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 1 : م ً او لقنلا ىف تيثتلاوةباو رلاىف طايتحالائ اما قوسماذهو نعد ئرالك هل و رض ءرب قو ال هنوك- هنو ربالو هإ نجست

 ب نمالو اذك الو لفذمالوس دارك :هالوسو رحم موف نوكرال ىت-دحا اودعب ؟:٠4 ادحاوهلاحر لاح نعفثكلاوهنع

 لءفوأ لوقف نعطدهل

 لالخ <. ناك ن مذأ
 بحاوه:ءذدخالا كلريذ

 ىو ردقو ل _ةءنأ

 نع هريسغو بيطخللا

 نوذخأتال اعوؤرمريملأ
 ثوزيحت نعالاثيدحلا

 ىورو هتداهُ
 كلام نعرك اسعنا

 لهأ نع ملعل المال

 نعهلم-كالو عدبلا

 الوبلاطلاب ف ره

 ىف بد, نع
 تار شانلا

 لوسرُت.د_-ىفناك

 لو هيلعهللأ لص دهّللأ

 شاف عبنكإل
 مدع ىلا ةراشا[ هوم

 تاّكن ءاننكحالا

 تل ف ىلا

 ثتيدسحلا نف ناتتا

 لذي وهنمراثك لاو

 هليص/دزمىفدهملا

 عقوامريظن متنا اذهو

 بتكرثك أ لئاوأ ف

 ءادتءالانمثيدملا

 لامعالا امنا ثيدحم
 ةكريسهتلاانغلن تان
 مدفعا قطتللا
 انهت تالا
 دعبوةاءملا ف هنرعز ىف

 قفاو دقو تاملا
 قيلعتلان م غارفلا

 ىلاءزهللاءاشن |نوعملا
 مايأرخ آل ىلاتل اموملا
 عستة مدس قد 0
 51 م هئامعستو نيع_ستو

 || دوعلل يف في رعتلا ىيطلا لاق ةمايقلا موب نولكست كنافةالسل اهذه نول ه3 فيكو لعلااذهنوزخأت نع
 هنمذوأملابدارااون بدلا وص ااهوةنسلاوب كسلا نم قلحلا مماعتل ل سو هيلعهثلا ىلهلوسرلا هيءاحامودو
 هلوخ دكماهغتسالا ىلع راحلا ل وتدونوورن ىنعم نيعضت ىلع نودخاب هل-صنعو نودع ملات اعمل |لودعلا
 ةيءاهفتسالاةلملاو ملا ىنعماو رظنان عضو نعنوذأتهربد_ةتو ناطم_ثل الزنت نمىلعىل عت هلوقىف

 !/ الوأ هللدمللاو ءاقيفوت هريغا لءاادجوب هنوعب و اقيقم ل-ءأىاعتو هناصستناو اقيلعت نياوعغملادسهتدس
 . هدوبأتوهللانوعبهدبوست نعهفلم غرفدقوارهاظوانط ايدوهلا ماا بحاص ىلع مال.سل او السا اوع ارح و

 ْ مداخو ىنذلاهتناداءعرةنأانأو مهقملا فلالادعب نامثماع# مركملا مرتملا عرملا ىف « مظعمل انام شف صتنم
 نيمآ قولا همركو ىلا هطادهللاامهلماعىو رهاد#ن اطلس نب ىلع «ىو.ذل اثيدحلاو مدقلاباّكلا

 «ىورفلان نب مهارباناهتهيلاريقفلاهح ص ”لوقيإللا 0202-0

 ٠ لئامشلان سحاب توعنملا ىلعامال .وةالصو# ىمسلا ثم ىلءالملاءال عد. ملا# قاطملادو- ولاب>اولادج

 | لئاسولاء ج ىمسلا باكل اعسمطمتد_ةف ه«دعب و9 لئاضفلاو لضاوفلاءنيذودوملا ها أوهل آو
 نيىلعيشااهمالعلا ىراج ق._لارامدمىفهل س انه هناو رلاملاعو هباردلا ءللئامثلا رشف
 حرش هتماه ىلك دقو باكل اا ذهرارسأ نع باقنلا فشك د قل حرش نمهلانو ىراتد_2ناطاس

 ىاعت هللاهجرةىوانم افؤرلا دبع يشل اىديس نقم ادحوأو نيةةدملاضفاودو اضرأ لامها رخآ

 اندحراطو بهاومانمكلذإ ب اهلا انهدءىتح فاستءالابن 2و فاصنالاةاعامه_.فمزتاادقل
 أ !١ مهاناوانرمش-و عيفرلا ىلعالا لل اهنانس نم وهتكسأو عيلان عهللا ىذر براغماوفراثملا ف هترامع
 ''ليثمتو نووملاهعبطناكو نيمآ نيحاصلاوءادهشااو نيقي دسصل او نييدثلا نمم_يلعدتلا مزأ نيل ءم
 |١ كلذو ةيجارصمنم شةنر ولنا عراشب ا هترادا ل حتياثلا هيفرشل ةماعلا ةعبطلاب نوصملا قئارلاهكش

 امام ةنس ماعز ممارحلاةدعتلاىذر مشل ئاوأ

 لضفأ لع ماةلاردب ىذل اةرعشنم

 مالسل اوةال_صلا

 «لئاعثلا < "يشبك نم ىلاثل !ءْرملاتسرهذإل
 ةفيكك

 ةفعك
 1 اهلنا لو سرءاكن قءاحامب أب 15 مو «يلعدتلا ىلص هللا لوسر رطعت فءاحام باي 3
 جلا هبال مر شارة ءاحام باب 00 حلالا لو سر مالك اك ف.ك باب 1

 3 ارتن[لوسرعيضاون ىفءاجام نأ 18 بألا 16 لا هنلا لو سرك تى ءاحام ساب

 او وانام هدأ تالي حاتشتسق باستا ١
 لاشالوسرءايحفءاحامباب 1*نإ حلا هللالوسرمالك ةفدقءاحامبأب م
 جلا هللا لوسروما ىف ءاحامسأب ةروهسلا ق هللا لوسر مااكى ءاحام باب 0
 اان اسالكم نا جلاهتالو سرعة فض تاب.
 لاهللا لو سر شدعىفءاعام باب 1م لبا ٍاسو هيلعدتلا ىلص ىننلا ةدامعف باب 5

 خلاها لوسر نسف ءاحام باب 1618 ىعضلا الص اب مو

 جلا هتالوسر: انو فءاحامباب 5
 حلا هللا كور ثاريمىف ءاحامساب ؟؟+

 تمن» حلا هللالو سردي رءاحامباب ٠

 جلاثيملا ف عوطتلا الصمان وع
 هللا لوسرموصءاحام باب

 1 نسحو نر ءوهللادم_يباكلامت مالسلا فرشأو ةالسصلا ل_ضنأهماع مانالاةفاكل ثوعنملا
 نولذاغلاءرك دنع ل-هغو نوركاذلا ل كذا اك يبلست لبو هبدتوهل آىلعو ىئالا يذلا اندر ىلع هللا ىل_.دو هقبفوت



 ةناموةرشعن امم ةنم او رلانفالاوبلا غلا تارشملابريعتلاوةملاسا نأ تارشمملاالا قديولو ةٌومملاتدهذ مدوهيلع هللاىل رالإ دلو ةيمز راوخهمأو هسا ش رحات ىلوم كرت هربأ هفرع نباو نط ن_ءمناوىد_همنءاهنع راحو ل 8 :و عقلا نال نع مالسالا: هلا | د_.هوبأىزو ردلامهالو هىميتلا ىلاغنملاعناوز(كرابملانبهتلادبع لاق لوي نأ تمم“ لاك ىلع يده ان ) هرب دااموهو
 . "يك 2 تأوو نبرشعو ةعبرأ نمءزحداصتقالاو نسحلا تملا لو هيلع ىلصدأو ةكلذرياغنو تاردت اأن منوكمام ل

 هريثو هثامو نينامو ليقو اهتم اب ءزحا هنأ اله ومذلا ه-ةقاوم ىلع ىب م اهناهانعم لقوة ولا لهأ قال_خأ نمىأ ويقل نمأزح
 هن ريش و رار ثبهب || ية رلاوةل حنو مي راو هتسلسو هيلع تلا ىلع ىنن !ناكىأ ديما لاصدن ا صوسخن اددعلااذ- هنمدارملا||

 ةنيص (تلتبااذا ( اولاق تارشمملا الا: ةومنلا نم ىدنملاعوفرمةرير هون هاور رىذلاثيدحلاهيسوتلااذهدب د واممءزسةملاسلا || ٠
 ماعباطمملاو لوهخملا هلاثمأواذهى ل>رلا نم هلوقو ىرادهأ اد رخأ هل ىرتوأ لسملا لجرلااهارب ةمحاصل | رلالاقتارشللامو /

 لالا ىفءالتاالاو ىملسو د .اعدتلا ىلصناكو ةنسرب رشعواثالث ىحولالو زثتامزن اك ل_.مفكلذكه ةأرملافاقافتا هل موذمال
 ناتمالاو راستخالا هولا نم أرح نيعب رأوةتسنمأزحاب و رلاتن :اكزئزيخ روشة تسةقداصل | ةمحاصلا ايرث رلابادب وم ةثعبلا كوأ ْ

 مكحلاىأ (ءاضقلاب) كلذ فالتخ ا ىلعاوبدتعملاتاناورلا هدرواسم هناذ حولا ىسسرمص>امأ اولاقو كوفلاذهنوةقحملا فب زدقو || ٠
 ةيلبودلع 0 ىرأوى شبر ولا لاق لقنلاهدعاس ملوهسفن ىف لئاقلا|ذههردقئفروشأ ةةساوفايو رلانامزنوكا :

 ءاد_:نالاىأ (رئالا نمأزحنااك ةوس نوكمال ةوبنلاءرحنافلوقلااذ_هرهاافب ذخالا ىف دحأ ىلع جرحالو :وينلا تيهذلسو ْ اال نط رمز || بلعشال- مىبنل ا لاقدقوة ومنا |نمءزحاب و رلانابلوغلا م-طاهدقاهانرك ذىتاا تاليوأتلا ىلا نيرهاذلا
 هيلع هللا ىلص قطسملاب ديدحت ه>وامأو نامعمألا بعش نم ةمعشو جملا لاعأ نم ل عدل ذكوةالىنركمال دارف:الا ىلع السلا ْ ١

 نيدشارلاءافامناو لو || ى ىتااةونل ا مولعنم هر ككحا ماسنا ايىنا ب وهمقلوقلا بنتح ناكل ذىف والاف ن نيعت هد رأوةّنسب ءازحالا ْ َإ
 مهتنضقأ 001 تملا ف سجرممنيمللاد بعث رد حى لاقام ل ل: كلذو سايقلاب هل ضرءتنالو طام :ةسالابلءاقتالا| ٠٠
 نأ ىماقال 5 ءازحالارصح ىف لوم بيسنالتو 9 ا | نمأزحنب رمثعو+ ب رأ ن مءزحا ما داصتقالاو:دؤتلاو ن ل ْ
 ىأرلا ىلعد_ءتسال كا ءزهلئاو ه- .ةلا شاذ ماتم جر دل ثيداحالا ضب هبدوعشب المهدي ىةباصالا هل ض قلو أ

 ثيدملا رثالاب كارلا ةومنل|نمءرحاب رت رلا لاق مس بعلت ةومنل ابأ لا ةفدحأ لكا رلاربسأ لسا كلاملوةامأو 1 هرلذ أ /
 عوفرملا كح وهامو رح ءنامق ملكش نأ جنب ال بويغلا ضعب ىلع عالطالاة وج نم هموم نأ الاهمال, ةم ةيقانو , ةوستأ ممأهدارم سلف
 ءاهقفلا هدلع حطصا|ما رانثدح ف هقمقحترمأك هل لكل تامثا شل هزجلا تامثأ نم مز, الودومنلان ءأزحتيعسهيشلا كلذلف 5

 مالكىف هكا تنم اىأ ماعباطخلاولوهجن |ةةرصب ؛ «تيلتااذا كرامملانب هللا دمعلاق لوقن ىلإ ت عملاق ىلا

 د ا ها هراثآ لو بلعمتلا لس ىلا نسوا سوست , رحصأايرثالاو كريم لاك لمعلا ىف هفعشلاريثك عوفرم ا عد نثدحملا هلوجم عاملا دازتو عزل ىنعمي لعف مم !كءلعف نب دشارلاءاف أملا ةنسو ىتتس ؛عيلعهلوقل ةباصعلا نم رامخالا ْ دنعرثالا | محرشف ءادتقاباذكو مو« _لعهللا ىل_صدرا نأ ءاغتقاوهراث آعامتاب ىأ نيتص ب رثالا,كياهفإط ءامقتالارثاس 7 ىو وتلا لاك ضإ_ را | ةفيتحوب | هنهبتتجا سو ءالرلا عازا نمهاةلاوةموك- اناا ةراثاهفرمأ تنيمتوأ«ءاشعلابإ
 ىلع هقال-طا راتخملاو اذهدا اربامءاضقلابءالتمالا دنع ونلاراث آلا عامتابىذاقلاة يسر بسان ةومنلاةفالخءاضقأ اثاك أ الو
 ءاوساقلطمىورملا ثندحلا ءناشيماتهال بالا ناوزعل «تمءالم مدععم باكلارخ [ىفىًالاربدا نمهرثأ ف امو رثالا

 وأ ىناصعلا نم ناك لامع الا مناريضثند- للاب تكرم أءادتباك ةيسموتل !ىفدعسناوتاناو رلابابفتاقثلانمذخالاو ||
 فوقوملاب رثالاناسارخ اك ةأرملال_عجو اقسافبا ارذلاىعم لو هيلع هلا ىل ههنالأ أراب عاضلاو ىساغاا لل رلاببارغلا ءاهقف صحو لو ربس» نأ ل ثم ايئرلا لب وأت ىف نآرعلارعتعب اك ارامتعا هل لعحب وثب دحلا ىلءايوث رلاربعب هنا ةناهنل اى لاق هيلعملاىلص قطصملا اممدارمو ثرد ل ارعتعا ىفا لاق هنانب ريس نب |نعدر و هنا ىهواد م رللة مغ ةمسانمىفآلا ثيدعلأو تامئلاب

 ريخلاو 0 اد هلو قدسالل فرصنمرب_غوشو نب ريس نب نءنوعنب رضتلا ند عنب دجاأدحإ) ش
 نعىاثلاوه عوفرملاب دقتعت و هننيد_ت.نابحيامىأ « نيدو ثيدمحلا سن>وأ تب .دملا لعوأثي دحاااذهىأ «ثيدحلا /

 لاو يري بس نبإ لإ يملا دعا ان, تاباو رار !فعقو كويل« مديد نونخاتنتاوراظناناط انتج

 ما :

: 7 

 ل يل ل 1 2 0 مم ل بم تس ب سس سس حا

 ىلص قط الا بءاحامودو دوءألماللا ليق( نبدي دحلا| ده لاقنب ريسسنبانعنوعنب رضنلا انث ىلعنبد#م انث) هلوقبمراشالا ٠
 0 مهريسغ نودناقثلا 7 ملا



 (نيهدرأوةّتس نمهزس)اردان ثاذضألا اصلا ىري دقفالاو نيخلا هلا: ٌرربلاغىنءب حاصلا ىأ (نمْذأ) ىج رلاكردصم(ب رولات )
 - - 2 نمىرخأ فون رسشعوةتس نهىرخأ فو زعسوة تس نماكرخأ قو نيعيس نم ةناور و 0 نيعل 0 رهسج نههءاورقو
 أرح) نب رشعو ةعد رأ

 ءرح ىأ (ةومنلا نم

 ةويغلا لع ءازحأ نم

 ته طة:اناوىهو

 اهطعو ةيقاباه دراث ؟ اق

 ريخل ..قنمكلذو فب
 تءسلاو ل طلااصااىد

 نس رعدعو هدج نم

 ناىلع ةومنلا نم رح

 كلذوه سل ئشأ |ءزح
 داعش نم مزل.الفئشا ١
 الف لكلا تانثا ءزجلا
 ىقزاملاىوعديلا امم

 لق ءزملا قال-طا

 ةتسنمابتوك همكحو

 جولان مزن انيعبرأو
 هنسس نو رسشعو هن الث

 اهلمقروهشأ هس اهنم
 ىلا كلذةيسنوانؤ د
 لاءزحةم_بن اه ربا

 أ ني_هيرأوةت سم

 مسجم عج هدرو

 تدان ملهناب ىباطنللا

 ةّم_سأب ورا نمزنوك

 كاذؤ عملو رهشأ
 هانت هل تت كف أ
 نافلاو نظِلا ل
 انه ىللوع ىدضهال

 اًذدو ىشيروتلالاق

 لقنلا هدعاس ناو
 ىلس عج رحال نكل

 هرهاظب خالا فدحأ

 ةوناان مم أرحناف
 1 هلوقىنععوهو قاباهطعوةمقاب ريغةوتلاوةومنلا لعءازحأ نمءزحا ث رلاثاهانعم لق ماراا ماتا مئالئاوه || وك,الءالصلا نمر نأاك ةو-- نوكنال
 5 ىلص مولع نم هنأف اب اتي و هيفلوةلابنةحاممداراف كل ذريغوأ نيود رالاوهتسا|ءارحالا دب ده وامأو دالك

 لراممان بان ءاهدحأ هرهظت ةتكنل فاسلان ءامولقن نيمالكي هباقرتخ فصل انام سايقلاب هل ضرعتيالوطامنت ءالابلباقالتوبنلا

 اباد ىعست له هئفد لو ه هوم لعبه رن اوفلتخاى- هتايحفمارن روك, نا ىبا حل اقف ٌّط هرم 3 انابد درا و

 ملهناباضأ كلذ ف عزونو ةيلكلادعاوقلااهاحالرمختال كل ذكىتاار ومال او :داءال قراخرمأ اذه نأ ىلءالمأ
 اهتدو رهشأ ةتسدعب ادكت تام ىت- هيل ءاهنزحدتشاةمطان نالو مهدعب نمالوةباصلا ن هدأ نع كلذ لي
 هعوقو مدع ىلع ل دال هلةن مدعناب اضدأدربو هأ ةدملاكلتاهتب رراهنع ل ةنس لو في رششلا هحيرمضلر واخت
 لدهالال. راتورخ نءالاقهل-2فررقم هرهاطو هاك كل ذف هحالفهةةكزاوح ىلعهع وقو مدعالو لد
 هير ميلعهمتشي ثدح مهب نطةءاسا هيف ةظقياهنو ظنه تيغلاح وهاك لذ ن مءاياو الل عقوأم هريغو
 نظلاةءاساب ابن ماذه سدا تاق#ءاياوالارباك ا, فيكسذءالةءلانودابنظدالا شدو ةلظقملاة بؤ ريفميغلا
 المع اس ناكل ة قيقا ىلع لول هنا لوقع ا دهاشملاو لوةنلانيباعج نسما لروأَت| !بابنه لد
 امي زوحالاك اعاجاكلذزوحال هنا مول ءملا نمو قنوتا.ثاو ىسهنورمأ نم سو هيل عللأ ىلص نمار هع“
 ناك هلتقمرحب نم ل: ةيرمايهآر نمنأب ىرزاملاح رمص فو مانالارباك | نم ىنارلا ناكولو مان ا لاح عب
 [كحاورالاملاعوأ لاثم أ ملاعب رريىلءاضأ هي ث رلاءذ_ه لم نا نيعتمفةيئرملاال هل رعأ | تافصا| نما ذه
 ىفءاماوالاناف لاح لك ىلءلاكشالالو زيذلاثملاملاعىلءاناج دعب و مال_سالا ةح مامالا نع هقيم م قدس
 نهدحاو لكب م-ه>-او رأ ةةيق- قلعت: :ددعتمماسدأو ةمسكمنادب أ مط ل_صدقا نةيْض عمايندلالاع
 ملسوهيلعهتلاىل_دلوسرلان اب لوةنالذ نم-ونامزالاو نك امالا نمرخآف الد ىف لكر هظيفنادمالا
 حاورأن اف ولعل ملاعل او ىل ذل |لاءلا فلو هنا لون ل هريةىفار وصخ هنوكم خز ربل احلاع ف هيلع قيعم
 ىلا دو.«:مةنملا ضاير ىف حرس ترمضخرم طف او تناك اذاءامننالا ةءترم نود مهتنترمنا عمعا دج
 م-هداسجأ نعةيلاح مهر و.ةنادحأ لة. هلاعمز رمل فور رقموداكش رعلات 2 ةقاءم زدداذق
 انبينفنوعحو نوملب ءامنالانادرواذكو مما عل سن ممال ساو ءمسنالثا مهما سحاب ةةلعتمريغموحاو رأو
 هريغو لدهالا ليوأت نيعتتف تاداعا !قراوخ لو ه2 ةمركم هتمأو تاماركلاهذهمىلوأ ملسو هيلعمتلا ىلص

ْ 

 ٍ ملسو هملع هللا ىل_صدنلا لو بر ىنع بحول ىرملا ساسعل !ىفأ ف راعل اكو قىف هلوق تالي وأت لج نمو لمأتف
 الا حو رلان عبء م هناد ري لو هل ةغ با ىنع بحول ىأز و 2 هيفاده نابامل_م ىوىفن تددعأم ني ءدف رط

 1 ال_ةعالو اع الالى اهداعاا نر اخرارك“ا ف رعدالذاةداعوافرعىأ لرعسمكلذف نيعةفرطةم_صخضتا|

 1 ف فوقوم هنك-ل لاقو لاقلالاو رداظااو هاك سنأ ىأ لاق اطالصأ هجو هيف ةلاص الر نبا طوق عف دناف
 1 ايورو »و عضوتلا ىضتقعحب رمصتل |نعءانغتسا #و هملع هللا ىلص هلريعضلا نوكر نا دعرسالو عوفرملا مخ

 [|| نم أرح ني رأوةتسنمءزحإل ملاصلال_رلا نمهنسحلاا, رلا ىراخلا ياو رل لماكلاىأ « نهم
 ||| دق هنا كهيلعناطيشاا طاست ةلَةلار دانت اعضالالاصلا ىرب دقفالاو نيم اساااب ور با اعدارملاو# هولا
 ||| نا هريغن عع وفرم سن أن ع فوقوم لصالا ثيدحنا ىلع ل دب اسمو ةنسحلا هيث راااضيأملاصا اريغىرد
 (|| نبةدامع نعىذم رتلاودوا دونأو مهو سن أن ع سموك راضااو دجأ هاور ريخصلاعماجلا ف لاقىطويساا
 1 حلاصلا ابو رهظفاو ديءس ىبأ نع هام نب اأو رو ةرب رهىلأن عهحامنباو ناعشأاو دجأو تماصا

 / حلاصلا نموا اا زهلففاو ساسعلا نعىناربطلاو ىذمرتلا مكس لاهاورو ةومدلا ن هأزح نيعمسس ن مءزح

 : نمؤملااب و راظفاينبز رىبأ نعهعماح ىف ىذمرتااءاو رو هيلا نمأز حنيت نمءزح ىهو هللا ن«ىرشد

 ءازحالابدي دل اله رثكل اوهاادادعالابدارملا نا ىلع ل دب تاباو رلا ف التخ اف هو .ذلا نم أح نيعب رأ نمءزح
 ||| ءايضلاوىفاريطلا ىو ردّةف لك ىلءوةنكمالاو ةنمزالاوأ ارا لاوحأ ف الد خا ىلع م< نأ دءبالو ةرمّعملا

 3 [ليهيصتدءنالودنعلا عقر رهاظلاو ماما ىف هيردنعلا هنملكي مالكن مْؤااأيو راعوؤرمتماسأ نب ةدادع نع

0 
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 أرمالاىأ هب اوعبفم حلا ىننحلالاةومارلا كلذ زمشيموأ ةمدقمدل ترث رتاقمانملاف هللا ىري_ف انما فأ|

 3 ةضايع نااار + نياهعبتو ها ىف آردةفهلوىنعمىلاعحريذاناوهىذلاتياشلا|| .

 برغأو ليوأت 0 ابر تناك هتروصريغبهآر نموأق هاب ر تن اكهتامح ىف ةفور عملا هتروصب هآر نمنا هيدارملا]|

 0 ,مغوأ ةفورعملا هتروص ىلع تناكءاوسةم .ةحوارر هناعومأ| لب فيغضام هنابهيقعتوىووثلا 0

 ع جاتحتال ىلوالا ف نكل نيل اا ىفةةيقحهارب هنا همااكر هاط لب كلذ ىفانسال ىضاقل !مااكن أب طافحلا ضف ||
 |ثيدحلا ف هركذ قدس ن م هريغو القال اكنوةّدحلا هيلعاه ىلعدمل جاتك ةين اثلافو ريستىلاابورلا كلت 1

 ريع هارنمهناادهن مم هنااهءلعناكىتااهتروصىفدح وناو رلانأاذد للان ماو ومزلا مهتافمدقتملا 0

 ىهتلاخل هفلاخ هن قت لالا هّمل اح ىلع امون ىرد هنا مولع |!نمذاّل طاب وهومال-أ ثاغضأ اي رنوك_:هّتفص 0

 ناط._كثااناف هلوةموع ضراعا هءااسش وأ «-لعناك انمائشل لثعلانمناطيشا نكت ولو اينالا||
 نم معاك ةيمعلاب ءلأو ةمرحلا ف قفوأ هنافّكلذ نءاقلطم هاب مر هيزغت لوالاف قءسام ىلع ىف لثقنألا !

 ريغن ىؤ و رناو اهسفن ق ق> ىهل» انا اًعْضأ الوة ل طاب تسل لاح لكى هن ؤر زا مصلاف هظةيلا ىف ناطيشلا ١

 نمجرلا دم عنب هلئاد- هعاش ةددح# ل ءأىلاءتو هناص“هنلاو ىامتدتلا لف نم ةروصلا كلر وصتذاهتفص

 انرددرأا لا نسزد ,زيلاد راند أ نبط: دش مف مدس« لسإلا نرخ ع قو ١

 ناف# مارملا هد ,ةحفىأ#« ىف 1ردقذ مانااىفىف آرنملاق /سوهيلعهنلا يصهتلالوسرنأ سنأ نعت ا |
 ىجذاملاوىرزاملاو ةرجىب أ نءاز ءىكح «مالحأ ثاغضأن نعىاب ؤرنوكستالفىأ #« ىف ل ماك الزاطيشلا ٍ

 اولج مهنا عج نعةرج ىبأ نبارك ذوةلظ بلوه !عهتلا لص ىن :اااوأر مهنا نيحاصل| نم تاعاجسو م-هريغو

 مهريخاوءامشالاق مهشن وشنت ن ءدول سو كلذ دعب ةظةندو أر ذاموثهو أر م ناو ةلغةملا ىف ىفاريسفةباو ركل ذ ىلع أ

 فك «نم ناك ناكل دركنمولاقاقباس<يل اانرشأ دقو ناصقنالو هدا زالب كل ذكناكذاه < رفتهوحوا ظ 3

 ةاشأ نعةداعلا قرخم مه فشكيذا|هنم»ذذالاو ةنسلاهتتبث أ اه ب ذكمهنال عم ثححالف ءاياوالاتاماركم | 0
 ىل ل ارداقلادمعمامالاك ل امالا نعل دك و هيلعمللا ىل_صدتي رثر تمكحو ىلةسااو ىولعلا لاعلاىف | 1

 ىبأ مامالا ه.حاصكوهتلاءاطع نب | جاتا اهنعداكحاك ىذاشلان بلاى مامألاو فروءلا فراوعقوداك | 7!

 ىلازرغلا كلذ ىلع ىرح و ىب مالانءدلار ودل -بكاوىلالطس ةلاسطةلاو ىف افولا ىلع مامالاو ىسرماساسعلا | |

 ءاسن :الاحاورأوةكئالم |نودس هاشب مهتظقي ف بولقل اب آنا ا, رأ ىتعن مهو لال_ضأ انمدقنااهاك ىفلاقفأ |

 1 ىنولالدهالا ممم ةعاج كلذركنأو هأ دئاونمهتمنوستقي واناوصأم-مممنرممسوأ |
 مهتءطاخحمو ساما هت ,طاخو فاو هه .ثمو ريق نم هحورخ همازلّ سال لوقعل الث اوابءداسف كرد, كاذب | 0

 كفذكرا ثأو بئاغ لع _سوريقلادرراز» .ثمح ْئمهسيفهنم قمنالف سدقالاهدسح ن عهريفول تول ١

 تالاهحد- هوبلاق ةاققملا فكل ذكءارب مه .ةقيقحىأر مانملا فهل فارلا نابل اقل ىلعدرلا ف ىطرقلا 1

 اهاك تامازلالاهدهو هدأ ل ه2 لل- . كلذ نمئث مزخامو لوقعملان 4 كسمىفدأ هل نماهنمئش لوقنال | (ُ

 هظقي لو هيلعهللا ىلصهتب ٌرذا هنا بودانعلاوأ لهجلا نيع كلل هما ارا: | ىوعدو كلذل مزالب اهنمئُش سنا | :
 اعرشألوالقع عنامالف ب لا مه قرخي ىلاعتهتلاتارماكءاس والا تاماركن منالهربق ن مهج ورخ مز ال | :

 ىقىهو ةقب نرسل تالا وهند لمحالنابىلاءتهقلادمرك. برخا او قرشا ىصقابوهولولا اة

 نا ن كيف ذئنيحو هءار وام كح ىذلا جاح :زلاكم حلا كلت لم < ناب امحاحالوارتاس ف. رمشلا ربل! نماولث ||
 مرك ا أاذاو او ىلص:هربق ف تح ملسو ,ه.لعمتناىل_مهنأرلعن نو مالسلاوةالصا |هيلعهيلعهرظنعقيفولانوكي |

 دهن ,#ب هناوءايشالا ءهّلاَع اودو هتملاكموهت داعم مركي نا نم عنامالفمالسا او هالصل | هما عهرصب عوقوت نأ نأ ْ

 اهزاك ف ع :رشالوالقع نب ركنمريغتا اصتنلاو تامدقم اتناك اذاوالةعالواعرمشزك:مريغهلك ا ذهواهنع ١

 رع دقو ف كاضدأ مزالريغىطرقلا هركذ امنا لعباذ_.بو هيلعلوءمالوهبلا تفتلمريغاهدحأ راكشاوأ أ

 أرمامدعبلا ةفىراملا مف بحاصاضر أم-مموةئألا نمةعانج نعةيقيقحت هنو رموئل !ىايؤ رلاناب كوقلا| زا

 ,همامعلا موب ىلا ةيدصأا ءاقر نكمالو مات ءال د ناكل :رهاظ ف عج زلوادح لكشماةهودرمد بأ نانا |

 دعب هللادبع [5

 ىلعمان)ىرادلا 0 جرا

 ةغيسي (ديسأ نبا

 وأ ت - المع كوعفملا

 ىرصبلاى معلا منيه

 تنث هن ةرإعو ودعا

 وبألاق نيدو ضو

 7 ةرشاعلار اكن م جلو

 ةريسع نات هنستام

 0 ةثامو

 هحام نباو قكاسنلاو

 دبع انث) ف:صااو
 (راتخنانءزيزعلا

 ىور غابدلا ىرصنلا

 روسصفامو تنأث نع

 عسرلاونأوددسم هذعو

 اياكم هنا ىبا #هزلا

 اعيجةعاجلاهلجرخ
 ماصعأ | رظن رصقدقو
 ملا فما ااذهف

 تأ انث)هتجرتدجأ

 قصص تتلانا سنأنع

 نملاقر_وهيلعمتلا

 دق مانملاف ىف آر
 ناط_-كاناف ىلآر

 هنكمالىأ (ىبز.ذتبال
 قروصب دحالر ظد نا

 برَقب ليلا ىنء

 روصتلا ىنعم نم



 2 قيد

 1 ىثاك :راادنزبو تي داحأ سابعنب|نعدن زيكو ر و) مهودأنأ *داوأ قساداغالا هدانا مهون نو (ىنثلك راادبزن نممدقأوهو

 هحام نباو ىفئصملا أ ىو رهريغو فشاكلا ىف كف يعضودو هائلا دباءلا ىضاقلا( ىثاترلانابأ نبدي زب وهو سامعنبا كرد.
 ظ :امهندب زييمتلا نيعتفاد>اوانظواستلا اعرو( ةرمصمل !لهأ نمامعزاكىثاقرلاس زب وىمرافلا د زد وكلام نس سنأ ن ءىورموهو)

 - ةقثىانلالاق اهريغوردنغوناطقلاهنعو فاخوءاح ر أو ىدنهلاوةءلاعبأ ن عىرارلا( ىنارعالا فوعوه ةليج أ نب فوعو)
 انأ ىلارعالا فوعلاق لاق لت نب رضنلا انث) ىنلملا ( ملسنيناولسدوادونأ انث)ةثامو 583+ نيعبرأوعسةنستامتسث
 فرع(ةداتقنمريك أ

 ىو ر.ةداَتةنوك هزم

 هنال ساسع نبا نع
 هكردأودب زي ىأر ناك

 .ةي ور مزاتس لناووهو
 كالدإ هب :ًاتسهنكسل

 رباك أ نمهنادوصةملاق

 ثندللا ىفذ نيعباتلا

 ىبان نع ىبان هياور
 سداسلا ثد_حلا#

 انثدح) هديك ثردح

 دانزلا نأ نبهلادمع
 هاربا س توقعت

 1 ,_هزلا دعسنبا

 عرولا+ تي اتشلا

 تاهمنبا أ نبا انث)

 (همعع نع ىرهزلا
 انثدح هناديرب باهش

 لمني هللا دبع نيد
 سمن د4 هعنزع

 تاه ناب كلا

 ةءالاراك أنمىردزلا
 ىور ةمألا تاداسو
 لهسورعنبانع
 هثيدحو بيسأل نباو

 ق هرب را

 عفار نعءو ىد_هرئلا

 ىاسنا|اق عد_:نبا

 رهدعمو كلام4هعو

 ةدنسماهغصن ةثاموناغلأ هثيدحو فلأن مرثك دن سأ دوادونأ لاقو تي د> ىناأ وك هل ىدملا لاق قلخو
 : |لوسرلاف هداتقوبأ لاق ةملسو أ لاق لاق )ةتسلا هلج رخةعبارلان م مهتم قودص لسم نب هللا دبعنب دو ةئاموني رشعو عمس نست اف

 هوملاال تناثل ازمالا ىأر ىأ هيلوعغم ىملاوةقداصل اةحيمصلا هي ؤرلاىأ ( حلا ىف آرد_قةفمونلا ىف ىئعب ىنآر نم لو هيلع هللا ىلص
 .بدحلاه ب ذكللادضو ل طابل اد ضانه ىدلاف قلاب و ررب دهب قاطم لوعفم قحلاف هءلعو قالا ىف آرضسو ىف آر ىنعم وهذ
 سنأثيدحعداسلا

 نبدي زينابتر قتلا نعالقن كريملاق كاملا ةيقح لعأىلاعت هللاولاكسلا بيذهتو سب رقتلا نعمل
 نارع ةشلاثلانمةق:اسنلاو ىذمرتا اودوا دونأو ل م هثي دح حز :ادقو ثا ىنب لوم ىف ها ار هره
 قاسنلاوىذمرتلاودوادونأ هثبد_-جرخأو ه#ع.ارلانهلومتم هناف ىرمصبلا ىمرافلادب زب ريغوهوةناملا
 نعىسراغلادب زباكو رو# ةمعم مف اقلا ف يفك ىئاقرلادب زب نم مدقأ ا»لزمرهنباىأ« ودول

 فرمصأاب «نآبأ نبدي زب وهو ساسعنبا كردي لىثاقرلادب زب وف ةديد_عىأ# ثيداحأ سابعنبا
 نم ف ءعضدهازةل٠هملادب دشن صاقلا ىرمهمل اورعونأوهس.رقتلا لاق « ىئاقرلا# هعئعز وجو

 ديزي و ىسرافلاديزت وكلامنب سن أن عىورب ا ىئاقرلا ىأ# ودولة ئامو ني رشعل !ل.ةتام سماد

 ىبأ نب فوعو# مهو رةؤاهدلب وامهم«اداحتال د-اوامهما لاق نؤىأ يه :رصنلا لهأ نماه زكى ثاقرلا
 وهوانث د_حلاف هع ىفو دوا دونأ اذث د_>*يىبارعالا فو عوده #ىسرافل ادد د نعىوارلا ىأ# ةلدج

 ١ كلذد.اندح ةعخت همس ىفو فئطم ا ىلاريهذل افهدود>و مص ذ م<”ربغوهو فوعل ريع انوكتنامدوم

 ىتلملا# نوكسف تفند :«ل_سنب 8#نايب وأ لدي ينام - 99 ىنارعالاوهفوءنوكهيلاراشا فدو ا دوبأ
 || انس ىأ # ةداتق ن هربك أ نأ ىبنارعالا فوعلاق ظرمضن)!ىأ « لاقل ريغصتلاب < ل. نب رضنل |انثدح
 رخ نبالاةوىنارعال افوعبهتع :مزنل اريمعت لد دي فار ءالاوهافوعنادانسالاا ذهدارا نمدوصةملاو

 | ىوار نمرك [فو ءوهىذلادت زي ىوارناك اذاف سابع نب!نءىوربةداتةنااذد نم فرعحراشل عت

 ١ ملناوهكردأو سامءنبان عك :ةردب زبناىذم ربل اهم دوام خصق سامع نبأ َّل اردأد» زت نامزل سامع |

 ِإ نءانعىو رىبرافلادب زينا مزحدقىذمرتلانال عر يغوهو ها كلذلهءسنأتس هناالا هةر همْزلت

 ||| درعت تثتالةتاورلاو ةيرثرلا نملك ن ا عملا ةملااذ_هل_ثعلالدت_هسالاىلا جاتحالف ثرداحأ سامع
 انثد- »كلذ ىدماناعملع-فااب هتن ور مْزلت سال سامع نبا ىمرافلادب زب ةيرث رتاكماناف لاقحالا
 الاوهباهش نبا ىرهزلا باهشنب ا ىخأ نا انثدحلاقدءسنب هاربا نببوةءبانثددابز بأ نيهللادبع

 ' « لاق هسوبأ لاق لب هرعىأ دج لاق ع ى :رهزلا ىأ ئي هع نعءإو لم نبهللا دمع نيد هيخأ نباو سم نب دهم

 #« ملا آردقف هاو رلا دحأ نم هريسغت ب مولا ىف ىنءد ىل آر نم مل_-وهيلعهتلا ىل_دهللالو «رلاقةداستق

 ||| ددصمانهق ملا ىبيطاالاقو ىنامركلاهرك ذمال-أالوا مف ثاءْضأ ال هتباثل ا ىأ ةصوعل |ةمَوحلاَةبو رلاىأ
 : ١ لاطابلادض ىمملابرءلانب زلاقوهباو رفا ذكهءاح هناددت د و ملا هب وريف اردقفىفلآرنمىأ كك

 ١ ١ لسعلو ها لءأ:هبفوه.لوعفم قملا لق َكلرعم لاقو ىلا هنو رلاىأرد عذر. دقتاعلط مالوعفمريص,ف

 || ىلع هناصس قملا هيدارينامصد متاقلطمالوعفمنوكمناالا مصنالف ل-طاملا د هيدارأ هنا لهأتلا ه+و
 1 هيلعهتلاىل_ص ىنلاىأرن منال هنا هللأ ىريبسف ىف آرنموهرهظموأ قملارهظمىأرىأ ف اضهر.دقت

 | ار نم ىنءالانوك,نادع.بالو ماقد أك لذ فمتلا ىرب هنا هنم مزليف ماللاراد ةظةئءارهسف مانملا فاسو



 الار فعمحْئء د#و) ةعساثل | ن مه ةثىرصملا و رغد دب نيدو ىدع بأ نب ميهاربانبد# ( ىدع ىبأ نباانأ راشب نيدمم انث)

 نع) ةت_تلاهلجرخةسدالا ن معيشتلابو ردقلا كرت يثةقثىرصبلاىدنعل ا ىبارعالا محتل بقك( ةلج ىلأ نب فو ءانثدح
 سأرناكى هذلالاقو ىفاسنلا ودرادوأو ل_ب#ههلج رخىبأت» .ريغوأ نام عنب |ىوموأ م_هالوم ىثيللا فد از هر هنن (ى.راغلادبزن
 هذهىاراذان هترثو#4ةتكرب 20 ىلاةراثا(فحاصلابتكيتاكو):ئامةنسيلا ىنبهيقفلاهثلا دعدلاو وهوةرلا موب ىلاومل
 نع ىكحامو سأرلا نيعنابوث رلا نا مهضعب لوقامأو لسو هيلع ىصوهكاذك ةفلتتةتافصب و :ددحاو أ
 نءرداصو ميقا فال ىلع لطايفزالا نمبرعن هناو تملتلا ف نيذمعب ةكر دما منأ نم نيدلك | ض»د
 ىدع بأن ب اان د_-راشب نيدمحانثدح» لعأىلاعتو هناص<هللاو ىف رهلا نبا هب راك هقاس+ملاوولغلا
 بتك,ناكوإو ءارلارسسك, ب ىسراغلا دب زب نع ل. ىلأ نب فوعانت داهم لاكى أ «الاةرغمح نيدو

 هللا ىلصهنبا وسر تيار لاق 9 ةم.ظمااهنوث رلا كلت ىأرا زولف هلح تو ءثو هل عةكرب ىلا ةراشا #« فحاصأ
 تنأرلا سامعنبال تلةذ إل هدو-و نامز ف ىأ ا ١_معدتلا ىضر سا .عنب | نمزم ذا ىف لو هيلع
 ناطيشاانالوةءناك وهيل هللا ىلصهتلا لو سرنا سا.عنب |لا ةفموذلا ىف لسو هملع هللا ىلص هللا لوسر

 هظقب ىف ارهن' اكوأ هّقيةحىأ ىف آردقف »8 مانا ىفةضن فوك موا ىف ىف آرن ىبهبشت نا عدطتسال
 لاقيالو نسح نم هيفاع 'ئشلافصوتعنلا *« موخاا ف هتيأرىذلا ل رلااذ_هتع::ناعبط:كلدإ#

 ىأ «لاقإل ءاهنا | ىفاذكميقلاو نسملا ىف لاقي فصولاو ءوست عن لو ةدف ف اكتم ف اكت.ناالا عمقلا ف

 نئايلاوأ هلبلةو معللاربنكىأ «نيلجرلا نيبال ل_بروه ىأ لجرةضصسن ىفو مال_جرشل تعنأ من فارلا
 همسحإل هلوةلمدقمريخ فرظااولوطل ىلا لئام هنا ىفانن الوهو امن. اطسوتم ناكهنا ىنءملاو ريصقلاو
 ىلا مسأ 9 هلوقاذكوال-رةغصدل هل اودر رقو رح نبا هسعنتو كريمهر رحاذكف رظلا لءافوهوأ « هلو

 عفرلاب رهمأ طبضدتف اهببومهضاسنا ى.ساك ةرجاو رضا.ءلا نيب نوكرف هيلا لئامىأ# ضار.لا
 ادكو اردةمناكلا ربخوأ لحرل مدان هنا لع بصنلاو ردقما دم اريخو أ لدر تعن هنأ ىلع عف رلاق بصتلاو

 هفارطأن سل ىأ «هجولارئاودلرجإلا_ه-دثىأ «كصضلا نس ةقاخى أ «نينسلا لك ظهلوق
 نذالاىأ «هذ_هىلا طنذالاىأ « هذ _هنيبامهتءلت'المدتإلة.لابمةرئادءزح لكذا عجل اهجو و
 ىأ«فرعلات8ظافوطحلا: راشاء_ةنعىأ# هر ه تيطىأ# ت'المدق الامم ضرعرلاةراشا ىرخالا
 اعر وك دنا تلا ءأ «تعنلااذ هعمل ناكمىذلاّءذلاىأ «ناك ام ىردأالو لا ارلا : عىوارلا

 دناعم ارع_غىلع ىفنالاكردامتملارهاظا اوهأ دواوين هناو رخأانوءنرك ذهناب راعشاهمففل رند رك

 ىوارلالاقناب ةيماهفتساامناممضعب نعولاق ثيح هنح رصاحراش تءأر حرباك الا نمناكو لو رباكملاو 0
 نام_مضعب نعهلةنيد_ىبأ نكس خلا ناك امىردأ الو ماهفت_سالا قب رط ىلع لاةففوعهيسن فرخ 1 أش )
 الوأ هل قياطموه لهتءنلا|ذ_ه عم جراما ىف هتافص نمد و ىذلا لءأال ىأر تح نب الاقو نم ىنعام ا

 وهو ها تفاهتماهرثك أل ,ةفاكتماهاك هريهل تاديدرت هيفىديأ نم هيلادتج لو هءلعرامغالرهاظاذهو أ!
 نمةباغفوهومارملا نقف لريملوةتبأرائاوماقما|اذهىف هحرمش تدأرامانأو مادعأ املاك هب ىنس

 وردأالىأةلوصومنوكتنا لمتحم و تهنلا أاذ_هىلءدن زمال هناداراوةيماهغتساام لاقشيحماظنلا ||
 رهاظلاو ها تعئلااذهىلءادئازناك امد زب نم عم-أ ال ىنعملا قو ماوه لهتعنلا اذه ىلع ةدأب لا

 ةظقيااىف تيأرول» كارل ىأ «سامعنب الامن اظىوا رلا هناف مهو وهوى رلاوهافوعنأ ىلع ىنبم ا ذهنأ
 قلم هنا ىلع لبا دودو سلا ضعي فا ذك «ىلاعتهتنا هر ىسعوبأ لاقاذه قوف هتعنتناتعطتساام |

 ميمعلاو لاحرلا ءام-أ ىف ضب لاق ىفاوموهواعونمم مااوءاطلا مطب < زءرهنبدي زبوه ىسرافل ادب زبوألا

 لاق) ةمسلملاةب ىرلا
 هللا ىل_صىنلا تدأر
 نمزمانااىف لو هيلع
 نبال تلقفسامعس ا

 ىبنل ات أرىفا سامع

 قولو «ءلع هللا ىل_د

 سامع نءالاقذنمونلا

 هلئأ ىلص هللنالوسر نا

 كوةنثاك ل_ىوهيلع

 عيطتسالناطشاانا

 ف آر نذ ىلهشت.نا

 لهىف آردّؤ مونلاىف
 تعنت نا طن

 ىذلا ل > رلا اذه

 (تيأر
 ناالا نسحلابْئثلا
 فدصولاو عوسل كعب

 ف( نيا رلا نيبالحر
 َنئانال لوطا اورصقللا
 قدس اكريسمق الو

 نيلحر نيبو روم
 ل_ءافو هوأهرهسخ
 طوتم هنادي ربفرطظاا

 لوطلاو رصقلا ىف

 نينيعلا لل أ ضايبلا
 ليج ل حضأ|نسح

 ناسح («--ولارثاود

 دق) هجولا فارطأ

 فصو تغثلا

 تناكىأ (هرخت'المدق) غض نكتمل ىأ ن ذالاهذهو نذالا» ذهنيب وأ هنقذوهين ذأ نيبامىأ (هذهىلاهذه نيام هتي-ت'الف
 لوة.ناسح وأ ىتهفاصوأ نمأ.سش كرترل هن'اكىأ (اذه قوفهتعنتنا تعط ساامةظفيلا ف هتيأرول ساعنبالاقف)الوأ قباطم وه لهتمعنل اذه عم جراملا ىف هتافضنمد_وىذلا معأالىأ (تعنلاا ذه عمن اك امىردأ الو فوعلاق] هاك هردصىلاةل راسم
 زمره نبدي زب وه ىمزاغلا دب زو ىسءونأ لاق ) ف دصملا لاق امرك ذام ضعب فو عى رن هناالا| ذه سابعا



 ( بدلك نس مداعنع)
 | ىرملاماهستنا

 ىكرفود- ص قوكلا
 ىنبدملانبالاقوءاحرالاب

 هب در_ةنااع تحال

 لاقو ملاص احوبأ لاو

 لضفأن اكد .وادونأ
 نموةفركلال_هأ

 عييسمئستامدانعلا

 هلجرح هئامو نيثالث الدو
 ىتد_حلاف) ةعاجلا

 ايأ عمم هنا) بملك (ىبأ

 لوسر لاق لو هرب ره
 سو هملع هللا ىلص هنا

 دفعات ١11قىلآر نم

 ناطم_ثلا ناف ىلآر

 همن ق (ىناث ميال

 (ىبأ لاق) ىل ل-ثمتن
 نباه«تئدحخل) 00

 (تيأردقتاقف سارع
 هءلعهللا لص ىبنلا ىأ

 نسملانركذ ؤ) ملسو

 هتبأرامل ىأ (ىلعنبا
 ىلاهتب ور نمتاقتنا

 هلا ةوماشم نمل

 ىأ هه 0

 ىل_س هللا لو سر ت تبعش

 نسملاب ملسو هيلعمتلا

 (هنا سادعنبإ ا|لتف)
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 اذهو 0

 قف نكلان ماسلا
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 لمفلا نال سكءااب

2 
 نال مهودعف هنأ مم

 هيلا نم 70

 دروو نسملان ام سدل
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 لوأ تاو ارمو هريغو
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 - نيو , رهابأ عمم نال بيلكىأ#« ىلأ ىندح ريغصتلا»# بيلك نب صاع ع
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 ضعب فو سفن لثمْلا ةبددعت لممق ن هاذ هي ىناثدالناطمشا انافىل آردقف مانملا ف ىف رند ممل دو هيلع

 ناط._كلانافىراضأدباورفوفر وص لثعي نأ ناطيشلل نبال هنا سا ةب اورفو ىبل:ءدال سلا
 باقثيحر<نباب هرغأو لم فلايميلافاضملالصوو فاضملا فذ يوكن وكسسالىأ ىنن 2 ال
 ىأ ىئارتننز وب ىىآ ارتنال هل ىرخأ فو لعفلابف اضاأ ل - صوو هسيلا اضم لاف دل هلوةد مالكلا

 هللاىفس هتروصب روصتلا نمهنكءملدارأةروص ىابر وتلا ى هنكمأ ناوىلاءت نال بل ؛ة١ناعطتسال

 موضعي غلاب واملع ناك ىلا هيرودف ٍلسوهيلعهنلاىبصدتلا لوسرىأرنااذه لو عاج لاق سو هيلع

 اذا ناك هناه_:عممص هناف ني رب ريسناع اود نمو فب رشأ |هدشدد- ءىداملع ض.قىلاهبروصفلامتف

 هرك ذامءالؤهد مد وهرت ل لاقاهفر هدة غصد] فصو نافهتءآرىزلا ىف فص نار لاق هانؤ 1

 تاق سامع س 1 ثيدحلا|دهبىأ يهب تةد-لإ» بيلكىأ «ىأ لاقإل ع ماعن عالق هلوقب فدصملا

 دقىلاىأ «ىلءنينسحلاترك ذن»مانملا .و هيلع هللا ىلص ى١ اما( دقف طن ويد

 ناك» نسملاىأ هي هنا سامع نب الاف نسحلابىأ# هبط را ىأ هته تلقذة-ظقنهتيأر
 ١ نم وأ ا ذهو ىلع نب نسما مشىأ لاقت يح مهلا ىف ىنذلا برغأو لسو هيلعهتلا ىلصىننلاىأ# ههسشد

 3 مالكلا ىف ىرتأن وك 0 هتهشيملا |مولعملا نم ناف مالعأ الاىلع وال هتءارغه«حجوو هأ مانملاق هسكع

 4 بحاصوه ساس عنب[ نال ايحلا اذه درب نكمل لاثملاملاعف ىو روئذلا كرااىلا!هدار هنا أريعط لوح هن كو

 اًضدأ ب يلكنب اعزءديجدن_سب ىاحلا»او رُتيدلانااشبأ هلطريامو لاحلاب ل !كاعتهللاو لاق
 ىلعنبنسحلا ترك ذخلاق ىلا ةفمانا فولو هيلعهتلا لص وبنلاتيأر سام عنبال تقع هاظذلو

 ةصخ ىلا ارلااب و رنوكتف ثد ,داحأ ىف مْ وهيل علنا ىلصهل نسما ةهباشمد رود 5و هن :ءأردقلاتؤ هب هتوسشف

 ا ىلاردصلا نيدام مسو هيلعهتلا ىلههتلا لوسر هبشأ ن سملان ا هوو هللا مرك ىلع ءوَمم» ةملاهحوىلع

 ا نمري1ن كلذ طريشنالنورخ آلاقواذه كال ذنم لف -أ ناك ام سو هرلعهتلا ىلص ىبنلا هبشأ نيسملاو سأرلا

 1 موعهسةفاون ناكنأو قيام ةضراعم حصل ال فيعضُث د كل هروصل فاك رأى اق مانملاف ىف آر
 نبا مالكنم قمساف قاف الابصصخ ىلا جات<دييقتااوفال- طالااهرداظ ىلا ةعمعأاثيداحالا

 || هر ىأرد_هةفورءملاهذصوب ىو راذا هنا ىلعنب ري_سنبامالكن ممدقتامو لاكل | ىلع لمحت سام ع

 .اأدوسأو أاريصتوأالب وطوأ اريغص هنوكنمهتعن فال ىلع هآراذاام فالك ل وأت رات حاضت ع

 1 || تب رنا هل_صاحام برعلا نب الاقد_ةفءانمدقاكماب مر ريبعتلاجا ات دشن. .- هنافكلذ لاثم أاورضخأوأ

 م [ماللاودالصلا مهلعءاننالان|باو ىلانانلا هن هل داا هر وقتما ىلع كارداهمولعملا هتفص

 ١ ا كي ردقلا نملاةن م دشو لادلل لارداتاذسمأا كارداوةقيقحهع رك |تاذلا كارداف ضرالا م هريوتال

 || ىآرول نا آراسغ *اكف هلوقو ب. 0 ار ناريس وق ةسرالس| فر نتا

 1 [الاو ةنورعملاهتفصر هآرناهلك اذ جا ةواقحىئاثلاو ةعيَع واح لوالا نوكمفاموث آرام قبا ا

 [ةروصق هاب ٌةردرج ىبأ نبالافامءدن ع ثن وهسكمي هسكعو ىارلإ اريشو هفالثم هءاعال .ةمءآرتاف لاثءأىه
 1 امنع ةل.قصلا:1 اراك هنالىلا رلا نيد ىف لاخ هندب ضدي ىف ص ةنوأ نيش عمو نأ ارلانب دف نس ةنس>

 .[| قارلا لاح فرعباهيذاه ستي رف ىريكلااةدث افلا نهود هول 5" أو لاح ن س- أ ىلع هتاذ تناكتاو هلا اقام

 ارش ىرن لد كراارصح ىدتستال فورس زر ره اهفلملاة بست ا,نيئاراالاو -أ موضعبلاقو

 أ ناكمتب ةرفال تخاف: آر 1| مر ال_ةتزءاهمرح سداو اهتلئاقد آمىةروصلاىرتاكءا موا ضرأوابرغو

 ١ أ . فرند|ةلاولاكشالاة فلة ابارم ةدحاولاةروصلا فالتخافةدحاوةلاحىفاب ادرخ وا هش ناسناهارب

 ا || نآ ف هلةعاجةيثرزاوج لعاذجبو هلت :وطلاوهجوعملاوةريغلاوةريبكلافكوطنو ج وعي ورغمت و

 1 || لو جارس لسوميلعهتلا لس نابىثكو زااشمأ اذه نع باجأو ةفلتت فاصوانو ةدعا.ةمراطقأ نمد>او

 ١ ةعاسفب رذملاو قرشملاف نملك اهارب سمثلا نا [ك_فاهاك ملاوعا فهر رفلاثمملاعلا اذهىسمثلا |

| 



 ااا

 ةعاجلاهلىو ر( ىعثالا كلام فأن ع) هيعركتأو ىبامصلا ثد رحب ورع ىنصئالادعاصنب (ةفيلخ نفاخ انث ديم سنيةيتق انث) ٠١

 هتمءالممدععم ىنعملااذ_هدعب ىنذغالو ها ةظقلا ىف ىو راىلاءتهللا هقفوي مانملا ف ىف آر نمىأ سو
 مومءلا ىف لادريغ ةءاصعلا سنحنااهنمو كلذ ل .ةهرب لهنااهنمدومق ىلا جات هنا ىلع ىنمملا يف نم مومعل |

 | ةرخآلا ىفءارب هناال ملا ىلع اه ورخو ارت ةظقملا ان ئرلاكلتقيدصتشم ب ةظقبلا ف ىناريسهلوقأ| لاطب نءالاقدقوا ذهةبئ رلاوابوت رلاهيفءاوسهتبو رالاكهريغب هب ئرتافناعالابةظقيلاد: ةرديسقتاهنمو
 | ةظقءلاىف ىفاريسفوأ رهاطم ':ههةظتملا ف ىفآراع اكف ظوذحملا ناكن ا ىرزاسلا لاقو كِل ذكهتمأ لكن ال
 «.لارحابس هنا ىل عةمالع كل ذن اكمل ارحابم لواموث هرمصع ل _هأ نم هآر نمنابهيلا ىحوأ هناءانم هنأ ل حا
 ىفةصاخةي هرب ىيارلا ةمركت]ةمح ومةفور عملا ه:ةصداموت هاب رنا ل5 <ضا.علاقوهدعب هحو مدقتو ها
 هللا ىل_ص هنعس# لا, نيسذملا ضع. قاعي نادع,سالولاق كلذووه-:-ردولعبةعافشوأب رشباماةرخآلا |

 هللا ىلصه|تناكى تلا: ارا ف ىناريسفهانعمليقوءانمدقامدب ثث ودو ها ةدمةمايقلا ف مسوديلع |
 تحرخأذ نينمولاتاوم أ ضد ىلع لخداموب هآر ا هنا سامع نبا نع كحك كلذ هن مأنا سو هلع

 ىلاهزهللاو ا .معهنلا ىذر ساءعنءال همارك وأ مبوهملع هللا ىلصدأ زي ك“اماوهف صول لوقأه لماحلادعبأ نموهو افلا ضمبلاق هسفنةروصربلو مالسلاوةالصلا هيلع هر وص ىأرف لو هياع هللا ىل ص هن آرمدأ
 دعاصنباىأ «ةفياتنب» نيرصفب يف لخا:ةدحره دس ىف كديعسن | ىأ# ةبدتقانثد> 9 لعأ
 نبورعىأرهناىداورخآلا ف طاتخا قود_صداد_ةب عطا ول. زنفوكلاد_+>أو: أ مهالوم ىعشالا
 00 عصصأ | ىلءةئامونيناو ىد_اةنستامةثلاثلا نهد أ و ةئيي عنب اهيل عك فاق ىناصصلاثد ٍ
 هللا ىل ص هللا لو سرلا# لاق يشأ نب فراط ىأ «ه بأ نع ىجعمالا كلام لأ نعال بي رقتلا نع كربه
 لاثملاة يرث لب مسجلاةب رز ىف آردقف هلوقب دارملا سد! ىلازذا لاق « ىنآردقف ماذم ا فىفآر نم لسوهيلع
 ىمنج ىرب هنادارلا سدن ةظةيلا ف ىناري_ىفهلوقاذكو رمالا سة:ىفىذلا ىنءلاا مب ىدأتب ل آراصىللا

 هيلعدتلا ىلصهحور سدا كرما لكسشا اف لا !لاثم ريغ سفنلاوةملا.تاماو ةمّةرة>اما هلآلاو لاق فد وأ[
 ىسهتتت نكلوةروسااو لكشأ !نءهزخمهناذناامون ىلاعت هت. رأ ذكو مقل | ىل ءهل ادم لب هص مالو لسو
 ىف ةطساو هنوكح ىفاة> هل آوهو هري_غوأروت نم سوس لاثم ةط ساوند _..ءلا ىلا ىلاعت هتافي رعت
 ىل_ص هآر ن ماضي لاقو هريغق-ىفلوقباكىلا«ت هتاذ تن أرىفا ىنءدالاموندتلا ثدأر قارلا لوقف فيرعتلا
 نءهسدقما«حورلاثءوهو هلاثم لب ةنيدملا ةضو رعدوملاهصض# هقيقحب و ردرب ل امون سوهيلعتللا

 مانملاىفىلاعتو هناك #هثلا هز ورب قاءتبام ضعبةاك شن ءاقرملا جرش فترك ذدقو ها ةروصااولكشلا
 لاقإ ةرفدللاو ةيلجلارومالا لعأىاءتهتلاوةيفنحلا نمانث املءرباك أضع بلافالخ لئاقلا هب فكر الهناو
 ذأ نب قراط نبديعسوهطدانسالا|اذ_هىر ركذ ملا ىأ«اذ_هكلاموأوإل فئسملاىأ 4 ىسعوأ ||
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاحكتأ نموه ثان قراطو لة وت هةرتصف هك اسةم دكه ةحوتفم هزه | ١

 كلامابأت او ةناو رودمك هلناتىشفثندحلا اذ هريغىأ «ثيداحأ لسو هيل عدتلا ىلص تلا نعىو ردقو |
 دنع ىئذحلا مالك ع_.تهن'اكفنيعباتلا بان نم هنا هلوقي ىذمرتا اند هلوقد رح نبابرغأو نيعباتلانم ||
 الب فنص1 اا عشاهو ىببان عسب رح نب ىلءوهستق نم لك اده ىلعف راقثم- 1 ريخد مالغانأو ل قهيلع َ هللا لص ىبذلابحاصْن رحنب و رعتنأرةفيلخ نب فا لاق لوب رح نب ىلع تع «وإ# فنسملالوقأ| ظ
 دانسالاولءصتنوهو ةثالث لسو هيلع هللا ىلص ىبنأ | نيد و فنصملا د نأ هلصاحو ها امهءرثك أوةطساو| ش

 هنوكف فالخالذا أط قنة: انف ل لوق لعبا تب رحب و رعنا ىلع ةلالده.ذحراشلوقامأو |
 داب زن د>اولا معا: دحدم» .نباوه ةمدتقانث د ملعأ ىلاعت هللاوهأبا فالخ ب ٌررفيفالالا ليي

 ؛ "نيت

 ( ىف  لبامم عب 0 )

 يس

 ئارهنامعزارخ[ طاتخا قودصد ادهم طساو لب زن فوكعا | م-هالوم
 ةزمهب «مشأ نيفراطه-أنع)

 هم_كفل هحوتفم

 ةسوتخمةرتعفةنكاس

 ىدئالادوع_نا

 الأ هنعو رن ىلا

 ءن م خهلجرحهنبا
 هللا لو_برلاك لاذ

 ره ملسو «يلع هنأ ىلص

 دقن مانلافىفآر

 وبأو ىسعوبأ لاق ىف آر
 نيدسسوه اذهكلام
 هبنيد ( يشأ نب قراط
 نيباتلا يبان نم هنا

 دجأ هقثو اذهديعسو

 نيفراطو )هريسغو
 باص نموه مشأ

 هللا لص هلل|لوسر

 ىوردقو مو هيلع
 هيلعدللا لص ىنلا نع

 اذهف (ثيداحأ لسو

 تايعابرلانمثيدحلا
 رخ نب ىلع تعمسو)
 نب فلخ لاق كوي

 نورع تب أر هفماخ

 ىبذنلابحاصّسي رح
 ىلعف(ريذص مالغانأو
 نمهستقو رخ نبا

 ىذمرتلاو نيء.اتلا دات

 0 م

 ثيدحلا ىف جردنم

 حبارلاتيدحلا» هلق

 انث) ريسحلاو ةريرش

 هئامو نيعبسو تسنس تامهد_و شع الا نع «ثدح ىف ةقثهريغلاقو هبسابالؤاسلا لاق ىرصبلا مهالوم ىدسعلا



 هني ؤو وامى كبنل عامر ف قود هءاروأم ىض جاما >اخالوارنا.. 4 هقذ ردن ا|تاذلا نم ز 0 :دبلهحمالثأب
 . تيقرلوةباحصءالؤه ناكل هرهاظىلع لج ولو لكسشم نولالار ك ذامرح نبا ظفالا لوقو هناكم فدعبلاو بر ةالرثأالذةريصم )| نيعب
 .ةمطافناف نيعناسللة حالو ةيلكللا دعاوةلااهلجال ْضَةن:القراودناو قراو هل هودأم ملا ىف هبت رلاةيدصلا طرشنا,درة مانا ةيصلا
 1  مركيدقو هعوقو مدع ىلع لدءالهإ-: مدع ل هنأ اراهنا لقت لو هحيرمضار وا <اهتدب و رهشأ ةتس هدعبادك تنام ىدهيلعا متزحدتشا
  نيدحم انأ الاك ىنثمانءد#و راشي نيد## انث) ةرب ره ىبأث ةدح يناثلا ثيدحلا « 20 لضافلا ههمركرالاسع كوضفا اهلل

 نعهمعش انثرف_هح

 عبدك (نيصحىبأ
 ديعنبدجأ نيتاموع

 ىمسيعلا سنون ن يملا
 ةرشاعلا نم قوكلا
 ىلأن ع حلاص بأ نع)

 كلوسرلاق لاق هرب ره

 مو هيلع هللا ىلص هبا

 دقف مانماةق ىف آرنم

 ناط.شلاانافىتآر
 ههشتاللاقوأروصتءال
 بيرقرّوصتلا (ىف
 اذكو لثملا نم
 ضع لاق همشتلا
 هل_ثمو عباصملاحارمش

 ءايبالا عج كلذ

 امو ها ةكئالدملاو
 هن مرح الا_عحا رك

 ةندلا حرش ف ىوونلا

 ْ كإ تولاقذ

 مول اوريرمسقلا

 لزنيىذلا باعسااو

 لثعال تلال

 لاقاهتمئش ناطيشلا

 ةكئاللاوءايست الاديؤرو

 هل _هال ربطت : ناك

 بركق اوناكذا جرفو

 قاوؤناكن ا بصخو
 ءاسالاةءركرو بدح
 ةبروايندلاف فرش
 سلام هارئال ةك_ئالماو سازلا نو.طا تا ون اكءار هنالاثال ىجقعلا قدداي راهن رشتكت الإ

 اا فد لزب مان !!فاربث ؛كل.وةيلع تلا ىلص طصملا ىأر نمولاق مهب ردع مهرحأ مهءادوسلا ىفىلاءت لاقو مهب ردع مونال

 3 مشأنب قراط امد لد رشأ ا ؛ل!ثردملاو هحاحرب غنمامندلا ن مالم

 أ| ىف 1 ارتنالن اط.ثلان اف ىملاىأرد_ةف ىفآرنم ظفان ةداتق فأن عناضكااود_<!ىورو سنأ نع
 ىءلاداهد داهمت أنانتنحأو هيفةدئافلاافنادهءازملاو طرمشلاناب]والاثتد_لا ف لكشتساو
 ظ || ىف آرنمىأ هبابفامهانتم كرم كردأى أىيرملا كرد[ د ةةنامخلا هل اردأن مل اياك ةغلامملا ف ى هانَتلا

 || هلوةهيلعلدبوهلوقييفنحلادازو لريمءرك ذاذكىأ ا تاجا رمال ل ند ا ارد

 ا نافهلوقو قالا ةنو رف اردقفف آرنمى دك مرد_صمانه حلاو تملا ىأر دةفرل_.وهيلعهتلا لص

 |باوملاةصالخنا ىذالو ها ماللابوهسفتبوءابلاب ىدعتي ل'ةلاو كلل لراعتلاو ىنعلل مةَلاكن اطيشلا
 ٠ 00 ال ةذىف آر نمىأ فام ارب دقن لوزيامنالاكثالان ا باوصاارب رقت ىقيقحلاو

 اديع وهفالاوىروصلا ىلكشي روس بنا ع ءطتس الك أ جلا د لثةءالن اطل انافةرهاملاةريسو ةرهاظلا
 أ نك نمة- اظقرلالاح بنو هيلعهللا لصدي مت اظفح [ك ىلا هنو هناكسهتنانا ءامىونعما لشملا نع

 | لثمتي ناردقبال هناف فيلكدتلارادنمهجورخدهبهللاهظفح كلذ كف ة_وسولا لاص»اوهنمناطعيشلا

 |ةظفيلا فهن , و رةلزخع مل-وهيلع هللا ىلص هادا مانملاف صخشلا هذ و رذوه سد اع ىلا ارالل» تا ناو هتروصد

 دو لسوءيلع هللا ىلص هنر وسب لثهت. ناردةن الن اطرشل انالرحآ نه ءرالة حس وردنا

 | ىلص ىلا ىأر ن1 جامتحاالف سو همل ع هلل ىلص هتروصاوما ىارلا ىلا ل ءذتيوةروصب لكش::نأ الوان

 | هللا لص هنامح ف هبروصرتغمآرذاو رخآ ئشسهنا ن ظبواذهريعيناتناك رود ىارمانملاف سو هيلعفللا

 ١ | فريثكق لح ملوهيلعهللا لص يذلا ىأردق ل. ةناف راهزالامحاصلاقو لري مهرك ذام ىلء لبوه, 1ع

 | فاك قرا ا ىلاالنيئارلا لاحفالتخا ىلا عرج رثتاقال _ةحخالا»ذهاناق هفْلَي ة2هوحو ىلع هل >اوةلاح

 | نمو كلذ فالخ ىلع نامضغهتب رو لسوهي ءلع هللا ىل  هتذس نعد هنأ ىلءلدالث مأ_عسدم مههآر نو هاآر 1|

 ااذهىلعسقر ةرضخاذرضخالا جاح زلاءارو نم رئاطلار طظاذل ل |ىرب هناف هت ةسناصقن ىلعلدب اهقانءاآر

 1 ور سو «.لعدتلا ىلصهناىو راك ىئارلا ل ىلا ع ريد هنأالا تم 53د !|هباهنو تم 2 !اهباعفودو هدأ

 !ىد رط ىلع سدأ روهسملا ف ةعقملا كلت لودخد ناب نيفراعلا ض عب هربعف تب م هن "كروم ن مهعطقق

 انثدحال اهالكى أ يالاقىن ثلا نس دورا ثدر دانت دل ةيوس+ تناك اهناتددجو ةاهتع شت 3

 ىلصدتلا لو راق لاقرب رهىأن ءملاص بأن عإل هلوأ حا 86 *ي نيصح ىلا ن ءةيعشانث در فعد نيد

 | ينس ١ ارتقوا ن اردنا ىةحدشفو ااننو دقت ىأ *ىىل آردقف مانملا ف ىف آر نم ميسو هم ءاعدتا

 2 ءقّشا اوي ىبه.شتنال لاقوأ 8# فقروصب رهظد وأ رهظتارد- ةءالعأ «يرومتءالنا طرشلا نان

 ىف ١ قهوتي دار, نادعسالو اد_هى. افلم ع تناكن او ىنءملاذد راقتم لءةلاوهم_لاو رودتلا اوراملا

 5 ئاملالوحب طرمشلا ناعم علك كارا اًديَمقَهلا دقرة دك لاب وضاملاةغب لاب أ هناو ىفاريسف

 رماعوفرمةرب ره ىبأن عدوادوبأو ناخحش|هاو رام قفا رقلاخلاب ا راد نع منك وفا لانعسالال]

 8 هن ةومكوصح مال_ىلاوةالصلا«لع ه1نارلا ةراشب ىلا راش وك ءقهظقم ءلا ف ىنارع_سف مان مافى آر

 دن ظفل ىدصملا همك "و ةءاجهاورامهبوقبؤماَعا اراد هتيرث رلا هلوصوو مالسالا

 !ٍ 001 21 رق متع ةنا زو تناور فوز دا ةظقملا ف ىف رام أكف ىءاالاةءنأر عطالاو

 سو 5



 هيلع | ىلةىثلا نع رعب هللاد.عنعصوحالا ىلا نع قصعا ىلأ نءنا فس انإ ىدهمْن نوح رلاد.ع انث راش نيدمم انث)

 اغ'اكفوأ ةظةيلاف ىف آر دقت اسمتداو ر( ىف آردةف)رظنهيفمونا|تقو ىف ماصعلا لوقو مودل الاحىفىأ(ماذملا ف ىف آرنملاق سو
 طرشااداحتاناللطاملاال ىلا رىأ ىملااب و رلاىف آرهنا لعيف تناك ةفص ىأيامونىف آرنمىأ قملاىأردةفوأ ةلغق لاف ىنار

 ليثغلاوهيسشتل اىلءوهنئأراعذبترالو ةمشالاطاك ىلع ىتةيقحىأردغفىف آرنهىأةنل املا ىهانتو لاكتلاةب ا ىلع لدءازملاو

 فدرأ هناممال.الاءح هرك ذ قيقعلا ىلعهلاثم لب هصضمالو هحو رالو هوو سدل فرم ا لكشلاف هلاثم لب همسج ب مث ردارملا سلف

 اهريغوأ ةفيرعلا«تفص ل ءىئارلاءآر» اوس كلذع_.طةدالىأ (ىل لئمتيالناطيشل اناث ) لاةف كلل ليلعتل ا. ىنلل دك ًاتلاكوها ءكلذ

 رونتاذإو نيطايشلاس اوونعاظوفحم نيلاضالاداه نيملاعلل ةجر هلع ىلاءتو هناص- هناللوقملا لهأدنعلومقلالوقثلا ىلع
 لثمت. ناردقولو هرروصتاطيشلالثمتءنار وصتي ف يكف ةئهكءل اناينبتمدهو هداليلنيطاشلا|تجرو هدوجو رون ملاعلا

 هتيلوحر وأ هءامشىفناكءاو ام تقوىفةمقرقحلا هنتر وصب تناكن متناكة روض ى أ ىلع ق>هأب رنكلذكجرادلا ف لثل هنر و

 برج باع فوهناناشوأ ل ةباعفوهفاضشمار نمل قم نمو ىنارلابىاه:هرييعتا تصتحاالاولب وأتا جت لهرعرخاوأو|هتءاوكوأ
 ةليقسلا: آر اكمنالهسكعو هرغطو «تهاحو لاكو ىارل !لاح حال ىلع ل بل دوهفهتئيهو هتلاح ىلعوأ هتنسب كل ستمو يفاعسةموأ
 فاصوأ.ة د ءامتم راطقأ قدحاو عمو نآ ىنهلعجتهت زرده_ لعب ولاحن سحأ ىلعابت اذن اكناواهلب |ةباما ويف عسطنب

 سملان ااكو ةفلاعم ك0

 ى نانا لكاهار
 نادارملاو هرهاظ ىلءمال او ةالصلا هياء ىنااةب وو رشي د_>ناىئالقالا ن عىر زاملا كحد "لوو

 تاق وتدل 6 دقو هيلع ىهامفالخ ىلعاط لية و لسوهيلع هللا ىل_ص هنا ةص طاغكلذناف نيناكمفوأ هتغص فال فبرسخلاو قرشلا 1 0 ىلءىربدق هنااماو هرهاط نعهفريص كا رطضد ى> هلي عال لقعلاو كلذ نم منع عنامالو هكردأ دقفءآر نم

 وهكلذك 8 20 ترا 1 هك زكيو:_ نزع || لو هيلع هللاىلص هناذنوك تف همانمىف ىرباعاطبترم لمضام نوكل ايثرم تالا ءدلنا ضعي ناظل ا ىرب
 قزراملانع ا الوهفاسملابرقالو راصرالا قدد < هيف طرتشيالالاردالاوهيثسريغل عم ل سو هيلع للا ىلص هنا ةصوةيثرم

 1 ىله «مجءانةىلع لءاد مقيملو ادو> وههنوك طرتش ا ئاواهلعارهاطالو ضرالا ىفانوندم ىرملانوك
 ىل_ءملاو ىفايلاو : :

 ىبرسملاو ىذاشلاو ىلا هاو كلل ىنيةمت ةداب زءىصو مل سو هيلع هللا ىلهءاسقب ىذه ةبامثي داحالا ىف ءاح لد ملسوهيلع هللا

 بطقلاو امو 3 و ةراشادت ونعملاهقالخأو هب رهاظلا هناؤصمامتادعب بكل ارخآ فدي رلابابدارب انا لعا كريم لاقو لعأ

 ديد ىنالطتلا هيو رلادعب هقي مط 3لجسل هنهص خللا هب ريشلاهفاصوأب لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسرهظحألمالوأ ىتءني هنأ ىلا
 مهرب 3 : : 1

 ناطر | 1 سلا تاج لةيدوسلا انس مال. لع مولانا لا
 كانركنم : ' راشين بدم انئدحو ةيمانملااب ٌورلاب ىلعتيام نس هيلجلاةلالاكلتناس نم غرفال ةظقيلا قابحمتبوو

 : 9 مك دوعسه نب اىأ # هللادم ءنع صودالا ىبأ نع قد“ |ىبأن ءعنارغسانثدسىدهمنبنج رلادبعانثدح

 0 "ع فأيسوةظقي وأ ةةيقحو أ اةىأ «ىف آردقفمانملاف ىف آرنملاق سو هيلعهتلاىلص ىبنلا نع ةضس ىف اك |
 امن قالاومسم الج ىذم رمل او ىراذلاو د ءاورريغصلا عمامملا ف ىطوسأ الا هب بلث,الناط_ثاانافط هلك كلذ مقحم | ٠

 ىبولقلاب اب رأى مد مهوذةنماىلاقفمالسالاةحهومضأ مهقبسو ها ىلفسلاوىولعلاملاعلا فءايشأن ءةداعلا فرخ ملف شكيذا
 عامجاىوقالابب ا افىونوتلا لاو ها دئاوفمهمنو ستة وان اود أ مهنم نوءس وءاينالااورأوةكالملانودهاشر مهتظقي

 داحتالاهبامو ة.سانملا دوج وامانموةظةب ةيولعلاحلاوعلا فمه وفن ثي-نموولاءلا اذه ىف مهروص ُثيحنم ضءد عم مهضعب سانا
 نمت.ةيدقولاعفالاولاو>الاو تاغصااثيح نم نينثانيب تتيثدقةمسانملانافاهفعضواهراثآ ةوقحلا عحار هتلقو عاةجالا ةرثكو

 رمالامتدقف تاذلا ثدح نم ةيسانملا تورث كلذ عمر دق ناف ىوقأ ناك ة مترا ىف كارغشالا مح كلذىلا مضنا ناو بسف.لاعفالا تح

 عاّمجالا ماك لك الان ناكدتوامانموةظقيءاش ىتهمومعتجاءايلوالاوءايدنالان م لمكسل ا حاو رأنيب وهندب ةسانملا تت ند

 هيروصب ةهيشتبلاثمةر وص فاد_م هكردأو اعلا اذه ىف هتيناحر لرشأ ءاشناءاحضنا ثالث ىلع ءايلوالاوءاردنالا نمءاش نمح ورب

 دعبتستالو هب ععجاوءاك.ه نم حطسناءاشناو هموت ىف هرضحأ ءاشناوئثاهنم مرذفيالوامندلا هتايح ىف هل تناك ىتلا هب رمصتمل اهي بحلا

 نابنيس# ىطرقلامهمةفئاط كلذركتنأوهمالك انهىلاءالؤه نم دحاو رمي_غىأر دقدتلاو كرين فض“ لد وأ: ىارةتفتفاذه ل ثم

 نيناكمى «-ظقملا ىف هل اعمنينثادن و زوهنعو هريقوملخو سانال هتمط او قوسلاب« ب_ثمو هربق نم هج ورخ همازل ال نودح هيلوقلا

 ىلاعتو هناوهسهننا همركي هنعديعمل ا ىلولا نا ةداعالو اعرشال و القع عنامالف بح ا فرخءاءاوالا تامارك ن منار رقتام هلطمت و ذريغو

00 



 ُق ١ .. تركب ييشفت
 ءانل اهتمي رشءلاوف حامل هلناكدقفاناطم او حامالاوحنال جاتنلاو ى :رالذذامتدا ارأ (ارمعب الو: اشالواهردالوا ارائيد ل-وهيلعهتلا
 ءاوصقلاوءاعدملاوءا.ضءااوعامهصل اوءارقثل وأبو ةريسوةرهموهدوجوهندعسلاو ةدرمود دربوءارمنلاو موةارارغصم سد رعو دي دشتلاب
 ةثر وو ارو ايقسو مز هز و كرت ندو نءأ مأ نهاعرت جئانمهل ناكواسهريغو رمحأ لج وبلعثلا وس لجا مم لاج هل ن اكو اهريغو
 نبرزنوك.نا لمة هلءاف (لاق) مهلا ن هةاشة نام تناك اهئادواد بأ فل. كلذ :رب_غوذ .ثغأوةثوغو نعو رقو فارطأولالطاو
 ةمالاودمعلا فك شلاو مسن ىفو ةمأالواد.عالوتلاق له( ةمالاودمعا| ىف شأو) هنو دن م هنوكل هتك وةشئاعن عىوارلاوهو شد.
 فاقوالازب وت نمثيدحلالهأو زاخلالهأءاهقفهيلابهذامة ىلع ا دباملاثيداحأ ف 5. ريلادبعنبا لاق «ةعتل
 كتكتتاكت ْ مسسسسسسيسيسييسسسج ا .بيئأناالاناو

 أ ةاكشلافامىلءئشن ىمرأالو مدا: نيكول مىأ « اريعبالو ةاشالواهردالوارانيد سوه لع ةللأ يتخلل هلام

 هتافودعت هباع ىرخت

 هدعب قيذا ناك ول امهيدارملاو ةمأ الو ادمعالوةيرب ونعىراضأ اةب او رمدقت دقفالاو المأ هت ركذلهأ| ,تكرئايفنيمرملا ماما« ىكسحوإلا ها

 هيلاوم نمريثك مل سوهيلعهللا لص | ني_هحو قطصملا
 ْ «مانملا ف لسو يلع هللا ىلصمتلا لوري رف ءاجام باب ل

 000 اظن 2س ع ور : 2 سا ىلع ذم قس
 || باش بحاصلاق ءأىلاعتهللاو مان اباهديقاذ_طومءأك والان ارهظالاو رح نباهرك ذ نامفاتحم هفلخامنا ىفاثل ار عدلا || 0 اب رلاو هب ورانا ىف فاتبخاو مودل مانملابدارملاو ل_كوهيلعمتلا لص ينل هيو ردع فو أ هولا هتايكىإهأ

 ْ ا ؤرلا ىد>-اولا لاقوامهنسقرغال ث.نأتلاءان ناكمامف ين أل افلأ لجون رقااوب رقل اف لبق 0 ل
 ظ او رلاكو ونلالاقوءام-الاىر ع ىرجمانملا ف لا !| ذه هءاراصا ل هناالا ىر وشلاوايقسلاوىرشلاك | لوو نا كلامو
 | هققحام لعاب رلاعةعبسلا فنانءارقلاوةب و رلااذكو تاةهافيف تاهزه كرتزو وةزومومتروصقم | اى الا نال
 | اغاامممةقداصلاو كرتثلاسملالاةل كلا ىنفأنمةردتلاةروصلاعابطنااهتاهري_سفتفف ىواضيملا| أ م ور لق
 | ايفا هتتن غارفىفدأن دملارببدن ن ءاهغارفدنعةسا:لان مامهندبا: توكللملاءسفنلاكاصتاب وكت || يم 5 ب. نانو
 || ريصتق كرتشلاسملاىلااهل در تف همسات ةروصب همك امن ةل يضف |نا م ةلانهةلصاحلا ىلاعملا نما قيلب ام 0 1
 | ان و رلاتنغتسا هيئزحلاوأ ةملك-لابآلا توافتل |نواك,ال ثيح ىنعملا كلذ ةبسانملاة ديد" تناكن ا مسةدهاشم 3 00 1
 || مئانلابلقىفىلاهتهّلا لاي رلاهقيقحن ا ةنسلا لهأ بهذ مىرزا-!|لاقوهيلا تجاتحاالاورم.عتلا نع 0 0

 أ هذه ىادتو ةظقبالو مونهعزعالءاشرام لعفي ىلاعت و هناصحوهوناظةيلاسلقىفاهقلكت تاداقتعا 1
 | ثالثىلءاب رلانا لعاترطملا ىلءاطع مخل اكل املا ىاث ىناهقحما رخأرومأ ىلع لع مئانلا فتاداقتعالا 37 1 00
 || لكودقو هفن ءرملا«ثدح اموت اطيل اهلثعو هن ربامو ى-كلذفابو رلا ىلع لكوملاكلاا هب ربامبتارمأ| ا
 . [| هلل مان ذاف ظوفحم حوال نم مدآى نب صصت ىلع عطا دقولاثمالاةمكدحلا نم برد كلمانو رلان 0 00
 || بحاصلاةوقراشملاج رشف اذك ةمتامموأ ةراذنر هراشب هلنوكدامةمكحلا قد رط ىلعءايثالا كلل || < 7 ورشه
 || تاحالادنعامأو كاردالا طئارش د ملف ةلزتلادنعامأ نيماكتاادنعل_طابلابخنابؤ رلااما ف تاولإ || ف الح
 . || نآرقلا امو ل. ثيدحلا فام فالخ هنا فذعالو كري ملاقةداسلا فالخ هنالفءالذ نمأم_ثاوطرتش مذا 'ةتورامت لاه هلق
 | لاخلا: ة.ق<لعأكاعت هللاو لامخ ةيسحلا اوت رلان اوأ ةداعلا فال ىلعة ماركو | ةزهمكل ذنابسم>أو راصاذا هناو هتثرو ىلع
 8 0 شيد نر شهد  ييخ ف هت 010-22 فاول اود ل هامل

 'ء لالدتسالانارهلكلذيو ةعرز وأ ىةحمنالاقةقددهناو هكلملاو زىوونلاب ّوصو ها ةتدصدك رئام هلوقا
 | ابقي تاما «مانملاف لو ءيلعهتلا ل صهللا لوسرةي ئرؤءاحام بابل تالاّحالا نملا.ة-| فقولاة عك ىلع
 ' اهول ع نويعئاطلاف ليلدالب لوقو ب.ءلانم-رهلكمالكمءذدلزتءملاو نيمدفأاو ءاكم اوءاءط ]الذ موه. لاطوأب و رلاىف سانا
 ىف ةبيغلاروصلانشةتنتةيناملاظلا سهل |لاوزد:هفش رعلا لطف ةشر خه ملعلار ومذأاو رك دءاك-لان هريثكو طالخالا ملأ
 ”او تاداقةعاورطاوخ اهناركونأ ىضاقلاو اهه_ة.ةحالت الاخ | ما ىلا ةلزتعاو هدم معز و ىب رعلانب اهيا لامو سفنل اسيغ
 هللادبعثيدحلوالاثتدملا ثيداحاةعيس هيفو كلذري غشا ماهوأ كلر وف

 | كوالا ن كلو رح نباهيمزحو كريم هيلاق اكرهاظا اوهام ىلع ثئاعن عىوارلار ز وأ ىوأرلاىأ 4 لاقل
 ةثئاعنأ ف ىأ م ةمالاود.ءا اىف»ك شا او ةذسن فو« كلش أو »هنود نملثاقل نوكتنالا_ة>الفوأ

 || اك ثينأتلا فرح اممم قرف مرحالف ةظقةرلا نود مانملافاهنمناك اعدصتخاهاالاة روث رلا ىتدعابؤرلا



 ١ اال“ ل تا , 59

 و اوءامسلا) مودت (موقت) هترذقوهتداراب (هنذابىذلا ١  _ 57تفل مىلع افرام
 لعفلاوىذلا ىتهءامةناورلاءذهبارعافءاقءلاونأ لاق (ةقدص انكرتامثر رئاللاة سو هيلع هللاىلصهللالوسرنانوملعتأ) هيلع

 اذكر ام هرب دقق بصن امأوةقدصوهفانكر ئام ةقباسسلاةداو رلاهتةذاولو ىاكستلانههتمال_ىلدوحالاودو عر نمةباو ر ىلع

 توعل اغاو ىذلا ىتءءامو هقدص عفرب وه ىووذلالاقو هيسمعء نو هرياقتو فتم ضوءملاك لاملا ب ورينا فدخل ةقد_دلوذيم

 نيب الخالة م م«|ةيناثلاو هملعف ىلوالا ناةاجحم اكلاوادةءملاريخ هنأ ىلععوؤرم ةقدص ىبط هرقل لاقو هفعت هءيشلا ةلو-ضء.نالهيلع

 هل >اف مس ملالوعف هام ل« نا ىلءةد-او ةلجمااكلا ل عدو بدنا ايةقدصا:كرثام ثر وبالاول اةفةعيشا اهفحدقو كلذ نيثدحلا

 ناذاش نباناك أطوااح رشف ىاملالاقو هلاومأ عج ثروب وسر وبال ةةدص هكر ماما انعمنوكي ولاملا ىلع ب صني ةقدصو

 ناذاث نبال دتءافة.ب رعلاب اعلا ل_هأ نهناكو ةممامالا ماما معلا نب اهلك ملا هذه فر طظانق يب رعلا أرقنكن و ثيدحلاب اعلا لهأ نم

 عنغال نو ثر وبال ةثد_هىااهحو ىلعهكرئامزا ىضتقيث لاما ىلع بصن هقدص م«ملانبالاةف ثيدحلا ادهمثر وبال ىنلانأ ىلع

 اولاَعن) هريغو لالا نيب قرف الو فرع:الن اذا: نبانا /_ءاسإةةكسنل هدهد معان ه>ولا اذ _هريغىلع هكرئاعف كاذنم عنعاس ءاهنم ١

 قع , ولان عاز ر_#تواطا.ةحاو كلل ديك أتوم-متهذىف ق-وهام ءادا ىل_ءهتلاداهش اة داوم اءادا ماةمىف هاورد_ص (مهالا

 ناي_هتىأحامصلاك فاثكلا معو اهاكحتتل اهرسسكونيعلاحتفي (من) ةداوشلاف ىبنلاىل-ع بذكلاوأ طلغلا

 هللأ ىلص هللا لوسر ا

 ١ نبالوةنمفوأوهولوزئالوتىثتىأ#ضرالاوءامسل ا مون ا هردقو هناضقوهرمأب ىأ «ي هنذايىدلا# |

 كالذلاه لسد هم . 1 5 , 3
 ا 55 . مالكلامدقتو عف رلاب وك هقدصانكر ام ثر رناللاق سو هيلع هللا ىلصهللا لو سرنا نومعت | 9 مودي ىأر مخ

 0 دقارلا نع لوسر مذىأ ماهفتسالاباوج وهو ىفاسكل أر قدي واهرسكز وحي ونيعلا حتفب م« منمهللااولاقفإ» هيلع ظ
 ل - , || طانلاف عوقولا نعز رضلاو طامت-االوأ مكسحلا ديك اماما مهالابورب دصتوا ذك لاق لو ءيلعمشا ىلصدتلا ||

 ةقدص اهلعج ىتلا [| 3 ا 3 2, || ءادنلا نمدوصقملاوأءادنلا فرح نعل دي هيف مانامولعملا نمو لو هيلعدتلا ىبصدتنا لوسر ىلع بذكللاو |
 ١ : || ىجريفهروض-بئاغبالو ىدانب ىحديعس سأ هنافءاد:] اهقيقحال ىلا داو عرضتلاوه هناصكهقسف |

 ىدوهلاقريخالاومأ || ”.- 0 اح عر : 3
 0 1 انيتأدقو هع ىف !اىماهطس ل طةصقشي دل قو# دب رولا لحن هدسقلاىلاب رقأوهل»
 دحابلةقواهمهلىصوأ [| 2: 07 - . 0 ل ا

 طءا 5 انثدحى دهم نب نجرلادءانث دسراشب نيد_انثد> ٍِ ةاكثملاح رشهاقرملاف اهب قلعتيام ضعبب ٠

 4 1 حت صفحو ركب ونأهانوار ىذلا روه د لأئرقملامامالاوه داعو ةلاعفهنز ىلع « هل دهب نب مصاعز ءن أ
 «هقرو كالدلا ا 1 . ا
 4 . ىلصهللالوسر لربامتلاق ةشئاعن عل شدجريغصت# شدم>ح نب عا رلادبدشتو ىازلاريسكب# رززع»ا]

 هتاصلاو فار_ءالاو 0 2 . . 4

 ثيدحلا اذ_مب ا ض>او امباقرعو ركل أن مس ابعلاو ىلعو :مطاف هتملطام طئاوخلا هذهو ميهاربا مأهب رش هوانس>وت

 فقولا ىلع رظنلا ى>نأ !وأر وفقولاة قدسص هانكرتاممال_بلاوةال_هلاهيلع هلوةنماومهذةمطافو سا.علاوىلءف ههبشأ

 ديب هقدصلا» ذه تناكف ىنطصلالعاماجبف المعيل سابعا اوىلءلاهاطعافرعامأو هلك لذ ىف رمالان ا ركءوبأ ىأرو هتءقرنودُس 9

 ىحن حلا نيمللاديمع م نملا نبدي زم نسحلانب نسحلاو نيسسحلا نب ىلع نيسملا من سملادبسا يلع سامعلابلغو ىل

 ُتيدحلافو) ةنيدملال_هأنمةحاحلالهأقابيلع مست,و لزءد وايلعىلوبهيلخ لك دبتناكسفاهوض قف سابعل او هد ىلإ

 ىحةقلاداد_تمادارأ هنأ لو مالكلالاط ترك ذولاماطوطب دارإ هنأ لك هنا م هتف )_بماوط_س (ةليوطةس

اهر كد ىنأ ةءاحامدعو نط صملا نماهئاريمةمطاف بلطو هو رعنمز كار كر نأ نمز نمت 6
 ك]ذد_:عسامعأ اوىلعباط م

 نمتراص نكثلاو ساسعلاو ىلعوةبهطاذ ل.ةنمتالاكج ثا.مةا|فوهددد_كنو هئاءباور عزم كلذ ام-ملطمع هُنأبأ

 ىو اهكرثشي- فصلا نسحأ دتاوفوأ اهنعُصلاو اهعامم نعضارعالاو نيسصقانلاتاناعونيعدتيملا تالالس

 با.:كحالا عطقى مهههذم ب هذ نموةيفوصا | ىلءدر هرفو عامضلاباستك !ولاومالاذاا لح ىلع ل ءادباسلا ثيداع

 ةدحوعةح جدك (هأ دهن مداعن ءنامغسانث ىدهمنب نج رااديعانثراش نب دجتانث)ة ثئاعشتدحعناشلاثيدملا « حاب

 نءشيحنب دززع) نيعوعلا قهثردحو ئمهظفح قد .ريغو ى:طقرادلا لاقو قد ودسأ ىببىومر ووشملاىرقملاتالم هدو ةيتك

 ىلصشلاذوسر كرتامتل ادهش

 3 ش. ىبووسسأال



 . رانيدهلوقو ىرصملا ن للا ثالخ مصالا ىلع ءأيننالا ف ماعاذ هواميبردةموهامدارملانأوأ امهيديستلادارملا س.لّكيلاهدؤنالرامبدب
  عضوملا اذه دحأولاناللوالا باوصلاو ةعزر ود أ لاق ع+لا ظذلب ريناند كلام نعىسا دنالا يحي ةناور فو ظوفحم اوه دارفالا ظفلن
 نءنوصخوىاحو ز( ىكاسنةقفن دعب تكرتام)اثاريمةنيمعنباةيأو ر ظغاو ريثكدلاو ليلقل او سنحلاهثاضتفالتغللا لهأ دنع معأ
 - نصصتخاكلذأو هنم نوثرالّ لذ سوا دب أ نهملعح اكلة مر تادتءملا نعم ف نهنال نهت ايحددم هتكرتف نهتةفنبوحوبةقدصلا
 ١ «مداخو أ ماعرظانلاوةقدصلا كلت ىلع مئاَعلاوأ هدب ةفيلخت اوه (ىلماعةنمو) نهد نمتثر واهثرب لو نوت أي-هدم نرنك اسسع

 ؟28  لماعلكوأهريأوهليكوو هطئاوحف
 الورع وركب ونأ ىذلا

 نامعاهنع ينذتسا
 هريعون أوم اهعطقأ

 0 مف د راقأن م

 اهدر ىد مبدأ

 زيزعلا دبع نيرع
 نأ هيفو( ةقد_دوهف)

 1 ىدتبمال ب>ال ىلع« هلوةلاونم ىلعوهف ىسخلا ىنهع دوك نأزو< وكلذنومستةيفهكامأ اراذيدىد هر نمالخ:_ثمناك ند

 اعني امناىمهناانالىسمنلا ظفللا اذه نمداراا سءا فامركلالاقو مستقي كانهرانيدال ىأ «هرانعإ| رب هتلءبفاعلاسعالا
 / ىثراوال هنال أ مش نووستقنال هانعدورامخالا دع وهاسغاو نك«ريغ م سو هيلعهتلا ىلص هثراوهعوقو نع هللا 0 هيلعد تعلو

 ' || مادامتادتعملا كف نوفهسس جاو زالانعتاسوم< نهنوكسا لد هنمنوهثرا كاسنهقفن ىتعم سلو || فز رااذخأز وح رحأ
 ' اهثري لون هتك اسع نصصتخا كالو ني هوما تاهمأن هنوكو نهترعش متو نهةوقح مظعاوأ نهتايح ناك اذا هبدلاغتشا ىلع

 ىت>ىنعملا ٍيقتسن هنو رهشالاوهو ىنذلا ىلعاوعضن و ىبهنلا ىلع ما ناكساب مستةءال ىف الةسعل لاو نوتثرو | | نع هنيه طوق سهما قف
 فاخال هنارعطقمل هنأ ىمنلا ناو زهيح ولو هنع ثروبالام كريب مل /سو هلع هللا ىلص هنأ تبثامضراعنال نءوأ نياسملا نمعج

 مسوهيلعهللاىلص هحاوزأ ىلعةدعال ليقو ها ىتفتانافاخيام همست نءمهاهنفالمتح اذ ناك ليأش || نم لوقداسذو مهتفاك
 | هنبمع نب نايفسلاةهنسا| حرش فو مال اوةالصل | مهيلعءا_ن الارثاسا ذكوهربق ف ىح سو هيلع هلل ىلص هنال روجالا ذأ مايقال مرح
 دارأو ةقفنلا نغ ترخ ادب أن حكني نازودمبال نك ذا تاد: هلا نعم ىف لسو هيلع هللا ىلص بنا |جاو زاناك نينذااومهاعأ ىلع

 ىيكاومأ نمد تناك ىتل ااءافصلا نمهلهأ ةقفن ذخأب م_سو هيلعدتلا لص ىلا ناكوهدعب ةفيلخلا لماعلاب|] كع قازرالا+خأ
 ىقغتسانامعىلاتراصا إف كل ذكرعمركمونأ ايل و ممنيلساا لا صءىفقامل افرصدو كدفو ريضنلا نيلعملاو مسهيذأت
 نع كريم لقنوزب زعلادبعنب رعاهدر ىت>مه.ديأ قدرت لف ب راقأن مهريغو ناورماهعطقاف هلاسعاهنع نالكلذو موماعن ىلع
 لماعل كل ذيدبرب ليقود ة*لاو هاذ هود ةفالدنا ليقف ىلماعهلوقيدارملا ف فلتخا هنأ ىنالق علا || كول لج ىناع ملا
 ةالصلاهيلعوربقرفاح ل ماعد دارملا لاق نمد_.هداولاطي نب او ىربطل !مزحهيو ضرالا ىلع يةلاو لكلا ىلع هللزاكاهفهدعبرمالا
 لدت_.ساو ريحالاك اهيف ماعلا ل.قوةقدصلا ىلع همداخ هلماعبدارأ|صئاصخللا ىفةمحد نب |لاقومالسل او || لعجااوهتنؤم هيلع
 . وهو رح نباهرك ذه-تمأ ف هنعبئانو هللماعوهذا نيماسلل لماع لك لبقو هآ ماسقلا ةرحأىلعهبإإ| ثاكف هلات_ثالئالذ
 ماللاددد_ثتو ةمحمملاستفي « لالذناىلعزب نحلا انثد_>-إ ريدتقروصتءالو لب ادد عب روهأ نمرم بم ةلك
 | 6ناثدملانب سوأ نبلامن ع ىرهزلا نعسنأ نب كلامه عسلاقرمعمنبرشب انثدحل ىلوآلا || هعسفن م اهم يياسلا
 سايعلاوىلعءاحو دعو ةططو فوعنب نجرلادبعهيلعلخدق رعيلعتلتدلاتال نيتحف 00 0
 سا ساعه نو زاب «ودتارعو تلد (,للاةناصتم | 33 ةناقوؤتسلا
 سوأن ب كلامي د>سداسلاثيدملا#مالسالا عفان لش !لهأرثاسو ءارمال او دا دمةلاوءابعلاكهالغتشم مادام
 نيتلمهملا تفي (ناث د1 |نبسوأ نب كلام ن عىردزلا نع س نأ نب كلام تعمملاق) ةعامللاهلجرخةعساتلا نمد: ىرصملا ىدزالا ىرهزلامكحلا(ر معم نب رشبانث) دوادوبأو مو ىرالاهل جرخرمشعديداملا نم فيناصتهل ظفاحةق5 (لاللناىلعزبن سحلاانث)
 1 تاخدلاف)هقيثو ىلعاوةفتاهعاملا هل ج رحىرهزلا نعو نامعو رج ع وسو ركب انأىأ أر ل قف دملاد, وأ نوذلاب ىرصنلا ةثلثملاو
 . هيلعدللا لص هكو رتم نمامهدن ىف رع لءجامت(نامصتخ سانعلا او ىلعءاحو دع سوة لطو فو عنب نجلا دمع هيلع لخ دنرعىلع

 ١ تولا عفر وهوديشنلا نم ميلع مسفأو ملاسأ(مدشن ارعمطلاقن) لهو

 نمذخ أي ناكد قو هةمأ ىف هنع بانو لسوهملع هللا ىلصهل لماعوه ذانيماسلل
 ارافص

 امتىلوأ اذهواهدحأ ةيقىواسام ى_هملاوأاهريا اهمدقلا ف لكس اع رمنالوأ ةريثكلا تافلخملا نم
 |! نموهو ام-منودام موهفم قمن هناف كو أكلذيام_هقةوفامنا ىلع هي .نمالام_ممدييقتلا نأ ن مر نبا هلاق

 ١ ىأ موقلاتنامنمةلوءفلّثلا هنوملاو « ةقدصوهف ىلماعةنوئمو ىلا سن هقفن دعب تكرئام إب موهفملا,نيلئاقلا
 ||| ىهليقوةد_ثااوبعتلاوهو نبالا نم ةلعفمءارفلا لاقو زمهتالو زمهت هنؤملا حاصعلا فو مهتنوم تلعحأ

 مل_بمةتاو رنأ لعام فراشملاح رشىفاذك ناسنالا ىلع لمثتااللدعلاو حر لا ىهونوالا نمةلعغم
 فلخات شعل ىأ ارانيدفومدسعب ىثرو مست ةب سدا هاذعمو ىمب سداو رب ىببطا|لاقف ىثر و .ةقدال

 ىذلابإ



 :ثيدحلافو)
 ن ةةلطما لاق والاس-

 نمهذعب ىنلا كرئامنارهظي ىذلارخ نبا اظذاملالاث م« هينت» اوس غي مسوأل وطلاباهفم.سىبلا ىه(ةضخشي
 هللادمعدنعورخ آ[سنأدنعو ح دةلوهسدنءهلثاك اذهو املع نوي نمدب تر قتواهللا جاتك ن ءاسهب عفت

 ثيدحعبارلاثيدملا» فورعمر هاممكانرعغلار كيىلأت نيءام“أدنعهتح تن اكواكريتاهنمنوب رمشن سانل اناكورخ آ مالسنبأ
 هدلعت الم ىنلانا ةشئاعزعةورع 527 نعئىرهزلا عدب زن: ةماسأ ن عىسعن:ناوفصانث ىنثملا نبد# انز) ةشثاع
 0000 اة ة و ب سس سس سس سس سس جس ها

 ىنام اكرم ؛مهلل امه رعب ردع !موباوحا تلمح ن نمهو اها لادم سل هل. وطىأ «هسقثيدحلافو#

 نم ان لتعم“ « لاق هنأ ىرتملا ىبأ نعءرم نب و رع قد رط نهدواد ىبأ ةباو رف عقو هنأ كلريمرك ذدقو

 د.عوربب زلاو حطم دنعو رع ىل عىلعو سابعلا لخدادب زماب وتكمه.ىفاف ىف ستك اه تاقذ ىنيمعاف لحد
 هلعشا ىصاةتنالوسرنأ اولعت لأ دعو نحر لا دسعو رشد لاو: طار علاةفنامصتخياهودعسو نجرلا

 .ءلعدتناىه هللا لو سر ناكسفلاق ىلا اولاق ثرونالان ا مهاكو هلهأ همءطأ|مالاةق دص ىن لام لك لاق ملسو
 ناكف نيت :بركرونأ اهماو ذل و4 .اعيشالصةتادوسرفإت مهل قدصتءوهلدأ لكلام نسل
 ناثددلا نب سوأ نء كلام ن نعاضدأ هل ىرخأ هب ءاو رو عنصد لسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ناك ىذللا عنسص»

 كدفو رييخوريضنلا ونبانافص الث مل و هيلعهثلا ىل_مدتلا لوسرل تناك ل اة نأ عن جتحا سيف ناك لاق
 هلال دا 3 رب .امأو ليدسلاءانبالاسحتناكف لدفامأو هنا اونا اسد تناكفريسمئاأوئداماق

 نب رحاهم لاء أرعفن هله هلهأ ةقفن نعل ضفافةقفن ءزسو نيإسملا ني نبأ ارح ءازحأ ةثالث سو هياع هللا ىل<

 وهذ هانكرتام ثرونالءاسنالا ارشاعم نحت عمصأ| در وال ءايسنالا عمل ماع اا 0 فهلا ارداظلاو ها

 ىنلالامدار ذاىف موعلاد .ةيامغاانهرتح نبالوك هعضو وهلا ةراشا ىبنرعكذت لءلو فما لاق ةقدص

 فاضملا ف موملادارلانا نيتءاي ,ةالا ارمشاعم نم ةعمصلا ىرخالا ةباو رلان كاءاسن الادارفا ىفالد حاولا

 ةورغ نع ىرهلا نعدب زنبَةماسأ ن عىسءنيناوفصانثدح ىنثملا نيد انثد_-ال هيلا فاضملاو

 ةلوصومام «انكرئام ف ءاسنالا ارمشاعم ن  ىأ « ثر ونال لاق سو هيلعهللا ىل_صهللالو راه ثئاع نع

 ةلدخلاو طرم هلا ىب_همأدتماان مضل ءافلاوامربخو يف «هقد_صوهنإ# ءانكرتام لك ىف وذ دئاعلاو

 ةاضوعاب نبا لوقامأو ةةدصءانكر تام بيجاف 00 اكةفئاتيف

 ءاحاكيكاسا وأرق الو نار مور را ايماما شيد شالا ا :

 هناي راعاهبفو كرهه ءرك ذاذك نيك املاو نيس |ءارقف ىف هئاريماغا ثر وبال ىنلا نا 22 ثيدح ف( ٠
 أدتيمةلوصوم كرا املا لاق ةتدصا ذكرتامةياورىففو هتاذلاقتناو هتامح لاحىف نيا اعالةجر ذ 5 | 1

 لدالاه.او رهدب واو اتافتا ةقدص عفر ىلعةياورلانالاذهو تلق« ريخةقدصو فوذ<دئاعلاوهتلصانكرتوأ| 1

 ردصل هتضتانموناتهمورو ز هناف اذكر بلو ءةمةقدصو ةيقانام نا ةعمشلا لوق لطف دارملا ىتءماىفف صن هناف 5 ١

 ىذاوإ وهحن رصأا تاناورلا قباطي ىعم ىلع ج رنا ىج.ذ 2 ناكل سقت ]1 .اورت سولف نا.عمالكلا | 1

 ل ره لا قءاحامهرماذنو هقد- صلوذمهأ: كر ب ىذلا ىف وذ اريل لوعغم ى ه لاقي نابل ىناعملا | أ

 ىلأن ءنايفسانثدحىدهمنب نجلا دبءانثدحراش نبدانت دحط ةذاشتءار ةفسصتلا,ةيصع نو أ
 هقوفلانةضست قوةيتحل ا عتعبو ةياللاك و «يلعهللا ىلص ىنلانعةرب رهىب أن ع جرعالا نعدانزلا | 3

 ىنمج ىنلاودحاو ىلا لكمال اموةعبالاهوولابلاعتفالان « مستقبال ىرخأ فوامو زعم ةضسن ىفواعوف |

 نممعنم نك ةوقلابكل ذكممنارامتعاب هثر ولا مه نم ىأ « ىتنرول حيرصلا ىهنا| نم غادأ ىلا ||
 بلغالا ىلعءام .امدسقتلاو اهو دالواران د هقدصهانكرئام ثرونال هلوقوهوىرشل | ليل دلا ثاربملا

 (ثرؤنال لا مل--و

 عج ىطرس هلا لاق

 قةلففالا .اهةاور

 [.هريسغو نيد |

 نونلاب ثرونالنولو»
 ءاسنالا عابس نون ى دو

 (انك ر)ةلوصوم(ام)
 فود 00

 (ةتدصرو )ءانكرتىأ

 تاوحودو 00

 اونرونلاذاهرد دق: لاو 0

 مقلع 7 لعشاو

 هقدصو وف هأو قب احاذ

 ةنضتاىردو

 ةةدصانكرتامةداورىف
 لوقد اوامرب_خ عفرلاب

 ةقدصوةفانامةعشلا
 عمتاطلغانكرث لوعغم
 ىلارب_طاا ج رخأو

 رع نءط_وآلا ىف
 هنع ىلاعتهللا ذر

 هللا وسر ض قال لاق
0 

 كح ونأوانأ تح

 لوقئامانلقف لع ىلا

 ذا لوسر كرت اف
 سانلا ى>أ نحن لاق
 ىدلاو لاذ هللا لو سرب

 ريم ىذلاولاة ريبخ

 0 ىذلاو تلق

 تلقفك د غب ىذلاولاق

 ان راش نيدجانث)ةربرهىلأ تي دحس مادا ثيددللا« فيعضر فه نب ىمومه_بفو ىمتمهلالاقري_ثانملابانباقراوزحت ىتحتلاوامأ
 ناكملاعتس ةَمُدثراملان هع رو «ىن دا دوا دونأز م هرهنبنجرلاد بع( ج رعالان ءدانزلا أن عئامةسانث ىدهمنبنجرلا ديف 1

 وهذ ممسقي سبل ى أرب ىلع عذرلا ( مسقب اللة لو هيلع هلأ ىلص ى لام نءهرب رهىلأ نع)ةءامملاهلج رخةثلاثلا نم فحاصاا بنكي

 اهذالاقثمىأ( اراسد) تنكمأول ارو 8-1 هما (ىتثدو) | نك“ مري غىنلاثراو ناكمالا هطرمش «_:عىسمنلا نال ىنجنال 5
 منمأت نان م مهنه وهر : اري ةرذلاعثم لمد نؤىلاعت هلوق لمست ن مو عفا ءوقوفام ىلءامدنت أامدركك شوا مهقوناةةشن(اهردالول



 ١ نمةفثئىرص,لا(ناغوبأ ىرينمل اريثك نبى حانت ىنثل|نبدجانث) ىرخصل اى يدح ثلاثلاثيدملا« قملاو هاذهوةعرزونأ لاي
 نين سحر غم رحلة .سنةل٠هماءام اب( ىرتصلاىلأ نعةرمزب ورع نعةبعشانث ) نيتئامو تسةنستامةعاسملا لج رخةعساتإ]
 بسنعةباكسيا(اذكت نأ اذكت نأ ه.حاصلامهنمدحاو لكل وقينامستخي رع 64  ىلاآ احايلءوسابعلانا) ىنثاا
 مرج االاهدعأ
 تنأدارملال ب مهو

 ىل-ءةنالولا ىدستال
 كلذوحوةتدصل اهذه

 ف مداخل
 ريع نمهو«دد- هدح ردو

 رع لاقف) بسالو -
 دءوربب زااوومطل

 دعسو فوعنب نو را

 مسقاو كلاسأ أ (هللاب
 ممم ] مسا ( أ هب كيلع
 هيلعهّرنا ىلصدلا اكلوس ,ر

 ىنلام لك كوقب لو
 لام لكى أ (ةقد_د

 ركل اذا هقدص ين لك

 موههلل تانثالاىف

 ديفتاك لك ةفاضإو

 دارداع يمل كلا موع

 ديفتهءلا وهفيضأام

 دارسنأ عيج موسع
 هر رقاذكه ءلافاضملا

 ىر اكوهو نو>راش
 حراشلارب رق:نمدعقأ

 انهلكهلو_ة,كلذإ

 موم-علاد_فتامنا
 ىنئلالام دارفاىف

 مل--و هيلعمللا ىلص

 ءاسنالا دار_ذا ىفال

 ن2 هءاور نكا

 تاستءاددتالا ريثاعم

 نيفياضتملا ىف عومعلا

 فهى 0 لدعاو

 (همعطأامالا)هيلاةراشا
 قرودللاهمهط | هنعس ى

 ىلع هنا صنامالا ىأ هتبوأ ىلا ىلع د ئاعلوالا ىلع همعطأر يعضو نيج لا لاومأ ف فرصتملافوكلانا ىأ ةز هلل مضب يطأ ىرخأ
 ةمكحو ىهتناامهماك:لوتتاشادبأر عورك» ايأ ملك-:الن|تفاح ةمطافن اه دنس هالعف ف:صاادا از( ثرونا انار هلامعهنم لك ان هنا

 أمسهنالو مهتعرفن و ناظلاكلمفمهث :ر وا ايندلا ف ةبغ رامي نظدالعل اوكلوبف ىبن توم تراولا ىنةنالناءامدأ الانمترالا مدع

 هيسشأ موقلاتاراشاب وهو فيعضف مه كلمال مهنا ل_.ةامامأو أب رامتخان كم لءامنالارقف تأ اوهوتمالاو

 ارمصتقاو نار عنب ديعس هم«اوهءقوفااةانثملا ضي ةدوعملا مسنلا ضع, فو ىتءملاف اا قفاو

 ه5 ت0 ل

 نار نبا هلاقامامأو م_هاسكو هل_هأ همعطأ امالااضرأ هتايحلاحىف ةقدص ىن لك كامن اثيدملا
 هنافو دهام ىلع لو#وأرهاظاافال_توهفهناحوزوهتائاعمك هم لك ايهنا ىلع سامالاهانعم

 ب

١ 



 نثر نمثل فر كو ىأ ىلا ةمطاف تءاح لاف هرب ره ىلأ نعةملسىلأ نعو ر عنب د ## نعام نبداسج انث دي ولو ان ىندملا ني دهان
 عمدلول ىلع صنوهدلو وهلهأ ىف ثراولاهريصح فرم ضالفنمزلاكلذايحن اك ذااميلغت لهالا ىف ةفاستابأ ءابأ لخدأ( ىدلوو ىلهأ لاف
 شعم (ثروال لو غن لو هيلعدتلا لص تلال وسر تعمر كم وبأ لاقذ ىبأ ثرأ الىلامتل اةذ )ةمطافدوصتم طانم هنال لهالا ف هلود
 ةناردالةباورأطخا ذهو انت ىز رطم الاد الاثاريمالام كرالءارارسكو واولامتذ ىكحوءارلا فو واولانوكسءاسنالا

 لاين أب ىزاحم ا ىنعملا ىلءالو لالا ىنثرب مطوقنوكي نأ نكع ولاملاثراينملابو ءلاوةو.ذلاةثار و
 معأ معلاذ_خأن ال لعلا نوثر وباتاءاسنالان:|اثرد_>ىفزاحلابكستر'اك ةانحلا فلاملاذخأ هيدارملا

 ةاكراسفاواسر ونالاناثيد_لا ىتهملصاحو « تالاحلاب لعأهللاو تالادعب وأ ةايحلا ف نوك,نأ نم
 مل-و هيلع هللا ىل_صدتلا لو كرن اكن هل ىلءىفناىأ «لوعأ كلو #ةئر ولان صت*الدماعةتددوهف

 ىفذملا هلاق كريسفت فطع هنارهاظل اوك هيلع قف ى#سو هيلع هللا بصهللا لوسر ناك ن م ىلع قفنأو هلوعن

 ل-هابلوعأ هلوةصنابامهتنس قرفي نان كم و مويلع ق فن أو مهنا مطومب هلامع لج رلالاعح اصلا يفاسمل
 مزحام عذدناف هتدب لهأريغن م هيلع قفنب ناكن م ىلع فن أ هلوقب دارب ولا علا ظفل همل اريشد اكهّدد لخاد
 .دالوأ لضفأ اهمال لذ ىف ةمطاف لوخ ددارأ لمقو هلوقب هرك ذاما ذكوادنك أتامهند عج هنأ نمردع نباهن
 ىلع ىةنب هنأ ىلع لب ةيلضفالا ىلع سيلا نهرا دملاذا عضأو رظن هيفو ىسهتن اهيل | نهمحأو لو هيلع هللا ىلص

 اممنءهللاىذر "ىلع ىلع تناك امناههطافةقفن نا مول_هلا نمو ىذنم لو هيلعهللا ل-ص ناك نهأأ]
 ليق مرلعأ للاومعالا ىنعملاهيدارب لب بحاولا قافنالا ف مالكلا سيل هنا هءفو ئبتنامالسلا!ميلعهيلعال ||

 ب

- 

 ا ديلولاوبأانثدح تما |نبد_ه ان دحإل هضعتكسو ريسلا ل هأ نعلن 0 ذانيخ .رح نان مبغلاو ١

 ةئرولاهءصتخمالةقدص هللا ىذر كرف ىلا ةمطاف تءاجلاقةرد ره ىبأ نع لب ىبأ نعو رع نب د نع ةملس ندا جان دح

 ىفامو لاما دارسملاو || ؟تلاقفإ ةتدصو ناك رتام ثروثاللاق و هيلعدتلا ىلم هنا اهريغو ةثئاعن ءاهغلي ىحىأ «امهنع
 هلوقهضراءبالفءمكح ||| ىأ«ىدلو و » ىتحو ز ىأ «ىلهأ لاقفو ةنسااو باكل | ع ىأ كثري نمو ركم يباله مطافىأ
 الوكت دل نمل به || مسوهيلعهللاىلصدتلالوبرتعمعر كم وبأ لاقف ىلا ثرأ الىلامتلاةذ#: ثانالاو روك ذل نمىدالوأ
 ثترووالو هنآلاىثرب || فراهرسكي دست ىفوعارلا ستذوواولانوكسونونلا مذب وهوءايننالارشاعم نحن أ كثر ونال لقب
 راو دوادناهلس معز ى- هقدصهريصا د> الاثاريم كرتتال عم اذاةيارد مصن هنالهن اورلاةاغاوةناو راطخءارلارسسكب رغملا

 ناكل س ءاواطعوهون || لوول لصأ كريهلاق مث هلاثاريمهك رئالامهثر وأ لاقي ب رغملاو حامسأ | ىف ىنءلاىفروظالا هنامهضع
 ثر ونال ىتسعم لوقت ىلاعت هلوق ىف اكماك-ةملاىلابئاغا| نم لعفلاب اقناف لعفلا ىف ملك_:ملاريعذ ساو نمفذة نمر وبال

 ةياوعأا نالو.تلا نم | فاضملا ف ز-ا ملف هو ىلءىري_دم حرببالىأ « حرربأ ال« ىلاعت هلرقوانل؛ |عترت ىأ * بعلذوعترت#
 لاملا دارا نااومؤف ىستنا فيطا هحووش وف اشك-ا!ابحاصلاق ماكتل ىلا ةميغلا نملعفلابلقن اهماقمهءاافاضملا منأو

 لاالذ لاحلابلعأمهو امأوهريغو سوماةلاب>حاصهيلا س هذام ىلع«سفن ىلا أ اكوعفملا ىلا ىدعترال هنا ىلع ىنمماذهنأ ىنالو

 ىنكلو) لامحألااذغ | لوم_ةلاىلاىدعتن هنا ىومللجاتلا فلي والو فذ الف هسفنب هيلاايدعتم نيب وذألا ضعي هلع حام ىلع
 ىتمءلاعزم(لوعأ ثيدحلااذهىفةمطاف لوقو ثور وما هلاكلا-لاو بالاقالام هابأ ثر ولاق.ذهانمدقاكن عو هسفنم ىلاثلا

 ةنئملمحتأىأ فنا تلال دوادن الس ثر ووسبوةعلآ ن“ ثري و ىنثرب هلوقا ذكوهل قذاوم ىبأ ثراال كامو كثب نه

 هللا دو رناكنم) || نع تربو ىنثرب ريسفتف كحامامأو لاصدالاو ف ذهاب لوقل| ىلا ةجاحال هسفنب ىناثا !لوهفملا ىلا ىدعتن
 و هيلعهللاىلص لأ ثرونالن | ىلع ءانب وهفىلام ثرندارملانانهىبعشلاودها<وىدسااو لال او نسلاو سارع نبا

 ايموقبىأ ا تاثلاثرالايدارملاف ثرونالءاسن الارشاعم ن4 هلوقا هفال_خىلعر وهمملاو لو هيلعهتلا ىلص |: مني صاخ
 هةعيفقت نم 4 8

 لاق امهريغو هوسكو
 افوخددا ارأ حراش

 هدالوأ لضفأ اهنال

 ةيلضفالا نا, ضرغءاو

 ناو انهاهغلخدال

 ىلع ىلع تناك اهتقفن
 كلذ ركب ىبأ دو هةمو

 دوس نميشضوعتد
 لاح نو_كي فيك
 هلبأ لو_.سر ناك نم

 نمىلعقفنأو) هلوعب
 هن'اك(هيلعق غن. ناك

 نباهحرخأامهلعجرع نمرأ لوهنعهللاىضر قددصلادب ,داممولوفأ لوعأهلوقاريسفةفطع ( ىلو_ ليام .- 48

 ملءاايءاضقلازاوج هءؤورب رحب ىلاق ىنافاك دذاهغ لمح نااهابأ تلأةمطاق ناةريغملا نعو دنس راثآلا بيد هجترصتخمفف اذهبرب رح
 هيلاملاريغىداعمج قوقملا لوانتب ثيدحلا نا ل ءاود ريغدحأ ىلا هكا امالاوةمطاق طعم مف ثرونال ىطصملالوقبهلعت ىضقرك انأنال
 مهلوقنوأ ف ذءاادحءزع طقس نا يني هفذاق نعهماسعأ ىنب نمد_>اوافعول لاق ث مح هنعر واما ىلا ىلازغلا مامالاراسأن كسل ٠
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 ب ارساانث) قاسنلا هل جرخ نيتثامو نيعب رأ و عسسسة نس تامه دى رمصدلا (د#م نب نيسحانث عسنم نب دجأ انث)

 7 (الال- ءوهمل عهتلا ىل ههللا لوسر ' لرتاملاق )هد لاهل جرش( ةصدل) زينما ا مأ ( هيرب وب ىخأ) قاطسملا(ثراح لان يو رع

 ْ عاتمو هاش كلر دةةفاضا

 ءامسا|طو هب رحورةء مو

 تالوطملا ف ةنم
 ىتلاءاضيبل ((هتلغيو)
 اهبوكرب صتخناك
 لاغبهلن اكو لدلد ىهو
 هلاهغضي ل(اضرأو) رخأ
 اموصاصتخ الامي 5

 تناك امتاغذا|هتودهب
 هلامعن ههريغاو هل ةماع

 دارأو نيإسملاءار ةوْن

 وأريضنلا 0001

 هل ثوهسوأ كد

 ىأ (اهلءج) ضان
 ف(ةتد- ه) ضدرالا

 هناسحق هللا ل هس

 قدصتلاءاودلاهصخو
 هماعقلا مونى اهئاق اهلاهم

 دقو لكآالرم_يذل اوأ

 ىلعأ يطصالمتلاعج
 فرشأو هان غلا عاونأ

 هل مكفرَقفلا عانأ
 تاكو لكلا بتارع

 ىانتارب_صأ هرهنؤ

 قاظركشأ ءانغفو
 م-ظعأ ىنغىأودهتلا
 تسرع نمىنغ م

 نارح منام هلع

 تيبجواهاياف ضرالا
 اهق-فنام لاوهالا هل

 اهنمرثأت_سولو اهلك
 نأ ردقدتلاعفرذ ؛ ىش

 ءارقس ةلا نمتوكت

 هقدصلا مهل نب نلا

 لكمءاق تلا ىتغأ لدم مع هنورومالاومالا مهانغأ نيا ءاينغالا نم نوكن أ ههزاكم

 ' ذامريغا هردالواراش دالوهمأ الواد - هعالواربمدالو اسم لربالو اراقعد االول لاب رثأت تااموةعسأ | هد ,اعهيلععسو و ىئغلا

 هرب رهى نأ ثيدح يناثلا ثيدحلا#

 ' 1 ردم ثارملارجنبالاقو هناكو رخمانه هناريعدأر 1!نالصامللاو ىرهودلا نع نحلا هلقنو كريم

| 52000 
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 .عردو فيس عر رون م(هحالس) رك ذن لة ريس تار وك ذة سلا ,تناكاس([مكسأ هت 6

 نثاوزعلاة< مهى دمال هنأ معز عفدنب اذ ومو كلءال هنا ن امي ىف ءاحام باب ىلا لان مفلخملاىأ ثوروملا

 دحار ,نبربدقتلا] < امناعم رح آردةءعفدنب الو مح همالك تلق ثاربم ىف ىفءاحاموكن فاض هرب دقت نم

 ثر وو ثرويلهلانان علفغ هناكو لاما ونا توزولاندارلالاقنمتشورتخ نبا لاق مع ريدتف

 ءابنالارثاعمن ف ُتند_-وك ىف همزأب و ثروباللاملاوبوة-هدلآ نهرب وىثرب ودوادنا_ولس

 قا لئانلا ذ د_همااك_ ه:ثيدملااذدوتلق عاجالاون آر لا فال_هنوهولا لاو لعلا ف ىأ ثرونال

 اهردالو اراشداوثروبلءاساعلا نارعامد "الا هير وءالعلا نا حصا لع |١ ف ترون لد لاملا ىف ثرونال هاهم

 ١ :اشاوامفن لعلاولاملان هلو هيلع فلا ىلص هلو روم كل عوضو «بابل ذهن اهدارذ معلا اور واغاو

 انةدحد_ نب ني_بحانث د> عسنم نيدجأ انث ددسإلل قفرملاهتلاو ىةصم معلا ثراوى ذم لام اثراناف

 مهل ينم لاتاهمأىدحا ىفوريغمتل اب ةب رب وح ىخأ ثراملانب ور نع ءقصعا أن ءليئارسا

 | هسداب صتناك اممىأ نيسلارسكد « هحالسالا .و هيل عهّننا ىلصدتلا لوسر كرئاملاقةمعص و رمعل ىأ

 || و اضرأو ظاهب وكرب صتخ ناك ىتااءاضيم لا ىأ « هتلغب ول هب رحو رفغمو عردو حرر فر سو نم

 نهةص>و ريب س+ نم مهسو ىرةلاىداوضرأث اثو كدف ضرأ ىف ضن
 ْ ا هرك ذاذكري_دنتلا ىث» ٠ ضرأ

 | هلاماعت اك اهعفنذا اهنو دهءامه_صاصتخال نيلوالاك ه- ءاااهغضد لور خخ نبا لاق ىنامر ا نعءالعن ليم

 ند مال_ىلا هملعهل اوقل هتالثلا ىلا ع ار ريئضل الق 0 يب ءةد_صاهاءحل 0 10

 | نماهنوكن بدق دداهاعح هلو ةب داراانالضراللاهنار هاظلاوةقدص» كر تام رونالءاردنالارش ما

 نب و رعنعهدانابىراخضلاهبرخأ د قو هتامح لاح لد هتاممدعب ةقدصتراصابال هنايحلاحتاقدصلا

 1 ءزهملع هبا ىل ههنا لو نر كا املاق ثراملات ذب ةيرب وح ىنأ اسود طعهتلا ىبصهشالوسر نم ثراحلا

 ' ىالقسءلالاقةقدصاعامحاضرأو ه>السوءاضيملا هتلغبالا أ مسالوةءاالواد.عالوار انيدالواهرد هنومدنع

 ُز | نمرك ذامناهلالدهيفوف رلا ف ىأةمأالوادمعالو هلوقو ف قولا محا مكحراصق ضر رالاةعفنع قدصت ىأ
 ١ | اهدحو ضرالاريهضلا لءجولو مق ةتعأ اماو تاماما ناكرا. .خالاعيج ىف لو هيلعدتلا لص ىجنلا ىت ءقر

 ًرهسمفل ساما قع رمةقد اكرام و لعق لس لوتنا عندو ارم ةبلاو حال نوكأ

 [ |راتخوهو لكل ريمضلا لع -باما|ناونعو ف:طملاداردارهاط مذ هىودص::ملنأو توملا سف ةقدص

 [| هناسف مل .بو هيلعش | ىلص هللا لورا هلمس كد ىهضرالا لءقو ءأهللاوىراضأاح رثفقامركلا
 أأوا واضا ارمصحلا رب دةفرح نياو ىفامركلاهرك ذام عمصأ او ىف: ملاهرك ذاذك نيوسمالوقد- صاهلمحو

 || ةمتمألءاو اهعضوم ف تنيباك اهريغو تيبلةعتمأو باوثالا لةمرح  ءايشأرا .ةعامدعىلءىنمماعدا

 نم لولقل او ل_صأ هل فرع ملف باشلاددعتامأو ءاهتنا كلما, وأ ءادتب|نينمنلا تاهمال تناكتدملا
 1 ًهررغاوعتةسيقتلاءايشنل - لءاذأو كلذ ن مئث نعناسناولذعال ذااه-وضو#ب اهاولاهراقالر 1

 نورشع ه1 ناكهاوةريثك الب افلح سوه .لعدتلا ىلص هناريسلا باي رأ ضععب ركذ نكما ىفذالاك ىلوالاب
 1 |نارماظا ةلل لك اهنمل نون رمش دة زعم عسس هل تاكو ةل را لكميل ا |هئامل ايتو أب ل رب ةقان
 حئارصصلاتاباو رلاهبتءاحاك جئامملا نمتناكز ءملاوقونلاناو ةتدصلا لبا نه ىف ةريثكلا لد الا

 3 مارك ذ عد يوان نيف رملة شالوا ردا انيدكرتام هنا فنصا ا دنعةشئاعدناو رف ءىحسو

 ازيصلاو

 5 مصشبم ا لسلاح ا تساوي لوو اا وار هش تح ا ياو حك

3 
- 
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 ىور افذأح ةنث سدقد .غىنب نم موةةلموموثوشب لفطكر نبل نارنلا مشي ىركتلا (ىرممبلا ى 4 نب داب ا, رباطمملاوبأا:)
 3 كلا( ىنحلاف رابزب هن ردعا: 5 د _دالاق ىلع نب رصنو) نيتثامو نيسجنو عب ر أ ةنستامةعاسجلاهذعو روغل او ةنييعنبأ نع

 3 ولان :لاوسىمأ ار ىدح تعم»لاق) ةنماثلان موه ؛ئذن سدا < لاقو هس أالدجأ لاق ع عئط#فقودص ةماعلا نمهلصأ فوكلا

 سابع نباعممهناثدحي) عون ةعابملاهلجرخةثل ثلا ن مهن سايال قو دص متاوبأ لاق ةفوكلا لذ زن قنملاارغصمليمز وأ

 اا
 درومستا بدن 0003 ا ل

نالاد_>أ كرتبال قلنا لوألا ىلع عملا ٠
يبأ ىلءرمض > هنا ىلاٌ ل | ىلعو توما ه.يس

 لو .. لجن |ادس أ رخام 

 هلعهلنا لص هلئا
 50 00 7 لش مز ردقمربخنوكرو دودج انوكتنأل 5< كريملاقةمايقلا مولد افاواةخسن فوكال ذهبسسنال | :

 7 0 0 0 : : م-مارحموب همايقلا مون ايتا اودو ردةمرمأ لكسا اىلعتواادور وناةداراىلع كراتي سلب قاعتيوأ كلذ

 لوعىلا ى أ تلاوه م>ىأ فوذ<ةريلناو هم 01 ءالاملالانوكتذءنمحو ة هوت :فمماللاذو نأ لج هنابر ء«ثموهو ىلا |

 4 ةدح# توملاالت و! نوك,ىذلا برك-ااوهادحأ « ٠ كرات سلام دار !انوكو ردةممأور رقم

 يك هنرد» ءا انثدح »ا مزاكىأ «الاق ىلع نب رصهاوىرم لاى نيدان »ذل ولادي شت « باطمناوبأ

 مهم هنا ثدح» ناسلاع نكي ب دم اولانب كام«ىأابأىدحتعمملا و ىفا :اقراينب 9 هللا دبع دع

 نم »ءارلاوءافلا عفن «ناط رف هأ ناكر د أويل سو هرلعهتلا ىل_هدتلا لو سر مو« هنأ ثددحي سامع نبأ '

 5 وءالدلاوءاشرا .رالام_طْئوبفءاملابلطق مدقتملا طرافلاو طرغلا# هناا «ريىلاعت هللاول_تدأ م

 4 .لعهللاىلصلاة دقو طر موقو طرف لج ر لاقي عسبأن ىنعععسستك لءان ىتءع ل ءذوهو مط ىسو ضايملا ظ

 هلوحا مهلا دس | ىلعة الص اىف هلوقاذه نمو ءاملا كا دانرأل ك-ةباس ىأ ضودملا ىلع ك-ط طرفانأ لو

 خيبه هنا هءونأدحأ ل مق تامىذلادلولا طرغلابانهدارملا نكمل كريم هرك ذا ذك امدقتمارحأ ىأ |طرفاسنل

 ب رضو ءاسملأ ق ىسنمهيلانوحاتحامم 15 للان نال رقم داك ةفحلاقالزغمو الزئامه

 ىأ م« طر ةدأناك٠ نهولاة# 70 1 طرف هل نأك( ندشتاع لتلاؤلا هوو ةميدلا

 طرفه. تايلور اي ا ارش «تلىأ# هقفو مادو كل ذك

 لثعىأ#« ىلثعاوناصد ن + ةعافشلاماقمىفمط مئاق هنافهناحال اه مأ ىأ# ىتمال طرفاناف لاق كلتمأن م ا

 وهو مهطرفانانوك اف بئاصملاع- مجنمدشأ موباعىيصفدلو ودلاو لك نءبحأ مه دنع فايت بءاقل
 هحونم ممظعأ هرب ل نم ىلا ةمسنل ايم فما لب ىتمابدريبعت هيلع لدي اك هكردن لن مو هنامز كردأ نال

 دارأ اذا لس ىور نك تلق بير غثيدحا ذه ىذمرتل الاق ىتمال طرفاناف هلوقل ليلعت فانثتساةل لاو أ |

 اهكلهان جاسنواهذعذمأ ةكس اهدارأ اذاو هيدي نيبافلسو طرفا هلءذ البق من ض ءقارب_ ةمايهثلا ْ

 كا اؤمزا مدا

 لرد ودزنملا ومع

 دخاو 75 فاخام

 0 :ءرخأت! هيفنمال |

 ن*) لعاف ىنععووف

 قدس هم 5 * (ةزد م هع

 ةزملاىلاه ونأ لفطلا

 الزخم اهينامحل ئرمل

 عمدت ةلذاق طرغدالزتو أ[ | ل.
 امو للكسلاو ءاملا ءووما
 ةشئاعهل تلاقف) هنوحاتعت
 ل ةمأ نم طرفه ناكنذ

 طر_ذهلناكن مولاق

 فاثكتسال(هقؤومان

 تامهملاو ةيلعلا لئاسملا
 كَمذو ىنمملاوأ ةمنيدلا
 بتيسد ىلع < الهلا

 0و هنعلاؤسا

 هجام نبا نس فوةمو>رملاهتمالدظعدر 1 ورم اود ءوهون ذك ن ي> اك! مهم ع راو :رظاي وهو ُ د

 دعي افةيزص# بيضأ نيذ ءءاأنموأ سان ]6 0 هضرع ىف لاق لو هيلع هللا ىل_صهنا 5

 ى هد صمم نه هم مع :دشأى دعت دع بأصل ن نلىمأن ماد_-أ ناف ىريغبه- ..قت ىجأ أهم ءهملان ع" قد |

 هللاد_هعابلو بو 14 4 اصقدوخأ ءاحفم دهم هن باصأ اذادنيدلال-هأن ملح رلاناكءازوماوالاقو ْ

 قهامل ضنارمم ةنس> ةوسأهتلالو كرىفناف كتي صءىف هللا قنا |

 هتررك مند لاؤسلا هملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ُاريم ىفءاحام باب

 هلن نكي نفتلاق) و ثارتلااواهلمقامرأس 2 و اهتوكسلع ايواولاتماق ثار و ههل_صأ ثاربملاو هثار وناءب و هناريم 2 ْ

 انأ لاق ل دمأ نم طرف اثرا ذكوامءؤرسسكل ايةئارو واثر و رمسكسل ابهثرأى أن ههتثرووىفأْئدلاتثر ولاستن واو هيفءاتلالصأ ١

 ةياحالاةمأ(ىمال طرقأا . مرا والا تطقسو دعك ةفوذ حل اواولا نعاضوعءاهلاب وغارلارسكيةثروواولا نع ةدلقتللا ل ل
 8+ (قنعاواسب نا) ميا. وفات ك الت فدخل امه داضهواولاو نات_فاحمامونافةمزالةرسسكو ةحوتفمءابساهعوقول ليقتسملا |

 ىتمال طرفانافهلوقا
 موعذم هنا لم اغالا + اهاكبئاصا اى دم ريصلاو مولع ب ئاصملا دش |ىنافون اف ىتيصه لث مديصقأ اوغلمت ملأ

 تروا لماناسفوأ ناز م ىنناف ىنعن 4 سو 2 الاب راق نعىمال هود زرن>او

 هثرداحأو ملعلاب 5 ايثسانلاف 1 ؛لهناالل-_عنموأ لاق نم دعب اوشولان نمفاخناىأ ثور وم ا ىنءعردصثاريملاو

 ثراحلان بو رعشتدحلوالا«ةعبس

 ا رك ذادك لصالاى ةعام ءااواههتالددتم نمنالوأ دارطالا كل ذكنوذلاوءاتلاوةز طا عماهمكح لهدم



007 

 ' اى رصب يش مهني لاقوا ذه ىنمب اد>اواثيدح ىذمرتلا هل ىو رىلز ا لاقو لو وم متاحوبأ لاق (ريذ لان هللا دعا: ىلع نب رصنانث)

 تأث انهم 3 اثلانملوءقم

 د>وام) هتقشمو 2

 (هايرك اودمطافتلاَقف
 ب ركلاز اوج هس.ف
 تودملاة غصب تزملاو

 لاذ) رضتحملا دع

 سو هرلع هللا ىلص

 (كِأ ىلع بركال
 ناك ام رك اندارأ

 تاركسدب نمد
 اهقناك هنال توسملا

 * هةء4ل بند بدضال

 روع رشا
 رو->الا فدعا

 ناكهن ركن ام-ءزو

 ع وقول هتمأ ىلع هَعْفُش

 هدو فالدناو نمفلا

 همقْفُس عاممن5 نا همز

 لطابمزالل او هوع مولع
 هدب مم. وهوأل فيك

 ه.اعض هرعت ميلا عأ و

 هنزحنال (مويلادعب)
 ىنامسملاملاعلا فاك
 ادهدادعتسالا ىبافلا

 لص >ددقومو.اأ

 لا ئالاودادعتسألا
 تهتناو ىولعا |ملاءل اى

 رضحدقهنا) نزلا مانأ
 كيب أرمأ ىأ (كسأنم

 م -ظع ئثىأ (ام)
 راس هلا (سب]
 لوصولا نمىأ (هنم

 كلذو نك هلا

 :اناوملا) وه يظعلارمآلا
 ىأ (4مايقلامول
 مويلا كلذرو_ضحلا

 ارو وم مرات
 ١ ىعملاو لدوب ىذلارمالا كلذ نيد هيل السالااد-أ توملا كرت ال ىأ كرات لعافةافاوملانااهنهةك اكر نءاول ال تارم غن كلذ

 ادعي برك ال هنابةهطافرطاخة ء1 ست لسو هءلع هلأ ىلص ىطصا ا دوص ةموتيم لكهيلا لصاولاةمايقلا موب هلو دحأ لكتوماهيلا
 احلا 7 هدحرشء عبأرلا ثتدحلا# ىلسو ىضرال بنز ةالنأ ىتدنيف ةمامقلا موبىلا ىثالدلا عيل ماعرد ةموهأم هرم د قف ترم امأو

 . ىأ (توملاب رك نه لو ه.لع هللا ىلص هبا لو سر د وال لاه كلامي سنن عىنانبللا ؟؟؟

 ! | هللامهعالا طقموق فه _ثحافلاعيشتالو للاب هللا موب رضالاهّللا لسسىفداهجلاموةعد الوظا ءاشن |

 ١ | هللاكجر ك-:الدلااوموق كعك ةءاطالف هلو روهللاتيصعاذاو هلو بر وهلا تطأ ام فوءيطأءالمل ا
 هللاو لاةفرك,وبأب طخ لاق فو عنب ن-رلاد_,عنءهعتو 5 احلاو هن زا +مىفةسةعنب ىءوم جرخأو
 || نم تةفشأ ىنكسلو ةينال_ءالو رسف هللااهتا سالو امغار تنك الو طق ةل ياو امو: ةرامالا ىلعاصد رحت نك ام
 لأ ىلع لاق ذهللاةب وةّتمالا ددالوة-قاط نم هءىلامايظعارمأتداةدّقل ةحار نمةرامالا نمىلاموة.سنتفلا
 ||| فرعتلاناوراغلاب حامل هناواهبسانلا ى-أركرابأىرئاناو ةرو_ثاانءانرخأن االااندضغأ امريد زلاو
 ||| الدأانني دل هضر هناةباو رفو ىودو سانلاب ىلصد ناب لبو هيلعدللا ىلد هللا لوسر هرمأ داو هريخو هقرش
 || نمهلافهللا لاض» نموةلالضل!تايرأ نودةبادلا تار رالةبافك ةلالدلا نمرادةملااذهىفوان ام دإءاضرت
 [|| تباثانث دح 9 ىرصد مدقىلهايزهش رمد لا نيهشلادرعانثد> ىلع رصن:ئدح ع دا.ءلاب فور هللا وداد

 1 *توم اب ركن م لسوهيلع هلا لصهتلالو سر د> وا! لاق كالامنب سن أ نعال ةدحوملا مضب#م ىلاذم

 «ءابرك اودءطاف 8# تااةفةسنىفو (تلاق 9 ةيضرعتتوأ ةرنامب نمو ةلوصومام# دحوام ب بجو هنرحىأ

 هللاىفدىنلالاةفإ# هيلعدتثااذا سس فنلايذخأب مغدرخ 1ىةنك اسءادوءارلانوكسو فاكس |تثب وهو

 || اًدهدعبو عجولاةب وعصوملالاةدشبدس ناك ركل انأ ىتمد# مويلا دعب كِبأ ىلع ب رك البو هيلع
 ]| همسملا قئاوعلا كلت عطقنتمويلادعب و ةينامسحلا ىنثالءا ابيسناكب رك-ا!نالك اذ نوكدال ويلا
 "|| نارهاظلا ترش تلقى عرطخالو تءعمنذأ الو تأر ني_ءالا-هةم_سدقلاةرمضحلا ىلا ةيحلاةتنالل
 ||| ةرهاظلاةمسانما نمام_مسامل اهسفنىلاةدنسمهاب رك اوتلاقه رك ةدش تأراملا معهن ىذر ههطاف
 ]| كالقتنملاوزلا عد رسام ب ركنااغ نيد ولوقلااذ لبو هملع نلاىل_داهال مقةنطابا|ةمءالملاو
 1 ىلءباوملانوك.نانكعو ةيقاملا حملا :ريعلاثاو هين افايثدلا نم ناف ىبركتالاضبأ تناف لالا نسح
 ||| تالا! لعأ نم دعبالن مضعبمعزو ىلاطحلالاق انهى اضدأ ثيدحلاى راها ىو ردقو مكلا ب ولسأ
 ئش سدلاد_هوهدعب نتةلاو فالتخالا ع وقو نم لعا1هتمأ ىلع هقف  ناكمب ركنا سر كلا ىنذ. دارملا
 مهاعأو دعب ءاحنمىلا ثوعبم هنالةمامقلا مونىلا ةمئانأ هما عتاولاو هتوجهتمأ ىلع هتةفش عطقنت نأ مزلي هنال
 توم اة دش نم مو هيلعهتلا ىلصهدحيناك اممركراندارا|ناوهرهاظ ىلءمزلكلاغاوهيل 2 ةْضو رعم

 بيسدل_ت نم عنامال هنأ ئذمال ا ارحالا هل_فءاضتم رمد اكمالآلا نمد لس بيص» ام ناكدنال

 هاو روف نصا لاق مرو وبلا هيلعام فالشودومورغااب لوقي نمدنعالازوكذ ار وذحنا عزايالو ب ركلا
 : مظعرمأىأ « امل هرمأ نمىأ نك. !نم ل برق ىأ#« رض دق #/ناشلاىأ # هنا الا دأ هام نبا

 هاحلادضتالاواولا فب كي ةافولا 9 هلو ةوج اد الي رمالا ثاذ نمىأ « هنم راتبا ثلا ىأ أ سدا“
 5 موبهيدارب و هيفالوع_ةمنوكنأز و-وىلاهلكودو ضف.دن! عزب بوه: يةمامّلامول 96 هلرقو انام

 "||| نهذفالرب رقتوديك أ5ةلملاو هتمايقتماقدتفتامنمدر واكمتماءقمويدحأ لك توم مولثال ةافولا
 .[|| برغم افوءاقالماونايتالا ىنءعوهوتافولا لدية افاوملا: هك ةط-ن فرد-أ لكما ماعرمالا كلذ ناءارهزا

 ||| كِبأنملاقين ان س>الارح نبالاقو ةافولاانهءافاوملارمسفتدقو ل ءقةافولا ن مةل ءافمةافاوملا ثا هريغز
 [اروضحلاىأةمايقلا موةافاواأوه مظعاارمالاكلذوادحأ هنم كرات هللا سد مظعْئش ىأأم همسج نم ىأ
 [اريض نأ اك كوصوملاىلاع حار ريعض سل فو رمضح لعاق ةلوصومام ريم لاقو تولل مزلتملاعويلا كلذ
 || مويىلاىأضفاخلا عن, بوصنمةمايقلامونو هلناس وارم> لعاف نهلدةافولاواضدأ هبا | عار هنم
 ||| امريسخ نوكيناوامىلا عحار هنمريعهذو ىلا تدنن ريم نركب, نأ ل كرات لءاف ل قو ةمايقلا !
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 ثوقاسلاو 3 هلوقب هناه# هيلاراشأدقورارالاء فهلا هيلع ىةئائراصتالانمز ةفائ رساهللاناعولعاا

 نيرعه هناك با<كالا هيقب نهلخضفالاود ىددصلان ا ىلءليادا ذهف «راصنالاونب زحاهملان منولوالا

 ىضر رك ىلالىأ«هبحاصا هلو بلعدتلا ص ىنلا ىأ هلوقيذاه ىلاعت هلوتوهوىفاثل|لدلدلا ٌمباطملا
 ةصضأ | ىلع همن هذش ةباوصلا ع نددري_غفرشب ملوك -اصاهللاء امس و ريغ هيام عنج اميز نعش

 ةباوصاارئاسفال_ذنآلا راكنالا نمت هنوكذرذ 8 ىقدد_صأ اهيكركت أ ع نماولاة هم_صوصخللاهذطو ْ

 كل:ىفةيمأا كال صوم ىلا:راشاءيفنوكي ناد_همسالو ةماعلاوةصاخلا د: ءمهبضعب هع ترااونولو

 سو هيلع هللا ىلص هل ةروسأا هج .مأاس_تراصنا :كلاشنرمثلاةفاضالا هله ل هاو: صاخة ىعتا هنا ةلاملا ا

 هين !٠هذ_ميقتاح ردلا ىلعأىلالوصولاو تان ف لودلاو تاصرعلا ىلا جو ردللاو تامااوةامهلا ىف ا

 فصول اذهىلا عرضا اهمءا نءلدءدتواوم-ال ب اتكلا هبدمشاك ب اءتالارئاس د دصا !فافةصوصخلا 0

 لضنو يظعنونا منيب نكلو مالكا ىف هرك ذب زاتمم هنأ ىلع عير صتلا ماب ْز ذمسءابعقو امل افالخ ألا
 هلل ىلص ءااهمسااب لد هسفن : ىلعال نز.1اريثكن اك هنا م « انهمشان انزال * هلوقم م

 نمدحأ اند نوكي نأ نمافوخراغلا ىلا لسو هملع هلا ىلص أ ىلا ق.سهنأ نمىورامهيلعل داك لسوءيلع ش1
 نع ىوغم لا لقندقو تار وذاةلاو خاسوال نعل حملا فيظ ماها متاريولدلان مهيذؤبامو أرايغالا ا

 ناولهتلالو سراب تاةفراغا ىف نو انو رفوف نيكرمشملا مادقأ ىلا تراظن لاق مث حركيا أن أس نأ :

 روت ال ةيؤسفم ءَقزههدهذ هأ اهلا هللا نشا, تل ظامركمابأا'لاةفانرمصبأ هيمدق تتر اظنمهدحأ

 لكعم ملعلابىلاعت هتلاثالاو ةبعم صو مخ ىلع ل دب هناف عان هماتلان #* ىلا هلوقةداب زعمةيوبة-دماهقوف

 ىديدسلا لارخشا ىلع هم هيلح ةفذاوتلالدازءمىلا ايمنعلودعا اىفو * تنك امذبأ كمموهو اى لافاكد>أ

 لاقناعملا ءارتاذف « هلوقب هنع هناص<ربخأ اك ماللاوةالصلا هيلع ىدوملوةفالخع هيعمل اهذ_هىف هعم
 نأ ىهوهبلعل اةتكذلا نمانهةءفوصلات درك ذ دو « نب دعس ىف رىبمناالاك لاق نوكردم ان |ىءوم باد

 رهعماةعماجلاةيعجلا لاح ف ناك ملح وهيلعهللا ىلهانينْناو ةقرفتلاماة مى ناكمالسلا وةالصلاهءاءىءوم
 ب لاقل باوص ان لعأ هاو باالا نود د دصل ابةصت *ةعجلا هنو رقملاةيعملاهذهق امج ماقعاهنع

 نطانسال رضا يطا ىوارلاىأ ]1

 لاةفكلذرر كدت ٌمىنهىوقأ تنأ هلود هناحاف ىف «لضفأ تنأر ع هللا كل ءبابال ل دب طسااوريتوءاملاب لط 1

 7 زولاوهرعناوربمالاود هركرابأ نايءاسعاكل دق: دايز عمل ةعدأت ىف ىلووى كل فعمل قوقنافرع .َ

 ذكيحسانلار ووجوأ لم لا كلذ ف نب دوح وملاعب .جىأ # سائل اهعدان وب مالا ماظن متءامهبوريشملاوأ
 الواراماالواهاركال أ هس عم : 8 ريتعبال هناث يح. نهفااخ نملافال نمالارخ آراةعابموهجح وأأ[

 ىطظفللا ديك أتلا ناب ضرءءاوةنسح هلو هد ا هل .جحراش ملا صلم ىأ # هل .ج ها بهرتالوايغرت 1

 نم مهفاذأ اعف وو رم مهن الدي اعال'ة مز هن هنال هنأر وتنأت رضوغف ىفالاءادهأ | هّددش ؛رلل ةفدارملاب ْإ

 اضنأ فدارملاب ل_ه<هتب وقتو ظفالاال كهل ]هب هوقتانه ديك الاب دار ناب عفدوامازتلاوأ انهت هعومتم
 ىناثا |ىفو رح نب اهركذامازتأ اوا نهضت نسما نم مهفيلا اه انالد. .كأتلاهيدصقاتعنانه هنوكم صن هنأب و ْ

 نومك اهآرام ثيدحل اهةفاونو هنتغالايعفداّممسح لءحي ناب كاستل هب هربا اقرب دقت لكى لع منرظن لل :

 مهاضرأذا انف ىلا لاهل مهدورشواهيلع مطامقأو مهسوفن ىذر ُتي> نما اجو نسح هللا دنعو هذ انسح 5

 اهنا سنأنعىرهزلا نعو_د«|نباىو ردقواذ_هاهت اًءلعتمرا ءتعابةمن انلاواهتاذرامتعاب ف والاف هب ١
 دقهشأ نالاق مهل ع ىنث :ًأوهللا دجو هلق ملك_ةفرعم|ةذرعنملا ىلع دنلا نم سل ةفيقسلاقركوأ عدوي ١
 عد امقهوعنابقأ اوموَءؤراعل !قاهذانينثاىناثو سو هيلع هللا لص هللا ل وسر بحاص مريخ ىلع مرمأ عج ْ

 دق سانلا اهم دعبامأ لاق هيلع ىنئأوهللا دمر كم ونأ ملكت ُحةغقسلاةعيب دعب ةماعلا ةعبش ركام

 ةنامخ بذكلاو ةئامأقد_فلاىنوموقفتأسأ ناو ىوئرعأف م4 ناف ريغ تساوو

 | هنم كتاناكيع آى ىدنع فرعض كرف ىوقلاومشاءاشنا هقحهءاع حبي 0
 ل

 اد( ةليجر

 رج دم ىأ (طسم)

 ةغلاملل هفك اط ساب( هدم)
 سانلاهعنابو هعباش)

 اهعوقول (ةنسح ةعبب
 نمىاغتاوروهط نع
 دقعلاو لال - هأ

 ةلوقبةت_>دكأ أاذهو

 ماصعلاهضرتعا

 ىظفالا د كان اانا

 ةاحضلا 2 ,لفدارم 1

 تنآتيرضرخفالا

 دار ان أن بمحأو

 ةبودقت انهديك الاب

 هند وقتو افغللا الكا
 نكيوفدا اراال صم

 لع ةراخل لحمت.نا 7
 ٌتدحنم 11

 ٌت.>نماهاجو فرعلا
 تناكو عرش |اهتةذاوم
 هغسشش- سى ةعيسلاكلت

 هطس و ةدعاس ى

 لياد 1 ف
 ركبيبأ ردتةلالح ىلع
 هتناكمو فملادتع

 هلعر وفو و هلق هوقو
 مهدايقناوماباممتعاطاو

 هتفالسخر رقت لبق د
 ثااثلا ثيدملا ه

 تب ددح ريشع سنأ تب



 105 اسسُسلا لم هلز مرش لاف

 || هييسوةمامالابر ك,ىبأ هن ولوأ ىلا ة لل ا:رانعا | تعتو ةمضقلا هذه ف ثاللا اوقالا عج نمىوقأ لالدتسالا | نمىأ 5

 ا ةيو.شلاث ب داحالاو باكل نمةذوخأ لاةينءدلا ماك الاب. ءاضفالاو هب ريك الاوه .ةء_سالانيباهماح هنوك لئاضفا هده لام
 35 ةنفحلاةراشالا عمباقةذل|نءرمالا ف شكو باتالا نمدريغربامم دقتاهفهنعشاىضرهنمروظاك ركدىال ىتلا ثالثلا“

 1 ةيقيلاروضحد ود و عمة دب دمه د مرمالا اذ ملسو هيلع هلا ىل نافذ و فطصملا ةقالدلاب هب ة>أ ىلع ىراكنا ماهغتساوهف

 اذكوهتمامارار سا, ف سون تامحا اوصةضراعمدنعرمالا دك أ م ةويشلا تدب لدأ ءالضؤوةدامعل رباك أ نم ٌتِيحرا_فنالا ىلع

 1 هجورخ مركب ابأالا نونءااو هللا ىلا الالالهلوذو ركتىبا :ءيغل ةرمرعمدقت دنع هوهيلعهتلاىلصدؤابا سه نأ أو مول
 ةيرب رغتلاوةيلعفلاو ةيلوقلاذلدالادارقانيب ةيسضقالا دمك (:قد دصلا فاس هتالصءادأو لو هءلع هللا ىلص ما
 ههج وهلا رك ىلع ىتحةبادعلارو هج لاق دقو عجرم ارمثدتم موقلاةال- صقعلاطوةرم جب رخاكاضنأ || ل 4 0 :

 مهنمانطم مطعما فاضل ن نمةدمى فااضلا ةروص عقوااوانا مندل هاضرثالفأ اننيدل لود. طع هللا ىلههدضر كسر لتر 5

 ٠ ,ونأ نمنث ا ىفاث | نماواح نيضشا] نالكلدكرمالا ن كلو موتدترم ىف م_هرا. تعا مدع ىلعءانب ناك مهتم غىهعنلاعوقوتا يانكك ل
 أ ىأ هفالعم هركر لني رحاهم ا: هادحأن اامهمهن ع مهلا هس 5 ةلقأا رعبا دقعت نارا ادا 0 - 3

 1 و 86 2 عمرك ذوا هدحأ

 1 قعىراكد اماهغتسا «ثالثلا هذه لثمهل نمباطخنا نب رعلاة فال مالا ولع هماقع مهطعلر 7 :ء[ارم من 2
 ىئملاربل وس

 1 | متع كائن درو لح رلد ىتملاوةقاللا كوأ هنأ هسفت ندهن ناظد ناك ن مم مهريغو راقنالا 271 11 ءا| كلذ أنَ

 3 « راغلافا هذا نينثاىناث ظىلاهتهلوقاطوأ ل ئاشلا ن سار ئاس نعرافذلا عطقعم هلو دحاو ةم..ضقىف هلردف' دمع تاتا
 | قاثاهادحا ىذملالاق ا ذا هلوقا ع او 0 ذا) ىلاعت

 | دعا دقورير قتلاو يظعتل مادي الواو ةنمكتملاةنآلا هذه ثار ا دهانانثالا : نهىأ كام.نمط هثلاثلا هءحاص هادف
 ْ |هعمو هأ ريتهااو راكن الل ماهفت_سالا نوك,ذ نيني ريهالا ىلاريمشنلا عرب ناز و وهلوقم ىفذحلا

 9: هتيقحأ ىلعرهاط ل مل ددريغنودتآر ةلاص نب ثالثلا لا ضفلا كلت هلىلا عت هللا تا ذاق لاق مرح نيا

 ١ ارخاتلدأ اهقحالو اهقباسرامتعابذنآلا هذه قنا ورَدَصأ ا ةمزأه د . وقءفوتلاهللاب ولوقأ !هريغن مةقاللتاب

 1 ا 0 اور فكن يذلا را ذاهتلا هرمصن د ةفدو رص: رالا »* ىلاعت هلوق 0 اهنم هنعهللا ىىذر رعامضعب ىلعرصت أ

 |هللاىضر هناف قد _بلاالا اربد ةدلاو ض وره ىلعو أربع ءااودعد وتلا ل دس ىلع نيس: موف عس هل باطما ناف

 [| نوضتم بو ه.لعاتلا لص يفت هللا رمد نااهنمو ,ةيرمالو ةمشالب هلارم مان سو ميل هلا ىلصهعم ناكهنع

 || ىلامتهل أودامخمو ةفالختا.كوأووفىلا ١# هللا دمع نسر َوصَبَمو رم ذا نواؤف هع هنو كءااضدأ قدد_فلاةرمصخل

 : او ةنسكلا» نم هباعف ناك لسو هلع هللا ىلص هنال مصالا ىلعر ك,ىلأ ىلع ىأ ««لع هتنيكم هللا لزناف *

 || باءسالا نيب نم ةنيزرلا هني 3 لاهم صتخاف بار طضالاو نزلا ماةمىف قددصا !ناك اغا ةذد نأمطلا نم

 1 لعلو * نينمءلابولقىف هني اكسل لزنأ ىزلاوه + لل اءت هل اوةىةدراولاهماعلاهنب 5 || ىف ما هتكراشم عم

 37 نوكةيفاذالوةصاخر كتر : ىلالو هماع سانال ىل< ىلا عتهللانا سو هيلع هللأ ىل_ص هنعىوراماثذما ده

 | زئاجر يعض !كيكسفتنال اسر «ملع هللا ىل_د ىذ ال« ادو ريد دو:<هدنأو * ىاامت هلو قريوذأ | عجرم

 1 | دقو *“ ما | فه.ف ذقاف توبات افهيفذقانأ * ىلاعت هلوقىف قق-اكسدالا ن 2 نمالاماقمف نيةةهلادنع

 | بلقلا وكس نيفراعلا ضع. لاقام ىلع نيكل اوامهتمد- >- او لكرايتعاب هيلعةتنيك-ىف هقدر ةملاريهضلا لاقي

 1 هج رصاك# هد رخأذا * ىلاعت هل اووف ةريئذل !نملاحنينثاىفاث هلوقنا لعا مب رلا نمودياف

 ' |[ ىلع قدسي دحاوالا همم نكي ونا دخأ ءاتممناك انان ركل سو هيلع هّللا ىلص هل فدو وهفءاقم اون

 | ترقلا ليف ىأ ءاطعنبالأث دقو ةرجملاتةوةكمدو وعلا ىأراغلا فاهذ نينثا ا هنأاضأ قددصلا|
 || هنعهشلاىذرهتمصو هولا رظنافرابدهري_غرادلا ف سناو راغل |كلذ ىف مانأ ةثالثاث سد قو راونالا ف كو
 |رعف |نماحو رخواة.موامسرارقلا عضاوم ىف هتمزالمو راغسالا ىف هتةذارمو راغلا ف هةقفاومن مرارسالاه دوم

 هلوق أوف هنا تانثأ

 ا :عم هللا ثا) هناك

 هيد دعم هل هللا هرعم

 كآت ناهس جا

 تا 5 هلا

 نمىأ( ام هق الل

 فار 5 دّنادالاناتخالا

 وبأوىبءلاالااهلهذآلا
 رب ر قتال ماهفتسالاوركي
 له+لاىف نال ميؤفتلاو
 تاسثارارذالا ىلع

 ل 2

 كوقو لد ا
 دارملان ألة حراشلا

 ناذألا ناريالا نم

 ماهفتسالاف اهوءركذ

 نايماصعل اهدر ريت

 ول_هق نب ,سالادحأ

 ال.:رك,وأةرو-ثملا

 ناكولورية لاب ساني

 لاعب نأتسانل كل ذك

 متنمىذلا ربمالا نم

 ٠ ةرجش نال رجاهملا ل ضفأ هنأ ةيغحلاةراشالا نم ةيضقلاءذه فوراربالاعيج ىلع امدقم ةنجلا فالو حدو

 1 ن هوب رأا ةلاعم ماقتل او يذارخثموأ ام دق «هربغةر عش فالذع مل-_توهملع هللأ ىلص هب هبرجوبهنو رقم
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 ةحوط.مل.ةئطالالوةفرشمالر وق ثالث نعىل تفشكف ل_سو هلع دتلا ىلص هللا لوسر ريق نعى ىشكا
 ْ الو ادجةءفترم تسيل هن اةثطالالو ةفرمشم هلو ةبدارملا ناف عطستلا ىلعه_.فلالدالف ءارها ةصرعلاءاصلقبل

 | املعب ى.كحمهءدر رفماهئاهسوطملا نمدوهةملاو ريشردق عافترالاناك هنا تدث املا ندب لد همر

 ىلصدتنا لور تيأر ف هنعإك املا دازدقو اذه ينستا|مدعئلءو عطستل ا دودو ىلع الدلا نم هل ناو ءامطمأ|

 ا هيلع هللا ىلص جذل ىلح ردنعهسأر رعو لسو هيلعهتلا لص ىبنلا ىفتكن يب هسأر ركءابأو امد ةم ل -و هيلعدللا

 ىضاقل |نعرمامو رمح نبالاق عخمأ مماقل اثيدح نكلارك ذامريغةثالثلار و.قلاتاغصفىورولسو

 هناديمعىلأ نب ل اضف تب دح نم مم ىف لضفأ عطستلا نا ىلعم_هورخأت مو ة.عفاشأ|ءامددق ليدودرم

 وههمكحنال ىذاقلالوةدربال تلق ءابتب وستا رمأن لسو هيلع هلا ىل ههتلا لو سر تهم“ لاق ٌمىوسفريشب ص

 “ريغ روك ذ لا ثيدحلا, عطستلا فلالدتسالانا عمارب _:«مءامدقل| ضءبفالددءامهن'اكو ىضاسملا

 أ ةفلاخم ىلع رت ملادسأن ال ىذالهتبارغهدوو ها | ىسمورمأ لوأ نم نكمل هنالا-ة«الهفدحال
 اريةتو نامزلا لوط ب بحب وهلا ءطسمراص مث الوأاءذسمناكناب سكءلا رمالا ناكول من ةباصعلا لف |
 | همأ ا. تاقفهشت اع ىلع تلخدلاةركب بأن بد نب مءاسقا | ىتد رطن هك احلاو دوا دوبأ ىورامامأو ناكسملا ا

 قرفت بن دهب واس مريسغربقةر وص ىأر هناهانمهن هردامتملاناف عي رمصتااهجو ىلءدوهةملاةدافامدعل
 مذااهزاتءاور ومقل احالعااضنأع وقرملاث يدها ىف هب وستلاب دارملاف هاف هراث آو هاربر اشتن اوهراعأ

 م نورحاهملاعمجاو» لعأىل | ءتو هناك هتلاو حاط .ىملاه-ولا ىلعاهاعو م.لارعتلاةروصري غادحأ نأ لقي
 نفدلا لبق ةعقاوهمضةةلافالاوةيلاح ل لل اوأ عملا نا طاواولاةئالختارمأ ىف ىأ «نو رواش. 8 مهرثكا اىأ

 ةومنلا ن مز ضار ةنادع مامالا بص: نا ىلعاوءجأ ةباصصلا ن اةرمضملا ضان رلا باص ىريطا ا هرك ذا ذك
 مل--و هيلعهللا ىل_دهللالوسرنؤد نع هباولل شا ثي»تامداولا م دأ هول هح ىلا ماك-ال ا تاءجاو نم

 هندتعب الام بوح ولا ىف موو ج راوملاةفااخماذكو روك | عاج الا ىف جدقيال نيي«تاا ىف مهذالتخاو
 ركموت أ ماق لو هيلع هللا ىلصهّللا لو سر فوت ا! ةيدهال اكل او عاججألا ىف جدقتال هعدت ملارئاسكممتغا امن ال
 اذه دبالو توعال حهنلا ناف هللا. ناكن هوتامدقاد<نافادجم دمر ناكن م سال |اهمأ لا فاميطخ

 نوقاما | هنىذ رو مممضعب ىأ اول اًءذ الط نو رحيما ععجاو تقدصاولاةذ مس اراون؛هواوراظناو هنموةت نمرعالا

 ىلع مزحلاب«مهلخ دنراسنالا نمانن اوخا ىلا ةساصم اواهندعتالءاملاورك ىلال ب اطاناو جانب قاطنا 9
 هفالهارمأ ىنال ةفال_دنا س صنرمأ ىأ #« رمالا اذه ىفا نعمل مهاخدن ن ف ىأ عفرلا,هضدن ىفو رمالا باو

 ةعسمط نك لو موقلاا:ةرافناةفاخم هلوقبةلءلابس رصُتي-رعنيلئاَعلاةلسجنمناكو رح نباهرك ذاك

 مالكا |ف(راصنالات ا اةفطاداس نوكمف مهةلاك وأ ىذد هرب الام ىل عموعبأنت ثااماق ةعسان دعب اوثد < نا دعم

 اوملكتو مويلا اول_صوامل'ةدعاس ىبهفيقس ف نوع متم مهو مهلا اوقلطنافرب د قتلاو راصتخاو فذ

 ناافرخا .مهاحم لاراصنالااواطام ينعش |لءاود ريمأ ك-نمو ريمأ انم طر اصنالا تااق ةذال_كنارمأ ىف
 كل ذاولاق ال مهنادباو ر ىنفاهد دنع مهميحت لمة مهنمد -اول ةعيب مط عقب ناد ثنو أ «ربا نايتالا ن هاو عت
 هنبآو رفوا اك نيعن رأو ف قرط نمدر و ع ُتتد_دتوهو شد رقنمةعالا شي دح مباعركرونأ جتدا

 مهتلاقمنع مهدر نعىئءتسساث د دحلا اذوب هناكو شد رقل ةفالحلا ظفلب درع نبه .ةعنعىف اريطل اودمعأ

 نيرحاهملا اد_عامرامتعابامسال ملا ىف ضقانتلاو ضراعتلا ىذتقن ريمالا دعت ناوه و ىلقعللءلدلاب
 لبق ةيلهاملا د_ءاوقىلععقوامتاراصنالا نم مالكسلا اذهو راصمالارومأىف رمالا ماظن متيالو راضنالاو

 تناك اذهب و مهتسا سو مهر ومأ ىف مهعج رمو مهس.ئر عش هل دق لكل ناك ثيحةرمال ألا ماكحالاررقت
 مهبونذ نمهمماساعدتلا|ةعوموب ولق نيب ف اأو ل_سو هرل هللا ىلص ىل اءاحنأ ىلا مهنيباسوفهروسمة ديلا
 مهانافريمأ كنموريمأ انمراصنألا تلاق اا هنأ دوعسم نبا نءهحتو ك | او ىلع: ىلأو قاس اهياورفو

 مدناركنابأ رمأدق مو هيلع هللا ىل_صدللا لو سرنأ نولعت مندا راصن الارث ءماب لاف باطما نيررع

 اذهناُل شالو رك, ىبأ ىلع مدةتن ناهتلاذو ءنراصنالا تل اًةفركد ىلأ ىلع م دةد,نااسفن بيطد كداف ساثأأ|

0 
 "هن

 نورحاهملا عمعجاو (

 نأشىف (نو ر واشت؛

 ىا(اولاقن) ةفاللتا
 ركن ىبال َن ورحاهملا

 باطما (انيقلطنا)

 ةيدعت[ءابلاو ركر ال
 ىا) عم ىتموأ

 نماناوخا

 مسهلخدن راصنالا

 سصأ(رمالا اذه ىفانعم
 لاقف) هفاللا
 مهلثاق ند( زاسضتالا

 انم) رذنملا نب بامح

 ريمأ كنمو ريمأ
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 | ىلوأ عامتالابةباعلا ارئاس عم لبو هيل هللا ىلص هنا عم هيلع ريغ س..ة مدنالفهءطقل ةنامص ءاملاكلذ
 ثرو هنأو هنرمثفه_.نيعرحا < ءام صلتقا هل_سغاملاءلعتاىورامامأو ىو وذل لاق عادتبالا كرب كلم
 لثالدلا ىف قولا او رام4لعقفتاام برد نمو ردح نسا لاق عون سدلفنب رخآلاو نيلوالا م-عكالذب
 ءافتك الاب ىأانانومد در كك هناءث نمدد رأى ردي الاولاق مل ,و «ءاعهتنا ىلص د[ .غاودارأ 1 مهناهشثاع نع

 موثلامهلعهتلا لأ اوفلتخا| طف هريغو صيمقلا نم ىأ هنا.ث هيلعو هل _سغن مأ نيتظملغاا رمد اعوأرازالاب

 1 هللا لص ىنلا اولسغاوه نمنو رد الت مدلا ةيحان نم ماكستم مهلك مح هردص ىف هنقذالا ل-ر م ْممام ىد

 برق عءس ىنولسغاف تمان أ اذا خصو صم !قوفءاسما نو .صن «ه.3 هيلعودوم سعف هبا.ثهءلعو /سوةملع

 1 نفكمناهثئاع نع عصو اذه ةنيدملابةر و شمر: ةلم_ومني_سفءارنوكسف همهم معن وهو سر غرد نم

 1 قرثك الار هشالا ىلع حتفلاب ةاوكسأاو ةماعالو ص .ةاهق سدل فسركن م ض.دةيلودذ“ باوثأ هالثف

 عج عضلابو نعلابةي ر_ةلوده“ىلاوأ اهرمصتد ىأ ايا“ هنالراصقل اردو لودتل | ىلإ هب وس:هتاناو رأا

 هب رقلا مسا ل قو عملا ىلا بدن هنالذو اش هيفو نطتنمالانوكلالو ىنلاض الا بوءلاوهو لد“
 مل_و هملع هللا ىلص هذفك ىفىورو ىد هرم | لاق نطةلاوه غذنوكسذ ذمةفسرك-ااامأواضنأ مضلاب

 هريغو هبا معلا نه ملءلالهأ رثك أدنءهيلع ل هعل اوكلذ ف ثيداحالا مد أ هشّناعُسب دسو هفات 2 تااو ر

 ' مهنعهللا ىضر لفغم نب هنلاد.ءورباحور عنباو سا..ءنباو ىلع ن ءرامخالا ترئاوت ك الا نع ىت يملا لة ذو

 || هناد_جحأرم_و ةماعالو ص.ةامذ سد باوثأ هنالث قهنا #سو هيل عدتلا ىلص ىتل | نب ةكست ىف نيسعجأ
 || نمص.ةامف سلوأ فراءتم ص .ةامف سل ىن_هللا لاقي نارهاظلا لوقأ ةباو رمهو باوثأ ةعمس ىف نفك
 1 دنعهنع عزب هيف ل سغىذلاهه.ةناهريغو ىوونلاه_.لءصنام ىلع باوصل اذاا ماب ناكىذلاهصّد

 || هناىورامنيب وتاناورلا نم قءسامنيب عملا ل_م<هنوزافك الاد فال هتد وطر عم قب و) هنافه:يفكلت
 اهيلعنبدئازاناكلبةما_عو صقةثالثا اق سل هناهلت وأت ليقو صيقو دأب وث هللا تاوثأ هثالثف نفك

 || 2الثنفكللانا.هذمامأو ءاسنلاولاحرأل نانو د_:مامهنا موق ىف هيكل الاب هذم ىلع ٍمقتس ا ئاودو
 اهيدئاهبطب رب ةقوشو راجل ةأر لل دازب مين لاح رلل العض عب ةمام_علا بهساو ءادر و ص.ةو رازا تاوثأ
 هشارفعضومىفهدمل_كطونأر فحو ةنودملاةطوسملاعورفلابتكى در راما دأو لثاسملا لصافتو
 ىش نمىلارخ آو دل نمىلاذحأ لسرتنا ىلع اوةفتاف ىشد وأ هريقدلا له' ضد أاو لما دقو ض .ةُسمح

 م هانبإو سانعلاو ىلءهناهريق ف كزنن هف ىو رام عدأ و هل ءقءاحة حط ابأ نا ىفتاق لعل معن قمس نم لكو
 || تاك ة-.ئارح هفيطقهتحت شرفو تانمل عستهريق ىفىنب هنادروو مثدادوعهن سانلارخ [نآكو مقو لضفلا
 || هتكلاهثرفب سأرالهنا ىوغبل اهتمذخأو كدع.دحأ اه_سلمالهتلاولاةو ريل اف نارةشا مشرفا هب ىطغتن
 م نا ىلع هءاول_عالوةءاوعأ | نمدحأ «ةفاونلو هندرفنائث هناي زارع لءف نءاوناحأو ه:داركب اوصأ اوذا.د

 : أدب ةيرقب لالبهربق شر وزب زر لاق عستل !تان.الا عضو نما غ :رفاسا يقل | نمتح رخأ امنا لاقرمل ادمعنب |
 نههربق مفر وءاضب ءارج ةصرعل | !ص> نم اع لء+ و هسأر ل .ةنم

 1 نءىزاعااىورو ريثردق ضرالا

 الولودحاسمممثادنأروءقاوذ اىراصتلاودوملاهللا نعل هنرم ضرم لاق مل سوه.لع هللا ىل_د هنأ هثداع

 هباور فال كل ذب م_هرمأ هنا فةحي رص حتفا|ةتاو روا دسم ردي نا ى وأ ىخ هناريغدريةزربال كلذ
 || روظالاو تلق« لاح هيلع ذا لو ىفثكهربقزربال ىنعمو رح سبا لاق مهنمداهتجاكل ذناب عشت هاف مضلا
 || اهترختاء> عدوا لا ةطودعتملا عسوبن أ لبقه_كئاعهتلاقاغاو ليقةرم |ىنال زاربلا ىف نندهانعمنا
 همفو ر خخ نبارك ذا ذك لمعلا هلا مقّتسأعم فد رش اريل ةيدىلا ىلهد نأ دال ىنأت يال ىتح لكسشل |هءثلثم

 || ىو رىراخلامم دهاشمرهاظوداكف رشلادحدلا نم عضاوملا ضعب ىفنيلامةتسالا نيب عسملا نكمهنأ
 || جراف معزوبأ داز مانسلاه ميه ىل ءامغترمىأ سم ل_بوهيلعهتلا ىلصهربق ىأر هنا رام نامفس نع
 || افالخةيعفاشلا نمرشثكو ىفزملاوةثالثلاةّمالا نمءامعلار وهج هيلعاسل قفاوم ا ووك ذكر جو ركد فأر بقو
 لاقثي-راقلالوقدرىف قومملابرغأو هلع فاشل! بادتأ فافتا نيس ى اعل اىدا لب مهضعمل

- 



 ظ
 نجرلاد_.عنب كلا ادمعهين 5 || لاها يلسنارجسو "ىلع اول صق جوف دعب اح ون ”ىلءاولخدامةكالملانمهدونج عم توملا كلم مم :
 هتلاناف سور هيذدتلا ضق ىذلا ناكملا ىف لاق ) نفدب ( نب أ اولاق منلاقهتلالوسر نذدبأ هللا لور بحاصاماولاق): 1: هلاجرة قبر كرهت
 ةشئاعنع ءانولا ف ىزوملانباجرخأاسرأ ىعنعاذهلثمدروو (قدصدق) هنا خسن ف( نأاولعفبيط ناكمىنالا هور ضير
 نم هللا ىل عمرك |ةعّقب ضرالا ف سدل هناه_:ءىلاه هللا ىذر ىلع ىلا قف هنفدفاوغاتخا لوهيلعهللاىلص تلا لو سر ض. قا تلاق

 مي بييبيبببيبييجيييييحححيحبحبب سم
 موقدعباموةىأ الاسرأس انلا لثدمم هتدب ىفهرب رمسىل ععضوءاثالثلا موب هزاهج نماو غرفا-لمونا هجام ني |
 ىو ردقو دحأه_.!ءسانلا موي لوناءبصلا لتد نغرفاذا ىسءا ذل اتلخداوغرفاذا ى- هياعنوأصلا
 تاناو رلاضعب ف دروو هتامملاحو هناء لاح كمامأ هنال هءلع كدحأ مودال لاق هنا هيد و هللا مرك ىلعْنع
 هيلع هللا ىلهربق ىل ءةالما نال ه:ذدفريخأتل ا عقواذلو ر وكم 1 هولا ىلع ىصرأ ل#.و هيلع هللا ىلص هل
 احاوذأ ةك؛الا| هيلع ىلص نملوأة باو رفو ثدحملانيدلا لاج د مسأل بام>الا ة ضو رىاذك زوال او

 ملاغاواهب سأبال تما ىلعةال_صلارب ركست ناهيفرح نب لاقارخ آهرثا :مماحوفاحوف سان | مهب لهأ مث
 ب.سناهنع ى.-1 ضقانمازهت اق« هل همامالان اوك: ةفيلخ ىلعاوةفتب ملاون اكم ومال مهمامأب مهلك اول صب
 هللاءرك ىلع لوةلوقلاف ةباينلا قد رط ىلعركي ىبالدتاث تناك ةمامالانأ عم ةمامالاداةعن أوه هنف دريخأت

 هحو رح نكع ملف هل ف هنقداودا ارأال مهنا 3 ءركتلاف رذعلا مده وج ولا باص نم هءلا لصو هل ءاو هه-و :

 ةدحاوة لج سانلا عج ةر حا عست لورد عرخب درت لو لبا هزاو بى فات ىلا دعس« ىف :الصلاو ىبصملا ىلا ٍ

 تام وصخ نم ةثمغاهذهنا لصاءلاوةكربا | دو ديرب لك او عاجاومل هَل ثي- موعامجا ديقنالهنأ إٍ

 ىلصدللا لوسر نذ د.أ هللا لو بر بح اصاماولاق ) لعاىلاءت تناول و هيل عهتلا ىبص هريغهماع سا ةيالفهرمضلا |
 راظتنالوأ ءامحأ ءاسنالاثاف ريغَتلاَو ةنوفعلان م هّممالسا ضرال اهحو ىلءاذك رين وأ "01 م-وهيلعهللا

 هران كح رخغاهنمو مديعناه اوك انةلخاهنمهىلاعت هلوَتل ضرالا ف نفدب ىأ < م: لاق طءاسملا ىلإ ةعذرلا ||
 ىفلآق# فالمنا نممدقتاملن فدي ىأ« سأاولاق 8 مالسلاوةالصل !موملهءايدن الارثاس ننس نم هنالو ىرخأ

 ىأ #« بطن اكمىفالا 8. ء.-حو رىأ#« هور ض يل هللاناف ور هيفهنلا ض .ةىذلا ناكسملا 1

 هللالو سر تعمم هلوقب كلذ ىلع لدتسا هنااضدأ در والو ى.سام ىلع هيف نفد نأ ب < و هيّتوملا هل بيطن

 نأ اوئعف طه_تءعءاضأ انأو ىلع لاقوهحور ضمد ثي>نؤدنالا طقىن كال هام لوةب ل سو هيلعهنلا ىلص

 نأ مدرمأ م9 هردن ةرسوهللا باكر هتطاحاو هل ضفو هلع لاك نيتتادهبو «قدصدتإ» هصسن ىاكه نأ ىأ ١

 هيبأ ىتددارملاوىثدحلا حلاصودي ز نب ةماسأو مثول _ضفق هاني او سا.عل او ىلع مسهو# هيب اوس هل سعي ||
 هللا ىلص هل .سغىف قا مط بسذل | نم ةمصءىاف هل ءفىف مذ مهربغة دعاسمىفانءالوهو هل ذل مهترعتابه |||
 ليقاذإوهانيع تسمطالاف ر و عددأ ىرل هنافتنأالا ىناسغنال ىلعان ماا ورازمااىو زكي مسوهيلعأ]
 ءارون مدن وصعم مخيعأو لسوهملعهتلا ىلص هالو منارقشوةماسأو مهةوهناذيعن لضفلاهنداو سا.علا تاكا |||
 ةيموايحاءيطناكو أشرأ مدت ياا نمنوكرامرظن أ تمهذذ لسو هماع هللا ىلص هتلسغ ىلع عمصورتسلا |||
 ءاملاناك لاقد#نءرتع -نءىزو4ل !نيارك ذو طقاهلماو دع مل ةميط حي رتءطسودعس نءاهناور فو ا ا

 نان مةعيشلا ضعب نعرومتشاامامأ تاق«هوس 2# ىلعناكف سو هيلع هللا ىل_صىنل | نوفس ىف عفت ا ١

 مءلعمل و هيلع هللا ىل_ص هلوقل ةنس ص لا كرت نوكمف هن راش ص قمل مويلاكلذذ_:مههدو للا مرك ايلع 1

 «ةهر وصتبالو هلوط عمهم زاش صق كلر هنا ىلع نعف رهن هنالرهاظ هدا هذي دئارلاءافل تا ةنسو ىتتس

 ترم لعن هن راثلاطام هنارب دقت ىلعو ةدو مخل ةضراعلا ةلءلابدصوصنملا ةنسلا هضراعم غوسالذا هعوقو | ظ

 (ىف ب لرامم - 8) 0

 دف ىل 3 لم 2 / 8 . -. 0 .٠ .٠ عج ء.ءاضعأتمضىتلا عاا# ةعقءلا|لمضفت ىلععاجالا  صأاذهذىدو يهسلا ب رشا لاق هن سفنايف قعد
 >1 اا اا اك اا اي م ملل لل سس

 نم ىتس>- ضرالا
 هنو هأ ةفكلا
 هوحضنزن الوفقدر

 اهمدرفت ةنسمده
 ندب نم قيدفلا

 رالصنالاو نب رحاسهم ا

 لاق اهفهيلااوءجرو
 لوأ أذ_همسيضمب

 ةياوصلا نيب عقو فالتخا
 «تقدن م مضع.لاقف

 هئشنمو هدأو#م ةكع

 هدمت م_مطعبو
 عسيقبلاب مسيضعبو

 سدقملا تدب مهضعنو
 اب الا نكالع
 ىلءوركروبأ مهربخأ

 |نم مهدنع اع

 هيلعاوءجأو هوةدصف

 هلشينا مهرمأع)
 فىقحلانال (هساونب

 مسايقلاومغ لسا
 هولسةننا هينأ ىبرمأ

 مه هر ومأملانال

 رأ كل سانااال

 هعزاتممدعب سانلا

 هل-غى هسأ ىنب
 هلغف هباورما مون" اكف
 رازبلاو دعس ىبأريملت ىلع

 ىزوملا ن باو قهيسلاو
 ىلع نعت امهاولا ف

 تسمطالافروعد_>أ ىربال هناف ىريغدحأ هل هنالنأ لسوهءلعهتلا ص ىلا ىاصوأ
 امت'اكالا اوضعتلوانتاف ىلعلاقني_لااب وصءماهو رتسلاءارو ز مءاملانالوانبةماسأو لض ذل اناكن ىلعلاة دعس نباداز هانيع
 نوءصن لو هيلعهتلا ىل_صءالومنأو ثنوهما أو معو هناء عد ل ذغلاهئءاوسا.علاناكو لسغنمتغرن ىت-ال- رنوث الث ىه لقي

 ْلدمو طوذحالو ةماسعالو ص,ق ابق سدا همل روم ضيد راوثأ هثالثف نذكو رخل ءار ونزمدي وصعم مني ءأوءانملا



7 0 
23 7 
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 4 لا تالا هلالدتسال هو عورامحنا ىف( قدصد هلو اغف عزلاك | سوهيلعمتنا لصش الور 3 00 اناولا

 روث نمد د: ءالاهرك
 ءالء تسال عناملا نقلا

 | منلاكرلو هيلع هللا ىلصهتلالو سر ضيق لسو هيلعدتلا ىههللا لو بر بحاصاناولاق الق يدصلابى ارو

 ا ءاعع رصتاذهف بك امهرعفف طق هنوك-ل « قد_صدقإل ةنآىألم قل نءهففم «نااوملعف
 ىلعرمعكل مخ ممضعبف ةممهمةرع- فاو ءقو 2 هناا ماو مماقا نخر تاما ,!لصاحلاو 1 أ ا هو ا ىلا 9

 / مالكلا قطب لقسرخأ - ماه وادكت اة ىنضأ لب سدنأ نب هللا دمعك م ايقلا قطب لفدعقامرم.ضعبو رثح 0 1

 | 1 0 ا هنارذز ونالوهت هان .عوءاحركب ونأ م نأ ناكونامعك 2 1 1
 تال> ةقسلاز ءتماقءفءا.نالا 0 عطقند امهلتول امينا وأتم ا تناطلات الاء | : روفعمه (مهوت

 5[اورؤر كا نم «ناكن اول ردنع د انرك ذا موقت كولا دحلارا ءتخاناك كتوم تاولوءاكملا 0 عل نام <

 أ -- ذص أ و توللا ذي ىأ ىلاعتهتلاب قل ىت- هندي ىر<لازاف دي د_2نزح هءاصأ ى: || تاما اركمانأ

 ا ءاح لسو هيل هتلا ىل_دهنلا لوسر تامام هللاو لوعب ماقر#ناىرا صأادباو رفدتاو 1 ةامح ف ىريمدلا

 نال (م :لاق) ءاعدأ]

 ل كراش ىقطمملا

 | كيوبأ ماكتالف كليم ىلع ىأءا أرلا كار املا ألاقفج رخئادبأ نب نيتتوملاهللا كندا : لاس خا )أ هدب ىسقت ى دلاواتيموايحت مط أوىبابلا اعف هلمقف بو هراعهتلا لص هللا لوسر هو نع ىغ كفو وبأ ةيفيلك دل !ماكحالا ف

 ثدف لاه هنآلال_سرلاهلءقنمتاخدقلو زالاد_<ءامولاقو ن 1 موهمأو تن نال توءالخ ةمفم . ا هللان ات :هتلاددمبناكنموتامدقاد © نأ ده دبسي اكن مالآ لاقوة يل ىتناو كير هللادم خير عسل ||. - ىأ(هيلع
 ولكرسانل]عرجأ ناك لو هيلعهتلا لص تاما ةباورىفو باعت اريغن .ءاكبل اوصغىأ وكس دنا لو شت ضو
 هت ىلعءافعضوو ملسو هيلع هللا ىلصدتنا لو ردح و نعةدرلا ف ثكءاحاس 1 ركدابأن أ أرمقو ب اطل“ نءرع موقلخد.لا) هد 2
 4 تامآلا.ذ ه زتأل ىل اكل هتلاوةرعلاقرمام لاق مان |تتلاوءاصم مترك حرم :ىأع راما | هتوعتيو موركم

 و ف تنذاقن تساوت بعش نب ةذلاو رعءاخ ا بو هيلع هللا ىلص ا نعدجأىورو 5 (نوجر خب م نولصدو
 هنالثل اهله وحوهبق

 ىفاشا ادنعناكزأ ىهو
 ىل_ءءاعدلا مدقو

 ف دنالو رنا تبذك لاذ تامرعايهريعملالاعق ماق م م ءاتءئغارلا ةقدماار عرظنف بالا ثدذو

 : ءاااناو هتبانا لات هللا اراظنق باسحلاتءفرف كيو أ ءاج منيتفاتملاهللا نفي تول سو هءاعدللا

 ساذلا ماكير عوج رخر كرابأ نا سامع نبا ن ءىراخلا ىو ل_.وهياعهتلا ىل_دهللالوسر تامنوءحار
 : نادك د مب ناك رمدسامأر كر وأ كاةذر عا اوكرتو هيلا سانا لقا سا<نأر عىلاؤر عاب سلحا لاذ

 | . 00 لو-رالاد جامو ل_> وز عدلا لاق هترءال جدتلا ناف هتلادم هناك مو تام دقاد <

 ثاررة:ا هال سلا

 ةالصلا نع ماهفتسالا

 ارش عمءأاةمهاكهنمسانلااهاَقلتفر كروبأ اهالت ىتحةيآلا لزنأ هللا ن اأو. إعل لس ا ١١ناكلهللاول را لد هنأ قف ددرغأل هماع

 !لتبتسالاو رهطظأ مهنال نيتفانملا فرماملاهاغار عنا ارعنبانعةمس .ثىلأ نياداز اهومل_ةيالا سان | م عدلا جاتحم

 َّ رفو هيلا للاكل دقن مرشيلا:لعجامو» ىلاعت هلوةتادآلا كل: ىلا مضركي ابأ ناو مسوسُو راوعقر و هراما الضرب
 1 تلقىفاف دعبامالاق مسدس دقورمن 1! ىلع درسا ىنركرونأ عب وبني ترعئأ هععسدناسنأن ءىلث اولا ملناو 6
 ١ أ 5 :ءىذلاهلو سرا ل- وز. هتناراتدافات ومانرح آنوكل ىتح شع نأوح 0 ىتكاو ل وهءلعمتلا نوريكمف موق لد, مح) || آل اريل ءدهعدوعقالو باك قامت دحوامهتاون و تلقايسرك م لاهتناو تع ىأذلا اقم سمأ دار امارسماك اعلا

 (نوعدبو نولل-_هدر

 بيئرخا انآ ىلع اهبنت

 ماّهالا در قباس !|

 هيلعاولدااوءاعدلاب

 مهف اتا مد-لادارفأ

 3 مصرل ل قو هذ 1 ىلع

 || تادع.يالولوقأ هلرسر هلتلاىد_هامملاودت مت هءاوذفن ههتلاىد_هىذلاب املا اذهو دنع ىذلا ىلع
 اهب |. لست |لوسر بح اضالاواتال باو كلاي لعأ ىلاعت هللاو با.سالا نمدوحوه دحاو هب ضقانوك

 أ ىأ «فيكواولاق منا سو هبا ءهللا لصةننالوسر ىلع 9 نول |بهضسن ىو لو ودا ةءدص» ب ىلصأ سو

 ْ || تايصسع فاو لاو اند_دعناكرالان هو تاريبكست ع رأ ىأ «نو ربكوف موق ىل_دب لاق ل ماعىل_هأ

 ا و ءاعدلا ىلع ةمدتعتال مل اذاعجلا قل هاواولاو (_سو هيلع تا ىلصىبنلا رعىأ «نول سب ونوعدب و»
 | هذه ف نيمو مل اءاعدلاو هال_صلا نمداءاو ىف والا درهم كلا دعب <: -وقو نم مولع موهاا عيستلارك ذب

 ا | ةءارقةيضرنمدمب راعشاو هعبا رلا دعب ءاعدلامدعلاءانعا همقفةثلاث ااوهمناثلا نم نيتريمكدتلادعب اعدالصلا 01 احلاىو رهنم
 ١ | امأو ىفاشلاد_تعاناكرأ تناك ةمنمو ةثالثلاءذ_هبوحوهبق 5 هر ن !لاقو كوالا هرم 5 ارق دمانلا نار ارملاو كرد
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 ا

 ركمأبأ ثدناف هعدامإ)هم-اصل لو ةيذاىاعت هلوذلءافتقاركبأ ىلا اولوةبإل/ سو ةياعهثلا لسةئلالو سر بحامصملا قاطن لا ساباولا ةف)

 فاو ةلتخاموناىدقاولا د رط نم هريغو ىومبلاهحرخأ ام عمتام لسوهيلعدتلا ىلد هنابلوقلا نعمهسفنأ

 | مهعانتما فة مكسحلاو هيغتك نيم ن« احلا عذر فوت تأ ةف همفتكن يداه دب سد عتن. ءامعأ تعضوف هوه

 | ىمايقلاوهنآلابلالدتسالاو:دالملا نهروطأاعىددصلاةلالحروهط ملسوهيلعهتلا ىلص هنومراهظا نع
 | لور بحاص ا يتاطنالاساباولاةف» ةمغلا مظظءنم مهب لرنامةمالارباك أري دنع ةقاطلا عسوتةيضقلا
 هدئازهيسصو فخ ىتعملا_ زم صاخ هنأب راعشا هف دون همنا نعلودعلا فو مي هعداف ملسو هيلعتلا ىلسهلللا

 انعمهشانانز< ال همحاسا لوشن ذأ ىلاءت هلوقب امل اراشملا هدأ احم نحو هةمزالمهموادم نمةدافّتسه

 ىأ يدا وهو ركنابأ تيتافا# نتف لكر وهط دنع هبل ىوقتو نم لكدنعهنعنْزملا ىفأ :ر جتا هن اكو |

 ىحض تام لو هيلع تلا ىله +1 .سالروظا اةالصتقو هنارهالفا اىلاوعلاب وهوا يف ناك ىتا ال دصعم
 هللا وسر ضيقأ لاو ىفآرالف 9 اريصهاشوه دماك انىفوك لاح ىأر يسك_ذ عفن 4انضحولا أهتيتافإ»

 نكملا لب او+لاقنوكمل اهكرنرهاظل او هححملا لوصالا ىنام ىلعلاق ل قواولاب اذك لو هيلع هللا ىل< |
 ادحأ عمسأ اللوقي رعنا تلق لوقا باوح و ةيضارتعاوأ ةيااحةلجلاقو ةلجلاقي نا لوحي كريملاف ]|

 هءاور فوم هعمتقلطنان ىلطنا للا قفاه ىؤيس هتن ريضالا ضيق سو هءلعهللا له هللا لوسرنارك ذت |||
 د#تامنولوةت مهنا تهم“لاقذمالغااهءاحو سوهيلع هللا ىلد هللا لوسررب“ هيتأ,اهمالغل .رارك يأ نا

 ىل_طهللالوس .ردصسمىفأ د قد رطلاف ىك و هارهظعاطقنااوهاد#اولاقو ر وغلا ىلء رك وبأ ب كرف ١

 ةموعضمءأو دب شنو هل وم حتم اون ةضسن فوم اولثددق سانلاو »ركب ونأ ىأ « وهءاحخلا» و هملع هللا ١

 «كاوح رفا# سانل ام أايةضسن فو « سانلااهمألاقذ ل بوهيلعمتلا ىلصهتلالورىلءاظاوقدحأىأ |||
 ىأ م«بك أى ت>ءاخ »هقي رطن ءاوفشكدناىأ ولا < رفان# ىل-الةجرفلااوطءاىأجارفالان ها[

 هلق ىأ )هو هدعاس ىلعرح ور هصست فاك لو هيلع هنبا ىلصهنلالوسر ىلع ىأ # هبلعإل طقسوأ لءةأ ١

 نم هسرف ىلءركد ولأ لمقأ تلاقاهنا:ثئاعن ءدلسىلأ نءىرهزلا د رط نم ىراكلا ىو ردقو نساك |
 ل دف لزن ىت> هن دملا ىلاوعب عضوم هلع مءاحاهدمب نوذلا نوكسو هل هوملانيسلا مضي وهو ح تسلا هنكسم ا

 ىتح د_هدملاب نم ملكت لفىأرحنب !لاقوىلاوج رفاهلوةىفاني الفاءفرعام لاكىأ سانلا ماك, لفد_كعل ]|
 ىعسمو هو ه_ ياااكربت هنعسمتلار هءلعههحو عضوت هدصقىأ ملسو هيلع هللاىلىبنلا موتفةشّناع لسرطلا

 ىك محل هقف هياعسك !ّمههحو نعى شك-فنمعأأدو رب نم عون هءذعك ةربحدربب ىطغمىأ خلاد شت 5

 امانمتتوملاهيفن ورح نسا لاقاوتم دقن كرلع تدتك ىااهنوملاام انيتتومكيلعهللا عمال ىأو تنأ ىبأ,لاقو |

 اههعمح نادتنا لعمرك أودو ىرخأ هثوم تو هل> | ءاحاذا هنا هضم مْ ذارمام هلوق فرع ىلءادر ةقينتد ا

 ىزلا لعاذكو مهايحأ ماونومهللا مط لاقف توملار ذ> فولأ مهو مهرابد نماو-رخنيذلا ىلعامهءجاكةيلع | ١
 مماعةئامهتلا هنامافارب رقترمالا | ذههل زاكن كا هنوسن ىف فلتخاو ارب زءناكناواذهرتاةههن رقىلعرمأ||
 د توءال هنا عمصلا تلق هريغكريقلا ىف ىرخأ هتوم توءال هنا ىلع هل نم عضوأ اذ هور تح نسا لاق همر ْ
 هنباىل_سوهتلا+لا كلت نم قمغب نملوأو كوالاكنايشغىلو الا: ذغغلا دنع قول له« امناوامناثهريقف 5

 دعب قلتالىأ بركلا ةيناثلا هنوملا ل قو هتعد رش توموهسفن بوم نبد هيلعهتنا عمال لدقو وهيلعأ 5

 مو.لادعب كسأ ىلع برك الا رك اوتلاقالةمطافل لسو هيلعهشا ىلصلاق رح آب ركتوملا| ذه برك

 دقى:_هد#ن وتيم مهناو تيمنا ظأرقىنعيلاةناروظالاولاقاانم هلمدقتامدعب ركب بأ ىأ «لاقفج ||
 هلوقفنومصت# , ردنعةمامقلا مون :!م نونو ه”اندأ كءادعأن اوتو :- كنا هاك ىف كنع هللاربخأ ١

 ىلاعت هلوة ىف نو رسفملا لاكدقو هءاحذأق د_صاابب ذكو هللا ىلع ب ذكن م /-ظأ نفد ضهدعو و قحأ]]
 ركيوبأ قدصا اومال_بل اودال_صلا هيلع بنل اوه ىناجلا رانرةأامهكئلوأ هب فدصوقدصاابءاحىذلاوأ |
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 لماعلانيبامدعبلهررك(ءتنتاق) ١ 216 حنسلانمءاحىراعلاةياور فاك حنسااوهوا ينناكىتا اهتلحمدص-م(دصدملا ف وهو
 نم كلذو هلو ._ءمو

 سند ربركتلات امهم
 (اثهد ىك ا) ريكن
 نماريصمر سكف حتفب
 لاكىن آراسإف )لوهذلا
 ىصدهتلالوسر ضنقأ ف

 سنى ) و هيلع هللا

 انباوخل ىللاقو
 لوقب رع نا تلف)

 الا ضدق هللا لور
 لاةذاده قيسب هتيرض

 تقل طناف قاطناف
 ديكات (وهءاحل همم

 ءاحقرتتسملا ريوضأل

 (سانلاو) ركب ىبال
 سانلانا لادلاو ىأ
 لوسر ىلع اولخددق)

 ( لو ءيلعهللاىلسمتلا
 اردينتق ة تى
 كور ىلعءافلادب شت:

 .وهيلعمتلا ىلص هللا
 ىلع ىلعت ماصعلالاق

 ىنم نوضني |وفحم
 اهيأاكاةن) لوخدلا
 (ىلا - رفا سائلا

 نسعاوف_ثكناىأ
 كاوعسوأو تن رط
 جرفلاق قكدال

 اح رفل--رآل موقلا
 فقول اف اوه سوأ
 لبةةنعموقلاجرفاو

 هباوز ه«يفانءال(هل

 ركب ولأ لبق 0 ىراذأا
 ند ساشلاملكب ملف

 هل_.ةوهعضوههحو نءفشكو«مو (هيلع] طقم ( بكحأ ى-) هدربب ىعسمهدج وف (ءاحخل) اودرفاريش مهءاكت لق دارألا
 نوتي«مهناوت.ملنا) ىراضأ| ىتباو رىاذك اهتمدتنْك.اعتدتكىتااةتوملاامانيتتومكياعدنلا عمال أو تنأ ىلا, ل اقف ىكتمت



 ةيشلاداشو لمفلا عزافت نمماسعلا لقاك يكسو نالص نمر وبأ غرف ىتح ىذلا تدثذ ىنمد ( هلالص) أ ىأ( ركءونأ ى طة ىت>
 امئاق ىل_سب ركو أن اك نينءثلاةياو رف ىوبلاة باو رن كل او حرمه هب وهيىدتقا ىنلاناهرهاظو هنم غارفلاو«انض هاو هماكحا
 1 : .اهطتياورفو عسر ك,و زر ماما نا لحل ديو هور أ: الصب نودع سانلاو هللا لوسر الصب ر كرونأ ىدتتما دعا ىلهن هللا لوسر و

 ةفالاءأشت ناو مامالا ةقراغم هك نم شد رةملاعهلاق 1لدب كلذو ملسو هيلع هلل ىلص هن لاب تومركم واق ىنلاريب 0 || موسي ناك هنا

 ا: ةءامصلاوهيىدتقاو ركرونأرخأت مترك, ىبابىدتئاالو أ هنأ .لوالاةناو رلانيب وهده نيب عج وةالصلاءانثأ هن

 - كلذنالد_نريش هننب دتةمهياوعأار اصكْلد وهبىدتقاونيحيمصلا فتءاثلا ىطصملانعد رخأت,ةمامالان م4 قي ب جرخأر ؟,ااءنال
 ةكمناودو لاكش ايف لاقهبهذمى ماصءاا وما مدقزسرلا لولاك الأ حازتاودلاحلا متنا كذي و ىنطدالر 5 انس
 |0017 اهفصت ةضع تمتالصلا زوم ىيكوةمامإلاةبنو عر خلاد ه.ءاد تةالازو<فيكو 9212 هريعب ىذت علامتنا ىدتقن

 قدرطب اهقصن و ةمامالا

 هم هالك فيلا

 نو.ةمضعب لمأت ولو

 فدع مال ههذم

 اأو هلاكشا ةسطزو

 لاكشالاا]_-هىدأ
 ماق نركه هلو-قو

 فا اريغف ركب وأ
 مايقلات انط هناينذود

 مارح صل اري غىف
 مار :سأ هنا .هذمو

 تال عاج رحنو هركيل»

 نيعنام» دملاى سدأ

 ريسغف ماق رك ايأنا
 ل 3 2

 ملسو هماع هللا ىلصهللا ٠

 لاقي تام أ (ض.ق

 ركرونأو هنامأ هللا هضمق
 دنع ةيااعلابسئاع

 4 20“ وز

 هيل هللا ىلص بن |١تاكو

 باهذلا ف هلثذأ لو

 دقو (رعلاقف) اهبل
 هللاو) فم_تيأ الم

 . هموق نعْسءلذ ىءومىلا لأ اكهءلا لسرأ اغاو( لاقاذه قيس هت رضالا ضقهتلا لور نارك ذب ادن عممأ ال

 0 1 "هجواو قارغتساوأ ىذغ ضر ءامناهنار هنرممدعز ا مائاذ ىلد هلجو ,يلحرأو لاحرد يأ عاهتة تاور ,ال ىلا هللآو لمان 0 رأ

 برعلاىأ(سانااتاكو) هأوق لع .ع«لوالاىلاو هنومم دعىلع مست ؛ نأ لم ادي ةئتفلا فوخامأو
 0 80 جلا اومعتنم (نيبمأ)قايسلاة نترقب

 5 . مئاظع مولهذيال ث بحب كلذ ف نكسو نر مسه ل_ه- تح باك مهب ة.كىلءاوغة. و أ توماود- اثر لو مهتنطف اهيلعأشنتلو

 8 ورشا ىبنتوماودهاشرلو ( هلق ىنمويف نكرىل) ن حملا تا اع قورط دنع هتامومعم لضت الرادف نم فال مهتامومل همن عى هاودلا

 9-5 0007 0 مده موأءاسنالا ب كك هد ,داتاةرعاف سس ف

 ريد رم
5 2 0 0 5 

 | فلتخاو كلذ لق ناكدبءادتقاناندنعدةلاودب ىدت ةامل و ه.لعدللا ىلص هناهرهاط لاق ثدح رج ناالا|

 || ل |نمامت هلع عرفتي ةو امومأموأ ذي اماما سو هيلع هللا ىلص هنوكو ةالصلا كلت ةيفيك ف
 : ' لاا فارت هوت ءاعه الس ماك ركوبأ ىضق ىت>9 ةاكشملاح رمش ةاقرملا هاند هدو

 1 رنا برغاو ممالاوهركبا نانا راشالا عم موهيلعتا ىف صديلاريعضلا عوحر مه دو ةءالئارهذملا

 | سنو وأ غرفىد> و هيلعهللأ ىلص تدثق ىأ هل مقام هملعلدفر و 1< ىل ءفوطعم ىذت ىت> هلوشد

 ركود أغرفى>مالسا اوةالصلا هيلع ىنل |تدثذ تدث نارك ىبأ ىلاراشاف لاقي نا مددالهن أل. تنأو ها
 4 راختنبه-ةجو زدنعةيلاعلايسُتاركيوتأو ىأ# ض. .ةرلسو هيلعتلاىلصشالو رنا ال هنالص نم

 ظ | لسدقوى أ رعلاقف#ةيهاةمكهل كاذب ملسوهيلعدتلا ىلصدل هنذادع جور خلا ىلا هّتعدة-احةرورضأ

 |وأارهظىأ « اذه قيس :د رمضالا ضربق لو هيلع هللا ىلص هللا لو سرت ار ارك”ذن اد اممم الت او دغسس

 ١ دعوة نع ثبظ سو لعدن ىف ىمو مك لأ لسو» اعنا ىلص هيلا لسرأ اغااضدأ كور اكوا طر

 أ ةفالؤلل نيد رملاوأ نيد هرااوأ نيف: 1انمىأ مهلح رأولاح رودبأ عل طور ناودح رالىفا هتلاو لما نيعب رأ

 ا لاحاف 2 لوهدوأ !بو «.لعهتلا ليل اتا تع بكه اناس لالا رع نأ روذض>-لدق

 ١ أ ىأ « نييمأ 9 برعا 0 هي سانلان اكو اإل ملاسىأ لاقل لعأ ىلا ءتهئلاو لو هيلع هللا ىله هيلع توملا ا

 | ةءارقلاو هناكسلا نسال ن مىالان ب رسفملار وهج لاق * مهنمالوسر نييمالا ف تعب ىذالاود* ىلاعت هلو

 5 امدعنعةءاكوهف رداقتلا ىلعوةكم ىهوىرقلامأ ىلا ل .قو مالا ىلا بوسنمىئالا م. .مضعب لاقو

 | همأ نط طب نم ج رخىذلا لفطلاب همشهن ل اوت كلار ومان ةقرعم او هساردلاوةءارقلاو

 |لاق ةساردالوةاكاالو باسو باك لهأ اوس م-متابنور وومشم هتاف ىرقلاعأن اكسب وأ ارث لءنرلو || م

 غانا : ون رقدالو نودتكر الاوناكو برعلاهمأ ىلا بوسنم هنالكأ أر قب لوبتك, نمل ل. قاغاىفاطحلا

 ! 00 ياك الوةءارق ل عتب مل همأ هتدلو ىتلاةلاخلا ىلع فاي هنال أ هل ل يق
 نهلا تاظءمهلهذبالو رومالا قئاق-اوفرعد ىتحاهو رقب لو بتكل ااوبعتن لا ذافةردان ةليلقم_مق تناك
 | لاقت ديف كوءايننالا تومزاوم ءل|بيسذا وةيلع للا ىلص هنو هرمأ ىفاو ريت مزحالف نكدلاعوقودنع

 استلم نينا ملء لاقانإوهدهاش انام رادملاب هس .راجلاوداغا ءاز ا ارادىلا

 مهسفنا



لا ىلههللالوسرنا ) ىطايمدلا هلة ناك ةالصةرششع عبس( سانلابىف هذركروبأرمأو نذأنلال,رماث) : :
 كاقنذنشدل ولو دياع هل

 ةيثنسوأ ة.طقهشئاعذالو «ذاوفصثن ظ-865-9 رب رب تءاخل) جورملاا لاح هيلعدمعأ نمره ىف ( هيلع عيكتأ نمىلااو رظنا .
 دلا سنحنمةرب خالو هورخ ابر صو لكشت:ا(رخ [ل-رو ) دحاو ثيدح ا
 ,ةبونهناةباورىفءاحمومملا لح رلاوع وذم ثنؤملا .

 دعسنءالو لضفلاوةماسأ ىنطقرادللوةماسأو سامعلا ىرخأ و لضفلاهدلو و سانعلا ٠

 وأن رضاحلاوأ تارضاحلان ماه_وعمناابملغتوأ املا عظعتاما عج و ةصفحوةشئاعل باطخلا لاقيدق
 | هنمو هضءباضب !ناكشل |ىور هرخآ ىلا ىغأ ىأ ثيدحلا اذه نأ هدضعب ونانثاع+لالقأ نا ىلعءان |

 نكنالاق هنا باو لا تر ركف كلذر ركح هناو_:ءاحأ :_.ثئاعناو سانلاب ل_ف.لفركدابأاو رمهلوق | ؤ
 ىراهأ|ىفوس اذان ىل_سيلة ركن ايأ او رممال_.ىلا هءاعف وب تامداوصو أ مالا هيلع ف سول بحاوص !

 بحاوص نين ألن كن اهماطلاةذ<4_كثثاع هتلاقام هل لوقت اهنا»_صفملتلاقاهناو سانلاب ل_مءانر-عرفأ]|

 ل: واريسخ ْل:هبدصال تنك امةهصفحاطتلاقذ ساذلان ل_صمافركب ابأاو رم مال. | هم فق سول ْ

 نكدك نا*نهة-ىدراولاءاسذلا سدح نم نواثم مال-سلا<_لع ف سول ب>او سيدارملا لاقي أ |

 ىل_منرك, وأ مأو نذاف» لوعفملاةغمسم» هي لالب رماف 9 ملاسىأ « لاف إو ماعْئ ملكت هللاو مسظع أ

 رج نباب رغأو ىطا.هدلا هل ةزام ىلع ةلماك ةالصةرمشع عسس مهم ىبدامع وجو هالصل كلت ى أ« سانلابأ|
 ناءو َح وقمهفدهل ناهيلات هرشأ كيش سم .ريغو هو نتا ىف روك دما ىلص لوعف هو رش ع عدس هأوق ل هح و ا

 ْئك-:أنم# او ربدنواو ركفت ىأ هخسن ىفاك ىلىأ «او رظنا لا ةفةفخدح وم وهيل عننا ىلههللا لو سر !

 اهج وردت ملالمربغوهو ممضعب هلاقا ذك ةتّناعل ةي راح ىه « ةرب ربت ءاقلا» ةالصال جرخال ىأ# هيلع |

 امسانبالا دكو بارما ىلا هنو صوب بامصالا تال |ىلا هل دوت نا تدارأ اهاءلو شتاء هقوتعماهما عم عم ١
 مهو وتاناو را ضعب قءاح[ك هففخاةدحوم لاو نوذلا مدي ةدوت همءاو كلريملاق «رغآ لدحر د»اطوق ١ ١

 سابع نال-ررخ 1 قامسف نيخشلاةياورفءاجواذ_هةمأ هنالاقنوكسف مذب رص نب اهطيضوةنوو ||
 هديورخ آد رطفقو ىلع: رخآلا سابع نباريسفو ساسعلا ا-هدحأ نيلجر نيب ج رق: نيشأ | ظفاو ىلعوأ
 مل_بمةياو رفوةماسأ هدأ نيل-رنبب ل_ىمريغقءاحورخآ ل _>رىلءهدي و سا عنب لضفل ا ىلع ا

 لضفلادعسنبادنعو لضفلاو هماسأ ىنطةرادلادنعوةماس أو سانعلاىرخأ فو لضفلاهدلو و سانعلا ||
 نابوأ هجورخددتباهعيج تو ثري دمت ىلع تاداو رلاهذه نيباومج و نيعجأ مهنءى لات هللا ذر ناب وو ا

 اوصخو اوسفانتواونو ان: نوقاملاوهشئاعهنركذ الو هدين د اللا مزالم ناك هنأ *فرشو هنببك-ل سانعلا ||

 عمىذلا ل حرلا_ثئاعتمهبأ ىد رطلاعبج ف مهنمدحأ همزاليملالوهتدب لهأ صارخ ن ءمهنالكالذي ||
 اهلكتاناو رلانيب هب ع_مةالقساعل ارك ذا: سدا تاداو رلا ضءبثالىلو أ لوالا عملا نك سايعلا |

 ةفي رشلاةر حلا نم يرحو م ممنينثا ىلع دمعاىأ « ام يلع 'اكتافهةل لا فو لع أى اءتو هناصهتلاو ||
 طي_ضدنالوألاو ىفنحلا هلاقا ذك ف اكلا مضي صك _:ءل 9 دصقوأ عرش ىأ «بهذرك, ونا ءآراذن» ||

 ةعيسأ اءارقلا هلع عجأ امىلع رسكااب نو مكنت كباةعأىلع# نآرقل ىف ءاحام ىتءدط فاك اريسكم ||

 صوكننلاو رخأت يا ىأ حاصلا ب>اصدز وءازكحو ناكل ا مذزو < جاحزلا لاق معن مهقوفامو ةرمشعلاو ||
 ىلصىنلاراشأ ىأف يفضل ىلع ىنممهلءلو ىموأف ةذسن فو مصأ | ىل ءْر طاب اموأ ذل ىرةهتعوحرلا ||
 اال ىتساكع حر سو «يلعتلا ىلص هنارهاظلاو < هناكم تي نأ 9 ركب بأ ىلاىأ « هبا ااظ لسو هيلعمتلا ||

 ىل ءرك ذأ بيلذتو لجرىلاتءاحدان اور و
 مسا هباورفو ىلعو سا.ءنياحر نيعشالةءاو رفودوسأ دعةدحومونونلا من

 تاياو رلانيب قفووناب وثب لفل م
 دادمت.اهتومش ضرغب
 "كتل اددعتششهورح

 ساسعلان ابو هسياع
 مزالهنر و هريكحا
 نوقامااو «دسذخألا
 هدي توأذتب اوفرُشت

 اوصخو ةفيرشلا
 لدأ ص او مهنوك-|

 فوأ ل والا عملا هد

 فال تاناورلا
 0 ملاهضعيذا ىلاثلا
 ىفءاح دقو سانعل اهرف

 نييعن ىراخضأاةياور
 ىنأ ن ىلع هتايىلاثلا
 ىل.ىءالاداز بلاط
 ىاز رلادبع هءاورنم

 هشئاعزكلورم“ نع
 ريخم هلاسفنبيطتال

 ىزاغملا ىف نسا نءالو

 اهنك-او ىر_هزلان ع

 ريخيهرك دننا ردقنال

 قاظقاملاهفةاساذك

 شراح وسلا
 «ذه ىلع ىنامركلا

 ةرامعب اة ءرمعق دابا

 ىلع دراده ىف 0

 زو< اللاعذ عطنت نم

 هشئاعب كلذ نظنا

 اهنأ معز نمىلع درو
 رخآلال_- رلا كلذ عج ىفو ىلع ىلع: راتوفماسأ ىلع ةرانو لضفلا ىلع اكوتند ران ناكذاةفاسملاع دجى نيعتنمل هنوك-ل ىتاثا|تمومأ
 وهنىلعم-مااناءزا هصوصلاتاناورلا عج ف ساءعنبانآل هفالخ عقاولاو هنا نم مدون اذ دو هلامارك اكل ذب صتدخاو ساعلاوه ا

 ' ساسعلان اف. رصلا|هري_غوه مدع مصاعدبأو رىفام لءأدب دودرمهربغلدمتبىدلاوةرم لكى سامعلادوج وىوعدردةعملا

3 

 ء ريا( صان )
 هناكمتشينا )كلذريغو أ دب وأ ب جامع هملا ترشأ ءاسعاهيل |تأموأ حام هملا ف
1 

 قفطىأ (بهذركيرنأ ءآرازف)اصعلا لعد_ةءداك (اميلع) د_ةعائأ("اكتاف) ظفاملامالكماك اذ_هاهنمنيترمالو ةرمف نكي
 لاقاهرب غوأ هديب هيلازا ثأ ىأ لسوء.لع هللا ىلص بنل ا(هنلاأمواف) عود رلاىنهعصوكنلانم ىرقهةااهناروىلا ع



 - ريكالاورثصالا قيد_ملاو هي ىلا إتلالاق ( ركدأبأ او ربون دويل فالال اور ماولاقف مناولا ف ةالصا!ترمن>لاتف ىنافأ هءاع ىغأ ُم)
 :,مل عاف ىنع ل.عف ( ف._سأ ل جر ىبأن ا :ثئأع تلاءف سانا اب ل هءلف) ة نس نيدو ثالث نعرشع هنالث نس تام ىلع لاق ذك ىلع
 0 هو :ءارغا او همامالا ن من كمتءالف نما. اخ ىفاطصما ل < دها ثدنأ قيطرالو ءاكملاو نزلا هيلعبلهدىأ نزلا: دشوهوفسالا

 7 قافانهيلعىغأٌلاق) ان ناكل (هريغترعأ) فوز #ءازملاو طرشا اوأ ىنلل ( ولن عمطةسدالف كن ماى كلذ ماقاذا )اهوق ىنعم
 "  نطابلافامفالةراوظاىف ( مال اهباع ف سوي تايحاوصرأ بح اوصَنكن اف ساماابلمياقركت ايأاورمونذؤيلفالالباو رملاقف
 1 هنأر نع هتفر هيل مال اهيلع فسول ىلع امان وزب زعلا ةأرمارداظة كن مضارغأ ىلا ناصد ىتح ع1 حاملالابن هتواعتو نهرهاظتو
 00000 ا لت سس ناو الا
 عملا ظفاب ناك ناو
 ىه ةدحاو هيدارملاف
 ه.كنتاد_هوهثثاع

 كاد أ هد ويل

 "نا طالع د اهل رنا

 نذ تريظأو ةوسفاأ

 ةتاضلاب مركحالا
 1 ةدانز اددارعو

 نر-اظن.ناىهو كلذ
 || تايحاودوأ 9 ةبحاص عج «بحاوصن كنا سانلاب)_هرلفركبابأاو سون ذويلفال باو ىبللجتا ءالبلاةلعاقنو نك

 ةئحق اهنردعشف

 تاترهطأ هدشئاج
 فرص امتد بمس

 مدعامأن ع ةمامالا

 ةءارسقلا هعاس“|

 ىل_ءةدانز اددارمو

 سانلامءاشتيالن اكلذ
 ىراصأااىورد_َهف هن
 امو هتءحاردةااهع

 هعحارم'ةرثك ىلع تاج

 نا ىلقف عمن هناالا

 البر ساننلا بحي
 نل هناو ادبأ هماقمماق

 الا ا لا موقد

 ناكو هن سانلا مءاشت
 بسن نمىناذلا دهقلا

 5 عدنا ادا.هخاو ناسلاءايحاو تامرملا لرتو تاء اولاءادأ نم هير ومأملا هحولا ىلع نيدلا نئاءشةماقا ماعلا مامالا
 ؛ "2 تاذلايدرصةمري_هفءاذوكومل امل ادي ىلعذخالاوملاظملاعف دوا يتهم اطاصداو اههوح ونملاومالاءافيتساك هيويندلارومالاام و

 ”  ق>ىذل كح لوصو ولاومالاو سفن الا ىل_ءنمالاوك: شاعملارمأ ماظتنابالا هلم_وغرفت متدالذان يدلارومال سانل|غرفتيل لد
 ١ مدقتينا ىذبالهناهيفوىرغصل اةمامالل هعدق:لركنابأ ىمظعلاةمامالاو هو ني دلارمأل لو هيلع تلا ىلص ىنطصملا ىضر كل دلف هقحىلا
  وهوالا ل وهيلعدتلا لصدتلا لوسر نمز ف رهن مامذا ةمامالاب حالا هنا ىلع ةنيبةبآهع د ةتدهرمأرب ر كمت ىفوموقلا لضفأالا ةمامالل

 مالدسأ |هيلعفسوببحاوصو رهاظناىفاملن طايل اة فااختوهونيتصقلا فركمدوجو نوبهيسشتأ اهحومالسلا دعنا لاقر هموق مود

 ' هفقوم|هبأ ف وقوب سانا اريطتن النا اهدارم هشئاعو ن وسفن المالسلاهياعمغس )نو عدي نا ن هدو هقموا معي ااححأز نبت أ

 #0 نسا

 نءءايدنالا ىرت_هدام ةمكحو نيفراعل ا|ض.دلاف *«قاذأفه_.ل- ىغأمو» دعتع سداد دانا ىلع ساثلا |

 : |الئاو مهتاعامعسانلا نعتفيالثاو مهتالاح سانل !ةيلستو مهتاحرد ميظءتو مت انسدريثكتءالشالا عا

 ركابأاورمو ن ذؤيلفالالءاورملا ةفؤط تانيبل ارهاوظو تاز قراوخ نم مهيد ىل ةروظال مهو دمت
 داع ن ءنام> نبالو لعافلا ىنهع ف سألا نهلرعف <« ف.سأ ل+ر بأن اهشئاع تااقف ساما. ىلهدلذ
 || قيقرلا نزلا عب رساافوسالاو فيسالاو نزملادثأ ف سالا حاصلا و مح رلا فييسالا هناو ردحأ أ
 | قون آر ةلاهريدتل هلوقب هلاع تيدر نباب :رغأومامالاهللخ دفا ىأ « قك,ماقملا كلذ ماقاذا 9ع بلقلا |
 || انس ناكلرمالا اذه مامقلابىأ «هري_غترصاولد ل ةءارقلاوأ ةمامالا ىأ  عيطت بالفإل كد هع |
 |١ سفن .> ناكل ممضعب ربدةةاماواباو- بلطد الق ىنّلل لب طرشال نوكت ال نا لحي و فر ذو باو ظ
 3 قافافال قارغتسالاهل ل ص> ىأ# هءلع ىغأ م2 دمع نب ملاسىأ لاق 9 بدالا ند هي مح نه نست

 ١ 3 ىفاثلانكل ةيحاص عج اممم لكر نب |لوقامأو عسا عمر ف مح ايصعجمال_سل |هيلع# ف دول |

 || تاداب ْزلا بابن مزمل ضءبف قوام وةد_ةعأالوصالاف سد مال_ىلا هيلع ظفامحرهاظووسفلدلق

 [|| نامت نطابلا فام فالخراهظا ف فسوب ب>اوص لث منك: ىنءملاوةتردملات ملكلاب همشا اهم
 اًضازدارملاو عج ظذا بحاوصن | اك طَققد شاع ىهوةدحاو هندارملا:عسجلا ظفل ناكناو تاطلتااده

 نكحاحلاةرثكو هندرتاه ىلءنواعتلاو رهاظتلا ىف نكس | ىنءملاح راشا اعبتلاق ُثيحرح نب|برغأو طقفا
 نينهيشلاهحوم اهدحوة ثئاعىه ب اطخلناردارمإان|نمدرمغو وهم رك ذام4_ضقان هناذ همل| نلعام ىلع

 ١ نرظ:.ناوهوكل ذىلءةدانزاهدارموةفاءضلا,مارك الانغترهظأوةوسنلاتعدتسا|هنااحأزو ةشئاع
 0 |اهتدارابي -ناترهظأ ةشئاعناومالملا ن ءاهنكرتتو هلامتحفاهنردع و مالسلا هيلع فسوب نس>ح ىلإ

 || ناوهو كلذ ىلع: داب زاهدارمو هن اكمل ةءارقل |نيمومأ ا ىتءتس.لا عمال هنوكسل اهيبأ نعةمامالا فرعد
 "|| هرثك ىلع ىاجامو«_تعجاردقل تلاقُثيح هيلع قفتملاثْ بدلا كلذ, تحرصد تو هب سانا | مءاشتي ال
 || دحأ هماقمءوقيالنأ ىرأت نك الاواديأ هماقم ماقالجرو دع سا: بنا ىبلق ىف عل هنأالا هةعدارم
 1 لاقنملاكشا عندني رب رقتلا اذ هبو مل-سو هيلع هللا ىلدهللافو هر كلذ ل ةءينأ تدراف هب سانل امءاشتالا

 ||| هقةاذك لعاىلاءتهشاو نطاملاىفامفال_خراهظا نونه عقب مل مال_سلا هيلع فسوب بحاوصنأ
 | مال |هيلع ف سوب تابحاوص»دارملان ا نعم ب رقالاو ىيمبسنالارهاظلاوه لي دعسال ولوقأ ىنالقسعلا
 / ناق نهال اركمداهءاغاونب رمستملا ضب لاق دقو نهركع تعمسا إف« لاق ىلاعتو هناك هناؤ تب دملا ءاسز

 3 م نهدنعهلاجو هنسح فصول ناكو نفذ مالسااه.لءفسولابهتءا اراىلاال ون كل اذه ةيب اعملانرهظأ وكلذ

 دو



 لئاغابطحلا كلذ نم مهتشهدلوأ هنفد وأ هتوم ىلع مهقاغتامدعل هلرهت نسعمهنفدرخأ اغاو لءالارخ آ ةباورهد مييوعامتنالارامتعاب
 نأث ىف ةنتفلا فوخوأ ىثملان ءازحاع ضعبلاو ىطنلا نءازجاع ضءلاو حو رالب دسك موضعي راصدقف هلثمهدعبالو هلق عقيل ىذلا

 ىصن انث) ملاسندحرشع 6١١ ىناثااثيدملاهكلذريئاوأ بقاعتلا ىلعهيلع :ريفغمجتالصاو أو دعلا موعقفوخوأةعيدلا
 انث ىممهلا ىلع نبا

 لاق دوادن:هللاد_.ع
 هللاومد_ةتامرو مشا اوىأ بت رغب د اه ىبس ءونأ لاق 8 ءاعب رالاة ل .ارخ [1نمنذدلا غارفوءاث الثا

 ىبهللادمءانثد-» ىرخأ يكن ىفو انريخأ ةضطسن ىفو كان نأ ىمض وما ىلعنب رصنانثدح ال لعأ ىلاعت
 « مي«ننع» لوول اةغي صب 4انربخأ» ريخصتلاب < طين نب ج21 لاق ةذطسن فوك هل ”انثدح لاق دوأد
 ىو هل ”انأ ىتك ريغص ىلا ع ىفوكا!ىصتالاةي مهما مافي يطرد رش نب طر. نعد: ه ىبأ نبل ريغمتلاب

 < . و كن| | : || سحاق طلغمضلابو ع نيشا|حتقب طدرمش ىرزجلا لاه تماخللا نم طاتا لاقت ةَقُدسارفابأ بن رمتلا
 _بمانلتا نم طاتخ 3 0 00 7 ةغيصب انرمخ أ طيبتنب ءاسلاقدوادنيهتلادعان أ نأ كريم طخ ةعب“ ةزسن ىفوة ص هل تناكو ةضسن فدي ز

 نوب (طيدن ني ةمل“ انث
 ةلهمو ةيشو: دحومو

 ونأ ىعثألا ارغسصم

 تاسنلا, دوار لل | امي ميعنانرهخأ طير نب سا مر مسنل | ض بى عقوام ضد أ هديؤثبو كريم لاه دنه ىلأ نب معن ن «لعافلا
 ن1 هاذ ناو ارا نمشمم# ١ : ما نب ميهنبب (ان 1٠ 0 رشع هنس تام ةعارلا نمسصه:ل اء ىر هقث ىدثالا تأ نامعتل دخن ا ك رةتلاقواذهد:د
 هنمل ءاع ب اذكن وعاموه لد هل ةمارك الو ةَدأن سدا مصخلاب كرملا ل>رلا هت رم طعو ها ةثامو

 دحأ نءلاوز و ملمهناف ةخسلا لهأ ن هني ةةلا بهذ م نم سدل اذهتاق«نيعجأ سانلاوةكالا او هللا
 رفذكاا ىلع هنومتنث نهالاىراصما اودومما| نمالو لب ضفاو رلانمالو بصاوذل !نمالصوصخلناب

 سدااضيأو ن يملا فئاوط نمنيس> راخريغنيعدت.ملانممدو جب راومللا نم هنوكم مهما نمنعلي فيكدف
 هقثهنأب نم ةثاطا نم ضءد ق>ىف نودرمصن اع رو معذب درع ضذاو رلاوب داون ادرزيث د_للابه ذم د

 م«دي.عسلا-ن ع8 لوصالاف ر رةموهاك اةسافوأ اياذكثوك,ناايضفأ |ر وأام> راخ هنوك نهمزاءالذا ْ

 ةفصلا لهأن مىباو# ىعمالا هللاديمع نء ملا سىفالق علا لاق با كود ىأ « هر هل تناكوو ريغصتلاب |||

 نع)كوولاةة_سب
 نعد_:هىبأ نب معن

 همومهم نوني (طمبت
 نب) ةبتموةدحوف
 همسخم# (كترش
 ىحمتالا عيدك

 5 0 ضد رملا ىلع ىغأهداوملا ىفأ «لسوهيلعهتلا ىلص نا لور ىلعإل ىدغىأ لو ىلا ةة مصب« ىمغأ لاقل
 83-7 ١ 5-3 ناك ام ىلا عج رفىأ« قافاف# ه.فىفوت ىذلا 6« هض هرم ىف ف ءاطغو هلع :ري-سضرا ان اكهيلاعىةغاذأ

 ب (ديبعئيلاس أ هان تون !فالضمالتبالا عاوتأوعاودالا ةلج نم هنال ءايبثالا ىلععاغالازاوسثيدسملا ققنعلغشدق ||
 ل-* نم هقث لاحت لأ لاقى قالا هيمزسو لد وطلاري_هءاغالازاوجةيعفاشلا نمدماحوبأنيشلاديقوءاسنالاماةم فاش صقن || ١

ام,ةوقو مهبولة نودةرهاظلا مهساوحرتس امنا هال مهريغءاغاكمهؤ اغا سدأو ىكيسلا
 ” مر ما اذاابنال ةنطاسل

 0 0 امم هنالوت اق« صقن هنالهريثكو هلءاقم_يلععنتعف نو نلاامأوىلوألابءاغالاف فخالامونلا نمتمد#
 ملف ارب ريض ناك هنا سيعش نع 7 ذامو طق ىن من للاقو ىمعلا كمسلاهبىلأو عضاوم فا ةاطم مهنعهللا نأ[ هللأ ىل _كدللا لوسر 7 1

 رهاط ن كل تلق# هقفاونام بوعد ف عج نع ىزارلا ىكحو تلاز وةواشغهتلدخ بوقعامأوت شب ١

 ربدقَتب 4 ةالصلا ترمض>لاةف طاري_صب دتراو نزملا نمهانمع تض ساو« ىلاءت لاق ثي>هءلاخنآرقلا د
 :اولاقف ظاهتوو رضا ى:ءملاو كريم هرك ذام ىلع ىراضا ادنءتءثاك هرخآلاءاشءل اذالص ىهو ماوغتسالا |||
 دانيلفى أن يذأتلا نملاذلاد.د_ثتب «نذؤيلفل اواكواو ذ-نوهفرمالا نم فةةعرمأ «الالءاو رملاقف |||
 سانا ل_م.اذركمابأاو مول هلو بسنأو برقأ ىناثلاو ةماقالاو ناذالا نمالك لة<وهوتالصلاب ||
 لوصالا ف طومضااوهد د4-كءااوثالعفااهمفعزامتراملاوأ عاج ىأ «ساخاابلاقوأ9م_هاماماىأ ||
 فيفتو ري .طا نوكس لاق ثحالصأ فيفا! لءجو حراشا اعمترح نبا ف ااهوت وعما يسلاوةدصملا ||

 ميج نوكيناىينيردةملاوري_ مغللعجرماتهسباو ها هعديانئأديد_كتوتفيو هلعيلفلاذلا ||

 هيب (مل_كوهيلع
 ىأ(هضر,مى) لووخما
 لص+حامهدشأ هلع عرخس

 فعْضلا ىهانت نم هل

 نع ءاضءالاروتفو

 زاودج «سيفو ةكرحلا
 ءايدنالا ىلع ءاغالا

 هتاف نوزدلا فال ١

 10000022 | | تت تش شت |1111 ل[لدت>دلىلىت[ى[ىتىط[797 6077 0020501 ا

 ترضحلاةف)ر وعشلاىلاع حر( قافاف) ىلوأءاغالاف مونلا ن عتبهعاذا|هنال مهب ولقنودةرهاظلامهساوحرتساسغا هنالمهريغ

 نادرئالف غالبالا فزاسرمالاو (نذوئلف) ىنعنيائاقالالب ىرمأ اوغلب ىأ (الالباو رمىلاةف معن اولاغف) زم هلا ف ذح ماهفتسا(ةالصلا
 لصيافركءانأاو رمو) لعيلف فيفضفاهنوكس وعدي افىنءعلاذلادب دشتفةزيهغاعتفب وهو رمالا ظفلد نذأ اولو ةن نا ىذه. الالب م هرصأ 7
 ىو ىذاش) ابد ذموهاك ةقفاوموةبعمالا هند واهنيس سدا ةءاسملاةالصعممامالاةالصن | ىلع لدن ةرامعااهذهماصعلالاق(سانلأب ٠

 لاقاذك ةفينج ىلأ به ذموه اك سانلاةالصمامالا:الصنا ىلع دت ىهوىللاق سانللةءاوز :
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 5 نينئامد راف ةةثرفك زاخو فنصللاو قالا هنعوهت: هتفيطو ميه نغاكو ردادغيب بدؤ(| ( متاح ني دج انث)
 ١ نبرماعوه لءقو عضوال هسسنفنامحنب| طرفأوىوقد سا عاحوبأ لاقزازح لا ىرمصملارماعىفأ نب ركب وبأ ىرم ا تسر نب(حلاصنيرماع
 نيالا وب ذكي نك ,لةقثدح الاقىرودلا بوقءبوذجا أهزعو ماشه نعىوارلاوهذارب زلا ١ نبةورعنبهّلادبع لا

 َ 1 ىضرةمطافتلاقلاةسنأن 0 :بلاح رشف ىوراملا-ة>الاا هدي شو .وهيلعهللا ىلص هماع بارثلا ل بقت باذكنمم

 : نمتذخأو مهضعبداز لسو هيلع تلا ىل_دهتلا لور ىلع بارتلا ؟قنا سفن آت باطأ سنأاباهمعهتلا 2 ا

 ْ تدشنأو اهنرع ىلع هتعضوف ف. رشااريقلا ب ارب 5 ا

 ايلاوغنامزلاىدم ثالثا « د ةيرث مث نم ىلعاذام 0 كورتم
 ١ املامل ثرمص مايألا ىلع ت ثدص « اهناول تئاصم ”ىل-_عتدص نءه-دانع هور_ع
 : لور فوت تلاقة شاع

 وهاذهوتلق#«اهريغك اهلهذأثحاملعن زل ةيلغدنع كلذ تلاق امناةمطافوديسب لوقاذدو ردح نءالاق

 | نماهلمق ىلاعم ىهناضدأ لامألا:دواولااناو أ أرد نع هلوتامأو ىلوأ نزلا لغأ ىسهف كوالاةمدصلا مسو«لعهناىلدهتلا

 | للا اموت همر غنم ملسو هيلع هلل ىلص هنوم بمقع عقو مالطالاكلذنا|.هب زيد ةلخادتملا - (نينثالا موب
 10 لاملا هد. ةءامل ضراعموىونعانودىسملامالظالان مهراتخا اا ضقانؤانب ولقىت- -ئثلك انهم طأ امص ءقفتمهلاجا

 هللاومال_ىلاوةال_فلا هيلع هتومبرةعهلوص-ىفانب وهذاض فنا |مدعلاح مالظاإ] ديِمَقَملأ ع 0 ,دحلاه لقنلابايرأ

 رفع تد د_-رشاعلا

 الس ا .!نعد# نبا

 معن نب د_ي انث)

 ه-تديعنب تايفس 02

 قداصاا ) رفء> نع

 نء)رئابلا(د#نبا)

 ّس , لعنبد# (هسسأ

 نامتةنستامنيسملا

 نع هئامو ني- -عبرأو

 || ةثئاعزع هيبأ نعدو رع نب ماشه نع ءمل صني رماعانث دح متاح نبد_ ندد م ارملا ةقيقح :لعأىلاعت
 ١ نيب ه- .لعىةتمهلا جا عماذه نين :الا موي ل_بو هيلع هنا ىلص ينل |هصسن ىفو يب هللالوسر فوت تلاق

 . | « دن بر فمج ن عةتديعن ينافس اذثدحرعىبأ نب د انثدح الالصغم هن قاعتي اممدّقتو لقذلاب اب ر أ

 [|| هللالوسرض.ق» لم ثيدحلافنيعب املا نمودو رقالاىأ «لاقهيبأ نعال رقاملانء قدا فا اوهو
 : ديزودملاب «ءانالثلاةليلومويلا كلذ دل ثيل ىأاهدضذو كاكلا مطب تكف نع مالا مون لو هيلعهتلا ىلص

 | لرصألا عماحف لا ءاعيرالاةل لارج ضعب أ« ليا نم نفدوو# ءاثالثلا موبوهدعب مسنلا ضعيف

 أ نر #«نامفسلاق هلآ ريكا أكوالاوءان الثا امون ل قوءاثالث ]هليل لقو لا الا طسوءاعب رالاة ليل نذد

 || حاس |توصو لو جلا هي _بروب عع 14 رقاملاد_تريغ ىأ هرم رس لاك 22 نا.ف.لاقود_دست

 ىلعديد-نمامنأ الاه فر اكى مر وا صنم عج ةلم_هملاءاملا تكو يملا 2 ىهوبارتلا ىثحىف هلا

 ىفانبالوهو « لءالارخ 1 نم #ةلازالاو فدك ىدعوصسلا نم هنالودت از ماا نا ةباهنلا فو حاصلا ىفام

 | ىففلءالارخ 1ىلا ىسمتناو طسولا نمعادتس الا ناكو 5 طسولابدارملانالل للا طسو هنانم عماجلا ىفام

 هاك توعناالا هل رت بحس هنا عم نيفدتو هنيفك_ةريخأ: ىف هسجولا رقابة اور لاجاالت ابنة

 هنادورحؤتالو كتم نفداول متيم نفداو رخأ تس لدال ملسوه اعهللا لدهلو هَل هن هوه نوم مدن د كرش

 مظعلاهع ,هدماهدهتعقواأف دع لاس دح ىف عى كمل مق ىبن :مما١ن كل نيصأ سان اتاك

 لو 2 همس نمتسو سد

 عسقلان فدوامو وسم

 ضيقا لاقز هنأ عم

 نيم :الامو ملسو «ءلع

|| 
ٌ | 
7 
 ع
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 1 نم مهنمنا ىت -لوةعالب ماسحأو- حاو رأالي داس أ مهن اكباصسالا نيب بار طضالا عقو ىريك-ل| هب املاو هلي ءأو مويلا كلذ ثاكم
 1 ل ناكو هنومىفم_مضعب كشو اًدوهدمراصم- مضعبو اغيحن افيعضراص نم مهخمو ىطنلا ن ءارجاعزا 2 5 5 1 لدي عسف (ءاثالثلا

 1 | مزارات ةظدارالا نيةقالقنإر | ىف ةقلاتغلا عر قر معو راغكلا و نءفرهلا 7 58 الثلا هلل
 أ ًارمالا فاو رظنن ةيضقلان مم طري ظاعفهبلانوعح رب مامام هنو كح اوهنتفلا“ نماهريخأت 7 ىلع بترد )ل ملل نم نفدو)

 .ٍ 1 أ ةيلعدتل لس ىلا كااومجر عةدرلا لأ نمذب ركاذ تاددو عا دعا نوف ركنانالوثر ان | | | دعم ءاعيار ل هلل
 ظ .[|| ديعانثدديعسنبةبتق :ثدحإو قيفوتل ا كوهتلاو قر دصا ١ ىأرةظحالعهونفدو هيلعاولصومول سذفلسو لاوقأهءار وو رثك الا

 ' || نينجرلا دع نيا سبأ نع ممرعسكو نول فد «ي رغىبأ هللا دبع نب كي رش ن عد_#ني زب زعلا ءاثالثلا موبءاثال'لاةليل
 .[|| دبعنب كلب ريش نموهساذه لبق « ءاثالثلا موب نودو نين الا موب لسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر فوت لاق فوع لاقو) كلذ ريسغ ىلا
 00 اوعاهتنالارامتعاب لوالا ثيدحلانأب ام متدب عمد ل. ةوهللا ىئ أ( هريغلاقو نامغس
 0 تعم») ىلعنب دير بغ

 ”- ءانالثلا لسرريملانا الودي دح نم فرخ ا ىو هاعسم عج( لد الارخ [ن مجحادملا وص

 | نع رم با نشاد بع نما رشنءدج نزب زعلادبع انأ كيعس نب همت 0 انث) فوعنباثي دحر ءىداحلاث يدملا#

 6 ءاثالؤلا مول نفدونينثالا موب لسو ءلعهتلا لصهتلا لو سر قوت لاك فو عنب نبل دمع
 قيد



 : 0 يا

 دع لذ (هاللاوءاةصاوماسناو) عرحالو ثوس عفرالد (لافو) ثيلابكلذ ل هذ ل_> ءيف(هيدعا ىلع هندي عضو وهينيعْنس)

 الوتك-اهؤاهو ىدانملان ع بودنملازانءأ توسل !امدتعلةءدنلا ف لأ رخآ ىنملا ناب ل_هأ ب دنالو حونري_غنم تملا فاصوأ

 فاوسلالالهنب رشبانث) سنأ ئيد_-نماثلاثي دملا ه ىاقالو ج ءزئارم غ نم كلذ لاق هنا لا: ال هنا .ث نمع ىض“أم هسضرأ هن

 ا ءتساث . نعناولم نب رفم>انث ) نيتئامو نيعب رأو عسمسةنس تام ةعب رالاو (همهلج رخةرمشاعلا نمةقث ىريمنلا( ىرضيلا

 تناك ةءاضالان ىلع لدا دو وق جراشتمرغأو ردم ناتو كرمهلقناذع ةسوسع تالا

 نابونعممالطالاو:ءاضالا مالكنا اروظالاو «ئث لك اهنمرلطأ هيف تامىذلا وبلا ناك فو ةسوسكت

 لثعتششتال:زممملا نا والو ىسمتناتز هذا نم. ف-اناسوس<# اههمتاردااقلا لاق ثءحر >- نءال اال

 ىفاسو“الةيون .ءاا:ءارالا ىلعا واج نيعتيف هم سلا :ءارآلا لعل دبام ةياوعأ | نمدحأو ريمو ةلالدلا ذه
 قدام قي! :اموإ# لعأ تلاوملاعلا اا طادنعو اءندلا تاظأ هناءاماظ امءااتومدنع ءامسفلاض لأ |

 ( 2 لامس كح عال

 ى -ئث زك امم ظاوأاذ؛ ولف منا فرعت لواهانركست 1

 ةرال-وةوالط هل ثناكو ءوضلا مهذو جارسا ابهذتامامل هنأ :

 هثداع ُثتيدح عامل اثيدملا# هبوعكلذسه 0

 :ر*وث لك اهفامو ةنب دملاةلج نم ع.4 راند ةساكأ(ْئ *لك اهتمءاضاةئبدملا لو هلع هللا ىلد هيفل خد ىذلا مومااناك اسأ

 مالطالاو:ءاضالاتا «هايناو» توصض فخم لب قلقو جاعزنارغ نم ىأ لاو هن دعا ىلع هب دب مت د مّصو و هينمعنو» 9 مينا ل دب| ياو 00 0 00--
 ا همنا توما ه.دتعأ لا رخال اضاوالدو فتواه غلا وهطظةدارال افقو دازت تكمله: كااصاهب
 تومىلا تما دةءاضالا لفها انردخل<ه-_ب ارلقن 0 ؛او دوك هال. .1تاوهأ فدصاو#» ىداذملا نعبودنملا زيكيأو

 نممال_طالااهمقعف لاقو هتهمج ل_,قوماةر دحوهسأر عفر م ءامفداو لاق مسه +مهدح ىلا قوءافرد و هسأ ارعفر مهايبناو لاق مهتم
 لاك ةكومرغ اتيموامحت. طىمأو تنأ ىف ابكر ةب 59 ويلقي لكل هني. ىل عمق عطوأةم شىلأنباةبا اورفومالبطتلاو

 اهردو(انف) هلو 1 ىجش لا مالي هنكل بودنملا ةئيصدتم م!فاصوا د ءزاو ىلع لاذ وف ا
 ان رام هنأمث نمىلأ؛اماذهىفأ الم ب دنالو حوفالب | ذو ل - هيو نه رج نابرغاونهتالا0 ١

 داعلأو شاملا حالم || 00 ميرشا:ةدح ظىفاربطا اهرك ذام ىلع عزذو عزجو ىناقو جاعزن ريغ نملاقهنا ىلع لوي هنالأ || ٠
 ابالي ةناسنذمْئدلك ه ةنيدملاز هىأ «ياهنم .ظرانتماعأ «ءاضاةنب ,دملا [_سوهيلعهتاىل_صهللالوسر اطاشنلاو رو رسأالاكو يرضي فان امللاق سنأن عتبان نعنامل- نمسا ظلال او ها |لالد نيلي

 ةلاص' شلك هلوقفو عقر وةماعل أ هب ,ادطأ راونأ عاونأ ن ههلوتدىاا ان ونءموأ ام_سحارولة ١ دا اءازحأ عمجر ونت ىأ ةمدقم

 » لك ناك ةفيطا ةنيدملا نمرونلا سسدتقا هناك لاءلا ىف ْئث لكناىلا ةغلامملا قب رطب ةراشالا عمةماطن [ةلظلاراوطا فانصأ
 3 ستكاملاعلا ف لاو: 0 ةتلالا مدععم هس 1 مات لا رفلان هناك ةءاضالاوأ مومل كلذ ىف
 ىقةنيدملا نمهذخأو ةءاضالانأ ىلع ل دباذ_هو دسالاه:منيقلتا كلو كد رقلا نعم هيفو ةنيدملاىلا ءحار ريهذلا ىبيطلا

 نا مصالاو مويلا كلذ
 نمءرح لك نا هيدارملا

 كلذءاضاةنيدملاءارحا

 دب رمال هةقدح مومأ ١
8 

 ارونهتللا ءاعمو ارون 0 ا «وىءااولات !انملكفلهأ ا ااواولا ل٠ 7-3-0 ظ5 رح نءالاوال* قداساأ أ اهلك هتاذتناك دقو مالكل ارد ص ىلءنطعاوأ فا :هن-االواولا نارها او هذا اذتنالدكر ريما ضفنوةيفانامم كالا ا كاد + ىضتنالفيكو

 1 يجرم لا.( 3000 جو ودبل ومالا وهلا وز لو ىف ان لاحماو ىأرسك. ا 4 1
 نيم باكو روث هللا نم ءافصلاوهقرلان متن اكام ىلع قم لوول طعدنلا ىلص ب: لاو اون اطاح تريك ىاس مه: ذاب واق نخ ْ 1

 ناك ) ريثما حار هدام عاطقن زال هقرلا وع افسلا نم «ءاعتأ 3 أم ىل عموم ولقاو دل مهئادب ر صه داون .ةىدح ىلا 0 لاقو مه هرطاخءاغمءأ اي مدعو مهاحرم ف أ نع هءامود هروظملالاقو ؛لريمهركذ م .صأاةكرب , وىحولا عاطنال
 3 يراسورلا 1 7 2100 اهدا اودينأت !ا|نم لو هيل عهللاىلدلو سرلا لءقنم مهدع زاك امنا دةذوىحولا أَ
 لك اهنم ل نإ ل ضقت ىلعمادقالان ءعت ا مئارا.ةءاب بول ةااراكنا دارب نا ل52 ري قر ىرتنا ني دصتلا نم هءاع تناك اما

 ْئد 5 ام لطحن( فبلغ طلبسللل تشي 20
 لاحلا( وبارتلانمانيديأانضفن )د يقان(ام)انا كاملا( و ْ
 النيو ىلع امام ص!نعتدسمب وانب ولق تلظأ نهب مالظالاب قلعتم (اذب ولق) ىضاملاملكت اة .دب(انركتأ ىت>هتفدهلانا) '

 ةينسلاهراونأو ل بلعاا هدادمأن ماهاْعب ناكامدةفلا هانركستأ ءالانب
 لصاحلاو صقن. لم نامبانالنامب الانو د حولا دام عاطتنالةقرلاوةفأرلاوَد بجحرلاو ف لالاوءاغسص نع لع تناك امص قاتل

 ةوالحلا كلب تلج وموال هلا كالت هعقبلا كلت تءاضأ عقم لا خاف
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 . اشبأس مادناثيدحلاه نيم (جالوللا نبءالعل نب نوح رلادعوهلاةفاذه نجح راادمع نمهلتاعفةعر زابأ تلاس ىسن ءوبأ لاق )

 تلافةشئاعن عةكيلم ىلأن بان ع كمل لا نءاوهركم ىلأ نب نحرلادبعن عدي واءمونأ انث دحءالعلا ندي نب ر ك,ولأ اذث )ةكئاعشدح

 هنبادنع ليقو هبرص دنع عسيقملابل قو هده ليقف هبف ندي ىذلا لدللا ف ىأ (هنفدفاو ةلقخا سوهمأه هللا ىلصهنلا لوسر ضءقاسأ

 . (بحمىذلاعض نوما ىفالا| دن هللا ضمقام لاه هن هتبسنأم امش | سو هيلعدتلا ىلص هللا لوسر نم تععسركم وبألاقذ)ةكمهدلمب ؛ليقو هاربا

 ها الو هيلع تامىذلا هئارختسم ىذلا لحما ف ىأ (ه مارق عضوم ىف )ءاغل ارسكب(هونفدا) لو هح ا ةغيصي(هيف نقدي نأ ) بنل وأهل

 ىلعهلقذ. نم لقنب ةتقوئمرص ءهنفدلى سون ةءمنالاةحالنيطسلغب هتابآىامصمنم 6٠١8 مالسا|امهياعف دوبل ىبوملقن
 ىدومنار_هاظلانا

 درووكونهل_ءفامأ

 مالساا هءاع ىسعنأ

 قطممابنحم نذدي

 هناو لسوهيلعهللا ىلص

 دخأو د>او لكم هل كرت
 ضرفد حراش هم

 هيلع ىسعنأ هد

 8 :رخاف ضعي مالا

 ىذاهلا لهل كلذىف
 ثيد_ملا# هنق هنندإ

 00 سد |

 امهمءهللا ىضرهشئاعو

 ند#ءانث مصانمانث)

 (ىرينعلا شايعو راش

 0 , دال | نمظؤاح همتف

 سااح و دادؤب مدرع

 ريزعلا تمل ةءسندجأ

 هلج ح مكنمهفئاط

 ديعننر اوسو) هعامجلا

 ىرينءلارا اوه( هللا

 دع نعذخأ يذاقلا
 وبأ هنعورمج# و ثراولا
 ف:صملاوقاسنل او دواد

 ةقددعاصو رب رحونأو

 نيعب ,رأو سة نست ام

 دحاو ريشو) نيتئامو
 ديعس نب ى<انربخأ ولا

 لرم ةسماخلا نمدي اعدم: فوك 11 اوبأ مهالوم ملا نوكس ) 1

 ظ رباك | نموهو 02 0 زابأ تلأس د. عوب أ لاق مالعلا كلملاهمحم ف نو اذ ماك لالنوداةذم مالسالا ف

 نم «ءال_ءلا نين +رلاد_.عنمهل تلف نيثدحملا دنع لاح رلا ةفرعم ف :دمعلاو ىدمرتلاعس اشم

 ددمتمءالما ان نجرلا د عناق هنعمهفتسااغاو روطسملادنسلا فر وك ذملاىأ « اذه هلوو ةيماهفتسا

 [|| نمةقثدلاخوخأ هنالاقن وىفاثلا سالارحو نيمدحم «يجالعللاءال_ءلانب نجلا دمعوهو لاقط هاو رلا نيد
 : ىازرإ اوةمدهملار مزاخ نيد ىأ 0 واعموبأ انئد-ءالعل نيد ري هتلابد بد ركوب ان: دحا ةءبارلا

 ا تلاكةثئاعنعإلار :سم م ةكملم ىلأ نبأ ن عال ريذصتلاب« ىكياملانباوهركي نأ نبن جرا دبع نعال

 هنفدناكم وأن ف دنأ أ. سال هنيندت ف ىأ «هنفد ف اوفلتا مو هيلعهتبا ىل_دهتلا لور ضيقا

 | نعاباوح# رك وبأ لاقفإل ةكع ليقومال_ىلاهبلع يهارباهدحدنعليقو عبق, ءلاب ل يقو هدصسم ىف لمقف
 هتعاضبأ هام نئاوأ طوملا ىف كلامءاو ردتو نذدلا لصأ فالح را لول ىنهمالف نيلاؤسل نم 13

: 

 هللا قام لان» هظفحوهراضعا لاك ىلاءاعا مهتم نام ش سو هيلعدقلا ىلص لو سر نم تهم«

 لوز. «-مب6وونف داإل لووحم اة يصب هيف نقدم نا )ف ىنلاوأ هللاىأ «ب<ىذلا 0
 ىذلاع_ضوملاو هوهنفر وصتنام سخأ لع طوملال جهتعهللاىذ هر هنأكو يهشا أرف غضوم ف ا ءارسكو

 ناكملا فر ثنر كيا ةفيرمشلا عضاوملان معضوم كا لوحي وهلعشا لص لاو انتر نمهيفتام

 هيلع فسوبامأو لو هملع هللا ىل ص هيدلاع كرمت مالها لا قالك م نوكللونيكلاب
 ا هيلع ف سواه. .ناو أ ثيدحلا هيفانيالف نيطس افمدعب هنانآلا ل ةنامتاو همفضءقىذلا لل ىفريةفمالسلا

 1 هللا نم ىحوب هلعف هنار هاطلانمال_لاهءلع ىمومامأو هنابآىلا هل ند نم لة ةايغم تن ارم 54 :ةدلمال_سلا

 امهتينموضعب لاقو نيعشل نيب وهن لسو راعدللا لصانس بتحن ةدب ماللاهبلعىسعناءاحو ىلاعت

 ىريذعلاشايءوراشب نب دجانثد -»# (ءاهتلاو مرك الا لا كلذ ىف ضم هنارهاظلافاهدعب لءقو
 نامفس نعد عسب ىلا 0 «انريخأ اولاق داو ريغو ةددشموأون# هللا داع نب راوسو

 ظ ركرابأ ناد-_كئاعو سام عنب! نعهادمعنب ِء ريغصتلاب هي هللا در معن عةشُئاعىفأ نب ىسوم نعىر وثلا

 ١ هاو راذكو «تامامدعب اد أ هاو راكهتوم- وأ قأيسإك هءايعنمب ىأ 1 بو هيلعهللا ىلص ىذل ال

 ١ وهوهلةثبح نو ءظم نين امعل هل. ىف لسوهيلعهتلا ىبص هلاعامتا كلذ لءفدنو اضدأ هريغو ىراخلا

 هعنب مو>صانث دى مول ىلع نب رمصن ادد 9 نامعدج و ىلعهعومدلاس ىتد كين وهو تب م

 ا سون اءنبدنزب نع دزالا نمن طبىلاةمست ميجا مشب « ىنوملا نار عىبأ نعل عفرلا اديراطملازب زعلا

 | نع ريم لةنام ىلءةثلاثلا ن هلو. ا را ارب م فاأ امهندب نيتدحوع

 فاابهاقةخسنفو هي هذ عضون هتافودعب لسو هيلعهتلا ىلص ينل ىلع لخدر كابأ تا ةشئاع نع ءالسب 2

 لدي

 . لسوهيلعهتلا ىلص ىبنلا لءقركرابأن | ةثئاعو سامع نبا نع) ىفا دمهلادو سمنبأ (ة دع نب هللا دمع هللا دمع نع زةعاسجلا هل جرخ

 انئيمضوحلاىلعنب مهنأنُث ١ ةشئاعثي دح عباسلا ثيدحلا نومظم نبال سوهيلعدتلا ىلس هل قتبءادتفأو كرب ةوانعت( تامامدعب

 غفب(فوحلانارعىأنع) ةتسلاهلج رح نينا ونا هئستامدا اوأ هلاثهدياعةقن ىرصنتلاى ومالا ) راطعلازب زملاددعنبموحرم

 ١ 10 ا ار م وعوا | ىدزالا ىرصملا بدمحنب كلا دمعدزالا نم نطمل ةمسن مد |

 انخضلا هل ج رح هب سايال ىنطقرادلا لاق ىرصصم ةلم وذ ةمو عضم نوذفةنك اسةدحوذ فلافةدحوع سرس ا 9 ةعامملا هل

 هاف مسن ىف (هف عضوف هتافو دعب لسو هيلعهتلا ىلص يبذل ىلع ل دركي أنا ةئاعنع)ةعاممحلاوبدالاف



 ا

 ًّى قيسلاءاو راموهمف ماك مو عاطّةذ هيف هلوطب كلذ ىف اءزدلا ىأ نب اءاورامن |نيد وعمتالفارعلا ظفاملا ٍ

 :اخىفا وسال كاذن ءموصععفب رشلا هبانح وال دك ةوغه توملالوصأ اهيداراثبأ حارمشلا ضب معز و ب. ظذللا ىف كل شل اه
 ريسم ل دعو هرمأ

 نااضد أ هفو هنم نس>أ طقاناةسا نسا هتب أراه تلا هن نسا هيلا هتعقد مءاملابهتدمطو هتعصقو هنذضأو

 لاوس ىذا ىلءةعللو لخاادب رحنمهناةباور فو هنوم دنعهقير و ىتد رن عجن ا ىلع هللا مز نم

 دنسلا فو توملا تاركسدنع ىلع نوه كل كفي رب قد ر طلتخم كل ههنفمأ هن ىذا هيغضماق بطر
 دب دشتب «حامصنب نسما امدح » هنحلا ىف: شئ اع فك ضان تن أر يفال ىلع نووبا هناا معة فينس ىنأل

 هرهتو ةمحأ| لاحناك كلذن ال هنالص هءلعناطيشلا بلغت ىف ةطقسلا ءذه طقسوةوبكسلاهذه اكن ل ةفكالو هبر ىلا»
 ءاقالابرطاماو تاحردلا عفرف <.ال هلودأب زامادئادشل اكلت نا م مرح نعال فدو ركم ىف همقوب نأ عطتس ملوه درطو هيلغو

 لال,ناك اذا هنالةبر

 قو_كالاح لوقت

 ه.حألاقلأادغداب رطار
 كلانا هنزحو ادي

 و 0 : دي نءليعامسأنب رشبمانث دون سعلأ تعن هنا ىلع عف را » رازبل ال حايصلاةضسن ىفوةدسوملا لزأ ىلص و
 ىفءاحاملّرالادب و دخأىلع راغأالىأةد_كوملارسكت جادحأ طيغأالتلاق هشئاع نعرعنبا نعهبأن عهالعلان نع
 نان خنامهللا ]مريح | ىلا هيلع ناهرد ص نوملا حاملا ىنةءقفرب ىأتومنو ءاطادسسأ طمغأ متي اورفوتا |
 فصول |نيد نمح ورلا نيف !لهسا اتولابك أ فوصوم ا ىلا فصلا هفاضا نموهو يي هلوسىأ هيلعشاهنيهو فم
 نقع نها لمان 1 عب تاع نم » سو «يلعللا لص هللا لو بر تو مدن مط ترص أ ىأ «تيأرىذلا دعبل
 امأ جراما دو>ولا نم وبا ا م تسل توملا ةلوهسنا هنم لهذهدسشلا نمئث توملاتقوف ىفهلاحاذ_ه ُحهنوهو هلن .راماركلا كني تجاوب سر هيلعهللا لص ناكل توملانيو مب ةماركل ناك ول هناي داما
 ليما ةنالث»ءاحز || يلع قلطب دق هئالدسملا,ةطبغلا ترمسفاغاو لثمألاف لثمألا ع ءاببئالاءالب ساسنلا شأن ارلسو هءلعللا نانذكستال_ما مهلا || كح حد تائيسل يفك وأت اجر دا مفرلاسبستولاةدشنو كالا اذاموهنعاسملاو زذدارارمغ
 0 نا : تا ارذنملا نم تما توملا دشن افةدشريغنم توعادحأ طغأالودأل توما: دش.رك .االف ىءملاحراش 30 رطل نارتو | تال .كاقتسا مدعل موسما تال طبخ اريسنح نع ت| دعينا

 كل تالضةواماظعاو ممةد_ثتامنم لك طمغالوقتنابسنالالاق نملوقعف دناف تامركملا نمسدل تامملاةلوهسناو

 هيلعبصوناشغ هل لص- هنأ مدغدقو هنامشغو هنارغةرتك لو هيلعهللأ ىلصهنومةدش للعلا ُ

 سفن فال هتومتامدقمىف تناك امناةد_كانا نرقحلاو هيلع ىجلاة دشن اس قءسوفافأ ىت- رمثك ءام
 ماوعلا همس و سانلا ضعمل عّمد كدب دش ضرم تمس ريغ نمتوملا أ الىفاهشئاعدا ارذمهوتن [كهناركس
 ضنقلاءريضح امل لسو هيلعهللآ ىلصهناىرال ا ىفواذه لاز عضوم هناف لمأتف هلامارك اهيلع نوه هلا را
 مصورلعالا قفرلا ف مهالا لاق م تدملا ف قسوه هرمصب صخت قافأ ا! فهيلع ىتغةكئاعذف: ىلع هسأرو |
 ءايدنالا هعاج قيفرلاةباهتلا بحاصلاق لدفارسأو لهئاكممو له ريجدم_ىالاعم ىلعالا ى.فرلاهلنا لأ أ |

 قيسللةوملا ل الدفو سدقل ا هريظح ل_ءةوهداسعد قذر هنالهتلاوه ل_تو ني.لعىلعأن ونكسد نب نلا|
 لدم فيكهللاقف هدوعن لب ريد هءاح مايأ ثالث بو هماعهللأ ىلص هل>حأ نم قداس هناهيفو لد وطنا

 نذأتس توملاكلمناهريخأ مكلذهللوةبوهو ثلاثا !ىفوىفاثل اموملا ىفهءاحمئاب و ركماموّتم ىف دحلان
 لب ربج هللاتف هكر ثوهحور ض ءق نين ريخع هدي نب فقوفهل نذاقهدعبالو هلمقكدآىلعنذأة_سرول هناو

 تندلاةيحان نمانوصاومعمهب زعتا|تءاح وهْضءقالف ضيقلا ىف لن ذافْكث اعل ىلا قاتثادقهتنانادجاب |
 لاقو ثيدحلابتك ىف هب زعتلاهذهدوجو ىووذلاركناوةلن وطه زم ةرك ذوث عمل 00

 فيك نمهلعاوهاع

 توما كلمهعم ءاح
 هور ض ءةةف هنذاتساف

 هون لئالدلا ف وسلا
 اي درا ةهقفوضأ اريثم

 حاسملانب نسحلااذث )

 نيرشمانثرازيلا

 ىلكسل | ىللحلا (ليعمعا
 نم قودص مهأل 7

 نءالعلا نع 00 نعم ومال زرع امج هينللا انيس لوف وما وىلعهيدت هسسنتهسيفوءءاقل هتلادارأ هثلاءالدارأ نمدروأ| قو دباسلا نس لوَسَم مكهتماركو هبرقف:داب زهداسعمىلاءاءذد نمهدرب هئاقل ةدارا هنا ةللدتلا قامت ىنعمو اقاغتا لث اغلا ىف بلح ل ب زن( العلا نبا ربتعموهو فيعضوأ نسحامام حما لولو تباث لصأ هل ُثيدح لاف كوقأ ىناربطلاهوحت ى ور توملاكلملوخد || نجرلادعنع] هعساتل ١

 هتيم جالمللا || نوساكىأ «نولسم متأوالا نيومتالو« ىلاعت لات دقو مالسالا لاكن م نافدي رب ناغلانسح وهوالا مخ ١

 تأراملا ااهدارمو توم اهلوه-ىنتنمسوغنلا فر رقتامةلازأدصقلانال ىنلا توم :دشب ىتئ اللا هنا عمة دش تومع نم لك طبغأ
 هدضالوهوس ىلعةمالع سل ىقتفرلاومدضالوءىد ىلعةرامأ ت سا: دشلا نأ ل صاحلاوةءضرم ل. ةئندرةمالع تسدااهنأ تل“ هنومةدش



 - نيثالثو عسئةنس تامكلاماهشرثكمةقث ىنمدملادالادا لا نيةماساس هللادبغ نيد, زب ع.+ _ (داحلا نبا نغبللاانثةستقانث)
 ا هةعاجل اهل جرخةثامو

 ( سرس نبى موه نع)
 مدوتالمهعرذ 9

 ءآ 0

 ١ ةعامدلاهأ جرخر وّتسم

 دل نب مساق ١ نع)

 تلاقاوتأ هشئاع نع

 ىلص هللالوسر تبأر
 وهو م_موهلع هلبأ

 لوغ_ثمىأ (تواأب
 هذدعب أم 5 هب سلتموأ

 دا ادم نا
 ءامهمفحد5 هد:عو)

 قهدت ل_خدب وهو

 هوجوحسعم حدقلا
 ىمهن ناك هنال (ءاملاب

 ع ولا ةدّس نمهيلع

 نس هنأ هس قوق ُ

 هريضح نا كلذ له

 عول هسفنال َت 51

 هلعفي مناف فيفح

 رهظرلامىأ هب لذ

 عد رصغلاكه_ةهازك

 ناعب رععلا بلد
 و هل ه-ة-احت در ئط

 ثيححراشلا بضل

 ةحاشلا هدية يرش
 لاقت يح بص لاك
 ىبنب هولا عصنا
 فيكو ضد رم لكي هذ
 عم ممعَتلا ىلا راصد

 رضع رمضندق كلذ ا

 رءاكهناودا ضارمألا

 ىلا هي زدرغلا ةرارملا
 ىلع كلذرمغلوأ لاد
 ديالا سل تدم
 امأ ىرناكرضتحل كلذ
 ب اااسللساساسلسلاالالللبلبلللالبب_70700 77 22 272020و07طمطاطمعمحج7جج 1 هريض مل ضد رم لك

 : .هيدخاو مالا ريغو حاصلا قاكك_:ماو هب ركوهناهو ركموهدئادش ىأ(ت تارك :هىلع أ نالا لود م) نب أنة توملا

 دولا تاركسلاةوأ]هأوةفةروك دما تاركسلا ندع وهف هتاقارغتساو هي_ثغوأ عطا اهفلانال: كتمر وم اهنا ءالودي د شا
 مه

 هرمصن ل و . لع هلا ىل_صهعيتأق هي نكس بطر او دهعمو اهردصل لو هيلعهللا ىل_صىبذلا دسم ىهو
 00606060600 يح ا ا ا ل ا كل سالم لاح اناو «ةلاظتسلا 8511م 18237 اطللا 11990711 مال اكن دسار احس ا ان سمرا

 ١ لك نالهيد وهلا 71 ىلءر < فن اك ركل .تأرذاق هرط نهدع_س رنا اومك اعلام هض راعنالو ادردصو

 ةافولا ل دق ءرح ىف ناكمنا ىلع ل عاتب رن دة ىلعو ىف القسعل اظفاملا رك ذاك ىش ن ءولخال اهنم قدررط
 ىسوم نع »داحلانب ةماسأ نب هلأ دمع نيد زد وهل اريملاق يداحلا نبا نعشرللا انثدحه..تقانث دح

 || نعد_«نب الان عال فورمصمريغ ىحارسكيهضسن ىفوافرمصنم حتفف نوكسف حتذم 6 سد رعم نب
 لاح هل لاو هبسدتاموأ لو ثم ىأ# توما وهو لو هيلعهللا _صدتلالورتيأرتلاقا مناة شثناع

 محدقلاىفهدد 8س ب ىألاخدالا نم #« ل_دب وهوءامهيفحدقم دنعو 8 ةلخادتماه دعب لاو>الاو

 كلتىفكلذ لعفىج.نب هناهنمذ_ثد و قمفي مت عجول: د_ثنم هملع ىمتي ناك هنال «ءاساأب يجو عسع
 | ةحاحتدتئااذاعب رعأابحي لعد رضلاك هرارملا بركن مافيف هيذنال هن لعفب ردقن ل ذاق ةلاحلا
 دياثة: هوداؤبنملاتاذهءنا او :ظؤدرم و ه.لعهتلاىلص هلع ىبغأ مرح نبأد هرك ذام ىلءهءأ|ضد رملا
 نامهلاريش لءذرو>ولاوهف قالا ىف بصدامامأو ءاودلا نممغلا بناح ىف لءعاموهو دو دالا نملادلا

 || ههارك نم هنأ اندسحاولا ف فودل:نا ىلع كم أ لاق قاف اف ءاودال ضد رملاةهاركىءاول م هودلبال
 ناكو ىراصلاءاو رم دهشر مل هناف سا.علا اهءلارظنااناودلالا تملا ف دحأ ىىاللاَعف ءاودلل ضد رملا
 رهاطو هنط ناافالخام اق تناالامندأت هيهنلاثتما مك رمل كلذمهم ل ءفوىنارمطا او رتت زف باذم طسقد
 || هونط مهناف هنادل اذ ةمءالم مدع ه.ىوا داهم هنا عم كلذ «:هاركس .نا نيةةهلا ضءب لاق كريما قامس
 تام هناب رب_هاواناطلس ىلءبنملاتاذل ىأ اه ل_هحاهتلا ناك ام دعس نءاريمم هين, ملو بنجلاتاذ
 ةباور ل. 4 يلعو ىف:ماوهو نطمتسملاءاشغأ ىف ضرءدراح مرو ىلع قلطت اهناب عج هنا ىلع غيعضاسمنم
 ىنعأمهللالوةن مال لعأهتلاو تشملاوهو عالضالا سب نق حي رىلءوناطيشا!نمبنملاتاذؤ املا
 ءالتبالا لد ال تائيسةرافكو ءايفصإ ال تاح رد عقر دأب زدئادشلاكلت فوه دئادش ىأ# توملا تاركنم ىلع

 واوتالفغلاونايثْغلا نمهلةعو ءرملانيب ضرعت تالاحرأ هدئادش ىهو «توملاتاركس ىلع لاقوأ 9
 تاركس تول نا هتلاالاهلااللوةءلعحو باو رفوك ثريغن مدجأ ةداو رفءاح ىذلاوشو ىوارلا ن مكب
 دقو ركسأل ةهباث اةيطذتلا نم لهل ل سامو هتادو زكموهدئاد_ثتوملا تاركسن ءدارملا رح نب الاف
 || ىننحلافأدتو ىبمتنا ظفللا فوهاغاكشلاو توما تاركسىنءعووذكل ذريظت قشعا اوسضغ | نم لص
 دارملالءاورك_:هووفهدركوهءرحو ع ريثلاهصقام لكو فورءملاد_طركذنملالاق ثر- ل لا اذه فرك -ذع
 || هدر رح نبا انش موحرملا كوت دةو ىهتنا توملاةدثلاحةعقاولا عرش ةفل اغار ومالا تاركسنم نم
 ش ةدشلاحةعقاولا ةهاركوأ همرح عرشلل :ةل ا ارومالا|هنادار العا هلودوهو شالا ىنأ اند حراشلاو هلو
 | هرحدلو ةو كلذ نم أيش ىشذعاله:مصعل ل_.بو هيلعهتلا ىلص هنال هل ىف سر هرخ آ ىل هلوةذ ىسوتنا توملا
 تلقهنالصفف هياعبلغةناطيشلاتاتناف هلو ة رشا برغأن كلا ىبهتن ا عمة ؤرحتو خيرص طاغةهاركوأ
 || حالو ىمتت اعطق هنم نءآوه هءوقو ضرغ» ولا ١-1 -هىف هيلع هماغت ضع ال همت لاح ىف هيلعهملث"
 |... نا عمدملعهالتتى سال نالص و ناسن ابدسناطي لا دوك نكل ضرااةلاسءاستتالاقي ولوأ
 ةريثكرومأ نمذاعتسا ل سو هيلعهتلا ىلص هنا لاقت دق عن هامنابة مالا كلا نا وعد رشتلا لود>هتاسناف

 1 1 رجلا ورا لا ل

 رسغي نأ نيعتيفاهت ثا عزفلاو عزملامده.ت.5تلاواهملءرم_فلاىلءةناعالاددرب وهاماو او حت ىلع
 مهألا ىندملاف ىرخأة ياو رفءاح تارك! ىلا اف عمطلاهدركي و سفنلاهركششتا:تاركسنملا
 هرمضحلان عةيسملارومالا,لاغت شالا لذغأ ال ىت-هتاماغو هتاركسو هناةثموهدئاد_ثىلءريصلا ف ىنعأ
 || نيبزمحورلاذخأتْكنامهللال_سريخف ىو رامهديئا و لعأ هناص-هتلاوةم_نالاةلاملاو ةيسدقلا
 || يلع ل خد نحرلادبءاهاعأناءكناعزعىراذضلا فو ىلعهنو هوهيلع ىنعان لمانالاوبصةااوبصعلا

 ا



 / هلجرخنيتثامو نيعب رأو عبرأ ةنستامىقو دم لدايلاىرصتلا(: لكم نع : ةيجانت] ةشئاع ثيدخىفاثلاثندحلا .٠ نانبضااو

 ةديعنبدجأ هذعو فرع او ىهيتلا نايس نعش ىرصبلا( رضخأنب انث) هتجرتدجوت ل ليقدم س.و ىراضا االا ةعاجلا

 نمتيثةقثىرصملا(نوعنب)هننادمع(نع) ىلاسنا اودوادوبأو لسمدلجرخ اظفاح ةفةففو عنب |ثيدحب سانا لعا متاسوبأ لاق هربغو

 نمىنائلاف منااكوأ ىف لوخدلا ءادتبا ىنعيرخآلا قالطان ايام. ؛عمج وىفالقسعلالاقن كلا فا اهتألا

 مزحدقو سمسأ|لاو زول تحد مقر عسل ولاو زلال 3 3 عقب ى مغلاادادت_ثاو لاو زلادنءكلذو راهنا

 هو رعن ءدوسالاى الا ذكو سول | تغاز نيستام سو هيلعهللأ ىلص هناي ب مش نيان ءهيقعن ' ىنوم

 لاكتاتوثد_هب زوكرامنالاوزلا ىةحتن |ىلاراعشا هبفاضد أو تاق !!ترمث أىذلا ع جلاد داذدو
 له نايا. عمن انكميو كريملاةهيلعةلالدو هيلاةراشا « مكشيد -لتاك مولا «دبآ فاك

 احلا ف عقوامناب مد ىف :لالاقو لءأهللاو سانلا د ءهنافو ىَق ع ىلعمولاكلذرخ آن هىقوتف هلوق

 مدعلامطق لطاباذ_هتلقةيلكلا.ةامحلا عاطقنارامتعاب_ ف:_هلاهركذامو توملات اركسءادتبا رامّعأب

 1 راصأاى و ,ر دقو اذه ىلعالا/ قف ةرلا مهلا لاقن أك اريعتالا سغنلا ىلاهر وعش دوحو م” لب هعزن لوط توم

 مهيىلصت ركوبأو نينثالامون رسفلاة الصف مهاؤس نيلسملانا اغلب نكما سنأن ء اسر ثيدملا اذه
 ةجيانلاى دءىف هو مملار ام:ةهشئاع ةرقحر تس فشك دك و هيلعةللأ مدلنال درا ا

 اني ضينادرب مولاهم قالوا يضم 07

 اوعأنأهدس مهمل اراشاف لسو هبل -هنبا ىصهللا لو سرب احرف مهتالص ىف اون.ةئغي نان ومبسملامهو سنا لاقةالسلا

 جرضلا سب [س نأ ن عرسلو مل ىرخأ ىفوهموي ف فوت ةباو رفورتسلاىراو:رحلا ل خدم كتالص

 ناكط ةارظنمانر افزام هيهح وانا مضوا-إف باح لبو هيل عدشنا ىلص عف ةرفمدقَت رك وأب هذفاثالثانيلا

 انضأسنأن ع اظفلو ثيد1لا باحلاىذرأو مدقت»نار ك,ىبأ ىلا موافانل طوني: مانملا معا
 03 ةرخحارغس .وه.لعدتلا لصف شكة الص !ىففوغدم هو نينثالا موب اوناك اذا ىت-مهمىل_هدناكركم اب انأنأ

 لحما 0 هىفحراشور ىذامامأو ث يدا اكداض دنت ضم ةقوو هيو هلا انرظنف

 كلت تناكذاهلعىف سلف ثددحلار كى أ راس ىل |س لج هاج مل سو هيلعهللا ىلص هنأ نم نيحيمصأ|ىفام '
 اهنمْئُد قلعت مد عل ادرك ذنعتض رعأماصعلاو رح نبا نيى4_ضراعمماقملا اذهىفمكلذ لءقةءضقلا :

 « ما-ىتثدحىرصنلا» نيعلاو مبا حتفب ذب اج ةدعسم نب دج ةغ هذ ةضدن فو «ديجانث دس إل مارملاب

 هملعدتلا ىلص ىنلاةدنسمتنكتلاق ةشئاعزعدوالان ءمهاربا نعنوع نبأ ن نءعرضخأ نب ريغصتلاب 1

 ىلا طرالانوداموهو رسسكتوءاحلا حتفب «ىرح ىلا تلاقوأ ىردص ىلا 9 دانسالا نم ل عاف ميسا كي ملسو
 نيا مل هضاتاوزسالا ف يكل اوهو ءلاطفى «تسطباعدفإلةرتغو ترث قال دكلا ا

 ةممدأ ىهوهئئؤمتسظلاب رغملا فو هلدالارا ءّدعا سءسط ىلءرغصت سرس اظل ٍإ

 مأ نالت تن 0 .لظاحلوتمئالبال هنأ لعت تنأو ىف و:لالاق امد رعت سطلاو |||

 لوميلرب مدل اوأر يغصل او أر يمك_ل!فرظلا نمهانعمرا .تعابريك ذتل لاق. تاب ا عجرم
 فيصصأ هنار هاافلا او يما ىأ لامة مس ىو ح راشلاةايندلا نه لدم 3 «لام» ركدزاهف

 ىراغلاءاورامهتفاوواهر جف تامهنأ رهاظودولل اا كال صوو ىلعالا ىرفرلاب تسوى (تافإل || /

 ه.لعىكحو لد لوصالا عماح نع مساك ى ب مغأادتثانم-تام هنأب ريسلا لهأ مرحىفائياذهو ن ني: :ةالامول

 |هكنح نيب «تارناكىأ ىقاذو ىقاح نيةباور فو ىرحنو ىرص“ نيد ىوب ىف ىبفشةع|| ا

 بن هرقلاةو هلم ىانمعر مل 6١ ناس>نءماشهلاق مالعالادسأ ىب ؛ز | لذءمنب هللا دمعىلو هوهوال عوام ءب وبأدارفأ

 نبريسنباعرون#
 لاةونوع نءاءاناسناف

 نامفستاماذاىازوالا

 ىوت-|نوع نباو
 اا فم نانلا
 ةثامو نيسحو ىدحا

 نع) ةعابملاهلجرخ

 هنامب منن ناك( ميهاربا

 اذه ةعبس مهاربإ اذا

 دوسالانع) باكلا

 ةتكاعزنعديزن نبا

 0” متع تلاع
 هيلع هلدأ ىل_ص ىنلا

 لعاقلا عسب ) سو

 هرهط تلعحتنكىأ

 ىردص ىلا) ادنسم

 (ىر_# ىلاتلاةوأ
 ىضحعتغلاو رسكلا

 ىلا طبالا نوداموهو

 (تسطباعدف) مشكلا
 هثنومهب رعمه-مدتأ
 ىحرزكهالادنع

 ريك دتلام وضعي
 لوسبل) عفو

 ريعضلا ريكذتب (هبف
 نكحاجاءزلالاق

 مالك رثكأ ثدناتلا

 هستقنبالاةبرعلا

 تلدياف سط اهلصأ
 ءان نيفعضملادحأ نعم

 ىلعو .ظفلل لصالاراتعاب سوسط ىلءاضنأ تعج وهسوسطريغ هلا قوما مو مسك ساسط عملا ىفلاقيهنالنياثلا عاتقنا ٠

 تامرهنأهرهاط(تاف) هلوودل لد هفعضا تسطأ اراضحا نعل ولا ىحارب لعل (لابغ) اهريغب سطلاقد و ظفللارامتعابتوسط 5 ٠

 ظفاملا لاق اك ئث نعول ال ىفاثلا قرط نا ىلء عملا لاح هابوأ ٠ :امهلءاو ىلعرح ىف ناكهسأر نأ دء-نباو كالا ىو رنك- ل هرع ىف 3

 هشئاه ب دحْلاث| اثيدحلا« امترضعتسطلا ف لوملاودح و زالدانتسالا ل سهيفو ر تجنبا 1 ٠

-ِ 1 
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 نمل هللا مءانالرهاظريغرسكملاو تفل ا هج و وما هدلالاق يلا ثيلثتب (ىدص مترو هنأاك) هنوكل اح ( هوجو كاترظنف)
 نءهيلع ضرفأ ال لاهلاعوطسوةريشرلاءافصوهح ولا نسح هدشتل اهحو و سا ةريغىلءامهف هنمْةإآلا مسا تأر)و هلوعفك ل اعفالا
 حرشلا:دثنم ضءب ف مهضعب جامو اوكرتن ىأ(اون رطضدنأ سانا اداكف) هءاودّتقأ( ركو ىلا ف اخ سا:لاو) تاذلا لاجةدهاشم

 ناهانيدانو ريظنوهفلوقلا ىنءءوراشالا ف ذا هلانانريسفت (اوتنثا نأ سانلا ىلا )هللا لوسر( راثاف) مهءمةالصا او ميلا هح ورخ ءاحرأ
 ماحلاف ثيحسوماقلا عينصهديفب كل يلقدرمسكو لههملاهلوأ حتفب( فدصسلا اأو )اماما موب ىلصد ىأ (مهمؤدرك وأو) ميهاربااب

 نيعارصص اك راصو هطسو قشاذاالاافعم ىوسال لوقو رتسلا ملا نواكسد وهو عزوو رسك- اان ىهاسعا هنا و رااناممضعيمعزو رسكلا
 نمهضرم٠ادنبا ناكو هنفد ل < هنأ لعل اهدنع ضرع نا هئاسنن اذ ئ:سادعس( ةشئاعتدد ىف) لوول ةةيصن ( فوتو ) باسل اىتارمص؟ىأ
 نبأ ادغان أنبأ لوقي راسصن ةنوعمتديىف هيدت_ثام ف الملا ىلعهرشاعوأ هنماثوأ لوألا عيب رفات ف ةشناع تيم فهل ضرع عادص
 لاقتنالا ةعرسدارماف هنفدماهتسنابهلعمماه ترحل كلذوايتب ىف ضرعناهنذاف 905 ةشئاعمووديربهنأ هؤاسن مهفف ادغانأ

 ديرأ لاقي تاكد صا اعهلي وأ: بوذامهتدب ةطبار ريغن مرح آن ءاريخا ظفل عدو فشكهلوقنا نمر 9 ا

 | لال لاك شالا مهلا ترش ال ضرعت. لو لاعملا هس لو نم سعرا هغتكنمزاهغشكل || لق يرلا ىلا جت
 0 00 ار حر قت صام ربعك ل نود وو سأ | لاقدر ولأن فَقو 000 ا ا و كر اير عت ساشلاو لاح كالا سوو. ها المأ || 2 35
 وهىذلا قاطملالوعفملاىلا فاضاارهىذلا ه.لوعفا ا ىلا اهحار سدا هترظنرممذذارهاظرظن هرماظن: ىفو لهاا يلع .ل_ىاا
 ةقيطمةباو رلاف ةحصأ !لوصالاناعمةباردلاباب رأدنءمول_هموداك ةيآلافام فال# هيلا فاضملا || عسل . ا 7
 ماا هل سدا نمردداعاو فرخ اريخأ#ت :راظذنامعزامأو رداظااوداكرخآلا عذ رنيعتفرخآلا ظذأ عفر ىلع 17 1 0

 سو.اقا| قواهرسكر هك ىفو لأ مب وه يب ىض وعم ةقروهن اكه-ى- وىلا ترظاف# ومان مئش ل ُ 7 1

 باّكلاه_فيوصلا حاصصأابحاصلاتو ىوصل اه .ةتلعدىأ ذلاب فكتأ نم : [ة_:1:مىوصلا 2 ا
 عدو فض كلذ نماومماو رسك_ةفو رحىفة_عذلاب هرعأ|تاقثتساد 5و فاتو مد عملا و 1 0 م
 |اذكتاروه_ثمنالوالاو اوصفواهرمكو ملا مضتاغا ثالث ءيف فمما ىو وذا لاقو هوو فرطمو 0 ليالاملطق
 | هركذ حتفلاكذاش لا ل.هريغلاقو ادرسكو ىووذلالاق اهعضره_دالاو رحنبالاق ناسدتلا ف 0 71 ا
 | حاصلا فال قباطموهو روهثمهنالاق لب رهثالا | هرمسك ن ابلة. ىوونلا نا الو رح نبا 3 ا ش 3

 هلوقف ىلا برغأو رظنلاءاومو هترانتساو «_>ولاءاف_صو ةرمثبلا نس>وه همشااهح وم روطسم ا 7 0

 نال هتبارغ«حوو هأ ةرودلارهاظد [ةلعتمارعأنوكناروظدالوةبادحاو ءاد_:هالاوهه_-ولا 5 1 ٍ 0

 هتيفاع رعشماهتءلطب حرفا لاكن مةالصلا اوءطقتنأ اودارأوةالصلا ف ىأ «ركيىبأ ف لخ سا: اول 1 17 3 1 0
 نيتاثاؤوكىأاههكونو:لارسكر «اوتبثانأ سانا |ىلارا اقلب بارما ىلا قد رطل اهوطعن نا اودارأو ا 1
 .وه.لعدتلا لص هرما, مسن |ةالص فىا مومن ركوباو 9 فصلا ىف مايقلاوأةالصل | نم هيلع مت أم ىلع 00

 بابرأ نمناكءنال هماقمو هلاح ىلع تيثذاف شكلا ر عشت لركءايأ ناوهال صل !ءانث أ ف تاكهنا ىلا ءامعاهدفو 3 4 0
 نيسلا تفي « ضصسلا لب ىنرأ ىأ 4 قلأو# نيقبلاباحسأ نمد>أ هتدترمىلا ل هدملام بدلا فنيكسلا 00
 داز رتسلارسك,و فشلا سوماقلا ىف رمسكسلا ىلع ىلا رصتةقاواعم ل صالا فاطب_ضاذك ا هرسكو 1 0 5

 نينثالاموب( موءلاكلذرخ آن م )رش ءىلاثل ١ موملا ىف تام ىتحاموب ريشع ىنثادتم أوهعحو هنلذاثتو مستن كئاست ضءمد

 | ىأمويلاكاذرخ 1 ىفدحح حسن فود مولا كلذرخآ نمىونوإ» طسولا قوةشمناك اذاليقو هءاهنلا ىف
 0و

 ةدشو ةاسسلافن وكل | ارامتعأب هنأو ىحضتام هنان مهماعقافتالا شاه نيد وهنيبهضقانمالفءاهتنالا نمت وةايملا عاطت ارا.تعاباذهو
 ىقاثافولا نيذثان اكو اولا عمال ىفام ىلع ةنسدملا هلو خد موب وةكم نمه-و رخموب وهثعب مول وهندالو موي نينثالامول وتاركسلاو عزغلا
 9 ادولا ه2 فة فرع هذوقونادروأو ردنك اة ثاعستو نيعب رأو ثالثة :سوةرحط ا نهريشع هدادلا همسأ !نملرالا عسب ررشع
 عيب ررشعفلث نينثالامويناىانت وهوةحلا عمات اعاجا هعبجلا

 َن

 مدل ةيففاشااهدعاستال ناو ئشد سدل هنابءاصعلا«_ضرتعاو سدا ةك وةعجلاة يدل ابة كلا لوأنوكيناب ىمرحلا نيب علاطملا 9 ىبم هنايبسيجأو لماوكوأ صقاونر وهشل !تضرقءاوس
 ثلاثلاموملا ف لوشدلاو ةلماك اهمأباب ىأهنمتلخ ريش ع ىثال مطوقبدارملانانم ضعبلاهيلا ب هذامراتخا ممهدنععلاطملافالتخا
  فالتخار امتعامدع.لوقل اةمعفاشا ا ىلاس سن ثي> ىفارلا مامالار رح ىلع الا« .ه ذمبتك ن م فةبل ءاصعلاامامالا لعإو ئسهتنارشع
 !ضعبةيعفاشلا نعهفرم:كلذنا ىدرمصح داك ال عج هب وقال همدقتوركذ بنا نمروشأ اهرامتعاىو ونلا عمصتذالاوعلاطملا

 يا 2520



 نيرو
 1 ع ا سس ل 2 جا ص صج 2 وسي جس وس 2 ا عج ا طاع لا علك ل 0.0 انس اج الج تطل. ل تا 23 < هنا هت حس هوا حمس ح ا حس حم تس صفا ربع

 نب ريع ف كةءاونترم لب ربح ىلع نآرقلا ضرع ة نسل اذه ىو !ةرخ آلارعأ ىف هداوتجا طقن اك امد |
 ىنعاوذخلاق عادولاة < ىف باها و اذه طةفرمخالا اريشعلا نكتب و ةرم ضرعد لءقناكو امون

 | هعوحرف سانلاعجو عادولاة هز داولا ف سانلا عدوب ىةطواذه كاعدعب ك اةلأالىلءان ككسانم

 ناكشوب 1 مرمشد .انأامتاسانلاابمأ ايلا ةفموط خت ةدحل يةددشم مف ةمهمءاخم اجت عدي ءاعةئي دما ىلا

 ىو داملقك كمة. | لصوالو هتس ل هابى موو هللا تاك ىل.:ل | ىلع ضد مث بح اف ىف رلوسر ىذا

 هللاهريخا دعنا ناذمشلاءاو راكل اق عرين | دمعذ سأرلا بو هءموهو ىرادلا» اوراك جرخض رمااذ

 هللا لو سرابلاقو ه:عهللا ىذر كيوب أ كفه د :ءامرات تافءد_:ءامنموءاشاماتدلاةرهز هيتود نا نيد

 هيلعدتلا ىل_دهللالو .ررب شا |اذهىلااو رظنا سانلالاقو اذ :معف ىوارلالاةانتاهمأوان ئان”اب كاني ف

 انثان ب كلاثي فلوق وهو.د_:ءامزاتخافهدنعامس وايندلا رهز تونا نيب هللا هريس دمع نم لو

 ّنءانمنا سو هي .اعهتلاىلصل ف هنأذ ءاركوبأ ورب اود لبو هيلعدتلا ىل .صهتلا دو هراكنف انتاههأو

 ةوخأنكساو الرلخ كساب ت زال ضرالا لهأن ءالماخا زم تنكولذركب ونأ هلامو هتممىف ىلع سانلا

 ها لامأ سهم هنوم لمة ناك كلذ نا لم داز ركب ىبأ ةخر الات د_الاةخوثدص»لا ىف قسبالمالءالا

 نعئر اضااىفو هتفال_ةهمق -وهتاخ قاةض “اوت هترموللعو هس: ءدتلا ىذر ركب ىبأ هءلضفأ ىلع ةلالد هيو

 تلاةفكل اوعدأو كلر ةذتساف ىحانأون اكول كاذ لو ءيلعهتلاىدهتلالوسرلاةةءاسأراوتلااقاهناة شاع

 هلا سلا تفل وز ضعسا برعم هون رخآ تلافا كلذ زاكو لف لو هبت ْك:طال ىلا هللاوه املك او

 ىنءوأ نول اقلالوقد ,نادوعأف هذباو ركب ىبأ ىلا ل_رأن تدر أاوأتمهد_ةلءاسأ راوانأ لبمل_بوهيلع

 ةفقن طقم بل ءناك هنا خص دقو ركمانأ الا هللا ىلأب ونونمؤااعفد وأ نون :موئما عقدي وهلا ىلأ» ,تلفم نوما

 ءالمل اانياعدد_ثيكل ذ كصان لاق كلذ ىف هل ل قفا هقوف نم ه.لعهدب عضو نهب هآ ى مللاتناكفأ|

 كلذ لأ لاق نيرحأ كل نأ كلذ تلق« نم زالحر ل ءوناك كل َءوأ ىناىرا ص! !ىفو رحالا امل فعاضنوا

 لءولارنبالاقاهقر وةرصشلا طك هن" ام_سدلا ارغك الا اهقوفاف ةكوش ىذاهسس هدلسم نام كلذل
 بتك هتفل ا مقو مس نععلا حا :ةىأ حتفوأ هلوقو ها اهداعرا ل .ةواهملأدشأ ليقو ىلا حتفوأ نوكسف حتفب

 ءأم نالاءالب سانلادشأ نمنالوقب 0 ىلا ةدشنم رامتاقس عنا ل وهل لمدن عمو

 ملبرقعسسن م" ىلعا ةررهألاق هعحودتشا ال هناهثاع نءىراضاافوم-مول ندلاَم مونولب نيذلا م

 ىد>برقلاك لت نم .ءاع ”بصنانقفط مة صفا بض# ىف هانساح اذ سانل !ىلادهعأ ىلعا نوتيكوأ لاحت

 ملأ د تازام ىراضلا فو مسلاو رصبل |عقدى ةيصاخددعلا| ذو ُثيدحلا نئاعف دقن اه ديس :ءاارهشي ىفط

 رهخةلك [|تلاز ازام هياور فو مسا |كلذن مىروبا عاطقناتد-وزاوأ اذ 4 ريض تاك ىلا ماعطلا

 هللا ىل_دهنان ورب هرب غو دوع_هنباناكدقوه«_ءحاصت ام عطقةنااذا بقل أبن طءتسم قر ءرومالاو ىف دز اذ

 تاق#«ةدحاو ةمقلالا لك ايل ذاحتف نما طخأو ملايةلك الار نبالاق لان ماد ءمشت ام #-وهيلعإ|[
 لكلا: نمةرمىعس :دحاولاةمقللا لك أذاةياردلا بص ةيقتسم ىهوةءاورلا هبت درواهئاف ةئطضقلل حوال |

 :ةدحاولاةد>اوريغوديعسنبةستقوإل ريذصتلاب (ثب رح نب نيم اراسعون أ انئدح ف ملعأ كامن هللاو
 فكر هيلعهللا لص تل|لو سر ىلا اهت :راظنةرظنرح 1لاق كلام نب سنأ نعى ءرهزلا نعةند.عنب نايف
 هلوق نمداغتةسامرخآلاربفنةيضرظا اىلعبوصخم# نينثالا مون 9 اهعفرئأاهوأ ارسكر م هراتسلا

 ىلع نينثالا موب :راتسسلا ف كن يحههجوىلاةرظناهتر ظن ةرظنوخ [لاق هن' نري سوار للا

 ناورهاظااوهه_يب وورخآلا لوأ ف نامز رب دقتراءتعاب رخآلربخ هنا ىل ءعوفرم هنأ ليقو ىناحلاهرك ذا

 ىاولات اك قل طملوعغ هوهفةرظنالاهترظن ريمضلا نا هصضوتوو لسكرتالو لمأت لمأت ل هنا كريم لاق '

 نطظلاىلاع.حار هناف هيلوعغمال قلطملو ءفم بو صنملاريعذلانال قلطنم عفرب ىلط:م هنظأهّنلا دمع مطوق ||
 رم + مسوس سهاد نا اانا ةخسب لك هووؤنا هرك ذاك

 ! نءاهلاامرب رضا نم هن ىاعتبامورب دي! ذممعفدئافنو رخآهز وحاك اهنودب و أم_مضعب لاقاكدقرب دقتن |

 َْ .نيسحلاراعوأ انث)
 دعس نب هس انثثدرح

 انث دحاولاق دحاو ريغو

 نع هندمعنب تامفس

 نب سنأن َء ىردزلا

 ةراظنرخ [ لاق كلام

 هللالو رولا اهترظن

 (مٍلسو هيلع هنناىلص
 ريخوادّمم هنععأ هلع

 ددقكهنا لاحلا وز

 ىأ (ةراتسلافدك)
 رامي بلا فكم رمأ

 تسبل ابا, ىلع ةقلعملا

 اولا نوقلعداوناكو

 قراتخناو مهو ىلع

 ّ بسمذلاةرظنرحآ

 دقبهانقلخْى م لك انا
 ا مسنلا نك

 لعواعسع ةرلاب
 ىأ فشكهملعلدام
 ههحوىلا ىرظنرخ
 شكت هوك لاح
 ههحوىلا ىراظنرخ آوأ
 ةراتسلا فدك نيد

 رتسامةراتسلاو هع

 نينئثالاموي) ه



 دانوتتسو نانا
 فس

 ةافوف ءاحام باب سي

 هءاعهللا ىلصهللالوسر
 اهو نم هثنؤم# مل-سو

 تمت ى-هع فيفعلاب

 انال_ةافو نهوأ هنامح
 هللازنال هقح هاطعأ

 ةايحلا نم هةحداطعأ

 رع هدب رأ هثيداحأو

 سنأ ثيد» لّوالا

 #« لو ه.اع هللا ىلد هللا كوسر فو ف ءاحأم باي

 ناك لردسالا مماح ف ناف هل_بأمتىأ مىعع فيفا ايفو نم حاصلا فام ىلع توملاواولا تفي ةامولا

 8 هنوعم ثد قوهو هيدتشا م ةشئاعتس وهو هل ضرع عادص نم لسو ه.لعتلا ىلص ىذل| ضرع ءادتيا

 تامواموب ريشعةعبرأ ل يقواموب ريشع ىنثا هضرمة دم تناكو هل نذافةشئاعتمب ف ضرعنا هءاسن نذأتسا
 هرمشع ىذثال ل_قو هنماةلخ نيتليلل ل.ةةرمسما نم ر معةيداحلاة سلا ىفلوالا عسب رن م ىحض نيذثالا مون
 هيناثلاهءاورلا ىلع ىفأ سلاك شادو رول وألا هاو رلا نيث دحلان م مسحت رو ها رثك الاوهوهنمتاخ

 هللا ى لس هنأ اضدأ عماملا فرك ذورمض مري غوهو صقاونةثالثلارووشا | توك نا عج رئلا | ذه ىلع مزل نك-١
 سضبقو نيسنثالا موب ةنيدما لة دونينثالا موبةكم نم جرخو نينثالا مولا رين ثعد ونينثالاموبدلو لو هيلع

 ىلص هنافون | ىلءريسلاب ابي رأروهجناوهوروطسم لاك_ثاىلءرو ممل اوسانهو ىفنحلالاق ننثالا مول

 هنسلكل:فةفرعنا ىلعري_فكاوُثيدحلار ريسَْت اًدعاقفتاو رعشع ىناثلا مولا ىف تعقو لو هيلعهتلا

 تناكءاوسلوالا عسب رنمرشع ىفاثلانينثالا مون نوكأ نك الف سدنجلا مون هلا ىذةرغنوكرفهعملا مون

 ةطساوبة.لاىذلال_هّدب ور ةنيدملاوةكمل_هأ فالتخا لة<لاق,نا لون رمثعواعستاهتهرخآ
 دنعو سدا موب كم ل_هأ دنعة حلا ىذةرغنوكمف عل اطاا ف الّدخا دس وأ هريغو بارهسا انم عزام

 خسيراتلااو رب_تءاةئ.دماىفاءحرالو ةكملهأد ب ورباعقاو:ةرعفوقو تاكو عملا مونة دملالهأ

 مأهنماث مارش |فاثوه لههيقاوفلتانكلالوالا عسوبر رم ىف نينثالا موب دلو هنا ىلع او هاد قو | ده هذم

 ' فوت مالسلاو ةالمصلا «يلع هنأ ى ريسلا له أ ف اتم ملو مهضعب لاق اموبنيعب رأوأر هش ليغلا مودقدعب هرمثع

 باو قعسانبامزخ رمشلا نمناك موي ىأ فاوفاتخااغاوني_ثالا موي فون هناىفالولوالا عيب ر روش ىف
 جرشف ىووذلاوحالصا|نبامزحهبو هنمتلخ دليل ةرمثع ىذثال ناكهناب ريلا دمع نباونامح نباود هس

 تايفولا فريبز نبا مرحب وروشل |لوتسم ةيقع نب ىمر هلاقو ىزوجلا نبا هعجتوربعلا ىف ىبهذدلاو هريغو لسم
 رشعموأ أور وهم اتلخ نيتليلل ىمتلا نا لس لاو دعس نب ثءالا ن عه رات فنايح نباعشلاونأ ءاورو
 ىل_صهللالوسرنا ىهتلا ن اهلس ىلا مح دانسا,ةومنل لئالدف ىتببلاىو ردةواضدأ سدقنب < نع
 مويلا هنافو تن اكو تدسل| مول «بف ض هرم موللوأ ناكو رقص ن هل. نب رمش عو نمت 5 ال ضرع سو هيلعهتلا

 نعىرادأ ا يعك ىف هنا ملعا ءءء ملعأ ىاعتو هناه-هتلاودوالا عبر روش نماتلخنيتلمال نينثالا موب رشاعلا

 فوربخم وى من هنحلأن مه دععم ىرب د طق ىبن ض.ةيىل هنا عبو هو كود ملو هيلع هللا ىلص ناك ة شاع

 مداخنإو ضرالا ئازخ عت اغمتمتوأ اضدأ هلة باو رو ري مب اوثلا ىربالا ضءةدىن نمامدجالة اور

 ىلءحتفيامىرأ ىح بأن انيب ترم قازرل'دمعل ةياورفو هنملاو ىبرءاقل ترا كلذنيب تريخوةنملا
 ضنقنالا ىن نماملوقد لبو ه.لع هللا ىلصن اك ةثئاع ن عد:_ملا فو ليحمل ترتخاف لرهعّدلا نيرو ىتمأ

 ىلاهتدن_.ل فاو كلذ تظفحدتتنكمف دينا نيب وهيلادرتنانيب ريف هيلادرت مب اوثل اىرب حهسفن
 تلةفؤرظنو عفترا تسهيلات رظنذلاقىذلاتفرءفتلاق ىضقتلقف هقنعتلام ىت-هبلا ترظنفىردص
 ءادهعشل اونيةيدصلاو نيردنلا نم موملعمتلا عنأ نيزلا عم هذا ف ىلعالا قيق رلاعملاةفانراةةعال هثلاو اذا

 ةروسلو زن هل_> أبا ارمقاب سو هيلع هللأ ىلص هلبعأ ام ل ادأنام_مضءبلاق واقرأ اوأ نو نيالاسلاو

 ىتناو كلجأ برتقادقف دابعلا نم جاوفأ نب دلا ف ل_تدودالما|كيلعدتلاحّتفاذا|هنمدارملا نافرمصنلا
 راذنالاو رب_ثتاا غباش نم ه,ترمأ املوصملرافذتءالاو ديما او ميدستلاب رارقلاراد ىف ءاقللأ تف كل ع

 عادولا هنا لو هيلع هللا ىف صفرعف ىقيرمشتلا مانأ عادول ات ىف ىنع ردهلا موي تلزناهنا لق منهو
 ىقدب لهأ لوأ كناف ىكستال لاق تكمف ىسغن ىلا ت يعن لاقو ةمطافاعد تلزت ام هنأ سامعنء ان ءىرادالو
 ا ذيخاف سو هيلع هللا ىل_ ص هسفن هبل | ثرعن تازئا1 هنا سا ءعنب ان عىنارعطللو ث,دمللا تك ذذ ىلاقومل
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 سابعنبا تعمسلات) وه ودورا عمتى ودعي رالاو سمهلجرخةثلاث |نم عيطخم قو دصرا عىبأنءاوه( مشاه ىنبكومراع انث)
 تسبح هناباهلوأن قيسابت ع ضرغب و طاذلا ىلا ةياورلاه ذه تيسن(ةنس نيتسو سم نباوهو لسو ه.اعهتلا ىلصهللا لوسر فون لوقي

 هركذام ىلع هب دااةريشعو 6 ةكعرمش ءةسمتو ىحولا لمقنيعب راب سا.عنبا لصفي ملول مصنا_ءاوماصعلالاق ءافولاوةدالولا

 ثيدحلا»لاهنم نيملسم 1

 ادق وص سمايل

 نيد انث) لفغد

 لاقدب د_ثتفحشفب راعة سوم ةهن ىفو 5: فيتو هله هم مذب# ةراسعىث دح» ادودمةه ملاذ

 ىنبكاوم نم سبأ هناف خاسنلا لهن عقوومس هنارهاظل او عاممسأ لص ىف عقوا ذكءاابةراسع كربه
 الاةنابأ ني دحتو راش هرامع هه“ نمءامل.لا دلاخ نعاكو رنمثو سامع نما نع ىو رنعف سلا ضيأو ةراعهمسأ نم ءاه
 ماشه ني ذاع انثدح لدي راع ةعسن فو راش لاقو ها ماه ىنب ىلومراع هيفلاقذ ههماحؤث.دمحلااذه الا ىورو
 نع ىلأ نري خأ لاق را لن تاج يزاون باع نمنع ن اومن يب ويس ياو عمالاوهوةراسع

 هلمل (نسحلانعةداتق هو رىهذلاهلءوأطخا عرفو دص مث اه ىبب ىومةراع فأن ب راعبن ر قتلا فاد دشتلاو نيعل اعتفب

 القخد نع) ىرصنلا مل و هيلعمتلا ىلص ىبالا هلاعد هلعةرثك-ارصلاوربملاهللاةيناكسابع نب انأ ب يدوتلا فو سابع نءان ع

 0 نتسع ةقالا وهس ل -يقو لاق ثيحروكدملا ل هفتلا ىلع علطاامرجنباذ اكو ها مئاهىنب لومراعهنعىورو ىود_لا(ةانت نا || ل سوهيلعدقلاى نس ىتلان د ىور سابع نبهئلادبع نرقلا اج رن متدوعش نالت

 قص بتلانأ)ةرصنلا ىباتمم-»رامعىأ لاق »باكا مسن نموبس هفالخن اوس او هلاوه هنا مز <نا هق-ذاراع هدأوصو

 (ضنق 07 هياعفللا نبد#انث دحو هيلع مللكلا |مْدقت 4 نيتسر س نب أو هو لسو «ءلعهللا ىلصهنلالوسر ىفوت لون سامع

 1 32 َتاهنامأىأ ||| ىدح ماش هني ذاعما:دح هاه لاكى أ يالاق #9 فرصنب ال دقوافو رمهم هز طا حتفب «نابأ نيدو راشن

 1 ن تسوس نباوهو ض.ةلسوهءلعهللا ىلص ىذا نأ ةلافن- نب لفغد نعال ىرمصملا ىأ# نسما ن ءةداتق نءفأ

 لفغدو ىسعولأ ناكو لسوه.لعهتلا ىلص ىنلا نماعاسمس هل فرعنال ل ذغدوإط ىذ مرتلا ىأ « ىسدعونأ لاق ةنسنيتسو سمن 1

 لهآ ركع (فرعنال لعلو ىبسلااةبترم نعازواسجم ىأالج رودان زةط-ن قوادوح و مىأ# و هراعهللاىل_صىتلانمزف

 نماعاعهل) م توبثنمديال هنا نم هسعبت ن موىراخأ رات لا لوقا |ىلءوهو بحت هل تشب مل هنأ لوقلا ىلا بهذ فنسألا

 لسوهيلعهللا ىلصىنلا 2 هل_اظنح نب لغغدنا بي را فامهدب رد وه-ةفاو نمو مل_ملافالخهريماءملادرم ىنك :الوىألا
 اي يم فاو نيتسهنس لج راودللال اتق ف سراذي قرحو هرمع.ل |لزن عمن لو همس هل ل قو مرم هذ ةبا سن اىمودلا

 اراغا ملتح ىأ (الجر ىد ان نب تت نجرلادبءوبأرك ذلاق ىسا دنالا هية ادجحأ نب ىلع دجتوبأانربخأ ىد. ملا لاق نكمل ها ١

 مانام« ديعى مب هناءاامنب سن أن عن رلاد.عىبأن ب ةعيبر نع سنأ نب كلاما ::د-نءمهانثدح ىراسنالا لامن. كل || تدر تح انشد اد اواني دح ل سر هئاعدتل تلا لو زوزو تال
 انث) د دانسالان أالا ب اكل !لوأ قبال اريخت اوه هذيعب ثيد-لا|ذهنا لعا «لوةي طا سنأ ىأ « هع نمحرلا ١

 ىبومزنب ىدحع#أ «ريصتلاءالو ططرغملاىأ ؟ نئاملا لن وطلاب سل موهيلعمللا ىلصشالوسرناك 8باب لك ففات
 ان: نعم انث ىراصنالا | دسعجلابالو ظ رمءالا ىأ «مدآلابالو ديقلا ىنندارلاو صربالا ىأ ومالا ضالابالو اددرتملا ىأ ظ
 اون عسر نعام نبع رأس أ رىلع ىلاعت هللا هثءر ل اهتوكسوءامل ارسكد (طيسلابالوظ اهريسكو لوالاءاطلاجتفب «ططقلا ا

 فارع نجرلادمع ىيساملافال_ءافلان و دواولابا_:هةءاورلا «يىل اء هللاهافوتو نى: سرمع ةنس دم ايو نم: رعشع هك ماف اف نس 0

 0 ل رغ ىأ «مون كلام نب س نأ نعنجحرلادمعىلأ نبه ءببر نع سن أن بكلام نعدرءسنبةمدتقاثدحإل || ل ا نورا | هيلاحةلملا «ءاضيبةرعش نورشع هتيحلو هسأرىف سماو ةن-نيتسسأرىلءإف هضيقىأ ب كلا ردصفف |||
 ع هيلع هتلاىإا#ص 201000 رام با. | ف ثيداحالا ةلج نم مح باكل الوأ ىف هئيعب قباسلادا:-الاب وهو مدقتملاثيدحلا ا

 كاملا لءوطلابسن ةئامو ذورشعو سن مال_لاوةال_ىلا هيلع ى هيعرعو هلبةناكىنرع ف هن ىن لكرع نأ لسو هيلع !
 ضن الابالوريصتلانالو وهىدلارسسكسلا ءاغلان عمالا لوةلل قفاوموهو نس نيَت-سواغ هنو نيةنسهر ع نوكمف مهعض هب هرك ذام ىلع |
 الومدآلاب الو قومالا ملعأ ىاعت هللاو فعض ن ءول خيال ُثي دولا اذه نك فصنلا

 نيزسرشعهنبدمابو ني: ردع هك ماقاو ةنس نيعب رأس ارىبءهللاهثعب طلابالوططةلادعملاب (ىف  ليامت 51 )
 7 0 ا اسلاربخناو هاذهو (ءاضبةرمش نورشع هتيم أوف سدلو ةنسنيتس سأر ىلع هللا ءانؤو ْ
 : و د ؟لغبلو (هون كلامنبسنأنعنجرلادبعىبأن بةعيبر زرع سنأ نبشالام نب كلام ن ءديءسنبةمدتق ان هلق

 نوتسو سنو نوتسو ثالثهنسفلاوقالاةلجو لب وضل! لا ركن نا والا ناكوءافوت اغلب كانهرك ذثيحتافولا ف الاريبغتالو



 دم انث ب وام ثيد_-ىناثلا تب دملا*لو ؤمهفالخو عمالاوداذ هنأ ق.سدق و هسا ضء.فو( نيتس .وثالث نءاوهوفوتو

 عييرأوأ ثالث ةذستامريدك ىببان هقثى دا | ىرهزأ |صاقو ىنأ نب( دمسنب ماع ن ع قده» أ ىلأ نعةعش نع :رفعس ند انث راش نبأ
  هنباهنعونسملاوىدراطملاءاسرعمموةكءليفطلا ىف أةزانسرمضحىدسالا(مزاحنب ٠١ "ربرحنع) ةعاملاهلجرختثامو
 هنكلهقثىدهمناو

 هدالوأ هيد طاتخا

 ةئامو نيعسةنس تام
 ىبأنب َ واعم نع)
 بط همم“ هناناشس

 ىلصهللا لو سر تاملاق
 ناوهو ملسو هيلعفللا

 ونأو هذس نيرسو ثالث

 لكتامىأ( رعوركت

 ثالث هرعو اهسهجنم

 ىطرقلالاة[كنوتسو

 هللادو .ر ىلع نافو طعم
 عفربنا لهو لاك

 تودع ا هريخوءا دتنالاب

 وأاما كلذك ا هوىأ

 ليقفرعامأو قافتافركم
 راتشأ ىد_>انبا

 ني.هجنو ناموأ كافنت

 انأو) لاقو ف نأ: سام

 لاق (نيتسو ثالث نبأ

 لاعللواولا ىى-طرقلا

 هنادب ريتا لم

 لوسرلاتوهتتوناك
 ناي كسوف دانس د

 تادكسرك نر
 اذ_مثد-نأ تقو
 هنا لصاملاو ثردحلا

 نيتسوُتالث ىلا لصو
 نااذ_هفلةدنو

 هنا رهد:_ساةيواعم

 توءعفن سلا ىف مهلصاول

 نيتسو تالثنباوهو
 د>أ دنع 6 سلو

 لاذ نينيسح انث):ثئاعئتدحشلاثلاثيدحلا*نيناواتسوأ نيناموأن يمد سواين امان ىتددعب شاع هناف خس راثلاءاطع نم
  ىرهزلا نعم رحنبانعفاز رلا دمعان: ) هسام نبا هل ج رخو دص متاحربأ لاق نءةئامو نيعب رأو عش ةنس تام ىلبالا (ىرصما |ىدهم
 مزمن دمج انث ) ربما ثيدح عبارلا ثيدحلا» (نيتسو ثالث نبارهو تامل سو ه.1 ءهثلا ىلص جنا انا ةشئاع نعةورعنع
 : وةعامملاهل + هيناثلا نم ظفاح هقث ( ةياعن ل يعم“اانثدحالاق )ةعامملا هل ج رخةرشاعل [نمدخح 4 (قرودلا هارب ان

 ادلاخ نع)ءاهقفلا ناك رو نيثدحلادي سةيلع نب ةءعشلاة تل الجو هقيثوت ىلع فتم ةملع نب اهل لاقي نا هركب تاكو مههاربا هزل و هما

 ||| نين_برشعىأ ارشعة-بدملابو ةدصلاسنلا ضعي فد زو ها مهند عفا دئالق«يفايئر كلا ثوكي
 || ىراضا|لاقةضس ىف اك ةنسىأ «نيتسوتالث نب اوهوإل تامو ىأ ف وتل !نملو عملا ةغيصن 4 فوتو »
 || تاباور ثالث /سو هيلع هللا لصهرعردق ىف كريم لاةةياورلاهذهاضنأ دجأخج روةناو رلاف ىأرثك أ اه
 أل اهاوراهرهشأو اهعسأ ىهو نوتسو ثالث ةثلا مااونوتسو سم هيناثل اوة:_سنيتس نءاو دو فون هنأ هادا
 . ىلءءابعلاقفتاو اًضدأةءواعدو ساءعنب اوهشئاعهياور نم ملسموهن واعمو سامع نبا ةياور نمىراخأا

 أل | دوقعلا ىلعامفرسصتقا ىوارلان ا ىلع هلو < نوتسةداو رفاملعتاداو رلا قاب اولوانو توتسو ثالثا يعسأ نا
 ْ ةورعركن أدقر هابتشاا-يفل صحو أةافولاوةدالولا ى:سلاخداباضدأ هلَوْأَم سؤملاةناورو روشكلا لزنو

 [|| ترثك الوةو.نلالوأ كرد لهنالاقو طلخلا ىلا هم_نو تو سوس: هلوقا مع هتنا ىذر سامع نبا ىلع
 ألا ةومنلا ل .ةةكعو نين يشع ةرعجملادعب هني دملأب ماقأ لسو هيلعهتنا ىلص هنأ ىلعاوةفتاونتقاملا ف الذ هتك
 || هرعنوكمف هنسةريشع ثالث هنا ممصلاوهر معها لدقوةوبنل دعب ةكءهتماقاردق ف فالاناامناو ةئسنمعيرأ
 [ءايعلارو وج قدطأ ىذلارو مشا باوصل اوه ةنسنيعب رأ سأر ىلع ثعب هنا هان رك ذىذلا ا ذهو نيتسواثالث
 || ني_عبرأو ثالث سأر ىلع ث عب هناةذاشة ياو ر بدم انبديعسو سامعنب ان عىضاققلا كو هيلع نيقتحما

 ||| ةرها 2 هنرعدنال ةوعدلاو ثعملا دمى فالدللا هو لءأ ىلا عتهنلاو اريملاقثوعب رأت اوصلاو ةنس

 هناصحهتااو ذئتيةوعدلار ووظور هجاف ىأرمؤتاع عدصاف*ةءآلو زتدع نيعد ارا التدس
 ١ ا معأىلاعتو

 || نرباعزع ىدعا نأ نع هيعشازثدح هن ىو هي ةسعشنع :رفعج نب دع ا: دسر | ثر ني دج انث دح إل

 |ىأ «بطخعإل هب واعمىأ « همس اطارب رجىأ هنا ا نايف دىبأ نبا ىأددب واعم نعرب رج نعدعس
 ||| هللاىضر رعو رك ونأو نيتسو ثالث نياوهو لو هيل عهللا ىل_صدللا لوسر تاملاقإلا نرخ هنوك لاح
 : 1 الاو ركبه أرعف عصالا لولا هبدارأو نوت وثالث هرع وتامام_مملاكن أ ىنءم اوكلذكىأ ام مع
 1 فاك هنسىأ #« نيتسو ثالث نباانأو هلوقد فنأتساممنيسمجنو ىدحاوأ تسوأ ناسثوأ عست نما ليقف
 | لاو مه ةةفاوم نسل اذه ىف تومأنأ عقوتمانافىءملا م ةن_سددايزب هناور ىفوهلوقي حراش بر غأوهصست

 || باوثلا نم هبولطم ل ه- نكمل تلق« نين امن م بير قوهو تام لد هءةوتمو هب ولطم ل. ملهذكسل ريم
 5 |تعمونسلا ادهىفثب دحلااذههلة:تامز قه واعمناكلوسالا عماج ىف و هلع نم هربخ نم[ ةينف هل هال

 || نم هلو ل:ةهنافه-:عهللاىذرناةعرك 1 موتلق« نونا ف تسل ءةو+:سنوع.سون اع هلو تام لذ هيف

 ١ | نمهلو لتقهناعمالان ا عممودو هللا مرك اءاعرك ديملو ةنسنوأ اونا لءقوهنسنوناوناتنثرهعلا
 || فتاكشا|ابحاص»رك ذامىلعءنوسنو داس ليقو نوعبسسليقونودسو س# ل. قونوتسوثالثر معلا
 ||| هللاوذةيحاي هنوكاوأ تاباو رلادد_هتب دس هرمعب هتفرعم مدعلوأ امهنيب عقاولا فالّتخ الل هلاحرءاسعمأ
 ١ 0 اهريسكو دوما تفي ىرمصبلا 9 رم نزو ىل علوعفملاه غمد ا« ىدهم نينيس> انة دحإل ءاىاعت

 || للاى ىبنا انأ هشئاع نعةو رعن ءىرهزلا نع ارغصمنيمدملاب# ب رح ا نعفاز رلادعانث دال

 [|| نسا ااذهنيفراملا ضعب رع غاب املاذطو رمعلاة دم نسحأو وفي ةنس نيتسو ثالث نباوهو تام ملسوهيلع
 1 نببوقعبوع_نمندجأانثدح» هتايسةسيعب ىفهدإهل قمم هناىلا ءاعا هنامم ب امسأ ض.ء.هلأيه

 دشتو مال حتفو هل ءوم عذب #ب هءاع نب لوعمءاانُث 3 اهالكىأ #الاةقرودلا هاربا
 : ١ همأ ىهو هيت دب

 || ديدشتوةل وم تغب «ءاذملادلاخن عزل :ر مشا اب هيلع تبلغ ن كلل ةبسنلا هذ ههركيناكو ميهاربا هببأ محأو

 بوقعلو



 د
 هثلاىلص ىنلا):زازحهينوءأ.نالا ىف ىدةظفللاه ذه لامعتسازارصهءف(كله لاك يك امدارأا نه تاقفنجرلا دع كت ءضرامإف

 ناك ةفمعل|ىفامل لو ( ريعشلازيخ نمهتدد لدأو ود) ةشئاعرب_تفاك نييلاوتم نيموت وأ هتدب نموأ امئاد( .ثدرلو لو هيلع 1

 كلذكهلاح سانا اريخناك اذا هنال (انلريخوهال) هملع يضدقوا:يلعاعسرمهدعانمقبأ (انرخأ )لوول ةةيصن (انارأا)مطاعمشم ٠
 ب هيدنت »ا يندلا هتامحىف هتاسط | تلمع ا.غ اهنا كل ذكوه نمىلء نوفا لّوالاردصا ناك ٌحنموهتيفاع هاذي ةعسلانمهيلاانرمصاق ٠

 هيلع تضرع دقفابرايتخا لانرارطضادأ نكرم سو هيلع هللا ىلص ئطصملا شدع قيضبج رصد ام دريك ب ابل |اذد فر رقتام عسي

 قيقدن مدفسد_# لآل ىسمأ ام لآ رحاب قدا كثعي ىذلاراذصلا ىلعوهو لد رم اموب لاقو ىذه رخا ا هأو راك اهايأا .هذ ةكمءاسطب

 رمأ نكلوال لاق موة:ناةمانقلا 4 : هتلارمأ لاقف هتءزفأءامعلا نمةده عمجنا نم عرساب همالكن كلف قد وسنمفكا الو
 د م

 هلت اقف نجرلا دع كك »8ةفمعلا ىأ ي« تعضو ا! ف9 هءاهنلا فام ىلع فاتاهءجج و هوو ةطو سما
 تامىأ# مسوهياعدتلا ىلصهلبالو سر كل لاق لاك ايكلمح ئثىأ ىأءاك الا نمي كيكنامدابأاب 1
 ثيدحرتغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص بنل ا مهي هل مءتسا دقو ءاسالا ىف افذالااذ هلا هعّتسازاو -هءمقرتح نبالاق ا

 ل_هأو ودمشب لو #الوس ,رهد_هبنمهللاثثعس نل َماق كإلهاذا ىّتس* ف سو ىدىفىلاعت لاق دقو تلق«

 هللا ىلص ىبالا جرح لاق هناةرب ره ىلأ نعةباو رىفو «ب ريعشا اه نمإإ هب راق أو هدالوأو أ هؤاسن ىأ## هتدد ا

 نءءاحاك ني.ااوةمنيموب وأ هتسفوأ امنادىأ ىرادااهاو رريعشا ازيخنمعس شن لوايندلا نم لو هيلع 1

 ْكءلالزتف لمفارسا
 هانا كم لاك ع م« نيح

 هللازن الاف ليقارسا

 ىرمأو ضرالانئازخ
 0 ص رعانأ ارسم ناكهءم_ةلدو هش دع قيضن ا ىلع ل لد هيفةلملا فو ُنيطاىلأ ةسةفاسب رقصا علكشر الف شئاع

 . 000 رك اشاا ىذا نم ل_ضفأرباصا اري فلان ا ىلع ل دف كلذ فالخ م_هون نالافالخ هنامنيحىلا هتايحلاح ف ||
 و و 7-0 نطاالفىأز هلا مضبملنا رأالفإل هعم ناو هلاعب_ثمناك هفدصلاىفامنالكلذرك ذي نم رلادعءناكو /

 ناو اكلمابسن تئش كل ذكاوناك اذاهتن لهأو و هيلع هللا لص ىألان ا ىنءد يانا ريو هاا 8كو يملا ةْعمصب هيانرخأ 0 انابا

 أمو فاد_ءعاسنت كش لاو>الا لك أليزاك انلريخوه ىذالانمش.أ انا ناظأالذمن::ةعسف هدعب نو شيعلا يْض نهاءندلاف
 عضاوت نأ لب ربحهيلا هعسأأ نم هيلاانرمصامامأو ىلاعتو هناك هلا هافوت ناىلا شعل |قيضن» ملسو هيلع هللا ىله هيلع ناك اموه
 5 اورادمعاسن لد لاَ قهنام.طتادعاسع ر كل ذدكود نمنانوناخ ممعهللا ىذرو ريغو رعناك نمو هتمقاع ىسد جامو يف

 نسحدا: اب ىناريطلا رهظرلو نونلادب دشتوةزمها حتفاناودرفم الو ها ةءيصي ىرأ الف لصالا ف ط.ضدقو اذهامئدلاةايحلا

 هفي رمش س غن نماه اذ ةيقاتلاالعم لعفلامالف دس بيس مدعل هود و ١

 هلو «يلع هللا ىلص هللا لور نسف ءاحام باد
 هعسمر هو اهائسأام

 افالعأام || بلل _لطتس ل ل اا
 ن-سفعءاحام ا انثدحو نيعلا ضو ءارلا حتفب# ةدايعنب حورانث د عمنم نيدجأ انة د- 8هرمأرادةمودر عردق ىف ىأ 0ث

 فاكلامذب ثكملاق سامع نبا نعرا.دنب و رع[:ةدح ىدسا نال هدمز رد ورممةلاب كاب ركز ١

ىأ# هلا جوب لةنسىأ ب ةرمشع ثالث ل ةثعمأ ادعب ىأ « ةكع ل سوهيلعهللا له ىبنل اد“ ثُثياىأاودفو ١
 

 ةاورلارُيك [هاورال قفاوملا خمالاوهاذهوا تلج نم ف هنو نا: ىهو جولا رقد دمنالاوعو#نرامتءأب

 فاو تصدللا لودسر
 لو هيلع
 تيععوورعرادتمىأ

 لدت_ن هنالا» قا املا عمو هيلا جولات مهنت ا فواك-!هرب لوانوص عمت واروت ىربا مم ةهمس قرش ءهسجو نةسرشعدروو

 0 3 ان : ةدمىفاهدحأني-هحونمةفاا سا.عنب | نعنيتب ورا نيتياو رلا نيد ونيديمعلاىفتاماو رلاهزه

 نسلاو حاسما ىف لاق ندد ىق 0 - َن 7م رع شكلو هرم : | ا. || تانكع ةنملالاك ةيناميزأةريثعي السلع حولا مزقاميتاتوورمع سو[ رش عسل
 الا ناوه ةينامفهيل !جولايدارماوالوأ اثر مكمل | تاكءاوس ولا قاطم يشع ثالث هيلا جولايدارملا لاقي

 1 5. 26 يل 525252525222 552252252523522 ل يي يي يي يي يي يي ١#

 اوتميلا ظفاحلاد_جوبأ ىسقلا (ةدامعنبح وراني عسسنم نب دجأ انث) ريلا تن دح كوالا # هّتسه* داحأو ةدملا ىنهءاهتالذئنوتم

 هتسااهل جرخةسداسلان مردقلاب ىردقث ىكسملا( ىصما ناب ركز انث) هذي را ىف ىراضلا هل جرخ نيتئامو زيسمتةنس تامل < انه ١

 ثكملاقسابءنبانع) ةعاجلاهل جرخهئامونب ريموت سة:ستامتدثة-هث ىمعأ مامالادحونأ ىكملا( رانبدنب و ريغ انث)
 وأ اه ذنىأ بونزلا لا نال ةكم تعم كلام سكع و ةئيدملا ت-ىذاشل ادع ضرالا لضذأ ىهىتل ا( ةكعلسو ةيلعهللا لص ىجتلا"

 هريغو عصالاوهاذهنا باكل اردص ف قدس (ةنسرشع ثالث ) ةريثكءاعمأ اطووصتمااذاهمأ عرض ليصفلاكتمألاقناهئامتلقل

 ارشعةثد دملاب و) ولا ةريقةدم هرمْسع هن داء اهلج نمنافانالفاهعو# 'رامتعاب (هيلا ىوب] هيلع و !



 ]وديا لموتاناكلسن سنان ةداتق اء راطعلادب زينب نانأ انأ ممنيثافع انث نجرلادبعْئب هتنادبع انث )
  (ففضيلعالا) اهدحأوأ امماكنمىأ ( مخلو زيخنم) هرخآورامنلالوأ لك رامىأ 198 (ءاشعالوءاد_غمدنع مة

 دام -7 : 1
 عسسل حلل

 5 ف قم طع تدر نفاع دال اتسللسطق ادعم ت- ةاسفأْل اقطع ة حج
 ءايلانوكح ىوةزم_ةارسك طبالاىرهوللالاةذةغالاىف اضأ رسكل اءاحد_ةفالاو ةءاو رلا ىف

 |ءامل | ' . 2 ذعب لاق هلأ
 ىلص ىبنلا جرخ نيح ثيد لا اذه ىنءمل اةواضبأ ه_هماح ف فنص ا هحرخأ ثد_حلاوازهثنؤدقو (ىد 1 - 6 . 35 0 2 - ماسي . 1 2 ءايلارسك وبكم نطابطبالا سوماقل افو طابآ عجل اوتئود ورك د حانملا تاماهرسكوة دوما 707 0

 م عر 3 3 0 0 2 فسد
 هطباتحت هلء_امماعطلان ملالب عم ناك اسما لال.هعموةكمنمأب راهارفاسمىأ سو هءاعىلاعت هللا و 1 ع اه 9

 راطعااديزب نب نانأ انثدح مسهنب نافعإل انرب_تأ ةطس فو «انأ أن حرلاد_ءعنب هللاد.عانث ردو ١ : ' 3 عالد هيفاع هسسحرش
 افلا : 1 00 تياثلا ترك لأ
 هلءوؤةمقم تفي «ءادغمد :ءعمتحمل ل_.وهيلعهتلاىل_صىنلاناكلام نب سنأ نع ةداتقانثدح || © 0
 وأحمف : ١ 1 م 5 : 5 , 5 كك د

 - ليعمس|نن دس 4# انت زال رخال كود امءاشعلا.دارم ا نارهاظل او هءاهمإ |ىفام ىلع برغملاةالصءاشعلايدارأوءاثعلا دذعلكتدام || ع 0 اواحتفيو هو «ءاثعالوإل رطفااءاد_عةلزتعهنال ءاد_غر وسلا ىعس و راجل لوأ لك د ىذلاوهو 00 0

 آلاو لللالَوأ هنال برغملاةالصب» ديةوءاشعل | ىعم ل يللا لَوأ ىف مهلك أبرعل ةداعز مناك ا: نكحا
 شسفنل اهجوت نعرطاملا غارفضرغلاداامط كلا عيفءاشعلاباو ديافءاشعلاوءاشءلاريضحاذا ثن دحامأو 0 [أبيلغت نيءاشعلا ندا مطوقو زا برخملا ىلءءاشعلا قال_طاذا ءاشعلةالص هيدارملالوقيتأ روظالاف

 [ري*نم# ماعطا اية طول ةةالصنم ريخةالصلاب طول #ماعط ل ءقاذإو ىلوماىلا باقل اه>وقو ىوسلاىلا د مي
 دقناهدحأ د ونا لءاممن*«لك ىفنانثانادج وبال ىنءملاو ماو 0 را .تحالوأ «مدلو يدل ندا
 ىأكوالاءافلاوةم_عا تشب “فى ةضىلءالا هع ماله دب رمالوأ ةدئاز نم لاق ناروطالاورخألا نسوا تام
 [د_.علاقإ لاو>الاب ءأىاعت هتلاو لايعلاةرثك ع موأ هل ةلاوددشل | عموأ فيلا عم هلوانتودو ردان لاح ىراغلا هلجرخ هنامو
 ففضلاىأ *« وها نيب وغلا اوأ نيثدحملانمىأ *« ممضعب لاق دمر ايش نحرلا دمع نبا ىأديمتلا سابا نب ل ف نع)

 أقلام لاقو عاتمالو لامع كرنو هن عهلغشبالىأ« لقئالوهلذثي ىفضالع دشنأولا.ءلانرثكتدكسلا || ان فو-عنب نجر ٌنبالاقو ةدشلاو قرضا !فغضلادب زيونألاقواهان رك ذنيذللانياوقلا لمت ىهو « ىديالاةرثك وه || ديعتاك لاق كذا
 هلك ان ىأ سانلاعاةجاوه ل ءةوةلدو قرض نءءالاامهنم عمشدام هتموةدشلاو قيضلافغضااًةباهنلا سيلجلا حامسصملا ف [ىو كريم هرك ذاذ_كسانلا عم ىددالاةرثك لءلدللا لاقو سانلا عمالوانتلاقفابو د, تل أس راند نبا لافاسل اي ىأ (اسلد»
 |ةرادةءاونوكم نا ففملاوماعطل ارادةم نمرثك | ةلكالا نوك-:نا ف فضا | لدقو سانلاعم نكءاوددحو رمدك اد

 بتملاخلاهفاروهوع_.شر ل ىأ :--اح ىلع ى[ى ذو ففض ىلءانءاحءارفلالاقو شدعلا ف ىقيضلاو :( هع ة>حقالوقم هل_ةلااهاكفافشلاو فذمحلاو فذض) | ىبارعالا نبا لاق نيت>وتغمنيت.همءاظو نيش, فظشىوربو ها (ناكو) لعاف ىن-؟
 هدحو لك انه ىأ سال اعاتجا فغضلا ل .قوة.هافرلا مدعو ىمضلاهكدعىلعاملاغ ناو شعلاقاظن نادل (نياك
 ٠ وأس انلا عم لوانتلاو لايعلاد رثك ةكر م فخنم)اسوهاقلا حاصل ةو قثافلا ىف اك سانلا عمن كاو ءاملا 9 ناو
 | نيديءانثد-» ة_املاو ماعطلا نمرثك أةاكالانوكتوأ ةدشلاو قدسنا اوأ ماعطل ا!ىلءىدنالاةرثك ك اعانملقى هي دعتلل
 بئذىبأن اد“ انأ هص-ن ىو هيانثدح# ريغ دتلاب# كن دق ىبأ نب لسا نب دج د> الارغصم 4 ا ةايياولادبلا نيج وتم

 ١ ظارسكي ب ساا نبط ءاغلا تغب 6لفرف نع حتفتولادلاو يحلا مب «بد تن ل_سمنع || كادت (ى>تاذإ)

 ئ كيد_:ىبأ نبا

 ناسع نئذ ىبأ نبا

 مهنعدللا ىذرةرمشمملاةريشعلا دحأو هو فوع نب نجح رااديع ناك لاق لي همكم حتفرءاه مضل جى ل 0
 ظ ايسراص هءعمبال_ةثالانا ىلع ل دئاه دب ةل_جلاوةيئادتبا ىت-لق «يجرخ غل ستغان» 00 .ذ1_هةدهاشل أديس | ار قلاو تبعا راش« لحدو تس انا داذأ ىتسطمادالا نمامونى 14 موب ت اد ىورطلا نم || رص هعمجالسقنالا |0 تا نوكيا ل كواهرنغو | قوسلانمانلامحاصموأ انعم بلقناىأةمحاضا وأ مم ىمعوأ لا || تائه لعل ىآ 41]» عجر ا يبلقنا» زمهارسأ,< هتاوإل وه ىأ «سجلا مهناكوؤطاسلا أ «اسياحانازج || تنبأ 7

 ةعصقل اكءانا ىهو# ماو زم يف هؤدصن 9 ناثالا نم لو هدا هع مب «اندت أو را انلخداذا) ر ومالا
 0 يي يي 177 727 ب ب اا < لستغاف لتدق هتس
 ةطوسملا سلما مزهناتادكْ ءنماذدولاكلا فالخهنالهنو دياماءط لك أيل نك« لو ل غال احاتحم هنوكمأ

 هوسيمءانأهرب_غلاقو ل يطت_بمهعصوةفمعلا ىرمشخزلا لاقو ةعصلاكء انا (ةفدصن )ناتالا نمو ىلا ةةيسص: (اندت أو جرخ)
 ظ مهو زيا ويف) هفيصصلاك



 عم ىطسملا مولع مدقام دعنع شدعل ان مىفاغ ثىفاوناك ةنيدملا لهأ ناكالذو لسو.لعطلا لص ؤطصملا شيعو مهشدهقيضأ لباد ٠

اوراسنالان | عمةحاحو:دشلهأ ىلعءارقناومدقف مهرادومطاو مأ اوكرتو ممنيدياو رفنو رحاهملاناكونيرحاهم ا
 مهوكرشأو مدوس

 حوتفلامويلع خف ىت> مهب دك ذ لزب لو ىنغلا ىلعر قفلاوءارسل ا ىلعءارمضلا مهراثب عم مهتقاف عفدالو مهتلخدسام كل ذناريغ مهديساهف
هترهز وايندلان عنيضرعم شيعلاةدشىلعني رباصهتلا اوقل ىت-اديهجمهدوج وا ديد ش موش: ءلزيرل كلذ ممواهريغو ربيت ٠

 اهمتذلوا

 وهوالادأ ةعسسل اك ئاوأ ن ماذماف) مهترمز ىفهتلاانرمشح هذا .غرامىلامولصوأو هنعاو .غرام هللا مهامخ-اووعنو :رخآلا ىلعنيلمغم
 نمنايرامخ !(اندعب ءارعالان وب رصسو )هريغو سرافنباهرك ذتاقد_صااوعىنا|!مينمسقنةز وك لكرهملاو( راصمالا ن ءرصمريهأ

ذاوفاأفايندلان ممهل.لقتو مهتضاب رلامبسناك ام ىنلاعماوأر مهنالايندلا ن عضارعالاوةنايدلا نم مك او_سدا ءارمالا نممهدعب
 كل

 هقشملاوتاضايرااباكتراب 1907 الارستنالةرامالانأ دارملا ماصعلا لوقو عملا قاما ىلع لور هلا هعمط ةيضةىلعقانمهريغو

 ندعي أرمالا نوب رصتسو . تتصص ص  سس تسسستت
 نوذلد مهود_الذ ||| نمانما فها غصت رز اواهف صاب ترزتا كلام نب دعسنب وىدداهتعستف لسمةناور فاسلوه وهودعس
 قدرطلااذهالارامالا ىف ىتب أو ريخو هورادلاهذ_ه فراربالاءارما ذ_هوىأ «يراصءالان ممصمريمأو هوالادحأ ةعبسل اكئاوأ

 ثيدملاه دعك كر || ةلاد_لافةباصعلا ل ثهاوساءارمالانممهدعب نمناب رابخا «اندعبءارمالا نون ردق وال رارلاراد

 سنأثيدح عيباسلا || نعرب_هلابتاماركلان موهف ل ذكرمالا تاكو ةيسسفنلا ضارغالاو ةيندلا|.مندلان عضارءالاوةنايدلاو
 دع نيهتلادبعانث) | مهللقتومهتدهاجمر مهتضايرلابيسناك امل _بوهيلعهللاىلصهنماوأر مهنابقرفلا كاران اوةميغلار ومالا

 حور(ىرصنلا متادونأ || نسح ىلءى املا عمالو قدصا| ىلع ىلا عمار يقتسالو عملا قالحخالا ىلعةلو ملا مهعامط ةيضقىلعالا ! ملأ نيحو ران نحرلا| تفوكيالف كاذك اوسدلفمهدعب نم مهريخامأو كلائهام قعاورش-او كذلعددعباوفوتخا

 ىلهانلاتالموعنوعك م متاحوبأ »هل مومءاحمتواو نوكسوءارحتفب < مسأ نب حو رانث د-نجرلا درع نب هتلادبعانث دحر) قانا 1

 فيعض ىبهذلا لاق | هنلادوسرلاك لاق سنأن عتباثانث دحه ل ”نيداجانئدح ظورمدكز وو حتفلاب«ىرمصبلاطءاتلارسكي| ||
 داجانث)هعساتلانم || ىأهلوأ مضر« فاخيامو ظ فون ىنهءفاخأ نملو و ضام م هللا ف تفخادقل سو «ءلعهشلا ىل-د]]

 نءتباثا هلا لأ تفخأاملثم فاخيامو ىنءملاو ىتدراهطاءادتءاىفادمسو تنك ىنالىريغ «يدحأ9 فاخنال هنا لاح او |

 هللالوسرلاةلاقسنأ || ىف ىنقذاوب دأ منك لوىأ «دحأ ىذؤب اموإل هنتدف ىأ يمتلاف تيذوأد قلو ل هلوقىفمالكملا اذكو ||
 َدَعل | وهيلع هنا ىلص ىبيطل | لاق« موب ول. نيب نم نوثالث ىلعا9 تضموترمىأ «تتأدقاو» ذئني-رافكلاةيذأ لمحت | ٠
 لوهحم ضام( تفخأ هيف قنحلالاقو رح نءاهعتو كريم هن ْىدا ممم صقنيال تاءااوتمةل.اواموب نوثالث ىأ لو كلل ديك أ | ؛

 (هللاىف) ةفاخالا نم لا واولا,ىلامو :مسن فو كام لماكرهشالرهشثفصنددعا ناني نئالثازيبقنمنارهاظلاتلقلمأت |||
 ىنعبهتيدراهظا ف ىأ ىأ ة.لاملا ىنعملا ةدارا فره طظأواولادو-وناىأر هناكو واونوديزهسنلاضعب ىفولاقال_صأماصعلاهلعجو أ[

 ل نع طبالا تحت ةاراوملاب ىنكسف « لال طبا# هرتسس ىأ# هي راوي ادحل_لقىأ «ئثالا» هتلقأ || ١
 - 5-5 و ف ناكو ىن»د رهظملا هلاقامه صوتو هوو ل دنم نمهرمسُثو فرظ ن ههيف لعام مدعنعو ريسلائ ملا ١

 :ارماتلخد شيد لأ يئانلامو ىفريلال تقولا كلذيف ناكر ةو_سكو ماعطد نكي لوةل_.اوامو الث ىعرتتاقوالا ضعب
 هردعأ هرهقراكتلا || ,_ىءاعطلاءض:فرطانل نكيلو هطباتحتلالدهذ_تأنامرد_ةب ليلقريس ئثالا ماعطلان هأ|
 7 ميا و ءايلانوكسملا ظعدل نمت...« لاق هنا هريس س دة دلا ل._صأ درسا نع ءلريم طخ تيأرفا ٍل-عاو َ

 9-9 6 0 1 ةفلاخلا ىلع لو وهو ىهتناش حاف طاغوهوةدامل هذه لهأ اهب نولوقيو ءانل اريسكءانممءامو طاف | ىرع(إ درع تالا 01 هده هه نا 5 0 يارا 7 2 9

 نمنيإسملا متنا ظؤ-ىأ ءاعدوهوأرافكلا هيذأ لمت ىف ىنةفاوند_>أ ىم نكرلو نيدلاءادتبافادحو تنك ىنالكلذونمالا |
 نوثالثىلعتتأدةاود>أىذؤ اموهتلا ف تدذوأ دقاو) د_أ اهم ىلدالةيلب ىلا قد ةغللا ف فراعتمكلذو ةفاخالا ىفةغلابموأةفاخألا

 لو.ثلاةدافاهحو و لوعملا دك أءاودهو ىبيطلا لاق ئئاهنم ص اسال ت اقر غمريغتايل اوةمنوثالث ىأرتاوتلل ناس( ةلياو مون ينم ١

 ف (كامو) ىنخنيتلماوأ نيموب ىلع ليلو مور اثنا هحو واهرخ آونيثالثلا كل لوأ طمض د لهاستلاو استاا. ملكتي ل هنأ ديغب هنأ
 تقولا كلذ ناكىئمد (لالب طرا)هرتس ىأ ( هب راوب) ناكادجهتلةاو لولق(ئذثالا) ناو رحى أ (دمكوذ هلك أ, ماعط ل المو ) واوالب مسن
 طبالاوةلةلالاكنعةيانكهيفماعطل اضن فرظانل نكتلوهطباتحتلالب هذ أ امردقب ليلقّئْمالامامطلا نمانل نكرلو قدر

 ةرجطا نيح هعم نك,ملالالءناب ماصعا اهضرتءاوارجاهمةكم نمجرخ ا لاذهناكف نصملالاق ثنودو ركذي جاشملا تحت امرسكسا

 سشنأثيدحاض:أ نماثلاثيدملا# هريغوفئاطلا ىلا هردطا لق ج رخ هنأ مدقق هنافارحاهم هحو رخدرب لف نصملانارهاظلا كوقأإ



 1 رلابةناعالا مهنم سلا دوحدزد ناكو سراف ضرأ ىلارثازي+-|ن.هدنطا جو رخل < ناك هنا عضو ملا كالذي موثكموري ا كلذب مدرمأ
 '- امه ههينيتلموعربنك (ديرئاباوناك اذاىد) ود_ءلان ءةو1اكلتاوطممارغشل|كلذياوطدارب نارعداراة برعلا لامع لاومالاو
 - لاذلا يدشنون اكل عتف.( نادك اذ_هاودحو) بطرلا فيفوأ لالا سح ع طوع هل صأو:رمصنلاب عضومة تحت دحوم

  هلوق مهضعب باحافا هع ضءد نمممضع مهفّساةراخلا ( هذهاماولاةذ ) هدئازوأ هيلصا هنونوردم هناك ض سةوخرهرا ناسك همحقملا

ٌّ 

1 

 ١ هحولياقمىأةيتحفةلهوعدامعك (لايحاوغاباذاى-اوراسف) ضءب باو ةمئاثلاو ضعب ماهفتسافكوالاةلهلأف (ةرمصملاهذه)
 ا نمدنحلاج ورخن ع سرافضرأل طفح ةماقالاب( ترمأ انهاهلاةفريغصلا])«ءلعربمب وءاملاه-و ىلع ىدبام حافتدقو رسك اان( ريسحلا)

 - دجى أرك ذفدخس فوس وشودلا>ىأاركذ نهض قوةاورلاىأ(او ركذف)هيف 197 (اولْْتف)اءاعبرعلالاةقىلارئازملا
 ثيدحلا) راشنا 1 1 101970101551 طه اس عل كن سس اخ ل سس: جس و ب سس ١ ل صا و و تلا روم يسوي يصح ع ع ١ مو هع مل

 نال هتعن درب ل (هلوطد

 لدام دارا د_هقلا

 هنحتو ىبنل اشد ءىلع

 لوصولا «ءرسدارافطقف

 مقل نمل وخلا
 دوس نهاول>ا1 مهنا

 نيقاهدلا ضءب نم
 نامسروخ ل دأ نم

 هلو هفعضاوقاوقاو ا

 هئامالُث هعمناكو هلاحر

 دهعلااوشعةئقل>ر
 اشار

 ىوارلاىأ(لاق)ةرمه.لا

 0 21 زف هسا درب أ, همقو

 ناوزغن.همّتعلاع)
 هب 0 ر(ىتياردقا

 عباس ىناو )هي رمصب
 ىرشزلا لاق (ةعمس

 د اولاعمانوكيعباسلا
 نملعاف ءاوهع.سنم

 اوناكاذا موقلاتعمس
 ةعبسسل مممءاف هس

 لا ةءقهم*أ هنم ىزلا
 هضم هئاضأ هعيس عباس

 هلثمو ةعبس دحأ ىعع

 داس ىنءملاودن زبراضك نلعافلاءاعءأن هوربغةفاضا هتسعسباسلاتيف هنود ىذلاددءلا ىلا فاضي ىناثلاو هنالثثلانو

 ا

 وهوه_سسحاذاه ديرو هيفماقأ اذان اكاد رنمةدحوم حّتفُف نوكسف مهرمسك ب لد رملاباوناك اذا ىت> 9# |
 اذ_هاودحو# ةريصمأ أدير م هم هد وف ىدبطرلاه.ذ عم وأ ممعلاو لدالاه_هق سد ىذلا عضوملا

 اضدأت هرصيلاوةدثاز وأ ةملصأ هنولو ردم| هناك ضه وخر راح همهملاذدب دش وفاكحتفب «ناذكماا

 هذ_هالض رالاهذ_هسساىأ#هذهامال ض عما مهضعب لاقفىأ «اولاةذالل ضايملا ىلا ةلئام ةوخرةراخح

 ةريصملا م كوقلارب دقت ىلإ جاتالذ َ ردةمماهفتسالاةزهثوكت ناد ء.سالو سن ىفاك اولاقىأ# ةرمدملا

 ملول يقهرسءنامتهنسسانلااهن 6 .سهح_سهذعهللا ىذر رعدقالخ ف ناو زغنب هيتعاها

 ْش ىرمصر عامسل م أوسايقلاىلعد مدت |و ملا ةمسنلاو برعا |هن ازحو مال الاه قاطلامدو مصاهض ةرابل دعب

 منءاودعتف ىأ *«اوراسن# ةرمصمل اوهفوكدلاناترمصملاو اهعضدي زوأىور ورسكدااب
 ىت> هاو راسوا

 || ىلع ىننيام جار سكر سحلاو هلي اسقمو هءاقلتى أه يتحف هل ههملاءا اسكر ريغصل اريسملا لاي>اوذلب اذأ
 || فىأ «انهد# ضعملموضعبىأ «اولا فل هيلعاو ربعيل نامشملاو حاولالا نم هيلعبكربو ءاسملاهحو
 || عملا,دارملا«او رك ذفاولزنن #9 هذخال كرد ودع نعهل | ظفح ةماقالاو لو زنلاب ىأ « مترمأ »ناك اذه

 [|ه«-ك-:فوس وشودلاخىلا عار ريمذل انالرهاظااوهوةينثَتلا ةةمصب ارك لوهان قود_> اولا قوفام
 ١ دحاو لكرك ذوأ ب رقالاودو ةماعو أ وأر خخ نءاهرك ذامىلءراشب نيد# ىأ موملءم اد اولا ةئيصب ركذف

 [|| لعل دبامم ةبتعمااكنمىف أي ساموهبانللد_هاشا نال هل مكستس ملوي هلوطب ثيددلا# نيوارلا نم

 | عاونأ نم ق.سام هلم ِر وهودحاو لك ىأ لاق هبادتأو سو هيلعهللا لد هللا لوسر ٌشدع مد

 || «ىكاوإ# ىسفن ترصباىأ# ىتتءأردقلناو زغب هيتعلاق فا عااكىأالاقةدك د ضس ىفو لب وأتلا
 .[| لسأ هنال لو هيلعهتلا لص هللالوسر عمإ» مالسالا ف ىأ كي ةعيس عب اسل ىف للا للاو ىأ ةزمطارسكم

 ||| نيب و نب ىتآلا هلوقةيضق نك هسا عسسهنال اعراس هسفن لعح ةعيس ن هدحاو ىأر خح نبا لاقرفن همس دعب
 3 ناىأرسو تلقةعسةيقبىأةعستلانه هلوةيدارل| ناو لولا لدن ةعسا|كئاوأ هلوق نكس نماث هنأ ةعمس

 || ماعطانلام لف يعضهيلعرادملاف غب رخو فءوعت ىهو ةيعبس نير هدطشن ىف نأو دعس نيد وىنببلدالا هياور

 [|| ترف ةنز ىلع تحرق هضسن قوءارلا دب دشتو ف اةلاب# تحرق: ىب>» ةمادملا ىلع عفرلاب« رعشل |قروالا

 .[|| حارةامف تراصىأ مفل|ابناحوهورسك-لايفدش عج كي انقادشأ 9 تحرحىأ لوهح ا هيصبىرخأ فو

 || حاصتلا فام لع ضرالا نمت ذأ ىأ «تطقتلافإ هتزارحوهلك أ: ىذلا قرولا ةنودخ نم حارحو

 || بارعالا-سلير فص طوطمخ هيف عيب رهدوساءاسكل .قوهططقش دل ثءار نوكسوةدحوم مب «ةدرب ال
 1 ين ظاهدي دة زوو نيسا| ف رغب يا توسن #9 باطود هةرهغ نم ْئشل اىلعءرثعت ناطاعتلالا ل ريم لاقو

 و لدي ةعيس مستلا ضع. فول ريم لاهو رجعملا مسنلاو د وصملا لو صالا فام ىلع صاقو بأ نبا ىأ « دعس نيد و

 001 دعس

 انلامل_وهيلعهتداىد ص هتلاذوسر عم) عباس هنا ىضتقي ةعبسلاكئاوأ هلوقو نماث انه هنأ ةعبس نيد و ىنبىنآلا هلوق ةيضقو ىسهتنا ة تس

 - قومولعل ا هغيصب ترق: فول الا قادشاكتراصنح ورقح ورقانهاوذأب ناو ىف علط ىأ (انةادشأ تحرفتىت>)مهنويسنأ
 دف اح حالا فلاب دش عج ىادشالاو لوو [هغمصب حست

 دصقرتغ اهللع ترثعىأ(ةد رب تالاف )هتمحانوهضرعرسك-!ابىداولا قدشو نقدشلا عمساوقدشأ ل حر ولاجاو ل.ل قادشا

 يف (ةعبس نيبو ىنباوتمسقف )با طريغب ْىشلاذسخأ ل دقو ضرالا ن مئشل اذخأ طقالاو عسر مدوس | ءاسكو أ هططخخ هل« ىهو باط]
 هةر

1 



 لدداا١

 ىلاثءدعنموأن,ثلاوأاقلطم عاما ةماعك(باسملا فو زغأ) رهطالا ىلءىنتإعال ىترصبأ ىأ (ىتباردتا) دعس كرنملوا
 3.2 : م 9 7 ارههدحوملانوكسوةلءومامضب (ةلمحلاورصشلا قروالا لك انامو لسو هيلع هللا صد # باد نم ) نيعب رأ

 عضتاك ) طوختلانعدبانك (عضيلان دحاناو) را اكل ذةراوحن محو رقتاذتراصىا مفل!فارطا ه(اننادشأ ت-ر:ىتح)
 هتباى صوب سدع قيضنأ هج رئالربللاة.سانمه-و واهريغوا طمخلاةو ن2 فاك ذناكومل دعا | قلن مدعو ةسنل (ريعبلاوةاشلا
 00 ١6 ةلسقمهومههالساب رقع( دساوتب) تراصىأ (تدعصاو ) هش.ع يضل علدب لسو هيلع

 ىنولدود (نن 5
 نمذا:الصلا ولعت و نمفورءملالاتقاا ىفندارانوكينادعمبالو ظفحم ل نم ىلعدح ظذ>نمنا مولعملا نمو*# ها هلا

 فيقوتلارب زهتلا ىفاعم نيعلارمسكي« ةباصءا !فو زغأ# ىسفن ترمصب أىأ 6 ىنتيأردقل 8بناح نمدحاو ىرىفانس الف نينزالا
 ايد اه اهمو ماك الا نعل ل _-تهيلعتلاىل_صد باحتأ نمط اهلخغل نماغدحا والوةيصءأ|اذكو نيعب رالاىلاةرمثعا |نم عاج
 هدامعو ذل اهنال رم لءقوايب وللاهيشي ةرعسل ارمةدحومنوكسو ةلءوم مضب 4 هل .هلار رشا |قروالا» أش ىأ « لك انام

 ناكمنا كلذ لصاو اندحاناىدإ» هرو رك هنن قو هد وصخم ىهوهنهعونرمسلاو كوش هلومظعب رعملك ةاضءلاوداضعلا

 يقر سلا عما امهستمل امهثاورأ هبش فولأملا ماعطلاو فورعملاءاذغا مدعلا::الضفنادب رب ريعبلاوةاشلا عضت اك ع ضي

 نسحالاولاةورع ىلإ /#سو هيلعهللا لص دنا لوسرمهدو ز هئامالثاؤناكوةديدعرد ؟مهريمأو نام ةنس طماناةو زغىفناك اذدو

 قثنكىناداراف صد || تاصىحطبخلااواك | عةرعةرممويطعيراصنا ىلا كلذ لاق مد: ةحةنفح مهيط عد دمبعوب أ باكدرق بار
 ضابترا 8 مالالا لخدفاهنمعلض عضو دقو هةصنوأ ارنا نماواك افادة يظعدكمرصل ا مويلا ىتاأ ملال قادشاكموقادشأ

 اضاترمناكدنمو : متل عمشا لص نلاااهاز ة د دتبا اراشأامىأ كلذ اك ل .ةو ريزءلااهجماو همك اري زيعيلا هت
 ةنقل) كلذك ن ركل تيد انسانا تنقلب انا اا انل اواو ,هلعدتلا ىلصدتلا لور عماو ز غن اك ني عضل ىفامل

 ةسيكلانم ا ا تا ب ب طرح ل ع رلعتروهظ ب اىلاناوذءو

 تاكاذا ىا (نذا ريثك ع جداز فرق بارحب ىئتك الو مولع عسولاعسومن اكول هنال دع قرض ىلع لدب سو هيلعدتلا لك

 تنك اذاوكل ذكىرمأ نيدلا ىلع ةمص-ذ فود نيدلا فىننو رزهب ف لبق مهو «دسأو نب إل تراص ىأ 4 تحدأو إف نيب رانا نم
 مهدات: ىلا جات نم ةدحاولا ةخيسب ىرخأ و عفرلا نون ف زحي :ةط-ن فو بددأتلا ىنععري زعتلا نمةروس كلا ىازلا دب دش وهو

 لضو) نيدلاب راع مم || ىندكةمسللان «ضامر«فةدحومنوكوءاخرسكب «تببخدتا» مال.اارذالصا هيعمل ىءزال ماودو (ترسخو) مهيلعتو مال_-ألافى.سعماهباد“ ابىننوطعيوةالصلا ن_سحأالىابىتنوذمب وب ى أةل بقل ثينأت ىلع عاني ةيئاغلا
 ةسلاو كالذإ (ىل-ع هي لضو» مهيلعتو مسي دأ ااا تنكن ا ىا# اذا ترمسخو هربا نم تءهرحدقل ىانامرحلاو زارمسنا

 القا ةدلع ةسيك مهعسلض نزلا * ىلع هلوة ىف كىءس لضو ظفلب ى راخعأاتاماو زىدحا ىفو « ىلعإل لطب و عاضئأ
 زاك تولطلا او ىأىلصي ن يالاولاةرج ىلا هياو.شواوناكو ىلع ل ضو هلوق دعت هاو رف ىراضمأ ادازو « ايندلاةا لاف

 كرا اوكار ىونيدلا ىلع فر زعت م عمت ىف عقو لري ملاق ةياعسلا|ةباشولاوةرمص.لاب اريمأن اكن يحهنعهيلا اوك 1

 ناصّةنل و دعنلاو سأر ونيدلا داع اهناب انا ذب نيدلاو مالسالاب ةالصا ان ءرمع ىببطل لاق مالسالا ىلع ىفر زمت ىراخأا ةياور
 ءادتهالامدعو الدم 2 حف ع ةماعتوب ١ ىسعنبو رج نب 72 دح ى مس ءنبنأوةصاندح راشد نيد انئثدحإل مال_سالا

 الا دلل 3 قولا خفي ةماعتولاونؤنلا طبهماعت نب دب زيي ىغملا ىن عع اوهلوالا واهم: هه ىو لصالا فثوذلا

 ا ١ ماس رشوإل هآوقاذكو ريغصتلاب« ريع ن دلاخ تمم لاف نيتصفب «ىودها|9 هقثَة داوس نى سد عدس

 8 نيد#ان) رحاوأ ف ىا« باطلا نبرعشمب الاه ذكى أ «الاق زل فم فا قفار مضب (داقرلاابأ لي ةل يم مهم

 "اا ام)ا ضرأ دالب ىفدأو »اه دعب أ ىأ « برءا!ضرأ ىبهقأ ىف تنك اذا ىت- ب ركسءل | نمىأ « كعم نمو تنأ مايجري )| قلطنا)رع أ (لاةد ىرد ىو واجبا سان دوكروتسعب نب «ناوز غية نعل هتالخ
 ' اقتفالاىرملا اوهحوت ىألادقالا نم ضام لءف# اول .قأف 9 كريس ةءاغاذ هنا ىنءلاو برعلاضرأ ىلا اهب رقأ ىأ « مهقلا

 هل جرخةعباسلا نمهنوم ىل .ةرمغت لاعب هقُب يذلا لاق( ىودعل اهماعنو.أ ىسعنيورعنب د انث)هعامدا هل جرخ نمتثامهنستام قثو ش
 هجام نباو ىاسنلاو ىراضا| هلج رخ ب وصل |ىفدرك اذ مهرو مرض ةىرصبلا ىودعل | ارغصم( ريعنبدلاخ تمع«لاة ) دوادودأو ]نم
 باطلا برع مبالاة ) هثا اثاآ نم ىرمصعلا ىودعل |ةففَش ف اةف دم ءومءارب ( داقرلاابأ ) هرخ 1 هلوأةمهعارع مه( اس مق
 ةحراخن ناو غواوطتناىذلاوهوةرمص.لا لزت نم لوأ نيترجحلازحاهواع دق لأ بوصل رباك أ نم ةمّتع وناشطعك (ناوزغنب ةءّع
 اهتياعواهدعبأ ىأ( برعلاضرأ ىصقأ ف متتك اذا ىتح) شرحا ن م(كعم نموتنا ىاطنالاقو ) س دع ىنب فيلح ىزا لاس هوبا
 بيسوعيلا قالطنألا,رعمهرمأ ىذلا للا ىلااو هوت ىالابقالا نمهعم نموةمتعىأ (اول فان مهلا ضرأدالب) برقأ (فداو)



لطن ىلا رمي ب حا ص لح رآاَدن اهب وءاملارمسكم(ثانتن طب هل اوالا)
مان ةناطب) َِن وخلا ةئاط كهنة قثامقد ريش تلا ودر ومأانافخ ىلعهع

 1 هر

 دقو ريدةتلاولالاوداسفالا لاءخلاو ه|احداسفا فرصقتالىأةدحوفةحوتفم مدع (الاءهول أ ال ةناطن وركشملان عداهتتو فور عملا

 -. .٠
 ىءم نيك

 4غ ىفكي الربا فوداسفلا ىلعتوكتلا

 هناطيو كلاا رينلتا

 نمو)ناط._كاارشاا

 لوم اةغيص» (قوب
 ظفملاىأ ةباقولا نم

 (قودةنءوسل اهن اطب)

 ناسحالاهءؤو طخ أ

 دجون | لعفلاءف مضلل
 سأال هناودعولافالاو
 هن دعو اع هءلاطبنا

 نيد هلدوعوأ ارييدتو
 ةددعتمءا.ثأ نمءافولا
 هماركحاف هدا 0

 ام-ال مهتلادكانو

 هءتصولاو ريشتسلل

 كيع اسال ءافعضلاب

 هريعل هكلهنم جرخ

 تحاسلائتمزارحو
 نمرسوم ا ه.اص ىلا

 كلذريغو ملط ريغ

 سماخناثيد_ملا «
 رعاذت ]دهس دح

 دلاجم نب ليعم#ا نبا
 نعولااذت د.ه_ىنبا

 سك نعرمشد نب ناب

 تمو»لاق مزاح ىلا نسا
 صاقو ىلا نب دع« س

 ل-جرلوا ىلا لوقد
 ةقارالا نم (قارها

 هس ىفو هدئاز ءاهلاف

 مالكلا قمسو قاره
 (هللال يمسفامد) هيف

 رفنفدعس ا عمف معالصاو ةساو باعشلا ىفاوم هذاوملصاذا منع ىلع هنلا ىذر ةمادصل|تناكمنا كلذو لرش اوه ة صن نه

 ) رشلانم:هنوكى ىفكي هنأ ىلغا بنت مساع ريا ةناطب فواذ ممانهربعوادهج كول آ اللاقيف نيلومفمىلاىدعتفعذملا
 ةناطس دارب نأ الاء|ةلخنا ضءب ىف ليءاسنالا ىفع ىحالاذهو هيلعُس م لاو هبرمالاالا

 ١ فال ىهوبوثلاةناطب نمراءّدسم لبرلل صاادنا بحملا ىهوةناطب هين“: هلو أر مسك «ناتناطب هلوالا .

 ةلذادىهوهتصاو ل+ رلاةناطبو * نود نمةناطباوذخت الاونم[ن يذلا اهمأ ابدع ىلاءت هلوذهنموةراهظلا

 هرارسأ لح رلا هفرعب ىذلاوه ىواضيمل ا لاقو هياهتلا فام ىلع هلاو-أ فهر و اشد ىذا هريس >اصوهرم ١

 حامعل!ىقوراثدسانلاو راعشراطنالا ل سو هيل عدتلا ىلص هلو5 ف راعشلابهمشاك ب وثأ|ةناطب همشم هنهقث

 ىأ#«هولأتالةناطب ور كشملا ن عداهنتو فور عملاب هرمأت ةناطب 9 كصاوخ نم هتلعجاذا لج رلا تناطب لاق,
 اوددتن ال« ىلاعت ل ةهءاعلامدلتالاخدا نع ءة-فرمهقتالوأ هلعنيداسف نم ىأا داسف ىأ الاخ هعنمتال

 نياوعفمىلا ىدعم لممتسامهيفرمصتاذاول أي رمالا ىفالأ لاقي ف اشك | «الامخ مكنول أ_ال مود نمةناطب
 الواصعن كءنم أ ل ىتهملاو صقنذ اوأ عنملا ىءم نيمذطت ىأ ىبعضتلا ىلعا ده لول 1 الوان لول 1 المهوق ىف 1

 يءوسأ اهناطب » ظفحي نمىأ قيقو نم لوو لا هذي هدو قرب ن مولي ا دوم صن ,
 اك نم همذدارباماهيلا فاض, نا ىف تبلغةحوتفملا رأالا ف عديل زيك يل نار زا هيفف من

 وسلا ةرئادوملع « ىلاعت هلوقريسفت ىف موضعب هركذا ذكرها بر لإ كو قرت لو ريقي وسلا *
 اديبا اق هراكملاوءاوسالاعبجوأداسفلان  ظفح أ لوهجم ض اير : !لوفامأو ولو ىأ «قريقو ||

 : ١ هن ودةوالاد>أ نم ح-ةمام سو هل عدللا ىلص دأ أوقرماة زوق هللا

 زم ونيسا |حتف#

 : ةياورات2 1 مسيتوكل رسلاركذ مدع
 يرمانالف لاف هيلع ىنناعأ هتلاناالاىاداولاقهتلا لوبراب كاباوإ مر 0 0
 ديعس ىأ « ىلأ ىثد-ديع_نبإإل مالرسك مح م عم مذ 3 ؟ك.ؤام لعدم وك هدحرلا ريال

 كسفد د_-وهرسكر هد: قام ىلعرشي ناو دوةرتكف هدو ف مهدحوع *« نام نع
 ىث دحإل همه نو

 كلام+ ة- ١ صاقو ىلأ نب دء_ستمد«لاق إل مزاح ىلأ نب سدت ن عدس ىفو م زان سدق
 بيهأ نب

 قواوةيقحت مدقتوا وكس هس ىفوءاطأ حمفب م قارا ل>ر لوال ىلا لو دال بيشو لل قو هز ٠-لا د

 ناسا نباداو راك رمش اهصمصت نم ىأ هللا لييسىفامدال ب هوفارأ ىأز ههالد قاره ىرخأ
 رفن وها هبف باعشا امه العب نوف ساوناكو ءاؤذهسالا نهةاع ىلع مال_سالاءأ دب !قاوناك هيارلا

 الجردعسبرضف منيب قاقش ادتداو مهولاهف نول صن مهو نركرم ذم م ياعروط كم باع ضب ف مهنم
 ىنملاهرك ذادكب رعاانمىأ :؟ ل-رلوال ىلاو المال الا ىف د رأمدلوأ ناك_ذهصشفرجهد ىمحلا مم

 لوال ىلا لاق هنأ «#:ءني ملافتيئامفاننالودر لعأ هللاو معالا ىتءملابةءالاه ذه نملاق. نا فكوالاو

 ىلصىمنلا اهازغةورغلرأ نا ىزاغااو ريسا| لأ رثك أرك ذ كريم لاق# هللا ل.سف مهكر برعلا
 "0 اكو روشدرقا اريعدب رب هت. دااهمدقم نمارهش رمش ع ىنثا سأر ىلع ءاوبالا /_سو هيلعمتلا

 نباىأ ثراملانبةدم.عءثعنءاونالا : ا لسوهياءهللا ىل_دىبنل نأ سا.عنباثيدحنمهن زاغمىف

 أءجاوةلفنيرحاهملا نمىأالحر نيتسىف هدة عءاول لوأو هوءاول ل و هيلع هللا ىل_د ىبنلا هلدةءو باطما

 مس صاقو ىلأ نب ده_سجرف لمذا ايومارتفنايف وأم 0 مأ لبق ش تل ند“ اريثكىأ
 ىرزملو أن اكف

 نوكسو:زمطاحتفيءاوبالاو لاتق مهنبد عقب لق لاق ث. تر رباهفلاخو كريمهرك ذاذك هللا لبس مهسن
 بدايه دنءوهني داو ةكم نين لمح هداجلا فو عضوه هنأ سوماةلافوهركذا ذك هب رقدملاب وةدحوملا

 هيلا

 هصش ريعب تحل مهنمالحر دع_- برمضفاولت 2 ىت> مهعينص ممل عاود اعو مهو ركانف نولصب مهو نيكرش | نهرفن علطذا بعد ىف مهن«
 . قاو) هلق: ىلع ىئاودلارفوتتاسم هنال لةذل عقو ولوهللا ل .ء١ىفاسفن لتةنملوأ ادعسنا لةني ملومال_سالا ف قد رهامدلواناك_ؤ هده#
 .ًانارس ماقملااذهىف ماصعلا مهوولواال ىفاث ىهو هريغو ىراضأ ىف كلذ تبث ث راما نب ةدمعه يرسفف (هللا ليبس ىف مس ىر لحجر لوال
 انآ ةافرساول س مو او مارتؤ برحنب نا. ةسابا تافني رحاهملا ن منيّتس ىف هربا نمروشا همن اسم س أر ىلع لاش عسب ارى هثعب ىناعسملا



4 
 .نارحال ىنالاو ركذللا ىلع عقب (مداخكل ل ه) هسفن هتببةمدخ لو تنهآزال (لسو هيلع هللا صل لوس .رلاقفارلك افاويمهاناف) ٠

 هللجيالوريشتلالاحةناعب 15 همزل فانيمأ هلعحةروشملاه:ءبلط ىذلا ىأ( نةئمراشتسملا نا لاقف كرتخا هللا ىبنايلاقف امهنمرتخا لوهيلع هللا ىلصلاةذ مثيطاوب أهان افثاانام سدلنيسأرب لو هيلع هنلا ىلص ىبنلا ىاذ) لك الا مات ادعب فينمأ لن سينا فيشلاب ىنئاللانأ ىلع ليل دهيف (اننئاف) نوكسفمتف» (ىبسانان|اذافاقاللاق ) ضئاخ- لاعفالا نم هذوخأملاريغلاءاعمالا ىردت
 0 8 أك لدم وهيلعهللا ىلص ىينل !لاقف طاهضعب ىأ اهنمىأ ى اواك افاهم مهاناو 9 ة نس غل : ملام عملا دالوأن 4 8 طم 0 0 22222 27777 ل سل

 لايت" اسصو ا:.مأ م < ىسانام | اذاق لاقال لاقل هسغنب هدب ةمدخ يطاعتي وهوم تب مر لاوس ىل ءلماحلا نال بئاغىأ 6 مداخ
 2 !١كلذ م اىبأل سو هيلع هللا ىل_هىيتلا ءىخل ىألر ولا ةغمصد «ىناف» هد_ءوب هنأذاكمو هنأ بح ىل# مز ءشمد» ىلعتوا امال_ءاكالذ | دوج وهمرك لاك ىلاءاسعاهيوانرم حاف مناط هي راح وأاد,عىراسألا نم ىبسمىأ نوكسنعتفي

 (ىلسيهتبأر) ليلعت 0 ياو هلضفو هبدأ ن حو هل ةع لاكن ما ذهو ىسفنل ىرايتخأن ريل كرابتخاناف ٍ (ىنافاذهذخ) هلأ تنأىأ «ىلرغخا هللا ىمنابلا ةفإلادحاو ىأ « امون هرتخا لسو هيلع هلا ىلص ىينل الا ة فل دعولا ىضتق# فن نمدلاو ةمحاوأ | دصقلابوأاقاةتاكأ < مثيطاوأ انافل هلبقاسادي؟ أت 6 تااناموعمسدل 9 نياثانب ريسأب ىأ نيسأرو
 رن كس اولا (ييفارعط اود + وهدان عمجامنباوةأسمأ نع ىذمرتلاو:ربر هيب نع هب رالاهاو رنؤهراشتسملا|[| راشتسلل ىن.ب هناهسيف 0 مءاجلا ىنفارتاو تغزو كونا داك ميم تت د_ترهو لوخقملاةذمصب «ن وم راشتسملانا ل-وهيلعأأ|
 ملا | مسالا, ةمسانملاو ثيدحلاةلبحلاالا,ملاترمثمطوقن مىأرلا جارك -اةراشتسالا م هسفنل عناصوهامع ريشيلف ||| نوكرل نب رمالاد_.دا.' | يشتسااذإهل ص ىلا مقذاز ةق- !عنع ط وألا فو رمش ءاشناوراشأءاشنا دازوةرمسنعريبكسلا ف

 ركتااوءاشمفلا ادام أ ادا ىمرأ ى# ىضوتسان موت امنا ىلع اةطع بطاخخ :رمأ جانو ءم هب صوتءاوإ) هرايتخا ||| نع ىبهنتةألا_ ملا [| كعلبادو ه + |فو مذرلا نون ىةاوطا ثءفلانعىسبنتةالصااو ىأ «ىلسر هتب أر ىافإط نيسأرلادحأ ىلا تادالسس هتاأو |0415( افاق نحو ..ذادكب رتننلاتوع رأوا ا زادقلا ةيرعست ىلع مك ع جداز فرغ بارج ىئتك |ا-لو مهيلءءاعراشأولو هيف مدخلا ءارب اع هيلعريش. نأ هيلعف هيأرب ىشت ءاو هنعثا | ند ىلإ نسمالا || هتةكسد عضد ثيحنمةلالداض ىأراذراشتسا نمنأ ثيدحلا ىنمموناتخل بجو هروشملاوةدوشلاا | *:ىلأ نوعأ || م
 هئفاكو هنىدصو لقا ||| نيسلات اق فورم ابك سفن نعل ةعضنلاوةيصولا ب لطا أل يقر فو رءملابهنأش ىف ىتيصو ل مقاىأ دحأ ||| (افورعم هب صو:.-او) ||| نيس و لّقاذا ىصوتسا نم هنارهظالاو كريممرك ذاذك افور عم هظعو فورءلابهرمىأءاملابىدعوئشنأ]]

 سلافورءففورععملاب ىأ غانا نيا فاشكلا «نورع#تسا اوناكو# ىلا_ءت هلوةىفاك لاقو ىواضيبلااهراتخاوهْع ايميلطلل|
 00 ل نورصنةسب نوه 2-2 ىنعمن أ ديآلا فر وط ألا لوقأ بهعتتسا ىف نيسااك مويلع حتتفأ |موسفنأ نم نول أ
 باو 1 انكايمال ومنع مباكلال أل ءادعأ 0 هرعل | كرش تافم#ممادعأ ىلعهللا نم هرمصتلاو حمفلا نويلطب ىأ ْ
 م ا اي اه_:ءبلطتواصصثْك فن نع هيدرحت ىأدب رصأا باب نموه يبطل لاقو ماء ابحاصءرك ذأ

 1 ةطسن قوانور ءمءاصتتساىأ ف وذ رد هاةفص هنا ىلءوأ ضفاملا عزن ىلءافورعمباصتنامهنريدتاو
 «م:يطاونأ قاطناف# افو رعمد..ءلابهل موهيلعهللا ىلدىبنلا ىدوت_اىأ ىذا اةفيصن ىموتساو |

 - 1 يضش 9 8 6 3 1 - 2 9 . -! ..

 نأ والتلال ” ٠١ ||| ى «تنأام هتارماتلاقفل_سوه.لعهللاىلاههقلا لوسرلوةباهرب_تانهتارماىلا# هيسهذقىأأ

 هنسيوزإ دارمال لا || تفس ىبتلا» هتف ىل< هضلالامؤو رصاربىا« خلاف تنامي ورا ظ
 و 0 -

 م وهفلاتط مثيغا بال باطختاوقاتعالانم (هقتمتنأالاط فورهلانمىا «لسوهيلعأ
 ه-عرف قيتعوه قحلاوهىذلا هل قام بدسف ىار_> نءالاقو قوةءعمىا* «ى.تع# وهاذافىا ْ
 ل ءاذكحريللاىلءلادلان | ثيد_هلا ىف مصدقو ه-ةةعىفامظعا تاه نانامال  ءااشوقىل_عأ
 نباهبح رصا_مىلوأ رب_لا ماهباو ةيضقلاب ري_تأ امدعب ىأ 4 .وء.لعدتلا ىل_هىبذلالاستذإ»

 ىبنلالوقباهربخأف )
 سو ه..لع هللأ ىل_-ص

 7 0 ءارمألاو أ ءاملعلاو أ ءافاخلا نم ىأ «يةفيلخالو اين ثعبب لهنا نأ ءأ هللاو مثيلا ىبأ ني بعت نصرك | هنقلاقام قحماانألا ٠ . : 'ج 1 تنام هنأرما( تلاقف

 هقةعفاميظءاسس ا ناباناذبا اهوق ىلع هعرف (قيتعوه) ىو هىذلاتلقامب.س(ةلاق) ىبمااهبرمأ ىدلا فو رعملاهبغلمت ملى تملاادعاممتلعفامهمم تلفول ى' ( هقتعت نابالا )هب كاَسوىذلا فور عملا ( ىف - لياهت - ؟8)
 قتءلااهنعب دست ىلا هنأرماهل اة ميم اولأ هرب خان ىأ لا ةف عصأ ىهو مسن ىف ( ”) هلع اهكريدنا ىلع لادلارمخ مصو هباوث ىفةكر 3 9

يغ نءالضف (ةفملخال اوأيدت تعبت مهتناناالسو هياعدتلا ىلص) لاقف
 اه ر



 (هنءنولث_تىذلا) ممنتااىأ(ميءنلانم) كلا ديك أةاريملاوادت.!| نيب مسقلا طسو وهدي فمن ىفو هتردتب (هدب ىسفن ىذلاو)
 نءدكمو نلثستا «ةمايقل امون» باةعاهم اروبا س>-اهلالح 7 آعضرم ىف مالسأ ا اه.لعهل اوةارط اناذ_هل اروح اةغمص

 ظ ٍلكتادارملاوةمساحصو عب ولو عد رغتلاؤسالاهغابساب ةماركلاراهظاو !وينانتمالاو معنلادادعتوأو كش ىقكما.قل انعىأ يعنلا
 ةعاطل !ىلع هين اعتاو ركسشل | بح او ما له لسا هد نمصااذاف المأ يح ووهلج نم هلان لههيق ناكىذلا همعن نعل كسل دحأ

 فكلذول و هملع هلا ىلص ىنطسا ارك ذاساو يقلا نباهرك ذهفرمو لحمنعيهلاءااو 196 هحارضسا بس نءلازسلوالافالمأ

 . 0 مه هو م ل م م 5 ّ اثااو نياك “<
 ٠ ميعنلانعذئموب ناثسنا مع « ىلاعت هلوقىلا هراشا يةمايقلامونهنعنولأ تى ذلا مءنلا نه 1 0 0 1
 هد_ةتعنىذلاىو ونلالاقو ضايع ى ماعلا هلاقام ىلع هركشب مايقلا نعل ادارمأو هن منتيىذلاىأ 5 0 27
 ةياورقو ةدسامتو عب ون لاو ءالاهغاسساب همركراهطاو نانت:مالا,همالعاو لادادم:لاؤسا:هلاؤسلانأ دنا 0

 اموعسشاازاو هيفو يعنلااذه مباصأ ى-اوعجرتلممع وما ك.ةويب ن مكجرخأ ةمايقلا موب ميءنلا اذه ُ 5 0 9 . . ا 7 , ِ؟ 9 .ه 8 »0 |نعنلئستلءد_ ىسفن ىذلاوا٠منعدشل ىنررعو كيال _.وءيلع للاى هلاقاو ورواوءبشااةلسم || 1و ل يع
 . : م هردنق نيدقتعملا نيحاتمتاناورخالا سني و ندملا ل سكي و بلغلا ىب.ةب هنال ةموا دما ىلع وأرمتع ه عش ىل ءلو < همذ ف درو م 0

 نعاومرح ناو مهنأي
 ليلقلا ىلع قطب سذ- مءاوه لب عمم سدا بطرلا نأ ىلءل دب فصولاريك دن # بيطبطرو# هلوق || زر ء 0

 -. - . . مام ل6 ع 5 00016 تاانعاوقتاو

 |ءاموإ رسالاممت-اةإةلوأ هلع بطرلابملغتلوأ ءافتكالا بابن مرمسلارك .ذ كرت ل علو ريثكسلاو 3 0 0 ١
 |ناكودحاوهيلاراشملان امهوتيالثلا ذهن ملديهرحآ ىلادراب لطهلوقن ارح ن !كوقامأو ولو ىأ «دراب 0 5 *
 قالطنالاداراف ىأ«ىلطنافإ نيتهملانمدهب نءولخم الف أش هتماوراةملمسمتوكل رسلاركذمدع|] : ايرظ)

 : ل
 نم لديأ (درابءامو

 نا مهوبال ماه

 ممل

 اذكوةقراسلاةلم-هلأ لءلعتل ا ماقمتماقةلمللاو ردقمأ د:.طوأروكذملاادمءللرمخ دعب ريخ 6 دراب لاطإ#ا

 قاطن دقناكن او ماسعل افرع ا|قفو رعموهام ىلءاعو:_هماخومطمىأ «اماعطمف عنصيا ميا »

 ناىبعشسدملاادهيىناشلالد:_ساو لكو دامو ربا | ماهطأ | سوماقل |ىنام ىلعهغل هك اغلا ىلع ماعطلا

 هناىلع عز دول هلرقهما اري-شناك اقلط مالاعو :هماماءط سدل هنايهملع ضرخعأو ماهطالة دك اف بطرلاوحن

 بطرلان اة فينحوبأ لاق هنا عماذ_هاءفنىدحالاهنعرتج ساب احأو رب دةفرخ آاماعطرب د مما لاقي د 1 0
 قاعتهلوقهبلعل دباك اذذلت همك تيامتك افلاافاوءاودنامرئاوداذغبطرلا لب ةك افباسيل نامراو | "دك مسلك د
 صاخلا ف طع ل..ةنم هنوك لوحا زاوةرباغما فطعلاف لضألان اىلعءان «نامرو ل وةك افا رمق« ل مالا

 هيلعهتلا لص لعل كريم لاق« 1: نحذنال ل وميلعهللا لس ىبنلا لاقفإ» مارملا ةقيقح لع هللاو ماعلا ىلع 0
 ءالذهللاقفةاش مه حيذي نأ دب رب هنا لاوحألا نئارق نم مهف لسو نار جرح

 أ للا ىل_هلاقف هيدملاذخاف ل_.ه اور ىفو

 قنكلالماح نوكتناب ل.ةتسملا فولو نبا ىأءاردن دشتولاد تغب هي ردتاذ هانا نحذتال سو هيلع 1 لاؤلانا

 ا اهريغب دوصة مالو صح عم نءللانموعافتناءاهلهأ ىلعهقف_ثاهكذ نعهاهناسغاو بولملاو كايام صويا وز 5 ا 0

 قةهاركالب ةفطالمو دارا ىن هنارهاظلان ا ىلع هيلا ىمهنلا اًذ_ههجوت بلل ىهالا دنع نكي ملول م نمو || .انسش0 لل. م
 17 ” انمانه س2 هن يلا كدر يضع طقسأن او فضلا ءاَرك اى:دايز هنال ةفلاخلا 00 ل 8

 انهنادوةغماهالكو فضملا ىلع كلذ ىئاذاوأ فاسل !فاكتىلا جاتحا اذا هاك نال فل الهو ركسملا لعبلا هلدآ ىفالو

 غيض مرك.لفرخآلا مويل 'وهللاب نمي ناكن ملاق ث يح فرضا ماركا ف غلاب ل_.و هيلعدتا ىل صدهنأ عم 0

 «انانعمل عذفإل لعأهشلاو م:ةماا ذه لرصحرو دن عمملاعلا فري ظن م سل نيذلا فامضألا ءالؤ هواعسال 0 0

 ةعيرأ اهزعملادلو نم ىتنالاوهو هداعج امال طاضرانلالهأ
 رك دلانوكسف فب وهو ىوارأ نمش مايد+وا إب روشأ

 نم ماعلا فرع بالبعاضي | ماعط ل .ةامنا ى انيال (اماعط مط عنصيل م.هاوبأ قلطنان ) ه:موأ هيلعاما
 سل هنا ىلعالا لديال هنأيماصملا ض رثعاف ماعطالتك افسطرلاوح نا ىلع هن ىفاشل لال دتسسا لاذ دونك اغلا لمة نمكاذنا
 لاةذ) عرشلاال سانلا فرع ىلع ىرحاغاىفاثلاو ماعط:ك ذل! نانامالاواب رلاىف عرمشا !افرعو ىت.ذبام ىلع سدا اعوذ هماماعط
 نيذنال لو هيلعمللا ىله
 |ةدايزاهتغلاكم ىف ةهارك الداشراىسمنوهف اهريعبدوهةملالوصح عد اهنءلب مهعافتناب هلهأ ىلع قفش ا وح ذ نع هاه بول لاو
 غاي ل زلارك ذ سافك (ايدج )كش (وأ ) ةنس مترملام ليفوروشأ هعب رأاهزعملا ىتنأ باصسك (اةانعمط عذف)هقح طةسناو فيشلا

 هلال ةباورونبا تاذالا نك, اوال جدلان عيبتالماحنركتنابأل ” امراونيلىا (ردتاذ)اث (
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 مسا قو ىثأو ىبأ ءلادؤ لاقي( هم اوهساب)دب دش ة عت و مطب( هيكقن وزد كرش 0 وهقئامد( ىزللم ير هامور
 (مهىاطنام) هلءادنلو ةءادنالاو همساضا'ىثءاطعاريسالاذاقتاهادغل انال ناد. .هبامهوءادنالا نم هندغت ىرخأ فو هبمريكهندقي

 طاحأىأهءقد- 2 اذ !ن إل كاذب ىع# طت احه.لعناّتس في دلل افديل أوهفم ىتهعةل مف هناتس ( هتقردح لا ) ةيحاصا اوأ ةيدعتلل ها

 وهو «.لع سول ءلأءرشنوا :رقمه دم ىأ(اطاسنم ل طسف) ق ئادسهعج واط ى< نك, ناوناتسيلا ىلع ةقيدحلا| اوقلطأ ىت-اوعسوت م
 وهو ل سهفاكق ذعلجناز ازو نوذلانوكسوفاقلا 3 ونقءاخل هلذ ىلا قلطنا م»ء شورفم ىميرشارغك لوعنم اقل ١
 نوحرعلاكلذمهمدقاغاىمطرقلا 14١ لاق(مهدسأنيبهمضوف) مركلل !نمدوقنملاةلزذعبطر و رةورس نم لكلا نمنصُلا
 قف عمام“هف ريعب اوام<ةواهبعفادتبىأ نيعلا بكوءاملا زب هدهدت ىفو هئلثماولجس ليقو اه ”الماذاةب رقلاسعز نمةلههملا ارو_فرمست 70 11 0 ر ].7سئسللسللهلا 3232737777 7ظقصل1لا

 م ملابرتلاىل 4اوضون إف ىدارا فوفادتى أ .عز ب عزت ل _بانءاحو هتاجاذائ دا |تمعزأو اناولا ءب5نالو متاح | «:«فدىنعهتبعز و عفدلا بعزلا حامستا | بحاصلاقودب لا ىاذكماقتسااذا ل ٠ع بعزي لقوا ولقثا
 باطرلاوريسلاو ان 7

 اعءادتالا نالو 01 نوكسف غب هصسن ىنولادلا بدني مي همأو هببأ د هن لهي دو هقدتميىأ 6 سو هءلعهللا لصوت :لا مزعل ٌ
 ةوالمدلان م 7 ىفنملا لاى أو ىباكلا دفهل لوي ىنءملا قل ءادنتاءج] لاق اذا ةيدغتءادف سو.ءاقلا ىفف ةففذلادرسكف
 مسن[ يل "علوا هندقب , هحست ىفو رح نال اقو امك ناك هرمرب نزو ىل عاف فت هل دشن : ىرقواو لازلا د ءاو رلاو

 هللاىلص ىمذاالاقف) ىراسأ كون أب ناو *« ىلاعت هلوق هنمو سوماقلا فرك ذام ىلع هادا ةكمدفناف أ ._.ثىطعأ فيفي هاد امضه عرسأ هنال دعا ىتعمذا ىنءلاداسفل مصريغا..مهالكنار داظلا تاق« دءعباهالكو ءادفالا نم هيدغي ىرخ أ ىفوهيمريك
 سترسل | ع زمانا 0 دو هنم ل.قاذارب_سالا ىدفأ لاقيونيت» ءا ارقلانمهودغتو# م هودافت
 ا 0 00 بوهكدرهلان منيف 0 000 اذا يدفتءادقو هسفح

 بطراس ىح 2 د امص ع مهعم بهذ ى # هتقيدح ماى نام ىنم ةيضمرك موءاادح امهللد+ل ا لاقءاح ' كرو( بكرنماث) |!( يارس تن را« رسل وشال اخجل نضال

 تنتاالهف هيطراتيفكي ىاَى قاطنا ال ام 0 30 طر ا لكىه لاقي ورصتلا| | ل م ىهةقيدحلاو ماركا رك !ماقل هتجالم مدن ةبحا هللوأ ةيدمتلا مار نب اديدرتل ىممالو

 كردأ اذا لذا ارم متفف "1 ا 0 2م وفل بن ع 5 : ا 0 1 0 رورءورسأ]] راب | يا انمتاودءوس فاك نجاننتوت لة كي رضوا ااا
 رمتتينأ لق جضنو م بممعمد 9 27 ىئ اردقم ىلع فو ءموهوءىدرأ نمد دا ارفاو ريح اوهوىقذتل نم تيقنت ش

 25003 رةدحاولا اوراتخغ نات دز ىناهتلا لو سراعلاقذ 9 بعفيف بطرب ىتدرسدلا ن هه .ةام تكرتو ىأ «هبطرنما» | ْ ١
 اهقادناباطرا ةرسللا ريمااو رايتخالان اف ىوارلا نم كشوأواو ريت ىأنبءا ااىدا نذع ياوريختوا» كفنان تتأىا|]|
 تطرلأو 10 1 ألات نمامأو ريت ومدي اورات#وأاو ريت نإ ةعدن فون |ةداعاباو رب 2 ناوأ د ىفو ةيقنتلا ىتاهعأ 1 ْ

 اذاورتسال وت ناميف زو وهباع اوعادّس . لا] ب هرمسرو همطر نم »ب هلوق ىف نم ُمحاغسءتراصافلك :فاكتفامهتد» قرفو عد وذتلل | ظ

 هلا عرسأ 1 ا ةحزمالانالتخاب وأعسم طااءامُدا بس< هرم نم ىرخأو «-.طر نم ةراث هنأ ىلعءانب ضي.ء«.ةالثوكنا |[
 تا 1 ولهمالو هب كرعتمل دعه ضءبعاقب اد_صقهنأب ضد ء.تأ| بج رئامأو اهد-أىلاوأ اءيجام ما! ل1 فأ|| 1

 0 م دقت باءصساو ع ذنح لعب ءأاحنأ ثمل ا « ىلا عت هلو ةاريضحامراض>| بدن هيفو لع هتلاودعب نع 1

 21 نووتشد امريط مون و رين اعده او« ىلاعت هلو نمذخؤراكاهري_غنمامذه عرسأ اهئالذك افلا || ||

 | نب روزا |. وتلاعأ «اذفوسمياعشاوسوتلالاقشانلا ل5 نماورشوإف قاض تا
 حانالا لكباومس عون درظأنوكرو (هرمسوهءطر نم) ريذنااو دخاتفاو ريت ىأ (او راتختن اتدرأ ىنا هللا لو راما ةذ) هدزع ١
 نموفور عم لد ارمتَن موكسف مت د رمبدأ اوضرغلا ف الةخالو رض«. لاةلكميل اريش اك اهب ربت ه يشب مم. ورشا
 : ءاحامو عيشلازاوح ىلع لما ده. دو ىبطرقلالاقاوعيش ىت-لسمةباور ف داز ( اوررشواو ولكأف) ىرطى أر مس تا .:وىرطلاض غلا 0

 لسكومونورمشاو رطب ىلا ىدؤااوةمو خارضملاوأر ك دلاوةداعلان ع هما صد ع نطمملاةدعلل لقثملا مس.تلا ىف هلع هتها رك ى لعل دمام
 حراشدرك ذاذكما ءطلاىلعةرك اغلا مدق7بدنورااظتنالا هيلع شدا رفالاح ماعطأل هّت-احن اظناانهرسسيتانهفيضالةردابماهبفو

 انلمدقملا( اذه لاسر هيلعهللا ىلصلاةف) عوملاةياع ف مضل او هاو رضع نال بلإلهيدقتنوكذو ع ةلوأسملا عزو
0 



  ةيتف ةحوتفم قوش ( ناهتلا نب) ددعتلان م عنامالو 32 وبأىبأة ناو رفكالامهءاو ( ميلا ىبألزتمىلااوةلطناق)
 - همال-|نسحو ملسأ ةتيدملاىلا فاطصملاةرعهل_قبهرتىاشتووفالاو مهفيلسهنالمطبسني لق (ىراصنالا) ةددستم
 ناكو مهاءقمال_لاوةال_دلاا._ملع ريضخلاو ىموم مطتسادقف موف رم لك ىفاشن ال ىراصنالااذ-هلزممىلا م-وقالطناو
 ناو مم. ىنثال_نا ىدتبي نأ دارأ ىلاعتو هناك -هتلا نكلامهذ هم ى دمة ماهت لامج تن اكل ءاشولو كلذ نعي تو دم ىفط_إإ
  ءاحاغاو أني_عمناسناىلاهحورخلرأ نماد_داقمالااوةالصا |هما-ججرخ ل هو ةمالل عن رمشت كل ذاومل«فف ندا نك

 لام ا«فضرءااوقاسفتالاب نييعتلا

 حب لمكلاذاة نغم ةوح

 هللا ىلءالا نودّوعدال
 ناكو) ىلاءتو هناك

 فارشأ نم (الحر

 م-هرباك أو هباصعلا
 سن (لاقاريثك)
 فىطع نم ر_عشلاو

 ءاشعج (هايشلاو) ءةاسهج (ةاركعلا
 (ميخهل نكيلو)
 مداح عج سر

 عملا قيدارملا نضل
 هلن كي ملاذادارفالا لد

 ناو رك د مداح

 هنأرمالاولاةذهودحب لك )

 انلتدعتسشس ىلطنا

 انل قت_سىأ (ءاملا

 انيتاب مرتي نمابععأم

 نا 7 ةملام ةتندا

 مم ىهتلمفو لازنالا
 امهماقعقيلباماهحوز
 ,ىنالا تانملا كلذ لدم

 املامه>او راباب رقتولو

 تعتو ناوهنتفل !نمأ عمهيدنحالا ملاك عامل -هرفر ا.رملع هقحل ةاقو كلذ ناك

 ىلأ نكرم جور هلل هكرحرطاخ لوأنا يمصلا لاق حماطالافهتبأرُ 0106+

 ىو هرلعتلا ىلصهة<فه-ا نم ل ةءاوتفأ سل دنالاءاوةذنادرقأوءافشلا نع قك.سا |لقنو اريقذ ناك

 ىرترةفلارمخامأو اهلك الت اممطل !ىلعر د تولوا دصق ناك ملهدهزنامعزو ميتيلابهترظان مءانثأ وا هدف
اىلعةلالد ثند_هلاىقو ظافملاهنحرمصامىلعهل لصأال لطانقر مفأهبو

 ظ ةباكح نمدوكو رآلا رت دن

 معزدقو لءأ هناح-هللاو عز وأ ىوكشي ناك اذاام فال لكوتلاو د_هزلا ىفانمال لوك أملاةلقو عوجلا

 ةفدمب لأ هنا عولعمو رب رهوبأ ثيدلا ىوارناف لطان معزاذهو ح وتفلا مف لءقناك اذهنا سانلا ضعي
 [|هرورضالورهاظا|فالظ اذهاناق«اهمعمهلملفهيضقلال اردانوكيتأاب وارهنوكن ممزلنال ل ,قناف « ربدخ

 ظ ىبأ ن ءنيعمعلا فتدأ [”ىرخأراسعا !قوةراتراسا ا|ىفباقتي سو هرل هللا ىلصىبنل اتاكممن هيل اهيعاد
 ىفةنوهرمه _عردو فوتو ريم_ثاازيخ نمعمشد وات دلا نم جرخ سو «ماع هللا ىلد هللا لوسر نأ هرب 0

 [|| قاخن اك اذكوربلاهرو نم هللا د عاطف ه>ارخال هد_:عام دفتن رمس.أ اذا ناكف هلهأل هنا د_سان بد
 || نب »9 كلامد_ءاو « محا بأ لزخءىلاال اوهجوتواو .هذ ىأ وقل طناف هناك رثك ألد هسيحاص
 «ىراصنالا# و رعنب كل ةعل.ةوثراملانبرصاعهمهاو بقاوهوةروسك-|ةيتعأادن دشتي «ناهعتلا
 ||| ىونأ ىفأ نعهع بى نام-نءاوىناريطا ادن عدءاور فو مهلا ب سفراصنالا فيا-وهاءاوىعاضوه لدق
 |[ ةوظعةرقنم هيفذ لك ىلعو امش هل هتك ىهو راصنالا نمالح رمل_سم هباو رفقوهددعتمهرضتلاف ىراصنالا
 || منيحاوبأ ىأ «ناكو إل كةّيدصو أ ىلاعت هللا لاقن م هلعو الد ل_سوءهيلع هللا لص هله أ ذاامهنم لكسأ
 أ[ | صاخلا ىلع ماعلا فطع لبق نمو هةرصشل او مسذلا ضعب فدي زو هلة هد_او# لأ اريثك الج رالي

 ||| هو ثاهربخصتوءاشوهاشاوعجو اهمال فذ حةهاشداشلا لدأ بالا ىنفءاتلابةاش عج زمهاب يءاشلاو
 | عملا قنهدارملا سلوةباهتلا فام ىلع ىثنالاو رك ذلا ىلع عقر و مداخ عج نتف «مد_خدل نك, لوول

 الأ همدخب سهحو رخىلا هجارت>ال هناكم ف ىأ « هود ذ 9 هلوقل :ٌءطوت اذدو مداخل نكي لذا دار ذالالد

 بهذىأ « ىلطناتلاقنو# لوزن ةرامعز_س>أوهو# كءحاصنبأ هنأرحالاول| فل هلامع
 بذعلاءاملاسلطبازعتسالا نال ديك ًاتوادم رك هيفو «ءاملا ف ةصخت ضن ىاك انلىأ#« ب نعت

 1 ىذلاب يطلاءاملابذعلا كريملاقو رثملانمءاملا حزن هءاقتسالاو هلداعستسااذا نالفل د دعتسالاةيو
 || ءىح ىءلافابنعمدعأىأ هذعتساوابذعدوقتسااذا مهءام موقلاب ذعتساوةئو ذع ب ذعدقو هنفةحولمال
 ْ ءاملاسلط نال ا ةراشأ هيفف هتلدجلا صاخي درال اولا ءاملا بر شنأ فاشل نعل نو بزعل اءاملابانا

 ١ انيحرمتلاقةأرملا هنأرامف لسمداز وىبععلا ماعم صقذملا منتلا باب نم سدلو امندلا فد هزل! ىنانيالومل ا

 أ[ | مهعقو لبر يثكراظتنا مط ناكر لهنا تملا مثيهلاربأ 9 ءاحتالوأ ءاحن | ىلا ىأ «ءاح نأ اوثملب ملنإل الهأو

 نيعلا عفن «ابمعزب ظهيدعتالءابلاو اهب أ ىأ« ةبرقب 9 ءاذ هلزنمىلا مهتيحم نم هئر ع ب راريس ثكم

 ةلمهما

 هاملاباذه:سال و هاضرتلعاذا اهحوزلزنمىفاهنذاو دمر ةول_تالثد>هتحو زنذاءهاضر لعن ملزنم لو ث دوه ءجارم هيف
 ناوهنناىلع_!ةلاداةءاوهذا لكوتلا فان ال سل |ناود_هزل ا ىفانمال هناو هريغوءام نماع.ط تاطتس“| ىلا ليملازاوج وهمدمطتو

 . ءاحالاىأ ( ميحلاوبأ ءاحنااوثملب ملف) ليمقل اذه نمىراصنالا تسب ىلاهدصقز هءفان:الةرهاظأ | ةكرحلا: هن رىوس قوثود.ءأل نوكمال
 - ةدحوفتلموفةنك اسئازفةحوتفمهشف  (اهبعزب)ةيدعتالءاملا (ةبرقب ) هلزتمىلا ءاحنأ الا ثكمو رااقتن ا هل نكت ىنهد مثيهاوبأ
 لبةأورملا فانتالهسفن هلهالذادنالا ةمدخن | همفوهؤناع ىأ ىداولا بعز. ليسو عفادتن ىأ اعز بعزي لي سانءاحلا ةياهلَممل هءفرب
 ١ عضاوتلاو ىنادنا لاكن م يه



 ةعاسلا كل: فمءاغأ دب ربىددسلاناةويشلار ولا كردأ ىط_ىملاناكسو ه- وفئظاأب هعرج ىداف هياق ملسثلاثدرأز ىأ

 لير ىمششملل ل ىأ( رعءاجتاثءلنلق) ةعاسلا كل: ىف هنمبحتال ىفطسملاناةبالولارون نمهيلع رهظا ركبونأ هلج رخو
 18 هدب يو ركييأكاوأ ىنلالاثبلب ريد عوجر ل_ةحيو ثكمالب لص

 ىتلأ ىأنيقباسل !نيلعفل ىلع فوطعمر دّمم لءف لو ءغم هنأ ىلعبصنلاب ريم لاقرحلا,ةضسن فو بصتلاب
 لوسرءاغلل ىأ ىتا أ ىلعىنءملا بسم فطعوهوأ هيلع ملستااب فرشتأو ىأرملارو هيلع ملستا ادب راوزاظناو
 ءاقللادب رأ ىأ ىنءملابس< هل قام ىلعوأ مسابس مالا نأرهظالاو ها هيلع ميلستلاو لسو هيلعدثلا ىلصدّللا
 باج اهرادقع عفترب وباوثلااهر هقيددعتيدساو لهفىفةددعتمت ادن تاثاهيفوهيلع ماستااو رظنلاو

 ربأ هدنعو سو هيلع هللا ىلص ث كم لىأ نونا |نوكسوةزمهلا حت رعءاجنأ ل ةدحوملا عقب ثيلي لذ
 دبعب هئيحت ىأر مل ثءلب ريمض لعحواموبا|ءاحدقر عوالا اريس انمز لسو «يلع ها ىلصىننل ادنعرك, وأو أركب
 هيرمالرهاظوهو رح نباهدافأ ا ذك اوثملي مفىآلا هلو رب ىالوأ ملسو هيملع هللا ىلص هل ريمذل ادوعدي رو

 رعءاح لب رعى شبلي لفىأث مليا ل ءافلاوهدبر دصلانأ ن مدافتسماردصملا نأ انهرواالا نك هبف
 مفرب دقتلاريصيذا شح اذ أط خر عع ىحت ثءاي ريهض لام أو امهئامز ىف مهناكمر دق ىلع ركب ىبأ دعب اد رس
 لاةر عا .ءاحام 9 ل_بوهيلعمتلا ىلص خلا ىأ «لاقذ 9 هانمدتامباو صلاف رعداحن ار عع ىحت ثءلي
 مياستااورظنااو ىلا نم قددصا |هدارأ امان الودو ىبءاح عوجلاوأ عودا ىبءاحىأ هللا لو سراب عودا
 ملسو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر ل اًءف ظاضد أه و رخو داع قو ريغ هنأف ىلءالا ثعابلا هنال هءلعرمصتقا هناكسف

 مالعقيفوتب ب وللا ب ذات ىلا ءاعاهفومالريغي كاذ طن ىفوع وم اىأ#« كلذ ضع تدح ودقانأو ||
 املاقفرعو ركب لاب وهاذاءاضدأ هرب رهىلأ نعام ةباو رف ملاعتااكلا انوع لالا تفاونو ب ولا
 محرخأ ىذلا ىن-رخالهديب ىسفن ىذلاوانأولاق هللا لورا عوملاالات ةعاسلا٠ذهاكتويب نماكحرخأ

 تاناو رلا ضعي ىفتاداب ْرلا ضعب واضنأ ركب ونأ رك ذع وم ارك ذو رعءاحا-!وأ ناتءضقاس# ليقف

 ًايشلهأ دي لفاعثاح موب تاذ لسو هيلع هللا ىلص هتلا لو سر عصا رباح ءىور واو رلاضعب نمةنوذحم

 امش دنعدحأ ىلءا ل_ىوهيلعهتلا ىلص ىبنل اق لا ةذالاولات د كدنع هلهاللاةفاعئاح ركيوبأ عصأو هلك أي |[
 عصودعقا لاق مز لاق هلك اتا .ثدحت لفاعئاج تحصر كيابأام ل_سو هيلعهتلا ىلص ىلا ألاف فمات هاك 1|
 هنلالوسراب ركم وبأ هللاقفعضومى لسوهيلعهتلا ىل_هىبنلاىؤ رلاق ةرب رهن عىو روسي دحلارعأ |

 مون ذناكهنالعامثيدحلارعءاجلاق عوجلا ىتبرحأ قلاب كئهب ىذلاوانأولات عوبلالاةةكبرخأام ||
 كاذ ىلع ل دءاسمو رارطضالا قد راطىلءالرامتالا هدو ىلءوهامامهرقفنراثبالا لاكتل تالاحلا ضءبىف ١

 اذافامون عوج أو امون عسشأ برابال سل ةذ هذ ةكمءا لعن ىل لصأ ىب رىلهضر عل وه.اعدتلا لس هلوق |[
 نوكل كلذرايتخا ل ءاو ف:مملاهاوركتدجو ل ترك-شتء.اذاوك ترك ذو ل!تعرمضت تع ||
 هللا ىلصن اك نسح دا:_سا,ىفاربطلا ىور ولاسملاولالدا ىتفص ىتدةرنمب هلاحو لايكتلا ةج ردى «ماقمأ|]

 دجل آل ىسمأام قحاب شعب ىذلاو لب ريحان لسو هيلعدتلا ىلصلاقفاةصلا ىلع لد ربجو مولتاذل سر هيلع
 ىلصلاقنهتءنأءامسلانءةد_هعممنأنمع رغسار همالك نكي اف قد وسن مفك الو ىيقد نهةفسأ|

 لوفارسا ءاناف كمالكح معسنمح ليلا لزندق لرذارمسا نكلوال لاق موةتناةمايقلا هتلارمأ لو هملعهنلا ||
 ٌكعمريسأ كاع ضرعأ نا ىنرمأو ضرالانئازت عتاف: كيلا ىثءيف ترك ذامعجسدتبانا لاسقف |

 كك ىمسلحلا لاق نك-اركاشا ىنغلان مل ضفأرباصل اريقفل انا ىلع صن اًدسهف انالثادمعاس:لبلاقف |

 ههتجاطة دش نم لعالم

 عضاوت نأ لد ربح هيلاامواثاد_عانست تعدناواكل مان تم نافةضفوامدذوانوقاب وادرمزةماهت لامح

 ميه اوب أ ءاحنأ اوثملب لفدعي هلوق

 ناشبلب لفرب دسقتلاو
 املاقف) رع ءاح
 لاترسعاب لب ءاح

 (هللالو راب عوجلا
 هنعىل_ةيلءاحهن'اكف

 نا ممالاومرسكمملا

 مف دعب ناك كلذ
 مالسانالحوتفلا

 حتاداعب هرب رهأ
 لدن هستيأورف ربييخ
 دعب ناك هناىلع

 ىقاشإل اهصقو فلا

 مهنال مهلاح ىتيض
 نولُم__سامنول ل.

 توحءاتحم اع رف
 ىوونلا هركهذ

 هلعل هنأابهضارتعاو

 نم عاما هاور
 ىف ددر“ هنال» هريسسغ

 ةليلوأ مونت اذ هنوك

 مسمةناو رؤامكح
 هسستب اور تا ولف

 ددربامل:دهاشم نع

 نمدادرتلانوكعسنع

 لاحر دحأ نمهنوك

 حماطملافلاقودانسالا
 ةتسمقتااهذه تناك

 ناك نيح ةئيدملاب
 هلاهقدستر كءوأ

 اساني وايمن هلاق ككردأ ىذلاعوجلا (كلذ ض عب ت دج و دقانأو رسو هيلع هللا ىلس) ىبنلا ةضطسن ىف (مللا لوسر) لاقف ةفعسن ىف (لاق)



 هح ولااذ_ه نمالا

 انعفرو هلوق ىن-ءمو
 ر-> نع اننوط»نع

 مهدسأ ناك لاق رح

 نمرححلا هنطب قدشد
 فءعءعغضلاو د_يملا

 (عوجلانمهىذلا
 كلذ لدحأ نه ىأ

 هدعفو هلرأ مذيدهملاو

 فصولا درفأو ةَقشملا
 فعضلا ناىل ءاهسسفت

 ديءاراركحتلاك

 عدارلا تءدملا#
 انث)» رب رهىبنأ ثددح

 مامالا( لمدم“| نب دلع

 ىبأنيمدآا ند ) ى :راصأا

 رسكحالا ,(سانا

 اًشنل_الا نا ساردلا
 نم ادياع دانة

 8 هلج يك ةعتساا

 وبأن امشانث) ن د
 كلما دمعاسنت هب واعم

 نبةلسىبأ نعريعنبا

 ىنأ نعن+رلادسع

 كوسرحج رخلاق را رذ

 مسوهلع هللا ىلص هللا

 -ر_+ال هعاس ىف

 نكمل ىأةداع ) امف

 اهنف جو ردا هيداع

 (مسأ اهب الو)
 ةل#لاو ةداعرابتعاب
 وب أددرتوةعاس ةفص
 له هريسغوأ ةرب ره

 ةسسيليل ةعاسلا كلت

 رك وبأ انا ةيراهتوأ
 ركبابأان كلي ءاحام لاقف

 ىأ(ىقتلأت حج رخ لاق

 ةلجلاو لأناس رأ

 ىل ص هللا لوسر ) لاح
 رظناو ل_وميلع هللا
 ( هيلع ملستلاوهوجوف

 مساس سيإب يل سس يمس_ سس سس ل ل يل  سشششسلسلللبا+ب يب شين يللي يمصسشةدشششتد ل

 امم

 ش ادانساسد رغوهفرخ [ىبا# ن ءءدحو لدعم وريفىلا# نع فرع: ناكه:ءفورءملاريغنع هتباو رب

 || اننوطبنعانهقرو هلوقىتهموالاضنأ ف :ماالاقو هجولا اذه نمبسب رغىزهرمااهمفلوة:ىذلاود اذ هر
 عسولا مضلاب ل." ةايصفب ةطسن فو محلا ماب «دهملا نم رغاه:طب فدشي مهدحأ ناك لاقرتجر نع

 حتفلاف هباغلاوَدقشلاىفاما ةقاطلاو عسولا فن 'ةغلاهليقوةباغااوةغابملا ليقوةقثملاستفلاب و ” ةاطلاو
 ١ ريهسفت | اكودو هعضز وح وهلرأ تغب 5-5 ْضأ او“ دهألا ل-أ نه ىنءىلاوةياءلعت نهم ةياهما !ىادكريغال

 ملأ لجأ ن مىأة يثادتاوأ لوصوألة .نايب ندو لوصرم ا دارفاب #« عوجلان .هنىذلا# لاقاذلو هليفا

 هللا ىله هنأ نيعمصأ| ىف اب دما لكشتساو اذهدب دش |عوملا ن ئان هءىل ه- ىذلا فءنااو دهملا
 ىنيقسو ىتمعطبهباورىفو ىسأو عطأ ىلا ؟دحاكت سا ىنالاقذ لصاوت لل اول .ةفاومل داون اللاق سو هيلع
 هدراولا ثيداحالا نالط ب همكح ىف نامح نبك از ومموىئيةسو ىتءءطن برد: علظأ ىفاةباو ر فو
 فرط وهوىازلاب زج لاهانعماغ اولاق عملا نم هذطب ىلءرطادشإ و عودي ناكل سو هيلع هللا ىل د هنأب

 معاطلاةوقىطمي لداواذافهل صاوماب صاخ عوملا مد_عناب سيبأو عوملا نم رجالا ىن-غبامذارازالا
 ريغىامأو ةقءقحةلداوملا نوكتتالفالاو رهطألوالا اوكالذ ف فال ىلع هتمشى و معطد وأبراشلاو

 ةلاح ريغ ىلع هعوج ىل ءةحم رصلا ثدداحالا ل. ثنداحالا نيب علا بج وةك لذ هءفدرب لف ةلصاوملا لاح

 ٠ ىلع كوصالا عاةجاوةاورل' قاغتا عم ى.ساماهنم «ثي داحالا ف تداثرخلا طءرو عوملا ىةحنذا ةلصاوملا

 هفضوقر حى ا دمءفاموب عوج هناصأ ملسو هيلعهللا ىلصىنلانأ ايندلا بأن باىوراماهنمو ءارلاب رخلا طرض
 ْ برالأ نيهماطوهو «سفنا مكمبرالأة ب راءةعئاح ايندلا ف ةعان ةعاط سفن برالأ « لاق تطيب ىلع

 ||| فاك مدن ىهوةندكت ضر ءفرةحن قد ضنا موناكر باح نع عوصأ !ىفام اهم هو « مركماسطوهو هسفنل نيوم
 ْ ماقنقدنمللافتذ هرعهب دكمدهاولاءذ سو يلعهتلا ىلص ىلا اخ ةبلص ةعطقدمتهأ هل ههملادنواكو

 ليهأ اببثكد اعف هن رضفلوعملا ىو ه.لعهللا لد ذخاذاقاوذ قو ذنال مأنأ ةثالثاذثءأو رد بوصعم هئطرو

 ظ هماعهللأ ىلص هنأو لواعملاامف لممتالو :رضدلاكلتنأ نس-دانسا,قاسنااو دجأ داز دحاو ىنءعا مهو ميدأوأ

 ظ رجلا هروصةرمصبالىناهتلاد ماشل | ئافم ترط -أريك أهللالاقذاهثلثرثف ةب رمضا مم رمضو هللا م.دلاق مو

 نادم اريعق رصبال هللاوىفاو سراو عتاغم تءطءأربك أ هللا لاةؤرخ 1 اثاث عطقفد._.ناثلاب رعض ْمةعاسلا
 ىفاهشاو نول ا عتافم تيطعأربك أ هنلالاةفرخ اةيةب عطقنهتلا مس لاقف<ثااثلاب رضمم نآلا ضيالا
 اع وجلاب هات عمهنأ مال اوةالصلا هيلع هين هب هناك” هلأ م رك أ امر ةعاسأا ىناكم ن مءاعتص باو: اررصبال

 ظ في رمش اس ناكل راعوح هب ناظرال ءآر نهنأ ىت-همسجةراضن ناصو هنوق لاك ظذ-رحالاه] ف ءاضما
 هحرخأ ام لسو هءلعهللا ىلصهل عوملا تا. ىلءلدبام م نيفرتم اداس>أ نمءاهمواةنوردشأ ف يطالا هه-وو

 رقلانمايشانصأةظررق تحتفالف كي ذكد قفرتلا نم عمشناك انا كت دحنمةشئاع نع هص# ىف نامح نبا
 جمصلابحاصىراضأاىام ليهم« نب دتانث دحإلل هلو ةد ف :صملاهاو رام اهخمو# مسدلا ةكر حت ىهو ل دولاو

 ريغسصتلاب « ربعنب كلملاد_عانئثدةب واءعونأ نامشا:ثدحال هز. هطارسسكر #« سابا ىلأ نب مدآ انثدحل
 قىأ اهب جرخمالةعاسف لو هيلعمشلا ىلص ىبنلاج رحلاق: ر ردهىلأن عنج راد. عنب هل -ىبأ نع

 ىفهيلعلوخدلابىأ« د (اهمقءاقلب الو هلو ذا ذكوةعاس ةفسص دل لاف هيفج ردنا هتداعن م نكي لتقو
 هيلعهللاىفص ىنلاىأ# لاقف طه ورخ دعب ركيوبأ هيقلف ىأ 6 ركون أ هانا هنداعرا .دعابهناق المو هبرتح

 قددصأ اةداعنابءاعاه. فوك ركبابأابالب تقولا اذهىف كلرض-!ئثىأ ىأ ةيدعتالءاملا « كل. ءاحامإل سو

 ىقلأىل_هاىأ *«قاأ تح رخلاةذؤ جر نيالا جر ذي ناكر ل ثيح ىنلاةداعقفو ىلع تتاكراشبأ

 هيلع ملستلاو ههحو فر ظن أو إف لاح ل لاو كلذدم رأى أر ح نب لاق لس هيلعدتلا ىلصهتلاكوسرط
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 لاه اونأ(رصننبرادانث) هد هلجرخد :رشاعلا ن«ىودص فاوطتل كلا دمع نب (دأن زيان شادعان:)هكطىبأثيدحشلاثاا ٠
 ديزي نع) هنماثلا نمقودصديع وب |ىرعصملا مهالوم ىودعلا(ملسأ نب لسان: ) رخآو رخ آراسب مهوةعاسملا هل جرح ةعبارلا نماقث
 لاق ءرلط ىلأ نع سنأ نع )لم املا هلجرخشامعااىفدرك ذنممهو وهنس أ :الىرمهمل !قارولاىدسالا( روصنم ىبأ نبا

 هللاكو سر انك | م صصص ص
 سو هيلع هللا ىل ص

 عفرلا (انقر و عوجلا

 (انيوطب نع) عضولادض

 ىسمأ ام هتناولاغذ باه _بوهيلعهلل أ ىلص هنا نسحلا نعىطايمدلاىورو رمان معسسشب اريعشلا نم

 هتمأ هنىءات. تأ دارأن كساو هللا قز لالالا ههاقام هللاو تايب ةعستلاهنأو ماغط نم عاص دهم ل آىف
 احاو زأ ههانعتمامىلا كل .ذعن دال « ىلاعت هلوةا رك اشل |ىنذل نمل ضفأر باسل اريقفل انااوفرعياو تلق

 نع وذل: : ىو || امندلان مهيب ناك ةثئاعزع_مىو رو «قيأوريخ لب رفز روهمقمهتفنلاندلاةايملاةرهز مهتم ||
 "نعال شاناةشكاننرطرأ | *4“ فن رايسانثدحداب زىبأن بهللادرعانزدح# ثااثلاثودنياوالاب اصافماعطا اوءاسنلاو بيطلا
 ْن هان اه مو 0 تتح ا ولك . 3 1 3 .. غال 0

 لكمفرىأ ( ر رح " لو_سرىل انو كش لاق ةحلط ىلأ نع سن أ ن عر وصنم ىبأ نبدي زب نعم سأ نب لوسانث د9 ةيتحتدب دشنو

 دودشمرح نع مهنم || كقالانعناىيطانءالقن :اريم رك ذ « رر نءانتوطب نعانعفر و عوملالوهيلعمتلاىلصدتلا || ١
 افثك اننوطم نعام نو انه فود_كثرد مم فص. اثإ اوكا | ىب_ءمنيوطتي انعذرب قلعتم 1

 زو<ولاق كلذيم,معريلاددعترامتعأب ل هنععفر دحاو رح انم لكدا ىنءاازر حر تح نعارداص

 ص*#وهعو>دت_ثانمةداعو الدب نو ءفاننوطب ىلعدو دشمر ىأ ع وذلا ىلع رح فريكشتلا لمع نأ ١

 ل-هأ ةداعك املع

 وأب رعااوأ ةضايرلا
 تلخاذا هدم الدأ

 ىئرتسالث مهفاوحأ || 4كيقاعلا_ةث الدير نعبرعلا دز نب الاقو فتننالٌاو لدق هبلص هن موةّيل هنطب ىلعار دش نأ هنطب
 كاان طرلا نالوأ فذح فطع فرحا:ه اد نا معز فرح | لاق قراخ نس نع« و نع فشكد زلوقت كرا اة داعأب ا
 نءهسحاص فعش || لصفتمرخ نع ريدَمَتلانامعزاذكوني رح لك نا اذ ةنمح هثاهنال ىنعملادسف. اع رلب هيلا جاتكريغ ْ

 هرهطس وقتا مايقاا || حصبالف اذه ريعضالو هذم لدمملاريهض نعول اللا شالا ل دب ليقام حلوالاةةصري الار افرخ آر نع |||
 عند وأ نكس هنالوأ ىنمملاىد_م هرحىف رح قامت نأ نماضن أل يقام و رد ةمانه ريما نافا يلعدو د_ثدرب دقت ع وفدملدلا ا

 نالع وملالأوأخفنلا ررةموهأكح ور املا ين ف«_:ملد.لانال د_حاو فرح ىف نيذرالا ني هنابدر عونمدحاو لماع |||

 هدشنمعوجلا بلح
 هيزرغلا ةدءماةرارح

 ماعطلا نمت 'التءااذاو

 رهظملاب>اصلاق « نبر ح نعهذطب نع سوما عهتلا ىلصوتلا لوسر عفرف لل هانممو هل < ىف هانعم م |

 هنطبر دتشد هنطب ىلءارح طب راذاف كرا اهيلعقشفهواعمالزنب الثلو هنطب ىرخ_بالركةنطب ىلعاردك ١

 دايخ كلت تا ءوهملع هللا ىلههللا لوسر ناكسف نب رمح هنطب ىلع طررب دشأ هعوح ناكن موةكرملا هيلع له سفهرهظو ١

 هنع تل اذأو ماعطلاب قراهزالا باص لاةوارح مهنمدحاو لك طبرونب رح هزطب ىلع طبر ذهذاب رمد دشأواعوج مهرثكأ
 ثدبلاةيوطرتنلط | طرز هدأ عاحاذا اوناك ةعبشملا عمت ةنيدااناراحا ص كلذ نااهدحأ كاوقأن طيلاىنءرخلاطبرأ||

 ناسالالاتفنردوسوأأ +. 1 لاي يس لاكو غرام فلا كبت دو دست هل لاعت نا
 0 رد وح وأ رمز نإ لاتنميضعب لاقو هتراوحو ع ولا نكست ةدورب هفىلخىلاعت هللا ناكو كلذ نمارمج هنطب ىلع |

 تمضااذافةرارملاكلتب ملبعأ هللاوالاحوالاق ريصلاب وه هتمأرم أو ريصا ابرسؤد ملسو هيلع هللا ىلص هناك ارحل ءنىلء طيراريصأاب

 ءاشحالا هد لا ىلع || نب رح نع بوشلا عفريدازأاممالسلاوةال_سلا هل هنافلوالاامأ ماقتل مطصنالا هالك نكمل ةلريمه[ة: ||
 ضعءسملالانكسفتدنأ | .عوروبا ذ_هنا عمرا ةدوربب هترارحو عوملا نيكستبةيلستل اهيسانيالفدشأ هعوجن أ ىلاةراشاللالا |

 ناكامفيكونوكساا [ارداص لسوهيلعفتل ىلص هلءنوىوزءمزا هنالف ىنائلاامأو ةداثملاهذهم رح ةنيدملاف فرعدلو ةداعلا

 رابةعابرجهلارب كتف | ةلوذثمتمادامةب زير غلا ةدعملاةزارحنال عوجلا ملأ ضد نكس هنارخلا طبر ةمكح ل ءقو قءقحرخت نع
 مفرف) مهنعرب ل اددعت مضل مدادزبو ذ-ةيحملاتلا ل_صصقهرهاوجو مسجلا تايوط هرب تاْعَبْسا دفن اذاف هيةرارملاتلقماعطلاب |
 هيلعهتلا لصهللالوسر || ' للا ر_*نادغف ىسبتنال الا ل ةءفدو منا ضءبدم-<ذ_ة:.-اهراننافداملاو ءاشحالاة دعما كأ |

 (نيرج هنطب نعلسوأ | قناسلا ثيدحلا ىأ «اذ_هف ف نصا اىأ « ىسعوبأ لاقل ل عأهتلاودب زدب زاماكف عودا ملأ ردق ىلع
 هدنع سيل نأهبحص ملعبلأ | ىرطلارئا نمالدحط ىنأ ىد رطنمةئ_كانهتبارغىأ «ةحلط ىلأ ثتدحن مب رغشيدس-إلا

 7 هنأال ملعب رئأتسام .- .٠ - . . . ٠

 ُتدداحأ راكذا نم نامحنب اسوأ هكلسامىلا أعل مالو لب هر ورمضال هنا لمدرب رقتلا اذهب وادح ولا نيّتم مسا نس>ناك ل ءالصأ
 نبا ظافحلا لضذأ لا ىمتفرازالا فرطوهوىازلاب زا ىهاتاةباورلاناو روك د |لاصولاربخنةل طاباهما هلوة ىو اسأر را عضو

 نمال ةهلط نأ ىتدرط نعةئشان هءارغىأ ( ةحلط ىأ ثيدحن مسي رغ شي دحا ذه ىسعولأ لاق ) هيلعدزلا نم سانلارثك | دقو رك



لاىلءلآلا قالطا هذ »و موهط عب لاك «_سقت ىلع مهوب قمضلا دثع هكأب عطلان رو اقرأ ظن ودب 1
 00007 جاوزا

 . دعبارب_خهلعج و لاح ( دقوتسنام) ىلاعالالو مما هرك ذاع ىلءاقافت :1هةذخملا ناربخ ىف عقاولا لءفلا ىف ماللا مو نلاثكما سا. ةلاو

 .الاىرخأ وهملاو رملاالاةباو رو (ءاملاورملاالا) لوك أما ىأ( ودنا) هلوقةنت رقد خمطال داق رتسالادار ماو( رانب) دعب ريسخ

 . انهلوالاو هري_هلالوحام_صلزات هتس ف دقونامرهشلا فصنو روس | انس رعلاهريغىو ردقتاةاطمداقتسالا مدع لو ءونادوسالا

 ١ ةعمق ةاواكناو ءانملاب , رملاتنرقاغاو لقالا قبال صوم ب ارمثأ ةثالثدا ةرتسالا مدع نماهنع نيديصتلا ىفام كلذ ضراعنالو بسنأ

 ' نمةاصالا "راج نافل“ تنرقفماعطلا نم عس» ثأأن ودب مل مهل 181 نكيلءاملان مى :رلاتالءاملانم

 ظ انصح سن ىفو ثكم# اه وة لبد 2# لآ مهنوك س 3 ةدافالابددوصقملان الن اكرم هنا لاق ن مدعنأو كيم

 0 مخ ىف عقاولا لعفلا ىف ماللا مو زل ىلع قافتالا ىنضرلا لقن ارو تكمل ل مز ءاهطزتك | ناي

 ةففتلاناالب اك هس ىلعة نيم مالالب تك غةضست نأ هاظل | لوقأو بلاغلا ىلعاذه لمع باجيو رح م رعت 9 0
 ًأزوحي كريمة دل آعفربهص# ضمن ىفو قفوتلا كوهثلاو ىرفلتا | لال هنتشااغاو اهسكع ىلعاهسكعو با جرخأوءاماورقلا

 خطا اراندقزنامىأ يراني دقوتسنام لح. دملا ىلءابوصن منوكيناو رءافل اريهض نم الدياءوؤرمنوكينا تلاق هثثاع نعرررح

 هللا لور عمةسلادل-ىفا

 ٠ ذأ ل-سو هءلعدتنا ىلص
 |عشءاملانالوأ هلنولالءاملاةالاور علا بلغت نادوسالاالا ىرخأقورّلالوص>ةلةىلا ءاعا ارملاوءاملا ا ا 0

 دحل [مهاذذلاناك اة ليق هن اك ةمفانثت اهل + اوةن :دملار بلاغ هنالدوسارٌملا ىلع قلطأ اهناوءانالا ىفام هعماومطقأل نانا
 مهين قيضل ادنع هناي عطقال موتو دهعم تركت لوأو ىح اروفاره ئاوربصاذا مهنالاب ولوأ |سارقاضيأ هلوشإ لاسم

 |لاقس ابل بسانمثتدحلاةاضطوا زيخرانلاداقبا ىفذ عملو ك0 ردو م دءأو هم شالا هوقودأب زأو هسفن ىلع جارمس كل ناك امأ اه

 ىتأنباابورعا تلاتاهناىراكل ادنعهكثئاعنعةورعنع نامور نبدي رب هاو رى عقو هنا لعأو ل جرسنامانل ناك و لتلاَعف

 ْ اه راني اع هللا ىل_صهللالوسر تاس أى تدنوأ امو نبرهشفتدلهأ هثالثلالغاىلار اهننلاك نا ابهنعجرعاو ءاناك أب

 1 مترهشل ا لوأ لالم اهب رراب عاب وهن رهشقامطوو 59 بصئلاورحلاهفزو< ةلهأ ةثالئاطو 5ىل القتل لوسر ض.ةتلاقاضنأ

 ٠ لاقةل هه الث قرملاواموب نو -سةدملاف ثلا هلارهشلا لوأ ف اثل اهتب رح ىفاثا ارهشلالوأ قايناث همن ور 9
 نم انهءمشامو هللا

 هتباىل_صدتلال |أوسرارعتاك لاقةرب رهىلأ ن عدي هس قلن رطنهدعس نيأدنعدهاشةباو راادذدهو كريم ءاملا | :
 3 اورغ ىءيندوسالا
 ٠ ةلاخابتلقدور علاق 4 :ثيد_ءلو تلق : ع الو زين الران هبوب نمْئُد ىدقولال لالد م م طع نا .عنعاضرأ 1

 ر اصنالا نم ناريج لو هيلعدتلا ىل_صهتلا لو سرل ناك ناالا» ءاكاو غلا نادوسالات لاك 2 ةقناك اذ تر ْ 6
 ْ كريس لاقىراخل اهاوراةمقسفا مئأم اأن مل _سو هيلع هللا ىل_دهللأ لوسر نودعاوناكو 90 أ ءانممهط تناكو 17

 نوب حئانملاو د ارد ندا واوا مارح نب ورع هلأ ”عومدامع نيدعس هناريدو لل 3

 ا ظفلب ىراطل اد: ءهيبأ نعةور عنب ماشهة باور قو ىالقسعلا لاق ىن ءموأ اظفلهمطعلا ىهو هدعنم عج أ 21 مو هب 71

 تراظنف هدب نبت غو
 نم مدلاس هذدقواومل ١

 ةرفصأ |تيلغو اههحو

 موعطماامىأ «وهنأ»طبارلاف ذحار مدل ةفصوأ لرالارشل نار وأري دعب رهشو أ كام أو هريخو ىش

 ْ الاةضمن فو يءاملاورّدلاالا 9 هلوقا لوك 1! ىأر حن ب لاق ام كو أو ذب ور لوكا نممءأوهو

 1 7 ان ل 1 ىلعى دأب ناك طفلي ا,معدل < ىلأ قدر ل ْنَم 4 ا ادد وسلا انيلع قكأنناك

 | .٠ تطال سقالو دل آ ىلحفايناك تلاه باع نءدورع نعد ءاورفو ىمت مم :اران هتدد ىف ىرتام

 تدسقدقوبامرهمُمل]!فصنو رهشاا درع ناك ن!تااقاهنعه«:ءىرخأ ىف وران : مق دقول ام هلا أرمسعة سجن
 سو هيلع هللا ىل_صهدوعىارركم م عدو رمال نام عاف ريغل الو حامصأ [رأق مو هيلعهتلا قصدتا لاوسر 1 0
 عانت مانأةثالثدعل ؟عبامناضشلا ىور و لعأ هللاوةددعتم سااحي ىو رءا كلذ لك ةشئاعتاةنو || *“ : 7 كوابل
 ىلصونلاجرخدعس نيا ىور و راسه دحأوالاربل زيت هنيموب د ل آعيم شامل دمىو رو ضف ب تمأق ىج>اب الث تن دق
 | عسشاذاو ريعشلانمعبش رمل نم عشاذان اكن يماءطن ممول هنطن العلو اين دلا ن هيلو هيلعهللا ىلعه دب عضوف هندي نيد
 ةدالقلا ل 2ىاهر ردص

 نم اهه>و ىلعمدلا م اغدقوامما|تراظذف نار ع لاق همطاق عجم اله عاجلا عسمشم مهالا لاق مس هعب اصأ نيب «جرفو

 طاقم يدحاو لام دعما مفافةرفصلا|تهذو

 ١ طقءاسقاةمرأءدس سأنلا قنادقو أ ثدتلاد- زعهلامم همن لو قالا كش ناكل أهذخأولو زونكلاعئافم هيلع تضرع دوو

 اهو ارأ و هنعىلاعتهتلا ىذرقورا اعل اك اهودد ريو وايندلا مهتدارا مسقوهنعىامتها ىنمر قيدصلاكمه هدر لو ايندلااودب رم

 اءاهبتهنصتماو ىاتتلادرقفأ نك مه در نواه دارأ مقو هنعدللا ىضر زي زل دبع نبال ساب لاودبمأ باقل تداراو

 كلذك ازناك هله أوهنا ؤكرو اولاق ىندل ا ىلعرقفلا ل_ضفن مج ماظعأ نءاذه محاط



 بارشو ماعطف م لوشن راسب نا ناعما تمعملا# ب رسنب كام«نع) ةلمهمعام (صوح-هالاو |: ديءسئب ةيدتقانث)
 نمهنزاشن ىذلا وعطلاوأ لوك ًملارا دقمبارمشو مامط ىف زي عتمه م داأو أهوةاو اننا .مخ«هومت_ثئىث ىأ ىأهل قام لدي (ةنلتا

 . المس
 امله ايندلا ميعنىلا عاطتلا نعةيلستلاو هتقب رط ىلع ىشملا مازلالوأ فب رشتال ةفاضالا

 تام هيلءرة- ادقواب رارط_ضاراهرك الايرايتخاناك مو هيلعهتلا ضهر ةفنا لعامهسنطب "العام
 لاوحالاب زعأ هتئاو لاما ءادتءاىفناك اذ_هنا نم موضعب لاقام ىلا جاتدعالف ىدو م دنع هنو هرم هع ردو

 نديلاةمال_.بالاا يلع ةمظارملان كالو للاول_هلابالاءاقال قيرطال ىازخاالاق لاوقالا نم باو فلابو ||

 نمل كالا نيملا هلا ف للا ضعب لاق اذطو تاقوالار ارك: ىلع ةجالاراد_ةملوانت بالا هتمال_بوغصتالو

 هعاطلا ىلع ىوقتمل لك !نذ «اهلاصاول_عاوتاءءطا|نماولك « هلوة.ىلاعتو هنا هءنه_لعونيدلا ||

 دارملانأ ل -ة< وثالث الا ىواسن ريس تارهاطو سفتلل ُتادو تارمشال ثاثو ماعطلل ثلثف هفن ىدآلا

 ة.كسملا لح دتالاولاةو«لقاسقو هرك .ةت لق «معط م رثكن مو «معطم لق هرك-فترثكن م ُثن دح فو مم راقت

 امندلا ىف عشا !لهأ ىناريطلا ىوروهرعةكرب تر هظفه مون فذ: هن رش لقهاك ألد نمواماعط تلو دعم

 تيأردقل) هلوقب هممت كلذلو جب وتلاو عب رقتلادصقل اود ردصهاهنوكز وم ونو ذحمردص ءةفصةأوصوماذ طارفالاوهعسوتلا
: 

 (دعابو) ةعانقلاف بيغرتلاو

 0 بلا اذد نم.دمعملا لومالا ضءب فاك عضوملا اذهفليوطلا بابلا اذهناكءاوس اةلطم ةدحيلع
 قاس تناكناتنأر ض.ءتاداب زناك شالو هنم سنا | شعب ىف اكرلسو هيلع هللا ىلههتلالو رف مخفف ءاجام باب ل.قهلئاوأ فوأ

 يرسم رخل || عدسصال اكتب وتلا ةهرج نإ كت دقو بانك نمنارتءلااكن بول يؤ ثيل
 . 1 لا : ني راصتخالاد»_صقر فاكدلا مدعلآمال.ةفارركم عقو رخ آ ضب ىفو هيفةروك ذم: دراولا ثيداحالا محو ةتزاوب ضانر || ف

 سرفولغدك (لقدلا| | ماءط ىف رح نب الاقاكهيلع مالك ارم« متسا أ كاح لوب ريذن ةنز ىلع ا( ريم نبط نون مطب نم) اينانالوعسفم أ ينمنلات.همراق)نيدلارسك, «برحنب كاهن ع نيتلموماداسلاوءاحاب«صوحالاوئثدحأ| 1 0 0 "٠ || دعس نب ةستقانث دح» باوصلاب لعأ هللاو رخ آرمالوأ ب ابلا اذهنأش ما: االوأ ثيد_حلا ب تكف
 هسايورغلا 0 طارفالاو همسوتلا نم ممْدامرادقم بارشو ماءط ىف نيجنم مت ءلأ ىأ فود :ردصمدغص # مئشامبارشو
 صاخ مءاهل سيلامو | هلوقي هءبتاكلذلو عد وتو رييعت ءيفمالكلااو ةيردصمنوك:نازوحيوتلر صوماغبو رمت اولوك أملا ف

 0 - نيتهفب مي لقدلان هدعاموإ» هلوةةل خر طظنلا ىنمءناكنا تيأرو «ملسوهيلع هللا ىلص مدنتدأر دل ||
 0 7 0 0 الوعفمنوكد لعلا ىنءعناكناوالاحنو كي # هنطب 'الءام 9 صاخ مساهل سدلامو هناي ور ملا ءىدرىأ

 3 تارا ا يا 00 او شفخالا به ذم ىلعامت اوخأ وناكرب ذه هلا مي ثةوأولا لخدأو ايناث
 2 2 || نع ضارعالا ق قف اوملابةعانقلاىلا مهاميغرت مطاحن يذلا موقلا ىلا مو ءءلعمتلا ي صىتلاةثاضاهح وأ[

 بهذم ىل_عناكرب | لقرلا نمدحتامو اب وتاممويلالاغد ممىورو ىبقعلاىف لاك |لوص1ةفلاغا نع أ.ه ,رثو ايندلاعاتم

 راولا ل يقو نييفركلا
 هحرُش قءسدقوهدئأز

 نبثراحلادنسمقو
 انك نعةماسأ ىبأ

 تواع ةمدطان نأ

 قطسملا ىلا زيخ ةرسكب الوهيلعءراونأر هظد نا ىت.ذي نيدلاىلاةمد رذوهاغات ىرملاف مئاوملا لاسرتسا هيفلسرت_سثا ىتشالا|
 لذ لو هيلعهتنا ىلص هنأ عصو لوالا نرقل ادعب تره ةعدب عسشلاو اماهحاوامادتا ماءطل اةروش عرش ناازيعنز وناالارهظت

 1 251 دخ أ تيلغناف ءءاص نمت,تاقل ىدآلا بس هفطب نمار ءاعو مدآ نبا الماملاق سو ه ماع هللا ىل_ص ا

 لاقفءدومْلتستأ ىد

 لخد ماعط لوأ هناامأ
 صقن الهاك اذهو 8 الواماعط هلهأ نم لاس ناك امو طق سو هيلعهلبا ىلص عشب تلاقاهتاهشئاعن عىور وسودرغلاةلوإ مايأةثالثذنم كيبأ مف || مسغنأ اوعونيةراعلا ضءبلاقوةرحآلا ىفكعوجأمندلاف مه.ثأثي دس ف ءاجوةرخآلا ف عوجلا ل هأ

 لس 000 هتدترم نم عناملال تكلل بحوملا ل ةثملا عب شلاوه مومذملاو ب رش وق امو ل5 هرم١طأامو لك أءرمعطأ ناداني ْ

 1 بار وبه تلاق هشثاع نع هسسأ نعةورعن ماشد نع هدمع |نثدح ىدهس| نينو رهانثدح 9 ل ملاو ملا ليصحت نع |

 0 يصف ىنعاربد_ةتبسمتلارهدح ل19 كانا ىت-ىلاو ةلقثملان مة فقلنا: دايزبك ناةصكةض-ن فراك ْ

 انث) ملانوكسب(ىفادمحلا) مسن ىف ( صعاب نورهانث):ثئاعُدد_ىفاشلاثددحلا ه ديهشوهوعمعلا ىاأوأ بلف هل ناك : 00 ىف ليام - 55 ) ىركد كلذ فنا كولا اوءاةلختا ن مدعم
 لدي عفرلاب (ممتلآ) نادماكف ذص مسن ىفو (1 )انا ندب ةليقءلا نم هففتع (نا تلا ةثئاع نعهسسأ عدو رعنب ماش نع ةدسع
 هلنأ ىل_ص هل عبد ودود ل آمهتوكسل :داعالابدوسةملانالد عب اكرمخ هلءحو ىنءأرب دةدوأ جدملا ىلع بصنلاب ولعافااريمض 27



 ل
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 - ىلعهصر ه.ىمسابقىل_تفلاموملةرثكلوةم_كلابىدسلا كايتثاكاهبفسانلا كامتثالبرلل مساةمحم عج (محالملاىنو)
 هده صخو مهعام جاو مهجالتل بيس هنال مالم ىنىمسوأ امر ىنطصا اذهاحام اطقهتمأو 3 دهام وهلا فراق 0
 ةاسنيداج ان ليمن ب رضنلا ان وصنمنب قهساانث ) ممهتك ف اهتوكلا ةقباسل م ل11 ةمولعما تال ق.ساك ا دريسغ دلذلا عم١انمالا
 1 نعرز نعمماعن عةملس نيداجلاقا ذكه) ظفللاتواغفتناو (ءانمعدو ملسو هيلعهتلا ىلهىنلا نعةفب 1 -نعر ز نع "طش نع

 دانسالا فالتخانوكمف شايع نبالاقأك ةغيذح نعل ثاو فأن عمصاعن علة.ملو لاقاذكى مب رمصعلا لاق ىلع اذك دقت( ةفيذح
 ىعلو < نيتباورن منيدانسالا ف التخافاب رطض هراص لئاو ىأ ن عىرخأو رز ن عورات فلخاهدحأ ىف عقو ول ىت- قرطا ادعت ىلع

 كهيسات# لآ اوىبأور زلاعاناب وارهل ناكول هنأ دعمت لوق:انالددعتا |ىلءاض» أدحاو نمفالتخالا لمعلف لاقبالو قرطلادد
 معنوبأه او راماهنةرخأ طاغلاب قرطةدغنمع_جداو ردقبابلا اذ_هفنصااهلدقعىذلاءاسألادعثيدح ىنعأث يدحلا اذه
 ضعب ىفامول تجرخن فل دوعسم نبا نعوهركذ فدو قب ةنيدملا كك نم لسو هيلع ثلا ىلصهتلا لور تع علاق ةفي ذح ن علئالدلا ف
 دجاو د#ةيناماهتمتظفح ل_يفطلاوبأ لاق ءاعسأ ةرثءع يردن عىلن ا لرفاعلا أ نعابن هولا لاف ىننلابانأ اذاف ةئيدما ككس
 ' هللاكوسر ىاطناكلامزب فوءنءابنمو سدوهط نيسبقاءلانيم«الان | ل_.ةو ىحاملاو بقاعلاو رشاخلاو تامناو حتاغلاو مساقلاونأو

 دوهلا رشعماب مه لاقنمهملعا ذإوةداو هرك ف مهددع مول دوهأ اهسنكا انلسد ىتد 2 8ع هعمانأو موت اذ لو هءلع هللا ىلا

 هنأ ىنع«ءبهاذلافكوملارههءاهنلا بحاضلاقو قاغتالاب عورفلا ضع فممضعبلافل ام ناكن او الخ الا عمال انال 1
 ىور وىنذالاك لوأل اوالا ىت_هملا ىلع لاو بقاعلاهاعمىقو هدلعن ىن الذ ىفقاذاف مه عتملاءايدنالارحآ 1 5 0 لاق

 ىمخو مهدعب سانلاىاتلسرأ ىءايدنالاراث 5 ىلع ف ىقئذلاانأ ىأعمنلا ضعي فاك كومفملاةغيصد [(] ىو. شرما
 |0000 2م لافزدتا لااا دتفتاى | نالفب هرتالعتيفتوهتعت ىانال_فرتوفقلافنتلاسرلا || د 1 هدانه
 عجة هوم اءادك اريسكو ممل عتفت « م>الملا ىن د ظافيفتت ثد ده اىةفةلصااف هرسفذدخل «انلس درب مط راث 5 00

 ليقوبوثلا فةمعلاو ىدسلاك اهفسانلا كايتشالابيىمسوديدستلا تقلا تاذب رحلاىهو ةمدللا || د كاوا دلت
 نأكاهئمأىارسمهدعباذكو هتاودمابا فراغكلاعمداوجلاةرثك ىلاةراشاه_.ةواهفىلتقلا موحلةرثكما || م رزان 0

 لاقو مهعاستجاومهماثتلالبيسهنالمحالم |ىبن ىعمسوماقلا فو لاوحالاب لعأ هتلاولاحدلا مهر 1 لعب || ىو( مز ل
 ةقباسلابتكلا فةدو>وهابنالءاوسالاهذه ىلعرصتقاءاوءاملعلا لاق هنتفل | ىفةيظعلاةمقولاةمحللاحراشأ أ عن 5 ا
 هلبس ني داجانريخأ ريغصتلاب# ليعم نب رضنلا انث دحر وصةمنب ىعس ان دح 8 ةفلاسأا ملال ةموملعمو ا 0 :

 || ىأ«هوحن لشو يلعمشلا لص ىجنلا نعةفيذح نعلءارلا دب دشتو ىازلارسكر#« رز نعل وحالا مصاعنعأأ] : 0 0 4 ٠
 ْ هبة فيد نعر ز نع مصاعن عةلس نب داج لاقا ذكهإل هادم ىف ىأ 4ءانعجإل هانبموحت 0 0 3
 3 مو هيلع هللا ىلص ثلا لوس .ر شسدع ف ءاحام باب ه سنع بهذ ةبامصلا
 ها مالا ضد

 ركدذ هي ةعاخال

 د نس نا

 لاق هنأرامحالا ب هك نع سوفنل اسنأوسورعل اقوسهاك ىف ىناغمأدلا

 ابابهلء+روطآلافالاو باوصااب لعأ هللا ب اكلاو خا سنا |نموأ ةاو رلافرمصتن موهوب اكل لوأ قباسلا
 باملافش علا افل قءةحن ىف طس ةداز مد-ةثدقو هتانمتقوىلا هناء مانأ قهّت_ثدعمةيغيك فىأ

 ىلع

 دعو د.جلاد_,عةكئالاارئاسدنعودمحملادبعش ءرعل | لهأ دنعو رادملادمع نال !لهأ دنعوم رك اديعةنحلا لهأ دنع ىنلا ||
 دعراصااىفو رداقلادمعىراريلا فو قااحلادنعلا. ملا فو م-رلا دمع نجلادنعو راهقلادمعنيطايشأادنعو بادولا دبع هايبنالا
 ' ناممنلا ثيدحلوالا#ةعست هثيداحأو - قالخالان -احيوهااعوجلا:اساقم ىلع ريصال بو ملاذا طابترامتأ ىاحلابهلنأ لقا هتبسانمهجو وةفلكتماهاك تاويج ول انهض عبلو ضار اركنتلا ن عهتبرخأ ت اداب زياتههداعأو بابلا اذدركذ (ل_سوهيلعفتلا ىلص) هللا لو دعست و هنايحلاج هتثيعم ةيفيكى ىأ#( ىبذلا سد عىفءاحام بارالب هريغل هرأ لو همالاك انهىلاهلهأ نيد هنملا مس هنال مساةلاونأ هتينكودهنينمؤتملا دعو سد وهطدتلادنعو قورافروبّرلا فو بتاعىفصا| قو باط باطل رحنألا فوذومذومةاروتلا فو رافغلا ديعر ورطلا دنعو نمؤللادبع مئاهباادنعومالسلا دمع عامسلا دنعو فاز رلادمع شوولا دنعو ثايغل دمع ماوهلادنعو سودقلا دبعن انتيمملادنعو نوهأ |



 وهبئاعلاذا (ىنىكدس سداىذلا) هناكلذدانأنري_للاىفءامنألا ف لخوهو ريهللافو_ةنمفنلىذلا (يبفاعلااناو) ٠
 دما: ) نعش ا ىنرةغيذس تي دسيفاه ا !ثيدملا«مهرخ [ىأءاينن ألا ب ةعهنا تيثف هنود بقاعلاو هناكل هدمب ىنناك ولورخآلا
 دج و مءاوهتننكمرو رشم طايحللاو ىرقملافوكل ا سابك ةمق*و اثم ةبتحف هل ههع (شامغنب ركروبأ 5 قوكلافن رطنبا

 جرخةعباسلا نم لففسءاسف ةنسةثامود اب دباع ةقثكلذ ريغوأ ب دبحو أ دا_حوأ شارحوأ مسموأة ب و ر وأ ةيعثوأ اسوأ هللاددعوأ
 هغبيدح نغع) هرب لو فط_فم ا لردارومشم دات مرض قوك-ا|ىدل_بالا هلل“ نب قمق بش (لثاوىبا نع مساع نع) ةعاسجلا هل

 وس ممالاكىتمأ بقاع لت م-ةجرلا عم ىتعن ةجح لاب سلتمواهللاة جر نعربخو أ

 ةناهثلا ف وفالدعلا هلاق[كءاسنألا ب ةعءاحىذلاو هوي بقاعلاانا 0 َُح راش هلة نام ىلع ىدتلدب ىبةع ةباوزفءاحامهدي دول ىتلا سر وىفامز و ىرثأ ىلغنورمشح ني تياو لا ىتمء لب حرشىف ىوونلا |

 ىنالق_ءلالاقو ىرهزلالوقاذه ليق# ىنهدعب سبل ىذلابقاملاو ف ريما ىف هل ناك نمفاخيذلاوه

 ىدعب س.]ىذلا ظفلب عماملاف ىأ ىذمرتل ادنعةثديعنب نا ءغصدناو رف عقو هنكا جردمهناهرهاظ

 ذطئرقملاىأ ني شايعنع 0( وبأانثدسفوكلا» ةلهدها اءاطلا مفي 0052 رطند# اند ىأ

 تيل لاق هفيد_-نع# 'لرهم هلاق اك ههل-ىبأ نب يغش هع“ او « لئاو لأ نعم صاع ن عإ» مداعمامالا

 قرط ظفلب ةحمصأ او رقما حسنلا ضعي فو اهكسكس ىأ 4( ةنيدملا قرط ضب ىف ملسوهيلع هللا ص ىبنلا
 ةجرالا لاناسرأامو هىلاءتهلوقل #«ي ةجرلا ىناث أودجأ انأو دحمان ألاف سهلا هيدارب ناههبو لءأو |

 مهداعمو مهثاءمحال_صا بجومو مهداعسألببسهبتثعبام نالني رفاكلاو نينمؤملانمىأ«نيملاغلل |
 ةناورفوىواضر.لاءرك ذام ىلع لاصةتءالاب اذعو ماو فسحلا نم هن مهنمأ رافك-اله جحر هنوك ل دقو

 ةدوتتلاءاح ل_بوهملعهللا ىلص هنادوسةملاذاةب راقتمةثالثلاىفاعم مامالا لاق هب وتلا ىنو» ةمحرلا ىتئانأ

 هلوغبونو.اتلاهلوقبىلاعتهتلا موغصراكءاجر نواوت هتمأ ناوا ممل عضو م-ارتلابوةيوتلاب رمأو ةجحرلاو أ[
 ردقلا|ده ىفك و ممألا ارئاس نمرثك أ نيتدوح وهتانوكت هتمأ قف نيتغضلا نيتاهنا لصاملاو مهاجر | 1

 هتمأن مل ءةهنالوأ لاق ثدح قئحلاب هرغأوهادعاعهيفنئش.ئثاافصو نم مزاال هنأ عم صامتخالا ف 0

 كواحممسفن | اولطذا مهناولو « ىلاعت هلوقبل دتساو ةقباسلا مالا ف الخ |[ ريمدازرافغتسالادرعتةموتلا ||
 ىلا.ةلاقدقوةمالاعاجافالضو هفءاذعلانمدحأ هيلة: لوقاذهو «لوسرلامطرفغتساوهتلااو رفغتساف ||

 ءاحوسنةبوتهللا ىلا اون ون اوذمآن يذلا اهي انه لوز ءلاقو « نومحلغت «٠-5 نو نموا هيأ اعيج هللا ىلا اون وتو«
 اديأهءلادوعتال متلارفغتستف كنم طرفي نيح بنذلا ىلع مدنلا ح وصنل اهب ولا اسو هيلع هللا ىل هناقدقو |
 ىناسالارافغتسالا له د>الودوعدالنأ ىلع مزعلاوعاقلاو مدسنلاه ئال_ةءامعلا هلاقامىلعةبوتلاناكرأو ||
 ب هرغأواهطسب لا ذه سدا طورش هللا قوس ضءمب ودا.علا قوة ولعت را.معابفب وتلل منهب وتللاطسش ||

 هتكرمب هللا هفذخام لج نم هقفل|بتكف هر وك ذملااهطو رمش ةب وتل !لوءق نا نم ردح ىاهلاةام كل ذ نم

 هتب وتود ثاملا لتاقةصقوهياعهللا بات نملوأ مالسل هيلع مدآ نال مقسم .رغاضبأ اذهو ةمألاه ذه ىلع

 لتقمهتنون طئارشنم لعل لمقأا ودمع نيس ىموم موق ىلع ددش من هيلا تاباورلا ف ةرومشمةفو رعم ||
 4« قئلانأو» ةمالاء_ج لاوقال فلا هئافهمالا هدم هب وتلا ص صحت ىلع لديالاذ_هو موسفنأ أ

 ءايفصالا نمهمدقت نمراوطأ عتوءاسنالا نمهقمس نم راثآ ىفقىذلاى أ ةددشملاءاغل ارسكو فاعلا تف» :

 مراكمودمحوتلا لصأ ىفءابدن الأ عتم هنا هلصاحو « هدتقا مهاد فهتلا ىدهنبذلا كئاوأ « ىلاعت هلوقأ ||

 ةعالا نم محارتلاى | (ه-رلاىنانأود_حااناود_#انألاقفةنبدملا قرط ضءبىف ل_سوهيلع هللا ىلص ىلا تقل لاق) ناملانا
 ىأن رلاةجرلايدارأوأ ةةباسل ١

 ةجرااوهونبد ىنانأ
 لحم هءاذ لجو
 الا كاناسرأاموةجرلا
 هللامح .رنيملاءلل هجر

 نموا ىنلحلا هب
 رفاكلاو ىفانماو

 فسلتا نم هن مهنمأل

 امولاصمتءالاو مملاو
 مهداعسألبدس هن تعد

 حال _فأ بحومو

 م_هداعمو مهثاعم

 ةجروهتمأل: جر ثعمف

 م-بباهرو نيملاعأل
 مهلارفتم اجرتمو
 ةمودرم هتمأ لعجو
 اهرمأوةجرلاناهةصوو

 هيلعىثثأو م-ارتلاب
 نمبعهتلا نالاقف
 لاق ءاجرلا هدانع

 نجرلامهجحرب نودارلا

 ضايق نس اوججرا
 ءاىعلا ف نمكجرب

 ىنئأ(ةبوتلا ىنو)
 لوس هللا ن عرب

 ةررقملااهطورش ةبروتلا
 عورفغلاو لوصالا ف

 نم لبق هنوك-وأ :رمةئاموأ ةرمنيعمسءيلا بونأوهنلارغذتسأ ىفا هيلا عوجرلاريثكى اع هنلا ىلا هد ودل ريثك ىنوأ هب وتاب رمأب ىنانأوأ
 الأ ةبآلا كوسرلا مطرف ةساوهثلااورفغتساف كوواحمهسفنأ اولطذا مهناولو ىلاعت لاق ةقباساا مألا ف الخ رافنتسألا درجت ةيوتلاهستهأ ٠

 اذ هناك انوهتلادن عة ظعةناكع نيمنذلادب ون لومقل مل عفش ىأ كلو سرلا مهرغذتناو هلوق فر وظملاىلا رهضملان مل دعفيكى##

 لك ةىتاومهرخ[ ناكفءاينالا عباتلاى[لوعفملاو لعافلا مسادغي هبىو رءافوفاقب ( ىةلاانأو) هب وتلا ىنىعسءاصتخىنعلا ٠
 بقاعلاهل ”امةل+اب واوقمسو مهمة عءا_ن ألا لءحوأدتقامهادمفىلاعت هلوقهيلاريش اكمهراثآلعاتلاوأهرخ آ ئث



 : م ىذلا حاملا انأو)
 نماء |( ىف هللاوح#

 ظفلب هلع لولدملا هنأ

 نم (رفكلا ) انأ
 اهريغو ني-هرالا

 رهظبو هدب ىأ
 ةيلغل اوةحلاب هيلع
 هعدتأن محا ةيسودك وأ

 1 دمصف ول ,قد_أ ىلعاوب غمد لدماحعةماسقلا مون هلع جتفي معلا ىف تيئامىل ع هال هب رل نب دماحلادجأ

 || ه«ردجدجأن اكىت-ادمجنك,لمدجلا روس صتخا اكدوا ماةملاب صخي ودجلاءاو) دقع كلذلو اهبهير
 امشيم مالسا اهيلعىسعلوقودجخأ ةمأ نم ىناعجا مهللامالسلا هيلع ىبوملوةىفمدق:كلذلو هفرشو هأمنذ
 ٠ 3 ذدج أف لءفلابا دمحم ناكثعبانإف هل سال اد لق ناك ه راهدجنال دجأ همس ىدمب نمىتأد لوسرب

 || نوكيف هل هدأ ىلءاهيستغي لىتاادماحماكلتالوأ هير دم عافشلا ىف كلذكودمحع رك ذي نأ لبق
 || ادوحووارك ذد_+امدقتف نيدو لادج أ نوكيفهتعافش ىلعدمصف عفشتف عفش م هير نب دماحلا دب ا
 قلطمإ دج الان موه نياق دماخللا غلامم هناف 2 !نباءموفاملاالس داس لا نم غاب أو هو ىسهتناىرخأو املدو

 : ىفد# مدقدل ءلودر وام ىلع نؤداسملا هّتهأ هغض نم لد ىنالاك ةغل |ملاريسغل ىلأ:دقل افلا ةغم_صنا عم

 ١ نءدروو ماعىناايى املا ل. قرمسالاا ذهب ىعم هنا معن ىلا دنعدرو لب رهظأو دجأ نمرهشأ هنوكما ثيدحلا

 || روحلازوحك ىلءواهفرغو نحل ارو طق فو عسسل تاوعسلا فو شرعلا قاس ىل عب وتكمد# سانا ب عك

 هنعوجيف هل نمآىأ

 هسف هل عودرف تند

 رفكلاب دارأ لءقو

| 
 | همشادهو هعبتنهتائيس هن وحعهللانافجاملاانأودعسنب ادن عري, نب عذان باور فو ىلنالقسعاالاق

 | دقةرمسلاه_كولاق نانعملان كءهناالاب وحعال هيو>علاق هناه_صضوبو تاق ىوا ارلالوة نمنوكت نأ

 ض الأ هنع قشنت
 ىو قمسامه فو

 نموهكالملا نيعأن م و بخلا فارطأ ىلءوىس تملا ةردسو ىبوط فز وود: اماحآب صتىلعو نيعاا ||| ىأ وحع فارسا
 .ش ناس-لاقىلاعت هئاعسأ نمدوهجت هتقفاومهاءازم || نعلالحمضالارتسست
 ' د#حنادهودو<شرعلاودف * هلصأ هما ن مهل قشو ريغت بلا ىتحءامشألا

 ١ ش1 ىقث امويف يملا ىرحت ىجذيف موهيلعهللأ ىل_ص هنا أ رئاس ىلع ةمايدب زمهنيعر كد |نيمسالإ هللا ىف عشقنن و ىبدوحولا

 1 الادعوأد_ح أهمها نماملع ضخ تعضوو 0 ندام ىلعن ع ىلهدلاى ور ود#الودجأ همعانمراتلا ا
 1 | اذه ةنايص ل قدحأه دل هنأ هتومنمالعأ نموه. نبالاق وادإ_ه نيترم موب لك لزمملا كلذ هنلاس دق د : 0

 || ل_هأرشو هنامز برقا ل هنأ الا» انعلةنمهل لعحنمل « مالسلاهءاع ع قس ىف ىلاعت لقاك مسالا 0 وزادك نيو
 : مهروشأو هتالاسر له ثيح ألان كو رهنوكينأ ءاح ركاذب مهندالوأ موق مهب رقي باكسلا اناو) 0

 . ||| اماهو ثوب رعلا دالب نماما# رفكلاىلهتلاوحعىذلا حاملا انأوإ ةتسواهئالثلاق نافل عد لج ||| مسخ ك 3
 ١ صيم ىنال_ىءاالاق# هلك نيدلا ىلءهرهظ.ل «ىلاعت هلوقك حاب ةيلغلا ىتمءاماو هتمأ غاتاهلدعو (عنةلك
 3ُ هتبارغو ىهتنارفكللا ىف ةلاوحع ل مدع ةزمجو ل ةعةياو رفف عقو هنال ارظنهيفبرعلادالب نم رفكدااوحم ى 0

 ٍ لو# هنأ ل.ةو دو ولا ىف همت مدعل قارختءالا ىلعال د وعلا ىلع ل اغا نيتباو رلا نيد قرفال هنال نال 0 :الزإ

 || ل ةيالوةب زملا عقرب هنال عرم نبا ىسعنمز ف لحءض:ناىلا جيزدتلابن كل هن حمم هناوأ بلغالا ىلع 8-5 ل طا
 ا أ هللالوةننمضرألافو ةءاسلااموقتالادلو لاو لا هممت لاكك-١| ىلا لصوامل هنأ ىاءامعاهمف لد رخ آرماف || ت27 رشحلاق "| رارة-الامدعامأو هلم ا دجو هنا. باحي و ذني-دوحوم جوحامو جوحأي رفكن الرظنهيفومالسالاالا ||| 2 00 1

 1 0 : 0 ' ؛تااأ مد عازهنمديفتساو
 || ناكو هاازتثك ةفصلا ىلع الا ىاطد تلق ءاالدغصهوحنو ىحاسلاتاقناةىنامزكل لاقاددعتم نوكر انا 2 :

 7 ىلءسانل ارش ىذلارشاحلا انأو » هلوقفلوقلا اذكوةردم-ىثأ :م«ىدلاانأ هود وهتلامرك ىلع اق هاا داءنأ
 . مملارسكيىفالقعلالاقدارفالاو أ همنثتلا ظفابةبأو رلا ىلءءانب همدق ىل وأ هيمدق ىلع ليل ث يح 4يىدف زوهظب جانت تقرأ 1 اواو سول لامع ا ||| تامزلا مدقلاب داربت

 هللاوه ميقا فريش الاو حاملا نم لكم ةحوتغم ىملاوةمنثتل ىلعديدشتلاب مهضعملو دارفالا ىلعا ف
 ىءملاو لودغملاءانب ىل عرش هلوق تا مهام هوك هراعام عقالط قا ءرتغص ىف رك ذ اسم داغتس ام ىلع هنانه#
 مهنا ىنءملا/ ضرالاه:عىتث نتن ملوأ انارخ آثر دس ىف ءاح اك سانل ا ل. ةرش<ع ملسو هيلع هللا ىلا ص هنأ

 نامزلامدلايدارملاف يبن ىدعي سدا قوت نامز رثأ ىلع رشح ىأ ىرزملالاتوىفوءءتوأ ىذم تورش

 ا ىنالقسعلا لاقوة عاسلا عمت شعير شاعانأ عفان ةباو زف عقوامه خرب ورشملاتانالعروهظيىايقتقوىأ

  [||لاق هينثتلا ىلع دي دشتلاب ودارفالاىلع ءانل فرغت دق ىلع ىو: ردقو نارا هاو ري داب هاوملا ف

 0 مروح

 ةراسشارشملا تانالغ
 ىنودلعت سب هنأ ىلا

 ىنعم ليقو ةعبرشالو
 ةباو رفوبيسلامدقاأ
 نأ معأو ىب-ةءىلع

 ١ ىف ”ماخلاو جالا

 ةرماتلاهحو ىف ب اكرادقملا اهوا ممم ىعسامطبدسلاك تاك اسم لو هيلع نبا ىلص هنول هناص# اوه ةق قالا



 مقدلاداشزاتعرشانااهنالكلذو رب رسب (لاكلاملاه«ضتغتىذلا ل للا ىف نوكدت ةماحلانا هيذو هياعذ# ثندحلاوكلاَم اههركو
 طيرو مرح[ دصفلازاوح ىلع يدحلا| زميل دتس ىنالاعستلالاقو ضارمالا فال: تابندملا نماهعضاو مفاتحف عفنا|بلحور رضلا
 مح ثيدحاذهو ةيدخالو هنع مرح ا ىسمنامباكترا هيف نكمل اذاىوادتلاءو+و نماهريغو سرضلا علقو رعلا عامتو لهدلاو حرا

 -ٍ وةملك ىهو مءأ عج م« اوهيلع هللا ىلص هللا لوسرءاسم»أ ىفءاحام بابا نامحنب اوةعزش نيا هحسو ىلاسنا او دوا دونأ هحرخأ

 لوالاهناثددح هنو لندلا لد وطريوش فالخهريغوأ ىعسملانيع الانوكّىو :ىصخوأ ةفرعمامأ ىهوا ْمممهفتقلطأ ىتمْئشعازاب

 نيئدعن طم نب ري. -نب د< نءىرهزلا نءنامغسانئاولاق دحاو ريغو ىو زا نجرلادمعن ديعسان )

 ةريثكئأ(ءامسأف تال سوهيلعمتلا ١1م١ ىلمشالورلاةلاقهسسأن ع)ةتسلا هل جرخةثامةنسحلا قي بسنلاب فراعةقث( لفؤت

 سراح نب عرقالان | ىنخلب لاق جذالا نب ريك, نه ىريكملا هللا دم عنب مالا نع دعسنب ثيالا د رتط
 أر طسوت قال ةشىكىبأ نباانلاةفنودحمتلا ىف مك“ وهو لو هيلعمتلا لص ىبذلأ ىلع لخد
 ساعنلاو سارمضالاو سأرلا عبو نم ءاغش | مفن ا سد احنب |أب سو <«باعهلبا ىل_ص هللا لوسركاقف

 ناءامطالالاف ىنالقسعل |لاق تامث هلاحر نكلال مناك ناواددو كش ثيانونملا فك ثأو صربلاو
 ملعأ هناص هتلاوا هلعق لسو هيلع هلا لص هنأ تبث دقوا دج ةعفان سأر ا طسو ىف ةماخخلا

 » ملسو هءلع هللا ىلص قنا ل او برءافمأ ق ءاحام باب 2

 ركدوبأ لق: دقواغصووأ الع هن نم معأ سو هيلع هللا ىص هللا لو بر ىلع ىلطت ظافاأ انه ءام*الاب دارملا

 .وهيلع هللا ىلص ىنالو مسافا أ هلل نا مهضعي نعىذمرتلاعماح حرشىف ىذوحالا هباتك ىفىبرعلا نبا
 هلاسرىطويل |دونأ دقو ةعست |مهرك ذفنصملاو نيتسسواعضي ليهغتلا ل مدس ىلءاهت هركذ مم مسا فاأ
 قيطىلع اهم نيعستو هعستاخمت صلو اهدا تي راق دقو كادجمااباهام« هيو ثلا ءامءالاف

 ءاعسالا:رثكت ادوصقملاوةد ولعلاةالصااب ىعسأا ةردملاتاوملسل أ جرمش لب ذىف اهترك ذو ىتساا هللا ءاممأ
 اولاق هانذع اشم نمريثكو ىأ «دحاو ريغو ىو زخم ان رلا دبع نب دع سانث دحر» ىوعسأ | فرمش ىلء لدن
 لاق لاقل ريمجىأ «هيبأ نع» لعافااةغي_صد هي عطمنب ريمج رد #نعغىرهزلا ن عنابفس انثدح
 ءامسأ هسج ىلناىراصألة باو رفواضد أن اضشلاهاوراذه «ءامسأىلنا سو هملع هللا ىلصهتنا لوسر

 مدقتهدافأىذلارمصملاوديضاملامالاىفاهرو مشم ىهوأ اهءافممىهذا ىلءقدحأ اهب مسولا هب صتخأ ىأ
 دازوهتسدناو رفو فنس ادن ءىتاناماجم كلذىلءةدايزب تاناو راادور وأ يع -الىاضا رو رفاورا+ا

 ناموضع معز وهللاد.عورثدملاو لمْرراأو هطو سد ودجأو د ءاأ ةعم_سنآرقلا ف ىلةناورفومت احح
 هع رمصتلر ظن هيف فالق بعلا لاق ىنءملابىوارلاهركذاغاو ىل_سو هيلع هللا ىل_ص ىلا لوقنم سداددعلا
 نم عوف هنال تاقلمأملا ىلع ىلا اراظنمالكلا اذ-هىول اريملاقءام“أ سمت ىلذأ هل اوةءثددملاف

 هلاصحخو ربك هب ىعس ةءمءالاىلا ةيغ صولا نم لقنَْعل نم ةيم هلا نم لوهذم اي دمانأ» ةرداصملا

 ءامسنالاوةكتالم اا ذكو لاكتا|ةيامئاغلاراريثك اد دج ىلاعتهنلانالوأ ةرمدمب ةرمدسهنالوأ ةدومهملا
 نأ هلهأدهتبا مهلانهدجءاول تحت مهو نورخآلاو نولوالا هدمه هنالوأ عقو اكمدجرثك,نابالؤاغتوأ ءابلوالاو

 دجاىا# دجااءاوطءامسلا نملزنتءاسالاناىلا ءاعأهيفو هتاغصديج نم لعاسم الا ادهممو وس

 لل_هفاىفلوالا ىءللاو رهشاك كوعسغملا ىنعع وأ لعاك لعاسفلا ىنتعلعفاوهفنيدومحلادجحاوا نيدماملا
 «انعمن ادري غوءافسشلا بحاصه عمتو ىلبسلالاقر ركشالثل بسناماقملا اذهفوهو رثكأ ليضفتلا

 ىلع رصتقاامناو
 اهنتوكل ةنثآلا ةسجلا
 اهنيكحا وأرهشالا
 بتكلاىف ةروكذملا
 كلذريغل وأ ةعدقلا

 ىنأةباو رفام لمادب
 نم لئالدلا ىف معن
 ىبأ نعقرطةدسع
 ىع“ هراسغو ىو
 هيلعهتنا ىلص هنا لوس 3

 اهنمءاسأهسفنلسو

 لام ابنمو انظفحام
 ىلادج انأ لات اومن
 اهنلبأ دقوا: هامرخآ

 ءابء«الا ددعل هقذاوم

 ممضعو ىتسملا
 اهل_دوأو ةهئامال_#

 هئامعب رأى لاممضعب
 ىلا ةيقوصلا ضعبو
 كامت هئامعاك فاألا

 حلا ضع فد وتل
 نماهرتك و ةهوصأا

 (دجمانأ)تافصلاليسق
 دمجلا هيل انمدرمدلا

 عمهب ىعم جاتلا فاك
 ًِ- 1س سس سس سس سس سس

 هضف ةلساسىأر هنأ دح نعل قنامعصنا اعمال ضرالاوءامنلا ل_هأهدم#ناءاحر وةدو.لاهلاصخةرثكل لبق فاول هنوك
 أدتبا(دجأ انأو) لكس اةباغاغلاباريثك ادجهو دج»ءايدنأو هتكئالموىلاعت هنالاماو كلذك نوكردلوب تاو افملاعل ااهءاضأ هنم تجرخ
 ة:يصوةناهنريغىلاريثكتلاو ف عضتلاب ْنْدْوَت لمعفتلا ةغيصذا هتافصرئاس هيلا ءحارلاو هتاذل كن عئبنملادجلا لاكن ءامهئانالامهب
 هنوكز واكل ءانىنععد> توك ز وح هنأ ىلا راش بهذوهب نب دمام دج اهانعمذاةياغاهءارو سل َهباْعل لوصولا نع عينت لعفا
 نيدومحملا دجأوهفادج سانا ارثك أودج نم لضفأو دج نم ل>أوهو هدوم او هيدماهلا ف نيملاعل| ىلعةب زم هلال لوعغم ىتدع
 هيفهدمح ا دو#ءاماقم لانهه رهثعس ودجلاهفصبتاصرعا !كإ:فرهتشا ودملالاك هل ممانيدلا موي دما ءاول هعمونيدماحلا لضنأو

 مههتعافشل نورخآلاو نرلوالا



 تد-لا و ةحاسملا

 نتن تيد سوانا

 روص:منب قدما 5)
 نع قاز رادع انأ
 سنأن ءعهداتقنع ع

 ىلصىبنلانأ كلامنا
 مصحا وهملع هللأ

 نيمالب ( لاء مرحتوهو
 ةكم نيب ل لمعك
 ةع.سس ىلع ندملاو

 ةندملا مالم رمشع
 هيف(مداارهظىلع)

 رع ةلازأال ثيح
 هرو هرمض الد تمرح الاو
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 لري لذ رييخ لهأ نمدأرما هته ا ثنماهاك هلك أنمع روش دو صح مل_سوهيلعهللا لص ىلا ناامهمع

 عيناخل اناكملا ىلع هدب عضو هنأ صاقو بأ نيدعسن ءباوشنبا نعل يةعىوي رطنهانهبأ جرخأو ابك اس

 كوسرناد>او ريغو لةعلاق ملسو هيلع تلا ىلصهنلا لوس .رمدحت عضو م| ذه لاذ خوفا.لا فوق سأ رأا ند
 هيلعهتلا ىلصدنلا لو سر لاق لاق سنأ نع ص غن ب رعانرجا لاق محةثيغا | يجدن ناك لسو هيلع هللا ىلص هللا
 دبع ل درم نهدي ءوبأ جرخأ و هةدورملا ماعط تلك أ ني- لد رهجا هب ىفرمأ م .ةملا ىه سأرلأ ىلع ةهاخا سو
 ةماخملالضففد دروولاق رده“ هذ بط ني> هسأ ارىلع موديل عهتلا لص ىلا مصحالاق ىلياىبأ نينجرلا

 سامعنبا نءهببأ نعسواط نيهتلا دبع نعحاب رنبر ع ىتيرط نمىدعنباهبرخأ ثيدحسأرلا ىلع
 سرْأ اعدحو وعاد_ىا اوساعنل اوصريلاومادملاو نونا نم عمسنم عفنت سأرلاىفةماملا هعقر

 | نمدع_سنباهح رحأد_هامثيدعلل نكراو كريملا# بذكتلاب هريغو سالفلاهامر كو رغم رعونيعل و
 م كم د ا كرما 13ج 1 كوتا داس ا

 1 يارط :



 «جاوخو هموب نو مةباغك طخلاو نيغا صا ءاط عابد هق هناك (هرجأ ءاطعأواعاص ءذع عضوف) غل أ ةيناثلا يلقن يت مهب عصأ اراصق نمل
 مالكنكتلادترتبحوت ملناوواولاو«كه ىنبا كا سنأ ثددح ىف عقاولاوةرجالاءاط عا ىلعرك ذل ىف عضولا م دق ثيدحلا اذه ىذا لعاو
 عقورحالاءاطعانالاقيدقف 1079 ةدحاوتناكناولاكشاالفةددغتمةهقاولا تناكن اف ذئن,>وةتكن نع هستزتول ال خسيلملا
 3 00 7 - سس

 ثندحو اقاطمارخأتم وسلا 22 22555 222ج سس 2 ير ل
 رمالامدخت هيفاسنا سنأ و نيةزيهب.عصأ أراصف زي مطلب عوئصأ بوملقمعصآن اب بيحأو ةزههانعووصأوواولاب عوصأ هينىذلا

 لعفلا عي لو ءاطعالاب لاك رجا ءاطعأ واعاص هنع عضوفإط ناعاص ياو رفو رملاعجر" اباو رانآهرهظنو لعفا هنز وفافلاه يناثلا[
 ثيدحلا» عضولادعبالا رع نباثيدس قو ىفالةسأ لاق فالدلنا عم هباو زلاهدهو ىضاملا كشا |! ىف ب.دلاوها ذه تاكو كريمأ]ا

 "تح رسانلا ةدأب زونيعاصتاك هتان ءهتدد عج نافرباحن ع ىلع ىبالا ذكو عصآ :هنالثن اكهحارخنا نام. ش ىبأ دنع ا

 ادم 5 ورعان ثدسىرمهيلاراطما اد نب سودقلا دبعانثدحإل ه ريحة ثالث لاةنمو رسكسلاىباأنيعاصلاة ندا

 راطءلا د_# نا نب سذأ نعت داتقانثد-» اهااكىأ هالات مزاحنب رب رحوإ» ممدب دشتف تغب « ماسه نث دح مصاعن ب م
 "اق رم(ىرصلا عساو ةريشع عسسسأ مه ناكو لهاكل اونيعدخالا ف مه < ]و هءلعهتلا ىلصهللالوسرناك لاق كلام | ٍ
 ٌقاسنلاهل جر رثع |[ رخأو فريسلا ربو راتاىأ# نب رشعوىدحاو» ديس لصأ ىهوةغل اهرسكو نيشل!نوكس# ةريشع ٍإ
 انث مضاعنب ورع 2) ءاقسباك ب رمدعو ىد أو رش ءعس تو ةرمّدع م ميسل مهما نماعوذرم هرب رهىبأ ثب دك نةدوادوبأ ا
 مزاح نيربرحو ماه هقثو ديعسر هنعهربأ ن عملاص لأ نبل تو_-نعى حملا ن حرلا د, عنب ديعسةياو رندوهوءاد ل كسه نم 3 1

 ناك لاق كلام نب سنأ ىلص هناا ضب[ ف نص اىورو فدعضه د:وه> امى ادنع سنأ ثيد- نمرخ[دهاشول لهم هنكل تا 1 نغ هداتق انثد_دالاق هلاحرو ىذ هرثلاو د. | دنع سابع نب اشي دح نمد_هاش هلو هلفذح لق نهم _ممضعب هنءلو نو ريك الا 2
 مسوميلعةتلاىلصىبتلا مدلا كدحابيمتبال سرمعو ىد_>اوارعشععساتورشء عباس مولهفنومدتامريخلاق لسوهياعشا |

 نيعد الاف مهي لككأ ءادولت نمت هس نان رشعو ىد>اوأر شعهعدتوأر شع ة عسل مه-| نم هننس فدو ادونأو هل دقيق

 ءاغارسكر ( لهاكلاو اطعام اذ رب هما هعفر هحام نبا دنعرع نباتي د> ةماجءللمارالا نيت ىف درو دقو مدل ملغ همس سعاد

 رهظاا لأ مدتمودو || تب هماح اوءنتجاو نينثالاوءاثال_ثلامولاومصخحاو سلا مويدتلاةكرب ىلءاومصحافالقعلقافلاواظفج ||| ٠
 ا دمنا ام ىنطقرادلادنءاضيأ ةفيعضة ثلاث قدر ط هلو نية يعض نقب رط نم هج رخادحالاو تيسااوةعجلاوءاعيزالا ||| ٠
 هسيفوىل_عألا تلننا || وكذا |مانالا ىف ةماخ ا هركهنادج أ نعلالخنا لق و افوقومرعنب|نعدي-دن_سهح رخأودارفالا ف | 1
 وعون ارم وبأجرخأو تن دل اي نوامت هنوك-ل ضرم هياصاوءاعب رالا موب محا الدرن ا كو امص تب دل |ناكناو ا :

 3 ةكلل نام مدلا مول ءأث الئ امري لاف ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لو سرنا لاكوعءاثالثل ا موب هماحلا هركب ناكهناةرك. بأ نعدزاد 0

 لصوم ل .ةوؤتكز ارم, | ..«ورارتضالاتفو ىلءاومةتورامتحالا لاح ءالوجت ههارخسلا لعاولوقأ« مدل مقار لا
 وهودم ز وبأ لاك قنملا ناىلعءامطالا ىغتادقو لءأ ىلاعت هللاو مدل هب جاه تقو ىأ ىف مهي ناك هناد_#>أ نع لالخ هلة نام هيلع 1
 راعتسو ةصاخن ان ال ىفوملالاق رح آو هلوأ ىف ةماحلا نم عفنأ هعايرأ نمثلاثل اعد رلاف روش !نهىناثلاف سنا |ىفةماخلا ا

 مس ناكو) هرمخا 6 ها ا ام لزانعلا و آفو جمتررشلالوأطالخالا نأ كلذو ىادغ.لا ؛
 عسستو ةرشع عسسل ' 9 عاوسما يعلو راهنلا نمةئلاثل وأ ةين اثلاةعاسلا ىف عقيامةماحلاعفنانااضد اءامطالا
 نب رشءوىدجاوةرشع ءاود قرلا ىلعةماخلا لاق ل_بوهيلعدتلا ىلص هنأ ىو رو لعأ ىلاعت هللاو عوجالو عسش برةعالو عاسج وأ

 نم مادالاءذ_هىنىإ | لي ربى خ ىفاصوأدقاو ندسبال:_تءاثال_ثلا موب وءافشرهشلا نمرشعةعنسفو ءادعسشلا ىلعو
 هلوأق مدلانالربز || ةبك رسأةلياثر ساملاق م و هياعدتلا ىل_صهناهحام نبا جرخأو ا_.ممديال هنا تنذط ىخةماسخلاب

 هلو فو نكسيهرخآو 0-2 ل ير ل

 1و منىذم . جرخأو ملتةيفمدلا يبت: الماللاوةالصلاهياعهلوقل ةيصلا اظذخز رقلاو طارتحالاو
 ريشاك ةوقلاود الا نم لك ا مل-و «يلعهنلا ىل_صهنادوا دوبأ بر خأ و رمصيل اول وبلملا ف ف ومدلا بهذ. ماخلا دبعلا

 الرع لا «]--أ نمل هاكى لءم_دضخا ريك ىدورللا بح .راآتخأ ثردلات نب بني زةتدوهلاامتء«ىبا اةاشلا
 0 و 3 و سد خا

 | اد ليد ساو 1آىفالو تاهو تكر# دقنوكتال طال_خالانالرهمدلا لوأ ىنال هماصخلاب رعود

 ب |لضفأو تما اوةعملاوءاعب رالاوءاثالثلا موانع ىهنلادروو ها رهلا رح فز ونلا دبازتك اه دازت ىف ةملاب ةحمتاه طالخالا

 ل 'عوجالو عشب تعالوامخربفوأ عاج وأ ماه" نم غارغتسا ب ةع تال ناو راهنلانمةئلاثلاوأ ةبناثلاتاعاسلاو نيدئثالامون
 امدو اهامعتساسح وضرع هاواد1 تناك ناودمال_ىلا ماو دو< هلا اهفحا مدي رأ اذاام ةروك دملاتاقوالارامتحخا لو مقلانبا



 زك او سما عاطقناو نيقاسلاو يذلا ورقةنءعفنتمدقلارهظىلءعو رهظااةكحو ليفلاءادو ريساوملاو سرقئلاودْمْفل ارورث  نمعفنئنيثاسلا ىلعو سأرلا قنثوةوفاملاو هحولاو نسل عبجو نم عفنت نقذلا ثنو ىالاو بكسنملاعمجو نم عغنت لذاكلا ىلءو
  دقر رحنبالاقواندسنباهرك ذهفعضت ةمالاو طفلا ل_ك غامدلارخ م نك 5 همن نأ نم 0 أةماخلا منانمونيشنالا ف ةضراعلا

 نينيعال افقلا هر
 ى#عورهاظلاو سأرلاو

 دسعلل لهاكلاو ىتذعاا
 فوذو هماهلاىلءو هلك

 ٍحيرقوددسا فعقلا

 ىطءأو)كلذ ري غو

 ناكحولو هرحأ مالا
 هناعا نال (هطمو لامازح

 ىءدرهسفف مرت ىو

 مارهلاف قرفال ذارعلل

 سدلف نقورحنب_ب
 9 ماعطا ام_سلإ

 حاجم>ايو هيلع مرحام

 فترعتاد موريملا

 ى-#لان -ه دروامنا
 امغا أثدمحت هنوكو 1

 عفرتللاراثيا هن زئتللوه
 باستكالا ءىند نع
 ا 0

 وأ نيثي كاب لصدلاو
 اذازاوملال_# لاّر
 لع ىلع ةرحالا تناك
 هفالخ ىلع عملا أو مولعم

 ىلع ناشردلالزنرو

 اذ_هنيتلاحلان ياه
 نك نوحرأ 2 ءزك أو

 ولو مظوقب للا ىلع
 هنوكز وح هنارجلا ناك

 كود4«_بفن ىلءامارخ
 ر ومالا ىاعمو الخ الا مراكم ىلع ثحلا هيو لالدتسالا متءالف نا.ه>الا قرطتب كلذ ولت ادت! رش

 -. عفاننع)فركملا عدلا ىراسنالان جرلادبع (ىليا أن بانعةدنع انث قدس نينوره انث) رعنب|ثيدح عبأرلا ثيدملا#
 عوصأ بلة عضنابماصءلاباجأو مآ امويف سدلو ةزسمهواولا بلقب عووصأو واولاعوصأس وما ةلاو حامصأ ىف ىذلاناب مهلا

 || ىورو كاملا هعبحتو هريغو فدصملا«:سج نما | فام لعب دسلاودةكا اهو ىذعلا ىلب اعرهظلا مدقم

حامصلا ىنالو سوم اقل! ف سدأ عسا | ذ_هناب ضرتعاو عاص عسجداص مضوةدو د هزه بمبي عمآ
 ْ 5 امناو 

 وتاني تجمل
 1 1 وللا ٠

 1 1 جسلاعفني غارغتسالانا اور كذدنو هلاك ىلع هنالث مهحارب ام و هءلعمللا ىلصءناقاز رلا دمع

 ||| ىلا رست ىتح ىراجم او و رعلا ىف هعمتتف مدلا ف ىرمس مسا |نامراح نهزوأ دلب ىفاسعسال ةماسحلا هعفنأو
 1 هيلغةهرمطل |ىوقتفهةعضاالاو هلطدأ اماعاعار فتات اكن ام هاا نمهطلاخام جرحي هحو رخو داقلا

 : .وهيلع هللا ىلصاهدو ىلا | ةداهشلاب ل_ضغلابتارم لومك-ت نم لسو هيلع هللا ىل_ىهيدنل كامت هللاهدارأ . ||| ان هاهلك :داملاج رت لهنكل باقل لات رقأ هنال.لهاكسلا ىلع ل سو هيلعدتلا لص محا اناوهرهقتو

 ههحو هللا مرك ىلع نءهحام نباىو رو لهاكلاو نيعدخالا نيب مك ناك  سوهلعهللا لص ةناىورو

 هنادوادووأىورو لدهاكلاو نيعدخالا همام ملسوهيلع هللا ىلصىجنل ا ىلعمال_ىل ا هيلعلت ريح لزن لاق

 هتباصأ ناسنالا ىناتسااذاىذلا للا ىف ةماسخلا ف ىورو هيناك ىو نمهكرو ىف مقا لسو«.اههتنا ىلص
 ثروت ايف ةماخلانا ازدسنب الاقءادنيء.سو زينثا نمءاغشابما لاق لسوهيلءهللا ىل ههنا هسأر نمضرالا
 ثدحلااذهتنثنا» ريغلاقو ةماخلا هفعضد و ظفحلاعضوم غامد لارخم هظفاواث دح هل ةزو اح نام ل

 هيلعدللا ىلصه نعيد ةف اعرمشوا مط ةمفاناهناف مدلا هيلغك امغاماةرورضضريغل تناك اذا هفعضت اغا ىف
 نيرب رح ب رط ن مدجأ جرخأو هيلا هترورمض تعدام بح هريغوهافقن منك امأ :دعىف مص اهنأ و

 ||| ل_هاك ىلع: دحاواثالث مح مو «يلعهللاىلصهتلا لوسر ناك لاق سنأ نعش دي داتق تءوسلاق مزاح

 هللالوسرناك لاق نسما نعبيهصنيزيزءلادبع قد رطن مدعسنب|ج رخأو نيعد..نالا ىلع نيتنثو
 ةضراءل اهب ومدلا ضارمالارئاسوب نجلا تاذو ةصوشا نموةئرلاو لا ءطلاودمك.ل اةرارح عفن ىراسابلا دصق طلاب للا لهأ لاقرتولا,رمأت ناكو لهاكلا ىف ةدحاو ونيعدخالا ىف نيتنثمه< لو هيلعهتلا ىلص
 اذاا:-الوأب ومدن اك اذان دملا عسج ىف ضراعل اءالتمالا ةني لكل الا دصقو كرولا ىلا دكرلا قت نم

 الا دصف نع بونت مدقلارهظىلعماخاو سأرلا ىتنةوموةلحلاو هحولاو نانسالا عد و نم عفت ن فلا تحت || ةماححلاو نيل دابلاذصق نع بوني وقاحلاو تكسنملاعجو ن.هعفذي لهاكسلا ىلعةماخلاو نيشملا موو وب رلاو لاسطالن ب. دولا دسفودسفو أمدلارثك اذاد.ةرلاو سأرلا لعن م فني لاغيةلادصفودسذناك
 أل ةضراعلاةكحلاو ثمطلا عاطقناو نيقاسلاونيذختلاحو رقنم عفنتو بعك-لاد_:عقرعوهو نفاصلا
 أ ةكحو لمغلاءادو ريسأ ءلاو سرعنلان ههروثب وذدْمْعْلا ل.مامد نمةهعنانردملا لفسأ ىلعةماخل اوتيشتالا

 ْ بهذفاضنأ ني_ديدصلا قوهو# ه_طمدملامارح يورحأ ىأ «« تاك وو» .رحأ ماخلا ىطعأ 5 ضخادافو ل ءاممالا عفنت:دعقملا ىلع ةماح اوهيلا جايتحالا تقو فداصو ياه مد نع هلك ناك اذاكلذ ل_<تورهظا

 || ىلءرحزلااولم_3 مرعب س داو ةءاند هيف بكوهاولاقوهوتو ثند_لااذ_مباوحاولال هناا روهملا
 ١ ؛لريم لاق ىوا يطل كل ذ ىلا منو عيب مم امارحن اك هناو:مسسنأ اىىدانهم-منمو دجأب هذممدةّوهنزنتلا

 إ اولاما1 لاما كلت ىلع هلال دمر عن مول لالدتسالا باد رأدنعمولعماذهت لق« لا ةحالاب تيئيالوستلاو

 أل هللا ىلس ىبنلانأر عنب نع عفان نع يلوا أ ن بان عةديعانثت دح عسا نينو رهانث دحا» لاما اذه ىلا
 . ]|| هتالثلا نك _بارخ 9 هلأ ف ةكسن فو هي هلأ سو همدخل 9 مدقت ام ىلع ةييطونأو هو « اما ح اعد ل-وةيلع

 ا ا ا ف يطع يل ل يل يل

 ىذلا



١ 

 نم نيل«غلاقو اص قودص ىهذلا لاك نب ادملا لي زن زثفوكءارشب بأ ىركشدل اور عنب (ةقرو انث دوا دوبأ ان ىلغنن ورع انت )
 ية هالة سن مدلاب ابا قرهطلا برقم ن ناي شسوفل متع هاك أ نعيىلعءالا دمع نع) ةعاملاهلجرخ ةعباشلا

 الله نع نع) اد_ىفيكلذلف س1لاىلاس حلال مةساحاندلا ارهاظىلا لئامءاذخال عمصأ |ىزير ئلاراملا 1 باواتشلا قشر هذ سكعىلءفيصلاىفاهاكل اعفالاهذهوريظفلا زبهناو ظالغلا موعللاو سئارغاك
 3 هنلعهتلا ىلص هرورضلاأبهب زب 0 ب اذه نمضرخذلاو ضارمالارثك,و
 ثرطعان رمأو محا ادن زيا نطاوندري_.ةنادبال طم اءا اولا جاز هواهحازم نم ىتا أهم .انلابندمااره اطل ليت
 هو مارك ماسلا تناكاذاو للعلا رثكو مهفاوأ درمأ م ةرمضنألو فد .ةلاةرارحف موعللاو ردلاو لمعلا لك أنونمدبب سلا
 ةاقاسلا ن اعاصلا قاعأ نءمدلاب ذعاما 4صفغلان الد هفلانذملا لع :ملهرهاطىلاندلان طاب ن نهةلث امر

 نمىلوأ :راملادالبلاو ناريصلل :ءاحم او دبل قاعالدصةلاود_.هذلان هرثك أندبلا عطس قنتةماحا ىدادخملا قفوملا.لاقو ةوينلارونب لو هيلعهتلا لص عرمشلا بحاصأ ي !ءفرشأ ىتلاةقيقدلاه ذه مهفاف لَو ععيرص اذهو بسه نديلارهاظن ممدلا ب ذتحتدماجلانالم اهه>الاىلاةجاحلا سمتاتاوءاضعالان :رطاوأ ويقول
 قالتخاب نافلتذامهنا ةماحاودصةلارمأ ىف ىيةحأا ىدطلا بحاصلاقوةماحلاالا فرعت تناك مايلاع 2 !!نالردصغلانو داهرك ذيثيداحالا تدر واذ طوةنودالا ن مريثكن عىنةتدقوةلئاعنمآو دصفلا

 سس :ًاريخن هةرجالاذخأأ |"

 6 :لالدال هنا معزو

 رمأنالا ي اع هريس

 ع 7 0 ةناعفاهباك أ مدىتلا :راحلاناديالاوةرادلا ن نك امالاو:راملانامزالا ف ةماحلاو جا اماوثاكملاونامزلا

 انا دا ارخأ ال اذهنمدخؤ ودصغلا ل ءىوتنالز اونايبهلل عفن أةماخلا تناك اذ - مو سكماابدهغلاو عفنأ خضخلا

 ثيدملاهبباجاا ازدسنب|لاقو هبد ته نم ىلعوديلارقتفي ل نمىل تلو تودو ]ريملاف مدلل جارت رف ١ ام هدسقتعاهناالولن || هدسح ىوق ن «لالح او هر غنم صاقننا فريصب هنا كلذو ىناربطلا لاق مهل هنسنيءب رأ لج رلاغلب | بسكلا نع هبباحأ اذالاتنيريسنباىلا عحتدنسب ىناربالا جرحا دقومادبأ ف رار ارملة ماع ويشااريغا باطخلا نااضدأ

 ةداعاا كلت طق نكمالف * هداصفلا هنداع نكد رهو هنزو> راف

 انثدحدوا دول | دحىلءنيورع انثدح» معأىلاعتهتناو عطقني ناىلا عب ردتلاب كلذ لاقي هنا ىلاراشأ مم
 ىلءونامعْن ءىورهناىفالقسعلا لاق ا ||, جي هايج ىبأ نعىلعالادسءن ءرعن.ماقرو

 هترحأ ءاطعاب ىأ « ىنرمأو محا لو هيلعدتلا ىلص ىجذ :ا|نأ هنعدتلا ىضذر ىلع ن ءالاقأفتا ةمحت هل ثسنلو

 هلوق نيد ىب رعاانباع_ج ورشأبن منييعت تندد اادافانْناتءاسل|ناعامأا اودو يب هرحأ مالا تيطعاف#

 قحاب نورد ان (

 ةدسع انث ىبنادمغا
 ىروثلا نايف ن نع

 راع (ن ربنا ل-_عىلع هرحالا تن اك اذاامز اوملا ل ناب ماخ ا: :رحأ ءاظعأ نيبو ثد. تالا .وةلفششا

 00 اييفارنالارعلا.ركفدملاو رح ا نيبقرفلىلادحأ بهذو لو وحمل < ىلعتناك اذارج لا لو عولعم
 ةفالتىفداومالعالا ثتدحهندعواةلاط مدع" !حابأو باودلاو ىدقرلا ب عقافنالاهلز وو اهنمهسفن ىلع قافنالا هملعمرحو

 ىلع نعهتنأرورع هحرخأ ك اون فل ءالاةفةحاملاهلر كذوهاهنفةماخلا ب 0 سو هيلع هللأ ىلص )| لسنا ةصرحم
 تكردأ لاك ىراضلا ىتااءامشالاز مهنا د رك اغاماخارحأ _ اىزوملا نءارك ذوت اق: هلاحرو نابل باكو دج أو كلام

 -.دتك املاقو نس 2 و ”فبدك ىعشلا نعرباح نعىر را نايفسي ةديصان ذليل ا ا 0 نم ةئامسج ىح !نبنو رهان دو ارحأ كلذ ىلع ذ نان أ شي 0 :ناك افجام تحال دنع هةناعأ ل.ل | ىلع 5
 0 ثك او ةباصعلا نمتامسمت تكردأ لاق نادم نمنطب بعشىلا بو. هنيعباتلارباك نم ل>ارعش
 يك لومكم ىنلاب اأو ىفتسسا هت ,ًاردقلف ىعش 1١ ملا ىلا ده اركر ىبالنب ريس نبا لاقو ىنهاهيلعأوهو موقلأ لاقوهتظفحالا ثيدحم تد_بشلاةفىزاغملابْث د وهوام_مءدللا ىذر رعزبا هب رمدتو ةنجلا رعب زلاو ةحلطو ىلءنولو قي
 و ثالث دنس ام هنم ماشلابدلو ككموةرمصملابن سحلاو ةفوكسل اب ىبعشلاوةفيدملاببيسملا نبا ةعيرأ ءالعلا ىرهزلا لاقو ةفوكللاب
 نبانع) ةئامو عبرأ نيد ىلا نتاج فد سا عوج بترا و هيلع هللا ىلص ذل انا لاق س امعنبا نعال

 هنطاسن ىف (سابع وه كريم لاقرنيفتكل نياساطارسك, وهو ل_هاكلاو نيعد الاف فك ناكمناءئعسو «نيفتكللا|
 نافذتي ناقرع(نيفتكملا نب , ونيعدخالا ف محا لو هيلعمتلا لص ىنلانالاق ) ) - و ل اىهش تا عم

 نيعدخالا ب ةعماصعلا لوقفنيغتكملاو نيعدخالا نيب لاقلالاواممتدبال نيعدالا سفن ىف تءقو ةمادخلا نأ ب سراة هرهاط قنعلا

 فنالاونانسالاو نيذمعلاو نين ٌذالاوهحولاو سأرلا ضارغأ نم نم عفنت سعد الا ىلءةماخاواولاقرهاظربغ قنعل ||بناحف نقرعنببىأ



 5 ' غاصةينثت (ماعط نمنيعاص») مم حىطءمل اوه هرمالاذاداط عا ىراخلا هاو 2ه-فاث ال( هل أرماذ) هسْن ةيبطوأالثنبط ىلأ نع
 3. راحو: مهو ىراخخأ اهياورفاك هل اومىأ(هلهأماكو) ف ارعل اءاهقذوهفينح ىلأدزعةيذ اقوزاخلاءا طعو ىفاشا ادنعثاثول اطرا

 فيفضأ | ىفمديم موق ماكى أد او ل:اةا اوال راو: ةنالفو هب كامياك ازا ثىلاوملاعمج و دوهم نب ةصد مهنمهالومو وصلا ىلع
 هيلع لد اكألبق: نم او عرمشلا ذو ىلع ناك هن اكو مول لك ف نقل | ىلع ف ظونام ىهو ه_هطاقم نمىأ ( ه-ارخ نم هنع اوعضوف) هنع
 نا)مدقتملادانسالابلوصوموه(لاقو) هحارتنمعضو وأ هلهامألاةاالاوةعافشلاو 21073 < سالالا,رعشن هنافماكو
 هه - وادتام لضفأ

 باطخلا(هماخلا

 لهأنم بانشال

 ىوهد لك كن يمرملا

 زاخلالهأو ىفاشلادنعشاثولاط رأةسجتوهو عاص ىنثم «نيءاصر هلرماف الب ضرتعاو هعبتنموئو وذلا
 نكءاودادمأ عد رأعسلاكماقافتاعاصلانأ ىلع ىتهدوهو قارعأ الدأو ةفمزح ىلأ دنع لاطرأ ةمناسُو

 لح رل' فكي تانفح عدرأ ف اتخيالىذدلا» را.همىدوادلالاقنالطر ل ءقوُتاُ ولط زل قف هيف فاتدملا

 || ىهسيءاطعالابرمآلاذ اءاقانمالوهاطعاهىراخل ا هباو ر رح نب |لاقاح هتدجوف كلذ تب رج و سوماقلا 0
 52 اغلب ديج نع ةءعش قد رط نمىراذل ادعو كريملاق هناطعاب رماف ىنءملاك امي نارهظالا تلق ل 35 | ا 50

 || نع كلام د رط نماضدأ ىراخأ |جرخأو ةيعشنمْه ثلا ىفالةسعلالاق نيدموأنيعاصوأ عاصن هأرمأ 2 2
 | رشفينأ ىنتي <« ماءطنمإل هلوقنتلق# عاصلا فامنييعتدافأو كشدْلو ركن م عاصي هلرماف غفل دمج 0
 ||| هيلعشاىلصىنلاىأ * ماكو إي هقيقحت نأ, سوءاطعالاب هلرمأ امملامارح مادا بسكن اكو ل هنا هل داحو ردن هاب 2
 ةصي< ممن مهالومو جمصلا ىلع هنراحو همااومىلالةسعلالاقىراخل اًدناو رفاكهيلاومىأ ؟ هلدأ 9غ لو 5 0 0

 د ءسالو تاقءادحاومنملتاقلانوكروالحراولتةنالذو:.لاةناك ازا ىلاوملاعجاستاو دوعسم نبأ مهوذل مح :

 رخو وفدضاس ىنبىلوم هنارباحثتدح ىف عقوامامأو لاق هعابتأو هالو مدار لاوأ عاج نيد اكرتشمنوك,نأ | | فالك مهما مهعسو
 "|| لك ول لا ىلع فظروامو هر ةمحملاءاسلتا حافر هحارخ نمل هنعءيااوم ىأ «اوعضوف ال دنهونأ هل لاقي || ؟ كلذك اوسدأ نم
 || ل-ضفأ نمىأ#« مئاود_:مأ نمناوأهماحماهءمتي وادتاف لضفأ نا لاقوإلهرادةمنايبى ا يسوعول رخآ رامخأ ةدعهللدد
 نس ري _سنء|ناكدقو

 نيعبرالاءاشبأ ىبني
 نباناكو ةماخلا 0

 زال لهال الذب باطلا ةفرعملا لهأ لاق كش ريغنمىأ ل ضفأ ظفلد درج ن ءرمعم قد رطنمو ةماخلا || لب اذا كوقي فوع
 ةرارلابز_<نادالارهاظىلا ليتوةقيةرمهءامدنالدرااادالءلارئاس ل هأ نهم_هانعمىفناكن مو || الفزيسعب رأل جلا
 مو هيلع هللا ىلص جالا بطاواسغالاقفانسحال صفت ا:هءالضفل ا|ضء٠دل_صفو ثدمااحطسىلاهح رانا تكحربو لاق مه

 : دروةدو>وم املا طفى اظءنكردصغتلا نأ عمهب رمأب لودصتةنلو هلضفنيب وهيرمأو ماحالا ىلع تناكتف د ع هئاذلا

 لاق ىلا ءتدنلأ نم ةمعن
 نال كالذو ريرح نبا

 اظدتو م_هفان ربكدتو م -ههوجو ليطتو مهنادبأ لذاسأ ىةدتوةدوعجلا كا مهروعشوادوساهلهأن اولأ هفغولبدب مدآ نا

 لادتءالا نعم _مءمدأ جازم جرو سوماقأ |قامىل ءاهمظعوأ هلة اجورحنيعلا ظوحو م-ميعأ صاقتنا ف ني_هررالا

 داسئاةدالل امماعبلاغل اون اولا اكو كراع اوحر فا |نمم_ريفهقطانلا سفنلا لاعفأرهظتف نملال_كاوهرعنم

 ْ ند.ءلارهاط لهو هبطربو جازم دريت همطرد درابا مناف كرما ادالب جازملا ف دالمل ذه هل اةم ىو مهتغمدأ 0 مدلاوهن ديىوق

 هماوقاهيىتلاءامسشالا

 0 ” آو ىوارلا نمل كريم لاك هيناثلا ف تسل هغلامملوالاةزابعلا فو ةماخلا ف هءنووادتتام

 "|| لثمأن منا ظفلن سنأ نعدرج نع كرامملا نب هللا دمع د رط نمه-رخأ ى راما انآ ر فعح نب ليعمسا
 | |( وادنامريخ ظفلب سنأ نعد_ج نعدعسنيداب ز قد رط نم ىاسنا|«برخأو ةماخا هن متت وادتام

 مة نادال رك اءيدعاريغت هح زمالازيعت راملادالملاناُتي-نمكالذ ىضتةءدداب جازهنالةدوةفملا دولا
 لءحتةل_ءلاهذفون د_ءاارهاط قركو هفذ<و جاز | نكت اذهل فةرارحلاهءاغفدالملاكل7ناف ةشدحلاو

 ءاوطاةدو رب ىهىباا اهد_ضنماب رفنطاملاىلاند_ءاارداظ نمل يعد راردلان ال بامتا الادب دساراح
 ل-ةيو مضغ ' كاذب دودفءاوطاةدو ريل ندملا نطامىلا ل. هد زب رغلاةرارلانافءاتشا انامز ىف لاملاك

 لاقو نوكءاملوطأ مو:لاو ع.هطااءنر كام نس أ ءاّم_ثلاىف فاوجالان ا طارتم لاق ةلعلا خطو ضارمالا لاش ندوه 3 ْ 5 : م 1 0 م هتداب يف هنارح ماكو
 غيبتي نأ الا بطعلا هماضهما لوس ظيلغلاءاذ_ةلاراصب سلا ادهلفءات_ثلا ىف ناديالا ىلعماهطلا أجا نوكرام لهسأ اضنأ

 700 سارغاك 2 نا) لرععسا هنطاوىفالطسقلالاق ىوارلانمكلشلل( وأ ) جارخال ارض نمد_ثأ كرملار رض نوكت ى> مدلا هن
 7 ' قررعلا نهىلك غارفتساهعي,لاصت |قرغتوهىذلادصفل اء مضل دش نملاهدأ (ةماحلا كتاود) ريخأوأ لضفأ (لثمأ نم

 ” اهببسك-تلاورحوأ نقل ماخاب سكل >هيفور وك ذملا طرا« م عفذأ هلةماحلاداوق ل طم بلغو هماسم تعستا نم نكس ةصاخ
 ' ةحزمالاوضارمالا ف ال_ةخا,فاتخ كلذ ل: ل_ضاف نعال_ض هقالط أي لوةدالاواضفأ لد جراشلا لوقو هن ودألال_ضفأ نمارناو
 . ىلع ثيدح ىلاثا|ثندحلا# نيدلاب :ردنعهعافشلاو نّةلاةحراذمو بي.طا]ةرحالا دخأو هنس لد ىوادتلا لو هن مالاوهنمزالاو

. 



 لعف.طاتحم كلذ عمو تب و روأ هجر فىلاارمفرظنلا نكمةلا < هتنترع ىف ةمرطأو راقولاوءاب ملا دش نم نكمل هنا ىدنشاورلا قادر
 يلع تق ىتاللاقو«.أرعنقوه.ذيعض غهثاسننمةأرماىفأ اذاناك ةلبسمأن عىز وجلانباىو روان هما الام 0 7 ىمىك أر الوه_ذهتيأرامةباو ر هاك ؤنوهاضراهاع :وهراتمتسانهالااو> وزر اع :ريلعأرذتالتأرملا 0 اي تا د

 تانر زاواساق رىلع هل ىخأنب اوانأ تنكسف ةراخلال_ةنل نلحر نيلدر تقرتفاتدملا شد رقتش ال لاقساسعلان عامه د مناور رجنباجرخأ م ةمئاخ» ءايحلا ىلع لدا لامارحناكولذارخآلا جر ف ىلا جوزلادح أر ظن اد راقولاو ةةيكسلات

 نأ تءيهنلاقو هرازا اهتعىزوملانءاهباو رف ءاحدتو _ءأ ىلاعت هنلاو طق اطغاال طقفتءأرو ترظن ظفاهءذ لوكحشلاف 20000 2 تت تاتا
 اهعك !لاقذانا رعىشمأ وأ طقرَسو هياعهشلا لصهتنا لوسز ةروعتأرامتلاقوأ و سو هملع هلثأ ىلص هلالوسرج رفىلاترظنام

 ثونماولر ةبدنإ ةذانع || نا فالخ روهلظلا ةراعدزها طب ابل تي ديملاةسانممح طقاسو هيلعملا دش سر جرش كرا
 نع ييسعنو جرخأو ىنفءاسنأ| نما هريغنم طسأوبحأ تناك هشناعنا مولع ا نمواخه رو را اركب ف عقوو هنالخ موت

 تاور جاه لوسر نه هدب ارامو هس ارىلع بولا نري عنمالا هئاسننمادحأ سو هملع هللا ىلصهللالو فر ىلأ ام ها بااطوبأ ناكل اقامه« 1 : ا : تلات لاق سامعنبانعملاصووأ ىور و نس> هدا ساو طقهتروعد>أىأراموتارخلاءارو نم لستغن

 مالظرهو راحل لقت هي ملسو هيلع هلبا ىلدهللالو بر ةماس2 ىف ءاحام بار

 ئثغدقف لا قمل ىمأ وها 00 رتشماهلءاو ها ةباكك ةماخملا هتفرحو هب محناما حرسكم ةمجحماو 00 رو مسلس" نيوماتلانقو ىرصو ناهض زغ نيالا
 تاالوأ 0 دوه+اهلوأو خس ثادحوهو مودل او م-املارطفأر يخت موده لاو م-املارطغد دج لاقو رطفبال هنا ىلع : 000 0 روهجلاو 0 اءاور متاصوهو محا هناك لذ نمواريْك مو هيلعهتلا ىلص محا دقو لما لّوالا
 0 مة سيال 5 0 اري كى «ل_-ودهيلعدتلا ىلسهتلالوسر مق حاج امملعهيبنتلا أ, ةفلاذ ضع [ ماض الاعرج سا 0 0 نا 0 3 «سنألاةفإل ثيبخمأ ب يطأ ىأ هي ماخاب نع كلام نبا ليلاقف ضن فان || : 0 1 2 00 نيىلعانث دول مزحنباه عبو قو رط كفل ىنانأ لاَ 0 00 5 اك كلذ ناب وأ وع اةفعضا او م-> اعللصملاب راطفاللاضرعت هانعم ناب
 رتتسا هلل قنا مثلا قرط نم اريطا اون 9 !نباود_جأ ىو ردقذ ءرصأ | ىلع مفان هعسار ةدحو ة دشن نوكسو ةلمهم مشا

 38 0 0 ارانب دنال كلذ فهو هوو راني دهناة يطأ ءاىربلا دمع نبا ىكحو ثنددلا هجارخ سلوم راك نعهلأس و. لس ىتلاكاقلطنانتكطرأ نانلاةيناخنلطضرال
 يلع فلان ناو وبأ هناال ةبيطبأ نعىو ري ماج اارانيدناىنكملا فاك اهلاود_جأوبأ مزجت ذكو ىنالةسعلا لاق ةميط بأ
 الدوام هلام ىفدادحل 0 ذو هسمءا فره هنال جرصأا لاو ىركءلاامأو ىفأي اك ةماجلاث:دح ىوا ارلا ل مج ىلأ هللاوسر) ركلات 0 اكو 'لريم لاق ةرسم هبي ط نأ مما نأ ف رعض دانس |بةبادصلا ىف ىوغبلارك ذو هسفن ةبيط

 اه ملال حو ننوه لما م-هووهوةضايب ىنءلدمعهناىامركلارك ذوةنسنيغب رواثالئوهئام شاع هنا طولا لا

 فانمريغعورشم ند.لازيب دن نا نايبب كلذ لازاف هريغب الو مج ىو ادتيالو هناحص.هسيلا هند طظذد لكنا هتءضقو لكوتا ا اهلحأ نه
 هلود_صقلا قوذندبلا عطس قنب وهواملاعداملا ةيج نم مد غارفتساهعبتي ىدارالاصت اق وره: م_هغعاو رقت اكعس رشتللهلفامناهنال نيلكوتملادمسوهو قطا | لف هيفانيالو هلي ضف الكون هكرت مف بيسلا نع :ريثأتلا ف هئانغّيساداقتعاو ىلاعت هما ارمالادانمسأ هنال ٌلكوتأ
 لسلك دج نءرفعج نبل مم“ اند رح نء ىلع انث) سنأ تر دحْلوالا#ةّدسهئر داحأو بال اثر داحأ ن هاهضعب معد ةجدئاوف
 ةيتصأ|نوكسو ةامهملاحتفب ( هسسطونأ ه مح لو هيلعمللا لص هالو سر مهحا) سنألاقف هث.تىدراولا ف انيفث.النا عنا سنأ ثايب ثوكيال ىدءاطعالا لح نعل د_سفهلزحالاءاطعا لحال هنام_هوتق هئمذع ريما دور ول هنع لس ولءا ( مآل بسكن عكالامنسنأ
 ىور يبان ماا اراذن دنال هسيقدوبهو رانبد هابل دب نبا لوقو ةماهملا ثيدحوارا ةليج ىبأ مساب هيلع تش هنابدرة رسم ىوذبلا لوقو مصل ىلع عفان هما ضان ىنبلىووذلاكلاقن مرح نبا ظفادماأطخو هريغوأ ىراصنالا دوء سم ىبالوأ هثراح ىتدل نقد دحوماهدعب



 1 فرشة نايهسفت نمءرملاءامح وهل دأ دريفا قد رص ثا مشل نانةتد دومعل اءامسوءابللا جاده لش رطخاذا ىّ-هن وم نمسح اعامحو

 نم ىخسل هسفن نم ىضسأ اذاءارملا عاونأ لك اذه ١و نيسفت هل ن' اك جد هسفن نما كم هسفن دحأ صقئلايهسفناض رنم ىهسف ره

 ةلماعماو اعل ةريشعلا ن سحو رخالا لالمةنتال هنأش مظع ىلعهيننتا باسهدار اننسحلا اخاه -ح نمدو جل اءايحلاو ل والابهرمغ
 (همتع ىبأ نب هللا دمع تءمسلاقةداتقن عةرعش نث دوادونأ انث نال.غندو# انث)ك :ردجلادهس لأ تن دحلّوالا#ناثيدح همفو علل

 را نمناكزب زءاادبعنبرع معموهو قلخو ناسك نب اودائزلاوأو ىرهزل !هزعوراكلا أودرب ره ىبأو :ثئاعز عذخأ ىعالا هيقفلا
 ىلعهرثآ(ءايحدشأ ل_.و هيلعدتلا ىل_صدتلا لوسرن اكل اة ىردخلا دعس أ ن عبد )ةعاسلا هل ج رخنيعسوناسع هس تامملعلا
 وأ ةيقايا تراك, ةدل- ىهواهتر ذعنال هبت روس ركما ادم عم جتفقةنك |سةمه فةحوتفمةلموع (ءارذعلانم) دشأ هيفةغلامااِبالايحأ

1 
4 

: 
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 | لمح ريس ةلمهملا : ' لادلانوكسر معهما ءاملارسسك,ىهواهردخ ىف ةتئاكىأل لال #ىف(اهردتىف)قاضاذا 178 رالارذعت مهوق نما هةرضأ
 ت6 عر تقعد

 درو _فةنتل تحمل ابئح

 ءاسنلان ع م

 اهنمءايح د شأ هيف ىهو
 هنظم هولدن اذاهح راح

 دارا افامم لعفلا عوقو

 دزءابم رعت ىتاا ةلاحلا
 ىتااال اياعلو_دلا
 دارةنالا لاح اهماعىه

 همقو مذ ياثعايعامجا ر
 فاصوالا نمءايخلان ا
 ىلاهتن ملامىأ ةدومملا

 جو رخوأن وأ فعض
 ةماقا كرثوأ قهلانع

 اموهذمناك الاود_>-

 هيلع هللا ىلص هوامحو

 كلذ نمأربم ناك مو

 ىداللاتاذ هو هلك

 متمكن انزلاب فرتعا
 جر,هىأنكحنال

 هب 0 الو كلاب

 سنأ نءرازيلاهاور
 ناك اضن ًارازيلاىو رو

 تارخلاءارو نم لسعد
 هنروغدخأ ىأرامو

 ههحواسك ايشدرك اذافرهلاو سءثاكهو-ونال ( هه>وىفهانؤرعأش هرك اذان اكو) طق

 ةايحرخآلاو ضرالاةايحاهدحأ نافةايملان مذوأماهالكو رطتقلا ىءع وهذرمصةلاياماو د ابا: هءايملا |
 ىرتهدراسكناو رمت ةذالا فوهو نامالانمءايمل | مالسلاوءال_هل !هءلعهلوةب ىنءملاوهاذهلءاوبلقلا
 ىوذق>ىفري_صقتلانمعنكو جمقلا| ب انتجا ىلع ثعبن قاخ عرمشلا فو هيباسعبام فوة نهناسنالا

 هاكرمالا كالم هبهنال هنأش مظ عىل هيمن: ةد_-ىلعب ا .هدارفاف نسما قلناه جنم ءايحلا م قحلا

 لاقددا:ةنعةرعشانْدد_دوادوأ انةدحنالءغنب دو# انثد_ح# ىلا 7 اهم و قالا ةلماعم نس>ىف

 هللا لو .رناك لاق ىردلا دعس بأ نعل ىو ربىأ*ثد_<9» هلوأ مطب يهيتع ىلأ نبهثلا دبع تعم“

 تنيلاءايحن م ابأ هو اير »ناكى أه .قم نوكسو هل هوم حتفب ««ءارذعلا نمءامحدشأ _سوهماع هللأ ىلص

 ةراكملا مضل ايةرذعلاو تدملاةيحان فركملل لمح رخ_بوهوتةل هوم وكسوة مده مرسكر م اهردخ ىف ركملا
 ةدئاغلل متو هواهلةفصوأ ءارد اان ملاح فرظا اوةيقاباهتدا-نالءارذعا ركل لاقي واهت دا اهنا ل دقو
 ريسغىفتنتاك اذاافالذشءا ذا نعىج-ا هرتستا ءايحدشأ نوكئاهرتس فه ب رتمتناك اذاءارذعلا ناف
 لاقت ير نب |ابرغأو ءارملا ل ل5 نوك_:ذئنيحا ناو ةجراخةل_تادتناكوأ اهريغعماوطالتخالاهتيب
 ىناال هيفايلعدح أ لوددنءاهيرثعت ىتااةلاملا دارملانا ل -هفا مبلغا !عوقو :_:ظم دول هاذا كريم اعست
 ىنءملااذ_ه دارا ن اكول هناف تال هتارغهحوو ها هيفايلثعاهعاماوأ اهد ارفناةلاحاماع وكت

 هوركملا ثلا ىأ «هانفرع ع ئشلاةكسن فو ايش هرك اذا ناكوإلم !هفانز تقوءارذعلا نمءايحذشأ لمقل
 اذكودلهتهاركموفمفهوحو ريغتي ل.ءايحههركي ىذلا لاب ماكي ناك ام هنال كي هيد و ىف هتهاركو
 هحورهظ اذ_مواهه- وفامتداركواهاضر رثأ ىرب لد سائلاروض>ىقماكت:لاملاغةردخلاتفملا

 هحو ىفهرصب تشال هنامح نمناك هناكورو ملعأ ىاعتهللاو مدقتام نيب ودري_الا هل 4| نيب طانترالا

 نيدوجمانث دل هاكريشءامملا لو ة,ناكوهرخ[ ف دازو سنأ نعُسيدحلا ا زهاض» أرازبا |جرخأو اذهدحأ

 ةمدم 3 *« ىمطللادب زب نس هلبا د عنب ىءوم نع 7 ومنهن عنافسانثد> كوانتد> ناليغ

 اهتمعايحى أ« ترظنامه_ثئاعتلاةلاقةثثاعأ لوم نعال برعل ان مدل بق مطخ ىلا همسنةل ههمنوكسو

 ىوارلا نمش «تلاقوأ لو هيلعهتلا ىله هللا لو. ج رفىلااطهنم ىعس ىعهسأ | نال هنم ءامد ىلععاأذب

 هءايحناف ىننحلا لاق *؟ملسو هيلعدتلا ىلص هالو سرج رفال هنمائايحلا دج وم هنمءايحىأ * تيأرامإل
 هتبوروأ هحرفىلااهتمرظنلا نكعمل ةمترم ىفءايملاو راقولا نم ناكهنأ »د هنماعنأمن اك لسو هياعهللا ىلص

 نيتباو رلااتاكب قلعتم هنارهاظلا«طقإل ج رغلا ىو ىتمىأرالو هزمتيأراماضب أ اهنءهي اور فءاحو ها

 كوكشا او
 ندو# انث) ة_ثئاعُْيدحىناثلاثيدحلا+ه-يسوف فرعنا لب هتهاركبح رصبال هتامح ب اغا ناكفنب رينلا ىلع يغلاك لظ
 نعذخأ هل قمح ركمطلتسنب مهم ا هلوأريسك,( ىمطخلادب زب نهتلاد_هعنب ىىءومنعر وصنمنعنايفس انث عيكو انث نالمغ
 لوهوه(ه-ثثاءا لوم نع) هج رن نمدحأ للا ف ماصعلا ىلع|د ,رمأ ىفتقوهقث» ريغو ىبهذلا لاق :رعسمو سعالا هنعودنج ىنأو هنأ
 ىرش م> هبت.انا#وهلد 006 ذاكسدل وماصعلاد رك ذاذكل وه ه.قدانس أ.ه داربابل ات ىع رس >هب تةيال تن دحلان اك ا نكس

 ل هنال( مو هيلع هلا ىلصءتبالوسر جرفىلاترظنامةشئاعتلاقلاق) هاعدا يماحتاالفرخآلا ج رفحا نيحو زلا دحر غن ةهاركو هو
 - يهاظلاليطقالترأروترظنظفل كوكشماوىوا رلان مك ش(طقدتلالوسر جرف تبرأرام تلاقوأ ) رتسلا ل هأو رتسلا عراشو تسلا

 و
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 (عانم مسوةيلعش ا ىلصىبنلاثيتأت لاق ءارفعنيذوعمتش عيب رلا نع ليقع نيد« نبهللادبع ن عكي رمش انأ رح: ىلع انث)
 اهذوأه-د-: ىف (ايهذوايلح هفك ءلمىفاطعاف) خرغ ةلاتأ ارعش هيث هلاموهو بغزأ عج (بغز)ءاثةراغص( رحأو بطر نم) ىقءط 5

 انث) [معهنلا ىذر هشثاع ا“ ثندحر شع سماها ثيدحلا# هقلخ ظدل :ةيسانلاكتانههداعأو ةك افلا باي ربل قسو

 مدقتهدافأاكر عدلات اعال دوةفلافر وسل اكوقلابو دو> وما فءاطءلابو فوحلاا مدعو قافنالاب ىأ

 نعلن رشانريخأر ا ه.ذعفللا ىطر رعداقتعالادرساقلا امصةىأرصةالدفملافرظلا

 رمسكيذ و عم تند ؛ 8ةروسأكم مزج لب لح اوددحوم حتذوءارلا ذب عسب 0 نعل ةءنب دن هللادمع

 فاقلارسكي 4 عانقي سوه ءلعمتلا لص ىنلاتدتأ تااقإل ةدودمنيعلاحتفب «ءارفعنب طة ددشملاواولا ||
 مج نوكسفةزمه عتش «رحاو 9 ةيطرةدحاولا حامصأ| ىفف عسجال سنج م كودو «بطروم قول ْ

 لوأ ش ين رلارأذ عص جت ىلأَ بغزأا نمسغز عج ةم- -*نو سقىاأز امد بغز طراتساثقكأ |!

 ه وسلاح ىروصتأ وأى دهلديىأ « ىلإ طعاذ# 4 4 ءاهنلافاذكس غزلان مءاشقلا ىلعأم هيه..ش علطام

 سلبو ةضفلاو ب هذلان م غاصب امودوعاي !ادبدشتو ماالارسكوةله-هملاءاملا ا ب ةيايلح هفكع لم

 1 من قامءدب دو ريسفت فطعنوكرنا نك ءوةيلحلاري_غنمامهذوىأ «امهذوإل ة نيرا
 ةقاطا او «فةلخ نس وهم رك هد وحل اك ىلعلدب املازد ا اهل اةفصب اب ف دملااز_همدقت

 نمريثكو :كو ىأ «دحاوربغو 9 نوكس سقت ةفب ا مرمشخ نب ىل ءانُ دحال هبادآن است-“او هباحتأ عم هترمشاعم

 ةورعىأ #هيبأ نعةورع سب ماشد نع سنوبنب ىمع لان "أ لصالا سن فوج انث دحاولاق 98 ى هاشم
 نمد. زاب ىزاحي ىأ «اهءلعبي5» وهيدطا لمعي ناك سو ةيلعهتلا ىلصىنلاناةشئاعنعإإ ريب زلا نبا

 ىذمرتا|لاقو كلريملاق هذ مرثك اريد ىف:ازاحما ىههاثالاناةءاهنلا ف نكس اهم واسامماولثعوأاهتعق ١

 لاعفهن ءدوادابأ تلأس ىرحآلا لاقو سنو نب سعب د-نمالا الوصوم ثندملا اذه فرعنالرازنلاو

 عيكو رت دن ثيدحلا اذ ”داربا دس ىراضلا لاو ب رم سان ادد_دعوهو سنو نب ىسع هل صوندرفت
 عسبكو هب اورىبالقسعل | لاق هل كوندرفت سنول نب ىتنعت | اذهبراشأو هشئاع نع هيبأ نعماشه نءرضاحتو

 ىسأتلا نسفرخ نب !لاقدعب| ملعفقأ رض ا هب ءاورواممهريشوهام بيشو اظفلد , هنعهمدش ىلأ نب أ اهلصو

 1 وقهبمش كلانهن ل ثيحلودقلا بدن لحن كل كلذ ىف لسو هيلعهتلا ىلصدي

 امناءادهألا ىلع تعامل انا نطاذااما ُْم لد |ةمىفالءاح ريغل ل ىدهأاغا ىدهملانأه ملا ىدهملان ضد

 لال هنالاءاج لوما ازوكالذ راع | نمافوخ هاند هقرغيو رف. نممدقي نك ى اغلا لاقءأ.ملاوه

 امناهيلغشعابلانانطاذاامأو رهاظل ىف هركلاكوهف نطاءل|ىنهركمالو سفن بءط نعالا لسم ٌئرما لام
 رثك أنالكلذ ف تلطأ امناو هلاح نئارقهماع ل دب اممهن اضف امردقب هباثأن الالومقلازوميالفةباالاوه

 تقم بحال ثمل |تلق# هن درك دام ىثن ءْتَح رغم نم ةندطا نول مقرف ه.فذو رخممسا سانلا

 نارهظاذا منءام 11 نعةئشانوأ ءابرلاوةهمسل ار ةيطلماهاكت أر مهاناطعوم- هاناددو ةماولاتافأم صنع

 ىطعأولو هنال بطر هرطاخن | نظد ثينك بمشي ع نكمل لة يا هلودر,ن ا هذءأرملاالا سول ءادهالا بيس
 منين كلاومأ اولك ًاتالو» ىلاعت هلوقلالال م ارا بل ةزمف ايسضار ريصد 1 ةنمح هنأ ن نطاملافادركم ||

 دعان_طورمالارح آى ضارت نعةرداصة رات هانروصامو :مضارتنعةرات نو ك:نأألا لطابلاب

 هزخاؤدال هنارهاظلاف هرطاخ ب اط ءازج هل ل_صخ لءايحهواطعناكولو | هب ةأثالا طرمشب ةبا انواملع

 مدع ىلع عاجالا ل>ذالفتدابزلاامأو ةبجاو ةهلاردقب ةياثالاث ار هاظلاَم هللال_>او ةءارب ىتعملا ف هنال

 5 هسدأ طو رشا ئاهعفدن عزو واعيطواعرشدو م4 طاف دوعلا اقلط مهزاحولاذالومقلازاوج

 اهركذماقم

 # لسو «.لع هللا لص هللا لو سر ءارد قءاحام بار لي

 ريسغو مرشخن ىلع

 ماشه نع سنوب نبا
 هسأانع ؤةرعنا

 ىتلانا ةيك اع ن ع

 ناك مل وه اعدهتبا ىلص

 (ببثإ و ةيدغا لش

 ىف لصالاو ىزاحيىأ
 ق نركت نأ هب ةياثال

 نكحار شاورما

 ااد3لبمع فعلا

 ىدهملاىل طم (املع)

 ار تو دب

 بدي ١ ل نكس كلذ

 ا تيحلرشلا

 نظم ثيحراهيفةيوق
 ىدهملانأهملاىدهملا
 لباقمفوأامحهاددأ

 ف لوبقلاز  ملالاو
 اذاالاو اقلطم لوالا

 ه«-:تطظفامردقب هباثأ

 ىئاثلاف نئارقلاب
 لادهل_ءناكاذ_ه و

 ءادسلاو ءاضسلا ىل_ء
 قالخالا ثيداحأن م || ن

 هج رغلاب هيساتمهل

 نما لاق «ةقانإ

 هتلا ىل-كىنلاة تدمع

 نازيملاوه و هل

 0 اك ]
 هعلخ ىلعاهاك ءارشالا

 ا هيدهو هتريسو

 هيلومملاو هناهمفاو

 اهفلاخامو هلع لوعملا

 راسكاو ريغتو هدعلا ى قد لاق غل دار ءاسحلا لسه ءاعدتلا ىلص هللا لو سرءا مح ىف ءاحام باب 9 لالضااو ل طاملالسقنموهف

 9 ةلاحوه لةو نسحلا باكرا ىل عض حيو عمقل | بنت ىلععس قاخاعرشو هيلعبئاعن وأ ب اعبام فون ناسنالاىرتعي

 ترصتاش , زةهلو ماقملا لوطن ل هأوق نم ل_وهبلعهتلا لص هناركساكمركل ءايحاهنم ماسقأو هو ريصقتلاهبْو رو ءالآلا بئر

 2 ا
 ىلا "7 ع للا



 ا :

 ١ ىئالطقلالاق ىئءلا. ل نلا ل يق ن ءودوأ ضعءلاب هدم ىلع ثافتلا هرفف تاةذلوةينأ لصألا ن اكو( رع) ىوارلا(لامقف) عستملف
 3 كلوقوهو ه-ة>نمُ.اعامتددأىأل وقل اةلْرْخم هلزخف لول !نمروسدااوأءىح نا اذه لءقأ.-ث ( هتيطعأ دقدتلا لوسراب) كعب وهو

 ْ ناماصعلا معز و كتمذفن دمازلالايش هطعتالف لولا وأ لعفلاب هتيطعأ دق ىنءملافانب د َدمذىف ل هالو هءفتك افئثىدنعام

 - نءدافتسساام ل لعتلءافلا( هللا كفاك اف) ديءلاوهكل ذربغلءفتالذ كَتمذ فايده تاءدعو هلو سهتمطعأ دق ئئعملاناو ديعبأذه

 طونقهمازنلاثيح نمىأ ( رعلوق سو هءاعدتلا ىلص» فهيلعردةتالام )هللا كذلك ام هنال كلذ لهب لععتال ىأ هتيطعأ دق هلوق

 2 لاق هنافماصعلا كل ذي دارأو ىسمتناهرذ حاف عننبالا_مرك ذامريغب ممضعت هلل ءو لاق مح راشااهر رقاذك عرشا هدف [لال هنامرحو لئاسلا

 ةذلامدءبهيلعىذةقُثي> حراشلا نهبحتو همالك اذهترمأ اذهمدعد هلوة هذي رقد عقاولا هللا فاك ام هلوق قباطد لهنالرعلوقهرك
 3 ل--رلاقذ )رعداةتعالادرب اا ارمصقديفمأ رع أدوم هلوة ف فراظلا مدة هنا لاق تم>هاضدَع م ىل ءرط سدد هنابزح عم دمر ذحو

 ا 1 سشخالو باوصا |لءلوسنلابلاغىفاذكىرص الاق(فتالو) قافنالاب رمأةزمطا 17 حتفب( ىقنأهللالوسرابراصنألا نم
 ا
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 | لمق نموأ ىنعملاثي- نم لقنهن كف تاقفلوةيتارهاظا اناك_ةرعوهىوارلان اك شال  رعلا ذو 5 ا 22 ري صل ا يا

 دقدتلا لو سراب #ي ءأهللاو سامالاكن مهنامهوتءالل لود_ءااه-و ل-_عءاو ضع مهذمىلءتافتلالا . 4 ءلاىذ

 . 8 -05 ها 8 5 ع 5 94
 ءارشلابهرمأ نمىأ #ي هءلعردقتالامهنلا كفاك اف 8#لوقلا نهرو سه اودو كملعام لئاسل اىأ هي هتيطعأ نمارقف (الالقا) نللال

 ةبرعالو هده ل.ةىرخأ دعب ةرمأ.ش هتيطعا دقو ىأ ليقوءاطملا نمدافتسأم ل.طءتاءاةلاوءاضقل امدعو و

 ف

 7 3 : 2000 ١ قوهو رقتناى مع : . 001 01
 7 هلؤسهتيطعأ دةىنعملان اب رقألاو دعت نن ذ_هالك لاةنمهنمدعبأو ماقلل مثال رم _غهتدكرب لد ىلع هنا 40 لاذ نع 0

 3 ى“ ههد نمو *د - و ىسمد ديالو 1 «ل هللا ل 2ك ب دريع لذ 5 لمدوق --5 تاعدجو شرعلاىذ نم نسدأ 0000 1 اده نمءدعت ةتعالو مت كاذب لملك 1)ىلامتدتنا إل كلذ قمفتالف تمد فاسد هل تلعحوأإ ا

 اضدأودوملاو مركلالاكىضتقمل فلا هنال ير علو قل و هيلعهتلا ىلص بنل اهركفإل ىنعملاد قي رط نمو فاختاىأماقملا اذه
 لثاسلا طونقهمازما| تح نمىأر نبا مالك امأودوعوملاءاطعلاو ر وسدا|كلوقلا ةلج نم ىلععتدا هلوق وهنمكلثمعيضتنا

 ظ ىلخادريغاد_هناهنظ ىلع ءانب هلا ف عرشل اهفل ا 2 مدع شرح نم ملسفع رسشلاةفلاذغال هنامزحو ءاهسل 20 7

 || هامرحولئاسلا طونقهمازت-لاة يح نمامأو لعفلا نهم ركل اءاضتقاىف م>او ريغوأل اوقلانمروسم تف) الكض ,رالا ىلا
 || لثمنا ىنمالو ئمتناد رذحاف عفدننملامرك ذام ريغ مهضعب لاعولاق مع وقذدم ر وصتل اريح نعوع ونمو 2 ثلا كس هللا كَ

 هللالوسرابإ# راثبالارايتخامملع بلغ نممىأ *«راصنالا نمل_-رلاقن »؟ىضتربالا ماهمالا اذه |
 2 : 2 5 نماحرف مل

 0 00 5 ا ْ ٠ د0 || قفرعو ىراضنالا
 || ىذعضوم نس>أ امل مقو لمان ىفتلاوأ ىفإل ديقوهو ىنحلالاق جايت>الاو راعتفالاءانعمنا جاتا فداز دأأ ن_لوث لا

 || ضرعلاو لوطلاب ضرالاىلاءالا نمرمألاربدموه نم كل ثمعيض»ن أش ذتال ىأ ماقملا|ذهىفشرعلا 1 0 2 0
 ملسو هياع هللا ىل_ء هنأ ىلءةل الدال هناه_بةنك-) كريم هل ةزام ىلءىرطلا مالكودو ىننلاهرك ذاذك الك 2 2 0

 ١ ةيشكنامدعنم هرلعتنأام ىلع دثأ ىنءملاف هبر ىلع هداهعالا5ّىف خب رص قءسام لد رقغلا نهىدكناك قافتألانا.رةومفاخم

 ْ ىأرسكلاب<رشبل هوو ففرعو لسوه.لعهتلاىل هللا لوسر مستفإلةحعضتلا نمرجورك ذاعلابتالو

 ٌ رد ل ا 1 تعدلاح لكى هرومأم
 ٠ : ! 0 رص وو هيلاعللل : ىدؤماوه-ه- وفرشلا فرعو ه_-حعسن قو طانسنالارثأ هنرمش ىلع فرعو4-اشدا اه-ه> وىلءرهطظ هد لكف بروم
 «ترمأ ادهم مال_سلاوةالصلا هيلع ىنلا ىأ « لاق مط ف رعهلوةا ليلعت « ىراصنالا لوا 96 د>او ا اا

 ىا ىضتةداماهد قت مدعو هةفنل !قالطا فو هٌعألا ضءبدنعهعفنلا مازنلااهنالقاغن اًةدعل اوم دعد
 ع تيأر فيك هل لءةهنا ةرب ره ىلأ نعراث آلا ب :ذهت فرب رح نباجرخأو ريدللا عاونأ نم صوص ع وند صتخمال قافنالا ىلع حلا نأ

 ١ ىنغلا لضفنم هءجتحادقهمشأ امو ريكا اذ_هنا معاو طقناهردهدزع عمال لج وْرَعهللالأسلاَعف هضفلاو بهذلا فهلا لوسر

 - امويقلانبا لاق ّكنضو ش علا قيضىلءهرب_ص,ةدهاشلارامخالا نمء ىو قماسعهلب اق1لدتساو رباصلاريقفلا ىلعرك اشلا
 - جتحال كف هلاضف قرفل |تع١اقت مث اهمانسدور ذب هصخواسهالعا ىفهيدن هللا لح أ دقل فلا لاصخ نمةلصخ لك ناهل همننلا يمت
 ىلعهداهزلاجتحا اذار َكئلوأ هبيتحااملثم ىلعءاهةفلاستحا لضفأ مهنا ىلعداهجلا ىف هيد وة اْغلا جتحا اذافاهن يدب هبول طم ىلع
 هنجتحا مهلفن لضف ىلع دانعلا هنجتحااذاو رك اشلا ىنءلا هنجة-ارب اصل اريقفلا هبيتحا اذاو مطوط ىلع رومألا هالو هبجتحا موأ ضف
 - مهب شطبلاو مملعةظلغلاو نيلطبل كر هةااو زعلا باب رأ هن جحا للا ل_هأو نوعضاوتل|هنجتحا اذاو ف رمل ل_ضق ىف عذوذراعلا
 ثيدحلا»نيدلاوايندلاحالصل ثعب هنا كل ذرمسو اذكهو حابملاحازملاو احلا نسحب ايرأ هبجتحا ةبيهاو راقولا بابرأ هنجتحا اذاو
 عسيب رلاشن دحرشع ءدارلا



 رخدمالإ) ءاكرت لايك ( لسو هيلعهثلا ىلص) هللا لو سروسأ ىف( ىبنل اناك لاق سنأ ن عتب ان نعناسوأ سنب رغعجانث ديعسنب ةييتانث) 5
 هسسفن ىلعو ميلعر يود هنكلراخدالازاوملانامب ٠مهلكوأ فعضا ةنستوةمهرخ ديف هلايعلام أ «_سفنا(دخا ):ريخدامش لحالئأ ( أيش
 مدعلاة ثمن نكي ل هراخ دام مهالوهلال ئه دن عالو لب وط نمز ىذهوهراخدا نيب ضراعت الفهرحدأ ام هل فرمص جاده ءاحا ذاق هداحلا | د

 نهنمةدحاو لك ار يعش نماةسونب ريشعو رت نم قسوةئامهنس لكى هثاسنارحدي ناكمنا عصصلىفو ععاطملا ى لاق مكس | ل بأل لد

 نهطظ-نكلهنكل نرلعرصقول 107١ ردقلا اذةرثكعماراننهتومبف ندقولالنبروشلاو رهشا|نيةءنو نوبكلذموقيالف
 الا اندحالاةغز ٠ يورسستسسس سس سس

 0 ١ 3 8 ىل_ ص هنأ لس م ةباورفو اذه:دعلا ىرش فءانعم قيقضوملقااو ح وللا لع كموملءنمو»اهترضو ينال
 ار (ىأم 1مم ريصح ىلعتعضوف مهرد فا نوعست هيلا لج هنا فنصملاةو رو رقغلا ىدمال نم ءاطع ىطبن ادن اا ناءاحدقوة_>احلا ا ا ا 1 1 1 اوا<أ موقاب لا ةفهموقىلا ع رفنيل سنيبا هغءاط أف ل جر ءاق-هاطعأألا طقس لئسام سال هيلفدتا

 ”  ةمح رامهاس ىف هتعاضر مانأ هيهرك ذنارعش هند_ثنأنيزح مولةأرما تءاحواهنم غرف ىت>-الثاسدرا فا ومسقف هيلا ماقمع

 تنكرمناندن ال اقف هللا َ : 6 2 _ 71 1 ١ نمدو>ولا ىف هل_:ء موس ل ىزلادرلاهباهنا_هو ةيحدنب |لاقفل[ف لأ ةثامسج هتهقامامماعدرف نزاوه
 ء| 97 ا روهس | ىلا جرت هيىفألامرثك !ناكو دصسملا ف هبصب رمأةنير لا نملاع أ هنا ىراضصلا فو دودلا هناع

 نجزم اس يس ١ للف هلأ سف سامع :ءاحذا هاطعأ الا ادحأ ىربن اك اف هءلا سا ءاحهالصلا ىذقا!ف هيلاتفتلب لو
 ابحر 6كلانحتنايق ىلعتنأ هعف رالاَعف اللاَعذ ىلا هعف رب مه صعب رم هللا لوس .رابلاةف عطّتسس فهل بهذ مهول ىف ىلا
 كئذكواهبقدصتفاروذ لو هيلعمتلا ىل_دهع يأهل جحا ُح هنمرثن ماللاقذ لولاك لاقفعطتس ملنهلقي بهذ مهزمرث:ةاللاَةذ

 نإدص نيحربتب لف قدا فرد ل اهكامن ا هنا لير مر فو رغد دايمو ملسو هيلع هللا ىلص ماك أف هصرح نهأ دع هرمص)

 اعرسم اروف ليخبو ىبنا ناك لاق كلام نب سنأ نعت دا نعنايلسنب رف_ح# انثد- هدمت ىفو «انريخأديعسن هستق
 و ةيقرعتا ا و ل صايل نك دع لح ال ري داس لج ىإ و دل انش رخدال ل و هيلع هللا ىبص

 00 ريسطلا | نم نيليعلل ةنسنوكيلو ل_.و هيلع هلا ىل_ ص هيلا ةمسنلاب مهلك وت فعضا مهتتستوقهلايعأ رخدب دقو

 رتب: هرامزالا | .جضتلاووب لح عس ناكىراخ قو ريشتلا بلان نمو متستتفنال خا ىلع ىلا ل مومن ور را م حسا دنسمقو وهتس توله الرشد تاك لسو ءلعملالسدنا يعل ف تلم لأ نعنةكا
 و 5 : هل_ةنامىلعانمدأ مولا ىف هن رص موهاكرب_حتفل_قناكراخدالا لف مهتنس توقهلهأل سدح و

 راثبالاو لكوتلا مظعأ لوقن سنن ع ىراصا!ىف تثد_ةذاهرمأ لئاوأ وأ هلاو-أ با اغناكراخدالا مدع ل .ةذىئالق_سعلا
 0 توقم_طرخدب ناكهنابعم_<نأ كوالاوةو سن ع_ست هدنعناو بح عاصالو ربعاصد < ل آدنع ىسمأام

 تيدحلا# ىالخألا | ثيدحلاةساتمهجو ع ةنسلا مال مقمهدازغ رغب ناك نيحاةحلاونب دفاولا ىلع همركو هدو نمت موهتنس
 تيد_كشعشلاثلا أ لرع_.او تلقا لاكر ملحان وددوحولا جاو ىلءداةعالاو لكوتلاودوجلاو مركللا نا بابل اناونعب
 تعدم ىتر مخ“ || لاتامدرىلاةراشاهمفو ةذ_سلاوأ كوتا! قد رط ن عج راخةن_ىلا ىلعةدايز راخدالا نا ىلع ةيفوصأ |هب

 ىسومنب نورهأت:) أ ىمن_لادقتلالاق ثيحينالقسعل ادعأدقو اتاطمراخدالازا او- ىلع ثندحلابلدّساث رح ىريطلا |
 (ىييدملا ةمقلع لأن أ رخي اخدالازاو املا ىنمتقال نتنسفالا لحال ناكرتندم امم أيش تار دقو: عقاولا تارو رض نما
 قى ىورقلا خسف | ئانئأقررشألاف الاه قازرالادد_: ةيراحةداعلاّنالد:لابدييقتلاو ىلازغلالاقَتلقكلَذ
 ءاغلا حتفي بئرقتلا ل ءانعتفب ىو رفلادأدبةخسن ولا درسكو يملا حتفي 4 ىنيدملاةمقلع ىلأن ب ىدومنب نو رهانث حال

 نعدخأ ىورفلا | ايندلانمايشىأ «هيطعن أ هلاسف لو هيلعهللا ىلصهللالو سرح اءاحال-ر ناب اطخلاا نب رعن عهبسأ
 00 رمأ « عتبان كلو دودوم ئتىكلمف سباىأ مشىدنعام سو ءطعقلا لع زال

 هلدخح هور هيصة ظهننانان نمىأ هي :يئىفءاحاذان ظهءادأ انندثوكي نم ىتتامرتشاىأ عاشالا»
 هتستامقودص ىدذلا 4 : ةء هلل ا « ئثف < اذاو إل هو دا« ىلع د وذو نمد ىساطراشا تا ا

 ىلأ ىتءدملا (دمسنبماشد نع) طقففنصملاهل جرخة عساتلا نملوو < (ىدوموبأ ىتثدح) كاسنلا لج رح نيد امو نيس#نو نما
 نعهببأ نعلسأ نبدي زنع)ةعاسملاهل 1 رخنيتئامو تسةئس تام ظفادلاب نكر لدجحأ لاقو هن سال متاحونأ لاق ديعس نأ وأ سانعلا

 ءاملامدقتب ىور ( ىلع عتبا نكساو ئثىدنعاملاقف هبط نأ هلاف ل وه.يلعهنرأ ىل_دهنلا لو سدى اءاحال_بر نا باطملنا نبرع
 هفرط لاةوءارعشا |اذه عملا ىرشزلا لاق ىلع س_>اوأ ددعاو ريشا هانعمو هءقوفلاةانثملاع ءلاىلعةدحوملا

 ءيلم ىلع كد _>أ عت أ اذاربخ هنمو هتاحأ ىأ ن الف يل ءانالف تعبتأ ىرعشخترلا لاق دودلا ةياهنو مركل | ةياغاد هو( هتيضقئ ث ىفءاحاذاف])



 ََ .دوجاهنعأش نب ةلسرملاذا نيمضتل امد غهتس» دع رسأ عم هزهطتل دوحأب قاعتم( خب رلانم ريل ايدوحأ هللا لو سر ناكل رب>ةيقلاذاث)

 ىأني-ل اتقي (ةلس رأأ) تاوماامىدناملعادووامسصيةضرالا عتلاهطست مءاماهئاّفاهعقلتو باصدلا ةنتاتالاضتأ 0

 هيهاومةهسشل ىلوملا هتريض-نيمأوه ىذلا لب ربح هتاقالمامااهنم عرمسأ دوجلاب عارسالا ىف هنأ ىنعةَقلطماوأ ىبطرقلاهرك ذاكر طملاب
 دوحىلعهدوص لضفدقفةل4ل اون حرلاقالخاب هلت د دو نآرةلاضرءلاماو تاح ردلا ىف هلاعتوتاماةما ف هيقرتلاماو هتيطعو

 ىلءناضمرفهدوح لضفمم سانلا

 ةعرسلاو هلا ىف

 ناكر
 لتس تالا

 لضنأىلا ةكئالا ا
 نممالكل ضفاي اذا

 ' ركحنم لكلا

 ريعو تقول_ضقأىف
 ماودي اراعدا ةلرملاب
 موتو ه-ج رآاباوم ومه

 مكوطصملادو<عفنلا

 رئاتس هل بسرملا مت

 ريعو 4| ءلعترمام
 ليضفتلا لعفاي
 هنوك قصنوهىذلا
 نالاممدوح م-ظعأ

 ىنات ناابملع بلاغلا

 تلخ اعرو ر_طااب
 نءّفن الوهوهسنع

 لب دو-هلاو ءانطعلا
 لسرتسم عماههدوح

 همقو زوق هن رثود ال
 دوملاراتكاإبدن

 ديزمو ناضمر ىق

 نيحاتحم ا ىلع فافنالا
 ىلع هعسسوتدلاو هدف

 ه«بم<و هنراقأو هلامع

 نيملاصلا ءاقالمدنعو

 م الكملا قعءايغالاوهغل املازاو> .ونآرةا|هسرادم هو ,وم عاجلا هرعمل اركشمهتقراغفمبقعو

 َكلدو>-نمناف ع هلوؤ فود زلابهدو- نعرب_عث رح ةدرمل | بحاصهتلا مرو ىراخأ|و او راهأنا هاطعات

 هرمش م ةريغىهدوح ىلع: ريدءاقل دنعن اضمر كايا هدوحم هريغىف هدوح 8

 ةضرعل انا ىلع مالكلا امنا لب قالطالاةعىف مالكا سبل تلق# امهم لك ىلءريخالا قالطا مف
 ملسو «ءلعهتلا ىلصهتلاذو سر ن اك 9 لد زنا اةءارقدنعاع ال لد ربح همم اذاف 9 قافتالا ل<ىههريخالا

 هلدرملاواملعرمءايشأىلااهتافتلاالث يح ةلسرملا ب رلان هلي ربما لذ د ىض-أ ىأ كب ريخلاب دوحأ
 ى»د ل قريثكدوحا مةعاشنب هل رملا نوكاو عرسأ ىتعم هزعضتل دودي ىاعتمراح اف هقلطملا ىتهعنيسلا عتفم
 لومشأ كل ذو هناحهس هتجر ىدب نيب ىرمشبلاب تلسرأ ىتا |ىه ل قو هسيف عارمسالاو عفنل | موع ىف اهتم دوأ
 ريسحلاب هدو رمش همش هنأ هل_صاحو دهءالىفاثل | ىلعو سن ملل لوالا ىلع عب زلا ىف ماللافا«ذن موعواهحور

 ضرالا دب رخآلاو هتوهدعب باقل ع مدافن رثالانيبامناتشودالءلا ف رطقلا عي رلارعثنب دامعلا ىف
 ةلجوةلسرملاخرلانمدوحأ لاقاذلذ هلرطسملوالا] عبات ىناثلان اك الو ىنام ركلا هدافأ ك اهتومدعب
 دارفا| عج ىلعهدو>الوأ ل_ضف هنالملاكل ا ىف قرلا ليس ىلع صمت عقو هنأ مارملا ماةمىف مالكلا
 ذئنيح هنافنآرةااهضراعمو لربح ءاقل دنعاثلا بو نامْزلارثاس ىف ه دو ىلع ناضمر ىف هدو>ا ناو ناسنالا
 مالاكل ضفأنعماس ل_ضفأ ىلا نرلا ةك_ئالمل ضف أن انتالالا كاذاموناهذالاف ر وصتءامدوحأ ناك
 "|| امس تاوخالاءادص ةاقالمو نامزلا ةليضةثاىلان ايست هسفو ناك-لاونامزلا لضذأ ىف ماكتملضنأ نم
 ل_ةعأناكس نأ ن عناضشا|ىورواذه ناةتالاوناةءالاو قالخالا ني_سىحتوناسحالاوةداسعأ] هزم
 عماوح نمهثالثل هذه ىلءهراصتقا ليقو سا.قلا اننهىلءو ىنهد سانل ادوحأو سانلا عأ و مال

 هيبضلاو ةمكحلابىطنلاافاكوةلقعلا ىوتث الل نمناسا لكول #الذا قالخالا تاه أ اهناف ملكسلا
 ىدمرتلاو نيعشلا هياوربريغصلا عماملا ف كدر ىنياهرك ذا ذكدوماااكوةب ورشا اوهعاضتلا اهاكر
 سانلانس> أ ناكاضرأ هنعدواد ىنأو لم ةياورب و هرخآ ىلا سانلا ن_سحأ ناكس ذأ ع هجامنباو
 هسفنب دهاجل + رو هلعرشنفااعلع لبر ىدعب مهدوجأومدآ ىتيدوجأ انأ فيعض تي دح فو اقلخ
 ءارقفلارثوب و هنيدل ءالعا موب ولقد_فلوالوهللا ليس ف لالا لذ: ناك هنأ هدو نم ناك مح هللا ليدسف
 اعرفءارقفلا سشدعهسغنف شهد وءارنغالاو كول ا هنعز عر ءاطع ىطعدف هدالوأوهسفن ىلع نيحاّدللاو

 هلذاك اذ_هعمو عوجلان مفيرعثلاهنطب ىلعر ا طب راع رو ران تيب فدقؤت لو هيلع نار مشل ارع ناك
 دوسالانبامهنم « اعجب عرصص ى-ةعاصشلا ىفادكو هناسن ةرثكعم هرمأ قارمص هناك هناب عاملا ف هيفا وق
 حزحرتب موداملار زفتينهرمدق تت نمووءزنيل ةريشع هفارطا بذاك ورمل اداح ىلع فقتناكو ىحجلا
 هيلا تكشف ىسوات أد قو اسأ عر نا هنأ طرشي ت ايل اوتم تارمْن الث هعرمص ُثي> ةناكر مهنمو « هنع
 اهموتدنع نيمد-ست نا اهرماف هن :راا|,مةكامداخهنمثيلط وةمد1تاو ححرلانمهاةاتاماهنع هللا ىذرةءطاف

 كطءاالل اقوة ئاللةإ .كتادحاودي زتةري_تالاىفالا نيثالثواثالث لك نهريبكتااو دممعلاو ميدستلاب
 هباحصأ ضءباويقهلأفاوماااحاتحاهمسلفه درب ةأر ما هت_سكو عوجلا نم م نواب ىوطت ةغصلا لهأ عدأو

 امندلا
 الاح ىوفأواتقو ىفصأو اه عمجأ لب ريجعاةل دنع ناك ىنط هانا ليقو دولا رمش ناضمر ىعس وُكلذريغو ىطرقلاهركذاك

 لغشل ل قل ليللابلءلاةسرادم ب دنو لق بوم لا ةراسعريملل| ل دأ ءاةلاولاق كلذلو هاعو ل> رلانبدىف ةرْيْوَم نلاصلاهمحصناهيفو

 ش ىسسعيلاشلاثىدحلا ل الما تناكهّتسرادمو لد ريح ءاقل ناب حرمدأم ثدد_لا ف سل ذارظنهيؤو سفنلا غارفو باقاار وضدو

 سنأ ثيدح

 م



4 
 0 ملسوءيلعمتلا لصهتلا لو براهأر قىتلا:ءارقل | ىهتباثن بدي زةءارقنا ىو رامهدب ءب و نآر غل |لسو بلع 5 هناا

 ناىلعمارملاو مال ابسح اذكةراتواذك ةراتوأ سكعلاب وأ هفض.قىذلاماعلا ىف نيترم لد رمد ىلع
 اذكهر هءاحسأ عاصسو .وهياع هبا ىل هثءارقاذكو 5 وهياعمتلا ىلصةعام»و لد ريسةءارقداتعملا لصالا

 ةلماكلا ةيلباقلامد_ءلعمس يشل اوأر قي زيإتلانا اوراتخاف فلمن امأو فاسلا نمنيثد_كلاةقب رط أ
 كك لسو هيلعمتلا ىلص ىبنلا ىلا عار لعريمتو ل» ربح نوكر نا لة<ضرع»د لعافو كريم لاقي رخأتلل

 .وه.لعدتنا ىل_صىثلاهيلع ضرع ىراهأاةباور ىف عقوام هديؤي و سكعلا لة # وقا.سلارهاظوه
 ىلص ىبنل |ىلعنآرقل|ضرءد لب ربح ناك ظؤاد مج رث هنأ عمذآرقل لذا ضفباتك ىف هدر وأ اذ كه نآرشلا
 ضرم» ناك لب رين ااهيف ناله بج رتلا ىف عقوام سكءاذه ثب دما حرش ف ىفالقسعل الاق م-وهبلعمللا
 راثأىراذأ |ناكو لي ربج ىلع ضرءءد ناكر سو هيلع هللا ىلصىبنل اناا ذه ىفو مسو هءل عدتلا لص ىلا ىلع
 نا اغا, ني ه- ىلأ نعل .ءارمعا قدرط نم ىلوعا«*الادنعف ثيدحلا قرط ضعيف عقوامىلا ةجرتلاف

 ىلع ضرما ناكامهنملاك نأ ىلاراشافناضمر لك ىفنآرقلا مسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ضرعد لو ريد
 هللا ىلص ىلا "ىلارسأ تلاقدمطاف تي دحفونآرقلا«سرادوف ظفلباضد أىراذها دنع عقوامهدب مد ورخآلا
 ةرانامهن هاكر ادافاف نيمزاجلا نم ةلعافمةضراعملاو ةسرادملاذانآرقلابىئضراع ناك لب ربحت ا لسو هلع
 ناضمرىأ خافي ىتحناضمر رمش نمةل أ لكى هاقلتناكوىراضألة باو رفولاةرخآلا عمس وأرقي
 ةرجط ادب ناضمرب صتخالو نآرقل هيلع لزنأ دزم ناضمر لك فكاذكماقل, ناك هنأ فرهاط اذ_هو

 لعلو تلق «مامص ضر.ةينا ل قنا غمر ىمس ناك هنالهرحف اد: ضرذا انا ضهرر مش مامصن اكناو

 لزناأ ىذلاناضمر روم » هناده< هلوق هيا اريشن كهمادق د انض“ او همايص بوح ول ..«ناكتآرقلا ةسادم أ

 لوالاهئس ادعب نمناضمرلوأ نال همظعم ىلءو هضءب ىلعن آر قا اقالطاثيدملا ولاقت« نآرقا| هيف

 هيلعهللا لص ىبنلاوةفرع مون« كسي د كسا تلك أمويلاهتلزنناىلاكل ذك مح هنس»دالانآرقلا نمكزن نكي

 ةوالتلا ن مدوصقملانافةءارقللا ه”الءراهن نمىلل_ضنأ ثتاضمرةلءاناثندحلا و لاق م قافتالاباهب و

 هلوقهيلع ل ديو تلق#هبور:دلا ضراوعل اوةيذيدلا لغاو اان مرابنل فا كلذ ةنظم لدللاو مهفااوروضحلا
 نمدرمعوبأ جرخأ دةولاق «الد وطاح راهلا اكل ناال_.ةموقأوأط و د ثأ ىه ليالا مشان نا*ىلاعت
 هيلعلزنتن اك اموأ هنآ ارقلا ه3 لزنأ ىذلا ناضمر روش كاعت هلوةىعشا تلفلاق ده بأن يدواد قد رط

 هللا كصف لزنأ ام ناضمرف سو هملع هللا ىلص ىبنأ عم ضرام» ناك لب رين ك-او ىل» لاق ةنسل ارئاسف
 وهاك هيفانالا:لقاذا« هللاءاشامالا ىست الفك ئر منس*لاعت هلوق كلذ ضراء»الولاقءاشدامت.ش وءاشامأ |

 نادارملاوأل د رية سرادمءارقالا ة اج نمو هتلاهأرقاام ىسالهارقاذا هنأ ىنءللانالرثك الالوقورورشملا |||
 ءاعدىدروا ذو تاق« لاملا فرك لا ه.ةعىذلا نارسنلاالم دع ركذالىذلا نامسنلا ىدتالفهلوقب قثملا |||

 عيم تناك لهةريخالا هضرعلا ىف فاتخاو لاق تله-ام هنم ىنفعو تيسنام هنم فرك ذمهللانآرقلا مخ
 سانلانامع هيلعءجىذلا فرمدلاوهلوذىناثلا ىلءوا هدحاو فرح وأ اهتءارقىفنوذأ1 ا فرخالا
 سانناناؤعهيلععجىذلان أ ىفاكاو رعنب دمع ىد رط نم ىناريطا اودوا دوبأو دج أ ىوردةذهربغوأ

 نآرةلابهلسو هيلع هللا ىلص ىبنل| ضراعن لد رين اك لاق نب ريس نب د ىآ رط ن موةريخالاةضرعلا ىتفاوا

 ةريخالا هضرعلابادهعنآرقلاثد>أ انتءارقنانو ريفهرحآ ىفداز و سامع ناثد دحوم هرخ [ ىلإ
 ىل_هدتلا كوسرىلءنآرل !ضرع هظفلو وه هع دقو نس >هدانسأو ره“ تا د- نم هوك مك احلادنعو

 لاق سا.ع نبا نعدهاح قد رط نءو:ريخالاهضرعءلا ىههذهاةءارقناذولوةدوتا ضرع .وهيلع هللا

 ضرعب ناك سو يلعهتلا ىبصدتلا لو سرناال ل ةف تداث نبا ىأ ديزةءارقاولاق ةءارقلارخآ نورت نيتءارقلا ىأ
 ا مرخ آدوعسعر ا ةءارقتن اك-ف نيترم هيا ءهضرعءاسممف ضدق ىتأ | ة:_كلا ىف ناك اف لي ربح ىلع نتآرقلا

 نر وكذ ملا نيفرح ابامءقو ناتريخألاناتضرهاانوكت نابع-1لا نيو هقفاو نموةرعم ثيدحرباغباذهو

 ( ىف ليامث -؟؟ )



 0 ةدمناكى أه يفرطةبرد_صما ةهنضْنن و ٌعارفلا اس ىأ( لسن قح) هدعو رخو أو ثدثو ربشد سأثلانال

 ىفةئؤكت قو هتاكو أ دوحأ ناكىأ ةستقواهنوك زو*و ه-يفهدوح ف دابتحالاةدأب رزثم> نم ه ريغ ىف هنمدودأ تاريدلتا مومو

 ١ امعاو فو رعموهأم هعلامملان مهرفو مئاقهل يلو اص هراهنفليللاىلا مادقلاو رامنااىلا مودل ادانساك هتاقوأ ىلا دوملادانساةناضمر

 1 .هريسغىفاهضيشبام ف امض | هدامع ىلع ةج رلاةضافنال ن اضم هر عضو سدو هو هنا هثدارال ةءبان هتداراثال ناضمرفف دوحأ ناك

 انا

 1١

1 
7 0 
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 8 لاعقالا نسح !هلعغنكلذكم ناكنوهح زمالالدعأهحازمو سوفنلاف رش أ هسفن نأ كلذ سدسو نت نأ يني امءاطعادوملاو

 6 لاملاو لهل لذي نم دود |عاونأ لكت ناك لب عون ىلءرمصقت, ل هدو- وال فيك سانلادوجأوهفكاذكوهنموقالخالا نسحأ هقلدتو

 ٠ هدوحناكومهاقثأ ل م-ة#ومهحئاوحءاضقو قدرطلكت مهلا عفنل|لاصداوهدانع 178 ةيادهوأ هنيدراهظا ف دثن سفن لذيو
 ناكهللاىفو هللوك

 كرلتلا ءاطعىطمد

 ءارقفلا شدع شيعيو
 دقوبال ارهسلا هيلع رو

 نمه-طب ىلع هلا

 ةحاولل ه-سأق اذرن

 هبت ضعب هلأق
 ىراخأ اهاور هلاه اطعام

 هاطعاف لح ر هءأح و

 عبجرفنيابج ني اهع
 اوس |لاقف هموق ىلا

 ءاطع ىطعد اد« ناد

 رقسفلا فاخال نم

 ىطعأو لم هاور
 لسالا نم هئاملا
 تايف_سمهنم هةعاج

 ةدواعم هل اوبرخ نا

 ماشه نب ثزامحلاو

 لهسو دعسْنب سدقو
 بطد و>وور عزنا

 دساو ىزعلا دعنا
 كلامو ىئةثلاةثراحنا
 نءءال_هلاو فوعنا

 حط سسلاس احن عرتألاومزاء

 : ةامزح نب مك طعأو هوو سادرمنب سايعاو نسحب
رف ىت>الئاسدرافاوسةوريهح ىلءاوم_ضوف مردف أثوعستهبلا لجوداطعاف ىرخأ ةئامهلأسف

 ةأرما هنءاحو فنصملاءاو رت غ

 .. ىادوجأ هنرك ل يلعتل قاف (ليربجيتأءف) فلأ ف أهان هتوقامم يلعدرف نزاوه هتعاضرمارأءرك ذئارعش هتدشنأن نح مو
 . ضرعيفىأ (هيلعضرعيف) هدوجتاكربن مناك ح سلا ىف هل ترجع ىنأوأ ناضمر نمةليل لك هل لير بجن ايت هتيدوجأ بس
كهثي ففاننال(نآرقا الب ريح يلع ىنل ١

هلكت آرقا|ض رع ناضمر لس ىف هنأ هليل ل
 

 نمهدوحودان زنا ىهملاو نانهر بأ # سال د ربدتةرهظ» الاهمدعد_فذععف راادوح وأ

 بطخاوضوهذاا.اوافذ_-فوذحمهريخو ناكرسا هنا ىلع ىنالَق_سعلاهنحرمصاك تاباو رئارثك أف
 ىذلارب_دنا عقوم عتاول الا ليف ن اضمر فو هناوك أ دوجأ هانعموةي ردص ماموةعججلا موب ريمألا نوكتأم
 بح داو-هللانااعوؤرم دعس تي دح نم فما جرح دقو ناض مر فالصاح هناوك أ دوحأ هانعذ لصاحوه
 هللا ىلص ىنلاناكىأ ملسو هيلع هللا ىلص بنل اريهض همساو ناكريخ هنأ لع بصخلا,ىلمصألاةءاور فو دوحلا

 1 هنا ىلع عوفرمدودأ ونأشل اريسصضاهبفن اك ل مق 0 بغى هسفن نمدوحأ ناضمر ىف هنوكة دم #سوةيلع

 1 لصاحلاون أش ااريمذل و هريس فمه أو ناضمر ىفهريخو هب ردصمأم و توك اموهو ردصملاىلا فاضمأدترم

 جرخن«_:ءكالامنب الأس هناركذوزئاح بصل اورهشأ عفرلا ىوونل |لاقو رهشأ عف رلاوروطأ ب صنلانأ
 نباعمدراوتذهء--وأ ةسمت عذرال«_ءلامأ ف بح احلا نبارك ذو نيوجونمب.ةلاوهجو أةثالث نم عفرلا

 د_ةذعناك نوديهدو روعفرلا رب ويىنالق_سعلالاق بصخلا ىلع جرعت لو ةثالثدازونيهحوىفكلام

 ميجرتلافر رقموهاكربخناوادتءملا خساون نمن اكن اك اذا تاق« نآرقلا لئاضفو موصلا باك ف ىراذأا

 ا وو فج

 دو>ىلعدئازلا دولا ل_صأىلا عجرب منيح سني نا كا ناضمرتاقوأ عج فرت تناكمدوحو أ

 ماةلابداربنأالا مجالا ناض مرره ماع ىف ناكددوج لاك ىأ هلوقب ىننملامهون اك سداوا مج سانلا
 ىلصهنمرهظد ناك امغاو ميال هلي و أتف تن حسن ريسفتدعب هنمردص لو قلااذهنال عب دمل ا نمكلذو عسجلا

 لضفت.ىلا عت هللا نالو تاريخا موم هنال هريغىهنمرهظدامرثك [ناضمر ىف دوم اراث بو هيلعمللا

 هرقال_اب اة“ مو هيلعمتلا ىلصن اكو تاقوالا نمريغ ىف ممماع ل _ضفءالامرهش |كلد ىف داعى

 ىلا موصلادان_ساك هتاقوأ ىلا دو ادانساون اض هر ىف هنوك تو هناقوأدو>أ ناك ى أر دقم تقولا ل.قو

 ليسضغتلا ل_ءفأنالردهملاعجوةغلاملاةدارال مئاقهللو مئاصدرامت كلوقىفليللاىا مامقلاو رابنلا
 رح نباهعبتو ىنذحلالاقاك الل .صفتللءافلاف نا ضهر ىفان امحأ ىأ دي لآ ربح هيت ايفا درغملا ىلا فاضدال
 هدا زدوحورهاظلاو لب ريجتاقالل تناك اناهدودتةدأن زنام_هوب هناف ماهل هتيسانم مدعل لدلعتللاهنا

 "||| اذافىنآلاهلوق «يلعل داك نآرقلاهتسسرادموهتاقالمدنعد.زب عن نامزلارئاس ىلءاتاظمناضمر ف دوملا

 . لأ ناوءاقلي ل,ريجن ال هل ىرخأ ىف ليربجم اقلب نحىراكأ | ةباور ىفدروام هيفانبالو دوجأ ناكلي ربجهيقل
 3 ىلع ةيدوحالا ىلع لوح دم اك نال هالي ني_-هداور نم نيدأ ىو ةتدوحالاس سن اس هيفوىنالةسعأ لاق

 ” ||| مالسلا هيلع ل ,ربج ىلع !سوميلع هللا لص ىنلا ىا( هيلع ظءارلارسكد#« ضر عذب ةمناضمرلاةتمزالارئاس
 3 | هتناىس ىنلا هيلع ضرع ناضمرىف هلل لكهاقاب لب ربجن اك نيعيمعلا هباو رهيلعل دب اك «نآرقلا

 هلع



 2 جرااد.عا: ةراشن د# ان )ر اح ثنددرشاعا !ثيدملا» :هالامدةجرؤ هو ا

 نمهيل ردد (طقأ.ثلسو هيلع هنلا ىلص للا لوس .ر ل -اهلوقي هللاد_,عنب رباح تم لاقردك_:مانيد#نعنايفسان”ىدهمنبا ٠

 دارملاس ءكفداعمل افلخملو د_ءوالاوداحدحواذاناكفهلوعدب وأهدعفلوقلا نمارو سم هل لوق,وأ هيط»داما لب (اللاتذ) ريدا

 ربرقتلا كلذ نموت كسوأ اعدوأد_ءوالاوهاط ع ءاطعالا غاسو لون ملا هد_:عناك نافدرلاب قطنيال هنال دامزحهنم باطد ام ىطعن هنأ
 ءاطمللاعنمال لقن لمالس اددع 1 517/ نباكاةولوقلا نهروسد# وأ اهبالاهدرب ل ةجاح هل أس نما غن آ هلوق هيفان.الاذهنافشكمنا

 000 اتفا لذ يا 1000101010001 اا ااا ا 2 ا ل ا ل يا اا
 ىف حو دمتعملاودو أ رلاو يل ابءانولا ف عنو ىازلاو يجلاب عاملا لصاف عقواذكز و<يىت>هلوق | هيلع كلجأاه دحأال

 ملجأ الل ثم سلف . 5 ١ د.عانث دحراشي نيد#انثدح# ءأهللاو ل والادمتءملافادح همعبوهوىازلاو هل «هملاءالاب ءادولا ست ضب
 هل 5 راشأو ىِهتنا ىلصدنلا ل وسر ل سام كو ةب هللا د.عنب رباح ت عملاق ردك_:1|نبد#نءنامغسانثد> ىدهم نبنرلا
 لئاسلانااراذتعا لب قوماباهدعو وأ هاطعأ اما لب ىأ #«اللاقف طق# امندلارعأ نمىأ « أش باطامىأ# لو هيلعشأ

 هنلاراذتعالا هن تلد لول هدنعناكنا ليدرلاب قطني لهنادارملاواضأ ناشا|ءاورثي دلو هاوس عهانغأ ى-ىلاءت هللااعد هقح
 لء1اهفيلكتوأ هتنعتل ملاذاو منلاك لعفي نأ داراف لئساذا هظغاو دعس نب ادن ءةيفنحلا نبال ل رم ثي دح فاكت كفالاوءاطعأ
 هعردشالهلا معبام لاوس: صوص#لّوألاو لء_فغلاس الاب صت#اذ_هنارهاظلاوىفالقسعل ا هرك ذاذكتكسلهفب نأدرب
 ةء ةمال_... ع ||| كاعت هلوقل قباطملار هودعولاو ءاعدلا نم ق.سامىفان.الفدرلا رمد نعت كد ناك هنارهطظالا مءاطعلا
 م اياوهتلاانقز رمشا ك انغأ ل ثم * اروسمالوقمهلةذاهو-ربكبز نمد جرءاغتبا مهنع ّنْضرعتامأو «
 روس.ءوأ اهمالاهدرب ةحاحهلأ نم قداسلاثي دحلا هةسو ءماعو يلع هللا حتي اننامز ىف فرامتملاوهاكو

 نيدلاز علاقوءاعدلادرععءافتك الامدعوءاطءلا ىف ةملْلا ىل ءءانيطقذال ىن ىلعانهرصتقاهلءاولوقلا نم

 الواذ_هنيبقرفو ههيلع كلج امدصأ اله ىلا هت هلوقىف كارا ذتعا ل بءاطءللاعنمال ل ةيملمالسا ادع نبا
 ملجأ الّشلاو نالملاوماطال نيب رعشالال لوهيلعتلا ل_صدلوق كلذ ىلع لكشالو ىهتنا قامحأ ||

 اعطقفا> نمو كلج امدح الهلوقب كلذ مهققحت عمم دنع سلام مها مهبندأتل اكعقواذ_هنال
 امو ىنالق_سعلا مالك ل#اذهو هلرارطضالا مدع عم باب ةساوأ ضرقو» ليصل هفلك_:ىف مهعمطل
 مندوال تناكدهشتلاالول ٠ هدهشتىفالا طقاللاقام قدزر فلا لوةنسّحأ

 ىرهزلا ىأ «باهش نسا نعدعسنب مهارباانثد_كىكملا ىثرقلا مساقلاوبأ نارع نبهتلاديعانثدحإل
 نع كلريمهرك ذةكمام بأن اوهلاق نمأطخاو دوه.سم نب هع نب هللا دمع نباوه « هللا دبع نعول

 وحال صحا هغيلكت
 ثيدملا« ةنادت-سا

 ٌتيدح ريشعىداحلا

 نبتادعانت )ريملا
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 0 0 1 الايس لأ بالو دابزب دجأو ظافلألا ضعب ف فل ات عمن كسا اضن أن اشلا هنعءاوردقو «( سابعنب|
 ب ." ...(]| فالتخا نعرظنلا عطقعم هناذدح ف ىأ# سو هيلعهتنا ىلص هللا لوسر ناك لاق 8لتر دملارخ 1 ىف هاطعأ
 - 1 ) يع هعاونأ عل لما شريد اهالاحوال امىأ«ريدنان# مهمرك أو مهاضمأ ىأ#« سانلا دو-أ 9 هتالاحوأ هناقوأ

 ليضف نع ىو ررج# ىلع اعومطم هنوكسل دوحوملاب حم ناكذ الاك اوالاضفاهااولاملاو قاذناو مهلا ذي ن مال” اموالاح
 داحد واذا ناك فهاوساعاضرعمهالوم ىلعال_ءةمتادلاصلاتابقانلابتاءنافلان ع امنةئسمدوملا
 دوحاو هّءلغ ىفشد رهتلخ دساعدحأ لك ىلعدو<ناكوداع.ملابف الو دعودج لن اوداعأ نسحأ اذاو

 سوةنلافرشأ سفنالا سفن ناك الو نيام ىلع جند نا ىشامءاطءاوهو دولا نمليضفتلعفأ||
 هنوكل صوصخلابسانل ارك 3 لءاوسانل ادو>نوكمذ ىئالدلنا قالخأ لضفأ هقالأنوكرف سدقالا |
 ىورام ىلع دو-أ دوحأ ىف عفرلا« ناض مرره ف نو كام دوج ن اكوإل ه.لاق ن مدنعهل موهغمالفم همم ادرف

 هنعودعسن مهازب و

 نبا اذكو فوصملا
 ىئ رب اهقلاو د_عاص

 ماصعلامدوو امهريغو
 تامق و دص عاحونأ اق

 نينامثو ثالثة نستام قا ةودجأو ىدهم نبا هنعوةفئاطو ىرهزلاو هيبأ نعذخأ قاحساوبأ ىرهزلا( دعس يهارباانث) نيتثامو .

 هريغوىرهزلا هنعو هريغو سامعنبانءىور هناف ضامعنب هثلادي.عهنا لت( هللادمع نع ) ىرهزلا (باهش نبا نع) ةّنامو
 نبانع) ةعابجلا هل جرخةةئاهالكوةفئاطو ىرهزلا_:عو سامعنباو ىلءنعىو رب هناذ ىلع ب تاك فار ىأ نبهللاد_مع ل < 1

 نال ىلعالا لءةىندال !نمفافنالابُىدةمبالوم د:ءامريك ىأ ( رياناب سانل ادوجأ ل_سوهساعدتلا ىل_ص هللا لوسر ناك لاق سابع

 دوحأ عف :رب ( نوكأ امدوحأ ناكو) ةينذيلالاعأل اىفهمدت,ة ند_ءلالاعألا ف مهالافمهالامدسقي ناك اكف ةيلامةدابعقافتالا

 ارجثرجشلا ىعوةيجلاةراحا ىفو ضمرلان م (تاضمرر هش ىف) ارقتسمن اك اذا هناوك أ دوحأ ناكري د قتل او هجوأ ةرشعهلأو ركذو



 000 1 : : 1 1 1 ١ ْ 1 3 ١

 .٠٠ هيلطثوردقيالام لانا مهتقلا موب لثسأ ن ماو دمغتسسل هسل خلا (مونوبل تسل ) ف ماللاةنب رقبةلمقنلا نم ةففتخن ا (بامع ناك
 ل نوءل عسل هائعمذا هل هءاهم مهسفنأب

 ءاطعلا وذو دفرلان م

 هاذعمو لصولل ةْزمطاق

 نم ناكناودوو_طعأ

 ةناعالا ىعدافرالا

 ىأ .ه را هانعو

 ىلا هل_صون فهودعاس

 ليش للا
 نمالا) حدملا(ءانثلا

 ىءبزاجمىأ (ئفاكم
 ىرامهّثانثب عفاكي نم
 لئاعىأ هملعىثملاف

 ريغمحدم دصتةبوهب
 وه رطم الو فزاح

 ىراصتلاترطأام

 يناكم نمالاهلوتددارأ

 ارهاطمالسالاب ىلعلا

 ما اذطان و

 منطصااذا هنأ هانعموأ
 ليس ىلعهيلع ىتناف

 هلق ءازحلاوركشلا
 ءانث ىدتبا اذاو

 ىرشخلاهركذههرك
 دحأ لكن اهضرامنالو

 هنال هماعنا نعت فسأل

 نالةناكلل ثوءءملا
 هّتمذ فهل سدارفاكلا
 الاهءات لءقيالف ةمعت

 الو) هله تم ماعتا دعب

 (هثيدح دحأ ىلع عطقد
 ريذلا ىنالطقلا لاق
 تاك م ع ر

 ىلاال قامسلا هملع لداك

 ضب ههوناك ىلا

 (زو< ىد) نيثدحن ٍ
 ليعنانقملا فرو ىأروملا نمءارلا_هكس ىو رسالا نم( مامقوأ ىنهنب )د ئنمد» (هعطقيف) دملاوأ ىلاىاز و مح
 نمهم6ىاز وةلمهمءا عز وح دشن فول دع اودصقل !نعلمملاوهو روخلا نهذوخ أم روع اودو ىلالط .ةلالاةءافولا فاك هنت

 هلا هءاهنتنمثددملاقوهارابقانشلاو ىزْؤلا نم املك ماذخأ نيتزاشل ضي هركذاذك لوقنام طبض» و عمج ىت>ىأ ةزامحلا

 ل ارم لاقو اذه سال ن عىأ * مايقو »ثيدحلا ن عدلى أ« ىسبب دحالا كلذ ثيدح دئنم>مالسلاو

 مه هرطاو
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 3 ءافشلانع مهعنمو سلخ نع مهءا-دارم اوأ مهأنا هتلفالم ةرثكو مهه ريص نهأو أ رام

 ٠ تاك ن افرسكمفعطقبو مضمف لصوت (هودفرافاملطد ة-احبلاط مهأراذالوقد و )
١ 

||| 
 سدقالا هلى اءابرغل اى امنونمتن ىأ :« منو ل سل هءاعحصأ ناك ع نأ ىلا ىأ هلبةثلا نم هفف

|| 
 ءابرغ !اوهلاوث_س نوناهم ةةنيح موال مهتبمغىف هنوديفتسالام مهل أ بيساوديفتسسا سفئالاه4_هاةمو

 هريصو معلا ها لجأ نم سل ىفءابر خل ابموعم نوشيح ىنملا لدقو ممميكف مطادباسع نول سف نوناهمال || ١
"١ )|| 

 ةرثكن ءممهندارملا لعلو قتنملا ف هرك ذهل اوس نع نيمو نماوناكميا تأ نال مهنمهأدأ هاوس ف نوكدامىلع
31 

 «فماول ءفاق هن كدترم أ اموهودنتحاف هع كتيهاماعونرم ةرب ره ىلأ ن عنيم رالاثيدح فاك لاوسلا

 تاق«بدالا ل |ربوءافدلا نم مهعنمو مسوهيلعهتلا لصلوسرلا سا نع : م تالقمالاب دارملا نأ ل < ليتمهاحةظحأل مدان زوم_منءهلا محا ةرثكو مهريص نفهوأ راسا ءاب رغاارطاو- نوما هءاحصأ ناىنءلالءقوىنملا اذهىفهنمسب رغودو ها فاكتبالا ىنعملا اذه متالبال تنم تءوفيتلا ةباغلا ىتعم نكل كريم لاق مهئايسن أ ىلع مهفالتخاو مهلئاسمدرثك كل ةنمنيذلاكلهأااف متعطتساام
0 

 ءابرغلا عفن دارملا لاقي تاألا مهلا تاق« ىنعم هل سلف مهعفن بلح باله الايدارملا ل ةبامام اور لاق« ممولة سلس وأ س دعما هل < ىلا موملجوأ مهءفن باح بالحت -الايدارملا ىذا لاقو هيار دو ةباو رديعب أذ ه
 ىأ«ةجاح بلاط متيأراذاإل لسو هيلعهنلا ىلصىنلا ىأ «كوقي ول ىنءملاى هل .ةامىلا عم ريفذلامألاب اهبذح الح دارب نأالاو بأ د نماذد فرءنالف مهب ولق م اخ هلوقامأو مهنءدر ومأى ةءامعللوأ مهمفتال
 ه«تيغب ىلع هونمعأو هتيلط ىلعهونيعأ ىأ داقرالا نم( هودفراف ا هيلاحةلج «املطن ل هن و.ندوأ ةينبد
 هلاثمد>نعهدز واد ريغهحدمىف برا ةمىأزر هاب 3 ئناكم نهال اي حدملا ىأ «ءانثلا لسةءالو#
 مره نب ىس ع ىراصنلات درطأ 5 ىنو رطتاللاق هنأ ىرنالأ ه4_هاعمومل_ءنم هيلاهللا هعفراسع هيرصقمالو
 حدامووذو هريع هب فص وبنأزوكال اعيهفصو دقفهتلا لوسر وأهللا ىن وه لمقاذا هل وسر وهللادمعاوأ وق نكل و
 هيلععانثلا ل .ةدال هنا ىنعملا ل.قودتقباطمو عقاولا:ًفاكمدارملاف ريم لاقو هلم ىأ هوفكوه لاقي هل ئفاكم
 ةلجف ةدنع لة ديالو مهتانح مهئاسأ قداط ن يذلا نيسصاذحلا ن مهناو همألا_سا ةةمقح فرع: لحجر نمالا
 نمفااسامائفاكم ناكوهفصل اكلت هيلعىتثااناك اذان مهم ولق ىف سلام مههاوفا, نولوقي نبذل نيقفانملا
 هده نعد :راشالاو ذه دعب ىذا او هذعضرعافالاو هءاذث ليقةهيلا هناسحا اوه.اع سو ةملع هللا ىلض ىينل | ةممث
 هءانثل .ةءأفاكفهمعن لحر ىلع منأ اذا هنأ هانعم ليقوناسعالا لصأ ىفهل لثامملاىتهع عيفاكملاقلاق هرامعلا
 نبالاق هل ثا عيطخو ديعب اذهو كريم لاق ىزاحلا ىنمع ذة نيح لئثامملاف لمقبل هيلع مننا لءقهيلع ىتئااذاو

  0وهاامزلكلا انا قالو ها نيعض هرفهءلعءانشلاف و هملعدللا ىلصهتمعت نفك فنءالا دحأن ان

 مركلا لهأ نم لسو هيلع هللا ىلص هناالثملاقاذا ىنثملا راهيدارملاق هن ودعم اةمعتلا ال هن ر وصلا هنماق

 ءانثلاو حدما اذ_هه:ملءقهملعماعتاوهم|ناسحاهل قيس ناندو- ولا ىفادو> وم هلم سداودوماو

 اونأأع نوحرفدنيذلاني_بحالو * موقلامذىلاعتو هناح-هلوةنالع هلوقىلاتفتلي لو هنعضرعأالاو
 ىرانالانباىلا هطملغتو ىبتقلاىلالوقلا اذهب سن هءاهنل| فواد * اوملع_ةييملاءاو ارضنا

 «زوح ىت-ال هلوق هيلع درب ام ىنملا ههوت اكمسفن ثيدحالد-ثد دحى أ« هثر د د حأ ىلع عطقب الوإل
 لاق ليملاو ز ولا نمءارلاو 7 اردص ع هضسن ىفو ىلا نءىدعتي وأ دملا نعز واع ىأ ىازلاو مهاروه

 هأوقل هتدساثممدعل فصعت هنأر هاظلاو ها' ملكتملادا ارأام عمجب ىأ ىازلاو دل ههملاءاداب هضسن ىفو قئملا

 ةالصلا هيلععظةيفىأرهااااوهو ةرلارسنلا ضعب فود .ىلا لصأ ىفام ىلع يصنلاب وه م هعط ة يلا

 ا 0ع

 ٠

 نع ا



 (ثيدحلا هدنعنرغزاشال) هتالعامهتلخو مهدتعهثب اهمر هل مهالح أو هن رض مويدأ مظعنماذهو (اوملكت تكماذان) ١

 أوعما(اوتصن | هدنع ملكت نمو ) لاق ثمح هلر.سفم اكوهامهفدرأ ناك ام فيكو ثددحلا هدنع ضعب نم مههضعب ذخاالوأأ مف نومصتخمإل ١
 ثدحعتب الىأ 3 ) مهثيدح) بدالا فال هنوك-لاعمنانثاهسل<عى ملكشبال ندب ميىاءارلامضن 4 غرفن ىت>هل)

 اني دمهلضنأ مهواب دارملاولدعلابا ذخأ هل ص, لهغارف لبق ملكت ناذ همالك غرفاذاالا دعب نم ملكستيالفبدترتلا ىلءالوأ ءاحن ءالاالوأ
 -لاناسوديك |ةالوهفمطوأ ثن د ىتصد اكمهخم لكث يدم تضيق همحصرباك أ هيدي نيب مالك_ل ب مدقتن ناك ذأ
رحذاهمل اءاهدالا فوأ هنملالملامدعىفمطوأ تب دل مهلك مهدنعهثيدحنادارماليقو داو ماكست

 هداعل ات

 ىلنالطسقلا اريخالا اذه ىضتراو رثكنا ولعالمددنعهمالاك نا لصاملا و# رثك اذاه.لاءاغصالا

 مدعو مالكلانمل اللا
 درابغعتهادعامنالاتو )35

 مستي ىأ (لصضي) :
 هنم نوكهذد امت) اوضغهبامعأ ىلع لاظت ناريطلارمأ اذان اكمالسااهيلعن اما نأ كلذ لصأو مبضء.لاقو هقطن عاطقناو

 نويعتا.م ىعتبو || ةباهماوتكساذاموقالليقفنطاملاناونعرهاافلا بدأ ناف هنمةباهممهاس ىت-اوماكتب لو مهراصمأ
 أربجو مه أسن اً (هنم مدعو نوكسأ اوتوكسا ارايتخامالسأ اودالصأ |هيلعهعم هثاسل-لاحنا لصااو «ريطلا مهسوتر ىلع 31

 تعلاو ماسيب واتت هثي دح ءانث أ ىف نوماكتبالو مالك اند. اولوك,لل مهما ءاجا هيف كاوملكت تكساذاف لب هريغى لا تاغتلالا
 هل ثم نمدعتام || نم ممطعب ذخانال ىتعملاو ةيلاحوأ ةيفانثتءاةلجا# ثيدحلاهد.:عذوعزانتبالا# بدالا ىضتةموهاك
 ةنايتمأ كمل هدنع ماكت نمو © هلوقب ريسفت فطع هيلع فطءادإو ثيدحلا فه دنعنومصتةأالو أثر دمحلا دنع ضع

 اهدحااذ_ه :ريدع || نهوأ همللكن مملكتملاىأ « غرفيىتح# هدنعماكتااملاكل ىأ «هلاطاوع”اواوتكس ىأ «اوتصنأ
 حرفا !كهض ىناثلاو ثيدح» وهيلعهتلا لد ىبنلا دنع مهرحآو مهرأ مهاك ثزدسىأ يه دنعموثن دحل همأرموو دوصتم
 هرستام ىربنأ وهو رثكاذال ايلا قيضولالاابةب راجةداعلاذاهيلا ءاغ_مالا فوأ هنملالا م دع قمفوأُتي ل ىأ«ماوأ

 نايضغلاىرتعناموهو وهاكس لحاف مودقلالهحودو ها امودق مهّوأوأ نيدلا ف مولضفأ ثر د>هدنعمهثيدح ىننملالاقو يسال تار دينك رس نكن ملا ةبموأةخ ديزي فالاشيدهدنع ادسنس ليوا
 لوالالوةلاىلاعحربفمال_سالا وأ ةرجطا امو دق له < ونيءتفملا نمنيقتملاو ني هراللاءاذعل | باد

 هضعت دقو ه.فأرقب ىذلا هلع قوأ هتاذفاما لضفالاف لضفالا مدقي هنا ثم نيسردملا ضب هراتخاو ل 6 ا

 ىأم-هوأُث يدر نيا لاقو ادرابادب دشاف_سعت فسعت دقفامودقمطَوأ مهلضن أن ابهلوأ نمناب كريم

 هسسو هيضغدتشا اذا
 امم نامضغلا بمعأ

 ةنروعشو هيلعدروأ : 1

 2 ل 0 ناكامنا مهعمجْت ب دحلوةءنا هقحناكف همااكر خآو هرب رقت لوأ نيب هماثتل |مدع ىنذمالو ها مُهَوَأ

 1 0 2 اذامطوأ دارملان الحب و لاق م ىتءملانمهذأو ىملاب لعأ هلال مطوأ مالك نوفتكراوناك اسف مهل_ضفأ ثيدح ا
 ا[ لرعاو بشغل ادنعإ ىلهذ تلق مهقاغتا لاكو مهم ولق فل أتنم مهيلعهندللا نمايلاعهيلعهوقفاوم مهنا لعو هم هل قئشد ملكت

 0 مارملاليلعت هملعل دبا ماقملا ف مولضفأال مالكحلا ىف موةءسا مطوأ هلوقد دارملانوك,ناجمنباذ_ه

 «نورحمتيامب متو 8 لاوحالا ناسه “| ىف ةكراش/ ابى أد هنهنوكه ضد اما تب ىأ#« كضنإلا
 هللا دنعوهفان_س-نواسملاهآراملاق نماذه نمذخأ هناكفلاعفالا ارغ:ساق ىأ ههن ىفاكمنمىأ

 مدعو ه.ضغأ نع

 نا هرك ذ هيهئارتكا

 ا 0 ل ىأس وماقلا ىفام ىلءرسك:دقو يجلا حتفب < ةوغجلا ىلع إل هلاحةاعارا ىأ بي رغلل ريسمت ولن سح

 0 ,(ةوغمل ىل-ع م هتل اسمو هقطنم ىف ظافحادب نمدرو دقو بارعالاةاذجن مرد ص: ناكامم بدالاءوسو هظلغل اوءافملا ىلع
 هطاغلاوهطقسأااىأ . : . 8

 *« ناىت># هلاؤسو هلاقمىهافحاذا بي رخالريص» ناكم سو هيلع هلا ىل_ هنأ ىنملاوبترغالناريعضلا
 امم بدالا ءوسسسو

 لاقفلدعاهتلالو .رابلاةذامس سقت وهو ىميمتلاةرصن ونناوذوانأ (هتااسمو هقطنمىف) ب رعلاةافحن مدح اولا نعردض» ناك
 نءىيجملا»او رهعدلافهقنعبرمضاىل نذئا هللا لو سرام رعلاةفلدعأن ك أ لنا ترسو تءخدغا لدعأ ملاذا دعد نمو يو
 كرس نب لب زهاطعأو هشاعن وهتلاءاشاملاةفمهرح”تنأوثد.لاهموةارخ# لدح ناكد# ايلا ةفهمالسا ل ءة نهد هءاح وديعسةلأ

 ظيلغهحون «لارظنو هئادر و هصيق عمات ذخاو نيموت وأ مومب لحالا ل, قهءاخ مولعم لحأ ىلا مولءمر ءىفامهذالاقثم نيزامث همالسا لق
 ههحو فنار ودتهانيعو رعهيلارظنفلعا كتطلا جى تاكدقو ل طءباطملادعىنب كل ءأامهتلاوؤ قددجح ان ىتيضقتالأ لاق مث
 لاقفْكسأر قس تدرعضل هنوفرذاحأ اهالول قحاب هثعب ىذلاوذىرأام هب لعفتو عممأ امدتلا لوسرا لوقت هتلاو دعىأ لاقوربدتسم ا كلفلاك

 نماعاصنب رشعهدز وهضقاف بهذا هعامتلا نسحب هرمأتو ءادالا نس< نما نار عاب نماذ هربغىلاج و>أكوهوانأ هللا.كوسرهل
 ف ىطصا.اناكومهتوذجو مهقالخأو سانلا ىذأ لم< ىلءربصلا عاونأ مظءأ نموءالءلا لاق» ريغو معنونأءاور لاق «ةعراماكمرع
 ناىد-) لضفأ مهاذأ ىلءريصر وس انلا طااخيىذلانمؤملان اريل ف درواذهراماة م مهالعأ كلذ



 7 لافالا سضبال لانا هردلأو نادمممبيعلاومذلا ذا ديكمأ: م ه و هقدتسا ال اممع هن ذأ ت :(هيسنالو) ق-رش(ادحأ مدءالزاك)

 1 . هتايدرةميغلا ناك امسم ءلاو هتوح اولابناك ام مذلان ابو ىرا.ةخالاب صتخمالو حدا ضرقن مدل نأب عنماوسذيبيعلاوة:رايتخالا

 س..تبالىأ ( ترو عباطاالو) لو“ الأ ارك د: ملى الط هةلارصتقا ه, !عو همهيىأ نونلابهنيع سنا ضءب ىفو هل دعاسمال كت < دره

 ةيعرشلاماكدأ الاابم طان:ىتاادرهاظا ار ومال كلذ نال سانا |!فاع سال الاس قيسامهضرامدالوا نم نا ةنطالا رد

 1 هنبدىفالاخاه هرظان ىف ثروتامنال ةروعدأر !! ليقهنموئثلا ف لادن اااصأوالعفوالوق عمقلاو هنماي هتسامةروعلاو هيرشل احلا صملاو

  باررأروخ ىلع فوذول ا ىلعاوسسدتب الو ناصقنلاب اب رأ بياععاو -رمصنالن الاكل ل_هأ بادآ ن نمنا ىلع هسنته.فوهلقعوأ

 (هاوث) زعل اةياغب فارتعالا عمءاح رلاهاداسةوديعلا ناش نال لعاعف لة. عقون ىأ 153 (احراهفالاماكتءالو) بونذلا

 0001 ه1 1 2 1 ل 2 22تل5ل5 225بلل 255565797 2 2 يي 2 حمم هنالهءلعباثرام 1

 بمالذا بد الأ قم 1

 ناو را اها

 يي 53006

0 

 ع

 - هر عير ل

 ًالودحا.1اةيرايتخالارومألا ف مذالو أةسْع افى 2 هنيعبالو #ةهجاو مىأ يادحأ ميال ناك »ند

 ربيعتلان مهريمدألو ضن فامددن ب واه اثمأوداو لاو رمصقل اولوطلاك ةبلم هم .ةلاتاراوطالا ىف ب بدعل

 8 رن اهراتخاامىلوأوهف د.داتلا ل_هأرات ةرهاكديكاتلان ”كوأ س .سأتلا نأل صاخماو ع هوتلاوهو ناود.ءلاناثفملظع
 ||| هريسفتناعم نافدارتمبرعلاو مذلاذادك ًّآ لا ل ك1 ا اا ل كا

 [|| ليع_ةتلاوأ لامفالا ن ماما همس: قعابلا مضشنأو رلانامهوببيعلاد_-أ ىلا دنسال هلوقف حر اشن عمت 1 1 هي
 ٍ عمانردقام ناعم هدعا ىنعمري_-غنم 1 درج لرمق نم هاةمدفام ل_ه>وس درغأم كتكات أ ءأو 7 ةان) 9
 / 000 ساو قرت مدل وننات و ءباعشأ لسدلتم دمماق1بسانملا اوه انررقام 5 5 : 1

 شال محتال هةبارغو ىممتتا قرفلا نمامّنبامرهاظو حالصالا فالتبيعل الاقثدح قالو 0 اوخرأواوتكس
 ١ اذاهتم ىحتس امى هوددأةر وعىأ هر وعباطدالو# هلوقىلا ءااو ثالث ادحأ نييغنملا نم عوجملانأ 9 0 را

 ١ سس مدعي هرسبف ثدحر شت نب ادعبأ دو رمغلا ن ءساخ ]| فخ وهرتس ص خش ادي ربامرهظدال ىنءلافرهظ

 ا ىأاهه_والوةست ىفةدوح ومريغة فطاعلاو يماكتدالو ال هاند نام ىلعمايأت ا را

 ا داع مهب ق اعني امومويفمالكلا نال سانا |نمدحأ ب اوث ى أ« هباوث إل عقوت ىأ «احراعفالا 9 ى ى طنءالو

 هللاهسلا اللد هقلخ

 : قيل أ كوالان ال هيلع باشي ام ىل ءهرثآ لاق ث يح لبو هيلعدتنأىل_هديلا عجار ريعضلانأم هولرح نا ءاقلتنم تسال ىلا

 ىلعل ديل باث اعفالا لاقولو هنا ملعت تنأو ىبهتنا مظعلا نم غلدام غلب ناودحأ ةداثا هلا ىلع ميالذا بدالاب امهفدل عض
 مهسور اولامأ ىأ# ها تلج قرطام اي ذاوإل با اوصلاب 00 ىنالكباوثلا مم مه_سور ىلعاسُع كر

 نعةفاك امنوكسل عفرلاب ير يطلا م كسر لعاع ”ك دع 1 كسواوتكسو مهر و دصلا م هراصب باول ةأو قة( ريسطلا

 ْ' ٠) ياتادرن راطةسار لع نمتقص تنص ناكاف توك رح الأنا مالح الازفاكمنا ىتعلاواهاسةام لع بو تلأب موه بصو

 || كلذ ياوريضي ىتحن وكري الو نونكساوناكمهنا لوقو هناهذو رئاطا!ناريط ب>ويق كرعبن ا فاخي وهف ريدان ب

 نك ١ ارا وتوكسلا مهغصو ةءاهنلا فواهيلعظوقوالواجالولبريطل افاضال ىلا ةينبالاو ناردجلاكر ئاطلادنع 00 3
 3 بارغلاناهل_صأىرهوملالاقو ااا و تش ا نكمل ناو

 ' هنعرفنيالكلهسأر ري_بلا كر الذدارقلا اراغص ىنعبهنانمحلاو هململاهنم طقتلبق رهعملا س أرىلععقواذا

 ماكحالاهخيلمت و مهملعهملكت دنعمالسا اوةالصلا هيلع هن اسلح لاح همشخ| ىسبتنا حا ارااهيفدحت ا بارذلا
 هتوكساو.< ل ىت> همالك ع اتاي مهذذلتومهليملاكلل ريعملاكلذ لا مرملاةيمكسحلا ظعاو ااوةهيعرشلا

 ثيل ود تلخ اذا

 ىلعتسأر * اطاكع

 ايرغلا مهسور

 زوم ىريكحملالاق

 عاطقناو بصنتو:دئازام عجز وحب وفكدلاب ناك ل علطدتو ربما موس رع :وءادتنالاب ريطل|عقرتقة فاك ام لدح
 ا وهتةلجلابو نونلا تفي صذتقملاريطلا, موش هنأ ءانعمو ىزالادوهعملاودوعال لق هو سدد الربطلا ىف لأوامربخ مهر ىلعون' اكيريطلا

 ل ةلال_- وجول|اهباهم نمهالعال «ةيسهىفمهت_ثهد نعوأ تافتلالاو ل ارهأامدعو تيك !نمةباهنتق هم لاك د ع مهنوك 2

 . اذاموقال كلذ ل.ةفهل هداهم مهملكت ىتحا اوماكتدىلو مس او مهرصن هم .هل ضغريطل اهلاظاذا ناكمالسلا همل نامل نأ كلذ لصأ دلع رلا

 1 حاتريفدارقلا طقاب ريعملا ىلع عق!بارغلاناهلصأو 0 0 ةراومهرورسوموت>مبلاكو همالك مهذاذتلان ءوأاو ف

 1 ميما كلاوبب الا وار ةيعرشلاماكحألامهيل |هغيلمتو هملكست دذعهباساح لاح همش دؤإ هنأرحط ن نمافوهسأر كرحالف

 الوأ ملك: لايناك لب ماكستلاب هنو ردتسنالهءاسلج أب , راعشا همفوهمالكع امال

١ 

 مس مسسسسللا



 ثبالواماعط هلهأ لا سال ١

 همس وم كلاذو سن اوهف هس: مسن كات 1 رلا عاطقنا أ اأو قومملل جامل ىفام ىلعس أب اوأس دأ

 همم : |نهتاكن أسد ئ اذه ىلعف بر ا ىفهلاق هساو نسا ىرخأ هْعل هيقو ائاندتلءجاساشناناهتسأنأو

 لا عحار هتمريهضو دحاو ىنءماو عتابه الكو سكدلا.ةهتسبآ نمناك ناونيتلازومهاقأا ل

 عمولة ثيحةيلاحةلار ار ء-وهمرك نماس 1 همحار لءعالىأ مو «ءاع هللأ لص هللا لودر

 بي<الوإ# هلوقدش هد وهانمدقام تم ّمعْلاو ىبهتناهريخودرب نماسنآ[هريصن ال ىأ هيبار هنم سم الَكِلَذ

 ل د لد : تش الا عفا دح [سسحال هنا ىتعملاو ىنتشن الامل ع ار هيفريعتو هباجالانم مي

 هسيفريعت لد ققةيلكل ايام رحم هلعشالو ىأةروسكملاءاملادب دشتب برزخ الو ةطسن ىفو امركتواوفعهنع

 ىهتشالامىلااضدأدئاغ هنارهطظالاو هيفهيأ اهاحتران ملكءاحر نمسيغال ىأ تو هيلعفللا ىلضةيلا -ار

 عبس نزو ىلع ىرخأ فو هأن معدتك أسةمتفرتسكف من ,ةحهسنت ىفو ل ماتق لوألا جمتااو كريمهرك ذاذك ٠

 هيحار بريال ىأ ل عاف هلردقبناالا ىب :ءلاةماقتسامدمل ةضسلا و ذ ده تفعض د ةوتامرملا ىتععةيمحلتا نم

 تيأرم ىسنلا كوأ ىلع ىمالاك ىنعملافوهسو ىتدملافهنمم هوفاهل.قىتالعح رااهنار > نب |لوقامأو

 قه انعمرهظدالو مزاله.مللانالوهس هنارهالغا و درا نمءايل اعتق حم خسلا ضء فو كريم مالك

 لصاحلاو صولا ىلع ةعمذلا لاصاا نمىا« ثالث نمإلل عنتمافا و ءنمىأ هي هسفن كرتدقإل ماقملا اذه

 فسعتو فلكد امزخ آ[ىنأ «_سفن هثالث ءلرت ىًأزييعلا ىف نمةدايز. لاق نمدعبأ دقو عملا ىتعم نعطي كرثنا

 ىأ أرح نبالوقف ةنملا ضي رفاتدي هلهتلا ىتب قو دوءارملا كرت نمي دحلاةاطملاذجلاىأ «ءارملا#

 رامتعا همه ذم لد اقلاوا عسل مول لاوهاك حدملا فغامأ نال موجلاوهىذلادوصقملابل<لطانلالاددللا

 ىنعم مهف مدع نمأكنهن' اكف» نسحأ ىهىلاب مهداحو# ىلاعت هلوقب لكش اذهنأ ن ملءقاماعأو موهقمأ |

 نيالاو ىفرلا ن متةلداحملا قرط نسحأ ىهىتااةقب رطلابم_ممدناعم لدا ىضاقلاهرك ذاك اهرعسفتا ه١ |

 ىلاىب 0 ىملسأ اريسغت ىفو مه د نيماتو مومط نيكست ىف عفنأ كلذ نافر يشالاتامدقملاورمسالاه بولا راثياو |

 ىنألاهلوق مةَتسنال فالاو نوذمئأا سانااب دارملان اردابتاارهاظلا نأ عماذهسفنلا ظوظحا يفنسبلا ا

 ةريضاحلاحسنل اقاضأ» انيأرالو كريمهرك ديهلو تلقءان « رلا هل دب خسنلا ضعي فو ىنذحلا لاقوا دحأ مذيالو

 هسقن :ماظعتسا نم ىأ:دحوذ نوكسفرسكب يراك الاوج ىنعملا ف هتمءالم مدعل ىتملاف فت هل-علو

 همت ارا «للاعُي هأ هلوثهئمو همظعتسااذاءريك أ نم سانلا عم هترماعمىفكل ذلاثمأو ىثملاو سوما

 دلوديسان هي ةاتنالف 'لطادلاباريبك 2| لع راك الا ىتدمنأ ن 1 رح نبا لاقامنلاج جاتمالت را

 ل6 بت سوس فوك نال لرش قا فراك أدوا و جار ماو ىننملا

 قدرطفالخر  نباهل هناك اعرةدحوملاوالدأ هلءف قنحلا هلاقاذكوهثلثملاب ر اعوكالا مسنلا ضعب فو

 الورخح حرا رك ذاك كامن مريثكلا بلطال مارملا قامسن مر هاظود مز اكل اراثك اه.دارملاو نيثدحملا ||
 هملعهثلا ىلص هلوقأ اهندفةرو رضالو هني دىفه.هسالام ىأ#هينعدالامو ىننملاهرك ذاك اريثك هلع ا

 #«سانلا كريو#» «نوضرعموغالا نعم هن دلاوءىلاعت هلوقلو هيئمد الامل ر بءرملا مالسأ نسدح نم مل_سو

 الاو هلاحةاعارملوالا ثالثا ابدصقا نأ كمهاو-أةءاعرثالثل اهذهمدص ةلاف« ثالث نهال مهرك ذىأ

 هيقرعألا ن كي كلرتاماضيأ ثالثلا »ذه لعح نك ىف 1 |لوقعف دنا ضءب ىفامضعب ج ردي دم

 يالا تاج نموهف هيهتشدالا م ثايهريغل محال ىأةرو بكم دز هوفواو نوكسف ءان مطب هس ىفو ١

 ناك ةكئاعرست همالبو هل ص فاكتب لءدحلامو هلمعتسا هلوانت لكك امدح راما لعيلاو تقوؤ.روشح نكتار ش

 درب لبهسملا بمحل هيهتشا :الامىلا دول ىأ ةياحالا نم ( هيف بيحيالو )لقدوم أ امو لكأ اهومعطأ ن أف همهتشد ش

 همرخالومدر لنةيلكلابامو رحم 3 هلعشالىأ ةيتحل |نمديدشتلابو ةمههمءاذم هءيذعالو ةطسن ىفو لوقل|نمروسءىتاذلا 4

 نيلالاو فطألا نم

 3و وانازسم
 ةيملانمفيفلاب

 عج ربونامرملا ىنءع
 قلتو هديل

 امتد قرغلا مهضعب
 مل ا

 نم)ا بنو 0

 تنكرتلا ا

 لئاك ن نمزعمطوقرمظن
 ىأزييعلا فةدئاز ند
 ثالثفهسفن ثالثءلرت

 مدعأو همسنل أن نعزي

 لدمل| نوك طارتسشا

 لدأ هل-ثمئفلا نم

 تبثأنافهنمدف ةرعملأ

 درلادعب الدبهل_هحاف

 َنِوكَسَي 10

 لوعفملا ن مالدي هث الثلا

 لكك دب ىنءملافوهو
 ىلع فطعل اانردقنا

 ضعبلدنفالاو طمرلا

 نم) ماصعلاهركذ
 ميلا, 55 (عارملا

 لادملاءارلا ىفذو

 قلطمال لسضطاملاب

 لاكشالاحازناةلادحلا
 ىتلان مكداحو ءو صن
 ةحس ىو« نسحأ ىه

 ( راثكالاو) ءأن ه رلاهلدب

 ريثكلا باطةشلثع
 اف حومولاعوخ نم

 اريبكئثلا لع
 ثالثلادهبد_صقلانالمهدخ(ثالثنمسانا ١ كرتو) همه ىأ(هينعنالامو) مدآ دلود سان ارض هىفانبالفهسغتوأ ريغ لطاس

 نارعالا ضع لوق طقسفامْمم«ف لرب ايمماهدعت لودتس نمهسغن كرب لقت ل كا ذلف هسفن :هماعركو الا ةثالثلابدصقا انااكمتاعر

 لاقفاننغت مدغتملا بول مالا ارباغمةثالثل نيب هنا نايملا تواغت يتقي ,امهنن قرفال



 - لوالار جنبا ظفاحلا جرو ىتادلاهب ركللا مضضلا مسجلا ظواغلادارأ ىواضببلا لاقو بلقلا ىماقلا عطا! ىفاملاوهذا (ظيلغالو)
 - ىهليهتلالوسرنم ظاغأو ظفأ تنأر.ءلم_طوق ىف هل ضاغلل لءفاةخيصتسااوةنآلا بلقلا ظيلغاظن تنكولولاعت هلوا هتقذاوا
 ١ رد_ةلاناوأ طرلغ اظف ى_هعا

 || م-,يلعظاغأو هناص#
 عام طظفلال صأو

 برش»ةرصتعن شركلا
 ىعم ءاللازاوعادئع

 ىهمنذ هيرمشم ظافل اف
 كلذلاظف قلانا" وس

 حايص (باض" الو)
 (بايعالو شاخلالو)
 كب دشنو نيعلا حتفي
 ىذىأ ةينفلاةانتثلا

 ل .هالىنلاف بيع
 ني_عوعلا ىف تمعلا

 اذهو طقاماعط تاعام

 هييعل مرح اف حاملا ىف
 هع ىو همذيو

 لععاف مسا(حاشمالو)

 ا
 لعااوأ دش أوأ للا

 قرأ اوأ صرملاعم

 لف نمو تاثردلا
 تاياكلاب لحم اهب
 ىئانهدارااوأ ىلوالاب
 ءايسشالاف ةقراضال

 لاق ةل_هاسملامدع و

 رثك أفو ىنالطسقلا
 هلدب هخوعملا ثلا
 قفاذكوحادمالو

 ظفاملا ىندي يشل

 سل هانممور_2 نأ

 ئىش حد-مىف ل أءم

 : (ىسمتشاالا-ع) ضارعالاو ل فلا ف لكتب( لفاغت») ةغلامملا ىفنال ىنلا ف هئلابملاامهتمدارملاو حازمالوة سن ىفو
 31 كلذعم(و) هلذاعس كلذ هنمفر هد و بو غرمري_غدناب حرمصد الو هذعهلاؤس ىشيالهنمئثلاؤسو هلعاف نهر ودص قيلن ال لعفنم

 - نموهفدملابهتسآهغل فوءاحرلا عافترا سيل ابرغملا فواطناق هتلعج هتسابأ لاقي طنق ىنمع سم نموهفنيسلا لمقزمطاب (سلا)

 ع هرهظردالوهريغوهرب نماستآهريطدالىأ ( همحار هنم)ءافلا بول ةمىناثل| ىلعهنامعز نماو سو ريسغالز ومهموهو سب بوملةمسدئأ

 هلذاغتب هكرتيفةوهش هيف لصح لو هتقو فرض < ملام ىأهنع سد رئدالو ىبهتشدالاعلذاغتب تادآو رلاضعب ىو طقهيذ بغربال هنأ هسفز

 | ةطاظق ىلعرخآلاو ناسالا ةظاظف ىلعاسهدح أل .<يناالا مهلا ياغ.لغالوإل هلوق مئالبال هنكمل ظيلغل اود

 1 1 لاقلال_ضلاو غد هلا الع هظالغان مناك ام ىنلا فام- نممناكدذلا 0

 ١ ا امهنالصاملاو كدنعنماوق رقت ىأ كلوح نماوضفنالب الا ظل غاظف تنكولو# ىلاعت لاق مباقلا

 ' ا وهنالاو حام لافةاايمو اديك أترك ذةم_ثمدفص ظفلا نا نمرح نبا لاقام عفدنافامهل.قاسم صخأ
 ]| بلقلاىماقلا عسطلا ىفاحلاو هذا ظيلغف هلوقاذكو ىلا سلا هنالهدضوهذا احلا لمس نم مولعم

 || تنكولو» ىلاعت هلوقل قفاوماذ_هىنالةسعلااقو قاد اريبكسلام_ذضلا اظل خاابدارأ انه ىواضيمل | لاقو
 0 رافكلاىلاةسنلاب .رعالاو نينمْوملا ىلا ةءسنلاب ىنلانالميلع ظاغاوىلاعت هلوق هيفانالو بلقلا ظ.اغاظؤ

 ||| ةفيطل ةتكن هيفوتلق# ةحلاعلا ل علومترمالاو هعمط ىلع لو ىئنل اوأ ةدآلا ف هنحرمص موهاكنيةفانملاو
 5 هرك ذرم « با تتالو» هبلارعالاة لاععجاتدا ىت-هماعةلاعنيالاودجرلا نملاسلاة فص تناكهنأ ىهو

 شعفلابحالهتلان اف كاذاولو.ةتال سو هيلعدتلا ىلدلاه دقو هقيقحت ىءس# شاخلالو»
 | نشحافتلاالو

 ىلع ىنءموهو ىننملاهرك ذهنعارول_ىماضأةمقملانيغلاءناكناوةلم_هملا ىعلابةداورلا دي بايعالو
 . [|| ىفةلابملا عنافرعو ةغلهله_وألو باتغا ىتهعباغنمبئاغةسغلابم ةمهلا نيذلابسا.غنأ نم مهوقام
 1 دارملان اب عوفدموهو برعاذىأر خ نبالاقو هغلامملا ىقن هدارملانأال ىلاىلاههح وتم ةلمهملابةغم ىلا

 ١ || كاريسفتل ىف هنع ل دعب اناوبئاعةْغل اسمو وف بيع بحاصب سل هناالٌى دا ب دعت ىذب سل هنأ هنمانه
 ||| ىلعافلاىتدملاهيديرأو ىدعتملا هءاعر دصءبيعلايدي رأن ا ع:باضقروك ذملار وذحلا مل الثا ببعىذ
 . || [كدحأ بيعىفاغلا نكر لهنا هتمدارملا لا ةءدقواذ_ه مارملا ماةمىف مهوم هنكلل ماظنلا متو مالكا حد
 || نا طقاماعط باعالو طقاقاوذ باعام مل-و هيلعمتلا ل_ص هنا ناعشلا ىور من ئثحدمىفاغلاممنك,لهنا
 ٠ مولعملان هو سغناا ا> ىلا نارعش هسسعوهحدمنالاضدأ اماعط حدمام هنأ ىو رب ةكر رمالاو هلك أ ىسبتشا

 ملاك ب اعيالناماعطل|باد[نمنااذهنمءام عل اذأو هذي و ةييعل ناكفءارملاامأو حا |ىفاذهنا

 || ةقلناه هج نمهبرعنبب قرفال هنا لعب ىوونلاهنحرص ىذلا كل ذي لثعْلا نمو عضانريغ محلا لرلق ضماح
 كلوقل < هيلعو سايالف كل يهمس داتدصقناالام_هللا عن اصلاسلق :رممكوشو هحؤ ق رفالو ةهذصلاةيح نهو

1 

 ةو>ن هالة ةامناه_وسنم همذهركباامحضعب
 باعت نييمدآلا ةعنصو باعتالهتلا ةعنصن ال ةعنصا |

 1 الواي

 ..|اوهليقو هدشأ ليقو لغلاودو حلا نمةلعافلا بابن م لعاف مساةل «ومءاحدب دو يم مضر« حامشم
 1 لصاحلاوهاجلاو لالا, عشلاولاملاب للا ل-قو ماعمشتلاو تاءئزدلا ىف لما لبةوصرحلاعملخلا

 بجاو قيفوتبدوملاو مركلا نمةيباع فناكناف |_سو هما - هلبا ىل_صهسنع ىننم هعاونأ عيمح للان ا
 "|| بيرغلا لهآ ءركذيإلو ىيضتىأن الف ىلعحاشت لاقي شقانمالو لدا ال ىأ كريملاقو دودولا

 3 حدمىف اغلامم نكي ىأ حاد مالو هل دي هه *ه_دسن ىفو حالاط مالا قدك شمال 1

 اعلفاغتي هلانارحا ملسو هيلعمتلا ىل_صهنم هلصأ ع وقول ف ةهلامملا ىفن دارملاو حاز هالو ىرخأ ىف و 'ىث

 لولا نمه:س<هسالا-م ضارعالاو هلع !فلكتبى أ ةلفغلا مدع عمةلفسغل اذعا ارالفاغتلا« ىسمتشدال

 || ىمتشالاهاسآهريغل_هجال ىأةروسكمءا.فز هنو كح وءامضب «هسنمس نالوا له-فلاو

 قو
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 ٠١١ ىلعنت نيسملاى لاق لاق ىل_عنبنسملا نعال هىبأل نبا نع هللادسغ

 و هشاشنأ اهلرهظأ احلا نسح نههياطعأو موكل نههملغ لحامل هنكءلو ةمالا ىلعةةفشلاو ةودنلا

 ىطرقل الاقو هتلئاغو رش نماوإسل هنارادم ىفو هليبسا ذه نم :رشءاقتاىفهتمأ هبىدتةيلو هوركملاهمخ
 ىقةنها دملاىلا كلذ دب لام مهرشءاقتا مهتارادمزاوح عما ذوو شعفلاو ىسفلاب نلعملاة يب غذا ود هيقا
 نيدلاوأ انندلاحال_فلايندلا لذي ةارادملان ا ةنهادملاودارادمإانيب قرغلاو نيسح ىضاقال اعمتلاق مهلا دا

 وهما عهتلا لص ىنل اوان دلا سال_دانيدلا لذي ةندادملاو ةنسعسهنوكتاعرو ةحايم_شواعما:هوأ
 هلوقناف هلعف هلوةهمف ضقانب لف لو قب هحدع لةكاذ عمو هتااكمف قفرلاو هتريشء نس>هايند نم أ ل ذياسٌءأ

 ضايع ىبماقلالاقو كاعتملاهللادم لاكش ال اربر ةَدلا اذه عملو زيفدرشاعم نسح هعمهل عفو ىنفتلوقهمف
 هيلعمتلا لص ىنلادارافاعتان همالسا ن كيلو لسأ ناكوأ :بغ<.فدوقل نكرلف لس ذئنيحةنديعن كم
 هدعب و لو هيل عهللا ىلص ينل اريح ىف هنمتن اكدقو هنطاب فرع نمهرهاطظب رتعالثلكل ذنيس نأ و

 ةنيسعن أ ىرامل | متففوةومنلاتامالعنم لس وهيل عدلا ىلص هب فصوام نوكرف هناعا ف عض ىلع لدن رومأ

 لاق هذعدتلا ىضر رعرصع ف حوتفل|ضءب رمضحو م أو عجر مس براحو هنع هللا ىذر قددصل !نمز ىف دنرا

 أطخأو هدأ هنافح ىلعل دامامنو فارعالاةروسره_-سفت ىف ىراضأ|ىفةر وك ذمةصقرععمهأو َكرنم

 هروض>-ىفهأ تلقول ىفاللو.قلا هل تنل أ ان | ىنءلالاق ثيحمارملانابب ىف ةمدختلز وماقملاا ذه ىف ىنذحلا
 زاوحف لصأثيد-هلااذ_هو كريم لاقو ها سانلارشأ نمنوك أذ ىذخءاقنا ىنكرتل هتديغىف هتلفاه
 نم هنارو نمكلذ نهرك ذبامنوكءالرمدلاو ىسفل اي رهاجملانأ هنم طءنتسن لد ىسغلاو رفكسلا ل هأ ةيمغ
 اهبهيلالوصولاىلا قد رطنيهتبُث يح اعرش عب ضرغ لكى ةمسغلا است ءاملعلالاقةموعذملاةنبغلا
 ةاورلاع رحت هيفلخدبو رششلا نمريذ ا اودك اح اوءاتفت_سالاو رك_:ارييغت ىلعةناعتسالاو امتلاك

 دوقعلا نمدقع وأ حاكن ىف: ,راشتسالا باو>وه دب تدوه نمو راسا ةماعةيالوهل نممالعاودوهشلاو ||
 عبجانثدح عيكو زب نارفسا:ةدحإل هءءادتقالا هيلعف اخف ىسافوأ عدت.مىلاددرتاممةفىأر نماذكو :

 مي ىنب نمل ىنثد>رط نوكسفرمك, «ىلعلا نجرلا دبع نبط اشي أريغصتلابريعمباوص# رعنبا ||
 ىبالزبا نعتلاد.ءابأ# ديدشتلاز وجو فيفتلابي ىنكر» الوأىأ «هحد_ت جو زةلاهىبأدلو نم
 هللا لو سرةريس نعىلأت أ أس ا همع هللا ىضر ىلع نب نمسا لاق لاق ارم عدتلا ىذر ىلع نب نسما نع ةلاه

 «لاقفل هنابحأو هءاحصتأ نمهيسلا مح قد ىأ #« هئاسلبىفرإ هتةب رط نءعىأ «لسو هيلعتلا لص [|
 اننا سو هثاشيل اوهحولا ةقالطو هور سك. انبي رشا تاد سو ه.لعدتلا ىلص هللا لوسر ناك لل ىلعىأ
 ناكمهنابءاعا هيفو هن اسلحب صاخريغاماعن اك هّةلخ نس> ناي راعشارعشبل | ماودو ناكي ريبعتلاقو ىالنا عم
 هةلخنااهانعؤهتب وعصد ضاماةنوشاناوأ ةيوعصل ادضل _مسلاو مذلاب * قلدنا لوس نيملاعلل ة جحر
 «ة-ريغب ىذأل سس نوكرام هتا#نمردصدال هنااهانعذ هتنو د تدضام أو هدارأ د لك ىف هلداقنبن سحلا
 هماسقلال اوهأو رخال ارومأ بيسي ناكمل_سو هيلع هللا ىلسص هنزحناف هنازحأ لصاوت نم مسام هيفانسالو

 ةتويندلاروهالاهظحالم ىلع لو ثهرش ماودق هو ركم لو ص-وأ بول_طم توف ىلءال همالاةاحةيفيكو

 ىأة:ددشملاةيتهاارسكب * بن احلا نيا 9 ةيفيدلاتاز_ىكسأ | ىلا هم>ارلا هب وبذل قالخالا نعهمشاملا
 عوضاناوراقولاو نوكسا !نعةبآك ل_قوفالهنا لياق ليقو فصلا ل_ءج ىطالاريثكى طعلا عسب رس
 ىرهوخلالاقو ىر زا هلاق قانا ئسلاحرلا ن موهو مهم ءاط دب دشتوءاف حتغب « ظفب سدا ف عوشالاو

 ( ىف - لباب -.29)

 انكي ةيدخ جو زذلاهبادلو نم مخىنبن مل جر ىتادح ىلدعلان جرلادسبعنبر عنب عج انث عيكو ينافس انث) 1
 زك ( ةريس نعىبأتلأس

 هللا لوسز) نيسلا
 (موهلع هللا لص
 و هتقب رطىأ
 عج (هلاسجف)
 ناك لاقف) سدح
 هلوأرسك (رشلاعاد

 هتشاشب وه>ولاةقالط
 هنأ نم .رماع لكشتساو

 نازحالا لصاوتمناك

 بس هنرحنابسيحأو
 ةءسناابامأةرخآلا لاوهأ
 مادناكنايندلارومأل
 هنزح ناكفرشلا

 بولطم توف ىلع سدل
 ليهوركملو_فحوأ

 هلبقتسي اجب ماقخالل
 لفل الاو هانم

 مضي (قلخلا لهس)

 ردسبالف هنشح سداوأ
 قحرغب دوم هقلخ نع

 ىصووهلوالا ىل_ءف

 هيلا ةمسنلاب هقلخل
 ىنعن سو هيلعهطأ ىلص

 ريغايبأ هقلخ نكي
 ناثلا ىلعو هل داتنم
 . ,ريعل ةيشناابهل فدو

 انزح هقلخ نكي نعي
 نيا) هسلج هيىذأتي
 اهيطماهلس (بناجلا
 نالخلاليلق اداقنم

 هلوداذكو قلدنا
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 - نالافهلنذأ م )عونمصابت سلرفاكلان عالضفن اعلا ىسافلاةءيغذا عوفدمهلضأ نمداربالاف كل ذكن اك اذاو موو س.ةبهرامخال - هلةز عمو ةؤوينلا مالعأ نما لع طصا |نملوقلا كلذ ناكف ج رخىت-ل دبل علو ةيف ني دلا نمج رخىذلااذهةنيدملاةقزأ

 ' قاعاطمناكناام“الهرشأءاةتارفاكملاةارادمزاو>هيفوم_مسّئرن اكد مذ هموق لسا هفلأتءل هب فطلتو طسناو قفركأ (لولاهل
 ' ثبحواميروةحا.مىهواءمامهح الماوأن يدوأ اند حالصل ان دلا لذ ةارادملا اوايندلاحالصا هلذيىه ونبدلا ف ةنهادإل دور ملام همْوَق

 كلد_:عوز ودهن وتاقامند هلاح حلصو بان ل-هذ (كوقا اهلتنل أٌمتلفامتلقتلال ]وس .رابت لقب رحاسإت)
 0 نينامت هرعت اوأ

 ا هفلأترذءلوهامناهروضح ىف همز مدعن ا ل صاحا-ع باحات كلذ ةمكح اههيغلا قهتمذاكر وضحلا ف همذتلذر وضم لاوةيبغلا

 نيمالسلا هيلعهتب وبس مدع نمبعتتو ه لءقو ماهفتساةشئاعمالكفرب دّءَملا امه ىلءو همك
 ' كلاقف) كلذدض عقو:ملاوهتديغوهروضح

 : الامعتساذاشاسايق محى مفضلاب (هعدو ) نارفسهنظأ ىفالطسةل لاق ىوا رلان مك( وأ انلاهكرت نم سانلاربت نما شن اء

 الف سانلا حصفأ نم ىنطصلا اوريخ اا ذه مهيلع لك شق ةرلكل ابل ا معتسالا مدع هتامالا ىتءم نم 7 دانتملاو رذب وعد ىضاماوت امأ مهنال

 (هشخعاقلا نمسانلا] هتعمل نممالكن نط دما ماكتوتاخللارثك [ىفاهمابةثامالاهريغو ماصعل اهعمتو ضايعلوأ كا ذلفذاشل املك
 . لاحد_فالمالكل اهل نايلولفهموق سيرك ذ عءوهو برعلا انجن مكاذو باوملاف :17٠ ناودعلاوهو شاخلالانم سس

 0 سس سي يييييإ سيب ب ب ببييييببببب ب ب بببببب يبسيس-سإ  -----ب_- ب ب < (  سناب لل 7 3 . .٠

 || ىراضلا ةباو رفوهلوخددعب ىأ «كوقل اهل نال ان ظكوخدلابى أ« هلنذأ ال هلا قمح دان زف يسو 0 0
 : 0 . 2 ل 6-3 ا 6 3 - 7 >2 ع 2 نأ

 «كوقلاهلتنلأّم» هتديغفىأ «تلقامتلقهتلا لوس راب تلقحرخا اف اي هيلا اظاسن ١ أو هيحوق ىلطت لصاملا 00
 وأ سانلا هكر رند# سانا ارش نمناو_محت عدا ىو * سانلل *ناّهشئاعا لاقل هتنياعمدنعىأ 0 00 0
 لوقىفاندالفاذاث كب رك دوام« ىلاعت هلوق ىف هءئرقاك هغ_ةعلادلاو نايغسن مكث يسانلاهعدو 1 1 1 ن

 || تمىراخلاةباور قو هشخعاقتاهه-و ف ضاقنالاتكرتاغا ىننا ىنءملاوةلعلا ىلع سصن ي هش || 207 00-- ىلا هله
 ||| هارادمىلع ل ياد<يفف هرشءاقتا س اناا هكرتنمةمايقل امون ةلزتمهللاد_:عسانلارشنا اما ىنتذ وع ةينيدلا هسارسسلا نم
 ليقاذإوهدف ق.نم|| كمت نموهسدلو
 موضرأ ىف تمدام مبضرأو # مهرادف تمدام مهرادو 5 صخمتلاررسهظب ام

 ىماَقلا هيهرسفا ذكعاطملا ىجالا هل لاقي تاكو ىراز غلا ن د> نب ةنديعوه لح رلاناةين دللا ب هاوملا فو رهو نطبيامفالخ
 نبةمرءاحتلاق ةفشئاعن عىاز1ناماعىلأ قد رط نمىنغلاد_.عجرخأو ىووذلاو ىطرقلاوضارع ىد>كلذد_هبهحدومل

 : هيلعهتلا لص قلطت ناو ثد دحلاةريشءلاوخأ سمن لاق هتوص ل سو هيلع هللا ىلدىبنلا عساف نذأتس لفون هلو-قل اةفانمثوكك

 هلو:سيلوابدأو اع ىباطشلاهلاق كت دحلا اذه عج دقوموسيترناك هنالهموق سر هلاغلأتههجو ىف ل و نسل لذما غاوملوألا
 موهضعب نمكلذ نوكد ناو ةءيغهوركأ |نم مهمل |اهغيضد واهم موس ىتل ارومالابهتمأق مالسلا هالصل اهيلع 1 ةقالطو هترشع

 . باين مكلذناف مهر ومأ س انلا فرعي وكلذ نيمينا لو هيلع ىلاهت هللا ىلص هيلعب حاولا لد ضعيف هلاكمف قفرلاو

 تا 7 تت ءافثاو هرطاطن است

 1 ةهصنلا ر رقتاك هنهادملاعونملاغاوه.دنلبهتسحلب كلذزاو- ىف فالخالو بدلا ف لو دلا نم هموق هءنمرمثل

 ا هحولاة قالط نعالضف ةمرانعل الاومال الذمهفلاتيناك-فهاوس طمرولامفلاأ دل! ةكلم نمهاطعاف ْئث لك ىفىنلااذههّللا لك دقو

 وخأ سك هناه-فكرلاىلاهراماخلاناهلوةنافرعرب رقتلا كاذب وة_جرلا ىزوهوال فدك ةماللاريثكستو قانا ىلءهقذش كلذ لك

 هتارادمهبلاعهنا ل_:<وهريغو العلا لاق هعملوقلاةنالا ن مهشئاعهنركنأ ا ةمكسملاهح ونارب وليلعتا اك ا ذهنوكموةريشعلا

 دئاوفلاءو عنم كلذ ىلع بتر ا هيذالا لم<#وةريشع | اسحاو سازلا مارك | هنأش لد اما سدل هناو هريغواذ_هساثلا مومعأ

 هللاىضر قيد_لاعباباءاهوج وهللاعرك ايلعناةعيشاا معز هيدنت ظايدأو طع ثي دما اذه م_جدقو باطما لاق دئاوعلاعو جو
 ئرقوءاغتم-مماوةتتناذ !هلوقو ناالابنئمطم هءلقوهرك_أ ن مالا هناك هلوقو ريد | همة رقت ازاو>- ىلءاولدتساو هسقتهنعىلاعت

 نوةيط مءانعلافالاو ةعشاات ادنتسم نماهنوك-١ اهظفلءا يعلاءركاش او عازتلا ل<ريغ ف ةيعتلاتايثايةالا.مال هناباوممحأو همقت

 ىف عازنلااهغاوثيدحلااذ_هاهءمىتلاعرسشلاةلدأ اهبلعر انيس مالقعمهضعب وةعئاصم مهضعت وةأرا دما عش مهضعب وافامعتساىلع

 نال هوبهل متةنديعن اف اةراشاثددحلا اذه ىف ىبطرةلا لاقي خآ هيدنت إل هينيدلا لوصالا ىف ثاذ نيد دقوا نمد اشاحورىلعل اهتاثا
 5 هر وَ دااة فصلا ف صتانم طرشو موم»لظفان درو ثي دحلان أب رح نبا ظفاحلاهدرو سانا اريك ذكن اكن منابربخأو همذ ءاطصلا

 3 ' نسحلاتيدح عساتلا ثيدحلا# 71 مك لسأ ع ةطيعدت رادتركلذىلءتوعنأر



 روما دارملا غلا نب مللكن ماذخ أر نبا اظفاملالاقدةفم وقب سدو راش لاق ا ذك ا يندلاو نبدلا ىف(نب رمأ نيب ) لو وجل ين. ظفلب ١
 سلا كبهللادت رب رسل ىلع هلي دل ءانتباوءتمالاداشرا(اهرساراتخاالا)ايفئاالنيدلارومأن الامأمنك,لامهلوقليادي ظةفايندلا ٠
 هقالعل ال_برمازا < هسس ىلع بسلا !قالطا!ذ_هونيزشلا هاو رفاكامناىأجتفلا (امثأم)رسدالا( نك,لام) مسنيدلااذهنا ْ

 فاك هلوقءلءلدب وهتلاريغرب_ةلانهراتخمالذوأ هللاو هرييضلا لعافنا ميم هللا هريةعالف مالا ىلا .ثقما هرم سدأ نكت ملاهىأ ةيمدسملا
 قوأ نخالارا:ءةه:ءأىلعْاتب وع «.ذام نيب هللا ريغ نارام ارب ضل اف لوالا ىل ءو هنم سانلادسرأ ناك اما ناكناف ىراخلا هءاور

 نوقنانااءرافكل اهرب: نانام ارييأان ىناذلا ىلعو ةمالا تح ىف اعلا ىف ةدها ىلا ف وأ عطةنمءان' ةسالافهن زحلاذءاورافكل لائق

 رادخاو م_مةعدافعت ان شد رقىلع ىأنيم-ثح الاءعاعت ة امل اهل لالا كلم وأ لي رب> لوةلثمامأو دب را او ةعداومملانيد
 حراشل ل اكةسصءملا ال اوهطس او كلا هللا نموه اغارالا س::ىري.عأااذه ناالا هّيلاد>وب نم موبالصأ نم جر ناءاحر مهءاقد

 لرب ل«: الا لاق اي ءاصعإ اكلْذ.دارأو هدأ نييلوصالاوءاهقفل ملاكم ل-وملا نع هلثمأثنءاغا بودنملا لرب لهن هنامعزو

 ماكنه هد_> أليمدتع نم كلذل ماصءلاذاه_لعلما لاف راشلاعلابدقو هأ تاتعل اوباقءلاسح وباممدوبود-ذملا

 اهوركموأ مارح ن كو لام 168 قفرالاور سالادخالا ب ا.ه-اث دملا |ده ىف لاق ث يح ىووذلاهررحو ىذاشلاب هدم عجرم

 بهذوهمالكاذ_ه

 نيناو_صالا نم مج | فاك امناىأ «امثأمطرسااىأ «نكي ماما عر سأراتخاالا نير مأ نال مل_-وهيلع هللاىاصللا |
 مالسلاه اع هناىلا || تاك امثاناكنافاضدأ ايفو ىراعأا هاور فاك اسمثاىأر_> نبالاقو ىننحلاه رك ذا عضوموأ نيس |

 ل_هنهتعردسال بودنملا كلر لعش هنامعز و*._صعملا تالاف طم“ «مفىلاعت هلل ن كر لام ىلاريطا|هءاور و هنمسانل ادهبأ |

 بسنيفيكفءوركملا || اعف ىلاءتهشلا هريخ ناياماري لا حراشلاءمترح نبالاقمت ءاهتفل ان منيلوصالام الكب لهما نعاشناغأ
 ل-وملاللاكلذ لعان || ىف :دهاحلاف«متمأ ق-فوأ اهذخأراتكفةد زال اذ_أو رافكلالاتقفوأ ف الاراتذف ناتدوةعهيف
 لوة:ناق ثلا اناكف || ال_ىتمءانئتسالانوك, ريخالا ىلعفرافكءلاوأ نوقذاةملاد ريض ناناماوداصتفالاراتضف داصتقالاو ةدانعلا
 نم هرركمادخ [ىف هتمأ ق -فىلاعت هللا نمرخ آرميْخت ىتب تلق «نب زئاح نيالا ىلا عت هللاري رو صتن الذ ا اعط ة ذم قمسام ىلعو

 ةهفئوو أرظنثيدسملا م-مملعوأ هسفن ىلءرسالاراّتعف نبرمأ ىف نيكل[ نيد رييختوهةداباو هتمزحوأ همدنوئدلا سو>و نيد ْ

 تاراعلا ن مكلذوخوأ| | لوس ىلءل<رنذأتسات لاق هثثاعز عدو رعن عر دكا نبد#نءنا.غسانثد-رعىلأ نءااءثد>ا
 قاح دق ىضتقتال ىلا دعم الو همر#ود لوقو ىرازغلا نص> نب ه:ديع لج رلا ذه مسا ل قمه دنعان أو ٍل-_سوهيلع هللا ىل_دهللا

 لماخل اوال همت الوةممالاأ | فا كم ةريشمل اوخأوأ ةريشعلا نبا سعب لا ةفل ارهاظ ل هأدةناكناوذ ءنم> ٍلسأ نكوملو يضل اددعت
 بح هلك كلذ ىل-ءهل || ل ..قلاءز_هنم لح رلااذهسك.ىأ ةليمقلاةريشعا اود ريشاوتأوأ ةحمصما حسنا |ضعب ىفو لصالا
 دخالا هيفو ظيلغتلا || ءالوأو ادوه مهاخأ داعىلاو هلت |وقهنمو برعل|اأان ىف بر.ءالخ الا هفاضاك بلا حالاوأ نمالاةفا ضاق
 كريو ىفرالاورمسالاب || رن وك,نادعمبالو كثاانودب هنءدوو رردك_:ماباحتأ عيجناةنامغسنمَكشل نوكيا لك و
 لاق ىاشملاو فلكلا أ دوسةلا ل _يقفك ثري غنم ةريشعلا نبا سكي وةري_ثملاوخأ سب ىراضلاةباور فاى واولا ىنمعوأر يب |

 هناهبقوربلادعنبأ | . لاى افالةيغالو هلامفءوسارها# ناك ل .ةوةسغنوكمالفهناو رتغبالو سانلاهفرعما هلاعراهظا
 نءرسعأم كر ني | طلخ ل سس :

 53 كلذ 1
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 ةزدعن | ىلع هيلعلوقملا لاح فر عيل ةمالا ىلع هقفشا او هعصتلا نموه لد هءمهفصدام لكك ةنيغ هتمأ قد ىف لسو هيلعهللا ىف نا
 ىفهينودعص»نامصلاناكفا بس أ ركب ىلإ ىلا هبعىح و قطصملا نهد راارهظأ هنا لءا دي قافثل اروضم نا الا لزازنم كاذذاناك



 5 يق رب حاشا قرع نم نال (طن) قلطملوغفمهنا ىلعوأ ضفادنا عزب هيصافا ير ظىأ (اهلط) ضرعوأ لاموأن ديف ناكءاوس

 عدب ف يكو مهفال اعف هللا ى :رب نم ىلا نم هريصتنب فدك-ةهفو رعمرب_ءلالعفده_ثنالزا هتفر ءمءاضتقال سذنل راصتنالا ناب هيلع دس
 لكنم مهنوصد هد تاق دارس ت2 هزعدقاعم ىف مهذ مك هنمدرب املا تقسأو ال“ هي لب نيب مهسوفت اوقلأ دقمهو هتريصننمهءامفصأ

 ىبنلا معتن لاغاو مهراصتنالا وتب ىذلاوهف هراونأنداعمو هرارسأ لاجءايالاف هءص نعالاْئث لكن ع موعطقيودرت ذنمالاْئد
 ىن.م(كرتتيلام) هلوقفروكذملا هناد-هةحفال_:هوفعهطق_س ىدآ نال اف متارءايدقارمكسترمنوكعم ةماظملا نمهسفنل

 "نال هكاردتسالجاتحيىت>هلبقاعفالخاداذ-ه سلو ةعر زونأ لاقدتلا همرحئش ىأ مرح عرج (ئئهللا مرا نم) بكسترب ىأ لودفلل
 5 ةقيقحال هل قاعف لادوهفةل+ا امانا هيفنال عطقنملاءانئتسالاكوهفهسفنلاماةّدنا سدل هنامزح كاهتنا دن عىلاعت هلل هماقتنا
 ىفةلصاملاة عدل الف اران مهتومب ومهم ول هللا "المةالص |ن عدول غش ني>هأ أوةوىوةدهأمهللارافك-ل اهصئال هوة كلذ نمو « ل.وأتب
 هيلعهثادياب ىأ كمنتلام هلوق لوك وضامءلاتةالصأ نس دلاه-و ناو فينملا هتيدهحو ىف ةلصاحلا علا له لامو فد رمل او لسد
 زوحالوهريغوأ امم ل عفن ىنلاىذأ زوال مهضءلاقىلاءتهشلاتامرحلامتنانمئالدف 1٠١8 نيدلافةضاضغهيفاممالسلا
 0 الأ اساعمريغىذأ
 ىلا مار هنوك-ا هناا د وأ اميلطىأضفاخلاعزنبلاقناالابوص:لاريسذلاب اوه مط ىدعترهظد ال 1 2

 ىلع ةداراىف مالسااو
 له>ىلأ تن يوزت

 ممااهعضوأ ماالارسكيو رد_صمماللاو يملأ حتفد ىه رح نبا لاقو ىنحلاهلاق اذكى لطملوع_ةمةملظا
 سوماقل |ىفاك نياوعف1إ ىد_ءتد _ظوهلوءذمىلاثل | ىلعو ىاطم لوءفملوالا ىلع اوطط ىفبوصخملاف

 اهركذيلوماللار ده ,هماظملاو هة>هلط سوماقا |ةرامعتاة*| ممل ظر د3 دحاو ىلع هرمصق معز ناافالخ هليأ لأم موحأ الها

 ناعم متن, ملاغا ل سو «ماع هللا ىلص هنا لعام *م-هوو اومساهعضوأرح ننال وةنارهاظااو رد_دماا يدوم هم اينو
 هوفعد طقسفدآ قدح هنال4-:«*ىلاةيدومل اوهرع»ىذلا معالا سد. اوال اع ما ءابدقا ممكترم تلد عمت الواهاذآ ام /

 بكمترب لام ىأ لوول ةة.صب ىهودج ئث هللا مراح نمل تنب لام اذوقءاهترك ذىبلا هللا قوة>- فال ةدكتسو هللا وسر

 را وما يو و ل كاع هلوق كاوا ديأ هلا

 - دى مهد نهد ئثىلاعت هللا ءرا< نم كنا ذا: نحال اك لوعفملا ىنعع ىعهرد هم هنارهاظنأو 1 ود ئذلا نا

 تااو د هيتحرمصاك ةدئازانههنم لبق نك مهدشأ هنوكأ ىاذيالمهدشأ نم هلوقنأ بس دقو «ابضغ قلطاق دريل هلي "5

 الواغمةتني ىتااهتلا راح نم ترو وملا دنعةريتعمربغب> وم لا مالكا !ىف نمةدايزن أهيفورح نبا هلةنرخأ 0-0 دل لاق
 للا 001 ا د... | دوذوىدلاولاةومعو
 نم هوو لطخ نبا لقب لسو هيلعدتلا ىل_ههرمأ تي دحلا ىفاندالو هملط ىفموداذا ىدالا ىحاهعوفعن - 5 أ 4 ءا|

 . .6 ا 0 00 1 : 2 بام م
 هبرفكيإ بنذىلءلو#ت هرةعناوأ هللا تمرح و كمتني كلذ عماون اكمال _بوهيلعمللا لد هيدي تاك ذقنا 0
 ةوادنأو هرئاذداهلظ نا عمىلاعتهتلا مراكت نمْئش كاهتنا مزاد س .وهيلعدللا ىصدتلا لور ملط لءقهلعاف اي 4 لا 5 3 3

 مق رذع عوت هلا ذدو فاح لاسم نمردصت دق ,ءاذيانالرفكسدااةلطمءاذبالاناببيحأو ىلاعتهتااءاذا | < 2+ 1
 حاسد ناكو هءاعصأ لّةب هنا هذعاوث دك: لوهذعسانلارقتءالئا نيقفانملا نعدز واكتامأو هنءافعوهرفكي سو ةيلغ للا ضئيل
 هياعهللا ف دهللا لور نءءلامه ادلاىور و ماكحالا مْ مريغدت كا ىل رح نءوأ هقل أما د داعم 0 : انفع دقو همن عوةني
 الا هعزذطق ايش ل سالو هللا ل.س برمض, نأ ال أي. طقد بت :رمذامو هما رصصن ىأ» ,رك نيا يسم سو ا
 | كوسرئأ هي ريخاهوإ» مةتني هلا نوكرفكاعت هللا تامرح متن. نأال م نمهسفنل مةةناالواع أم لأس نا| 0

 _ 1 ا ا شالا 000 12 يال نال ركب زك ل51 :اساتس 0112130301 93317 653123001 ا عن

 4 هللا ملاهمنم هنادعّمعا لد قلن ءلمملاىفهءلعنءاملادصةمل هنو كس نوكت دق هنعهوةءفن دلا ىلع هضاضغ هيف
 رذع عونو ذهلث اما ةدعدوامدطاذهناكوأ مالسالا ف هغرلا لاب مهفلأت. كهل ئ!افالثسا اذه زاكوأ باوسل اواريذأ ط خا زو ىلا ايندلا
 ليادهمةوءاطنعب هلرمأو ككذف لأ لامن هالو كلام نم ىطمت الن الاقوهةنعف رت دست ادرب ههذ- نمو ل ود :رق ىف>نأ
 معتناوأ ةناهموافءطتاك و- لك كرتول هنا رسحلا قادت او هادو نب رلا ىف ةبالصا اوى ايمايقلاو ريصا او لا نمهءاعذاك امىلع

 مرام نمل يتنااذان)اهطاسوأر ومالاريخو نامومذملانافرطااهتعىفتن افاماَدَمُك اواكطب نوكي ل.ل اج[ الو !-الوريص منك هَنْفْحأ

 نم مةتامف(ام-طغُدل ذف):دئازن هلع« ةرو رمضالف مهدشأ هنوك ىفانسال مهدشأ نه هنوكن اد .ةبام ى.( مهدشأ ن هناك ئثدللا
 قرحاساو اولد_-أامد دعب نمهموق ثدحأ املهيلاءرخ هنخأ شأريذخأ ىىءومثا ىرتالا نياسرملا نمرباك الانأش وهاك كلذ بكرم

 ؟ةىبحرصأ | ىفهرةاما هل رب ذخأو ىمومسضغةنيفسلارمذاللا هتعردم نه هزعشجب خه بضغاذا تاكو هالذن عمد دؤع ىدوهر 1
 كلذوةريثكءر رك-ةوهلل ئط دما بضغعوقو ىلعةلادلاراثآلاو رامالاو ملاعت هلل هءدغ زها 5 د2 نو هنو اق تقرتحاو لما | ل سك

7 . 

 ” ,٠ هكلوقيناب هريس غرمان لب هملءبوضخملاهحاونالهمضغذتشا ذأ ناكهنال هه رك ئثبا دحأ ه-اونالن اكهنا نم مدقتامنيب وهرب ةافانعال ١

 ١ (ريخ)الونيضتلاةءاور(اموأهتلا قلمه الوهسفتل مقتنبالف قلدنا اذ م ىلا ةيالو ىذ لكس نس هنا هبقو هك ام هيل ءفيو ههركرأه
 و 9



 ماغهنعةدع انث ىنادمطلا عما نبنوره انث) ةشئاعت.دحاضبأسداسأ| ثيدحلا«اعفصواو فعالا هيلع لهم او هلءاذالا: دش ا
رضو ىذؤد ب رش دارملاو هريغالو اسدآ (طقأ.ثهدس ملسو هيلع هنلا ىلصهنلا لوسر برضامتلاق ةشئاع نع هيبأ ن عدو رعنبأ ٠

 ه وكر ادب 

 هاور الأ رشعىنثاباخطي نمتعبدقاوامسأر كلمأ ام ىنتيأردةافل بغطلاقاغ.عضالد زه ناكدقواهف كرايمهللا هلوقو سانا نع
 برضلان اعمهدسا و ةورمالا سفن ف عفانوهو عرشلا نساحم ن مسيدأتلا برضو هيذؤماهنوك-ا سلا قسأوغل ا لتةدهرمأو ىفاسنلا
 برضيق (للال د-فدهام 60 نأالا)ةيعونلاديك أةلوه فاشكل لاق هيحانتمريطت رئاطالو لبق نماهمالان وكمال ةداغ

 وهوانأ لاق مستو دؤتو نوكس فرع ىلارظنب ملسو هيل عهتلا ىلع هللالوسر ول أر مس تد رضاه رق
 مقودقو هيلا جاتحانا

 جحداهدلاقكإ ذهن ١
 10 نيرشعهدزو هضقاف هب بهذا ىضاقتلا ن سعورمأوءادالا نس ىفرمأتنأر ع اءكنمازهريغىلاجوحأ اك

 ل كو ترظن نيد ملسو «.اعهتلا ىلصهنلا لوس .رهحو ىفا,تةرع دق: و .ذلاتامالع لكرعاب تلقفهتءزان هناكماعاص

 لاب هريغادحأ || تضرفأ دوش ا.بتربخأ دقفا ل حالا هملعل ودا ةدشمدب زيالو لوب لح .ساهريشأ لنيتةثاالاهيلا
 ساعلاوبأ ظفا_ملا ||| *ةنرشلاهت قرى رئاى-هنادرب هذ ابارعأن أ دوادونأ ىو روايبت دمعم؟ واني دمالسالاب و اب ردتلاب
 برشا غنال ىنارحلا كب( لام نمالوكلامنم ىنامالّلن انام اعط ىلا هاجس ىأ نيه ىري»» ىف ءىناجا لوي وهو هئنوشخل

 لبق هريغه دس اد>أ مماَقَدقأالتااواللافْكَس ذج نم ىنديقت ىحكلحأ الت ارم ثالث هللارفغتساوال لو هيلع هللا ىلدلاقف
 لتقنم سانلا قشأو امل هناهتناو رفوىراأ اهاورو اريعثرحآلا ىل ءوارمت ريع ىل عنب أه هب ريعب ىلعهل لا هل لاتذ الجر اعد
 و ىنهلتقوأ امن ىذالا ىلعهربصو هعقصو هو ع مافعا ذه فوءاطعب هلرمأ عْكعف هيل |تفتتلاةديدشل |ةدسجلا كلت هدأ مح

 كوالا ناوداهملا ل ضف دعامتل او رانتملا عطل اودراشأ | شدو اكمهنأ عم مط ريب دن نس>و بارعالا ءافد نع هزواحنو الامواسفت

 هماقانع هزنتلا مامالل م ودا اناىلام_هاذأ ىلءرب_صومهءافس لوحاو مهساس لذ عوهر وسقن مترف ىتا|ةرفنتساارملاو

 هسفئيرزاعتلاودودحلا ||| هقحى هللا قدصر وظف مماطوأو ممسفنأ ىلعهو راتخ او مهءانسأ ومهءابآو مهماهأ هنوداول تاو هيلعاوعتجاو
 ايفوتس نما مقبل || فعاف كلوح نماونغنالبلقلا ظيلغاظف تنكولو مطتنل هللأ ن مدر اعف ه هلوق فو يظع ىنلخ ىلع هنأ
 ءافلخللا ل-ع هيلعو «ي هسسأ ن عدو رعن ماش» نعةددعانث د | نوكس 4 ىنادمهلا ىدما نينو رهانث د9 ةنآلاممع

 الو امداخ برضالو) | ىلصءنالايمدآىأ «.ثهديب لو هيلع هتلأىلصدنلا وسر برضام تلاق ةشئاعن عال ريب زل نبةو رعىأ
 فطع نم (ةأرما هضاملاتاقوالا نمتقو ف ىأ ياعق عمصلا ىفاكرباح ريعب برض دقو هن وكرم بريضاعر ل «وهيلعمللا

 ماعلا ىلع نحيل لبقو دحاب فل نب ىبأ نيعالا ل_:ة هنا ىت-يهللا ليس برض: نأ الاةاو رفو# دداح ناالا
 صيسقخأاةتكنو || مةأرماالوامداخ برضالو إل كلذو ورب زاعتل اودودحلا هيف لخدب لب طقفرافكملا عمدا هملا هيدارما سدأ
 شلاق تف شسإابلا ةداعلا ف نبذه برض عوقو ةرثكلوأ ام متأشءاما_ةهاركحذلا امهم نكل ماعلا ىفن تحت جر دن هاذه
 00 يات دلولا فال. الات هكرت والاف هاج رش زاجذاو اهب راو داناحلا رضدلا جايتحالإو

 ا ١ لا ءدنلا لصمتلالوسرإو ترصب أ امنمب ,اهناف تم عامى أ« ترأرام تلاق ةسئاع عدو رعنزءىرهزلا 03 نكي ا || نونو متع ضايعتبليصتاثدس شلات ردح اذدسؤلاوتضا تكوون 1 تالا يمول هيو م مي ع
 رات مدختاوءاسنلا تر ل حا ا ءاماالأرمسكتا يبدو 4 هماظم نمل مةةنمىأ «ارصتنم دو
 نإ احابم نكي ملولذا 00 او هلريغفئذلا ضوودو قا حفل اورسكلا,لادوتماظمولا للا يرحل

 تيسر يدا رورو || د طوهغمولا دعنا اللا هلع وسر لا جادا فوتسلابعشلالو لافي ل رو( نس ساستخالا اناس شرما ندب قنااو.ااوددووسس نمل نو ذا لجأ نمد
 دوعت صم هب رض نالدإولاف الح راشلالاق طق همئاعن هناي سنأرامخا كلذ نم غلبأ ولاكلاو هو را للهالا..<اللضفأنكمأ

 امهيلع دومت «بفةطصمالناهعز و ىالاك غئاسريغماعتنالاو سفنلا ظ-دصةلاموم رضذار ظنه. فو سفنا| ظل مهم رضو هيله
 نع يعنون ها اورتندملاا ذه هيبنت لأن وتسافامعجو ردا اوهعمقلاكل:اموءاكترانع همس أ أوهو لدم ىأ همست همف لد عونم

 دجأ انث) ةشئاعثيدحاضت أ عباسلاثيدحلا# همحاص نم مناف ْئمهنه لءنامو لحو زعهللا ل سف هلوقدعب هيفداز واضد أه شاع

 نينائلازواحو ةئامونيناُمو عسسةنمعرح ف تامدهازلاىفاسار تا ىعمتلاودو ىفاشلا عش( ضايع ليشف انث ىلا :ديعنبأ
 ماقاابسسنالاوهذات العام( تد أرامتلاكةثئاعن عت و رع ن ءىرهزلان عر وصنمنع)هعاسملاهلج رحركد بنان م رهشأ هنقانمو

 اناودعموصءهءنم لدنوأ ذخااماهمضوأ ماللارمسكمو ردصم ماللاو يملا تب (ةملظم نم )امقتنم (اريصتنم لو هيلعهتلا ىلصاتلا لوسر)



 ةو>نم هنمايقلا ىف عمطلاةهحنهمانقلا ىفننهمزل.الذأ رز وك ذملاة ة يملا يح نمهبمايقلا قئدارلانال ماقملا اذهىفصخألا

 ةل ىلع توصل ا عفترمىأ هل. ومنيسىو ر(اباضءالو) مالكل عددي ن هاذهوامهنم لك ىلع ىنذلاطلست حنؤ«سكعا ذكو عسطتلا

 لاك ماصغأ توما!بارطضاو رهذل اوهو ةكرح نيسوأ داص,بذعلا نمةلم_عمداص:ىور وهصااخ توصلا ب ذعن اكل يةعس ر

 اهد_ءاخللاعوقو هلل ديأىذلاو لديداصااو._تارحالززخ نموأ لفنرةنمةدالةااردو باذسلا هزمو نيسلا لصالاو ىرمش علا
 ٠ ىلا وأاهري_غ ىننكلذك اهف نكملاذاو(قاوسالا ف ) كلذ فءادناتاوخأءاطلاو 6 فاقلاونيغلاو رخو ر كت مطوةك

 لاعف ءانن ل .ةناف#

 3 هفلابطو هىدلا ريثكتال

 ىف: هسيفن نم مزايال
 باوملاف« لعفلا ل صأ

 موهفملا لمدقن ه اذهنا

 هنال تاكريغانهرهو

 عندما قاتسف دار
 رئاسك الماكن اك-ا هقدى ناكول هنا ىلع هم.نتلاهنم ضرغلالاةيدقو ااطم هيفن دارملاو ةغلامملاةغ صلع[ قر ليه ىلا
 هغلابملا ؤنال ىفنلاهغلامم ماكل اذهلاثمأ نمدوصقملا ليقو ةروكذملاهنآلا فتال.وأ: ا ادحأ ىلءهفاصوا ف تاقسل دى
 فصو ني دو-وم اد ي.عأل ةلداقملارابمعاب غل ملا خدت هيآلا ف ليقو«ديمعا مالظبانأ امو« ىلاعت هلو فاك ةلزاملابتكللا ىف هتفص
 نم سل ىأق اوسالا ىف هلوقد_:عر نبا لاقو لعفلا لأ ثيدحلا وانه ةغل امملايدأرملالقودرثكلا ميفوأو قيمملاىورو

 الك دلتاوصالا عافترال_اهنوكءاوها اا هركدفكلذأ قاوسالار مضت ىت اهعجوايندلا ف سفان» تلق ءادردلا مأ نَم

 هناف ىزارت-اديقهناباوصل|ليرهاظلاو ها اهريغفىتناامفىتنااذا هنالوأ اهريغ ف بذصلاتانثال || نودحت فيك ب عكل
 ريغنم ىازلارمسكو عاملا عتفد يىزالوإلة مطملا لاح هنالعاف عاام وةالصلاةلاحةءارقلا فرو ناك || ىف هتلالوسر ةفسسم
 ةلكاشإ والا ىلعةئسل !قالطاوةلداءلءاملاو (ةئيسلاةكيسلابط ىزاحالو فاكيالىأءازملانمتزه || هدسحنك لاقةاروتلا
 | ىأ«وفعي نكملو »ل تلاق الود« هللا ىلع هرحأذ مصأو ىنعنذاهلثمةئيسة يسع ازحوهىلاعت هلوق ىف كعك || كو ردح اهيفافوصوم
 .. || ضارعألا لصالا ف حفصا او حفصاو مهنع ف عاقل اعت هلوقلو ىدسا ل هرهاظب ضرعب ىأ(حةصدو)هنطاس || سد لكوتملا عساها
 . ||| كرت هنامهوناع رنك- لءقاهناكاردتسالاه-ووهرئأرووظوهركنيةلباقما مدعانهدارملاو هحولا :هفسضت |[باسالو ظيلغالوظفي
 هل نيب رام امي ادعأ ن ءىت-هوفع مظء نمو كاردتسالا كالذي هتكردتسافبضغلا ءاسقب عموأ ادع ءاّردلا ىو هأ قاوسالا ىف

 اناعل ثعبأ لىفا لا ةذمماعتوءدولاولاةذهءاعتأ ىلع ذ قثفدحأ مون ههصواودشو هتءءابراو رسكى ح|[| هئنزمفوسااو هيفرط
 ةصشلاو:رسكلابنذمهارفغاىأ نول عدالم_بئافىرةدهاوأىوةلرفغا مهالاةجر وايعادث شعب نكلو | | ىل-عاهريغصت ليلدي
 . ||| ىطسولاءالصلا نعانول غش قدنملا مول لسو هيلعدتلا ىلصهلوقامأو نام نب اهركذ مهلك اول-الالاواةاطمال ةدارالاهثين أتوةقيوس
 || ىفاريطلا ىوردقو هحماسفهق-نم ى.ساموهنعفعب لفدتلا قسناكءهنالفاران مهنوطب الءامهالارصعلااالص| | عضاولا ثالوأ ةعقبلا
 ! دقوالا ئْمةونلا تامالعن مى لاق هنا اوطسأنينلادو مل ارامح أ لجأ نع تهبل وم الاون اح نءاو هنتوا بالو
 ') امهنحم ل ىأ:دحوملا مضيهنمامه ”ريخأ لنيتنثاالا هلا ت درظن نيد مسو هيلع هللا ىل_صد#تهح وفهتفرع قر -نماهدادتحتاا

 تنكقاملحالا يلع ل هجلاةدشم ديزبالوبضالا لوملابهدارعوأ ل وجهتمرو ساولىأ هلوبملح قيد || تسدأ (ملافازرألا
 لجألا ل <ليبق ناك املفنْملا هتيطعاذ لجأ ىلاارمتهنمتعتباف هلوجو هلح فر عاو هاطلاخأ نال أ ىطادأ || ىل-ع ايف سانلا مايق
 هللاوف قسد # اي ىندضةتالا تاق ظيلغهحونهيلا ترظنو نادرو هصيق عماعج تذخاف هتدتأ هنالثوأ نيدو (ىزجالو) ايديك
 رذاحأ امالولهتااوف مم-أ ام لو هيلع هللا ىلصهنلا لوسرل لوقتأ هتلاودعىأر علا ةف ل طمبلطملاد.عىنيان كنا || ب هياورفو ىريك

 - نال (ةئرسلاةشسلاب)

 ل.قامنال كاردتسا(نكلو) هللا ىلءهرحاف ملصأو ىفنعن ف اهلثمهثيسةئسءارح وىلاه:لاقه.فوثآرقلا هقلخ

 ' || انزل ىمماذ_ هو ح_اقلا ش-اوفلاود هلاز واحام افلا ىذاقا|لاقاسسك الواةلت هل شءفلا نكمل
 هدبعتب و شعفلا فلكتي ىذلا ٌُسعفتملاو هل هفو هملاك ىف شءفلاوذثيدحلا ف شحافلابد ارمماو ةشاف
 داصلاب «قاوسالا ىفاباصد الو و كريمه رك ذاغاكستواعيط هب شعقتلاو ش فلا ل هو هيلع هللا ىله +: عتفنف
 كرهمهرك ذام ىلءاضد أ نيسل اياياك« ثيدحلا ىفءاحدقواحا._صىأ ةدد ملا ةمدقأ ا ءاملناو ةحوتفملا ةلمهملا
 . [|| كب رامو«ىلاعتهلوقلوأ بو ناماو راقك ه.سنا نوكردق لاعفوةلمهملانيسل ايزصدخأا ضء.فو ىفنحلالاقو

 هتفنق هيفهغلاماوهداتءملاناىلاترظنا من" اكةغل املا نال بدلا ىندوصةملاةباهنلا فو# دي.عالمالظب

 هنرق
 ةيانجلا كل: هرهظتامأبثهلرك د بالتاء ىفاعملاةلماعمىفاحلا لماعن ىأ(وغهد )كلذل هكردتسسأف از ءازجلا كرت هنأ مهوب دقن كلا
 قنعلاةمقص) ضارعالا نم هل دأو هره اي ضرعب ىأ حفص وهنطاب وفم دارملاو كلذ نم ئثىلععلطي لهنا هلر وظن ىأ(حفصنو)
 «راحنب . : اواه.طهنمكلذو ه ريل هناك ىئتلازق
 1 هدي زبال هناف ىطصا الا لح لاك ىف شدت هوغدوأ ةلز د ف رعدقوالا مباح نماموهوجواوضو هتيعابراو سكى >هئاذب ىفاوغلاب و

 . د «ه ٍ - . - ٠

 1 : هوب راحنبذلا هناد_عأ نع هعغفضو هوذع ْك.ىحو عفصاو مهنعىعاذىلاعتو هناصسهلوقلالاثتم
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 لاحدارااومولءلا ىفن لعل ىفابدارب دق هنأ ىلعدوصغل| ارهوةي .طألاىلعلدبألم لا ىفانادربالنع ؟او رلا عاونأ نمفئامبمطأ هير

 هدحو هيدارا حصت ال لب حدم ل كهيف نكي ل بستكمملادن راو قرم عجر نورد ءتااوهأك ةمسستك-ا القد :ازْا هعر
 عدووناعد.الدرغانمداب زلاولاز.خل نمثل سماك تاموعشأا ضعب نسم ةيسصوصخ تاناوملا ضعي هتلا عدو دقثاك اذهل راو

 وهدم ندا انثد. هسة تقانث) سنأ ثيد>اضدأ عنارلاثيدملا .٠ هتقلخ سفن نمكالذ نمب,طأوهام هةلخ فرشأف
 ىراذملا هل هل جرخ ةعب ارلا نم يعض سبق نب اوه ناب وثب ىلءىنب ةلمبقل ةبسن( ىولعل ا لسن عدي زنيداجانث دنسالاه داريا اووقلا

 اهتيقيكأ(: ةرغصرلأ هب ل ره دنع ناك هنأ سو يلع هما ىلصتلا لو مرن عك لامرب سنأ نع ء) ىحي هقثو وةمعشه ف ماكتو هذراتىف

 اضان ره سال أو ل مع. !مام_هلاو الاب ظةةتلاةرثك ن هرثاةرفصااكلتنامعزوضرو وأن ار ةعز رم لعتسا هنوكل اهتمالعو

 ةهحاوأ اولد اةينا نه بر ةءالىأ | ( هجاوب داكيال هللا لو سرذاكو لاق )لوألا, حرم مدام هريغودواد ىبأ تي دحىفو هماعليادال

 نم هةلاقملامااكلاب ؛

 , (هركؤئش اذحأ )رمح نبداجانث د-الاقدحاو 9 نيثيدح ها |ىدون هىأ 4 ىنءملاو بضل اوه د, عنب دجأو ديم نية
 اعر هته>اوم نإ راسا وا نتا طرأ حت هب « ىولعلا 8 نوكسف أل شم م« لسن ءديز
 نالرغكلاىا ىضفت |تارفعز وأب يط نماعأ«ةرغصرتا «لحار ءالملا يلع ح١ :لادنعىأ «هدنعناك ظْناشل اىأ يهنأ
 58 لكتتو م اذ هو ادحأ هاو داكرال » هنداعن ءايلاغىأ ل و هيلعدتلا ىلصهللا لوسر ناكوإإ سنأىأ «لاق#

 لوزتشناخم و 0 0 "ىلع .ىويطتلا| ليما لوسرى رلق صا اءاانيو رعننهللا 6 دعي( يعودان 5الى(« ىو ادانع هلاشتما نانو رماب ىأ « ئشب الادحأ لب اة. نا نهب ريال ىتءملاقأ احا هدحاونال نم غابأ ة اوما نمس رّتلا ى هنوضتل

 2و ل ليادوهورحزلا ىلع م ارح ايرمالا لءاوامهقرحا لب لاقامهلغاتلقةباو رفواممسلت الفرافكملا
 : : ال_.هلاو باذعلا مكاو سلخ اف رشاخلا اصلن 1431008لنخ سلا سار كلا

 لَو ىفذ ميدقعنو رهطظالاوا :ىحناكلالا اعينالث مفقود < هناو -و طرمش ااوأ [ىةللولوجةرقدلاءذدال كرتيىأ

 الف) ماصعلاهرك ذ هركام ا ممن هبلوقامأو ساحما هتقرامىلا هكر هرمأ ل- سو هيلع للا ىلهرخورحلامر < ناكولذالاو.و ركم هع ةدهجاوملا ءاسنلا ه.كتلاد هقريغنمهرقدرت أدوحوذا هورك- لازما لس

 طرمشال وأ ضانعلا ل لكوتملامبع 0 ٠ ]وأ ىطوم_سأ انالعلل لو اوالاى 14 بي ركن مز د: هريصك دالملا ٠ هل 3 اقول موتا لاق ماق ضءبؤثد_>-ا.نامكة العرف ماا لء-نال ل ىف سلف م_مبهصوصودوممالةمالعاهنال هرفصلا |
 ةدوقي فار دجلاب نهةفئاط مهوةرماسلاو رف لا غئاملادوولاوبقرزلائاملاىرامتلاسداةلح بأن الثادركسلا فو |

 (ةرغسلاءذد عدب) رض ربكذش أ1أ سرجم ,دزعوعلتا|تا. اسااح ناك[. . رغ«ناكلذبسوةئامنةنسرجلا ئاعلادوهلا
 هبسشت عونا نذل كلااناطلسال لخدفيلا ارصن هنأر هظخل ل مهرتو برغم اهل ماقفءاضربةماممإ ىراصتلا بات كعب
 ناك كلذ لع اوءاسنلاب راشي نيد« انثد> 8 كلذ هباحاف م منع وبس زامل ؛مّدْلا لهأ ىزرييغت ىفهضواذو نو: :القزيدرصاتلا

 املا ةةراغل 5 نمشخلاذىأ ماش حافل وهءلع هللا هدتلا لودر زك, لت تأاقامناهثثاعن نعد .ءنبد.عمءاو إل ةليدج هرمأرخأ لال اواحا م هلق! توسنةلادلاو ملاح نب م ىلدحلا شادن ء قس ىلأن ع هءعش| :ةدح رة عج نب ل2 نو لح

 قررا آو نعال ىأ هافاكت مالو ىأ «اشعن هممالو لي ةفصلاو لعقلاىفهنمرثك [لوقلاىفهلامعتد ناك او لءفلاولوقا|

 ىلاعو هفكلذد.. ونجرلارمالالاةمانان_باو ثاسالاب مرملع ظاغن ناكدةفرافكا فال ههرك, ىش نيا نمادحأ هحاونال
 للص شالوسر ىلءلخدالج رنا سنن ءدواد نأ ة باو رفامكلذولا لدشرب لع. دتةو-اولل شدا ءاعددتعناك هنأرهاظلاو
 ةكعنأ جول ىف« لكشت ءاو فا اًشااءاعورفعزملا هوك ع ءةوزلاههرك ع ئشباد -أ هحارباسإةناكو ةرفدرثأ هماعو سو هيلعمتلا
 تتناكةرغدلانابو أ ىسهنأ | ل ه3 هنأب م تأودركدي لذة غدر 4. ءادو ملسو هم ءا هللا ىل ددللا لور ىلاءاح جب و زث ني- فوع نب نجرلا

 .(ىلدد ا هللاد.عىبأ نعقدءا أن ءهمعشا ة ةرغ مح نب لع: ةراشب ني د#ئانت )هش'اعُسي دح سهاد تي ل11« هتح وز نع هن تةلعت

 نكمل تلاكاهنأ هت ئاعز ء)ئد هل جرخ تل اثاارادكن نم عسسد شت لاير ( دم عنب دءعهعم و )هل قلي د1 ةمسن ل ءوملا دقة سوت ةم مد
 ل 00 يد دوال 3 رج حامودو هناذدو لاعفأو هلا اوقأ ىف عطلاب شةاذ(اث اف سو هرلءهتلا فمها وسر

 ةمعاتلاةئءدساانالد تشطاوذه. نم ناريغا .وفافاكرئالواعمط فلا همز دا كلذ ف رش هقلااةلك يم (انغ ةدم الو) 0

 ىفنمزلتسنمعألا ىفةنادربالف شحاف شعفتم لكن ا قدصتناو عمبطتلا ث مح نم هيمئقلاةفصا|ريغ بطلا ثدح نم فوصوللاب



 هثيدلع تااك

 اك كلذ فال ههوملا نمةدثافام لاقي تاجا نر ةماقتسالارمعل ةمأ دت_.الاذ ءدحأ نكمالذا نسحا ناك ندحالا نم انءاو

 ناك اذاثرارثسالل ناك ن اوأ امض غ اذ ىف مهدشأ هنأ عم امسغ كلذ ف م_هدشأ نمناك ئثهثلا مرا نمكتنا اذاه هدا

 هطأ اه قاما نس-و ضاعلا# قالا نس>ىفءاسن ألا ةيقبةكراشم مدع نممهوتيناهاسعاملامف داهب ىف ألة دقو امرداشم اوه

 ةفاطالاورمشلاو ليلا سانلا
 هد_اؤملاو بضغلاو

 قالا مسهفملا فو
 ىلا ناسنالا فاصوأ
 ىهو هريسغأ ملل هاعد

 همومدموهدو-<

 ناالاجا ةدوم-هل او

 ىلع كريغ عمنوكت
 اهنم 1

 المدفتواففعتنثالو

 دودلاو لاو وفعلا

 ىذالا لهو ربصلاو

 بناجلانياو ةجرلاو
 تدسيمالو )اهردع
0 0 
 حتفتو عمفالا ندع 1

 مسالسالاف (ن)
 بولا ى مع م هياد

 هب أهرب و ن-هدحدملا
 طقز حسنلا ضعي قو

 جرم (ايشالوارب رحالو

 ناك 1 صيصخخ دعب

 كوسرفك نم نيداأ
 (لسو هيلعمشلا ىلصدتلا
 نُئسهنأ رصام هيفائيال
 امهظملغىأ نيفكل|

 معان هنأ دارملا نذل

 مظولاو معلا رلغأ

 ثديلاةموءندل موحاف
 (تمعالو) هنو-ةو

 و<و كوالا ىلا نك

 دمع مد هنأرو مشملاو مهفالخ دعب الةعيشل اراعاجارهاطنو رعم مما نك (اكسم) اعف

 ةظافااسنحتوةلاطتسالاو عفرتلا كلرنو ريسلاو لاو مملع قائشالاو ىذألا ]تو 16

 || لئاذرلا ب انةحاو لئاضغل ارامتاوهىنالةسءلالاقو لها, سانااهطا اكورد ضايع ىذاقلالاقو هد ولا
 هوحنو سناب هصاصت|مهوتبالءل صوص دعب ممجتوه منايبلاهدأب 'نعىعت_سامناونعاا قدسدقو

 قباد مازدا ليقىازدي دشتود .عمءاخ تفي «ازخ إو تساامىأ حتفتوني مل ارمسكب « تسسمالوإل
 هد ربأو فوص نمل 0# تامزمللا هناا ةوهللا جام هىفام ىلعاسعاناو رق نوكمفاهرب و نمذكملا ىعم

 ها طقذر وهافااةداب زيدرب_ءالوانز ورب رملادزب لنا حاس. موهوهري.غو رب رح نم بكمزلنار جنا لاق

 اصااخىأ ارب رحالو 9 ب رملا ىفالا مارس سكعو حابمو عذهريغةمللاوارب رح ىدسا |ناكنا هناا :.هذمو

 ْئشوأدحاو لكى أ# ناك ال صيصخخ دعب 2م «يايشالو » ازخ لود امذعب قو طقامذا انهستلا صعب ىو

 لاقواهرسسك هن فودرسلا لصأ ىف اذك مما حّتفب# تمعثالو وهيلعدتلاىلد هللا لو بر هكنمنياأ

 هتموه*فنالا سحمشلا سوماقلا فنان وا .ةهادهناعدالاو ها اهعفزو< وىلوالا ماارمسكب رح نبا
 دو ماك .م» مدلاب+_شاحمتفلاب هممعشو متفلابهشا ردكلاب

 اع بوهيلعةللا ىلصهقرعسيط تاكولوالا دعم اوءاةقءار نوكسو نيع حدف هدد فوفو رعم نيم

 نوكعموءالعلا لاق نوميطفيطأ نهن وهد ئرطعتنو هند خانءاستلا ضع. ثناكى-هنهناه#هتناهمركأ |

 هحر بيط ىف غلا متاقوالا نمريثك ىف ب يطل ا لمم هناك اسيط سءمل ناو :ةفسدةءطلا عي رااهذه

 "ىلا بح درودقو هريغوءادتقالا ن مىرخ أ دث اوغلو نيم ملا ياسا او 6 5 ا!جولازخأو ةك_ثالملا ةاقالل

 نيزسرممءتاداو رلامظءمىف ينال عل |لاق هنأ مع !م«هالصل اىف ىنيعةرقو برطا اوءاسنلا ثالث ايندنم

 ىووذاأ لاقفنينسعست هتمدخد ل هنلاو سذأ ن عهماط ىبأ نب هللا دبع نب قده»ا قد رطنم مل ةباورفو
 رشعلاهءاورفو لماوكل|نيدسل اريتعاو رسك-ا اريل عستل اهب اور ىئق ةنسأ اءانثأ ف سنأ ةمدخعا دب | لعل
 هءاعدثلا بصهمودةدعب ناك هلهتمدخءادتءانال اههتدد هراذمالو ىلالقسعل الاقوةلمأك هذساهريدعاو وريد

 ةنيدملا لسو هيلعهتلا لص ىنلامدقلات سنأ نعىراهأ | ىف هطط ىباب ماسمأ همأ حيو زت دعب وةنيدملا لو
 رفسلايراشسأ ورفسا اورمضحلا ف كم رعف سدكمالغاسن انا هيو ُثر دحلا ىد به طوب اذخأف مداح هل سلو
 جوردلا دارأ الة طط ىبأ نميلط مسو هيلعهتلا لس ىبنلانا نس عع ماانموزاغلاف عقوامىلا

 ىلا ه- ورح نيب و هنيدملا همو دق نمد تاللوالا ثيدحلا ىلعا ده لك_شاف نأ هلريضحاق همم نمريمخ ىلا

 فرءفرفسا|ق ةمدخلا ىلع ىوقأو سنأ نمنسأ ن وكر نمط ىلأ ن مسلط هنأ. سمح أو روشأ ةتسرب.ت

 1 اهنالروشأب لو هيلع هللا ىلص ىذا امودقدعي ملط ىلا يلسمأ تو زئاسف اوةاذىلع هوقأ !سنأ نمةكطوبأ

 رخات دقة فطور أ ناكوهلو دعهلةةف ةجاح ىف رخو لس لذ الذب فرءذ ىسن أ دلاوو مال_سالا ىلا تردأب
 دمر هدم نو كر اذه ىلعذ نس- دنس دعس نءاهحرخأ لساف لس نا هءلعتط ريشا فاهمطخ هنأ ىفتاق همالسا
 ءافولا بانك ف ىزوملا نءادروأو كريمهرك ذا ذك ىرخأهربج وةرمرسسكلا اىبا افرهشأو نين-عست سنأ

 سعالو طقه ريض ىوبرضالو طقهمس ىبسأ# نيذسرمشع مس هيلعهللا ىلصدللا لو سرت مدخ لاق سنأ نع

 ناك 'ىثردت ولفدوعدلاق هلهأ نمدحأ ىنيتاعز انهءاعىنبتاسن تدناوذف طقرماب فرمأ الو ىه-وىف

 5 دح)

 اريدك «ارطعالو طقالل فو رعمبيطو

 سعوين 

 ةب روش الاوهب رهظالاوةيفرشالابهصاصتخال ه سو باطل |برطأ كسل !ةمكح باقذبوةدو ه2 نكامأ ىف ةنيعمءايظةرس جراخف

 (مسوهيلعهللاىلصهللالوسر) ندملاعشراكر حم فاقلاب (قرعن هب.طأ ناك ) صيصختدعب يمثوهوايشالوةءاو رف (ارطعالو طق)
 0 نأىهب لوألا دب هي قرطلامظعم نكمل ماها و ىنالطستلا لاق بيطلا عي رلاو هوءافلابوءارلا نوكسو نيعلا عتفب فرع مسن فو

0 
 مع



 اهمظناهحو نيس رأوحن فاشنرالا ف نامحولأا بهذ ل: لد ةذو رعمتاخارشع| مفونذألا خسو لصالا ف ىهوهنمر صنع تاو ئشلاركنت ٠
 فاقلاةحوتفم مضل ىلع: ين مةددشهىضالاديكاتل ىه( طق) روهقتاخاتساربفماصءلالوةفداحاةتايدأىف ىطومسلالالملا
 ىنمز وأ ىرعنم ىضماعت ىأ ىننا|ىضاملاباهصاصتخا ةالاووهأ|فرمتثاودب الاورددلا ىنمءاهمصنأ ىهىنءلافواهتاغارهشأ ىف

 نكلوشاو رفداز (هتكر ب لهتكر ئشلالوهتعنصملهتمن_صئشل لاقامو )اعاد ىنمعىبعموالففل ىذا انو دي عش سأ اع رىخضرلالاقو

 نآلا قلما ناومتناالانامالو ىلعءمالو ل_ءاذال هنايهتفرعملاكحاالا لاذامو ناكل ىضقولو ناك هللار دقولو لعنءاشامو هللار دق كوقد

 هيف*ومح ف رمصتدهش ناك 1١6 هنا كذسسمهضعبلاقو دي-وتلا ىفانب و كارشا هل_ءفئثش ىف قولذملا ىلع بضغلاو طئاسو

 قبولا فد رصتو
 مل لي لامالبحما ءافلاعتف تاغلرش ءابيفهريغو ىضاقلا رك ذو عمسلا فام ةءورقمةثالثلاهذهف هوني وذتالباه رس

 هلغشاملكف دلتسل هف وفاوءافلاحتفوةزهطارسك وءافلاناكساوةزمطا مضدو تسد هفنب ونتلاب ونب ونئالءاهرسكواههضو

 لمنالو بوسحمبسسحلا || لكل لاقيونذالاورفظا اخو فالا لصأو كريملاق هركت أور هذتأ ىنعع لعق مساوهو امته مضي
 تلاكةةرقملاف سنال || لقتالو « ىلاءتلاقثنوم لاو رك دملاو علاوة نث:لاود-اولا هما ىوتس وهل فأل قئتسو ه_:هرجضتيام
 ايراابراىتمطقولهعدار ||| هنننامىلعنيسبرأ اهلك افةدحاو يطع نب اداز وا نيثالثواعستاريق امرك |نسحلاونأرك ذدقوهف أ امط
 امأوامحالاكيفددزأل || ةددشملاءاطلا مض هيفزاحوا ديأ ىأ لوصالا ىفاذك مرهه ءاطدب دشتو فاق حّتفب « طقال هسرش ىف كريم
 لستغا ىبومنأ عصام م هتماصئشا لاقاموإل ىذامملا ىفنديكوتل ىهوهمدعودب دشتلا عمرسسكوأ نوكسف حتفوه منو هلوأ تف عم
 عضوو ةولخفانأب رع # هتكر بل هتكر ب ئشل الوإل هتعنص ْئث ىأل ىأ# هتعن_ملإ# هلءف قيابالهحو ىلعوأ هعنص نيالا م ىأ
 حتفب تعنصالا واذك ت ءنص الو ىراضأاةباو رو اذك تلعفالدو تلعذ ملْئدا للاقالو مشيا رفو
 تلمذمل هةءاصْئشأ لاق هتاعام اضدأهدنعومدامللا هعنددامْى دا لس هب اور فواله ىنءعماللا دب دشتو ةزهطا

 هن رةفرح ىلع هنو
 ىبوثلوقبهءارو ادغق

 تمور فرج هتعنصئ شل لافام سنأ نعبر بص نيزي زل ادمع قد رط نمىراضأ ادنعواذكتاعذاله هتكرتئاوأ ذك
 موس مياس ربدقت ةظحالءوهرمأ ضدوفتوهةلبخ لاكن ماذهو ادك اذه عنصتمل ملهعنصأ لئشلالو اذكاذ-هتعنصملا|

 لد ارمساوش هآرفاندسارثأ بانل اناونعو ثيدملا قامسن مادح د رعبف سذأ ب دأ لاكن م هناهريغو ىننءللاعمّرح نءازيوحتامأو هير

 ”ةهيلعي ببنك ناهبو ىضتقي ماقملا تام هفيرقثالو هفمفأت بح وبامه:م عقبال نيذسرم دع مدخن ينسرشعهرعدلوروصت مدعلو

 لعل اف مهنع ىلةة امنا هيسنلاب مالسلاوهالصلا هيلعهضارتعا كرت نأ للعام الكل | اذه ىفهسفن حدمال مال لاو ةال_صل | هملع هحدم

 ورد ا ىتلعتياهفال هلح ىلععانر هتمزالم قوقحو ملسو هيلع هللا ىلههتهدخ باد" | قاعتي اهفضرءاوهانا سنأىا
 ا بصع ةرجرو || هناص- هللاوةيناسنالادارفالا نمهريغ قوة صةخياستفالوةمثاب زلاقوّقعلل ةمحوم اة يعرمشلا ف يااكملاب

 رثك ا فاح هنا سعاو أ ماالذي جاتسالودئاز نم لق اقلختسانلا نسحأ نمل نوهيلعمت|ىلص لا لوسوناكوإل لعأ
 - 3 نان ”اورأ مهل_ضفأ هنوك كلذ ف انس دلما اءاطع لضفأ نمد زتائاذاك ناله:منس>أ هريغدو> و اهدوحو نه

 0 سانلانس>-أ نما ادئناك اذاف ماو دلاو رارق“ لا ناكنال لمقو ضع ن*لضفأ هضءبددعتملا لضفالاذا ا

 انام زموقلخءاسأن ايحأموةلخ نسحول و قليتارثاسن امد دارمناكو ىسمتن | |ةلد سانل انس>اناكاقلخ

 افنينسنامثنءااناو م ركللا نآرقلا ىف ةيم“الاةل لا هلع ل دب [كماودلا ىلع ن اكهناف مال ااو ةالصا | هيلع هّقلخ ن_بح فال

 0 1 لاق مياس وذ ىذ ىلع الامم هيفام كلر هظب لماع هلوقءر تحن ب|بعت لطبف# ماظع قلخ ىله ا كناو#
 0 ءيلائوعأ كاةيسنلاب وها ااذه تلق هنرشاعم نس نعربخأ اا هنال ماقال ب سنالاو هوءاحلا ذب هان اطبض دقو كريم
 الرو 7 اة نيمتاع معذ جهل اهنعأشتت ىذلاةحيرقلاةدوحوهىذلا سفنلاءافدهعتب ىذلا جازملالادتعال عبانوهو ةوللا لاك ناسهيفو لام 0 ل اةمالسعلالاق اذ و حالا اىلااتيسن ذود قياسلا

 هقالطوىذالا فكو فورعم ا ل ذب ىتادلنا ن سح هةيقح ىرمصمل انسالالاقدعؤ ملعأ هللاو مضلاب هناروظالا

 م لئامش 3 نايل
 ىي”

 هلبح 2 5 -_ هنرموع 1

 هتيتاعم كرتن مداد ارطاخ فل انو ملا ورحل انعناسللا نوصو تافام ىلع باقعلا كرو ءفصو
 نلبتني ل ثيح سنأل ة مان ةليضف هيفو فو رءلابرمألا نمابال اهبحعاستي الفاعرشةمزالااامأ ناسنالا ظحةةاعتاار ومألا نم كلذ لكو
 ثيدحلا اذهو كلْذمْرَسه لع ضارتعالا نع هتوكسنالا عرش: ذخاما بح ونام هتمدخ ىف نم ىلا كل: ىف بكدترب لوا مراحلا نه
 ىنرمأ الو ىهج وف سدعالو نر هتناالو هب رمذ ىنب ريضامو طق ىنيساف نينسرشع هللا لوسرتمدخ ظفلب اًضنأ سن أن عميعنوبأ هاو ر
 هتاشاذهنا مدوتلاعفد صيصخم دءب مت (هللالوسرناكو) ناك [.ثتاردنووموعدلاةدحأ ىندتاعنزاف هلع ىندتاءف هيف تيخارتفزمأب

 هلاونم ىلعو ضعت نمن سجأ هضعبددعتملا نسحالانالاعاجا (اةلخسانل ) نسحأ نيك انبالا نسحأ نم ) سنأ ص وصخ عم



 ب
[ 

 ١ وهذارثك أرشالاداشرابهماّته|نالو هيلع هضرمل همالكه نوب الفريد امأو لمْ نعهلاظفح ههحاومفهمالكن ع لغد اءرهتالوفلأتل

 فدر واذم نك كازذللاقزئاح رشل اءاقتاناهمذو هْزلاو بحل 'ن ءرمدللا ظفحياضيأ هدئاوف نموالد زأ هءلعةةفشلاف جوحالا
 1 لطانملاك ىلع ىددصتلا ضرعمىف سأرلاَكب رتالو قددصتلاالوعانثل از والف حجب رمص ب ذكوهف ءانثل اافافمست اوهسلعلافالا

 5 ىنال( موقل اريخ ىلا تننظ ى> ىلع هثبدحو وج وللءقب)هقالخأم ركو هترشاءم نسحو هغلان مظعا (ناكف) قفانموهفكلذ لمفناذ

 | لكل نظنانان ملسو هيل عدتلا ىلصهمعث ف رعد الن اكف ةقل !بد رقد.ولانيدلاكت ١١ه همالساذامالسالاب دهعءثددح تنك

 ءوقلاريخ هنا هيلع هلادقا
 هيلعهلابقاةقءةملا فو

 موقلارش نم هنا ىلع دد
 فلاتلا ىف هتداعودايك

 ظفاحلا ىعد مظندقو

 ثَت دحلااذ-هقارعلا

 اندكسملاو ريقفلا سلاحي
 انزتايذا ماركملا مركب و
 ههركب شا هجاوه سد
 ههفاشياضرلاب ليهسلج
 انأهتلالوسراب تلقف)
 وبأ لاةفركي دبأ مأربخ
 رع مأربخانأ تل ةفرك
 لوسرا,ت لَعؤر علاَعف
 نا عمأري_خانأ هللا
 تلاساملفناوع لاَعذ

 ه.لعهلبأ ىلص هللا لوس ,ر

 بامأ (ىقدضنإ
 ءافلاو ىح باوح ىل اوس

 اك اهلاياوص لخديدق

 هنكسل ىذرلا هبحرمص
 ىنالطةلالاقو لملق

 هباوبنوكينأ زوج و
 تنزحو ثم دنىأ افودحم

 لادلارسك,( تددولف)
 ىلع فطع تبحأ ىأ

 1 ةنيصةيفانتساةل لاو ةءاهنلا ف اكمال_ءالا ىلع اوتثءل ساننالاوةارادااوهفاأتلاو مالكلاولامقالا|
 ىنعم عج هنال موةلارشأ كا دو«:نا لحي مهفل أتي فريعضلاو رح نناه.حوت اكيك_للا بول_سأ نم سلو

 بابرأذاموةلاف لاب ناك هنا ىنعم لاو ريثالا ف دب زب ه:كلاماع زاك فااتاانال وقل | ىلع ادئاعنوك,ناو
 ىسطلارفئتاابر ضل ل_صخحالئلرهظأاذدوموكموقلا فان اضدًرارشالا اانا ذانهملانولئامرم هل:

 اكمهري_غفال_خةداملا ىلعنووة:مءالصلانال رارشالا عمرثكيو رارنالا عمفنااتلا لةدناك امغاو
 ىأه عب رفتوأ ةيليلعتءافلا«ناكفوط بآل « فرح ىل عدلا دعب نم ساذلا نمو هلوقد مهنع هلارمخأ
 ةمدسو# موةلاريخىلا9 ىلا هنا لا ةرثك نم ىأ د تن ظىت>ىل عهثب دحو هدول لقب غاماريثك تن اكس
 ىفهددرتو هنظ ىلعءانبى أ # هللا لو راب تاةذ# مانالان مهموقءاسو رنمو مالسالاياؤع ثد دحن اك هنا

 هللالو سراب تل ةفرك وبأل اتق ةءقلا فاكرك ودأ مأ ةخسن فو هي ركلوبأو ار بخ: أف هنا دصأ رباك أ ضمد

 ه.لعتلا ىل_دهللالوسرتلاساملف نامعلا ةفن ام عمأريخانأ هللا لو سراب تاةؤرعلا ةؤرع مأريخانأ
 قلخةارادمو ةاعارمرب غنم قحلوقوقدصباو<ناوسباحأ ىألادلا يفتن« ىقدصف لو
 وهوعءافل انودب ىقدصخسنل !ضعءب فو لاو سلا ن عىنمنعلو لاوس ىنباحأ ىنهملالاقثح حراش برغأو

 بلاغلاناكن اووخلا هع ضعبهنح رضاك تاس هنك-ر و ثمرب عا تاوحقءافلانانتانال رهاظلا

 تنرحوأ ل نم- تمدن ىنةدصفهتااساا ىأر د ةماهدعب تاو اوأ ةدئازا منا لاق نمكلذد درب ل هناكو هقالخ
 هن فو رح نيا لاق ىناثا | ىلعر دة |ب اولا ىلءولوالا ىلع ىتةد_صف ىلعاةطع تددولف هلوقنوكمف
 هتداعب هلو هاكر مخ هنا هنظ ىف هقدص هنارهج ون و ىسهتن ارهاظريغهو> وو ليقدب دشتلاب ىبقدصف مد

 دب د_تلا لمهف عج ىنءماذ_هو نيعشل | يلع ىح هتياضفأ ىلا هعاطت ىف هفنعب كل ذاق لسو هيلع هللا ىلص

 هرثك ىلءهلالد: سا مح«-عوف هأطخو هيذك ليهنظىف هقد_ مد هنال همامرهظدالودم الك متهاع

 مع ىتملابنرقلانمرثك |ىدشم لابي رغلادب رملاىلا نوهج ومن خداذملانأن ءةلةغدلابقاو هوح ون
 [طخادهو ىسهتناد دثملاو ف فلا كلذ ف ءاوس دقرب دّعدب هما احل ج نو كرف ءافالب ىق دص هن ىلءامأو لاق

 لعحيو هنعل دعي فيك هلاباوح هتيحالصعمهنال باوص) !فالخوهوتاوملان ودب مالكلا قيذارهاظ
 تنم>أىألادلا نكي هي تددول ة هلوةفءافلادو>و عمتاود از وو اردقم باوملا لهم الاع

 انك دح » هلامقا ةرثكس بحوأ ارمشل !نمةصضفوأ هزظأط ترو وافل ءام- ىأ#« هتلأس نك أل ىلا 8 تدنتو

 كلام نب سنأ نعت اث نع دحوم حتذو همهم مضب دي يضل نامل نب رفع انث دحديعس نب همتق
 هلءاو نينسعست لسم هباور ىفو تااورلارثك [ىفاذك نين بشع ل بو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تم دن لاق
 ءافعتفو زهمضب «فأل لاقاف# هقيقحت ىف أ بو نيتسرمعذشت حهرعناكو ةأدتمملاةنسلا طقسأ
 2 2272_7067 222222225252225 ريب: 552295555 552959295255: 5 الا ا ا جب ف2

 هددشم . نظدناك كاؤسلا لمق هنالك ذدواسغا( هتلاس نك أل ىلا ) تددوملف تم دن باوملارب دلاق كل ذ ل عىل نمو ىنةد-صف

 ىنلاهنطأطروظأو كال همدنق.دنعرش نم هيلعهلا.ةانا إو ىلاتالوهاسغاه.لعدلابقا نأ هل نايهلاساملق هتب ريا نهيلعهلامقا
 قة دعبالاْئنءلاسالنأ لئاسلل تن ةنا هدو ىئطد شخ نمءامشا لاوس ل| ىلع تمذن ىئطةروظامل ىنءملاف هل ةمهنمىكتسا

٠ 

 1 نم هلىديأامو رهاظرب_غدانعمودب دشتلايىئةدصف هدعسن قود قرب درب لاحو جفءافالد ىؤد_ضدصس قو روطوهؤطخ نايال اوهرمأ

 لاق كلام نب سنأ نعت اث نعى دضلا نامل نب رفع ام دعس نب ةمنتقانث )سنأثتد>- ثلاثا !ثيدملا# فاك ةمديعب هيجوتلا

 .نوكسلابهءاورلا( ريشع) رمضحلاو رفسلا ف هتناور دج مامالاداز( لو «يلعدتلا ىلههننالو در ) مدخ نم ىضاملا ف نيعلاحتفب ( تهدخ
 ةمدخن:رسك-ل ءاغلابترقتلا ىلعلَو الاودي دل ىلع تلج ونيذ_.عست /سمىفو تاداورلا ربك أقاذك (نينس) جتفلانمعنامالو

 5 دزعو هب ف دسم لكلاو رذقتسم لكل لاقي بغارلا لاق لالمو مربت هلك (فأ ىلاتاض)ل ةرجهلا نهدلوألا هءسلاءانثأ تناك اسعا نأ
3 5 
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 [مئماشعب مهداذأ ماو ةطاحالابلط ن همه .رطاخىف عقوامدر بحمتلا اذ مممهدافاهلاكت او ةق.فملاث .-نفارضعسالو ل. اوبةطاحال
 لزناذاناكف) هرارسأب رمخأو هلاوحأب فرع انان تبي برقب ىدبىأ (هراجتنك ) لاقق هور هناقتاو هط ضبا ىلع لدب هجو ىلع

 امندلاانرك ذاذ اك ) م-هلجأ لد حولا ة تكة لجن موهف(هل) ىحولا ىأ( هتدتكسف )نب هلارمأب هئانتعادب زم هيف (ةىلاثعب حولا
 الثلانعم قاضي هغطات بانو هتريشع نسر هقلخ لاك ناكف (اةممهرك ذماعطل|انركذاذاو ان هما هرك ذورخ آلاانرك ذاذاوانعماه رن
 ناكامل وهلم مه دافتساوهماعمهامق أ دن ربل كلذ لك لح الثا انمم مالكل أ|بنهإ الوانعم ماكتب وهوءاشناعهسا < ىف ماكلنو شهد

 ةباورلا( لكف )هلو ةدهدئاوف مو عو نان: ءاو ءطبض ىلع مهثسهطمضب اومتهيالن انظم اكو هيلع ةدئاف ىلع هرهاظ ل دبالهيباحأام
 اوهعفتنل (ملسوهيلع هللا ىلص ١ ىنل انعمكتدحأاذه) فذملان ع هلأ مةسالىلوأوهلب بنا ازاوح عذعال هنكل عفرلاب
 سس سس

 ىلا اوهفرع_:نيدلاف كلذ ن مب هتتف لو هيلع هلا ىلص هلاوقأو هلاعذأو هلاوحأب ةطاحالا هنماولط مهن' اكو مك: دحأ ئثىأ ىأ

 ب اذني 0 مهدانأ هلك كرخي ال هلك كلر ديالامناةررةملاد_ءاوقلا نمناك ا نكساو كلا :هام ىلع فوقولاركسندساو
 يو تزل م_ذو || تدل هيلج لزناذاناكفإ) هلوتفىونملل ون: ىلعدهاشلاامأو ىدو هلا برت ىلع ليل داقوفكر هل نيله ل هيةريخ ىلفىأ «هراجتنك لاق شيح هظفح هبا هنىلارعشي وه ضةياعجلاريشب هصو ىلع ذ ضع:
 7 8 3 0 هيلع ف قوتنأمو هلاوحأ ف رظنلاو لمأتلاو ءرومأ فهر واشملان مهب ىناعتيامودا وملاك ىقعلاكاوحأ ىلع .٠٠.١ ىو: لير( | ةنيمملاايندلاب ةقطتمارومالارك ذا :دلاركن يدار او« انعماهرك ذو ةفرعملا بارالرايتعالا لو ةرخآلا زاوحنا- ا | يفور لادم اند يأ م اندااانرك ذاذا»ل ةءامصلارمشمم ىأ كف »ف حولا ىأ ب هل هتيتكةزإ ىف هس عمريبكلا ب 0 ةبتكلا ل حأنم هنافاملاع ىحولا ناكل ىنباطد ىلا ادسحأ لسرأ ىأ بى لاعب
 اذه ماعلملاو انرلا اهلاوحأ ل صافتانأ نب وىأ 4 انهماه درك ذ: رحالاانرك ذاذاو» كلذ اثمأوه-ال_.و هنال ةوهلاصم نم

 5 ٍِ قماحأ هريمكا!ثدحتز اود نا هيغق امهنع هوملخرب دق وةبيبدأوأ هيلع دئاوفهءنرتةتدقماعطلاو 0 فوغ حلما ا قاذه ل.ةباملاقررقئام ادهيفانيالو رع نبا لاق ىوفطصملا معلا ناب نال ديشرا |توا حور ا قانع سارا رهاب ع «ندئافؤ»ةيداوأ ةيلع نم لكى دافأو «انعمهرك ذإ» تاذلت_سلارئاسوهك اوغلو تاب ورمثملاوتالوك أ1!نمهعاونأن ابو :دئافن عاملا ماعقملا 0 دتتاوءورطج ياام 1 نا تانات) اهريغو ةبهرملاوةبغرملار ومالا نماهياعءبترتيامو

 ا بدمف نب انع 0 ىنلا نع هانامك_:دحأربدّعَتلاو ب صنلاز وك در نب !لاقودفود_#٠ هريخن ىف ةعبأ اراوذناو رلاف 0000 » || تباثلاوهام ىلع عفرلاب# مك: دحأ اذه لكسف 8 لو هيلع هللا ىلص هءلعس اون ارسل اذه لثمو تاحامملا

 4 دو هاعاعو 68 ىلءروهجلار خ نب |لاقو:روعملالوصالا ىفءانالب *« صاعلا نبو رعن عال ةزيدملا دووم نمةفو رعمة إل هسق نوبت قانا تل رسمة لظ رقرلاةيسسن 6 ىطظرقلا بعكن بد< نعداب زب نيداب زن ع ىدمانبد-#ن عرف ريغصتلا 9 وتمكن 3 «ير يكن سنولاةثدح ىموم نبى حسان دح ا هبما.ة*اللراهظاو هيورمة عل ديك ان يقوم و هيلعنلا
 هللا لو برعم تنك ى أ تنث.ريثكن ءانال عسسلا ضعي دامو هدأ كاعتماريبكلا ىف علا هأر فاك هذلاهفد>وءانل |.هتنأتم

 مل_-وهيلع هنلاىلص لأ ىوجالاوه لب كلذكس يلو مالا لدعملا نم لعاف مسا ىماعلانأ ىلع ىتبمهنم ا ذ_هواغقو والصوم
 يب 0 صاعلا مهوريك الا س مدع نب ةيمأدالوا شرق نمصايعالاو لاق ُث ح سوماقلا ب>اص هةةدام ىلع

 ايسر نسما رعشأ ىلءهثيداحو هوب لقي .روهيامدقا لست لومرتناك لع ؤط ملأ رمل
 ا حاسم فلالابىذلان كل رمشاو رشو ريخأو ري لاو واهار.ءاهارذص نمو لصالا ىلعءاح رشأ كريسلاق « مولا

 0 ومس سس سس سس سس اس سس سس سس سس سس ا سس سس ا اس سا الا لولا فسلاك

 ندم ن ع ريكنب سنوب انأ ىسومنب حم اذن ) و رع تي دح يناثلا ثيدحلا «هنيل ناك-1سانلا ىلع تمدقالاو فك اف ف دمغبنا
 ناو ىلع نم عم«دوا دونأ لاه هقث لملج ىجباناه أمانا ناك ىدمدلزن لدم مو زم ىنب كوم: ةرمسرم (دانزلا ىبأ ني دام زعم قصعأ

 املانب ورع نع ىظرقلا بعك نب د# نع) ىاسنل او لسم هل ج رخة سماح ةةءطا نمد
 220 :روهجل او نيم رأو ثالث ةس فص

 توام أ نم ةيفانئتسا هلم اولادقال اوةهجاوملاكلتب موسناؤب ىأ (كاذيم-يفلأّي)هثيدرةمل فالارشأ لاقبالو سانلارش نالف لاقت

 قرحاه ىنامصلا ىمه_لا لئاو نب( ىم
 ريدا ضغنرشلا حا *ل| اعلا ىف لاك هل مل هل هيف فاالا لامجتسا ( مو.ةلارعشأ ىل ع) هتازغم لزغمف هعباوف نم هنوكل هح ولا ىلع ف طع( هثيدحو) ىيعب هتبأر دح ىلع (ههجوب لقي سو. '

 . قلأتلانال موذاقرأىنعم ا ىف مج هنالرشالر يمضلاومالسالا ىف مهتبغردا درعل مهسنأتل ى أ موفل ل لاق كلذ لدي اذال ليقءهن'اكريكسحلا
 رشالابلامقالا ص .صخت انهومر ور ضال ُثبح كل ذنال قبسام ىلع موياعل ا بقال ا ىف هبحتءأوتساهيفانبالو دب زارارشالا ىف هنكمل مهل ماع



 ١ جرختقث كلام ويشن منايفسنيدوالا ىو هزوءالاىفدملا ىو زذملا (ىرقالادب زينب شادبع انث ىزودلا دن ب سامع ان)
 : قهلةدناكل تو للعلا ف كلامري ظن ناكو هوةثو ىهذلا لاقرم ممل هأ لاءمهالوم ىمهغلا |66 (دعس نبل انث) ةعاجلادهل

 ا ل _ ااا
 || هيلعىلاعت هللا سهلا لوسر اخ نعاهنعدتلا ىضرةشتاع تلئسو لئاذرلا 'لرتو لئانصفلا ليصحت قاما ||| هيلع تي>وامو رانتد
 « || لكب فص::ناك ل_و هيلع هللا ىل ههنأ هليصغنوءاضرب ىذرب وهبضخب بغي نآرقلا هقلخ ناكت ا اقفل ءوأإ| ىنصن مو تام طتةاكز

 ١ |ءارقلا ف صوىف هللا هجر ىبطاشلا لاق كمبفةروطسم هيمذل هد لكن ع«بنتحيو هيفةروكذ مو درج هفص 01 ال

 الصةم نارقااءاح اهبم_هال- ٠ قتلاورب_هلاونا سالو ريلاولوأ 70
 'غ ىلعلاامسافنياندلا سفن عبو *« افانماهبق تءاماهب ْك يلع ةنس نيناكو ىدحا
 نو رءااصالخالاٌم نجرلاب ناس نمهيفامي لمع قيذوتلاو نآرقلا ىفاعع للا قيفحت ىلا جاتحيادهو نيديلولا نامءوبأ ان )
 رشو باةلاةءسردتىلء قادلتانيباسوف انامل نس>لاكناه_ةلجو زاعالا ىلع ثواب هعاحللا نس< ناميلسنع ديلولاىفأ

 ||| ىلعءاياوالا نمدحأ نكيملاذلو هياعدثلا ماطا باق عسرأ ل_ سوه لع هللا ىل صد.لق نادر ومن مو ردصلا ||| ةحراخنعةجراحربا
 || لسيق:ةيرايتخاة..تكموأ ةيعسطةيزيرغ قلقا نس- لهفاتخاو هيدلو تلاد دفء اب رةمناكناوءبلق || ( تبااث نب ديذ نبا
 جالارب_خ ىف مما بنك,« شمعب ليقو كاز رأ مسقاك يقالخأ نب مسقدتلانا ىراضلاربخ لوالاب دخأ ديزوبأ هنقفلا
 ىذلا دما لاف اعدةلاةاثيد_فأ ف ناك ا«دقشالو رايلاةةانالاو لم اهنلا' هرمحي نيتلصخْك فنا ديزنبةماسأو هسأن ع
 وهامه_تموىل جو هامهنمناب رءشبهربرقتوهيلع لاو ل ادي درة رح نبالاقا موي نيا ىلع ىنل || 2-2 ىرهز 1
 وهف هنسح هماغْن و هيفنونوافتممهوناسنالا عون فدل. وه ىطرقلال اقم مو قملاوه اذدو بست ام ||| سل 200

 رابتعاباهاك ىالخالا نارهطالاتلقو هنسحديزب ىت-ةضاي رلاب وا:سريصت ىد ةدهاخلاب رمأالاو دولا ةعبسلاءاهةفلادحأودو
 ةيامعلاو هيطعلارومالا نعةم_ثانلات اذان رئابةيفكلاوةمكلا ف ناصةنلاوتدا زال ةلباقةءلمساولصأ لو هاا جير
 هور "قالخالا اص ممأل تثماغاثندحاهنمهةفوصلاتاراثالاو ةيومتلاثاراعلا هيلع هاك || 0 .' م
 قاماهنمو *قالخالا مراكم طفل رازيلاه رخأو ةرب ره ىبأ نعدجحأو ىت يملاو ؟ اهملاو هم رات ىف ىراضلا 0 ل 5

 اهنموعتنأالااهنسحالىد بالف ال_الا نس>آالىف دهاو حاتتفالا ءاعدف هه بوهّللا مرك ىلع نع سم 0 0
 رهاظلاوهام ىلع ىاملا نيسحتدداي زدارملاف ىاخ نحل قاختنس> اكمهألا لو هيلع هللا ىلص هذعمدأم ا ل 5

 1 نمناامنمو ٠ سنأنعى؛دلاهاو رنبدلا ف صن اهلنا نس- ُتيدحامنمو*«اطعى دز ب رق ءط ىلع كك زىلع) هلففل نمهل

 نس-وه قلما ف لاكسلانانيفراعا ادنعررقتامماذهورعنبانعىراضلاءاو راقالخأ كتسحا ىلا كمحأ || لاصغلا نب (تباثنبا
 لاك قلضفالالىاعتلل هنا ةلال هلا مساادعامةمناد_هصلا فاصوالاو ةيناب رلا قال_خالاب قلضتلاوهو ىلملا أ رومشم با ىراصنالا
 فالمالاىلا ىفءاسعاو ضماعز هر نآر تلا هةاخ ناك اهنء هللا ىذرهشناهلوة ىف ىدر ور هسا !فراعلا تالسارم او ىىولا تاك
 نآرقلا «ةلخناباذ_ه نعت ريءؤىلاعت هتلا الخ ارا ةاذه *ناكلوق:ناذ.طالاةريض لات مشتحاف ةينابرلا || يذلا ةعبرالا دسحأ
 ناىلاءااهيفو ها اهلضفواببدأ ل اكواهلةءروذول لالا فمطا:لامدللا ارت ولالملا تاص-نمءايصسا || ىلع نآرقلا اوظفح
 عاد_:ءالاف ةياهنو عاستالا ف ةياغاذ_هو ىنءاةتتالنآرقلا ناعم ناك ىهامتنال مافعلا«_ةلخ ف اصوأ دحأو قطصملا دهع
 فانصأدارفاقالخأ هقالخأت هود نموائادتب نمو يفاهؤاهتناهنامهوتبام لك لباهماهتنالىدتبمال || اوعج يذلا ةثالشلا
 ىلاولب مالارئاسو نملاو سنالاو مهتلاو برها | ىلا هللا هل ءرأ اذلو لاهل |تاقومل م سان أ عاونأ لد مدآى تب ياما ]_عأى رسما
 قالا ىلا تثءب لم مح ىف هلوةهيلعل دبأم ىلءةال_ملا حر مش ىف هتذبداكتاداملاوتانانلاو ةكالم ريما لاق ضئارفلاب
 ميلعتو هوءارقالا نملعاف مسا هن ئرقاادب زب نيمتلادمعانث د_-ىرودلا د نب سابعانث دحإل ةفاك مع مويل نفد هنفد موي
 ديز نب هحراخ نعةجراخنب نامل -نعديلولا بأ نيدماولا نام عوبأ ىف: دح دعس نب ثياان: دل نآرقلا انثدح هلاولاقف) ريثك"
 نبديزىلعاط حاصلا فام ىلءهلفذا نمهل د_اوالوذرهشملا ىلا ةثالثل ىلع عقر < رغن لخذ لاق تيان نبا || هللا كود ثيداحأ
 00 1 ل ل ا ا م ياس سل | ::تيداج أ اولأس مم "ا «مكثدحأ اذاملاةفلسو هءلعتلا ىلصظ هللا لوسر نع ةعسن ىفو تلا لور تيداحأ انث دح هلاولا قفين (لسو هيلع هلياىلص
 ' ؛ ىا : هياغلا ىصقأ ىلا ثدحن ا اهم ىهتنناواوم طاحال هلام ناف( مث د اذاعلاقف)اربف ثيدلا مظعت لئاسعثلا

 ١ محأ نكمالفربصتت هقسفولغلكف باعب يلع ىنثبامن سحاب ه هناك ى>حدلاردقز واجت لئاقلا لوب قيقملاوهفهبنهقحج
2 



١ 
 اهلءغبنا فيرشلاه.صن؟ىنءابال هنا رافكتلاداةءان مترا اهناله دعنةرك ذتاسا هءتدهم( رشا نمازشب ناك تلاقهت»ب ف رلسو
 ىثعوماعطلا لك اكو رلاا ذه لاماولاوىلاعت لاقاك اربكس:ةيثدلاةب داعلالاعذالا نعم ونوعف هرب مناف لوما اكهولعو ةماعلا نمهريغهل هفت

 ىشملاو برشملاو لك أملا ىلا جايتحالا نم مهم رتعد ام همرتعي مد[ ىن:دالوأ نما دحاو ىأ ىلع هللا اخ ن هاقاناكهناتل اقف ىفاوسالا ف
 تازوعا اب مركمودورنلاو ىحولاب فرشم ءذكسل عفرتلا 'لرتو عضاوتااداشراهسفنو هلهأ ةنهعلاغتدالا نمو تار ورمضلاو نملاو قوسلا ىف

 ةباورفو (ه4 سف: مدعو هناث باجيو ) لقوحن نمهيفام طقتلمل هثتفيمالاهدعنءافل انوكسو ت<فانشملا فن ( نوت ىلغ,)ةلاسرلاو
 رثك أو ثدنلا ل عل عب لةياور قومهتو_قلاحرلال._هنام له عب وهن ونعدرب دعس نءالو هلءل فص وهنوت طبخ ناء> نءاودجحال

 ني:مؤملاريمأابامرتعهتلا ىضر رمعل ىلعلافاذهوهل_هأوهسقن ل- رلاةمدخو ريكسلا كرت وعضاوتل اف بيغرتلا هيقو ةطايخلا لهعبام

 كلذ ىنعم مافن دقوا مومن عبشلا نود لكو لمالارمصقاو لعن افصخاورازالا سكساو صيمقلا عقرافْك ..-اصب قلت نأ كرسسنا
 امدقاجل نيكسلانعطقب « اك هلهأةنهموؤمدخم ه.سناوهناث باح * هنوث طيتغ هلع: فص لاتثي>قازعلا ظفاملا
 ةنوفعلا ن مهلدأ نالو رون هنال ل3 هم نكمل هناءافشلا حارش ضعب هعمتو عسمس نء ارك ذ نكمل هندي ىذؤ ناكل مقلانأ اذهرهاظ نا
 نوكيدقنلهقاادوحوهيلفتلازم ١549 مزل,الوهصقن نكووذالقهمفنالاق نمو برط هةرعو قرعلان ههرثك أو هينةنوفعالو
 *.تؤتاوأ م_اءتلا )حم ك0 ا ا ل سل
 حلو 5 2 رسكسفانو لف حتفب 6 ىلفي ل هلزمأ ل علمي دارفانمادرف ىأ4رشلا ندا. ناكل ظ

 هي دلع انوأ 0 ماع ورم هيون سيغي ىأعالفك لمتلا وع تعمم رف سوماعلا ىنذهيلغتلا نمو «تازوكو

 وا ا فرح نبابرغأوهلا_يظعت هيذؤد لوقا |نكيملهنانمم_مضعلاقامىفانب الوهو ه-فم لمعلا طقتلب و ا

 خوو ”اوثوخن* أ نب مدفن مدنم واطاهرسك زوو ماللا مضي« هاث بلو إط هوو عمو نمةيلفتلانأ لق وهاوقأ
 هبونق ناكهنا لقو اهنعهباور قءاح وءاضعال | ىلع ل غل اوءوضولا فءاملا صد ريسؤو صم دمي هءتاذهفرسكتول ادلا أ

 ناكامناو هذوبالو ل3 || نمارش, ناك اهنءهتلاىضراطوقح راش لاقودولد عقرب ودجحأ ةباو رو هلع: فص و هبوث طي تاك اضدأ
 هلاراذقت ا هطقتلب ناه.ءصنع بلال لسو هما عهتلا ىل_صىبنلا نارافك- اداقتعا ن متأراسملاهنالريملا نمهدعبا درهرشرلا

 ىلتىف ءاحام بابظ ١ ىحاكاريكتةيندلاةيدامللاعفالا ن عنو هفرتب مهناف كول م اكءولءجو سانا ةماع نم هريغ ل عفب ام لعفي ||
 هللا ىل_صهللالوسر ناك و هيلع هللا ىلص هنأ تل اعف ىاوسالا ىف ىعو ماعطلا لك ادكوسرلا اذه لام« هلوةىفمهنعىلا»هتدتنا

 #« لو هيلع ىاحلا عم شسناكو ةلاسرلانه ركو هومخلابىلاعت هللا هف رش مدآدالرأ نمادحاو ولا ءتهتلا اخ ناقل 3
 عسطلا نوكسف مب عقرخلاعفرو عضاوتل ىلا مهاداشراواءضاون هل امذأ ىف مهتيعد واول ءفام لم لء غبن قدصلاب قالا عمو ىلنتاب |

 ةروسلاوهو ةصتاو || . دحاوملا مهااغأ ىلا جوب كلش ءرش انأ اغا لق»ىلاعت هتلالاقرمأ كى احلا ىلا ىملانءةلاسرلا علم وأ

 سفئلان م ةتطانلا ه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر قطخ ىف ءاحام تان ل

 هرعايتابمو ايتاتصوار | - - - هبتسةخ خس بيتسعخ تضخ حج حصل
 ا 1 ايو ناسنالاةر وصءناهتقيقحو نيدلاوةءورملاوةعيبطلاوةيحتلانيتعضن ونوكسلاو مضلاب قاخناةباهملا ىف
 هر : هر 06 'ة امنوا يناعمواهفاصو أوةرهاظلا هتر وصل قادت ةلزتعاوبه_صتخلا|يناعمواهفاصوأوهسفن ىهوهئطاملا

 د6 ارش دا : مياس تاع : 2 0 ) ||قاصوا ناقل شاممرتك] هينطانلاةروصا !فاضو امتناع: باتملا ويب اوتلاودضيفو 0
 ءداضو لاكملا قلعت نسحىالقسعلانءو هأ عضومريغىف قالا ن س> حدمىف ثيداحالا تر ركتاذهو ةرهاظلاةروصلا|

 ةفلاخوةريشعلاوهظلاخلا نسح نم فراعت أوهام ماةملاهْنس رقيماصعلالاق[ك اند ه.دارأ نك ةيناثلا فاصواي هنمرُثك لوألا فاصوأب

 حراشلالوقو اوناكام فيك هي غوار وضح مهتموحو م-يقوة>-هباعرولا-ة>الاو وفعل اوصل او كول اةئالاو ساني الاوربلايسانلا

 هرك دامو ررقتاكىرخأ اهسقوةراناليج نوك اهنعئئانلاذاساو د س.|لاودالا لاكو لاعفالا ليجاهنعأ نب ةيناسفن ةكلم قاذنأ
 الور كفريغنم لمفلا ىلا :دعادن اسنالل لاح قلما دد بغارلا مامالا لوق ىلع ى يمل هن'اكو ىتاحلا قاطملالن سملا ىلغلل ىف رعت هاا
 رقص ثحصةئيغاتناكنانةيور و ركفىلا جات اريغن متلو .للاعقالااهنعرد صد سفخأل همه اذ امالسالا هحكوق ىلءالوةبور
 اقاخردبصملا ىه ىتا| هئيفا تيعسصمقلا لاعفالااهنع رداصا اناكناواذ_ىحا ةلخ ة را تدهس اعرشوال عدوه لا ةليملالاعفالا|هنع

 ئشب ةملع ن ثمل ةريثك انازعهظ ا هصخ دقق اقدلا ىلعونأ لاقدحأ هلا لصن ملام ىاذنأ نس نم ملسو هيل عهللا ىلص نط ىملأ غاب دقو أُم ءس

 ناكامتلاةهشئاعنعلئالدلاف مءنونأ جرخأو مغقتا اذه .هانو مظع ى طخ ىلعل لن اولاقف هقلخ هماعىنثأ ام لثعهلاصخ نه
 ناو هبلعكاعتهتبالزنأ كا ذلف كسا لاقالاه تدب ل دأ ن مالو هءاحت أ نمدحأ هاعدام مسو هملعملا ىلص هتبالوسر نهاقلخ ند حأ ذأ
 دب زر دحلوالا هريشع ةسجت هثي داحأو مع ىتلخ يلع



 رفع ىداحلاثيذملا» ىفخئالام هعضاوتو هقالخأ ن ساكتومت حر لاكن منب ديا هل هذ ىوةكرماايىلاع دوىلاريطل ادا اذ( 5 ار ىلغ ميسم 5

 ناكلام نب سنأ نع ىثاقرلادب زب 3 ميدص ني أو هو عسب رأا انأ) فوضت يل (دوادوبأ ع روصذم نب قدم ا :( لت | يد

 هيف( مهاردةعب رأاهنم) لعن كلانوعاو ناشف االو مع ىور(ىزناك هع طقو) ى انىأ( ثرل-ر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىذ ءلا

 لوصفتللءافلا (انف) ىلنالطسقلا هرك ذود >اوةرخالا جس جبل هنالع عو* :غةددوتمهصتلانأ معز روا+ع وات الاهنا قيام قءفحأاو است

 اهرهظ ىلعاي وتم هتمقر ىأ اوس بق ىثنالاوركنلا لاجسالاو راغسالا ىلعىوقلاريعدلالمالا ١2 نسماوه (هتلحارهتوتسا)

 لاقوىشروت لاهركذ

 ءانلاتكزدساى هطلا

 لاح هيد ف ءاماانال

 نفل سار وتحمل ىأ

 نازوجب يلو رف توتلاو فرصتلا هعنملا فلاير ىلا + .املاىفودرخ_سو هلة ىأ رو در 37

 برغأو بوثلارم .كلاو تف رخلاو هر ىفهدلو فرب ناسنالا ت المد هفر ُّط رهو توكلاز < نموت

 0 ةفلابوكن دين مك دب نان أمم“ دكان رخلانأ :فر نما

 ةكرمل ا ىلاعدو ةداب زب ىناريطلا| ةباور قوةكرب 0 « ىسأر ىلعإل سو هيلعمللا ىلص ب: طا|ىأ ىلاعت هلوَك هبه ستلم

 انريخأ ةطسن فو اناا دوادوأانثدحرو صنمن قع“ اند هةلخ نس-و هعضاوت ناب تن دا ىفو لاقر لا مب انيرفذأو

 لطول ناكلامزسنأن و هاف اح ل .ذتتوءارلا فم دي ىهثاقرلا دب زبانث دد عبص نءاوهو عب رلا## لف مبفاشكلا

 قيتءقاخىأةتثمدب د_ثدوعارجمتا : «ثر» بتقىأنوكد بق حم ف ,# ل- -رىلءّج مل-سوهيلعدللا استلمانقرف ىنهعلاملا

 ىتااةقانلاةل-ارلاو

 ىأ ل_-ربنال صن

 ىدد لد>رلا اماعدش

 اهانأ هيو كردعب تضوت

 ةماقاىأ (كيمللا)

 ةماقادم» لتباحا ىلع

 اسال هناالاهقوف بكار و4 .اعدتلا لصهنأو ل-رلا قوف تناك | ناد .ةمف ةقرطق ىلا :وىأ يي ةفرطقوإو

 لاقوهاش كريمه رك ذي م_هاردةمب رأاهم م نافذ ىأ ءار حقو نول ىذه م« ىرئاك اءاهترقحت قسامىلع

 نيلوعفملا لا ىد_تالراصبالا ىن_.عهؤرلا نال دةتعنو لعن «انعمامومل مو نافثهانعمالوه<# ىور ى م3

 ىواتآلة ةيطق هيلعو هلوق نم مسام مئالبالا ذ هو م-هاردةعب رأاهنمناىلعلدب هر هرهاظبث دال اولاق

 ةاواسملا تانئاوةددعت 11 م نر هلاك 3: ة ذقت اع باك ورده اراكتكرأ

 هتعفر ىأىشبروتلالاق #ي هتل-ار هتوتسا ل39 8 اجلاوةقياضملا ىلعامفنود-<الاو لزنتل | ىلع
 مهي دعت :الءاملا نوكست نال <وهبةستلمهتلحارتوتساىأ لاح هب هلو ىدطا ا لاقو اهرهظىلعأب وسم ماقأ ناكللاببلأ نم

 ةباهتلا فاذك ها اللامقءاط او ءاوسهبف ىثنالاو رك دلاولاجالاو رافسالاىلعىوةااريعملان هد رلا ةع/الةجك)اسلتم

 هملعهللا لص نا اىأ *« لاق »ل «اوح و لم_سغتللا-!ف ىفءافل اوهلحارامفدحتالهثام لد 01 ودقو|| ىهلد (ءارالو اق

 ابامل 000 ال ا انا بلا نتمنا 1-لا لتس اويكو قنو ٌلهحو) ةصااخ

 اهضاونه- هل اوءانرلا

 ةلرنم ه_تقيأ الرزنتو

 ثيدحلا# دانعلاداحآ

 ثيدحاسب ارتع فاثلا

 ف ىما انث) ضن

 رس
 فا ا
 َنَع لوألا داعو

 الفءايل ان لصالا ف هطيضامامأو ةعمسا |تآ ارقال قذاوماوهو هزمهاب #ءان زالوا هموم دع < تاما |دعب

 هتلاوءاملاب :رسشعلا نءرفعحونأ أر قذا ب اوصري_غدلوةناكناوأط خءايلا ناب بر ةملاف حرصا هله و

 ا :ريخأ ةضسن ىفو كان أس أ قا ازرلاد.عانث دح »ب هكسن ىفام ىلءر وص:هنءاودو « ق١ | انث دح إل لعأ ىلا هز

 انهرك ذهنك هثيدحرمدقو هللا اوهنم طام اذه لبق «لسو «رلعهتلاىلمهتلالوسراعد اطامخالح رنا

 هسناحىلاىأ ه- ل[ ودا الو أ كابرس لو ءيلءهتلا لص هعضاون دب زم ىلعةلالدهيفنال

 هياعمتلا ىف ص ةض-ن ىفاك هللا لوسرىأ ناك ةءابد4ب اد ةقرعوأم هلللادو رثمازيخىأ#«ادب رث#

 ماعطىلعنصاف لوق» اين تعمسفتماثلاقءايدلا بح ناكوءايدلا ذخأب اءافاا لدي واولاب ةخست فول سوو

 « عنصال!ءايد هيف عنصد نأ ىلع عيطتسأ ىلا هتةص نم ماعط ىل خبط ام ىأ ةيفان امولادلارسكم 0 الجرنأ كلام نبسنأ
 نب هد واعم ىثدح 0 ىرضلاعأ«لواند- جانثدحإلام يف وحلا هغيصب 0 1

 هيلعدللا 1ل هيفا 1 اك ا امهة: اعل تلاق 55 2 نإ ع م1 عن 2 اص 228 2 دل ب

 ىلصلا لو بر لمعي ناك اذامةشئاءا لق تلاق إل نوكسف عتفب م ةرع نعد هسنب < نع ملاص بي رغتلانم(هلبرقف
 مو (عابدلا خاب ) ل و هءلعهللا ىلص(هللالو برن اكو) رصقل اودمملا (ءابد< اعادب اب رب )همل | هس قو

 هردقلا ,هلادلاريسكر( ردقأ ماعط ىلا )لوول اةغيص» (عنصاسة لو ةءاسنأت عهسفَترالاةءايدلا بح ناكو)ةعصقلان هراهطقتللىأ

 ثند_-رشعثلاثلاثيدملا«هعضاون ىلع ةلالدهنضنالانهرك ذوات ”وههحرمش تن دحلا اذه. هو (عمالا افلا شدإ غ2

 لوسر لمهن اك اذامهش هشثاعل ليقتلاقةرعنع دعس نبى نع حلاصنبةبواعم انأ حلاصنبهشادمع انث ليمعا نيد انث) ةشث
 هيلعدتلا ىل ههنبأ

 8 كلامزب سنأ نعل ر ورشا اوهاجف دولاب# لو حالا مصاعو ية دسوملا مضي # ىئاذمل |تياثن ءرمعم#

3731201 



 نيب لم مم_هلاعارك فور.ءملاناك_لا عاركلا.داراانأممضع معز و ره نا اظذاملا لاق ظذالاا ملا ت .ه دولة لس ثندملا | ده
 عاركدار كلازاكار وهلا بهذودارااى غاب .اينلا هراقح ع مةباحالان كل ناك لادم. ولو باحالا ىف هما امه كلذ ىاطأ هناو نيمرملا

 ردكدلان د 2# نعنامفس انأ نجراادمع انأ راش ندم انث) رباجثيدح عماتلا ثيدمل اهءديوث,لئاستلاثيدسرنلاةاثا

 ' 1 هل|سرفلاود نوكسفرسك 147 (نوذ ربالو لغب بك ارب سدا لبو «.لعهنلا ىلص هدا كو سز ىف ءاحلاق هللا دمع نب رباح نع

 نا اور اذ 0 ا ا ا ءدم ىلءالواري ة-تاكولو عاد ىلعال |

 هللا ىلبص ىو :ِلاَتِف د أر لا سنأن ءاضنأةن_كلاح رشف كورو ؛لرم«لاكس نأ نغذا .-نباوىذ هرتلاو

 ىلع لك ابو ضرالا ىلع ساح وضرالاىلءمانبو كولملاةوعد سمح و ”ىرعل اراسجلا بكري وه-ءلع

 نم هه“ ىف ىراخضأ| ىور هنا او تل. :ةاعارذكلاىد- هأولو محال عارك ىلات .عدول لوقبو ضرالا

 ناحارمشا !|ضعب معز ىفالةسعل |لاق هرب ره ىلأ ثي د نم ظفللا| امم هرخ [ىلا تءعدو) هل ثب دحلا ادله
 ليد -ىلعكل ذى ةاطأ هنأ معزو ةئيدللاو ةكمنم : عدو هوهو م معا |عارك فورا ناك 1 عاركلايدارملا

 ناناروهجلاب هذاذ- 0 دارملا ف عضو سك راة- عمة باحالا ن 5 ناكملاد هب ,ولوةءاحالا ىفةماامملا

 71 ءاورلا تفلتخادق كريم لاقهدوب ل شار دولا هاد || عارك انه عارك-ايدارملا

 لاقال هنانثروهلفلاةءاعرهاط لأ ؟اىثلاىفاعدسأتلاه- ونافلمأت لوقأ لمأتدسأتاا ىفىرتاكسنأ نع

 بيزالف هيلاوأ هلعّت .عدولو لاق مت يمغلا عا را ءااعارك هيداراا ناك ثالف ثا ا عارك ىلا ىدهأول

 نيدحانثدس» معأىلاءت هقلاودوسعلا فاست دوكسف اذن 6 ذل عاك نمرك ةامفا عجور ريمضلا زا

 ناوهسم لمعلاو للا قردقلا لم اد بأن < ردكزلا نيد رءنايفسانث دح نجرلاد.هانثدسراشب

 نو ذربالو لغب بك ارب سدا قدامعاىأ « لسوهي طع هلبا ىلص هنا لوسر ىنءاح لاقرباح نع ةرعدلا

 ه«.لع هنأ ىل_ص هر يو ىلر علا ن هريصأو هو ىم مدعالا سرفلاو 0س لا ا هرم

 بحاصلاةو هءادلانوذ دريلا حاصعأ 52 رح لاك داراو هعضاوت ىلع ادام هئودي لسو

 هم و كريم لاق ةنذو رب ىثنالار بار ءلااهفال و نيذاربلا عسجلاول بحل ن هىكر رماانوذرباا برغملا

 ىلع ىفأ :ملالاقو ملسو هيلع هللا ىف ههل ةرجسملا:داعلا نم نكي نوذربل اول هلا ىلع بوكر لان ثيدحلا

 الصأ ةبادسك رب 7 سدا ل و هيلع هللا ىله هللا لو بر ىف ءاحام ىهءماق صاخلا ىلع ماعلا ف طع لسق نم لوالا

 ناكءناهدارمانا بآوصا الوقأ* سرفالو ل غب بك أرب سدأ هن ككلابك ار وءاح 0 ىلاثا|ىلعو

 يرادصلاةباو رهياعلدب وباهسالا نم صولغللانحتوأ تايرألاب رلاعضاوتو ب اوئلادب زااءاط امام

 وأو ىف دوعد : لس هيلعهتلا ىلص ىلا فان اه اضرمتض ممداتسالا ادبي ناس عدمت هللادبع د رط نم

 ثندحلا تقفافلاه ىلء هءوذوبص مث سو هملعهللأ ىلص بأ :لاأضوتف ىلع ىمتأ !ىنادجوةنا.ثاماهو رك

 نيثدحم ا ضءب «هوتام لاطب | ممقو ايّشام هتدامعأ ءاح لسو هيلع هللأ ىلص هنأ ف هي رص ةياورلاهذهو لرملاق

 جرخ ماكل انا نعل فغو برها بحاصريسفت لعمان توزرالول فيك املاك حا

 هثدمل اهريغبوكردارأنا هنالرهاظوهو ها دا ارع سدا نوذرملاو ل* ءااديدوصةناو بااغل اج ردم

 انا ريغصت !أب 5ع زول ًانربخأ نجرلا دمع نب هللادم ءانث دح 9 الثمةنانو ران لاف .ك ارءاح هلوقب

 مال ف. هنو نيس ف ؟« مل ةنادعو تلو تعبملاةراطعلا مثيلا ى بأن ىو انةدحةصدنىفو

 تامقثىف ىلهثلاهرك ذدقو ريد ىلا بوق مدون ىندملا ىل ئارسالا مالسنبهنلا دمع نب ف سون بب رقتلا ف
 وأاهانت 5 رادأ |اهتيثاف هتمه ىف فلتخاوهاش ةلريملاةلوالا ىلعلدي ثيدحلااذهنأ ٍلعت تنأو نيعباتلا

 اهرسكو عاملا مف م هر ىفىفدءقأو سوت و هيلع هلأ ىلص هللا لو مر ىلا هم ىو ىأ « لاق متاح

 سوماستل ىو حشك- -!|ىلا طبالانوداموهو ه: :دط-حرسكلاو غفلابناسنالارح ب ره ىفذك ريم هركذ

 ىرمااوهبرغاافو
 دارأ ل ءأو لحنا نم

 | بلغت نو ذرملا لواذت.ام

 همضاؤتا ناك هنأ دارملاو

 ىلع هبا أ ىلءرودي
 ماصعأ الوقو هلحر
 هفطعف هءادلانوذرلا
 ىنالاممعتل لخلا ىلع
 ىراعأ|فورظن هبف

 لو_سريفاتأ رباح نع
 مو هءلع هلنا ىلصدتنا

 اهوركبونأو ىل دوعن

 قى حرصوهونايشام
 هنوانسشام هملاءاح هنأ

 لئاقلا ىلع مهطعب در

 هنكلاكا ارعاح اغا هنأب

 الو لب ارب سدل
 ثيدحلاى-هذ نوذرب

 نأ ىنالط لا لاكاك

 لغنلا ىلع بوكرلا

 ةداع سدا نوذرلاو

 مالسنباثتدسرشاولا
 ديعنب هناد_هع 0

 جيعنولأ انأ لا نجرلا
 ( محلا بأ نب ىحي انث
 قوكراطعلا ه«كثع

 جرخة ماما نم هقث

 بدالا ف ىرالا هل

 نيفسوب تعمملاق)
 (مال_لنب للادمع

 رعدغال ماللا فق
 ك0 ل ا وم

 ةنأىلعلا معزو ريذصى فاك بوقهي ونأ فدل ا لد: ارمالاددشدو ففي هنا مهضعب نعيناسلت لل ءافشل |ح رمش ىف نكسا هم الا هءلع صن

 جرف حتفلاب 1 وُلندب نم ليدي نيدامءامل ارمس 9 : وه (هر 2 ىفىفد_ءقاو سوت ”مل_سو هيلع هنلا ىلص هللا لو سر ىفاء«لاك) هلوقد درب بان
 ءاهمألا نما ايرثالاءامسأ ناو مسالا نيس و هناححتأ دألو أ ةرم-ت هبئلرعتي و هب ىدتقت ننس هناهيفو سوماغلاىاذك ةأرملاو ل>رلا

 رخارهفصووة سلا



 هركذ هنعرشنت له طوس هنر مضاح ضد نهتط هرفاذا ىتمن هل ةغوأ اد. عامارب ديرعذ لعفي اكو ةوةطاىدوةتلذهدحاو هناوفدو هنالز ىأ
 هل نال هللا ىأةتلغاا فن نعدبك تاتلفل اوأ ةعاذالا نماهفصولالاب«ةنتاتلغال ىنلاف ىلوأوهو هيفتاتلفالدارملاو أ ى رشا
 ليمق نم دحو لب ألام نمال هلا لام نم ىنطعا معضم لو ةكمهتاذحو برعلا فال>أ نمردصد ام ساو تلف هيف نوكر نأ نم ىلعأ
 هعوفو ضرفناف «-لح ىف ئث هنم نك« 0 كلذو هىداعو هءمط فالخ ىلع لماك نم عةبام هتلذ ىعس اغاوموةلخو مومأ دكلْذ لب ةتلفلا

 ئثرتسالا# هريغو لالا نمرخأر ومأ ق(نيل داعتم) نكتتو كلر تاتلفلاو حتفتو مضت 16 ةتلغااوامحاصارتست 0 مه 2 ءه

 ىوقتلاهضراعم فاهم

 لاكو مامدعلا هركذ

 نلداعتمىنالطسقلا
 كرءلا فن واشتمىأ

 راصل ريخ دعب ريخوهو

 ربدقتي بصن وهل دقو
 نواستهاوناكىأاوناك
 نيقباطتم نيةقاومم

 (نورقوب)/ مهنوكلا>
 ف( ه-دق) نوم-ظدد

 ريبكاا) هبال

 (ريغصلا هيفذوجربو
 نمانمسدادروهيلعو

 ردرإ لو انريغسص م>رب مل
 حتفي ريبكسلاو انريبك

 ريعصلاو طةف فاكلأ
 اهرسسكو داصلا حاف

 ريقوتلا فو قامطودو
 ريظنلا ةأعارم هجرلاو

 (ةجاحلااذنورثكيو)
 هب رقتف مهتسقن أ ىلع

 هعم هيرو ىنلان م

 ه-ه أم 0 و

 نوطظفحي و) مهت>ادل
 لئاسمل انت( تيرلا
 ه«-ظفح نو_فةسىأ
 نمفا هاتين
 نو_ظفحي ىأ لاح را
 هذاذاو ىراضأا ىو راكب او هل ن كي لهنا هعضاوت نمو« برغل اهب ركهنعنوءقد دهمارك |وهدو نوعرب وهّةح

 نوكسوهلوأ مذب < ىنةتالو» هوم وىف هباعهنن او هنبآورشألو هفودام تلف تعلطأ نازرش واريض ثودام

 اهعوقودوجو رب دقت ىلع ه.شاعمو هنالز ىأ ماللاوعاغلا حتفب 4 هتاةلف ط عاذتالو عاشتال ىأ ةُدلثم حتتفو نر
 ريمضلاوهب و رورع_غىلعلوقلاىأ ةوفطاةتلفلا قافلا فوهطةس نملحرلا نمرةمدأم ىهو هتلف عج
 حت لذهياعتريسةطغس ناسا جدحأ نع طقسن ا ىأ هنعلاوسلا مدقت ىذلا سا لا ىلا عمار هتاتافىف
 انوه ةتال ازهساج ىف نكمل ىنعملاو ةتلفعج تالزلاتاتلغلاناةرآتلا فرك ذو ىتذملافهركذاذكهذع

 هلوقكو» عاطب ع_يغشالو مج نمنياظالام *ىلاعت هلوق ىف اك اعيج ديةااودةلا ىلا هسوت ىفالاو ها كدحتو
 لفن دع.لاهاذإوهدعاقل اهلج نمهدئافلا هده هغلبام نمل ناكف ع افاملاس انلا نولاسال « هناع#

 ىلءمالكلاف«_بوتباسغا ىنلا نابل ةلاةدعافلا مف طظفحيمل هن اكو ى-هملاثيح نم نسحاذه ةباهملا
 ىلع الت الغل | ىلع عقاو ىننلاف ىنتف تاتلفه_ل ع ىف نكمل هناف رعلانبانعالة:لاقاحراش تيأر مم ديقاا
 ءاثنلاوهعاشاو هيث دحْثندملااث: سوماقلا فو بيها !ىفاذك فصلا تفتنا فودوملا ىنتنا اذاورك لا

 ثيدحلاتوثن ةياهنلافوةيئابوأ هب واو ىهف ها هنوثنربمللات دثنوءوسوأ نسح نم لبرلا نعد تربخأام
 ىأ «نياداعتم © احيرممادعاسمهل_ةزلرأ لذ يدشن ماكتاذاوثنباثن هلوق ن مرح نب اهرك ذامامأو هترهظأ
 لاح ىنعملاوالا»نوك,نادعمالو ىؤذحلا هركذاذكهمخ نيل داعتماوناكى أر دقا ا ناكارم هن اكن يقفاوتم
 لاك اك اوناك لد بسنا اوبس ملاب ضءب ىلع م_مضعب ربكتيال نب واستمىأ نيل داعتمه_بلحم ل_هأنوك

 العوام ءاهب قلمتنامو ىأ «ىوقتلابط سلع ىف ىأ هيف ضع ىلع مهمضعب لضفب ىأ «نولضافتب ا
 لعاف ن«لاحر هو « نيعضاوته# هلوَعل حالمو ىنءاأ ىف هنم ب رقوهو نولْضاغَتِب ل دي نوفطاعتب هن ىفو

 ءانبيريغصلا هيفنوجرب وإلا اردقوأ ارعىأ# ريبكلاهمق نو رقوب «اردقماوناك!ربخوأ مدقتملا لمغلا

 نم نو رثود وإل هعماح ف سنأ ن عف نفل ءاو راج انريمكر قول لوانريذصمحربإل نمانه سدل در وام ىلع
 ةجاحىذي سدل نمىلع ىأ#ةحاملا اذالنوراتىأهلادءاز و و زومومودو رارتخالا ىنهعراثبالا
 هيلعهللا لص هناساوم نم نوط عنا-1هيلانول ردو هنو هركءو هنو عازب ىأ « بد رغاانوظفح ول هيرورض

 دع نيد انثدح 8مالسلاهءلعهسا < ىفهروكذملادئاوفلانمبيرغلا ظة#نونتعن وأ بيرغلا عمملسو
 ةمعمااداضا ادب دشتب # لضفملانب رشبا:ةدح لة لم ومنيعن ةيتكف ىازر سكو دحوم حّتفب## عزب نم هللا |
 ةعمصت «ىدهأول لو هملعهتلا لص هللا لو سر لاق لاق كلام نب سن أ ن عدا نعديعسأ ثدح هحوتفملا ا

 نوداموةباهنل | ىفامىلعقاسا نم ةءكرلا نودامودو ف اكل امض عا رك كال ةتدهلس أو ىأكوهخملا
 ءاب هللا قول ىفاعضاونو هتمنومتلا ميظعت ىلاارظن ىأ «تاسقل 8#ب رخال | فام ىلءباودلا نم 0

 ا
 قانا نو 01 ايظعارسأ هنرلنمتزد واهةعاضد ة:س-ْكتناو«ىلاعت لاق تم-هلل'قالخأب امل و هتمحمل

 ريكا لوى ادلاىأ «تمحأل» ةضسن ىف اكمملاىأ # هيلع تيعدولو 9 ل نا ءازحو لءاةلا دوق لها إ

2 : 7 

 ةددو مة تحن عد دمك (ع.د زب نب هللا دمع نب د# ًانث) سنأث يد نماثلاثيدحلا# مهمرماب هلاغتشالن اك امنا نايحالا ضعب ف

 (سنأن ع:داتقزعةبورعىفأ نيديعس انأ لضفملاز رشانث)ن م هلجرخنتئامو نيستو عبس نست ام ىرمصبلاةلموموةمحمو
 لوهجلا ةخيصن ( تيعدولو تا.ةا) فاسلا نم ةمكرلا نو دام بارك( عارك ىلا ىدهأول لبو ه.لعدتلا ىلصهتلالو رلاة لاق) كلام نبا
 ١ ثدحدرلابوبراضلا ماكحاو ىادلا فيل أ:ةوعللا ةياحاو هند !لوءقنمدصقلان ال( تءجأل) ضن ىف اكءيلا أ ( هيلع) ءاعدلا نم
 ١ نمهىو رىراصلاناملعاو بول )هماح وهةاخ نسحو هعضاون لاكو لاق ْئاولو هوعدلا ةباحاوهب دغا لومقس دن ه.فوةوادعلاوروغنلا
 .. هحرص» ةأدثلا هجر ىوانلل عةت ل ةض-ناهلعلو نيعضاوتم ىوقتااب هبفنولضاغتت ح ورمشلا ضعب ىفام ىلع نما |لوقايؤه ل مق( نور قوت هلوق)/
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 دكا ايا لادباو

 (ابمالا) هلأ نما( هدربإل) تناك ةعاحىأ (ةحاح) ناكر نا قا( لسو هيلعدتلا ىلض هلأ سن )حاضت هركذذ ل هقلاريعط عمال ملا
 ءاطعانم لكسب ثيح هلاحومل الى أول ءءئامةيضقهذهو هيضتقي عناموأ دقفلرمست: مل نا (لوتلا نهر وسع وأ ) هدنع ترسستنا
 اذاءاطسهدم:نأر وستملا كلذ نمو هئامحو هندو رهو هن انهم لاكن ما ذهوهتحاح ن عدل ال _.هثل ذنوكمأ لوقنبا وةلوهسندرلاوأ وشما
 مه وفانت اان دع ل وهيلعدتلا ىلصهتنا لور ىلع هلن اكن م لاق لامهءاحو هنعهتلا ىضر ىب دصلا فاه -ا-او نيريثكمم هل عقوكهءاح

 عسوىأ ةعاسو مضلان عسو دعساورهقهعسأ ئدل| تعسو لاقد ريبكلاب (عسودق) رو نءلادضر وسمملاو رسعلا ضيقت مذاب رسلاو
 هتايمهلعل هاذ ممن لك ىطر ىحةرهاظا اوةنطاملا هنادا دما( هقلخو ) ههجوةةالطو هرمش ( هط سب ]نيقفانملا ى-نيعْأ ( سانل |

 حالصف ىسبود درهاظااحالصف ىس هنأب الا هباغذابأ نم ماع أود رلاوة قفل! ىف (ابأ ) سانالىأ(مهراصف) ىملازواعنال
 ءينءاف كل ذر ركتو نا ركسوهو رهدلا عرش دعب ل رب أورتساابمهرمأو هتهأ نمرئاكا ىوذ ىلع قغيسمأ منهو نطاملاورهاظأا
 هاوهعانتا ىلع ناسنالالةلماحلاةيناسفنلا ضارغالا نمهتمال_سل (ءاوس لا ىفهدنءاو راص 0 هلوسرو هللا < هنافهو:ءلتال لاَمف

 لاك .دنعد-أ ىلعزيهينامهته ١66 دحأ ممطبالو هةعسامم.ممناسنا لكل دويفءاوهدنعل بلاطلاو ق1! نع ديعملاف
 سلخ هت ] هلدع سس سس ا يس يس سس سا

 ءاملاريكح.( ملح

 روس ىفو ماللابو

 (ءايحو) انا مهدي في ىأ
 ناك تنانين مدفع

 هنبا# قالوع_ثم

 ىت-هضوا غلريصر هنأ همف هترباهءدارملاف هذوافامأولا< اعتب اذ هور تح نبالاق ل_مفااريعض مدخسملا ا

 فرص. ىتتاضدأ هرب |صن هنري اهم نحو هقلخ لاكن م و هراعهنلا ىلص هنأر هظالاو لوقأ همالاكىضقني

 اههضز وح وةددشملالادلاتفب # هدرب ةدحاح هلا سن مو 9 ءأ هنا هدتناو هل ىرخأ ةحاح ضورعلا:>ال

 ندخرو سعال ن_سحىأ م« روسعوأ 8اهنيعةحاملا# التب أوم اوبال ل هفرمصد ل ىأ اهةرقحم قدسو
 ىلا عت «اوقنهدافت_سدادهو ىقعلا ز همغرلاو امن دلا ن عة.هرلاب و أةعافشلاب وأ دعولابىأ«كرقلانمإ# ظ

 ةففلا نمل ارمسكم «يعسودت# « اروسمالوقمطلةفاهو> رثكل» رن ءةجرعاغتءامهنع نضر هذاماو
 و عا هطاسبن وأ «مركود دوحىأ « هطس» نيم ءالةجر هنوكل نيف تس نيمحأ ىأ سانا لصوىأو
 مك 7 ىلامتو 89 ىئرفاك ةقفشا افىأد#يا أمه راصف اةئطاس اودرهااأا هنادادمادارملافهقلخ نس>-وىأ « «ةلخ 0(
 0 ارو هتمأوأ هباعك أىأ «اوراصوإ» « مهبأوهومهتاهمأ هحاوزأو مهسذنأ ن مني :هؤااكوأ ىلا ه ىلاعت هلوق
 ه-ةقثو ل عازناكف ريصوءأبحو 9 لح سا < ةطسن ىفو يلع سام ه_بلإل هب وتسمىأءاوسةفوكلا ضرأ اذ.حلوقي ءايخلاامأو ةمكملاو ناو ةكصفتلا ومر ئتتي فوتبال! تضتاسالعراالك,.تؤل ريتال وأ
 1 ا قع اوعقرتال ىلاءت هلوقا # تاوصالا 9 هسا ىفىا# هيذعنرتال» سال كال ذ ىف عقرام ىلع ممم ىأ# ةئامأو

 0-0 هيفاط يمقن رك ذتالو فرعتال ىأ ل قو قئافلا فا ذك ب اءتالو ف ذقتال ىأ ةمهتل اوأ ب مءلاو هونبالا ن# ريطلا نقر ماا ةدحوماحتفواواو هلادءاز وحب وةزمطانوكسوءاتا امضي « نب ؤتالو »ةرآلا# ىتلا توصقوف م-تاوضأ
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 اان ل. ود[. || ماس تاك لسوميلعهللا ىلع ةتلحم نان ءاناو سوم اعلا امن مسا دوف اتا ع 2 3 7 ىورئابقلااهبدارملا ل ةوهك اهتنا لحالام ىهو ةمرملا عجءارلا حتفوعاملا مضب « مرلا» هسا فىأ .٠ 3
 ىأ نونأم ل_- روءوسةل هتيمراذا لح رلا تنبأ لاةيماركلا ماقعىءلالامو مالاكلا شخ و لوقلا تفز 00 5 ددارملاف نم

 اة ىلاعأ 1 -_ . 2 1١ ع . 0 . 35 .٠ 9 وللا

 نس وم هم-عاهخ دىدب4:ب | سو.هاقلا فو لري هو رك ذءاساا | مركلاو رمش فدوتال ىقتنلافوامفود-ةم

 مده ولة ىرتف ةنطاملاوةرهاظل ارارسالاو ماكحالا مهعلعتو هنسحلااةاظءوماو ةمكحلا نم هتلاهأن 1 اع وأ اب رطاضغنآرقلا محتار قاباما

 هصتخاوهرثألا هذ بهللاءاظحأ نمنال ( تاوصالا) لج ىف ىأ ( همف) لوعفإل ءانملاب( عفرتال) .رخآلا ف نومغرب واين دلا ف نودهزب و

 لو مالكلاب هيدب نب تفاح و تاوصأل .هددن نيب ضف2نالال>الاو ىسهتلا نمد تح امىندأ ناكىوق ألا ص اصتخالاّك] ذب
 هينالوأ هلام هشرك د بالو رغم هيفرطغدال ىتعملاو رك دلاو فرشا اوهو تدصلا نموأ همفلا د>الو هيف دموصخال تاوصألا هيف مرثأل تع
 ىنملاوأ مهدت اوصألا ضف نااوملكتو رساجاوناك اذابرءاافارشاةداعو عرمشلاهلطنأ دقو ةملها1ابأ دوه ىذلاوحاغملا نم
 نوركذ.الو«مطوق سانا |ىنءانمشناركتنو مادخالو توصالفعازنال ثيل رة عازنأل جولاو جو لوقهلوةنال هلوق ىنلا ىبعدربال
 ريثكك اوساربطلامهسؤر ىلءام اكميدل قارطال اوهءم ب دأل او عوضا نمةباغىلعه.كناكدتو مدْمَتِل ل ففلاوأ لوقن نيدلوقلا

 يىبلاعلوالا ىتءملاو هدف توصل |عفر نءانوصمناكمساحم نانمرك ذام ممههوقدعم وأ ءاراما مهمءورد ف ماوصأ نوعذرب لعل هبلط ن#
 نه هبأعىل ءناكر هتوص ىل ءابئدا:: نا نمذ> مون سا.علارمأ دقو | ذ هم أ امو دعباهزاوادناعمدل دا ح؟ةداءله.فعقرلا عقواسع رق

 تامصةلا ىف دقعلا ىهو نءالانمىر.<رلا لاق نونفاضن أ ددشتوةففْحم :دحو هنك اس ةزمهف ةيقرشلاة أ ةملارمضن( نن ؤتالو) هب روهملا
 فذقتال ينعن عامضا | ن عهظدحب رهنوصتو للا هءمامو لداآلا دو مرح عج( مردلا هيف ) تاعئال ىأ ب يعل هب دارملاق يرعب هنال



 - نءتلأف)نيسحلا(لاك) نأ مهالان ايبو ضاحلا عفن فورصم هلو دو ماعل عفنال فورمصمةحورخ نمز رثك | نالوأ هيسفتل جني
 ' هنوكل اح ىلعإلا ىأ(فامت هئلارك ذ ىلعألا سلحبالو موقنالمال.ااو ةالصل | هيلعنآك ل اقف ) سائل عم هسوملنمزلاوأ ىأ (هسأ
 هللانوركذد نينلاربكأ تارك د وىاعتو هنا هلوقل تادابعلا ماظعأ ن موهو مايةلاو دو قل اد_:عركذلا ب دن هورك كلاب اسلم
 هللا لص( هب ىمتد ثيح سل موقىلا ىبهتن ااذاو) مايل او دوعقلا دنع ركذلا ىنعأ كلذ ىف لصأ هنآلا هدو مهب ونحىلعو ادوعقو امانق
 مراكمو هعضاوت دب زا هباعتأ ىلع عفرتن الوايلاخ» اقلب ناكمىأ ىف ساحب ى أ( ساحلا) دعبأ دقف سول علل ربملانا معز نمو مل_وديلع
 بعتو ىتد رطلاعطقنمدصق!انآلو سال اردص س اح ىدهسفن ظاةجاحلا ىلع ةدئازدوطخ فاكتب ل ثيحهقالخأ
 ل 9 0 ى ف . 2-2 لو اذاف موقلا ىل ظ أىأءاساوملاعهتنسآ لاق»قز رلاو شاعملاكروهالا ىف ةاواسملا ىنهءةاساوملانانواولاد اهل لكو# ىوقتلاو ُ راد وبل هال 0 اح ل ل لودولاو غولملاى ملا

 ةر زاوملاامأو «_يفةغعضدغل هنا ىلعءاند وأ جاودزا ال نوكي نأ نا وسوماَل| ب دساص هن حرصام ىلع 0 2 2 اغرع كلو

 نمه-ءلاعلقثب اهفهلهيدعاسعهلقثو هر زوه-:علمع وأ هنواعد ىأرعمال ارزاون ىذلاوهورب زولا نموهف
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 تقوف لو هيلع هللا ىلههلاو-أ نعىأ مي هسا نعال ا ءاعىأ# هتلاسف 9 نيسملاىأ « لاق »ىأرلا لدقاعلا لاحم ملال ه0

 ىفىأ#« ساحالو إل هسل م نعى أ« موقيال لسو هيلعدتلا ىلصهتلا لو سرناك ل ىلع ىأ #«لاةذإإل هسولج 0 . ا
 ىاعتمراجلاوهرك ذ لاك ىلعةلالدهرك ذمد_عىفو هن ىفاك هللارك ذ ىلع ىأ# رك ذىلءالا# هعضوم (كلذب انو املأ

 ثمح ىفذحلا ب رغاونيسل احىأ#« موقسلا 0 ل_صوىأ #« ىسمتنا اذاول عزانتل !لودس ىلءنيلعفلا الك م 7 7 1 أ
 ىماذاهتءارغهحوو ىرهوملاهرك ذاب ىأ ىهانتو ىسبتنافري_لخاهيلا تيهنأ لاقي مهغلب اذا ىأ لاق انما 1 - : |

 نمافالخ .و هلع هللا ىلص ىذل اب ىأ هب ىهتني ث يح ساحل سفن يدع: هنوكي فيكن ع واطمذئنمح يا
 هرك دام ىلءرد_صخلاماللا فب وسوم ١1غ ضو ماللاريسكب وهو ب ساحل ننولعلا ريهضلا نأ مهوت
 ناكناكم ىأ ىلا ناكملا ف سا< ناك سو هءلع هللا ىلص هنأ ىنءااورمدك-!ايانه ةباورلا نك-) ىرهوملا
 رمادو ل هلوةءدب دو ةرمشاءملا نسحو عضاوتتلا ىلعءانبةراد_صل|باطب نكد وأ نيك-لايناك_لا فرعشن ال

 ةد_داقلا اهضارغأو

 ربك-ت:لا ددزع ةلعلا

 10 تا نرجو سوا ىلح ا ةرادبصلا بلطي ندب نبل "نالأأ ةيعورشمهيقوعفرتلاو
 مدسأ ىهتت اذا اعوؤرمنام عنب موش نعيتوبملاو ى ناربطلا ىور دقو سادلا ىهتنم دنع سول لاب ىا# كلذب 0

 لكى أ 4 هتاساج لك ىطعب ل هيف ساحل ءارب ناكم حسوأ ىلارظن,اذالاو ساصاذ هلع وناف ساحل ا أ
 لبقواديك ان تيطعأب اب نمىلاثأ اكوعفم اىلع تاخدءامل أو ءطحب ىأ# هء.صنب اي هيسل ا نمدحاو

 تفيضأ اذا لكن الريمذل ادرذأو هءصنردقب ايش ىأ هتفصهمدصن» هلوقو ردقملوعفملا ناز وج وهل لقهغل هنأ

 ريبغىف ٌكلْذي هرمأ
 قويبلاريغك ثيدحام
 هدب دععضارم ىف كءفْني هناو هظفحاف هتدترم فئش لك ل عح بدترعل امطوق لما هفانعم مهفب 1 لد هنا سلم ا افالاو 8 37 الو لكل سيل همم هن قريعضلاو هلوق ف ىنذمادعبأو عملا دارذ|ن مدرف لك دارملانأ ىلع تل دعجيلا 0-0 م لالا : 0 دج دعا: ال

 هسا ىأ«هسيلجإل نظبال ىأ ةعبسلا فئرتامهب و هرمسكو نيسل تفي «بسحالال نال هدعب و ها || ءارناكم عسوأ ىلا
 ه«هنمإ# مال اوهالصل ا« يلع#ي هيلع مرك 9 هلاثما ن مىا هي ادحأ ناي سنع ةفاضألاو ل بو هيل عهتلا ىلص

 « ةحاح ف إل هعجار ى أ« هضوانوأ ا ءافل ابهسلاحن ؤة حست ىفو هعم سلج ىاهسلاج نم إل هسفن نه ىأ

 نال م <”ربغوهو ىضملاءرك ذربصا اف هماغىأ هي هرباد 9 ٌلشالاهزب وحن ىف ىننملادعبأو عدوتتالواو

 ىلءوهءمري_فااق غلابىملاف ةغلاملل ى-هفةملاغللن ك-:حلاذاةلءافملا عنةدرحم لد ةملغلل ئحت لهل عاغملا

 وأس ااا ىأ «وهنركيىت-9 هعمرهسا لب مالكا هلعاقنالو مايقل ابردامسال ثيح هذع رد_صيأم
 بو ماع هللا ىلضه:عىأ < فرص: لا ضوافملا

 لكى هب) هيف سالف

 | ىطعن ىأ (هناساج

 هئاساج نمدحاو لك
 ردت٠ايشث ىأ(هسصنن)

 نمه-افسى هديصت

 : نيقئاالاةماركلاو رمشبلا
 دنسملا ىلعتلدعجىلاتغيضأ اذااهنال لكدارفالءدرفأو مهواكىناثا|لوعفملا ىلعءامأأ لدن مف فو ذك فوصر | هغصوهف هي
 مرك أ) هنارقأو هلاثمأ نم (اد>أ نا) ل وهيلعهتلا ىلصهئاساج دحأ ىأ (ه لج بسحيال) ع4 كلذ دارفأ نمدرف لك. دارملانا
 لاكلفاناوخاهتلادا_غاونوكواود ساحت الواو نم غامتال هلوقوحن ثد د امرهغىف هنغىمهنملا عطاقتلاو ضغايتل اود ساحتألامفد( هنمهسيلع
 ٍ نم) مظعالا لاك اوها هو هيل|سانلا برقأ هنأ هبي رقتوهرشن مظعن ههل نيبال هباسل نم لك نأ هنرشا م نسسحو هةلخ

 هنحاصولا هدنعامدزامهتمدحاو لكن اكض د وغتلا نمةلعافم ىهو هطلاخو أ (ةاح ىن) هل ءاعىأ ( هضوافوأ) هعم سا -ىأ (هسلاح
 عطتنالو هنغمايقلابردابالو لاك-لاوت اهلا ىلءعربصااىفهبلاغ(هرياصوأ) ىوارلا ن ءاك تاذهنوكين انك و ىفاحلا راش ل6

 فد رءت نمدافتسماذهو مالا اودالصلا هيلعلوس رلاال

 فت ر مآ نمداغتسماذهو مسوهراع هللا لص( هذعفرمهنلاود) ه.لاحىذلا( نوكر يتح) هعمرت# ليدم الار لالااروظ:الوهمالك
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 أور غني وهنعاول_عوأ لاملاىلا اول_.ءوأ ةيهافرلاوةعدلاىلا(اولهوأ)هلامفأوهلاوحأ :دافتسسا نع (اولفخي نا ةفاغ) مويلعتو
 هتان غمد نال ثع ل غذنال هلوق فو ىرصا الاق مهتلذغفوخ لحأ نمىأ هلأ نملومغمةناذثو مهءاماوهو نيكل ١ نأش اذ هو

 معاوهال لفشال هلوقناب باح وذم اساا فوة دظعوملاب اذاوذهيناك لاق طو م_وألم فرخلالم_متلفغفودلن ل هوك

 ةفانعاب ف بغرب ىتااتاداعلا نماريثك ل عفبال ىأاوملغخي ناةفاخم لفغدألو خسن وذل هلا هيضتقتام بسخاكرثوأ اركذ حلاصملانم

 ةرمري غرم اك نوةيطبالا-يف سانا لات“ ىضربالف مئادلا:دابعلا نمسح ناكواوكرخيفاومءاستب واول عف لع |ىف هباو هاتدنأ
 ةيسانم وهمسات, دنع دعم صاخ ْئثوةدعىأ باصدك ةيقوؤءانثمو نيعلاجتشب (داتعمدفع) هريغلاو او هلاو-أ نه (لاح لكلا )

 هنحاساهيتوتساىتحهلاوحأ 118 رئانف(قملانع) روصقلاوأريصقتلا نم(رتصتيال)اهرئاظنوأ اهاكثأ روما دم: ناكف
 ىلاثا|ناكف داو هفالتخامد_ءورمالالادتعال " اسوةثجام هلاو-أو ةهظتمءرومأ عمم نساحلا
 لفذدال ىنءلاولودالا ف طوبا ار هءاغلا مضر ةمملا نيغا انوكس ل ةغبالو هلوقنأ معا ملواللا دك عم
 ةاع ارم ىلع ءانباهنعىأ «اولفش ناةفاخعو م-هداد هاو مههدنو مهداشراو مهريك ذتنم مهد اصم نع
 ةيشخوامهذاتساة قرط ىلعذ .مالتلاو مهتويش ب ادىلعنبديرملاناو م وكول منبد ىلع سانل ناو ةعباتملا

 نز وىلعةلءهملانيءا اوءافلابخسنلا ضء.فو ىنملالاقهماقتسالامدعف او ءقيفةدافتسالا نءاولفذ:نأ
 بتكمنأ ةقا سان انيباعف تاداعلا ضعب لعفنال ناك هنادارملا لءلو كالذك اول ءفد نا ةناذشو ىأرلمب
 نوةءطتاملاعالا ن ماو دخ مال او هالصل | هيلع وقل ةلالملا نم ماللا دب دشتو مما عقم «اولعر9 مهماع
 لعفلا لصأ توشل ع<تريغو هو كشال ىفنحلاكاقو عب ونتللوأ ةماكم اوللع وأ ةض-ن ىفو اول :ىتح لال تا

 نبابرغأوةلفغلا ىفندي د وهوةيهافرلاوةعدلاىلا اولمعىأ ليملانماوليع وأ طن فو لوصالا ع. جف
 ةدعلاوهو هلوأ غب مي داتعه دنع هريغوهلاو-أ نمىأ «لاح لكلا» اضن قا.لاوالصأ هلءج يحز |
 كلريمهرك ذادك اهرئاظنواغاك_ثار ومال دعا دق و هيلع هللا ىلص هنا تعي عقبام لكل مسنامبهأتلاو

 هيلع هنأ ىنعملارأ مالسالاةلدأ ن ماليل دو ماكحالا ن ماكح رو مألا نمرمأ لكل دعأ مالسا اهءلع هناروظالاو
 خسنلا ضعي ىوريصقتل !نم كر صةيال »ل هريغوداهجلا نمتادامعءأ اعيجلادعت_سمناكمالسا اومالفلا
 تاكا موهيلعدللا ىلس هنا ىنعملاوةةطاعلاواولاب هذه قود اوامط امو زغااوهوروصقلا 7 داصاا مذيب

 هيحاصل ةيفوتس ىت>هلاوحأرثاس ىف ملا ةماقا نعىأ # قمل ن ءاطاطروصقالو اد. عربص7 هم 3

 ناله ىف س.اداةعةفصافف 2 ناك اذامصقيالن امعز و انواهتالوةصخر همقىطمدالو همضاصت هنم لعْنأ
 هنأ هلصاحوهنعىدعتبالو قمحلاز واحالىأ «هز راحالو » هله أد: عىل- وهاكههحو لكم ماعلا
 طدرفتالو طارفارك د لانه لاال هناب رح نب | همق_هنو ىنحلاهرك ذاذك طدرفتالو طارذأ هلم ىف نكمل

 ىفنانثابناساذإو لاما ف قباسلا فالتالا مدعولادتعالادسو هاذه نا مالو ىسبتناا.فنالو انامل
 ْكء_ضغنايلوالاب قاهر ودارملان عامهلد_او ص ةنرخآلاودادعالا نماد>اواهدحأ دازد_حاود
 ترا ىنءمي ىلولا نمي هنول يذلا ظانمرثك | كتم روك وكل ءنايىفاثلاوانمدس زأ كرير دوك مكحو

 دنع مهلضنأ» هلنايب نمولوصوملاربخوهو سانلارايخىأ 4 مهرايخسانلا نمل هلنونرقااىآ
 هرركو .ىصنلانيدلاناالأ يح ثندحىفدر و دول حوصن ]ريدا دارا ىهو نيإسملل ىأ ية صن ,يجأ
 نو رود و«ىلاهز هلوق) لاملاو سفنلابىأ « ةاساوم مهنسحأ 9 ةمترم ىأ م« ةلزنممدنعمهمظ أو اطاثالز
 اتلاف اساسا ىلا 731311 ستات صح كل د ةلققا تا سل سوس ريلا ىلعاونواعتو «ىلاعت هلوةلرومالاتامومىةنواممىأ #ةرزاو موال «هصاصخ مومن اكو لو مهسفنأ ىلع

 او هيفاصث هنم اعنا
 الو ةفدشر مق ىطعت

 ىأ(هزواالو )انواهت

 هنمرثك | ذحانال
 (سانلانمهنولب نيذلا)

 هتمانول رعب نبذلاىأ

 ىانكال سلاف
 |ييلعتواهرشنودئاوفلا

 مسهنال (مهرايخ)
 همزاكلنودمفتسملا

 م-هءارون1نوغلمملا

 ملاعلا ىلوالا نأ هيقو
 هنمنور غب نبذلا لعح

 رابخهنءنوخاسو
 قثوبنبذلا مهذا همحت

 اغيلمتوامهفو الشع مهب
 نم ىنرلمل لاق تنمو
 ىمهنلاو مال_>الا ولوأ

 نبذلا م مهتولب يذلا
 سوردأدكو م-هنولب
 اهلهأ نوك شرعا
 1 هدزعمولضفأ ركلدك

 ىأ (ة صدق ملهعأ

 هإةّةفشواعفن مهرثكأ
 ف وأ هتمالوأ

 لصأو ايندلاونيدلا
 :_.- أةلزنمهدنع مهمظعأو) بهذم لكس فنلابهذتلو متل هل حوصنملا ف ذو هل تصنو هةصن لاقي صون ةةل مصنلا
 ىف ةنواعمىأ ( ةززاومو) سفنل او لاملابسانلا لاوحأ حالصا ىف مهنسحأ ىنءملاو همي درةةلواولاو دارا د ازمه اب ىهسوماةلا ىف (ةأساوم
 اهنم تح س ام كلر ىلعءاص هوست ال_ملا نم ةاساوملاتناك ناورثك الانودن سحالاب ريدعو مهم ءلقثلا لج ور ومألاتامهم

 رسغب هرك ذ اهنا ْحَّنَع لأ نم ل ضفأ َنمريغنمةرشعوأ اراهظاةرمشعب قدصتلا ن هريخارسمهر د قد_صتا انال راهطالاو ناك
 ل_هأرو وج هيلعام ىلءةلي_ضغلا دعب رألاءاغلملا بيترتهيلعو بصل |نمىلاءتهتلا دنع ل ضفألا ف رعد هبونبدلا ىف ةل مضغ ارايعم

 0 ازحأ ةثالئاضنأ مسقني هنأ عمدج رع نود هل خدم مسقاع اوضعءملا ف قونون ام عءىلع ايلعاولضقمهنم ضعدل !نكيل هي

 ملفهحو رخىف هلاءنوماعا مهنال مهجن ارسىف جس اودو سانلل مدقو هن رو رضه.لاوءذتام وهو هسْفَمَأ مسقو ملعتل اوهال_صل اتقوودو



 "ممول نّمهتلالسو ءتديه طوةسىلاةيدولا |مهتطل نع ةرثكن م طفحمي ىأ ( مهنه سرت و) هلوق مئاليالو ماما بسأ:بالا:س- ناكنأو
 1 . سرت ل,كلذ ف طرغدال نك
 (مهنمدحأ)

 يدلصد امهرذ لد سارتحالا كلذ ىف م يلع مشمالفردصأ اًدعسو رشنلا هباغب هنو رقماسبنأ
 : ا غ؟ ل.ة[كقالتخالا مراكم نه كالذو مهن

 صاوخوأ م_متماعى |
 (سانلا فاع) هءاحصأ
 ىواسملاو نسال انم

 ىضتةعلاكل هاعباو

 منيب عقو اعوأ هلاح

 ءاقمءّلاىك و و

 اعلشملو مهقهسل و

 هلاؤسناىلاةراشا موق

 دحاب صتةءريغناك
 لد هيفةسنغالف نيءم

 هنإل انيعمن اكناالو

 داشرا|ذهوةماع ع

 اوفشك,نأىلا ماكءلل

 مه ريغلو لاو صحتي و

 ءاهقفل اكمعاست أر ثكن م
 الؤرباكالاو ءاحلسلاو
 الثا كلذ نعنوملف هد

 وهامه4 بيلعب ترغد

 ررضا| ند فورعم
 كرادتن كءال دقىذلا
 ىأ(نس<و) هفقر

 نسسحلا ىلا بسني
 نم عقاولا (نسحلا)

 هن-هسدروأفلى أهريغ

 هلعاف حدعوأ هبدح لع

 هيوقتلان ء( هيوةيو)

 عذاولا ( جبت اعبقتو)
 هلم ىأ ( همدولو ) ههاح ىهاذتو هردق معن او همىلا الو هل عاف مذوأ همذب هعاروظد وأ معلاب هفصن ىأ هري غنم
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 ىلع هضس ىف ( نع) عفربوأ عنءنأربغنم هلوق نهىفطلأ هنال ىطلا ظذ لمعتساو( ىوطبنأريغنم)
 ( 1 4 اوك سرع (هرمشن) عب -!ليو + ذا ىلءدر هج لام نستمع ناجل 1 الو هتشاش وهو>وهقالطن ف 55 هرعدم لا 1 0 اذلا عد خا اريهكل اداعأو دحاو ىتعملاو هذم هدهسن ىف

 ىلع ةطلاخت عون نعال ةباهملا طوقس ىلا ىدؤت ةرثك مهتطل اخ درثك نعوهاسغا هظفحتو هسارتحأو
 بت ءنمبلطد و فرعتب هاحسأد مفتي و _

 (سانلالاس و) دئاوعتامركملاومهرغاصأ « اودقفتينأت اداسلا:داعزمو
 0 ل ل ل ل لج ل سلا ا ل و سا تجعل صج هس سس مسح جو سس سم سس ا وو

 م-وفوخمى أريذها |نموصس ىفوءاقتالا ىنمع هل_ه-ىف ىقئحلا دعب 1 اريدالا ىتءعر ذملانملاذلا تفي

 ىأ « مهنم سرتدع وال هلوق ىنءمءانعمنوكرتا ىلءاهفمفختولازلاو ءايلا تف ىلعدأو رلاثك أ كلريملاق
 نياوهذمىلاابدءتمنوكرفاهرسكولاذلادب دشتو ايلا مضب ىورنإو مهر وغن نموأ مهاذأ نم هسغن ظذح
 هناهانعم نوكرف ىلوأ ناك د ىلع ىنءمىلع ظؤل لكل ->ن مأ امهم هنال سأب هينوكيالناوجرملاو
 هدهىلعىعءملانوك,نال و ممماض أو هرذح ومزطايوهرع دو ضعءن نم مضل سال ارز ناك

 رذحي وتاداو رلاضءبىف عقوو راذنالا ىنءعرب ذهل نوكيف هبا ةءو هللا باذءنم سانلار ذي هنا باو رلا
 لوقامأو ملعأ ىلاعت هنلاو معالا ىنعملارب ذل اب دارملا لاي نا نكم تلق«رخ آه وووفوه مناف نيفلا سانا
 سرتحي هنادارملاو مارا ىفهحو رهظرالف ماقملا مئالءال ن كل نس ىنءمراذنالا عع ربذعأ | ناداش كريم
 ىو رهاطوهوسانلا نمىأ « مهنم دحأ نعل من« ىأواولاررسكب « ىوطب ناريغنم ال اساريحا خم
 هتريش. ه-ثاشوهو>وةئالطىأ نوكسةرسكب *ُ رمش 3 مه لدحأ نم ى :رخأ ىفوناسنالا نمىأ هزم هس
 هقلخ ن حالو ىأ هلوأ مضوأ نيته #« هةلخالوا» هلوةنددك أ اذلو سرت هلوقنماشن مدون عفدهءفو

 وءد.ارفاسوأ هدوعناضد رممهتمدحأ ناك ثان ,متيمغلاحمهنعل أس وموماطد ىأ «هباعتأ دعفتيو
 نسامح نم مهين عقوا عىأ # س انااىفاعاصوطخوأ امو ءىأ #«سانلالاسن ولم هلرذغةسدف|:.موأ هل

 | نعسسدا هناىعأأ سدا و مهن اة فراعتموهاع وأ موللظملا نءملاظلا يطعفديلو :رداظا|ىواسملاو

 نشملا نب ك<ىأ ني_سها|نمنيس اديدةبجنسالان سول مهبودنع صعق“ ومب ويع
 #« عقلا عد #2 كوق_ءموأ لوقنم ل.ل دب هتد وقترهظد وىأهد وَُمَدل ١ نما هن وقل و#+ هيلا ةدستل وأ

 ضعءبفوهفعض»:ىأءاهسالاو ةيهوتلا نماوة فو ءاهادب د _ثتب يك هولا و»# قمل نمءامل ادب دش

 لدتعم» هئيعبوجرسقلادرب وهند ون سحلال قي ىءملا لرقو دحاو ل " |ملاو نهولا ن منيه ولا خسنلا
 ا.ميفةباو رلاناب ىف:1ا حريص دقو هملع فطع# فة“ ريغ# هلوقو ودوهرد مريخ هنأ ىلع عفرلاب هي رعالا

 لودعلاهحولءاو فطعلا فرح فذ هءماع ف طءامون اكريخ ىنءافطع صن قامسأ ارهاظنأ عمعفرلاب

 هنا نزي هنوك_كىرخأ اهدادضاو ران هماعأر طر ومأ ةفطاهت اراخالا كل: نأ عقرلا ىلا بصنلا نع
 كلذ دافالنيعتفا ديأ ا منءكفندالهلةمزالر ومأ ىسوف هدعبامو رمالال د: همهنوك امأو4_.اعفطعامو

مالا ل دةءمةل جتاكو لاقذ مهضعب هنع لة غدقو عدلا ةج ولا اذه ىلءاهرك ذواهامقا_عاوعطق
 رم مر

 ْ نيعتفواولا ف ذ_-ة>صأا لوصالا فىذلا نك فطعلاب «لفخد الو # حسخلا ضد ىفام ىلعءاند ىأ

 عّيج ناهاةعمل_صاحو ة>تملاخسلا فل اخ لاح فلة رب غدلوق نارت نباهرك ذام محعأ هتلاو مدقنام
 لمان اة_ةلاصمز و مأ اهنعرد_ص:نانعدطوذمكل ذعم ىشو ل اد_دعالا ن مةياعىلعهل اوقأودل امؤأ

 هلت اك نمامأو لئاعثشلاوقال>الاءوسو لما اه :ةنعأش ني كالذناف لاو الاورخاوألا «-ضراعم

 نساحلا
 عمل اعاونأ نههيهونو هنوةيو عمقلاو نسملان بو فءض نهو أو ندو نمددشتو هفف#ثوذإ انخسن ىو هنعرحزلاو عنملابايهاوا ةيعض

 دضوهوأ ناشلارعألاو هب و:_بم( رمألا ل دتعم) لطبو سانلاهيندجا فعضاذاف فيعضتل ابل طاملكاطب| نال هلطبت لاقامو قابطلا
 فاظمأ !فرح ف د هيا عفط عامو ن اكريخ ىلءافطعا دهب منرهااغأ او طرةيالوقاطنالاءرمانالو طةسالو همف قرغدال ىنءهد ىلا
 1 حدم ماقماذ_هنك-!هنعىنغدرمالا ل دّءمذاب رقأ بانطالاىلاود ( فلتربغ) فوذ#أدّتمم رب دعب هعذر متت ل ص ىف نكمل
 |0 نيشان ووو هضتان عيفحلا دتوالا دع ءارتسالا نإ ىلعءلارذاودلافأرثأ بن ىنملا لصاسو هدي ينساب تنسو

 . غهضنو مهداشراو مهريكن ن نع( لغتنال) كلذن مهاشاخ تال كلا هذههيف تعج نمو لئاوألاو رخاوألاهنيامتم لما فلا دعم



1 

 نعاق بط نيكل ىلاعت هلو ريف: دع» ىنمعنعو مظعتل ىلاثلا ىلعو شدلاةلئنمه_لعازناك اهفرعا!لياقتالريكشتتلالوالاىلعف
 ام(ىلع) سانلا نولد,ءاطعىأ لا دعجةل.و*لادب ةعمصااةروهمشملاةياورلا الط قلادات (ةلدأ) هدنعنم(نورخيو) ىقبط ٠

 لجال ضعمل مهضعب عضة نوعضاوتمءانعمو عضاوتلا لذلان مةمههم ايذأذأ فور زاكلالاقو موه اكىباكت أل اق اذ غو ( رمدنا) نءهرطع
 قهتفصن ءىأ (هحرنع) ىلأ ىأ (هتاأف) نسحلا( لاق )هباو رلا هندعاسول ن سوهو نول: ب ىذلانآرقااو نوعه ىتااةظعوملا

 هتاسا) طيضدو سي مى أ اهرسكو ىازلا مطب( نزع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لر برن اكلاق هيف لفي اك فيك )هتبب نمهجورخلاح
 دقوةحراملاا.هناساانى.سك ١6١ تمحلاريثكناكذىوين دوأ ىيد عفش هريغىلعالو هيلع دوهنالا-# همه ىأ (هينعبالاسع

 فوهلاو عولا سال هللااهقاذاف «نآرقل !ىفاكراعتس دق وذلا نال اريدناو لعل ىل ءدوملج ماك نب ريسفملا |
 هدنعنمىأ#« نو>رخغو# هلوق هالي واريثك اريخوال» زحام عاو دافتسادقوالاهدنعنمنوموق.الىأ

 ةروبثألاةباو رلا كريم لاق مدتها متيدتقا مهما مول اكجباعتأ درو اكس انالذادهىأ ل اد عج «ةلدأ»
 هنمهنوشو يلع سانل انو) دمف هر ءدقاعم دنع نمنوح ري مهنأ دارملاو ةلههاالادلابةحرتعملا ةءومملا

 ةناو رلاهندعاسز ا نسحو دو نينمو ا ىلع ةلذأ *ىلاعت هلوق ن منيعضاوتماوظ ءواع نيظهّتهنو-رذ ىأ
 رهظالات لة« ريدا ىلع نياك ىنءملالاةيناالا# رينا ىلعال ىنعن هلوق سسانبالا ذه ىلع لوقأو هاا
 ريلاةداراوأ لدعلاو ١ اري نايدارملاو مح ىلعلا لاى آو« ىلاعت هلوقكع م ىنءع ىلءنوكينا ذئنيح

 ىليدلاهاوراك اراكتسا واوةعالاراغصتساواعضاونالا معلا دأب زمهدب زبالن اكهنا ل_صاخلاو هلهالهد دقو

 الاهنبا نمددز. ملادهزامندلاف ددزب راك ءدادزا نه اعوؤرمه_ع-وهللامرك "ىلع نعسودرغل اد: ىف

 هللا ىلص هللا كوس جو رخنامزراوطا نعى |« هح رن عا» ىلأ ىأ# هتلأ في نيسلاىأ لاق جا دعب

 ىازلا متضب زخم ل_سو هيلعدللا ىل_ددتلالوسر ناك » ىلعىأ « لاق هيفعنصب باك يك 9 ل-وهيلع
 ىل ءوأ هنود ىلع فطع «موفلؤرو »ل هعفني و همهم ىأ هلوأ حتفب هين افلا هناسا ظ ظ ذك ىأ اهريسكو 1

 مهعمتل وءاجر مهلعحب ى أةفلالا نم ماللادب دشةياواوهلاديازو وةزموطلاحتفبوهو روظالاودو نزع

 ةسترمىف مولمكءوىأ هل مكمىأ ةفاؤم فل أ اضدأ لاقي وافل أتنيثيشا| نيب تغلأ نمةدحاو سفن مهن'اك
 ىأءافلاد دشن يي مهرفنسالو# هلوقل هتمعالم مدع عمءافولا م_مطع ىألاقثي-ىن:+لابرغأوةفلالا

 نماوضفنالب للا ظماغاظف تنكو لو« هق-ىفىلاعت لاق كرو ذل ا ىلعمهلمكاسع هلوقو هلءف ىف م-مةابال

 ضعب ىلع موضعي لضفيال ىتعملاو هلوق ىف ذم ادع أواورمسعت الواو رمد و اور فنتالواو ريش درو دفو# كلوح
 ميظعتلا ن مهبسانب اع ىأ موق لكمج رك ظ مظعن ىأ مارك الا نم < مرك,و إل هلوق هيفانس هنا عمسسملا ىف
 مهلضفأوهوهوهرك افموقمح رك انا اذاارتاوتهنوك:نأ داك ةريثك قرط هل ثيدح ىفءاحد قو م ركدشلاو

 ضع: ىلءممضعب فاد وأ مهتياكد هيلع نيلمقمهل نذل آم_اه < ىأر خت نب الاقاكى ءمافاءس>واسنوانيذ
 مويطعي مهفازد ىنءمنالدقامو ب ولق نيب فلأ هلوقب ىلامت هللا ن كما ةمث ن موهحون ضغامت مهند قمدال ىتدح
 نك-:؛ل نم هبا أ ءاؤجلالابفاأّتبن اك است| لسو هءلغمتلاىل»ىبناانالدارملاالوةغالا ىفاونالوهفافولا
 هبكينأ هفاخ ىلا بحأ هريغو لدرلا ىطعالىفا لسو هبل عدلا نص لاق همث ن هو مهريغف هنكمتميفمالسالا

 نسحماتنماذهو «موملعإلاءلاومهعرك لع ىأ مالا دب دشتبد هيلون ول مه ران ىف ههجو ىلعمثلا
 #«سانلاردحم و# مدقت نالىضتقملامرك-ا !نمهيفام عممهريبك-ا عروطأ موقل |نافهريردن مظعوهرظن ٍ

 نأالاماعطلا قاوذلا ف لدالا ل ريم لاقو * ىَدظَنَع اقمط ”ناكرتل «كاعت هلو ةك دعب ىنءع نءعومهداس>ال
 (مهفلذدو)لوقلا هيدار

 مهتيلكب ه ياعنيل.قم
 فاؤدوأ املا ن سحب

 موامحي ىح مخي
 ثيح ةدحأو سفنك

 ضغامت مندي قال
 اورك ذاوىلاءن لاك هو

 فلافءادعأ متنكذا

 مهصاف كم ولف نيب
 ءزو اناوخا ةتمهقعو

 دل مه.طعي ىعللانا
 هغالاوقوسلا نعلم

 ليمكت فئاأتلان ال
 ءاطعاالافلأدد علا

 (مهرفتيالو) فلأ
 نوكام مهبل ءغبالىأ
 مهقرفتو مهترفنل اس
 نم نم هدل_هعءامأ

 ةثأرلووفعلاو حغصلا
 م املا جرخأ م-ملع

 نءر+منءرعنع
 ىنلاز هدح نع هيأ

 هموق نهال_حر سدح

 نملحرءاخل ةمهجتىف
 بط وهو هيااهموق
 مالع دحالاقف

 لو هيلعهشاىنصىنلا
 اهموغ نأ فام مالكل ابامهتنن ضرعأ تاءخ لوقتام مسوهمل ع تلا ىلص ىنل الاف هب رصستو رشا | نعىسهنت كنان ولو ةباسانأ نا لاقو
 نعاول موماعن اك ام ىلع ناك تلعفول هللاو مهنءاهلباقوأ اولاقدق ا ةذاه وذ ىت- ىنلا كزب ملفاه دعب نوحلة ناله رعد ىوق ىلعو ءدبق

 نسح مانماذهو(موياع)كاحىأ ايل او هلع ىأ( هيلونو):ءاندلاو مىالادض مرك!اواسنوان .دمول ضفأ (موف لكم ركعرك,و) هناربخ
 (ساتلارذ<و) مهعمهرمألادتعالو مه. ىفرللبحوملامركل |نم همفام عم هنمفوخخأو مهرب كل ع وطأ موقلاذأ» ريب دن يظعو هرظن
 مهرمأب ومهمضعب نمس انا !ضعب ردح وأ هتعاط ىلع مهثح و هءأقع مااوهنناب اذ عنمم-عفو أك ىأ در ودك-خ|لاذلا: دشو ءاملا مضي

 لوالاو ىنالط لا لاق الةغتم نكي مل ىنعم او مهركم نمرذ< ل يةوءاورلارثك أهيلعو ىفالطسقلالاق لاذلا ةفحخو ءامل |غفب وهوأمزملاب
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 هفثلألا ماكحالا نم( مل يجني ىذلاب) مهأنأ ,رامخأ لأ نهىأ ىنلا هلعاف ولو ءثأل فام( مه رأمخ ١ و) مهاو-أ نعىأ مهنعةطسأ فو
 لاف مهلمسو مغ اوحأ فالّتخا بس ىلءهباستالهاباصو تفلت نمو مهوةعاوعست ىتأا ىفإءملأو مهناكسو مهنأمزب ومطاو>انو مهب
 ءامغأ كرو عدتن اكن اف كلام كيلعْك سمأ هاك هلام نع عله: نادارأرحآل لاقو «الالقاشرعل |ىذن م شختالو الالب ىةنا*كالمأ
 ىنصوأرخآ هللاقو ك مو ةنماداصالدر ىعست كهنلا نه ىصسا|لاتذ ىنصوأ لحر هل ل ةو سانل نوف فكستب ةلاعم وعدت نأ نم كل ريخ

 ١ نمى>تمالاةيةنمىأس املا نع (بئاغلا)نآلا( كنم) رضاملا (دهاشلا غل )كلذ مهدية,نأدعب مط( لوقيو) بضغتاللاقف
 ىرضملادهاشلاوأ لهاملابئاةااوملاءلادهاشلاوأ ىباتلابئاغلاو ىباوعلا دهاشأ اوأرغدالا اعل او ريك الا ىباهصأ ادها ثااف دح ومس

 اعم_بباغأ الل هنافةمالا طصن اف نيلوغشم مهل تايب اذه عفن أودرفأ اذهو عم“ لن م ئاغل اوعماسلادهاشلاوأ ىودملابئاغلاو
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 | احح( أ ضر كرة ما ىانا
 ىذلانمهرامخاو مهنع هتلأسم نم موصوف مولغشدف ىز وما نءالءافولا باك ىعقوو ها مهاودأ نع لاكنم اذ_هو 0

 ىلع هّتَمْذسو هم_ضاوت
 مهن ادوب هنانتعاوءتمأ

 عاطتساام مه>ح الصاو

 ةنواعملاعد رت هيقو

 ءاضق 0ك ثحل و

 بغزمسانلاجئاو>
 بيغرتلا لاكك لذة

 هيلع سوفنل اتيط و

 لاذ سيطتلا لاك
 نم)ناشلاىأ (هناف)
 ارداقىأ (اناطلس غلبا

 هل نكي مل ثاو مالا
 هو_ةلا ىهو هعمل

 نمة_اح)ة نمو

 تنث) هيون دوأ ةينيد
 (ةمايقلا موب هيمدةهللا

 غالب اىفامكرحا ل هناف
 فيعضلا اذه ةداح

 ةف_صدو» ىزو>

 002 اههملعةماتةلءاك

 خيلمتلاعلمملا ل فو لمعل|سذح نمءازلا ليقاع ب اولا جركل ذو مادقألا لزت موب طارصل | ىلع امهت أم

 كلااماةذاضالاو مهتأأس مىلءافطعلوصالا قام ىلعرو رح ةزهطارسك, «م_هرامخاو» هأ مطىجدتب
 وأريىغتل ا!فطعلهقنهاد_هدئنيخل مهل جذب ىذلابإل ل_سوهيلعهتلا ىلصمابا مهرامخا ىأ لعاغأ ١

 دمب ىأ «كوةءو#» هلوؤاذ_هىلعؤ بئاغوه لب ريضاحن سداوه ن1 ىأ مه ىجش ىذلاب مهراا ىنعملا

 مهانال سو هيلعهتلا ىلصدرامخ| ىنعي لوعفلاىلاوأ هل نيبااك «بئاغلا ك:هدهاشلا اسما مهةدافالا
 رح نب الاقو قنحلا.دافأ اذكد.فأ هج ولااذ_هوورتاًأسمباوجىلاةراشااذ_هنوكمف مط ذب ىذلاب
 لع فطعووفم_هاباهرامخا لجأ نموىأ لسو هيلع هللا ىل_ىبلا هلع افو لوءفإل فاضم م-هرامخأو

 له رداظوهو موم ىلع فطع مهرامخأب وةكسن ىفو ىطرع ريغ فلكس: مول #:|م ىلع هفطع معز وممتلسم

 زو< وعسيامتلان م ماللادب دشتب غل يل هلوقم# المدعو هأ عضوأ ناكل كوالا يدسنل |هءلع لجو

 طتسال نمدحاحإل ىلااول صوأ انضر أمهكو مد وىأ «فوغلباو# هلوقددعاس وغالبالا نما يةيفخت
 اارداقوأ املاو وأ «اناطلسغابأ نما8ناشلا ىأ # هناف#ءامالاو ديمعلاوعا ل اكءافعضل انمىأ«اهغالبا

 هنال طارصلا ىلع ىأ# هما قل مون ءممدق هللا تدث يهب ودند وأ ةينيدىأ اه غال ١ عطتسال نمةداحإل

 3 امطةمأن هل ماك ةفصدوعب ىز وح فديهأل اهدعاسم امهم ىشمو فيعضلا|اذ_هةداح غالب |ىفامكرحا

 الاهدنعإل ىحالىأ لوهحلاةةيصد ( رك ذ.ال) واقافوءازحمادقالا هيفلزت موب طارصصلا ىله ا ههت اش ىهو
 يلاميرمصحلا ٌعادح دعب وهو مهل هدام ىأ ىتنملالاقو هما جاتحلاوأ سانلا:_--احنمرك ذامىأ «كلذ

 نهىأ# دحأ نم ل.ةءالو »#كلذ نعل غاش لغشفف مدان اوهنال ايلاعدد:عرك دنالت ناك اهنانامفةدئافال

 سانلاىأ#« نولخدب ياها قاعد دك اك هللا هذ وف دحأ ةحاح قلعتبامريغىأ « هريغ 9 أ .ثددأ مالك
 نيسيأم , | ىلع هز جملا لاو عفانإلنييلاط ىأ بلاط ىنهعدئارعجدي دف ذب ادا روع ةيلع

 انهريعتساو ثرغلا طقاسمو لاك امهر ظنرل مولا مدقَدب نملصالا ف دئارلاو مقنلا نعةعفادلا تاحاعلل
 ىف عوقولا نم مهتاقولا مسن وك, وةمالارثاساو هب واو دمفت_سل هيلعلوخرلا ىف هباسعتأ لضافأ مدعم
 ردصملا ىلع عبو ف ودل نمكوعذم ىنهعلاعذ هل اوأحتفي « فا اوذ نعالا نوةرم.ال اوه هم ظلا عقاوموكلا يملا

 ماعطل !ماقممهحاو دال موقب هنأف بدالاو لع [ !نم ىونءموأ بلغال اوهام ىلع ىد> موءطم ن عىأ ممالاو

 مهداس>ال

 تايثونمألاعملتلاب هل لمص نأ هفعضوهرقفل غالبالاعيطتس الن وف بلاغلا نال كلذو ةمارقلا مون 4_:ءت لب لاقي نا بسانملاف
 اناوءنال اهفددئافال ىتا اةحانم ارومالاك امهيفعفنيالامنودىرخأوامند هل اجار !(كلذالاءدنعركذتال)ةيسانملا تلصق.ىلقلا

 جا حارب غئأ (هريغ) ًايش(دحأ) مالك (نم) لسو هيلعهللا ىلص(لقبالو) هلوقةلاح فرد هنمو ىبااعرصمل انهو كلذ ن ءلغشفف

 ةلمكملا م_هايندوم_ميدف عفانإلابالط ىأواولاد دشتو هرسكوهلوأ مضي (اداو رنولخ د, )ةقداسا اهل معلا: دكر ئااك ةلجلا هذهف هيلا
 ئ انهريمتسام ثيغلا طقاسمو' لاكل امهرظنملموقل امد: نم لصالافودو بلطا اودودو ران مدت ارعج وهذ مهسوةنو موق ل

 . نوقرع_فالو) ىوغلا لئاوغو لهجلا كلاهم نم مهتراقولامه-نوكرو ةهالارمأ طضاام هن هاود.ةّ بأ هل علو تدلا ف بدجلارباك أمد
 داسحالمادالاةلزغتم_هحاؤ رالوفاسئادفراهااو مومل_ءلان م ىناحو ر وامل اع ىس> ماعط فوذ ىأ كوع ةم ىنهعلاعف(قاوذنعالا



 ب : و فاسهنا ةماعلا قال*أن موةطاحالاو لولا مو.عل| ىثءمو ةءاعالة.سنلا نول ءاتمهذأ مهتلفا صوصخلا نمةصاخلاو مهترثكا

 (رخذبالو) ىدوعسملا رك ذلطابو ى>وناصةو لصف نيب ع :ربغ نمو ةمسنماعاءتاملاعل اريغ لعب لوقتو لضافا اريل ضفتوديسأ أ

 تا أذ 1 1 خذ ا يد اا ا ]أ أذآذآذآذأذأ]أآذآ هف كلرغشي اهئش ةصاخلا_همو صال ناطق. ةماءلاوأةماءلاوةصاملا سأنل ان عىأ (مهنع) ىف-ذغالةلءوموا :ءعملاذب

 هلقنادك ةداخلان مالدي ةماعلا ىلع كلذ دريذةصادلتاناكم ةماعلا لحنا ثلاثل اوه ةصاخلاءزح نم ةماعلا

 الاكنال ءازحأ ةثالث هلوةىفانبالنب ءزحءرهمم سانلا نيدو ه:د.هأزحأزح مرح نبا لوقامأو ىقتنملا نع كريه

 عم طو مري ف ءازحأ هنالث هلوق مضت اف دحاو ئشةلزخعأناك ةفت رمشلا هسفنوهد_>اوْئشا داعاملنب ذه نم
 قز ود ناو ةحيصا|لومالاو:دوعا|'مسنا| فام !ءةلموملالادلادب دةّد هي ديالو طو رع سيل هنا

 ىهُمةمدهمالازمانلا تلف رتكذت مات ا 0 ا
 فو رعمريغةم#*الاذءاتلا باقناع هل ىف سءاتغداو ةمعم يه مدل هو هوأرثك الاوهاذهوةل هوم
 الادهوات تماةفةرم_ةذلا نملاعتفا هناىلءةمدقملالادلاب رت ذنال هلصأ نا لالعالا ف لاء نأ باول اف
 رو-و ةلثامإل ىرخالا ف تغدأ مجرما برا ل١ _جهةمهلا تءلقمف :رمصلا لعفتر رقما: دعاتلل
 ىندال مل-_بوهيلع هللا ىل_طهتأ لصاحلاومغدتف ةمدعمالاذءاتا |نعهملقنملا ل مهما لادلا بلقت نأ مومضطعب

 مهقاعتبام ىأ أي 98 سا:ل |نعوأ اممْمءوأ ةماعأ الا لست مم ةصاالنا نعوأ ةماعلا نعىأ # مهنعإل
 مهته-ىف ىأ «هءالاح ىف تقي رطو هتداع نم ىأ # هتريس نهناكوإل مههوعوأ مهصوصل عفن هيفو
 وأامسنوأايسح:دئازلا ةل.ضفلا لهأراتذاىأ «لضفلا لهأراثيا» هءاانيلصاولاو هياعنيلادلا نم
 مي هنذابإو ةماعلا لاوحأ غالءاوةدافالاو لا.قالاوه4_كوتااولوخدلا ف مهريغىل عموم دةءقاحالصوأ اًهمس
 ريهضلا ل_ه-ثي> نمل ادعبأو هلعافىلاردصملاةفاضابأب نموهفثلل ذ ىف مه لو هيلع هللا ىلص هنذابىأ
 ليالاراغصهل_دارهياوأ حتي تاناو رلاضعبفولوةء افالودو لوعفملاىل اهناضالاو ل_تفلا ل هال
 هلوق هيل اريشب كم هلضفر دق ىلع«.-«ةيوكلذدامسثاب لضذلا لهأ ص ناكدنا ىنءملاف اهوحنو منْعلاو
 ءادتبالا ىلع همنر و هععتر ددمفاَقل احتفب ودود نب دلا ف مولضفر دق ىلء الع سن ىف اكمرمف ىأ :( همدقو 9

 نوكتن از وو هرحالاوايندلا ىريخنمهد:ءامىًأردقهلوعفملاو سو هءاعهّللأ ىل هيااع_دار ريوضلاو

 مهماسناو مهباسحا ىف مهلضف ن ءزارم-١نسدلا ىف مهاضف هلو ةنارهالغأ اوسانلانيب وهتسىدلاءز .٠ اريمضلا

 اذامال_سالا ف مهرابخ ةءلداملاف مهرارخدر وكل دق نا عمم اقتأ هللا دن مهرك أنا* ىلاهت هلوقا

 «ةحاحلاوذإ» سانلاوأ ب ا_هتالاوأ لضفلا لهأ ضءءةىأالوأ هلجأ ام ليصفتلءافلا «مْمْد# اوهتف
 لغاشتيفإل هب ورخألاوةب ويتدلا نممعأ احا او« جئاو+اوذم_مممونيتحاملاو ذ ممو 9 ةدحاولاىأ'
 رهطالوالاو هامل ار دق ىلع هن نولغشي و مهم لئشفوأ هدعب نهرةجاملاى ذب ةلوْعسم هسفن لعح ىأ 00

 نمنيسغلاو ءايلاحتفب «كسن فو لاغ_دالا نم مهلغش وال لعافتال ىفاثا اوهردامتملان اكن او مهم هلوقأ
 نم مهلغ_ثروختنلا ضءب ىف عوام ىو أاذ_هو ىنزملا لاق موه نايف نيلوغشم مولع ىأ لغشلا
 ه>وعأا ةعومتملا:ريضاملامسنلا ؤ كريم لاقو ها لذشا| فمي درةْعا لاغشالا جاتلافلاق هناللاغُمالا
 ىلعن ها هشدر<ءااهئال تلخشأ ل ةتالو لغاشان افانالفتاغشدقىردو م الاقو لاءشالا نمءايلا 2

 ىلع ةءادرلاقال-طاىج.ةيالف مضااب ةباو رلاتحصناودر لا نمءايلاحتفب هماكسلاه ذهأر قت نأ ىءنناذه
 لاق ن هرفكل ةءاورلا تحول تلق «ةمندر وأ هل لقوأ ة دمه غل هلغشأ سوماقل اب>اصلاق دقودغللا كلت
 مهحكصأ نست ىفو موطن اهفنياوغشمهياعنيلخادلا لح ن اكمل ءوهيلعتلاىص هنأ لدالاو هددرلاب
 مم_هارخأو مها ءندو مهني دف مون ىذلارمالا,مولغشن ىأ ةلرصوموأ هير د صمامو مهحل هدا ىرحأ ىو

 صاخلا| ىلع ماعلا فط علق نموهو مولد ىف سو مزمل اريضلا ىلع فطعبصنلاب ةمالاو ع هلَوق
 هلوقفاملناس 5 ىقنحلالاق ب هنع متل 5سم نمط ام_ممممعالاوأ ةاحالاوأ ةوعدلا ةمأ همالا تناكءاو#
 هضعتو هنعل دب مهنءمستلا ضءب ىف عقوام ىلوأ اذ هوهنعممتا5بموهةمالاو مه كلام نا ىتعن مهل تنام

 ىأ مهنعه ضن ىفو مهكنام نعىأهنعهابا مطاوس ل حأ نم ىنعملاو ةء1ل هت نمنابوصالانابر#< سا
 كسلا

 نم (ايش) لعلا
 هنادغاو مصنا|تاةلعت

 ءرحف هنريس نم تاكو )
 ماهلعحاعفىأ (ةمالا

 لهأ) لمضفت (راثبا)
 معلا نم (ل_فلا
 فرشلاو حال_ىفلاو

 مهرب غىلعمومدقب ىأ

 غالباو هيلعلوخدلا ىف
 فوأ ةماعال هلاوحأ
 اغاكلذلك ة-حاملا
 كاذف مه( هنذاب) ناك
 ىف هنريس نمناك(و)
 هنااضب ا ءز# لا كلذ

 | ع عفت (هونق

 هزجلا كلذ مسقىأ مسق

 نم (مهلضفردقىلع)
 فرشااولعلاو حالصلا
 مهاسحأ نود(نيدلاف)

 ممرك أنا مهماسنأو
 دارملاو مث اع أ هتلادنع
 5 م-#احاحر دق ىلع

 هلوق <« ةاليونيدلا

 لهأنمىأ(م-بمنذ)
 تامسالان موأ لضفلا

 ءاغلاو سانلا نموأ

 الوأ لجأام ليصغتل
 هدحاولا (ةحاحلاوذ)

 نيتحاملاوذ منمو)
 جئاوحلاوذ مهنمو
 ىذيكأ (مجلغاشتيف

 مهدعن نمو هحاملا
 تولغتشدو مه لغتشف
 مه احاحر دق ىل_عهب

 هلوأ مد (مهلغشو)
 هعنأ هلْ د نم هعفو

 ميفصتاعىأ («فعإ)ءابامهاؤسىأ (مهتلثسم) ةيليلعتوأ ل ناب (نم)ةهمالاو موحلصالاعمولغشي لد مهمنعبالا؟نول هَتشن موعدبل



 كول سةيغيكو ساحل ىف هبابعأ عمدكول وهل ىف هتغن رطةيفيكوأ لاعفأ لك اشياسعوأ هيدهوميهذ ءهقشن و هتمسوهتشمدو
 لاجالا قط ىلعلءصغتا|نوكرالف ل .هفتلا ف هركذوانههرك ذ. ل لحنا همفحدةءالو روظالا

 نمدعنأوهنعهلأسألا(ايش) هلاوحأ نعلاؤسا| نم ىأهنم نيسحلا عدد لوأ هنغ هل دام ىأ (هنم) ىلع ىأ ( عد لذ )هلوة ىف ل اد هنال
 . (هلوخد) مسق(أزح) همضرةتساوهيلاأ خل ىأ( هلزتمىلا] ق.ساكرصةلاودملا(ىوآاذاناكل اعف 1ع لسوهيلعتللاىلص هللا لوس ند اع( تلأف)ريذدصلا نع. كناوباسعلا نع باو راتالانعسرنل اور دبذ( نيس ال ] ىلا هنيه
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 هثالث) هلوتد نمز ىأ
 ىأ (هلل ءزح ءازحأ
 هعسوه- مف عرفتسسد

 ءرسو) ركفتلاودسعتلل

 هيث م-هرشأعب (هلهال
 ناكهناانمه-فلأت,و
 ةريسع سانا اذسخأ

 (هسفناحو) لهأ م
 املع دوعنأم هيفل ع

 ىوبندلا ل-مكّشلار
 نعهلصفو ىورخالاو

 شحن هنال كوالاءزملا

 لكل ىلهااودوهمشلا
 سفنلل فن لف ىملا
 لكا ع
 دئاوعلا لجأودئاوفلا

 هر ا ارا
 نإ ءرثج هرييصت ( ساذأ |

 ءارحأ هنالث هلوق ىانال

 الْنيذ_هنمالاكنال
 هسفنوه دحاوئشل ا

 د-اوئ ةلزنعهن' اك

 درفه عدن ىف (دريف

 سان اءزحىأ(كلذ)
 مههيس ىأ (ةصاخلا)
 هصاخلاو مهتطساوو
 نبذلا ل-جرلا ةيارق
 ىل_ع) هب نوصتخي
 ةصاخخلا هريختف (ةماعلا
 ةيشسسسسلا لصوتو هماعأ اتاحا<

 1 ١ 1 دلت لل سلا رطت دك ارسال تعا طاوس سلس 11 هلانم عت اال سة اناا
 لاقوهج رم نم صخأو هفهساجمى هباحتأ نيبةكومل_ملاهقي رطنعو ىأ :ةدجعملالوصالاو ةحعوصلا مننا |
 هانعم هلك_ثىراسالانب !لاقو هداهنلا بحاص» اك دصقملاس هلللايدارملا لاقي نأالامهللاانهْس هذا لثللىنءمالو ها بهذملاو لثملاذ ني -هانعمو هعفز وحي و هتئيهوهتق رطن 0 ةابكب رح ا

 لاق, ك] طلصنامو ةذاونامورسكت و لثملاوهمسشلا لكشل ا سوماقل ابحاصلاقو قدسامهفو سهذم او لثملاحتفلاب و لدلارسكلاب لكشلا ياهلا فواموماكج رْخلاو ل_دملانممءأوهف هلاعفأ لك اشداع
 ة-هوتملاوةسوسحلائثا اةروصو ةلكشتملا هةلت ار ومالا لاك شالا دحاو و ىلكث نمو ىاوه نما ذه

 ىفسل هنال تالد وأتلاهذهىلا عتحا امناو كريملاة تهزملاوةّقب رطلاود_ء-انلاو لكشلاوةلك اشلاو
 ايشهنع هلأ سام ىأ#هنم» هنع هللا ىذر ىلع 1 رم ل ىأ هك عد ذ#» هلوق عم هلك ّ رك ا

 هنمريعض له رهاظلا لاق ثيح حٍراش نم بلاو أ.ثهلاوحأ نعل ىلا نمىأ هنم ني سلا عدب لفوأ
 نايساذهو # لسو هيلع هللا ىل صو ىبنلاهكسن فوجي هللا لو سر كوخ دن عىلأ تل اسف نيسملا لاَ ولي ىلع
 ديدشتب هيأرح» هلخدو# هلزنمىلا 8 عجراذاىأهدمز و < وةز ملا عفن ي ىوآ اذا ناكل اقفل لخدا
 ىأ يهل ةص-ىأ #ًارسءازحأ هثالث 9 هلو خد نامز ىأ#« هلوخد# عزوو مستىأْز مهلا ختذو ىازلا
 نمل كو لاديالا دمد «_.!ءىطعام ناكن ا لكن مضء:لدب وهراهوفو ةوالتو ةالصوةراوط نم هت دامعل
 قلعتب امممطاعفأ نور و مهاوقأ عامومطاوحأ ةفرعمىلا تاغتلا ا ىأ#« هلال أزحو »هلق ناكن ا لك
 اسنالا تانب ةشئاعل لسربناكمنا مص دقو ةاصملاو ةمعادملاو ةمءالم او ةااكملاوةطل ماو ةرشا «ملا نسح
 ةشئاعنعهرب_غو دجأد_:عو برشا وذ عذوم ىلع هه عذوفهذ أءانا نمي رشاذااهئاواوعم يعل
 هنرسكن أ ىسفن تكلمافماعط نم ءانا ل_سوءهيلع هللا ىل ص ىبنال تدهأ ةبفص لدم ماعط ةعناص َتءأزام
 |هترسكوا وتب رمضف هيدي نيب نماهت 1_تاف هباور قوما ءطكما«طوعاناكءانا لاق هتراغك امهللا لوسراب تلم
 ِى :ريثلاناشتدحلا فو مارك اهلحو ءافعلاهقاخ نما هو ؟أتراغلو ب وماعطل اومعللا قتلي ماقف
 أرحو# هال-عأن هىداولا لغ ارسل ىربغلان ا هءاور فو ةريسغلا نعروثباعاهاةعس+1اؤتال

 ضحل هنال لوالاءزلا نعول_صفو ىو رخألاو ىويندلا لممكت)|ناوملعدوءنأم هبق لعسفت وىأ#«هسفنا

 ناكيف ءانغلاد_هيءاقءلاوعجلاءع جه ترمى دوملاومركلابحاصو دوحولابحاولامحدوهشلا
 ىلا سفتلا ظالاءاةس صت#ىلاثااءْر_هلاو ءانثااو عرضتلاماقمللبسانملاءانفلا لاك اصتةلوالاءزملا
 || هلوقل بسانملاليمكتلامهتترنيذلا لمكلاءاءفصألا لاحوهو ل-ك ألا عجلا ماةموهثل امن !ءزملاو
 نيب وهند نيلاخلا ن منيؤرطلاب هطيحملاهفيتملا ةيترملاف ةفي رمشلا هسفنب صتخم ا ىأ يب ءأزحءزح مو
 ىأ دريفه سن ىو «درخإ هلوق ىنءماذ_هوءهيلا نيئعلملا هلع نب دراولا نماصوص+خوامو عىأويسانلا
 ىلعإل ميس ىأ «ةصاخلاب# سانلان يد و هنيد ىذلاءز دا ىأ « كلذ إل او هيل عهتلا ىلص بنل |فرمصيف
 ثود تقولا كلذ فه_لعلخدنه_صاخللان الوالاهلاوقأ هثالث هيف ىرامنالانبالاق درب ىتاعتم# هماعأ |

 ةطساوتةماعأ اىلادئاوغلا لصوب مس .وهملع لنا لص ناكفم ولعلا نم تعمساعةماعلا ري مدر ةّيسوف ةمأع ||
 ىلعدرب ىأ نه ىنءةهيفءامل|ناىناثلاو*ةلدأ نوح رخيواداو رنوم دب دعباسعف هلوقهيلعل دب و ةصاخلا|

 ةماعلا

 هياوعن ىمعلان مال مومعلانمذرخأمةماعااو ىنآلا هلوقدمل ادثرن[ك هعاسل اىلاهدءن ءاح نماذه سانلايدارملاو لضفلا ل هاراثياهل وق
 هم 1 0



 ةيدح عياسلاثيدلا ههدب لاو علي وفدرياراجلا بكري و يللا سيلب و ضرالاب هماعط عّضول و ضرالاب سلحيناكهيذل
 2 ينجو زالاهىبأدلو نم ممتىنب نم لب رىتندحىل هلا نجحرلا دعب ريع عيمج انث عيكوني نايفس انث)
 نال عطةنم ل ف( ةلاهفلأ نبا نع 1 ا/ هللا دمعابأ )مءالا ع رصتلا لرث نهانا ه.ت٠عرخس ىنكن مد لدشال حافبو فمضظ)

 00 فلا م_هدنع لن لتدىت-مهريخأتبيلعل لاق: نأ اولا ف كرهظب ىذلاو ىنالقسعلا ظفاملالاف نيف 59 لا  الا ووب  و و وور يرما ا
 ب رح آىفتد> وفدوادىلأن(ستعجار م مهءاعدت_بافاكتننااوقرفتاذا جات ال ىد هل ث دب رمأ
 0 ع ىلع هل لمع نأ هرمافال راع دف ل_سو هيلع هللا ىلصهءادر ذم-ىذلا ىبنارعالاصقودوه دب دام ثيدحلا

 نع) ب 7 دوق ىلع»و ركممايقلا ىلا غلا مامالا لاقو ها هللا كحراوفرمصنالاةفانيا|تغتلا ٌمهرخآ قواريعشوارعهريعب

 0 ا حالصوأ لءنملضغلا لهأ نه مداقللمايقلاا ذهىو ونلامامالالاقو مارك الا ل. ىلعال ماظعالا ليوس
 ف 5-3 0 مالكعمءالذ لك تعج دقو خي رصْئث هع ىسمنا | ف تيثيلو ثيداحأ «_.ذتءاحدقو ب هه -سم فرشو

 ل و ا د هنع ىلا مامقلا نها ده سدأ ضايع ىذاقلالاقو هنعى مما مهوت انعهيف ترحأوءرحىف هيلعءاملعلا

 1انوك_ونيعلارسسكت «ىلكلانجرلادمعنب هريذهتلاب ريعهباوص « رعنبإل ريغصتلاب# عسيج فىصولاربث5 ىا( مل- 1 سرا ا (رر || تح عيري نا سانا دس» هوا لرطادابةنوخآعو سياج وذو ةباطنوتوشا
 نم هنو دب دشتو هفاك فز ودع ونثوكسف ذب هللا دمعابأ نكي 8ةلاه لأن هل ديم هدد جو ز» ةلاه ىبأ دالوأ نم ىأنوكسااو مضلاب زو ومالألاو اولا تفي يةلاه ىفأ دلو نم ميتىتب نم لج ريتثدج» 100 نركز اذ الاف د 0 ا

 نمادحأ اوكردبّل ناهأو ةسداسل هعمل !نماذههتلاد .عوبأو هبادصأ |ءام دقن مدل .هىبأ نبانال عاطقنا هيف ليق ةلاهىنالنبا نع هناك ابءافتك الاو مسالابعيرمصتلا كرت نم|ريفاملكل ذر ةينكسلا ىمرتس فك

 .حيرك ١ لاك لإ هوخأواثت د_رمشعةثالث سو هسملع هللا ىل_صدتلا لو بروج نع ىو ر #« ىلع نين سحلا نع# ةبارصلا

 10 جا ىأ «ىلاختلأس لن حلا ىأ «ل اق إو موضعي هلاق اذكث نداحأ ةمناسم و هماع هللا ىلص هنع ىو ر ني ملا
 واءاقلا : ا فاصولا سوماقلا فو ف دولاريثكىأ 4افاموإ د:هىأ « ناكوذل هب نبد_:هطاومأ نمهمأاخأ
 0 اهنءارداصاؤصوىأ هي ملسو «لعهتلا ىصر»ب ىنل اه فر م هللا لوسر ةءا-نع# ها. فصولابفراعلا

 يار. ..اوإ | لوسلا نيب تاتضرتعماما ها اهتم ىل فص نأ ى-متشاان أو زط لمح لا هذهواينءاناحافاصورب د قتلاذا |
 هيئاثلاولوععملا نم 2 6 7 ا ا . , (|| ناتلخادتموأ ناتفدارتهناتيلاحوأ لو.قلابهنع تاتي ىت- هبوربامل طم_هلاو قوثولا لاكنابسا باو او أ

 هفسد امل ةفرعملاو

 نأىهتشأ انأو) اهنم

 ناناه( أ.ثاونم لفصد

 نات_ضرتعمناتلجلا
 باوملاو لاول اند

 ناك )لاغؤ لعافلا نم 7 0 |ن عفو الاوأ لو «غملاوأ ل عافا انع [
 ل'التيامضغمامخن لو ىلا”التبإل ةماذضلا همدج ف هتةلخ نكت ملناو نو.هلاور ودصلا فاماظءماهظعىأ هبابنلا فو هتافص ف | هلعطا وستتم لوسر || نيس ما تاذقابو عا ةيسا دة انوا دس خام مو اا
 ةلمل .ةلاا'الث) ءرون لاذو فرءاكع «« هلرطب تي دم رت دفإل هر ووطظةباغوم روث هبات تقو ىأ «رديلاةليل» رمقلا| نامقرهلفبىأ(دهسو || راع يتلط وعسنل البجا رسل يزال ليهو

 7 1 1 7 وهفاوتعك دب دشت تيثولو هموق ىدومرا:تاودح ىلع ل ءفلالاصداو ضان عزم, همصنف هذعىأ# ني سلال را سووا |إ ترة هروطالاورج نياءرك هيلا ذهىأ يامتتكف نجلا لات تايلكنم هيلع مؤلم

 زار : ) م ةيلحي لعلا لي_هخ قهدح وهداهت-ارامتالليقةدي دعةلءاقو أدب دم دمىأ «انامز #9 ىلاثلا لوعفملا
 قاحلاب اب باّكلا اع نيسحلاىأ#« هلأ فا هلاخ دنع نماهنءلائسلاىلاىأ « هما |ىتةمسدقهن دج وففتادح خلل

 و هياحا هده" | ها نيسملا نعوار هيفنسملانالرغادالا نع رباكالاةباور لمين ما هاو لاوس قو و هدهئك 2 ا 0 9 ىلأ نب ىلعىأ «ءابالأسد قل ىنعملا ذه لي_ص# ىف ىلءادئاز نسما ىأ « هتدح و واط هنعىأ م هتلأس
 00 ىأ# هلخدم نعال نسل هك, ملا مهيب امنأ عمي دحلا مولع فر رةموهاكنارقالاةباوز نم هنأ باوصلاو
 ارظتنموأ دانسارصقاب هفرعيفدته نمنيسحلا هطعتمأ ىأهدحهيلح لع |لمص ىف هدابتحا ( يل  ليامش - 18) ريشملى أ ا ىفهلوأ خفب « هلك شوإ) هتبد جراخهراوطأ نعىأ « هج رم نوف هتبب لخاد هنوك ل احدكو لس قي رط
 لش دير عفن هيفام خلءتريخات ناب ماصعلا هر و ايقاقتا مك-١|كلذناكوأ غلبأ ةيلطل ادوب غيلمتلاناق يسم كلذ نعهلأ نأ
 تغب رط ن حى أ ةلؤأرسسكب (هلك-ذ) نع(و) هجورح ن مز وهلوخد نمزىأ امرذامز نعوأ ام يف هلاحنعوأ هتدب هجو رخو هلوخدىأ ( هح رخو هلخدم) فمك ( نع) هوو هللا ءركىعوهر نأ هذ ىف (هابأ لأس دق هندحو و) هلا ةفاومنيسملا طدضول دبش تمحهطمض لاكوهقوثو :د-ث ىلع ل ءل دهمق (هنعتل أساع«_:لأسف)اهتع لاوس ىلا ىأ ( هيلا ىنةمسدق هندح وفهنثدحم) روظدالر ومألا كلت
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 اس

 هو قعمايقلا ىضتقتةليضفلان عةئشان تناك اذاة لان ا هل داحو هل هأ نم عفدئملاكشالا ناالدرلا
 لعأ ىلاءتهتلاو<.حاص نمرثك [هسرف بدق ناسنالان اف ةيصسأ | ىضتقم ىلع ةرعيمطلاة.حلاالةماركلا
 ةباصصلا لوقو ةنسلا لصأ ىف فور عمريغفراعتملا مايقل ان اة دارا ثي دما اذه سنأ داربأ نمرهاظلا م
 يك مل-و هيلع هللا ىلص هلو هوقءالو ضعمل ممضعب نومو ب اوناكممناهاذعم سدلونب رخأت ا ضءبهمض-انأو

 كلذ ضراءبالو هلوة فرخ نبا برغأو ضعبل معضعب مجاعالا موقب اك اوموقتاللاق مالسلا هيلع هنأف مهوب
 هل [ةباصال راجح ىلعءاحا ا سوالا دم_سذاعم نب دعس أ كد مست اوموقراصتاال مو هيلعهتلا لص هلوق

 مهرمأو هل أو هيلع مثلا ىلصد اط ءافريغال ىحا د هنالدعب هنو مهزمناكق دنختا ةعقو ىف موعدي
 1 فال هل ءفي

 هنال هيلعدرب هئيعُت دحلان |هتبارغه-وو ها اعضاون هكر نوه سقنل ىح هنا سو همل عفللا ىلصهلمومادق

 مهمعب تاك لد هنةموق ضخ اأ ميظعتلا مايقدار أوف لزغتل | ىلعو مهني اسوفاقراعتم نكي مل مايةلانا ىلعلدب

 الواضي رماحور من اكهنوك-ل هراج نع لزني ىحهةناعاوه هنمهرمأ ىذا مارا ان دارملان! ب اوصل اف مهريغو

 كديستن :واعم ل>الاو موقري د_ةتلافةلءللاريثكى أتم اللا زالىلان ىدعأ ىعمااذهدارأولممضعبلاقام ةعقات

 لوقامأو كدي_.لاوموةلاقلريقوتلا هيدي رأول ع مضعيلاق ىح مك د._.ىلااوموةتاناو رلا ن هريثك ىف هنا عم
 هناثيدح هتادصوأ حالصوأ و بسنوحمن ِهِإي_ضفهنمداق لكلا مامقل| بدن نما: ءهذمدب د ورح نا

ةدنيح ماحب ىدعاو هيل عمدقال لهج ىبأ نب ةمركعا ماق ٍلسو هيلعدتلا لص
 مزعالامهفعضو هيلع ل 

 -3 اعاجا ل. اقافتالاعالا لئ اضف فه لمعي فءءضأ !ثيدحلان الهمم هونااف الخا:هامرملالدتسالا

 لدتسالن كلل ةنسااو باكا ىف ةفو رعملا لاسعالا لئاضف ىف هن لمن فهما انالعوذدؤ ىوونلاهلاق

 | قد رظب ىو رملاناعمهيفن كاع جراخوهفرخ 1 كح هل مداقلا نا ىلع ةيدكسملاة]_صخلنا تايثأ ىلع ب
 ٠ ولو ىل عسوأ الار ور لاو لرحتوأ ىلماقالا ل_سو هيلع هللا ىل_صهتلالوسر ىلع تل دامىدع نع ف عضل

 ْ ىأرف همس> ىلع ىط ىددم_سىدعن اكذقولاحلا هرض:ةبثرحصخرتلا ىلع له_<ناهيفهح ولافتدث

 5 ىلع له<عنأدعسالو هسأب رلا همضتةتام بس > ىلع هيل |ال.ههمناح نم فرعاسإ مال_ بالا ىلع كلي هفماأ

 شا نم مدقاملاضد أبل ط ىبأ نب رف عمل ماقدقومودقلا مامق
 ُ نيباهففراءتملاماقلا ف مالكلااتاوة

 ىوملبلا نمراصهنكل هوركم هناف ماظعالاوءابرالال مارك الادر ل ماركا !ءانعل هيك ااغامامقلا نأ عممانألا
 ناباماظءاربخال عوكر لاو ةموحنيد و هند قرغيولاقم مااقنل ا« لع لتتاملااف] لاء دكرتول ثيح ةماعلا
 نأشوهاكلثعلا د رطدماسةلانا هءذو ها مايقلادروصفال_عهدامعالا اهتم عوكر لاو ةروص

 اال ارانلا نمددعتم أو يتمافاما.ق لاحرلا هل لثة؛تابحأ نم مل و< اعدتلا ىل_ددلوتل مارح نامزلااذ_هرباك أ
 ضعءمايقةهارك هن جامبرقأث ندحلااذهىوونلالاق ةبواعم نعىذمرتااودوادوأو د_جأهاور

 اذاهنتفلا مملع فاح هنااهد_-أ ني-ه> ون مكالذزار-ءامعل ارثك أدنعراتلا نكدل ضءءا نياسملا

 رب رقتلا اذه لوقأ ضءءل مهضعب مادقدركب لو فور طتاللاق 5 ىنءملا| ذ_طهل مهمايقد ةهيظعت فاوطرفأ

 تباثنبدي زو متاح نب ىدعوهم ءلثماضدأ ممضءءاود ماق د3 هناف هلو ميالورب رحت همف ل-ةن ىلا جات

 ناك مايل اذهن|تفرءدتت لق ههرمأو هرقأ لد ه.لعرك_:. لذ هتريضح هريغملا ماقو بل ؛ط أ نب رفعح و

 ا ةدابز لهحالءافصلاو دولا لاكو سن الا نم هبات نيب وهندب ناكمنأ :هرناثو لاق مالكا | هيف سلو مداقنل

 نملوقأ مايقلاىلاجتحيملهلاملاهذ_ميراصناسنالا ضرق ناو دوصةممامقلا ف نكي لف مايقل ايمارك الا
 لا<فصت.لو مايقلادارأ نمو مارك الادب زاماسقلا هل مني نكل مايقل ىلا تحيل ةلاحلاهذ_ممفصتا
 ءايضلاهباهنو ءافصلاهباغمط ناكمهنيداعف مهنعدتلا ىذراضدأ باتتالا م مايقل اهل ءرك ثا ىج نيف ماركسلا

 اعثيدحلا ادهلكش نكل د اريم لاقو فراعتملاما.ةلا ضعمأ ممطعب نوموقي ارثاك امم ما ىلع ل در

 دقءارن ى-امايقانق ماقاذاف امثدحت لو هرلعهتلا ىل_ص ىبنلا ناك لاقةرب ره ىلأ ث ب دح نمدو ادونأ هد رحأ

 سداوم_هائشأ اا وهج وتل غارفلاةرو ريض ناكم_جمايقناب لاك-.ثالا اذه نعممضعب باحأو لد

 ل ددقرهوالااما.ةاووتس نق أتيالف كاذذااعساو نك, مل داو ده-أ] ىف هاب ناكمتدب نالو مظعتلل |

 . لآ



 هياعشا ىلصةتلا لور نم مولا بأ صنع نكي ل لاق سنأ نع درج نعةمل“نب داس انأ نافع انأ نجح رلاد.ع نب شاد.ع انث) ْ
 سس ربأ ض هرعتو قطسأل هن اذيالءابأ :د..ءوبأ لتقىت> مهءانبأو مهءابآ هعما ولتاقو رعاينآلالاةف ىمذن نمىتحلات ُم ةعاضشتل ١ لفن نم ىت>لاقف ىسفن نمالا ئث لكن م ىلابحأ ثنأ هللالو راب رعلات ىدلالنلا نم مهادهوراذلا نم مهم قنأ هنال( لو |

 ةيمحالان أب ماصعلا اك ثتسادقماقملاا ذهى اذ وبلالدتسالان ا ٌمموقلابتك ىف ني.موهام كلذريغىلاردب مون نجلا دمعه دلو لتقل
 لافلا دلولان اموءلطاهءحرصبي ىذلا نابحراشلا درو مظءابسحأ لادب ىت.ن فدل موةيالوب ألا ىلا بح دلولانال مالا ىضتتقنال
 ثيدحلاو مدتا!ىفسانلا ىقفتادقو لما عم سفانم مالك اذهىفلوذأو ها همف مدوأم ىلع ىئمملا هلاكشا ل-ط.ةلاقس ألا هلموقي
 امأوماسءلاملاكصنمل»ا ذه هنمأو ردسو هك سانلاهلل_ذالءابآلا ضع نمكلذمقو ولو مافعناو هدلولئلاولاما.ق ناجوتسأ ىلع
 ةقفشة م نوكةراتو ماظعاولالجاةبحنوكتةرات همحملا نا لاقي نأ حدقني ىدلاوهمذ مالكلا سدلف ثا سريغو أ اعرمشاغثاسمامقلانوكك

 وأةلوصو من رد ص هريغافة ناس ( نم نولبعبا ل هلاوموق: ل هوأراذااوناكو سنأ لاق )كوالا ةبحمافوهاغا سنا مالكو وئحوةحرو
 م-يلعةنيعتلا قوة -ضعبل اطاقسأو مهبلع ةقذشو م_طاعضاوا لعكهركردهموهوهتهارك هذ ومايقلا(كلذل ءتيهارك ) ةفوصوم
 ذاع نب دم - ىنعب مدس ىلا 1 اوموقنبرحاوملان مو ى,خءرضح ناوأ ةصاخرا هذالا] هلوق هيفانبالو موت دارا ىلع هتدارااو راتخاو ظ

 نع بر اسس |هاعجا مهللا لوي وهو ة.ئالو هذيغيطقهتتءاوصقءارج د قان ىلع تافرعب غقاو مسو هياعهللا ىله هللا وسر ءاحال سوألا دي. ا ني و ا عنف مكيواع

 وع قد و درفت نازي ا ىف ىهذلا لاق /_وءيلعهللا لصدتلا لوسراذهنولوقي سانلاو ةمع* الو ءامهالو ءابرريغنح
 ا ةكمالراو هؤيطقه_لع هلوقفه_ءاءريوذناقايسلااذ_هنممهفيو ها لوو ربشب ني ديعو كلا دءعن ادن

 : اذه نم ىفأ. تاماضدأ هد دو معلا اذه ىف هل ب يصنال نم ضعب«مون اك لوسرلا ىلاال ل-رلا ىلا عمار
 دبزنب ةماسأثيد_>نمىراعاادنع عقوو ل-ر ىلعافط ءردلاب:ةيطقو ثر ل>ر ىلع ظفلب باءلا
 ةخااثل !ىلع ىبالقسءا١لاق ةفيطق هيلع باك |١دلعراج ىلعةدانع ندوسداع ..وه.لع هلا ىلص ىنلانأ

 قوفبك ارلاو فاك الا قوذةفيطةلاو راملا لع فاك الانا لصاحلاوىوالا نمل دب ىهوةيناثلا نمل
 ىأ سنأ نعدرج نعةلسنيداج ارم [نافعانربخأ نبرلادمعنبهتلاد.عا:ة ل ها ةفيطقلا

 لور نمإإ ةبامصأاىلاىأ م« مهلا ةيب ودمر 1 ىأ«بحأ صدم نك,للاقإو ةطسنىفاك كلامْبا|
 رهاخا مادقلايرمالا 2 نيةيضتقلاةيسعالاكلن عممجاناملاءصأ بنار سنى« لالا

 انيلوم 5- سال اله هلأ «اوموة ل »ال_.ةمىأ 4 هوأر د او ةدسفرلاةداقإ اىلع مارقلا مو هب زاب مظعتلاو
 3 : : م-هدنعرق:دملا مول ءملارعالا لحال ىأهي ردصملا هزي ر2ى ىنملاد_هبأو ةفوصومو ةلوصومام « نواعب

 هنضقانهرهاطامدرو ممن ةجرو مطاعضاو مايقللىأ « كاذلإ» لعكهركرد_صموهو هتهارك نم هس ىفوا1نايب هي هتيهازكن م»

 هسفن ةريرهف أن ع [| نال لكشماذ_هّسحأ هلوق ىف ل يق «ةلن سو هعضاوت لايك مهل عل مهتدارا ىلع هتدارأأو راد اف مولع
 هذعهحرخأام وهو ناك داولان اف هقالط | ىلع سل اذهنأب در وهلموعيالودلاولا لا ب>أداولان المال | ىضتةثالةدمحالا
 نا لخدملاف قبلا مهوىلءىنملا هلاكش الطف لئاقلاا ذه هم مذاكه نحر صام هل مايقلا ب الل ن سهل مايقل ا ىض ئةم هل

 اناناكرلزسوهناع للاحتحل . : . د : هللاىل شا لوسز || ىو رطرورك ذام باو+لاو دراو هلاكش انا ق.قلاو ها مايقلا ىضَمْمتنيدلاث يح نهةدمحالان ألو هيف
 اع لسو هءاعمشا لسنا لو سرت اك ةرب رهوبأ لاق ناق ثد_< هابأ ءممفاله نب د#< نعرس اموبأ هاو رو لاق هلا:ةاتم لد نأ دارأ
 قب نمهواراذا اناكم-هنا قءذوتلا ف لاقءدةو هأ هحاو زأ توم ض»ب لد دقءارنىداماءفانمهذ ماقاذاف اند كفرصسملا فانعم
 ه_.ذواوماق فرصنااذاواوماقالو أ موملع مدقاذا هناوأ اوموقدل ساحل اىلاهدوءوهما.قر رك_تاذا هناوأ هلاوموقب لم هو دصاقريغارام

 ةمركما لو هيلع هللا لص ماقد قوام اظعاوامارك ١فر ناو لفل ل هال ءايغلا بدن ن مىووذلا ىبفالابه ذمررحم هيلع ل لباد
 ْ قام لم_هب نيغيعضان اكن اواسجونب ربخ ىف كل ذءاج امسح هءلع لدا. اك متاح ىبأ نب ىدعل موة:ناكو هيلع مدقال لهج فأنا
 هم.ظعت فاوطرفأ اذاةنتفلام يلع فاغهناباملاث ب دحن عب اولا ف ىووذلا لاق مهوكلذلامبلالدتسالا طوقس معزف لئاضفلا
 روك دذملاط .رشلا, ماعلا ناىووذلل نعهلة:دعبا ماش هنوكع مما صعلا نا هزم ب هش اسمو ضعمأ ممضعن مايق» 5 م اوثاذلمهمامقهرك_ف
 ىنلاز وحمل لف دوصلاو ع 57 رلاو مايقلا تاميظعن ثالثل هعماح:ال_سلالوةن نو هأوةءكل ذبقع ئثى منا ىف صب ل هناوهئس
 ةيلقعلا تالا ةحالا هلع تبلغ هر رقو ه-.هذمرضعساف يكرظنام مايقلاهرك د>أ مارك ال دودسلاو عوكرلالسو هيلع هللا ىلص
 تناك امهللاوالل اعف مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر رك ذهنا نسا ان ءدجأج رخأ 4 ةةن8ل د>أ هرلع هقفاونالوهةباطدالامكديأف

 لعب هنومهنمناكمومس

 هافرزرمغ!ق>اددهنال

 هللا ىل_.ص هل مهمايقو
 ةحطلا ىح ملوهيلع

 تاوأ اعضاول هكرتق

 لسوميلعمتلا ىلص هللا أ قل نأدارأ نماز راب ناكهنكءلو اهبهيلع حاربال اوتافحلابه لع ىدبالو باس هن ودم اةئالو باودالا ةنود قاعد



 | د ين اووخا 9 م

 ا وام مرح ىقفحني لا ذارجتوأ ابر ن ءولجال مطلامثاك ناو ةمدلا لهأةلماعملاو بور غ لابه دق اكمل اناك ناورمضلا ف
 .انتاكاو دحتلو 1س لع مكن او هنا“ هلرةذاو مهم دبأ ىفام ىل مك الهأ تو.ثب حلاو مهدنءب رالاتةل [نهرزاودو هنيعهيلع

 ىذلا موكل اواهيلع هتردق عمايندلا نم للقتل او دهزلا نم هيلعناك ام هيذوهب كورتم هباطخليادناو ثت دما ب نيدمهضو قم ندرف
 هنيدي هةلعم ن هوما سفنربخ دارملا ناو اذ ىلء< م نهريماهحاو رأو لآ هلي ضذو هعرد ندر ىلا جاة-اىح راخدالا مدعم اهاملا

 دوادوبأانأ نال. غنبدو#انث) سنأثيدحاضدأ سماحللا ثي دحلا * ءافولا هنم لصحتام نيدلا بحاصدنع كرنب لن مهنع ىذقي ىد
 هنعو ءاطع ونسملانعهلىدع_لاوهقددصك ) ميدص نب عمن رلانعنامضسنع) 5 دياعةةةةفوكلاب رك همست (ىرفحلا

 0 مس سم سس سجن ىلءوىز_ننأ
 م-هدقتعم دافي رابتعالامدعو همن لماعتملاني_عم رحت ىةهنلاعفرافكملاةلءاعم زاوجْسيدملا فو أ لوز دياعءازغناك دعجلا
 قوذ_ص هعرز وأ

 هلجرخ ىف اسنلا هفعضو

 هئران ىف ىراغلا
 دب زب نع) ىلاسنااو

 نب سنأن ع نابأنبا
 هللا لوسرج لاقكلام

 ىلع مو هيلع هللا ىله

 ىلعاك ارىأ (ل--ر

 ىأ(ثر) حتفلاب لحر

 لس راو ىاخ لاب
 جرعسل اك لمعلا
 ىأ( «يلعو ) سرغلل

 لدرلا ىلءوأ هللا لو سر

 هلوقىلاثلا نيدو

 رخآىلآلا ثيدحلا ىف

 ىرئاك هفيطقو بابلا
 مسهأ رد ةعب رأ [اهنع

 ا (ةفيطق (

 ةعب رأ ىواسال) ل

 اهنمعلسالىأ (مهارد
 هنالكلذو مداردةعبرأ

 نطاوم مسافعأ ىف
 ةلاح جملا ذاعضاوتلا
 جورخو عالقاودرح
 ىلا ارفسن طاوملان ع
 هيفامىلا ىرتالأ هللا

 هيفو ٠ تهدأ نولاك !ه ىلاعت هلوقل ىنهد مارح هلامرثك أ نمل ماعمز او جهنم طبنتساو مهيباسعف مهتاماعمو
 مهيد ىف ةمذلا لهالل تو. هيفواب رح نك, ملامرفاك-لانم كل ذريغو هنراحاوه:درو جالسا عيب زاوج

 لاةةااواين دلا ف دهزلاو عضاوتلا نه لو هياعدتلا ىلصىبنلاه.اعناك امهبفو ل ماا نّملاب ءارشاازاوج و
 ةعامقلاو شرعلا ىض ىلعربصلاو هعرد نهر ىحراخدالا مدعيا هب ىىذذأ ىذلا مركل اواو يلع هنر دق عما ميف
 .وهءلعهلبا ىل د هلو دعفةمك_حلاوءامعلا لا كلذ ىلع هعمثو ريصن ثي>ه -اوزأو هل آله: ذطقو رهسلاب

 نع لاف ماعط كاذذامهدنع نك, مهنالوأزاوملا نامل اما دوويل ا ةلما ءم ىلا ةباصعل اريسا ممل ءاعم نع

 ددةيناكنم كلذ ىلععاطب لهلءاو مهباعىءيضتل درب لذاضوعوأ ان هنمنوذخأبالمونأ ىشتوأ مهتجاح
 ةنمدتنءافأ اوةلههلملا حافي هى :رذملادوا دوبأ :ةدح نال مغ نب دو اذ دح ظارسسو منك, ل نم هيلع علطاوأ

 نبسنأ نع# هم دع وف رمملاب هك نابأ نب دبزب نع ميد نب عسب رلازن ءنايف نع دف وكلاب عضوملا

 دب د_ثوءأر تشب ثري لجستتىلءاك ارىأ#« ل-ر ىلع مل-سر هيلع هللا لصنلا لوسر حلاق كلام

 ىننحلا«_موناك ل_ىوءلءهتلاىلهلوسرلا ىلعال ل-رلا ىلنالااو ىأ# هملعو لاب قاضى أ هثلثم
 ىأ ةفيطتل اب هوهو لدن هلءاسكىأ 4 ةغيطق ل ريخالا ىلع -ارشا| ضءب رصتقا [كىفاثل |مدقوا هوو
 م-هاردةعب رأ ا رادقم عامبالىأ «ىواستالإل اهماع هه ريغ نمىد بلان مول سرملا فرط طورخلا

 لقثاةنسلالا ىلعربتثااعوهوءايلاب هه نىفو زن ىهلاب (هيفءابرالاإل ىحىأ : هلعحامهللا لاتف
 زذملا هل ةناف ةع.سلا نمةزج هياع فقروةرمشعا !|ن هرف هدأ أرق هوا هلم قامو رسكإ ىلو الا تففشت نيتزههلا

 ىلع ةأب ارم مهأبار وذ آرم مهمئارب سانل |تالف ىآ ارق, لاق ىيمااناعمأطخأطخعارل ابءابرو بر ملا نم
 نهىأ هب هللاىآ ارىآ ار نمُس.دملا فو طقفءاملاننوك» اغابلقلا ىلعءا رلان اك ثالو ها ىنءعبلقلا

 ش ةمهم كلذ لءفلاقي يمنوكسف نيس مضب < ة. سالو ةمايقلا موب ءابرهتلار مش سان اءارب ىكسلالع لع
 هتموةباهنلا فواع. متر هش مع هلله نمىأ هدتلا عمن عمم نم ثب داو هوحدعو سانلاه.يسل ىأ

 ةئالال صأراش عاب نارباغتهامهما قرتعلاو هأ هور وسا.:لاهموسل ىأ ءانر وةمءم هل ءفاعا ثيدمحلا

 لأ هللاء_-ول نكدملامام-هيداراناث يح[ .ىلغت رخآلا ىلءاهدحأ قاد ناك ناو قاَةتثالاٌ تح نم
 : ءايرلا قرطتبال ذا لو هيل ءدتلا ىلص هعضاوت مظءنمادهو هناص- هاعن ءا نر كصالا مدعو هتاضرعءاغتدأو

 || فعض ثيدحلا اذ هدانساىف ىنالقعل لاق ةيذ ملا سد الااوةسيملا بكارملا ىلع جنللالاةعمسلاو
 ١ دب زد وربك انهدل فيه هنأف عدص نب عب رلا ل _>ال هذه_دذو كريملاق اضنأنا.ح نبا هحرخأو

 نبهللام.عنعءريش,نب د. سنعاض: أف يعض دهاش هلو ثيدحلا ركشم كو رتماضدأ نابأ سا
 ناكني -ىا:يعترمم»أ لاق ىلام_ضلا ةهادق نب رمثينعم_ملاوم نهنعلا ل دأ نه لج رفاكلا

0 

 0-0 هكا
 لوسر نءماقملا اذه عضاوتلاناكنف قمقملا ف ةواارك ذتلوهتلا ىلا نيزاغلاباهميشت سدالملا نم سفن مارحا هازع هو مارح الا نم
 - ةممسلاوسانلاهاريل لمي ناكموم ذم ضرغل لل ءان رلا( ةءعسالو همقءأم رال) ا هر. سكوعاحلاج تغب ( < هلهجا موالا لاقف) نا

 . هدعنلاكممةمهتلاوءان رلانعذوعتب وىلاعت هللا ىنأ حرمت: ىنءدموم ول 3 ىف ههاح مظ دو مركمذ هءاروهشمريصد و سا.نلا معسل لمت
 ” سالئاوةسفنلا بك رم ىلع حنْلالاةمعسلا قرطتتالذاهمضاوق مافع نما ذهوداحآلا نمد -اوكهسفنا اة الل ذنو ءثختا مهن
 ىدهأ رسوءيلعتلاىلمهنأ عماذه هئاماءلاوسازهاننامز فاوسالهوركموهامم "الذريغىلاةضضفملاراوك الاوةريخا ةيشغالاوةرحاقلا
 ةانمعالث هسف ىطعأ اربع هل ىدهأ اعف ىدهأ هنعىلاعتهتنا ىذر رغم م*و ددأ نعم تدالام هناتأل ىدهأو هندي تامة هده ف

 ذأ ثيدحاضدأسداسا|ثردحلا 6« ىيعضدهاشهلو فالط_ىقلالاق فيعضاذ_ه ظفاملا لات «هبينتإل اهو.قىلانرانبد
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 نا اءأو ررم»ث ن.هاعا نإ“ الث و دنع ىطسا |اههر وااو يفاشأأ» ارراكئبوالاة مصار أ مهشلاوبأره(ىدوهيدنء) ١

 رباح ن عده.« نباىور نك هده اهكتءاركابأناذب ومتلاةيضقالا ف عالطا |نياركذو(تامىت-) اهصلخىأ(اكشامدجو انف) ىلوأ دعابالانمضرةلاناه.فو ىرخأ ىتااورانرسك 0 يس سو 1
 لاقىل> أ ىلا ناكءارسش اناىراذهلا فو ىلع ىلا اه! سواوكتفار كابأنا هوهارزباىور و هنويد ىذ ةايلعناو هتادع ىضةركرانأ نا :

 ىلع هونهرل هاعتأ بأم ملأس ول هنالعضاوت !ةياقهيفنابدربو حراش ١١ لاق عضاوتلانايملالث يدا مائلة اها هركذ ماصعلا

 ضارتءالام>ن كدت نا دو دا عضاوتلاةيات ىلع لد كلذ لاي همس هزنمزاىلع ىدورلا لاسر مه او س لرئاذاف كلذ ن مرتك

 ل تامىت-اهكفامدحو اف هلوقل» اهرسايهسقل اماصعلا ملاك ىفه ءااراشاا سداذامالاكس !ك.كرقهقو راصىت>مامالا اذه نه
 لديافامضارن ىدوهلا 26 ندرلاناكناوْئذ ف عضاو :ل| نم سل كل ذناد-و مدعناكشالوةل+ل هذ دهرك ذ ةءدلوق هنع فش

 ئدف عضار :ل !لمسقنم ىدوبلا ند ه+نهرلاو وأ ءارمشلا نس 0 وقد نأ ل؛ ءاعأ لد هللابالا وقال درلا ماع بترو هصقا |يةل لا ةظدل راشلا

 ىجرلادبعلثمردقلاك الذىلا موس هتجاح ىلععلطاو هنأف هش ثن ادي هو ةههل اولا ءو سن لا فرش لاك ىلع لدي اًغاكلذ نإ
 تيل كو دءابالا نم ض رتل نأ ىلاءام هيذو هتبكمعماو سوالان م مصدلاور اود < ىدوبمدنعال سوماقلا فهركذ 0س ضل صصص ص سس ١

 | مالمهارمأ مان دسم « تمحو عدا رماح: ايشىأ ف اكلاديدشتوءافل امضي «اهكشبامد واف كوأ
 ازكفك رم مامتال ةصقلاهدهرك ذل ةرك اشأ اىنعلان ٠ ل_ذأرباصلاريقفا اناىلاءاءاهيفوىلا هت هللا نمهملط

 اول :رهر ىف هاحصأ «سايملأسول ملسو هيلعمتبا ىلصهنالعضاوتلا هباغاويفذابدر وعض اوتلانا ملال تي دحلا
 هتداحاوط عول لد هعرد ذيب لانو مخل سلرتاذا ةىدح الام هناضرم قءاطعلان م مهناك 1 كلذ نمرثك | ىلعافو:هراهعرد ا
 تدارال !نميفولأىلا ترم قو م رام دوما لعل كة فىدو برئ هلأ يا, فيرشا* .فنمناب لام لو '

 اووستأو هيلا اهوزهم .هذلا .كل!ضرع عمام دلا نع ضرعأو ىةعلار اتخاهنا ثيحدوربلا ىلع هلا نههيذام عم هنأشه فرو

 ةنملااوأراو اوقف هيلع مهنع هناس ريخأ ث يح «انس> اضرقهتلا ضرقب ىذل اذ نم« كاعت هلو ىف مها ةمىلعادر ركوملا دنع نم
 هتك لومق ق مولع عمطلان مهنءاربب راعسمالا ن نه هيفام عمو « ءاضغأ نو ريقفشان ا ااا * هلوقب
 تكف ا : فم ثيحوظعالامامالاهع. :اذإو ضر غلا نمو ادأ ىذلا ض رقلا ن عزمت ىى نيم“ !نمرحالا بلطو
 مأدقو كاذصعاا ىلص هلو ةءدار ١1ناىلعل | ءادهرفو ذهاب رو هذ ةعف: مرح ض رق لك نماهزنت نيد هيلع هن اكن مرادح لظىف

 وياءاخ [ةقد_ملابامو نباهءكتورورشمثب د>وهو «ذعىذت ىت> هني دي ةقلعم ن مرا سفنةرب , ره ىأ ث ي دح ىف لسو هيلعمهللا
 رهو هلام عسيمج ر ىلص هلوق كلذ ىف امن .الو رح نب اهلاقام هنعذ دناةءافولا هب ل صام سدلا بحاص دذع كرتر ل نمهريغو نابح
 قيعت وم ا ىلعءايدنالاريغىف هنال هند هنع ىذقي ىد م ركسلا| هماقم نعةسومك ىأ هن رم ن مولا سفن و هيلعفللا

 لا اة لاسة*ادرجع تبث يل صيصخقلانارلعت ثنأو هأ اعاجا لمق بلا طب ملالاو ةيصعانادتسسا نوف هل نا
 1 تل نيخ ناكتدسا ره اذكو تبل ةقالطالا ىلءةملاطملامدعامأو مكملا موعل_صالاذا لال دّمسازارباريغ نم

 امكان كار هّللاوص تلا دعس اهكتناركباب انأن إد 4 , ودنلاةمضقالا فرك ذها ثلريم لاق هددصد نحنامج جراستا

 مهارنقأ هركذ لو 5 ركيابأ نال رم يبئلا عمدت هو هانز طنا ىوزو ةودووت كارا ن.ىلءناو ريل

 نو رع سلا كل .

 لئانلاو لئاطل اولا اضخالا مهلكوأم 37 ل1 نت عوي سل

 مهدح أعاطب فءكف كولا أع دفعمياالسيالا كاي لايك اسالي ةامةركف ممطأو ريعي فل أ هباحتأ نمةعب رأ ىل اطعأدتؤ

 ىدوهللان هن هزلاوءارشلابيساغاو عضاوتلا نم مه مُهاَو مس ةلرت نا كلذ عم لاقي ف يكو كل ذل مايقل بردامتالو هحامتحاو هل اع عوج ىلع

 ىلءعريكستا اد دشتو راكت -الا٠ ْنَعَد منا كلذ نولعف» نوم سان تلو هنو عدي و ماعطل انورخدماؤن اك هرمصع ف دورملا نا ةمدتق نبا هرك ذام

 , قفلكتو راسلالاحطاسن كم طسن اوهدلوو لهأ نعىت> >- ىرضأ | نمل ضرع 000 هسفن تفرش اذانا الان أ دهعدتولاق هيلعاف

 لضاف ماعط كانه نك :لوأزاو كلانا ,هباوعلا نود دنع نهرو ىدووملا لماعامتاىبطلالاقو هأ د.عبلاوبن رقلانمضارقتسالا
 ندرزاوحهفوىل رعلانالاق هأ كاذل ىدوبيلا ىلا لدعف نما هنو.ضاقترالو هنهر و ذناالةياصصل (نالوأ «دنعالا رحاب نأ

 صضرامت اذاهنالهلاا نع عافدلاو هضم هألهب اجلا او داهملا اهيل اةحاملا ىلع كلذ مدقتو ماعطا | ىلا ةحا ملا دن عد اهملا دل ىف برملاةل 1

 اهقرغفىصخح الاملاومالا ن مارخ [ه. اءستفدةفارارطضاالارابتخا هشدع قيض ىلع ليل دهيفومهأت وقل اىلا ةجاملاو مهالا مدق نارعأ

 ىتحندلابن هرلازاوبو ثنا انعارمشلازاوج هيفو ىبيطل لاق ةماتل ادجاملاو قيضلاو رقغلارم ىلعهتدب لهأو وهربصوالئاسدرب لذاهاك (

5 
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 .”الافشتأهلر ساو كلمالد. ءاانالةالصألءاد: !اةوعدلا ىنممءاغشلاا رم 2 ضن لح وؤادرغ رع و ةتايضرههوعد ر 3 2 ىأي لل |وأ هاا
 0 اونالد.علانْذْء لان اذأةداحاو هعضاوت نايمل دوةءمباملاذا قامس ةتفااخأددسبإسأوى 7-0
 ريغن ءأشل ن نءماعطذخأ هلنأه_صئاص_ن م ةسنلاب وفه ديسنذانالاةفايضلا نماعونم هنوك نم هعزاموءا 5
 اهرهاط ىلع ىوعدلا لسباوصلافمهسفنأ نم نينمؤم لابو أ اوهوءاشد اعماضر ربغب ءاشد نملامف فرصتلا هل ئاورطضملا ىت>هاضر

 ىهنقاطنتفد_حأو تءاش ثيح هن ىاطنةفهديب دة هه أعم :اك ناىراضاا ىور دءوأ اهلك برقهلدحاحوأ ةفايض نماههوعو
 بح وضرالا ل ءلك ابو ضرالا ىلع دءةدناك دعس نب اوةدجاخلا هل قع .ةنيكسملاوةلمرالا عم ىدعثا ف نانال انا اواهتجاح

 لاق ث يح داحافريلنا اذه ىنهمقار ءلا ظذاحلا ماظن دقو ربكملا عافنأ عم. منه هنءارب وهءضاون دب زمن مادهو كول ماا ةوعد
 ىاف خالو لءنالم ىثع رابكشساىذريغ فاك |ىلع# را رع ةفئاامرعغن م ه>اح هةلمرالاو نيكسملاعم مىشع
 رييخموزهشلا ىبالهءاور فو دن 1|ب ةءمهو زغل (ةظدرقىند) ىاباهذلا(موبناكو) ١ مع لا هوس ضير للا دامع 0

 أ ديعا !ةوعدةباحادارملا نورك, نادعببالو قيساكدعب وأ اهل برقاوهما!هاعدهحاحى أ ىلا ىأ كول مملاةباو ر 0
 ل ءلوهدي_ىلنعن هديعلا وعد بح تاكوأ قوتعاا يدار اف ناك امرا.ةعاباد_ءع ىعسوأ ثوذأملا ىطح رام يع (

 تباثىبأنببيمح قدر طنهدء_سنباثي د- فو نامزلارباك أنادو اكتب هويدا[. رفا جاع
 كول ممل اةوعدس. م وضرالا ىلءلك نورك الهدم , لسو هيل عدتلا ىلصهنلا لوسرتناك لاق سنأن ع

 هتاش ل ةت.دناكو تا .ةاعاركى ا ىدهأولو ت.جأل عارذىلا تيعدوللوةبوةباور ىف اكريعشل ارم تىلع ىأ اذ ءرفاوملا
 راج ىلع إلا يظعارم ط2 ناكومودعمهنأ عمد دهلادو هب نمهعاج مهوريغصتل ابي هظد رةىنبمول ناكو# 1 ريع ر 7

 وهوقز هغارم 55 «فاكاإ# راسجلا ىلع ىأ# هيلع هيداقي مهما اكريصت ىت>رخآلا هز طامق كل سو 3 7 5 ةقلح هفرط لع اوهوماطلتاودو « فيا نملك مامزلاوهو رسكدلابءاطخاذىأ« موطخ || راد ىاو د ارا
 59 | ومازاندس» ءؤاضالابفمل فاك اه ىفو# فءلن مال ريدمأل ل حرلاو سرغلل ج رسل اً 5 0 ره 1

 لبقو بمدتؤبامناهدالان مزئث لكوهوةزمحا هكر ةلاهالاو ريعشإ| ازيحخ ىلا عدن ملسو هيلع هللا ىلص إل 0 7 هللا او سر دعست فو #«ىبنلان .اك لاق كل امن ' سذأ نع ءسشعالان ءلمضفنبد_#انثدح فوك ا ىلعالا 0 :
 ىأةم- عأاءالنافنوناا كو نيسلا كحل ايران مدل لدقو م ممشلاو ةيلالا نهسيذأام ناهيفو فورءموه
 : 4 ماعط نماعاصنب مشع ىفو مهربغو ىفارهطلاو هام ناو دجأو ىرادهلاهاو رام ىلعريعُ نهاعاص ٍلدعال تيرس لل لق ةنوهرم ىادي دس نم ىراعلاداز6عرد.آتناكدقاو ضخ إل تكلا لوطن م حبرارنتلا || 4نمناسخلا بوسكت

 -ءأهتلاوترمثعخ نم ريذعالو | ذأ هنابامهتدب عجو هتنسف ىلاسنل او عماجلا ف فددملاهاورام ىلءدلهال كاكا ورا 00
 نأ نمهري-غوى :رهوجلاهرك ذا كلذوثنناتل اءأن ثودي ناك مسنلا ضع فوةنس لح الانا اهتءنامح ريب ىلع هثالث لكردي ناىورو لأ ىلا ىدوه نمىرتشا ل-_سو هيلعمتلا ىلصىبنلانا ىراصلا دنعةثئاعشي دس فوارانسد مول اوناكم_منادوعسم تناكماعطلاهعقنأ سنأ ن ءنا.حنبال قو و ىرخأ وأو ةراترم كل ارعف نمثالا لانو هناك هلعا ل_ءقو 0 3 9
 رخاندقو اءقمق-ثنؤملان ,لا1كاقب ناهحولاو ىفن الار رساتكك 6 أرملاعردو تمد دحلا عرد ىل_ءوشاملوبأ ناك
 امهن:قرفلاهحوامأو« ةعافش| منهل .قيالو 8 ىلا هت هلوقاه ميرقاك هثيناتود ريك ذنزاح لصفلا عماسمسال ىل_صهنلا لو رى مز
 تاك دعس ق) 4 اعهشبا
 اير نيدقدم د- ملا عردناعمصيمقلا ى مد ارااعردو ةزههطأب هم *االا ىتمعدب دملا عردنآةغالا ف نيالا 1

 | يبد اضدأ عربارلا تردملاء اكتم ةرخآلا نم ىنغارانأ امو ىنمئوقارا هنأ املوقيف كلنعىشغ
 ملسوهبل هللا ىل_طهتلا لو سر ناك لاق كلمني سنأ نعش عالا ن ءل.ضفنب دمانث) فوكلا (ءالءلا نب لصاوانث) سنأ ثيدح
 نو:ذةلمومنيس(ةفسلا) م ءدلاوهوأ .لالاومصشلا نهدي صتخع وأ هنمدتؤ د نهد لكرشكلاب (ةلاهالاوريع_كل ازيخ ىلا ىىدم
 هل د. ىازلاونيلا ؟نيسالار فو ريغتاذاخنز و نس ىرشتزلا لاق ماعطلا نمي رلاريغتملا نيسلا لدي ىازب ودمع ءاقنت ءزوسكم
 فرعي هن و ىسهتنا هرهظ كت: اذا ل_ترلارهل لالا هاناسا 2 لاك تدافو | هدتانا الكت !اذانانسالاق ةلسأو
 هيلع هللأ ىل ص لَعَو روشالث يح هريغو مهل نم نمنملا لك أل->هفو ةماعلا فرمصت نمد نابهمزح ف نيةقح ا ضعء.حاو لا
 هدر اكددرتوةلهمالب (بيعف) 4 ءلاملانءارقلا ن مكالذوفوهلوكام بلاغةد_هاشموأهرقفب ا

 ةماللا ىنعع ىو“ اهمال ثنو مد دحلا عر دن ال وأ ى هز تناك ضن قودي دسنمىراخلادازةلءهملا 5 كب (عردهل زكدقلو)ءاغلا

 ةدامعنب دعساهب هيلا لسرأ ىتلالوضةلاتاذ ىهعردلاهذهو يقلانبالاق ريك ل اهيق معي زاحأن كمل

 فيلن هلم هفناف
 نم فاكاه_اع

 تاذلةءذرب ود (فيل
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 دهاو سنأ نغ هلهتلاد.عونأ ا“ ىنبادملا اللا فوكلان اسكن ءارد( روعالا ل منع هروسم نب ىلءانأ ارنب ىعانث)

| 
 داهتارهاطا|نكل ىراصأاةءاو رفةروكذملا ريغلسماو رفذر وكذملا:ًأرملانالاةينأالا مسهالا
 تناكل اق سنأنعدمج نع مسه قد رط نم ىراذااد:ءواذد تاناورلا قاس نهرهالظل اود اك ةصقلأ
 اذهنم ذحالو# تءاش ثيح هن ىاطنتف /سوه.اعدتلاىل_دذتلا لو سرد زخأ7 ةنندملا ل_هأءامانمةمأ
 ءىعل ة:يدملالهأدثالو نمةذيلولا تن اكنا سنأ نعدب زنب ىلع قدرط ن ههلوا متاح ىف هن اطنتفهجولا
 هحام نباهجرخ أو تءاش ثيح هءبهذت ىت-اهدب نمد دب عزم, ذل و هيلع هللا ىلص هللا لور ديب ذأ
 ىقةةلامملان م عاونأ ىلع لمتشادقودامةنالاو قفرلاوهو همزال دءاابنخالا نهدوهةماوهحولا ادهن
 ثيحهلوقبو تناك ةمأىأ ىأءامالا ال مع يح را نودةمالاول- رلانودةأر ارك دل عذاوتاا
 هي دملاج راخامتاحتناكول ىتدفرصتلاة باغ ىلا ةراشا د لاي_تالاب ريمعتلاوةذكمالا نمىأ تءاش
 ع-يج نم هنءارب وهعضاوت دب زم ىلع ليا داذ_هو كلذ ىلعاه دعا سل ة>املا كل: ىفاهت دعاسم ه:متسغلاو

 قو ةحاحلا هل ىتعة.ة نيكس اوةل هرالا عم ىشعتافأ أرالإ و هءاعهللا بص اك اسنل ادنعو ربكل |عاوفأ
 مهنم هن رقو سانا هز ورب و ة>اح هلأس نم هتباحاو ني -لا د ل“! سن ىف قش. ىلع هريصاضد أ ثيدحلا| ذه
 مهوخنو هتمأ ماكل هتماب. ف :هماكحأو لأم و هلاوقانسانلادشرتسو مهقو ةحىلا قوة اووذهيل الصبا

 لعافا اه غصب« ر هس نب ىلع هانريخ| طش ىفو مان أ ء نار نء ىلءانثدح# كلذ هباو دقي نا ىلع
 مل_سو « لع هللا ىلص نبا لوسر ناك لاةكلام نب سنأ نء» هنروهشااىأ# روعالا ل سم نعل اذؤم

 همدةعناكاي دوهمامال_غداعدتل ىتتاعيضو وأ ان رشاد .عو أ ارحتاك ضد رمىأىأ 4« ضن رملادو»ب
 نءوث دب ل_«و«.اءهتنا ىل هناكو ىراذضأ !ىف«:ىقولوالا لسان مالسالا رباع ضرعو ريش هوو «عداعو
 فيكوأ تىسمأ ف .كوأ تعصف .كوأ لدحت فيك ل وة, وهلا نعلأس و «سأر دنع ساحب و ضن رملا
 مسالوقب ع ملأ ىذلا ناكملا ىلع هدب عم دقور وهطرةرافكوأ شلاءاشن ار وهطك يا ءسأداللوةء ووش
 مل_بو هيلع هللا ىلص ىلا ىتاناق تضرمرباح نعني ءوضلاىفو ل ةثرهشا كي ذوب ءاد لكن مكيقرأ هللا

 تقفاف ىلعه ءوضو بص مل سو« لع هللا ىلهىنلاأضو :ةىلع ىغأ ىفاد-وذ نا. شاماهو ركروبأو ىلدوعد ! /

 ْكء-و نمات.م كلارأ الرباحاي لاق هنأ هيفو تقذاف ىهحو ىف خةنفدواد ىلأ دنعو مل_و ها عهقلا لد ىبنلا اذاد
 لاكن ملافال_ هبافك ضرفوهذ ضد رملا ةدايعا مم هركذو تدع ملا ىلع ك بح ل .مدنع مكواذه
 .وهملع هلأ ىلد هللا لوسر ىنداعمقرأ نب دب زنعمدو ضد راااودو و عنادا اوطأ مصو دكو | هتينسب

 فوقوم هنا قومملاعصع) سرمضلاو لمدلاو دمرلا :دامعامف سدل هثالثْتب د_تامأو ىتءهناكع جو نم
 فرعضُت الثدءبالااضد رمدو هبال سو هءاءدقلا نإ طهللالو سر ناك هام نبا تي دو ريثكى بأ نب ى<ىلع

 مول دارأف هتةمزالءضرم كلمه هزلأ ىدوجاوعدتب اةعدبت لا مون ةدايعلا كرب ع لطابمتاح ءأ لاق ل

 كلا | هكرتف ثدسلا موب هراع ل خدم ال ضد رملانا هل ل[ ةذ سفن ىلءهلالك < !فاخن هعنذ هتبسا باهذلا ةعمحلا

 نااذه ن هبرغأو الصأ لد[ هل سل هنالاحلاوالصأ هل نا نظءدنع لعال نم ضب راصوكلذ عيشأغ

 او رشتنافهالصلا تدضقاذأف « ىلاعت هلوقنا عمدعجلاوءاعب رالاونينثالا موب ىفو هيذةدايعلااوكر ب ةكم لهأ

 هحوال فوم لاةران زل هنايمهلملعتامأو ىضرملاهداسب ءالعل |نمريثكهرمسف« هللا لضذ نماوءَتءاوضرالا ىف

 بدنتاهمناىدارغلانعحال_صلا نباهلةنامبتر غل !نموهل_هفسا.ةلاففوملا كحىف ىضرملالوقأ لبدهل
 حاورتسالان مةدايعلابهل لصحعفاه .صراهنل اوءاتُ لالا لوطي ضد رملار رضضت هتمكحوارا هنا ةيصواليلءاتش

 ةريثكث يداحأ ةداسعل | ل م_ضف ىف ءاحدقو لملعل اءافش ليلخلااءاّقل ليقاذلو ةريثكلا قفاشملاكل هنع لد زمام

 اهنوكجم مل و هلع هللا ىل_ص هتدايعو ةباسحو ةيطخهةيطأ ةيممت ه قو هدامعلا نم لضفأ ةدايعلا نا لمقو
 م« زانحلادهش ول هلاثمأ ةمترم نع هلزغتو ههاحىضذتقم ن ءناسنالاججو رح عضاوتلا نال عضاوت هدامع

 عشا ذاناكواضد أ .ه_ضاون ىلءةلالدهيف وهنس ةيعفاشاا دتعو اضدأ هءافع ضرنوهونذدلا اوةالصلل ىأ
 بكري و# نيصح نبنارعنعىنكل اى احلا هاو رهسفن تي دحرثك أو مالكلا لفأو هب رك العةزانج

 تارم ثالثة عش نعربرج نب بهو :ءاور فو نيترمز هبداز "ىلا سانلابحأل ك_: اديب ىت.ف:ىذلاووأ هللاو

 قوهدنعااةوعد سيح ول هءمادحأ ف درب اك ارو لملاو سرفلاوةقانلا ىلع هتردق عمىأ يراجلا

 نب ىلعو هعثهنعو

 هأو ىهدذلالا ةر هبل

 نع) ىت-ملاهلجرخ
 ناك لاف كلامزب سنأ
 هيلعدتنا ىلصفتنال وسر

 (ضيرملا دوعب لسسو
 عييضولاو ف: رشلا
 قح مهتمديعلاو رحلا
 ناك ايدوه امالغداع
 ٌكرشموهو«عداعو مدع

 7 مالسالا .ملع ضرعو
 قهتسمقو لوالا اف

 نموند,ناكو ىراذل |
 دنع س لح و ضد رملا

 هلاحف.كه لاس وه أر
 نم ةداعلاتدعاغاو
 دصقأ مف ناعم عضاوتا |

 باوثلاةزامحومّتلاءاضر
 جورخ نم اهبفام
 هداه ضقنعنانالا

 هتازنم ةداعن ع هلزغتو
 كلذ نودوهدامىلا

 ىأ (ةزانملادهشو)
 ابلءةالصالاهرضم

 عييضووأ فيرشا امه
 ىماتلاهتمال دك ارف
 مهتافنةلزعلا موقورث وهن

 ناو هريثك تاريخاهم

 ريثكر يخ ام مه لصد
 ةزان : |عبشتوةداعالو

 هثينم بادآو طورش

 بكرو) عورغلابتكف
 كلذف ه.ىمأتر(راجلا

 جرخأ ف ل_اارباكأ
 نيلاسنارك !سعنبا
 هلناكرعن هللادع

 نعهوْبهاهنفعرهراج

 2 3 سووس وهما ا و ايس ياي سيسي زير اي ل هتذأ اوعدخل ىلا بوكر

 هءاورفو (دمااةوعد بيحب وز بنذلاعوطةمنينذالاعوذ<ه كرب راصقهءنذاوءطقف هنكر رذىرحالا اوعدخل هكر وهعدب نا ىلا



كدلعب ىتداق ىشمدلا دون أو ه لوذأو هت ردو لماصعلا لاق ( زب زعلا دمع نب دنو سان رح ىلع انث)
 5 7 1 ملا بئانم 

 ة؟امو نيعستو عبرأ هنسنام لةحيالر ظن هثيدح ىف ىراخعلا لاق ىفصم نب دو عج و هنعو هربغو ىواذدلا ىلعأرقو لوحالا مصاعو ريد:

 مأاهعسانأ شاو-ضع.ىف وا هم ىلع ف ةألرح نبا ظفاملالاقو !سم فاكْئثاواةعىفناك ( ةأرمانأ كلام نبسنأن عدم نع (

 ١ ةثيصب (ىسلجا)هتلالوسر(لاقف احلا نأ تلاقف ل وهيلعهتلا ىلص تلا ىلا تءاج) هيفع زونوابنعمتلا ذر ةصدخةط امرك
 رضاحلارمالانمةدطاذملا ١٠٠

 00 اا ااا يو سس أ 3 ,

 نبى..ءعسا|امنا حلالا هللا ىلعاولوةتالو ك-:: دفاومل_غتال املا ل_هأ اد# كاعتهلوقىلاءاعاهيفو | كانقدا 3 الصوبام
 فر-طنم قدردط

 نمةكسىأ ةفدملا

 هناورةنرسفاك اهككر
 دارا سداوةيتآلا

 هتيدملاىلال ونام
 ءزحىأف ىنءلاليقو
 قير صل اءارحا نم

 هغيصب(سادأ تكد )
 نم هدو ماكتملا

 ف مر عراذاملا

 (كلا) مالا باوح
 ىذتأى> كعءم ىأ
 عم ىنعع ىلإف كتحاح
 ضع ق ا وعم ساد

 ىذقىدح قرطاا
 هدله لاو اهت>اح

 دعقت تناك :ًأرملا
 اهلقع فا قدرطلاب
 ىقطصطااربمف للانان م

 وأ كاذب اهتءاحا ندع

 ماّئهالا لاكر-ماغأ

 ءاضقب لاهت-الاو

 لاقنا.لا | ممامتاح
 ءاعااضب أهو مهضمب
 ول_ذال هنأ ىلاداشراو
 ةينئحالا عم ىنحالا

 ' ْئثلاقدرطنالف ىنهعقدرطالةفاضالاف ةنتدلا ف قد رطىأ ىفىأ (ةنيدملاقدرطىأ ىف)

 مالسلاهيلعهيلع قاطدنأز وح ةيبون رلاف دو وةهولالا تعنادعامناب راعشا هيفو تاكو هللا لوسر م رم
 : هلوقب ةدربلابحاصراش ادي رلاهذهىلاو

 ت-اوهيفاحدمتئشاءكحاف * مينى ىراصتلاهتعدامعد '
 هلناىفاندالف فاضاهبفرصلاوأ ىرا هنلا تلاقا# أيش تسا ىأ بل ةاارمصقل هللا دمع أ اا هلوقوا ذه
 ضرالانبالوةنس-أ امو /-عأ ىلاعت هتلاو مدآد لويس هنأ اهمتلاسرلاو هن دومعا اريغلاككلا نمافاصوأ

 ارثك أوهيلع ىنثلا غلابناو « امصقمىنلاف حدم لكىرأ
 ىرولا حدءامرادقما5 هيلع © هل هأرد ىدلاب أ هلاذا

 لادلابايرأ نملاق نم نس>أدقاو
 دمعع ى2 دمتحدمدةلد# ىددعاد#ةتحدمناام

 نمدجاردج نمدجأ هناو نورخ لاو نولوالا هدم عد. هناالاجا لسو هيلع هللا ىلصهحدمىف كم و لوقأ
 تدك هنود نمو مدآودو مم موب ف ىمظعل | هعافشلاو دوروماضوملاو دودجلاءارالاو دو#ىلاماة|هلو دج

 ةلاسرلادر ع ىلع هرمأر صتقا ُث يح هعضاوت بابنم ثيدحلا اذه مث هنانثو ه دج نعدحأ ىنْذَتسال هىاول

 با,نملد هنودوه نعلزغتلا لمدقنم سداوهفهبونرلاو ةيدولالا نم هبرت وعن لاك ىلا ارظنةبدونعلاو
 ريغصتلاب« درج نءزب زعلا دمعنبدي وسل انري_تأهضسن ىو يبان[ ثأر جني ىلع انث دل هقوق نم مظع:
 قوراسنالا نمةأرم|ىراخأ ادنعو لسمةياور فاك ئئاهلقعىف ناكىأ «ةأرمانأ كلام نب س ذأ نعل
 نءامفخ أ نأ ديرأ ىأ # ةحاح كل !ىلناتل اقن لسو هيلع هللا ىلص ىبذلا ىلا تءاح اياط صا هعمو هياور

 ىردتامو*ىلاءت هلوقو اهةيرطءازحا نم ءزجىأ فى ا تش هيدا قدرط ىأ ىف ىمل+|لامقف 8 ككربغ
 ىأرالا ب او- ىف موزحم *« ساحأإ تدرأ ءةيدملا قرط نم قد رطىأ ىندع وأ توك ضر أ ىاب سف

 ككسلا ىأىرظنأ مسه هبا اورو كّد>اح ىضذقا ىت>ْلعم وأ« كيل اا»عاه-وتمىد رطلاكلذىفانأ دعقا
 ليادهفودوادونأ هاوراذكوامتجاح ن متغرف ىىدقرطلا ضهقاوءمالفت ْكتءاح ىضنأ ىتدتكث

 ىنالقسعلا لاف اومن هسولح ىذأتي وأ ىذد نه ىلع لو هنعىسمنلاو ةحادل قد رطل ىف سوما ل-ىلع
 ثراه مال_تامغاو ه_عم ناكن م سانلاراصبأ نعباغ ثيح اهمال هنأ سن أور باها نعال:
 بتكن م ضع: ملكى تدأر ريم لاقوم أر اا مسا ىلع فقأ ل ىنالةسعل | لاقاهعمرمض- نه اهاوك_:عمسال

 اووس«تطاوهعدخة طئامرفزمأ سم قد رطفةروك ذملاةأرماهذد مسانأ ءافشأ اتاك ىلءىتاوملا
 لاق هنا هتاباور ضءي قدر وى. راصنأاهنافةح رصىراخلاتاناورو راصنالا ن هتسدل رفزمأن اف

 هللاو سولملال>هيفوهراملاق يرطب هنوكسك ةييرهبنظيالوهم#ت هيلاقرطتنال عضوعاهعمنوكر ة+اح تضر عاذالد
 حماستبالو تاحاملا ىوذ ضارغا ليه تىلاةردامملام اعلا يبني هناواريق»دوعقب ىذأتب وأ ىذؤد نممىمنلا عضوموةجا قو رطااىف

 همل>ةعسوملاءفأوهلاوقأب دشرتسو هةحل قملاوذ لصيأل ممم ههرقو سائالهز ورب«-ةوكلذف ل-_هاستءالو
 عاونأ عيج نم هتءاربو

 ساو ءالخىف نك, لاذا ةجاحوأ هر و رمضل ةيدنجأ عم لح رلاسوملبزاو>و ماصعلا لاق هريغلحأل فاش لم ىلعهريصو ريك
 ميعنوبأ جرخأ 0 هريغ هب ساقي فاك همدعلاٍبابفنك-ةااودوعاسلا غيل امر ناك سو هبل عدلا ىل_ى 5

 ءاملابهمتأ: نأ ةمأ الودع نم: درابت ا دغف ع:ةعناك امهتلاوافطل سانلادشأ .ر هيلع هللا ىلصهللا لو مرن اكل اق سنأ نع لئالدلاو
 00 طقددي دحأ لوانتامو هنع فرمصنب ىذلاوه نوكر ىتح فرصصند لفه-يلا ىجدأالا طقلئاسهل سامو «بءارذوهوحو 06--

, 

 سنأثيد>اضيأثل اثلاثتدملا» هنماوعْزنىذلاوهنوكر ى>عزتنالفاهابأ



 ريغو) فاسنلا هل ج - نيتئامو نيع رأ ومس ةنستام ةقثذد عوة:دبع نبأ نع هل كمملا ( ىدزذملا نوح رلادعنيديعسو م.ئمنيدجأانث) ١ ظ
 رعنع سا.عنب هللادمعنع) وه مبحأ فرع أ هز ب6 ىج .ن؛ناكف ددعتموه (هللا دم.ع نعم :رهزلا نع ةتديع نم تاغ سانأ اولاقدحاو :

 نبالاقولْ او حدا ا ىف :ْلاىلاوهر ءارطالا ن هىتتو رطتال هلصأ هلوأ مذب (ىفو راعتال لو هل عدنلا ىلههنلالو رلاق لاق باطن | نبا

 ىنعملافهيفام نسحاي هتحد ماذاانالف تنرطأ ه:هوةوارطا اهزدصموضغءلائذلاىرطل اف: ةحوهضانضغىلع لد بيكرتلا اذوسراف

 اهاءو ذختاو عقاولا ارغب ىس عحدمىفدملااو زوال هيلا ىراسنلا ارحاكرغك-١١ىلا كلذ ّ رحمن مقاولاريغب يدم ىف دا اوز واح الا:ه
 انسنىكلذو ضل ىدادقو ىناثل|مالاوةفخوة تلا: _توماعدقتبلّوالا ناار عز هتدلوانأو ىدن ىددعل تالا ىف هلو ةاوفرحو
 در سد نوكي نأ معد وةينبالاوةيهولالامعز ىف( م رمنب ىسعىراصنلاترطأ اك ) هلو ىف شتا امه اهنذ كال دح#نالأ اولاق ثمح

 ةيدوبعلاةرئادز عل جورخالف 129 ءاث ف. كوءاش اعف فرم تب هكلمىأ (هللاد.ءانأاغا) زوكيف هيف سدلاعةمسنال لب كلذ
 ايا ا ا | تي ل ا
 ئهذلادوءالةفاضالاف 17 1 جا 4-9 : 6 8 0 0 نو 3 . 2 ا 7 |ام امي قحلا,كنءيىذلاواللاعفث :ذ لثم هللاقو بكرم هي 5 ةلع_ةفكلذ لهم هل لاقو كو اءرج
 136 رصقرمتلاو | ىلعرخ [لاقواههعذ ىلع لج رهل لا ةفهاش حالصاب هءاحت أر ماورغس ف ناك و« .ل عننا ىلصهناواثلاث لة ءهر

 تا ؤانالف ىفاضا لاقذ ىلوعلا كل .ةكلت هلبأ لو مراباولاةف باه عج ىل ءملسوه.اع هللا ل دل ةناهدط مي عرخ [لاةو اهم

 5 ىورو هأ هباعصأ نيد ازمة« ءارب نأ هدمع نم .ركب هللا ناو لعزبتأ نأ هرك أن ك-او ىنوفكمت نأ تلبعدق

 هلءنعسث عطقناف فاوطل ا ىف ناك ملسو ىاعدتلا ىل ههنااضإ أ ىو وة ريخالاة هقلاركاسعنبا
 ءافثلا فو ْئثلادارفنالاوراثيتسألااوصقن ىهوهرثالاس >االوةرئاددد لاق هكحا ىناوان هءاعتاضعن لاَمف

 هللادع اولو-ةن)

 0 م بحأانأو نيثداكءاناعصال وناكموما ل ةف ل .ةكدت هبا تأ هل ل .ذذ ىث هاادنو مدق(مل .وهياعمتلا ىلص هنا
 الإ -ريثزأ : - | فدحلا:ز وا م ىنءعءارطالانم «ىنو رطتأل طلو قب لو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعممرمتملا ىلعلوقي رع دجأىوردقو مدآدلو ا نبانعىراحم اهءاورفعقوو مل و «ياعدتلا ىلصهتلا لو سرلاق لاق مهخعهنلا ىضر باطختا نب 0 أ رج نع سارع نقاد نعمت دببعنعرهزلا نعنع نينايغسإلخأ حو نانو الذذلا راو ة.ير.ملا || ىياشمنمريثكوىأ «دحاوريغو كو زخم نجرلا دب ءنبديعسو عيينم نيدجاانثدحإف مهعرك" أنأ
 1 و الا ميج زواحو «- دمى اوطرفأ مهناكذو 5 رم نب ىسع ىراص|تراطأ اك د بذكللاحدملا
 انزمخ ناو 71 3 رم نبا ىلا عسا |نعلودعلا فو لطا.ءلابهوغصننا 5 يلع هللا ىلص ىلا مو«: ىل ىتدللا دلوهولعج نأ
 اهلا ثماوطلاءاسنل|سذج ن هل هح نمهاول بىت -بذكملاب جدلا ىاو.لابمهنا ىنءملاو ةيحلالا نعديعبت

 ىراصتلاه :ءداام انين فىعداادحأ لءنالانالهعوتوْئدلا نعى-منل! نم مزابالو ىز ولان باللاقهلانبأو '

 دسم ةىلع هل دو عسأ !فنذأت اال ل. نيذاعمُتن د-ىف عقوامروظب اسف ىسممأ|بهساسعاو ىسعيىف

 اديك اتىسهنلاىلا ارداف كلذ نمفوخأ» ريغعاامس نا ىشخ هن اكوهاسهنو عفتمافم ركستلاةداراو ميظعتلا ١
 نعاودعتال هبلاىراطنلارحاكر كسا اىلاكالذ مرحف عقاو) اريغبحدمفد لا اوزواعت الى ءملانرمالل |

 اولوةسانلاا جس! ايلا ةف
 مشب وهتسالو كلوب
 نيدجحانأ ناطمشاا
 هلوسروشادمعمتلا ءلاءع

 ا 0 هتدلوانأو ىن ىسءل.الا ف ىلاعت هلوقاوةرحاك اها هو داو عقاولارمغب مال_سلا هياع ىسعح دم ىف دحلا مملانبان ع ب رخأو ([- 0 02
 | م هللاد.عانأ اغا لاقو فنأتسا نم ياعهللاة علف ىفاثل|ىماالا اوفو: دحوم اءاملا عدس لوالا اول
 0 ىلا وب كل: مرمشبافأ اغا لق ىلاعت هلوق ن هذ ىف هعمل اعت هللا هرمأ كد -.ع ىرخأ ىو هللد_.ءدضن ىفو

 ت01 لات هئادم_دلا 127 مح 31 ا 8 / 1 2 . 2
 الوطابفا 3 اننءأ ىقولخلا<_ترمىفلاكتلاةباغاد_هوذدل سرلاو د: دو.ءااريغ هفصل سدأ هناةدارالكوةلاا دهم ىمهجنا|اهفادرأو

 ع+ :ِ 3 ءاذب  زاهروادر واول ه2[ سأ ل لل ل ا
 اهسأاءلاق الوقاهالعأو 5 وسر وهللاد_.ءاولوةذ# - مريع ةصوىفأث ىفاو دةةءتالو نيةفصا نعت اهىفانب أيش ى-ىفاولوةتالف

 لاقف شد رق مس

 نءملجرنال+ربتساةربره نأ نع جرخأوناطيشلا كب وهتسالو ك-اوقاولوةسانلا ىف ليات -س وال
 ىدوهبلا ملا مطاف نيملاعلا ىلع ىءوم ىنطصا ىذلاو ىدو ميلا لاقو نيملاعل  ىلءادجم طصا ىذلاو لا لاتف دوما! نم لبر و نيمبملا
 ةمايقلامولنوةءصد سانلاناف ىموم ىلع ىنوريتاللاةف فرغ ءاق هلأ ىفهاعدف هريخأو لبو هيلعهتلاىف صدا وسر ىدو ملا قاف
 تيداحالا» دهويلاعت هللا هانئة سان م ناكمأ ىلءةفافأف ىقءص نيف ناك [ىردأام شرعلابناحاكس# ىسومدحاف ىف. نَملوأ كوك انا

 روث ى< ماداذاالاعضاوتلا هميم اسال دعا نالالا كاذاماعضاون لان امظعأن اكو هاو زهنمام هواضدأ نيعوصلا ىف هنالثأا

 دقوال فيك هل كلذ نمرذوالا ظمان اكو قءللرهظد ووةص.ةربكلاو بهتلار كن عاف هدو سغنلا بهذي ذئنيح هنألهءلقفدوهمشلا
 ئثاذهوةمأالو ادبع برضالو طقسا همداخ هلعفئشل لقيم نمو ىناثلاراةخافاد_هعاسنوأ اكساماسن نوك,نأ نيب ىلاعت هللا هريخ
 سنأث يدح فاش (ثيدحلا« «ةلخفدربو راما بكري ناكو هنمدامعل ايمحرأ تنأرام ملسهفر شادي رأنبالا ىرشبلا قوطا اهعسنال



 5 هيلا تالا وم ما ا

 اا ْلشارفوهانلق) ئثىأ < اماهفتسا(ةليللاوةثرفاملاق عصأ الف لاعب رأ هتاقاط تراضثي<(تاينث عمب رايهانينثف)
 (ةلياااقالص) هذيل ( هتءاطو ) ىنتعنم سن ىف ( ىنعنم هنا ) ىلوالااهن| |. «ذسن ىف (لوالا هلاحل هودزلات كلأطوأوهانلقتاينثعبرأب
 . مانيالوهومونلاببس هنا ىلع لدي ىال_صىنتءنم هلوقل مق ناف همذع| ايقثةوامل اة ظقيل | ىلع ثعدت :ءاطولا في ةخت الدجل اةالصعأ
 «هيسنتا» نودياعلاهبىدتقمل امي ريشتهلعف هنا له هناباوحلاف بلقلامونبدسد ١١8 هاما هتقالقو مئانلاةلفغومبلق
 هبفثتدملا + به

 مر -ةاملاناف عاطقنا
 دلو هنأف ةمسشئاع ةلرد
 اك نيدو ٌتَسةْيَس

 هريسغو ىهذلاهبّوص

 نامت هن-ستام ىه 5

 نب زلا لاك نينو
 نمدزودتو قارعلا

 ف ل-فتمرخآ هدحو

 ىبال قال_الا تاك

 نب عسب رلان ع جشلا
 تمدتلاق.ث راطادابز

 ىباطملانءرعىلع

 لكما ىارعلا دو
 ءابع ءاعب أم ل_د ر

 ةصق> هيلا تلسرَأَف

 سانلاهو-ووقارعاا

 لاّوَو مهتهاركن د>اف

 ةءابعلا ىلع مهدي زأام

 شارذنيلأب ىنبريخا
 هللا ىل _صهللا لوسر

 بيطأو #فو هاع

 كلد_نعودك أ ماعط

 ١ ءاسكانل ناكت لاف

 هانيصأ ةدمالاددهن م

 هشرفأتنكف ربمخ مول

 هناعمانيو ةليالكدل

 ناكام لاق عبصأ ايف
 هح .رانلا ةليللا ىئارق

 ةلما لك كشارف تاق
 007 اعبجج ٠ دايززعسرلاوقارعلا نزلا لاق ها ةالصلانمةحرابلا هنءاطو ىعنم هناقىلوالا هنرم هنديعالاقهتعب ريفلالا
 ١ هريغلةس را نملزغتااراهظاافرعو عدصلاو لاذتلاةءاوه ««ملو هيلع هّنلا ىلد هللا لوسر عضاوت ىفءاحام با 9 هس رزعدضدملا ناكو ٠ هريقدنعتيلل عضوباموغ لسو «.لعهتلا ىلصدتلا ل وسر شا ةناكت ااه هس مأ نع يشلاوبأ جرخأو عمعأ ا لاحر هلاحرو هتبعت ىف فا ا
 رع: دحلوالا«رشعةثالث هثبداحأو ىلا ماكسأ ىراحل مل .تلاببو,غلامالءا بوملة:| لا ذنب 5 روتلا لاق نقوسلا د:ءو ,يافعتدارب :

 فرفض ارانهىو ردقو ةدوعملاوسنلا طوب أىاكهلىأ «هانينثف 8 نال ىتح ئطوهن اكوانرل ىأ ام .طوراص

 || ىنأسامفو !نهريغالءاملاب «تاينثعب رابط ةيزئل!نمنوكيناىلعديدشتلاب وىنثلا نمنوكتنا ىلع
 [|| بملغتلوأ مظعتالركذ ملا ةةيصوح مش .رف شارف ىأىأ ةحراملاىأ#ةل.ألا ىف اوس 'رفام لاو محلنا

 ل وهانلتتلاه» هريغةلزنم هلزنوأ دوهعم لاه_ثارفري_غدنا نظهتنءلو هتموعنر كن أ الل هلءلو مدخلا ضع
 ناهربو ل اتا نوضتمنايب فارسا يانلق تارنثعد راب هانمنئاناالا 9 هتيعن دوهعملاىأ «يكشارف

 ئئارفيأ « هودر لات + كند.ل قنرأوكا قذوأىأ «كلأطوأ 8 تايطعب رابامنثم هنوكىأ ود)

 « هتأطو » ىنعنم ةض-ت فو ىنتعنم#» ةيناثلا هتااحرامتعابىأ  هناف إل نييذثلا نمىأ «فلوالا هتلال»
 ىانيال و ثحلاشارفلا ىلع مونلاناثيدحلا فودجوتااىأ هلال فالصوإل هتنل ىأزههذثوكسفحتفب
 تسل ثيدملافنبر وك ذملافدللاو مدالانيدنالهري_غوأ فيل هوشحهري_غوأ مدان مناكءاوسدهزلا
 لاهو لسكس اهملع بلغ ن1 كوالا متنمهدنعفو) أملك أهم ىف مهدنعةنولأمااسهنال لباطرش

 || ةعاطلا نعلقاثتلاوةلفغل او مونلا رثك قر هاط ب.سهنال هن ءاو شارفااوش-ىف غلام الن اهفرتل او ةعدلا

 لاق ناطي_ثال شارذو في_فلل شارفو:أر لل شارفو لجرال شارف إسم محى دز ودقو اذ هةدابعأاو
 ءال تل زضب امنا نال مؤثموونةجاملا ىلءدازامو مومذم لكميلافاضد هنالناطي_كالهفاضأ امناوءاملعلا
 ةحوزلاوجو ز1شارفلادادعت م هليقمو هتيم هيلع ناكل استحي ملاذا هنال هلا فيض ليقو تاهادملاو

 هوحنو ضرع كلذ ىلا ناحاتحدقامهنالد_حاو شارف ىفاهعمهتاس ةنسل نأ ىنانسال

 « لو هيلع هللا ىلصهنلالو سر عضاوت ىفءاحام باب ##

 هعضوضر هتح رد نه طحىأنالف هنم عضو واعيضو راد عضول ل_>- رلا عضولا من و لاذتلاوةعضاوتلا
 نمىنتشمةمهما داضلا مضب عضاوتلا ىنالقسعل | ظفامملا لاقو حا معلا ىفاذك ل ذو عضةىأ عضعضةفرهدلا
 نم مافعتود ل قوههياف٠تداربةبترملا نعلزغتلاراهظا عضاوتل ان هدارملاو ناوطا ىهو هأوأر مسكر ةعضل |
 ماداذاالا عشضأاو لا ذ_لاوهوعضاوتلاهقيقح غاسبال دمعلا نأ لعا نيذراعلا ضءب لاقو ها هلضغل هتوف

 قلل نئمطتو نيل: بهعلاو ريكلا شغنعاهمؤصن و سفنلا بي ر_ةنيح هلال «.ل3ىفدوومشدلارون ىل<
 نم رفوالا ظمأ ناكاذو اهردةىلارظنلا ن ءلوهذلاواهةحنا._سنواهءشو نوك_واهراث آوعج ىاخنأو
 ١ اسننوك,نأ هريخهتلا نأكل ذىلعاده اشكل .سحو اهضاون سانل ادشأ ناك ل-و هيلع هللا ىل_دانيد:ل كلذ

 ساجأ لاقو امندلا قراف ىتد_باثكتم لك أيل ةممنهواربن ادب عنوكنأراتخافايدن ادمعنوكب وأ اكلم
 هديدعنمادحأ ب ريضامو طق فأ سنأ همداخهل_هفؤئشل لقيلو دمعلا لك أباك لك اود.علا ساحناك
 هتسفال_خاذا ناكفيكت لسا اةثاعنعو ىهلالاديأتل االول ى :رشلاروطلاهل عستنال ارمأ| ذهو هنامأو

 دخأ ءاعدام هنماةلخ نسحأ دحأ ناك اما .نعو هبا نيد هياح راّدام طقرب ملاك اهتاماس سانلا نيلأ تلاق
 ُ انك از هم دعسنب سنقنأ هريغو دوادو»أ ىو ز وهفاخ فدرب و زاجلاب كرب ن اكو يءالاقالاهباضتأ نم

 ةنادلا بحاصةىامأ ب كرا لاق داو رفو فرمصتت نأ اماو مكرتنأ اما هل لاقف ىلاذ بكراهل لا ةذهببأراج
 ةر رهؤنأ هعمو ءابقيلااب رعاراج بكر و هنلعهللأ ىلص هنأ ىربطلا بحال ةريسلارمعت# ىو اهمدقعى وأ

 مهمسسسل مدس



 قاعتموهف مدأن ماهو: سم ناكىأ( مدأ نم تلاق) لااا هنمضت لوف لوم لهل( كلئدد ىف لو هيلههثلا ىلص هللا لور شارذ ناك
 ءاعأ مدانمتلاناغاو اة ارذناكم تائسول ب نانياغاو لاو سال قتاطم .ريغباو لا لاةبال د ةةيحوة قي قملا ف باوملاوهف ودعك

 ىلع نرد_ك وأ مدالةفصةلملا (فيل ْة وشح] رهاظلال_ضالاوهوزمن ودب مدا هض ل ىف و دحاو مدان مالددعتمن مدفعا هنالا

 نب لا ظناملاهلعأدق ثيدحلااذه « هينت» لواللالىناثللثال د, ىنءااو افغالا نا ءانعلا ىعدا نك حارشلا نه عج هيل ع ىرخاغ
 ناو رنمفالخالا ناك ىف يشأ اوبأءاو ررخ آ1 ثي دس ئامللاق ىنز ابي دهت فاك هل سرعت ثئاع نعىلع بد © هياورثانقارعلا
 و هيلع هللا ىبضةتلا وسر ١؟ا سشارفتأأرفراسنالا نهذأرما "ىلع تلخد تلاه هش ئاعنعفو رسم نع ىعشا | ن عدلا

 "ىلا تةعمف تققلطن أنف. رص صج بج
 ةنال:تاقاذ_ هام || نملك نودي عفرلاب مدأ هضسن فو «فيلهو ث-مدانمتلاق» امهتالاك ةيقن نءرافنلا عطقعمامجمونأ اقف سو ءيلعدتلا || تاك.اةصقحاهدم م لو هيلعهتلا لسه دنع تر لازعأ ناكاهتينأ ص ..مهتلادجولماو كش ىل_سهتا لور ”ىلع || ف سوه لع هللا ىل_س هللا لوسر شارفناك امظ ةشئاع لئاسلا هنأ ىتءملاو ةثدحلاريضيال تاما لخدففوص هفاشارف [| © اطقنالانأ 7 1 قرط ىف عاطقنالانأ مامطانباىةسدقو ها نيم راو ةندنو هاهنا تناموت تلك
 رع تلخدةمرانالا ||| "دآم ونهم شارفلانوكينأ ىذتقال مدالةةصناكو ل هنآلو عج هنال مدالال ف وذ د غ متل لق
 ة«ذرلاتف اذهب ىلا || كا هتغباونجلارب عج نال ةلوقور هاظ ناك تهل ةؤرخ نات رغأو يااا ما تثوف كمارفتأرف مااكوهو هأ اثارف عنصامد_هبنوكراغاو و ش-عنصلا ل ءقمدالال سدا هنارهاطو فيلمدالاكاذو ثحخ
 تثلوا 76 ١ ىن_ءمالو الفلالعح رااو ريذلا نيب ةةباطمالت ع جهناث ردو ع جما مدالاناك رامصتاغااقياش 20 < اوف ةش'اعاب هرك ذىذلاب اوملاو ةرباكملا نءةرداصل ا ةردا سما نم < بفام عموشح هراك- ذا ةسيهجمدب لب ةيعطقةيلفع رالف نارغسال) ||| سن اعد ها الصأر وذم مدالدفص هنوك ىلع مزا الف ذئني-وحلارهاظو هلوق عفدنافوشانا نع كاذى لا: ىت-ىدف لاخالو ثحم مدا هنأ فيلهوشحاطو ةبتنيءفوشحالب نوكرةرانواو شحن «هراتفام ذاناك اذا ريغ ةرانو نوكينأ ىبعأوهدزأ امداةرات نوكب وهو شرغبا-! منا شارفلان ال عض»ال لب زظناهز ىلا همزالملا هده مزعل قتلنا

 م هللا كوسرىلا فانا ا ماتم مئاق هنأ ىلع ب صذل أو دحاو ىنءملاو ةدحولاءأن نودي نين ةذطسأ قام ديد وتين (ءالالة دسوأل ده هارد انا ر هم أ ءاتلاف نان اط هنم ل ه«افطعىأ نيتنث فطع هفاععن ىنعملاو نيّدقاط ىأ هلوأر كم «ني-_ةنثإ# هلوقو رعب ترا ءارب وار م.زع | كعدضعب درو هقطعانئ لاق ترض باب نمىئالا نمور هسئنو نت تاتو هوما دمرت نع ىراظلاءاَوْرَو عفرلاب عم مسن ضءب فو س ال لايم عربعب فوص نمانشاشارف ىأ:ل + همنوكسف ميعرسكب وهوا ياسملاو الا | تاككأ اعسمتلاةكتيدف وعدت سقاس شارف دا امل انا نب «ةسفحتلمو)

 ثُشول لاقو هلق. نأ هنأاكو ها ماقملا اذه مالءالوهوامناثئشلا لعججاَتلا فام ىلعةيخثتل ان الو نيتسن:هلوقل والا ماو رلاوش | اف اثارف ل--قوهنلغ ١ هالتلاو ل عغتلا تا, نمتشثتلا نمىو ر نمىورو ىننحلا لاقو ماهل اهققحا ذك لطم لو«ذهوه ىذلا

 تراسل هضفل اوبهذلا ةمان ناك ة ماكفةل-.ا ىةح ىأ مف رلان مليا تاذ ناك الف هيل عمانيف 9 قامو عفم لوالا 006 ١ لابجىى-هريستنأ أ لومفم فص زيف نيتنثوسنلا ضعي فولاق كاذكس يلانهوهوا نيب عطقلا عفينأ ايناثئشلا لءعدارأ ||
 تني(ةصفحتلدسو) || نب ريدقتلا ىلع هم_هقمتاذو نامزلاو ثقولا ىلا جار ناكريمضذ شنو هءفرظل | ىلع بنطنلابىو ريدقو
 ناكام) قورافلارمم وهو رع: ىلءهنضءب تةطع ىأ # هتينثول# ىددخ ضعماوأ دفنت ف ىأ « تافإل ةلمل تاعاسأ هبدارتا اوأ

 ىلص هتباظوسر شارف كلوعفم هنا ىلع بو سزمو ةوهثلث م ارمسك هي تاينئعبرأ» ترض د»- ىلع ىب ثا !نمدخاولا ماكستملا هةيص»

 00 توهيلعتلا || ىإنالللءابلال_لوتايتثعبرابةباو رفو اقلطمالوعغمهنوكءاضتناناو تاقصالتاقاط ىأ قلاع
 ناك ىأ (اصسمتلاك أ .ىارذ ناك ىأ« ناكر هنمض ىف تكي ناب صاخلل ماعلا ة بالم لبق نمتا.ذ' عب راباسبالم ينثهتساثول
 تا ىأةءاطو أوت عضوملاؤطولاةن ونس نس بابن هنالاذا امون عيطو نمنيلأ ىأ# هلاطوأ 9 د نم
 , كب م هس ةس سس سس ل بي ااا

 نمدوس ب ايثو أ ءاسكة مشن فوص نم شار فا دعم نش بوث نوكسف رسكر حلاو ىنالط سل اهرك ذه..هبب رلاةغالابعفرلاةروص ل < و

 ( هيلع ماننف) ضعب ىلع هنمعب فطعد هلوأرسكم (نيتينث) لعافلل ىندملانمربعلا عم ماكنملاهغيصب( هنثن )نام هرلاو داهزلااهسبلب رعش .
 ثبنثحامسملا ىو نيترماهتي رك [اذا ضرالات.:ةوةيناثةرم هتذسحخأ اذا ئثلا ثيذت نمءارمشلاو ءالخا اكره عم ىنثلا ىرمش لا لاق
 ةمدعمتاذناك ام غيكو هيفرظلا ىل ب سنلافالاو همات ناك تلءحنا عفرلاب(ةليلت اذ ناك املف) هنددرو هتفطعاذااينث هيننأْئ دل
 لاقبنال ىتمعونطو نم(هل) نيلأ ىأ (أطموأ ناكل ) تاقصال تاقبطى أ( تايذن عسب رأ): ني.نث مسن ىو ملكستملاةفيصب(هتينثول تلة

 ىطولاداهملاباككءاطولاوبي رقوهف برةكءىطو وهف مضلاب شارغاانطو



 داب زتاطملاوأ انث)
 انث ىرمصبلاى نبا

 قداصل ا( دجنبر عج

 مأ همأ و هللاد_هع ولأ

 نب مماقلاتنب ,ةوربع
 تنيءامأاهمأود <

 ىندلو لوب ناكزكم ىفأ

 ىور نيترم ىدد.ملا
 هنعوءاطعو مساقلان ع

 ىلاتونااتااوةعش
 هقنووئد هذه ىسقن

 نع) هنمهّقخأ تيأرام

 نب ىلع نيد« (هببأ

 نءىوررتئاءاارفعس
 رجزباورباجو هنوبأ
 هئاهنع و هفئاطو

 كاز والاو ىر_هذلاو
 تدةنسدلو نورخآو

 نامت هنستامو ني سنو

 هالا ىلءهثامورشع

 ةثئاعتلئسلاة )

 5 , ١
 انه

 نءمهبيقام عمات ماهل ضفو:امحاولصأ فاه در واوباحواهرو رغواهباحعا نعسفنلالالذا اهطبح وملا
 فسذملادنع قيقدتلان هةباهنو قمقكلا نمةءاع وهاك اذهودنسكملادإ هد او ملا ةلاعلا رك فندي هاكوهبقلو باريلا هنع ضغنوهديبذخأو نب رخآلاو نيلوالا ديس هعفرا لف هللا هعفرهتل عضاوت نمو هلل عضاوتلا
 |ءالعلاهرك دام ىلعةدراولاتي داحآلاة قب مارملافحوضولادب زيو ماقملااذ_هديئباسمو فسعتملاتود
 -وهيلع هللا ىلص ننال بر عاج ناك اغفان ماشه ن عري نبأ قد رط ن مدام نبا هج رخأاماهنم مالعالا
 ىلامث هللا ىل_مهنا ىراخملا فام اهنمو«_ءلعدقربام محاهدمب ةمدعم ا داضلريسك عاصضلاو فل هوش>امدأ
 نءعقبسلاهج رخأ ام اهن مود فيل اهوش- مدان هةعقرعهسأر تو همن- ىف رثأ دقريص- ىلع دقر مسوهملع

 "ىلا تثعبف ةذثمةءابع سو هيل عىلاهت هلا ىلصهللالوسر شارف تأرفةأرما ىلع تاخد تلاقاضدأ ةشْناع
 ىمهنلاىرحأ تسول هللاو ةشئئاعاب هيدرل اتق هآرق لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ل دق فوص هوش- شارب
 ىعشلا قد رط نم ملسوهيل عيل .هتدهتلا لص ىبنل|قالخأ ىف يشااوبأ هسرخأ امه مو#«ةضفلاو بهذلا لاح

 ةءامع لسو هيلعةللا ىلصهللالو سر شارفت أر قرا صتالا نمدأرما ىلع تاخد ظفلبهثئاعزعفو ريمع رع
 -|تلق اذ هام لاذ و هرلعهتلا ىلصهّللا لو سر ىلع ل خدف فوص هر شارفب ىلا تثعب و تقل طناو هيثم
 فنوك,ناىن.عأو هدرأ لو تساف هيدرلا ةفاذوم ىلا تدع .فْكل_ثارفتأر ف ىلع خدة راصنالا تالف
 ةضغلاو بهذلا لام ىل هللا ىرح الت ئشول هتلاوف _كئاعاب هيدر لانقذ تارم ثالث كلذ ىف لاق ىتح تلا ىدد

 ا

 ١ هللا ىلص ىبل ام_ىطض | دوءسم نبا تت اس نه ىجنأ ايطلادواد ىنأو دجأ دنعدر واما مخءوه هنددرذتلاف
 بكارك ايندلاواب[ امنا امندللو ىلام لاف هنمْك ية ءئش كيتأنال أهل ل .ةفه..:بىفرئافري هح ىلع ل سو هيلع

 هنمني أك: ط.دناننذأتالا تبا لوسرابا:لمذ هاغذاو مشاوي جرخأ و:ءاكر تو حار مةر صم تحت لظسا

 يلع هللأ ىلص هللا لوس + هنع هللأ ىذر ب رمح ءعاسب : / بسو هل ءهللأ دلال .راذاف تح هنع هللا ذرااطدتا نب + لاك لاف سامع نس | نع ىراصأ|ىفام
 هسياخرءدنعناو فيلاهوثحمدا نمةداسوهسأر تحتو ئشهئدد وهندب امري صح ىلدل هنأو ةفرغىأ هب رشم ىف
 اهفرمه.قو ىرمسكن ا هللا لو سراب تاتف ثمكبق دول ىأ ماعم بها هسأردنعو هدام ىأ اب ويصم|ظرق
 ىوغبلارك ذدقو م ةرخآلااناوامندلا امل نوكتنا ىضرتاما لاف لسو هيل عدلا ىلص هللا لوسر تنأو هيفامج
 هللادنعامو* هناصسهلوةىلادالملا فاو ر فكن بذلا بلغت كن غال« ىاعت هلو قري سفت فريخالا ثيدحلا اد
 عاطقنالا هلو ىهو مهتاسسط مه ت ادع ل ءاوأ لاق ل و هيلع هتلا ىلص هنا ضر أ ةح# هيو رفو رارب ااريخ
 ةفصخ ىلعاءهجطض مناك هناو رازاريغ هيلع نكمل هناةداب زب :ءاو رفواتترح[ ىناذت امدطانإ ترخأ موقانار
 اريطلاهاو راماهنمو هريم_ثنمعاصو نوفر نمةداسو و ةفصخريغاهبن كيلو بارعلا ىلءا هضعب تاو
 « هند قرئاريسم> ىلع مئانوهو ماج تدباهن اك ةفرغف ملسو هيل ءهلبا بص ةيلع لد هئادوغسم نبانع
 ىلع مئانتناورب رملاو جاسذلا ىلءنوماني رصيقو ىرسك هللا لو -رايلاة هللا د_.عابْك يكس املاقن كبف
 ركن ابان اهصخ ىف نايحنااءاوراماونمو# ةرخآلااناو اين للا مهن اف كمتاللاةذ كين < رثأ دقريص لا اذه
 فورعم تدنوهوى درياأب لزم هل أربرعس ى مانو هاذاف سو هلع هللأ ىلص هءلعالة دام معهللا ىذ رربخو
 ,هللالو سرامالاة ف هت ىفربرسلارثأاذاف ءارظنف ابلاح ىوتساابهآراملىدريملابهو دو سأءاسكه بلع
 مهنجلاىلا هتيقاعاذد ىرب رمسو ىثارةتاورانا فرم عدو ىرم كش ارفذاو 11 هالو تال لسو هيلعدنلا ىل_طلاقن جامي دلاورب رملاشارفىلءرمصيقو ىرسك اذهو كرب رسول ارفف ىرئام ةنوش كد ذؤنام
 كولملاةوعدب. و ىرعلاراملا بكري ملسو هيلعهتلا ل_هىبنلا تيأ راك سنأ َنعهْبسا حرش فتنأر
 ظغحنمو ماصعأل ليصأ لدأ اذهذْسن دا ضرالا ىل-لك أد و رضرالا ىلع ساحيو ضرالا ىلعماني و
 ثيدحلا اذهد:_يف كريملا# «ةشئاعتاءسل ةدسأ نعل رقاملا نبق داصا | ىأ «د# نب رفعجان أ نأ لاةنوو*نبهللادبعاذث دحىرصبلا ى<نيدايز ب اطالناوبأ اند مارملاماقمو ظفحيإ نم ىلع دح
 | هيشئاعتتامور ةرمجهلا نمن يصحو عبس ة نسف هتدالو ناند مغ الو ةشئاع ياي لرقامل | مامالا نال عاطقنا

 1 وق

 72 ا

 را
007 



 نيتمذن (مدا نم) سولعلا نو كدت شارخا نال هه دف (هيلعمانيىذلالسو «لعهشلا ل ههللالوسرشارفناك نات ف ةكئاعزع

 ىأ غنفلاب (هرثح) مداو» ىأف وذ- ادت ةيهربد نم طا ة ا مسنلا ضدي فوداملا ى راطموأ. جالا غودااداملاو هومدأوأةمداعج ١

 س رثمهدنعبلاغلا اوهاك لفأ|فءل نم 0 ناكو شارف نم ةنلاخوأ مدال ةةضل ناعما همناكنار هاففلرامتعاب مدالا

 دقتعي نا مئاقدب زاغاكلرقك ( 6 نيسترصت هنأ ارهاطغلا لا ناك ااهوقو ىرصملا لاى آلاربملا كل دباكاهتبب فو دىذلاهثارف

 دسللللا

 ا و يم ويعمل ل نع

 هل اوقدامهل هنابراعث الوأ ه ا شارغلاناكااواةاطموأ اهتب ىف ىأ «هياع

 ضء.فوسو.هاقلا فام ىلءد_املاقاطعموأر حالاوأ غوبد ا دلملا اردو مدأ - نيم ا

 هيد وويىفحلا لاق ع فرلاب مدا نأ !ضءب فورهاظوهو ناكريخ هنانب ريدا ]9 ءوبصتل امد مسن

 ها ةمان ناكوشارغل|نهلاحةل_+لاو مدأوه ىأ فود ماسر ماقتلايسورل دل

 ردقماد تمر. خ مدأ نو كن اب أدع الو ناس مدأ هش ارفةلجون اشلاري_هضناك ىف نوكتن ن 7 و

 هناللذاأفيلن هىأ ةااحة لج« فءا 9# شارغالريهضلاو دوش ىأ « هوش>) هلوقو ناكربخ ةل أو

 اعجهانعمناكناوه- اذا رايتعابمدالل ريهضلارحح نبالاقو لوالارددلافم_هدنعفو رعملا لد ريثكلا

 اذه ققحتةداز فاسو الهدعبو ها رثاو 00 نم ةيلاحااءجو كل ذ عنمناافالمدالالة فصل هاف

 هسفنل شارفلا| د هرم مل هنأ ى دو هقيتدانئهو# هبىدتةيلهشارثةنوث ثركذدارأ ل مقر -نسالاق مث ىئعملا

 نتارملا ىلع مانايلع أرامل هناكلذلد مش وبار | ىلع ماني نأ بل ال افالاو هتح وز هياعر< فمان اغاو

 ءاوسف ةينرتلا تت هونالاثاف هندس بارا فاصل نم م مهذب امهانعم ساو بارت ىباي هان كحاب هحدم

 كِل ل_م>لومق داهت رج اةّصأن  رباهانا ل دوحوت وس رب هط.-ىف ضر الانا ىتعي بارتا | ىب لرمانهأدانو هلت

 هناي غصون ناب قمقملا ني هذقأاور رزملا درك ىلع ىثم ءلادقءملاءلاكلا اذ هى تناوهظفلب ها َْك , رزنم

 مول_هملالبهدضعب دراوألو هل لصأ ال بارت ىلع ماشين أ بلاغا هلوقو ف يكل ماتلاءادو نم قيقدال ة لان ا

 ةباعفلادمش وهلو ةودره_غوارهص> ىلءالا م ,ملهنا» هرك ذاسا# هيد هلاحنم

 .وه.اعمتلا ىلص هنأ بلاْلا نا هع ىلع بارت ىلاي ىلع سو هملع هللا ىل_ضهتيث ك_:ىفدهاشالذا طوقسلا ١

 هيلع هللا ىلصهناهإ دغش كة ينك |! ىلع ل ماخلاو هادهلب , عون مز ا ءانعم سا ل أوو بارما | ىلع ماني تاك

 نيبو هند هب تاكهنال هيلع مان اع اوذةيحالا كلذ هاك اف بارتابأ مقل لوقو هنعارعا| ضف راص ملسو

 ءاخ رس ا اقام ةةمطاُول بو هملع هللا ىل هءاخ هارت يلءمانورهسأ | ىلا نام ضغبهذفْئكهماط اف

 هآر يبل الاحلاه ذه هتينك-ا اهنَوسم قكمو بارئابأ مقلوةيؤ هنعهضةذيراصفزامغل اهالعدقوائانهدحوفهيلا :

 :اد جاب هنأ معز وهوفيكفربيعل امدعالاهمل اهتنسش .ىضربال طوقسلا هباغفف ملاك لا هل مهرواسف هلوقوا يلق

 عي هأ اراونوالالضالادب , رمال ىتلا لئاوألا مولعو ةفلفلا فا هذلب مثدريسغاهل_ للملا مةيلعة متر

 الو ةلالض مسالا: :مرهظامو هنعردصا-«ل لا ماصعل او هو لقلآس اضن ائرتتنأو همارعرهظو

 قلمتشاماذكو ةييدالات الكا باب رأىلء ىالا# هب هيب رعل !مولعلا فهمت :رمنأ عملا اه بح وسلا

 ىذلاوهمارم نام ىف ضرنءملاهملاكم هذ ن ءز 0 ناك اسمة علا ادا ن مك ذريغو ةبريسفتلا جئاكدلاب

 لببارتنا ىلع ماني ناكمال_بىلا هيلع هناتامثا سدل ماصعلاد ارمنا هان ف هد_فقامىل ءهانعم فى حال

 الاو همالان ف رعللاعفدوة-و لا نمريغللَ اعارم لد هسسفت اظل هباعر شار ةلارات# ناكامهناهضرغ

 ىلمل ا ماعملا 7 ََ :وكوللام او واين :دلافاددز و ئوهاة غانم ثلا ىلعمونل اراتخناكمناناظلا بلاغف
 ىلأ نم نسحأ ةينكت ةلادهز_هانلع متت :ناك الو هلاهذن حولا احدمهيداكو ىذترملاعنص همك اذلو

 لب كرامملا هند بارتل اقفاصل ادرجم ةينكتلا بيس سدا هناءان.مهرخ آى ءانعم سلو ماصعل لو قه تنسحلا

 الو مئانوأد_اقاما هنا
 امهتهفستءاذاع لعد

 مان.ناكأل نيمعتو وهذ

 شارفل !نمهسالع

 ااوح هعوتورهاظل و

 ها لاةوأ لئاسل

 0 هتقااماو

 هنأل س ارغلا كلذ ىلع

 ةقمالن[ ألام

 ابندلا ىلا هميع

 هبعتماعدلاواترشزو

 اهتمرصتقا# منذاولهأ
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 دقف هيلع اهرمست

 عتافم هيلعتض درع

 ولو اهدرب لذ اهزونك

 ركشأ ناكل اهدارأ

 تاضرمىفءالك هقفنأو
 دقو هلءدسو ىلا ءزهللا

 انفاملاكلذ ىلا راشأ
 هتيفلأ ىف هلوةيقارعلا
 هوس>و مدان م هشارف
 بدت ىهلز لف فيل
 هوهز
 ةءاسل اىلع ماناعرو

 ضعب د: نيت

 وسلا
 ريصحلا ىلع ماناعرو
 ىوس ْئث هتاف

 رب رسلا
 ىل_عمونلان ا ه هفو

 ضسساالااةللاااابال 2 27_ا_١:_ا_تاا_تا_تا977© 2222220222222 سس

 اهناللباطرش سرب_للاففنللا ارمدالا نيعنال هري_غوأ فيل نمدو تح هره_غوأ مدانم ههدهزلاىانيال هذاختاو ودحملاشارفاا

 بيس هنال سشارغل اوسحف غلام الناهفرتلاو عدل هسفن ليمو لكما هبلغ ن1 ىوالا عن حابم فول أملك كل زي ىف مهدنعةفولأملا

 ةصخحوه شت اعتب دحا ضد د ىناثلاثد ,دملاهىت الاركان م هلعباك تاريخا تامهمنع اهترتلا مدعو ةلغغلاو مونلاةرثكل



 00 ايا 01 <
 ل ماما

/ 

 | ىراسنالاءالا,مارحنب دوسالان ب لهس نب ديزوه (انأ ةهط ودأ لاق) هماك أو داملالا نمسلطب اعله فكل ذرك ذ تدق عاجلا, دهعلا
 د>[ ب وعلاىف ساو هتيثكم روهشهاكرذب راها ىثبنمءامقنا اد>أ ءو هل عدنلا ىلص هللا لوس ر عماواكد هاش ادهش هتينكهماهتاغ

 (ا هربت ىف لزنف لزن لاك ) ةنس نيعمس نعنوثالثو عسب راوأ نيةاوأ ىدح اهنستامايمأ ناكهمأ جوزو سنأ معوهوهاوسةخطودأ هل لاقي
 | هناماصعلا لوقو ادن ذالاب ىندجألا لوزن لحواهداحلالاهربق لوزن ف ىنج الن ذالاةأرملا 158 ىلول ناو تبملا ىلع ءاكبلا:زاودهيق
 راسةالالال هناعالل لْزن

 هوناعأ يذلا ناي غم

 ءىع'اهمراك نم اوسدل
 راثياولاك_ثالاو-مف
 ذاللاا نع ىدسعنأا

 با.#تيلاةاراومف
 ردك, #( شارف ىءاحام
 كودغم ىد# لاوف هلْوُأ

 بوتكمىنعع باك
 شرفنا 3 وهو

 سلبا1سابالاكح
 باكك شرد 0

 اضلأ شر ةوهو بتكو
 لوسر ردصملاب ةيونت

 ( ل .وهماعمتلا ىلص نبا

 00 هاحامىأ

 لاقهيىدتقبا<دارف
 شارفل اريخ لوماصعلا

 هبف مأن اعءاو هت قل

 هبادص وز لاذ ةباعر

 ن اكهنا بلاءلاف الاو

 اح راشلا هضرتعاو
 هل لأ الهنا هل صاح

 هنأ هلاح نم مول_ءملاو
 ريصح ئثىلعالا من ل

 ريغوفو ها هريغوأ

 تالف الكان دره

 ءىدزرمء) هل لصأال هل

 هيلعناكو مة سهرجع

 الصأ هلدحأ لل وةدنأ
 اغافمدعلاب مسحلاامأو
 ةذياهدل هي قعحرب
 رامخا الن يرباسلارثألا
 ق-هملاو ىطقرادلا
 نالفايناثامأو ا هوبارضو

 || هتأرما عما ملئذلاىأ «انأ :ططربأ لات ظىنالةسءلاهرك ذاذكءاشعلاد_بمااكلا نو هركناوناكم_ممال
 | نباعرحدقو لعأ هتلاوةريمكلا هيدارب نأ الا مهألاةل.الابا دمةمول واي: ذبنذم ل ىذلاانا ىنءلانو كبت أ دع.د و
 بنش هنار لو هيلع هلا ىلص هللا لور دنع ة 1 طربا مت: نا هتناذاعملاقوهليأل اكلت عما ل انعم نأب مزح
 هلأ فراقدحأريتلا ل دال ظذلن سنأ نءتءاث نع هل ”نيداجةياور ناهن وقد و كرم« هلاق هلال اكلت
 لا_ةفهصسفو م«لانإب ءلردتسملاف مكاحلاو والا خدت راتلا ف ىراددلا ه-رخأن اع ىصتتد_كراملا

 روهشم ىلا هتءزكي_ءاع تماغىحر نانا ىراصنالا لوس نبدي ز وهيططربأو ياهريق ىف لزنفلزنا
 9 مرش ع نين> مول لمقو ل-رهثام نهري: شدا ىف ةلط ىلأ توها سوه ءلعمتلا بص لاقو دهاشملا دبش

 هفواهريقف كرت, ناباسن أر هأبناتتامةأر ما ىلول نا ثدملا فو ةريثك٠ انو موبالسا أوال و9

 ليقناف«هلاثمأ ف نيا هلاب ]وتل اوءاسنلان م كاذ ىلع ىوقأ م_مْوكل اهربةةأر 11 لاح رلالاخدا
 ءاسنلاهطل اخءعدهعلاس رقه_.ةلزانلا نوكيذاد رمل هلءا تلق« عما اب ةقراةملارسفاذا هيف ةمكىلا|م

 هللا وسر ل_هفةب راحرشابة لالا كلت ف نام ءنأ ىورودو مال ةيساسنلاك هنك اسةمئماهم هسفن نو كا
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 ملوهيلا هلهأ بحأ ةمطأت تناكن كا لو هيلع هلا ىلص هتانب لضفأ موثاكْمأو ةمطافرمل ادمعنبالاق عم.رلا

 "هي

 ٠ نع نكمل هنااماو هنلع مانيش ارفهل ناكهناهيفىذلاذا لطابس اء)!ثنداحا ن ممول عم كلذ نا همعزو ليادىل اجاته ىوعدريصملاه عز

 رمدكو ملا مضب تالءهع(رهسم ني ىلعانأر حت نب ىل عانت )هشثاعثيدحلوالا*ناثي د-همفو الفبارنلا ىلءمانيالو شارف ىلعالا ماني

 هيبأ نعدو رغب ماشه نغ)ةتسلاهلجرخب ئارغهلو ةثامو نينامثو عست نست امان دحمابيةفناك اظفاملا فراكدلا ىثرقلا بحعمك ءاطأ



 ا

 هطراعبالو اههعومدنامسب |بماكسازو وءاهلاحتخ (ناتاربت هانيعولاف)كشال(وأ كتي ) ل و هيلع هللا ىلص ىنلانالاحلاوى(وهو) 1

 هلدجر لب ه.اعاغسأ تمد ىلءىك اماهدارمنال تيل عنا هنزحتةباعاسغأ طقم ىلع قطا كك امام ءهللاىىذرهثئاع لوق ١ ٠

 ا

 ىأ# وهوه ةءايصأاءال_نذ نماد_متادياعناكو عمة مان ةدوان أود فلسا منلاق نفدااوهرجشلا |
 نءاروش نيثالث سأر ىلع نايعش فني دماء نب رحاها !نمتامنهلوأو هو ةيلداملا فرتملا مرحناكو اردب ْ ُ

 ناس عه>وىلعل_بوهيلعدتلا ىله ىذا عومدلاس تح ىأ# كد 9 لسو هملءهتلاىلص ىذا !ناىاحلاو |

 700 ١ را د ىرماعلا( ىلعنب لاله ن عنامأس |“ نباوهو علفانث )تسلا هل جر خذ املا ىرص.لا نولا نمد. ق:دق عى. ةمسن ىدغعلا سلا أ
 ةمايلتا نمةةثىندملا

 نع) ةعابملاهل جرخ

 (اندهشلاقكلام نم سنأ
 هنبأ لو ىرأ هند الان رمح

 مأ ىه( ملسو ءءلعهتناىلص ىلصدتلا لو رنا شئاعزع ىدوثأانامفس نءتاقبطلا ؤدعسنباج رخآو كريم لاق اكثاا فام ىلع |
 ةيقرلاك نممهوو موثاك | | دح ىف ءل .ت ملسو هيلعدتلا ىل صىبنلاع ومدتي أر ذلاق ترموهو ذوعظم نب ناسف علب موءيلعملا || |
 تنفدو ثتام نا | تمهذملسو«باعهتلا ىلصهتلالو راق نوءاغمنب نام عوزانحر ماا كاقرممنلاىأ نعاضدأ جرخأ ون اسمع ]|
 ردي ةوزغف ىطسملاو هسشناعنع ءافولاباك فىز ملا نباد:عدهاش هل نطل لاحم ”رماذدوا.ن دلا نم ىجعي ئذناهنم سدلتلو |||
 قع اهناب لوقلاو ب مه -ةيع نيب لءقو يصحو نءبونلا بو هيلع هللا ىلص ىنل| ف ثكنوعامنبناجعتاماملتااق 1

 هاي دزانعرتف يهم هلاقكىوارلاىأ «لاقرأ» اهسلتلوايندلا سات نام ءاب ال ىف وطلاقرب رسلان ءعفرانش الب وط || |
 هللا لورو)ت شيل اهنوكسوعءاحلاحتفوءاتلا هر # ناك اره »ءان.ءوةط-تىفو «انيعلذ او رلادسأ نمل ثوهوىناشاكلا |
 و هرلعةللا ىلص امناىلءءاها ستة ناتخا هيف ماصعلا لاق اهي عومدنامصتوأ عمدلان .صت ىأ فلالا فزع ةذان قواضنأ 0

 تأرفريقل اىلع سااح ىلء باكل اهءاو روفارهاىمالاو تدب زاهناىلءءاهلانوكسو قارد هضامذثن كو ةز. طا نع ضوع

 ىأ (ناممدن هدنيع هغلهيفو قارا ىئما او عئاملابصةقارالا ملل جالا فو ىسمتنارهنلا ىرح لق ن مبكر تلاونيو>ولا |
 كلاءف)امهعومد لست || ةزمغانمل دة غالاهذ_هىلعءاط اركب رصاانقارهمئشلاوةتارهءاملا تمن هّقي ربمعاملاق اره ىرخأ
 وهف ةقارها د رجب قارهاىرخأ او :ءلالاعفا لله. لءفا ىلءاقارها|قربءاملاقرهاىرهوجلا كحو
 الصأ ا وباهذ نمال نيءلا سفن نمةكرملا باهذ نماضو ءتدي زلوقملا اذه ىلعءافاوقارهمو قدرهم |

 (فراقيإ لجرمكيفأ
 عماجم ءافم فاقد

 نم هفراقماو(ةلالا) نعل ااوملقو ةنكاسل|ءاذل ااماوكرذ ني _ءلانمةكرملا اول ة نال مهناك-ذ قد راوأ قورأ قارأ لصأ نال

 اهلصأذا عاجلا ه5" || فلوقلا اذكو اهقل ىلا ن هولا نماضوعءاهلا.ذ_هاومل_هجريرغتلا نم عاونأ ةئالثةماكلا ىفاقلأ
 نامعوقوصالاووندلا هقارهالاةرو قارا زهنملد.فارداىف ءاشاة باتا بحاصلاةوهفرعافعميطب عاطا فدا عاطسأ ا

 نم عنم اغا اهحوز || «عافانثدح اعرب[ طانريخأ ضن ىو مانا. نأروص:منب قصءاانثدح »لدم ملاولدملا نين عمصتاةارها |||
 رشا هنالاهعملو زنا هاندهث لاق كلام نب سنأ نع ىلع نبلال_هنعنامل”نباودوال ةلهوقةيت نوكسو مال حتقو ءأف مط ٠

 هركفه]ةمأ ةلللا كلت || ىدقاولاهاوراكنافعنينامعة->-و زموثلكمأ ىهو# لبو هبل هللا ىل_صشال وسر هنا انرمن>ىأ ||
 هلاغتشالكذىطصملا || ةيقرامنالاق نممهوو موثاكمأهجرتفتاقيطلا فدعس نءاهح رخأ اذكودانسالا اذهب نايل ى علف نءأأ |

 هنضد رااهت-وز نع اهب 34 ريقلا ىلع سلاح لسو هراء هبا ىلص هللا لو دعاه دهش: لو ردس مل سو هراء هللا لص ىبنلاو تناماهنال ٍْ
 هتهتم كراك

 هبتاعم اهريقلو زننم || ىف راقي لوصألا عماح فةحرابلاىأ 4ةلمالا فراقي لجر كفأ لا ةفاظ !مهعمد ليس ىأ ناعمدت ||
 بيسلا اذه نع ىكوهل || اذا ئزلا فراق ةباهنا | فامءدب هد وسي دما ىف ىنءملاوه لدقو هتعىثكسف عام ادارب نأزوحيوامتذ بنذن مل
 فراق, لهلوةدعنماف || اهرب_قلديلذةلرالاهلدأ فراقي مكتمناكنمموثلكمأ نفد ُتردحلاه:مواهءاحاذا هتأرما فراقومان ا
 تراعيناىوامطلامءزوأ | ىو زا :هلوءغلاثاو لعافال ىلا ةذيد ىلعةفراقملان مءافل اوءارلاو ف اةلابفراة.ل هلو3نا لصاملاو
 هريسع عزانيم هانعم | ل_صوواةرلعت ىراضل هر كسه ذ بنل ىنمءارأ علذ نع كرامملا نباداز دقو هل_هأو هنأرماوأ ب:دلاوهو
 ا 9 0 مالكلاف هري_غعزا_ملىألواقب [باوصلاو ى.هعت فراةب ل لاق هنا ىواعلتلا نع كو ىليعاممالا

 متت تاتي يوسي هي سس اا او اوس ها ا

 طسوالا خي راتفاضنأ ىراضاادباو ردوالاترب و اضيأ علف نعنامءنلانب يرش :رعدجأ هأو روىل.ءاسمءالاهدوواةيلعت علف نع

 ةليللابمصيصصل هح والذادعملاةباغ ف اينذ فراقي ءانعمناىوعدنا ىلع ناجع ىصتفد راما هلدأ فرافدحأريتلا لددبالك املاو
 ,.ثيدطاناعنملاسوفالاو هنع اذ مص نارها طن امعل ىزءام منبن طي هناب ىفطصملا د: ءةحططور أ عتب نأ هللاذ اعم مزج نب |لاقدقو
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 . تو مفرو قشر نكمل هكهذ سذح نم زاك, ناك قلا نبأ لاق بيح ىثودخ برضو حايك رح نعةرداصلا نيكأملالاعأ
 لك ىلعريخ لكم ) سدتلم لماكلا ( نمؤملا نأ ) هلو ةداعزسالةجحر نمؤملاءاكر نوكمحو نين ماني ع عم دن نكسأ وةهتوتب هكصخ نك
 نيعةنحلانادهشن لماكلان هوم اومهم راءحوتلا نعمه دعبتو مهثهدت ىتلاةململ او ررعضال سانل | هلْ هغ بس ىق ىتا !ةمءثل نم ل
 كلتفه«رنعلف_هالو(ىلاعتهتلادم<)هنالاح او ىأ(وهوهسنج نيبنمعزنت) هحورىأ ( هسفننا) لقاك املعهدجدي زبقةنملا
 ارارفهريغو حر اشلا هرك ذاموه بن» : هتنبتند ىهوافن 1هلوق#ك ه.نت »كلذ نعةلاحلا كلت هل ةشتالو هندامعو ىاابلوغشهووق ةماعلا
 وهيلعفتلاىيصىطسصملا !؟؟ نتأنمتنللاقالطاىلءدروأ امم

 ' هدحاول ملصنال هتامحىف

 اهقحق لاق. نأ نهم

 قاهفصو دتوةريغ_ص

 اذهف قاسلاةءاور
 نيعتفرغصلاب ثيدحلا
 تانيىدننسا دارنا
 دقكالذعم هناك هتانب

 مل هناب اضيأ لكسشتسا
 ىددال هني انأب لذ

 الاةريغص تتام هتان
 ىدول !نعدوأ .ه ا

 ىل_صىجنلا ىلا ىفأ لاق

 تنب هماماي لبو هيلعللا

 هضراعوهانعتعمدف

 رابخالاب لءا|لهأ نا

 اهح وزب ىتح ىنلادعي

 دعببلاط ىبأ نيىلع
 اهنع ل قو همطاف تود

 ىلعدجأ هناو راولجو

 توا ا ىلع تفرشأ اهنا
 عقولاقينأاماف تعلو
 اماثندمحلا|ا ده ىف مدو

 ىهودل اوقو ىذ5: هلوةىف

 فاما هر لب نيد بتوع

 هّمياناوفلاوهتنباهلوق
 هش لد ادارملا توك و

 ثيدحلا» ىنالط تا! هيلع هن نامعن مةيقرنب هللادمءوأ ةمطاف نب نسئامأ هنا ضعي نءادار انا لمي و ىهاربأ

 ْلل_.ءنا هنزح هءاعاسغاو طق ترم ىلع #و هيلعهثلا ىلد هللا لوسر ىك, ام ةشئاعلوقا ذه ىفانيالو ءاجرلا

 . نيمناونهنمةثالثو وزنلا نغلي نواكو تانعب رأهلئاك

 لوقنالو نز<بلقلاو عمدت نيعلانادر وامهدب 0 وهلة جر ليه لعافسأ ت.مىلع كك اماهدارعنأل هيد
 (ةسالط_ابلا# ريخ لك # لءاكلاىأ# نموماناإ نوثو زن. مداربااد ْكةارف ىل ءاناوب رلا ىضربامالا
 «عزنت طهحو رىأ «ه سةنناإإ لاق اذ طرة نملا ىلع دمدف هاا نيع هزحما دهشب ناله لاح لك ىلع إل
 دمة حلوه ثم هناو « ىلاعت هللا دمت 9 هنأ لال او ىأ « وهو هيدن- نين نم ظ ضمة: ىأ لوعفملاهعيصد

 نملاح لكى ءري لكبا سالم ل ءاك-ل !نوك, نأ ىج .ذي ىنعملاو هن داراو هئاضق ىلءءاضرلاب هتدامعو قحلاب
 ناؤ هنا مس نمهلاري تو ةماركو هلدجر هناه هللا نمءارب و ىلاعت هللا دمع «-و رعز/ ىف هنا 6

 هللالوسرأ تن ترمضح الذ ثيدحلا اذهىفىئاسنلاةباو رذا لعام « نقوملا هيدهو نهءااةفك توملا
 تيقن يلعمدب عضرم هردص لا اومذو ل_بو هيلع هللا ىل_صدتلا لو براد ذخأ ةريغص لهو هيل هللا ىلد
 نعولخمالثيدحلا ادذ-هو كريملاق ُثيدلا نعأ مأ تكف مل-سو همل عهظفأ ىل_صدنن !لو ضر ىدم نعب ىهو

 باررأنال لك هوهف اظغالارداطوهاك هع هتنبامأ هريخص هلتذب و لذشأ هلوق نم دارملا نال لاك ثا
 دارب نااماو ريكلاةل < ىف نم «نواك مل_سوهيلعهنلا ىلص هتاسنب نا ىلعاوةءطأ خب راوتلاو تي دحلاوريسلا
 ىفتتامهتذب ىد_-|ة تبان الة نيل نك درع سلا ذهفهيزاحم هيلااهتتاضانوك,و هتاننىدحا تند
 | صال ىبأ تن. ةمامان سو هيلعمتلا ىلصىجنلا فأل اق دب زنب ةماسأ ن ءدج أ دنسمىف عقوامالار هما !ةلاح
 رامخالاب ىلعلا ل هأن ا ث.ح نم لكسشأ هنكدل ع غلاف ىهو مل سو هياعدتلا ىلص هللا لو سر تنب بن. نم
 أ دعب هوو هللا مرك بااط بأ نب ىلءاهجو زب يى- سو هيلعهللا ىلص ىجنلادعب تشاع مادانأ ىلعاوتفتا
 | ىلاعت هلا هافاع متوملا لع تفرشأ اهناد_جأ هاو راولجاذلو اهنع لةةىد ىلع دنعتشاعمةمطافة انو
 | نيبتوعوهو هلوقو ىضقت هلوق فاما ثيدحلا اذ_هىفمهو عقو لاي نااماذ ل_سوهلعهتلا ىلص ىلا ةكرسب
 اريااماوهتلادعاماو مساقلا اها هينب دحأ هندارملا نوك,ن أل متحف أ دك ناك اًذاوهنباباو..ها|و هند
 1 ديعناىدالبملابامسالا ىفرهاظل اودو هنانن ضع نيادار أ نوكرنأ لة<وهتامح ىفاراغصاوقام مهنا

 ا ىو ءامجرلاهدامعنم هللا مدرب اتا لاقو ىك.فهرخ تام .وه.لع هلبا ىلص همن ه.قر نم نام عنب هللا

 دعسة عارم هيفو ثت ل1 لو هيلع هللا ىلص يذلا ىلا ثع مذ ةمطاغل نب | لق اق هرب رهىلأ نع رازيل ادام
 ْ: ةارساريغص تام هنارابخالا,لعلا ل هأ ىفتادتو ىلءنن نس#وهروك ذملانءالاوءاكملا ىف:دامعنا

 قيرطلاءاوسلا ىداطاوهر اذوب ضرعت نمرأ لو ثيدحلا اذهىف ركل ا هباغاذه لو هماعهتلاىلة ىنأا
 هللا ديمع نب مصاعنعإلا ىروثل اىأ#نامغسانثد_-ىدهمنب نج رأادعانث دحراشب نب د#انث دع
 ىأةمعملاعظلاب «نوءظمنب نام عل بقل سو هيلعهتلا ىلصدتلا لو -رناةشئاعز عدت نب ساقا نع
 دهشو نيترجحلازحاهرالجر رع هنالثدعب ل سأ ىثرقاعاضرهرخأوهو«تيموهوإإل هينيعنيب وأ هوو

 اردب

 . هل باطدتا نب ر عنب مماعنب (هللاديب عنب مداعن ءنايغءانثىدهمنب نجرلادمعانا راش, نيدجتانُئ) ةشئاعُتيدح سماا
 ' درفملا ب دالاف ىراصأ اهلج رحت ندا ارك دمى راضأ !لاقو نيعمنب اهفع_ذونإاعةااوكلاموةنعش هنءوةد-ءو رعْاو رباح نع
 5 نع) هعاجلاهل جو رخئند_-ىثامو# هلو ىدنال هسنقائهةيئاثل !نمةعيسلاءاهقغلا أركب ىلأ نب (د< 2 مساق |نع)ةعد رالاو

 الحر رشعتة الث دعب لأ نيلوالانيةباسلا ن مدهتحم دي اعملاعىثرق (نوءافمنءنا 2 لدق مو هيلع هللا له هللا لوسر نا شاع

 | ١ حافلات بلال دقت تدن بق (تنمو د و] ني رجاهل نم هنبدملاف تيه لوأوذو :يلداجلا رمل عرحونيترجطازبامو“
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 5 : م زب اع 7 5

 ةفتيغنالةةوىروثل الة (نايغس 5 لي نلاد_جأو أان'ناليغْب دوجان)

 ةبزاحممملامتناضاف مس رلا نبا

 .كعنعبئاسلاننءاطعنع) بزلاد_جأو أانثثال

 اهلجو (اهنضتحاف) زا توملا ىلع فارشا ]هل .ههت_بأو توم أ ىل :فرمدت ىهن (ترىضتت)
 هماما(هيدينس ىهوتتاف 1١١ هدي نينايءضوفل اء ميبامونادضءا اورد ما اوأ فتكا | ىلا طبال انو دام هلوأرم دك. ه : نعد ىف

 ناوهتلاتانآن منات.آ اممنكَلو هتاملالو دحأ تواناف دكني الرةلاو سلا ناربخ نم مصاسعو عزذلل
 ناكلذ رسل ال_ءاوىلاعت هللامهعو ثتفو كلا !بدس ناهرهاطن اف هل عش هةلخ نمئ ا ىل<اذاهنلا
 لاَ ةمْنمو هتمظعر وهظوهتم طراونألاتسمطنالالملاةةصتلحت اذان ىسملالاملاملاع نمر ولا
 اة حنفمر رقتاعو (:ه هلل فو 'ىهلاقو توعناداك ب حكي ةساكى هو سار انا سواط

 ةرباكم نم لأ هل. وانت ناكمصولو هلذان بي ذك بصق ت.ثيمل هنا ىلازغل الوقع فدناهانعمر وهظو ثيدحلا
 نيبو ثيدحلانيىفانتالدمعلا قيقدنبالاةنكما ها ةيعرشلاكوصالا نمالصأ مداصتال ةيعطتر ومأ
 نمءاشام عطغقب بي. لك ىل دك اح هنر دقوا ممن 4 راخالهقاو :داعل | بسح> ىلعالاءفأ هل نافاولافام
 هناو هداعلا قرح ىلع هنردقمو عىف مهداة تعا هْوقل هللا, امل ءل اف دكني -و ضب نءاهمضعب تاددسلاو بايسالا

 ىرحت ابام_٠أةمنا منعال كا ذو داةتعالا كل ذدَوةا فود مهدنعش د_-ب. رغئثعقواذاوءاشباملءفي
 اغيوذت كلذ نوكىانءالرمالا س:ىفاقسن اكن اهو ركذامنأ هل_داحراهيةرخدتناءاشد نا ىلا: داعلاب|ويامت
 بئاملانب ءاط2 قدر نهمهاكنا.-نباو ىناربطا اوةءعرزخ نب اهح صو دجحأ هحرخأ ثي دلو اذ ههدامعل

 ريثأت نم هنود_ةةعو_لداحلا لهأ ناك املاطباث ي داحالاهذ_هىفءاملعلالاقو ورعنب هللاد_هعنع
 ةيلقاملاىاوناكى باطما لاقا ذكءوندانرطهنولوةز رخآلا ثي د1-|ىف هلوةر<كو دو ضرالا ف بك اوكملا

 داقتعا هنا لو هماعدتلا ىلص ىلا لعافار رضرأانوم ضرالا قريغت ثودحسجوب فو كانأنودقتما ||
 امرسغن أن عمفدلاىلءةردقالو اهريغ ف ناطلسامط س دل هتان ارسم نا ةلخرم_ةلاو سءفثلاناو لطأن |
 دو#ءانثد_-و همر نمفوخلا:دشو ه-ت:مأ ىل :ةففشاا نم _سوهيلع هللا ىلد ىلا هماعناك امن اين همفو

 ةمركعنعسئاسلا نيءاطعنع» كريمهركذىروثلاىأ «نايفسانثدح دجأو أ انثدحتاليغنبا ||
 نأدب رثىئأداضل ارسكوءاتل اعتفي هي ىذعتت هل ةئبا ل بو هيلع هللا ىل هللا لودر ذدخأ لاق سا.ءنبانع

 ىرهزالاكاةوزاحم توما ىلع فارسش ل الاد هلامعتساو تام ىاهت ل ءأ ل .ةو توما ىب «؟ءاضقلا ن(تور)
 نوداموهو ه.:-ىأرسك.اابهن-ذحىفاهاعحىأ «اهنضتحافإ# هماك وئداأ عاطقناىلا همح رمءاضقلا

 هنض>ىلالفطلا مضن لفاكسا اوين راانال لفطا|ىبرن ىتاا ىهو هخ-ضاحلا تيمي و مشك-!|ىلا طبالا إ

 « تحاصو هب دب نيب ىهو تن 'ةه.دب نيب 8 ةعاسدعب ىأ «اهعضوف 8 ةبابنلا فاذك اهلعفستفلايةناضلاو أ
 نماهثرو هتالومو مل_سو هءاعدتلا لص ىبذلاةنضاحىهو « نعأ مأ 9 تحاصن ملا ضعب فوه كدا نم :

 دقوامول نب ريشعب رعدم تيفوتوةماسأ هلت دلوفهالومدب زلاودو زو دخج وزن ني-اهقّتعاو هيدأ

 اا لوصالاعماح ىف امر تل ._صفتو ريم تدو تو ىحرجلا ىوادتوءاسملا قست تناكوادحأ تدهذ
 لاف اهءاعركن أر نياهرك دام ىلع مارح عزجلابهراعش اعمءاكملاب توصلا عفر و حايس مد اهواك ناك

 «نيكمتا# سايعنباىلا عجارىنء.فريعذلاو ىداتلا نمريسفتاذهو *« لسو هءلعدتلا لص ىلا ىعن |
 رحل ىف غابأ هنالىدن ءنعمملال دعو _سوهيلعمللا لدهللالو در دنع 8 ىراكن الا ماهفتسالا ةزدهب

 كلد_هاشآو كريصبأ ىأ هز. هلا تفب هي كارأ تساأ» زئاحءاكبلا اطمن ابانط نعأ مأ ىأ « تلاتف#
 هللا ىهئام ينعرد_هدالورب_ملا مدعو عزجلا لددص ىلعءاكب ىأ ©« ىكب |تسسا ىف اا لاق لاحد كت

 عمدلاتارطةوأةعمدلارا.تعابُتدنأتلاوءاكملا ىأ « ىهاسغا لل كا ذوي اءصااور و.ثلاو لب ولا نم هنع

 ىرشت#لال هرقب
 تدعت مفوتهقيةح

 نيب سل نأ هدب نيد
 نيتتماسملا نيتهملا

 ابرق هلامثوهنيمل

 ةةتسرتلاوعئدنلا
 ئذلا ىعماك اهون

 هرراحاذاهريسغ ا

 تخرص(تحاصو) هأنادو

 ىلصهتبضاح(نءامأ)

 هنالومو بو هيلع هللا

 دب زا اه وزةيشدحلا
 تتاموةماسابت تافءالوم

 0 راجل دبص
 ايلعاكتم (لاقف)
 ايوظعماكب ىأ(نكأ )

 لادلا حايصلاب هباريقدل

 اضرلامدعو عزل ا ىلع

 لوسردتع) ءاضقلاب
 (مل بو هيلعهتنا بصل

 نالىدنعن ءهملال دع

 هللا لو_.ر ركحذ
 خابأل و هملع هبا ىلص

 قععمأورح لاف

 هعب شل ان عج ورا
 توسلاعفرودو حامصأ |و

 املاهنكل مارسءاكتلاب
 ضل هينيععمدتأر

 تلاقف) تيهناملاذلو هل -
 هنلالو سراب (تسلأهل

 نحن( ارأ)
 ةمدرشلان ع ج ردت فيك ف ىنعملانامعز جر ثاطخأوحايصوحص: نرتقاناوءاكملازاوجىنظوكعاتن ( ىن لنامش - 13)
 ردسالول ئاككر بصءدعو عز<اعنتممءاك( كب | تسا ) هلوقب سو هيلعهللا ىلصاحل نييقث الذ لوقت نأ نم لجأ نع أمأن اف ىئعنَو

 ىكب |تساوأ طقفنيءلاعمدت لب كلذربغوك دي :ذخاؤمالوءاعدتساالو ل. كلذرمغو -امسلاور ومثلاو لب ولا نم هنعدتلا ى-هنام ىع
 ثينأتلاو ىلاكب ىأ (ىهامأ) ءاكمل امزاول نمهرمغ عنا لمشبل نيمدهت | لة,ملو نيكمت[ لاقو رامتخالالامفألا نمردامت | نالد ه3 ندع
 نم لمع نرتةملاف الكل ذي :ذخاؤمالوءاعدتساالو دمعتريغ نم ىاقىف هللاة حر راثآ (ةحر) ىهدةرطقوأر بخت ارامتعاي وأ ةرلل



 .ىأ (هللاتانآنمثاتنآ اره-ةأ اوسءوشلانالاق مز هسس مالعالا ىلع :مصتقال أ ذكناك ولهناهلطبردحأت واف وكل ادةّدعم ىلع

 انو ةنآود د و هنوط وه_سأب نمدانعلا ىآ وت ىلعوأ ق واخناام_ممعفتنب هناطابرهأب وهنردق ظعوهتننادرف ىلءةلادلا هنامالع نم
 ًالودح اثر نافكتال )لوفالاو ريمغتلان هما عأز طدام ناثداحنا# وا اه لب نيطلاباسلف تاك امانأ وافيوئالاتانآلابل مرن
 نامدان مىلءدرلابراعشاه فو مظعتوملالانافسكن.الام.ا معز نعءو هاربا تول س سل [تعك لا نم همهون اك( هتامدل

 ْش ىلعةلالدهيفناهريغن ءالذفامبسفنأ نعوعفدلا ىلعأ» ةرادتت الن ارسم نقول ءاهلد ضرالا فري تو دح ب وب فوسكداا

 ١ مهشنو ناعم كةءاعرف هدم_هزركش نءام# دهاشعدام هلا لةغنالمك ةروصهيقد_>ال لخدالا_عهماعنارا طاوس دق: هبردق

 1 اموفا ىكناو ةئملا لهأن م لك الا لاقو مهريصةتل كلذ فاق كنان :انددعتلا ارعوضالنا ف مهئاوتل [1؟ اءفدو متافغ نع مهظاقدأو

 ١ ا حسسا»ا 22 222 2 ا بئبئبئئب7ئبئبئبئبئبئبئ بج 6 ال7ساسابسبئب أ ؟5ْ؟6ْئ ي؟7بيبيب 17757 س2 52125 ت2 تت 01222 201 ج77: 7553-7 ام-متءاضان 2ةراب ع

 نمنات ارم اوسءسلانالاق م م هلوسر وهللا دمع هنا دهشوةرهمثدد- ب نم ا ءاعداز و هنافصو انلب اذ رصانعلا|ملاع

 نيتمالعىأ دب آلا نتبآراهنلاو ل الانلمحو ىلاعت لاتاكس ه ردق لاو هتينادحو ىلع ناتاادلا ىأميدتلا تابآ نك ىزلا تقولاق

 ةلوطسوهسأنن كاملا و ىلعو أهريغناكما عمد او ىسن ىلعامومقا هن مك ارداقلا ىلع نالدت ف ” امضي ناامهنأش

 لريملاق 111ر1 نحس اقدا رواق وختالا تامآلاب لسرئامو* ىلا ديل 7 هلوقد دي رد و سلا فوسكب سو

 نينوامديرمق امن رمَعلا طسوت ىهودشاتانآن م اوةد_هيةداب زةريث كح قرطن ءاهريغو نيموعلا قدر ارخالا تاءاورلا ىف مقو
 اذباناكلذواهظفاولوةاا اذهب ناس .اضرأ هع ىرخأ هءاورىدر وو هنأ .1-الودحأ توا نافسكتال 7

 رم مرجد را مما الا اصدأ
 هياور فو نامسنءاه_برخأ هاربان 2ك اغا كانا هاربا هل لان سؤ 4+ لعدتبا لصىبنال بحق تل م

 أمل سو هم اع هبا ىل_صدتلالو ردععف سهلا تفسكتالاقريشب نينامعتلا تي دحن . ماض مح ىرخأ

 ' ةلاورسجشلانانونعزم سان :1نالاف تاحناا طفت لنا ىت- ىف دصسملا أى ة-.ءادرر حب اعزف جرن

 هعرج نبأ ء كك وهحامنءاو ىلا س لاودج أ هحرخأ لا كل ذك سلوا مظعاانم ماظءتواالاناةسكتدال

 اذان هس ىو ريهشلا ىلع لغلاف ننعتلا قيلت ردك تلى 6 اسيل 514 ل 1 اناني املاو

 رالاو «ىلاعت هتلارك ذىلا ظاووج قتواورداي واوتلاواوعرضتو اوذاخ ىأ ىازلا عتفب ياو عزفافإلاةسكنا

 أهرادمو « ءاعافاةثالارك ذد الصلات يه فاو ءداواوم صن امد د0 :ًاراذاف ىراتحلا هاو رفوتايع*الل

 راصنالا نم هءار وام

 سل |كإذ نود هكلتو

 سهلا اةوهحاو اذاف

 انش رمسةاوانراصنأب

 طور خم لصتاامد و
 ء جراخلاعامشلا

 هدابعاوبهتلا فو تانآلاهزهاما قاسقااودوادالةناووافو عا ذلذال_هلامقاو «هناصسلاقاكميلا || 2 7 ءالا
 ه2 5 راصد

_دورمأ فوفودلا اورك ديراولل دفا .هونأراذات 0 ىلا ىّدعَت
 ناىلءةلالد ةبطخلا نود طقفدال دل برل سو هيلع هللا ىل

 نان هر - نءاهل ةاماهتماثاحأ اهدنا عام« ل وهي ءلعدللا ىل صايم تناكولو دعو ريثم تسل ةمطنلنا انوا ]فدك

 0 ل ع فلنا ابنا ثدع

 لوعذانا ىلع لاق م هيل دب زمالاعما مهانباهدردقتاق#«رشأ و حدأو داع ضرا همو ه3 لزنما |ىلءولاق

 رك رصلا تسلا قلاخهناف مايقلاددعترك 1 نمفال هنسأ افاد ةنيما اهقوامأ ةزوخاب أو همحوع

 ةضراعملاءاواحأو هليوات عمد < مامالا ن ءم دود ايهاب تاق# كلذه-غلس لا ينال الام الاد بمال

 0 ا .ةناكهنار4-رمدملا تان اورلا+ كلو

 هنأن مهملع مخ و ررعأت , هلو مده الئداعرمأ ف وسكل اناا عزدم ا ءام + عت ربغو هوأ

 اذاف -و هيل ء هللا لص هلوق نمىراع اربخ ناك ال_تلاوقدعلا اودع انرمأ الو عزف عقيل باسحلابتاكول

 بحوملا فوسا لارا نم ىدام هعف دنءام لذ ناداضتقمو أر اوةدصت واول دواو ريكو او عزف معلا

 رمتلافوسخ بيسو

 زيب و هنيد ضرالا طسؤت
 فقع 0 سل اروت

 ىمو ضرالال- ط
 ىرمذ ىلضألا همالظ

 (اة سكت اناف) اسم
 اضهوأ لاك اهدحأوأ
 لدي ىراذمأ |هباور قو
 عزذال ةال_صلاب( ىلاعت هللارك ذىلا )اوه وقوأ او ردان وأ | اول 1ىأىازلا |حتف ب (|و ع دقان) كلذ مي 0 :ااذاق

 قءاخو دب زم نعال_ضفامهفاسكتااباذع كي ادا نينا ب هاتوا حالو جريل كل ذوه.لعاه اة الهلل كك ذتيك«ةياور فاك

 ةءاضالاورونلانأهبسودلا وعود خفوس كلا نأ هرهاظو هل عشت هقلنمْئَدل ىلتاذاهلل ناوهللات أنا: نمَداَع ,[تاداو رلاضعب

 . كلذنالرخأ: هالو مدقتءال ىداعرمأ فوك !|نا كرها لوقلاط.. الكل ذو هت ىشراوفألا تسمطن لالخلا هفص تلح ذاق + -!مناعن م

 ظ ه> راخالاءفاوةداعلا بالا. فأ ىلاعت هلنالثب د_هلاوهورك ذامز نب ىفانتال ىريشعلالاق متن مودداعلا ةيوتمشال ذنوكى انا

 3 قرح ىلء هتردق موعىف مهداقتعاةوةلانوةراعناف ضعي ن ءاهضمب تان هسملاو بامسالان هءاشام عطتب بيس لك ىلع هك اح ةنردةوأ مع
  اهقرخ اني تالا اي ع كاان نوع .نأعتعالكاذوم_وذرخ كراس رغئ# خقوأ !ذاءا ١ رام لقي هناودداعلا

 ردملاٌةيدخ عسارلا ثيدحلا#
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 اهوانوطتةءاورثا لمح رشفاكو ونلاىداونالوطب الامهناةىفاشلابه ذمو فلسلا ض»ب هيزخأ نيتدوهسلا نمد دو ءقلاوىلا ددعالا

 ىلع ىافتالا ىلازغا | ل_ةندقو ثيدحلا | ذه ىفالا نيتروعسلا نيب سول لا ليوطت ىلع ىف هرطلا نم ئد ىف فقأ لو رح نسا اففاملا لاق: ذا
 تايفبكف وكل اهالصف 119 ءاحهنأ معاو «هعرصأ اةراو رلا»دب.ج ردو هفالاولا ذة نيمهذملاقافتادارا نان هتلا طارت
 تهذملو ف وةفلت# تدي ا ب ”77710000010777١ أ

 || نباوذجزخنساودحءاو رف وقوو كربحلات « كي واف نافرسدف نمروظيناربغزمىأ « خذني ل ءل
 ملا برلوقرو» ةيناثلاةعكرلا فكلذو دحاسر دو ىكسو ضرالا ف خفي ل_ه-و افذلي ىربطااو نامح

 اهدن ر_1نا يفاشلا

 اهلفآ تايفيكث الث |

 هدعولا عم مهي ذعت مددبءاعدلاةدئافن اكوءالملا عفد بلط ماةمىف نينمؤلل هللا دعو رك ذ نم ةمالا ماعت همفو
 ىأ « سلا تان ا نيتعكرىل_صاسإف» لتخاد_.قوأ طرسشب طونمدعولا كلذ نأزب وت فلخمال ىذلا

 اعوكرهمكر لكى عكر هنا ىرتاكف :دماىورو نوملهت اكن يتءكرمهبىل_سن كانا ىو روتفشكنا

 وأذخأ اذهمو كتالص ل *منيتهكر رتل او سعشلا فوسكى ف ىلص لو ه.لعهللاىله هنا نام> ': اىورو
 موملع دريفر مق !فو كك ىف لص»ل لو «لعهتلا ىل ههنا عج لاقامامأو ءامجعلا نم مهريغو هناعصأو ةفينح

 ىلص هناهنع ل قنيلهنا نم مقلا نبا لوقاماو هيلع لوا دالذا ل طاب رماي ىله لبوأتو ىف نا.>نباهاورام
 هيلع هللا ىلص ىل هف :ىماخلا هذسل | ىف فسخ هنا هبريس ىف نامحنب|لوقد دريف عاج هرذ ىلص مل_.ىوهيلعمللا

 نك قارعلانب زلاوىاطل ةمهن مزحو مالسالا ف فوسك ةالصلوأ تناك:فوسكتلاةالصدداكتأو !سو

 هللا لص هناب عب رصت هترهسىف ن امح نبا ثندحىف سبل هنا عم اخت الةز لن, لهنا يلا نبا دارعن لاقي دق
 مكرهناتاداو رلاضءب ىف در وهنا لعا م « ىلع ىلاهت هتلاو ةعاج هيف ىلص سو هيلع

 قونيعوكر هعكر لكف

 ةقاولاددعت ىلع ضراعتا!تاماو رلاةيسفاشلا ضءب لمحل ام_تابض :٠» ىوا عبرأ امض ىفو اثالث امد

 لقن ىلا جات فوسكل اددعت ة<#ن ا هيذو مم حرش ف ىو وذل اهاَرو راح هحوالا هذه نهالاك ناو

 ةدحاوةرمالا ةئيدملاب اهاصرملاسو هيلع هللا ص هنا لن هنااصوصخددعتل ايلا ةبتاداورلا عج درمتال تساث
 هاو رلاضءب نماطاغنيعوكر لا ىلعةداب لا نو ةعداوناك مهنا راضااو دجأو ىفاشاا نع ميقلا نبا ل ةن دقو

 ةضقلاتدءااذاو هاربا|تامموب ناك كلذنا اهءمحو ض»»ىلا|م.ضعب دز ناكع ثيدحلا رطرثك أن اف

 غل َج ارلا زحخالا نيءزاماوةلع نع ولالا هقوفام وثالثلاهب اورنملاكنا عمهعقاولاددعت ىوعدتاطد

 ىتبذي ن عوكر لاو عوك رلا نيبنيتداورلا ف التخاد ع هناف ث عل >4 ةيعقاشلا ضءبدرك ذام ىلع ناعوكر
 هاو رلا ضءنمهو ىلعة لو رامتعالا ةطقاسةداب زل ناو لبو هيلع هللا ىلد هتالص ن مدر و ءملاو هام ىل علا

 فوفصأ|ضعب عفر عوك رلالاطأ ال مل_-وهياعهتلاىل ص هناكاذ لب وأتنا اندْعأ نمد# مامالالاقاذأو
 .وهءلعهتلا ىلصدتلالوسراوأر الف مهفاذ ن«عفرف عوكرلا ن ههسأر عفر مال اهيل عهنا مم ءانط مست ر

 ىورذ عوكر نمرثك اب لص ملسو هيلعهتلا ىلصدنانظمهفلخ_فاخ ناك موفل#نم كرف اوهكر هك ار

 قافتابةدحاوةرمالا نب دملاب اهاصن مل ل ..و هيلع هللا ىلص هنأ |ذ_ه ىلع لدي ودا .:ثالا نعم دذعام ب سح ىلع

 ةنسلا ىف تام هنأ ىلءةريسلا له أرو هم ميهاربا توم نس نيرعت ىف فال -ىلءريسسلا باب رأو نيثدحملا
 عادولا ىف ةكم ناك هنالريخالا مصب وهما ىذ ف ري قوناض هر ف ل_,ةولوالا عسب رف لرقفةرشاعلا
دحلاه تتناك منان ىووتلامرحوعست هنستام ل ,قواقافتا هني دملاب هنافو تناتو هش داابهنانو دوس دقو

 ةسي

 ىفد م ح افا نيرعت نمانمه ذا ل_.ادديفرح نبا لاق (مللا دم 9 ربنملا ىلعوأ هلى ىأ «ماقفإل

.ةاساريسغت# هءلعىنثأو# رهاظرظن هلالدتسافو هاةيطخلاا
 هتاذ ىلع ىثأو هناماعنا ىلء هركش ىنعملاوأ هل 

 نعتعكر اهل_ىدنا ١ مهيذعتالنأ ىندعت ملا بر ةبآلا موف تنأوموبذعياهتلاناك امد» كلو قب ىأ# مومفانأو مهمذعتال نأ ىل هه
 جرب فيطنس 04 9 اله : م 4 1 30 1 0 | صل 8 ىق.فكىلاءاعاه يفك ل فغتسا نأ و 8# ذو رفختسا مهو موب طعم هللا ناك امو « كالو قب ىأ * نورذغتس هو
 ةحافلانعوكرديزننا عوقو ىلع ل داع رفوس لانالكذ 81 ذو موعم لسوهيلعفللا ىل ص هرافم:_ساىهو ةدان زعم نيدوعوم ا
 |رة.ن ا هالعأو طقذ || هعاسلاموقتنا ىشخاعزنماةفىراخلا ىور ةمث ن موهمو وأ هعوقو نم لو هيلع هللا ىل ص ىئفت باذع

 ردق لوالا مايقلاف
 ىتتامردقىناثلاوهرغملا

 ةئام ثااثلاو اهنمةبآ
 ةثام ع_ارلاوني_هو

 عوكرافعسو
 ردة لوالا دووهعسأ و

 نينا: ىلاثلاو هئام

 نس كااثلاو

 لعل )نيسمت عبارلاو
 رهظال ع (خفن

 خفذلا هملخروأ ناذرحم نم
 ةنامقد هتكعال تح

 الصلال طب الالاو

 (برلوةيو كس و)
 ءادنلا فرح تدح

 قلم مأ) برابىأ

 (مهفانأو مومذعت النأ
 هللا ناك ايو كلوب

 كلذركذ ةيآلا مذ عمل
 اعر فوستلانال

 فاقت تاذعةآناك
 ههو.عوأ هدعوقو ط
 رك ذ ممالا يلعت هسيفو
 قى نيئمؤملا هللادعو

 ءالمإ |عفربلط ماعم

 مد_عبلط هدئايو

 هيدعولان أعم مهي دعت
 1 كالا . 0 ١

 لصالف)كرفءَتسن نو( نو رفغتس مهو مه ذعتالن ا ىندعت لأ بر ) لّتخادمقوأ طرش طوذم دعولا كلذ نأزب ون .فالخار وستيال
 ليل دهففةمطملا طئارشل باك كلذ نأر داش مار هاظلا ( هملعىنئأوهتلادمو- ) ريثملاقرىأ (ماقف) تفشكنا( سءثلا تلح نيتعكر
 دريل ماقاغا ف لاخلا لوقو ليادلالا عابتالا ةمعورسشم لصألاو بطبخ هنا قرط ن مدر وامهدب م و فو سك.ل | ةيطخ ب دن ىلع ةيعذاشال



 وعدن أكو هاو ساهد دال ىتا اهدي حاوم عرج ىلءربصل اوم نانو تمد ادحولا نم هته ىلغن مناكفهخرصل اوةكرااراهطظا

 ةثلا (بئاسلانبءاطعن عرب رحانأسأ ةمدتق انث) ورعنبهتلادبع ثيدح ثا اثل ؛ثيدحلا*«كلذ ىف هب ىمأتل نط عف كلذل هب رمذأح
 ةيناثل|نمةقثفوكلادب زنباوأ كلام نيبئاسا(هسأنع)ةعيرالاوىراضااهلجرخ ١1١8 ةسهاخلان مطاتخا فودصف وكدا
 ىف ىراخضلا هل جرخ
 نع هعب رالاوهذران

 نس ) ورعنب هللادبع

 تفسكناكاق) ىداعلا
 بهذىأ (سمفلا

 هياممب وأهلك اهروف

 سعملاةغسك لاك
 ردا مضلاوعستفلاب

 ركناو 200

 تفيدك ءار مدل

 ىلا ىرهوملا ه._سنو
 ثندحلااذ_هوةماعلا

 نالامب لهم
 لهأن مكلذي طانلا

 هركذ (اموي) ناسألا
 لهناب اراعسا هركسنيل
 هد_تع موملاكلَذ قم

 اوذاهركذ سلف معتم
 ناىرادعلا فو مهواك

 _.داربا تاممو كلذ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نبا
 ىأ (دهعىلع) مل-سو

 هنلالوسر ) دو>-وندهز
 ماَعف سو هيلعتلا ىلص

 هءلعهتلا لصهللالوسر

 دكر تح ىلصت ملسو
 مامقلا لاطأ ىأ ( عكرب

 داكي لف عكر ) ادسج
 لاطأ ىأ (هسأرعفرب

 (هسأرعفرم) عوكرلا
 دكب لف ) عوكر ان م

 لاطأىأ (.ض»نا

 010سم سطس اطال تتسارع فلات سكك
 | انئودمشرةمأ لكن مان اذاف يكف« ةبآلاهذهتدتأ ىت-نيصوصلا قواعومدناليست ىأاهعضو ماا
 د>- نما وعمدلاسنم_هلاتفرذو نافرذت هانمعاذاق ه.ل اتقان نآلا لمس بلا +*ادموش ءالوه ىلع 931

 اولعفامع م-يلعاديهش مون نوكو بت لك ةمأرمضخت موب ىف سائا لاح فدك هال ىنعمر وظل لاق برعض
 ىسمل | ىوذ دنع هت لئاطالاعىجيطلا هءقعتو هأ لَمهأ وتب لعفب كل ذكومانامهدر وأ ىنل مطومق نم

 لاحلا:دثوةمايةلا موب لاوهأ هسفنل لثم هنأل ةيآلا هذه ةوالت دنع ل_..وهيلعدتلا لص ىكباسغ كا طب نبا لاق
 ىذلاو ها ءاكرلا لوط هل ني رمأو هو فقول لهالةءاغشلاهلائ بو قب دصتا اب هتمال هتدا مشى ةيعادلا

 ىلا ىةفيد_ةفامةتسمنوكر الد موا عومهلههبمياعد_مشنا دزال دنا ]نال نم ال در كي هنا رود
 نأ نكمهنأ نم ىننملاهلاقامامأو عملا نم عنمال هنا عمرهظأ لاطب نا هلاق امو ىنالق علا هرك ذم ومب ذعت
 هلاقام ىلع باسل قوذلا هل ,ةرالدودرم مااكف م يلعد هان ابهيا ءدتلا باط_نمر و رساله راكي وكي
 ل>ورنملا ىلع ظعاولاو اظءولا سا <ىفةءارتلا تاما هزم ذود ىننعل 5 رد نب لوداع اونا5 كوب
 هللا ىل_ص هناي رصتل اثددحلااذ-هقرط نمد ىف سدا هنالاضد أ لطامف لفاسلاةءارقل ىلاعلا عاستا
 ىلءلد.الربن ىلع سول ادر حو ةبارصا دسخلاو ظءولاءاذثأ فدوع_منبالمزاكلااذهلاق لسوهيلع
 اذاةءارقلا عطقد ئراقلل عما بارمأز اوح ف معنهاش كريمهدافأ يىرخأ لص نوكر نأ لاتحال افنءولا
 ناىأ * و هرعنب هللاد_ءعنعهمبأ نعبئاسا |نيءاطع ن عرب رجا تة لج هسا رأهل ض ورع

 ى»عتفسكناو فاكلا تفي تفست لاقبامذعب وأ اهاكرون بهذ ىأ « سلا تغ سكت لاق إل ص اعلا
 مضب تغسك ىكحوا.هربلع درب ثر دملاو ةماعل ىلا هتيسن ُتيح نم ىرهوملااذكو تفسكدناءارفل اركذأو

 حتفبافسخ واقسكمناو اهعضو فاكلاحّتفب رمقلاو سءشلا تفك لا ةز فام ,ركلالاقو ردانودو فاكذا
 ىلعر وهما ٌتءاحللاب رهقلا ف سخو ف اكساب س قل تفسك ل .ةودحاو ىنء«ءلكءااواغ سك اواهمذو ءاسملا

 ىفوسكدااو علا ف فو ىلا ممضءبلاةواضد أ هضعب باهذلو ةيلك-ايام_متوضٍباهذأ نانوك, مهنا
 تاءاهقفلالامعتساف رووهشملاىبالّوسعل |لاقو ريدختلا فوسكللا اوثوللا باهذفوسدلا لءةوض علا

 مهضعب نع ضايع ىكحو كلذ نيعتي لوصف أ هنا ىرهودارك ذو رق فو سلناو سد فوسكلاا

 ىفف اك ابل قو ثيداحالا تءاح هوامهنم لك فلا »لءقونآرقلا فره -ةالءانخناب هنو.ثأ طاغو هدكع

 ىلدىنناادلو هاربا تام موب وهو« مسو ه.لعدللا ىلصهنلا لو بر دو عىل ءامون ل ءاهتنالا قءادناب وءادتبالا

 دلو هاربا تامموب م وهيلعهتلا ىلص ىذلا دهعىلع سل | تفسك ظفلد ىراخضلا فاك مو هيلعمتلا

 ىلصد سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ما ءذ اع هاربا توا سهلا تف كس اناا لا ةذ او هياع هللا ىلص ىلا

 مالسلاهيلعهنععص هنافةءارقلاو مايقلا لوط نعةياكوهو نأ هلغفأ ال ب عكرب ا: برش ىأ#«دك ل ى>

 قأيساممق املا فال نأ نودي كلذك # هسأز عرب دك لن عكرم# ىلوالا همك رلا ىفهرةملاز دقأر ق هنا

 دك مفط دس“ ملاطاف عفر رباح يدح نم ساو ع دعم عدصد نأ دك لذ هسأرعذرم»# هلوقزم
 ءاطعنءىروثلا ب رطنمةعرجن باو كاسلاهأو راذكو يد_عس نأ دكر لذ +_سأر عفر عهسأر عفربنأ

 ليوطت ىلع قرطلا نمئثىف فقألو ميت تيد لاو طالتخالا ل_قه+فمعممىروثلا وبئاسلانبا

 دارأن افهتلاطا كرت ىلءقافتالا ىلازغلا ل ةندقواذ_هىفالا فو سك اةالص ىف نيت د نيد سوما

 ةددعنم) لادّتعالا

 0 ل نيتدص-انيبسولملالاطأ ىأ (دصسنادكي لذ ) هذم (هسأرعفرم )هلاطأ نايدو حسان ء(هسأرعفري نأ دك
 ةضورلا فاك م<“ثندحلااذهو كلذ لم ىرخالا  ءكرلا ىف لف ممهبأو رفدازة يناثلا: دصسلالاطأ ىأ (هسأر عفربن ادكب لقد“ م)

 ١ ىلصر هنا ىلا دج أ ب هذو نيعوكرب ةعكر لك ىلصن هنا ىلا كلامو ىيفاشل !بهذو ةءكرلاف عوك رلاديحوت ىلع ةغينحربأ جددا هنواهربغو
 32 ليوطتنموةيعفاشا ادع مصالاوهدوصملا لي وطتن متردد ا اذههبحرصامواعتجرتدر و ىرخأ ةلدأل تاعوكرمالثب ةعكر لك

١ 
 اهل

 ؛



 ىللاةلاكدوع_تمئبهللادع نع) ىببأن ىفامللارسكذ عتش ( ذعر ع) هبدارملاامر را ددعتمود( مهاربانعشعالانع)

 تاقف ىلعأرنا) ى :ري_اعلاو متاح ىلأ نياهاو راكرفط ىبب فوهر كلذ ناكو نيعمصأ ىف اكرب_م| ىلعو هو( لسو هيلع هللا ىلصدتلا كوبر

 ريتطلال هتءارقذذلتما:ءارقلابهرمأ هنادوءسمنب منذ (لزنأ) كري غىلءالىأ( كملعو)ذ .زمهلا فود حم ماوفتسا( كيلعأ رقأ هللالو سراب
 ذبل انالربدتلا و ميهغتلا ف عا أ هنوك-ا (ى ريغ ن م همم*أ نأ ب > أ ىنا لات )ب هلل ماةمالذالاوا ..عتمل أس اذلف هناّتاو هطمض
 عطلابهو عع داعأ اول ريس نمهعام»داتعاهنالواهق-فو رملاءاطءاو ظافلالا طمم» كوه ثمئراقلاوىفاءملا لةعتا صلع

 نود_فت_س فلسا |نمريثكناك اذهولونغما ن ءذخالا ن عمان ناهل ى.يال لضافلا نا ىلع همنتل اثددحلاا ذه د اوف نهواولاق
 ىلاعت هلوقىلا تلصو ىأ (تغلدىح)ءاسنلاامفرك د يةر والا لامتءال نا ىجءذي لاق نهىلعدره-يق (ءاسنلاةر وست أرقف) مهتءلط نم
 فك ى-ءملانامعزوةرغكلا نم نينيعلاصاخشالاءالد ىلع ىأ (اد.,شءالؤد ىلع كب اذثحو )دوش ةمأ لكن ءانئجاذا ف يكسف

 يبطل هدر :مأرودجت اب كلب لعفي ثا ذكومانامهدروأ ىنل ا مطومق ن ماول فاست | د.مش معدن نوكرو ىن لك همأرضحت موب ىف ساننل | لاح
 اذافيكف ةنآلاهذهىلا تت ىت>نيعوعلاىفو مريلعالمهةداوشا ان سانل ىلع ءادوشاونو كستوا دوش ىلع لوسرلا نوكمأ كاعت هلوقب
 هللا ىلصهتلالو سر ىتمع ا 17 تيأرق)ه«بلاتفتلاف(لاق)نآلاْل . حلاق ادمهشع اود ىلع ك.انئ-ود.رشةمأ لكن مانثح
 تس سه هس سس سسس مسسستس يي يير ا.

 .رحسن ىف اك دوعسهنباىأ هللا دمع نع ةد-و مرسسك-ف نيعحتفد هديسع نع مهاربانعشعالان ع

 ةباو رىفاكري_تلا ىلعو هوىأ 4 ىلءارقا لو هيلعهللا ىلسهتنا لو سرا ةنعسن ىف كى ىأ (لاقلاتإل
 ىل_صهتلال و سرىل لاق طفل ىراذعاادنع شالا اور ىف عقو فريم لات نكل ىننملاهرك ذاذك يما
 نياهح رخأ رفط تن فوهوناك كلذ ن اىرفافلاةل اصف نيد# هباو رفعةوو ربنا ىل عوهو لو هلع هللا

 ىف مهانأ ملسو «.لع هللا لص ىبنلا نا«. أ ن علا طا ند نب سذول قدر ط ن ماسهريغو ىناربطلاو اح ىبأ

 لكن مانئ-اذا يك _ة«ةءالاهد_ه ىلع قافأرةذائراقرماف هباصتأ نمسانأو دوعسم نب |هعمو رفظ ىن»

 ىلأ, نم ىلع تدوم اذه نرانلاةفداتن>وو هايد رض ىت- لكمف اد.رش ءالؤه ىلع ءانمح وديهشهمأ

 موب نم سد] لاق بسملا نبديعس د رط نمد_هزلا ىف كلراسملا نب اج رخأو هرأ ل ن1 ف يكف ىفارسهظ نيب

 اذه ىف ماعد, شر كل ذانمهاعأو مهاهس مهفرعيفةمشعوةودغ سوهيلع هللا لص ىذلا ىلع ضرءدالا

 ىراقلان ال: وناتءضقاههنا ل صاحلاو ها ةلاضن نيد #ُثيدح نوضت ىذلا لاك_الاعف رام لسرملا

 ىلع محربرنهنارقا اىأ «لزنأَك يلعوْل ءلعإل أرقأ ىأ ل رقاهتلا لو سراب تلمذإل لعأ ىلا هت هنلاو

 لع لاطب نبالاق ىري_غهمسأ نأ ب>أ كىأ *«ىريغ نم هعم»أ نأ ب حأ ىنالاق ل مرك لوسر ناسا

 ه..-وةيوهربدتب كسا ثوكر نا لة“ ودنسنآرقلا ضرءنوكل هرب_غنمنآرقلا عامجسبحأ نوكرنأ
 ةروستأر قف# نآرقل ايهلاغت_ثالكلذائراقلا ن مركسغتلا ىلع طشنأو ريدتلا ىلع ىوقأ مهما نأ كلذو

 اينثموأاكز م ىأ#« ادهش ظءايننالا ءالودوأ كتم ىأ «ءال ئه ىلءك بانو اناىأ#« تغلب ىت>ءاسنلا

 رسكوءاتلا متقن # نالهت لسوهيلعهتلادىبنلا ىنيعتت أر ف ا دوعسم نبا ىأد# لاق 9 ارضاءوادهاشوأ

 حتشب (نالمهت ل وهملعإ
 رسكو مضف نوكسف
 امهعومد ليست ىأ

 دب زمو«_ةنأر طرفا

 هيلع زعشبح هتقفش

 التو«:اور ف دازو ممتنع
 نملوسر مكءاح دق

 هيلعزب زع 20

 مكءلع صيرح متذعام
 ناب رح نيتهفب لمهلاو

 ةعرمس رطااوأ عمدلا
 ىد>ءءارقلاب دي همفو

 ىلع ظعولا ساخحم ىف

 حراشهلانادكر ملا

 وهو ىنالطةلالاق
 اق سدا هنال لطاب
 نأ ثتدملاقرطنم
 نبالكلذلات ىئطصملا

 ءاكملاو اهيلاءاعصالاو ال عاج سالا ب دن هرفو ىرخأ ةكبصل هنوك لاّيحال افءولاهنم مزا,الريناا ىلع سوملا ادر حو ظعولاءانثأى ف دوعسم

 هيترهنودوهن ماملطزاو-و هنم لغسأ ىراقلاو اعل <نمنآرقلاعاس5“ازاوحو مهتازغهعفرو معلا لهالعضاوتل اوربدتلاو اهدنع

 هتايدرعطقلاب رمالا سال انأر نمل ةءارقلاعطقدرمالازاوىلعالا لدءال هنا معز وةملص مال هتءارقعطقد ريغاازمأ ل>ورماك ادعو
 قطصلا لااا ى فارما لاق# هرءذتال هربغورمالا نمد قرفالف لص ملل عطقاايرمألاةحاراوه ىنءملانال هم»د ىتعم ص ذل !نمانه طدنتسا
 هتنستناكف هئرغاره طق هرمثأ:بلغد ىذلا عاملا نع ف ك.:: ناكهناف هةئره ىفرعصلاب هب درت نس ىلع هظرفح نآلاك .سحٌراعأل
 دنع هلاعأو هلاوقأ ف اعود الن اك اك ة-ةمحلاف نسحالا نعج وردنا نعهئاضءأر هاظنوصد ونوكسلاءادرىدتريناةيلعلا
 مالسلاهلع ىسعناكدقونوكسل | ةئمهو تعكأ !نسح نعج رخالو ريما |ءادر رهاط نءلو زال ناكذةكرحتافاهرالا«ةهرئام

 هنوكس ضف ىح هيذآك اس طسا ا ناكوءاماوالاوءاينثالا نمريثك ةرهظت عابمسلارثأ ناك: ةرقءاارو< كر وكم عاسلاركذاذا

 نويعلااهنمتفرذة مط لسوهاعدتلا ىلصهتلا لو سرا: ءط ىوارلا لاق اكن وكسل |ةئيه نءوورضاحج رمال ناكو هناسلج ىلع
 ري_ملاءادرب هن درت ةكرب نم مومأ |لدياسا مهيلع عاملا بلغي ناك املعفعوومةيط_خهذون اك هللا لوسرادانلةف بول اا اهم تاحوو

 مدعو تنثتلاو رتستلا نت نك هنمديالن اذألاعمستامل سئل !لاعفناناب م سو هيلعهّتلا ىل_صدّتلا لوسران مناف تمسلان سحموزلو



 فريعض عوطقم تيد ىالطسقل ا لاقو ريدا |د_ههربك انمئمو كو رئمماس> نازيملا ف هعبتو ىبطترارلا لاق قياسلاربخنا نس و

 توصل |عفرعمهحورخدملا,وْنْر ا نمعمالاث ال.سرهةاارو هو كمن كيردص» # ملسوهءاعدتلا ىلص هللا لو ..رءاكت ىقءاحام باب
 ملثاوحرفلاىاهراشا اريثك اوكءيلوالاناوك_ضدلف ناهد هلوقو ثاغأ نر اناك اذارمصقلابو باغأتودلانأك اذادملا,لمقو
 [كتآرقلا عاصم دنع هان و هللا مث نم ةراتو «:هأ ىلعاةوةرابو تمإل ةردرأت وك نأ وعم دءاكمأ ا عمالو هوةوؤُلمضلا مر

 فودوةيحتءاكيو ةيش*خو فو ءاكن ودجروةفأر ءاكر عاون أ ءاكءل او*ةيشلتاو فود بح اصملالحاو 2و قاءةهاءاكباددو ء ىعس

 عوش انا همحاصرواف,ناوهو قاذن ءاكب وفءشرروحءاك وثرحءاكر وهلاه-امدعو لوئمدو رون م عرج ءاكر ورو رسو حر فءاك, و

 ءاكملا نمل قو ئثىال ىردد الو كممذ كس نمىر ناودوه-ةذاومءاكروةحناذلا ءاك كهرلعرح أ: سءورا عدس م ءاكن سا تل
 ةةسهثي داحأو د_وهوةمكهتمو مهار الوهر قوشهنمودوادإوهو نزح هنموبنذملاءاكدوهوهن وأ هزمو ريصملاءاكرو هوت زكوهام

 هلوأ عذب( فرطمنعىلانءل|تناث نع هلم ن داج نع كر. نب هللا دم ءان أمن ًارمصن نب دنو سا. ) ريتشل ان هللا دمع ثدد>- لالا«
 نيتدد_ثم نيم دعت (ريعشلانبهللادمع نباوهو) ةءاسجلاهلج رخة يناثلا نمدياعة-ةثىرمدملا ةدد لا ءارلارسكو لهم ا ءيناث حتفو

 هل ج رخ حفلا هلسم نمىلا_تدرمعملا لب زتئرمص, | ىرماعل ا بءك نب فو عنب هللا د.ع 42002 ءارق هلت انتخنةرولسكم

 هلخادوأه ردد( هفوملو ل هدوهو لبو هءاعدتلا ودهتلا وسر ثءتألاق ) مالسالاوةءاداملا ١1 كرد[ ىراضأاالاةعاجلا

 0100 2 2 2 ييسر ب
 لاقو راهزالاباصهرك ذايفودوةرخاف نم ععس ىأاهسف:ةرخاوهتسسلابدارا|نوكتألة< د[ 00
 520 1 5 000 107 - 50 59 6 1 58 38 ل رم وبس

 ءافخالاهباعق الور وجلاة باهت ىف 1 ب 30 قس اع عشا لعبا نمد را نالعسل ١ نافتكلا هلع تتءطنا

 ا الا كرها قطان اع ىلاقو عالضالاو
 نيد نمر تح نبارك ذادكت وص |عفر عمه:سو رخادودمونزملاعمعمدلا جو رخار وصةمةددوملا ذكروه فوملا لصأ حايصملا

 نءاةصس فو #« رمد: نيد وسانث دحإل اكن وءاكن كمي كرلاقثء>سوماقا |ب>حاص قاطأو حارشاا || اقل معتسام ءالخلا

 رسكر# فرطم نءتباث نع ةلبس ن.داج نع كرامملانبهللادمعإل انددحةحىفو هيانرمخأ 9 رصنل |[ غارفلاو لغشلا لقد
 ىلا _تودو « هب ن ع» نيتمهم اءالنادب شدو نيشاارسك» ير يؤشلا نيهللا دبع نءاوهوإل ةددشملاعا رلا| | رادلا فو- لستؤ

 عزب زأهفوملو ىلصد ودو ملسو هيلع هللا ىل .صا ىنلاةسىفو # هللا لوس رت دتأ لاق ا حتفااهلسمنمأ| اهلخا داةبادلا فو>و

 وهودم#لاءادنا فوم نم نين>ىأ هباهنلا فو توص لءقوناماغىأ لرعف نزو ىلع همم امهتدد ني ءازلاب ةزمهلاحتفي (زيزأ)
 نمردقلا ملا حتفو جلار سكب *«ل_-راازب زاك ءاكمل ايىلغب و هفوح سدح ناوه ل.ةو ءاكملا ادوص لوالاةم_علارسكو

 هسس وأ هلحأ نمىأ *« ءاكما نم 9غ ىن القسعل اهراتخا م ةاطمردالوأ كا ذريغ وأ دب ددحوأر حو أ سام
 2 5 94 0 1 2 ىرخأ هم_م هرخآو

 هنايلغوأ ءاكملاتوض ملعأ ام نوملعتول | بو هءلع نها ىل_ص لاق دمت نمو هتيد,ءعىف هعو خو هتهشو هفوخ ل ك_ىلع لأ دا لهو
 سفن ىذلاو لم ىو روىراغأ هاو رةيشخ ل ئدْسأو هللا كطعأل ىنالاقاريثكمتيكماواليلق مكدغأ || ناي_ءزو فوملاف

 هلعمج رانلاوةنملا تيأرلاق هللا لو راتأرامواولاقاريثك حيكماوال لق متك-هع) تدأرام متيأرول هدب دج نيش كلا

 | ميظعتبنو رق ٠ فوخ ىهذا فودنأ نم صخأ هي ثذنأو نيةرلا ىحهل عمت نيةرلا نيعو نيقيلا لع نيب كات طال ورمل ل16

 000١ ام ايمانا دابع مشا ىتعاغاملاعت لاتنسو ةلماك ةفرعم نعئئان || ناك ال اا
 0 ا يدر ةددحو ب ارعلا قيرط لما اصابع نمسا | ع يا لآ شانك دح ءاَسَد ندب واعمان:د- نال .غ نس دو #ء ا: :دد> ءاقيرطلعءالكاءدا ع نمل[ 2227-7

 نع هح روردت لكوأ سامعلاءصت وأر وأ ساس نمردقودو ر<رملاالا:وماواكر ودقل افرك ذمحتفف
 ةمد رلا ب ةءن ءئان كلذوهل>أ نمىأ (ءاكمل ا نم) ل ميت هن اكف بسن اذا هنال كل دب ىعم لقى :رمشترلا لاقرح نبا ظدانملا
 3 :رانإ ىلعرد_ةل انا ملغكل توصدهردص نم عمهسناكهاد 1 وُدَعُف يه ارياهسببأ نمت روام كال ذو ىلا تو هناعس هلال ال>الاو فودتاو

 متيكءلوال لق مكصضل لعأ اسنرطعتول لاقوة شخ مدشأو هتلاب ك!عأل ىف لاق ه راهعوضخو هفوخلاك ىلع ةلالدهيفو هأ ليمدريسم
 ة.درلاو ل>ولاو فودناو مهتاوأ ىف هناوفرعو مهلا أى د-اوتا اودحولا قد رطلا لهأ ني ساهو و تر دملا اذه نهوىناردلالاقاريثك

 ةؤرععنو رةمفوةىهذاه_:مصخأ ةم_ثاناو فون نمساةلاتاراعضاوأ سافن الا ىر ا ىلع دن رةسعلا عقون لوالاف هي راقتم
 لالحالاو هفرعملاو ةيححلاعمتوكم امرثك أولال>او ٍمظعتبنو رقم فو ة.هرلاو هترط فاس نهرك ذدنعبلقأ اناةفخ لجولاو

 جو زجلا لالا ىنمد اعمةيلاللاوةيلاملاتافصلا ىل 4 دنع قط صلل ضرع ناك اغا كاحلا اذه يهيم بحلابنو رقم مظعت

 اطسواسانناو ةفطالموارورسوارون ءءل:ءلاسجلا هملقل ىلكتاذاث اكو ىئالدنا نمالو لد رمش! نمدحأ هقيط:الجوزملاريغفالاو لاسملاب

 رورسأاو سنالا ثرو:لاجلا ىلكوجءزمادح ولاو قاقلاو فوات وب لالا ىلهذ نييلصل نب ذه نمبدصن هل هتمأ نم ثراو لك
 عيكونباهلءلماصعلالاق(نايفس انث ماشهنبهب واعمانامت أن المغني دو انث) دوعسم نباثيدح يناثلا يدحلا#



 برطديدشتلا نو رعثوأ :ءارةنيحتو عيجرتلاوسب رطتلاوهوناحلالاو مه ,نوعللاد_اوجتفلاب( ندللالاف) كال ( وأ
 اهفرشو لو «يلعهلنأ ىل_ص ىطما!ةءارقد درب ةنانااد_ومىتءملاو ىرش#زلا لاق خاىهلا ىلا اهله ءاوط اب ءاقةمفيك توصا او 1

 عوشملا ف ان:ءانغلاعيح رب ةءارقاانال ءانغلاع مح رتالةوال_:لا ني اذهعيحرتلاىم# رج ىبأننالاقو ها اهتسحو
 لدب[إكل يترتلاع.ح ريلابدارارتح نبا ظفاحلالاقوءانغلا عج رثىتآلاث ب دملاىف عسيج رخاانم ىننلاناكوةوالتلادوصةءموهىذلا

 لاحر طالتخاكماوأ:نتقىلا__ ا١٠١ عا.ة-الاىدأن اىأهوركمسانلاعاتجام وب رمأ ب اكتراناءهقو دوعسهنب!مالاك هل

 ىذلانايد_ءةموه عن هتحملئاطالا_عرنباه.ّقعتو هوركم هيلع سام | عانت جاب > ول رمأ| ا
 ةءو رعلالةاوأءاسب هكارث كش

 ءاسنلاو لاح رلاهباعمحازتب اع رذاء | ذك اذهو ةيصعموأ ةنتف ىلا ىدؤد اعاقجا هماعاومه<ةنا ىدذكام
 ىأ # لاقوأ »ه.صءما ف ثوعةرفةلوملا ضءب هملع لك وأ ءاهفساضعهىدتةءاعر وءامالاو دسعلاو
 نلاقي و دلا ىتءع لءقو توصل | ىنعع نءللا ل.ةفوسا|نعالدب ىأر حلا, # نول 8#كشالوأو هي واعم
 بيرطتلاوهو نمل عج ناهلالاو نوعللا ل قو هعصفاا هب رعأ |ة-غلايىلأ ىأ ب رعوبرطاذا هنءارقىف

 ىعمدرج ىفأ نبا لاقو برعأ|نو4؛نآرقلااو رثاثيدملاهنمو رعشلاوهءارقلا نيس توصأ|ع-.جرتو |
 ةرالتلادوهةموهىذلا عوشمللا ىفانيءانغااعيحرت ةءارقلانالءان اا عيجرتالهوالتلانيسحت عميح رثلا
 ةءارقل عهسا سو «يلعمللاىلص هناهدي كرو ها ءانغلاع..برتىتآلا تيدا ف عيش رتل نم ىاملاناكسف

 ىلو سب هنيس 2 ىف تدز ىأ اريم < هنرم_ هعمست كنا | أ تنكوإ لاق كل ذي هرب الف ىرعشالا ىءومىفأ
 بيرطتلا زودهعرت لا ناحلالايةءارقلا ىف عنصتلا نمنوي ربمهنأ م-عفاسلالاوحأ لمان نمو انيزت

 نبي زبو ني ةدابز ىلع هتعبط هتناعاناوادو ناك ةمصعو ةءيمط هنمناك امنا قملا: ىيءيطلانيسفأاو
 اههركىا|ىهدذ_يفدصوص# ناملأو ءانغلا تاودأ لعتب عنصتو فاكت هيفامامأو هن عماسل اوى ةارثأتل

 »ناد ىلاةمسن هي ىنادملا سقنب حوف: د- ديعسنب همتقانث د 9 فلنا نمءايقت لاو فاسلا

 هلء-وم حّتفف ممرسكد « كل فمن هلوأ ذب # ماس- نع »دزالا نمدل..ةنيتلمههلاددب دشتوءاح

 نمو كو ريم ىطقرادلالاقو حو رطمد_ج أ لاق نازبملا ف ثيدسحلا كلورنمف.عضفاك ديد -كتو

 نسحه-> ولان س>الا ايرث هللا ثعباملاق داق نع توصا|نسحالا امدز هللا ُب دام تي د_>هريك ام
 فس! ةباو رفو «توصلان هج ولان س># مو هياعدللا ىلصةصت ىف داز ك كان وتوصلا
 جارءلافهريغو وسلا ث يد-كلذىفانءالومهدصفأو موحلمأ ىأانودمهمس>أو اهح وم سحأ كن تاكو
 سانلا ل_ظفدقو هللا قاخامن ىحأ ل ربانأ اذان مال_ساا هما ع ىف و قدىفلاق سو «.]ع هللا ىلص هنأ

 أءج مو هيلع هللا ىل_صد دوب هنلا قلخام ن .>أدارمانالبك اوكا ارئاس ىلعردملاةلءارمقا اكنسحلاب

 ةباو رريزملا نبا لجو همالكموع ىف ل خدبال ماكتملانا نيءاوصالا نمةعاسجلالوقان هنا ىلع نيثي دحلان يد
 هي ناكو» لسو هيلع هللا صان سنن «توأ ىذلا نار طم ىط أ هيدارملا نا ىلع ن سمار طش ىطعأ هنأ إسم
 هان .نأ نجحرلا دبع نبمللا ديعانث دحإل دصق نعوأ ءانذلا عسج رتب ىأ «عجربالال سو هيلع هللا ىلصعأ
 فرصنمو لدالا فق فرم خمرب غو هو نيسل ادن دشتد دي نا بح نب ى هان دى :رخأ ىفو انربخأ هن ىفو

 ديعانثدح » نالءف هنز وف سحلان هوأ اعف هنز وف نسحلا نمذوخأم هنا ىلع ىرمفالدناو مسنلا ضع ىف
 قو هي ناك لاق ساءعنبا نعهم ركع نعو رع ىلأ نس ورع نعال نونفياز رسكم «دانزرلا نأ نب نرلا

 6 رهتدب فارق داناك | ريكزتل او موس سن ودك اهموسناعر لسو «ماعدتلا ىلد هلا لو سر هن فوج ىلا | هءارق ل تناك هه
 كلذ الو هلهأ نم 1 0-2 6_2 ع 5 ل 71 تدبلا ف نم هءءارقع مسا «تدملافإ# 0 هيلع هللا ىل_ههنألاملاوىأ« وهوا تبمل نكت ىأ «ةرخافن هأرئامرامتعاب

 تربهريمعتب راشأوعاةملتاةءاعفالوروملا هباعف ىهالفرارسالاور هلا نير هطسوتهةءارقاهتوكا تارا ءاروامىلا هتوصزو اممئالو موماع
 فامك-ل!فو تءءلاحامضالا ف هنمزحام ىلع هرج او ب رقأرسلا ىلا |هنوكس تصنأو اما | جصأ اذاالا ةرخخا ىف نما مودال ناك هن |ىلا
 نم عاعورج اذ ,-رحلااهترح# رادلاتء.لايدارملاىنالطسقلالاقو املع طوع طئاح 4 عونجلا ىأ هر وحلا ضرالان م ةءقرلا

 هلوأمدبنادح ىلا: ..:(ىفادلا سدقنب حوف انأمنأ ديعسزب ةستق انث) ةداتقُسي دحنماثلاثدملا# هيلع عالطالاو هيفلوخ اللا
 نبماس>نع])ةع رالاو لهل ج رخو هئامو نيناممو ثالث هنستام قُدودَوو تي دحلا نس ىبهْدْلا لاق ىرمصملا| وروأ دزالان هلق
 تلا ثوب املاق ءداتق نع) ف:صالا هل جرحةعباسلا نمل أو رتم ف وعض ىرمصلا لوسوبأ ىدسالا ناكل ادب دشتف هل موال تش ةرمسكا ( فك صم

 نسح مسن ناكو) نطامل اناونعرهاظلا نال هتطاب ندح ىلءهرهاظ نحدد (توصا| نس «>ولانسحالا) الور ل رأى أ (ايبن
 هتيب ص راعتال هن تحدت( عج ربال ناكوإاتوص مم ب>أواهجو مهنسحا ردن ناكو هعماج ىف ىنصملاةياوروةءار لاب( توصل | نس> هحولا

 قطصلملا ةمزالم همثو

 هدابعأل و يلع تلا ىلص

 قاتلا فوكر لح هآل
 ةدانل كلر مرمس وهب

 زهر هرو>قو هوالدال

 دقءداعلا رهملاناىأا

 نطاوملاضعب فنوكي
 وهو رارسالا نم لضخأ
 طاقداو ملظعتل ادع

 ثيدحلا كلذو#ولفاغلا
 انث) ربحلاثيدحعياسلا

 نجرأادعن هتلادع
 انأبنأناسح نى:

 نانع ةءركع نع

 هءارقتناكلاق سامع

 هنلأ ىل ص هتلالوسر
 لييللاب ىأ (ملوهيلع
 لمح وهال_صلاىف
 اعر)اضنأ اهريغو
 ءانثملات اثار (اهعيس
 هباو رقو هلوأةيتحلا

 هرج ا فنم) اهقذحي
 ىعب (تبملاقوهو

 ايرهتنبفأرقاذاناك



! 

 سداسلا ثيدملا«نانضمز ىرتولاوهخالااهربغ ىفرارسالاوىرخأ اذهو ةرماذومأر قينابرارسالاورهملا نيب قلطأ | لفنلا ف طسوتل الل
 ىنلا تي أركوق:ل فم نب هللادرع تءمسلاق :رقنب هب واعم نءةمع-ثانث دوادولأ ل نال.غنءدو# ّّث ١ ىف ف هلال 6

 ىأ (انتن) ةم-ظعلانمانلاع(انا أر-ةءوهرجتفلامول) اهري_غوأ ءامضعلا 1 ( هتةانىلء) كار (لسوهءلعهللاىلد
 امي ابدأ | | | | + +اج|]صرويوريزري 0 -ِ

 01 هلام م

 ىذلا ةيسند_ل ا اصب
 حوتفل أعبج آد هه

 رف-ةمل اةديماحق كإإ

 نم مد-ةتامهتباكأ]

 .كتاطرف (كبنذ
 ب ايسراربالاتانبيحو

 (رخانامو) نسر-ةللا
 هلوادهرعأ لكن م هزم

 ديزك ةغااموهوأ

 نهوداقلب نم ترمضد

 عمتشا د ارملاوداقل.ال
 هنادارأا عرف اكل
 رح ا كلانضنانا أرق
 همضتقا مك ةروسلا
 لاق ىراعلاةءاور

 دارىأ(عجروأرقف
 هسنهودءار هلي هنوص

 براقوأ ناذألاء_.-رت
 ى تاكرملابورض
 درمان دقو توضصلا

 هلوقم لذخم نب هتلاددع
 هحوتفم ةزو-مءاآ
 منك اسي أاهدسب

 5-5 كاذو ىرحأ هزه

 هسسحعرأن ع اسلاع

 ى-طصملاو طاستاو
 م-سو هماع هللا ىل_ه

 ظحكإ دنم هللد>

 م-عز وحّمفلا مون رفاو

 لدحٌ.دنأربثالان نا

 ول هنايدر ةقانلازه نم
 ا هرائدخا ريغ ناك

 اهلا ل ىتلاتوص أ تنك عيناهمأت لاقدوادجلأو هحام ساو ىلا ذا اهناو رو لّوالا ىلع انه ىثءملاو

 رب رسل هندارملاو ىش رع ىلءانأو ىلا سأل ة ناو رفون آر قلاع <رب ىئارف ىلعءءانانأوأرتنودو مسوهيلع

 فمل_وهيلعدتلا ىلص ىنلاةءارقمعسن اك تلاقاهنعبهاوملاىفام ىلع ه-اس نءالةب او رىفو هءاعمانب ىذلا
 هدم فو «انريخأ دوادوب أ انثدح نالمغنس دون: دحل ىش رءىلعان أوهمسكل اد :عل الا فو>

 هحوتفملاءاقلادن دكر « لةغم نب هللا دمعت مع»لاق يد دشتف ذطبا# ةرق نهد واعم ن عدس 8 انثدح

 «متفلاءو 9 اكارىأ هي هتقان ىلع مو هيلع هلأ ىل_صىنلا ت:أرلوةن# اًصأىراصل |هنعهاو ردقو

 ةمدتمناك اهدكصنالةدددملاماعادو زنىفاندالوهو «ان.ماعف كلازخفانا أر قب ودو 9 ةكم تف مول ىأ

 «لاقإب ةقحاللاوةقءاسلاتاريصقتلا ىأ «رخاتاموٌك منذ نم مدقتامهتلا كلر فغيل ال ةكم ستة ةئطوتو
 حتفلاهروسأر قةباو رهتضتقااك هروارخآى ار وكذ لارادةااىأ أر قفهضس ىفو أر قفل لفذم نساىأ

 ثبد_-ه-ةفاربوهعضو مىفدملاعاشأو نيسعلا ىنه:عيج رتلا نم مداد دشت» « عرج روو» حتفااموب

 ةيلحو ةيلحْئ لكل ثيدحهديؤرو كئادأ نيسكن هنسحو هتنب زاو روظاىأ متاوصابنارقلا اوئيز

 هتزيدي زب توصل اهني زناف هتءارقن ىأ نآرقل ابك: اوصأ اوذي زْسب دح ف ا::الوهو توسل !نسحنآرقلا

 ىفبلقلايلوةلاىلا جات الذ ءانغل اور اءشالا نمهري_غفال هناك مالك ف رصد نا وأو هذ ءو رقالا

 نآرقلابىنذتي توصلا نس ىب:اهعا_ه-اكىأ كل. رصلاب هنذ اك ئذاعة-اامىأ هللانذأ ام درو ومالكلا
 اذهقوأدقا لاقأر تب ىسومابأ مم-امل ملسوهيلعدتلا ىلصهناعددقو اهريغونانعشااود_بأداو ردن روك

يناعمدحأ ىلع نآرقل ابنت ْنمانم سدل ثن د-ىفءاحو ه-فندوادىأدوادل آرب هازم ن ءارامزم
 ىنعملاو ه

 حتفلاورمصتلاب حرفلاراهظاو حو رلا طيشنتو بلقلا نب زتوتوصل انيس هح و ىلعةءارقلاب نْغتي 0

 ملنمهانعم ليقو ادبك أتانتةب رطوانتنسلهأ نم سداوأ ادي دهتانام ل_هأ نمىأ انم سلف كلذو فو

 لاقاذهو هانغي نئتس ل نمردا م ارهاظل ناكناو هنانغب نةتسس مل نم ىنءللا لاقت دق هنأ ىلع هنت

 هنانعتمامىلا ل: .ءندمال اظملانآرقلاو ىلاثملا نماع.س كانت [دةلو*ىلاعت هلوق دنع ريت الا ويدصلا

 فلاةدقواذ_هاريق- مظع واهظعر ة-دقفهنم لضن أ دحأ ىطعأ هنا نظو زآرقلا ىطءأ نم مرمماحاو زأ

 ىك> دقو توصل! ىفتاكرملا بو ريضٍبراةتوه ل.ةوذاذالاعيحرث هنمودءارقلاديدرت عيحرتلاةياهتلا

 هنالحتفلا موب لعأ ىلا ءآ هللاو هنم لصحاسةااءأ_هوآ 14 ةءارقلا ف توصل دع هعيح رتب لع“ ني هللا دمع

 عج ربالن اك هناربغ رخ 1 ثيد-ىفءاحو هتوص ىف عيحر تا |ثدخ هي ز متوهكر د هقانل تاء اك اراك

 لد ناك امناوادصةعمح ربالناكوأ ها عيحرتاا هنءارقفث د ذاك ارذةيحنك,ملهناهيحوو

 ىهكرتو ادصقكلذ لءذ إو هيلع هللا ىلص هنارهاظل |لاق ثي-ر نبا برغأو رايتخارغ نم ع حرعلا

 هرايتخارم_ةدناك هقانل از طن اكول هناي ريثالا نسا ىلعادر م_مضعب هلاةامامأو زاوملانايماىنالا ثيدسملا

 ريسغب ناكولو «-تباكح نك< هنا عوف دق هن ىمأتيل ارايتخا هلع غي و هيكحي لذ غ«نيدللا دمع نك, لذ لئنيحو
 ةزيه منك اسفل اه دعب هحوةةمةزهبعا  هلوق م هتيفيكم ل-علل لب ىمأتلل سبل ارايتخاهل .ءفوهرايتسا

 وأ قءسام ىلع هقانل ارممثدح هنا ل-ة< وهو تادودمت افلأ ثالثاهنارهطالاو ل اممم درك ذام ىلع ىرخأ

 نبةيواءملاقوإل معد ىأ# لاقل ىت>أ هيلعهلعف لحلو قفوأ ثيدحلا قامس وهو هعضاوم ىف دملا عامشأب
 ىأ#«تذخالال "ىلع مهضعب راكناهيشخو ىدلعاقجالاةفاخألول ىأ# ىلع سانلا عمت نأ الولد

 دءءقانئثالءنمح راش لاق هنءارق لثمتأرقو ىأ « توصل كلذ ىف م9 تعرشل
 باكتران ا ىلع ليل

 00 ا ا ا ا ا 0 2 ا ا ووين

 ارغأ نمريثك" ىفدكر ني ناك هنا ىلع لو ع ربالودوعسم نباربخ ىف هلوةوولءذل ع. .برتلا بسن الو هنءا دنا هلهقوهتلا د_بعداكح

 اهيطوةيدس ناك امنا قحلاو نآرقلابىغتلاو بي رطتلاف فالخلا رثكد قو هكرنو هل هو ىف عساور مالا نا ناسساوأ هسضةمدقمل نا_حالا

 عش( لاق ) رامخالالزغ: كلذ ىلعو موم ذماعنه:وافلك:ناك امودوةع
 توسصلاكلذف مز تعرشا(تذخال) برطا |!نماهتم مش ل صحا

 . نآرقلابىربرت عامسال( ىلع سانلا محن االول ب واعملاقو) ةمعش

 ا
:. 
0 



 ىل ىلا: ءارق تناك ف يك ةشئاعتل أس ظفل.دانسالا دهب لدللا ةالضتاونأ ىف هعماح ف هاور 0 لئامشلا 0 ( ظ ىفاذك (لسومماعمللا لصىنلاةءارقن عةشئاعتل سلات ) سفن الاقب و( سقى أن هتلادع ن ءاصن هب واهم نعشنللا ان

 ثيدحلاب رساماومانخأ ثيدحلارسأ برغم اف لاف هسفنب ىدعتير سأ نأ و< رمدتا كلذوةدومابمملا نوتات لمسة نمووذه.,تذأو

 لد نم سل هلئاقناو وبسس حاسنلا نم تمقوا تاب اعىفالطستلا -نمهىوأر زةناكددك أتالاواهدو هدا ورسروذءامل اداب زب

 لكعفربىور(لعفيناكدتتلذ ١١م لكتااق)هريغممسناب رهاغىأ( روع مأ) ىفئئءعءاملان أ حارا ضعب معزو ةغالدلا
 الئارهطاوهو هنصنو )0 ل ل لا ا اا ا

 فد ىلا اتم اذئاه كريم لاق لد الاب ىأ كك سو هيلع هتلاىل دى |ةءارق نءاهنءهنلا ىذر شاعت ا أملاق سدةىبأ نبا

 ماضعلا زك ذلوعفملا ىةءارقلاب ايف ليالاةالص ب اودأ ىف هعماح قد دروأ نكس نامرب ديمقت رغب باكا اذه ىف فنصملاهدروأ

 هندافك حراشلا لاق دازو «ناك لدللاب و «لعهتلاىلهىننلاةءارةتناكفيك «تئاعتلأس ظفلد هتيعيدانسالاا د ملء.

 نال ئش سدأوهعم لاق «روعأأ» 'هيذع ىأ#ةءارقاا مسؤل ناك أ ةرمحت هوست ىفو سو ه.اعدتن |ىبصدثلا لوسر هه ىف

 وهفءادلاةدانزب امهم رمسامأو ةيمستل اوةذاعالا ىنعياعرمس هلوقودافخأ ثي د-هلارسسأ ب رغاا بحاص
 صال لرتتاةناورلا وه

 اعر) هريغالونيسحت دا هغالملا لهأ نهسدا هلئاقلاسق,وأ خاسنل نم امم.تعتو ماعلا ذه فءاءلانداب زن" اكو كريم لاقو

 اميرو) انايحا(رسأ || كأ ف ىن»؟ءابلانان لكشبالوءاصءا| لاق مالكا لكسشي اذ -هىل فينا لاقودوا ةملان م هيفام ىنذمالو
 زودفانامحا( روج زودنا روح دمارماماةمىف ماظنلا ةءاغفودوهنلوءةهرلي هنا ىنءكىلاو ها هءارقلاتةوؤ توصلا

 ليلتحاو نو ءافخا ىلع عاج لال ؛_يمستلاوذوءّتاااد_ءامةءارقااي دارا ناب او ها | مءاسءلا ىدعتت ا ناهد تف الا ىبءم

 ةالصلاجراخ لضنالا لإ ةياورلا 4 لءفيتاكدةئاذ لكتلاق »م ةنيح الز ب -ان دمع هن افخاوكلامد_:عىفاثلا كرْماو لوالا
 رثوحام 8 راتخملاو فد._>ىلا جات الكل بهذا ارهظالاو ل_ي.5كلذ لك ىف عفرلا ىلعةربتعمالوصالاو هروعملا سنلاةديرتملا ١

 نَعلمَو ةعوشج درداراام لئاعلا نأ +ءفو دا ريعال ىند م رهأ لع كريت الهءاورلانال ئددب سلو رح نء |لاقلوهفملا

 تاقف) رضنأءاب رلا ||| ليا ف ىأ «روجاعرورسأاعروطاضدأ هزب وت ىلاراثاوأر وظأ ناكل بصنلا تيثول هنارك دلي ةباورلا
 ىفلعحىذلا هتدملا ناكناو لالا ةال_-ىف نيرمالان م لكز رف هل.ة لجأ ام ل.سختب راه شاوءاوتسالا ىلاءاعا همفون متل لوأ

 ةفارقلارمآىف ءأ(رمالا هلفغلا لأ ضعب ظاقي او هدام! ىف طاشنلاو عاسمسل ال كك-:ساو سفنلالاغشا ن :هيقالر هد اود ىوقالا

 اة يت اخسدم وهءايرلا نءد_عبأو ع وشغل ىؤوأ ناك ا منارات لاو ةفئاطالك جرو ةالصاا جراخ لضفالا فاوغادخاو

 5 ل رارسلاو سومان | قفاعاستا ىأ نيسا امته «ةعسرمالا ف لءج ىدلا لدا و تافهه: فري تاقإللضفالا

 قئرتهنو نيسلا ماع رئاهد أ نيرعتب اهياع قيضرمة نب رمالاد -أ ىف طشنت دق سفنل ان الا هدو هدو ةعرك ةعسهعسو

 تن وهلوقفعسسلا 7 5 : 1 3 1 10 ىأ المس ]ذ نيد ختباراومتفاخت اوك تال دب روت او« كات لاق ددو ريثك-ااريدنا هد مرهف كلريتو طشنتا |!

 اهرسكولا لا نمد. ||| تاىذدركب انأ تاىور وبوبرومالاع بج ىو بوم طمداصتقالا داو هتفاناو ردا نيباط كوالموس

 هاذعم لو ال_ءاوضة< نار عواليلق عفرب نأ ءانأ لبو «لعدللا ىلدهللالوسر رمأ تازئاسإلف تاذسولا

 نب رمال طثنتدق سها 0 ىرخأر هد ابو ةران ءاق ال ءالء_كالذ نيب عتب اواد ءاباهم,تقاذتالو اواككتالصد رهتال

 نييع املع ى .ضولف 3 لذ 6 ل نيعخ فو يمرسكم «رهمانثدحع_كوانثدحن ال غن

 ظتنتالد_ةناهردأ ||| ثر»ج هب ئناهما نعم دعج نى زعء» واولارسكو نوذل و ةمهعملا نيغلا تفن ىونغلا هك قو ةدحوم
 ةعسلاو ب اوشل |مردقف هل 0 ا ا ا ا تاق ممم: هللا ىذر ىلءتدخأ ىهوهرخآ

 لاو ديب نم أ بضل قام هلع مقتول كنا «اسةانا كامل غزاتتسانوهو «ئش رص تتار ١
 مع هده . قاوقاق ل 1 امنا ا ا اا 222 2 ل يللا

 نب( ءدعجنب ى<نع) + ماخا نمارخ آرت قو دص نمت نمت دو ة1. .كمءاض بام: :نيلاله (ىد.ءااع العلا لأ نعرعسماذُث

 (ليداابهاسو هيلعمتنا ىلص ىبنلاةءارق عمسأ تن تلاقعر همأن ع) ء-ام نب او دوا دونأ هل جرد قب ىبهذلا لاق ىو زذملا بهو ىلأ نب ةريمه

 دب رج ن مسن هيمسو رب رسلا شد رعلاو شرءلاوا قدح ممن وءايا|تايثان وهو :ر رس ىلع ةٌءانان أو ىأ ( ىشن رعرلءانأو) هيف أ
 0 0 مل ناو افك شو رع عج شرفا هيلع عغتربا أروع وأ هب لظةسام لكو تدملا فتسو ماعلا هقوذ لع
 ةءارعل 0 ىف هخ ران أوأر قي وهو لسوهيلع هللا ىلص ىنل!توص ء*[|تنك ظفابهحامن:او ىلا سل اهاور ودربو ديربكن يدهن

 ىلس! هيعفاشلا ل ضةنك!ةالصلا لخادالء!ةءارقلا لاح بلاغ ذا اليل لفذلا ف تروهملا ل>هنفو رع ىلعانأو اساله باور فو

 . أ 2 .- و
 صضعمنأر_3هوهخ

 نالَكِلَدَو نهاتلا



 د ا تي عل وهوعيطقتلانمءاطلادب كنب( هنءارقعطقبل_سوهيلعهتلاىلدىبنلا ١١؟ ناكتلاتةل“مأ نع 2 نبان عم رجنبانع) مموبدآلا ف ىراخلا هل جرخةثلاثلا نم :ةقدشألاورعوب (ىومألادبعس ني ىخم انث رح نيىلع انثإ)

 | ناك ام نعضاهنم فرح لكدمع نالدعالا بهذملاو هداب ز ريغ نم هبالا|مب طنا! نكءال ىذلا دملا ىلع هدام ز ىلع فقيىأةمطق

 ل_متملادملا فءارقلا هيلع ىفتاام فالةوهو هدأ دو#ري-غوهفدازامو المل كلذ ىلءداز. دقو الوأءدع وقير ىألا لمضإوخ

 تافلأ س منردق ةزيحو شر واٌئرقرت افلا ثالئثرد_ةوريداةءلقأنانمهدعنمدنعل_مفنملاذكوأ | نيلابلا برو
 ىو «انثد_-رح نبىلعانثدح» اهباوأ نمتويبلا اونأو» ىلا«ت لوقا هباب رأ نمذخت مولعا |لئاسف عطقي هاو ازا (تقكا
 نبانع» ارذصمن يمدح« عبر جنبا نعال ة سن يم فوزه مضر« ىو.ءالاديعسنب ىعطانأ نأ ةضس مجرلانجرلاوغيع)

 نممقوتلابىأ 6 هتءارق عطقب سيو هبلعهتلا ص ىجنلا ناك تلاقةلسمأ نعال ريخ_صتلاب 4 ةكملم ىأ دمع مس
 «فقيمو ةياكسملاىلءلادلا عذرب ؟ نيماعل ابر هثدجلا لوق.الةعطقدعطقْئْدلا لوح وهو عيطقتلا ْ 0 : ا
 و رنمتارقغلا ىف عيطقتلا ن مكلذ ل_مءةروسلا قاب فأر قيناك هنا ىت-هملاو هتءارق عطقب هلوقل ناب ل

 اع تقلعت ناو ىلا سو رىلعفةينا نس اسهريغو ىهلخلاو ىيهملا لاق < نمو فوصوملا نعةغصلا 0 كلام أرب ناكو) عطقءيفولوةماالا _يلعت ىلا سور ىلع فة.ناك هنا لصاملاو « فق. مت يحرلانجرلا لوي مي تانآلا
 _هل_نفالاناىفن الخلا امناو اهدعبا نعت تلعتولو نسحىقو ل صاوفلا لع ]نال رتل حسن عج اذكج ءارقلاستكىف ةررقملادعاوءلا نعةلفغندلا موب فقولا ل< ناب تر دا ىف مهضعب حدمفعابتاالاهدعب | دوما ان( يدا
 ىلع فقولا ءارقلا ضء:لوقو هدعباءاةلعتمناكناو ؛دآ لك ل ل وديلعتت |ىلصدهئامم لات ' جاسنلانماورس هنطأو *..- سوماقلا بحاصاذكو يناثلا ىلع ىر زجلاو لوالا ىلعهزيغو ىدنواتلاكروههملاف فقولاوأ لصولا || يالعشلا لك زنا
 ١ 1 فاؤلاهدروأ كتفاألا مدعلدعالاو ها ىكوالاوه لسوهيلعهتلا ىل_صدعابتان او ةن-سلانعدلفغكوأ مالكلاهيقلصفنيام|| تدع امن[ وكلا

 وهام ىلعهتاغل |نم تسل هيل_وسلا ادبي ثندحلا اذه م هعباتم فقولا صوص_+ىدروامع ءكودعلا

 0 سم مدح

 نأ باوصلاب ءأىلاعتهللاو باكل فنه منمال ب اكل | نموهس باكل الص أ ىف عقوافىفاهفصالا ا ل وهرب سو قولا نب دلاريهظىإ إل ةيءطاشا حرش نمو عماملا ىف فنصملا مالاكنم هداكف لالا ف ذحشلم هءاوصنانيدلا 0 1
 ن.انعدملا اددهىوردع-نبثيألا نال ل صةعهدانسأ سدأو بد رغد د> اذه هعماح ف فاوملالاقو 7 2 سوماقل|بحاص

 8 3 ١ لزغتلا ىلعو هلو ْةرباكم لب ةرداصمرف هيفدين تال هنابدرب و رح نب |لوقامأو كلام مامالا به ذموانبهذم | ناك يوياوستم
 منمالا ذه لثم نابع وفدم ل مدح اك ربو عرمصل بانل معف هنآ ةلوسل ادع _.سوهملعهللا ىلدهنأ مص رَعَذ ١ رابتر دسحعال اها ا 2 ا 07 7

 ودو ريغو ماما لدم ابةلعسلا لصون باولاق مهري و ةيعفاشلا نمدعاسجن ا عمديد سلا لولا ديبأتلا | 1 صعب 06

 هللا ىل_صدهناةباو رفدر وامامأو بر علا نءاهرك ذُتيدحهصو.ه2 هئام-ضففدر ول ءارقلا «عراتتملا || ديمعين أ رابتخا ناب
 لا جدنا |طخرس - مدل .: عبق نزالا - 6-1 5 :الأ . 5 ا 1 . 2 0: تعلمن ناوى |سور ناكر اذه نءىبأب ميحرلا نجرلا هلوقنالانهبسانمريخف ها ةلاةروسنيملاءلا بردتندملابدارملا تاب لد نشا 00 اا لو كاع مرا قمرا هللا مش لزج هءارق عطتس ناك لسومياع كانت | 0 ١ 5 1 3 َ 5 5 2 3 رول كلا / ل 0 أ جالا 0 مك
 :دد وورمسنلا ضعي ف كف لالا ف ذ> ىلءر وهل افالاوأنأم أىأ «نبدلا مول كلامأر قد وو

 ىلصىبنلا ب اعتأ نم نيثالث تكردأ ةكيلم بأ نب ان عالقن ىالق علا لاقن كل كلل نب كا 0
 تكردأنكل ةعيرالا ةلدامعلاوةملماوءامسأ اهتنأو ةيقيدصا |ةشئاع مهنم عم- نم لحأو ملسو هيلعدتلا ا 3 نيود 00

 912 1 6 5 مد عسضو م ىلع ف ولا ةءاورلوقن لداهنع كلم ني ىلعي نم مدقتملا ظفللاب ثيدحلا عوسوة-مأ نم انذالا اند ند هلا معستا || 7-5 ضعي وزو زوحجالمل ةل-مأ نمة كلم أنبا عام»تيثاذاو ها صاقو ىف ن يدمه و ىلعك عملو مهتم ىلءاود نم | 0-0

 نانثيدملا ف حدقولو رج نءالوق لطف هللاهجرهاش كرممهرت ذاكديناسالا زصتمىفس زان هثيالا| أ :١
 نب ىلعي نع ةكيام فأنا نعد لااذهىو رثيللا نال لستفم دانا سل شل أم ىلعك مرت! 0 هدال -- 0 هن 2 ىلْعََعُ 3 1 | مانو

 لصتمىدب زملانمهنوكلاقحال عاطقنالا ف صنريغث يللا باور وهلاصت ا مدعب كحل ىردأ الذ لاق لاح رلاءاع- أ ءاطعدنع تان نبا طمأن ع ةكملم بأ نبا عام« ناي ىفالطستا ا 1 7٠0سم ا ا لال اه تاس طم طاوس ساشا | 10-110755 |هللادبعنع ملاص ني ةيواه من عثرللاانثدحديمسن ةستقا ثدح إف حمأ ثرالا ثيدسوةلسمأن عشا | 00 3
 ابنع هلا ىضر ةشئاعثيدح عبارلا ثيدحلا هديناسألا



 طشلاةنآوهواروفتباحأ اهناناراعشأ اهم ريع: اجافللاذاو فطعالءاغلا (اذا لس وهيلعهللا ىللصش |لوسرتءأ ارق نعت سما لأ هنا) ماصعلا

 لجرلاتعنو فصت|تعتناواهفصوريملاب هسفن تعنو هفصواتعتهمحاص ل رلاتعننمفصن (تعنت) ةلسمأ ىأ( ىه)ناقتالاةوقو
 لييسىلعنورملاةلسغمدحماو ١١١ ةنيسمىأ (افرحازرحةرسفمةءارق) ةن_بحتوعن هلوةتاعنةةاخهلتعنل ناك اذا ذملاب

 فو ريغ نمةأح افملا وصح 1
 اوان ءاوق 00 | «اذا ل-وهيلعمتلاىلدهللالوسرةءارق نع نينمؤملامأ ىأ «ةلسم[لأسهنا» فاك اهدعب ماللا ذو
 1 دلك وأ هل ماىأ «ىه» اهط.ضلاك ىفاهنانه_::مروغل اىلعكلذلامتاهاّود.ةمةأ-افللاذاو فطءالءافلا

 لاك حاشمالاو نايل اذك ةةو.مةققحمتلةرم ىنم هلك ةلكىأ « ارحاف وحالي ريسغتلا هنموناي.لاو هورمسغلا نم فور ملا ةلوصغم | دقق نمر هوتح تع | هاو ةحورشعت دبع أ ةسوتغلل | نيسلاديذشتب «ةرسفمتهارقإف فاست ىآ نقلا عاقب اك
 كاذءابتغ_دوىطلا | ؛ناد_عسسالو كريمهرك ذاذك الوصةمىألاحوأ نستاااذهىأ قاطملوءةمودو ىرزملاهركذ
 لونا لوقلاب اما :ءارقل ةنيسمةلترمأر قت نااموناثو تركو تيكه تءارق لو ة:نااههدحأ نيهجو لاذ هو هرسغم نهال دب

 وأ اذكةتءارق تناك رهاظو» بذكلا مهتساأ فصت ره كاعت هلوقهنمو لاما ف صناوو-ومطرقهركو لسو هيلع هللا ىلع ىنذلا
 ًارت:ناكح لئلا. || هيغبك ترهلأوأ )عأىلاعت هللاو لثاسل اداصوهام ماهل اةنب رقد تلعاهن اكف ىناثلا لعل دب قامسسأا
 مأصعلا لاك هتءارقكم اك اب انماء اويزدتو ءارلااا ورلاديفتهناعملوقلا نمىوةأوه ىذلا لعسفلابت ع مسام

 قا._لارهالنودو | فيك كلامنب سن الت لقلاقةداتق ن عيب أ ان د_مزاحنيرب رج نب بهوانثد_>را كيني ده |:ةدحإ»
 ثر اعل | يرد اوي] ددصملا ظفلب ىأ « ادم لاق لسوءيلعدتلا ىلصإل ىبنلا نعت ىفو جهتلا لوسرت ءارقإل تناك ةححسن ىفو ناك
 دمتانن) كام نب سنأ دعناكى راها ةاورفوتاباغلاولو غلا فو نيالاو دما فورحف سفنلا لد وطت ه.دارا اودم تاذىأ

 ٌنابهو انئراشب نبا هتءارق تناكىأءال_هفنز و ىلعءادم دمق باص |مسرتك أفوىدش روتاالاءادمناك داو رفوادم

 ىبأ مزاح نب ريرح وهودملاف طارذالاوهو ىءملاةهح نم نهوهقو نيمدقأ |ىلءلوقهنارهاظلاو باور هلع فقن لوعأدم

 تلق لاق ةداتق نع ءال_عفنزو ىلع ءادماهناب كلوت اودمتاذىأرد_صمادم يومتأ افىرزملا لاو راهزالاىفا ذك هو ركم

 فيك كلامنب سنأل الو عابسثالان ماهقح لك ااميطعي وفورملا نك« ناكهنا ىتءااو أط ترك ذملاتءنوهىذلاد مالا ثينأت

 هللالوسر :ءارق تناك || ضعباناكو بجوم هريغيدملا ىف ةةلابملادارملا ساو كلذ دملا بف ناك سلا هذ عد ىذلا فقولا فام
 تناكىصوىاىلعىأ 00 ل .راابدع و نمحرأ رداع و هلل مسردعادمتن سد نعىراضأاىورو يب :ى.ىل رز عىاأ نكمل لا لحن ةمةناو رلاءذهف محرلادع و نجحرلاىدع و هللا مسدعادمّتناكس نأ نعىراضلا ىو ) (لسوميلعمشاىدص | *' نامزلادمدةنوكيف تاكرملا تب ونك<ودد_ثد ولةرب و دو < هناىنءي نامزلا دمدارملالوقبان ومش
 مالا ىيبطلاوفاذلاو ىلصالادملاب ىعسملاوهو فنار دق ىلءدازبالالصو غب رمل اءامسالا نم لك ىفدملانا ىنذمال
 ارق ثناك (ل) سايقلا اذه ىلعو ضراعلا دا ىهدلاوهو ري_غال ثالثردق لوط وأن ي_فاًأردقدعفاض.أ طسوت فقو و
 [!ةذمصب (ادم) ىيبطلادملا ىلع نو ديزي مهنا ةتالصةْمأ ىتاننامزءارقهعدتب اامامأو ةءارقلا بتك هل < دملا عاونأ ليصفتو
 ارا !فزامملاو هلقنام م مهرمأ ىف دمأالو مهرع ىف هللا دمالف بحاولادمل|نورمصةءاسعرو رثك أو نيف ردقل هن ناىلا

 فاسملاوأ ةسنلا نءرلابدعومنلامسب دع م>رلانجرلاهللا مسبأر قؤئادم هلوقدعب سنأ ن عىراضمأا ةياور ىف عشلا نع كريم
 ا 7 ناك ةاورىف مءاحلادمبءامل ادعناك هناباوصا ناله < فداصاموهف محرلا نمءاحلاد هنا محرلابدعو

 ناك ام دع ناك نع ىلعةداب زئاديضندةديضت علطاط ف رحلااذ_مبر قديح انآرقلاو ق رعفلا فأر تدباو رو هتوصدع
 وهو ىئالعسعل الا ىل أوأ نيفل أردق ىلعهرب_غفرصتةاهن"اكف تافلأ ثالث :ردقعاب ىتح لصاوغلارئاس
 حراشهعبتو كريملاق ةسطقثيدح نم ناسنلاو ىذمرتلاو لم دنعهلصأو سنأ ث يد ديجدهاش
 اطخاذه تلقوعاب وأواو وأ ا أ اه دعب ىتلا فور ملا عاشاو هو ىل_صأ نيب رض ىلءارأ ادنعد اانا لعاو
 بقعأ اذااموهو ىلهأريغو «لاق ماهل .قوأ اهدعب ةنئاكل افو رد االةبدملافورملا سفن عابشا باوصلاو
 ةماك.ناك ام ل هةئملاوةملكلا سفن نهناكام لهتملاف ل هةئمو ل صتمودو زههتفص» ذه ىَذْلا فرحلا
 ءايلاوواولاو ف لالا نيكي ىفدازب ىفاثلاو ةدايز ريغ نمتاكمءايلاو واولاو فلالابهيفقود لوالاف ىرخأ

 نالاو دإأ ف ورح نم

 طارفاريسغ نم نكل
 ناكاماو مومذم هنال
 نماهقد لك امطعن

 فقولا فاس عاشالا
 ناك الا هيف معي ىلا

 أطخا مه ريغوىرزملاو ىثير وتلا لاقدمأ ث نات ءارمقءالعف ىلعءا دمنا معز و بجومريغادملا ف ئاابملادارلا سدلف كلذ ف
 م هلوق ب, ةءىراضأ افاعدر< اذنامزدمدقنوكسن تاكرملا ماو نكعوددش» ول تربو ىتغحي هنا ى ند نامزلا هيدارملا ممضعس لوقو

 ميحرلان مءاسحلاو نجرلا نهنونلا ل_ةىتلا ييماوةلالجلا ىفءاسحلا لمق ىتا !مالالادعىأر ح نبا اظذا لالا مدرلا نوسرلا هللا مسأرق
 ' اهنعشاىضرتملمأثندحشلاثلاثيدحلا#



 هنكلرع لف سادقلا(ذوعتف فقوالا با دعب” اب مالو( ةمجحرلا) لاسف فتوالاه جر هب“ ايرعالفةرقملابتفتسافأ د ف هعم تمةفىلصر مانع
 رورللةسنلابىضاملادارملانأو لاو لاو فوقولا ىمةحنىفهعلامملا سؤ ىةب لقب لو حاتفت_.الاىأ هلءقالرانلاب لمق:_لادصق
 ون وأ م“ هن زغتةب“ اب وأ ذاعتسا ب از عةن”ايوأ هجحرلا هللا لاس ةمسرةن" اب رع ثم كل ذءاعارم ئراقلل نس هنا4_فو هل «ةفقولا نوكمف

 نيك املا كاب هللا سدا أ مث)كلضف نم كلاسأ ىف مهللا لاك هلضذ نمهتلااولاساو و ىلعو نب دهاشلا نمئالذ ىلع ٠٠١ انو ىلب لاق
 ىلع ىطع (مكهر

٠. 

 ءادتتالازاوح هنفو همءادتقالاو:ال_صال ىأ هي هعم تمةف طالب وانوأ ال_فالا دب رم ىأ هي ىلهد ماق مم

 ىنغتاوأ ةحتافلاةءارتدعب ىاه ةرق.لاصستفتساو دع رض اريمكش وأ ةينلابا يف عرش ىأ أ دمف# لفنلا ف 0
 رعالو»ه-رلاىأ «كاسفإل 5. ارقاان ءىأ « فقوالا ةجرةي اب رعالف لا هتحتافاهمالا هنعورقماأرك ذب 2 اهتادتانم

 عيسفومن هيزغ: هن" اب رماذاهحضو كلذةاعارمئرا!بدنب هنأ همفرح نبالاق يذوعتف فتوالا باذعةي نأ | ردقب اعكار ثكف)
 وهب وأ نيد_هاشلا نمل ذىلءانأو ىل لاق نيك املا كعلب هللا سدأأ هلوقوخ ىفو عبس ميدظعلاْ ب رمسأب || هءوكر فلو ةءوهمامق
 هسئاص نموهوأ ل احلا لثاوأ عقوامله لعل ىننلا لاهو كلن هذ نمكلاسأ ىفامهالا لاق هل ضف نمهتلا اولاساوأ | تورب_لا ىذن اح“
 زاوج نم عنامالذا كلذ ىلءثعابألو لاة>الابتدثبال صئاصخن او سلا نم لكت اق مو هيلعمتلا لص تول عن( توكل او
 هللا ىلص هنءردصام هلثمذا لذاوأ | نمدروام ىلع لنا جن من ِل_سو هيلع هللأ ىلص هل هذ توم دعب هلذمأ| هغا امال كمل اوربا نه

 نع عوكرلا ىذارتا ةمضتقملا هتءارةلوط] نكد حتفتسا ىلع فطع# مكرم # ضئارفلاءادأ ني>مل_وهيلع || ةمظعلاو ءان ريكلاو)
 ثك-ف«ىلعت هلوقىفاهعضىلءءارقلارثك (نك-ا فاك |تغب لصالا ىفاذكش ي ثك_ فل عكر ملاقاغوا هع رز زد _ةب دعم مح
 ةرقدلا هتءارق وطب همامقر دب الي وطاثكم ىاد عك اري ثيلف ىنءملاواضي انه مضازوعف «درعيريغ هدو“ ف لوسقيو

 رهاظلا كلما ىأ#« توكلملاو# رهقلاه_يةرهاظلا كلل! ىأ##« توربملا ىذن اه“ هءوكر ىف لوةبورإ توريجلاىذ نا

 هتكلهأىأ هتمدقامرف ىنءزان نذ ىرازاةمظعل اوىلا درءابربكلا تي ده يلعل دب اك اممم صاصتخالا ف (أر-قم ةمظعلاو
 ردقب دهم ة-تومثلاتاغ_دلاىلاةمظعلاوةمدولالاب توعنملا تاذلا ىلأ# راثاءانريك-ا انارهاظلاوأ | (ٌمنارعلا )همساثلا
 ءايربكللاو 9 همااملل كل ورم ا نم تول هذ ل. «توكاملاو توري اىذناه“هدوعس فلو تب وهعوكر || (ةر وسر هم اثلاىفأ أرق
 ىف:روسأرتمىأ#«ةروسةروس ختارعل 1 أر قلة يناثللمايقلاوىلوالا ةعكرلا ماستدعبىأ «مسةمظعلاو ||( ةروس)ةعبارلا فأر قم
 :دئاملاوءاسنلا أر قهنأ نمةفيذح ثتدحىرمامهنب رب فطعل !فرح ف ذ> هرفذةعدارلا ف ىرخأو ةثلاثلا فرح ف ل> ه سقف
 محهلوقو يناثلا ةعكرلاىفاممأر تدارملانوك,نا لحن كريم لاقو كاذن ءلودعىلظذا دك أت هنا معزذ || ى.سامةنيرقب فاعلا
 ىةروك ذملاةروسلا أر قهنادارملانوك,نا لةحيوادعاطفةعبارلا اوةثلاثلاةعكرلا ف همايقىأ هروسةروسأر ق| | أرق هناثيد سلا ف
 فواي ةمكر لكى اف ةروساهئادأ ن مةءارقلا فرك دام لش هىأ«كاذ ل ثم لفي لعأ هللاو قايسأا اذه معزفةعبارلاو ةئلاثلا رهاظب قفوأو فو أل والا لاتتحالاو هيفءا:.باكمدامعل اب ايف هرك ذمدقتماةفيذح ثيدح فاك ةدحاوةعكرإ | ىف هدئاملاو ءاسنلا

 ىكدو ب ايلا اذهناونع ثيداحالا هذه ةيسانمهجور وظن هنأ لاو ريم لاق ةفينح ىف لوقدي داموهو 0 7 0

 ةوباسلا اذ_هىفاهداربانا نظأو باوصل اره._الاو دو هب ذح ب دس ب يقع مشل | ضعب فت ءتو هنا ددعتلادصتو ريثخ تنل
 بابالو ىمضلا الص بارظفل ى:صملا ىلعةءورقا ا عسنلا ضعيف نكي ليقو باسل او خا سذل | فرصصت نم مهاد ينادي
 عأهللاو لاكثاالفذممحو:دامعلا باب ليذ ىف ثيداحالا عج عقو لب موصلا ب ابالو ع وطتل اًةالص لمسلسل هذ
 3 ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوس .ر:ءارق ءاحام بار لاوسألا قثاقدورو مالا قئاقح لاو_-سلا نم .( 3
 ةبيتقانةدح 9 ل_سو هملع هللا ىل_صهللا لوسر ةءارقةفص ف ءاحام باب ىرخأ ىفو هءارت هفد تاره عش قو 7-5 كك كذا .. 1 - - 1 اج به 21 7 0ط نا كت اوذوعتلاو
 (ةعكر لكى ) دوصتلاو
 5 رس رو اهمايقر دق

 هاضتقا بس<داصتقالا ىرخأو ل, وطتلا ىرخأو ضف اريد ةراتف لاودالاو هنمزالا فالتدناب ةلت تناك هتالصذا

 ٍ ةيناثلا نوكسو والا ميملاحتفب « كل م نب ىلع نع» ريغصتل ابك هكملم بأ نبا نعثيللا :ثدحديعسنبا

 فو
 ردان ىشلاباكترانأن يب قاطباملا-عالا لضنأ نا ىلادرطتسا 1 هنالريخلا اذ مبباما | مو ه- و لكزاوج زاب ن ههرفام عمماق لأ
 نأممضعب معز منةدابعلا ب انهداربا لحن او خاسنل ا ضعب ن «ووسانه عقر هنا ىفالاعسةلا لوقن هىلوأراذتعالا اذهوةل صفا |بوغتال

 هللالوسرهءارق ىفءاحام بار صل الص بار الو عوطتل اةالص بايالو موصل | باب همف سداو طقفّةدامعلا باب ىزصملا لصأ ىف عقاولا
 ةل-ماثيد-لوالا» ينام هثيداحأو اهريغواعمحرتوانالعاوارارسأو افةووا دموالمترت نآر ل |:ءارقهمغيكى ىأ < لسو هيلع فللا ىلص
 هيلع فقر مو ىبهذلا مهتم عج ركذ ىتثو نو هل ماوعا دردلا مأ نعدل( كلمم نب ىلعت نءة كلم ىلأ نبا نع ثالاانث ريوس نب هيبتقانث)



 رشعسمهاملاث تدحلا «ةعاطلان عمهزىلاكلذىدؤفذو ةرطدأم قوق موسفن أ اولمعذ فشلا ثعاراوميطدالثل اردسلاحارشناو

 مولعملاة غصت (ةيسمأو ةشئاعشلا سلات خلاص ىفأ نع شعالا نعليضف ناانثىافرلاد زب نبدجم ماشدوبأ انث )ها مأو ةشئاع ثيدح
 ميداماتلاق لسو هيلع هلا ىلصدتلا لوسرىلا) ه.صنوهءفر ز وح( بحأ ناك ملا ىأ) لووهملاةةمصب تاك ةضسن ىفو ةدحو ماكل نم

 ريثكنمريح هنال(لةناو) رودقتم 1٠١1 ريغكلذوةزهزالاعيجلوهثماودلا :ةءمقلالاوةيفرعةمظاوم هيلع _ظاونامىأ( هلع

 هذع ىف: فراولا ىتدعىتخ نومي هللا لال انعم ل قر مدع لول لاهل ماعم كمفدتلا ةلماعم ناكل الم اوروتفل اهو
 ادنأ هننأ لعالء انعم لد |تقيةح ىلع سلا: عه ى- ممضعب لاقامهصضوتو «ةةحتوهدوحو مط تدثأو ل املا

 اذالعالىأ نيحىن«؟ىليقو هب زم مويلعهل نكر لنوعطقنب ني عاقذ اول هنال كلذ لءةهيلعن اك ام ىلع

 لاق م لضفو هز.همميلعهل نكحلاول منيح ل مولذا هلوقب مهوور < نب امهفاكس دلو لالا نعهزغمهنال لم
 ضعب قءاح نك | هريصد ىن دأ هل نا ناعذاو ,ملع لضةلاوهب نااوالصأ طخفالا بسانيال ىنءملاا ذهناردربو

 ىريطلاه-رخأ لهل نئاولتىتدباوثلانم لعالهللاناذ نو ةيطتام لاعالا نماوفلك ظ فلا, ثيدحلا قرط

 لك ذو ءأ هلا اوُثيدحلاةاور ضعبكوق نمجردمكلذنا ىلعل دءامهقرط ضعب فو لمزملاةروس ريسفت ىف

 ىحلعالهللانافنوةرطت اعلاعالا نم ءاعهاظفلو لقةسهثيدح هناريغصلاعمادلان م موهفملاو كريم

 بحأ ىوردك ملسو هءلعدللا ىلصدتلا لو درىلا كلذ مح أ ناكوإ 5 نيص> ننارعنعىناربطا هاو راو

 هياعمودب ىذلاوط هلوق ل هذ طف بصخا ان ل.دالا لصالا ىف نكمل نيود ولابوعسنلا فاذكو بصخلاو عفرلاب
 عمجلةلماشلا ةيقيقحلاةموادملافالاوة فرع هيظاومهملع بااولامىن_هملاوب وص:هوأ عوفرم# هيحاد

 ىلع تحل ىلعةل الد تر د_+| فر نبا هعبتو ح راش لاق هر دقه هلع انا نم دحالالوهنكمريغةنمزالا |

 هموادملا مهنكعاموهو مهحل“هامىلامهدشرأ هنال ءتارمالسلا هماعهتفأر و هتقف-ثلاكو لعلا فداصتقالا

 لاعالا نم ىطاعت نم فال ةدامعا أرمثتف- رشابلقلاو ط_ثنا سفنا| نوكستو ررمضوةّق-ثمالب هيلع

 هللا مذدقو يافعرم_ هنوةيف بالا حارمشن ارعغب رة فلكم هل عفي وأ ه_ضعب وأ هلكدك رنناددصر هناف ىشدام

 اركنم ريغصتلاب #«لمضفنءاانثدح »عا رلارعسكما «ىعافرلادب زب نيد« ماشهوب أ انث دحإل * اهتءاعر قح

 هدحو ماكتملاهغيسب مة“ مأوه_كئاعتلاسلاتلاصىفأ نءشعالا نعال افرعمليضفلا ةكسن ىفو
 ىلعدد_عبام عفر و هيئاغال لو وهلا ءاذب ىلع ةلسمأو هثثاع تام تهت ىفو هياوهفملا ىلع نيو*الا بصن و

 مودي ليلقلا ماو ديذا عطقنبريثكن مرمخ هناف لأ !لقولو ىأ < لةناوإل هيلع موو دوب ظووامىأ يملا فو

 ادكروظملالاق» هريثك افاعضا عطقل اريثكللا ىلعدم زب تارمثهذ_هوة.ةارااوصالخالاوهعاطااو ركذلاو

 بساذملا ل.ةمثحيهيفو كريمهركذ ضئارغلا كرثنو ركن. اك دار والا كرت فوصتتلا لهأ اركش ثيدحلا

 نعمطارحز همفكلذرك د فهريغ ن هرثك أهيل عنومواد اريثكن الاضرأ ةمسانم رف موصلاىلا كل ذري ان ناب

 حلاصنب هللا دمعانثدح 8ىراخاا ىأ « ليهمسأ نب د#ئانث دس لاح لك ىلءةرتغفو ةيقلالا| بح

 ثالامنبفوعتهع«لاقإل ريغ_ستلاب# درج نب مصاع مم هنا سقّنب و رع نءلاصنب ةبواءم ىتثدح
 | لجتساىأ «كاتسان» ردقلاةلين اهناك ةيظعةل ل ىأ هي هلل إو هيل عدلا ىلصدتلا لو سر عم تنك ل وقد

 | ةضعضأ |ةدارادتع كاتس ليقو ءوضولا ف عورشلا لق لامس هناىلاءاعاهيف «أض ون ع» كلاوسلا

 ليلقلاماوديذا عامةنم

 ركدلاو هعاطلا مودن

 صالخالاو ة.تارملاو
 ىلع ديز/ تار هذدو

 هةءاضمافامضأ عطقتملا
 ك رركش رعت امو
 اك لفاو-_:لاوداروالا

 ضئارفلا لربركش
 موصل اىلاكالزرخأو

 ةدانعلا تاس 4

 ثوموادب ارثكت البلا

 ةري_غدرم رثك أ هملع
 اوح ز كلذ هيفركذ فذ
 ناكناوهمزالاا نع

 موصلاب هل صاصتخاال

 سدا |ثيد_1

 نبفوع ثندحرسشع
 لمهمسا نب دمانث ) كلام

 (ملاصنب شاد .ءانث
 مسم نيد# نءا

 ىرمصملاحلاصوبأ ىتهملا

 ارثكم ناك يللا بتاك
 ناكهعرز وبألاقادح

 نكي تمد!

 ليضفل الاقو بذكر نم

 هتأرام ىفارعشلا

 حسا وأ ثد_حالا

 ميتتسم ىدع نبا لاقو

 طبلاعأ هلو ثيدملا

 ةنس تامر زج هنذكو
 . ا . 5 © وزو

 نيتنامونبرشعوثالز
 ةهنسنو ايو تسورعو

 نعهلىضاملارسنبو رعاهدحأنانثا سة نب ورع( سقنب و رعنءملاصنب هواعمانثدح) دوادوبأو ى.لعتلا ف ىراضلا هج رخ
 بهو هنعو عفانوءاطع نع هلل دّتسم سدقنب ورعىلاثااو ىفا فا اودوا درتأ هل جر خ جر مة قث هدا زورعسمهنعو بهونب ددزو حي رش

 ممضخ فودص ملا ىفوكسلا( دمج نب مصاع عم« هنأ ) هزييمت فنصلل مني ناكفه>امنءاهل جرحأو هاو سنوب نب دجحأو ىناسربلاو
 كييرعت ف اك ى-ثمدنكسحتفلاهلسم نمر وهدم ىلاكك ىلا (كلام نفوعتءمملاك) ىباسنلا اودوادوبأ هلج رح هم اثلان م

 ًاضونم) كاوا !لمتساىأ( كاتسافةليل ل_سو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسر عم تنك لود ) هريغو ف شاكل ىف ىبهذللر حن ما ظفاحلا
 ها ةحس اهلعأو ىوانلا قةدوج و مريغةلجلاءذه (هيحاص هيلعمودي ىلا /-وهيلعهتلا لصاتلا لو سر ىلا كلذ بأ تاكو هلوقإ) ؟



 اهنالسىوذ-|ىنب نماهناىراضلاةباور فوة ةئسحهتباور ىف قاز رلادبعداز (ةأرما ىدنعو سو هيلعهثلاىلص هللا لو ريل
 نار في_صاخىمانالامالعا نعةنالفوتالفب ىثك هَ الف تلقهدلهنملاف) ىزعلاد_ءعنيد سأ نب بدم نبت ون تنيءالوملا

 هرك درع آ نالذون الف ىنءاحلا.ةءالفنالفرم -:ةز وحالو ةنالف فرص منتعو ماللاامهلخ دئالف لءلاكنانوكىأ هنعىنكلاىرحم
 اومزلاو او ذخ ىأثانالا ىلعر وكذا اغفكسحلا يعدل ايلطءاسنلابطاخملا ناعم كءلع هلوقب ريع ( ىيلع اقف لدللا مانتال) ىضرلا
 قاطبام ىلءرادتقالاو دا دتقالا, رمالا ىذتةءهقوط:4 ر رضالب هءلعماودلا ١١مل (نوة.طت)ىذلا ل ملاىأ(املاعالانم)

 اببببلب ب11 ]أ1٠11|1|1|ربر/101010101||71 120202802828080 اتا

 هموهذمو هدا..عل |نم

 نع ىسنلا ىذهدعد

 قاطبالام فراك:
 نوكلة < ضايعلاق
 ليالا ةالصباصاخاذه
 لع لكى اماع هنوكو
 نيا ظفاحلالاق ىعرش
 صاخهدورو ب وسرت
 طظفالا نك ةالصلاب

 دود ورب :ءااوهو ماع
 ىبنالط_ةاالاق كهذه

 0 ةيسساتم هدو

 اعو هليقاعفثردحلا

 بايلاناوذعب هدب

 هباورفو(هللاوف) ها

 تح لال) هلا
 امه وأ حتفب (اولع

 ةياو رفواممناثو
 ارماست ىدح مأسال

 عع ص رعبا ىدعت

 نع لولا ضارعا

 هتجروهماوث عطةبالوئدلا

 طاشن مس قام /

 كرتنال ىءملاوأهدامعلل

 رييعتلاو هلاو ءاوكرتت
 ل سءقنهكلذي هنع

 جاودزالاو ةلكاشأا

 الاو نرءرازلا نحنمأ

 ىراملا ق>ىف ليك سم كل ذو هزعضارءءالاو لعفلا فلا اكسلا بح ومف ئثةلواز هدرثكن مسفنلل ضرعبر وتذلالملاق

2 1 

 هياور ف عقوو هئيطاهنسح ماشذ نعر# منع قاز رلا دمع دازم أرعا ىدنعو لو هءلعهثلا له هللا لو سر ىلع

 1. اوملااهخاثردملاا ذه قةورعن ءىرهزلا هءاور نم ساو ىراضأ |هبرخأ دسأ ىتب نماهناماشد نءكالام

 طهر نم ىزعل اد.ءنيدسأنءاةل ههملا تفي بربح نبا ارغههنيتا:ة تول تنياه««اوهودملاوةله_ها أب

 الف لءلاكنانوكمف هذعىثكلا ىر 2 ناب رش ةداخ ىمانالا مالا نع ةنالذو نالفب ىنكرلاقو ىنامركلا هركذ

 ىأ# ليلا مانتالإل رح آ نالذونالف ىنءاحلاعرالف نالذ ريكس وح<الودنالذف رص عدت وم الا! هولخد

 نيحهثثاعدنءدأرملان اهءاورلاهذدرهاطظ كريملاقادوكوذو التورك ذوةالص نمل اهت هللا ةدامع فر وست

 اهئابامهتدم هج هب ترمءالوخلا نا لم دنع ىر هز اهب اور ىف عقو ول سو هيل هللا ىلصهتلا لوسر اماع لغد

 تناكمظفلو ماشد نعم نبدجاهءاور فا كت ماقاهملع لسو هءاعهّللا لص لت داسإف ةشئاعدنعالواتن اك
 هئيدملالهادمعاى هو هنالؤم ذه تلف ةشثاعأب هذه نم سوه.ل عهنلا لص هللا لوسر لاق تماقالف اره ىدذع

 اهباهذلاحىف هترؤ جرم تماقاملاهنا لهدف د رط نمهد:سم ىف نام غسنب نسل اود رخأآث يدحلاو

 اهنا ىلعل دام نسا اد:سمىواووحو ىفابهت-دماهنأ قام_باارهاط ٌءتاداورلا نين عم اذ مواهتعل أسف

 نم غاولغتشا ىعملاوثانالا ىلعروكد لا ْتيِلْعَب كلا م+ثاءاعاءاسال باطختانا عم ماع هلوقب ريعاو ملا

 وأن اك ةالصررمضريغن ههملعةموادم ا نوقيطت ىذلا لج اىأ«نوق.طتامال لذاونلا نمىأ «لامعالا
 ةداعلا نمقاطنام ىلعاصتخالاوداصتقالاب رعالا ىذتةب هقوط نة هنو ةيطت ا مودعس ىو اه ريغوأ اموص

 ةعاج هذ أ دقو هلك ل يللاءايحا نعىسهمل اه.ؤو لءقاذلو قاطدالام_.اك-ت نع ىسخاا ىذتمي هعوؤذم

 وكون او لدلل اال هباص اذ هنوكي نا لوك ىذاقلا لاق ريمهرك ذهلك لالا ةالصدركياولاقوءاملعلا نم

 كريم لاقربتءماوهظفالا وعن كاوهالصلاب صاخهدورو سس ىئالةسءلالاقو ةيعرشا|لاعالارئاسف'هاع

 هلىأسو هابايل اناونعب هدعب ىذلاو هل. قىذلاو ثري دحلااذهةبسانم جو مالكا اذه ن مدخ د نا نكعو

 < لعال عشنا نادك ىف وديك اةلادر هيدي رأاذا ف المل اررغنمفلا ازاوح همف «ي هللاون# رحآ ىف

 عطق, الى ادحاو ىنعماواوماست ىتحماسدال هيآور ىو ماللادم دشتو ميما شب اوم: ىتطهنلا لعال ىرخا فو
 هلك اشملا نيدزب ىلع لال !ىذ ىلا لالملاداذ_ساف هما اهمغرلا ىف اود_هزنق هل اوس ن ءاوملع ىى>هل_ضفك:ع
 اهم ءااعلا قافتأب ىلاعتهتلا ىلعو دو هت. دعب هنع س غذا اروفنوئشا |لاةثت الالم افالاو هلة ملاني_ستو

 + اهلثمة يس سءازح و + ىأأعت هلوقك ازا ةيظففلاةلداقملا لمس ىلءادهنايى_ثد ر وتل احرمد دقو

 ئشلا هرعت تاي نملالاا؛ اذ نع :ريعالالملعلا نععطق نم هباوث عطقي ناك 1 ىلاعتهنلا نا هود ولءقو

 لالك !بحو.فخئشا|ةلوازم رثكنم سفنلاب قطيروةذلالما ىواض..لا لاق لاوقالا تأ | هوه وس مءاب
 , ءضرعدالهتلاناىأهءلالوداملالملابانهدارا انريغتت نم قسقروصتءاغاو هذعضارعالاو لعفااق

 ىلعةدابعلاب ميتااذا كناناودعقافت :ريقاذاو ةيحرأو طاشنكمف ىقبام ملاعا باو صةنيالولومل | ضارعا | م
 0اطللا  ش دعال يس ا اللا لل فيرس تعا“

 دوه
 هلعافنال هل. ةيالفم_مع ضرع. فاوضرءيفاولعالثل هدا زا نود للا فداصتفالاب مدرمأ د ارملافريغتب نم -فروصتياسغاو سد:
 ءاهتنا ىف اهمأب ىلع ىد نا ىلعءانن هاك اذدولاحلك أىلعما اههحوتل هلءعيفكامقاو طاشن عمن اك ام فال حسبقأ لب ىهاسا الفاغتملاك

  داصتقالا ىلع حلا هيف و ني> ىنهع لبق و مط هتثأو للملا هنع ىنانن رولع :وهنلا لعال ىأو اولا ىنعع ىه ل قو وهف |نماهءاعبت رام وةناَعلأ
 سفغنلا طاسنا عم فاكريخب هيلع ةموادملا مهنكعام موتي المهد :رأثيحهتفأرو لو هيلعتلا ىلص ىططملا# ةفشلاكو للاى ف



 مصخخو ءاشد نم هيت هللال ضف كلذ بعص ةءد رشا | ىلعةماقتسالا نال  اذو قام_سلابب سنأ لوالاو صالخاو تامخاو عوضخو

 ادهف هلو 3 فانبال مهض»ب اقم هنت زعأمه ريغذ كلذ ةقاطا ن عاوز معاذا: صل اةكريب مهم ول ةرانتساو مهمهوملععم مهنال بهعلا
 ءلرتاك ةمكملا كر تيدقو هلاوحأ بلاعتناك ة_هظاوملانالىاوملاهاو راكى عضل ةال_ص ىلع هتمظاوم مدعة عدل عناك ثندسحلا

 انرصعلاةيصاضقىلع باو ٠١ _ملل.قنادهاوزعتبف ماع ضرفيناة شخ همايقااوماقف سانا هب لءاس1 ناضهرمابق ةيظاوم
 11 ا ا ذأ ذأ آذآ آذآ آذآ ذآ د ] ذل اس

موصد مل_بو هءاع هللا ىل_صهتلا لوسر ثأر ةماساثيدحو سدمحلاو نينثالامايصىرحن ناك
 | نيثالا مول 

 ىاسنااهرخأ مئاصانأو ىلع مفرنأ بح اف سدمحلتاو نينثالا مول ضرعت لامعالا نا لاّمف هتلأسف سدلاو
 مايألا امنع لو ىلا مانألاب دارا لما لاب نأ لاكسشالا نع ب اود افا ذه ىلعذ ةع زن | هسكحتو دوادونأو

 نوكتاهناقسغر ومانأ ثالث وصن تاك مل_و «.لعدتلا ىلص هناعمسالئاسا|تاكفرجش لكن مهنالثلا
 موادوتنعتل ضيما|اهلهد ول ىء.هعد هلعناك الحا اةذضيماابامصخع ناك لهةثئاعلاس ضيا |مانأ

 !هماصرمشا | ىأ نمىلاءنال ناكف اهتييعت مدعبةمسوتلادارأ نكل امادل عنوك,نأ بح ناكمنالاوبلع
 دقو ماصرهشلاىأن مىلاهامو مانأ ةث الرمش لكن مموصن ناك اضأ ة-ثئاعنغ مسمع مس تيثاك
 لوةنىتحموص»ناك اهثبدحو سنملاونينثالا امص ىف ةشئاعُْن دحو باءلاثيدحنام-نب ادروأ
 ىلالقسعلا» 30 ذاذك هلضفم كل ذي هلا عتفدقو عمجلا ةيفيكن ععصغب لواضراعت امهتدبناىلاراشأو رطفبال
 باوجاد_هانلقالوأ منامالئاسا|ةلباقمفباوملال قناف حرام لاقو ىراخأا حرشا ىرايلا صتفق

 مولوضيبلامانأ ىف لمعلا ماودنال رد_ةمرخ 1 لاوئ.نعو روك م |لاوئلان عباوج هنال هودسولا حابأب
 ردح امزح ككاو «ياعفموادملا عمموصلاب مانالا كلت هصاصتخ | مزة س موصأ أب نسي مهلا موي ونينثالا

 لوذاه نيعباتإ اهلج نملثاسل نال ع ريغودو ىلوالأب مهف؛مهريغنا وةبادصال باطلا نأ حراشالاعبت

 ناك #ىذلا لمعلا ىأ هام يطب ة الاوأنوءباتلاو ةباصعأ ا أ كدارفأ نم درفىأو ىنعملالاقننأ
 مكب وأ اهودفو أ اموصوأ ناك ال هررضريغ نم هيلع مواد وهقيطن ىأ «« قوطي لسو هيلع تلا ىلص هللا لور

 نعرطتلا عطق عمه ةمطن 2 روض>-وصالخاو عوضغوع وش نمةيفكو هك . دامعأ افقءطب

 ىلع هتيظاوموةداسعل أ ٍلسوهيلعهنلا ل صهتماداثي دم ارهاظنا ءاو لريملاق ه.ظاوملاوةموادملا

 ةللسىبأ قد رص مل_بمدح رخأ اموهو ةموادملا ىف: ىضطتةياماضنأ ةشئاعنع دام هْض راع واقي اطو

 موصن ناكت لا سو«. عهتلا ىل_صدهللا لوسر مامص نع تل سا مناة شاع نعا «دجح ىَِعس نب هللا دمعو
 ةعددل_-عناكاغوقنانعملانكعو هو ىراضأا َج رخأو رطفأ دق لون ىتدرطغن وماصدق لوقن ىتد
 ناك لسوهيلعهللاىلسهنايو امادتسهاروس*ناكرطغا| نم ممموصا | نمراثك الاى هلاح فالتخان اها: ءم
 كلذ ىرب نم ىلءلاحلا هءّتشدفىلاوتل |ىلءامتصةيف لغاشاونهءب نع هل ثءاسع رفودارعلا سفن ىلع فول

 ةلاحلا ىلءلزتمائاصدتب ًارالااع اصهاربءاشتالن اك اطوقو فيظوتلا ىلءلزخم عدول عتاك هشئاعلوقف

 ىلع موادالم سمان اك هةمعباموت ماصاذا لد هموصرف نيعمموب ىلا ءادتب أد صةنال ناك هناا نهم لقوةين املا

 ىلع هقدملا ف + ملاذا مواد ناكوأ ماعلا ال بلاغا |ماودلاب دارا لاقت ادعسسالو ىفالة علاه رك ذاذك هموص

 ملعأ هللاو هيل ء مواد ناك امل فأر مأثدحي ملوأ عنامعنعملاذا وأ بو> ولاة شخ مدعدنعوأةعباتملابةمالا

 اذ_مبو اد -ةيعصةعب رمثلا ىلع هاقَت_سالانال هرخ[ ىلإ بطن ى.أو هلوقدنءلاق ثيح ىذا ب رغاو
 نم هبارغتساو ىسهتن|نوعلمدرولا كرا لءقاذلو ضن ارغلال رت رك اكل فاونلاوداروالا كريرك ثددحلا

 | لتدتلاةشئاعز عهسأن ع :ورعنب ماشه نءةدمعانث دح قمه« نءنو رهان دحإا ىف2الدهوجو

 دفولا عم هلاغتشال هتناف
 ءاضقىلع باظاوب و

 عمهتنافا رمفلا نس
 عمىداولا ىف حملا

 دك سلا هن نأ

 01 اطل تنوو
 اهدا ةهاركت قو

 ناهناوذ.رصعلا ةنس
 عمهتناو رعفلا 0

 ول_ذ بععلا نم عج
 ىمأت اهئاضة ىلع باو

 مهدرملهتناف نم لكون

 سفرات [ءافتقا ىلع

 لاق ناث هرسنت # موملع

 اضدأ ةضراعمال موضعي
 ٌراملاربدنانممو اذه نم

 نمهارت ناءاثتال تنك
 الاابلصمالا لسللا
 ىعمنال جلا هتنأ ر

 فالتخاناةعدوإ عناك

 نمراثك الاىف هلاح
 ناكرطغلا نم ٌءموصلا

 هناواروسمامادت_ىم

 كاءادتبادصقبالناك

 لب هموصرف نيعممول
 سعد امو ماشإنا
 موادال_ثمسدمءلناك

 فنالعاو هموص ىلع

 اذهىف ىراضلاهءاور
 ناكالتلاق ثتدحلا

 هللا ضير ةشئاعدارمناب بيدجأو ضل مآ موصي ناك هنابونامعش ىف همايصرثك أ ناك معلا فثدثاس؟ لا لكشتساو عدد6
 مانالا ضءبرطغت ناكو رغسلا ةرثك اريثك كعولا هن رتمي ناكمنال نام ىف مايسصلااهراثك او صاخت قون هنيعمةدامع صصخت هع
 فاوياعبظاوب لف ضرسلا مام امأو هريغىف هنمرثك !ةرودلا بس< ناعم ىف هموصري هرةنا.عش الا اهواضةهنكءالفاوموصديرب ىتا

 ُتِي دحر شع عارلا ثيدحلا « حلا هتبأرالاامثاصءارثناءاشت تنك ام سن لاق ذطوهرخ آوأ هطسووأر مدا !لوأ ماصاسع ر لبأمرعب مأن
 ْ لخدتلاق ةشثاع نع هيبأ نعةو رع, ماشه نعةدمعانتث قاص»ا نينو راهانث)ةشنا



 ٍ لب كءعانت راشبنيدجانث)

 | موصمال_سالاءادتبا ف ناك هنا طيسولا فو حمصلا ىلا ل- م ءاشعلىلاراطفالا لو ناضمر موص موماع 0
 |[ ذخؤي ىفالقسعلا ظفاحلا لاقو ناضمربخسنمكل ذك اوماصفءار وثاعموصوامحأو رهش لك نم مانأ هثالث 1 0 سنك
 ماملاءادنلاب ديك أتلاةدايز مث ذم رمالاديبك أ حهموصد رمالا تو.شلا جاو ناك هنا ثنداحالا 0 35 0

 نباوهشئاعلومب و لافطالا هيف نءضربالن|تاهمالار هاب هتدأب رم كاسمالاب لك أ نمرمارهتدان زم ا

 هناي معلا عمعأ اروشاع كرت ناض مرض رفامل سامع |[ يك َّء 1 ارالا ٠
 او كورت ان اىلعفاب وهلد هناركحسسإ ٌلرتام

 خالف هبايصسا قاظمقايلاو هبايصس اديكأت كو رثملانامهري_غوةيعفاشلا نمىأ مه_تءدلوتامأو 37 0 د
 هنأوهموص ىف سغرتلاو هتافو ماع ىتح هيفاصتالا بابصساعماي-الو قايهنارصسا درك انلب هفوص 00

 يفصل اني نورةموهودتا««ردماا ىهتا معا انهنمغابادبك اناني .لاردك | نجوا ا - : تت[ 6 7 3 الصك هرخعغىف هلم
 حتا لكلا ح نب | همقعتو قمذوَمل عم فاصنالابفاصتالا ةباهنو قءقدتل و نك كسؤرسكر( عدو ع

 | عامطلا«ذعرفنتو عامسالا

 ًاهلئاسل لاق هنا ساس ع نب | نع مسمى ءاحدقواذهاهركف نعرطاخلا تفرصواهرك ذن ءتضرعأ اذلو لاتالصتمائادىأ

 0 ,وهيلعهللا ىل_صد# ناك اذكه هل لاةفامتاد عساتلا مون عمصاو ددعأف م رمال الد تنأرإ كاد هوص نع راف ٍ داى م لا

 [سمادنا مورلا ىعست برعل ا ناف ليالاءامطانماذ_أ مر اعساوهعار وشاعنا هرهاظو جن لاق هموصد
1 

 01 . ذ ماعد الامانأ مودن
 |تووصأ اذاهنع ىرخأ هاو رام قداط,ل موصللا ديرم هنوك ا تاصهلوة لوف اذكهو اسياردور ولا مون نم 0 0

 : أ ا نم مصل ىفام ىفاورأ هموص»ن ادب رب ناك هنا ىلع هموصر لبو هيلع هللا ىبص اك هلوقلم< وأرشاعلا يم 1 الت

 |لمقملا ماعلا تاك اذالاقنىراصتلاودوهيل اه ماع موبهنلالو سراب هلاولاةفءاروثاع ماصاسل لو ه.لعهتلا ىلص َّو سلا لازشاوسد

 ةا ءا(ا2 - تال ١ ا 1 ا 7 ُ
 | مري ءوصن الم ىءاحم ملسسو هيلعمتلا لص فن ىتح ل.ةملا ماعلا تأب لف لاق عساتلا مويلاانوصهللاءاش نا ةدحولا ىلع عسبملا لمحت

 | هللا ىلص ىنأل بوسنمهفرعو ىءرا بو.بنمهنأ هتمك-و ليقني:ةسرفكن هقرعمونموصوةذسرفكمءاروشاع اذهيميشامأبا هعانتاو

 الناس يل الاققرطهلواهلك ةعالل !هيلعهللا عسوعار وشاعمو هلايع ىلءعسو نم درو دقو لسو هيلع لير

 أ قارعلا زلاهرقأو اه_ضءب صان نبا ظفامملا كتر هوةدافأ ضعي ىلا اهضءب مضنا اذا نكسلو ةفمدضا أك
 | عوضوم هنا ىزوملا نبأ لوةقهقرط -أىهو م طرش ىلع ىرخأ ب رط هلو نا .ح نبا دنع نس>وهولاق

 .ٍ روءالان مع._سوتلاوموصلاءار وامامأواعاجازئاح لءاضفل ا ف فيعضل ايل معلا نأ ىلع هإ_<# ىف سدا

 نيسحلا هلتقاهعدتب اهعدي هلاك الانا ثردحلاةّمَأ ضعب لاق دقو ىرتفهو عوضو هةر وهمشملاةريشعلا
 ًاءاوراديأدمريول ءار وشاع موبدٌاب لك ١ نم ريغصل | هعماح ىف ىطورسلا ظذادلا رك د نكل هنعهتلا ىذر

 الو همفد_عرأل ىزألا

 ود-ه ق وهل قرب
 قهلع نوكج لو
 هداصتقا مه-هاود

 هراشا ولَعلاه_ةيئادثو
 | نعني فسانثدح ىدهم نب نورل اديعانثد-راش نبدي انث دح# ساءءنبان عفرعضدنس قوما ماود هل ناك 1 ىلا

 أ لو هيلع هللا لص الوسرإم ناك لهداو رفو«ناك [ةشئاعتل أس لاق ةمقاعنع مهاربانعر وصنم | نعتادعو صوص

 | تلاقةياورفو «ناكتلاقط موصوأ ةال دك ةلذان لمعي ىأ أيش مايألا نمل ص تخئشباو ر فوجي خي || لاسال قداطاا تاوحلا
 ٠ تالعجاس ئاواها .قأمةرسكل ءابتءلةنافواولا ل صأو ماودلا ىتهعرد صملادلارسسك يب ةعدوإ عاين اك الأ :ابأهنال عاوهو

 ا هيفو قربالوهيفدعرال ىدلارطملا لصالا ف ةءدلاناف صوصخخماود عون ه1 ناك هنا ةداقالع ونلاةنيصىلع || باوحو باول
 1 انوكيو هيف عطقالو ماود هلام هريغ هنهمش ودعا |نم غارام ة و راهنلاثلثوأ لءللا ثلث هلقأو نوكس اهنالردةمرحخ 1 لاء

 1 [ىلعمهضع هل دّت_بانيتلانب الأق امزالهل ىف هعوقو وائادهل عناكمنا ىنعملا لصاحوداصتةالا عم كلذ صآ# ناك هنا تدافأ

 || نعلأساغاةشئاعشيد_تفلئاسلان اررينملانباني زلاباحأو عوبسالا ن ممونماصىرتةهارك || نينئالاكمابألا ضءد
 رمل صصخامنافمايسصلاب مانألا نمه_صرصخت در وامامأو امانأ ا هتوكث يح نممانالا نممون صمصحت || اذهو موصلابسدتملاو
 || نعلاسامغاو صاخ ىنءانيعامعيجو ضيبلاماألاو ءارو_ثاعوةفرع مويكمانألاةقنهيفهكراشدال || لوالا لارئسلل باوح

 [ممن تدرودقو سمن او نينثالامون موص باودا| له ىلع لكشت وتدسلا مونالثم هنوك-] مول رمرصخت اد_هو «تلع موادب 2

 اصرصت ىضةةباماممفتدثناف ماهغتسالا ىلءةجرتلا بأ اذ_عافىراضلاط رش ىلع صنت ملا ناكو ثني داحأ ىلاثلا لاؤسلل تاوح

 | هحرخأ ةشئاعُسي دحاهن مدحت ثيداحأة دعستمناونينثالامايصفدر وتل الهشئاعلوق نهىنئتسا || كوالا ىلع ْبترملا

 ا _سوهيلعهللاىل_صىنلاناهظفلو اهنعىثرحلا قد رط نهنام-نبا هعتو ىاسنل او ىذمرتل اودوادونأ ناك اذا هريدعتو

 ناك َََن اكله ايمي صم



 هيفومال ل او ةالسلا هيلع ىسعدلو هيفو مالسلاوةالصلا هملع مدآ ىل عدلا آن ه-يفو ىدوملا ىلع ةذمفسأ|ثوتسأ هيثومالسل اوذالسلا

 امك اصاخ امايصاحل لهمعث دعب الو شوحولا تماص يفو بجملا نم فسربج رخأ هبفو هدو ةىلعهتلا بأن هفو توما ناطي نه سنول ىحن

 ص نآهتنوءاسنالادنعردقلا مولعم ش رش 7 مافع مول وهةل+لابولاقم كلذ تومثىف قملادمعفقؤتو طقف مالكا كرتت مالا ضعبل نأك

 1 رسل راهو سل 6  نامعشف (ناضهر) لوهلاةةيصب( ض رقااطف)نايعالاوثامزالا نمءاشام لقا

 الا هموصر رمالا عي ناكنمسانلا فن ذوي ناهرمافءاروشاع مون لسأ ن الجر ثعب مسو هب هلع هللا ىل دهنأ عوكالانيةلل<ن ١ أ

 ناك) حلو ةئسف لت و ا:فر<نبابرغاوهبو-وف عرصليلداذ- هو ليالا ىلا هموص متيلذ لك ناك نمو مصيلق مصر

 (ةضدرفلاو هناضمر هيفوهشئاع تت دح ىف عقوأ دكه كريملاقو بوح ولا س ءانتاغاةهر ل ناعم مويا اة مرد هنأاب ثي دلاله

 قا تزمغامأ دوملادحو ةندملامدقاسل لو «يلعهتلاىل ىلا ناس ا ءنباثيدحنمنانهلا جرخأ دقفراصتخا

 ل ةسلاف رعتلا هيف ىسوم هماصف هموقدكوع 'رقهشق ةرغأو ىمومهيفدتلا ىحن أ مولا ذ_هاول اقفال ذ نعمه سفءار وثاعموصت

 دمفب لصفل أري_مد عم فعلا تاك لاينر لع نارام مارعالا م ىسوك قدح خ نم لاقفهموصن نحف اركدش

 دنسملا ىلع د: سم ارمصق قسدل 2 م هنمدامتجاب وأ مهنم لسأن م هيريخأو أ كل ذي ريخنارت اوتيوأ مهةدصب هيلا جوأ ن وكي ن الا حار
 ةنس ناكمهنأ ىنهدهيلا ملهناة صقل ىفام هباخف كلذ ل .قهموصد ناك هنن عرصتلا|ادههثناعُي دح ىف لب هماءسرر مالا د | هناريخلا

 برت همزخام هدك وم باوجو «ثئاعْس ,دح نيبو تيب ةأفاذمالذل اء سب أو > لاح ةءْفص ى هاعاو دب ددد و يأ كوب هل ثدي

 تددواملا ضرفلا نم صضاأ معوطأ اهلا لاقو كلذ ف بسل | فالّتخا عم نيةيرغل ا دراوت زم عدامال ذا هنو موصياولاك ةياداملالهأن ا

 قد>الاةمحارلاهضدرفلا ىلعو كلذريغولدسااب و ومهام اهقلاءقّيسأب مهفل أةسااكد وىمالاق الس الو «يلع هللا ىلصهمايص نوكي نأ لحي

 ءاروشاع كرب مازنلالاب ملاهف بالا لهأةقفاومهسي ةمحىذلاتقولا ىف كلذ ل. تال وااقا ا

 كرت لءادك م ى.ت م مهقفاوف كلذ نما ذهف ع متلا ف تيثاكس اكل |لدأ فلام بحأ مالس الامم اربتشاو لاه ألف هنعمل
 بدنا ىلطمىلا | لباقىلاتيقبنتل هتايحرح ىفلاقم-مفلا بح الف مالسلاه بلع ىسوع ؟سنم ىحأ نحن لاقوالوأ
 نمو 1110 هفيضي نا ىناثل او عساتلاىلارش ماعلا لةئدارأ هناا هدحأ نب رمأل ة<اذهرءاطعلا رهعب ؛لاقعساتلاّن هوصأل

 رئاسك (هكحر ءاش نمدجالو ملم تايآور ضعي هن ر ءشدوحارلاو هادهو رشاعلامومل امهدار ذاق دوما هفلاخم موصلاىفميلا

 لوصخازهتاسملا مايص نيقهحملا ضء.لاقا دلو هدعباموب اوموصودوومأ ااوةلاخو ءأ ارو شاع موب اوموصاءوذرم سا. عنباثي د

 ملاعب هذىف محلا عساتتلا ماصن نا هقوفو هعمعساتلاماصننا هقوفرودد_وماص: نا اهاندأ بت ارمثإل ىلع ءاروشاعموب

 ضعب بهذو شد رسق ناك اظاضرفههوص ل هج ىأ لوهجما ةةيص» جب نأ طهر ضرتف| إذ 9 ملعأ ىلاعتهللا أوهعم رش ع ىداخلاو

 هيا ب هذامىا4 حت ديفت لطفل اريك مدخسملا هي رعت داق ناضمر ىق ةرمصض#ةضد رفلا تراص ىتءد هي هضن رفل اوه ناكل
 0 وسوي أ ءاشنذ# هةمأن مصابود> - والرمال خس ىأ لوو لا ةغيصب يعءار وشاع كلرتو # هم ةنلادك سملا ىلع دةسا ارصق

 هنرمالا مست م امحاو هنأو هنوهو هداوناكمهتارعن ءن ثا وزو 4 .12ءج رحال هنا يهكر عاشر مور ايدن ىأ يي هماص

 00 لو هبل عهتلاىلصدمودقن ا كشالءاجعلا لاق كا لفعاش ندمان ألا نمموءاروشاعز الق سو هيلعفللا ىلص
 هك هنريصدح ْن 5 ءاروشاعموصب رمالا عقب :ملاذهىلءفةيناثلاهنسا|ن مناءعش ىف ناضهرضرفو لوالا عب رقناك ه: ردملا

 لوقف تناوتالسملا | مايصةمال اه له ىلع ضرف له هنا فاتخاو عوطتملاىًأرىلاه هوص رمال |ضوف م ةدحاوةنسىفالا

 مص ل ناكنمءاروشاع ضرفا-!ةءاروُساع ضرئام لوأ نا ىلعةيفنلاوىن :اةلاو ههعقاشا اد _ئءر وه-شملاف الوأناضمر لق

 لك اتاك 2 ُمءار راي ميسر فالاداقو قدا ضلل دنا الل قباسا|ثيدحلارهاط هءلع ل دب كرمت ناضمر
 ليللاىلا ههايص مت 2. || م متاقم ءالارراطفالارايتخا ىلعناضمر وصب اذ 2 : مث روش لكن هضيبلا مانأ مايسصب هتيضرف مست |

 تاهمالار 0 زم 3

 رح نبا افا لاق نيب ف ستوك اكرهيفاعدرو بو>وللر ءالاو لاف طالا هبف نعضربال نأ ) ا لب ا 003 (

 دعف هنانوءاعف ىتح هنماعشالا عمامب قار هيدي دك ان لد هفعض ىف ءالهنأم عسأ ىقاطمىقام لاو هبامض»ادك ان لو ربملاممضءعب لوقو

 هللاىب ص رجل ةفرعو ل ا هقو عساتلاهلض ,ناملسو هيلعهللا ىلص هر عر [مز

 اهضعن ملا هوقثدستك ااهنكل ةفيعض|علكتن اكناو هق ةرطواهاك هنسلا هيلعهللا عسوءار وشاع موب 1 روو مسوهيلع

 باضخلتاوقافنالاو ةالصلا نمهيف عاشامامأو هعضوب همزحىف ىز ومما نءاأطخو رصان نباك فار ءلانب رأا | مسخ مس لد د ضعمل

 هللا ىضر نيسسملاةلتقاهعدتب اةعدب هيف لاك الااولاف ىرتفم عوضوم حر اشلاةف كلذريغر بوسها سم طولامتك لاو ناهدالاو

 ةشئاعُثتدحاضدأريشع ثلاثلاثتدحلا«هنعىلاعت



 22000 3 دج
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000 

 ١ بابلو هرك ذعمانهىا|ذهرخأو دع.تساوهتمحلوطل هبرعش ملو مادأ ثالث بر ةعاهبض ماقأ لدقهتيملريك-] هب قل برقعلاةيسرافلاب ١ شر لاو دعرشلا ب صانملا نموهو ءاكرشلا نيءتاراقعلا سقي ناك (ماسةلارهةرصملا لهأ هغلبُكشرلاوماسقلا لاقيو مساقل أدب رب وهو
 1 انث) ةشئاعُي دحرشع ىناثااثتدحلا*كشرلا نيل معز نملوق اكسهم هل صأ نماذهدرو ضراعملا عج رنىلا د>أرداسسالما ىمضنا
 شعالاو لوحالا مصاعن عهل ىرقملا بالكل ادمتور أن اسهل -نب ةد.عوه (ناعلس نب )ةحطلطك (ةدمعانأ نأ ىن دمها قدسانبنو ره
 . رظنرصتدفو هنامو نينو ناس ةةبتام هرقفهدشو هحالص عمهداز وهقثد#أ لاق ٠ ةقيطلاودانهودجأ هنعوةقيطلاو
 - ماعلا _هىنماصعلا

 هتجرب دحمل هنأ رك دف

 ةورع نب ماشه نع)
 هشئاع نع كا

 نئئالاو ةرغل !موصد ناك ل_سوهءلع هللا ىلص هنأ نمرمام راع انهوهاو رامز الر مامن وداند اذهرك ذ 5
 ||| دب زيف نعاطن هطاع رو هموصل اهنيعو همانأ صي_صنتب أ هناه_فاسم ا ذوحو ضيا | مانأو سدخلاو
 هتاقوأ نهريثكق ناكهناكل ذي ىلا دال هنوكى عمنا هود وضراعتال هنأ ىلا ةراشالا عم هةءثوتبه درفا ذهب

 اب رقرمامريظن اهنعْكةنبالاهنيعبامانأ مزلي نكت لفر مشلا ةمقب نم ا هريغموصد وةروك ذملامادالا كلت كرت
 ءاراارمسك,ثا_ثرلاب مضل ادب زب ىنأ ني دب زي بي ةاتهج وف فاتخا كريم لاق 6 ماسعل أود ةرمص ءلازهأ اموب) 0 نم ةغلبْك شرا اوع مماقل| ىف ةغلاممنيسلا ديد ثتدوكي ماسقل اي هدسن ىف اك هلىأ «لاقيو إي ةنطلسلاه 0 5 3 1 ًااهرشابب ن اكو أ ةمسقلا ل ءفرعيناكىذلا ىأ 4 مساقتلادب زب وهو همانمو هما.ل ةيسنلاب ليللا تاعاسف ارا
 هناكفارو ,غناكهنال هببقا ىزارلا متاحو. ألاقو هتيم ةفاثكل هى :ردنألو مامأ هنالثاوف تكموهتمل- لد فر 7 0 ا رقءنالءةهنالهبسقلو برقعااَكُد رلا ل .ةواهتفاثكو هيد رثكل هءسها ةفيثكلا اًةرعللا كشرلا 0 وأهن 3 و اهمزحو ىار ألا س5 ىفارهامناكهنا لحال هب بةاف ىعي ةرصبلا ةغلب ماسقل |َكشرلا ناىلاف نص ابهذف || ا
 | ريغو برع هلءاوةريخا | ىنعع ىمراقءارلا متقن كش رااتلق»دّةعملاوهاذهو ىنالقسعلا لاق كشرلاوةرمغل | نمع لبثنم "م 0
 ىذلاوةمصللارب كل اريسكما ابك شرلا سوم اقل |بحاص ل اةوةداسملادذه حام !ابحاصرك ذب ل نكمل هلوأ 00 5-7

 | نينو ر هانئ دح ل هنامز لهأ بس>أ ىمضا أد زب بأن بدب زبساو فاقلاهلدأو مسا | ىف ةامرلا ىلع معد
 اذكو « ةفشئاعنعهيبأ نعتو رعنب ماشد نعناع نب :د.عامث د>إل 1ك دي ىلا دوطا حا نو-راشهرك ذمهقفاو

 هريغدملا,ءالوءافمهمالك ىف سدى السا ساو هءاروشاع مدينا لدقو مران مرشاعلاموملاوهو رمصقب و 9 5 هموصق اودنتس دملاب# ءار وشاعناكت لاق #ي ىنءملا قريغت لدا ينال ا اخ ضءب عما ريغو ناضشلا|همعىور 2 ا 5 ١
 لئالاداروأ ىف رسكلاب ريشعا !نمذوخأم عساتلاوهءاروش اعنا ل_.قو مرحملا عسات ىف ءاعوسأت هن قدأ دقو
 ةرشاعل اهلمألا هذص لصالا فودو : عدل اوهغلامللهرشاعلا نعلو دومءاروشاعو ىبطرقل الاقةءاتلا فادك

 ْ هللا موب ل-قهن اكفءار وشاع موب ل_قاذافاومل |فاضم موي او دقعلل مساوه ىذلارشعلا نمذو خام هنال ا

 اذه غاسف ةليللااو د4 فوصوما نءاوذغتسافهيعمألا هيلع تءاغدفصل |نعهاول دعا مهئاالاةرشاعلا

 ءارو ثاعهندم موبربدمَتلاو ل_ءذاهورب ل ىتااهفصلا باين مءار وساع ىمطلا لاقورمثاع !موملا ىلع ظالا
 كلام رهذ ل. قو هناك نب رضنل ادالوأ مدو *« شد رقهموصتاموب الن اك هنا ل_صاخلاوءاروثاعهتغصو

 حونوأ ميهاربا عرش
 هتارابخأ ف درو دقف
 توتا ىلا لا
 5 هئيفسلاه بق

 حو هماصق ىدوحلا

 اوناكاذطو اركتحنش

 صظذ11110 لااا ااا دل كمت ىرابسا»# يي ركوب < ص خيمه م ع صحم ل ---- م سك هس تس هم تسع

 ل_هأ نمهوةلتاوثاكم_هلعلو هيمالسالا تعذب ةفرسشأ | وهيلعدتلا ىلص هتثعي لمق نمىأ *ي هيلهادلا ىف | ةرسكلانا ا

 قابنذ شد رقتننذأ لاقف كلذ نع لس هناةم ءنءوةيعكلاةوسكباضدأ هنومظداوناك اذلو تايملا لوس
 ىودنتساؤناك اشيرق لعل ىطرقالاقو كلذرفكمءاروثاعاوموص مهل رقفمهر ودص ىف ماظعف ةياداملا سو ةلطشل

 ىدو+لا ىلعةنيفسأ اهمف ترقتساىذلا مويل | هنارامخالا ىف درو دف حونو جهارباكىنعم نم حرش ا 0 هموصت يك هك( هموصت
 مسهىوردقواةاذتاب وح ولارمالا ف لصالا ناف هعامتأو ةفينحر ألاقاك اضرفراصقىأ « همايصب رمأو ا (هما.صي سانلا هماصةنيدملامدقاملفإل اضرفوأ ادن ب اكل | لهال ةّتداطموأر يخل عفا ذ هناي هل ىلا «تدتلا ماخاب مة فداصم رمأو هماصةنيدملا مد5 وأ جحا ف اك مه ةقناومنوكينا لوك هموصد ل_.بو هيلعدتلا ىل_ددتلا لوسرناكوإل اركش حوت هماصخ املف)هرمابالو شيرق
 . 1 دورمأ|ىأر هني دملا مدق
 نَء 17 اركش ىسوم هماصق هموقو نوعرف قرغأوهدذ مهو دع نم موتو ىسومهّللا ىبخأ ماع موب اولاقو هنوموصد
 ا بيحأو كلذ ىفم-يل اهعوجر لكثتساو همايصن سال ارمأ وهماصد م-نم ىموع وأو قس لس وةلعملل ![قض لانة دهون نكن

 همايم» مالا دبا هناريهلا ف سدل هنا ىلع مالس نساك مم لسأ نم هيدربخأوأ كلذي ريخللا هنعرتاوتوأ مهقد صب هلا جوأ هنوك لاسع>اب

 اوناك ةيلهاملا لهأ ن اة شئاعربخ نيب وهنم ضراعتالو لاوس ب اوج ولاحةفصهناةصّلا ىفام ةءاغو ل.قهم اضن ناكهنانخ اقتفف إل
 ٠ , هيلع ىبومهيفدتلا نأ ىدلا مويلا هناراثآلا لهأن معسج نع اطملافو بيس فالتخا عمنيدب غلا دراوأ نم عئامالذا هنوموصد



 ةمني عمنا هقثد ىن دما ىسلاو أ ىثيللا ضف نب مال_سلا دعوه ىنندملاةضست ىفو (قدلابهسموبأ انث) ةشئاع تي دحرشاعلا
 نح ا)اد.عنب هسا: ع | ءؤ“ رضنأ ا ىفأ نع سنأ نب كلامن ع) رخآو رخ[بعصمو.أ مهو ىاسنلاودوادوبأ هل جرحةمباسلا
 20. اعء وقل ٠ ه-- محم 20 سس سمس سمس سس سس م م سس سس سس سس مس سس حصص

 ن*أ ثيدح رك ذدقو ملا موب رك ذثتدحلا| ذه ف نكرلو هيءادتقالاةمالا ىلع قشيالثاةيلاوتمة مسا ناك امتل اذ «ثداع نع

 ٠ مت. ٠  2-0عرف .٠ ٠ !ننهيلعغا ى 7

 ىريكلاو ئرغسل املاعل امسح دو- ولا ىف هوارحأ ته عجاف مدآى املاء | اخ هيفمتهنال كل ذي ةعمللا موب ٠ م 0 4 0

 عجىاتغيضأ اذاىأ نال مايأ ىأ هنانمهلوةفموصب رهشلا مانأ ىأ نم ىلاسب نكي لت لاق موصدنأك

 اناضعح راشرب دّةَبا :احالؤرلاخمأ دب زأ ىأءاحلاح رلا ىاكهدارفا ضعب نييعت نعلاوسلا نو كي فرعم
 نافاب وو اهنديعت نظدال مل هنيعمةثالث ىلع بظاونمل و ه.لعهثلا لص هلءاوءامعل |لاقريمذعأ نيب واهني

 رح نبا لاق هيياانو رشع ثلاثا ضيبا | مانأ موصل ضفالاو رهشا|نم ةثالث ىأ موصب لد ةئسلا لصأ

 هنانم ىء_ءانرهشلالوأ نم مانأهث الثموص بها و ههحو ل رهظد لو اطامتد ارمدعىفاثا | موص نس و

 مايأ ءوصراتخا نموه« س.لاتو نب رشعلاوعباسلارخ [نمثالثا ذكو رمش لك ةرغ نم ةثالثموصدناك
 مايأر طغبال لبو هيلعمللا ىلصن <سامع نبا نع قاسنلائورو نيسباتتلاو ةياوصلا نمنو ريثكضيبلا

 نمةعاج هرسففرمش لكى ة.ضسملاةثالثل هذ _هنيمعت فاوفل تا ىضاقل|لاقرفسالو رمضح فض يملا
 نباوباطخللانب رعم-_مهرشع سماداو ريثع عد ارلاو مشع ثااثلا ىهو ضرما ماياب ني_هداّلاوةبادتضأا

 رهشل |ىأ نما تلقفل_بم مع ىفتيثامهحتوب و ماص هئانث أ ىف همادأ نم موب ىأن هوأ هرخ آوأ هطسف وأ

 هتئاعتراتخاو ىرمصملانسحلا مهنمهلوأ ىف ةثالثنو رخآو ىتذعا اراتخاو مهنعدتلا ىطر رذولأو دوعسم

 نباهعفرُست د حقورخ [نم سدنملاو ءاعب رالاوءاثالثلا مرت نمني:ثالاو دحالاوتدسلا مايصدو رحآو

 روش |نم موب لَوأ ل ءةو نينثالا هدب نينثالاو سجن لّوأ هل“ مأو دعب ناسدجنو ررشلاف نيثالوأرع
 بوحجولا ةفاكثهإ_ءلو ضيملا مانأ موصةهارك هنعىور و سنأن ب كلام هنماصهنا لءقونو رشعلاو رشاعلاو
 ىدنعو نورشعلاو ىداح او ريشع ىداحلاوربشلا نم مول وأ كسا املا نامعش نب |لاقو هلدأ ىضتق« ىلع
 لك فلكل نيب عملا ىلءردقناو ضربلا مانأوهو رهعثالا رثك الا لوقب قاملاولوةبر هش لك ف لمهن هنأ

 ومعمل مضي « ىيءضلادب زب وهل شرلادب زب الف نصملاىأ «ىسعوأ لاقل لضفأو لك أوهفروش
 نيثالثةنستامدياعةتٌني-ثاانوكسو ءارلارمسك كدرلاب فرد ىرصنل ار هزالاوبأ ةلموماهدعب ةد>وملا
 عش هي ىرصملا# مه-اكص قهت_سلا هنعىو ر رح نبا لاقو تي رقتلافاذك ةنسئام نياوهوهئامو

 دب زنيدا.جو ديعسنب ثراولا دعوا هتاال_جعمىأ# ةيعشهفعىو روةةثودو# رسكب وةد>وملا

 ضرهذ مهقاذ-و مهداقنو ثتدملاهعأ ىأ هع الان مالي نو ريثكىأ #« د_>اوريغو هاربا نب لدعم أو

 هعضوتب قلعتبامداربابسنالاناكف ىمت|ةالص بابل وا ف رك د قيس ن كل ديزب قيثوت ناسا: ه ىذمرتلا |
 ١ ثتيد_هلا نيل هنا معز نم ىلعدرلا كل د, ىدمرنلا ل_ه>و هلوقب رح نباهمقعتو ىننحلاهرك ذامىلع كانهأ

 اعوطت( مو
 نمربك اآرمشف)

 ىنعب ( نايعس ىف همايص

 ناك ناس ىف همايص
 ق هه.بص نم 2 |

 قرع ىزعمادهو هربغ

 لاق.لاثمألا قوقوذ
 نالف نم لذفأال
 نم لضفأوه دصقلاو

 نا ىلسدقو د>أ لك

 , صال هنم لضفأ مرحلا

 ىف موصالهراثك اناو

 هنأ ىلع لديال ناعم

 قا لضفأ

 اضرأرشع ىداحلا
 انثا ةشئاع ُثيدح

 وس 1 ان نال.عنبدو#

 نع ةيعاش انددواد

 تءهم لاك شرلادبزب

 هثءاعاتلقتلاق:ذاعم

 هللا لص ىنلا ناكأ
 هنالث موصب سو هيلع

 تااقر مش لكن م مانأ
 ىأ (هبأ نم تالق مذ

 ناك )رهشل ا ماأ ىأ نم

 تفضأ اذاىأو(موسد

 نوكحيدرغم عج
 نمءزحنيبعتل لاؤسلا

 ناكتلاات) هئازحأ

 ىأ (هنأ نم ىلاسبال
 وأهطسو وأ هلوأ نم

 هضراعبال(ماص)ه رح آ
 نيعب ناك هنأ قمسام

 اهنيعب امارأ مزتلب لف ربشلا ةيقب نماهري_غموصد و مانالا كلَ كري هنايحا نمريثكى ف هناثأ] ذي ىلا بال هنوك ىن«هنال موصل مامالا ضب
 (ىرصمل ازةدوملا تنوةمدعأ مطب (ىجبضل اوهاده كثر دب زبى سعوبأ لاق ) همامقو هموذل همسنل ابل مالا تاعاس نمفاسامريظت

 دحاوريغو مهاربانب ليعمساو ديزنبداجوديع سن ثراولا دمعوهس د هنعىر ردقو)ةسداسلا نم دباع(ةنقثونةو)



 نأ

 ١ ةدئافو لعلارابتعايث اثلاوىناثلآوع وسالارامتعابىلاجا ضر ءلوالافردقلاو نابعش نم ف دنلا ةلياضرعت اذكو ىحالل قباشلا
 ' ريخلابوىرخأرامتلاب وةرمليللاباه كالا عفريفاليصفتاهضرعامأو ىلعالا الملا نيب ١٠؟ ع 7
 تس م مومو حا ا ع 5 دو مهل 4
 ةيلاجةلج # متاصان أولي ايف ىأ « ىلع ضرعينأ بح اف سدجلاو نينثالا مول نيماعلا بر ىلع اسننلا 00 0
 مسمدنعتيثاسإ ارخآب سامه همامصل نوكي نانا الودو ق>الل قياسلا ةيسسلءاغل او ب>اق ل عاف نم - ل ب هيبذت#
 ىأ ”ىلءلزنأ «_ءفوتدإو هيفلاقف نينثالا موف عوص نع لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ل ءسلاق داق لأ نع نينئالاموصارح 2
 كلذ عفراراهنلاو ل يالا ةكسئالملو زن ثيدح هيلعل داك اراهنوأاليلامضرعهضراعبالو نآرقل |لازنا لوأ هموص نع لئسهناوهو

 ىلم_-هفتضرعءاذهنال ل..|لعل.ةراهنا ال عوراهنلا ل علبق لالا لعميلاعفرب لستيدحوهصرعو || «_ؤوتدلوهفلاقف
 اضيأاءلاجاوأ املمصفتاض دع :ردقلاةلياوأ ناش نم فصنلاةل_ءااضدأض هرعتو ىلاجا ضرع كاذو را لعلم
 وأ ةيليللا لاعالا ضرعام_ميبامهذو عومسالا لا-عال كاذوةنسلا لاسعأ ضرعهنال كلذ نم معأ هذك-ا نايبس كمل نوكدةف
 سيخلاىلاني-:ثالانم ممم قد رف مي-ةيفنول وانتءلاسعالا ةكئالمنا ىمل+لا لاق وهن رابنلا لابعالا عساملا ثيدسملا *
 تاوهسلان مهةقومىفبتك امأرق قد رؤجرعادط كو نو+رعيف سيلا للا نياثالانم قدر فونو>رعف || انث) ةشئاع ثندح
 نعى غفهلالح لح<_سفن قوهاماماق ةك_ثالإل:دامع ىلا هتهتلا همس دلفدر لا فاضرعشل ذنوكمف ونأ انث نالبغْم دو
 ملعب وليللابم افوتبىذلاوهو# ىلاعت هلوقهدب ؤبو ها مهنمةدابعب اسك اياعأوهو مهح*نو مهضرع | ,,واعمو) ىريبزلا (دجحأ
 نءروص:هنعنا.ةسانث دحالاقماثهنل هد واعمودجأوبأ امدح نال غنب دو« ان دح# راهنلابمت> حام نايفس انث الاقماشه نبا
 نهموصن ل هيلعهتلا لص ىبنلا اك تلاقةثئاعز عال ةيتكام_مرب ةئاثمءاثو همهم ءا فن يمت || نعر و صتمندع
 كلذو عطقلاتيسلا نال هب ىعسو < تبسلا اطرهشالا ن مرهم ىفىأر وش |ىفهضسن ىو همابأ نمىأ «روشلا || نوسرلا دبع نب ( ةيخ
 ةعمملا موب متو دحالا موبأ دةبامايأ تس ضرالاو تاووسأا نا هنا تدقلانال ىاملاهيفعطقن |مودلا || هل همر وكلا عملا
 ناهتلاممنعا دوما |لوقامأو دو+ولا ىفةرخأت العلا ىف ةمدقتملالاعلا ةبعتنوه ىلا مالا هيلعمدأ قا 6 ةبثئاعو لذ نع

 ةتسفامهتيبامو ضرالاوتاومسلاا:ةلسدةاو«ىلاعت هلو قب مملعهدرىلاعت هللا لوتف هيف حارسا ىلا هت هللا || ثروروصنمو كلا
 هنال«دحالاوا»ة حملا نممهع.ت نماذكو دولا نمدلرأالهنا ىلعاومجأ ةمثن مو بو نمانسمامومانأ | ١ يق_ةزانىلأ ىتئام
 وهوفرملابهبارعانأ ىلعنوذلارسكم < نينثالاو هذ فالخ ىلع ع ومسالالوأوأ همق قايل ّْىدياملوأ لقت امو ءاملعلا لع
 فورحلاباهلصأ ىلعمالعالا بارعانالوة بر عل اةهجنم سايقلاودو كريمه رك ذامىلعةربتعملاةياورلا || نءاجلا ل برخلئاوىأ
 ظفالا لعح ىلعوأ لصالا هنا ىلع ءاسن,ةكرملاب هارعانا ىلعاوكشب ةضدن ىفو ءلاةلزخ هني ثالا اذه لزت دقو ناك تلاقةثئاعزع)

 لاقدقو هباوح و لاك_ثا هيفرمو لعل علا ف فالدلا اذكر فرحلابال ةكردلاب برعاق مويلاكلذلا طع ىتتملا 200
 رمش لكن م مايأ هن الذ موصأ نأ ىنرمأد سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رناك ةل-مأثيد_-ىف ىاقيلا فرشالا 17 ني
 نكللاطرأوهىذلا ا دتءلرب هنا ىلءاعوفرمفالابن انثالاة سب رءااذهدنمسامقلا سدلاونينثالااهوأ ا تاكا

 ةشلثملا مف يءاثالثلارخآلارمشل نمو ةكردلاببرعاف مورا اكالذلا طءىنثملا ظفللا لءجلاةينا نا [0
 هس قوةدواارسك *«ءاعرالاو #ءامعلا ةنزىلعتو فىلوالا فاالا فذ -وا وهذ هدد ىو لوألا

 اهمزليف بلاوغلا نؤاهريغو نينثالاودالاكع و.سالا مالعا اما ىضرلا قمنا لاقو موصرا هيفلوعفم | هناىلعهليقاهوهيفسصنلاب «سدخلاوإل هليصفتءىصوءابلاثيلثتب رحنبالاقواوعض ىكسواوحتب |
 ءااماو ب هر_لا ىفتاشلاىنمعءاك اريلاكرد_صماماءالاغزو هتاوخأ نودماللا نمنينثالاد,كدقوماللا را قل 1

 ءاعبراكدرغمامأ ءالعفأو تاواعبرأ عملو هيفءاملا عتفدسأ ىتب ضعب نع ىوءاقابطلاك ةفصاماو ءاثالثل اك هنةرعسلا (نينثالاو)
 ةزمطا مضتدقو ل صفملافو ها تافل ثالثا ,يففءانلا مفتدقوعاعب راك نيعلامضبءالعفاوءابنناكعجامأف | .٠ .رلباىلاعوسسألاةيقيك

 هج اسرع“ ه رداط مانأ عبج موصةيتس ممتن ا وه لع هللا ىلصدأ ارأروظملالاكؤ اذ_ه كريم ه رك د رغوهواعمءانلاوأأ -* 2 - د
 م عسيج مصنملا تاو سنلاوءامرالا اوعانالثل ارهْسْنِم و نينثال او دحالاو ثدسأ اروش نه ماصق ع ويسالا ماما 7 2 هفعفنال

 ا ةسسلءاغلا ( ماصانأو ل ضرع: ناسحات) نيملاعلا بر ىلع ناسنلا د_:ءو ف :ىملاعماج ىف اك ىلا ءت هللا ىلء( س.نحلاو نينث الأ مز

 تيسااوهمفملا علا ىلخ
 (دحالاو) عطقلا

 مانأ لَو هنال ع نعت

 هنقو عازن ىلع عومس 9 ا

 رس ل

 كل مل سس م سسسسسست 0 5 14 7
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 ا ىلعدرب هنأ عم م مرا ا لمس ىلعال هي رمل ليد ىلعهريغل

 نم لص دقأم ريع أمم دع وأ هلي قىذلا وصلا لضفم لصعدتهنابباو + اامأو«ةلعلاءاةمأه دعب وأ هلدقمو

 | ناريسملانأ ن 5 التسلل نو هتشبلاو مك ومس تسل 9 قال زون

 | مامصما اقم موق :اريثك اريخهف لع نم هدارفاز ارحدنم مزلف لامفالا 'لص# لد موصلاقرمصختاال

 ١ مس .و هيلع ةللأ ىلصدم صو هلوقب رح نب|برغأ دقو سمعت : اكلذ,لثانالوالثمةمقر قتع أنك هدعبوأ هلءقموب

 تاقوالا ضعيف هموصزاو ل انانبل قكيورطفيناك الق هلوقي عوفدموهو اوما نابمل هدحو ةعيلا مون

 راع ةءابرهشلاماةههث الثلاموقتلو ةمعناالوصو وةكريلالوص؛ل مانأ ةثالث مايسمب رهش لك لامةّتسا مح

 رهدلا» وص هرهش لك نم مامأ ثالث موصد رواكو*اهحلاثما ارمشعهلذ ةن_سحلارءاح نم« ىلاعت لاق اك هفعاضملا

 ادب ىفازيالف تاف آريخأتلا ف نافتا ,صسملاة]جنمتاءاطلاىلاةردامملاو تارا ىلا ةعراسملا |نشالو

 أد ودوعسم نأ نأ لة هلوقد ءلريم هذع باحأ ام ىلا جات الو ماصهنأ نمىلاسنالن اك ةشئاع تي دسح

 ا دوعسم نأ هم لع علان ملام ىلعتءلط ا اع لسو هيلعمتلا ىلصهلاح نمميلع علطاام بس شل ذ ىلع رمالا

 | هرخآن هىرخأو هطسو نمىرخأو رهشلالوأ نممايأةثالث وصد ناك ةرانلا ةدنا عملا ف هحوالا نأ ع م

 يعل د كمالس !|هملعهتكر رباعيج مانو مانالا ةكرب هل لصعأ عوبسالامانأ نيب رش لك ففلاخي و -

 | مايأ ةئالثربش لكنها موسدمل_سو هيلع هللا ىل صدا لوسر ناك ةصةدثردح نم ىلاسنلاو دوادونأ ىورام

 هرعادأر +|كاقءدقهن 60 سم اوءاسررال اوءاثالث !اوةءج نم نينئالاود_حالاو تسلا

 املا هوه اع[ فاهلد د وهرخ آو هلوأ فههام_صنوك ىلعهيفةلالدالو هعول طوهروهطرخش لك
 نك '«0هنابتعلطا و كلذعسجت أر ةئاعوهرك ذاع ل_هفدآرنم ملك قبلا لاقو هتءلطل الها نم
 ديزب نير وثنعدوادىأن هللا. ءانثد_> ىلع نيو رع صف >ونأ |: دحام ,ماص ريشا

 ضو مة متم نياق أر 1 ىثرخلاهعس رنع تول سة رعاعب ناد _ءمنب احنع

 ّ رخل نم ىرت رن 0 ا ةئاعزعإ» نعلاب

 دمتي ناك ءادثرأو ركن ىلاعت هلوقهتمو فااغلا نظلابس< ىرحالاوأ ىرخلابلطوفو

 موصل|فمصتوقاسنلاهاوراذكو *« سدنملاو# نينثالا مو موصكأ لصوةزهبب :«نينثالاموص#
 صاخلا|ىلا ماعلا + فاضا نمهناهسفو مسالاىلا ىلا فاضا نم نيالا موولاسقف رح نبا ىلعمويلاب
 ءاننفاضملاردةفام_وموصكأ لاق زا ةران «باعني_ئ:ثالاقالطاناو الاامهنمبكرملاناو

 رفه ىلاعت هلا نالوا رقىنآلاثْ يد_1|ىفاكام مف ضر»تلاعالا نال هلوقب لاعو هتباو رف ه-+وىلع
 ثند- لا ظؤاو ها هجطاعم عر هنا نيعطاقت !اىأدجأهاور نيرجامتملاالال_سم لكس امهف

 اسم لك لام_مقهللار فعل سد او نينثالا موب ن لاق سرمدناو نينثالا مو موصت كنا هللالو سراب لبق

 4 هزاسملوأ نيد ةاعا|ىد_>ال نيمويلا ص.صخف هللا ر ا|كطصت ىتحام_وعدلوق.نب رحاهاذالا

 تاعاطلا ارئاسواثك امم تدتسف مانألاةماعىلع ىنحتال مامألا نيد نماموتلي ضف ةلهلا فو نيتليضفلا

 ىئثملانامط وذ عمءأب ءلابنينثالالامعتسا لكشتساو رح نبالاق ممالسل | هماعدم رضا مايصل| صوصخو

 ذتامالاوولا<م ات اذكى _عحاذاع+لان كف لالا همزل,ةكرملاببرعأو انعل_ءحاذاهنقدأامو
 قنب ردلاك نيزثالا نا اذه نمور هنانس احم و هأ ءايلأهيفرثكت ألا نافنب رصل لوألا نماونثتساو

 انهنيتت الا فل نا هيقو هأ هيف خل كلذ ا ىلع كل ذك هباهةطنب لدتسؤناسللا لهأ نمش ءاعزالكلذ

 ءامأ ادو>وب وأ نونلارس ك؟,نوكنااماوهوةفاضالاب رو رحم هنأت فرم اوةكرحلاب اب رعمنوك,نا لمتحي

 قيقحتة دان , زأيسو لعأ ىلا تهتلاوم_هوتام ىلع نير صلاكس يلف هدارغناباطع سد نينثالا نأ يسدتو

 نب ديه ن نع# مصاعل اونأ هع فو 3 مصاعو أ انثدح ى حي نب دانت دحإو قيلألا لح ىف ُثحملا | ذه
 ىلصإل ا « ىنلاناةرب , ره ىبأن عهيبأ نعم اص لأ نبل يهس نعل ءا راارسكر هب ةعافر
 هءاورفوباّكلا|ذهريغف فنصلاةباو راف كامات لدا «لامعالا ضرمت لاق ٍاسوهيلعدثلا

 درا ضر 2 2 نكن داب اة الاب

 نأ رلابزتساادرفتماصعلالاك ٠١١ رظنهيفىاضلالاكراتلا ىطساولا (دوادنءهتلادسع انث ىلعْنب ورعصغحوبأ انث
 نع) معزاكس لو هنع

 دلاخ نع دب زب نيروت
 (ةععرد ,عنادمم نبأ

 ثترحلانور و ,عنب ِ

 ةهو جم مو (ىثرخلا) |ط ||

 همدوةحوتفم هلمو# 13

 هقن هتمحتىف حا

 م رالا هل جرح

 ناك تن اذ ثئاعنع ء) |(

 هيلع هنن ىلص هللا د

 ننثالاموصكر ع سو ا

 هدموتدأ ارح( سد لاو

 ىرحالاوهام تلطوأ

 ىلع ىنءملاهلامعتسالاب |
 امهموص لمعس لوالا !

 ارظتنم موصل | نعريصيفأ

 دوت ىلا | ىلعوامط
 نالامبموصلاعاقبافأ |"

 امه ض رعت لاعالا

 هنالو ىنالارب_لنا فاك
 رق_هنى اعتو هنا

 الاسم لكل ام-مف
 دمحأ اور نب رحابتملا
 لامعتسا لكشتماو

 ىئلانابمهرصت

 فلالامزاي هب قححلاو
 برعأو انعلعحاذا

 نايبيحأو ةكرسحلاب
 اهنع هللا ىدر هشئاع

 لدتسفناسللا لهأ نم
 هلهناىلع هاهقطند

 نماثلا تيد لا«
 رب ره ىبأ تيد ح

 ان ىحنب دمحم ان !
 ند# نع مصاعوأ

 ءاقبةماجكلا ( ةعافر
 ىطرقلا ت تالم_ومو

 ىف نام> نبا هركذ
 ك0 222222222222222 ا

 كامعالا ضرعت لاق سو هيلعمللا لص ىنلاناورب رهىبأنعهسأن عحلاص فأن يلم سنع) ةتسلاهلج رخةعباسلا ن متاقثلا



 ' مدري ءاعاوسرا ف ناو

 |[ةفذ
' 

 نم هقفلاو لعلا لهأ نماد_> أ عمسأ م أطوملاف كلام لاق دف نسح هدو هه جلا مون موصن | ىل ا ءهذ ثيح
 ىبوتناهاركن ناكمارأو هموصد ءلالدأ ضءب تءأردقو نس>حهمادصو ةعيلا مو مامص نعى ستي هن ىدتقد
 ىتيثامرهاظي نكست*هلةداع قفاو»نأالا موصل ابهعملا موبدارفاهركت ةيعفاشا اروهجدسنعو «همالك
 هلبقعو_صنأالاةعبملا مون 5 ددحأ موضدالل_.بوهيلعدللا ىل_صدتلا لو سرلاق لاقرب رهىبأ نعني علا
 ىلص هللا كوس هرب صتخ هناوأ هذعبامىلا اوأ هلءقامىلا | ضتمهم وصت ناكهنامهدن عشر دحلا لب وأتفهدعب وأ

 مهبلءةجرةمالا صيصخعب رعشملا مدحأ مو_فدالهلوتهدب دو رهظماهلاقام لعلاصولاك ملسو ه.لعدتلا
 لة ىضاقلالاقو «لاملا, لع هتلاولاةحالابتىثبال صاصتخال انالديح سل هناىنالقسعل |لاق اك هناك
 نعىو راك ة_ىجلاءادأ دعبالا ىذغتيالوةال_ل| لق سع سو هيلعهتلا ىلص ناك هنا هنمدارملان وكم نأ
 «ن.صسأو هما مون موص نعى ملا اكلام علم و رح نيالاقو قاله دم وىسرتن |ىدعا سلا دعس نب لهس
 تلق*ىوونلاهرك ذهريغووه هاورامىلعهمدقمهن_سا|نكا ارود_ءمناكناو ودو هئطومىفلاطأو
 ىنانيالوهو مرعاانود هنزتتلا ىلع ىسنلا لج هنارهظالاوادح د يهبةمئالارئاسو اكل امثيدملا غول مدع
 اطق استو ىسمنلاو لهفلا ثيدح ضراعت 1و أ هذسن ىلع لاد خبرات ىلع عل طاوأ تادامعل ا!ىفلصالا هنا سا
 موصب ةعبجلا مونالو ىلا.ألا نيد نم مايقب هعمل ةل ل او ستنال ل دم تب دحام أو هنأ بحس ىلع موصل الصأ قب
 3 ريغ موصدأل هنا ث يح موصاايهدارفأ نعى سهنل| ىلع لومحذ كدحأ هموصد موصف نوكرنأ الا مانالا نيب 0
 لوقامأو مادالا نيب نممامصلار ةعجلا موناوصختالث نددهدب ريد وهري_غمون موصز ونال هنا هنم م-هوملاادبأ
 هدارفاةهارك كلذ دان: الواهمو صد ناك ىب |مامالا ىف عقوا ذا هرطفدمعتيال ن اكد ,رب نأ لحي هناي ىنالقسعلا
 اورك ذاك ةوقلاهذم حل نعال عضل ا هملع شخ نع ص: ىمنلاو اهدمد ىفةالفرامخالا نيب اعج موصل |ب
 هأو زامهدب ؤبوبحأ هموصفالاو هرمضن نعديم هنافرفسا| ىف موصل | نع ىسهنل |ىفو ةفرعب هفرع مول موصق
 مالم هدالو سدمدلا مول مصيلقرهشل |نماع ءوطتهناك نمهزعهللا ىذ رز ىلع نع ننس دا سأرة موش ىبأ نب |
 هللارك ذىلعهبىوقتب و هيف لك أبثأ تمني هنا ىلع همت هوجوهتلا مركذ اكفرك ذو بارمثو ماعط موب هناوهعجا
 ىهنلابيسمهضءبلاقوراك ذالا ف ئاظو نءهزتن ناك اذاهءف موصل نم لضفأ هيف تاءاطل ارثاسن اف ىلاعت
 رك ذو برشو لك مامأ اهنا درو ثمح ىنم مادأ ىنعاسامقو ماصن الد_.علاو دبع مول وكس موصلابهدارفأ نع

 ناك .وه.ءاع هللا لص ىمل انانامحنب ار 'وقاسنلا اودوادوأ هاو رام ىلع ةلسمأ نعد دروأم هءاعد درب نكح
 الا هلوقي كلذ لكشتساو موفلاخانأ ب حاف نيكرمشلل د يعامون امهم لو ةناكودحالاو تدسلا مادالا نم موص»
 هعم ماصنؤةوح لكن مهعمءاوةسا مزلَس ال يعاب هومشنأب هرم غوىز ومان باباحأو هربغ عم ماسصن نأ
 نعم احلاهاورامد دي دو باوصااباهالوأو لاوقالا ىوق أ اذهو لاق موصل ايىرهل ار وصنعت فتن اهره_غ

 ليقو ىممتناهدعبوأ هلءقاوموصت نأ الا ىموصمو) دبع موناول متالف درع مونة جلا موباعوفرمةرب ره ىبأ

 هتان عفدو كلذل حي وارتلا ىف ليلا مهمايق نم لسو هيلعدتلا ىلص ىثخ اك مهيلع ضرغبنأ هبشحخ ىلا بيس
 هدعبهزاو- كل ذكوهو تلقل_سوهيلعدتلا ىلصهدءيزا1- كل ذناكول هنابو هريسغ عم هموصةزاحاب ضوقنم
 | ل هقاذلوهءفةليضفلاةدايزلانظهدحو هموصبالا نينةءماوتوك, ل ساما |ناعم انافتا|هذنموأ اندنعادرفنم
 ا امأو جال لءلعتو حضاو ليل دا ذهو تمسلاب موةنعتفا كه. نئةفي ثم هعظعت ىف ةغلاملافوخ ىسهتلا بيس

 موصلاموعناب عوفدةموملافئاظو نمرو مشموهامم اهريغو ةعملاهالصب ضَمَتْنم فيعضاده ىووذلا لون
 ةصتخملاةعملا ال صكس ارارحالاود_..ءلا نمراصمالاو ىرقل اوةردامل|ناكسوءاسنلاولاحر ال لماشلا
 رهاب هفلاورهاظق رفلاةمانالارئاس فدا دولار هظااةالصماةمَدمئاقاهمأ عما ئادأ ةعتواهم وجو ىف طورمشب
 نم ةدامعوءاعدمون هنا ادرفتمة عملا مون موص نعىسممل|ىفةمك-ملاءاطعلا لاق هلوقي ىوونل اهراّدخااسامأو
 أرطفلابحسا:تاداسعلا نمئالذريغواهدعب هتلارك ذراثك اوةيطدا عاة-اوةالصااىلاريكمتلاو لسغلا
 هيفرطفلاهلهخسل اناف هفرعموبهفرعب جامل ار يظنوهو طاشنب اهئادأو فئاظولا هذه ىلعهل نوع نوكما هنف
 | ىمتلاناوأ فئاظولاب مايقلان ع مايصل اب فعضد نا ص ىسهنلانا انئاطع ضعبهلاق امد وثب هنا هيفذ

 - هريغل



 0 عد عع دع 6-0 1 لبروسحدماشووداك ءوضأأ يلا انمنتساا علب نم
 انعم ةيقسلا ديد كاوا ل 00 0 1 دب 1

 عمهنعالوفغمراطفام_مسانلا لغتشاناوظعنارهش فنتك |اساهنال "فاك ناضمردس موصل طفأ هنا نمر لفة | ١ : 1 وللا : ا ا تعي همر هبله ىلع ومنفهنم عقو هلاعقدصد ليلقلا كلذنا د هيوجو نظيال ىت .لكم صن لو هلكمماص هنا نظب ثيححبهأ ةوالامالاه: 71 7 3 1 رنا ىف ل 00 4 قبر تالاتماك ترصوت اوما الاف: نناضاوشلا نارتو لة نانو ناتكس شدا ا است
 0 م امل نا رطدلا يمس 000 رع هناوأ دعبالا مرح موصل تعف لل هناوأ ةنسلا لاس ةلج عقر ىأ هيفلاسعالا عقر نم كاذل مضناام

 0 م ا 0
 (ٌر زنعمصاءن عنابي ثنع) ةسءبرالاو ىراطااهل جرخنتئاموذ 5120111100 من
 هئامشاعةءلهامج اك ردأىد١ ا 0 1 را ايي م 7 0 - 1 نونقةمخ؟(6 ما

 ننامونتثاةنسس لامعألان اةدافاةدامز مهنعنولفذنالم ماه يف همامصةرثكب موهماف مه دن عةمظعملا مر ارهشالا نه هنوكسل
 نع)ةعاجلاهل حرخ نالاةنابعشىف كما صرثك أ ىرأ هللا لوسراب تلف -ثناعنءىو رامددب يد وهمق ست لاحآلاو همف عفرت
 ةرفهلاذاهلئاوأن م ىل_صءهبادوا د ىلأ نس فام هضراعي معن*ع وذرملا ى-ف فوثوملا اذه لثمنا عم مذرلا نو >< رب نو محلا ١ ىأ(روش هرعنم دا قدرطبءاحاذا فوقوملانال يحب ل_>و سامع نب | ىلع هفقو يوصل اف بحر مايص نعىججت موصد سو هيلعهتلا فه | )-.بو هيلعهتلا ىلصهنا سامع نب |ن عهدام نباهرك ذامامأو رح نب لاق سنأ نع هريغو ىهمليدلا او دام هللا لو_رناكلاق) | كت عماره“ تاضدرو ىرهث نابعثو هللارو:بجرلاة ثيحمال_ا هيلع هين عش صاصتخاهجو دوعسمنب (هللاد_هع قةمكحلاوهاذه لءاوم اصانأوالا ىعسازم-ننالنأ بحأذ ضمقي نمتوملا كل هيفستكير هشلا أذ

 احاستتفا(مايأ ةثالث) قر اؤص] ارمصقهنملا فنا ةءالقىلأ نع ىوراماذكو انالئاهاقهفرعش و منالاق بج رف موصب )و ٍز ةم_ضتتتال ةيئادتنا هيلع هلل أ ىل_صهتلا لوسر ناك لد رع نب هللادمعل لاق هنا ورع نعد ريغودوادوباءاوراما بس[ هكا 1 ندرهشلا نم مول لوأ بحر ريب دية ين نكءواهد_-أ بحر ولاقننانكوف مرالاروشالا نمموصل ا ىلاب دن سو هلع هللا ْ
 1100 دي ل_ثب # مانغن قلطو ىسومئب هللا د عانثدحقركل ارائرد نب ٍ ءاقلاانثدح# اموكرات فرعنا (ىمص لص#ءاع زهشلل . : اهدحأ ساو أه ددأ عمصتن يجرتىلا باةمصذ ميلا هلاقاك غال» نعالا هلوقنال نبات ازاكن موو
 نم ماأة الث وصربخلا 3 0 ريتعملاءاوةغلا بلاغ نيد لا حالطصا ىف قالطالادنءدارملاهنأ عمةاكشملا ف هنج رصما[ || ىدرو حن مواملاثما || هامل ءدوع سم نب اىأ جهتنادمع نعول ءاردي دشتو از رسكم «رز نع مصاعن عناسش نانو
 نم ىلا ال ناكىآلا |[. نة غن ىلا لالدوهو يعمل (فؤفارطقمهنوك حا ةيردصمليقوةلةلاتنمدنك اال ةثئاعلوةءيئانبالاذه || امرة رطغي ناك ال قرإل ةعزخ نب اهحصونن !باعصأ اند هاو را ذك هو < مايأةثالث )ل هلوقل ِْ مترهدلا وص زها هلداو انهدارملاو هلوأ ىأءاردي دشتو همم نيغ 2 * 1 هرغ نم موضد م-_بوهيلعمتلا 0 مكىتل
 تقنع عدوا دى أقف هلع علطر لام ىلع تعلطاةثئاعو هيلع عاطااب بس < كلذ ىلءرمالا دو دوءبمنب انا لات ال ءاص هنأ

 ا ا 2 دايعر فاضي لعفهآر نملك قوميبلالاق خلا سمانا نينثالامانأ ةثالثروش لك ندم

 ةفاكوأ ارطغمهنوك ل ةىأة ب ردصم(اس!ةو) قيفوتلاهجوعى ع كلذمدعضرغي و ها ماصرهشلا مانأى أن مناسالهناتقلطاف
 لعفلا عوقولامهتئيهتو لعافللامبئاضتفا مدعيا ديشفاك الة واماط ام ىز رطال لاقو ماصعلا رك ذاذك لذا نعم ديك أت ةلصوأ
 اذا اذهو هبوتسردنيالانالخىنجنبامهنم نوم رك ذاذك مادا ىنملل وواسع ر فاك امهبتاوصوم بت كشانااهقسواسمغ لإ
 ثيدحلا ف دمةمهنعىسهتلاو تدسلاو سدمحلا ىلاهمذن هنكرل (ةءمللا عون رطفين اك ) لصفلاالا مافن ردصعتل اسال

 ةليضفن هريغل مضولام الذع اسهنع ف عنب موصلاو ةيثيدةريثك ف ئاظو هب قلعت ديع موبهنالدو كمه دارفافهدعبو أ هلمق مدن ملاذا
 كلاسمالادارملانامعزو لءلدأجاتحب هصئاصخ نمهناب لدوأتلاو هبفام قضالو يقم ىراصتازهتشسسل ابننا راسل

 ةشئاعْيدح عباسلا ثةدحلا# ةمدقمةنسلاو نست اف هموص نع ىسهنل اكل ام غلس موديلا تفتليال عما نلدصد د



 ءاطع نب (و رع ند نع) ىازحلاا هللا دع نب (ةديعانثدانهانث)ةشئاعشي دح سماخلا ثندحلا«هنملوطأ ر عنب دج نع :رفعح ْننأ

 موصت مل_-ويلعهتبا ىلص هللا لو سر رألل تلاقةثئاع ن عدم سوب أ انث) قسدقو راقوو ةئرهاذ ناكو متاحرنأ هقثو ىنيدملاىر فاعلا ىثرقلا
 رثك |امايصىأ ف وذ< قاطم لوعفمةفص(رثك أ ) ةيلعتناكن ااه ناث لوهةموأ هبرمصب تناكنا ارأ ل لوعذم نملاحةل ا ( ربشإف
 الماقالانامعش موصد ناك )هاوساوف همايص نمرثك | اعوطت نامعش ىف همارص ن اكو هريغو نا .«شىف موصد ناكىنءملا(نانعش ف ههابض ند)

 ةتسف نينسفف هلكهمو ص تدارا|هنأب قمفوتلل جدتحاق تامل لوأ قباسأ! اهدي دح همي ىفانب هرهاظب بارمدالا ( هاكهموص»ناكلد

 انثدحو ر عن د# نعهد.عانثدحدانهانثدحول هاب مآوةيشئاع رم لكن ع ىورب ناكن جرا ب.عنب هلأ 2010101 . 5 2 5 3 7 ا 3 ةئنسو هلوأ رم 1

 رثك | #«رهشالا نمرهش ف ىأ#« رمشلا ف موصب ملسو هيلع هنأ ىلص هللا لوسر رأْلتلاقهشئاعن عدم سوأ ةثلاتضاكد ونقف هلق

 قاعتم «نابعش ىفظ /_.وهيلعمتلا لص ىنلا ماي_صنمرثكأامايصىأ قلطملوءةمةفص# همايصنم
 نارأ ل لوع_هم نم لاح موصد هل ج ممناضءرب لكشالف عوطتا | مايسصاذهدارملانامولعملا نمو همايصت

 هيلوعفم ىناثرثك ارح نا لوقاماواطناثلوعذم ىهفرهطالاوهو ةمثعتناكنارالاوهد رص ةنؤرلا تناك
 نمهموصدالام نأ ىنعب هاكهمو د ناك ىأ # هاك هموصد ناك لالالا ان«-ثموص:ناك اظ هدو أ رسلف

 ىلع ساو هللا ىف
 لد ةماك_فذ 4-ةعرعدس

 ]را تارضألل

 2 1 1 20 0 *” || رمالا سن ف كارتالو
 اليلقالا وق ءنمحىفانسالو قرمال لب ةماكف هلكماص هنأ نظب ثيحةلةلا نم هءاغ ىف ناكنادعش نول ةكح مهو

 قديسامالو

 اذهناكنابمتةمقح ىلعانههلك اض: أله نانكعوناض رالا ةذيدملامدقذنمالماك ار هش ماضام هنأ نه
 الااطوتن ب ارضالاة .كحو الراالا اهوقنءابارضا ليناك د ئنمحو هنيدملال و هيلعمللا ىلصدمودة لق |[ ىلإ ةناسمإ لك تأ
 هلكهماص هنا نظن ثا د>الماقناك هنا هلكت تن :فروشأ !ثلثتوكت لملقل كلذ نأ هنم هوتناع رالملق 9 7
 ا ا لة ل 010 1 ديك أمال يءتت ربمضلا
 نيمشلا هباور فوا ذه ىسبنلا ىوذ ىلع ىنالرهاط ثحبهيففهبوجونظبالثل هلمك, ملاغاو هر خخ نسا لوقامأو عفدل لكي أنا او

 نامع_ثىف امايص هنمرثك أرهش ف ه:ءاراموناضمر رهشالا طرت مامص لمكستساهتبأ رام -ثئاعزع و

 ضرععاو دعبامف مم

 زوحن لومدلا مدع مدون
 روهشلاب حأ ناكودوادىبال ىرخأ ىفو هاكههوصن ناكهناؤنا عش ن مرثك أر مشي موصد نك, ملاطةئاو ر فز دك از 2

 3 9 0 . ٍِ . هع يد! 3 8 1 3 3 7, 0

 اضيأ هل ىرخأ فونابعش هماعوانابعش وصي ناك ىلا #نال ىرخا فون اضمرب هل سر مناد موصد نا هيلا ازاعلومشلا ىلع
 نكل مرمارهشألا نمهريغو بحر نم لضفأنامعش موصن | ثيداحالا هذ هرهاظو هلكن اع موصد ناك دك تلا تأ 1 1
 لح هنابسمحأو مرا هتلارهش وص ناضهردعب مامصل | لضفأ اعوفر مدرب ره ىأ نعل سمدأو راع لكشد 5 1 2 9

 0 . 2 31 ا 46 2 ريعل عمن لو

 هعنم ضرموأر فس نمرذعه|ل صح ناكرأ هموصن ءنكدتلا لة هتايسرحآ الا مرهم وص لضف لعب لهنأ || يت
 ىلإ - 0-0 0مداقوىو ود ةموصطلار و 00 1 كيلاءاو زاعو ه ها دس نعول النيه ولا كاك كريس لاقو ىو وتلا هلاقام ىلع هل ةموضلازاثك | رع - س27 <

 ةنسلاموصهيلع ع متح ىد كلذرخأ اع رفروش لكن م مادأ ةنالث موصد لبو هيلع هللا ىلصناك ه-ثئاعنع رد ني

 تاولصا| ىف ب تاورلا نمسا دعت هلْزنع دو كةتاضم رلاهظعت مامضلاءنائعش صخناكةنابونايعش موصنق ||| "0 -.
 1 8 : د ا تل ل ل ا ا 1 ىلا جو رامخالا

 موص ىلع نر اكهموصناب و ناضمر مظءتانامعش لاق ناضهردعب لضفأ موصل ىأ مل وهيلعفللاىلس أ م
 ءاضقالوةداعدل نك لو هلءقام لصد ل نم ىلء لو < ناعش نم ىناثلا م صنلا ف موصل نع ىسمنل اوناضمر نم داو رهاط نع
 هاو رام ىلع ميمصلارب_لناىفدروا,عو طاشنالب ضرغل |موصرفهل .ك,وأ ناضمرءادأ نعهفعضد وارذيالو درك دام ىمفوتلا ف كالذ

 روهشلانمارجش موصت كرأ هللا لوران تلقلاقدمز نبةماسأ نعةسع ز نبا تودوا دونأو اناا || لوا تاربلا دسعننا
 | ريكا لاعالا »بف فونتو هو ناضمزو بج ر نيد هتع سانلا لغتي ر هش كل ذلاق نابع نمموصتام || "داك 1 وضد ناك رغأ
 لكبتكرهللاناهفلآق نكس ىلع بأ دنعه_ثناعُسي دن مهوحنو مئاصانأو ىلععفرب ناب حام نيااعلا هلك موب ناكمزخآو

 اريثكب حر ىف نوموصداوناك سال ناب راها هيف ماصار أو ىلجأ ىندت أب نا بحاذ هذسا | كلت هتيم سفن امردأ لوح راشلا لاق
 ااا ا لااا م ا كك ]1 1 أ عجلا ىل_ءهل لاخلا

 هنوكل 2 فءضونسأ لف ءاكهموصن ناكهرمأ لوأ ىأ هحوأ ىظفللا سترتلا ىقذ اوواععجلاناعم ىلظفللا سىترثلا سكعوه ىلا اذهب

 دبع نباهرك ذامثيدحلااذهىف عقاولا ىلغفالاسيترتلا ىلع ىرادلاو كلذ هلع سكمنادق حراشل اناب ريمختنأو ها هرثك أموصن ناك
 تدترنل | ذو ىلعهرعرخ [ىلع هاك موصوهرمأ لوأ ىلع هل> موصربل | لع نبا لمد هاكهموصد ناك الرلفالا ناد عش موصد ناكه ىتريذارعلا

 تريخا:لوالااطوق نعرخأتم ىناثا ااه نان عم< ناراماوةغلاما ا ىلع هاكهموصد ناك شءاعلوق لم< نأ اماربلا دمع نب لاق كلذكو

 "6 ريك أموصنهرعرخآ راكمناحراشلامع زو ها هلكهموست ناكمناهرمأرخ آن ءايناث تربخأونا.:ثرثك [ءوصدن اكهنايهرمألوأ نع
 ا ناىلعداداسلاىقفءْسلاو روتفلان م اظوفحمت الاكلاج راعمىامقارلزب مو هيلع هللا ىلص قطا اذا قئالربغهذسربكو رهقعمأ

0 



 هلكرمتلا ماصلاقنارهشلا رثك [ماصاذاب علا مالك فز وهنا كرابملانبا نعىذمرتلا لقنوهتلقل عبانتلاب هيلع تمكحو هنم لياقلاراطالاربتعترلاهنأ ىلع نيعباتتمنب رهشة لس مألوق ل حفدبلاغئأ ارش اهوقنا هنايب ولوالل يبه يناثلا ىوونلالاقو ها اروهنشوأ ارش ل مكتسي ةكعن اكهنأ :دافالالن امر انثت ءالاهنع ىلا عت هللا ىضر ةشئاع ملاكى ف ةنتدملابدميقتل افهريغىفالو نايعشفال
 هلصاحو كلذ, نعثيدحلانيب كرايملازبا 07 عج ىذمرخا |لاق هماصم ضءس لغتشاو ىشعت دقو عجأ ليلا نالفماقلاقن و

 فت:سلا (ىسع وبأ لسمهباو رى عقوهنافهرثك أماص سو هيلعدللا ىلص هنا ه.دارملاتاق*«ناضمر ريغ الماك روش ماصام هنأ نم لاق) لامعتسالا ل لق قبسا ل ضراممردو هاكنابعث ماصمل سوهيلعهتلا ىلص هنا ىلع لدي تيدحلا| ذه تلتناف »كلل ذربغ لش :احم يفو رثكالا - بحرربش حراز دعب هاربا اى مومعشتا ل يقام كوالاو هايا بلطف مومعشتل نامعش ىم“ليق | 0 فاشل نا )3 ل ا
 دعحلا ىبأنبا (لاع ماقلاقيو هلكرهشا | ماص لاب نارهشأ ارثك |ماصاذا برعل |مااكى ءاحلاق هنا كرام | نبا نعى د هرخا !لةن اذكهو) نضشلا طرش ||| دقو هتلقل عياتتلابهيلعتمكحو هنهلماقلاراطفالارتعترلاهنا ىلعلو ثنو هب تةمنب ربمثانوهةملمأ لوقف ىلع( م دانسااذه) هيلاعىأ هلك انهوقنانايبو لواالرسذم ىاثل | ىو وذلا لاق «_:مال.اقالا هموصب ناكءاكن امعش وص ناك
 هلوقل ةئطوت داعأ ( هل“ لكلا نال هلوقي للعم ىب.طلاهدعبت سااذلو لا هءتسالا لءاقزاحتودو رثك الاود لكلاب دارملان أ هلاصاحو مأنعةلسيبأ نع) كلذينيثب دملا نيب عج ك راما نبا ن اكو ىذمرتلا لاق هتجاح ضع. لغتْشاو ىشعت دق هلءلو عسجأ هتليا الذ
 ثد دملا اذهىور دز تنوىف هلك «موصت ناك هنأ ىلع لل لاقل فانم ضعداأبو ريسفتفز وها اعذدولوهأ اًةدارال ديك ان
 وبأملاسمهنم(د-اوربغ ماصام امهطوق نم سامعنبإ وةشئاعدارماذه ىلعفناضم رك ب حاوهنا مدون الئارخ [تقوىف هطعب موصدو
 نع) هريغورضنلا اروط هانئ أن مو ىرخأ رخآن مودران هلوأ نمموصد ناك هنا هلك اهوقب دارملا ليقو ماودلا ىلع هماصام|ر هش
 لحي و) قمفوتلان م || ريتملانبالاقو عملا نم عنمالف اد ل نم ىلءةح ظف>نهواهري_غنم| وغلب وأ ةكمىفاعباتمهثامعش ديالقنيدانسالادحأ در ||| موصب هتأراهنااهمالكل < ناب عوذدقهريغى الو نام ىفال موص درس لبوه ل عدنا ىف ص هنع ظفحيمل نكعالو هفلا ل ارهظت ةكم ىو: رمل نم ةيناثل اهنسأ | ىف نابعش ىفهنبدملا ف ض هرفاغاناضمرموصنال مصدال عمملاا زهنار>< ني تبأو رلان ينعم اف ||| نبالوقامأوه لعأ هناص هللاوةنيدملا مدقذنمرماهف ةشئاعلرةنماذخأ ناب عش موص ل هكتسيدقةنيدملا (لسو يل هلا ىلص ينل | همودقى.ةناك هاب اضب أ عيجودم,ن ءولخالن كل شئاعو ساب عنب اهبلع عاطب لو ةلسمأ «ءلعتعلطاو نعهشن اع نع ةلبس ىلأ هلكن اع ماص هنأ زوي لسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع ضعب نود ما مصب هضءب صخخالو مامص نمهنم أش ىلالذ
 نبه وبأ نوكي نأ لاقو كريمه رك ذءاكءوصن ناكهريخ اوه رثك أموصن ناكهرمأ لواف لوالا اهوق ن عرخأة م ىناثل |اطوق ناب عم
 هشنأ نعشيدملااده َتاقهرثك أموهدراصفءذو نسأ هذ هكموصر هرمأ لوأ ناكىأهوأ ىلغغالا بيترتلا فاوباسع علا نأ 39د نحر ادبع عم ىلفغللا بيترثا |سكع ىلع وه ىذلا | ذهب عملا ىلع هل ل مادلاامر دأ لور ح نب الاقو هفاكت ىف ىفالقسلا
 ةطس قو (اعيجةلس مأوأأ ارخآلا فءوصلارما دك اد قواع-سال ىلعالا ماقملا ىلا ركل ىلا اراظن ىلوالا هنااهد_-أ ناهد ولما لإ
 رعتأ نين لاح رن باهرك ذاك نيذمدلا طرش ىلءىأ« ميك داز_بااطاةءاسروك ل ملادانسالا| ذه ىأ 4 اذهل فنصملا ْ اذهو كارل تش 7 ا 4 1 1 5 ّ 5 د ٠ الن( سوءيلع هللا أ ىأ «ىس بأ لاقط لع هناصسشلاواظفحتوقواويب رقلاكىلعارتن الدلة رأت ؤرل نارهاظلاو هي راب ىلص ىبلا نع) اعج | ةد.ةمتابثالاةءاوروةقاطم ىذا باور نا امماثو ناسح : | ىل ةناس> الا ةدايزب هلل اةةتاصمز شا

 ا 1 تار ل هشئاعن ع ثيدحلاا ذهىور دقن جرلادبعنب ةمدوبانوكي نا لحن لسو هيلعمتلا لص مبذلا نعةشئاعزع || مدعب ك2 ونات,او رلا لد ىبأن عدحاو ريغشي دخلا ذه ىور وهاس مأ ن عدل ىبأ ن عالدعملا بأن اىورىأ 4«لاقاذكدوإو ٍ
 معاوهلبس مأو ةشئاع 5 ءايورفدعبلا ىفأ نيلا وديع س نبى مهغااخو قاسنلا دنع ثايغىبأ نيديز و جداربا نبدجو لسمو لك نا ىور ناي. || ىداح ادنعرضنلاوأو ريثكى انى هقفاو وةران هشئاعن عامل ىفأ ن عءاور ىلا يهاربا نبدحصتا ةلصارأ ناو ءدر_د. | ٠ دون و كريملاق«ملسوهيلعمتلا ىلص يبذل ن عاف حلا عييج دوج و مريغوهواعم ىأ «اعيجةلبسمأو |

 دق ةللسمأ ثيدنا م يا تان بارطبضالا نماطستو ناتباو رلاعيعتللاسقحالا انه نيمتير جنبا لاقو لس نضفل الا
 نيباكلا ىف دانسالاو هتمصب لئاعشلا ىف كو انس> هنوك,ثن دحلا فصوىلع عماجلا فرصتقا فيك ل يقناذ«فارعلا ظافحلانب زمالا لبق نماندجلاةنسح هنا لاقوانههدانساب عماجلا ف فنصملاهاوردقوهجامنباوقاسنل|اضرأهحرحأ (ىف - ليام - 1 )
 هول امشي دملا ىلع ىلا نمةجر دلزن (ناسلل اء سدنبا ىلع كلان انه ثيدحلاع ولع ىف حالصلا نبا ءرك ذامهصضوب | ذهاذلق ةدحاو
 موربتعم ماما ه دانس ة مصب محاذا نكل ذئنحه ضرا ءمالذ هل اردا:سالا ىلع 3 عضوم فو نيا عضوم فد دعا كف ذصملاو

 ليعمساة باور نماضيأ اسنل اهحرحأ اذه ةشئاعُس :دحومريغو حالصلا ني اهرك ذاك ةوصتا اب ثندحلا لمت سس مشا



 الاو نيثيدحلانيب عملا هجواذ_ه:لفنلا قلطمالا تار ذتاام كان دارا انالتعد ل ءناكاملوثوابيلع موا ةالص ىصاذ ناك ةشئاه
 اهلاراثماهذ_ه مو هيلع هللا ىلص طا اَهّقت رطاها:سأواهالعأ تاةءط ىلع هدامعل| ف ساذلانالعاو هدأ ضراعتلاا-هرداظق

 اهتأشلصاو ىو فاعنمه_اتماعهتبادلماقنمم-م4 هردلا اميل عرب_س ىتلاهتنادىهناسنالا سفنو خلا ءاشتال تك هلوقد
 اهعنمو انعاحأ نم م-متمولزانملا ىلعأهذهوأ ىلاعتهللاىلا مةدسملا قد رطلاىلا اهم لصوتلاو هوهددصب ىهاسوفاهلمعتساو فو رعملاب
 اهالدو درومبذءأاهدر وأو فلعنس>أ اهفلعناهمذر نم مهممو كل مناع رسأ اا هفعضأ ىت-ريسل اىاماعددّشو ىضوا#ت اوهش

 هسفت ىطءأو ةدانمل !نععطقنانمم_مموبامل|نعدرطدقو باخ لوصولا نيدو «_:.١ام ذا ممتهدخف هناةوأ عامقوهنب زل 'عاوناب
 هيلع هللا ىل_ص طدملاةقب رط عامتا ىف هلكىدهلاو راي دلاو مهردلا دعس ءترا ام داخ 2 سعت هدارم ك] زر ىضقوا تاوهش

 اهمذعأواطدعأو قرطلا

 ثيد_حلا# اهلّضفأو

 ريملا تي دحثاثلا

 نالءغنب دوم انث)
 انث دوادونأ انأأ

 ةيشحو ىبأ نب رفع
 نب دءه_س تعوم لا

 ىتح موصت سو هيلع

 لوقذ ىتحرطفبو

 (موس نأ ديربام
 هبحوالا هيفىر
 ىر ىف همدئهئالثلا

 او !لوقت لد اور
 ارث ) مصل ىأ(ماص
 هني دمل امدقذ_:مالماك

 هياأورفقو (ناضمرالا

 ار_-مىدءايطلادواد

 ةفيدملامدق دنم امان

 ماصامو ناضمررب-غ

 مدقل_:مالماك اربش

 تاكد اامنمو طر رغما اوطارفال |, ناخولادتءال ١ هباعىلع اناك هموصو هتالصن ا ه|صاحو ناضمرالا هنيدملا

 سس د سس ا 0 تن م عل ا ل ع سدت

 هءلعاشاعربخ ةشئاعناف ماقخراصل اعمساذاناك هشئاعلوقهضراعد الو مامقلا هلرعسدتام مس لد اذيعم ظ

 هقةحازكح  :ذءاروام ىل علو سنأربؤ: تدملا ىفاملاهنمعقتتناكل يللاذال_صذاكلذو غالطا |
 ليالا مايقب عوطتل اى هلاحن | ىتءد مايصل |!باك ى لاو ىراخملاح رش نمرهتلا باك ىف ىنالقسعأا
 تاقوأ نم تقوفهاربن ادارأ نمناكفهرخآ ن مةراتو هط سو ىف هرانو لالا لوأ نم مور هران ناكف فات
 هنادارملا سداو رهخلا ىنعماذ_ههاربنادارأام فو ىلع ماق هفداصدنا ديالف ةراادعيةرملاهافاوفاسعاق ل مالا

 ةءاورلا فا طوقواملع مواد ةال_ص ىلصاذا ناك ةشئاعلوقاذ_هىلءلكشالوامئاق لدللا بعو:_سناك

 انه رهاظنالاو نيثيدملانمن عملا هجواذهوةلذانلا قاطمالامحاوهذكتاامدارملا ن المده ءناكىرخألا
 ىهعنملا لمعلا لاعالاة:نارهطالا تلقى رباك للعلا ىشالود كريملاعف همالك ها ضراعتلا

 لوأق ىلص: ةران ضرفلا ةالصن اك لمعلا همر ادم ىفاننالرخ 1ىفىرخأو لالا لوأ ىف ةران الث مدعسهتلاب

 ليكولا منو ىف سوهو لولعتلا«_يفعصب وليلعلا هب كب رهاب ليل دو رهاظرمأ اذدودرخ [ف: :رابو تقولا
 نمالى أ ءاشنامزالهرب د_ةتوأ ءاشت نكست لوأ ءاشت تسا ىأ ل ىنعع وأ سدا ىنععءاشتالىفالر هاف ا لاقو
 نالاق.ناتامثالا ىلعهربد_ةتولدملا ىلءءانئتسالابأب نم بيكر ا ااذ_هلءلف ىطلالاقءاشتنامز

 ' ا هدتالو فارساالادصق» هرم | ن اكىئهباسعئان هتسأ راعان هب و رأشتناوا دسهتم هتيأر اروسهتمهتر و رأثت

 موصل |ةباكحا ذه ىلعو ليللارخ“ اك ه مؤ صد نا جذي ناوأ ىلصد وليللالواكهيفمانبن ا تش ناوأ ماني

 اديأراهنا ا موصأرخ [لاقوا دبأ ل مالا ىلصاقانأ اما مهدحأ لاق سن أ ىو رام ىلع ط هرةثالث تب د-هأ دهشن و

 ىتسن ءسغر نؤ لاق حلاق اكوأراطفأو موصأوءانأو لصافانأامأ سوما عهتلا لصدللالوسز لا ةؤرطفأالو

 لاك ىلع: لالدللو لاوحالا:1ةي:ءالثالصل|لاحدداف اةدان :كائسلا ىلع سنأداز و كري مهركذ ىته سلف
 ىبأ نعةرعش عانريخأ هس ىفو «يانثدحدوادوبأ انثدحن ال, غنب دو اند ل لاوذم لك ىفهراضفما

 رهمج نب دمعس تعج »لاق ال سابا هعساو ىىثحو ىلأ نب رفع هعم اوةمدعم نيش نوكسوة دو مرسكم رمش
 دنعر هملع مااكلا مدق: < لوةن ىت-إلم هنهىأ :«موصب ل_سو هل ءهللا ىلص ىبنلا ناكل اق سامع نب |نع
 دب ربام لوةذ ىت> ةعسن قاكمتمىأ * رطفغن وهنمرطغي نادب ربام ةعاولوةب ىتحهمعش قد رط نم سم

 ماصامروك ذملا يعش هناو رو *«ناضمرالاةنيدملا مدقذ:مالماك اررشإل مصن ل ىأ « ماصامو موصد نأ
 قدرطنم ماو ناضمر ريغةنيدمل |مدقذنمامات ارمشة مد نعىدل ابطل ادوا دىنأ ةناو رفواعباةتماروش

 ىلدهتلالوسر ماصاملوقي سامع نبا تعم لاف بحر مايصن ءريم نب ديعستل أ سلاق ميكس نب ناع
 نعىدهمن نجرلا دمعات 1 .راشر نب دانت دو ئاضم رالا هب داامدتل:مالماك ارم مل_بوهيلعمتلا

 ةرمشدملا ةرمشهأ اد>-أ ف وعن. نجرلادمعنباىأ هي همل- ىلأ نعدعملا ىبأن ب ملاسنعر وص:منعنامفس

 4 نانصمرو نامءشالانيعباتتم نيران موص) لسو هءاعىلا هت هللا لص ىجنلا تر رامتلاق مانعا هذحلاب

 لبق
 ىنم سلف ىتنسن ءبغر نذر طنأو موصأو مانأو ىلصاق ان أامأ ل اقادب أر هدلا نموصيل ضعبل اواديأ ل بللا نموّدمل فاح هن ضن
 .هسداسلا نم دياعةقثىقثلا( روصنم نبنارغس انث ىدهم نين رلادبع انث راشي نيد# انث ةملحمأ ثيدحعببا ارااثيدحلا#
 تلاق ةملسمأ نعةلس لأ نع) ةتسلاهلجرخ ل سرع هقُث وكلا مهالو م ىعبالا ىنافطغلا عذار(دعملاى فأن بلاس نع) هعاسملاهلجرخ

  موصدرسهنع ظفحي | ةكمىفو ةرجطا نمةيناثلاه:سا | نارعش ىف ةزيدملا ف ضرفاغا نانممرو ىرخأ «ماظعمو ةرات هلكت انعم مودسن



 تامدنت ةراصنالا نمنطب قد دز دز :لدمسا فر لاىفدملا( رهن ليعفع انث ردع نء ىلع انث) سلا تسلمى :انلاثيدحلا هاش

 نظن( ىرن ىتح ءروشلان م موصد اكل اقذ سو هيلع هللا ىلص هللا لو سز وص ن ع لس هنا كلام نب سنن 2 ..نع) هنامو نينا مس

 وأن ظدوأ ن ناظنئىااضدأة.قوفتانثع هنوكاو :الطسقل ازو> و ء_- مريغ نهري ىناثلا ىفوا ءئاعداماك_:م تحت هانثملاءايااو وذل أب

 هلوقن ٠( «زمموصن نأدب ربال )هنأ: هس ىفو(نا قرت ة-رافن وهذهر افي ناديرب /ال )هن اكن ىفام قفاو. فةليعثلان مه نا)ن امد ١

 ىلء(تن كو) عذرلانيدت هذ هنأ ةب اور ىلءامأ ةمصان اهنا ىلعبصذلاب هنوكم مومضعب روحو ر رغتاك ةليقثلا نم فم نان أ ىلععذرلاب ديرب

 اا هنال هن ىهسولاة ثي>- سوماسقلا بحاص ع و وادقو ك-!- ا.ةنمننلا ىلعستك اممايسصلا مي اعمتك»

 نهو ! سلول قنات قفرفابفت.وتا زل اره دقلة بالا نعر وشل اءاسم“ أاولز

 مح روأ ىةثمريغفىلا ءز هللا ءاع*أ 00 نانامضهر وبونذلا قرع هنالوأ ءذو-رحدتشا مئاصلا ضمر

 0 ءادهءؤانت :امعنم ح راش لاقو اذ_هاهتدععو بونذلاو-؟ىأر فاغلا ىنءمىلا

 لاق.الةفئاطت َتلاقو ةهاركالب رهشلاو ريغ منا نا ناز هنأ نوةّوحملاو ىراذضأاهيلابهذ

 ءامعأن 8 ء”انانضمرناءالؤد معز :و كلام باص لوقاذهو ناضمر روش لا ةءاغاو لاك ه دار ةنا,تانضمر

 هفرصت ةن. رق كانه تاكا ىنالثاملانبا اوىيفاش ||اتاحأرثك ألاقودرةدالاهرم غىلعقاطب الفلاعت هللا |

 اغاوكلذوفو روشالا ل ضفأ ناضمرو ناضمران :ةو ناضمرا: هلاك .قءركمشالاو هدأ اركاالفروال ال

 لل او-دلاوع ىب ىلا ٠ نعيلاعت هللا هنزنت ىهواضتأ ةفراصةئن رقهيقتاةناضمر دونا ضهر: احلا نأهرك

 ىانرهللا اوووحتو ناضهربحنأ لوقت ل ةعناجشم .ةةنملا تاررأ تهةناض مرءاداذا م* تب د>ىفءاح دقو

 ىأريغسطتلاب يد جس نا ءرفعدسن لع همس اند م>نوكسفءاح د « رح نبىلعا: 5 ءأ

 ملسو هيلع تلا ىل- صل هللالرسرةه عم ىفو# ىنلاموصن ,عل هنأ كلام نب شدأ أنءلليوطاا انتقاما

 ةيناتعلاب وع + انوند « ىرن ىت>» د01 همانأض عب ىأ#« روشان هالانامحأ ىأ# ءوصن ناك لاَ

 نظنىأ ارح نالاقو ىف ان دو لريههرك ذاذكب اطلت | ىلع همن اقو هلاواْنْعْلْاِ زو< و لوهل اءاذب ىلع

 ل--اماو لماتفلزالادب وي هقالطأ لب لوولاو ,مولعملا لعام .ئاغهلوقف هأ ايئاعوأ املكتمءايلاو نو: اب ٠

 ىلع عفرلابىورو رهاطهيحوو بصنلاب يدب ربالذ اا هلو م ىفذالاك لو ةن ىف قءمسام قذوىلهف ىنغملا |
 ناك نيعتم عفرلاف سوه اعدتلا ىلههيلأ عمار ريهذل نا ىلءدي ريال هناةنع»ن فو ةليقثل نم ةففغ نا نأ

 يمر و#هةيتآلاهتذت رقديلع لدن اك [.ثروشلا نمىأ# هنمراعفي نال وقى ءزالبصنلا
 هثالثلاهوحولاب ب ىرن ىق>و» .اعنانتعا اراطنارمشلا ن هانانحا ارطغبن اكو ىت٠ او هحوصأ !امسنلا ضعيف ْ

 نمىأ م هدنم موص» ناو ق- نامل عل ودك دب رمال 9“ ناسنلان هرثك فول مالا اذك هنأ

 الاايلصم ليلا نمهارتناءاشنال» ماعلا باطما ت كو ماءالاوأ مايصا !نمأيش ىأ أ. ف روش
 كاسم دع ليريفألا ةامفالخنانودي #« هتيأرالا.ءانالواءلصم# هدد :ًارناتقوالا ىأ # «تيأرثا
 نوكرادبأ كد ْ؟ءثمتقوربدقتلاوه-ت::أرناالاةط-ن ىو هل قام ىف اكانههرب دقتلافءاناكتب و رنامزالاىأ

 انكر الو لمالاب فل: دع ناكممونو هتالص ناىأيامنانإل نيقناس لان رإ .ةءالابمونلاوةالصلاتقو |

 هتيأرال ارا 0 ليلا نهم < ىلع ةل نادال و -راش ع-لاق ( اياهم لد ٠١ نمهارتنا ءاتال) باطانأ

 ىأ نكت ى هءوأس ها ىنءعال 4م ىلالط_ةلالاةوح راشدر رفا دكرامتعابىفا ضاامأو ,فرصحلا (امئان هنأ رالااءانالواياسم

 نكترلوأ|اي-ثتسا
 نامزال هرب دقتوأءاشن

 نامز نمال ىأ ءاشت
 ى, هطلالاقو ءاثت

 تاي نهب كرا

 كد.ءلاىلءءانثتمالا

 تانثالا ىلءهربد_ه قلو

 هب مرا ةنا لاقينا

 الحرم هتيأر نم

 امعان تور ءاشننأو

 نكنامنان تأر
 ادق هرمأ نعي
 هيقريصتثالو فرسال
 سصخلا مهض عن لاقو ها

 اهرواءترامتعافاضااماإ| ت

 هسولع نيتلاحلا هيفي
0 2 
 ىرخأ «ىكعو:ران موتلا

 رظذااف بلاء :كلاو
 امهفرصخحلا مص كلر

 نياك امها ىءملاو || -

 هضعرو مونلل لءألا ض»د

 باحات ةال_ءال

 عم نيقاسلادار وألا

 مهتاداعو مودل سوت

 ىلءنيّتق_ثم نيتدا.عانوكمل موصلا اذكو هسكعو رخ" ابهمون تقو لدللاب هتالص تو ضءب لد يلع مش ماط قس , لف موسسوفنامتفلأ ىتلا
 فر رقفمكح راشلا نما. .هعوهسكعاذكو اهملءاقاش ناكر طفأاذاف سفنلاهرلاتنأم طاومأةداعراصتدمماصاذا تاق نت ع

 ناك اضدأ هي وتلا قايس ىف لاق تاربطس د :مدارو الا نان أ نأشوهاكمتعل الا هدحأل نيعم نمز هل نكي هناالوأ كلذح رش رش

 سل هنعلوملانا عمباوملا ىف ةالصا ارك ذامتاو الارخاواكهيفىلصد نأ ىج :ناوأ ىلصدو لمالا كو اكم. .ةمانبنا ىجزي هنا ىأ ماني
 فو مدع اك ءاءاكتب , ورنامزالاى[فاضمفذ> ىلع هتنأرالا هلوقو 101 الصااي ماةهالالا اولا لاك ىلوالاناىلاةراش اموصااالا

 بةربالن اكدجتلا تايف هر نبا ظذادلال 03 رادبأ كير تقونوك أك تكيشم تقر نسب تبأر نا تقوالاءريدقتو تيار ناالا سنا

 هيلعاطا_عربذتا مع ىلاءتهثلا ىضرةشئاعناف ماق راصلا عه «ءاذإ!ناكسنأكرق ةهضر اعبالو مام ملا هلرمستام بس ل» ا:رعماتقو هدحرتل

 لوق«- ملع لك ثالرح آعضوم ف لافو ثاذءار وام ىلع لو | سه س :أربخن املاغتربلا ىف هنم عقت تناك ل رااةداسن اكدر تال



 :أأيمالاهءاوهوالةنواّطرق 0 دل مادة ىفو « مومو ءاحامسانإل .ارورقاهوذضتالو
 هثيداحأوا هاد لا هني اذ كاع ةءةحسورغلاىلار عقلا نم م طورشب تارطفملا ن ءلاسمالااعرشوهريغوأ مااكن ءاقلطم
 ا تامل هش هللاد_.ع نقف لأن ءدب زنيدا ج | درعس نب هددّسق انث) ةشئاعُتي دحلوالارشعةتس

 دتعلا المأ موصل االماك 0 0 وأنما ناك لدوالمأ مادصأ ميدي ناك ل هىأ( لسوهيلعهتلاىلسهللا لور

 :ىتح) رشا نمىأ(موصدناك 95 تااق) ايام فرعبام كلذ
 وه ىلال طسقأا لاق 9

 مهضعب زوج ةياورلا
 ىلعه 2 هان ءهنوك

 زئاقلالوقبىأبئاغلا
 قام هديرتدو لاق

 ساعنبان ءىراخأا

 لوي ىسح موصنو
 رطفنالهللأز ال لئاقلا

 0 ححرسطقبو

 موصدالهتاوال لئ اهلا

 وهوب سلا هباو رلاو

 عذرلا زو<و رثك الا
 ىحسنال شميل

 هسقرقح هن اعلل تسل

 وهو 0 اهلا لاك

 هناردو باور يعض

 هدكروشلا (ماددت)

 ل“ .ةة-سملا ن عر ءو

 مدعىلءةلالدىذامالأن

 هعدمد ىف لاكملا

 لوقن ىتحر_طشيو)

 هلكربشلا (رطفأدق
 ىراذلاةياور ىتءءوهو

 لئاقلاكوقب ىتح
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 4 :مزالاع ا دام م .عسفأ 3 !ضرغ.ل ناضمرواهمدق

 ارك :لاهتالاهر رغفموصلا ىئلالهني دما

 لوالاو هترمصب أول عماسا !اهيأ ىأ ب اطمن اءا دو نون اان( كلوت

 ه.لاقأك اهتينس وأ ان. لهو هاك هم ودول ل ءقءأ _اءاجا لضفأ رس ا ىفا مناف فاو طااةالصاذكوهملع

 كو رهاط هحو هلىع ءافرحنبا هرك ذامىلعى مدار الصد ::ساامأواقاف ع وارمل هن _ساذكو ىفا اثلا

 0 0 |!فو- ىلع ىّت- تيما |ىفهالصا اة يلضفأ لع هدو هلوق

 *« مل-و هيلع هللا لصةلل| لو سر موص ىف ءاحام ابل

 رنا هرك داك الفنواضر ةوأ ب املاثاو :ءىقهتلاصأىلإ اوأدر وامربك [!ىلاارظن ةلريملاقاك اعوطت ىأ

 هيلع هللا ىلصهتلا لو سر ما رص ءاحام بارخسنا|ٌضءد فو اميترك ذدنال اًضرنوأ الفن لوشن نألوالازأالا

 اهابقامةرمسكماءان واولا تملقماوص مامصل لأ ناالا داو ىبءرسسك اانمايصلاو فلاب موصااو )سو |[ <
 نعبوبأ ن و .ا-نءداج نعد قو يدب زن داج ند د 5 متل د مدع س نب هم تقانة دحا# مام لاك

 تلاقول وهيلعمللا لص ىلا امامصن عة ىو « هللا لوسر مامصن ءدشتاعتلاسلاك ى يعشن هتادمع

 ىدعلول اوأانسفن أ ىف ند ىأ 4 لوةن ىت> 9ع لغنلا قاس دا :ماماص ىأ « موصبإإلانايحأ ىأ «ناك

 ىو مامصلا ىلع موادوأ مانالاو رهشأ أع . ىأ 4( ماصدق 9 نظن ىت-ىألاعفالارئاس ى:هعدرب دق هنال نظأ |

 عما كابا لوقتىأ قوفن مداد 5 اتلادع سلا ضعي فو نونل ايةباو رلاو كريم لاق ماصدق ملم هي اور

 موصد و سا.عنب|ثدد سيرا ادنع ةوامةدي دو هل: ؟اقلا لوب ىأ بن اغلا ءاس زو< و هترصبأو)

 ىلاعت هلوق ]و 35هسخهو عفراازو< وم وصد الهليإ اواللثا 5 الوقت د ءرطقي و ر_طغبالهللاوال ل املا لوقب ىتح

 ةرعوسأ ادب :اورلاه_كرش *ىفلاق نكلا سماها“ كك ها عفان ةءارقف عفرلاب * لوسرلالوةنىد *

 زو ةياغلل ىد -نكت ماذا هنأ هذ فو هأ هاردردب 1 > ممضعب و لوقي هدام ص* زرةصفل |

 ىأ «رطفيوإ# هباتلاو هيادملا ق هبادخا كو هللاو ةباو رلادو-و مدع دنع ةناردلا بسحاطو وخدم عفر

 مل_سمهباو رقوهاكر ره ارطفأو أرا طذالا لكىأ م رطفأدة لو 3 :ى> اءلاوّدم اراطفاراعفب ,انامحأ ناكو

 نودناكه مود عباد نا ىلع همت همف الماك ارهش ل و «.طع هللا ىلصدنلا لوسر ماصاموتلاقل ر طفأدق
 ءاعاهينوامزالاضرف 5 هنوك -كاالماكهماص هناف ىأ«نا ةعمرالا 8 ةرعجفل دعب 0 ا

 داسقالاو طسوتلا حو ىلع لد هلع الىد هنمري تحر النا او لفت موص نهرو ثول النا بحس هنا ىلإ

 هنيدملاقالا ضرغ» :0ناضمرنا عمز نم تدب دو تربك اغا ماك>الا نال هنتدملاهمودقءا د2 دأبت دنقو

 نااود ارأاكبر ءاانالر 1: د_ثوهو ضمرأ|نمذوخ رار ا ل ّق

 رخلادي در وكذا ارهشاانا فاو ىلا هت هللاريغعضاولان اف. ءضا | لوقل ا ىلعءانير وهشلاءامسأ اوعضت
 لوأ ىف عقيب اس 1 اازهىلعءناضمرنالر اظن هيفتلق عب رلانمزاممتةةاو1 ناعم رلاى اك كلذهو عبق

 1 ذماهلاتةونوك,نا فان ال اوهواعت هللا اوه عضاولان | قيتدتلاو رماة دش ىف نوكرالف فب رك

 ىأ بالا ضمدنمالوت داما هرحوز د“ 1« و نوكينأ اضدأ هضراعالو ىعسلا قراط

 | ىلاعت هلو ةنم ميفيامكمعدقلا عرشأا نم ءموصلان ان م4" م م ها عرمشلا ل» ةومستأاكإتنالاهقرحأ

 هيج

 نماهنء لاوسلا,ةكعدلاو >أ تفرع اهنانحراشلاهدر وماصوأ اىلاثلار 1 هلاحفرعت ةكع

 ضمرلان م م (نا ممرالا )ةئداعملاكربدتا سلودد- هاشملاوةرشا اءملاةكمىفهلاو تأ ام مقالات :اماصءلادارعذأ طوقسا ازيح قوهواهربغ

 . ىحن و هلك هماص هنا هرث ًآلادناو رلاىف نكد هلك اس هش مديرو هنا ىلع ل.ل د, .ةولذ ققاوداسهمص ىلعدعما عضولا>نالر دامو

 ادا ذدوناضمرالا موصلل حلصن هنسلا لك او همر هشول جالا نس هناو نءمرب ص# هال لفنلاموصناو ىت ةوتلاقيرط

 راقاطمرلش نودتن ادعو ركل ةناو» ريغ ل ةيالتاضمرناو م مهرب غد :عليصة7ىلعو هيعفاشلا دنعاقلطم ىدرشتلاو
 1 0 :اعمو 2 او

 ني



 ج : او تسةنس تام هع رج نب اوا ةءلعت ىراخمل ا هل ج رخ مين م جرين ع ىنبل هبسنةرمصملا ١

 هيض تام مب قردصس ل دنالا ىذاق نمحرل اد .عوب أ ىرضحلا (حلاصنب هب واهمنعىدهمنبا

 حارشلا ضءبب رغأو وفم ناكدناةرعشأ اهذسلاةسنلاب ىنمدامفةءارقا ادب ر ءأةالصا اكلت فليطرو
 لاو زلاد_:ءهلوةءدارب و فاك, نأ الا مهألا ىلا ال_صقءءارقلا لوط ب | .هسال لو اد هيف لاق ثيح

 ةلذغت قو هنالاتاق رأ ل ضذأوه ل_.ةهنافلاصفل اضرب نيحاوت اتوأرحاوأ ىف لاوزلابي رقىكضا اةالص
 اهودغو ةلولمقلابةح ارتسالاو سانلا

 قفتمس لحن أ ل_.3 نيتعكرعكريلف دعا ف مدحأ ل خداذا لاق ملسوهءلعهتلا ىلصهتلالوسرناةداتف

 أ ىأةلاطالا ىتهعدملا نم كيا,مندعو »ل اعيرأر وال !ل.قىل_هناك هلوقهءلءل د اكود انمدقاكمه..ةعىأ

 لكذا لالا ف هند«.لاقتنالاوة كرمان عدزملل | ىملالا لوزن ارمظنو وذ ءامهل |باوبأ م: ةثاطاو زدنعو سك الاوز وراهنلا فاصئنا
 , الاهذغو مضل هلالص عو © نمذخئب هناي ب .حأو ىعضلاةال ها نيريخلا ني هى هيسانما هو لك شتساوةروبرق تةوام مم

 ىىهضلاب دارا ناب ممضعب باحأو اهتنو رخ آ ىلاهراشا حوت هدف ناكف لاو زل |ىلا دع ىصضلا تقو نا ثيدحلا فرك ذاعا واعف هل ءلعتو
 هنافنم1انظنا يجني القدح أ هما ارمصن ىصضأ اةال_صروطفلا نس هتءوست نايس راشااهدهمتساو ىزا هاو قيقحلان ممعأ ةج رثلا
 متن اع وطتلا لول عدتلا ىل_صدتلالوسرالع باه ففخمالو ندحالامفدوطن ىأ (امندعوز مو-الطصانعجرخ

 طافحنم (ىرينمل ا)لضغل ود مظل دمعنب (سامع انث) دعسنب هللا د, عي د د>وهد>اوُتي د>باءلا فو ضرغب ملام عوطتلا

 نجرلادبع انث) هعاجلاهل ج رحو نيتث امو نيعب رأ '

 هل جرح ىنامو نيو ناس

 (ثرحلانمالعلانع)
 ثراولا دع نبا

 بس فووبأ ىرضملا

 هشنقود_دىتسدلا

 نم طلتخاوردقلابكر
 ملم هلجرخ ةسماخلا هي تدبلا ف عوطتلا الصبان 9

 نيمارحنع) ةءبرالاو | انئرح هافاثمأو ىصضلاةال_صنماهريغوةمعسااوةدك مان سلا لوشف ضرغلاري_غعوطتلابدارملا
 ىراصنالا (ةيواعم || نيءالعلانعملاصنب ةيواءم نعإو كرك ل وءغم مءا ب ىد -همنب نجحرلادبعانثد حى :رينملا سانع
 هلج رخةشلاثلان هَدَمُث || ىساعلالاقيو ىراصنالا دعس دلاخ ميك- نبا نية -وتفم نيتلم-وع وهو# هب واءمن مارح نع رملا

 هحامنباو دوادوبأ || وهونينثااهولعجنمم_هوونيوبولا ىلعهلوق,ملاصنب ةنواعمناكو دن واعمنب مارحوهو يتثمدلانوذلاب
 نبهنادسءهعنع) ىومالا ىثرقلا ليقوم اردنا ىراصتالاوه دعس نب هللا دعه عنء# ب رةةلافاذك ةثلاثلانمهقث
 ىئازملل|ىراصنالا (دعس ىف ةلفانلاىأ «هالصلا نع 0 و هباعهتلا ىلص هلال او رتل اسلاق» كريمهرك ذتثأ لوالا لوقا و
 ىومألا مازن هنقيعيترمدقو ماعلا هل اولئاسلا تاطنلا م ىرت دق لاقل بحأ ام_ميأ ىأ يد اىةالصلاو دب

 00 رك ىأ ةيردصمن او ةيفءل لا «ىلدأ نالذ» مسوعيلع هللا ىلد هيعادتقا تيل ىف ةلذاثلا لعفل ديك أتاو يباع يكس نيمارحمع || حنا ف ءداب زكر دق هلوقن عض ىفاهب أ ب هت ةن. مود حملا نم ىتدبب برقأا مط يرض

 لأم لاق) ةسداقإا ىلصأ نأ نم كابحأ» ماجا يا دالب !ىلا هب رقلاكعمىأ «ىدبفإل ىالصلفاذه تفرعاذا

 لح تا لص الوسر ىلا ةكربا | لوصود قو نيقنانا فلا رضا ردا اةيقو بحل اوءايرلا نمارذ-ىأ يدصدملاف

 ف ةالسلان ع لو ةالصإل ةالصلا ىأ «نوك_تناالاوو تاناور ىءاجايكهنعناط._.ثلادرطو ةكالاالو زنوهلهأولزغمل
 رصسلا قةالصااو ىتد 0 كابحالا ناس رقع

 ب ىو هاو نتا نال داس هيلع فتل تداعرا# تار زثندح نم ناش اهحرخأ دن وبتكسملالاهتدب 0 و( لو || تسل ناس ضن جس نم دنزا «قدجق ترك اةفوارسواروص صاع ا
 0 ا ىلأ ثندمل دسم اة الص مكحملا نمىنثتسوار وءقاهوذع:الو 5:الصنم ك-:وس فاول حا هعفر

 3 فرقأام) دمس لا ب بتتت 7 ب تت تت ب بيت حا
 هبوتنمأ | ىلعةك ربل ادوعتلوءا رلا ن ءدعبأ هنالك لذو هنعهدعب وهتيب نمدعمملا تر ةنيب دعا اهتم لضفأ تدمل افاهنوك ف قرنال هنامم_عقلو هىمأتلا لا ىدأ نوكر هلءةبامن اهل نيبذا ب اوجلا قاض: أهداب زهيفو دما نم ىترد برق لاكىرت دق ىأ (دحصملا نم

 ةصصقءاغلا ( ىلصأن 'الف) تدملا ىفل غنا جرت نم هيفاملادبك انةضرتعماهدر وأ بحمت ةغيصبرذأ م هلوقوكا ذريغوهعاسج ن سامو فاوطل ةنسو ىصضلا اهنم لضفأ دأب ىه لفاون ىنثتسن من عاجلا هيلع مهضعب لةنو قيسإك ةبعكلا فوج ىلع ىح ههتياضفأ فرع
 ف قالص نم ىلا بح أ ىتدب ىف ىنال_صر وعملا نم ىنرب برق اك عم هنا ثيدمللا ىبهفهيفاجت الصلات > الاف (ةيوتكمءالص)ةالصلا (نوكتنا) تقو (الا) تقر ىف( دهم |ىف ىبصأ نأ ن م ىلا بحأ ) دحصسلا نم (هب رقعم ىتدد ف ) ىبصأ نال ىأ ماهبالادعب ريسفتلاب
 مكتوب ىف عتالصن ماولعجا نيحوصأ| ف ردي وةكمملاالاهتب قءرملاةالصقال هلا لضفأ نيصمعلا ثيدح ىنءم وهون وكل االادصمملا



 ذا لص ثلا نعبوبأ أن ءمْثر لان ءةعزقنعباع#نبمهسنعمهأربنعةديبعانربتأ : 8 واعمو أ[: عسينم نبدأ انث مكه

 عاطقلا(حاضولا ىلأ نب اسم نيد 0 دوا دونأ انث ىتثملا نبدا )بنا بأني هللادل .عّتتل> ءا 00 دحلاء(هوغ لوهيلع

 وأ ةكم ليز ىرزملا

 واتس

 عامله - خشن ماثلأ

 نيمركلادبعفأنع)
 ديعسرأ (ىرز1اكالام

 انام اريك العا نك

 نس رشعو عم س4 يق

 ةعامملا هل جرخ ةئامو
8 0 

 قتلا ىو رمل هلادع

 همك هيبالو هل فو ١-لا

 ناز ةعامملا هل جرح

 هيلع هللا ىلس هللا لوسر

 اعبرأىلهدتاك ملسو

 سها لو زنا دعب

 لاق (رهظلا لبق
 هن -ىه ىواضيملا

 هأ هبليقلا |روظلا

 ثنأ(ةعاساهتا لاقو)

 عو -رملا نأ عمرب ىذا

 ارنا لاوس
 ىهورب انا ظفلىلا

 ىكاقلاةرككذ عاش

 باوبأاميفحستفت)
 اهمع رب ىا(ءالا

 ةزعلا بر ةريضحىلا

 لومقلاز ع ةنك ىفو

 ةلئادءافا (بحاف)

 حتفنال تبيسملا ىلع

 بيساييقءامسأا باونأ

 هل دهصتنا تكا

 تحاور ضع قو لمفلا

 0 امن دعسدنا)

 تاقهلوقهاث ريم لاق _ءأ هناك تاو زاو كلان ام ىلع ندع لست مدنا ارهظلادخ_سنمدر وام لمحو

 | عثرقمالاكن هيلو «نا لوحي ١" و ةلالام ىنلالأستوبأ أ مالكن مهنا رهاظا ا ةءارقن ولك ىفأ

 لوعفم -امدقمله مسن( ىدقملا ىلع نب رعانأ ل | ف لخ نب ى< ةملسو أ انث) ىلع ثيد>نماثلات :دملا# ( اص

 | نا نننباذكوتلق»قرفلا مررقتام ىرتسو لدولاو لصفلات عامه :دراولان ا ىلءرواظا 5 نو

 | هب , راجت ةلفانةالص لكميلع ساقي ماهلصق نعى 30 0 | يذدراولا ىل لا اولا الصيف رصتقم

 نط تت يلست نوبف س داآرهظا الة عا د در ؟ثيدحلاا4_هفدوادىب أد نعام لوالادب هب نكس بوبأ يأ لأس

 0 ا يعل زاخو 0 معو 0

 7 نا قس 1 3

 ىعضل اةالص نم اهمرقلاهن :افاكت.ناالا هللا قباسلا امل همتالم تناك ليةرهاظ رهسغىب مذلاوالما ||

 اغاولاو لا تقو كاد ّء ىعضلاو الص ن الا ءاعالا نمهس. فام عمزأو ارح نم عونووفاهعم تح ردأ

 نممعأ اهيدارااة#ج 0 مهذل |نالاقنملوقامأو رهظا|تاقلعتمن مهدعب ةلفانلاةالصل |نوكست
 دج أ انثدح 9 1 رع نبذ طر هفراشملاز اك ع نعم ىزاحم او ىقب هلل

 هرعرخ آى طاتنافيعضوهوريععتلاب «ةديمعاءانريخأ ةط-ت فو هيلانأ ا , واعمؤأ نثدح عسر: :م نما

 هيلعهتلا لص ىنلان ءبوبأ ىبأن ععثرقلا نعدعزق نع بانه نب مهن عال ىذخااىأ#ميهاربا نعل

 ««حاضولاىبأ نام نيد :د>دوادوأانث دح ىنثملانبد# ان دحإلل ىن.مال ىنعمهلثمىأ#« هون ل و
 هنلاىلصهتلا زور نأ ب ئاسلا نبهللادبع ن عدها < ن ءىرزملام ركءلادم عن عل: معماداضأ اديدشتب

 ىهعر الانا ىلاءاسعاهرفقهضر ةلءقىأ هي رهلفلا لبق سعشلا لوزن ن ادعي اعد رت ىلصت ناك سوهلع

 «اهتالاقوزت هلق ىلاروظلاهنسىه ىواضسلالاقدقواملاع .وهيلعهللا لصا ملعب ظاو ىتاار نظااذنم
 قىأ «اهيفالالو وحي ثينأتلا ةخيصبك فت هعاسإل وهىنلاربدناثن أةاريمضل |ثنأو لاو زلا دعبام ىأ
 بحأو ههه عت هس قوءافأاب *«بحاف# هعاطلا عولطو ةجحرلا لو زنا ىأ م ءاسمأ اباوأوب هعاسلاّك لت

 ىل-<ىلاوأ هلومق نع. ىوذهللاىلاىأ *« حلادل-عاه ةىل عفر ىأ م ددو هلوأ م ع * ياعسل ناوي

 باكل ذهريغفاضرأ هوك ىوروبي رغ 0 ف م اع نههتداحا

 أرقعةعاسلاكلت :هنلا عسالائث *نمامو ر كسلا ف نهلثع ىسحتلاو زلا دعب :ورهظلا لبق ىرأ هلففلو
 لاق ثيحرح نبادعبأو نو رغاصنوءضاخىأ نورحادم_دو هللادعم لثاىشل !اونيعل انعدهلالظ فس

 دعبو , ليللا فاصتنال لد اقمهفاصتنازالسءكلالاوزو اهنا فاصتنا هبيسلةتسمدرو عيبرالاهذدو

 ة-جروبرفتقوامهنم لك ذالاةنالاو ةكرشلا ن ءمزنملا ىهلالا لوزنل اريظنوهفءامسلا ب اونأ تفي اهاوز

 ناتدثدقو دءةمحرهظلاهن_سريغ هتس ىلع هموادملا دوهملعهللا ل صنم فرسبالذا قذيأله دعب و ها

 ن_سلانمال لآوزلا ةذ_ستال_صءاهقفلا ن مدحأ دعب ملا ذ- طوهمزالل اوه. .طاوااىهعشن دملاق نامدالا

 !/ةيادازدازنك ةكمأو د رلاتايرأن ماهدارأن [هدامعأ !ىهدابزلا نم ع هر منةيصسملان ثالو دك

 مد دما ىلعنب رعانث دال ماالاوةمعملاءاحلا حتفب # فا نب : او ذة هنأذ سدح

 هلءهملادف فاكرسك,«مادكن بل حتففنو كسقرسكب هي رعسم نعل هحوتفملاددب دشتو فاق حتفو

 ل .ةىل_صدناكهنا هدو هللا مرك ىلع ءولي نوك ف ةمدقم حام #«ةريض نبمداعن ع قدا ىلأ نع#

 «لاوزلادنعإل ةالصلا كلت ىأ«اهياصر ناك ملسو هيلعهتلاىلص ىنل نأ 9 ىلع ىأ هي رك ذواعب ,دارهطظا

 ىا

 ىلء نع ةرهض نب مصاعن ع دعما أ نعمادكن ب رعسم نع) ةعابجلا هل ج رخدتماش !!نمسا دب هت لصالاى طدس اوىرمصب مدقَتْلا نم

 | للتسمم وعد رالاه اهو قدس اكهرقعىأ(لاو لا دنعابباسو ناكل وعيلعمتلا لسى !انارك ذواع رار هافلا ل.قىلسد ناكهنأ

3 



 ةسداسلا نمفركل اىضلادش ارز اةدحرة مخ نوني جاتفك ( بامغم نيل ءوعسافك (مهتسنع لددعت م ميدارب اوةد..هونأ( مب ءأرا ١

 فاشن ) ءزةنءوأ) هحام نباوىفاسنااودوادوب رك جرح ممض# ةيناثلان مقود (ىضلا)ر مكب ةئانموءارو فاق( ,ع

 نمىل ارواب هبا و رااهدهى عن مةرأد :ىنالط لالا ةتسلاهل جرخ هيف اتم ىل املا أرح نيدب وسن اودوةحردكةلءهموىاز و

 هناللمأت هيفودنسلا اذه قروكذاا يش ءردىنآلادانمالا قروكذ ملا ةب واعموبأ مهن« 0 كثريغن ههعْرق نعش واعمىبأ د رط
 ةمحت“ءاذع مزاح نبدجتوه هبواعموتأ نوكينا له مثور افرك وحن مرخ [ىفهلوقو هب دانسألا فا اداربال سلف كل ذك تكول

 بوبأ ىنأن ع عثرت 3 ء) مزحلا ىلع نا هرانو ددرتا | ىلع يشه نعةران» هاو رعي:منبانافاواادا ارمنال < :وىوعلانامسشوأ
 :)|ناىراسنالا سل سس ا ا ا ما ص ا اا يح اع حم حا عمال هج جدتسم مماحاعتج : اجد حدهم دام حمل
 مزال ىأ (ن 0 5 0 وهو ةم 8م داضر «ىضاارد ةلهوه نيمفةصرةفمخلا ةءارنو دوفاق مث - و _بوةيلع هلل « عارت َن ءرو هدحوم أه دعي فى اف مخ نون ذو بف م ةريبكت « باد م *نب ممسنعإل ىذغاا ىأ « مداربا

 7 (سمل الاوز دنع 2 اةدتالم لانا ىراسالابو وأى أن ءو كدريغنم عثرقلا نعهعز د عر : واعمىنأ قدرط 3 تامكرعس رأ)موادن و فاسو رلاهذهف عقوا ذكه هللا هج روع * كريم لاق # عرق نغ 0 هلمومنيءو ىاز و فاق 2

 خارتالب اهطاو :بقع ا وم ا ا امكرعد را زالة سوانا لا م( نمدي ناك ملسو
 لم ىلع 1 لاق 0 ةالصوال_كلادملد ىمعتت اذلوا هاو ز دنع هنأ اك خارءالءاطاو ز دعم واغاوزدا عدن اك ولو دوست نادي 1 اهلاو زدعب هلوق نعل دعاسءاوءارةسالاةلاحال_سل انعىسمللهعرقو دعو

 دار اذ رحتعل هالض نباثيدح 0 مسامهانرر قاف هانر زحام ىلع لدم وهل ىف ررةمودامىلءلءدفتااراة لاو ضئارفلا نم دعب ى>ءاوتسالا ءادأ 00 'ٍ أى اهلي مك سهل ةيلمقلانإ_كلانأ ىلاءاعاهيذو رواظل اد: اهمدارملا
 1 لاا كعب ىل صد َّن بهاد ناك بو هما ع هللأ ىل_دهن وهو اي وت و ُتن >> نمهدو رازما|ثيدح اذكودئاسلا
 ٠ ||رظدو ءام-لا ب اوبأاهبذ مُعَت لافتة عاسلا» اهدالصلا_ مست كارأ هللا لو رايد ثئاعتلاقؤرا 8

 تلقذإ ها مالسلا ماع ىسعو ى ءومو مهل ارباوح جونو مدآ امل ءافذ ا ناكة الص ىهوةجرلار هلل اهلا
 تاع ءكرلا ع :رالاد له نمرُمكست هش ىو 4« تا اعكرلا عب رالاهذه الب ظ اوت ىأ د نمد ناهثلالوسزاب

 همن قوعأ اي الفسعشلا لا ارادوا « خفتءا وسلا باوبأ نالاةفس.ءثأ!لاوزدنع 9

 ةالصىأ #« رهظلاىل_هت ى-# ى ا:تالىأ ملا دامل اح ذو ىو الاه. ةوفل امذن *« حرت إبالو

 باوبأ حتفنال بوس | ىلع تل تدعافلاب يكبح انا هلعاف ماقم مئاقرولغلاناىل لوهان يس

 رك ذنىتلاةالصلا هذ

 رهظلا هبتار ىه لهو
 وعل ةعيفص رمال

 أ
 ا 0 ا لطد ىا هم ذزوو هلوأ حت ةياك دع ىدنا# ىنءاودوأ ىتءلافامفلوعاادرعص بح لب سءاسلا

 أ د 23 3 دو ع !!لاك لعلها لعبت ام ىلعة داب ز لذاو دا نهري لعىأ يي ريخةعاس كلت ىلإ« عقربو

 0 7 هرك ذاك دا عوضو مريخ ءالصل انا ىلع ليل د همف هل .قحراشا اهءترح نبالاقةينايرلاةيانعلا ىلا :بغرلاةباهتو

 (نم لإ ايلا تاقارو. منادحاو لب ريخأ ىتءأ رسلان هاريخنان هةلفغوهو ها رخأ ثيدحىف لبو هيلعهتلا لص

 سئ (ت ايكمرلا 4 منلاقإ# نآر ل نماهردقوأ ةروس مذ ن اذ .هدموهأك انوحوةحافلاد. .ءناكأ « ةءارقنواكى أ

 رالاء د٠ 2-12 ىذلامالسلان مز اريدحأو الصاان نءجورعللىأ *«لصاف ملت نيعف_ثل ا نمن مباعف َّءأ *« نما لد

 (سمتلا او :ء) فلاهخناو< ةالثل ا انَمْعأ همل !بهذام ىل ءراهن !!فلضنأ عب رالانا ىلع لدي اددو ياللا » دمُيتلا ىف
 7 - ها

 لهاونا مالعتسادصتلا عراف ياتو لاو لاه ل عمضاو لو ءلدالهلوق ىف ف الاقدايداصع هامألا

 9 1 هدعب و ةدحاو هعل دن رواظا اولاو راد مسمع وكظزاو 1 ليادهءفلاقثرحرخح نءادعنأو اعاججا ل مفلاز اوح
 لوي هلع ضرف ه ا 0 711
 ١ 4 ) اق) هينس عانتمأ هم هن لكش الولاق كوالا فالخ ىل ءالادلاالب ملول عملا ىل_صهباوح خيرمصتل ىنذمال

 هراعع هلا 5 8
 ف 1 )رو فالدلأ مذدراولا ىلعأ ع ةرمددقا و صد ؛ارغلاتم_ثأامفةعاملا تلا كل نال ةيلش عوارتلا نم عب رأ

 . -_ ل |1010 1 1010202ز2ز2ز2زةز>ة >02[7ز2ز2 2 2 ا كب

 اك عوضومريخ الفلا نا ىلع ليل دهرؤ هل ءاقماعم ماق (رهظلا ىل هد ى-) قاغت ىألوو لا هع يصب( ترتالف سءثأ | لاو ز دنع حتفت

 دار دقو لاذ [1ا نا اه الاادعصت نال ء.قدءصد» لمءلان :اهرهاط( ريخ ةعاس !!كلتىفىدءصدناب حاف ) رخ آرب_ ىف هنحرص

 00 تا ا -وىنالت وبأوأ لد اعلا(تلق) هنهللا لع قاءتدوعصلاب

 تلقرمن لاق ) هماغع دأب اءالذادمحربعلا اوسل|لاح هم ملاياسملاع ع نك.ملبوأ اأن اىلعل+لاوةءإر ةنوديبنوك» ل لفنلافالاوةافلارمغ

 راهنلاو لمللاةالص دري غودو واد ىبأر يدل اراهنوال.ا ىنثم ىتثم لضفالا نكمل امررأراجنا الص ل ءحزاوج ىلع لد(ال لاق لصاخ ميل سأل نوف له
 ءانعم قامو ثن دحلااذ_هولدللاتودرا منا قهامحاص هقداو واقلطماعب رأ ًااديرأ لضفال !ةفينحونأ لاقو ثالثلا ةممئالا لاق هنو ىنثم ين" م



 * ثوك, ناك امهنأ هءنوةهدعأ!لوصالا فلام ُثننأدلاءاتن حراشلوق 594 ةدش ل-رلان الاسم ى يب "ردن هىأءاه ٌحرسكف فتش
 اذاف ىصضلا تقواراومالا هرف_س نم مدقنالن اكوارضاحنوك,دقوارفاسمنوكب ناكرق هنأوأ اردانالا ىصخأ اةالهتقو و ةشئاع دنع
 ترغغى مذا |ةالصىلع اهنا م نعود كاربت اهل دب زم ىلع لدن هريش كرادخأىب مذأ| !اةالصنأش فو ىرخأ اكرتن 0 اهلعفت لد رضحلاىف مواد.ال ىءمأو هرفس نمعى هنأ الا مضلاو الص ىلع هتموأدل ىف الاط وقنا ىلءنيتءكر ل هفدحا كاب أ ديورقس نممدق
 ةئامالثلاناسنالا لصافم ىلع مست ىتلاهتدصل انعىز < اهنااهدئاوف نواف ةعاملا ٠ ىلءوأ اهالعأ ىلعو أ تهكر اد دعىلاع وأ ءلاوةياورلا ىلعوأ ةمو اد ملا ىلع لو © وأ فعضمام افا ذب حب رمصتلا نم فاس 00 ,ءعبج نع ددوامو رص ادبز لثم تناك او بوفذ
 000 تت ا تت ستحل امال هفمنيتسسلاو
 ىنءااقنز ملل دب نعذم :همرعم نعحشلا ضعي فو نطولاو لدالا ن عدم ..ءلامزل: س هنالثا]ذيرقسلا ى وأ 1 ا

 هيف سا > نيتك كرهيذ ىلصن همودقلَوأ دعسملاب أري مدقاذاف ىصذعلا نهاراجمالاهرفس نم م مدبالثاك نو 1 أالو كاذل هيلع لص هنأ كلامنببعكنعدرو ها دبلاعوجرلاجاتحالا# هيلع مالكلا ىقسدقو رفسلانم ءىحلا | اسكرتب ريثكراصف ىع لادص ىصضأل )و ءيلعهتلا ىلص هنال_صديقت هيف لوءلاووةلوالاوه : حلا لرصالا ف ىلا نابدو درذ || اهعطق نمناما وعل نيد ثينأتلاءا ةبيضم هلوق ناحراشلو آرةأمأو رف_-نمةسأ فود يغنامزوه يغلا» نع عجربألا زهتتادنأة ارملا نحال
 ىو راقد رفسن م4 .و 'ةدنعالا وعملا ف ىصخال هتالص ىلع لو امةنذاهشثاعىئيدح نيب عملا ف ءوالاف || سماخللا تيد لا#
 ةدنيف دصمأ ار اهيفن ديةما .معناخمشلاو او رام ىلع طق ىصضا وده كى صام سو هءلعدتلا ىلص هنأ ن ماع || ديعسس ىلأ ثنذح
 رداشملا ارداظلاوهام ىلعرقاس الد_.ةءنا يش لد اًةاطمدعتلا قى مذلاةال_صةرنسلة سفاشأ الالدتسا نس دايزانث) ىردخلا
 اورمؤة لوى مضأ اةالصر ترمأ ىب ؟امةرادلاو و رانا 3 ةذيح تقلا ثد دحاضب أهعالب ورذ>-ىفهمودقو ىلالكلا (ةييبر نيد رفس نمءث يي تقوالا تاقوالا نم تقو ف ىصضلا: الص لعموادب نكي م سو هيل عدلا ىل ص هنأ ى :ىلاوأ |[ انث ىداد ءءلانوبأ
 |هوجولا نم معصفالاو عا ناثةمعفاروالوأ ةلههملالادلاب دك ىذا دغم ىلا بوبأ ني دايز: 2 1 هتثوو رعوأ فيك
 ا مف نعةعم رند انت د9 هريغو سوماقلا فام ىلعز :ز وكلا «بفةل هد للا ةعب رالا || كاقو عجو دوادوأ
 اهنأهرهاطو هنأ اوةمامانأ ىأ ىهذدلا ىل صر لسو هيباعهتلا ىلص يب: !اناك لات ئر دلتا دهس بأ نع 00 ثيدحلالاص متاحوبأ

 ىت> »هلو 17 السن ى السن ناكل غار سلا تقول ناه دينقت كيو رخال اص صوم تشن هل 2 ةعباسلا نم
 ياهعدب 7 ةيظاوملاهةهدعباديأا عكرتيال ىأ «اهعدمالال_ضعملانضءب كوة ااا فا 4« لوةذ ليضفلان ع) ةتسلا
 روطالاو اطودا حان التخالؤ أ اوذكسل دب اهتالصىلا دوددال ىأ حامياسيال لوقن ىتحإلا :امحأ اكرم أ راعالا (قوزرم نبا

 اننا ملال س5 اوننمذا ءامءاهتنسديك أتوأاهب وج وتل الدوأ اهت.ن .طرق مدون: ثخاطرتي ناك هنأ ىشاقرلا ةلدؤق همدكع
 ىر<و لاقو ل٠ هرج أك الصةمنيتسوة امال ا ١ثا تالا لدا ذم ىلد ميصت ىج < تم نءْئْرَم نجرلاد.عونأ وك 1
 نأ بو هءلعهللا ىلصةللا لوس :رايرعأ هذعدتلا درر ماع نهم ءععْنع مكاطاىوروىب مذ اًتعكرئالذن 8 ليقود او ريغهقثو

 ىلص ْنمناماو لاند رهتشا هنأ قارعلا نب لا ظفاحلا ىددقوح مشنملأوى مهاعلاو لءالاو سا اناث أر قد ةعب رالاو لدمهلجرخ نااءيرأ اهالصاذابسنالاو سعثأاك هر هاظامميسانمو ىع مضلاو اهادعت دو سهلا واهو سل ىب مذا لصنا ةغباسلا نم ند عتاب
 هاعلأ ام هنأ رهاظلا لب ل صأهولاقا1 سداوشلل 3 1 . مهن هريثكواطق ىجاعناؤ ءطذ ىف دم وهفتذك (ةيطعنع)
 لولا ادهررتشا ادكو تاق ةقدصلا كلت ن ء اهئازحااىسالر يثكل اريخللا مه# هرقل سمانا لف نا كلا هلجرح همت هلفزاملا
 ةأرماو ءءء !|ىلصتاٌئان !ةواهلصأ نماهنك رفا ومطغا مسافنلاو ضيحلاةلاحا كرتْنانهوتفءاشتل نم 1 0
 انأنأ) هانةدح هن ىقوريخصتلاب بناه * نو 56 م قد 2 :منب د أ[. 0 ةءاطقنلا ل 5ىرددل لموس

 | نعال ىرزمل اهرك دام ىلع ىضا !بتعم نب أو هو ريغدتلاب 4 .-ىرخأ قوانرمشأ ةضن *0قو | أ ١ مش 56 9 0 7 4 3 ُ هيلع هللا ىل هللا لوسر
 101 ا لا الا ا دال حوال الاكل 1 تي ير ر7ر7ر77777اا77792707772777جطح ىدى د اىلسن سو

 ) دارنا بظاوولا ممو>و سان ادعت نا فوخانام امحأ اهلعفي وان 0 ع را واوعدي اللون

 هيلع موادامهننا ىلا لاعالا ب>أر بد: لوالار اقل تار ىايكرتو تقواف اهلدتوأ لضفأ | اال 2 ةيظاو 0 لدوةعر ز وبأ لاق اه اع

 هدام يلا انوع مدقن ا ملصم تضراء اذا همؤو أهم و>وداقتعان مافوخأن ان( .-هتمايهتفارؤ مالسا اهيلعدتت 55 ناب ثيدحلاىفوةميرعثاارارةتساله دهب اذه نمأ دقو مهملع ضرغ7ناةفاذشان ايحأ لسو هيلعهتلا ىلص ىئاعصملاهكرتا. نزح

 ملفرصعلا» هال_صاعت لل الزمن مث هالص ص اذان اكهنأ لسمثي د ضر و ءدق شي دحلا اذدو 2 مدرع 2 ضرغلا مكرت نماهاش خي ىتلاةدسفملامظءا اهضارتدا فوخةيظاوملا كرت سانل |ىلءاهضارتفافوتهضراءام نكمل انايحأ اهلعفي و ىصضلا

 نعةديمعوب انأ مشهنع عينمنبدجأ |: :)بوبأ ىلأث يد- سد :اسل|ثيد1لا + هصئاصدلل نمادهو قم. لالا كرت



 ةالص فشخ بدن هنمدخأ دقو 08 هذوصعمأ هعوكرمأ لو طأ ارمذ هماقأى ردأال م بأ هنأو ر ُّ داز(اهنمنف اطال هى مهن رام) ١
 ا ااا 3 3 -

 دقو ف لالا مخ ءاوضر و ةبنلا ىءاب ىدحامنماوف ذو بسنلا ف نوريخب ممالهأو اوه مابنئووفةيئاممث
 ئناهمأنعس ركدازوىلامركلا اةمالعلا هق-_ةداذك افمفاحم عتفي وأنوناارسك ىفاكي وءانلا هيه زم
 نالاةذ هنأرعا هتل أف نتعكر ىعذا | ىل_صهنا ىف وأ ىأنبإث ب دح نم ىنارمطلا فو نتمكر لك ندرس
 نيتءكرمل و هل هللا ىلد هتالص نم ىأر هنا ىلع لو#تودو نيتءكرحتفلا مون ىلصل و هيلعهللا ىلص ىلا

 هنوك ل اريملاقو ىنالقعلا اغفاملا» دافأ اذك ةلوصفم|هالصهناىوقياذهو ناغلاهمقتأر عيزاهمأ ناو

 قانئيفالاو رهاطظا اود ىن القسلاملاكت لق « لمان نيةريخالانيتءكر لا ىأر هنأ لاة>الرهاظب سلاب وقم

 ىصخأ هه حتفا |موب ىلص سو هيلع هللا ىلد هنا! هضعدوادوبأىو ردقورب دن نيةءكر لكن ممل فاهعتياو ر

 ردح نبا لاق ىهذحأ | ةرهس تاعكر ىناسُك ىلص متةراهطلا باك ىف ل_ساونيتءكر لكند لس تاعكر ىناُع

 ىعذل |ةزس -وهءاعدللاىلهدصق رهاب سلا وثب د-ناف هريغو ضايع لوةلط.» نيثي دحلان ب لوم و

رتقا هيلع لدا ىهذل |: ه-ىلص هنا ىوارلا «ءاور ن«مزل,ال هنالهعمت نهو ضا,علوةباوصاا ليتات«
 نا

 هالص لءفت ال لاق نم اىةامأو اضنأ هلو عق دن هن وىعذأ انو م د ملسو هما عدلا ىل د هنا ىصضأ ا|تتقو

 هأ ثثيداحالا نمرمام هلط يق حتفا لأ نم حتتفا اموي 'هالصاغا سو لع هننأ ىلص هنال بيسلالا ىصخل |

 محاهئاشنالا..نوكين انك نكل ه الصا اها ءس سدل تفل نأ ىل ل ددام ثيداحالا ف سرا هناهناسو
 هللا ىلص هل تااقاهناربا | دع نب ا هاو راملا هل اضف نمدرم لك ىف بسلا جامة-ارمغ نما ادأ ىلع ة«ظاوملا
 تومأ ىتح نوعدأ الث الثب ىلا ىناصوأ ةرب ره فأن عمد او ىمضأ |ةالص لاق ةالصل اه دام ملسو هءلع

 الدب مضت برم افةال هل |ىلع لءالاب ثيل سر درا: فب زاكدنا نعى ور هنن بار اامأو تلا ن مهرك ذو
 لب هنةصاخرم غةيصولاه ذه نا هدرب ه دعب لاك ع فرتو ىلعالا ءاني الن اةبادعأا قب نودورمأ | ذطو ل دللا مات نع
 هيلع هللا لص ىنل | ىأ ه:.أر امل لعأ ىلاعتو هناكس هللاو رذ ىلأ نع كاسنل اوءادردلا ىفأ نعل ماهاور

 اهال_صوتااةال_سلا كلت نمىأ « مهى خأ »ادب ىأ «طقرإ ةلفانالو هضن رف ىأ الص ىلصإل لو
 ناك ءانتءالانابراعش هيفوءا:ة: الا ىلعبصن «دوكدلاو عوكرلا مي ناكهناريغ وهيل عهللا ىلد

 لو ده_كتااوةءارقلاومايتلا نم زاكرالارئاس ففخ لو هراع هللا ىل_صهنالدودهلاو عوكر راف ةئءنأمطلا
 لص لوص-قف.فذلار وصتنالهناهفو ىيطاادرك ذاذك دول او ع وكرلا ىفةئينأ ءطل | نمفذخم
 هناوهوهرخ آى هتبأراما هوة نمأ شن مدون عفدلءانثتسالانا عصا اةالصا|لاوحأ ةرقب فالكامهتنينأهط
 قفيفعلا بدن هنمل_تالم اهمفل_هاستا عقباماريثكه نال اءرب ص صخع افدوصداار عوكرلا متل
 ىلص هنأ لسز هملعهتلا لص هنغتباثلا لب رعفل ا :: فالذي: اذ ىلع ةمظاوملا هم لد لهنال صامل الص
 لدتساو 'لريم لاق هنو: ةرثكا عقلا امو غرفتا اد صقهنأ لاةحال مهلا موي ىذا اوا مف لوطف ىصذعلا
 ثاذىلءةلالدءناهمأ ثيدح ىف سلاولاة مهن! ماوقأ ن ءضامع ىك-و ىدضا|ةنستامث ىلع سي دولا اد وب

 لعشا عءاضقتناك اهنا ل. قوٌكاذل ه-وتف هناحوتف ضءبىفدياولا نب دلاخ ىلسدقو حرفا اةالص ىداستاواولاق
 نيلذاَمل !نم بتكر ل نيتءكر ىعذضل | ىلصن هاعوفرم سنا ث د> ىفءاح نكمل اس يف هن رح نم ةلمالا كلتهنع

 نبدياعلا نمبتك ايناس ىل هنمومويلاّت اذ ىفك أتسىلص نمو نيتن اقل ن هبتكت اعكر عد رأ ىلص نمو
 ىو ءاذردلا ىلأ تر دس نمدهاشهل نكن فهضهدان سا ىفوةنملا ىفاةري هل هللا ىتب ةدكرةرمش ع ىتثُث ىلص نمو
 لئاضفف هب لمءيىفرعضا!ثيدحلا ناعم ضءبهضءءىوقت,نكل تلق اضرأ فعضهدانسا ىف نكءارذ
 ةضو رلافىووذل لاقاذلو ءناهمأ ثيدح ب اما !فدر وئثحمأ هنادجأ نعىذهرخا لةنوافافتالاسعالا
 ىلا هيعفاشلا نم ىنادو رلاو ىلا محدن وى رياعلارغم-وبأ مهن :موق ب هذرةرشعاةنثاه رثك اونا اهلضفأ
 تشام لاق ىلا ىلصأ كدي زب نيدوسالا ل- رلأ د لاق جداا ميداربا قد رطره ىو رفاهرثك ال دال هنأ
 ىلأن باانثد 9 هلباءا شام دي زب و اعب رأ ىل هد ناك مل و هيل عهثلا ىله هنا ةشئاع ثيدح نم مدقتام هديؤيو

 هللا ىل_صىبنلا ناك أةشئاما تلقلاق ىرةشنيهللاد.عن ءنسملانب سمك انثدح م يكوانثدحرمج

 نابضرت_عاف ىصضا|

 بظاوهنادشنال ريدللا

 هفال اهخكلذ لع
 تنثلبرعأاةنسف
 ىصخلا الص لواط هنا
 هنن-ثىلأ نبا هاوزاك
 حتفلاموو ففخ اغاو

 بسن( هنأ ريغ) هتامهم
 ةادمعل ءانثتسالا ىلع

 اهوقنمأكن مدون عذدل

 طقدالص ىل_ص هتبأرام

 ل هناودو اهنمفخأ

 1 دودهدلاو عوكرلا

 عوكرلا ٌميناك )
 امهففخال ىنءب ( دوعحلاو
 ناكرالارئاس تب وهذالاو

 اكهبؤو فيفعلا عم

 العا ىلا لع
 ةنينأ هطلانأ ثءانتعالاب

 دونلاو عوك رلاف
 _ ا مو
 فذخ لو ناكرالا
 هنو امن ةننأمطلا
 لوو فعَصم فرد
 نالامه_مخحراش

 ا ام اربثك
 قى حدقنالو لداستلا

 ثيدحلاب لالد:.ءالا

 ىحضأ اةالص بدن ىلع

 هد هنوك لامحأ

 نالمتذالركش ةالص
 هاورفامهعفداذ_ه

 م امءدوادىأ
 تنام ىذا ةعسم

 ثتبىدملا «تاعكر

 هشئاع ُتَيدح عدارلا

 انث ر_عىلأ نءا انث)

 0 انت عم
 نب هللادمعنع نسما

 هشئاعل تلقلا# قُم
 - د1 ا اسس سس اس سس رس ا سس رس ا سام

 (هبيضمن مز ىضنغلاتةو(ءىجيناالاالت لاق ىصذلاىلصد لسو هيلعهللاىنصدتلالوبرناكأ ( ىف ليات - 1؟ )
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 07 ا ىبات فوكلاى ندم اىراسنالا ) ىلياى أن بن راادسدع نعةرم نب ورم نعةمعش انت رقد نب دج اذث ىثاار دج انث)

 ١ ىأرهنا دحأ ىنربخ | ام لاق ) رباك الا هيلع ىنثأو هقمثو ىلعاوةفتاهعا+لاهل ج رخنين اون اسم ةزس تامريمأ هن' اكهنوماظعن هءاعتأ ناك

 - ناىنرب ملنو رفاوتم مهو سانلاثكردأ بيس أنبا دناو رفوسلاط يأت ند ( عناهمأالا ىصضلا ىلصي لبوميلعهنلا ىلصىننلا
 - هضراسالا تفلا موناهتب لخد لسو هيلع هللا ىلصهتلالوسرن|تثد>اهنان) عزاهمأالا ىعضلا مم ىلدلسو هيلع هللاىفصبنلا
 انينا قاسلا كورت

 ةمطافو لستغن هتدحوف
 تايسف بود ةرااكتلا

 تلقنم لاّقذ هلع

 ماق غرفالف عئاهمأ
 تاعكر نامت ىلسصف

 هعقاولا ددعت لام>ال

 هرمواهتس قثاك هر

 هد2© واهتعم -انىق

 قنالهلا يجف ةمطاق

 (لتغاف)اهتس ىف هنوك
 هنا ةيعفاشلا هنماخأ
 ناهكم لخد نمل نس
 هالصل مولكوأ لستغي

 (مجسف) هبايسأت ىصضلا

 (نامث) ىلصىأ
 تبوسنمىنالصالا

 ءْر_لا هنال نملاىلا
 ةيناثةعيسلاريصىللا
 هلوأاور_عفع اهنيوهف
 ةمسنل ا ىفنورب + مهنال
 ىد_حااغم اوفدحو

 اوضوعو ةمسسنلا كب
 فد2 دقو فاالااهنع

 ناك وءاملاهنم

 حتفتوأ تول ةرسكب
 ىنامركلاهرك ذافمفخت

 ةعرج نءاداز( تاعكر)

 ئناهمأ ن عد-ةءاورق

 ني_ةهكر لكن م لف
 صُئاقنا |!نع هب زهتل اةلاصا يبستل اولقأوأ تامكرنام ىل هءاوسةلو صوم الص ىف هبل سن م ىلعدر هءف

 ١ ةعيسلاريص ىنلاءزملاهنال نول اىلابوسنم ل_صالا ف ىناملاو دحاو بوث افلم تاءكر ىنام ىلصف

 ا

 ' 0 ىننلاقنال ةدعبال ول بةاولصب لهنا ئناهمأ ثدح نمل مهاورام هيلع كدي تامتاىلاعفلا
 : | لعاذان اكمناترك ذة_ثئاعنالة نكي لدجو ولو ليادولا هتدثأ نم جاتحي لونانالمدعلا ه:همزانال

 | فو «انأ:ًارفعنبدانثدح ىثملانندجانثدحإلل هيلع بوحولا ىومةمظاوملا مز: سالف هتيثأالع

 ١ ا لالر نب دو اد ل.ةولالد ل-قو راسب همسأ# ىلءا ىأ نب نمحرلا دمع ن عةرم نبورع نعةبعش ل انريخأ هس

 .(|| عقرلاب « عيناه مأال ا ىصضلا ىلصد لو هيلع هللا لص ىنلاىأ اردنا لي ةياوعلا نمىأ يدحأ ىنريخأ ام لاق

 1 مهو سانلا تكردأ لاق ىلا ىأ نبا نءرخ [هح و نم هم.ش ىلأ نسا ةءاور فو كريم لاةدحأ هلوق نم لدي هنا

 نبهللادبع قد رطنم ساو ئناهماالاىصضلا ىلص ملسو«يلع هللا لص تلا نأ دحأ ىنربخم ةثو رفاوتم

 ةحصس عبس |. و هيل ءدتلا ىل_ص ىبنل انا ىنربذي سانا !نما د أن ىلع تصرحو تاس لاق ىعثاشاثرحلا
 || نياوهاذن_هثرملانبتادنعو ثيدحلارك دف ىنتثدحبا |ط ىلأ ت ذب عن اه مأريغد أ نربي ذ صخغأ |

 4 باني ولو هءلعهتلا لص ىبنلادوع ىلع دلو هنوك-ا ةءاوصأ | ىفر وك ذمبلطملادمءنب ترا نب لذوت

 1 نانو رفاوتمس انا اونا معن مز فتل أس هظفاو اذ نع ثرلا نب هللا دمعل ارّرس تقودهتداو رىف هدام

 .[|| هلع قناما هنا همفو# تثدح | منان 9 عيناه مأرب غدحأ ذ ىصضل |ةره- عبس لسو هما عهللا ىلص هنا ىنري*ادحأ
 ةكم حتف موباهتدب لخد لو هيلع تلا ىلص هللا لوسر نال ئناهمأرا.خا ىنكر هنا ىلعهري_غهظفحامىفانمالف

 /' تلاق اهنع نيش |ةراو رفا هرهاظب هنكما ىحت كلذوةءاو رفوىراخأ!ثاذك أ نعداورو *«ي ل_تغاف

 مهلا ثيدحلا بوث هرتست هتنب اهم طافو ل_ستغب هندج وف تفل | ماع لسو هما عهتلا ىلص هللالوسرىلات هذ

 ||| هيفنك- ل_لوهيلعمللا لص ناك اهدحأ ناتسا ناكل اق وأ ىتدد ىف لستغب هت دحوةلاقي وردةيناالا
 || هيلات يه ذىرخأو انسب ذ ناكةرقههقاولادد_هتىلءلم< وأ اهتيكلامرامتعاب ةفاضالاف اهاكسرح آلاو
 || ذاىلعايخأ ىوكشلهلااهءاهذ ناكو هيف هءلاتمهذفهمطاقه دن ءواهتعةرحان فاتس ىفناك هنأ لحو

 ال| لاستغالانأ ىداط ل ارمملاقو عيناه مأ انت درحأ نمانزحأ دق مو هبل هللا ىلص ل اقف 5 :راحا نم لتشنأدارأ

 الأ وهو لسو هيلع هللاىلصىبنلاىلات.هذارما عيناه مأ نع رم ىلأ قد رطنممل .موأطوملا ىف عقوو اهتب ف عقوا
 / دهام ىب رطنمةعزج نب اهاورامهديرتب و« _:مرركت كلذ نانا مهند عمو لست غي هتدجوف ةكمىلعاب

 ]| نوكينا لة< و هنرتسءارهزل ا هطافن | اهنءةرم بأ ةياور ف ناو لست غا اد رجسرذ ابأ نأ همفو عزاه مأ نع

 |[ رتسلاامأو نالوقل اعصيق ل_ىتةن هتدجوف هلا تءاخ ةكع رخ آت دن ىف ىه تناكوذكم ىلعاناوتنب فكرت
 نءولخمال هنك- ىلالةسعلا هلاراشأ ام ىلع هنانث أ قرخ لاو ل.ل اءادتن | ىقهرتس اهدحأ نوكينا ل وتحف
 ١ هادتقا ىصضلاةال_صا موبلوأ ل تغب نا ةكم لد نإ نس هناانتمتأ هنم خر ح نبالاق ءأىلاعتهتلاودعب

 1 م سوه« _,لع هللا ىل_ص هلوقديك انو هلءفر ركن مدع بدن لا ةءنأ ف والان اهيفو ها مسوهيلع هللا ىلصدن

 ||| هالص ىلع عيبستلا قاطر دقو يدستلا ىلعةالصل |لاةشال ضع. ساب لكس | ةرهست باب نم ىلصىأ د« ميسف
 3 جتفلا ماعاهتدب ىف ىبص لو هماع هللا ىلص هنا ماو « تاعكر ىن اع # ىلهفنيعمصلاةناو رنا ىلع عّوطتلا

 مسو هيلع هللا ىلص هلل! تيهذعزاهمأناقاسلاىورو هفرطنيبفااخدقد-او بوث ف تامكرىئاسع

 : ١ ماك هلاس غنم غرف الف ءزاهمأ تاقاده نملاةقتطسف موث هرخست ةمط انو ل_ستغن هن دح وف حتفلا ماع

 نا يل

 ياا“

 1 ةنامع

 ' لقتلآ ضو همسي انئذلل ة يمست هبت مع لفل اةالصانه هندارملاو ديمدلاك ازا ركدلا عاون أن مدريغىلع ىلطد وشنان ادعس هنمو
 - وبأ ى ةممالاةريثالانباهررك ذبح او ريغهنوك ىف لغتلاه.شاف لذن ضرفلا ىف عبستلا نال يدستلا ىنعمف ضرفلا هكراشناو هحسلاب
 كب ردم سف اضر أ ضد رفل ىلع ىاطد دقو ىبلاعلامعتساوهو هعرز



 أ نعىو رادكوك« امن سنأ نعلي وطل ادي نعىداب زلا عسب رلاننإ» هتباد_.عده-ىفوريغصتلاب ||
 ىعضلا سب ناك وعمق لصنلانا9لاقمن ءامم+لكد انسان كاشبأةشئاو ربوع ا

 هن هبفوإ_ودج|اضيأاهنءءاو رةشناع ثيدحنم قبساعنا لعام تاقوالا ضءب ف ىأ (تاعكرتس

 ةعدبابناهوق نمامهنع هللا ىذر رعنبا نع ممامامأوءاملعلار وهج هيلعاموهو ى مضل |ةالص بانه“

 اهم 7 |[بحأ اش سانلاثدحامواهه د دحأ مو نعشا ىضرنامءلتقدقل هارت نمو ةهذنلا كمل '

 ى_عبأ اوف فاح عمبتلانايوأ اي !عموأدب ل )سو هيلعهتلا ىلص نا دارأ هناي وثيداحالا .ءامنمل هنابكلو و3

 ىانلاىلعتيفخ عودأب زر هذ :يضخل تاسثالانالاهت .عورشممد- ع ىلع ل ديال ه٠ هننالصاخلاو هعاملاوه ا

 لاقر ,هعقّتلو ال لاف ىعضلا ىلصتأر عنب التلقىراخض/اربخه ديون و هتب و رىفن دارأوأ ىنذلا ىلعمدسق عم ١

 ايرتخ 0 ركل ا طكو هو هنطأ ال ىأ هلاخاال لاقال لاق ملسو هماع هللا ىلص خلاف تاقال لاقركم وباف تلقال
 كي ]0 نعاهاوردقو فيك ةرتاوتم وكت نا داكن اهثيداحأ نالاهلصأ ىفاديربال هنا صاحلاو

 هند [ك اماصت ناك روميلعهتلا ىصىننلانااودو ثمهاك افتر شع همن ةباصملاراحأ نم لو هيلع
 01 لا تر رب مخ هرم يا يم هوهريغو ل املا
 نوك_تن كاذب ث يد دعما ىف لعفت نا اخ مفةنسلاو رع نب الوقامأو رئاوتلا راد تخلد اهنا ىريطلارب رح

 ةروم.ملا ثيداحالا ىف درب هنالع وفد ةيعكلا فولو تيبلاب لءفتنا لفاو :لافلهفالاتثأن م

 ناكتةيإلو روهسملا ف لضفأا موكدم ةدالنيةموأ ةرمد مسأ| ىف هنود .ثرب دقت ىلعو دهس | ىف اما صد ناكها

 نأ تب , داحالا ع 2 نمذخؤ مهو كلا الا هت نفع رماةالصةالصلا لضفأ يدعأاث. دغللا ضراعم وكلا

 1 :سملا هل مذ [كب اس. ءلا ىف ئثعا دأوهلد ىدعنباهاو رامىلءملو هيلعهتلا لد ىبنلا لءفاكت اةمكراهلفأ

 ىارضت هللا نب ةعكر ةرشع ىا ىلا ىل_صنمريانو مدقت امل ةعكر ةرمشعاتن# ؛اهرثك أودجأ مامالا نع

 هلنالرانهسفو فرعض هعو# ىف ىو وذلا لافو نسحلاوه معأ|ىفانالو هوس رغوده فخصملا لاق هذملا

 دقوهتءطا اومرادقمرثك أ هنالع برأ هنارهاظلار ناماهلضفأ ل مقو نسحلا ه-ردىللا هسيقرتو هن وةتاقرط

 لاقرعأ كاتو , هناك هلزأو ريد كمال هلا ىلع عانت |لضفدي زمنم«بلعل تاس ليلقلالهعلا لعد

 هللال و سر تن :ًأرامتل اقاهنا نيصمصلا نفباملاُتب د>ف ل اةئام ىصضلاةالص ىف ةشئاعن نعءءاحدقو كريم

 ناالااميلصرال لسو هيلع هللا ىلص ىنل ان ااهمعاسي رقفأسو اهضسالىاو ىعطأ | ةوهس يس مل ع و هيلع هللا ىلص
 اه . ور ىاثلافواقلطمتاىثالا ب ابلاث ردح نم ىنعأ لوالا ىفاضدأ -_سهدح رخأ هديعم نه عى 2

 ربل ادبعنبابهذذ كاذ فءامعلا ىلتخادقو هبيغم نم* ىحم ابغي ىلا دبقةثلاثلا فو اتلطمكْر 6

 ىورنممدقيف عوقولا مدع مزات_ستالكلذلاهتي ورمدعنااولاقو نادمشلا هيلع قفتاام عج ربا ةعاج 3

 هنأ :ًاراماهو ةبدارملاناىدنع ىويبلالاقاهثيداحأ نيد عملا كا نورخ آب هذو تاثالاةباوصلا نمنع

 لمعلا عدل ناكمنا و رخآلا تن دملا ىناطوق فولاق اهيلع موادأ ىأ ايصال ىاو اردو اهيلع مادام ىأادصس
 عج هناىربطلا بحمل كو كلذنلا ةراشا مسيلع ضرغمف سانلا هل .عدناةمشخ هل ءعبنأس حي وهو

 ني>رملاب كل ااذهق نيروك د ملا ىنعب امعق. اع سد 0

 هتالص ىلع لو 2 هذاعمُثد دحو روسأ | ىفاهاما هتالص ىلع لو# قّمَعُش نيهتلا دعي دح ناب اضدأ

 مدقملا نيصمصلا ىف جر لا ىصضلا هس عسهتي ارامي دح هن ٌتلاثلااهثي دح هيلعركمي لملف

 اضدأ عملا لدقو نايحنءامالكن مروك د ملاعجلادخأو ةصوص ةفص نمل ناب هنع باي ور 5

 ىلص ههاو روص < تقوفرو هك ددءبهصوصخخ همه نم منيح دو هعملا ىت ملا ةزلصتفننوكت نالم<

 هللاءاشامديزب واعب رأىل_ه.تلاقكرتفبال صوص#ددعدالو ةس نم مدقاذااهياصد ناك اسغا ل بوهيلعهتلا

 ةشئاعثتداحأ نا لعا مات ف عضهيفدانساب ىورأك ه رةرشع ىتنثأ ىلعدي زبال نكلو رصح ريغ نم ىأ

 ءازعلا ٠ نم هعاج كلذ لاه دعو و« .لعهتلا ىلص هلع ةمحاو تناكى عضل اةالصن ا ىو رام فءعض ىلع لدن

 دعنا لع ب طاو لوهيلعمتلا لص هناىواحلاق ىدر واملالوقو 3 تربخ ف كلذ تدق الوهصئاصخنم

 (ىدابزلا عرلانبا
 د_#دلاو ىرصنلا

 ةاثلاز ملودقم
 لتوطلا ديجنع)

 نا كلامنسنأ نع
 ملسو هيلعدتنا ىلص ىنلا

 تس ىعضلا ىلص ناك

 ىوراذ_ هو تا هكر

 ىلعُس د_-نماضدأ

 لاق ةكئاعو راحو
 نكاإ ىنالطسقاا
 امهنم لك دانساول ال
 2< لاقمنم

 ئئاهمأثندحشناثلا



 - هللاوصشالومرناك | ةشئاعل تلقتلاق)ةتسلااهلجرخة ثلاثا نمَُمْدَدب رصبلاءامهصلا مة يودعل هللا دبع تن ( ةذاعم تم+«لاق)
 ١ هنورثك اهتعاضدأ اذكههاور( منتلاق) ىلاغل ارارقسالا عراضا ايدارملاف امل اعاهتالص ىلع مودي ىأ ( ضل ا ىله» ملسوهيلع

 8 1ااوأر مهنا ب هصاارباك أن مريع ة مست دهشو حاصلا باككأ نم هريغو

 ءايدنالااةالصت ناكوهو ىفر علا نتا لاق صاو.لاالا اهيلع صوندالو هللا باك ىنلاهتاربدان عة ىأن باف: هم فو رباوتلا هح تغلب
 تدثملاو هلع س سحب ود 1 0000001 م ياللا ازور كل دصالا 011 راو للالبوم رطل رار ورا كك حا . . ١ اغاف اهافن نموتاموعنءوأ ةصوصةنسنمةذوخأماهتافاوفلتخا | .تاواوبامصسا ىلع مح عاجألا عقودقو طصملالدق

 نهوفانا | ىلع مدعم

 م نمىلع ه2 ظفح
 هو رر نازك اذ

 كال د ا نول

 نالد_ءرزوأ ىققحما
 نيعوعلا ىف قتلا نك

 ةءاورواضدأة ثئاعزع
 َّق رطتنال ظافح مالعا

 م-ملال اهلنا لامحا

 ناب قمملا عج -ةو

 هك ارام هع لوق

 اهيلع مواد ىأ اهك#

 نيثندملادحأ نانو هريغو

 اهانا هتالص ىلعلو#
 ىنرخآلاو د لا ف
 ىاهلعفنسو تينلا

 عيبرأ) هيفريم دوعسما
 موادب ىأ ( تاعكر

 تاعكر عيد رأ ىلع

 ىأ (هتلاءاشامد زيو)
 نكجاورص> الد

 ىلا تتيثىتلا ةدايزلا
 ري_غنم هرشعى دنت

 اتسزوك_:دقوهز وا

 نا فرع هنو هيناعو
 ةرستكع ىلا تن ود

 نالعررالا سضراعد ا

 عب رالافرو_دحنلا
 ني عك( راو اهماود

 ةرعفاشلا دنعةرمثءاتنئاهرثك اوناماواضخأو ناتنث اهلقافالماق ناك امهيءافتك الانال
 هدفنا حلاصل|نمد_متحلاىرب دقو ةرعثكروص فريثكسلا لضفب دق ليلقن لمعلا ناب مهكرمصتل ىلاغلضفأ قو رثكا الك مهوقو
 ١ ىلصنوكمهناف لصفاذااماوةدحاو ةملستب ةرشع ىتنثىلص نمفالار وصتمالا ذه نكسل ىفالطسةل |لاق لاقريثكلا ىلع هلضفي ام ليال ب
 : هنواعمنب ميكح انث ىتثملانبدم ان:) سنأثيدح ىناثلاثندحلا«لاؤسلاب ىاعتاغناك اذاب اولا ىف هدو# ىهو لئاسا| بولطم ىلعةدايز ركذامامهماودىفو ها دازو زضنالابق أ هنال لضنأ هق-ىف هرمث ءىرذث هال فاقا طمالف: نوكيناممأ |ىلعدازامو ىصضأ|
 0 هللاد ع نب دايز انث) ىرصصبلا هت واعم نب يكح نعىدابزلاب زرتحاو لسمهلج رخ ةرشاعل | نمروتسم ىرمصملا ( ىدأن رلا

 1١ هيرز قلل

 / رن 0ك ىحايسر اسر لعق لم

 | مدقتلز وأ ملقهزغلءارلا ضن مرح نباح رشف عقوا ف ةحمصملا سلا عم -ىفامىلعةم_عل١نوكو:أرلا
 أ وبألاقو هنامزلهأبسحأ ىضلادب زب ىلأ نب ديزي ب ةلوةيعللاريمكس ارسكل ابك ثرلا ومالا فو
 || كشرااناموصلابابف ف:صآالاقو هتمحلربكل هببقاوةيعللاريمكلا ةيسرافلابْك ثرلا ىزوملاجرفلا
 فرصتي ةحاسم اب مموملا ل_..قةكعاومدق ناكور وذلا عسي ىذلاوه لف ماسقل اوه ةرمصملا لهأ هغلب
 ||| ريكءلرمشبالوهومانأة ثالثا ماقاف هتي برقع ل دهريغو ىزولانبالاقو مسوملاف مك المأ ىف الملا
 || «نمجورالادساهآر مب راقعلاريشك اناكم لتدهنأ له هناب بمحو اثالثاهتةرعم نوك لكسشتساو هتيم
 مل-هيل مانأ ةثالثدعبالا اهيهربذ يلو تلد نيحاهآرادحأ نا لوح هناي وناكملا كلذ ن ههنا لعف مايأ ةثالثب
 | ريكا كلذ. كشرلل هتيمستل هح والف ةيعللا فرفملن عقيد برقعلا فرك ذامنا معزام أو الوأ اهب س< لد
 نكم ىلعمدفمعوذولا قةحمنا ىلعاد_بةرعللاريدكا عقواسغا كلذ ناب ضاق دود ولا ناف ةرباكسف هت
 || برقعلاهيسرافلابْك 5 رلانا نمر نبامالكىف عقوامامأو ها دعام ىف:مزليال ةيونتلاهجو ناعم ع وقولا
 || كل_ثرلاىأ ناك ةئامو نيثالثةنسفوت د_بعتم:2:كشرلا دب زب حراشلاقو اذهال_طأ لصأ هل رسلف
 || ىلصيل_بوهيلعتلا لص يتلا اك أةشئاعلتاقتلاق طة يودعلا هللا دمع تنب يملا مطب ةذاعم تمم»إل
 || دب زيوىأ مندعباردقم ىلصد ىلع فطع دب زبو هامل اعاعب رأ ىلصي ىأ «تاعكر عب رأ منتلاق ىصتأ |
 || هدب يو ةعكرةرشعىتتثا نمرثك | لي نكلآو ريصحربغن مهاضةوهردقام ىأ « هلل اءاشام ان ايحأ هيلع
 || تاك لو هيلع هتلا لص هنا ِمعَمسملا طارمصلا ف سوماةلاب>اصدرك ذام ىلع ةسمأو :ثئاعز ءىو رام
 رمصحال ناهللاءاشامدب زب واهوقدي_ذقنارخ نبالوق ءعفدتي هنو هكر دريس ءىتنث ىعضل اهال_صىل_صد
 ةرمثع ىبفثنمرثك |ب غرب لون اعلا ىلعدزب ل هنا لع ةفرعضل اوهصمصل ا ثرداحالا ءارقتسابن ك-اةداب زأ
 | مسوهيلعهللا لصهتلالو كرت راملوعتو ىصضل اءالص فص: ةشئاعتسأرتلاقرذ مأ نعءىو رامامأو ها

 ىل_صهتبظاوم ثيح نم لضفالاو» عب رالان ا ىف ءليلدهيفوبااغلا ىلع لومحفتاعكر عم رأالا ىلصد
 عقلا ثند_تالالد:سالضفأن امل انارةيعقاشا|لوق فءضد هنو اناا هملعوداب زلاو هيلع مو هيلعفللا
 |١١ هعاج نع ىصخل اةالصفدرفملا هاك ىف كح اهل اناءانرك ذامدب و اعطقزاركتلا ىلع لدمال هناعم
 || كلذف ةدراولاثداحالارثك هلع ل دو اعب زأ ىصغلاىل_صد نا نوراةةاوناكم_مناثتدحلاة من م
 ١ راجنلالوأ تاعكر عبرأ ىإ عكرامدآ نباكاعت هلا ن ءاعوؤرمىذمرعااد_:ءرذى ًاوءادردلا أ ثددو
 || تارا_عامت ناتمكراهلق أن او ىصضل |باصتس| ىلءءامجلعلار ووج نا حارمثلا ضعب لاق د قود ا
 رح [لاوو-باوج ىلع لهن ةدافاةدان زعم بار جهنالهوج ولا خادانعذو لاوسلا نع اهمعهللا ىطراهمأود
 ١ ةالصن | ىلع لدباموهةءضقلا ىفاواظفح لاك ىلااراعشاهيفنأ ىلع ىلع مل_سوهيلعهتلا ىل_دهناودو
 || هللا ىلسهتلا لو هر لاق لاق ةرب ره ىفأ ن ع4_ام نياودمسأو هعماح ف فنصملاهاورام ناتعكرا علقأ ىصضل ا
 ىثدحةض-ن فوكانث دحر حل اديز لثمتناكناو هرونذو] ترذغ ىهذلا ةءؤش ىلع ظفاح نم لسو هيلع
 م هللا دم_عنيداب زانثدح ةيتحلال_.ةىازلارمسك «ي ىدان زل هب واعمنب كح ىف لد ىجشملا نب دم د

 ريغصتلاب



 نيتعكردراتو اعب رأىلسةرات ناكمنالا ةحال نيتعكررصما|ليقىله:ناكاضبأ ىلع زعدوادىاربخهضرامدال(اعب رارصما|لبقو) ٠
 انهمهيدارملاو (نيسدلاو) معأوأشرعلالوحنيفاحلاوأ نيبو ركل اىأ (نيد رقملاةكالما ىلع ملستا بنيت عكر لك نيب لشن )
 هللادامعىلعوا:ءاعمال_ىل |اذاوق ىف لكس | ىلع ملستا | ىلع هلا ةثال شتا ادب رب( نيم-ملاو نينموثملا نم مهعمت نمو) نيل ملا لهشيأم
 اعسصت#الناكامفكوةالصل!نملدلعلا ماستدارملانايعزح مهابأ,ث ب دملا اذا ناب حراشااهدر و حارشلا ضعبه رك ذنيولاصاا

 بارعس| ىلع لد عريش لكناذإ_برملالفاوتلاىلاةيسنلابثيداحأ هيقدر وامطباضديعلا قمقدنب|لاق «ةءاخ# دصقلاب اعتب
 ليادلالدافسمعسملا كلذ مه بتارم فات مم هءاصض“ا ىف هءىله_هدلقاونلا نم لفنوأ تاثيغا نمهئمهودا دعالا نمددع

 ا طاام عمو 1 13:71 سا م أ داس سجس اللا6 17! جاي# 72-2
 ةمزالعامأ هدك أن ىلع )01000 ب ب ببببججج
 هلمفرثكمرأ - ٍ ليللاةالصربخ لجاذإلو ل_ضفأراجنإا لفاول ىف عد رالان ا ىلاءاما هموان انضسا ىأ كياعب رارصعلال.ةو»

 اهذللاةلالد ذو .ةباماو | هنالاه>ال نيتعكورصعلا ل بق ىلصي ناك اضب أ ىلع ن ءدواد أ ري همف اند الو هب صاخ هنا ىلع ىتةمىتثم

 اماو همك دكان نع | ملستلاهنيتعكر لك نيب لصفن» اعبرأريصعلا لبق ىلصأرما هللا محردروو نيتنث ىل هبةراتواعب رأ ىلصدةرانأ
 ' ار ارش ةدضاعع || مال اهلوقىلعل هما دهشتلابىأ ؟نيم-هلاو نينموملانممهع.ت نمونيسنلاو سب رقما ةكئالملا ىلع

 هدب دو عمعأ ىف دروام ىلع ضرالاوءاعدلا ف حلاصد_ىعلك ل عش هناف ني-هلاصا] هللادامع ىلءوان لع : - ||

 ءقدتلا ىلع مالا انلق لسو هيلع هتلا ىلص ىنلا عماني لصاذا 5 لاق هيلع قغتملا فدو ءسم نب هللا دمع ثندح
 قنملاهعبت :و ىبطلاهرك ذ دهشتلا ف كلذو نالذ ىلءمالسا | ل. ثاكءم ىلءمالسا | لد رب>- ىلع ماله ل اهدامع

 للخلا ملستهمف استلايدارملااغاو كلذ ىلأب تي دحلا ظةلذارظنهمفو هلوقد امههقعَت ثيحر نب ابرغأو
 ىنمومو ةكنالم ا نههفلخوهراس و هنيعىلع نم كدلعمال_لاهلوقب ىون:نااهنم ل سأل نسف ةالصلا نم

 تايع-الافه تتر

 وهف كلذ نعصةنامو لل

 دروامو همت رلاف هدعب

 0 هس أ نين مول اوةكتالملا نم ىل_هاارعض>نملاصوص#نوكراسا ليلخأ |مالسنأ ىنالو ها نحلاوسنالا
 0 كا 3 نبدلا موب ىلا نيإسملاو نينموملانممهعبتنمونييسنلاو نيدرقملاةكءالملارك ذثيسهنم معأ ثيدحلا ظفاو
 د اكول أ لا نير عسمللاو ىرهاظااو ىنطابلا مهدايقناكاةراش لال د اوامهفوصوم نا عمنيغصولا ند عسدلا لعأو

 هيلع مدن ملىذللا جلا 0 3 ع

 ىف ظفللا دك ب ملوأ « ىعضل |ةالص بابل
 اقيعض ناك اموه_ءلط لاوزلاىلا راهنلاعد رىذمدنع ىعضلا هالصت قو و سول عفت رب نيرا مئلاردصوهو ىصضا |تقو:الصىأ

 زيحقلخد.ال [|ىعسولئا وأى عقوامن اواو زلال سقهرح آوهداركل اتقوجا رخاذاى صذلاتقولوأ نا يقول قاذك
 ٌُثدحأ ناف عوضوملا || رهاظلام ىصضلاةال_.صر ص تا مهتنبامو اضنأ لاو زلاةالص ىم#ب هرخاوأ ىف عقوامواضدأ قارعشالا ةال_ص
 الاو :مندلاىفا 1 لءقو فاضملاف د لوّةا| ىلا ه-احالقرامنل ادال صو لمللاة الصك ىف ىنمع ىصخل ا ىلاًءال_صا |ةفاضانا

 0 3 0 5 ا كَ
 بحس لا,نإ لّوحإ هوعضلاو ةيشعك هيعضلا قد وفهغارصةلاو دما, ىه لءقو رهظااةالصكبس سا |ىلا سيم ا هفاضا بأي نم

 تام هعلاتحتو] *رإ هودكتوة ره |نم تشم ىصضل | لمقوة منا ةفاضالاف ىصضل |ةالصت رع هىوراهنل|عافترا ىه ىتل |ةيلطك

 ريشا ل مفل ةدشمتتا || لح !بحاصوهياهنلابحاصءرك ذاذكس مخل قرشت نيحوهو ىصخلا هدعي م سعت عولبط دعت زاب 1 ١ || حاصلا بحاصوةاهتلابحاصورك ذاذكس علا قريت نحو هو ىصضلا هدمي م سعشلا عول ط دع زابتلا
 نال محار ةالصااسدنو سوس عفترتنيحرامتلاردصوهو ىحضلا تقو ىصضلايدارملاةراهنلا عافتراةيشعك ةيصضلا سوماقلا فو

 ا لا مساهناىلابهذرك ذنموةوحعت عج هنا ىلا بهذ شن أن ف ثني ورك نب ىصضلا كريم لاقواهعاهش قلتو

 ةئيطاولاملاو تقولاب رصقلاو مضلاب وهو كمون ىمتت هبت درأ اذا ىعتتو ىحت هةيقل لاسقي رم لم نك-:كريغفرظوهو لعف ىلع

 3 ادا احم ااا هد_ناو سمن اءد زحلا سلا تاعاذاوهف داوم ارءاصضل |امأو ىصضأ اوال ص ىعم هي وه«ةورش

 ل ع رسام # كشرلا دب زب نع هبعش ايانريخأ ةضسن قو يان اننا ىدلايطل ادوادوبأ انثدحنال.غنبدو#انثدح»

 . 000001111111101 11011 01 011 101 1 7 ا ل 1 1 1901707 012100 طال تالا تتصل نامت ص اس د ا مسام

 ٍىعضلاو راهنل اكوأوهو ىعضلا تةوفةلوعفملا ءالصأ !ىأرصقلاودملاوداضأ | مضد# ىصخذل الص بانل هابرقأ اذ هوهص 2

 هقاضانارهاظلاىنالطسقا |لاقرامنل!نملوالا ف صنلا ىصخلا ةالصت موةذاهتوو هنال سقولا كاد: الصأ اه ذه تفيضافرابنلا اوالمسأ
 دو ادونأ انأسأ نالمغن ,دو# انث) ةشئاعُسي دحلوالا# ثدداحأ ةينامت هيقو راهنل اةالصول يللا الصك ىف ىنميىصخلا|ىل  ةالسلا

 فرصتيل أ حاسملاب مسوملال.بقةكءاهمسق,ناكو رودلا مسي ماسقلاة مهلا نوكسؤءارلارسكم (كشرلادب زبن عىل ايطلا
 عوفرمو ز كد يعسكر ور لوصالا ضءن وهو برقعلاهيسرافلاب و هواهريبكت اكوةبعللاريمكل يقو مسوملا فمك الفأ سانا
 ناكوباملان ابل _ثرلادب زب ىلءوماهسا !ناسسانماعلات ةضد رفساسح نع لئساذان سمان اكىرع خل لاقر ع ص غحو وف
 هأ هتامز لهأ بسحأ دم 3



00 

 ْئتعكر روظلا ل .ةىلهدناك لاق وهيلعمتلا ىلصهّتلا لو سردالص نعةشث اعمل أسلاك ية شن هللا درع ن ءءاذحلادلاخ نع لضفملا
 ناك هنأرخأرامخأ در وام4ضراعتال (نيتنثرعقلا ل_هقونيتعكرءاشعلادعب و) نيتعكر ةطسن ىف (نيتنثب رغم ادعب ونيتءكراهدعب و
 ىفةرشعل اهذه ىلص: ناك هنأ لاة>الءاشملا لدقنيتعكرو ب رغم ادعي نيتعكر و رمصفل اىل قاعد رأواهدع اع رآو رهظل |لءقاعب رأ ىلص
 ىطصلااةظاوم دك ءإابتاورلا ىهةرمشعلاهذوذكلنوده ذه ىلع بلاوي ناك هنأوأ هيلععاطا عوار لكربخاف هتبب ف كلود ا
 قارعلا ىقملالاقر رقتاك امهبوحو ىف فالكل ر فل ااًتعكرستاورلا لضفأو كلتكدك  أتتال م6 اهنكلىرخأبتاورتمب ونوملع

 0000001 ا يل الرأ]و
 «ٍل-وهلعمللا ىلصهتلا لو رةالص ن ءةشثاعتل أسلاق سن هللا دمع نع ءادملا دلاخ نعل _ضفملا | تلاقوامددعباهدك ل

 فود نتن ب رغملاد_ءنونتءكراهدعبو نيتعكر رهظلا ل .ةىلس:ناكت لاق 8ةدكولا نكمل !نمىأ 11 ةلدانملاوةنكلاملا

 ندجانثدحؤو م سلا ضعب ف اكنيتءكرىأ«نيتنثرعفلا ل.ةونيتعكرءاشملادعب ول نيتعكرمحتلا ضع أ نايا مهدي
 نادل دوست و ترب

 امهمودولاق نا

 دك آلان ال ة<اضدأ
 ءاثعلا ةيدعب أمه دعب

 لدالا الص نم ا

 لتحيو ل-ضفأ ىهو

 قافتال رهظا|ةنسدنأ
 ٌتيدحلا«ايلعتااورلا
 نو رشعلاو عسارلا
 د#انث) ىلع شن دح

 نابت الا نل
 را

 ل قدس ىلأ

 كول سلا( ةرهذ نب مصاع
 لاقو ىنبدملانباه-ةثو
 تامه. سأنال قاسنلا

 نيعبسسو عيب رأ ةنس
 لوقت ) عب رالا هل جرخ

 ةال_د نع ايلعانل أس
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىأ (رامنلا نم لو
 ىلا هلفتةيفك نع
 نأ مهف هيف هلعغب تاك

 قدا هحع م-طاوتس

 لاقف)ا_مملعلادرحال

 ' لءقو) نس>-وعوضالاو عوشملان مكلذ بهصدامعماع<تانشااو ماودلا ث.>نمىأ ةيفيكلا بسحب (كلذنوقيطتال منا

 1 اذاناك لاقذىل_صانم كلذ قاطا نمانلةذ ) لمعلا لعلانمدوصةملانا ىلع هميسنتو معلا ف هبيغربو لئاسلا تح ىلا ةراشا هيقوءادالا

 ابي رق (اهب رأ ىلص)ءاوتسالا لءةىنمس( رهظلادنع) برغملانمىأ (انهدنماهتثيك ) قرشملان مىأ (انههنمس ثلا تناك
 مع ةالصااهذه(امب رأرهظلا ل ,ةىل_هدو) لاصغلا ضمرت نيحنيباوالاة الص يدحلا ف درواسا نيباوالا ةالص ىمستو لاو زلا نم
 0 نيتعكراهدعب و) رهظااةنس ىهولاو رلا

 انلأسلوقي الن وكسذ فب يةرعض نب مصاعت مهم لاق ىد»ا لأن عةبعش ان دحرفعج نب دانت دح ىلا
 هيفاهلعفي ناكىتل |هلفاونهمفيكن عىأ «رامنلا نم وهل عدتلا لصهللالو بردالص نعهنعهللا ىذراملع

 ىلع ىأ لاف مصاعىأ < لاقإلاهب !ءاادر الاسف لسوهماعهللا لص هنءادتقالالا مع مطاّوسْن !مهقاسأو
 هيلعهتلا لص هنأ دو سةملاوةمظاوملاوماودلاراءتعاب وأ ةلاحلاو ةيفيك-لابسح ىأ #«كالذنوةرطتال تاو

 قةموادا ا ىلع ناثاسلابءغرنىلا هراشاهيؤواملعةموادملا نوةرطتال ؟:اوةدامعأ | ىلع مواد ناك ملسو

 ىأ#« لاب لسك-1!نع ظفاحلاو نيعم لاو قذوملاهتلاو للاوه معلا نمدوصتلاناوتيعباتملاهجو ىلعةدابعلا
 ىلصىبنلا ىأ «ناك 9 ىلعى يلاقف ل كاذ لءانم ىقطد لن موىأ*ي ىلص كا ذا:مىقاط أن مالت إل مصاع
 بناحناةراشا يانهه نماهتثيك قرشا |بناحىلا ةراشأ# اند نم سعشأ اتناكاذا## لسوهيلع هللا

 ىأ (انهه نمس ثلا تناك اذاو) راتخملا اهتقو ىف ىصخضلا ةالصوها ذو (نةمكر ىلصر دعلادنع) ب رغلا
 لاوزرإ ال.قدالصل اهذ_هوٌريم لاق( اعد رأىلدرهظا ادنع) برغملانمكأ (انهه نما متثمنك ) قرشملا نم

 نممل_سمهحرخأ لاصغل !ضمرب تي ني.اوالاةالصثي دحلا ىف در وتتيح نيياوالاةالص ىمستو هنمأ رق

 ةدك وم هيدعملاو ةيانقلا نم لكو# نيتعكراهدعب واعيرأر هظا | لءقىل هرو# اعوفرم مقرأ نيد زْتِتدح
 رهظلالمقاعب رأعد.الن اكناذشلا ىور لءاعب رأرهظل ا لق هتنب ف ىلصد ناك هشئاعن ع لسه ىف عصام
 نباهناو رنم قءسام هيفانيالف ظفحل نم ىلع ح ظفح نموةلوءمةقثلاةداز ناةررقاادعاوةل|نمو
 اهفىناثلاوتدمل !ىفىلصاذا اوف لوألا نا ىلع لهما مصن هنأ عمرها ال.قنيتعكرىلس:ناك هنأ ةشئاعورع

 هنأ نظف صلاه ىلصرصسملا لتداذاو تدملا فر هلل !ةنساعبرأ ىلصن ناك هنأ ىلعوأ دصسملا ىف ىلصاذا
 فلا لمقهتدب ف ىل »ناك هشئاعُبت د-ىف دوادوب او دج أ ها او رامهدب دو لعأهللاورهظأ اذهورهظا |ةنس
 اذهمو كريم لاقاهليلفناتعكر لاوهلاوحأ نمريثك ىف تناكعد رالاىربطا ارذعحوبأ لاق جرخ مامي نأ

 لاقو هلاو-أ ب لاغفىأاءررأ عدبال ناكىرادأ |هباو رفا وقف كلذ فة شثاع نعفاتخاام نيد عمد
 ىلع لو <توهواعب رأهشئاعٌتندح قونيتعكر رهظلا لبق نار عننا ثيدح ىنعقو ىدوادلا لاق ىنالقسعا |

 لاةحالااذهوكريملاقعب رالانمنيتعكر ارعنب | ىسنهنأ لد ولاق ىأرامفصو!هممهدحاو لك نا
 جرح تاعكرعس رأوأ نيتعكرهتس ناك اذا ىلصي نوكي نال < و نيااح ىلع لم< نأ والاف دمع
 ىضتقفناك ةظفلامأو نيرمالا ىلع هثئاعتعلطاو هتدد ىفامنو ددعملا فامرع نب | ىأر ف نيدعكر ىف
 ىنلارات ل اهناىووذلالاقو ىزارلار ذفلا هت ىلا نك بحاملا نباه_ككام ىهو ممضعن دن عراركستلا

 افرعهيضتقتاهنادمعلا قيقد نءالاقو افرعالوهغا ه.ضتقتالاهنانييلوصالا ن منوةةحملاو نو رثك الاهيلع



 امهلتوطتربخو مو هيلع هبا ىلص ىطسلا.ءادتقا|موفيفنت نسف اهريغو نعمصلا ف قد رط نم كلذ عصدتو نيتعكر تعن

 لاف فاسلاض عب غلاب و رثكالا نعربل ادع نباءاكحوةحتافلا ريغامفأر قبال هنأ امهغيفخت ن«هنعتلا ىضركلامذخأولاسرالابلعأ
 كلذ ىفاشالفام_مقدراولا ىلءامهلب وطت مدع امهففض دارملان أ ىلار وهجلاك «تعهتلاىذ رىيفاثلابهذوالصأ شام يفأرقدال

 ىناثلاثيدحلا «نارعلآةبآ مم باكلالهأاب لقتنناثلاوةرقملاةبآ هللابانمآ اووقىلوالا فأر قياماريثكن اك لسمىفاه ٠
 سس سس سس هه

 | ىلاسنلاو فصلا ىوردقوةعمتحتا ناك الد ىلعامهنم لكدراولاذا عفدلارهاظو وفاريدك |اظواريثكا ليظ |
 |رعفلا ىتعكر ف صالخالا فر وسىأ امنَأ قب ناك ارهش ملسوهيلعهتلا لص ىبنلا تقمر رعنبان عاب ه2 أ
 | هتءارقب كلذ فرع هنأ لا.ةحال هيف ال هنابسمحأو ام_مذةءارقلاب رهملا ىلعممضعبهب لدَم_فاذمث نموأألا
 ىرازفااةيوام«نبا || نإ_ىلارئاسؤءاذخالا سا قهقفاوبوةءارقلاب اممف رس ناك هنأ :ثئاعنعمص هنأ ىلعةر وسلا ضءنأ |
 أ ةياو رىانيفاءماصت ملسو هيلع هللا ىل_دىبنلاىأ رهنأ ف ع رصدهلك اذهو رة نبالاقةءايللاو هب راغإا ٌ

 نب نو_عمنع ناقرب أهيلا ريشناك ةصقسثدحت نال دق هرب هنابباحي نا نكعو دا امماصيورب هنأ باكل | اذه ف فنسملا ١
 ولأ ىرزملا (نارهم | لفاوذل |نمئُ ىلع ملسو هبل ع هللا ىل نكيول هشئاعن ءامهريغو ناكذلا ىو رو ا ذ_هملعأ هللاو تقمر هلوق ا

 : امهنأ ةف.نحىلأ نعىو راذغواع.جامندلا نم ىلا ب>أ هذ ساو رعفلاىتعكر ىلعادهاعت هزم دشأ ||

 نب ةسستقانث) رعنبا

 نرد _هد نس 5

 اعد قنةقرلالاعبورأ || ف 0 : الا
 ءاعدلورنعلارصح 7 اعزعاوور ههريغو نينعشأا نا عا مم * بتاو رلارثا نمل ضنأ امهناك سالف ناتمحاو

 3 رد اهن_سنيرةعصضأ اءده نستفرح نبالاق نءالا هش ىلع مجطضار فلا ىتعكر ىلصاذا ل_سو هيلع ا

 ان م رصوهو+.ذ عزان ناافال هب سأ,الد:سهريغودوادوأ هاو اهل و هيلع هللا ىلد هرمالو كلل ضرشو ا

 هنامو هرشع عبس || ازههلعف تش.لذاصيمظااه-و رهاظااتلق « تيمااباهيدن صخنالاثالخهريغودحتملا نما اه بدنف ||
 0 اا عر || نياراكن از ناطيشاةمصضامنا ىلا كوقودع دراس,مارعنب ا لوقولاق سو هيلعهتلا ىلصهزعدوهسملا ىف

 تاظفحلاقر_-ع نءا هيلع الة داصسأ !سحاصوهودوع سه نبا لثهذاديسب ل ا د_هتلق كلذموغلم هنالووفاطدوعسم ا

 هللا لصهتنا لور نم || لمنال والاف يل ارجسملاهلعنلودو مدعدءبتس هتعباتع ل معا ولعل ىفهتغا امة دش عمر عنب اا ذك و كلذ
 تاعكرىاءلسو هيلع هنأ نم ىبرعلانب |لاقام ىلع وأ سانلا نيب اعف رس |ىفاهلعف ىلعةمومذملا هعصخلاو هعدبل اد ءوراكنالا :

 رهظلا لف نيتمكر ||| حج رتسن هتايل بأدب ناك هذك-او ةنسا لسو هيلع هللا ىلص ع جط ضد ل 4ث اعرب هدب د ودجوتملاب صتخم ْ

 اهد د نتئءكرو || امولعمال الوهن اكولوهنال عوف دفالوو م ثري دحلاد:_سىف نال فيعضيب رعلانبالوقرح نب الوقامأو |||
 ١ عجطضي ناكر ئولاوأ ليللا ةالصدمب لو هيل عهللا ىلص هنأ نم قدسام هنوي والومةمليلعتلاماقمىف نوكي ||
 ى مزح نبا طرفأ دقو ع.صلاةال_صا طاشنلاو ة>ارلل اسهنأ اهت.ك-قءاملعلا هرك ذاماض»[همسائتو |[
 ةيواعم نيناورم ا:ةدحدره_سزب ةمستقانْثدح# حسصل اةال_صوصصل طرشامأودحأ لكى لءامو> وأ ||
 فرصلاب نوم نعال ةد_وملا مضب «ناقرب نب رفعج نعل ىازلا فيةتوءاغلاحتفب « ىرازغلا ||

 _ 1 ىناُم لو هيلعدتلا ىل_ددهتلا ل وسر نمتظفحلاقرعنبانعإلل مضتو م-لارسكب « نار وهنبا#

 هادغلالصأورعتلاىأ | بدنيو «برخملادعب نيتعكرواهدعينيتءكرو رهافا| لق نيتعكرإل ةدك ا | نغسلا ندىأ «تاعكر
 حصا هالص نببام نيرلعف هنال_ص تعفر ماكتب نا ل.ةني:هكر ب رغملادعب ىل صن .هنب ز ر ربل: ضرفل انين واههتد لدولا ْ

 سهلا عول_ط ىلا || «ءادنلا ىتهكربةصفح ىتتثدحور عنبالاقءاشءااد_هب نيتعكر وه دص »أ |ىفامدز و 0 نم ىلعدر هيفو

 (امهارأ نك لو) || لهنالعأ لو هيلعشا ىل_-ىبنلانمإ» امهرصبأ ل ىأةزمطا تفي «امهارأ نك (لوإ ر عقلا ىأ
 هيأور قو راهنلا نمهملعل_دأ ني-تدمل فوأ د_مدملا فا هريغىل_هد دوت لا ىفالا م يلصن نكت

 نب رشات دحىناخنب بية سونأ انث دحول سو هيلعدتلا ىل_ص ىلا ىلع ثدأالهعاستن اكو ىراضلا

 : يل تامو ندد رأ

 ب رغملادعب نيتعكرو
 ءاثعلادعب نيتعكرو

 ئزتتدحو رعنا لاق

 (ةادغاا تهكر ةصفح

 هدم حتفب امهارأ

 ىدعد اهرصيأ ىأ

 بتاو رلا ه.ةبف الذ هجو رخ لق هناسن دنعامل اعوأ ات ادامهلعفي ناك هنالأ( سو هيلعهتلا لص ىبنلانم) ةادغااىءكرباماعزك أمل

 امهيأر قب ناكسفاروش ملسو «يلعهللا لص بنل |تقمراضب أرب_لا ن عهعماح ف ف:_صملاهاو رام ضرامداذ_هودص-ملا فاهلعفاعر
 قيقشنباثت د حنو رشعااوثااثلاثيدحلا « امماصنهآر هنأ في رصاذهفرعشلا ىدكرف نو رفاكلاوصالخالاة روس ىأ

 نيعب رأو نين ئابةنس تام فودصةل.-همو:دحوم يتقن ةنك اسف حلا مضب ىداب وجلا ىرصبلا ىلهايلا (فلخ نبى ةلسوأ انث)

 نب رشانث) دوادونأو ٍلسمهل جرح تثامو



 ْء طياظ اليف نتكز ر ]المش الرس محامل رعبا نع عفاننعب وبأن عم هاربا نبل يعفساان5 عبشم نب دجأ نث ١

 لةحيح راشلالاقءتبب ىف عملاالاهالصامرئمالك نا فاكر تشاا مهنا ىأ ةيعبتلا هيدا ارملاو (ه د اقرا ا

 . هنيبوق ةارعل|ىلولا هصضو أد فهر ظن هعس عمهنم ب.عتوهودح الاملاك كلذىف ري هنأ اكو ها طقفبرغلاةنسلو هلقةثالثللهعوحر

 ش | رامتذع ىف نبال نبا هيك فق هنكل موضع هي رص اضنأ هب اعفواط ءللدوعب ف راقا ايدام لازال هل تام ع+ ءمكل ىأ 2 :.هنأرك تن ذو

 نمنودأو صال_اال برقأو ىنخأ هنأ« ةمكحو ةمعكلا فوح نم وف تلال هر (هتيبفعاشملادسب نيدعكرو)

 تيبالةكربلا لصخاوأ تاطدحما

 دهسا ىف برها |ةئس
 وهو ْىْءانهه ىدنكل
 دودعلا قيقد نانا

 لالدتالافحدت

 لاق ث اندر 590

 5 معأاتلطم ةيمملا

 تار ةالصلا ىف ةيعاا

 ىلا لاقالمتدع ناك

 لع<كلذو ةعر زوبأ
 نااهدحأهح وأ ثالث

 هال_صف ةيعملا دارملا
 ىأدتسوا دوهعاجلا

 لعفي نك لهنال
 فاثلاةعاجة#تارلا

 وأ نامزلا فة بعملا

 ناوام-يفوأ تاكملا

 تلاشلاسدر_ةماناك

 لعفلا رصأ ىف ةيءملا

 لعف امهنمااك نا ىأ

 نهر فاتاناوكالَذ

 جرااذهوهل<و لعفلا

 ىداذ!ثيدملا *

 ثيدحاضدأ نورشعلاو
 2 :م نب دجأ اذ :) رعنبا

 . يهاربا نب لرععسا اند

 عسفان نعسدو نع

 ل نم نسحأ اذهوةصفس ين د حوت هفحريغىنثدحىأفوذحملءةفطاعواولا(ةصفس ىتثدحو ربا لاقر عنانع

 فلا عاطب ني نيتعكر ىلصر ناك سوه. اعدهللا ىلدهللاكوسر نا ) هدنازاواعح

 ىزحتاللاقفىلل بأن باع اا ى>ناطيشلاهنعرفتو ةكن الااو هجرلا ه ءاعدزنتو م

 دس عينم نبدج أ انثدح يهمل | تفت ]د الو 4 هلع لوو دال
 / ١ نبانععفان نعبولأ ن عمب هاربا نب لمع | اذ

 1١ ىنعملاوةيعبتلااذ ةهيعملايدارملا ري القت و هيلعهللأ ىلص ىذل |عم تيلصلاق امهنع هلا ذر

 / لة م هتس ف برغم ادع نيتءكر واه دعب نيتعكز روا# عيمضأ الا هالصامتم لكن وك فاكر تثاامهنا

 ٠ ا برغملاة:دىزحاللاةفىلم !ىبأ ناب رغأ د قرر نءاهركذ طقفم رغما هن سلو هلقةثالث الهعوحر

 ١ اهدعب نيتعكرر هللا لق نيتعكرىلص لسو هل عهتلا ىلع هنأ دم ةءاده ىننملالاقودج أ هنسكداو دصسملاف

 | العلب انهن لامست - ل تا عل تزل كر تتصل

 ُ الاهتسس ف ءرملاةالص ل ضفأ عمصأ ارين اريغل عل لضفأ تملا فن اكناو تمل اود ىف ع ٌوطتا اةالصىل مدنا

 ١ ناكونيتعكر رهظلا لءقىل_ىدناكهظفلو ةداد زب ناكل اضد أى راذأ اد هاورشي دحلان أ عا * ةلوتكملا

 .د همل عهللا ىل_سهتلا لو رنة صفح ىنترم أو لاق ن نيد ةعكرهتدم ىف لصيف فرصنب ىت>ةعملا دعب ىلصدال

 : ةالصااماقتنا لق نيةغيفحخ نيتعكر ىلص سس | هلا دب وجصأ اوال ال_داناذالا نمنذؤملات ا اذازناك

 ىتتثد_>-و رعنء|لاقرعنبان ءعقانن ءبوبأ انثدح مهار ا ما انثدحول

 هللالوسر نا# < ةصف> ىنتثدحو ةصفحربغ ىثدح ىأ فوذحم ىلع فطاع لدقو ة هد ءاز واولا لق 5 ب هصفح

 ىداس ول حبصا اىأ «رمقأا# رهظن ىأ مالا م دب 0 ل عا دفا ذم

 بوصنماريهضا اوه طأىأءزمها مظل ا راس ولا هننسا م-بممدأ ارملاو تذوثملا ندب ىأ « ىدان 1|

 نوودعلا ف قرط نمئاذ مدتو#نيتفيفشإل نكره ةدم عفان أ (لاقإ دعماور كا

 (زاوحلا نايس ىلع لى< ريم> سن ديعس لسرم منمامهاب وطتف عوفر أ تد دخل اواموشم هم نسفامةريغو

اقن !ولو امهلب وطت بدني لاق نا هيف ةحالذ مسرملاب وار ةناىلع
 أ كلذ مص ناو ليلا" الص هي »ارق نهئش هن

 أىزلا اوهو «ىلاعت هلوق ن م مهفدأم ىلع تافام كرادن لأ نسح عج هنالا قيام روىرمعدأ اكسل ع

 أرقباماريثك .وهيلعهللأ ىلصناك لسم عج ىو «اروكشدارأوأر كدي اد :ارأ ناهفلخرا ملاو لع الالء-

 | نرسم ىلا او ءساكأ اولاعت تاكا لهأ اء لق يناثلا فو ةرقتلاةنآ ديل اكزنأامومهتلابانمآ اولوقىلوالا ف

 يد هاشلا عمانيتك افالوسرانعبتاو تلزن أ اعانهآ ان رةيناثلاق أر 5 هنأ دوادونأىو رون ارعل1 هنآ

 [ضالخالاةروساءهفأر ةأنيغو اسم كوز 0 الوارب ذنو اربشن قلاب ءلانا نزاانآو

م مدحأ هللا هلقو نورفاك لاهاي لق ر مف 1١ ةكرفانجا ارقتنانروسلا ع مصو رص
 ١ رقملادعاوةلا ن

 لكن ىف ةرموأو ثب دح لكن لمعت نآس ع نكلل ةريثكت ايآن م لضفأ ةريصقةر وسوعأر دنا 0

 أهلوكنم علا بابا ىووذ :الاعمةر<نباهراتخا ام ىلع هيتعكر ف ةدراول تامآلا نيد عسماامأودر وام
 0 1 1 دج 15: 1 صل لالالا! و وه هلا لاسملال اغسل دك عطل تاعاشسا

 آت 9

 | رتل هو عسسل وضرمملاو ةنمانه (ر
 ”«ءاملاراسفناك كامهنالاو ىصاعملاف ثاعبنالا هلصأو نامصعلا رودغلاق راد ابحاصلاق هلوأ ف قفشل اكل يالارخآ فوهوليللاداوس
 وهوقداصلاىناثلاو اضرتءماداونودست و لمطت ملاوهو بذاكلالوالانا:ثارعقلاو ةلظلاداو سىرونلاثاعنالاركرعت هلا هن همو

 | تدان و)ةحس ىفوراهلا لخدب هعوملطب ولوالابيغدامدعب علطد وحمصأ ادو عوهو هضاس ا العاعطاسو ديب ىريطتسملا

 ةوعدءادنوهادانمهتدانو رصقلا نمرثك ًااسفدملاواهعض نم ريك [ثوذلارسكوه الصالءاعدناذالاوءامدلاءادنلا لصأو تذؤتملا ندب ىأ

 (نيتفيفخلاق) اعفان نأ ىألوهجابىمةزمهلا م 2 ١ (هارأب وبألاق) ىرمصملا نس لا ارجفلا ىتعكز ينءأ | ههم> رأواهربغوأ الفال



 تلاقاهنا) ليربجرماباهعحار واهةلطو ىطصملااه>وزن محىمهسلا سينخت < تناكس اطملا نب رعت نب (لسوهيلعمتلا لص ىنلا جو ردسفحنع) ىراضلاالاةعاملاهلجرختاماهبوةني دل لزثو تلا موي لأ ىباعص شب رن مةليبغلةبسن(ىميسلاةعادو نأ نبا
 نيسلا مضب( هتحعسىف ىلصب ناك هنافماعب ل و هيلع هللا ىلص هتافو لمن اكىتحاد ءاقهت ده ىف ىلص ل وهيلعهّللا ىلصهتلا لو درتي أرام
 ىلس ىأ هتلحار ىلع عمس والفنوأ اضرف ىلصي ىأحسيس نالفلا ةر يبستلا ىلعاه ا .ةشالدده-تيوهتلفانىأةدحوملا نركسو

 ليةفةلفان هد رفلاىذلا يدستلا نال! ذي ةلفانلا تصحخو نيل_صملاىأ نيهسلا نمناكهنأ الولف هنمو ىعضل |ةحهسهنموةلفانلا
 تاكرملاو فو رح لاني. وات ءارقف ىنأتبىأ (اهاتربو )نآرغلانم(ةروسلابأر قي و) ةضضد رغلا ىف يستلاك اهنالدصس لفنلا ةالسأ

 الثملافنالاك ةريصقل اهروسل اريصت ىتحىأ (اهنملوطأ ن ملوطأ نكست ىت> ) فوقولاو فورم لا ةباعر ليترتلاممضعب لوق ىنءموهو
 لوطأريصت ثيحارب دتمالزرمهذه ةءارق ف ثك<ىأ مهضعب لوةىنهماذهوفارعالاكمنعت اخلي وط نم لوطأ ليترتلا ىلعاطاةمال
 قوفت هباععلمب هلي وطتنادارملاوأةلب وطلاةروسا اف ل.ةرغا ا مد_عدن عتاب آلاددعسس<ةروسل!هذهنملوطأ ىتلاةروسلا نم

 لضفأ لفنلاقمايقلاناىلءةلالد ملا انهةصفحيدحففو قارعلانب زلالااض:أ غم هجرخدقثيدحلا اذهو لب وطت لك
 هتيطاوملاص:أ ىطسملا ||| هيلعهللاىبصىنلاج وزالاممةعدتلا ىضر رع تنب ىأ سفح نع ىموسلا» واولا حتفب ةعادو ىبأ نبا قتح ىف دوعقلا نم و. 0 .جحا .ىعهر ا ك1 لح 5 1

 ناو هان رتك ملغ نوكسو نيس مضر # هت ع“ ىف ىلهد لو هاعهتلا ىلد هنا لري سر ناكت لاق جاضيأ معا هاور و «لسو :
 اد_عاق ءعوطت ناك ||| تصخااومهضعب هلاقامروطالاو عبستل | ىلع احلا _ةثالهجس ةلفانلا تيمسووكب ادعاق »ل هتلفان ىف ىأة دوم
 امولافاءاتهعوطتك كريم لاق هضد رغلا ىف عبستلاك |هنالدحه ةلفانلا ةالصا ليقفةلفانةضر رفا ىفىذلا ٍِس تلا نال كل زيةلفانلا
 هن و رنمةصفحهتفن || هنوملءقناك اذاى-[.ل اح هتعسف ل_سو هيلعهتلا ىلصهنلالوسرتًأرام هلوأ ىف ه> ولا اذه نم ملسمدازو
 هناقولمتادعاق ىلصن ىأ#«١هلترب وهالثم لانا اك ةريصقلاىأ#«ةروسلابأرةي وي ثندحلا ا سلاح هردهس ىف ىل_صد ناكسف ماعب
 هعضوهماعىلعةدانزب ليترتلال ةراهماعمف لمأتااوامنامم ف ىنأتلاو اهتافصو اس راس عواهت انكسواهت اكرحو اهفورحنيمستم

 رفسلا ف امأ رضحلاق «اهنملوطأ نملوطأ 9 ليترتل |ىلعاهاةشالريصت ىأ#« نوكدت >9 فوتولا ةظفاعتو فورملاءادأ
 عوطتب كلذ ل.ةناكف ةروسلاىأ نو ":ىت-ربدقتلا لاقي نارهظالاو ل.ةاذكالثهفارعالاكليترتا | نعةملاَخَدْلِي وطنه ىأ
 اريقبلا ىلع دعاقردو دم نسحلا اذثدح# ةلترغ هريغا هنوكا لاعدلترك ا روسلاك لت نمل اوطأ ىه و لوطأواترن ىلا
 1 نانا_يلس ىبأ ن نام عىفري_تألاق 9 كوالا محلا مضب « عي رح نب انعدم نب جال اانثدح ىفارفعزلا
 دامو هجصع افاسلا لسو هيلعهتلا ىلص ىبنل ناإ ةملسانأ ىأ ي هتربخأ ة ثثاعن ا: تاع ىأ ه(هريأ ن مسرلا ددعنب ةلبسارأ
 لاو يف همم تناك ناك «سااحإل هنأ لاه لاو ىأ 4 وهو هتلفانة الص هنالصب دارملاو عفرلاب ب هتالصرتكا ناك ىد-شعل|

 هشئاععماهتصقوهرافسأإا رع زواولاوأ امئاقاد زى رضن اك لثم فود اهرب ة_صقانوأ ةمان تاك قنملاههبتو كريم لاقوةمان

 نجت رت أ لس أر أس البلل 7ا7؟797ا0770707ا7007 27 را ا ديعيف اكتر خ نباهلاةاكودو ها ةنوذ_<ةطبارلاواهربخ سااح وهوتل> وناكرب_تىف عئاشااو هاك أ
 ادعاق معملا لعبك ارلاىرتالاهنأوأ هرعن م ماءرخآ ل .ةرفسلا ف عوطتب هنأرامةصفحن ال ة<وةررجعشم (ىف ليام - 11)
 باعيتسا بدنو عامجاوهو ةالصلا ىفةءارقلا ليترت بدن هنفوا سلاحو ادعاق هتيمست اريضعي فوائاق بكا رلاةروست ثرداحالا ضءيفو
 ىطصا|قرفدقوةهارت الب نسحزئاحر وس ض »ب ىلعراصتةالاواهرذة,ةر وس ضء.ةءارق نم لضفأو هوةدحاولاةمكرلا ف ةروسلا
 قععاانت) ةتئاعُيدحرشع عساتلا تيدا ٠ عكرفةلءسهنذ_تأذانيضمؤملاةءارقف عقواكض راعلالا:هكرفةروسلا لاكتسا هنمنلاغلا نكس ةدحاو ةعكرىفةز وسلا ارعد هنوكي حرصت هيف سد اهثب دحنا ىلع برخا ىف فارعالا ملسوهيلعهتلا ىلص

 ةكم ىضاق ىكملا ىلذوذلا ىشرغلا عطم ىب أن ب( ناعلس ىنأ نب ن اسمع ىنرب_أ لاق جرح نبا نعد_#ت نب جال اا: ىناررفعزلا دس نبأ
 تع مللسو هيلعهللا لص ىبنلانا هنربخأ :ثئاعناهربخأ نوحرلا دعب ةملسابأ نا ) ةعابملا هل جرخ سداسلا ةقيطل | نمدحأ هقثو
 واولاو هصقان هلع و لاحةلهلاو ةمان ناكو «_سول+لاح هل فر ثك أد و ىت-ىأ (سااح وهر) لفنلا ( هتالصرثك أن اك ىتح
 تلاقاهتاةإ- مأ نعهحام نباو ىلا لا هجرخأ امانه لفنلا ظفل ربدقت نيعتامتاو ف سعت ةفو ذ< ةطبارلاو اهرب سلاح وهوةلج وةدئاز
 نب هافانمالوقارعلا ظافملا ب زلاقهب وتكلاالااد_ءاق هتالصرثك [ناكىتح و هءلعهللا ىلص هللا لو سرت امام هدس ىسفت ىذلاو
 ناك ن اذ ماعنم رثك اب هتافو لقاسسل اج ىل ه هنوكه نم مزل,الا سلاح ىلصب ناك ه ئاعلو فم هوتي دقاك ةشئاع تي دحو ةصفح ثيدح
 ُتيد-قاننالفماعنمرُبك ابهنافو ل.ةادعاق هعوطت ىف ىلصهنوكر ب دعب و لوصالا لهأ وة دحأ ىلع راركتلاالو لب ماودللا ىضتقتال
 رعنباثتدحنو رشعلاثتدحلا «ها ةيلكلابع وقولاالاهتبوثرتفن ا ااهئالةصفح

 هل
 هءممصج_' هب نقلا



7 

 ارثسم ىلبقفلا ( قيقش ل ن هللادمع نعءاذملادلاخانث ثهانث عسينم نب دجأ انث)اضبأ ةشئاعُتي دحرمشع عباسلا ثيدحلا» نيتعكروأ

 لوسرةالص ن ءةشئاعتل أسلاق) ةتسلاهلج رخةثلاثل | نم ىصان هقثدج-أ لاق بوبأوةد اتقهنعو داكلاور .عورذ أن نعهلىرصنلا
 والو هلو نم لدمل اودوصقلاهنأ اتت :رسثك ف درا د ىاد_هوراملا:داعابهل قاسم لدي ( هعوطت نع لسو هملعهتلا ىلههللا

 ليليللا نمل (الب وطالمل صو اكسل قفل سغتلا نمار ىلا مهبل هنت رقتبام ىش مازتا اوهءاماابىدع وةعاطلا نملعفت

 ثنا فذح تفذح املأ ةفو ذم ةالصة فص هنأ هريغو ىفالطس هلأ معز وهلد وط هتالص لع هنأ الل الا نمالب و طانمز ىأ لكن م ضعب

 ع و7 9 7 ىل » لاح اا تب 7 اثريغ هف ذل ثنو لا ةفصربكث نو سك ةدلناو ل طااىق ةفلتخ هل طوالض د ناك ام هنايماطءلا هدرا هت ص

 لاحلانامضعو أ هتالص لك فه. .ة(ادعاق) هنوكلاح(اليو ط)انمزىأ (الءاو) هم ذامئاقهنوكل احالد وطانمز ىلصد ىأ ىلصت لاف نم
 هلاَعَتنانالاحلا اوىأ( وطودصأو مكر قوهو أ ) ةيليصغت ةيءاغل اذان ]اه دردتوأ اهمال وطتالصلان هزلوطن دار 1اناىلعة ينعم
 روس ماءاقلدتءب معوكرلاىلا اممئاق روسي ناك ىأ.دعب وأ عوكرلا ل-ةسومل>< ن ءز رغااهندئافو (متاق)و هو تاكامبملا

 ىلا لة دى مدح مون « ال ىذا سس !اح ودودعمو عكر سلاح وهوأرقاذاف) 0 ل ء زارت اوهو
 ريمختنأو>| أهلك كل ذركذ لا دّدعالا لاح مامقن ءو عوكرلا ل. .ةمامق نب ءزرحأاسااح 2 وهوهلوق:دئاففمايقنمعوكرا

 يي ال تاهيح ولأ اك أ

 هيلعلدامهنم+ مزاءالن ككلاضصدأ بمهحرخأود اذسالا مع تي اوه ةشئاع نع ية نيهللاد- ءعابأ ل فاكدتوةك 2 :

 نب ماش كنا دقوهمدعو طاشنلا بدحم < كلذ نمااك لعفي ناك هنأبا هند هد عمل ةياورلا هذه قارعلا ظافملا نس زلاق
 نعدورع

 ةعز>ة نباح رخأ اهنعةملسىبأ ةياورلا اًهفاو م عوهدأو راعجتح -اوةياو رلاد ده قمع شنب هللادبع 0 0 22 در
 هنهل بت د جت

 اهضذأر ركع درت منشار رنالني ريدان مب ىد_:عدقلا ال لاق عاهنع هبت ىف

 انرمخأ ةطسن ىفو يان أين :أ ظريخصت اان 3 يشهانث دح عنمنيدجأ انثدحإلل لعأهتلاو اانا مضعد واس أاح

 0 لاسم لؤسر الص نع ةثئاخسل أسلاق رعد نب هللادمع نعال ةمدعملا دب دشتي يع اذدلادلاخإل

 لمللاةالصن أىل اةراش 5 دو لبو هم هللا ىلضدتلا لو برةالصن ه لديو هزهتسةي؟ىأ# ةعوطت نعل و

 نم اعرب_:ىلاءتهتلاىلاهءصرقتن اممازنلاو هوهعاطلا نملءقةعو طت١١ناف ل دشامح هءاعاضرف 5 نك ل

 هفصال, وطف# اعاق هنوك لاح هل وطدالصةليل فىلصدىأ الدو طالمل ىلصدناكت ا اذ سفلا

 101 2 0 دوما ف دحالو فود< ارش 2 ا

 مهولاىلا م دقامسسن مهفلا مدع ن نم دعب أدم لم الا نمال. وطانمزىأ هضءيدارأو لد الاهذ صلت وطلأ أذ 100 9

 د لل ةلالد تندمأ سيلقز: فقد وزن وطءضعب ولوطأ هشخب نم زلا كلذ ف هيلصر مو أرقامأو 0
 هروح وكبار تل أدق اان ودها اودأ 41 لم_صقتءافلا أرق

 وهودح#و عكر سأ اح وهوأ ارقاذاو اي مامقل لاح ىفاموملا لة ىأ #« ماقوهودسو عكر ما كالا 1 5
 فصن هلرد عربغل دعاشل أ ن ناك-ا عامجاو هودردقلا عم ادعاق لةنتلازاو ب هيفو»انم ذاك :ةمودأكم ه6 س 1 ا

 نيودء|انئدحإل هتةيصوصخلاة عب رطىلع كلا اذه نم ىنثتسا يسوهيلعدتلاىل_صدهنأالا مئاقلارحأ || < 1
 بلطملا ن نعديزبنببئاسأ | نعال ىرعزلاىأ «بابشنبانعتلاأ دع نعمانثدحىراصنالاىيوم 5 7 وع
 |_ ااا جججيي حجيج ارغب تاري-_عنممايق

 نبا انف كك كعب ناكل كو ةلا لك أهنأ هءلع قدصدال هناف همايقدعب أثر ةاذااماو : مئاكوهوأ ش

 ' انالصن ادعاق عكرادعاق ةالصلاحتتفا اذاواعاق مكراساقةالسصلا حتتفااذاف لم محك 6 عال ,دخب قران ضعيف هلوةتدإو ألا

 ةرهو ادعات عكري واد عاق هنءارق مب وادعاق حتتفيةرمواذك هرموأذك هرم لعفد تاك ذهريغوهدج,ت فاتت لاو>أ دك هنأ ىلع

 ةياورفءاح دقو مالعالا ن معسج دنع ماودلا ىضت ةزالث اك ظفا نانا ءاقعكرد واسمئاقا مطعم وادعاق هنءا ارقضعدأر بواد عاق تتفي

 وه و رثولادعب امهماصد ناك نيّتللا نيتعكرلا فاذهنارهاظلا نك-ل عكربف موقي ما دعاقأر ةيوادعاق ستتفي ناك هنأ ملسم م ىف ةشئاع
 ”تارلزاذا امهفأر قد لب ةءارقلا ام مف لد طربال ند : نيةسدوص# نيتهكر ىف اد هؤرح [تيدح ىف لسمدنعه عي 1 ةلاءاح دقو س ]اح

  ةءارقلا لد ءوطقناو ليلا اةال_صفةءارقأا لب وطن بدي هيف ذو مانز_>-تلاقاذاو مالك ا|نب زنت نأامللكوهمزاك ان هىكانورفاكلاو

 . دارملاناف دوصسلاةرثكك لع ثيدح هضراعبالوةيعفاشل دنع عدالاو هوةعارقلا ريصقت عمدووتنلاو عوك راارتتب نم لسسفا
 ظ نءكللامانُثت نعمانث ىراصنالا يسره نب قع اذث )اهنعهتلا يذر هصفح تن دحرمش عنماثلاثي دحلا«دوصدل | ةقيقحالت ال كلذ ربكم

 : : باطما ن عدن زب نيبئاسلان ءباهشنبا '

 عد

 وهوأر ارقي تاك هنأ لوالا

 أر -ةبفموقبم سأاح

 فيكف متاقو هو عكربو

 م

 5 0 حم 2

 وهوأر-ةاذاهنأ ىتاثلا

 ىأ سااحوهو أر-5
 ةءارقلا ءبمحىأ اذا

14 



 هتالص طي هنأالادر_ةنم هتالص متيوةودقلا عطقىوذب ناب ( ل_بوهيلع هللا لص ىنلا عداودمقأ نا تء.هلاق هءتءهاموهل ل -.ة)
 ةال_صدعتد_فوعودرمأ هتعاجةموادم نمنامرحلاو هن ءادتقالا كرنو دوعم نبا ةلال_< قرلبال اذ نالهريغو ىفالطسقلا هناك ١

 هنلعو ق>مهنيعب قات لومهريغأر طب لواوضر وعجل ارصغااذا ةيعفاشلا دنع هعطوم نكلا لد وطتلا مامالا نس هنأوةعاج لفنلا
 هنأ ىل_عساعن اثنىدن-ىف رماه هذ فاد وانه نوح راشلاهر رقاماذ_ه ا.ضارالوأ دوم_بمناناكو ىط_فلا لا وطن لزت ْ

 سداسلاثيدحلا»(هردغ شعالان عرب رحاذث ءيكون بناس انث) لسا ةالصلا هذ هنا نيءرام ثندملا اذ_هف سدا 1
 ملسوهيلعهللا لص ىنلاناةثئاعنعةلسىبأ نعرضتااىبأ نعم ام انث نءمانث ىراصنالا ىمومنب ندا انث)ةشئاعثيدحرسشع ع

 ةيقملانالرثك أموقين |لءقهؤ رق ناكئذلانا ىلا: راشاه.فو هن آورقمنمكأ( هتءارق نم قب اذا سلاحوهوأر قف اسااح ىلصي ناك

 00 م ل كا اك
 رركدملانأىلاةراشاهثناعن مديدرتلا 74 اذهنأر هاظا ا( ةنآنيس رأوأنثالث)ر ادقمىأ(نوكيامردق) لذال اىلءابلاغقلطت

 ىملكن ههمذدارباماوملا فاضي نا فتماغ ةحوتفملانأالا ل_ْقف اهم! ىور ونيسلاعتفءوسلاو
 مولع ىلا عت هلوق ف نيوحولا.ةرتاوتم ةءارةئرقدقوريملا ضرةنود ىذلارشا|ىرحتراخ ةمومذتملاامأو
 ىامركلاةمالعل از و-و رح نءازهشل مالك نم مهفباكءعوسىلارمأ ةفاضا.ةباورلا كريم لاق « ءوسلاو رباد
 تمهلاّ هب ت.هامو» ةذسنى اكمل ىأ < لق اسس ارمأ تدصق ىنءملاف هي دعتالءاملاعةفصل ابنوكينأ
 دعب هعم ىلصأ النا د ءؤأ ىنءموأ امئاق ىلهي هكرتأ ىأ < ملو هيلع تلا ىلص ىبنلا عدأو إل اماصم ىأ «يدمقأنأ

 بابرأ نممهفلاىلازدا.ةءامامأو ةفلا لا: روصز ووظا هللا ف ءوسرمأ اهالكو ىلصد هكرتاو عفشلا كلذ
 ىضتقلو « ملا. عأاولطمتالو « ىلاعت هلوقل لطامفةلالإ هدوءقوةلاطاا]ةالصل 'لاطباهدارعنأ مهولا
 عم هيف فل: ىلع لملح ىلا لءذ لجز والف هما سع)عو رشلا,مزلب لفنلا نا نمانئاطعدعاوق
 ىعم اه مايقلا ىلعهردقل عم لفنلا ف زئاحدوع ملاتاقناف كريملاق همارم لوصو نههريغ لاةحا
 رهاظاالرقأ ىراضأا حرش ف ىنامزكلاةمالعلاهلاق ةفلاتلاةر وصو بدالا كرت ةده-نمءودتلق ءوسلا
 هياعىفاذهو ىنلا عداو هلوقهيلعل دب ومايقلا كرئالاةاطم مو هبل عدتلا ىلص ىلا عممالصلا كرب مههنأ
 اثيدحوادانساىأ « هوحن شعالا نءربرحانث دح عسكو نب نايف سا: دح 9 لعأ هللاو عيمثرمأو هور و هاظاا

 ىنلانا :ثئاعن ء لس ىبأ ن عرمضنلا ىأ ن عكالامانثدح نءمانث دحىراصنالا ىموه نب قد |انثدح إل

 نوكءامردة» هنو رقم نم ىأ# هتءارق نم قداذاف سلاح وهوأر ةرفاسأ اح ىلص: ناك سو هيلع هللأ ىلص "

 بلاغلا ىف ىاطت قمل |نالرثك أ موقينا لءةهؤ رقءناكىذلاناىلاةراشا همفو نيثالثرا دقه ىأ  نيثالث
 نمنوكينا لوحي و هنود نموأ كاع نءىوارلان ماك نو كنا لح «ةبآنيعرأوأ# لفقالا ىلع

 نوكي نابع ونتلاىلاةراشاوأ ب ذك !نعازر مت نيم_قلا ىلع ى_.مهترك ذامنأ ىلا ةراشا ةشئاعم الك
 هنوك لاحىأ ةيلاحةل او نكس وءاسطا مذيب يم اقوهوأر قفماقلل نوعب رأ قباذاةراتونوثالث قياذاةران
 عاصم دحبو مكرم # ءاقيلا فاه نراةءوةءارقلا ىلع دو دل |ىفمدقممايقلاف م امقلا ىلعارقّدسسم

 ناادعاقهلفانل |عتتفانم ىلع طرغشان م ىلءدرثيدحلا ادى كريم لاق# كلذ لثمهمناثل اةعكرلا ف

 نموهدعي ىذلا تي دحلا هيف متو ةيفنملا ض عل وْسبْسأ نع ىوهوامئاق عكربناامئاقوأ ادعاق عكر

 نام_كدأا ىلع ىبنم

 رآبدكلانعازرحت
 ننرمالات رك تانيا

 كلذ عوقو بسحاعم
 اذك ةرمواذك هرم هنم

 تانآلا لوط بسحب
 هنأ ل_ة<واهرصقو
 هاو رلا ضعب نملك
 نا امن ةناعناو
 انفال اهدبأو امددحا
 ةناورفهلوقبقارعلا
 | د فا
 ماقعكربنادارأ اذاف
 ناسنالا أر_ةءام ردق
 (ًارعفماق ) ةنآنيعبرأ

 ىلا ةراشاّم لعافل ارث
 هءارقلا نيد جخارنال هنأ

 ىأ ( مئاقوهو) مايعلاو

 ىلعارةّةسم هنوك ةلاح

 قمدقم مايقال افمايقلا
 ةءارقل اىلعيدملا

 ءاعملا فاه نراقمو

 . مسن هضو جن لاحأر ال ماقال نا ماد عاقءالسصلا جتتفا ن منا ىذتقي هءارق نم قياذاهلرق قارعلان ب زلا لاق (دصسو عكر )

 هردعل عمادعات ل غنلاىهو ثيدحلاةلِم_سمامأو روذ_ءلآضرف ىف ةيعفاشلا حرص هد وىوطاق أر ق.فهكع تالذ هم لك أىلا ,

 هل

 حتتفا نم طرمش ن م ىلع درتي دا فرح نبا ظفاملا لاقواضه انالابواهةءارقاأ لضفالا نكس ىوطاو ضومنا لاح ةءارتل |نيدريقت
 تادام عم هذم م زاءال نكسا لم ىفةنأو رأةمكلاملاو ةمفتملا ضعب نع 1 وهواسمئاق عكرب نأ امئاقوأ ا دعاق عكرب نأ ادعاق لفنلا

 ربك ناكل بق( كلذ ل_ةمدبئاثلا هك رلافعنص ع )همدءو طاشنلا مسح كلذ نمالك لءقب ناكهناب عمل هاو رلاوذ_هءرلع

 رداقلا لهنةةحصيفو لك)!نومأم هنالاعاةوك ادع ادعوطت نأ هصئاصدت نمو نادشسلاهسرخأ اىفةشئاعمب تحرص دقو هذ-س

 قابضعب وماسقلا ف لة نلاةءارقضعب لء-وامئاتامضعب وادعاةةمكرلا ضعب وامئاقهضعب وادعاق لقتل ضءب وعاجاوهواد عاق
 ضعب عنم نك هعررالا هءالا لوقود والمأ دوعقلا ىون ممايةلادارأوأ دوعتلا ىونءاوسوماق مدعقوأ »عقم ماقءاو- كلذ لك ىفدوعقلا

 دوال ل ةتنيال ل غن ىف عرشاذا هناب لث الا ىلعةح كلذ لئمة يناثلا ةمك رلاف عنص ماهو ىو مايقلا ىونننادعب سولجلاة يكل املا
 هعكر كلذ عوةو نيب قرفالف ىرخأ ةمكر ف ناك ن اودوعقلا ىلا مايقلا دسعب لمتنا دقذ ةمناثل لوأ ىف دمق وال اءان.ن أ ىف ماق نا دعب هنال



 1 لصتلالوسر ماقتل ةكئاعزع) دودنبا لان ودوادنأ نبىلءلكوتملاوأو ةأرمأ م اةايعلا نمل عاف م ءادمحأت ىنملهمسن جان 1|

 كيهواهاكمتلمأهنآلا هذهةءار ةءايحأ ىنءن(نآرقلان هز هنآ ةعأ ارتب دخأ ىأ ماقد قاعتم(هن : ا ةهقافلاةار سام (ملسو هيلعدتلا

 كلاب زعلاتنأ كنافمهرفغت ناو كداعم_مناف مومذعتنا# رذى نأ هءاور ىف
 - ىبأنءةديمعيلال نآ آرةلال: ال و رمفلا ىلاهد>او كر اقف اة روكا اراصوا أهريغب 0 ه لد و

 1 . مهئافمهمذعت نالاق ىهامورذىب هال لم ف عك كرباهي و موقباهيحسصأ ى د هاك ليلا: دحاوةنآ أر قذ هليل لو هبلعمللا ىل

 ىلءاهسنذتزا اوعللاز ايهلعفوأ هلال كلت دم ىبهنلانوكتلا حال اد-ا_وامكار نآرقلاأر ةأنأ تيهمنمل صربخ هيفانالوةبآلا كدامع

 - عبصأ ىت>اهيئاعهفركسفتل اواهرب رك: ىلعمواداساوهنودامهمواقيالىوقألسثيدحو 78 اذهمرخلال هيزنتلل ىهتنانا

 د ىطصملا ماقرذ

 اهتءارقد:ت عمارتعا امل

 هبت د تب أم لوه نم

 رانلا عنس ”اسحوأامم

 نمو وحلا فود

 اهمهتمج+ام هوالد

 انرط هزازيها ثحوأ

 زاو-ه-.ةو ار ورسو
 هالصإ اى هنآر 5

 اهنوك,ةبآلا فصوو
 ىلع لددل نآر لا نعم

0 

 2 1 ارو

 د[ ا
 ةعرصال اتاك

 دوعسم نسا ثنا د

 ار تالا
 نناملسا:: نالمغ
 نفعه ا
 (لئاوىبأن ع ا

 همس نب قرقشىدسالا

 هل ىهذلا لاق ىلا

 ١ اذا اهمور عع هولارد

0 

 نيذس ع_هساتم ردا ا

 ( تام ةملهاجلا ىتسنم
 1 سس م

 | هفصل ىلع اهفطعي ىوروةفاضالاب#ءوسر ماب تمهد ى ةحامعأق لرد مف سو هم .اءدتلا لص# ىبنا || :صسل 0
 00000 0 سه هولا اا صحا وللا جلل ىلا! اقاقاألا 1 غن! 11غ! ل1 7111 فلا

 ' تاءكرفاهاك هستايل اهرركي رق“ا ىأ (ةليل)*

 ' | ملام اباسو هم اعدنلا صدا لوسرماقت اق هشئاعن ع 3 َلريمد رك ذدزمموأوهدعب لادلامضب

 نآرقلا لد اًضق قديس عونأ هاو راذكو رذىبأن عهجام نباو قاسنلا ءاورُثتدحلااذهوةدحاو ليل ىأ 2 !
 9 و لاو دحاوةنآ ارقفىلاءالا نم لل مو هيلع هللا ىبص هللا لو نر ماقلاق لدا رد نم

 نا لاَعذ ىههنآ هيأرذىلالموقلالاةفدصس | مو عكرباجو موقباوم
 | كنا مهرفغت ناو كدامعموناف مهبط عت

 د ؟ال ص قفاه ءارقدارل اواواكدتليل آلا هذه ةءارقب ىحاىأ ماقي قاعتماب“ ابهلوقف 0
 ظ هنعهلنا ىذرىلعن علم < فته ام هعالب ,التاقناف« دعست هبو عكرب اهب ومو اهمهيلعل دن كل مللا
 عوفر سابعنبان ءاضأ هيقدر واماذكواد اسوأ امك ارأر قانا لو هيلعدللا لوطا لور اوما
 كل :لءلوأ ىسهم زغتىسهنلا نأ ىلاةراشازاوملا نايم ءا هناي برحأ ادحاسو امك ارنآر قار قانأ تيهتىفاالا
 ||| بترتيب و اها .ىلعتي امد الاكل: بط :ةءدرصس وعكرب ناك ىنءملالاقنأن كك وى ملادو رولءةناك

 ظ '. اقمهلعتالومأم -راواني ا ءتالوانلرفغا مانا كلاب زعل اىرذا مسام لوق ناراهات عم ىلع
 رخ نبا 1 نا تدلل اذهمو ءأ هتلاوشال ذوحنو مكحلازب زملاتنأ لا راق مظرفعاو كدامع
 زوحالفءاربتملان ءدرو ىسبنلاناىلعريشلا علطد ناد : هدَع -اوةعكرما قىفاهر ركيتاك هنآلابقحان م

 اهرركير ة-افاه-راخاهأرق لي ةالصفف نك, هنأ لا ةحااذكوءالعلاهزاو ىف ىلتخا ام ىلع ثيدحلا لج
 رق ثيداحالان افر وتفري_غنمءزعو ةوّدهذتأرمالابماقن مماق ىنءمنوك.ف دعاقوأ ئاقودو رعشلاىلا
 اهينامرب رك: ىلع موادامتاو لعأ هللاو اهحراخاهضعب وةال_صلا ىفاهتءار 5ضء.نا لع م :اضءنأ مضعت

 تثدتناامه.هنما#<والتةلاحو ايعءارددنع تشع را ا ل1 الما اك اقرا ركفتلاو
 تاذعلان مهد

 مازن زع ااتنأ

 برطلاىذتقاامنار مَعْلأ ٠ نم هبتعتخاامةوال- نمو بالا فوخرانلاعتشا !سحوأام

 رارعءالال همحوملارارسس الا - نمي آلا فو تاكا كلذ قرظذلاه دلو ن انجل تافرذل ءاحرنانملا فرو رمسلاو

 ضعد 1 لا) ق1 سال ىفضو هلا ءانعكارأ َسأ : دو معل| ف صولا و العهد وم-لارك ذاملهنأ

 اةكنملاو ةْرحلاهف- صاملع/ترةرغغملا ارك ذالو كلمىفالا مككلو هكلمفالا فرمعت ةرلذا هلت

 ةقباسلاةمك-هلاوةةمادلاة زعل اينرتملاماعلاو صاخلا ىلع ماعنالاو ل_:تفتل افصوب همل<ةرهابىلاءاسعا
 ترجح ني نامل هان دحن ال عنيد وان دح# «نيمجأ ك ادطعاشولوغلاب لاهل اهللذ + ىلا ههنا اق

 م هتلا لو سر عملا تياصلان 9 دوعسم نب|ىأ يتلا دمءنعلئاو بأ نءشعالا نع ةممثانثدح

 هوسلاو ١
 ' جتفلابةوسلا (ةوسرماب) ءاملان ىدمب ودصقلا ىنمعمهاوتدصق (تمه ىتحاءئاق لزب لذ سو هيلعدتلا ىلص ىبنلا عمةليل تيلص لاق )
 حرش فاف حاملا ىف اذكسضلاب هوس لاقيالو ءوس ل-بركح وتفملاىلا ةفاضالا عاشو مسأ مهلانورد_فمةرسملا ضرقت
 هيف امو ردصملا هفاضا نم امفامنالع بيلا ناذ ةرتاوتلاةءارقلا هضراعدالوهلدالّن ةلك ىف عحربا.أز -ِ ءلعلوعبال<- ملاذا
 0 ةءاوراا الط هلا لاق نك | حاصلا ملاكم ضراعب وةفاضالا نود ىصولا ىلع وس رماة سن ىو دماجلا مسالاةفاضا نم
 رح نا ظفاحلام لاكهمهفأ اك ِس



 ىلص هلو 5 ىف ىل هس قاعتم( ىت>ىل ارفغاب رى تعا بروق باكو قياجلا 0+ ان( زيان نار زادت راع اا 1

 ةوعست ىو ( م ماعنالاوهدئاملاوءاسلاو الال نار عل آوةرقملارق] ىدلوطد»لاز الو لو هيلعهتلا ىلص ىبنلا ىلصىأ فوذعجوأ ىنلا .؛

 00 لل || ب صب ب بستم ل
ىنخالوامهوزن دعب اهراتحخ | هنأ ثب دس >ىندر وام ىلع ىلعالا كد ر ءاعمسو ميظعلاكب رمساب حيسف ٠

 ىوارأ نمل م 17 

 مي + ىلا عوشملال اك ىل_ءلادلا دومسلل ىلعالاو عوضا هناهتىلا ريشا ع وكرات ةم_ظعلاةءسانم هج وألا
 ةممب قىقايلس ىك

 [ةطسىفو (ماعنالاو نيتد_هسلانيبه_بولحىفىأ «لوقيناكو دوصلان ماو نيت د_عسا|نيرامناكف «ارعفرم» |
 واهس ىو (مأ .. || تود ل تاع ي«ىدو هلوقو لفاوذلا فاند_:هبصساما لهو «قرفغاب رك رفغاب رو ||

١ 

 ٠ ةرقماا# ن ,مفكأرق# ة>نامزلاكلذةف سو هيلع هلنا ىلصدتنا كو سراهالص 3 الصا|لوطد لازبالىأ 0000

 ْ فود ماعنالاو:دئاسلاف كان ىذلا» وهد اورلا ند نم ىأ# ةبعش ماعنالاوأ هدئاملاوءامس كلاونارعلآو . 0 1

 0 هس (ل 1 و ىفةرقبل اةروسأر قل سو هيلعهتلا ىل ص هنأ ىضتقي ثيدحلا ا ذ- هرداظ ”ايسلاعامالاوأة قيال )

 رجل اهدحاىفال ىقمأةيناثل اههكرلا فنه لهةدئاملاوءاسلاو نارعلآ ةءارقناهب او رلامن_هىف نيس نكمل ةعكرأأ]

 تافا.ضر_حاهيورم دعب لاق هنافةءاو ر ىفدوا دونأ هندب دقو لاق ه,ناث !اةلاطامزايالثل ىنائلاوهرهاظلا تلقرخأ تاعكر ثالث 1

 ةمع_ ل ماعتالاو :دئام وءاسنااونار عل آوةرقما| ن يفأرقتاعكر عب رأ ىل_هف فر فغا ب رهأوذ

 تاعكر عمد رأى ددئاملاوءاسنلاونارعل آاودرقملا أرد ىت>دارملالاقيناناماعىذ رتل اةناور لمكف

 سس ثلإلاق ٠. نكل لاق مد دودعملافاصن تن اكن او دوصةملا فة رصرعغهتاو رتاقدواد أ ةيأورغذ هَ رقد

 درهم ءلاأ رقة وديلعتالص لا هموسة نبذ ثيدح نم )ص دعو وراغب حرشف ختي ١

 انماوتخ مكر ذوعتذوعتوأ لأ سلا وأ حدس عيست اهيفدي ايرماذان اكو ةعكرفءاسنلاونارس علو

 ةهلدنامل اريد اظذ]ناك

 ماعنالاف لم دعو

 ًارقمنارم_كنا رهاظو
 ق 35 عترالاروسلا

 عد رالات ا.كرا

 هنأور تحرص هنو
 ةناورنكل دوادىلأ

 هنا قدرهاظ نيل

 ةعكر لك فل اكلاأرق

 هعداولا ل ءلؤدهدحاو

 ةءارقل اهدهو تددعت

 رخأ ثالث وأ ىرخأ ةمكر ف ءاعنالاوأ دعانا يف هنأ ل تصف تاق كاما بلل هن ماق مت ماق أ

 هلصنع فنحالان دروتساأن 2 عنب دعس نع ءشعالاقدرط نماضدأ قف اسلاهاور و كريم لاق 7

 ىضق هثاملادنع عك تلقفهرقملاحتتفاف هله مسوهيلعهللاىلهىنلا عم تيلصلاقةفتذح نعرفزنبا 1

 اهأ ارقفنارعل [حتتفا ماهأ 0 ىاهبىلصي تاقف ىضق نيتثاملا دنع عكر تاقف 0

 مدقت تلقثتدمحلا عكزمذوعت ذوعتب رماذاو لأ سلا لَو و رماذاو حاسس موتا اهيقدن ا رماذاالسرتمأر قب

 ىلءءاسنل ا ىلع نار عل ؟مدقن نممريغو لم قام باوصلاو مهو فانا ةاو رق ارجل [ق هال ١

 ىلءروسلا بدترت ىلع عاجالا ن مةناوصأ | دو ءرقتساامو هيلع هللا ىلص هلا او-أ نمرةّتسلا فورءم اوهام /

 روسل اهءارقىق نات < رصْنات .اورلانات اهف ”لريسبلاو ىطق افرعألا ,تريقالاك ىيقوت هنأ ف فالخ :

 ل ًاوءرقملا أرق باوصلااواريسخ >اتواعدةئدوادىلأةباورفنان كو كريملاقةدحاو ةعكر ف ثالثلا ١

 هروح 1 ىلا هرقم لا نمفأر قتا عكر عد وأ ىل ةهلوقىذمرتلا فذ>كلذلو عكر مود اماوعاسل اونارع ١

 لا ب ةوهعقاولا ددعت ىلع لم<ناامأف 1

 دوادىلأ د هناو رقنالاقد ؛ وأ تامكرعبرأ عب رالار وسلا اًأرةىرخالا فو هءكرف تال _ءاروسلا أرق :

 دنع عكر 5000 8 ةلاوليصتلااموبف ناف ىلا سالاو ل مةءاور باو صل اوامهو ىذمرتلاو

 لجالىراضبا ل ءاورفزب ةلصودو ج رم اداحتاهدب د وهرح آلا ىضذ ةعكر ىف اهب ىل هد لاق ىتحةئامملا ْ

 4 :او دن :5كىللا رح نبالوةنا لعب هنو هدأ الصأ هك ىفدح رذ0بار ط_ضالاو نالتذالا اذه

 نأ تلعاتنال 1 ونمه:ماطخةعكر لكلا أر ًارقهنأاهرهاظمرخ 1 ىلا ةرقملاجتتفاف نصشلا
 ا رالف ىهاغاعتتفاف وةنالفا نائما ثيدحلا اذهىفداو ره سل ىزاضلا
 0 رف لكل أر هنأ الةعكر ف لوالاثالثل اروسلا أ ارق هنأ ىاسنلاو لمة اورموهفمنالف

 انثدح إل ىرمصبلا عساو نب دم هلءاف لاح رلابتك دوب ملهناللوه#ماذد ليق# ىرصببلا عف ةان نبعد
 دودن ىلءوأ دوا دنب ىلع همءا# لكوت || فد لعوأدوادنب ىلعممسا«لكوتلا أن عىديغلا ل بمن ليش انع تراوا دفا ب ل ع يراود

 لاللاةالصةف تناك

 ثيدحلال وأ هديقناك
 ضفئار هلا هتءارفامأو

 ىشءاحنأ ىلع ددروف
 وبأ لات هدعتست قو (ل 6

 ه_ماو" .:جونأو ىسع

 ةرج ونأو دب زب نب ةحطط

 نب رصنه + وي

 نبانعهل ( نار-ع

 هنعو رخْ 0

 دامع نءدامعو ةيعش

 عبس هتسسسأم ه2

 مل ءاوهثامونبرشعو
 ف لامفالا ضع:نا

 هعيصن ُتيدحلا اذه

 ونأ انث) اما تسد اكيا ءاز ميازلا 7 ا 1 هدارشععبازلا ثيدحلا# مماسلا نهدف املاراضعساةيضادمايلاسلل ءاكح ع راض (ةنصر اتقي تالا

 عساونبدجنهنأ حراشم ءزوهَعث :ىهذلا لاق هدعو سم هنعومعاج وردن :غنعمل عفان بأ نبدجأن ب رك وبأوه( ىرصملاعف ذان نب رك

 نيمو عسس نس تامر دنغوهنبا هنعو ةمعشو ٌقاوتسدللا ما شه ن نم هلة ححاظفا- ليو ىرونتلا (ثراولا دبه نيدمصلاذ عانت لوك
 (لكوتملاهأنع) مسهل جرح س قدنع ىنلهيسنهسداسلا نمدهقث ىضاَعلاىرصبلا (ىدسلا ملسم نبل يعمم نع)ةّمسلا هج ح



 : ريجلاءاملا تشب (توربسملاو): :نعلاو كلما هميلوأ حتشب (توكل اوذ) ل مضغ" 1 ”انامعت هال متس «نمو ريغ لعل ضب نأ

 ٠ < مالا مسج لع عرتلا» انعمو هللاالا ههفصوبال ل. ة(ءايربكسااو) هدرأ ام ىلع هريغأر هاقلار أو ةكلا ءلله دز ازاهمفعأتأ اورهلاو

 ةحتافلادعب( أر تع )ةطاحالا ن عردةلازواحت ( ةمظعلاو) دو>ولاوت اش !١لاك نءةرامعوه لقو صة: لكن عه: !اوهلمهدا. هنا

 هنأ مهوناكسداو ةحمافلاد_ ىمد زاهزالا ف لاقةر ملا أر قفعتفتسسا دوادى ,ةباورف هرج هعّدلا رهاظوهام ىلءاأ 5 1

 اسلا مةىلعاداةعاىوارلا هرك ديملاغاو باكل ةحئافبأر قي لنا ةالصالهن :عمصواهأر ةرناك هنادةحتافل ادع ارةريغنماهبحتتفا

 ةامالوءابقلا لشم عوكرلا لمح هو هنمأ+ ب رقىأ برقان :ءم نوذمملاو » ىاءّتمفرافلا 1( همام دنس ف هعوكر ناك-ذ عكرم)

 1 (مظعلا فرن اس عماسلا هذئف اهراضط دال ةيضاملالاسعلل ةباكح ايا #بشاوى ه(لوقب ناكو) نال. طار ااه الع

 راعشالا نيترمهر كلذ فةلوط عم عوكر اذه ىف تاملكلاهذهررك,ناكىأ(مافعلاب رناععس) لقعىذ لع هتمافعب طم رح نأ هزت ىأ

 ا نثدحما اوءاهقفلا مالك ماسملالامدعنع ءأشن طم .توهو حراش !!لاقحارسشلا نم عج رك ذ سفنب ينم نث لكعج جىلا 0 اركتااب

 هركذاملوص#و ضارععالاب هؤفش ه_كعهلج اعاوهعز امْئث كلذ ف سا هنارريمختنأو .,ٍى هأ 4 ءاع لو ءمالو هل ل_داحال

 1 نترماهر كنا اوأ

 قاطميلطيلا ءاعاامأ

 ا ا

 ان: اهر ركن لد ن نتنثا

 ىدحاوأ أهمس ا .وأ

 قرط نمهدر داك تعا
 بدنولاةراشااماو ىرخأ

 ل
 كلا لهو

 اوةفتاام ىلع سايق

 لكرر قب دنن مهيلع

 ناذ الا ىف سفن تينت

 ثحارهث< ولف ةماقالاو

 امهاذ لداطياخ نكمل
 ف ساقنم وهام ىلا

 هسأرعف 2ر2 لجل
 ّن ماوه مامق ناكف

 نمد داز (هعوكر

 ناكممامقنأ ىلع امنت

 هنذل هعوكر نمبرقت

 دوعقلاولادّدعالان ا ىو وذلامهنموةرعفاشل اوك 1و ام لوادالفىسنمأعوكرلان مهنرقوهلث اع

 هلام ءلل ثوم هذ هعصوشل اة امىأ م« تركلا وذل تدارس 0 راو كا هراخ اللوأ

 لوألا نمدار !!نابامهندب قرفيف توكل اوكلملاو د اوذْن ا ا كك

 رهةلاوهوربملا نمتول فد توربلاو ظةدا مكر ديل لل را [كهنطابىلاث 1١ نموكلمار هاط

 ىذلارا- .هلاوهفم_ملع ىذقاممدربغو تولملايدانعلا ارهةنمنادسف هدأ اءءقوفره هاقلا اوهز# ىلاعت لاق

 رمز

 ْ ردقلاز وات ىأ *ي همظعلاو ف صقن لك نءهزختلاو عفرتلا ىأ يعان ريكا اوال هداراام ىلعهدامءرؤَشد

 مية فيذحىأ 0 ءءايريكس اوأ ةطاحالا نع

 ماةءارقدعب وأ ةرغملاأر ةفعتفتسام دوادهبأةءاورفوب اكسل اه - 2| ىهواجت<اق عمىأ#«ةرقيلاأرق

 1 هتظاوم اود هنداعن هنافهحنافلاةءارقربغن مدرقملاب مف هنأ ن نم ساد اناا ضءبهغوتب اكس دلونآر دل

 نال ىلع ناكل اة حاشي أرق: نم ةالصاللاق دوال ص لكى فةحتافلاأر كك سو هءلع هلل ىلص

 هو هءاعهللا ىلص هتداع ن مفرعا1 ىوازلا| درك ديملاغاو ةمصأ اوألاكللا ىفنهيدارملا نان :رمَدْعالا نيد

 مايقلاكدوهعملا ناز واعمناكه_عوكر رنادارملاو يهم مقنم إلا ىرتكأ#| او هعوكر ناك-ف عكر حاط

 كورهمأنق نملاقنمد- هدأو ال_:مىأاوة هلو ةلناناد_هلاث تدحنايسلل هلو. نهنامعز نمبر غأو

 نءلوةي لو ناك نأرضحتسل هناكوار اًضعمرأ ةيضاملا لالا ةناكتوهل #3 كوة ناكو #عوكرلا

 ىبرنادهس و لاقودوةفوهفةرثك-اابر عشا ارارمتسالا ىلع لد- لهنع ل دعا او ىضملاىلا لاخلا ىتءم
 ناكوهسأر عفر مل ريثكتلاةدافالدررك" «ماظعلا فرن اه الع اهناكساز از و و هفاضالاءأب تفي 6# ييظملا

 , صاصتخالاورصخما:دانالزاجلا مدقتب ملا ف رالوقي ناكوهعو رن ماو ط عوكر لادعب ىأ © همادق

 عوكرل ان مهلادتعاىأ ي همايق نماو ف هدوع»ناك_ف ودوم مح < »«راثك الاناسارا لاه دسجلاىف را

 بق

 ٠ قامتهلوقب دوحلاو عوكرلا ف تادعبستلارب_ةخا يىلعالا ف رناعس ىلءالا ف رنا“ لوةر اكول

 اذاوسهذملالوصعا ذه هتالصتلطب ادعهيف ع ورشاارك ذلاردقىلءداز ىذ ناريصقا مهنا بهذملا له نالب وطن مر نيتدحتلا نب

 - ئثانلنوطلانملوطأراصول ةيعفاشل ادنءةالصلا لط.ةوريصقلا لب وطا|نكرلا لثاعالن ا لضفالاماضعلالوقنأ تفرع هئلمأت
 ا رح ةيعفاشا انَمأ ىلع ةحهرهاظراذه (دملا ف رلدجلا ف رالوةين اكو سأر عفر ) هقذأ اىفهتباوروهتباردمدعنع
 ملعام هياوريغب لفردان ثيدحلا ذه ىف عقاولاراركستلانابحراشا باو -حوأ مقهت-ارمص عمانه هءاوذ خالو عوكرلا ف قءسامف راركدتلا

 (ناكندح#م) هىىنأو هذمنيرمالارخآن اك هناو4_ءلعبط اوىذلاودكلذناتوءثىلا جات «دارؤالا نمه- ءاعبظاو ور قت سأو

 ناكوز ري_صقلان هرمصقأ لنوطا اناكملالاو ع وكرلا ن مههاق نهال ةءارقالهمايقنمىأ )هَ مار ن ماوس جواس )اعدنل سوف

 ظ ضعملا لود ىنعمادذ- هولي اللغليالا ل_هذ عض اوتلاىف غلب ,أدوكسأ او م-ظعلا نم غلب أو هف ليضغت ل_هفأ (ىلعالا فر نا” لوقي

 د_.ءلانوكرامسرقأدز واضدأو دودتلاو عو كرا ميه نيب تواغتل| نمد_هداشدام ىلع عوضا فق رتلل ىلعالا ىلا م-ظعلاريغ

 ىلعالا ب رناععس) كلذةمب رقالابمهوتنالكل ةفاسإاوةهحلان ءىأ ىلءالا,صخنادحاسن اك اذا هير نم



 / مهارا نعش عالان ءصو->الاوأانث دانه انثزدشن تب دحاشأ امثعىفاثلاثيدملاه(هرف باهشنبا نع ةامنعةمتقأ:ثو)

 ىءاح( تاعكر عست لبألا نم ىل هد ملسو هيل عدنا ىصهتلالوبرذاك ةشئاع نءع]) مهاربالاخدب زب نب (دوسالا نع) ىدفلادب زي نبا ش

 لاةبارطضا ا بسن ىتدربثك ؟و ىلءاهثب دس لكشأ ىطرقلا لاق ةريثعثالثو مع ىد>اواء.سواعست اهرمغوةثئاعةناو ر 1
ْ 5 3 : : 

 08 5 ىف غ' 2 ط0 0 702 0 1 1 ل .

 ديك انالوو هظفا<_«ءمضءاوسل وها اتو.ث ىل:لدب ةفطاعلاواولاب « هر باهشنبانعكلامن ع[
 نعمانث د>هلرقدعب طقف لي وعا| ءاعىنابنأ هة-ناكمناقافتادودو م اري الاهوده» ىنتكاو فذحوأ|[

 نع مهاربانع شعالا ن عصر > الاونأ نث د_--دا:دانثدح# رب د_:ةرظذاا ىف نعمأ نم ىلع ىكالك ||
 مو« بلعهتلا ىل_صإ# ىبذلا هصسن فوم هللا لو سرإ» ى.ساس( نايا ىأ ,«تاكتلاق :ثئاعز ءدوسالا |||

 دوادونأ ىو ردقو -ءأىل «تهللاو ثالث وأ نيمالس تاءكرتسرع4ةلاف يك تاعكر بد للل | نم ىل تصن

 ثالثوعب راب رو تلاقرتو ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو ءر ناك مب ةشئاعتما أسلاق سدقىبأ نب هللا دمع نع

 ىرادللو ةرشع هتالث لمرإلا أيالو عمس نم صقن اررتوب نكي لو ثالثو رسشعو ثالثو ناو تالثوّتسو

 ىطرقلالاقر ملا ىتهكرىوسةعكرةرشعىد_>اواءسواع.ستل اقف هنالسص نعاهأس هنا قو رسهنع
 باوصل او تتولاو امتع ىوارلا دق اول كل ذ مياسة أو بارطخالا ىلا بسن ىتريك ىلع اهثي د> لكسشأ 7

 ملء يسو ها زاوحلاناسو طاشنلا بس ه-فةلتخحملا ل" ةددعتمتاقوأ ىلعلو# كلذ نمهنرك ذامنا

 لاكةفينحابأتال-عامم موقي عوكرلا ل_قماسااحةرابوبلغالاو هواسمتاق ىلصنذ ران تاك هنأ أ سام[
 ذخاف صقتنو أدازامف اوفاتاو زئاح ن سحاذ_هناىلءاوعجأ ةباععلا ناب اهم ةلوصو ءاثالثرتولانمسعتب |||

 دودرهرتولا ف ةلوصوملاث الثا اهركزاس نب ناسمأسنايدر و رح نس ١لوقام او هيف فادخلا كريو هيلع عمدجملاب
 له هوركم هلوقنا عم هريغاله سةنرمضت هتفلاخؤ هبا مصل |عاجسا ف مالاكلاو نيعباتلا نمنامءلسنالهيلعأ]|

 تيثدقواذهزاوملاو ن_بملان م «-.لعاومجأام ىفانءالفهد_:ءىوالافال_تودو هيزغلاههارك ىلعأ||
 ىتلاواهتارك < يدفاشا كوقتو ْئئاهلمق سدا ىتا اةدر_فملاة عك رلاميهرهاظب وهو ءاريتملان عىسمتلا ||
 اهرك ذنءان_ضرعأرامتعالا«_طقاس اح اا: هرح نبالو اهءامصسأر اولاق | ءكححص رثك أوأعف_ثاهلبق |
 «ي هو شعالا نعى ر وثلاث ايف_سانثد-مدآنب ىكانثد_>نال_.غنبدو# امش د راصت+اللا |

 ىنثملا نيد« انث د>9 توافتالب هلثمىنمعانيدهوحنارهاظااوثيدمحلا ظفلو دان_.ءالاة قب ىفىأ ٠

 ىبأ نع ءاردب دشتو مم مب م هرم نب و رن عة مشل انربخأ ةعسأ فو «انأ.نأر زهجزبد_ئانثدح ١

 ه دحوم نوك سف حدف *« سعءىنبنم لحجر نعل هع وهل عفر ولو رحلاب #« راصنالا نمل->رةزجح ش

 لاقدب زننبةطاند_:ءازجوبأ قاس ا |لاقو ها دب زنة طان دنع هزجونأ ههماح ففاؤملالاق
 هقثوفركلام_هالوم ىراصنالاةزجوبأدب زب نب ةهللط ىرذنملا ظفاحلا لاق رثك الالوقاذ_هو كري[

 ةفبد-نعوو ناحعشأ| هءست-افوكلا ىسعاار فز نب هلدود هعش لد رلاو ىرادأا هبجّتحاو ىانثلا

 هناإط ناعأ | نب هز ذ- نعي دعب قفا اخت عم ىلاسنل اودوادونأ وناخشأ|اضدأه_ذعداو رو «ناسعلان با ا

 ىلصهنا ىف انلاو دجحأ اظفلو فى هع وأض يعش نم ليللا نم ل-سو هيلع هللأ ىلص هلل لو سر عم ىلص
 رح نبالاقو ىئنملا لاق ةيامصقتءاغا اك ل_تداملفال هفيذح ىأ لاق ناضمر نم هلل فهعم
 هيلع ناك ةعرجتلا ريكس دعباذ_هنارهطالاو لا يربك [هتلالاةةالصلا ىف لوخدلادارأ ىأ
 اوحرداك ْئثلكن م ماظعأ هنا ىنعملاواالثربك أهللالاق دواد بأ ةناوراذكو هيتآلاتاماك-ل |تادان ز
 هتان ريكهنكف رعد نأ نمربك أ هاذءم ل دقو ب رغم اب >اصدلاق اك ىف .عْضريمك- ايمانا مهضعب ريسفتو هيلع
 لءاوةباهنلا فاذكموةااربك أو ربك الاك ةفاضالاوأ ماللاو فلالا همزلب ىلعذ ل_هفأ هنال كلذ هل دفاغاو
 تاقول ل اروهطو تادوحوملا تو دح ل_.ةاضدأ هر ريك الاب هناكس هفاصتالتاةاءتملا عدي رحت هجو

 0 اًعاو حراشاا

 تقولاواهنعىرارلادحما

 باو_فااوةال_فلاو

 ةددعتمت انو أ ىلع هلج

 بسعة فات 2# لاوحاو

 ران ناكف طاشنلا
 ةرانو اعن-ىلصد

 00 ةرطوانمت
 هدأ باغالاوهو ةرسشع

 هره_غكلدل هعمس سو

 رهاطنانماصعل ا١درو

 انث) همئالبالن اكهلوق
 انث نال_مع نب دو#

 سشعالا نع ىروثلا

 ثلاثلاثتدمحلا*(هوحن

 ةفيدح تي 1 حرشع

 انث ىتتلازيد# انث)
 ةيعشانأ رفح نءد#

 نعدهرم نب و رع نع
 نه لحر ةرج ىلأ

 نبي_4لط (راصنالا

 ةفيدح نع هلديز

 نبدي ز نعو ال_برع
 ةرمب ورع ه عب مقرأ

 نم اننلاهقثو طَقف
 ىراخلا هلج رخ هثل ملا

 لح>رنع) هعبرالاو

 نيتلء هع ( سدعىنب نم
 سافك هففْ# ءد>ومو

 هقئوو هعالاض عب هئيع

 ناملا نب هفيدحنع)

 ىلصىبنلا عم ىلصهنا

 نم ملسو هلع هلأ

 لاة)اهيفلوخدلادارأىأ(ةالصااف رخدابطف ) هلوطدا.يا !لدللا مات فرص مهو: اعفد نيعذوملا فاه داز وانه نم ىنعم قدس (لبللا ٍ

 لك نمربك أوأههنك هفرعم نع هبع ْرثَت د_هقلاف ههنك ف ره ْئث لكن موأءادشالاعبج نمىأ فود «ءاعىلل_ضفملا (ريك أهلا ١

 نم لأ هن"الْئُم ىلع ليضغتل ادرب لوعاب ر بكسل ىف ىهانتملاغلاملاربك 1 ىنعموأ انلوقعهةيطتام لك قرف هلج دصقلاوأبر لقعتيأم
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 رزيكلااح ا فب

 ىف 6-7 "نيف طع يل

 تل 59 ننيمزلا

 دب ثيحيلوطلاو ندسحلا يامن نمناوأ ل اؤنسلا نع ةيننمةرهاظ انى ع نسحلاو لوطل لاكن من-ناىأ (نفوطو نوغدح
 ء..رالاعجامتاو قياسلادب ز ربخقفاويل نيتملستن امرأ ىلصب هنادارملاو باوجلانعزحملا نعةبأك لالا عنذب ا.هنابب نعذاسللا
 لضفه-.فودررامخالا,ءاشنالا لد واتبةفصاهلءصو حدأل هضرتعم نهتسح نعلاستالو دحاو مال_س اهتراكلالا:.>والوطاهم راد

 نوكودو عد ارب : 0 فورصا انمزلا نمل _ضفأ مامتل|لوطل فورمدملا نءزلا نا ىن_هعدووسل اكهريغرب ركذ ىلع مايقلاليوطت
 ,رالاهده نييارتلا ىلع ةلالدد_يف( مح)هيفءاعدلا ةياصسالةيستلاروهااأد- حاس ناك اذاهءر نم نوكرامبرقأ ىل_هملا

 اهفصرمل (انالثىلصب ) ىحارتلل( ُح)ةيئاثلا ف لأ ستالف هس ىف(نطوطون مة سحنعلأستال 076 اعب رأىلصد )لوالا ع. رالاو
 0 ااا تت اللا ب /- _- يبيني

 0 00000 7777+ 772777772727237 77772732 صصص سس سس ل سس ةراشان سملاولوطلاب

 تلاقا هئاكف نسحلاولوطلاة باغ نعدب 5 لاستال لوةذةبكىأ *«نطوطو# ةفيكىأ«ن_هتسح | ري ولا اهنالوأ اهفيفل
 لاحلاب اب رأد_:ءةمولعم لاوئسلا ن عةينذمةرهاطةباغف ن_حلاو لوطلا لاك نم نهال معلا تال || 2 ةركرئاسلل مولعملا
 ليوطتةيلضدأ ىلع هءلدد_ساو ىسنلاب مزحلاةءارق ىلع# محلا باك ن علا تالو# ىلاعت هلوةهرم_ظنو ةكئاعتلاق) اهئادأ

 ريثكست ل _ضفالال_.قو تو.نةل|الوطةال_صلا ل ضفأرب_هدي دودو مكاو عوك ر لاري ك: ىلع مايقلا مانتأ هللالوسرابّتلق

 ريثكدتو ل_خأ الما مامقا | لنوطت ل ةود_-اسوهو هبرنمد.عل نر كبامب رقأريدن دوعدلاو عوكرلا هتاأش ) 2-0

 ىلءراصتقالا ديرب هنأ ىجنمف ىن'ه ليال هالص هيمحاصدنعو نب ولم ا قةفين> ىلأ دنع ل_تقاوهو دحاومالس عد رالان ملاك : 1 0 تءطاونالا كلذ ندع نا ىلع لدب ثيدحلار هاظ# نطوطو ن_مسح نعلاستالاعبرأ لصد م9 لضفأ اراهندوحسلاو عوكرا

 | هي هثئاع تلاق إب ثالث ربوأ ٌمليللا ةالصدارب ادب سملوقددب ون ودحاو مال ىاهالص هنا لعل ساضدأ اهندس لصف هنأ م 6 | اذهو ثالثه, »نييهذإلةباعر ونبتياورلا نيباعج ىرخأن يمال ب وةرم مال ساعيرأ كلاسلاىلسينأ || ناف لوالا :- رالا

 اق 3 ررعتاك اهدعبام سد 9 مانملادعمامقلا مدعي توغباع رو ىنءت# رثون نا ل_قماذت أ هللالو. ران تلقإل اهنعاضأىراغلاءاورو

 الونامانت »ءايلادب دشتي « ىيعن اهئاعابلاق ف بحاولا توف ىلعالا ف اةالهناف هبوحوىلاءاسعاهءفو أ نال اهملع م د_ءاوأ
 ً 0 0 0 ءاثعلا لص: ناك ٠ ةالملام_ملعءايدنالا صياصخ نما ذ_هو رثولا توف ىسخ أ ال ىنال كلذ تاءفاغا ىف ىنءملاو هي ىباقمان.

 هادتئالاب ىثي نمءاسنالا ىعم قءاهةفلا لجو ىلطملا ا لاسج دوش قارغتساو مب ولق هاب مالسلاو نأ لمتحف ر_عبلاو

 ليلا نم متالدرخ آ اوملءجا ملسو هيلع هللا ىلص هلو ةارتولا ريان مهقح ىف لضفالا نا ثيح هنوف ىشخالو || نا إ_هتاوأ هفرت 7
 رصنلاف ئاظو ن مرعقلاهب و رثالح.صلاةالصهتتافامتاو رعبا نعدوادوبأ و نانعشل اهاورام ىلءارو لوالاوق نذرت

 انا نثد نعمانثد--ىسومن قدس انثدح ظاموناذكف عد رشتل اة هلغقي وهمس بلقل انالوأ
 نمىلست الاه دن ءوأ اءلاغىأ ين < لبو هياعهللا ىلص هللا لو سرنا هشتاعنع هورعنعساهشنبانع

 لءاواهري_غنعوا منعت أناو رلاضء.ىف نان وأ ةدانز نمتيثام ىنانمالف يب هعكر هع ىد_>ا ليلا

 هيمذتللوأ هرتفو وتو ضرموأ ه_-وأ اهريصترةءارقل!لوطوأ تالاملاو تاقوالا فالتخاب س<فالتخالا

 ريخاتلا ناب اهياحاف
 هامتنالاب دب نت حأ
 لاق) هلرو ىب_عموهو

 | نمد اوروا 1 وسما هددت قا دكار و يك رحل لع (ىبلق”انبالو نانان# ل 0 3 ا 5 20 ىانرعنا «شئاعاب

 «نءالا 3 ىلعع_يلطضا 9 رولا ةال_صن موأ للا الصنم ىأ «اهنمغ رفاذافإلءاربتملاننعىجمتلل | ل ىلع :تلءفامناو
 مدقتامىلع لوألا نهريخالا سد أود ورهسلا تةون اكن اموذللوأ امبرقسمصلا ناك ناهحا 0 اللىأ ول
 ظفلو قداسا' ثيدحلاو ف ىادب هوة باهشْن !نءكلام نع نومانثدحرعىبانب !انثد> إل لعاىلاعتهلناو ا 50

 هون افا« حعاهف ىلا دكا ىف سدا د.#سا الاق لد وعلل راشاح مشا ضب ىف دو> و مريغهو يا
 نبدلاءاصعلاةدوح وماهااك انلصأ ةع-ن ىفو طقفدرحن هعمل قو طقن# حو« هح-ن ىف نيدلا فمفع لاقو

 ةهتنلاهدهديز وليوخلا ءاح سدل يضعن قو هون تو دباهدض»ب قوهوحت عم لب وأ |ءاحز سلا ضعب ف ا ىلع 4 مه ا هاا : 2 3 3 3 - : 5 0 هدو 1

 مهاكسف ءاسنالا ىل-ع

 هنأ اهنالحو ةيلاعتملاةمضحلاو ةءاعااتاذلالاجدو يش ىفاهقارغت-ال ممم ولق مانتال
 :ثئاعزعتو رعزع باهشنب |نعشكلام انث نعم انث ىموم نب قاص١ا انث) ةثئاعُي دحاضد ريشء ىداملا ثيدحلا « قيس

 ةدرغملا هعكرلاناوةعكررتولا لقأ ناب ب رصصت ( ةد>اوبا نمرتوة مكرر دعى دحا لالا نمىلهدناك ملسو لع هللا لص هش لوسرنا
 ةياغلاءادتبالل يللا م هلوقف نمنارهاظلاةعر زونأ قةحن ا لاقا يلع ل _ءادالىوءددرحم هذ لو ءلاوأر يملا ل, وانو ةعتنالص
 ٠ نيلارسكو (هقشىلعم_مطضااهنم غرفاذاف) عكر ةريشع ىدحا ليلا ضء ىف ىلصد ىأ ضرع .تللاهنا لحي لولا هالصءادتباىأ
 ةدشت ىو ليوحلاءاح( ح هو باهشنبانع كلام عنعمانث رعىبأن ب |اذث) هتمكح قدس( نمالا) ئشنا فصن ىشلاوهمنجىا

 رعىبأ نياريخيف همدعوانه لوول ارك نلهجوالذا ىلوأ ىهواهتودب

 هيلا 0



 نب داعىأ (!.واقنتالانوداهونىتعكز ىل_هُم) ةغااصريغ نفل اوطضعباميقعأ (امهلبق ٠
 022525 225252515125257 ببتر

 1 !ههلبقنيتللا نوداسهو نيتمكر ىلص م امهارقنّدللا نو داسهو نيتعكر ىلصمم |

 لص ءأوق سا | اذدهناو رف عقواذك مملاق#م ريوأ ماه ولمق نيتللا نوداهو نيتمكر ىلص ٌتامهلمق

 لوصالاعماح ودوادىلأن أو ًاطوااول_بمشناو رفادكو تارم عب رأامهل.قنيتللا نوداهو نيتعكر

 هع رورسعث الث كلذذ 9 هلوقب هلج 1 تم ناتيشاناتيك راما ذه وتو لاكش ا

 نأ هملعفتا هكر ثالث ىل ءرتوأ م 5 هلوقلجوتاع رثالثرتولاد اىلاسهذ نمو هدحاوة عكر ربولانولكت دو

 نوكذ ةعكرةرشءاتنث در امهدنع ده ارثك [نالكلذمومزلب ال تاقنيمل أ ن نهني* ةغمفدللا نيتعككرلا جرم

 نأ عمدد >اوةمكر رثولانوكر رةشي> هحرشف ىذملاب رغأدقو ا عومجلاواثالثرتولا !

 ثالث امهل.ق نبت الا نودا هو نيت هكر ىلصت مم هلوق عسا سملا مست ىف مقو ولاة فال ال, هفالخ ىلع بهذملا

 نيتعكز لوقا تا ةكررتش رولا ل تتلمذ عمبال تاعئربشم الو انهرتولا اولاقو هو-راشدرهااظب ل_تافتارم

 نيتالا نودا-هونيتعكر ىلصم تارعشالث لاك ممَتامكر عم رأ هذهفنيتليوط نيت ءكرلاق مني-ةفمفخ

 نا قا ا :ةدح# _ءأىلاع :هللاوهءاردو ه» ءاوربوصأو عصأ لوالاو هأ رخأت اعكر تسهذهفامهل.ق ١

 ىلأ نع# تل م م نىرشل ادعس ى أ نشل رغم ماك ءث د.س> نعمات دلد>- يدوم

 تناكف يك ةثئاعل 06 -انأ ىأ «يهناول ديعدىأ «هرب_أ 9 ةطسابأ ىأ«هنانرلا دبع نيةلس

 ايد | اان كلما ر4 0 اًيدإل ةزونهتل رطل 4 ءاامل ىفىأ «ناضمر ىف ملسو «ءلعهتلا ىلصهتلا لوسره الص

 نجر ىل_بفدص-لاق ىلصف ليلا فوج ن م جرخإ وهيلعدتنا ىلص هلأ نيهوصلا قع وارغا هال صنم

 نمأو رثكفكل زي اوثد حف هتالصداول صفة اثلافجرخنم_مهرثك أ ع جحا كاذب ساذلا تدق الا

 ندم: نيالا

 ىلع فخ لهنا ةدامالاقفدوشت حم_مماعل رع ملا ىذتاإثر مفااةالصا جرخ تمويل جرخا فوه

 تلقناضمرفكلذوام ةهياو رىواهنعاو ربع مف لال الآه الص 12 ضرقت نأ ثدشح نكتاوةلَدنللاَ 01

 مهعماملع -ظاونا هنايهملا جوأ هنال لف فوان و>ولاةلدأ ن مةيظاوملا اولء>ُثد .حاش اال لم ] دهيثو

 مقلم عياعبتكول , ملعب تكل نأ ت تثتد كد ىج عامل ءاورقامهدب د ومنع فيفا بحاف مماعتضرتفا

 ىتمنال توم. هلاب هد عع .ةةبو>ولاىلءرثال ل اصلا لءاو تلق كوس ىف سائلا اه اول فهن

 فوحنمىت>لضفأ تدما|قلفاونلال | و ارو ءافخالا ىلع لذاو :لا ىممن ا( نالعالا لع ضئارغلا

 4 ل وعيلع هننأ لضدتنا ل وسو نا“ انكي !اةذاطر مشا اذهماق 12 بتكم نأ ثيشَخَ او رفوةمعكلا

 ناكل ىف كاد عبد 0 !!مال و هردو لا مالدعب نأربدّعَدب بوصت موقؤماللا كبي دس زمل» هلوقو ةيفانام

 رب هعرؤوم ب سي ويب سراح - جر بس وحي جوج م

 يحصر غلا دلامدوماللا ع عقد هاد ص نم خسنل ا ضع فاس مناعأ عم ضنا هللا ناك اموىلاعت هلوقلثهأ 7

 ىدحا لع د لرب ا ءالأ ع نم ىأ «هريغفالوناضمرفؤيدن زب - وهل عدت ىلص نكمل هنا لصانملاو ١

 ىلعهح ظفح نمهز :ةلوق مدع دأب : زنالاهري_غدت ءهدان لان مترثام قانب الفاه دنعىأ 1( ةعكر ريع ا

 دعا ىلع ةمكرةرشع ىد>ارتولارثك أن انم مرح نبا هلاقام عف دبا ذسهيو هلعنع رخض لكو ظة*0نمأ[
 رامخاا نهىل- طل :اب لصد ملاذا هنا | مْمع قمسدقوا ده فيعضة عكرةرش ع ثالثرتولارثك أ تابلو ةلاناو |

 ىلصيل لمللا ن مماقاذا لو هس لع هللا بص ىلا ْن تلاق فااهنع سم اذع تدث دقو ةعارارالا ١

 وأ اهيل هلل نيتفم# ةلنانيتعكرلا تود - حو انهت 1| ترمصتقاا مناكفإ نيةفمضخ نيتعكرب هنالد غتمفا

 -_امكرعم ر رأىأ اما رأىل_سرو »عادتي امهر ةانرك ذام ىلع لد و ل_.قام ىلعءوضوللا رك شاهدعل ا

 | نع» ى منءانعمايقتنوككنأ ل_ةحيو ىهنهناو ماعباطخهنارهظالاو لئاسلااهأ ىأ «لاستالا»ا |

 ءوهماعدتلا ىلصهللا ٠

 نيتللانودامهو نيتعكرىل ص م) 1 نيتلبوظنتتلب وطدارأ غغظخ10110098 عوقولا نال عويشلاقثماصخلا

 ناكلذةكحولوطلانع 7م

 ةالصلا ف لوخدلا لوأ

 ىوقأ طاشنلا نوكي

 بف متأعوشملاو
 نمو كيدل ليوطتلا

 ضرسفلا ف نسم
 كوالا ةعكرلا ليوطت
 صقنب لوالاد_هبو

 اهباطم ع رضا مقرن 1

 رد هنأف صقذال

 00 كلذدفرتوأم)

 ل (ةىهكر هرم

 الفارارمه_فعباوخلا
 هحوأل هيفل يلد

 ةيعفاشلادنعحوحرملا] | ت

 فوكلذرتولارثك أنا

 هراشاست ارملاف محركذ

 هالدص نيب ثكمولا

 رمانلاثردملاءد هالصو | لاحر قفطفميلأ جرير هله أن عدصسلاز عمال ناك لك هالسا اوس جرختةئاثاةلبل

 انثإ) هكئاع تيدح

 اند ىسوم نب قاحخا

 نع كلام اند نعم

 5 دس ىبأنب نيكس
 ةملس لأ نع ىرعقملا

 هنانجرلا د بعربأ

 ةشئاعلاس هنا هريخأ
 ةالص تناكف يك

 هيلعدتلا لص هتبالوسر

 لاؤس(ناضهرىف سو

 ناك ناضمر ماهشنع

 افلا رك ادهنع
 هنللاىبص ىنلا نالوالا

 هالص ٍمسدو هلع

 ناضمرب هصوصخ

 اهتيفمك ىفاوفلتاو
 قررق ىت- اهددعو

 هللا ىذررع هقالخ
 ل ا سل

 لوسر) ن كيل ىأةمقانام( ناك ام تل امتذ) هرفةصو سه هالص ه] ناركنت هش اعو خروارملا |! ىلع ءذع نعت )ىف 2 ليام 1

 قالو ناضمرف) مهيذعرل هللا ناك امو وحن ىف: !ادعبدك أتلامالى هو دولا مالدع.نأرب دع 0

 نعلأيست الاعب رأى صن )ع ٠ وارتإةركنمنوكتالف ليللا موندنع مايقلادعبأ يفن ىلع ةدازلا اهم لمحو )م ةعكرهريشع ىدحأ ىلع هريسغ :
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 3 ررمعىد_كااضدأاهنعدرو و لعأهللاو رمقلا ضرفءادأ لق ىتعي رتولانااندنعبحاولا بيترتلا تاس

 هنا ارامخالا نمئثى درب لاق ن ملوقدرباذ بم و رتولاءاضقءادال تقولا ىيضوأ نا س.نلا ىلع ىتءمهلعلو 0 - 0

 هللا ىل ص ءنا حدام هنا ىلع كوالابرتولاءاضقن اب نذومدج تلاءاضقذ لولو رثولا ىضق سو هيلعمتلا لد || 1 1

 هباو رلت وان نع و هرخآوأ هطسوأوأ لبللا لوأ هرلصد ناكمناىلعتل 5 ثيداحالان افرب 9 |هناقمل ولع ةالثو تا

 رثولا عم ةعكرةرمثعىدحا ىلصي تأ لالا ف هتداعن مناك مسوديلعمتلاىل_صعنا ةعكرةرشعىدحاةشئاع || 2 از ريع تا
 نيب و هعكرةرشع ىنث ىءاو رن عم هوتئافلاددعل اذه راهنلا فلكر بولا نود دعسهتلا نعمان اذاف ل م 5

 ةماسأوب أ 9 انريخأ هصسن ىفو يان اسنأ ءالعلا نب دع ان دحر لعأ ىلاعت وهنا هثلاو ةعكرةرشع ىدح ا ةتوار 2
 1 0 أمزح ننابدوهشملا
 مدقتو فرمصالد# نب ريس نبد#<ن عب فورصمريغوافورمصم نيسلا دب اشتد *ي نادحن | ىنع ماشد نع ماشهو قا هان

 د_.ءناز هنعهباو را

 ليللاةالصوأ دجهتلابةاسمسملامونلادعا,مل هد نادمرب ىتا |اىأ هتالص تميل فل هتالصرأ بألا مايق لأ || (ةمرتع نب س.ةنب هلل
 رشنمناىلاداشرالاو طاشنلالوصمل_ءادتنأ سهما ىل ءرمالا نب وهن همفةمكل-او# نيتغ فن ةعكرب ةيور هللا ئلطملا

 ىلو وامانأ جادا لق

 هلجرح هنيدملا ءاضق

 هريخأ) ةعبزالاوإ ٠

 نيتمكرولس مل قدسامل ىأ «نيتفيفخ ئيتعكر سو هيلع هللا لصدتلالوسرىلسذط شالة -ةرقشلا ىف || نان. “أ 20و
 ١ | لااكعرد تلا لزغت حةقاطلا ىصقاب ماقفةدا.علا:وقلوأى هنالاموطاسغاو تارمّتالث نيدتلي وطا 00 0

 ُ لدءو هتالص ىف لمأتل ادب زمو رظنلاةدحن عذب اكل ]ذه هيدد رأئشلاىلادتملال ب وطلارظنل اقمرلاو لمان

 هيفيك ىلا ل_ةمنامم هطءضى ا انموثلاوماالادكأ منمو رب رقتخابأ عماسلا نهذقاهررقتل لالا كلتا اراض | عراضلل
 ىلفسل|انهدارماو ىلفسلاو امال تامل اةفكسأ ىلع قاطتوةحر دلاة يتم اول هداسو| ماء ىأ ( تبتعد دسوتف) لاذ اهب هلع لمصفت

 ديزهقمربن | نكءالفرمضملا ىف هناسندنع سو هيلع هللا ىلص هنافرغ سال ىف ناكك اذ نارهاظا او ىوارلا كل ث( هطااعسف) ةيتعلاق(وأ)
 ندمكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف) لالعذ هنزوولوالا اهدا ارااوةم. ظ عدو ل .ةورعش نهتدباهرمسكو ءافلأ مضد طاطسغلاو

 ايوغل ارمأ سءاوهوكوطل |ةداغىفةءلاملل فدولاررك (نيتلب وطنيتلب وطنيئلب وط نتعكر ىلصم) فلسا رولا ةعدةمامه ( نيتفيفخ
 . داسذاهل ىف سلو هاإث ىرذل هناديفباذهنايدرب وح راشاالاقماصعلاهرك ذديعس ديعس ديعسلاقي برعلا ريغدْغل ىف عاش هنكل



 نوبهتلان اب ميضعب باحاو ةعدباهئابةيفنملا حرصو ةعو رمشمرب غىلطملا لفنلا ىف ةءاجلانأب همه مةْعأ نمهريغو وه رص عم ١

 حرصت ثيدحلا يف ساذا هيلااخمال هلك اذه لوقأو ه.ذههارك الو ض رافع لفن ةمءادتقاو وذ لوم .لع هنا ىلص ىبنلا ىلع امصاوناك

 ماقهنأ ل تعا نب 1 نودل هفأ قهعباتو هن الصب هنالص طبر هنوك اماوهنيعىلاهلوخ هراس ن ءه.ءنح ىلا ماق هناهضىذلا اءاو هى دّتقا هناي

 ل_هادلاىلاقرطت اذار هايد_:ةمهنوكلالدو#وأ ناكم قيضا هنوك-| له < نموا |ىلاراسلاةو>نمهلد وو ادرفنم ىلهن ه.فدىلا ٍإ

 ميكوان:ءالعلا ند تي ركوأ ذم) الا ريا ثيدحاضد أس داسا!ثيدحلا*لالدتسالاههطةسولاجالا بوثهاسكلاه>الا

 ةرجح ىلا نعةرمس رع واتتتح 3-3
 0 7 اوف إ ىلصهريووادهاضو لو ىلهذهالصااب لال» نذافخفنماناذان اكو خفن ىمانفم_هطضا| م نيزهشا|ةياورو

 َّى لا كأ ع : | ىذ هش اع نعاهريغو نيعمصلا ققالاو لك الاو لضفالا هنا ىلعءاذب تلغالاو ه لءالارح 1 ملسو ماع هللا

 ا 230 طاع نص محلا ىلا هرثو سمت اودرخ آو هطسو أو هلوأ نم ل للا لكن ءربوأ لو ه.لعدتلا ىل_صدتلا لو سرنا !همنعمللا

 ا 18 لاو>الافالتخال تاناو رلاهءتدر وام ىلع تاتو الاه ذ_ه فال: ا لءاوءاشعلاةال_صدعن هلوايدارملاو |

 - 0 1 : 0 ,| | || عيكوانتدح ءالملانيد#بن ركوأ انثدح## رغسا ناك هلءاهءطسوأو ضراناك هلعا هلوأ هراتبافرا ذعالاو

 .... دي 5 ||| هللاوصوتلا ناك لاق سابعنبانع» ىضاانارعنب رضنم اوءارلاو محلاب «ةرجىبأ نعةبعشْن ع
 ١ دع هيي وسما مول نم ةال_ىلل ىدوناذاو# ىلاعت هلو ةك ىف ىنععىفأت نم س ومالا ىئفهفىأ# لوألا نم ىلصر لو هياع

 و زول وهرأو نا د كوتا 31 . 5 . 5 و

 نءاعرو ءاورهلذ نم هتلاب ذوعأو  ىفو «عهلا مون نم تعدو ف ىفهولاة امو ىلع ه.ئادتبا هل اثمأ ىو همف نم هلك ليقوةعجلا

 رهاظا ةرسشع ثالثرتولارثك [م_مضعب لاةرسكدتو نيشل |نوكسد دي ةعكر ريش ءث الث 9 مجرلاناطيشلا
 سامعنباثن د>اولو أنو ةرميع ىدحاهرثك أمهرثك ألاقو رتولا نم معأ ل يللا ةالدن ا هيدو ثيدملا اذه

 الوسر 9 اك لاق س امعنب ١

 مو هماع هللا ىلص هلبأ

 لك (ليللا نمىل مد

 نه هم ادا 5-4 نم

 ا ميف بس>هريشع ع هبأو رو نيتاد عوهرمُعءس + ةباوراماوا دج ف يعض وانو دو عسل ذسا مهني

 ديعسن هدتقانثد- 8 رولا ثالثاتلج نمىأ اعمسوأ اهسآ ىلصاع ر لو هيلع هللا ىلصن اكو ءاشعل | ةزيس
 نب نا معنمز ىف تامة هل هي ىوأ ىأ نبا هلوأك ازلا مضر هرار ز ن عهدا: نعةناوعو أ ثد->

 ْ ةلجلا «هعنمليللاب ل_هرملاذاناكل_بوهيلعهتناىل_صىبنلانأ هثئاعزعماش»نيدعسز عال نافع
 هم مزإ نم تعضو | ىبنلاىأ#«هتلغوأ 9 هعنم لعاف# مونلا 94ليللا.ةال_صلاوهو لعفلاىأ «كلذ نمل لديلعت فانمت-ا
 (هعكر ةرشع ثالث) || ةشئاعزعىوارلا نم كس هنال.ةومدونتالوافام_مقهساعت :رثكىأ « هان. عل مالسا اوهال صل !هيلع
 باغي ناك هنانيزمءل اهل غن مدارملان وكي نا ل_ةحيو ىوارلا نمل هنارهاظلا كريم لاقو هنو د نموأ
 معازو قمسا ىلعرتولا نواك«نا لت< واب ولْعم هراصلا هناال4_قوسغ رااةوق# ةلاعتم نمو مانيالن ا عمطتسال ث رهف مولا

 افدعض لنوأتاذهنا نءلاهملع نموهع «ىل هن: ناردقبال تم <ةيلكل اي ةالصلا نع هعزع هنا موذل اعنم نمدارانوكمف سكعلاب

 ثددملاههدرف لبطأ ىوا 1 نم نيود ولا ىلع نوكرالفهاري_هشو هنأ دوه ىذلا عوشمللا ىنأت.الهناالا نك الثمىل_صول هنا

 7 ا ا الا 22722:
 ل مهلئأر دوع | ل سق

 ج>رلا ناطمشلا
 هسه يع ىلا

 همدعمناتعكرامهىأ

 رخآلاو منت امدعىلع اقدحأ ل م<نابرح [هحونوك,نانكعو قتال نوكي دةفيح هنا ىنءملاو هأ

 ىتنثراهنل | نم ىل_صو# مايقل امال _صخحب مر ةال_صضءب ىلهدو موقيوأ ماقال ط_ثنش لو ه.::ب هنأ ىلع

 هفلخراتلاو لملل !ل_عحىذلاوهو «ىلاعت هلوقل هضعبوأ هاك دج متل! نم هنافاا اكرادن ىأ 4 ةعكر ريش

 ملسو هل ءدتلا صتلا لو برلاق لاق هتعدتلا ىدرر عن عمل« عك ىفو ار وكشدارأوأركذينأدارأن إ

 3 اعقنرخءئانلا

 اهنع ىلاعت هلئأ ىحر

 لامع س نب هكميتق 0

 هداتقنع ةناوعونأ /

 هيفو لبللا نمأرق نكن اكرهظلاة الضو رجفلاةالص نيب ام أر قذ هنمئش نعوأ ليلل نم هب رح نعمان نم
 تال هيذ ةلوأ يتم هند نلبلا تاسياوحا كوبل 0 ماسبق العاب ب اءاضقزاوخ لل غرلللا

 حاصا ( فرأى أ ني | عد نيل دل نمواناذالسو هنلعتتا لسناك ظفلباونسورمغواسءارزوةيسل ضل
 5 نع تتلسو للاكل وأ ىهرتو مدعي ناكهنا ىلع هيسنت هيفاذهو عكر ةرمشع ىتنث ىلص ليللا نم مةي لف هريغوأ

 ىضتةمنأ ىلءانريسغد_:عدج#تلا نمدك آواند_ءا داو هنوك- فلو الاب مومل«مهكرادت نالرتولاركذ

 هم_خع ) ةرارز نع

 ىضا# ىرصمل اىررملا

 هلجرخ داع قد ةرمصما

 ناركعدهشتءاةئااشأ | ءطلان مدد لدا ىراصنالا (ماشد نبدعسنع) اتيمرحر وقانلاقرقن اذاف علب إف هالصاا ف رثدملارقةتسلا

 تتنوقنا( مونلا) ىلاالاب الصااودو زءفلا (كلذن مهعنمليالاب لصر ملاذا ناك لسوهيلعهتلا بص ىنلاناهشئاعزع) ةتسلاهلج رخ
 !كىوارلا ل _ثَنم هل« ةحاحالف يسةتاوافهعفد عاطتسال ثمح موذلا ه.لغىنعد ( هانيع هتما ةوأ ) هك رث هرايتخا ناكما عمهيفهتدغو
 هعنمام لق هن اكردةملاّ:سنعساوحوأ اها قام نايم هفن اتسم ةلج «هزمتوكر نأ لهكيو هعنم ىلع هفطع ىج.نيفاك شل ءحاذأ ون
 ن دنىلع لل دهيقوعأو ةسالا ىلا سهشلاع ولطن مرح آثر د ىف هتقو نيع ( ةعكردرمشع ىاث :راهتلا نم ىلص) مومن | هعمم ليقف كلذ نم

 ثالثوأ يشع ىدحا ليلا ةالصف لسو هيل هنن ىلص ىفطصملان ءتباثلا نال هناظا اف الخ ةمكر رش ءاتنث لمن االصن | ىلعال ل غذا اءامضق ٠

1 



 | ىل_دهللالوسر عش 2 هراس نعت مف تاضونو تمقف نيل اةناو رف( ه.ئ>ىلا) ءوضولاد عب( تمتف سامعنب هللا دم ءلاق

 مذب (ىذابذخأ م) هيفاوتكرب لزتتاوأ هيلعالام قتلا متالوأ نذالا كم نم نثةدلالوأ هيلعاه هضوأ( ىمأر نع ىنءلاد دب لو هيلع
 ل رواد عيمجتو احاءزاوأ :دامعلا ماقمىففطعلا ىلا جاتا ىب_هدالافاطعت_ساوأ ساعنلا نمهدنعام لآ زياوأ هنهذ ىف هيضقل اكلت خو سرل«-ظةءتىفدادزيلوأ ةنسلا غل اذ ىلعهلا يمنتاولتفو هنيعنعىفراداف ىنذاب ذخاف يعل ةداور( اهلمةف ىنولا )ا,توكسولاذلا
 رضقينأ ةيسشخ تارمتسنيتعكر رك ذب فتك, لو ةءكر ردع ثا هتالصنوكدتف تارم تس نيتعكر لص ءأ(تارم تس نعهلاق ١ نيتعكرم نيدعكر ح نيتعكر حنيتعكر من نيتهكر م نيتعكر ىلصق)ةملاحدل ل جاو عرادمملا ةغيصبا اتت ةلحسن ىو نيدلا لءتو ل !ما يق ىلع
 ىأةمكرةرشء ثالث هنال_دتمف نعوتل ادداو ر وهل 3 نملالن مل ظفللا نا ىلا ن عملاق هلوقب راش أواننغتوا دادعتل| نع عما سل | طمض
 هيفةعر زوبأ لاق (نذونملاهءاح ىتح م_مطخا ُترتوأ ْم)تاناورلا ن مه ريغ ىف قلطللد ريق: ثاذو ا اكرتو ةيقمل اوءاشعلااةنسناتءكراهنم
 روسدأل نز هذاختا ىلع لماد
 هندساه (نةفيفخ

 !.ذجرخ - ( رصأا|

]0 
 ١ نس هناه_رفو( عيت

 فوقولا دفاا ىرتولل

 نافمامالا نه نع

 هلود هراسن نع فقو

 لملقلا ل ءفلاناو اب دن

 رهالانآو ةدابصأب ناك
 2 رم فورم لا

 زاوحوهالصلا ف ى-

 ءوضول ضرفلا هالص

 ماعلا لءماذخأو لغنلا
 هلاسهشدت ملسعتملان ذأب

 ليقدقو هعفنبام ىلع

 قدا نك ملعتملا نذا

 دئاوذ نمو 0

 ركن نذالابا_خالا

 ىو كلذدعي هرضقلا

 ىلع هيقتلاو موثلا

 ا بكر عبرا لاقمهفلا

3 
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 كنه

 هتدح و ىد كل ذتمظعاف ىف ذأ همت لفي لم هادلا ىلءودوهح رمس تعصافامو«ذ' ىلا هتهنلا ىذر ىفاشأ |

 نيتعكر ىلصفماقذ) مهرب غوازءاحصأ هن رص دقوا هاقاوةالهلار وض<نذؤملامالعازاوحو 0

 د.علات» اهدحأ ٌمْنيْهْدلاةباو ر ىهو تاناو رلاكل: نم مصالاب لمعلا ضرامتا|مدعر:عسحفه داو |

 كور عضوفرإ نيعشأا هناو رىفاكهراس نعت مت تأضوتو تمقذ ىأ يه: ىلا تقف سا.عنبهنلا
 نذالاذخأ نمنك-ههلالوأ هيلعاوعضو ليق# ىنولا ىفذابذ>أ م ىسأر ىلع ىلا هدب ل سو هيلع هللا ىلص هللا

 «اهلتفف إل هربغو ماقملا كلذ ف لو هيلعهتلا ىلص هلاعفأ مج طظفعل هاهتكربلزغيلو أ هيلعألا عقتول ا.نالزأ
 لاح للا هذ_هذئنر برض باب نم عراضملا ةغيص ىلع اهلتفي ةظسن ىو ىذا ةةيص ىلع ةفطاعلا ءاغل ب |
 وأهخ سل اهفا ا ىلع هرسنيلاما اهلتفو لمقهنمع نعىفنراداف ىفذاي اف نمعشل اهب اور فود أ لعاف نم ا

 ىذاة مص ذاب تيفغاذا تاء ةياو رلساعنلا نمدد دام لو زياوأ ل عقالا كلت ظفحل هظقيتدادزبل
 نيتعكرهلوقىأ *«تارمت سنع لاق نيتمكر حني عكر ح نيتعكر م نيتعكو حم نيد عكر م نيتعكر ىبصخإ)
 ثالث هنالصَتماتتف نيكشلاةراورو رح نب الاقي رثوأ حالي هكر درمشع ىتنث هنالصنر ك-ةفتارم تدم
 ْ تالئ.رثوأ هنا ةداو رلهيلاههذطتمةءكرب ريخالا ةثاارتوأ مىتءلا نان عفدب وةدحاو ربولاق هد 1
 مامالان ماةقوم هلناو هت ىلا ةالصتاوةالصل ا لطسال ليلقلا لمعلا نا ىلع ل_ءلدثيدحلا لق
 ةعاسجلاةرهارك. ءاهقفلا قافتاعو رفلا ف ح رص دقو لوقأ ةزئاح تاروةكلاريغىفةعاسجلاناوغلاملاك
 ٠ ليد_سىلءناك اذاهركراشنا هعاجلا,عوطتلا ز|ىفاك-ل!ىفلاقد_هررأ مامالا ىو سناك اذال فاونل اف
 ةعب رأى دتقا ناو هيف فلما داون هنالث ىدتقا ناوهركوال دحاوننان.ثاوأ دحاوندحاو ى دتقاولامأو ىعادتلا
 اذكو طيح نءال_ةزاقاطملفاونلا فةعاجلازاو-نم هناَمْدل رمش ىف درك ذامامأو اقافتأ هركذ_-اون
 مامق بعت هذعلوزيله>ارتسالا] دجتلادهر سو هملعهتلا ىل_صوزم عامطضالا كلرمملاق يب م_ىطضا 2 معأهللاو ةهاركلا ىفانتال ىهوة-لازاوملاب دارملاناىلعلومحفلاهوحتو ةسيفوصا |ىواءفلا فرك ذام
 | اضيأر عقلا ىتءكردمب عامطخغالا مس وىو وتلا لاق ةلالمدنكيملو طاشنب ميسل اهضد رقىل_سرقلوللا

 [|| تيدحلا فو عبصلاةنسىأ «نيتفيقخ نىتمكر ىل_صفماةفع تقولالو خدي مالعا ل هري_غوأ كالد ىأ «نذؤللاهءاح دعباعف كردتس ل.ةلص< ل ناف عامطضالار ارك-ةرهاذقلاو كلذي درو ثيل ندب
 هضرفىأ هي ميصلا ىل حف ب رخ حال هةر ىف سو مهضعد مهون (كهزاوح ىلعالا ي فرغت با. دعسأ ىلع ليلد

 هاورو
 اةقوموةعاسج عا اك زي+لا ناو لصأ نءالا ايش لعفبال هنعدتلا ىذر مامالا نا تاعف هنهلءذ بو هملع هللا ىلص يف دلاناسابعنا نع
 1 ىلا نذل انايتاو مصأو رهشأ لوالا نكلاضدأ هل_هفنهلدولا صو رثولا ىفنيتعكر لكن منس:مال_بلا نار هعاج لعفي لف 5
 ةرشعىد->|!ىلءرامتقالات اباو رلارثك أنايدر و لك ارمعْث الثب راتبالان او هلمق عضل اةذ_سفرفذتو هالصلا كا جرح مامالا
 - بص»ملو رعفلا ىتهكرف فو لفنلاءاضق نس هناورتولا ةمد_ةمنم_ةعكراهتمبس> هنا لة<هيلءف لاحد ءةاو ةرشع ثالث هياو رو

 هللا ىل_د طم |لاعنأ ف لصالاذاام وفر فخت بدن ىلع لوّت,نا ريستلاب او ناك فا ههف.ةخزاود ىلع ل ا دهر لاق ثر> ماصعلا /
 ٠ ناكنمهةذ>و ربها سابع نبا لضفوهيفام ىنذعالو ليقاذك لضفأترملا ىف لفنلا ناو بو ولاوأ بدنا | ىلعةلادا منا ٍلسوهيلع
 تاداسعلانمةل للا كلتهل_عامو هتءارقوهنال_دهطظةحوهعم مرحأ نا ىلا هلاو>أ هّمقارمو سو «.لعهتلا لص ىنط دما هندصا رالفط

 ٌفيححر بص ةتوهو هءاعاك اس خراشلاهنمزخاموه ةعاج لعف» لفنلان او ىلو ةنمافن [ثددحلادئاوف نم هتررقام 6 هيمنت 9 تاداعلاو



 ل ةقاؤلع

 لبق(ليلقبهل_.ةوأل بالا ههئتااذا ىت-) دقرمةعاس ل-هأعمث دعمت نيضشلاةناورفو (

 ىأردقم لش ىقاعتةةيط رمش تلعحنافهل.ةوأ فاصئنالات تو اظةءتساىأ ةيفرظلادرحن تاعحنااذاك ظّةءّدسال فرظوهو هفاصتنا

 اما سامعنب انمى اذ_هو (ليلق.هدعب وأ ) هلماعو لمالا فصتن! ىلع فوطءمىفاثأ |فواذا ىلع فوطعملوالا فوهذهل قناكوأ

 هياورىف(ل وخل )همتناىأ(ملسو «يلعهتلاىل_صدللالوسر ظةيتساف) تدل |نمح هلأرط هناوأ ةلءالا كل: ىف لاخلا هميم قمح مدعل

 : مونل|نالنرغملاءاتراوهود رثأ ىأ ( مونلا) ىفاثلا ىلءرب_تولوالا ىلع لاح( حسع) سلخ

 أ اهسهلهأ ىلا ةجاحايبق لسو هيل عهللا ىلههلةليل ىف تيما بلطي سابع نكلذا أادح ىنعملاة:س> ىنهف

 ىلص هموثو لم حرش ىفاذك ادحالملقمانوأ من: هلعاو لسوهملعهللا ىلص هلاعفال اءقارم ةلءالا كل تف ناكودو

 هداعوه[ك مونلا فاض ازتعاوةيوملا هنرشاعم نسحو ةيتسلا هنداعن هدحاو شارف ىف هلدأ عم لسوهءلعهللا

 هنا-لافاك اي.دأتاهنارعقل_>رلادا ارأوأة أملا تراتخااذاالا مومزمنب ربكم لاومحاعالا ضءد

 هيلع هللأ ىلص تلا لوسر مانذ 9 نهون رضاو عجاضملا ف نهو رعشاو نهوظعف نهز وشن نوفاك ىاالار#«

 هللاذوسر ظقرت اف ليلة, 9 هدعبناكوأىأ يهدعب وأ ل لقد للا فاصتنا ل.ةناكوأ ىأ 4 هل وأ 9
 نارداظااو «هو-ونع# دوتقلا نمسفنلاىرتعداممدرثأ ىأ# موذلا مسمع لءخ مسو هيلع هللا ىلص ١

 لغو هد_هبوأ ف صنلا لءقوأ ل ءالانفصن موذلا هدا اهددرت ىلءءاذءساءعنبانمروك ذداديدرتلا
 هفصنوأ ريخالا للا ثاثناك الك ْنيضُدلاةباو رىفو هريسغوأ سامع نسا نعىوارلا نم كش |نوكمنا ||

 رح نبا لاق ضرالاو تارا اخ فنا هناحهلوقنمىأ (تانآرشعلا أرق حا ءامسأ| كاران فدعق
 لاه>الادوبو عملالدتسالا|ذهناهرفو ها هلاهبدن لب عاج اوهو رئصأ اثد> ثرومهلل :ءارقلا ل-همف

 هيلعدتلا ىل_دهنا عمان دهم تابآلا أر قهنا لع نك_ةاعاسج ا ضقانم سل ملسو ه.لعهتلا ىلع همونذا مكتريغ '

 العا اكل مالك فيكسفمال_.لا درا مهلا ثيدح ىف در وار ةراهطريغىلعهللارك ذناهركب ناك لو
 اند ناكمنا ىلعأضوتف هلوقل ةلالدالو هل<# ريغى هلا مدن لب هلوقن هزاوح لعمل دل اندحم ةتءارقتدثول هنا ىلع ||

 هده صو ص+خةءارق ب دن «_يفوءايلا نودي مسنلا ضعب ىفوةمتامللا عجم متاوملا ادم هنوك لاسة>ال ٠

 ةحاباهيف «نارعلآ ةر وس نم ظاقءالا اهبل صحى ادئاوفلا ىلع لاا ظاقيتسالاب ةعتامآلا |||
 ةهارك اهاثمأو هرقملااذكو نارعل آامفركذ تىبا ار وسلال هبل .لاقو فاسلا ضعي «-هركوكلذكوق |||
 وهو لأ نءول_ذالف السلا ةهاركتاف لصالا ىلع سدل لصأ مس .لرح نباكوقف ةفاضالاةرهاظ |||
 نونلاب وهمه نيشلا تفب ين ىلا»# لو ءياعدتلا لص ىنلاىأ «ماقحط لصف نمهريغوأ ءانرك ذام| |
 هشناتونشل!نمىأ «اهنمأضوتف» ه-لظفملوأءامادب ريتا ىأ « ناعم هةقلخاةب رقلاوهوةددشملا |

 فاك هءوضوىأ «ءوضولا نحافإ» رهاظوهو ريمضلاربكذ تب فم ةصخت هن وتب رقلا ىممراتعاب |
 رثكر ل ىأ علب أدقو رثك,لنيءوضولانيبان_ىحأوضو نيدحلاةباو ر ىن-هموهو هلك أوهغمسأ ىءماوةك# |
 ماقم# نونسسملاهدد_عىوت-اوهنك امأ ءوضولا غلبأ دو ةيمكل او ةيفيكمل ا ىف فرس لو ءاملابصأ |
 كاتساوأضوتف ىلانلل هءاو رفوأضوت حةنفملا ف بص اهقانشقاطافنيخعشلاه باو رو لاحم ىلصد ||
 وهوأضونو لوستف ظةيتسافرل_ءلوتالثد رئوأو نيةعكر ىل_دو ٌاَم_ساوأضوتف ماقمت مان نيتعكر ىلص مح 0

 مدوعسلاو عوكر لاومايقل ا مميفلاطأ نيتعكر ىلصفةروسل مخ ىتح ضرالاو تاوهسلا ناشف نا لوقت
 تانآلاءالؤه أرقي و أضوتب و كاتس كلذ لكت اعكر تسب تارم ثالث اذ لف مت فن ىح مائف فرصصنا

 هءاورلا تةكسناواهم لمعيفةدان زاه_ضءب فنالت اداو رلاهذ_هنيبفاشتالو لي ةتاعكرثالثب رتوأ

 ىهاستاو ا يلع فالتخالا لمي ىةددعتم ةعقاولا تسداو ظفح ل نم ىلع < ظفسنمنالابنءئرخالا |

 بيسملاق الط | نهوهف حسعأل 3

 نع) بيسلاىل_ع

 هينيعن أ (ههجو
 ١ قال_طانموهف

 (هدسب )لالا ىلع لحم لا

 دارملاو سنحلا دارأ

 اددنلا أرق ) هندسب

 لو (متارهاتا.[
 وهو ح اوكا ه_وهدل

 تانآلانالسصتلاب

 «ّ اورشعلا نبه لدي

 ص بكرللاناك

 باوبالاثالثلا لبق
 متاوخلاو فيعض وشو

 هعاجا ىتدع ماتخعج

 مهو [ك متاحا ىنمعال
 لمق:ءاملل ناك املالاو

 نم) ء«حونمرخالا
 (نار-ع لآ ةروس

 قلخ ىف نا اهوأىتلا

 ضرالاو تاو_لا
 ثدحلل :ءارقلا ل>هبف

 عاجاوهو رغصأ ادح
 ىثهءارق هل نسل
 اهئالثآرقاا نم

 ىوعتو لسكلا ل يزن
 ه-قو هداسأل طاشنلا

 ” و تدب

 ءابتنالا بقع تارآلا

 ضف سد همؤن نأو

 ديرعلا لة هووضوف

 هيرقدب دشتف عقب ( نش ىلا ماق )اغلا صأ الف اسلا ضعب ةهاركواذك ةروسلوقزاوح و عاج نودي هنأر ما عمل + رلا تيبمزاو>و
 هنهسابقلاناكودب رق ن كل انوكارظنوسنلامظءمىففام ىلع( اهنمأضوتف) فه.ثنأوانههرك ذهنوصوأءاملادب ربتل ( لعم )ةملاب
 فضلا انيال هنالافيضخ أو ضو ةاورى هلوةهضراءنالو هتابو دنمو هتامحاوت ىأ ناب هلك أو هغسسأ ىأ هءوضو ةضسن ىف ( ءوضولا نس اف)
 : ١ ىلسي ماقم) رخ 1تقوييفاذو توف كلذ ناكوأ
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 بئركا نءنا_ولس نب ةمرخم نعكلامانث نعم انثىراصن الا ىءمومز. ندمان ثدحو ح سنس كلامنعديعسنيةستق انثز
 هيلع هللا لص ىطسا اا هدو زن حيد تدعب تاسأ أر ما لوأ هن رساعلاة الها ثر ا تنب( ةنوومد:ع تار هنا هربخ هنأ سا ءءنبا نع
 وأ نيّتسسو تسوأ نيسمنو ىدح |: سفرعس تتامو هل اه سفن ةءهاولا ىهورب خدعت عمم س همس بو هيلع تلا لدار وعم ةكع ناك اس و

 دعو ل_سو هءل هللا ىل_ص ةطصاانا مك املاهاو ر هتدمعبدسو هل عر ىنهذ( هتااخ ىهو ) اهرجق ل خدو ريما ماع ىلص نيدو ثالث

 نارهالا اناكو ضرالابىب:-تعضو ىأ ( تءمطضاو لاقل اهدنعت امفءاسملا هكرداف هريس هزي دمع ل راق لب الا نمدو زي سامعلا
 " (ضرعىف) تافتلالاىلا عج ربان خت مالاكلاف نئؤتهناالاتممطضالة.سانمتيلوقي وأ 38 تابلةيسا.مع_مطضافلوقي
 دفالا ىلع نيعلا مم
 يوك ىحوركدألا

 (ةداسولا) بناج ىأ
 تا عضرت هفو رعملا

 انهدارملانامعزو سأرلا

 طضا لوا شارفلا
 وأ فيع_ضاطوطفق
 عررطضا هنأ اكو لطاب
 ىنطصملا ل تح

 ايدان سو مل عدتلا ىلص

 هررزازح اكرعتو

 ىلعدرلادارمو ح راش
 لاق ٌتيح ىقكز زأا

 د_وتن امانه هداسولا

 هنديرب و هسيلعو هيلا
 عامطضان اكو شارفلا

 امهسورب سامعنبا
 كلذو اه_جهاحرال وأ

 شارغلا ةيمدت ىنعي
 همااك ندهىلاةداسو

 هنأن مهضعل هسقعتف

 ىلع هواسقب ا[ تمنت
 نركو.و هنقيفدحع

 ىل_صىننلا عامطضا
 اهلع لو هسلعهللأ

 اًهوطىلع ةضأر هعضو

 سا.عنبأ عامطضاو
 1 اهضرع ىلع هسأر عضو

 عع
 اة

 اطاشنلا.مانقلاو مونلانا مع لساكتل !مدعوة دانعلاب ماعشالا جد هناو ةراهط ىلع نوكمل موذلاءادست ١

 تسوأ تاعكرعس رأ ىلصالاىتدب لدف طقءاشعلا م-_وهيلعهتلا ىل_دىلصام انضر أ ةشئاع نعوةعاطال
 فصنلا ف مدا وهو كيدلاىأ : راصلاعمساذاموقي ناكمناني_عمعلاىفدر واضد ًاودوادو:أ هاو رتاعكر

 ريوأاعروهرخ 1ىفلستغااعر و لدالالوأ ىف لستغا اع رناك ملسوه.لعهللا بص ىبنلا نأ تيثدقورفاثلا

 1 ردق ماني مان ىل_ددناك هل سمأ نعوتفاخاعر وةءارقا اب ره>اسع روهرخآفرتوأ اع و29 لللالوأ ىف

 ىاسنلل هءاو رفوف اسنلاو ىذمرتا اودوا دون أ هأو ره ىت ىل_دامردق ماني ٌحماب امر دق ىلصن مسىل هدام

 هموت نم طة سمه ىلدام لكم دقريف فرمدتي م لحال نم هللا ءاشام اه دب ىلصي مم يس مووعلا لد تاك

 ىلاةراشا# ح سنأ نب كلام نعديعس نب ة..ةقانث دحإب مصل ىلا ةرخآلا كملت هتالصو مانامر دق ىل رف كلذ

 نهمرحخ نعكلام ن ءنوما:ة د ىراصنالا ىءوم نب ىد»||:ةدحو ا هلو د فطءاذإلودن_ساالبو<

 | نبا ىأ يهنا» اس ركىأ # هريخأ اليس ا.عنب اىأ هنا سامع نب نعال ار عصا بي ركن عن املس
 ىدحاىأ# هنوعمدن عال ليالا ف دةرى أ« تارالي -وهيلعهللا لص ىنلاىألاةفسراش برغأو سامع

 اهاوسفورباهمءاناك لقد رماعلا ةيلالغا ترملا تن |هنافاط مركتو يف ىأ#« هتلاخ ىهو اء نيزمؤنملا تاهمأ
 نمهر وأ اه-وزتفاوةراففهملهاملا ف ىفةثااو رع نب دوعسم تحن تن اك ةنوعم مل وهراعاللا يصينلا

 ثني ىمل#و رفعح تحن سعتنيءاسأ عمالاهتخأو سارعلا تحت ةناما لضفلامأ امتنأت ناكوءاضةلاةرع

 ١ ىلع ىهو هتيطخابتءاحاسملاهال سو هيلع هللا ىلصهلاه سفن ةمهاولا ىهو لدقوهنعهتلا نضر زج تحت سدع

 . مركوهو وهيل عدتلا ىل_دىنلا هع تاق سا.عللاهرمأتلعجو هلوسراوهلله_ءلعامووهتلاق | طريعت

 ىنعملانا ىلعةلو< مرحتوهو داو رؤرح نء|لاقال ال-|هج وزب هنا لسه دن ءوالال» فرس هب ىن» >راذف

 لوءملاقلالد:ىالا طّوسل ا:>الازاح ثرحو لال>- ىهواه- ورب هنا ىلع ةلو# اهنا تلد مرا لءادودو

 وهو حاكنل اهلثا لبو هملع هللا ىلص هتايصوصخ نمن | ىلع لاق م لل_هىغمدوصقتإل هنافلوال اثرد+لاوه

 |[ قب رطفىداولا او ميعنتل !نيبةكم نم لايم أ ةريش عىل عوهو «_.فاه وزن ىذللا ل_ىلاف فرس تتاماهما
 هللا ىلص ىبنل اجاو زارخآ ىف و أه ريق لة دو س امعنب ااماعىلدوكلذ ريغ ل دقو نيت_سوىدح | هن سة دملا

 ةباو رو رهشالا عصالا ىلع نيعلا خفب جي ةدا ول| ضرع ىف تهطض وإلي سامع نب اىأد#« لاقي مل وهيلع
 سأرلاوأ دنت ةعوضوملاة فو رعم اة دل اواولارمسكرهداسولاوارمناح ىأ ن يعل |حوتفم ىنهع وشو |يعضن
 ىأ 4« مس و هءلعهتنا ىلص هللا لور ميطضاو الب هلوما شارفت || ةداومدارماناهريعو ضا.عىضاقلا لقنو

 اف هرج نب امدقلزدةواكربت وابدأتهءلح ردح مان هذع هللا ىذ رن اكو *يافرط ىف مسمدبأو رفاكهلدأو

 ضع«:قءاحدقو ىضال |لاق زيسم اه مر ةرضح ةرشادمريغنمهلدأو لحرلا مون ل_1 ليا دهيؤو بدم

 اهقيرط صن لناوةظفالاهذهولاقاضئاحاريف تناك ةلما ىف ىنلاخ دنع تب سادعنب الاقثيدحلاتاناو ر
 لوسر عريطضاو) لقاك مدلل
 212222222122652 52ش تسلسل 2 يت 2 22 22 يي 2 2 22 2 2225225222 يبي يا

 هتمظاومو هناحوز عم هموت نم هنداع ىلءىرحا ذهو لم هءاور ىف اك ةنوعم تحوز ووهىأ (اهوط ىف هلدأو لسو هبلع هللا ىبصدتلا
 ش 6

 ” ةرشعلاو ةدابعلا ن سحواوقحعادأو مايقلاه-فيظو نيد عمجف اسكر ربهمةريظول مايقلادا ارأاذاف نهاد_حاعممانيف لدالا مامقىلع كالذعم
 هداعموذل |ىناهلازتءاوهيلع تريص>اذااهسهنىساتلا د, ايو هيلع بظاو م نمو ةفطالم او سانبالا همف شارف اهعم مونلاذااهعم

 انمئاح تناك اهناةداو رفو زيممال مرحة ريض< ريشا مريغب هلهأو لج رلا مول ل >هيفو مومذم عمشمهمعادتقالافنب ريكستملاو مجاعالا

1 



 رخآرصسلاةة.قسنال مصنال حراشلا لاق هتماس رقىأر سلا نم هلوقءاصعلا لوو راص»أ هءجح وهعأ نيتيضي وعيصلا ليبقنيتكفي

 نموهوسداسلا سدا ىلا ىبتناه«ابقناعفدلاهجو وارعس هاكربخ الا تل ثلا لءح حراشا|لوقعفدهن و ءنمريخالا سدلاو ليدالا

 ىوقيل سداسلا سد_.!! ىف بولطم هناف( موال« ثارذ ىف م) رثولا عكر ىلصىأ (زثوأ ) ارحم هلكربخالا سد سلا ل هبل هج والفرهتلا

 هتيباك عاملا ىلا ىأ (ةحاحهل) روهجلاةءاور ىهد تناك اذا ٌحةناو رىفو تن اكناف ىرخأ فوناةباور ىف (ناك اذاة) معلا ةالض ىلع

 د7 ىاطدلهالاو هته ئشااتجو هفرعاذا ىنعملابملا ليقهنمو موب كزتف مهأن اماما موقلاب لحرلا
 | ممسما نسل مس

 | هبفةلالدالذانيمهذملا لوشلرتولا ىلصلا ناب اوصااو رتولاةعكر لص ىأر نيالا هي رتوا# ريخالا ||
 ناك اعوفرم هنعىلاعت هللا ىضر ىلع نعويلاعت هللاءاشن ا ال دغم هناس أ سو تاعكر وأ عكر ىلص هنأ ىلع |
 فنا هاورد>أ هتناوه لقنهرخآرو سثالثب عكر لكى أر قد لدفملان هروس عست نويفأر قي ثالثبر ثول ش٠
 اوهلقو نورفاكلا هجأاب لقو ىلعالا كب رمسساععسىلوالا أر ةيناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ساءعنب | نعو ْ

 نورفاك-اااهمأاب لقب ةيناثلا فو ىلعالاْلد رمسا عسب ىلوالا فأر قي ناك ةشئاعن عو ةعكرة عكر ىف دحأ هللا
 ثيحاراص::اثيدحلااذهىفنأاك ىفذحلا لاق فندم لاودوادوبأ هاو رنيتذوءملاودحأ هتلاوه لةرةثلاثلا فو ْ

 ناك تلاقاهناهشناعنع مسهدنعتسث دقوهما أ راشاموقي هلوقتوك,ناد_هءبالورتولالءقةالصا ارك دل[
 ىرا.علادنعتيثدتو رعغلا اتعكرو رتولااهنهةعكر رمشع ثالث لالا ن هىلهد لو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسر

 ىدحاو عستو ع.ستلاقذ لدالاب لبوه لعدتلا ىلصتلا لو رةال_ص نع ثئاعتل اس لاة قو رسم نع
 | اهبىوقيا سداسلا س د_بلا ف مدس هنا موال ىأ «يهشارذ لأم رهفلا ىتكر ىوسة فكر ةريشع 1

 ناف هن ىفو ب اذاو »ظهحولا نعرهسا اةرغص ع3 دب هنالو تاءاطا!ىثاظو نما دعبامو عسل ا ةالص ىلع

 رثك ىف كريملاق كلذل منم برق ىأ هل هارجلا 9 ةرشاسملا ىلا ىأ د ةحاح هل 9 تناك هت فود ناك
 ىضقي ل_سوءهيلد هللا ىل_صىبنل انا ىهو ةدئافهْلك فنيدراشا|ضعب لاق هجاح هل تناكنا ٌمَتاداو رلا
 ةوهشلاءاضق لق ةداسعلاءادأ لسو هياعدتلا ىلص ىذلاب ريدا نافدعسمتأ|ب ليللاءايحا دعب هثاسن نم هةحامم

 لوأ مونب ةرجسمتناكمال_ىلا هيلع هتداعن أ الوأ ترم _تأرامخالا ىنارتلا:ه ملاقينان كك وىيطلالاق ||
 اذاف 9 نيتل احلا اتاك ىف ماني ٌمهت-اح ضعيف هنا سن نم هتحاح ىضقي نان محا قفتا نا حدر آماقو مالا ||
 نافريج ةليمق# غا ىلعدءقوأ ةفخود عرس ماق ىأ « بو: لوالا ءادنلا دنع همنا ناف ىأ «ناذالا عمم ||

 نكمل ناوىأ هي اضونالاو» لستغاىأ «ءاملا نمهيلعضافأ اء: -ناكناف# دوعل !ىنهعمه دنع بوثولا |
 لوحي واده له<ذا ل_هاست كل ذي مزحلا ناب ضرتءاو ل_قاذك رض ةنسال هموننالادب دحأو ضو أٌضون ام -

 هاو ر ثيدحلاوتيملا فر مقل انس ىصنادعب ىأ «ةالصل ىلا جرخو 9 ه:مأضوتفرخآض فان هل لد-هنا ||
 ناف بثونذؤمانذأ اذافهشارفىلاعحرب مح ىلصيفرخ آموقب و لمالالوأ ماني ن اك امهظفاوا تأ ناضل
 لو-رلا احنا ىلء لدي هرهاظرا _هلاقث يح ىفنملا ب رغأدقو جرخوأض ونالاو لستغاةحاحهبتن اك

 نان ءىذاشااو كلامداو راك ءوضولاو لسغلا : هريصحم تناك هل_هارهماسملاةرودىف سو هيلع هنأ ىلص :

 وهماملالابدارااناف شحافأطودو هأ ءوضولا«.لعقد ديباهس>وأ هنأرما ل_هق نمامهمعهللا طر رع ا

 لضفأن اب مسو هيلع هللا ىلص حرص دقوا ذه مكرب_غءوضولاو ل_سغلا ىف ةريصخ* هلو. ةفعاسجحالاب عاجلا

 | نع عاج لاريخأت ىلوالان اه. فو هسدس مان وهثاث موقي و ليللا فطن ماني ناكمالسل ا هيلع دوا دمارق مايقلا

 ملاو هلمف بنذلابلاو هنم برقهبملاو برقئشلا لأ لاقي عاجلا نعةباكهتحو :نه«ىأ(هلهأب)برقىأماملالان مديد شتاا(ملأ) هلوق
 قوفرشالالاةةحوزلا ىلع

 نا ىهو هدئافم 3-1 ١

 هماعهلثأ ىلص ىنطصملا

 ىضقي ناك ملسو

 دلع هبأسن نه هتةحاح

 دحلاب ل_.لاءامحا

 ةوهشلاءاضقل مق: داعا |
 انهم ىيطلالاقو

 تريخأرامخالا ىخارمأ

 قلك هيداع نا الوأ

 ليالالوأ موس ءريسم

 قفتانامح هرحآ مايقو
 هتحاح ىضقين اان ايحا
 اتلك ىف مان, مي اهاضق

 عهمعاذاف) نيتلالا

 ماق (بثو ناذالا

 بثولاةز هعرمس ضم

 زفقدعو بابنم ا.ثو
 بائدوهناسثدواب ووو
 اققر مهن ىدعتو

 قلاقه-تثأوهتثوأ

 هلمعتستةماعلاو حامصملا
 هعرأ حلاودردا.1 ىءع

 ثيد_ملا|ذ_هو ها

 ردام: لاذاهدرقرهاط
 ةرداسملادارملانا هنم

 بيقعتل عمءاذاف هلوقفءاغلا سءاوهباو رتءاح هنو دوعتل ا ىن.عربج خل ىف بوثولا عنايماعما ذ نو كر ىف يك_ذ برعلا مصفأ لو هءلع
 لاسورثك اضيق ضدشب ليسلاضافلا عر هندب عج ىلءءاملالاسأىأ (ءاملانمهياعض افأ امن>ناك اذاف) لوقا جت<ملالاوماملالا
 تن و ءا ا لماع: ىلا هيضيعمتل نع راشأوءاملانمىرح ل ئاس لك ضافو رطتمدلاوءانلا ضافو هذا فا لاب ضافأو ىداؤلا هش نم

 راصتخاُث يدحلا ىف رمغلا تهكر ىلصامد_هبدسملاوهواهتماقا لحم ىلا ىأ ( ةالصلا ىلا جرخو اضوت )امن بنك لنا. (الاو ) فارسسالا
 هيلعمتنا ىلصهماق ماتا !ىف_؟ الانا ه فوه -:مأضوتفرخ آ[ضقان لوص< ضرتءاوءوضولا ضةنءالههوننالا دب دحتا نون لق
 اهلامايعلاوم ونلاباهتع ل ءاكتلامدعو ةداصلابماعهالا يش هناوو راهط ىلع نوكمأ موذلاءادتبا دنع عاملاريخات ىلوالا ناو ملسو

 ربهلاُثيدح سماهللاثيدملا  طاشنيا ٠
 - ءمارروو يرسل يو وس د ا + واي



 : د5 ةالكخذ“ هلا
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  نغىثرقلاءاطغن) ىرخأ سن ىفدازوسن ىف هيلعرصتقااذك (و رعنبد#نعىدومنبلضفلا انأ ثنرحْن.نيسملاراعونأانث)
 لاقرب ره بأن ع)ةءامجاهلجرخ نير شعل دعب تامةفالثلل ملصن :ءو رمو لّمعو راقو وةممهاذناكو متاحونأ هقثو ىندلا ىرماعلا( هس بأ

 افودفف ههمودل قار ظنلابال.قةدمنوكرفءاتلا فوذ< عراض اماو ضاماماوه( مرن ىتح ىلع. موق. لسوه.لعدتلا ىلههللا لور ناك
 اهحو هل ءأالو حراش لاقةددثملوصال |ّضعءد

ر وهم دق تاصأ اأو ىلب ىت#ع مرن اهوحو لءقو
 لاضنوتلامر ويلنامهمشافمر هيف ل ةم

 عرس متن موتاقلاةرارح نمءدعمل خفتنان مدةلافترقتساف لفسأ ىلاداوماتيصناف 31 ما.قلا لوط نم( هامدق)ا همر
 لو مدهتلاىلاداسفلا

 لعفتهلليقف) دسملا
 قاك ةلعفت اىأ(اذه

 ماهفتسالاو 4_سن

 كءاحدتو) بممتال

 كلغ كام هناا
 م ركسنذ نم مدقتام

 ثوك أ ال_ذألاق رخأت
 ركشلاف (اروكئادبع

 همعتلار دق ىلع م>او

 ىلا ىدعنمظع اذاف

 نوك ًاالفأدملا اذ_ه

 قاغل امماروكثاد.ع

 قايهانتمركحتاا
 ثتيدسحلا * هدانعلا

 ثد حاضت أثلأثلا
 ىسع انث)ةربره ىلأ

 نب ىس عنب ناجع نبإ

 (ىلهرلا نةرلا 2

 ىروخافلا ىم-هفلا

 ةلهرلا ليزت وكلا
 هعسادأ أنم عشت فودص

 ق ىراعلا هل جرح

 دوادوبأو لبو بدالا

 0 ام هيحامنأو

 ىلهرلاىسدعنب ىي
 ىبأ ْنِع شعألا نع

 هرب ره ىلأ نَع حلاص

 هللا ودمر تاكل اق

 موقي سو هيلعدتل أ ىلص

 كل هتلارفغدقو )اهتامثاب ظذل ىفودادالا فود < ماهةتسا(اده ل ءغتهلا لو راب هل لاق. فدام دق خفت: ىح ىلصي

 ىدتس غلاما ةبنبأن مر وك شل انافني رادلاريخت يصب ىلع منأ دقومركشأ ال فيك ناءإ داحو « هكرتأ

 ماقم ىف هيف صوم نموىلاعنهللا نهبرقلاومارك الادباغب رعش رك نلاب د_بعلا صيصخمت ٌمَةريطخة من
 كرفغناو ةدابعلا مزلأ ىتهمافركثأانيعىهوددا.علابالا تسلوةبنلاةعتىضتقت هبدومعلانالوءارسالا

ةدامعلا ف هقشاا هلم بيس نع م-سوهرلعهتلا ىلدهل اس نم نظدقو اروكشادمعنوك ال
 امااعي_سنا 

 ىلعرك_ثااوهو لك أوعأرخآ ..ءاهنام_هدافأف ةرف_هلاءاحروأ بنذلا فوخ
 هرفذملا عماش لهأتلا

 اوديعاموقتا هيدوهللامرك ىلع ن عىو ردقو«ر وكل |ىدابعن «ليلقو« ىلاعتلاقاذلو ةمنلا لازحاو

لاه دامع كلَمف اركشاود.عام وةذداو«ديمعل اةدامع كِلَمف همهر اود.ءاموةن و« راما اةدامعالتفهمغر
 رارحا

 ةنك اسةيتعفءارلا حتذو ءاملامذب #« ثب رج نءنيسحلاراعونأ اذ دح لي راربالا عب ريداضةةعوتتاذك

 ناكل اق ةربر ه بأ ن عة“ بأن عو رعنبد<نعىسوم رب لضفلاا 9: انأ نأ هن ىو جانربخأ 9 ةئلثف

 نم عراضملا ظفلب ميلا ضيفو ءارلارسكوتانثملاعتفب هام دق مرت ىح ىلصن سو هياعدللا ىلد هللا لوسر

 ىلعوهو هامدق مر ون ىى> هع هس ىفور.سلا لصأ ىفا ذكوهو حشا نع رمه هل ةنر دان دو عمءاذكه م 3
 ريغلاث نوت ارهاظلا اد:_سملعفااناك امو مروتلا نمنبءاتلاىدحا فذ عراضاوأ ىذاملا ةءءص

 اذهىأ اذه لءفتهل لقدإلم هرب رهوبأ ىأ «لاق إل تحدي ناربد قت ىلعهمصن م نارمالا هيفزاح تقلا
 هللا دنع نم كءاح هنا لا+لاو ىأ# لءاح قوي بهعتلل ماوفتسالاو هذ-ن فاك اذه لعفتأ ىنءملاوداتحالا

 تتايسراربالاتانس>نا هيف لءقامن س-أو« رخأتامو كسنذ نم مدقتام كلر ذغدةىلا تنل نا الي هناك ىف

 دميأو«هرمأام ضب ال لاك» لجو زعلاق كوهسو نايسنو ناونوري دة نءولخيالناسنالا نال نمد را

 نم عون عم هلعفام مدقتاسعدارملانارهاظااوةمالا بنذوخأتامسنذب ومدآ بن ذمدقتام سن ذمدارملالآق نم

 ىلصلاقادإو هنا هلضف ن عدحأ ىنغةساال هنا لصاحلاو ءريخأتلا ىفانايسنوأ اوه هكر تامرخأت عدريصقتلا
 نيبتاذهبو هتجربهتلا فدمغتينأالاانأ الو لاقدتلا لو راب تنأ الواولاق هل هعب ك: هد أوف: نا لو هيلعمثلا
 | .تسنوملضف نم هللا لأ_ذف مهملاطريغوهو نيرخآلاونيازالا بدعا ىاملتا عمل دعلاب ل عول ىلاعت هللا نأ

لهرلا نحر ل اد_,عنب ىسع نب ن اع ىسعانث اح * اروكشاد.عنوك أالفأ لاق 9 هل دعنم
  ى

 ىنأن عاصى بأ نع شعالا نعىلمرلا ىمدعن بى ىعاشد_>ف ماشلاو رصم نييةدلب ةلمرجلاةمسن

 ثرنأتلاهغيصب# هامدق خفتنت ىح ىلصدإب ليللا نمىأ # موق, مسو هيلع هللا ىل هللا لوسر ناكلاق رباه
 فو رملارحآ ءايلابكو ر ىلا لاقودمسأا لصأ ىف

يف اعرهاظامهتم لكهحو وقوف نمهانثملاءاتلابو
 لا

 نالهتنارفغدقو إل لع فت هلوق ل .ةدتلا لوسرارد دا زىرخأ فود ىفاك اذ_هلءفتأ ىأ اذه لعفتدل
ارك ذامغاو «اروكثاد.عنوك الفأل اقرخأ امو سنذ نم مدام

 ديك اتالةثالثلاد_كناسالا ثيد_ل

 لاق دب زب نيدو الا نع قس بأن عةمعشا:ثدحرفعجنب د متانث دكراشب نبد_هعانثدح هد وقتلاو

 فىأ«ليالابإلر ولاودح هت !نمىأ دوه .لعدتلا ىلصهتنالو هرئالص ن ءابخ عهتنا ىضرت ثئاعتل أس
 محال لرالا هذصندعبانايحأ ة مقاول ءاشعا !ءالص دعي ىأ 6 لالا لوأ ماني ناك تل اةذإإل اهنمن اك تقوىأ
دل الو تاو ريف ود ل نسم د عنار ا سدسلا أ عوقن سدسااوهو# ر#أا نمناك اذافالهرخآىب< وهباور فود سمت سماخناو عار اس دسلاىأ « موقب

 000 ا لا ت

 ريجالا

 ولعلك ىلع ليلدةذلاملا خ.يص نموه ىذلاار وكشب هل .ةامواذه ىف هرم.هتىف(ارو<ثاددعن وك أالفأ لاقزخأ:اموْكسنذ نم مدقتام
 تن دملا«مالسل اوةالصإ اهيلع همه

 دوال نعقصما وأ نعمت انا دع انأ راثينيدم انث) دوسالاثي دحعبارلا
' 

 ةف ل الاب لسو هما عهتلا ىل هللا لو سردالصن ءةتئاعتااسلاق دزب
 هناللوالاه غصن ماسعىلاءاشعل اةالصدمب ( لمالا لوأ مان, ناك تا

 (رصملا نمناكاذاف) سمادناو عبارلا سدسلا له. رهف هيفتالصلاهفراعتم ليلا مايقناف ىلصب ىأ ( موي )اهلبقمونلاهرك
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 واانرمخألات)ه_حامزءاو الاهل ج رخنيمزالاد__هتامىقودصرب رضإاىدعلا ىرصنلا (ذانمنن رش ودمعسن هشتق' انث) 1
 ليه دوبأ هصن نم ىدهسو هلوأرسك (ةقالع نيدانزنع) ةتسلاهل جرحه ماسلا نمه:5 ىطساولا حاضولا نونو تالمهعةناثك ( ةناوع /

 ىلههللالوسر ما لاس نب هريغلا نع) هتسلاهلج رخةثلاثلاةةءطل|نمسصنلابىرهقنءاضقل انعد#همأ بنان ىليقعلاىنارحلا ٠
 ىأ( هلل يقف) اهفامولعهدا ةعاومايقا !لوط نم كلذهل لص-ىت>ةالصلا ف دمت>اىأ (هامدق) تمرون (تغفتن اى ل وه.لعدللا ١
 وأى والان ءاثل اىدحا فذ_<ىفلكت [تاناورلا ضء.ىف ( فاكتتأ) هنعداعت هللا ىذر رمت هناةناو رو هبا أر ياك !ضسلاق ١

 نانيسلانمو مومده«ىناثلاودو#لوالاو عيت داهقشعتاسنالا لهفبامل معا لصالا ف فاكتلاو فورءما فالدلا ىلع ةيناثلا

 مهضمدب «يلعرسجو نيبعتلا نعمهضعب مح أم عرمشبا د معتم ناكرعن نو رح آلاقو فقولاب نيمرحلامامالاق أ

 رحاو زلاوةيضرغلارماوالا نم ةبع :ريشلافيلاكئاارامتعاب وهاسغاف ىذلاة بان لولا هبا ديت | نم مهضعن
 ظل نكلو ةيالولا باب ىف لخدب مل سو «رلعمتلا ىلص هيد درمأ هيلا ىمتنااعكلاسل اف صلف ةيجنملا

 وبأ# انريخأ هس ىو + ةدحالاق داعم نم ريش ودرعس نب هءدَمقاْدُي د #9 ةناملا ظفوةءاعرلا ن:س-نم |||

 فركفهلارك_ثىلصأنأل دسىاباهتلانارفغن ا ىنماروك_شادعنوك أالفىلرةغاءقالص كرتاأىأ ||
 مس هسا مآ سئ 2522 222222-22 : .

 ( فاح ليامس ا

 : ْ' مدقت اكل شارفغدتو) فاطتال 10 ىتا!قاشا|اهامو ْكلسفن بعتتو ةملكل اهذه لمحت ىأ (اذه)لوالاالا سنلانهدارملا

 قام ىدط ىلع هناونأ ل 1 : 1 كا
 3 17 أ لاعاا 1 هلمع_تانأ» ىلاعَت لوقا هاربا عرش ءايحاهد'هب نمدصقلا لب هب درفنب عرش هل سدأو مهارباةعب ريش لقاسنفلاقيذ هبآلا ىلءناكهنابلوقا او عئارمشا|عيج لمقو ىسع ل دقو ىوم ل قو ميهارب |ليقو حو ل_,قو مدآ لي ةذ هيللعو

 ثوك اش 7 لايف مهعثارشذا«هدتقأ ىه أ دف« ىلاعت هلوةفاكهموتلا ل دأ ىف ءاستالا هيدارمإ اذا وجو هقاج» هاربا

 (انرككئ ادع أ يك ومات ادت مهتاتم ىو ديسوتلا نم هيلءاوعجأامالا قرب لذاب مسببا نكمل
 قد رط ىلع ماهفتسا لكى ةغل املاونآرقلا ف فو رءملاو فول م اىدام ل عىرخأ دعب ةرمةلدالا دارباو قفرلا در طن هنأ اىونعاللا
 كواوهو ل ,ةقاغشالا حرش ف ىنرقلمل اجارسأ !مامالا مال_.سالا حش لاقءاوسا ىلا ءاحضاالاوءاب رلاوةممعلا نو صالخالاو لكوتلا

 الب راكن 2 هم هيلع هللا ىلص هنأ ,ريسغو قه٠ا نيا ىور نكما هدسعت ةيقيك امملعاةقو ىتاا ثيداحالا ىف عر لو ىراخلا :

 ىنءركا أاذاىأق اغا | نم لج رلا عطب نأ ةيلهاملا ف شد رتل -ن نمناكو يذل -فةبارهث ماع لك ف ءارحىلاجرخي ناكرسو |[
 الفأ هتارفغب ىالوم ||| هتدابعتناك ل _بقو ةعكلل ايفوطد ىتهتد لدي هتروا 2 نمفرصن اذا ىت>نيك اسما نممءاح ||

 اروكسانع نوكأ |راكذالا نمةينطايلا تادا.ءااب دمعت هناك ملسو يلعدقلا ىل_د هنا لعأ ل ىتدتلاو رهاظا |كوقأركسغتلا
 ىيطلا لاق هناسحال | ةمهلا|لئاهثأاو ةينسلا قالخالاو ةيسفنالاو هيقاعالاتاعونصملاو ةءطالاتافدا|ىفراكفالاو ةيسلقلا ||
 نع بسالفأ ىفءافلا || ىلع ركشااو ءاليلاىلعرب_صلاو ءاددالانهىلملاو ءارقفاا ىلعةقفشااو ءافعضلا ىلعة_>رلانم 1
 ءارتأ ىأ فوذحم ||| ءانفلا لاح ققعلاو ءاهسلاو ضرالا بر ىلءلكوتلاو ضن وفتلاو ما_تلاو ءاضقلاءاضرلاو ءامنلا |[

 كلت لحال الص هلاقاعامأو ءاماوالاة باهت ءاسنالاه بادب لقاذلو ءارفصالاوءاماوالا ل[ لاح ىسمت:هنوكم ام ىلعءات.لاماممو ||

 نوكأ الف ةرفغملا
 سد ار 0 12

 بس ىاباهتلا نارْفْغ
 ا دحوتلا رثك [نال || ىلصلاف همعش نبهريسغملا نعل فلاب هطيضنم لو و فاقلإو ني_ءلارمسك *« هقالعنءداب زنع ةناوع ||

 فكودك رنا نيكؤمل | فاكدتتأ هلل يقفهامدقإ» تمروت ىأ « تنغتن اى اظذال_صاا ىفدوتاىأ «لسو هيلعىلههنلا لور |
 7 دتقوءكشاال منيو الرج دير دتكل وو < كلشار ةعبؤوإلل ىاطتالى ا اهنا الاء اكا ذيب سفتمزاتأ كا ا

 لت قامطبشو ل و ل دو 5 رجاتامو لة نمب دقاق 0 ١

 يا ١ - 0 : 4 رع ع داع هالصلا كرب أ هرب دةتر دةم ىلع ف طءالءاغلا يار وكشاد.عنوك!الذأ لاق لهأ ف ا روكشلاناننيرادلا أ را نزوات

 0 : 0 روك ذهريغنعسستالليقو«اروك_ثاد.عناك هنا« حون ى-فىلاه:لاقدقو اروكشادنعنوك الفا[

 ىاىدأدعلارك ذو
 ع بوحورهظأة ءعنل هذه له هك امهيلعمعنأار وك_ئادمع هنوك ظ-الاذا هنالركشلا

 نمناك كلذكنوك الف ازوك_ثادمعنوك اف هتدامعىفاغلاممنوك أ ىلا همعءلرخانامومدقتام رف غرب دعما و روهظلاالاكركشلا 1

 لازحاوةرغ ملا عمال لهاتلا ىلدركشااوهو لك أو عأرخ[ب يسهنا مه نيمفوفعلاءاحر وأ بنذلا فوخ ةفلكل كل: لمحت نظ هلاس
 بصل |اذ_هىلءددحأزفب لو مهام ل_ءاقوار وك ناك كلذ ف دولا لذي مادأن ةةمدخلايمامقلاو ةمعنلابفارتعالاركثااوةمعنلا ١

 مهل ء لكل كلذفد_وملا مهسفنأإ مزلأااو مو هيلعدتلا ىلص طصملاوهو ريظنل |مدعلادمعلا|اذه كلذ فم_هالعأو ءاسنالاالا

 قد قاس ربعُتت بدن هيفو هب رلةعاط قلما مظعأ هناناب ث دملا اذه قايسنمضرغلاو قاقع-|هقءاسريغ نم مهم ردمعن يظعب
 رب رهىفأث يدح ىناثناثتدملا« نوقيطتام لمعلا نم كملع ربل كوأ املا ىذقنام كرو لالمىلا ضي لامَدقْشإ ىدأ تاوةدامعلا
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 و

 .ىلسلا جر زل ىراسنالاو ر عنب نام_هنل اوأ ب رنب نا .عئلاوأ هأو ريكي ىب رنبث رملا مسا بمعلارباك أن م(ةداتق بأ نغ
 نامةنس ةنيدملا/تامهتدنك ىنك,نمبصلاف سدو فلخا يففا ارديالادهاث لارتاسرمضح مو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر سراؤ ىندما

 ةسارتسسالاةّ رن لْرْنو ارفاسم ناك اذاىأديدشتلاب(سرعاذان اك مسوهيلعهتلاىلص بنا انا ) ةنسنيعبس نع نئس#نو عسرأو أن ئالثو

 نوكرناداكر كلذ لد اذهذ معاج جرمصت ليلي هلوقلاق ن ملوقا ه> والذ مصل | لقى آلا هلوقةنب رقي ه_تمدتغ نم فىأ (لءلن)

نظفةحارتسالاو موذلل ل ءالارخ آرفاسملا لوزن سد رعتلا نا مهمضءب لوقهءف هعقوأ طخ
 اوقلطأد_ةذهنالرمالاودا يسم ىف دق ل ءللانأ 

 ليل نمناكتتو ىأ اولزناذااس رعت لزمه اى مولا س رعااولاق هرب غو دز وبأ لاك لد لرب حدر حيرتسمارفاسملالزناذا سرع لا ههنا
 ماب نم برعلا نم نكل لعتذا رخو حاصل افك لصالاو مدضأو عطنا ىلا مان ىأ (حسطضا) الات ظفلبهذع ءاكحاذكمرانوأ

 عطا لاق.الو داضا اوهو ىلصال افرعللاءملءتداضا !فاهغدي واداضءاتل|باقننمم_مموداضاا نع اهريظنوءاطءاتلا
 2 دشمءاطب

 )لع ساةءالذاشدر وام و هنم فم ذضأ فرح ىف مغدب الفرم اواهنمىوقأ داضلا 0 نوكلاءاطلا فم غدت الداضل نال
 هقش ىلع

 لوزئوهو سد رعتأ !نمءارلاددد_ثّدب#« سرعاذان اك سو هيلعمللا ىل_دىنلانا هدا ىبأ نع ءارلا 0 ١ تسستس | أر عويإ (

 لاقودب رواديك تاما ليل »هلو قف ةلحرلار ات م هفقو فقيمونلاوةحارتسالا] ليللا رخآ ىرفاسملا 0 1 2

 هي هقش ىلعإ» دقروأ مان ىأ يم. مطضا »اقلطممونلا هيدارب وىلطتدقو هأ ازوك ءاعع رصن قنحلا 0 0 1
 0 م ا ل 1 01 | سن تيا راك

 ىلصهنم عقر اده لعل تلقهنما ىلع فنرعثلاه--أرعضو و ىأر نبا لاقو *« نعالا#» 5 احو هفرطىأ تاتا فاس

 بفن عبتتأ| لبق س رعاذاو 9 ىراصتلاو ىداو.لا ىف ةئملل دو وداعبتسال ىرقلا ضهدف لسو هيلع هللا
 لس سر-ءاذاو)

 ليبقى_هي (عبصاا
 بصن ]) ه-تةو لود
 نيسعلا هب (هعارذ

 ىلع هسأرعضوو)
 دلد وط مانيالل (هفك

 ناكذ علا هنوفرف
 نوعأ هنالكلذ لعد
 كلذو هاستنالا ىلع
 هنم ملعتو عس رشتلل
 مهمل قتال هما

 لوأ م-موفيق مونلا

 نم نا هقو تقولا

 هال صا |تقوبراق

 نعبنحنا هلى ش

 موذلاق قارغت_.الا

 ىلع مانديالو ناكناو

 هظفاعو سو هماع هللا ص نط صا ا.ءادتق|ههامتن اة عرس ىذتق هيه

 اهبان ف :رع نه أاعومتم نو كر نا دعم هنالوةداعهّةك نكمأ اول -ةءلالاوالروه+لا لاف هلق نم عرشب

 ميصلاةال_صمهتوفيفمونلامهبلةثيالثل كالذي هتمأ يلعت هتمكح لاو هيهفك ىلعهسأرعضوو هعارذ
 اّتدو نع

 هي سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةدامعمسنل |ضعي فود ىنل اةدامعىءاحام باب اي

 ىلاعت هلو عد هتدمملا مل-سو هملع هللا ىل_صهندامعنال هموذلاةعو تامحاولا ىلعةدان زلاانهةدايعلابدارملا
 "لأ نم هموننا ىلع همون دعب تناك انا لمْزملاةر وسقةفتيعملاو * كلةلفان هبدعحه# لالا نمو#

 دسعاو * ىلامتهلوقددان ّزلابلطو ةداعلا كرْتو ةدامعلا بابن ل_الا ممتاعاطلا لك أوتادابعلا
 اذاد.علانااو:طثرح نب د_كملاوةةدانالافالخنب رسغملا عاج ايت وملاىأ * نيقيلاَك تأبى ر
 نيقيوهىلاز غل !لاقو د أ لكءا نقمتم هنالانمقب توملا ىعماعا لد ةدانعل |هنععفترانيقءلا لعىلا ل-صو

 ىو ردقو ل امحه_:مزأ عج كد ردسمءاىأماودلاب رمالاهياعلا داق مهماعل ارظن فلا همك

 كيردم._ى عناىلا ىوأنك-او نس رحاتلا نمنوك أو لاملاعجأ نأىلا ىوأام مهنزونأو ىوتنلا

 لاق ثءح رد_صلا ص ىلءهدءرامو مييستلاىترو نيقرلاكيتأي ىحْند رد_عاوربدحاسلا نمنكو

 رّووسف باقل اًأدص ف ثك,اهبلاغَت_ثالانال هرخ [ىلا + عسف نولو راع كردص قيض نأ معد دقأو«

 نماعيس كانت آدقلو* هلوق ن مول_قالرب رقتوهفاهدو+وواغوصمل حرفبالو اهدنا نز<الفامندلا
 ادستمتومتلا لق ملسوهيلع هللا ىلصناك ل هاوفلتخا مهنا معاودنآلا«َكينيعن دال مظعلانآرقلاو ىلاثملا

|| 

 لاقو
 فراعتوع وخلا ةراعىدقأبةقداصلا سو هيلع هللا ىلصهتلالوسر داب عقاحام بابل اهتقو لوال اللا هل لرص## ىلع
 هندا عن هموت مهن ناك هنالوأهدامعهموننالاوب موذلا تقعو هءارقوداهح و موصو ةالصنمعوضلا هان ةمالع لهحاعن عرمشلا ف

 نهربودحأ عرش ةثعملا لءقدمعتب ملهناىلا لاملاعما ىف هنكسا فقولامامالاهراتخاواه:لاث لاوقأ عرش ادرعتم هتّومن ل.ةناك لدو
 دييفيالة مدر. مهو ثيلثتلا نمأربم مسقنيم-قىلعه :ءاهوملةزو ىسع عرمشب تطعن ىأ!ومكح عطق: اهلك ئارمثلا ناهنماسعهسيلع

 - تادامعلامظعأ نموهو هتاعونصم مدا ديوهنلا توكلم فركفتال ناك ا.ءاءارحب هئذحتو لاقربتعم ريغ مهربخم هن لاق مستر عطقل امهلقن
 كلذ ىلع ىنيةلبلاتةيرلو ءا هل.ةاعف مزلكل ار لاسرالاد كلذ نال موقربغهتلم عامتأبهرعال ميداربا عرمشب ناك هنا ضعبلا معزو

 00 ةريثملاثيدح لوالاهنو رشعوة عب رأ هثيداحأو ىراضلا نتم ادرك اءارشأ ىدعسا نبا ن عل ةنوهلوح ن دندف



 اكءأسن الايبعاله_:مأ ىلع هأة يسن فدل هاهو هن سدح الث دسم 69 رخ ولف هم هيلكةلفقب ءاقمل اًملطهم ونلابضةتنيالهءوذضونا همثاس ظ ظ

 ساخنا ثب دحلا هناك كملاكرخ آت اك ىف ىهاسن !معزف ح راش لهذو هتدابعبابف بي رفاسع كاياتس(ةصتشيدحلافو)هو ركذ ا

 هللأىل_دهللالو رنا كلام نب سنأن ء)ىلا:لا(تباثن عء)ةلسن .(داج انث نافع انأروصت من ىصمأ انث) سنأ ثددح

1 

 داو نمهنالثلاف موذل اك امهنودب منال ملانالا.هرك ذ :(اناق-وانمعطأ ىذلاهتلد+لا لاق «شارفخلا) رصقلاب(ىوأ اذان اك لسوهبلع ١

 ا ءمذدوانت امهم (اناغ كو )رو رشلانفأوتامهملاَ يطا عارفوئراوخستلا عرفئونلانالوامعرت دعاتيورت دا 'ء

 ةمعئنلاردةفرءدالذا 4 اعل ماجا هسس ناب ودجلا نادت :لال ل٠ لمت( كف )رصقلازو<ع وىوزمل اوهأوق ل اديدلاب(اناوآو) اني ذونبام ش1

 هيفاكفرسيالو ه يلع فطاعالو هل مارال ىأ ( ىوؤتمال وهل فاك ال نمم) اهدضبالا ا

 فرصلاب «نافعانت دحروص:هنب ق**| ادي :دحال هيلا عحراف عا مهاصملاو اكشم ساكن ملم لاةالصباب

 انريخأ دا ىفو ميلان لح 9 ىرمصم !اراغصل اناةءونأ ىلهام ءلاهللاد_.عنب لم نباو هوفرصنالدقو

 دجلالاتهثارنملاىوآاذا ناك ءوهم ءاعدللا ىلصهتلالو سرنا كلام نب سذأ نعتس ان ن عدلت نيداج

 هرك ذناك_ذ دحاوداون 3 :الثلاف مونلاك اههنودب متتالتايملانالا هرك ذ لبق كاناقسوان معطأ ىذلأادتل

 رورُلانهنمالاو تام-هملانعرطاسخلا غارفو عراوعنلاعرفونلانبأ رات ايعتسم ا

 | دملابانهل_.ةورمصة,دقودملاب ياناوآو# انتاءذاانععقدوانت امهم ىف كوىأ «انافكو» لاقاذلو تافآلاو ا

 انلمم وان اوأم ىلا اندر ىأدما ىدمتما فورصقلا مزاللا ىفحصنالا نا يمص او ىو ئمالو قآلا هوة ل لد ْ
 فططاعالو هلم_>ارالىأىوونلا لاق« ىو مالو هل فاك الز ممكن نارك ىف مئامملاك نب رعمةذملا ع نم[

 ضءدرش ىنكيىلاعت هنلاود ىو واو فاك ار يلم لاقوانجر امهان اوى تعؤه بلا ىوأ, نكسمهلالو هيلع ]

 رارشالارشهتلا مههفكيال ىلخ نم كف منم انس ىذل اهلل دمماف مه ىوأملاو نكسملائبم و مهضعب نع قلخلاا

 دريد نوذأتب مك رث لباكسمالو ىوأم مخهللا لمح مل قلة نم مو مهّوادعأ مببلعب لب ىتحمهرعشو مرت لب ظ
 انمعطأ هلوقب عتفاهنا ىلعاردانال ل قالا اذه هلاحن م ىرئالوةرثكلا ىضتقت ؟ىبيطلالاقو اهرحوىرامتلا ||
 ضرالا ف ةءادنمامو# هناك هلوقل هن لفكتلاقز رلا لوعث ىلا ةراشا برشلااو لكلا موعىف تاقاناقسو ||

 ا اماىوأم م سل مهنمريثكو هدامعنمءاشاع هصخساهت هنا ىوأملاو نكسملافال_كاهقز رشا ىلعالا | 0 ١

 ةثالثن قدصي ريثكللاف لنزفتلا ىلعو«تلقمنعدرب# ةرثكلا ىضتقن م هلوقو م-هايفاك اهلاصىوأموأ اةلطم | ١ ظ

 هللانا,كلذ# ىاعت هلوقىتعم ل ء اذه لزم نا. نككو لاقاردانالم ماقدافكملاوىوأملا كو رتمنوك.الفرثكاف 1 ا

 ءادالائةؤو وهم_ءنائف :رعنا ىلعىلاءتهشنا دم ان ى_ملاق# مهو ءالزب رذاكل!نأوأو مآ دلا كوم

 مهكلامو ىهمر ىندعمهلك قتلنا كوممتلا كا ذكواهركش لواهم رغكناهف رم١ مل هيلع عذم نم م كفاهركش ا ا

 الاوعئلاردقفرعدال اذاهءلعلماخلاهءست ناب ودلال ولعت ا مةفعءاغلافم لت تو نينءؤاارم ارم هللا ْ

 هنأ هيفانسالفةداع لك الاهحولا ىلع ىو مالو هل فاك الز هنوومالوهيناك ف رمنال مع هسا |

 #« ىرب رماد #نبنيسحلا|: د ءأىلإ اعتو هناصهتلاو رخ آه بو نم مطوئموهةادخ عسيمل فاك ىلاسعت

 يجلابهنا وصرح نءالوةامأو كوالا ءأ رلا متفو ةموعهضملا مجاب ةفيعضةض-ذ قوعارلارسكو ةحوتغملاةل لاب |
 نءهمل“نبداج اني 4_برح نب ناملس اني دول هحوعأ |: :لاودد_ةعمللالوصالا ف لاو هفارغصم ١

 ء)ةتسلاهلجرخ ف شاكلا فاذك ن تئامون رشءو ع رأة نست اموةثامو نهد رأةنسدلو غل أن يبرأ غلف

 9  'رالاو سم هل جرخةقرازالا هل ةقموةثو هئامر
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 أ ىفةر وك ذمةقلاهذ_همهضءبلاةوام رققاترخح سالاق «ةصقثيدحلا فوط ثددلا نع هعنمتهبلق |

 هد اير شادمعن دكار ل ىيبزملاهللادمعن ْنَع ريغصتلاب 3# درج

 | لكس وسلمت طعما يللا

 ىلعىو مالو هلق ىناكالوأ هنو مالو 2

 الفهداعلك الاهحولا

 فاك ىلاعت هنا ىان

 مثو مو هتاخعبجل
 ناو لل_سقنم كلذو

 مهى ومال نب رفاكلا

 ركشاا دادزا نيعتف

 هللا افكح نمىلع

 هنع عندو تامهملا

 اهم مهو تايذؤملا

 نم ايضىوأم

 ارشالارشاوفكم ل قلخ

 ف سانأن مّمو
 لب رارقالو ىوام مغ

 َى ثنومدسس#ي مكر

 ريثكتللاند ؟وقايفلا

 ةئالثب قدصتن كل
 لوقىلاىرتالأ قرذاخ

 كلَدع ؟« * قدزرسقلا

 نا ىلع# ةلاخورب رحاب

 اذ_هنءماوعلارث نك

 ماعنالاك كماوأ لسقللا
 ثتدملا# لضأ مه لد

 ىنأ ٌُتيد_>سداسلا

 نب نيسحلا انث) هداتق

 ليق(ىربرح ا دج
 اريكمةحوتفمةل هع ]إ

 ىرمصما !ىدسألا ( بروح نب نا يلس انث) طقف فةصلاهلجرخرشعفي دادلانمروتسمار +صمرب رحىلا همست ن نيت ءادهضو ركل

 دادعس .هساحر رحو طقايأكه دب ىف تنأرام ن امتع نمربك أ هلع !هقفلافولاحرلا ف ماكت و سل دالدع هلا نم ماما متاحودأ لاقت ةكمم ذاق

 (درج نعةلبس نبداجن

 دعب ركب نع ]ةعاملاهآ ىو ر ناطلسا !لعىف هلوخدلرينم لا سا هيف فقوت ه#قُث ى ”مصمملارمصتل اونأ ىدا دعا لاله نب ديجس هل عل
 نب رشعو نامه :ستام مامأى هدا لاكورصملا ن نكسىدملاىراصنالا (حاب رنيبقادبعنع)ةعامجاه جرش ىرشنتا(قرلاا



 أ اديب هس 1 بابا

 كَ
 و4

/ 

 خر صو خفنلاو حم لا ثفنلاسوماقلا لوقه.لاريشاكى ة<فالخاالاو ممضعب دارمهلءاوة#فالا ل هأ نع راك ذالا فام ىلع َّق رب

 ىقدرالوقزباذالوةرنممهتمو قزناذا ثفنو هءىراثفن هيف ن ههثفن حامصملا فوه رت فنو هءىر هدف نم همن ساسالا ىفذدريغ ]ذب

 عمد د م ممدرمسف ن منا[ كبص:مل ملء رصتقاو قدرالب خفت هنأبُث فنا حارشل | نم فّيءنمناب فرعررقتاملمأتنو هأ اجا

 نعئرامأ فدل اوهامتاانهداراناثيداءالارهاوط نمح ول ىذلا منول هال نفلك قع رامغاوم_هود_ةف قد رلا نمئ#
 بريذوعأ لقرد>أهتلاود لقاممفأر قو) نوثفن.الو نو رقي مهنافدو ماله غلا كلذ لعفن ناك ملسوهيلعهللا لص ىفطسملا ناقد رلا

 دق:ةىوالاةياورلاةتبرقب بتترتللالواولا ىتهعاهتكما ءاقلاأر قفةباو ر وا طاك,ثالثلاروسلاىأ(سانلابربذوعأ لةوىلفلا
 ثفنلاىلعةءارقلامد_ةتىلوالات ا حراشلامالكرهاطن كا نيفكلاع.جدهباناك 7+ ثيحنايس# ءودءارقلا ىلع ُثفنلا
 ىلعءاغل |ةناور لج هناف

 ثغئلادارافدارلانا
 تنأو ثفانأرقاممف
 فالخ كلذ نان ريم

 مزج لرب نار هاظ
 ثفنلا دقت ضعبلا

 ةفلاخةءارقل ىلع
 نوئفنب م_ممافةرصسلل
 2 م)ةءارقلادعي

 ص عاطتسس ااماه_مم

 عاطتساامىأ(هدس>
 فودحمد# ل أو هصسم

 هديهنلا ل ضتامدارملاو

 نادر_هاظو هندي نم
 بوشاا قوف مسملا
 ًارقهناثتدحلا هرضقو
 ثالكلاروسلاهد_ه

20-0 
 هلع هللا لد رمدسم

 (هسأراموبأدس) و9

 انا هنوكل هلسصق
 فانت ثساوا "جدلا
 نمليقااموههح دو)

 ناكو (هد_بح

 عجلاى!(كلذعنسي)
 ةهءارسةااوُتقتلاو

 ىنالءلا لاق سانلاب رذوعأ ل قو قافلاب ريذوعأ لقود_>أ هتلاوه لقامهمفأر قو# قد رالب فيطأ
' 

 أ هلع :ردقام ىأ# عاطتسا|م |موم مسم ملال نيتءمتحمانيفكسلا ىفةءارقل| لاح تفند وروسلاهذهأرقبىأ
 1 تاس وهو « هد س> نم ل_قااموهوحو وهسأر# همفكد ىأدي امهمأ دب 96ه اضعأىأ#* هدس-نمرإل

 ثالث »ةءارقلاو ثفنل او عملا نمرك ذامىأ #«كاذ عنصد ه8 هئاضعا ىأ هد_بج نم عاطتسا اسوأ حسأل
 ١ ةاكشا1!قوثالثل اروسا اوثالغا |لامفا الاعب اطم نمانهام-التاو عدلا فرهتهمث يلم أو يو تارم

 ناك ل.ةو واولا ىنعع ل.س ترتال تساة يناثلا ف ءافلا نا نيرتد فوالابو رح نءالاق امههفأر قف ُتفنف
 هلوقددرب هنال مح ”ريغاذ_هولوقأ مهد فلا ثذنلا لسو هيلعدتلا ىلص موملعدازف نوثفنبالو نور ةيدوولا
 ظ نثفني و طويخفاد_ةعندةء:فاللارحاوسلاءاسنلاوأ سوفنلاىأع«دقعلا ف تاثافنل مشن مو * ىلاعت
 د ىف هسدرتو ىف: دةعةري ع ىدحا ىف لو هلع هللا لص تلا رصماندو هي ناىوراس هصيطصواهملع

 | ءاح هنعشلا ىضذراماعل رافرعسلا عضوعلب ريجهريخأو نات وعملا تلزغف ل و ه.لعهتلا ىلص ىبنلا ضرف
 ( قرطرثك أ ىف مقوهنا مل-عاو اريملاق ةفدنا ضءدد>و وةدقع تلك اهنآ أرقاسإك ناكف هملعاسهأر مف هب
 ءامعل |ضءبكلذدعتساو ةءارقلا لمقُثفنلا نا ىلع لدي هرهاظ وأ روفسفَت ممهيفكع ج ظفلب ُثد دحلا اذه

 ليقوةلطملاو ةرصسلا ةفا اع هيف ةمكلاناب ممضمبباحأوةأو رلا ضب مهو ىلع هل جو هيفةدئافال كلذ ناب
 الجو ثفن امو أرةفهيفكعج ىأ ريخأتلاو مدقتلا ىلعهل->مهضعب وت فنوأر قف ثفتلادارا ُحهانعم
 واولانالالاك ثا ف خافواولاب باكل اذ_ههءاوراماوا ضأ | هدعب وةءارقل | لمقعقو ُتغذلا نأ ىلع ممضعب
 نم حراشلاةوواولابىراخلا حت ىفاذكو تاقةءارقلاد_هبثفنل انا ىلع ل معف بيترتل اال علا ىضتقت
 لعلوءاغلانملد واول ا نممزل. ال كلذو د_اهب ليلا مةءارقلا ىلع ثفنلا مدقتنالد_>ولاوهوانث ادع

 بابلا اذ_هتةبالو باكل االوداورلا ةءطخت ىلع ل محال أ كوالا تاةىوارلاوأ بتاك-لانم وهسعافلا
 هلوقب جتحاو بترتلاءافلاديفتالءارفل لاق ىنءملا فهلا فهو ىلع جري لد باوسلابأط حلا طاتخم الثا
 ىرك دلابترئالا هناي وأ اك ١ ًالهاان درأ ىنءملانابسرحأو ه نولئاق مهوأاتا.ب انس راهءاخاه انك_اهأ *ىل اعز
 ينعي اتءافلانااضدأ سوماقلا ىفواولا ىهئانه ءاغلا لاقي نأ والاف واولابىراخل اةياو رص ثيحو
 همخقىأ د« خفن ى>مان إو هيلعهللا ىل_صدتلالودرناسامعنا نعال ارغصم «بد رك نع# ريغصتلاب #* لبهك نيةلس نع نايفسانثا_د-ىدهمنبنجرلاد_.ءانئثدسراثرنيدانث دح #واولا
 روظلاوأ مبصلا ةالصا ىأ#هالصلاب 9 هلعأ ىادملارج هنذ"افلالب هانااف فن ماناذا ا هتداعن مى ناكو ل
 | هظقي و هملق ماني الو مانت تناكهنمعنال مال.سأ اوةالصلاهءلعهصئاصخنمادهو هيأضوتب لو ىل_توما شف

 هءلق فقوس اطاك نا ىضتقترخأ ظافلاف نكل ثءاثتلابالا ل س<الةنسا !ناءرهاط (تارمث الث )
 ةكئالماوناسنالاودو لقاعلا ىطانل |ناورعللالالاقبالهنال صخأ هنكل مساك ملاو:د>او ةرع لص © اهلصااماو ثمل ا ىلع
 ةداحا ءنصأ انادرست لق كلذوفو المن وا لعفي نود عن صب تب د1 يف هرعت ةمكحامتلةن أح هره_غو عراملا فهرك ذنملاو

 راش, نيد#ت انث ) ربما ثيدح ع_دارلا ثيدحلا« هدئاوعموعوهدئاوف موه :دودلا هناعف كلذهلعننا كلذ ريعتلادراثب انيق لعفلا
 نبانعبتركن ع) ةتسلاهلج رخةعبارلا نمةقث فوكللا كرضحلاارغصم ( لوك نب لسن عنارغس 1 ىدهمنب نجرلا د.عانأ.تا

 ” نيح متانلا نمج رامانهرارملاو تورم. مغلان محي رلاججارخا خفنلاو همفب ىا (خنفن ىتح مان سو هيل عدلا ىلصهللالوسر نا سامع
 نذؤلا (لالدهاناف) نجمتمالو ومذع سدا هناوضعب نودنيمتانل|ضعب ىرتعب خفنلاتاهننعب ( هن ماناذا ناكو ) همون ىف هقارغتسا
 نءنال (أضوتنلو) اهفالض لوو رهظن اعف لالب اميل أداعد ىتاا ةالصلا ىنءد ( ىل_صو ماَقف) هبابف ب ور (ةالصلاب) هطعأ (هنذ“ اف)



 :. ل نةيصعملان ءدعنت اوهع اعلان ز وغلا ثنح نموها هايحلاءناسنالا عافت :انايحعراشلا لء اءداماو

 اهقيتسا اذا او) )_وهيلعهتلا لصهقحىفالانةخىف هءلماعتلا نساما كاذذادب دسريخفتيملاك ١

 أىأى عنبملا اوه ممالان ا ىلع لدن تومأ كم“ ابهلوق ىطرقلالاقو توما هيلهوثنيحاماشضا مسار ١

 نيحراشل !ل_-لاةاذكهو رعس ىأ «ىلعالا كب ر مسا عبس« ىلاعت هلو ةكوهو ىنتمتتناو ينبح ثنا

 هلذحا اهناعمو يللا عر مه ىلا هل هنأ أودو رح [ىج_عم خب اشملا ضعب نهتدغت :_ساولاق

 توم ت يملا لعمار وايحا ىحملا كل_««ايلاق هناك ةتايْضَتَم اكل: نعرداصوهذدوحولاف رهطادلكف

 ظذا نوكد نأ لوح ! وهتمعالو ىلا ريدغ عمسالان | ىبعكلذ لديالو قيلأهب ردص ىذلا ىنءلاواصالم ها

 قحلاىذلا ىنعاالو رقأو|ىنالقسعلاهداقأاذكهاكيلعمالسلا ءاملودلاىلا هرعاشلا لقاك ادئاز آلا

 لاح همءارك نلارشاءمنوك.تأوهمارملاودصقلان اماقملا اذ هىروطالا نكس ىتحأ لومقلابو قااو هدد
 مانت امأامدعب ان طذقياىأ« انام سايالا ةدملالا اغقتسا اذاو + هباممو ةناي>تقو و4تاظ ةراو هموت ١

 توما دعي امحلا أوهرسشنا |ل.قوداعملا لاح قارتفالاكش اعملارمأ ىف قرغتل اىأج روشنلاهبلاوإلانماناكأ

 قراغتى تلا سفن ذام_مضعلاق هنا مريغل فل _تدمال ىلا هتهد ذع نمهنأ هيلاروشتلانوك ىعمو

 اكسفنل ا اهعم لوزن ىتل| ىهوةايعلل ىتااىه توملاد:عهترافت ىتا او زيمعلل ىتا | ىه' مونلاد_:عناسنالا|||
 لقعلاه_هملوزب هنالاتوممونلا ىعسوتبآلا «اتومنيح سفنالافوت.هللا * ىلاهتو هناك هلوق ىف ققح

 لمتحف تن كساذاعرلا تنام لاق. نركسلا ىلع قلطي ب رعلامالاك فتوملا لمتو امدشتوالشةكرحلاو ْ

 لبللا كل له-ىذلاوهو# ىلاعت هلوةكه_تكرح نوكسةدارا نه مئانلا ىلع توما تاطأ نوك,تا |[
 هلوقو«هانديحافاتيمن اكن موأ *ىلاعت هلو ةاةلاهذلا ىف هوتلقاعل وقل الاوز زولمتس دقو هيفا اونكستا |||

 هاورتملاوىب للال_:ههيررك ديالىذلاوهبر رك دي ىذلا لثمثب دس هممو *قوملا الك ناف» هىلاعت

 ىبيطلالاقو كلذريغوةمصءملاو مرغاولاؤتسلاو لذلاو رقفلاك ةقاشلالاو>الا تول اراعتس دقو ناذشلا

 هطعم نعسانتحالاو «-د:عاط ىونوىلات هللا ضر ىر» وهااءايحلا,تاسنالا عافتنان بانت :راالو

 هذه ل .نلاركث هتللدجلا ناكف تما اكن اكف هتامح ست دخأب « لو عافتنال ١ اذههنعلاز مان نوه وقعو

 باوثلا لين ف عمجرملاهيلاوىأ«رو ثنلا هيلاو# هلوق عممظتني لب وأتلا اذهوةرضملاكل:لاوز وهممنلا
 هنتق ةماعل مون تعم الءايحالاوهفر وشنل ااماو مولا انئئامايدار 1اىووملالاقو هذهانتايحفهمستكنامم

 ىرك ذلاواذ_هتوملا دعب ثعب ||تاثا ىلعت وماي همسشوهىذلا مولا دعب ةظقملاةداعأب و هيله هللا ىلص

 دنعو هل عوورمأ ةَءاخدن الرق دلال سم هعوف دنع كلاس |نوك, نأ ىث ناي رعشم هتظةر دعب ءاعدلاو همولدي ١ ١

 عر منا لعب ناو توملادعب ثعبلا موذلا دعب ةظقيلاب رك ذتيو هلضفىلءهركشو ىلا عتهتلادمح موي ههبنت ْ

 هرك ذريغ لرتتو :لاو>الا نملاح ق+-:ءلفغتالف هاوس فراعاارظن فدو ومال لب هالومىلا هلك ىناحلا

 هيواعمو أ ودوةددشملا هه اداضلا فد« لضفملاان“ 1 ->- ديعسنب هستقانُد دحر لاغشالا نم» سو ا

 وهو هكا لم لع نال ل وءافلارع متفب 6# هلانصق نب ال ىرمصملا |
 هللا ىذر هشئاعن ءةورعنعىره زان عوعماو رهنظا أ ةز مهلا مب هارأإل و ا

 « ثفنف# الوأ ىأ #« هيفكع جه لكه شارف ةىلاىوأ اذار سو هيلعمتنا ىههتلا لوسرناك تلاقاسبمع

 ىد رلانمْئم هعموال توكة !انال لغفتلا نملفأو هو خفنلاه مش ُتفنلا لبقو «امهفإل خفنىأ |

 عفن تقنلا ةغالا لهأ لاق ىو والراك ذالا فو ىد رلا نم ل لقى هسعمو مغلان مب رلاجارخا تغنلا ل يقو

 هشئاعشدحكلاثلاثءدملا«

 :ف) ىرخاللا هادحا مضىأ(هيفك عج هليل لكهشارفىلاى: أ اذار_وءيلعمللا سهلا
3 

0 

 ةلفقلاةانحلاب , وتكرحلاو لقعلا لاو زعماجأ مشت مونلات ولأي داراوأ ىحاوث يما كمسابوأ ىعنأا ىث هع مم ,ءالاو ىنضوتمتدأ |

 وهنةهملاءذ هن ماهي عفتن

 رسكم ظقبل لاقي هموفنمسمتنأىأ( ظن

 انهان :أامدمدا نق :اىأ(ان أمد 3 7 امد_وبانامحأ )ةمظعلا ن نمهلاع(ىذلاهتندجلالاق) مان فال ةطاقيواههف» ةظقب فاآثلا 1

 ةأسلا د :دارال يخو

 ناعقيسنذالاتوملاو

 هعيسما قد :ًاريسعو

 انهو + #1 الا

 هليادرو وافل ى هضاب

 هتظقي م هسمونب
 هرظنى هنر وريسصو
 قفص أن هتورك

 دمحم نمو ىضاملاك

 (روشنلاهيلاو) هيلع

 لس دق م 1اهنلاب

 قهستلا ءاع باو 2

 دمت ءابحالاوأ هتاح

 ةمايقلا مول ثعملل توملا
 ارنا ترك شو
 هدنع نمهنأ هلا

 دارأ هيف هريغأ لءدال

 نأناسنالل ى#نب هنأ
 دعب هتظقيررك ذنب
 نأوثعملا عوقوهمون

 مهاكى لنا ع حرم نم

 باقعلاو بوثل ارادنلا
 نام_هلاعاب اوزحأ

 ارثناو ريمه اريسخ
 ةقكتأ ىسو رشن
 عوقو مونلا دنعءاعدلا

 هلع و هرعأ هعاخحر كن لا
 حمصأ اذا عت

 عوقووهرامن حاتتفا
 ديحوتلارك ذب هلاعأ
 تيطلا مالكحلاو

 تاطلنأنيرعل 1كومئرصمل اًهيمأ ىلأ نباءافلا عقد (ةلاضف نب لضفملان ب درعسنب هسدتقانث دح) هْشْن

 باب حاصاظفاحن اكل ءةءنبدلا> نبا ارغصم( ليقع نع) عاملا هل جرخةنماثل اقمطلا نم ىوقب سبل ىلاسنل لاق كراسوخأ
 لوسرن اك تلاقَهْسُت اعزءهورعزع) ىرهزلانعىورهناىأ ( ىرهزلان نعمارأ) ةعابلا هل جرخةئامو نيعب رأوىدحا ةنستام

 ج و زممريغافيطل اضن (ام يف فن (ثغنف



 ةحارلا ف كلا ىرهزالا لاق هودو نمنعالا قشلا تحن هتحار عضو ىأ ( نءالاهدخت حت نيوأ | هفكعضو) عحاضمدعجو ع ومضلا

 رارقتسامدعل هامثنالا ىلا عرمس أ هءلع وذل او نوالا «ةثىلعهنوك اذهنم فرعو ندءلا نعىذالا ف ك_:اهناله.تمم# تاصالا م
 هامتنالا عئطتست قرغتس دهتحارتسال باقلان الرس الأ ىلع مونلا ف الد موخلا ث قرغةسالو ققاءدقرعسالابناحلاب هناف د ءنمح بلقلا

 لاقءريغو ىوونلا نماذخأ ح راشا اهرك ذاذكهمفداوملابصذتف ءاضعألا لما باقلاي رضرهراثك !نكل ا هأ ناك ناوه- ءاعمونلاو

 ىدنءلصحيرمسأالا قشلا ىلعتمتاذاو قارغتساو ةحارو هعد ىف تنككال ذتاعفاذاترمصف نءأأل ىلع مون !تدتعا ةءرزوب أ قحنا
 لءةتنكدقولوقأ ها رمس ألا ىلءهراثباوهعركتو فن مشت نءالا ىلع عاجطضالا ليلعت كوالاف موذا افق ارغتسا مدعو كل دل قلق
 5 ًادهاالو مونلا ف قرغتساال كلذ ىلع قوقو

 تفتوالف روك دملا

 مامالا اذ_همااكى لع

 2 دل |هللوهب ت>رف

 هللا ىل ص قطصا ا مون

 نء الا ىلع م_سو هيلع

 درمشتو فب ر شنو هاا

 ماش الهنأل همأل ملعت و

 2-2-2 قرذالف هماق

 رسألاو نيالا نيد
 قكلامدأ(ب رلاقو)

 (ثعمت موب كاد عىبق)
 ) كدابع) ىف ىأ

 ىت.4الف ةمايقل امون

 ىلع رظنااهركص

 اهةدرب ةربغ ىسه> و
 تعد نم لسرتوأ رثق

 ىناسرتالىأ لسرأ ىنعع
 رانل اىلا مهلسرت نم عم

 قكاسنلا ةءاو د قو

 اثالث هلوقب ةصفح نع

 يودع ممكللذ ةرك ذو

 ىلا عدو هناك هللا عضاوو

 هتمالاولعتو هلالال-او
 مول ادنعكلذاولوةءنا

 رخآ اذهنالاحال

 َهَاَخ نوكمؤ رمعلا

 1. مس لاول ١10152 للملا” طل تا ناسا مهمااكعم كلذ نمسعأ تذكف نع ألا بناسملا ىلا لو أ ىت- ع.دشأ الو

 اليقت_سمهنيكلاحىأ «نءالاهدختست# ىلوأ نمايتلا ناعم وفا اوك ين يعلا هغك عضو
 مونلاةلاح نمتلا بامحسال ل لد همفو نعالا هةش ىلع عد طضب هريغو ىمدياو رقو ةسزرت< هءاورفو

 موذلاف قرغت_سدالو قاعة رسسألا ئاملاب قلعم هنال زئنيح باع ارار قت ءامدعلو هامتزالا ىلا عرسأ هنال
 رسالاىلع مونل اواولاق »امتنا ءاطبا ذة: مح هتحارتسال نوكمت قرغتس بلَقا انافرم الا ىلع مونلا فال

 وهاماليلعتلا اذهنا عام هيقداوملاس صختق هيلا ءاضعألا لوم بيس بلقلاب ريذم هنكل أذهان اكن او

 ناك اعاورمسالاو نعألا ىلع مونلا نيب هقحى قرفالؤ هماقمانسال هنأو سو ه.لعمللا ىلصهنددانملاهم_سنلاب

 عزنا ادنعةئءفاوهاذهو توملاوخأ موناانالو هتمأ 1 كودك هناشىف زمايتلا + ناك هنالنءالارا دع

 هراتخ اوةالصلاةلاحر عزل اهنعب حا ليقناوءاةلتسالاوزهكأ |تقوةالصا| ىفا ذكر عضولا لاحربمل | ىفاذكو
 مولا أدراروظلا ىلع مونلا نكسل المسح و رلاج وردنو المقسم هندي عم < نوكي ككل ان2اشم ضمد

 رسل ىف كل ذكوه نع راسم سو هماعهللأ ىلد هنأ هام نسأ ىو ردقو ه>ولاىلءاعل هم موزلا هزمأدراو

 هيعادرطاذال لرحملاه.طوالاداقرل قداوم هنأ هءفبدسلا لعلو همه ةمونا مناف دعقاوأ مقلاقو هل رب هنرمض
 ثعدال مميت ىأ « كدامعُ عدت ملك د اذ علل ىتظفحاىأ #« ىنةبرلاقو# ةيمؤشلاةمسفنلا ةوهشلا
 ىزلا هللد_جل |هامتن الاد_هكوةءناك ادطوُث عمل اةلزخعهظقراان اوتوملاوخأم ءىخلاثأب راعشا هءففرسشلاو

 دوادودأ هاورتارمُتالثكدامع تعدت موب د اذعىنقمهالا ظفلب ني_صحلا نصملا ىفوانتامأ امد عيان ام>أ

 ول_ءوهتهدععمكاذرك ذو لقمولل الدبر هظفاو هفن_صمىةسش ىفأنءاهاورو ُكاسنل او ىذمرتلاو
 اذهنا لاق الموخلادنعكال زين اسمتالا ىف هن ىسأتل امه تدني ذا هتمال ايلعتو هلالال-او هللاعضاو هتدترع

 بحوملا ب ائةجالاو باكترالأ ابى ري_هةتلابفا ارجعالا عممطاسعأرخ [هتناركذ نوكمأ مهراعأرخ 1
 هس ىفاك ىدهم نباىأ # نجح راادعانثدح ىناملانب دان د> 9 تاوصلاب ءأهللاو تاققعلاو باذعال

 ديعنعإل دوع-سم نب هللا دمع نب رماع هعساو ارغصم ب ةدر.عىلأ نع قدما ىلأ نعل .ةارسأ انْ د

 كدامع ثعبت مول ل دب ىأ * لداع عمت مول لاقو #9 تي د_لاردص ىف ىأ #« هلم دوءبم نسا ىأ يللا

 ايناث عملا مالوأ ثعبلانو كر هنالاهدحاب ثندح لك ىف ىنتك افامهقّمحت نهديالوال " امدحاواههمدارم او
 نءنايفس انرهخأقاز رادع انثد-ناليغنب دو#انةدح# روشنلاوث عمل اهيلاودر وامك اثلاث مشنلاّع

 ةدحوملانوك..وءارلارسكم ىب روةلءوملاءادارسكد# شارحنب بر نعال ريغصتلاب « ريع نب كلا دبع
 مونلادصقبىا لخدىأ دءدقورصقلاب <« ىوااذا ٍلسو هيلعهتلا ىلص ىلا ناكْلاق هفب د -نع 8 نيعباتا نم
 ١ مامقلل هنتنأو مانأ مهلل اكءءابك ًايامحأو توم أك «ءانمهلل |لاق »هممت ءاذإ ارسك,ي هشارفىلا لامو

 وا (نجرلادمعانث ىثملا نيد« انث)اضرلاوزوفلل بحول اريصقتل اب فارتعالا عمهللارك ذمهلع
 همايقلاموإ وه( داع عمدت موبلاقر) الس هرم هعاطقنأ عم .راصف( هل مهلا دمع ن عةديمع نع قدس ىلأ نعءعليثا د انث) ىد_يعمنا

 هدحو9ةروسكم هل هع( ىسرنع :ريسع ني كلما دبع ن عنايفسانأ قاز رلادمعانثن اليغندوغانث) ةفيدحٌت د د>ىناثلا ثيددلا#

 هلجرخ ةثامو عدرأ ةنستامطق ب ذك, لهنا تناق فوك ىسعلا رضونأ طقفهرخ [ةم هه لاح رك ( شارح نب ) ةلموقةنك اسةيتكف
 رقتساواهيلاملقنا ىأط سبام هرمسكلار( هشارق ىلإ ) مصب ودع(ىوآ اذا مسو هيلعمللا ىلصهللالو مرن اك لاةهةيدحنع) ةعاجلا
 لكتاواولا حّفب ىوأملاو هلم ىوآ ليقف ه سفن ىدعاسعر وماقأاب وأب رض فاين م ىوأب هلزنم ىلا ىوآ ح امصملا ف لاق مانمل هيلع
 ىعاب رلا لمهتس نممه موهتب رض نازوهتب وآل ا ةيفاندعتموامزال لمءتس امم هل عك نم مهنمو ىدعتملا ف دملابادب رد واآوهنكسمنا مو

 فيرشلا ممالا اذ_هصئاص_خنموهوناعمتجيالءادلوءأب نم ضو ع 5 افهشاانىأ (مهالالاق) عج هيف عزان نكااضدأامزال

 (ىحأو تومأ ) كلملاوةيهولالاب هدرفتو هلول دم همظعل ىداقتعا عمك مسال ىرك د ىلع ىأ (كلهساب) فير عتلامالعمهيلعاطو خد
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 ه4  مهووهتنرثؤتنقالطلا ىدلة<افذالانوكمنعالق.سامدءفلاكلرك ذو ٠

 ىذلارضلا الع فنا ىف عرز اك ناك هناكل هلو نممهذاو لقدوح ولاعيج نمهيبشتلا نوكيثأ مز

 ْ اكىأ هايحرار وفغهتلاناكو# ىلاعت هأوقكما ودالوأةدثازناكو املعج وزتلاو قال_طلا تلمس نم

 ريغددازلاناب لوالا ىلع ضرتعاو قنملاهرك ذا ذكءاقيلاهح وىلعاديأ كا ذكوهوءاضقلا نمىضماسعف

 هيلع هللا لص هءالُث ب دما ىف هيلا ءحاحال هنا.ىفاثل | ىلعو لصالا ىف أدءا اوه ىذلارممذل اهم ل صوب الفل ماع

 وهدا ماودللاواعحىلا كلذ عمه اح ىافهتلا ل علا لمةةسلا ىبأو كلذ هماكت تةوىلا ىطماس عربخأ لسو

 نمتغرفامد هشئاعتلاقءورعلاقس تك !ضء.فوةحاحهر ورضو ليل دريغنمرهالغلا نعج ورخ

 ىفالءاف رلاوهفلالاف ع رزمالع رز ىباك كلتنك مو هيلع هللا ىلصهتنا ل وسر ىللاق نوثي دو نه 0

 ضعب فوهناح اوه دعا.ملاءالالتاو هتء<ىأ ب وثلاتوذرا مو ةّقفارملاو عاتجالاءافرلاوءالدناوةةرفلا

 هنا لاك نملوقدعبأ موك ةاطأ ل ىناريغ خرز مالعر ز باك كل تنك لاق لو هلع هللا ىلص هنا|تاءاورلا

 هيلعهللاىلصهنماهذخأت تناك ه ينندعفانمنم مرو اهقراقيس هنال ةقرام اف ىتح عر زىباك امه هنادارأ :

 مال عر زباكك تنك نيعمصلا ف عرزبأ ثيد>نمعوفرملا ىلالقسعا ارح ا مشا !لاقواذ_ه سو ٠

 هقاسوىلانلاد_ةءرو ضمني دا .عهناو رن ههلك اعوؤرم نيعوصلا ِ راخءاحو ةثئاعل وق نم همقاب وعدز ا

 تااقعر رمال عرزىلاك كل تنك ملسوهيلعهتلا له هللا لور لاق تلاق هلغفلو لب وألا لمةدالقامس

 دنعماك اعوفرم ءاحاذكوهلك تي دل قاسفععجالاةع رز وبأن اك نموهللال أوس راب ىثأوتنا يباب ةشئاع

 عدزماثيدح ثدح لسو هلع هللا ىل_ددتلال وس رأشنا عةصمصا |هق هرط ضءد فءاحو راكي نيريب لا

 اهترعوهصقلا عمم مل-ىو هيلع هللا ىلص ىنل انوكت نأ ى ضن هعفر ىلع قةتملا هربشتلا نا هعيج عقر ىوقي و

 ةريثكدئاوف عرز ما ثيدح فنا لعبنا ذي ليقو ”ريمهرك ذةيثيحلا هذه نم هك اعوفرمنوكيفاهرقاف
 ناوهيلاملام الان عرامالاو روسأازاو-واهتعهللا ىذر ةشئاع ل ضو لهالل ةرشاعملا نس-اهنماولاة اك

 ىلصىبننلان ال ةينلابالا قالطلا ا وعق,القالطل تانك ناامنموئث لكى هلم هنوكمزل.الئشلابهمشملا ||
 ىلع عقيلو عر زماقالط عرز بأ لاعفاةلج نمو عدزمأل عرزى اك كلت نك هشئاعالاق ملسو هيلع هللا ا

 كلذك ةعاجوأ هنيعبالن اسنارك ذنااخموقالطا اوخيم هنوك-اههينشد قالط لسوهيلعمشلا لص ىلا ا

 ماكدتملا دنع انيعمن اك نافعماسلانودملكستملا دنع نيدعتل |مدعدارملاو رح نبالاق ةميْغب سيل هوركمرماب ١

 همر<او-رمانتعانال هفال*انمه لمةيضقو ذماحة_هرحالهناضارع ىذاقلاهحرىذلاةعماس نود |||

 ولوذاسأل اءا_متمرح نواف هنت مرحاذاةد_-أاملعملطرالبلقلاب ة#يغلاناةرو رضلابوبلةاابةسيغاا ا

 هناك شالوا ذكواذكماوقأ لايام يداحأ دو رول ىضاقلا لوةر_هطظالاو ها باّئءملا فرءنال نمةريض#

 هبمغلا لاقي دق هنا ىلع مهصاخُمأو مهنايعأ صوص مطاوقأو مطاعنأ ىلعا ءاطم ناك سوه ل عهللا ىلص

 نيذو رعماموةىعسن ىح ةييغ نكد هيرقلهأب اتعالج رهنواتفىانئتابعنم
 4 لموهيلعدتلا لس هتلر سرعة ضيف بان ٠ ظ

 قف-|ىلا نع ل ئارسا ان ثدحى دوم نب نجح رلادعانث د ىتثملا نب دم انة دح اي ءاحام بار هت هس وأ |
 م«. مضمزخأ اذا ناك لسو «يلعهتلا لص ىنلانا اهمها ىذرس زاعنيءاربلا نع ديزب نب هللا دمع نع !

 ىصضم ىف مونلادا ارأاذا ىعملاوهسيفمونلاع_صخملا خاب دارملاو عامطضالا ل_<# .رسكستو ميد#لاو ميما عقب
 سس ل ب ب بسط سبببببط؟بٍٍبببءبِِبِبِبِبسسسس ا اسس ا ااا سس للا 0

 نعرامخ الاوةل لح هفطالكر يخف رولا ل .وةكئاعل هنو لهالا: رع نس> بدنه .فو'» ردا ةمهسأا هجءام ماصعال 3 وخد

 اهمعللاعت هللا ىذر كاع قلطن مل لبو ه.اعهتلاىل_صىطسملانال هح ولك نمههمشملا ؟- ىطمال ه.ثملازأو هرياغلا مالا ش

 اند لوهخم ارك ذناوانه ماصعلا

 ةميغ سل ركنا

 دع هل_ند دارملاو

 ناف عماسلاو ماكنملا

 عمال ال ملكش هفرع

 همرحال ضاع لاق

 ةسصقوح راشلا لاق

 مرح هبعفاشأا لوق

 هفال_ةتاقاارةسغلا

 اذه :دافتسا فو لبق
 رظن هلصا نمريخالا

 ةشئاع نالرب_كنانم
 اغا اهنع هللا ىطر

 َت اوهخ ةاكترك د

 ىراسم تركحذ

 اذدو نيلوه#جاوزا

 هأ هقدسغال

 (ةفصقءاحام تان)
 هفص بأي ةياورقو
 هللا لصدّنلا وسر ون
 ةيسائم (مل-بوءءلع

 هر_هاطرعلامونلا

 حضاوأ ذاكه «-..ترتو
 ةسعببط ةلاح موثلاو

 ىوقلااهعم ل_طعتت

 غامدلاىلارادعلا ىف ربست

 مج هل غث هيشع لوقو
 نءهعطقتفبلقلا

 هثيداحاوءاشالانةقرعملا انةيمتلاوماهبالا قد رط ىلعاهرك ذاماوةئيندلاة ا صملا كلت ىلع ىىصخلاو رارصالاعمنوكتئاساةينلقلا
 ٌتيدحلوالا« 35 دس هصال ناب ح اصح رص دقو هيمغىعس نأ هأه> والفهبو.ندلاوأ هينيدلا ا صملاو ملا نماريلع بترو

 ىثملا نب د ان )ءاربا |

 ننجرادسبع انا
 يابا انك ىدين
 لاق (قاحا نان ع

 ىببسءاوهحراش
 هضرتعاو ىناسنا ال

 3و 0 هللا لا ١-2 صبت ل ا ال ا اا لا ا اج ص صل سا ع سم ا ب رات محماس عصام مع ص سس يح سس يع حدس تملا د يرن 7 ١

 هقثكلامخ ويشن منايغسنيدسالا فو مروعالا ىرقملا ىندملاىوزخن ا( دب زب نيمتلا دبع ن ع) ىو ربفيكفةثلاثلان مهنا ماصعلا
 نيدب زينب هتلادنع مط مطوقو عطةنمرباؤةباوعلا كردتل ةسداسلاة قيطلا نال ءاربلا كر دب لو هودعامجلا هلج رخذ سداسل اذ يطل | نم
 عضوم ملا حتفب عيجضملاو مامي هيفرغتساىأ (همصمزخأ اذاناك لسوهيلعهللا لص ىنلا ناب زاعنبءاربلان ع) فيعضتلصلا



 د اي لل

 نكمل ناتروك ذملاناتباو رلاهقذاون اور وكذملارب رقتلاو ةيدولعمريغ نمزلا كلذ داعو ةبيلهاجلا مابا ىفاذه نابع زوتو اهابالا> رلا
 كوق«_فانتالو اه :رمصاخح نم تمان اذا نأ رعب ثتييلوطاممفن اك نيت ددل انارعمجدق و حراشأ ا|لاقاهرمص_خ تحت نمل وه ال.ؤل

 الح رهدعب تعتسنفا مك نو ىنةلطف) لوط عوفامهمف ناك ناونب-::ام رااناهيشدامهسأ ار رامتعابهنالنيتنامرك نب ريغ_صيضاقلا

 آه ريس اك رشة ساسرفىأ همخع (انرشبكر) هورئاذوأ امضسوأ افي رشاهماعا ىكحو مسهر مخ ىأ سانلا ةأرس ن مهل هع( ايرعس

 طلخا ىلاةسن حم رااوهود هريدبكى كو هأ وامه (اءطخذ_او) اقئافواه_.فملاذا ىرشتساو رمالا ف ىرشلاهي روتفالد ىضع وهل
 نونلا فب (امن ىلع) حارا ف لخدفلاو زلاد_هبفاىا( حاراو ) اهمفىلل-5و حامرلا تاهشخاهب عمت نا عر ل>اسن مهن رق

 نمهري-ثكىاةيت#ودثلثع(انرث) ني وغللارووجد_دعليالانهصاصتخامع زو ىذاقلان رغأو معلاورقبلاو لبالا ىهروشالا ىلع

 : : ٌهمالعراهطاقناهح وهبفكل ثنأتلا قء.ة<سدلام لك ناهوح ونكءلةد رث هم لوق.ناهق-ولاملا :رثك ىفودو رثلا
 ماو لعذلا قهثدنات

 هفصلاو ل ءافلا

 ىلاطعاو) اهكرنوأ

 ىا (ةسار لكن م
 حجر ىا جند"
 دتعلاو هل

 كاومالا فانصاو

 هحاذ ىور و ىثعلاب
 ةم#*لاذب ىثعلاب
 ىوروةهيت 2 هد>ومو

 ها عاش لحصدنم

 نيد
 جو نأاو 0[ وا

 نيدمأا لع قلد
 احاو زا ّتنكو هنمو
 جهنتلا ف لاق هثال-ث

 اهاطعاامهرثك فصت

 هَرفََم ىلاحو ربامم

 م-غورةدو لا نم

 اهريغو تاودودء.عو

 افانصا اهاطعا ةَنأو
 0 :رصتغة لو كلذ نم

 هانثىد> اهنمدرفلا

 ق 2-2ل ايه .فعصو

 اهعردّتحت نمو اهردصت م نمىو ردقوامالعج را اد _هىضاقلالاق ملسم شافو هيفانتاهريصخ

 ىت>كلذكءاسلا ءاَقلَم_-ابوداعلا ترحالو م اهمأرووطتخ نامرلانارددل|ىرب رحت ةداملان الو

 ظ ىنةلطنإ» عمسأ اهب شوشو عنملايلع 4 -وتباععجلاهحوانهرخ نءارك ذولاح رلا نهنمد_هاشد

 ىأةلمهملاب «انرس# ة اود رلا لماكى أ الج رو د_هبإل تعك-ذف رص ىنو اولا تسكسنو اهيكدتو
 لاقراسكن الو روتفالب ىدءىأ هريسىف ىرمشة سب اسرف ىأة م_هق ايمان ريش بكر ال ايضم ل_بقوافب رمش
 رسكدوةحوتفملاةمعملاءاملادعبةيتفأ اوءاطل ادب اشتد «يايطخ دخأو غد رح اةئافاس هرقىأتركسلانبا

 اماعنا ىأ نيتصفب كي امعن ىلعحاراو الني رعأاوناعد_:ءرصلا لاس فهن رق طالا ىلاروستماحتر أ
 وهو مبملا مضباهحارعىلا اهب أ ىأ اهاعرم نم ىشعلابةي_ثاملادر ىهود_>ارالا نماري_ثكىأ اب رث
 ىهمنلاو لأ هتلاو تأ ذئيح عنلا ىف:#ئلارووطنالح رسل |نودرك دلاب ةحارالاتصةواهترمم عضوم
 معنلانأ ىلعدغالا لهأرثك أن ا ىضالا ىداو لبالا ىهوامضعبانهدارملانال_ة<وهنغلاو رقملاو لالا

 معنلانأل عذلاهبتفصوو درفاو رك ذوهريغر لاسملا نم ةرثكل | ىهردو رثلا نم ليعفىرثا او لد الانهصت

 اهتددرىأ ا متحراو حو رنلدالا تحارلا د هي هئار لك نمىناطعأو» اظفالا ىلءالجوأاضدأ رك ذيدق

 || حامصلاد_ضحاو رلاوهو ىثعل اعرب ىأ دسنعلاو منغلاو رقملاو لبالانمحارااىلا حورئاس ىأ
 || همهأ الانا انهحاذ لك نمةءاورىفو « هنالثاحاو زأ منكو * ىاعت هِلوَو هتموافنصوأ نينثا ىأ ياحوزإل

 | ىش نمىأةلوعفم ىنعع ةلعاف نوكيولوالا ىتءعنوكمفاقب رحت نكي لو خت نافةراوسك لا: د_دوملاو

 || عرزمأابىأ د« عرز*أ ىلك »ىناثلاج و زلا ىأ هي لاقو »فك وأ كوالاو مءلاورقيلاولءالانمهكذز وح
 |١ ناسنالاهراّتعىذلا ماعطلا ىهو: ربان هرمأوهو مولع ىلض فتوي كلهأ 9: ىطءاىأ ممارسسكما ىريمو

 , هعركو عدزمأ مذ هرثك تفصو م انادأ «-ةوىلاعت هللا لاقاريمم_هربع هله أر املا هل _هاله اح ىأ

 ش ىأ#«ع رزوأة بن ارغصأ غلدامإل ج وزلا اذ_هىأ# هيناطعأ ْئْدلك هاناى أي تعج ولف اود

 كاعت لاق دةوهأر ا صن بثلا ليقادلو *لوالابي.عللالاب لا ام« ةرامعىاةراشا همقوا متلمردةوأ ابتعق
 ةشئاعةسحأ هود ودحأ ا هز «ابارتأاب رعاراكيأ ن هانلعذ «ىلاعتلاقو« ناحالو مهلمق سنا نهثمطا .

 هللا ىل_طهللالوسرك لا ةذاهنع ىلا عت هللا ىذرهشئاعتلاق ف /سوهلعدتلا لص هيلا اتعىلاعت هلل |ىذر

 الذاقارفلاو قالطا ا ىالارب_ثككئاطءاواركب كذخَأ ف ىأ «عرزمال عرز ىلاك كلت نك سو هيلع

 ْ مز منلايدارملالءاحراشلال وقدر فرعد هول. ةلاربغل هلماشتت اكمعنلاناب حب رمصت هيقو هدأ اهلاناسحالا

 . نمد نموكبراقا(كّلدا) ىممط ا ىيسك (ىريمو) عز ماابىاعاد_لا ىلعسصتلاب (عر زماىلك لاقو ) لدالا ىهواجض»»

 ١ *يث لكءاطعاوه_ةحسااععرزىبا ىلع ءانث( عر زجا) ءاطعا (ءان ارغصا) هباطعاءانا(غلبام هيناط عائد لك تءجولف) كلايع

 ْ هءاعهللا ىل_كمهللا لوسر) ىللاق نهثيدحركذنمتغرذاطنهشئاعتلاةةور علاق سلا ضعب ف( لاةفهشئاعتلاق ) هّوحو هتازخم

 - اروفغهللاناك فاكماودللواةدئازذاكىو ونلا ل_ه> وءافحلاوهقرفل|ىالءادولاوهفلالاف ( عرزمالع ر زىباكك ل تنك لو
 ْ ة>احالهنأب ىناثلاولاصتالاز وح الفءادتنالا نم4_اعناك امىلعقاباطوخدمو ةلماعربغةدئازلا نايل رالاماصعل | ضرتعافا حر

  نءاحو رخهيفناب وهنأ دوهاكلاءتو هنا هلع ىف لمقتل قباو كلذي هماكت تقوىف ىضماسع ربخا ل_سره.لعدتلا ىل_صدهنالهيلا
 1 القال طلا+_:لج نمىذلاررضلاىالعفنلا ف عرز باك اه هناك لعلوة.نأ نودكل هلوةب دافاودر و رمضالو لادالبرهاظلا

 ١ الا نينموملات اهماهبتقافامةب رتل لاكو لهل نماهءاحد قو فيك ه_عمىفابعفنل افازعوالاك الادزب لء.ماسهنالاملعجزتلا



 املاج نمىرتا ل كلذو ئشب اهقز زنم ب هذنالاهن انولو ند ةرض ولو ةين|نوهركي وناكمهنأ كحو ررمذحل | نمار ةراملاب ةريضأ |نع
 (ثقتالو) هانمعودونودب ىوربو هال ردسااو لءفل اف ةثلثم عةدحو ءى و رب(اثشتانكدح) رهاظتو عيشتىأ ةثاعفأ ا نونوأ :د_وةةيقوفب ( ثنال عر زىبأ هي راحا-ف عر زج أ هيراح)دسملان مايك الهى أاهتراحرةعودباو رفوامدأو اهتةعوا,تءاضوو 1

 ونأ لاق دسفتىأةئاثم [|* ري سور وصاهتسال مناوا راب ةدوسحم اهناىنعملاو انلاعام_مننو ر واحلا هترضاهم راح دارمااولاقو ءلريم ١
 وهفليعفتلا ىل_عءاح ىو عرز ىلأ تنبامو عرز ىلا تنب قئاغل | فواذهاهدسحو اهاظرغل اهيكم اماه [كواسهاج نم ىرت ىاتفلاب ٍْ ردصملا نال دددشتلاب || ةريعلان موا هن ريتعتام اهل ةعو اهنفعواهتس- نمىرت ىارسكلل|يةريعا !نمةدحو لانوكسوهلوا مضي |هتراح || ثقنتالو سانقلاءاقعاا |ربعو هبأو رفودسم لاو اظيغلا نما الهىافاقلا نوكسو ني_لاحت فبات راحر ةءىورو اهتراح ظمغت |[
 ىأب ول_ل !ماعطلا تجرنا« كىلامتهلوةهنمو لوءفم ىنمعىذلا,ل ءاف ىنععىذلال.هفهيش نا ىناثلاو سرك فوصخشوا || ةقرلاك ةريملاو يلا | تاسنا داربن اهدا نيوج وات نبلا ةفصىلا نبالاة فص نملقذلاو ةار رلافي رحت مكلذ نكيلنا || رسكب ( انترعم) لقنتال || < رك و فو ثنوملا فصو ىف غاساغناوةريثعلا بيطا لثملاظلادرب و ءوسلانا دان دام الن الدنا 0 ىأ اريك ريك. || اهدهعبةيفاوىهىا دهعلاماللادب دشتوةزمهارسكلالاوثتدحلا بأ عوط لظلادو ربل دنا يرك ألا |

 هدسفتال ىأ(اثيقنت) عمشت الو عددنالو رهظت الورشنتالىا د_>اواهانعموةد>وملالدينونلابىو رو هثاثما يدثتو نو_تالو دسفتال | ةدحواامضب ه(ثدتالعر زىلاةب راحا إل هتكولمىا « عر زياد راجإ «نين_بحلان مستر قفثلا ||
 انتسس العالو) اذاتتملا هلوقهرمظنود.ك أنا ه.ىلأ هنأ رنغ نمرد_صموهو «انثتل كن ىفوانرامخاو انهالاكى أ *«انةءدحل

 ةلمهم نيس( اثدشعت هدسفتالىأ:ددشملا لما ا ءاثل اوةمدهملا نيغلاب اةيثغتا:مامطث غتالو ىو ر و ءالستدبلالشتو# لإ
 هيف:ةرفمد_-اكلاو || فاقلا كي ثقنثالو ىور و هظفاريغنموأ هابريغ نمردصم « اة ءةذت الب انماعط ىأ مملارسسكر # انتريه ةمام_غاا كرتتال ىأ ||| بهذنالو قرغتالو جرختالىأىنهءاسضو ل ةنتالوىور وةكثملا فيفذقو فاقلا ضب « ثقنتالو#»
 ىولصت لير ئاطلا شعك ل ىأانناكمىأ «انتس العال ةئايصلاو ةايدلاوهنامالاباوذصو ىفةعلامموا ديك اتردصموهف ةددشملا
 ماعطل !امختالوأ هفلنتوأل | غلا نمدوالا لية 3ةل ٠هملاب هضسن فو ةمهل ا نيغلاب كك اشيشخت 9 ةنامغلل مامطل ايت وأ ةساكسلا كريب
 ثيحت هزم عضاومف اهناىنعماوريطلا سشءنمىلاشلاواه- رفةفع نعةباكوه ليقو ةميخأ اون اياب القال ىأ صا النا دد_ض
 لاقرئاطلا شءكريصن ||| ماعطلا عيال لقور و.طلااشاشعا هاك هنناود فاكر بم دعوت مءاقل اوهفيظن م4 تيما ةىلصم
 نموهوأ ىرشخم ا نيلابهاو رنم ىممالجاَتلا ىفذانتس كدي نونلاب انني ةضدن ىفو شاشعالاك | هرم متم هنم عضاوم ف
 ةشرشع هردتواوفعس || ىهتلا ىوذىلع قئالاكرهظأ نينل اةباو روعم هنأ هةباعتسملا ةباو رعم مصئال مهعملاب شسشغتلانا ىفانمال لقاذاةل أ اسمع وهو ىمتنأةميهلا ششغتلا تيكسلا نبا لاقو شغل نمدذ_أمزوكر و نينو اند ىو 7 وهفةمهعملا

 00 نمىأ «جرخإل عرزمأىأ «تلاقإلامهن ةبسانملاح وضول تي. عمنوكين انيعتيفةل هما نيعلابامأو ا
 0 5 نيقذارماهريذل اساىأ 4اه طا غوقواهغ ناب ودعموأ وعم نا.ثعى أ« نادإو اوءمدأرما قاف عرز وأأإ 0 2 وهو جرخ لعاف ن ملاحة + اودب ْرلا جاردم ال كرت ىأل رولا ةةيصب#« ضخما واولارسيكمباطولاو || ١ "ا لا 1 مريغ ياو رفونيللاةيقسمأ ىأب طوعج «باطوالاوو مايالا نماموبىأ «عر زوبأإب تيبلا||
 00 0 9 ار هنأ ناومملاةايح فى :ريمدإا رك ذر وههشم عميس هود يفلابن أهم ثمىأ «نيدوفلاك جاعأإ

 لملك انها ردكلا واتس نما ازا روع ردا نسينا سن, هنآ قلن هو ب وثولاو مون: ركفلثلا
 55 (تاطوالاو 0 ن روتر «نامءلب هلوةباةلءتمنيدسهفلاك نوكنا نك واد (ِ ةرزوبا جرتشلا) أر عل

 ريثكلاو ليلو وهو امك - يرو راسي و طرا نيل ىلع تقاتسا اذاق مظع لفك ا بطو عج نيعللا تر 2 مالا ماو اهردص تحن نمةباو دفو اهطسو أ ةمحتملا ءاحلا ته

 هده ةلاملاو حرخ ىأدب لا جرخما كرت ىأ (ضخ) ندللاهمقسأ ىهناك امفيكولاحركت اطولاو ( ىلا نياق ١

 يضاقتلالاق نيتنام رلاكن ريغص نيب دث تاذوأ ةودغلا كا :ىفئام رأاىرناهادلو بعل تام رااا مفك هرم ةرخ اب راق تءاساانا 7 4 لفك تاذىأ (نيتنامرب )اهردصةباورفواهط_سو لمهملاهمناث نوكسومهتملاهلوا حتي (اهريصختحت نمنامءاب) ثعللاو بوثولا ' فنيدهفلاك هطسن ىو( نيدهفك اهنادلواوعمةأرما ىف )ةراحتلل دالرلا ىلا برعلا جورختةواذهو ب صخلاونا.لالاةرثكت قو ىا ٠

 هيرو ذكءاسنلاءاةلتساالو همابش اذ لعفي ىصا انا دعبول هنالواه عرضت حت نءةياور واهردص تحت نمةياورهةفاوب وخر أو هو



 موكعباقءملا:أر لل مطوقنمةمعطالاا وهف بقاعتيال ىتااوأ مكارثوك اعتو كتراوئشلا كتعا نم كارتواهماعط رثكىتااوأ سستب لو
 اهتفصوحاو ركنيتلموموءاغن عساو ىأءافلاحت ةةب(حاسفاهتد و )اهي ةفوصوهةنف1|نوكن ماها هن ةعقاو نركتذعنيحح ادرلاو

 اهتسسةياو رفو هعفنو هريخةرثك ن عهعسوب تنكوأة«-عنل ا غومسو هو رثلاةعس ليا د لزْملا ةعسوكل ذءاربكم اان ثنال تسلا ةعس

 هينانوهلوأ حتفب (لسكءعصغمعرزىب|نبااف عرز بأن با)داول"املاو ه+ مساولاوهو جالا حابقلاوحايق
 ماللا ديدشتو لهما

 كلا صا

 ىلاعت و تيمي اوعساو ىاةلمهملانيسلا في فخحوءافلا مضي حاسف ىووذ هلا لاقو ه هاد داهنل اى نيشب(ةيطش) هرشق نع

 هيقوفلابح اتفاهتنب وكورب واهعسو | ىاايصسفا سلاحا ري بن د-هاةعم قو * مد هللا عشب اوصدشات« أ 0 ةلموو همكم

 نم عسب 011 يول نع لول دك زوون اةساسع مس تدازا كئاقل اه اذكرس اولا ىتدع اا ءاهنددح 3

 « هعصضم عرز ىبانب اف عرزىبانبا الاحلام هرثكواهدب تاذةعسوأ مت: و ريخ ديرب نأ ىل 5 2 وليتةمدخلا للادبرحنم 0 3

 هدب ربح ى ةوهفعسل ا ةدحوملاب الا د1 را يذلا يح ع ردك واتت مشل مخاو ملا تعب ا ىأ فءسلاوهو

 لما ضو هولاقا لك لوعفما هع 2 هرد_ممماللادددثتونيسل د لسملاو ةيطرلاءا 0 لول_بكمعللا فيقخ

 اطقم ره دل ىد مةوهمطش 1 5 َُّص ؟هءعضم نا ل ٠١ 5 ا ءتألك 0 8 6
 لد 062 ى لن 6 لام در رب همام ||

 هولا دنرح نس طشامااصا ةمطشأا كريملاق هتفاراغا اد.كونو هتفاطل ىفةْعل اممهد.غواهرمق 5 دي رح ْن هبا شام جاصاةم || رمل هتف ١ اد.ك وو هتفاطل فهل همهدغوأو 9 4 2
 ىلا ا نإ و 4

 كلت هتهمش رصحلا رقد مع |فيقخ هناتدارارصملا هن ميشال و ١ قاقدن مضت هنم شد هناك ذو هفعس 5 هلاوأ لس را
 هولاقام لصاحو هدا هي هترمش غن. هل سا غمس هب تدارا ىلا ارعالانبالاقو ررلا هب حدم استاذ هو ةيطشنا | فيكس ىذا

 نهىل_باعنالاهسشتو دمخلاوارم لاب هيدشت هنارهاظأ و هدنغواورمشقن م لولا عصختملا هييش هنا 0
 ف يناثلا دك هعكنو# دمخلاوارشقلا هيدارااو ناكم مسا هنا ىلع لملا لم تال والاف تل ليقود 0 0
 همم ع

 نأضلا لءقوزعملادلو ىناءاغل انوكسو محلا ف #ي ةرذلا عارذإ# عود ادضوهوع_ثاانمالعامش دا ١ و7 7
 اال رك ذيدقو هنن ع( عا
 5 ليلقوأ لك ألا للتو هنامظعىاهانتح رفح هنالرفح رك دلاواهمأن ءتا-صفقو روشأ عد راتئاباذا| 2 0

 ه /ا) ( هرع

 8 مال ءاورالان نم هِلَوأ مضب هنورتو تاداو رلاضعد فو برعلادنعام“الاقر ءواعرشدو ,ثوهو ممللا ُ ل

 5 |هقرق شطءلادضو 2 لد ةو سوماقلا ىف! 1
قا اوذ نماهام * ىلا .ت هلوقهنمو ف اعلأب و همت فل]نوكسوءاغلا

 ىف »* ى

 لدم قا ارا م قيفعسملاواهلقامةرمدكل ءاب و اولاترا ص يقع هاا نيب عمة ىذلا نب نكللا 1000 ! لءقو ل دو ّك

 ةقانأا تقافأوةع دعب هعاس ءرطعوهفءامن باح اى عم ااماضد قدوافالاو ىدواف مرايساورب ا ةقئزأآ تاناخا تالا || تقافأو ةعاسدعب مباحهدلا ىف عمجااماضبا ق امتراشاوريسشإ] :

 ح تلصفو رهشأ

 !ىرسش<ةاارصتقاو اهمأ
 هزملاورةدلانا نع

 زيهشا هلع راكع
 اهما نع تلسهفو

 قوفت هقوفتافانااما ىدومونالاقفنآر قل |ةءا ارقذاتموو ةنوك اذن ىدوس ىلا تيد هنمواأو ةنبللاهتيقسأ

 اهعرزىباتنباعرا مثاافارطاولدللاءان آ1قئشدعب أيش هنمار ةاىث .-او هرعىبرحأ ارقاالىاحوقللا |
 | انا نااراتاعرط دعا ىاهمأ عولطرإب وتغالءااسيقو عبطخىاكايساعوطعر زىلاتشأ]

 ءالتماو أهمنءعو !مماهد نعةراك «اهتاسا ءلهو ءاهام منوااهارما اعفاموغل اال ىنعملاو ةلقتسمامهلهإ

 فزاهيوثربغاوعب الث يحاهئاسن ىف ةغلاملا نعةباكودوا ءاسنلا ف بوم طموهو اهو أمك“ ا واهوسجإ 8 رلا 0 1
 لوو ايلا ىسمتت هدادرانالز 000 راكان در داما اراك اتاذر رفع 3 1 3 0

 0 ل
 اهلفسا ف الخ ايلاخري هيف هسعالفاه دس العا ع نمءادرلاناءفرب ثيح ادمن مايقوا ممكس مءالتمادارملا ل 11 هادنح ل
 تب رضهناب هتفضصو
 هرك ذدماح مءاهنالراخلاثينا اًماهح و الذارالا ثينان الهرمل !ةراجلا جاهتراحال ظرغو لم سمح رش ففادك | ْ معلا لملق نيفهم

 كريم ىنأت نبافعر زىباتنب) برعلاا-ماركسل نأ ش اذوماودلا ىلع دحاو وكن ىلع
 ةرماض ل قاهتادروةصوةراو رفوا نمل (اهتاسك) قدصك(ءلمو) ةباغلاهرمالةداقنها هطةعيطم ى'(اهما حوطراوبب | عوط حر ز
 ىضاقل |لاقاهرازاعلموهصس قوءاسكلا ل<وهو هل سا ةئاتمءادرلا ل ةودو ند.لاالعاةففةليقو ىلا خت ارغطدلاوا ىذصلاو نطنلا
 هب وميسأ ل لد ظافلالاهذه ىو يقنتلا فلاقايلاخ قءيفاهدسحالعان عءادراان اءفرب ثيحا يد لء ةوأهمم 1 ءالتما دارنا كوالاو

 اونكىرمشزلا لاقةر واحنا نمامهندداملاهترمضىا (اهتراح ظ.غو) ةفاضالاب هه وندسح لزب تر رم هتزاعا ف جاح زلاو درج ىلع

 سس مم

 اذكل ا اوطولت وطكر 000 اب افا و+ ضودبنلا

 ١ ليصفلاتقوفو قد واغمع-اوو رع ىلأن نعهقيفمو قمغ» ى -فأ اعرض ةقرفلاتعتحا ىاذقاقأ قم هت



 (قنمد) لمنسا|نمسملاج ردا هقدىأ هسودب ماعطلا ساد ن ههردسف عر لا سودترةءاوهو سودلا نم لءاف مسا (سئادو)

 هطلاخعامهقا ار عر ردوةيقنتلان م لءاق مسارجشالا ىلعنوذلاا- حتفو ميملا 3

 قففبملاو ,ءريطلاو جاحدلا درطد ن م تدارأاهن"اك قيقنلا نمنونلارم كي ىأى نمو ماعطلاةيقدتْن م ق:مكور ىرتعلال

 (لوقأهد_نعف) همالأك 7 ىلا كلرتشم قيقنلاوهمخرلات قت ظفاملا نعو تقنتو ه>احدلات قنلاقد ١ قيقن ىذ ب حاص ىأ اقم هلوك /

 هل ديدن ءاورفو(دقراو) هيلع ىتماركو هم نىلادهلي .1 ىبرحزب الو ىنم هل ب لد هللا كده” لو ةبنابكوةحسمةبالىأ (حسقأ الف) د رأام

 | امنابرعلاناف مهلا لأ نمانأ ث يك أليالاو ليخلا لهن افةرثكودو رثلهأ ىلا اهل ةنفةلقو ةلومش ل هأ ىف
 سوردلا نمل عاف مسا# سنادولاهو هد كلذ لعد از م منخل بات أنو دايما كتاب ن نوذتعو نودتع

 | حتشو ميملا م 2 4 مو لنسلا نم بلا ج جر هريغو رقملان مورد دو بملا سركسوديىدلاو ١

 | حتقو ملا مب انيور ىف لا هلاقام كرغب الذ ةدوعأ اذه حمتلاوةدةعملالودالا ف اذكف اقل دي دش وثوذاا |[
 0 نيل نههفافا وهدي هما عدلا وأ هقْنَم هلا نم هنأ يوصل او هأ اعمامدرعسكو نوثلا

 بات قاضإ أ ني تسائا اوه ىجءاا اددو هريغولاب رغب سودلا

 لقو رح نبالاةهلاو >-أ ن_سحو همعنداعتو هلاو مأ ةرثكب هف_ه:ةف يان بحاماب ,رأو ف رشعرز

 ىأه:رلاو جاحدلا توصوهو ققنل انمدو+أملاقاقنالا ن نه هنابدروة دس. ءونأ 6 أو هنول رسكز وح

 ىأ قنرم_طلادرطاذا هنالاق ماه _هىع<و مهمعنومه-عو ر زةرثك نعةياكر ويطالنيدراطلا ىف ىن 00
 ريصبف قزي هحذدنع هتالريطلا جاذم قنملاريسفت كوالا ليقوتو هىأ ةناذدراطأ | ينءاوهراسلل

 وهو ىدحولاريطا محن اهارر هنو كن عةباكووهفاهموك ىعاطرريطلا اذ ل-هأن هىاهجىأ قيقناذوه

 نماشىأ لوقا »لام اذ دعب مىأ#«هدنعفإ» تلاقثي-هحدمىقتداز م هريغم1 نما. .طاوأر هأ

 ”ىلعدربال هنأ هل<تولاعفالا نمئش جمقت ىلا بسنأ الفىأ ةحوتفملا ةدحوملادبدشتد عقاالف# لاوقالا
 ليقاممغ أاذهو ميورض ثلا لسحر ود هندإ هذ ةددحو ىالكلومقاهعقنالو هيلع ىمارك-اىلوق

 ماولوقتال ىأ هوحولا اودهقتال ثي دحلا و داعبالاو هو ميغا ع نمءاباافيفع هللا ك عة ىل لو دال هنأ ىنءملا

 ا دنع شكم قال مبصل اىلامان أ ىأ « ميصق اف دقراو 8 نسما دض عيقلا ىلا هو تنال ةونالفه- وهلا

 عم مىريغل به ذيالوهتنهموهتمدهن ىتظقوتالو ىف ذرب وهفهندإةمظعموهنلا هب ومدتو همدخ وىمد_2نع

 ىورافىا# حما اقر رشاو# هتينمأ هناغر منمأ هبات نع دك اذ هنوكي نأن كو نزعل اكو هتورث

 اما لكالارك ذتحلاءاوبرعشملاو لك لات يحنمالودةرملاث يح نال هنمملأتأ الى :«لاو ىءأرعفراو هعداو
 مهدنعءاملاةزعلالااذهتلاقاهارأ الدي معوبا لاق قيساسم ءدق نالوا. .اععرفت مبرشا انالواءافتك ا

 عداى> ىوراىاعصاو هو ىراضا لاقاسعم هنونلا دءاز وي و اضرا ني_همصلا فاك نونو فاي ىورب و

 ءاهللاو نونلاهباو ر ىبناطخناركساوهب .ةلهتاو ب رثلاعطقانونلابةباو رلا نعمل دقو ىرلان هب رعثأأ

 جي زلا ماةهار 3 ان ملع ل محام مهماحدمىلا ه-دمنمتلقتنا# عرز ىلا ماو نونكم لك

 ىالد ءاغلابمدعباعفوان نددنأو رأا <« عرزلامااف# نسملا و ّواخناو فاضنالا نمةباعف اهنايامالعا

 نيعلامذب «اهموكعإط عوز ىلاةدلاو نمستلا ن عبي. هناباراعشاءافلاب هتنرقوا هنم بدت لقى. تام

 اهرسسكيىوروءارلا تف حا در الا هماعط ةيعوا ىا عام هيف ناك اذا ل دعلا نع رسكملاب ع عج حتفتو

 باهذلاكرد_سمانه حادرنا ىلعوأ حادراهم ىعلك هداراىل_عدرملانعملا صو وهريثك ماظعىا

 «ىربكلا هبرتادآن مىاردقل «ىلاعت هلوتك اه ةغصاوعقوا ثنو لا حف لةعبالام ةعاج تناك الل قو
 اهمظعلاهناكم نعلوزتال ىتلاةنفملا هيدي راموكمل انوكينا ىلعهج ولا ناكل نيعلا تشب هباو رلاتءاحولو

 ىلا ةكرمهلاد_د:علافك ألا ةيظعمادرةارماو موكءل اب كلذ نعتنكواهرخو_مواهافكس رثثا ل<+و

 ىأ (عسصتاف) ) مانأ

 وهو همسلا ى_> مانأ

 وك سصلادعبا م

 نعددنع «ىنكحجم

 ىلق ذرب وهو ىمدخم
 ب.هددالو ىت_ظفوتالو

 لاكو هنو رث عم ىربغل

 ىترافي لو ىلع متف هنزع

 ةريضب ىكرشأ الوةليل
 برشاو) هب ريس الو

 نونوفاقب (حنةناف

 ىأ نيحوعلا ىف اك

 هد_:ءرثكءاملانال

 ىتحاحت وذ فاخأ الف
 أ 75 ءاورفو هم

 ىرا اهعلا لاقنونلالدب

 ىورأىأ تار

 نهب ريثلاعداىح

 هزعل ناك اذهو ىزلا

 ىنأمأ]ممدنعءاملا

 نمتلقتنا (عرز

 عمدمأ حدم ىلا هحدم

 نمءاسنل ا« اع لحام

 امالعاجوزلام أةهارك |[

 نسح ةباهتق اهنأب
 فاسنالال اكو قالا

 بحمت(عرزبأمأاه)
 ءاعاءاقلاب , هتنردواجنم

 نع ايس ا ا

 و قأنمنعتلا

 0 م
 حادرلاو ىرسشخزلا لاق اهرخؤمو اهلفكتدارأ لبق نمولاةكالاةيظعحادرةأر ما هنمو ةريثكه إقُث ةعظ ءهرمسكم ىور و هلوأ
 حضي راداجولوبعربكلا هير تانآن هىأر دةلىلاعت هلوقكةفصاهعقوأ ثنا كح ىف لةمبالام ةعاج ناك انو تولة فص نوكب

 فقيل ىأ عن لو رم مطوق نم مئاد صنم ىرَع !!نالوأ اهمظعلاما اهناكم نعلو زئال ىتل |ةزفملا وكمل اي دارملان ا هولا ناكل نيعلا



 ىئعع ةيماهفتساا ةهنمسعتن والاد أ هفرعنالهلاصخ نسحو هلاك نموه ىأ (عرزوبأاةعر زونأ جو زرشعةيداملاتلاق)
 ءلرت سونلاىرشزلا لات كرحتلاوهو سونلا نم كرحىأ ةلم ومو ون.( سانأ) ةقاملاامةقاها لممق ن مره تهدعباموأ ديم يظعتلا
 اهنوكسو لاذلا مك (ىنذأ)' ىخالامةغلاملانم هيفو مظعتالربكنتلاو هيناث كو هلوأ مضي (ىل-نم) هكرح هسان او ايل ددمئدلأ

 نمهءاهالحا.مىنذا سانأ هنادب رت ىرشتزلا لاق ىلا نمام_يفامةرثكمل ناكرحن ىأ ناسومب ايهىأ ءايلاىلا هفاضم هينثت
 نيدضعلا تصون هس متتلا نم ةيب رتل ىف ىئلع- ىأ (ىدضع) مه* نم ةناور 6ع فو( مك نم 'المو) طرقلاو فونشلا

 ام-رواحن رك ذاب

 انمئاذاامهنالوأ نينذالل
 هركذنددل ارئاس نعم
 هنأ لهو ىرشخرلا

 ا طاح نس>نع هن

 ةنرشا عم ترطوهدنع

 ا (ىحو) اهيا
 هدد_م مجود دوم

 ةلمهمءاح مففخت دقو

 ىبمظ ء لل ءقو ىدرقاك
 ) ىسفت كَ تدحف (

 |وعفو يملا كح
 ىحرذىأ مصخأ هكدا

 ىنءظعو |ترسؤف
 عملا او ىسفن تمظعف

 لعافلاوقرفال هنك اس

 تحجف ىورو ىدفت
 ءاتلاو مسجلا مضي

 ىلاوءاملا نوكسسو

 ىبسفنورح فرحه نك اس

 تماظءىأ رور-خ

 ىدحو) ىسفن دذع

 6 (ةونغر هأف
 لياقتال ارذ_مدلوأ

1 
 ازاك اهلهأ نا ىأ

 ليخال 20 باح

 اما برعلاو لياالو

 اممم دّةعتو رحافتت
 . تدارأ ل بالاتوص( طيطأو) ليخلاتوصوه (ليهصلهاقىنامخ) هحدمو عرز لافي رعتف لدا لكاو هلءةافح قوض ىلع لدب هيذَع ةريغصةواط ةسنلاب عر زى أن أش عافترا لعل دب ىدد_حواطوقوم فْعَءلو مهتلقادوحلاةباَغف لذا ا 0 دوعن ايقواهر اكو معلا تن ىور( تن عابال

 ش منذلا لهأن م فرشأو مظعأ لدالاو ليا لهأ نالدو رثوةرثك ل هأ فاول ةنف هلق 50

5 

 اك اهنأ

 ا هنمأط+خاذ_هو ىضذاقلالاقرضملا طااخنمالادوءل اوهىذلارهزملافرعتبرعلانك:لولاة فاضالل
 هنا ىلع ةكمىرق ن مهب رقنم نهنالوق مدقتو تلق ن علا ىرق نهد رقن م نوناةناو رى عاج دقف ةرمضاملا ظ ريغ نمةوسنلا ء اوهنأهل دال هناو تبرعأا اراعشأىر 5 تطرح !ايرهزملاتالو ملا مضن 1 ر ل هنالا

 قئاغلاو سوماتلاىفام ىلعر هز. نأ عمر ؤهشاادوغلاصوصخال هلدل 1ىأوأءانغلاتوصرهزملابداربدق |
 م ةرشعةيداملات لاق نافيضالا بات, ورانلارهزنىذلاىلعو هبيرضب ىذلا دولا ىلع قلطد ميملارم كك
 06 7 هس نيسل اود له 801 لوص او ةدخدح | محب قامهق هوم ىف لا لاقواهنورسكب معوند وةذك اس نيشل او :دةعملا لوصالاو ةعرصل ا زمسنلا فا مهبق ةس> ل اكاتلاراذكم
 ا ىن-«.لوالاوه عمصأاو رثعةيداملااهضعب ىفو ةريثع ىداحلااهضعب ود_تمصعلا سلا ضعي فاذك

 الافتوأ هتعارزهرثك- هنىبك هلل #« عرزوأامو عر زونأ جوزإلر كذا ف نارك ذياك زوما قداعسالا ثنو هف ثنومملا ف ةرشعةةداحلاو ل ذملاف ريع ىداحلالاقز هنأ نمد رعلامول_ءلاقر رقت

 فاذكن د بلارثاسنوماتنمءاذاامهال ندضع) [تصخول هدةفتولا هنا اي نعم ىأ ا« ىدسمع مش نء'الموإل هلوقرهيفةينثتلاةسفيصو ةذاو رلاو نكسب ولاذلا مذ (ىذأ» ةسنيزللةخيسصاا ىهوةيلحلاعجءايلاديدشتبو رسكب و ءاملا مذيب هي ىل-نمال لّثأ ىأهريغهكرحهسانوايلدتمئثلا ةلر وهو سونلا نم ماقأ هزي« سانأ 95 عرز و ع:بحاص فارب_طلادازام لوالادب دو هدالوأ ةرثكلا
 هيدي ةوقنعةباك نوكينأ نك« ومللامدلاو دضاعملا هذ سدليف ىللالكراصاذلو اءلاغاموفشكوءايشالا ةلوازمدنعامهمصثرهظب هناامهصيص ه_-ونأ لحي و نيثذاللامهتر وا امهتصةامنا ليقو قئافلا
 لاقو ىننملاهرك ذمصف رس كدا اواهعفو فون لا 55 ىكوةد_توملا تفي تدعصت 9( ىدنرفئأ ةلمهملا مام اوهدحوملانب 6 اديدشتب يي ىحح و اهانادت رمش اعم بدطو اطاح نسح نعب اكوأ اسهم دب رئاسو
 ظ ةهجوتمةلئامىأءاما |دتد شتي ىلا الت حرف ىنعملاو ىذ هرمريغ حتفلا لعراصتقالا نمدع مع الوصالا لمع قافةفيه-طعنكو ح رفكدن ع وح رغلاةكر خجلا س وماعلا قو فيع_ضعتفلا ىرهوملا
 ىدحوإ هيرخفن و ماظءتي ىأ اذك ستب نالد لاقي هدنع ىسفن تمظعف ىتءظع ل قو ىسفنإل ىلا همغار
 * شب الي االو ليخباصأ ال مغ باص أ اوناك اهلهأ نا ىنهت لياتتالارغعمهلوأ مضد «يةمينغلهأف
 هقشم ىف مهاداو فوك عمىأ ةقثملا ى_هعوهف تر دحلا ل_هال فورعملا اوهوةمعملاركيءاور نمو مهمنغ ةلقو مهتلقل دهجلا ةباع فا واهأ هاش ةمحانو ىتءملاق هوو راغهيفقشبىأ لدحلان مهيحانلا حفلا ىدلانا ل !ىفسراف نب الاقو هذيعب عضوم مسا ىنه؟ وهوةغالا ل_هال فور عم اوهلوالاو رسكسلاو حتفل ابو ر
 عر زهأنأش عافترا ىلع لدي ىندح واهوتنا لءاودوج ولا كر أو دو جدحأ اوهو دهنلاو شنعلا قيضانه رسكسلاب شلال يقو عضوملا ىنهعناتخل اهليقو حتفلابباوصلا ليقو# شفنالا شبالا ىلاعت هلوقدنمو
 وهاذهو لداو لبخ ل هأ مهو هلهأ ىلا ىنامك ىأ امويقرسكف ستفب# ط.طأو لمهص لهأ ىف ىناعخ ل تلاق اذإو ىف-خالاك عر ز أحدى لداذه نم لكلو كلذ ىلء لدي ن.نعملا فءاضدأ قش هلوقو شعلا قيضنءناولخالاةلطمةتداملاو مع |لهأن العدل .قاهاح قد ىلء لد ةمنغريغصتناواولا ةمسنلاب
 تناك اهنأدي رث ةغللابتكى ام ىلع لءالاتوص طرطالا ىن_عمو ليدللا توصل يهمصلا ىنسعفالاو دارمل



 بينلاففرعشل|عضوم تدبلاع_ضت برعلاو هفرشتدبداسعتدارأ ةراهنلا ىف عيتم همسحو عيش ||
 ىنكيدقو ةءلاعةداسلا توم نال هلصا ىلع لم« نأ نكعو ليقت» لا اهملع موق, ىتا اةمشحللا دامعل او بسك مأو

 لكلارادمنوكب امءزملاناك اذاام اسال لكلا ةداراوءزملا قالطا ليمقنمهسفن ثددلا نعداهعلأب ٍ
 ناناهعضومرامتعارواازاحماهترهشرامتعاب واةقيقحاهت اذرامتءابامااهعافتراوةعيفرهتش أنا ىنعملاف هيلع |

 ةباكوهو هدامرريثكى ادام را مافع 98ه ا1لاب اب راوفاضالااهدسقةرا ةعفترملاعضاوملافاهتوس شت
 مرات وهوة فام_ضا اراثك |مزلت_ست دوما: رثك ناهحضونودواصسلاو مركدلاةدان زو ةفايسضلاةرثكن ع |
 ليللافرانلاذومظمد ماركما اذاالما هران دوقر# رثك ىلاهراثااضي|همقودامرلا رثكا ةمزل: بلا خيطلاةرثك |[
 هلوطو فيلا لئاج نول اركب هيدادكأ |لد وط# هنود مقاو نافيضلا هءىدتيلأفطتالو لالتلا ىلع ْ

 ىللاداا|ليوطدب زم_طوقنملقتن,نايءلا لهالاقو هدا لوط مز! ها وطن ال هماقلا دادتما ىلعلدب ||
 هءايشأو هعانتأ ىلع همكح ةعس نعتب كتوكي نا نكعو ىصف اكل هرك ذداحت لوطهل نك, ناوهتماقلوط ||
 ةمزلتسملا هتءاصتىلاءاعا هرفاضنأو هكا م ىصقأ ىلا همكح ل_ه.ىأ لن وطن اطاسلافيسلاةءاك ||
 ىلاعت هلوقهنمو عسل اداوم هيلع تفقوو تفغخت ىدانلاهلصأ «دانلا نمتيبلابي رقإل هتواضتلايلاغأ| ١
 سانلا ملعيل ىدانلا نم هتيبب رقاغاو ميثد مو موقلا سلحت ىداذل او« دايلاوهيقفكاملاءاوس © /
 هتريشع ىأ « هيدان عدءاف«ىلاعت هلوقهنمو موقلاىأر عمت وهذا ساحلا لدأ ىلع قاطب دقو هتناكمو هناك 0

 « كلامو زةرشاعلاتلاق## ةنرقلا لئساو « ىلاعت هلوةكى زا قالطالاف ىدانلا لهأ مدوا هموقو ||
 كلاماو ممل هاو رو «كلامامو# هدعبامفاذكو مدلل ةاعارم هما ءفقوب نا ىجمند وكلامهعساىأ 1

 ' :ءتال ماهفتسالاف « هقاملاامهقادلا * ىلاعت لوك هناس هذ نءزيضتو هنأ ثوهرمأ نمست اذه 1

 تار واحلا نمنهادحال باطخ هنأ ىلعال صو فاك اسك «كلذ نم ريخكلام» مزفتلاوبيحعتتلاو 1

 نموأةعساتلا جوز نمريخك لام جو ز ىأ كلذ نه معالاة دارا لعهحفزو هو تامطاخملانم نوسنلوأ ||
 قوف هنأ ىلا ءاعانوكمفهة-ىف هلوقأ امري_تىأدعب ىهءرك ذتسامىلاةراشالا لرقوةقباسلاءاسنلا عس+ |||
 ريعبلا لو رب ل_كثوهو كربلا عج يملا حتفب < كرامملا تاريثك ل باهلإط ةحامسلاودوجلا نم صولام ||
 ناكموأن امز مءاوأ ردصاماوهو ح رسملا عمج# حراسملاتاليلقإل كوريل ىهعىعمردصموأ هنامز وأ 1

 رخخ امدرثكل ةلملق تناك تحرساذافاوكو رب لاح هريسثك هلءانا ىنعملاو تعرىأ ةيشاملا تحرس نم ١
 ىملان عبيغتالوارا منح رستال اهترثكعماهنا ىنءملاف هل. قال دمك أ:هناليقو فامضاللا كراس ىفامنم ||

 فرض ارئاذا ىتح هن اذغن نكرمب نهتكمأو د رو رضلاردقال_ءاقالاد_عيلاحت راحل حا رست الوأ انامز وأاتقو |

 دوعا أوهو ميملارسكر ير هزملا توصل كل رامملا فةكرامل البالاى أ« نعمساذا اه مودل واسهئامل أن م هءرقد

 كلانهفايضالل تار وكمىأ «كلاوهن منال ن طفو نرع ىأ نونلا د د ثنين ةيأإ9ب رضي ىذلا |||
 بارمشل امهيةسو باي رلاك ف زاعملارم_متأ,نأ ه.فايضالا لزناذا هنابهلبادّوءهدوج وهمرك نم هنا ىنعي ||

 ىووثلا لّمنو باسحالب تاروهتمنمناتطعسابلا نم توصل كلذ لبالات ععماذاق باكل مهمعطدو ||

 |راذلا دقو هوهو مما مضن رهزملا وص نعم اذا نهنأ عملا ىروباسنل اديءوبأ لاق هنا ض امعى ضال انع !

 ماركلاو نافيا ااهبىدتهيفاليل هراندوقوماودودامرلا ةرثكل ةمزلتسا اةفايضلا ةرثكل مزلتسملا دوملاةرثكر باك (دامرلا مظع)
 هقحاولدحابئشل انعري.تلاودو فادرالاهغالما | ل هأ هيمن كلذ لثءوكلذل ىديالاولال_ةلاوف ىلع ابنوعقرنو نارينلا ثومظعد ظ

 برعلادنعح ودممهماقلالوطو داوعأا لوط مزاتساهوطنافةماقلا لوط نعهنّتنك فيسا| لب اج نوذلارسك (داضااليوط) ا
 بد رق) تعا“ ىلا تراشاف ه0 فيس بح اص هنأ ىلاةراشاهيفوودعلا قرف برض ىلعنوعأ هناف ةعاصشلاو ب ردا با, رأ امه“ ش

 ىأ (دانلانم تنببلا

 عمت ىذلا ع_ضوملا

 رواشتالموقلاهوجو هيف
 ىدانلاهلصاثدعلاو
 مآل ءايلافندمح

 0ملانان انهو
 مهزانم نولعح مهناث
 [اضرعت ىدانلا نهاس 2

 هلهأ نم مهف. ضد نأ
 افصو توكلنا لو<و

 م الانالةموك-هلاب هل
 ىدانل اوعمملل نوكمال

 ه«نئم امر قالا موقلل

 ىوز هرشاعا !تلاق)
 هعسن ىف (كلاماموكلام
 ملم ةنأو رىهواق

 ميذغتو ملظعت ماهفتسا
 هول_عدب زمنعتنك

 لبق هن' اكءرمأ يظعو
 فر سد الن كلامو

 ارا ةممظع

 ءانعل م هنركذ

 ماهبالا هدافأإك هملع
 مهيثعف هدضو امى
 مهمشغام لا ئه

 ادتسم(كلام) اهوقو

 (تاذ نمريخ) هريخ
 جوز لكهملاراشملا
 ةعساتلاجج 200

 ىهدرك دت_اموهوأ

 كلذ نمريسخىأ لعد
 هقحف لوقأ ىذلا | مدع وفر اوس نععمادا نجا ىلا قيرانبج هيتس

 (حراسملاتاليلق) ليالاهبفحانتعضوم مسا كربملاو هئانغ نكرتن ليم را ن هوولال ناغضالهدادعتسال ىأ ( كراملاتاريثكلءاهل)

 هدنعةريضاح تناك فضي لزناذا ىح رضاحا,تاقوأ مظعمو هر ورضلار ديال. لقالااو-رسال هئانفبةكراب ةريثكى نهف ىارملاةليلقى ا
 هيب رضدىذلادوعلا جاارسكو (رهزملاتوصتعىءاذا)ا كرام ىف كرامملاتاريثك اهنا ملع قدصد ذءنيحو اهو اهيل هيلا عرسل
 نلعرهزملانعساذافبارشلاو فزاعملاو ناديعلابهاتاواهنم هلرحت فيضدرتاذاهنانهدوعامل (كلاوهنوناَّنَقنأ) ءانغلا دنع
 ةلاحمال تار ضم نها



 حاملا ل يبق نمنوكيفةبدحأ نعمعنتمف ضرما لعل هقك 1 والدا اراانانم مهضعب هيأ |بهذامو ىرش)اهركذ جاوزالان 2 دعابالا: دامك اهبامافرهتماهسعلا وب وث هدب لخدب 0ةليلغاد د و اذافاوضرم لاح ىتح اهيلع همها ةلقوهرشلاو مهنلأيهتمذ اهرب
 بارضلاب ىعىذلا سانلاو لدالا نموهوا دو دم ني: تحتوةلموع(ءانارعىحو زةعب سل |تلاق) مهفاف مدلابىدأ ب هل مقام ذا باوص ريغ
 هن'اكىأىوارلا نمل ثةم: (ءادايغوأ )هدارمه>ول ىدتهال ُث د هرمأ ماكحا نعزحاءل اوه ليقو نينع هنأ اهدارمو ىرشرلا هرك ذ
 تيطغوأ هيف قارشاالىذلا ملظملا ف ئاك-:لالظلاكحورلا ل.ةثوأ هلاصا هكدلس كل .هىلا ىدتمال يح ةلظىفوأ اديأةبايغف
 مع ادملابءاقامطا اوىرش#زلالاقوم_ميةتور ومالا هياع قيطنتىذلا جالا ادود.(ءاقامط) هي اىدتجاهحو رصسالف» ر ومأ هيلع
 اههحولىد_تةبالؤر ومالاهيلعتقيطناىنلاود ل_ءقونيفرطل ازككن هدفسصو قلغناىأ 0[ مالكل ا هيلع ىءطناىذلا

 فءهايث فى تلي هنا تدارأ |همتالهلمذ هنا ىفارعالا نس |كاقواه_مةركدذاكقوان_س>اه-وز عج نم نم هو 00
 ىلعلو<ءاب واولا باقوةسيحلاوأةلالضا اوهو ىتا|ن مدمن !ن غلاب وهو ل ىنععوأر يخلو عب ونتلل هنأ ًارهظالاهريغو ىضاقلةمعنملاب وصنكل ةلمهملا تاوصلا ًاولاقو ةم# اهري_غو :دييعوبأ كنتو ةمعملاب تاناورلارثك ' أف حراشلالاقوْل_ثالوا لرةة<ءاي ا.غوأ ب نينعل اره ل بقو قطن ارارمالاب ىعاذا ءانادع لحرو حاب الو بر ضي الىذلا +1 لصالا فودو زبءامل أو ةلههملانيعلاب «يءانايعجوزةعباسلات لاقل - . . 0 2 - 01 31 رحاع هتنل- مالكلا ضايع ى ضال هراتخاوهري_غوىناطلنا بهذاذهىلاو هت. نماه دنعام معبل ا وعجاضنالو ايما 11 0 0

 ليقواةج هرومأ هد قمطنب ىذلا ل .قادود مم هلوأ حتفب «ءاقامط اكل سم ىلا ىدتبمال هانعءواطقارشاال دا لع اكسر ما هلع د طا قلل لق 0 )0 نإ 4] اتلاف( لادن ىتلاةلظملا ةفئاكتملا لاظلاكصضتلا لظأ ام لكودْلظلا ىهوةءاشل ان هوأ ةك اشلل هنأرهظألاو ذوذ لا 3
 هءاددلا# سانلا ف ىأ يءاد لك >ةباهنلا فا ذكماتفش قمطن تف مالك ل نع: هن ىزلاوه لاي ' 1 0 هن ل : ىذلل قادطل جلا ياه: عهلسأ عفتريفةأراارد_كىلعهردص ىرطد عاملا دنعرد_صلا ليقثل ازحاعا اوه 1 1 ' 0
 نالوقتاكءانتم غلب اهح و ز فعاد لك ىألكل را ادوع أ دل هذصق] توك نارا 0 وف 1 ْ ًِ 5: رعب ىفنحلاهرك ذاموءاد لكريس ءادهلةبوبعأ ع وت اقنلا راس ويف ءاودالبهيفةدو-و مءاودالاعمج ىأ 7 0 0
 قايمظءرعسك لفلاو هرعسكو سأ رلاف ىشلا حشا اوي كل 9 لفااوجشل انعبعأ «يااكعجوأ» 10 لا 0 يرض ماللادب دشن, «كلذوأ ماعلاباطخ يدار اوااهسغنل باطنلناو سأرلا فل حرج ىأ فاكلا لمار اا ردكوهحوتفملا هل ادن دش كاش إل هنع ىهنم ىف ع لب هننع ىنذتسم فاكتوهفدوفو لح زاد 0 - 200001

 تلاقا#ن نب رمالا نينعم# وان مئاضعأ نماو طعرسكم وأ هتاسن سأر جشب نااما هنأ ىنعملاوءاضعألا مدع

 ىطد وأ عاقولا نع

 اهال_عاذاةأرملا ىلع

 هنم سدلف ِهلَهُد هردصد

 قئافلا فو فورعمس.طلا نم عون ليقرنارفعزلاليقوةحئارلاس بط تالا نمعونىازل احتفب«بنرز 7 : ه2 .5 عمات يرجي رلاوإلا فوقاذكو طب رلا ف ماللابىنتك اوهدب ةلاءريخاد تمم جو زفةموعتلاو نيللا ف بنرالا 7 0 6 سكىا غلب هيبشتوهو < بترا س ملم هسمىاهبلا فاضل نع ضوعماللا# سملا جو زةئماثلا 0 4
 نياكيناملا نيلوةرشاعملاء كو قلنا ن سح هةصتامنا ى_هلاخناَتخل ظفالا اذهىفةمحملالازلاوىازلا نا بئاصملاوبويعلا
 عيفرجوزدعساتاتااقإل بيطاا نم عونل !اذهفرعكسأنلا ىفهراش ةئاوهسيلعهئانث بيطهيدارب اذكو فاكلا رسكو || نازوجو هفرءبيطو هنرش نب نعكلذمتنكل يقو بنر زلا حرب هنوثوا هندد حي رتيسشو بنرالا سم ومر (لحت كاع
 سساااا7ااااا>لالللللالللالاللمللللل7 ثمل( .برضاالوأ تنول هيسن ىاءانثلاءاندو مسحلاوم نا قف مدان هفدصت تددلا دان عدامعل ايدارملا لبق هلوارسك يدامعلا باطخ هنال هدام
 1١ |0١ سفر اهعشابم رضا كو هتأرمالد ورضوه ىنءيرسكل |لفلا (كلذوأ ) حشو الا
 (كاالكعج وأ ) ىرمشتزلا هلكد رك ذداعبالاودرطا |لفاابتدارأ هنأ نك واءمرسكللاو جشلاعمجج وأ اهماا فعن ءامظءرسكوأ
 تبويعلاو صئاقتلا عج ىف ىهانتلاو جلاب هّمَهصو أههتدب عج واوضءرسكوأ سأرج نيب هعماوما لو: ةحارجىأ امهنهالككأ

 (سملا جوزةنماثلاتلاق) اه هتحزاموأ اهم سهتثدحاذااهنأواهاباهاذأو هب ريض عما معحاضم نعهزجتو لهالا عم ةرمشعلا ءوسو

 قلخلناو ةكرعل| نيل بنادلا مركدارملاتا لع و ارم عق اولاةلجلا طب رفماللاب تفتك اوندملامعانىأ (بنرأسم) م

 ' هنريش نيا نعت اذ, ت:كنارفعزلاوأ عب رلا بيط تدنوأ فورعم بطلا | نم عين( بنرز عر) هءايثواهدسحل( عيرلا و) ةرشعلا نس>و
 : لدالا ف دامعلاذا تصلارهاظركردلا فيرشىأ (دامعلا عيفر جوزةعساتلاتلاق) مذوهفهعاج فعض نءوأحدمو يفهةرعبيطو

 داحآلا تو نمالغأوالعآ فارشالا توب ناف همم مقح ىلءوهوأ هء.ساف ةريشو ,همسحولع نع ]ذب تنك تويبلا اهيلع موقد



 هنيهدرباارقاامناًاظخاهعضو فاقلاعتفم رفموملالاقنناسالا ف: ىفلاق ماركا سائلا نم لمكلانأش اذهو طدرفت الو
 اذهوةشامهءلعمعتال : و جرم ل ةثالىأ ةماحوالو ىورو هتبحص لءنابحول ىنامخالو ف اذ رشه.ف سدا ىأ( ةم"اسالو ةناخمالو ) :

 رباس<_دذعتفنا منالحدملا عابأ نماذه واهذرشلاراهنوالءل هم" اسالوامفةفاعمال هكم لاقت الفلل ذ ن همعالا هماهت لءل فاصوأ قب نه

 اك هت. مأ_تالفهنعرد_ى عمقالو هفالخامركل اهنمفاذعهلءاغال هنأ اهنمو هتريشع ىف هذال عاونأ عجل تتيث ا و ىذالا بايسأ
 تلاق) زن ءي-وبالاو ربل نكلهح وأ ةسخ ه.ةقووقالو لوحالرءاظن بيكرتلاو سنملا ىفناال لع ىوالاو لك عفربىور واتح ماسالا
 باع لخاغتوأ مانوأ اهبرضوأ اهعاجةدارالدهفلاابثئواولعبثو لدن اىأ ح:ففرسك-ةعتفب (دهف ل_خدناىحو زةسماخلا
 مدلاوأ ا! >وامرك هدهعت ملاعب عامةأرملا هتعاضاامع لفاغتلادارملافحدملا دصقل اناكن اف همودو هدر ف دهغلا هش أوأ هدهعت هيلع
 لم ومدعاماذكوهفصوبهفاصتال ه١ دهفلا نم قتشهلعفدهفوهتدبلهأر ومأ طن: ةالا ملا مدعو لساكتلاومونلادارملاف

 نوكي و مسا م هنأ ) تصصصضخخصس بسس سس تجب سي سيسي صصص ل
 هدنع سبا ىأ ىنءموأب ارعا ةم”اسالوةفاذعالو © اهرقاذكوافضذت فاضملا فذ رتوذالورحوذال انعم || ىأرضمادةءااريت

 هقفنلا ة يش قنوهع.طةدوربو هناسارح ىفندار,نأ نكع وهنعمأ .فهتم>ا همىفةلالمالوه_:مفاذي رش

 ا موذلافراصىأءاأ 3 م«دوذ# تءءااىفىأ « ل-خدناجوز ةسداخناتلاق# هعحاضملا هلو

 ى> مونااةرثك فوصومدهفلانالكلذور ورشأ اروهظمدعنءو رومالا ىف هلفاغت ن عب اكوهو دهفلاك /

 ي«دسأ هلاتقاارمأ ماقأو لاح رلا نيب رهظو تدما | نم ىأ < جرخ ناو ال دوغلا نم مونأ الذ لثملا ىف لاقي 3

 نيد ولوالا مالكا نمةدافةسملاةواحسلا نيب عاب هغست دسالاك ةدالد-اوةعاصشلا فراصىأ نيسا| كَ ا

 همرك ا لاك نمهنأ هلداحو قحأو بسنأ اهلا ةمسنا اناهنال ى.سام تمدقوىفاثلاكوقل !نم ةموهفملاةعاصلا ا
 وأالفاغتوأ امارك |هريغو مامطلا نم « فام دقتفيالو تدملا لخادرومالا نم ىر ام ىلا تغتل.ال هتهةباغو
 نمهندهعقاعوأ اقباسةآرانعىأ مديعاعلاس الو اهرقددكؤب ولفاغوواسهن اكنالساكست
 | ثيح هنكعتاشو همركت وشو« لةةوذو هعرطةدو-وهسفنةراض“ىلاراعشاهيففلامعلادةفتولالا طبض
 | مدع نءولخم الفاهحو زمذىلءاهمالك لحام أو هيندلاةب ويت دلا لاو>الا نم هير ار ومالاىلاتفتلنل

 |رثك أىأ#« فل لك أ ناجو زةسداسلاتلاق لفك وأ نكمأ اهههنظا | ن_بح ىلءءانما|ناعم ىفذال
 | ىور وءام اونيللاو 4 نمءانالا فامعسج بعوت سا ف دشا برش ناوإل ماعنالاكمفونص طلخو ماعطلا
 | ةلالدلا نمهيفامو ءاوفرست الواون رشاواولكو «ىلاعت هلوقل همذاوم للك لصاحو هانمع وهو ةلههملانيسسلاب

 ةعاطلا ف لسكلا نمهيلعست ريبام ىلعد راشالا نمو» .ريغىلا» .راظنو هلا علاحىلا هافل ا مدعوه«_صرح ىلعأ|]

 ففلتو تدملا نمةيحان ىفدقرىأ# فةلاوإل موذا ادارأ ىأ يمسطضا ناو طة عاصشلا ف ةأر خلا هلق نمو
 ةنرمشع نسح مدعو ه-نمهتطاتىفهنبزحة رق ىه نوكستف هلدأ نءاضارعاضمقن وة انكي

 | هفكل خالو ىأ ثمل الءيل فكل لل ونالو اهو ب هملا تراشأ كب لطم او دقرملاو ب رشا او لك املا |
 حرق نمْئ ادب ىف عقواذا اهنأ ىنءلاوأة دوربلاوأةرارحلا ن ماما عروظداماهنرحوايشب ملعب هنأرماثديىلا

 | ةديبعولأ لاق مدخل اريصتةفاهرذمب وجلالااهنم لعيل املعد يلا عضي ىتحاوبلا تغلي لربح أرسكوأ حرج وأ
 | اهبايث تحت هدب لخ دال ناك كل ذلف نزلا ءلاذا ارب هدوح وا منح ءادوأ بعاد دسك ناك هنأ بسحأ
 هريشعل | ىف احلا مركوةوَمقلاوةءورملاب هل فصوا ذو هيلعهعالطاهركستام ممم بيس | منح نمافوخ
 نمةكرالن |ندقاعت نهناب ىرامنالا نبا هنعباحأو قيساءهتمذ دوا لم هحدت فيك اهتابدمتقنءاهدرو

 ب رع هنركد فاهح و زنسح- ضح نم نهنمو هنرك ذفاهدجو ز عق ضحع نم نهن# نوجاوزأرامخأ نمأيس
 اده مهضعبلاقو هلق را 3 5 تتش يا ا

 هنأ ىءملاق حدملادارملان اك ناف ماعطلا عاوفأ طاخو رثك [ىأ (فللك أناىوزةسداسلاتلاق) الساكتاماوام رك اما هنأ لوحي

 طلخ ىاىرشزلا لاقلالقتسالا,ماعطلا لك أب ولامعلا ى> عنب لك الاى هنأ دارملافمذلاوأ دحاول ىف:كنالو ماعطلا فودص لكي مني
 ىو روءارل,فرىورو (فتشاب رشناو) ها سانلا نمفيفالاهنموامهنس طلخاذا ىرخالاب هءيدكلا ف الاقي ماعطلا فوذسص
 ن1لاقيءانالارعقىفءاملا هدب نيشلا مضي هفاغشلا اوأمشءانالا فعدم مو ىدةتساىأ ايف لء-اماوعب هْفَملاتيم“ هوهانعع وهو فتقا

 لءتحكاذةأ+اروو رثلوهيرمشترثكأ اذاءاملاتفف_-لاقب ب رشاارثك أ ىأ هلم نيس فتساهبأو رفواهافُسو اهفتْسا اهبرش

 رخديالوأم-ث هنم كرت,الو همركل هاكب ارشلا هلا يع عم برمدا رتانحدملاوأيشهلابعل كرتتالواهلك اهم رشةب ريشلاب رشا ىنءع مدلل
 ةيحان ىف اهنعمانىأادرفمهفاحل ىطْتو هءايث ف( فتلام_عطضااذاو) لئاطبت أب ةهعفدح راشلالواحو ماصعلاهرك ذقالم | ةمشخلت
 مآ ةقفشالو «لصبلاهضرموةحوزلا نزح أ (ُثتملالعيل ]دب لخدن ىأ ( فكل اج وبالو) هنمهتجو زر عفنالفاوعحاضنالو اهرشاسألو

 قملا هلوقك دهنوهف
 (دسأجرخناو) توملا

 ىأحتفف رسكف عتفب
 دلتلا نين راض أ

 لعق برحلا طااخو

 قى ناكفدسالال ءق

 «تعاصهتوهتوق لضف

 لت اهمازلك ف دسالاك

 هتعامم هداراب حدملا

 ةداراب مدلاو<4_:ءاهمو

 لوالاو هيةسو هضع

 برقأ اهتيس
 (دهع اع لأسالو)

 ى ىأراع ذءاؤرال

 نم فرعو تيبلا

 هتفصو ب رشمو عطم

 هزن عبطلا حرك هأب
 ةريشعلا ن سدح همضلا

 هتيب ق بناجلانيل
 نمسمهذام ه4

 لأس الوهئاثأو هلام



 4 ا

 تضخ ناىلال هرك ذفضوخأ الدب رثىرش لا لاو حدة تبا قلااهفةواسدايا داكهر ومأوهن ويعىأ هيناثحتذو لكلوأ مطل

 . فاخأ ىنءللاناىوعدو هأ لايءلاولافطالاعامضرقارقلا اوقاقشالاهسكالذ نواكمف هسلاثمىلع ىدانأوههتمفأنأ تفخو_ذ

 . هن ويعىنمعالهلكهرمأدارملانا مالا مامز قييالذا هبفعورمشلاد_هرورهخرذأ الثا

 دق:أرااهذهو قاساارهاظ نم دعب حدملالمّتهف
ىعتو درا, فاك: عورمشل ادعب ىدمب را /

 معزودراش ىف 

 .قدأ ىلع كلذ تحرشوكلذنمائثنا مدع نم هباعتفلاحتو تدهاعتاءتذو ,

اءامصفلاكعاوأ ىلع قال ةغالب هلك ًأوهحو
 : نيتحنو ةةمهمهكمف هل ء_وع (ىقنشعلا و زهثلاثلاتلاق) مدري_غىلع ى*ناوءاءامل 

 ؛ فيلا لوطلاءركستسا اله وطلااهو ناوخا طت_ثعلاو قع اىرشذزلالاق تاقلالديءاطل يلاقي '

 و ناقؤةدد-*م نونو هفسلا ليلدبلاغلا ف هنالفلوطلا تدارأن او هل

حلا ئسلا ليقول رسالوهأّر وصال ىذلا
 نايبهدعباف قاكاءوستدارأ ناف ا

فالا هذه ىف بويعل اهذهعييج تعج دقو ها كد: كشانعالا 6: نءهو ءاهفسا | لعف هنرك ذامو
 ةقلو بويمن( قطنأ نا)ةظ

 ١ 2 : 0 7 دى :ءلطد ىأ الأ

اءوسوةيذالا نمه_:هىبءاست: رام 0 ِء
ر_عوكشأ هه وهقلامرك ىلعلاقدقوةريشءل

 ا اك رىلاىر ع وى

ا« مالسل هيلعبوقءب نع ةباكح ىلاعت لاق ىنازحاو ىوه 0 2
 | تيكسا |نبالاقو« هتلاىلا نحو ىثر وكشأ ا

نبدجأ لاقواطوط نماههطقأالوهتفصرذأ النا ناخأىلاهانءم 1-0-0
 || نالءةارن ىلءردةأ النا فاخأ» :همديمع

 ةانأ م
 ا كى - 5 ك0 3 3 :

 نمةئئاناهارب ى> قنعلا قور عفة ذقن ىهوةر بع عج ر معا !لصأ ل يقم هنعانقز ربايسأو هنمىدالوأ 1 7 1 3

سأاءوةنوهوةر ص عج ردااودسملا 0 0 ب
اظلا ب ويعلا ىف اتلمعتسام هرم

زدرذأال فالل_دقو هنطاملاوةره
 ْ ةدئا

 | ىقلط,نابجوز رذأن اناخأىأجولاىلا عحارريضلاو هدصتالن أك عئمام « ىاعت هلوقد-ىلعإ| 27 3 0

قإل اهنءنطبامو رهظاماواكهر ومأ ىلا هّتدتناىلا وكثةنادب رتابعأ اهمزاك ل ساو || تحد 0 0
 | كو زهثلاثلاتلا

طرفملاليوطلاىأنونل ادن دشتب يي قنشعلا 0 ارا
اطالب لاطرونلوطل ا ةلاهدنع سدا هنأ ىءملاو لواط اف

 الفل ئ

ة لوطن هعمت امل ناك دنع عفت ىلع سيل هع : هج2و
نائيسلاوه ل .ةولول نب زحسبح ا

«قاطنأنازلاوقي هتناك قلش
 

در « قاطأ إي هى ةللوأ هب ويسماكتأىأ || هذه نهذاى ام
 |بحىلءىلقو قا قالناءو سىلع هنالهحوتفملاماالا 

ا ناو قاعمجو لا هرورم ترم اهو هدفص
دأوأ ءيلغامضغوأ هب و. عنعىأ « تك

 ىأ *« قاعاإل همماب
 الواعأ الةقلعم تبق

 ١

 لغ_ءكاوولعا| نس هقاءاكىأ *«ةقلعااك اهو رذتف نكبملا لك اول

 ظ لوطل انالربختال,ارظنم نا تدارأ ةماعلا دتءا لء طل

 || هدنعْل -االنموءاوفسلالءقهترك ذامناللا ىطنأ

 | ةمهأل تفي قاذا|نانسا ادح ىلع ىهو هرخآ ىف. دايز د_ءامناواهرك يتلا

يمك ل ح و و ريثكرذح ىلعهنماهنأ ىت-ءلاوددحملاىأ ماللادب دشنو ىلع بترا قال_طاا
هماهت ليكج وزةعبارلا تلاقي ر 

 «ي

 |الرهمما تالق هيي دل |امأو زا ادالب نم دخن نعلزنام لك لدفَو راوغالان هاهو امو كه ىهوعاتل اكل

 | لاك لاح هرمأ ةلوهسولاح رلانيمنم اهحوز قلخ نس دب ريدا انودورو ما! قوقاومال هيد أ تويعايتال قلل

قالوا طرخهىأ يي رحال افوقيهتني كراذتعالا 1 ةهخ نم
اواوعضوفاقلاحتفب وهودربالوىأ# ر

 |[ بسن لوال

 [راشأ < ىذالا كرت نعناتباكريلاور ملأ خ اسعأ هتلاو مضل بةباورلانابمزح ناالمتانه اوذزالا نسل ان

نا ىلصلاقاذْإو نيبرسشلا نيمرملا فردا ةرثكت دوج ولواربك أ || تلو نه قا
 لعابت هعاس هكءرح ىلءربصن م ملسو هيلعدش

ىنملا لاق ةنس ىتئامَي و 0-2000 ميح ران نم || :
 هذه ىلءذريغ ىتءعوأ سدأ ىتدع وأ فاطعلل هيفالةلكو 

 ةالوهيفرحالىأ فوذ ثربلناوح وةفموهف سنملا قنلنوكض ناز وك و نونمع وقرماهز مبإ. رواووإ || سلا هجو ز بورع
 0 2 دوءهع وقرع ه عل ريد 22 لفل

 رتالوء فرح 2 فود 2 هك 41 لو

ل قفاوملاةرامعلا قالطا نهرداتالا يدع ١ اوهريخالا تاق ةراازكا ناثوه
 | لاقي ناروطظالاو ةحوع ا اوةدوعلالوصال

2727-2-
ببي ببي با 0

 تس | 
 0 سب ب ا

 اوه قذ-شعلاةءاهتا|ىفلاق راهدحاب رقتستالا| ةدانزورذعا قالطال

 نأ افوقيهتليذانفو هف_لالءاد بلاغلاف || ةوالعلاهذطد_>- والو

 زتيكسلانببوقعب باو رو ءاسنا اةرشاعمىف

 ند بوبعلاب ىاطنلا

 سس

م ىريص» ىأ (قاعأ) اهنع(تكسأناو) هريغلاو
 جو ردنا عقوتن ا «الواغاح رباط ل بال: أرما ةقلع

 9 هازوم

ل_ءىو هقلعماك اهو ردتةىلاعت لاق
رك كل اوسحلا هقالعن مل هك 

ب تمزالاغاوقرافتالعا قطا ك
 و هكرنوهن ومع نعاهتوكس ن

ج هنأ تشد اناامنالامهتب ةمزالمال هنأ عم ةَءاءماط
بيسالب كرين ناامأو هم>ول سنسالب قلطد نااما هنأ 3 دالبلاو هغسلاو قلدنا ء وس ع

 

 'ثلاق) ةةململاةباكشن !نماذهو ىرشزلا لاوةعبقلا تاغ اكلت نمج هلا ف اهعمهل لباتوكسا مزال سبا ةقاعمادك رتق هحوب

لاوءاهافءةذوهءقوفلاءاتلأ رس (ةماهت ل-ءاكجوز هءبارلا
 'رلاىلاقرعتاذنموأ اراوغالا ن ماطوحامو هكم ىه م-

 نم نيل رم لاى رجتذ نياموأ هدد>-و
مو قر عت اذني ىلاواجتاذاتخ ىأةكدءارو

 ةئيدماور وغ كلذءاروامونانل- رم ةك

ثود#اانودو روغلا قوذ اهنالدد دمألا سارت
و ركملاوىذالا نم هول تق ةماهت لبا هتم_

 /ِ ولاد _دءالاب رومدمهنأ اه

 طارفاال_ةةلدتعمهلاوحأن اىأةدو ربالو يق رارحالى أ هيلع اور دام ىلع اومتوفاقلاتفي (رقالورخال) تلات



 ىلع (ندقاعت د١ دلك :ربدقتب ةيلاحلا ىلعو أدادعتل | ىلعاما ف طعالو سن ىفو ءافلالدب واولاب حسن ىف وادع نوسفن أنمزلا(ندهاعتف) ُإ

 ىلوالا)نيخجْشلاةباور ىهوت اق حسن ىفو ( تلاقتفأ بث نهاوزارامخأ ن ) نةكنالنأ ىلع ىأ(نةكبالنأ) نهرئامذنمقدصلا
 مه ةفص مخرلابو ل جة فصرحلاب لازغاديدش ىأ ةثلثملا دي دشتوةههعملاحتفب ( ثغ) نأضال(لج مل كوز) دادعتلاوأ ماكتلا ىف |

 1:8 هبلالوصولا به صىأ نوكسف حقب (رعول ي-سارولع) هنمع_.طاارافنو هنعأ

 نبا ىحوادجبي رغوهلاقو تاموملاف بيطخاهاو رن هنم نيتنث مسا لفغاو عر زمأو دع نب سوأ
 الو نيدلولاالواهج وزن ىتلاةأر الو تب راجالو هتنناالوهتباالو عرزاب أمس لوةكتاععر زمأ مماناديرد
 ثيدملا اذ_هىاضدأ تامومملارثاس لاح لعب هنمو همااك ها عرزفأدعنعر زمأهتحو زبىذلال>رلا

 ة.لاملا ىلعوأدادعتل اليس ىلءاماودو ندهامتةصعت هه قواد_وعنوسفنأ نمزلأ ىأ «ندهاعتفإ
 نهرثاعضنمقدصلاىبلعن دقعىأ #« ندقاعتو #روطال اردون اب فانئتسا ىلءوأ هنودم وادقرب دعس

 نمىأ#« اعيش مف اوحأ ىأ « نهحاو زارامخأ نمل نواك نمتكت النأ ىلعىأ «نمتك,النأ»

 هنف عزانت دودو نمتكيالنأ هلوقل هءلوءفموأ قاطملوعفماماروذنامدكءا | نموأ امذوأاحدمءام#ثالا
 سوأ ىلأ ةداو رففنأ مل-ءاملهأترد-ةم هرمان ليقو ناك قلعتم نهراما نموهو فرظااونالعفلا

 نقدصد ونه-او زأ نيءنينأ ىناريطلاد_دعةمم# ني ديعسةباو رفو نهتكدالو نهننب نةداصتءنأةمةعوأ| |
 والا 9 تلاق ف انئتسالا لوهس ىلع يسن اضءبفوءاغلاب# تلاةذ »كلذ ىلء نعن امتفرعب راهو دق

 موعللا ثمخأوهو لج محم هيف ةريخال مهلهل كو هماقت هناك ةفلامم عمه يلب همست لج مخ جوز |
 هنم هبرقل ل4 هفصه| ىلءار ورح هثاثا ادد دشتوهمعملا تفي يي ث غ9 تلاقاذلوالب ز هناك اذااصوصخ |

 فالخ ىلءوهوهفودحم ادّتمصريخ هنا ىلعوأ اربخل هد ريخ هنأ ىلءوأ دوص ملا هنال م ةفص هنا ىلعاعوفرمو

 ثخلاوعفرااوهد.,لا لبقو ضفخلا ةياورلا فر وهشم او لمأتة ل-هلاوأ معللاوأ جو زلاوهأوهعحرمىف

 ظ.اغئىأ ل_,جةفصنوكسذحتفب ير عوإلل هلوقو ل-+.وأ معلل ىرخأ ةفص# ل_.+سأر ىلعإو لو زهملا
 بعصلا ل محلا هلق ىف ىشملاك هلّعلا عم4تءودعب وهريخ ه3 فصت هءلعدوعقل اريسب وهيلادوعصلابعصد

 دحأ لكه نعنع قلخنا يظع ىاملائسدربك هرثكوهريخ هلة عم هنأ ىعملا ل-ءقو لوصحلاديدلالوصولا

 ىناريطلا هاو رفاكميلادعصمةىأ #« قتريف# لهس ريغىأ حتفبو عقرب وردلاب# لوسال# قملا اراوطاف

 كلذ ىف هتءادرأ كرب لب لمح واذ_توييفىأ لو وكلا هغيصد# لةةنيفإل ة-فداسلا تاكردلا,# نيمءالو ل[
 نيء«الو رهسال كريم لا لمس ولواتتءتاب لك لالراتعف ىأ ماللا ل دب فلالاب دنيههتدن فو للا ظ

 عفرلاو نيء-الو لهسريغىأ لمة فص هنا ىلعر لاو سندا ىنذلال مسا هنال فلا ىلعءانملا هحوأةثالثام يف ||
 جوز همناثلاتااق ةعرملاب هباو رلا ىننلالاقو ني .«الو لس سبا ىأ ف عض ىلع سدا ىن«ءالثأ ىلع |

 ىضاقلااهاكحهناو رفوهرثا نبأ الو يهري_ت# روظأالىأ هشئاثمدب د_ثاود د->وم ذب# ثداال ْ

 ىنارع طال هءاور قورشلا ف ل_عتسامرثك [نوناابُتنلانأ الا هانم ودود د_وملا لدي نونا اب ضامع
 ىديأناكأ «فاخا# حتفتوءالا نوكس *« ىلإ ةميمتلا نمددد_ثم مهو هموهتم نون اال

 ئُةضعبىأ 4 هركدأ نا ليهري_ت كرتاالوأ هكربأالىأ نيتحف» «هرذاال نأ 9 هرثأ نيدأو هريس
 اهاكهرامخاىأةد_>وملاب «هر جوا هلوقاذكوههجحتفو هلوأ مضب«هرتركذا# هريخ نم

 | اههبتدارافعو_ههلاومومْءارعأاورتلا ل_,قزاهعيجهن ورعوأ اسهءيجدرارساوأ ايفاخوابميدابكأ

 الوذرشع ف هتحو زعفشالف

 ريما ليلقرهفاهريسغ
 هنوك | من هدوح و نم
 عمونأضال لجمهل
 ا دردلو ردهم كان
 لصوت ال لو ضل |ابعص

 دقنةقشملاةباغيالاهملا

 عموهذ قاما ءرسو
 در-:* دوركم هنوك

 حالم ري غربكتم

 فلا وعم
 هرخآىلا لج مح اوت
 ىور(ل وهال زافوش

 ىنمعالنأ ىلع عذرلاب

 ىأ مسالا فودحت سيل

 ىو رول هس ليحلاال

 [قيرف) هوت
 (الو) هيلع علطد ىأ

 (لقتنيفنيمم) مهلا
 ىلاسانلا هلدذيف ىأ

 دعب هولك أ م-+و عب
 لوصولاوبعتلا ةاساوم

 هنعنومع رب لد هلا

 هوم دمالو هنءادرل

 لك هيرسع له

 لاعتنالاو ىرشخزلا
 ماستقالاكلقانتلا ىنءع

 هّتقصو مساقتلا ىنعع

 عممدعتو ريما هل ةد

 قعوضوم كلذ عمود م-مويبىلا هنولق ان :الهمق سانل اهداهزأ ىدلا ُتْعلامعللارهتفصو ودلع ) 3 - ليام تاك (

 لعل ايهّتفصو ملا ىنلاوج رس ىنهل سداوأ لك اللر ة<ىأ قتنيفةءاو رقو ها ءانعو قشدالا هلا لصوت ال ل 2و بعص قترم
 فطعل سالو رو ر#ابورو قلحلاءوسدق رلا عسشم ىلإ عمدت هن ريع ىل عربك_ةهد ريخ هلق عم هنادي رب هسفند عف ريلاو قاك1ناءوسو

 الو لما ىف لوسسالىأ حتفل ا ىلع نييذممو نيه“ محلالو لوس ل هال ىأ لم ىلع هفطع < وت غ ىلع فطعنيم“الو رعو ىلع
 هنكلا هثنو ثي دحلا ث ب لاقي ىتءءاسهو هلوأ ىف نوذل ؛ىور وهثندحرهطأالو( هريخ) رشنأال( ثباال جو زهيئاثلاتلاق) معللا ف نيم“

 الفج و رتكلاماو أ ىنمعرذاف هعأ لهتاصفنا ل, وط هرب ىنءملافربلامارب_هضل |( هرذأ الن أن اخأ ىلا) رثنا !ىفالامت“ارثك [نوذلاب
 (هرحوهر رك ذأ) جوزلاوأربختارك ذأ ناىأ (هرك"ذانا) هتثثءنأ ىتةلطدنأ فاخأ ىأدعستالنأ كعنمامد_>ىلءهدئاز



000000 
 كه)اريبك اذا كلذ ناكوثعبملا ل بق(ةيلهاجلا ف)هتقطت_ا(نملا هترسأ )نعل نمةليمقنيعلا مضب (ةرذعنمالجر ناك ةفارخنا)
 ىسنأونونلانوكسوةزمهطاردكد ىمنادحاولارشدلا ىأ(سنالاىلاهودر م) م مفارهدة_دنىفو الد وطا دتمانمزىأ (ارهدم مف

 بحت ىتااءايثالاىأ (برحاعالا ن ممهينىأرا سانل!ثدح ) ناكوهدعسن ىف (ناكنف) ةفرايصك ةيسانأو ىسانأ عسملاونيتكشب
 انو مذلاوراك-_:الاهانعمو ههركب امىلاثلاو هنعداضر نءرامخالاو ناسك ال اهانعمو لعافل اه دما ءاهدحأ نيودو ىلع بمحتأ اوان

 نعاهدعيلا هننذك, وا هنو هس ثرداحال( ةفارخ ثند-سا:لا لاق ) هنمس مهم ]ىف فصوةداب زل سفنلا لاعفنا بحتتأ | ىمضعب
 حب رغت هناسن عم سوهءاعدتلا لص قططملاةرماسم نم دصتلا نأ ءاواقداص للنايذاك نكمل هنا [_سو +_لعهتلا ىلصنيبف عوقولا

 :عرزمأثتدحاذهىأ# عر زم[ ثيدحإإل ةربهشةريسثكث يداحأ كلذ ىل> ١ 68 ثلا و نوعمةرمثعلا ن سو نوم وق
 ثيدحلا اذهونوكسف
 رز دا اهرهشأ هودحو

 عرزمأودلولا عرزلاو
 ىدحالاءاسأا|ىدجا

 نومم فره لو ةرشع

 21 ءامعأ ىوس

 بدلا اهدرس

 باك ىف ىداد_ بلا
 رول هنالاقو تاموبملا
 ىالا نهءامعأ ل

 هناو قدرسطلا كلت

 ناكو ها ادح سرغ

 تشن لا مل فدصملا
 عقوو هدسنع كلذ

 لو هببق َفالتخالا

 نابي مس ىلا
 هيدل_دعل مح ضرع

 لغتش لواهرك ذيول

 هتنب أالو عر زوبأ مسد
 الودتن راح الو هتداالو

 ىلال>-رلاالو نادلولا

 عرزىل أ دعب هتحوزت

 ثيدحلا|دهورك ذامل

 « هنرسأ » نول |نمةر وه ثم ةليسقةم دك *لاذ نوكسو ةل مهم نيع ضن هي ةرذعن مال ر ناك همارحنا
 ىضلال ضفمااىو ردقو سو همل ع هيلا ىلص هتثعي لءق ىهو اي مأدأ ىف ىأ ب همله املا ىف نما هتفطتخاىأ
 ٌتيلىأ اوفو فاكلا مصب# تك ذ# ادلاصالح ر ناك هنا هقارخهللا م_تراعوفرم هشئاع نع لاثمالا ف
 اعسانلا ثد_< اه ناك_ذهدسن ىقوواولاب «ناكوسنالاىلادودر مم اعالب وطانامز ىأ «ارهد م_مف#
 تاناكملاوة..هعلاثتداحالا نمدوعمءاعف ىأ هي ةفارخثتد_-سانل |لاقف بم>اعالا نم م-مفىأر

 بدحاعالا ف «غاامم دارت دق ىهتناك ناو بيذاك الارك ذهيف رسل ىرتاك اذهوةفارخيدحاذهةيسرغلا |
 نوعم ريش اعملا نس> بان نم هنافءاسنلاولا.علا عماسعسال ءاثعل اةالصد_هبثدءلازاوحث.د_هلا ىف 2

 ةمئاخ ن وكي نأ ةمك_لاو ىقعلا ىف ىن_هدالاموامندلا مالك ىلع لو#دراولا ىسمنل اف نوم ولة نعمهلا حرغتو
 نس>بابفعر زماثيد_>دروأىراخأناهدنوبوىطماعف هل عقوام ةرفكمو ىتسملاب هلوقو هل_هف
 كلذىفهعاممو مالكا ازا - ىلع ناثيدملالدفاهنم عرزمأ ثيد-وهنمثيدحلا اذهفلهالا عمدرشاعملا

 هيقاملوطانارقالارثاس نعهزيموناونعلابهصخامتاو عرزمأ تي د>اذهىأ * عرزمأ ثيدح#تقولا

 نمةدحاوةل .يمنيعو هنك اسءار وهحوتفمىازب عر زمأ منانعالا ضءب ريشا اه درفأ اذهو نايمل نم

 ىلاةمسنااب وهاسقاةفمارملاةباعو مالكللا مظومنالاومل | فيضأهنك-ا تيدا ىف تار وك ذملاءاسناا
 نب ماشه نع سنوب نب ىسعإ |::دح سن ىفو «انربخأر ني ىلءانثدح # اهماعبترتي و اهب قاعتبأم

 سلاح ممن !ضء»فو #*« تسلحتلاقامعهللا ىذردشثاعنعوو رعنع ةورعنهللادمع هرخأنعةورع

 و2 ناه-ولاز وحب ل_طفلاةر وصى مين لصاف الب رقما ثنوااىاادنسملءفلانوك-كوالاوهرهاظلاو
 ضعب نع هنو..سهاكحاك هنالقلاق د- ىلعهناهربكذ ته-وفةأر ما ىذاسةث ارمض>-وةأر ما ىذاتلا ترمض>

 ثُثنت أيلاهداما فدك ألا لزم َةَةيَملا فءاتلا نأ ههح وو هتمالع نع هشنأترو هظيءانغتساو ب رعلا ا

 ديك أيل دابر ريع ن مالكا ا انى دقو ءاواماع ع ءاهالكو امم رم الا داك ل أ ْ لوهكح:اءعرزمأ هلا دان 356 لأ اض كر دن وءانخعأ عهاوبور ءاتنا رك الافرك ءادتاأ ]| © -

 ىت.ةملاريغا ات ادازسالا م عسجلاىلادانسالا كذا ةسع اهلاال عجل ىءمهيف كو رهنأ ليقوءافتك ا

 اهنو رمدبكا عفوشب ونيشلا نوك رمد ءىدحأ 8ندع ل ءقوةكهىرق ضءب فت ما> ىنعملاو ريا ىف
 اهب قلعتب لوم هدنع تمشي ملال ةوسنلاءالوهءاعمأن أ عا من ِمْلا نم نهاكى امرك !لاق دي هارمأ ! ًالواهح وزن كلاذأزلل

 ريب لا نعم ىراضلل هج رة لعمق ىالغتسا و رك دام هيلع لدي وام لغتش لواهرك د ملهدتعمضرغ

 ةرع نونمةشئاعز ءهبأ نعةورعنبماشه نعىدر واردلا نع لاصضل نب د# نع هتباو رو راكنءا ا
 | تندو مقرالا تنب هشدكو همةلع تن: حو دنهو هشدكو ةمو رهىلأت نب ددومو بعك تند ىدو قرع تند ا

 سوأ ظفادلالاةنب و رقد راب ىف هماعب هقاسو عماح لذاح فارغ مىف ىجدارلا مامالاو ضايع ىضاقلام مم هعافءدصتل ايددرفأ
 قفتم عر زمال عر زىباك كل تنكةوخ 1ىف هلو نا« رئوي رع ونرما_مذعب و فوقومامضعب هجوأ نمىو رر نبا لضفلاوأ
 نعسنول نب ىسعان ار نب ىلع 2( ةمثمللا هله نماعوذرم هلك نوكءف اهرقافاوفرعو ةصقلا عمه نوك,ن أ ىذتعد كلذو هعفر ىلع

 ناذشلا هل جرخةرمأ نيندلو درخ آىلا قد ضافتدثدث ىدسالا ماوعل انس ( ريد نلانبذو رع نب هللا د. ه.خأ نعدو رعنب ماسه
 هو رعو هللا دعو ماشه ضد نع محضعي نيعدات هنالث هباو ره ةناهدانسا فداطل نم (هثثاعز عدو رعنع) هحام باوك اسذأ و

 ىزأا ةنالذلاقد- ىلع ساح مسن ىف( تسل>تلاق ) هتلاخ ن عهمبأ نعه_رخأ نعخالاىو ردقفض.د نعم_مضعبب راثالا هاو رو
 مك علال ا دانءالا ك-ذا هسعانجلاال عملا ىنءمهيفىعو رهناوأ«-:هالعنءهثينابر وهظب ىنغتسا بر علا ض.د نعهن ومسداكح

 ؛ ىينعءرناثلا جرحتو لهفلادارذاو اهذدح نسحالاو جقذتلا ىف لاق' هرخ آىفنوذا اب نسل > ملل هنأو رقو ىيةحلاريغت نول | ىلادانسالا

 ءاسن سلمت نولاوأ ةكم ىرقضءب نم (ةأرما ةرش ع ىدحا ) عما سال دب ة#عت فو تيغاربلا ىنواك أ ةغل



 هربغو سوماقل افاكرمةلا ل ظومثيدحو ليلا هلصأولبللا ثيدحت ملا تف مرمسلا رومي لسد لور مذا: أل /
 جراشز وو ركذاذك اليلارمسهتبتأورمقل اوروسلاهيت ؟الزاحلا ن نمولاق ثيحزاح كلذ ىلعهقالطانأ ىرمتكنلا مالك ةيسضق كل ١

 000 ةدره ودمر رمسيس مر عدلا رك ااا لروتسس ل ةزداحلا ما ملا ىتهعر د صم !1نيكست / ٠

 طساولاءار مىازب( را ربل حامصنب نسحلاان.اهنءىلاعتدتلا ضر ثئاع تيد ١

 نادانسالاف هثناع ن عدوورع نعماشه ن ءلدبهمأن ع ن رلاد.عهءاورباذهوهثئاعنع هور عن ءماشه َ

 لعأ كامتهتلاوثيدحلاةنوقتامدر ك ذ:دئافونالصتم

 مي رمسلا ف لسو هيلعدتنا ىلصهتلا لو سرمالاك ىف ءاحام بار وإ#

 هنقدثداحملا ىهودرماسلان هىلالاثتد-وهوةمدقلا ىفاذك هناكساو ميما م نيساا قف رملا |

 ناعالا نهنوبحرس مهتزكلاحميف نماعلاو نارشل) كذينو رهن ىأ«نو رج عار هأس# ىلا ار ْ

 5 ىعسرمملانولءوضرعتلا لصأو ردصملاةلعحو ملا توكسموضعيدأو رو يملا عني ءاورلا بانل !ىفوهن 1

 وبأانددح» ىازلاد دس هي رازبلا »8 :دحوملا ديد شتي * حادصنب ن سحلا| |. دح 9 هيفنوت دعلاوناكم 2 ا

 ا تاس اذلاو هلا ااعتفب «ققناؤ سكت يل دوزاةدح ]و ةمعأانوكسب (رشنل ٍ

 نعل نوكسفعتشب ”ي ىعشل انعول ممل مطلب ميجلاب «دلاعن ءليقءنبهللادمعنع# ف ةليمق ١
 ةمديق متاذهلك « ةليلتاذ 00 اهنعدهللا ىذرهشناع ن نعفقو رسم ١

 تاعاسفىأ ردةمفوصومةفصاهنالاة.نأ ف والاف ديك اتلاه-دو روظدالو حارشلاو هيك دمك ١ ا

 ضءبىأ ؟هءاسنإل اهرطاوتواهرتاهةبىأ هرودصلتاذب ملع نا« ىاعث هلوق ىف قة>اك ةلءل تاذ 9

 امالك «اثيدح# ءاسنلا نم هب راقأوأ هتانن ضع. نهنمنوك,ن ا نكعو نواكوأ تارهاطلا هاو زأو هئاسنأ
 ثيدحلا اذ هناكىأنونلادب دشن «ثدد ملاناكنهنمةأرماتااقذإل اب ا رغاثيدوأ امس ||
 برغماىفذ ةفاطالانمةءاغفو هنا بظلا باب نم مسمى أةم_هعلاءامختا ضد '” يي ةفارغثي حل 5

 عراب برعلاو_عزباكن لا هنوهت_سال_-رد- ةارح ىع ماهو هلم تاناكسل 5

 هلو ةف هأ نحن عبث دحام ىنءد ىح فارجو مل_بوويلعهتلا ىلص ىبذ :انعو هوذكفا ممىأراعريخأ ١

 ايت نارا ساد 2مل رم فال هكا وما علاق هلم ىف سد ب رعلامءزتاك 7

 ظفالا اذ_هنمداربامد رملادرتلر نبا لاق ب ذكح اءتسمُثب دحوهىأ ةفارخثّدحاولاةوهوهذاكف ىأر

 هناتدارأامغاو قملاالاهناسل ىلعىرال هنأ هتاسهنال حامتسم ب ذك هنايثيد لا كلذ نعةناكسلاو هو َ

 قهنهيبشتلا مصيق العسال اوبذكل |نيفصو ىلع لوشن ةفارحُ دحنالكلذو ريسغالحامتسم تر دح ا

 جلوس املك ىلعو ُتيداحالا نم هنونذكم ام لك ىلءقاطنةنا ارخثتدح نا لاة.نأر وظالالوقأ ا-هددا أ
 سوماقلا هل ةذام ىلعاماو لاكشاالف هيدح :عم نم ىلا لا ىنعملا لعنه لعتس او هب اهنلا فام ىلع هنمسختد و ا

 0 اذهل اقدم معلا غلام دق هناعمدب دشَتلا هن مع معي ودب رحتا | ىلعاهمااك لمحف :

 روك دا تاطخخ نويطاخ# نو ردن أ لاقذ » قلها موعدنع نظل هيش نية توملا ل زغلالاقاك ١
 نك روم «ىلاعت هلوقىف ققحاك نهناشل ١

 ناك هنا لمحوءاسلاة_عاج ب اطتة نب ردن مسنلا ضءبفامهدب رثدو * تيملا ل_هأ س َُس - راكع ١

 ءأهللاو با هلا لو زن ل.ةناكوأ باقنلاءار ونهنك-لونوعم بناحالا نموأ لاحرلا نم مرام ضب 0

 نولعتأ ىنءملاو نيضراهتىلانيحراشلا قحىف دعرلا نمةياغىف نيضراعتملانيينعملا نم لكدسءتوباوصااب ْ
 لاعفمهم او ل.قهناميىلاردابهمالك هيو ةفارخة ةيقحنو ردا ام مهن امولعملا نمناك الو «ةفارخامإل ا

 بحاصة ةثدجأ لاق مال ءالادحأ عاب ىدادغلا عىل

 قودصدماحونأ لاقوة نس
 تام هيج ةلال_حهل

 نيعبرأو دعست ةنسدادغس

 ىراضأ اهل جرخ نعتثام:
 3 اسنلاو ا وأو

 الانيةممع؟هلكرازملاو
 نبافلخو اذ ههنالث

 رع نبرك,وبأو ماشه
 بحاص ىبأ !اهنادمعنبا

 ) الل 1 )دنسملا
 نولامةمسعهفنوذب

 نب مئاهودوأ ةيمأ لأ

 يا ىميقلا مساقلا

 لرب هغمدادغب لد زن

 نب رشعو سة هذه تام

 ةتسسلا هل جا ةئامو
 ىفقثلا ليقع وأ انث)

 (ليقع نب هللادمع

 ليزت : ىنقثلا فوكلا
 نمقودص داد_هد

 06 رخة تماثل اةقيطلا

 قورسم نع ىعشلا نع

 هللا ضر ةشئاعنع
 تا صلات
 هيلع هللا ىلصةلبالوسر

 ةلءاىأ( ةلمل تاذ ملسوأأ| ا
 3 0 اظذلو

 كودو .(اثيدحمءاسن)

 تلاقف) لقس وك

 ثيدحلاناكنهنم أرما

 ضد ( هك ةقارح تثندح

 صداربامدرت لو ليللا تي دح نم ةعوضوملا تاثر هنادارب نأال اةفرعم هنالحاسصملا ف اك لأ هلة دئالو ةففخما ءارلاحتفوتمهل اش /

 بسحل حلمت دحمنا تدارأاماو ىلا الا هنأس 1 ىلع ىر ال هناي ةملاعا هال .مسم بزك هنابثندحلاك لذ نءإهنكسلاو هو ظفالا اذه

 الك نا لعامل اسو هه.اعشا قصتك ميلك قالاغ دس قديش" حالوسال اوبذكلا نيغصو ىلع لشن ةفارخ ثدي دح نال كل ذو 1

 باطخ نوطاخ هنكل هن ناك ةفارخام نس رديأ أب .ةلا(ةفارخامنو ردنأ لاقف) دارملا نيب تلاقامةأر 11كلت تلاقوم_هومام-ممم

 ديعب وهوحراشأ |لاقن هيلع مهملغف مراح لاحر سان نكوأ ديعبوهو ماصعل |لاق هتمحص ف ريش لقعلا كاكىف مهتازنمنهلالب زنتروكذلا



 يآ
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 ظ هلاقام لوالادب دو ها مال_سلاهءلعل ب ربح وهو سدةا|حو رب كلذ نمهس دقتو ىلاعت هللا ن مدسسأتلا

 هلوقتيام فال_:هل..سكللا كمان هلوسر وهللانععفانت ىذلا اذه كرعشن ا ئئعلانأ نمىشب روتلا
 ىلص هلاعدا1لءقو ها مهمااناط.ثلاءاقلا نم مطوقد دام نافداو لك ىفاوماهو ىوطااوعبتااذا ءأرعشلا
 ارخافرىأ ف رمذل اوءان ريك او ةمظ ءلاءاعدارغفلا ئ:لالاقدقو اذهاتن نيعيس لب رعح هناعا ل سو همءاعهللا

 | فرثلاوءان ربك اوةمظعلارهظداناسحن ا ءانعم نمردا.2| هرهاظو ها هّتهحو لسو هيلعهللا لص لحال
 | ىلصدرعاش هنا لجالن اد> ىلا ةمظعا او ريكسلا بسنو ةرضقل هذه سكءاحر اش ن' اكو لبو هماغ هللا ىلى هل
 ظ ىقعوبتملاناك ع وم: ملا ل>الاهظعمعساتلاناك اذا هناف اغيامتو هغالب علبأ هنافهيفر و ذنالو سو هةلع هللا

 | بحاصءهيلاراشأ اكو ةمأري_ متنك «ىلاعت هلوقف ىةحاك ىلعلا نادل اوىلحلا ناهريلأب ةمظعل | نم ةباع
 هلوقب ليلعتل اةقيقحىلاءاعا ليا دلا ف سكءلا قد رط ىلع ةدربلا

 ممالامرك | لسرلا ركاب « هتعاطل انيعادهتلااعدال
 . انو ىنعجفانبامناسح ىلعاماو ةسلدمل !لييسيلعاماهسسرعاا مولعلاف فورملا بوانتررقتدقو نم ىنهع نعزوك-:ناهتياعو

 | ىلعريك-:لاناف اهقال_طا ىلعتسس ملا ةموم ذمريكسا ادم: نأ نم م_هوتبامام أود_نعضمل | ىلاءملاد_صق لسو هيلعهثلا ىلص هلاعد
 نير فاكلا ىلعةزعأ نينه | ىلعةلذأ «ىلاهت هلوقهلاريشد اك ةقدصنب ريك_ملارثاس ىلعو ب رقنب رفاكللا || ارد نيعس لربح هناعأ
 هللاكوسر رخا ةمرك ذي هنا ط-قوذهلنمدنعةرامعلاهذ_هنمرهاظلانا نمرح سأهلاقامأ دهب ةدناف ل انث)

 ًاريكلاوفرشلا ىلاهسفنبسني هناءانعم ليقاماماو هقحىمطو ةمدر وهئادعأ بلاثمو سو هيلعهتلا ىلص
 | فلكت مدس ووفه-و لكنم قئالخنا ىلع لضفلاب زاتملا مسوهيلعدتلا ىلصدتلا لوسرةمأ نم هنوكم مظعلاو
 هيفانبالو هيفاون هد و ىلع همقام ىل عم الكس امدقتو هدأ هيفامهمفماقملا اذه ورك ذنافريكل ارك دي هتبلو
 دقوملسوهيلعهتلا ىلصهرمأ ٍيذغتوهردق يظعتو هرنراهطا هيلعبلاغلا عن نيترخافملا نيب هعج نيب فانتالم
 وأ لرخافنانيلا جرخا دايو دانف سراحنب عرقالا مهرعا.و يوني ل_سو هيلعدتلا ىلصدءاحا ل هنا درو
 ىناناثمذاذاو ناز حدماذاهتلا كلذ لاق نأ ىلع ل دو هيل عتلا ىلص دزب لف نيش انمذونيزان-دمناف كر ءاشن
 مهياغف بطخت مهيطد بح نا سدق نءتسءاث سو هيل عدتلا ىلكماف اوناه ن كلور غملابالو رعشلابثعب مل
 |  مراكملاركذدنعانوفلاءاذا « انلضتسانلافرعاعك كانتأ كلاقتذسءاحنبعرفالاماقف

 مرادكز للا ض رأى سل ناو « رشعم لك نمسانلاس و راناو
 لاةذماتذ مههيحاناسح ملسوهيلعهشلاىصدهتلا لودر ساق

 رح نب ىلعو ىرازغلا
 ىلأ نبا انا الاق

 د_عمسف (دانزلا
 دانرلا لأن نجرلا
 نعةورعنعهسأ نع)

 ىلص ىنلا نع هشئاع

 (هلئم لسوهيلعمتلا
 تناث نب اوه ناسحو
 ورع نب رد ملا نبا

 - نب رشعو هئام شاع

 مداخو نةنعس ام لوخانل * متنأوذو رعت اةيلع ملمه مال الاف اه ع 2 ع 2 1 ةلها1 ا ىفاهةصتدئس ؛ مراكملارك ذدنعالابودوءد * مرفننا او رغفتال رادو
 ده ررحوهو راصنالا ببطخو سو هيلعهللاىلص هر يطخ روكذملاتباثو مهرعاش لسأ نمكوأ ناك: 1 توضأ

 | لوسر تعمءةدب رب نعدو ادرنأ ىو ردقواذه ةرمشع ىتنثاهنسةماعأايدهمشةساو هناي ]سوهياعهللاىلصدل || © ١ ٠
 الابعلوقلا نمناو كحرمشلا نهناوالهج لءاا نمناوارع#نابملا ن منا لود لو هماعمتلا ىلصعتللا هنأدحو

 مسوهيلعهتلا ل_صدتلالوسر قدص فلسلا ض»:لاقالاب ووالمق:ىأ نيعلاستفب العدو ادى أريغل ةارر فو
 هناسموقل ارصسف ىلا ب حاصنمةخلا نمل وهو حلا هيلعنوكت ل_>رلافارعمنايبلا نمناهلوقاما
 || ك-رعشلا ن هناوهلوقاماو هلو لع ملام هلعىلاملاعلافاكتذالوجملعل نم ناو هلوقامأو قدملاببه ديف
 ةيسضيعست ن هذاك ذك س ءارءشل| ضع.نأ هموه_فمو سانلا اهم ظعتن ىجل | لاثمالاو ظعاوملاهل_هوهفأأ
 || اًقلطمرعشااهركنم ىلع درب هب وىرمطلا لاق قعللاةباطماقذاصالوقىأ همكحر عشا !نمناىراخأ|ىورو |

 .هنمراثك الاو هيف طارفالا ىلع لو هنومثرب دقت ىلع هنال ناط شل اريمأزم رعشل ادوءسم نب لوقىف هل ةحالو
 || رعشل اكن آرقلاقان آرقحل لعحا بر لات ضرالا ىلا طرهأ |: سالب انا نمدرو اما ذكو مومذلارعشلا ىلعوأ
 ىبأ نباانثدحالاة ظد_>او ى_ءملاو ىنسد « رح ن ىلعو# ىرازفلا ىأ# ىمومنب ليعمس | انثددح#

 || هيلع هللا ل_كىبنلانعةشئاع نعةورعنع هنأ ن ع دانّرلا أ نب نرلا دبع حت هس ىنو جي دانزلا
 || نعنجرلادبعةباوربلوالاف دانسالا بسحةرباغملااغاو ىتعمواظفل قياسلا ثيدحلا لثم ىأ# هلم لسو |



 . : ب ضف حتفب ا( ةره#
 د_كثتينااضع مهضعب باطد ىأ «ر.ثاانود شانتي 9 اه_ضعب قوأ ساالا عيج ف ىأ# هباعتأ 9

 «نورك اذتيو» ةلعافملا باب نمنودشانب مسلا ضء فو ريغلارعش أرة:ناودداشنالاو دوار عشلا

 نموهنلا ضء» فو «ةءلهاارمأ نما هر وثنموأةموظنم ىأ «ءاشأ هانامحا اوأاادممسلا < ىف ىأ
 وأهنلافريخلان مهيلعبلغاملالاقىأ «تكاسوه و8 م-متيلداحرمأ نماهضعب فوةييلهاملارومأ
 هقلخ نس ةيلهامحلارمأرك ذور.شا اداشنا نم مهعنعملهنان مههعتك اسىنءملاوأهامةءوهامندرمأ قركفتلا

 عقتام هناد>أ هل ج نمراص نمم هءاتأ نمدحاو لاق هنا احم < الاقم نيسحنو م مالاحنايب ومهتاناو ر ىلع

 ناكنمو طعقلا ن مز ىف نفاق سيكللا نمل ناك امل سحلان م هتلعد ىلاف ىف ىن ءفئام لئمادحأ 0

 ادهمالسالاه.د رشف تاخدو ةيلهاجلاةةقيرط تكرتد «هسأربناملعثلا لو. برا« تقف ىع ى>هيذيعو

 مانأ نمْئشرك دىلءالوتمناكناو بفءانخالو شحلالاههداشناو رعشاا عاجتا ل هيفرحح نسال اقو

 ةعاطلا ىلع ثلا اهيفاهتود_ءانتياوناكىاامهراعشأ نا لهي و مههراكمو مهب ورح ف موعثاتوو هيلهاملا

 نأ هدعاف نكمل طةذحا.هالةنسوه ىذلالوالا مسقلا نمنوكرف اهاعفىلعمدخالة يلها ار ومأم_هرك ذو
 باوصلات لق حراشا امال هبررقاك ةنسلا هّثوة-ادالااهيدارملانادب مت ديك أملا نمره_دسدسأتلا
 عراشلادارم ىلع ملسو هيلعدتلا ىلص هتوكسرر قو هبات لءفر رحت ي> حراشل !كلذ رد صل هللا جرمشام

 نيذلاو« ىلا هتلاقدقوهبو رخأةدئاعوهب وت دود _هتيدةدئافالب اوغا ىعمد ىذلادرحا حاملا ىلعال حتئافلا
 هكرت ءرملامالسا نحن منا مو هيلع هلا ىل_دلاقوهنعاوض هرعاوعغالا اوعععاذاو نوضرءموغالا نعمه

 دعب م_معهللا ىذر ماركا هءاحتاب نظل |نس>- ىضتقرام فال ىلءرك ذام ل ب>وملاامو هينءنالام

 هدعاقلا نمو هرك ذامامأ أر مانالا ىف يضل اه ذه ل*مددعت عم مانالا درست ىف مهو اهيسال مالسالابمهفرشت

 نمهدع.أ اذان وارواناكهوانامز نيفاتخلا نينر دا ىفةءقاولاةمْضَملاامأو هدحاولاهيسْضقل اى هريتعم ىس وف

 ههحنم هيقدحول سدفنلا ساسالا ىلءازءزداذا س.سأتلا نا ىلع اوم سا سس همالكلا لءح واهبءانتعالا
 نمو هم معأ ىناثلاو مظنلاب صت#لوالا ناو ريغلارعشداشنا ف ىفاثلاو رعاشلل عش ف لوالاثيدحلانا

 قاك ةنسلا عاونأ نم ةدمل ام ضتقم نوك, ةموادملاوةسظاوملاه-فتلصحوددعتاذا لعفلانأ عمرتنلا
 اذهب و لوالا ثي دحلا فكة حابالا قالطاب ى-أو هذاردانوأ ةرم لمعلا عوقو نءوا دعامامأو ىلاث | ثيدحلا

 كلملادمع نعش رش ار رد هس ىو «يانربخأرح نيىلءانث دح# لمأةفهي.ضقلا ساكءناكل نيمتد

 اهنسحأ ىأ «ةلكرعشأ لاقهنأ لسوهيلعهتلا لص ىبنلا نعةرب رهىبأ نعمل” ىبأ نعول ارغصم# ريم نبا
 مهاغلب وم_هوارعش ىأ «برعاااهبتماكتل ةلجوأ ةديصق ل_طذأ ىندملاوا وقح أو اهدوحأو اهثدأو
 لاك ىف هناىلا اري_ثمنآرقلا ىنيفك,لاقوارعش ل_ةيّل لسأ امل هناو هرك ذرمدقو# ديس هلك ل مهؤاوصفو
 «لئازةلا ال يعن لكو « هلوق نه دعبام نامع عمسأ ليق#ل طاب هللاالخامْئُد لك الأ 2 نا ةتالاونافرعلا

 ادب داما تكس عطفا هل اةكفط ن0 ب113 تالف ا طاطا 1207 1 كلل,

 ١ اوبسيفمتلانودن ءنوعدي نيالااو.ستالو «ىلاعت هلوتلءادتبازوخالو نيل ماج مب ىهنمداصتتالاو أ |
 نب رباح ع برحنء 9 فقط ارؤبلابا لامع نعل رشانثدح رمح نب ىلع ذة د> #9 عربعب اودعهللأ |

 ناكف هس ىو واولاب « تاكو ةرمةئام نمرثك أ مو هيلع هللا لص ىنذل اتءىلاحلاق |

 ْ نم ك1 اودئاوفلا دخأو مهت امن نسح ىلةءاذب مهتاحا م نع جرا عف دب مرتو مهتفااةداد ذو مهترشعف

 /« مستاع رو« دحاو هنا ىلع ليل د«دهاش هلْئث لكى نذ« مهتادهاشم ىف نيفراعلا نأ ث وه كم هتاباكح

 هءاحمسأناكوةزمةثام نمرثك ألو «لعشاىلةىبنلات احلا: درر هش نم رباح ن عب رحب لاف نع رش انثرحن ىلع انث) '
 ( رمأن مءاش نورك ااذتب و)ارعش ضءىلع ضء.ل!:ّدارمة دشانماودشانتل اودزئاملاراعشالااضعب مهضءبدارب ىأ ( رعشلانو دشانتن
 وهومالكلان ع كاسمالاتوكسلاو عم مهعنعال( تك اسوهو) مالسالا ىل نام ىهو ,متياهاح ضن ىف( ةيلداجلا) ر ومأ نمد ىف

 قكتلا كرت صتخم ووسع 85 2 . - . - .٠
 اعرو) هباعةردقا عم

 ىذا اهغيسب (مست
 با ىو
 اهقباوس وهو عراضملا

 مستلاو(موعم) بسنأ
 مس تر صريخي لمخلا
 ىلاانعربراشأو هل رعد

 هيقواردانناككلذنا

 وعدل اداتناا بخل

 ىذلا رعثلا عاماو

 ءافخالو هيف سحال

 رك ذىلع لءثا ناو

 مهعثاووةيلهاملا مانأ

 مهمراكمو مومو رحف
 نالوحي و كلذوذو

 هيلقاملارومأ مدرك د
 مكيجلا هحو ىلع

 هدانعودو فاتلاو

 رهظأ ل ب تكساذلف
 هد داشع «شاشلا

 راعشألاو لمعا اذه
 تناك اهودشانت ىلا

 ىنهف فراسعمو سَ
 هركذاض:أ :دانع
 لطعفو ماسلا
 هدعاةنابحراشلا

 نسم ىلوأ:دافالا نا
 دارملان ادب مَن ةداعالا
 هلق اهفوةحايالاانه
 عباسلاثيدحلاهةئسلا

 انثزةرب ره ىلأٌث دح

 لرش انثرح نب ىلع
 ريعنب كلاادمع نع

 نم غل, أو هناهتدأواهن_ىحأواهدودأ ىأ (برعلا اهب ت ماك: هلكر عشأ لاق هنا .وهملع هللا لص ىو |نعدرب رهىلأ نعةللس لأن ع

 بذك لاق هنعهتلا ىضر نوءظم نب ناععك]ل ذعمءااو« لئازةلا مال يعن لكو(«لطار هتلاالخامْئش لك الأ «دسمل هلك ) رعاشر عش مطوق

 هوةصوادطو تيرم !برءلاوقدصلاةتءلا# رس>و رو رغامندلا فكععنه ءاذدعب هلوق ىلءفقواسأت لو زب ال ةنملا يعتانل

 دالوأ مهو مصفرب_غناكناو برع! فبسنلاتءاث ب رعلجرومهقلا فالخ مدو ءاب رءلابرءلاوةنراعلابرعلا اولاققُتنوملاب



 دولا

 ١ تراونىت-د_-ىلءهم_هغبامرك ذهلمد قتيل ناو نآرقلال» 0 هيذد كب هلا ماع اتعب راك ع رئالو ةكمىف ىنلال. زن

 فاكم دعب ءامعلا نم لزائلارمالاكو وفمكحيلا هلهتلالاسرا ىأ ىنلاوأ حراشلا كوقو هن هيزاعالا مد_عىلعىأ بامكاب
 1 ابو ةلئاقلعضوم ن مرا تسمرالا فس لشد (ينمع ء)س أرلا ىهو ف يةدعلاب ةماه عج (ماغا لب زبابرض)

 (هليلخن سالم و)قنعلانعسأرلا ليزي ىأةارتسالا ل < هناعماح ىتنعلاهبهشوأ © ة-ارمافعأ مونااذاةحارلا
 ديك
 كلاغاسه ذي نايلدلا
 نس-ع ىملاو ىملا نع

 ىددصلا ل يلذتاو كلاطا
 همام مضل اب ةلكناو

 ةل_ادملاىهوةالاحلا
 لماتارش اهف

 دحاو لكن وك. ىج -_-

 رحآلا لال اهدي
 هقفاوملااهانعم عقومو

 اضرلا ف صوف همءالماو
 لالكتاو بضغااو

 هليل خاضر نمهاضر نم
 لاقذ )هلامذ نمهلاعقو

 باط اب (رسعدأ
 نب ةسحاو رباب )
 ىل_دكهلنالوسر ىدب

 ماهفتسا( (ملس .و هيلعهللا

 قو ةزم_فلا فوز

 فو) اهتايثاب ةياور
 (رعشلال وقت هللا مرح

 اره لوعب حضن
 نانمافوخ كيدلاقو

 بضغ لر<دق كالذ

 لاَدَعل |مههليف ءادعالا

 ليدل
 (يلدو يلعمشا ىمال]
 ارامجتاور معا ةيلسآ
 نمو ه_ىدع هللازأب

 نان عام 0

 ,|| هستعل_خلةحا 3
 هذس لال ىأ ) رمعات

 ىذلا هلي نيو
 - 000-0 ىنهلذ)م اظنلاداشنان 2

 - نوعبانو رقبتأم- لا خالدا نود ب تلا نمنود اكن يلا امساك( لحلا ضن ل ه) هب

 ” ثحلاومالسالاحدم هيفىذلار هشلا عام اودا ثنا ب دي لد زاو دهم فودمك اتللءادتبالا مال, هلم اردصو مهمولقىف بعز |ءاقلاودهنلا

 رباح تدح سداسل |ثيدحلا« هودعب ةالا. ملا مدعو ىلاعتو هناك س هنن سفنل اعد ا«موءاقالا قدص ىلع

 ةياكنغلدأو الوصو

 تراوو4 < ةهدؤقي 2 ذهنالرت ذهلمدةتء[ناوذآر ةلا كا اعجار ريهلا لع ثم 2 ردح نبادعبأو ىتءمو

 ىأ#ماخلا» ىزاكد دانشالاو رضلاىأ ل 00 اهظعايررضىأ ةلطم لوعفم باب رمض إل باجل

 1 عابر أذ !|لهأءاسؤو رورافكسلا سو ردار اداء[ ىلا ىهوةماهم درفمن افعل اممسأرلا س 5

 لد ةملاثا هدعضؤلو كم فعلا ه.دشتلاو أدب رغلا هدب راقت 0 م

 تارشا ل «# عما ىذ اهل 35-5 1!قلطم هدب رأودرةحارت_هالا عطومو هوةلولعلا ناكم

 هناتلعام مونلا ن عذب اك ل 3 هلأ نءسأرلا ل زب ىنءملاريصر نب ريدقت || نيه ىلعو هنانقيو سأرلا

 || هظ>المىلءهيساقبامهدشا هيدحارتسالاو مونلا نءسأرلاعنءىأ عون ل! ىفةدوحو «ىهوةحارتسالا لم

 ىلاءتلاقاكن مالا لاك دنءالاد- - ورمل هناف سأرلا ن ءموذل ادراطدأب لاق دنا اكق مالكم ان هباةعول

 لوألا: انجل دبا هنكانيمحولا ءاضدأ فازرلاد- ءازهىو رو رح نبالاق# هزم ةذمأ ساعتلا ك.ثغذا»

 كلر ود :ىلع مك اان م + هلل روس لتقل ارم تاه« قءدازو#هلد 1 فرد ا هود

 نموئم ىف براب» ىف“ ازعل ء>ولوالاز عبأدتباهنك/ف :سااظفلد قبيملاو ىفاريطلا جرخأو ه هل. زنت ىلع
 ْ هيام لوألو_هذرتخس قو( لحد رق ندلاتياردأ اذه لعق نبدا

 ' «يهلءلخن عل. .اخنا 9 لشد ودع ناب ريضو ىتعملاو# ت تءوضر أا عة عضرم لك له ذت اهتورث مو« ىلاعت هلوقل

 لدا سفن لك أت مون همام ةلاموم ه سفن باهذوه4_سفن تاون ىهخااكناثمحن 0

 هتمدا صو هسأوهمأو كل .خأنع هب ةهدتأش ذمون يرعا لكلو اهسناعجهيناك نعلأست: :واه قد ن

 ١ لوسرمادقأ ىأ ماهفتسالارب دقت اوهلع تلا ىلصهنلأ لوسر ىدب نيب ة.- اورنباانر ةلاراتتطللاو
 ىلعر ىلا هتههلاك قرعثأا !امذدقو أ يار عسل و ةتهنلا مرح ىو لي هللا

 ' وهيلع هللا ىلص هللا لو سرناسل

 هقال-طاىل ءرعشاا مذ س ءاهناقورعش عمك رمى أ هه نعل خلود ءلع هللا ىل_ص ىننلالاقفالاضرأ
 ا جماد صمقو نس> هذ ةسح ملاك آرب اسم ار م لع بعفوك ر عاب

 اذااهسال علب ريثأتهلمالكدلافالاو لم_لاولهلان نمبحام كرتو درمتلا دارا ىلع ه«ذ قلطناءاو
 تاسالاىلا عا رىهوادبك اتءادتباالماللا# ىسولذ ل [صفلاءام طخوءاغلم !اهَقد رطل ءاموظن:متاك
 ودو ا ه«مراشعاب رعشاا ىلا عحار لق ءقو ارعش وعدا علوا دللاةديسهةلاكلاوأ اماكن وأ

 نمىأ # لبذلا ضن نم# مهتادب 5 مم لق ف عقتأو ل عأىأ «مهقعرسأ ا هريثأ افىأ ةديصقلا

 : ل.نلاريثأت مهيفرتأ مهءامش نإ ىعملاوةبارس , نع أو اذوفن عرسأ هنوك-ارمت ءاوعاملا تل نمراقتس سر

 رعش ل .ةاكهشهفاشملا عءامسال م لع ىوقأوهلد دمهم هناكنلا ف ىرلا مام ماقو

 ' ناسالاحرحام ماتلنالو * مائتلااهن :انسلا|تاحارح

 | هب رعلاماهسا | ىهلئلاو تايملا نمةباعفاةلطمتسسلان اك ناسألا تاكم ماكل |لدقولو ملاك !ىأ

 .: فام اناكمأ عما دمفذ 3ع رشاوارنثأت 1 ا او رلا لعل دشل راهم ال ءاواواففل نما فد اوال
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 روصتمن قدا نث) | تحسس سس سس سس م

 انأ قاز رلا دعانث || ةلغملابحاصيلاانمهتناىتح مهقوسنانلمخ ةاثسلحانلاوفقرملنيلسملاىأم_هانيقلا فرافكلا نمكأ ||
 نأ نايلس نب رفمح || هوح ولا تهاشانل اولا قف ناس>هوح ولا ض لاح رهدعان [ةلتف ملسو هءلع هللا ىلصةللالوسروهاذاف ءاضسلا |

 نأ سنأ نع تءاث اهوخرأرج مئاعني_م-مونةكياللااه”ناك ىطايمدلاةري_سفوانفاك أ اومكرو انمزهنانلاقاومسرا |

 هيلعدتلا ىلص ىلا ال.ةةلتق نم لاقو هنعمهاهنف هبرذلا ىلا هرفاو ضفاف هيلعر دق نم لة, نا ٍل_سو «رلعدتلا ىلصرعأو مهفاك أني
 ةرعىةكم ل خد و نعنزاوهبول_ةاىلاءت هك اسما ىف ناكو الحر نب ريش ءموملا ندي ططوب أب لتساو هماس هلف ةنبب هيلع هل

 ةضقلادارأ (ءاضقلا ||| ىلصهتلالوسرز ازعالماسااحاوفأ هللا ني دىف سانلا لوخد ىلع ةهالعلومحملا متفل ادع, مالسالا فلوخدلا
 ةحلاصلاوةاضاقملا ىنسإإ | عمم زهلاةرارمالوأ اوقيذاواولثماهلءةاوقلب ل ىلا يوظعلاةكوشلا هل هر وتدهن ةرمصتلدب لهو مسوهيلعملا |

 نال ىرشلا ءاضقلاال مل_بوهيلع هللا ىلدهننأ لو سر عضاوت هيه ىل ههرحال وهداب لخدي لو ستفلابتءفر سو رعضاوتتل مهترثك )

 اوال ىتلامترع || نودهلو يوه .ضيدرصنل كوتملا هناودتلاد_:ءنعوه اغا رصنل أن اةلق نم موبلابلغن نا لاق نل نيتبأو :
 موملعو هلوسر ىلع هتنمكسلزنأ نايمتلااهرم> موب ول ةترسكن |اف أش مهنعنئتملاهناب مهتسعأ ىتلامهترثك ||

 مهمزأب لهن دحلاب هلم 3
 الأس 7 اكاه ءاضق هوحو وه.لع هللا ىل_ك ه.مرباضتأ اًمصتخاو رديفواندالاهعمدكئالملا لئاقتملو اهو ربملادو:-لزنأو
 ىفاشلاد_:ءرصحملا || كامتلاة اك ني+.لاةلقونيدلارمأ لوأ ف تناك نوال ةيضقاانالا ءمصيصخت لءاوءامصملاءنيكرشألا
 حتفب (ه->اورنباو) مهزازعاو مهترثكدعب رمالارخ 1 ىفةيناثلهصقا اودءآلا «ضرالا ىف نوفعض:#هليلق متأذا اورك ذاو*
 ةلمهملاو واولاو ءارلا ىسهتن اةودءلا بلطي ل_سو هييلعهللا ىل_صرمأ ملاح لك ىفبرلا ةنواعم نع ىنغتسال دع ناىلاةراشالل

 نمل _:ةوةعب رأ نيلسملا نمدوشتساو ساطوأ ىلا او رف م_منمموقو هل خو مضي وفئاطل | ىلا مهضمد
 ىفو «انأس | قازرلادبعانةدحروصنمنب قس انثد_ » نيءملاو ققوملاهللاو نيعيسن مرثك [نيكرشملا
 ةرعفةكم ل_تدل_وهيلعهتلاىل_صىبتلانا سنأ نءتناثانثدح نايلسنب رفمجالانربخأ خس
 ه2 ناكءاوس ءاضقل هلع بع رصحملان ان مانام عهلاقامل حب مصوهوة سس دحلا ةرعءاضقىأ يءاضقلا

 نيعم تقو اهل سدا هنال ءاش تقو ىأ ىف اهاضقريغال ةرمء همارحا ناكن مد :رم»د مازحا ناكوأ الفدوأ اضرف
 اند_:ءعوطتلا فك هع رالادنعءاضقلاه هزلي اتهلحو ضرفل اي فرضا اذاهنأا:.هدمد ماتو

 هللاد_.عدمساو امن

 جرزخللا ىراشنالا

 ىأ (هيدب نيب ىشني)
 همامأر عشلا مظن ثدحم

 اثني ئذلا أشنلاق»
 ةاعنأو 0 ثيحشيالا ق هنراقملاو هماتلاةمسانملا نم اه تدب ال جحا ىلع ةرمعل اًدلْممسايقالا ليل داذا نك, ل ناف عفن باين ةزيمهلاب || ندع عود فك همي : يلع

 ١ وتعلو هسادعلا مزايا لغ.لاناوهف هرغلا نا نممهضعب م_هوئامامأو امفاك ناكل «هللةرمسعل او جملا اوءأو« ىلاعتلاق

 اولخلوقم 5206 ؛لفن ىف عرش نو هدعاقلا كلت نم مط ىنْتَد ءاةرمعلاو سلا نأن عوف د3 مهعايتأو ةيعفاشلادنع عورشلاب

 فذحم (رافكلا ىب : 1 نملاعالارئاسا: هنو «هللةرمعلاو جملا اوعأو* ىل 5 اوةرهاظااعاجا امهماَّاه.اعسحف ةرعوأ
 ىنانىأءاد_دلا فرح نابي دلارمأ فة بع الما خقعمو « ملاعأ اول-ط.تالو«لاعت هلو موعةلالدعماموماع موصل او هالصأأ
 ) هلدسنع) رافكرا || ءاضاقملاىأ همضقلا انهءاضغلايدارا ارح نبأ لاقو ارحل_هواهاطبب ماها عقب ماسك رنيم هدادعىف عرشت
 هللا ىلعاوتيثاىأ اندنعرصحملا نأشرد اك اهواضقمهمزاب له دحلا,اهمماولل < ىتاا مه :رعنال ىعرشل اءاضقلا الكا صملاو
 هكلس قب رطنع || /_بيهيلعمتاىل_صىنلاءارعش دحأوهودحاو رنبانالاحلا وىأ#* + _-اورنباو# ى<الامهيفو ها
 لعَم ملسوءيلع هللا ىلص قعاومودكأ اول لوةي ةحاو رنباىأ# وهوال ل وه.لعدتلا ىل_صومادقىأ # هيدي نيب شعل

 ةكمنم نفح وخ دالوأاب ىأءادنلا فرح ف ذه ه«يرافكلا ىنن# لبوه .اعهتلا ىلص ىذا ةكماوكر ب ذئمون م-منالةياضأا

 لابجلا سئرفلا ذئموب || فوت دقعلا لوصالارئاسو ل صال لصالا ام ىلعءاحلا ةرسكعابشاب < هليبسن عال هلوسر وهتلابةرفكلا
 (موملا) ةكم هلاولخو || موقالانيدلا نم هلددسفاول_تداو مرته عرملا لوخد ىف هلد ءاوك ربأ ىتءملاو ءاضا توك عستلا ضعب |||

 (ميرضن) نآلاىنم || هدد رضالءامل انوكس ( مي رضن#ة سب دملاة يضق ىدَتَمَع كل عةيبلغلا امل ىذلا تقولا اذهىأ # مويلال
 سنلو ءاملاث وكس الوسر لسو<لعهتلا ىلص هنوكىعءانب ىأ ل زغت ىلء مزم .اصنو دهع ضقنرب دقت ىلع : رضن ىف

 5 وعول لك ىلءوهللامرح لود ىف هل نامالاو دهعل اءاطعاو ابا لب زثت ىلع ءانس وأهللاد_:عن مولا < راعالزم

 هعضوةمظنلاةرورضل ىكارد_ىماةفاضا نم هناهإ .داحو رهاءلاوهو لو هيل ءهتلا صدا لو سرا نيعارصملاااك ىريمضلاو

 عاقب نر اوعفرلا مهيأ |لّزغتلاانفضافزاسحما|ذيعار وأ هةرقدللاب كوأو هو ىلاعت هللاوه هناردقملا لعافل اانظ ال ءاو هلو ءفم

 جاعزاب م ىل_ع'وش || ظفل للا اذ_هروهطفُكشالو هلوصح ضرغو هلوصودصقى هلاو زوج ث ي>هأو زنفبيسلامهنوكلا
 ىلعىأ (هليزتتىلع) ( ىف ليام - 9
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 | مهدنعر مشافاضيأو بلطلا دبع نباب سو هيلعدتلا ىلص ىبنلانرعدن سانلا ناكو ةكملهأ سئرو شب رق
 | نزي ىذنب فيس ه.هريخأ ا مظعن أش هلنوكمو رهظرس موهيلعهتلا ىلض ىنلا ناب رمثب بلطملا ددعنا
 1 نا .و هيلع هللا ىلص ىبنلاداراف ل_سوهيلعهتلا لصهرون ل جلاكوهروهظ ىلع لدن ار ىأر هنالل قو

 مهو فود ةلوملا سون ىوقتلءادعألا ىلع هروهظ نمديال هنا و كلذ عمك مدرك ذب
 أ[هيفو ءالعالاءاحر ىلع

 ًاادسأىأ» ةرديح ىثأ ىنتعم ىذللاان أ« هنعهتلا ىضر ىلع لرق نمو نالف نب نالذانأ نا الا لوقزاوملءلد
 م 1 ةتتناك اكرادهفالاه--و ىل كلذ لوقد_:عىسمناوئ عضرلا مون موءلاو عوك الا نباانأ ةلسلوقو

 1 !اوالاءامل |جمتذ نم ليقام شو نيعارصملا ىفءاملانوكستمل | ةصدتلااةباو رلا حرافكلا نهةيلهالا

 [ةبعوءاملا مفي بذك ال ىلا انأه باو رلا لاةفسانلا ضعب ل_ةغدقو ضايع ىضاقلا لاق بناثل ارسكو
 ةءاورلااتاوراذتعالا نعىنءتسل ةباو رلاربغي نا ىنءاصرح د مريغنمتيمدهلوقا كو ضفخلابسلطملا
 ثالث ةكمنيبوهنب ل_قفئاطاانودةفرعءاروداو وهونينحةصقل#نا ءاو ها داةاوءاماان اكساب

 [ةماع ملسأ راهدمه وةك جتفنمغ ا لس وه.اعهتلا لد ةنارابخالارا.-أوراثآلا ل هأهرك ذامىلعلامأ

 الفل ارش ىتتاف مهلا ل_سوديل هللا لدراسة نيم هأ]| برحاود هو ى.ةثو نزارد فارشأ تءةجااهلهأ
 مهنماكرشمنوناسك هعم جر رخو قاقرتءالا نعىأءاةلطلا مد وتغااهطسم ن اغا أوهنيداا ل هأ نهةريشع

 نعنزاوهناب لو دهملعهتلا ىلدىبنلاربخاف ليح ىلءعلطالجرناند-دنسدروو ةءمأنبناوفص
 000 اكو ملسو هيل هللا ىلصهللا لوسر مسّتق نيز-ىلا اوعهجامهمنغو مهتعظب مسأو رك

 م اضدأ م يب أةركد ناكى>ةغلاملا قبر طن مهعيج ةدازاو مهت رثكن عدي مم ةركن ءهلوقو هللاءاشنا

 ال رو أ موضء.لاق نيإسملا ةرثك ل ال خذ يعظ هتدحاوءانل | نعظل ادار اوءاسأ | يلع ىتةسدام ىهو
 0 قل -ةزةعصرب دق: ىلع تاق هللا م لاك ىيدسفلا هنامعر ورحب !لاقىراصنالا نم

 ظ ناىلا د راشالا ءيفذاةلقنمافا أ ريثع انئابلغب نا هنا اعوفرم ىو راسل ةلقنمعويل !بلغننل هلوقفر وذحت
 | لَو ن مالوهرثكن مال هللا دنع نم ىسهفت ءلغل اه -ةيقدامأو هريثك افولأ مواق,تأر دقي ركسعلا نمردتلا ادد

 ًأريخأ لاءتماكللاىلا لاتبالاو ع رضتلا مدعىلا ىف دقامرو رغمدؤتو بحت عونهءفناك ام نكءاوأ
 ' ةليبكحرن ملسو هيلع هللا ىلهىبنل ا ىلع كلذ ىثوذبآلا# ت رثك كتمت أ ذا نيدح مول و#«هناعسدللا ||
 | ةكلذو هرثكاودا 0 انهم طق هلثماو رب لامن زاوه نم مهل ءةّتساف ةهضينأ اورةغااونيعرد سلوءاضمنلا ||

 ةيلوم ماس ب ل مخ تفشكناق هدداوةل_ح اول هذ ىداولا هضم نمبئاةكلا تجرحو عدلا شغأ
 قيدصااركب وبأو ثرحلاهعنبنايةسوبأ رسابعلاهعالاذشموبهعم تيئيفو لبق سانناو ةكم لأ مهعبتو
 ا |لسصتناهفاخم اهفك أ هتاغي ماحب ذخآ انأو سامعلا لاق هناستأو هّتدس لهأ نم سأن اوىلداءلاةماما»أو |

 ًٌ [سنالاةاداذع سامءلارمأب مل_سو هيل عمتلا ىل هلء+و هباكرب دخ[ نايغ وأو مهر 2 ق مدقت, ناكهنالودعا |١

 ١ ,ةأهرععس الفلا .مأ هيناعوح نم هنوص مما ىصناكو مدادانفذاوضرلاة عرش ىأ ةرصذأ|بادكأو ٍْ

 رو «نعلزنهريعب هعراطب ل نمن ا ىتاوعجارتف ىلا كيما انتولوتب اهدالوأ ىلعت تح لبالا مهماك
 | مهاتق ىلا مو هيلعهتللا لصرظنالو رافكلا عماولتتقاق هللا اوقدصت نا سو هيلع هلل | ىلصمهرعاف شام
 | لوانتو هل.ةدحأ نم عمس لوهرحادرحهمشد ىتا ابرد ةدشأ الث مهن رمضزمةنارونت ىأ سطولا ىجنآلالاق
 | نملك اذيعت التماف رمح تحنىأهوجولا تهاشلاق مم ضرالانمتاي_دح م_سوءهيلعللا ىل_ص
 |قرام مح رذامهطاخوأ اممم لكى ر و ازاحم اهداف ضرالا ت ارب نم م-سههباو رف واهتم نيكرشملا

 | هوجو برضو هسرف نع مو هماع هللا ىلص لن اولواملنيمل-هانا ىرادلاو دوادبأو د_جأ دنعةباور
 | نم هل_فلصاةمعسو ايارت هفو هات يعت "الت هاالا دحأ ضم قم ملاولاق مهنا م مع مهو انس ثدخ بارت نم فكم
 هيلع هللاىلههتلغب جرس ادوعسه نبا نعم املاودجالو يملاب ديدات شطلا نعديدملارارماكءامسأا
 |ءاح واب ارثمهنيعأ تأ التمار مههوح وبر ضف بارت نماغك ىناوانلا ةفىلاىتهللا كل عفر عفترات ل ةفلام لسو

 دل | مع ناك ل> رنعةهياورقورادا انوكرشملالوذ بهشا|اهن اكمهناعأب مهؤومس راصت الاون و رحاهملا

 ىا



 ا ىنطسا اوخأو هو ةريخااوأ هتينكم ةععأ او ل -وهيلعهللا ىفدهشلا لو رمغنبا (باطملادبع نبت رمان نام وبأو) ا
 نسحو حتفلا ماع / أ مهاعشوهاد داع ثعب اف ةشعملا ل قلو هملع هللا ىل_ىدتلا وسر فلا ناك !طمااد.ءرلوربك أو عاضرلا نم
 ضناحلا|هممدشت هقرع ١ اوسع ا + هعجوتاغأل اهفت ةفاووأ برءم ىمراف ماللارع هكر( اهمادلب طخ )ه.السأ

 ساطلاو اجياكرب ةرانو اه مادلب دخان راتني ةسوأ ناك ؟لج رلا ع لودعفملا سساب :وهيفىماعللاتاعاماملا سرفلاتملأوما1اهظسو

 انأ لودي ل ط0 ءاعهتلاىل- «كوسرلاو) باك را م سا .داوماملا هلم ر عتاب رس نياةناورفز قفا لعمر |

 ” لمفسول لوزأالو رذأالاقح ىنل|انأ همفبذكاارمصح ىنالهتعبذكلا قاد. ةياهركن(بذك الزي ةةويئاارصمل هةرع(ىبنلا
 رصنل نم ههتلا فد عوام نأ ن ةدتمانأ لب مزهنأ ىت-لوقأ اه بذاكب تسلب ذكمال ىنااو ىنلا انا لاق هن اكف بذكلا اهم ل.ل

 وهو ريسع بعصا اك. اف عقوذري_سنهلاكشا نمهلئاف 5 ا ةباطملاءاررء كو بذكءاحتفذاش || نمو قح

 نيلمت رم كرم لا ىلعفوقولاف مو نك اس نوثدتسالو كر هلا ىلع نوف ةبال مهنا كلذو برعلا مصفأ ىلا نعلم بل |
 عاجالا ١ تت --55--5
 95 هيلع ىكحاك )| 0 أهتم .ةس أ: || ىلع حاصن مسايعلانااْضدأ رس دقو ياهمادط اخ [بلطاا دمع نب نايفسوبأو»

 اىلصوهو |[
 لسوهيلعمت ىف ودو أحس سال كغ ةلاموأ ل ةق ل و هءلعدتلا ىلص هنأ نم مدون الرف نمرفاسغا هنارخآ همجوف

 00 ١ ْنيءلاب نيلثاق ني عرس ءارعج رف ىلا ىلا ساذلااهمأ مل_و هلع دقلا ىلصدمالكوأ ةرصشلا باتا اب سانعلا
 ةاااو لل 0 , سو هيلع هلا ىله هللا كوسر قفط نق هنا سايعلان عمص دقو كسلا نكح نال |

 َق عنو 1 مصخالاب ٍْ || هللالوسرباكربذخآ ثرهلانبنايفسربأو عرستالن | دارا يفك أل وهيلعهتلا ىلصهللالوسرةلذب مك نى

 ن.مهانرك ذ امدؤناموما ةلأه مدس قه وانملا ل..-ىلع ماعلا اخ آناكهنابعسجلاو _سو4ب . ا ءهلنا ىلص

 1 ناب حرصت ه- ف سا ١|ناعرسملو نكلو هلوقنا نمر ني اه هيتوحارشلا ضهر هلاق ام مارملا قة

 ملىبذلا م-هطالخأو مت ةلوهو عل مقل |و سم ع نه ضرم ها ف نم ناكا .ءاوم_وءيج نم هنك,لرارفلا

 اوفشكن|افوينغللاود رخدع ا رئاودلا نياسملاب صب رت رخينمم-مف ناكل مهم ولق نم مالسالان كو
 ضعب قرار ةلامهلعتىلعقلط طاف ريتا اوق :رعبلاو ركفءانع مويف قد ل هنأ هنأ اصلا نمرفنهنطو ودعلان م

 || نيدد مول هن هم تناك ىلاةلنملات أل تمدتعو ءاضلاهتلثب زعىراعأادنءمقودقواذ١ر دالك ةاارادتأراثآلا

 لداد ىهنينح موباهمكر ىتااةلء لانا سود.ءنبن سه اونأ رك ذو عصااو هاذه ةتافنتيور فهلا ش

 يضل وهنكعرت ذودعسو اكلذزك ذودسفا ف لافت ةؤر ةهلاهادهاىجااام اوس ةوقملا هل هادهاءابشت ناكا ا

 تاقلأ) هبرلا نطاومىفةل+.ل|ل_سو هيلعهتلا ىل_دههوكرعا معلا لاقو عدلا نع كريم لقت ملسمىام|
 اعاودريعن ءازأ دم نوك.أو هناك و هنمهم ولقنكهطتو نوما هيلا عربا دّوعماضر [نوكلوةءاصتلا ىف

 ل اوحب هير لو< و ىأ لوبي ملوهيلعدتلا ىلصهللا لوسرو هنو رعم سارنادل تناك د ةفالاوا د اذههلعفا

 ىبنلاانأ ع هن ر سأ.» از نعوم_دعلا ع نمهد_عوام ىلعاداهعاه.سس>وهم_بنار ينظم لومرهّودعىلعو

 0 راسخالا ضع

 ود ةاورلافيرحت :

 ا خلود ا

 قد و هكر ث ثدح ١

 هنعدرش *ىفوأ هددحو

 لا هلو كلذ 3-8

 انأ) 00 لولا

 تلطأ اديعنبا

0 

 نالربشأ هيلاةباستتا

 هايرسفاباش تام هانأ
 ناكو تلا < مغ ار لاق هن هن بدك اهمن لدتا وشال دا قل رز هو رفأالفات اهلل دواقسىأ «بذك الأ

 ا هالو نعد رصنلا نمهتلا ىفدعوامنأ ن ةءتمانأ لب لوحأالو مزهنأ ىت-لوقأاهف بذاك, تسلفبذكمال ىنلاو ىنلا
 ا ا شامت اماهثلاد_.عهسأ نودبلط اد. عهدح بستن ا بلاط دعنا انآ قَد صقادعأت الدسْناو

 دمع نيد ن 5 نوكمس |[

 ا وهزم“ 'روهظىلعاللد هنو ىنءادع ن اكامهدال.ملق ممم موقىأ ارو ءادءالاىل_ع بلغلودوس نم .تلطملا

 ناىتدقوفيك ةاهامملاو ةرخافلإل رك ذ امد يفىذلا لطم اد_,عنبا هنانم هركذتهنعدسجاو ريغ يدهسش ضن

 دم_سناكهنافقبرعلادنعدراهتشاكر هتشد لو بلطملا دمعةامحف اياش ىفوت هاب الوأ ةمفا م اونزوللةاعارع

 هدم سين هنا مدعز وع-ضومري_غفاومذد قر فيك هيبصءللالوااكىزيءلاو تاللا دع ناك ن عر خفي وم هتان“ ابسانلارت

 نباانأب رحلاف :ناسنالال اوقز اوحه_فودهدصتدو رح رلا ىناعتمتا مكنالاب اذ 11كلذي ىيليالذأ عا ازي- قرح رلاىضدتتمدنال

 كلذلوةه:عىسملاو عوكالانباانأ + لسلوقو « هرد_.>ىأ ى-:««ىذلا انأ <« «-ت:عىلاعت هللا ىذر ىلع لوقهئهو نال

 ةضيَع مهاناهيمز نمةرقكمام مازهئاامفةعقاولا تاز عملا نمو« اهبل ءطنالفةروهشمنينحةصقو ةيلهاملا بأ دو هاكراخفالا هحو ىلع

 لحار و سراف نس نه لتاةمنالآ ةومشع عفو نولي ا هتمءزهتأامدعب م طاومأ تعوم هواسن تيدسو مهاج عمتس| - ىدح نه

 سناُتيدح س مادا ثيدحلا#



 مهتلمقتساىأ(مهتتلتو)

 أ ةهرووهشم هل.( تزاوه)

 مهمه عطتخال ىرلاب
 1 داو نينح ىداوت مهو

 نود هتك رع ءارو

 نس و ةئدن 2 ئاطاأ

 مم 58
1 

 اةلاردتسالاهءلعلدب كلكئارارغلا.ف 8 الءارل لاف م ملك عرفا مالكلا |

 هاو ركسلارارفنممْزلد هنام_هوتبدقاملاعتد دا ارطتسالا ل دس ىلع ل سوه ءاعدللا ىلص هيلول نب حرمصو

 كوامدلو ةو لل ةاسلاه_هونىذلا ىكلاب اال عفر الءاربلا لوق ليقو فراء اداتعم اوهام ىلءريمالا

 قس قباس ١١ مفرالوأ ىف ها ١ هلل مدك آنل مسقلا ناكءاو عقرلا كلذأ لولعت حل_بوهي ءلعهللا ىل_دهللالو سر

 |ادك كلذ مطىرح كا ا سام 2 مسو همل علنا ىل_ددللأ لو برر قبلا لارمأ هئالثثكجم

 ماهسلاعتفلاب(ليلاب)

 هثنو ره ىشو هيب رعأ |

 أ اهلظفل نم اهلدحاوال
 ماهو مهسدح اولا لد

 كوا ميم هوفشرنيحو
 3 ىلع م-هالوأ

 نأ مهذب كوق ل>ال

 افق نمموملا بلغت

 ىَس لل ىلا عاب

 ع سدلنالزنأو 4 1ع

 ل نينمؤملا 0
 اسسناكسذ ةكئالا

 هلل لوسرو) رصنال

 قااءاضيملا ( هت اعب ىلع

 س[وةملا هل ل هدأ

 0 لرإد كي

 لولدوةضفاهلاةىرخأ

 هن واعم نمز قتتام

 روقعيهءاراجدلو

 تاممولهسفنحرط

 هءلعهتلا ىل!سىبنلا

 هبوكرو تا فركب ف سو

 اه-ولص مدع عم ةلعمأل

 موسي ل نمو بر
 ىهاستااهنوك عما
 جرمألا بك لع ل
 نأ عمو ا طلاو

 كا ايل ةكئالملا

 ليحل ىتعالامويلا
 سارفأ هلذ 0 و

 ناينادبا ده
 هدد م هنري ع بحس

 هدسأتو ىوامسلا

 ددعا اوددعلا ىف لع الاو ليسلاكودعلا م طظد تق ةلمالو ثرتكم ريغ هناودداعلل قرادلا ف ابرلا

 ايوان رفا ْ ءجاب ر فن ىأالهأو ةولاق ثم-هعضو ىف ب:طأو رجح نبا انخعشدد_ةعاو هدا اذكو

 أول. هعمةقئاطعاقد هناقب نم مزلن و سو لعبا ىلص هلا كوسر فك وامل أودي ضعنلاءاميدك واننمس
 | ماوفتسالانالهت 1 ل لاهور لشي نا هس هراثبا نم هيلع | |

 ” دارو ع ذ هنا لو هملع هللا ىلص هنأ لوسر نوب لاس ااريمعت م_هوت ١١تكلذ 0 ءاعر

 نعال بطق ىف“ :لاقرارغلا ظفله- هف ىلمعّتسسا نأ نع عسي ةرااهما ةلةهازنرار هلاتودىوتلا ىفنذ ب تدأتإا

 ننلاو فوةللالا نوكمال هنافرأر هلا ف الذ فرحتوأ زل نو ءلو هذا كوتلا اهل نم عنشأ هنالت ام ثالا

 ىلع عقواموه 4: ىو مازهالااذهىفاربطل لاق مم نمواعطقكلذل ض5: لانهما محلارارفقالاوامل اعىأ

 هلم 7 ةحتاولا كح !مايقىلاراش أءاربلانا لمتحو هةةنلازع ملاكي اكوهفةركسأل دادعت سالاامأو دوعل نرخ ||

 مهترئاثل كلذكع مهفدلوت هنم عقرملاذا م !_موهيلعفلللا ىلد هللا لو -رناب ةداصح ارباك أر ار ةمرءىلءهرهاظلا

 نعل د مقاما ذىلانالو سانلان مهوكعن هنأو هل د عال ىلإ ءتهللانارموطعو د صولا مال

 ىأردقل لاف امز.مم لسو هبل عهتلا ىل_صهتلا لو سر ىلع ترددأو 5 ىلا امز تم ع> راف هلوةنمعوك الانا

 هللا ىل_صءهنادرب لوهمازهن :ارالوأ حرصك عوك الان انملاحامز ممل اوقءاطعلالاةفاعزفعوك الانبا

 ,نهو برملان 1 ا ةداوصلا نمدحأ ل..ةيىلذ ا مزهنا لسوهملع
 !ةاتندأبرحلان طاوم نم نطوم ق مزهنأ هنا م ءزنوماز رمنالاه_لعز وجال هنا ىلع نومسملا عجأ هم

 || اةلطموان دنع عصالا ىلع بتيرلام لَم 0 او ىلع هلوقتناالا هتع رح مظعب اناا يظع

 ىئاحالزماىلابوسنملار وهشملاهتس ف ناخةيمعوهو رجل |اءار وامنيطالس ض عما عقوا3 هأ مويعقح صعد

 | .للا مرد اردمل املك كلذ نم عيأأر اردن :ردملا ىلا كم نم ل_سو هيا عدلا ىل د هترع مه لود تح

 ||| لالا حتسام*تايم او ىناعملا .نيفراعل انايعالاء العلا دز ءحم رصرفك هنا ناس مسالاوحو و ىلع هدب 7

 ١ ةمدغملواغاو هءارون اك" نهو ملسو هم ءاعهللا ىلص هللا لوسرىلوام هللاوال مالك- !اربدقتن|لاملا فرطخو |

 مدعلرمالا فنيل اوأ ريس ا ىنيعرسألا مهلثاوأ ىأ سان ١!تاعرس و نكلو هلوقهم !ءلدب كر كسعل ا

 مهتلب اق ىأ ىتللا ن نم لعفت# مهتقلت 9ع هأوقب مهرارقسسرك ذم سو هملع هللا ىلصدلا ال مهفوؤو ومهخوسر

 انيس امد داكتإل ل ا تموءاها تفي *«نزاو هع مهتيحاوو | ١

 عج ج هنأ لمقو هلغفا ن هه] د_--اوالدي رءلاماهسل !هيدارب سن>مسأو هو ه.مرب ىأ ةيدعتاءابلا لم ابإل

 هللا ك_صدتلا لور ىتذطف نب ريدم نوطسملا ىلو رافكسلاو نو سملا تا لاا هنان مداح نمدر وام

 ىك_ضهللالوسربهذهناو رواتيص الد ر ناكو ساممع) اممحاصامدعب راف ةكلازس ةهتلذب ضكرب لسو<: ع

 هيلعهلنأ ىلصدهنا هباو رففو هلوسرو هللا دمعانأ هلو سرراصنأو هللا اراصنأ ايلاسقف مهمة عىف لو هم هملءدللأ

 امأو الصأفلخىلا م-خممدحأر د ؛|ثيحزارفلاب نلوغشم باصصالاناكو سا || ااهأ نيأ ىلا لاق لسو

 ةلقنعداكل اىلعلوهنالاةيدقف رافكل انس اهفادر م _سودهل هللا ىلص هللا لوسر ىب هنا ىورام

 أهلسنع

 || لاك ىلع ةلادلاىأ # هتلغيىلع مسوهيلعهتلا ىل_صهتنأ ل وسر وا لايناو رسكسلاب لامن ىلع عمو وةلمل
 ٠ نيب عم انرك ذاع ولاحةل ل اوال_ةءالو جدع الالصأ اهي رارغلار وصتمالذا ةيلوتل مدعي ةرعشلا تعا

 ا هيلاراشأام ىلعمهدنع ل ةةكلذ قلطأول لب عاج الاه بف لةنق ممذع غلابو ارا ٠ نمهعاج وكلام د: ع

١ 

/ 

' 
 س

١ 

 || هلوق لوألا للا دب ئبوهد:ءاودج ثرمالا لوأ ىف كا ذك ناكدنا ىلعوأ ب احصالا نم هدنعْن اكن م 2

 وباو)



 انث)ءاريلاثيدحعما رااثيدملا»( هوحن] ىل ملا( هللادمع نب بدنح نع س:ةنءدوسالا نعةندمع نب نايس ان 0 رعىبأن با انث) |

 ءارلان عى صءاونأ 1 ىروثلانامفسان# ( ةعاملاهلج جرحه سداسا |نمه 5 ىرصما|ناطقلا (ديعسن ىكانت د-راشب نبد# 1

 نمرف حاسصملا ف لاكن ةمشلاناوريفاحي رصءاجاكننح مونتي رهابعأ(ررف )د هسا ف رعنال سق نم( ل> ره]لاقلاق بزاعنبا ْ

 هودع نيد وهنسنلئاحريغهلنيفشاك متر رفاىأ تالمهعةساكنك ( ةراسعارأاب سوه.لعهتلا لصاتلالوسر نع ) برهارا ارذرفيهودع

 ىلعدرلا ق ةغلامم مسا دك أ( هللاو )هلوقب ضعلاءاقيدك أمان صمد لد دان عج حاب رفن [ىأ (اللا 3 )هنعالودعلان ءاورذمهنأح وضولا

 لوسرلات اش نم مز هنال امأ .وهملع هللا ىلصةللا كو سر رارق مد د بتاحاق مهرارذ نع لئس( ل وهيلعهتلاىلصهتلا وسر ىلوام ) ركسنملا

 مهوب مهرارخالاماومرصانو همصاعلاعتو اضن هناي مهلعو هنود مه سر ةن لذي ىل عمرنا [بءحلارباك أرارفم 0
 هنامثدعتللوسرأ هن لوأ

 رارغلا نود وتا اقنو لال_>الاودغالم اانا اولا تعنرام :عالااذمم ولا ىلا قزومرموها عب احاف ءظع شح هل باقم ىفادرفنم

 فودنرارغلاو فر وأ .كاذوكيومذاوتلا ناموا هال :|!ىفىتح رارغلا ظفاد ف لعمس نا نع عبق ةرااماّمملاكلذلةهازت
 معز نمو هيلعماز مالازو بال ساب هناىلعا اوعجحأ نمو طق نطومىف مزهنأ ل4 ءاعدتلا ىلص ئطصملان أل مني لواء اا ندحوأ

 دمصقو مز-ما هنأ :

 نإو رفك صيقنتلا || الف هنمريسلاْئشلا هنا .| ىلع ىرت ناز مل ىنعملا اذ_ه هب آلادارم ناك اذاو هل ن.ذنالرعشلا نارباوهنع ْ
 اداب بدأ هداصقب نباب د_ذ> نع سدقنب دوسالا ن عهنديعن. ناءفسانث دحر عىل أنبا خةد- >3 هنعىنملامسالاهمزلي |||

 ىناثلادنع 0 نبىحيانثدحرا تنل نس سل اح هظفل نودو انعم ىأ هك( هوخال ىلعل ان ايفسنءاىأ هي هللا .عاا

 “الأم 3 0 هي ل> ره لاقل اق انا ءا> نايباعصو بزاع نب ءاربلا ن نع قعماوأ انثدح؛ ىروثلانانفسانندسلا ١
 تالامدل_ع ا هثو 1 2 ا

 ناعرس ىلو نكلو) || نع زب نييصلاةياور ىءاحاك نينحموبىأ. «متدرفأإل همس فرعيالن كل سيقن هانا نايقا
 نأ احّتفم (س انلا نيعلا مضي ةراسعابأانال رافكل!نمرارغلافالاو هلاكراتو هنعاضرعمىأ 4 لسو هبلعهللا ىلصدنلا كوسز ١

 عرس عج ءارلاو || كاممشاوإ» اعيجانررفامىأ «اللاقفإل مالعت_.االوأ راكنالل ماوفت.الاوءاربل اةينك يلافيفتو ||
 نوعراس يذلا مهلئاوأ || هياونلا ىنفمهلئاوأ ىأن كستو ءارلاونيسلا تفي  سانلاناع ىو نكرر هاهنا لات ١ أ

 هيلع ولقي و*ىثلاىلا نيكس روع و هعرس) هم ءاعنومل_.ةرو ئلاىلانوعراستء يذلا سانلا لذ اوأ ءارلاونيسلا تفي ناعرمسلا| / ٠ْ

 . . نيل احتفي ناعرمس هل أوق ىنامرك-ا | ةمالعإ الاقوم_هؤافخأو سانلاناعرمس جرح نيزح تن د>هنمو ءارلا : ١

 نعني لافاعة عرس أ
/ 

مالك اربدفت ىلعر هاطءاربا انمساوملا اذه كريملاق مهل اوأءارلاونيسلا حتي و عد رس عس جا هريسكر
 ا 0 

١ ١ 

 و متررفأ ىهز ياو رلاهذ ه ىلعامأو نينح مولك- اك تررفأة باو رىلعو رافكلا نم متدرفأ اذكهلاؤسلاف ١
 ةيلملتاو ع 5 سو هم .لعهللا ىلص هنا ىلارا ثاءاربا |نأب هحون تأ ن نكع وفاكتنءولضالف سو هءلعهثلا ىبصهنلا لوسر نع

 مالسالا» نكن 0 نمذلا ه_دزعةباوعأ ارارؤروصتءالد_نرحخل «سان 1| نمك_كعن تاو« ىلاعتهنلالاقدقوةعاصشلار هظأو رغب ل ْ

 امو ولق هيلع لا وهو لوووهر ذاذاهذعمهرارفمد هوتءاغاوةمغالاتادينأتلابدب مهنا مولع وهل مهتةفاومةدشل ا

 رضع 0ص قالا ساكت رارفروصن مد ءسانلا نمامو صعم هنوكدود و نم مزل» ال هنأ هبفو هأ لسو هيلع هللا ىلص ١

 اعرس لوأ
 مالك لاربدة:نالءال_ضفل ابدأ عد دب نمءاربلا هباحأىذلا باو لا اذه لقو ا

 ١ ا : ناىذ تقف كدلك متررفأ

 هال ش ع ةعاج نكس و م_سوهيلعهنلاىلصدتال وسر رفام هللاوالءاريل| لا مف كلذف مهعفاو مل_سوءيلعهنلا ىلص ىنلا '
3 

 3 1 رر كا 37 ذاسم ُتيدح قل_موهو ىوونل اني دلا ىك ىلا بوسنموهو همالك ها انكواذكم طه ىرح هباعتأ نم ١

لث اسلال وف ىذمرتلاه او رىلعامأو لوميلع تلا لصفتلا وسر نعاهف أ
 : 0 1 1 ىلصهللالوسر نع متر رفأ 

 0ئاتن ببن
 ءارلاو 5 أر رب دع: لاع:ناكوالافادرغتموه قد واو رق مهنا ىلع لد رذ لو هيلع هللا ىل_ص هنا ىلع ديال لسو ءلعدللا | ْ

 ع رم نيصمعأل لكش ,”ىتلاق هناكلذوا يلاهرظن لقةتنافاههقعتةلءسم ىف كلذرك ذاسغاىزوحلا نءانابستءتوادبابصن نونلاوةنكاس

 0 اثوتاعفامناعرس مطوقاماف يعقب اوصااو ىفاطد:|لاقءارلا نو كس ف دهازلالاقو انخاشمنعهانطضاذكن تحقن سائلا .

 نوعا :تاعر لاق ثد د حسا مصل |! ىدخللا ل_هأ ماما كلذ مص مهمدقت دقو ضايع قراشم فو اديأب صنتنونلاوةنكاسءأرلاو م

 قلادك تلعفام ن رسوناعرس نمىأنوذلاىا عرس نمىأن يل اةحفتلقناح ورحاذ عرس ىأ تاغل ثال_”ناعرسو ناعرسو

 وهعد رع عج ا هن 0 مدرك د امو ها هو لكن م هنو بارعالا مز انهومهلئاوأك ب رلاب ناعربسو لاق عرسأام

 سانلا ل ئاوألعضو طفلي عم اوعوضوم لان , رشعوة عملا تنالا نم سد هنا, ضرت_ءاهنكمل ىثكرزلا مضي م ةشيطووا

 ذئنيحع زونو جو رخللاىانيعرسملا

1 

1 

1 



 ةمهلف 0 0 | ىازكي 36 يي 1 اس الا | نب ف
 اهو

 ىلع ابي طاخ ثنا باطخة غصب (تيمد)ن ابالا ْئب ةفوصوم( ع.مصأ ) تنأ ام ىأ ماع فو ذم نم ىنئتسم (الا تنأ) امىأ (لدلاقف)
 . ىفالا نكمل هناعماطقالواك اله نكر ل تيقلاست اف ل لع ىنوهر ىرثت ىأ اهباص الا ةيفذواطة يلست هل: :: عم هه قو أ ةراعتسال | لردس

 إ
 | ىلءوةيعفاشل ارثك أ هءلعام ىلع ماوحء.لءهداشناو رعش هنا عفدنب هنو ةيبعلاةعيصب هنأو رلاوةلفغا مرهش عم هداورلاه ذه ل قو هللا ل مدس

 نآرقلافنوز وما ض عب عقو انو دصة.نا ارعشه_ةروست طرشو همقرم غب هءىأ لاعب ناي هعقد قهنأت عع ونل جاتحيىلوال ةياو رلا

 ةضيفتسملات الي وأتلا نمكلذريغلا هتنز لعن اكناورعش سيل هنابيرالوتاسسار 2 م+ رودقوباوملاكنافجووحت

 داربد قو ضايع ىضاسقلا لاق هعبصأ ترعدفرخح هءاصأ ذا ىشع سو هيلعهتلا ىلص ىبنلا اغني بدالا باك هتاءارعأ لاتقف

 «-هجودتلاءرك ىلعلوقدنمو دهاشملا  هبةياو رقفاومل فوكلاوه ىذلاراغلاالعمللاو شسحلاراغلاب | زو هتراةلك ءالعال
 جرح دوسألاز عةرعش ناو رى عتو ىفالقسعلا كاقو نب ركسعلاىأنب راغلا نبذه نيدنعج ىرما, كنظام ْىَأ (تيقل ام) 0

 الواظل مصنال هناف فن رمل ان م عون ن عولل_ةالذ ىلا, لو ةلاامأ تلق# ىساامطل اهح رخأ ةالصلاىلا ع
 راعف ناكل اة.ال هنال ىنءماماوءايدداب زو هورهاظف ظفالاامأ ءثدد>قزو<ال نوطلااذه ل مو ىنعم اي ا لزاَف

 ةالصلا ىلا جرخةناوراذكوراغلا ىالوأ هنوكفانتال ىثع ل سوهيلعهتلاىفدىتلاامتيبىراضلاةياورثا عم ْ ل تلالسسقف

 ئيململا هءىوقتملاهفك هلزنع ريمأ لك شدجناف ىزاخنا ىنعملاهدارأ هنارهاظلاف هنعدتلا ىضر ىلعلوقامأو || معزوم دئاعفذح
 هدوعص هلع ل دب اكءادعالا نمهمق سرتح هك امأ ضء.ىف فكوأ دحأ ل.> نمراغىف ناكمنا تضاف هر هدر هيماوقتسا اهنا

 ١ نمن س>أ هناك الو هودعق اولاد دعت ىلع لجلا نم عنامال هنا ىلعهرهظ ىلع هل مح هكطةوامتدر ءهظو هصاهفتسالاْن ان ماصعلا

 || تاضراعتم تاك انه حارشلا ضءءلو حب رصلاتالالذلل ني_هتملاكل ب ةحضحلاة باو رلاف نعطلا| | هدر ومالك اردصاحل
 || لقنلاو ىرةدلاب هتءارقزوحم <« تنأ لهلاةفالاه ركفل الا لغش ثيحاهرك ذنعانضرعأتاضقاذتم || امو لدالانايجراشلا

 || ةفصوهوءاتلاعابسماو يملارسكولادلا تب «تيمدعبصاالال تنأامىأ نزلا انعم ماوفتساوهو || هللا ليوسف تبقل

 | 0 .ئاتااريمض ليقو تيمدنابالانئشن ةقوصوم ممصأالاتن[امىأة فصلا ماعمعأهتم ىتثتسملاو ال ||| ىأ هيفاناولحنكعو
 1 00+ 2 . 5 . . . 8 كَ سل لسس فاس تمعل ام

 تعحول ااه اك والا ة باو رلاب اوصل لد زرع لكل ال_صأر عش سدلوهفهيلعوت يعلو تمد 3 ةلاثا 0 1

 جربجلاو عطقلاو كالغا نم ئشب تيلتباامٌكناف ىلتىأ ايل مهيبشتلاوةراعتسالا ل يبس ىلعايل ماويطاخ || ست هودارالاتقو
 ظ 00 ا ا ل ل د نارام نكمل طه رتل تر ا برقأىرت

 هتيقل اك اىأ» ربخةلل لبس فوأ دمت أوصومامو رهظال اوهولاحلاوأ فطعللواولا * (تيقلام هللا لميس ىنعملاناحراشأ الوق نم

 هيضقو هجسج هعزصوهجسو هعص سوته. زحاعمو هليلَقا مكن اف حرفا ل: ىلامتالف هللا ليهسق لصاح ّق ات ىنلا ىل-ع

 امو اذه ىف سانلا فاتخ |ىباطمل:|لاقةريث بوح لاو بح اريسفاه ل اثمأوةربهش نونحملاحدقىل ا رسك ||| ىف لب أمش هللا ليبس
 هداهش عم كلذ ليوأت فو هناقواوهراغساضءب ىف لسو هءاعهللا لص ىلا ناسل ىلءىرحىذلازحرلا نمههشا كلذ لثمنا ىف هريغ

 امواذهن ا ىلا مهضعب به ذورعشب سءلزح رلان اى مهضعب بهذفهل ىتنيامو رعشلا هلعنهنايحلاعت هللا || ل... ىف نكل كلعقي
 وهامناو هيف وروهل ةبننعهرود صن كم ملذارعشلاهبدصقب ملهنارعشلانزو لع ىوتساناوهمشأ || ئَلْذ ىمع هنا م هللا
 زب زعلاهللا باك ىف دحودتو رعشلا ضي راعأض ءيىلعئلادعنئذثلاهنم جرف انارداعقيمالك قافتا || ىلععىجيامنا اذهناب
 امو رعشلاهانطعاموه ىلا هتدتلا لوةىنعم موضعي لاقو رعشب سل هناهيفك شالا مماذهو لمعلا اذهنمأ] لقاك هناب لوقلا
 مسالا اذ_ههمزل,الرعشل!نمد_>اولاتدبلاو رعاشوهلب هارتقأ لد مهوق ىف نيكرشملا ىلع درلا « هل مشب هلحمف سلوةر سهلا

 هفص وهرمشتو رعشلا دصت,ىذلاوهرعاشلااغاو كيل ملا مرا هلوقعماذههآلا ىنعم فلاخضف اهدعب هنوك لمتحيو

 ردقناصوكلذن سو همم عهللأ ىل هأوسرهلل أرب دقو ننافال دهقءارعُدل| فريصت فريصتتوهحدع و ليس ال تاساحضعنل هردقناصو كلذ نم لسوهملءهتلا لص هلوسرهتلاأريدقو ننافالاهذهقءارعشلا فرصت فرصتءوهحدع وأ[ هباهذف تيمددقو

 نع لاق.:نسحلارثاللراعتس واعمةمجربلاوةرطالاوةلثالاو رفظااو ىالسلا ىلع عب ما عصالاوبغارلا لاقدتلا
 ىبأ قفرن اك اىلةريخ|نبد.لولا نب دراولل هنا ىدقاولارك د ةرعشل | اذه ن1فاتخا# هيت يدب هيلع ال لاق اك ع ص أن الذ ىلع
 َج رخأو هعبصأ تعطةن افاهترحب رثعفهنب دملا ىلادماولا عج ر ريصنوأ فوتو ش: رقتنر احم قرحصلا لحاس ىلع ةينيدملا لصيف ريصت
 لوق. لءجو زجترافهعيصأ ب صاف لتاقو لءقافةحاو ر زباب سانلااعدةنونع لتقامل ارنعح ناس فنا اهساع# باك ىفاندلا ىنأ نبا

 قوقتف ىلءقتالاسفنان » تيقلام هللاليبسفو « تيمد عصأ الا تنأل-ه ' 1
 تندهاهاعفكيلعفتنا * تيقلادةنتدنتامو « تيلصدق نوما ضايحاذه

 نيت>تما> ١



 قطسامادهشت ام نءوةفد | ةقيقدلاىفاءاا ىلع صون وقثاقملابةرعشىف قطنن ناك دق هئمهب ريما رق عمل قذو و مالسالا ةلردأ ثعبلابن مني وةيلهاجلا فد .ءتيناك ىنةثلأ فو ءنبةميب رهأ نب( تاسلا ىلأ نبةيمأ داكو) لاكفنالل:ل,ةريغاهنوكل تانلا رك مولءءنماهءاغبن الى راسبلا تافسي ل كش الونيمدعلا نيب هنوكل الطابناكوأ نالطبلا ىلا لبآ (لطابشاالامئثلك الأ) ٠

 رافكلانماهبلتقنمىثدوردب عه ٌةءقو كردأىتس شاع بملف ءاقثلاهكردأ نكل (مس نا)داك هنآهقحىلاقوهرعش

 لد ملوهقر ودعب هقرو ح.صاادعب نآرقلا نم هن زحأر قخباشملا ضءدنا كحامهحواذ هو همضالارارسالا
 لاقى اذأ لو ق.مفوتل !بسحي مظءدحاولو عا م« لصخلار عش هل دثناو لاو قرض مسدقر وفقوذود> ودل
 هتاكودو.لل في رمش ةمقنم ثي دسحلا ىفف هللا ىلءو قيدنزلا هنا ق-ىف نياثاقل انو رذعتامأ
 قفاوهنالقدصاهم لاك ناك اعاد ل مذ |ىفافلا لطايلابدارماوهيمنتالالاة دك لطاب هللاالخامْئُ لك الأ»
 هلك هدعود - ودل أهلُ سدد دي زو هو« ههس والاكلاهئث لك «كاعت هلوقودو مارا قحف مالك-!قدصا

 تنيبدقو * دوج ولا فام للاوهللا ىرس«رخ [لوقو رايدهريغرادلاف سأ مهضعب لوقنمدي رفتلا ل هأ
 ىو.سامهللارفختسا هلوة دنع ىرسلاهرسسهللا س دق ىركملا نسما أ عشل نالوم بزح حرش ف ىنءملاا ذه
 رهاوداناينلئاقلانيتقحلا نم هعامتاوىف رعاانبا|سهدءوهر « نأشىفم و لك هم كلوي سلا نآ لك ىفد_-ورف ول لكمدع:يف ل«_فلاباماتءملا ف نالطدل اوةنآلا ىف كالطابداران اهل وهلا

 مدقلابحاووأ لاح اكمدعل|ت.اثاما لّعتملاذا كالطاو نالط.للهلورقدارملاوأ نينامز ىت.:ال ضارعالاك
 ددص قا. هلكو هنا “هاوسامو دوملاءااك ام طل هدكثوالاكتلا توعن نم هناةدودللات اذكءاقلاو
 كلذد هب هلوقلايندلا عن نمىا«لئازةلاعتال يعن لكو *ىفاشل | عارمملا م لارحالا باي رأر ظن ىفكاوزلا
 مْوحلاز وح التاق مو هءلعهللا ىلد هناسسل ىلع رح ل هتك ىثنحلالاق« ةرسس>و رورغايندلا ىُكبعنو

 ىقلطنالث ممل | اوءارعثااهتلاق تسقدصأناةبا ورفو رعاشااهلاقتدبقدصأ ناةبأو رىففءاحدقو ككل :

 انهاك لوالا عارمصملا فد ةراتق هيلعةينتتا ايعاقت "الل نيءارصا ادسأر كذ ياماريثكو نيعارمصملا ىلعالا 1

 ىلأ نب اءريه_ستلاب ه(ه.مأ »# براقىأ «داكوإ» لمأت:لوالا ثدد_ا فاك ىناس*لا عارصملابةراتو
 اد_.عةهناكدتو ىثاةحلاب قطن هرعش قناكهنال « مل نأ ل ىتثلا هب ربا ىأ نوكسف حفني تلصلا

 ا ىثملا ني دان دح 9 مس ملومالسالا كردأ هنكدل علان موت و نيدو قثال_كنا نيب نمهيلدالاف !

 نايفسنبوو مفنو للادو م- مذر# بدن> نع سدق نب دوسالا نعةمعش انت در فه نبدا ث د

 هيلعدتلا ىل_صهتلا لوسر ع.صارح باصأ لاقل نايفسد د_بىلا بسنوهللا د_.عووبأ نيته فب كك ىلوهأ|

 ساسأ ىنف ممارسكو لادلا تغب تيم دفالءابلاوةز مهلا ثلثم هنا سوماقلا ىو ءأب تفوز هرسكر #ي لسو

 راصح مانأ تام م

 كلذوار_تاكفئاطلا
 نو قو نام ةندسو

 كلذرمي-غل قو 1

 ةيراقملال امذأ نمداكو
 ردنا هيراقل تعضصو

 ضورعل دو>ولانم

 د_-وبم هلكلأ هيدس
 ضو رعوأ طرش د مف
 ثلاثلاثيدحلا» عنام

 دم انث ىتثملانيد#
 ةيعساتت رق_هحنا

 او نب دوسألا ْنَع

 هللاد عرب دن>نع

 لمْعلاناش سنا
 قلعىلا ةمسن م ىلعأا

 نلف ل نم نط
 ىلءاابو ىلعلابفصو
 هل هدسل بس اعرو

 ةعامجلاهلجرخةحص
 عصر خج باصأ لاق

 (تيمدف مل--و هلع

 هئمو م دلاتنطلتف

 نس هروهشملا ةيمادلا

 كلذن اكل .ق ءاهقفلا

 لوقف هنأو رع ضءن دوسالان ع ةناوعىلأ قل رطنمىراخأ أهباو رف عتو كريملاق اهتيمدوان أ اهتيمدأو هدب تيمدةغاللا
 لبةناك ليقودحأ ىف | ىف كلذ ز اكحوامركلا لاق جلا هءمصأ تيمدخد هاشم ضءد فاك مسوهيلعهللاىل_دهللالو سرا
 ماصعلاديدأنوةرعجملا وبأ لاك ضامع ىضامت)!لاق ءعم_صأ تيمدفراع ىف لسوهيلعتلا ىل_ص تلا ناك ملسم عب ىفودحأ ةوزغ
 ىىنعب ىرادمأ راو رفءاحا كو دهام ا ضعي ىف ىرخالا هن او رلا ىف لاق تةمصتفأر زاعهلءا ىحاملاد_ولا

 مدسسلا

 اثري ىراض|ةياورب هل
 اير و رو ا ا 00000

 مضو كلذ مظن دقو رك دندقيع ورصأ ةريشاعلاوءانلا ثلث ةكرح لك عمو ةزمطأةثلثم هريغو سوماقلا فاكعضالاو 5 دف 0 لبق تابعي رصتلان ءالضفامفءاضتقاالذااهءاودال ىلا هناةاز نم ثيدحلا تنأ له لاقف همدق ترم دفرث فرح هءاصأ ذا ىثع اسسو
 داحأو لاقتففالطسةلازعلامالسالايشةلغالاتاغل هيلا ٠١
 عوبصاب متخاو عبصأ ف عستلاو « هثلاثو ثلث لغا معو ش



! 
 / - ناكواريم هت ل تق هناذ فل الا دها ثاادهُدو هرحط | ىنسلوال أ ىراصنالا از لنا( ةحاو رن هللادع(ر هشن لكمة ناك تلاق)

 1 ةحاوري أنا و سوه نبا ىف صبنلابود- م ناكون اس وكلام ننس عككمالسال 1 نعزياذلاع اردد نم

 ' كينا هوز لو_ةبهدصست وممن هللا ةره-ثاروك ل هريغىلعداءمربمضا افةفرطودهو رعاش ثلالوق.ىأ ( هلرق 1 و) ىلأ ةدايزب

 ' لاقف هلوأ هر خآ ل_هعف هف ةرط ىلأ نب سدقىنأ تع“ هةرم ل #ثعيهنأري_غرعشلا هن !|ثيد 1 |ضغباناك باور فو( دوزت ل نمرامخالاب

 ' ةءاوزنيبوهتن ضراعتالو رعاشات أام لا فهلا لو_سراباذكه سدا هنءىلاعتهتلا ذر ركب ولأ كافرا خالابدو زل نمكيتأي و
 ا ٠) 'ضاغالادسادهنوز وم لاءسترتنودهظفار هرح و عارم أ وأ تدم هأاهدانعنا دالاا ىف 43 لد“ 1 ةأايذار 1اَ اللد اوشا

 اسم سم

 هنأو رلاه دة ضرفو
 سد هنأ عم دودرملا ىتعملام_هول لد دو_صقملاف) الحفرعشل | نم م ىن» ى مع ولسة ىأىف اك لوذامأوا ضعلا لاق 1

 «ناكت لاق العم هنري وشن لثعواتدد تن لمت سوماقلا قف كل اد ضءالالو ىو 1 :ءالاقءاطم ا
 دهشءانقنلادحأ ىرزللائراصنالاةحاو رب هللا دعوه « ةد>او رننارطشب لدن 0 0 5 را
 نام ةنساويفاربمأ ادي وشةتؤم موب لق ناقد دعبامو جمالا اهدعب دهاةملاوقدن 2اوادحأو اردد وهمقعلا رايت
 ىأ#«لوقيو»هاضرأ هريغرعشب ىأ# ل اء و هريعو سام .عنباهنعىو 1 نيا هو لد مهضعب هبسعزاك
 مضي دو زن نمراسخ الايك يتأب واع ةةلمملا هندم_ق ةىكلذلاقد_.علانسةر طسدقىخأ ألوقمالثتم ناسعرمعم لالا
 0 ار صو هند عتالءأ لاو دازلاو اطعاوهودوزماان ماا مكابس !؟راوارتكو وءاتلأ | 0 نءىننلب هداتق

 نعمهناتسس فىدنقر عدلا ثرال اوبأ يش ثااىورو اذوراهطالا اوهوءادبالا نم «الهاح تنك اممانالا كلل اهنِع ىلاعت هللاى ضر

 ثيدحلاض غب ناك تلاقر 0 0 تلئس املتلاق اهنا

 هلوةنمهلوأ هرخآ لع هفر ط سدق خنأ تدد هد هرم لع هن اريغرعشلاهءلا 3 أ

8 

 أ
 ءأإ

 : 0000 لد انو 3 الهاخ تنك ام مادالا كل ىدت 7 هفردسط تري الاد

 1 هرك ذاذكو نم دوعَق ارعا ثبانأ املاتمتنالو_سراباذ كه س.لركبوبأ لا قرأ .الايدوزت ل نم مكنت .ولاقو هنأ د ارملاو لا ىدب هدد

 ْ ىلعةمدةمةدعلاتافو انمصوهظفا ق< هيففأو 5 اةععلثع عرش سوه لع هلنأ ىلص هناكف هريسفت قريش 5 نءا امدعت لك ناك

 ةقيقح ىأر عاش انأام لاق هنعمتلا ىضر قيد_صا|همهفتسا ىلف رخأومدق مظنل !قيضار ءاشل اودإضفلا ١ هفرطتد 0

 نك هنو دب 0 وبلاقفنوعنأن رم مع اوهو هنمدأ افم_سما ىعلا|تدر 7 ةءا ارقهنز و دصاقالو هحاور نءارعشامأو

 رسهوج و هنداسعل :ةلاة,ناب فاكتينأالا عريش, اور ضزاعنهر هاح م كدا 60 : تاكل اةباو رلكشد | ضع لس ناكؤ

 عصا ىلع مج رتلا نمىوأ لاح لك ىلعلد وأتل او ةعقاولادد_هت ىلع لمح وأ نوز را ءدترب نو دهذورح

 ههنا قام ىلع ام. سالد4_-او رنبامااكنمتمنلا اذ_هنارد امتملار_هاظاانأوهو رخآ لاك شاى 3 | عمجلافهيلاريشأام

 رعاشاوأ ل اقلر ور لاريمضااو هسأر مالك هنأ ساو او « هفرطرعشن 9 ,ههنا لعاوةف:ادقو أ وعد ل اع :هناوأ هزأرح ضب ه4

 3 ”ايدارأ هناو ريالا عارم دلال ئءاغأ ل_سو را قل ل دنا هاطاا م ا كلذ نعاذتعيو

 لسرلاةل_جاسه لع ىفدملاهماك- 1١ ىهو هغمن 10 ,الا_ءاأريشت اك ةغب ريشا سندي ودنا قمرا <+خالأأ آت و 2 ملعب كمل

 تلاقة_كئاع نعزنس>دانساكو دويلدأ هاو ؛ * هللا ىلعالا ىرحأ نارحأ ن ءهعإكلا 11016 ةعدحلا أ ىديأوهناو رلاءذ 1

 1 ءانعمءاملعلا لاق جيدق ددعبشو ن حم تسد ماكو هلا ٌَءؤرعْسلا وه _ءلعهللا لصهللأ ل !لوسرل اء نأ هل*

 فود>ع ئاتعنأل سو هي لع هللا ىبصهلوق لهم !1ءو موم دمه م ادردت] ١ نكلرثنلار عشا اتا!
 اظاهنم 5 5 دأ هد

 ا 8 ى سدو .

 ءايلادبد_ثتب «ىدوم نين ,جرلاد- ءعانتدراسشد ن رد 6# دحالارعش اة عنأ نم ءهلريخاصت كاك أ || ل مذ ورا -الاو

 ىراصق ان هنه

 مهد :عافو رععهن زر وهشمأ

 ا بوو سوا

 هد اهود وحراش

 1 نس 706! تاس وماعا

هىلأ نعةماسوأ انُثد- > اء ريغصتلاب ي ريع نبكلذادعنع ىروثت انايفسانئدح ىرك ةضراعتم هحدمو
 اهرب ر

 مالكلا نمةمطقل ااه ةملكسا اندارما * رعاش ذا ا.ه اقلك قدصأ,ن الدو هلع هنأ ىل ههنا لوسرلاقلاق داصنا ةاقردلاو

 1 هيلهاحلاق افي رش ن اك هموقدؤو هنس سو هما عهلل| ىلص ذل | ىلع مق ىرع اع 1 رناىأ يد 1 || 6 : 3

 1 الا أ | ربا
وسجنو عسسو نام لمقو هنسنوعب راوهثامرعلان مهلو نيو زأو ىدحا تست امةق ةوكلالزن مالسالاو

 : هةسن
 تتهم ماع دوب تع دهعع نادت

 . 1 يي كل ا ل ل ا ال 11 1 قا دس إلا كك احا ولا اجو اللا نقال ىلا كا 15 قالا زل 1 لارا كد الكل 11 وسلا تر ازبأإل و ايلا ثىدنللا#
 ا 0 ١

 ا ليتو ابين ربنا 0

 قدصأن ا سهلع هللا لصدتلا وسر لاق لاق ه: ءىلاعت هبا ىضردرب ره ىلأ ن عدا ولأ ا:
 ردع نب كلا نك نعئروثلا نامؤس

 ةبلهاملا كردام رض ءارعشلازباك أن مىرع اعلا «-عيبر نب( دم كممل اكرعا ثاااغاق) هتف 8 هز مفملا لد لعل ى واط: 1

واعسوأ اعد رأو ةثام شا 522001 نسح>و لو هيلع هال صهتلالو رع دفومالسالاو
 ناكومال_ءالادسعب ارعش لقي لو نيء.س

 سانلا ماعطالابصل |ابهاسإكر مت: نارذنونآ ارغلاهنلا ينلدن |كوقد



 #« رعشلا نمئش 8دوشتس ىأ هل ثيل و هيلع هللا ىلص ىنل ناكل هال ل قوت لاق فال لةنالب

 ك0 اا م ا ا ا لا

3557 

 اقيقدالعت !ءوأتصأىأت هرهش نمهلصانوكسفرسكت #*؟ رعثلاف مو هيلع هللا ىلص هللالو بر مااك ةفصيف ءماسبال

 ٠ ىعاشولعلارعدلا سوماقل !فوكلذدح ون هىلعااعر ءاشلاو قمملانوزوملا 0

 لس نا رك ذأ نعمد:ءافولاباك فىزوملانباجرخأو نهتلغرب غاءاشنرلا

 هيلع هللا ىل_دىنلاج رف زومع ةنلا ل دتال هنااهحزامواهل لاقفْئُدنعهتل أسف لسو هيل عدتلا ىلصعلا
 هدهنا هللا لوسرانةشئاعتلاقف سوديلعدتلاىلص ىلا عد رى اديدشءاكب تكنف ةالصلاىلا

 ىلاعت هللا لات ٠ نكلو زوهعدن لا لخدتال لجأ لاف كصضفز ل هتاط تلال

 صمرلاو ءاصمرلا عج وهو صمرلا زئامعلانهو « انارتأابرعاراكأ نهانامهفءاشنا نهانأشنأ انآ «
 قامسس لا نم ممهفنأم ىلع نيعلارو عل ل نهان شن :ًريمذنبرسفملا ضعي لعحو اذه قوملاف عمت نيعلا سو

 فر نباو قنملاهءءتو ىواضي.ءلاهركذىذلاوهوةدالو طسوريغنمتالماك ن هانقلخ ندا اناتمأ

 ىلاريمضاا لمن أر هظالافر هاطريغةآل اوت دل نيب هقب اطااهجواذه ىل عنك ثيدحلاا ذه حرش

 مز: سكلذو ماودلاوءاقملابسا:«رخ 1 الخ هتلا نهأشنأن جاك نجلا ها ىننأ هلصاحو نهعجاب ةنحلاءاسن

 ىلاالاءاسنلاتءنادهناك اذاو [هنعلاو لاو صّةذلاتافصهافتناوةمتدسلاىوقلار ذوو قاما لاك

 ةنحلاةنملا لهأ ل خد. لاق ملسوهياعهتلا لص ىنلانا ل مبنبذا.عمىو ردقو ممكن ما 0007
 ه.لعهتلا ل_صهراصتقال علو هعماح ف فنصللا هحرخأ ةن_هنئثالثو ثالثوأ نيثالثءانب أ نلمكم# هادرمادرح

 عأ هناحمسدتلاو ىوالا قد :رطلاب لب هساقملاب لعد نهريغنالوأ ثردحلادور وبيسلزبادكا |ىلع اسو

 لاو اًةأرللىرهفلامهسنبهللا دمع ردح نمهري_غو متاحىبأ نءاداو رامب اسم لا تيداح نر
 داناريغ نمءاغشل !فىضاقلا هرك ذدقو ضان ةعي ىدلاوهأاهجو ز رنع

  «رمتلا ف رسوميلع هللا ىلصهلالوسر مالك هفصق# 'ءاحام بالا

 هلصأو لدقر ءثااةباصاك [ةرقداطعتسأ ىأاذكت هرعبشهئمو رعشدلا تنصت رعشو فورعمرعشلا

 تيل م-طوقفف ىقدلا ل ال ءلدالا فرعشااف هتقرعمهقدوهتنطفل ارعاشرعاشلا ىعمو ني :مفن رعشأا ١

 ىفةلاتوز وللا سا فراعتم ا فراص و ىنعما ل_عاخل تا عىئتيل ىأ حا ماعلا قامو رعت .اىأىرعش

 ىق>قرافكلاضء.لاق انتداب ةلاقومتادرفمف نازل لافايمتعا:_به. صولا ك١ كلاو مالكا نم

 ىعن ىاو ل موو زوملاةدراولاتا ماكلانمنآر لاق عقوال لية رعاشدنا سو هيلعدللا لص ىنلا

 نو حن امماوق هفنت ىدر هلأ اولا ةنا*و كود نول: ةةءالؤهم منَ * تودع. .ل مناوهتر رق هو

 ةلدالاا وهمة نمو بذكر يكحأر ءاثلاقامنإ /بذاك هاو. ارأ قو « بيرق ثوهللان مرمصت#

 دم علو نواه والام نلوشي عا فاسو ةوذر دو هنسحأ هيذك أر عشلا ف ل,ةوارعشةيذاكلا

 ةعاج هر رئاذك ار هس ويست دا اهافتاانو زوم عقوامام 1 4م لادمةلاه ريش نارعشذاادح فرك ذاملوالا

 ىف مقوامامأو نوزوملامالكل ازا نم وهيل عدلا ىل_صنهزدصام رذديقلا اذهءوقأو نيقتحملا نم

 نودئثئنوكسلا ف عب ال هنال نأ ملم هيتاشي اوتدارالا تور قم هنأ كالفن قلل ىلا

 انث دحر لعأ هللاو رسل اوريمناث ع ىف ىةحاك اعيتع قو هناو تاذلابادوصةم سدت هنا ب أو | لعلو هثدشملا

 ىراسملاّىاهن عب ل يي هسأن 3 ريغصتلاب « حي رشس مادقملا ن علب رشانثدحرخح نبا ىلع

 نمي رشو حي رشوأ تنأ لات زب نب اهءابأ ءال_لا هيلع ىتكو لبوهسلعهتلا له ىبنلا نمز كردأ

 هشئاعنع# مادقملاهذ» ,اهنعىو ردءاصعلا نمز فماوتفت رهط نغوهو هيح وهلا مرك ىلع باحصتأ ةلج

 ضعبفولاةف ىنهلا س 77 ةفيعض د فس قو حرش ىأ ةدوعملا خس :لاود.سلا لصأ ىفاذك لاق

 ليقل اممعاع رشنأ هرهاط لا هس ىلع نا هتءاغلمأت ىلا جاتحف لاكشا هيف سدا تاق ءأتلاقخسنلا

 «  ىن لبامش ه #»

 م الكللا مسا نراعتما فراصدقو تلعىنتمل ى أى :رعشتيلمطوقه نموه تنطفىأهنر ثا متفلانئشلابترعكورعشلاةقدك ا
 قو ةيذاقلاونز ءايهفرشانو زوملا ٠

 نو زوم مااكوههريغ
 ل بمتفأد_سق ىنعم

 جرخلا هيلا سغنلا

 ىلا ىلاعت هلوقو#حن
 ا ظ نحنا
 فر د كل انمفرو

 تايساررودو
 باوسحلاك نافحو

 نورزو_هىفة* هناف

 دمفلرعدربع هك

 هثب داحأو ريتعملا دصقلا

 ثندح لوالا# هعست

 ىلاعت هللا ىذرةثراع

 رن ىلءانث )اهنع
 مادقأ ان علب رش امد

 ىاهنب (حرشنا
 قراملا ديرب نا

 2 قوكلا

 هل جرخ ةسداسلا

 (هيبا نع) ةعاملا
 قركحلا مرش

 0 لقد مرض
 ىور ناس مس ركب ىلأ

 حي رش مطو هعاجلا هل

 هل جرخي ىناقلا
 < -ثثاعنع) فنصملا

 لا ضن ف (تلاق

 رهاظل اودو ع رش ىأ
 ناك لها ل

 هلأ ىل_صهللا لوسر

 لمت لسوهي وكل 6

 لثمت( رعشل ا نمئش
 لثمعو(رحآ م)اتيبدشنا

 اذك الثم هبرض ؛ ئىَش

 رهاظو سوماقلا ف

 يسن ال هناوعآ م هأوق

 . 1010 اللا صصسس» رمصت نم هناكو تارا هنالثدكنا اذاالاال شت

 هدروملاثمافراتعاب دروب نأ حصت ينعم ىف عام م صاخدرومىف دراولا مااكلاو هى او تدب رطشداشنا ىلع ل .ثمتلا تقلطاو



  مالعألا ىلع ب دألاءاسا نم ورح مالك اذهب وةباصأ اءا طعن ماوناك ثيدحلا اذه نب رضاخحلان ات ئاذابدوتحلارباكا مهن ىلع

 (اهلخدتالا هنأ)اهوطعا(اهو ريسخا لاقف)ةيك ابا هتوك لاح ءهذىأتل ]و لعاق ن ملاح( قكمت) تضر أو 8 اوفلاق)

 1 اهنوك ةلاحىأ(ز وح ىهو) برقا لوالاو«ةاطملاز وعلاىلاوااما ااماهدعبامواهلخدب الربعضو رب_خا ىو عقم ىلا دسم تدسدإ_ج

 . اهوخد ىلع دوثتسا م هثينأت عمم لب ىراست الانبا لاق وءاهلاثنؤتالو تيكسلا نالاقةنسملاةأر-لازوتلاو ةفصلاهذ_مةفوصوم
 ' ن_هانقلخىأ(ءاشنا نهانأشنأ انالوةيىلاعتهللانا) هلوةباز وعام وكل احا طوخد ىف: ىلعوأ اهرطاخلا هيبطتواطةسلست
  صقتلاتام< ءافتناوةبمسملاىو-ةااري_فونو قلما لاكمزلت_ن كلذو ماودلاوءاةءلابسانس الخ ة دال دو ط_بسوري_غنمءادتبا

 ْ هيدرواذك اركب اهدح ول>رلا امطواماك_ ةارمثك نئطون اوىرادع (اراكب 0 انث دلا فاصمراط شر ادع نونوكد- هد(ن هانلمك)

 . تايوت-سم(ابانأ) لعبقلان حن وجاو زأىاتابيقمتاةثاعىأ بور ععج (ايرع) خس قوهيلع اظذالةأ الدال ٠ نكذرئالا

 . قط_طلاقال_ا ىلع ىضاخنامظاعأو فاس اارباك أج رددقوة تق |لاق امندلاءاسن نانسال_ضفأ كالذو نيثالثو تآلَت ن1

 نبا اذكوهبعادملا رثك :هو>وهللامرك ىلع ناك ف شحفا اوس كل1بنا ىلا حازملاو مع ةفالطلا ىف سو هيل عهتلا ىلص
 00 0 م يك اال كازو لك ا ع راح ته 2
 . لاح زوع ىهو# ريخا لمعافمثلاثوىناثددس# اهلخدتالا هنا اهو ربخأ لاذ ةيك اناتوك لاح حازملارب 16002 تبهذىأ تاو لءافن ملاحي كت الت بهذو تربدأ ىأ ماللا ديد شنب (تاوذلالقان نسحلا أ ,سملاىأ لاق 8 ؛ارثك 5
 لوالارد ملا نس

 اهوربخأ ر يعض نا ل_ءاو كلذك اهأباىلاعت هلم ةءاشاولخدت لب ازوعاهنوك لاح ةذ لا ل+دئالاهناىأ لاقرك ا 4 ْ
 ا ةرشمنوك-:نأ همم مري نك ةسياقملاب لعباهريغواهيلا -ربنأ لء < اهئاري_هتاماواعطقاملا أر ا أ
 3 6 سرع تعحأ 1-2

 |[ ناو رهظالاو هو زوعاهلخ دتالهندانادهلو ةهيلعلادلاز وعلا س ةسىلا اعجاز نوكأ لحم و4 ةدملاب ا ٍ

 الوزوعلا سن اهلخدتال ىف لءافل اريهذوةصقال لوح نانةلد اقاون ماريعضنا ىلءرب دتؤرح ني ادعس لاق ُح تلكم ولو

 / ١ | مالك انه حارمشل | ضعبلو لعاهللاوةب زومتأ !فصو ىلع هدقان ىل موا هلخ دتال ىتعملانالزو دع ى هو هلوقدابأت تريسإة خا

 أ هناك فعالة ةل-ءالنهضتمفاذئتسا ي ىلا عت هللا ناو 0 >ءأأ نع لسحر ةلاس

 أ ىأءاسنا ادارملاو ةعوةرم ش سرؤوهو ها انا ركل *ءاشنان هأن اشنأانا»ا لاقفماشد نيناسح
 ْ نهات ااكىراذعىأ ياراكنأن - هاج ام نهقلخري_غاقاذن هأئ انا ضاه اعنا هع اة عا عرج 4 -رامأا فوت

 | دو رعد ناثلان كر ا ءدداب زتدست قواراكدأن ونس نوحاو ذا ع-> رثسأو لح رلا

 ةمؤلا ل_هقوددوتل ىفةدان زا قاملاوةقلملابو رعلال قو نوحاو زاىلاتامء تو قشاوعىألوسروأ نيضشلا

 | قئالثر ثالثتانب نسلاتايوتسفبارتالأاماو مالكا ةئسملا ليقول دتو رسكدت ةبراجلا ف جنغلااو| | وسم نيح سفنالا
 [تيدحلا فوءاسدلاءاسننانسا لك !اذهْذاَ اس نيد ةدان نأ دلدقو كر ادلافاذك كلذكب نوحاو زاوهن رعب | || لير لاقو هنالا

 ّْ لح اودال م ىلع تاس عتمىراذ_ءنولم 4 ريك اد هرهللأ نوةلخزب ا اهعامندلارادف نض.ةىفاوللا نه || كو_هتام هر رجحلاصا

 [ثتدحلا اقل مهن_سحأراةعف جاو رافق كن مو ةناطمل ىلع ةراهلظا ا لستك ندلار وحلا نملضفأ|| كد وئثاانايفسف
 بار لاقف

 نورضاملاربككأف
 لا ةفءوالوكلذ

 ٍل أس ن 1هلو3أ ىذلاام
 مظعالامامالا كلذ نع
 0 كتءذصامىبعشلا ىلا قاء-نب رماعلاقو

 .نتمنصام ىعل ه1 لاقفعشانبر فاس 1 داوةموكعوكفةنا 1اانيتأف ثدد ك1بأآ مصأ نهر_ةناشنز 2 ما ىعتلا للا

 'انيلابحأ اذهلاق م قلتساى- - ىعشلا كعْضْف ههووذرأ لءهرنءاكلسم فئه لاسقذ كا 0 ءافرهل لاق

 'هيلعهللا ل هللالوسر عم تازنلاق ريبج نبت اوخن ءع.ج هاو راماضيأ هحازم نمرك ذا موي ة-اخإل ثي دخلا ل_هأة ساخن م
 5 اوسرجج رخو نوملا تسلح تاسمتسدانىتءيعنمةلحتحرخأف تءحر ةىمعأت نيد ةوسناذ ذا لامن متدح ردن نارهظاار عر و

 ١ و هياعدتلا ىلص ىن !|قال أ باك ىفنامحنبانيشلاوبأ جرخأ دقوالوطم ىذمرتأ |عماح و ىباربطا ا!قا

اروح ى 5 تلاه هال هنملأ ذر و_ءاهدنعودشت :اعىلع سو ةم ءاعهللا لد ىذلا ل_ةدلا: :دها ىلا هد نمل ًّء
 

 آه ْ : ارا ىلع كلذ سو هنمل ىلا ناخد الز ودع عج < نتعدن اانا سو هم اهلنا ىلص ىذل الاد و قلاوخا نم

 1 ١ ل-وزءهللانالاةف د لك تاماج_ ةلادع] هقئاع هلت لاك مل_سودم ءاعدللا لذى .:ل| لخدالف

سراب ت !ًةفن ياك سل امدتلا معا لا ةفهتمق نم ل سوهبلع هلئأ ىل_صدتلا
 1 ان ه-تةعتو ىنقلاد قه جت هادو ريش ىل لج هللا لو 

 دا سه ل_ءفام هللا ,ءاملاقالا لزم ىف ىنةدادال لعف- ل- مرام كل :دارش ل_فاملا ءاح محأض ضولو ه- ه>اح ىذت ةةل->دو» .ءادر

 : تأدانمل 4 اكلذدرشام قحاب كثءيىذلاو تاقفامو كلان هردصند هر الويلان ردت الهتلاو تامذلاقنأ ىلإ. الج



 هذ نأ ىل_عذو_خألا عنجالابملا مدسعو عملا ىلع ضرع !ماقمفتو_لاعفرو ملاعأو كب واةىلارظاب نكحاو
 ةيدالوءتو كح نمد“ مول ؟لءلابرابخالاو هاتي :ءاعقيدصااحدموىلعالا عمىفدالاه_.عادمزاو-و ةسعادلاماسقم

 ردةراضخال اوهل< فى ؛ةسأأ امالا اهونقم يلع مرهف هد هب لامعلاامأ لسو هيلع هلأ ىل_ص هنداع نهفورعمكلذوايلع اذاكسااو

 ةددحاو سو هم اهلنا ىلص ىفطملا» هانأال كلذوة. ا!-ارارسأو ةملءاكحرنمللا ادذ_»نمضت دقوكلذريغو كاست هللاد_:ءردق لن م

 ةتنعت > افهتلا نع لحج *دقهال بلقب ليقي و قهلان عال دعم ءلارثي رعقفراسني نا هيلع قفشأف هاقعماجتع هعاّرم 5 هود ْ

 نمدن ف برطضملوق ىنل سر لاق هس نعلاةهةشالاه باع ق-ثف فرغم مى طوقسلا ىلع فرشأ نه ىلع قفشا اناضتحا 1

 كلذ, نكي 010 اديان واملفهاوه نع هلذ-ثوداو امني وهف نزح 5

 مل بوهسيلعملل أىل نع نط ه_فملالا ةفادادمادادزبا مظعالاردصلا كلذ رد_صيةردابص نيك«ءىد_م>حال_اءناققانعلا 1

 لب ةرم العاوهر دقولعب هر دةنانالاة ست موعشت ناطق داو لمن اش لح مل ناو تالا اذ_هىرتشي نمهلاسدأت :

 نعول_*ءالذاةرومل ارامتعانالااحازم سدل < -ازهل- سو هبلعهلاا ىل_صمْقالا بانملاكلذ حاز هدئاو ةنمهلك كلذ

 اهنعىلاعز هللا ىذرهثئاعا م هتحزام كلذ نمو«دملا هباعدقمقحلابو 4نةلماك هدئافوا هل ماش مم *وأ هلضاف ىرش

 اه ا تينت بصي يح ع
 7 00 ىو «بلعفللا ىل_صهيلاىد_مناكالح رنأ ىلع :ونأىورو *» م هموهفملا ن مكرقأ قوط: 11تاف

 ا رسب اول
 هدحاصب ءاح نما, باوطاذاق لسلاوأ نمسا ملل

 000 كم ى 0 رو 0 ءاتمهطعا _سوهملع هللأ ىلص ىج مال لوقف

 00 3 : 4 ددملا ل_خدن الن اك هنأ ةءاورفوىل امءيف ب رمأيو مسدتينأ ىلع لسو هرلعدتلا ىف صدم زباف هن ىأ

 ع 0 4 اذ_ه طعالاّةفهيءاحا انف اههحاص+.لاطاذاف كلهن دههده هللا لو سراب لاقف اهمءاحمم اهارتشاالا فرط

 اهاد هاواهب سو هيلع هللا ىلصهرت آواهارغشاهسفن تمحتأ ةذر طىأراشكك سو هيلع هلل ايف «ىبن :الهتمك# مق 0 سم لاك نمهنعهللاىذر هناكف تلق هني همحاصارمأب وك مط مق ىدنع سدا كوة ةىلهدهتملا كوقيفنولا

 00 !!ىدياوهالوم ىلا عج رستاكملاكراصو زعاسلف هيدل ل_دحاذاامءادأ ةين ىلع بلا

 هللاو قد صحار رءجوزم ق> د اذه هلءففه درسوا هما اطملاب عج ر ذم هرد<_لعقءامد.عبت اكلاناف

 بعصموى وال أمد ارم كر« مادقملانب بعصمانثد> 9 ريغصتلاب ا« درج نب درعا“ د | ا

 انثدح طأط#غو هدو كريملاقروصت مهلد , هفيعضه-ت قو باوصأ |لل_صالاو دو باعصالا نم لوعشم

 يثدحملاحالطصا ف قالطالادنعدارملا نافىرسدبلا ىأ« نسا ءإلب ءافلا خقب *« هلاضق نب كرادملا

 ةغلواةزودع ل ةتالوةريمكة أر ما هتءاحىأ # ل_سوهيلعهتنا ىلص ىننلاز وعشنا لاقإل لسع يل
 سو هيلعهتلا لصون :لاةعو ماوعلانيريب لا مأ بلطملا ددعتنب ةيفصاهنا ل رق سوماقل | ىفام ىلع ةثن در

 قأم_ءا1هتوك)ل_ءأهللاو لوقأ اناث مضءدن مانموء اك ىف: 11 لاقو حم راش اعبتر_2 نبا» د
 ىوارلا ناك ه«نالذ مأابلاقف هلا ىنات دم نأ هع فاك ىلىأ هي هللا عدأ هللا لو سراب تا اذ

 زوعاهلخدناله_:للا ناوي هماعمنالؤ ظذا ماقاف مل_بوءهياعهللاىل_دهناسل ىلءىرجىذلا مسالا سن

 بهذ رفثو ندم ||

 ا قلو :دملا
 ا نمداسلا

 اال المرعب
 ىباوعت ساو ىرصملا

 دج نب دمع انثز

 نب بهم انأ
 كرامملاانثمادقملا

 ءاغلا 2 (ةلاضفنبا

 لآ نوم ىرصناا
 ىرذعلا باطقنا

 نع) هبحام نباهل يرخ ةئامونيتسو نسجت: تام ض يعض قاسنلا لاقوة قثو عفان لاقاذا ةعرزولأ لاقو كاسنا|نم هقُثنافعلاق

 هنملا ىلا خد نأ هنأ عداها لوسراتلا ةف /بو«سلع ىل_دىنلا) ريد زأاعأ ةيف صه#تعى هد ) ل زو ع تتألاقىرمصملا ن سحلا ا

 زاوحال طرت_ثءالونالخما ىتكتتلازاوجهمفو مال_ءالا هنىنكت اعهنءىنكفهءلافيضأامواهم“اىمسنىوارلاناك (نالذمأا,لامتف '
 4 (زوجتاهل +د.اله_:ملانا) مارك او تكل يذفت عون ةينكلاو دلو ةاهنيعلار ةهشاعت راكد _ةفدإوتاذاهوك :

 اهههوقام فال_خلااهداشراهحاز عاد رماوحزاف لاوكسل ا لاحامملع ى ه ىلا اهم طا ىلعه- :هلا لوةددب رباسمما اهاحنمم-وف ل
 دق

 | عسسم ها نين تايل هزت نمقسع ادا دنعو ةرعاد توك الان ليدص ءا انما ة نوكمساملقياطااريسغلا 1

 هةدذهاش 1 مهرب ريسعموف ة:ىلعمد_ةمدياصأام_هفنأب ل -رصملالو_ صالاد_عاوشب ل-وح و ةياصصلا عم بدأ ةلقو - كرم ع هنأو ا

 ليد.الوناك كلذ نالَع , مل لح رلانالفالوأ اما طع ءاصلاى طلْمَتلا بح هعقوادقو ىبهتن ا هريغهدهاش ملام ةملاقملاوةيل احلا نئآرقل نم /

 مهفيدخأالا بح وول هتالفابت رئاثامأو ناكمالاةرئاد نع حبر فتالو صو _صنلا مداصتال ىدااثآلا امة>الاءادب|ق رن حالو لمتحنلا#

 حجرص ىباكص بهذه هنوكت رئاعا هيف فل اخ ةيضق ىف عب رالاةُعأ اذ قل 7 1ةتراح ا1لاح لكي هنعلودعأ !عنتماواتاطم ىاوصأا

 مدقبن|بحةبامصل اماوعنمد_تاو مهفناهرك ذام ىلع مزلي وهمهخ ىف دهتحملا كلذ هسك اوت سارالب هعهسربخ ظفل نم همهفهناب



 هقنتعافرهازى أت هد لخدأو هن ارو نمءاحىأ ( هفلخ نم) مشكلاىلا طرال انوداموهو هنسط>ىف هلخدأ ىأ (هنضتحاف)
 ف( ىناسرأ اده نملاةف) تلعن ضف ارصيرسكمو مضل انئشل ا ترصب واراصرأ هنيعيدآر هرمصنب هريصب ألاقي ةيلاحةلج (هرصمبالو )
 هقلطادب ربىزاملالسراهلوقكق الطالاو ةرلكلا لاسرالاو فاشكلا ىفلاق ىنةلطأو ىناخىأ ةءناث رم نم نم هلوقد_:هحت
 عرش( لعل لسو هيلع هللا ىلص هنا فرعف سادقلا( لسوهيلعهتلا لص ىنلا فرعف )خسنلا 0 صعب نم طقاسامه(تفتلاف)

 خسنلا ضب [كءاغل ايةاك-ثاا قومهان أ ىلع فطعا# هنضةحاو اى رشم اهب ول ط ءءىكح نم ةءقرت ارم لا[ ىأ( 4 0 2
 رهاز ىطرا تت هيدي ل داون ارو نمءاح هنا ها صاحو # هفاخ نمل هنض> ىف هل سدا ىأ ب سنالاو هواضدأ را

 هئضت-| لعاف نم لاح ةحسن ىف كهرمص.الىأ رص الوإل هلوقف هفرعب اليك هند هيتيعذ_ثأو«ةنتعاق ا ّىأ 0 1

 ىأ «اذهنملاةف#هايناحئثل | انضحو علضل اىلا ةرصاخلا نو دامو هو منكم |ىلا ظرالانودام ندحلاو || هللا وصى بنااردصت) هنننتح هل_ه>ئذاانضتحالاقير هظالاوهووه:دابزعمنيتصنلا نيءاعجهرصيبالوهو ةاكثالا فو || هرتهظ 6
 ه-عوقو رهاظا اوداكش| ىفال ىذ اوموهواذ_ه نم ىنلسرأ ةطدن فو رمالا ةةيصد# ىتاسرأ 6# نضتخملا || كريت ) 0 5
 ىنأافرءفإ هب ولطم فرط ن ههؤرظوهبومح فرط ءةرط»ىأرو هرمصدن ض«بىأ “ب تغتلاف# ا ا

 هزم ولأيالإ# ع رشىأ# لعخ » لاكدااهحوىلءلا حلات ءثب هذ هرعئأ 3 _بوهنلعمتلا ىل_ع[1 ئاضلالا كلذتارجل
 ينلارد_دبهرهظ ل ةاككملادباور فاك ق زلأ ىأ# قل املي رصقبالىأ ماللا مضب 0006 ةكااضأا ةئشانلاتالاكس !نم
 قةرداصا !ضورفلارد_صمرد صرهرهط قزأ فرصصقيال قفطفىءملاوهن ردصمام هي ل_سو هيلع هئنأ ىلص : (ه«فرعنيس>) هنع
 ناك هنأر هاظا او هب وم ىلءالل دنو هءاذ ذا ةواكرعت نيملاعال ةجر وه نمت ادوج ملا ىلءةدراولا تانئاكلا | :باثن امته[ هراركا

 اذ_هأ نم نأىعاوينتوهنأشدامامتهاامناثءرك ذهناك «هفرعن مال هينبعل كح هلع وم بمدقراخب | كريتب و هيتلقع امها وهيلحر ىلععقينأ بدالا ىذتةمناك الاو لو هيلعدتلا ىلص هيد باكو سم د ةيح أ: ازدأتنمنأ ىلاءامعاو
 لوب لسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا الل عج وانه ةض-ذ ىف اك ةاكشملا قودي لعخلا# هتفرعالا سدا قاصلالا

 نءماهفتسالاهجو وهتلادبعهناف مضاوادمعهتمم-تهح و وةك ىفاكدرعلا اذهىأ#«د.علاىرتشن نم | نم لوقي لسو هيلع
 نهوأ مارك الابدمعلا اذهل داي نمدارأ هنأ لادمةسالا ىلعوئثا انئدل اهل باقه ىلعةْغل قلطب ىدلاءارشلا || (دبعلا اذه ىرتشي
 ة!نسوزك ذامادكو نيه>ولا مال, الى آلا ههاوحنكساو ردح نبا رك ذا ذك هلع ىيتابناب ىمهلديتس || لثمىرتش نمىأ
 «> ولاق هيضربامو هبل طمع مج قا ذ هللا نمهسغن ىرتسثد نأ جرن. هنابهل ضد رعتلادب ربنأ عصا ةمامدلا قدعلا اذه
 اد_هلثمىرتش نهىاردةمفاضههلءقوأ هدثتوأ هيرون هيفدنعل اناو همم ح ىلعءا ارتشالانأ همحولا |[ دمعل |ادهلءاقي نموأ

 ”' || رح نباهلاق ىنتع ناىأ وذ طرشلءازحو باو نب ونتلاب © اذاهتلا لوسرادل ةفالب زئاح ري_غرملا || ميسظعتلاو مارك الاب عي ناب هبقفلا ىلع لكشدا هعبب قمة ةداراحاز.#لا مام ماةماواع“الدوقلا اذ_هنممزاءالو ىنمدععلا|) هللاد_.ءوه ىذلا 8
 فو كريملاق لهاا نع هقلاةلكرسسخ اتراد_داك هللاو فدحت اذا ةرعسن ىفو غل أو دهو هيقبوغرم ١ كل ذب دارأ مهب ريغوأ اضيخراعاتمىأ «ادساك 9 بصنيو عفرلاب ي ىند_هتلاوإلاذا عمل | ىلع ىنتض هرعت ارهظالاو | | لوةكف لك :ملكلاو
 مل_وهلعهللاىلصهمظعتل عملا نا هوج و تلق« فلكتىلا جاتحيو عملا ظفلب ىفود_ك خسنا ضع | يني هنايهل ضد رعتلا

 هفيفختا وأ اعوفزمنوكمف نوذل اددشتب هنأ لمتحي مح مونعمتلا ىذز م_ملع ضؤرعملا هءاحتالو هلريهضل اوأ
 لم أتةلوالان م غلبأ اذهو «لامدتباد_:ءاطن كلل ةضسن فو يثنأ 9 ىوارلا نمت «لاقوأ ل + 0 صاصتخالاو مامتد اال هلماعىلءو هلع مدقدساك, ىلعتمفرظلا دساكب تسل هللا دنع 9 نك هس | ىف( ىندحت هللاو )نذ فو« نكل ل سوه يلع هللا لص دهتلا وسر لا ةفإلانههه> و هلؤضرعلا ماةموأ قو_ىل |ن هناك ىتعيتا ىأ تاون اذ هفىأ انهيتن:رحتدل_ءلوادس اك دحت هتازاذ هاذا ةك ارق ءافخالذاةبازدلا فاهتصم دن || منبج (نذادتلا ةبأو راف دكا نأن طأالو ررضةدان زهللاواذ_هتلقاز هددان زيهتلاواذهاذاةباو رفو حراشا لوسراب)لجرلا(لاقف]) اعبتر_>نبالاةلامقتسالااللاسحلا هءدارينا عفرلاه_جوو رهاطبصنلا هو والتحري صيفا 20-0
 ناف دحأ هيقسغربالا صخر ( ادساك ) رفتغمغئاسؤهو مسعلابلعفلاو نذأ نيب لصفل اهيفقهيلعواعاتمىف د ىأ
 قذوالاو عجل ةغيسمي نود_ ملا ضءي قوه ف تانغرلا ةلقل قةني لادا دك د سكئ ثلا دسك لاقي هتماه دل لا دمت ساالوةلب اقع
 نيذب(لاعشادنعتنأ)ىوا رلان مك ش(لاقوأ د ناكر تسل هللادنعنكمأ مل_سوهيل عهللا ىل-ص ىنلالاةذ) دارفالاة ب رعلاد-ءاوقب
 2 نمهسحنمقانتعاو قودساالودو مهتمحوةندانل !لهأ ةقداضمزاوهيقو' ل_بو<لعفللا ىل ص هتمحة كرير كل ذو هك“
 ٌمرو_دىلارظنءالهتنانار و_مااىكاتافتلالامد_ءوءارة_فةلاةاسأومو ةطااخلا نى>واد_ءعرجلاةيعنتو هريصمت الو ه_ةاش
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 لاكلدالا ثنا ىهوتقان عج( قرنلاالالبالادلت ل_هولسوهيلعمللابصهتلالو_-رلاقذةقانلادلو عنصأامهللالو_براملاةف) ٠١
 هلى ذ هنأيهرهسغد اسراو هداشرا ىلا ءاعالاهط ايما عمهمهفكلذ ل- هم ترب دنولهل لوي هناكع حت ىسح هقان ىعست الود _..عولأ !

 هلظفل نمهلد_- اوأل 2 ميال بالاو هروصل اهم-ضتقتامىلا عراسالوهروغ كردي نأد_عبالا:دربر دا. الوهلهأت,نأ الق معساذأ ا ٍ

 ١ مارح (ارهاز دعما ناك هيداملا لهأ نمالحر ناكل امنب سن أنعّتيان نعرمج# 18

 ىفىلاعتلاقاكرافكلاةفدصسكءراربالا نءمهف ىقعلالاو>| ىف نينطف مهنوك عمايندلاروما ف هلل ||
 ثيحاهاب اى عمنيفراعلا ضعب لاقو»نولفاغم_هةرخآلا نعم_هوامندلاة احلا ن مارهاطظنوطعي «م_وقح
 ىهةدأب 1 اوةنحلا ىهىسملاف«ةدانز وىنسملا اونس>اني دال «ىلا.هتلاقدداب نا اوءلطي وةعتملاباوضر

 رداءتملاوهام ىلءاهدالوا ن مريع _صل اوهاهدلودارملان مهن ةقانل ادإون مذصاام هنلاذو سرا. هذ »ءاقثلا

 اعيجاهدلتام ىنءملاوتربكو اترغصى ا« ليالادلت لهو ل_سوهيلعهللاىىصهللالوسرلاةفف مهغلالا ||

 اريمكوأ ناك اريخ_فةقاذلا دلو لالا عجن اهلصاحو لءال ا ىننأ ىهوةقانلا عج نونلامضب « قونلاالا#
 ىجنب هنايهريغداشراو هداشراىلاةراشالا هل هط ساما عمهيفن مارملاتفرعل مالكا ىف تريدتول هل لوقي هناكف ||
 قاز رلاد.عانث دحر و هنمنب قاحسا ا:ئدح »هروغ كرد. نأدعبالادرىاردامتالو هلمأتبنأالوقعم“نملا ||

 لال دض مارحن اوه ارهازهعمعاناك ةيداملا لهأ نمالح رنأكلامزب سن أنعتاثنع عما هدد

 هللا ىل_ص هيلا ةتدطا, أب ناكهنأ ىنءملاوءادهالا نم مومل ملا ةممص ىلع «ىدبناكو طار ديده_د ىبحشالا

 راهزالا نما يفد وبامماهنمةل_صاحىأ 6 ةيداملا نم ديده سو هيلع هلا ىل_دىبنلا ىلا ملسوءهيلع :

 ىلص بنا اجهلئع ودعب ىأ اهفيفصب ةصخت هصسن فوءاف ادن دشتي 4« هز يكف اياه ,ريغعو تانتلاو رامثالاو'

 ىأ#« جر نأدارأإ اذا» اهريغوهف:.دملا ن مناداملا ةعتمأ ن هةيدامل ىف هيلا جاتحيام# بوهيلعللا |
 كيفمسلا امه:مدم هّدسلاك أمان دابارهأ زنا مل_سوهسلعمتلا ىل_صىنل الاقفإ اتافوءاروحه نطو ىلار هاز ؛

 فذ ىلعوأ لادا ىنعل ا مسا قالطا نم قو هتبداب هناكر اص تان امثل | عاونأ نمهتيداب نم لج را[
 خسنلا ضعب امه وب وةغلادلل هوان لبقو « ةيرقلا ل كساوف ىةحامانتيدابنك اسىأفانضملا |
 تعب ل_هأىأ# نو #داملاو+_ءففك اعلاءاوس«ىلاعت هلوق «ت:هوةتداملاب 2 اوهىدانلاوانيدأب |

 ىنأنال ناكو ةيداملا نكس أب زار هاز ناك هنا نم لوصالا عماح فام لوالا ديد و ميظعتلل عم اوأ ةوملا |

 هيدابو هيداب ريضاح لكن نا لا اتف لو ءيلع هلل'ىلص هيل ااهي دهم ةفرطبالا هانأ اذا سو هيلعدنلا ىلصءنلا لوسر م

 ندفو ىنعملاو هنأشي ماعشالاو ه«ءانتعالا لاك هيقو هل ةنس دملاوريضاح ىأ هو ريضاح مارحنءرهازد. لآ ا

 ةلباقاا ىضتقم هنوكل هماعناب جنم ارك ذ ماها نمهيفامعمهرك ذاغاو دلملا نمهتبداب ىف هيلا جاتمجيامهلدعن ||
 ىأ#« هب لسوء يلعهتلا ىلص هللا لوسر ناكوإل ةل ماها هذه عب اتم ىف هتمالا لعن ةلماعلا نس-ىلعةلادلا
 هأوقا ةئطونوديهمتةل ل اواوداحت اوداهت ل_سوهملعهتلا ىل_دهلوق ن هدروام عم هلءقامهيلعل دات ادب دشامح

 ىأ ةل مهم الادلاب امد ةبآلا# هشنارك ذنعمالوةراحتم_مهلتاللاحر « نمىأ«الحرناكوالا |
 ىلارظسالهللانادر واد نطاسلا ن سحىل ءرادلانا ىلع هنت همففةرعسلا علم هنوكعمدر وصل | عمق ١

 بلاطلا عنف امو ل_وهيلعهللاىل_ص ىبنناهاناط ملاعأو ىب ولقىلارظذ.نكماو علاومأو مروص
 مع !نعل_هاذو ىرهاطظل ا هعاتم ل ةَمْسم هنأ ىتءملاو هيااحةلج « هعاتم عيدي وهوإل هنولط ممءاحىذلا ا '

 ملوهوسلات ىفعألءالانو كح عمو ثننأتلا هزل لةءبالا ناك اذاهظفل نم هلد>اوألىذلا عملا انالةانئمىفن ١
 [ةثىاز رلاد- هعاندر وسنه ن !ىدعس | انث) سن أ ثن دسح سماحلا ثي دحلا «ربحو لد االاءامعالا نمىيعلأوءافل ارمسكد لعق ىلع عي

 ارديدهش ىعثالالال-دض

 ةغصب (ىدجي ناكو)
 ءادهالا نم مولعملا

 ىلائثي ثءبلاو_هو
 ةيدهوهف امارك اربغلا

 ىكا) ريغال ديدشتلاب

 هيلع هللا ىل_ص ىنلا

 نم)ةلصاح (ةيده لس

 اهيدجوباممىا(ةيداملا
 اهريغوت ا ءنوراث نم
 0 تلم اهم 0 عرف تؤدئايل

 رضحلا ل هادنعهزب زع

 هةرضاحلاف ال هيداملاو

 فال سافكودملاو
 لاي اور تقلا
 سابقربع ىلع ىودب

 هللا لص ىنل ا هزهف)

 هيطمنىا (لو هيلع

 زهخإام تانسسملاو
 هديعبأسع هل_ها ىلا ه

 مايةلاومتءافك ىلع

 قلاق مهشدعم لاك

 هبل |جاةكاموهتسهأ

 جتلانةفاسملاعطقف
 ةل_لقد_ا رسكلاو

 [:ءلقنكسدابلاانركذ تاذاو انتي داب نك اسىا (اذتيدابارهازنا لسو هملعهتلا لصهنلالوسرل اعف ) هنطوىلا (جرسخي نادارااذا)
 ءاحتدملا عاتمانصحا اذاوأ انتد دابهن اكراصف تابذلا فونصوراملا عاونأ ن مهتءدابنم ل- رلا دمفّتسام هنم ديفتسن اناوأ هتدهاشع
 حراشلالاقعسنلا ض ءب فكل ذكدر ودقوانس داب لصالاو هل الل هرئانوأ لى ا ىلء لالا ,ساقالطانموأ اهلارغسلا نانا نغافانيلا هن
 منا نأب ىناثلاماصعلا درو رمضان مها عجام هلدعنوأ انتطل االارضملا ىلا عوح رئابدضقال هناىأ (هورضاح نو ) يللا
 ناكو)اهتمري_توأاهلئعةيدهال اقم ىلا م الالداثراوهاغاو مف مامنالاب نملارك ذنم سدا كلذرك ذناب عن هماعنارك ذهن قيلتال

 كوه( هعاتم عدت و هواموتمل ءوهيلع هللا ىلص ىنلاهاناف) رظذملاهبرك هح ولا عبق (اهمدالجر ناكو همحب لسو هيلعتلا ىلصدتلا لوسر

 كلذ هتيطءأ اذا لمئتلارهتعتمنم مساوهودازلا نمهبخلمترام هلصأو تدد تاناورب وماعطوح نمهب عتب ام لكح اصلا ىف
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 نمناكم هالومىدبعلا ىز ورألا (قيقثن) نيسملاةطس ىو ف شاكللاب وصادك (نسملانب ىلعأنا ىرودلاد#<نبسانعانث)
 (ىريقملاديعس نعدب ز نب ةماسسا نع . ارا.مانبهللادمعان5) ةعاجلاهل جرح نيتاموهرمشع سمح هزستأم لرامملانبااتك ظافح

 لاقةرب ره ىلا نع)اهتيحانب لزنوا اريام نكسب ناك هنال هن ىعم مقنَملا فاك ةحوتغمو ةموعطم ةدحو مءاب منك اسف اقوهحوتفم مع
 ةيعادم او ماذا ءادر د صمةح ازا اوة.داك_ةلاك ةباعدلا ىرمشكرلا لاق اذ-زامتنيءاموهمنيعولادب (انمعادت كناهتلا لو راباولاق
 ىببطلا لاق كلذنم لمتسيامل مسا طاانةناعدلاو ب ءادووذ ىنءمرانز وح زعج زك بعدي بعدحابصملا ىف لاقو ىسهتنا هنم هل ءافم

 أب نمم_ميلعدرفةعادملادتلا نم كل :ئاكموتنلا سرلاردص ىف كلئ ل ىنرنالاولاق مهتاك باسراكنا ىلع ل دتةدك وما نابةلمحاريدصتو
 لع ترحث مح هتاتةوهعباوق نم ىه ل. ذئنيح لايك ىنانئالت معادلات (اقحالا لوقاال ىفا) ريغ سعادا معن (لاقف) ب>راابلوقلا
 نءال_تف تنتءالام لو ه.لعدتلا ىلصتعردص: نابل الامد رط4نادعرب هنايماصعلا هدر و همالاك انها ىجرشل انوناَعلا قبط
 ىلع انذاح ند اًمدال |لوقاآل ىفأن ناحا ف[ مقهي ىدتةالفهصاصخ نمىهلههنعادملا نع لاؤسا|أودصق مهناكف هيلع مهضارععأ

 ةتباهمطتسأوأ بذكلاىلع هازملةشاوأاهنمرثك وأ يلعموادنموهلفراقولاوةناهملا 58 قبأت بذكلاب نو قملالوق
 ظ تسسسه8يسمصسصس“ ( غر بز _:يسهنالالف

 ظ سن أّتسا ضرالا, عل ضد وأ اهعم ث دب ناك_ذ هاقاي ناريش عاطتس | اسأ «بضعد فدصونءناسنالا د ةامفلا
 ًأانثدح» مهةجرو موباةفراهت ده اشمىلءنوردة.هل عموما جرم م ضرالا ىهو مهةلخ س نحب وأ مهسنح نءضارعالاوباقلا
 ' هدم ىو هي( قمقش سن سما س ىلع اغانربخ أ ست قودي امنأ علادلا مضد هي ىرودلا د_#م نب سامع ركلفتلا نعو للا ذ
 |نع كرامملا نب هللاد_.عالانربخأ هن فو هين أنأ# طاعومو كري_هلاقري_صتل أبني_سملا هفيعض لدا تاء

 كنادتنالو سراب ولاة لاق درب ره ىلأ ن عل حّةتوةد_توملا ف ملأ معي هي ىريقملاديعسنعد ز نب ةماسأ 1 0 اريك
 ُكعابتأ نو قبساكحازملا نعانتيهنتلنأ ىءملاو انحزاع ىأ:دحوملاءاملأوهل مهلا كادلاب «انمعادت || اراهذاو وادعو ادقحو
 ىلع لاوئسلل باوح ياقح الا لوقأ ال ىف لاق يكل ذىفةكسملا -ةقالخالاو لاعفالا فك _عامتاب نور ومأم || نمتأرحو هحولا ءامل
 هل حاس, كلذ ىلءردق نم لكف جازم ىف ىت-اقالا لوقأ الى ىنءملاو مو ىلعةثعابلاةلعلل ن هضم دح و أ زيخ_.ملا ىلع ريمكسلا
 بدكلاوىذالا نمكلذوحنوءازهتسالاوةد رضع نملطابلا ف هحزم لاح عتتنأ هيلع فاخين منال | لج انهكلذ ىلعو
 دعاوتل|نموهاكباغالا لاو>اىلا ار-اظن ىهنلا قلطأ امناو بلقل اةواسقا بجوملا طرفا كحضلاو || لاف دراولا ىهنلا
 ىتأيساك ملسو هيلع هللا لصور رقواضب أهعمةباعلا ضعي حارمتيث دفيع :رفل ماك الا ءازب فه-يع :رشلا || هطرتش وهقر ودحملا نم
 مالاكن منوكمف ىسهتاان-زامتىنءنانبعا دن دخت طعن ىفو لعأهللاو رهاز ثرددعبهرك ذأ ثيد-> ىف اقافو حاممأل ب ودنم
 رم أ راكن ىلع لدي ةدك ثلا نابةل )اهرب د_صتنأ لعاو يطل لاق مد_ة:كهاشم نمد_حأوأ فنصملا ||| انال#و ىوانملاردعال
 منىأبح وملالوقلابهسيياحأفةمعادملا هللا نمل تناكموتلاسرلارد_صق كللثل ىندنيالاولاق وناك قباس | | فل الاذا ماصعل
 | هرخ [ىلا كلثا ىن.:الاولاق مهناكه لوقو ىمهتن اهدح فيكف قوه حازمرد هتلوا قالا لوقأ الن ك-او ب عادأ هيلعهلاوقأ فوهلاعفا
 أ لازلامدقهيىرحا ف لاخلا هحوكلرهظمل فصنأو لّمالو لهأةفهانمدقام باوصل افلا ق.نأ ىجسذبالا# بوحوماللاوةالصلا

 ل. «ال> رنأ كلام نب سذأ ن علل ريغصتل اب درج ن هللا دمع ني دلاخ أند د> دعس نب ةيدتقانث حال ّْ "د راي | اهيقهيءادتقالابدنو
 نادارملاو ةءادىلع هم نأ هلأس ىأ# مو هملع هبال صولا لوس زلم ةهالملا نم ع ونهنناك عئامالو عنع لوادلالا
 || هعم ةفطالم او هلةطسامملاه.دارأ # هقان دلو ىلع 9ك + دب رم ىأ « كل ءاح ىف لاذ اهمكر ةلوج هيطعي ىعشلا ل _تدوانه
 م-ويدارملاو دروامىلعهلدلاةنحلا لهأ رثك |نآف هيف هققحلاراظاوا كلذ دعب هولمل ءافش توك« ناءاسعامع || هله أ ىأرف ةسسمأو
 ١ 11 1 1111 س1 1 111 و ل ل ا ارأىلاملاقذ انوكس
 07 هللا هنس< نهف نأشلا نك نس ل لاقفدن# حازم لاةنييع نبت ايغسا ليقو فدلا نيأ اذقلانبأةزانجف مناك
 ْ هياءاوناك الفات وأ: .:اًومو ف نمةمانوأ ةماعةلكملر ودل ا ليدس ىلع لسو هيلع هللا ىلص قطصملا حازم ن اك دو هعضاوم هءضا و
 ش ج رخال ناك عنموة.ناعسلاتايلقلا تةءاض“ةداهملا نم هيلع ل أ هنو ربا مولع يفتح زاع ناك هيلع مادقالا بيت نم
 . عاطةساا ن1 ةينامجرلا ضو. ةلاوةينادرفلاةاجاملابقعميلاج رخواذا هئاسن ضعب ةلاكموأ ضرالا,عامطخال ا دمبالارجغلا دعب مولا
 1 ىندملا ىطس اولا ناحاعمل ادب زب نين < رلاد_.عنب( هللادمع ني دلاخانأ دعس نمةتقانث) سنأث يدح عدارلاثيدحل اه هنقل مهتمدحأ
 . هتسلادأ جرح كلذربغ لءةوهدامو نيءمسو عست سام هضقهسفننز وبقدصتي تارم ثالث هللا ن مهسفن :رعشا لاهي دياعدقثمهالوم
 1 هنمسلطدارملاو هلم_كنأ هلأسىأ ( ملسو هيلعهتلا ىل_صهللالو_سر لمح#ا) هلبهيزاك (ال_ رن أ كلام نبسنأنعديجنع)

 ِ | ةومنلاهيلعقدصتامىلااراغصتساهرطاخ قدسف ىتئان هداور ىفو( ةقانل | دلو ىلع كل ماح ىف  لاتف) هبا د ىل ءهبكرب نأ



 ا

 ديصنااهنمدئاوف ءفلاق ثم ةنسااح سسقةيبلا ىم ىلا بسن لوقأ اواذهة تيم ناكل هيف عذول ىتحأ 1

 دنع معلا بهذم اوه هنا ىلعوأ هنعدتنا ىضرهفاصنا لاك ىلع لو#اماوذةكمديص فالخع حامةنيدملا |
 نعل ةندقهناهذسلا حرش لاق م هىناشأأ نم ىعاشم ضءب تعمعادكدو درملوق هل سدا ىوغملاناف :

 نمأاذاةيدندأ ةأرما هيفامدن لدن نا ل رالزو < هنأ ىهو دئاوفلا نمثل ذريغ ىربكلانيدلا مهن هشلا
 لوقنلاولوقعلا ىضّتقم نم هانم دقام هيلع دربام عم لوول ةذرصب لةنوهف ىسمتن اهنتفلا هسفن ىلع ل>رلأ | ٠

 ناتنثااهواوعمىرخأ أر ماو نم ةولخ نام لا :هناكاذا ةييذجأ ةأر ما هب تدب لوخدزاوح هيفوهلوقاهنموأ |
 هيشو ىسهتن ا«. ثحبىلءاقدارعناكن او مر#ثوأ امهب ل-> رلاةول_-ت.هرحالاواهادحاوأ امهمشتك ||
 نكلتيءلافنوكت سن أمأنارهاظلا معناناثاالوايفنالانرك ذامىلعء هءذةلالدال ثيدملانأن م وسام |[
 حرص هنأ عماهمزاخت نمهريغوأ اهسوز نم هعمدح اروض-ريغ نماه دنع .وهماع هنا ىلص هلوند مْزايال ١

 قهارمزاو- ىف فةقواهمدتح ىرخأ ةأرماروضحز وجهبقف اوةدعب امو ىدارموأ غلاب اماوهواهعماسن أنا ١

 ناكف مره اكءاسنلا ىلا ةمسنلابناك مو هيلع هللا ىل_دهنالرظن ثيدحلانماذهدخا فولاقو عجرم
 عم هنول_تءارعل |ليوأ:هدرباذه عمو شرعلا توث ىلع فقوتم شةذلااد-هتاقنو.ةولدللاهلز وحب ا 6

 هسءارنو ر وزباوناكهريغو نايغسن | دمع أ لاق لد لاق معاضرةهرحا نسب وهني ناك هناي ملس ماكن وضعب |

 بذحمت تناكاماروهشملا ل. اهعم ىلتحناكمهنمادحاو ناب راعشا هيف لوفهتلاناص<تلق ايلانوساحي وأ
 نيدلا ف مهطايتحاو مهعرولاكعمءاياوال|اشاخ ةولحلاامأواسيندلا كرات هنابتلئاق مهدأ سميهاربا نعالا ١
 فبرغامهءلعلاعلل ثعايالوهيل اةرورضال هنأ عم ةرعواعر ُمِركذملا هرركملارمالا اذه مهدحأ نم عقب نا أ

 لثم ةأرماو نايفسل :مالجر اندحو ولفءاهقفلا ضءبىأ اولاق لاةفماستلاريسغل | ماظنلا ىلع ىنبملا ماكل ||

 هلوقب ةءارغلا قداز م هنالطب هجومدقتدقو ىبتن اذكيحءذتفل اوةدسغملانمنماللاهب ةولخلاهلانحأ ةعبارأ |
 دقهنا عم« سكع نودنيتأرماب ل حر ةولخاو زو مهنا ىرئال أ هتنظم ىنكي ل نمالا كت طرخشدال هنابهجول و
 هثحافلا عوةو د_عبب واهلثم نم ىهست ةأر ماذا ديعب هنكل اهدا ىفوأ اميفةشحاشل | هنم عقمتو امهب ىلع

 ايفهثحافلااهدحأ نموأامهنمعقيواهبنالتخدقاضدأ هنا هيفو ىهتنا لج رلا فالك اهتريضحاهنمأ|
 ىقحن عم <! الو لب هنظملا دود و عملالدتسالا مدن ال لاهحالا ف نيتروصلا ف كلرتشمدعملافدروض#|

 بحوأ اهي ونءملاةءارغلاوةيظفالاةك" اكرلاهباع هام حارشلا ضعب نعل قن ممملعأ هللاومدةناكن مالا |
 لصالاذا ف معضفريغالح اسم حازملا نان هرهطالا ليقامولاق ماهنم لئلا حرش هيلو اهنءانضارعأ ||

 نيعتف هزم عنءانهلءادالوك لد نم عنءليلدلال ااويف هن ىسأتلل ب دنوأ ب وجو مسوهيلع هللا ىلصهلاعفأ ىف |

 موعلا قدرطيهيهتةيتسلانععتاملا ليادلان اه_قوتلت# نيياوصالاوءاهقفلامااكىضتقموهأ5بدنلا |
 هيمن ناو زاوملانايسلالعفنوكر هلع فم ْئىم نع لسو هيلعهتلا لص ىهناذا هنا ةيلوصالا ةدعاقلاو حازملان عأ
 نم حازملاتيث هناالولو لب كلذ لاثماواسمتاق لو.ءلاكوءاسقسا |مف نمواستاق برمذلا فاك رحال هيزغت ىسهن أ
 ثندحلا ف «ةيقحت ىف أيسام ىلءهصاصتخا ىلع وحازم لج هذعمهعنعلوهر رف ملسو هيلع هللا ىلصهعم هباحعتأ ا
 الوهحازم هيفرد لوةباهملا «لعهناصس متنا تا أ دقو هلوةرءاملعل !نعهلةنامانر رقامدب ئداممواذههملب ىذلا ا

 اناا ارام>الو كلءتسا ىلا .اعنوهلاقف هنا مود دش ةدع رهن اخاف هن دب ند ىل- رماقدقفهتيعادم |

 ىلإ سان !اهيأ لاقف لو هيلع هللا ىلص ماع هتحاحب لج رلا ىطنفةكع دي دعا لك أتش رقنمةأرمانبا|
 ءاناوخا هللا دارعاونوكو دحأ ىلع د_ارْق:الودح أ ىلع دأ ينال ى>اوعضاوتفال أاوعضاوت نأ ىلا ىنو أ

 هل ىظعت وهنمءامسص طقىندعت 'المام ملسو هيلع هئنأ ىلصهننا لوس .رتححص صاعلانبو رعنت ملسمىورو |

 هتفلأتدب زمالول مث نمو هريغب كنظا 5 هءاحصأ ءالجأ ن موهو هلاحاذه ناك ذاق تردقامل هسفص ف ل قولو أ

 بهاوم نم هيلع ىلع؛ناك امسقعام-ال<_:ماقرفوة مه هنعمت نا مهنمد_داردقال مطهّتطساسصو

 عامطخالاوأ ةشئاععممالاكلادعبالاو رسفلا ىتمكردعبالا ميلا ج رخال ناك هنكل لضفلا دئاوعو برقلا
 | لك ام كلذريغو هب رم للك ع امو هناحانم ىف برقلا نما م.ىل < ىتأ |ه-:) اح ىلع مهلاج رخولذاض رالاب ١
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 نب اوصل او ىنيرع سد! باوجلا اذ + قالطا نا هتلايالاةوةالودرب ظفليهدر وأ ث مح ها 8 ارعهسفنلو ل-رلا باو حرشلابهتت ادئو

 هحولاىلءهتنوعموق و احامما مج] هنبعلب لد سب عت, ام هن لعفنال ىمل انأ ىلع وقدنن رق تماقناىرشلا مكسحلاثينملاقي

 الفلوالا مسقلا ىلع لزنم ٌتدد_ل | ىفامو مرح كل ذ ىلع ظذأ امعال عطا |ىاح بالا ىساقو ارممريغ ناكن امال و هنم هنيك-ءزاح قد اللا

 ,نامنالالاو_سلد>و مرحك ءاسنللةمسنلاب قطصالا تاير مالا ضرتعان 512 هول عام مش ناك اذا هد: 2 هلفتم لوذد لو لفغت

 لاخداو مهيفطاتلا اوسنأتلادب زموءافعضا اهتياعر وهعضاوتوهتالخأ مراكمو مل -ؤ 4م اعدت لص هقلخلاكو هنمامعت هلاح لاعوهاسع

 ظ ىت>ىادلاةباحاودط- بأم ءااوءامالاو نادلولاعم ىت ة>بناخل انماو رد_فلاةععا نه هءاعىلعمل-وهيلعهتلا صن اكدقو مماعرو رعهأا

 زاوداضد أهشو هن عدد الاو هن عاتجالام مكف هتدب هن هه ءمهر ودص قر قوام ف فخم وفل أت ] هنلا بححالا هنأ همدعتص ع نمدسأ لكن افي

 راما نمرهاظ 0 او مظعالامامالا عفرمل ايدك هم سس ضب رخو كاملا

 || رب_تلوقو هلاحنع

 00 درر زل لارا ل1 ركن 0/+

 بهل موه امىلعةردملاد._صزاوحهرذو لق لفغدرصلاعستان هدروالري_ط !ايبعالا نمع ونمت

 0 لالا فال هناي عفدي دقواهجراخ د يصاممناك هنااولو نأمه نك-ا ةيمفاشللاةالخر وهلا

 ري اناايلا قفرسو هلع هتلا لص ىنتلا حز ةيلعمألغلا نزف تا زطهب بعلي ةضسنرفو و هي بهل و 7 0 5259 0

 ملع دقن اك مو هيلع هللا ىلصهناف هلعب وهوئثلان ,ءلاس نأ ناسا وح هنا هنقاولاق ب ريذنلا لمفام ا - /
 متو هل الع هللا ىلص ىبذل ا اخ لاك هيفو اع نكيملامةياعدلاةحاب و ءاسع«الاربغصت هحابا هرفو ربت :ل|اتوعا 6 7 7
 ةأرماهيف تسب ف لح رلا لخد. نأ ز وح هنا هيف هر كري_ملاقءا رفصالاقالخا مراكمن مءاؤمضأ !اةياعرتاو 2 سدحزاو>و
 رك ةثيدسملاف سءاذابسحت طادنتساوبد رغلالدتسا اذ_هو تلق ةنتغا ا سفن ىلعنمأ اذا ةيسنحأ ٌُ مدل 80
 صاسصتة+الابلوةالب> وم هنع هيبن عما ده هلعف ملسَتلا ض رذ ىلع هنأ عم دع مريضأح مو هيلعفللا املا نع 1 3 0 هلمداحوهوا أثيدحلاىوارنأ عماهعم هولك تودثهل نأ ن نهاهدو>و ربدق:ىلعواةلطمدأر 1| 4 0 : 01
 قاعتامناو ةنتفلاهسفن ىلع نمأواوافاخالو اذلسالاةالخا مف فرعاال ةيعاج | ةيننحالا عمهولخلا ةمرحذا 6 م 3
 ىرصمل |نسحلاو هل_>-رلان اكول ءؤراعلا ضء.لاقدتو كلر را الن )كيسا لان طماع ١ 3 هرنم 000
 تناك ولوا عتالطا ىلع تدر و«,ءرششاا ماكحالا نأ هيدسو اهم دءالتخال الالة ودعا اةعبارذأر او ىف 0

 | ماهو موا 3 تناكولو هب راملاءارب:_ساب حي هنا ىرتالأ اهمقودو-ومرع_غههلغلاىلعةيفنملاةل#علا 5 0
 [اه هر واهر 1 وأو 0 ,رشالوةنو هةدفيطل اثاحأ رح نباح رشف تيأد 1 الار 5 1

 ًأريطلا كلذ ناف كلذ ىلءةلالدى او طاغودو ةكم فال حابمةئيدملا ديس نأ هن مدت ل_قامم 1 0

 ١ هج راخمداي ,طصالاة» | نمدكوأه. ةدداع طصالا_عدحا سدأو مرد اف د.طصا هنأت د د- لاف نأ ن 7

 اممهناهنيدملاق ديسسلاد رك رار لدتا ناسا اتا نعلا تان[ ة صارت نع جراما ذه تلق ١ ا

 | ىافانا اونو كح نأ للا ىفحسبف اهجراخد._صهنالا.ة-اامأو لصالاع رنمهنالا مفدرطصا || 4“ اوموناو_هملواو
 رمل ادبص نمراص هيف لسخدأو مرد د ل انام كمل تاره لأ اقلابهذمنأعملوقااف اك ااه 6
 هم 1 بتدح

 ىد هنم عنعال هناوفلكتلان 1 ما زاودومط هو عر دق ىلءم جر ط اختو نس انذلا رشا سو تاو -

 ىلع ديزب دداو 5 نمكاذرمغىلا ملة .كاراهظا اومداخللا براقأ ما رك اوءاذاالُثد - هع« ريض ا رءعشلانم :ماكىنلا

 ' التل نزف تاق سمار ربغن هل ناكهنال 0 رعايا مسوي .لعهلنا ىلع ىننلا للاقامغا و) نحىضذاقلان ااهدرفأةئاملا
 .جرفي هنال هل ةطس اممكلذ ناك اسغاوهتمءلدةفاذاريغصا ان أشوه اك هلع هن هنوح هم ان كرسى (ملسوه: .اعدللا لص ىنلاه-زاو

 هج ءرةلدزبو تاك امىل_ىدف هنزح نع كل ذب هطاءّتغاب لذتشفنا انور هلهال لوقيفكلذدعي رف و اهل حارب و قططملاةطسأ. 8

  هلناكربغصلا اذهناكلاقثيح هب طيتغاوح راشلاهررقامم بد ىصعأ | نماربما ماس .!! قو نال برقأ ىرتاك اذهونازحالا كلت

 نرحدي ده .فناكناوهلوئي وهيضعبامةطسانملاهحو ىلعهرك ذماصعلالوقنهنسحاو ى ممن اكل ذي«. .طاخا دهافءاكذ ذو ةنطذنو

 وهام ىدبافلولداا نع ظفللاف :رصو اظاغىل طةماواطط 3 بكست :راثي>فسعتلاو فاكدتلا اذنك ,م هنا حماس وهيلعهتطودل

  نءامض ءئاتمملا ل ءفامريعابااب قى بضغاأ ن مع ئيلتمملا ىنهعهربدصت نوك» وربع ىف سفنريغتلاب دار نا لوك لاق ثيحلوملعم نب 00

 مكارل زاوحو

 ةربره أ ثيد>تلاثلاثيدحلا»هريغن توم
 ا

 أ



 لاش أ وىرخا ىفولا_ثذةءاعسن ىف( هإ_تريلاشو) هلساهالعا تلع> وهتلودعاد رلا تماقلوةتهلغساهالعاراصى أ ( لج رلاسلقناو) ١
 ىدعتيعقرلا# باب نمالوش لاش حاسما ف لاق هل_تر عفر وهسقع ىلع طقسىأ هيدعتللءاملاو اهعفر ىنعع لك اوداشاوىرخاف و ٠

 حاقالا د_ذعاه دية قانلا تلا ثولاشف هتلشلاقياضدأ اعواطمىفالثل| ل_عتسن ومما سف. ىدعتبفاالابهتلشاو مصالا ىلءفرحلاب
 ل-> رلاحاضتا نمثل ذ هك نا مهوتيد_ةكالذ ناك الو(ه داون تدب ى- م سو هيلعهتلا ىل_صىبنلا ل عدف) هتءفرالوش |
 هودعإ هتباصاةءارغودعس ةمرنمىأ ( لح رلابولهذ نملاق ل ئذىأنهتلق ) هلوةءادع_سىوارلارسسفتساهنر وع ف شكو ا

 تدانىي>هإ_- رأهعفر ن ماللال_ضلا ل_هألالذاو رفك-ااراندامتا نمهيلعبترتناعار ورسول ذياحرف سوه« _لعهللا ىلسص آتي , .-- - د 227 هوم كنتم

 كاذذا عنا اريح ىف هود_عدب ىف طقسو سرئلابهماصتعا ل_> رلاعفني ثيحد علازمتو هللاةردقر وهطنمماصءل|لوقو هنر وع
 هتءعوس هكا رحولو رذاك_!ايىزسمتلاوهب ردسلا عنتعهناهفوةردقلا ناطاسروهط نم لد ل-> رلابد_عس ل عفن م سداد ةزيح

 مل_-و «_اعهللا لص كح دصض نم مزل,ال لاقي دقو لالدمل الهالة طاعاو لاكذلا ىفهداب ز زاوملا يفاشلا بهد_هسايقناالا

 ةفص اة صس ىفو ي هفصف لا ءاحامباب# هنانامحسارفاك_ا | ةروعف دك نم مضل ازاود عانتمادعس لف نم 1

 هلوا رسكب (حاز) يس سس تساا
 و جت هحزامردصم

 أ ىلع طع مذ مسذلا ضعي فورم اك ءاطمخالا ىناهع هنوكسأ مول-هللا فيصل ءأطخي ل-ذنوكنأز ود2و / ظ

 قووطخللا عج وهرملاحتفلاب وىثملاف نيمدقل ا نيبامد_ب مضاابدوطالناو وطالت ن ممول_ءملاةغيدص 3

 هدهز واهيل ىأزود !ارا.تعا نمانهديالواهكفواومذوءاطل نوكس تاوطخةل-ةاافو ىطخةرثكلاا ا
 ” كرامملا ىلع

2 

 ءاملا## ك_-ريلاشوا هقعىلع لح رلا طةسىأ#«باقناوإل ىهتاروك دلارزش رلانمةيمرلا |||
 حزمر د_فم دلو

 ها |سداج هر ركادك“ ْ 8 00 ٠ ١١
 0 8 2 يك اتا: دئازءاسلافلاشاوة فن ىفو هتعنرىأهتلاشاوا هندية قاذلاتلاشل اًةياهعفرىأ ةيدعتلل ٍ

 31 ١ تان رام ءانعمب رق وةداشالا نمداشاواهضع فوواولا ل ديءافلا, لاو خسنل| ضءبفو ىنذ ل1 لاقهيدعتلا ||
 _٠١ ا رخلا رفلا || ةلاضلا في رسعتو ئذلاب توصاا مفرةداّالا نأ ن مس ومالا ىف فصصت هنارهاظل |تاقءابلابىدعرو ْ
 3 . ماو ا ٠ || ةباصاةيارغو دابا دعس ل_:ق نم ىأ هه ذجاون تدب ىتحمل_سو هياع هللا ىل_ص بنل اكصذفإل لالهالاو أ

 0 رظنلاوىب رهلاهروع فشكتال هنر وعفاشكنانمال ل + رلا عفر عمهنعْئثانلا بالةنالاودو دعأ همهس

 ىوارلاد# هلئاق كريم لاقو رهاظو هاكرماعو هلئاقلاو تاقفةص أ ء,_ضس ىفو «تلق# مركادصقهيلا |
 يي هلءننم## راعو أ دعس ىأ هي لاق ملسوهسيلعهتلا لص غلا ىأ هي كدت ئثىأ نمل راع نع أ

 فاشكتالا نمالوودعول:ةنمثكلكىأ كريملاق# لح راب تافّتاالوالا ىلءوهودعس لءفنم ىأ 1

 هروعلا فدكنم لذي مل بو هيلع هللا ىلص هنأ ىلا عضاولا نمناه_ذو ىستنالمأتهيفولةاذك |[
 بيلا ل تقلا نم سو هرل ع هلأ ىل_ص هودمي دعس هل قا عاحر قلت ءا لد «قالدخأ مراكم نه سدا هناف

 كلذوو مالسالاةوقو نا.ءالارونءادناورفك-!ارانءافطا نههرلعبترتباعار ورسو ب,رغلاب ال ةنالاو
 ىل_دهناددرت لاس اناكفكلذدرىلاو راشا تاو اولا سلا سة: ىف نا ىلءمالسأ اهيل عهب انك قملباسم |

 لح رلاب هلعف نم لاقذ هندعس له نموأ مهضعب مهفىلا ردات: اكلح رلاةروع ف شكن ملكت لو هيلعللأ ١

 باوصا اي لعأ هللاو رقد ىلع دعس لءف نم سل هنر وع ف شك ن اف هلق ىأ

 تشم حازسماا نا
 ن-عئذثلا تحرز نم

 هع هت[راوةهعضوم

 ةسدت هناله_ةيضاذا

 فض هيشودحلا نعدل

1 
 ىتشال ئدلاو حور

 اق اضاع ]|[ يس ْ |
 طاسنالاودةلمحلابو هدأ * مل-و «راعدللا ىلص هللا لو بر حازم هذص قءاحأم باب ١

 0 ا 3 ؟١ أماو -- حازملا مسالا ز5ح نملكو ةياعدلا حازم اةيابنل ١ قف هنيرنس كر هظا لوالاواهرسكو ميلا مضي !ز ٠
 "را ات و2 ىبمتن | مضي احازمواحزم عنك حزم سوماقلا| فوناحزاسبا_هوهدزاع«-زامرد_صموهف مما رءهلم حازملا ْ

 تالوض)درطملاو [ يتب يي يي يي بتبيبتتتتحتحْجك ١.2
 اك تنانين وهن ل_صغبال ناو حازملا ف ل_بو<_يلعهللا ىل_صدتلا ل وسر مااكب اب ب نال ماسصعلا لاق (لسو هيلعهللا ىل_ص 1

 لقوتم حازملاواضبأ ماللارب_ةبعقو ه_ازمذا معزاك سداو حراشلا لاق كضل|باسب / سوه .ءلعدتلا ل صهللالو_برمالك ناك

 اناماو راحلا هبنغ تباصأ د-تالوأءرك ذام ناب ر بخ تنأوىمتناهنادسأضعب رك ذم _عضلارك ذسسانفل_ضلاه نع :
 2 تعم قاوه_:عئئان لها اوالوأ حازملانوك-ل بان اذارهاط ف سعت هسيفف حاز مايل _عضل بوقت ةيسانمفءركذا
 0 ه]ت ناك لاف مل سو هسيلع هللا ىف صه حازم نع فلسلا ضءب ل_ءسىلاطملا لاق هةيطىلعاعقاو ب يوستلانوكيثا 0

 / لاقل الوب هيفو هءاعدلابسانال طسفبث د اذلف
 اودهحولا:ةلارود_صو « معيصدحوت ىدنلا قا

 حازملاقرطريغدملا قرط « ىناعملا متتاذو اذهف



 دس ثندح عساتلا ثردحلا# رب دة:ىلاه_حايتحامدعارهالخا اوهو لاق ىفد.ءلاريعض ن ملاح ريغدصسن قوبهت) لعاف نم
 لاقمال_ءالاد_>|ىنزملا ل ةءمن هللا دع ىو مى :رمصمأ اةاط أ نب ) نوعنب هللادعاناى :راصن الاهللأ د_هعنب د« انك راشي نب دانث)
 © 2 حعيرأوأ ثالثة: تامىدملا ىرهزلا صاقو بأن( دعس نيرماعنع) طةفىرصملاهلجرحةسداسلانمروةسمىردزلا (دوسالا نبد_# نبد#نع) ةعاسجلا هل جرخ هئامو ني_بوىد_-اهنست ام فوعنباهانا ساقي ريس نبا عر ونه بمن أك ةرقلاقو هلثم ىانبعرت مل ناسحنب ماشه
 ءاخنا الب رسم

 عمال فاةلاولا دلاو
 ىدح]ة ب رعدلل ق

 (لاق هد_>اون تدب

 دعا (تاقز راع

 فيكىأ(فيك )
 لاحىأىل-عئأت اك
 (لاق هبكشح) ناك
 هعم ل>ر ناك )دعس

 هب رتتسد امو دز ( سرب
 ه«:و برحلا لاح

 ماهسو سوملةكساربو

 لاق ساربا ل_قاعرو

 لاقيالو تكس اكل

 سرتلاكهل_ه>ئثلا
 هنرتست الكوهيرتستو
 هباو ر قوه برتموهف
 ناكو )سر لدبي سوق

 هنارهاظلا (ايماردعس
 هسيفق دعس مالاك نم

 نمدهنأ لوح وت افتلا

 اذه (ناكو) رماعمالك

 لكب دس مالكنم
 لوي ل رأ )ريدقت

 هردتو طصملا بان

 َك دلاحا قة سأ هن كا

 وق ىاعتم( سرتلاب])

 رغب ىأ(ىطغي)
 سدل لعفس ل وةدحراشلاريسفتوهريغوماصعلاهرك دلوع لعاق نمةيلاحوإج(هترم>) سرخلاب
 عزنىد_تو ىنءملاةصصاةدئازءامل ا( مهسيدعسهل عزمف) ئث لك هتابط ترتساذاوطخب ليال اطغ مطوة نمرعستلا هيطغتلا وىشبام ىلع
 عداضم (طخم لف) مهاب( ءامرء_سأرعفراسف )اهدم سول | ىف عزت حامصملا فلاقرتولا هعضو وةنآكن مامهس خا ىنعملاز|هتو دع
 1 نييامىوتسم ماو( هتهبج ىنمب هنم) ةيضرلا ( هذه)ةوطخلا نم ىطع: اهضعي فو لوهجم غي صر هت ىقوعاطخخالا نم فو رعم
 ١ هتهح تدصأ هرحأ هت مح و دودعسلا مضوم مالا لاقو ل ململناهرك ذاك ةبيصاخل ا ىلا ني احلا

 دمعت: ملاذا طخاودمعتاذا ئطخ ل قواضدأ أطخا ىن_هععطخلاة ب واوهسوأاد_عاطخلا ليد_.كلس
 عطخم لف لو ةنفاذ_-هتفرعاذاء_مالكى متنا أ ط خا ب اوصل اريسغ لءفوأ هري_غل عففائدشدارأ نا لاقي و
 هيلاراّسأ اك فاضاأ ف ذح ىلع لح رلا نمىأ هنمةممرلا هذه عيطخت لىأ ءاطخالا نم مول. #«ملا هعمص ىلع

 1 ءاطخالاوأط لنا نمنوكر نأ كك ولوههملاهغص ىلءأطخم مقعسنلا ضعب قو ه-ةرح ىنعد هلوقد

 فو رعم ( دنا موهْك حت لسو هياعهتنا بص ىننلا تيأردقل دعسلاة لاق ) س١ لجرح

 نيد #نعنوءنباانثدحىراٍصنالاهللادمع نيد انثدحراش نبد#انثدح لعأ هللاو هيلع ىلولاو سو
 ععم ىثرقلاىرهزلا صاقو ىبأنباىأ# دعس نبر ماع نعا# ب اوصل | ىلع د_<ترارك-ةبي دوس الا نيد

 لاه لاق 9ع نيدباتلا ىف ةاك-ثالابحاصوركذةئامو عب رأ ةنستامهريغو ىرهزلا هنعوهريغو نام ءوهابأ

 نءلوأانأومال_سالا ثااث تنكلاقوةرمثع ع..سنباوهواعدقملسأ ةنحلاب 5 :رمشدملاةريشعلا دس أوه دعس
 موبُكصض لو «يلعهللا ىل_صىبنلاتنأردقا# هنع هللا ىذر هلة جرتة يقن قامسوهللا لسد ف مهس كر

 ىأ لاق هذحاون تدي تحال سوماقل اى ام ىلعهدنكب رعم نب دملاراوسأ لوحريف برفع قد نخل
 هنوكلروطأ لوالاو دوسالا نيد< نيد« هلعاف كريملاقو رخ نناوماصعلاو ىف: هملا بهذام ىل ةرماع
 هكحذ ناكل اح ىأ ىلءىأن اكف يك سنلا ض». فود« فيك ف صاعلوأ دع ل تاق ب سنأو برقأ
 هتيبتس كى خيالهدعب وىنعملابهسأ مالاك لذ هناكو كريم لاقو دعس نت رماعوأ دعس ىأ#* لاق اي مولا كلذ ف

 الؤرماعل ىناثا ا لاق ىفري_هذلا ناكناديايما اردعس ن اكو ف ن اكربخ هلا سب رت عم ل>رناك عدد

 ى-عملاب]-ةنلا|نموهف دعسان اكناو هباصعل اديناسأ فريثكمل مو ىلأ لقب لو هعماب هنعربع هناريغ لاكش

 ل>رلا ن اكو ىأرب دقت لكىلء دعس مالك نماذه لية« تاكو طة ميغل ىلا ماكتلا نم تاهغتل الا لوس نموأ
 ارد ىأ# هتح ىطغي # هنالاعشواذيع ريشد ىأ# س رثلابا ذكواذك 9« لء فب ى أ« كلوةنإل روك دما

 ةناهتلا بحاص لاقوة ل_ءافن ملاح هنارهظالاولريمهرك ذةراشاللان ا فانثتءاوهوم_هسلا نع
 هذخأىأءد_يلاق لوةتفناسالاوم الاكل اريغىلعهقاطتولاعفالاع بج نعةرامعلوقلا ل هش برعلاو
 | «لقىأ دب ىلعءاملابلاقوه.تأموأ ىأ «ةعاطواعم«تانمعلاهبتلاقو«رعاشلا لاق ىو هىأ هل_تربلاقو
 |[ نعىنحلا ل ذغدقو ىهتنااهريغتار وكذ لاه ذه ىلع سو باقورا أ ىا سرت ابلاقو هعفر ىأ هدو. لاقو

 | سرتلابو هبادصالالو مو هيلعهللا ىلصهللا وسر بان+ بسانسالام ىأ ا ذكوا ذكلوةدهلوةفلاقو ىنءلااذه

 : 2 ارظتنمامهسدعسهلدمو جرخأ ىأ ةدئازءامل ا مهسرل هثح قسد دعس عزاف# ىطغم قلعتم

 | مضب *« طخ لذءامرإل ه-تمح تر هظذ سرتلا ته نم ىأ# هسأإ# ل#> رأاىأ# عفراإف 9 هتبمح

 ١ مولل_هملاهغيصت خسنل !ضءد فو ماصعلالاقو ز غريغنمهئاط نو هلوأ فب هع ىفو زم هفرسكف نو ٍ

 || ليمهسلا نمىأ يك هم 9 هتبحىأ هذه دمتي لو زواحعن ل ىأءاطخالا ىتدعتهنا ىلعأط لنا نم
 || نموأرماع مالك هي هتب-> ىنهدإ# هلوقو ضوحلا| ىلءةقانلا تضر عوف مالك | بلق نمع ون همذوا ماصأ
 || قنملابنطأ دقو ماما اذ_هىف مارملاةصالخا ذه هتوم-ه ذه هلوق دب رب ىأ ىنعبادعستا ىنءملاو هل بق
 اذا ئطخأطخاةراهنل ا ىفو لاق ثيح مالظلا ىف عقتالل ل_مهأتف مالك |نملاز هاو نيسهدأانيس عج و

 زر و



 تلاه تعاطاورفانلا شسولاا ذه لل ذتىهوذ_.ظعلاةعنلا هذه ىلع( هللدجلا) ارك ث(لاقادرهظىلع) رفتساىأ(ىوتسااإأ ظ

 تايزالاب ريلابال_ةنالارك ذنثال يفاهنع باقتي دقق ف اتلا باسأ نمةدادلا ب وكر ناك الو هري_دستالوأ نم _ةءطم(نينرق# هلاك امو ةبادلا ىلعءاوتسالاكن اكم ىلع قيقملاءاو:_.الان عدل هيزغتوه ل_.قو( اذهان لرضسىذلا نا هس) لاقشمحكيرشلا نعههزانناة سانا الكبس ان سد_ة:هريغا_ماعردقبالىتا امعنلا لثال_-نمانا باودلاري_دت ناك ام مم «هرشن ءاظوفخت
 ةيوتلا ىلع هلالماح نوك, نا توما 6 بامسأ ن هبيسهن لمتنا ىمنيفةرخآلارادلا لا نوعار( نو.لقنلانبر ىلا اناو) لاف
 10 1 1 ا 1 سل ل 2 ل ل ير ل حس ص ا
 0 |رقتساىأ «ىوتساالفهة آلا هيلع متيوتسا اذا ميردعناو رك ذن مهر وه ىلءاووتستل وبكر ئام

 ار قع روف نه ااا مادمت ىأ«لاق مو بوغرملا جهنلا ىلع بوكر لاةمن ىلءىأ 4« هتلدجلا لاقاهروظ ىلع
 (انالثشدجلا لاقع) | انلجالىأ مانا» لاذئأ « رغم ىذلا ناعسإلةينبلا فيعضلانا اللة قانلاو ل حلا نمةيوقلا
 هررك تارمثال: ىإ || «انب رحل اناوإه اذا ريغستالول ني ةءطمىأ# نينرقمالو ريؤستل ىأ هلاك امو بوكر رااىأ#م«اذدإ

 ىتلا ةعنا| كلبة ءلخم || تالءرك ذبسانو رحنا لاق نوء>ار ىأ :(نوبلقنم 9 هرحاو هئارحوأ هردقو هناضقوأ هرمأو ه-كحىأ |
 ( انالئ رك هتاو) ىلا مت | همعنل|مظعتي راعشارب ركل فو تارم ثالث ئأ «انالث » ريطستالاركش ىأ هلل دجلا لاق عت اوءلع دما هريغلةرود_ةمثسل || بحى لة-لانم لبقاموا سال ل قالة وصلا عوقوذ ءتةعحارملاناهيقو فلتلا ب ابسأ ن مسوس ةناذلا|

 اعفدوأريضتللاممعت | «انالث» ريضستا ا تىأ« ربك |هللاو# هدفا وجل ثلاثلاوةمنل اعف دل ىفاثلاو ةمعئلا لود لوالاوأ
 ىلع هنالسماه بور | اقلطمابم زنت لص أ ىأ يكن اهو ىنامززلاءالعتسالاو ىناكملاءاوّد_سالا نعهزنم هنأ ىلاراعش ثلاثلاو نم سفنلاة وذل ||| هتافصق مظعتلاو ربكتلل ىفاثلاو هتاذف ةهظملاوءاب ربك اىلاءامعالوالاوأ ةء:_صااهذ_حلايظعتاما
 (كناح-) بكرم ا ةر_ظنوأ ةرطخوأ ةلفغب ولو ماعتالا رك ه_ةيظوت مايقلا مدعي ىأ هي ىسفن تاظىلا# |ةةعاصبستو
 ىدا رو لدسع ةعيب رنباىأ لاقن ىرخأ فو ل صضت هن ىفو وي تكرض ئث ىأ ن مال ةضن فاك ىأ « تاقذإل ىلعىأ هحاتح ام ىلا هاا نعأ | # كده مس هريثك_تو هللا ماعن ا عمهريصةَتب فارتعاالراعش اه غف «تنأالا بونذلارفغبال هاف فرغ غاف 9#
 هدمرا!همطوت هريركت ىن_عملاب لقناا باب نموأ هسغا ىلا ملكتل نم لاسةدن اللف اغتلالا ليمقنم هناذهحبا] تك 'وش ىأنم

 هلامآ ىرقحتو لاوس أ | لاق لعافن ملاح لء.ىونذ ىف فغا برلاةاذاهدمءنمإ# ىضربل ىأ « بحل كب رنالاةهتناذوسرأب ةياحالج | لفلاب || تك ْئثىأ نم تاق ضم الءذوالوق ىأ #« تءنصاكع نص لو هيلعهتلا لصهللا وسر تيأر» هفارتسعا عمنوكما ||| هلاميحم ىلع ىأ « لاقط هتفالخ مايأ ىف ةي-ضقلا نأ ىلع ل دم ني: وئااريمأ دال هلوقب هباطخ #فع ىوارأل
 مدعب ( ىبسفن تمبط ىلا / هد_و ريهضلاب سدلتت هتدمم هدع :راضمه-بلعف تناك اذاةملاحلا ل +لانالدقريدقتم هلوقىف اريمب هرغاو
 عع و قديال منواولابعممدلةو لبق ع رست دد زىلءاح وو اولا نع ىتةةسملا لعافلا مسال ىنممواظفأ هتهباشأ

 ةعنلا 3 00 رفغاب راق ىنءملاو ال اك اذه ةريضمدقرب دعت لب ةءفوكللافالخةردقمو أةرهاظدق نمتدشملا ىضاملا
 تنل !لوقو ىنلطعلا ضءب فد« ىريغد_> بوند ارفغبال »9 ناشلا ىأ < هنا يا لاعهنوكل اح لد لهاح وأ لفاغ ريغ ىف وتد

 هح - تيكر ء> لعلو ىفذلاهرك ذا ذك ىلا.هتهمالك ال سو هيلعهتلا ىل_صهتلا لوسر مالكهنالرهاظل اوهو هريغدحأ خسشلا

 َّط ود داهللال نمبعتلاح راثلاقدقوازهمراىلا عسخارلا» ريعض نم ههزالالاحوأ بحمل نمال دب معي لعب نأ ههحو

 كلذ لو نالداتقلا نينمؤملاريمُأ ناكف همظعتسا اذاه:مْلصطد ا ةارمأ نملك نم و١ ىشلا ماظعتسسا نع رابع ىلامتدللا

 ةدحلو ااا كسا 1 مضاوخ اىلامت برلا فاو ل_سوهيلعهتلا سوهو #وه_لعمتلا ل سهلا لور قفاو
 1 | 0-5 اناكان لاق,نأه_> ولاف مظعتس اممس دا هرالا بوتذلارف_هبال هنايد_علا لسعثأ

4 

 ناعا(كرغغات ا : 3 : 1
 و / 0 ىنلاحر_ ذأ ٍضةغموهو ىداعل ادنعلل باوثلا ل زا مز: موهو ىذ رلاو هو هن اع هن ذي رأ لاحم نم هناصتس

 هتاف) ا 1 1 ناال ل عضف ورش وهحرفديزم ىضتقا هوجو هنناءركى عكا ذرك ذتالو هكحضل بمسوملا لو هيلع هللا ىلص

 +. رندا... وز لإ يلعهقلا فص ىبنلا كاصض لج نبال نكل هل فاك تي دقناكن اوكرايتخاريغ هنا دولت درج هكضض
 اعين 7-2 رفعت

 1 2 10 سس سس
 تبأرلاةفني-:مول ارب ماكل متت ئثىأ نم) تافتل ا همففلوالا ىلعو خسنل | ضعفك ذكوهو تاق سابقلا (لاقفىل تم

 ىضَتَمملا اضرلاا هلو تاوثلا لب ز+:مزلةسملاهءاضرلاو ىذا ماظعت_ساوهو «-تياغ هبا عمتل اصسال هيدارملا ىلاعت هسمقت ذا ىضريل
 نم )كتف هرشرو ءرك_ث دب زم ب> وأ كلذ ههج وهللاءرك ىلعرك ذنااو كح يلعةمجنلادب زمو )بو هيلعمتلا ل_ص قتلا حرشأ
 لاحوهوالثاق لوم هللا( ىريغدحا بونذلارغغنالا) ل_هتالئاقىأ ( لهب ونذ فر فغا بر لاقاذا) فب رشتلاة فاضالا (هدسمع



 نا هد نءهمأأعت ةلاحىفعأب ربكل اوْرعلا هلذانل د ةجروهنم 0 مسالا فانتاغص ضعب هيشامىلا قمل كزنت ةيقوصأ | ضعت لاق هيينت#

 1 اد_.ىلانىلامت قى ! رس اندعتمف اناث : لاما: هزماذا م هذوعزال ا هسفن ىف مسىلاعت هنأت ن 2 :ةفال_كاناوةعىلا هلزغت لاح ىو

 ىلا بناحفلاكميهتب رخس

 (تدب ىَدحلْفد

 (دساف) ترك
 س_هدن هاند"

 م-ظعن موأ لد رلا

 ةهدعنع عضاو ا هيئر

 نموأ ىلاعتو هناك

 ىلع ه«تجر<ءاغ

 تن راسا » 22

 لغخ د نماثلا

 هت ا ة)ةعمرنا

 وأانأ ديعشسما

 نا
 ن ىلء نع قامسأ

 ىلحأ أهلضة نس( ةعس ر

 طق اراك َن مةقث

 لاق) ةتسلاهل جرش

 ىأ(اءلع تن
 هنرمؤحو هند اش

 لومف!ءانملاب (قأ)
 هما سءانأىأ

 وأس وف 0

 4 اذ_هراجوأ لعب

 رانا ئىرشتلللا

 ىلع سدانلك هل_داو

 اعصسخم صضرالا

 الف اهمكرمأ) 0

 (باك 0
 مساق ) هناي ا

 ىكراىأ (هللا

 هناك ماصعلا لاق

 حونلوق نهذوخأم
 نب ةنمقسأ | بكر ا

 رعلاب نيكي اكهللا

 ءدزاررصلا دك
 لةناملعتاب حراش ||

 ذوخ أم هنالاقد هد عم كو هن ىمأتو دو ك4 ءاعدشا لص ىنلان ءكلذ

 3 ا ,نظاكس لود آلاوهايلعنادارأ هناماصعلا مالكن ممهفحراشلاو ى مناكلذنم

 ةرملاب ل وله هملع هضارتعاف حوف نع ةباكح

 لو هلعمتااىلمهتلالوسرتبأردقاف)دو هسه هللا دمع ء(لاق) ريح ىلاعت ىلا ىلع س مو 1

 ١ انرورغلاو ريصلاو شهدلا ل. دس ىل عااد هئمر ,دص هنأ لصالاو نعت لانا و اتنآو كش انل ااوتامتسملا

 0 نكرلفهل امسح نمهلامآ قرود ملوهلابر_طخمناكامروصقااور ولا ةرثكرو رشا ن ا

 ا لهأ ةيطا ىف هتداع ىذتف مع هنادسأ ىلع ىرح لد هلاح نايرح نم هءلعب ترم, اعاسملاعالوهلاوقالاط» اًضدةنم>

 ُ ثيحءاعدلافح رفااهءاغةلاحه سفن طر ل نم لاق ن عىو رامهريساظنو هنأ ارخاو هناكأ ةرواحتو هنامز

 ْش ىل ارطخو حار مدل اهمإءاماذ_هو كد.ءانأو وىبرتنا أناكمْكد ران دىدم ءتكنأ أ هلوقب ناس الأ قدس همردص

 / دوهس» نبأ لاقل لاذ هلو ود َّن مهب ١١ لع الا ٠ . اد-اول ماا ذهب ب طاخما نوكي نأ ن 0

 / هيلعفللا ىلد هناي لت اقلاان هلدّت_باو با ءاالاىلآ ىلا ىهلد :لءةواه اكسأ رعد ذ اا ىشهل قو ويتم

 : مل_سو « لعلنا ىل_صةفصو قه  ولاف نانسالا ىصقاءا دياب هفصو مصنالفم 0 || هكعت ل- ناك مل-سو

 | ىلع نائساارح و هودحانل | عج # هدد اول تدي ىح كدت وه - لع هللا ىبصهننا لو رتدأردةف

 1 ىدقأ ىععذحاو ذا نأ هلصاحو قم ا اوت ءادباب فدو نأرم- ع 020 ماداربنأ كلذ

 ١ ضعءبلوقك هءااماادصقل ىزا ملا ىنءملاةدارا الد ءوأن ما مل اذه ضفره: 521ه نانمالا

 : ةعاام نات !اءاروام ءادب ىف سماذاك عضل |ىف ا املا هن مهدصقو هل اون د. ىت-نالف كك ساس ||

 1 |ودو ىءمقدت ||نمهءانو قيقفلان مهباعفادهولاقثيح كريمدر غاو ٌلضذلا بةارهلوان رهظر هنأف

 34 قثيدحلاو رمسفتل اءاطعمالك ه هل خو 4 هم رعأ | مولعل اد دي زر ىه ىل | عت لم لاو ثارسل اوىلاعم ا مولع ةلج نم

 || ناس وزا<ال اوبانطالارو_عظوزاعالا لاك ام روظر ىتلاَ د -يناروذلاتاد 1 رلاوةين آرقلاتانآلا

 | 2 درسغاوتلاسرلاوةومشل ار وهط نعةشنملا ة-اصفل | عدفملوصحوة_غالدلا علم غول و زاكاوةةرقحلا

 : تبرعلا| يخت ىلا ماك-الا جار ا 5 وكيعلان ءافح وهزطع قاض ن*ىرت كو لاقثيح كريم

 ٠ قوثوملابرعلاهفرعتالاث دحتساعضو هسفنءاةلت نم ع رت وعاضوالا هيلع ترش ءاممدوفةذالاهدعاستال

 || هللاول_ضي و لضيفاهنب ودتوامةل5فاوقنأ :واوطاتحاوم معاه ةاتنبذلا تام“ ل ءاملعلاالومتد 7
 ا برع |+_:اوادنام ىلع مظل انآ ارقلا فام لول ت تاقريكملات نآرق انف ىرخأإ هرثك [كلذن اف هسسح

 ّْ يختلاو يصل نمداق :ءالاداس ةىف سانلا ع. عقولاهركو:ال.: سالاو نمعلاود_ءلانمم_ميامف
 لأ اماني رمالا د-أ ثيداوهنآلا ف اذه لثمن مص اخ انداعأ |برهمع هزنتءا م كل ذرمغو ولا تامشاو
 آ ليسوهاك ماوعل ا موهقم هوتلاعفد ماما, قثاللا لت راتلاوأ فادلانتكا قت رطود اكمل ستلاوضر وفتلا
 الأ ونأ انثدح دروس نب ةسسئقانثدح» لعأ هناصستلاو لسساو طوحالوالاو أو طرضأ ىناثا او فالحل بلاغ
 ش هتوك لاح ه-:عهتلا ىضرإ» هنرضحفأ *« اءلع تده ثلاقهعس رن ىلع نع قادما ىفأ نك ضوخالا

 " قهنادنمامو ىلاعت هلوق هنمو ضرالاهح و ىلع ب دام َهْعللا لصأ ىف ى هو ديك ةبأدب ءىحىأ. *«ىأ#

 1 دارأىأ ب هل--ر عضو املنابكرما# ع برالاتاوذي ماعا|فرسعلا| وصخ محاهقز رهللاىلءالاض رالا

 0| لاق هللا مسي لاق ةنيفسلا بكري نادارأ لح ونكوق نم ذو خأم هناك ل ق6 هللا مسبلاق باكرلا نال ا هعضو

 عمفيك_كذ ىف هنىس أت هنأ ند د و لو هلع هللا ىل_دىبنلا نعل ذ لةنايلعن ال هل < ىف سمل ورح نبأ

 هللا ءرك ىلع لعف هيلع ىنمملا لسوهيل هللا ىلههلءفنأر هاظلان ال ث<هيفو تلقإلاذرخأم هناك لاق, كلذ |

 هللاىدهنيذلا كك ئاوأ ىلاعتهلوقل < بف عدي الو هنا مسا هيفاو ءكرالاقوىلاعت هلوق نم ستقمه-عح و

 : ماعن الاو كلفل -.. ع وىلاعت هلوق نمذوخأ مد :آلاراك ذالا يقينا هدتقام_هادهمف



 نبالاةىنطصا نايف مسا فوك !سدننبةديبعوأ ورعب ديبعوهوةءاضةنموأد ارم نمجنالسأ بسن نوكسف فن (ىناملسلا)
 هيلع هنلا ىلصهلنالوسر ل لاق دوعسنبهتلادمعنع) كلذريغ ليقو نيه.سو نينثاه:ستامءاضقلاو لعلا فاد رش ىزاوبن اك هئديع ٠

 هيلحرو هندي ىل ءىثلاوهو اومحشناو رفوب را باذعل هدف المنههنراوتلوأراذل اتادمونمصل هردصب هنارمشأ عم هّدسا لء| صم 5

 (هللاقيف) هلالزةمهتمدخأي 19 نألأسهن'اك (لزانملا)مهنءلكىأ(سائلاذخادق) برادىأ (برلوةءفعجريف) كوزتلا |

 (رك ذنازهلال.ةنم رح 0 يي ب 06
 نيءاتلاىد-ا فذح نبهللاد_,ءنعوو دارمنم هل بقنا ىتب ىلاب وسفم حتفتو ماللانوكسونيسلا حتفب « ىنامسلا» ١

 نامزلا) رك ذنتا نأ نيسنمؤملا هاصع نم ىأ مي رانلا ل_هأرخ آف رالي ملبوء«يلع هللا ىل_صدتلا لو سر لاق لاق دوعسم ْ

 (هبف تنكىذلا | ةنيمجهمالهق4لجر رانلانءاحورخ ةدوصلا علا ضع وزيمكلا ل عبوصنم كاسورخإل ١
 ك_ةمزس.ةناىأ | ف-زلاراف-از ىألاحوأ هظفاريغب قاطملوءذم#احزامج رتل ىنوملادانهوأريغصتل |ةغيص»

 هقتنأ ىلا ا نيد_ءلا ىلع ىثااو هو د_وملانوكسوعاسملاحتفي اومحدأو رفوردصلا فارما عمتسالا ىلع ىشملا
 ىذلاْكل__:ءزر نآلا | ومحو ةرات فحزب هناوأرخآلا هيدارب دقاهدحأ نال نيتباو رلانيب ىفانتالو دعقملاوأ نيتبكرلاوأ يل رلاو ||
 06 ةددفت | ىأاهلخدب ىكا ىهيةنملاىأ هك لخديل بهذيتلاقةنملا لخداف# بهذاىأ#« ىنلطنا هل لا ة يف ىرخأ ١

 ةنكمالا ةقيضلاامندلا | م-درعغل كرغم قب ملهنأ هل ليم ومهزانم ىأ «لزانملا اوذ_تأدتسانلادعفإب اهلخديعرشف|]
 اهتكاسن ت'التما اذا هد-هبوأ هعود ربس نعل دس.نأ ل هةىأ «لوقيفإ» الود عورشلانعىأ عج ريفا |

 اب ذا 3 .زسدقتا ىتءلاواسين دلا ف ىأ #ب هيف تنكىذلا نامزلارك ذأ هل لا ةيفدل زانملا ساما اذخأ دق سراب
 نأ جان ل | قحالل نك نينكا اساابت التمااذا ةنكمالا نااندلا ف هيف تنك ىذدلاك:مزبنآلاه فتن أىذلا اذه ١

 3 ا ْ راملاوراعثالاو رثكو رادلاعسو نم ىبمتشت عولو سن لكن مىأ 4 نعهللاقيفمنلوةيفإل اهيفنكسم ||[

 لئاننا نارعإ شس قرح قد رط ىلعا-علكراس مالا اهتحن نمىر تاذح و ةريمكن ك امأو هريثك نك اسما.هئالتما عمل نأف /

 هجوعمعد

 هللاقمف مدل ف١ ةرشعو تمنع ىذلا كل ناف هللا قفل الاحمد_.داملأسفىأ ه ىةيفلانإل رافغلاكلملاةرد_ةيةداعلا

 تنعم 0 لاق »ظةعمو ةعسرادهذ_هوةن<#و قدضرادكل:ناف ىلوالا ىلع ىرخالا لاح س.ة:الوىأ يايندلا ف اعضأ

 يل طاس ير راشتسالاو حفلا ةياغنمىأ 4 لوقبفإل مل_وهلعهللا لص ىنلاىأ ا

 قملاو ةعسارلازاذلا نكلناتياو راموةدحوملاءابلا لدم نوذلابةصسن فوجي ىفإو ئزبتستأ ىأ 4 رضستا ف رابجلا عم بدال ا

 و ل-هحو حارسا !ضيللا سن ةيدتيعل ار خجل وسط هو ريح (!ءاط ل شل .نلاوةدهعلا لو صألا : 1

 ايفدروسصررشنلا |( ع
 ناف هللا ةرفىنةمف) ناكل ثالون انس: نان ناناهفىرم رفكهيوممرعس سوماقلا ىفةتلاما تقارب

 تا احا لاقو مهنم هللار حم م_ممهنو رعسف ىلا عت لاق ثبحام_مهللوالابءاح قون آرقلا هيدر واموه هقالاأ[

 الوزو رست اك م_:مرءنانافانماورهست نا لاق «تماورخس موق نم ال مهيلعرماطكو ل-حوزعأ]
 رسك اياب رم ه_ءذكهرضمءاح عن عملا اذيية هللا ىفالواقاطمهسفتبالوءاسلابهتبدعت نآرقلا ف فرع |

 رهشأو عصفأ هنركبلوةلاف ماما ذهىدارسريغهنادد رمالو سوماقلا قام ىلءهرهقودب ربالام هفاكمضلاوأ|
 ضفادنا عزت ىلع لم < نوذل اهباور فهل هققعل هنع ىذتسم كرد: دم نوضتلءلوقلاوةءاردوهءاورأطخ ||

 لياذلادىلاانأوناهربلا مظعناشلا ميظعلا كلانا لاملاوىأ «كلملاتنأوا» ىنمئزرتستاىنعملاوأ|

 هكشنع ىذلا كل

 هدا ز ىأ ( ةرشعو

 فاعضأ] رادقمهلع

 اهنلاثما ىا (ابندلا
 اعلا ىضدا

 هفاعضأو هال“ مءافعضو أ

 سرفلا لاثماةرشعكن وكست ةرهوملان اك حاورالا فعاضتم لبة_اسالاب رادقملا فءاضتىتء«سلاد_هوىلازغلالاقهلاثما ٠

 رطخ ملامغول_ب رورسلانمهلاناملاشهد (لوةيف) هللالوسر (لاق) اهلائمافاعضااهتم.قةيلاملا ورب ليرادقملاوثزولابال ٠

 نو هذ قول_ لا ةهطا ىف هنداعىلءىرح لب «بلع بتريامياملاعالوهلاقاملاطباض نك, ملوةباقولا توذب ( فور _خنتتا) هلاس /

 ل عىل لمء:ىأىبر عمت |هخسن فوك: رانأو ىدمعتنأ لاقنءاعدلاف حرفلا نمهسفن طبضن ل هناه-ة-ىف ل و هيا ع هللا ىل_دلاق ١

 اذهو كول_1!كلمىب رخس نمرخآ اناو كولا بأد نمةبرخسلاتسلو ماللارمس (كللا) تنأ كن الاهاوىأ(تناو) هب رخسلا

 مارك الان مهلانام لان كلزلو سدق:كلاادو+ لعضو موهو ماعنالاا +_ه ل<نوك,نأ نعهسفن ديعبتو لدا لذيو ع وضحا ةتاهت



 ىلت ىتاا:_هد رالااهيدارملانايلوقل اباهةةولاوقالاك ل: قاسامد_هبلاق ثيحرب رقتةداب زعم هتلاراحاه دسأو يب رعلا ل-هكلذل
 نانسالا ىصقاءاديابهفصو عتنالف مستلا هكصذ لح ناك ل_بوه.لعهتلا لصهتلالورنأب لئاقل اذه ل دّتساوهصنام باينالا
 هلاف غل ا.مبانلاءاروامءادبا ف سداو كرصضلا ىف هل اما هنمه دص قوه ل> اون تدب ىدحن الذ لص موق ىنءل ضفر هناالا تارغتساالو

 ءاديا, ف صوب نأ ريغ نم هكهضى هلثم ةغل اممداربن اكل ذي مال اوةالصأ |<_.لع هذصوف هح ولا نكساو كعذلابتارملوأ فر يظر

 ىلعةفالاءدعاستال ب ردلااه.ضنت ىتلا ىناءملا جار تاو مالكلار هاو للان ءافج وه-ةطع قاض نم ىرتنب اكو ه-ةيةحهذحاوت
 نبدلاتامثالاءاملعلاالو مهتدب رعبفوثوملابرعا اهنرعت لاث دع مهافصز هسفنءاغات نم ع ريغ وعاضوالاه يلع تةءاممدههلح وليام

 قه _:مىرحب كلذرثك |نافهب_بحهللاو ل _ضيو ل ضءفهددصد وهام هل تدش.لاهنب ودنوانيقلت فاوثفانواوطاتحاو م_مماهوقات

 "طل هكردأ ثيح هبونذراك ن مق ةشملا لج رلا نم بههتلا نم هكعض نار_هداظا ا مىرشْزلاىأه مالك انهىلا مكمان آرقاا
 نم ق.سامهضراعدالو د_لا هب زواحي ملاذا هركبالبهعتلانطاومف كصضل !نآ هيو هنونذراك هو رتل

 هنايحآب لغأن اك هنارامخالاعو #لوص#وىفانلا ىلعمدقمت شا اودد!شا ءريخارذوبأو 218 اتي رتفناغاا نالذشتاع

 0000 تت تت تك تاتششسئلخ7ُْلبللطحعحم 28

 ودبي ىلا هبغل.:ناكامهناللوالادارملاونانسالا ىصقأ اهنارهشالارثكالاو كضأ ادنعودمت ىتاا || ان صضف دازائرو
 ى«_:هةتلامداربنأ هيف هجولاةرخاوالا هدب رأ ناو مستل | هكهةفصءاحدقو نيكه ءارضأرخآ وز راك كان كل

 5 . 3 3 1١ ع 00 ح 2 تك قونانسالارخاوابذ_-اوذلاراهشالنيارةلاسقأوهوكحضل انمهذجاونر وهظداربنأريغنم هكهذ |[ ودول ا ودل

 باينالا ىهل.ةو ىهتناسارضالاوأ بابنالا ىل:ىلاوأ نان_-الاىصقأ ىهذ_اوذلا سوماقلا *ذ, ىذلاو راقإلا
 . . 300 2. . 5 5 . َآ 5-254 ٠ هأ| ّى . ور

 هدهد> ونالدقو غولما ادعبالا تش ال هنال لعل |سرمض ىعساونم لكن ان-الارخ [ن م عدرأ امماروهشمل 3

 1 0 4 ( || تطاوام «ئىدتقنا
 .:هنيد_>أ اند دحل دوهسمن | ثدن د ىف كالذل مع ةدان زىفأسوناسنالادارفأضعىفناندالا 2 0 85

 3 - 3 ل ْ ا 1-0 0 6. را وو 4٠
 لاق »9 ىلوهأ | ىأ هللا دم نب رب رح ن ءمزاح بأ نن سبقن عن امد نع هددازا:ةدحو رع نب هنو اعمأ..ثد> لمعلا ذر

 ثيح هتيب نموأ ةصاخلااهتسلا < نم ىنعنمامدارملانوكي نأ لة 6 لسو هيلعهللا ىلصهتلالوسر ىتخح ام اعلا ته هترثكسر اذ
 لب هسنع ىلا قلم نم ىنمنماع نعل نوكينأ لكون ا ذئتسالا ىلا محأ مل ىفادوصقةملاو هلع لوخدلا نكع 7 00

 0 كا تار نافاس ١ نضر ني |ربرحلاه مسو هيلع هلأ ىل_ص ىلا امةقول ىلا هنسل| ف أوك تمس ا طنم» هنمىلانولطمهّءلاىلاطعأ 1
 1 تامواسقرو ىلا لّةتنا حانامزامنكسو هوك |لزنوامول نيب راب سو هملعدلل ىل ىلا توم لءقتملسأ 5

 | لوالاةلالدل ىناثلا نم فذ !ذا تاسأ نم ىأ ىف آرالو# ريثكى ل هنع ىورنيسمتو ىدح |هنسا مب ا

 || نمةاكشملا فال ةقفاوملاةيتآلاةءاورلا فال قياطملا سنا ضءبف اكمسنالا ىأ «كعضالا ل ريثك 1 00 0
 رلاخ ىبأ نب لرعاهءانءةدئازانثدحو رعنب هنواءمانثدحي:منيدجأ انثدحإلل هياعىفتملاثيدملا || .- 0
 ْ « تاس[ ذم ىف آرالو لسو هيلع هللا ىلصدتلا لو. .ر ىنيحح ام لاقرب رح نعال مزاح أنا ىأ ا س.قنع ا 1

 هلوقىلع مدقمتل-أذ_:مخسلا ضعي فوىفاشا!لءغلاب طءةرسك مستالا 9 نيلعغل ان هلكب قلعتم || < 3 ١ تح
 رود هلناك هنا لاجل ارهظمهآرهناهتب و رىفةرملك هلمستلاهجولءاو قياسا ثىدحلا ف اكىن آرالوأأ ةأ ني(ور-ع
 || دانهان ثدي ق.سام ىلع ةمالاهذ_ه نسوي هناهة>ىفهمعهتلا ىطر ر علاق ى> لاكلاهحو ىلعةنسح يدملا ىدس لاو رع

 ' رع نباىأ دحر مرسكشفةلههم فب ميه د_يع نع ميهاربا نع شعالا نعمت واعمو أ ان: دحىرسا |نبا نوكسو ل 7

 00000 11 ا 1 10 1 كل ل 1 اا الك نص ان اسس نيا اان ا سقاس | | 175 هش 2 0
 ىناسلا ن(ةدئازانث) 'ةسااهلج رخنيتئامو ةرشع عب رأ نس تامنب رعثعءاقا» ىلان الاعاعش ناكو ع
 نءنايبنع) هعاملاهلجرخةئامو نتسوىد_ا ةنسمو رآاناب زاعتامن:_-بحاص ةسخح ةةئقوكسلا تاصااونأ ىفةثلاة-ه ادق
 فطالا نع ىنءذم ماصو) الوقوهمد-وه_صاوخ عمه _لع لوخدلا نس ىءنم (ىن.املاقهللاد_.ءنيريرح نعم زاحىلأ نب رسدك

 ١ سو هيلع هللا ىل ص ىبتلاا يق فوت ىتااهنسا | ق لساو( تمل“ ادنم لسو هءلعهللا ىلصهللالوسر) قامسا !نم هرب هناقالم ف هشاش او
 هرحأتملا هلال دوءتد_.ةلاناه_:عىلاعتهطا ذر ىفاشلابهزموريثك كلذو هملعلوالا ةلالدك ف ذ_-و تل كاذ-:م (ىفارالد)
 هيذد وشد ناك هناو ل_سوه_لع هللا ىل_ هتيدوص> كلذ ىنعو ىراخ اهراو رأ ةداوم هنت اهدعست ىف كوالا ) د 1 مدع

 7 سداسا|ثيدحلا« او-رفماذءا زقهتجرب وهلا لضفب لهيستل مزل:_اه_-كرفن ىصتقملا ةحرلاولضفااد_هاشم نمادهشم
 ل لاقرب رج نع مزاح أ نب سدةن عدلا ىبأ نب ل معاسم#|ن ع:دئازانأو رسع نب واعماسثعنمنبد_جأ فث) رب رح نب د_داضنأ
 1 مك ىب آرهلوق ىلعمدقتمت -أذ_:مدصست قو( تالا ] هضرتعم ةلج (تا- | د: ىف آرالو ل و هيلع هللا ىل_صهتنا ل وسر ىن.تحأم

 ١ شعألانع) س دقنننجرلاد_بع(ةبواعنونأ انثىرسلانيدانهان:) دوعسنبهللادبعثي دحعداسلاثيدملا# باسل اربخلا ف

 ١ ةفينل (ةديبعنع)اذهمهبأ لسبالة تس لئاعثلا ىف( يهاربا نع



: 

 17/ ءاشنا ىلءربخى طع هبف ل قام هنمف درعأل | ىنمعهلوقوم فولاةر رئاذكو .نةعلا مرمالا

 لحررخآ هباو_د هءاع بوةكرملا «- معا ازهسنلا ضءءىفو « لج رلوأ »8 فرعأ ىنءملاواهريشب وأ
 ةزض-ن ىلع ءاذي ددعتلا ىلع لو وهو نم:موئا ا ءاصءنمىأ راخا انهجرخ ل>ر رخآو هذا لدن »

 نمني_.نملاابديقي نأ تش اضن لوالاو دارملا كل نيءتما لمأتهداحتالا معتيفرخآلا ةضسن ىلءامأو لوألا |
 ل- ردوأ هلو ةدعب هلا ل_ةدن ل_جررخآو حملا ضءي فو حراس راقب اسما ىف نيفقاولا نينعؤا |

 فالطالا ىلع «تللا ل_خد نهلوأنالرانأ|ن و جرخم نم هنملا لخدب رد رد وأ هلصاحو ةذيلا لخدي

 صاغن أب 'لوالا لد رالانامب نو كين أ ىل ,:<# هءاسيقا امون رح رلى » مالسا اهيلع ىتلاوهاسعأ |

 لبر رخ [ نأ مدالا نكمار تأ نهج ر2 ل-ر رخآو هنحلا ل _ةديىل درخآودو ىلإ ذ!!لدرأل

 ناس فانُمةماوهل ةينأ كود افاذ_هدهبىال دوعسم رب أبي لد ىف هلاحرك ذىدل و هراناانمجرخ ا

 لحررخآ معالى باوصلاو ا هواند ىدمرعا اهءاورفنأ ىلةرخآلالوالريغْثااث لح ر لاسم او |
 لاس+ نايباض:أ هناو رلاهذ_هىلع حلاق دو رذىلأ تيد نمءريغو م#هاو راذكه هناف حلا ةئلا لدي |

 ىأ#« لاذ لعأهللاو لمأتراذلا ل-- دي ناريغنمه-:لا لدن ل- رخال اموأ مدقتاك ثلاث لحن |

 راغصو ل-- رلاىلع ىأ#« هياع» ضرءلان ءرمأ ءار رسسكو لدو هزه مياوضرعا» ةك الل هللا لوقف

 ةيلاحةإ_> هنارهاظااو زههارءبحللانملو هلا ةفيسد# اء و هونذرتاغصىأداصلارسسكب # هنوتذأ
 هنا ىلع ءاشن | ىل ءربخ فطع هيفلاةءالفاو طرعا ةلج ىلع ل فطعلاق ثم- هءارعا فر نبا ب رغأو |
 لاخلا كلرهظد لمأتةىبسهتن كلذه:ءاؤمخاو اوضرعاةكئالإ! لاقي ىأرمالا ىنهءربخا هنالك

 عأ تاع للان م.يتآلاة كمل ىا هيون :رئاك أ( اهراك ) لج رلانععأ 4«نعإل قلو
 «اذك 8ةعاسلاو مويلاءعومسال و رهشا اوهنسأ |نمىالفلاتد افىا #ادكمو# لعفلاو لوقل 97 ١

 كلانهءةد_صير كلدرك دتيفىأ# ركشءالرةمودو» رخآلابنذلانمىأ «اذكو# بنذلانمىأ
 اهرا.تعاواهراهظا نمىأ «اهراكن + طف اخدنال اوى أل احل -لاو قامشالا نم « قفشهوفوأل
 امأ يب ة:س>اجلع هئرس لكن اكمهوطع |ناقيد# ةرخك] ايءمةأعد نأ كوال امفةريذ_صلابذ تاون نه نأف

 ىنا# تانسعلل اعمطى أ« لوةرذ 9 كلذرب_ءاوأ هنامح ىف امولظ م هنو كءاوأ «تعاطةرثكلوأهتوتل

 ىل_دهللالوسر تيأرد_ةافرذوبأ لاق الل اسعالا في صفوأ ضرعل اءضوم ف ىأ يانهاهاوارأ امايونذ |

 ىشول - اوضلانانسالا نمد -اوذل اهناهنل اى هذ_حاون 9 ترهظى أ« تدب تنل مذ لو هيلعفللا 'آ

 « ىف ليامش م ون

 ماخلالابوأ ىحولاب ىأ < ملءالهلا !.و هيلع هنلا !صدتلا لوسر لاقل ةرذىلأ نع طريغصتا اب دبوس نب رإل مذف

 ةدانحن:بدن>ىرافخا|( رذىبأ نع) عاملا هل ب رخة:سنب رشعوت ثام شاعةءناشل|نمة*ىفوكلا:بمأوباىدسألا (دسوسنبا
 ةنحلال دن ل-ررخ [ ةعسن ىف( ةنملا لحد ل رلوأ) ولا( لعألىفا لو هلع تلا ىلصدتلا لوسرلاق لاق ) عصألا ىلع ملا مذب

 رخ [هنالرانلا نمج رم لح ررحآرك ذامناوةنمحلا ل تدب نوف همالاكنالرانلا لخدن ل- رلوأرك دن( رانا نمجرخ ل>ررخآو
 لوالال.هء: (ةايق' امول لح راابتثب )هلوقسدلفهيريخاىفاةوثودن زيا هلعداز وخذلا مجأ ىف هءلعرصتنا اذلوهنملا ل خدب لج

 ةكث ل! ىلا عت هلا لل_.ةنم (لاقيف) هل_فذالو نا هااوه لخادلوأ ذا هل_.قاسع ل ىقاعتال فانت اوه ل: مهواك ةندلا لد لجرا
 ى: ريخوهذا اوضرعا ىلع فطع (أءذ و) راكو رئاغصبوثذلا نمناو فذ: ريغصل |نأ ىلع ليلدهيف (هنونذراغصهلعاوض رعأ]

 حراشا|ضارتعا طوق-فرءهنو

 راشخا دمعنه_ءاع

 تايلاقي لعةشطع

 ١ ةلعالع هعطع
 نم نوكي نأ. هزل,

 دسافوهوكلوقل الوم

 ىأ(اهراكهنع)

 ةدتآلاةكعلل ونزل

 مووتاعهللاقذ)

 اذكو اذك اذكب اذك
 وهو ا: الرةمودو

 قافُسال انعم( قفشم

 نع هيدا فئاخىأ

 ىتسعىلعب ىدعملاو

 اهراك ن مأ) وحلا

 ىلععدرفةت(لاةءؤ

 فولتاو فارنعالا

 ةاضأا لالمناناسو
 فودللاو بنذلابدارقالا

 لكناكمهوطع )هم

 (ةن_سحاهاع هئيس

 وأ حوصنلاهتب وتل
 ىلع «هئتءاط هنلغل

 اينوكلوأ ه.صاعم

 وأ لءفتإلو تاءزع
 هللاهؤإعناع كلذرعل

 (مابونذكنالوقض)
 تاء وقاما هءالراك-ا |نءالضفراغصلا نما ةفشم زاك هنأ مكلذلاق ( انههاهرأ )ام هباو رفو

 هيففاغةنوتكاار وصا اهو رضرعلانا قالو _عنناهءاعمتيل لأس: هؤاحر ىوقفا وياهراك لاقي ناعمطت انس ا,هرئاغص '
 الذل مسقأ ( مو «لع هللا ىل_عهتلالوسر تأ رد ةاؤرذوبأ لاق ) لا عالا ةذير كك ضر ءعمل.لوّةلادر حت س.آضرعل انأىلاءابعأ
 هسارضاوأ هسارضأ ىصقا مع ؟ ( هذحاون) تره( تدب ى> لضإلا هستالا ك ضد الن اك قطصملان ارهتشا ال هربسخ ىف باري
 بابئالاوأ باوئالاامل:ىتلاوأ هكحاوضوأغ ول_ءلاسرضو مل لا دعبالات ديال هنال لّءعلا سرد ىعسشاهنم لكاهرس آن م عب رأوأ اهلك
 هك هغص قءاحد قو فيكه سار ضارخاواو دم: ى- لوهذعأ اه اس نك. هنالريحالادارااولوالارهشالارثك الا ىطومسلا لاله ال اق ١

 نيلوقلاس هتاوهوْل علا ىفهذحاونر وول داربنأريغ نمل صصلاقهلثم ةءلاممداربنا هج , افرتاوالا ميديرأ ناو مستلا هكحض ل ١
 هقيسدسقق ُكلذكس .ءاواوبلا ى.سملىت اراكفاتانب وهنايدنعن ماذ_هناهءءنضرهاظو ىبتنانانسالاوخاواب ذحاونلاراهتشال '



2 

 ىباكارةصمىدبب لا ةزمهفةنك [-ىازفةحوتفم مح( ءزحنب ثراخلا نب هللادمع نع) هحام ساهل جرح ةعبارلا نم قودص بمس
 ايلا بيعي يحاسب ريغم أونأ سمتم م نب ( :ريغملا نب هللا دمسع ن عةعمط نب |[: دعس نب ةستقات*)

 " لاصاوت فاء الكلذو ) موهيلعهللاىلصهتلا لوسر نماعست 01 أادحأتي أراملاق) هحامنب اودوادونأ هلج رم
 هفاطهةءاوهغلأت نو درب نأ طاسنالاراهظا لمكا ا|نأشورورسلا فاش ل.نازحالا

 ١ روهطظىانءال طاسنالاراهطاو نزلا مهسلت عم

 هيك أميكص قس انلارئاس فال هكصضن مرثك [همسن نا ىن_هدجلا تي أرامىنعي حراشلاهلوق ىأ لوقامأو سوسوهاك نزما
 ١ سداواسملا قيس ىتا !هراكسفأ تانب وهنايدنع نمكلذن امه وأ م_هوبهم الك نالفالوأ امأ ددح ريع فنازحالا لصاوتمهناىفاس الق

انمدافتدالمرك ذىذلا ى_كلانأب في زدقفردك نعوفصبال كلذ نالفا ءناثامأو دحاو ريغ حارمثل|نمهادنأ لد ك] ذك
 ١ نالثتدمل

 1 ءانعموامستريك الص نست

 رك أمهكعذ سانلا

 ىوعد مدهش نم

 نادح ولا ل,لمادالب
 نأشكلذامغاو هنالخ
 سانلا ةلفسو عامرلا
 عمو مهطاقسأ زماوعلا

 عاقدنا ر-ظءالكلذ
 ع م-عوهنعفادتلا

 ل-هداوناالوأر رقت

 مستلا ف انبالنازحالا

 نزلا ناف هرثكالو
 تاينركلا 0

 دروأ امامأو هنا سفنلا
 رم ناك هنا نسل
 فرست فيكس عسا
 نازحالا لص اتم

 نْرْلانابعوذدمو4ف
 هيناسفنةيفيكناكناو

 ىلءرسهظب هرثأن االا
 رثأرهظ» 3 نورا

 ” عييج نادلوقا|نا ىلع هريغ نماسعستر ثك أ ل_سوهسيلعهتباىلص هنا فرعلا ىضتةع

 ناك هناديفيذف لو>هريغ هنوك ل احالوحكم ىثال4: ار ظن ىف ناك لوهيلع هللا ىلص هنيعناهانعملاةءوأ
 [|| هيضاملالاحل اهءاك_ل ا: يذرثك الاكوقل ا ىلع لاخلا ىننل سيا ملعأ هللاو رهظالاوهو ةقلخلا سل أ

 | ادجا تيأراملاقإل زموف ىازنوكسف مح تفي رجب ثرحلانبهللادبعنعإو رسكس مضي «ةربذملا نيمقاد_ب.ءنعإل رسكف حتذب «ةعب ل نبا|ةدحدس سبهدبتقا:ةدحإ» لاكشاالذ ينل قاطا لق
 || ناف سانل ارئا فال هكصض نمرثك | هعست ىأ « مل-_.وهماعهللا ىل_صدتلالوسر نم اسمست رثك أ

 روفغلاد_.عانالوم لضافلا هةةحاذك نارحالا ل_صاوتم هنا نم ل.ةامىفانبالف مهعست نمرثك ا موكهذ
 نملك نال ثيد-لا اذه نمدافتسالهرك ذىذلا ىنءاانال ته مذوهلوقب ىنذحلا هنعلتو حارمشلاهعبتو

 اذه ناك شالت لق هريسغنماعسن ربك | مسوهملعهتلا ىلص هنأ ف هرعلاىضتقع هانعمو استر يك |ًدلص
 ليوأت نمديال-ذ در وام ىلعان امحأ مسي مستلا لاق ناك هنالل و هيلعدتلا ىلههق-ىف عصربغ ىنعملا
 1 نمرثك |ساناارئاس كل حض ن| ىلع عرفتم هناهتراعماقملا | ذه ىف مالك | ميوصتل نيعتمءرك ذىذلا ىتءملاق
 < درفدرذ لك فال ةل+ | قمهعيج ىو صوصخلاا ىلع ممتماعفدهاشمابل اغلاو هام ىلع كل ذكودو مهعست

 اوه لبر هاظب سيل مههست نمرث__ك !مهكصض سانت ارئاسن اب لوقلان أ ىلع ٌصرت_.ءملاكوقعف دناق مهنم
 ل اوت ن اهلصاحو مهمافلا:سا:ل|عمارهاطا_هسترثك [ناكوةرخآلارومأ ب دس انطاب نارحالا لدا 31 || هناوهو رد 1 ه جو قيفوتلا نا عح د ثلاقو ىسهتناهنعفادستلا عافدنانيءتنالكلذ عمو نيدالب ىوعد
 ءاخ فب «لالدلنادلا> نب دجأاةثدح» ةيناسفنلاتايفيكلانمنزملانال همست ةرثكى ان, النازحالا
 نيس فب  ىناولبساىاصسا نب ىب< اند همناصوأ لدا عئابنوك,نأ ل ة< وهر مالدي دشتف مدعم
 مالف هتف ةلمهملا هلوأرسكوأ فب ةب رقنو لبس ةبسنر مح نبا لاق ةلمهمءاحل مال فو ةبتحت نوكسوةل هوم
 ْ ةعسن قواذ_ه نوملا سل ةةالوهب رقنو طمس سوماقل اى مذ ته مسنلا هددت ىو ىسهتنأ هله وذ ةحوتفم
 ديزب نعدعسنبثمألا انثدحإ# ةمدقملاءاسملن اسمكم ىنرذطمسأ اوس ىفو حتفذ نوكسف حتفق ذب ىف التم

- . 454 
 | سو هيلع هللا ىل_د هللا لو سرك صض ناك ام لاقل ءزح سا ىأ ب ثراها نب هللا دمع نع سم> ىبأ نبا 00 1 ش

 000 0 2 كك 1 1 1 هند دوهتاروو ظ هتبارغنا لبق «دعسنبتياثيدحنم بي رغب دحاذه ىسدعونألاقامستالاو» هتاقوأبتاغفىأ || 1] ٠ 000 ناو دس راسل تدع نق بير غشي دحاذم ىسدعو أل ئابمستالا لل هتافوأ ب لام ىإ || تقرت
 ١ >» راعونأ انثدح» هتك ىفانتالدنسا| ىف ةدارغ ىسهف هتاالجو هتمام| ىلع عمو دو ثتالادرفت نمهئشان 1 0 ف

 5 نوكسف تغب ب رو رعملا نع شمال انثدح عيكو ان دحإل ريغصت) اي تدر ح نب نب سل | إل دب اشتق ستر 0 هو ول
 7_2 7222_2_73 2222 _-_------ع بج بج ر هه و نامتص

 ْ غن ه.عمب (لالدنادلاخ نب دج أانث ) ثراحلا نب هللا دنع ُثي دحا ضي [!ثااثلاثردحلا « ىنطاملانزملاأ
 ١ (ىنيدايسلا قاما نب ىحيانت ) ىلا نلا هل ىو رنيدُئامو نيعب رأوع سة: _دتاملمذ>نبدجأ ةقمط نمهقثىدادغلارفء-و

 021 نيتثامونب رش هنس تام اظتاحهة5قودددادعب ب رين ردد ءيؤه -وتفم مالنةءتصف هلوأ ةلمهملا نكوأ حتفب نيدامسل ةمسؤ

 . لاق) :ءاسمل اهل جرخ هقيثوت ىلع مهلا ىباصلا ىعما لا( ثراملا نب هللا دمع نع ب .-نيدب زب نع دعس نب ثدلل اذ ) ةعب رالآو اسممل
 2 ىلاراصن نأ الا م-هللا هد جاو تدب ىتحان مح كك هنا اررةتامل مةحال ف اضارمصملا (استالا لسوهيلع تلال طنا لون لام

 عمجما هب دلل درفت ثيحنم هتدارغنال هب دق (دع_.نب ثيل ثيد_> نمبمد رغب دحا اه ىسعوب أ لاق ) ىتآلا غل امل هناءلو تلا

 انأعيكوانث سب رحنب نيسملا راعوبأانث) رذىبأ ثيدح عسبارلا ثيدحلا «هتعصىفاذي الفنتملا الد: لا ىف هنا رغىسهن هتاال- ىلع

 دوَرعملانءشعالا



 هلارداو دعما |ةباغف لاكةفص نسل !ةدورب نوكن أب عئماضدأدرملا فو ةناهنل الوقولادتءالاو ب ربلاوناعألاوءاذدلاو ضاسلا فكل ذن |!

 نالو رك ذا 1نيتفحملا ضءبلاق اك مهودقذىتت رلانمانانثلا ىلعوةطباماوم هيشرطملا ةرطقةمح ى دلاكلاقنهود_هبأ ةدوربل اكلت
 نوددربلاءاذصس يا ذاة-احريغب ةغال هتفل اندر هسفنؤاونللا مامغل بح نامعز وهية نسحالف عه<اولو للملا الاةداعاطسلانانثلا ٠
 ىضاملاظفاب كعضو نو:مبا.اهدح»ب فول عض بار ةرعسىف 7 سو هيلع هلل ىلص هللا لو سر لدعم ىفءاحام بار إل ماوللا ءافص 1

 ْن دجأ اند )ةرهمنيرباحيدح لوالا» ةعسز هث,داحأورو رسملاريغ ل عضد دقو باقال ضرع رورسن مهل دأوناسنالل ةمداخ كدذلاو

 مهفأ ناكداجلاقو هيقفلا ىضاقل فوكس !ةاطراوبأ تعا أهرح.ه نب وث نبا هلوأ حتشي (ةاطرانءاوهو جالا انأ ماوعل !نيدامعاذت عين

 1 قاسنلالاقو سا دمقودد متاحربأ لاقو طافملا ن«ناكدجأ لاقو نايفس نم هثيدملا دنع 1

 نملوالا فاملهيدشتا أ تابيؤسسنت أاذهو ماهعل اة ملزاشل ارطمل اءام نم لمع هنالواؤالا ماعلا بح ْ

 ةمحئاار عى ةجرلاءاع قد رااوف د سل ارمفلا هينشت هدان زن مىفاثل اف انو ةدورملا

 اظغا ىلع ل_هضو انونم بابه ضن فو ماسصعل ا لاقل عض ىف ب|ر هدعسن ىفو وعض باي خسذلا ضء» فو ١

 اكهذ لَم سوما .ةلاقو نوكسفر.سكلو_صالاىف طومضمكومضل ام ىنالءدعب و ى-ودن اىضاملا /

 ةد_دوملادب دثت.كماوعلانبدامعانث دح ع ينم نبدجأ انثد_-9 فتككو نترك و رسل و محفل

 نس لامس نع ىكو ىعع هنو ل »مل اهعضومول عفا هنز وواسع ادنوئيقةيلصأ هفلأواةفرعمال ةرك-: نوندف ُ

 دارفالاةغيصت لو هيلع هللا ىلص هللا لو سر قاس فن اكل اقةرعم رباح نعال نيل اربسك» * برج 1

 ميملاوةلمهملاءاملا مضي ةشوح# ىذمرملا هباورب ةاك-ثلا ىف اك ةينثتلا ةغيص, ةصع“ حسن ىفو رعت ١

 ماصءللاعمتر تح نءالوقامأو هدئاوفو كلذ نسا رك ذنمهفا.قلا ل هأرثك أ دقو هنحدعامماتقدوةقدىأ ||
 سا ناف ىنءالرب_ةمو هياهتلاو سوماقلا هب ده_ثدام ىلع هذلل ضراءمولوصالل هلا مقأ ا هلوأ 2 1

 ُكهذلان م تلا ل_ه-وام-دتالا كصضنال ن اكول هنموضء عطقو همطاو «_-دولا ش دوه ةمدقألاب

 فاعرا ش ىأ «اكحاض تف ىلا عت هلوقهنمو موذلا نمنسا اةلزنع كعضذل انم سَمْل |ناو هنم ىنتساو ا !

 هللاىلصهنا نمىأ.سالو عمل | هكصم لدن ا نم ىدسال هل اوحأ بل اىلعل مدع رصحلا اذهولدضلا

 مستل اىلعدزب لفارندلا ما ىفامأو ةرخآلارمأ ىفالا كلهن ناك ام لءقو هدجاوا تدب ىت> لعد سوه يلع

 هيلوأمضب ردملاىأل التي كض اذا ناك مو ءيلعهللا ىلصهنأدروو نسعسم زلمتو نسحلمهفتوهو ْ ْ

 بطاح لا هغي_صرةكس ىفو ماك: ةةيصب ه( تنكف# اهلع سمْدلا قارشاك اقارشاهءلعهرو قرش ىأ |||
 ئداىأ# هيلاترظناذا# رهاظلاوهوواولابتنكو ىذمرتلا نءالةنءاكشملا فو ةثالئكالاعفالاف |[
 ىلس هنأ لام اوىأ (ل انسءلو) وهوهفوذ أ دتيمربخ هنا ىلءعذرلاب 4« نيزيعلا رح |تلفاظىأرلا ||
 ولع: ىذلاودو نتحمفب لدك-!!نيب لح !لجر لاقت لمأتلادنعورمالا سفن ف لأ اب سيل لسوءيلعهللا |
 هركذ لمأت لكس ا ىلع ل3 ابرسلو هلوة لمح نا جمذية لاك اربيغنم لحكل ل هداوس ه.نيعنوغجأ

 لأن ىفاثا | ىلع ىفاسشل او لوألا ىلع لوالا لمص نا منعم هل نك انا الذ قتال اوهنح مك
 ص” لاا و_س3 ص مدس سلسلا

 هش ىنعب ره أ لوالاو ىلمجوأ قلخ داوس ن ةجلارعش تمنمول بى أاكرلحكلا نم( لل أوه )كفن ىف (تلذ)«ينيعنطاب
 هنامهوب تما هدادوساو قمار اتعاب ىئئلاو رظنالوالرظنلا بت ايث الأ هقمقح ل ب وه (سدلو)رظنلاىدابف لد الا
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 دحاوههريغلاهو ىوقي سل

 ت1 كه ا

 ىلعاوقفتان كل هعفلأو

 روهجلا هفعضو هل دن

 بوجنب كامسنع)
 لاق ره نب رباح نع
 هللالوسرقاسف ناك

 _.ىوهملع هللا ىلص

 معلا هلوأ مطب (ةشومت
 رثألا شا لصأ و هقر

 سافك شو# هعجو

 حاصلا فا دكس ولو
 ل.اعتلا ديفمل هركنو

 كلذراهظلغ قدارملاو
 رثك دقو هنحدةعام

 نمهفامقلا قيل

 قواهدئاوفو اهنساحم
 قاسا | همشثت ل

 ةفاضالاةلوالا ىلعو
 هنار وهظل قارعتسالا]
 قاسني- توافتال

 (لصْضن الن اكو) فاسو

 تورثعم ىننلا قلطأ
 دقن مج لن هنا
 للقالاة اماه داون
 بلغأدارأ هناوأ مدعلاب

 ةكخض لجةياو لهلاوحأ |"
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 ريش نآك ةاتدهشتلاود بجوتلارث ذىفاهتمناك 4 ادم تناكدت :راشانادارأةءاهنا|ىفىذلاو قال فاك :ا مهتم لك ىولبق
 لمح نأياهرهاظىلا(اماقبعئاذاو) قرفنيتراشالا نبب نو كمل اهلكمةكرريش:ناك هناف كل ذريغ فانه ناك امواهدح ودرهسملاب
 ' بلقدرءع لصاحوهوئبثل | ن مه. عتبرض>نم مالعادصقلا ن اف هرب غوأ مالك, كلذ ىلع ديزي ناريغن مب عم لك نأشوه اك العأ اهنطي
 سالا ىف نعطلا مدعىلاةراشا هنا باو اف« هفصأ | هده رك ذعتوماذحودملا ىلعةلالدلا ىأحدملاتافص قايس ماقم ماقمل لمةناف« هفك

 ةراشالاوه بععتلاو -دمكلذ نعهدعبو نعطلاو راكنالل لاق ب رغةسمرمأ لكو ةئرغتسم ار ومالا ف بععتلا نال ئسبهنمب تم ا
 ىنيلاهفكي(اهي) ثدحت نمموهفملاءثندح(لصتا) ملكت ىأ(ثدتاذاو) ىمءالا عامل اةدارغل اوةردنلا نم علب هلوةوأ لحرلا ل عفناب
 هنيع كرم هثيدح :ءناسنالانامهتداعزال( ىرس.لا هماجحا نطب ىلعىنوأ اهتحارب ب رضو) دك مدراشاب هثبد> لصو نعد

 ضرعبام مفدو تيدا كلذيءانتعااهسماهبالا كلذ نطب ب رضو ثدتلا عم نول رت ىف نا ءتكحو هراسن ماهبأ نطبأ برضا و

 كلذ عفدل هند كلِ رحت نم داشناوأ ةءارتد_:ءربثكمداتسدامهريظنتو برضا اوك ب رسعألا 15 كلذيه:عروتفلا نم سانلل
 000ه ت2 2 بت نمهودحا مر وتفلا

 ىأ اان #يرمأ ف ىأ# بمن اذاو لن ب ربمتملا الاون ريكتملالاعفأ نمهنالاهضعمب هيلاةراشالا ىلع | هتزلو كلذ بيم رأ
 اهنطب لمن اب ابا ةيفاقوفديا ارهظنوك,ناببهمتلالاحااعديلا عضو اك ىتا1ةٌءيحلا 0 ىنعلالي رحت ةكحو
 «ثدحتاذاوإ» ب عتلاراهطا فلوقلا نعل عفلاعافتك اوأ هنم بم ارمالا كلذ بل ةتىلاةراشا ىلعأ | ن_مءافتك الاواهاك
 ني رضا كلذ نم ٌحاهكر رحت نراةب هثيد_تنا ىنءءهفكتىأ يال هئيدح أ ل_متا# ماكنت ىأ || لاعا كلزي راسلا
 | لئقومهت داعاذهناكودج ىرتسيلاهماهمان طي ىتملا 9 هفك,ىأ# هتحارب برضو هلوقب ثيدعلل نراقملا ||| ءافتك الاو فرشالا لك

 نطب ىلا فك! لصو أى أ لواللردقوىناثلا ل_عاوهماهنا نط. فب رضو لستا عزانتوةيدعتللءاملأ || صو هضعدهريغنم
 «بضغاذاو ظطاهرك ذنعاةضرعأ هدئافامتح سما هضقانتموهذزا«:مرحأ لاوقأ لقو ىرمسل ا هماهمأ برقأ هنال ماهمالا نطب

 لدعو بضغلاهيضتقرا_عىأ <« ضرعأ #لاعفالا باب نم وولاة يصب بضغأ هس ىقودسأ نمىأ || هل_صتملاقو رعلا ىلا
 : لد_عىألمقو ىئاغل اىفام ىلع هيفعاابو ضارعءالا ف دح ىأ « حاش أو إل هنعافعو مرك-ل اورملاىلا هْنَع ماود دوصقعملا بلقلاب

 أريثك احرفعأ هي حر فاذا بو ةحوص هصسن ىو * حفصأو متع ف عاف * لاعتهلوة بابن هنوكرؤ هوا رام و ه-ةظعن

 . أةكص رسو ىضزاذا ناكوةناور قوانكس ةواعضاوب «فيع حت فيلو قرطاىأ ءارلا نوكس هفرط ضغ# ثيد_1ل كلذ يمل

 بحاصلاه عد و كءالترد_لاناكوو اردااهدح وه-وح وناكفاحرفوار وريممراص ىأ لوهلا هررفاذكه -ةيعنو

 ال هنيم م-ولىأ كحال_موهفةقانلاراقفك سي! لاق, ناتخاةسحالملاو ةكحالا ا قئافلا باك ىف فاشكملا || نم هعزامو حراشلا
 | هتءاضول: آرملاف ىرتاكه وجو ىف ىرتتيمل ار دحن | ىنءماو هوو ناشملا كل ذكو ضءدى هضءب ل داو | | نط صاصتخا هجو
 [ناك لاقرعنبانعملاس نعى :رهززا قدرطنم سو هياعدتلا 0 ىنااقالخأىف يشااوأج رخأو ىسهتا هيلع ليلدال ماهالا
 3 نب ده لدأ نمادحار || ىريف سهلا ف عضوت ةآرملا ىهلوقب ىلا هلا ابأ هش ىنعي مصاعىأ نم ركر وبأ لاقو لاق هنول فسخ مي عرسال 1 || بضغاذاو هه وردا حالتاغاكفىضراذاناك هو وب هيضغوهاضر ف رعد ل_سو هملعدتلا ىلصىننلا 0

 الف  مسدتلا 9 همظعم ىأ ماللا دددشتو حلا ذب هي هك ل ردملا كحال: ىتءررادملا نعافووض || 20-7 1 3
 || هكهض ى_ثكش ثيحم ا:د-اكعذ لصد ىأ ءارلادن دشتوءافل |نوكس هي رتب + هلوقهحص هنأ 0 0 ا قديز وبلقلاتيهكوضلاهرثك ناف نضل اريك_دال هننس ىف هحام نءاو ب دالاف ىراكل اهاورام ىفانس ا 5 '
 000 . ه ٠ هم رقو 0 1 7 2 و مو ع 5 اس رعد فو 3

 م/لوقوضيبلا هنانسأ بهيشني تقف: درملاوهوباصتلا ىأ «مامتلا بح لثم نعل هنانسادءنيحرد سو أ | ا: وعر منذ ىلا
 0” بح  (بضغاذاو)ةك اكر ودعب نعولالا هاك ةريثك تاهمح ون ماعلا اذه ىوالاصت | هندب و اهنبنادهشتلا ىفاوءفر؟-
 3 نيشب(حاشأو) نيلهاملا نعضرعأو هناكسهب رلوقاالا ثتمابضغلا هضتقباعهلباةنالفانظاب و ارهاظهنع نعو( ضرعأ )دحأ نم
 . (لياقف حفصلاووةعلاو ضارعالا ف غاابانه دارا او ه-هحو ض.قوأ فرصوأ عنموأ شكناوأ ىحنتاذاحاشأ لاب ةلم_ومءاحوة محم
 ' لاقردقلا اًذههنف» :ريثأت هياغامت اواماكتمهل_هحيالو هكرحالو هفضساالح رفلآ نال( هفرط) قرطأ (ضغ حرفاذاو) هسن ىو ل.هلاب
 8 نا مسدقو حدملا تاغ ىف هذه جرنأ فيكم ىونعملاراركتلاىلا عج ريف هزعدصلائشلا نعضارءالاناوهو تح انهو ىرصملا
 ا مزاول نمهماعبضاملا ن علملاو ضارعالان | ٌميضغاذا«ةئيهةيفيكن اة دئافافحدمهفصت سل ةفاضالاه دمي نوكيإل هيضغع
  هرثك أوهمظعمىأ ( هكصضذ ل>) ىانقاوهو لئاسلل هتامالعو هتافصنايب ضر لانأب ب احيو ا!هبهصرصت هواه سوفنلادئاوع
 هجولاةئاشب وهو( مستلا) لج وهقدهاكىبن ذفلرفغا مهالاربخ ىف اك اضيأرسكلل راند هنوكحراشز وح وهمظعم مضلاب ىثلك لجو
 ريغ نم هنازسأ ت دب ىحانسحاكصض كعضرتؤا نم ( رفد )داون تدب ىتح ل عض اع رهنال ل+لاقو متل اهميه ىف مان رئاتري غنم
 :تا|نيح هنانس[نمروظدامههشوئاؤللا مشن ىذلا نيتكفد دربلا بدو باضعل امامذلاو هن قاعتم (مامغلا بح لثمنع) هلوعفةوةوق

 هد
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 ةرهاظا (١ هج 9 0 0 0 تا ارءالا استر ومس عرار

 هجعر د رقع رفتن لدأو هلدمراكلاوقال_خالا نس ا نماذهو تلقو ترغص(تقدناو) هنورخألاوذب ويندلاةتطاملاو

 ([يش)ةمعنلاىا(اهنممذسال) : هبي علال رعيبسا دق مانغا نقيل وكر ناسا انف :هلوالا باّتْعم ن هامذا ةدسغا انمناضاااهنم :

 هلود هن ممهودباع رناك امو معا :أنمةمظعل مزلَد_بلاهوعنو هتمظءدوهش لاك نمود_:عامل كلذوهءلعمدةمهلناس فرظلاو

 1 نك, هناربغ) لا ةفاهمذنالاك اهحدعالهناءانعماءعهعقد كرادتهحدعهناأيشا مهما

 ها حصا

 38 دمربعنم اعتضاوتم ناك هنا مالا اوةالصلاهملعهفصوقدر واك نوكءذ ماقلاب بسنازيخالا كلان

 | هلوق قب ا طيف نيريحتملا ىلع ربكستمو نينمئئال عضاوتم دعا د ءالاىدل لل ذالو ءامحاال فاحريغ هنا ىنعملاوأ |

 ءامجر رافكلا ىلعءادشأءل_-وزعهلوت قفاونو 2 نب فاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلْذأ * للاعت |

 هاضرملا فرص ىف هركشب ما.ةلانالعفوهدم<الوقاووظعتم موقب ىأ مخل ءالقلادب دشتب ( مظعد ) * مرن

 أ نافةب ا ”اوأةبو ودة تطأ ,وأ ةر داطد_عن تناكءا أوس عئلاتاتو ترغضمىأ تةدناو# هر

 كيأبش :هدعنلا نم ىأ 4ياهتممذبالا» ل_لقا ارك شل نمريث كا ارك شب لو ليلح ل يلجلان اللا ١
 اه-دعناك لب اش اهتم مدن الن اك هنأ ايوظعت لج نمو ىأن ارب فانئتساةل4لاو هيلعمدةمهنام.فرظلاو 1
 ناك هنأ هلضاحو اهعاونأرت زا ةمعملا ةماقدل مزلتسملا عنملا ةمظ عدو هش لاكن مهدنعا ملا هركشد واهدم<وأ]

 ىأهواو فيفختو هلوأ ح ف هياقاو ذمذي نكمل هناريسغ# ةعتلادارفا -حدمو هما ىن نيب عم أ

 ةريكة ا راعشونار 2 ةمعأامذودمعت ”ىأههن هنيكلفمذلا ننام أي هحدعالول ابو رشموالوك أم ١
 هناري_غهلوق فرح نبالوقناعضتا اذهبوءرشلاو صرملاب رعشد حدملا نوكلفهحدم ىامأوةربكملاو ١

 اد_هلاقثيح قنملا مالكهنمب هرغأو لمأتذ لعلل ل_ ىف سدءأش رقنمىنأ ديب د> ىلع دل ديك ا

 لاعف قاوزلا ك أريملاقا ذ داومد.الو اه-دعال هناهعفدو اهحدمهنا أوهوأمشأ نم مديال هلوق نمأشن مو عفد

 ماعطلا فصبالىأ قاذنام اقاوذلا قئافلا فو رد_ملاو مسالا ىلع عةي و قوذلا نهلوعسفملا عع

 لغتشاال لالا طقاهتمدع لءتشدالو لاعت هللا من :عيج حد تناك هنأ مالكل |لصاحو ةعاشنالوةييطنأ]

 مضب هضختالوإل هيلعتلا منع اظعأ نم هنال«مذبالو<لا لملانعئنمهنال ب ورشملاو لوك أملا حد | ا

 ىلاعت لاقدتوال فيكواحل" ام وافاعداددعالامدعل اهامواوهاحىأ اين دلا لب ضغلا ىف هءقوتال ىأ هلوأ |

 الو# قب أوريخْط رقزر وهبق مهنتفنل ايندلاو | ملا ةرهزم_مماحاو زأ هبانعتمامىلا كئنمعندمتالو | ٠

 ايتاكرتسدعو ايما نطم تك و ايتاتن عرب اهتءاندلامن دلابام قلعت هل ناك ام اضرأ همضغبالو ىأ يان اك ام ١

 فيكولا ةفرح نبا: طعن نم تط قا ماكو لوصالا عيج ىف ةدوج ومىشو ىنئلادبك يد زمالةدانز ”
 هفلاغ نكمل ةباردلا بسحب عدتومو ىستن انيلاضا اهنا دل لياهتاذلب مَتَعلل ىأ اه َواخن اك اموهوهمّضْعَت ا

 عندي ىأ «ئشمسضفل متن » ىلا ءد_ءازوا ةتاذاىأ لوو ا ةغيصب *«قملاىد_هتاذاف#ةباورلا || !

 متن ىدىأ مولع ءلاةخسب (هلرصتني تسل ةداملوضرعلاقيسنااءانشالا نتي ا ا ا

 ضع ن موأت رعاافال->أنملع 8- ةااوأكوةاااوةحف ىدعتولو ىأ هي هسفنل بضغبالو# قدماي علل

 ضر_ءأو فرعلاررمأووفعل اذ« ىلاعتهلوتل مركلاو حلا هل قي لد «اطرصتنيالو !» نةفانملا

 ع رصتقنالواهعيج ىأ 6 هاكمفكر ميلا ىأ «راشأ ظريغوأ ناسن اىلاىأ# راشأ اذا «نيلهاملا نع

 لوعذم ىجءعأل أعذ :(اذ أود ذمد

 الوك ًاماقوفذفمىأ
 لخادادهواو. مشموأ [|

 امعاوأ. ثمدن ال هلوق ف

 قادرا ههح نمو هرك ذ

 ه حدعالو) ا

 تاس 4 ةةدنال كِلَذ 23

 ءانت ءالاو نس ريكتملا

 35 نب رثكملا أش هحدع

 1كيلو رشلأ ىرذو

 صرشلاو
 ضراوملاىأ (ايندلا

 دالأامض مدعل اهمهقلعتملا

 هينأتل اهبل هرظنواهب
 انوش هسلغنع

 هالبتساو سفنلاو
 بلقلا ىلعناطمشلا

 ةيناغلا اهفراخز نييزعب 6
 قع اهرثو تح

 داهقاسلاتالاكلا

 كلذ نعموصعموه

 همضغت الو )

 1  الو# هنع هزخم

 00 ع

 هرهز ممم احاو زأ

 0 اننا

 اه ىقلخ م ا

 لب اهتاوهشم عتملل ىأ

 داشراوننلاضلا هادو

 ايندلاىأ(امن) اموةباو رو( ناك امالو) لاكنلاو باذعلا نس نوف عافشلاو لاكلانعهلىنغال نم لدكتوسبدشرتسملا

 ىدعتلا نملوهتاةغيسمب ( ىد- ءتاذاف)اهنامساضغاالا س ,اايندلاباضغاذا تانطالا ضرما فيدرلا ف طعن مسي رقاذسهو

 لطامللةردقال وهو قلل ضعي ناك امناهنالئُشهمضغ مواقي لى ) ْئث) همضغعفدلىأ ) هضغل مهي قحل اذدحأز واحاذاىأ

 (هل) لوعفملاو أ لعافلاةغيسمب (رصتني) نأ ىلاىأةباغلل( ىح) ىهاز وهاذاف ءةمدمق ل طابلا ىلع قمل فنقن ل.هتمواتمىلع

 نعوفعن ل: (اهرمصت :نالو)هقلخ نس لاك (هسفنا بضخبالو) فر رشلاهيصتمةيضقوه اذ _هودار هستعمدربالىأ قلل ىأ

 ىلاعتو هناحسدتن هتدار أوهضارغاوهظو اظظ- تضءعامناواهتاداراواهت اوهشواهطوظح نه ظرف ريل هنالكلذو«بلعىدعتملا

 الفهيلاراشا ا نعماهالا عفر وماهفالاد_صقل (اهلكمفكب راشأ)هري_غوأناسنالاىلا( راشأ اذا) نيلهاجلا ن عض ره هبر رهاب مةوهف
 ادك ايلا جاتحال هنؤمدي زم ف ضعب نود» هراشالابعباصالا ضع راثبانالو نب /ريكلان أش هنالاهعباصأ ضعس ةراشالا ىلع :رصتقب

| 
 ا



 ١ ىفس لف «_:عئوص هوا لطامل| نع لو فةموأ لداع نم غل أك دعك ع ان هنال<_ءلعهرت آولطامل أو ىلا نيب ل_صاق (لصفهمالك :

 وهام مالكا !لوضنو ةدابزال( لوضذال) هريغىنهءهانعم سلب الند هنا هلداحوهانعم ىلع ةلالدلا قريع موارمصتخ وأالصأ ل طاب همالك
 اظعولاو ىيمنلاورمالا فوها_ءاهمالكف هينعب ا هفرصتةدالو ءنعبالا يف ماك-:بالىأ لوضفأل ىعملاوأف ورخلا لملق ىاعلاريثك زبحو ظ وذو لفرد قبالو ىد .رثكالىأرصق مالو رثكع سدا ىنمددارم اءادأ ن عصقنو لاخ( ريصقتالو) ىوءفلا نمدارملا نعمان عدئاز
 ازا نمماقملاهاضتقاالةةءاطملان مهءاغىلءوه لد راصقالا لربغ فرصق,الو راثك الا ل «ريغف ريكي ال ةحاملاردقب همالكوأ

 انيةافملاكئاوأ ايعأدةىرسشزلا لاق ءتحاصفىفهل ىواسءالو لد مصخأ ال او عصف 0+ نأشاذهوهاواسموأ ب انطاو اصاقم>تى 
 هرب رهىلأ نعةعب رالانءومراشتسملا (29) رعنبانعك الانوعلمركتحملا(28) دعس نع املا نيو وبما وراضفا ولك 2120222 5252525539525255959597395999-222ل5 2559525 ببي ومن روهةماو دعق

 ولأرامحرانلا (2#) ”ىلأن ءةمبرالابتاعئالو ريصت ١"( ) سنأ نعرك اسعنباسك ارلعتنملا(20)
 (ممز دوعسم نب | نعدجأ هن ونمدنلا(") ةفيدح نعىلءتونأ ثروبال ىلا مغر ةربرد ىف ن عدواد
 ىبنأ نءىراضلا سضختال مز با. نعهحامنبا توملا اونمتال(عك) درعس ىلأ نعدجأ ليل رولا

 هللادب ( ٠ ) رباح نعىنطقرادلا ثراولهمصوال (86) سا_.عنبا نعدجأ رارمضالو ررمضال(88) هرب ره
 لح رلءءقنموهو لطاملاو ىلا نيد لصافىأ هي لمؤهمالك 9 سا.ء نب ان عىذدمرتا | هعاجلا عم

 نم لوصفم ىأ ل وعفملا ىتهع ردصموأ ل_صقوذىأ فاض ريدة: وأ ل ءاف ىنءعردصملاوأ هغلاملل ل دع

 هيفس.لوأ باوصل او قملا الا ه.ؤ سدل لدالصأ ل طاب ودام ملاكى سدل هنا ىنعملاو هنءنوصمو لطانلا

 ثيحرخآ ضعسال_ىتمهمااك ضعب سدا ىن-هلاو ضءب نع«_ةعبلوصفموأ قلطملا قمل ارك ذالا

 اوناك_:ساو نب ر وهمم
0 
 او_زءماو نتاعتسالا

 هنردو ترءهشلات اك

 ىبرعلا ناءآلاض حم

 ناسالا اذه ىلع قل و

 بيطخن ماو هندي رز

 صكنالا ههوأعت

 هلوقذوكيف طب رغتلاو طارقالا نيب لدع طسوىأ ل صذوأ ةهومذلاةلهكأ أب رهشد وأ مهسملا ىلع سوس امو* ل-رلا ككفتم

 ىف ميسو هيلع هللا صه ءااك ىف ناصةنالوةدازال ىتءملاو ري_سفتلاوهلن ايما اك ريصقتالولوضذالإل || زهاب عقص# نم
 || قلوضفال ىأ ف وذ_<رمدللاو سذحلا ىفذلالنأ ىلع ءانن نيمسالا حتفرةد._ةعما لوصالاوةحصحملاخسفلا « لومتلا غرافع.جرالا
 || كوضفي سما لصق هم الاكنأ ىتءااف ةفطاعالفاموبف مف رانج سنا |ضعب فو همارم ل.ص# فريصق:الوهمالاك ىطتم قطن نر
 || هيلع هقطتمهفصو مارملا بف اولا همالك ةمفمكهن معبام ىسمتن | انه ىلاودبك أتلاوداب زلةيناثااالو ريصقتالوأ| عم نوذربااكناك الا
 || ناهرطاخرطخاملاداضتءاوهضاعوطتمادارطّت_ساثيدملاةيقب رك ذىوارلا ناكومال_لاوةالصلا عتوالو# مهطملا ناصملا
 ملاك فْئثهملاكن م

 مضوملا هيشأالا سانلا
 ددو «مقرالا -دعن ف

 َح وملاهمالاكن ماوعجج

 ملىذلا عيدملادرفملا

 نب واود هيلا قيس
 او مست الواورس# هوك

 «اورفنتالو اورش و

 || ناعم ىلعل + ثيدحلا قاس ىنةعاولو مااكللا ىلا مالكل ارحيدق هنا عمادارمهقالخخا عج ةفرعم ىف لاسلل
 ريلافال-ةءافدلانمذوخأمال_هنوالوق ريلامدعلاىأديىفاجلاب سدل# هلوقفمارملا ف مالك-لابسانت
 ةادهمةجن هنالءا.حالا ىلا فيك فءادعالا ىلا ل_كووبراقالا ن ءالضف بناحالال ل_.ص>هرب ل.ءافولاو
 ولومط تنا هللا نم جراف 0 قامت لاق [كع.طلاوهقاخلا ظرلغلا ظفلاب سءاو نءملاءال هل كم ةجرو نينمُؤلل

 1 ةل-َةلهعيط ظاؤةءداملا نكس ىأاف> ادن نمُثيدحه:مودنآلا كلوح نماوضفن الب اعلا ظيلغ|ظق تنك

 || هبابيف لك ىلا نس لي هناحتاب وفحي سل هنا هل صاحو هنا تأ | هرك ذعهطلا ظاغءافحلاو ساذلاةطل ا
 ||(  نمءاشخبا عظعاريسك ناك لباعمذارعة-ناكام ىأر يقدم ىنهعةوم_ثمهفص هنا ىلع ملا عتفب «نيوااالو#
 || لذنو بارعالاةافجهتي رد_:عمضوراعفل اورافك-ل|صئارف ةنمدعترتامةلالملاو هناهملاو راقولاراونأ

 . || فن ل ءاقمسا هناىلءاومضب ةصخت دست ىفو باونالاب باذخلا نعالضف مهيسارك ىلع كولا ءامظع هتمظع هل قاخ 00
 || ةدئاز ميلا نوكتف سانا !نماد_>- ار قالو نيهمالىأ ةناهالا نم مضلافاههضومملاستفب ىو رب ةياهنلا || نم تانبلا نثد#
 انادال وأ*تامركملا
 0 ا ا ب ب يحل | نما اف رطل ءانداك أ
 نا رادلاٌيراجلارادب قدمأرادلاراحردق ن هر ذح ىنغدالو «ءاشعلاب او دبأق «ءاشعل اوءاشءلاريضحاذاهرخ اى شن 39

 ناثروبانقلاةراهطو#انالال سغو«هرادهتلا هنروأ هراحىذأ نمهراعالاة دان زو راندلاةراعوراوملان س>رملا#«قبرطلا م قيفرلاو#

 « كيلتس ومتلاهبفاعبفْك.خأبةتامشلارهظتاله با ةعاهمارحو ب اسحامال- «بهولالو عامبالب سلا ةملك ةبلءالولا « ىنغلا
 7 ني-وتفماد ورفريصقتالو لوضفالهلوقو ىصحتال تافلان همام كلذريغىلاىلازغلاريخالا اذهرك ذراعفلا ,هراخقلا ءامحددزت امغرز
 'لوضفلا قنو نيعوفرمام,تباوراهموةسنملا هه وح وهيفىرحتف هتلابالا ةوقالو لو الريظن بيكر اف هيفريصقتالولوضفالري د_ةّلاف
 . ناكلب ريلامدعلا قايلتائسلاعسطلا ظيلغلاىأ(ىفاجلاب سل ) ل ازاحجالا ىننرمصقتلا ىفن وهما اك نعلبوطتااووشملا ىف
 هلؤسف دوف لد اسالءاطعارخأ ةملاك فاصوأ ناد ىلا ناصولازواحتدق :وءافد اةباعقدعب ىنيعافح نه هلءحو بناحالاو ب راق لالاماعهرب

 ١ نيهبالىأناهأن م لعافلا ىلع مضل اهاهعفو يمملامضن ىو درب (نيهملابالو ) هنومحم حدم ف لاسرتسسالا قمل رابتخاال < نأشوهاك"

 || حيال مل مأتف مت ىناثلا ىلعو فوجأ لوالا ىلعف ىسهتناةيلصأ ميملاتوكتف رام اوهوهناهملا نم خفلاو

 هلا ظلم” "مج وسلا



1 

 ْ ملل ةدرحال الإ ق 3 ى>هل م اهللا مسايدأر 11ثاب مهض»ي موفر لاقرافغتسالاك اهريغوأ هل دملارخآلا فوةالصلاو

 م الكل أأدس ناك يك ماسو هم اش قطان[ رشا ماذكرت عا ِح طاغ وهوهللا مايزومالا ماتت ارا

 اودتااذ :انوكب اه "رفأدلا قةهنارك ذنءنيلفاغلا بعرعراش ااامغاوةعوت ؟ةيملاغلا ىو عدو هللا مسي كوي

 أ لسوهي 1عمنبا ىلص هسفشب :وعامأول ' املاول للا فم هانأ هتكرب وسل لامتملاكلملا رك ذنوب ال لابىذرماب

 رييص نم : رثاد هلاحوركسف هعيج هتوكم و ذلكم لك :ىلوملاز ءالداع نيعهف ةرطالو نفح ةنغناك اذ

 قوام عجل مللادا ارااومذلا فرطوهو ىد_ثمج هقادشا,دحصعللا خد! ضعب فورموولل- لك فركشو

 مالك دهاشد :اكدوصملا «ذم مهغ.ال هاف ءدض ف الخع نيقد شا !بحرب ل صاغ نابل انال كلذو دحاولا

 مومدملا قد 3 !اامأو نئفشلا ل رقد :اي نوفتكثيح ةمددهللاو ركل ب اأو هنوع .رلا باي رأ ضعب

 هر ءهلاق فاكتب ومالك !!ىفعستن وهافحتفين نوع هلا 10 بس ماسالا قدروا مما

 مثلا لك عفن مه طن رمحلاو طارفالاقرط نءاح راغالدعاظمو تاك هالك نا[ ل ماشا ارااد_صقريغ
 هداصأ 4 قسمؤ# جامل اناس نو فماكحالا نمد دوس ما ةيدأتن عر اعلا لد اًعااهخ هرط ىلءراضتةالاو

 ولك 5 ||عماو < ماك-تنو دو مالك !مهفيالن ممزاك_ةهقد ثنا ناكااءاذئاءلو ةلاامأو مالسلاو

 |ملكل 2 ( 3 00 هلوقدب ٍُ وود محم .اماالارم كو فاك احتفب ماك اوه ماج عج عماوملا

 رولان الومهررحاذكملكلا ضعس لوري برطلام | ك] اوادعاسف ثالث :لاىلعالا عقبال !ثدح عج لدقو#« بيطلا

 بيطا|ضعس دمتمريغدوعصأ انالرها طشخت هذ ن نكما ىاسلاهرمسهللا سدق ىلا نمرلاه_ءعنيدلا

 هرخسلا طظافلا ماكتب ناك هنأ ىنءملاوفوصوملا ىلا هفصلااةفاضا لمق نم تيد 1| ىف ةفاضالامم ضعي نود 4

 جس - ماك: ' د[
 بامأك اك ىأ )م اكل

 ةعماخ فورحلا | لق
 هيجسل اذهوةرششكن 0

 ماقم ىناعملا ءانع
 تانط الاوز احمالا

 ةعال_لا نء دعالاو

 نكل ماما اءاضتفادنع

 هناذل_ حق زامالا

 هن رضاك لضضفأ

 لاقل نانماغل ال هريغ هنأ قالو حارشلا نمءربغور < نباهررقو نآر آملا ىه ليقفةريثكن اعل هنيكم

 ستو ألواح ل دلو هى برس دق منن آرقلا ىهىتا ملكللا عم اوم ماك_ةي ناك هناهةطنم فصو ف 1

 كه تناك هنأدارملال /اةيناالاموالا ماا ةحدملاث اك م ءااهدار 1|ناروهطظالاو نآرعل ايملكسلا عماوج

 0 15 0 هيناعمو هانم نم<_.قامنوهضمىأن آر قلاب

 دار 1 لو ضعنلا هغلخن اكمركو ف فرشو لسوديل ع هللا ىلد هقل- نعت ل اعل اهعهللاى مدرة كئاعلو ةريظن نوكمف هنأش أ

 دعاوع 7 اولا لاقو حرا ٌثدرغاوه .هفتال هيف مذل حو قاخن ءبنشح و ه.فدج الءقوالوق لد :«نا قلن اكىأ نآرقلا ١

 قل فلا ناز 3 تاحسأو هناورلا بايزأ ك او ةالفلاخم هنأ هت ارغهحووملك- عم اول دي هقاد_ث ان خسنلا ضعي ىف

 هريذك_ئملا عورسفلا

 هلاممدوحو ذآرقلا ل .قو

 ىوغا نع قط ءاموهنآ

 نس>-ن مى مهو هرب :ك ثيداحاع_دماازحوملادر ةلال_بوعب 0 اكن مهعالا نمعج عج دقو ٠

 كول كم باكل أذ هح رش ىاهرك ذأ ب ا ءلااذ_هنمنيعبر عج ىفىلاعت هللا تر ساق عستصاا ْ

 عيينصو كح ع دب نونطتب ثيدد> لك نو كح :نابامزنامنيءماو ىف ةوملاو هو نيعد رالاىلعءاضرأ ال .جتم ْ

 | لرصتخ 0 اوج ترطعأ ل_سو هيلعهلنا ىلههذع هدنسم ىف ىلء.ونأ ىوراسمل اتيقةواراستقا ك- َ
 11 هاو رنا اعتاعالا( ؟)قسن أنعن ئنضشاأو اورنءالافن ءال(١ ١ ) لسوءيلعدتلا لص هنعف# اراصتخامالكلا

 ْ ىسأن 0 ءاحرأ( .) ءادردلا نأ نع مد مزولأد هاورهل ةةريخأ (#) دوعسمنءان ءناذمثلا |

 .كئااوم هرك أ( /) رعب زلا نسا ن نعدجأ حاكنلااونلعأ (1) هنواعمنعرك اسعنبااورح عتاوعفشا(ه ( ا

 مهمه اجا اندومي هك القل

 نءىل«.ونأ اهاحتاوداهت(9)ا.بنعهتلاىضرر عنب نءىاربطلا تيب مزلا(م)ةشئاعنعيبلا ||
 نبدلا(١ 00 أن 3 ىلددلاةداه-ت ىلا )١١( رباحن ءناعشلاه_ءعدخب رملا )1٠١( ةرب رهىبأ

 نباعبازع را ارث(14) رعبا نعىناريطلااون راقواوددس ( 1 ) تابوث نعد رات قىراذلا ةمصنلا

 هريطل |( 10) ذا همنع ىاسذل ةنح موصلا| (13) رك اسعنبااضر ربسصلا( ١ 0)ةرب ره بأ نعىد- ءاأ

 ىلع نءىلاربطلنيد:دعلا (19) سايعزبانعك احلاةادؤمَسب راعلا ( 18) دوهسم نبا نعدجأ كرش

 ىد._هرتلاةر وعد فل |( )ءاربلان عىل ءيونأةكرب معلا( ١ )ةربرهبأ ن ءناخمشلا ىحنيءلا(20)

 |( 6]) ةمع أنبو رع رعقمسلالكؤنودمق 21( ورعان هدجأة زنك ةلذق( )لئلا

 ا 0 (؟9) ) نبع نءىلاريطلاانمانبلاوم (23) 4 ا ىبأنب لهسنع ناضْلاربكا اريك ١



 10 ه مقلانبا لوقو هياع لماهأ | ىف هنداعىلءهيفكر :رحد_هبادتةثاح راشلا لوقودذا أهو توكسا لوطا ةمد ةمهلءملاسسأت هل وس

 نزملان عىل منواهمامساوايندلا فن زحلا نعدتلا هناص دقو نارح لل اوم ولا ةدكو فرع»الن هةدانس القوات بت .اثريغثيدسحلا

 هلق هظل نزحلاومطا نمذاستس ادهون ىلا لوككرشلا ماد اك لبن رمل هنث أبني نؤيخأت 0 ةدنممد- ةءامدإ ارهعورافت |١ ىلع

 نمنك« لو كلذ نع ىهندق هنافدو ركم لوص-وأ ب ولطم فوخ ىلءملألاهقحى ن زد اانهدار 1| سل هناله در م هدروأق هممت ” نب | هزمش

 هنعربخأ ام غول ىلاهلصولصاوتلااذ_هةه- وأ الوأ هانر رقامو همالك ان ه كارومالا م لءةمساسأ ظقمت !اوماّيهالادار ألد 2

 ْ .وهرلع هللا ىلص مست هرثكن اكو اريث ك ءاكملا اوالع اةْلصع أ ايانر آان مو هرخالا ىف ىأنونز< ا هالو ع اعف وخال هللاءامأ وأناالأ

 فيك( ةركفلا ئاد) شد الا نا درطلا لهأ نب رهتشاام كلذ فاش الفار ورسواحرفالافاطعتساو م مان سا !اهءم-وىف

 ىئاعملا بلطاربدتلاو رظنلا,باقلاددرترسك.لابركغلاو قل الناالااهمصال قئالخ روماب الفكدتم م ل«>حدقو ه هركف مودال

 د ركفؤمالاىف هل لوقت

 ليءقوهيور ورظت اع

| 

 اننا هناوحم فيعلم عب مداح وح ةسحص نم اجل و يوم يع حس ها

 ىلا عتهللا لالددوه-ثف هتارغتس و هركةتدنز 1ناك ناي اقاذإ لا لدم اوك مالو را م

 قى رومأ بيتر وىه
 تسل # هلوقذاهوافتناب لقا الاغتش ا مزال ع نمذاةحارلا مدعو توصلا ماوديدتس كلذؤ هت مظعو هراربكو

 هلاهاذعم ل_هةو رح نبا هلاقا ذكمنعلفذي دقاملامبنتو هبءاسةش ال هن حرمص هل_هقام مزاول نم شه كارد
 ىلا دودي : ءذلا

 ى 1 - ض4 عيرتسالىأةيوندلارومالا ف ةحارهل تسل دار |نارهاظلاو كريم لاق تاريخا, لاغتشالا نم حيرتس١ 0 5 3
 لكب حم هللا نادرو دقو اذه ةالصا ىف ىن.عرقريحتو ل البان ااذك تيد هديويرز تلق اهله اكامندلا تال نا لاو

 هريس اك راكتفالا

 راستعالا ن هةلحرلاو

 ركف اهعج لا رالاو

 تسيل )ردسوةردسك

 نيكو (ةءاردل

 هياور قو ةئسةدام .ع نمريخ عا سرك ةترامخالا ضعي قوعادر دلاىبأن ع مم احلاو قاريطلاهاو رنيرح تلق

 توكسلا ىنهيفاك-|نوكسو نيسل ا حّتفب و-هؤناكلرخ آريخ تكسلا لا وط# هنس نيتسةدامعنم

 ادجأو اوراحن تمص نمٌتند هو انمضل- ءاعغ رصتومدم هلوأرمسكب لاق ثيحر خخ نا برغاو

 ْ ناضشااو د أهاورتكسلوأ اريخ لة اةرحآلامويلاوهللابز مور ناكنمثيدحو رع نبا نعىذمرتلاو

 1 ريغ ملكش بال هللا رك 1 مع مل ىددصأان ءىور خ رشا ءهحام نءاو ىذمرعااو

 ١ ىلامت لود هن ونعموأ ةيس>هدئافالم مزاكلا نب هزت مف ويندوأ ةيئندور و رضري- غنم ىأ * هحاح

 هاو رهيتعتالام هكر ءراامزلسا نمسح مانا سوه_تلعهللأ ىلسلاك دتو#نوضرعهرغللان ءمهنذلاو » 30

 1 عاف « ىوحلان .عىطنبامو * لزن هناش فو ىتءدالا ءملك:.تأروصتد :فبك كونو ىلا« نمهعاج ُُ 0 0
 ١ هه وىأ ماتّخالا نم هوم -وءناو رو متملنانمعاتلا كري همتخم والو دن ىأح اتتفالا ن هيما || ْ 8 0

 1 هللارك ذيانوف#ناك مال لاه لعةملكت أ ىت-هملاو عزانتلا ل مس ىلءنيا ءذلار ط.ةرم هي هلأ مسار ظ منل 0 9 1
 [غخ سو« ىلاعت هلوة ف لدفاكنيتقولا ركن ب نامل باعيدسا يفر طلارك ديد ارملانار هاظلاومتلا انا أهّدسدو 0 0 ُآ 5
 نمرد_صهنا نطاامذا ايشعودركب اهف مهقز رمطو لسح و زعهلوقفو «راكاالاو شعل كلن ردمح 59 1 3 0
 *لوق.هعامتاضعء»نال فدنملاهللاو ك ذيانو رقمالا فرحالو هلكف ب ياامردس م 2
 ال دوا تطال ك1 « هدارا كاوس فىلتر طخولو ) كا 1
 ٠ سمل نكل اهف ةهللااو رك ذنملو مهب ترم ةسءاسلعالا ةنملا له أرسعب سدل مل_سو هل عدلا ىل_صلاق دقو ا 0 1
 دعتاو هنالك اذوهف هل_.ذوأ هلوق ىف هلل عسيط ملك لد هكلذوحنو للهتل اوميسمستلا فارم مهم ركنا / 0 تع 4
 |0000 2 نان راو ايقتلاب الم اتستاو مالكل ا اتق تايعسا لعل دهيفولاةثيح راش م

 5 اكوطف طا |

]( احر مغىف ماكتبال )كفل الوط مزاولن م
 ءرمالا مالس ا ملك اهل وهو فيكس ا ةالوأ هنسفن 

 «مدع زوو هدمعب الام هك رت

 0111 لال قر لس اما بمال بعزم 1020 شد 0 اطوةعده- هاا وكمل (ىلاعت

 3 ىلعدمل ار مادةخالاوهيوستلا,حاتتفالا ناك هلو لاو وسل هنو لحنا قو لاين درب لكم

 بيمطاغاذهحراش !الوّدذ ها ةرمستلا افقي ىأهللا ءابرومالا ءاتةخارمتشد ذالاو نيملاعلاب رهللد لان أمهاوعدرخ آو قرط

  ماصعلا هلزخف هلأ مس اهيفامةداراوةممدتلا طهفاةدارالل مدح ظقللاذام علا طاغلا اوهرحألا ىف ى> هل سل اهلنا مسن دارملانا مهف هنال

 طاغلاىلا هتءسنف ىثاةلارهزرحأو ق.ءاكدلابهردح أ امءردهتلو رخآلا فلوال !١لأ او>الا:دارالاءذدرحألا ف ىباخا اولوالا ق لوالاةدار اىلع

 ةقيالو ماك-تلل هقعس ج لمعت هناىأ مفلا فرط هلوأرسس كي ق دش عج دولا قوفام عا + ايدارملاو هقادشار هه ىفو سلا ةلج نم

 ةرهالكاذ ىلءتلاللا حو نكل برعلادبذع حد مهتعس فصولاو 12201 ريكشملا لعفكمم هيتفشتلب رد ىلع

 ال ةلوسأ !لو' الاقهشنا

 ناذالاكهري_ةبءادتب الا همفعراشأ ل اال _هحامرم غلاب ىذ :لك ىاهيدنلابلاعةل هلا لوالا قهللا مسايدار 1|

 ا وسم و

 ةالصلاو

 هللا مسان) مت ا ند(: -و) حاتتةالا نم ال ىو جوالاوهنا ىوفانَو وطن م هللا



 دان_ءالافزاملا نوككنايىز دصملا ىنعملا ىلع هلوح م وبسنأ قايساا.ىناثلاو غاب أكوالاو ضعبب هع هندشنألو هضأعب ريم تيد
 عهتاةغ راماسعا !لوةوهربغ ن عوز اتماو هل داغتوهر وهظاهد:عىأ(هبلا سا -نمهلفحم) هلصفىف هملامم ل دع لدر مهوففاك
 لاق ا كلذ عام« ىف مط ةغرالنيذلارافكا|نمىتدهيلا ىصأو هسيلااه-وتم ساخن م هلفذع همااك ذأ دن دسرع غءمالكىفبلقلاو
 هلرعلوقىلا ىرئالا ه:ستوم الكل |حاضب | ىلعءراد_تةفاو سو هلع هللا ىفا_ص «ة-[ صقل كل كلذولافقالا ممم ولقىلع تعاغ ادقو

 نيب هه ىفوا متظفخل ىلب ريحا مي ىنءاخارتساصفتامجمىأ تردد فل عامة تناك لاقانر هطأ نيب نمجر خت لو :كصفأ كلام :
 نمىنضاملا ةغيسصب هندب ىرخأ فو لصق عفرو ريهغلا ىلا فاضمهنمب لم لصف هنيدىرخأ فو لهذا افاضمافرظنإب لمحل صق ١
 نأ حامعلا فام ىلءثيدحلا اذهل دأو مدقت] ل لضفا اوعراضملا ةْيصب هنيدي ىرخأ فو درغم مة .هشافوصوم ماكل نوكمف نييبتلا 1

 ثيدحلا درس درس ناك ام ملسو هيلعدللا ىلصهناغ رفأانأاذاهل لوقأ نأ تدرأد ىلصأ تنكو ثيدملا ىو رب تالذولأ ساس تلاه هشئاع ٠
 قاسارملاا معملاهلوأ محنثىوشلا (هميتقنب _.هميتقولأ انثدح ى من بد نث)سنأ ثيدح ىلاثلا ثيدحلا غ رفأنأ لقبهذف ٠
 لاق كلام س سنأ نعهماست 34 نع ىنثملا نها دمعن ء)هعبرالاو ىراضأ اهل جرخ ةمساتلا نمقودصةرمصملاليزت ١

 ىل_مهشا لوسر ناك

 ديعن لبو هيلعفللا

 ةقداصلا (ةماكلاا
 ىل_علجلاوأ ةلملاب
 ءنيموتلك اهنالاكد-

 ةاضيكعو ةملكلا
 ةيناثلاو عام“ لا ىوالا

 0 ةعرملاو ةقفشلاو قالا ن حلاك ىلع ليا دأ دهو مل-وهيلعدتلا ىلص هنعذ توتو ملك لا كلت مهفتل أ أ َه ذأل ءءااثلاو ىئوال لوه : 1 0 ا
 مهغيل نمناوىندأو طسوأو ىلعأ ىه ثالث مهفلا بتارمنأب راع_ثاثالثلا ىلعراصتفالا فو النا ىلعأ |
 4« رعزن» ريغصأاب أ عسيج اند ع_هكو نب نايف سان ددسإلل تارك هءاعدي زولو مهفدل تارم ثالث ىف :
 9 - لاق 9 ا لصأ ا ذكوهو متناريغصتلاب رهع هباو صديسلا لصأ ىماهقوواولاب ورعاة ص- ىو ١
 7” : لا اذهمدقتدقوهناث نوكسو هلوأ مضزوحي دماللاو واولا فب «دلاه ىلأ دلو نم مءىتب نم لج ر 3 د . . 5 520 1 ا 6 ل 7 سل 0 7 ا ىتثد_حلا 8نوكسفرم.ك < ىلههلا نجحرلا دبع نير ملعأ هللاو ريعلدب رعخسلا ضعي فوهكراش يال 1 0 2- 0 : 1 أ

 0 ا نمىمأاأ ىأ «ىلاخ تل [سلاق بلاط ىنأ نب اىأ ىلع نب ن_ ملا نءةلاهىلال نب ان ءهتلادرعابأ ا( | .٠ لادنعق : 2 . . : . 93 1 رو 0 7 1 . || لح رلاكلذىأ «ىك# ةلاه ىلأ نملدي هنا ىلءرحلا,ودوالوأ ىأ « ةعدخ جوز تاكاردصأ]
 1 ير لوأىفةناورلاهبتةمساك ملسو هيل عهتلا ىلص ىبنال ف_هولاريثكىأ «اناصون اكو لاه أ نب دنهل مالا 1
 ل 21 1 04 سو ه.لع هللا ىفص هللا لوسر قطنم كف ص تلأساناس «تاذإل هلوقوةضرغءمةلجلاو باكل |
 الامع ىرد»او انيع هللا لوسر ناك لاق ءافتك الاب اب نموهف باوملا«_لعل داك هل لبأةملا هنوكس ةئيهوهقطن ةيفيك ىأ

 هدر لكخلا عج نازحالا ل ساوتم هنوكل توكحسرلا«ياعبلاغلا ناكىأ هي نازحالا لصاوم ل_وهيلعهتلا لا
 صيس# هتايماصعلا

 نوذحم عفن لوم (انالث) فيقول جاتحالاذهنانحراشلاهسعزان نك صصخنمهلديالا < ىف لبا ل6
 [يشلا تلقمتوربدتلا لة تلاو «تمأ ىلع هتقفشأو هتب اريد لكلا( «:ءلقةعتل )نيتنثداعالاواثالث ناك ملك-ت:لان أ الاثالث اهي ملكتباكأ
 عسكوىأ نبنايفسانث )ةلاهىبأ نب دنهثتدح تلال !ثند اه هع مهفيل اثالثهديعي وهنابفدهملا ل1. وهريرقت ف لونا نب هنا ىلع لأ دهل قامو هيفو ةجا لا ماقم ىف تناك ةداعالا نأ ىل عاوبدنت بطاخلل ىنءملا لو صح دصتب :داعالا لل لءت | دو هنرب دلت
 ىبال نان ءهللادمعابأ ىنك,هحي دخج و زةلاهىبأدلو نم متين مل جر نع ىلعلانمحرلا دبع نب ريعةط-ن ىف( و رمتنب عج نأ

 حسي بييهحبببَييبيي يي بلبس تتسم
 «ءاعال.قمنوك. نم ىلعهروهظهيلااه> وتم سا-نملكىأ هيلا سا-نمإل همالاكىأ «هظفح» || نايملاةياهتو حوضولا هباغمووفم عضاو مالك ملكتي بمالك ن يب لصف ناك لب ملا ىلع سلف

 اثدح ىح ندع انثدح» ءاضتخ الدال اهدعول ثيدح ث دع ناك اضدأ هش ثاع سد دس ن منيصمصلا قو ا
 نع#» ةحوتفملانونلادن دشقب 4 ىتثملانب هللا ددع نع ةمدتق نيف نوكسن عتفب .هريغصتلاب#ك ةمدتقولأ |||
 اهيماك:.ىأ فود لوم «انالثو ةداعالابالا اها ءموأ اهانممني.تنالامانوهدارملاو لاو ةلجلاب ١ ةقداصا |ىأ هي ةماك-!|ديعب ملسوهياعمتلا ىلصدتلا لوسر ناك لاق كلام نب سنأ ن عه هثالثملا طم ةماسع ||

 لا هيرو هنع ل ة#هتل »كل ذكس دلو أد رأهملكت ناكاانالث تناكولاهتق.ةحتداعالانالاثالث

 هبفررمأ هثل اثأ أو هنت

/ 
3 

1 

 لوأ ةقباسلاه باو رلا هب تحرص اك لو هيلعهتلا ىلهىبنل اةيلخ (افاصو ناكودلاه ىلأ نبدنه ىلا تأ أس لاق ىلع نب ن لا نءةلاه
 بحال هنارهثا د هإبعل هدقمد نزح نع هنوحْ ةنسالىأ (نازحألا لصاوتمناك لاق مسوهيلعهلا ىل<ىننلا قطنم1 ف صتلق)ب كلا
 حرص «ذكل ةموعدلا ىنعم ىطعي لعافت لصاوتلاو ةفرءااردق ىلءوه,ف و ةلاحو هذا مهتفصواعد_ةءايننالاة يسصو نزل أو نيح .رفلا
 همزالا اوةمسانملا نمام_مينامز وهظو هبهطانتراة دشو هتقالعل اكل ةفصوه_نمبلطام ىلعة دان زهل.قامواذ همم فوطعملا اهب
 لا :ثا مزال ن منال ةحارلا مدعو ت مصلا ماودىيدتس كلذو هيد_حالا ت اذلالالجدوه_ثىف هقارغتساوهركفت د زم هنازحا لصاوتو
 ماصعلاناالاحراشلا هر رقا دكه نعل غةباملاوينتو هنامايها هبحرمم هل قام مزاوأ نم ةحاردل تسل ئحاسوف هلوةفاعؤافتناباقلا

5 



 0 موهيلعهتلا ىلصهللالو سر ماك نة ةصئأ ىف ىأ ( بكت بابا#عرب ريزحد در دنعالا كلذ لير ارعن المادي

 دَقَدلل لضفل انكل ةفاضالا نع ع :وطقمبامأ| لهح مكيو بو هيلعهثلا ىلصهللالوسر ملاك ث اك فن :.5 تاو>بابى اردقمهبلا

 را ]اه 2 ناد نعل ننال هن ماك_تيام هش ك نايبذاغاسم| :هاهزاكو هنماكت ءام ىبهعامأو ماكر د_صمتةلزتعام املك |او

 مالكل|نمنءضتامهنايلوصالا لأ هنعربعو ماّملادانسالا هيف ىذلا سكر 1 ىنءماةاحملا 1 حالططاف مالك- لاو
 ا د ع عسسل تعمم سس

 00000 22212202707122 7 2 2211 2 2 25 2 222 2 2 ا لال و 222255 تي انو ةلايقما اان

 رطعتل !كاءاعاه.ةقاهد ربتطاملاعهم زابةر وصا|بيط نأ ههحو رح سالاقوا اوهس حا اسنلا ضع مالكلايدارملاو هتاذل

 ةروصنس>وةدانزببانلات ا اوذعف فرصتن نأ برفالاو ىسعتا !ليفاكتلا نم هرفام نذمالو ىمتنا تاكا, ىلاسالاا:ه»

 3 ”املاو عم رماهيلاو ب اوصل ار لعاهنباو» باطخلا نبا ىلعمهضرعوباكتالا 0 را

 52 !اءدهتنا لص هللالوسر مااكناك فيكتب اإل

 اليتارعالا نمد قاعتبامت اسف ةلقت_بمةلاسره ساعت دتكدقو ىراخلا عد باك لوأى مقواماذه

 هنيلست لع + ونو :مريغوانوذما نه باملا طع تدق تالألاىود نمل سفلا لهآ ضن نا علايبار عا

 ةلقتسمةلج عطقل ارب دة:ىلعهدعب امو فو رعماذوب وه فو ذك ادت .مريخو يذنيوالا ىلعامأودادعتلا ىلع

 نا ةيلاحلا ىلعوة_سقانناكت ناكن ادي ريهلا ل_علخملاب وص مفيكوهج ربل ادوصق هئيم ا

 ظ | ىعملا مارخ آف اضمر در هفاضالارب دعت ىلعو ماهفت سالاردصت بوح ولماقالا اذهىف مدتوهمان تناك

 ٌْ ىلا فاضنال داب ظفانارب دل ب يسون اكف يكن اب وأن اك دكت اوج باباذ_هىأ ىنءملا نمذوخأملا

 نوكت نأ ن كك ىنملالاقام فعض < وةفاضا) اك ةل+لا ىلا هتفاضانا لوقاذإو باو .هلاىلءةلجلا

 |امالك 0 0 ول رم ةيفدكس اب ىعملاو ف يك,ةرد_صملا لجلال افاضم بالا

 ٠ فو ل_سوءهبلع هللا ىلصد#ةغلب نوماكت, هن جلال _هأناهحسو م اماىورواذه ه- ف نك اعاحراخ

 |[ ىناريطلاءاور ىبرعة_:ملال_هأ مالكوىفرعن آر قااوهب رءىلالتالثابرعاا | اودحأريغص ا !عماجلا
 ١ كلام لو هيلع هللا ىلص ىبذال لاق هنا هنعهللا ىذر رعن ءمرعنونأ ىور و# سابع نبا نعق قيد ءااومل املاو

 د 31 ري_>-اوم ىنءاحلا اصف تام:5ىأ تسرد ليعاعتاة- 5 :رهظأ نيد نم ج رخل وازمكفأ

 1 ماكنت كناود_>اوداب فان ًاشنوذح اوبأون : نحناولاق مهنا ف يعض دبس ن ,ك] ىركسعلا ىو روامتظذخل

 ًامأو ركبنبدء_ىبىتأشنو ىبدأتندسحأفىنردأىلاصتدتلان الاسقف هرثك أ مهفنامناساب ب رعلا
 ٠ ةدعسم نب دءجانُ د عوضو م هبأب ظافحلا حرمصف شد رقنمىنأ د .بداضاا وطن نم هفأ| أثيدح

 ةعباسا !نممهيقودص ىف دملادبز وأ مهالوم م ىئيالاىأ « ديزني ةماسأن ءدوسالا نس د. جانثدحىرمصملا

 ربي بم لا ناىأ هو رعنع# ليل ىبات «ىرهزلان 3 كلريمهرك ذهثامو نيسخو تالثه_سسام

 لدي ملىنءللاوءارلا مضي وهو هما لك ىأ درست م سو هءلعهثلا ىلصدتلا لوسرناكامتلاق هشئاعن 37

 اكرت_ثعوأ قاسغتلا

 روهشاا فالملا ىلع

 ني ذاحأ هنالث ه-هقو
00 

 ةثئاع ثددح لوالا *

 هلع كله نيديجاتُث)

 نيديج أنث ىرمصبم |١

 عرق شدا (دؤألا

 دو _سالاوأ ىرصمأا

 00 اركلا
 هعبأ ءأ|ن مدع 00

 ردقلا ف ىرامضلا جرح

 4 _>ام ناو كالا

 (دب زنب هماسأن ع)
 ديزوبأ مهالوم يللا

 قكاسنلالاق ىندملا
 ىوعلاب سل هريسغو

 ريسجو تثاللك هئ:شنلتأم

 ىراضلاهل جرخةئامو

 ريب ا ول لو ف لع سنا 0 هعماسإهفو رح ضعي ا مو ال ثم >2 ضعمب هضعب هسإلاو 0 رانا
 ١ ناكهنك-اوإ هنودرس ىذلا مهدر.«ىل ةراش اماذهإل هلوقو دريسكخ سنا ضب فامهدب وضفأ ادناأ]] تع 2 نع)
 لاب لطفل ىمارلا هت ضمت ىفو رهاطىأةرو كلا ةيتأ ادب دسشت» يك نين مالاكت م اكتب هد : ع هو 20 1
 | بطاخم نم هن همدد ثم ,#هريغ نعزات#لو دىغمىأد ين اعلا ىلع مالك ةةصو كوالا ةضخلا ىلع نمل دمك" أت لو_سرناك انف تلا

 موهيلع هللاىلص هلبأ
 لدعل--رل, .3نموأ لان يب هنا ىلع ع وفرع لب ضو مالك || هريعضو فر هنأ ىلع هنيب هيعسن فرب -الكلاعباتبىأ 0

 عراضلاةئيسص يلع هن ءدتخسنل | ضعب فو ىنحلالاق لطاملاو ىلا نيب لصاف مالك هناهيدار 1اوأةغلامم

 ا ناكل _عفني نئ اكءالكىأ مالك ةذص ف راظا او ل_صفىلا نيب هقاضاب لصق نيب اهضعب و نييدت ||نم اووي 0 37
 || وهمس | 5 ادرس ثيدحلادرمس نالقل ا.د َلريم» ا هب طر ل صفلا نال لج

 1 عب ولن هيضعا ىل ثحاعب اتم تسوهمنل لب هنلأل 5 امد لا دج ل ل هيلاو صلاد ل 1 رع
 | ص : وأ هضعإ ملسو هيلع هللا ىلصدتلا لو سر سي د> ن , ملىت  ءملاو هيل ارت موصل | درمسو ليقعالولا لع تبدل
 : سابق قءملاون اكنودي هن ىف (مدرسك)) درفد>اوودرسهنالث لاق مرار شالا فرعت أ برعل اءاعحف ضع.

 ا.ذهراه دع موسملا ن كك ثيحح اوين لصغي ناكل ,نيعماسا |ىلعاسبا رئي هنأف ضعب رثافورملا ضءس هبفنوت أتىذلا (اذ_ه) دحاو
 ايدرسلا دييقتفوماصعلا لاقو ةريشهمف قسسالشي امان اناس هن ديدي وهدارم مضوي كلذ عموهو عماسسلان هذي هخو_بروهظفم ىدأ
 1 هنكلو) افرق نا,حراشلاهدرواهضعب هب ص تنم هجو ل فورح ادرس نم دوس ل اًطاضتاوتاماكرا ادرستام ةاةراشالا

 رضءب نعهضعب زاتع لوصغم ىنععوأ لصاف ىندع( ل صف) ه.ناعموهفو رح نيمد و( هني مااكب ملكتي تاك ) هرفدرسال هم لاكن | نيدن



 بقل من وراها طرفا عارذ تلو اطوربءبلامان سلال سبادج النول ناكل ب ةلر.ئدبتست وهما ىلا ٠
 ىسغن تضرعىأ(باطعخلا نب رعىدب نيب تضرعلاف)نيسمتو ىدحاةنستامهتب وث ردنع مستب قطصااناكوةمالاهذهف سويب
دربا مهلمأتن و مهذرءياريمالا لع شيلا ضرعك 1

ىنضرع ىألوعفشلل ءانملاب وأ هيضتربالن ه
قدالحو قوقراظنمل 3 دب هرمأ نمهياع

 

 لع م تيشتلا هلداعف هردصاموب نيعب رأوه هنوم ل. مل_سو هملعهللا ىلص قطصأ |برعض تح ليحل ىنلعتشرال راص هناهيدسو ٠
 ,/ ىنمو هءادررب رح ياأف ) هلاحربتضأ ه_.لءهضرعب رم أةريض4 رعذقال_دىلا باغارن رحنا /

 | ةفوكسا|لزنو اموبنيعب راب إو هيلعمتلا لص ىذلا توم لبق تمل-أرب حلاق ل_وهيلعهتلا لد ىنلا
 يي تضر ءلاق# ريثك قاخه_:عىورنيس#وىدحاهن_ساهبتامواسقرقىلا لقتنام انامزاهتكسو

 ضرع: ىسفن ىأ لاق ثيح موللعملاءاسنب ىلع هنارح نب !مالك نم موهفملاو لوصالا عج ىف لو يكمل ةغيص»
 | همل ءىتذرعىأ لوعذإل ءانمالو هوأ لاةوح رص ٌه.ضربال نمدرب ىت>مهلمأتب و مهفرءياريمالا ىلع شيملا 1

 ْ هباورلاةأ#نعرظنلاعطقعمهباردلههج نمد ديؤد وتاقلاةما| ىلع ىلدال--وىدوةفرظنياكلذهالو ند ١

 | «يلعهللاىل صب رض ىت<ليخلا ىلع تشب الن اكهناضرءلابسو :««باطملانيرعىدينيب# هلوقأأ]
 | هيلع هظرعب رمافرضخلامهنعهللا ىضر رعةفالخىلا باغارب رجنا لكن متيمشتلاب هلاعدوهردص /--وأأ]
 ءىحم“ام ىلع ى ثمان ناك اما ضرعلاناهمقور نياهررتاذك ليملاب ركرف هلعقواموهلاحنيمتيل ||[

 ىلاف# ناعت_ىلا هتلاون ا مالا هعالبالف ل سو هيلعهتلا ىلص هتاعدب لرحلا ىل عهتيشت تيثاسا اضيأواحرمصم ١

 نمتافتلا اذ_هقتدشهوىبادرتيقلاف سايقلا تاك * رازاف ىثموإ# ريرحلري_ضلا يمءادر ربرح

 ةلجهنارح نبا لوقاسأو ىتءلاب هل_.ةنوارب رحمالك هه لكس دق مالك نمنوك» نأ لغو ةميغلا كا ملكت |||
 فطع#لاقف# هتعاعتىفمدلحتو هنوقااراهظارب رحئالذ لمفهنا لصاحلاو نالاكءافلاهابأبف ةضرتعم ||

 لاتف» كرمأروظدقهنافك يشم كرئاوىأ# كءادرذ إل ريرل ىأ « هلال رعلاقنىأ تضرءىلع
 عفدنتا لح رهر ود تلعامىأ كال رتدأرام# مه دري غوأ نب رضاعلل ىأ « موال: كلذدعب ىأد# رع
 القع ىنثتسملاك هناث لسو هيلعدتلا ىصوادعام ىأ «نسحأ # اضدأ ىتثتسلا فو هءلع لضفم ا فةحئاسملا

 نمدر وص نسحأ سنل | ضعي فو لق يحد نسحب لكشالؤ هندي وأههح ون ىأ هي رب جور وصنم# ٠

 عطقنمءانثتسالاف ترصبا ىنععن اكن |تيأرنأ لعا « مال_سل هيلع ف سولةر وص نمانغلبامالا# ريحا

 معيولاق ثيحرح نبا ب رغاورب رجزس>فترعتل بسنأوهو لصتمو هذ تلعىنهيناك ناو ليقام ىل#
 هر وصىأ فاضمف ذح ىلع هنأ معزف هنروصهءلع ل ضفملا ل رن مدارملان انه لضفم ار وصرك ذنم

 حولا فاضم اريدّءا بح وملاوه ل_ضفملاةر وصركذ نال نال هتيارغو ىبهتن اهيل جات ريغ ل>ر
 ارب رحنا! لاق باطخلا نب رعنارب رحنب مهاربا ىنث دخريعنب كلاما ديعلاة هنا كريمرك ذدقو اذه لمعلل
 ديع سرب رحتتأر لاق ريع نيكل ادبع نع ُْسن رحنب و رعل آ ىلومن ام ءونأ لاقو ةمالاه_هفسول
 لاكسلاهباغق ناك لو هيلعهتلاىلصاندن لامجن انيةقحملا ضءبلاقو ىبهتن ارقةقثءوجو نأ اكوهللا
 هارملاكريصت ثرح راد_|ىلعاهروت تناك هتروصنا ىو رام ىلع هن ايضةرثكو هنافةصةلج نمثاو
 ولذا ر هاسلا ل مكلاو رهازلا لالا كلذ نماريثكداعسأ نعرتسدهنلا نكمل راسملار و رم نم هلب اقام ىكحي

 را لوقف نسحلار طش ىطعأ مالسلا هيلع ف سوبن ا نمدر وامامأو مهلعهيلارظنلا بعصل مها دبا[

 لاقدتوةر وصا|نس-نم لضفأ ةريسلانسحنا ىلع مالسلاوةالصلا هيلع هنسحرطثوأ هنامز لهن سح
 نأ معام# قال_الا مراكم مال تثعب عمعل اثيدحلافتيثدقو « ميظع قلخىلعل كناو « ىلاعت

 تاق نم هلعاو كريم لاقوةرهاظريغ سو هيلعدتلا لصدتلالوسر رطعت مج رثر رب رح ضرع ةبسسانم

 (كءادرنخ هللا ةفراز ّق

 لدأك هب ديرأ ىعب

 سلف قامسلا هيلع

 هلوامتد تارا

 مالكن مناك اذا| اهو

 رسهالااوهو رب رح
 سايقلااود-اةةاأوهف

 نهراتشموتسقلاف

 نم وهذ سدقمالك
 لاق ىءملاب لقنلا لبق
 للا هد_هو ماصعلا

 ءافلاب, تاضرتسعم
 اناس ىوارلااهحردأ

 اة رح سان

 دمابعءادرلاو دانالا

 رك ذم هب ىدنرب ام

 قاك هثينأتزو< الو

 نا نع حاملا

 نآادرهينثتلاوىرانالا

 تلق ايروزمهملاب
 ناوادر لءقفاواو هزمطا

 وهو هئادرب ىدنراو
 قلاع ءادرلا نجح
 حالسك ةيدراعمجل و

 فطع( لاذ ]ههل“أو

 (موقللرع) تضرعىل

 نمهسلجت ريضح نم ى
 ةعاج موعلاذالاحرلا

 ةأرمام يف سيل لاحرلا
 وماول>رهدحاوو
 هعجو هظفلرب غنم

 ثنودوموقلارك ذيوءاسولاح رىن لكموقنالاعبتءاسنلا لداعر وباسعلا فكاق تام-هملاو مئاظعلابمومايقل كل ذياوء-ماوقأ
 ةروصن س>أ الدر ) عطقنم هناي رمصملا مزاب ولاصتالاهمف لمالاذاءانثتسالا ليلدب تلعىأ(تن أرام) موقلا تماقو موقلا ماقىاسقي

 همزلدةروصل|نسحن |بايللا ذه ةيسانمه>و( مالى لا هيلع ) سو ةروصلاج ةعارب نمىأ (فسوهروص نمانغلبامالارب رح نم

 هروص نان اهذالا قرقتسادقناك انو فاكتهمضوةجرتلا لع .دحلا قيمطتىامةءاغاذهرطعتلاىلاةراشا هيففاه<ك رس رطاملاع
 اضرأ لكشبال نار وص نم نسحأرب حدر وصنا هتراسعماهفابرعلاس لف سول ةرو صنم ىت-قولخم لكنم لجأ ىنطصم ا
 اندب لجأ ناك اربرحو اهو لمحأ ناك ةب>دنال اهزدخنمءارذعل ا ىتستب رج رخادلب لخداذان اكمناةمحد تي دح در واسع



 احب رص ىسهنلا نم ىسهنلا فدك عراشلا نمربدلانال امال م العلارلا مضن (هدرءالف) ب رطل ادربالن اكىراذأاو بط هءلع

 ةماعلا جرن هرج نم نجار أر ومرض امديالابشو (ةن ارم جرن
 1 ٠ انتل راع اه للا ا ص 111١ عا 101701131 السلا سات خططا 51ج وس 1/117 قل 1

 1111 11 02 ل صتسم س يس تس شو جس م صم 0 ا لعافلل ل

 ىصنوهوة>هسملا خسنلا ىفام ىلع لادلا فم هدربالف ل« ب يطل ا دربال ل سو هلع هللا صن اكىراذعأا نانحل) لرمتلا 3

 كات هلوقكى جنتل !ىتءايفننوكي نأ لح - 2ى ملا ل <2هنافلادلا مضب ىورام فالذي طل ىعبضلاب ( ري
 تتدنلا اعز ل ددقلا اذا هنأ هيفق ىسنل| ىنعع ربخر و هشملا عصفلا| ىلع لادلا مضب وهرخح سالوقامأو «*نو رهطا االاهسعال *

 مسم حرش قؤريغال حتفااو هنيئدلادنعرو هشاواذه عصفلا ىلع هأوقل ىنمالق مضلا نيتداربخ ناك ) 5 )يلو
 ف ىدزالا هن ءلعءورقأ
 اندويشوقة#هركن و او لاةلادلا حّمفب هدربالفثيدحلا اذهىف نيثدحن اهباورض ام 0 هدمت ىو تدي

 لالا ضد حايشال |ضعب طز هدو ولاقلادلا مضهناوصوت:او رلا نم طاغادهواولاةهيبرعلا لهأ نم (كاقو)ان 3 بدع

 اهدر و ىف بحاو تفل نا ةيفاشلا ف ب >اما نب |هرامعتاق# هنود سبه ذم ىلع مهدذع باو صلاوهو سعال أ لولشم نم
 هنا هللا ملاك نال مي ةلاريغ ىلع مهتئطخخو يصفل | ىلع نيث دلة اور لمعف مدفالا ىلعهدرىف خلاو ترن 1

 ْ نمنس وغللادنع امرامتعاىلا جاة+الف عم الاوه نيث دحملا لقن ناك _ثالم ةالاو عصقلا فدو ىسعوألاقو ىل_ءال

 ظ رئادهناق 00 ىلا ىلعاسن نوكيل هدريالفىف خفلارايتخا: دئافانرك ددقواه-الخرالا هجولا ىبأنب نجرلا دع

 | الو لازلا شءاولم أتفرمالا ىتءلديفم لاح لك ىلع هنالهدر وهف ف دج وبل قرفلا ادهوىن: لاو ىسومل نمد روهشملا مامالا ( متاح

 ظ نم جرح هناف# هيد ١ رعل ا نقال نمرايتخاوهحتفلان !نمىووذا الوقعقدنا اذهب و للملا ن ل باك ىف) تنث ]هما

 ظ ةرخآلا يطاين دلا برطيداسعل ار ك ذيلامندلا ف بيطلا هللا قلخو ةفملا نم برطلا لصأن | ىنهروجي هنحلا (ليدعتلاو حرخلا

 - رخايتدلابمطنادارملا س اوهنملاىلااممساول صيلهملاصا!لاسعالا ف نوديزب ردن هعرب و عوحرم باتكو هو

 دحو هذا بم طقالاوأهمم ط نم جذومخأ هنا لصاحلاو هنا نم جرخهرذ,توكر نأ لحي م هنملا نمهئرع

 اك ىس رعونأ لاق هرخآلا شدعالا شيعالمهللادر ودقو تب دح ىف اك ماعةثا مسج هريسم نم 4< ز

 ىأ *«تانمدل#»# ماك ةملاءاند ىلع هطسن ىفو لوما ةةصب وهو فرع دالو ةنعسأ نود فر عن الولف املا

 فرعنالو ىلع فطعلاقوإ# ىمسا-ل هءصنو ريغعن ةريدي ثيدحلا اذهربغا# روطسملادنسل|قروك دما |

 ىلع ءادلأرم 0 #« متاح ىبأ نبن جرا ا دمع حسنلا ض»قفدوج ومخلاوهورت ذوىأ ف نصا الوةمنم

 | همهم نيش مضب كلير نبدسأ تبن هل ن كس و نيتك *«ىد_سال |نانح لد دعت !اوج ردا باك :

 المومن حتفو ميم عذب (ددسمدلاو معإ# كوالا فاقاارم كوعارلاحّتفب *« ققرلا ب اصوهوإل ءارعتقو ْ

 ٠ ا كال نع ىا هع ىور رىدبلا نابع أ نعل نائدىأ ه*«ىورإ# هحوتفمهددشمو | ىراؤلا عش مس | لوعقم

 ا الد هىأ كا ذلو يف ماحابأ ىمد بأ ال تعمم نجرلاد ب علاق ى أ تهعم فاو 00 ا هتاالح ىلع عسل

0 

 ا

 ىزوملا نءارثك أهلا
 نان>) هنعلقنلا
 ىنن_-هىد الا

 وهو كرم نبدأ

 جف (قدقرلا بحاص
 دلاومع) نيفاقوءارلا

 ا تالموع (ددسم

 ةسنلاوذهقلاق» : وىدسالان ان>مهنمدزالا نم هنطب لب د ردن كالا كريملاقو نات -ةجرت فلوق 2 ىأ ٠ نعىور) همي دؤولو

 لب ردد سأشناق ع لكلاو نيسسلالديةنك اسلا ىازلابىدزالاو نيل نوكسي ىدسالا ىوروىدهنلانامع

 ودم للا ناب دزالا ف باسنالا باص لاقو هعضوم ىف نيد مدزادسالا لاق وت وسودد ند دزالادالوأ

 ىبهطخاش لاقت ة ةرماض+ ءلابةطة مه مهف نب كلام نيو رعنب كلام نءاةممملا نيشلا كل د رس من دسأ

 |ةلمهلا حتفينانحىبالق_سعلار  نيازيشلا لاقوةرمصيلاب تدل اىدسالا دهرسم سبدد_بممهنمودسأ (كلذ ل أود ) تاحانأ ( ىبأ

 ىف ناك وهرصمل | لهأ نمد هريغلاقو ةسداسا |نملومقمىفوكدد_مدلاو معىدسالاتودلا فمن و تيد لأ * ثندحلا

 أرك ديو مرمض#ئريمك ى دان ناةءابأ نا ل_سرملاد> اولا تي دحلا اذ هدلادح ل ةموهوأ. ةوك لَ صالا|| ربرخ تيدح سداس ||

 [د .هد لاب ه«دلاحم نب ليعام»انب رعانثدح# مل ءأهللاو سوه _ءاعهلنا لص ىلا نيد وهن هطساولا 1 لم هعاوم هان رعان 2(

 ا «داين عالي ديعسىأ* ىلأ انثدحإل ميلانو 5100 «--نيالةر وسكملاماللاب وهلا مض | 1 ٍِ 2

 ا ى م ىلو * 5 تار رح نع ناجح ىنا نإ شم مقنع ةم 3 3 ْ 1 وأ ال 0 || ففوت ءااهن-سلاق لأ مأاىأ هللادم "انادأ ن1 را ف ادوذر ( نادمهلا دعس

 5 ىلا فوكلارعونأ فادمولا لمعام“(ينأانث) ةرشاعلان » كورقمىنطقرادلاو اسنلالاقو نيكو رم اوءافعضلاق ىدذلا

 2 ءودو هعامجلا هل جرخ احلا نمتيث هد بدلا فوكلاا(ريشب نيتايبن 0 ء)ىراخعأا هل جرخةنماثلان "هع ئنط+قودصدادع ليز سس

 «ةةاؤؤ قطصملا ل ارحاهربمك بات وكلا ىلذعلا ( مزاح أن ب سدقن ع عالي طدلا قرنادك لوو هاف طلا /_ملاريشم نين اس
/- 

 هللادبءنب) ربر مكن يةلمهمو م (ربرجن ع) ةرشعلا نعااو رلاب نيعباتل نيب نمدرغت هنا ىلعاو ةفتا ةعاسا هل ىور كال ةمدصلا

 ىبأن ب جا الا ه

 تءووع تال ع

2012! 

 رمت تت



 لاقلاقه_:عىلاعتهتلا ىضرةرب رهىبأن ع) ناك فيك لوه<ثيدحلا قفا لوه<ةرضن ىلال هش سي ر قتلا فناليغ سقم
 200 هم رخو هنولروظامءاسنلابمطو) روفاكوربنعو سمودروءاك (هنرازما رهام ديعب اردصمانه هلعحبو ىنعملااذرمءاحارد همءاجاكبيطلا نافلاحرلا هيبيطتبامىأ (لاحرلابيط ل وءيلعدتلاىلصهللألوسر ٠

 نبع لكسب دمحلا فولاف «::فرحنا مرح دقلبهوركموهلباقلطهبيطاغعرشالج ورحل دنعاهنانحراشلاهدرو ها تءاشاسع
 ضورخ«مالكلاذال حار: ٠ هامتالان عوهو ىبهتناةيناز ىنءداذكواذكى-هفلاحرلابىأ سا اهلاب ترؤثرطعت اذا:أر ملا ةيئاز

 ىرشوملا» 11 ذام ىلع هب ب رطتبامها:هموانهدارملاوهواءاوار دصمءاحدقب بطلا ّك ارب م لاق د لاح رلا| |

  هنول وو« عر روظامإ» د.عبوهرح نبا لات تاوددعب ريغوه واني أانهردسملاة دارا معن و لق ىمهتنا
 قولدزمأ اونارذعزلاك م رىتةوهنولروطام ءاسنا|بيطو# روذاكللاو رشعلاو كسل اودرولاءاك

 ءانحلا امم هدم نمررقم اونو ىفاثم_هذا مهم بيعتوهو ءازه اكحودحاو ريغلاقور خت نبا 2

 اذه اولج مهارا:داتقن عتب د_لا ىوارةبو رعىبأ نب ىسعلاقو ةمفنعللاف ال بطلا عاون أ نم سدا
 عمل احلا ىلعاهر و رمناف ى-متناتءاشاعبيطتلف. هوز دنعتن اك اذاامان جو رخلاندرأ اذاامىلع |

 انعمده_كالفار و >تباص أر مااعأرخ 1 ثيدح ى عقوامهدثد وهنعىسمماهنهبرطلاةحتار روهظ |

 ىبأ نعىذمرتلاودجال هاو رفواضرأةرب رد ىلأ نعىلاستلاودوادونأو /مودجأ ها ورهةرحلاءاشعلا ||
 ءوب و2 ىف لاح رالدك أتيبيطلا مة ناز ىهف ساحلا,ترموترطمتسا اذاةأرملاوةيناز نيع لك ىموه ||
 دان ءامبم لكل دك“ ًانتورك دلاو لعلاونآرقلاةءارقو لفئاحاروض>و مارحالا دن عود رعلاو ةعملا ١

 انريخأ ضد ومان أينأ ظ محنوكسوةل ءوممضب رح نب ىلعانث دحإلل ةرشاملا نسح نم هناقةرمثلملا ||
 اذه هعماح قفاونملا لاق هيث ىوافطل | نعورضن ىلأ نع قءس « ىري رم ا نع ميهاربا نب ل.عاسمء ا |

 ىلا نعةربر هنأ نعل كريمهرك ذ««0!فرءدالو ثندملا ادهىف دم ىوافطلاناالا نس>ثن دج ا

 ديك اتالم ءانمع ا هلوغف ىنءملاو ظفللا ف قباسلاثيدحلا اذه لثمىأ#« هلم سو «بلعهللا لص

 د ىأ هيالاق ىلع نو رعوةفماخ نب د# اذ ثدح »دا نئسالا ف داسةعالا داب زاداتسا ا اذهيدارءالا نأ اك |

 قودففح :دحوو هلوأ فب ةضست ىو كوالا نول !فيفختو ةلمهملاءاحلا عشب *« نانح نعي واولاد دشتي

| 

 قاذكر ك أ ل .قوهنسنيثالثوةثام شاعو اه دعب لمدو نيعستو سة هنسس تام دياعتستةقثهيناثلاراو |[

 مو مل_سو « لعهتلاىل_صىنلا دهع ىف لسأو ة-يلهاملا كردأ هناممأ ىفةاككملاب>اصلاقوبد رتل

 ىطوسلاهن حرصك لبرم ث دحلاف ىل متنا هريغو هداستق هذع ىور و ىسومأب أودوعسم نباو رع عمسهقلي ا

 هللا لوسر لاق لاق هال رم ىدبنلا نام عىبأ نعىذمرتلاو هليسارعىف دوادونأ ءاورلاقو ريغصلا عماجلا ف

 ىبأ نعدواد أو ل_بمهنأو رف اكهيلع ضرعىأ لوع_ةماةغيصد هي مدحأ ىطعأ اذاملوهماعهللا ىلص

 هنأىلع تبوصخنم يكن رلاإل هلوتو جيرلا بيط لحاف. ةخ هتاف هدربالف ناكر هيلع ضرع نمةرب ره

 هنوص ترها! لهأو كريم لاق هءاهنلا ىفام ىلع موتا عاونأ نم حب رلابيط تدنن لكوهوناث لوم
 ب.طاوي رةناحي رلال 5 نآرقااأرنىذلا قذانملا لئمو يوعلا بدلا ىف دارملاهنارهاظل او سآلاب
 ءريدالا ل قو فنال_ناقرو لرقو جذوفلا ليق ى.ملاو ىت.ىلاب هنوص<ماشل ا قارعإا لدأو رماهرجطو

 ىلع سو رعو) مهرب_غوىلماحاو هع نباو فاصملا هل ج رح نية ثامو نيتسو ىدح ْ
 | تهد (نانحنع)ةة سلا هل جرخ ظفاحةمُث ىرمصدلا مهالو مىدنكدلا تاس اوبأ فاوصلا ملا سوأ ةرمسما
 0 جحر دع (ىدممل|نامعىبأ نع) دوادونأ هل جر خةسداسا | نمدد_مدلاو دهرسم مع ىدلس ١

 و «يلع هللا ىل_صهللالوسرلاق لاق ) ةنسنيئالثوثام شاعدمن ىنيل ةمسنىدهنااوهريلو ل سو هيلعهللأ

 اع .ءفوالاوهو ىئاثلاربثالا نباراتخاوسوماقلا ىاذك حي رلابيط تبن لكوأ ةحنارلا بيط تب

3 

 سا ممرع

 0 سل بسس يبس سيب يس سي

 _ طلو« _.لعمللا لصدتلالوسرلاق لاقرب رد لأ نع هحولا اذ_هنمرفتعتهتلاهذ هدو

 || «تاوصلا» نامعيبأ نباىأ «جاخحانئدحإ» ءار خفت ىاز مضي عسير ز نبدي زيانثدحإو و رهو |
 ١ ب و.فمءاهنوكسو نون حافي« ىدوتلا نام عىلأ نعال فارثملا مالك ىف هتجرت ىف أ سو نيتد>و عة ا

 لص هللا لورد وعقل

 (ناحيرلا كد_أ ىطعااذا
 شرع نمدوا دب اندق قب

 هحي رر هظد ال بمط فى
 ةرتتسهىهو هنول لب ةنماأ

 بالا رازدااعج

 هج ولا ىلع 0001

 تاتتنالا فود داتعملا

 عرلاد_ةف مما م

 نأ ن منوللا همطغتو
 ىلع نم ةمرملاو

 دقحةءندرداطنأ

 1 .طتنال ت-رخاذا اهلا

 ىنخ امالو اقلطم
 قتناك اذاوه-4ر

 بيطتلا اف عرش 9 اهتيد
 ىفخ االااهل ام

 هنأ هم_سحاو هر

 اي )دحأ هملعهتفاونال

 ليعاعءاانأرح نءىلع

 ىربر م ا نعم .هاربانبا
 نع ضب أع

 ناَنْنَع ىوافطلا

 ىلص ىنلانع هر ره

 (هانعع هزم لو هلع هلل

 هاودو «عماحق داز
 ةواردع ى أن دعنا

 نسحلان ع ةداتقنع

 نيص>حنب نارع نع
 سو هيلع هللا لص هنع

 سماخلا ٌتءدحل

 ناءعع ىنأ تبدلت

 نيدج )ل هثيدح (ا)
1 

 2 تاه قريص أ
 1 : اجا ةعدرزل اوقف انأناق

 ىلأ ن( فاوضلا حاخحاس جدران
 ىلوالا نول !ى.ةضو هله -هملا ع

 هَ



 كاتس

 + ن7

 الفز احرهماعض هرع نم مل صرب ىفو هرب غ نإ وهشن ةلرتشم ءئمدز صقااوىلا«] هلل هلماخ هنوكرالا هكلام صن ةءالو هريغو هك !املاءفان

 كيدف أن لرءه-!نبدح (كيدف بأ نب اان ديعس نب ةيبتقانث) رعنبا ثيد>ثلاثلا ثيددلا هع زل بيط لهما ف يف هتاف درب

 لاقىرقل ا ىفدملا ىذا (بدنح نب م سم نب هللا معن ء) ىفاش !اعهشرهرقودص هلا لاق م هالوم 0 رم

 قاخىىراذل اهل جرخ ةئلاثلان م عصف دقي ىضاقلا ىفدملا لذا لم( همبأن ء) مل هاا جرئ ١ نم هب سأب أيالةعرزوأ

 ئأقايسلا نم مهفامهغوسأ د تمم (ثالث :ملسو و هملع هنا ىلص هللا لو سر لاق لاق ) باطلا نب 5 (رعسبانع ء)هينأنعلاعالا

 هنوملا هليل ةيظع

 ىدلبع ذالجلا د هفيفح

 ةيقوفلاب(درتال) ريغأ ىلا

 ةلتحجق ةكلاناسانو رقمهدرنع ىحمئاادر ود - ةوىاسنلاو ىذمرتلاو ىرا اأو دج ه-رخأ حدك

 نماعوفرمةربره ىأ ن ءجرعالان ع ءرفم>ىبأن بمللاديمع قرر طم للك نانو |دونأ اور يدك

 مضلاب و ةرتحعأاب لمقو لاق 1 ولا اذه نم مس هحرخأو ءلريملاق ةئارلا بمط لهما فيفخ هنافهدرتالف بر ل
 1 هةنلا نم يرخ هئاباضرأ لو هيلعهتلا ىلصدل اعتق أيسو تلقتنثاةعاسم اهنا روبيطلديناحر ىمعري عسل |قاتاي

 لق ه عموهنملال ملَق لد ل. س ءلهناىعملاو خشلاب لولا هيدار او هيناشلا ارسكو ىو الا يملا د 052 0 مخبأ وهو ع

 :ةد اعامطن كم ملاذأىدولا ىذأت:الئادرتالف ةعفنم نهضمتوةليلق تناك اذاةءدطاف هدحنا رلابيط || اين نوكيف فلا لمح
 ديعنع 2 كن دق ىبأ نب لم نب ل دعاس“ نيد «اوريغصتلاب هي كيدخىبأن ءا 0 5 (دئا اسولاز اي راف

 هسيلعهللا لصهننالوسرلاقلاقرع نبا نعهس أن ع 0 3 4 لأ مذنب د ب دز> نب بم نينا 0 ٍ

 لاق.نأ ودول ؛وأتىلاجات<نكءلاضاأربك ذتلابل يق ةوثينأَم ا و ل ل

 ةدمعملالوصالاىفام ىلعل اذلا د . هنا ىدهساماهمدارب وابادسط ان هةد>او لكوأ عومهلاراستعاب اضيأ عم وموتلادنع

 ُتالثهلوق ىن:+لالاقو لمأت فاحت رصا.متنوكمف حتفل ازو<#و لقوى كلا ىدعربةوهف هيا د 1 أو داسولاو تادا سو ىلع

 ةفصنوكما للا هؤخوةنوملا هلقو فرشأ اوهمظعلا نمتالث ىف ىهمرامتعا مدد الوربدو أدتسدرتال هند سوت الكءاهربغب

 ه_ءاع ف طعام فطع دعب «دئاسولا 0 هأوقمربخو هتفصدرالوأ دتممثألث نوك ناز و وادي تأ الا بارثنم

 ا ص عضو د ةذاود ااه لاق: وموذل ادنعسأرلات م ل اءحتام ىهودداسولا ع جدئاسولاو ىتنا ل كلذريغ

 ري-عفب.طهلىذلاوه نهالايدار اا لءاوبيطل اوهلد, نص #ةذسن فوجي نهدلاو هئسأ|هن تدروام ىلع لدمقو بتكو تكلا

 ريغصلا عماجلا قوةحصملا سنا اوهد- جعملالو هذ دافاذك نب الاو 2ن هدلا,ىرخأو بماعلاب هذ ةران ةداسولا ىف هل داسولا

 ب ؛ رغب :د> | داههمماح ى لاق فذ صااثاهذسأ حرش ف لقنو تدلل اونهدلاودٌث اول ذرب تال ادلب

 ال طا اول _صالاوه نددلان اف ندمان نمصناذدو 0 نهدلابدارأ ل ءفاضرأ هيقو

 | لتس ىو وتد الوقك لا ءملا حسم ع قابلا كتاه- > وكل أرواد لم ةفلا كأم هرق درك اذار

 لج رعرت أاذاداربنا ل-ة< كريملاق نهدلا ل د نئللاو هد ىو رج نبأ لوةكوتالاو لوياشتاللا

 نالاهدرءالفاميطوأ |: وأ انهدوأ داو يخأ ىلا نر ىدهأ اذ دريت , < واددربالفدداسوت فيض

 ةداسولاب 5 اراان !كالذنمد- ود ورح نب !لاقلمأت 14- -وأ اددو دربنا ىج ءايالق هذملأ هلم 1 م0

 اذاا همنا فه ىتعملاو

 اهيلعسلعأ تطسد
 الع ساحنأ متي

 مضلأب (نهدلاو)

 ا كوكا نمد ن هلر انلكوهو

 نكَل هري_غوأتيز

 نبدو# فثدح# هلو اق اةرعةنمالام لك هنالثلاهدبع دام دكني حوا طوع .3ىافرع ةذمال ىلا ةهفانلا تيطهلئدلاا ازهدا ارملا

 0 رفح ىلا همست ءاقل اوةلموم اءامملا عقد ىر ةملا# دهب و رعهم»ا لق دوا دونأ | ةدحنالمغ رعشل |هن نهد |مدقاذاو

 هرك 3 سان ن بديه سهوعأ ىلوال اءارلا عف ميجا م ُْ د # ىرب رمان عءنامف- -_ نع دز. ناك هذ وكلاب املأ )درب الف

 ةصسن فوم ل+ رنع# كريمهرك 3م 1 ما ىأ ةم دع ”نوكسو نون تف هر ذم ىفأ 0 ءلريم تو نيالا همن ىو

 ىجةوافطإبو_:مىوافطلاهل دى آلادن_ىلاف قأيسو ر>نالاق ءافل از هلموم اءاطأ امضي ىوافطلا

 هعماح ف ىدمرنا اهأور ثيدملات لق رب دع: لك ىنع لوو حث دحلا نفاد لوه# وهون المغ

 د هنال-ثأ 2

 وهز :اهذعمل قداس ||

 نحس نه ضو و وو »ا نا يب ا

 1 0 ّْ تستمر
 ىوار او جان هنال لو نك همف ناك ناو هءماح ف ف اوملا هذسح كريم لاق سنا نءءامضأ اوىب ايطتاوهذع 82 تأ لاق بءطلا

 11 ا ل ا ك2 سا لالا 0 : - نا كلذ ع نم دخورو

 هاع نعلو ءقدأ اراانا نمهعزام ىلعءانب ةالددل مب 1 هأ اهو .ةىافر 3 مال ىا |ههفاَم |اةداولابدارملا

 ١ ةنمالذاةسيقنوأ ةهفات اهتوكف قرف النا ملعدعقءل تطساذا اهمنادار 1!نانم حارمشلا ضعمأ اعيتهنر رقام ىلءامأ تددهأ اذاةداسولا

 ىذرةرب ره ىلأ ثيدح عد بارا ثندحلا« هلو هةق هنمالام لك هنالثلاب 14 ظ'اوهاذهوةس.فنولوارم ءاعءاك:الاواملادانتسالا ىف

 انوي عضو هاكر ةمل ةمسن هللا داع نب دع 1 نيرع نبّدحوتفمءاففةلموع( ىرفحلادوا و أانأن الغ عنب د الا 2ع كلانا

 ةميرالاو ل بمد ج ركن اكسل ىف اماسو :ةغيتينا ذكر وهانةدىرقم ا نؤدجو ألاقو هئمدنعأ ةفوكلابتي ارفأل- ءاذلو .دملا نيا

 يدرافطل ةيناقنةمرعتمةلميجراغملا دبة سنى (لر نع ةرضن نعرب رجلا نع) ىدوئلاوه حشو (نابفسزع)



 أ ناكو ةشيملا ضرأن ءاهتءكةسم-مأةمداخ سو مأةكر

 ىوس ضرع ةىه#ول مأ أية اهلاقف ةيئاشلاةكربهتب ريثفهبفلوسورب رست ناد_عنمحدقهل ||

 رب وهنا اوم نعأ مأ ةكرب هتبرشود>او ريغهدهاش

 مأايلاق سو مبلعهتلاص عسأ لفرع الائاواهفامتب رشف ةناشطعاناو لمألا نمت مقفا مفلاسف

 الح أونا دير 5+ و هءلع هللا ىل صل مضفا ةاهتم رش هللاو تلقذه رات لاء[: ىفام قب رهان كوتنعأ ||

 ةراهط ىلع ءمهريغو نيمدقتمل اانمْعان مال اا ورا لالا اربأ كانط نمعبال هلاوامأ لاق |

 نمءءالادد ءوه.لعةلدالاترثاك_:دةفن « رخأتملا نم عمل اقافو رات وهو لو هيلعدللا لص تالف

 ىأ فار ,نيدحم انةدحا» سوه لع هللا ىلصهنطاب ل سغو ف» رشا اهفوح ىت هس ل_قوهصُ اص

 ناكو ا |هن عىور مهريغو لمع نب رضنل أو ىسعنب نعمو هنيمع نب اععم ىر ,ولاسنل اىريشقلا

 لع أعمر. ىلعا لكأ وه ةررمصعلا علو در دنال [ةسمخللادبعنب رهاأط هيلا ثعبان ركز لاةةقثلا وف

 0 رأو سد تتةاساف تام نزل نأ ثيركش اذ اطيل سور سعشلا تولي دقل لاقو لقت لف

 انريخأ صن فو كانأنت أد مهاب اوودىأ « او «اق »+ عفارنب د# ىو. ياش ا نمريثكىأ «دحاو ريغو#

 كلام نس سد أن ىموم م نعراد هلا نيبهتادسعن ,ءناسشانةدح# رغصملا ىلا ةمست # ىربد زادحاوأاط]

 مقتسما هاك ثينأتلاب سناك ءوعت طن ىفو « ل- سو<«يلعهللا ىلدهللالو سرأ ناك لاق هسأ نع

 نيطلان ءبرعضف اك دي دش ودل وم نيس مطب هنا © ظءلوقوعو ثناتلا ف قيتسريغرشال لاذ ش

 ةقرولان هةر ودك نينأنولودو هكم 0 مىتشاو رطءعولودو مفي و ممل ارسك, مار وك سم نمي !

 0 ممل |اقوزا..فا. ساو لاحم ان ب بيطني 9# ىئاسالاهفرعمف كاس !اافادكأا ٠

 هلامهت_ىحاوملمالاةراصع ةكسأ نأ ةلعندم 1١تأن رامشخالا فو لمتمسو تيطلان مهري_غفلا فاضد

 بيطلا سفن اهيدارأن |اسم كوقهنارعشماح طاه ف فرظاهدارملانارهاظلاو ليقا دكه د .يطةحئار
 نمعو# بيطفاكا||ديدشتو ةلدهلانيسلا ب ةكساءاصا ا عيمتت فر زدلالقو اوبس: ْ

 ةددشاا باكل اوله ملا نيسلا مضي ىب هىنالتسعا | لاقو ءاعونوكت نال ة<و هنمةمظقةكسلاو طالخأ ش1
 هنأب ر هدمل ما رضمعمشال ن ال مدلك لاق :تار_هأ هاطلاق بطلا سفناهدار-1اناك نا كريم لاق بكرم بيط

 ادد 00 اهدار اناك ناوةدحا وهف دب |ولعتسا هنا مهوب هناف اهيل اقولام فال تاعفدي لمعت

 رت عسل نار نتي تبيط كيلا سرق !بحاصئدانازوريغاانيدلادخم :مشل|لاقدقواذه

 همقل و كيلا قمل مدل يل كارب ولالا هالثل ىريذتا ن هب لر حسك وادي لعد وءاملابانودك# ؛ 1

 20 قتعادكو هنس كرت وبنك طرف مظتفي ول جسق نيمو زا وص رقي واس دش كرو

 فيتا نع ازتمال ما اهنا ميلا منة دقوا ملاب طاع دوس ايش بحاصلاك كمارلاو هتحنار
 ف

 هجران ف ىر مااوُف تلاقواو 5 !!سءمىفاذك لامحلاهنم لفت ناكل نءبرضنونلادبددتوا
 رينعل اوس |سيط اطل |هراك ذب من تلاق بطب وهملعدتلا ىلص ىلا ناك | ةشئاعتل أس لاق ىلع نيدحن عا
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 رابخالانيباعجرماجلي وات قانيالفرووملا د: ءرارقسالاو راركلاديفبالن اك (امءلقب رش ناك مر هيلعمتلا فصمبنلاثا) ٠
 طافملانب زلاقو فا ًالادعبةدحومءاس(لدانتنب ) هلوأ تغب (ةديمع) ارغصمةدي.عنا نمرماملافل ام ( موضعي كاقو ) ىسعوبأل اق

 نسحودانساث يدحلاولاهدحومءابغل الادعب ونون هلَوأ لدانوبأو ةرغصمةدحوملاءاملا تفو نعل مضي ةديبعاهتار وهما فارعلا '

 لعأ

 « لوهيلعمللا ىلصةللالوسررطءةفءاحامبارهلَوأ ىناثلاءزلاهيلب و لوالاءز ملام
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 جر هنكل شم ديالو همكم فا خءاكر اد اص < #ة: ناك .ثمدلا ىدزالا( رباحئب دبزب نب دن زب نعن |.ةسانثر ع ىفأ نبأ اذ ) ةشيكث ندح
 نجرلادبعنع) ىناسل اودوادونأو ملسم هلجرخ هئامو نيثالثو ثالث ةنس تامراني دفلأ ةئامدخأو راع ند ما شه ىلاق دماول | ىلع مهعم
 (كلام نب بعكت نب ةشدك هندح ن ع) ةعاملاهل ج رخل سدلو نطىملادوعى دلو لدق ىذاةأ اى :راضأاىراصنالا ( ةرعىلأس أ
 ناهنيناههنمىأ (ه-ةاعمدب رقى نم برشو مل-و هيلع هللا ىلصهقنا لوسر ىلع لخدتل اق )داتقىبأ س هللا دبعجبو زىراصنالا
 تانعف. رشلا هوةباصا ل_علانوص (هرعطةذاهفىلاتمقؤ) اعاقد_ةلعم هلوقدع, هس وهن زغتلل كلذ ن عملو هيلع هلل | ىلص هيمن
 ردسوةرد سكب رقع4لاوةفو رعمرس كابن رقلاو ىفذعالام كلذري_غىلا ءاذ شةسالا ىل ةلصو واكريتمذضيلودحأ لك هسعوكدتدب

 هنك اسئازفةحرتفمةل.وع(ةر زعانت د>ىدوم نين رلا دمعانث درا د نب د# انث) 66ه سنأ ثي د نماثل اثددحلا#

 هللا دمع ند هما نع

 كلام سن ناكلاق
 اثال_ةءانالا ف سفنتن

 سنأ )لاق( ىن»دمعزو

 هيلعاتلا ل صىنذلا نا

 ىف سفنتءناك مو

 ه--راخ ىأ (ءانالا

 ماصعلال اوفو (انالث )

 ءاحهنال معلا لهعتسا
 ماو دق نيترم سنت

 هدرمعز اثالثسفنُتلا

 مزاتس هنابحراشلا
 هّيوفح ىلع معز همست

 باو.دلاق بمصلاىلا
 قياسا عملا ىلا ريصملا

 ةلحلابو يرعلا نبات
 ءانالا لخاد سْمَملاَ
 ةركشم حئاو رهب قلعت
 كال دوءاملا لت قمل

 اذ_هودبرصأاب ِ ولهم
 ىلعدرشلانا اَنِلظ
 ىتح نوكمالماعظلا
 فرح لخدالو هو حست

 لعح ل.ه-.ةقعانالا

 ةذ_ثااىل_ع فرحلا

 هبرشتيوأءاملا قلعتي و
 هلدباور فو نهرخ [ىفركشد و سفن لكد تعوم سافن أ ةنالثءانالا ف سفنتن ناكل اعفّةداب زباضدأ ىناريطلا هاو ر ثيدحلا| دهو 5 هيف نمءانالا عزت جراخلا«سفنءاحاذات بذادلا« سفن عمايلعلاهفشلاب
 عساتلاثندملا» تارم كلذ ل ءغبهنبا دج هرخأ اذاق هللا ىعس هرفىلاءاسملا ىفدأ اذا سفن لكدن عىم“ سافنأ هنالثف برش ناك اضدأ
 ديز وءاربالةناث ةفص( هذبانياد, زند ءاربلا نع) هعاسملا هل جرخ ةئامد نيرمّشعو عسبسة ست اما رتتاماط ذا لاك هانم نم دنا ليت نيت معمم داضف ءاخ ىرضخلا كلامن.ىرزملا ( م ركل اد معن ععي رج نبا نع مدامولأ انأ نم رلادمعن.هللادمعانث ) سنأ ثددح
 ” 7 لءدلسو هيلع هللا لص يتلا ناكلام نب سنأن ع) فنصملاهل جر رخ( كلام ند سنأ )نونه

 نءنايفسا:ْد_رعيىلأ نبا انثدحول ةدلنأى عقاولاةر ورمضن منال رجالا نفل [نءتكسو ءانثالا

 نب 98 ىرز لا اذكوىلازغل اد_# نبد## سد مدل عقواكريثك اهو بالاودإولا مسا ىفتا# ديزب نيدب زب

 نوكسو فاك تفي هشركه ن دج نعل هماسا ل .ةودرسأ همعأ ]بق هي هرعىلأ نين رأاد_.عنعرباح

 لاقي وُثند_>وةيكاف ناسحتخأ هيراضنالارذزلا س تداث تنبةثدك كريم لاق مك“ نيشفهدحوم

 الن ايحْني|لاق ةداتقىلأ نيمتلادمعججو زدن راصنالا كلام نب ب مك ت نب ةشدكو ريغصتل ابهشيبك اف
 ةيراصتالاة كه ةشيكلاقو ح راش مزحو ها ىلوالا ىهانه هناورلا نارهاظلاو بي رقتلا ىفاذك ةبحت
 اهتعىوارلاوهوةرعىأ نب نجحرلاد,عةد_ىهو ءاصرملاب فرعتوةثيبكل امي واهلا نب كلام تب نم
 ةبرقمفىأ «ةبرقفنمبرشن سو هيلعهتلا ىلصهللا لوس رالي ىبىف ىأ « ىلع ل خدتلاق إب ةمحصاسطو
 سو هيلع هللا لص هيمن نمدروامىنانالوادعات اهنم برشا !ناكما مدعاوأز اوما نايل ىأ هي ائاق همام

 د_جالهءاو رفو ستأ نعه_-امنباوىذمرتلاو دوادونأو ىراخأ هاو رام ىلعءاقساا فن مب رشا نع
 | ةيقسالا ثانتخا نعىسهت ٍلسو هيلعهتلا ىل_ص هنادمءسىلأ ن ء-امنب او ىذمرتلاو دواد أو نيحشأ او
 ىل_دهلعفو لك الاو لضفالا نامل ىسهم زفت ىسمنهناف هنمبرشن ٌحاهس أردتم نأاهثانتخاوهءاورفداز

 ىأ# هتعطقذال َ رقلا مفىلاةد_صاق ىأ 1# يفىلاتمةفاطةرورضل ان اك-اوأز او انايما لسو هيلع هللا

 ثيدحلا اذهري_ة:ىف ملسم حرش ف ىو ونلالاق عملا نم عنمالو ل اريم هلاق لاذتمالامد_اوأ لريتلا ل>ال

 هيلع هللا ىل_صهللا لور مق هباصأ اعضوم نوصت نا اهدحأ نيهح لدن رةلامفاوءطقر ىذمرتلا نعالقان

 ىسمتلا نا ىلع ل دب ثردحلا أذهو ءافثتسالاوهن كريتلل «ءطفحم ناىباشا اند لكس ولدي نا لسو

 نجرلادمعانث دحرا رس د#ت انثد> 9 حسب رغنسح بي دا ذه ىذمرتا | لاقو ها 3 رحلل سدا

 ريثكوش 1 ىدبم ىده نم لوءغم مءاةدد_ثءءأد ودل هما درسكو ءاهنوكسو يم شب *« ىدهمنب ا

 «ةرزع انثد_- ىداسحلا ىتمعهنانونس< منان ها نعم ىو ملاثو رسكمف «هظفل قنوطلغب ةماعلا نم
 ١ هللاد_ءعنب# ةئاثم مطب ةمام نع ىراصنالا تياثنب »ءاهاهدعبءارق هذك اسىاْزذه-وّدفم هلموع

 معزول س فنتلا نمتارم ثالث ىأ «انالثا» قداسلا ىندملاب ىأ «ءانالا ف سفنتب كلامنب سنأ ناك لاق

 دساك لاقمانه حارششلا ضءماو لاق ىتءءناكناو معز لوه ذم هنال نأ مشن دي سو هيلعهتلا ىلص ىذا نا سنأ

 || ناكهنا ق.سامى انسالفداتعملاهلءفو هلو نم مدقتام ىلع ثالث ءانالا ف سفنتب ناك افدسأف معز ىلع ىندم

 ارذ_صمنيد.ملاب برجا نع مصاعوبأ نأ. نأ ن جرلاد_هعنبهللاد_عانث دح طن امحأ ن ترم سفن“
 ىلءرو ر < وهو فا الاردجي نسايم وةتلاب# ديز نيءارملا نعول رز كلام نبا ىأ < مت ركل ا دمع نع»
 #« لخد سو هيلعمتلا ىلص بنل نا كلام نب سنأ نعشكلام نب سنأ هنبا» ىلاافا ضمد رسب | نمةديل دملأ |
 تا” 7 ت77 تتت7__؟72777_7_7277_7_772797_79_-22-2-2922-2------+-سسسسسسسسسج

 ىأ
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 دهاوشدأ نكلا اخ نءابريغستلاب# بي رك نيو فيءضوه كريملاق نوذفةنك اسةيتففةرو كملادفةم_ت6ن بف 00

 وهناهاشىلاهن ءْن زمعامةمذد لكن كسف تاعفدة دءملا ىلعهد د درعا باس ءالا فءضوة دما درب ىف ارثألذأو عضحلا ىلع ىوقأو أمافالحقأ ىنهمهمفن أوهئلبأو ام ردشأ :مريغب رسكل ا ىرلا نم( ىورأو) هتاذمىفىأاب رم هتءفاع ىف ىأاثب رمأ نه هولكف هنمو ةنوةذليانيط ايتقردحناوجدهلا لعل اذان دسجف بارشلاو أ اعطلا رم نع لعفازمهلاب (أرما) اذهذماو رفواثالث سغنتلاى!( وهلوقيو)

 ضارمالر ا كلا ةدمل ادن .فهقمضوأ »درب: دشل ىزبردلازاحل اا فلي مرقةدهاوةيددرانل يلهم سمينا ند ةدعلا آن ١ ١ أ
 ةرثكسانا أرممسأ نأ |ىرك «ءدا © 8 اهنم فاذم هناةدحاوة_هفدسرشلاتافآن موةراملاةنمزالافةراداراطقالالهالا_يسالةئيدر ٠

 ه_ :-رحاف < اعدرا.لاءاسملادو رول دمكمل او بلاغا اىثه ىذلار املا ىناخدلاراذعلا دعاصآةرملوأ برش اذا بارشلا نااهنمو هيلع دراولا
 نماهري_غو ةسغلاثد- 2 هزمو نامل : وناعفادتب ”ونامداسة,فراذأادوءصوءاملالو زن قفتاةدحاوةرم ب رشاذافاهنمدعدبطلا
 ءاملادب د تالا دودأكلاث روب هنافامع هرفي الواص املا صوف عدحأ برش ذا هريغو قوبل ىوردقوتثيدرلا ضارمالا

 ةمعمتور وبكمءأرب .(نيدشزع 1 نؤن سنول نب ىسع | مرعشد نسب وع انث) ريحلاُتب دح سداد نااثيدلاهديكسلاعجو ٠
 0س سنع ا وامل جل عصا اج ل 0 عج باع تدلل ١ ع دج تل سس جمس جس تس سس صحم حس سس سس سمس

 (تير كم )نيكس ك ىلصىنلاىأ «لوتءو» وه ود ةىبعملا اذه ىلع لد وةناباالب ءانالا ف سفنتل اوهه:عىهتملاودوهد

 ىراحلالاق ىمابما || هتالبررت ةك أىأ «ىوراوإ» مضدأر غوسأ ىأ«أرمافاثالث سفنتلاببرشلاىأ « وها سوه اعهتلا
 ركتم اذه ندشر || أارياوىورأوأرما ملم هباور فو هريغو ىضاقلا هلاقأك باصعالا فءضو: دعملا درب ىفا رثأ لقأو شطعال مّ
 (هلبأ ن نع) ثيدحلا ءانالاىندأ اذاو ساغنأ هنالث ف برشي ناك مو هيلعهتلا مهنا سحدنسب درودقو ةسوأرب رثك أىأ
 ب : هءانالاف سفنتلان ع ىسمنلا فةمكهلا ل_,قدقو اذ هاثالث كلذ ل ءفنهتلا دم هرخأ اذاوهنلا ىعمهمفيىلا

 لوك أءمفلاريغتلاما ءاملاري-غب هيف سفنتلاناءاملاجراخسفنتلا فةروك ذملادئاوغلا ن عر ةذأ| عطد 5

 مدسس

 ىنأس ارغصم تدرك

 ىبدملا تاطام-بم
 لاق 7 5 سفن بعلان عى و  لسو هراع هللا ىلص هنادر ودقو تلق# ةدعملا قرات دعص» سفنتلا نالوأ كاوس ءلريوأ

 نءاو بطلا ين ىنالةناور ىفوال_برم باه_ثنبانءقويبلاهاو ر ناطيستلا برش كلذ لاقوادحاو

 ل استون انس قو ىو بملا نم داكسلاناف امع سمت الواصمصولف كدب رمت اذاال.برم نيسح أس | نع ىقويدلاو ىنسلا

 و 5 0007 دو نمو# داكلاثروببعلانافامعهوب رمثتالواص مهوب رشافءاسملا تب رشاذااعو فرم ىلعن ءسودرغلاد ندم

 ن - | نمت | ىلع ىرشاذافم_لعدراولا:رثكل بارششلا ىرحمدادسنالقرششلا نم ىخيهناةدحاوةفدسرشثل تاق آ
 ناك مو هلعدتلا لص ىأةباورفوتاطي ثلانمهل- علاوهننانميف ال ااع :وؤرم سذأ نع قمملاُثن دح فو كلذ نم نمأ تاءفد

 | رع سعت نر شاذ تف مرش نإ ىلعا :ةدحظنخآْلا ل عففالاربخ وش *لكىفةدؤتلااعوؤرمدعسن ع قومملاو ف انللاو دواد

 ناكناو ثيدحلا اذه 5 وهبي رقتلاف «نبدثرنعسذوبنب ىسدعانام 19 فرصبالو فرب نيتمدقم نيش نوكسو ءاخ

 تام هوقو ى-هذلا

 ءلإ٠ ا .
 ىسنلانأ سس هند

 لا سفن: برُاذاناك ل-وه ! هنا ىلص ىنلا ناس أمع نبأ ع نعي لريمهركذهقثودو بن ركى أ« هِبأ

 ىحكر سام .ع نبا نعهعماح ىف فص( اهاورامهدب ئبو تاناو رلانبب عم ه.وتاقوالا ضءب ف ىأ «نيترع

 تالثو ىتثماوبرشا نكسلو ريعبلا برمشك, ادحاواو رشتال )سو هيلعهتنا ىلص هللا لو ردا اقا منعنا

 نإ هنالع ونتالوأواثالثوأننةرمىراذلاةداور فو كريملاق مت ههفر :أاذااود_داو مب رش متنأ اذا اوعسو

 قى سفنتلا هيدارب نأ لمتحي لد نيترملاىلءراصتفالا فاص: سدلاذهو ثالئفالاوا موب تك |نيسفنب ىو ر

 ثالثل |ثيداحأوهريغو

 لاق حدأو ىوةأ
 فاش الو حراشلا

 ضع ىف هنال قيام 7

 نارمأ «#فو ها ترا ادعبأ مال هلام ١١ طّةسأو .داادعبا منال لالا طقسأو ب رشلااءانثأ نيتعقاولا سفنتلا فرمداراوأث الث نع صقل ازاوس نادل نادحالا

 سفقنتلاو ه نيترع سؤ || تافاث :الثو نيترم سختل نيب ضراعتال لاق ثيحنيدحراشلا ضءم هيلاهقبس لب هل س لعل انه نا لوالا

 فنصملاعماح ق ءاحامعُ< الذردتماصعلان اىباثل ا«برشا|تارمسةعهثااثل اونيزثاالا سدلا مهند عقاولا سهم اناف برمشلا تارم نيد

 وهامغااد-اوفرشلان | ىنالو لاق كلذ عفدم ثالثو ىنثههلو ةلاق ثالثو ىنئماون رشان نكلورعلابرشك ادحاواونرشتالرطا نا

 قارعلا ظفاماءالك فنكل ها اثالثسفنتلل لاحالفد_او عالتدأب نكسولافأةدعملاىلاءاملالوصولوأ قكي الو شطءلابلغاذا
 ساءعنءاُت ةدح ىلءمالك- |!بقع هيراعو ودام فك ناو ثالث نوكيا اكن اونينرءسفنتلا,ةخسلا لصأ لوح لاو شام

 وحن دع. لاقو هأ نيترع ءىنتك |ناودثل اثديزب نا جمد ولاق كل ذيءامت كالا ل ص>اذانيترم ترهش) | ىلءرامصت ةالاهيفثالثو ىنثماون رشا

 نإلاطب :نبال قو وجه. 5 هأ اي الث هنوك ىلوالا ناكن او نيسفن ف سرمُلاب سادال هنا هدف فانا نع ثي دما اذهرك ذدقو نيتقر و

 هركن ءعم برش نوف هنال ءانالاف سفنتلان ع ىلا هضرا ءدالو لاق هيف سنتبانهف سآنلا ةبغرب هلعل انالا ف سنتي ناكىطصملا

 عساسل اتي دل 6 كذب مرح بارشل اف سفنتول هنانولتالءا يقفلاةماعنأل باوصلابىلوأ هولا اذهو لاك رذقتب وهسفزت



 هحولا سو نب دملا ل غو ا ثنةسالاو ةض مضل اف ل هغىلع ف طع( ضمضغةو همدن لسخفا فك ) زوك-لا نموأء املا ن مىأ ( هنمذخ اف )
 ىحارمال مي فطءلا ( متاقوهوب رشم هسأر وهن ءارذو هنو نم هو ىشنةساو) دءبافرح آ ىلعاةطعهل» -جراشو فكن منيعاردلاو

 لوالاب هتالصدعب هدي ددتودب دا ءوضولاب دارا اف برش هل لسغملا لمكان ماي 13د اب رشا ذهو ضو ىسام تل قت :رلا

 0 و 7-5 فحللا لةلانمعار داو هحولا ما مسعدارأف هر ءاعودان تيوحر مشع هل هللأ :كرهط ىلع ون نمرمدلن: رك

 لا ناقالا تدل ارهطدرب نماقأ (ت دع ل نشر كواذه لاق حز هلوق عمو ىوتالأ و 3 افامهل شل هنأ ترث نافتاداو رلا

 , اذهوامتات برشلا هيلارا شما ضب نم لعق( و هلع هللا ىل_صهتلا لوسرثد ءارادكه ) :ىضولا قالخاد سل برشلاو وبرسشلا لم قام

 ثتيدح سمانا تن ددللا# ماكحال كرادمهلاوقاك لسو«ءلعهتنا ىلص هلا ءذأ نأ ىلع ل لماد ؟ه؟ همقز وةجرتلل ثيدحلا ةقباطم هو

 نه دق انث) نع

 نب فول و ديعسم
 نعم همسن (ىءلاداج

 برم لاق لاقو ىنالعسعلا هر ذجمعلاو هال هون را ايأر ةيفدعسملاةمسرةلْزْفَع ةفوكد اة

 رسم طسو ناكر هناف هذ 1 -رق بو هرل ع هللا ىل_صدللا لو سرءوضو ف صو هنأ لعيد كك فاقآ

 0 طز وكلااوأءاملانمىأ «هنمذخاف ل يظمب و هيفدعتي هنعدتلا ىضر ىلع اكو ةفوكللا ةةثةلم هعسلفك
 ز و ىفنحلاهز م ذاذك لسغىلءالذخأ ىلءىطع ا ا ءاملانم دوادوأو ملسمهل جرح

 لدعو فاشن :ءالاو هةضعضأ|نوكمف ل غ ىلع ضء*# فطعر هاظاا ماصعل |لاقو:ل لا ىشنتءاو# 1 7 و قفاسلاو

 هلعخ كلذمو ز نعز رم 2 ممهمو ه:ءفراصالود_> 1 مسالا نيعارذلار هولا عمو ندع ض0 2 أو سحت ةنسما

 نمدحاو فكن ماهوب مدسم :رءاضعالا هدد لسغداعت ا نمىوقأ فراصال تلق# هدأ لخأ ىلعا 0 1 :دحالاق) نيتئامو

 ند ثراولا داع

 لما معا لا(ديعسم

 هأ ه_ةجرثدحوت

 توازارترو لوقأو

 ناوك ذنب ديعس نبأ
 0 1208ى < ىلا

 ةد.عولأ ئارضنلا

 بوبأ ََنَع هل ظؤاملا

 ىحيو حاستلا أو
 دبع هنساَدتَع و ءاكملا

 ىدععأ ارعموأ ودع هلا

 انر_«مناكودد_سمو

 الاصاةءئادو ةماصسصف

 1 ردقلابىر

 يأن ع) 4 ”امو نينا

 ىبأة مست ىفو '( مساع
 د_-ونلل-ق ماصع

 نب س ةأنع) هتجحرت

 أن الد تارشل | ف سفن ةءثناك 0 ءاور اقذا |( ءانالا ف سفن :ةيتاك مل و «.لع هللا ىلص ىبنلاناكلام

 قءوضولابدارملاف ايفخالغاهاسغىأ «هيعارذوو-و مسصوإ» ىفرعلا لّعلاو ىرمشلا لقنلا قد رط
 قرملاءوضولا هيدارملافاهلسغب لوأ هل .غهناةحصعل |تاناو نس اف رايوحو ىو ىيرشا اءوضولا همالاك
 ةم-رلا ىف ةءقاولاد دعت ىلع نمت ةاورلا ف الخ لمدن لصالا ف نا-رلارك ذ لرب هديويو فيظت لاى اطموهو

 ام_ولسغىأاميصصو ىأ هيلجر ونا ءاو رف عقو وهنم»ب وأ هاكهسأر عمم ىأ «هسأرو الا هادا عجرتوأ
 هبوضوءام لضف نمىأ رست ىف كمن مىأ « برش #2 أىلاعت هللاو هملسر لسغوهب او رىوافءةخالسغ

 در لنه ىأ *« ثدي ل نمءوضو# برشا ادعال ةراشالارك ذامىأ « اذه لاق مظل اح يب ماقو دو

 هللالوسرتنأر !ذكهرإ ةفو رعم طئارش مولعم ثدحنلاءو ضوفالاو فياظنتلاوأديدعل ادارأ لد تدملا ارهط

 لاق باسلا اذه ىف تيدملاداربا بيسوهادهواسءاق برشلاهيلار 8 ثا ضءد نمو« لف لسو هيلعهتنا ىلص

 ءوضولا لضف نم برشا انا لع. !با.حسالانايماالزاودلا نام 3 ىوه.لع هللا لصهعينصنأر هاظلا كريم

 معن هزاوج ىلعالوا د دهلعفنوكلءوضولا ل_نق 0 اوحففالدالتلق# نا زئاحامئاق ب رمثلاو
 ءاااادد_هصوص# با ا لان امس .نوك.نالمتح اا سو هم .اعدتلا ىل_ههنرش

 هنال بو هيلع هللا ىل_صهداءد ىلع لعد يلعلدباموأت 2 !اثمراة2ودو مظعملا لعفل || ذه برقع كلربتملا

 ف كثملافروك طمىرادلاةناو ربت دحلا مل دمفأ هكر تناك اوحلان ان. ءأ ملسو هيلع هللا بص هل ءفناكول

 نب ثراولا د_.عانث دحالا دا. جس ىسوب ودرعس نبهت اند د_> ايا :دباحرش هازحرشدقو اذهنم طسأب
 وبأواسمهل ىو ر ىكستعل اديبعنيدلاخلا وما معسا لبق ىرمصبلاودوماوأرسكم «ماصع فأن عدرعس

 ىلص ىأ !ا!ناكالام نب نمد ءواب فديعضوهو داعب أن ع هعسن قو ىرزملا هةةحاذك قاس اودداد

 لو هيلعهتلا لص يبن :لاناةداتقىلأ ن 2 «« برمثاذا انالثءانالا ف سفن تك عوضا

 م سفن يف 4- هق نعءانالا ني :ٌكلذ لكى و تارم ثالث ب رمد ناك هنا ىت-هملافءانالا ف سفن نا ىحم

 ك0

 دوعن

 ايري رشا هناف ءذل عصف ذىنعمو ن.سح هلأف هلماتق ب ا اوهىذلا بارشلا ىنهعالردصم تريشلا ىء؟هيف بارمشلاو ىبطرقلا لاق

 هتالءانالا فوج سفنة,ناكهناالا كه مب رشد ُحهحراخ سفنتي وهف نع هلبزب م برعش» ناب (برشاذااثالث ) دحاو ىنءملابارشو

 ةتاوذوهاظ لع ثيدحل اء ميسي هامآو ىليرقل الاقدار اكد دمسب سغنلا الأ لا تلروألو ارنا

 «”الثف برش ناب ل هتان هئالثلاءذه نافل رما هلوقوهو ثيدحل ابق لول دب عم ريعف ىئثهنم ردقَمال هنوك "لو زاوعلل اناسهلعق

 مسفالخالا مراكمنم ئثبرهأ, ناك امو ةفاظنلاو قالخالامراكم نماذهن أبد رالوك يةنعحدقلا نبأرخ [ثيدح ىف هلو ةاو سافنأ
 سافن أه الث ىف برشب ناك ملسوهملع هللا ىلص هنأ نس >داسدرو وهل ءفنال



 برشنهتبار وامتاظب رشبهتبأرربدقتلاو زامل هيف (ادعاقو مات برش: لو هسيلع هللا ىلصهتلا لور تبأرلاة) ردقلا فهأج 7
 نافالخالودوصة!|فال_وهودوءقلاو مايقلاب دحاوب رشةيوانمدافال فو ذ_هعربدق:الولواسئاق ةرمواد عاق ةرم هد رمش دمفمل ادعاق

 مايقلامدقت نسلطزا +1نايملوهاءار ودب نعهريغ لءففادعاق ب رمل لبوه لعلنا ىل_هدهلاو تكنمردتسا فو رماازل

 داس عك اردنتسم شام مئاقلاو-|ة نا ءرال ىف رعلانيالاق ركل |ىلعدرلا نم هيفا ماسةشالاب ىحأ هنال لب م_هواك هترثكسا
 0 ازدانامئ اكول نسا هنالاملاعادعات هلءغف مايةلاودوعقلاالاعتسا|هرثك أواه أنهاواميف برشا نكاهاكو عجطض مدس ءانئلا

 نءافرعصن والءعتنمواما أح ىلاتد وادعاقواّاقس رش: ل- سو «بلع هللا ىلصهتلا وسر تدب اردن اعز علا كه اجرخأو جإ رحلامدعل
 نع كراماا نب 0 ه1 (انث رح ندىلع انث) ربااثيدس ا اثا|ثيدحلا# د.سهدان_اوقار ءلاناق هلاك نءوهنيع

 نع لوسحالا ممداع 7559222222222 جة ٠
 ملا 71 ذل ىلا متع سدأ ل درووشأأ ىب امم صاعل نب و رع ند هلل ديعدد>نعىورب ودو هش هدب ىلاعحار
 ني 0 7 ررع نع اذا اهريغو ىف 5 !اودوادىفأ نيسى عقرام اري اريثكودأ 2مل ءررقتاك د هيبأ نءب.عشور لو

 عب اًمسف همس مَ > نيالاقوهبفن .هطمال لستم هثي دخل صاع ند هورعند ؛هللا ل .عمدس نءعهسأ نع بوعش ندأ

 اذخأواقلتهريغن مو هنمرثك < الاوه.دانملضفالا ل. ءلءللا ىباصعلا هللا 3 .عوهو هينأ دحوأ ةط اول لفتارأ

 طافطارثك أدننلا اذهجتحااذطو اجت هتءاور ةلوضوفت د قلك 1 سو هءلع هللا ىلص هنع ءال
 كلذنرك,ااو هبا اوصحام_مناقاصعاو ىلا نب ىلعو دجحأ ن نعلةنوردقلا فهل جرخىراضاااهنال

 هدربو عاطقنالا هلاع> الار طفن سرح" الا فا اخ هن '”اكودتلاد_.عهيبأ دح نم هعاس« مهد _:عتتيثأ نئارقا

 هفيك نمدائدالا اذدددخأ هنا معز و «ؤالد ىلع رثك الانوكءملا_ج>الا اذ ةربعال هلا نمر رقتام

 هبا اوص-حاوكلذن ء نيمدقتلاك نور اتملاضرعأذا هيلعلوءنالفهمل اريشامالوو هتدث ملا ميدادتعاال

 لجو 0 هل اردان ىأ» (امئاةب رش هترصبأ ىأ » (ل_سو«ءلعمتلا ىلدهتلا لودر تيأرلاق )*
 لك الاهح لاو لضفالانام .لةريثك ارارمىأ كاد عاقو# ةمصوصلنوأ ةرورضاوأ هنزغتل ا ىلع هنعىبهغلا

 نول نم ىحني#ع لا

 نءاوعطتناوناكمهنال
 هبوتسرد ندا هلاقمومح
 لاق سانع ننانع)

 هلئأ قش ىلا يتم

 ( مزمز نمو هيلع
 مزمز رثب ءام نمىأ
 دق( ماةودو تبرشن)

 دحيم هناىلعاذ »لو هأ دوعن اةلاحو مايقلا ةلاح نعت احلا اةلكى ايران درك لاح ىا ى:ىلالاقونافدارتمنالاحامهو لجالا هثداعو

 ماحدزال دوعتالال_< هنالدود رد ءاق برع“ فيكمف هوركلا لف نعهزغم لسو هيل هللا ىلص ىلا نان م ليقاماماو خال شحن هيفو 1

 00 0 جن وكسوة هوم مطب ير تح نيىلءانث د- هادو ركمنوكد ك2 فك ا ْ

 1 يرد نسنلا دو>وملاق ظفلو سام ءنءاىا م لاق سامع نبا نءىبعشلا نعدوحالا اءداعنع ارامل تا :ةدح#

 قوه نر شقر نم لود دلعدتلا لص لانا لو رس سطس قوي ىنلا تال ارركاىف

 نءنيهاش نباونامح مل و«يلع هللا ىلصهن رش ددعت ىلا ةراشا ثردحلا اله قارس فو دات ءالاةوةدانسالادد عتب دارملاف مدس: دقو ْ

 0 0 رد يل ركونأ انثدحا» معا ىلاءتهتلاوا هنعهللا ىضر سامع نيادن ىلع ناك اههددأ نا ىلا ءاعاو ||
 وش هنا ىورنم نباناهنأ ظن ادمهلاىأ جالت وك- !»ةلمهملاستفب « فرط ند دول نيعلاحتفب يءالءل|نيدجتاط أ[

 نص ه-تبار لاقامأق | تع نوكسف م عتفب كة سم نو كلما دبع نع شالا نعطريدكستلابة ضن فوريغصتلاب « ليضفلا ||
 كاذدعب هتعمم مكلذ ٌتينأتءاتفءارفة دحوم نوكسفةل مهم نيس ح تفر ةريس نس اف ىازد: د شتو نون حتفم (كازغلان ءال ت اضف '

 وما ءاملا حتفوءارلا حش «ةمحرلا و هوءامنمزوك طع ىأ « ىلع ىفأ لاقل 5
 يقلع جبت حاصل |ىفو نكستوةل

 كلارغلا ت تطعن ىأنوكسلابةيحر ضرأ هنمو عستملاناكمل|اضدأ نوكس !ايةمرلاو عستملات اكلا هل مهملاعالا ةفبةيحرلا 1

 نبدجت بب , ركوأ دز اهنا ل ءةح وذو كلانس ,دل|قأرتباذ- ه ىلعف نيل ند | لاق هتحالم ىهذل . تاب دعما ةيحروةعستم ْ
 م رطيد#و ءالعأ

 ئباودوادوأو ل-_مهلج رح نمت : امو نيعب رأو نين :اةنست ام نيطملاق تب د- بحاص ناكر رو (فوكلا) غب هرسشك نتاج ١

 ةئالثوف اا هلىيدمان !لاق مالعالادح أف وكلا ىلهأ. !!ىدسالاناوهكنا ارومنبناع اس( شعألا نءلضفلا نبا 0 الاق) هحام ا

 (ةرسيمنب كمل ادامع نع)ةعاملاهل ج رخةئامو نيع رأون ام ةنسلوالا عبر ىف تام م«ذونأ لاك هذ-نيناسُع واين اسم شاع ترد
 ةلمهعم_لطك (ةريس نب) دادشك_(لازغل | نع) ةمسلا هلرح ةعبارل نم قف ركلااع ةماعلا ىلالطغا نيتلم وموت ةانثءةدبرحدك

 ا سمري_غةعاملاهلج جر ةرحص هل لق هثلاغ !!نماضدأ وكلا الها: ءوموةدحومةيتحتو |
 اةمحرو هفوكل ادصسم ةم-ر وأ انعوألرأ نأ الاهفدعقي ناك ةنوكل اق :_-سفو ءاضف فىأ (ة-.حرل اقوهوءامن# ١

 هنم سلف هتاما-ق هيف لأ ام هعرحو هفقو ف افوخد لعل ناو هلحال هيلع طَو و2 |يفاشلاد معى هوهمكاهلف



 لل :هة-ىفادو ركحمساهل«ةناعاقزو< هناوع رعللال هيزنتل ىسمتلانا ناسلادعاق ب رشألهدوعقو ه-ئعهيهن عم هلعفامتا
 قاطمىهنلاثام ءزوهلاعامت | امئاق مرمر نمسرشلانسدهنا ضعدلالوق 1 لا وا ناسا هل هف هنا تا و بحاو

 دل ىلا ل_خدف هدا ارفأ ع نما اق مزمز نمبرشا اف ماع لد اةلطم ىلا سدأ هناي او ل# ىلعادراوتت لف يقم مزمز نم هنرمشو

 هاغلشنأ ل ءغدهن هر مدل لالدتسالاوه:ءلودءل|بح ع جلا ه-وروهظ نمر رقتاسعو زاو كلان ام رمل هنأ ىلع هلج بح وق ىب ملا

 كرم هنالايسانولو ى>هاباقتب نأ ع نس منهو ررضلاهءفناىلاهراش ا 017 ريذلتا ىف مصام مواقي :الوهذا ديدسريغةءبرالا

 0000000 ءىلااهعفداطالبغا

 برشال معلا نسا لاق

 هنأ ان أَن 1ااق

 ماَملاىرلا هن ل سال

 هدملا ف رقتسالو

 كلك كسلا ههستل ىدس

 قالب وءاضعالا ىلع

 اع رفةعرس هدا

 عرسو اهرارح درب
 لفاسأ ىلا دو-فنلا
 جددت ري_ةندأا

 انس اررضرضف

 ثندح لا ثلاث دملا«

 امث) بمعش نبورع

 دم اذ دعس هدتق

 نباهياور فو كريم لاق تاقوهو برع مزمزءام نمو) دب مل_سوهسم لع هللا ىل_ص ىنلاتيتأ لاق نيوشلا

 نءرخ آهجو نمدوا ديفأد_:عواكا ارالاذ ةنمحناك امهنا ف لذ ةمركمل كلذ ترك ذف مداعلاق ه->ام
 ىلصف فاوطلا نم هغارفدعب هانا مدري عب ىلع اطول و هيلعدتنا لص 0 هماع

 هيل اريصملانيعتب ىذلاوهاذهوا ةملاىلاج رخو هريعبملا دوعي نأ لءق دة درح مزمز نهد رش ل هلف نتعكر

 ثأدكى سو هريعب ىلع فاطم ا اداب امئاقسرش هنوك ىف ةمركع:د-عنال

 نمهبرشهنوكن م مناا ا 3ضرالا ىلهاهالص هنا تيثدقو كلذ زب, فاوطا !ىتءكر لا نمددالن 5
 ظ 00 ةيدسقرما امو ه«لعزأ. ا مئاقوهو مزمز

 ليوأتلا اذه قيال سانملا مامتادنعةضافالا فا ردت دعب و دا هنا رم سو داع بلا لس حلا يحاقاشع

 قام ةياعارتاس هنوكث يح نم متاقلاب<: ؛ثبك ارلاناليك ارهنا ىلع متاقوهو ىبهتلا لوق لج ىلا حبا اًرحالو

 قدعبالو ندرس جملا ىف عقو مز هز نم ب رسشلا نوكءاعدا ىف الة سعل اد هرث ذىدلاهحولااذهن ممزأب هنانأ لا|

 هللا ىلص ىبنلا ناهري_غولسم عيعت وا ءاق برش هنابُس داحالا ضءب ف حرص هنا لعام مدأ املا هللاو كلذ

 لاق -وهيلعللا ىلص هللا كو سر ناةرترد ىبأت ُترد-نم ملم ةباور فلاب ءاعاق برشا عى 7 لطسودب لع

 ناسلا اق هبرشو هنزْفَما| ىلع لو# ليلا تلا كوت اود قت سيلف ست نفاق قدح نيرشاال

 يبا لاقوممنعدتلا ىشرةثئاعر رع نباو صاقو ل نيدعسو ىلاسماةبرعشل ىف ص خرز هوزاوجلا

 جشل لاقودا ذل! نمدعبأ ن وكرت ةنبنأ طق وك ىلع هلوانتنوكما قافرا أو بدأ ىب مف ى ملااماو دعس نيسح نع رفع نا

 نا اوك ذ نب (لعملا

 همست ىذوعلاب تكلا

 3 ةلمسسنع دوعىمأ

 مهض عيال افا ءاقةرم بر دقوا دعاق الاعب رمد لسو هيلع هثلا ىلص هللا لو سر اك ىداباز وريغل ان دلادحم

 اعاق رشا اموهضعب لاقو زاو لانايملا اق برشا !ممضعبلاقو ىسخال: مما هناممضعب لاقو هلأ 0 غلا

 د_ةةفعضلا اوأ مسنلا معزنماماوىوونلالاقوامتاق بريش نأ ىج ةدندأ ءايعلارثكا لاقاذلو رد-هاناك

 فعضاابلوقلاىلاو [ كلذ أو وست راتلا تيثول عجلان اكما عم مسنلا ىل اراصن فيكواث-افاطلغ طلغ

 از لج بوحولا ىلع هجر دمتاذارمالاناف تايحسالا ىلع لوم>3 0 عيقتسملف هإوةامأو لك ا ه- #بت عم

 ىلءءوضولاءام ل ضفب و مْ ءزعاع اصّدخممأ مقل |نوكمنأ ناو لوقأ باو مل اي لسعأ ىلاعتهللاو باحتسالا

 لعف مل_سو هيلع هللا ىلصدتلا وسر تاأرلاقوااق ب رش هنأ هه وةللأ, 1 ا ا

 نمعلضتلابامصسا ىلا ةرا.شالا ىه مزه زءامف صصختل امك :واضدأ لصالا ف قأرسوتلعف فوت: اراك
 برشلا نسر هنابحرمص مهضعب تيأر :مءاضعالا عج ىلا هتكرب لوصول ءاعالاى مهءوضولا لضق ىفو هتام

 قمل_سو هءاعمتلا ىلص هعبت تيد مده 1| ىلع شي دح» ديرب و تلق ل سو «ياع هللا ىلد هلاعامش أاعاق مزمز نم

 نبةستقانثدح)« تحن لأ اطالاعرح نب اهعزانواءاقب رشا! نعد متموعىلارظنن لو صوصخما مام لا

 نبد# نباىأ*( ب ه2 ندور عنع)«ةددشلا ماللارسكب#( لعمل نيس-ن ءرؤ ع ند دج |: د دعس

 «هدحن ءاللهلوق فر :ريعضلاو ور عىلا عجار هيبأر يمض كريم لاق همبأ ن ءالصاعلا نب ورع ندهللادمع |

 ُط سافك هموم

 اعرةةثدزأ ىننم

 ةعاجلا هلجرخ مدو

 (برهشنورعنع)

 ىحلاق ىمهسلا
 هنعىوراذا ناطقل ا

 دجأ لاقو هو هف هع

 لاقو هنانده>ا انءر

 دك بد ,ًارىراضأا

 قاحساو ىئيدملا نبأو
 ر قوددصاعلان هور2ن د هللأ دمع نب رش نب سعش (هينأ نع) ةئامو معن امك ةنست ام هينوجتحانم اتت ةماعو

 نب |ىباوصلا رثكْلاَو رع نيهتلاد_بعدملافه_بالهدح ريمكناكن ا(هد_-نع)هءرالاوردقلاف ى راضاا هل ج رحه_كهاثلا نمش

 ني ةرامعلارهاظوهو ةطساوندملا دارو ورمل ناكن او ىطسملان ءلهااذخأوايقلترثك الاوهسأ ن ملضفالاه ماوصل نراىبامصلا
 "ىف نكللاسرالالاة>الهدح نعهسسأ نعبيعش ند ورعفءذىلا ىزاربشلا قاماونأ: عشلامهنمعج بهذاذإوال رم ثي دما

 ٌمنموهءلع ل دءامالو كلذ تشي لذا اهيةريعالوانهمدادتعاالةةمك ن ءكلذذ_أ هناىوعدوهنجادحالا ءالاىووذلابب ده

 ةافديىراذلا جاتا ىنكيوتلاددع هيبأد نم هعاس«مهدنعتتنثأ نا ارقل هباوعحاو كلذ ىلء نب رخاتملاو نيمدقتءارثك كوع



 اذ ى.س لو ةتدعن. اف دان الامه -ه.ف ( سانلا نيب نمةنييع نب |هدن_سأاسغأو ىسدع وبأ لاقال_برم بو هيلعمللا ىلص ىنلا
 269 دنعنيتنس لس هيلعمشلا ىلص» دب تتاماهنا معلا نمو فرعمىفاهمىتب وةيديدحلا ماعةككاهحوزت ) مسصو هيلعمتلا ىلص ىبالا جو زثراحلا تنب هنو عمو ى ءوبأ لاق ) اسيسأت لب مهواك اديك أت هتداعا سدلف رصحلا
 ص 6 6 23242سلس-سللس لل2اشلؤلا تت
 ىنيمازهوالوهومهداخ_-اىف هنارقأ نيب نمادرفذمةنييع نبا نوكيف ىأ «(السرم ملسو همل علا ىلد ىنلا
 ادانسا اس رغ هثيدسنوكمف ل هةمداذ.سأب ىأ ه(ساّلا نيب نم ةنييعنباهدنسأ اغاو ىسعوأ لاق )* هلوق
 حرصك لاصتالادنس نم مم لا رالادن_نا هلصاخ هل تىف ررةمو ه اكن سملا اوصل |ىفانتالة«ارغلاو
 رضدالوهو ها السرم بو هماعدتلا ىله ىذا نعىردزلا ن ءىو رام صا اولاقو هعماح ىف ه,فئسصملا
 ناني رحنء|لاقدقو ل صتعدهتعااذا ىذاثلا نعل ال ذكو هع لسرا نار وهجلا ب هذموا:.هذمناف
 لاسرالاة اور ترثك ناودانسالا ملا ناودو هترهشأ كلذ ك- ني ..لوال- .مواد:سمىو رْثي دم لا اذه
 ىلاثلاث يدا ةروكدملاىأ# ةنوعمو# دا نس>ُتاد>وهو فزصملا لاق لءهداب زدنسملا عمال
 اهامسفورب ناك اههعانا لاق مل و «ياعهللا ىلصىبالاةج وز نهب رماعلا هيل الفاىأ ي ثراحلاتنب»
 قونومهردوبأ اوس و زتف اهقرافن ه.اهادلا ف ىفةث اور عنبذّوعهتك تناك ةنوعم ملسو هيلعهللا لص نلا
 نملايمأ ةرمثء ىلع فرم بءاضتل اةرعىف عبس :بةدعقلا ىذف سو ماع هللا ىلس ىذا | اهو زتفاهنع
 سامع نبا ملعىلهو نيتسو ىدحا ةنس هيقاهب نإ واه ٌوْزتىذلا ناكلا ىف تتاماهناىلاعت هللار دقو ةكم
 تأ ىهوهن ءلربت, ورازب د صم هرهق ىلع ىفب وهب ملأ قد رطققك داولاو ِمعْنَملا نيب عضوموهو همفتنفدو
 ةعاجاهمءىو رول دو ءياعدتلا ىلص ىبذأا جاو زارخ [ىدو رس. عت نب ءاسه“أ تنأو سا.علا ةأرعأ لضفلامأ
 هحون أ بك مما |نيدب زد ةلاخر سامع ند أهل +ود.اولا نب دل +ةلاخ ىه هلوقو سا.عنب هللا دعمهم
 ىناثااثحدحلاىأ «(ثيدحلا اذدهناو رف سان ا|فاتاو)ءادارطت ادب زبد ز وهنوع*ىلع اهلودخد
 نيثدح اضع ىأ ء(مه-ذعباكو رف)«ةل ملا لادلا ثوكسو محلا مدر *( ناعدس نبدي ززدىلةنع)#
 نع# نيث دل انين نمىأ *(ة.«شاكو رو) «دانسالا ىف ق.ساك# ( هل هرحىلانب رعنعديز نب فعن ع#
 ىلأ نب رعنع جمصأ اوةل رح نب ور عن ع ىلع نعل هلوقدعب هدانسا ىف ةءعشلاقذىأ « لا ةفدز ني ىلع
 ءافتكسالارال ةرنكلا ىلع ةل هرحىبأ ىفاشل اواوالب رع لوالا وبلا هركذام ىلع نيعضو مى علا ىأ 4 هل رح
 ميمصتأإ نالدخالا مال عرمصتل ايدارملا نايمل هدا:_سادارب نم هندافتسا عمناببلا اذ_هداعأاغاوةيطعلا ىلع

 يلو هءاعمتلا ىلص هلل لوسر برم ىف ءاجام بارإط
 ىءعرد_صمهلوأ ثءا شت ب ريشا |لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ب رمثةغ ص ءاجام باب هوو رس ىو 1
 تاكرحلاب« خاب رش نو راشن« ىلاعت هلوقئرتدقوا ضد دارماوهو جال اىف قسلاهرك ذامىلع برشتلا ||
 * مولعم مولب رش م-اوب مال «ىلاعت لوة ىف كرش بيصالا ىن-«مىفو هوذاشرسكملا نك تالا |

 نوكينا لةكاضنأ ىنعملا ذهو لو قمل عع ردصملا نا ىلعءانب مذلاو سدفا| ذكو بورشملا ىن»# سيكل ١
 هدورو ترب دعت ىلعبحاص عجب صك ب راش عج غفلايب رمذلا نا ىاعللاء.ةرح نبال ةنامأوانهادارم
 هم نيد حرفوءاد مذيب *(مشه ا اةدح عام نب دج ةثدح)# باوصا اي لعأ هللاو باباي هل هيسانمالف

 نياودرسكف مطب # ةريغ هول >الا مصاع الانرب_تأ هل ىفو «(اناننأ)« ماهر
 تام ييداربا نءام-الو سادي هناالا نقتمه_ة:ماشهوبأ رب رضا |هيقفلا قوكلام_هالوم ىب_فضل| مسقم
 سا.ءنبانءط روم نم ىببان نوكسذ حافي 4 ها نءال كري _ههرك ذةئاموزيثالثوث الث هن
 ترمس ةكعةفو ر عمرا ىهو مي مزز نءإل عادولاه- فلق « ب رش مل_.وهيلع هللا ىل_ص ىلا نأ
 هءاورفو 4« غاةردرا هانا ىف اذك اخ لع مساود ل قو مزمز ومزمز:املاةب و امام هرب كحالاهب

 +_-همة.ت نوكشو

 ) ل 5 ليام 1

 مهلا لور نأ سا .ع ندا ن عىبعشلا نع ةريةمو لوحالا مصاعانأ نأ مثهانُت

 (ماقوهو) نمز شي

 نبا ةلاخود اولا نبا
 ال_خد اذلف (سامع

 دبز/ هلاحو) اهملع

 هللا ىضر ممالا نبأ
 ,ركصز(مهعفلاعت

 ناكو ادارط: سا
 ىناتخاوإ) ف ذ-ىلوالا
 از_هاءاو رف سانلا
 ىذلا ( ثيدحلا

 نع) م6 رع

 نبي دير نب ىلسع
 مهنمعب ىور و ناعدج
 نع دب ززب ىلع نع

 ءإ مرح ىبا ندرك
 نع ةيعسم ىورو

 لاقف دب ز نب ىل-ع
 هىلهرح 7 900

 ىبأ نب رع جلاد
 ءاجامباب» (ةلرح
 لوسر برش هفصق

 هيلع هللا ىل_ههللا

 ردصم منعأاب 6 ل و

 براش لعافلاو

 نويراش عسسلاو
 ىحا مكه نرشو
 رفاكك هب رشو بحسو
 حاملا فلاق ةرفكو

 صو _م# ب رشلاو

 ىقلاطب وةقيقح صملاب

 ناس انه رهةلاو

 هللا ىل_ههب رش ةبقيك
 هثرداحأو حلو هيلع

 مم ءةمنيدجأ انث) ربخلا ثيدح لوالا «هرشع
 ءامنه ىأ ( مزمز نم برش وهيل عدنا ىل -



 لاك ندلاى عا خاي_اللو هءادتءالا ف ة:_كلاةوحنمقملانكلا ة-.طاةوح ىلع سلك هد ريشل|ساءع نبال هلوقو هاك اف اماءط

 لاق مز هفالخ لهتحب وهنذأت_سولالاوتاذلابةقاعتملا دقت تاذلاب هلعتملاو ن اكمل ارةقلءتملا ل مضفلا ض راعتاذا هناذ ختي و عقذتلا ىف
 5 رف( هنماريخامعطا وهيفانل ل ارانمهالا)ادكر ؤمايدي لكالا ف عورششل!لاحىأ( لةءلذاماهطدتناهمهطأ نم مسوهءلع هللا ىلصدتلا لوسر

 هزمرم_تاوق سداوةهءطالا ارتاس نهريخو هفهربيغكل ذك الو بارششل او ماعطا ناكم ىز < هنال همءطالا رقي فال نءالا نمربخال هنأ

 نءو) لاق .-هصخاعنيللا فةوعدلا لءاعت كلذىلاريشد وماعطلال.كلذىف 5:8 نالا قد تالةءرشالا رئاسنا لع هنو

 ([لاح( ل ءلؤانل هللاهاس
 سامعنباقالطانمدارملازاهددم:ههيضقلا لعاو ها ىريغدحال هكر ئاال ىأ اد> ١ كروئس ريواال سامع تَرقلاف *إ|
 نيث ملا دعارة ىلع هللاد_.ءودو لك الادرفلا هيدارملاف قاطااذاس امءنءافالاو رخآل ءادل لضغل أوه | : 56 2

 روئسىأ حارشلا ضءب لاتو ىرصب ل اوهف ن_سحلا قاطااذاو دوء_بمنب | هيدارم اق 00 1 لأ : م

 سو هيلع هللا ىل_صهر نع مرحي هنالراثيإالا :م هنأ رعشي هنال نس>رب دقتوهو فاضل فد ىلءد>ا 5 هك اندزو

 تفرش. نيالا غارف ضرفول هنأ :دافاعمهلكهرئس برش, ناك امادلاخنا مولا نمنالهريسغر يسهلعتبو هيلع هللا ىلص هللا لور
 سو هيلع هللا ىلصهر وسن |نع سامع نبا لفغ نك ىلكللانامرعلل ىلوا راثبالا ن معانتمالا ناكل دلا> || (تزي ئثسدا لو
 نا ملسو هيلعدتلا ىلسدارأ املاذلوءافث نمئئاار ءسناف لك االام-ومهراثدالا ناك لضفأ دلاخر وس ءاقب عم ىأءازحالا نمو رهط
 ىلصلاَءق ىدانالا هما هعتسا هباةسا|ءامز اف تءدلا نمهيرمشلاتا»لدمفال ساعلالاةف مز هزءام ب ردد موقنأل ىتعن كي سدأ

 ثعسناك لسرهيلعمتلا ىلص هنأ ريغصلا عماملا فوهانهماذ هاموأ ينمو ا ىدبأةكريدب رأاستا مسوهيلعمتلا | ماعطاا ناكم ( 2

 نعةيلملا ىف هند أو ىناربطلاهاورنيإسللاىدب أ ةكرب وحرب وهن رشف ءاملا قت يق تاناقسا | ىأرهاطملا لا
 بحاصه هبحمتناماهري_غوتك اكرلاىلا هلوق بسنو فاضملا لاق ىلع دراار نبا لاطأ دقو رعبا
 هيلعد او هلك أ دعبايدت ىأ < لةيلذاماعط هللا همعطأ نه مل ءو هيلع هللا ىلصهتلا لو سرلا مسلي فاصنالا
 ارهاظب سرافرهاظوداكدجلادع نوك.نافكوالافهدءءامىلاهرخأ نان لك الا لاح ل ةدلف رج نب الوقامأو

 (نيالاريغبارشااو
 نكسوىذغي هنوكل

 2 5 05 ُ : | نأ هاوز كَ

 ةعاجو أ ىملل ارم هم ىأ «يانل كرابمهللا] ءرداظوه هزهاندز وأ هنماري+ةا:معطأ لاةءال لك الالاجن ال ا 1 2 1

 ا 6-1 0 8 3 دانا

 هناقناوخالا مول ظ-المودراولا افا هءاعر هدحو ناك ن او ظفالااذميىتأب هنأر هاظا اودي هيفإل نياك آلا || 0

 نمو داذاك أ ىذلا ماعطا نم ىأ هن هاريخ ان مهطأو #9 هسفنل بح أم هينال بك ىتح دخأ نءالدرو 1 0 هللا

 ا لاق هكر, هل ل دولا فدمل اراثآودحأ لكل ةمستلاتنمالا نمريخال هنأ قو هتمانب رك عدلا || 0 ِْ
 ىكيالو ىنبالىأءازجألان مهرح 1 ةزيمهب رحت سرا سدو يلعمتلا ىصدتلا و سرداقإلا سابع | © 2
 ناز و< وءاشتسالاىلعب وصذم»(نمالا ريغ) «ام-هماةمىأ«(باردلاوماعطلا ناكم ) « ئثموقبالو : ىدراد د) فتصملا

 مامطلابوأ هندب رشالا نمنمالا ادعام دلي لد ةنأ ىف حارشاا نمددرت نم ب رغأو ل دل | ىلع ءوؤرم نوكر ا اد*هتييع نب نايقس

 ةباوردمدف اوما ىأء( ىسعوأ لاق ) « ىتعملاوىتءلاف ل مأ: ىف دأ لمأ:نم ىلع “الر هاظ هتدارغه-وو أ عورش (ثيدلا

 ىور) «دانسالاد ارنا ىف قءءام لة هىأ#« (اذكد) « هلوةلوالا تر دحلا نذوب قلعتءام ضءب ىف نيثيدخلا أ اد هنا ناب ىف

4 

 نمللا سذح نمىأ « ( هنماندز و همفانل كرايموالا لةيلف)ه هريغوءاعاح وزموأاصلاخىأ « (انما هللا ءاتس ||

 3 الصتمىأ ٠ (ةشئاعز عةو رعن ءىرهزلا نعرمءمنع) «لوالا ىتءد# (ثددحلا اذه ةنديع نب نارغس كت ىورشدملا

 ريثكو ىأ د« د>اءريغو فازرلا دعو رامملا نب هلئادمعهاو زوال هلوشن ىتءااودورخ آدانساهلو ىهانرت ذ مح نس و ل سره

 ظ رظذا اعطقعم ىناصعلا فذ ىأ هال برم ل-سو هيلع هللا لص بنل نع ىرهزلا نعرمعم نع هاورلا نم

 | سناودمسنب لوس عم« نيمياتلا نممالعالا :اذعلاو نثد_هلا وءاهتفلادحأ ىرهزلانافهورع طاقسان ع

 ِْ نورثك ؟اركرامملانباىأ» (او رك درو )هلاقاذلو يثق اخ هنعىور وهريغو ليفطا !انأو كلام نئأ

 نءىرهزلا نع داو ريغو سنو: ىوزاذكهو ةشئاعن عةورعنع)*ثيدحلا|زهدانسا ف ىأ «(هيف)*

 ناو هو هن مل كد

 دوج و عسب هج ع فج يحج سجس ناو داع سول مكس

 هكا ردنا عمنال

 00 .ىنلا هررعنعىرهزلانءعرسم نع) مع
 او رك ديلوالرم مل-و «لعهللا لص ىنلا نعىرهْزلا نعرمعم نع دحاوريس-غو فاز راادمعو كرام نيهللا دمءداورو ل نم

 د>او ريسغو سنون ىو راذكهو) اعطقزميباتلا كازع والسرمىباوصل | 1 راصف (امعىلا هت هللا ىضر شاع زعدور ع سل هيف

 0 ىرهزلا نع
5 



 فبدحاضت ) [) ريشا نمةرلا» .ددىأ (ةبرشل !ىللاةذ) لو «ءلعدللا لص همالاكا 0 ا 1
 لكعنر وأ :_ماخ بر هلا ف نمالا ىدقت لهوقارعلا ظفاحلالاقلاعثلا كم ىلءك أملا نمعلا كلم هترواحم مدقأ نيولا ىلع نمو نيعلا
 1 هىرحم لهشذ ف ىطر جااذت دقو هريغو سومان ءتكسو هدا مهطعلو ناو صدصخلا كلام نعل ة نملك انكم
 ريأاد. .عنب !لاقوهءاحد رشلا فوه كلاملاقو من هريغو بلهملالاقءامجالا ع. .ح نما هريغو سو.ءلملاودوك اناك ارش امغفةنسلا

 دععلالاو يظعت تاي تح الاربك الاالالوأ هغاب نمنيعلاب ىحالان ا هبفو فسعتمكيكرهرصو هتبارقل دلاخ نم مل_وهيلع هللا ىلص سرنا رد

 هرب - -غوحا وطال ةءائشااب رئاتساو هت اضف دما, هنرث لاق عدت :لاو ل.ضفتلاو ناس>الاوهوراثد الان مدملا,( اهبترث [َتدَش ١ ةان)سأ مقلاود اهتحالا قد :نطفوجاب اتت رغ لح ءالا عدَمَتب هئسل | تءاح هيف هنا هصاخربملا ف هلوق ىنءمذ ان ضا. ءلوأو حمال
 ,.؟ .طوةب لك شد الو لاك !ىفانسال هناو ميظعتلا هل ن ف اميسراثيالا هل ن | نان وهرط اخ بديطت هيذو ٌكنم فرش هنوك-ا(ادلاخ)
 ةلئانأك امو هوم قئلادب اد( !ماالآ ( رثوالت ذك متل قف )كلذب هذه قحأ سدل ن رت .-ةهاركللا لم زال برقلا فراثبالا

 ءتياحا س امعنب | ىلعم 2:ملا ماو فارعلانبزلا ناق هنسرؤص عم هتك رب مانتغاو تمحو قطصملا طظعت نمهدنعناكام ذرب لرقاذهو م 00 3 هلا ,لع هللا ىلص هتراشا لثةعناكدنا مهوتل عذدو راثيالامدعفهرذعا ناساذدو رثوأ ناك ىج ن.الوأ مهعلعما
 الرو ) |7799 ملل رداذوا 0 ع1“ لاق هناذتس1ىوسهنم عقيملا ف عاطالهرمأولو كحك رنا هلو ةد كل ذيءرمأ ل هنال فطام ١

 نبع قدام أ ل

 ىربغ هز وغ ءغ(ادحأ)

 برقان اكه نا ىلع ددلاخ ىف نعبو ه-ة>ىف ىلعب هتفل اثنا نمرح نبالاقامم روظأ اذدو هرخأتا اهنع ||
 ىلا مانا لمت وهرطا-دن اربح مدةذهتارقو هرغصا لهتحيوهودلاخ نم مل_و هيلع هدا ىلص يأ :اىلا ْ

 روسى أ ماصعلاكوقو حرش قفا دع طو سم مالك ىرطاو أ هروضملادر وهودحاو ىنءءامهفةرامعلا ف نخفتلادرحل |

 نأ ه«_الفد_>أ نع آلاف نعالادر وددو ني-ع !!تحاصلت الىأ «كلهرشلا نكسوعايلا مفي« ىللاذ ف ةاكشملا

 نا لاو _ىال قد اطملا ناف »لاق ادلوالو ص ةماريغ_صولوابدن نعأ الامد ك1 ١ وسنأ نءهتساا باكتاو داو تلال“ ا

 سوالتنك ام لود نا ىلعهي دن هم ذتؤهر طادنسمطت «يلاهثيشملاهمسن فو لضفال اواريك اال اعارمىأ «ادلاخاب ترث تت ٍ

 اتاك كلر وسد ناب بادو براي راثيالا 1 ,انتْعأ لوق كلذ ىلع لكشردق منلاقثيحر >نبابرغاو ةكوأراشمالا ْ

 كبكر هنأب حراشلا الئهمامالا فهةفالا ىلعال :م«عفالاريغعدقتكوا انهاكأل اوك ذب هنم ىلوأ س دأ ن نءرث[ثي>ةهاركلال# ١

 نم نإه فو فلكم ناك اذاراث. الا اءاوارا دا ىعبالاهربغو همامأل 'اقءذمكواو ا ءلامحوو ها ههار ك
 وأ ملاع سا ىلا مس مهسفن ىلعنو رؤي و»كاعت هلوق هيلع ل دب اكقافترالا ف هريغن مىلوا ردوا قاتلا ف هريغعمايواستمأ

 وذ نه ءى 24 ىخنال || تاناكام و «ىاعت هلوة فاك لا ديك أتل ماللات ا ىبع ل ءفلابصنوماللا كلم زوال تنك امتلقق | لاعل عسل وريبك || | ةاكشماا حرش ف ىبارعألاو هنعدتلا ىذر ركب ىلاثيدح عم ث هلا اذهازطس دقو# ةص اص مومن اكولو
 كاد ذ سلوق هن م لضفأ ل قبامىأ لد وهز هه نوكسف م د « كروس ىلع## راتخأن اىنم مقتس الولى بالك مويذعتأ ]|

 ١ 00 نيل غلا تيد حدنمو هلاهتلاق قواد>|كنملضفب رثوالت نك امىورو هنز زرةيىريغىأ جادا(
 طخ نودولو سلخ

 اع !قاغتا اهو هراسد نعن1ةمسلابالو ص غماريغصوأو ريبك |نءنعنعوفوببرشلاقدءادبلاةشلا | زن هنود
 انكر ارددحأ هيك ن عن كمملاذاام ىلعلو# كلاذانل رباك الابلاةوأربك الانا اودبا لاق قساذا لو هيلع هقلا ىبصتلادو سر ناكم يحص دانس ربان ءىلعءونأ هاو رامْثيدحلا اذه ضراعب لق نافو هتذابالان ءلاريغةلوانمزو اللا ةذ هوجو لا عزاب هذور وهلا دنع

 نذأتس لو سام ءنباوهو ن ااا واش نذ ادق تنامي رخو سباك نر شدقو» "ارو ١
 ا صارم قت بم .طبةقثو هيلعالالدأ س ١ امعزب |نذأَتس اانءابا اودافهد_هومث ه_صقى هراسن ع نعقددصلاو هم «نعدمقاءارعا
 هفل !ًاتودر طاح تم طن داراق مهدي همست افرشو همو ودق هتسابر عم مماليسالا ديتلا ف ردو هم رقدلاخو هو ربك الاوا-مال ناذئتسالا

 نعهحر لو كلذ قد ا لاقو 0 .الوري خيال قطصملا هل ءةيام لك, ضار رطادللاْ ع ءاعم هناف قبب دصلا أو كذب

 نكيلفا-محاص يظعتي رمأو سا[ هل مضغ !تروظناف قاما نيب وهنساوفال هن رود.عل |نيباعفةليضفل ناله ايامتناءالوأ ىذلا هلضف
 ىلاجورخلا قى :لاعرق 3 أ 1هناةءاوعلا ضع نع ءلةناذكو فطصالاهر امرت ]اللا ايعّنانأ ىرئالأ ةنسسلا «تدر وامى ءتالذ
 نيدلاولارب تان مكلذ ىلع ؤطصالاو هرقافاد_>أ ةندلاب رثوأ ال تأ اعف ىنرث [وونأ لاتفدأو الدعرق|اتحرخلن د: هدإو ول+رنييداهجلا

 ىليعاممالاهض ريعاوهعا بلادك هاتان ىراضلا | بوبدقْثي دحلا اذه نال ءاوانلر طعام ىلعال ةنسلا هت أك ىلعنكلدك ان

 فضنألمدقولاك ىف ةانرالاوةحارالا جو ىلع قس ُمهنم بوعشذ قطصلاهءىفأ بار شوه لب ةعاجلالو دحاول همه ُثيدحلا ف سل هنابهريغو ٠



00 
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 نجف نع) ةئريع نعشنذ ملا اًدهدنسأ امنا دصملا عماح ف ألة دبع نب( ناش اننا عىبأن | انه تاع د>لوالا# ناب دح
 بارمشلابحأ ناكتلاقةشئاعن ءّةو رعز ىرهزلا نعدحاو ريغو سنوب ىو راذكهوال برم لسو .ملعهللا لص ىبنلا نع ىرهزلا نت
 لقل_سغدو متلءلا بش هنااتم ال لئاضق ل سعل ايءاملا برم” وعام هيفوأ ءامود بار هرفمالكسل !نالدماابحأ ناك نيالا ف | كدر لكل اذارلانارهظالا مقلانبالاقبسزوأر تت عوقنلاوأ ل سعبجوزملاءاملا(دراملاولملا لموه.طعدتلا ىلدهللا لورا
 ول لكن هةدعلل عفنأود وةناثااو ىلكللاودمك-اابكال ذو لمفو اهلسغب واهددس تفي ولا دم ءاباجتالدف عذب واهح زاولك وودعملا
 نه ناكدربلاو والدا ىأ نيفصولان ب ذهءاسملاع.جاذاو لدناهر رض عف د وءارفصلا 53 بحاصلضرعلاب رضا
 ب ب ب  #آ د1 ا ل ع

 , هنأ ىلع عفرلاب« بارهشا!ب>حأ ناك ت لاق شئاعن عل رد زل نبا ىأ#« ةر رعن عىردزلا نعرمت نع# | ا او ,قأيساكةديعزباىأ «نايفسان: درع أن اان دال لاءاحام تارة حت ةلعمأ قوديرب ناك ابعأ 2 201 ١ 00
 | سكعلاب ل دقو هي درا.ل اولدا9: ناكريو باب قلعتم * سو هيلع هللا ىددتنا لوركا هلوقوناكمسا ل 6
 | نبال ةاكشملا حرث قانركذ فال هيقوتامونةْنس داني واهنين نيعفاقل انوكسوةلههملانيسسلا || ا ) الا مطبخ ايقسل|تووبنمءاملاهلب دع _:ناك لسوهراعهثلاىل_دهنادوادونأ ىو را بذعلاءاماودو 1 زرئ:: أ ءانمءالاىلا

 كلام ههركدتذْى_.اودكا هتماعت فالذع مومذملاهنرلا ىف ل خ هالو دهزلا فانسالءاملاباذعتساو لان أ 7 :
 2 ثند_ءلاىل_ءعطد#و | «ءااراشادقو ةليضفملالاءاملاب رشف سدلوهوءلطو ول لاءالنولاصا!برشدقوفرسلانمهيفاسل |... نم

 ا

0060-2 
 ةراركلا عسنعدرا لا

 أ
 ْ ناكوه-:>ولا قر<ىذلاجاحالاوهرادحنا ل-مسدىدلاعئاسلاو شاعلا .كىذلاتارفلاو رفاكلاو 0000 8 5 5 0 ِ : نرودلصالا هر
 1 لمة ل-ءقو ىلق طدون مىب ردجأول_لاءاملات» رشاذال وع هريس دنلا سد: ل داسلا نسط اون أدمسلا ١ 1مل 1 2 3 , 0 2 ٍ 0 3 ام 4|

 2 3 2 . 2 هدفنةو ءادغل |ققرب و

 حلا اءامماو قو رعااىلا
 د-ص لعقت نددأإو

 ||| كاعتلاة اكءافشلا نم للا ىفام نا ىلع ركسلارب ل 4و ةيلعهللا ىل_دهناف ل سءلانجو زملاءاسملادارأ هنأ
 ٠ ةرارملاعمةيبطردرا.لاءاماوددسا |ستفيو لا دتعارا نك وتالضفلااممععفدس وا,ت-وزاول < ودعا 0 لجل غب و متلملا لي زب قب رلاىلعهقعلو لسعلا برش ناقءامطالا ل_ضافأ الا هتفرع1 ىدةهمالام ةمل . | مهبل ع !نب|لاق هناولأى نام بارشا هنوطب نم رم هنا فرات ءالار ظن عم# سانال اش هرف# |

 1 اءلاعةراحدال_ا اكلتواراح وك, باحلا ه_:ءنمالا نال ىرخأ دراما اءاسملاب وهران اصااخننالاب رمش: تاك || ا لاك | مه_ضعبلاقو دينلا بابف ى.سام ىلعسيت زوار هيف عوشنااءاسادارأ هنا ل مت<ليقو ثدبلا ظفحي را تدم 7

 ءامحدق ف بكسف شد رعلل قاطنافانعرك الاو:-ةلخةب رقىأ نشف تارءام كدتعن اكنا]لاقفءاملا أ ركشلاص الخاوىلاعت لودي هل طئاح ف ىراصن أ ىلع لشد لبو هيلعمللاىلدهنا ىراضلا ىو ردة فدرامل اءامملابهرحرسكن اكس: | هللاعن مئاظعل دوهشلا

 لي ريو ا هره

 | فلكت ريس غنم هل

 / اناو لك انافالخ
 1 فنا لدغت ابا

 |بارشلابحا دراملاول لانا با ]!ناو:علصاحو و ه.لعهللا ىل صب رشف نجاد نمهيلعبلحمت

 .هناىلأ سام هيلعدربالفدراملاب طولخلاو رصل احنا نيالاوءالحلاب طولخملاو حارشلاءاسملا لوشن همومعب وهوهيلا ا
 ىرخا فوانثد-هطس ىفو انأ نا يهاربا نب ل.مهساانريخام_.:هنبد_جااذةدحإل هلصان ملاكا | |ماعطلا سفنأ ال بارشأا ||| عفتربف بارشل | الماعطل اوه هري-عنمدارألانا مهنماريخانم_ءطادري_-غقوهنمأن دز نمالا ف لوقي ناك : سس : (ش
 نمىأ « مل-و هيلع هللا ىلص هللا لور برشة نمل ن.هءان ارانت ءاس ا نيتمؤلامأىأ « ةنوعم ىلعديلولا || نيدلاخوإل هلوقب ف طءالاعمصتديكامري_هض الا ل_و«يلعهتلاىف_صفتالوسر عم تاخدلات سابع | نما تل 00 ارا وفرك دارج ن6 درع نس ناعا راى يدب زنيفعؤانربسب || فاض كندا

 اا زواهرخأتم ىأ < هلام ن ءدلا+ر طاب قمسأ اريل هلو سم لعتسم ىأ د هنيع ىلعان أو ال هيفام ضب
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 ىهوأ. ةسأ | همك توب

 | هنيدلانيبرا مسنيع
 : : 1 لاطر نسا لاذ مونوف

 اهنع برش ىف سءاوكلام ههرك دة كسموده» هءيطت فال موملا اهفرتلا فل خدنالو ددزلا ىفانالءاملا بأ دمتم
 . نعري_هزنبهللادعن (دب زنب ىلع انث مهاربانب ليعم#ا 5 نم ندجأ انث) ربحلاْتي دح يناثلا ثد ل م جلاءاملا
 ”تامامناذازنن روص:ملاقونل هفىدذعلازءالىن_طقرادلا لاق ةرمصملاب 1 لا ىرصدلا ىمتلاناعذ نب هللادمع
 «حدك(ةل مرح أن باوهرعنع)ةسلاو بدالاف خ هلجرخة ئامونيثالثو ىدحاةنستامه _ءاحم ساجا ناع ذج نيالا: لق ن حلا
 انأ مل_ىو هيل عدلا ىلصهللالوسر ىلع تل خد لاق سامع نب ان ع) قاسنلاودوادو»أ هل ج رخةءبأرلا نم لو كل مرح نبأ لهو تالهوع
 (هراسن نعدلاخو هن.عىلءانأو لو هيلع هللا ىل ههنا لوسرب رشف ) نبأ نممولمءأنابىأ ( نمل نهانا انتءاخ ةنودهمىلغ اولا نب رلاخو
 تاك هنا ىضتة:لوالا ف ىلعناءلوةااوروضحلا در وهو ىنءعاهذ ||. مف نئؤتالدلاخ ىف نءبو سامع نءا ف ىلعي هريعت هلام ةطن فو



 مدعب(بغذ) ثينأتلاو أى املالاةزم-ه او دد_ثمةنلثع (ءاثقنم) رحأ غانق عانلاوأ بطرلا ىلعىأ هوحتونيطبلاو ل ف لا ىث
 ىذلاهر زلاهببشتءاشلاهبفصو هتينعلطباملوأ شد زلا راغ_دحتفلابسغزلا نم رو يحاكي غزأ عج هم_تلانوكسوىازلا .

 |ةفورحانهامتاةقاورحال واماكرأ لف ترمص ذو رمل! كلذ ىنطعالا ةف نط هسأر ىلع لام “انا اذاف ةن للا تاقرط رصعب فرعأ تنك مهب نع ىرشنخزلا اقره لرالاوح را ثلاقءاثق سنا ىلعارو ر شو رحأ ةفص هلا ىلءاعوذرمىور وريغصأشرلاب دا ءوه
 ءايثالا.ىأاهبةطس قوديد_تلءابلافءاثقل ابىأ (هيهتيتافءاثقلاب< لو هيلعمتلا ىلص ىذلا ناكو) ةءاثقلاكلت ىنطعا فارعتْنأ
 هيفوهدحإلءاتلاعموروهشم غ0 ىلا اوماصعلالاقدريغودقن نم هني زبامل مساثوكسف مفوأرسكب (:ءلحءدنعو) ةروك ذأ

 قنا هنافو لسمأت

 هيلح هريغو حاب ا

 هت جسم حم سل مي ب-تتنتنللا7 |

 راغص ىأ بلك أو باكو سرمضأو سرمضك ل .ذأ ىلءالمف تعج اغا برءااناذ و رحأ هلصاو نامرلا ل ءقو ||

 دق) ه١: زف.سلا حتفلاببغزلا نم غزا |عجةمحعملا نيذلا توكسوىازلا مذ «بغزإل مضي و هلوأرمسكب 6ءاث5نمإل أ

 نزوب( ءيلعتمدق ظ هفصهنأ ىلءاعوذرم بغز ىو رو هناا ىفام ىلءبغرلا ن هءاثقل |ىلعام هبهءشعلطاملوأ شد رلاراغصوموأأ

 هزاع ىرحأ ةدعس ىفو بغز رحأو هلوق ن مى سامهدب د و رهظأ لوالاو اثق ةذدهنا ىلعارو رعشو رحأ
 1 هيل تهللا ىلهناكو إل بغز رح نمعتب ذة نمسو بغزءاثقن م .رخ [عانق مطرلا عانق ىلعوىأ ةمحهمل اءادلنا حئفو| ||

 اهريسكي و اعدقراص | امهتنب /سو هيلع هللا ىلص هعجج نم ى.ساأ ديم ارهاق اودو سطرلا عموأه دحو ىأ «ءانقلا حي ل_هوأأ

 رفسلا نمداعانداكئأ ؛!| هر وك كملاءايشالاب ىأ اهيزيسن ىفو دوك ذا عانقلاب مو ه.لعدتلا ىلص ردح ى أ ةيدعتللءاملا هي هن هتستاف #

 هس ىقوز و هرغف ىلاسعت هلو هذهوريسك,دقو هلوأ مهب ىل- عج ةرتك دم دشتةرسكسن مضب هبا - 8 لاعللواولا «هدنعو 9 ا

 نم)«يلاتمدق هس ىفو عامتالا ىلع اد «كماذكو ءاخلا مضب رتاوتا| ف ئرق «م-ماحنمدد نم ىموم موقذكاو#

 5 7 درسا هيلحعاغتيا «اهنوسلت ةيلح هنم نورتو« ىلاعت هلوق هذموة مل نز و ىلع ةمتحت يفك نوكسفرمسك |
 : 1 ا امم ىهو ىدث محى ىدثكع_ج لوءذىلءىل_1اب رغما ف لاقو ىننملاهراتخاو ءاتاادو-ولرهظالاوهو

 ناب عبضوم هشنتلا ١ |ثعانلاءانعم ءاملادهد ومال اريسكو ءاحلا مطب ةلطاهسوامأو هأ ةيضفو[ بهذ يا[

 م نب زءامجتفلابىلل|سوماقلافو ها عسي ارعاتلاقاحلاز وحاذاالا أهحوالفماقاا اذه ىو رامىلع |

 ترميو د دالب نع أ ديل كاش لخلاو ةسظك ادار اوع وفول لمس نال
 روع و تلات ارعا || ا ا د سدا بسدحاولاو عج ؤهواتنك ىلسومج زالوا

 لح وتلا لمت نإ || بيغ نوكسف حتفوأرسكب هبل لاتثح رن (ءالك فام فرعناذسهبو ها لوا ل
 ارامل مياعاطم باّكلا نم طخ هناك شالفدن دشتة ن را سفرسكب وهلوقامأو ةددولاال سندلاوأ عملا ىتءموهماقملا اذه | ةبئاموزل مسدبارعالا | فد لاناق هاردلاوتباو راف لا نانا هلوأ تشبة لج ةوقامأ هل نباتا ل

 ىرهزالااماعرصتقاو || هفصنوك,نالمتياشردموى رة يدق باوصلاب لعأىلامتهللاو باكل !سحاص نم لقووسوأ |
 در_ةماملعراص هنال || ىنا<هيفدان_تالافرقسلا نمدوعلاودو مودقل !نملادلارسكب ي هيلع تم دق هلوقواهن«لاحوأ ةيلعلل ||

 تادرفملاهشانةلالرلا || نمىأ «اهنمهدن' الفل روهشمداب « نب رصأ| نم 8 ةيلملا كلت ل_بودهيلعهتلا ىل_دهيلاتلصوىأ |

 قارح اهلاةي_بلاو !| ةمسانملاهتباعرو لسو هيل هللا ىل_ص هتءورمو همرك لاك ى نعل ءادهيفوهدن ءلمىأ # هيناطعافإل ةيلحا |
 ىدحاىأ «هدب 'الذإ» كلب رشانأسأ» محلا نوكسو ةلم_هملاءاملا مضر# رح نب ىلع 5 دحوو هنن زتبامقحأءأرمانافةماتلا |

 "الم ل_ةبهل اذإو هيدب || عسب رلا نعل ليةعىلا عسحارلاوهرب دعت ىلعوشأ هن فو رمسكسف حافب ل ةءنب د نبهنلا دبع نع أ
 نبدبلاىلعل+لاوهندب ىلاطعافق -غز 8# رملاب «رحأو بطر نم عاقب ل_..و هيلعدتلا لص ىبنلا تيت أت لاق ءارفعنبذوعمتنب أ

 ةيلحلا نم (اهتم) دعب || مضي قنحلالوقامأو هت فريف نوكسف جف ةطش ىو هيت دي د_ثتقرسكف ضد «ايل-هفكع له |

 مظعهيف(هيناطعاف) نعىوارلا ن مْ كااو «ايهذ تلاقوأ 9ةءاردالودناو رالهل«4--والفءايلا فيفتو ماللا نوكسوعاحلا |

 قوعمتن عيسرلا نع .ةعزب دن هنلا درع نعي رشا هخأر حني ىلع انئ) عسب رلاثيدح سءاهللاثيدحلا همي زتباع قحأ
 (ا.هذتلاقوأ )لفك اءاسةخن ىف( ايل-هفكءلميفاطعاف بعز رحأو بطر نم عانتب لسو همل عدلا ىلص ىبنلاتيتأ تلاقءارفعبأ ١

 لك ايتاك ىطصملانا ءكئاع نءفيعضدنس قالخالا فئيشااونأ هاو ردح درو قارعلا ظافاانب زلاق# ةدئاف ب ىوا را

 ئشباهيلع لمقأ لفل و« ءاعدتلا ىلصهنلا لو سر ىلع ىلو دل ىننمت نا ىمأ تدارأتلاقةشئاع نغهجام نءاودوادوبأ ىو دو حمارعاثقلا

 ءاحامىأ كمل وهيلع هللا ىلصهتلالو درب ارشةفصقءاحام بابل نوم ندحأ هيلع تنهسف بطرلارءاثتلا ىنتعطأ ىتحدي رئامم
 «-يقوءىيئناتغااهلبقو مضااببرشلامءالاوجتفلاباب رشهتب رشو تاعئامانمبرهشبامبارشلاو «ضس فه حرصا كهيف

1 

 مدقسوماغلاف تلع
 ايضد ملعب ل ارلا مهد

 و_هوناعو ةرصصملا



 اهدحأنام_ث هعم هل دمو هلوقاةءاصس ا ياعدازو لك ت ارث ير اغمو هال فراشم نمنيد نارا ءقلنان مزن ما. حي

 نم اهيلاز رابناعالاناوهو رمالارح [فاممئاثواواهأ ىلع هللا ل.س ىاهقافناواهربغورصرقوىرسكز ونكو هو رمالاءادتداىف
 (رملالذ) دولا ىطءيف ىأ ( هيطءيفدارب هدد لأ نه) لذ روصو عدن ىأدلوىأ (ديلو ردصأ ) ىدانن( وعدب لاق ) راطتالا

 عادالاباهده عب رقىف مدل وةروك اما|نيب( ةسانملالاكلوأ) ةروك امالمهعلطتو مهغقاتةدشو موتمغرهرثكونادإولا حرف :دشا

 ىلا فوشتتال ةيضرا!قالخالاوةيكزلا سوفذلاناىلاهر اشاو «ةودلَدمْصَدَع اة و هشل ارمسكو هلو ذّد] بح وملا هرشألاعق هنم لك ايلاغاو

 ىلاءاعدلا اذ_موعد نا نسةروك اءالد الانا هرقو هل.صت ىلع د>أ لكر دمر دوحولاموعدعبالاةروكاملا عاونأ نمْئدلواغت

 رغصأ هيطمد متمقناو رهيلعو فذصملاهءاورف ىاطمدياولانالعاو ءاعدلاةباحاةئاتم 546 ةروك املاديو رتقوناواندهو

 وعدم هلةياورفو
 ىدودهل داو رغصأ

 3 0 5 5 0 - 5 -ِ ل ااماف هل هناءدمةم
 هيطعيفهلهباو رفو سم دداو رى هلثمو باكا !اذه هءاور وه اذكماش كريم لاقهل نو ديلوالاوه دعما || 0 0 اورانا
 نيتداو ام-مضعب زم هبطعيقهلدءاو رص أو عد ٌماضد أ لسا ىرخأ قوناداولا نمضي نمرغصأ لد 1 1 0

 ممنمو دمةملا ىلع قلطملا لجة دعا نملوصالا ىف ر رقت اك هد.ةملا هباورلا هذه ىلءنيتم دما نيَتقلطالا 9 7 م
 هنارهظالاو ها هتببل_هأن مدارملا سلوني_:هؤالىنمب هلدياور هدأ هلوقنابةدقملاهياورلا لوأن م || 2 5

 روط> نم ه] قفتاامسس< ناك اغاوم_هدريغ نموأ هتس ل- هأ نم داو ر غصال هءطعب هناىف ىنتعن ناك اه 0 0

 مهتارقو م-مرقل تيما ل_هأراغصنءادحأ صخاسعر راةصلا نمدحأ كانه نك,رلول عنرهظ :ريغعصىأ || < 0 7 0
 ميركنممول_للاوداك هناضأرئاسدالوأ ىلعددالوأ نمد_>أرا:ءاروصتيالفرخ اريغصدو> وع مام و 0 2 كك ُ

 اهدهءناثد>نما._مبةحاولاة سات راملاةروكاس رانصلاصي ص2 مةبادآن سو هقالخأ || عازتلاو كلام سئعو
 هرمثلا عقنهريغلا ىلعهراثيا ام عمات ةاتوا هرحد_.ثأواماطترث كحأو هءذ بغرأريخ دل انالو عاددالاب مضىدلا لد اريغف
 ةروك امل |نمْئشلواذتىلا نكرئالهيكر لا سوةذل انا نمو هقوذإةيضتقملاةوهشلا كو هلوانتل يح وملا[| كادق ىطسملاندب
 ه-:فطالمو ء-دجرمو «ةةفشلاكو هتريشع نس> نايس هيفو هلك أىلءد>|لكر دقي وهدوحو مينادعبالا تاوعسلا نم لخفأ

 هاربا نثدح ىزا رلادرج نيد_«ءانث دس هنهَقُن اللا هتدترمو هماقمةدحا لك ل.زنتو ريغداا ورك ةكاو اعيمج ضرالاو

 هدحوملا حتفوءارلا - # ع رلا نعرساب نب رادع نب د# نب ةديمءىلأن ع ىق»ا نب د#نعرات لا نبا ةريثك ءاسسأ ةايدماو

 مزح ور هشالا ىلعاهعثو واولاد د_ثد  ذورعم تذد 3 ريغصتلا هغيسص ىلع هر وسكملاةيناتحلا نيد ل ا اهنفاأ

 ىىشقولاعمتو رح نيا انش برغأو ىفالة_بعلار نبا اظناملا نع كريم هلةناذكرسكلاب هنا ىشقولا ||| الءاحاذذصم سوماقلا

 تنبىأ « تلات ترم اوربأو همأ ءارفعو لوجابأ ل_:ةىذلاوهو «ءارفع نيو رسكس| ىلءهراصتقا 3 رات ىناحرملا لاق

 رمأ متوردس له ىبأ لتق - هرخال كراش اوهواوعوهو تضف اكءارفعرباىأ «ذاعم ىنثعب اظذوعم || "تضارخ نمو ةئيدملا
 وذو ةحاصملاة دارا عمي دعتالءامل ا عاذةد إل ماكتب حو رح وهو أرز ح نار دوعسم نسا دب ىلع هلق نك قانا 2 |

 عانقب ىأ ض.ءيتال « بطر نهال هلوق ف نمو هءلع ىد وم. ىذلا ل.ةو هيفلك ؤدىذلا بطلا فاقلا نك ُ ا

 نونمءارو محلا نوكسو هزم احتفت يرحأ» بطرلاوأ عاذتلا ىلءو ىأ يه ءاعو اف بطر ضءر< ف 5 ا قررا

 ىتحئث لك مريخ صلاودو ولد عج لد اكواوءرخ [ى و هلوأ ثيل ل#بقو ميسحلارسكد و رج عمج رو سكم ا هتاواندلا
 ءاثقلاراغ_صوهلاقث يح ىألاب رغأو ةسدئايملا ن عنييموهاكءاثقل اند دارملاو هوو طبلاو لظنملا|| :> 0 دلاعطقنا

 ك0 -_-- 3

 لدءقو جرخ هذءاثلاهقيطلا ن مدوفعض ( ىزارلار اتت ا نب مهارب |انث دح ىزارلا دمج نيد انث) ع رلاثيدح عدارلا

 | ءاعدلا ماقمى ل_سو هيلع هللا ىل_صهنال هل كنا ماقم نم عفرأ ىه ىتا أهم ول |ماقع صخ هنأف لولذتا نم

 ىلع لو هيلع هللا ىل_عددح «بدالاىاراضدأو راضثالاو حد_ةلاالرادكتالاو ءضاوتااهنقثاللا
 هارب 9غ ريخ_دىأ ىأ « داو رغد أ وعدن مي درب رهرتأ ىأ 6 لاق ف هعم هل _.ثمو هلوقب هتعهزيمىلاراشأ هنا
 نك ه-غاامملا:دانزا رغصالاةرغمالار ايت انا ىلا ةراشاربغ_صئاادبلو هوك رولا كلذ هيطعتق

 هل جرخةعبارلا نم لوبقموه لق ة ل“ ىنأ ( رسساءنب راعنبد# نب ةديدعىلأ نع ىدصسانب د# نع ) هجام نباوهخم ران ىف ىراخل اهل
 نب ) ةلمهمليقوةمع*هلاذو لعافلا ةةمصب (ذوعمتند) ةددثمةروسكمةيتعف ةحوتةمد دوف ةموهضمءارب ( عب رلا نع)ةعب رالا
 رديمو لّدق مهرباك أ نماهونأو ب صل اراغص ن مهي اقل ةبلعُث نب ديمعتن ءارفع ىهوهمأ ءاءار سد اوالموم هلوأ خب ) ارذع

 ٠ اهعوه (ءارفعزيذاعمىف-:هتلاق) ئثهلورملذّوءموداوسز ثرحلانبهعافر نب ثردلاهبأ مساوهما مسا رهتشاوهتسااهل ىور
 تعنفقا هنالاعانق ىدطلا ىعسلاق ىذارلان ااه د. زئو ارارم هرم .ةرمو عاذقا هعج هيلع لك قمط نوذلا في فوفاقلا 1 ) عانش.)

 ١ ئثلكنمريغ_طااوهو مح ا ثاثمورح عج ةنوتمءارف محلا نوكسفةزمطا حتفب (رحأ هيلعو بطر نم) تفطعىأ لخادىلا هفارطأ



١ 

 كعب لد هقتو ل+ كمون هيلا اهمالك ىفامهنأ ثباماهادملاو عاصا رك ذم كاذل عدت موهذا مالا ش

 | نالراملامدقامتاومهداعمرومأ ىلعةةيعملامهماعمر وماىف زصالاانأىلا ةراشا مهتاقوأ موعىفمهتاوقأ |

 | فاتخاو قافتالاىدادماةمبرأ عد لادكم عاصا اوامهنا شد اماةهادااو عاصلارك ذم دلا عدت م ناكماقا 1
 ىلألوقوهونالطر وهل. ةرزالاءاهقفو يفاشلاكوقوهوقارعلاب ثاثو لطروه ل_ءقفدااراد_ةمئ

 ىلاثااكوةلا ىلع لاطرأة.:اثولوالالوةا |ىلءاثلثو لاطرأ «_بهن عاصا !نوكمفقارحلاءاهةفوةةمذح |||
 | لهأ عيضدقو رطفاا ةقد صو ىفرهظت فالدلناة رو ةطرساابتكسا!فةروكذمد_>اولك ةلدادأ||
 نأةروك ايذخ [لكسا ىت.. مهني دف وهللاو هنهزفاناك نيذالاهدمو سو هءاع هللا ىل ىلا عاص هني دمل | ا

 | ىتههنوك-توةدأن زلاو ءامل | ىب_هع نوكت ةكرما|ض'.عىضاعلا اقام رىلا كراماءاعدلا اذ_مب وعد
 | نمريداقا اه دوب ىاعتبامىهو ةينيدشيدسملاق ةروك ذملاةكربلا وك: نأ لمت< ومو زالاوداشلا ||
 اهتايثوهمب رشلاءاقم كلا ءاقمك افءاقاو تامثلاىنهعنوكستف تارافكلاا وداك را ف ىلاءتهنلا قوق |

 اهريغىف فه ىنكمالام ةئبدملا ف ه:م فك ىتحاببردقلاو لكلا ريثكت نم هنويث دنوكتنأ لمت و
 مرتو أ اهراسّئو اهم الغ نما مي لاكرام هرما ىلاوأ اه-اررأو تاراما |ىفا هي فرعصتتل | ىلا ةكريلا عد رثوأ ٌ

 ذا هةضدعب هنرثكو مهشيع عاستالا هب لاكي اسهقهدأب رااىلا |

 هد_هتراصومهثدععستاوه:. دملاىلا ل+لارثكىت>اهريغورمصمو قارعل او ماشا اب فن رلاو ب صخخلادالد ا ظ

 اده واف طدذو ةرموأ نيترم سو هيلع هللا ىلص ىلا دملئمايعثهراصو مهدمدازفهسفن ليكدلا فةكربلا | ْ ظ

 ةكريلاتاممح وتأكل: نمىوونل اماهالاراّمخاو هلومقو مل_سود_لعدتلا ىل_دىجلا ءاعدةاحار ووظ هلك ْ
 اهيفةكربلا تد> واذا ىطرقلا لاقو مد قا اهريغىف همفكمال نما ف دملا ىفكي ثبح ةئيدملا ليكم سفن ف ٠

 هلوقرهاظلا ل_ءل ىيطا !لاقو ص لكلو نيح لكى اهماودمْزلَت_سالو هوعدلاةءاحاتاصحتقوف |||
 «كينو كد.عىناوك سنو كل لخو كدمع هارب انا مجالا »ب لاق سو هيلع هنا ىلد هنالؤلا مهشرع عاستالو |

 لثعه_ئ.دال كوعدأ ىناوةكلا كاعد هناو ظهد> عمار :أتوأ هب رلاهضاوت كل ..م-وأ كل ل +هغصو فل ةيرلو ١

 مملاىوجت سا.ل| نمة دفا لهحاف# هلوةوه مالا | ها عيه ارب ءاعدو « ذ19_5» ةطسن ىف كمي ى اوك اعدام ١

 مهلعلهعساشل ا دالمأ | نم ممل بلكت نابت ارم ا نم مهقز أو ىعد «نوركشت مهلعل تارُملانمم-هةزراو .

 هللانامرحالوءامالو رحشالو من مف مل س.اتايداو فةرضضاحتارملا عاونأ اوقزرب نأ ى هناا نو ركسشد |||
 اقزرئم لك تارمثهيلا ىبحانمآ امزحم_ط نكغملوأ »8 هلوقد «_:ءريخأ 5 هله-و هنوعد باحا ل> وزع

 |هريفعاضراط ترعسا و هيلعهللا ىلص هللا س.-ءاعدن | ىرمأو * نومءنال ,هرثك أ نك-اواندلن م 1

 ا راغمىلاضرالا قراشه نم نيءجأ موماعهتلاناوضر نيد شارلا ءافاذنا نهزةف اهلا باحاسع

 دالمأ |عسا شو ضرالا ىصاقأ نماهيأ |نيدلاز رأي رمالارخآ ورمص الو ىصخالا_هناقاخورم هيو ىرسسك

 نالعام اعدام لد نارمهذلاو هع ههلثمو »ف هلوق ىنءما دوريا هيدروام ىلءا درج ىلا ةيحلاز رأتاك

 ف تنكةوبلقلا تال ىتل | ةبحلاوةقاد_صل | ىهو ءاملا ضبةلدنانم قتثموهو لعافلا ىئءعليلخلا
 ىنأن مالا« ىلاعت هلوق ىنهءرهاذ هوىلا هت هللا بح نممالسأ اهءلع مهاربا باق ىلاةيسنلاب عت ذهو هلالخا |

 هعاطقن الك ذب ىعم هحاملا ىهو تفل ايهل لنا نم قدس هوه ل قو هاوسامهبك نعملاسىأ »* ماس بلة هللا

 تيحمالسأاهملعل» ريلراذلا ى هناَع) |نم>لاق ى> هيدإ « سنو هيلعودامعاوهيلاةت-احراوظار هرىلا

 هللا ىلصرك نما غاولاةااب لاو سلا نع للاحلاب لع ىكلاق كبر لأ سافلاقالف ك.ءلاامأ ةساحكلأ هللاقأ|
 | عفداوه ل. مضوملا| ذهربغ ىف ملسو هيلع هللا ىل هيلع صنام ىلعهللا ليل ةاضدأ هنا عم هسا لكلا ملسو هيلع

 نم مه -!هو مط هلضق نم عسو وموملعهنناعت

/ 
ّ 

١ 
7 

 ق1 ءاضقرامملامدقو لكتاب ةكربا ةطاحاةداران مع ,الواملهأ شبع عسني وعرلادادزب ىت-ةراختو نهيق فرضتلا فو قم 1

 لوقوىداد:لا,ثل و لاطرأ ةسمخ 2007 كلذودادمأة هد رأانههيلاراشاا ل دملابىذلا ئطصا ا عاصو فو رءملاكم عاسلاو

 لاطرأ :نامةفيتحىفأ
 فرع: دان زلا ناب عنم

 عرشلا فرعىلعئراط
 مها ف سو ايأن اا

 لا عب جاما
 فسوب ولأ لاذ ةايدملاب

 كلاملاقؤةينامت عاصلا
 تلثوهس فطساا عاد

 ه_عءاج كلام ريضحاف

 وبأع-رذدل ةءاودهش

 ثلثو ل طردم لاو دوا

 مهلا)عاصعبروهذ
 كدمع ءءهارءانا

 لسون( كي سنو كل لخو

 هيسأ هل هثاعد لوم:ىف

 لد عىناو) حلالا

 هتندومعب لست ( كِيدنو
 هنالى والا مدقو هنومنو

 لو اهم ىلسعأ فرمنال
 ناك ناو لخو لق
 ةدع ىف در وا الءلخ

 ماقع صخ هنال را.خأ

 ماقمنم عذرالا هرج

 ماعمىف هنالوأ هللا
 قئاللا وهذاعضاوتلا

 عماندأو ءاعدلا ماقع

 هنوكعم لءلخلا هنأ
 هاع هزيعىلاراثا

 ىلع هعم هلثمو هلو

 ىدتل م هاربانا

 اهرهظأ له ةكمةمرح

 هموحد > واذ د_#اماو
 لمقاهين كمل ذا ةزيدلملا

 كلذارب هلول-و هئاعد

 (ةكل) كيلال-_متءاوكلاس ( كاعد هناو) مرتو ييسظتءا كنالابو-ناكن مو ىف نماكهذكادو-ومراهطال امس ناك نه ١

 هك هكلاعدام ل_؛ءةنيدإل كوعدأ ىناو) ىنطوامنوكمماسط عدأ لا ذافهءاعد هلهأ ىفكف مهمل ىوجت سلا نم ذٌمفأ ل هداف هل 2 ١

 راصفقة ابدل س محلاو كل ليلخلاة و عدتدمض“ادقو كل مهاربااعدام فعضية نب دل كوعدا ى ألثملا كلذ ل هه ىأ ( هءمهلثمو
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 لا ىل هزم تنأر فيعض دن_سويئاريطلا رب#ىفوةرارح فرطه_فناكناوتطرلا اهد_ه:ةدو ربهيفسطرال ة.باابرفدالا
 ل_طاباهاك ثيداحأ نطملا ل_ضففف ىو رو ىطاسدذا لاقدرهاذ :.هو ةرماذز م كحاب ور !هطرهلامكب وعاشق مشو هيلع
 هريغ هنو ظفاح ىوسمل!ب وقعب لاقم اشاايداب اهرهشأ عضاوم ىهوةلهرال ةمسن (ىلهرلازي زءاادمع نيد ان5 يعبد انث )
 جرخ د 2:مزاحند ربرحلاقريب زل اكو مىرهاقلاح وروبأ ى انشلا (تلصلانيديزءنيمتلادبع انث) قكاسنااو ىراذاا لج رخ
 ىنأن ءهتءاورو لو ريم تاحوبأ لاقوهاو ىدذلا لاق ىلدملاةلم_ععناجعك (نامو رندديزب ندقاح“|ندد_#نع) نا
 هل .فاموريدلا اد_هنم لءدقو (بطرلا,عيطبلا لك أل و هيلعدتلا ىلصىبنلاناةشئاع نع هورعنع) ةعاملا هل ب رخوإ برمةرب 5
 الو نيحزلالو ني درابالو نيراح نيد عمال ناكؤ هرب دي وءاذ غلا لد هداك لبوه ءلعدتلا ىل_صدنا هل_,قىذلاو باملاثن داحأن م
 لسمو ضيا ةكن يف: 2 نيءالو د_>او طا ىلا نيايعسنيءالو ضماحو نبا نيدالو كعسو نيا نيدالو نيافءاغالو نيام الو نبض اق
 تقوى طقاما»ط لك أ,ملونياو مد ندالو ضيبونيانيب الودي دقوىرط نيءالر ظإو 642 ىومني:الوهئيط دو مضطاءدرسسو
 ١ ماشلاب دلباهرهشا عضاوم ىدو ةلمرلا ىلإ ةمسن # ىلمراازب زعلا دع نبدا :د_>- ىم سد# نمد الوذنل نسال 000 ح77 2 2 ز 2 ز 2 ز 272002000 زن ز ن0 اًضنطالو هترارحتد_د

 أ نبد# نعول نوكسفحتفب <« تلا ني دب زب نم هتلاد_.ءالانأ,ز |ةضطسن ىفو م انثدح ل سوماقلا فاك || دز عطالا ل
 لك ألو هيلع هللا له ىنل|نااهنءهتلا ىذر هشئاعن عةور عن ع ا ءارلا ضر نامو رن ديزب نع قاحص*أ هلك كلذ نان فلكل 1 5 28 .ء( 2 عا 18 1 3 3و : 5 ب 2 ن ا

 نب لهسن ءه-امنب هاو ردّمذ ا دربغنءاذكو«ثداع نع هريثك قرط هل ك2 كلارا «بار 5 عظدلا

 نعم احلاىورواذهابنعهللا ىذرةشئاعن < قيملاودوادربأ اذكو رفم>ن هللا د.ع نعىلاريط اودعس

 نع ىزاريشا|ىوردقفالاو بطرلا قءطرمغ قسطا !ىلءاو مطل ا ىلع ىونذلا قاب و بطرلا لك أد ناك سنأ
 هناىلعرهلاوأ بطرلا هنم لكد ىذلا قيطل | ىلعهاوذا | ىاتنا ىسهنل -وهياعدتلا لد هنأ هنعدتلا ىذر ىلع

 قودسنءلا تت د>اماو هريغ فال ئه _:مرذةةسال هنا صا صتخالاوأز اود ناد ىلع هلءف ل>نكع

 نعجورةكادلو مراض

 ررعد حلصن ناكو ةدعل |

 ضعبب هيدغالا ضوب
 لوالبدس هيأ د>واذا

 هءاعط ىلع برش

 نداورك 33مل

 نبةبدتق انث ) ميقلا
 ند كلام نع د

 اناثم مشو ذهل لص ال م-اعالا نيب رو يشموهق ةد او :دحاو ىف :كب كبر علاونعتنثانعتذث ادد
 ناك _سو هلع هللا ىل_صهنااممع هللا ىذر سامع نء ان عيباربط | !ىورو نيثددلا نمريغو ىو مدأ|

 ازكمنماب راع هنو-ر عج رخم وه.ح ذخأب م هيفىف هعضواذا «طرتخ اودو ةنعاا طرخلاةءا طرح نعل لك أد
 نياهرك ذامهضراعدالف عوضوملا نء لاخا زد هناكو ريس! عمادلا ىف ىطويسلاو ركن تيد اوهاجلا ف
 هناور قواطرخبنءلا لك ان /سوءءاعدتلا ىلدهتنالوسر تدأر ساءعنب ان تاين العلا ىفوهلوق نمرح
 |ىذلاءدنسا لد اللا ةتارعلا نم هناعم ها ثيدحلا اذط لصأ ال ىلء علا لاق نكس ءاطا ١ل دي داسإاب
 | داك ثلا باك ىاحو رشم هأنرك ذو حو مف نيترلا نيب عسا نعى ملا ثيد_اماو تا هال افره
 |[ ماعطرخ 1 ةشئاعن ءهننس ىف دواد»بأ ىورهناةيك افلل عوضرملاب ايلا اذ_هفركذُتيحر خ نبابرغا
 هليسانملاههابقءاكشملاباكح رش ىفهانحرشدقو ها لطب هيف مل_سوه_.لع هللا ىل_هدتنالوسرداك أ

 أ ثيحةفطاملاواولاىهدك دقو دنا لب ودك ىلا ةراشا « ح سنأ نب كلام ن عدرعسزرب ةردتةانث دحر
 ||| هبأ نع حلاصىبأ ني ليهس ن ء كلام انث د ؤعن اوكف فب دك نعمانث دح ىموم نب قاع» |: دحو 9(لاق
 ةهك اقلك ةروك ابكأة«رهأالوأ اوأراذا ا ىنالاك هداوصلا نم معأو هو« ساذل ناكل اقرب ره ىلأ نع

 مهسفنأ ىلع كل ذيهلا اذباي ل_بو«يلعهتلاىل_ددتلا لو درىلا يدب دمتالءامااو رمل لواب ىأ# هداوتاح

 قادس انةدحو حسنأ

 نعم ع ىءومندأ

 لمن ءكلام د

 ناكلاةهربرد ىلأ نع

 لرأ اواراذا سانلا
 مسموةثلثع(ر غلا

 ىعحيو ناتحوتفم

 (هاواح) ةروكاسلا
 1 0: ب 6 1 .٠ - 3 هني [ هف 7 -
 ) هناس>ارارد: ادب زااملطو هدودو كره «2نهم-ملعهللادل_>-اعف ةكربال ا. طو هانا مظعتو هلام> )0 0 5

 3 1 0 0-53 ل 00 ا ل ل 9 دنا ع ص هلل
 ءالعل ارءايلوالا نمدئافلخن وكر نأ منن وممرقزر نم مهمل | قمساعساذلا وأ هنورب وه دو>و همركو 7 1 5
 ١ ََ 2 ا - 0 الأ :- ِء 00 8 3 ل 0 ًاازاوو از م-دمسعت ىلع راما

 انرام ىانل كرابم_هالاإل ماعلاو صاخلا مد هو ىلع ماعنالا د زملابلط ى- محلا منملا لا ماتلا لامقالاو || هجوتلاوتل أسلاو عرضت اب هددحملا ه.مذالال ةَيسم ىأ لاق ملو هيلع هللا ىلصهتلا لو سره ذحأ اذار كلذ هنانجلا_عظعتو هلام
 ىأ #« اذعاص قاتل كرارو# اهعفانمرتاسو اهراواهلهالالما دامو عىأ يي نتنيد_هىفانل كرات

 أ قةكرتلابم_طءاعدنوكرتادمالاوناعيصاابلاكر ىذلا ماعطلا هيدارملاو يان دمقو# هلوتاذكو اصوصخ

 نو هناك تاقنو

 ميلا ىيساع سانلا
 : دي زااماطو ىز رلانم
 مهتاوقأ تايتالاب دن. ةروك .ل|ناهمذو ل! نم مولع ددت اهفهتكرب راردتسا
 كرابو)تافآلا نم ظفم لاو وهنلاب (انرامىفانل كرايموالالاق وه« _لعمتلا ىلس هللا لوسرهدخأ اذاق) العواطع موقل اريك الاهم
 ايكم سفن ىف ةكربلاف سو سوه« ءاعدهللا باحتس| دقوا هري_خىف هفاعضا ممفكر ال نما يف لايك ىف :ثيبح ماع (اندمفو انعاصقانل كرابو)اهري_غىف دج وت ال هباء ىلءاهراوطاوا مف مال_.الارب امش ةعاق واول ءأ لع استي وفاز رالاهرثكب (انتني دمىفاانل
  ليكللا سةنىف ةكربل|نمةتوتدلاو دهب رشلا ماو دياهماودو هاك را و خ ىف هيهقلعتملا هماكحأ ماود ىنه:ةينيدلاهراث آ اهنا مدح و

0 , 
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 نكسمةيناثلا ف بطر درايءاثةلاونانسالاو ةناثملاعح وودتساارع عدصم مدلل ر كد نذعلاع- ١ رعس هك ءانلا فدي ئيوةدرانلا | 0
 امهنم لك ىفف ةدراياذو راحاذه تل حلا و عت ةتوعال- هيدوهرخغو هنأ املا ع - وأ ع هذ , وهممحاملاةرا رمل تاعي راف ايو للشام نأ هاخملإ

 بطلا لعلب جالعلا سأودصلا اظذح دي اذدو ورخألاباهتر ا ةلياةمودررمرثك الذل ازاورخآلا حال_صا
 لك يور زاوجل ةيكاغب سيل رقل نأ ىلا نيسهاذلا قارعاأ ل هأ هس لد ١ د الت دلل نام 1 5 . ود ألا ل ىف هيا عور | دمهلك 7

 انه ايها ىرمهمل !ىعاز.تا هللا دمع ند هدمع )هد اعس دس الا ثددل“ا#ءاثدأ ارامتعاب ة افلابايفؤثيدملا
 وصراخ وعش م وعام 1| 51 )خ 1 د ءنافل
 بطرلاب) تف 5 ذاان لل ىفدهفل طلغرهو لوالا حتفت ةماعلاويمطأ اويطبلاوهلوقنو لوالارو .كءوهام باب تيكسا| نبا كاقءأ ءلاتاكم 1

 |ذاف بطلا نونا ىلعاغامعتساواهعث امطوةمءطالا تافص هلك 1 مل-وهملعمتلا لم هضو 1 ءالا ل هاموءمكفراع راو درا. يطنلاىأاذهدرباذهرحرسك,هلوقب كلذةلخلا جعدمصربخ ىفراشأ دقوةدطر هن دحاو رعي نال.ةع دصاو كردأاذا لذا ع
 8 ةحاملاردقب هلوانتن كمل ناو 2 تاكرملا فرع. ىك لصأ اذهو نكمأ ناهدضب هل دع لي دعا جات امنيماعطلادحا فاك
 5 ها تهتتسشجتلل ل اا ا

 هادو فارع ريع نم نهب واعما|:ةدح اهرسكوة دوما هد وى دملا 1 أ 2 ىعار اناهللاد .عنيمد عانت د
 لحي هنأ وراضرتدع 7 0

 نهارك الراعم امهاكأ يطبلا لك اين: تح دوهمأع تاس ىنلأتا هش ءازعاسا نع ووزع ماسه فنا قس ءماش هأ

 ف لحي 5 بطرلا ذاب ناكل بو هيل عدت ىلص هنأ سن أن ع ف عض هيف دنس هل باع ١١تاكىف ءنونأ جرخأ دقو# بطرلاب

 ربسعن“ رم ل رك لرش وم طرأ ىزهطم هالك ايناك ملسر هيلعمللا 1 ىطو.تالريش_فلا مهاملا فام ىف ع قوبلاو 2 1 مك ا هدأ | ىذمرتلب اور فو ىنالقسعلا هرك د هيلاةهك اذلا ب ناكو حطبلاب ب طرلا لك ايذ هراسرب ئطملاو هنيبعب

 دمزلا "لاك هأف 1 رفصالا اوه ل قف زيطمل يدارملا ىف ىلاتخاو يطيل نيك. يبطل سوما ةل!فواذ هر < ا ذه دربوا ذه دربب اذه ا

 . ةيصواسل مسطزلا هرارسل داء ودراب سطر هنالروطالاو هور الا وه ل 07 زب ردن انة تالاةباو رلا ف هنعربعملا أ

 وح نهدو*خو 000 دا رىو-فكمدلا نيدلا سومنمشأ | لاة دقو ىرخا ل ه لءذوةرماذ_هلعف هنا 1 : :ئمالدلا ||
 ةاهامصوأ فاكتوأرم -_ اذهدرب وادهدربا د هرح عودي لو.ةو بطرلاب ع يطملا لك انناك هنا مل وهيل عدللا ىلص أ اعلم ا

 امهعجاموعمحمدارملاو هءفبطردزاب وهو ريضخالاهيدار او ثيدحلا 00 :ها اهاهنم مدل ثر داحاة رءزمطملا فواز هرح ٍ

 امهذ_ضهوأ :دعملاف « رجب هوانث د-بو.ةهب نب مداربا 5 دح الها رايت اوع ثعاا نمد عملا ن نءارادخا عرساو هوءال> ١
 لح لاف قكيواعم || تحسوأ بهو لات دبى[ «لوقي فري تلا «اديج تحمس لات فرك ]10 :د-ؤ سكن حتفب|
 ماصعأ اكلوالأب هصخنم ةياورلاةرامع ىف طا. يدحالا ةياعدوصةملاو#(بهولاق دمج ىتتدح)« ريرحىا» (لاقرا) «بهرلرقبادجح ||
 ىناريطلاو يعنى نا ربخ ىا«هلاقيدص لدي ىا (ناكو) متاح الط صا لوصا ىف ني رهلارنعةد-اولوقلاو عامشلا ةبترشالاو ا
 ذخأب ناكف يعض د ص رك, ةحصتل قودأت :[سملاق قداصلا بدع .لا ىب عع فيهدقلاءودوة- طرخعم همااح هل هلا وس كمل اب وا بهول ْ

 يطملاو هن مع بطزا اورد_صم ديج ناكو ىن-ءاا لا 7 :ناالاميألا هل همعال هال هل دل أود دم مو قدسل اريثكى الا ادلاد.د دشتو داخل

 بطلا لك ياس 1 كر,« بطراز زب رمللا سب مدح 'لسوهيلع هت وسقا لومرتي لة كلا نب سن رع هتاودؤ بغل ا

 تينأ ناكو طبل ٍِ هنارهاظلاوةياهنلا فام ىلع: هممراغلايزع طبل اردو ىازاهرخآ ىو :د-وملارسكو ءارل اثوكسو ةممعملاءانللا ْ
 ترم لاا «ؤزاو هعخت 1 د تؤ هنو طار كل هوءاد ادرج 1 قوعأ ءااوءامللا فب د ىشودزب يد برعم ا
 ا مطر ا[ةستلابرفصالا د :أ ىلءةرارح همر دالان أب 9-5 ”مضخالا هنا مع ءزنملوق أوقع لن :اف بطر ادع: هدر رب | ا

 1 | ظطافملا
 0 3 7 لك ذاك ل سو < هع ! هللا ىلد هتأرباح : زعىسأ ام افا ىوردقفاذد راس فران ةهرالط بطلا كان |
 رسال 2 2 21ل2222222---2-22---2--22322- 2 ةيفيكرئامشلاوعماملا نيميطالا ,هأ ,ع اننعالا ىعم لس و4 اعمتبا ددهنا د+حاواو رامقاذ الود 1 نايطالااهلوةيوبطرلازب رشتأ ْ

 ىقىلاثلابحب رصتا ادر ودقوهمَعْلا مد نموهمّقلا ذهن ملك ايوأ ادهبا ده نرقي لد بطرلاب ميطبلا لكأ (كا - لياصم ب 51 ا
 وو نم ارماانث دح )اهغللا ف للقريمغت 0 اضر أ ةربرد ىفأو سنأن وه اورنيدانساهشئاعثيدحتلاثلا ثردلا هل فقس

 تاكو هلوع هنمءرجت مربع بهو ناك املو لود ا دد لوهذم ( بهو لاق درجح ىنث دحلاقوأ لوي هيأ ,جتععس ىلأ اثري رحب بهو 1
 و هيلعدتلا ىند ىبنلا تن أر لاق كلام نب سنأ نع رب رب رخل اة,دص دمج ناكو ىوارلا بهو لاق ىنعملاح راح مس .لىا(هلإ اقندص

 نعء«تباورف ع شلاوبأ داز( بطرلاو) بان اراا وخلا ناو طمااًءدددوملاءامل اسكت وءارلانوكسو ةممارسكب ( زب ردنا نيب مج ١ ا
 11 .لةراوح«_ءفرفصالانالرخالاو هزب رخلانابلوةااوناميطالاا هلوةبو رباح '

 رعت :ضعبهرك داذك دارعس ءلق هت ىهانتام امرادللاو راحرم_غدناف يضخ اريغرفصالا نايدرا دهرح|زهدرب واذ_هدرباذ_هرحرسكي

 رعاظو زانحلاضرايرصالا مسازب رفئانالمهواكر ضخالاال رف صالاانه ئيطبلاب دارملاقارعلا ظافملانيز لاكو جءاصال
 ىنالقسا ارح نبا ظفادلا لاو هأ لآلاف ةدوربلااج دس قير رمل نالت دور وراحه يقاميتمدسحاو لك كال لا



 زوكذلل عمسرتةراشالا ناررقثا1 ملسوهيلع هللاىلهلعفنمبتيشتلاةدب دع بيضا ظيلغلا بثيلاا اردوهيقىأروك دم ا(حدقلا اذم)

 ابنمكل اهنأشب اهاعها لكن مضء.لديةروك ذا اةعب رالال دياوا ولكه عاونأ ى أ( ال) برشدامودو ( بارشل |) هنايصوص عم

 عيصأ اذا هب رششرو لدللالوأ هل ذمتي ن اكول عل تار ءهمف له ول>ءاموه ( لد نلاوءاملا) 71 هعاونأ ا [تابورملا الضفأ

 د 11 ا ا ل ا ا اا 1: شلاق م مج تمم ب 7 و يب دج سمج ميس مم يمل سا

 ىلا هل-ءالاوكلذهمو

 رسل ادا و2

 ةماعلا

 بصف هررمأوأ مدادلتا

 كد .ةلاادهول.مءاو ر

 هداف م_طظععفنهأ

 (نعالاو ل سعلاو) و وَما

 لمس نعىراعااىو
 ىلا لدقافدع_سنبا

 هاك ووهودعأ م

 لوسعأت اتوا لاك 5

 نك ملتح رخاو

0 

 كلذ لوما اج رحاف

 ماس اد رشق حملا هلا

 كا 82 نن رج همهودسأ

 ريمأكاذذا 6

 ءاحام بايو بث د
 ز قو يف صق

 4م هك ان) + ه2 : بأي

 جام اا 2اس

 2 ءامههك اف | اهريعو

 اهظراك امنت :ىأ

 نم كحاسإ انوأت اك

 باطرو بد :زوزيطبو
 2 عل اهنمو نان

 طا اسد م الحار 8 مضلاب

 ئاابهك هدو سلا
 0 أ هكسفتو هن عستم

 ها و ةهك اهلا

 ا ثيدخ لوألا« هدنجس

 كدح) نمضفرلابىر قودص نافط غنم هل يسق هلا منك َةراَزْذأ هم .فنىازفءافب (ىرزفلاىد هوم ند ىلع | :ةالرهدج ناشاذ ع

 ىفىراذلاهل جرح هرداعأ |

 مدلان ءرهشأ هكلاولاعن .(ءاشقلا لك ايوسو هلع هللا ىل تنال سر ناكل اةرغعح ند هللا دم 1 0 هلئور ةسما لثأن ه دياع

 ءاهعقل اكوقل قراطملاو هلوالاو:ءاثق هندحاو سوةفااوروةءلاورا لتا سا !املوفدا نم ترو هلت لل قوهنَم فخ را كنان ,عول

 ةدعملاىوقتهيئاث !!فبطرراح ب طرلا نالزخآلاب هلاحالصاو اممم لكررمضل اف د(بطرلاب) رايخلاوءا“ أ اادكن نيك اف لك انال لح

 أ جرخأ ام نيكدشلا نيد عمجامةلج نمو ءاثلاررعلا ٌقاسنا باو رقو نول انفال تزعم ءاثقلاب |

 ناعمه_:ءلدعانا ل عإو سوماقلا ىفامىلءرخأ ناعم ءاةسالا لمتسادق عز# م هءا ءمأ عطف همجحءام

 حدقلا اذهب ال ل_بو هيلع هللا ىلصدتلا ل ,ر ترقسلاقو سا.تلالافوةةغلا. 1 ا الأ

 لعلادد .:هصرصأ |ثيداحالا ف تشيلذا قياسا ثند_هلاقروك د اا حدا اهماا راثأاتارهالفل

 هلعق نم بدع ضل اف دي د برضا عنصل | كعباق اغلابشانا نم نئاكلاح دقلاهيدار او 2

 نبالوذر وكذا هنايضو دعم روك د ملا ىلا عج ربا تالهرا2 0 هاا 1 سو هماع هللا ىلص

 سنحىأ #4 با ااا ا ذه حد هاك_ثملا فامىلع سمهيأوز ىو ىتءملاىف فاث مه 5 ةرط نيد ماك اندرح

 امامها لكلا د نمضعءدل تدير ادلل عرضا تتم ل دياودتك ايدك هلك 2ك هد رم ءال الا عاونأ ن 21000

 اهريغوأ تار هيف لءءامو دو يكد !او اع متالا مهالا هنال |هنال هنأ ديو ءاسملا لاف هعاون ار ممشأ اهتوكداوا م

 اذاهن رمش ول الا لوأ هذ :ناكووملما هبا مااىق امىل ءريعشل اوُدطن لاكو لسعلاو سس زلاك تاب ولملان م

 اذدورل .مداو بدق هنرمأو أمدادتاها اعدم ع قنا دعا كادغل اوعى 2 ىااةلءالاو كالذ موب مصأ

 ىأ 0 ل_سءلاو# راكسالاىلاهريغت نم افوخمانأ ثالث دعب هن رمشن نكمب ,لودوقلا داب ز 3 ةنهلذسلا
 اهنوطب 1 هجر *«ىلاعت لاق ن نككلدو 1 دانك اغلا ءلاق.تأالا مهألا برعشد الو سدمل دال لإ عا اءاغ

 لو هلع تلا ىلصهتلا لو سرة افةفص ف ءاحام بابل *ي نءالاو > « تارش

 ||. ةيباصتخا كار از هناك اذه لئاقونام رلاور تا ||ادعام لد ليقواهاكرا هلأ ىهههكاذل ابغا رلالاق

 لالا تلقص.فعأ لع وو « نامر و لو ةهك افام_مذ « ىلاعت 0 لع امهفطعو

 ىهبرغا|ف-اصلاقد- ةوةفينح ىبأ مامالا لوقا هوءاودنامرلاوءادغرتلانالو هرب اغلا فطعلاىف

 حوطو ا[ هكر ت نك ه.ىوادتءالو لوب نأ هتناكو هأ ماعطل اكهنىدغتي) ,الوهنمذتيامعأ أهنهك_ةتنام

 انثدح]ءهراز ةىود هل ..قىلابو.ذمىازلاوءافلا عّتفب *« ىرازغلاى مومن ل. هععأ 5 ه- 30 مل ءادتنأو

 !فاقلا ارسكم «ءاث 31 : _وهملع هللا ىلص ىلا ناكل اقر فه نب هللأ د. نعاس نعد . نب هارب

 ءاثقلابسطرلا لكأب ناك هنأ عمصلا قدر ودقوهعماب ودكم ىأ *« بطرلاب ,غ ادودغدش اثيادرد دشةو مضتو

000 

 ا 2 تف سض دنس قربا اجرخأد قو مادالاكرخا اوزيل لوك أذا ا لا

 ها ةرماذ نمو ةرماذ نم لكان وهوام طر هل اعشق وءاثق سو هيلعهتلا ص ىجذلانيعف تيأز لاقر ةم>نا

 ظ عسوتا اواءمنيماعطلا لك أزاو-همذىو وذل لاقل اسشلاب ل زك الامزل, المل هند قام لد دمت ىلع لو# ىيهو

 لأ ههارك ىلع لو# |1-د تال نه فاد |!ضعب نعل -ةنامو هزاو-قءاسلعلا نيب فالخالو همعطالاق

 ثيدحلا اذه نمد خد ى طرعاال !اقو ةيزي دوم ريل هتمرا :كالاو هفرتلاو عسسوتلا اذ- هدايت عا

 ش قنال تظلاعدت ءا ل غانو د الالاهح قا امل اكتب او اهعئامطو ةم_هطالاَتاغص ةاعارمزاود

 لياوف ن هوب ودالا نمتاكرملا فريك ل دأ اذ هلو الزكمعا ءمااكأ اذافددوربءاث لا قوهرارحب طرا

 تلا 3 ةشئاع ُثيدحن نمهحام نبا ه-رخ ًاكند. .أ| نيوسنو جاز لالي د هت لدتعملابكرملا اذهلك |

 بطرا!تاكأى -كاذاسه ماقتسا اقل وي ءاعدللا ىلص ىناا قع اس دول نيملا ى لع: ناحأت دار ||

 أارملاو ديزلا بع ناكر ل ارعرادب زهلانم دقق سو هياع هللا ىل صدهللالوسران ملت مدق:-امنءاوذوادزأ ||

 هقثىلد لا ىرهزلا فوع نب نجر اد.عءنب ام نعدقسنت مهارباانث اي ناو دوادونأو لاعئثالاو واخ



 بسنب دوسالا ند ىلع نب نيسحلا لاق» و (دوسالا ند نيسحلا اند ) سنان دحلوالا«ناثي دح همفو ةضقن مآل سبادضمرت ازاثشل

 (ىر مةمعلاد 6#: ند هرع اس غو ىدادغلا) طقفى:مملا هل ج رخرشعةيداملان ماريثشك ع عئط* قودصءدملر وهشملاوههالا ١

 ع أ وكل ! ادم ةيمسولا 0 ل ل يي ل سس ل سا سس سا سس
 7 هلقز ىنا 15 ل نب ورعانثدحىاددغملادوسالاز ب نيسحلاا:ةد- و9 ه. برش ىذلا نيته د ح حد ةلابرغملاف

 نب ىمعر ه_ةيدح

 | لم ةعو نامهلط رح نبابرغأوةينايمااةفاضالاب <« بشخ حدق كلام نب سنأانملاجرخ أ لاق تدان :نعن اههط نب ىسع
 هع ص عص حبا ضاايدودثم شم باببر *ا|فوكيدي دا يضم[ ظرلغإ دحاوامهنا عمنم ىن؟عوأ لاقو

 ف نيستا لملاك اةرةعملا لوصالاع بج ىف بسنلاب اهواهبسءضن ىتااهضرعلا هندند_تىقوأ|

 ها اوموالاو لاقا.» 520 ,اغووست ىفو لاق مم اهرب ثيدحلال_مأ ل ءور جنب ابرغأو حدقا 1

 عسب قأساكعأ 4 .ءلاراشملا ىلع كسلا نالة.ناثلا جرت /اماو لاق م زئاحاهالكو فاما عماج هناو رآ

 هلدلعو هيوهأر ندا
 0 تامدوع:و

 هل جرح هثامو نيعستو

 فقىرا ملا و ةيلا
 : ناكل : بدالا ره قاموا. دام نب فرغ ةلاوديعيتهر والا ىلءرحام بر خب ضر لق نه كوالال ه-و هنايصوصخ
 0 افي هئمعب هلع ايهناال هن راقي هنا هنذارأ لآ املا لءاو تلق ل ئاقلا كلذ لكم ىلع سدت ةليتأ نم عن مص وأب رخ 5-5
 4 1 1 رخا 6-5 ءاضالانانائهدا ارا ىنءملا ف يح «غنكل ايضم الغ هوكي بشلل فدونأ عمن ةل-جلا ىف هناف

0 
 نوكدنأ ظيلغل ا|فصونمدار اناس واسم بم نم _ءتاامحدقلا نأ كشالو نما دو

 ره هناىلعمذرلابأر دق( سردمل انا اقل ى ل5, ت1ناو ماانه_فمااكال هناف ب مْعل هنأال حدقلل
 6 حد -3كلام

 امه الهف اضالا

 2 6 1 ١ متي اور رت دل , الصأ لءال عفرلا ةنأو ره كرب دقت ىلعو بدعم اظيلغحدقلاكلذو ىأ فود ءادتعإ
 هلت 2 طرا - 2 1

 تش حد ا هنأ ىلع صن هسمق سد اوهنسلا حرش ف ىو راك بضم اف اغدسنا| ضعي قهناب اكل اذه حراشركذ

 سنأى أ «لاذ# خي مصلالةنلاب امعرحدرواذاالا م موعلاه_ ولا ىلع ل_هحينأ جن ءفرورجوأ عوقرم

 دقو كريم لاق هفاكست ةلرتو هعضاوت لاك ىلع لدلد هيفو لو هل ءهقنا ىلههنلا وسر حدقا ذه تنانانإل ١

 رصقأ هلوطىأ ضدر عد, - حدقو ه س :أد:عناكىذلا موهسيلعهللا لد ىبنلا حدة نأ مصل فثيث |

 هلصأرمسلا| تابرأ ض عب لاقو صا ان: ادوعل اهانعموةمتأ | :فخونوثلا مدي راضنلا نمنخت اهضرعنمأ|
 دق هنااضب أ وعأ | ىفو ةرغصا اىلال- هعلُذ الان مناك هنا لق: هلل --وملانوكسونونلاحّتفب عسسملا نم ||

 نالعا سلا زو نمت أوأ لبو هيلعدتلا ىلص ب: ! اوه لدءاولا نا ل متحف ةضفب ضعمب هضعن لسلسق عدصتا ١ ظ

 عدصأ :ادقإ بو «يلعدقلاىف_ىىننلا حدقزا عملا ىف دروام» ديوب ورهاظلا اوهلاق ثيحلوالاىلا لع |

 سنأ نعى هملا» اورامهدب ْءد واسنا ل صاولا نوكينأ ل متح ولاق ممَه_ضف نم ساس بعشلا ناكمذختا | ْ

 دانسالا ىعذاتمتالارمأ هنآ ىلع +ءاف هلوول_ه<نأرهاظااو هأ ةلساس بعشل اناكم تاع هظغفلو |

 ةغمص ىلعتلعخلأر دن نكعوتلقناتباو رلا قفتاف قيقملادانسالا لعتلمخ هلوتل محو ىزاكلا |

 دقاملبهذنمةساس عشلاناكم لع أنا تدرافوأ ىرخأ ةلساس تام -وأ ةسلسىلا ادنسم لوول
 ةضفوأ بهذ نم ةةلح لو «لعهتلا ىلص ىبنلا حدق ة#فلناكم لمح نأ دارأ كلام نب سن تااضدأ ٠

 نءةباور قءاحو سو هملعهتلا ىل_مدللا لوسر هعنصائدشريغتاللاقو سن دلاو ياما جوزةططوبأ|. هاهنذ

 > نيا لاقاذكواذكن مرثك أحدقلا 8 هن هر لعدللا لصهللالوبرتيقسد .ةالاق هنا سنأ

 هنم ب رشوةرصصنلاب © ر ءةلاهراحلا ادوات انا لقرب مضنلاثاربمنمحدتلا اذه ىرت_ثافأ|
 نورعات دب نحال عنب هللا دمعان5ُ رح 8 فق نمةيضه ف سنأ دنعهتءأر مءاعزعدجأىوزو

 زو كرز ضال د ءتياثو دج رطانربخأ هضم وجان أ نأ ةمل”نيدامج ا مثدح هاع ا

 اءارش مهب رمهاقسو« ىسريغلل اولعس نكذو لصالا ف ىنهعءاقسأو هاقسلاقي رح نبا لاق 4 سو هبل عدتلا ٌ

 ول ناو« ىلا عت هلوق نا نيل املا له عم هسبفو هأ ءاقدغءاممهانيق_-ال« 0 « اروهطا

 زد ريا دصىف لعتسمءائ الا نا ىلع ه.فةلال دالرمخكى أ ءاقدغعام مهانمتسالهقب رطااىلءاوماةّتسا

 لْخو زعلاقوات ارفءام ؟ انمةسأو« ىلاعت لاقدر مطاّةدأب 1 ىسلا ىف ةغلامملا ىلع لدي |
 اوعسو«ربخلا رض قولا ءزهنلأ لاك دقو ءاقسالا نم هنا ىلعءار 1-0-1 نيام لا نم« هنوطب فام عمق سن«

 هنامعشمى ا (ديدحم)

 هن بعسل امهم_ضأ اذا

 را دعب هءانالا

 ةسكل تابضاوعجو

 هّتدمسضو تاسدو

 0 بلي ديدشتااب

 اذهتاثاءلاَت) هم هنِض

 ىلص هللالوسر حدف

 ملا( لسو هم اعهنبا

 عم هي لاراش ا ىلع

 زبو_يف هناي صو صحح
 كيا انوكحراش
 اظفح سنا ل ه3 نم

 هبقو ىضرم ريغ حدا
 ملناو عفتنأم ظفذحن ا

 هحالصاو الامداد

 تاوعرل فت ا_دسم

 هركيةلزغمو رد ةهلام

 ععاح هت هتاوروهدعاضا

 5 هضم ظءلغ فنصملا

 ضن هقفاونورحلاب

 لاس نموهو مسا يس ل سس سس ب ب تت آخظآ

 رضنلا ثاريم نمحدقأ |اذه ىرتشاو عضاو ب رحب ضر نيد وهنب قرفلاود_عب وهو حر راشلا لاق ماعلا لاقاذكب رخ ب ضر :

 اتث نحرلادم عنب هللاد.عانث ) شنأ تي دحاضدأ ىناثااثيدحلا# هنمب رشو ةرمصملايهآر هنا ىراخلا نعوفااهئاغامثب سنا ندا 0

 (ل-وءيلعمللا ىلصهللالوسر ترق سدقل لاق سنأن ءَتدان وديج انآ ةلسنيداج انثمصاعزبو رع ٠



 'هللالوسرناكت لاقهشئاع نع موثلكم مانع :ريع نب ديمع نب هللا دمع نءىلةعلاةرمسم نب لد دين عى اوتسدلا ماشه نع عيكو انث)

 نه)ة:-عمىأ(ةتسىف) ءىبعسا ب صد لريثكستال هلعس نمو ريك اهني ونتباما «ط هضسن ىفو (ماعطل ا لك اي إ_سو هيل عفتلا ىبص

 نوكيىذلا يبارعالامهتعحامصما فو« ةيدا لان اكس مهو هلغفل نم هل د-اوالراطناكبارعاىلاب وسنمحتفااب (ىبارعاءاخ هاكأ

 ىودممعظي نعطو نيداءلار واح وأ ةيداملا لزن نذ لاق م-يلاوم نموأ بردا انمناكءاوس ىرهزالاداز الك-الداءتراو 4 هك بحاص

 نعوأ ىلارعالاة بوث ره: مزل,الو ءانالاةت و رىلعةباو رلاف ترصتةاوهد_هبوأ بالا ل.ةاهتيقر نعاما كل ذي اهرابخاو ىبارعأ
 ناىل لد اذدو دحاو ل ”املاو نيّتمتا ىفةحدن ىف (نيّتملد لك اف) ز برم ثيدحلافريخالا ناك ناف ريغ ن هوأ ىو هملعهللا ىلصدرامخأ

 قوىاباو ىأ( مك افك-١) هللا ىعمول ظفا فو ىمسول هنااما ظفل ىف ( ىعمول /وهملعهتلا ىلصهتلالوسرلاةف) هتاذد-ىفال,ل3 ناكماعطلا
 رك ذنءةلةذا|تقوةصرغل از متت؛ناطمشااناكلذواضدأ ىلارعالا هيفلخدو ك افك هن ىو عمم مهافكل ةطسن وان افكسأ ةطسن
 مظعب حرصت |اذدوشا

 اّتدئافو وست | ةكرب

 ماعطلا اذه نا ىدملاو
 كراس هللاناك ليلقلا
 نك لوز دعم هسبف

 الن كل انيفك, كلذ
 تفتنا ه_رومتلا لت

 لاكه فو ةكربل اكلت

 كراترحر فة املا

 نال ماءطإ | ىلع ةروستلا
 ه«ماعطلا دع اهكرت
 عباسلا ثيدلا

 انث) لد ثدد_دع

 نالرغنب دو#ثودازه

 داج(ةماساوأ انث لاق
 فوك ةماسانبا
 مسهدالوم ىتردعلا

 هقز هتينكي روهشأا

 * كما ناد ان ع ناكل

 ا لا

 ءاضقلانمايراد ماشلاب

 مضي لدي نعل ةمسنلا ءايدرخ [ىف ادودم حت فق نوكسذ تفي « ىاو:_سدلا ماشد نع عسبكو انثد_>9
 [.مقريعددلان» ) ريعن هي معنب هللا د_ءعنع)# ري_غصتلاب #« ىليقعلا» :رمسدم نب هل هوم حف ل

 لبن مىنهذلادهءالماللا«( ماعطل | لك أي إ_سوءيلع هللا لص ىنلا ناك تلاقةشئاع نعموثلك مأ نعل
 ىأارقتسماةرظنوك,نأزو< ودت_سعمىأ#«ةتس فال ةطنىف اك اماعط ىأ ىننس مثالا ىلعرمأ دقاو
 هيمسلارك دب لوءاحىأ# هلك افق ىنارعاءاخ » ماعطل اةرثك ىلا ةراشاه_فودي هباككأ نم ف ةتسسفانثاك
 هللالوسر لا ةذيد_>!و ل .|1اونيّمّمل ىف ةطسن فو « نيت هاد روكذملاماعطا | لكاف لك الاف عرشو

 فق جردنيوةيمستلاة كريب ماعطلاىأ# مل اغك-| 9ع هللا مسد ىبارعالا لاقول ىأ# ىعمول إبوه_لعفتلا ىلع ١
 نوكتنأ لمت ارم لاقراك ذالا فال ىفاوملوالاوأن اكل مسنل |ضعب فواض:أ نارعالا باطما اذه
 لمتحي وب اما الّوأ فمد_ةتاكىراصنالا بوبأونأ هاو رام عممد_طمةشئاعُتي دف ةروك ذملاة#ئاولا
 || ءار و نمهدعبوأ احلا لوزن لمقاهتيعب ساهل كلذ تأرةثئاعنوكتنأ لمتحاذكو رهاظا اوهو ددعتلا
 نماه-رشتهعماهنا لمت<اذ_هىلءوةباصتلا ليسارمنمةروكذ ملاةباو رلانوكست نأ لمتحمو رتسلا
 انثدحإل ل ءأىلاعتهتلاو سال كلذ فني رضادملاةاج نمرخ [ىباحت نموأ مسو ه-لعدتلا ىلصىبنلا
 نءةدئاز لأن ب9 دعور صقل ابك ابرك زن ءةماساو | اذئد_الاق ناليغ ني دوو ال نونا ادن دشتب 6 دانه
 ماللا# دءعلا نعى ضريل هللانا و -_.لعهثلا ىل_صدتلالوسرلاق لاق كلام نب سن أ نعةدرب ىلأ نيدرعس
 هنلوعفموأ لك اىنأ تقووأ لك أ/تأ ل_جالوأ لك ايزأ بيس ىأ :« لك نأ قارغت_سالاوأ سنعلل
 ىأ هلا مضر ىورب وعسشن ى> لك الان هةرملاىأ ةزم-هلا حتفب ك ةلك الا إل لك اننأ بحب ىأ ىضربل
 ||| ريغالتفلاباهنافي برشا !ابرش وأ 9 هلوق عم قذوأ لوالا نك دجلاءا داما ه1 تايد غلبأ ىهوذمقالا
 دسعلاىأووهفىأ لئاصل امس نمهدوعلالوصالاف مذ رانج دمك 9 هلعفا قاطم لوعفم اممم لكو
 الفاضي أك والا ةرقفلا دع. ةل للا هذه دانزب هن ىفو ةدرمشل او ةلك الا نمد ١> و لكى لء ا« اماع# يد
 مفرلاوبصنلادهد_مهف ىو رلاق عوارْكش اذ_هلءل لاقثيح ىف-:ملا برغأدقوع_دوذتللوأ م لاكش أ

 ربدتفلوذل اوهةينرعل اتبح نمرهااظا اوا

 دو وصوم تتح كاوا

 0 أ نع) ةعاجلاهلج
 0 لال الور قلل ىو طادنال» ا 1 ىنأ نب 0
 ىف . شاعئ,دحةئامبهدنءانرامخاهح ناك اهىنب لوم ظذاحملا فوك |ىرعشالا ىدوم ىلأ نب (ةدرب أ نب دعس نع
 ةلع(نا) هييثيو هجرب ىا(ديملا نعىضرمل للان إو ةيلعهتلاىلصهتلا لوسرلاكلاةكلامزب سن نع ) ةتسأ اهل برة نس نينا
 هيرشألهتمءالم هع ريوةيمقلل مسا مضلابو اةرلل مسا حتفل اب( ةلكالا) هلك تقووا لك ابنا بي سب وأ ( لك اب) نا ل_-الىاىضريل

 هسفنل هعفن نا عمدملأ تيثملاةلك ال ىهضرب ىا(امماع) لوالاهبرعلاثيح نمرهاظلاو حرا لاقعف رااوبصنلاب ىور(هد_هح)
 . وهسأوناك انانيلعفا ني ذهدحا ل_-اله_دعىضرت ى_هب (املعهدمحتةيرشلابرشوا) هيف هلعفنالام ىلعد ملا, ف يكف
  هدجنم ىساموهللا ىلعءانثلا لعلها علدذ م ح ةدام نم ىتشا ظفل ىاب لصحتد جلا ةنسلصان ا هيفر «عازلافالوار نماكش
 ظ ,جدق ف ءاحام باي #لوالااهملعد صف ف ز-ة»ن فو لك لال تايب ىهامناةعردمل اةغيلما |تافصلا كلت ىلع ل هْشملا لسو هيل عهثلا ىلد
 ريك الوريغ_صالنبءانا ندءاناوه ريد الا نب |لاقو هري_غوب رغملا ف [كهيفب رشامكرعاانحد-ةاا مو هيلعفتلا ىلههللالو در
 ' ىمسرخ آولابرلا ىعساهنمدحاو حادقا طصللن اكو ميقلا ندالاقب ام_ساوبيسكح ا دقاهعج حابصملا واسمه دحا, ف صوار و

 دال



 ماودو دودو نمتباو رلاىدؤفاتع ضرع موا كراتري غىفوك لاجى أ هرسسكمموةعاطلا كورئمريغىأ اه عقم ملادلا ديدات 5

 ىتسدالوهك رتنالوةرك دعبهركمللا 2980786 دوعتلنهب ىن:كستالادص ىانونلاحتفب (هنعىن:دمالو) هرارساودجلا
 ادجلد ةينع ددحأ سلا

 3 للك ١١ .[- م الاتسرل هيفةباو رلاذا# هنع ىنختسمالو 9 لوقو هو هدام همئالدال دعب عم هناي سقعتوم دنعاعف ةمغرلاو أ
 نم هلا جان دا »  ه 3 - .-6 هاو

 .ءانر تم, | هلقاندك انوهفهبلاجاتحملب هنعضرعمالو حو رطمريغهانعمو مسرلا ىضتقموهاك لوعفملاةذص ىلع
 . ش تو دحالءاذْتساال هنأ ىهواصنهقب اسنمدةتست ل دئاف هيث لد هنارهيفرظنو ليقاكرب_سفت فظع هنأالال ليلدب
 1 1 ١ 1 : ا اك بحاو منلاةلباقم وهو ىصخالةهدعت لبهمعت نع دحأول_*الذا فاكم لك ىلءهن و>- ودحلا نع

 2ك ]ل 2 هب . . .ه ٠ 4م 5 - .

 35 / 1 1 / هرماوأ لاثتما ىهعمعنملاركشاماب ودنملا باوث ءياع بوث أ ئثةلباقمىفال هب ىنأن موب حاولا باول هيلع

 دوف قدا ١ قايسو دحوملاشيلثتي كاني رزط هلوقماعاججادكرتبمتان فكم لك ىلعاعرمش باو وهف هيهاون بانتجاو
 0 دل ا جات < ربغهانعم ليقف ثيذملا عدو هالو ىكمري غانمبأ ةمامأ ىلأ قبر طن م ىراضلا | ةياور فوهو+وثاس

 ءانعتسا) 8 | ىهوهل " هماعناهمل عدو دصريغىأ ءانالا تأ ذك نم هنأ لو< ليقو ىفكءالو ىفكم ورعطبالو عاد هذكمل فكيف دحأ ىلا

 0 ل ٠ نوكت نا لح وهري_غدحأ م يفكرال هنالهدامع قز ر ىنكم ري_غفلاعت هللا نا ىأ ةيافكلا نمهنأ لو

 هنها |ضف 3 5 1 | ىلانع ىر وللا نءارك دوسلقل ردوا الا نهبوملةمىنهء ىفكمو ماءطالريهذلا ل.ةوزمءلل ريمضلا

 لك ىلع بصف سدقت || اذكهظغالاا ذه تدثوىفالةسعلا لاقأفاكتال هللا ةمعن نا ى أ ةزههلاب عيفاكمريغباوصلا نا ق.ااوحلارو نص
 دحأ ولذمال ذا ىناكم أ نأاماولخال عدومىف لوعفملا مساريمض ناملعا كريملاق مل_عأ هللاو ىتعم لكل وءاملايةمامأ بأ ثيدح ىف
 منن ع لد هةمعن نع أ|ري_ه أرقت نازوحلوالا ىلعف قاي_سلا هيلع لدن ىذلا ماعطلا ىلاوأ لا ىلاوأ ىلا ءتهتلا ا ام-ار نوك

 وهو ىدخال4سج || تنائأ همفةيلعاةل اوأ هءلوعفملا ىنعمرامت عاب تلد هلا ف هللا نم ىنعد لاح هنأ ىلعوأ ىنعأرا هذا ,سب وهذ

 وهرومالا عي ىف هنالهنعىتةة_سمالوودنعاسوف هءغرلاوهنمبلطلا لو رغمري_غىاأ عدوم ريغ هناك

 ؛لورتمريغدجلان ا هانعم ىفاثلا ىلعو عدو مريغو هىأ اعررمأر قيناز و<+ ووءدملاوتاَعَد_بملاو عجرملا

 نألهنعىءتسمال ونية ةفرطاخءعطق::الىلاعتو هناه# مننا معاطقنا ارمغ نم مئادهيل اغت#الا لد
 ةحاملا نال لو رتمريغماعطا |نأهانعم ثا املا ىلءوامها < هعفر و ريغ بصنواءادىز و ريض نايتالا

 ىور اند رهلوتواضنأ امها <ريغىف عفرلاو بصخا اوةقداسلاةل مدلل: دك منع ىنغتسمالو ةلجوةئادهيلا

 ريغ هري_توادت.م هنا ىلعوأ انءاعدوأن دج عم“ ذب ران اوك روهرب د7 ىلع عفرلاةرملاو بصنلاو عذرلاب

 رنالاق ها هللا نملدي هنا ىلعراوءادنلا فرح هم فذ ىدانمهنا ىلع بصل اوه.لع مدّقم عفرلاب

 هنأهفو هدأ قوذهلن م ىلع نال ميرم.لل هنعريمضذاداسفلا مضاوه:عىفريعضلا نملدي هناب كوقلاو

 انيرهلوقسارعاىف ىفنملا ب رغاوال_داذ5يحدا فالق هيلع ىن.موهفاضدأ ىلاعتهللد ,ريهض ناهحو مِدقَت

 صاسم:+الاوا حدا ىلعهناىلعهم_فنىفز وجهنا لعاٌماذهائب رىافوذهريخادتسملاق ٌثتدح

 تمءطا مهللا لوقت ناكمال_ساا هيلع هنا عضو رح نبالاقءاد:لا ىلعرمصتقا نملافالخ اضداىنعارامضاوأ

 دنعلكأ اذا مسوهيلعهتلا لص ن اكو ترطعاام ىلع دملا كلف تىدحا وتيدهو تدنقاو تدنغأو تيقسو

 مهجرأو مهرفغأو مهتتزراعف مط راي مهللا هلوقدرمس نب هللاد_هءلز مقاعد ماو عدن ىح جرخمل موق

 ونأدا او رهكالا | كءلع تاصو رارنالا يماعط لك اونوٌءاصلا غدنعرطنأ هلوقب دعسلزته فو مل-ههاور
 ريخ ىو ىنسلانياهاو رءاضيبةرعشرب له:سنوناسث هيلع ترب هنانشر هعتما مهللا لاقفانءلرخ [هاةسودواد
 قيبلاوهجامنباىوروالك | مهرخ 1ناكموق عم لك | اذا ناك _سوه.لعهللاىل_صهنا ىتويبلا دنع ل سرع
 ناىءدعوه_ىلج لج#<كلذنافموقلاغ رغب ىتحعسشناو لج رلا موقيالفةدئاملا تعضواذا اعوفرم
 سس وباوه ل_,قربز و نبا ىاهمدعو فرصلاب «نارانبدركيوبا انثدح# ةحاح ماعطل ىف هل نول«

 نيتةامو نيعب راو عب راهن_-فتامىراكأ اه:عىو رةئدمع نبانعددح عبكو ىلوسم ىئخملا

 تبحاو عل |هلباقمق

 هب ىتآلا نأ تس
 اهلع باث ارت اًءمق

 نبالاق بحاولا باوأ
 ضمن تعم“ ىبرعلا

 عضوتال لو ةءاملعلا
 ىد> مهلا قهمقللا
 ىد.أ ىلع ممضول

 اكلم نيّمسوهئامثلث

 امملع قييصلا فيش ف

 كلذ نيلوتملاةرثك امان

 مثرلا ( اندر ) اءطق مولعق

 وأ ف ود_< | دتمربخ

 لكع مصئااروهسكع

 | سايس اوأحدملا

 طفل نم لديرملابو
 هلعح نمدعباوةلالدلا

 عممااش رىأ ىدانم

 هلعح نمد فاو اندج

 هتعفف ريعضأا نمالدب

 قانتلاهَميَو ريثكم ظذاحهب ودج باب ىملارب زونب (نابازبد ركب واانث) هشئاعُت ردح سداسلا تي دما «دمرلل هنعريوطذا

 ةعاجلاهل 6 رخ نوت ام هو نادي رأ اوعب رآةنستامو ريغو



 ْ 00 ىو ل رمع نب ( حاب رنب ل يعم“انغ) ىفامرلا( مشاه ىبأ نءىروثلانايهغ_دانثىربب زلادجأ وأ ان:نال.غنيذؤنانث)

 ةعسب رك( ةديسع نب ) همت هانشع باتكسك ( حاد دز هينأ(نع) دوادوبأ هل برخة ثلاثا ةقمطلان . مودرهريغو ىامرلا م ماهوب أ هذعو هريغو

 طبخ هيف حارشا|ضعملوهريغو فشاكلا قهرك ذ قثو هعامجو هاطرانب جا هزعوا_هريغو د.« لا واول ١

 (انمعطأىذلا شدا لاق ) هاك أن مىأ ( هما هط نم غرفاذا مل .و ماعدا ىلص لنا لوس ناكل اةىردخلاد.ءسأن ءا)هرذحافطاخو

 هب طمترب عذل ا ىلعد هلا ناكا
 دجلاىلع ثعاملاناك

 هركحذز ماءطااوه

 ماعفألا هدام أ ال وأ

 «280 نم تسل |ناكو
 ماعاطأ انال(اناةسو )لاق

 ترسل ا نعول

 ه-ةةواملاع هن امثأ ق
 (نيإ-م اءاءحو] هلوقب
 ىلع د-هلا نيد عمدلل

 ويلا لظما
 ىلاةراشاوةءورخألاو
 نادماملا, ىلوالانأ
 ىقئاق اقدىلا هرج 9

 1 راسا  لتممذل

 املع دمعت 0 1

 نالو قدك ل

 نمدهدم < نايتالا

 اذدو مالالا جماذن

 لو نم سفن أ ىرثاك
 رك ذ دارأ ال حراشلا
 نك د عدلا نمريثك

 مال_سالاوهواهذرشأ

 ةركادل ه--والذالاو

 ثيدملا«ماتملا ذه

 ىلأ ثتيد_>ح سما اولخا

 راشد سس ع اذ / ها

 00 هس نب ى< ادد

 دلاخىأ (ديزب نيرو

 ناك ظذاحلا ىدجلا
 (نادءمنيدلاخانث) هعنرالاو ىرادعأ اهل جرح هثامو نيمو ثالث هنس تامهراداوقرحأو صو نم هرحرخأ اب ردات

 انوه. ىمأتل | ىلعهتم الاضب رحت ملسو هيا عدتنا ىلص هءىفأ دب زاا»باعتوديلا عمد

 ريد زلانب هللاديع نيد < همءا يدجأوبأ انثد-نال.: ع نس دو< < انو د رارءالارايتةاود ىلا راثمالا َلريو

 نعول معا مالا فام ىلع ىو اىأ *(نا امفساتثد> )© ريغصتل اب«(ىريب زلا)ء مهردنب رع نبا

 كيعس ىلأ ن 0 رنع »:.:وءارلا ارمسكر « حا حان ر نب 0 2 ماه ىبأ

 لك ًايناكىذلاهلو كُ مك هكأ# ماهطن 2 ىلصدتلالوسر ناكل |اقىرددتا

 كراسشامل هنأ نكع وىلالاع_لاهغم تصيداع كدبا م ىلع فرض أ تزيد قوأهفا ضاع و هلدأ عم هتدب فه: م

 نيداقزم ردح .ومىأ#نيلسمانلعجواناق هسوأ يعطائذل هللدالال اق 0 0 ءاما دعم ةقيعد ةفأ اهّءمأ ا

 ْ مكمن ىكامت أول ةمعملاةدانز ملطو مارك ثءادأم مامطإ اذ نك رب و دو !.قنبدلار ومأ عملا

 عافدناوهلوص> عقوتبنا ل الا ناك املو طف ةممذ اد د 1 ل كا وهدسل | 5و ركض 5

 ةنعتنم قسلاناكو «ماخ*الا د ايزل) الوأور كذ ما ءطلاو 1 هد_ملاثعارناكاس هع ىدرفاك كك

 متواهؤرشأوهامر 00 ظانلا مثف طتسا خام انو رققلا ف هلانراَع وعم ُك وك !|ىلارهالفا ا منلار 0

 ش ا واردت هرقو ن ردا ولك !!ىف دان الاىلادراشالا ع 3 ا ع ردا كادالد

 انثدحديزب نيروتانث دح ل. 1 ' ىلا دللدحز اشر نبد < اند - لد اضقو هلر دقام مسك ءانغتسأو احامت :دهأو

 ظ لور تاحستأن مالح ر نيد. .س ترق لاق صج لدأ نمىالكلا ىاش ااهتلادمعانأ نك ,« نادعم ني دلاخ

 ل اوسرناكل اق ءامأ ىلأ نعل ةئامو عد رأ ةنس سو برط ,تامنييماش ثأاتاعثنمناكو ل ويلع هللا ىلدهللا

 ور ماعط هسلعنأ اواهنارددئاملا أو رسسفدو هي هيد نيد ن ممكن دان تهدر ادإ سو هماعهللا ىل لص هلبا

 لك أليقف ةف باكل الَوأ ىف مدت اك مق ناوخ ىلع لك اير اسوم اعدل ىلص هنأ سنأه هيأدرب يوصل | ثردحلا ف

 دا اراانا لاق وأ قانا لالا ل01 ار اكرام ناو نارخل [نابل ناحألا ضعءنهيلع

 كلك دعا ذأولعذاَم نمهقتْشم اهمال ما ءطلاهياعع_ضولام لكى لعق لات ةدئاملاوه- صوص نر كام ثاودناب

 يأ دارم نوف ئاناوأ تبق وأ ماعطلا س ةناهمدارب وهدتاملا قلطت دقو هدو صك هف_صب صت 2 الو عطأو أ

 ةئسلان مذا هنوضاعتارىأ لوقا هنمقد وأ ماعل هاا | |هيلع عضوام مسو هرلعهللأ ىلصددذ ذعنم عفر ,اذاةماما

 تادلة ىاهشدملا» ملامنم تركياليكلاس 1 1 ل هغارقلا دنع دجلاب هنوص عفربال نأ

 زوضل رامتعابوأ هناذزاءتعاباما دلل قاطم لوعفم م اد ا ما مطالارماعنالا املج نم ىجأ اهلا فاو هناغصو

 1 ةووسأ اوءأبرلانماصلاخىأ «اءيطإط هذا ةداغالاك دج ةءاهنالىأ «اريثك اعردقملءفاوأ لعفل |ىزعم

 نالعطقنيالاتادةكرب اذادجىأدجلاىلا ع -ارهريمض 7 :اغهلو ةواد+ تاغد دل ةامو وه ياكر ا .م ل مو

 ظ فري-غ بضل عدومرب_غإلا داقتعاوتنولراسبأ ا ءطقذمريعأن دج نوكين اجينيفانع را ءد

 وهو فودحم ادة .مربخ هنأ ىلع هعؤر هن قو ب رقالاوهودجلان هوأهلبا ن ةرلاصلاأ لع هروعلا لوصالا

 كب رك عدوام ىلاعت هلوق هنموهدنعا-«ةةرغر اوبلظلا لو رتمربغىأ ةددكثملالادلا ف . دو ةووهو

 تلطاال اراتوأ دملا كراتريغىأ ل ئاقلا ن ملاح هنأ ىلع لادلا هك توكيتا لق و ااا

 ةبغرلاو
 ناكل اقةمامأ ى لأن ع)ةتسلاهأ جرخ بست ىفا[نيءد رأ مول لك عبس ناكل ةصلخ بيهم ءثناشا اريكممقذ ىدجلا ىااكلا

 را.تعاباما قاطملوعفم (ادجهتندملا كوي )ماعطلا ىنعد ( هيدي نين نمةدئاسملا) لوهل اهْع صب (تعفراذا لسو هماعدتلا ىلصهتلأ وسر
 ا تيمطونال سدّ هئانحب قيلتال ىتلا فاصوالاوهء+كاوءاررلا ن عاصلاخ(اهسطارعثك ) ردقم لءفلاوأ لعفل ا ىنعمهزمشترامتعاب وأ هتاذ

 ْ (عدومريغ) ةكريلا ىنعم قيس( هيفاكرامم) هتمعن قحىضقن ا دمادلاىرب هنأ ن عاصا اخوأ اميطالا لمقال

 ع

2-0 



 عطضاومو :لاسرلا ف ىيفاشلاصثه_ءلعو قكبسلا لرصتقاو رغلاب ررضلا قول وءرمشلا نمهريغىفاسملاب وو ل ةوأبدن (كنيمسلكو)

 لاقفهلامُش لك الجر ىأر فطسالاناإ_مفونامعثلاب لك الافديعولا دور بودبولا لعل ديور نبا فال عالا 5

 تاثف هيلعاعدةفلااد هقلءردعن ,علاب لك الا كرت ىف هل نيل! دعي هيفا اهعفراف ثعطتساال لآقف عميطتسأ ال لاةفكن كنيس لك

 دانت الاف نكمأو اعالا فى مساوامل اغىوقأ اهنالنيهلا.لكاالاو هبادآن مئشب لبخأ نم ام ماعطلا لع بدن هنايفو هل |
 نيعلانا 1 نم تاكا لاذ لامتلاىلا مهب ىحرا+ هلال هأ مد ايك املا مهب هن لا لهأ هما فرمث دقو ةكرعلاو نمل نم ةقتشم 0

 ةرخآو امندواعرشو نأ سل حودمدو#ءاهنم ى:ثاامو اهمل|بسنامو نع املا متلا ناهض سكمونيسبلا باعت نعشق 0 5

 اكلا ه*ىفىنتريصمأحرفأف « ىنتلعحْك دب نمنيعىفأ ىنتملالاق ىىت-ضيقنلا ىلع لامشلاو
 ةهفيظنلازادبالاو هفيرشاالاعالابصاصت_+اءالضفلا د_دعةيضرملا ريسلاو قالخالا مراكل ةيسانملا ب ادآلا ف كل ذك ن اكاذاو

 امملكو )لاعتلام ةئسانارومالا منو رش ةاممو راذقالاةلازاامأوةمعمتلا كح نوكي لاعب هناءتسالا ىلا اهنمئث ىف حتحا ناو

 لكلا بدن .يف( ىلا | تس ل سس لسالاس ١
 ناو لك آلا ىل_ءامم بعسل مز ةبافك ذأ يسلان ا نم مهمه دم ىلع ىن.مهلعأو خي رمص لادىلا جات هنسهنو كو ها هدنع |

 ىلع .دحو ناك ارو بهذ لريملاق «كنيع لكو جدأ كانه ناكناهةيفراهم ركذتماو هنعناطم شاادرشلا ةره> 1

 قال_طا هاضتقاام [| ىلع ني لاي لكالاب رمالا نأ ىلاءاطعلا ضعي سهذو بدنا تندد ملا اذ_هىفةثالثلارماوالا نا ىلا ءاذعلا

 ريس خىوهعفاشلا ىبنلاناعوك الانب هولستب دس نم همك ىفاك لامشلاب لك الاؤد_.ءولادو روهدب زدوبوحولا

 س لويصفتلا فىعضت ىلااهعفراف ثعطتساالل اةفعطتس أ اللاقفْى: .:* لك لاةفهلاعشن لك أيالحرىأر لسو هيلعهتلاىلص ا

ْ 
| 

 هللا لص هنارماة دارك الوةمزحالؤالاو ا ل ناكلذ ل_وناهو ركمامونا عصالاو

 لك ايناس نابدودر مهد سو لك ناعدلب باو اتسم مقل لاوحنسابملا ستشكل :

 له-< نزانوالاف ها هد_>وناكناو ةن_سلك آل الا ىلد ءاملك الا ناانب اص أ مالك ةمضقنأ ىلعهعم

 ليصفتلا اذهنالاةحاعم هتف م ه-ليامىلا اهرب ودن لعل شئاابلاو -نمروك ذملاعستتلا |

 غارفدعب هيلي امهلامتو هئيعب عسب تلا نمدارملاو ألكالا نم سن غارف دعب | سو هياعدللا لد هتمزدص ْ

 ناك اذاا منيب لي_هفتلا فيرعضربخ ىفو لاق لعأ ىل_هتدتناو روظأ اذهو هردناح ىف دحأ نكوملو هيدي نيبام

 لك الا فرذقيالا م دمك اغلا ىف منها دعتيف رثك أ ناك اذاامأو هي هيلي ءامم لك آلا ىدءتئالف ادحاوانول ماعطلا
 هنسلاو ىبعملا نعَهلْفَع ممعتلا موضعي ثحبو رذقتالو كلذ فر رضأل هنال هي هقوهأ ارك ال لك آلا ىلإ انريغ نم

 لباضيأةمكافلا ف ممعتلا ىت.ةبالفق ص سلات ءئيلو ةننسلاو ىندملا نيب علا ءاعارم نمدمال هنأ هيفو ها
 هريغد عاملا علطتلاو هرمشلا ع نمهيفام الا ذه عموهرب_غدنعنوكر امم هد_:«نكيملاذاام ىلع لمح

 انو ماعطلا تاكاذاام اهماصافا مل ءاعدق اهامىش لكأت ةيماسالاة هع. دسار سو هبل ءدللا ىلص لانا ىفاريطلا جرخأو هدعب هيف
 هيليامىدعتنالفادحاو لك ايتاطيسشا |نافلامثلاراولك [: الذيوو هل ؛ هن (تساورس لاق عر ولولا نوعاطلا ||
 00 نو طعباو هنيه راو هنن ب رشاوهنيه لك أ ءلف ؟دحأ لك | اذا دروو رباح ع هحامنياهاو رلامشلاب |
 مالكل اوهادعتيف نأم ىف نم نسما اور هلمشذخأبو لاش ىطعب وهلا مش برشب وهلاعش لك ينال. ثلا نق هنمع# :
 امنا هو هيلع صنو ىكمسلا هلرمصتناو رنا لاق هرمشلادب زمو ريغ ا رريضل|قامملا نمهيفاملاب وو ليقو مصالا || 1 50 اون ريغ ىلءابدن ىأ « كيلي املكوإ با.ه-الادمفيقهم_شتلان عىس مهنأر دالظلاوةرب رهىلأن ءةود:بمقأ||

 ءاحالا ىف يابن رعلافناز ةلاودب رخأا نع ا لكلا مر هنأ ىل طر ودلا ارمصتخم ومالا نم عض ضاوموةلاسرلا ىف ىفاثلا

 هيلعدتلا ىلص هنأامفو

 امم لك لاق لو
 ىلع رود ناكو كيلي

 ىهل ل_.ةف لك الا
 اعونود سد ١لاَةذكلذ

 هبق فقوبو اد_داو

 دهثينكل ىووذلا
 هاورام ىلازةلاهلاقال

 ةشئاعنع هحامنبا

 لسو هيلع هللا ىلصدهنا
 تناك اذاةلاحالا لحم ناد_فبىلازْلااو رىذلاريخلاو ها هيفةفن رشلاهدبتلاحرّملاىفأ اذاوهمايام لك !ماعطب أ اذان اك
 ىانسال هنا دعو ءاممدتهاركو لك آلا ىلبامتلك الاب دنف |هريغكىسهفاد_اواعون تناك ناف عاوفأ تاذةريضاحلاةك اغلا

 ةلعنال 0 نمءابدلا عت ناكمال_سلاه_لع هنا قيسامهري_غنم هتهاركو لك آلا ىل امم لك الانس نهر رقتام

 هدحو لك ايزاك هنايباوماامأو ىفوتلا ف هلعلوعااوهاذ_ه مل_سو هيل - هللا ىلص ه-ة>ىف فضه كلذو ءاذءالاو رذقتلا ىهنلا

 ىردفاديهسىبأ يد عبارلاث يدحلا « ةةسلاةمتألاه_جارحا ىلع قفتاثيدحلا اذ_هوهري_غوهعم لك |اسنانال باوصريغف
 هنعىلاعت هللا ىضر



 ةناعتساءاشناهلدحع رمشلا نان عفدواهنع لوالاال خ دقو ل وذل !قهللا مس ةزاعتسال ا!قدصت فءك هنادر وأو طسولا ج راه »رك ذلاعب الو

 هلوأىف ةناعتسالا ىلع بترثبام هلع بترتيب وهلوأ ىف انيعتس م ماك: ارم_فدا دوب ب :-ارام ا اذ-هسداو هلوأ ف هتلامس
 ثتدحلا».رخ آوهاوأ ف ىأربد فت رلازو حو هرخ آد: ءوهلوأد نعر دةءلاوام يف بصل اديجلا هرخ آوهلوأ هلوق ىريكعل ا!لاق كهشت

 ىدسالا ىلعالاد_هعنب لصاونب (ىلءالاد.ع انث) ىرمصنلاى مثاطا (ماسلا نك ع انث) ةماس فأن رع دحتلاثلا

 انأ ىنكىوزخملا (ةماس بأ نب رعنعهسأن ءوو رعن ماشه نعر#من ء) 1501 قاسنلاهجرخةمساتلان هنقث وكما

 هشملابدلو هل مأن م
 ةيمستلا هل دصق ىذلا ىتعملا هيده_ثداكهيازحأ عبج ىلع ىنءبهرخآو هلوأ ق ىأ هيف ةراظاا ىلع ناب وصن مامهنا

 « ئاداهلك أ «ىلاعت هلوق ا رم طو#ىلا 5 هلوقكو هف طولا ج را هرك ذلاقب الو

 00 اش لالردعم مار ةلسارالف احل فانا: رج انو لوالافظتلا هلوأ,دارملالاةءنانككو
 هلوأهثلا مس لك 1ىأ ىيطلاىوةنهفوأو دو ةلراسورك دارك هنااا نم ه1 1

 ىف سما هلوأ لك [ناهيلعدروأو ردقما لعفلا لءافنمالاح رورحم اورادانوكمق ل ةءنانمهدسم هرحآو

 هننيعتسم هلوأ لك أت قوف هنالاةيناالاهءانيعتسم هلوأ لك [تقوىف سل هنال هللا مساب ةذاعتسالا نامز

 هتامستل هتاسل ىل عدلا مس ارحل ناو هلاهفأو هلاوحأ عسيج ىف هنهناعت_.الاوه هنأشو نما لاح زال كح
 ا ساو َّط ءاهنا عمو فعم عدلا لاح هم رست | ءلر قئاساا3 ا اعلدبو هزعوةمموهو

 ١ 1216 روفعم ىمان اانانهحوىأ ىلع ءلريوأ ىمنقلاق حراس نالطيرهظد اذ_ممواعاسج | لك الاو

 ها هركأوأ لهو أ دمعت اذاامانتْمأ هى هأو ر حنس الاقودم_ىتاا فال هتافامهب كرادت ام هل ل_هح
 "ركل ألوأق هتلاركذ ءلرئاذال اةيناروصت كف كل ل يل ا! عق رع ةفد محلا اها

 ل-هجلانالوةنان ىلع هتردن ىخالو هنانثأ ىف ةلئسملالعاذال. ةدناالا مهالاهتلا مسي هان أ ىف لةيلف نس

 نعهعنم روصتبال هنا عمار ذعامممدشافهارك الاامأو محلا فنايوتسيالفدمعللفالضنايسنا اكرذع
 دجلاوأ هللاالا هلا ال لاقول طم افو دمع: | نما مه نب افاماق هللارك ذب اب تك ذيل اناماوأ ارهدالاةلمسأا

 ماه هلا نسا لاق لكالالوأقاذكذ ءوضولا وأ ف ىتعي ةنسالا عقم ري_هرهلاالاهلا الن أ ده_ثأوأ هلل

 هاغلاقاذك ل ك الاؤهوحن فال ةئسلا ل_صخت الى جسق ءوضولا لال-تفاهر كد فور ئستلا نت عرف
 كاردتسال قاملا ف هنسلا لمص لك الام رادو هو لك الا فالك دحاو ل عع ىضولات الا م

 نيالاقو ةدئافلا٠ نءولخم ال نكلل هن سل أن وكمال لكلا |عارفد_هبىب سوا هنأ قرهاظو هو ه١ تافاع

 ناطش 00 ءطلا غار ةدعب كلذ لوقبالنب رخأتملا ضعي كو ةف سد دالاق الطا لعشر <

 ءقيلاضدأ غا ارفلادسعب عرش هنا ن معناسملامو بسه كالذل عرش نا هنا الانابدو درس عن :ءالغارفاابو

 لسا قمرا ذه ناكر ناد هأ تلا احلا فق لصاءو هودررمض لو د>دو هاو: اك أامناط اطيشلا

 ءانثالا هيدارملات اهسن مدافي ديمقتءاقتسالا تيد >قاضدأوأ اقحالة متل اراقب أس مسد ولك لاد_هنم

 امل ةمسقلالا هماعط نم منول تمس لف لك أي ,لح رتاكلاق ىسكت نه َء ءمأن نءدوادوأ» اورامودو

 رك ذالف هعم لك ان انناط.شاا لازام لاق ولع تلا بص كضف رخآو ءاَوأ هنا مسجلا هيف أ |هءؤر

 نايلوقلا هيدربق هباحصأو لسو هيلعهللاىل_هىبن ذلا عم لك اين اكهنار هاطو هأ ه :طب فام ءاَمدساهتلا 8

 ْ نبشلادعانثد_>-9 1 عملا نمهب 30 0 لل 51 2 ا هك أ

 نعرمءم نءىلعالا ..عازثد-» ايدك وةدحو ارسكب « ىرمصملا ىعشاغا اف ةدحوملادب دش «حامصلا
 ىنلاسبب رودو رعىأ هنا الد سال اد. عنب هللا دمع هسا ة ما ىبأنب رعنعهمسأ نءةور عنب ماشد
 م« ندألا مف ماعط 8 هللا لوسر دن عىأ # هدنعومل -وهيلع هللا ىلههللا كو سر ىلع ل خد مدوهم ءاعمهزرا ىلص

 | 0 "ىلا برقاىأوندلا نمرعأن ول اودؤوطا

 || مع سلرهملا لوسملل نو رن بالاقاقافتا ب دنرمأ « كاعت هللا مس اطاهرمسكو يتلا تفي

 هونأ امم رحاه نيس

 تالي هس تا
 لد هنا) نيناثو

 ىلصص هللالوسر ىلع

 هدنعو سو هيلعفللا

 (ىنمددألدقف ماعط

 لئاوأ لاب ريتاىأ
 هفماندلاقي ماعطلا

 وهف ب رفاوند هلاو

 نيس تننادو ناد

 امتد تن راقنيثنشلا
 2 هرعص (ىنان)

 ل كال ش هنأ 4 قو

 ريعضصلا د

 ماعطلا ىل_ءامسال

 دةيح ءاض*الاةدشإ
 رعالا (كاعت هللا مسف)

 نسو بدال هف
 عمل رهجلا ل- مسمأل

 هنف هنىدتق قدر

 ظقلتدت تلا لو
 لكنك هللا مسي

 -00- امكاهاكا

 لا_َةذراحاالاىف

 ل_ضفالا هل_-صاحام

 ةذسلا ل_صكوا ذاكأ
 ظفاحلا لاق هللأ عند

 مو رح نبا لضفلاونأ

 ةيلضفالا نمداعدا انارأ

 ه->لافاصاخال_ءاد

 هثلاثلا عه 0و مسوالا ةمقللا عملو ةنمالسالا

 1 انتقزراهفانل كرابم_هألاةيهستلا دعب دب زت وهللار اال نسحأ مد ب مناف ميحرلا نجحرلا هللا هند

 ا 1 ئثهعسا عمر ضدالىذلا هللا مس لوقي نا ىذاشلا ىدامءلابدهسأو هلك كاذإلهأالورح نب قنا لاقرانلا ب اذه نقو

 مك

 وذو

 هدنع



 تميل ىف وول

 وقف ةيعفاشل نر احصأ ىلعة>هرهاظب اذه( ىلاعت هللا م لو لك [نمدش 1

 0 رخالا._دتيثأاذا عراشل انا مدلل ل_ضفااو ني_كلاسأ |هللادابعه«واضيلاعيذدلاكلذ ىلع

 | «ناطيشل اهعم لك اف متهتنا مس ولع مدعق مس هل ىف نيمو مود ه.ذام ىل هر فكرمت ىلع ى ولا

 ظ رمش هناكم ال ةلخوأ ةاءاطعلاروهجل: - 17 نب 1-1 ىلع 0 2نأ طم_ثلالك أوةعرمس هتكر مدعتاق ىأ

 طقو كلذ ىف ا نواك أ, ةعابج فد -او ىعمو) لاق فاش !طازا ووذلا: نعلقن ىبءاعل انامل ام القعو |

 نما ءا ارق دعب ىأ د« 3 !_صهلوق ىءملاةءنا ثددحلا م د ىلع هل زتتقلاة م لكلا نع

 0 ا ىعب ىعتوه الو ه فو .ةهريوم مة هشلا 2 0 رلا اذه ناطم_ثنالاقن وأمس لو ماعطلا

 هلك ذاثيدحلا ارداط فال لوال هم> وتلا ناب ريمختنأو كري هلاق هعم هناط,_ث لك أن مةمزام هتيجست
 اك لك نم همهعارف نع را 1 مهاَع كا نعل رلا دوت ىنارن ىل الا لدتال م

 ىداش ثااهلاةامنعب و تي اير سكان قناع رش نك مقتل ؛ل|هبرحو ةااامأوالذ هاعدا

 مهنمدحاو ىمعوا اعملك انةعا جلءّةُشا اذاانع صو هن اىلءلو# ىذا ثلامااك لاقينأ كوألاف

 .يتلاتقومهعمار ذاع: ناكل ص ن ءالرب رضاملا مقا كلا نع ّىَر 2 د>اولا اذه هوست ديس

 ناسارضح لاذافناسالا ا الا عمماعطاا لك أن هناطمش 1 نكمل ءو_وستلا نمدوصةملاذا |

 له مَ هعم لك الازمنا تالا كلذ ناطمد نكعمدع 2( هوس ا رثوت لهعاسجلادب :عورمستلات قو ١

 اعسناك « قاوتسدلا ماش اشم انثدح دوادوأ انث :ك1-- ىسو نب ى<انث دحإل ١

 ع هي رع نب دس عن هلأ 2+ عع 2 ريغمت لأب جى ةءأا هل وم حتفوة دحوم م ذب لب دب نع 2

 قة يياقرل» 0 ةسرم لقو ةيكملا هيثدللا يهل ءاللا

 توهم لة هلأ ىل

 | يأأ تسنف كمل 1ص دلال

 داو عسيم لا ل-هىردأ الذ“ ل و ىف هش اع عم و نع مداعترب رج ىور و ةداعمالا |

 4 شام ترحا هوةكع 0 مهم ىلا نب هرقع تذن ان اهنام“أ قواك! تيحاصرك ذو كريمهركذالمأ ُ

 تفي« ىسنن كدحأ لك أاذا لبو هيلعدتلا ىل ههتلالوسرلاق الاهم ءهللا ى نر ةتئاعىأ تلال ل ش1
 كوقباعاو تسنناالال وهن نادراولا ىهنلانا ىلعلدلزاو ناب همفن هففخملا نيسلا 3 كو نوثثلا ْ

 نك اعت لاق دقو هتفل ا <ىفهمرحالىذلا ىل اظذالا بدالا هيدا اراناق ىيدءاناىدلاوجشال ا ٠

 دب ربىذلاىأ يي هماعط ىلع ىلا عزل 7 هللارك ذين ا نا 210 .ةنممدآى اان دهعدقلو#

 ةيهستلا كرت هنا هاذ :[ىرك ذم لك الا ف عورشا !ني-ىمناذا هنا ءااو ماعطلا ىلع هعست قو هلك | 1

ارل اوماللا عتب #« هرحآو هلوأ# ه- هحاصا اوأةناكئساللءانلا « تلامس الاردن ىأ «لقيلفإلاروأ |
 ىلءء

 (ل 2 نراع

 ءاوهر ك أوأله- وأدمتاذاام ىبءانلابةمعفاشلا قملأو |

 ظ نعموثاكم أن عةاطرا نب جا ىو رو ة-شئاعن عمو ءاكمأ نءريعنب د عن ةتلادمكعو رسرتا١

 هققيمطت ىف ل قام ىصخأو هن هنافك ةنسانهةىىستلا نامه
 ةةماهن ا: لوقلا لعووه رس )ناو نيقباس لا نشد يعاو لسلوك ى>اللا ىلا ترسفه] نوعبان لمس النون يس موغارأا ش ىل_.ةمه لنمو ثوقشد ى !اماودي دج ماع ا ارماسطلاف مهعهتسن عاطقتأو لكس |١ لك (عارن نفاع هر ةنأ لا
 | نمءايلوأ لم هنأدارملاو أالّوعهناكمال روهجلامالاكهماعلد داك هدم هد ىأ !( نال .ثلاهعم لك اف )طف ضعملا نمال لكلا ن 0 اممامضرفك هنافكتا انس نار وهجلا هيلعام ىلع ءانب بنحو ءاسفةو ضئاحو رهاطو ريكو ريغص نم صخغع# لكلا نس هبافكا

 سن

 دل 01 ال رتاج :

 311 اكدكن رخآ !|مد دات 2 .عمهلك أو هباسمتأ عمددوءقرعضاوتلا نم 20 اعناك امهيفو ليسقلا اذه نماذهو هيَميقح

 1ع (ىلاو -_ىلرلا ماده نيا م دوادوبأ 6 ىمومن ى - انث) ا اعاتب 1 ]ل ,دملا«لاتوءاب وك ىفلاقياذكو

 نم ت1 3 5 9

 تايش ازاودالا ||

 0 اهغبلت ١
 ند لح 20 هاو ركنم

 تاكو ةرمصملا لهأ
 باطن
 ناك ىلا ءطلادو اد

 |] هع.

 وبأ لاقت هلا

 ىف نينءىااريمأ ماشد

 الل هك يا

 و عبرأ
 ليدي ن ع) تسلا هل جرح | ن

 هللالمعنع ىلع“ ءلا

 هم

 2 هتامو نيس

 0 دس.عنبا

 #بآلا ا عربع_ست

 تاون هقثو ىكملا
 ةرعس ال هوس تف

 هعاجلا هل جرح 2 موو

 مآنع) ىراخاا ١

 ع ب ع
 ةيومالا طمعم ىلأ

 هس ترحاه هبات

 دب زاهح وزب عمس

 نمحرلا لل عقرب زلاك

 تح ىفو فوعزنا

 ناىسنفنمدحأ لك أاذا ملسو هيلع هللا ىلصهتل ا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع) همالن اسمع

 ضع هرلعام ىلعه دهب ال لك الا لاعر ك دئاذا ادك مان دن )ل ةءلذ) هلوأ ىف ىسنىأ ماعطلا ةضطسن ىف (هماهط ىلءىلاعت هللار كلا

 ءىقيلاضن أ تعرش د ءؤهعذ رت ءرشناو اهنالهفالخ ضعملا ج رنكلت تاك :غارشلاب :وذاطر_ثلاعفدإتءرشامتاةستلانالةمعقاشلا

 ةيمستلاتعطقناودساذاامنم وبت رقده_ءلاو لك الاد_ءب ولو ماعطلا ملا طاصءلاغتشالا لاح .رك ذناذاا منين ضعبلا نلصفوماك اه
 نالرمتملا فال هتافام كرات نم نكشروذ م ىسانلا لوةي نام 1

 ردعلا س د امال اا اةيرطهل لوحي نأ ىلا ل سائل اهلك از منع ناطنشلا عتار دم ظزواو امما ءط نم هعذع ناط.كاارارضادصلا !

 هلتبيهسلا تدستىذلا ىنملا هلدوش [؟دئارخأ مدمج أ (هرع ةوهلوأ )ةم-اصللوأ هن امتساالغ املاودملاب لك آىأ (هللاع ]ب سحخل )ا



 © لوقف ءاحام بابل

 هثدداحأو د-+ل|ودو

 ثتدح والا #* هعمس

 ىراصنالا بوبأ ىلأ

 درع _سنب هدف انت (

 درر نع ةعرط نأ ص

 ىرقملا(بيمحجنأن با
 هسماخنا نم لسرب 5

 نع) ةتسلاهلج رخ

 (ىفايلال دن> نيدشار

 2 ا|نمهقثىرصملا

 عضوم مسأ عفان ىلإ ةمسن

 ني عر نه ةل_بقوأ

 نع)فنصملاهلجرخ

 ( سوأ نب بسيبح
0 0 

 فتصلاهلع رحهيئاثلا

 بوأ ىلأ لك

 قاض ( ىرا فنالا

 لزيوار ديدهثريمك- نأ

 1 0 راسم ىطصملا

 هلجرح . هسيلعةئيذملا
 ا

 دنع لاة هن ا

 هل ءعهللا ىل ص هت 1

 ا

 أ تقولوا ىأ(ا دلك

 هن را اصم اقانلك أ

 بو هذملوأو ه1

 00 0 رظلا ىلع

 ةكرب همدل_ضهأ اشم لل-ف

 ىقدنختا !مول رباح ماهط

 معا اغإ| كاذع مو

 رآإ هل آب ديرأول

 ىفأ همسسقل أو ىذاملا

2 

 (اذهفيكمتلا لوسرادانلق)انلك أت قو رخ[ىفىأ( هرخ 1 ىف ةكرب لذأالو) ملكتلانامزلةمسنل مال ماعطلا سد رت

 .ٍ هيلا ب

 [داك(ام اهطرا لف ماعط)

 ا لوأ هذمةلرب مظعأ)

 ةك ريفا اين فت نيل نت ”ننويييست خد رة فدل

2000 2 

 مع شام و)ةيهستل وهو( ماعطلا لبق [سوهملع هللا لصهنلالوسر# لوق از تاروعست فو

 | لاقو يك "هلا بول سأ نه لو هملع هللا ىل_دهباو ل فام عقدي اذهب و قالخالا مراكم مال تعبدروام |

 | كراساهلا ةمعن ميظعت هيذ ةمكدحلاوازاحت عز للا ىلع لكتالاةالطا نيدءا|لغ لولا ءومولا نم دار 1 0

 | لاعالا ىطاعت ىف ثول: ن ءول_كالد_ءاانالو ا انهأ ن وك, نيدسيلا ل_ىغدعي لك الاثالو هرقفأ

 ىرحي ناب ودع ووفتداملا لعتن انعسالا ةدصتي لك الانالو ههازنلاوةفاظنلا ىلا درقأ امهلسغو
 ! نممفلاو ندنيا ال غقاث !اءوضولان مدارملاونيدسلا بغي هيف أدتبيفةالصا ا راهطل اىرخم

 | هسفنالا ّنمولد ,الف د هءاصاف هل_سغب لو نيتكفب رغهد,ق وهن اننم 0 ل ل تالا

 ١ 00 اكسو ها لسه طرش ىلع عت دن ب دوادولأو هنن ىف 4 ام نبأو هعماح قفل اررملاهرخأ

 || نمماعطلات ةكرب ىبهمو لءق هاذ- نمىذؤدالوهريغو خب رن هدب ل-_بغيلف ال مراد ذهن ملك نم

 لأ سفتلانوكسا اسس نوك,ناناهراث آو اهدئاوففندان زلاو وعلا هدعب وه_سغن همذةداب لاو وم اهل قءوضولا
 ةعااسلل ة كربلا س ةنهل_هجوةينسلالاعفالاو ةمضرملا قال_الاو تادامءال هن د دال ايسواهرارق 5و

 ١ حرصام فال.خوهو ىرشاا ةوضولا !انهءوضولابدار 1| لاقو ه.عفأ ثلا ضع: برغأ وه :ءاشنتاهئادار !اوالاو

 ا تيد >دارباد_هبهللا هجر ف الوئام الاق لك الاديعهن سب سيل ىرشلاءوضولا نان مسهاذملا ب اكأ هن

 لل تمدح دب تمدنحلا اذ_هفرءناللاق حةشئاعو:رب رهىنأو سنأ نعم ءلافو هاف نانا
 نايغ_ناكدرعسنب ىد لاق ىيدملا نسا لاقولاق ثند- 113 لق !وهو عب رلازي سدة. د>ح نمالا

 لعاو فاز مالك لا ةعصقلات حت ف.غرلاعضوبنا هركي ناكو ماعطلا لق نيد || ل-سغهرك.ىروثلا

 ىهذلالاقو : لأ ىلامت هللاو فارساذ_ةايح هاف ديلا هراهط ف همن 1 اذاامىل ءلو#ىروثلا ملاك

 ئوَس 16د لانو ئشب نبل نيفم نس اقو هلع ةيعشن كعب رلا نب سدقهجرب قف شاك ا ىف

 ةرخآلاب ريغت قود- ص بدرغتلا قرح نيازيشل !لاقو ها ةوعس هناراو رةماعى دعس الاقو 00

 ل اريمورأ دهب د- نم سد داامهخبأه هيلع لةدأ و رك أملا

 « ماعطل القمل سو هيلع هللا ىل_صدلل اذوسرل وة قءاحام بار

 دارلاوه-ن اك ماعطلا نمىأ #هذمغرفرام دعب وي ةيعمتلا هدا |رملاو ماعطل ادع ةصس ىو هلكأىأ |!
 1 نعل هللا دمع هعءاو ريسكف ست 0 م ع سا ىأ د هيد انثد-ةدجلاد |

 : ةل مق ىلاوأ عضومىلا هءسن# ىجفاملا لد: حند_شارن ءاليريخصتلاب دب وسدعساو كبح أند ءاد رب

 1 دلاغ«مءاوجرزملاىأ # ىراصنالا بول أن ع سو[ نب بيدح نعال سوم اعلا فام نع نيعر نأ

 كلذونيهنوىدحا ة:اطبارمةينيطنطسقلابت امو اهلك ورح فبل اط ىبأ نب ىلع عمن اكو دب رسا||

 ىنولل_+افتمانأ اذا هءاعصال لاق ل_ةئاملف ض ضر هعم حبر هذ طن طسقلا هنأ هاطعأ ا ةيواعم نمد ز 1 1

 تدظعم مويل اىلانو رعمودو اهروس نماس رقدونف دواولعفف كما دفأ ت تحت فونذداف ودها تةفاصادات ||
 1 ىنلا دنع لاقل هعاجهنعىور هللا هسعفردتل ع اوت نم زاىلا ةراشا هن أكف نوفشيفهءنوفشتس ||

 ءاملك ام لو أ هنمةكرب مافعأ ناك اماعطرأ ملف ما عطا هت ىفاك هلا ىأ * بر فامول ىو هيلعفللا ىلص | ١ ا

 اذ هتمىأ 42 ربل ةأالو» هلو هيلعلدب وه.فرظلاىلعب وصنملوأوهب ردصماقانإك [تقولوأق ىأ ||

 0 ل اوك انني ع يادب ا .ك هللالو سرأنأ هلق 1 ءاناانلك أت قورخ آقفىأ *«هرخآى ض١

 م ا دانا لاق هزم رمل |مادعناو رخآلا ىف اهتلقو ءاعطلا | ذ هان م اكو قاع رتكو 4 4 رمل |هعظع لو سدح

 ١ لك |ىهف ميحرلا نجحرلا دا زامأو هللا مسي لمة يمل | :سذاىلاراعتا هيفجانلك !نيسىلاعتدتلا |

 ىد سد :تواصاخال ل كلذ ةيلضفالرو هنا, ن ثدحلا ضءب هضرتعاتاواهردغو ىوونلاو ىلارغلاهلاقاك

 لد , مارحالوهو ركمىف بد_::الو رح نب|لاق تمزحالاوان آر ةاهماود_دق مل نأ ءاسفنلاو رضثاحلاو نعل |

1 

1 

 اناك أنيحىلامزهتلا مساانرك ذانالاق ) ماعطلا اذه لاحىأ ىلعىأ



 نةشاد 5" 2 ىسمومن ىي انث) ناوا هثشيد_>ثااثلاثبدملا» ذك نح ضراعت الفىفاءاك «دالنامل»ثت دددو م سابع :

 تي رخآهذحضو قدصلاىوةدسدل متاحوبأ لاقوائب سبل نيءمنب |لاقو هياعىثب ة.عشن اكفركتل ا ىدسالا ع راني سدق اند ريك

 ءاحد_ه:.فطعلا كلر ىج نناك (اذثو ّح )٠_امنباو دوادوبأ هل جرخ ةثامو نيت سو عضب ةستام ةيمحسم هناراو رةماعىدع نءالاقو

 نمر دهستقو ىبف ثااهنعو ةفمنح ىبأو خرج نبا ن ع ناحر جى ضاق (ىناحرملا) دج نب(م ركتاا دع 5 لاكةتت) ل ولا ْ

 2 ىعي هاو هلْزمي ناكو طسارب نآم راارمصق ىلإ .بنءارلا من ىلع اول !ىفامرلا( مشاهىبأ نءعسبب رلازب سقنء)ةكع رو ءاضقلا

 ىلع نعهلرازيلارب رضلام_هالومىدنكلا هللا دمع ىفأو و رعىبأ ةمهم ٌمىازب( ناذاز نع) ةتسلا هل جرح سداسا | نههريغوأر اني د
 (نا.!*نع) هذ رات ىراا اودع رالاو إم هل جرح نيناسثو نيثثا ةنستام ةقثلاهنماوةدم هنعو رع عمم لاقي ودو«بمنءاو

 ءوضولا ماعطلا كرينا ) نآرقل ادم بتكل ا مظعأو هو ل_سر هلع هللا ىل_ص ىمو م ىلع لزنملا باكل !(ةار وتلا فتأر ف للا ) ىمراغلا
 تركت ذهنعىتشالنةب ردصمامنانلع (ةا روتلاىف) ىفءارقنىأ (تأرتا هتريخأو مو هيلعهتلا ىل ص ىذا كاذت رك ككددعب

 لم < ئثنعرامخا هنال هيلع لزنيل ناكتاوهار وتااىفهأرق هنارمخأ ام ىلع نا كارتم( ملسوهيلعمللا ىلدهللالو دل ةذ) ىناكلذ' |

 (هدع) امهاسغةوىأ (ءوضولا ) افرعهيلإ ب سنن ثمح هتدارادنءىأ ( هلدق) لك الادن ع هنس سدا ىيرمثلا ءوضولا نامه رص هعذرب

 هع هنرمضم لاو زوهندع_غت لوصحو هوعوه-لك أىلعهنارك“ا نهدراثآ هكحرب ىأ ماءطلاةكر لوقو لا الان مهغارفسقعىأ

 وخحنلاو زهمازلت_.سالىفاثلاب هن- اف كا ميظعتو لوالا, اذ ل_صحي و ةلجلا مازعلاو ةعركلاقال_الابترتو ؛

 6 د ا لا

 + د ت5 2 بجح وو تمم وع وص يحج مح يح

 دغن] مْرْلَن لأ رمخ] | و صصتصخصخخوص ب جج وو
 سفنةكرب وأن اط.شلا ا هلاهمازلت_سادركىلا اراغناعوةرمو ءوضوال :السهل |اةدارأ هيبفس ىلعأب وصخهكور ىنحلا

 نع اتننال ماعاعلا فانادا *( 5 عنج رلانبسقانثدس)و 0 (ري نيهللاد_.عاتثدج ىبومنب حانت دج

 ا 0000 | كوالا يلا مضي «(ىناحرملام ركل ديعانث دح لاق ةمدتقانث د-و)* هلوةىف ف طعاذلوداذسالا ل: وت

 1 همهخ #لاذو ى زب *( ناذاز نع ) « همما ف فلت او ل ءاف هنز ىلع *«( ماه ىلأ نع عسب راانب سدةنع)#

 ةكربنا]* مالسالال .ةىأ *(ةاروتلا ف تأرقلاق) « ىسراغلا«(ناماسن ع) «نوناهرخ آن م_فلأ نيد

 ترك دف# ماعاعأ 7 أدعي ىأ 5 دعب # نب ديلا لسغ ىأ# ءوضولا الا هرسكز و ونا حش د« ماعطلا

 ىريسه:فطع#هاروتلا ف تأر قاع هنربخأو ل_بوهءلعهتلا ىلص ىبنالا# روك ذملاءو رقما ىأ «كلذ

 ام هنريخأ ىفالاسملاو هدعبءوضولا ماعطل اةكرب ل_ههتل اس ىف كلذ ترك فهلوقبدارملانوككن انكم و
 ةكرب لو هيلعهتناىل_دهللا لوسرلاةذال ماعطلا دعباعءوضولا دقت ىلعراصتةخالا نمةاروتل اى هنأرف

 ىامفت رت ىلا ةراشانوكرنا -_سو هيلعمتلا ىل_هءذزم لمت<اذدو #« هدعب ءوضولاو هل ءآءوضولا ماعطلا|

 ىلع ميظعتلل ةرعشملاةراهطلارهمتللالاةتسااضرأ هلءقءوضولا تداز هت« رشناىلاءاسعانو :ناوهاروتلا

 هضحدوناطءثلا

 جايتحال كوأ لوالاو

 ةكربلا لب وان ىلإ ىلاثلا

 كدععد هنال هدعب لسؤأل

 هلقرداسلالسشلا

 هلبق ل غلاةكرب ليقو
 هدول سغلاةكرب وهف

 فنصاالاق هراثآىف
 ل_سغب دن ىلعم-هضعد هيل سعو ها فرعضوهو عيب رلا ند سدقُسي دح نمالان ا #ُثيدحىأ تي دحلا اذه ف رهدال هءماحىف ش

 ناس هر انعم نموفو رّهفلا ىقنيهدعب وماعطلا ل_ءقءوضولا طسوالا ف ىلاربط اريخدضمب وَهتملاثولاهب ناكل ناوهدعب وهلءقدملا

 نمةراهطلا ىرحتهنمىرام هيلع مدة.نابربدح وهفةداعنبدلا ىلعةناعتسالادصقي لك الا لاق ثيح كلذ ىلا ل .«مالسالا هن اكو
 لك أءن وىأامتاظن ىنةحتناهلءئاذكو نسالفالاو ْئَمهنماوب قلعاذاام ىلعهدعب لسغل| ىف هل ىلا ىون ةمالع بس هذ نكس ةالصأا|

 ءز ءث

 ثيدح نأ ىلء كلذ نعرع ىسهنمهتفلا ع رمال مالو أن اكثر دحلا اذه للف مهتفل ايش ْئشب هيفرعون ملا مف باكل لها ةةفاوم بحي
 ها ضراعتالف يح ربغا هناماسُس: دحو عر ٠



 ضرع | ىلع ىنعملاذااهتاشا: مسن ىفو ماهغت_.الا هزه فذحت ( كت أنالأ ولاقف )ارك نم ةححسن ىف(ماعطلا هيلا] لوو ةغيصب 00

 ةلاصاىأريصختمهب رمالاتاناوءدحاف ماعطل ادع هن و>و مهداقتعا كلذ مهوق بدسن اكو هنأ ضو امجتفلاب(ع ءو ضل | اندنعلزنتالاو

 تدرأىأ(تقاذا )هلعفب ىأ من ان( ءوضولابت درمأ اع اكولاف ) ءوضولا م هراضحا لءةماعطا | ىلارداب ئطسملان اكو :داماءاشلاف

 ءوضولالا فان جرحو لاو اًوسلل قداطم باو لان افرعررقتاع وهال_فااىأ -ةاذا هناحس هلوقىلاةراشأ اذ هز( الصااىا] م مام هلأ

 لكل هيلعءو طولا بحي ناكمنأ ىلع سي دحلا,لدتسدقارعلانب زلا لاقدم هيب دن #«امحاوالان وأد يال وهذا هعية> هنارومأم س ءلف ماعطال

 هنعف فخ هءلع ىشالف كلذير مأناكهنادواد بأى و هتعنصرعلاقو حتفلا مولدكرن كلذ لهذي فطصالاناكوان دحتوأ ر يطةمدالص

 ىعرشلا مهففةالصالءوضولابترمأ امال اقفءوضون كتانالأ اولاقمهتاف هنو ءالا لعةرعرششلا 1 4ع وحلا امدقت هءفوّا بلان رمأو

 00000 1 2 2 2 222222222227222 22222222 1 الاوا ضدأةود ار ارأم_هو
 أهتلا فص ىنلاىاىأ يهماا ع ءاراادب دشتو فاقلا من مضب# برقذ لال متوعأي عساك لذ نعهنربع هلوقا ذكوأ| نا ل 0 اولاقل

 ةضس ىو ماوغتسالاب كي كيتانالا هنا علا ضب ىأ اقفال ريكرتلاةسن قو «ماملا ف بوب اءاو 1 لك الل كيد ا :

 3 الا ىتعمو هن هنأص وةنامو اول أ حا فد , ودو هب دعت يب ءوضول » هلوق عام !او هيلعى ءءملانك-] هقدحم || ( ثددحفا 17 0

 ايو>-وىأ «ترماامنالاقإل لا 11 اك ا اندتع لزنتالأو حت ضرعلا ىلع 1 نس ذلعش انزل

 تدرأاذاىإترمابالءوضولاب ى وأدم «تقاذا» هلعذب ىأ رمل ءوضولاو هوواوأ امذب عب وشولابل | ىروزذلا(نجراادمع
 ىوصملا سمو هوالتلاةدعمد_ عع 'وضولا بحي هئافاها:همىفامو ىأ 4 الصااىلا وع ت تَرَ كا مايقلا

1 

 ا هئديعنب نايف هس 5

 8 :انبد سور من ع

 ىهعأ | مرمع ءالاونأ كلا

 نمت هعثم_هذ الوم

 ةءابجلاهلجرخ ةعبارلا
 |( ترب 0 (

 1 نان كاشفا قي

 سس و رج هذعو سامع

 ه2 حرج ناو راند

 هريس ىبهذلا رك ذ

 قاردعلا ( 358 نزلا الاقو

 ل هن هل سدل

 1 قى الافاؤملا

 هن جتحادقو تدخلا

 نيعم نءاهةووٍل_بم

 ىباسنلاو ةسعرزولأو
 لوقذ هأ نامح ناو

 هتحرب دجأ ماصعلا

 نانع )ب .حروطق

 هت ا 0 3

 انعهىنك

 ةاسعاهازئاسلا هل و اعمار تحت اكو بلغالا معالا ىلع مالكا ىنبهلءاو فاو طاادداراو 5 أ

 د لا ىد ر اعا | ىلءمافنف هن روهأم ب>اومأ ءاعأ ال .ةىعرمشل اءوضولا ||

 ىلآلاثن 3 ةدسحلا ع نم موهفملا فر علاءوضولا بامكس| ن ءال_ضن هءامه“| لب هزاوح فات :ءالودو ىلاءت هلا 1

 رمال 1 1 ًاورصملاو اذا أت ح ع -تئانحما

 مها عما

 شرعت هيل ىذلاو ثيدحلا اذ هف سل كريم لاقالمأ لك ال قدهعو رشدن ءهبدب لسغءأوس بام طارحآ ||

 لك الاف هعورشدنع هدد لسغ غلو هيلعمتلا لص هنا لمتهنات امثاالوا فن ال ماعلعأ | دال نب دم 3 أ /

 هيلع هللا ل_صهدا -نمموهفملاب و-ولا ىؤنىفروهظالاوهو زاودل للا ناممل اه_ولس عام هنا لمد رتل

 ىكامتهتناولا حالا دوول ماعطل | ل_.قاقلط مو ولا ىفأ 010 انملال دتسا ميال لا فولد سوو

 ديعسنءزاذيدر و رع نعةنديعنب نا .ةسانثد_حىتو زل نجرلا دع نب دعسان :دح ع لاحلاب لعأ
 يطئاغلا نم مو هيلعدتلا ل صدتلالوسر جرخ لاق سامع نسا ن 38 ثراحلاريغ- صل يثرب ودنا

 قىخضقتنا هداعل|نالهحاملاءاضة عضوا ل_قّمضرالان مضفع؟ ل ل .,قهنمودعبالا ضرالا نع طو طوعلا

 : طئاغلاناعمصلاو ىننملاهررحاذكه_سفنومصلا ىلع واطي راص هيف عست | هلرتسأوه تي 0

 ااا راع ءهنأو :كفتورملا ف فنك اذا |لدقةداعلل هنو) أءاوناكضرالا ن مني هطملاهلصأ

 | لال[ دوصو ههمالك قتباكل | لاستساو ف فاتلا تر ءلادداع: نمذاهمماصا كمرك نإةهارك ةرواحت احنا

 نمهماقم ماقاموصوصخلا ناك ااوهو ىلدالاىب عما اوهانهه هدارملاو«تععاممالاو راصبألا ناصناس#

 ليقف مامطب# ءجىأ نانو ءاللا نم جرخ قباسلا سب دا ىف ىيسام لأ دب حارت لاو درو فم كلا

 مدةناكءوضولابكتأ دق :يضولادب ريالا ىتءملاو امهت أم انهن قو نيءاتلاىد- -افذدح «أضونا اهل

 ءوضولابا<!نمهو هوت ام راكنا هناف هلع ىنغااو ىراكنالا ماوفتسالا» هزه بهل ىفو *«( ىنصأ لاف ذ]+

 لاقوءاصعلاهرك ذاهدصقمدعل عف رلاب وةيميسلا _صقو ىننلاد عب هنو كل بصنلاب * *(اضوناف)* )* لك الل

 قنحلا طئاعضرالان منئمطلل ل,قهنهوضرالاّ  عطو هلا(طئاغل نم

 ىلعاذهاملجوةرواجلاضد أ جراما هني مهل او رتسأنوكم] نئطملا فا هراضقةداعلا تال - اهلاهمف ىنقتىذلا لك

 ىو نثءاتلاىدحا ف ذحب (ًاضونالا هل ل ةفماعطي ف اف) طئاغل اناكم نمرب دهب ىفاثل | ىلع هلجح م مهل ورب دع: ىلا هحايت>ا مدع لوالا

 (أنواف) ىل_دأالىأ لك االةوضولا ب وجو نمهوهون اساراكسن ااهفدحمم- مئات قو ءاهتسالا» اداب( ىلصأ ألاقذ) فذ>الر كس
 ىنانه مالكلانالىنآلا نامل <ثردح ىفانبال قامو ثيدحلا 1 هواهدصت مدعل عذرلاب و و هيدع بسلا دصقو ىف“ اطادءب هنو 0 1

 ,ضراعتالفىأب كم «لعدرومهضعبهيلاسهذىذلا ىرشلاةدار !ضرفد وقاناكىوغللاءوضولا نامل سثردح ىو كك مد *ااءوضولا

 «قدارأ هنالوأ هيفننامهثيدح ىف سلف لك الا دنعىوأ ءوضولا نوك امأو بر ل هس ىل عه رةرمالا ىنذ :اعأن سامع ناك ,د-نال

 . نباثيدح نا ىلعءوضولاامفنوذ_سملاعضاوملاةيقب ىف اكهدك انوأ هوحو ل .*كبالثاو زاو اانا ةوضولا ارت سامح نبانيدح
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 زدقلا فتم ؛املكوأ تاَنعَن اًملكوأ دوس ١و ىدقدلاو ل ىلع لطي دقو ؛ئث ىبسر:ام لصالا فوهودن ثلا انها

 قندا ىلا يعأا ىذا 1- - مهرت نمارذسح ىوارلارسفامناو ذلأو جضنأ هاو 8 , اردرأ نم هفرتل اي ىلتب أع كر 1

 بخ دروادح زال راع وانه ؟ 9 دارمرغكلذ :ورصمأ ادعي سامو ههرعغقوهردك نم ا نع ءةردتساام لفك لاسوماقلا
١ 

 ايهةمتم ىنررا | تحس
 لقت هناا نراشا ثءدحلا || دن دو هومعلا فوأ هريغوىذم را اهاور ايرث مهرخ آموقا| قاس مسوهيلع هللا ىلص هلوقىلاءاعاو للقلب ْ

 ا ىدمرعا اودجحأ أءاورةعصتلاهأ تر فختسااهسحلا ةعصقىف لك نم و هءاع هللا ىلص هلل| كوسر نع ىورام

 ل دا اج | أ !أنع كريم لةنو هباهنلامتامراتخو هود رخلا اود ل فم 1| ل_.ةواممعهتلا ىذر هشئاعن ءهحام نءاو

 1 السر ل أ|ىعر أدلا مامالاودو ىذه رخل نعش هرسفوءاغلا نو 17 بو عدفأ و هواههضوهكلثملارس 0 « ل-ها|نانيدلا ليصأ ||[ ظ
 (ذنع و هءاعيإلا ||* اونأن معو وبسلاو ثب هَ ما رهأد- :ءروهتماودو ردقلا فىأ رهاظملاحراشلالاقوماعطلان م قباسم ا

 هدب هلا بق ىأ || عرسأ وكيف ةناهد لتأ هناودقلا ق قيام هءاعاه-وىفلاقب وةعصقلا ف قبامىأ برعلاني زلاقوخباشملا |
 كف دع (ماخ هلا |ريغلاهظ>الموراثب الار وهملعمللا لص بأ دناررفتااوزلا نوكءفردقلا فاموعط مح هلال يقوا ماض |

 | مانا نا .ه : ول م اعطلا فرصب ناكمرجاله سفن ىلع مسوعدةتوجتاو ابا رأو تافيسضااولاعااو ل-هالانمأ||

 ل غاسام لكل ' ||“ "و عضاوتلا ليبس كول ةباعرلفاسالا فهنم رام ه:صاختراتخيو مهبلافورظلاو ردقلاكاعأىف ||
 00 ءاَمل م مسا همت مهد لَم كل لس ىلاعتهللأو هنوم_هد ول_فثلا لك أن منوةنأب وذو ريكتبءامنغالاءايمغأ نمأ|| ا

 ا
 الأمه .فثبذ اهح كل |

3 

|| 

 نايوطق فئارظلاوفراءملا فولأو فئاطللا ف ةرذص أ توةرلعمللا ىل_صهلاو>اوهلاعفأوهلا اوتأعسيج | ا
 وه و هو تريشرأم تهمه || ذ_مم بام .لا م: ىف:صملابجت أدةل حارشلا ضءبلاقو اذه ىتفوملا هلاوهرثأ ىنتق ةقاو هردق فرع

 ازهاذنعو اهدار ١١ !|ىفودرهف ة ن._سحي دقام للغمااب هريمعت ىف هئامهبثو رح نءالاقاتم قبامو ثداحالا لهي هناىلاةراشا |[

 ها .ملاماعطلازاخل نم ءارذحرك ذاع هل ىوارلاريةتىل لماحلاوهاذهناكوهردكن م'ىشا |تحن 'رودسأام لفثلاس ومالا |

 قام ىلع هرحآ لعشلا ثردحلااذ- هدارباقلاةءنار نظالالوقأدار ااريغىنعملا اذ هدانسإهنم مهوتيذا

 1837 مقا ب ” املاوع>رملا# ملا ون اوصنأب لَ ىلا »3 هللاز # با الاعخ مطقملا نسح هعنص ماعطلا نم
 م

 كل مسا بارشلاك

 ا دانك 2و

 5 اءتقا

 او اهكةتوأامدانوأ هي ماعطل ادن عملو هرم دهتلا ىلصدللا لو سرءوضو ة ص ق ءاحام بار إل
 و

5 1 : 

 9 ة. يتب || ىأ مامطلاد_:عدلوقهيلعلدبونيدبلا لسغودو ىوذالاانعماتهوضولابدارم او ءاجامف ذهن قو
 اراغناماعط هزأن ووو

 اك ءر ىأ عطد هناىلا هللأ | ىل_صمتنالوسرءوضوةةصعاحامدارت نايرشل اهانعمدار م! ليتو باملارخآ ىف ا يساملهدعن وهلق
 وجدك "م 1 كد ٌتنداحالادارباوهجرنل اه لهن ءروظد ىذلانانءدلا ليصأ دمسلا نع كريم لقنو امدعوادو و لو هيلع ١

 ارظن ماعطريصغةرانإ
 0000 نيثيدح هيف 16 ماعطل ادنع بتل ءوضولاةيفيكت امل اذهىف نيس نادارأ فنصملا نأ اهدمهثالثلا

 هع ضو او فدردلا
 1 00 ثيدححا ءوفدرأ م هلءفيمل لو هيلع هللا لص هلالاته بحس سبل ٠ رشا اعوضولا نا ىلءادع رص ن الد

 : لد 5 نيثي دلل ىبووذطم نار هاطغاإ اوهكرمال المص هدعبو ماعطل ال .ةىفرعلاءوضولا ب امهمتسا ىلع لدي ىذللا نام“

 ل-سعوه با ءلارخ روك ذملاءوضولان مدا ارااناىوقت ةالصا اء ىيرمشلاءوضولا ناصة«نيذالا نيقباسلا |

 نبالاقو ىلاعتهنلامعجرةيعفاشا او ةمهذ ااهعألا ارامثءاد_هو رامخالا نب ضقانتلا قةضنالىت م نيدملا
 لسقو ماهطلا كعل

 رانخالاةل الد, ىرشلا
 ا امو هلي - نملوالاةداراف 1 هزاو هتةءقحق اظذالا لا عت ازاوج نم جدال ىلع ءانب مهتم لكيدارم هنأ هج وار - ا

 مدعناسدسقتلا لقتل نمد :ءاماو رك ذامزاو>ىف ىفا ثلا هذ م ىلعىج .هموهو ذأ هنامثا تي نم ىلا !او هيف ثمح |

 ماعطلا د: هنوحو تلعشااذا ب ايلا ثيداحأ نالئا ذولا حتحاا: ١ ارامهتةلماشلاةفاظنلاوهوىوخللا ىنءما ىلع هلجن نكوف هنأ ظ
 لكمدارا 1 3 ل بيعملااعاو ةعئاش هعباس حرت اىلعةداب زلاتثاكناو امُهَد بحربلاو مضي نا كوالا ن اكن رمأ ىلع |||

 لضارسللا 3 ةةدص قدر واكريلا ىلع لطب د :ةناكناو برشرامبارمشا |نا كلك دامانهه ماعطل م اهفاعصقنلا|

 اهل تيت ف امذالا ىأ « ب وبأن ع مهاربا نب لعنة دح عمن مبدأ انثدحال ريعد نهاعاصو ماعط نماعاص ر طفلا

 لوالا دارا 3 نم جرح لسوء ءلعهتلا ىل_هصهثلا لوسر نآس ادع نبا نعال ريغصتلاب «ةكلمى أنبا نعال ف ايتضالا |||

 ىناثلا 7 دقن 2 هر لر هاظريغأضوتملاىأر > نءالوقوه-اءلاءاضةناكمانهدارملاوىلاهلناناك- مادملاو عتفلابكءالتا |||

 هُم ءرداحأو ثدنلاو ع ُح ودول ىوغللاهفصو بوب ولا مدعو حوقولا | مدع ىرشل اهفصفامدعوادوحو هبوضوهفصلاق هناكف هنامثأ ثم نأ

 هللا ىل_ص وللا كوسرت أ. سس امعنبأن نعةكيلمىبأ نأ ن نءسوبأن ءرضهأ ارنا نب لوعمسا 5 ميم نب دجأ انث) ريما ثيدحلوالا«هنالث ا

 ءايحلاة دش نءهءاعل محامل هني رصتالان اجرتساة حاملا ءاضو لح نعت , ىنك ىلادلنا لحمل اد اوهستفلاب (ءالخلنا ع نمر“ سوهيلعأ

 ويحس <



 هلجرخ نيتثامون , رشعو نيذث|هنس تام مهواسعر ة2:ىفوكذلا( ثايغنب صفد 06 انث) ىف رادلا( (ْنح رلاد.عنب هلنادع 1

 هحام باو ىانلاودو |دونأ هل ىور ةسمادللا نم قودصن اهم ىبح ىلأ مم !( ىملسالا ى< ىبأنبد# ن نأ انث) هحام نئاالا عاجلا
 هللادبع نفسو نع) لئاعثلا ف فاو اودوادوبأ هل جرخ خدم انا ةةمطأ م(روعالاةيمأىبأ نيد زءنع) لئامشا!قفاؤااو
 لق مال_سنب هللادب_ءعاهس ى ىو هنامه:سما قيهريغو هنباهنعوعادردلا ىلأ اون[ كر كاين ير ح فوط ملا ا( مالس نبا
 هيلع اعهنلاىل_دىنلاتءأرلاق) ا كم :موهللا دع ىذلاد اعسفا سدح مال نم هللأ ل. .عمءأن اك هاصملا حرش فام هقذاول وم مالسالا

 نال ص ءريخ اعد كلا( ( لك افهذهمادا) ةرقلا(هذهلاقو را ملع عض ضوفريعش ازين هةر فة ههظدى رم (ةرمسك ذخأ لسو

 امدأل كأن الف لح هعقاش ا لوقا ل- ملدهدفو هأ محصن هنأ هرم_اف هب مادتت الل فراغت هريغالةّدسم اماعط ناكرلانالكل ذي مسوهياع

 لاكاعر ثمصن زيتا ىلعمادالا منو ناىلعل اد ءبيفو ماصول الاقدوعدو ممو 1 ريغب و نددو لدن هم ديور اع تح
 00 ا 1 يا 2 هر 2 24 كيرا ا ا سناهل_2وحراثلا
 تايغ نب ص ذنب رع اره أ هست فو م دمع نب هللا ل٠ ءأ ةدحال أيعطعي وأ اهعرمشد نأب ل 0

 *« روعالا# مس ل6 ةممأ ىلأ ندم زن نعى 0 -الاإلن اس وسعنا لبق «ى<ىنأنبد- < نعى 006 3 34 رع نال

 لعبا لوسو نعم ىكورو نانا ي مالسإ رب هللا ل2 ند هدول نع ) اهمدد-الةهؤصأ 9 1

 دع نعم دايز هه“ هد ىفو ءادردلا فون امج ءدأ ا لا اقدو لق ةادك< 7-5 لا وأ

 ا

 سلاو_دع صضارتعا

 هنأل عرطأ اهتعومش و

 ىف همك ضرفنا

 هياعرج الو وذكالالا

 ليئارسا قب نماتاك توقعتانأ ى كه دس .ع نب ىسوب هلاحرءاسممأ ىف ةاكش 1 |بحا هلاقمال_ىنت هللا

 هرج ىفددءقاو هما 0 وفل كدت ىصهتلال أو دردامح دلو مالسا| اممم 2 سوّقءد نفسو دإ دلد نه |

 نيهتلاد_.عورنأامأو هنيدملال_ه (قةوادعهلدب اردالو هأاور هألوق نم ممممو هسأر حسم را تع دسول هات «زأ

 ىورهن :ل ايو هيلعهتلا ىلصهتلالوسر هل دن مد>اورا ء>الاد-أ ف سوبانأ ى 9 ماللا ف رف 0

 ىناا|تيأر# « هفاوأ هللا دمع ىأ#« ل اق نيعي رأو ثالث هذسةن دملابتاماهريغو دج و فسو)هأ بأ هذع

 #« ريعشل ازيخ ن مدل ةءطقىأن نوكسةرسسكي 6 ةريدكذ حأ إل هنوك اح هترمصبأ ىأ#مل سا لعهشلاىلك |

 ءاقلاب ؟ لك اف#»* ةرسك| | ىأ#* هذه مادا ةرعل اك < أ دك هده لاق محو 8 درعا ماع عضوف 0 مل ار ةدكست ىو

 هنا إو هيلعهثلا ىلدريخأ ةمودألارافراعة من ك,1والقّيسماماعطر هلا ناكل ىرظلالاقوواولاةضسن و

 هقفاو نمو يناثلا مامالاك مادار ةلاناىلا ثلا نمبه ذنملوةىوق. تيدحلأ|اذد كريملاقاغجلا اص

 رعلاكهد_دوانلاغ لك بام مادالا نم صصةخن ل طرعشب ل نمومادالا ف عام طفلا 1 ل لد
 ردك [ثدح مادالابيشتو ازا ثيدحلا قتلا ىلعما دالاقال-طا عقو هنأ لهدحن و مادالا ن نمهدعب لو

 ثنحلاوناع الاىن_.ءاماو لصاعللال.صة ناكنالاو هلوقه. الدنا علا اوذ له للا اذوتلةءزيدتا

 معسل انأف 1 عل أره كن ع نمهيفو محك دأ انساب دوادو أ هنعداور تب 0 0 وا امو انامر تا أثرت لذ

 ىعب جي نجرلا دمع ند هثلا دسءانثدح قح امهعانقلان مهو خصال ىلعبطر راهرعلاو سراندزاب

 واولاد دشتي يب ماوعلا نب ا هد-وم ادب دشتي مدام هعنعناميلس نب ءاملأب # هفلاعر 1 ىعر راذلا

 هثلثملا مذم ل غثلا بحب ناكل_.وهيلعهتلاف_صهتلالو رنا سنأ ن ,عل ريغستل اب كاي : رع

 رخآ ىف 0 قاطيدقو رمدعل ادعي قمناموأى د لكن مبسربام لدالا فوهوءافا|نوكسورسكتو

 فدل قو اهلل

 ايفو هاغا عالكلاف

 01 ع ةرغلاء_ضواذا

 زمنا ىلعوأ رم

 وأ هنا! مسقكملا

 ىلع مداةعطقعضو

 يك هلكأ هنداع ف.غر
 هعناغاو ت اغلا مه
 هءطق عضوول هلاقام

 هنكعال فيغر ىلعمدأ

 0 : لد هناا أ

 كلم . هر ريع ةمقن هزه

 ريسغلاكلذنأ كار ظاع

 الوأ رد عمد لاك

 ىأ هي هللا دمعلاف 9غ ءطصماف لفت هعم ناكنم ةيسيدحلا در وامهثمو قد وسلاو قيقدلاو هم نمءاعولا 0
 هنا هبادعأه ->-ولءلو رد ةلافىأ «(ماعطلا نم قيام لفثلاب سنأ دنرب ىأ« ىنعد ال ف نصا عش وع ا رس

 : وه كلكلك هله ل 1 ا 0 مساق هلل اكانملاو بصااو ع_ضاوتااىلاةراشا<فوذلأو أرمأوأ:هأوهذ ذطاىلا سي رقلا عضتلا هبا جوضخم ل ل
 ليلقلاب نالطمل او هصلا, صوت ال كلذ لثمْذأ درأم ل جوسلاو ربت نماعرش عصي
 اه هوشوىوشملاو ءألاو ضيبلاالأقفءادجاصوةفيتدونأذ ثور وهجلاددعالو ع زصءأو هرم أك هنم كنوتدأ.م مرح اوةمرملاوزاودلاب لد

 01ر1 را وقبل اا ناخاةتلارناسعن ءان_هولك واما لك انال فاح نوف فال كناهالعىذ 00
 نامعونأ ىدضلا (ناحرل سب كمعس اد : ندجرلادمعس هللاد.ع ائث) نشأت -حنوثال- لاو اثلا تيد لا مصالا ىلع بطر

 فدا ناك دجأ لاقو طقسا دامر .. هح نيّدس جح هنار < ذوناقع نم قدوأ ةلءل ماحوأ لاق ظفاحهةثدادب ليزترازملا ىطساولا هنو دعس

 هممعل ناك سوا تاما رك[ عار فحم |نيدامعن ع ةسلاذل  رخ هد هام هلو ذئاب تالا رعسعو * س4 هيهات

 نبانعتعشلا فوةمصتوأر دوو ىف ( ماعظلا نم قيام) نأ ى أ( ىنعب) فنسمل عش (هتلادبعلاق ) ءافٌماهرسكوةثلثملا مضب(لفثلا



 دجأهنعذ_هأ ظءاولاءوفالاورعونأ (ىرسلانبرشب انث ناليغنبدو انث) ةشئاعشيدنوثالثلا ثيدحلا» قوقل لهأ
 نبةحلط نب( يحي نب ةحلط نع)ىر وشلا(نايف_سنع) ةعاسجلاهلججرخ بات تايم تاكو ةثامو نيعي_و سن ةنم تام ةقثممأو
 مسمهلج رح هثامو يعي ز وهبنا دس تام ملاص هع رز وبأ لاو ثيدحلا اركشم ىراخعأ |لاقو عج هقثو ىدملا ىميتل ا د :رَعلا هللا دمع

 بعسمماوقدصأ ادحة مذ نسحلاة ع دءلاهلا ىف هقئاف تناك قددصلا تن موثاكمأ اهمأو( ةدهلط تنب ةشناع) هتع(نع) ةعب رالاو |

 مهلع نوتمرحل نينمْؤملاتاهمأ ىنلاتاحو زتيعع (نينمؤملامأ ةشئاع) اهتلاخ(نع)ة عاجلا جرخ هئامو فيئدعي تنامفلأ فلأ
 وه(ءادغ كدنعألوةيف 227 ىنتتأ, )-وهلعهللا ىف دىنلاناك تلاق) لاقفنمتياعيبوج وفل دقو تانمؤملامألاقيالف ٠

 راهنلا لوأ لكؤ ام رك تويجرم كج
 ةقمرتلا هاو 2 نمريسلارب أسوو ىوم ]|باع اقفاهطس لكثو ضارعالا نماريشك/ _سوه_ءلعدللا ىلص باطدقور ودصلا

 هزه لدباصنأ نعئىرسل |نب رشد نثدحنالي,غنء دو انةدح]# اهريغوىز وهلا ةلانبالداءملادازو بهاوم لاب اك
 ا اة مامط ْ ناكتااقنين ملا مأ ةشئاعن عفط تزبةشئاعز ءىبح :لط نعاف ريممرك ذىروثلاىأ 4« نادفس

 فود عوفرم اف ماءط انامحاىأ م اللوقان)* رابنل الوأ لكن ىذلا ماعطل اوددملاو ةلءهملالادلاو ةمملانيغلا حبش يءادغ نمدوك امل-هدنرب || كدنعأ) ءةهصست ىاك ىلىأ «لوةيفطرامتالوأ ف ىا# ىنيتأي هانا يحاىأ « ل وهيلعشلاىلص ىلا ١
 ه_فمهوامماذهو ريخو عفموفالو ان ىأن ذا دان زب ةحيتتتباو رفد 4 ماس ىفااط ذة. ىأ «كوةيد الة شئاعىأ يتلات»
 اولمذ هعانسا اءاسؤر ةدايعااراهظا ىلع ليا دهيقنموصل |تقورثك | ف ةءذاا ققعيل موصل ىوت دق هناب رامضاوأ ىتعمءاشناو التذز
 ةوكرسوسقلا 5 بح كلام لاقونو رثك الاد ىفاشلاوهفيز-ونأ لاق هب و موصل فاني اسعهيذل ا!لةمويلا انهى الاهتلا اعوؤرمر ورحم او راما || مدع طرعش, ىيرمشل اراها فصن ل هق لفنلا هين زاو> ىلءوةلاح رايد و دل 5_بم يلعّتك د دط تو ة_تادحل

 عسوأ فود لا مدقت اند:ءد.ةمريدتاو ل وأتلا ازد دعب ىف ءافخالو وصلا مت ترد ءارطغلا ىلع مز عهناوأ تنك اكاذا اصلا ناف كلذلاورطضدملو || لا.ة>الاذا متاصىفا ف ل.ادالو لاق ليالا فمايصلاا عم من مايصال لسو ه.لعهنلا ىلص هلوقمومجأ تيستلا

 (ماص ا كوعف تلاقال ةلمومءاحبدك سم-تلقىهامولاقةيدهانل 8 تلسرأ ىأل و وحلا ةةيصب ترده أف ناشلاىأ 4 هناملا لوداف)ارظندوجأو غل لو راي تاققامونإل ىلا اةةحيح دن ىو 6 ئانافتاق» ضئارغاب فاشل دنعو تارافكلاوءاضتقلا
 هدمةوسلا ىونبىأ || تي:ةلاوأ ىقدلاطقالا ضوع لعد قرطقالاو نمسا عمرة ااوهةلمهمنيساهدس ةنك اسديتحتوهحوتشم |[ '
 قحيرصوهواداعاص لأ | لفل ا مزلر هتالىز' لا ىتءملا ىلع هانا ا ناو لك م تااقل همزاحة نر ودصري_غن مهلا دصاقو موصل ||| هحيمصتة باو رقوءزابعل || اري رمى م امئاصتصخأ ىنال هييتتلل_فيفخعلاب ماما لاق إب طلخا سملا ل صأو طات<ىت>كلد مما
 ارا ل فنل |موصهدنزا 8 اولطتتالو« 00 رطقأناءاضةلاه_مزل وهماعامعذ امهريغوو ال_فلاوموصلا ف عورشناب أ

 دنع لاو زلا ىلا نك ملسوه-لعهللا لص بنل نا ةشئاع ث ردح هيلعلدب ودر 0 أما ءاصناك هنأ نكع 0 ءمااعأ |

 ضر-غأ اك تِستلا ريمأ ع وطتملاتددح امو دوصٌملا ف حرصم سيل لصتملاثيدحلان ا عمي وحوالهناف لصالانالخ |[ كلامبحوأو ىداشلا || بارمقسالا ىلءرمالاة ءفاشا لجو رو وجا دن ةخب ل سرملا ثبدحلاو ل ةن عوص ىف تاك اا ءاضةااباهرمأ
 ايل عج دقواءوطت لعفلا كل ذهتداع راكولو - و رمشأ لبق سفنريمأ هناهانءةرطفأءاشناوماصءاشناهسفن |[

 امهتسب اوقرف. وامس ف رغلا لكشالف ضرفغلا نع لفنلاهءترىخارت رصالاو ظفالارهاظ ن عدس لب وأت هنايببيحأو تنك فا
 هناىاءاعا ماصيفاهلوق فو ةالصا!فال_ اهامقام ىلع اهفاط مذا لاو زلال. قةينلا ع وقو نم مزل فةدحاوةإ دخ موصل انالهالصأ ا ىف

 ءاد_هالا نم ةتد_هانا تلسرأ (ةبدهاذل تردهأ هنا هللا لو سراب ت لع )امو انأت اف مسن ىف( ىئاناف) يبلعتلا ضرغل لفتلاراهظايسانال ْ
 ليلدهيف(اءاصتصصأ ىناامالاق) تنتفوأ قيقدطقالا ل دب لمد قوةهئالثل عوج وهوأ طقاوأ نمسعمرت(سدحتاقىهامولاق) '
 هسفنريمأ عوطتملا مناصلارمخ هقفاونو رثك الاكى فاشل | بهذ هوهو لفنلا عطق لح ىف ب رمص ( لك أٌمتلاق) لالا نم ىؤن هنأ ىلع ا

 اولط.تال ىل ءتو هنا“ هأإوعل رذعلالا كلام هءنموءاضةلابحوأو هاو رفرذ_ءريغل ةسفيتحو أ هفتصو رطقأ هان تاو ماصفاشْلِ
 اعوهبفةخحالف يمعلا موايال عطقنموأ لسرمربهلن اول دالا نيداعج ضرفلا ىلعه. آلا لمع ب رح أو ءاْضةلاب ىطصاارمالو كل انعأ
 ىداملا تي دمحلاه هن رصتأ |حاوعلارارخالا فو ةيدحلا مل-و هيلعهللاىل_صءلك أ ل> هيفوهل لصأ ال لطابهرففالخالو لفنأ !موصي ٠ مئاصلاراطفأزاوح ىل ةلالد ث ب دحلا ىنءد هيف لاق ثيح لفنل |موص عطق لح ىف فالذناماصعلا ىنننا فرعت كلاموةفتح لأن عدتعم#

 سلا فالتخخا ىلع ءانب مالسنبهتلادبعوأ مالسنب هللا دبع نب ف سوبُث يدح نؤثالثلاو ٠



 اكمكس لاق ىسهشن ام هأ لاذال- رداع هنادحام نءارب_و دمرأوهو ةرهستا ارقلوانت ىلا نهض هرارقا نيب وانه ىلعأ ههن نم عفادتال
 ١7 رب ٌريخو دذع نمل اةؤرب زيخ ظفاىفو

 ىثلهيوهش تدتشااذا

 بلاك لاعو

 ليلقلا هسنم لوانتف
 4 عرمطل ١ ١ نآل رمضدال

 لوقا ايهنامقلت هدعملأو

 همن

 مولا قدصق

 لودر رمض عد
 همضتف هد اعةعيمطلاب

 ليهو ولاوجلا لح

 عفنأكلذنا كحاعر

 هنودالا نمرب_ثكن م
 هعيبطلا امهرفنتىتلا

 فيطا 0

 ىلع قفوأ لءجو
 ناىعدب ناب هتقيقد

 لوشن وم تالا

 نمار ريضو هدو نم

 ىيني هنأ هيقو يهز هحو
 هقامالو ضد رآل هيلا

 قدم كلذَو لك

 معا مطالا نيد هلع

 ل زنتلاى 2-0
 لاقت - هنا

 ىلةوا ىحرم محن 0 1

 ءام اود_ع لورفغ-س

 ضدرملا ىمحل 0

 ءاملا لامتسا ن

 ريدا امأو هرمضد هنو 5

 هيحاهئسل !الاىبءرئادلا

 لاو ءاودلا 0ك

 لك اودوعو ءادلا تيد

 سلةداتءاام دسح

 نموها او ثندك<

 هداك نس ثراحلا مالك

 نادي ةوبرعلا بنمط

 عورش# ئوادتل ١

 لد هرث داكسداوثيدحلا اذه دئاوفنم هنارك ذباهساانه حراشأ عقوو نيكو ةلادمسءادتقا لكوتل اقانبالو

 نونا نعجو رخو« نم سلا حراشال ضي رعت ههاشاواذ_هو ر وطسءر وهشموداع اهدأ اونىلع ماكتو جراخن مٌثيداحاب أ

 : كش تخش . جو ص ع عمت جاع

 لال انالالا كاذام هأ همعطيلقأ 121مل سن ص ىسوتشااذاو همخأ ىلا ثءءملف

 حارمشلا م يذاك اناو -ىدت_سالاكانوكمل ه-فهقنوألممو ةمعطالارئاس“ نموأ» 0 1| وذاك اوس ىدت بالاك شانوكيل هم دوا لقيرلو ةمعطالارئاس مواد وولا بج نم

 نالةقفاولادرحت تدر وانهلءْفَتلاهغيصنار داظلا ةلريملاقو هداب زاد رح هنا ىت :للا لاق
 ' 1 ردم

 ةداب زار وصتءفناكمالا قد رطب كا ةينأ ا ام-هالا لد اماأ فرط الشفا درو لعد لضفلاو

 ةعرسل هقانلاب رضت ةهك فل انالبطرلا ن م موه يل عهللأ ىلص هع :ماعغا ارح نءالاق همك | بسحب وأ

 هنوك ع حدد والصأ هلسطرلا ىف ةيقنوأ الذا قفا اوم ىنعع قفواقةوقلا مدعل اهعفدن عةعممطا ل ]م مس[

 ريعشا او ناسا |نمهعنعلورخ [«ب و نمهرض ناوهجونم هلة ةؤاومبطرلا فنأ ىدن نابهتةرّم- ىلع
 هقاذال 000 ا ا مري_عشلاءامىفنال هقاذالةءذ- ل ما

 امراقلان إل هقان |لةرمللا نوكءاممةنأ ءام طالا ضهر لاقل هقام ١او ضد رالة هلا ىف 1 . هنأ ثيدحلا قفادج

 دتشت دقو هقانلاو ضر طرلذقل اك ةريضم عمصأل ةبهللاو ضرملاءاددتنا ند ا اوهوهساكتنا بحول

 عفذأ نوكيدقلا عش ءاعرلد رض الف «م8 ىلع هعيبطلا ىوقتفاريس «-:ملوان ةيفراضولا لم ااوةوهشلا

 0 1 ويرسل تارقلا وان :ىلءدمرأو هوان موصول #سوهيلعفللا ىلدر ةأادإو ضد رماه هركءاود نم

 كت أل 0300 ارقد داق لكوت داك ا ةفر هو ربخ هندي نييومل_هوهيلعهنلا ىل ىبذلا ىلع تمدقدحام

 لصأ باء !ثيدحىفو ملسوهيلعهللا ىلص مستف ىرخالا ة.حانلا نم غضمأ هللا لوس رابتامفدمر كن وار
 ثيحتياو رفواووادتفءاغش هل لزنأ الاءادلزني لهتلانا عمم دف ىوادمأ | ىعشإ هناوبمطتلاو بطال 1

 د_-اوءادالا ءاذش هل عضوالاءادعض» ل هللا ناذ هللادايعااووادتاضب أ مصواو واد: ةءاو لا قل عادلا 38

 باصأ اذافءاودءاد لكل ضد أ مصوهسيف توملار دقىذلا ضرا ا ا ف

 لوز :عهللا ثعبّ كل ذك ن اك ادافءاود هلوالا ءاد- نمامىديجل ا هياور هيرسؤوىل اه هللا ذاب ىربءادلا» 0

 ىلا عت هللا دارأ اذافءادلا ىلءعة:ملءاودلا نم ضدرملا برشام لكف ءاودل او عادلا نيد هلعخل 1 ال

 ىلاءت هللا نهري غو ميعن ىلال هد او رو هيلا هتدتلا هءةةيقءاودلا ضد را برش ريس عفرفك الا ارمأهأ رب

 با.سالاةياعرذا َت ,داحال اهد_ه نهديفتساو هلهحنمهله- وه-طعنمدهلع ءاف_ثدهل كزن أ الاءادل زنا م

 ال ىءازتقا لكوتملا ىوادتي ىساح الاقدم نمو لكاالا عوجلا عذ ةدهفات ءالاك لكوتا افا :الىوادتلاب

 نياكوتملا لك ف نمىأ لكوتلان هئرب ىوتك او قرنا نهرب ن 0 لسو هم ءلعدتلا ىلدد# نياكو -(ا

 دمع نب |لاقو ضعد نم لضفأ لكوتلا ضءب له نإ سن نول دب نيدلاافل أ نمه.سلا نمنبذلا
 ىلا عتهدنع نمءافشلا نان ءلفغو ا اوك دوو هءافش قلعوأ هو رككفرتسان ا لكوتلا نمئربرما| |

 هب رهعاطر مامقأ] هندي هكا دصاقهدتع نمءافش الاهقوتمءاودلا ب رلارظان ء مشأ | قفو ىلع هل-ءذ داع

 3 ,ال ل بق هنأ ىلءاصالمم هأ هري-غوهسفن قكلذب لعذا نياكو ا لعفب الالدتءاهلا < قارهاكوتف

 حدق اهلي طع ذاعرشواردقابتا سل تام ةمىلاعتتلا|هبصت تلا تام ا اور ناتع ان راه عج

 سكنات وقتءاودءاد لكل هلو 2 ءانح ال تاك قروك ذمءافتسالا قديرطب تحاا اذ- هولكوت اف

 ' ودام ادن انرمتتا اذا سفملا تاف ضد رلل فو ءاودلا باطل عش سوسب .طااو ضدرملا

 حاورالاهذ- هووقب وةيفاويح اوهيعيبطلاو ةيئاسفملا حو رلاى ىو ةمذاىرب رغلا اهراحث عمنا اواهواحرىوق

 ناسا ىلعه- !علازئاوأربد- ةدلاءاودهل لزنأ ف لازئالايدارملاود رهقتو ضرملا عفدتفاهلةل ما ا ىوقلاىوقت

 لكوتلاو ىلاهت هللا ىلع دا-ةعالا قدك ةبونعملاةب ودالانا ىلع «ماهايد_ةعن نم مايطاوأ . امدنالا كلم

 نماعفن عرسأوال_عفقدصأبو ركملان ءمرفئااو نادحالاو ةقد_هلاعمهيدينبب عوضا و هلع

 00 ا ا .ذلا حرصت طرش ه 4 بحلاهبودالا

 | قال ءافشدناعمني ريثكلنآرقلا عفن مدع اضنأب سلا اوهاذهو لوءقلانهتلتو هءافشأ اداةتعا ىفءض ا

 رودصلا



5 0 

 ٠ 1 4 اا اع
 "يا" +5" . .٠

 هيراصنالا سيق تب ىههناه»أ ىف ةاكثملا بحاصلاة ملسو هيلعهتلا ىلص هنالاخ ىدحا ىهلاقيوراقلا |[
 خف لاودأ.: و ىلع عدو ل_سو هيل عدت ىلدهنلا لو مسر ىلا لخدت لاق هباورو متاطوب ودعلا لاقي وأأإ

 تطرأ اذا و ىاعنم رسب اذ عطقب :هلكأا ن هقدعاإا ىذو 4م ءاادعجةرو كلا مالالانب ونتو:لهسهلا لأنا د

 3 ملوقامأو لاودلد هذك ب ءهفص عقرلاب هذا ءهو لوقف املااىفاد ”فلالا نعد ءاقْنم هيفواول اولكؤت ا

 «لكأب ملسو هياعدتلا ىل_صدتلا لوسر له تااقوإل رداافلا فالفت لاودا ها وتاذص مخ ةفصال مل ْ ١
 1 ا طوقا امعاق ىأ ج لك ايهعم ىلءوط مث ةريغهب مزمل نكس ماقلل مالا اوهراساق ىأ ماصعل الق

 2 كالا نوك مو مما حتفب هه مإلل صمت فك ىلع ىأ 6 ل -وهيلعهللا ىلصانلا لوسر لاقذ 9
 لعاف مسأ: اهددعب فاقلا ارسنكب «(قان كناف ىلعان «هنملك أ :الو ذك ا ىأرعالا ىنعع لءف مسانوكسلا

 ضرما ن «ئرب هانعمو ةهةذلاردسدملاو -ءوأ أ لأس دن .هنوكمنادرمس فاق انفي شا هقن نم

 نملوقدب مب الدو ضر ألق هيقد دو-وماتا 5 ىلاهوقأ ودمج لاكمي ا عنسالوانل ١ بنرتناكو

 هك ذنب دل 1 صاذنس اهداوأ دكري مالا نمأ هاني 0 ىذرز4ذ هم اأو صراو ىف أاهثالم !الاو-الابلاق

 طق |لاق» ( لك أيل -وهيلع للا ىل د ىبغأأو زول ء(لعساخل تلاق)+ كريم ||

 معسل ضءب قع قو وقايضال ىدعط ىأ 4 0 تلمخ تلاق )« لعريغ هاقفر عموأ هد-وىأ ||

 تلم هإووىقعافلا لاق ةلف -الملاهذهمو ىلع ىلا ؛ه-اره- ارش ضد هلء> و ريهضل ادارفايهل تام جداصملا

 نيَةَملا ضعت لاقءزخ [ ىلإ هل تاه ببطرلا لك [هو> وهتلامرك ىلع كرتادا ىن فود طوشالا ا
 :ضءب قدح ولن 3 كريههر كذبا اوسلاب لع أهللاو تانك ا١ااذ_ه ه ةباو رعمصلاو | 1

 ةلاصاهل ىأ هلا ةغص.يلع ءلدب اكع وم ا :اولصال هنال سو + 1 ىلدىبنالهنارهظالاواضدأدارفالا

 هل فريوضأ |نالاق ٠ رم عب أ امو مط هدمت ىف هنأ هدب د ود اول (قوفام نوكيدق عملا لقأن ا ماعبتهريغاو |[ ٠

 جباصاا ع همست ريك اوهخسااح رمش فا ذكوهحامنءاوىذم رئااو دجال هال الوصالاا دكه ىبيطا !لاق اهنءال | ْ

 ىلا ع_درب ري# ذل انال 00 اد رغم مط قري _ىذضلا اولعج ثدح ُ

 *(اًعلس ]مط ت تالعدل :ممهعارق دعب ز :أ ب طرلا لك | ضرع دعب ىابيقعتلل: اذلاف هأ تاغ. .ضلاواهلهأ |

 « (ىن :لالاعف) « * مهتمدقو تضاعف ى :ءملاو هةقدوأ هءاموأ هسفن ىأ «(اريعشو)* نركس رمكحيأ

 ماعطلاوأ عطل |ىأ « (اد ه نم ىلءادإ ةذعدن ىف أك ىلعا ىأ « ( -_سو 4٠ .اعدتلا ىلص)« ىبنلالاق ةضس فو ١

 اذهل صح اذاوأ بطرلا لك !نم تعزتما|داىأرد_ةم طرعش باو>ءاقا او ةباصالا نم ١
 هسقن ىنعملافاضدأراخلار ,دقتهديفن كت اوصلاو ههنمهلك |ن اى اةراشا بصاب ريمعتلا فوانعمهنملكفأ

 ع دقتو فود طرش ب او>ءافلأ اوبصافاده نماماىأر نب |لاقرمسلان م لك ًالاىلازواحتالوةءاصالاب | ||

 ىأ«( كلى نوأ) «هناف صحت ضن فو« (اذهناف] «هريغنمالاذ_هنمبصأ ىأرصحلا بجوباذه نم | |

 هحرصل هل ل 1

 ١ (ل ليام“ م9) 0300

 سأاكوصأب خس طاذااع“الادجهقانال مفانوهامةعيبطلا هب وقنو نيملتأ اوفيطاتلاو هيذغتلا نم

1 

 00د زد زذ ز ز ز ز ز ز ز 00

 عطقي رسلان مقذعلا ارهويلادعجوهذاى لأ نعئماقنمهواو(ةنامملا وداناو ىلع هممو لسو هيلعشلاىلض هللا لوسر* رمزضتل

 وه.اعدتلا ىلدهللالوسر) عرش( لعءخلت لا )رع ىف ىاعملا نعل اىلاودلا ىف رعلا نما لاقرب ردتلاىلعلك [بطرأ اذا 1

 نوكمزا ف لك 1 : لعاق ىلع هفاعع نأاما هنانم امءااودر ىفك ىلعو هلوقب ىتك اولهن أ معزو لء> ىلع فطءةل+ا (لكأب ل

 فك اىأ ( همىل 5 لوميا هقاىلسا ةذ) لولا لك أ اعراش قطو مر ةدللال وسر ىلع هؤط» دوألو ءرلاعو ريش لك أ ىلع

 نمئرباذا هرسسكو فاتتلا 5 ةةبهقن لاقي ترثك أنا ضرملادوءْلبلعف كف كلة كررةت:مل ضرم نهءرب سيرف ( هفان كناف ىلعأن)
 ةعيسلاو ةفيعضةعضاغا وقلاو م اهتوقىلا دع عسجرتل هتعيدطناف ضرملا ن ههقا :اةرملابوكرامعفناوءامطالالات ضرتأأ |!

 ةدعتس ءاضعالاو لداق 1

 بحور هلا

 ' ١ سا اانا
 تلاقز هضرمءادتنا

 ىلص ىنلاو ىلع سا

 )ل 8 ملسو هيلع هللا

 لك ةازاوسهف

 نهارك البف ااق

 لضفأ 3 0 نقيل

 تااقز راونال الا فاك
 بحسن ىأ أ (تاعذ

 مو هل هلبا ىلصورمأ

 تلمح كرمااب الع

 ريمظتدارأ لق (مه)
 د_>اولا قوذام عجل

 أم وعم ناك لقو

 ترصتناهنأالا ثلاث

 ىرحام عادل ىلع ىلع

 ى-لانيو هس

 ىنلاىأ هل ةطسن و
 هنال هيلع درمدتقاو

 ىلعأ هن مءزو عوشملا
 رشكن(| اعل س)مهو

 توكسو ل ههملا نيسلا

 لاةذاريعثوز ماللا
 ءوهرلع هللا ىلص ىنلا

 طرمُش تاوحءاقلاف لك ىأ( بصافا ذه نم ) ىل ءاب هس ىف (ىل_ءل

 ريعشأ !ءامىفنال (كل ) ىذاوم ىنع (ىذوأ) هنا خسن ف (اذه ناف) ريغ ن مال اذهنمبصأ ىأرمص اب اناذثا فرظلامدقو فوذ <
 دعما فيعضا هيذغالا قفوأ هناف ىلا

 مدعلاهعفد نعةءيطن اعز اهتلاكساةءرسا هقانلايريضت ةهك افلا راق بنما او بطرلا فال هنم فاكام طالخألا نم هنمد]و آل
 اياقبةل زا نم هددصب ىه أع هحال_صاو هتحلا <٠ لل ةشتفد دعما ىلع لد سطرلاو هل ءلازأث 1مفد نم هناإو :«ىهام عماهأوق نكعاا

 هناممفيعضلا ندملا فاه تا.جلا عيب وثدنلا دن راسلاحاب رلاثدح بنعلاو دءازنتوأ ةيقملا كل: فقتناامافهراث آو ضرما ظ



 ْ ذنعو تاحوبالاق ىلع تي بدن ريما ىفدلملا ىعتاها بلاط ىلا ند (ليقعنبدكحن د هللادمعانث) ةتييقنس (ثامفشان :معىبانيااتث)

 ندادوا دواو بدالا ف ىرادملا هج رخنيعبرالا دعب تام هنجستحأالة عرج ند !لاقو تيان
 انردخأونايفسلاقارباح عمم هنا) هجام

 لح هبففةقرق-ىأ (ءاثهلتحذفراصنالان مدأرما ىلع ل تدخهعماناو لو هءاعهثلا ىلص هللا لو برج رخلاةرباح نع ردكنملا ردح
 سو للا فعسنم قمط ةلهومو نود ر وسكمفاقب (عانقب هتتأواهنم لكاف) ليلدلا جاتحدبءزملاو اهك د. ترمأو أر اذ

 ألك اللهنأ لحي( روظالاضو ْم) برقأ ىاثلاوبطرلا نموأ عانتلا نم ىأ (هنملك افبطر نم )ماخاب ىتءادال عان الرخا دعم
 | مضي (ةلالعب هتتاف)ا ها نفوأ ( هنالص نم فرصنا ىلصو) هدن ىلعالو رانلاهّتسمامءوضولا بوح و ىلءهيفةلالدالفاث دع ناكمنأ
 'ليلدهيففبرشلادعي برشلاوهو ل اعلا نمئثدع. أ.ه هءلاعتبامليقواه+لةيق 5ع : (ةاشااةلالع) ةمضرعبت (نم)ةيقب ةلمهملا
 ريل زيا عدا لاق كرابو قطيفانتهربوادعم كرابو هيف ى_صيقان عه تح رخأ ءاحاملاء ححأ ىتح مهد نما فرص هنأ ىلع ا

 انتمرتناواوذرحناودوك رت ىداراك ال هللاب مسقاف ىنا أ مدواهولزنتالو تم هرب نمفرغاىأ جداول ءم
 ةصقل ا هذهنا لءا ىذا لاقو سمو ىرادلاءاوراكز يلا: يكن او ىهاك اهطيطغ عم و ىل*:ىأ طغتل

 دعبدأشلا ذا ىل-لدب اةهف:هملأد رك ذامثال لمأته فنك قدن2ارنحىف عقوامىلاةراش ا اهئاك

 تنكن اف ٌكاذ سكعىلعلدب قدنلنا :صققهوركذامو رباح لزنمىلا مل سوهيلع ثلا ىلص لودرلا نايت
 هلوةلاقينابلاكثالا عفد نكعو ها جباصملاو -ةمىىذلا هيلع ىفتإ|ثردحلاىلا عبرافس رف

 ||| لاف ريم_كلا عاصو غلا ممل نماندنعاعمانطع وداي دانفداش هل انكنقماب!انتادانعانتأن نادازأ ىأ انانأ
 أل هنأ نكعو هباحتأ ةرثك نمانيأرال ىرخأ هاش هلانحذخ ى-ءملانوك نأ نكع ومعللا بانا اوطعمهتاك
 ظ مقوام عقوذ هبهرب_أ عع نصام عنصو هةيب ىلارباحبل ةذ اف عج رم ةحا 1 رباح لري مءاح مل_سو هيلعهللا ىلص

 نم قيوامسفةاثلا

 نم لءحو هرقد ةيقبلا

 نام فرظلا اوهمئاس

 نايدرةمبملاةلالعلا
 لاقت نادةنمح تسانلا

 هرشو هاشأاةلالس هتتاق

 لكالاف جرحال هنا
 لطم ناو لك الادعب
 كوالا مضمتأالاو لصق

 ةمصقلا نمأزاىا
 ا ىأ»( رعى بأ نباانثدح])# تالوطم |نمدافتسساهوافيتساو تاز 11# ان نمت .دملا اذدو ءأهللاو
 ||| هوو هللا عرك ىعوخأ بلاط بأ نب اىأ *(ل.ةعنبد<نب هللا .ءانثد-نايفسانثدح)« ىح نبد#

 هلو ةىلءافط ءو اولا ردك: انس دجءانربخأو ةيرخ ادانسا ف ىأ *«ينارف_سلاقهنع هللا ىذر اًرئاح مس هل ةواهنداعرامتعاي
 ||| لوسر جرت لاقرب احن عال ر دكا نيد جم انثدح م« ح ف ةمسن ىفودانسالاليوحت هنمدارملاو هلا معانثدح للعاو لوكحألا
 ٠ اهمدخاوعمىأ «راصنالا نمةأرعا ىلع لد هعمان أو ايد عملا ن موأ هتدب نم ىأ يلو لهل ىلصدتلا 0 ادنني>هنال ترش امهتدم

 ||| ص ىنلاىأ*(لك افا لوادل جات<ىفاثلاب مز اواو عنيت ممأوأ ةقيقح ىأ#ةا هلت ذفإلاومشحو ا وهف او د_>اولك ١
 *( عانقي)«ةيراصنالاهأر لا ىأ» (هتتاو) ههاشل كلت نم ىأ يابنم## اعيتهعمهريغوةلاصا لبو هيلع هللا 0 1 أ هنا هيفوامطرمدم

 ||| ءاملاو للا! فعسنم قيظهناب سوماقلا ىفدديقو حاصل !ىفاذكه يلع لك ب ىذلا ىءطلاوهو فاعل ارسكم || نيم مول قمل نم

 | فاض لا نسوا تلك وتعب أ بلو نمل فاووشو م «ضاجعأ هس | نيرويق شمل
 ىفوأ هتتاف هلوق نءرهاظا اودوتاك-أ كلذ ىف ىأ « ىلصو #«هريغلوأر امل اهتسمام لك الأ *ي رهظال صول | نم مزال 5 مهراك

 8 عسمسشلا نترح هلك

| 

 ند اممم لكوفوو

 ظ ةلالع نملة مآ ىأ هلم وهما نيعلا مضي يهل العبهتتاف الاهل نموأ هنالص نمىأ ا« فرمصنا م روما ْ

 سوماةلا قام ىلعهل العلاناه.فورتح نباهرك ذدسب هينا اهنا معزوة يضيعمت نمواو+ همقب نهى اي ةاشأ |

 نم هدئاع نعرماه نيترم مول ىف مهن م عسب هناهيق لق دي لك اف اي هي-وهحوا ةينايملاف هريعو ننألا هيقب ا

 لكألا لح ىلع ليل د هيفمنهرهاط :ريغعسشلا ىوعد نك بلاغلاراءتعاب وأ اهطعرابتعاب وهامتاكلذ |
 ءوضولان أ ىلع لءادهيف *(أضوتدلو رمصعلا ىل_صمت)* هوو ف. ارطادن اريج كلذ بدت. دقىل امئاثا
 د-# ند سايعل |: زاوحلانامءل ىلاثلاو با.حه»الا قد رطب لوالاو رانلا ت سهام ناك للوالا |

 ا نب نام عن عناولس نإ ماللاعتففءافلا مضر علفانث دح د ند سوبا: دحر هلوأ مذ ة ىرودلا :

 1 ب أ 2 2 - : 0 1ص 2 هرهضد اع

 ' ىنب مهي راصتالاور عند سرق تنب ىثهاهة“ا لاترد رذنملامأ نعسو »د ىلأ نب بوةعننعنمنرلادنعأ 0 7 00
 أ 7ال لل” ب ب يسب دام 5 (اظوت و رصقلا

 راملا ردنملا ندا ثند» نو رع اوعساتلا تثدحلا#

 الاهل جرخ نيتثامو نامثَت_تامة-ةث ظفاملاب دئلاىدادخملا 4م نب ( د ند سنوب انث ىر ودلاد-2 نبس يعل اانث)
 0 و نا ع 5 3 . 7 1( . . - 8 . ا

 بوةعينء) هعاسجلاه] ىو ره_سماخان مهقث يل هما ىعتلا >رلاد.عهباو د لءق (نحرلا دمع ر بنان عنا د نب جلفانث)

 ةسثئاع لوق هضراع

 نم عدسشام ىداسأا

 نكي نيترب مول ىف مل
 مه س رس و بس سو سوسو

 : ور عند سقتنب هل“اهعسادت راصنا (رذنااءأنع) ه-امنباودوادوناهل جرة امااهقمطلا نمتدثهقث (بوقعىينانيا

 ْ ناسنلاو دوادوأ الج رتخةرمحت



 دحاسك (لباوتلاو):لفلف:دحاولاو فو رصمن ءافيدهدحاك(لفلغااتقدوت دز نم أيش هءلع تدصو ردقف هتلعج م هت:ءظف) انزيم

 رباح يدسنورشعااو عب اسلاثي دحلا# ىقيسام ىلع نيس اوأ ناس>الا نم (هلكأ ندعو لو هيلعمللا ىلصىنلاب عب ناكانماذه تااقنموبااهتبرتف)دهزلا ىفاءالكل ناو لس ورمسيتباسم ماعطلا بيطت بح ناكل سوهياعدتلا ىلصهنأ هيذوماعطلارازم أ لأن عمج

 جرخةع ارا نمةقث سقابأ ىنكي 229 فوكلاىلعلاناةيوىددعلا( سيق ن عدوسالا ن عنامف ءانث دجاونأ انث نالدغنب دو#انث)ا
 (مدننع) ةتسااهل اا لا ير اس طلال زاجل نا

 ع هد »ومو نود أ «ت دصوإل ةمرب أ هلوأرم ,«ردقىفرإل هقيدى يب هتامح مهتنع هوو ةعست ىفاذكو عش نشيل
 ان كغ يمف ند دلاوهوهربغدأ نوتي لاتب زىأ « تي زنم »اليا ىأ ا. 9 قرقدلا ىلع ىأ هيلعإ» تبكاك

 دلموملا تشب ( ىزتعلا ) ضيبالاو ىد ته بح خرز ودهدهك لفلغلا سوماقلا وهفو رعم هبحوشو كلريم» ذدموهذملا حش نبا سن ىنو || ءامسالاب ذهمبحاصءدروأال فاول او هوتباورلاوه ىوالاءالاانوكسون افلا ضب« لفلقلا ل

 ةزفءىلا يسن نودلاو | ةراحديودأ ىهومادطلارازب :دحولارسكوةيقوفلا تفي ل باوتلاوإ» اهرك ذءايتالعفانا-هالكو حصأ |
 ىزنعلا هللادمعنداوهو .ناكام)ههلاثمأوىا«(اذهتلاقفميأا) هءاعوف هفرغوهط دعب ماعطلا ىأ»( هتب رف ةحوتفمؤأ | ٠ ةعبب رنم ح ةيلطك 1 ةروسكمة دو لبان عج نومكملاو جنان زارلاو ل.بحتزلاوةربز كسلا نمب كرموه لي قودنطلا نماهب قون
 نواح نع) ةءبرالا | لك أوامر ق لصالا ف ىئايسو تلقريه_ثاان اخويط# قلسلا لك [لسو ءءل عدلا ل_صءنأ بي رغشي د حأأا هل جرخ< 2 قوكلا ,لاقو فنصملاىور ورح نب لاق نيو>ولاب# ( هلك | نسحي و) «نيطبضلاب# ( مو هيلعدتلا ىلصىذلابتنا
 ىزاضنال (هللادع | قيقدسراف ننال ةو قرأ هنأ الا د._صءا اكئربطلا لاق ءارف ةرتكفةروسكم ىازف ةحوتفم ةمهععورب ياثأ ا
 هللالو_لرانانأ لاق) |ىه ليقو رقد هياعرذ جضناذافريثكءام هملع بدن واراع_ص عطتي م ىبطلاك ىرهوملاو مهد طل 1
 قل سوهيلعمللا ىلص | ةثلثعوةدحوم لا ففختو فاكلا حّتفب وهو لمهاورث اكل ا لك أونمالا نملامهالاب ا ٠

 (ةاشدلاذف انلزتم | ىورو همعتنامركوهو لدخااراج بحيناك هنا ريثالان د اةياهن وقر ول قو كارالار نم عضنلاهرخ ]أ
 لوانت سدح مسأ | سوماقل | قوهو نيملا نم ةعطقد ىاعطقو ىعسف ني سداعدق رمت ىف ةنمح ىف لسو هيلع هللا ىلص هنأ دوا دول
 رك دلاو زءلاوناضلا انثدحدأوبأ انثد-نالءغ نب دو#«تانث دح) نيد اكراصْنِمالا نيت 27 لتعكو نيته ومن
 ةاشااز أو ىثنالاو || حتفب# (ىزنعلا) «ةل مو مءاحو هتك ن وكسوة دوم حتفو نون مضب# (عنن نع سبقني دوسالا نعنايفس

 اوطعممناكمذ لاقف) | اممت هاحتالوةلاصأ هل-ال ىأ < هلانحذفانازئمىف مل#_سو هيل عدلا ىل_صوإ هللالوسر هذطسأ ىفو د« ىبنل 3 2 ا 2 1 + 7 : 00 ءاملاتفذسحتهاش | ان[ لاقل ناسا متبادمعنيرباجن عإو عسر نمةلقرغسع ىبىلا بوم ىازلابو نونلاوةلم هلأ
 ناكهناب راعشا هيف (انا |تق ا هرم و كادريغصتنالةهاشاهلصأ و اعيج ىت:الاورك دلاوزءاوناضا الوانتب سنج ىهو * (هاش#
 هنأ لع ودرب غهعم | نضس ىفو لسوهيل عدلا ىلص ىلا ىأ «لاقف إلا هلبقامد سكس هارش ىفءان تملقن | اسغ اوواوذا هترعامأو ع ل
 محللا بحن ) يظعتلل حدم نم مدقنامهيلعل دب واعلطمىأ «(محاابخانا اولبع مناك ) * هلزغم ل هأو ربا ىأ « مه دأب 1
 هارا هت حنو هبانوفاض مهرطاخ ريح و موسي أكل ذي دارملاوا مس هوا موو دعلا «فادملةوقلاىلا جايتحا ال تقولا كلذ فوأ ] ١

 ةعشلل تقولا كلذ فاما | فضلا همام ىلعرباثي نا هل ىجمني هنأ ىلا فيضا# داشرا هيقو هتمحب ىف طارفالاو مح الاب فشل اراهظأ نوذ
 ىبساع 0 اوهو ىل_ص ىنلابت أر ىلاف ئث كدنع له تلقفىأرما ىلا تأ فكن الاف قدنه نانو زغفارباحنا ىهر## نيا ْ 9 هي . 1 ل تاو “ا ىلا كلل ا ل اةلطماماو بف تعقوىتا | | لت, ول ىأ ه( ةصق ثتدللا ىفو) « ةقشم ف ف.نملا عقرب ل ث.- هسحا-ءربخي هنأ ىلا فيضالو هفر نأ
 مهسنأت كل دي دصقو ان ىأ اهتحذف ةنمسداش ىأ نادم اذاوريعد نم عاص «يفابارح ىلات> رخاق ادب دشاعوج لو هيلع هلأ

 هر طاوتخريحو ْ هل تلقوا ريدلتا هنرهشأو ملسو هيلع هلا ىلصهتئس م ةمربا |ىفمحألاانلع- ىحريعشلا ىج وزىأتنعطوأ||
 محالاب فمشلاراهظاال هلل اوعدب اماعطز عريسغب واولانوكسيىأ اروس عنسص ارباحن ا قدنحلا لهأا,حاصنإ كم هرغنو تنألاعت|
 يحو حا فو 3 ءازأ ناس ||( ةهدسحنلا ف --_ 2-بيبِجججوهويجيبكجكت7متبيطبو يبيب7ص 222000300. 00 2 و منيح نريخخالو كتموب نازغتال-وهيلعلا لص لاقذ نبع رسماوطه ىأ عنالوبخ-ةيسراف ةظفالاو سانا

 هدام ىلءرباشب نا هل جمني هنأ ىلا ف ايسضملاداش .راهنقو نوكسلاب لف ىلع ناك ام لك ىف نو.فوكلاهدرطو اضدأ حتفلا فيقثتلا فا
 : ةمااجل وم عة ظ عز عم ىف و(ةصقسيدحلافو) ةقشءىف ف يضملا عقوتملام هيام ريم هنأ ىلا فيضلاو هفرع نافيضالأ

 هي مهزاولك اهةمربلا فو نيمعلا ىف قصر عارم مهماسقب قدنحلا لهأ ىف ىدانف ارسىنلاربخأو ريع رقد نما كر '
 د_بداشلا جت ءلديانهروك ْ 0 4 2 ١ 3 لا ثتدملا نكلاهملاةراشالا لعافدر ورشم ىهو زم نيعلاو ىلغت ءاطغمةمربل اواو ذرحنأو هوكرت
 2 2 . - «ءا . 5 ” ا ترد حانصن أنو رشعلاو نماثلا تي دحلا#اهريغاهنأرهاظا اه هئيحب ل .ق ناك اشلايذنا هيف ىدنلنا ثيدد>و مطزغم ىبنلا«ىجم

1 
 ىلا
 يابا



 ثيدح نوزمدعلاو سداسلا ثندحلا«اهر ع ىف طقسرمقلانات أر تناكو هرئاظنرطاوثرمخت هبة بحد صا صتخا نم فاذن مكر ,
 عئطةغقودصى :ريصمل ا ارغص مثوذل ابىري هل انا علس نب ل_ضفا ا مسن ىف (ناولس نب لضفلا انث ىرمصل اديني نسحلا انث) ىلح
  ىبأ ني ىلع نس هللا د..عىلوم) هحام نب اودوا دونأ هل ج رخو نمعم نب !2ةوةلمومهرخ وءاغلاب( دئاق انث)ةتسلا هل جرة نماثلا نمف ريثك

 هنتحال متاحوبأ لاق عذار ىلأ نب ( ىلع نب هللا دمع ىثدحلاق لو هياعدتلأ ىلصشنالوسرلوم) 522 عقارا نباسن قو( عقار
 وأ هلج رح هريغهةثوو

 نع) هجامنباو دواد
 عفار مأ (ىل”هتدح
 ىهو عفار نأ جوز

 ىطسملانب ميداربأ هلياق

 سو هماعىل عت هللا ىلد

 سدعَتني ةمطاقةل ساو
 (ىلعنب نسما نا)
 2 او) نيسملاه عد ىف

 رف_عج نباو سابع

 |مال_بااه_ملع مباكلا ىو مىخأ نو رد لسن نم ىهو ىدوومل !بطخأ نب ىد تنبه _هةرفصو كلذ

 | فتعقو و عمم هن مرا قربيخ مول ل-:ةذ ىرقملاىلأنب ةنأك ت2 تناك اهموقءاسن لأ نه ىهو
 لوأتف اهرح ىف ظةسرم_ةلاانال.ةتأ رتناكو هسفنا مس .و هرلع هللا ىل_صطنا لوسراهاغطصاو ىبسلا
 ةعيس هنماهارت_ثافىاكللاةيحددي فتمقو داو رفو ني:مزمملامأ هيرب ود ىرحاذكو كاملا لاق اذن
 ءاذعلاقاةتاىذاقلال_ةنواذه عبقملابتئفدو نيه نس تتامو اهدو زنواهةّدعاف تمل-أو سو أ

 اهااةباحالا ب تال روهجلاوكلاملاةفاهاوساهفاوفاتخاولاقو سر_هلا هلو ىف ةناحالابو-وىلع
 نكيملام هل نكل فاسل ا ضءبلاةهنو هريدغو سرع نمةوعد لك ىلا ةناحالا بةرهاظلا ل_دأ لاقو
 ةدك رم ةةس ىهوهدعب وأ حاكس ل اد_ةعد_دع عنصر ماعطهعأ ارح نبا لاقو ىفر.عوأ رمش عنام اكد

 دمهم نب ناي فس هدمت قو د نب نيسملا انثدحإل و هيلع هللا لص هءءادتقا لولا دعب اهاءذ لضفالاو

 انثدحول رسكستوةدحوملامتف» «ىرمصملا# ةاورلاف ركن د_< نينار ةسنال طاغىهو كريم لاق
 سلا رثك |ىفاذكنيدلا ليدأدمساا لاق لضفلا سلا ىو مالذ هنك اس تحف حتفف مطب د ليضفلا ا
 مل-«أ لوقو ميداربا هم“ او ىطءةلاوه هي عذار با نب ىلع ني هللا ديمعىلو م ايءاغل اب كدت اف #9 | وست ىفو لت وطصملا م« ىتثدح ناي« نيإل ةيماشلا مسنلا هان دو اكريغصتلابل يضف باوصا او طا غو هوان دالد ىف هعرمملا اهنوكنبرئاز( اهنا
 مفار وبأو ه هلاحرءاسء«أ قءاك_ثملا بح اصلا قدي )سو هيلع هللا ىل_صدتلا لوسر فر هلي زمرهوأ تءاثوأ || مو هيلع نامت
 هملعدللا ىل_د ىمأل همهوف س اعل ن اكوا يطرقن اك هينكه-بلعتءاغ سو هيلع هللا ىل_كىنلا ىلوم لأ ا ط اولاقف) هّرخامطو
 ْ تامر ك( قاخهسنعىور ردب لمقهمال سان اكو هقّدعأ سامعلا مالسأب سودملع هللا نص ىلا ثالف سر ىأ (اماعط انذل نصا

 امم)ىذللا ماعطلانم

 (مو «يلعشاىلد

 ىهو هلوأ حتفد < ىلل- هند نع عذار ىلأ نب اىأ < ىلع سهلا دمع ىنث د لاقل ريس: نا علة لق

 1 سا.ع ناو نسملا نعالدب ريغصتلاب نيسسحلا هلا ضء.فو هي ىلعنب ن سمان اي عفار بأ هحوز

 || اما مول_هملا ةئيصب :«ل_بو هيلع هللا ىل_صهشل الوسر تع! ن اك امام |ءطامل ىذصأ اس مولكوأ مهضعل لع بابن مب! ىور 1 : 1 9 2 0 ىأ هياولا ذاع اهل رئاز ىلل“اواحىأ يادونأ د بلاط ىبأن ب رةم-نبهتلاد_ءعىأ هي رفعجنباو
 ١ هلءافوهف ملع باء نمني_تععب بمعلاندوأ كوصولله .ةرت_بااريمذلاو هلو قم هللا لوسرو تادتالا نم تامتالا نم بح و

 ا هللالوسرو لوسرلانوك.نانكعو مو هيلع هللا ىل_صه حمد ناك اسمن ىأ تو 11 لوصوم ارب هذو

 لوسرلا:ن وكنا نكع بامعالا نمست» ناكن ا هل جلاب وهن_سع»ا هانعمنا ىلع ءان لوا اه> ولا ىفال عاف
 نسحو) الوع_دذهو

 | اناث عقوايةلاملا ازكح و عوفرم وهنب علا نمذاكناو باسحمالا يعم ىلعءاناب وصتمو اعوؤرم || ناسحالا نم (هلك أ

 ردصمفاكل|نوكسوةزمطا عقد وهو بصتلاب# هلك أ: نيسرعلا نمهس ىفوناس>الا نمد نس و لك الاو نيسحأاوأ

 مهن«ماكتملاوأ مهتمدحاو لكءادنلابدرصةملاوهقفشللريعصتلاب < ىنبابتل اقفل ماقلظ ب سانملاىو رملاودو
 مهريك الاراثي | مئاللاوه عملا نا عمهدارفا لد زغتلا ىف ْىرقامب واهرمسكر هع#ن ىوءابلا حتفب وهو
 اعجج نوي هدم هأ اريكموارغصمىور ىذا لاقودحاو صخش ةلْزخءاو راص,هتلط تدحت | امل مهنالوأ
 اهعمماك-تملاناهيدوو ريغصتل اهيفهعومتملاةباو رلا كريم لاق دقوا اوصأ فادو-وم سدارهكسملا نك
 سلا مهتمدجاو لكنا لحي وج مويلاهمهتشنالإل هلوقهدب ردو نب رخآلااضرب نيروكذ ملا هثالثل نمدحأو
 ةكريلا ليس ىلعهمهتشن ىأ 6 ىل, ظدحاو لكوأ ىنناب ب طاذلاىأ «لاقوإل روك د لا فوصوملا ماعطل| اممم

 نوكسو فلالا حّمفب
 تااعف) ردصمفاكلأا
 ةقؤشال هريغصت (ىنأت
 قحالان ا عم هندرذاو
 ناطخلاراثبااما عملا

 نيس اوهو ميمظعأ

 ةمعالملا لاك مهنالوأ
 ةسانملاو طاسترالاو
 | ا لايك دارا دوم جارتي نا قو هنال) هلوقنال اولا قرط ىل_عركذ مع جود ساو د>اوك او زاد ممءاط ىأ مهتيغبداحاو متم
 0 توافتيرما كلذ نافهّنلالوسر ءلك اامرع_غ طلت لاناكناو ك.:داعو كن ادبأ ىفاون اماولك-ف ىأ مويا ل مجاعالا| يدجاتت ىلا ةذيدللا
 4 مسن ىف( ريعش نمأ.شتدخاف) ىس (تماقفلاقانا همهنصا) هموتشن( ىل_لاق) هدامعل ءادأ ىلع هباونعتساوتاداعل اريختو هنن 1

1 

 مويلاب هنديقاذهوالو أن اكىذلا هقيض ب اهذو شعل |عاست الت قولا فرعو عسبطأ اقيرط ىلع لوا يفنو
 4 ريعشلان م ظاليلتىأ «ايشتذخأف تماعن# ةثالثلادحأوأ ىل- نعىوارلاىأ ؟يلاقازل هرعنصا#
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 ا

0 

 دوو ةعطقلاة_كلثلاءاثلابروثلام_مضعب لاقونا.ملاوأدب را | لبس ىلعاما طقاروث ىف ةفاضالا اذه ىلعفأ
 |هفد نب طفار و نمولوراذلا تسما ماضون ثب د_هلاهنموخمطلاب رج سم رماح نيلوهو+_:مه_هطقطقا

 أاضوت هرب رهابأن أ 50 تتقوةالصا اءوضو ؛ءاعس>وأو هرهاط ىلع هل نم مهمموهنم مغلأو ديلا لسع

 | اهالكوهفلغدارأوأ اطارتحا اضوتهنا امهندعسملاو ها اهتاك أ طقاراوثأن ماضون أاسءالاقو دصملاف

 وضوتلان ارهاظلا ىننملالاةوةرو رضا هاكر المت هنكل كوالا فال_نمن د_صسملا ف ءإ_هفدركنال ظ

 ءاضعالا ضعد ل_.ىغوهو ىوغالاهانعمالوأ هيدارنأالد_كاو ىنعمىنلاوتاثالاىاةمى هيد رأ
 همدعو الوأرانلاهت_بماسمدأضوت نا كو ةنفررقتاذأ مهن عفادتل |عفدنب ىت> ىعرشأ امان ع مامنأثو هفيظنتو ا

 ىلصهللالوسرلأ الحر نا ةرعمنيرباح ثيدح لثماذهنوكمف همدعو ءوضولا نيب ريخ هنا ىلا ةراشالل اين
 ا : : 0

 |ديرأءاوس ع حته .دوتلااذهوأضوتنالفتئثناوأضوتن تعش نالاة غلا مول نماضوتنأ لسو«-لعفتلا|
 ىلع اشم تاك الوأ هأوضونا ىعرشلا ىنعملا هيديرأ اذالاةينانكعو يرش اوأىوغللا هان عمان هوئضوتلاب |

 نباثيدح خوسنمرانلا هتسماس# اًرضوت ثبدحن ا ةنسل | ىمش اقام لثماذهوأض وتب لفاخو فمراص مترمالا

 ثتتدسحن ا ىنالو هأ اضوترهلو لص ماش فتك لك أ لسو هيلعهتلا ىل_صدتلالوسرنالاق سامع |

 ءوضولان | لمتحي و روصع برأ روصتءو ىرشلاوأ ىوغللا انعم هيعضوم ىف ءوضولابدارب نأ لمح نإ ا

 باصس|قءامعلافلدخاونيفكلاو مفلاىل_سغدارملا ليقح راش لاقاذطو هلءقوأ لك الادع» ناكل والا |||
 حسولاو هساحعلا نمد يا اةقالظن نةيتيناالا الوأ هابك“اروطالاوددعب وماعطلا ل_ةنيدسيلال -سغأ

 لسغبه-الكلاملاقو اهبهسعلوأ اس ان ناكنابماعطلارثأ دبل ىلع ى.ءالثاالا غارفلادعب هنامكساو |

 اموضولا فءاملعلا فاتخادقو ه_مئار غارفلادهباهلع ىتءب وارذقد_يلا ىلع نوكرنألا ماعطلل دسيلا |
 م-منمرانلاهتسسهام لك ايعوضولا ضعت. ال هناىلا فادلناو فاسلا ن مءامجءلاريهاج تهذفزاتا |هّم_سم

 وأو تداث نبدي زو رباحو سنأوءادردلاوأو سا.عنباو رعنءاودوع_سم نيهللاد_معوةعي زالاع انلدنا

 ءووضولابو-وىلا +ةّناط بهذو م_معهللا ىذ روفريع وه ثئاعو مك نء”ىبأو هرب رهونأو ىنوم ْ

 امم ءوضولا تي دح نعاوناحأو راثلاهةسمامءوضولا كرتن ةدراولا ثيداحالابر وهلا جتحاوهلك ايم رشلا

 وهيل ءهللا ىلص هنا لوسر نم ني رمالارح 1ناك لاق رباح دج خ وس مهنااهدحأ نيباو<راثل اهّمسم

 م_هديتاسأب ناسا لهأ ن ماسهريغو ىلاسنل اودوادونأ هاو ر عض ثر د_توهو راذلاهت_سمامم ءوضولا كرب

 قناك هان. ك-ىذلا فال_دنااذ_هنامثنيفكسلاو مفل | لسغءوضولابدارملانا ىفاثلا باوجلاو ةحعوعلا
 اذ_هداربا نمرهاطظلارانلاهت_سمام لك ارعرضولا بالهنا ىلع كل ذدعب ءالعلا عج ملوالاردسصلا |
 قد رطبهاشلا ف تكو طقالاروث لك أ ل-وهيلعمتلاىلصهنانيسنادارأف :صملاناباملااذهىفثددحلا |
 فرعلا «تعأف هداعمادال !ةل-حنمامهنالاقتناالا م-هلالا احرص هيلع دءامربملا ظفاىف ساو مادتئالا ا

 دحتم_م« لق «رعيبأنباانثدح# باوصلاب لعأ ىلاعتدتلاو بالا! ذه فرك ففثيدحلا هيلعل+و |

 نبلئاو ن عهنديعنبنايفسانثد_ ىحةينكرعابأنالدقو هدحجىلاب وى مرعى نأ نى<ينباأ||
 كالامنب سنأ نعىرهزلا نعول لئاونيرك وهو هسأ نعهعس ىفو زمطاب ««لئاونب ركب هنبانع دواد

 ىد وتو رن م|ميلعهتعأو ماعط لع ىأ# قد وسور م ةيفصولء سو هملع هللا ىل_صدتلا لو سر مل وأ لاق | ١

 قفذلا طقالا ضوع ل_ءحي دقو نوملاو طوال اورعلا ن مدخل | ماعطل او دو سحاملعلوأ نصل فو

 ارو هاون ه_تهردنب م ادن د نمعيف طقاو نو طا ركو طاخلا سنا سوماقلا قوةيالا ف اذك |

 انزوعمجاوهو مولا نمةذوخأمىهور ورشملاوهاذهو ةصاخ سرعلاماعطا مساةماولا لدق قد وسهيف لعجأ |

 نمصاخرو رساددتةوعد لك( ىلع عمن هملولا مسانأ ف اشكل نعل ةنو* ناعمتحين يجو رلانالىنعمو |||

١ 
[ 

 هللا لو_سر لوأ لاف ا

1 

 (ىهتلادواد نبلثاو نعهنيبعنب نادفسانت رعيىلأ نبا|::) سنأ تي دحنو رمشملاو سماخللاثيدحلا«ةاشا| نود :هءوضولانوكمش'

 ةنماثلاهقيطل ا نمقودص وكلا ١ ( لثاوند ركب هان ع)بدالا ف ىراخلاوةعبرالاهلجرخ ةثلاثلا نمقودصة مث فوكلا|

 00 ال ال جا و اا دا .٠٠ دي تالا نا ا 1001 11سنة نات 1 كدت طاح
 هنغئقو رق ا عدقتن ام ١

 ىر_هزلا نع) هنأ

 م
 كلام نس سأ نع

 (ملو هيلع هللا ىلص
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 لقي و ةداعد] بني
 هقيقعلاكفالطالا |

 ىحتني (ةيفصيلع)

 ل سنم ىدووملا

 ىءوم ىأ نوره
 هحوزمالساا هلع

 قيقحلا بأن ب مالسس

 افاج هلك ذامل سو

 جرخلا اسو رعتناكو

 تلح ءايهضلا علب ىدد

 نهدرسوط ىأدهل

 عنصوأهب ىتمف ضيحلا

 (قدوسور# )اسح
 هطنملا نمل منامودو

 فو رعمد هوريعتلأو

 عطن قهعضو ب رعل ادزع

 نه ندثا سناللاق مح
 هتعلو كل:تناكن كلوح
 ىااندرخ ءلاقاهلع

 لوسرّس أر فهئ.دملا
 هءاروا لع ىو تلا
 دتع سام ةءامعب

 للم وا وحو تاتا هلو لا قرف ريغ قدس مقبو حاكنا!ىفقالطالادنعلمءتسسان كسا اهريغو ناّيخ و حاكم ةوناَسلتاَه مل ولات هريس غ قدس :اىنفق عا عوناّيذو حاكنا] | امل حصفرش ربع

 هللا ص لل م هرحدإ تراصاهناهباور قواهري_غىبسأ انم 2 راح هللاق ىرخأ واه ٌوزتواهةةءافهباو ر فو بكرا هيةبكز ىلع 1

 ضع تن امئاهماعلا هل ده ءراعزمنماهذدخأ اعاوةعمسهل لك أهي راح خالوأ هلاك هلءاف ضراعتالو سؤرأ ةءيساهارتشا مسوهيلع



 ايسةعرزوبألةر علف نه ثدت :أوه نيعم نب الا م-هالومىنومدلا ىد 7 وادلا هتباد_عنب (دجع نب ز 7 زملادنع انأ ديعسنب ةستفانث)
  نيناسو عبس ة نس تام اظذملا

 نجرااد.ع نب ءالعلا

 وأ لاقو ةج< اسلو
 هعنوو هن تحال اح

 نيم راد سام سان

 ةعاجلا هلىوروةثامو

 هنعوري)ىراغإ االا

 نع) ادرفماثن دحالا

 31 , زلانامسلا(هربأ

 ناو ك3 هع ىندملا

 باح ناك تدث هقل

 4 دك قكااَك تن لا

 هئلاثلا هللا نم

 وهو ةتسلا هل جر

 كوم ىلافطغ ىفد_ه

 شم الا تنده ربوح

 ه-ةرثول ىل-عاو هفتأ

 هنأ ه هرب 0 ء)

 ىل_ص هللالوسرىأر

 نمأضوت لسوهيلعهللا

 نمىأ (طتار 5 ١

 نم ةعطق لك أل>أ

 00 لاق طقالا

 0 ةعطقوهروتلا

 نم عطقاذاْئ شا نال
 لازأ و هع راثئذلا

 روثلا سوماةا|قو

 نم ه_يظعلاةعطقلا

 ةيغال ةفاضالاف طقالا

 مم) راب دم نياودو
 0 أءارودم كاسل

 فتك ىأ |(

 (انرت اوفس ع
 دارملاناقامساارهاطظ
 ءوضولا لوالاق أضوتس

 هللا ىلصودو ىرشلا

 أضوتيناك لس وهيلع

 عسملاو ب جاوال ب عس# هنا ىلعا منت ىفئلاو تا ءثالاماتمىفدو وضوناك : مسالا دعب ضوت هنا تيثناقرانلا هتسمامالوأ

 ةمود نيءمنبا لاقنا كا ىفدملا (ملاص بأ نب ل. 6502 هةعاجلا هل جرخةئامو 67

 نمو ةقر , رشلاهعضلان م هن يفام ةياضقال بيس |اوة.طاك سو 4« .اعدتلا ىلصءدالوأ ةيقبذا لعيهيو

 ' ' هلا تيح نماعأ هةسعن : رالاءاؤل1:| ىلع نيسللاو نسملا ل )ضخ هنأ هريص ع هع أ ضعد ن ع قكمسل | كح ه6

 دجولافةرثمحلاتظولاذا تلق«مالسالاىفاراث آواباوث رثك أوهفر ء«مواطعا همم لضقأم -عناةاطمال

 1 ةنحلافام_محو زءعمنوكت امهتمزلاك نالهمطاف: نملضفأ ةشئاعذا ل. ةادلو اعلطم قالطالا لعل ضفأ
 ءاسنلا لضفأن ادعتعنو هب ١ ١ 2 داو ف ءى.سأ|لاقدقو اذداممتازخهتوافتفْك شالو

 نيلاعااءاسن نمل. ى-هءءخو ىدمرتل اىور (وهيلعهللأ ىل_صىذل م عتب م رم
 ١ تيد 90 نم نيوعلا فو *نوءرفةأرماةم_هآو د تنيةهطاقودلب 0 عام رم

 ” الا هذفءاسة دس ةمطاف موعأأقو دابوح تن هحدخا ماس ةريخو تأر .عتنب مر اهئاسنريخ ىلع

 سبل هرنذأتساةكئالملا نمكلهاذهلاق لو هماعدتلا ىل_دهتلالو رنا ةفيذ-نعقاسنلا ىو دو
 نعفاريطلاىو رو هئحلا ل هأءاستو دسأ 1 ملال »أبا ا يلا خس نأ ىلرعُسد و ىلع

 ثيداحالاهذهفود<تنب مطافرتىت-مكراصرأ ١ اودع علا لهأ الق ةمايقل امون اك اذااعوذرم ىلع
 5 أهريغ ن نمل_تفأ ةمالاهذهنا اررعت دقو هدد تسد ءلاهنأ ع مدالارأ: :اذاذا[صوص رم ىلع اهامضفت ىلعةلالد

 اهملاعءاسنريخةمطافوا هماععا بريخ م رع لس هتكل ع 1 ا ثرالاىو رو

 1 نب ل_ضفلاونأ ظفادالاقهء_طافا ماسنرمدو < 0 فا ا ىلهتتدح>ن مالو وع قدما داو ر

 هللالورلاقلاقاعوفرم سا. .عنما نعرك اس ءنب اود رخأ امهم ءاعركمد تلق * لفل هفن لسرملاو رك

 ١ جرخأو «*ثوعر ةدأرعاةيسآ مددت مةمطافخنار 7-1 م ةنملا ل هأءا 0 لو هيلعدتلا ىلص

 ا دعب نيملاعل ا ءاستةدم_سةمطاف و هيلع هللا ىل د هللا لوسرل 5 لاق ىلا بأن ينج رادع عةسشلأ نب

 ١ لد الانيكرءا فري مسو هيلع هللا ىلصهتلا لو سر لاق لاق لومك# ,عةربش ىلأ ندا جرحأو نار عتب م رم

 1 | الب تك نارغ تنبع رمزا تلعولو هد تان ليف ع اعرأوءرص داو لع هانا شد رقءاست

 ' نملك مو هيلعهتلا ىللاق ةشئاعو ة<دخ نينموملا تاهمأ لضفأ نادةدعنولاقٌحادحأ امل ءتلضفأم

 رئاسىلعدي رثلا ل_ضةكءاسنلا لعد شاع ضؤو ةحي دو ةيساآومرمالاءأ سد نمل مكد لو ريثك لاح رلا

 ا تيثامل ل_تقأ هد ناريثكن يدامعلا مص دقو تلق«فقولاهثااثلا اووأ امهندب زيضفتلا فو ماعطلا

 امماريخ هللا ىقز رام هللاوالاغ لاعفامتمارم_تهللا كَءزردق تلاقنيحهشثاعل ]لاق -سوءملع هلا ىل_ص هنأ

 ىنلااهأرقاةتناعلا ةفدوادنبا لو نقاتل فرع نيد طاف يتافعأو شانلا ىدذك نيكل ىتنما
 د#©ناسل ىلع لضفأ اعرف ريح مال !ااهأ ارتاهحدخو لد 0 نممالسلا م ال

 ل لكان ابلدننالا سو هيل - هللا ىلد ىبنلا ةعضب ةمطاق لاق اهمأ مأ ةمطاف لضفأ ىأف لف
 ه«د_خنادامءلانءا نعو هشئاع مدح دخا يم مأم لضفأ د# تب ةمطافنأ هنفللأ نب دنوهرات2ة ىذلال او

 ةضراعتمتاداو رلاو هفلت2 تايق.ملانا لصاحلاو هآ هد امسا|ال ةمومالارامتعا,ةمطاف ىلع تلضفامغا

 ءأىاعتهللاو 2 ماستل افا ءطقهمةررعضالىنقوتلاو ةمذظتنل اسملاو

 هللالوسرىأر هناةرب ره ىلأ نعد نعإ» تاوكذ هما لق «« ملاص ىبأ نب لءمس نعد- <« نب زب زعلا

 فتككو لرعح وهثلثم سوا ةلاقو رسكف حدفب يطقاروث نم ضون 8 هرمصرأ ىأ «مل بو هياع هللا ىلد

 سوماعلا ىفف 50 هع ظعوعطت لك 1 م ىجءملاو ىف معلا ض للا نما ىس لد ءاول--حرو

 لو ىلسصمم ةأش فتك نه ادار ديك انوتاب . وادي رحت «يفخ طقالان مد علاه ءطقلاروثلا

 مكحلل انانسنادارأ هرب رهاب أت | ىلع لدن ثددحلا اذ - .هقاسرهاظوىرشلاءوضولاىأ «أضوتن 2

 اي هئضَو مدعوة أش لاف تكملك أ نمةرخ“ ابل بو هيلعهتلا ىلص هل ءفب سن دق طقاروثن معوضولاو هو قياسا

 طقالانمهعطةلاروثلا لاق هغللا لدأ ض عدنا كلريمرك ذو ملعأ ىلاعت هلاو ىخارتلا ة يضتقملا ع ةلكهيلعلد

 ىلعف

 دءعأن 0 هتقانز لح

 كي يسم

 تشم -

 , ريعب نم طقالانوك له ماصعل |كوق طادلناو طممللا نمورهاظلا ف الخةالصل اءوضوىفا !لاةوضولاو دبل ال هغ تاكل والا ءوضولا ناب



 ةغاملاهل جرش ةنماثلاةقماعل نم دماعةقث بيطلاةرم هل لاقي ىذلا وكلا ليحارشش نب اوه دك نتا وعةرمو ملا نوكس( ىنادمطاةرمزرع
 ءاسنىلعىا(ءانلا ىلعهشثاع لضقلاق لسو هيلءهللا ىلص بلا نع) عطق:مريدناو ىومانأ قالنلةرم ف ) قيرمشالا ىَدِوُم ىلأن ع) ٠

 هللا ىلص هم رمصتا باوصل | ىلعهثناعن هلضذأ ىهو هحدخه .لعدر وهءاسنىاطأ نمو اهنمز ف ىاللا لو هلع هللا ىل_صدتلا وسر

 اذافةحم دخوةمسآو نارعتن رم دعب ةنملا لدأءاسنة دم_سةمطافةمسش لأ نما ري_كنو ةعدخ نماريخ فز ربل هنابإ_بو هيلع

 هسا الل أ و وو ناظم وج قي ط4 هع. ت ا 00 فاسا|نمعجلاةدقوتم؟ءام 514 ىطصللالاقاهنأث ىفوةم_طاقهيلعدرو | منمزءاسنب لوأ نمو ىلوأ هش اهف ةمطاق تاضف
 -حل

 لاقدحأ هللالوسر نعل ةلقلاىلاة سن ما|نوكس # ىفادمغا# لمحارش نبا ىأ (ةرم نع» ىلعأ |قراط نبهتلا دبعنب| أ
 ناراسعب و ضعدلا ءاسنوأ ةلطمىأ «ءاسناا ىلعةشئاع ل ضفلاق لبو هيلع هللا لص ىبنلا نعل ىرعشالا ىأ « ىموم أ

 ةمطاقكهدالوأ دقي || رعت ا وهوكرعفملا نعل .هفكدي رثلا لضفك )اهتامز ف نكى اللا لسوهملعدتلا ىلصهتلا لو سرءاسنوأ اهنأمز
 ىأ « ماعطل ارئاس ىلع 9 باغالاوهو ىوقأوذلا لوالا نك نك«لوأ معللا عمن اكءاوس قرملاب مودأملا

 | نأ ث ب د_-ىو هيج ماعطل ارثاس دارآ هنا ىلع لو دب رثالب ه-س:- نمىأرج نسالوقو ةعطالاىاب

 نامل -ثيدح فو سمان هدب رثااو زيخلا نمد, يلا إو ه.اءدتلا ىلضدتنالوسرىلا ماعلا حأدوأق |
 ماعط لكن مدن رثااءامطالا ضعبلاق رود-اودب رثااو هعاجلا ىف هنالثىفةكربا | ومما اوىنارهسطلا هاو ر

 دب رثلا ل_ضفنمدارملاو هقرم نم ل_ضفأ هذ م-الامدب رثو هقرم نم ل_ضذأ معللا دب رثف قرملان م لضفأ |

 وهفةعرس هتمهتبافكذخأ نمناسنالا نك-توهلوانترمس وهنذاذتلالاو هغا_مةلوهسو هنمعسشلاو هعفن ||
 ةذللا ليةباهتلا فو نيمعللا »أدب رثلامهاثمأ نمو تامث لاه ذهن مةعطالارثاس نموفرملان ملضفأ |||

 دب ا (

 اضدأ لاقي ولوع_فغم

 زيسحلا تدرئودو ريم

 ُح ه-:ة:ناودو أدر

 مسالاو قرع هلسدت
 هعمنوك,دقو:دربا| || فو ها.صيأ مئلادب وهءامطالالاقو معللا سفن فام ريكا قرا ىفامضن معلا ناك اذاةوقلاو أ[

 (ماعطلا [رئاَس ىلع) مدل ءاسالا ل_ضفأ ةأرما هنو كن م ءاسخ | عج ىف دحوت امه ثئاع تعتجاىتا |لئاضفا انا ىلاةراشا ثيدحلا
 هيبملا لئاضغلا نمرخأ هوجوةنم_طافوةع دن تناك ن او ّنممسحأو ّنممسنأو ّنوطعاوهلاءاسنلا بحأو 1
 اذهىف سا ليقاذهو اهريغىفدحوت 1دب رثاابةهمشملاةل ضل فةيعماجلاة يا نكملو ةيلعلا لئامشلاو |||

 نعطالاقايىلءدي رثلا لضفنالءوحولا عج نمءا_ذا| نماهري_غىلعة كثاعةباضفاب عبرمهأ ثيدحلا
 ةمطاف ةيلضفأ ىلع لدبام عدصلا فدرو ددوهو> ول لك نم «ءلضفالا مْزإَ:_س الودود صو صخم تاه نم ١

 هذالاوهَوَعل انمي عماح معللا عمد رماانا هيفرسا او ىبيطل لاق لعأ هناك -هللاوءاسنلا نما هرب غىل عدح ددنو ١

 ةوالحو لهنا نسحو قاحلتا نسح عمتيط ءأ اهنانذؤما الثم هببرمضف غضملا فة دملا ةلفو ل راذتل اةلوه و
 لعمتلل حصن ىسهفلعملاىلاس هلا لةعل اةناصروىأرلا ةنازرو ةحيرتلاةدوح وةعبمللا ةساصقو قطنلا ْ

 اهريغ ل ةءبملام لو هيلع هللا لص ىبنا | نم تلقعاهنأ كبح اهيل اءاذصالاو اهب سا:ئةالاو ثدحلاو |
 هللادمعا:ةد-_-رفعسب ليعم# |انث در شح نب ىلعان د دح 9( لاحرلا نماهاثمو رب ملام تو روءاسلانم ا

 هنا زي زعلادهعنب رعنمز ةنيدملا ىضاق ناكءا تلا مضب :يةلاوطونأ ىراصنالار جم نب نجحرلا دمع نبا
 رئاس ىلءدي رثلا لضفكءاسنلا ىلءهشئاع لصف مل_بو هيل عملا ىل_صدتلا لوسرلاق لوب كلام نب سنأ عمم
 مضو ةيسسأ مهضعب ىتثتسانأو رهظي سعف ىموممأ يس ى-ءاسنلا عيج ىلع ىأرخ نءالاق «ماعطلا
 ىبأنيالدباو رفو نارعتش ميرمالاةنملا لهأ ءاسنةديسةمطاف تدخل لمتكتامرف هلاقامو مرضا
 ثهذو ىلوأ ةشئاعف ةمطاف تاضفاذاةدلب وختنب ةكدخو نوعرف:أر ما ةمسآو نار عت نم ع رهدعب ةمدش
 ىلع هل ل.ادالو ةيصآو ءاوحو ىموم مأو م رم جرتعل لو هملع هللا ىل_ص هاش ءاسنل !لب وات ىلا مهضعت

 امد رثالب هساح نم

 عسفنلا نم ديرثلاف

 رسدتو ء«غاسم ةلوهسو

 ةنافكلاغولبو هلواذت
 ةدالاو ه-عرس 57

 ىكهنؤماةلتو وةلاو
 ال هب تكف عضملا

 ند سد نم تيطعأ

 قطنملاهوالحو قلخلا

 ةمجفألا ةحاصتو

 هنازروهحن رقلاةدوحو

 لقعلا هناصرو ىأرلا

 لسعيلا ىلا بيلاو

 ناكو دوادرنأ ىورو
 هللا ىل_صهحن رصتتأ مالا ىلع ةشئاعزم لف أ ناو هد دش ىنئتست مذ همدآو ع رمربغف لذ وأتلا اذه
 0 | دحأ محل و هءلع هللا ىلص تعض لد مد الذا اممم لضفأ ةمطافوهح د نماريخ قرب مل هنابهشئاعل (بوهيلع

 ا ا ا 11 ا ءوهملع هلل هلل 21ر1 سالم كالا 1و اف فل17 ل تاو 21 لق كاكا قا سوا لاق لة1 2 < ٠7"

 همام مئاق دب رثااىف مءللا ىف درمو زيك ناو معلا ةمعطالا درس | حي رص: ملل مادالا دم .ثر دحلا قو سلا نهدي رخااو ربلتان مدي رثل | ٠
 انئ) باملاب ةساةملا ذيع تن دم لاا ذهو هامص لان هشلا دهب اولاقوةفو رعملاةيف يكسب مصللا باب ىف ءامطالا هندن اك هنم ىو أ وكب دق لد 1

 هنبدملا ىذاق تالموعة ماك (هل وطولأ) ىرادعااىراصنالاع.:ك ( رم_ءم ند نمرلا معن هللا دمع انث) هتسلاهل جرخ هنماثلا

 ىلعةشئاعل ضف مل وهيلعهتلا ىلدهتلا لورا لوةيكالام ند سن أ ععسهنا) عاجلا هل جرة ماما قيطلا نم موضلادرعسناك هقث
 هرب رهى بأ دح نو رشعلاو عدارلاث يدم لا«( ماعطلارئاس ىلعدي رثأ|لضفكءاسنلا ا
' 



 .لسموأ ةءيشوألاسوأ هللا دمعوأ د_#< هءءاوأ مما اذهلق دريك 1 هظفحعاسةعباسلا نمدياعةتث رك ولأ ةمدخمو ءأب وةلدوت سأءحاك

 كلام نب فوعبقلةلا م ىلاةمسسن ( ىعشلا نعل علا ةزجج ىلأ تداثن ع) ةعاسجلاهل جرخ هريغوأ بيمحو أداجوأر طموأ شادخوأ
 ينل ا ىلع لخدتلاف) بلاط بأ تنب ( عيناهمأنع) قاسنلاهلىو رةسماهلاةقيطأ نم ىضنار فدع _ضفوكت ءاثو ل ءأ نبا
 دعباف(لخو ساب زيخالا) سذجلا ىننلالت سلف ئثىدنعالىأ (التلقذ) هاك [لوك امىأ (ئم كدنعأ لاق لبو هيلع هللا ىلص
 ١اهرذ_ل هماقالخو زيتوهو لاؤسال قياطماتاوحلان عتادعور وكذملا ريدقتلا«_ءاعلادلا|هامقاع اغرف مءانثتسا ىنثئسمالا
 تاتي نموامميطعاىأ (قاه) اهرطاخلا بط كلذ عفدل لسو هيلعفلا 00 (لاقف) ىطصملا ةمظع سن بف كلذ راق اراهظاو

 مدالان مالخامىأ(مدأن متر فقأام) ىدصمسانحعددملاعاونأن م هيففهرطاخحلا ؟1م مءاةروصلءهنا قاهظفل
 مدالاهإهأ مد_ءالو

 مدأالب ماعطل اراغقلاو
 ضرالاوهورفقلا نم

 الواربق ءامال ةزافملاو
 نهءهيلاخ .رفق رادوداز

 رادلا ترغقأو اهادأ

 هلعج نم مهووتلخ

 همد] فأعلا عمعاغلاب

 تيبل هةةص (لخ
 هةعدص اند لسفلاو

 ىلعتي اع فوصوملاو
 لاس فوصوملا لماعي

 مدعىلع تأ هبقو

 نيعب ل1: اوزيغلرظنلا
 سأب ال هناو ةراقملا
 لَم ماعطلا لاوس

 هملثاسلا ىصسا

 لاو ةيحملاقد_مل

 نا لاق لوبا دوب
 له هلاؤسوىبرعلا

 نكع رخذح اع هم

 امل ءاعدتسا توكنأ
 ىلع لأساغاو ىلا

 هلعسشب (ك حوتفلا

 نأ لمت<«وةبؤوصلا
 هحارخا, فلا ادرفنا عناهمأ ثي دح قارعلا ظافحلان بز لاقو كلذ نم هريض>اسعلا سف هد فام سذ> (-عنوكم

 ةزجىبأن باه ضس فو «:زجىبأتباثنع# روهثاائراقلامماعب-اصىرقملاوهولاوقأ ةرشع
 بقاو:زجىبأ دا د دحأ لسا نب فوعبقاو هول ا ىلابوسنم مملاهفخو هئاثملا مضي «كاملا»

 هوفعض انو م#نولأو عيكو«فعوةدعو سنأ نعىور هتوغرب ىأ هتلام* نيالا معس ناك هنالك
 ةتخافاوهماوبلاط ىلأتنب ىه كريملاقهرخ[ىزمبس# عناد مأ نع# نوف خف هي ىعشلا ن ع#

 لاقذ 9 ةكم حتف مول دب فى أ« لو هيلع هللا ىلص ىذلا ىلع لشد تلاه إ# ثد داحأو همك اف ده لدقو

 هريظنو هنم لدي ىنثةسملاو فود هنم ىنثةملا# لو سدان زم الاال تلقف إب لك بام ىأ « ئد كدنعأ

 نال نود نمالا دعناملا دب | ىلع ده اش بف ىكلل املا لاق ةيطعمأ هت ثءدئثالا الة ثئاعلوقحادعأ |ىف
 اف سنجلا ىنذل ىتااالت سلذاند_ذعئم سل ىأر ح نءالاقو ةيطعمأ ههتثعب ْئمالاان'دنعْئشال لصالا
 ها كلامرب!نعلةنامعفدنباذ_موروك دملارب دةَءااهمل -لادلا ها ءقاعاغرةمءانثت_سا ىنثةسمالا دعب
 رغقأ ام مهظفلو هشئاعن ءىزمرتلا ممك-لاوا مع معن ىبأو ىناربطل | هناو ربثيدملاتبأر م ىنالهدبو
 ليقلاملابلعأ ىلاعت هللاوةاورلا ضءب نم هنا ىلع رم عت لمد و لاك الا هملو زبق ل هيف تدنمدأ نم

 نأثتماظعءاملاهناب بيحأوهرامعل |كلتىلا «-:عتادع ذرية ىد_:عىل سنا عناد مأ قد نم

 اف فيضل اكل ذ لثم ىلاامدقي نأ نادم كال لاناو سال ازيخانا تأ ار ولو ه-.لغهللا ىلههتلالوسر
 هلاق لعذ مسا ىطعاىأ «ىناهلاقذإلا طاح ربجو ل_سوه_يلع هللا ىلصاهرطاخ بيطةمث نمو ئش امصدع

 الخامىأ رفتأام# مناهرباون اه هذي رقد رمأ ل ءؤوهو كد_:ءامىأى :رضح أ هانعمتارهظالاو ىنحلا
 فوصوملاو هؤصلا نيب ل سؤ دقو ترب هذص « لخهرفظ رفقا قاعتمىفاثلا نكسد ونيتءذد #«ي مدا نمتدد#

 | هلاقاذك تويبلا نم تدبىأ ه بذوصوم اربد هت ىلع لا لاوذو لاح هنا لا ةينأ نكعوزوخالهناو ىلا
 ءىح نا فوصوملاو هفصل | نيد لصغااز وحي هنأ ةحاصفلاثحفديسالحاتفملاح 0 فوىرطا | لضافلا

 نم ىنحاب امتد لصفد مو تيما هفصرخح نب لاق وةقصأ ارب دقتىلا جاتحيال قلاب ةماعل اهركستل | نعلاملا

 هلهأ مدعالو مادالا نمالخامىأ هءاهنل | فوا ذه امهندب لصفاسعفو هتفدو تدد ىف لماعرفقأن اله_-و لك

 ىااهمل النا ضرالا ىهوراغتل اورغقل !نم٠ دو ريدا لك أ اذا لج رلارةقأو ماداالب ماعطا اراققلاو مدالا

 ءانعمذارظن همففةباردلاامأ تلقهياردوهباورب سدلو فاق اوءافل ار هنا س انلا ضعي مهونو ىننملالاقابسفءامال

 لحل او زيغلل رظنلا مدع ىلع سلا ثردملا ىف معمر قذأ ناهرسهقلا سدق ىيالاد ني دلار ونجشا 1

 كلذ لو ملا دوعلهلاوهبهلاىدصا هم لئاسلا ىعساال نم ماعطل لاس سابال هناو راقتحالا نيب

 ىأ ءارلاديدشتو مبملامضد «ةرمنب و رعنعةرعشانث دحر فعج نب د_هانث دس لاق ىلا نب دانت د

 نا

 كدنعامللاةفاعئاح ناكو عيناه مأ ىلع ةكم حتفمون مسوهيلعهللا ىلع هللا لوسر لة دلاف سابعنب!نعْسعشلا ف قىقمتلاءاو ر نكمل

 تلاقفمادان ماملاف لع هنءاحو ءامفاهرسك_ذاهمإهلاقف ك.لااهمدقأ نأ ىعسال ىفاو ةسانارعسك-ل ىد_:عناتل اقف هلك آ ماعط
 ' ترب رغقبال ئناهمأاب لدا مادالا منلاق مم لجو زعهتلا ده متهنم لك اف هماعط ىلع هبص هنءاحامإف هيل هلاتفل_ةنمئثالاىدنعام

 : لهلاةفاه دنعانأوه شئاع ىلع سو هيلعدتلا ىلدهتلالوسر لخدتلاق فيعض دنس هحام نبا دنع د عسمأن عاضدأ باملا فو لخهف

 3 ثندحلا#لةهمفتس رفق. اوىبءقءاسنالامادان اك هناف لهنا ىف كرايمهألا لدا مادالا منلاقف لور كو زخات دنعتلاقفءادغنم

 4 ةرمرو رع نعورعش انث رفعح نيد# انث ىنثاانيد# اذث) نيدانساب كلام نب سنأو ىسومىلأث يدح نو رسعلاوتلاثلا



 انين ىظ 11 يو ا ا ان 4 سفح دنت“ ف6. تشي لن هب

4 

 نذ_ه>ىبأ ثيدح نورشملاثيدملا همدلاو :دخااونيشنالاو ركنلاو دام ون لاو ةرارملااهيسةاشلا نمدرك قطسا ناك
 مارا مولا سوماقلا انك ىوبأوه مودك (مهفن ماه -تعمم*«لاقر عسا )كريب للا (د-جاوأ انثدح نالرغنددو اننا
 نيادازءاهاوءاغلاب مهفلئامثلا نمةه©لوصأ ىف هيا ءتفقوىذلاوح ورشلا ضعب ىف هقاس اذكم حاصلا ىفام ىلع ةليمقى دو مهف

 فاد ةسسلرخ رن رادخاس كثراوك ذملاعشلا مت 3 ةو طافملا نب زلاق هللاد_.ع ند دج ىعس ه_ذظأ ةءاور ىف هحباه
 قواذكساطسوماقلا ىو رهظلا مهله ذلا ىأ( رهافل امد معلل !سمطأتالوقن .وهيلعفللا ىلصةتلالوسز تمس لوةن رقت

 ىف 1 هلا نمل نم نسحاذقو اذينلناك اذااءيط ب يطر ْئدلاباط حامسألا
 بقمتف ل_هلا ى_هعبمطا !نم هلعج رخ[راشوهنادسأل ١١كلزكءاضعالا ضعء.نأب درفىذالا عض اومن عهدعما وح وو رهاظلا
 هلك ام ؟ رو هب .لعهنلا ىلص هنأ ضعت هدد. طأ نإ ةجرتلاهذهةم -انههحوولالملا ف بيطلارتشا معن لاا ىن عع ئل بيطلا ناد
 ةنقرلا مهل يضفتنمءاحامنامخ_ 107 قارعلا ظفاحلا لاق هام نر اوىنا_ذلاءجارخا ىلع فاما تفاودت ثيدحلا اذهوانامحأ عا قارعلا ظنا اللا لاقه_-امن ءاوئاسنلا هارت ىلع فلنا قفاودت :ثيدحلا اذهوانامحأ
 هوضوراملاث دحلا ف صبت 0
 ىلع يضفت م هللاىل_ص ىلا اما لسرافهاش تح ذا مئاربد لا تند هعامض 210 ألو هيلعمثلا ىلص ظ
 و ًالورهظلا مل : ع رالوسرال لاقفاهن ل سراّدأي م-ال ىناود .ةرأا الان دم ءوىبامتلا ةذ كت نمانمعط| نأ لسوديلعأ|

 هفااو عارذلا محل د_ضعلاو عارذلامحاكو يقىذالا ن ماهد- هباو ريما كا اشاابرقأوةاش | هيداهاهنافابم ىلسرأ لاقفاوملا |||
 فاصوالاب هبحدم ىلع فخو ىوقل | هرب" أتوهسعفن رثك امءادغلا ن نمرود نأ. :. همن موا مه عرس أو دعملا ىلع فخأ
 نآزو<و ةمد_مة1| ||| هيلعهللا لص هنافيعض دتسدرو وءاذغلا لضفأ كلذ مج اه نال كف وامءارادخاع رس ناكوددعللا
 لاق ىفطصملا نوك هللا ىبص هنأدرو و سامعن ؛|نعسطلاى ىئسأ| نيأو او رتلقلو.لانمام عتاكمل نيتماكسا اهركب ناك سو
 هريخ أنماري- كلذ بحأ نام لاو ةدغلاو نيدتالاورك لاو جرغلاىأءا كاوهناثااوةرارملااهيسداشلا ن نمهركين اكل سوءيلع

 1 نعى ممااو ىدعندأو الرمد هاش ن نعق ع لاورع نسا ءام سو ألا ىف ىناريطا |هأ اوراهمدقم هيلاةاشلا

 هدحدق ةمقرلاالا م | |[ انتدسنالمغ ني دوحانثا +: ثئاع نع رطلناهاور بنما الكأ .ناءركد ناكو سامع بأن ءدداحم |

 اهلع قداصو_هاع كك عشاا اذه مءاوةليسق هنو كسف تشب # مهفن ءاضثتس«لاقظنوكسفرسكي# رسم لس

 لحل امادالا منلاقأك كريم لاق سد ,رقتلا ىفا ذك ههارلا نملومقم نجح راادمءهيبأ مسالاقنو ىعهفلا عفار ىبأ هللاد_ءعندأ

 ذامدأ بلط ثيح ةدوعلاو ماا ٠ نمريثكف ول صالا ىفاذك_«لوقب ال ىع دمرم حمي نب هج هش نعدانسالا ىف ىلأد امرك ظ

 لخلاالا م هد_ذعدم نا ورح قل د ا لوي رفع> نر هللا ع الىضاملا ظفل لاق ظ

 مبقلا نم ال ا 0 95 لاو ىذالا نهد _بأ هنوك-ارهطأ هانعهوأ يروا أمد نيس بيطأقهفطاأوهذلأ ىأ ميممللا|
 "ل 0 ءىجشش || اعرمل_بوه طعهتلا ىل_صهنأ ى قت هتسرطأ نأ ةجرت] ثندحلا ا _هةسانمدح وواضد أر وظالدب وقت مف |

 هنأف مع الإ لك أ ىل_ع نامةسانثدحرل لعأ هللاو ف ثكلا قدر رطب نوكيثأن راسل ذيل ننال نانحالا ل هء.ف هلوانت |

 ةبومدلا ضارمالاث روب مااددشتي < لمْئأا نب هللادعنع »ةدحوملا فه فكوةل هوم معن 4 باح نيد زانثدحعيكونبا

 تايجلاو هيئالتم الاو تويت مةكملم ىبأ نب هللاد ممعل نبهللاد عود ل ءةريغصتلاب «ةكلم بأ نبأ نءالاهرسكب ليقو ةسوتفملا

 طارد لاقو هداسملا مادالا مناقل 17 رهملعهللا ىف ص :1نأاهنعهللا ىذرةكئاعن عارم 0 «٠ بأمس الاقيوهد_حرىلا

 اريام نوط اولعحتال رق اها وكول د بانلالوأ نه مادقتاعال_ىتمهدعبامواذ- هرك ذبسائملات اك «لخنا

 ب نار رووؤُدهوهر هم“ نب _ثوةد دم 4. مس < شايع ني ركيونأ اند د_دءالعلا نيد 9 ةدابز فس قوأ

 2 فئات ددع بييخوأ داجوأ فرط موأ ش ادخوأ ل موأ هب رثر وألا وأ هللادبعوأ دمت همسأ ل بقوةعش هعساوهتينكم | |

 سامالا ىف ىسونيتدتحت نيت دوموهل هيعبارمضك ( با..ىلا نب د,زا انثعربكو سنا ءةس ) 1 ليام 16

 ٠ وسم لصالا ف متاابالناودسدعر هةلااجنراقر ا َنُحلوُقَتْملا .مالعالان اف عديالو ابان هومالالب ءكانهدهنككلا

 ىكللاىوزت اوهاذه هتلادمعو لعاغلا مءاهغمص وهلءقوليمأتلا نمل او« فملا مسأ ةغيصب (لءموملا ني هللاذبع نع)املعلهجبمملا

 نيزلاقو ىوقب سل تاو: ألاقي دملاركتمدوأ وأ لاك ةكمصاشق ىو ىلسوتنو دهسونأو ىاشلاةنعوماطعوةكيامان أ 10

 ني هللادمع( ةكملمىفأ نبأ ن ء) هتجرت د مل هنارك مفماصعلا ىلعهرامت مس عم هلاح ىنخ دقو هد امو نيذ امم هنس تامر وهما هفعض طاف ا

 مادالا_عنلا سو «ءلعهللاىبص ىنلا نأ ةشئاعزع) ةعاجلاهل جرخئلاثلا ن مهرقفهقث دملا ىلا ةفاضالارةحلطك كرم لأ نب هللاديمع

 (شايعنب ركيوبأ انث )ءالعلا نب دج مسن ىف( ب. ركونأ ان ) ئناه مأ ثيدحنو هرشعلاو ىلاثا | تن دتملا هرخ [دانساب بالا لوأ قيس( لذا



 ىندأ هيف ىرنملىهولست لكن مالا بسانتال ىت اىمزفلاةمارك أو ىمظعلا علا زهةدهاشم نعهقئاللا ريغلا ضارععالا عزمه وق
 نبى ان5ىنارذءزلا دن نسهلا انث ) هشناع ثيدح -ريشع عساتلا ثردحلا «هدلل تكسول ىفامو لثمالاف لثمالا هلوةىفاكف فاعتلل 00 ةتكساماءارذفاعارذ ينتلوانل تكول ننام أهرخ [ىلا تكول هلوق لدي تاباو را ضء» ىف ء(هيننت)* هداراالو اح

 سبأ ىنيدملان داو اذنك منيعم ساو هب يح ىنطقرا هلا لاقو تالا ف دامع نبا ا لالا ن هاد نبى نب باهوا ادمعهل لاي دامعىنن نم لج رىتثد>لاق )تساهل ج رخة امو نيتسونامث ةذس تام ىوةآأب س ءاىاسنلاوءاسا نيعم نب |لاق كمل اد عءمءاو هبقل علف ليةوىندملا ىللسالاةريخملا بأ نب (ناهل نب )ار دمتالمهموءافن( علف نع) ةدابعربأ (دامع
 عارذلاتناك امتلاق هشئاع نعرمد ْراا ند هللادبعنع) د> اولا ثددحلا ادهالا فنصملادنعهل سو فيعض ىلا سلاو هتع ثد> نم

 طظافخلا نزلا ( مو هيلع هللا ىبصدتلا لوسر ىا]) ىندذلا دوعلل في رعتلانا لهحيو مودالاب>أوأ مل بح أر هاظلا (محالا باب
 فسم عما نمانعامم لصأ ىف عقو سوه.لعثلا ىلص هللا لو سر ىلا بحأ عارزلا ناك ام لئاهشل ا نم انعامم ل صأىف ةوادكه قارعلا

 نم طقسماماووفمدقتملات امثالا بسانيال(هنك-او) هلوقيكلذدع كارد ءالا ناف درك سدلف ىفنلا فرح طاقسابحأ عارذلا ناك

 | بت صصسص صسخسخساسسصسمسسمسس لاس كلا (ابغالامحالادج الناك ) هيما تناك عارذلانوك ىف ثيداحالاه-.قءبسانما 73 نب رساعأا ضءيهطصأوأ او رلاضءب
 «ضايعنب ىحاشدح ىنارذعزلا دن ن_سملاانةدح# ةددعتهةيضقلا نارهاظلاوثردملا تكس اما 0 0 0 و : : 1 1 ْ 00 اعارذؤ اعارذ ىنتلوانا تكسول كن اامأ مل_بوهيلعهللا ىل_صلاةفناعارذةاثالاا هللا لوسراب تلقفرخآلا ا 23 1 1 2 :
 امنعهللا ىذر ه_ثثاعن ءري زل نب هللا د.ع نع دامعزب ى<نب باهولادعهللاةن) « 1 يداع ىف 0 در 5 نمل حر ىددح ل . نب 1 10 نو سوو م ع مذر# ع نعيدب دشتف حتش 5: دتولام مشل |: 1 8 5 لاو ل[ ىلش ل ا ال_-و ظ ١ 1 9 00 | تردد نع

 هللا ىلسهتلا وسر ىلا ) «محالا سحاب هن ىو (محالا ب>أ عارذلا) «ناك امدخس ىو «(تناكامتلاق
 ناكمنك-او)«رهظلامهلمحالا بيطأنا ملسو هءلع هللا ىلصهلوق نءىلا. سام قالطالا ىلعىأ *( وهل

 ءاماورملاو دانا اران
 موقلا نعتسمغ لاعب

 قنا تر اا ه5 ميج جنتوا د 1غ نق

 نع ني معلا ىف تيثاسم موبدعب امونال تفونو داتقو ىأ ةد-ومدن د_ثّو ةمدخ هرسسكر# ( اغالا محال ادع ال ا
 ستفب*( ل م ناكو)* محالاب في نأ ل اءاملاورتلاوهامنا ارانهيفدقونامرهشا | انملع أ .ناكت ااق ةّشئاع 204 مو مر

 اعط ىأ هلوا مذهب «(اصضن )»موحلا عرسأ أ «(اهلجتلاهنال)« عارذلاىلاىأ«(اهلا)و عرس ىأ محلا | 0 بحاح
 رمأ نمهغارق عارذلا ىلا مل_بو هبل عدتلا ىل_دهل 50 لعلو دعب نعول حال ةمطق هنأ رابتءايةتناتنايلوقلاو 0 7 هول تيم ”وامول محا هلءح وع هلا ى_همىفوهفماللاب ىل در غم هنال محال دحمال هلوقن# موهغملاءوحالا ىلا اولخت أري_عذو ل

 اهتاكوال مأ محال ادقفءاوس ةيعيمط هب زب ر غو. هى ناك هنا هري_غوةةداسل ثيداحالا هءاع لد ىذلافالا 1 ىأ (اهنال ته: ناكو) - 3 4 2 1 1 1 5 اهنعهللا ىضر ثئاعهةموفامسسح ا هرج نس |لاقو ىذألا عضاوم نعاهدعب راين مأهيقد بف ءاوس عما جئارتسا ةعرمسوا عصضنا عارذلا سو ءيلعمتلا ىلص هتبتخىو وذلالاقوةرخآلارمأ ىلا دوب وتو لكألا | كن, ٠اس ةنما علا
 د أ 1 5 :

 - و

 ايصضن ةعرس ةيحملاس «ااوذاللانهئث ىلا ل-.ههنوكنا نع في رشا اهماةم هزت كل ذي, تدارأ | 7 م

 | ءانعلانمدعطقارنوكا لاك نماذهنالعبطلابذالملاهمىرو ذحمالف لوالا ىلعو نيالا ّلاسإ غرفتي و لك "الل نمزلا لّقيذ 0
 ل-عأاىأ (اهلختأ)
 ىلص حراشومودعالارك ذن وذش مولا ىلعم> الا نادح وىننالانضروك ذم عج رملاث( اهذن ) عودالا
 حسط ني- لمت: ناك هنا ث د دا ىت-ههو جلا ى_عمقوهفلاب 1< درؤمهنال -الادحال هلوق زم هموهفملاءوحالاىأ اهادعأ هلوقلاق
 ا دهو حراشلا لاق عطل !ىضتقمره [ك هنا ه_- ودةؤلوطل محالاىلاه- وةمهرطاخوايواطناك ثء-| يعن ةعرمسا عارذلا ىف محالا

 نأ ن ءعدماةمهن زيتا ارأاهناكوال مأ محالا دف همهدب زب رغةيعسطةم< هم ناك هنارامالاهيلعتل دىذلاو ةسثئاعهتمهفام سس
 كلذ لي_ص< ىف سفنلاءانع لكل فانملار وذم لاو ةةامللا نكن م هنالعءطل ايذالم ا هتم<ىفروذ<الذا ذالاا نم ئيشا ليهدل توك

 هبقتملاهللاعلا هيقثا|قيدصلاتنبهقيدصتاهذهىلامهفلاو ر وصقل اة مسن ماها نم هيفام ىأكالو حراشلا هيلع ىرحا ذكهه دتةلاهرثاتو
 قى سدل لاقت .-باطتس اءىنأو باول نسحأ دق ظافملان ب زنا عمهي> وتلا اذهىلارطضاق دحال امازاك كالذ ؤر هلعاوةمتئاع
 رفعجنباثن دحوهيأامحالا سايت ساو ه.تنازوحذا عارذلا همت تناك هنيكنمبابلاثيداحأ ةيقءلةافانم ثيدحلا اذه
 ظ اد_ه هاورقثوبلاضءع.ناحا 8 ضعب لوقامأو قارعا نب زلا ملاك انهىلا رهافا امه محالا بيطأن ا ف عارض, اذه عع روك ذم
 ١ ىأىذالا نمدعبأوربخلاىلاةاشل!برقأوةاشل اي داهاهتادرو و ةقرلا هر ناكامتو ليق لو. ةمرعخف لوو ىلع هدانا لاشال ثددحلا
 ' ىلع ف خو ىوقلا ف هريثاتو هعفنرثك امءاذغلا نمرود نا تمنت لق نمو اوضه عرسأو هدعملاىلعف أ د_عأ او عارذلا محلك ىسهف

 رع نبانع هربغو فاربطلاهاو رربخ فولوبلا نمام_هناكمل نيتيلك-اهركك ناك هنا فيعضدنسب دروو امضش عرمسأ ناكوةدعملا

 هب ناك اموهدقفلاهرئاو كلذ ل ..ه < ىادوانعو سفنلاتافتاا لاكسال ىفانملار وذم اغاو ةقلدلا
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 نينث ا ة:رغصىف تام نومامةةثنيعم ب الاقى :رمصنلاو رعوأ ظنا اءاغلأب ىديهارغااىدزالا ( مهاربأ ند هاةةراشب نيد اني!

 ةتسلاهلجرخ خب اشملا لك فت يئ دج أ لاقدب زيولأ ىرصدلاراطعلا(دب زيني نابأانث)دوادهبا خاشمربك أوهونيتئامو نبرمشعو ٠

 نب زلا# هتينكمعما باكا | ذهىف ثددحلا اذهها ىباعص نط ملا ىلوم ( دمع ىلأ نءبشوحنب ربش نع: داتةنع) ه«حاماالا
 ديسيعوبأ هنأ فورعملاز عماجلا ىف اوم لاهرك ذاذكمو هرح 1 ىف ثيناتا اةدانزب هديمعىفأ لاش باك ن مانعا« ى عقو اذكه ظافملا

 ليعذ خسط حاسما قو جاضنالاعسطلا سوماقلا ف (تضطلاق ) هفارطأ ىف ىفزملاهركذاذكهو لئاهتلا مس ضء:ىف ره اذكهو '
 م>لاريغف خسطلا نوي وفرعناك اذاالااذبط ىعسال موضعب لاق نموىردزالا هلاق قر عهتمضنااذضط مدلل تضيطو لوعذم ىنعمت ١

 هينآ رسكلاب ىهو رتشفاباوانلا عام (اردقل و «.لعمللا ىلدىنال)هريغو حامعلا فاك خطا |ةديح:ز.خلاقيف اضأ
 ا ىلا ب سس سس ل سس ساسي

 ا ل اهمزلفرشب تامهسغنا مقتنبال هنوكلو اهمال الاكر تال هنالمامىفاذ.الواك رت تمل“ اهنا ىرهزلادنعو |
 ةردقلا فا نصتلاف اهمالسامصاسقا |اوكرت تاث-أ املاهنا ل 5< ولوقأ اصاصقاهول:ةفهناماوأ ىلا ايعف دف هطرعشب صاصتلا |[

 . 0 ل ريحن ا قريسااوهاده لءاو ىن هنأ ىلَ هيق مسأ اريثات مدعب تلدتسا اهناودن زاغمفىعتلان امل «ءاور |

 ةلاخن ناكو) لومو || كعهجدوس| نم المالاسسنوكياوةزشلا.ذعروظتااهنمول رميلعمتلا ليم ةلوانتلافطأ
 (6ارتفاصوانف عادلا || نار ل رس را

 ةن[فانسلا رهاث 7 كوموهر 1 0 ةدسحو ندر برب نعداتقن عدي نإ هدرا
 : 3 0 ةاشىأ هلوأرسكب عار دق ل و<يلعهللا ىلص ىنلل تعط لاقل كريمهركذ ثي دحهلو هتم.كهمءاو ملسو هيلع

 هرث وأ 1 ع ىأر> ن الوةنمىوأ هانردقامم لاملاةداراو لىارك ازا هنفامدارأو رد_ةلارك ذفردةىفاموأ ||

 هيو هناي هلعل هلوان لد لأ ةرم لوأ هيلطب مل هنأ قاي_تاارهاط# عارذلا» هتيطعأىأ يهتاوانف عارذلا همه»ناكوإ» ردقىف اماعطأ |
 عارذلا ىتاوانلاق م) فود#ءانهىلاثاالوءفملاف عارذلا ىأ هي هتاوانف عارذلا ىناوانلاقم 9 هيه هناردلعل باطال هلوانامغاوأ|

 لاق عارذلا«تاوانف ىلءفطءالوأ نيم الاكسلا نيب طب رلادرحنواولا ك« عارذ نمهاشال كومتلا لو سراب تاقف عارذلا ىناوانلاق ماه ||

 دال عاردلا ىت- اوان راكن اال بهعتو أ دامت ماوفتسا هنأ ارهاطا اواثن اث كل اوانأ ىتح عارذ نمهاشلل ؟ونيعارذلا كتاوان ىأردقم

 هاشال كوهللا لوران || تافصلا ثيداحأ نما ذو هتداراوهتردقو هتوقب ىأ «هد_بى سفن ىذلاولاقف» ماقملا ذهب قيلبالهنالأ ]|

 ماهفتسالاو(عارذنم ||| هيااليصفتلا ضروفتواهرهارط ن عىلامت هللا هيزفتو دوالاج | لب وأ لانار ووشا| تامه !ممذواهتانآو
 نمبجتو أداء: ١ || ىبف الخالة ةيقملا فو فاما رثك اراتختوهوالي صفت ليوأتلاو فاسا ارثك [بهذموهو ىلا تو هناده#

 هالراكناال.رإ. ||| عدبلا لهأ هلقاهيلااو رطضر لمهنأل ليصفتا مدع فل _ااراتخااستاو لوألا ىلع اوةفنا مهنأف نيقي رفل|

 لع و ماقملاب ىيلبال اذهفلزاذلودرحما هبزنتلابمهعانقا مدعوم مامز فك ئاوأ ةرثكدا ليصغتلا فاهلارث آو مهتامز فءاوهالاو |
 ىأماهفتسالا ةقيقح ىرمأ تلثتماوداع.ةسالا نم تلقادعىأ # تكسولإل ةرفاعل اهتلا لن مهريغو ةلب انما نم ةعاج مدقماقمل ْ

 زل عارذ نمءاشلل 5 هللانالعارذلا تبلطامة د_هىأ«توءدامإل دحا اودعناذحا رىأ د عارذلا ىنتاوا. 9 دارملاةلوا:ميف

 هيلعهننا ىصدتنالوسر || نما -غاو لة مركو فرشو ل وهيل عننا ىلصهل ةماركر ةزمعم عارذد_هباعارذا يف قا ناك ىلامتو لاه“ |
 تاريغديعب هنكلا )و || تا هلاقس باوجىلاوأ هيلاهجوتلاب هر ىلا هجوتتلا نعمل بو هماعدتلا ىلص ىبنلا لذ هنال ةزدعنلا كل: همالك

 هيلع قمطنم تاوحلا هلاحلا كل: ف ىدحءاوسلا نعر وعل !|مدعوءاماوالاو ءامدن زالءانفلا هل حق نوكمه دا ءااقراحن أ بلاغا ||

 (ىسفن ىذلاو لاتف) | كي غمهةرسبالىلابقتحت ناماوأىسدقلا ثيدحلا ىهماذهو مهري غلاح ىف فيكس مهسفنأ نوفرعنال
 ىدس> وأ خورىأ 1 ىنالو بر ةم كلم هم ىنع_سالتقو هللا عمىل ىومذلا ثيدحلا نمدر واسم هراش الادتبلا ظ

 راح ثاتداراو مترو | عارذلا ىناو اةفهتاوانفرخآلا عارزلا ىناوان لاق م هتلوانذ عارذلا ىناوان لاق انل ترده ةاشلاةاذهام نيش (ديزاسرأ |

 لتر ودفق مهجلاو

 0 هبفو تاغصا| ُثيداحأ نمادهو ديربامالا لعفبال هل دايم هناذزا هيدي رب هنأر هاظلاواريثكهب قي ناكودانفأ ءاش ناوداقدأ ا

 0 ا «لعوال صفتو فل لارث أب هدم وهو هيلا ليسمفئلا ضد وف:عماهرهاظ ن عهتلا هيزنتوهوالاججا ليواتلاناروهشم ْ

 جاردلا ىتاوانا ) هتلقاع(تكسول )اولضاوا ولضف م_ملع قرح عستافهريغو هرمت نب اكمهريغوةلبانحمعأ مدقماقملا اذه ىف لزدقو

 ىناستالا عو.لا ةيكرملا سفنلا ل ع .ةل مخل نط طال هزمعم عارذةباءارذا ينل هناصس نال هبل ط ماوددد«ىأت بلط (توعدام
 ىاابعصم تعدو بدالايلوانملاءاقلتولف هقلخ هصالهلت ماركا هناص- م ركنا اءددم نمناك اغا كلذ نالددملا عطقنافلاقاملاةناىلع ٠

 مركلا عج ريف ضارتعالااب هات هنكسا هيدلد دملا اذه عطقنس لوميلعدب رم ذه ءارحار هب رتل اهضتةمهنماركش كلذ ناكل بها اكلذ

 ةنوشخ عم هيأربهزمملا كل: ضراعو ل عاطف وكما ذامر ظني ىت-ءامحوردص ةعسو انو ةدؤتب هلواني نى ئاللا ناكنفالثاق هلدحي لا اياوه



 .ىوئلدسقث ماثل الزئرذنااونأ ىذو رمل ىمتلاوهأذهريهز و هعمساك هلءادأو هش ةنامأ د ةناعردمم نب ريهز ل ةبولو (دجمنباىنع)

 نقب اسا|نمةرهز ىنفيلح لذ هلا نجرل ادمع نب هتلادمعةلهذل | نم لعاف | لفاغ نب( دوءسم نبا نع) ىلاستلاوهخي ران ىفىرامعأ ا ظ هلجرخ يناثلا ن مقود صةفوكلا نم لاجرك (ضايع نبديعسن ءىدعا ىلأ نعإ)ةئامو نيتسو نينثا نست امريك انمهنعمهضعملو
 ىوس رانبدفلأنيع_تفاخهناىو رفاشكل افلاكج ولولاو ةمدناوةداسولاو لءنلابحاصوهود_هاشاارئاس دهم نيب ردملا
 نابعجلا نك و فورعملا ف الحلا ىلع عارذلاوأ لد ريحءريخانةمقل هنم لك اق هتقول لاك مسهبق لعج ىأ رييخ تف ىف( عارذلا ف مسو لاق عارذلا لدي فتكلااةاور ىف (عارذلا هبمعت لسو هيلعدتلا ىلص هنا لوسر ناك لاق ) نيثالثو نينا ةنسةنبدهمابت ام ةيشاملاو ىيقرلا

 00 ا ا تاس للا يا
 م-بلعةريغأر رطءهمق

 ىعع لوما هعمامت

 .| [دوعسم ند اناكىأنظد

 لاق (دوهلانا) ناظ؛

 اظذالا اذ_ه ىنامزكلا
 هذرعم اهنودو ماللا عم

 نودوماا هيدارملاو

 ةمسنلااءاباوق د مهنكمأ

 حخزو ىحنز اولاق اك
 داراكملا نيب قر فلل

 رش قو هنعاجل و

 دو.مىواذدلل لصفملا

 لودو نام ءسوحتو

 تفذحا لهن اك امهفلأ
 لاةوا هع ضوعةمسنا |ءأن

 هنالاق نود مق

 نمهنال هقرعص ىم

 تماك:ىذلاىمحتالا
 00 برعلاه

 جاس دلاك ناك لأ

 لاةنمو مسربالاو

 داه نمهناو برسع
 هفرعدال م

 (هوع“) هت ل اذا

 عارذلا ف مسلا هرمعطأ
 لوسرال بوصنااريهضلاه

 < ذا: <ىت> عارذالال
 تلقت اقف كلذ ىلع كلم املاقو لسو هيلعهتلا لصاهرضح أ دقو ا هربغو ىطايمدلاو ةذسلا هاو راكىدوويلاكثمن مال ةأرما

 تاما.إف تا“ اف هريغو ىرهزرلا لاقم_تفنل مقتنبال ناك هنالاهعقاعب لواهنعافع و هل داك ىلع معحاؤازحرتساالاو مسلا» ريش الات تاك نا
 ظ ةديسع ىلأ ثيدحزشع نماثلاثندحلا# فو رما|ةظريش دولاب حوت ىذلا حالسلابلةةلاكمسلاب لئلا ناوالاحا هش ري ' هتاذب رث وي ناكولو هتاذم رثؤنال مسلاناو شل نمه_نع هيرغام لغو مسلاهيفربوي لو داسملا ءاكث يح هيدن ةماركن ههنا هر هظ امان هربثكئاوفُثيد_هلا وه هعفادتملارامخالا نيدو :ريغو طرقا امج هن وادوقا هول ةؤهتثر ولاوعفداهنمهعم لك أناكو ءا ريل ند ع

 00 ال واجب دال اح تواكب وول الانس هع اللا
 | نبانعإل هلوأرسكب «ضايعنب» دعس ةذسن فو «دعس نعى كسا ىبأ نعد نباىنب# ريذصتلاب
 ىأ « لاق عارذلا ٠) ثن ألا ندصخت ةدسن فو ريك دلي همدع) ىو هملعهللا لص ىنلان اك لا دوعسم
 اري لعافلا ماعم مئالارمالا تاك مسلاءاطعا ىت-هعمبسلا نمناكن أ 6 عارذلا فمسوإل دوعسم نبا
 ىنءعيمسلانم ناكتاو عارذلا ف مسلا ل وه.!عدتلا ىلص ىبنلا ىطعأ ىأ /_وهيلعهللا لص ىبنلاىل اع>ار
 م« هسمف ل_ه> رح نما لاقو ىفنملا هقق-اذك عا رذلا فوه هماستم مئاةلارمالا كل زف ماعطلا ىمسأ | لمح
 دقنيح ىعب مسا اكلذهرمضب لوك ريف عوهسم هناي لب ريح هريخأ معقل سو هيلعدتلا ىل هن لك او هتقول لتاق
 م ةداجمتلاةداعسلو فحتداب أ و همل عدلا ىل_دهنتامىي- ماع لكهرثأ هيلع دوي ناكهناتيثدقثالاو

 ةعيص ىلع هي ىرب ## دوع_م نا ىأ «ناكو «رسكل|ايصصنأ ىو وذل الاقور وشأ مضل اوزيسل|ثلثم مسا
 لصلو را بوصل اريهضلات مسا لود رلااوطعا ى اج هوعمدووما ثنا 9غ مولل هما ةعمص ىلء نظن ىالووحلا
 مهاضرأ وبيلا بسنفدو يلا نمهأرما هتعسامنا م ثنوتد و ركذب هنا مدةتال عارذللريوضلا ليقول وهيل تهنلا
 اوراتخاو هباماعاوراشاف كلذ فرم دوب تروا نادعبالا+_ىست هتم-ىبااهأرملانال رح نيا لاق هن

 لان ناكناتاقتلاقف كلذ ىلع كلام اهلاقو ل_سو هيلع هتلا ىلا هاعددقو هتقول لاقل مسلا كلذاش
 رشي وهو اهنمه_ءهاواك أن ذلا هءاعتأض عب تاما ف هةلةمسنلابامءافمته:مان- رتساالاو مسنأأ ةرمضن
 هيلا دهأ م ةيلصمة ام تءمةددو م نادواد ىنأرم كو ةأرملا نعرمامو او ركل كلذ ىلع كلام لاق ممن اولاقام«ةاشا اهذ_هىف تاع له مهل اق ادب أ اهيف ك-فلخأل هتلاوفاومف اوسخ | لاذ اهم اننو غل متاريس ا يف توك:اولاق رانلا لها نم مه لاق دوق دصف نالف كونأ لد تب ذكل امة نالفاو) فذ مهب | نع مطأسف دوريل ااعد رييخ تقال لسو هيلعهتلا لص هناىراضأ ارب كلذ ىف ةضراعتملارامخالا نيب عم | 1مم و ه.فاهلتذ ءارملا نب
 لسرأو كب دنأ اوعقزا لو هيلع هللا ىلص ىجتلالاةفهناعتأ نم طهرهعم لك أو اهنم لك اف لسوهءلعهتلا ىلص
 || الاو عملا مضي لايدن تاكتا تلق عز تلاق عارذلا ىنمده ذه لاق كربخأ نم تناقةاشا| هذه تممملا قف اهمأ |
 هتعاسنم ل تغب سلا تدمع م اهتاصوأ مت« ذفاهزغ ءىلاتدم.ذ عارذلا نولو ةيف د ىلا بحأ ةاشلا ىأ لأست شم نبمال_.ةأرماث را تنسنت زتاعج ىطايمدلاريكتو ةاشا نم لك |ىذلا لن مهلد اك ىلعأ نممل_سوهيلعهتلا ىل_صمضحاوةاشاا نفاد نس دلاهءاحصأ ىفونوا مقاعي لو امعافعف هنمانح 0
 امظ عرش لوانتو'_ممم شهتناف عاردلا مل_سوهيل عهتلا لص لوانتوءاربلا نرش مممذو هباذتأ نمرض- نو هيد نين تعضوف فتك اوني _ءارزلا ف ترثك اود اشأ | تعسف كلذ ىلع اوموجاف موع”ىف دوه ترواش دقو
 أو عفرا سو هلع هلأ ىلص ذل الام موقلا لك أوهيقىفامرش دردزا هتمّةل لو هيلعدتلا ىلصدردزاا+ ةرخ آ
 ظ ملهنأ باور فواهول تف هايلوأ ىلا ىءفدهناو تام ارمشب نا هيفو هموم منا ىنري_ عارذلاهذهناف ,دنأ
 الاقحا قويملاهادبأو هيفاهلتةرمشب تاماسطف هسفنل مقتنبال ناك هنالالوأ كرت هنارماعىل وسلا باحأ مقا هب
 داعو ثرحلا تن بن: ز كلذ هرشا ماقال اومهقافتاو مهرمأ نعردص هنال دوومل |ىلاهدنسأو هيج ول ىلا هرب
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 ؟ا© 2 ناثطعكتناو زغنب(ليضف نيد انث)ةعب دالاو مدل جرخ نيتئامونيعبراوعب رأ ٠
 حك

 و
 سس لاا

 او رفو وكل ايس اوصقدجأ د_:عربه_تىفو ريعملاوهاشلازحأك هلاسز «ناكومهوفلاخن مهامه نوةاحاو
 ىناريطلا »او رريفاطالا اوصقو طبالا اوفتناوب راوشا!نم اونو ىعللا او رفوريغصا عمال ىفو مان
 قوةبعللا نونثعلاو مكلايساوصقو ك_ن.ن اثعاو رفوةماما لأن عقممبلا ىورو هر رهىبأ نع طسوال اى

 لعأ ن كسل مصو هقلح هتناع رعش ىأ هر مشرتك اذان اكور و:ةءالناك سوهمل عدلا ىل_صدنأ فضرب ا

 قافتان عوضوم ةفحملا ماج لمد هناريخوهدس> رئاسوةروذااراهالطف «تناءبأ ديالطاذا ناك هنا لاسرالاب |
 صقيوهرافظأ هب سو ؛لعهتلا لصن اك ىيملادنعل رم ىفوهدورو هريغو ىري هدلا معز ناوة فر عملا لهأ

 ملةءافدرك ىلع ىنغلا هيتانأدارأ ن هىدا.ءااكىوونلاىو روةالصلاىلا جو ريلنا ل_.ق عملا موب هءراش ١

 لسغلاو نسا مون هناعلا قلحو طبالافتنو رافطالا صق ىلعاب فشعض تي د> ىو سلا مولهراغظأ

 | تيثبملو هيلا جاتحاام فيك لب ثيدحح نسبا مون رفظلا صقىف ت..يولو لق هدا موب سا.ءالاوبيطلاو |||
 د عنب لصاوانثدح# لطارهريغوأ ىلءل كلذ مافنلا نم ىزسدامو ْئُد هل مول نيت ىفالو هةيفمك ىف

 ىمرعلا هك م_طست ىفو هي ىهعتلا 8 ةددشم هيتحتو هل ههع هي نامح ىلأ نع ل يضف نب د_#تانثدح ىلعالا 1

 ماما ل_ءقو:ةامو نيعيرأو سم ةنستامةسداسلا نم دياعهقث قوكلانامح نيد. ءسزبى< وهونيمدع |||

 لاوقأ كلذءأر ووقايسا !هيلعلداموهلال_.اريعضلا له نمر رقتاموهءو رمصتنالو اذى ةمرحْلتهالذا ريغ هل صةد نأو هسفمد 1

 ٌلرتن سانالو ى الات دو كلام لاق لد رثك الاهيلعو هصقل.ةوه.ذرب_هنهقل- ل.ةهصقوأ ب راشا !ىقاح لضفالا لهو ةكيكرة دعب

 هتتاننادارأ نهرازملا ىور

 نمل ل ىزعامو ئشهل مون نيمعت ىنال | هتيفيك فت لوئش رسدلا مول مق ىف تشر ل لقو سدخملا موب هراغظأ لةيلفهرك ىلعىنغلا 1

 هنستام هقثقوكلاىد ال !لالهن ( العالا هللا د.عنب لصاو انث) هرب رهىلأ ث ب دحرمشع س داسل !ثد دحلا# لطابهريغو مظذلا 1

 وبأ ظفاملامهالوم ىنلا
 فوكلانجرلادع

 و ةسهن فوده
0 0000 

 نيعستو عبرأ هدام

 هعاجلا هل جرخ هثامو

 ةلمهع( نايح فأن ع)
 ناب دك ةانثم هيتحلو

1200 
 باير متت( ىعبتلا)

 دص_سنب ىح هوا
 كلا

 نيعل رأو سمت ةنس نام

 دهازدب ءماماقو اماه

 هسا هل ج رخةثامو

 (هعرز ىلأ نع)

 نيور-ع نةدرتك

 ىلع اهنئاددعنب ريرح

 وأ مره همسا قوكللا
 وأ هللاد_.عوأ وربع

 نم نسجل اَدلمع

 هلجرخة كااثلا ةقمطلا

 همسا ىف فلتخاو ىلأاهللاد_دعنيرب جنب و ربع نب اوهوءارلانوكسوىازلا مضب (ةعر ز بأ نعل تبث
 سو هلعهللأ ىل_صىل |ىنألاقدرب رهىبأ نءنرب رحل ءقو نجح رلا دمع ل ءقو هللا دمعل قو مره ليقف

 فلاةعوهو قنحلاهلاقدعاسلاىأ عارذلا# هتلج نمىأ « هيلا عفرذإل معللا ضعمبءتىأ 4م
 لكل! قالطاهنا فرعال هتقباطق ب رغما ف كع_داصالا فار طا ىلا ىف :رمملا ن مهنا تاو.صل اف هغللاو فرعأل
 بحاص محو سوماقل|ىفاذكو ثنو رك ذي عارذلا ىردوملا لاق عارذلا ى1 «تناكو 9 ضعبل ا ةداراو
 101 مف اهب ىوقلاةوقددان زةدافالنوك نأ نكعوىذالا عضومنعاهد_ب واهنيلةدابز عماوصذأ ْ هعرسلال بوم نيلعمقلا سمين تناك ماوي بانجتألا نسج ةيظنلل نر
 شمل اونانسالا ف ارطانم_ءللاذخأ سهلا هبال | ىف مع ار هدسن ىفو عارذلا نم ىأ « اهم ةلمهملاب
 ةلههملاب واذه ةمهعنملابليقو نانسالا فارطابم_عللا نم مظعا !ىلعامذخأ هناوا مهندس قرفال لو اهعممم
 وهوهري_غوداكشملا ف عقوىذلا ثيدعلل حام نيكسلاب عطقاافالاواءضاوت كلذس هسا دةومفلا مد قممهلوانت
 أنهأ هنال مل بوه«يلع هللا لص هل هفاغاو اريملاقواها لاف ةالصلا ىلا ىعدفه دب ناش فةك ن مزن و هلوق

 و« تاو م | تيئاغل ها مجاعالابهبشتلا لرتو فاكدتلاو ريكستلا كرت ن عئني هالو عمصلا ثيدسملا قءاحاجك أارماو

 قوقام لاو رةرلا نمرك ذت دقو نوت ىطسولا عىصالا فرط ىلا فرم ا فرطن مناسنالا نماهنكل ناودح لكن مد بل اوه رام
 لاق نمسسد لو هقاذم ىف ن سحتو بيطت ىأ هءلا عارذل عقدهحولناءب ( هت تناكو) دعا اهنأحإ راشلالوقوانهدارااوهو عاركلا

 هوالحواهت أداب زعم ىذالاعضاوم ن دعب أ وانما مظعأو ءارهسا عرسأواصخغن نسحأ اهناكاذو رظنلا لها ىلع قالك هرظن ف ١
 هلواشت ةمدقملاب ورك دامةلمهملاب وه ليقو ماعلا نم هعزتن او هنانسأ فارطاب معللا ىلءضبق ىأ ةمههموأ ةلموع(اهنم نشنعف]) اهقاّدم

 لك الاعنمو ماعطلا لاجتسا ةغيكيلعت ىوارلا دارم نوكينأ نم عنامالو سارمنءالاب هلوانت هريس غىفوةباهنلا ىفاذك نانسالا عم
 لدأو هلاوحأ رثك أ هنوكلاذهو ضيعت !فرحهيلعلدباك اهماةءاهلك الو اهنم سه: عارذلل هتسحمعم مل سو هماع هللا ىلص هناف هرسشلاب

 ثيدحلا « دواد فأر يغمألاةيقبهحرخدت ثيدسملا اهو ى سمسا صضن مهلا ناكتيح نيكسلابعطقلان مىلوأو بحأ عضاوتلا ىلع
 هلوقبدواد بأ ىوارهرمسفا ذاةةعاجماو رلافريهزو(ريهز نع ) ىسلايطل |( دوادونأ انراش نمد حان ) دوعس نب اب دحرشع عيباسلا

 ةعرزوأ مشو ةتسلا

 ةعءرزوأو ىزارلا
 هعرز وأو ىشمدلا

 ىفأنع) ىفامشلا
 ىنلاىفأ لاق هرب رده



 ءاحاوف لسالا ىرسش للا لاق هلصأ اذ هرقفلاة دش نم بارما اباتّةصا ىأ(ه ل هرب )لال. !ىأ ( هلام ) ىنل اىأ(لاقفةرفشلا قلاف)

 هماسا ى<ىذلا غلمملاةبار ءااووردجأ انمغااب لءفلا كلذ نار كر عمال لازنأو هللا “ا[ئانك ةيعدالا ن نمهوكو اذه نم مهم لاكن م

 ءاقيعمهتيذأتهر ك هنااند لمتحف ها هيماتوأرح زوأ با اهك*-ا عض كرك لكلا ىو رثك مارس وار مذت هلءو عدن ىى-هسفاننأ

 رخآهحوهءفو ىشكر لا لاق «دلعف ندح ىلع همنو همام نم بدن هنا ل 1 ة© وه.طخام ىت-ه:هلاموهرطاخريسكو فمضلا هاذي الت قولا

 ىنءماو ها ت رعلا عام طةتو رط ىلع ماعالاراغىف هلو دون رقفتاو لا اراع قوص هم .لعءاعذ هلام عز مد نو أَو هوفيمطل

 تمقأ اذاريلنهو ههدأاس فءنا قو كت ما ءطورمض< هالصا اوماعطلا ةرض#مقو هند ذأ: نأل تال ءاهقفل ادعأو 3 رقايسلاب قيلأ كوالا

 تت7ب77ت7تتت7ت7تطتطلطللللللللللخ يووم
 تت

 تدرب» لالما ىأ# هلاملاةفةرغشا اعل و هيلع متنا ىلص ىلا ىرىأ « قاف فو الاهباورلاىوقي لا م ءاقملاب اًددياف

 عوذوال رح لا هيدارب رب لاا ا و» «اياتَعصا ىأءارلا كو « هأدب 3 رضع ءالصإل

 لاق هنا لوح وعستم ثقولان الا 1 اوءاشعلاب لْغَتْس هوهوةالصا |يهنا طراد 1 سو« لع تلا ىلص هن ةاكرمالا

 هردهللدادب تب رب ىنهموةباحالا ىلا ةعراسم او ةعاطا اىلا ةردأ 1 قالو فيضا الاد هياعز كاذ يش هنأ هيفماصعلا

 هب راش ناكوة عمن فولاط ىأ «فودتإل ةريغملابراشئ أد هن راشن اكو الة ريغملا ىأ «لاق لا هالحأام ىلع ةال_لا مجرب

 ىكلاةقام اتىأءافوىبرا ثولوةدناهة-ناكوةرمغلل ىأ يهل عملو هيلعدللا ىلص ىبذاا ىأ هي ل قف ظءافو ا لك الان اكناو لك الا

 | تةدنابخادر وأ ماهفتسارب دقي يهصقا لاب افيلاوأادب رحتاما ئاغلا ماك_:اريعكلاناكمعضوف

 كاوسلا» نعلضفامه_صق مراد ١١تخ كل أ | عطول ى ءايتلاو سىلع## ىمكب رقل حالوأ ٌلهَهَمل

 يلا او-ىلعا#تناىأ مفتوداصا ااوفاقلا مضي« هصقوأ ضارةملابوأ أةرفشلاب صقلا نوكي نأ لة 2

 هصوف ةذسن فو هيراشناك لاق ىأ لاق ىلءفام ويف فاقلا تف ةكدل و هن هىود ند ةوأ هريعلان كل و

 ةهعس عد 0-25 - هبراش ناكولاةهلوقفواولا مَا اوسىلءه_عقوأ ه_طقال اقف ىأ لا ةفىلع طع هنا ارهاظناو ل يقاذك | 322

 هسفن تةاناذا تقولا

 قيايال لاز افي

 بهذملانالهبحرصد

 هراتخاامفيزباضد أوهوهريغو هرغشا !ىروناذيالا دعب هعوقو متالد :ال لعفلا اذهنا درب الو عملا |

 ساحل كلذ مهعمناذيالا لب ةلالب نو كتيئينأالا مهالا لالم ا! هيراش فرع 2 !١نأ نمحا لا ضعن
 هب لربتت كلجال ىأ كل هصقأ هلوقىنهمو سو هيلعمتلا ىلصدتلا لوسرل ههراش ىفريهضا |نوكرنأ ل ة<ولق رضع ن 3 هج 'نر_م |||
 عضوف ةرفغشو كاوسباعدف براشلا ل: وطالحرىأر 0 .لعدللا ىل_د ىنلانادروام لوالادبوثيو ا 0

 هدد ىلءق ككاو ىلعىلهع سصقق قوى ر اشناكودوادىبأ أةباور ىف عقو كريملاةو دزح حن راثت< ملل 5 || هدأ ىلعاو 7 1

 هللادبعنوريغملا اوهلاة لعافنوكنأ لوح وهيعشن هربغلاو هلاق لعاف نالوالا ل فتعالانينعت هناورلا قو قي ودا
 نههريغو رح نيادر اًدخاام ناكل يظد لمأت تاغتلالا ىلا تاغّدا الف ىنءملابةمعش نبذ :ريسغملاملاك لآن انو رع ا للا ١ 9 ءانع عضو اذاربلا

 لءادهمفواذه ىتدملا هيلع لمحو ىنءلايةريعلافةزانعلار هأظ هد مق اووناكذ اورعال |سفن قاملضا د حارشلا

 ةفشلا رهن رهظ» دام ىل عربصتقد لب هنافحاىف غل بالنا ب راثلاصقفةت_اتأن م ىرونلاهلاةال

 ةالصلا تميتأ و ٌمدحأ

 نأ لاق هن هد اودياق

 00 و جاو هوصقلا لضفالا لق لاو همك ا هقلح ل ضفالا لءقدصت وأ راثلا ناكو) هريغملاك ) اق) قاحلضفالا ل_هاوغاتا سانلانأ ل- او بالو تدع 3 الاف براو ثلاعأ ةحايدارملاو هواهفرطو رتل اسال
 هعفاوو هنا ريحاناك امهنأ عسب رلاو ىراا نع ىواعطا !لوقهفا < لبق ىوونلانعرمامو قل املا دأت ١ تبراش ى هب ناش
 هنأ هريغو ىلازغلا ىأر واد دش ءرفح ناكهنادجأ نعو ريصقتلا نم لضفأءافحالاهسحاصو ةفشحىلأ لوق |١ | لياسار ءشلا ارهولالب
 هركوميلا لصدالذا ماعطلا ارش همف تم ءدالومفل ارشد الكلذنالو. .ري_غورم_اعانتا نيلامسلا 1 اسوأ مفلا ىلع
 0 ادا كاتو رسووياعسا وسمت الراو ةاتايحام عرش خب ينزل || 4 2 0 5 وأ لاقو ىن_؛.داكبالو
 | نوفل ١١ هلع زرشا'ىثلالعفوأو قولاقيهفىلعفرشاولاطىأ (ةودخ) براوشممجونيؤرطلارامتءابهنونط
 | داس يتنقل اع عامعلا مع ضقلان مهعطقاىأ («صقأ )لالبل (هل) ىنلا(لاسقف) فاووهفمتاذا نب هسفنسئدلافوو

 ىلع )كعف:لوأ ىتم كد رقلحالىأ( كل)ه مضلل ءاباه دس أن مل دياف كا ةمأ هنالث ععجاف هتصصق لصالاو ةءلاممليقثتلاب هديصقو
 نموأ ةردغملا لش صقلا نمهةفشلا ىذأتتال نأ هم 1 : لأ بيسو هرسو ءلا لا ىلع كيرا ثعضىأ (كاوسىلء)ت :أ(هصقوأ 21

 .هلثملاوسلاو بتكو باّكك نيتهذن زدالاو نوكسا اد كوس ه_ىجو َكارالادوع كاوسلاو ىنلان هردصْنيافغألا ىأ اورلان مهنود
 | كول ذانهشلاةريتملات نظ ,ام ىلعرمصتمي لب هنا ذحا ىف غاامنال ناو صقل مب لعتوةناعالا ب دنو واذا براش |ص تبدي هيفو
 ا صاارشان؛ ناز وع و براشلا نم ىنعل !ةهملا ص قب ءاد_:ءالا بدنت وقار هلانب زلا لاقدازام عطقب ىتح كاوسلا عضوا هلا صةنسأ



 000 ا لا للا هللا لوسز ( دخأ مىوشم بن ماو

 عطغتمعللا نمةعطقلاةزهلا ١١ هريغو حاسس ا ىفلا#عطقا المو مءاع زملا نمعطقبىأ( زدع) عرش( لءخ) تادضا
 101 سس سل 2 ل ل لا يس يس سا ل يس

 00 بحاصلاق بنو !عدتا ىلص د الاَذْصض ,اصهريغا|ثاهنمرهالفلاو وه .اءهتلاىه صىنلاتفضافألا

 و لح هيفنتمحلا

 الو نكح _ا|.مهللا
 ارعطقتال ريضهضراع

 مهام نكمل ىلا] حرصا قو برعلانن تح راشلا عمق 0100 أتملا ىلع ءالاك ةمعن ةمىدمرتلاه اور ف عم

 0 هد :عهفدارم ثان :] !هنامز ىف“ لاعامجالا عن ضوم لوالا نع مثلث ةفاضالاد- :ءععلذا ىنغملا بأ

 0 !ءهللا ىل_صىن معابد عنب ريب ْرل'ثنب ةعام_ضش هذ ةفامضل هذه تءقودقو

 ىنازنأ اذا ىنفيسمتو ه«تازئأ اذا هتفم_ضتو هتاز :أاذاهّت ةضأو هتفامطف هبتازئاذا لج رات فض مناهل *ةيييريص

 هتفيضو لح رلا تفضأ حا مصأاقوهتف 2 د ا تضهلع تاز افيض هفيضأ هتفض سوماقلابحاصلاقو

 هظمانار 50 اغلاو دا ماس 177 زاذكوا اذيض هماع تازئ اذا ةفايض لح رلا تفضو هند رقوافيض كل هتاْزنأ اذا

 هوشونا :محاعالا عضو
 ىلأكوةاًأرسأو اذ هأ هناف
 سدل ىق-مسلاو دواد

 لزنتلا ىل- ير

 ريغ دراو ىحس 0

 ىلع لو#وأ ىوشلا
 هداعز !اد_#ااذاام

 لءموأ جراشلالاق

 ةدشارب كلل ىلعز لا
 لفن يسلاو هداج
 هرك ذامو ها ردعملا

 بلاغا «يفردظت
 مسعتلا ف بوصالاو
 زحل لاق ناب هقالسج

 8 اهمعع هللأ ىدر ني - م 1 مات دو هتبب ىف تناك اهنا لت هه وىنالق_سعل الاقو ر همس ىضاقلاهدافأ

 ىلإو 0 هعل تفض ىنعم ن * هانمدقالا مك راسعف هعمىنوك لاح ىلاةمضدتاع-دار انا نم مهضعب هلاقام

 مل سو هم .لع هللا ىلص ىبملأ اىأ يي 35 ىوشق مذ :ل رماودواد ىبأ ةءاور فو كريم لاق #*« ىوشه بنك .

 مداخلتا ىعم و لمعأاب زوتماىدلا ضد رعلا نيكسأ | ىهوءاقلانوكسو ةم-هلانيشلا حتفب «ةرغشلا»#

 عطقفىأىازلا تانك ؛ جز زخ#» برخااىفاذكم ا الا امد هنوتمتاك لاسعالا ف نوتعهنالدرغش

 تبتكى اك ةناعتاللءاملاو:رفشلاب ىأ « م9 زح .قامتموهولجالعأ كا رسو يلع شل

 ىقفطىأ لعخ ةه ته مس فو ىوشملاسنملا كلذ نمىأ 6 هنمطاضدأز < اًةلعتمراللانو مف مل-ةلاب

 ىشو مضل أيد اه_ةموعطقل 1اوه:ماهمىلز < لهل ىرحأو لندن ز< لءخة طم ىفو كز -ءعرشو

 هال_صأ اىلا عرق هاش متت 3 نمزخ>أ ل سوي اعدتلا ىل_مهنا نصل | فتيثدقءنا ءاو معللان هدمطقلا

 نع ناعالاب«د ىف قوما اودوادوأ هاو رام هضراعدالدأض وت: رملو ىل صف ماق مشاه زم < ىتا| نيكس !اواهاقتاف

 مجاعالا عبذص ن.مهناف ناك !انمعللااو طق البو هيلع هللا ىل_صدتلا لوسر لاق تلق اهنءهللا ضر هنا

 0 اضع 10 ا أرماوأنهأ هنافهوشهن ناو

 ١ ا وك ى»ءم ل-قو م رضالال هنزختلل ى مماانا ىلع نئزأ اوما ن اما نوك,ناو نيكساامعلل اعطق ن 2ع

 2 ىل 3 لعان لك هنوعت س7 ام سئل ىلا هت هلوق ف فاش 5ك | ىف لاق مهتداعو مهمأ دن هىأ ماعلا عيفص

 نوي لادع نسعلاو 2 نوعا الب ” امال عل اولا ديرتنا انعطقلااول _حتال ىنمي بردي و هينزكشن قاتلا يسال /
 لدم ىني ارمسلل عطقتن2ى هممأ نأ ىك عما قامهديوتد وزي ااروو زخات «من هوم ا قيبلابعكذو أ دقاق نكس انا ةمملاف 53 ذعن نك, ل ناف هوثهئاق

 نه ىرااو ضرما قو ذالاىنطاوأرمأوأت :هأ هناف هل رة.هالعاذأو بط كلذ نا ىل وأ هدفت لاك ,

 اره اللاةوأر أو 12 :هأ هنافاشرتمعللا| وشهتاظغل نصا اهنخأاممديؤيو ماعطلا لقت باهذوهو ارتشألا

 ارا ناسمانل نسحوعقرح [قد ر طهأ ٠ ناكل فيعضاذه م ركلاديعو م ركمل اد معي د-نم ٌ

 ىبلص ؛:ماعضاول ريع الحا غاواد- ه4 :دشاريبكلا ىلعزازتحالاو ريخصلا ىلعوأ رسام ىلءلوهتوهوأ كوأ

 رودصن مهعنعالف 4 دق تاحن او هنا ىلءهريخاالجو همالساب رقا هْفلْأَم يل هلهتمحئاراهظاو لسوهيلع للا

 عطق نع ى 1

 0 نيكل ان معلل

 ضعت لم 32
 كانت اوقففاثكلا
 ثوعزطصداوناك ام سل

 0 قسد تناك نحرلادعوب أو هوي ل الب ءاف- الة ريغ اىأ ل اتل مهرغاصال لب هبال كلذ لثم /

 0 قم دينامو اهدءامواردي دما اوملان ملأ نملوأو دو هقتعأو هنعاتلا ىضر ركرولأ» ارتشاف هللا تاذ

 ءناشأ] لدم يشأ وكس م هنذؤ» ريغصلا باس نفدو بقءريغنم ةيسووتسو تالت ١ :رشعن امة
 اعالاك مت 9 ]هان مع َنذَأَم أ! «لاذلادب ثنو لدمت دقو ->-ودْفم ةْر هرم ه# ص ىفومالعالا ىتءءنامل نهاواو | ميأد نيكسااب عطقلا 9

 ا اصخضن ناك اذاف ا دب رجم ادق 70 ةالصلاب# هلوقاذه ىلءذ الص |تقومالعا,لامعت_سالا ف ص: ددشملاناةياجنلا ف |

 زي ناريمكلل نب هنا هيفو م رهللال هب زغتلل منااناىلءام.نتزاوخلا نامل ْر 1| ناىلا بهذ ضءءلاو نيكس ار هوز. وهذ ن نك نا

 مل-أ نملوأوهر(نذوا )هقتعاف قددصل !هارتش اف هللا تاذ ىف بذعب ناك نجرلاد.ءونأوهو(لالدءا 4 هلافلاو هز. اراه طارم ها

 صخهناالإ ل منيذأةلاومال-ع الاوهوذاذءالان «( هنذؤد) بقي لوو طماناظةنس يدضا لادتاط وتس



 :ى حالطصالا عقوق ارعلا طافملانب زلات( وشم) هيلع ل ءلدالو ل.ةةاشنم حرشف (امنحمل نس
 اب ارا راسا دمع الا نكيلو ىوثشملاىلءادهل عر د الاء اوكلايدارملات ا بعراصءالا

 لاول ءرأ ةف آه نمالااهنمرفنسالواه ا ومو هلا ”لعل اوءاولملا مةعءاوش || ماو اركذو ارم دلالاه ها

 زرالاْع معللاندلا لهأ ماعطد.-اعوفرم ممن بأ دنءابنمدهاوش ث دلو .ءلل ةرخالا ,امندلا لأ ماعط دمسف .ضقوتنملا لهأ مامطدم

 .ند_لاى_طهناىلعن ءو لقعلا دب زي هلك أو و ىفاشلال ]اقر آلاوامندلا انطد بو عوب سكلى: زا شا ىآ نضيشلا لا

 رب زموى لانا نس< و ل اقْفد لعل داك ىيرتلاءءوضو وقام هنا لاخلاو (ه١ 0 اا م وو 50
 اري_خأ ن اكجمعلاربدا هقفاوبوةعب رالا هال اوةعب رالاءاغا كن لوقوهو ء ءوضر) |ض هس الرانلاهّتسمام لك أتاهمفو هالصأل

 الو هدلأودل عا ذينملاوديدقلاوزيتحلا قطما لك أ دقو ىرسلانءالاق ح حت + سم هن رعالاو زامل |تريع فءوضولا كرب هللا لوسو

 2 الكل ادا ميهاربا ىرقناك

 وغو ها

 ءرملا هيلع مودن ىذلا

 د_بللا هن لصد و

 عرشأ اىتادتلل
 نا امههدحأ نيهحول

 نيسرصلا ىف نطصملا

 هقرملا راثك ابرمأ

 هعقتملا موهح 4 ءمأ

 تالا تكلا 0

 دي را همق عن 1 هنأ

 ماعطلا لضقأ وهو

 قطصل اه بريد ىذلا

 ليضفتلاف لشنا
 هشئاع لضن لاقت

 ل-_ضفكع ءانارع

 ىرملاوهرخ] كادي رثلا 1

 «بلود م- ه1 3

 رسسع -دأرأ اثيدللا»
 ن' للادتع تروح

 انث : 2 مو انث)ثرحلا

 نع هعيفن|

 ىرضحلا (دايز نبا
 جرح هوقثو ىرصنلا

 ناهلس

 (ءاوش لسوهيلعدتلا ىلههللا لوسر عماأك [لاكترخ أني طادع نع) هجام نبادأ
 هين (د جملا ف) رانلابىوشمعلل مسا لمار أر دصم س دأ ءاو اذا نيعملا حراش لوقو كعك ىوسلاع ةءودملا» معلا هلوأ مضوأرسل 5

 ناليغنبد ىيانث] هربغاأ تب دحرم دع س الد موحالاو ريدعَتلان هل لا ىلك الاز ناوجل ل 1

 بأ لاقو هل_ثمتيأرامناطقلا لاق ثىدح فلا هل وكما ال خالتو (مادكني )نوكفريسكت ( رع ان عيكو ان

 ن ]لسمو يموت ةرمض ألو ألا ضعب فو ةءقوفءاخنةل .وع( ةرذص لأ ن ع) ةثامو رسمت ة نس تام هنن نم ف متملا هرمسن اك
 م 0 بان( تلقيح رشا نم ع)هتسلاهل جرح ةئامونب رمشعو مسه نست |مةقث برام (دادشن عما

 0 ءاباوانأ تازن ىأ ( لو هيلعهتلا ىلصهننأ كو سر عم تفض لاق هنأ هم ءاعش ل هرج ل نع) ىاتلاودوادربأو لم هل جرخةعبارلا اهقمطلا
 تاز هعا ناافالخ هعساذىنوك لاح ىلا غرض هتاع>دارملا س هلف هم ازنأ اذا هتفضأو ةفامضىف هبتأ زئاذالح رلاتفضلاقءناسنا ىلع

. 

 ةرمن ىمالا

 ةعفنملا حى امأ ةووشلا ى- -قهلك ا هو ىو ثلا ىلءدن هل |معب نم سانأا ن نمو ؟

 ًديقتلا اذ- 1 1ع دال هنايدرو ةاشنمحراشلاق هاب وثمابنج لو هيلعثلا ل_ددتنالوسرملا) 2 ١
 ألهعفنأو ةيذغالا ل_ضفأ ةثالثلا هذه ا لعل اوءاول- لا 32 اد ذنبي ةمسانملا لق هنم لك اف 0

 ويس مءللا فيعضد نس هريغوهجام نبا ىو ردقو ةغآوأ ةلعهنز مالاامم دروس الوءاضعالاو دمك لاوثدملل

 امتمعل معللا ايندلا ل_هأ ماعطدم_س :ودرمىلعن 0 ةعاممنل ماو هرحالاوا ا !ءامطأ|

 | هيلعهللا لص هللا لو سرى | ما ءطلاس-أن راكنولوعان :ءاطعت عم« نامي ىأ نو نيشلا ىبأ دنع والا

 'لاقودوق يهمسد زب هلك أوىرهزلا لاق ةرخآلاوايندلا ف ماعطلا دي_بوهز عملا ديزي وهو معللا سو
 ا ناغو زآ هكرتنمو قلنا نس < ونوالا قدد هناه_دعدهللاى ذر ىلع نعولقعلا فد زب هك | ىلا

 تيدحل اكس ان: نوكمف عت ثيدح :صملالاق (اضوتاموةالصاا ىلا ءاقمم ءايحالا ىفهرك ذهتاتءاس
 لاف ن منير مالازخ 1ناكناو عمصا اريد «- ةفاول واىعرمس اعوضولاهئهدار !تاكناالاراغلا هتسماماك اودو

 8 هعيط ني | | دح هستقأ .ةدحإ رانا تريغاموضولا كرت هو ءيلعمتلا لاصةتلالو

 .هلوأرس اك, «ءاوش إ#وهيلعهتلا ىلصدتلا وسر عماذ ناك [لاق ٌثتردلا نب هللا لمع ن نعدابزنينامل نع

 ءاوثلاوهو ىوشناو ىوتشافامشم ءلاىوُش سوماقلا ىواناو راك يسكلا عم مىتهدأب وثمىأادو 1
 مسا لءار_فم سدا ءأو لاند هل-2ى سلك :وساداهدا اراانأممضعب لا دفىيتكو مَضلاو رسكلاب ا

 : لنا هلو ىدار ةوةعاج دص»أا ىفمإ ةطلا لك ازاول زد« يدعللاف طرا :لابىو ثم لام 1

 ْ مسا ىف لك د !نادربالف فاكتعالا ن نءمز ىلعم هالك ل-+ نز ك« وءر وأ هركفالاو دصتملا دع م

 االلومسما :يلصو ىلص فاق حام نب اداز و ل- ءأىل هتهللاو زاوملاناسل هلءقهنان ؟« هنا عمىلوالا فالح

 رءسمأ د عيكو# انرمخأ «س ىفو « انآ منأ نال. غنيدو# دع ءامصا اناس دنأ | سم نأ ىلع

 / تفضرلاق 7 ا عهلنأد دع نب هرمغأ أ ن نعدادش نب عماحةر م ىنأن ع مَفْفْنِو' .قرممع 5

 0 ١ و هيلع هللا ىلص هعم لحرلا فض ترص انعم لدق م هليل تاذ اسوهيلعهتلا لص تنال وسر عم هال وأرسل

 |ىببطلالاقو عم هلوق لحال موضع لو عا | |ده في زوهقم .ضةليل تنكىأ عباصملا حراش برعلانب ز لاقو

 [ةفيضتو وغلا فاضبرذ ل ابحاصلاو هل نيفيض لج ىلء لو هيلع هللا ىنص هللا لوس وان أ تازن ىأ

 | اا تيكو ةييوط نمدوادوأ كاورف قو اريخل#.رلزنأ هوفيسنو ءوفاضأو لي مهلعلزن

١ 

 ظلي



 0مل ا

 ىل_ص ىذلا : ناك امنايبو مداحلا ءلك ايمو هتوعدةباحاو هريغو فرت نم هنود ند ماعط في رمشلا لكأ أ
 الملقن اكولو ماعطا | ىلا ةناحالا ه.ذو .طز ا هىلا ءىتحلاب مهدهاعتو هناككاب ىطالاو طاوتاا نم لسو هيلعهأ |

 هرك ذه. ناك ئث لك اذكو لسوهيلعهتلاىل_صدتلالو رد. ءاردلا ةبحن سوهناو ىنالقسعلاهرك ذ
 دوه #بيكح «« بيمش نب ةؤ وقر ودلا مهاربا نيدجأ انثدح 9ءىندب سدل طا.مللاب سكت اوىوونلا]
 هورع نبماشه نعل هماسأن بداح همسأ لق هماساربأ طانأ نأ مص لصأ ىنو.كانريخأ اولاقناليغنبأ|

 ىففهرص زوج ودملاب «ءاولحلا بح ل_سوه.لعدتبا ىلص بنل ناك تلاقاهمءهتلا ىضرةشئاعنع بأن عأ
 هلوةفهوال_>«قْئث لكءاولملا ليقو كريم هلقن ىوالداعجلاو ريصقلاودملاب لك د ىذلاءاول1ابرغملا|
 ماعطل ان ممل وعو عندام قون ابنتي رعقردو عسيجلا اهمدار.ا ليقو يعت دعب ص ص لسعلاووط أ
 فلالاببتكيودودم هنأءارفلا نعوءاءلابستكرر وصةم هنا ىبعدالا ن ءلةنوةمك افلا ىلع قلطددقو ولأ
 ةيوقتهيفو تانيطلا ةلج نمل _علاو اولا لاط, نب |لاق فاالاببتكمفرمصقلاب ىهلاةفرخح نبا برغأو ا

 نملسعلاو ءاول لا هباشام لكشي دحلا اه ىتعم فل خدو تاحامملا نمتاذاة ملا هيدارملا لاق نملول ا

 عزنةد_ثو ىهشتلاةرثك عم ىلعامط لسو هيلع هللا ىلصهءسن كر لو ىباطمللا لاق ذي ذللا لك. املا عاوفأ
 | ىل_م هنا مصن لور نبا لاق ه.عد هنا كل ذب لءر فاح اصال ارمص> اذا اممم لاني ناك امتاوامهاحال سفنلا |

 | قابطألا ن وعم ىراوخلا تءاىرا هنا ل ءامرمض مل سوه.ل هللا ىلدهناربخو ركسلا ىأر سو هملعهللا
 لاق ةهنلا نعت هنن نااولاق نومهتتالا وهيلعهتلا رص جذل لاقذ مهمديأ اوكسمافركسلاو زوألا اما
 لاق ه"ةسف قمل |ناقاك تان ريع هنو ذا ومومذاحم مل_.و يلع هللا ىلصهت:ًأر فذ اعملاقالفناس ءرعلاامأ

 هدنعتسشب لول تلق هوركمري_غراشنلا نا همهملا هن ىواصطلا جاص-| ىلع ع:دوئش ىءللااذهىف تشدالو
 لمربي عه يلة تءد نام مال.سال ىف ص. نملوأ ناهضاير قىرياع اج رخأو هيهدمل هنااا
 هللا ىلع ىلا ىف 9 نء-و رسعو ىراو- قيتدهيلع هل ل_>اوبف تم دقاري نا عصوامهطاقن السعو اًعيقدا

 د_صع م نم“ او ىيقدلاو ل سعلا نما: ل« ورام | ىلع تي هذف ةمربب اعدم هكربل اباه يقاعدف إسو هيلع
 دم نب نسحلا امي ل_-# صي.حللا سراف ءيوست ْئما طهاواك مل-بو هلع هللا ل صلا ةفلزن أ م حضن ىتح
 #« حي رح نبا لاق لاق د نب جا -انرب_أ ف «ئارفعزل اهلا ةبهب رقىلابودنمع غلاتي كي ىنار فعلا
 نام سوي ني د_# ىبرب_تاوإ هدد ىلاب ذي رجنب رب زعاا دع نب كلا دمع همسا ل رق ارغسم نيم.

| 
 أ

 ( لا لبامشس 0

 ىطصملا هسحيامت هو ثيم سنا طايحلا بسكن او هنوذىادلاواذب رشوعدللاناكوأ ماعطلا لةناوةوعدلا ةباحا نس هلأ هسيفو
 هكاع يد رشعيلاثلاثيدحلا مهزاناعىعاب مهدهاعتو مهرطاوخت هرب -و هما هتقفر و نط بملا عضاوت دب زمو مداخل ةاك اور

 تام فدتاست هلو ىنإ -وهاند م «فعو ساذلاو عد رز د زب و مث-.هنعىو ر ظداحلاىدادخبلا(قرودلا يهاربانبدجأ ا(

 ندو#و بييشن ةطسو ) هتجر د ماولاتف حارمذلا نم عج ىلع فخ هنروش عمو هوهريغو ىبهذلا هرك دنية امو نيعب رأو تس :

 قادكرس تا اودملاب ( ءاونحل | بحت لو هيلع هللأ ىصهظنأ لو تاك تلاقهثئاع ءءمأن عنو رعنب ماشد نع ) ةعاسملا هل جرح هذ ا نينا شاعماش» نعش دحةئاق<هدنعاب راح هج راكماشد نباىلوم ظنا ا فوك_ا!( هماسأ نب داج :ماسأوبأ انرمخأ اولاق نال

 ءاولملا ص تةخىب طمللالاقو 509 مي.ءمتدعب ضيست ( لسعااو)ةوالح هيدان لكفاالاب _ةكتورمصقلابىه ىرا.لاحتف فو سوماقلا
 لاقوهعنصلاهتلخداع

 ملوعام ىه هديس نبأ

 دقو ولي ماعطلا نم
 ةك افلا ىل_ءقاطن

 ءاولحلا ىلاعثلا لاقو
 نهب رتاج ناك ىلا

 ةمحمم نا هيفو نال
 ايلا ةيرطألا
 نكل دما ىفانتال
 لاق اذ ةود_ىقرش

 هت نك ١ ىباطللا

 ىبشتل اةرثكل ءاولعلل
 سفنلا عزف هدسو

 لاس ناك اناواهلا

 ال ترعضح ادا هم

 اهنا فريف املاص

 ىأر هنا مصي و هنمحل

 ريضح هنارع_و ركلا

 ه«-هفو ىراضنأ لالم

 ريغىلاهكاناقركس
 نم ىلع عنشو تن اث
 2 واسطلاك 3 جتحا

 راثنلاةفارك مدل

 ق صم.خ نام لوأو

 طاحن امعمالبالا

 هاور هاطتساف قطصااىلا هُتعب وداكوأ حضن: ىدرانلاىلعهدصعو لسعو ققد سد

 ىراخلا هإىو رىفاثلاسحاصىداد-غما (ىنارفعزلاد_«نب نسملا انث) ةلممأثتد-رشءثلاثلاثيدحلا# هريغو ىناربالا
 دادغبلزت ظؤلاىذمرتلار وعالا ىصيصا (( د ى جاانربخأ) هريغو ىلاسنلا قو هيلاب و فمدا دهس ىفار فعلا بردو ةءنزالا
 نيس نماو هنع بك نيءمنبانا ىنا. دوا دوبأ ”اقا دح رمأ نم عنروفو رعللو دهاسعت دشأو هطيضأ ناك امدجأ لاقةصيصأام

 ىكملاىومالا ىثرعلاارغ تمار ركم يع حب رجزب زب زهااد معن كمل |ادءعه_.ةفلا /)خ رحم الاقل ) ةتدلاهل جرخ ثيدح .

 مه الوم ىضلاناجعنب دداو نب ( ىسوب نبد_< ىبرمخأ) د ىنن ودت لءا|نودام لود هتعم“ةنديع نبالاق مالعالاد حأ هيَعفلا

 (راسي نبءاطعنا) هعاجلاهل جرح نيتئامو رش ىتثا "نس تاموة:سنيعستو ىذثا شاع ماشل اهب راسبق ث دحم نوكسةرمسكو لاب رفلأ
 تيرقاهنا هنريخأ هملمأ نا هربخأ ) قيثوت ىلءاوةفتاوةعاسملا هل جرخ مهئالطعو نيءباةلاراك نم ىذاَعلا ىندملادوجتامأ ؟ فالطأ



 شنأ معنمنأ) ةتسلاهل جرخ رحدت واعم نمز ىف تامتدثةقث ( ةحلط ىلأ نب هتلا دع نب قدما نع سنا ننكلامن ءددسس ب *

 ان ناكل بق (ماعطل ل- و هيلعهللا لص هللالوسراعد) طا! كوم هنا ةياو ريف نك-ا مساهل فرعبال(اطا مخ ن الوم, كلام نبا
 (ديدقر ءاردهيفاقرمو ريعش ن مازيخ هللا لو برى !ب رق ماوطإ |ثالذىلا ل_.وهءلع هللا ىل_مدتلا لو سر عم تمهذف سن أ لاق هعنص)
 ىلآء_فمهجطأ لزأ لف اوه لمأ أقف نو رفاسم نحنو د اشهتلا لورا تحبذ لر نع ننسلا فو سهلا ف ففحب ىأ ددقم ملم مللوه

 | ١ اولا درغيست ا نوكسوباللا مب (كاو -ءايدلا عدي ع سو هما هللأ ىلد هللالوسر تنأرف ةسنذأ لاق )هنسدمملا

 هيفانسالواةلطموأ مالسل |هيلعهت وجىلا هن رقب ناك كلامنب سذ أ[ نا ل.ل د, بن اوما هد 5٠8 نودنناكلةسلابام ااهناوح نم هتعمتتخةريشع هنم عسشواناوهو ةنازملا ختالوةعصقلارسك.نالءايدالا ف رظ نمو ره ثالارثك الا ىلع فاقلا خش (ةءسّلا)

 06000 222 522222227571 252ر2 ئتتلسي 52 رئي ئ 22 ب ب55517 را ا ب امم هنالكلذ ن ل

 0 امرت سلا كلامزع ا دعس ه_بارلاخوأو ا مسنلا ضعب ىفدب زو وهو الار را
 عمم قحساى ب هنا## لهس نب دي زد- مما لقوا < ىل نب ا« كلام ند د سد :الامخالاوخأو هلدق قالطشمللاق فتم

 ىفن كلل «_ه«| ىلع ىقأ ل ىنالقسعلا لاق 4 سو اعدت لص الو راعداطايتتت لوي كلام نأ ها نا
 هعنص ماعطا #يهاعداط ام تىلومنا هظذل فو سو هءلع هللا ىلص ىنلا مالغن اك هنأ نأ ءةما هاو 5 1 0
 #يماعطلكلذىلا مل_سو هيلع هللا ىل_صدتلا وسر عم تمهد سنأ ل اعذ ىدصسا ىأ لاق هن ىفو ديل اقف : 5 . و
 ىأة- -وتغااءارلادب دش «برةذإل مل_.و هيلع هللا ىلصوهل امداخ هنو كلا اعيتوأ شو سلطب قدي 0

 ديد شنو لاد مضد هي ءاردهمفإإ نيتضف» ياقرموربعُ ن هارب سوه. .اعدتلا ىله هللا كوسر ىلا يطأ. كنام دعو اهلكر 0 17 2و

 ىنععل يهفاهريغرأ سعشلا ىف ف فش حول ملأ يدي دقو لة ءابدةدحاولا عرقلارسصقب و دملاب وة دحوم 0 1
 مو هيلع هللا ىلصهتلا لوسرتيأرف سن أ لاق «هنيدملاىلا هنم همعطأ لزأ لقا وهل مال ةفنورفاسن و 06 9 ءاثسوهيلعدتا صدقا لورا تذل رن عننا فو ياهلا اذكى دلك الو مطقادقلاولودفم || درس ب

 ماللا تفي هب هوةعصقلاكاو- نمهبلعقفتملاقو *(ةعصقلاىلاوحعاندلا ( تالت دىأ *عمت ناال 000
 ءانالا قام نول

 هللا ىلص همففتنمودو ءادءالاو رذعلل هءالكلذ نع بوهلع هللا ىلصهممتهضراعن الو اعل طموأ هم ابا 0 انه يك فاتخا

 تلعح كلذ ارا ف لاق هنا 1 ا اللا كولا قر ظافمل نب زالاق قرعو اهينوكادب هطاخعومقاصب وكف تحلو هيلعدتلا لص ران" ابمظربت نمش ذنو دواؤاكمبنال لو هيلع || ين ية
 ' ملاذاه_.لبالامىلاهدن لك ال الادعنازو<افات# ناك اذا ماعطل |نأ ىلع ليل دهمفوهم_هطأ الو هيلا هعمتتأ ريخاا لدن و قارعلا *ةءالل 8

 زوحالو ع. جلا قه_-وتفمماللاوه- لا اوحوهياو>-وهلو- سانلات .ارلاقي وههار كهءحاص نمفردد نجع اد دل دمع كا

 وه مصل او هفاضال نوذلات طة سف نيمئاح نار لم اك ل.قرادلاى لاو ناك كا 2 فاق

 ةرمشعا محم لك انىبلا ىه فاقلا تشب ةعصقل امان ءلءالوانيلا - مولا سو ل عدس نص وهن مو لوالا 0 لكأان

 ىفام ىلع سفن أم اهنم لك انىتلا ىهوةفوعل | ىلاو> م مسنلا|ضعدىفو ءاممالا ذ-يمفاذكس فنأ ىلا ها

 هنا ىلع ميما ريس و, «ذ-ةموإ نم ةدئاز حارسا ارملاوأ ةيعيبطال ةمعرشة مح ىأ يع ءايذلا حا كزأ || ت07 ف د_او لخط دس>اوىنمباهلقوةمصقلا سنام عض عست ىهلاقو ردح نبا برغأوابهريغو حام او بذه 0
 | طرد ةةمودط ىوروملا تاشلا مءانملاناستك | ىلعا يفت ه هحسن ىفو نع رو رحت ردم ءايدلا اودو هتمه.كلأم
 نوكمنأو فو ذهل«. !|فاضإلنايبذ_ةموذئتءخ ةفاضالان عاع طقم لد هدعبام ىف اضم دع توكرذل وضوةع ىدعدالام ردو

 زاوجثيدحلا فوةعم سلا ف هذئموب باذعن م« ىلاعت هلوقىف امميئرقاكناهجول زو هيل افاضم هيرهاظلا معزوديدقلا
 َح صوص عملا نأ
 ر.كأ تاسنأن ءدجأ مامالا ىوردقوهل اع ص أهم «©و عرقلا هلم تك 3و هم || ئمالو هيلع لمادالءايدلاب
 ةياور ئو غامدلا ف ديزب هن |ىناربطلا دنع ةلثاو ثيدح فاك ندملا قة وط رلا نم هيفا هلعاو هللا لوس درا مان نع[ ناكعرقلا

 1 نود مناجلةبسنلابامااهيناوج أى ءءلاعوي ظفالادرةموهو نينك اس !|ءاّدم !الاتهرسسك ااوءام 1

 ١ لزأ لذ سنأ لوةىلا ىرتالا هلءفي ناك ام عابت او هبحي نط - 1ثاك ادب شاتغالا ع رطَن هوربلادبعنبالاةلّةعلا فدي زب هناءذع
 نمءابدلا بأ لزأ لف) سوملمو ب ورشمولو ؟ امن ءىت-هء< ناك ام ةمكت لا هب دونم ىفطصملاة بشن اك الود ,رخ [ىلءايدلا بحأ
 لءوستلا حرش ف كلام نب |لاقاب رعم هلع حر + اوءانملا ىلع معلا مون زود وكل دك ملسؤهي !ءدهللا ىلصدنلا لوسر تء ,أرعوبىأ (ذث مول

 بهذمىد_:عىوقالاو لاق نوب رمصلاهعنمونييذوكللامهذمو هونامزلا ةباغءادتنالن هلاعتسا ىلءةلدالا نمي دحلا اذدو

 هللالوسر اب ومحم هنوكسل هيتاذ همك لد هعيطارو هةمناسنالاذااب رامتا سل هنالهيذدلتل اوهلك 3 ح؟ تسل هضااتمر اقل

 ا



 ص*خنمهالو انمهولف ىندالاب ص نمامأهريغةلو ا:مهب ص نمالو هلددب دمدرب_ءازجبملالاو ىلعأ عوذب مهتفعب ص2 لن اهعضوم ْ ٠

 انث ديعسنءهستق انث) رباح ب دحرشاعلا تي دملا هما ءطلا ناولأ نم بح اع هسفن ىلعءرملاراثب | ب دناضد أ هيفوةنس رغال ىلعالاب

 هش بو عد ؛لاققرشلا بن اجلا ى زماقو ةنوكل | ىضاق ىذعأ هب واعمنب ىططوبأ ةثلثم مةيقضف ةرو سكم همه ؟( ثامغنب صفح

 ماها اخد حرموا !فرا اط نب ( دلاخ ىلأ نب لسع“ ن ء) ةعاجلاهلج - هئامو نيعستو عب ر ةهئس أم هن نمتدحاذات د5

 نء) هعاملا هل جرح هثامو نيعد راوتسةتستاماناعا ْ

 ؟ اب مك ك اءطةئشلا لء-وهو عيطقتلا ن نمفو رءملا ةغيسبلوصالارثك [ ىنوئمسنلا ضعب

 ءاوريصاملانرماب نوديمةْعأم هانلعسو*ىلاعت هلوقرت اوتملاف ئرقامهم وه. هنا ءأ نيدىأ اددشتو

 ا هارب :ناك اموت دتعملادبوطرلاو لقملاةدايزةدافأ نم هيفامدأ ل سوهياعهقلا لص تب بيس ناك ْ

 أ ل الادرب وس ءسل ارح, اقو ىت> مال لا هماع س وب هيخأ ىلع تاسنالابهصصخذا همقهتلا هعدو أىذلا ىلا نم

 ةوارسكم 4 ثايغنب ص >انث دح دعس نب ة.د ..تقانث دحر ”اهدلوأ ةنضاخلا مألاك هل ناكفهلطظ فى رت رثوأ|

 تامه :لاثلا نم ةقثنيتلموعىبسمجحالا قفان ني قراطنباىأ# رباجنب ميكح نعدلاخ أ نبل عما نعول ْ ْ

 لاةإ» بيرقتلاز ء ريم ل ةناذك ل ةمىبا وهو روك ذملارباحىأ «(هسبأن ع)# نينا ونيت ئاةئسأ|

 قوودد ثااءاطل ارسك» يعطقب ءابدهد-:عتسأرف ذ» تس ف ىأ 3 ملسوءياعهتلا ىل_ص ىبنلا ىلع تلخد ْ

 هند *انامىأ «ادهامتلقن# ريثكتلل لوعفتلا باب رامطتةعطق ىلا لاب اقنع

 با اولا لات ثدح حر اش ىلعادر رحنبا» رك ذاذك هتقضح لويال هنالام ف لصالان اك ناو هتتقمةحامال ١

 ىنعملاو لعفلا نم موهفملا اردصملا لب كل ذك ءاوءابدلاوههيلا راشملاناامهنمم_هونوهو ميكملاب و
 ئشلال عج وهو ريثكتلان مدر ةروسكمةثلثمدب دشنت و هموع تم نوب هي راك_:لاقإ# هعيطقت 8 رت افام

 عوفرمولوالا بلع بوصنم يانماعطإ هلوقو هن قلعتم عيطقتلاب ىأ « هنا هل اوةفةدد ثم اثم منو ْ

 ا ىفوريثكستلا ن مرثكشك ع يطقتل ا نمفو رءملا هةي_ص ىلع لوصالا نمريث ؛ك ىماصعلالاقو ري_الاىلع

 ١ كنولوهحلا ةْغم_ص ىلع عل ءطةءا ضمت 0

 ْ هلا قاس ءالهحل دامو خط ارمانعا: .تعالان ا هيفو لعأ ىناست هتلاواةءاعطسلا ادن رثكم ولماذا

 ْ ةناوحأ ا نمرو هكملاوههللاد.عنب رباح اك انوه..عانقلاىلا ىدؤلاذ_ثرءلاىفداصتقالا متالب , لب لكوتلاو
 اذهدانس افروكذلاىأ م اذهرباحو مىدسيعوبأ لاقل ن ني مماثلا فرص علال هان ا

 نس رثكلا نم هنالهتلادمعنب رباحال ىنهدي فراط ىبأ نب الاقي وفقراط نب رباح وهل قبسامىلءثيدملا

 ٠ عع ةطسن ىو هي ىنلاباحتأن مل-حرول قراطن , رباح ى 14 ودوإل نالءا-نايباحءوبأووهو
 عمم ماكت ا هعمسص ىلءامولعمىور هيدحاولا ثيدحلااذهالا هل فرعنالو ملسو لع هللا ىلصإل هللالر سر أ[

 هول لبق عفرب ى ثلا ىل ةو دحاولا ث دحلاب صنت: لوال | ىلءذ ب اعلارك ذملاة: ص ىلءالوه<#ىورو ريغلا

 | نيالاحن ا لمتحيهنالهل< ىف سلو ها هيفهلثهناعم قياسا اديسأن ,اىفهكرتواذ هربا فا ذههركذإ
 هفرعدالا عت كسوهف ةرعامنم_.ف لاذ ودادهى كلذ اظفح هناوأ هن هرهشا كلذ نع قلاب ر ,ووشمديسأ أ |

 ةيتحت مضر هححسن فو لوالا ىلع لوصالا نكس دحاو ىءملاو ةضسن ف اكراثك الا نم نوك,ن أ زوحي واريشك ْ

 ٠
 ١

 ١

 هدام نب اوىيلاسنا اهل جرخ ثلا :لاهقمطلان نمهقث فراط نب (رباحنب

 قادكر خوتلان م فمع هد )| عم لوعفلل هنان أعيد (عطقت ابد هدف عتبرف )سو هيلعدتلا لص بلا ىلع تلخد لات )راج( هيبأن

 فاتذغال ىنءملاو ريثكتلا نم

 ىأ (اذ_هامتلقذ

 هتقيقحامال هندئافام

 قى ل_صألا ناكذاو

 هتقيقح له ال هنالام

 ليقثتلاب( هب رثكت لاق
 بس لعل (انماعط)

 تآهنر كن عءلاؤسلا

 نعاحر راخهآرا ارباح

 تف لاب نامل

 باوملابو.ةوالاو
 ىارب_طلا هاو رفام

 ادهمنوءزصتام تاَعؤ

 انماعط هن رثكن لاق

 صان ءانتعالا نا همفو

 هس ةاامو خسبطلا

 وبألاق) دهزلا ىنانمال
 وهاذ هرباحو ىسع

 لاعب وقراطن رباح

 اذه (قراط ىنأ نءادإ

 هد_-ىلاهسن ىناثلا

 و قراط ىبأ

 ظفاحلاهرك ذىبمجالا

 هباصالاف ر_2 نا

 ماصعلا هع ل فغو
 ناكل لاق ٌتمح

 لحزهلوةل ودنا نال( ملسو هيلع هللا لص ىتلا بات أن ءلج رو هو هب :كا0ناب وأ قراطو:أوأ قراطدانأ ف فالملاىلاةراشا |
 رمالا س مق ل اوعقللوأ هلع ىفامسسح | زهق لعاغ الامن ن اكن اف (د-- ولاثيدحلا اًذ_هالا) لوعغالوأ لعافال ىبم(هل فرعدالو) |

 راع - نع دلاخ لأن ب ل_.عم“ا قد رط نمباقلالا ف ىزاري_ثااوةفرعملاف نكس |نباه_برخأ ناث هل فرعل» نطاكا

 ناطيشلا ىث اةثنممالكلا قيقشناف مالكلاة لب كملعلاهن هقدشدب زأ ىتحمل_بوهيلع هللا ىف صىجبنلاحدماساو ارعأناديسأ
 قياساادب_نأ فهكرتو انهرباحفاذ_همرك نإهل هجوالماصعلا لاق ةباصالا ىف ظذاحلا هياع هن ا

 | ال يده امس اامثوسنرمبامزيق لان نوماذهف طفحسمنأو هن هرهشب كلذ نع ىنّتك افروهشمدسأ ىبأل احنا ل متهناب

 سنأُثيدحرمشع ٠

 جراشلاباحأو ها هيفهلئمهنا

 ظ



 أ ىودهلا ىيعسلا ىزوراد_ىمنبنا_علسدوا دو أو هوأ) و رهىرق نماعب رقجنسىلاةمسن مد نونف لم هملاهلوأر سكر( ىبعسلا انث)
 ه.ىذرك دنيثدحملامذاك ىنعقيدقهناىلاهراشااءناثوالوأ هرك ذو ىاسنل اودو ا دونأ هل جرن يئامو نيسةخو عسبسةنستأم قاسنلا هقثو
 |وهر مسو هيلع هللا ىلص بنل !نعهمبأ نعل سأ نبدي زنعر عم نعقاز رلادمع اذث) هناكمىلاهتدسنو هءءاوهمسنرل ذي دقو طقف

 هطيض مدع نءئذ.اضدأ قاز رلادمعدباو رف ثيدسلا| ظفا فال_ةخاناف ثيدحلا ف عض معازدضءناماذه (رعنعهفرك ذد

 هداتق نع هش 5 الاقىدهم نب نجرلاددعو رفح د# انث راش نيد انثد> ) سنأ ثددح عساّلاُثتدحلا«همب رلاىوقبو
 ىكحو رهشالا ىلءدملاب وةد-وملادبدثتولادلا ب (ءايدلا) بامتعالا نم (هبكن لسوهيلعدتلا ىلصىبنلا ناك لاق كلام نب سنأ نع

 ءاثقلاك هز ههمالو لاءفهنز و وةءابدددحاولاعرشلاءاردلاىرشخرلالاقوني_طقيلا 3 رعمر وهو عرةلاوهو ريصقلا ض ادع
 ٠ ا 1 1 1 ا شل د را الا للا كرا 1217ه كج طولا ةةلذل قا هنااا سرقات“

 0 ا 2 اا ا ل ا ظفلل رهاطرابتعاىلع
 وار نمىرخأ ام يفو ىرخأ نم | ىفوةراتدانسالا ف بارطضالا عقب وهل ىلارخ آه حو ىلع مهضعب و«جو بال_ةنا فرع هنال

 ملا: كلذريغوأ هنعىو رملا ةمحصد رثكوأ نيتناورلا ىدحا أور ظةح مج رثلا نكمأناحرُبك أوأ دحاو 1

 ادانسارثك أمأنتباو رفا ات هنا لداحلاو ها فءضلا زلت برطنضةالاوذ ةي>بارطضاالوتتارال
 رهشأد أ عصأاهنوكوأ نيتياو رلاىد>ا قرطةرثكو ب اهادحا خت رعت لامامهنيي عملا نكمالة فلا انموأ
 ىرخأ ةرمدنسأ ل .رملاواع”لسرملا ىلع ملعةداب زهعمد:ءلانافاندأك ملعةداب زمهعموأن متااهتاور وأ

 نوكسوةل٠-هملانيسلاريسك ي ىيعسلاانثدحإل ةقباسلاة داو رلاىفد.سأو وهواء اده]هريغدانسا قفاوف

 هلق تنازو<و
 اي

 وهو ةايدلا باب نه
 اسهلمتمادامدأ كك

 نيثد_لامالك ىف عمن دقهنأ ىلاةراشا ايناثوالوأ هرك ذ «ىبعسلا» نك اسامه يتضمن «ىزورملا# || ىزذإ ”ينناوامصحأ
 «بأنعراسأن يدب زنعرممنعقاز رلادمعانثدح هتدسنو هيسساوه 60| ك ذ ةيدقو طقف هتيسارك ذ 3 ءاعخال

 ثيد_حلان وكف ىتعن #« ر عنعهءضرك د.لو# ىنعمواظفا هلثمىأ  هوحن سو هيلع هللا ىلص ىبنل انع أ عرقلاب هانأ مد تيس

 راش نبد-# انثدحإ# قاز رادع نمأة نامنابارطضالاوبرطنمم تيد اتالم قب رطل اذهب || د جواد عاردلاءالو
 | ا سلا نع دانكن عةفسانتدح الا 0 5 000 ا لل علال 1 حا نس م دما 0 ا

 ا اهنا /_.مةباورفو «ءايدلا» هلعافو لاعفالا باب نم عراضملا هْعيصر هبل ل و هيلع هلل ىلص ا مظوقكف

 هاكحرصقلازوك و دودمددحو ماد دثتولادلا مزهر وهوهلواذت دك وهندكسا ودلك أ هيضرب ىأهمحتت دل همالك ازهىلا

 روهثملاوهاذهودملاب وهو نيطةءااوهءابدلاىووذلا لاق هنمربدت_ لان صاخل.ةو ىطرقلاهركذ ا وءارفلا
 لوالا ىلعءاسالا جاتو تذدهملام> رمصتقاو ها ةايدوأ ةءايدددحاولااضدأريصقلاهيق ىضذاقل ىكحو

 هلاقءاب وأواو ن ءاهمال ب ال_ةنا فره:الوةزهاومالولاعفاهتزوةءايداهد تاو عرقلا ىهءايدلا كريم لاقو اا

 ناىلع ل-:ءلافىرهوملااه-رخأود دئازةزم_هاناىلعءاملاعملادلا ف ى ورغااهج رحأو ىرعت < لا ا ا
 ءابدهيفعأ #«ماعطب اظءىخ ىأن ايتالا نملوو حملا ةةيصب «ى نافل ةاهنلاىاذكهبشأ هناكو ةبلقنم هيز* 0

 | هنود نموأس نأ ن م َكشلاو ماعطال ىأ هي هل ملسوهيلعمتلا لص ىبنلابلط ىألوءفملا ةغيصب«ىدوأ 7 دن شاملا مألاك هل
 ظ هللا ىل_دهمادقىأ ب هندي نم هع_ضاق هعصقل |اىلاو> نمءابدلابلطأ ىأ هي هع.تتأ تاعي سنأ لاق ةفضن (قاف]ا6- 5

 ههارك هيحاص نم فرع: ملاذا هيلتالامىلاهدب دعناز وحافات ناك اذا ماعطل انا ىلع ليل دهيفو لسو هيلع [ ل الإ 1 7

 مادقن مئثد_أ عنتءاغاو ف.تملااضر ىلعاداةءامهمدب أنين عضواماضعب مهضم تا قيضل اةلوانمو 0 0 :
 ىأةلوصوموأةنرد_صمام «لعأ الط هريغباصوصتخ هنوكل كلذ ضري ل هنالعاذا هرمذاوأ هسفاارخآلا || 6 ا 0 1

 مالالا تغب مسنلا ضعي ىو ءابدلا ىأ حي ا ل_سو هءلعهتلا لص ىبنلاىأ ي هنا#ب هلعأ ىذالوأ ىلعل ىا (ىدوأ) 0
 - كس دل 11 اا ال17 حاملا لا ىلا! ةوفتلا» ل1 15 دولا كوسا لك 5523 تتم هلا كسك | )هل) هللا لو_سر

 ديدشتو ىأ (هعبتتأ ) تعرشش ( تلم ) هبلعل ما دال سنأ ىلع ,رمصقو هنود نءوأ سنأن مشا اوماعطلل

 امهلعأ ىذللوأ ىلعا ىأةأوصوموأ د ردصماموةيليلعتو أ ةراحماللا( لعأ ل هيدي نيب هعضاف) ةعصتلا ىلاوح نم هءلطأ ىنمءابدلا

 . اهفاو رثك افاردق ْمْضطاذاَة_ئاعابهتلالو سر ىل لاق ةشئاعن عتاينالرغلا فو( همحي.هنا) ةدد_ثماهضمب ىو مسن ارثك | ةففتم
 ١ رورخناعفنبو هامل تاحاطلخدإو ورادحنالا عد رسوهواري_س وذهب عرقلاو معلا نبا لاقي زحلا باق دش هناقءادلا زم

 1 اهفنهفنم لع أ الوهلثء رو را ىوادءالو نيل. وسأرلا هبل سغوأ ب رشاذاراحلاعادص) !بهدب و شطعلا عطقي و دورعملا ماليبو

 راثبازاو-و هءلبالامىلادءاادمماعطل افاتخا اذازوك هيقو اع دراطلخدلوو هتعيبطىا لاحتس|اًعيدر اطاخ ةدعملا ف فداص ىتمنكسل
 ةسيعقاشل لاق نمو فيضاااضر نط طرشن : كلا هاناهتلوانمو مدقملاماعطلأ نم ضل مه_ضء.مدتتو ضءبا مهضعب نافل

 نم« فام هلاهتمحم

 ةبووطرلاو لفعل ةدابز



 ىدتسةاك ايرمالاثاةج رتللهتبانمونوت زلا نهد (تدزلا اراك لسوه.لعمتلا ىل_فهتلالوسرلاةلاق) هريغةتسسلا
 كسر روش هباونهداىأ (هءاونهداو) ايعانقاهنوك ىنذالوةمانملاهحوىفهو رك ذامىدقأ اذ_ه مل_سو هيل ءدتلا ىل_صءهلكأ ١

 ىلع لم_<اله.ناهدالا رمال كا فارعلا اظفايلال اق ثعشت ال مهسؤررع-ثنهد ب ر_ىلاةداعوهناو زىهدسيقاكا

 (ةكراسة رش نم) جرخم ( هناف) ايغناهدالابرمالاهيلادثرب هسأرشعشنال يحن لب «بفريسمتتلا ىلع الو هنمراثك الا
 ثد زل| نماونمج رخام ةكرب ةريعشلاو ذه ةكرب نم مزاد واش رون ىتاا ةسدقملا ضرالابتدنتاهنالوأ ةفانلاىوقلا نم اهفامةرثكسل ٠
 نالمع نب !لاىرعل هقفلا (ل_سأن يدب ز نعرمجمانن دح قاز رادع انت ىموم ند ىح انث )رعشيدح نماثلاثددحلا .َ

 جرحت ةانونيئالثوتسةنسم 2506  تامدب زتامموبهللا ىرربال جرعالا مز حوبألاقو لأ نددب زىتنيهادأتيهام

 3 رغتلافىفالةسعلارح نرائيشلالاقومرح [ىلااونهداو تن زلااواك ُتيدح ىوار وهو مكن الوارغصم

 لاق لاق »ب ىنطةرادلا هلاقةز مها حتف هيف مدصأ او تب دح هلهللا دمع همسا لقى :راصنالا ىفدملا تيآث نب ديسأوبأ
 هلوانت نوكيالذعئامسبزلا نا درب الذامادا دومعاو زيكنا عم ىأ كتب زلااواك لسو هيلعدتلا ىلصهتنا لوسر

 نهدل لام: “اودولادلادب دشت,ناهدالا نمرمأ# هءاونهّداو# باملل هتءسانممدعب ضارتعالاالوالك أ

 0 تول يب هناف» هود هل.لعتهدربو مح اب الل هنا لاق ثم > ىنذحلا دعدأو هيلعارداق ناكن بام -اللرعالا| زه لاثماو
 لخويا هو قوبل امم || ران هسه لولو ءىضن اهتيز داك, همبر غالو ةمقرشال هنوتت ز ىنعد 4 ةكرامم هرم نه لصح تد زل نال ىأ
 امتالاقف رعدبع ىلا أ ةسدتمءا ضرالافتننتاهنوكلرهظالاو ل ,قاذك اهيماشلا ل هأ عافتناوا هم فانمةرثكل ةكربلاب اهغصو م
 ىلا لحرلا سلحب [| كرو رخشلا هاه ةكرب نم مزن ومالسلاهيلع مهارب ا مهمات نوعبساهيف راب ل .ةنيملاعالاميفهنلا كلرايىتلا
 هدف همة نم دقو ناتوظعناتعناهو نهدتل اومدأتلا همفوأل فمكوت زلا نماهنمج رخام ةكرب ونوتد زلا ىهواهترُم

 رعىل م(هِسأنع) ميعنوبأو ىلاريدطل اءاور روساملا مهدد“ هناف هءاو وادتف نود زلات زتكرابملاةرصشلاهذ_ميكلعدرو ١

 مضخم تاطختا ندا نمءافش هقناف هءاونهداوتد نلا اواك ظفلبةربر هىلأ نعبطلا ف مسنونأ ىور و رماع نب همعنع

 جرخ نين 1 لايوأ هنم لسو هيلعهتلا ىلص هلك أى دتس هلك ايرمالان|ب الل ث ب ددللا ةمسانمو | ده ما ذل اهنمءادنيعمس ْ

 قعاوقفتا ةعامجلا هل || ىسومنب ىحانثدحإل ه#نم لك الابحأ امو لو هيلع هللا ىلصهنم لك" أامةفرعم ةجرنل نم دوصقملا
 نب رعنع) هقيشوت باطما نن رعنع هيأ نع مأ نب دب نع# نك اسامي نيعملا حّتشبك رممانثدح قاز رلادءعانثدح

 رشع ةغيلحلاا ( باطخلا عماد فوج ةكراممهرحش نم هناف هاونهداو تي زلا اولك مو هيلع هللا بص هننا لو هر لاق لاق هذعدتنا ىذر ظ

 لا اع ىبأ نعمك اهلاوهحامنداهاور وديسأ نأ نع اماوىذمرتلاودجأهاورورعنعىذمرغلاهاور ريغصلا
 تام نيمو اريمأى مع نيعبس نم ءاغش هيف ناف لاقو هع بطلا ىف معنونأ هاوروك راهم بط هناف هباونهدأو تد زرلااواكهظفاوهرب ره |

 نء ريشعو عيرأ 2 كوالا ناكو ثيدحلا ا ذهةاو رةلج نمىأ «قازرلا دمعوإل ف :سملا ىنعي « ىسيعوبأ لاقل ما ذهل |هنمءاد

 1 : برطن» # قازرلا دمع ن اكو هع فو ناك ف هيف انئتسالا ىلع لو #تناكناوواوالم فاز رادبعلوةينأ

 ا_ءنا ىراغلا

 خبر رانأ ىفو ةعاملا هل ال تتسرتالاردلل رارغ لل

 ىطخع ناك نيسملا ظ

1 1 
 سلح وهمود س اح

 ىطع هللمق د راخ هدر

 1 قساكهعفر وهلصوأ ىأ «هدنسأ انه بارطخالاب دارا ناسا رف#هدانسافىأ «ثيدحلا اذهف وأ نّدسو تالي نع
 0 06 ماَعلايديناسالا داربا ىلا مالك || ذدرخؤب نأ ف اونا | قناكوىنأ سك ىباصلا ف ذخىأه(ه رأ ارو *

 قفاووهلا.متسا ىلعردق نإبدنلاوأ ةحاباللرمالا اذ_هلاثماحراشلاق (هباونهداو تب زلا اولك لسسو هسيلع هللا لك
 حال_صاوة بلا ظفح بامسأ نمزاخحاك: راملا داللا ق نددلا ميقلا نمالاق (ةكراصةرصش نماهناف) هتداعو حازم

 دعو ىسعوتألاق) رصناايرطخ هنسأرلا نهدةرثكحو راضف ةدراملادال با |ىفاماوم_طى رورضلاكو هو نديبلا
 ني-تاورفلاخوهرانهبار_طالاب دارك ناب (هلسرأا_عروهدنسأ اعرف ثيدملا اذه ىف برطض ناك ازرلا
 مكملافتنثأ هتاور وأ رهمأوأ مصأ هنوكوأ قرطةرثكو حن هودولاد_>أ جرت نافامهن عملا نكمالُثحانتموأ ادانسسارثك 0
 هناورب ل_ععللامافيعض ثند-1لااذوفهطءضناقتامدععهئاءنال_ممعضب رطضملاو اب رطضمذ-ةي>نوكد الو ارا
 انهوهو ل_عةدابز نيةرطلادحأ عمنوكع جرتلا قرط نمناراه-ومهفعض مدع ضعملا خب رن كلا هدانب#سا ف بار طضاللا ماو
 ةقباسلاةداورلا قد. مأونأو هول هريسغدانسا  داوف ىرخأ ةرمهلسرأ دن سملاوابعسال لسرملا ىلع لعةداب زدعمدنسملان الك ذ كح



 اننا ىف (ايشلكاهتبأزلا) لحرلا (لاق) هنمعومنملابيترتلا طضبإل مدهز ىوار اكو س كح لاباندو ىدوم ألو ١
 عا هفعولهتهركهبررد_ةتوهنر دة: باق هترذقلا ةد كلذ لال ىسفن هتهر كف ىاةر ودكم ةم عملا ذب (هنرذقف)

 هتبأرريسصخندارملاو ىنمهنانهعطنملن موىلاسعت هللا لاق غاساام لك ىلع عقب ,وءاطلا تفي اعط هعطاهتبعطا لاق, هلك [ىأ (ادبأ

 ًاهرصتخاةصقثددحلا اذهىفنا لعاواهماو موههيحو لكاو قداس !اريخلا ىف هثناوانههرك ذجاحدلا س :هعطأال ريو هنردقو

 | ييويمامط مدخلا فو رءموءاحا مرح ىب 1 ذا هْس وه :سناكو ىو مىلأد دعك لاقمد- هز نع ا وةاسوام هفلؤملا

 هسنم لك انوه ءلعهللا ل ل ا لفىلومهناكر أهلا مت نهل->رموقاا قو جاحد

 نيد رعشالا ن نمءاهزف ل وهي ,لعهتلا ىل_دطهللالوسرانتأ كلذ ن ءّدل را ث دارك ذامدقع 52 ىيوموأ لاق هامزح الا

 شالا اااااااااااايٍبيبجصمم© 3آ.“ش”_“_ٍ_ىيفٌ 5 7 وهو ى] عسل

 | ضمن فوه (ًايشلك أردت :ًارىلا )لج رلا ىأ *(لاق)« هه-ورهظت ةهحو لكتلو ةحاادلا لادن اذه 1 6 اامنن ع عن

 ىةل_+جلاهذ_هر امتعانم ديالو كريملاقارذق هنددعو هترذقتساىأ ةمهعتأ |لاذلا لكي كي هنرذ#ةفلاا ان ماا ناضغوهو

 هلك 1الىأ نيل تف يي هجطأ الط ىلا ةذسن ىفو «ناتةاخل إل هلوقد- ءاعبترعيل اضدأ كوالا قدر طلا نا هبا ىن َ تاّقق

 ولختالهدحاو تناكناو ىسو مىبأ دنع جاحدلا ةصقنأ لع اوى للا لاق ايندلا ف شد 3 «يادبأ كيلا ىنولسرأ ىبادكأ

 لج رلاراذ_ةعان ا ىلع لدتاهرهاظر ىو الاذافئسصماا-هدروأ نيت الا نمتباو رلا نيب تواغتال لاكشان !نعأأأ الراو لاقف مامن

 ثند ارز هملع هلأ ىل صهللال أ أون 3 انا ل 1٠١ ما نع 3 6
 مل 5 - او سرمد ارىبناقل دا ىدوم ىف وق ىلع مدعم موعلان م هك اموؤئد لذ ع كج

 اندحووانريدت تلق رب دنره اظل نعاهادحا فرمصن نا ديالف كلذ س ل ل ا ا اورو هيلع كلجأ ام ل

 كلاموأكلامندأ نول لاسلال نيمو ف ل هدأ أرق الشر نكما امنع -4لاناانرب دؤهدحاوهصقلا نسال و

 قواذه ثيددملا لو ءيلعدتلا ىلصهنلا لو سرت اردت فان ندأ هل لاق للعت اعلاءتانوةداعلاوهاكتدأ مثلا يتلا م

 بذل و هلي سديب ىح مس دلل لك أومطملا لاقي نمةفوسلاةلوحن موىزودلان الس ديا سدمل# هةقاح - نمو سو هماع

 هتداعك قب رطالو سو لعدن لسه رقي رطذهامودرابلاءانل نم عنتعو فوسلا سباب هسا

 أ سو هيلعدتلا ىل_صدتلالوسرناكدقو اولك ًااودح واذافام ثاودح لاذانوءواوناك اعاومهعامت "و

 ةهدعملاىذؤي راحلاءاملأنافدراب اء اماه ب ذعتسو ءاولدلا بحبو جاحدلا لك أيوهمحيو ءالا لك أي
 1 2 لاةئىذلا مس جربخأف
 ىح ل-> راده كربلا نسملالاةفءركسشب موقأ لال صردلتالك ؟ الو .لح رناكوىو راالو ل لألف دا

 هعل هنن كابل 2

 ] ج ذولافلاو ىوشملا معن لا هترفس ف ه_هملجرفاساذاىر وثل انا رغسناكدقودراملا* ناش سلس تارت لا

 ا” تكد يللا د20“

 0 -وىنلانوكنأ

 ىلا اناخو

 007 لوط وز راوي تايطلاومداسل برع يامن زموح نم لق« ىلاعت هلوقهل<و ىهتا

 ”ىلابحأ ْكم> لسا مهللا مالسأ اوهالصأ |هيلع اعد نمو#«احلاص اول عاو تام بطلان هاو“ لسرلااهمأاب#

 طسونم هللادمح ودراملاءاملاب ريش ىذلاهرسهللا سدت ىلذاشل| نسم اوبأ د م_ىلالاقودراملاءاملانم

 ماعم منامه وريسل همام دوب ملاذا منة ثروبلوالانافرمصلاةلاح ن« ٠ عاركشلا ةمترم تهد هم 1و

 نمسبهنب مل_وهيلع
 ءالوؤو نبأ لاسقف لدا
 تعوم وأن وب رعهسالا

 نبرع نب ريد زل نيهللا دمع 0 انريخأ ن المغني دوانث دحإل هنعاوضرو م منع 2 هللاىضرو « هنومحي ومهمحبو * ربك أهللانمناوضر وىلاعت لاق دةوماظعالاهللاباب وهوءاضلاب اًضرلا ىدانب 0 توص 5

 «ديسأ نأ نعإل ةعبارلا نملومقم لحاسلا ن كسىراصن أى اشم رقتلاف كلل ةيماشلالهأ كلو _عدبدلل 0 نمل حر نعىميعنبهللادبعنعنايغ انث دحالات طر يخستلاب« معزا وإل خفف مصب( ىريزلاف هرد | كح ىم ل
 ةزيمطا مضن ليقو نيل ارمسكو هزم حفيد هدم ساودألاك الا فلاق قر زلا تدان ند اودرسك-ةجتفن | يملا رمل رم

 1 101 ! 1 للك 1141 12115 117 اا كسلا الك فس كش 215

 ا ءالؤه ىلع كاع هللا لو سرناوأ هللا نا لاقذ كب عت أ ىلا مهم ىنلطن ا دمعس نه مسهعاتدأ ا
 هلع ش د _>ىنااوذظتال هللا لوسر لادم عسم“ نه ىل متعب قاطني ىد مءدأالهشاو تلقمم تلعفف ٠ نهو.كراف

 مهاطعأ ٌممهعنعهتلالو راومم«نذلا اونأ ىىده_عممبممرفتب ىدومونأ قاطناف تينحأ ام ناعفتلوقد_سملاندنعكنا هتناواولاق
 .وهماع هللا ىل_صدتلال وس .رىلاانءاوعدرا اديأ حلفت ال هللاو <: < ىسنفا 5 تال مال اخ لمسنا هللا لوس ,ر انيتأ باتصال تلقف

 ونأانانال_هغنبدو# ئ زيشاو تسلا راسلا ثيدحلا هللا كلج امنافاو ةلطنالاةفدل كلذرك" ننانهس نة ىهلرا ذتلق

 هسداسلاةقيطلا نم عيش هقث ىراصفالا ىلا ىنَأ نب نمحرلادب عند ( ىسعنيةللادعن ع نايفسا:ةددالاف هنوبأو ىريد لا دجأ

 ىب_طقرادلا» رث كاكا حتفب ىراصنالا(دم_سأىبأن 9 ىل_>حاسأ !(ءاطع هللا ةدماش || لهأن هل--ر نع) ةعاسملا هل جرس

 )لايق نسياودس الا تيدي انذهالافاؤلا دنعمآرسداو قار ءلانب لا لةهريغوأ تباث نب هللا دع هما هنااغل افالختفف مضبإل

١ 
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 ا

 .1١ ىدعنداهاور سنأ نعه.فواذهدئءةس ثد د>ربغ ىرامل ارك ذباب ىنهيبامل|اده ىف

/ 

 فرمدنتالة_ءاكلا سفن نماهن 'اكتراصفاملع مسالا ىنباغاو قاملالالالو ثننأتال ثا ىرامسفلأ
 ىرامحلاو تفرصن الهل ناك-:ملولو ىفاوسكا ثينأتالاهغلأ لب هنمووساذهتلق نون: الىأت رنالوةفرععف

 رصم ل_د وتاب را.حع جلا فتاةّسثش ناوءاوس هءجوهد_داو ىثنالاو رك ذلا ىلع عقب فو رعم ارئاط
 د_حوتف ةرمصمااىداصت|ممأكلذواطو_ثاددعأو اناريط ريطااد_ثأن مىهو جريملاىراسملانوعم» |
 | نمباطأ ل_ثملا ىفاول اة كلذلو ماشل ادال,موختاتانمو م-طنلااهةرعث ىتااءارمضالا ةءءلا اهل _صاوح ىف أ

 أ لوطلا ضعب راقنم فتوالا ئدامر قءلارددك رئاطوهو انزحت تام هنا.ن أ طيأواه_ثن رفتت اذاو ىرامحلا
 وهود._فتالوداعت ماابعام ايما لمايهالللو طلامل نم خأوهو جاحدلاو طملا م1 نينه

 | خرفورامتلا ا هلاةياهدلوو بسلا اذ_ماءعو-توعكلذعمو قز رلا ل.س ىنةل ء>ريطل ارثك أنه
 رعاشلالاق لمالاناوركلا

 راهلا مص:ت.ارالملو « ليللا فصة:هتيأراراهنو
 ىرا.لا ىت> هدلو سئ لكلا ق٠ قا لكلا ه,ب رض ليقون او.حلا ةاي-نم اريمهلةناذك 0
 توعل ىرامحلان| سنتي د_--قواذه هيلع مادام ملتح مل ص ىلءقاعاذار خت هنطب فد جول لءقو |

 ريطاادعبأ اهئالرك دلاباهسخاماومومونذموثيرطتلا امتع سح<ىلاعت هللا نأ نعد مدأ ىنبنذي الازه
 ازكمانأ :ري_تما منا نمنعب وةرمصت ]نيب وءارمضخلاا :دملااصاوح ىف دج ول وءرصيلاب عدتاعر وةعمح

 مهوارضحوارف_سلملا ملوش >ولارامج م1 لك أ هنأ ناخشا|ىورو 'الكلاباط ةمصااوةناهتلا ف
 انثدحو مي> ثوكسو هل ءم مدن » رح نب ىلءانث د> #9 رهان اودنم لك أهنألمىورو بنرالا |
 ةيتعاادعب نون ىءلكلالاقن وىم.علا مصاعنباوه « ىميعلا مساقلا نع ب وبأ نع يهاربانب ليهم
 ىبأدنءاك لاقىرملامدهز نعال: داو م« ىهعمل | ةفيعضدخس قوس رقتلاف اذك ةعبارلا نمهلومقم

 ةغيسصا « (همامط مدقتن) « اد.ك اتديعاو مدهزىأ «(لاقز« ني_سااح وأ نب رضاح ىأ *ىدوع ١

 وهو معدَمَتل ا نملوعفملاةْني_صب مدقدص# ةطس ىفو ديلا ل دأ ىف طوضماذكم دقتلا نملووحلا
 «(هماعط ىف مدقو )«هماعط, قاف ىنءملاوميمدتت مهمدقتساو مهمدقورمص:كمىقلا مدق سوماقلا ىؤفرهاظ

 نملك أو ىضتاملرخ1ماعط كانهناكول هنالرهظأ ىناثلاو «(جاحدمال)« هتلحيفوأ هنانثأ فىأ |
 متى نهلحر)«نب رضاهلاىأ «(موقلاىفو)«لهأتناصوصخ هلك أ نم»دع.:نوكي نأ نكع و هريدغ
 مهلاقت ركل ىنب نم م_هوهيلعث ن.هللا مةوهو هلل ذو هديعىأ ب لاهم مهو نمهللا دعىأ ء(هللا

 ههح وةرج كو مهم_ثيوأ هنط بس ىلع م يااوم نم ىأ « ىلوم هنأ اك لف لد رهذفص «(رجأ (* مزاهللا

 ناتبك اهوأ قباسلادعتشاا ىتعموهو ماعطا | ىلا ل رلابرةءلىأ «(ندبلف) «مدهز أ ه(لاق)«

 دقىناف) لكو ماعطلا ىلا برقأ ىأ «ندأ ىبءومونأ هل لا.ةذ إل هنم هلواذت ءاغن اوماعطلا ىلعهلامقا مدعنعا

 أ هفالذا:ه جاحدلا ىلا عحاره دعب اعفوه« فريم ذل ريك ذت ء(هئم 11 ألو هيلعدتلا ىلص هللا لو سر تبأ

 ةضأ رلاب اسال فان ماضنالاءىطب سرا راحىرا.ملام_هلو ميةااندالاق ط.لاوجاحدلا م1 نيب ه4 وومس هتسلحا رمل

 هب وىرا_لا لك الل هيفورصأا باود نم لك | هنأ ل_بموبنرالاو ل هاو شحولاراب مل لك | هنأ ن انمشلاىور وبعتلاو
 فاؤملارك ذيل طافملانب زلاق«هسذت»ةلاضا ماوقالاو<-ةئازلا قرف نم م_للا لك أ مرح نم ىلع درهلك اذ_هىفرانباعصأ حرص

 لوس ىلإ لات لماكلا ىف

 لسوهيلع هللا ىلص هلبأ

 لاقت ىرابحر يطب
 لح رب ىتثا مهلا

 وأهلوسرو هللا بح

 اذاف هلو كروهتلا <.

 لاقذبانلاعرقب ىلع

 للاعت هللاىذرسنأ

 لوغشمهنلا وسر هنع

 دا هسيناثلا نأ م

 مكوةسثمهنلا لوسر

 سنا. لاقفةئااثل اىتأ

 هتننع دةق هل-ةدا

 سداسلا ثند_لا#

 انث) ىدومىأثد د>

 ليعمءا انثرخ ند ىلع

 بوب أن ع هاربا نبا
 (ىميقلا مهاقلان ع

 وهو ىهنلا مس ق

 نمب وبأنالرهالغلا
 دح نب مساقلاءاور
 ءاهقفلا دحأ ىلا

 بوبأ لاق ةءيسلا

 هنم لضفأ تنأرام

 نع) ةعابجلاهلجرخ
 اك لاةىرملا مدهز

 مدقف ىدوم ىبأ ع

 مدق ءانين (ه«ماعط

 هللاد_بع هانعم هللا تو ركءنم ى (هللا مت ىقب نمل->رمو-ةاافو جاحد م1 هماعطى مدقو) همدخهبلاهمد-قىألو 5
 بحاصل ىف هنأ هيثو دسع نمو دمعىأ (قلومهناك) جقنتلا فاذكا مو ران م ىن-هد ضسأوأ رجأهنولىأ ) رجأ)

 برد ملذىأ (ندب لف) مد_هز (لاق) فارشالاةلماعمتل املاك ل: ف فكوملا لماعب و هعمل كالا ىف ريض نمىلع لنا ماعطلا
 ىبأد_دعجاحدلاةسقحراشلاق (هفنهلك أدقل_وه«بلعهتلا ىل_صهتنا ل وسر تدأردةىناف ندا ىمومونأ هل لاقف) ماعطلا ن

 لق هلك |عانتماب لح رلال_ءلعت قداس ربنا ف ىور مد هزنافنيتداو رلانيبتوافتلل لاكش ا نعول الة داو تناكن أ ىن



 و
: 

 اهلك العبطلاباهتهركىنالوأ كلذلاهتمرح تننظفانت:مىأ نتن ةباو رفو لكمال دعهبعي رمصتلا نورمضا للا فاءبالثا ه.رماوار ذة ىأ
 الثا ل-رلا كلذ فل-ىأ «فلح لعل ( هاك 1 النا ) تعستا مالل ةفب( تفل ) ءىصساملاضيأ اذه عفدإ طصد ىتآلا ىمومىبأ ماكو كلذ

 برقلا ىنم وندلا نمرمأ(ندأ ) ىموموبأ (لاق) ىلا ىف هنمرايتخاالب فاح هناك حراشلوةنمدكوأ اذدوهرذ مف هاك أدحأ هذاك
 هيلعدتلا لصهللالوسر لك أ نمىأر ا! هلك ىف سل هنظن أ ىموموبأ هل نيب ( جاحد م1 لك ايراسو هيل عهتلا ىلصهتلالوسر تم ارفاق )

 املاعبت هاوهنوك, ىح مث دحأ نمؤنالربملا ملع هن اقب نم هل ريسخ هنأو هنمعن عرفتو ىطسللارءادتقا اممم لك اننا جمني هنأواه لو

 م رمأ ةحاحد لك اينادارأ اذان اك فطصاانأىدعنب اري هضراس الاد هنا ها يمص ثيدح هنيعب رأ ف ىووذلا لاق هن 8

 جاحدلا ماو ميقلا نب |لاقاهمعةلالاا مسا بهذت ىداهرصةيناكف الخلا ةلالحلا فوهاتا اذهثال كلذ اهلك ايه امانأ تصب رف
 دلون و لةعلا ىو ةيدنوللا نسحب وتوصلا ىنددوىنملاو غامدلا ف ديزب طاملنا ديس مضخ اعد رس :دعملا ىلع ضي فخ ىلوالا ىف مطر راح

 ةيفوهب وطرلقأواحازمن ذم كوبدلاممبوتءثيالو سرقنلاثرونهلكأةمادانآ +٠ لاب وةوطرلا ىلا لئاموهواد حامد
 ءليولاع ه 0 0 11 حج و 1 ا 0ع 1م م 1 وعلا جافجل هتعوارمم
 هنأالاثيشثنملدب هنارهاظلاوكريمءركذاذك اذر دقتءاهتوكسز وحي وةر وسكم ةمقوفأ مدد نينو 0 دنع

 اكاجاتحاامةمرملا دقتعا اذا هنافر حت نباهعبتو ىنذملام-هون اكمةمرح مهوتلال هر ذتف هلوق ن مى, اك انت هلكأةلا ل رلا ىلع 0 ال ايما ادام ؟الداإ تمسنا ىامالل عمي تنال طف سو | كرا لرحرب نا

 عمىطق لل دربغبالال- عري نأ عنعنيمجأ مونعهللا ىضرتراعتلا مايأ فونيعداتلا نم هنوك اضدأو نيهلا هنأو هاضر نظاذاىأ
 برقا ىأوندلا نمرمأ نوذلا ذب «نداإ ىءكومونأىأ #« لاق ىموم فأتت ب ف خوبطم ماعطلانأ 0 ا 2

 أهرمضد م 0 هتساتمب الاف «حاحدمللك ايل -وهيلعهتلا لصهتلالوسرتي أ رىفافإل عرش عسانتو كعيطف لاو || إو 0 < ا“

 ع ثيدح هنبعبرأ ىف ىووذلا لاق هبتمجاملاعبتهاوهنوك,ىت- كدحأ نموئبال إو هماغ تلا ىلص هلو ا 0

اهريغتي أر فني ىلع تفلحاذا /سو هيلع هللا ىل_ص هلوقلو س الا. 7 ٍ ١
 كنيع نعرفكو ريخوه ىذلا تثاف|ماريخ

 هيقفالملاا ىلءاواك أرك, وأ مرحي ىهوةلالحاهسح فن مهفهلءاتلقنافرخنءالاق ناذطشلاءاو رأإ ن0 م بدبس

درج نالةلالجا بنوك لذ نم مزليال تلق ذبح تنحلابر مر ىركر || فل نم سنح ىتدنيو
 اىذلا ريغتلا مزات_بالر ذقلااولك أ

 قو ها اهفثنحلا بد. مةلالملابهنيعديقول ناوية فالدلا كلذ ىر ىتةلالح ارتست ىف طرش دلو هد || تداتعا ئث كلر ىلع
 وهاكمانأ ةثالئامسح مدعب هديقماهتدا ركوأ ةلالدا لك أةمرحنا عم نخالر ظن امهقباطتو لان ءل !اتاوح

 ظ

 ظ ريع رعأل هشارك قم

 0 فاحول عناعرشةوركم

 اثدحإ اموماختاوا.طاه اوه بك عزو ومي معأ اوهوةمعملاف لم هما #«ىدادغما اج رعالا ل مسنبا نأىين ىذل طاب

 لاقاد_>اواثي دح هل ىو ر لكل ابي ذ_متىفو كري_هلاق يملا عن «ىدهم نب نجرلا دعب هاربا || ىدنيوهثنحف سال

 فنصلا لاق «هنيف_-نب رعزب يداربانء» هنالافزعبال ىلمةءااناقو لوو دانسا ىراضلا | تالع“الثنحالناهل
 دبعند يهارب اوك. دف ىنأ نبا هذعىو ريهارباو هج ولا ازه نمالا فرعنال بن رغ قيد فا دا فلحولا كو :ةلان تناك

 ىأ«هدح نع هنيغس نبرعىأ هنأ نع ىريع. لارهاط ند رضنلا جا اونأو ىدهم ند نجلا هنقل حلاة وهو دعي

 بقاظهريغوأ نارهم همساناك لاقي ون ججرلا دمعابأ ىنكي لوهيلعهنلا ب_صدتنالوسر ىو موهود نردد || ب منموأ هتمدخومتل
 تاك أ لاقط بي رقتلا نع كريم لةناذك ثيداحأ هلر وه .ىباعسرةسلا ىفاريثك [.ث لج هنوكل ةنمفس «-:كاوأ فافءاوأ
 ئرهودلا لاق ءا رلا تذو ةدحوملا ف يفذحتو هل ملا ءاحلا مضي « ىرامح مدل لو هيلعمللا 1010 5 هءافووجربال س دوما
 2 مم نهال ثنحلا مرح

 ىلا لبس ىلءنيقمتملاو ف هيذثامالا عاججاوهوةبش ف وأ ةيسنا جباحدلا لك ازاوح هدفو 1
 رعالا لوس ند لضفلا انث ) ةنمغسْتن د سمانا ثيدحلا «امف روهشملا الملا ىلءركستوأ مركف تلال 0

 كبعند هارب ان هجامنراالاةعاجلا هل جر نييئاموني هنو سمن ةنستامااغفاحايك ذ ناك قودصناسارخ  هلمأ (ىدادذرلا

 الادوادىبأو فاؤملا دعهل ساو ظافملانب زلاقو دوادوبأ هل جرح هرشاعلا قطا انمربك انمهل قودصىرمص ا (ىدهمْنن نجا

 : لو مةنيغس(هدج نع هببأن ع)دوادوبأ هلج رخةثلاثلا نم قودصة-مأ كوم (ةنيغس ندر عنب هاربا نع هونأ كلذكو ثددحلا| ذه

 لاك هعب رالاو لسهدلج رخنيعبسلا دعب تامرغسففاريثك ايش لج هنالةنيفسهقاو هريغلءقو نارهم لق اوقأ مما ىف ئطسملا
 ا | ياابو اة عمار 6 ةنفتع ةقد وهبه هو مهم هل ميم ءاح ( ىرامح ما و هيلعدتبإ ىلص هللا لور متلك أ
 لوو فرصنالهل نك: لولو ثناتلل فلآ سوماقلا فو عسل اودحاولاو ىثنالاو ركدلا ىلع عقب ناريطلا دي دشدوالا ىدامرلوط ضعب
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 هللا نمدقذ لاق ثيحماقملا اذهىفماصعلا مدق لزدتو ركشاا نءةلفعل مل غاس فيك مماعهللا نم دقف (هنطب 'العام) نمل نعال_ضفهسأب ورتلاءىدر(لقدلا نمد_امو )حردل ارفكدلاب>وباموأ ىلود م.-اصلاق هنارهاظلال.هاك كاذىلعا دايعأ ل_:قادلاخناناتالن انا ىجذب و عجهر رفاذك ةلقذالاه مه: ءئالذدك أو دترا هناه_:ءهعاسأ لي كلذدر»ع شنان كيحاسي
 اهتكرمالا سفن ىف ناكناوةومنلاماقمعمبدالا ف الخ مهولاملرب قثاللاو ىمتنا -ثاا نعاغراف نكي لو هوه لعدن نعملاع ميلف

 ةثائعلاحرك (راثدنب) ١ هب راحل نم ل عاف مسا (برا#نعنا مسن عماشهنرةبواعمانث ) ةميرالاوىراضأا هل ج خ :ة:لصالا فوكىرصصسلا ل وسوب ا رافصل( ازا هللا دمعنب ).كطك (ةديع الث )ةشئاع تي دعكوهو رباح ثي دس ثلاث |ثيدحلا
 ادع نرئاح نغ) ىلعاهتاوخأو ناكربتم هلا يبشتو اولا ل دأو نان لوعغ موف ل« |ىنءعناكن اول >4 رقدلا نهد امو ةعاجلا هل جرخداهزلاو ءارمنراتلا دع ناك نا تسر تلال كلت ىف 1: ىل «مادقالا هب ل حابأابجءدنع كلذ دك انوءدرلا هن كلارا امم مابا اي هنال لب ةظفألا هذه در نكيللو وف ل .ةذ لمح اصب سداوانم-صلاقفأ دك لرقب ساص ناك هل لاقل ةقثىماقلافوكلا هر نب كلام دلاخ لق ءاوا ئاورمش وا تالرك أ1ل.اةنلافواهت اذا سمرا ندلا نع ضارعالا ف مالساأو ىبودلا -_ رام

 قلص هلا ل لاَ اموهساب وءىدرلار هل |ني_:عذد لقدلاو لوءملا هل لرالاو ىب.طلا هةة-اذكىوكلاو شفخالا بهذه
 تيدللا قولو (لذنا مىازاهللادعنب ةديعانثد- 8# هبلعمدقتا ل ناب لقدلا نمو ةةقوصومو أ ةلوصومامو دع لوعفم مادالا 0 بوهرلع هللا هي هنطب العام هلرتم هنااا ىفاذك اروثنمنوكو عم _ةحال هنءادر و ه_سيا هارتذ ص اخ مءاهل سيل
 كو انث دانه ان ) رسكر#(هنالق ىلأ نعس وبأ نعنا.ةسنع عيكوانث دحإل نونا ادب دشتب م دانهان: دحإلارئاوتمنوكي نأ ىسوم ىبأ ثيدح عيبأرل || داكر وهثمشي د_وهواضرأ ةثالثلاو ملمودجأ هاور ودل دنا مادالا مين لوهيلعمتلا ىلصدتلا لورق ] ُثتدحلاءاضيأ ىلاسنلاو لاق هتناد عنب رباح نعل عما 1-1 فاذا "7 ةثلثاا فضاعو ةلمهملالادلا كر راند نب# لعافلاةغمصد دوادوبأو ملسم هاور م« براحن نعإلىر وثلاىأ## نايةسن ع ماش نبةب وامان ةدح »فو رعمةل يق هلوأ مضي ةعازخىلا ةبست
 ىبأ ن-عب وأ نع) اك لاق« هئلاثلا نم ةقُث ىرمصملا ىل_بموبأ هلا سي رةتلا فرك ذوعماجلاىفا ذك ةنزك اسلاءارلاوةحوتشملا ىروثلا (نايفسنع يجلب « رجلا إل ةل مهلا لادلا حتفوعاهلانوكسو ىازلا حتفب م مددز رعي دب ز نبا دبع همعاوفاقلا |
 هللادبعةيتحتةدحومو || نوك,نأ نعال_ضفاطاغ هنوكف و ىسبتنا شحاف طاغ جاحد مد هنأ معز و ىموم دار نسف عا فاقد ةبادك (ةبالق ردح نأ لاقو هل ءاف ماقم اق لودغم ىف:لأ لاق جاحد مدام ال ءجىأ لوح ةذيصب اذ ىدوم لأ دنع
 مسعر خا بدوا حاشب جاح دلام هماعط مد _ةتفىتأ سك نب رضاعلل هلا دنع نمجاحد مه: ىقأريدقتلاذارهاظرظناش> 0 0 ا 2 ل جاحد مكب هنأ معز و ىدو مىلاري_ه< ل عافلا بنات
 ىكسوأ 00 كيلو دئام نباوىرذ:ىاهرك ذاك لادلا ثلث مودو سند مسا ججاح دلانازيشلا نعكريم لولا
 ايراد نا ا هحاحد د_-اولاو نا رك دلازودثانالا مسا متقلب وُكيدا/ممدحاولاثانالا نود نارك دلل مسارسكسلا نم 3 3 7 جاحدلا نا هم عقب رالادافاو فءعضه بف مضلانا لةواضدأ هثام ةداح ده دحاو لالا ذ ىووذا
 0 200 مددز هنا معزو ىلاوما ن«ىلوم هناكرج| هلا مت نم هنا فامسواض» أن اخحشل|هثيدح ىو ر رح نبالاق مدهُز 0 0 وه #« موةلانمل> راع ؛ءا.ةوموقلانمفرطىلاراصىاودكلا نم ىصتمأ نم ىحتف ول ىلاناك 0 0 جاحد هٍقماعطبقأ هنا ىنلاواءدرعمريسلا ىعلاباذارصن دحن م جدن جدن م هعارسال هب ىعماضيأ حتفلا

 نب) 7 211 رع رلاىأ « لاقرب ىصتتلا نم َتلعفام ىلع كل ثءءابوأ عنامئثىأ ىأ راكن لا نمضتم ماهؤتساد# كالامإللا مك 0 ىسوغولأ ى يلاتذ# هتددنو هتفصم هنمم هيتآلا هياورلا ىف مدهز ناله < ىف سدل لحرب هسفن نءرجع هنأ

 يلا حتنب (فرجلا) | مسنلاضميؤوتاروذاتلانمعأ « يشرك النك ةلما وهن ةحاج لارسال ل
 ىبأدنءكلاق) هريغوىراذلا هل جرة ثلا نمد ةث ىرمصملا مسموبأ سل فكمرحةلق) همسن ) ل 2 لباسم 3115 ١
 لادلاثلثم سنح مسا( جاحدمحلب ) جاحد مهل هنأ معز نماوط لغو ىسوم ىأريعض لعافلا بئابو لو ولا ةغيص# (ىتاف ىرعشالا ىدو

 امي

 هيلاريشناك هل هوند مدع نع ةباكموقلا نع( موتلا نم ل-جر) دعامت ( تن )ريدأ اذا جد جد نمرايدالاو لابقالا ىف هعارعمال هنى 1 اضدأ عتتفلابةاحدةدحاولاو نارك دل نودّتان الاهيتفلابو كدا متمدحاولاو ثانالا نو نارك ذال مسار كل ابجاحدلا ارد

 إ (آيش لك ًاتاهتبارفا) لج رلا (لاق) تخت (كلام) ىمومربأ (لاقف) همسنو ءةغصب ىآلاربلا ىف هذين مدهزنال لجرب هسفن نا



 ل

 ْ ل لشمال نلت /وهبلعدتلا لس تل ودنا شاع ز هيأ ن عنو رع ماده نغلالب نينامءلس ان ناسحس ىدان االاك

 لاق ) ناممل-نعناس> نب ىك ثندح نمالاهفرعأ الل اقف ىراذدلا ىنمدادجمر وك ذملا ثيدحلا نعىأ هنعتلسلاعل ا

 نيترامب ةشئاعلةباو روأ هشْناعن هوأ هنود نموأ هللادمعنم كش( (مادالاوأ ) نوكسف مضب (مدالام هز هثر د- ىف نوحرأ | دمع نب هللا دمع

 ظفاب ,ةران ىطصملا تعم“ ناب

 مدالا ىف هءلعراصت ةالانمديفتساوناديالا

 بسه لع ا

 ىلع هلمضفتلالت ةولا

 هلدأ ثاهم ء..-نالهربغ

 امال اذ ةازجسهلا وهات

 اند_:ءاماولاةمدأ نم

 اريحكالذ لاعةل الا

 أمسمطتو همد5 نمساقل

 ىلع هلالضفتالهسفنل

 م رضحولذا هريغ

 ناكث اوأ وأ ل.سعوأ مك

 لاقو َح دق حأ

 قئدنمرملا ركل
 عذان :ملادناى رداو هلا

 هنا ارك ذوام :دلاونيدال

 7 مس ةرازح عطقيدراب

 ود نس واهيفطدو

 لك أ نامدأن ماما
 مياه

 |تامسأن مزيدتا عم مدالا

 ثيرااعودصلا ظؤس

 ناممنلاث يدح اثنا

 ا 5 ريشي نبا

 : 1 نعصود> وأ

 تا لا برج نا

 ( ريشي نينامنلا

 ىرزالا ىرادنالا
 كاوهتلادرعوبأريمالا

 قل-ةفو دب زيا صح

 نيمسو ننعم ار ةليرح 1
 نآك حم .ىس هبونالوهأ

 كو-_ةءاعرك ار اذ

 ريك ل عنانءارف_صالعماق وصلا لهس هنال(لدنا) ظفالا فري_.ؤن هنامعز نم مهو ورخآ ظفادةرانو

 اذه عقلابالةذعطالاالء سفنلا ملا ياسا ع :موراصتقالاحدم 01-0

 لالنب ناءاسانثدح)« همدعو فرصلاب *« ناس نب ىع 9 ان مك هده ىفو يانريخأالاق|

 اضيأ لنمهاو ر «(لدلنامادالا منلاق ل بوهيلع هللا لصهتلا لوسرن اةشئاعن ع هربأ نعوو رعنب ماشد نع
 «مادالاوأ 9 نيتعضن و نوكسنذ سف مذ يي مدالا عن هتباور ف ىأ ء( هثي دح ىف نجحرأا دب عنب هللا ددعلاق 9

 لدرح نءالوةفرك ع نب لهدم دعت وددت ل 31 || عقو ىنعب كلنا إل داواسمانعمو

 ضايع ىضاق لاو ىووذلالاق#«مارملاز ءدرعبرمرعللوأ ق: ا لوقو مقالا ماوبالا لعمتاو ردحأ نم

 فخ امدانعمقامو زك تاراومدتئارب دهم اودعطالاذالمنم سفنلاعنمو لك ألاف دانتتالا دم انعم

 نموىلاطمللامالاك ادهن دمالهع هقمنءدلا ف:د_سفماهناقتاوهشا|فاوقنأت :الو هدوحو رم ءدالو هتنوم

 نءمولعو تاوهشلاكرتو عطملا فداصتقالااماو هسفن لْغأ أحد مهنا همز < نأ تش دتىدلا ت اوصلاو كعب 1

 ىلص هناتدثذاب اوصلاو هثوكت تأن ءالضف باملالا وأ ىدلر هال ريغ هنا قالو ىهتنارخأ دعاوق

 رح نبا لوقاماوةمتلاراقتحا ىناثلا فوتوهشلا ةئاَلوالا ف ناذدمذدالوام اعط حدع نكي م ىو هيلع هللا

 نم هنافاليضةتهايا فو هيلعهلنا ىل_ه ه>دملال_.لعت نوكي نأ لصنالفنا ديالا عفان ارف 9 0

 نابسا .الوهو ءايشالا صاوحخ نم لهن اكءامطالا دنع, صاحوه دن اق نعاممم د ةولخالىتااتامكسملا

 لأس وهيلعهتلاىلصهتلالوسرنا لسه ىف امهمع هللا ىهضر تلاد. عنب رباح ةءاور و ءايبن الا ديس + الاكل مح

 فاح + سآثندحلا قول - دنا مادالا ميلود وهولك أن ا ا مدالا هلهأ

 لنا مادالا عن إو ءيلعدتلا ىلص ىبنل نعامعمتلا ىذردعسءأن ءو نيك" لاناسنأ :لك الاب عثيدمبلا

 هدام نان نهاورل+ هب يف تدبر فق ل ٌتيدح فو ىلا .قنمءاسنالا مادا ناك هنأف ه ةءاو زفو لانا فكرانمهالا

 ىلعهل_.ضفتاالرضاحلا لالا ب .عوهامناكل ذي هيلعءانثلا لاق دحر نبا ىلعدرةمئاثلا ةناورلا وأ
 :لاقذ لالا ند_:ءاماولا اعنمدأن "ا اَعفاْرْنَخ هلاومدق هلهأ نا ثر را بيسنال هنظ نما الخ هريغ

 كوأ ناك ندلوأ لسعوأ ما نر ةرضح ولذا هريس ع ىلد هلالمضفتالدمدقنمبلغل ا .ديطتواربج زدلا مادالا

 هناالموحدمالا4- مف سوا ثي دحلان اعم بيسلا صوصخماال ظفالا موب ةريعا انا ىناعالو مام حلا

 بانسأ نم مادالاعمزبملا لك أن :| ىلا راد امادالا #بسوهم ,اعهتلا لصهملاط فو اذهمدالارئاسزه «لضفأ

 وهو هنشخ :-امدالك بالف فلح ع نمناامداهن :ركنمديفتساو اههدحأ ىلع راصتقالا فال ةدصلا طظودح

 لس ئبمالسوهثلريملات«صوحال اوأأن ع يا د ءأهتلاواضنأ 0

 1 ا ستامةعباسلا نفت ردح بح اصنقتمةقثفوكلا هالوم وأ

 هللا ىل_صدد_.هب ةباوعألو 0 ,ا2] باطلتاي مم لأ لوةبريشي نير هلوأ ع 2 0 يا

 نوك نأ ل. وامبنم ممعْنْئش ىأ ىأ با ربا ملام ع :*ام بارشو ماعطفإل لس سوهيلع

 ىأفوذ#<ردصم ةفصنوكينأ لءتحو متسا ا ربخبا رمال اور رت بخان راجنو كير يدش

 عب ولورييعت هيف مااكلاو ةلوص دوماؤ هيف طا ارذالاو هةعسوتا| نم مثامرادةمتارشو ماعط ىف نيجنمم 5 دل

 | هالصل اهرلع هناو دمعي ,منحمازلا ال مهمل هفا ضاو | هفاضاو # ملسو هءل عننا ىلص كنتي أردقا 2 هلومنهعمت !كاذلو

 اج 77*77 ب7 ببي مبا يات ا

 مالسلاو رادةءامويف نيمعنم ىأ( بارشوماع طىت)هرخ [ىلا دا هلو ه.ةعادلو عد وتلاوراكن اا ءاهغت سالا ( ا

 ماهفسالا لهح زو و ىاطمااراعش ناك ك هضانر الرامتالاول ل. ١ لد! ادسَعلاَو طارفالاوةمسلا نم( 55)ىذلاىأ(ام ١

 ا )ةيردص مام ةلكو هو هشام ىأ ف وذ د ئاعلاو ب ارشو ماءط نمل دب متئشامورك-ثلا لع ْلاد سل اورب رقتلل
 3عضار ءالاو ىءاتلا ىلعاث> وات .كتومهامازلا ميل اهفاضأ( كين لاناثالوءفمنوكيت ةيلعل ةو هبل احد | دامو هلو ةذةيرمعب اذه

 سداوا:محاصلاةفاذك لود ب ؛ ميحاصناكهللاق اك هرب وت نب كلام دلاخ لةذامأو ىذااو ىدن لقن ل كل ذل ن كما اماهت اذلوان :دلا فرحز



 ىل.ذنك لنا عضاوتلا نم ضرالا ىلع لك الاو ىلازيخل | لاق ىمسام ىلعهريغا ىقرام ىتحهرهاط( تام ىتحاةةرمازبخ لك أالونأو 1

 لك الالوقنانافىوأةرفسلا ىلءبرقأ لك الا لقاذاو لاةىوقتلا داز ىلا ه-ةحاحو رحل ف هنمركا نتةرقسلارك د ةناقأرا أ
 ةعدب هنع ىسهنملا لب معى م «هعد لك سيلق لو «يلعهتلا ىلصدتلا ل وسردعب عدبأ هناا ةيامو ىسهنهيفتيشبالذا هو ركم ناودنا ىلا

 ةره امل |لاكتلا نب اىلوملا لدا م هنداح »بامسالا تريخت اذا مع دقعادمالا لد هتاععا هد عم عرمشلا نمارعأ عفرتو ةئانةنسدالا

 1[ واذا رد انوكتابب اخاف سانا ارذقهرخت ناك فيكن ب رادلا فهحول اداوس هنوكع هرقفلا نا نعاهمهتماقا ةدهىف لد

 تاذلاىلءهح ولا فالطان نك للاتاذهحولا نمدارملا ناله دعاس لبهراعش ناكهنوك الود ىطصملا راصذا انسالف مذ ةودجال حد

 كلذ نوكو ريغلاىلا لع ةعرفتملا هتالاكرئاسوهدوحو ىف هسحا.ة-ارقفلا نمو هناذىأ ههودهتلا عرك لاقي برعل ا مالك ىف عب
 نيب نم هنافال صأ هل نع داوسل اكل :ذ.الاكه عله سالثدح هرحالاواءثدلا ىراد ىف هناذل همو زل نعةرامع «و>ودإ دجامتح

 زك: حذار هل اكاذىل احاتحت 8 ناك املنكملاتادىفرعفلاكلذالونف هنجايتحالا همشكل دكو ةيصوصالا كلتد زاتمناولال

 ثئاقشلا ف نئدذو طقاةةرمازمخ لك أبل ل_سو هملع هللا ىل_ص هنأن خب رمصت هيف «اةقرمازمخ لك أالوناوخا

 هنمعب وأ هاكدنسلا ف فالتخا عم ثيدسحلا ارارك تهد اف كريم لاق « تامىت> 9 كالذي ب رصت قياسلا

 ه ل_-و هيلع هللا ىلص هللا كو سر مادا هفص قف ءاحام باب إف

30 ١ 

 قلحوا لوي وامادأ هلال ءاهقغلا ضعب وامادام_للا ل_هجةياهنلا فو مادالادي_سوهو ملا مادالا |
 نامالاى نال هنمدق أمال فلح نمتنحمد_ءو_نانبالوماصعلا لاق تنال ل لك أغمدتاءالثأ |
 نسالاق هري_-غةغاساىلا هن ل سوتلل اله اذلهنودصةامارم_:كهنالامادا ملل نود _دال هلدأو فرءااىلع|
 تناك اذاعات لق« مادام_للاناه_.هذمنمد_ةعلانال ثني ل.لئاقلا اذ_همعزاك[س ار

 مادالا لريملاقواذ_ه نامزلاو ناكملا فال_ةاب ىنا فرعا انا عم ضار ءاالف بهذملا ق ةءفالسخأ
 زينا عم لك د وهب مدتؤياماضدأ اهمضبلاقيو ةلم_هملالادلانوكسو :نء غلا ضب مدالاك ةزمهارسكب |
 ا اذا رضد>نموعللاب زينا مدألاقيو بتكو باك ل ادلاوةزه-هطا عذب مدأ ام_ععجو ١
 ءاداع_جلادلا نوكسوهزهغا مضن مدالا أى راذماا حرش ةمدقمىف ىفنالقسعلا ىنعي رح نبا هشأا راتخاؤ |
 لك آلا هيذتل, وزيمللا بطب ىدلا هانعم ىرا مالا نب| لاق نيت عشا: مداهءجو هم دنؤباموه مادالاب رغما وأ
 هحالمال كلّذي ىع“لقو ةموادملاو ةقفاوملا ىلءبيكرعاارادمو مال_>أو لك مادآع+لاو هل-ثممدالاوأ

 . ٠ . . 0 ع

 نم اك امو ةحصحملاوسنلا ضعي فو مدالاهتلج نستلاو سيلا قددصلا اع اعااسل
 سيجمع ركلا هتداع نم نك,ل لسو هيلع هللا ىلص هنا ملعاو ىدارفواعجاهذانصأو ةمعطالا عاونأى أ «ناولالا|

 لك ًاينآك لب ةمعطالا لضفأ ناكن او ةعيبطل ايامل اعرمضي كلذ نا هيذغالا نمدحاو عون ىلعةسفتلاهسفن ا

جلا دمع ني هللادمعو رك سء نب ل هسنب لنا دع قأم_ساسماهربغو رتوةك افو مك نمد_تعاام
 ن

 ارشلا نمعجلوقنا فر_هبهنو هأ هنمرخ ا! مازحللاو هببكربال باكرل مطوقك اريثك

 ملا لك اب ل مدئابال فاح ٠

 ملماصعل|لرقأو ها_هبثنألاه_بهذمدةعمنال عحصرب_غهنا هل _صاحاسب

 ى- ىنطسملاةداعن كل هنأ ل-ءاو<_.هذم ىلعال به ذملا كلذ ىلءانركذ

 نجح رااد.ءنبا 1

 اعنتم هنيكمرلب
 ةحاملا ةملغبال تاذلاب
 نك لولو ري هلال
 ريغلا ىل احاتحم نكمل

 ةضاخفتس اال الءافاك امل

 هلومقب ريا ندم
 رقفلا كلذ رثأ ضيفلا
 لولا كلذ ماودو

 نانادساف هماود

 ىف هولا داوس هنوك
 حدم ةهح نب رادلا

 امغاضيفلان ام مزال

 كلذّودث م جداد
 هتكموءدأندزاورغفلا

 ءابنالا كسسف وهو
 هباهتةق ءاملوالا ديسو
 لك أهناةلالد, لكلا
 ةئكلا تادو>وملا

 رقفلا ناك اذ-هلف
 هراضفاهنوهراعش

 فص ءاحام بابإط
 ىلص هللا لوسر مادا

 هبلعةيالع ىءاتبلااز_هو ملصن ىأ ماعطلا هنمدؤنامهتسقيقدو حلصنو هنمدنؤب سل ءاقئفلا ف لاقةزمهارسكر( لسوهيلعهللأ
 هناور وصق دوزيم لا عم لك داموهح 1 د 7

 ثنحامل لك انمدتا,النالف فاسءامةفلالوق اني كلذو ىنحح راش لاق مسعلا ةرخآلاوايندلال_هأ ماداد بريد عئاسلابصقخألا ١
 ك,دقوامادانوك دق ملل اوين لك هلك أنمد_فقلاوزيخلاهغاساهءد_فقاممدالا نان ىفاشإاماصعأ اهدزو ١

 ولف لك الافال-دأ نر : 17
 حراشااهدرو هأ هيف .د ال لك الا ىفةلاصالا معلا ف فراعت) او فرعلا ىلع ناسعالا ى-.منالم

 اعفرخم ءاهقفلا ضع نع ثنا لن لب كاد قي

 0 تاب نراه و توضيطماو مسرد الكا ١ لبةسعيماعلاب راض هناف هيد _غالا نم عون ىنعهسفت س 0 1



١ 
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 ل_.ةاميرهظأ ازدو حراشا |لاقار وذءاكملادو-واهنغ بهما مشل كل: عسشلا نع بست ل ىأ(لت ة قو رسم( لاق )دح الا انعم نالالا ه_هد تيك, ف الذال دسم هنوكمزلف لدقت_لاءاشالالو عم سدا ىكب |نا كلذ بم ءاسئاودن دسرب غوهو حرا ثلا لاق تدارأامىلعذكفن رقثوكيل تركس وةيضا-1 اا هلاح نءارامخا كرا, ترمعاهنارهاظااو ماصعل الق ةفاك-:ملاوقأ كلذءار ووار وذ
 ىأ [نماعه_هنىف([ماع)ارقتس»(قرافىلالا+ ارك ذات لاق ) عسشال هم زال ءءيشملات ساو ةمشملا همقعت ىدلاعس.شالم زالءاكملا نا
 ءابأ نم( داو هوب ىف نيترم ماالو مي نم عمش ام هلل و) اهو مبدل 1س اكلت تنيرو( مندل ٍلسو هيا ع هلل ىل هلل لوسر )العامة قراق

 «تم ع. هنأ هتءضقو هءاور الد داعابم_1 َنمالواطوو هءلاري هداك هدأ نمالوا 00 نيام هيف عش طقدحو لةدرمم
 ءاشاففءافلل.قو ذ-والاها:ءمنالالا دعب تيك ف الخالمةةسم هنوكمزلف لوقتملاءاشال لوم لك نال || ب هلا نما لآ امل طددسب سيلوهو ةمضاسا لالا ةروصرا نسال ىكب ابترهع لق ةيضرملاةرملل اهيترملاكل:توفىلءافسأت | تيعإو ّة__ةأ راو 2 - 2 ٍَج 2 دك [اذ_هوءون تورم
 ماعهلال لومل_ءملاءازحأ نيبتطسوت ةلعلاف كم أنا ءاشأ ىنالتيكرالا ماعط ن م عشا ام ىنهملاو ليلعتللا 1 5000

 الاماهط نم عشأ ام ىلعرصتق: لوءاشاف تلاقاذأو هشأل همزال هئيشملاّت سلو هثيشملاهمةعن ىذلا هال لاقفربر ضلال 5 . 00 20 00 0-5 00 ١ . 1 كالدنءامود م م 8 هل نافبيةءتالءاغلا ل_قو خارن ريغ نمار وذ ىنهدحولالاءاكملل ىثشمه_:عبمستالو عش ن“ ء 1 ا الواكلا نا 0 تا 00-2 0 : 5 2 دقو تاهو رك نم الل دام هناا هدارمنااهمزاكه.اعلدىزلانالةم..للءاغا نار وظالاو امهم صاصتخالا ةدافالو اهنأشب كا

 فنا مط ممهذأ

 اذكو ايندلا مداح

 لو انا طستلا

 .علاو دئاوملاو .
 هك اوفلاو ناولالاب
 ب ومحملا اوه لاقتلاو

 دو«اوه عاود و

 ا بولا

 ةشئاعيدح عنانلا
 اهمع ىلاءذ هللا ىذر

 ناليغنب دو# انث)
 ىسلامطلا دوادونأ ان
 قس ىلأ نعهيعش دي

 نم راادنع تءعس لاق

 نع تدد-2 ديزب نبا

 نع ديزي نيدو_الا

 ل هلام ىلا عمنا

 . رلعهتلا ىلص هللا لوسر
 ريعشلا ريخ نم مسو

 ا نيم اَمَدم نيمو)

 نءعهنانةحال (ضبق
 .ثلاكلذنالاوء.شناا!ذىنآلا ميشا لأ ريخ هضئاشبالو عود اهراثي او عشنا

 هثيشملاكلتعسشل | نعبسستتل قيقعلا فو ىكتنأ نيثاشت م ىأ#«لتلفاللقو رسمى أ« لاقل تاك |

 ةلاحلاىلا عرب ريهضا |هاش كريملاقدسسلا | لصأ ىهواءاءةضسن ىفو يايثدلا كر لوسراماعقر اف ىا لالا #« رك ذأ ىنال كن أنأءاشأ ىأ##« ركذأ تلاق عار وقءاكءاادوحو اهتعسدسملا
 لص[ امنا ىنكالذا ىنهلابسع نأ ةضسلاهذ_هوارندلا نمتلاحلا لت ىلع قرافىأ ةدوكذملا
 | هلصاحو ان.لءاراموابدعتمرب د مدا اوأ نع ىنهعىلءعنارهالفلاو هارب دقو فاكتو همدح ولىلا جاتك ب كلا

 ةلاحلاكل:تندب و لسوهيلعهتلا ىل_صهتلالوسرا ماع قراف ىتل لاهل ارك تا تمكر تعمشاسلك تلاقاهنأ |
 ع.ثولاذاو ىفلاديك تل ةدئازالو مول ادعةريك-ذئالامهنب ونت محلالو زيخ نم عبث ام هللاو ال اهون
 دول قهر ع مانأ نمىأ « داو موب ىفنيترمإل ىنذحالاك ىلعالا نما.هريغ نم عسسشد الن أك والابف امهنم
 ليقد-اومول ف ةرماهدحأ ن مع. دقناك هنأ ىلاةراشا هيفوا هدحأ نمالوا همم نيت هيف عش طق مول
 ىف نيترم مكن م عام هناو داو مول ىف نيترم زيخ نم عد شام مل_سو هيلعهللا ىص هنا درفت مدلل والدك
 موب نيتصاعما معو نم هعيش ىننالد>او موب فنيةرماهمم لك نمهعمش ىندوصقملا اذه ىلعذ داو مون
 «انثد-دوادونأ انثدحنال.غنسدو# انث د># ةترملادب زهفف بسن أو ةجرتلا فدك آلوالاناةدداو
 | نعدب زينب دوسالا نع ثدعبدب زب نب نجرلاد_.,عت ممم لاق ىدسا ىلأ نعةرعشإلم انره_تأ ةكدت و
 أ ىت- نيدباتتمنيمونال رب زبخ ن ءالضذ ىأ# ريع ريت نم لو هءاعدتلا ىلصدتلا لو سر م_.شام تلاق هشناع
 | ضقت ا اهملعبترخاا لالالالا ىىةص نم نمذتلا لال اوهلاكتانا لحداخلاو رك-ئافامو كك ريصافاموب عود نأ دب رأاغلاو رقفل اراتحاو ىتخلاواندلاءبلع ضرع نيحهلوبءانو فون ىأ ضر
 ظ ونأو رعت هللادءءانث د- نجرلا د عن هللاد عا. دل لاو>الا نماهرع_غو ءاةءلاوءانفلاو طسلاو

 ديعل ناب ف طءوهفلاجرلا ءامسأ بتكن مهريغو ىثاكلا نم «باكو رعب هللاد.عةينكوه ا رممم

 || نمو مسوهوه.نثتااَدْغي صدالاقوو رعواو دعب فطعل اواون رعمربأو لاش مسن ضعي قعقو وو رع نب هللا
 ١ ثراولاد.عازثد-9 هنناد_ءعىأ#« لاق كريمهرك ذا ذك اهفد-تاوصل اوارركمو اولا أرةثيح عمانلا
 : ! ىلع ل_ىو+لع هللا ىلطهتلا وسر لك امد اق سنأ ن عهداتقنعإل مق عاب ع هب ورع ىلأ ني دمهسنع

 ناوخ
 1 انثز سنأ تي دح نماشلا تي دءلا «ريعشا ازيخوهو هم عسمشب لام سذ+ت.باسممال امون ع .شاو رخ آريتفف هلوقالواشا| نمناك
 ” تامة هم ظذاحلاىرقالاد هقااوهو ر فمك تالموع( رمتوبأو رعنبهللاد ء انث) روبشلا ىرادلا (نجرلادبعزبهشلادبع
  ظفادلاىرصتلام_هالومىميعلا ناوك ذنيديهس نب( ثراولا ع از هءاجلاهلج خو ردقلاب ىرنيةثامونب رشعو عبرا هنص

 , لك |املاس ذأ ن عةداتقنءةيورعيب أن بديعسن ع هتج ردو لاف ماصعل ار ظنرمصقو عاملا هل جرح تن ىرقم تبث هن
 : ىلع لو هيل هنن ىنصدنلا كوس
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 اوسأتمهنالس النعل دعا. اف بمعألو أر هاظف هتنب ل_هأو ىنطضاإلوأ نومجرا بر فاهوثواولا تاء-نا(نواك اداوناك ام ىلعذ)
 رفاسإل زذن ماعطاهلص أوةرفس عج ( رفا هذه ىلعلاق) هلاح ن عوكمطاودأ نعلا: بلا هلاوح 5

 ربدتسم دل ىف لبا اغااو

 اهنالةرفس تعم جارغن اللا ج رفعتو مضت ىقلاعم روك ذملا دال تالوةب وارةدازااتيوءاك كلذل «ىمسدلملاكلذا-ه*القنف
 ىجلادور ونامل ءاو « بويل اوثارعلا نعوسفتدىل_> رلارافسالارفسرغسأ | ىعوارناسع ترفساف تح رفنااهةءلاعمتلداذأ
 هيد امتمادام م د> الرف ةةست 1 الما ناربكت بولطم تو. :دئ الا ىلء لك الانا ن هدر وام «_نقان.ألن اوما ىلع لك الا نك

 ا.عرفسأامةرفسلاو «_ .اعلك يل طس ودعام:دئاملاوهءءاوقب ضرالا نععفتزماوهىدهرتلا مكسملا هلاق اكن اردنا نال ةعوضوم

 نا ةعامو لاق ةنسوهو برعل ا لعفةرفسلا ىلعوممعل | لعق لد دنملا ىلعو كول. لهفن اولا ىلع لك الان سملالاقر رقت ارك هفو>ىف

 ىااىلع ١97 نوكينان عراشلاطسوتفماءطالداسفاضرالا ىلع لكالاو هفرتلا نمناومللا ىلع هعفرو

 ||م العفمهرثك ادنعوىراضأ اةاور ضعي دنعوهاذكو ملا ةعف عامشأب لئامشلا سى وهاذك كام ىلعذ
 | | لامعتسالاةرثكل لالا فذ ةيماهفت_سالا ام ىلع لةداذا رمل فرحنأ ل-ءاو كريمهرك ذةدرغم م
 لستا اذاهنأ ءاممم ثا ىنعشل ماقام ىلعهناس>-لوقر 4 لصالا ىلعةل لقا !تالامعتسالا ىف درت دق نك
 فورم لا,لاستالا:دماتافلالاباهعمستكمالعومالاو ماتو فاالاةفرذحملاةيماهفت_سالااع راخلا

 سو هيل عهللا ىلصهلدأ ثوعحراس رف اكمافءتللراولا تاعجن ا« نولك ًاراوناك الئ ىأ ىلعف ىنعملاواذه
 ناكف هلاعفأوهلاوقأب نودي و هلاو-اننوسأتي ممنال سا.ةل|نءلدعاافةباألوأر ها ظن هت لهالوا
 هذه ىلع »افوتومهداتقىأ لاق جهل آو لسو هيلع هللا ىلص لاح ن ءلاو ملاك هلام مهاوحأ نعلاو سلا

 ريدتسدا- ف هلمحي هناسل اغلاورف املا هذ: ماعط لصالا ف ىههباهنا|فوةرفس مج حّتفف مضب# رفسلا |
 هياععضوبا 1 ترهتشاوةلوةنملاءامءالا ن مكللذريغوهت وار هدازملا تءعس كى عمو دلخلاكلذىلاهم“ ال ةمفأ ظ

 ىذلا اذهسنوب راشينب دم لاقإل اءلاغني ربكةماراعشاهنأرمالةدئاملا|دعامهريغوأن اك اداحماعطل||

 دجأ انددحل فاكسالار ح ة طن فو شفقلا عناصىأ نوكسفرمسك « فاكسالا سنو وهةداتق ن عىورأ
 ىنععهملهنملوعفملا مسا ةغيص ىلع بلوم ىلا همسنةددشملا مالالا فب جي ىبلهملادامعنب دابعانثدح عينمنبأ

 نم,العالادحأ ىف وكلا ليحارش نب رماعوهنوكسف تغب « ىبعشا | نءظ مال ارسكب يدل ان نعله
 تثد_>الوطق ءاضيب قعادوستدتك اهلاقوةءامعلا نمو امس تكردأ لاق رعةفالخىدلو نيعباتلا
 نعال ةاكش فاول لاح رلاءامسأ ىا ذك نس نون ائوناتنث هلوهئامو عب رأ ةنس تام ه:ظفحالا تي دكا
 ردصل اكرداو او هيلعهتلا ىلصهتنالوسرةافو لدق ل ءأاقورمسم ىعنضدحو متاريغص قرع هنا لاقي # قورمس#

 جراودنابرحقدهش مهمعهللا ىذر هشئاعو دوءدنءاو ىلعو ناّمعو رمةو ركب ىلاك ةباوصأ !نملوالا

 ىلتءدفاهنعهللا ىضرهشئاعىلءتلخدلات# لوصألاعماح فاذك هثامو نيثاةن_سةفوكل اب تاموا
 رضحا-_مىأ#« ماعط نمع.ثأام تلاقو # ىنتفاضاىأ اريملاق ىلاهمدة,نأ اهمداخت درع أ ىأ م ١
 ناطدبرأىأ «ءاشافإ# ىدملا ف غابأ لوالانأ قالو «نيترم# مهو زيخ ىأر ح نب الاقو ىد م
 وأهن ومذلاةريضحلا اهتساق ىتلاةدثلاكلتل انزحت ىأ «تمكمالا)# ىسفن نعءاكملا عقدأ الناب «نكأ|

 سنوبو قارعاانب لا ظذاملالاقم_هريغو «_حامنداو ىاسنلاو ىراضلااضدأ ه-رخث ديلا اذهورصخأو
 دو دحاواثندحلا ادهالاه ع الانميدحلااذهج رخنمةرقبو فاؤملا دنعهل سدل فاكسالا ىرصنلا مهأل

/ 

 اوتلانمضرالا ىلع لك الا ىر.ءاا|نبالاقوةرّودمءارج ةرف_«تازئاولاقةدئاملاركذ نمل. زغتل ىفءاحام طب ودئامةدئالأ
: 6 

 نمو رعم لئودورف-

 ماعطلا هلع طس

 اعئامن كرملاذا لكل
 ءام«أ هلذالاو هوحضوأ

 عاصقتناكو لاقرخأ

 نمدنوعم برعلا

 راضالانمى رشا
 : مهدنعاهزع أوهو

 ىح ناطيشلا مك رمد

 اهم.هذت ىلع مهلج

 لك الاب بولةااريغو

 فزت اق نوكأ

 مسدلا لخ دال جزف

 ٌتءاك ةعصقلاءازحا
 دم لاك ) اذه هركيلف مو نكت فضا
 اذ_ه سول راش نا

 هداتتنع ىورىذلا

 (قاك-الا سنون ود

 ىورىذلا سنوبلاقول

 مضوأ ناكل ةداتق نع
 ىثرةلاتارفلا أ ند
 هريعو نيعم ندأهةثود

لا ف ميءنول أءاو زةرد> ند مصاعن عهيفواذه سنأث يد>ريغاذهىففاؤم ارك ذب 2
 مل_بوهيلع هللا ىل_صدتنا ل وسر لك أ ام لاق ةفرعم

 هدحوموتالمهعداد شك (دامعنددامع ني عرنم ند دجحأ انث) «ثثاع تن دح سداسأ !ثن ددملا# باو,هل ناك الو طقناو ىلع

 ىنادمغا لعافلاةءرص مح (دلا#نع)هعاملاهل ج رخمهواع رّدقثةرفص ىلأ نداوهولوعفما هغيصببلهملاىلاةمسن( ىلهملا] ةيتحك

 و ذتتوماعطلا قلطم نموأ اهياوح لما دب نيترم مو زيخ ىأ (ماعط نم عس أ امل اقو) ىل مد. نااهم داخ ترمأ ( ماعطب ىف تعدق

 مدعنعاراذتعا اذ هترك ذاهن اك انزحواغ ان (تيكمالا كم أن اءاشأف ) نيترم كلذ نم عشب مل لو هسيلعهللا اص هنأ اهعش

 ىمد_جوقءاكملل يشم هنع ب تالا عم نم ل هحيام هنااهدارمو لصصخالب فيضل | لك الف ايضملاة:سوهاك لك الاباهماتهأ
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 ل هرم سكلابناو ثءريسغو حابصملا فاك لاقي ومضت وم_عملاةلوأ ريكي (نا او ىلع هللا ى لك أاملاقكلام نب سنن ع

 0 4 :كل ةعدي هيلع لك الاف مه-تور ض ةعنال هلهماع لك الا معلا نمنو ريك-:لاداتع: برعم ىمرافو هو هيلع ماعطلا لكؤت.ل

 [هيداربو قلطت ةدئاسملانا نمع ير رك ا كلا نال لاو | |ماح هدب رب ريت ىقام 4. دفاع : الو 0 اادصق نعءالخ

 دشعمةلال ءلاهفرحأ م ذد(ة-ركسفالو) هدر امرمد ةفناطسماعط لك أهنالةن ,ملهنانباو لاامأواناوخ : نكرلنأو ماعطلاهلعأم

 :دعانا ىفو هريغلاةورادح تاذ د هرب عضوا ؟امىبرعلان |لاقاك اوان كر ارهتف باوصلا ل .ةوعارلا

 ىلع لك ١ ملهنادار ماوا هعوأ ريم ا ىلع قلط دقو مهضمي لاق ةدث املا ىلع ماع طلالو- مذ. و ى مشد امهيف لءح وليلةلاهبف لك

 الوز عوج لقو هعوج:د- كلالا لك انالث اكل د ىمهشملاو مضاشاكامعتسالجاتعفعسشد 19 ل امقَدقَعل امل

 سمس سستم اهتالوامو عسلسشأو

 هم ء.درووشملا ناو < ىلع مسو < ءلع هللا ىل_صدتنا ىن لك أاملاق كلام سنأن ع 5 هع ساول نم
 اولالا ة.ءوأ
 | نوكسوةزمهارسكم ناوح ا ىهوذتلا نكمل قو مايظأ اع نك ,ملام ةدئاملاوهواههضزوةوةم_عاارسك 000 0

 | نودي هنالاناردخ ىعم لق هو اهرحواهد_:دباحالاو ناوخالا عام جال لذ تيع*اهلعاو ةم_هعملا ناك
 ظ نيفرنابأدنملزي لهلا متساو ضرالا ءاعفترمنوكيو لحرأ هلام ىلع فراهت ا فثاو دنا قلطي هنأ | لعاو لك الادنع ماعطلا هيلع عضوبام ناودلا هناهنلا ىف لاق برعم ىمدتأ مسا هنا عمتلاو ص ةّتنب ىأ هيلعام

 [نمليلقلائثل اهم لك د ريغصءاناءارلا ستفتدةوةددشملاءا لاوفاكلاو لقول نسل مطب هع كس ةعس ا قالو#» ةزياحا تكلا ةعدب هيلع لك لا لك كك 2ءسأرلا ض كا او رقتغ.الئانب رامكلاعبنصو 0 ١
 هنال هنار حتف باوصلا لبقو مخي و ىهشب ام اهوحخو ماو كلا ايف عضوبامرثك أوةيسراف ىهوءادالا 51 0 ب
 هنا كم نبا نعل ةنوههووطم هدم هقءارلانأ ىلع رح لدار وا كريم لاقاو>وت ذم نع برعم ةريشملا دمصقلا ا

 لوحدث اوما ىلع تاللخملاو تاشراولا نماهرمشأامويماو كلا ىفاسبنومل_عّدسن ب رءااوءا رلا تف ب وص از هلاتمال هلا
 لهأداتعماهنم لك الانالهح لاف مل_سودد ءاعهللا لصهللالوسر لك ان ليق ذططاو ى _يةراةعطالا لدم اوكا
 لك الا ىلع نص: رملاةداعونيفرت ا !بأد نم هنأ هظالاو هدأ للا تامالع نم هناوأ ءاليكلاو ريكلا تفي ورا دو

 بنان هنأ ىلءعوفرم# قةرمإل مل سو هيلع هللا ىل_دهل<ال ىأ هل ال كو وج ضام# زبخالو 9« نيطرغملا
 حافي وهو بئانلا اوهراخلاو ىنعارب دع 0 وأ لوءفملا نملاح هنأ ىلع بسذلاب |ةؤرم وصحت وست قو لعافلا الأ ل 3

 هللاقت و قيقرلاعس 1 فيغرزأا اوه ىةرملازبخلا ليقو هههشو ىراَد ازيك نس <نيلمىأةددشملافاقلا|| < 3 3
 هنم ع: صدأمو ديموسلا أاوهلق 3و فيفخن اود ىزو لان ب الاقام ىدعماذد هولاوطول» وطكو خلان قاقرلا ا 20 ص

 هللاىلصهناررةتدقو فاك: آ|باب رأآب أدزياتاّى قربنا لشالو سي رغودوىلالةسعلا لاق هريغو كك 3
 اذاهلك ايناكهناواه دعبالو ةثعمل ا لمقهلك أب ,لهناقايسل ارهاطو لاو ناكملان اع 1

 سنأن ءىراذأاريخد دب ئرواةاطمهلك أر لنا باملارخآى آلات دحلارهاظن 5 0
 قل ىت-هنيعباطرمست اال هللاب قال ىتحاةقرمافيغر ىأ رو هيلع هللا ىلص ىنلانا ملعأامكللام نا
 نيفرتملا لءف نم ىهو ةلضدل اك ىلاريغصي كلذ لعفب اعاود دلك ىوشو نذمءاسعهرعشلا» زأام طيمتلاو هللا
 ولذاهلو < اى اميتاب لهنا مر هكعلورخنالا نماناق ة_احدلا لك أ هنا أمس نكمل ةحاحدلااه انعم فو
 ةثعبلا ل.قهنالدسقتالا هنأ لمتكف ىلاعت هللا هثعت أن يح نمد اورو هاحد تكل ذ ىف نكرم دوهعمربغناك

 نت تل سني 469 عا كيبارءأر تعود اهل وةرل ب اانا | اور
 ىلعذ زيمخ هل زم ن نك« ىنعب مضل اب قاقرلاو هواة يقر هلعجىأ عزاس) اهققرامةحوتفملا كوالا

 نييلت 1١ ىقرتلاو برعلا ناش نماذ س ءاوربلا قءةدن مذاقياغ ا قاقرلاو ريعشلا ناك اغا مهزبخةماعنالىر اود اكض رم نس< نيام

 قواه ققرت ىلا ةشملاو هو قاقرلا نموذخأ هن اكف رفد ن اود ىزوملا نءاو هريغو ل ءكع نم عندامود يمنا : ةرملاريثالا نم | مامالا لاقو

 ماشلا لخدهثعملا لء ةهنالل لد يقال هلا لهدحف هللا هد هر نيح نم ف ذسأل هد اورىف نكسل ةعملا لءقهلك ايل هنا ىف :لا ارهاظو قياسا |ىراو 5

 اال ناكها ئضتشر امد ةسراربخلااذدو أولا نأ اهنا لهّدحي و هلك أ هنا لمت حف هرثاكم نب +هفرتملا تالو 0

 ىأر )_بوهيلعهتلا لسصةلا ءاامسنأ نءىراذ ملا مامالاربخددي ث رن واقاطمهلك ايل هنامهقي بايلارخ[ىتآلارعخا ن :ركاهريغازيخاذأ
 زاوخلاقنن ءْئشان لاء ىلا اذه (ةداتقل تلقفلاق)هللاب 1 ى>اطيع” اش ىأرالو هللا قل ى-اققرمافمغ عو
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 تر نك دوبل ١دقااو يو 5 ان ا تفس 1

 ىفا.م-جال ىناحور وهات ءادهثل | نمفزر و و تاق نلل لك الاوماسحالا تاغص نم لكأ الا أ :مىلوأ ءايدنالاف هلضؤ نمهللا م هان

 ةفاءاحلاا حتفب ل_ةاملاو سايقرمغ ىلعذل آم اذل دخأا نم ىن ةدلا ىق:باموهوع كناو ملا مب ل# عج( لدخأ» 335 اتناك لهل ليقذ)
 را رص محنك هادا قناه :ىفانع اوان اذه ( سو ههلع هللا ىل ءهللا لو سر دهعىلع ) حاصلا ىفدرك ذهمف
 (ل>انما- ١تزاكاملاذ 0 اها ا نةملان مه دهع هن :هدملا اطذم_ممدار او بودعأ | هلو تن تطاتخلاو ىتلاءارل ىلا

 هما اعهننا ىلسىأر امثيددملا قرظضءدىفل- معن عدو رامه ديرك ودو 00 لا قفاوءاهنامزو هل سو هم ءاعمشا لسه ْ

 نسا ظوادلال او : ض.قىحىلا ثعب ني-نمالذت# لو

 |تاوسدقلالو مس هللا وسدقلا لور باسال يل تناك له »8 لهساىأ « هل لية ذ إل ريغ عمدو>و مه هتيرثر ىفأن م

 عج هلوأ أ فد #« لخاذ م راسنالا وب رحا خا مهلا ااناطتممتمدار ااو بيلعتلا ود ىلع سوه م

 فدعأ لوب اعهلل | ىلص هلل الو.ءر د وع ىلع #8 ةنلع النا عتفو سايق رع ىلع لكما اذ 1نية ذب لد“

 دارملاو درةملا ىف عملا ىف نم مزليال هئادرب الف مهاب عم ملاذا اقم ف هي( لخانمانلتناكااملاق »ل هنامز
 00 سوه. ع هلبأ ىلص هدءدذأ مقاول ىفا ام قف اوال ر ذا قباط اهدهعف لخانماذ يك

 نانسحلان عول_بم عت ىو “حالا ف ةعدي كوأ لاا لم ةادلو هلاح ىلَء تش 1 نم لخانم مهريغلو مه

 ىبا ْىن 1 دأر ز نب هللا دم ءيلع لد لو هياعهللا ىلصدللا لو ربان سن

 تنأاغاق ساحا هللا مهم نركت نا كاباق ةءطلاءاعرلارش نالوقب دو هءاع هللا ىل_ههلن الور ته م»

 م- -هريغ ىو م_ه د.عبد دا اتناك ا.ءاةلاخح ٠ مهتناكل هلا قفل سوهياع هللا لصد #«بات أهلا نم

 ىأءافلام زد هدفت اك لاق »هل اكهأ | ن نم هيفامةرثكحءهقيقدىأ6 ريعشأ ابنوعدصت ماكف يكل مق
 0 ونمت ةلاك ةيف# هيفا ر طا مالم ريعشأا نم ىأ هن هريطم #١ اهريتي وأ ديلابعاو هلا ىلا هريطن

 فاكدتلا ٍلسوهي اعدتلا ىل_صدك ثنا ءاذ_هىفو ييملارسكسذ ةنونا عت هب هزدعن مال !قيقدلاك ةثازرأ
 هءاوروح لهسن ءىراخمأ اىوروذل طمااو لفعل اوهقهلال »أ الاهن ىن: ءد ال هناق ماعطل نأ رمائهالاو

 نمالدع# سوه ءاعدتلا ىل_صهللالوسرىأرام ثددحلا قرط ضءبفف له«نعىورو كريملاقو فنصملا|

 هحون لسو هيل ءهللا ىلص هنال ثع.لا لءةناك [عزرم-االه نان ظأ ىف الك سعلا لاق هض.ق ىت-هللا هثعتب |نيح 0
 د 1 :اكوبهارلا ارم --هف امص يقرمتعاشو طرتصب كلل ضو وارحات ةلش || بناح ىلا نيترمةرخفلا مانأ ىف

 ومالارووط دعب اماو مهد :غكلذىأ و ءاعدتلا ىصهنارهاظااو ربثكمهدنع تنل اريذا ومو رلا عب مكاذ

 اا رك أىلعو هيلعاقي_تةمراص ش.ءلا ل .سناربت_ا دود دملاو فئاطااو كم هناكل الف
 رفصالا ىند مدارج ا و مل وهيل !عدللا ىل_دهللالو رنا ل .ءةولوار.تخاوأ ارارطخضا

 لو ماد كج اربع كا هاا م -ااكلذةفىق لاىأرهنا لمتكف ماش ١١لاعا نهى هو لو. :ىلا ]سوو

 ىل مايال ١ كوت ىلا تءاحم ثلا هذا نارعسلا تايرأ لةنب لو اهيفهتماقا تااطالوةر وكلاكلت حمم هم

 ءاعرلا همسك ايه سوو هدب 1دَسا ىلصهتوؤر لوس ىفننار هاطغااع تاقءاهمذالز _وهم عشا

 1 4 0 الز ابي كما هءطاولو5 من عض لس رازيااىورو الصأ دراو ه ماع دربال مقاولا ىفامىلاال

 ىل.دلا و نمو ادع هو 20 عدرا ماب حاصو ل- ءلال_هأض عب نعرازيلا

 نمو تاءوضرملاف ىز وم ان باهر كض دْدُم موداو هنأ هم ؛5كا كر اميد ددعاو ريكو زيتا اورْعص
 ء”اشد نءد ءمانرع_تأر اكد سات د-و» ناسا غل د هلاك بذك هنا ص رشلار صف ةكربلاز -

 دوه-ملا ىرمضما اد مع با ارغل اىبأ ناره « سول نعول ٌقاوتسدلا ماش اًسدوه كريم لاق 4ك

 هباور ليسقن مما د نيد اعم اودزامل ءأ #«يهدا. ةرعؤي ََق أم_ساسعف منذ صملا هن حرمصاك ف اكس الاب

 هعمحو هئءشب 2 دعما مل هنأ اكو دهداتق ندر ريكا نء«ماش هوة دحاوةقمط نمام_ْمال نارقالا
 رت ا

 هش قنلا ريااو نعتر . ماشلا هل 5 ١56 هدحوت هنال ث عملا لاق :عهبز رخحار

 ل_خاذملا اذكورب رع :؟ |١

 مهدزءوآرهناره اغاو

 ناكف ةثعل ادعي اماو

 ىلعو هيلع ام

 فيك ل يقف.
 توعم و 0

 هه ةدب ىأ ردا 1

 ليا | : نم هسيدأم عم

 لوس اهل هديالو

 ( ه_زخيفنن 5
 عيشالا لاءعت_سالا

 هنمرم_ط 0 هيق فلل

 هدبف(هنعن عر ,اطام

 4 هللاىل_هص هكرت

 ءانتعالاو فاك تال 1و

 ىتتسالماعطلان أدب

 هلفقلا اوةقاملا لأ الا هنألأ :

 ىورو + هل اطنلاو

 وي لمس نع ىراذلا
0 
 ىأراماضدأ هل ةءاور

 مل-سو هيلع هللا ىل_ص

 ١ 0 اا
 نع دج الو هض وىلا

 هللاو تلاها هنا _ثئاع

 442 تفل ىدلا

 الو الكم ىأزام قدا

 دزه الوم اريخ لك
 ص ةرأ ىلإ هللاهدعب

 اد

 ثوءدصت

 هلل ىل_صهتنالو ردع ,عدبأ ت اكزا وو هع ىو م 9 0 لع ا اذا 2| نا ىذتم الاذدوىل رغلالاق#«ف أ لوقن 6 تلاقرععشلاب

 لاق 2 عرشلان ءارمأ عذرنو هن هم اثةدسدا 5 هعدب ىلا نال لوهيلع

 1 ل س هات و لل طرغا ام: اان همن , ملام حامم كلذو

 ماعطأ !بيمطت هنمدصةا انالكل د كما ءطلا لذ س

 ْنَء ةنارعد لاق ما ثه نس ذاعمأنري_ | ا 0 700

 هداتقن ع]) هحام نباو ىلا فلاوىراضلاهأ جر مراتب لف ايح باه ءاوةسداسلانمةقث ىرصنلا فاكسالاَتا ارغلا لأ ني( سنوب



 ةسن(ىحجلاةب واعمن هللا دمع 22 سابع تهدد تلاد | تر دال« مةةتاكف ىلءلاط ىت- ه:متاكاف فرفربءثرطشالا

 قانا اودوادونأ هلجرخ نعتئامو نمعدرأو ثالث ة:ستامو اا | ىلع امن شاعىرص اره وب وهو سوما.ةلا ىنام ىلع ىما ل.- حلل
 ةسماخلاهّيءطلانمارخ آرت هع ىرمصملاءالعل اونأر اسك نيتدت نيتدحو هو ةقوغن( باخ نب لاله نع لودالادب زب نب تداث ِ :(

 كلت ىفناك ىنءبةيلاوتملا ىأ( ةعباتما ال ءللا تيدن لبو هيلع هللا ىلصهللا ل وسر ناك لاق سامعنبأ رعد ءركدنع) ةعبرالا ل جر
 لوس رلاىأ (نودحال هلدأو) لعله فطع وعتاب و طلعءافد_ى أ: (وه)اءئاح زطبااىلاخىأ(ا اط) لاستالا ىلع ىلاءالا

 هلاوؤسلان عبنعلاو رةؤاالضفهمفو لدالا ق ههنوشع ءام ىنهدداهماارخآ ى هع رمسذ لل اءءاشعل دنع لكون ام حت فلا (ءاشع) هل دأو

 فيكوهلث ءاهللارفدَم_سأنازوهو ءا نيعثاح موكب هبال اءام.غأ ذر ثمح عت ل اماعطام دعى مدامدعو -راشلالاقع 2

 هيلعامعم هعباتتملاىلابالااب واط تبديثا مهغلم هنامل -و هيلع هللا ىل د هنود سوف امذدي نمه.1ءاوناك اموبهعأ ناك لق ءنلو

 اولتاقتو هراث. | ىلءاوق-ةساو موسفن أ ىلعءديد لدأو وه هعدق:ىف دولا اول ذمل كلذ مئايمغأ نعالضف ماو رغف لعل لئلا نم ةفئاط

 زج مهري ترثك |ناكو ) نكمأ امه فخ و منعك ذرتس ف غلام مهمهتفأر و همصةم مانو هسف: فرع لو هيلع هتلا ىلهناك لب هيلع

 هنوقب ىصوأ معنءاوأ معوأ تأوأ خأ لك ا دكو هتةفنو هلابعقنيدلوهدإوو هنأرما ل رلا لدأ ب رغم اف هلهأو ىتلاى'( ربعشلا

 ىرعنلا (قئملاد_.حلا دبع نب هللاديدع انث) ىرادلا(/ نجرلا نب هللادمع انك دعس ل مم د> عسدارلا تي دملا# ها هلْزنمىف

 انث) ةعاسملا هل ب رخ هفعض نيعم نب ىك نا تشيله ىنطصا ا دوعىلع هماسعل |اوذكس 14 هع رنمهليمق هقشح ىثمأ ةمسن

 ديزي نب تءاثانثدحإ» ميمحتفو محمد  ىحملاهن واعم نيهتلادمعانثد-ف لجالا كلر هظد لماتف | 0
 | ناك لاق سا. عنب انعدم ءنعء 8# كوالا د_كوملادن د_ثتوهم_هلذ|» م 2 تامخ نب لالد نع 1 0 7

 ىلاوذلا تعن ىلع ل اءالا كل: فره ىأ ام+ف مصتلاب ي همام ىلا مالا تيدد سو هما . هللا ىل_دهللالوسر 0 ت22
 تايطوواطوهفعاحاذاىوط ىوطد رسكل ا ىوط عودا ىرطلاك ريم لاق ائاحن طم ىلاخ ىأ «انو:طإل || تبلى تاطقلا هنعو
 ىأ « هل_هأوودإل امانأو فاما ىوطت نالفلاقءاد_صقهىفن عوحاذ ايط ىوطد ح:ةلاب ىوطو عّتاح ىأ هريعو ماحوبأ لاق دما

 برذملاف اك هناكس تدمل |ل-هأوج ٌوْرَن لهانو# هلهاب راسو« ىلاعت هلوقهنمده>و لا نع هنىنك وهلاعع سعمنسالاقو دف

 ىت-عملاو رسك- ايءاش#لا د_دع لكن راموهو هلوأ حقب «يءاشع# هلهأولو-رلاد_<الىأ#«نودحال» انن) ا 0

 نيهللاد.عانثد_د « ريعشلازيخ مهزيخرثك أن اكو »راهنل ارخآن م هءراةءاموأ لمألا ىف هنواك ايام نودي ال هلل رعالا(م دا

 رانيدنب هللاد.عنساودو نجرلاد .عازث دح ىنملاد ىلا د. عنب ع ريغصتلاب# هللا د رمعاذث دح نجلا دع كومىت دم ارازءد 0

 ماهفءاوه كريملاق لك 7 له_ساىأ#« هلل قولي ناشااىأ# نادعسنب لهن. مزاحوأ اذثدح هعُم نامة-نم دوسالا

 ةيتحت دن دشّتو فاقرعسكو نو حاشد < ىقفلالسو هيلعهللا لدهللالو سر اع لك أهحنقو ها هنادآفدح || ج رخهئلاثلا نم ا

 «ىراودلا# ىنلابل هسدب رب ىأ « ىنءد اي هديهةيسرافلابهل لاي وةلادلا نعى تل ازيكتاو هو ةكمردلا |] دووم ة_عابللا]
 اطخعايلادب دثت معزو ه-وتةمءارو واولا س دش ةوءاملا مدد ىراوحلاو بدنا ىف ىوارلا هحردأ قنا خ- 37 ل نع نامل

 * ىتنلالسو هيل عدتلا ىلصهنلالوسر ىأرام لهسلاةذإل ضرس اودورب وعلا ن مىرخأ دءبةرم ل2 ىذلا هات
 .٠ اهمدد ةئماكلا 101 0 .٠ ججورخ درع تملا نال هتوم نع هناك هي ل وزع هللا تا ىت-9 ناله اهمهموؤ هاك أن عالضنهآرامىأ 1 و
 مزرلد ال هنا مومل_ءملان م ٌحهنم بهتت: اعهباغا| نع ممضعب باحأو رح نما لاق 2: رو هيرع دال ل هان ه-ور < نىدو

 نم |كلامنب (دمسنب لوس ن ء) رخ ؟مزاح مهو فير هنأ اكو لمس نمهعامم عدن لذ ماثل!نمتاكولو ةسداسلا

 ىدحاوأ نيناو ناك سام ة:يدملاا بوتلا نمثام نمرح آوهود_.كىد._بالوهلىدع اسلاحر زدنا ىرامنالادلاخ نبا

 فاتلاريسكو نونلا تف ةطدت ىف هتباث ىهو ةزمغلا ف ذحب ماهفتسا ( ثلا -وهيلعهتلا ىلصهللالو ر لك أهل ل.ةدنا) زيعستو
 زيملاىأ

 تمارتاموهقءاغلأن ىف 1 امأو همدأ هةوأ ىننم * اول<عااماذا سانلا عطب / لالا نم هياَقدل هنىع”فاقلاب وهو ىلا

 هناماو قيقدلاةصالخو ةنارارم ل2: ى.ةدلا نم ضب ىأر و-امةدد_ثءواو د هموعضم هل _يمءاح ىو رمملتاىفه- ردأ ىنالىوارلا

 راوحاراصنالاءاسنا ل ,ةكالذنمو ىرشخ زلا لاق ريصقت لولا ىل : هرمصقو ماعط نم ضبام لكو نه بأو
 م مماهذو نمناولأ صوم نتا

 قياطيفهاك [ نى ةغااسمهتي وروةلاحلا نم (ىقنلا لو هياع هللا ىل_كدلل لوسرىأراملم.ل.ةف) تارعال ءاس ىل < ةناظنلاىف

 ةالصلا«رلغ هنوم نعدبأك (لحو زعهشلا قل ىتح)دسأتلا ىف فراعت هن" اكو توما نامزيا غم لك الا فن ف ضعباا فقوت نك لئلا
 وأ ةماالالا هتاغ دراما هيقالباهمطق دعمف ةينامسملاتاَةلعتاا هللا نيب وهني لثاحلا ذا هن رعاقلل دانة حو رحدر<ت.ملازالمال.-سااو
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1 

 اي و
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 دقهناهمويفمو# نيعباتتمه ازمرالا مانأ هنالثعأب وسلاما ثالث« لبزغتلا ىف هرمظنو اهمادامحلامللا كانه

 لل -و هيلعهتلا ىلص هلا لو -را» تامو ىفزت نأ ىلا ىأ « ضم ق ىتح إل نيل اوةمريغ ن كلل نيمون عيش ناكأ
 وزغلاوةرعلاو حلا ىفرافسالا مانأ ن ماويفاع ني:سرمع ىهوهايدملاب هتماقاةدمتل ادا كلترار- ىلا ةراشأ

 اظفلناهمعىراهاا اهدرخأ ىتاا هاو را ترص دقود_.:.دملا ىلا ةرعسملا هب هتمزالع تفرشتذ شئاعناف

 ىلالقسعلا لاق ضءقىت-اعات لاما ثالثرب ماعط نم هنن دملا م دق از م مل_سو هيل عهتلا ىلص دل آعسشا 7

 اهوقو تالوك أملا ن كل ذادعام ج رذي رب ماعط نماطوقو ةرعجفأ | لق ء.ذاوناك ام ب رذد ني دملا افون

 لاقرمتاهاد>اوالا موي ىفنيتلك أدل 1 لك امي د>نم اضدأىراضل ادنعو قد رافتلا ج رخ اعانت
 2 أالامويلا فاودح لا عرم_مماىلاهراشا هيو هريس غن همهد_:عرسأ ناكرتلا نأ ىلا ةراشاهيفو يشأ

 دجمل آعشام ظل رعس نع عبكو د رطن مل م دنع عقوو رتاسه اد حاف نيتاك أاودح و نافةدحأ

 تلاقفةشئاعىلع انلضدلاق دب زنينارت ىد رط نهدعسنساج رخأو رقاهاداوالا ربل ازين م نيموإ
 عش, ملرعلا نم ءسشاذا ناك ني هاءط نم موب ىفهذطم العملوامندلا نم و هما علا ىل_صىوذل اىنعت جا

 رخدب ناك ل_بوه.لعدتلا ىصءنا هيفاندقر < نبال ةو ردلا نم عش ملريعشا| نم عسشاذاو ريعشلا نه

 نكس هنايحرحاوأ كلذ لعف, ناك هناب م-سمحرمش ىف ىو وذل مالك ن ماذخأ با و ةن-سهلايعتوُ

 ى..ل هنالرك ذاك وعشر مهناو ةنس توقرخدا هنا هيلع ق دصفاويف هجر ضف نيالا جئاوحم,لع ضر
 متثيداحالان الاحلاوة:ساارخاوأ ىف ناك الاملا ى.ءضتنأ هممزلي هناهيذو ها م_طرخدااممهدن
 اف«فنارخدال ناكءناوأ عس.ثااهحوىلعال م-موقرحد ناكاالاةننأ ب اولا ىف نسال افلاوحالا
 ةلَملا زمنوع.ثالاوناكممناهمف خب رمصتال هنا عمت اقوالا ضءب فلو هيل عهللا ىل صهعمتوعم_ثداوت 1

 أ لأ ىلاعتهتلاو .لاغع.شااىل هبدوماةعطالاذي دل نم نود <اوناك ام من عسشلا مدعم داعناكاسغأو

 فر قريءشرطشالادمكو ذلك اد 'ىذىدنع سداو لسو هلعهتلا ىلدىجلا قوت ةشئاعن عناتمشلا ىو
 ىبأ نب ىي<انثدح# هلوأ م6 ىرودلاد# نب سامعانث دال ىتذف هتاكف ىلع لاط ىت-هنم تاكافل

 ةيتةوءار رسكو هل ومءاح حتي كري رحاتث حول ةركب ىف 2 أ فو فاكحتفرهد توم مذنب يربك
 ىلهاما اودو ةزيهطأ مع يم 31 انأ تعمل ةرماع رب ال رمغدتلاب « ماس ن عنا عنب إل ىارذةنكا| /

 هللا ىلصهللالوسر تس. لهآ 9 ىلع هد فو © زء# بزب ىأ ةهااداصأا مذ *«ي لذذي ناك املوقي 1

 ريعشلا نم هنو زم ودنو د امرثك, ل ىنءملاو رح نما لاق مهعيش مدع ن عة «يريعشلا رمخ ل سوه

 ى قم. ال ناكىأ كري لاق رثك الا ىف مم« .ثبال هنو دعي مازناك لبث هنم مهد ذع لضفي ىد مهد
 الض ري ةرسك هند منع عفرام تلا هش ئاع نع رخآ هو نه دعس نبا ن ءومطوك امن ءالضاف مرة
 زيها كلذ زم نوعب_ثالاوناكم منا ىلع ل ديال ثيدحلا اذ هرهاظ نا نطفلا ىلع ىف الولاة ضف“
 لضفالاو لك الال ا لاو هولوالا ثري دا ىف دروام ىلع هانا محال تحاك اس تلق لوالا ثيدحلا فال

 مانالادارملاناام_مةمدحاو ضراعب الذربلا زب نمارف نكمل لاما ثالث دبيقتلااضأ:ثئاعنع ىراضلاةباورىف (نيدع :

 ةنيدملابهتماق اةدمةلا لا كل:رارة- ىلا راش( لبو هيلع هللا ىل_.ههقلا لو در ضرةىت-) اهمامابى لالا انه ىلا يللا دارملان اك اها

 مدقدنمد#ل [ع.ثام اغلب ى راوعلا هبا اور ت>رص دقو: هرج فا دعب هتمزالهشئاعناف هو زغوه_د مادأ نماممفاع نيذ_برعشع

 ةرجحلا ل_قديلعاوناك امجرخي ةنيدملا مدقذ:مهلوقو رح نب | ظداحلا لاق ض.ةىت>اعامتاعب ادم ىأل ايا ثالثرب ماعط نم ةسئيدل

 نافالااهدحىتااةينادجولالوحالا 198 نمعشلاوىرصملالاق قب رافتلاجرذاعانتو لوك املا نمهادعام جر رباطوق
 ناجوعلاوهسفننم
 هتقهاطمرم_1اقدص

 ىوارلادنةمو عئاولل

 هدهاش اما اذهم ريل

 وهو لامهلار_هاط نم

 بلاغلانظلاىلا عرب

 ئطف عشامدارملاف

 رخ [ناكهناهفانسالو

 هلادع توقرخدي هناح
 هأ ضرعد ناك هنالهنس

 ه>رخ) جاتحملا هحاح

 هبقبهنم سالو هبق

 0[ ليدست
 ا تاوق رحدا هناو

 ثيدح ىباثلاث ب دحلا«

 سامع انث) هماماىنأ

 انث ىرودلا د_# نا

 (ريكيبأنب ىدح
 نامركى ضاقىدسلا

 ا ف ناعما
 الج رس نيشامو

 مافن رج اننز
 عيل هم ورحآ

 : --نع نامعنبا

 قرشا ا حر لارماع بأ
 نطب«بىحرو ىدحلا

 ىئامو< هلريسج نم

 اسداناتث ناكو تب دح

 تتنسو ثالث هنستام

 هللا نمطلغو هثامو

 ملم هل جرح هبور

 نمرخآوه ل-.ةماشلانكسرو وتم ىلا ( ىله امل اة هغا مضر( ةماماابأ تعم-لاق ) ةعب رالاو ( ل ليامش - ؟مازل

 نم هنوزيخي و هنود حيامرثكومل ىأ (ريعشل ايل و هيلعهللا ىلسهتلا لو رتب لدأ نعل ضفي ناك ام لري ) بصتلا مارب
 ىلعم_هريغلاراثبا ناكل ه-تيب ف ناكريعشز مخ نم لدم ولو لك الا ف مهعبثدال هنو دحام ناك لب ئذ هنم مه دنع لضفي ىحريعُ

 ديكوذ هلك انئنىدنع سلو )سو هيلعمتلا ىلهفوت ةشئاعز نادل ىو رو هتبب نمريعشزبخدحأ لك اننا ىنعلأ سبلو



 فالطفل لاك ءاروأميلادناستهسولح ف ىفأ سوماقلا ف عوجلاب بهل لالا شمضلان مهءاروامىلادناس :مىأ (عوجل ف

 ررقتاع وقءساكف عضلاةر ورضا هلمفاا هنال لك ا هى سدأو هأ لك انلعاف 0

 ةالصل اق دو ركملاالو هادم ءشع ىلع س ا وهيقاسم صان ناو هو نيتد_دد !|نيدد وعملا قف نو_ملاعا اعقالا انهدارملا 00

 1 وس فرعن زو رضل ناك اغاهناو انهءاعقالا ىتعهلمأتي و هناافاافالخ هءذفنامصان 19 هءثمل اى 1ع ساح<ناوهو

 "لعل -اوهعو> ل> الن اكمءامقانا ىنعد هلحالىأ # عوملان 3 ءاينالا:بكحوهىذلاع ىحالا| 3 حراشلا هرج

 ل->رلاو وصلب نأ الا له أدنعءامقالا ىرهوملا لاق« زفتك#و ا را صب عار لك ايلعاف 7 2 لال

 ةيتءلأ عض, نأوهةالصالى .مملاءاعقالاءاهعفل !لاقو لاق هروطظ دباستد قهقأ أدب صت وضرالاب همت. | ةنكتاتهو 0 ا

 ظ ىأايعقم لك ايناك لسو ءيلعهتلا ىبص هنا دح لوالا نمو ةباهنلا ىف ىرزحلا لاق نيتدحشلا نيب هب هم ههع ىلع 5 ق هيفف ءاةرالا

 هيتملأ ىلعا- ااحىأىووذلا او قداس اهعبشو نع هم عازذ 0 بم همك وىلء لك الاد عس اح ناك رك ذامنا م عد ماتا

 ل, ملوقامأو«لاعغت_سالا ب ابن هوهوه_عيزأو هكرحاذ ا هزفتسان م زافتحالازافيتسالاو هبقاسامسصان | هلوق 1 ل
 هنا ءامتالارع فتى ر_جطالا: :اعقالا هركو هلوق- رشق ىدمرخا|لاق «لاعتسالا نه مقر مو هفلاعت وأ ريع مال لال

 ًايشديفداز ” ا[ مان جو ىتمازكم تاكل انال نيتك لاو ئمذت فلا بط نيكرولا ىلعسوملا | ىلالاصولا نع ىلا

 لاو هدم .هع ىلإ ء4 .ةيلاعضن وهب 1 -ر شرفنا نأ اودو ناث ه-و هفو ضرالا ىلع نيديلاعضو ودور آ مطأ ىلا لك

 ىتشد- التف ناقلا امأو لوالاو هنأ اوصلاىووناا لاق هباصأ فإ ارطا ىلعدع سقي وهيدن عمي تأ

 او كمن اب رضءاعقالاف هاما ىلع يفاشلا صنولاقاةوبءاسعأ ارم هذو اًددنةئ_سءاعقالانأ دسم مت

 ءاعقالا اوهاذ_هو هتفاس تان هدم | ىلع سااحىأ رح نب الاقو ها ايل 2و ها هو ركمرغو ا

 ظ ل-.ةوع عضاوتلا ةباغهيفف 80 ءاقرالابهمشتانهو بالكل اا كل يحد تالا هوك ركبوا عاودالصلا قهو رك 1|

 ريغ و يلع هللا ىلص هنا لع لدت هتثيه نالانرك ذام حصالاو ىذ غلا مالك ىناثلا «>ولاوهانهدارما

 ىلعمل بو هياعدتلا ىف_ص هواعقا لذ راعمهلءاعقالا اك اذاو اضدأو لك الان اشي نم همالو فلكم 1

 ىلا دنا. ىأ «_سول-ىف ذأ س ومالا فو هيلع هل_ج نيعتفءاست -الاتيثدتو 1 أدنع هسول- نم تدثام ا 4 0 برشتال

 ءارولا ىلا دناستا اوءابت>الا__ةمهنيب عملا, نيد وغلا نعىر هولا لةنوهلوق نمد عمدف ذة نيحو» هعار دام نموت 8
 نار ررتتاعو عوجلابيس هلل_ماحلا عضل نم«ءاروامملادنتسهاستحم عوملا نمعقم ىف مما عوار
 ظ فعل كاذلالا هل فيل إ_سوهلد هنلإ لح هنال هلرو رع نم موه ىل» لك الات اوبن سل دانتالا || ه_صقعاحام بار
 | ىلص هللا لوسرزم_

 انهالوالصإ /|قءاعقالا

 ىلا ةباور فو ىسأو
 ىدعط كرد عشب أ

 هنالاقيدقو يقسو
 كلتنءزسنلا اقع

 ةفيرشلا ةيذغتلا

 « ملوي اعدتنا ىل هللا لو برزخ فص ءاحام بابإل ا 9 زمدلتا ( 3

 ىلع ل طاب ثيدحلا قباطم' 0 ءهللالرسر ل [زبخ ىأ اف -هجرخا | ىفنامعزورح نبا لاق لك ا مسا مضلاب

 ,اهنالا بف ف ذس>الة_جرتلاف م يفالخا دلو هي اعهللا لص هله لن ناوانأ د حتفاابورب وحن 0
 نوكوو هزي ى مه هلانعهلكأ

 لاق قدس لأن و نوح ند < ان5د_حالاقراشب نند_ و ىثملا نيد ان درب ءااأن 0

 تبن رعتلان ع كريم هلقنةثل ائلاراكن م ةقث فوكس اركرونأ ىج ملا سدقنباىأ هدب زب نين هحرلا دبع تمس

 ديعوأو أورعوأ ىحأأ ا سدق نب اىأ ديزي نب ظ هتعاوارلا نجنرلاديعوخ أوه 6 دوسالان ءتدإلا

 | عس.كامتلاقاجنأ اهنعهللا ىضرهثئاعن علا بمب رقَتلا فام ىلعة ل اك: نم هءقفرُت كم همن هرم دحم نجرلا

 تمرح نم مهيدارملا س ءاو هتنومىفاوناك[ سّذدلاهلابع ىنعي «ل-وءيلعشتلا لد هت لدأىأ أ«دعملآ

 ىد 0 ه”ثيدحلاا د هجرخأف :دااناهدوثيو موق لآلا اظذان ال هدو ءكريملاق هقدصلام يلع

 نيبةقباطملا ب لصح ذك ة.حو لا ل ع لوفر عرقا ليا ءلااذهرخ [ىفهدانسالةمعش

 هعاذطصا ىدعردصم

 ةيناسع ا هيقو

 ةشئاعْس دح لوالا#

 ر#و ىثملا نب د#انت)

 انثد> الاقراش نا

 هيعشأتم رفعح ندع

 | هييقتلااضيأ هثئاعتيدح نمىراضا اهباو ر فءاحو # نيمو ريعشل از خ - نمإلا طبأةج 0 لاق قا ىبأ نع
 أد“: رالاندارملا تاك اهيا امل مانالا مانال يدا ارملاناهنم_تورو ىفاذتالفربلازه_تنماهبف نكمل لاما نب نع راادبع تحك 1 -- || 3 تع
 0 0 ا رت حس 13 د1 1 ع 1 ا سلال 2 نسال 11 الالااما دا اقتؤللاا مس طرا 3 دو-الاوخأ اود (ديزب
 لاند 20 دل سدةن (ديزب نيدو 0ر6 نعد ) هعابملاهل ج رخم املا لق تامهقة قو كلاوكو أى يأ ديزي نبا

 تلاقهش نء)ىلعن ءىررو قددصلا ىأرةت لاهل جب رخنيعم و ع. رأس امنع لما ىف مخ وموصن ناكودر عوده نونا 1

 0 ىعسنهلايعماك اناموةقدصل امييلع مرت نمل هتيم ف نيذلا هلا يءانه م ه( لو هد اعدتنا لصد < ل عم هشام
 اريخ مام سو هللا ل ءهللا عز ع_ءىسامهمن 4 ايبع كب ردد ردو هدار م. ه)ينأ |. وهج رج

 نيمو بعشلا 1 هيلع هللا لل! لور عت امةيتآلا ذاوااةباو وهدارملادم آلا اذا نا لمحو هجرتلل



 ذب 7 78 لضذفف عوج 2577171 لا ا 77]ذ | ز> 2ز ز 0 0420ي0ااايا0اا

 'ىطصااىأ رلت رينا ءاطع ن عنيها نب !هاورامىفاثل | دب سو ىسبهنل | لمقو زاوجلاثنا.سا هل ءلفاثكمةرم لك | هنادهاحم نعةسم 1
 ا.ثاهدعت, ناةنسلاف هىذاناع روا.:ههغس الوالهسماعطلاك :رم قردعبال هناائكتم لك الاةهارك كس نمو»اهنف اكتم لك ا

 لك لال دمت, ناك هنأ ل سول عدتلا ىلصهنعرك ذب ومبقل|نبالاق ىرعسلا ىلع ساحب و ىنولا درب صني وأ هيمدقر و هظو هتك عا

 نوك_تءاضعالاز ال لك الات "ايه مفنأ هادو هعمابدأو هللاعضأوت ىنعلارهطظ ىلع ىرمسا |همدق ن طب عضد و هيتءكر ىلعأكر 3

 ثيدحلانارهاظا|(هوثرقالا نب ىلءنعنامفس ان ىدهم نبنمح راادمع ان راش بدت انث) هيلعت قلاش ىلا ىيمطلااهعضوىلع
 هررعنماشدنعناهء1سرب 691 ةدادمع اند ىلادمحا نسننو ره انث) 5 ثيدح عبارلاثندملا# دانسالاا زو ىف ل بره

 0 والا "اسس 7س حمل
 0 1 | نيعمتوجت ا ا ا الاب رضي هنالني ناجل دحأ ىلع للابءاكننالا ظ
 هلال صهننالوسرناك | هورمسف ممن |نيةقحملا نعءاغشلا ف ل _ةنو# ءاذغالا وع جست الؤو دعما طغضد و هدعملا ىلا هذوفت هعرمسأ
 هيلا ايسو هيلع | لك الاءراكىدت_ست ةئرهلاهذ_-هنال تحت ءاطو ىلع د وعملا عبب رخااكس ول لا ىف دوعقلاو لك ال نكملاب |
 انس (ثالقلا ْ | لك الادن ع ىرسبلاهدمبل-جرلادةعينا لو «.لعللا ىلص ىبنلارح زفيعضد:سدروو ريك |ىضتقتو ْ

 نع .هتلا نعاوئانغتسال || مقلانبالاق# م_متوطب مظعتناةفاخم نيم ةتماواك اننا توه ركناوناكىج أ | نعهميشىفأ نباجرخأ دقو
 لوقأو كطملا ع ذ | |رهظ ىلع ىرسسل اهمدقن طب عضد و هيتمكر ىلء اكو« لك لا سا ناك هنأ مو هيلعدتلا ىلصهنعرك ذي و

 نيريملاا قاهندعدقو | اهكءاضعالا نالاهلضفأو لك الات ايه عفن أ ةئيطاهذ_هولاق «همدب نيبايدأو لجو زعهتلاعضاو ىنولا
 اهتدسعت محو نب راملا || ىيفوتل| فوهتلاو مقا ةداب زءاكنالا باي مدقتدقوهلعدلل اهقلخىذلا بطلا اهعضوىلعذوكمت |
 | هيلع فوقوم هناهرهاط «رخالا نب ىلع ن عنا ,ةس انربخأ ىدهمنبنجحرلا دعا دحراشب نيد ا: ةدحإل |

 ةورعن ماشهوهر 0 :17 دينا بساناناكراذ_هاظفل هقالمخا عم ىنعم قداسلا ثيدحلا لثم ىأ هون إل هعفر 1 دا

 عروتدةو ىلعسولاو || نعناها”نيإل هدحومنوكس 4 ةديعانث دحإل لا نوكب «ىلاد.#لأدءانيثورهاذث دحإل |
 نع فلسلاض عد ْ هللا لوسرناك لاق بعكىأ ب هيبأ ن عدالام نب بعكس ريكس تالي وذتلاب نبا نعوو رعنب ماسه ا

 نوكل قعاللابلكألا | لك الاب عسءاملعلا لاق نبسحلا ىأ نيءلاحتفي « نهقعاي و تالثل اهعباصاب لك أب سو هلع هللا ىلص |

 لك الاوهاعا دراولا نيعّيس ناك اع رمل_سوه.لعهللاىل_صهنا لقد ةفةرو رضلالاةسماسملاو هعبارلا هما | : هالو عباصأ هنالثب أ

 رضاها ديشرلا نع ليلقل ا ىلع لومح# سمخ لك ألك أاذا ناك لو هيلعدتلا فص ىبنلا نأ ب اهش نب | ل_رنم روصتفا

 قعال لاب اعدقاماءط | غارفلاد_هباهقهلو عياصأ ثالثب لك الاوه تاقوالا رثك [ى هتداعناف عئاملا ىلعوأز اود نايماردانلا
 لاعقعسو وناهدمعو أ الع .ءال نم يكتمل لعف هنا عمعسصاب لك الاذاعفنالا هئال ثالثلا لع ملسو هماع هللا بصرعصتقااغاو لق
 كدر يسفت 0 هل لف هنأ عم نيء.صالاب و ه.حهيحهق-ذخأ نكوهفدرم كح ه:مولا بام فءْضل هن رهسالو لك الاد

 7 11 هاا طسلوت لق هنا عم ساب و رولا بحي ربوهللاو هيدرفلا بوقبي هنأ عم ل ف سل نيطامشلا ريسفتف ساعنبا لأ ٠ "ىهنادم جلاب وربولامح رتوهتلاو ديدرغل|توفيهناعم لماك ذادلةساهبق سل نط

 نسال ضب [ضتأ

 انلعح مدآ ىب انمركا نيب عطمانث حالا جتفف مب « نيكد لضف|:ةد>» رك حّتشب «يعينمنيدجأ انثدحال ءاذوأ |

 اهينولك هييباشا ل ءجىأ )سو هيلعهتلا ىل هللا ل وسر ىفأ لوقب كلام نب سنأ تءعسلاقإل امريف لوعفملا عصب ظ

 مر 01 وهو كرو لع سلاجىأءاعقالا نمل عاف مءا «عقمو هول لدء_فل!نملاح «لكابهتنأرفرتنإل |||
 لك الاذا عفنالا هنال ُثالثل!ىلعرصتقا اوةحاحلاردقيدازالاو ت فكناىأ اهب لك الاس دن هيفو نهةءليوةءاور فو ىقيساك (اهقعلب و)
 ماحدزاسحونسن/غابو ةسسح ةبحذخأ نكوهفةرم لكهنم هلوانتبام فعضل هن رعسنالو لك آلا هيذتليال نب ريكا ا لك أعصاب
 نعىبهتلاءابحالا فو عئاملا لعل مس مخ لك ألك | اذاناكهنال .سربخ فامواروذتافىرخن اد ساس روءارجم ىلع ماعلا
 فن رطقلادجأ ىو روهرشا| نم سو عراب هنسا|نم تالثبو ربكلا نم نيعصايوت مما نم عسصاب لك الاءان | ةعبرأ ىلع لكاالا
 ثيدحلاهءارنالا لك [ثالئلابو ني رامجلا لك | نيعبصاي ونيطا لا لك أعصاب لك الااعونس درب رهجبأ نع ىراضلانبأو
 وأو ىراكأاهنعىور داجنب ورعنكد ماو ة حط لآ لوم ميعنول أ( نيكدنبل ضفلا انثعينمنيدجأ انثز سنأُث ب د -سمالثأ

 قودص قوكىرهزلا للاعب ريب زا ىلوم ىدزالا( ياس نب بعصم انث) ةفوكمل اينامعش “ىف نيتئامو ةرمثع ع ست هنستام# مأو هعر
 حقمودو )تيأرلوعغم نمل -( لكان هتنأر ف ةرجن مل ءوهيلعدللا ىلصهللا لو كريفأ لوقبث لام نب سنأ ت«.«لاق )سم هل جرح ةسماخلان .



 لح ٠

 اله رقمءانا. معك نونوتال. نعناولحىلا ةمسن ىئاول لا نادم ل .ريغوأ عصا لونا ىلا همست ) لالدنا ىلع نب نسملاامث)

 لوسرن اكل اق سنأ نعت اث نعد نيداجانثنامعانث ) ىلاسنلاالا ةعابلا هل جرخر مم عهدداحلا نم فرأ "ان بحاص ظفاحةث
 نم ىلع درهمف(ثالثلا هءباصأ عا ) ةمولعملا ةكربلا ىلعةظفاحتاقلطم لمتحي وهعباصاب قصتلا (اماعطلكأ أاذا ل وهيل هللا لصدتلا

 . ماعطلانا وطعام مهناكدوقتساو م_داصالا ىعل هفرغا | مسطو ةءدسفأ موق باع ىف اطغنا 64 لاقأر 0 سأ ع س ءاصالا ءأدر
 ا هفضل ارو اهيقلعمتلا 7
 ىلع صم: ةاورثك افناتلع النو كر دقفديعلا قيقدنباهرك ذام عنمتالةروكدملاةلءلاولاق 9 ملاذاولوك ألان 55

 ماعطلا ل_لقي نواهتيالسل كالذي رمأ انا لاف ىرخأ ةلع ضاع ىذاقل | ىدبأ دقو« ةد هاب را بالة دحاو || ٌرذقتس الف هلك ردت
 ةكريلا ل نوك.ن ا لءت<لدلقلا نان هلع صوصنملاليلعتلا نم ةلعلاهذ_هدافتستن ا نك تاق * ريك [منق سلو هل
 لخحئاهتوكل اتا ن ءرظنلا عطق عمل !ةتناكولو ىل امت هللا همه نواهترالن ا ديرب ىضاسقلا نار ,داظلاو ةفشلان 1 1

 أورملا نبال قبس هذ

 ا لك اننأ- 0

 ل29 لك لق سس

 فقرغ» ىف م 50

 معللا شهنيو م-ظعلا
 يسجل انالادا ءنكعالو

 ني
 شضر_و لكس هذ

 الاورسعتوأ هر

 0 سلق لكل

 سلا عب 7

0 
 2 لكل 0
 ام ص أهنا ريدقتو

 ل ءالامداعل

 نيعذل نك ةرورذ

 هلامشب ركاب هأ

 تلاع د_خلا#*

 ' انة يحى ثيدح

 كير /نن ىلع ننس

 م 6 نا

 ا هلوأ د

 (ىدادغماا)ةل.ق

 ءام ءاوألان مد2 قودص

 هه هالات 2

 رح نبذ :ءامونبعب أو

 ىرديال هكرب ه.3ناسنال ارم دع ىذا ماعطال نا ةكرملا هماعط ىأ ىف هلوق ىتعمىو ونا لاق« ةريث كلا ربلا

 نأ ىيءتيفةطقاسا|ةم_ةالافوأ ةعصقلا ل ةسأ قباسعفو ا لك ةكرمل !كلت نأ

 نا« 0 ا رباع ءنامةسةءاورف ملل عقودتو كريملاةةكربلا لي_ىخأ هاك اذهىلع ظذاحمأا
 اهم طب اند.ةالا كدحأ نم تطق ءاذاف هل[ لو روك ىلا نمت وت لكدنع د>أ مت < نا طيشلا |
 لاقةءصقلا تاس ةنايرمأو سنأ ثبدسح نمو هلو ناطي ثلا ءدمالو اهاكأ رلمىذأن ا

 هتبقاعمل ستوةيذغتل اهب ل_صحام ةكربلايدار ااىوونل |لاقو ماعطلان ماهيف قمبام عمم الا بلا ىلأ طنا

 |لعفول كلذ لصح من ارادعتسا عسباصالا عل هرك نم ىلع دريد - كل1قو هعاطا| ىلع ىوق. و ىذالا نم

 (قملنا هفرتلا مولقعدسفأ موق تاعىباطملا لاق هةر ررثأ اماعوماعطا اىف هعباصأ درع هنال لك الاءانثأ ىف
 0. لاذاودولك امءازأ ن مءزحة فوصل او أعباصالاب قلعىّدلا ماعطل ان ااومعرل مون“ اكو عيقتسم عبرا اصالا

 الو هتفش نط ب هعباصأ هصم نمرثك كلذ قف ساوارْذةَم_سمهنمقاملاءزجلان 1 لرد ارحارتاس |

 3 3 ص سأر ال هنا ل مم هيفنطارو هنانسأ كل دمفهين ىفهعمدأ تديقز اسنالا ضمت قف لذي 2 الهنا ةاعدل د
 نمكلذرذق_ءانوف مالكلان ا ل_عاو رح نبا لاق لعأ ىلاعتدهتلاو ب دأءوسوأ هر اذق اذا د لقب[

 هلععم هلاوحأن هأشرد م 1 نمذارفكل اهم اعىدخالاو مل_سو هيل عدلا ىل_هص بخ الهم هسنعمالو هع د

 كراذلاونيهاشزباو هحام باو فنصملاو دج أرم_كنءانال ا رول أهم ةفسنب

 ناودنا نم طةسام لك 1 نمش اونأ ىورو قتلا ع ااه سمل هعافت لك | ن م مهرب عو

 ةدئاملا نم طقسام لك 58 ان دالو قمل اهدلو نع فرصو ماذهلاو صرنلاو رقفلان منمأهعصقلاوأ

 ج8 كاوددلو فقوعو هعس ف شاع اظذا ءام>الا ىف هدروأو 0 هو ولاحا حام_كو دلو ج ا

 ةرخآلاوامت ندلا فكلاعتهتلا ءهبشأ هعباصأ قءاوةفدصأا وعل نم ىط وهسألريعصطلا عماخلا قو "تلق«ريكانم ْ

 نار را دنعزئاسلاعالا لئاضف ف فرعنعلا تندحلاب لمعلاو ضايرعلا نع فيعْضدن- سي ىفاريطا اأو ر
 انثدح »9 لالدناوأ لنا ن مماللا ددثتو ةمعملاءادنا تفي «لالدنا ىلع نين سلا :ثدح لكلا
 نعءهمب<نيداجانثد- ا ةنوفعلان ملاعفوأةفعلا نه نالءىفهنا ىلعءاند ى ةرمصن دةوف ةرمصالد *« نافع

 ثالثلاهعباصأ لس ىأ هنيعرم كري ىعلاماعط لك أاذا لسوديلعما ىلسينلاناكلاتسنأن عتب
 ةلمهملاداصلا من د ؟«ىبادصلا وهسوهودم زدت ىو هلوأ فءاي ١ هي دم زب نب ىلع نب نيسملاا مداد

 هثالثلاءارقل ادحأوهو «ىرمضملا ندب قصمأ نب بو ةعيانئ دح ىدادغ: لاا هل.سةهدودغ ءادصيلاةمست

 ةلمهمعاح حتفو م ا «ي هفصح ىلأن ءرقالا نن ىلع نعىروثل | نارغس نع هم د«. انريخأ ةرشعلان م
 نو رثك الا ارسفو اضد أ ىراضأ هأو رر نبا لاق انكم ملك 1 الذانأ اما لسو هيلع هنا اىلص ىبنلا لاقلاق ِ

 ءاكحإتالا مهالو موهو نعلانةلمق ةتوه ريض ةمسأ (ىرضالا ىني ىد#أ نب بوعد انث) كا ءماو قانسنل او دوادونأ هل

 . ىلصهللالوسرلاقلاق 4 ةمخحت ىلأ ن عرقالا نم ىلع: نعىر وثلانا رفس نعهمعُش انث) يي ا لاى رقم
 ني ىلعري_غماورادحأ عال ارقالانباثردح لاف ىراذل ا ىنمد ادم تأ اس للعلا ىف فنصملا لاق (اًعكستم لك الفانأ اما لسو هيلع
 . دنساضت[ىراذأاه هاورثيدملا«ةةيمج ىلإ عامءددعت لاه>| نم عنامالوام كم لك 11ال ظفا هنيع د: اذ ري ىورو ها ركالا
 نباهاوراموه ادينعارامج ىنام< لوا رك ادمعىناعج هللا نا لاق هلك اهدهام لرعف لك ان أند .ةمكر ىلع خا د ىنطصلل تيدهأن سح



 5 ل ل كنس يرن اس ضي نما

 ١

 ناكافذلب هثرد_-نمىناناكبعكو هو ىوارلا داتا عما“ نينملا ىلع _هلاو د.ةما ىلع ىاطملا لمسة دعاك ىلءأب رحاب اعدباو راف
 لك انناك هنآر وصنمن لم «”_سدنعل_-رقوقارعلالاق اي كوالا ةرسغم ناش ااه اورثناكف اهةعا ,وثالذ ل١ ههباصاب لكان ١

 ىاذكرك ذندقو عو._أ رشاعأاو لذ ءاثت زيه لك عمو 0 ؟ذام نما ,وهميبعمدخل سم

 .٠ هثلاثو ثلث ةلئاز 8م : لاقشح ىنالقسءلا ءلاو اضقلا ىضاقد_-او تدسىف ةلءالا تاغ هسيلا مضو كلذ افا دقو سوماقاا

 3 ناكلاق ) ريمعتل | قرييغت عمدانسالا اذهب (ثيدحلا اذ هراشب نب دحر :رمغىورو ىسعولأ لاق ) ع ومصاب من -او عسصأ ىف عستلاو

 4 ىطسولا ثالثا ا هعباصأ قمل, ناكاثال هعباصأ علب ناكل ديلاق هنا ىأ (ثالثلاهعباصأ

 ةذلامم تارم ثالث هعباصأ ن مالك ءلد نابت 2 ثالث هءءاصأ قعاب ىأ قءالادم قا الثنار هالغاا« ىذحلا

 ثالث ااهعباصأ علب ناك ةيث :آلاةباو رلا همثالب ناكت او ديد عيباصالل لء+نالرهاظلا: اةاغاو فمظنتلاف
 َنَع اخغالا ججارحا هن هنا «ل ىف سا ةيثآلا هاو رلا ىلعهذ- هلو قعالا ثءل* :هنمذ خور لاقو رص نءاهءعتو

 نم لكل تالث قءالاناوة.تآلا باو رلاهّمن هب كم اصأ ثالث فق مالا ن|ب اوصل اف ل.ادريب ةرهاظ
 رهاظلاودا اهرهاطظنعىوالل جارحاريغنمناتءأد رأا عمتجم ا ذوبو هناو رلاددل_ههتذ :داك ثالثل اثالت

 تاوعزو قدليلادم ةهل_ه>نمو ثالث اذان اور وال عساصالان ماثالثرب دقت !١نا نم كريم هلاقام

 ىلص ىنلا نا هتاور ف جرم: لات , ل هنافمار 1 نمدعبادقف تارمتالُر هعب اضأ نه هلك ق علي هائمم

 لج جشم دق قرطلا نمناتل قيتاا انج | ةداب حسا دلو تارم تال هع اصأ قمل وهيلعفللا

 نتيكوهو ىؤارلادا ملا عم |يسال نمو ما ىلع لاو دما ىلع ىتلطلا لوحة دعاق ىلعأب رحاملعةءاورلاه ده

 هتباو رلةرسسفمةيناثلا تبا 0 وثالثل اهعباصاب لك أ, ناك اغذاب هثي دح نهى ا يساك كلام
 لك اب ريكش 1اناهو>وواحي رصت نى أم باك ثالثا | هع ادق لك أذ ناكمنأ ىلا ةيفخةراشاهمف تلقوالا

 دعباوةعلو ثالث اا عباصالاب لكلا وكي امفرمأو ةحارلاب فديو سنملاب لك اب انصب ردود دحعاو عسب هصأر

 كريم مالك :رمهانرك ذامد رثنو ةساتأو هريشل | نمةثاش هيفف فزاعت# ريغ هنوك عمانالث اهةعلامأو غار هلا
 «باسأ قلي ناكل تف تبدل ةدراشبن در شكور 0 فذصملا ىنءبوك ىسعوبأ لاقل لصالا فام

 لا رحم تي و ىنالقسعلا لاق« ىطولاو ةدسااو ما ومالا ىأ «ثالثاا
 ىتلاو ماومالا ثالث لاهمباصاب لك أي لسوهيلعمتلا ىضتالوسرثيأر» هلغفلو عد ءاصالا ىمل هن طسوالا

 ناه_فرسلان 'اكوماهبالا مامات ىتا امم ىطسولااهحسعنال.ةثالثا |هعباصأ قعلن سار رم ىطسولاوا ملت |
 ماعطلا ف ع_ةناملوأ اطوطل اهنالو 0 نمرثك أاهيفماعطلا نم قس: لوطأ اهتالاثن ولت اا ىطسولا
 م :رعهوح ىلا ةءامسلاىلا لَنا ىلع سولابأ دتب ا ذاق هدو ةهح ىلا هفكمر ام,نوك, مءاصالا قءلي ىذلاثالوأ

 ىىردال هناوذو هدوعلاتانا او رلاضءب ىع_باصالا عل ةلعتءاحديعلا تمقدنب لاق كل ذكماهبالاع

 نك قدرلابهت ةععانغتسالا عمه عشمامل ثروات ةداب زهيفاهقعل ل. ةاهع»م ناي لامد دقو هكرمل ا هماهط ىأ

 تندد لا مكوة ءمرحآلاو لو ةنماهدحأ نيليلعت نيب فانتالو ها «فعلدهلثيدحلا عماذا

 ديسك رايك أ اوىذأ ٠ نمابماصأام طول دحأ ةمقل ثطةساذا هظفلو رباح يدح نم رلسمهحرخأ

 وأ اهقعلت ىسةؤمصلاعؤربالو « هح ولااذهنمىاسنلاداز و« ةكربلا هماعطىأ فك :ردمال هناف اهقعلر ىتح

 تأرم رم لريم»رك ذاذك اضيأ ةربره بأ ثيدح نمو سن ثي دح مدون لسلو# هل كلا .:هماعطىأىف

 هر قسم هرحأ | سدح ال

 | | ىردنال هناف ظغاب هود درعش ىلأ ُث د دح نم ىناريطالو * جت دنسا»و م ',عنب ا ثيدح نمد#ج الو ءاوةعلب |

 ارمطل اره 1م ماهمالاف هنأ :بلاف

 لام 0

 ممىطعسولاو ايتوتا 5
 تالثلأ همب اصأ ىىعل

 ىطسولااه>. نالت

 0 امل :ىلا مم

 ١ تشاور قو

 3 هر دع نب بعك
 ام قالك
 نادارأن بنالغل أ

 ىطسولا قولف اهدسع
 ماها املتىلا 7

 قارعلان :لالاق ها

 وزيرا تف

 اهنو كحل ىلسولا
 ىفذا ائولت اهرثك أ

 ماعطلا لزي.ام لوأ

 كابر قأ ىفواشوطل

 هدأ عقترب نيسح ملا

 وقس فراسع) هنو

 عيباصألا ةبسن ليقام
 ءاوسلا ىل_عم_فلاىلا

 ريخ ءانالا دل نس و
 لكأ نم هريغو لح

 اهسحل مح ةم-صتفف
 هعصقلاه]|ترذغتسسا

 بتكم هناوأةقمتحىأ أ

 تءاحدرعل || ىيقد نبال اق # هم 327 ءقر قدعكه ناك اهءامبرشو هعصقل | عا نملة ءامحالا ى لاق نسل هدام

 ءانعدس الا ىلع هل مع سك ءا1 ثرولتةدايز < هيقاهقعل لم قايدحض/ نان قاض دقوتكرل اهنا ساق ق كلر سالالا قرار رد عءتاصالا قل هلع

 نمايم ءاصأام طباد ة1 د ةمقل تطقساذ دا هظفاو لم هباور عصب دحلاو هأ هنعلدعبليلعتلابثيدملا ماذا نكمل قد رلابهنع

 ىت>هءصقأ أعقرب 1 - والاه دهن مىبسأ |نءاداز“ كربلا هماعط ىأ ىف ىرددال هنا اهتمي وأاهقنإ هدي دس اهلك ماو ىذأ

 هرك ذام عنمتالهرو< د : 1 ةلعلاو رجح نبا ظفاحلا لاق هلك را ءبهماعطىأق ىردالهناف اظفلي دمعسىبأ نعىناريط لو اهةعلب وأاهقعلب

 ماعطل ا لبلةءنواهت اهلنا ىهو ىرخ أ هلع ضايع ىديأ دتو: دايزلا قبالة داو ىلع صن او رثك اضن اتلعم._ءللنوكرد فشلا

 سنأثيدحاثلا ثتيِدملا#



 هتمذىفامهنماوءاطب ن نيالا نم ساو هءاعىئاوهتلادج سال !ءادنيرمأوربذملا ده مهنا ىهو هلي وطمس ىف (ةصقشيدحلا فو)
 ادهن اىلع ةهبةلكلذلاقو رثالابةك تالوطمقى هليسفتو مهثوةح لاح ر4_:هبلطوهيق غلاب وةرخ“ الدوكر تبالو قوعملا نم
 لوسر لك أ) ةفص با. سن وج ةفصىف ءاجام بابالر صتخماثيدحلا اذه ممءامدءراهارب نم اهرك الل ةعت بايلا اذه ىف ثيدحلا
 لك الالاق نمبص: لو عال الاخ داب رمت لاو نطدلا ىلا مغل|نهدءاجلا ماعطل | لاخداوه ( لو «رلع هللا ىل_-) ىلا ةسن ىف (هللا

 هدصاقمءاذغلا ل_درتو مضحلا ىلع ةناعالل لب هل لخدب هنو كل ءاسملا ب رش هب جرن او هنالءاذتغالادصتم نطل ىلا مل |نمئثلاخدا
 هيدشتا|قدرط ىلع مطل لوانت لك الاب غارلا لاق اذ طوعا ز خالال اخ اربيختا هاف جنملاوك وهكغتلل هناف رك اغلا لك أءزع ج رخيهنكل
 ىتلاهت:سرفدسالاة ليك أوةمقالاكلك الازةراةلك الاو لك بام مسااهنوكو فاكس عذب لك الاوسطخلارانلا تاك ألاقيو

 هباوص(ديعسن ع)ة نبيع (نايغسنعىدومنب ن<رلاديعانرا شي نيد انث) كنام نب بعك ث ردح لوالا# ةسجن«ثيداحأو هاك أي
 | دولا همس هو مون لك 2 ورخدلا وصد دياع ماما هقث ةذدملا ىذاق ىرهزلا فو عنب نجحرلا دبع نب ( ميهارب| نب ) دعس
 نببعك نبا نع)هند.عنباءةعىو ربىذلا هنالا: هدارم اوه لوالاو طساو ىضاق 188 ميدارب ا نيدعس مو روهةمرتكمهئامو

 8 00 ير ا ا رك 2 لل م ا ىراصنآلا ( كلام

 ىلاءتهللاءاشن ةانولا ناب قىنأةسوهدست اك ةليوطىأ« (ةصق)# هرح |قوىا ا نجرلاد_.ءونجرلا

 0 قا لو لك ا ةفص قماح اسباب ع || رك هفن بعك نبا
 | لاخدابرشااوةد_ءملاحلا مفل نم عئاملاريغلاخدا لك الا»(لسوهيلعدتلا ىلص)« ىبنلا لك |ةطسن ىو |( هم ر هل د
 . نع) هعاجلا هلجرخ

 م
1 

 فونوكسف فب ( دعس نعن ايغس نعىدهم نب نجح راادعانثد اش نيدانثد-) ع اوملاهنم عاملا
 نبهنلاد_.عهنا معلا كريم لاق «(كلامنب بعكل نبا نع مهاربانء)« كريم دلاقوهوهوديع_ب هنت | ىلسلا بعك (هبأ
 || تلادمعا لاقت ونيعباتلاراك نمناتئاهو نرلا دمعوأ هللا دعك ثلاب تاباو رلا ضعي ىءاحوبعك | [(ءادهشاو ذا نيذلادحأ
 قامو /_-وهءلعدتلاىل_ديبنا ادهع ف نجرلاد_.عدلو لاةء و نيعستو 2 عسسةةس أم .زهنوزأأ ءارعش نمناكوديقعلا
 ىندملانيسلا عفن ىملسلا ىراصنالا عك ىبأ نب كلام نب ب مكى أ « هنأ 0ع كلا دمع نينامسلس ةقالخا ةنس تام ىنطصملا
 سو هيلع هنا ىلص ىبنلانأ 9 هتعدتلا ىذر ىلع ةفالخ ىف تاماوفل نبذل ةثالثل ادحأو هور وهشم ىباحت || نص ىتلاتا) نست

 افيظئتو ةكربل | ىلع ه-ظفاحماوصسعنأ ل_ءةهدب قعلو مسه ةباو رااهتعل لك الان مغارغلادعبولسغلا 0 3 8 | رأعسلا لبق نفرح لاةءانثالا فال غارفلادعب ىأ «هءباصأ س داي ىأنيعلا تفي < دلي تاك( نايم وهيل
 كريد نا ىجءنيفهري_غاوتءانىأ عاد وأ قءادة او رىفو ماعطلاريذ_ةتهيفذال لك الاءاننا الامل 0 لا
 ةكربلا مل-ءبالىأ ةكربل |ن_متأ ىف ىرد.الهناف ه-ءباصأ قءايلف هماعط 5 0 أ رنأ نم (هباصأ) كاد نافم:مكلذ.نوذذلت, هنو ةعو زومداخودلو وك نم هرذ-ةئبال نم كلذ لهدف. ناد / 1
 - 2 . 3 َء 6 - 2 5 7 7 5 دا 5 رق .ىقماعطلا

 تلق اظفالا «فعوش ا عدردقو ه.ءفم_هو نم اهال_- فاضم فلل_>ه_-قسدلف نهنمةد_>اوىأ3ق 2 3
 0 1 ا ل ل ل با ناسلا ندم ريكا مد عأقإ ىأ اهلسعب نأ لمق هدد لاق 4ائالثال لماتفءم_دالادرالماعطلاةكربدلال_<ت نا مول_لا نمو ةكريلاهماعط ى! ىف || فعلتم سم ةباورأ ىردال هنال -سمهاورددب دو ةكرب_||نهماءطىأق ريد و فا.ْضمفدل-> هفنارهاظاا ا ٍ يسمو أ اهأس 5 د ِ ل 2 د 2 1 جالا ا أ : ع
 ذنملا ْ هناف هءباصأ قعل لف هماعط دحأ لك أاذارمخ ىفاهملاراشملا ةكريللا مو ر
 1 قط_ماايعادتقا ادك م كاذ ن ف فاضم فذ -> ىف اكنا ةاحالف ن همم ةدسحاو هيأ ى ةكرملا لعبال ىأ كربلا نهتبأ فىردال

 ايقعلي ىأ علي وأ علب تاور فو ماعطلار ذعر هنال لك الاءان أى اهتمابالو رثك أاهفظن. ل .ةلاذادب دسريغفرظنتلاباط: ليلعتلاو
 ةيلاوتماثالثعمصأ لكى علب له هنا ىلع ثءن ل ماصعلا لاق (ا الث ) هد مالتوأ هل ايعوك نه هر ذة تنال لا قاعلا هن ربستي نا ىءفيف هريغ

 دحاو لكل فيظنتلا لاك نماهيفامللك أىلوالاة-.فركلا نكمل لك ثيلثتلا نسل وصح .رهاظلاو ىهتنا قعلب م ثالثلا قعلب وأ
 هر ورضال:هرهاطنع ظذللاجارخا«_.ةثالثلا<_ءباصأ اثالث.دارملان او <: الا هداو رلا ىلعةاورلاهذه لم < و هرم_ةالاقةنالا لق

 ١ عيباصالا نم لاحاثالث هلوقلاق هناف ىنالطسةلاهدارمو حرأ شو ذادكثت الثا نم لكلا ثالث قعالاو عياصأ هنالثقوعلااناباوصلاف
 مارمانعدعأ دقف تارم تالث ثالث اهعباصأ نمدحاو لك علي هانعم نأ معزو قعليأ |ديقهلء> رهو ثالثلاه_ءباصأ ةباو رقفاودل

 'لمعف قرطا| نمريثكا ف ثالثلاه_هباصأ قعلب ناكهنانعب رصتلا عقو وتارم ثالث هعباصأ قعلب ناك هنايةءاو رقي رصتلا عمن مل هناف



 نمءئاكح :ثاكأنمب رمىأ (اك اش ناك ل_وهيلعهشلاىل_صىنلان|سنأنعد_.جنع ةماسزبداسج انث مداعزبور غانا
 (ىرطقبوثهءلعو) د زن (ةماساىلع) لما>تبودمتعت (”اكوتتجرخل) هنالاف ضرملا ةباكااوهلضرعىذلا ضرملا
 ءادرب ىثعتل !انهدارملاناو حا ولا ىنعم ىدسدق (ممىلسفهنعشوت دق ) واوالب هياعو_.فلاق ذك سام. الا ىف نب ده ىنءم قيس

 قشثمدلب زثئر و_صلا(كراءا|نبد#ءا) ىرادلا(نجحرلاد_,عنبشاد.ع انث ) رضفلاثيد-ىناثلاثندملا * فوصوخحت نم

 جتحال متاحوبأ لاقو دوا دودأ هفءض فل ح لزن فوك (ىاملا فاذا مسمن. ءاطعانت) ةعاسجلاهلج رخةرشاعلانمةقث ىثرقلا ىسنالقلا

 هللادبعنب نا ةعك ف اتفءارفةموهكمةدحوع (ناةربنن رفم> انث )هام او ىلاسنلاهلج رخةعساتلا نم ةثامو نيعست ةنست ام هد
 نيءاطعنء):عاملاوهخم رات ىف ىراذا اهل جرخ هتامونيسمنو عدرأ ةنست املا ذب ىرهزلا ف سدا ةق:نيعمنبالاققرلا فالكلا
 ةلداعأ |عم<لل_.لح ىببان مال_ءالا ا ا دحأ ىكملامهالوم ىثرغلا دونا وهو همت ةدحومو تال وع باصدك (حابر أ

 :عووش  اعويمز زال | .تممتتْسس7تت سس سس مس سس سس م سس
 ا * اج نعهملس نبدا انريخأ دس ىفو مان ءنامصاعنب ورع انري_خأ ةعست ىو يان أ.نأ ا

 لع عيرأ :: نار || اذ-هريغ مل_و.يلعمتلا ىلص هساما باب ىثيدمحلا اذهمدقتدتو كريملاق د« سنأ نع ريغصتلاب
 رشع ةنمج ليقوةئامو نماضدرمىأ «ابك ا ناك مل_سو هياع هللا ىل_د هللالو بدنا دحاو اهجادؤم نك-او ظفالا
 ه-بق ا1 ىذررتغف هءاكشا ذاضد رمىأ كريم لوقاماو هاهنا | ىفام ىلع ضرما ىنءءةباكشلاو ىوكتملا

 ىاذ_هور_.:« هللا افزحو ىئثبوكسشا فالاق«ىلاعت هلوقباب نم هنالاقي تأ الا م-هالا ماهيالا نم
 لما ىأْئشا| ىلع ءاكنتالا نه: ثكوتلا نم اكوتن اة فيرشلا ةر خلا نمىأ # جرن هنوم ضرع

 نوناونامث هلوهئامو
 ن ل ضفا|نع) هنس

 مع نباىباحت( سابع

 رم حس يو ل جسام ميسو يم دما

 اكل 2 نوعاطن تام تع هلا دى أ وي هن مشوا دق اظياعدربلا نم عون هرخ آدي دشتو هلو أر مسكر « ىرطق بوث اي ل دو هيلعمتلا

 سانشاادلو رنك أوو ديعنب هللا د_.عانث دحإلل هبات اراماما ىأ مهم ىلصذا# مرهم هل ءفب اكرمسالا همكم ىلعهاقلأو ىنعلأ هدب
 لاق) ةتااهل رخ | مناصيلوالاءاقاادبدشتب « فا فشلا ل_سمنءءاطعانث دح راما ني دم طانروخأ ةطسن فورين امن انمحرلا
 هللالوسر ىلع 0 |فاقفةساك اسءارفةموعضمةد_توع# ناقرينب رذعج الان :ريخأ ةطسن فوك انأمنا احلا اف همداب وأ فشلا
 ى مل-و هيلعهللاىلص ١١ ىأ#« لاق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا معىأ#* سابع نب لضفلا نعال هلوأ فام حارر بأن ءاطع زعل
 هففوت ىذلاه_-ضرم || اهعفز وو ءافل اس دكت روني هذ فون ىزلا هضرعىف ملسو هيلل هللا لد هللا لو سر ىلع تلخ د لضفلا

 (ةباصع هسأرىل-عو || ةءاصءااهذ_ميددش|ىتآلا هلوق نكل رعاك ةماسعوأ ف رن ىأ هلوأر سك, « ةباصع هسأر ىلعو هيف تام ىأ
 ىلع ةماسعوأ ةقرفعأ | لعل ىنحلالاق«ءارفصالهيد_ثاااةباصعلاهتمو دشلا بصعلا كريم لاق هنيعن لد لوالا دب ثد ىسأر

 حراشلالوقو ىءسام | هدب ثد و كريم لاق خاسرالا نم هريغو قرعلا ل_ال هذرم مانأ ف ةضراعتن اكل ب هيلصأ نك: ملاهترفص
 هلوقهنمعن ل؛لوالاش كد || اذاامأو ةماعلا ةءاصعل ايدارملاناك اذااذ_هىلا جيت-اامناتلقدماعلا با,ىفءامدةياصع تيد

 ةباصعلا:ذويددشاىنآلا || دس ىفاك ىل أ «لاقفإل هريغوأو همال_با ىلع درفىأ «تاسفال لاك داالفةقردلا ىنعع تناك |
 ذا ىضذرصري-غىسأر | ةءاصعلاهذهبددشالاقإلم ةمايقلا مونىلا ةباحادعب ةءاحا ال برحأ ىأ هي هللا لو سراب كيما تلق ل ضال
 سأرلااهيدش ةماعلا | لولا ن مىريستلاو ةنكسملاوراةتفالاراهظاو ىوادتلان م عون هنال لكوتلا فلكل | ىفانب الود < ىمأز

 لق(ءارفص) الا | ناك امدعب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأ * (دعقمم)« هءىفرمأ ام ىأ ي تلءفذ 9 لضفلا ىأ « لاقل ةوقلار
 نكت مات رفصلءأ أ ودو ما.تلا:داراد_د:عوأد دعب وأدوعتلادصقدنعىأءايأ |نوكس# ( ىكسنم ىلع فك عضوف ) «اهجطضم

 مايأ ةضراعلب ةيلصأ «( ماك خ) همكم ناكو هفكع ضوف ىننحلا لاقو ىلعاكنت اف ىأ ىكنم ىلع هفكعضوف هأوق كري ملاقو رهظالا
 قرعو# 0 | ء(ضحملا ف لخدو ) «ىنلا ىلءدامعالا نلطمداربدقتاءاكت ا ىعبس سايعلا هيلع تافرس ل

 كال سوه ىحمل و و 1 2 2 2 هج د 2 دهس 2 02 ص طا نحمل هس ل 7 2 ١ جوج و تا ا ا ا د سم ب سس أ

 0 ا 2( )رغصأ ىلصالااهنول نوك نم عام اامو لايكللا لهأ بأ د نم سما لاسة> الا, كلذ لثهىف فرصتا او هيلع
 سأرالةباصعل ادن ا«_ذحراشلالاق ( ىسأرةباصعلاهدهيددش |لاقهتلا لوسراك ممل تلق لضفاءلاةف) زاد مالكلا ىنف هريغوأ
 ىوادتلا عاونأ نمةباصعل انس أر لا دشن ا ف عزان. دقو ىستناةنكسملاو راقتفالاراهظاو ىوادتلا نم عون هنال لكوتلاو لإئكااىفانال

 نوك اماون..فالاوعت هنهدد_:علم#[5 ملالابهساس> ا قنكيفردخدشلابلصحف همضو سأرلا طمقب ارهاظملالا نيكست هيدارملا لد
 ( ماقمغ) ىلع ءاكتالا ف ىأ( ىكسنم ىلءهفكعضوف دمة متلعففلاق ) هيقام الف ءاودلا لامعّسا اهلي سا ةلعلا لب زيءاوددشلا
 ئئفقءاكتالا نمث.دسملا اذه نكرم كلدك نك, ملولو ئذل |ىل_ءداسةعالا قاطمهيدارب دةف ءاكتا ىىس مامقأ اقهيلعهداةعاف

 هل حم ف نيد اك ذاشف ةنكمالا ف فلامعتسااماوةعسن ىفاكهسفنب لخدةبدعتوف فذح ضيغتسملاعئاشلا (دصسلاف ل-خدو)
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 اهل 2 أوقد ةفحانأ تعمسلا) رقالا نب ىلع نعىوارلاهنالىروثلاوه ح رش ىف(ثايغسأن | ىدهمن/ نجلا دمع اناراشين رع انث)

 1 1و |نم هىدانسأب تن دل اهمس ام دعب قالا اًءكتم لك 11ل توهلعمللا لصةتلالوسر

 لامس نعل ءئارس اان عكواتت ىسعنبف سوا ) ى هلأ ىلآلا باملابا مهنا فاصنالاوةدراملا هتالءوأ :نم لها ىف لكالارم ءىق ناك

 ”(راب و ءعيكورك ذب مل) فدصملا( ( ىسعونأ لاقة داسو ىلعاع ك2. لسو هملع هللا ىلص تلا لوسر تأ رلاق هرهم نب رباح ن عبزح نبا

 .اهتوك ف (ع كوةباور وح ليئارءا نعد-اوريغىو راذكهو) ثدحلا اذهفىأ 6 هيفركذ يل: سنلا ضعد فو

 1 رباح نع لامع نع

 لاك ىهأا يهاربا ىدر ط نمةمسشىلأ نباهح رخأامكلذ ىف در وامىوقأ 9 ههاركم اهل --- هباورءجتوكرالق

 | رّعااوهفرامخالا نمهفدر وام ه.يةدري_ثد كالذىلاو مهنوطب مظعتن | هفاخم ه 1ك اك أ !نوهركي اوناك اذكم هلرق 1
 ءاك: الا لجن هولاقّت.حبطلاةه+ن 1ع ل ءااراشأ ام كل ذكو رهاظ#. فدعا كلا هلو د الور ةدان عم 0

 اعرو نه هغيسالواله .ماعطلا ىرا < فر دحضإال هناف بطلا سه هىلع هوان نيهةشاا دحأ ىلءل- ا ىلع َّ 0 3
 هرحآ ىو توكسو فب ىده منين حرلا ديعالانرم_تأ مسن وجان ايت راشب نيدجت انت ةددحلل هنىذ 1 1 7
 مر قالانبىلءنعإل ىتنالقسعلا هن حرمص كىروثل اوه نأ مغسل انريخأ هن ىفووجيان انأ# دا 00 3 6

 نم مهفي و نب دلا لمصأ دم_سلالاةرقالا نب ىلعن ءىور ودلاودىروثلاناحرمص م باد || ىفءىصسو : 0 فق( هراس بلا
 ارسل هتباور نكلاضد أةنسع نب تاغ سن ءىوربى دهم نين جرلادمعو هيد ىف 2 5 5 ساىقالا ىأ (هاورام

 ديسلا لاق مب اءكست لكأ ال إو هيل عدلا ىل هدتلا لو .-ر لاق لو هب ةفرشت نأ تعمم لاق قفل |بتكلاىف || تيق#ا) هاور
 ادنك أتضرغلاو نما فريس ريمغتو دنسا !لاحر ضعب فالتحخاب نيثيدحلا نيد ؛قرغلارهاظد نب دلا لو ظ (ليئارما أن عزوصتم
 | ةجرتال هل قامو ثندحلا اذهةمسانمو رح نبا لاق ىنتخالاك مل و هيلدهللا لص ب: || ىلا ة.سناايرمالا ازه نههدانسا ىف نال

 | نب ىسوبانثدح إل ةلملا ىف" اتا نار عوف همغف لك الاريغ ىف ناك مل .وهيلعهللا ىنءءاكتاز انا أ| ةودراسن-عئوز

 | لأق ظنا احم ةرعمنم رباح ءعبرح رب # هلوأرمسكر # لاه ن علا ءاانثد- عيكواةدح ىسع اد_ه حراش لوو عمم

 || نم هيد سوت امواولارمس ؟, دي هداسو ىنءامك م هزل هنو 1 لاح هنرمصبأ ىأ « مو هءلعدتنا ىلصةتلالوسر تءأر هرداط هحاسم يق
 أ ركذام ىتديزحسنلا ضعيف كيف ىأ«ركذ 9 باكا ادهع هأح هسقُت هل ىج» !*ي ىس كن لاق ةم دخلا ٌ الالو_هب تأ ىرالاو

 | ا اميكوناءدارم نيدلا لصأ دم ءاالاقد.قاا اذهرأ اظذالا اد ىأ هرا سب ىلع عيكورلل تي دنا ادهق ١ هدأن ز وهرخ ىلا نسا

 هلوقوءاكستالا ةمفيكت اسم ءأ هيف ض رعت, نك لوهيلعهتلا ىل لصهتمءاكت الا عوقو نعربخأر مدنا كلذ ىوار | ا ىهوهعد ةدابز ى دما

 !خ ميكو باو روحت لءئارسا نعد_>او ريغىو رإل هيفيكدلل ضرعتربغ نه قد رطلااذهبىأ ياذكهوج 1 لات

 !إ هراسب ىلع إف سنأ | ضعيف دوب و مري غو هو ثيدحلااذهىفىأ# يقال كد هد قروي ىورادحأ هز الوأل 7

 ا ديسأ|لاق# ل." هل |نعروصنم نبل ى عسا الا لوقينافوالا ناكوةر هداط هعحماسم همق # ود«|ىو رامأالا :

 تنارغلان م و هيل ءتلا ىلد هناكست |ةمقم .؟ حرش ىلع هلت قءاهءاو رنا | مدت ام نم تفي دلا لم هك 0

 : نعةاورلا نم هرم غوأعم ونامالكلا ان نهدر هما كريملاةامهع مضونو ثردحلا ل هأ حالطصا ىف |

 نالعف باناالوأمد_ةتاك ليئارمانعىوارلارو صنم نب قدماالا هراس ىلع هلوقاو 0 ليئارسا ا

 روصنمنب ق*“اى درطسيقءقدرطلا اذه داربا كوالا تا لعاوهراسر ىلءّدان زي درفت ىدمأ |

 همداح قلق فاسدا!

 نس>-تيدحاذه

 !ىبالط سهل !ل ةوسرغ

 مالكلا ادهن مدار 4

 نءهره_عو امدكو نا

 ليث ارسسانعداو رلا

 يمل و هيلع هللا ىلص هللا لو سر ءاكست | ءاحام باب ىل-ع هلوقاو رك رمل

 00 ل ا ا ا ا 02 ه0 طول 1 00 000 20 رو ا ب تم سس سس 2 1

 : ىلا م هبات | نمدحأ ىلع مل_بوهي لعدتلا ىلصهناكتانا منهج رع ا١اهل_دنم دودعملا كريم لاق قاما آلا هراسد

 || نارهاظلان ا معْرف سانل ا ضعب هدارم مهفب لوا مف نب در وملا نيب د- 2 نممهش اك هو وأ ضرع ضراسعا ل-ثارسا نعىو ال ا

 نجرلادمعنهتلا دمعانث دح# ىفذحالم سا: ل او 7 اد-اوانأب هلق ىذلاو با ءلاامد لع عسا نا مْ-_عفرماك

 - 6 2ك 9 هايل
 إ -

 بقع ىدرطلاا دهداربا والان اكو لا ريس 06
 (انامنا

 نايبةجرتااهدهنمدصقلا لبو هيلعهتلا ل صهتلالو رعاك ىفءاحام بارإل بايلا رح آهداربال هج وال لد قم قدر ا

 ْ لا او هانم 0 هوتنو ضر" ضراعأ 0 أ ىلع ءاكحتا



 000 ا اا ا ] ز ز ز]ز ]| ]| ] ]ز] ]| ]| ز] | ] ١ ا لطم

 لام نمالا ءيكنتلا فرعتالةماعلاو [ك:*ءاطو ىلعادعاق ىو مل ةببرعلا ىف عيكمتملا باطما نعرينالانبالوقل بر علا لاعتسالا هلا
 لاء ل1 وعمال هنأ هملاكرهاظ ل انف د رلابةعرز وبأ ىةهاهنقمتدقفهيلعلومنال هيلعدتءاامو هأ هيقثدح أ ىلع أ دعمه دوعق ىف

 ةئالا تر ووش ستكللا ىف دسأ لن عونمرو ةكلذ عموهريغنودهركذ ىذلا ثيدما ىف عكتملاريسفتدب رينأالادودرمودوهرك ذام
 راس رلاءاكنالاناكاذ نامت ءاق هدأ ثيدحلا واكنيةثاادحأىلا ل. ملابهورسفاتاالصأد ركذىذلا ىنءملا,ءاكتالا ريسفت ف ١

 :؛الاهءاكستالا حداش 1 لوقف |مد ءاوتسالا عم هتك ءاطو ىلع داسةعالا الهيل عدا ةعالاو نيقشاادحأ ىلا لءملاوهاسغا لك الإ

 تل
 0 , "ا 2

 لمي ليل 1 للا ىلعهصنوهوو س كلا اهيدشد امو هوءاكولا نمذوخأمواولا نمل همءاتمل اوهفرفنمتز و و:ز طاب

 لك كنز نوكمذ «_:مهغلب ىلك أاسغاو ماعطلارك ةسل ادب رب رم لءفاد_هنالى 2ءاطوىلع انكيمدمتأالىأ

 هنال لوي هدارمور تح نب|لاق ىلا طخخنا هركذةماعل |«نلغت كمي ث دحا ىلع لث ملا .ضد ئيكستملا رسداوازفو سم هل ىدوعق |

 نب ىف 0.0 ١ هرشو ةميتمطنيذلانيريكتتملا ل هفهنالامهنم لكءركيق نب رمالا لشي ل لئاملا فرص ءةنالانه نكمل انأ
 هرك وةمعطالان هراثكستساو

هن لةذتياسوفالا |ء-اطضهاضنأ
 هنو 0 35 ا اءاةرمم لات لضفأ ادعاق زك اءاقد ءالو 

 0 1 ىدحاع_ضوىناثلا ني.نملاد أ ىلع ءاكتالا لوالا عاون أه رأ ىلعءاكتالا اولاق ءاملعلا ن منيةقححلانأ

 - 00 : | أ ىلعروظلا دانتسا عبارلاو يل هءاوتسالاوءاطو ىلع عب رثلا تلاثلاو املعءاك_الاو ضرالا ىلءنيدسيلا

 اذهف 8 م االئام لك الاد عدعق.ناهذ_سااوا اريك هيفثال هنع ىسغم لك الاةلاح مومز مكلذ لكوادو ةووداسو

 3 1 0 ١. | ىناربطلاو هحام نسا دنعربس نيهللا د.عُشب دس ةر وك ذا ىنارعالا:دةثءدملا اذهتسناكو ماعطلا
 ءز ١ 1 2 ١ : 1 37 54 : ع 1 17

 ذهامىلارعأ هل لاةذ لك أيهيتكر ىلع ىئ هاش مو هيلعمللا ىلص ىنال تر دهأ لاق نسحدانسأب
 0 ا كا

 ذاثلا هدمى || 00 . : 0 3 :
 ملسو هيل عهللا ىلص لعفاغالاطب, نب |لاقا دن عارام-ىناه عملو اع رك اديعىباء-هللانالاقو

 ذا , د - | اعضاو كلذ

 : . ووتحا : || نءدوأ قد رطنمرك ذمدعأ لك اياك لك اود_.ءلاسا عاكس احأد_.عانأاغالاقمنموهلل | ريثالا نبال سشم مالكي أ اا سحلب

 0 دأ ل_رماذهو ةكرتم لك 1 اخ اق يبنادبعل» لاف عضاوت نأ هيأ مواف هآريش: #لاكل يربج لا رظنفابب قاك دمر كالا || < تاانادس دوا ناس اين ل رتالامفاهاة كلم اسوعيلاا را ههارك ةمكحوريدتف | اسد( :ارع دوك نا نم قرع كم رز الاغفاهاق هلأ مل كللم لسودسل تلا لص نقلا هلا
 0 :١ قل | اور عنيهللادبع تي د نمدوادردأ ج رخأ و هر سا ءعنب ا نعرخ 1 د رط نم ُىقاسنل اهلصو دقو ل_ضعم

 لكالانم نب رثكملا أ | لاقدها نءهمسش ىلأ نبا جرحأو طقامكسته لك أد _سوهرلعدتلا ىلسص ىذلا ىو راملاق هنأ ص اعلا نب|

 نيفوغشم اا هرشو همهت || نكمو لسرما ذهوكاو رب ذيعأ ىف لاقف عزذ مة داو ةرمالا اكتم لبو هيلعدتلا ىلص ىبنلا لك ام
 0. يا || لسرم نمت نيهاش نبا جرخأوو رعنبمتلا دبعا_ملع مل طاامد_هاعرثأ ىفىتلاةرملا كلة ناب عملا
 000000 قص تلا نصنع نطو داو اتكلم 0 ل مل-و هءلعمتلا ىل_صىبنل اىأر لب ريجتاراس نيءاطع
 ىئالطسقلا هلاقاك لك الا | سمرا نبا معزفاثكمتم لكالا مدىف فلسلا فاتحماو كلذ دعب اثكمتم لالا نع لب ربحا هتلسو الع
 0 ام عع اء عل نعل مالا ريغل هركردق لاذ وعملا هقمودو هنل| صن اص نه
 هلع امنعمو ماعطلا نمهعاج نع قاسم ةهارك كلذ ىف نك, لاء كشمالا لك الإ نمد عم نكمال عنامءرملا,تاكن افاق مدل |

 رح نبا ظفاحلالاقو لأ نعش ىبأنباجرخ أد قذارظت لج ا فوةرورضا اىلع ممعئاذ لج ىلارا أوكل دك اولك [مهنافلسلا
 هيتيكر ىلع سلجم ١ لاقاتاطمكلذزاوس ىرهزل وراس نيءاطعو نب ريس نم دو ىلا سا |ةدي,عود _ءاولا ني دلاخو سايت

 وأ هسمهلد روهطو لاق لك الادنعىرمسل اهدن ىل ءل> رلاد هنآ وهيلعهللا لص ىنلا نعرض ىسمنهيفدر و ىفالقسعلا

 ىنعلا ل رلا بتاع أمهر هفصب صتةغالو امك تم هيف لك آلاد_ءدام لك ة هاركى لا هنمدراث اذه ىفوءاكستالا نم عونوه كلام

 ها ىرعسلا ىلع ||| دووظوهيةكر ىلعايثاح وكيت ا لك لا سول ا هفص ف ب حضلاف ىلوالا فال وأ اهو ركم هنوكتيثاذاو
 عايلطضالا عمةهاركلاو لك أامحطضم لك الاةهاركن ملازما ىتئتساوىرسبلا ىلع ساي وىن-ٍلا لج رلابصني وأ هيمدق

 اسم لام لك أب سايال عبء اكتالا عما مم دشأ 0 لبا 00

 هركدالو ل_فأ ادعاقو هلعفتدقب رعااو مالسالا < لاق هنطب ىلع اط.ةءودو شرب ىلءاكمك لك أ هنأ هوب وهنلا مرك ىلع نع دزو
 ضرالا ىلعهدي عضد ناتلاثلاعبرتيناىفاثلا الثم ضرالا ىلع همني عضت نالو ها عونأ ةعب رأءاك:الاز ا ل_ءاوهداحالب امعاق

 فالخام لب_واظنامث عبارلا ادكو ههارك_اىل ىسش / ىلإ: نال لك ال ةلاحةمو مذ ماهاكو هرهطد: ب ناعبارلا اهد عع و

 هءار وامل دنتسم ىأ عومجلانمعتموهو لك ايناك ىفطصملا _اباكس لك الات ابر دنم نمدانتسالا نأ نم مهضعب هيلاراصامو كوالا

 رابتخالاةلاح مالك لاوةر ورضا كة لالا هلع ذيل هنالره اظ عنم هيلع عوجلا بد هل ل داخل فعضا | ن

 نم م الا نم



 هاا

 لاكو لبلاد وشال محد ه.دارملانااندئعلاو ةالاىلوأو لاك هذال_ذ هنأ هعمس نمل ليعلن ىت> هّدفص فالف ءةدص صو وئثلا

 مهنايسند_هييذاىباعلا نمال ىوا ارلانمكلث (رو زلالوتوأ ) لطابىلا اهب ل_صوتمابذكداايةداهثل|ىهرو زلاةداهش ىطرقلا

 قيقدنبا لاق« تكالأانلقىت-اهر ركيلازافروزلاةداهشور وزاالوقوالا# ى رايد كلك الئىزاضلا اور روراركتلاةرثكوةغلانملا
 ةيذكللانامزاقالطالا ىلع لوةلاا:اجولانافريسفت فطع هنا لهّد< وديك الا ىلع ءلمو م أعل أ دءر صا 2:1 نم هنوك ل هتحيديعلا

 ديغملاو ظعا اوال يش هنا هيفو سكعنس الو رو زلودر و زهداهش لك ناو ماع ىلع صاخ ىفطع هنابهريغ مزح و تأ ذكس ءاودريبك هد>اولا

 ا4)هلوقهلل دب اكنوعماسل اجرب ىّت-ةدافالا ف سفنل اداهجاو هعل امم اور ارك !او عضولاريمغت نم نب رضاملا هن هرثك د .ةدام لعق

 ةقذش هتوكساونع( ت كسهتملانلق ىتح) هعيجالاهدعداموأ طقفهماكلاهذهىأ (اطو ةد مل سو اممع هرلعهتلا ىل_صدهتنا ل وسر لاز
 مس سس لسا لس سس ||

 |بذكلا ىازلا مضير و زا هباهنلا فو قوما نم ءم-ظعأاهنادربالفعسملا قاطلواولاور و زلاةداهش | 0 9 00 الا 2 1 ل 1 م ا نك م ل كيا يور 10-66 ا
 ءى مم
 تالح هعهم نأ لد رح ىد هدفص فال هؤصو وئمنل انيسحتر و لا لصأ ىريطلالاةوةمهتااو لطاملاو ل 071

 ١ [لواروزلا داهث نماقلطمم ءأ 00 ا ةوأ 4 ه-ته>نعلت امهنالرو زبك الل يقو هو هام |

 رو نأ "لا ةورو الروالا هوأ مفتلشالىرا مااد:عوعمد ونتلل هنا ارهظالاو ىف :مللاورك ذىوارلا نم ا

: 

 ظ

1 

 اك اذهو مولع ءالملا

 لوقنمب أ ىرت

 هنو- 3 اودفتحراش

 «هلاع ركتو يظعت

 "4 ءلعاوناك أمهنقو

 0 تدالاةرثك :

 لاق هديلعد-ةغشلاو
 001 ارعلا ظذاملا

 ىلع بدلا اذهىف

 ٠ 5 د نبالاقو واولا,هدلا ف عقواذكو تكس سهتمل انو داو ةدلاز ا روزلا:داهشورو زلالو ةوالأ

 فطعلاب اب نمل_ء<وديك املا ىلع لمح نأ ىج وكل ماع ا اا رعت ءأأ

 ْ الوزاق كلذك سدلوةريسك اًتلطمةدحاولاةءذكسلا وكم نامزاقالطالا ىبعلوقلااناجولاناقىريسفتلا ا

 اا ” انا سك نمو ىلاعت هلوق هذمو <- ةارم توق بس<ةهنواتمهءتامو ب ذكلام اعنا كَع

 ةداهش لكن آلم ءااىل عصاخللا :طعنوك,نأزوحي هري_غلاقو اثدم ما اوان ي ا

 ةداهشاا ىهرو رلاهداهش ىب 1 لاك تمي ما عدي كرو لا لوقا دعو سكع ردع نطسداو ناو روز

 مظعأ غ ىد * الفلالح مرتوأ مارح ماتو أ لامذخأ وأ س ةزفالثا نملطاع )!ىلا| ملصوتءا بذكلاب

 ملسو هيلعمتلا ىلصةهللالوسرلازاف# ةرك ءوبأ أ« لاقل هلل, كك ريشا اد هباداسفرثك الوهنمار رمضأ | ةئالئرئاكلاربك أنا
 اهاوقيفريعكل اور خ نيالوقا اماو روزلالوةوأر و زلاةداهشو هلوق ى هودلأو 1 ذهىأ#«اهوقي سنأثيدحيف دازو

 ىأ هي تكسهتيلانلق حال كوع ءلانمهباع فه فمهو نا افالخىرادع ع و :اورفاهدعداموالأ هلو ءاازه ا اثتيدعقو * سف“ لأ الدو

 ىلع ىر<ي نأ نمافوخ ل قو ل_سو هيلغ هللا ىف_دم اتتاليكه زب اسأ هي هاركو هدلعاقافشاتكسهناانشت || نيهلا# سنأ نبا
 هيلع ةقفشلاوه.ىلاوهءمبدالاةرثك نمه !ءاوناك امناسْث يدا فو بادءل| لوزن ب>وبام هنأ 0 ا تبدع قو# سوما

 دونما 1 جرب ىت> هدافالا ف سفن !١تاعتاو هغلأن .1لاو رارك-:لاىرتن نادل ىج 1 ديك رغملاو اظءاولا نأ هم ةوأ ا ءاملال ضف حام# هدب رب

 ا مطب # ه قم > ىنأ نع ءرقالا نب ىلع نعد رشات ؟دح دمعس نب 6 ر يا دي وأمر لد - انو ذدفتسملاو | 4م ككاو « لويقلا عنمو

 هول درب را هسا مهو دب كش لأ بمبامأ سو هيلع هلا ىلص هنا لوسر لا لاقل هل هوم متفو مح 1 تددا- د- قو 2

 لعدتمأ نوددل هتهار 1 نم نال كلَذيهغ يا ا *ياناوعا اه [كدم مك املا[ ا ىلع لو-ة.نأ*ةلثاو ١

 مدعو بوديلعتا لسدلاك ةيشةذأ كاذ جوءاشبأ مل“ 97 اركمصالاو ع نه صأ اعلان اهعزا أ ناو لعلام لوهتو

 صدر“ .زهيداربنا اروطالاو ىمتناكالذ موملعز ات ماقهحو لكن مدانأب 20 ةمذالك الا قءاكت :الاأ] هدلاونم لج رلاى

 الفان امأوءالم ركناوراذنالاوءاب ربكلاو ةمظعلل اراهظات ءا] ذ زولع_ةيمهناب ماختالاو ةماهاحلا ل هأن مر اس / -- 2

 ةراس !هيفو# ىنعمتا نموان أهريصن ىلعهللا لاو ءاىلسسه ذه لق# ىلا عت لاق ىبع٠ .:نمكلذكو كلذ لع ذأ أ ا

 كت د ملكت 1 دملاب [ الو لال : لئلا وذاعادغاتتنا6 أقاةيفخأأ ربك اهديقب ل كلذ ادع
 «ائكةمظ ماكتم هناىل_ءدملاب « لك آالدإ» ىل_جلاال لنا حولا, وهامتاهعانتمانأ | هفلات لب رئكلا
 ةزمغأب كي رشات ::ديهس نع همستقانث ) للقرييغت عمن دأ انسايهدروأ هفيح ىلأثيدحتل اغلا تب 00 ||

 لو )و هيلع هللا ىل_هىبنلا ىفوتريذستلأب(ةفمحح فأن ع) هعاسجلاهل جرخةعبارلان مةقث وكحدولاو رع( رقالانء ىلع

 .ىقاثلاو ىذرلاهرك ذدنك اءلادر_كلءى دقو هلاديك اتلو لجأ! ١ ليصفتل ىف( (امأ سوه ءلعمللا لستار اوهل

 هسفن ملك ادارأوأ ةسعفاشل ان مصاقلان ب اهياعامر هو مأنوددهل» ركدف هن صاخ ىب ملا نا ىلاهرأ اشاهسفت صخ (أن ١ 1 هدأر ماو

 ىبأهماةءنأل نكمأام لك الاف ءاكتالانءزر حلا هلاك 34 بضمقنال عسبأت ل نءعوبتملار 5 طين < هناك هلق نم ه-ءمنمو .

 نيقشلاد >الاالئام لك آال لمت < (اًمكتملك 1 الف) ردجأ هب هل ١!تاىلا !: أزهر هسفن ىلع صني تأ ىلا جاتحاءبالا لكس ْ

 اناو لك الوا دوعقا|نمن كحمتمان اولك أ الوأ هددوه- عاده تعم
 ترقأ هناب ىناثلاماصعلا جرو شفا ىرهظ دة



 ةجرتلل ثيدحلا ةنسامم هحواذه (امك:هناكو)اهصتملغءنابسامامتهاورو زلاةداوش مرح مافع ىلعاومذت (هللالوسر ساح ولاق)

 هقو ىف الام فسعتل | نم هفوه.سانملا مد عدارب| عفدف لءقام ىمقا اذ_هور رك دماهناك_فةاكتالم مْزاَت_موهوءاكنالاايفنال

 امس  ىفانمالكلذزاو نب رضاحلاع نمديفتسملا ق-ةياعرلا كتم لءااةدافاوهتلارك ذزأوحج ٠

 لاكنب مالا ضراعم دنع هي دقت هتمو كك تا كلا ضو رفو تان ودنملا ف امهبام ممساواك رئوالءف ١

 ناهطباضن اانتئارماه-بلال 1ىذلاو ىضرعفالطالا اذه سلو زئا فهمي ناهطباض لبق رح نبا |[
 ةنقذاتمارإ تضعلا حوت و 1 ا انذأت هيىذأتنامهنم لهي |

 1 املاو ىئدمرتلاهاوزدلاولا ططم“ىسرلا طص٠سودلاولاضر ىف ب راااضردروامهدي دو رئاغ_سلا نو :

 تأاهل ل-ه:الوىلاعت اوةذهطسو ةمالاح طولا اواضرلانيب ناك شالو رعنمان ءرازبلاو ورعنبانع |

 بوثذلاريك أن اف الخال ىلةلدقوةءلا نمريك أ انزلاو تلا لبق *« ةفلاذملا ن عرحزلا ىف هغل املا باب نم
 5 سو هءاعشللا ىلص هنأىل ءرخأ ثيداحأ ن م ءهنأب بي-أو ءاق دح وق ريغ هطدم سفن دق ر ةكداادعب ١

 لضفأ ىرخأ و اهتقو لوال اللا لاعالا ل_ضفأةرم هلوفكن ب رمضاملا لاوحأ كلذ لثمىف ىاربناك ظ

 ىل_طهتلا لوسر ساج ول ةركرونأ ىأ «لاق 9 كلذو كو نيدلاولاربلاسعالا لضفأ ىرخأ و داهملا لاسعالا ||
 رعشل د وهولاحةل_هلاوةسادلا ل .ةىأ# اًمكتمناكو الرو زرلاةداه شما مظع ىلء امنت لبو هيلعمللا

 كلذ ماعهالا هدو 4 مق مظعوهع رحت ديك أت كلذدشي وادكدةمناكنأ دعن ساح ىد- كذب مها هنأب ا

 بلقهنعو_نبكارشالانافرثك [اهوبنواهتلاو سانلا ىلعاعوقو لوسأر ورلاةداهّشوارو رلاَذوةنوك ١

 ةريشتك م سلع تعاوبلاولماو غاي ادار غلا لخسلاو لالا عس.طا اه ةع فرص قوقعلاو لس 5

 نم همرك ذامىلاةسنلاب ار«يظعتل كلذ س داو وطعم : ماةهالاىلاعسة-افاهريغود سلاوةوادحلاك ا

 املا ةرصاقهتد_سقمناف كا ارثالا فالخاضرأ هريغودهاش ثلاىلا يدعتم هندسفمنوكل لداعطقكارششالا

 هحوالاو رذاكوهو للا ىف هنال لمقور وز دهاشو هذار ةاك-ا|لوشتابال كلذير وزلاةداوش صخ لقو

 مراح كلذ ىلع همذف همش+ .لاهدهن مار رض اب أت ناكفاهردغو لتةلاوانزلا املع بترتي هنا كلذ بيسنا !

 0 ىذلار وزلالوق نيدو لا ارشالانيقوملالاسداهسولاتينأنكءواهريشتواتل

 ا ىف ىقييبلاو ىنطقرادلا رخام ىلع :رفكلا ىلا ىدتي دق قوقءل ا ناوهر ةكل اةلكمدارفاةلج ْش

 نادتنا كورا لاف لو هيلع هللا ىلصىبنلا ىلا ل + رءاج اق ىفوأ ىبأ نب هللا ددعنعاضب أ ةوذلا لال د فو

 لاق ىلب اولاق هنامح ىف اهو ةب تاكل أكاقأ اغوقي ناعسيطت :سالفدتلاالا هلال لق هل ل اةيفرمض ا دقامالغأ: يد
 هلال هلال قمالغاملاقف مالغلا نأ ىتحمعمأن زطونو و هملع هللا ىل صيت : | ضونف هنوم دنع اهنم هعزما-3 ا

 لوسراه لاف هنءاذ| | يلا اولسرأ لاق لاق همح ىحأ لاك دلاو قوةءا لاق مو لاق اطوقأ نأ عسب :االلاق

 هدهفهانفذق ه.شىفشت )ناكل لرةؤتعج ارانتاوسي أرألاق :تلاقو ا

 لاق ىنبا ْنَء تيضردةتل افهذع تضردق ْننابانت دهشاو هللا ىدهشاف لاق هل هس دك اذاتا اًمؤرانلا

 هرك ذراثلان مىودعناىذلاهتدجلا و ه.لعدتناىلص هللا وسر لاةفدتااالا هلال لاءؤهتناال هلال لة مالغأب

 ىلءلد : الو سو هيلعتلا ىل_صهنم عقو ءاكنالا نا ىلءل دم اذهو ينن 1!لاق«رودصلا حرش فى طويسلا

 هعقدوهدعبهرك ذىذلات يدحلا فلاحا اذكود“ اكتلا بابن نمءاكتالابابابسناثيدحلا اذهف ةأ كا

 تناثند لا فو نخاامثحا أ|نمه-فو ى منار وكن ذماهتاكف: *كدتال مول: مءاكنالانابر نبا

 هنارهظالاو رح نباهرك ذلاكلاوبدالا فاز الء_دمنيدرفتسملا امضمجلملاةداقاو ركذلا ف ءاكنالا

 تان :ةتسال وهيل للا ىل_صىبذلا ىأ «كاقإإ نامزال اونك امالاوراصءالاو صاخالا فالتخا,ف لت
 رئاكلاربك اوعى 0مل ا احجام دعب لمفاملاقالثاسناكفنايب |

 أ تاحاملا فام اهتع اطس وى-و هيطع نبا هطضو لاما ه,صعمىف قول ةعاطال ثيدحلافو نبر فاك

 سدلءاكتالاناوبدالا لاك

 قى ةياعراانو هم
 نب رضاحلا نمديفتسا

 (دوزا هداه ولاق )

 اهيلع_,ترئءاملاهص

 انزولتةو_ظن دم
 أر رض عسل 1 علل

 ةلغاوأهحو ٍلااذه نم

 - سانلا 0

 برضا قوقعل اوملسإ ا

 روززلااماو مطل |هنع
 نمريثكه يلع لماملاف

 كامو هوادعوخن

 عامتهالل جيتحاف

 كلد

 كارشالا قوف هنوك

 ىدعتل لد هل-ثموأ

 ريهععلاى|هندل_بغم

 سداو4ه_ءاظ هد

 هند 111137 اكد م الاو

 هداهش ع . هو#انلا أعدرصاغ

 اهصخهتامعزورو زا
 وهذا رفاكالاواوعشل

 ق هنالوأرو لا دقأس

 هفعض ءرفاكودو لهم ا

 ىفالط 2 | 0

 قىنك قؤدوسأ مماكو

 بترتن :امزو لادا يشف
 اررمض عل :أتناكفا 9 1

 تالوأ ةحولا اذه نم

 قاهنرق هناعممتلا

 لاف كرش ايلي زغتلا|

 نم سح رلا او
 لوقا

 هقرحأ

 :ة-او ناثوالا
 ضار ما انألا ا

 2 هل-ءمقن نم دشن 4 ناموا لاول دامب هنماثيشاو رعتال هاك درو 1 0 ا

 نيسحتر ولا |لصاز رطملالاقو مهضءب هر 001 أن مْىدالا ناك فار هانا اوهورارو زالاو هدو رو لأ نمرو زلاو«ناثوالا



 نق

 ءزملاكلذىلعتفقودةلوقاو هاةئامعب رأرثاكلا !نمهف عجز ح ىهذلا ظذاعلل تءأر طسوتل |ىفلاق ىت-ةرثكسمالج | مماو دعدقو

 ١ هددع كف لرشلاوهوادحاوالان وكمال ارئاك اريك أ تاب لكشتساوملا رثاك اريك ار ك-:دحأ الأ هلوقو نيناوالا هءقد ءددجأ ل
 ع

 ابظلتقلاناماقملا اذدىقدر وأ امو ىبسنا اريك الا هيدارب اولا فدددعتلا:هربك الافت اق وملاعسمسلا اوةتاهلوقب عراشلا اههامشأ

 و نود هءنوامتءاسمقوقعلانابىرخأو رخأ رامخأ نه عرفك ادعب ريك أظل تقل توك نأ: ران عقدوانه رك ذام مظعأ انزلاود نو
 لاوحأ ىعارب لو هيلعهللا بص ناك اذهاو لالعسالاب رفكلاهلعاف ىلع فاي هنال 1م هة-ىفريك أود هوا هتبام لكو لدقلا

 سه هس تن تدل ٠ك دش نال تلا ١ تالت ب 3>0/ عود يكل + + تسلل هلا ج2
 ردح نرئاملا ت1

 لاععألا ل_ضفأة رع
 امتدو لوال ءالدفلا

 لاعالا لضفأ ىرخأو
 لضفأ ىرخأو داوملا

 *« نيدلاولارب لاعالا
 وه امكلد راع للا
 تيدا تكف روك

 انةدد ىأ (ىلب اولاق)

 لبق (هللاطوسر)
 جامتحالا مدع مهند:

 تانعىلا ةراشالاهل
 اموهتلاسرل ٌناعذالا
 ناب نام امعأشت

 ءالوسإىلاو ةعب رشا

 همولعو هنالك نهئش

 هتلاسردس اهتوأ ىلا
 (هللاب كاريشالا لاق)
 ناو هب رغك- |ىنعب
 صخوعئاصلا ىف ناك
 بلغأ هنال كارشالا
 جارخاال رغاكلا عاونأ

 وهداراانأ معزوهريغ

 در4_ثل كب نأ هذيعت

 نسخن لدطعلا

 اناكولومارحندلاولا قوقعت أ ىلعهينتدنآلا نذ « اقورعمامتدلا قام م-اصواموعطتالف لعدن سلام || قالطم ىقن هنال هنم
 لا د لس دعا نكح سك سما كسل 8200
 نرناك اءلاغرخآلا قوةعمزاتسا_هدحأ قوةعنالا.هعج واهدحأوأ (نيدلاولا قوةعو)

 دييمدح ١

 ىنارقسالاك هعبت نموسا.عْنءادنعىهاذهواهاناهلوخدلاة فسم لمس ىأرانلاهمحاص ل خدأ بنذلك |
 ةذاضالا باب نم» هنعنومنتامرئاك« ىلاعت هلوناولع> موناكو ىصع نار ظن ةريغصه دنع سدلفهنع ىهنم لك
 هءاسوردقلاةل او ماقعالا ءالاانءلعمومأ اك انيلعمهيماهد_هريغو ىدحاولا مهتمة عاج لاقو هينامملا ْ

 ىعوقولا نم افوخة._فعم لك نم عاذتمالا انه هتمكحو ىطسولا ةالصل أو المل ءاعدلا ةباحا تقوو هعجلا |
 دح هيفام ىه ل.ةفادحةريمك-ناورئاصو رثاك بونذلا نمناباوصل ل. يمص او رح نبا لاق ةريمكل

 اهنمءاهقفل اددعدقو رافذت_ىالاعمةريمك الو رارصالاعمةريذصال در وامد دب ئ, ونبدا دامك رم ثارتكا
 سوغ نع وةداهث تكورو زةداهدو ف ذقوةقرمسو رم ب رشو هطاولوانزو سفن لق ه ريكتسم الجج
 3 رم-ر عطقو لصأ قوةعوةرشر و متي لام ذخأو أب رورذعالبرافكسل | نمرارفوهتقرمس عطقيام بصعو

 اهتقو ىلءهب ودكم عدو عرذوأ نزووأ ليكس*واودغن امر فراطفاوا دبع لو هيل عهثلا ىلصىجذلا ىلع
 ملاظ دنع ةباعسو نآرق ل ماحوأ اع ةمسغو ىناحت بسوانا اودعىذوأ مهب رضوةاك كار عا هراكاتو

 نآرقلا نم فرحنايسنو هل عوأ هءاعتوأر ص“ لءتورداق نه تمنع ىسمنوفو ره رمأ ل رتوةدايقو هئاددو

 ةلءاحءاناوةحوز زوشنود منمنمأو ىلا هللا هجر نم سأد وهز و رضرب+.تاوي- قارحاو غعولبلادعب

 تا ا ب اذ كح دل ار اعل قرم هربت هذ 1 0 5 هقفلا تك روك دمساسسال اى 1 اجالان اقامت 5 5 ةم.عوأ كاش اهاملد نم
 ناعذالا مافعىلاةراشالاهرلا جارح الا مدععمءادل اة دئاف دي هللالو ران ىلااولاق 9 ردة هرئاغ دا اريصحو
 كارشالا لاق لعل |تالاكل | نمد نعام باله »اوةعن رسشلأنأمن نماهنعاثتناموهب وقطصملاهتلاسرأ

 رفكلااهيدارملانارهظالاو ىننملاهلاقا ذكهتلاريغهلاذاختااذهدارملاو رخآلاك, رش دحأ لع كارشالا هللا
 دوحولا ىف هتءلغلر كن لاب هصمص# نوكم ور فكس | قلطمداراانوك,نأ ل_-ت< كريملاق ر>نياهلاذاك
 رقكلا ضعبناهيلعدرب هنأألا هووصخ هدارب نا لمتحي و هريسغىلءايمنت هركذق برعل ادلب ىف اسال
 فوقعو ا؟لوالا لاّمحالا حج رئيف ديةهتامثا كارشالاو قاطم ون هنال ل .طعتلاود و لارشالا نماحقمظعأ
 اذك هيلارح وايلاعرخآلا قوةعمزاتس اهدحأ قوةءنالاموعجواهد>أوأ امهئامصىأ يك نيدلاولا

 ةلههمانيءلا مضد قوقعل ا مداد>-الااهانعمىفونيدلاولا نم لكقوقعدارما لاقي نارهظالاو رح نبا هلاق

 لءفوأ لوةنمهدلو نمدلاولاهىذاتءامر ودصدارملاو عطل اوهو علا نم ىتشمبحاوهقح نهةفا ا
 | ى لرشت نا ىلع كادهاح ناو* ىلا هت لاق مصعمو كرش ىفالاام_هرهتالو فأ اهوا لقتالو «*ىلا عت لاق

| 

 ْ هلةن نذؤتةعرج لك اهنا ل قو محالاوهودح هيف نكي ل ناوةنسا اوأ باكل |ىفد دش دعو هيقدر وامل قو

 " ىلاواهلاراثأةددعتمءاشأرت

 . وهو قءلان مو هوديقملا اذه لعق لطم كلذ لمصف نيلسملا,؟|1ةداو ريف هديقورخآلا ىلءأر تا ههدحأ ىلءأر 2 نمدال هياارك أ
 ا ىذأ لءذوأ لوةنمىذو,نا هنا نمام «ة-ىف هئهردص» نااءرشو هعطتوأ دولومارعش قلد جذتةاشل ةقيقعلاهذمو عطقلاو ىشلاةغل
 " دارملاوهتعاط ب<ملاهتارفمدعوأ هتاءلحوحت قارفدهدأو رمأول ىح حراشل اهرهظتساام ىلعهصوص لصالا ةمسنل أيال داع لمتحال
 ١ نمهلهتكراشا كرشلا,فوقعل انرقو هيلع عاتي لوامهملاخلاو علا قاملاجلا ىذاشلا ىثكر زلابهذواءاعناونال ءالا سدلاولاب
 اناسحانيدلاولاب وهاناالا اوديعتالا لب رىذقولاةندح اوك سى ىلاءتامهرك ذكلذلوءمبرب وهوارهاظهدوح و بسب الاناث يح

 0 لان رتاك



 اي
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 ءاك١ |ل_هفدييقتللال عقاولان ايء) وهوةداسو هفضو عقرسسالا همئاح ىأ هر اسد ىلع ةعوضوم اهنوك لاحىأ

 موةداب زأاو دوم روصتم نب قدس ا دار فنا نيب هنا فصل ىيص#و هناكمتا ةمفيكو ىذلا هيلع اكتاام ريما اذه ىف

 هءلانمالسالا ف دولوملوأ داتا | ىرمصبلا ( ةركب ىأ نتن +رلا دمع نع)ءارقه تكف ةحوتفم ءارف همووذه مك ٠

 9-2 املا روهشم ىلا ثرحلا نةركت بأ ( هيأ ن ع) ةعاجلاهل ىورهقثوت ىلعاوةفتانيعباتل اراك هْنَع

 اء رنوكسوةلمهمحتفب #* برح ند# ني_ساارسكم “ لاه“ ن علت ارسا زن عروص: هن ىدعا انريأ» ْ

 هنوك لاح هنريصبآ ىأ# مل ءو هيلع هللا ىلصدللالوسرت. ار لاق ةريه“ نع راح ن ع9 مهرك ذرمدقو هد>ومو

 ١ نب قص" | دار قنا نيب هنأ ف:صلل ىف امسواراسإ وانيعةداسولا ىلع ءاكتالاز وصف دييقتالالعقاولانايباوهو | |

 ْ هلوقماصعل |اقو هنجتح كالذ عم هنك بد رغ نسحب دسهءماح ف لاق م نمو ةداب نااهذ_مروصنم

 | ىنعععاكتالا لبق لمأتف لمان هيفوالاح هنوكن مب أو دول سو هيلعدتلا ىلدهللا لوسرن هل دب اكتم

 ةماعلا ناىلا باطخللا سهذو هيفهنكأه دع مهند سءاكوءاطولا له عيكتملان اكءاطو ىلعادعاةءاوتسالا
 ىلا هفرصب هراس ىلع هلوقنا الو هاهنا | ىفاذك هءلعداةءالاو نيةثااد-أ ىلا للملا الا هنمموفتال

 مضر ىرب رم ا رظانربخأ ةعس ىفو كان أسئأىلطغا | نب رشبانربخأ:دعسمنبديجانث دل ةماعلا هيدي ربام |
 ىرمصملا# ةركب أن بن جحرلا دبع عطه رك درمدقو سابا نيدرعسوه ةنك اسةمتحف ىلوالا ءارلا حتقو ميلا |

 نيباك ةقلطملاة دان زلاالهيلا ف.ضأامىلعةدان نلاربك الاب دصة, نارا ذ_هوددتمرئاكلاربك أناىلعل دنا ثيدحلارهاظ ىننحلالاقوددعتا كذا دعامع بج نمربك أهنم لكر ئاكلا نماددعتم ىنءملاناكاددعتمإ] ناك اذاهيفوصوملانابباحأو رئاكلا | نمهادءام عج نم ربك أ ةريدكهانعمنال لكشم رثاكلاربكأ | دددتناماصعل لاقامدرالراكلا ىماعلاربك أ ىهةيصعم سنع ىأ« رك. ارك ابزط رخال ةعسش ىو «مد:دحأ» ةيفانالوماوفتسالا:ن ءوم»(الأ بوهيلعهتلال_ههتلا لو سر لاكلاقط اهيىعضةركبلا | نم ممل اكزتفرحو هذ راصحلا ن هلزن نمنومبسملا ىدان نيحفئاطل نمل زن هتب :كءرووشم باك ثرادلسا || نبع سيفن ركب بأ هي هبا نعل اهريغوناخعشل ا هنعىو ردرمص» ىفمال _-الا قدأو دووم لوأودو يامل
 ىنعمو كثنأ الا قرطل| ضعب ىفو كريخأ الأ :عمصا|تاداو رلا ضعب ىف كندحأ الأ هلوق كريم لاقهعضوم ف |

 ريخانأ تاما اانالثاهداعأااوانالثرئاكلاربك اب كئنأال أ ددتلا قرطلا ضء.ىف عقوودحاو لكلا ||
 اذ_هىف مارملانعد_بأ دقذلاحوهورئاكلاددعاثالث هلوةيدارم اا الاق نمونأش هلرمأ هناور وكدملا |
 عراشا ادعونام ىهوةريدكعجرئاكلاو كثد>الةطساولابلو ع فم رئأك اريك ارهلوق لع كاعت هتلاو ما.ةمل ١

 | ةريمكلا ف رعض عوفرم ردح قوءام لعل |نمعجهلاقاذكىةعلافتاذعب وأ امندلا قدح هصوصخ هيلع

 ظ

 ١ |رمسالا «لاح ىلع ةعوضوم اهنوكل اح ىأ «هرا. د ىلع# ة:ئاك ة دم ىأواولارسدك, يهداسو ىلع اًمكتمال |

 001 100000001 1ع طبعا نضمن

 ملسوءيلعمللا ىلسدتلا لوسرتب أر لاكةرهم ب رباح عبرحنب كاعمن علل ئارسانءووصنمنبقصءاانأ) ةعبرالاهجرخنيتئامو ١
 كوعغم نه لاح ل.قواهغصوةفرعملا نمةركتل الادب! ىنطرتشال هنار وهجلا هيلعام ىلعءاني ملسو هيلعهّللا ىلصدللا لوس رنملدب ( اكتم ء

 (هرا ىلع 3 يه أ . داس اوءانالبداسول ةيوددملا ىهواتكمم قلعت هتالمهعةدافاك (ةداسو ىلع) بدنالالوالاوماصملالاقتنأر

 ىوازلا نم وانمد أ انمع
 . و من 1 3 : ثبد-ه عك” ىف لاق 4

 (ىرب رج اس ادانب دعسان أ لضفملانب رشان اة دعسم نب درج ان )ركب لأ ثندخ ىف امل |ثيدحملا * هن تحت كلذ عم هناك بي رغن

 ىوروةنادعل اراك عمم رم

 ىلص هللا لور لاق لاق ٠)

 الأ ىل _سو هلع هللأ

 هنأو رقو( مندحأ
 قودري_-أالأ هوك

 0 خءمو كةىنأالأ ىرحأ
 نم فاق داو لكس

 ىلع لءاددهمققارعلا

 نا مل هل مس هنأ
 هناععأ ىلع ضر عل

 هنمهرب_ة نأ دب ربام
 كلذ عع,ناك اماريثكو
 لع 2و ىنطصملا نم

 النااهنم ارومأ كلذ
 ام هيلاقمهدنعدح

 هن مههرابخادب رب
 منويك لا >ال

 غرفتل |ىلع مهث- اهتمي

 دب ربا عام سالاو

 نأ مهو هب مهرامخأ

 اعردعأا ىضتق
 ىلع ضم لاوأ مهردح

 مودحالص هنقاعناتتالا

 ىلءتارم ثالث ةماكلل ا هذهداعأ قطصملانادارملاواثالثرئاكس' اريك ب كشنأالأة ياو رقوك:د>الةطساولابلوعقم ( رئاكلاربك ان)

 هلو ةبدارملا نا مهف نمو هم الكف صو ىف ىأب اكرك ذب ىذلاريذلل همهنو هيلةراضدا ىلع ماسلا هينملاديكأ:دمفملاهمالاكرب كشف هتداع'
 هريغص مه دنع سلو هنعىسهنم لكع مج و ىنبارفسالا «ء.تو ربما دنع ىهوةريبكع سج رئاكلاو مهودقف لاحوهو رئاك_ااددعاثالث

 هصوصخم نءاوأ ب ض غو: ىأ هيلع دعوتام لءقفا د ريبكللت او رئاغصو رثاك' بونذلانمناباوصلا اوةرببك فخ وقولا نم افوخ

 اممكذوحضوةيصولا فرارضالاو راهظلاورب زنملا لكاكئا[ذاربق سدارئادكمه دعب ضرتعاو بالا حرم ىفهراتاو ةنسلاو باكل اف
 دوحتواي رلاورو زلادداهو قوقءااو فحْزلان هرارفلا هلع دروأو دا بحوبام لمقوك ل ذاهيفدرب لود ريكدعإ

1 
 رم ثارتك|ِإةبْنْذْوَت هع زج لكل يقو عج هع: ساو صوصنملا ادعامة دارا ىلعهلب وأتب بيج أر اعطق هريثكا

 كلا ىداعل |نمةلادعلالطءدامهب طينامت|مامالاو هسملاةريغص وانت هرهاطظن اب ضرتعاونيمرملا ماماهيلعو

 وهو« ف دحالام لك نم
 ةناندلا هقر ون دلارابك

 طقفدريءصللال كل لمع



 ا دال ن مهعُت ةكملت زنىروناسلا بتبطك ةدحوؤةرتحت :أن 4 ة مقك (بدشنب ةلسانت) ىرراادعسىلأ
 ! نيىحانن]دوادوأ جر متم جا لاقو عضولا ىلا نا.حنب اه. سولو رتم ىنيدملا مست ف ىفدملا ىرافغلا !( يهاربا نب متنا دم ءانث)

 ى ىرديللا درء سلا ننجراادمعنب) ةدحوفءارب جم ررغصم( عب وعر دا واهلاج يقرأ هْءلاهنع درفت لوه<# (ىرادنالادح
 سنأن ءعسرلاخ .ثهعرز وأ لاق

 ظ
 جرح هئامو نيثالثو عست
 هدام ناو دوادونأ هل

 معد رببق] دي .عس هع“ أو

 نب مد رسوماقلا فو
 آ نب نجرلا دع

 درؤ ىردحتا ديل

 هد نعهسأ ا 3

 ىلصهللاكو سرت اكلاق

 ساحاذا 2

 ىف ىف (روسملا ق

 ( هيد ىتحا) ساخنا
 هءاع ىلاعت هللا ىل_ص

 ناكمامولعح ىأ سو

 وهو ةماعودا ءايّردالا

 هتطيىلا هءاحراهم مضينأ
 هرهظ ىلءواماعاددشي

 ادعاء صوصخ اددو

 ةعملامونادعاعو عيصلا

 ىسملل بط مامالاو

 سس راح تيد

 ةسلكءامتحالا ة ةهروس

 عام هد وفيق مو ال

 ضنا عروبيطلا
 دوادىبأى ا هو وضو

 هللا ىلد هنأ 2 كمسال

 ىلص اذاناكل هيلع

 هسا عيبرت رعقلا

 سعضأ | علطت ىو

 ةيقنءاضمب ىأ ءازسمد

 رحنا امذاحلا لاق +

 بارعالا ةسلج ءانتحالاو

 نءهعنعبوثأ !نالىتحادنةسنام هدحأ دارأ اذاةناطم-ىراربا اقف ساذابرعل اناطيرح ءامتحالا هزمو

 0 لال ةلم نيالاورم سلتسدواد بأ نبااقؤاقوادص اهو لاق تاس ارسل زن ىرم عب 0

 بم هثر د جرخأ ىو الا - وألا هكوةمعملا عقب :# بيمش نم هل“ انثد- م ما 0 ءأ هناص-هنلاو

 اطراف انام ناهسنوثيدملا لو رم ىت دما هعس ىفو ي ىلدملا هاربا نب هللا دمع انثدح## ةمدرالاو

 لوهحم « ىراصنالا د نب ىدهسا 9 انري_تأ ةمد ىفو يانا ارب ل1 اودرادوا ند حرس نك
 كومةمد دعس ىلأ نب نورلا دمع نب #يةل هذ ةدحو ةءارب حج درغ صم عب 3 3 دوا دونأ هثيدح جرحأ

 ةلمهمالادلابدك ىردخت ا ديعد ىبأ هدح نعال نجح رلا دم ىأ # هيبأ ن ءال هام نياودو ادونأ هثيدح جرخأ
 000١| سدوم اقنس اذار ه.لعمتلا ىل_ددهتلالوسرن اكل اق 9 ةمعملا مطدعب

 ساح اظفلرةرب رد ىلأ ثيدحن ماضنأ زازيلاج 2 رخأو يه 7 كرب صنؤ» رازيلاد ار يهد ىجتح او

 مالو تاولسا بنده( ادت تاراسإلز سا |ضءد ىو هيد ىتءاوامهم اقأوهيلحر طتفةنعكدلا

 سواحل اءارتحالا كريم لأكو هيذرب ىتح دقو هتمامب هرذا سو هرهظ مجاذال < رلاىبتحا حا حاصل( قو. ماع

 ءامتحالاوةومملا هنم مالاودانتسال نمالاة راك رشو لسفر ازاببقاسوهرهات عمشنأو ا

ا نم هب ىبتحيامعالدب هد وكي ءا فرقاه دل- ىف ةرقأ 1 ملا
 ش ىالقسعلا لاق هرب غورازال

 اودنتس نأ اودارأ اذان اطيح ىرارماا ف سبا ىأب رعل |ناط>ءامتح الاةنموتا ارعال الامل ءاتخالا
 مولءامتحالا ن ع وهيل ءدللأ ىلص ىذا ى مدقورادخلاكم مهاهريصد و طوقسا |نممهعن :ءبوثلانال او. -آ

 ةيطختا عام“ اه- لع توفمف موذل|بلعست اعرقلا ل اهذه نأ ىسهنل اةلعو بط مامالاو دصسلا دعما

 هللا ىل_ص ىلا ناو درع نب رباح نعءاحواذهدالصلا تا اوذىلا ىضفلل ءوضولاضةةناهلا ىذفياع رو
 ضان الاف كووتلاءرك ذءاضيب ةيقنءاذسح سهل |علطت ى-ساخ عب رنر قل ىلداذا ناك ل-وهملع
 ا فالثخا ىلع لو كريم لاقو ص ه2 ثردملا اذهل هذ هدأ ةعص دمنا سايدوادوأ اور حت تيد لاو

 ةموحرماةمالل ةعسوت هءلح ر ىئثرات ١ .ناةراتو ىتحاةراتو 1 نا الأ

 # لو هيلعهللا ىل »هللا لوسرو اك: ىءاحام باب

 ١ هاحتو ثارب قامءانواولاتل ديأ أ اكواهلصأو | هريغوم داسسو نم هملع“ اك:ءامدزمها نزول همه ايل

 نيب ابي فذص الاهل مرت همن مود 1 ىهعسنالف هملع عيكت ءااذاناسنالا جرف: كذا دعأو ئيهامانها ممدارملاو
 الأ انه م-رئاضدأ اذ_او لءقو ضراعذ ناس زالا ىلءءاكتالاامأ و ءاكت الا ق لصالا هنالا همدقو امهنناقرف

 | "اكنملابريبعتلا فامولاعتسا سايل ناكوةيلع“ را | ,لعءاكتالا نودد' اكتلاب

 هدوصقمو ”اكتا١نانمر رقتام هه ورز4-- 7-1 اكوتملاو ه ه "اكستلإ 0 الاب رييعتلافو هعهسلع 0 1

 ١ كالذ لال هفدحن ”اكفكلذكس ل هيلع“ كابل[ جرت ف منا ناكف تانلا كيم اك الال

 انةدح 9 نينا هلع هحوالخ داو أب لك ||نا, ف نصملا ىلءضارتعالا عفدناف كوأ ءاكت الا لع صنلاو
 اهارقنمدب رقوأ دادغب نمةلى ا ةب_سنةلءهملا م 2 : « ىرودلا 9 دقاونب متاح ساىأ يدهس نب سامع

 ش ٠ الذل دل انا صوان ةيدص ىرودلا سامع لا رث ذإذان يعم نب ناك ظفاح يي ىدادغم ادع | ب

0 
 | ردا ىلص هللا لوسر» ا قداحام بانر ازالاو حف ن مهنت الديني ديلابءانتحالاو رادحلاك هلريدن و طوقسلا

 ١ فنضملاامط محرتاذطود' 4 ىعسالف هيلع "ان اذاناسن الاجر 3”كلذزل :ءاامىأةداسو وو ادعنمهيلع 1 أم ةزلك هلوأ

 ناب ضارغعالا مقدنان:' اكمل سرت ذهول اقوضراعفناسالا ىلعءاكتالاامأ ءاكت الاف لالا هنالا ١ مدقوا ههتيباقرف نينا 2

 دادغس ةلحنوكسف مذب رودللة يسن( ىدادغيلاىرودلا د نب سا.عانث ) رباح علوالا ثيدحلا * ثيداحأ ةثالث همفودحاوب أب

 .نيعيسوىدحا ةنستامهذم نسحأ ىحاشم فرأ ل مصالاو انمديحو اذقيدص سامع نيعمنب |لاق ظفاح هقث مشا د ىند كرماهنمدب رقو
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 هلاقا إف ةنبكسلا يلع ةنيكسمايءروظدن عىلارظني لولاقف ةنيكسا | تدعرأ هللا لو سراب اهل لاق هنأ ىهوهْث ثيدعألو هتناهكلذلو 1

 ىنانلاهل جرخ ىكللاىوزذملا (نجرلادبعزبديعانث) دانعثيدحيفاثلاثيدحلا ه بعرلا نم ىلع خدناك امدتلا بهذا
 نع)ءاورهل ل.ةىلاسنلا همي ىف د ا( ىلز املاىراسنالا منيل دادشك(دابعن ءىرهزلا نعةندمعنبن اي ةسانربخأ اولاقدحاو ريغو)

 ىنلان ملاح (ايقلتسم لبو هيلعهللاىل_هىننلاىأرهنأ) هس الل قو همال : يتاوهوةعاملاهلجرخ مصاع نب دب زنبهتلاد.ع(هع ١

 ىلع عامطضالاءاتاتسال اونالخادّممنالاحامهفا.قاتىمريذ نملاحاعضاو ون اف دارتم نالاحام_وف ىذا نمل >(اعضاو دصتملا ف)

 ١/4 عمءاقلتسالالاحىرخالا ىلع ل رلاعضو ل - هيف( ىرخالا ىلعهيلجرىدحا)اغقلا '

 هع انالملوأ هنأ ةليقةصةقامسن هرهالم] اولريملاق هم>أ ةفرعمهطااخن هو هباه ةومديهآر نم ىلع ثتددح

 تدعراهللالوسراب هسا- هلل اةفقرغلا نم تدعرااهاوقدعباهتصتىف عقوو هتءاهاذلو لسو هيلع هللا ىلص هن

 هيلعهللاىصدلاق الف ةذيكسلا كيلع ةنيكسهانهرهطدنعانأو ىلارظا و موهيلعمللا ىلهلاقف ةئيكسملا ||

 دوعس# نأ نع سقنءهداخءانىدادغ.لا بمطخللاىو رو ,عرلا نم ىاقلخدناك ام هللا بهذأ سو أ

 لك انشد رق نمةأرها نب اانأاغا كلعتسا ىفافكءاءنوهلاةذدعرافال- رماكل سوهيلعللاىفدىبخلانأ |||
 «ىدزذلان مرلا د_عنبدمعساغ:دح إل ةرضضحلا ىفاهتدهاشرخ أروماياماوةساملا هذ وبام عما او ديدتلا |
 انريخأ هس وان ا.نأ اولاقط خراسان مريثكى أ «دحاو ريغوا» قاسنا اوىذمرتا اهثيدح ج رخأة ثا

 هلذالبقوةقثفزااىراسنالاىأ# ميت نب اله دحومدب دشتو ةلمهم خشب يي داع ن ءىردهزلا نعنا فسإل
 وهلاقي وكلذربغو ءوضولا ةفصىور ريهش اكد حونأ اعنبدي ززب هتلاد_.عىأ «هعنع# ةءافدأ]

 كايقلتسم لوهيلعتلا فص ىبنلاىأرهنأ#هتسلاهنعىوروةرالاب دهشتساو باذكل اهلي لتقىذلا |||
 هلوقاذكو لاحرهو مانه افق ىلع ىناتسا س ومالا فو مونل اهنممزل»الو يروا ىف لم اغق ىلءاممطض# ىأ ْ

 اذ_هواهدموأ ىرخالا بصنعمىأ *«ىرخالا ىلع هيا-رىدا9: نيلخادتموأنيذدارتم «ياءضاوإل |
 مدح نيقلتساللاق لو هءلعهللا ىلص ىذا انارباح ن عل سمهاورام فان هردهاظب وهو نصوصا ىف ثيدحلا ١

 ناىلءهلالدو لءفلا اذ دزاو-نامب ل_صالا تر د> ىف ىباط خلا لاق نك! ىرخالا ىلعهيلسرىدحا عض م
 لاشاذات قاضاعررازالا نافكاذل لعافلاةروءودمتنا ىهنلاةلءنوكر نأ اماو و فمامأ نعى هنلاربخ

 ةرورمضأوأ ىسمتل| لق اذ هناك ل قو هنرو ءامتهرهطظت هجر فانه تيقب ىرخالا قوف«بل-رىدحا بآل

 نااهدحأ نيعون ىلعن وكي ىرخالا ىلء نيل رلاىدحاعضو ل.قو زاوملا نارماوأ ةاربلطو بعت نم
 ةئيطا هذهب ةروعلا نمئث ف كال هنافا دب. س أب الو ىرخالا قوفاهاد | نيتدودممدالح زنوكت
 ثندح لمن وصنملاة دكر لا ىلع ىرخالا لج رلاع_ض و نيلح رلاىد>اةءكزامصان نوكرنا اههناثو
 راصبال هنال عسل اءاعدا نم ىلوأ لد وأتااو ىف القل | لاق ىلاخأ | ىلءىسهنا|ثيدحولوالا عونلا ىلع ب اناا

 ةياوصلا ضد نالواضد ألاعحالاب تشال هنال دهب ه_-ىئاصخنمز اوحلان ابل اولا اذكو لاح الاب هيلا

 ةحارم_سالاو عا طضالاو ءاكتال ازاوح همفودحأ موماعركش لو ملسو هيلعدتلاىلص هدع, كلذ نولعفباوناك |||

 كلذ فال ىلع لع عما ف ملسو هيلع هللا ىلصهدو»قناف فاك عالاةل احم ديمة: ناك واقاطمدحءلا ىف |[
 بايقثيدملا ادهدارباهحومامصعلا لاق ضايع ىداَعلاهرك ذام ىلع عضاونوراقو ىلع سا ناك تمح ِ

 هتايفمكر س ىلع سول لا ل ىلع ل.ل دهيؤو لاق ثدح ردح نبا فلكتو ها حراش هلدصت, ل ىنخةسلملا

 مايقال لاقما سوللاةئيههىاملا ن مدار نأ ها:مدقاكرهظالاو باءال هتدسا:مرهظر هنا هن ىنهدو هاىلوالاب

 ل
 هديرثب وفود لا ىلل_فىسوهتءافىتتناهاهظع همن عمناكى د ىو.نلاعضاوتلا نمدافتساا ىسطالا

 ريخ هضراعنالو اهعفروأ ىرخالا سصن

 مقرب نأ ىهن# لسع
 هيلح رىدح الح رلا

 ىاتسموهوىرخالا ىلع
 ةبعغىهلان آل
 معن« «مزلبال عضولاو عفرلا

 ارهاط ضراعتلاعقو

 هناو رزغ وهشب

 مودحأ نيقلتسيال#
 هءلدرىدحأ عضد

 نازاوملانانعجو#
 هتروعفاثكتا نمأ

 الثم لو رسستملاك كلذ

 ن-1 صاخ ىسجنلاو
 اعاو رزتئااك نمأبل

 نال ىلا هل

 مذ :رازنالا ممقسلاغلا

 عماجماب هفالخ ىلوالا

 ههذدك نه هرم“ و

 فاككتالا نمأ ناو

 وم رش ال
 نمرهاظلاو هتعاج

 امتا هنأ ىطصملا لاح
 ةولخ رز ءردسم لا, ه]ءق

 +لا اذهو مشتحم نم
 رح سااظفاعللا < ىوأ
 هنال مسنلاءاعدا ندم
 لاى>الابهمل اراصدال

 نم هنامعز نىلوأو 3 20 اا

 امافضر1ناكهناءاصعل !لوقامأو» 6-0 اودصعأاب ىطسملادعب هنولعف.اوناكب صل |ضعن نالواضدأ لاسمح الا, ت شءالهنالهصاصم

 هنعىتلانار رنا باوصريغءنءهيهن عما زاوحلا نايبل هل_هفامتا هتان ىفالطسقلاك حراشلاباوح و« درب لو كاذ فرعنا مي

 ىلا جاتحي ى- هذعىسهنبام لعفب لوهفافا شكت !نمابهل ثيح هلق هنامخنالا بانجلا كاذءام-:دشرنظبالو فاشكنالاهنم فام
 دقفالاوهحار باطوأ بعت نمةرورضا هلعف هلعا ضاءعلوةىفو ىمنل! ل .ةناك حراش لوةفلاقباذكو زاودللان اب هلعق هنأب راذتعءالا
 ل> ىلع لدي هنابانلا اذه ُتدملادارباهحوو * عضاوتلاوراقولا ىلع سلحن ناك لب كلذ فالخ ىلع عماملا ىف هسولج نأ لع

 تيدحْتلاهكاثبدملا« زوحأدوءتلاعاونأرئاسن دا فزاحاذاةروكذ ملا هئمطا ىلءءاةاتسالان ال ىلوالاب هنأ ةيك رئاس سولملا



 ,نطسااءيحم فرخ نبا ظفاملالات ٌمنموعانقلاءثاسليطلا نءوعنقتلانسليطتلان عرم.ءتلا ثتداحالارثك أف عقو وةمذلالدأ

ارثك أو سأ رلاهمطغت عنقتلاو لاقن ا ىليطلا سدا لدأ اذه هسأراسايطمىأ انتم قودصلا ثدبل
 ناباوحرصصو هريغوأءادربهح ول

دقن[ سل.طل اناا اناسلرط ىعس وهوءادرلاوه قيقملا عدد اهبل ص<ىذلا عانقاا
 نآآلا ىهس ءادرلاريثالا نبا لاق م نمو ءادرىعس 

 الاىلءاموازاكمءادر ىع*او ىيقحلاناساطل اكمل اعمسأ رلاىلعاقاناساط
 جم وازاحتان |سليط ىم» وق يقحلاءادرااوه فاتك

لخا نم عنقتلا#عوفرملا ك- هلودوعسمنباّنع
 لمكتسان مالا عنق: .ال«رب_تفو#ة رل للاب عتقتلاناهربخىفو هءايننالا قا

 نيعمالو :ارصانالىذلا بالا ف ئاخللان أثسأ رلاه-.طغتذاهنمف ود اونا ن مءارصتالاكنطاملاو رهاطظا |حالداهفةلمل-دئاوف

دساةهه.حاصنععفدنتف هد ولارتك أىطغ هنوكاركفلل هعدو
 كا دو هدوهشد ئلتعوهنر عم هءاةريض عف هده ممتحت وهريسك 

ل !ضع. لاق كلذلو ةناهملاوتلال_ل | عاونأ ةضاق الباسأه ذهوتاوهشلا نعدسفتو ال8 تاغلال انعهحر اوحن اصتو
 ةيقوص

 7 5 1 هول كنا ناماظلا

 2 < 7 . 53 أ 4 5 ُ رص و 5 و

 ىلع هللاوانهدمأ موذوك.ناأ ملعى لال |نافهءناصوأ : لا عئاب ءاحام بايا#/ ىرغصلا

0 
 لا 0 يلا رع ([ببث-ئ-ثئث---ت--

2 5 1١ 
 ىفنملا ل ء>امأو يل و هيلعمتلا ىلص ظهتلالو سر ةسل مسالا ضر ىفو هحمعأالوصالا فام ىلع ةفاضالاب يسكب «لردنملا

ود_ةعملامسنأل ىز اع :زطسن هتفاضا والصأ ل سوهيلع هللا ىلصهللا لور ةسلحماصعلاو || ىأ عوستال مسا محلا
 رح نءاراصتقا اذكو

 ىلا اسوم افام يل ءعامطضالا نم ءاصفرقلا دوقرب_ت

 امااهر- كلذكوهو

 سوماقلا ف_فهغللا

 سوما لع قرفيدق
 عامطخ| نم وهدا

 مايةنموهام دوعقلاو

 «ثيداحأ ةثالثهفو

 هلع هلأ ىل مدللال هني 2 عك ظ دعا 21 200 أ أ 1 4 اعهللا لصدتلا تنب هلي قثتدح لوالا

  1:اتاكلشو 2 : نبد.ءانث)هم 10 000 07 00 0 3
كوهتسلح ةئيه ىف ىأ «ةسلملا فط تلعىنمعتم أرا ناثكوءفموأ سو 00 1 08

 هتيدومعراهظا هن ملا هتدعقةيفي

 نب ريك ملا ني راما سولح هيه ىلعالدمعل ا لك أراك لك اوديعلا سا 5 سلحأ هلوقي هيلاراشأ يك 00 7 ا

 نع باحض-الاونيك اسملاىلاتاقتلالا مد ناسجنب هللادبعان#

 فوسنا ىأءارلاو ءافلا جتذب «قرغل نملة دعرىف تلص>ىأ لو ع اءانب ىلع#« تدعرا #نيحاتدملا هلت نع 0

 ك0 جيجي جحا زي تسلسل اا هت ونغلا م هر تند

 ا م م 7 .
 : م 0

قاطم لو -فم(ءاسفرتل ادعاقوهودصسلا ف لدو هيلع هللا ىلصدللالوسرتأراسمنا)
 الا مضن وهواصوص#ادوعقىأ 

 تأ رام تلاق) زفوتسالاهسلج لدقو هن د ىتحلاةنل- ىهو رمصقرسكناودم من نال_ةورصةءودكو رسكر وحتغي و «ثل انو هلوأ

 ناث لوعذموأ ىواضيبلاىأر وهو هيرمصب ىأر تناكن|تنأ رلوعفلهيئاثةفص(ةنلملاف) ددشتلاب عشتملا لوهيلعهللاىلد ىذا

 ك«وىنالطسقالاقراصبالا لعل اأمشنم لهو فاك ةءنايةيطعتناكنا
 تررم وئلارملااهل أ مهاوقدحل ثم ىلعالاحعشنتللا نوكي نأ ن

- وةملاودت هفصو فاك عوشدتا ىفءغلامملاةدان زا لد فلكتال
فجرلاىأ ةدعرلا ىتذخأ ىأ لوعغلل ىنبم(تدعرا) ركتئاود

 : ةس

 ؛لو زب مهون نموأ ةلالجلا اوهناهملامظع نم مسوهيلعهنلا ىبصهالعامئشانلا عزفلاو فودنا نمىأ اكر< ( قرغلا نم ) بارطضالاو

ءريصالم هلال نم هيشغهب ر مدن رقل كمه ناك اذا هنال ه
 ١ دعربن ا بحيريخف كل ذك

عراهتسهتأراإ ثعلب هر
 ١ نمتد

 هىبساتالوأ مهلعهنمسضغنموأ همالا ىلع بازع
1 

ملاواسا باوج تدعرا هلوقىوانمرم
 اهتشاعم هنا ىد

 م

 ٍ يبنالاجتاقالملوأ هناةإ-.قهصق فاس ن
 !|لاقو سا..الا باب فةصقرضعبا ذ_هو انرذ

لع لءادوهب اهااهياهناذ_هرقرفلا
صتل أب سد ىواسم رمال هت اهمنا ي

 هرهاظا أو ىسمتن أعن

 ا



 ناسغسان) 8 ىلع دحّتلاثلاثئدملاههيشمةوةن اس هزم لعبا ءادكضوم قدس( بيد نم طعباماك) علقت (ىشماذاناك لا سو
 اذالسو«لعهشا لد هنلالوس .رناك لاق ىلع نع معطمنبريمحنب عنان نع مره نب ىلسم نين اع نعىدوعسملا نءيلأ انث ميكو نبا

 لاق( لوهيلعفللا ىلصفنلا لو سر )ل3 نونو فاقد # ( عنق: قءاحامب أب «بيدنم طي اغاك )يفك: حسن ىف (اؤذكت افكت ىدم

 اي هما ماتت الثا نهدلا ل مت “ادعي سأ رلا ىلء فل: فرخ :هدارملا اوهعزقملا نمعسوأفاقلا 71 عاذقل |ميناصملا حارش ضعي

 ىأ عا ةلاءاقلا عنق امهضعلافو هوكوءادرب هح ولارتك أوسأرلاة-.طفتودو فور عم عنقتلاةعر زونألاقو ىسمتناةأرملا عانشم

 ةناقولاكءريغوأ نهدانوكينأ ااا نم معأ هناسوماةلارهاظو ىسبهتنا نهدنماسهماعةماسعلاو هن تما سأرلا ىلع ةقرشللا
 - يا | 20 1 ب ا ا ا سي يبوسي و ايي

 وار < هوغلا ل61 1[ ها ا
 ا 3 مول |١ || اهعزت اذاةرهشلاعلقنمةددشملاماالاحتفب## علقتىثماذا» هللا لوسر ىأ ناك 8 ىلعىأ «لانلو

 اطدنغم راقتولا.ةناعمالةوةوةءومضرالا نم لح رلاعفر عاقتل نال لماكعنروةوةب ىشمىأ اياصأ نم
 :ااهتوف هنوك دي : 1 ٍ

 نااهتوف هوك ديوب ةلمهملا حافي بصي 8لزني ىأ ةلءهملاءاطلا دب دشتي طعنا غاك #نومهباشتااوعاسنلاة مش مك: نال

 هرلعهتلا لص طسملا | *؛ : : ٍ 0 : :
 ل نان ثيدحلاوهل-أ نمىأ هيليلءتوأ ىف ىنهعىهفبمص نم ىفو ضرالا نمر د اامودو والا: د_وملاو ١

 ب ع دو مارست ثيدحلانمدد_ءباماذكوهسأرباثئدحوأ هنماراصةانوكر نا :ه هنايتأ لمت وباكلاردصقف قيس

 9 5 00 ل ل لمني نامع نع ىدوعنلا نعىلأ 9 انريخأ هنت فو جيان أننا عديكو نب نامفسانث د>9 هلوقوهو
 كيو _ءب اعمش ه6 ءزإ*٠ . . . ء| ِ . -

 رهاطلاو دحر ١١ :ماهدعت ءافلادب دشتنوك افك: ىمماذا لبو هءلعهتلا ىلدهنلالوسرناك لاق هنعهتلا ىضز ىلع نع نإ و 1 | يع لعاقلا ةعيصب# معطمنيل ريغصتلاب # نيمج ب عفان ن عوج فراصتطريخ لاو ف
 اسي 0 ناكهنأ ا 0 خب ى 2 3 : وسر ىدر ن أ

 7 ىلإ ارعدقو ةيتحاهد_ءافااريسكب اف نهال كت هع ىفوةزهاهدعب ةددشملاءاغا أ مضي «اوذكدت#

 انو مح ا لحر رح ورسكستوزازنها عمال: داو ةلج «:.اكد ضرالا نع هعفربل هماماىلا لناس ىأ عا: ىتعت هناودانعم

 جاتحي ىئاملا ناك «بصنمابض انك »>لاتمحلاةيشصوا ضال ظل
 وحن نم ةتاقولل مقتل 2 9 0 7 5

 تيقعت ب سأن دربوارح «« ل_وهيلعهتلا ىلصهتلاذوسر عنق: ىفءاحام با
 لهسنكلا هب ىشملاباب درواملاهت#وأه مالا قوننوك,نانهمعأءادربوأة ماسلا ف رطب سأرلا ةطغتوهو فو رعمعْدمَتلا

 اثيدحالا هي رك اذ ناك هنارهاظلاو ه وشباعنعمةلئاَعلا ف ةرعفلا هصقىف 5 ىلأ تسد ىلأ مو هيلع هللا ىلصءنا ىراذدلا ىف
 لحرتلا ف قسادحاو لامتساانههيدارملاو هيدا ىلا اه> وتمةكم ل_هأ نمارف دسم ناك هنال اهتالةماعلا وف هبايشغتم

 فسوبانث) ركنم هنأو ! ىلاءاوةماعلا ةوسنلةلا ىلا نه الارثأ ر_همدالُتا هنيهدت دعب هسأر ىلع صضثلاه_ءقلب بوثوهو عانقلا

 رهاظريغس مالا بانني و هند لصفقلاو ىل- را باب ىف قمسهثي دحنا عماباب هلءحوماصعلا لاق بوذا
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 نابابهلل_هعدق دحاولاْت ب دا ناب لوالا نع با« دقو ةسلهاو ةرشملا نيد لصفلاءاذكولوقأو ىسهتنا
 نع باو-_هلا قرح نسا فلك دقو هناك ب اونأ ىف ىراخصأ اه ءفاك هنمةدافتسا |ماك-الاراءّتعأب رثك أو

 ناكدقو دربوارحو ف نم هباقوالاريشكى املا هلا جات عنّمتلاناب درب و لاق ثح هعينش ةرامعب نك ىفاثلا
 ولهناه4_فقوهملاك مت همان همسانم ىشملا نيد وهنسن أكف هرحطاثب دح ىف اك كلذ هل ءفب سو هماع هلأ ىلص ا

 عنمتلا نم دارملان ا ىلع هدعبامو هل ءقامرامتعابرخأ تايسانم عم اضن ةلصاح مس انملاتناك-اه«-.لعهمدق

 عيكوانربخأ ىسعنبا

 جمصن عيب رلاانربخأ
 نع نانآ نب ذي بْن ع

 ناك لاك كلام نب سنأ
 هللا ىلص هللالو_بر

 عانةلارثك لو هيلع 0 7 2

 02 قوطن'اكىأ امهقريكتلاب »يب حمص نم عسب رلاطان أن انيعضوملا ىفةضسن فو انره_اعيكوانريخأ ىسعنب ف سول (تارز بوث هبوتن "ب || ند «ياعادودرسنوكينأ ى شمت دواي هياوسوراحةمالتف دربلاوزربل اناا حلالا

 ا ةط ناك لاق كلام نب سنأ نع فرص: مريسغو فرمصخمهد-_>وم او هزه احتفب هي نابأ نبدي زب نعوو»

 0 ل00 «ناك » هلا#تساوهساىأفاقلارسكم «عانقل ارثك, لبوه« يل عشا ل صدتلا ]وسر ١
 01| ن | هعئاضوأ (|--- 9 : ا ها 0
 يان رذونحفا نم ةمسنل أ هعمص) «تايزب و# هسأر هبرخ_ست ىزلاهعانقو هون ىلاعأ ىأ «يهوث# هيشتانوتلا |

 هنم ل صن هسأر ىلع عانتلا لأن اوهنالهرااعدارملاوأةّمدتحسوكلادار|نارهاظلاا|ناءنه 2( ل  ليامس عع (
 ثتيدحاذهو ظفاحلالاقهنعى-ْمةموبلكهتموادموهنمراثك الا ماةباو رفهديقاك انغ نك ناهدالاب دنهبفوهنوث ىلاعيلامُم

 ىلل_هحي عد رم ءادرلانمسرقضن رعل, وطب ووهو لزم نامت هنا لصاملاون اسايطل |ىف سا.لا مالك رثك دي همنا دعم
 روقمو نيك: | ىلعهافرط تا. حاهعيج ةيترلاب طبع نأ ىلا لا تت نمنيعلافوالاو ءؤرطزادب ٌمه>ولارثك أ ىطغي ةماعلا قون
 ىَماَعلَةداتعملاةرطلاهتهراهدحاوأ امههكربغ نمهافرط ىرباموهو لود_ساوع رملاوثاثملاو ز ودملا لىشف كل ذا دعاموهر

 راعش زم هنال هو ركم هءاونابىناثل وو عج ودس.عوةعجر ونم-وةالمادك أَ, وائاغتاب ودنم لوالاو «هيهصتا ذا ةاضقلا

9 



 بأول اراما ا نباوبهو نباشن د نك هىذ _ءض ىجهذلا لاق ةرمصم ىداقر ومشملاه.ةةلاىرضملا ةءقعن هعموا نس هتلاد عونك

 سذهتلا ف ئوونلاهفعضو هنتكقارتحادعب طاخمهضعب لاقو ها هنعممتءاورعمعا مهضعب ودوحأو نسح أهنعىرقملان جرلا دمع
 صن وتلطعىأ (تيأرام) لاق(ةرب رهىبأنع) قس رقتلا ف لاقدرب رهىبأى وم( سنو ىنأ نع)ةثامو نيعسو عب را ل

 هو-وف ىرحت )اهمرحةدارادع.بواوعامشىأ ( سوثأ ناك لو هيلعهتلا ىلصدتلا لوسر نم نسحأ) غابأ لوالاو ترصم | ىنهع هنوك
 «.ثوأ ةغلا.م هيدشتلا سكعوهه>و و هقنورو هنراضنو نسم اءامن ان ر اوكف ىف اهنابرحهثانهام ىلعوهوحو نم جرت ةءاورىفو
 نات ثدنلا نسح نوكسل او نساحنارهظت هيفىذلا هناله> ولا ص خو هتنسحا ىلع ن اه ريل ةماقاهدصقو اهموْضو ا مئاعمل هءوضو هوحو ناعأ

 ها قوام ىلع هللا ىلصهتلالوسرا نكي ل سامع نب|ثندح فوة علاط سا |تيأراهتبأرولذوعمتنب 1073 عب رات فوات اع

 الاقرب رهى بأن عسنوب نأ نع بيدنا ىفهفعضن ىووتلا مزح و بب رقتلا فا دكه تك قارتحادعب || © قي لل 0
 .٠ 356-2 : 2. . 71 - 5 1 ب 5

 و مولر الا لعابشةفص «نسأ زظريكدتةهنيونت م ايشإل عااومو تلو ترصبأىأ «تيأرام || نيرو اووي

 راك ىأل اعتوأن ايب فانئتسا#« سءشلان اك ال قيساك افرعموهفملاوهوهادعاممن س>أ هنا ىنءملاوأ | ت6
 ىهانتنمنوك,نالمت<و ةقلا.ههيبثشتلا سكعو ل سو هيل عهتلا ىل_دههحو فهر وتو نسما نان رح 00 9 اوكلفف سهلا نايرحدبش هوجو ىرحت ال غابأ هنا عم ىفاثلا ىف عزان ناافالخ اهمرحوأ اهعاعش 1 2 0

 ذوعمتنب عب رلاثندسنمىرادلاوىاربطلا هبرخأ امهديرتبو سءثااناكموارةمهوجو لع هيد شتلا || تامما ادحا تيار
 لاظ لو ديلعمللا ىلصهتلا لو سرل نك, لاق سامع نب |ثيدحىفو ةعلاط سها |تبأرا هت أرول ارفع نبا نوكسشرسكي (هتيشم

 نباهرك ذجارسااءوضدؤوض بلغالا طق جارعس عم مق. لو سعشأ |ءوضدو وضياغالا طق سء*عممةب لو - تس

 نسا ارظر هنىذلا هنال كل ذيهحولا ص خا اوه. ند>أ ىلع ناسدربلاةماقاا ذه نمدصقلاو ىزوملا ندفلاةةفادحل

 ردصل | اظذلب ةعسن ىو ةةيهالرسكل ارد هتبشمىف عرسأ ادحأ ت ًاراموالاءل اغهن سل عسا ثدملا نسح نال امو طا
 عفرلاب جي ض رالااغ' اك ل_سو هملعدتلا ىف_صدقلا لوسي .رنمإ# هيشعمةيفيكى ىأءانالب ميلا حتفب ودو ناييدارملاوب راقت

 طسن فونيبمفانكت-ا دز هطارسك, اناإل هيمدقت < ىأ هلال ةيوطم لعحتو عمت ىأ «ىوطتل ||| نم ناتعملا هيشمةفص
 موق نمدري_غور جنا عقواش ه١ موك زوو ءاطارسكو نونلا مضي ىرز لالاق دوت ظاناو || تم) <: «عارساريغ
 !فابباعلجاذااهدهجو هتباددهجأ لاق. هنارد ![ةناومناكناوةباو رال قدا ا هريغ عضو هلوأ ستفب ا

 .اعللا ىلصهري_لاح ىف ةشم او دهملا ف اهعقونو ( انسفنأ ) بعتنان ا ىتءمافةنقدملا ىف تعدو ملل كلو

 هيشم هع :رسنا ىنعملاو هلو عفمو أ دو لعاف ن هلاح هل لل اوان ده لادم ريسغىأ (ثرتكمريغل هناو) اسر ١ حج ىأ (هلىوطت

 )0 رف فانالف هراقووءءاهيبهذتةشحات ةعرس نك, ؤفوهيلاةمسنلابقأتلاو كوولا نم هاى تناك ||. هنوطم لعحتو
 هيثم ىف هتعرسن ا لصاخلاو كش ءىفدطقاوىلاعتهلوقوانوده ضرالا ىلع نو ع نمذلا نجحرلادارعو || * يي عب هءاسو هيمدق
 نس>نا ني_تل+|نارتدانيبة.ساذملا فهحولا لءاوتل عارة ثلاودوملاث يح نمالةَوقلا لاك نمتناك نول
 ةلمهم مد « رح نب ىبءانث د- 9 هريغ فال لاحنود راح ىفري::ملار جسم ناك سو ه.ا عدلا ىل دودو 0

 ةرفع كو مهللا دبع نبررعنع سنوب نب ىىس عا: ةدحاولاق إلك خياشملا ز مىأ «دحاو ريغو إل مد نوكسو 1 0 1 2
 هلوأ مضرأ ماللادواولا حتفب « بلاط أ نب ىلع دلو نمد نب يداربا ىنثدحلاق افءاف نوكسف همم ضب 3 ىوداعت 2 -

 هيلع هللا ىل هللا لو سر فغ صو اذا ىلعن اك ع مهارباىأ «لاة اب هودوهتلا عركمدالوأ نم وأ هيناثنوكسو | 0 0

 ١ هلرأعتفي (دهعاانا])
 ملسو زو< وءاهلا هكونوخا | مطب ىر زملالاةو موضعي رك ذاهتتاأط ىرفهسفن لجدوحأو دهح نم هو

 / اح بعتلاو:ةشملافاهعقونواهسهتنىأ (انسفنأ ) ةقشمىف تعقو ىت-ارتقاط قوفري كل || يلع لا هده بو تبا دده>أ لامي | ههكف

 اطلا جلا مضيد_هملاناف !متتاط قوفريسل |ىفاهامحن دارا نا لمت و ةقشملا محلا حتفب دهملاناف سو هيلعهتلا ىلص قط صمارعس

 افلا ن ملاح (هناو) هعيطناك امناومهداهادصقرالناك ىطسملانالانده<#نع دعو رماك هتباددهجةغللا لهأ لوقهد مد و

 ىلعىشعناكف هقشمهقحلت ث يحب عرسمريغوأ ىاراامىأ هبتثرتك |املا يان ده<لاممىأ (ثرتكمريْل) سفنالا ىنعد لوعفملاوأ
 لامعتساو كلذ ىف نب دمت كولو ىشملا ف ندع رسم هقحطن ناانرد قامة داعلابىىش ماذا هناربخلا ىنعمو دوريغنم دهماب عطّنام عطقيو هتنمه

 نبى سعانث اولاف) هرايغأن م (دحاوريغو رح نىلع انث)) ىلع ْثيدح يناثلا ثيدحلا «ذاث ليق تامثالا فو بلغأ ىقنلا ىف ثرتكم

 ءبلع هنا يلع هللا لو .زفصواذا ىلء ناك لاق بااطيبأن ىلءدلو نمد# نب ميهارباينؤدح لاقهرفغىومهئلادبعنب معن ع سول

 دس

 ريل



 هنو كوهنهنيعكل ازوا عيالنأب ل. وارسلاوبوثلاو رازالاريسة:نا لصاسلااوهالمخ هءوث رحب نمل اهلأر اقنالىراطلاثدخف

 00 لس ناكرذمل اكولامأ سفلي قل ,مرحالاوءاليثدص ةيرلامرذعال عكا تحك ىلا هلع دركيو لضفأ قاسلافصنملا

 هلع ىسبن :م لدق لح عماملاوةكملل رب بوق سل ف فوع نبذل قاعضللانذا نماذنأزوصأوزازوأ ورش «راسيامذققواللا 1 ٠

 ثيدحلافع 3 رثك أوق.ساكر | هنأل ريشردةضرالا ىلعهرحاهل نسف ةأرملااما ل> رلاق>ىفاذهقارعلاىولاهرك ذدرو رض /
 ىمثميل ارنب !باهش 'لاقو عارذمرثك أوةعسلاو لوطا |نمسامالا ف داتءملاو حاملا ىلعدازام لكهركرو ىضالا لاق صو ص ماع
 نب ريد *وأ 0 رذأ هن اةهضرع و عرذأ تس هنا دردو طناكو ريشو ىعارذ ضرع فارعشو عرذأ ةعبرأ ملسو هيلعهللا ىلصهرازاناكإ 2

 ىورد عذر لفن رك ذام ش ضء»فو هأ فصنو نيعارذضرعف عرذأ ةعبرأ ل دقو ريو نيعارذ ضرعف فصنو عرذأ ةميدأ ليلا 1

 نعارذه_ضرعو ع رذأ ةعب 1 | 0 ىنلاءادرلوط ناك ال_ىرع ريد زلانبةو رعةباو ر نم فطسا ا قال- تاباك فشلا

 لاقي د1 | ىضنو
 اكعد ١ منا لجالرجلاب صو هخرازالا لام_سامب رحت نا ىضت قب تب داحالا ضءب رهاط كريم لاق باوصأإ |

 اظفلب ةربرهىلأ ثند_-نمهدنعو ءالب + هنوأ رح نمىلا هللار اخن..الاعوؤرم ىراأ | دنع :,عنباثيدحىف
 0 ناغطلاو ريكتلانيدتهذن ر ُط هااوار طبهرازارح نمىلا همايقلامون هللار اهسال|

 آل | ىف نيمعكل | نمل غسأامىراضلا ري ره ىأث يدك اضيأ المنايا لابسالا مرككرابخالا ضو

 هناك رو حبل 7 1 1 علا وعلر هولا قيقالم الانا حر ط.لاوءالي ناب رعنب|ثيدحو هثيدح فدسسقتلاب لدتسي نكمل |

 ناع جس نسم رارا ا ل ا و وءاليخلان م ماذالابسالامرعالفانه |

 ريشو عرذأةعبرأ هلوط | | بص بنا| لاقف هنمئلذدهاعتأناالا حرم ىرازا ىثدحأ ن ادتلا لررابلاق كلذ عمسااركب ايت اانضدأ |
 قوري_ثونيعارذف | ةيذعلاو صرمقلا ماك لب وطت بوثلارح ن ءرح لا ىف لخدب واذد ءالمخ هعنصد نم« تسل 0

 ىزوملال نيالءافولا |[ قا ارعلالاقو ىريطلاهعيتوةعسلاو لوطل |نمةداعلا ىلع دازام لك ةهار كضايعىذاقلا ل ةندقو اهوحوأ

 ةمدرأ هرازا لوطن 5| ذاذءالم دنا ىد رطب كلذ ن اك[ «-وفهءنوةرعا راعش قئالخلا نم خص لكءاراصو حالطصاس اناث دح |

 صطصرعو عرذأ سلا مودا فارسالا د ىلا لص حلام هم ىب ملا ىرحالفةداعلا لمس ىل ءناك اموهعر م فش |

 ىو رو اةصنو نيعارد د نمو بوث هل مسيالن ا كلذ ةمالعن اكبرطالاهن :موديبال وهيل هللا ىل_هناك الو لقراعأ ىللاعتو

 هءادر نأ ىطايمدلا ههد صنع ال ضوعبلاناوطق هباث ىلع منال ناك ايذْلا نا ىزا رلار اروئغل ال-ةهنو لمعي ؛لهيوثتأ «صاوخخ /

 ل 59ج رذه ناكئذلا هنأ حت نحل هدة موثالا ه سلب ,لن ام عناب هل سنأتساو همدس هد ممضعب مز لد , وارمسلا سبل لهاوةلتخاو |

 لوط قرضخأ درفرا هنامز ق هنوسلد اوناكوه_سل هناىكدر و لاقهسلملو اريشا هنا ارهاظلاو يلا سا لاق» اركشا او هيلعهللاىلص

 هضرعو عرذأ 6.رأ نوكس ةريسكد طر 1اودوس|ر عش نمال- حرم | طرم سبل لو هيل هللا ىل هنأ ل سمج رخأ دقو ها هذاوا

 ليقو ربشو ناعازذ اهم سأب .الو لد الالاحرر وص هيقامو ههد دم اال يلا هدف هبل -رااوهن رزتأب رزخرأفودنمءاسك |

 هيلعهتنا ىلص ناكاكو ريسفتٌكلذاءاد_,جريسغسوماقلا لاق ءه_.فرحرازاىرهوملالوقوثاو رااريوصتالاعركالذأ

 هسفوقارعلا اناملا

 3 ءطقو هم 4 1نبا

 سلا

 تي ءطالا هنمودم 07 سو لعأ كاتو روهدلانعهلقنو ىوودلاهيوصامىعةلعولاب تادرو طلال

 1 كلذ همالع ناك يلو هيلع هللا ىلص هللا لو سر هيشم ىف ءاحامس أي ا“

 3 ىبحسو بول هل حستيإل 1 هستقاني لد ب ىدرب راجلاورك ذرسكلابةلعفلا ضو وهام لع ىثلانمصضتلاةداتعبام سكتة

 لعنو لبا 7_9 :نا | طاخمأ ىصعأ | لاقو كلريمورك ذقودص# رضاه مع نبا ءاطأرس كف مالا غد دي هعمط نب اير :ريخأ درعسنب| '
 بادلاتاىزارلا مامالا :

 مقلا نبا لوقو ءارتشا هنأ هنا عص نكل لتقمونالا نام عه_سلب :ملادلوال لقلب وارسلا سيل لهو ضوعبلا همد خالو طق« ١

 جلاقههسل هنأ اريخأ تاريخ قءاحةلاقار ءلا اظفاملادافأعنهلايعضعبل هارت انوك,دق هنا«يف هسدابل هارتشااغاهنار هاظا

 نمل ضفأ عضأو ةلاد_صقمامون سوت بكل سوململاف ةفاظنلاو لم_علا ديزمو ه-ةرهلا نس -ادكومدحأ لكل نس و 7

 ىباتلاهم .لضؤأوهحول س ةذالهنف اظال هنوكل لوال ا ةءلضفأو ضراءتلل ىواستلا ل_ةحااوماعركشأ اودمعنلاراهطظاهيدصقناف عفر

 1 قا ارعل كولا لاقاهردخو ماك الاف ىأ ةعسوتلاو لوطل | ههارك ىضاَعلا عمو هدم ءىلعهتمعنرثأ ب حمتلانا» نسحلاربلل

 دحىلال صن ملام القد دأ ءأ اال | بس ىلعناك امومرتعال_.ىلنا قدرطب كلذناك ام_خ هينوفراعتي سانلان مف نص لكل حالطصا سانأل

 ساد راين 1 ب ولو نسال الو ء عفدب نطقااورب راو ناكل اوع ئفديو نهد رب ولاو فوصأ | سالما ل-ءاوومدملا فارسالا

 هذاتسامةردس 5 ىثشأ وهيلعدتلا ىلصهقلالوسر يشم امام باب )ار رض لقأو تم نيأرب رحاول تعم نطقلاو سبا راح فوصلاو

 ية عممل نبا اة درعس نب هِمدَتق انث) : هرب ,رهىأث ب دحلوالا« ثرداحأ الث هنفو يذملاًةئيد ليقو ىدرب راجلاهرك ذىثملانمناسنألا



 5 , ارهاظلاوهو ف ارعلانب لا ظفاملا لاق دع وازن هوأ غب د نماماودوى شا | ىلعهحام ناو فاو اذدأو رف عقواذكد (هئاسوأ)

 قاسن امحنباك امهريغاورفنالو كلذ مح رت ىذتة, قاس اذا حدق:نالو ةصّقلا بحاصوهود.ة :ذ-نم كلذ ىف ثلا عوقو
 زوالا تدرأو كلذ ىلءراصتقالا ن ءتءنتماىأ (تسأنآف) رازالا عضومهاهنوأ «فرط عضوم ىأ (رازالا عضوم ا ذهلاف )كشري

 هعضومىأ (لفساف) ان

 (نيسكللافيازالال)
 ىلالطسةلالاق هرم

 ناىل-_ع لد هرهاط

 تكلا لا لالا
 لفقر نكمل عوفم

 نملفسأام ىراخلا

 لدي رانا !ىفنيسكلا
 هلايسا ازاوح ع نم ىل_ع

 عونمه تم لصفتاام
 ىوو_:لالاقاذ_مو

 اوف يىمسلا ردقلا

 رازالا فرط الزب
 رتاملاو قاسااف صن
 كَ هتان ةدارك الد

 اممعلزنامو نيمعكسأ أ
 مرح ءال_.غلل ناكتا

 هد- لمتحف درك الاو

 ةئلامملا ىلع اره نددح
 لا.سالاىلا عزملاف 1 .1|

 رحال نيعكلاىلا

 01 8 8 . 5 .٠ - 5 1 5 0 2 0 م ىلا

 هلاةياور ىو ىرادما ءاورا هي تناك ةكح لأن مرب ردا ص, سبل ىف ماوملا نب رع راو فوعن نجرلا ىف 5

 : اوأىرخال ادعاهاد-اوأ اهمام_مياتناك نيتلعا انال.ّز< هنانعجو لهقا اهنلااك ثا هيفامط صخر 1

 3 ع ىس منام ىطاعتزاو-ام_ي عماملاو بدسم ةرانو بيسأل ةران ةل-عل |تدسنف ل هتلا نعت أش نةكسملا أ

 ىارلاكربس+ نازو
 نأ َلُدوب ىجلا لوح
 د ل هع

 نم كلذىفالطسقلا
 قارسملا ظفاشملا لود
 ىضتقيسترنلا اذوو

 لكىلا هنوك ةيلضقأ
 ىل-ع قاسلا هل ضع

 هناواهنم ل ذ-سأ هنوك
 : امهغلب ناف نيرعكلا عام هلام لفسأ نعدو زئلاو لسأ ىلا ةلضءل !نعلوزنل ل
 8 ءاصأ ةعيرابةيئاثلاوةمك رلاتعت عداصأةعبرابنلوالاةمترلادييةةةرار زن و رع تيد ىفدرودقولاه مرحالا :ءالر نا دصة:0نادرك

 اىلاهعلسنا مم "رح هنأ ىضتقن نسعكلا ىف رازالل عدم هأوقو لاقكلذن وداعفنذانمل هنا داب هثلاخلا وهعب رالاح

 ةءمفو هأ امهءلبامنودنيعكا|نعلزانلامردعاغا هناراذل |فرازالا نم نينعكلا نم لذ_سأامىراخل اتي د>ةي_ضق ناكل
 4 و3نمهم-يغل ءاليخلادصقب ثيدحلااذهىاوديقاساو ءادرو رازامهسوملم بل اعنالرازالا صخاسغاو س وملم لكو ضيمتل ارازالا

2 
 ام

 قحالهنا لع افىأ( قحالفتسأنان) نمسكتلا كال صدالثي<ليلت كلذنملفسأ 21

 قفاوااودوةكر حم س وماةلا ىو ه.لعرصتقاو قئملاهعبت رع وىلعهءاهنلا ىف بص ءىفهعمد2

 هباعهتلاىل_د ىنلان اةفيذح هل لاقل هةفيذح ىوار نمش هقاسوأ » ةدهعملا مسنلاو هما لوصالل
 وأرب ذن نب لسمنماما كلا ل.ةو رح نباهركذ !سوهءلعهثلا لص سفن ضعروأ هقب ذح ل ضعب دخأ لو
 فرطلا ضعدف مةوو ىوارلا نمش ؛ريملاتامد ديني ودمعبفةفيذ-نمك شا |نوك,تاامأو هنود نم

 رهاظلان ان مماصعلا لاقامعف دناف ها كشريغب قاس ةل ضع نم لغسأ و هيلعهتلا لص ىينلاذخأ طفل

 ٌضصرأملو ها ةاورلا نمهنان يسراشل امزح متنالو ةاورلادح أن متوك,ناهحند و ةفيذ-نمَكشاانا
 ىنلاىأ «لاقفإل عطةلاو مزحلاب حرصب لفءاسعلا نعارتأّم هنوك حمر تح نياامأو هصحترتب اولاق لد هن زج
 ةعضوم ىأ# رازالا عضوم ءوهو ريد اريك ذترامتعاب ريك ذتلاوةلضعلاىأ ياذه» سو هيلعهللا ىلص
 زاواعا|تدرأو ل_ضفالاو لك الابل معل] هزمضتملا صصنل لورق نم تعنتما ىأ «تسسأ نافل هقئاللا
 :ىقد>الذتسسأن افلم ني.عكش ا ىلا اهتمام رقدلضعل |نملفسأ هعضوفىأعف راب لفساف 9« ةلضعلا نع

 تفلاخدءذ نمسك ارازالاز واحاذا ىنءملاواه_مملا هلوصو فىأ#« ني.عكدا !قرازإا 9: تحال هنا لعافىأ
 حج ردحلاةرب رهىلأُت يد_>نال يد” ريعوهو هأ  نيمعكا!ىلارازالا ل الثا د ىننحلالاقوهن_سلا

 كالابسا ازاىلءلديرانااقرازالا ن منييعكلا نم لغسأ ام ىلاق لسوهملعهتلا لص ىنل انا ىراضلا ف
 فصنوهورازالا فرطهيا!لزنياهف بحااردتلا ىوونلالاقاذلو عونمهنم لذسأ ام نكرئاجنييسكملا
 الاو ع رحت عنم عونمفعءال_غللن اكناف نيرعكل |نم لزئامو نيمعكسلا ىلا هت<امةهارك الب زئاخاوقاسلا
 تخحامىلا ارتاال_انيبعكلا كا لاءسالان معنملا ف ةغلايملا ىلعا1_هةقب 2_-ثدردح ل هدهأ هزت عن

م مهفيوه_ف عقين الثوب ىلا لو- رب ىارلاك لسوه .لعهتلا ىلصءلوقناز و ىلع نييعكلا ا
 قيرطبه ن

 رئاسو صيمق اارازالا همنا ل-«دنا ىندنيو ةهاركرشأ نيبم كحل اءار وام ىلاءاخرتسالا نا كوالا
 3 اعنافبلاغلاج رد مالكلا ب رخوأ ةءقاسفتالا يدا ىلعءاند رك ذلا,رازالا صخاسغاوت ا سوم ا

 يدون حرحهعك نوك,نك ةرورضا هللسأ نملام_سالا نمىئثتس و كريم لاقارازاناكمهتاسومل# |
 : ! او ه.لعهتلا ىلص هنذابالدةسمقارعلا كلذ ىلع همندربغدحت ٌثيحهد وثوهرازابهرتس لن االثمبايذلا

 عنملانا ىلع عاجالال_ةناضامع ىضاقلانا اعاو«ىوادتالةروعلا فشكز وماك ةرورضا|ل>الاعرش
 نبذ وما مأ هس مأن أ هعحصو ىذمرتلا عماحو كاسنلا ننس ف تيئالعاسنلان ودلاحرلا قوس قلامسالا نم

 لاقفنولو ذءاسنا |عنصت فيك ت ااقرازالا لمسم قحفد.ءولا ملسو هيلع هللا ىصدتلا لو سر نمت معسل

 ةزوا او رتسلالوص-دوصةااف هيلعن دزنالاعارذ هنيخرمفلاق نومادقأ ىف ثكسنت اذا تلاقف رمش نيدنرب

 مذعلا ن عز واحلا زوال هنأرهاظل افءان««ىاموأ افخدأرملا تسل اذافاعركوأ ةدارك اما عونمدخأ نع
 ل-ءأىلاعت هللاو باشلا عج ىلا ىدعت.الذ رست د>او بوت رامتعأن وكي ءاحرالازاوحا دكو نوق>ىف |

 3 ' باوسااب
 للا
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 ةدنتا ده ةايبتت

 انث)لغ كالا نب ةلسثيدح ثلا: !ثيدحلا» (هبقاس_هصنىلا) ئبهتنب (هرازااذاف) لو هيلعمتلا لص هتسءا تلمأتفىأ (تراظنف)
 ٌتالثةَن_صنانم «-:عءذاورلا ل الد أ لاقودوذعذضىدن زلارهارخصم (ةد.عنب ىسوه نع كرامملا نب هللادمع اند رمصن نبدي وس

 ىرشتزلا لاقرازالا ساب ىأ ( رزتأي نافع نبنامءناك لاقهبسأ نع) تاو رغع_مس طم عمازغو ناوضرلا ع. دوشالضاف ايءاراعامهث ةلسناكوةتىلادأ جرخةقث هدة بسن ىسهف (عوكالانب) رعب (ةلمسنبس ابان ع) هجامنإ هل جرح ةثامونيسمنو
 اي تأشنةبه"ةيسثرقدهب تقطن دو أطخنوكيفيكفر زتافهشئاعن عىراصاا فنان ةعاجنءاهدرواط+خ ماعدالابر زباو

 لماكلل عش هناىلاةراشأهمف وك هيقاس ف صن ىلا 8 هيقرط رامتعابم را زااذاف »ظهسامل ىلاىأ« ت هرظنفط |

 اذهو ىتئالهداسنو ها اهعفراف كف كلذوهاهمءاستك الا ىفةداعل او امام: درب اهنادارأ كون نو ماصملا
 | اغاراذتعالااذدهنا نم 'رح نب اهلاتاَمعفدنا اةداسدأن ن رئاعمهينتداف طلة انه م_مضعملو رح نبالاق

 ريكتلاودونبدلا ىفاناصقن حدي هلالتخاذا هءانتعالاب ىرحألاو م_هالا هنالهمقوفلاب ىتنا هلوقةلد اقم متي

 | مهوت باعلان" اكل اقث.ح ما ةملااذ_هىف ىفنملا برغأ دقواذ_هلمكل لعفل اولوقلا نيباعماحنوكينأ
 ١ أوهو ها اهعطقبسانالءاهمة درب اهنا ردت عاف عطقلاب رمالا كرازاعفرالسوهماعدتلا ىلسص ىنلالو5نم

 ا ىلاكت نمز وكت فيكذف ىه- نمرومتثال عفرلا نم عطقل اهداراناف ااظفلاماىت_هموااظفل شحافأطخ

 | لوقهنمبمتاو هيدامل | ناكس سان امءاحلا|ًةدرماانا عماضارتعاهراذ_:ءاساقذ هناف ىنمامأو فرع

 هثيدحجرخأر يغصتلاب 4« ةديمعنب ىءوم نعل راملا نب هللا د.عانث دح ل ةلموهمثوكس *« رصننبا#

 ىأ# هنأ نع# هتسلاهنعاكو ري عوكالانبةمل-نب الة زمطاريسكم#ي سان | نع# هحامنءاوىذمرتلا

 تاوز غمس لو هيلعهتلا ىف_مهتلالو بر عماز غرعنب هل هنا دجلا كاةمسنوهو عوك الا نبةل#
 ىأاغلأ اها ديازوح وةنكاسةزم_مم# رزتأب 8 فارصناب ليقو فارصن الب« نافع نين امعناك لاقل

 لقو هللا فيضأ امة نب رقد حاولا قوذام عه ايدارم او «بقاسفاصن ا ىلا# هيخرب ورازالا سلي

 امناولاةرارك:لوالادب هب ودعي ىلع سلمت ونا عىأ «لاقو طةعسوتلا ىلا ةراشا فاصنالا 1 ف

 لم ىأ «اذكه# ارركمهنمكلذ معسل هنالرارة<الا ىلعل دب ى-رزتأي لاقاك لوالا ىلعلوقب ليلا

 ىأ# ىنم» 8 ةئيطاو ع ونلاةغيسصىازلا نوكسو هلوأ رم دكر  ىحاصةرزا تناك ف روك ذملارازبالا اذه
 عوك الا نب هملس ى-هب واةمل-مااكن مهنارهظالاو# ل_سوهءلعدتلا ىل_ص بنل ىبحاصب نام عدي رب

 و هملع هللا ىلص بنل لاح لاءهنا عمن اسمع نعور زالاد_ةءيسةملسىل_ةنهدئانو سا هلئاقنارهاظلاوا

 هللا لص لاقاذإو بدنلا دك أتي ل_سوهيلعهتلا ىل_دهتلا وسر فيلد ةلومعم ةظوؤح هذ._سدهنأ هبل

 ة_ذ-اماو ةطسن ىف كد.عس نبا ىأ ب هستقانث ل_- لف ىدعب ن نب دمارلاءافاحلا هنسو ىتنس مو هيلع

 ىلأ نع صوحالاوبأ امان: د_كةضسن ىفوانا .زأ هت و_دطسن ىف و «يانريخأ9» فآ رف ءانالب دعس نبأ
 هثيد_حجرخأ ءارفءابنوكسوةم_عم لاذ فو نون مذ ه«ربذنز لهم نعل ىيبسأ اىأيى سا

 هيت تعم دب زب هس فو رك ف فنه -دهت قو امني او ىناسنلاو ىذه هريااود رغما بدالا ىف ىراضلا
 ضايعانأ ىنكت وكذب زبن الاةءو ارغص منو. ايري ذنن لسم بد رقتاا ىف ةلموملاددرخ[ى از رسكو

 هللا ىل_صهللا وسر ريم >حاص في ف _-ناكوءانالب نول اريسكي #«ناملا نبةةيدسن عا كريمول-هث
 أطخنولس ا هل_:ةةكرعملا ف هونأ ل_:ةوادحأ دهشوردب ل_قدونأو ود_سأنيفلاونيقفانملا ف و هملع
 هبل لك همهم داوم هم نبع خشب *« قاس ةلضعب سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسرذخأ لاقل همدوط ب هوق
 م ل ل 1 ل ا للا اي لا ا ا 2 2 ا اا

 ءرثك عم ل_ةنل عقوول لو: ىى#  انالدوشتاعنعداو رلا نمعقو هنا لاقيالو عطى الذب عرط لاف قلما لضفأ رح مذيب دصلا
- . . . 

 فادناى ا ) ربنا قرط

 عجلاب دارأ (هقاس

 هنبرش دحاولا ىوفام

 ليقف هيأ !فيضأام
 فاصنالا عج ىفو ظ

 ا اديوسلا ىلا احا
 كوقب نعل دع(لاقو)

 رارعسالا ىل_علدل

 عام# رركتن ل هنالو
 لئاقلاولوقلااذ_ه

 ىل-_علمت< ونا

 لاق ر ارك ودلك دعب

 (انكه) لوالا جرب

 ىلاةينكل ا هذه ىنس
 تناك ) ىحاهتأر

 رسكم (ى_حاصةرزا

 رازتالاة ع مسا هلوأ
 لئاقو نامعىأ (ىس)

 ىل_ءوهلسه_:عكلذ

 ديعنلا لاحالا

 نع هل_ئةاقف بلاسلا

 هللا لص ىلا نا )هلل

 هلبس لقنو ( سو هيلع

 نامع نع ةرزالا

 وهاهعفربلو ةعوفرم

 عم مسام ىلعءاند
 هلع هللا لص هلا هلع

 «تايئالناناؤسو
 صرح الاون: ) ديءسنبازعسن ىف (ةدتق انث) ةفيدح تي دح عبارلا تن دحلا « مهن مءاةلخ]|دهسال بها ارباك أ نيب ةضمفةسم ةظوفت
 ىراخلاهل ب رخحلاص هلا لات ضايفلا ىبا,ىنكي فوك ةمهمملا عفو نوذلا مذبارغصم (رب ذن نب , /

 ءابأ تق كلذرمغوأ نيثالثو تس ةنس تام فوكل | ىفا هل ارباح لس> هل كاقن و (ناس عل! نبةفيذ>نع) هجامنياوىلاسنلاو ب دالا ل
 ةلبضعلا(قاسةل ضب لسو همل عدنا ىلصهتلا لو رز خأ لأق) نيقفاذملا ف فطصملاررس بح اص ناكو همد م بهوفدحأ موبأطخ نوابسأ
 قاسلاوخْؤم نم كر لان م لغسأ هعمتج ا ةمعللا انه ىهو قارعلا ظفاحلا لاق رخاكي ملأ بصع لك ةنيفسلاكوأ ةكرحوأ ةدلطل
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  ناكم نملاتنالا ىشم أوأ هد د :باوج ىفرك ذتامارب *كود أ اغلْلاذاو ىف هلوهذماذاو رذ_ةاألعفلا اذدوا فرظان.ءف ىفاخ ناسنأ

 ظ ةيضاملاةروصللاراضتسا عراضااةغيصد ريعوىوقتللوأر هاقاا ديعزيشلاهيلا ب هذاكصيصخعأل هيلا دتسا|مدقو:دارالاب رخآ ىلا
 ٍ ىأ (هناف 00 سل تار غعلا اذ .ماريخ(كوقب ) هلوقو هني دملا ىف سا ىفو ةيفرظلل هس دما ءالاو
 : رخآلاد هب و تاروذاتا!نءهزنتالوأءالمكناو ربكل اع نعدعمل ىوتتال قذوأوأ ىوقتلا كولا ا رسال (عن ةرلا
 1 األ فرع ءاسدا لق. ورساذك هلت ةماسخ«قاما جرضرالاي راذالاجتان فاى ءاقذأ !نمذوخلاب ناسا 6

 اعىفرلا هل ين هناىلا ساللاداشراهمفواماودوع ه 2 ةدحوملاب( قيأو) قتاهلعافثركءلابيسهنو ؟1ىزامجداتسو هاما

 ' (ىهامناهتلالوسرا.ت لف |سوهيلعمتلا ىلصهتلا لو بروه اذا تغنتلاف) فارساو عبيضت هلا ناله دهعتو هظفحمواذتعاو هلمعتسا

 قل 50 مطن(هدرب ]تنوي 90( ديراز الانارماملهمل | ةحاحالو دا ريكا 50 رامتعابثنأتلاوماصعلالاقرازالا ىأ

 ؛ ةلوم ءاحوهلوأ ماتو

 لاقو حراش هلاك

 يملا حمي ىنالطستلا

 مال أههنيد ةلءهملاو
 ّق ىهودو د مهنك اس

 هطلاخ ضاينلصالا
 هدرب انه دارملاو دا 55

 لاق سل غأ ضايبهيفام

 أرداظا : ىفالطس هلا

 ” [ املا ماذا قماعل ا«نورش.ت_سمهاذاهنودنمنيدلارك ذاذ او*ىل اعت هلو5 ىف تفامكتلا حاط

 لوقت أح افة_دملاب ىشمت قو ثيد لا ىنعؤراشيت_.الا تقواؤنحاق هنود نم نيذلار < ذَتقو هرب لعد

 ىلع هيلا فاضملالو#ممدقت مز ,الفتقولا ىتهعلوهفماذاو ردقما ادهل فرطظام: د كا قلخناسنا|

 1 ار نادح ناسنالانيعنبع !ا!ناساونام يءالانيعلبناسنالا لذ ىأ «لود 2 :9 قمل هع اذكف اضملا

 يأ كلرازا عفرا# هلوقلوقملاو فوصو 1 ادتءماربخلوقن هلوق م قفقراوس نس>نعالفاعو ىرازا السم |

 ءافتنا ىلءابل اعلدب هنالا ياعلدأ واهملاو رقأ ىأ ىوَتلا نم هي ىنتأ#» عفرلاى أد هنافإ# ض رالا نع

 ]م[ نمءات اانأا امر رمت سارتك اذ هباقولان ءاهل_صأ نالوأولانعتأدمم عا اًملاو ءالملتاو ريكلا

 * قبأو# :ممولا نم فاظنأ ىأ ءاقثلا نم نونلاب ناحل |ضعب فو ىربىر لثم قت قتاولاقف فورا

 تلقلاةراهط ىهوةينتدلا لك ارورمأ 1 ١|!لاعفب وثللاماودرثك أىأ هد_توملاب

 اصل انأىاءاما- وك :رحال] همباتا |اهتاف هن ومن دلا هع_ةنملاءاتاثو تاذلاي:دوصقملا امال ال وأ بلاقلاوأ

 ريف ءاقي :رثك [ىأ بأ ةسن فو سندلا نم اور نبالوقامأو ب ويندلا عفانملا ن ءاولختالهءورخألا أن

 ىوقتلانيع ىهدهواقذا| لد أمتقت هبوذع هلأ ةيكسام مانا عم ةح محملا هذأ|و ه هد- َجعلالوصالل قذارما

 اهتدحرنوأةيقوفلا ةطتنل ادعت هنأ ىلعءات : قب ىال قنا فما !فالتخانأ لدالاو ىنعءملاىفاهضعب وأ د

 هل1-ةيمددرب هنادارأ

 ىاريسا اها هبوئرال
 نم تسلذا امعمنأم

 لدقو ةرحافلا با ءا

 هنأ اه ةفرب رمالان ,مموق

 لاَعذ اه كري

 كريمطتاذك#«تفتلاف الل وعم اهجو كلر هظد لد اننا تاع ا ال متلاريخالا نأ له وأ

 ىلصعتلا وسرت ناسنالا ىأ < و.هاذافإل ارو ىلا ترظن ىأ هديت هذه ةمالع هيل امو اهلا داش

 00 ا هامتاهتلالو سراب ت اّةذ اإل ىلءف نع ترذتعاف ىأ # لو هم هيلعهللا

 هطل اك ضايب مضلابهداملاو لما ثيزأن م ام تارعالاهسلبءا 0 را مضرة دربال هلو

 | داو باغ ضايلا نامل لقوا ودا اوسنم طوطخا مق ىتل ءاململا ليقو حاملا قام ىلعداوس
 لهساماقنواهم اًعيرمأ ناوا اهقءالمخالءذه زثمتادارأ امص" اكوهللت و6 سوو هلوأ مذيع ام هرج نبأ

 هبدسب مالا موملةلماشلا مك دلال اك ىلعل: 0 يع احأو 0 1

 ان تس ضي سوال فضي د لاا

 | أ أ ع هم ىه

 ود كييف
1 

 ١ | هلوقءماليالف اوقف ىأ ىننلالوقامأو ةعباتمو ةودق 1 فام كول هلع *ُ ةوسأ 9 قسيت[ 1 0 نإ

 (ترظنف) نمسلا ضءرىفام ىلعءاقذلا نمنونلاب قناهلوقلاداوح
 اذهلاعفهساحعأاع نمءاقنل اله ماعل | نيد رداتملاوه اك : ,سولاو سندلا نم ةفاظنل اىنهعدواقتلا ن مهنأ ذأ هلو ةنمبدحملام نقلا ةدنأب

 لاؤئسلا باوملا قداطتق ةيقوغب تناهلوق نمدضعسلا ل 0 وعمار هاا رسل الر اعلا نول

 ش ءالمخ نكت مناوهيءادتقالا بلطب طصملاهباحاف هب لا باث نم سنل هنال همفءالمخالا له ل“ منادارأل بقو ها هيف فلكدتالعئال

 ٠ هيقوفلاب قناةياور ىلع مباع هنا ىلع عت ئارذلا دس ىلع نيظفا كلا ةمكس املا + بهذم مئالت داعا اوهوحراشلا ريخالا ا هعل ردال ادس
 ) و ىنذللام ةلكول س ءلأىأإ |(كلامأ لاك ) هلوقهمئالب وكالذاهبءاستك الا ف ةداعلاو ءادم هد رباهبدا رأل قو
 ابلعن وكم ىتلاةلاملا ةوسألاو عانتاوأءاد- وأ ةريسك نم هعصخأ وأ مب (ةوسا) كاعذاوىلاوقأ ىف ىأاوعت ةوقورملارخ آد

 التيس حاسملا قل اذه اوو تولسالا رافي مول مالا يقف دارمي وفي مل ىو ارلانا لع مالل_ساأهم .اعهناك هريغعابت ا!قناسنالا

 تتدتقا ثنستت داو

2 



 ليقوقيضلا اوهل.قوةدما صيمغل ا ةعقرا لاقي هريغو باعث لاق اعقرمدأر وأ دمالاكراص ب هط_سو ن>ئاما هدأر او قستلن ىأهرعُش

 اعغاقم ءام:ىراضلادازانشىأ(اط. اغار ازا اوزلو ااعح رالاوىر زوما نبالاقع مش وبك ارتد ىت- ضعب ف هضعب برض ىذا

 ل اع ا اب ةلظلخلا مسا١ !اوقر الذ بنعنازواًفاغ مضلابئذلا ظاغحامصملا لاق نعلاب

 0 تدارأن ب ,وكدذ لارازالاوءاس كلاىأ(نيذهف)و دو هللا هتامأ ىأ ( لسوهيلعهتلا ىله هللا لو. .ر حور )لو وكلا ةخيصب

 1 مزهنادوثامز :تالهئاد_ءال هّرهتو ضرالار تك ىلع هئاليتساو هناطل سل كمابأ ىفو حوتغلاحتفدعمب 8 !ةئاثرلاو ةنوشللا نك

 شعلأ ن نكربناوةنس ا لرعلال_هثم هرعرح [لعحم نان ان اال جند دن ةنأ هع .فوىلافل ا يعاتعالو امن :رلا فرحزب ثرتك, كلذ عمو مال.الا

 هلوقل هدمعناك نا ل | هناصر اعيفر ناك اذا هنافةعقلاو س نجلا ىف دصقل |ةلاح ىلعنوكم نأ سا.للا لصأ ىل رعلا نب لاق هيمنت 9 نشنللا

 ىلا هحوحأاع رونفرسملاب حال اا/ا هللأو افرسمناكهنهتماناو ةفيطقل !دمع سعت هعمل ادع سعت ملسو هياعهنلأ ىلص

 هلمارخ الة« عة فلكت

 ىفالو هربغف هعمل
 ْ قيقا لوا ناك سال اذه ثم مهوتلاعفد ىأ ي تل اذالا نش ىأ (اظيلغا ارازاو 2 هاش كلريمهرك ذ

 | هللا ىلصهللإ لو هس ىراطذخأعأ مولعم :٠ ضر اةلاولو ولا هءصبد# ضدق إل هرصنو هعفد هم ءاعمشلاع سونا

 ه:ممماىبلا هدملاك

 آةرفو_فاادعف اهق
 3 داع 1 ل قايد مع أس كو نعل انعتصر ماظن اذا ارازادب اورفو اضدأ ىراعأاه-رخأث يدملا اذ_هو اني 0

 تدود دعبل ل |دأ قدم هلت :ا١نآو 52 أ ا اودوأد“ ءلااثلاث ىتءمدمغتةباو رلاهذهوتدم املاهنرعدت

 م بهوان طعنا ىل 1 ءاعناك امني د هلاث هاوُثيدحلا اذ هىو ونا |لاق علا نم عنمال هنأ عم عب بقرتلا

 اوراس هىتاا همم ل- صداع اريحأو انو تلو يدار ءانعضار ءالاو اهتانلوامندلا ف هداهزلا نم

 2 ٌ 0 0 ص هنألاق ٠ نم ىلعدرب و رك اشا اىغلاز ملضن ربا هلارية فلان ا ىلع لم ادهيقو ها امهيةباف كلا ىندأ
 كدمص 2ةيبدا

 0 وع أعم ا 207 لَم رمْلاراتحا د نك-او ىنهلاوشل|هلرهظ عورمأ ةياهنوهرعرح آى اينغراص سو هياعدللا

 1 تعاون 0 م مح اموال أارار م هت اعدل ةباحا ؤارا ةدفاوهيدومعوأر 1 5 :اواعضاوت ىأ نبه ىف ىل #سوهماع

 فول [س 5

 مه_طعبهبق رحافتو

 قا لان لا ااا اع 352- .ه-ثنعدوادونأ انئد-نال. .غنبدو# ان دح# ءام .ةصالاوعأ ءاوالاةصاللتا ءتموءام الاروههل

 7 . © ||| اذك رااح نيدوسالاتتيءاطانوكسو ءارلا مضي مهرايمسا« ىتعتممسلةال رب ريغستلاب « ماس نب ثعشالا
 دلاخنيديمعهمعا سن ثعشأ ةجوعىأ ياه جن عد التل افن-نمدوسالا تن لدقو بترَتلاف

 عحصربغف هل ظنحلا سا معىأ ا بأ معن عملا ضء.ىفام مءالان ا ما معل | لاقامامأو ةفوكس || ن نكسيبراخما
 لاكلا تدع باك ىف عقو هناا“ ل هر ذعنال سد رضا لانى لوذلص | ىادوجو م سيلا عم

 اناا ستيب لاقل هيسأم ءودصءثأ| :عمعنا ني ا ولاا ع _---رب لة حو ب معنزع '

 هيل ومدن ا|ضعد ىاك ةنبداا ىف ىأ 6 ةايدملاب ف ةيضامملالاعلل اراضق-| عراضملا ةئيصي أ < ىشهأ

 اهديبامىلنافاض ماهر مما دازن دقزاغل أدلوتتفا امن عسمشل دقو طسو) اوهونيب هلصأو يما فدحاتس

 فاستالوةفاضالاةمزاللا فوراظلان م نيد برغم | ىفو فوده اه. لاف اضا|ن ءتاضوع فا الاوام لئقو

 ضوعل 34ه لاف أ جا < دقو*«كاذزم ناو ء# لا أرةك هماة ماقام وأ ادعاصقندن1لاالا

 2 ا 1 ريخوادتسوأ لعافو لعن نمةلجحلاناف اضن وتقل ىتءةتامز ار طاهةناملا قو فاالاوأامهنع

 0 "يا بسسالاو لاعب اريثكب اوم ا فآ احدقو اذاوذا هءذ نوكرالن || هاو ىف مكنالاو 0 منيت اوج لا ناحات< و
 الاب اذا >< لعل ثداذاو هيا لخدذاوو رع هيلع لد سااجدب زاب

 هد 1 كف 1 ألك« قاتنانا» جال

 نيملاصلاراثآ اغذح سدنأل د- د نتلا
 ةمحاضبأ اهدنعناكدقو لاا مهب ءارمتالامهف ضءقنيذللارازالاو ءأ ك1 ذه تا مهءاتمو مهبايش ن ءأهم كلرعتلاو

 هش ردح قواممأ كلذ ترا اميري را ةشياهدتعتناكتاو سايل سو ياعدقا ل صنادل جرغلاةوفكم سليط

 ىبر احلا (مباس) ع اثعشلا ىلأ (نيتعشألا ن نءةبعش نء دوا دونأ انث ناليغدوجانث ) ثعشالا تن دح ىلا | ثيدحلا »* مق

 7 فردت ل ماصعأ لوقف هريغو ىهذلا رك د4“ امون رمثعو رسمت هذ 0 ءاَروةمعش هنعوةد عود رسالاو هلآ 0ك ىور

 ىر اهلا دلا- نمد 5 (اوعءنءتدحن ١ لان هلا نيدوسا تشد ىثو ءاسغأ نو كسوءارلا مظعب مهراهجتأو (ىق ةءتدمسلات) روصطق

 معنعلاككللا بي ذهتف مقوهري غو ىفالاعسقلالوق ةدماذخأ مهنديمرك ذولا ننال ل اظن نبااهعذا اهبأ م ع6 نع مس ىفام ممالاو

 دقواةلأ دلوتفاوتحت عشت دق ط سولاو درو نيد ةلطأ )ا هددس لاق )هسسأم 101111100 مرد

 افضأ اموأاهدعبا م نافا ماه لهو« كلذ نين ناو ءوىلاعت هلوةك اهوماةمماقاموأ | دعا صف نيد ةاىلا الا |.:.واننب فاضت الوام مف دار

 اىدوحو ثقوىف اف ةنيدملاب ىدمتاقوأ ءانثا ف ىأ (ىاخناسنا اذا ةئيدملابى شم انأ) نال اوقاموأ فلالاهنعضّوع فودذحميلا.

 سدلب ناك هنأ ديرب
 مرا نم دنع م

 رعشو فوصو ناكو
 هعرت لو ربرحو

 صينقلا سدلب

 ةلعثلاوءامقلاوةمحلاو

 هدربلاو ةلضبإلاو

 ضبا ساب و
 رجالاو كوست نالاو



 ريغنول ن هنوك-: درب هي ئاح سنأ نعىراذلا فو مءدلابارتذط سدي همهألا تعمدوم+لوم عم نم دولا مس ءدلاودأو سئل ادريغة<دلاو

 لاوحأ نمدهاشن كتاف“ اال ةضرعهل_ه<توهفعضد وا واج سأرلا ىذا ةرهمكى اطصا ا ةماسع نكست 74 يلا نبالاقاءلاع لهاا نول
 لاقاكررحتب لهنا لعاو ى مثرطا ارحنبانيدلا باه يشلا لاقئالذ نيد 0 نمسأرلاهءاقونع عرمصقت هريغصالوأ مم ءادصأ

 ضر ءىف ةعمس هنا ثئاعن علقت هناءريأو عر ذأ ةعمسوحن هنأ هلو طوف ىناري_طال عقواموئثاهضر و هتمانعلوطىق َْط ةحلا ضعي
 ىسهتناهل ل_صأ الامتمرعضملا فو اهريغ نمرفسلا قات د-ءناو فوص نمءادو رضحلا قوءاضوبر فسأ اتناك امناو عارذ

 ىد>ئث ىلع فةأ لف نطصملا ةماسعر دة ىلع فئالهس راوتلاو ريسإا نمتملطتو بت !|تع.اةىزودلانبال 2 خباصملا عمت و

 تناك ةريصةلاناوةلب وطةعا-عوةريصقة ماع قطصال ناك هناهنضرك ذىوونا مالك ( لل هاا م يفر دن

 هل مور ان عردادلا همس

 هماعلا نكن كل الو

 هسستالثل هنقذفىااهرقثلا اودوس ىأ هتنوندم دشن اراوهم دادعلمام الغىأردتو هنع هللا ىذر ناةهعلوق

 ةموسدلاو رم|كه-:ه درثكم ناك اذا سو هماعهثلا ىل_دهرش ةموسدي هع طلم| نا ءاممد ىتعم ل.دونيعلا

 روكتام ءااعة_.ثاحاودرب ةمشاحا منا ىراخأ ادنع س ذأ ثيدح قولصالا فا منول كلذ نورك, دقو ةقيطظن || / ل 9 2 ن كولا ىهو هل مولا لصالا قءاع“ دلاوقرعلا نمتدوسانوكتنأ له<كلريملاقو داو | |ىلاهريغ اًيمخاو َررعفاثلا رذ

 مَع ءأى ا ءّرو هن ءادعسهزناو لصالا 007 0 1 0
 - تال مو نست ةنادو ربع

 *« ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رازا هفص ىقءاحام ار تخككاموهد قد رو

 رتسدامو هو ءادرلاهلد ايو ندلالفسأ ريساماهدار او سوماعل !ىفادكْث رود و هؤدلارم كلايرازالا ص هبا لاو كلنا

 نيازك دودربلاو ىأ هرحلا كقت ل مبارس»كاعت هاو ةكءافتكالا باين مناونعلا فذ لءاوندبلا ىلعأ || ىف اولاطاو ةماسجلا
 عرذأة عب رأ ل_و هيلع هللا لص هللا لوسرءاد 0 لاقربب لا ا وحلا|| دراع هلزالدت الا
 00 ا ءادرناىدقاولان عملا ل ةراعضتو اردو ءو قع كر نعوم

 انثدح عمنمن.دمحأ امثدح 9 زيعارذ ىف ريثو عرذأ هدد رأهل اوطنا-عجسن ن مورأز اوريشو عرذأ هثالثف الثىف ا معلات لابد

  ةدرب أ ن نعال ة تسلا هنع ىو ر#«لالد نب دمج نع »ىلا. :صسأاىأ# بوب انثدح مهاربا نبل يعاما هلعهشلاىلص ىنلازا

 ىرعشالا نسملا بأ دجو هو جام اهلزعف حرش دعب ةفوك- | اءاّضق ىلع ناكى وك نانو دورما ءهعمأل يق

 لوصالارُ ؟قو لاو وهلا ىلا مصأاىرعشالا ىسوم ىلأىأ هسأن ع ماصعل |لصأ ىو مالكلا ىف مامالا

 ال نأكل سو

 ْ ىسهتناةشئاعنعىو رب هببأ نعىورب هنأ رك ةدربابأ نالال رم ثيدحلارب_هرال2اذي وو «بأ نعهق سدأ | ام ى 1 ا
 1 هدوجونأ عمر املا حبلا ارئاسفاذكوهريغر هاش كريم دمسلا لصان ل 5 أعملاا 0 5 و م 1 2 قء 7
 لعح الاهنع هساوردر مه الاوا صدأ هشناع نم هعم# ههنا تيثناالاا 1 0 :رأ بحول مصو) لع هدو درعاو

 اهريغو ل كنا ب وكر

 هل-2|اع ىعتو

 بيلالك نهذو ريثك
 || هدهو كنان ءاضوع

 تاسللاعفناةسللا

 فاكتل انه اهدعبأو

 ىفءاجام باررإ هقشالاو
 ىلصهللا لو سررازا فص

 وهلاقيفُتنُونو رك ددو فو رءمرازال أحامصاافوُتنْود و هسوماقلاىفاك ةذعل !1ارازالا#« سو هيلعدتدا

 هلصأو رازالا سلتر زيثاورز" امعملاو ودلصو فاد هريظنو هش قرسكلاب ر رمل اوةرازا ل. ةفءاهابث نأ اع روةرازألا ىف هو رازالا

 الخةتسلااةمئالا هرقب هجارخ أ ىف فلولا فاو دقو ا مم 101 ا لصو» ءنموالا نيت ع

 مو ىنا. سلا (بوأانث هاربا نب لمعان |انث عمنم نمد أ اذ ف ناشلا

 [درماب وأاهسفنداهاىأ#ةشئاعان ملا تحرتخأ ل ةدربوأ ىأ «لاقإل ل اوصالا ىف قةحاك الصت مث ددحلا |

 ةدخوملادب دش هي اديلمإلا ءادرا:هدارإاو سوماعل | ىفام ىلع فو رعم بوث فاك-اارسكب يع ءاسك
 هنملو هتءاطو لاز هناكضعس اقزنلمهضءب لعحد يلد | ليقوهتعقراذا وثلا تدمل لاةراءقرم ىأةحوت هلأ

 هلوق نا عمدعب أ هنالاقو ماصعل |هدعيتساود مال اكرا هاعقرعء أ انعم ىف نحلا لاقاذلو رضعد ىلع هضعب ممر

 لاق ىنالقسعلا لاقو دمللاكراص ىتحهطسو نخث ىذلاو هى -يقو عقرملا .ال!ىووذال إس حرش ففبرقأ

 بك رهن ىح-ضءبقاهضءب برضن ىتأا ىهدري_علاقودد .] صيمقلا ام عقرب ىتلأ- هقرأأ لاةد باهت ا

 اًدك اصيق نك لع 0 دل لع ا 11 نارهاظلاىرزملا لاقو عمدحب دأ

 نباه_.ةنقوت هعثىرعصملاىودعل !(لالهنب دي جنع) ىلا

 ىءوم بأ نب(ةدرب بأن ء)ةعاملاهلىور ملعلا ف هيلعاد 2 امهدامقس الاقو ناطلال عى هلوخ دل ىراننالا

 . مس فور وهشملا ىبامصتلا (هيبأ نع) )ىرعثالا نسل بادجو هوءادعلاءالسبنن مناكرماعوأ تراحلا فرك ذاك يقفل ىرعشالا
 ىلءأرتسامودو هلوأرس عا ءاسك هشئاعانيلا تحرحأ لاق) شئاعز ءىوربةدربابأن ال لس سريغْسي دم افءاذ عمو هيبأ ن ء طاقسا

 درملتل غمس نماقو راهسأر ىف لع حي ىذلا هلصأر لوعغم مم !(ادملم) زهالبةيسك أهعج و رازالادضتدنلا



 اننا اضفت تب تنتج .ضانسشض نوبات >9 . رد دع

 لقولخملا عضو ه.شالاعضوا وعضو نم عنامالف قولة لا ديك الادب هأن اب نمونانالف ان ثام او ةرضاح | هر.تكمذهو ةلغقملا ىفالرثالا ىلع
 هر وص ن >أ ىف فر ىنات | اعوذرمذاعم نع ىذمرئل اريخدوح و عما ذهراكنا ىلع لماهأ| هاف .ك مشل نم بيحتو هلال يلد عضو

 ْئلك لع ىلحت ويدثىأ 139 قودنثنءاهدر,تدحوفىنتكن ب هنكمضوفىردأالتاةفىلعالا الا مهتفخعامف لاّقف

 | هتلاهحر كلام نمباوجلا اذهورشلاهلقءبالىذلا فيكم نيب وةلظذالا هذه نم مولعملا ىندملا نيب قرفو ْ
 بمول اولوزغااو:دارالاوةرد_ةلاوةامحلاو ملعلاو رصبلاو عملا نم تاتنمأ] لئاسم عم . ىفمافلا
 تاذلاةيفيك لعل عرف فيكلا للةءتذاةلوةعمريغفاهت ايفبك اماوةمولعما هلك اهمنامذ كعضلاو ةجحرلاو
 ناسانلا اذهنمةمفانلا:_:هعلاوه تافسلا ةيفيكمش لقت فيك مولممريغكلذ ناك اذانايبكا
 لثكالو فييكتريغنمو ل_بطءتالو ف» رحت ريغ ن ههلو «هرهبه_ةصواع وهسفن هب فصواءهللا فسد

 |هْزخم كيفنو هسشنلا نعاهزنمكتاشا نوكيف تاقولخحلا ةهباشم هنع نم وتافصلاو ءاسمسالاهل تشن لب

 وهلاق نمو زثموهذ قول لا ىلع قولا ءاوتسار هش نمو لطعموهفءاوتسالاةقيقح ىفننذ ليطعتلا نع
 نم قحلا لدال قفاوم هدقتعم ناروظوهءارمني-.ةوههالاكى تن اهزئاادحوملاو وفئثهلثك سل« ارنا
 همااك نافهسيلاهحوتمالوو_لعهحومري_غع يافا عمقتلاو منشلا نعطل اف فا اروهجو فاسلا
 افسةنوهحوودب لاعت هلو 4_فئامرعك الاهيقفىفمدقالاد تحلو ماقعالا مامالا هلاقا دا طم هنبعب

 هنردق هدينالاقنالو فيك البت اغصهلوهف سفئلاو هد ولاودءاارك ذنمن آرقااىفىلاءتهللاهرك ذ

 هاضرو «_ضغو فيك اليه_تفص»دب نك-اولازغعالاو ردقلا ل_هأ لوقوهو ةفصلالاطناهيذنالهتعنوأ
 ثيد_لا قدرك ذىذلاعددلاى-ءملاق ميسعأاهنع ىف-تنا اذاف ىهتنا نيك الب هنافص نهناتفص
 هناه هللا ل وأ مانملاف هر و هيلعةللاىف_صىذلاىأرءاوسرهابهيح وتو رهاط هس وهلم ركلا

 اركفمو هتئوبارك دمنوك,نأوهوماقملاولاملاب اب رأدنع فور_ءىملاىروصل ا ىلهاابهءاعيلاءو
 هت رثنسح م_هابرنيذلا هثارفصأو هثايد أك اوحاب مل-ءأدللاو هتيلدقو هتراذت لاكن مةلصاحلا تب وئرب

 انقزر ءانفااوروافملاادصنع اوصادنو ءاقءلاوروضحلا ماةماو ده ىت> هيما نسحب مهيولناءارمالس و :
 ىسعن ب فسواانثدح# م-رصزفانرش-و مم. ىلعاةاماو مهقالخاوم_هطاوحأ انقاذأو مهقاوشأ هللا
 ىأ 4«ودو» اهريغوناعشأ|هثيدجرخأ ةلافنحنبهللاد.عنبا ىأ «نايلسونأانث دح عبكوا:ةدح
 د> وهو ىراصنالاة ل ظنح هيبقل لسغلا نملوعفملا ىءع لرعف « لمس نب نجر لامع وهنالسوأ
 ىراصنالا ىف د ارماع ىبأن ب ةل ظن ني هللا دمع نب نامل -نب نجحرلا دمعوه كريم لاقروك دملان محرلادمع

 مس ني-انن ناك هنالد> اب دهدتسانمحة كالا اهتلسغ هل ظن>هسادحل .نغلاول .سغلا نيا.فورعملا |||
 نع سامع نب اىلومىأ «ةم ءنع»هانملا ل سغةكالملا هتلسغفدانحلا سعات و دحأريفت |
 ضرم ىف تعقو «.طحلاا هده ل ريم لاق ساخلا بطخ ملسو هيلع هللا ىلص ل انأامهنعهللا ىذ ر سابعا
 نيدجأ نع هع ىفىراذاا هرخأ اكراصنالان أ ثبهمسصولا |ارمةوهيفىفوت ىذلا لو هيلعمتلا ىلضونلا

 هيمك ذه ىلءافطعتمه فحل هيلعو يلو هيلعهللا ىلصهّنلا لوسر جرح لاق دانسالا اذهب ليسغلاز با نعبوقعد |||
 نو رثكسانلانا سانلا اهمأدعباما لاق هلع ىنئاو هللا دم رب: ىلع سلج ىت>ءاسمدةداص ع هملعو
 زوادعيلو مهتسحم نم لءةيلف هعفشو ادحأ هيفرتضد ارمأ متم ىو نذماعطلا ىف ملاك اونوكر ىحراصنالا لبو

 ىأ#« «.لعو# مويلا كلذد_بدعصدملو رينملا هعصفةصقلاهذهىف اضرأ دنع سنأ ثندح ىفومهئيسمنع
 ىتأت ةباصملان ا ىل_عق.سام سك ةباصعلديةماعسنلا ضعي فو نيسءلارسكب# هباصع وو هسأر ىلع |
 هنمو حسن قاكءادوسىأ ةيناثلانوكسو ىو الا ةلمهملا تشب «ءاسسد إل هريغو سوماقلا فاك ةماجلا ىنعع

 "ع فلام )ا فإما ااا ام ل اا اا اا ا ا
 هنعلاوسا اوبحاوهيناعالاو لوةعمري_غفيكلاو مولعمءاوتسالا لاق مءاض-رلا هالع ىت>كلأم

 قى ىوعمل هلاق ى 3 | هةعلب

 8 ٌورو ة:سلاحرش

 هوت ئاجمانملا فدل
 لدعلار وهط همالع

 لاقريسملاوحرسغااو
 لسقأو طافحلا ضعب

 برأ اغوط در وام
 دروامرثك و عياصأ

 ريشامبو عادذ
 اهوطشاخلا مرحو

 ريخىفو ءالرخلا دصقب
 ايوق سدل نمن _سح
 راقي سانلا هن ىهامد
 لاق هعؤرب هيل اهلل

 نم ناخولوىفاشلا

 معالي تون اهلاسرا

 اهلعفب لبان ريب
 ردم اء«سفندهاحو

 نءارعخ ب دح سمايل

 نيف سوبانث إف سابع
 وبأانت عيكوانت ىسع
 دسعوهو ناجل

 (ليسغلانب نجرلا
 لوع_ةمه ىعع لعق
 ىراصنالا | ظنح عل

 امن دحأ مول رهشتسأ

 ملريفنلا عمال توكل
 لتقاملا لسخأل ريصد

 4ىل_نتةكئاللاىؤر
 دحوشو ليسغلاب علف

 روك دا نجراادبع
 هسداسلا نم نبل قودص

 الا عاجلا هلج رح

 ىدلاهضرمىفىأ (سانلابطخ /سوهيلع هللا ىلص بنل انا سابع نبا نعةمركع نع) قاسنلا ( ل  لئامش- 28 )
 انعامسلصأ ن مار ىف ذكه ظناحلا نزلا لاق ( ةماع هبلعو ) كلذ دعب ربنم ادعس لو ىراضلا فاكراصنالا ن امش مهاصوأو هيفقوت
 ىحلا اذهف دعباما لاقفءام«دةباصعبهسأربصعدقرب_فلاىنلادعص ظفلب هنملوطأ ىراضلاءاوراذكهوةباصعتباو رفو ىذمرتلا

 ءادوسوأ هنهدرثكيناكهنوكل هرعمسشةموسدي هقرعب هغلطل هوأ مسدللااهنول ىأ (ءاسع“د) ةماعلا ىهةباسملاولاق هرح آى لاراصنالانم



 ادكهنانبأم كوم
 فرعسو ىدهأ ىف
 بحاص حاو رتسا
 2 ءاوغف ضرلماعاا
 اندفتسادقو طقاهةراغي
 ةيذعلا نا ثيدملا نم
 قاهنتملا نال ديم
 نم تذح ا اذااهاسزا
 نأ فواف هل هلت

 نب اهاسام اهطول_.ءؤ

 هنمل_مذأ نيفتكر |

 ثيدحلانالنعالا ىلع
 اماو عصأو ىوقأ لوالا
 ىلع اك ةيفوسلالاسرا
 هنوك] سالب ناحلا

 ركذتبفاسلقلا تْئاَع
 هللا ىوسامم ةفت رعت
 هوئسعسا هأئثوهفهنر
 اهفاماهتسةمكسن اكو

 هقيطا نيس# نم
 نع مقلا ناك وقو

 ةمكملا ةمعت نمأ هنعش
 امل ئطصملا نا هيف
 هدب اعضأو هن ر ىآر
 كلذ ءرك |همفتك ند

 هدز ةنذسعلاب عضوم ا

 6 نه هنأب حراشلا

 ىلع ئثوهدا امهالذ

 تانثانم اميههلم

 : نكات مدملاوةهملا

 نوملاظلاكوقداع هللا
 لوقأو ها اريمك اولبع

 ةعدتمملان م اههموك اها
 اذه نركاماو م_سف
 نعءانب ه طوصخ

 0-2 دريم -

 اغا امبنالف ًالوأاعا
 ةروكد ملا ةناورلا تاالاك
 ىفناك ماشاف 56

 ةيتآلاىذمرتلاةباوو

 هم ب ص
 ل | لهأ ىرف مهتداعىلءلءثلاو هيبشتلا نم ةيموملاهو ا دعأ هندامرامءىرب هنأو ملءلا فدرادقمو ٌ

 هت وشح باول مهئاندل زخعملاو ضفاو رمهنأبهم_صاخل أاوبصاوت مهاب مفوضفا ارا[ رك كلذ هنَسْلاَو ١

0007 

 0 : 178 ١

 ْ ةمارم ايلا ىلاعتهللاو ماصعل ا ةةاذكهللاد.مع مالكن ما رماكن ال عفان لاق هلوق ىلع فطع نيفتكلا

 رحاو يفتك نيران امحا هتذال ع ىنرب ناك لو هيلعتلا ىلصىبنا نا هك تاراورب رمسل| ىف تءثدقو كريم

ملا لهأن مشن ءاجدن_سعمادا ف ف:_مااودواادوبأ ج رخأ دقو هقالع ريغ نمةمامعلا سدل»
 ِ 1 :تد

 الكؤرو ىناخ ن.هوىدي نيب اه د بف ل سو هيلعهتلأ ىل ههللا لوسر ىتء.علو. د فو عنب نجح رااديع تعم

 ريش ىو هك: ىلءاهيفرطل د سو ةمام»ب هع سو هيلعدتلا ىلص خلا نا هو هللا مركى بع نعم ىأ

 ”نامتالانأ مدقتام غءفهةلخن هو هندن نيباهلسرأدق اعمر نبا تيأر سقنبد#لاقةتسلا
 داب تاك وهل ع هللا ىل_ذدهللالو سرنا سابع نءانعىورو كلريملاك هن_سرومالاكلتنمدحاو

 الا سل؛ناهنسااءاملعلا ضعي لاق ىز ولا لاق سنالةااريغب متامءا | سداد و متامعلا تحتم سنالقلا
 شيد نمىذمرتااودوادىلأْث ب دحىفال نيكرشملاىز وهفاهد_-وةوسنلةلا سلاماف ئامعلاو
 :القلا ىلع متام_ءلا نيكرمشملا نيب واننسام قرفلوقي ل_سو هيلع هنلا ىل_هدثلا لوسر تعمم لاق هنا ةناكر

 :١ ىلع فقال خت راوتلاو ريدان متباطتوبتكدلاتعبتتدق باصم ا يدصت ىفىرزملا مشا لاقو

 7 نمْئدىل عفو هنأ هب ىذأ نم ىفربأ ى- ئثىلعفقأ لذ ل_سوه_.لعهتلا لص ىنلل ة ماع
 [قلست ناك هرمصقل ناو هلت وطةماعو هريصق ةماسع لو «لءدتلا ىل_ضدل ناك هناه بفرك ذىوونذلا

 0 اقلطمع رذأةعمستناكهتماعن ا لخدملامالكر هاظو ها اعارذرشءىبثاتناك ل. ؤطلا ع رذأ

 |ةامعلاره. كذا معأ سانال هعفنو متأ هسامىف هترهستن اكدقو معأكاعت هللاو ليوطلاو ريصقلابديمت

 ا نم ىبالاهريخصتو ه.مورأاةاضقلاو ةيكملاءاهتغلا فدهاش هوهاك ت اف ”لللسأرلا ضرعد

 ]|نيالاق ها ائاقمهعتتوادعاق لو رست: ناك يا دل دما بحاصلاق كلذ نيباط و اهلع < ناك

 :مرك |هرفتكن يب هدب اعضاو هر ىأرا لسوهيل هنا ىلص هناوهو امد ديا يشرك ذ هنا ةيمت نبأ هش نع
 ىنموهذا امهال_ضوام_.مأر عمن ماذه لب رح نب الاقال هأكاذل دحن لق ارعا |لاقإ ةدذعلايعضوملا

 هلل ع سلاوة-هذلاتاشارهوهلممةنىفةتسلا لها ىلءطحلاوهللالدةءالاىئفالاطأو هيلاامهذام

 يهتناتمااورو زلاب هيلع ذقن و ناذالاهنع هتامداةةعالاو سوت ال !نمماتملااذهىفامطو

 ا دنعرفكى هو فيك هعبقلاهمدولاهذذن عنو ربمهمهذمءال-أو دج أ مامالاو امطوقب لاق نم تو

 31 نيدتنب رئاسل الزانم حرش علاط نمو هعيظفلاهمسنلاو ةعيتشلا هعدلاو اد نم هللاامءئاص لوقأ

 امىلعهلوق ر وك ذملا حرم ا |!فهرك ذاسموةمالاهذهءايل وأن مو ةعاجلاوةنساا لهأ رباك |نماناك

 ١ هتدترم نيد. ىلا هرمسهللا سد قى نلا ىرا هنالا هللا د, ءويشأ | ىنر مالسالا هش نم مالكسلا اذهو
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 ظ و داني داوعدتن ادقةامص مهنأب هباصتأ ىرو همر ف و هءلعهللا ىلدهللالو ر ءادعأن م ثاريم

 ذاثلاح وردتلا س ددوةمومذملا باقل الان مغ ل طامل | لدأ س,ةاتب م يمن نم ةخسلاو تي د1 للهال ثاريم
 ” قار انالقثلادمثظ ٠ دل [بحاضفرتاكنا - رعث ضفرلا ىلا سندفولوةنيرح
 . رعش لوب ٌثيحةمعت نبللادبعيأانهذ نعشاى در و

 ىصانى انالمثل ادمشيلف « د بعت ب>امص:ناكذا
 رعشلوةن تىحثلاثل نع هللاافعو

 رتغم ليوأتلكنع اهبم زغتو « هتافصتوثاه.سحت ناكناذ

 ْ رضخحم لك او المازادوهشاوا ف« مست ىب رتل ذم ىفاذ
 انالا صوسن همرحاظ غحناودو روطسالا عسينشتل نم هتءارب ىلع ل ديام روكهذا|حرشااىف رك فمع
 لاهم .اههاعل ان ىعنالو ةماعلا ماهفأ ىلاردامت | اهموهغمداءاوهو اهرداوط ىلعاهرامن أ ءارحا,تاغصلاو

 م ةىوتسا فدكىوتسا شرعا |ىلعن +حرلا ىلاعت هلوق نعل ئس دقو هلثا هجرك ام لاق أك ةمالا هماعلد

 كلام
 ظ



 1 ىبدملا د نبى
 -ىفدملا(د < نيزب زءلادمعنع) نارخ [نانئاوهوىندملاد< نى

 ١١لاقأل هاو هريغ_ةكنمثد
 زرتءاو ى:صملاو ه-امنب اودوا دوبأ هل جرح ةرعشاعلا نم ئطني قؤدص عسالا ىل عمال. |ةنيدلمىأ نبدا كلا ةسسن(

4 3 
 هلئاد١عنعه_؟؛دح ىلاست

عن (هللاديمعنع) هعامللا هلج رخةزماثل| نهركتم ىر» 1
 ثا( رعنما نع ( رع اللوم (مذاننع) ماسهخا(رعنب) هللادب

 ( ء.فةكنسم )اهذ طىأ(ه«ةماسع)ىخرأىأ(كدس) هسأر ىلع هتماسع فل ىأ ( متع ذا او هيلع هللا ىلس هللا لو بر ناك اق ) باطلا

 مناف ه.نتاح طريغ نم هتلسرأو هتيخرأالدهبو'ا!تادس امسااىفلا
 هنا دسأه_.ةلاق.الواول ة ىيفاتلا نمس رقوهفام-ه

 فرطلا لد وأ ةبذعنوكي ىتلغسالا فرطا|كد_بمرفتكن يباطد ب دارملا لهو قارمل نب زلالاقواطخلدسأ بر خا فو فا م

 ناعمل_رمدحاو ثي دحىفالا ةيذعةمامعلا نم ىنرملا ثوكي حيرصتاارأ لو لة لكهفلخأش اهنهلس ,رب واهر رب ثمل ىلع ١

 ند هل _سربن اكىذلان ا ثّبدحلا فرط ضعب فونآلا فرعلا حالطصالل ذل انخت ناو هل ديد ىعسا ىلءالا ف رطل اففراطل اهم ديد

 همالك انهى اءمنافرطاادارانا لمت و ىلعالا فرطا | نم همفت
 تلقمال_ل ادع نءءانولاف | 7 ىزو+ملانئادروأو

 هدجن همم

 محل ناك بكر نع 7

اورمت طنش كرأم ةروسلاءدهامت 1
 ' اىل أ م ىلءم_.هو تاق عسامعلادلو نم كولملا ةروصهد_هلاق طف ىلء

 َء .
 هلإ دك كاونس .

الا لو «يل علل ىلص ىلا لاف عن لد رمحلاقىت :
. ري>لاق وناك نياواوناكشيحهدلدو سا.ءالرفغا مه

 ل

ر تلف داوسا || ذهب مالسالا هسيفدتلازعد نامزكةمأ ىلع نتأمل
 نموتلق سا.علادلو ن «لاقن.# مبت_اب

 ربس:ماورب رسلاو ردااو رح اورفصالاو رضخالالاةنوكا«ْئدىأو تلقناسارح ل_هأن م لاق وعام

 الو سو رع هيف ىلعال هنال ههركر هنارهباحاف هع ىعاز رالاديشرلالأسو ريشنااىلاكلااو ريا ىلاامئدلاو

 لضمأ ض الا ناكناوةبطانا ف دوسالا سبازاوجثيدحلا ف ىووذلا لاقت يم هيف نكمالو مرهق ىلا

لا هثيدح جرحأ نأ ايل قىحا ةيسن مما نوكسب © ىفا دوطا قه“ نع نورهان ث دحام ١
 ىانت دحر هعيرا

 ىبدما هع <7 زدهس ىنو هحام نب او دوا دوأ هثي دج رخأ مصالا ىلع مالها |ةني دما ةءسن «(ىبدملاد# نما

 نب هللاد.ءعوه ذادملا ىلإ ةمسن «ر عسب هللاد.عنعإلل ةتدااهاد-جرخأ «د# نيزب زعاادمع
 زرع

 ىبنلا ناك لاق رعنب نع فان نعل ف شاكرا اقاذكا اسيل مثتامولاسوش ار ن0
 هللا ىله

 ىخرأ ىأ # هتماسعل دس ةيأو ىلء يم ا عشقلا 0| ءاادب شنب 01 ةعااذا لو هيلع
 ىعس ىذلا|اهؤرط

 اح مذا +-غنمهلسرأ اذاساط با, نمالدس بوث اكلدس برءملافلاقةفالعلا
 هيعلب تاوه ل دقو هيد

 ه+_ةلخ نمو هندب ني. اهلسرأةئاو رفو ةينثتلاب « هرفةك ني. اعأط :لدسأو هيدكستم ىلع نر وهسأر ىلع

 د_.ءوبأ ىنربخأ ل ةءاداللادإ 2 نءرمش»*« ىلأ قد رطنمع افولافىز و انءادر وأد مف لوالاود ل ضالاو

 مسرغب و هسأر ىلعةمامعا اروكرب دب لاق ا و هيلع هللا ىلصدتلا ل وسر ناك بكر ع نبال تاق لاق مال لإ

 هلوقو هب لاكن ءاذ_هنأاك « كلذ لفي ريع سب اناكو عفان لاق لل هرفتكن هن وذاهىخرن وهئارو نما

رب هياع«ثوزب زعل اد_.ءمااكنم «هتلاد.علاق ١
سعيلأ مااكن اكولو نيتي اور فالّدَءالفطعلا ك

 ى

ا نمركذامىأ «كلذنالءفراسااسو د_#ن مءاقلاتيأروإل !هطقنمناكما
 نيبهمامعل افرطلادس

داحأ ةيذعإ |قعءاحدق هنا اعاو عفان لاق هلوق ىلع فطعء(كلذن العن
 ٌنسدو مي“ نيام هريثكث  

 ء>نيادهاورام اممو*ف نصا اهرك ذاما خف هاهي هرمأ ىلعو هيت نم هع

 راعدالو هيفتكن يب هداو ذاط حن رب وهتارونهادز رغب وهسأ ار ىلع ةماعلارو

 نمو هن دب نيب اهدو فوعنب ا معهنادوا دونأو همكم ىلءاربفرط لد 9

 نمفوءنب.الد>اولااوؤرط ينرأدارانوك,نا لمت مقارعلان ب زلا اذا

 كهفلخ نمهذعو هندي نيب هضءي دحاولا فرطل اراصف هغلخ نم هّدر ٌعهيدب نيد نه نيفرأط

 قىرحأالاهمعو هندي نيناطد قرم معنا او نمترم ىلع كل ذر دارنا لهتك ومهم هردشتلا كرم] همت مذ

 اما. فاخراه-يق عورمملا لهف علا لأ ض عب وةيفوصلا هل ءفب اك نيديل نيب نم يعل اء

 رب دعب و فيعض هذك-ا ىارمطل ا دنع :مامأ أ ث ي دحىفالا نعال نييعت ىلع ل ديامزأ لولاق هرم

 بس ىناططا انكي لوهمااك انهىلامدقتاك ةيمامالاراعشراص ناالا موضع هلعفب اكرمسالا بئاجلا نما هدرب

 اا ني هنوك لضدالاو لكن لص ةئسلا نال هفاخ
. 

رخ آلا اهقرطو هفاخ 7
ا ل هّدحي و هي دب نيب نم

 دوحا ىل ءرأ هن

اراصورت5ل عفر
 موءل

لاءاهعفلار هش
 هساما

 هياورل_ءادباعادلد

 روكري دن لاق ٍل-وهيلع
 هاو قع هه مهل

 هنارو نءهزرغبو
 عنب ناكو مذانلاق)
 هنأ جعل (كلذلءغي

 هللا ةهدك وه ءاس

 هللأ د_هيع مالك ادد

 (هللادمعلاق) هلوقو
 «منوزب زعااد.ع مالك

 قع ىاعَو | كريس

 نيتءاورلافالت>ا

 مساق |تيأرو) هلوقو

 09 هىلا س (د_#نءا

 عيفرلاه ثلا قددص ١
2 0 5 

 دياعلا هققلأردتلا

 اماسو)ة-هلادهازلا
 - 22 اه طعما لءف ىلعةصان .

ناكف يك هل لق هنارغ نا نعد
رب دب تاعقدشا وسر -«د

 

لص هنا ىلع نعم ىنأ نأ ىوزاماه
 هم+ ملسو هيلع هللا ى

 لاق فدك

 نعد !نموأداتءم اوه رست مآ تناك

 نءالابناجلا

 لك ىف سلف ه-سأز ىلءر فتم اول انقلا ةبهأ ىلعن اكهنال لاق هرفنر ميقلانبا حر صول دسرك ذريغن معادو دمامعب ةكم لخد هنأ ل“



 ! م رعاشلا ف ةركلا(قارولا) دايم لاق نم ضو لعام ءاةلم-همنيس (رواسم نع) هند 0 عنب (تامفس انُررعىبأ نبا انث)

 م ورعزن رفهح نع ةعيرالاو لم هأ جر هع ٠١ نممهراعردباع
 : ب 00 را رد

 ةرط ىنرأ دةهيناقرحةءاو رفداز راء ادد هيدا ةيلعهلئا ىلد) هللا لو سر هس ىف ة( ىبنلا ىلع تيأرلاةهمأن ءزىراع ملا الا

 ١ ةلاثلاثيدحلا « قرحلاىلانوذلاو ف لالا ة دان زينو ستماهم "اكرام !اه:ةرحأ ام نول ىلءىجلاى ل 1 هر قل لاق هم 3 ل

 نب ورعشب .دحاضدأ

 نبدو# انت )!ثيرح
 سس فدسولو نالع

 اودلا سدل نسر هنا هيفنملاانئا 6-0 نءىجلب زلا حرش فو ناولالارئاس فال_ةعدا بأ اكرخ- عت ,النيدلا

 ااذهحورشضعبفو اراث آوثيداحأ هيفرك ذودا ل سدلىفأزح ىطو.سلا عج دقو هيف ثيدحل

 ١ 0 وياما لسملال راهو ةمامعلاكلتْن اهنا ةعملادالوأ نم نايسأت 0 را

 2: ةسورحعن الا ىهرهفالكلا هلر رقت نءسأر ىلعا تولع مو مم ناهتيلوادتب ءافاخلا نيد ى هو سأ امعلا هعل

 00 ءاو هنطاسإ | هماوت مون[ اس || شار ىل ءهسي اناا يعد وءافادادالوأ ىدباف 8

 هلاق سأرلاهنرتتس نطءمءاشغ ىقدو هوسنلق عج سنالعلا| مم سدلب ناكو تاضتلا ى ينل همأ اعول تناك

 ٠) اكلاف قيناوشلاوأو فاربطلا ىوروت ةرعلاوهم_ثاش !|ةماعل |اهمهست ىلا ى ههريغ لاقوءار ةلا

 1 يرفسا|فاهسلب الت تاو كات نبط 51 هماعدتلا صهتلالوسرناك امه:ءهتلا ىذر رع نبا ثندح

 ل ل

 ! رواسم نع عبكو

 نب رذعح ن ::عقارولا

 ١ نع ثيرح نب ورع
 هللا ىلص ىع لانا هينأ

 دعم جدد

 ههع

 س انلا 2 مسو هم 8

 0 مهظعو ىأ

 هرك ذاك ةدعكا !بان

 9 ءلمجرخأ

 11 نع تينا

 1 هللا

 لع امعلا نيكرشا انين واذ :دام قرف ف:دااودرادىل الو فيعضو دان ساو ىلص | ذأ هيدي نيد اهعضواعرو

 | ا ةتلعوحتفلا موا ة كمل خدم ,ثىبأ نب اىورو ماقلابهدانساس دلو بت رغفتص|| لاق س زالعلا

 نا.فسانثدح رعي أن ناانثد-# باعلى جمل اور ا ل رود سك اك دما عدو

 ةتناصوأ قرولا ع 2ر2 «فازؤلاو«اروواورسكو اء ومر عم من ا ءنياىأ

 ابرزح رعص م 3-0 0 نرفع ز ءال 4 كبرالاو لهي و كاد حس جرخأر مش ١|١قر وىابوسذمز |

 ؛ مءادوسةماع مل سو 4 .لغدللا ىلدىب لا ىلعشتما | لاق هس أن نعي ةفرالاو به ةذع ىورهثاثمو نيت :اههع

 نال غن دوغ هد ه-تسامع ىح تو هريغوأ عما مولا هري غو هيطقلا كلا ءلمت<

 آلا ىله ىجنلاناهسأ نعت ا ا رالاز واسم رع عسكو اذ ل0 6 دع نا لغو

 ادا | تنام ووسع قدتاتو ومل ميا ورى اكربن لا ىلعىأ هي سانلابطخ مسوهيلع يرانا[ أ ار

 هلاوةيعكلا تاي ىلع ناكل رينمىل 2< ن 5 ةكج ل سو هيلع هللا ىل صه د, طغ+نال طَدذ 571 حتق فتاك ل 5 1 0

 قرا دق عا« ادوةماسعهلعوزل ل اةياطخ بابؤ ثره اذه عباصلابحاصرك ذاذ» -أ ىلا ءت 1 ضايع 0
 1 ىشوعادوبةناصع لك ىلا مدل ضعي فوداكشا فا ذك ىل_.مداو راك ة عجلا 0 ا 0 نا

 دقتامدعا_ةةضسنلاءز_ هلق ال هل[ وهو مضلا نهد دوك ان سو فافلاو تّرعا فام ع ةمامعا ]| رعنملاىل هأوقذ هب ُ 7 - ع
 ذو هل لكن اودو مصءلأن دو سو اوبر امىلع 4 / 1 طلخا نأ لع

 كلا لآ

 0 محْنأ لَك ع 5

 كىرأدةءاذوسةما-ع

 0 د : درو أو رباح ثيددح ىنءمىف ثيرحنيو رع تو د كريم لاق 5 !ءأىل هتدللاو رفغملات 2 ةماعلا 0

 6 مم ام ىلع ةمعكلل | تاي دتءةمطلتاهذدوةكم هرختف مول ىأ س ا هلا مط قاثا اقدر طلاق د'زونيةدرط

 |[ عشب رح نيو رع رغم ىئدح اقروا ن عةهاسأ نأ قدر طن لدم جرخأو ىنالقسعل اما ماك
 1 ةطملا

 أوقو مفك ا سا ردا و هللا ىل هللا لوسر ف اراغنأ ىلا لاق ايا 5 ا[اذقلاو

ر.ءملاباوصلا اودوضا. ءىضاقلالاقدار ةالاراهضعب فو هاما رثك أ ىف هد هم ذم ةلابا مفرط 6 7 0
 2 فو

 "امو اء أد ست 1 00 لا 1 1 هك اهعاحمس دا لأ ل هم ا 0

 واءادوس ما. عودوس باث تاكن 0 رار مي لاك جاسم دارس اني ىلوالاصّدختو رسكسلاب
 7 ءذاوءادو ةباص ءوءادوسة محو ءادوس ةماع سبل هناقةد واعمو ءآذوسةمام_لامط ناك نين لا نباو

 1 اكبيسملانباوءادوسةماعه_ءاعواهريمأوهو ة وكلاب ةعج لكي ط ناكر اعوءاذ- >- نب هللأ دم معو 0 0 0 2 | ا
 4 ى.ص وةهارأ ذم ِ

 : ناسنالااهملع ىل ةلاحلا
 ' تلقف اند ىهو (ءادو-) ةبادع ستى ٠( ءماعهءلعو )هلطدازك ل عبطةنالذزا ىلا نمو ىرمش لا لاق
 -.-أربصءو ةمام_ىل اةناصءلا حا. 200 هلو هيدشب 1 سأرلا هنأ ضع هل ةمودشل|بصعل|ترذملا قفةمانمعلا ندع
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 ادوس هماسعو دوسأءانقهاعو لَ ريد ىلع طيهمأ ودنس دروو امم متن ناكس ام هعنءاو نيدسعلا ىاهسلب |

 0 اذا اوناكو ةناضعلاةمامعل اوجاتلللاقيو ج وتملاب صدلاو بصدعملا كلل[ سرد لا قر تلا لاتوا اه دش هباصعل أ

 كل -ضفأ ض بالا ناكناوة-ىطدلنا ىف دوسالا س هأزا 1 ج لاق كه_فوهمالك انه كاد وهنلاىكرح ادهم رش عوبتمع

 + رعنباثيدح عمارلاثيدحلا#



 "لين 0-5 الا ا ا

 اكلام عمات رع نأ اظذاملا مهتم عج كاذدر و ثئدحلا مولع ىف حال ماا نداكلأم درفت مزح نمو ههااك انهىلا هلاثماوأ ذه .:
 دمجمو سئ ذى ناودب زن. ةماساو ةنديعنباو ةصفح لأن باودب زبني سنو ول. ةءورهعمو سد رداونأو ىردزلا ىنأنباوىازو

 مهون ىلع ئث مهخم سل نك ل امج رحم رك ذوارفن ارش عةمضب هذ هفرمضخالا ىلأ ندحلاصو قحسانياوزي زعلادبعاتب | نمءرلا دبع ن 1

 تقع امل اادهرت ذنا ف رعب هنو ةمامعل | ىتعم ى.س# لو همل عدتلا ىلصدتلا لو سر هماسع ةةصق ءاحام باب 8 كالام د رطبالا يح يأ |[

 رام ال ل مصاادصقب را دالاسجسالة نةمامعلاو ماصعلاهاعدأ كرمسفملا عمرسفملا عجهعجتناال صخالادع معالارك ذ نمرفُا و |

 لاو اهني هوسلُعأ اوأ سأر |ىبعاهنوكب ةنسا|لص#و لهاستاهرثك أ عضومءز و اهقرطه رثكهرب#اهنهريثكف عضدادتثاوايفو 2 ا

 سنالقلا ١مم أهعل |نيكرشمل |نيبواننس ام قرفريدلن نيكرشا ا ىزوهفامت# هو سافل !سسلامأ ةماهعا اوةوسنلقل !سدان نأ ةنسلاو ىزوملا

 هدرةءوهو ف عضل اد دم هنك-اه رح ةيلضفأ ىلع ل دبام ثي دح ىف رعوضولادنعاعس تدثتالو لذ اهناف هو سناقريغ ىلع ةمامعل !سدأ
 كا.سانءىهنلادوادوأ هاو رْشيدس ف درودقو قارعلانب زلا ظفاملا مالاةو-نمىلءالا اند دوادودأ لاق لا حفلا الو هب ل معنا

 داتعمري_غ هناف ضرالا لءادرحالةداعلا نعجرخ ثياواد وطتىقةئطاهذمدارااثارهااظلاو لاقهلعدعوت:لاوادرحو ةما

 انو حدإ-نرداج نعىدومند نه رلادءعانثراشب ندعانت رباح ثي دح لوالا »* ثيداحأ ةسجن هدقو هءسحن ْئثلك ىف لايس

 موب ذم لسو هملعهنلا ىبص بنل |لخدلاق ) ىراصنالاهللا دمع ند ( رباح نعربب لا لأ ن عدني داس نع ع-يكواذ تاليغ نددو

 دازو مارحاريغب لسمداز(ا دوس ةماسع) هسأر ىلعو ىأ ( هيلغو) هاك نيدلا ىلعهروظأو هلهأومال..الا هبهتباز عأ ىدلا ةكمعتفىأ 0

 دوساوفو رفغملان مات اماهتءاكسلا 1536 ليايلصأ اهداوس نك,ملوحراشلاههيفةكن ءاهيفرط ىنرأدقدوادونأو هباو رى ' 9

 ةنولتمهضدمتناكوأ - ١

 ء«ىعساع ضعبلاهدنأو 0 ا
 ةماع هيلغو هلوق نم ||| ىلع قلطت دقوةمامسغلاك جتفلابلاق ثيح ماسصعل مهو وفورعم هرسكر||ي ةمام_لاو ةفصةدأب زوعس ىف
 عت تنأو ذا ءاهتر || |ةأوسسأ رلا ىلعدةهدام لك باملا هجرت ىفابسدارملاو كريملاق سوماقلا فام ىلع ةسضياورفغلا

 8 +1 ى ديال ةنأ دا اًضيأ ضيرملا سأر ىلء د_ثامو اهريغرأ ةوسناملا ىلغ دثداموأ هتوفوأ رفسغملا تن ١

 متل ا انثدحول اعفدو اداراامهمالكركحذنع تضرعافاءفن ىدحالا انه رح نباوماصعلا ضراعن و

 فالح وهذا دهام 00 نب داجح نعىدهم نب ند رلادمعو# انريسخأ انث دح كدب همس ىو يانثد_كراشب ند

 همل“ندداج نع عيكوانث دسناليغ نب دو#ثانددسو #دانسالا لآ وحن ةمالع هنأوءاملا ثح قرقحتم 6

 هي لسو هلع ىلد هللا لوسر ماع ىءاحام باب ول

 هأ م : | الفلا ف 5 - 2 4 6 /

 ا منغ م وب ةكم لو هيلع ثلا ىلص للا كوس .ر لةدلاق اى :راصنالا هللا دمع نداىأدك رباحن ع رعب زلاىبأ 7
 هراثباىف 92 ١ زاوج ىلع ُثيدحلا ادهبءاملعلا ضعب لدتساو مارحأ رغب ل_سمةبآو رفو كريم لاق «ءادوسةماع 2

 اولا اذهنأىلاةراشاهيضوىر زجلالاكو ضبا كبايثريخن ا نم قدسامل ل ضفأ ضايبلاناكن اوداوسأ| سإ

 ناكدقفن هاو ريغو نام علتقمو ىلع مهنمعمج داوسلا سءادنو حراشلا اذههع :زام عفدي لفكمتم هريغو ضيبالا ىلع هراتخأو
 نوي.ءابعلاءاقلختاو مهريغو رانعورب رحب هللا دبعو ساو ءادوس ةماعب بطخ ناكريي لا ناوءادوس ةماسعو دو سبات ف ب

 هيفتك نيا يفرط ىحرأءادوسةمامب كم طصم اكوخد نم قيسام مهدن:سمو رباذملا ىلع اطل نمريثكوداوسل | سبل ىلع نو
 سايعلا همجأ /سو هيلعهنلا ىلصا وهوة كماهي لخد ىتااةمامعلا كلت نأ عملا ىن ضعب مءز وز ءورصن هناف كلزل سان ا لءافتفا وب بط

 سورعهيفى<ال هنالهعركفداوسلا سبل نعمازوالا ديسرلا لأ سو ةفالغللر رقت نم سأر ىلءاهنومل «<عواهنولوأدتي ءافلحأ نب تيقن
 هيلعهللا ىلص هنأرمغةدوسلل ليلد ثيدملا اذهىفو ىطرقلا لاق ةمام_ءلا ريغهدارعنا رهاظلاو ترم هيف نذك الو مرح هش ىلا
 هبل ن سد ىلن زل حرش فو بح و كلذ سدان مامارمأ اذا نكل ةضاخ ةمامعلا ىف لب هساما لك ىفالو امئادهنمكلذ نكي لش

 هضراعيالر غص مئامعب ردي موب ةكالم الو زنوداوسلل ىنطصملا سبل ةحصو ضايملا ويل ف لضفالا ناك ام فيدكححو هيفري ل
 هنأو ضسالا سلب رمالا عجل اريحا موعىانسال_ةمالعالاءاملعل !ضعد هذين اك مال اكلذصوصخاهاضتقا ملاهمو دصاقمل هنا

 ةماممالب ودمامعل|تحتاهري_غو ةيرضملاة«فترملاو سأرلاب ةطئاللاةوسلقلا سدا, ساالو تامملاو هاما ف ناولالاريسن
 ىلعناسليطب مهئاط عزي متو اهلضأ نم ةمامعلا كرت نم راطقالا ضع, فديتعاام مهضعبدبأ كلذيو ىطصملان عءاج هلك كلذنا

 ىنلانامزلاوزاكح! ف رباح ثيدح ظافلأت فلتخا قارعلا نب 'لالاق «هيمنتال ةمامعلا لضفالا نك ءاسضبب و
 تاس باح و لاق دن د_ىلا موب كلذو لظنملا ةينث موب بعشلا ف قويدلا باور فو خفلا موي هنأر وه_ثملافءادوسلا ةفامعل |هسيف .

 ثيدح ىنا#!ثنددلا « لمأةءلفدحاودام_.ءالازأالا كلذ نم عنامالذا اعم فلا قوةردب دما اهنيل هنأوانارط_ضا سلا ذ ن

 ثيرح نب ورا



 ىلع داوسلا هراثباةمكسو همالك ها _ءأىلاءتهثلاو نطءامرخآلاو روطامّدأو رلاضعب ريتعاف ةمامعلا تحت نوكرسأرلار دق ىلع
 اروهطهروهظو هلدأو مال الددو سىلاو هل قع, .دئالا نمدحال فتيل ىذلاددرسأ|ن ممول اكلذهصمامىلاةراشال اعود ملا ضايسلا

 لسامناهرامتشاةمكحماصعلر ةولدعتأ اوسندلاروهط د ءدمأدا بلاذأ هل د .: مدعو ىدم< هللانبدلا تويثدلاو ستفلا لءةن كيو

 همام سدا ,ناكمنا هسايقفستفلا عورباصاخ سل ف: رمشلاهسأر نهدذا راب لو-ضالا 154 فال* هيفرثو ,اله-أر نهد نههنلا

 ..ك ا 19091 هع كا م كا ا ا هك اك ل 2 ا كل 2اس ع م م ت22 عمم دس حتما وج ع ص ع م ل 27202 < مصمم
 نكمل نااملاع ءادرس

 : عقاولا ف الخ ءلْذو اعاد

 . باهشنبا ىنعب(لاق)
 ولأن اكو لو لسرم وهف

 اقاءمءناكحا ىسع

 (لجرهءاحهعزتالف)

 ر-> ندا ظفاخلا لاق

 معزوه«- | ىلعفقأ .

 حرش ىف ىسهك افلا
 ةل._ضقوههناددمعلا

 ةزرب وبأد. عن دأ

 نأ لاقذ) ى اسال

 ةممعملا حقب (لطخ

 ىقلعتم) ةلمهم اءاطلاو

 لاق ةيعكداراتساب
 باهشن.الاق هولك

 ىص ىتلا ل
 نايل مل-بو هم هيلعةللا

 مزليالذ (امرحدثمو
 1 لو دق مارحالا

 د_أ هيواكسندرب لذا

 نع مسم فو ىناشلا

 مول ئطصملا ل+درباح

 هما ع+ _لعو حتفلا

 هلوقو مارحار يغب ءادود
 هانت ا
 اتملعت سودار نادي

 هناور [طوملا ىف ال
 لاو هري_غو تيقيعم

 باهش ندا نعل

 امرمم هللالو سر ْنذ لو

 دا ارملاو ىنالطةلا لاق

 لك ع بج ةمامعلاب

 وهاك ضرملافسأرلا ىلعدش.امواهريغوأ هوسنلق ىلع دشد امو «ةوذوأر فغم لات تناك ءاو 000

 ريغأ أرفزرعسع هع ؛اودحوءاملءلاناب بةعتوءادوسةهاعهيلعوةكم هم ل دهناقرطلا رثاسفف ظوف نلاو|

 هالو هعااك لوطل لاق ىره:لا لاق اغاوسنأىأ *« لاق عامهخيد عسجلا مدقتو رفغم از 0 ةوعن اكلم

 ىلع كى ىذمرما ال قايسا ارهاظوه كب اهش نءاو هلاك 5لعافر<نبالوقامأو 4: موتو قا هعم“

 نب اماكن مناك اذا هنا عم سنأ مالك نم هنا قابل قداطملاقام_ل انا, عوف دق قاعمهنأب ثيدس |

 نعداحنورفغملا _سوهراعهللا ىل_ذدهللالوسر عزنىأ # هعزلا قالي ل_سرم هنا,ثيدحلا ىلع م<باهش

 5 كلارا ة#ساب قاعتم لطخ نبا لحرلاىا ديل ةف#ى سالاوز رب . وبأ وه ليق# لج رهءاجإل 2

 تيلغتل !نم عونهففْكءاحأو تنأىأ 1 هولدقاوع مل _بوهماعللا لص جلا ىأ 4 لاذ ايربخوأ دّتمم

 مدقتملادانسالا,بل اوصوموه ”اوملةىردزلاىأ «باهش تبان هلدقاهن ءاورلوالادب ث و وتافتاالاوأ

 ىل ص هللا لوضر نكر لو باه نبا لاق كلام لاق هريغو معصم ىلأ هباو زن ءأ طوملا ىف عقواسا قلعع سو

 ةروص ىلعىأ مامر ث ذعموت نكرل ل وهيل عهتلا ىلههللا كوسرت | ىءلد و“ امر زمول ملسو هم هيلعمللا

 ىلع ليل د ةبقلاق ثمح هيهذم ىذملا ف لاخدقول املا, لعأ ىلاعتهتلاو الملا سلا سد الث اك هنال مرحما
 دانسالا اذهمكلامزع هع ع :5 ند ىحن نا ؛رط نمىراذل اه-رخأ كريملاق هدأ اكسندرب ملاذا اطوخدز او

 ىنلان نك« ملو كلام لاقهرخ [ىفلاقو هَ ةالاقو تندد لأ حتتفل ا موب ل خد سو هيل عهللا ىلصىبنلانا هلم

 نعف_سو) ند هللا دمع قبر 1 فا يواصل حرت أوان - ءأىلاعتهتناو ىرئاعف سو هرلع هلل | ىلص

 اذهو هولتةالاق بعص دحوملتقنأ لعاو هلتقا هللاق هناعا لاو ها انداك عملا ةةيصيهولتقا لاقو كلام

 نهجراخ رمال هنطظ ىضتةءلوقاا اددنا ىلع لم ادامرح ىرن اعف نك لو كالملوق ف هلةقىلا او ردامت

 صلال وسر لح دعها هر ةرباحلوة لم <هيلعو هعيش 0 ذغملا ساب الدتسنوكي تاربغ

 بهأتملا ف ئادناريغق-ىفمرملا لود نا لعام * مارحاري رءادوس هماسعهي اعو , ةكم جتتف مول لسو ملغ

 دوكتت منابحاو مارحالا لق , مه دذع مصل اىلع هرعفاشال افالخرو هلا هيلعوأن دزعزوحال مارحار بغي لاما

 0 : لمه :رعوأ جد صقرشب هكم ل خد نهتءامل عل |فلتخادقو كلريملاق ءاملعل ارثك | نع لقنوهت-اح
 اطر ركشت ةحانل لخدءاوسىأ اتلطمسم وج ولا مدع ىفاشلا ب هذم نمر وهسشملاو مارحالاهيلع
 روهشملاواةلطم بحت ف, عذلرق فو عمصأ اوهواهووةراب زورا: مكر كت::الوأ مدور دايصو شاش >و

 رهاظلا ل هأو ن_بحلاو ىرهزلاو رع ندالوقوهو بحال مهخم لكن نءةهباورفب وح ولاةثالثلاهعالا نع
 ناريلا درع نء|لاقو تاقيملالخادن اكن مةيفنحلا ىتثتساودر ركتملاتاحاملا ىوذءانثتسابتةلباذ كامرحو

 مرر بغ ةكم بو هماعهللا لص هلوخدن ا ىواهطأ |لوقامأو بود ولاب لولا ىلع نيعباتلاو ةبادصلارثك أ

 ريغباشوخدزا ا

 نيما_ىلل ل ةكمىلءىلاعتهتلايذايعل اواو ءل غول نيكرمشملا نا ىلعاو عجحأ مسهنالامفلاتةلامم رحتال مارحا
 ةمامقلا موىلا مالساراد ىقدت ةكمنأ ىلءةلالد ثردحلا فلاقفكوونل اهلالدتعأس عدمنا أمف مهعملاتقلا

 ىدرواملاولاؤةلاداك- دقو تداث فالكتا نافار اننعاجالا ىوعد ف نايل ى ىوا كلا ر ودع لطبق

 0 رحنا نمفلاخادلو ع وقولا مزالرهغ ىض هرذىوامطلاو .رودام تاقاهريغو

 باوصااب معأىلا ءتهللاو هلاطبا ل ط .فهريغو لاقل | هغل اك |رسفاذب .الو

 باب
 هدا , ز دهس نما مف نوعطملاأطوملا ىف ةعفاولا تي داحالاددحأ ثا دحلا اذه قلادمع ظناملالاق « هبا باملاُثيداحأ نم موهغم
 د بذكلاىلاهومسنو هرئارظن هيلع ملأت ةيلسدأىفرعلا نبال دامو باوث نبا بار ئاس:دابزلا هذ هىف لاو رفعنا مار ل

 1 - بذكلابهومرفهودج لف دعاونعف باو ذنبا باعصأ نمالجر رشعةع رأاهاو ردقمه لاف رفا هسأر ىلعو ىهو هدا زلاهده ىف
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 و ا روحك سر م ادا"



٠. 

 داع امو د .هكراشوةزربوبأ عوساف هتقلاو ردتبا مال :زريوبأ هلئاقناال هرم ةمدش لأ ند ادنسم ام هضراعبالو هريو كاملا» اور

 ىذلاو هلدقاو 57 ,امهتالز ريونأ نأ ىروناسيتلاءاو راموماوغلا ند ريد اهنا مكاحلاو ىت طر ادلاىفامو صاقو يب أن يدعسهنأ رازءلا

 امنا و ىنطمملاب الدق مهل هم كا لادهءْكل_ّءودرزب وما هلئاق ناةاشه ٠ نداةرهسفف اك نوقام ءلاامهئواعوديعسهكرا و ةزرب وأ هرثاب

 رعت :اكءمدخم ناك 592 لتفاسد أ هنو 1 لبس كالذل نك هتف هل ءاتتو.ث ةضرفو تش :مو دعب لدعف مالسالاب طظفلتول هضمي

 دصأ.دوةل اودملاةماقا لد همؤو رت :ل-الف رك ذامعف لطخن ءاك ناكحرس ىبأ ندانا كالذىلادث رب هلة ةىذلا للا, صا سق هدم

 اب هنو يس الل ةلازح امنا هل ناسا َثَ 2 ا |هعاس !ا!ىفناكاذ هلت هفانةنوةلبأ أ امو ستنال ثم

 ةيدعملا هذهتوم *ءلجاتعدمب :لطخ ندا -تنو اهلهأ نعذأو ماعمأو تس 00 لاو ه>ازخا ناكما
 ثادرو ند د يسن ن“ 1م حسعانن ) سنأث دس ىفا *ا|ثددملا + اهلون هول ”لارانلاى|هبعر نمر ا لا

 ني هتلادمءاند ) شاك! ىف رك ادم" نمت ”ةاهو نحت سو 0 0 ل نالقسما ة.فىلالقسلا ناش طءك

 د ايد نوي

 نب ٍ 1 8 لاق م دقت ا بهو نرد هل :هللاذ_.عان مد - 5 نيك 0 هذ 53 رحأ هقث 4« دجأ ن ناىد هديع انةدح#

 مو هيلع هللا ىلصهننال وسر نا كلام سنا َّن ءا ىردزل جه با اهد ند ان ع ننال ىددح

 حفلا ع. < قفار 5 | الب يي ررذتملاد "ا ىلءو# هرجألان ها سام تقلال ل

 تب دحلا نيبو هملدب عجل مت موص) لعأ اقر ذغملوصالا ض. ىف فرمأ اصءلالوقام أوةدّوعملالوصالاو ةد محملا

 ءادوشلا 5 هه 03 0 مرقم ماع زن هلو دب ةعنا مل_هف جرم اءادو 6 هسأر ىلءناك هناىآلا

 ماع دعب نيكل ادد رت 6 مطخلاو لسه هج رخأ ادوسةماعءرلعو سا: 1| تاه هباورلاهب بطخت

 تناك ةمامعلان ا ىلءلدن ثيدهحلارهاطن اهو قارءلاهراّماو ضاي 00 جلااذ_هو حتفاا

 ناال 1 مهللا هلم اعنامز مما دكه نوك,نأ ب <لاحلانامز نال كلذ دءب اه سبا هنأ الد ةكمهلوشد ني-هسأر ىلع

 رفغملاناك ال1 لدا اماصأ نيل هتماعدا اوس التو لعأ ىلاست هللاو كلود نامز ف عاستالا دصقب

 1 ع 0 ١ عد وساهعا ىرارلانط د .لمح رب ةذملامفرالو همس ةنول_ةمودضستم ةمامعأ |تناكوةراملا مانالا ىفةمامءلا قوف

 00 4 لوقامأو لع ىلا هت هلا عيملان 0 | !ذدوع ا مسدتب اص ءةياعوةكم لخدةياو رهيلع لديو

 نيب رفا نكَغرِعَتتا مر ريغ لد هنأ نيب 0 رع وا نهود | يقال امهأ ه للة د هنأ نيب رف لاى ءرصتقان مرشح نأ

 اتةالاهأتملتددهنا زئاح سدللاو ه 10 ذاب مارحالا نال همارتحا مدعىلءلد.) الا هد أسد ناا هدأ ني وجو نمبيرغعمجل

 يامعلا لعرصتكا نذو هع ضرفب لو هذان ا ىلعهمأ عا رك ذىلا جات كل ' راو هعز ىلع نيتلالدلا ىف فكر فعلا سا ناىناثل اوةرورمض

 مرخرع لحد هنأ نيد مدعنمو مرا ضرأق لوخدلان ا لوص -نيدأ ددرم ل سو هي طع هللا ىل_د هنوكه٠ .س نأ مازحا مدع

 هلوخد بقع لاب وأ الما هءاغلاهلأر مالا ف ءكهبف رطبا مران رقوهاغالوالاهدصةناك- ةءادعالاعنمسيسه سيلا لوخدلا

 نسسلو رغما 21 ناتسد_طقاذافق اف ٠ نمانيهدم ى د دَممو هام ىلع كسزرعغي ةكم لدم مارحاريخب تاقيملاز واح ا ةنمخل

 0 لهأض عم ءزو كريم لاق عر < ريغوأ مرح هرايتخاب هكم هلو خد مارحاريذب تاقيملا ن مهزواه لا هلرماعىب»

 و بطخ# ءاو رل ةضرب هل ناك مهضعب دقو عوسل رح ااوعش وما اهدحاللاة:تارف مَعَم و هءلعهتلا ىله نال ناك هنا ريسأا

ىلعاو ركذ أمه-_ضءبنا رك ذلاطب نبانا لعاود_>أ موب هسأز ف ناكو
 ةاع «ءاعو هكا هل درفت : هناو رفغههيلعو هلو ةكالام

 ةعرزوبأ لاقءادو_ تدلل امو ا كا 05000 اال طن كاك ل يت ل0 ا[ ص 12222220000

 باه ندانع ارا

 ناكلام ند سنأن ع

 وهينع هللا لص ىلا
 (حتفلا ماعهكم لد

 "العز ساؤىا
 هضراعد ال ( رفغملا

 ءادوس هماعدو_ اروع

 سدا نم عام الذا

 هيفو ها ءادو_ةماعهيلعو كمل خدف:سملاة باو را ]والا ء_ملاوهباوصا االئاقحراشلاهنمبحتتو ها روظأوفوأ اذدو هيباك
 حارش ضعب هعمتو عالطا | ندا هما | هقمس لكل ذك س ءاوابللا قي 1 ا هتايدنعنمدرلا اذه ناب ضاق هملايا لوالا * ن " انس

 لماع نمز عما دص# نوكر نا ب < لاحلا نامزنال ةكم لود نيد هكاكسأو ل نك" ةمامعل انا ىلعل د. ل اذهلاتفباكلا
 لاطأدقور رنامهبعز ونام ىراصقنافرو وهو * ةءرزونأ قتلا و هروظتةساامداسفل نوذتم تاوصا ايهريمعت نأ ىناكْلا » لاملاىذ

 هخزاعم دساف هنارهءاع ك- امرك ذامهم :حدش: الفةكملوخدنامز عاستا ىلا ار افن هتع مولان اهنا هلراصتنالا ىف ضايع ممم« عج

 لب ةمام_ءااهسأرىلءو ل دق ةمامعإ!ت#رفغملا وكن ءعنامالفدو سا ةأأ تح ساب رفغإ|ناموللءملانملاقينا مذوالانأالا

 مع جلا فاكت ىلا ة-اح ”ىاف هيلع انام وأو هى مْ تناك ارداف هأ سارق نعل ءاموهضيما اورق ا مسكءاايةمامعل انا سوماقلا ىف

 رك ذب سنأ ًادارافديدملا ادص نمهسأرأ هباقو هتحتوأز ةذااقرذ تن اكءادوسلاةهامعلا عج نءالقنلاةفثال ذب حرمص ىفالطسقلاترأر

 عالطلا نم |ىلع كاد دردقىاطاغم ل رو ها مر ربغ ل خد هنو ك ةماعلا رك ذيرباح دارو لاما .هأتم لد هنوكهتحتوأر غغم ا 1

 جسنيدر زر غذملانالءادو ةماسجهسأر ىل ءواسحري غربخ نيد ورفذملاهسأر ىلعوةكم لد هنا نينعشلاربخ نيد هضراعمالف لاق محلاطأو 1



 هللا لوس رىأ(لاقن)

 ىفهل لأ (هولتقا)

 امام هرمأ ةعاساا كلت

 .ْمءعطقسف هءافكسل اىلع

 وهذ ممم دحاو لق
 لعفلا ذاتها

 لاك مدهتيب عملا
 * هلو5 هنمو طامترإ

 مأ اولتةاوهىوق

 نعمل ضرر ىلا
 لمني عراتل ا لاكمرليق
 ا هيلا قءتدا 5 نءهو

 راعو تب رجنب زرهس

 هل ةةرلحرلا دش أن اكو
 كلذدعي لعق مال الاب ظد اتهناتمثو) ذل عامجألا هف مه ضمد لقف لدا اند اع ع نمهعاسج وكلام هيلا ىلا ا
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 00 سس سس سطس سس سسسسس سي آخد سس | آآآظدش يس |! ببي ببي ب ب ب تب بيسي لااا سس

 ثرتوملا مرحىفالو ل-ىفال منه الذعب دألاق 50 لعهللا ىل_هدللا لو سرنا م احلاو ىطقرادل 01

 رازيلا دنع صاقو ىلأ نب دعس سد د- ىو حرس لأ ل نس لنا .عو هيامص ند : سدةمو لط_خندل الهو د33 ع ند أ

 نةلعتم مهر ّةد-_-وناو مهوملتةالاقو رانأرماو رفن هدعل رألاق ٠ نكلهوش لث الدلاىف قم اوك احلا

 2 نب هبايشةياو ر نم ىنطقرادلا دنع متو هنأ ىفالقسءلا نع كرم ىل هدو دي هول: ةا لاذ 2 الر اَثُسأَ

 دانسالا|المكلام ن 1 اذهفكلامن ع

 هنأ ه سل قو همدزادهال امس كلذ ناكف ىنءد هأ ارعشاا ف لسوهيلعهنلا ىلصهللالوسر و>بم طنا ا

 رمأوالزنملزخذاؤسمناكو همدع هل ىلو مدعم ناكو راصنالانمالحر هعم تءدواقدصمه* عل سؤ كم لهنا ىلص

 نم هتلابذوعناكرشم درا مم هدف هيلع ىدعف أ ش هل عن هيض و ظةيتساف مانواماعط هل عنصدواست ذب ناهالوم

 لرقامأرهلناق ىف فاتعشأو دحاو لقد نع طق سته 2 ا|ضرو ىلءنيمطاخلا ىلع رمالا هحوت مة ءادلتاءوس

 ظذح لهنأ عملت اقدردامع ىلا ءاانامصع هم مْزْل 0 هو هلّدقىلاهردام ملا لاك مز 3 نيعلا ضرف ىل د 1 سا

 امأوهد-و لو هيلع هللا ىلص هيا هنممزم هنأ ىلع هلّد:ةردام ىلا رم ملل ني.طاخملان ل ذك نأ

 مدقأ اذهو طامترا لاك مهتم عج ىلا ضءبل ادام سأ لء دقن موهف اعجحال هلم 0000 فعلا لوق

 ىو رهنأن ةكفا اوما ىف الطسقل ا هرك ذا عن < ريغ ةريسأ | لدأ» 1 تان هلم

 ا كلاراتساى 0 موهو لا ع ننال 5 0 الاءز ربابأ نا ىدهنل انا معى أ قدر طا نم همدش ىلأ ن ل

 تائاورلا ةقب ل.كوريسلار امخأل هأن ةعاج مزجبوهلناق يره ف دروام خم اوهو لاسزا عم مك هدانساو

 ةريسلا ف ماشه ند | مزحدقف هكراش هربغ ذوك, نا لمت وهز ا اان اك_فهلةفاو ردت امهنا ىلع

 ثيرح نيدمه_سهمأ| قمت - اهنأةباو رىام هيفاسالو هل“ ةىف اكرم شاى عسالاو زرءابأوث د رح هلع عسب

 اهنمالاوقأ همفىدقاو) ىو 'ريملاةث ددلأ هلةفنيل- رلادشأ اكوا راعد يعم ب فقر سأب ند رامجو

 ىبأ قد رطنمو احلا ىو روولعأ هللاوريب نزلا هلة ليق هودر ربولا أ هنا خبارلاو ىلنالخت أه ءْن ا 0 5

 لّتةفةسكس ازاي[ تح نملطخن ل ا لل يي ارك وعن : ند هن ول نت تةرمسعم

 هأو ردي ز زد د.ءس لءقف هلت ام ف ىات تاو لاق الا هرشعم أى نأالات اق: هلاحرو كريم لاق مرو ما عملا نم

 0 ا كالا 0 كد زل لءقر ىف 6 ااوراز ءلاو ص ذو أ 20 0

 اة تا لسمءاسر :غهل حثيدشلاف اور ا مناور هعدع 0

 0111 لا هل يك هع ع كلل ل ست حا

 كالذياصاصق هد _سوه.طع هللا ل_صدهنا لا_جح اله هرق نكي متداول هنا ىلعهرفةح الف تن 23 اذاامأو

 0 ءاع هللا لص صن نم ناك رسبأن انا هتلدامد دب ود وهل < ةياعق كاح ةهقاو ى 1 ارا ا

 نارهاظإاو ها هلق لومالسالا سو «يلع هللا ىلههنم لبق لسأ ا هنع رماعف لطخ نال هتوما ثمل هل ىلع

 الار هع عالاو هوهمف عزام 11 ريل ساو هع دسم د اديرالا ف عدتر طخ نأ

 لتقراعاو هللا دنع ةلومةماهطث ارمشب هند و تارهاظل اوهّت ون لوقو هب انّ: ىف فاةخاو لبو هيلع هللا ىص
 نهب رغودو هأ هل عنا نا وسما ىف صاصقل اود ةماقا لة هءفو رح ح نب لاقةسايسوأ 1

 ناريغنمروصتءالهلت3زاام_مئاثواب رحزاك هنالاصاصقالوادح ىعماال هل ةنااهدحأ ن نيه-و
 نم عنعال مرملاناهنم لد فنحهنأ عم ئ_:1لالاق تح انكر ئاذلو هتحل' الام لاطا دهسا 0
 نالرهاطهداستو ها ةعاسلا كلى هل كلذ زاحاغا ل قو هيلا ضأاوهدر راح جدن مىلع دردلاةماقا

 برشدالو عطرال لد هنم صتقي ال هناف هرل أعل امس نيايسلا ع نم مرملا جب راح ىت- - نوف ان: عءءهضو رفذه هلئدملا

 تعقوف نيكرشم اب قا ديرم لط+خ نداو ب رحراد تناك ئنيح هكمو ره ةيمهيمج و ردلاىلار طضد ىب>

 هيفلاك_كاالفدونعناك وعن نأ عمعلا ىلءامأر ةونعتفتم هكمنايلوقلا ىلع مم هةعب رأت 3 هلاصملا

 انثدح)



« 
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 !دسولل |رذغأ هنافداول الد و خسصأ مهوقهنمو رتساارفنلا لضأور زاكرفخملا# ملسوهيلع هلل ىلصدهنلالو سر رف مةفصفءاحام بارا
 مهنضع قرذواضبأ ةضدسلاو هضيلا تحت سانام برغم ا فوةوسنلة||ت سدد سأرلاردق ىلع جسني در زانددارماو رتسأو لجأىأ

 دئاوغلاف ىناطقرادلاداز * لوطة ضيم |فوفنالا بع لزنتةديدحهءفنوك, اعرودوسنلقلاه.ث رفغملان اية ضيمااو رفغم ا نب ١

 ردا اونيفتكلاوقذعلاىلالزنت 111١ ىاحاملوةماعتلاةضيببي رقباديدحا ىلع الا اهفرط ودي دحن ملدلك الاف ك امملاو '

 لهأضميم-ءزو ٠
 أ ءطسونمرخ وم ظسويل ادحاو سدلل هقدص نمهذل -د:ءمدوتءاعرهاظب زرتحاو اًضرلاو بتلاو لكوتلا

 5 . :1ن اريسلا 3 . 75 5

 مولا رحال لاقي | اددحأ ةعئاودهشيملا ذهبت لان أل ةباحصأا لي_-ارم نم ثيدحلا ذه كريم لاقل وارسل اكميلجردلا
 0 لاونرخلاو 1 نيعردنييدحأ مويرهاط ملسو هيلع هللا لصتلا لوسرث اهاعمدق ل-رنعبئاسلا نءعدوادبأ دذءو ا
 ازد ىتعم ىو رهنافماوعلا نس ريم لا نوكنا ل هت<دوادىبأ ةناو رفممملال>رلا اذ_هدو نيعردساوأ

 1تناكو هضم لاو 1
 3 0 ار ذوناد-ولا حاصهرك ذ لاقذ ىم.تلاذا.هة حرت ىفباه.:ءالاباصدرك ذدقو مدقتاك ثيدحلا

 ه«_ءأر ىف تناكوهضم 0 : 2 ا ءنورما
 فاراازك ةيدسارو نيب هب دحلا مول زخالل لغو هلفتقا ل هةيبا لوسي ن اذان اع معو قيل ريما نع دلل

 "اة ح دتالاق ل هناقدحأ موب ا اوصلأو ب ملَخْن م وهس ةدب دحلا موي هلوقنا نطظأو باعيت ءالا ةضسن ىف عقوا زكه نيعرد

 ةردان_..الأرارتعاب | (هنام نوكالفامرحم هنوك امأ لوقأ هرج بامرحت ذ موب ناكل ب ذم هوب حالسا سد دو هياعدتلا ىلضعنأ لة
 ال” اوونعلاف ا نالدتح ولاق هتقيقح لعأ او ةعبايملاو ةعزانملانم عقوااهعوقو هيضاق هي-ضقلاودرو رضلل هسأ نم

 ادع ودا دقملاوهللا د.,ءنبةحلطو فو عنب !ت.كلاقبئاسلا نع ئراضا! ىف عقوام»دي ب وةحلط نوكا
 لاق د>أ موي ن عءئدم ةملط تس ىفأالا ل سو هيلع هللا لصدتلالوننر نع ثدح مهم هاددسأ تهمس اس3

 بئاسلا ن عوق. ص نبدي رب قد رط نم ىلعد وبأجرخأ دقو كلذ نعهب ثم نيم مل هحرش ىف ىلالقسعلا

 ملعأ ىلاعت هتلاودحأ موب نيعر دنيب رهاظ لو هيلعدتلا ىبص هنا ةلط نع هن دح نعوأ دب زب نبا

 لوالا «ناثبدح هيو
 انث) سنأ تيد

 كلامانث ديم ند همدتق
 نبا نتسعسنأ ندا

 نبسنأ نع باه#ش
 هب لسو همل عملنا ىلددللا لو مر رف ءمهفص قءاحام بارا

 قادك رسل ارفع |لصأواضدأ ه«ضرما | ىلع قلطد وةهضيءلاتحن سانام ءافلاحتقو يملارسكي رفغملا

 (ةكملخد ملسوهيلع ىلعد.دملا عردل_ضفنم لءحاموه كحمافو سأرلاردقىلءعردلان مج: ةقلح ىه ل قوب رغملا
 4 اعو) جتفلا 0 أبدحاصىأ #« سنأ نيكلام انث دس ديعسنب همستقا نة دحر ةضيما|فرفر وهل .قوةوسنلقلاكسأرلا

 ريخه_ضراعدال(رفذم أ هيلعو ةكم لخد مو هيلعهتلا ىلص ىلا ن | ئالام نب سنأ نعال ىرهزلاىأ «باوهش نبا نعال بهدا |

 هلا ىلصهللا لو سر تعمم لاق رباح نعمل ماكو رامهضراعي ودب د_-نمرفهكلام نعدباو رفو# ر فخ

 هلج ف ةرورمض نك ملاذا اع ىهنل !ص مخ لءقولائقالأ يم ءاولخ داذلف لسو هراع هللا ىلص هنع مص كد دعب

 ىلا نمدارملا لءقودو هل جدرحتامأوب ارم اى حال نيالا عموهمهوءاضقلا ةرعماع لخداذأو

 لمح نام دحال لحال

 وأ درو رضربعل لاتوىف

 ةيراخ حالما ل دارملا

 هده نأ ىلع ن لإ 4 -
 0 00 اف ىزملا دمع هما نيتحوتفمةل مومو ةمهعت# لطخنمأ اذد# رفغملاعزننأ دعب ىأ « هل لمةفإإل هرب

 هلءقدحال لحت لو راهن نادعب مال.الا نعدترا ناك هنال هلتق ن مانو ىأربخدعب ريخ#« ةبعكل اراتساب قلعتمإل هللا هع ىعم لسأ
 |( ومحد ازاثءدمبالو || تايتت نيننيقذضاومقدسلا ل لسومراعمتلا ىسئبنلةلسر!اهمدضع ناك تنال رو الل

 امأ لاتغال نهتم عتفلا هلةدنمناب كسه ماهراتساب ىناعتو ةمعكلا لحخدو ماصعلا لاق نيليسملاو سو هيل عدلا ىلد هللا لو سرءاحوم

 ' نابت در نموها قلعت امغناوان ءث هنكرملهناف عربغْل سدو هلودخد ىلع ل دام ُثر دا ىف داو هاازمآن اك

 * ٠ د اور شري: || نم م وهيلعهللا ىلص هلوق يفانيالو ةعرت لك ىف بعكس ليبى نم نوم داوناكمونا ةيلهاجلا ةداع
 اتا ارع رد | ا نينئتسملا نم هنال نءآوهذ هبابه لع ىلغَأ نمو نمآووفناءةسي أرادلخدنمونمآوهف روهسملا لوخد

 ني ديعس هللاقىنسب(هل ل يقف) بارقلا حال |نيللاعمو ( ل - بامش - 1 ]) ل
 (لطخنبا) لالد نب بلاغوأ هللا دمعه دعب ىعم مى :رعاادبع مالسالا ليقناكممسا لعوب لاغوأ هللا دمعوأ ىزما اد مع (اذه): ثي رح
 دخناو موهسسل و مهودح ءانغلل ىلذ نيإسمألو ئاطصإل ايحاد لساالتاقا دير مناك هدح ىلا فانه ندايىثك نيتدودذم هل ةمدقع

 اهلع ضداقا همك سامىأ (ةكلاراتساب) اذهرب دعب ربخ( ىاعتم) همدردهاف لو هيلعدتلا صلال و سرءاحبمنايتع نيب راخ 2

 هل ؛مرسكلابةراتسا اوه رتساموهو رتس عجراتسالاو هب لا سمسالا ئش اا ىتلعتل اوانم آ ناكه لسد ن هن اباكس:#



 كرما عرسأ ىأ (ةرذصلا ىلا ضونف) ةضفهعردولو ضغلا تاذهعرد اور فدا ز(ناعرد)دد أ ةءثوموب ىف ىأ (دححأ موب سو هيل عهتنا ىلص
 8 1 منرهعلاع رسأودعلا ىلا ض منو هنع ماق اذا هناكم نعض منلاق» هءاعنو ءم:دهف هنارح نر ابعبف نو بسلا ءاريفاه ولم اهوكاهح وتم

 لصف ه2 ) ةرشعل اد هللا دبعنب ( ةحلط ) ساحا ( د قاف ) ىنابامكلذريغاوأ ادوملءلا يلع ءاوتسالا ( عطتس ملف) مايقلابمماا كرت نالف
 >-امللدق هتعاطتسامدعوا_ميلعرق:ساىأ (ةرذتلا ىلءىوتسا ىت-) عفتراو هقوف هلدر عضوف لسلاكراصو (لوهيلع هللا لص ىنلا

 . اصل ل_فامل ههامدب رثمو هنوقو هتسافن ىلع لادلاهعرد ل ةثل ل. ةوا ,نهريشكسل !مدلا غارفتساو في رشلا هنيمحوهسأر جش نم

  لواحو ها مْرحلا ر مسل هلثاةملاموب هعمدد رغلا نم نكمتءال لبةثع رد سدا نايىفا لا ض ريعادقماصعلا نامل مد_ةدلْلل_ضفلاو

 ىفلاة هفلكت ىن-الو عردلا لب حوأ ل_داسملا فعضا | نا نم عنامال هنا ههعنمام ةءاغذا لئاطب تانملف «_عم هتداعكهعفدحراشنا
 1 تادصسو:د_ص-كت ارذلاقرفءاتلاو فلالاباضدأ عمو هنم ص+خ أ ةرضصلاو ءاممناحتفتدقو روت همجو فور عمرذدلاو حامسمملا

 هل ىتءافشوأر يد هيهسفنل بحو أالعف لعف ىأ ( ةدطط بحوأ لو قب لصز هملع هللا ىلص ىبذل ) تعمسف مسن ىفو ( تعمم ريب زلاىأ(لاق)

 هءلعدتلا لص هلءادف هسفن هلدح وأن ب زحرم كل كىلع ذم مون رو رسل !لاخ داو نيسأ العش ا م نيم<تةاادوعقل |كلدي هتناعاب

 ا دمج ن عريسا لدأ ضع. هاوراك هضفل اولوضفلا تاذاه كريملاق « ناءردد>أ موب ملسو هيلع هلأ ىلد 1 2200- ١ و _ 221181 اتغير ا

 ضم: نأدا ارافىأ سوماقلا فام ىلع ىوتساىأ تدنلا ضونو ءاق ىأ عنك" *« ضمذ 9 ىرا الا همن |
 أ ىأ عطتس ملف هدنعنوءمتح و هنايح نوطعيش سانا |هاريقاوملمّدسدل املا هد وتمىأ هيب هردصل | ىلا 9
 |هبلاتل ءو ب ورضءال آ هل ل دح هنالرهظالاوهو هيلعأرط فعضاوأ هيعرد لهل ةرعدأ |ىلععا هما

 أهسلحأىأ يهططدءقافإل ىلا نيد طقس ى> هكر رح نم هناصأ ال هترمسوهسأر نم لئاس مدق 2 و نب كل املا كراك

 رقتساو نكست ىأ «ىوتعا ىت-مل#وه.لعهتلا لص ىلا هدادماب علط ىأ نيعلارمسكر يده صف هت بأن بدجأ ان5) ديزي
 ل| ىفام ىلعءافلاب ي« تءمسف 2١ ىوا رلاىأ#« لاقرب لمملا فس ىفاءلاغنوكت مظ درتح ىهو« ةرطصأ ا ىلع#» || نينايف_ءانثرع
 | لاق تعمم هلصأ ماصعلا لعجو مدا ةيضَعْلا ف كريم هنح رمصام ىلعو :دوعملا عسل اودحوعأالوصالا نبدي زي نع ه-اديع

 ظ |ةيودلاوأ هعافشل اوأ ةنجلا ه-سفنلىأ# ةط بجوأ لوقن لبو هيلعهتلا ىل_دىبنلا ف تعم هت ىفو ار ) ةفدصخ

 ا ديتا2ى> لسو هءل هللا ىل»هللالوسرءادفهسفن لح ُتمح مومءا|كالذ ىف لهفاسع وأ ادهيلعف ةييظعلا| هلم-:هو هيقوفةمدكع
 : زبن عةنيبعنب نامف سان ةدحإلل رعىبأ نيىبح نيد م مسا رع ىبأن ب اانةدحول نينو عض حرجو ا دير وهو هدم 2

 1 عادولا ريض «دب زبن ب ثاسا | نعل هلا هدي دحج رخأ هل هوم ستفق همدك# مضب يب هفي_صخنبأ ١ هم نشا

 .ةرجهلانمةثلاثلاةنسلا ىف ىادحأ موب هيلع ناكل -وهيلع هلا ىلصدتلا لو رنا نينسعس سني اوهودجأ || دن مج لق ىر دكر
 1 هن اكىرخالا قود هادا سداوا هبتدن عج ناب امهنيب ةرهاظملا عقوأ ىأ #ام-متيب رهاظ دقناعردوب اعتفدجأامأو كنا

 أ ةراطى أن م وثنيد رهاظو هناطملا ف الخ ةراهظلا حاملا فوةياهتلا بح اصدلاق نواعتل ا ىنهعرهاظتلا

 ْ لعتو برحلا نأش داما-ههااطةراهظااكتراص ىتىرخال |قوقاهادحا سدل هنا ىتءملاو ىداطواه م

 وان الءادعالا ن مقوتلاو مزحلاناباراعشاو رد_ةااىلاءاضقلانهارارذو رد_1|نمرذعللاذءاودمالا

 تاشوهنعط نينا عضم

 ءاد_عالاع_ةدقمدي

 قاثلاثدنللاههنَع

 جات تيد دارك

 نع) هبعاجلا هأ

 نأ دب زب ننبئاسلا
 لكدوتلا

 لدقو نواعتلا ىنهع رهاظتلا نم هن'اكف هناطد ىرخالاوةراهظاهادحا لع ىأ هبال !لوةىنءعاذهواطدرا ياا اكتراص ىتد ىرحالا

 قصتلتالو نعال لثاح زود, ىرخأ قوف عرد سال نافرتخ اعرداهتوؤ ساو ةهراهظاهقوفذسءاواعرد سدل نابام_ميب رهاظ اع

 ' ميلستا اواضرلاو لكوتل ا ىانيالءادعالا نمقوتلاو مزلاناىلاةرا او هتمألا_علعت وبرملانأ ثباماةهاكلذو ها ىرحالاءاهاددا
 . دارملانا لعل ءافدمدعلالو زند.كلذناو ااكوتمافثكةملاتةالز رب ملاذهلفهنعادرجمال نسا ايانورقم لكوتلانوكي تا تمن لد
 ' هرك ذلك و ل نمهندصخ ف ل_ع لو هزمةوصعلا نةية.ملا_فنصعفرسكلاوح رمل هدف لد لو سد لاو ذخالاو لتقل نم ةوصعلا
 اذهولب وار م اكرخ اوهالعأ ف دحاو سدلب هةدصنمفذحول مهوتدداسعاسعازارتحانيغبا اناك امهناىلارهاظ هوب راشأو هللا
 ةرمشاعلا ىف هو عسنباوهو عادولا:_><هونأ هه جودرعجفلا ثلاث قه دلومنالا دحأ دوش ل بث .سأ | نال ةبارصأ |لسارمنمثيدحلا
 وأ نيءعردنب د>أ موب رهاطدنلالوسرناهاع*دق ل>ر نعد زد نب ب ئاسأ انعدوادونأ ىو اهر وضا ال_-هأن كلذ هثلاثلافدحأو

 2 ذأ ذاعمهإلاّدم_مت*ل_>رنعدب زنببئاسلا نعباءدالا فو رم اك انعم ىور هنافريد زلاهنوك لمت مهمل ل- رلاو نيعرد سدأ

 قوناهادحا سل( امهتد) عج ( رهاظ دقن اعرددحأ موب هيلع اك بو هيلعدتلأ ىلصهللالوسر
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 دو هول_.ةهيدغ_ىلاو هضفو ىشاوملا تاذو حا

 | 68 هللاذو درع رد نيسان ىل

 اشولاتاذو ىدوبلام مثلا ىفأد_:ءامهرىتااى ل

 نام لا يرخأ لاقرماع ءدمسنباج رخآو د ردتاوءارتملاو

 ل ةردح نبال هدو نس>وهو ”موضعندر 5ك ذاك سا لا ىيد> قفاو 53 فانم فذ هعرد سدا ةفصوأ

 أر 101 اوك هدب اد غ نمبر اب وثةلههلالادلا دكر عردلاو هنهنينثالا سداوهوهسبل ةفصئاعزذ

 ا | نس دعسة + !|| جلسرأ اخولعأ هن ثم هلق !!تاذع ردأ ةعيس لسو هيلع هللا ىلصهتلا لو سران اكو كلريملاق

 | لاووت اوحلاتاذو حولا تاذو ل و هيلع هللا ىلداهخهر ىجأ | ىب هو ,مضعب لاقر دب ىلا راس ني ةدامع

 قير اوءارج ا و تيل ذات مسن اود عرد تناك ذر 3 هو عاش .ةىنب نماموباصأ ةضفلأو

 4 أ ىلص هللا كوس عرد نيد ىلا نب ىلعامم ملاجج رخأ لاق رماعن عرب احن علم 0 اب رطن ءدعسنبا ج رخأو

 ضرالا ديم تلسرأ ذاق ضرالا سان ةارزب تقلعاذا نقار تاذهقيقر هيناسعى داذاف مقل

 ىلص ىذأ !|عرد ناكل اق هم هينأن ءد# نب رؤعسن عامها لال, نبن اول -و لي همنا نب مح قد رطنهو

 لاق 3 هن لن فلعتا: السور دنقلا تر مدئعيلاة وأ ذكأ ا وم 7 هةضذ نهناتةلحاف بو هل عفللا

 هتسأاهشرد -جرخأ ميلادي دشنتب ع الديس نريد نيدو ان اجل ضرالاتطخاهتسلف

 هيل -جرخأ ءاي ءاانوكسو فاكسل اح ود دحوملا م د2 هي ربك, نب سزول » انرمخأ ةصسأ ىفو حان نأ »

 رب رانيشاد عن ل يدان دنع مساند بنلاالا ةعامملا

 دحأ يك رب لا نب هللا معهد ن ,ءل ةتسااهثيد-ج رح أدادعىأ هي هبأ نعل هعب رالا هث ,د-جرخأ

 ىوس مالسألا كلامه ةيواسم مد فلسا دب اعدم از لاعةناصتا اىرخأّمر 5 نموهو هع) رالاةلدايعلا

 ىلارحاهو هتحلارهلدو مدا ةريشملاةرمثعلا دحأو اولادي د_ثتب « ماوعلا نب ريد لان ع جا احلا هملص ماش 1|
 0 عتواذكد ماوعلا نب ريد لا نع كريملاقهللا ليدس ىف فهسا| لسن لوااكو ا ةدكللا

 ىلع :رصتقاو ريب زلا ارك ذ مسن ضعي ىف فذ و مصاا مول نعام“ ىل_دأ ىف عقواذكو لئاعشلا مسن ضعي

 |هرث ذو هعماج ف فاوئاآ هج رخأ اذكه هنالداتسالا قرع زلاتاءثاباو صا وأ طةوهو ريب راانيشادمع

 | قأيساكدحأ ةعقاورضح لرب لا نب هللا دمع ناف الس همت دل |نوكر هفذحت والصتما دسم .دخلانرلا

 | ىلاءا هلا ةلط بح وأ لود مل وهل عهللا ىلص ىبذلا تعسف لاقت ديانا 0 ةلارك ذو

 | ىنالقسعل الاقوه: همالكل اذه عام «وةرد هلا ىلع مو هيل دهتلا ىلدهناوتسا 2 نعخارنالا ١ برقعتلا ىلع لدن

 نيدا.ع نبى < ىنندك.لاقلم .+ اداهص ىت> ل وهيل عهتلا ىلصىجنلا تدك سا هطط نأ قده»انبا ارك ذو
 ةدابط بج وأ لو ةرول وهيل ءهتلا لص ىبنلا تعم« لاقرب ١ زان عهتلادمعهدح نعهيبأن عربد ْرلا نب هللا دمع

 هذهرض<مربب زل |نبهتلا دبعنالاضخاب ذكمالكل | |ًذهن وك ريد رلا فذحن نمزع نأ | ضعب ىف عقوام ىلعو

 هيل اف تناكدحأ ةمقاوو جرالاوهو هيناثا اهنسلا فلق اعد ,وةرحطا نمكرالاة نبأ اىفهدلومناف هعئاولا

 ١ ممصوخداذسالا ىف هفدحو هنأ نم ههمم هنأ فذملاه-ونوك,نالهت< و همالاك ها ةرمجفلا نمةئلاثل|

 سدت الوروظ#هلا تن ذك-!اروكذ م العلان همز الو لكلا دنع و هوةدامصلا ليسارم ل.ةنمثيددملا

 ىننلا ىلع ناكل: ءالّةز هذباوأربب زل ىأ دك لاقل أس امىلعىتآلا ثيدحلا دمر ولل-اىلاءتهتلاور وذحلا

077] 

 دواد عر 0 ذ عارق
 لع ىل ص

 -آ!| هع 16[ ناك هلوق ىنالأط ةوهو دأ اًناطهم سنة ماو ف رسل هناولءاممن قناع ةلفغودولاقثهموذ

 ضب دعب ىق عتوأ دكر > نا طظفادلا لاق( ماوعلا سرس زل | نع ء)ربد لا نب( هللا دبعم دج ن عءربأ نع) عب رالاه جرحه قث فد( ريل

 ةسالافرم: رلاتامثاناوصلا عم را .ءىلعرمصتقا عسا | ضع ىواقحله ا: ءامم لصأ ىف عقواذكو لل ماعلا

 رك شو. د أ ةعدو مضخم 5 , راانبا نالال رم نوك,هفذح وال هتمادن سمت دال انوكرور ك ذيوهعماح ف فاؤااد- رخأاذكهو

 مسد | ضف عقوام ىلو سيقعتلا ىلع لالا اهل لل بحرا لوطي لو ءيلعدتاوسىينلات يضل شسدا ا ريب لا

 ىنلا لعن اك لاق)هثااثلا ف دحاو:ر سهلا نمةيناثلا نسل |قريبزلا نبادلو منالاضئارذك اذه نوكم ريد لاى 3

 سايقرع- غىلعءاهريش عدرذ هره دتنرك دن دقو راك الاف نومك زالاوهأز وعرب ان درا را لنا ىشوبر< ساو ا

 ركردمو عادلد سدو "ردر عيد او عردنو عر راد>ر عج ساو عردملو ةذياس عرد هل ساسالا قوعاطأب ةعيرد لقاسعر روحامسالاىفلاق ْ

 أ لاو طوطل هبت مم* ل لوصفلا َت اذ عارداةعيسمالسا | هءاعهل ن اكو فودلنا عرداو ل الا عردازالان مومدقااءادو ا اءرددادو

0 
 ىهادذ داق مل.

 ندارز

 ملاهتقار ااا

 تلسأا داو مضر الا

 ىلا مسدأ ى

 تاز دهق» .ةرهمن داع

 نس رفع 29 5 1 -نعو امه |
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 ناك هبا نع د_<

 ىف مى هللالوسر عردل

 بن اًةولح ل عزو هم اع هبا ا
1 

 اهسلف 3 7-5 فل

 هو ضرالا تامل

 ثيدح لوالاهن [؟.دح

 ليه سولأ انث) روبل
 ليد هس نب هسا

 ىدنججاا )ع

 وألا ظذا +1 قوكسلا

 ل_هأ ماما هد اح

 ىوطشاالاتو هنامز

 هم ظفحأ تنأر ام
 نيدو ا

3 

 هتسلادل جرح نيتثامو

 (ريكب نب سنو انأ) ||
 لاق ”اضأجلا قاتلا

 لاقو قودصنيعمنا ||

 قدما نبامالك لصوت

 ا ا حا

 هتامو نيعستو عست

 ب ىراخلا هلج ع
 ونأو ل_بمو ىييلعتلا

 ند - 0 2 دوأد

 نى

 عنب دامع

 سس قم نعا عدأ

 نس هللاد_

 هعمعل

 كح

 د
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 ش لاكن تد امو نيعن رأوعم رأةئم تامتاةثءلا فنا. نءادرك ذول ههه ةددثمءارفةموءذم ميىدورملا( ىدادغبلاعاصش نب دم انث)

 ىذ اقلاىدادغلا عاصم نب د# مهو فيمضوهو ىنثادملا عاصم بد## نعز رتحاو ىاسنلا هل ب رخعسمسةنسلاةنممدوو ئشساكلا

 هل جرخ ةحالب ىدزألا هيف ماكنت ةقثدادغب لي زنىرمصملا لصاو نيدحاولا دبع (داد_لاةديسعوتأ انأ) ةعدلاب كرو رتهىتلملا
 دوادوبأ هل رخ د>او ري_غهنيل فشاكلا فلات ىرمعملا بدا بتاك-|!(دعس نبن معن ع) فنصملاو ىلاسغ اودوادووأ و ىراخأا

 . ىت««ىايدق معزلا ناف لاقى (ةرهممعز وبدنح> نب ةرهم فرس ىلع ةم-) تءص سن ىفو(تءتصلاقنب ريسْنءازد# (نع)
 فيس ه5. (ىلع] بوصنموأ عوذرم ( هفيس ) لوعفللوأ لعافال هتان( عنص هنأ ) اهم انةءتمنك1ةرومناوأ قة لالوقلا
 0 ا اااااااالبمسج ( لع سالو
 ىنلانا سا.عنبانعدعسن ايرخأواذهناطقلا نباقدص نازيملا ف ىهذلا لاقو ركتماذ_هىزارلا ا قل 1 2

 قد رط نمودحأ موبابؤ رلاهءفىأرىذلاوهو راةفلاوذهل لاَ ردي موب هسفنل قيس ل غنت لسو هيلع هللا ىلص | ا لاو لكسشلا
 1 ىنأ ىلا هدانا ىدناولا د رط نمو هعما لو هيلعدتلاىلدهللا لو بررقافدازو هلثم بيسملا نب |نعىرهزلا ا اكو ) تام تا

 || فيسو ىلق ف فاسأ هثالث عاقنيقىنب حالس نم ملسو«.لع هللا ىلصهتلالوسر باصأ لاق ىلءملأ نبدرعس 2

 : جرخأ نيت هملاب كب ىدادغبل أوو هثلثماهما لوقو نيشاا مظنا# عاوهت نب د اند 2 فما دب نيسوراتب ْ هللا آلا ديال وسر

 ىلاسنلاو ىذمرتااودوادونأو ىراخأ | هثيد- ج رخأ يداد1ا دعو انريخأ 2 ىاسنااوىذم ريل هئتدح | أ ىنالط .ةز لاق ل وهملع

 نمنيريسنب ده بقا« نب ريسنب نعال ىز هرئئاودوا دونأ هثيدح جرخأ يعض د سني نا عنا ا الخادنوكنا لمحت
 ١ نمنيغلانوكسوداصلا مضطبتغص: نلا ضعب فو عنصي نابت ءرماىاعنصل | نم« تح: هلاقإإل هتوحخ نب. | 8 0

 ظ | لكشل اق هفيسل اثمت ىلع ىأ « بدنج نب ةر عم فيس ىلع يس غاصن ناب ترمأ ىأ هعارصااو غوصلا ا كا معز

 [ريمضل أوعنصل | نم مولعملا ةغرصد هي عنص هنا نطظوأ لاق ىأ يب هرم“ معزو# تايفيكلاعج وعضولاو ! أمعزااوامةمتحن نا

 ظ وهولو ولا هغيصر غبص حسنلا ضعب ىو :| لو ءذم هنأ ىلع بو صنم« هغيس# هلوقوةرممىلاع>ارهيقرتتسال || راه تعد ىلع
 كوهدملاءا :ىلءاضدألوالازودو لعافلا بئان هنا ىلع عوؤرم هفيسو غوصلا نمءايأ انوكسوداصأ امسك | نا ل اههركذ

 ريض لمحاماو فيسلاوأ عنصلاىأ «ناكول سو هملعهللاىلص هللا لوسرف.سىلعا# مولعمههدوو 1 نبا مالك نم نوكم
 ىيىلاب وسنمىأ 4 ايفمن-# هنعىنغت_ءاارهاظلافالسووفرك ذدهلمدقتءل ناو رد_ةملاعناصلاىلإ ١ ن|لأع ى

 ٠ مهفومس هدمه ىلع ىجءملاف مولهعكى.عد نعوأ مهاعو:صم ناكدنا ىتءملاف مرنم هءئاصنال ةطيسم ءإ دقة منح | فيمسس ناكو نب ريس

 امسسسللل

 )ا

 ١

[ْ 

 تضم مفلس نحب

 | هانعم ل يقوهذاختا فهعنصل !نس< نوذو رعم مهو ةفنح ىتب لع نمناك هنا ىنهبنسدلا ليصأ د.ك الا أ ا ىل_ءىأ امفينحةره#

 د نب ريسنبإ لاق ىأن بر يسب ام اكن منوكينا لمت كريم لاق هوعنصاوثوكب ناو هين ىنب نم هنىنأ هن | ةقيتدىثب فس ةئيه
 دا ايفياح سو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر ف مسن اكو ةره”لاق ىأ ةردمالاكن موأ امقيفح ره دى مسن اكو ا مهو هايس[ سق

 لاقلاءللاب ل_عأ ىل ءتدتلاو لاسرالا ل. .-ىلعزت ريس نبا مالاكن ءاضدأ ريد_ةتلاذ_ه ىلعنوك نأ نكعو هعانصنس#كوؤورعم

 | نينا معى ناطقلا در ءس رس ى< ماكت دقو ه>ولااذد نمالا هفرعذال برغر د>|دد هعماح قفازملا أ توكل فوستشلا

 ا نمكوودلا ةغمسصب ي مكمن رك ٌّء هي هفعانث دح# هظفح ل _قنمهفعضو تتاكسا ادعس أ نَموُأ ممم هتعانص

 . هي دح ج رخأ هي رك, نب دج انت دح لاقل هريغو مهي كد رخأرسكلاو حتة اب ىرمصب, ا مارك الاا1 لم و م-هاع لمعت
 / دي_لاهلاقدنسلا كلذ ىنءمىأ هول لبن منوك ذئاعأ عدانسالا دسم نام نعاس | ردقملاعناصال ناكر

 نيدلال.صأ 1 ركذ هلمد_ةتن0ناو

 هل ال و ]| يع ن) فيا
 ىا ىضلاناففوكلاىضلاال ظذادلاىرصملا ىلا مارك الان ملءاغال اني نممهوو لوءفلل هئاندس (ى :رصملا مركم نب ) فاقلأب

 هضم اخو هس تح

- 

 ئثكاذفهدنعتسث,لهلءلو بالا اذه كلذرك ذبسانملاومهءامأو فطصا|فودسددع ف اوئا اركب 1 ىنالطسقا لاقوة
 اقلحاةلح عن_صةدب دج نمةفجةنك اسءارفةرودكم ةلهوهملادن عردلا #«لو «.اعهنلا لصدتلا لور عر د ةةدصفءاحام باب 9“



 |وهىذلا هب وعلا سفناما طقفءاد_تدالا موحْئث هنمل_ى< مل ناو هنادّتب اك هتها د: سات مرحهومملا كلذ نم
 | بهذلابب رمال آو متاحا لاحرلا يوك ىف ل.صغتلااذهىفأتبوا ةلادم مارك هيف ب.تلاوهيلعةناعالاو لءفلا ْ

 | اذكو نهاد او ل-اكملاور ماجا | ذكو ةضفل او بهذلا ةين [ىفناهدالاو برشا او لك الاهركي ناؤضاق لاقو

 | ناك اذا جرسلااذ وة.هذموأةضطغمتناكاذا ىماركللاو رسل ااذكو ةضفااو بهذلا ل علاختك الا[
 | ةقطنملا ماه سأن الوا.هزموأ اضصةم ىمصملا لم جناب سأنالو باكر لاو ماعللا|ادكوا بهذ موأ دطضفم |
 | هنمصا*:ناك اذا ذهو ضعما ادنع_هذلا,كلذهركو اعيج موق ةضفلاب ف.سلا لئاجو حال لاو أ |

 | هضغل أو بهذلارعماسعسأدالو لكلا دن عهب سأن الف ْئثهنمصاخال ىذلا هن وّملااماو :_ضفلاو بهذلا

 | نعىبأ 8 ىتثدحلات هس ومي ىنث دح ما شه نيذاعم ان أ نأ #4 ىفو «انريخأراشي نب د انثدح»
 ا نم هنال ل سرمثيدملااذ_هودتسل اهثردل-ج رخأ ىرمصملا نسملا خأ « نحل بأ نبديءسن عةداتق

 ىلصدتلا لوسر فس ةعمسق إي ناك هزه ىفو م« تناك لاق م دقت ا ثيدحلا هل د مشب نكمل نيعباستلا طاسوأ
 ءايلا عتب ىرمصتلا لى رخأ نوكسو ةل مهم مضب © ناردص نب دمج رف هح ونأانث دحو ضف زم ملدو هيلع ||

 قفىراضلا ثيد- جرخأ ءاردرخ 1[ تحت نوكس مي> حتفوةل هم مذعب هير يتح نب بااطانربخأ لاهرسكو
 دمسلالاق ىدسعلاى أو د.ءسنب هللاد_.عنباوهو نبونتلاب دوه نعءإل ىذمرتااوهلد درفملابدالا ||

 بدالا ف ىراذأاهثيدح ب رخأ هاأءأب ريغ دعس هباوصو:ءو رغما لئاعشأ مسن ضعي ىف عقواذ نيالا ليصأ ,

 حتفب# ىرمصعل اب مصال اوهوكلامن اوأ رباح نب ةدب زموهو ةذطسن ىف كه مال ىأ « هد نع ىذمرتلاو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلءاو دفونيذلا دذولا نمناكو هدم نبالاق ىلا سا ادع نباىدعل ا نيتامهملا

 ىرزحلاو راتخاوءالاعّتنو ىازلاناكساو ملأ يمشي رك الاءطم_طودب زمو»دب تامقذ تلزنف لاق موهملع

 لاق 8 ةريمكن زون دب زمسب رقماا فلام: ىفالقسعاا مهفلاخو روهجلا دن عر ومشا ا وذو عب اصملا يدصت ىف

 ررةتام ضراعنال# ةضفو بهذ .غس ىلعوا نصذ ىأ يحتفل مونةكم مل_.و هيلع هللا ىلص هللا لوسر خد

 نالبهذلاميرحت نعءىهتلادو رول .ةاذه نا بارا مدنالو يعض دمملا | ذه نال بهذلاب هتمرح نم

 هد اهتم فورس ه] ناكو بهذلا,ههوم هتصو تناكتنا هتحصرب دعت ىلعهلعل او لةئام ىلع حفلا ل_.ةناكمع 0

 يهضغلانعهتل أ ف بلاطلاق9# بهذلان عىوارلا لاس امتي هيااري_ثدو قباسا!ثيدحلا ىفانالف
 هدب زمدوهد_-وبتر غي د-> | د هعماح ىف اولا لاق هضق فل !ةعسسق تناك لاقف# ةهوملاىأ
 ىساعيتسالا م -اصءرك ذو هيدجعل دة_سدأ سلذا ةح هيموةثالُث: دا اذه ىشب ر وتلالاقو ىرصعلا

 متاحونأ لاقو نحال فره ض ىد_:ئءوه ناطقلانءالاقو ىوقذاب هدانا سدالاق وىدرعل اة دب زمةجسرت

 ىهذلالاةناطقلانباهفعضو ٠١١07 فنصملاهاضتراىرصمل اىدنعلا مو تالءوعرغصم( ريح نب بلاط
 - مم مال

 ا رانلاىل ءضرغلاه و طحنا هناوهو مهمالك عونه لعل .هغت ىلع لو# ىرخأ هتمرحو ةراتهنوعلا

 تامةقثىرصلا نسحلا تاوهو(ىرصتلا) راس نسحلا ىلأ نن دبع نع داتق ن ءىبأ ىثث دسلاك ماش د ني ذاعم نارا ىناانث)
 ” قمشالورى ستعيش تناكلاق) مدقتملاث يدملاهلدمش ناكل نيساتلا طاسوأن م هنال ل سرم ث دما ةعاسملا هل ج رخة نام ةنس
 .ةءلحتناكام موقىلعحوتفلا هللا حتفد ةا ةماما ىلأ ن عممصصلا ىف دموق ىلع هصئاصخ نم كلذ ناكو ( ةنعف نه مل وه -ياع
 الادب دملاا مفر ل تسب اذافة.طر فيسا ادغ ىلءدشت مث بطرل اريعبلا د لج نمذقتاكرشمهفو.سةءا-تناك اغاةضفلاالو بدذلا
  رخةتثقودص ىرص ل !نارديصنب مهاربا نب دو هبت رقتلاف نونوتالموءنارفنك (ناردص نيد# :رةعدولأ انث) ده-ىلع

 مهفوم-

7 

 ةعالا نم قودص

 ىف ىراحلا هل جرح
 وهردوهنع) بدألا ا

 (ديعسنبشادعنبا

 نيتلمهماجّتةب ىرمصعلا

 دعب هعب ارا نملوءقم

 هلجرح نيب مدملاف

 امو بدالا غ ىراأا

 هيبأ ماذا ن 3 هركذ

 ضءب ق عقوأ موه دعس

 ةءورغملا لئاصلا وسن
 ىلالط_ةأالاةةحوعملا

 [كءايريش دعس هباوصو

 نوةةملاهل_ةن اذكه
 لاحرلاءامس أ ءامعنم

 حسني (هدج نع)
 ىلا_مساعس ىفو هال

 لح دلاق) دب زم مسا
 هلع هلأ ىلص ىنلا

 (حتفاامونهكم لو

 ىلعو) ةكم حتفىأ

 (هضنو بهذ هفرس

 لاق) اممم 0

 نع ور ل

 اهلحمام ىأ (ةضفلا
 ات ا بي لاتف) فيسلانم

 ىلا رك_:م تادونأ لاقو نسحال ىيعضناطتةلا نب|لاقو نس> بد رغلاقواضن أ هءماح ف فنصملاهاو ر( ةضف فيدل ةعيبق تناك
 هناءيتساق ربل اد. عنبارت ذود هموقتالثندحلا اذه ىتشب روتلالاقوأ يش هتعرف يلح ىفانطعافركسنم ا ذهوناطةل نبا ق دصنازيملا
 ناك اذاوهو راما اءْئّمهنع ]صح الاه وع بهذلانوكل مدح هتك ض رفب وبهذي هب وعلا لل هنجتح الف دئنمحو ىوقي سدل هنأ
 هنااراص لو هيلعمللا ىفه هنوكل ا محال لصعتنالا ع ولوامارحهب وما لصأ نوكميقحدقبالو ةيعفاشلادنعهتما دتسامرحتال كاذك

 سل هنا إ_ءاهومتالا نك, ل هناو هتمرحالاعناك ال هنالبهذلانعبل اط هلأ س ملا غاو هيرمأ الو هب وتلا لفي لو هبءوموهو فيسأ
 ةضقلاالوبهذلامهفو_ةيلح تناك ام موقحوتغلاتفدقل لوقب ةماما|بأ تعمم بيم نيناعلسنعىراضأ|ىنيةدئافظهيلدلودع
 بدنح ند .رعم تي د تلاثلا تي دحلا« دب داو ُكنآلاو ماخلنا دوم لا ىأ ىنالعلا مهتيل-تناكامناو 0
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 ف.سهومشأاسل<ر وفاسأو فو. .هعجوفو رعم دل ههملأ حتا (فيس)نييتلا اوتكل اوى صولا دءعصأ اه« ةفص ىقءاحأم 'ء 5
 رك ذا هنال# قا ب ايلا اذهةيساتمه-ووقوسملا ضرغلا اتي مءا فلأن مرثك أهلو فيلا بهي رمض عاب باب 0 ا

 ١ نم ىف مال_سللل هءاعدناىلا ةراشاوأ كولا ةءّدمأ لامهةىاب هعمل ثيداحالا دارب|ىلا مالك افاتسا كولا اىلا هن متصل تامل: اخت هنا

 8 لوالابا,مهخ حراشو هلاحةفصو هسفن هفص ل وشت هتفصو ( ٍل_سوه.اعهنلا ىلصهتنالو سر ) فم_بلأ.مهلتاق أو ءنّتما +9 ةموتذملا ةرتاكملا

 ١ اهعفنأ هثالفم_لاببرحلاةل[نمأدب وام_مساركذ لب ام_مسفن أنا مب نمأ رف -غملاوعردلا هف_صقركذ لهنا ىرتالا بصر لف
 2 هسفنبد_> أ لتةلضرءتبالدججرلا ىن هنال مالسل اهيلعهل نوكر امد هبأ هنالولاق مماصع !هردقا ذك ةمحاصمواسدا اهلغأواهرسأو'

 النا هلو_.-اصءوهسالم لأوهنعد_ه.آن وكام ى-وهل.ؤال مداصمو تملا سكء ىرتاك اذ دو هأ عردلاو رفغملافالخ

 سنأ بي دحلوالا « ثيداحأ ثالث هرفو هفي_سقرافب داكي ال ناكىد هلا ىف رةيحاصموة سالم رثك الاوهياابرقالا ليد_هءالاركذت
 هدحوذ فا( وه طعمتلا ىلصهتلالو سر ف._بدعيمق تناك لاق سنأ نع ةداتق ن عىلأانأربرجنب بهو :رب_تأراشن نيد انث)

 اممهراشتمنوأ عاق ىلعاموأ ىازنالثل اياعف كلا دوعن وهكسعدمغل|قوفهضءةمفرط 157  ىلعامةنم فك ل موف ستقف
 ناف*(هضةنم) نوت
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 مو هيلع هللا ىلصدتل كو .رلاقامعضأ نأ ىننو رمأ: فك لوب ٌمُسيدحلا اذ هركذ يف ملسوهملع هللا ىلص
 هلوسر وهلا كاد سلا هعست ىنطصال ناكتلق
 1 7 31006 .: مسأا خم لكل فارسأ
 « ملسو «.اع هللا لص هللا لور فيد« غص ءاحام بارو ف.ساابداراا-ضاخ

 الامعت_-ااهماغأواه :رسدأو اهمفتأ هنالفم_بااببرملات ال1 ىفأدي ونيدتلاو فشكلاو فصولاةفصلا راعفلاوذدارااتلقاؤه

 ا”ايعفو ءافاارسكب

 لخدوءةراقب داك.الو

 ايورلا هيفىأر ىلا

 انا دحنا هفكو قكأ

 زههناةلمالاكلتف ىأر
 عطقنأق راقغلا اذ هغيس

 ىرخأ هز هم هطسو نم

 ناكاف ندسحأ داعق

 رنوتاال_هىفهراصتقاو

 هنامهفي ةسعبمقلا ىلع
 ىهالا هلم ضصملل

 ميسقلا نبا مزح نيل
 ل هتعاق نأب

 هضق نم هدعممقا داق هللا وسر فما نيسملا ني ىنءانملاججرخأ لاقرماع نعدعس نب اهاو رام هل ل دد وه ضتنم

 أ ىلاّراغا كولا الا هلئاسر هن معَ متادنا نا مسو هيلع هللا ىل ههنأ معا فيلا باس مت[ باب ف درأو

 اههركذرم #« رب رح نب بهوانريخأراشينيدانثدح إل مهي راحاوعتةماا!قالوأ مالسالا ىلا مهاعد هنا
 هحرخأ هي هضق نم ل_سو هءلعهتلا ىل_صدتلا لوسر فس ةه..قتناك لاق سنأ نعةدات3 نع ىل انربخأ ل

 ضبيقم سر يل ءامة دحوم اريسكو فاسقلا حّتفب ةءممقل اوىرادلاو ىلاسنل اودوادودأو «_ءماح ىف فنصم ا
 ةياهلا فام ىلع فء_ىلا مئات سأر ىلع ىتأ | ىهوأ ىرهوملا هلاقام ىلعاهريغوأ دب دحوأ هضف نمف.سأا

 زاوح ىلع ليادثي دما فو فلا مئات عمءىصف دمغلا قوذنوكر ام فم_سلا ىل راش تدحتام ىهلدقو
 لاقو كريمهرك ذاذك حا.هريغذب هذلاب هيللاامأوةضفلا نم ل_لقلا,برحلات ال ارئاسو فيسا |ةيلحت
 | ةنب زنمهنال مهضعب همرحو ف. اكءضعد ه-اراف جرسل او مال ةماحت فاو غلتناو ةةطذملا كل ذكو ىنحلا
 ثندحلااذهنممهفيو كريملاق ها ةضفل| نم لما ةملقأاو برملا نيكس. 2ىفاوةلتخاكلذكو ةنادلا
ل اقرماعن عرباح نعل _.هم“1 قد رط نمدعسنبا جبرخأ نك طقفهضفتناك«ةءيقنا

 1 نب ىلءانيلاجرحأ 

 ||| لاقهضف ن ءلثاجلا ا مق نوكر ىلا هتةلحاذاو هْضف سم هتءر.قاذأف ل سو هراع هللا ىلصهللا لو سر فرس نيس
 نب رفعج نءلالي ننال“ ىدرط نمو ردي موب هباصأ ىمهسل| جالا نب همز ناك ي_بوهاذاف هتلل سف
 نبرب رج قد رط نمو ةنعذن م هءادقوهقاحو لبوه لعهتلا ىلههللا لور فيس لهن تناك لاق بأ نعد

 ىا-كلذنسامو هتعيدقو هضف سو هيلع هللا ىل_ص هللا لو بر فيس ل: تناك لاق سنأ ن ءةداَتَق نعمزاح

 هلآلال اه وءالوامسسضتالواذاذماالوالامءتساالا ةاطم لاحرلل لال ب هذلان ا لداسحلارح نبالاق ةضذ
 ل-- نمتاناورلا ضءب ف عقرامو برحلاةل [ ياو متاخلناو ب .ءضتا !ىفالاةضفلا اذكواهريغلالو برملا

 هنوغلا

1 

 ظ
ْ 

0 

 ١ برجل هل 1هيلحت ل> «ريفو هضق هتعامقو هةةل>و هللا كو سز فرس لعن تناكهيبأ ن عد# نب رؤعس نعو ةضق نم لئاجلا امن ىبا|هتقلحو
 - زو وةمضلا لبق نمفوسلاةميبقماصمل اةرامع لصاحن اف نس ح راشلا نماذ سداولاق ىثنالامكمرعف بهذياما لحر ألة ضف
 ' ايلظمهءار ونوذتدبالوامهذم ىفارلا مامالا هيلعام نولني موق نمماصعل انا ل«: تنأو ها هحاحلاردقءاضدأ بهذلاوهضفلاببيضتلا
 ِ ماكحأ نم ماما اذ-هفدررأدقحراشلانا عَتملأ همفلاب ل هاح هناب هعمتا نم ىلع مه يكف ةضفلاكسهذلاة م ضل «-مامالاكلذو
 ١ ضعب هسفمقاولا راثعل |نمأت/كلدل ن طغتفلاقف عصت محافال اومن نيب لو همه ذم ىلءاهمامو زحمة ل_حا نم غورفملا هَ وهلاوةياكلا

 سدا كلذن ا الو همالك ازهنءهاربا| تام دةموةكلا ف سافسن مناقتالاب ق-أ ىهىتلا ةيوعفلا لئاسملا نة نم حارمشلا
 ىلءاهبمزجلاو:.هقفلا عو رغلادارب |اماو در و دقن نههيلعامو ريملنا ن هدهت لك ذخ أ[ نايا مف ةئالا يسم «ناف ثري دلل اب تكعضو نم
 درعسو دعس ثر د ىناثلا ثب ددلس| *هذف همم نم هملق ىلع باغامك ل ذ ىف «ءقوأ ناكل عو رفلا بتكهمضوؤدح أو به ذم

 ا ١



 مهوهزىأرالوأت كراشملال>ال هذ ركشلا لمي( مهعتا اوتسانا اح رطقادبأهساأاللاقو) هيلعهتيقلأ قناع

 6١ه درأ ذأ ثااهفسعءتو دراع ا1:طيرم مام ادهفماصتلاق ادن راهتانال لى ءاروك نيل ١ ارح

 سدا ذا 00 رطل انا ىلع لددام ثن دل ىف سو اهوساراهو ذا

 لوحاأ اماوهسد !هورك ؟1|تاىلع لدبي وهدد ما[ سبا لاقوإل ملهي .1ءهلل|ىلص :-رطدقواعا أ ىب 1

 5 ا يو سدألاًةها راسل اهنا لدول 1 مه هد اعوةذاممالاةسهارك نعتناكشنألا ١

 يذعا هلاومعا اودناك م عج متاودلناو وهي دأن 1 يلا ةثسانااحر ١ هلوةكلذ لل ةدوسدا

 ىف هد ارفزو هلا ثيداحال 0-0 1 هللا ىلص هلوق عمل مسانل اوهادهو رح نب الاق عابشألا

 5 اان :ه هقفلاب هلماملاالن 8 ضمدأ 5 ةوواهثأن الل ىفار و5 ةىل“ :نامارحن ا_هلاقودب ارب رحودي

 هي 0 ل ل ىسمالهع رت ىلع ةعيرألا هع الاو فيك «ذتحاف

 هنع ى- 4مل امهعلسو , ل هنأ ىلع هلل نمت ؛ محع مد ََك !كلذنابدرب و بهذنمموعتأو واوتامةداصعلا نم ةسنجت

 .زاوحل د هذا ماحذاخا| هش 11-5ل دعت زب رمأ ىلع لعشن ثيدحلا 1 بلاى مامالالاق ها
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 ىف ساب لدمت نيد دا ف سدللاو لاحرلا ق-ىف عاذتمالاب

 ىىأرهناسنأ نعب اهيا ء قدر ط٠ نم تعا ثدقواذه ىرمسلاو ىلا ف معلا زاوج ىلع عاسح الان اند

 ىوونل الاقام ا رقدؤ راسا

 حرطفا اهو ساو فرو ند مت ا انام امري قرو نماء و هيل هلا ىلصونلا لورد

 نما ام رطب هضقلاهاححر طور اى لاقموعتاوخ س اناا رطو هغاحإل -وةهيلهقةللأ تالف ا

 نعل ل هه و ناءنقت :دقر هأ ءالراناو ريكتل|نم م-يلع ىوذللم هسلزاوح عم مهعتاوخ

 ل مكب 1اقرذةءرب و>-هياور فو «ىراهودءام هاراملنتادمعةباور فو كريملاق هل لنا ىلإ جا اتصال

 اددولاق لعفام ىردالف هيىرذدابز نزيمرمغملاةب اورىفوهسءا أ الىفاو هت ءاطقأش كا لايف هيلع عتأوهلل

 فد :ادو بهذ نم هنوكل نوك,نا لمتحي و هسأد مد هوهز نموأ ةكراشا ا لحأن مههرك نوكأ ل

 ماخم ميد -ظدضأ| همزح ىلءفلخ تاو فاد مااروهجن ا لعاو# مل-ءاكاعتدتلاو لاح ر الب هذلا سامر تقو

 ه.عئاشالافالخ مث ىلنا ىلع .هذلارام_عسابالت ةيفتحلادنعو-ةلحلاب رامتعالاوءاسنا|نودلاحر ال ,هذلا

 سأل انأ ضان. ع ىضاقلالو 3 مر مال هنزغته- هاركةوركم بهذلا اخس ءاناىلاءاذعلا ضعب سهذو

 ةهاركم لاق ع نمرة ضرةن[لاَع اةيوأروهجلا سانلايدارأ لاقيناالا مجالا دن دس سر عر ىل نوعي
 نه ل و صاقو ىبأ نم دعسك ةبادعأ | نمهعاجناهديزنو هم رهأا ىلء دهب عاجالار ساو هب ْرْمَما|

 نه مهعناو - نولعح اوناكدمسأ ىأوةفيذحو ىب ماعلا د زب نب هنا دعو هر عم نب رباحو ب رمصو هللا دمع

 ىسهنأاىو رىذلاءاربل |نعءاحام اذن هدروامر ت نا انتر او هننسد فة لا راك نيل

 جرخأو ب هد نءااحءاربل اىلعتس أرلاقر ةسااىلأ نع عت دب ةمدش لأ نبأ جرخاف بهذا متاخ نع

 بهذ نماهتاخءاربلا ىلع تيار كلامي دج قي رط نمدجأ جرخأو هوخ ىد»اىلأ ن عةيم د نعىوغناا

 هدانساىزاملا لات هلوسر و هتنا كاسك ام سدا |لاةف همس اذ اهدق ل ودلعشاو سنار
 دقو مل و هماع هللأ ىلص يملا ادهد هسدلامع ءاريل اد: :عمسلاتيثول ىفالقسعلا لاق خا وفض موهذ عدولو كاذب سدل

 نءاناهو عمست مل_بوهي روس لوزارة ىقةتملا 2 !ثيدحىور

 هنْزْعَمْلا ىلع ى .منل |لد-توكر نابام | هل ءفو هتياو رنين عسب اف بهذلامتاخن ءاناهت هيفوُتن دحكارك ذو عسبس

 ىهنل|هغلمي ل ءارعلا لعا ىراضا !لوق نمىلوأ | اهو هلو -رو هللا لاسك ام سدلا هلو نم ةيصو مهلا مهفوأ
 هللا كو سر هتعىجنو بهذلاب ان متت لع ءارمال نولو هب ساما !تناكدمحأ هنا رف عقو هنا ى اعل الامحالا ديني و

 هنوكلاهه رك هناوأ ةينأب وه

 ناد_هلاقو ابني ؟روند تحد ادور عض | ىف هلوق عم ل1 خ معانا اوهاذه نو كمة لاحر اها رد تتو فداصو بهذ نم

 هباوروهتعبا ارضالا جنبا

 فضلا ٠ نم اسمن نأ

 0 ليضارتما وأم

 نا ىلع ل. تبهذلا

 أك م-يغلم ١ ىجمل

 ةلجلاوىزا ةاءزك د

 بهذلاب ا 9

 ق-فنأل هيلع

 ىلولا هدافأ 60-0 1

 ىوونالاعبتت قارءلا

 ىو ونلاىتعألاة ثم

 هع رم ىل_غاومجأ

 نع ىكحامالالاحرال
 نعوهحانأ هنامزح نبا || -
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 ص

 اذدهو هل 4 صو سولت مي :وأ هيَزمَدلا ىل 1ع ىسوملا ل_ج هنأ هلءذو هتياو رن عجاف ىطصا|دعب هسلبم ءارمأ !نعوسنلاتشثولور< نبا

 ىح معردل قةيسفاشا ادنع فالخ) الو ةريثك همر 372 حب رصتلاو ىسملةلدأو 0 اميتاب لص ا كوأ

 رب را فالعب برشا
 قامتالذاد رملا» ا مع لزوالفلاو ل



 ا اظذدحااذ . ًارامنو هأم هن تاحونأ ل 1 -فلأ نءبرأ نماو طفح ناكدوا دونأ لاقا ممقذأرثكماظذاح ن اكو ىراكلار 1 . ةنعىوررفم>رأ (عابطلانياودو ىميعني د#تانأ نجرلا دبع نبهللادب ع انث) سنأثتدحعباسلاثيدحلا « هأ نيعباتلا

 0 ةيورعىلأن ندم عس نع هتسا| هل ىو ر هئامونيزاسو سن هن-تامبرطضةن ور 5 ابك نبان ع هثيدحدج أ لاقو حاسوب هنو ( ىط سلا اومل نبدا .عانث) ةتسلاهل ىور دامو نب رمشعو عد اتا

 نعهداتةنع) ةتسلاهلج رخ نينا ا ارش ع ىف ةثاموني-.. هنو تسه:ستامأي ردقناك طاتاو ارح اريخت «ذ تا اومهلن ا 0 1
 نمهفقر «ذالبت رغُتدحلا|_هددار ادعي عمادلا قف فاو ]أع :( هذ عى منذ 16 0

 0 سس خخخ

 ىلأنب لعس تيد ىلصىنل اا رب لولو مسو هيلع هللا ىلص هل «فىواسترب دقت ىلع هذي زل ا ذصق ن عه دعماوأ هرمأرخ 1 وأ نامحالا

 ْ هدا
 الوبانلاناو:هثيدحلااذهدمسانمه>و رهظ اذهب ودالعفي ل هراسد ىف مم هن نا .-الارثك ألوم 3 1 ا نعد 1 نع هنور ع

 ىنلاق الأب اك ف نام-نبم .يشاوبأ ج رخأ دقو زين _سااربلا د نآل طةنمثيدحلا ار_هنا ني ها 3 ذهن هالاس أ

 ' لش ص يل انارفا 2 نءعقدادل ارفع نع لالب نب زاولس 2 رطن عمل -و هيلعهتلا ىلص 0 رمصأ ضدائَوَرو
 ىف قولا جرحا وراسلا ف نوهت اوناك م ممعدتلا ىذر نيسملاو نسل اوأ. اعوْنامم ءو رعو ركمابأ دل |( ى* انا سنأن عدا هلا

 0 د رعظ ماطر ءأىلاهةهتلاو نام عرك دي ودون 'رفمدىلأ قد رطن مد ادالا ٍ م 2 /سو هر ماع هللا ىلد

 نباوهو ىسءنب دجتانربخأ نجرلادبعنبهتلادب عاد دو نمو اي متصلا ىفاسمو ىحاللاو قداساا نيب | ثيدل -وهوهراس ىف
 انثدحإ» هعبرالاو ىتداعتا اف ىراذما اهني دح جرخأ متادنا شاقنو كاكا ىأ ةدحرملا دن دشتب < عا هطلا ا قع نكمل 4 0

 مضوهلءوم حاشد «ةبو رعىبأ ني دءعس نعل هتسلاهثيدح جرحأواولاوةدحوملادي دشتي « ماوعلا نيدابع تناك 00

 مت سو هيلعهقلا ىلص ىبنلا نا كلام نب سنأ ن نعمهداتقنع #يدمسأ اهثيدد عب رخأ اةدحوم م 2 ك سواوفءار ا رات ل

 نعمداَدو نع ور عىلأ نيدمهسثددح نمهفرعن السد رغثددح امه هعماح ف فنصملا لاق جي هذي عىف ١ ىرسلا هرم د ىلا

 ىلص اانا سنأ ن ءةداتة باعت( ض عب ىورو هولا اذه نمالااذهو لو هيلع هللا ىلص بن !|نعس رآ ١١ نماثلا تدل

 ماا ىرخأ قرط نم صد ةفالاو بولا ذه نم ىأ اندأ خمنال تب دحوهوهرا سيف مت لبو ه-اعهللا 1 راس ع يا 61

 عماخلا ىف «مالاك ل هن اعل كريملاق لئاعشلا نيم نماضت أ هعماح ىف هلوقل_ه>-ُثرحر >نبابرغأو | اهرمق | 1 دمع نير_م يز

 هذه فلو هيلع هتلا ىلص ىبنلا مت ناكل اق سذأن عتب ن نءهلسنيداج قدر طن ممل سم جس رخأدقلو أ ا هلوأ مب (ىراحملا

 وأىورو هامل-أىلاعتهنلاو سنن عةداتق ادق ىد ر ط. رم ءلاو عش كلاونأ هريخأو ىرمسدلارم «نلناقلاراشأو | : ١ هليبق رات ىب. لهم

 ةدص7# نيتداو رلا ذلك لاق ىووذلا را مدقتوهراسد قمم ِ هلو هيلعدلأ ىلصىنلاناك لاقر نس انعدرواد|| أ يدكلا ارفعجونأ و

 برا ىتمأ مسند د>و .«وءاررسكو ةلء-هع وهلوأ مب 2 را اع ريغصتأ ابي دسع نس دانت دحال || ْ تام لات, 0

 زي زعل اد.عانث حال هايل اوىذدمرنا اودوادونأ هئثيدح جرخأ فوكدا اود از هكست قو برع |نم هلم ا

 نقم ساسن 2777. نحس داهم 44

 نينرأو ن سجل 20
 نب ان عمذانن عال هرك ذرم م همةعرب ىمومن عل ةتسا|هثيدح جرخأ ئارزمكو لكيم « مزاح لأننا | ددادوا لجو 1 5

 دنع رع نبا نع عفانن ع هللا م. عداز كريملاق . ع مابا لتر ءاعهشا ىصهللالو ءرذت1لاقر عا ا 4

 ىل.قىأ 42 هتيعف هسيلب ناكسف ذاع هلوقهمف سداو هللا لو سر دم هيف ٌش مةذو فك ىلع امهمقله-وىراخأا ا عدلا ى 2

 2 [قلاقو ر عنا نعهنرب وج قد رطن ماضدأ ىرادعأ اه-جرخأو لري مل اقلاحرلا ىلهبهذلا رت ْ 0 0
 ءاسذلل عبأو حسن لكتاوأ مهمروك دا عأ هي سان اذان ىنع !!هدب قلاقالا <. .سحأ الوةي ربو لاق ند

 ةسيقعتءاغلا نارها اغا او هع رجا ىوالىأ «ملل-سو#ي !اعهتلا ىل- ركنا لودر هل رطق تك د نم مب ةاوخإل 0 كيد أ لاق
 وهابجتمراصامن | ىنع لد مهسدا نود سان !اذاخاىلعحرطلا عر ةتلاق تي-ة-يعنرفت ماصع !ايلع هحوا : 0 باطني

 وأسال ا هود !س انلانأ ارهاظلاناهمفو هأ ثاذم_هذااهرك ثتء-س ءالارامتءار- 3 ل ا 0 ةنيدْلا

 5 عسب رأةنستام هقتنيعمنبالاقو اهععس لو هيلا تعقو لذا نينه 0 ا! جج7ج7ججج7جط7 7 عطحخسمبلا بم عب وهم
 نهاعاخمل_سو ه.اعهللا ىل_د هللال وسر _ئذ|لاق ر-عنبانع عنانز ع ه_.ةعنب ىمومنع) هعا لاهل جرخ هثامو نينامو
 ةياورلاه ذه قءاحىذلا هن رعىف هسلب تاكف هيف سدل نكمل هللا لوسو د همذ شنو فك ىل» مم هصفل٠-وىراخا اداز 2
 | ١ ةكااذهو بدالاو قهبلان ءالقنىقا أرعلانب نأاكل ان ريع |١ ىف معلا را لو :نيماهيرث ف >ارهناكاذاهناةج رمال هتدسأن 3
 ةنباب نماحرطهتحرطلاقي هبكرىأ( .وهرلعدتلا لد هللا لو سره-راعآ بهذ نم تارت سانلادختاف) اننئمددصت تاكئذلاوق
 ىلع ءادرلا حر طو هلع ل ه»:نازاح لف ىنعم نمت اذا لفلان أل بتر طلاةيقءاملابىدع تاز وح لاق متن موا 1ةرداتلل
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 ةيزمر هن" اكودتلا لوسر د_# همحاصوأ هكاام ىأ فو | دما ريش وكيف هماعو رعب هللاد.ع هّئاخ ىلءر عربا شقناك هللاد.ءنبأ
 ريسوأد ديم هنا ىلع ةداوشلا ىنإك ىدحا.نايتالا هدارأوأا ماعد مسا ةناكيةباو راد: تال لاشم دملا ب تكف مر اكهمحاصملا
 هناىلعلدنو لتحت لك نآرقلا هيدصةب لوأ فلسا | نم ههركن هىلءدر وكل ذزاوج ىلع < هيفثوكمفنآرقل| ضءبدب رأ لهفهءلعو

 لوسرذنتا سا نءىراخعلا نفبرقأ لوالاوةةباسلا:ة كلان رطسأ ةثالث نوكي ناس ءضو ىلعوأ عضولا فاتخا ناو هلا لوسر دودو مالسلاهءاعهشةنلثم (هيلعدحأ شقنين !ىسهنو) ها متادنا ىلعةدابستل اىتلك سشة:ىفدراولاثتدملا: داش ىتاكىدحا هيدد رأ
 هناىمنا امو ثة: ىلع دحأ شنب الفشلا لو كرد هتشقنو قرو نماء اخ تذخت ا ىنا ناقو هللا لو بده هرف شنو ضف نما-ءاخهّنلأ

 تياثريغ ىنطصملا» ةأوهتلالو هدد اخ ىلع شة:اذاعمناىو راموداسغلاو سا.تاالا ىلا ىدال هل*م هريغ شنولف 'لولإل هن مت ناك
 نبات نكلد_ةفىت>هول عت اورخآ ائاخ اوشقنب لف ىهنلارهاطءاعلملا ىتاردقوذاعل ةيصوصخوأ ىسهنا | ل.ةوهفلزغتلا ىلعو
 زي_> ىفاغلطم هياء شقالاد# همءاناكنلزو) ىطرقلالوهذ ةلعلا نما ذا هنا صاخ ىب ما |ناروظد قارعاانب زلاك هعاج
 ىاكن اول اوأ نمنومل ىلا | نول: ٌشةنلاود_ه.. لهل ءاادو> ولا ةاطم مافعالا مامالامتاخ ىلع شما عذع لقول معن عمملا

 قلاطاذ: سوءاقلا
 ماجلتا ف امىلع شعنلا

 ةفممعلا نولتتهنال

 دا ملسو هلع هللا ىلصىجنلاىأ كي ىسنور» مول« «هو-وفالوو#ْئرقناو هيف هْسَمْدب رمأ ىنءملاوةيلوعفملا

 رمأ سدتلي الثا ىسهملا رم« لاء لو هثقن لثموأ همتاخ ىلع ىأ « هياعد-أ » كلي ىأ فاقلا عذب # شق
 وشد) تنرلب ةنوتخلا نمطق_ىذلاو هوو د-ةفىد ولمعت_تاورخ آ فىاخاوشةل مل ىسملارهاط ءاغلخلا ىعاردؤو متادلنا

 تاقءمريغ_فتوهو ||| ةنيدملاب لو «يلع هللا ىلص ينل |ىلعمدق ىتاج ماقأو هيناثل ا ةرجخلا هند !ىلارحاهو اع دق لسأ ناكو صاعلا 2 نبدي هسىلو ءودو هرمأ فقوتذ لظنملا, باطما نب رعرماب هذ, حل وعقما ذاب ىلتباىردب ىمودلا ةمطاق
 (سرأرث.ف)ل ها نالوقامأو لاملات بي ىلع امعو رعو ركرونأ هل ءعت_ساوةذب دان لو هماع هللا ىلص ذل امتاخ ىلع ن اكو

 فياحل قو صاؤو لاو ذاعاةي_صوصخوأ ىسهنلا ل .قهنا ىلع عصن | لم لسو<.لعدتلا ىلصهرقأو هللا لو سر د# هلع ةنو ىباند.٠-فوموهو ||| اتاخذ_ااذاءمناىورامامأو رحنبالاق سب رارثب ىفإط جرين ةنامعمالغ بي ةيعمنارخح

 صاقوىلأ نب دعس معاسإف هللا لو سر د# هيف سن اا ذك | هنع هللا ىدراذاع ءناق رطل ا ضءبىفءاح دقتلفناف و ماصعلا

 ارديدمثو اعدق مل-أ || هدب فناكفذاعمنممتادنا كلذ ذ تأ م هئاخىتسذاءم نم ئث لكن هآ لاق هني بو هيلع هللا ىله هللا لود
 ناكو ةشدحلا ىلارجاهو ||| لاق هل هانا ىسجنلا غول مدعاذاةالاوأ كلذد_هب ىسمملا ل_ءلتاة ىوومال جاهلا رشف ىريمدلاهاور
 ىذا ماحىلت هستقأ:ة اح وف هبهيصو صال لوق عف دن ذاعم نم تامل ذأ نمىوراسذ ها هب زغتلا ىل -ىسهنلا لجوأ كريم
 0 بدل و الأ ه- أنعو رقاملا نب قدا صا اود دم نب رفح نعل رموما نسال ةيقوفرسكو هل ءوع« م احانايذأ ديعسنبأ
 ل__كقوهو لاخاأسب ١ أ رثك أ ىف هل_هف هنا ل وهل عهتلا ىلدهلاعات اه« اهراس ىف تامتك امرمعدتلا ىىضر نيسملااو نسما ناك لاق

-- 
 هنابو رم لبق ثيدحلا

 ةقالخرخ ] ىف ليقو نبعد أ هد بام دحاوب ىراضأ ادرفأو ام مدحاو ىلعناضشلا ىذتا ) 01 ليام ما (
 ضل صرب نم فرط سناب ن اكو فةوذ ل اف ذلاب رعمابل وءفمادحن ءةلع هناك هريغو ىكر زلا لاق ىلع فالس ىف لدقو تاق

 نعل يممع | نب عاحاأن دوعس نب همدَمَق اذث) رقالادحُتيدح سداسلا ثيدحلا# اهريغ كلذ برصأ نمةءاصعلا ففرعيالو ظافحلا

 ةضراعملاثيداحالالراسيل اى ملا ةماضفأ ىل هب حتحيال هنا ىلع هي.ذتلا ةجرتل اددض هنوكعم بامل اذه ىرمالا اذ ايس ف نص ماددصقو نامزالا نمريثك ىف4ل_ف هناف نط _هللاءءاد_تقا عثر د اذه (اهراس ىف نامتن نيسملاو ن سملان اكل اق هيبأ نعد نب رفعج
 قارعاانب زل ظذاحلا لاق هين: ني:سملاريجلا د# نال عطقنمرثالاا ذهوهنعىنختسم ىاكم لك منتو همة لهشام ناونعلا ىلا 2: دارا نابلوقلاو هبات ل مغلا ن سعالذا باملا ثيداحأ ن عرئالاربخات تمني ناكرعن مصأوروشأو رثك | كل نال هثيداحأ تكن او
 يبأو سو هيلع هللا ىلص«يا|كالذ عفر نيذ حلا عم هترط ضعب ىفءاج دقوةدا ز ريغ ن ما ذه نيذس1لارثأالاراسبلا ىف معلا ىف فانا ارك فيول
 َْى نومك نيسملاو نسحلاو ىلعو رعو ركد وأو هلال رسرن اكماظ فاو بدالا ىف ىوسلاو ىال_الا ىفيشلاونأ اورام ىلعو رعور ا
 [ضبأهتب وارفئاذعموةل رم نيقامل نع هتياورنال نينسحلارك ذ ىلع هد ةمرصتقا امنا ىف ذ_دملاناكو قارعلانب زلا ىنعأ لاق راسنا
 عطقةنمو فوقو م نيسه او نسم ار ثأ لاب كلذ دعب لاق رناكف يك ع هبموقي لف بي ذ متلا ىف ىفزملا هن رمد امك هل برم نيذسحلا نع
 بوتعلا نم عج هسل دوف عاجل 8 حمال ل_تءموهفه_هفربدالاىف ىهبملا هب اور ىف ناك اور ظن هذ ]فارما جدصنو اًضنأ



 او د- لاب ىطاعتي ايف ناهتمالا نعدعبأ هنا هتمك>و هرصنخ ىف هلءحل-رالدنسلا نا ىلعاوعجأو ىو وذل لاق هلقندرب لفءادع اهف

 001 1 راع نااطمانل ما تب للا اذ_هو ظذاملالا# ها رصنخلاري_غفال هل اوازتاعدملالذشمال

 رب رحانأ ىزارلا ر رج نيد انث) سامع نباثيدح عدارلاثيدحلا + راكنالاد-نعهحر ةةدهاو >تدملا أ نال

 .نمبلطلا دس عنب ثراخلا زلات (هللاد_,عنب) ماللا نوكسوة-وتةمةل عماد دشتي( تاصلا ن عءىدمما نيد نع) منعك
 ”ىأكشلا لامفأ نمو ردع لهل هصفو مدفأ هلوأرمس ك,( هلاخا الو هن. .8ىف متدكإ سا. .عنداناك لاق) دوادونأ هلج رخدوةئوةسداسلا

 | (لاق هلق نم ادحاو هنوك لمتحيو تلصلا كلذ لئاق نا قوسلار هاطو (هنيعىف معا ل سو هءاعهتلا ىلصدتنأ كوسر ناك لاق اقالا) هنطأال

 0 ل ءهحولا اذهنمدوادونأ بخ أواريصتةاثبد سمار اهدزوأ اذهوىفالطستلا

 كل نءورت ذالا سا .عنيالاخا الواد رهط ىلعم_صق لعجو ذك هَئاَح نسل ساميعن.|تءأرلاقف هّتلأفنيعلا هرم ف

 ١ 0 رعندات ند - سمايل تي دملا م مسنلا ضعي ىف | 6؟ ةاعقا 1 حراش لاق

 تاي تي تب تا تل تساي اا
 0 هللادمعن اهيه-ول ةأنياثردملا اذهدانسا ىف هللا هجر ىفالة علا ىتءد ر << نما مم لاقنيدلا ليبصَأ 2 3 2 |

 ا 2 ]| 2 سمك ند ( ىءوم ند

 ٍ فنا لاقو ثىدملا ىهاوهعر زولألاقو ثيد- 3 تهاذىرال لاق لري هرك ذو همق م اك توءومنما/ ىم لا ىومالا قدثالا

 ا ىرئاكدهاو تاثر دعت 0000 11 نسلم رمان تر لاو تلو رم ماو لاو تسنح عمم م رآل ّ :الا لات

 ثا رم 2

 ْ ةطسن فو مانرمخأ ىزارلا طرية صتلاب درج نب د#انث دحإلل هنراكن دح نعت رخو هت ةياوركل ذب ىوقف أ لق معدح داتا
 ان نع#» مهرك دق مس *«ي ىعسان بدن ع هب هيرو ه.كوالاءارلا 3 كو يفد رب زحإل انآينأ| هأوقب ةربعالو ىهذلا

 [اوأه | راطلادبع نينو لزت جانا قلد عنب مالثوكسف ل مهم عقد «يتاصلا :

 .1 الاوهولا 0 أى ةزمهارسسكر (هلاخاالو هنمعىف متاعل س | رع ناك لاق ا ىذمرغا اودواد ا ا جرب مانا

1-0 1 0 0 
 1 ” ةوةع عل حافل !سوماةلاىفو عدفالاو هىباغإ لد 5و هب :اهنلا قام ىلع سأ. هلا خفلاو ا عفان ن نع)ةءاجلا 1

 ١ 1 ضع ىف ةلخلاهذ_هدح وت لوهل .ة نعت سار نوكشأ ل ل1 *وتاصلا اوهكلذل؟ اق نأ قاد 36 ارهاظر ا ينلانأ 0 نع

 1 هدروأ اذكه كريم لاق عي كرس ودق لسانا .رناك البس ادعنب اىألاقالا إي لوصالا أ هيلعهتلا ىل

 | ٠ ءاح نادم .ءنب تلصا | ىلعتأ ارد لاق ىدعا نيد نعدحو ملأ اذو. نمدوادوبأ هحرخأو | امصرخ فصال[ | 0 006 0

 ا |د#ود «رعىبأ نب ااذثدحإلم لو هملعدتلا ىلص ب: :ل| نعهرك ذ سامع نبات تيأرلاةف ىنعلاهرمصت خقق 0 ع ةتاورفو

 نباىأ « ىءومنب ب وبأ نعل ةندمع نس اود كريم لاق يي نايف سان ريخأ اي هدح ىلا بسن رعنب ىح نبا || 0 1 0

 ١ هلبا ىلسهللا لو سرنأر عنا نءعنذأنن ءالة تساهم هد جرشأ ىومالا ضاعلا ندع نيورعأ)

 لات 2 'ا|قاكمفكن طر ىلت راسم ى أو هفك ىلو ام هصن لعح وزب هن مع ملل ىأ يد_ضف نم اخذ لسو| |

 ١ ع "ل اهرهاظو فكما نطاب فهصفلعح زوحفئث.كلذف ل ل اما م ءاذعلا |

 (هفك ىسلت امدي_تصف

 امثل مهي اورقو

 سو وس وس ع يعمم

 | هلعكل 1 نط ىلد
 : ا هليأ ىل_-ص هعادتقالوالا ل_ضفالان م اواولاق ساسءعنبا اهرداط اهنا نمو نيه> ولان ا | | ءادنقا لضفأ كلذك 1

 مل_سمحرش ف ىوونلا» كك ارح باحعالاو وهزلا نمدعدأو ملسأوه صقل نوصأ هنالو م ةمانلا 11
 1 | دو سلم درةملان هوما هلا لحد طافل الا هذه ىأ مهلا لوسرد لعافلاهعم 5 «هنف َؤ شقنو# هس ءارع و ععب

 هءلومغملا لعدتوب لاو ةهْرلا نعدءرأ هنأب ىواوذل !!هيدح وو هه>و لءأالو

 |! شقتلارعتيق سلس دوعوأ همز _صدننصت وأى اعنأ نم«.لعىذلا شةنال ا ظفحأ هنا وكل ذ, ف ارعلان ب زأاو ام-مفلسأا

 نذايرلامبتك-لا ف لسخ دي نان ءانوصنوكينهبهربغ متعالثل كلذو ه-فثقنىلعأ اودعمي نأ س الا ىسهن هنافاضدأو هلحالملا دنا عضو

 امناوهفنك نطابف هلع قافنلاو رفكل الهأ نم مهري_غنعشقنلا زوصرتسدارأ ٌحهرمأ نوفلا حالم _وف كلب هباععأ لعافه#بق
 سس تاصلاهباورنم ا لل تان دحأ شقنلاةروص ىلع رهظدال ىده-لعه_فك -

 هللالو سنار ك دي ناكد_قوالا سامعن. ال نفالو لاقاهرهط ىل_عه_هفل_ء>وا ده «كاخ سل» ساعد اتيأرذا هللادع

 : 80 ىلد ءامول_ه-هياورولاقاذكهةرمواذكه هرم هذم عقو هنابس ا دقو قار مان رلاكاقع جلا فيكس كِلدك 2 اح س ءانناك

 بتكو لاكن وكوو هلريخال د هلو ةا ةفصدتلا لو سر هلوق نوكمف طقه م» ا هيدصق لهو قار هلا نس ؛ زلالاق( هللا لوسر د هذ 0 شةنو)



. 

 ىورةمارلان ,هريك [نمهث ؛دحف ىراخأالاقن جرلا دمع( عفار فأن باتيأرلاقةا-نب دان عنو ره نبدي زيانأ عسي منيدحأ 5

 قمم“ ةتليلاهإ جرم 00 ااد -بااط ىفأ نب( رفعحنب هللاد_.عتبأرلاةفكالذ نعمتاأسن ةنيعف مع ) هعب رالاهل

 هنا مل- سو ةمأ ا عدنا ىلصىخلاذ اكرذء نب هللا دمعلاق ,)هنيعفمتاخناو رنه. ةورهشلا ىبال هباو رف داز ( ذيع
 ىعومز ىحأ مه "ا

 ىدذل 3 00 ايل و لد انب يارب اوهذاروصقوهو هدأ هتجرتدجأ ل ماصعلالاق(لضفلا نب مههارباانأريغ نبهت دمعانُ

 ىوعي سداد اد مه ع م لاقو دن س دأ هش دوس تد* ال ف. عضنيعم نبا لوقو ه>ام نباؤ ىومما|و ؛ىدمرتلا هنعىورىف دما

 ندع (هللا لوع 0 ١ 1 قف دل هدد د وس نب ل_ضغلا نب ميهارب ربا همسارح آو ب اذك ىناهبصالا لضفلاانب مهاربا هجسارخ هو

 لاعُم أ أ مخ لأ حا ة لا الات لوقيوةداو رفداز( هن. .« ىف تدهن ناك لو اعهتباىلص هنأر ةعمحنب] هللادبع نع لءقع

 اع 1 هنأ ول اما ف 7<“ سس شل[  ةةك مبسستل

 وبأ اذ:) راح ثب د_- ||| هدهف لسو هيلعدتلا لص .ةاخناك هذعهللاىذر سنأ نع ممةياورب رولا لدتا نكلزاوملانايمأ
 31 ثلا ذبل 1 |٠ صعلان وقد ,وهزاسف متعب لسوهيلعدتلاىلصناكهنعدتنا ىذرر عن ءدوا دى ةياورب وهارسير صنت راشأو

 ن) لامع (دانز ! | ضءقربدسو فع- مط همفرب أح ن نءىنالا ف :دماربخنادو نيعباتلاوةب اعلا ةماع ن عىورم مف من | طاؤملا

 ةنياملا (ىحب ه3 هنمعىف مك“ ىلثأو رضءقود د :.هىف معن ناكراز. لارمتو لو رغم هنيع ىف متادلن او ل سو هماع هللا ىلصدلا 0

 ىركذلا هذ :ادحأد>ال م هيلعفللا ىلص هل ءذ نمنب رمالارح آاوههراسي ف همت ناثي دحفدرو بجر نبا ظفاملالوةيو باذك ١

 ىبل < 9 لانو | 00 ١ هأو رنيِلا ف متاقلاثبدحناباذد نعر جنب اهيباجأ امام أو ةن سب سدا نيعلاب ءأ| لاق اعيكو ناب و هنو

 ئرضم 3 65 1 | فموي ءاعدللا ىلصىج 1 نءعىورْئث عصأ اذه ىراأ | ىنهد دم لاقو ف دصالاوهحام ساو قاسنلاو د |

 4 1 ا هرب فوم هيسنت ال باو لاب لعأكاعتهتلاو باودلل مصب الءنأ بايثالا ىو ىلع نك الذباءلا اذه
 ةقذاح : 32 2 2

ما داو سو هراعمتلأ ىلصن اك ىلءد بأ ىورواط.  هءاحىف قثوأ ة-اهدارأ اذا او هيلعمتلا ىلدناك
 ا 0 أةنستامأ اامغ

 7 | 1 1 تنامو || ىل ىلا اهدوهن 00 هركذ عوضوم هنا دقن لاهرك ذم اطيخ هعيصأ ىف طيراهاستي ن اة الا نم

 (نوءم نب , هدلأ ل .عانأ) | عشساد ,عوومأ عفار ىلا نبا تيأرلاةةلس نيداج نع نورد نيدم زبانربخأ عبنم نيدج ا انثدحإل لأ ا

 حادا | دواد نءا | ن ءال مفار بأ نءاىأ يش اسف تيأرل اوعفم نم لاحم هذيع ىف مها 9 هعب رالاه«:عىور هل 3

 لاقىملا ىبوز_ىلإ١ هشددلا ضرادلودا >الادحأ ىعشا ملا بلاط بأ نباىأ «رغ.-نبهللا دبعتيأرلاقنطهب ع «كلذ

 تردحل |ىهاوىراخلا ىنذ :ل|ناكرشمتح نب هتلأذم ءلاقو وهنمعق !قهتسا اهب ,د- جرخأ نيا ناو هو نينا هنس تامة مد هلو

 ونأو كلورنم متاحوأو | انربحأ ظارمصم عملاؤنا رين هللا ديءانربخأ دو منب ىءانث دح# هذي ف ملول

 تان 0 اوهعرز : لم م نعال هرك ردورسكف خب يلي ةعنب د نيد دم .عن عل هتجرت ىلع عاطامل *« لضفل انبمهاربا

 كد .جاحتحال ذو 0 ذا
 : | لقتواطت ,ائدحو نم هن :ىلادروأ لري ملاق * ذيك ىف تنحل ناك مل دو هيلع هللا ىلص ب لانا ارذم> ني هللا

 |« باطخلاوأ انثد- 9: نيعلا معلا ىأ بابا اذ_هفدر وئش مصأ لاق هنأ ىراّضأا نع ءعماجلاف فما | هل حرج هَ || نم

 داوعجح 5 فتسا| | | كانريخأ طذتسا هثيدحجرحأ « يعني إلة تحت فيفقو ىازرسك, داب زإ» ةلمومدب دشتو همدظم عقب

 0 ب 1 لكل هيبتل قداصلاىأ «دحنب رفعجن و قافتالابف يعض« نوءعم نب هللا دمعو» انأ.نأ ةدت ىف

أ نيد نب م٠ اهلا تنيوو رفهمأ ةعب رالاو مل مو خيرات || ىف ىرادعلا هثر دح جرخأ هقدص
 هنبغعل [| < |ىضرركب 

كأ معلار ةدهنال /رقاملاببقاملا بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب د#< ىأ # هسآ نعل مهنع
 هعأو هثلأ دم .ءوبأهعروو ا | لعو هقث

 اعلا تنب# : هو رق مأ أ| اسنأ اوارباح عمم لم اج انو هو بلاط ىبأن ب ىلع رب نسما تن. هللا درع مأ همأو هيفخو هيلجو هع ءرذو هلصأ ْ

 سو هيلعهتلاىلصىبنل نأ هتلادبع نب رباح نعل مسوىراأاهىورو
 ءامعأ اهماود# نءا أديس لهن عى متع ' ناكل

 لوعدناك_ذ كي تنب لأ_تا__اا ارل يمل تت اا
 00 ااا ااا اال ل ا ره يي 25212252555 ييييي2يي2ي32يي9©ب2ل7لظ9575ُ9؟©©س9©١895؟595آ55آ6آؤ8952529295232 2 0ا0ا0ياااااا

 دقوهنم هعفأتمأر ام هقيشحولأ أ لاقو نيعم نبا هقثو و ئث هنم ىسفن ىف لاقو ناطقل او عش نعوهريغو همءأن ءىو رنترم ىيدصأ|ىفدأو

 ركاملا ىل -نيد#(هسأن م ء)فشاكلا ىفادك ةئامو نيءب رأو نام ةنست امو ةنس نب: سوانا شاعروصنأ ىلخدن ل هيه هنم ىناذد

 ا

 هريشع 1 زا ]ز] ذ] فلار هد هنال هن ىعمةعاسملاهل جرخ ةعبارلان مهقئرقاءلاو ةعح نبا

 ا ل وعم تنل هعاج نبا لاق / هنيع ىف تكل ناك ل سوهي اءدتلا لص ىنلانأ نعش ضرما .عنب رباح نع) ممدالا ىلعةئامو

 ىسملا ىذمرتل ااودواد ىنأ وملتمقل» رصخلا نعم .هتنيصوصلا ىف نكلا يأ هعضو عدد اصالاىأىف بانل اثتيداحأ نمهلتئامو ثيدحلا

 راثلا نافرعررعت امو طقفرصنملا ىف هيدنتشفهبكالو ىنلا نعئئرصنملاو ماهبالا ف تدثن لو ىطسولاو ةبامسأ اف هسيل نع

 57 طف ىطسولاوةنام_بلاوهىسمنلاهيفدرو ىذلانالالا لاذاماكم رمص هرمصن: | ىأ اهربغفف مملاَن ءىجنلادزولاق ثءح بصر



 ! ين ىبتلا/داسن ىضانم 0 نجح رادع نب هللادنغو) ركن ونأ مهالومى ميدلا (ىدادغبلاركسع ن لهس نيد انث)
 هيلا لالب سب ثاعل سان أ نأ ) نمت ؟امونا.مةنتامهجامنبالاة جاهلا هل جرخ سيئر ماما ةنث ىرمصبل وهو نونو ةيقوف أ 26 سبلت

 رق (رغئبأنبهللاددعنب كب رشنع) لكلاهل جرح هئامونيعب ,سو يمن أ هنس تام هذي دملا جارح ىلو ل طح ماما ه5 :ركد ىل الآ نلوم

 ' (نينح نب هللادمعنب مهاربأن نع) ىوةريغ ىلا سنلاو هن سابال نيعم سا لاقو دوادولأ هقثو من 00 ةاادللادم عىل 0
 : ىمشاغا ارغ_صم نينولو هلم هع نت >نءا همسأ ع نع ةتسسلاهل جرعة ئ املا دعب تامقث بلال دب مع نب ساو !|ىكومىندملا ياهل مضل"
 سلي تاكل وهم اء ىلص هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نع) سامعأل# ههو م ىف نطصملامدخم ناك هرحص هل هعأ لاهل جرح كاع ٠ نمت مهالوم

 .اهيىنعلاونب زو فءرشتو م ركت 7 عول هنن هءا|نالوهلاوحأ رثك | هنوأ ؟ل هءادتقا ل سفأ يف ملا ىلا هديرصنخ فى ( هني مق هعاح
 موضع لوقوزاو 2 |نامب ىلءةيعفاش اهلج نموا ىلع هلضففكلام هبذخأ ىذلاراسلا ىف همتتتو هلرثأ ال ضفاو رالاراعشر اص هنوكو أ
 نبا ظفاحلاهذرإت هعمتوىذمرغلا حرش فق ارعلا ني زلا ظفاحلا لوقب ضراعم نيدداتلاو بعتل ا عمرجو هشناع نع ىو رصراسدلا ف 7
 001 1 1 1 ا ل 1 ل ماجا قال ةلان1018:81 اتا سال 3 ترسب يارا داو 11115 6141 نال 0س سعأ | طقف ثالثا اهرك ذو ناظف املا لاقاذكم مهنمةثالثهباو رنمراسلافوتبادصلانمدعست 16١ ةباورنمنيولافهمتكحدر وو رح
2 

ا نيرا ل نديلع
 

 اكن اف دعتاافالتاف لت كلذ ناك رواد وىفالقسعلا لاقوة دارك ابنسىهةني لان اهيقو |

 ١ 00 تاسيس ان/1 انا اباقاطم نيملا ىف مقل حرت رابقتبذواذكو | ند رو ١ نيولاب هنم هلواذت ل ص اريف عدوملاك نوكي هنالكوأرا ..لاق ه :ةقالناكئاو لذ ن يملا هنن زتاله سبل || ةعرالا ءاقلكلا نك
 1 طلو د :و>ورب د27 ىلعو هم دعو هءاع ىل اعتدنا سس رار الا الث د لجل يد 9 4 َّت

 ْ ىاةفئاط تحت+ولوانتل نم اعسترباعراسلا ىف ملاح ردو لاق خرتدج وبالف هدب ن ع هدحارحا 8 رالا ءاناللا ىلا
 [|نيعلاف ع ا|نأا مح رتث يح دوادوب أهسيلاراشأو كل ذب ةفات2لا ثرداحالانيباو هج ون رعءالاءاوتسا | :

 1 ىذمرتلاو بم هثيدح جرخأ هجوأة عب رازاوح مدعتفةذالاىفامأو هذل|ىفامىلء ىناثل !لادلا ف ةلههملا 0 لمهن ىدادنبلا كعب لوسنيد<انثدحإ مح ترغب كلذ ىفاهقالتخا عم ثيداعالا دروا حراسنلاو

 [|| فرصب «ناسح نب ىحيانريخأ فهتلا دمعو لوسىأ «الاقإإل مدقت «نيرلا دبعنبمتلا دبعر ال اسنلاو 3 0
 لالي نيناملسانريخأ 9 هجامنباالاة تسلا هثيدح جرخ أ نالمفوأ لاعف هنأ امههحومدقتو فرصصتالو ا 5 7
 ١ [||ةهد-رك داعا اوءارورح 1 مرسكو نول فد « رغىبأ ني هللاد_.عنبّن» رش نع“ 2 ااهثيدح جرخأ ٍإ 0 0 0
 31 أ ةلحهم ذب # نيذ-نب هللا دع نب مهاربأن و“ امرتج رث قمسدقو ىضاقلاهللادعنب كي عمن نعل امم أ ص 5 55 0
 [| هللا ىدر بلاط بأن يىلعن عب ةتسلاامهثيد-ج جرخأ# هربأ نع #ةنك اسءاناهدعب كوالا توذلا فو ا 0 3 نيع 3
 ا 1 كوعاتلا عفن كب هعئاخ ل مالا م دب سدالا نهءأ: أ تفي  سدلب ناك لسو هيلع هللا ىلدىبذلأ نأ «ذ 0 | ه2 كلذ ىلص ىذل

 ا أمهم نم اد. زوفرشت فيما س4 ءاعدنلا ىلص هلاو - اذنك |اعأر < نب !لاق يب هنرع ءءىف ها

 11 اربالاءادعلا نهر وهلا هماعفراث الا نم مدت :اارات < |انمه زموهوتلقدجأ ن ءهاوروكلاملاتالخ لوا |
 الو , ١

 راسألاق - هاملت

 بحرنبالرؤب عطعذم

 نا ثيد_>- ىق درو

 اذإوب الا ادهىفملسو 9 - |١ ١

1 | 
 00 والقوحدأ ناك

ِ 0 <- 0 17 ١ 
 رمد ب هون هللاد_.عانربخأ »9 دوادوبأو ىراخلاهنء ىو ردي اصنب دجأ انريخأ حي نب د اذ انثددوإ ا 2 - رب :,رعلود ءال

 | نم فنضااهدر وأ َكريملاق « هوك رغ بأ نيمتلاد -. ءنب كد رشْنع لال, نب ناسعلس نع و ا 1 0-

 ناكانايحأ هراس فهسانا ىلء ةأ الد همؤو هأ قا نلاودوا دونأ ه-رخأوذا د نئاهحتذتو نيوح وأ الوأ مخ هنأ ىدع نا

 خخ صف ملا | ىلا هلو _> منهم ءلأق

 : نايمل هنيعفهسل ىذلاناراسلا ُت,داحأو نيميلا ىف متن !| تر داحا نين ى قم ]| عجامأو ةفيعضر نال طق اد |لاقرأ اسلا

 3 اخوه هتمعىف ىذلا ناب عيرمصتلا سنأن ءزسمةراو ر فنايدرف ةضفلا اشور اس ف ىذلاو ر عشت 0-0 ص بهذ نزلا ماحوه

 " هسسل نارح نبا ظفاملا ثءامأورك ذا1لضفأ نميلا ىف ه:ك-ااضد أ ةنسوه لدىوالا نال >الوادو ب كلل اهيا فضلا ١ ةذفلا

 1 «إهج نع شوقاملا# اهلنا ناصر فءاضتسالالأ آرا سلا تابع نيمملا ىف هل همم هوانتيل ل ضفأراسبلاومتضأو ألضفأ نيه .| فهن ريتال

 لاقل ملقن ثيحيقارعلا ظفاح ا نسحأ دقوراسمل فهمت ن مدروامونيمدلاق هد نهدروا م نكد ضرامت اهنا. فرعررقتاع واه 0

 :رو دق ىم-ص باك« دب د>او لكن يَءاخوأ عقب ,نيتلاحىف اذزان# عمو /مىفامهالك راضوأ نمد ءاامصنذ ق#ىرا عا ىور[كهسدأ

 انأ ىحنبدجانث) رفهجنب هللا دمعتي دح ىف“ !!ثيدحلا«هريغونا.حنءاهحكواضدأ دوا دونأو اذا اهحرخا ذه ىلع ثرددو

 ريغهللعىتثأن كلل همفماكتت ظفاحه مث ىربطاارفع>ولأ ةدحوملاب هلءج نم مدوو رصمىلأة + بنةلْذأ همست ان (يرمصملا اص نيدجأ

 ْ ىبأ نيهتلا دبع نعد رمثن علال, نب ناملس ن عب هونب هتلادبعانأ ) دوادوبأو ىراضلا هنعىورنيتئامو نهد رأوناُع ع 4+ :ستامدحأو

 لاق ثيحوىلاثلا اوهونب دانساب رفعح نب هللا دبع نعهدر وأ اذكونيدانس اب عنعهدروأ (هوكفربغ

0 
 قو هدمل_نذأ
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 أب نيناملا لاك لعح وأ ل فام دربالف مالا شقن ناب هيفدصت قداسلا باملاو متاملتاه سل ةيفنك ىفكأ |[ ا

 اسال نبالاق هنيعىف متع ناك مل_.و هياعدتلا ىلص ىنلانأ ىف بار مسنل ا ضءب فو ىلوأ ناك | دحاو 1

 | ىلء نم ١ ىهمتنت تاءاور#ج رناكف نصا ناب راعشاهبف لري ملاقو ىف يسال هراس ىف همت هر ذا[

يلعفللا ىلص هنوكل حي رصتل|هيفاث,ى-باملاىفج رخملا ذلنراسلا ىف همتخت ىلءةلادلا تاناو رلا ١
 مل-بو 

 مخ ةسو هيلعهتلا لص بنا| نا سنأ ن عه داتقن عه دانت باعت أ ضعب ىو ره ءماح ىف لاق لب هراسي ىف متخت

 ١ نعو ىشيح هصق ه:عىف ةضف نما َءاخ سدا لو ه.لعدتلا ىلص يبذل انا ظفاب م مدنع سنأ نع بانا ىو

 | | نبانعو فيعضدنس ىفارمطل ادن ءةمامأ ىلأ نعونبا دنس رازل ادنعو ن-سحد: مثلا أ دنعةشئاع
 ا مل مدنعر © نبانعو طقاس د:سكالامس' ارغىفو ىنطقرادلادنعى فأن ءعو نيا دخ_باضب أه دنع سامع

 ١ |هحرشف ىنالق_ىلاهةة-اذكه ىراذعا عش ليهم“ نب ىءوم نهْكشااو رع نبا نععذان نعىوارأ اوه

 | | نيد نب هللادمعن عنامةسنب نسما نع ىل مالا هحرح و هاربانن ل سهنع دعسن باه رخأ دقلاقو

 ْ مهنمعف هَ مه هذ نماعاح مل_سو هيلعهلنأ ىلصىبنل |عنص طفاب رع نبا نع عفان نعهبقعنب ىبوم

 | هسانأىل هراشاهمقّتلق هأ ثيدحلا هذرن م ىنيعف ماما اذهت ذات نك ىلا لا ةفرعنملا ىلع ساد

 | انوزيعلا بسن, ناك ة ضذوأ ا .هذمت كنا سداو هني ْرلادصقاسل ل_سو هماعهللا ىل ص هناب خو سن ماضدأ هنيع ىف
 اذلو نكم أ امردقد هنيزلانعاز رغد | هفك ىلب ام هصق له> لد هراسد ىف هلعسةصاعلل هسلد هأرمأ م هنع ىسهن

 اهلعحا راسو هيلعدتلا ىل_دهلوقوانذام .ز ف ىأراس.لارمصنخىف معن وهلوقدنعمالسالا ةعرش ح راشلاق

 ناك لاق سنأ نعوةصالدنا ىفاذكى تبا !لهأ تامالعن م كلذراص م مال_سالاءدي فكل ذناك كن يعف
 اهناصقن ربعلف ىرسيل ارامتاامأ ىرعسلاهدب نمر صنم |ىلاراشأ و هذه ىف سو هملعهللا ىل_صىئا|متاخ

 ارصنمللا ص سة و هرهاظلا ا اكرح هل ةاربكلاوءال_لتا نمد_أ هنالو هل_ضاغل الاءقالا نءاهنامردو

 ىوامطلا حرس ىفو عباصملا فهركذ هعسملاو ىط_سولاىلاامواق هذهىف نصاا نع مل_سو هيلع هللا ىلص

 نعدعبأ هنوك-ل مهردلاردقنوكيو لاقثم نم لقأ متاحا ن كماو ةنضف نم هصفو عاملا ةقلح نو كين كوال أو
 دا قد رط نم لم دنع سنأ ثيدحنمراسلا ىف 9 ااءاح دقو ءلريملاق عضاوتلا لاب رقأو فرسا |

 | عج دقواضدأ دعس نب | هج رخأو نياهدخ_سىف نكس هراس: ىف هءاخ رسل ناك ظفاب هنعشأ نعةسنبا

 هنمعقه_سأىذلان أب راسدل اى متحأ | ىفةدراولا ْيداحالاو نيهلا ىف معلا فهدراولا ثيداحالا نبي قويسلا

 قدرطنماض:أ ب امل ارح[ فىلامسو مدع: ىذلا ىنه رعنباثيدىف هب رص ا(كبهذلامتاخو مناك

 مده ىذ اثيدحلابا ذه لكش ولوقأ ةضغلا متاخوههراحس ىف ىذلا ور عنب | نع عفان نعةمقعنب ىدوم

 هنأمح هتيعف متت لو ءيلعهللا لص ىنلانأ رعنانع ان نع ءاطعنب هننا دع ديو 2دنمالل

 د< نب ر وهج قد رط نمدعسنب|ج رخأو فيعض» دنس نك-لو عارمالاعطاق ناك ممولا ذهو راس ىف لودح

 | اذهو هراسف هلع قر ونمامتاخذختا م بهذلا متاح سو هيلعهتلا لصدتلالوسرح رطل هيبأن ع
 هدئس ىلا ثيدعللاب وةموادب ثم نوك,نا لصن لضعملاو دوهجلا دنعد> لسرملاتلق لضءموأ ل سرع

 رخ 1 كلذناكوهراس ىف مد مسهنرع ىفالوأ مم هنالاةف كل ذي هبا حرش ىف ىوغ. لا عج دقو لاق فيض

 | هركو راسلا كلام باو راسلا ىف نو ريثكو معلا ف اس !نمزو ريثك مم هذ لضفأ امهمأ اوفلتخاو

 مالردإ 1



 يأ انأ ىفءاحام باب

 ناك لوما هلال

 6 دنا سبا ىأ# م هب

 2 ىفءاحام : ل
٠ 

| 

| 
20 

 ىذلا نأ, بمحأ 0 ا ادهل. ةولون اطلس هل س نم مل سوه .لع هللا ىلص

 هقيقحت اسك مل-سو هيلع هلا ىلص ىبأ ١1 2- ش ةثىلَع شوا 0 0 مح س 1

 ترض هنألى ِ وألا ف الةناطاسىذ رمغا متنا سانأىل لروطظ» ىذلاىنالّدسعل ا لاقهدعبىذلا تاما! ف

 ىسملل هفراسصل | ىهزاودلا ىلعتلادلا ةلدالا نوكشفةر ورمضاالا ىأهف الخ لاح رلالا قياالاونب ملا نم

 لعدو ماحلاوهند لا نعى من لسو هيلع هلأ ىل اص هنارمدتا اذ هقرط ضع. ىف عتوامهدن هدو م رحلا نع

 هصاخربك الاناطاسلا ال هملع متنا ىلإ جات 2ث. ءاتالا 0 ا ل سال منعا !اردارب نأ

 | كمان متاحلنا سمل ن هاماو هن متهلنا ىلا جات<ال نام .عدسما | نوكرذ هن مذعام مت امنا دار او
 0 ءلاحل .عيشاذ لعوىهنلات تل دالذةنبزادضقلا نم

 | 1 ية نمرماط ناد يام هفصد نكت لاهم ىلع ل دباممت لنا سدا ناكن م ص
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 رسل

 شقد هق ص ن نهفكو رامهدن ويو سدا ن

 كلام لس هنأ دب رئرو مهد ع ىسملا خد زا [ىناسلا ذئةيمالاةرام .ءمو مول در ه طال مادنأو لأ قوما سدأ نفي 5

 7 النا سدأ مق حامعلا

 رك فانا ه-تعف

27 
 بالا قدصةلاوءىعس

 سعت ناي ىقداسلا

 ىأ نمهشقنو متادلنا
 هحوىأىلءووه ىش

 ةيفيك نا .انهو تاك

 مسلا ضعب فو هسأ

 ن ىبذلا نا ب باب

 لاق

 راعشا همفو ىنالطسقا ١

 حجربناك ف اولا ناب
 نعلاىف ا هل اور

 ىفهم-: ةباور ىلع
 جر لاذ-هوراسلا

 ه-رمئاثردح تانلاة

 ىف م هناب حرصت
 3 هراسن

 سنأن ع ىور

 0 ف مل 2 ىنلا

 ةكيداحأ و 2 آلو

 شيع ف 85

 لزالا ردهم ذأ

 "ىلع ثادح

 اا مخأو مت لنا سدا ال هك درعسرأ هسا نب هق- فلا لاقو هؤعدصفهن ا رهلأ نك لد

 نمىلاعت هللاءام»أ نم ميسا الكا سةر اغلا ءاعا| ضع بهذشلا ل ..دتلاو# لعأهتلاو هءكتتفأ

 اقدصم قلم شاى نياءاو راماهتنور رابخالا فاس أو هنا" 6 نمةعاج نعراث ١ كلذفدروو+هاركريغ

 متاخ شةنوهتلابةقثلا ىلا م اح سةدوهلل دز هلا رقأ» ااد_ه مامالا تا شةنوكملا أ هلل ىلَء -متاخ ش سعد نأ

 مرتحملا ناره |افل|ثاللوقأ همنا كنا ىلع ارك 3 شنب سأرالالاقامهنأ نينسحلان ع مص وهللأ مسي قو رسم

 جرخأ ىنالقسما|لاقو ها هتدا أرك ملء! لهأ ضب وني ريس نبا ن ءلقنو روو+4 !لوقوهو ىو ونلالاق

 ناىلءلدب اذهذ هللا ىبف_سح هّتاخ ىف لح رلا بة ؟نااس 0 , رب مل هنأ نب رش نس ن نعمي' *” رس هم د ىلأ نبا

 ات نكع ونال النقي بس اما نالوقتل ماى هل توك و4 ا نا«لونأهنعششتلا ةهاركلا

 ٍ فكلاارءاصتسالاوأ هوو بن ل أل جهي اءفا2ث حةهاركللا ناب عسملا نك ولاةرخآلا نءامهدحأ

 شقتنزاحاذاو كلذل ضرعبامةهجنملب اهتاذلةهاركل ا نوكدت الذ كلذ نم نمالاتضناو ااوأمفوه ىتاا

 ددعهتدا اركمدع ف فالخالا ذه تاق هيبأو صا مما شةنزاوحىلوالا مف تامل ىلعىلا هزهللا ءاعدأ

 [ةمشىلأ باج رخأدقو لاق ثر-رخ 1 لءادىلا جا ةحالو ملسو هيل علا ىل_صدلعغأ بحسم لب ةحاحلا
 شن هنأر عنب هللا ددعنب ملاس نع جرخأ اذكو رع نب هللاد .عءءاحىل دنس: هنأر عزم نع هقزصمق

 | مههتاوصىف مهئاعسأ شةنداضةلاوعا اناا ن أش نملوةنكالامناكو د نم سال اذكو هعاح ىلع هءسأ

 ىلا <عفاشااءامعلا ن نمنبرخأتملا نم عج بهذو هدأ ءأهتلاو كا جام < نم مهانعمقولوقأ

 لام ديدملا اخ سدالا لا سو هيام ص هنأ نابح نيا هعمل نسال ثدد ءاللاةئمىلعدازامم رت

 روكل الاثم هتتالو رو نم لاق هذختأ ئثىأن ههللا لو سرا لاو هر طفرانل | لهأ ةيلح كل اعىرأ

 ىووذلانا ىلع هيزنتل ا ىلعر وك ذملا ىسمنلا لج هناف ىدمرتلا حرش ففار ءلا ظفادلامممزاوملانورخآلا

 ديد_>-نمذعأامتاملناةهار 5ك هنانالامحاص٠ نءعسبذهملا حرشة ىو ونلالةنو 0 حرشف

 | هماعو ءاح مهحرطنمانصالا عير دجأ ى املا ةفرغص نماسهاخ ىأر هنأ هاو رفور وك ذملا ريع ا ساحنوأ

 جل هج رمش ىف هع <“ ءهرقوراتخاوهركدال ىلوتملا ن عورات || لهأ همل - كءلعىرأ كاملا ةةديدح نم تاغ

 ا

 ْ ىلصهَءاخن اكدوا دىبأريدنو هيف ثذأب .حلاهو ركمناكو لو ديد نماستاخولو باطا ةءهاولا ةدقىف نيدوصلا

 دهاوش هن اب هفيعذت ىلع ض رتعاو فيعض ى ملا فتي دحل او لاق ضف هيلع ىومل هدب دحن همه اعهللا

 0 هلوقودب د- نم هٌءاخن اكثر د لمح ولوقأ ن سملاة رد ن ءلزنب هعدتل ةدصأ | ةحرديلا هقرت ل ناو دع

 ىلع باطلا ىفةغل املا لب ةقيقحلا ههداربال ىفاثلا ثيدحلا ناعم ىت ملا لقا م ىلء دي دع نما >ولو فىلاطا

 1 ًاماةضفبالا لجرلا معا هلوقب ةهاركما با اق نتاع“ ندا جال ترام ازد سناب .الهنأ

 رفصلا اذكو رانلالدأ ماح هنالؤ دب دحلاب مدخأ|أم امأو فو رعملاثد دع ألق مهلا مه .الهأوق

 يلو هيلع هللا ىل هللا لو سر مخ قءاحام بان
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 | دحوب لف س لاف طةىذننامعل ثءاق ىلاىراصنالا جر 3 م*+2ناك_فراصنالا نهل»رى ا

 امةبراعهتملا اوهاك امهتسس ن ملف ار ام دعمحم نمد دنا |ان1 نانا 2 ولرنأ + هدإ

 ًّ كنود لا .زينأ هلا ىلع» الاداعع انا 085 امهْمدد نم اعد فرح صد ىل ||| اش صدم ءاط ع اى سانلانيب

 0 امعولا: 00 اه 0 اقيمت ىو ارااردب لذ دءبارقابهديىف هنأ ذخآلا نم

 ءاخسلات ثيحنمج مارلاو مج رخاانانلقناو ت اناو رلا نيب هنعمل ام ةباعا ده ن طخأ| ةءلغ ىلءءاذببيةيعم

 صدأ 34 2 ة2 ملعتاعشاواه :اعقذتملا ااهنالنامعول |١ طو ة_سا|م دن ن مهباو ردثب نول

 ى

 ءاطع ال اودخال اففر هتئاادإ نام نم طوقسا اىف ثم رقلاسيساا هنالاضإأن يع ىلاةمسلا هناور

 0م ادعاوقلا ثم-ن ءولوقأ « ملءأهللاو ل مدارفا نم ةسيقيعم ىلا طوقسأ | همست هناو رو

 | اان نامعزةةافرعنبا نععفان ن ءدأب زنيةريغلا قدر 1 ندقاسش اودوادىلأ د: عمقو واق لأ هل هللاوأ| |

 | تاقيطلا ق دعس نء ادن هلع نك دز له لسن هففاشفار هن ماعوأ همم ها ناكف للا كوسر د م مف سنو 1

 | لوقأ: دب دعةهرب وهدي دمه« مل دو ماع هللا ىلص ىذا أدب ىف ىدلا تاما ني ,ورتادلا اذه ننام اوأأ
 للسو هيل عننا ىلص هَءاخف ناكع اعلا ضب تق ءاهتلاو متالنا طو ةسدعبوهاهاذاخألا اذهنارهاظلا|

 أدقفالإ نامعوهكم امسهذهعاج دةفاسأ نزاع اسنالمال_سلاه. !ءنابل َِس ماهى ناك اكرارسألا نهئش

 هيويندلاةنتفلاأدهكلذ: 'راكو نود رأ لنا هءاعوج ج رخو رمالا هيلع ضقتنا ةييدلعا 1 متاح

 | بصل كاريس اشي مدنا نإ هذختت لاط,ئنا اق نأ :لارخآ ىلاتلصتاو هلْبَق ىلا تضفأ تلال ورخالاو
 عاضا1كالذ دملسو هيلع هللا ىلصىب :لا ل ءفدقولاق لالا هعاضال اعفد تدب هشيتفت فداتسنالاو يلطف |

 هدب دافلاب ثلدرتا رهط دعقةهشن عال عا رافن ه.ذوىلالة-سعلا لاقهدح وقد شدلا سدو ةشئاع دع

 نافعش "200 هتلقوربغ هلع سا ةب ف, كفمعتلا فهد فخرا ىهو هنع تاشنيقاا ةمءاقعلا |

 نال انقي داق رعت س ايقلإ ىف هل لةدالفه. طع بتر مرعاف رئالار ر.ىطاغأو تضل اقتل 3-9 < ريغهلالدت_ا

 | نيمتيفاهدنعةنامان اك هنأ عمل اءاولاملاىف ءاسنلا بلقب قاعتي وام“ال لاملان ماريس ن 0 ,لدقعلا ||
 | عاضولاذهاوةمهم اةعاضالا نيدو را ايتخاب سنا ىذلا عايضا نيد قرف هنأ ىل عه" ءشتقتلا كك وثضأ

 | ض مالنا معلمفامأول ةىل لام هلل ةقيد هله حن اهءاع باكي لد ,ج رحهياع سدا هكرتو صخ# نمئىثأأ

 دواء دبا وس لاو مأهنوكمل اعشمفَتلا3َ غاب امتاهنأ رهافي ىذلانالو رك ذا الصأ هب جالا ٍ
 | ىلصىخأ !انربغناكولالاولاملا نمام 0 اردقهداعا | ىف ىواس كال ذ لهو هن ممخو هلءعتساو«-سدأ دق 0

 | ىلع دب زب هال“ لامايالا ف تلصح ىتلاةنوءلاردقت امي ةرورمضلابو شا ذنو دي هبط ىف ىنتكاال لسوهيلعهلل

 نمهناعىفوهو هأ لاما ره-س : نم عاضام لك. طعس ةيالقكلذدردقةمظع تقلا اك مالنا ة مق |

 ىلء بترك ال هريغ هلع س الدب جتدلنا ىلا جاتا [صتخمل اتينا نا اذهعملاقينان 7 وءاوبلاو نسحلا |[
 دودعو ىةح عمن مى 67 تاو رعتين نال | اراظناوه:ةفل | تةواصو صدري“ كد ساقه نم هعامشض 0

 لام عام_ض هاعساةةدالام هملعبترتن هناف عازم | لهأ دب فعن 3و و عاضاذ!ف يكف هفرمصت فوهدءتايلنا :

 دعب نوكمالو هل رتب نا مانأ ةئالث دعب هل هيف حم: لوا بلط نم نالاطب نباروقامأو عاججالاب اًضيأريثك
 اهب يلامس اهفيرعت ناةطقلل ا|تايقعاهةفلار ك ذادإو هذا #ءاشالان ا ق.سام هيففاعيضمةثالثلا
 اممنوكيدقو ني_سلفو سلفو بنع ةمدسو ةرقكه اعسلطلا ف دبت<الو هاا تفتاءالا منو كيدق ئثااناف

 بلطقالدحنييعت م الف هلكرمءلارخآ ىلاو ةنسىل اورهش ىل اودع ىل !بلاظن اممنوك. دقواموو بلطد
 هنأ ةناحي رىبأن عاسنلاودوا دوب أو دج ىوريلاثلا هم ذتلاو ه ريثكلا لال ان ءتضلا الو ريسلا لا

 ربغل 4_سةهار كى لع موةهبل دتساون اطلس ىذللالا مما دنا سدأ ن ءملسو يلعدتلا ىلص هللا لوسر ىلا

 0 ضعءدهر كرلاحرالهضغأ متاح ذاخاز او ىلع نرسل عبجأ لمح رشف ىو ونلالاق ناطاسىذ

 ىلص ىلا نأ نمنأ» او رام هيلع لدي دو درمذ اشو هواراث آهيئاووروناطاس ىذريغ) هسدأ نيمدقَتملا ماشلا

 ىنلادوعذ : تاهت سيلي ناك هنا هنمرهاظلاوهرخآى !امهعتاوش سانا ىتاأ هتاح قلالل ملسوءيلعللا
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 حراشلاةوهابقدصم نمت رقرثبهمدعو هقريصل ةل هوم نيسوعارب سال سا 1 03 (هلاذوسرد#هشقن سب رارثبف)

 ركءءافز رعم ناّت_س

 اهيف عقو رث رن هيف سد 1
 ىدرهعد !|لاقو مكاحلنا

 رثد هلل دا اخ رابىق

 ل> ردا ةمسل نست رأ
 سرأ همس دوه 57

 لدأ غلب جالءااودو

 غلاب دقو ها ماشلا

 سَمْمَتلا قاَن اعع

 هن ةالثرتنلا حزنوهنلع

 6 جرخأو مانأ
 ىاهراشادحوب ةامفام

 طونم هقال_ 2ارمآن أ

 مهضعب لاق مادخلت كلذ

 ىطسلامتاخىف تاكو

 ناكاكرا رسالا نم# 2

 نال ناملس متاخ ىف

 هقاخد_ةؤا نا لس
 هكلم بهذ
 ضةتنامتايلتا دف 1

 أد.مناكفرمالاهرلع

 ىلا تضفأ ىتلاَهنَفلا

 رحآ ىلاتاصتاو هد
 هثنوم ري لاو نامزلا
 زمطا فيفخت زوحو
 ق.سامم فرع «ءاحرإل

 سدا مكاملتا شةننأ
 تالةث دوو «عث اص نم

 نع ىاطلغم طخ نم

 ٌتيدح نم لياكالا
2 
 لاق عفر ندب ز نع
 مدآ دخما مالسا|هماع

 هلاال هلع شقنوامتاخ
 هللا لوسر د# هلئاالا

 نالوالا رداونىفو

 نامعو

 هماعف ول مل ح شم

 لحأ لكلا 0 لا

 0 ع

 ىوسر وىدبع دج انأالاهلاالهتلاانأ هشقن ناك هعاخ فهعضوفو دخان هيلا | ىتاأا واسم“دوادنبناس اتش

 فورعمو هو ففخ وةزمهل اب رثملاوءارلارسسكوةز مها تشب يسد را ارايف» نامعدي نم متادلتا طقس ىأ

 همدعو فرمدل |«. ةرو<فورءهناتسد ى هيف ل لاقرب اهنلا فا ذك ةندملادنع ءامةددع» ه# نمر

 ناتسااىلعسنرأرث.قالطانارهااظلاو ها نامعدي ن هر بوهي اعدتلا ىلد ىذا امتاخ طقسادرثب فو
 فعقوىأ ف وذ < فاضم مالك !ىفاذ_ه ىل_ءوم اصلا لا "عفان ف لك اك ءزا ارك ذىلعءانب

 دب نمعقوهناقام_باارداظ ماد -الاوهو عسب دما |عسذص نم رخآ وياكل ها لكل نا

 | 7 يلع هللا لص تلا ماج ىلع ناكو ص اعل | ىلأ نس لد عس لوم سيقع عهدي نم عقو هنأ ى أب ام حير صون اع

 بسنف طق_ستهد+ أن , هل .ةتسارخآلا ىلا هدحأ ةداملهنأ لا محال فاستال الو هما مام لاشستللاو

 سد رأريب ىلع س آ-نآيءناك لف 20 5 هىرادم ١١ ىف موا« لكشي هنأالا اممم ملكك أ هلي هس

 ُكاسنلاركذ نكماهدحن لا درك || حزنت نام عع م ماد هثالث انفلتتافلاق طقسف هيت يع لكل م كانا جب رحاو

 تاحأ امامأو طق سف هنت 0 :مودو هدب قرع“ و :اي2 هن رمذخأ مم تمترعم نم ملأ الا 00 |

 هيشيعلاةم- ع نمىر اًهااف عقاولا لاك الا عفدبا 5 سنا ىف تمالقنلا هل م ءليداق ما 070110 اصعلا

 )الكا قدي هو لمقلا فبار ط_ضالاورمالا فرصا لعتعانل اركشتلا ةيثمعلا بيس تاك ك تمدح

 هلاحربغت ىلا ةراشا ناك هلءاو هلاخ داو هّتاخ جارخارثك,ناكهنابٌْث .ءلارعسفت ىايسوهنعهللا ىضر هيلع ةعيشلا
 : ركفنءأثنةقيقملا ف ذالاوةروصاثبع ى ماع ورلعأ هلاوهلز ما ةفاو يت متاع أى سال ||فا ارطضاو

 ا هذهىأهللالورد#ءا9ب هصفرش *ةنوأ تالا كلذ رش 61 «هدشت : *« رينا قالا نوكست اللة كفو

 لامعتساز و هنأ همفماصعلا لاق طررللاددم الا دتاعااريهذلا ىلا جام هتالد رقما لد واب هلوحاو هملك-ا ١

 ناهيفو ها قولا هد مالع له نإ مصبف توملادعب سامتل اال هن ا هير آم ءاب شوهت :ممحاح

 لففلارع ا نال هلو مالم لة الاناك هنأ عم لامعتساولاق خم :راتلادو- ومد ءدنعقةعم سان ةاالإ

 ان نكلغلواارحأن عهلوأ كارت مدحرابتعابءافلا يذل معتسسيو لوالا لءذلارخآ نعخا ارم ىباخا|

 ١ دارا اوأ مف ةلوملارامتعا مدعن مءارغلاب 1 هل نكع ءو ها ءاودالان مري واد هناتكلنم رك( د لع

 ًازاوحواهبنم.تلاومهسالهن تلو نيم افل اراث اب كرمت! !ثيدحلاف ىو وتلا لاق رامخالا ف ىضارم] اهب
 |هننرو ىلامتاحلاعذدلثر و ولذا ثرولل مل-وهي .اعمتنا ىلد ص ىجذ :ل|ن الاف ناس 1 ليل دهءقو روما اتا سبل

 [ثيحرالا ىلو ن ءاهفرمصن نيمأ الدقد_صةيروصلا» ا اهوحنو ح -داكشإاو حدقأ أأو متاسلنا ناك لد

 | سان دنع ثاثالا قاب ل ءجو هعتعمل اب كرمت اادارأ ارأن ههيم د هلاما ا," سنام ءحدق |١ لءخ ملاصملا ىأر

 مى“ ]ا عهدعب ةفملتلل: دووم اهنا سو هيلع هلل| ىل_صأ هدى اهحأ اع دنع مامن اذذتاو نيفرر 1

 [لقتنافملاصملا لام نمت |متا 2:1نوك.تازوعلاةو ندا لا ودلع ضرتعإو ىوودلا لاك هل تلال
 ءالوالا تاهع تكريملاق«لوءملاوهذ لمتنا اهو لوالاو هل صالات اق« هل ع صاعق هن عفتتنأ مامأا]

 ْ | سيل ىذلا بالا فقاسورت ريا ات زعم نم تان نأ فنينت ل ثيحالا جاب ا لانه فلا

 ظ

 ها

 ا رب ف ترقرعم نم طق_سىذلاو هول هنأ هسنع عفان نع ىموم نب بوبأ ىد رَط نماضن أر ع نا

 هسنع عفان نع هلأ دي. ءنع ةماسأ ىبأ قدر طن نهىراصأ ادن أ مسمدنع قراعأ اضءقرها فك
 مدن عقو نعل رار فنا مع نه مقو ىد
 حزخت ناةععم مادأ ةثالث ا لا طم سؤ هل تع 7 ىلتا ج حاف سدرأ ارك لش ا-نامعزالك الف
 ْ تسلا ناك املفنعتس تس نامعد.ىفناك م 2 ءىراصتالادعس نادت ءوهاذكو د 1 1

 ثعب اهتفش ىلع سااحو هامهمف هلاخداو هدد نم هءاخ جارت اري "بناه ناكو سرر قيعمأك ةمقاملا
 || ىلاوة.عيق مدس اهدحأرلا طوقسلا + مسن شل لاق هيلعاو ردقب لقهوسعل انركملا ىف هدب نم 3 5 ط1
 وهوهدن فر” اوايش ا سنا ا طنا عنا اادأ ةسالا لد ق ن«هب زاحمرخلا
 | نم فاننا 60 آد لاةرتك الاوهلوالاوةئم طقسف ه .ااهدروأ ركلاىف طقسف هءث عن وشف ع

 | هيلع ترثك اسإف هلع نم نينس تسن اة عدم ىف ناكوه. .ةلاقوثيدحلا اذ - “اا _هعفانن ءدابزنبهريعملا

 هلاعا

 1 سنأ ثيدح ن مىراضل ادنعو سد رآرثب ف هنم عقوى>

 ظ/
1 

0 

 قدرط||



 مد رش نسح نت ى> هه ماح ىف نسما لاقاع ر< لءقواهع زنت هو ركءالدنا ىف هءامعتساف نآرقلا نمل ىلع لب مافعم مسأ ىلعهلاةّشال
 مظعم مسا شةنولواع رحت ل.ةد اهي زغت هوركم مظعم دلع سنام ءاللناىف هءاعسأ|ناه.ةذ هيلع ةنام عطولا بيسان احلا ةناور قفحرم دقو جارتدالا ىف ىرمشلا < ءتونمدهذلا طرش ىلع م*”لاقو كاهل |هاور نمو هنسح ىفاني الف هتبارغاوهاغاركسنم دوادىلأ لوقو ١
 ديعانثر وصنم نب قكساانث) رعنبا ثيدح نماثلاثيدملا « زييةلاوهاغا كلذ ن هدوصقملان الث .حللا عطلنتاهنوكعم ةقدضلا م مسوى هلل باك ل ىلع ىفاشا!|صن ىئارل نماذخأ الفمدصقب ناو ءاج نب اءمجراكهياصصعتساءرك مظعملا هب دسصقو لو ريجودمدكك
 دعب ( ناك مح) نحلاةداراب لكل اقالطابأب نموهفىنعلاهدب رصاخقىأ(هدب داكن فرز نما سويا ء هللا تأ 0 نت |لاقرعىانعمفان نعرجن للا ديبعدث)ةعامللا هجرة مساتلا نمةةثىوكملاءاشهربأ ىلا دمها ارهسهنونلاب (ريغنيةثلأ |

 ناؤعور عوركب وأ ىنلادعبمتاهلا سيلفرع نبا نع ىراضاه اور ف لوقيدب أومو سالم سباونياصلاراث "اي كريت اثيدحلا ف لات. ىوونلام الك ه.ضتوهو ههمصاق ىأهدنف لود .ةوهريغو درادونأهأور اك هيا د ةيما لعدم .ةيعم مهن اكمنال ل هسا هنم زل ّ ٠ الف هفرصت ىف ىانالفدي ىلا ةيثل ذريغوراصمالا ءارما ىلا لث.برلاو ماك الاو ةلخءالا هيما هفرصت ف ىأ (ركب ىنادن ىف طصالاذاقو ||
 تسنامءديىفماقأممصاعفأ ١0 ةبادفو(ن ةءر,ىفناك مٌحرعدب و) م.ةرعمدنءهرقمناكو كرتللانامحأ رسدا هنابعجج و |
 ١: هز اى بارت

[ 
 ىدهاأ

 سانلاىر
 مهاك

 ميتاوخنا كل:
0 

3 

| 

 نمزناك انوةءترلاف

 دحاو نمزك نيعشلا
 اذك اسمن اهب
 حمم حراشلا هررق
 ىتعن ضعملا نارك ذو
 اذهنع لفع ماضعلا

 مملامعتسانارر قف

 ال_, لاقتنالا ناكما

 لمفلارخآ نالةلهم

 نب زب زما ادمعةباورى هلوق كلذ لاري _ثب وهن مكي ر اصف هب صامل هءاخ ىلا عم را يهرب مههتاوضتمدعأ |
 هغلس مل نم ضءد لءافد_>أ هيلع سشةنبالفاشعن هفان_ثقنوا ءاخان دانا ىراضأا دنع ساق

 ىأرفةنسا اهدا م ىلع ةظداحم سانلا هعيتفةني لا دصت ىلع ةضفل امتاخ سل بهذللا تاه هعر خد عر - «دلعدشلاىبصهنأ باوصاا.مل-|هللاوباو+ا فروظالالوق أو ها شقنلا اذ ف هلهبشت نمبضغهلأشن نوكيو عقوام عقوذاو ثةنفاوذذناهوضو قفانمنمناعالاهءلق ى تريل نم ىلا غاب نمضعبوأ غلا |[
 ديبعانربخأ» ةتسأا هه يدح جرخأ م عفو نون منيب م« ريغ نب هللادرعالانان | ةضطسن ىفو يانربضأارول نب قدحاانث دح# ماكحلاريخا عاملا سدا ةهارك,لاق نمو ةءجو روظناذهبو تاكا ىلا جاما اذاه عم شنب لبان.ءاىأدحأ هيلع شةنيالفهحاصلل ىأ ا ثةن هرفانهةنوا اهات زذ اانا سامال لاقو هسدأ هب متنا لحال متاملنا سدا ىلا جاتا الف سانلاامرفامرذءاليدناو ربكسلاو بلا نم هيلع بترتيام هسيل فثأ
 نيينءملادحاب ىأد« ناك مال معلا ه دنع ن اك ناب .ذرصصت وأ هسبال ناكن اره ةيقح ىأ «(هدب ىف ناكف فرو نمااح سوهءاعمتلا ىلدهللالوسر ذل ةا مهن دهثلا ىذز رع سا نع عفان نع اله رك ذرع# رع هللا
 0 نامل و |( تعناك هنأ مهي ديا مما دوك نمار دقو تاناورانيناعتس تقيس دتطاتلاو انئآو نمزك نصا 1 8 اناح 6 لموكب اود ىلا زن فعو رعو كو مل-و هيلع هشلا ىلديبذاادمب تاما سافرعس الاقىر:ْضَأادداو ردب هب ويلا ةداراو لكلا قالطا نم هءرصأ ىف ىأ « هنع هللا ىذرن اسمع 0 : لرب: الوأ هن ملل ىأ # امتع هللا ضرر عوركم ىأ دب ىف #٠ ملسو هيلع هللا لص ىبذلا هأفودعو

 ” نار سر يح

 ذاع عنمهةرقملادارملازا ىل :ءانب ىأءدب ىف ناكفرب ذل ىف وق نهذ_تأونأثاااذغ فرملا ناكمفرملا عقوناسألا بارطضاو نانجلا لبو .نلمصتركذ لتقااوج رغا لوص-و ةماكللا قرفتو عسا لال_ةناو رمالا لالخ او نم: |لمارنأ دم متاهلنا عوقو ناكام لاقي نا ياسا وذل ءمضترب ىذلاومهمالكى ةككرلاتاغ.اك_ةااهذهدصةن..نوفي زب( لوا - ليام - 15 )

 رخآن ع خارتم ىناثلا
 ريسختنأو ها لوالا
 اذ امه ]< ىف تأن

 نمر هوقو نيا

 ذخالالاوثر وبال ىناد اانا يفوق ءاساارعنم رم هدب ود وزاوملاة يه فاشا|ضءرهح وم_ءاز كلام ممل وباع نش ةئن ةضف ةعطق

 ماب شون م ماخل هءتسازو هنأ فور و رضالب رها ةذاو ل مالا فالخ هل عاصف هنعذتت.امامالال لةةنافملاسملا ن مذا تالا نا 0 ا ا نوع جووبلا رك دمع دع مدرع وما متاةاهملا ل وهيا عدتلا ىلص ىذلا هذا ىتااة اعل بيقيعم دنع متادنا لءجوبرمثلاب كريتلادب راه رعأ ساد: حدت الل 4 هراث [ رماهركو حالسااو حدتااو تالت اركب وبا ذخأ اذطو متاحا هتثرو
 طقساعقو عمي رطملا عقو لا ةرطوة سل !عوقو) اوهيلع نيذشأاقاغتال لوالا عازم |ثيح ن«ججارلاو هن عجام هبا اذهازاجم رخآلاو ترق -انج د بتم لكل هطوق س سس طق ف« أب تشق بر قيعم ىلا كفة هعفد عبث دعي شاف ركشتم# وهرءدب فرعس امش هن ممدعأ بيق عم نم هملطامل هنأ ىفالط لا ىفاك لّجحيو مم قرط ضد ورتتآلا فاول ا ةباو رفا او ىراضا|فام ىلوالاو بية يءمهمالغن .وأ منام هفالضءا.ثأ فطةس أ( عقو ىت-) قترتلا همالعل زا توملا دعب سياال هنال هتوم دعب رخآ |



 روصام نس ىعسأ يع

 (ساع نب درعا 1

 ةيعحلا] ذاىج 0

 ىرصنلا ةلسوملا د

 هعن مالعالا 7
000 

 هنس نام هعساتلا ن

 هلأجرخ نيتئانوسا

 (جاح ور ا

 (لاهنم نب) 51 5

 ىطامنالا لاو: مكص
 ىاسربلا لءقوىلسألا
 42 ىرصملا مهالوم

 ملاععرو ةعساتلان م

 عدمسو تسةئس تام

 ع نتئامو ةرعدع

 نعماه نع)هتسل اهل

 مضلاب (عرج نبا
 روهشثملاهيقفلا ىلا

 نملوأ مال_ءالا د-أ

 لاك مالسالا ف
 نم تيثأوه ىحخ

 نيننجت هتست امها
 ىرهزلا نع) هئامو

 هنأ كلام نب سن أنع

 سو ه..اعمللا ىلص

 (ءالدنا لخداذا ناك
 ءالتاو هلو ةددارأ ىأ

 ىلاخنا ل لا لصالا ف
 لحما ىف لمعت_سا

 ةهحاملاءاضقلدعملا

 ىنأ ةناورفو (عزن)
 (هتاخ) عضودواد

 1ع

 اج 1 رسلان يضل 6 رماعنب ديعس لان أ نأ ةعسن فووجانريخأر وصنم نب قده انثدح
 ١ دجشوبأ نون نوكسف ميمارم نكي يي لأ امخمنب 9 ىلوالا مادي ثول هومءاح حتفب هي جا اوإل ة سلا هثي دح

 , نبانع# اطوسمهرك ذقأيسولوالا اديدشتب م ماه نعول دفن ستلا ] بأإ

 هللا ىلص ىنلا نا كال ام نب سنان عالي [- عودا «ىرهزلان ءااهرك ذى. بوارغصم نيميملاب *حرح

 هللاظفا ىلعةلا ةءالرسك,و ءاتلاتفب هي هعاخ عزب #هلوخددارأ اذاىأ يءالخلا ل ةداذآن اك ملوه.لع

 مسا ىلعهلا هشاونآر ةلا لج نمل ىلع هلا شال ماصعلالاقو مارح لب قو هوركمءالما ىف هبامصتساف

 سالو نآرقلا هنمدارملا سيل نايزوألا ف شقاني وهل_بر عج فأ صوأ نمفصوىلعو هئاسنأ ءقنأ نهى

 هدارملاة:ناالا مهلا ةوالتلا هيد صقاذاالا هه كال. هتلد ملا لو ق,تابتعلازو ع هنا ىرتالا دصقتلانألا ثآرقلا
 ءاورثيدحلاوهبآ ضعءبهدارم لعلو ع ري_ةقدللاب اك( نمهنآوذو كريم لونامأونآ آرقلا نم هل-حةروص

 هدأ ىلع لدن عزفلاةاور عن عزتلادعالا عضوال ذا مب افانمالو عزت ناكم ع ضو هدب ؛اورفاضنأو دوا دونأ

 ثيد--اذههرحآىلاقو هتنسف ثردحلااذ- هج رخأ دوادابانا لعا كريم لاق لمان عضولاة باو ر فالك
 ذا لبو هلعهتلاىل_طىبالانا سنأ نعىره زل نعدعس نبدام زنعجيرحنب انع فرع, اناوركذم
 فاؤئااامأو قويملاو ىلاسنلهفعضاذكو هأ ماهالاهوربلو ماه نمهنش مدولاوهاقل أم فرو نم امتاح

 ىلعلاقو كردت_لا فك الاراضي أن ام> نبا هح#و ب بي رغ مح نسح ثيدحا ذهلاقو عمادلا ىف هجرخاف
 ماههالا ورب لو ماسه نم هيف مهولاو هملعدو درم ىذمرتلا هرك ذامو رووجلاهفعضىووذلالاقو نيذمشأا 1

 ناحشلا قفتاوىدزالا هللاد,ءوبأراذب دن ىحي نباوهاذهامامنافر اننفيه_ذتلااذ_هفىرزملالاق

 | فام دع نا لاقو باشلا لك قّتئوهدح ا لاقو مهلك هعالاو نيءم نب هقثو و ههحاصحالا ىلع

 هراكشلاب4- اعدواد :ىبأ ك-امأ لوذأ عشا مالك هدأ ىذمرتا اهلاق أك ام رنا ا اسد 1 نوال

 ىقيملاو كردتسملا ىف ك احلا دنءاعباتم ه]تدجو ُسهريغدورب ل هنال ةيارذلا هيل كه 1 امرت ص

 لاق مل اهفعضو نيعشأا طرعش ىلءلاقو م ادلاه_-حوجرحنبان ءلكوت ا نب ىك هياور نم هئنس ف

 ةمأنا ىلع« لعأهلاوقارعلا نب زلاهلاق رح نما ن ءهنماهدرفترهتشا هناالا|سفن نب رعشع ن موك هذ ع

 مل_سو هيلع هللا ىلص ىنلاناوهودوادوبأ هءل اراشأ ىذلا ثن دا ىف مهر هوىرهزلا نا ىلءاوةمطأ ثردسحلا

 لهأ نمهري-غدنءفورعلان ال طاغو همفم_هوباه_ثنانأ ىلءثيدس لا طاذ- ىئذتان لت اقثلا

 معولااذ_ه هنعباحأ وهلوأت 2ْن هم-مممولاق هفمدو ىرهزلاناثيد-لاة- ءارثك أ نعءوىرام 1 دف

 .غ

7 
7 
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 ١ هدرفت لوقىردنملا ف ع ظذاهلا وصوةمسق_سمهثيداحأ ذارك: ا ,دحهلركذ نأ ن 5 ا

 ثيدحلاوهدان_ءالااذ_مبهنعفورءملاو ع رجنبان ءثيدملا امه ءاورب سانا! ىااخاماهتاهه>وذ

 ا حالصلا نبا دنعركنملا ى يق ردأ ادهوهتيفلا حرش قفار ءاانب زلاهو-واذكمودوادونأ ه- دال

 ' 0 ا ل سا اذان ,دحلاب ركمملا نم رخآ 21| ضمب صو َنيِمْدَعَ 1 نءراتكو

 ]| لاقواددعهرثك أوأ هطمضد زاهنم خ رأوه نمهاوراملافل اً هَعْمل اهاوراعذ اش ااسصغرتبشلاحرشف
 ُ ١ ىوس نم لفغدقو لاق فيعضةءاور ركذشملاوة نهب اورذاشلانااههتسد ىف قرذأ ااركذملاو ذ ذا ثأا ثح<رحآ اىف

 اازهوةعال !!قافتابةقث هنالةراكسنل ابهيلع كهلان هىوأذودكااادد ماهُثيد> ىلع 1| اذه ىلعذ اههتيد

 ظ اغا او هوه نس دو فده_-ضوقو لل_قعنب اود لكوت ملا نب ىحنان طقمملاناكو فيعْص لب هام 1ك َّه

 ِ ىوروهربغهفرع دة هفر ءأال نيعمنبالوق 534 يفحدقءالوتاقثلا ف نام نس | هر < ركءادأ ىف :؟,ىلهاب وه

 ٠ نمهعاج ىرهزلان ءماورثندسحلا|د- هضايعىذاالاعبت ىوونل |لاقد اقاأ خقرو نمامتاخذ- 2

 ظ ىلالّمسعل 1 ل و :لاه-رط ىذلامث ىلناناثدد- لك

 ظ عرش قفاودف سانلا عباتتال ن4. زال بهذلا اذا هنأل تك هنأ نمشلاهراتااما ميرقأةباوحاب

 ظ بهذلا متاخ س هل نعى سهنلابحرصو هلاعتت مهممت اوسانلا حر طوى أ اك ادبأ هس اللاقاذلو هحراطف

 ظ ىرق كلذ فاضدأ سان لاهعبتف م ركلا همس هيلع ش هنو هضق !| نمد دخاف هن د ميتال ب يل



 هثيدح صلال ىراصلالاقو قواسم بت رقتلا ىفوةقث ف ثاكلا فلاقىرصبلاح اير نب( سدو ن.دلاخ) ه-.خأ (نع) ىراذمأ اخ '

 ةقباسلاهن اورلا قفاوما بتكينادار أ ىهد(ت : ملسو هيلع هللا ىل_هىبنلانأ سنأن ءةداتتنع) درادوبأول_.ههلج سة عساتلا نه 1

 ىرمدكمج ورع ىلإ ن عوىرسك ت مث ناو ىورس كه ءلا ةء-سنلاو ورمسخ ب رعموهو سراف كل م هدعفو هلوأ رمسكب (ىرسسكى ا)
 4 نم لكلامقل كلذ ن اكو ثلا كله( ىثاخااو) مو رلاكله ( رمصبقو) لاك نبا هلة ثنو رسسكم سايق ناو سارقرمغ ىل ءةرمساكأ
 0( حاضت ماعلا ااناكنولمةءالم- مناهل ل - .ةؤ) كرمال ناقاحو ريل ع-.دو رصاازيزيءااو ظ.قلا كلمنا نوعرفك كلذ نماء لقا
 اصلاذاز املا فرممالا ىبب ريظن بيكرتلاف هغان طصايرمأىأ(اهتلخ 1 .1عهللا ىلمهنلأرلرر) بة ةمرمأ ىلعئلاةيهت خوصلاو

 منو( هللا ذو ردح )هقد ةحهماعوهولوءفلأوأر أ ىأ ل عاخال هثاند (هف شةنو)ى 5 ىشي-هصخو ( ةضفهتةلح )“ مأ نب ىلهثاك ا

 ا:اناناك 0 و ل_سأ ىتاجقل | ىلاو كلم م اظذخ ه_انذ> لئره 211 اعاعدذ هةزم ىرسك ىلا هءاكءاحا!ف ب 51

 ىلعملنا ما رئت ل- بالا ثداحأن ههل كامو هو صخالد ماها ا اهتءاعذاهضفلا ن م4_ةلحخلالدهفو م دحمأ هد وزيأ

 هللدزعلار ل زارت واوا ملاحا | رج ابار ةفي سول هلع مما شقن ناك دفونيريسس سباك كاذهرك"ن د ىعدزل مال

 دأو لن شقنوة عاج نب الاغزنسع ل هب لصعأ هي ستو 4. ةاوناسنالا مس اش ةندو اس عسسل كام ضا لسع 000

 ا نكت ران ١ ني يل ا لل تأ
 1 9 نيدلا نع و همدرالاو م «ثيدحج رخأ ع يشتلاب ىر نا قودصىرمدبوهودزالان هول 5 ىفو

 و 6 2 || ه-ءلعمتلا كميت لانا سنأ ن عةداتق نع 0 مم هثيدحج رخأ ىرصم|حامر سباىأ مسبق
ك ارسكم « ىرسك ىا# قداس -اتيدحلاةئيرقب بقك ناار[ تو لو

 در 1 ل_دهن ماا ولم فقلاهكتفو فا

 مه و نيس

 0 ا سرفلاكلم حتفيوىرسكس وه ةلاىف نك عصفأحتفلابىرسكب رغااىفو ىف-:هلاهرك ذسرغ'ا
 9 ما ا [ةل نا عستو رم مكه ن ناذو ءرفنا اك مو رااةالم ا «رصيتو» كملاا مماوئاورسل ا

 ا ر 20. ىف إى تص هيلع اعد هقزم ىرمسكى الو هماعهتلا ىل ههياك ءاحا- او رتل كلم نم لت !ناقاخو نهيلاو ريح
 فقر ةيدقوندوص ووو ملون مدفت م ىئاتاو هكلم اظنف هظح مورا كم لقرهدلاوقزذ هكلموب زق لوبا هددل_ذؤد

 دمه 0 كا تامو تسةنس مل -أ دقو هناحاف همالسأ ب اطر هءءاوم | مو هيلع دلل ىلصبت :كوهثعاأ كولمغا

 روظي ' 0 هيلعللا ىلص هلبتكوه دعب ىذلا ىثا تلاامأو .وهراعهتلا ىلص هل تف شك ن يح هنزاذج ىلءىلصوعسن نس

 اهيمخ 0 بتكو: داق نعلم ىف محم مك ريغ هناواذ هةناكسل اومالسالو مساهل فرعد لفمالسالا فا هوعدب 8

 5 ل 10 0000 اهنعشاىهردسبحم[هلةزيا استانا
 2 ى 5 عالااباك نول -: 7 3 ليقف 0 0

 اسر دع هصخىأ عتالنافىأ مب هيف ٌشقأ وية ضفو هن نكمل هنايراعشا هيف ف 00 نك ايدكس طقلألا] |! >3 «ةقلحإ هب زاجل اهبسنلا ف هني دمار ءالا ب ليمق نم بيكر لاو هيمأ نب ىلعت ناك عئاصلا 6 شتم زانق هاك 1 5 ندد ادام ورع 5 0 2 ل عت قبس ا ١

 الوه<وامول_عمىور ىن_:ملالوقامأو هد_جءللالوصالاو نوع مدنلا فالووهجم طرءسض شنو يشل
 دلو

 ىور يهنع 0 عضاووهو باكلااذ_هىلووحن اد غم بنات ءاممل-_دأق طم_ضاذك ؛لريم لاق ء-ةدع -ءأهللاو

 ىلع سءدرمج ل 1س لا سيال -ارل-ءإ الاربع نأ ىلع فور عملا ةْعيصدىرا اع ىانطبضو
 : - ا

 0 0 هءاكحملا ىلءاضأ عفرلابهنلا وسر د-#ث هلوقدداو رااهزد ىلدوه_ثةذب رمأ ى أ ىزاس دان سالاو |

 نادل سودا قاسم اسوا حر ماشا تن وال اقر نال دادهو هب مال هىداص مسا شن هرانو

 ث.دحقدرود5ىا أرعل نب زلا لاقدةذىنالأطخ هناكإ ذ ىلع هقالطاو ى .متناهناعافاصب لق نمثل ذر دص» نأ هنبا ىلا ولاق ةعاسج

 د_#©نبهللاددعنأ رمممن -قاز رلادمءءاورف ل ثرملاوألضعماثردحلااماف تالا ىلعةر وصلا ٌشسقن ةفوقو هراث آو لضعموأ لم
 لضعموأ ل رماد هو هن رش مسءاسملابهل سغانب ا كك | ضعب تد أرذلاق :دسأ لاثت«يفب ماي ناكىطصملانامعز واهتاخ جرخأ ليقع نبا

 اًضرأجرخأوهللدبجلا بوتكمام منال, [ةةمناكرك هَءاخ ىف ناكهنا ةغب د نا ءهذذمم ق4 .يشلأ نبا جرخت تافوتوملا امأوةح هنموقتال

 اهندح ال تافوقوهذهونب زلا لاق فيسأ دام لح رلاثتهشقن ني_ه-نبنارع متن 5 هناواضءار ادنأ سنأ متاح شد ناك هنا
 نابسانلادم سنبا مزح همت طرب وصتلا عنم ف ةعمصأا ثيداحالاب ضراع و هو سن أر مالا ةل عريش ىسا يف سدأو مص الاهضعب و

 هتداراد:عمدختااغاهنالةعباسلا لئا اوأوةسداسلارخاوأ ىف ناكهناعج وةسداسلا ىف هنابهريغ محو ةعب اسلاهنسااىفناك متاحتاهذاذا
 ةعباسلان ممرحلاف ر_برلاهجوو هلا ىف ةنيدملاىلاع جرو ت سة: سةدعتلا ىذ ف تناكو ةندهاةدمىفكلذناكو كولا اك

 ياس ب دج عب أسأل |ثيدحلا# هنح وتلا ل يبقذاختالان اكو



 فونسالالوقوشااثلاءرطسهثللاو ىفاثا | هرطس لوس .رولوالاهراطساد#ناهرهاط(رظس) ٠ .ريخو هعذرب( هللأو رط] ةءاكلا ىلءهمدعو
 ظفاملارك ذدغفلوالاامأ يح وتوالةن در هب ر عم هيدأ ل كت اللا هناب عاج نبا دم انو لكسلا قوفهللا مسا نوكيا لغسأ نمأر قت تناك

 رطسااولوسراثاارطسلاورط_د# لاق ثيح كلذ ا هرهاط ىلا اك ىل ءاعمالا ةداو ر لد لاق ثيداحالا نمئث ىفهرب ل هنارح نبا
 هيفهاجثيح لب زغتلا عضو فلا هنايهمةم: ماصعلا ناف ىناثلاامأو ىذمرتل ا هباو رلةقداوملا ىراضااهباوررداطاذ_هو لاقشاثلاثلا
 نعسانتدالا مهما نم سدا هناكلاف مدَقَتلا نعبانةحالاوام ل_ةم ظذالا ىف ماكتملا هل_هلوسترغلا اذه ىلءهللالوسرد_#

 هتباكنابو ل :-أ ن هأر قتاهنوكن عةلذغهنابوةثالثروطسىفاذهو دحاو رطسف كاذنايهل حراشلادر و ىسمتنا ظفالا ف عدقتلا
 أم وةسم متدنا جرا ةبوملم <_ثوةذملا فرحالا نوكب جوت هب دنا ىلا جا.ة-الاهر ول ناف ىداعلاسيترتلا ىلع نكست
 0 كنسلخلا سيلا
 | ىفنملا لح اذه « رطسرإ ام ىلعءانب رملاو عفرلاب م« هللاو رط 8 دري_تأدتنم هنا بارعال | ىلع 0 آرقلاعضولا

 جرصن ىجاتح همال د شن سو هيلع هللا ىلههقلا لو سر متاح شةن كول دم ناكرب دقتلالاقو ماصعلا هفعضو هلوقنافالوأ انا عاط

 «فلكت ىنحالو هريس مدقملاو ا ذكه ناكمسا هنا ىل ءوأ ناكر بخ هءاك-1ا ىلع عوفر دم>ذ لوقلا ىلا ل-+لا ف كازورطس امد
 نككسارخح نبا هعبتو ل أف لوالاربدقتلاب هذعىنةتسما د لكو فطملادعبطب رلاةظحالعوأ رابخالاددعتب 2

 هياو رفلاخهرهاظر هنافرم_لناود شنو اههعاوأ هياكملا ىلع ناكريتد-# لاق ٌثيحهرامعل | قرمهق قرذلا طر و قرفلاف

 أدتممري_ترطسهلوقوالاق م قباسلا ف لك:لايالا هلج عدنال هنا عمدت شع ه-ثقنوأ هلوقاذكو ثتدحلا اما مولا

 ىنيشا اونأ جرخ أ ن كل كالذ ىلءهداب زهيف نكمل هنا هرهاظ كريم لاق ناكربخ هنا ىلهبصن عضو هفاهاك رقت اهتوكنالذا 2
 صفناكلاق سنأ نعةما ين عتباث نبةر زعنعةرعرعةياور زم سوهيلء هللا ىل_ص تلا قالخأ عازنلا ل<وه لفسأ نم

 ىنيدملانباهفعضدرءرعوهللالو در د هللا لا هلا اله_لع بوتكمايشح سو همل ء هللا ىل_دهلدا لوسر متاح 4 دولا نال فاثلاثامأو
 مواضأ ةذاش هللا لوسرد_هتهلا مسرةداب زب نب ريسنب | ل_برم نمدعسناهاورامأ ةكووذاث هذه هيدا زف عضولا 0 اعااتد

 ثردحلا اده ل. هلو .ةمهقثلا هدا زن اك شال <ةيثونرب دقت ىلع لوقأ هللالو سر د ىلع دأب زهق سدأ 0 0 1 مهريغود_ملا فأني ملا سو ىلا مدارباو ىرصملا ن_سحلاو سواط لل_برم نمهدرو دقو لاق هيلع عاتب || اطمن

 ةفااخازاود هءّْلسع#
 امأو هوح ولا لك

 تناك اكلا هلوق
 ىلع ع_.طتلب ول_قةم

 لوعءاءاف ههاوئسالا

 لاو>ًأو:داعلا ىلعهمف
 نءةج راخ قطمملا
 نباخيرات قو اهروط
 نأموهض هد نعرمثك

 ةيقتسم تناك اك
 ةناكهسطت تناكو

 لم هب وهنايبقيساك متاوذ ناد دعت ىلع ىنب وأ همم صيصخت ن هزايتمالا هبامنايب و راصتقالا ىلع
 ||| بيترتلا اذه ىلع ناك هنااضرا هرهاظو كريهلاف سداو رلا نمدحأ ىل:نءعطري_غ نمتااورلا نين عجلا
 جرا هدول ةمدثوقذملا فرحالا نوكدتنا ىضةةتهن مانا ةرو رضناف ىداعل قاس | ىلع هستداك نكسا

 رطسالا ىلعأ ىف ةلالخلا نا ىن-هد قوفىلالسأ نمتناكهتباك نا خويشلا ضء.لوقامأو ايودسم متدا
 كلذاهرهاط ف لاخي ىلعسالادناو رلب ثيداحالا نمئئ فكل ذب خرصتلارأ لفاهاغسأ ىف دمتو ةثالثلا
 ماصعلا مالك فى عقوام ىثالتبادوبو ىبمتاهتلات لاء ارط ا او لور ىناثارط سل اورط د #ث | ممذلاق دة هناف
 فيعض هنارح نم | لاق هللا ملأ سعت سو«,لعهللأ ىلصوريغل رك موضعي لاقوربدتف هضراعمإا نمر أو

 ةهاركماوإ أك انايحأ هر كرتاكولو نمتعذا نمىلاعت همءا م_افعتودو خال ه«--حوهحوهأنك-كوقأ
 *« ىهضوما ىلع نبرصنانثدح ظاهربغو رودقل اةرا< ىلءهشقنو ه ,ريغو رسما نار د ىلع هللا مسا ناك
 لاقإ» هتسلا هي دح جرخ أ واولاب يو رعوبأ ف ةرصببابةلخة_هتاهج لا ةمسن ةمههملا داضا و مما حش
 ءارلاددشتوةل .هملا مطب نارح ىلا سن ىفارلا ىأ ةلمهجوةمتحت نوكسو فاق حّتفب # سدقنن حونانرمخأ

 .٠ ىهو كلذن ا ثيدحلا ىف نينمؤملاريمأ لاق دقو فسقوتبالا همدق ىلع نمو ىو:سالاهرث ذاع محلا كاراصدالن اك امفيكوةم د

 نيريس نب لسرمنمدعسناءاو رثيدحلا اذه هيبنتإل لفسأ نمأر قن تناك اهنا ىظفح و ىونسالا لوقانيغك,و يموتنا تبانربغ
 نبهتلادبعن ءرممن ع فاز رلادبع«_جرخأ امام أولاق ةداي زلاهذذه ىلع عاتي لور نبا ظفاحلالاقدتلا لو .ردتهتلا مس هيفداز و
 نبانال فمءضولاسراعم فخ هب رمثفانبا تأ ضعب هل سغفرم*لاقدسأ لاثتهيفهسلبناك هللا لو سرنأ معزذ استاخهل جرخأ هنأ لمقع
 ىلءنيرصنانثدح) سنأُث ردح سداسلاث يملا * ىبهنل ا ليقةص هثدا هلءا هنومث ضرغب ودرفتا اذا هنجاصحالا ف ملت لمقع

  اهقثنتنامو س+ ه:ستايفاعدف ريس لاقنءاضعلل باط تاققثل !مالعال ١ طافملا دحأ ىدسالا( ورعوأ)ن وكسأ حّتفب (ىمضوجلا

 ناكوثندحلا نس-لادلب احلاص مدل ابا دا ىرمصملا( سدقنب حونانث) ةرممبلاب هلم _ضاوجالة.سن ةعاسملاهلج رخةرشاعلا نم
  ةعبرالاو لمد جرخ ةئامو نيناعوعبرأوأ ثالث هنستامهثي دح مدن ل ىرادهأ |لاقو هفيعضت ىحي نعل قن نك دمحأ هوو عسشت»
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 ّنداج يب رطنم ايئاملا 0 ا ا سوم ْذ م ةدئانج قيسام ىلع ذل رواكم

 يلح مارا تبدسلل ةءاوساسم كانتا سنويذاك طاؤتتر لانا وا ءىانبا ىفرب_تألات سنن 6 ماع نعةملس

 ) توهم !عهنلا ىل هه هلل ل يلا ن٠ روصنمنب ىدساانث) سنأ :

 دار ؛اناىلا اره-ث ىراح سو موب ..الاىلأم هوعدب م-كولهوأم .ماهاظ ىلاىأ(م عااىلا تكنا) هيي هلأ نم عد رنيح

 1 0 علا 0 ١ :رقنمل قوما نم ةلئاتلا( ألن الار لل دل 9 موزلام هاند مهلاب

 هممظعت ل لري ر 0 رخؤ هم 1 ىك1ناخا ظوته: نال متاخ سس 3 خام (متاخ هسياعاباكالا) ثودمتعال |

 ىلا ك اهلأن دا فاتن ص أحرص كلذلو هتومدنعن | فنالاةفيعت ىلع م 2 منموه.نولمءدالف لسا اهنومةمىلاقرطت 0 م2 ملذاهنأالو ا

 حناصلال اميل 3 ل اللاعتفالا ان نمكديءالعأ اوهل منص»ناب رمأ ىأ (امتاخ) كلذ لال( عنطصاف) هنه* نم ديال هنايوك املا

 0 ا اا لاف ودر ةلفب«_ة*اراكبت :ك اذا ال :ل .ةناكو ب رمل نب لاق تسةنس ءاخ ا ذاثك ناك ىءقافسلالاق

 6١ هدب كب ءاو رف( هفكفهس ضاسىلار افنأىناكف )بلاك اذوعرداقماترشنازاا

 ى بتنا 8ةيسدحلان همر ني-ىأ « ملوهماعتلا ىلصدثلا لوسردارأ ال لاق كلام نب سنأ نع

 ىراخأا هباور ىف م مولمو دمام عىأ «مهلاىلا» اهاسرب وىلاتهللاىلاةوعدلااممف ىتااسيتاكملا

 نمكلذلئاق لءق يملاناهأ لق معالابهرمسفي دعب اعف س :أثيدح نكمل مورلامهمعلاناةلالد

 هللا لص ينتاك ذولا م هاش رقنادعسنب ادنعسواط لم فامهدب رو شد رق نم لمقو#« ملا

 عضو ىأرعس كيو حت غاب د متاخ هيلع ءاباك الا# نودّجعن الى ا نول.ةنالإل عجلان م عم اال نكمل لسو هماع

 ءلرتهناوأ ه_.فاعةقثلامدعدل مهداة عام دع بيسو متاخ شقتةلعىاتاضم تسال

 الو رح نبا هرك ذاذكمهريغهيلع علطيالثا تبني مولع ضرعبامنايراعشالاوأ م ا اوهوم عميظءتراعش هم

 تاهل عانطصا تالي الوهو قرولا موه مهريغعالطا مدسعلاب سوك و مهرام_ثوه ىذا منان يف |

 برطضاىو رو كريملاق هل عنص:نارماىأ 4« ات +عنطصافإلل امهننن عسجلاوهدار الا ةينأالاو لل

 َق '"كزةهعس ىو 5 اك د»ء قئافلا فاذكب تك,نأ لاس اذا بتتك | لاقي اكبر ضنوأ عن :فنالأسىأ

 نري هن "كفرا اذه هناقتا لاك هيدارأ لمقو ضن نم ناك هنالتادن| ضاسىأ ؛ « تالا ظنا

 د_# انثد-إ عوكلا ىلاوأ ديلا ف كلا سوماقلا فو هعبصأن طاب نم هناءرهاط# هفكى ناي هندهاشم
 كلام نب سذأ نب هللادمع نب ىبثملاّنس اىأ «ىراصنالاهللاد.عنب د هان أ نأ ةطسن ىفو «انربخأ ى < نبا
 3 امهثلاثو#« صفح دج مسا مهين انو ءاذهم هربك أ هنالث مسالا اذهب ىمسماو تسلا هثن دحجرخأ ىراصتالا

 ىذمرتلاوىراضأاهثن : دج رخأ طاغل اريثك قود_ص ىنثملا ني هللا د .عىج» كب ىلأ ىتدح لاق داب زهدح ا

 نع# هَنْللاَدَت ,دحجرخأ ىراصنالا كلام سن أ نيمتلادم نبا ةثلثملا منش همام نع هحام نئاو

 ناكىراذمأاهياورهد.ْت و فو ذم ناكربخ ل ءا و هيلع هللا ىلص ىذلا ماش ..ةن ناك لاق لامني سنأ

 نيون :ةل زوو هناك ىلعنب وذ الب عفرلاب# لوسرو بر مخ أ ل: ممر طسدجمتال رطسأ ةثالث تان شذ

 ْ هداتق 3 نعىبأ » ىنثد لاقة طن فو « ىندح ماش هنيذاءمانربخأ روصن مني قدما انثدح لي ماكحالا

 أ

 9 اشاىعأ اهدي فةاور ىفو

 ىلاو أةضفن :مثاك هنأ

 هراضه“ اوهناقتاوهلاك
 ةناكملا لاحربملا اره

 هدهاشم

 ءافلاب ىناك_ مس قو

 ئملا ل- مانرظنلاو

 7 معو رشم هم مو نيعلاب

 دقوبةكلاةلسار 1

 هعلض ىفكلذهللا لء>

 اهلع يطأ ةييلسصم

 لوأونورخآلاو نولوال ا
 كلذ ضافتسا نم

 لسا دانا“ هنع

0 

 نعربخ هناك

 هبتكىنطصملالسرأو
 دب ىل_عفار اطالاىلا

 ق نيموه اكهل_سر

 ةرشاعم ب دن هدقو ريس

 0 ساحل

 دركجر :املرو

 1 ل فالعناو

 تتكنأد :اراهتنا لوسر نا هظفاوأ ذه نممتاب سا عنب نعىدعنبا مهنم عج اور ُثيدحلا| ذه هربنت ظطاعرش هرفروذخنالو رضنال

 هعصأ ق ه- مك دب لح ل نم متاخهل لمن ارمافاموتاباك الانولةءالم ماهنبال أوسراب لجر لا,ةذىلاعت هللاىلا مهوعد م>اعالاىل اياك ظ

 :أثددح سماخلتا تيدا« لب ل فل را لغاسورس عاضرتأو ل

 قيوم ل اعف هعم ها قرد 21010100070 د نمهذمنفك عمصأ ع نمهذنالاقف لب ربحمأن اف ١

 د#انث ىحندجم انث) نس

 هلجوختيثة- 2و نيعم نب اوثيدملا اة عرز وأ لاكيرضنلا ” ىضاق كلام نب سنو نب هتلاد-ع نب ىنثملانب!(ىراصنالاهتلادبعنبأ

 طلاعلاريثك قودم هللا دمع ء(ىلأ ى :ةدح)اذهم دريك [ةئالث ءالا اذهب نيوسملاو ةعاملا هل جرخ نيةثاموةرشع سن ةنستامةعاسما

 اهبضاق قرض. لاىراصتالا كلامنيرسأ نتا ديعنا هميم ضيفو وأ مضي (ةماسم نع )ل ىلاسنلاو ىراضلا هل جرخةسداسلا نم

 َن لاقكلامنيسنأ ن ع) ىر املا هل جرخ ل يلقب كل ذدعب تامو ةئامور مسعد م ع ار ءهفيعضت ىلا نيعمنياراشأو دجأ هّمثو قودص ا

 نادلو لاو دم شن هشةنوأ د# هثةن لول دم ىأ ريدلا شةنواه<“اوأ هباكلا ىلع ناكربخ (د لو هيلعهتلا ىلسمتلا لو سر تاس شن
 0 هل اود ذكوةضرتعم هلم او رطسا ذه ىأ ف وذحتادتسمريخ( رطس) ماصعلهفعضرطسأ هثالث ىأ فوذماهربخ



 قالا اك فوه نمت اوه شقنلا

 ْن هسسأن ع هللاذ_ءع

 هع 2 جتا لوسر

 همأأ راظن هنامح 8-5 عى

 ىلءهدن وىل-هرودو
 هسيايلو عزف اخت

 لاس هنأو 1 هنامح هأ

 هفر ل ذ ىراضأ| هنع

 تاانعلا تا *

 انثدح] سنأ ثيدح

 انادح نال.غنب د

 دسع نارك نب ضبط
 ةيسا (ىنتاتطا | وه
 دحاسكب سفانطأ

 هلوأ مطب ةسفنط عج

 ردكو أ خرمسكو هلاتو

 ثااثنانوكسولوالا
 تانيثااو لخدأ طاس

 هر23 عس ن. هريصدسو

 ءبيبللوأ لعلة يسن عارذ
 درف:هرشاعلا نه َهَقت

 جارخاب هتسلا نيبنم

 اراها ىسنازطلاوه

 ةملغلاب الع ريل
 3 0 س (ريهز انث)

 (ةمئيخوأ) جدخ نبأ
 نوك 3 ةمحملا حت

 ةعلعأا م فو ةيضكلأ

 ىأريهز نضل كا

 وههش نخكذامو رذنملا

 اظناملافوكلاا محلا

 رج أ لاقدرب زلال 7

 لال ع ل
 تامسث ةعرزوأ
 نيع.سو ثالث هنس

 ةعاسجلاهل جرخ هنامو

 سنأ نع دمج نع)
 لوسر متاح اك لاق
 هنع لصفنمرح هناال«_ضعب نمهصف ىأ عامل ريمضل أوةمضدعمت نم ( هنمهصف هذ نم سو هياع للا ىلصهللإ

 ىف متءلنا ىلا نواح منال ماك-ملا فال ضخم ةئيز هنوكسا بحأ 44 وكلا ىو ذرب هكربق نيطالسلاو

: 

 نيلاسن ءلاماا ىف ننساك رم :دئاف# وهف.كىرذالهئاد.بجنعىطسفملا

 اءاطلا تفي «ى.فانطلاو ه# ريغصتلاب # دي.عنب رع نب صفحانربخأ نالمغن بدو انثدحإ» افوصو

 ىزلا طاساااهعفوءاطلا 2 وءافلاو ءاطل أمضي هسفئط عم < س |اممكو

 روم ثاوةمائلابهلاطع راض هنأر اراعشأ عسسم ءءلاوأل 1 ةىهلل ه> .بنلا ناكل ةعارذهردق فعسن مري_-فحو ل اجد

 ذانط] اىلاد وس مءأف

 0 لع مالورخ [ءافاابوءاطلا خيو ا ةطاا اوه هةيعض هنن ىفو حا ارك ا

 حتف نيب ةنك اس ةيتصا « ةمايضوبأ اي ءاد حتفو ىاز مطب *يريدزا# 0 ا :ىقو هيانريخ أل

 * كا نع لت والا ىأريغصتلاب« دب نع هاه. فوثومريغ هنالرذنملا فأر يهز ن عدن ز ررخ- - او هدد موهمدع#

 ١ را هنمرها اظغاام < ع 35نم مل- سو هما عدلا ىلص هلنا كوس مناك لا + هاو

 ريهضلاو ضيعدتالو مناخ والاودنعي ودوه_ضقلاو هو محادلتا هذم عئصأم ىلا عمد ار هناب ضءب هلوأ د اق 4 مذ |

 ريد مضلانوكتنأن ك« وهلر وا هنعل_صفتمهنافار 22ناكاذاامفال- ع ماخلا ضءعبد- صقىأ تاخال

 فمان دانسالا اذهباضر ار يهز ىب نطب مدواد ىلأ هد اورىفعتو و# قرولالدوأتب ريكذ تلاوهضفلا ىلا اهدار

 ثند- كة قاسالاو هدوا دونأ +_ج رخأ اا ميتاو كنادد_هت ىلع لهعكن أيش 1 كريم لاق« هلك ضف نم

 ىولمدي د- نم _سوهياعدللا ىلسك ىبنلامتاخ ناكل اق هنأ ل اد- نعهيبأ ٌنِعس ترد نيسابا

 دقو هءاعاذيمأ ناكىهي _سوهءلعهللا ىلص ىلا ماخ ىل 1 ءفنقد" تال ىد,ى ناك امي رفةْضؤ هيلع

 1 ىول مدار اح خ نه ناك لسوهي اع هللا ىل_ص هللا لوسر متاح أ كر 0 نعال _ادهاثدع_سنباهل جر كل

 ” التسم اثلاثودرخ آقامنودهلم ىلا هاربا نعاضبأال_.رم ب رخأو دابهصفنأريغة ضفة 1

 مسو اعدنبا ىلصدتنالو سر هنىأ هنأ صاعلا نيديعس نب دلاخ ن عصا اعاا ندع مدهش نا ورع ديعسةاو ز

 ور عنب دعس نءرخ آ«حونهوهدب فناكىذلاو هوه_سلامل _سوو هيلعمتلا ىل_صهتلا لوسره خاف لاق

 نيح صاعلا نب د ءه_سنب عازل هظفاو دعس نبدلاخ نأ د هس وار عاىرحكلذن ا روك ذملا

 هللالوسزاب ةةاحدذه لاقور عا ركل دب ىف تاخلنا | ذهامل ةف و هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىل ءةشدحلا نم مدق

 ىمض.ةىتحهدب ىفناكو 00 ل اللا دكا اهثةناولاك

 : رثباط لاقنه_:دملا لهالارثب ر هم وهامزستنامعه_سا أم ضءق ىدرعدب ف م ض.ةى- رك ى بأدب

 اا هر ذك رمأر |هتفش ىلع سلاح وها هثيق سد زا
 ١ 0 ماا بارا تك نا. تاكرارتملا ف املا

 ا نههىفأ ثيحاءثيده_صفناكىذلا اود ماما انهن ا لمتحف هءاعاو ردد ذهوسكل اقهلاخداو

 ىأ هس :الو انايحأ ىأهب مخي هلوق مالو تاق يلع ىول مىأقرو نهلوالا ثردح لا ىف هلو ةلم<و

 ٌققاومهةقنذاصاخلا هعاح تملا دنعهياشبال ور عوادلاخن م مو هيلعهللأ ىلص هذ+خأامثاو لاقادبأ

 ! ور لعن ءةذس نأ ن نع سو يلعهتلا ىلصهيهنسيس فق أيساكهب متنا ةحلصم توفتف هثقنل

 نمدار ذالا ىف ىتطةرادلا جرخأ د ةفهتغايصب لسو هيلعمتلا ىل_هىبنلارمأ ىذل وف 2 نمهصقىذلا

 ذدحأ| <: دق ىنكرش ملا اخ سؤ 4ع لع هللا ىلص ىبذ ال تعنصانا لاق ةيمأ نب ىلءد نعم عم نعءعدملسثيدح

 نعرمم نعقازرلاددعهحرخ أ امامأوورعوا دلاخ ن نم حادا ذأ ل.ق.ذاغت |ناكومتلا لو ردم هيف تش

 ل لارج هيفهسبلب ناك سو «يلعهتلا ىلصهللالوسرنأ معزو ا مه جيرخأ هنا ل ةعنبد# نب هللاد.ع

 درفتا اذاهب 2 ىف فات ليةعنبانال فعض هلا سرا عم هيف هب رمتو أ: :.اعصأ ضعي ل_ىغفرجملاق

 000 كالو مالا داع تاور مخل أ ل_ءقدرمهسدل هلع !ذ هنومثرب دقت ىلعو فلاخاذا فيكسف

 دنءراتملا اوهوارخ هنوكلا مارح لبق ىقعلابمقلا نا لعبنأ ىينيهحراشلاقهذ_سهضغلاو قرقعلاب ماا

 رج سدلو كرايم هناف ىدقعلاباو متت لاق وهنلعهللا ىلص ىلا نال قيقعلاب مت هأاز وب لمقو ة قمن > ىلأ

 ىد-صفلاال ةةادءالةربعلا نأ ةءنأ نب نكلولوتلا اذهىلءةعرشلا باص مالاكو هناقولا ريشفاذك

 هاضقلا لئمهمو 00 د1 لك رطل ساما دلل نمرمتلا نري تاز وح

 ماكحالا

4 



 ىلصونلانأر عنبا نع عفان ن عرش ىأ نع) ةءاملاهلجرخةمباسلا نم تدثةقث حاضولاوه (ةناوعولأ انرمخأ ديعسزب هميتقانثا)
 ناك هناهينآلارابخال..ةلبامتاد(هسيابالو) لوملالاواسرب ىنا|بتكلل |( همت ناكف ةضف ن ماعاخ) ىتتقاىأ (دذه السوم ءلعدللا
 وهلب؛_تبلبال ناكو تتك-ااوتراسارما م ددص» شوف: ماسه ددأ ني -هل ناوأ «ءاح عزت ءالمنا لخداذان اكربذنو هني« هسا
 هرو رضا هدخت|لبالوأهسبلب للاقيو رمام هءفو فاعلا نب زالاعمت حراد هررقا دكه يف هدىدّتةءل «سابناكىفاثلاو ٌسَقَن هلحالا دمع

 تفاوتل اريح قى محلا ني- سدالا ىفندارملاماصعا !كوقو لءء«تتال آهدخمااغاهناىلاهراشا ه_ىداف هني نأ دذحا هنا مهوت نمناخن مدنا

 ! انثدح# نوعاطلامنءرفصالاتوقايلاب ّمْهَأانا فيعضرب_تىفو ظاذلاهركذام ىلع ةتئاثريغا نلكسف
 نع هركذى أ. سم رشي أ ن ع9ةتسلاهنع ىو رحاضولاو»« ةناوعونأ انرمخأ 9 ديعسزب!ىأ «ةستق |

 هدخت فاو صمهد> ووأ هتغايص»رمأ ىأ « ةنمف نما اخذت | و هيلعهتلا لص ىءالانأ رع نبا نععذأن
 ةفيعط ة ست ىفو ْئدا | ىلعهعطي ىأ ب ريض د نمو دو ومال اها هرب ىتااستكسل اىأ « هن ما ناكذ)»

 هلوقىفاش هنكل متامنا تساتمتخت ىنم«نانمماصحلا هلاقامرهظالاو د-اواهانعمو ىف:لا لاق هب مدعي ا[
 مل و «.لع هللا ىل_تهتاىلءةلادلاتاباو رلا نيبو هئين عبيملا هج وو كريه لاقةدحوملا تفي م«هتايالوإلا ْ .

 هسدابال هنا ىلع ل دب الوهو سدأل| مدع لاح ىف هب مدعي ناك هنا دفق لاح أ.الو ةلج ن اوه متاخنا ساب ثاك

 ركن نعولحال متاسلت| سدا لاح ف متنا نال ريكا اودعإ ارالا رو عضاوتلا راهظاه<ءفرعسا| هاو اًقلطم

 رارء-الا لس ىلعه_تايال هناد ارااو هن مع هلوقىل ءافوطعم «-_سلبالو هلوقل_ه<نازوحو ءالمخو

 نأ ل متو ب داحالا ضعب فهن ح رص موه اكس متخالهيلا جايتحالاةرورمض تاقوالا ضعب ىف ل: ماودلاو
 نب زمااو سانا الهي مدنا متايلن اذا ا نمدارأ مل#سو هيلعهللا لص نانا. ةرابعلاهذه نمىوارلادارعزوكد

 ذاخت اب سفدراولا ثيدحلامونةمهدب دو ىلاطخلا«يااراشأ 5برعا اةداعن مسدا متاسلنا سدا نال
 ديعب تملا ةلاحه«_بلو لاقت رح نبابرغأو ب رقالاوهلوالاو ماصعلا لاق ىسرتن ال عأ هللاو تاملنا
 سلب تاكو ماكسحلاو نيطال سال نوكر اك ملو هياع هللا ىل ههئاخ ددعتي ناز وح ىنذحلا لاقوهمغل جادحال
 ادح ديعب هناماصعلا همقعتو ع7رت | ىل م دعم ىف لانا نفل اذه بابرأ د:ءررةتدقو ضعب نر داضعب اهنم

 سدا تدث هنأ لدا لاو ىفخلادب ثدامىف ا بواددعتم و هراء هللا ىلص هذ نا دع.يف ةحاعلل زضناستا نال

 لخداذاناكربكنو» را دوا مع هسا. ناك هنا تر داحالا ق ىف مدس فالد ىلع مو هياعدتلا ىلع دل متاملعا

 هناانَمْعَأض عب لول فلاوهو ىستنا مان هيلا جت كمل ناولو بو دامهساور تك نبال ةه-ءاح حزن ءالدتا

 ءاجاءاسن و لا> رالحابهودومت فلنا ذاختادودو بب ءهدب يد و مدلل هلا جاتك ناك ن بدني اس

 هحرطهلماوذ او قر ونماستاح دا اسا يل و هيلع نبا ىلص هناتدث من ذاشوهواةلطم هسا هفئاطتهركو

 امناهنأب ىوغملاهنع باحأو م1 ىلا هحاح هل سل نا متاحا بدن ٠ دع ىلءل دب اذدو مياوشاودرطف '

 اموب سبا ىَذلاغاو هباو رىرهزلا نم مهو هنابهذعمودهب باحأو ءالرخلاو ربكتلا نممملعافوشهحرام
 هنأ د دنس دوادوبأ ىو ردقفدي دح متاخوأ سناو ر عنب ان عهجو ريغ نهال ذتبثاكبهذمتاخءاةلأ مث :

 هيدصقاذاه ركبة فئاط تلاقو هسءايالو هن مناكوه-رط ىذلاوههلءانة_ضف هيلع ىو مديدحمتاجدل ناك |
 هفعضهنادجأ نعلقن نك كالا دوادونأ هاو زد ريغا هنعىسهناناطلسىذرب_هلهرك:نورخ آو هي لا

 حاسيامناةضفلاب مها مم قيقعلاب تدي ناكءنامل وهيل عدتلا ىل_صدقلالوسر ن عون اخ ىضاقلاقو ىسهتنا |
 ىلا صقلانوكلنأ ىجةبةضقلاب مئاذاو لضفأ كرماافةحاملامدعدنعو ىذاقلاك مهلاىلا جاتحي نأ ١

 هما دنسلاق روك ذااىأ#«رشوأ» فا 4« ىسعوبأ لاقل ىرسلان مفكلا نطا ٠

 ه2« فاتخا ف ارصناريب ةيشحو ةعست فوعاي ديد نول ءومنوكسف حتفب ( ىشحو ىلأ نب رفعح

0 
1 
| 0 

1 

 دخأو هن متخم مثهلماناب هضاب د 119 هء.صأ نم هعاخ عزمي متنا دارأ نمثا.ةداعل ادارطال ه.يفذ جات الديعب متيلنا لاح هسداذأ

 هعان-هىاروغإا مر 525252515121 77000 ا

 راشثيا نم ةسئاشلا
 ةحارك ةضفلا ىنطسصأا

 وأ معلا

 هءاورفاعداو سام

 لح رد ىأرهنا

 لاعؤرؤص نماءاح

 ع ركن مد_>أ ىلام

 عاج مهحرطذمانصالا

 دب اتوب

 د نين هلعو
 يلع ىرأ ىلام لاف

 نكءرانلا لهأ ةيلح
 هركءالهناىو وثلاراتخا

 بلطأ نيكثلارب_هلن
 لد لد نماءاحولو

 نذايملاهو ركمناكولو

 ناكدواد قارغبلف

 13 ىط_ماامتاخ

 هخقهلعأب وأمد.دح

 هنعىهلارمخولا
 ضرغعاو ىسهتنا ف.ءض

 نا طافملاض ءءلوةد

 ىكاءقرثل نا دهاوش هل
 هعدن م ةحلا ةحرد

 نسحلاهحرد نعلزني

 اعمت حراشلا باحأو

 فيعض هنأنمهضعمل

 تذل همنتلا

 رين انا صنالاو ناكام فيكى وونلا مالكلراصتنالا نمرشاعلاثرقلا ل _هأ ةداعىل عم بف ىرحدقو ىبهتناهيلعامدقف نيد
 وه ةبشحو عسل ىو ىودصك (ىذحر ىف نب رفع همءارمشبولأ ىسءوبأ لاق ) زاوجا تايب هلءقامو ةيبمزخالا هدارك ال ملا «لياد ىسهنلا
 نبزلا « هيدتتا» ةئامونب رش وةتسةنس لل قو ةئامو نير شعو سمه خس تامه لصالا ىرصب ىطساولا ىرك ثدلا سابا ْنِب رفع
 ىلا برقأعيبرتلا نك فاتح كلذ ىف سانلا ل_عوار ودموأ |ةلثموأ عب مناك  ه فد رشلاهّتاح هفص تناك فركة. قارعلا



 ةضفل امتاخ لح هيفانههلوق بي عولاح رلابهبشتلان مهنا ةضفلاالو ضامسا|سلتالث اه فوالام مماهظعنمعج لاعرتو
 لاح رالبرملاةل آ هبا هيف طق نم سو هيلع هللا ىله هللا لوسر في سةضءق تن اكريخ دنع فيسلا باب ىف هلوقرءاسنااو لاح رال
 قالاقثم هذاختان ءاحيرمصىرمتلادر ونكل ا دعاصخال اقم هغولب ىنربج ال هنا ىلءلدب رينا ىف يزول ضرعتل |مدعو ىبتناءاسنالال

 اهيعفاشأ |ضعءد طاناو هريغو هممالا مكن ةيضّي دخأو هريغو نامح نباجيمعتب ضراعم هل دعه ح رشف ىوودل | ف رعطتو نس>-ريش

 هلء بى حاوصلا سوماقلامهووهلوأ ثيل ب( هصقناكو)ني.ثا نم رثك أ هركب رمتارخ سدل ل ماو رسالا لاثمافرعبىأ فرخلاب
 عرج نماسفىأ (ايشبح ) هبحاص مساهيف شةنيامانهدارم اود ريثك ناعم ص غالو:ىدرهناتيكلا سب او ىباراغلا لاق معنا:كيرسكملا
 ىلا ل, عرج أ ىأ ايشب-ناك هنولناوأ ةشدملا نمىهونعلا نماممتدعمنا لرقام برقأوهو نولاكة -ثدا لايام وندعمو قءقعوأ
 ىزىلع هنوكرامفتح هف._سنوكرسفاك اذهو +-:مهسصفناءىعتامىانبالف هشدملاهعنصراك اعونصموأ ىشنحهعناصئاوأ داوسلا

 لص هينا ىداءدنءنماجهجوتساماقملا اذهف هلبقحارمتا امرك دامضتري لومااكلا اذه ح راشا ارر قالو ةفمنح ىن: فويس
 ئذااذهناهللان اه كوهتقو ف كاك سدلت ناك و هم <_صفرخاالاو ىئثد- هصقا عدد 'نيئاخ هل ناب مهل اهح ولاو لاتذماكتل الإ

 نمامها نيتفوص# | مهنتوكه لعل دامو هدحاو قاط نمتناك هلءنن ا لدقام نيبح راش هنع جام ضرغعا ل.اةد كلذ لمةوه باد

 01 أن ملء-نوةدحاو قاط نم لءذ هلناك هنا تومث ىلا جات هنا هسناسع رثك أن ملءنوةدحاو قاطن هل هذ هل ناك هناب 7 ا

 ةداح وىف هءزاننانساو هذ ه_صقرخألاو ىشدح هصفاهدحأ نئءاخ هلذا تو.ءث ىلا جاتا ذه كءجا نه هللاقي نأ نمأ لوف# همااك

 نمهمزاك هنج رمصت لب هيضتقيامنأ ىلع ءمالكىف ضقانتلا ف<_هقوناع ه ريغم!اكف يي زن ىلع هتفاهت ىف ل. هرلاراص ىذلاعرجلاا له

 اذه هداربا ب عع لاق هنأف بعشا !ىف قمل مامالا ملاكى هن رعد روط عجلان انع ونعم ١م هناندنع نمهيلعدروأامو هلا نأ

 | مسا هيف شقتي امداصلاديدشتب ومضن دقو هرمسكو هلوأ حتفب  هصف ناكو إل ةسقىأامةوكسوءارلا دك | نامت ل ناك منأ لد 0 2 3 0 1 2 5 11 هل الك هكر تيدللا

 ه-يلعو مضلامهضعبداز وهل مهضعداهتثأواهرمسكت هماعل اوءاغلا تفي وه ىالطسةلالاق انعوأ هاخا 5 ّ 0 ا

 : . 0-0 5 0 1 ا تدع 4 لد
 «ايش.- 8 ىردوملامهوو نري غرم كلل او ةثلثممتاذْلأ صفا !سوماقأ فو ها لنيل ف ناخمىرعأ ف 3 0 3

 ناك لءةورامحالاهضورىندرك ذرم+ ىف اك اقمقعهصفن اك لدقو هندعمهنال شدملاىلااروذمارسىأ | 3 0و
 58 ب 0 8 1 5 9 2 001 . هديعما عك

 ذاق يةءوأ عزحنماصف ىأر خ نبا لوقامأو ةشحلاةر وكودو نوعلادالب نمامهمىقي هنالام يح لاقواءّرَح هنأ _-- 2 تبادل

 نول ىلع دو سأ ناكوأ ةشدملا نم هنعىحا مدح ىنءموأ ملأ هللاو هتك ىلع فوقوذنولاك هم“ دل اناهمدعم نم متاح هناك

 تيشولذاهنمهصفةضفنمةيئآلا هناو رلا سد وهن عملا رص هوهشيملا نمهشقن عناصوأ هعناصرأ ةثدملا اعرفة ضفهياعىوملد
 . « - -. -. -. .٠ ل . 5 |

 الف هدم هصفعضومنأ هنم هصف ىنعم لقو محا اهنارمل ادءعءنءالاغ هم نموىراعل || هنأو :ىدو «ءاحدد قيىسدلو ةذب 6 ْن وه

 ١ ريخىف لزيلهن مخ نم ناو كرايم هناورقفلا ذي هنانم ىرقعلاب محلا ف ىورامام أوه ارفع هطفتوك قاتس هنا ثيداحالا ندئش

 5 ١ 5 عج سو هيلع هللا ىله

 اهلكف نمهدختاىذلا متاهناو ها شدح هصفناكىذدلا نا تاباو رلارتاس ه.شالارخ [عضوم ىف لاقو «مالاك انو ىل ا

 سل هنكما ضقانتب سدا «نمهصفنا وا.ثدح ناك هصفنا ىو راملاةؤىرعاا نادر 1 هضفلاوههنمهصقىذلاو مط

 ' رخآلاو ىثب>اهدحأ صف ناَءاخ هن اكهناففال< سدااذهلاةفىطرةا!كل ذ ىلءىرحو هنم هصقمتاخ ىلع رمال

 تقو ىف ل-و هيلع هلنا ىلص هل ناكو حت .مااكهريغلاقود ةععدأ هنم هصفنأ هباو رناربلادمعءنءا نعل ناسا هناف

 كلذ تايثاىلاجاتحي هناب ةعاسج نسا همة عتو ىوونلام لاك اذه يقع نمهدفرخآ ثبدحىفو ىشيح هصقخماخ

 ارةخساو نيدؤصلا
 ىو وخأ|مامالا مّ هنم

 0 9 7 تقو ىو هذم هدف متاخ
 ايشيحنا:فافن اررقتامنا م ىسهتناهياعشقنينأدعمب ىتتعلانابودحاو ريغ سدا الوذذتاهناالو تاو هل راك هنايدح ألقملدا
 1 0 00 ا ا ةلوادثم ارب زلاو هروهشا|حورشلا ف امةراصةود

 5 دا يعل قىيداما نم لثام هرمذحل اا ىلا هنوأ شملادالمب نوكب دحرب زان نم عون ىشيحلاناهباد رفمفراطيبلا نءاهيلا

 همم هصقو ىءم نابماصعل!عجامآو هلهالنف لكى وج ربااواهبو ريضوت ادرفملا نان ف هيلاعوح راامامالاوهاذهورمصنلا

 هنمه-صف هأرقد ىوارلاز رت ىدوريغ نم متاحا صفعضوم نا مهوتةءالذاف سعت هنابدردارح هصقنوكى ان :

 فارءلا نب زلالاق  هيذتإل ىرخأ هريغنموةران متادللا ن مصغا اعضوم نو ذدعب مهما نمزلا كلذ فد وعولكل د ممياسغا هنا ىلع كلذ نع

 باك ىفهريغنم هنوك ههاركف بر رغثر دحدر و دقو لاق ريغ نهال هنم مت. |صف نوك, نأ ب س11 نأ ىزمرل و 0

 هريع نمهصخ لمح ر مادنا سلب نأ هركهنا لبو هيلع هللا ىلص هللا لو. .ر نع كلام نب سذا ن عدد زن ىلءهءاؤورنملضافلاثدحلا

 ٍ : رع اي دح ىلا: |ثر ديلا«

 اال

 الفهنمه«دفعضومنا



: 
 ةفلاخملالو دساو لاش

 او دحاو لاش هاركل نكي لكلذ لق
 ن٠ نا دل . لءقنلاقااذاختانان ١ ع 0

! 
 0 222 ل

 ا اقل لعق لمن اركه نه مهوتل هك رتولذان اعل مفسالا كل ذن .دذتاىأ(ادتعدتءنملوأو)

 لءفبالاكل ذنيس ملوداتعملا هناك كلذ 1 5 ازاو
 3 - -ولبق (لوميلع تاو مشا لوس 30 ل 3

 متاخوهركذ طف هقرك دامت اب اجيلا كل م )ب مسك فو رك ذ ىفءاحأم باراظءا.-اص 2 تالددو -!ليفوالل

 سم متاحا ف 2 0 اول سدب رم لعيأ ىب ل امعاح 1 لا 0017 2 بمملاهءاعام فال هن كك

 2 ١
 108 ام مال-الا ىف ةنسوةم_ضالا مالا ىف: اخ يم 0 باب نيب ةزيمةمالع ل هج هنأ

 فوةربشعىلااهاصراف هلع مهضعنداز . مات مالا داعم ابلناو ف ارملا نب للا لاقءومذلا ذاع داب ا محارنلاة يقينودانهركذ

 ةمهمءاخو ةيتوف ءانثمو ءافب هَ 200 اشننا لةمتاخو « ماناخو ميد تاقمتاخ 0 0 هنممكيىذلا ىنلا

 ىرصملا تلق ع ىف“ صفا نكي ملنافاه ا 9 وة ىف كلام نب |اوءجدقر ةعصف | استانا

 ءلاوظدو ىثرقل السم نب( بهو نب هللاد 15 5 نا صذتاذةةلد مان اواول اق همم هال ١ ٍِ ناك تاغل

 ىلبالا سنوي نع) ةعامملا هل جرخةئامون ون نعد اوريو ذيعضنب ةايتقاتل 0 ري 9 8 روشأ رسالات 1 ْ

 لصالاف ميلا : اا ن-تانو ةئامو نب رشعو سن هنسدلو 3 1 1 ةيناسمث هثزداحأو« ةيصقكا

 ليادب اشو ةنمولو نس لد هيدت و ءارلارسك (قرو نم ل_بوهراعتلا ىلص ىجنلا تاخد داصتلابحاصتابثألا مال لاو

 0 5 1 ىلا متاخ ناك لاق كلام ن 1
 نا د لد هيدّعد نم 3-5 ١ ١

- 
 0 ل ل د د ٠

 ءى :اكراسد !ىىد هتلاىلص هلاعفأ نال مالا : ىضر نان تادحاوزلالا.ةذنخا ىأ 4 دقعدتعنملوأوإ» نالابقرعو ا

 ضعنلا هاك-امامأو راصتقالا ةهاركم 1 : فرار تتامر ولع. دايجلا هت ىلءالداتعا اه 6 اوأو #نالا.قرعو ا

 مهنا نييماش عج نع || لرتنا لع مهوتل هنع هللا ىذر نام عك ل ذنب _.. لولو ضرف 00 مسوءيلع هللاىلص هساأ| |

 ا نال تالا اومنع معدن وءاماصورل و هيلع هللا ىلذ 1 رذو بحاو و بحس”و حا مدعي رأ تيلع

 لو هيل عدلا - 6 ى ءلعناك ام فال هنال ىل الا هنيبإ دو ٠ 7 2 ماع
2 0 2 1 

 ماصعلا هن ريغاو اطال شا 3 ىلص هللا لور َحاَخ رك ذ ىءاحام باب إل 7 2 | فالح هنأوأ دحاولا.قىلع

 ال 3 || . 7 .٠
 .٠ 0

 أ دي
 ص2
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 هل هبا ةهاركب مزح 16 4 اودسر اخ ىف ءاحاملو.ةينأ باونالا 20 ١ 7 .ريغامريغ ساو نيلمذل | سدا

 ىهو هيلا هحاحلا دل اودالافروك دمرك ذلاو ها هيف ا هنأ دىذتةمناك ماصعلالاق | ار

 هرسكوءاتلا
 4 هيهدس ةورك ذلا * 31

3 1 
 م

 قلل بارما || 2 رمال واه ورح ف 1 0 ديزمل :ةكسن نه ديالو رك ذرك ذريغن -

 ا يح را لءاوامف رس ةدداب منك هلل مرح نادلة اله ولا ١ نيم

 ه _>- ولقد هاني
0 

 كنيس ءاوامذرممعت عم
0-0 
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 ةدام ىحهنأو_-| ىلالوالا ةفاضأب هن 00 مم رب ةاسورت قا يا اوه هعأ

 نسع ؛ىئانلاداسقلا هارتذ ارح نبأ لق مهدئ ةومنا م تزمم ناك ناو تان بابرا ا 0 انأ ىل سان نم

 50 - 0 مارب رباس نع هزييع اذه
 لازوهوداح الالهذاغا ا ها

 اهلك دانا انال 4 بهونبهللاد 301 0 زيي ق همكحالو رلظ فاخر هلل يىلص ىلا ىلا ىلاثلاو هول

 ةيشانو اغا هريغو عاج ىرات ىره: ع نعل فنصملاخ ويش نمريثكو ىأ 4 0 وبل هنال اهف اص ةم_ضاق تاكا

 هل قو ضلال وشفنا نك -_ ىرهزلا ىأ «باهش نبا نع 1 1و ريغو دنعسنب ةيدتق ان دحالا با

 32 مص نا عص ل هتبلأ هضصفلا6 النا ذا نع هني لو هم حقن ىلع شقنسنا .انامشادسر اء كلاضن ول كل 2 ست نع 6 قرون ا 8 رم دذو ىلبالاىأ « سنوب نءالانم 7 2 :دح# تاوصلاب

 ت7
 7 وهن وعنف موه اوخأ امر 1 1 ول 0100 1 0 نءدرواغا :ااذاع .ت

 قار 00 1 0 4 هل ودا قر و نها ءاح دا هنا 20 ا )ل - لدا“ -

 20 1 مانعا ضرفغد وب هتتتأ ا نه عج نع ءاح 1 0 اولا متاكب كاذذا مهنم د نك 4

 تيأرريكنريغن ءافلخو ةلس 17101010 0 اموإهسبا ىذلا فاو دما لهأ 1 نلا مو

 لاموأ هلام 0 و لا 3 1 نءسانلال زامر هريغوةعاجنباهلاقربكلا ع بج دنع ىراإلا

 اوال اقفل نايل قمرا ا مرت تاروت دا ب فوخحرطا اي مهرمافهر دق

 يون فءالركلا ىنممهل-دباذ و خلاقرخ[ض . 0 منا وةمتاكملا ىلا هلجال ج ةحي ةلما . يمن دنا

 » ما ال ءّدب ربءافصو هنول ن 5 هم سأن]|نيد و هدب نم 1
-. 

 ا

 يرى الاكل لع عطول وشنو ةنزلا نع لن صب جاهتباو دبى هكماوةتأ لاتحسب لك نمهربغ
 رك, لو نا هس هل سيل نم ىنطصملا دهعىفاه سدا نا ا بلا هلاجاتك سول نقل ٠

 كلما هسل ءامت لال قفرالاوارحات مسلي ناكميتاودلنا نال ىسهننا تحت ل ديالف هن اوزبو نيمالاكلانيب عم كل ذيو هنع

 6-0-0 4 : 0 ق رالاو ارحاتسموأ ازام سمول ايلا 14 ا لد. الذ هب ناله مال ذلا 0 دج تاع 2

 ١ 1 لي هءاممل سنلاذانمانف سد داء رمتاهلتا سدلب ةذسلا لصحتو ىوانملا فرعا * مال ىذلا متاهلنأ سيلاامأ لاق هتنعت

 .«.امهل ىنل اذاخنا ىف سل ذاءاسنل او لاجرلإ ةءضصفلا|متام و ىوان ا فرعا !مالسالا عسل اق همن :

 0 3 دولا دتسالا طم 7 - رلإ ةضفا متاحا لح هيف حراشلالوق َح ةءنالطسقلا بهاوملاى لاق

 ف حراشلالوقهنم سدكتن اسمن 3 دا قى
 هو منهو الدتسالا وم طَءسلا حالا ١15 .اتا

 ىلوالا نالخ هلاهسأ من ىقاشل |ءالحا دنعل مت ملاقرطتادالاوحالا عئاقوو مهراعش نم هن كل ا ءامنامب ها ال

 ا : وقع سبل نكل نارغعزوعب هترفضصهتسفا نكس ناحرار صام ل نال

 .: دلل ةرك ذا-1 ىئن لإ هتهارك ىلا ىباطملا مونم



00 

 نعد أ نعإهتبشنلالهتءثكل ناب (ءاثمثلا ىلأن باوهو ثعشأ انثةمعشانث) ردنغوه( رذع> نب دجاذث ثمان بد ىبوموأ انث)

 (عاطتساام)لة غي رمشلارومالا ىف ىنمد نمادالاب أد اراضي ىأ ( نميتلا بحب مم وهرل هللا ىلصهننا لوسر ناك تلاق ةشئاعنعقورسسم
 نموهامفولوذ_ةيحىرسلامدق:فةهاركالذ ةردقمد_عءوةرو رضوهأ هكر بولا _عازارتسا نيمملا صدقت ىلع هنردقماودةدمىأ

 ةره طاش( هلح رت ىف ) ةلوصومام ثوكمهضعن زوحو هو“ ىف فرملاوه[كهكربمدعىفَةْعل اممنم.تل ارايتخالد دك انهناوأتالاكلا

 اهصوصخلالثالثلارك دن أ هحوالاو ردسملا هيدارملا هعفوهلوأ مند )م روهطو) | 5 لعئلاهسل ىأ هلعنةباورفو (هلعنتو)

 ؛ ىدلعتي ارمأركذ لد
 ١ ىلاعتترحآو سأرلاب
 | ةياعرولاةراشا لدرلاب
 ا همدقل هفرف نم ندمدتلا

 !ىدلاروهطلا,كلذدك أو

 | ا لكل ءاامهدارفأ نم

 | لم هناكف ندا
 ا نمءاضعالا عجم

 || لكلا نملكلا لديك

 1١ ىلع هثال-ثلا لادا

 ةاحمأا ضعيه بياع

 ير بج اةينيلت
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 تراظن مطو ةداك سوم
 امو هكءافرمقلا ىلإ
 هنأ لعنتلا باب دزو

 هيقربسإل اع اقدزكم
 أ لعن لعزج نكل
 ا ىلااه_ساىف جاتح
 ا اماطمالا ديلا هن اعا

 32-225-12-:ئئ ا سعى اتل| تيدا *

 ا

| 

| 

 أ
 أ

 رشاارومالاف ىنعلابناح

 كلن تالستة 577

 هل دل 2 © 7 ب00007
 اها هسياع لوعدالف معسل اءحعاع ىف أد قف ديك اتل | نع هبهجر ختاقامريغىنعم فلكت نمل ذكو مهودقذ
 دقهنا ه-ة-حىفلاةباعىلوأ وهفءالقعلالاعفأ ف روصتب داك, الاماعمامهسلو اءمام_عْزنْن ا فرعت تن وا

 / ىنمتناثدد_هلا نم عوفرملانا داقذلا ضعن معز كريملاقدقو اذه هيلعلوعدالف عملا ه_د> عال
 قمسساملادبك انواحزش هاو رلاضءن مالكح نمجردمعزن, هلوقىلا نكماف هلوقو لامثلابهلوقدنع

 هءاثعشلا أن باوه ثعشأ انريخأ لاق ةمعش انريخ أ لاقر ةعح نب دج انربخأ ىت:مان بد ىسوموأ انثدح
 هنأ ن عال هلوقرهظيل ءاثعشلا ىلأ نباهدارموتغثأ قلطأ ةبعش نأ ىاةراشا هل ادارب ا فو نوكسف حف
 ميدقتوىنعلا لامعتساىأ نعمل بح ف سو ه.لعهتلا ىل_صهتلالوسرناك تااقةثناع نعقورسم نع

 نميتلاراءتخالد رك أتوهو رك دام ىلع هنردق ماودةدمىأ# عاطتساام 9 فن ١!
 هكربب اءر هنأ درب لو ماصعلا لاق« تعطتساامهللااوقتاف* رينو دل اثمأ ف فرعلاود اكهكرن مدع قةغلاصو
 رح نبالاقو *نميتلا فالخ ملسو هيل ءهتلاىل_صهنعتسشي م هنال ارداظوهو ها ةردقلامدعوةرورمضعأل
 ذاررقم وهو ها ذئيحاهعد_ة:ىفةداركالهنافنيمدلاب ضراعلراسالجستحا اذااعازارتسحاهركذ

 هيلع هللا ىل_ضدهنأ ءأ هتلاوهدارمناىد :ءروظي ىذلاو ه.فمالاكلا سداو تاروظحلا عبت تار و زمضعأا ا

 الثمدن ريناك ناب رذعتن لوأ ةعيشالا فال هح ولال سو 4 نعازارت-ار عتب لامدف نيممأأب ىقاك ناك سو |
 ءاثقلا لك أنس عم لاهل عقواكو راسنلاب رخآلاونيميلاناهدحأذ_تأرنا نيعتمفباّكلاو اصعل اذخا. نأ
 ظ عاطتساام فامنوك: نا لرهمزوجو نب ديلا لامعتسا ىلا حاد <ناك اذا نيلعنلا سد ىف اكو نب دمل اب بطرلاو
 هحم رستوهط ثةوهوهرم شلح رتثأ 5 ف ىأ تحب ىاعتم# هل رن ىف اع نممتلا نمالدينوكمفةلو صوم

 ًاودوىرد_طملا ىنءمافناتغل امهنأ ىلع هضفو هلوأ مضد هر وهطو» هلعن سل ىفىأ « هلعنتو اك هنهدو

 | لداهراص ا ةدارال سدل هثالثلاركذهر وهطلامءت_بارب دَعَدل فهن رهط اموهو ىعمالا ىنءملا قوأرهاط

 هنعسانلاو لنتلا تان فدروامونديا| لكى فو مدعلاىلاقرفلا نم نهد !ىاردناك هنأ ىلا ةراشالال

 ةنسلا حرش فرك ذ نكءلاءاق لحرلا لع نتي نا اسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر ىسهن لاةرباح نع ىورام نول ذاع
 كلتهيف سدلامرف ىهئالفدملاةناعاث ودب سلا نكمال هنالر ورساويةلاعن سدا ىف قدمت ةةشا ةهاركل انا

 هرب ره ىبأ ثردح

 (قوزرم نيد« انث)
 ىلهانلا هللادعونأ

 هللا دسعنعئور

 ةقشملادوولام ويف ققهمةهاركل انام عا ليوارسلاونيفللا سدا هنع ىبهنملا لءنتلا ىتعمفولوقأ ةقشملا
 1 سرا هظ>الموامريف يميل هاعارم نم ديال هنع جو ردلتاو دعنلالوةدد_:ئعنا ل_عاو# امهسا.ةقحاللا

 ٠ انثدح »نو هورحم هنسا |ةعناتم نعو نوللهاحةاعارملا نعونوتغتاءالسانلارثك اواضن |امهمقا يعلو ل علا م

 هثتدح ج رخأ ىنارغغزلا ى-ضل ا ىأ#«ةبواعمرنأ سدق نب نجحرلا د_.ءانث دح هللا د_.ءولأ قو زرع نب د |

 27ج ط3

 ا وح ل اخ
 نب ري_سنب اىأ يد نع هسعت ل ئامشا دنا نأ مانشبب ىعسملا ماصعلا لاقي ماشه أ :ثدحإل ةتمسلا || 1 00
 وهوهن لصق (نالاق ل امهنمدرف لكل ىأ مسوهيلعدتلا لصدتلا لوسر لعنل ناك لاق ةربرهى لأن عال ا 0 5

 | لومءمنالامقو فاضملاهياعمطعاموهءلا فاضملا فل ماعا|تال ل ءنالوهءمام مال نيفطا|.هتملا نيد ىبنحأ 0 2
 ركبوأل ئلاذكو ىأ امهتعدتلاىضر ؟ رعو ركيىبأوإل رامخالايدوصقملا هناو هنماسجهالا ىلا ةراشاناك أ 4 2

 ثم ع ١ 2011212 واع ادد لو 1 ل اجا ل الو دل 1107 186 دك 2 قاع راو "شالا للا و 1ك 1 ككاو دوال هرعت ار يمص

 1١ محو [مكهتسلانمدحأ هنعورب ملهنالح راش هنظ اك ىريصمل انامع نبق وزر منت د#ثوه سدلو نينئامو نيعب رأونامت

 قرنا هرك ذاذك هعساتلانمهريغوهعرزونأ هيك ىنار فعلا ىضل اد واعمنب( هب واعمونأ سيةنن جرا ادع اذث) بيرقتلاق

 اماشهنال هزي_علكلذلفني ريسْنبانعىوارلاودون اسح نءاوه ( ماشهانث) ةمسلابتكسلاىف هلرك ذالوالا ىبهذلا «ةبسو هم رقت
 نالاب ةب لصف ( رعو ركب أو نالانق لسو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر لعل ناك لاق هرب ره ىلأ ن عنب ريسنب دج نء) ةمج لناعشلا ف
 ١ ١ رادخخالايدوضملا هناو هنماةهالا ىلا ةراشإت افطاعتملا نيب ىنجأو هو



 ةيحاصراص سال لكوش اذ لعفي نمو ةراصدالادموةرهبثلاو حدبقلا نمه فام ىرهنلاهحو ىوببلالاك رذعال ثيج اوي زنتدو ركمهنافا
 عزوت نكمل بحاو ريغ هناواع حج نيلعنلا سدل بدن ىلع عاجالا ىووذلا كددتو ها ةلثملا نعم ىف هنال ىتتي نا همك عقلا فةرهش ١

 ءافلاو ه بكن مهيدي ىدحا جارخ| كاذب ىوغبل |هعمتوةستق سا قالارنيفرطلا ىو سلا لا -|هدارمناب باد دقو ل_هال مز ساكوقب

ذومو ركمابفاذف ةدامأ اريغ فم للاكل اواموته ركل هد والفةراطشلا لهأ بأد نمامهنانحراشل اه.ةرظنو هي.كس:مدحأ ا ىلع ءادرلا |
 نم

 فخف ىشمو:دحاوالءن سل اذاام لش ىبنلاو ماصفل |لاق: داهش لمحت نا ةمرحلاهحمت ل ةهاركلا ف عازنالذالاو كلذ هتءورم لتخمنال
 ىضتقي كلذ لكو كل ذريغو ىشملا ف طبختو ةلثمهيفو ناطيشل ا ةمشما هرئاو نيلح رلادحأْزيبمةقباسلا لاعلا نمناب حراشلادرودحاو |

 هللالوسرن أ: رب رهىلأن ع 4 رعالا نعدانزلا ىبأ نعكلامانرمخ أن عمانربخأ »دس ىفاك ىموه نب اىأأ|

 بناجلاب ىأ« نمعأايأ دميلف »ب هيلعن مدحأ سل. نادارأ اذائأ «ىكدحأ لعتنااذالاق لسوهيلعهللا ىلص ||
 «لامكانأد.ءافظامهعلخدارأ ىأ#« عزئاذاو ىنلابأدلف» نيعمعلا فو نيلعنلاوأ نياحرلا نمنيسعلا |||
 نملضفأ ىنعلا تناك اذاوىذالا نم هداقو هنا ث يح ل> رآل ةمارك ءاذملا ىباطملل|لاقلاعشلا بئاحلاب ىأ ||

 امأو ها ةماركل !نماهظحاهسل ماودي ر فوتيل هعزن ىف رمخأتل اولعنلا سدل ىف اهب ةئ دءتلا تحم“|ىريسلا

 نم ىونأ هنوكتوهاغانيمأ اعدقتنانمماصعلا هلاقامامأو :زاهالاهض ىرحأو ماركا همف:رات هنافءافحلا

 ىهنلا فشلا اذه ىيقحت مدقت اك هئألا مالكل ايفان هالو ة:_ىالافلامالوالط ابن وكم ال ىداشرالارمالا
 لاق ىيرمشا ارمالا ف ىرعسل | ىلع ىب#عأ امدغت ةلعىلعهمالك لج نك هنا عم هدحاو لعن ىشملا نع

 مسنلا ضعب فو ىنولا نكتلذ# باح اا] ه.ةرمالا نا ىلع عامحالا هريغو ضايع ىضاقلا لقت ىنالقستلا
 «ثينأت ف فالخىلءلعنتإل هلوقب قلعتمودو «امهوأ 9 هلوقءرصنم ونيل ابأدمءلفءدب رئب ونيعأا نكيلذ
 عفرلا ل ءةحيو ناكريخ هنأ ىلعب وصضخنموذو وضعأ الي وأ: ىلعهريك ذننوكيف مصالاوهلوألاو هريك د نو

 لاقو#ي عزنتاهرخ و »هلو ةلاوذملا اد ىلعو ىج.طلاهرك ذاذك ناكربخة + او هريخ لعب وأ دت.ههنأ ىلع
 نيتنناتحونيتناقوفنيتانثعاطمضو عزنت ل ريمللاو لاما ىلعوأناكري ىلع نان وصنماهىنالقسعلا
 هنأدافأو يشلاهطبضا# ىف اثلاو ىنءلا ىلا نام ارنب ريض |نأ ىلءانتباو ردوالاو كريملاق نب رك ذم
 رهظرال ل.لوقأ هءاغ-نعولخالا ذهولاقْمنماعفل ان منيمو وغملاني ردصملاامهب ىنءد علدناو لءنلازابتعأب
 ةدئافواقباسهيلاانريشأ كوضعلابىنعل!ليوأت ىلعاماو نول اةناور ىلعاماربكذتلاتارهاظلاو الصأ ىتدمهل
 تداتعااهناوأ انمهرمالا اذه ذأتسوفنل انا |1ةمئادةتبان ةكءار ةكلمةل هلا هذه لم رمالا لج اهله
 نا ىهو:دافاةداب زهق للوقأوما معلا مالك ةصالخا ذه ىرسلا دقت توفةنظم هناك ىنولا ميدقتب
 ىحاعلخوإل عن طقف ىتميلا مارك ةياعر وهام نيروكذ ما نيحهنلا ىلع نيةباسلا نيلعفلا نمدوصتملا
 ىئمدلا مدقتءريظن ونياعفلاد_هأىءادتناامهممااك ىلمعأن ابك :ريسدلاو ىتمملا نيب ىواس هنأ مهوتبال

 نارتح نبا كلوق لطب هنبو4->-و رخوءالملا لو خد هسكعو هحو رحفى :ريسبلامح دقتودع ل الود

 ديك أتللهنأ معز نذاعمامهءزنةدارالا.ةحالا يعزنربان ىضتقياللرالا ىف ىنميلامد_ةتبرمالا] أ هتدئاف |

 الوقىوالاةهمهذم هع نمدحأ هنلامهذي ل شاف لازوهو نيميل اىلع | ظ
 ممل نعنازبملان متانسملا ةفكوتانسحلا بتاكو مهناعأب مرمتكنوطعب :داعسلا ل هأو ةما غلا موب شرعا نيع نعةناأ ||

 لتوأتب رك ذ(امهوأىنيلا) لجرلا(نكتتلف) رثك أ ىلا كلذ هل قسى نب مالارخ[هل ف ىلا كلذ ىب بل عزت رخأ دقت ف نيميأ ||
 لوالاىنيميااميدقتب رمالانامتدئاف(عزنتاهرخآو) رمخةلهللاو لعن هريخادتمموأ نكتريتوهىذلا ( لعتت) هلوقب قاهتمودووضمعلا|

 ةشئاع ثيدحرشعىداحلا ثندحلا# هلكت ف سس لوالابهنعمانغتسإلا دك [تللةنايلوقلافاعم ام وعزت ة دارا لاجالاه ءزترخاب ىضتقيال ١

 هنمفانعف ىرخالانمعفرأن وكت ١٠م0 ةلعتنملاناوراقولاةفلاعوةوستلا ةقداسل ,لاعلا نمو هيلعلاقيو ها ةهاركلا مدع
 ىضتقي هلك ل ذوراثعلا

 قس لاو قاحلالا 4 ىو اناسنأو نأ |ضعن فو انريخأو» هلاحو ءاملا قي #2 مدقتو 0 ح كالامنعهستق اند 1

 نأ »ةلعتيشاام
 دارب اهحو ىفالط_ةلالات

 باملاقثيدملااذه

 ىطساماناىلا» راشالا

 ةسشملا تيه شعيل

 ءاعاهضو الصأ ةيهنملا

 ثيدح فيعضتىلا
 زاملا فاوثملا عماج
 ىشاعلا 1 ا

 انث)ةربرهى نأ ثيدح

 اند ىبوم نب ىحعا
 ىلأ نعكلامانث نعم

 نءجرعالان دان
 ىنلا ناةرب ره ىبأ

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 أدملف ىدحأ لعتنااذا

 بناجلابىأ (نيهلاب
 أدييلف عزتاذاو)نيعلا
 بناجلابىأ(لامشلاب
 ميركتلعنلا ناللاهشلا

 علختاو ليمكستو لدرلل
 نيمءلاوهناهاو صيقتت

 طعس سعت يعش هاوس يتسلل س22 املك ىنمدقي «فرشل

 هللاعتنالاوءاغلان م لكداهيذامةناهاو اص قنتعادنا نوكق الطا ناك ااوهولاقاذك اهريغىرتؤب وم ركستلاولاكتلا بابن مناك |

 ىرق أ ان كلوهاما ىتميلامدقتنالوقن نو ماصءلا لاقامارك !لب ل-رلا ةزاها شد نطاوملا ضعن فءافملانوكددقو هليل ||

 لامشلامدقن هنارسالاب ناملا ف ىهامنا هنرقرسعأ ن اكول ىضتةبايعرشالادداشرارمالا لع ىلار حب هنوك عم عزام نأ الا هأ ىرمسل نم
 لهافءاشالا نمهراتخمو هلا بوم<ىن.ءلا ىذمرتلا ركحلالوق ١

 قحلان اك اذاف نيم



 جراوخلانيبلدعل اب اتلطت

 | 10 ءاثلا ثيدحلا#

 نس كلام ٠ نع هستق

 دانا لن سف

 سرع عطقنما ذه( هردخ

 ىبأو جرعالا كا

 ثدتالا + ةريره

 انثىءومن ى_دسأ

 ىلأن عكلام اند نعم

 ىلا نارب احنع رمد نلا

 ىماسوءيلع هللا ىلص
 ل 0 لك أبنا

 3ع ىوارلا مالك اذه

 رك ذوهل.ةنم وأ ر باح
 لصالاهنال ل لا

 ليزارتحالا فرشالاو
 لد رلابدار !امهضعبلاق

 موعقن رطب صخشأا
 رمل زاحلا

 ىراعأاوهدارفان مهنال

 (هلامش) هل لدنام

 دنا ته ا
 الباب لك الاقىرسلا

 مزن رعت هو كمة زوري

 اع رو هيمفاشلا دنع

 ة.كلاملانمريثكدنع
 هراتخاو ةلباذحلاو
 اة يدفاش !|ضعن

 نطصا اذا كك

 لام َ 1
 لاقفكنيعن لك هللاتذ

 هأل اعف عسمطت طدسأال هل

 اهعفراق تعطتساال

 لالدتسالا ىفام نح

 نم م رب هلا ىلع كلذم

 ميسمتلل ىف( ه(وأزدعبلا

 لكن ,هواج كشالال
 0 اهلمق امم

 (ةدحاو لعن ف ىشع) ىدحلادسفب واولا ىلعاهاجذاار وفكوأامث آ مهنمعطتالو ىلاعت هلوةدمس ىلع هند ىلع هنع ىسإع#

 1 مهو واولاىلعاهلج نأ همنا هنماس+هالكنوكفواولا ىتدععتوك«نازوحي ولاق ُمهنمم-هووهو ٠ ىوارلا

 ٠ «اروفكوأ اسمع مهنه عطتالو «دح ىلعوه لب كل ذك( سداوام_ععاة+اهنعىهملانااهماهال ىت-عملاداسذ

 حئفلا دب وثءأطو 1اول-1ةءاورولث 2اعشأ |خسن ضع فام ىلءامومادعأ هلوقامأو « 00
 نيمد_ةالريمضلاناىراذا!هباور فام ةقءاطملا نيا هباو رفونااعت الريمضلان ا _بمهباورقرهطالامذ

 هيفنأ لاست>ال نياعذلل اريضل |نيمتالام يماضاف دبا وروماصعللاعتت .ةرح نبالوذامأو « ةصخت نيتءاو رلااتلكو
 1 مط رم نان نستلاك] ارأامهلعنيل هلوقريل دمع نب الاق دمدب لا حا هنأ قخالفام لعن عل امل ىأافذح
 تراون ىت>هىلاعت هلوقدارأ هن" كو هدا هيلع قاسسا اةلالدا نارقلا ىفءاحو يملا قير طماط

 هلوتو رييخمأأو أهلك مم « ةبادنماملع كرئام ملظب سانلاهللادخاود ولو « هناض هوقو تاخملاب

 نمءاغلارم 2 ءايلامدب انلصأف طضاموفعا هلوق اودو أعم ىب_هعنيعضوملا ف هم :ةتل ارض دك ماعيج

 رهطظألوالاو ل-عس ا. نم ىف ىنح نها موكب ىور و قنملا لاقو ناو لهْثلان ععءارعالاودو ءافحالا

 هيدعتلاو لعنو فخالب ىدماوهوءافمحلا نم هنالاقو هأ أرح نبا فاكدتو هأ دعت ءسدأ قحين الى م

 ركلالاصنالاو ف ز_لاب اب نمهنأدب رب ها اراصتخا زاحلا فذ-خ امري حا لصالاو هن زاد ءنيح
 نَسدَسأو شو ها فذ حالي ىدعتملا نعم درمان مل : وأ لاق خلاصتالاولاصغذالا لاح ىنةمهلر نظنال

 بحوب اضدأو راثعلا نمانالد_>او لعن فىثملانالداشرارمأ اذهنا ل قمل " املاو لامار وهط ف لوالا
 ىسهنلانوك-او أر ذعل هنأ لاست> ال هلةدا هصأ| نمعس + لءفةدحاأو لعن ىف ىثم ا ةهار < ىناننالو ةيءازوتسالا

 4 رص هدرن هن سأيال نب ريسنب|كوقو رح نبا لاك سوما لسد امقنعمولءفرخأت تدثنأ مهغلدأم

 ىلرألا فال ىف ل هءتس هناف سارال هلون سايالد ب دنالوأ داشر الل رمالاناك اذاهنال ث<هيفو ها هنسلا

 نعىورثيداحأ :دحاو لعن فىشملابةصخراا فدرودقءهنا ةنسلا حرش فرك ذواضرأ هنزغتااةهارك ىو

 سدوتحلا نمنب ريس نب اوازاو>ر ع نباو ىلع لءفد كو ها اسأباهيىربالزب ريسنءاناكو رع نباو ىلع
 نيكنملا دحأ ىلءءادرلا ءاقلاوكل ان م نيدبلا ىدحا جارخا كاذب مهضعب قمل اوهبنعطلا قوانالف
 ا نانأو ىدحال اع رش نءاهمقعت 1و ةنسسلا حرش ىف ركصذ ىرخأ فى نو لح رف لعن سار

 ىرخالاو لهب امها دحا ىف شءالف دك ارم :وأ مدحأ ع. عطقنااذاةريره ىأ ن ءنبزرىبأ قب رط نم لدم

 جرت جرح امناوةروصلاهذهريغىفنذالا ىلع لدن ىت- هل موهغمالا ذه كريما دعا هدجامهفحأ ةمفاح

 | ع-فجايتحالا عم عنتما اذا هنال ىلعالا ىلع ىندالابهببنتلاوهوةسقفاوملا عوهغمن موكب :نأ نكع وبااخلا
 لوسر عسش 0 نع ذمردل ادرس امين تمض لعل اذا دهر ىنالتسعل الاقو وأ همدع
 ملوىذمرتلا عاج ن ع يشل هلة ناذكه يعل ايبا ع دجال لع !|١ ىف ىدد لسو هبل عمتبا ىلصهنلا
 هسأنع ا رادع نعم سل ثيل قدر ط نم هيفلد ىذم رم | لصأىف ظفللا اذههدحأ

 داو مناصملابحاصهدر وأ اكد: داو لخف 3 وهيلع هللا ىلدهللا لوس .رىثماع رتلاقهشئاعنع

 اذه ثيدحلااذ_هلاخداهجو و لاق م«رلعأ هللاوىذمرتلان عمي اصملا عمصت فىرز جلا مشا و ةاكشملا

 ثنىدح فيمشتناءاماهوالص أ اهنع ةجةلاحلا.ذه عرشه و هلع هتلا لص هنا ةوابشالا بانل ا

 افذللا نود يملا ىف هلثمىأ بصخلاب , يهون دانزلا فأن عكلامْن ءةتقا:ةدحإلا ملعأ هللاو مدت !١اهشئاع

 ماصعلا هلاقام دربال دانس الارخ ىلا لاق هناكسف مدقتتملادان_ءالا وحن وت ديرب هنارهط ذر نءاانقلعتملا

 نعلوت.نا فكي تاكد ,ر .رهىلأط اةساودانسالا نعءجرعالا طاقسال لس هرمو عطةنمةمدتقثيدح نأ نم
 ىئنلا نارباحن ع درب زلاىلأ ن عكلامان :ريخأ نعمان ريخأ نمو نب قدما ةدح ةيدانسالا انهمدز 7 وثكللام

 و هيلعدتلا ىلص ىنثلادب رب ىنعي دعب عم هنعىوارلاوأرباحم لاك ا ذه ىنهن لك أد نا ىب 6 : سو هيلعهللا ىلص

 هلوةورباح ىلاريمتلا عوج مهوتل امفد هرسفاسغاو ماكحالا ىف هل بأن ةأرملاو ل -رلا# لكأت ريود)

 ثننأتلاب «ةدحاو لهنف#» لك أن ىلع طع «ىثدع وأ ال لك أب قلعتمنيكلارسكم 4« هلاعشل#
 نم 7 ىفنحلا ناقوهتعىهنماهد_هبامواهل قاسم لكن ع ب ونتللوأ وناطيشلاهشتاهنع .ىسمنلاةلعو

 انثدح)
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 اجو وهز سالف (نيشمال [سوهلفمتل | ىلصدتلا لو نراك: 00 2 ا - ١ 1 0 ” رعمب ل 2 .٠ ٠ ل 1 5 ٠ لا ممل يسلمو دس سومو محو نعد . ع بنأأ 1 ,٠ ا 1ك -

 لا 4 0 طوال يفعر هنا ماها هفن أ ضد هتالصف ثدحأ ن هرم |بهذع هعوساتلاو ءاداأ نيطامشا!ةدشم هنال لا 0 4 : 2 ريمعو راثعلان هاو راقولا مدعو زرعلاىلا قطصملاد_ثرأدقو ا ها الا ىو عم نجار الل ةااوهنوشتل نمه.فالرز ءربخا كلذ كيف سوملمر دعت حا سل ىف ا 1 0 : 0 و ةرمتع 0
 عفةجاملاعمنتما اذاهنال مم ىلعالا ىلع ىفدالانهيينتلاوهرةقفاوملا وهن حنس عطقلا اداريخاماو لعثلات كفيلا 5 300- 20 موه د م4 !ىدهدحأو لعن ف شعالذ كدحأ لعن نيش امنا أدارهثامأ :ااك ىف ا

 0 8 ءنإ 6 ريك مر وأ هيغب ةياقز تسع حالو هفصخاّْممقارط لكو قارطاتاذدأ | نإرحل .٠ .رعزا أ هثئاع عنو رعهنأو رف 3 00 0 : (امهلعنيأ ) لو أ هم رع سس صصص تت سم طن دا سطح عاصم هالسنة 44,3
 ١ د : مدقت ناو 1 جرشفوك لاو ناب-نباهجرخأ ولد عفري وهل: فصخخو هب وث طيخ ناك لسو هيلعدتلا ىلص :لانأ

 ا النود اك ههارك الار ةردر.نريغنمنوكن ا ىبهتلا لع يلا ب شجال ةطسنارهاظريفف | م هرم مل ياا دوم لوف ىثعالة مسن ماصملالوقامأو رصلا ىلا | 0 0 ل «مدحأ نيشعاللاق ملوءءلعدتلا لصدتلا لا ا هثيدحج رخأبقالاا ذوب ربتشا نزلا دوادوبأ نجحرلا دبعهمسا» (جرعالا|| | لات ري ع || كوسرت اةرب ره لأ ن ل ا و منالاىمومنب قصءانثدح)# هعقرملاهيدارملا ||| قاسلاةلالديءافتكا نع) «مدقت«( دانزلا ىأ ن عكالامانربخأ نعمانرمأ ىراصن . 2
 0 3 11 ْ 8 3 لانو عه ردت نكيوىبتاهلاجر للود لعتاوصدالا ا

 3 : لعن 5 سو.لاا ليو .هريك دنا تاوصلاو ىهتن | قيقحري_غاهشن اتتالرك ٌدِمِوهودجاولا دا 9 0 0 2 0 |ضء.ىفاك ثين أتلاب:دحاوىور و «دحاو لهن ىف الز اوملا نامي هع هأآ عمص تنوم 2 4 1 2 * ءا[|- 3 5 08
 ىئ لنتو 1 : 0 نيبلد_هرهل هنال ليو نورعلا فهرظنم عقو لكشلا ف هتحاس# عم ةلاداهذه ىلع 5
 ١ 7 . 2 هد تأ ل ( م - تاه . ” 59 0 -. لتااضنأ ةغالالهأ ا 1 0 ىسم ا ا ا ركلا بلا لاقولا دتءالا نع 0 للا سدا ا ىبرعل ا نبالاقو هفعضو ىأرلا لالتخ كلا كلذ لعافبسأ كلا كل لعنلا ا هح راخاهنال ليقوناط.شل اةيشماهناهيفةل علا ااا ا : 0
 00 : زا 0 .- 0 ىنالقسعا اهققحاذكب نت نا هتذار وهدم هءحاصري_صئش لكو سامالا

 + دادي انا 7 00 نم هلوأ مدن ىو ونلا طضيفالةسعلا لاقرماللروسكمكوالاو ىفاثلا مالا تكلا 3 3 تربت رو قاف 32 0 ايلامضي «اهيجامهلعتيل 9 دحاو ف خىفالودحاو ل_هنىف كدحأ شال 26 . .٠ هه 2 6 5 . . . ءاياول 9 4 .٠
 مضلا زاح نيمدقلل 9 5 لدعنلا سبل ىأ ل ءتناو اهرسسك ىكحو نيملا فد لسءناولاقةغلا لهأن ابى دمرتلا حرم
 نيلعلل ناكناوحتغلاو 00 نيت مدل ريوضلا ناك نا لصاحلاو العنا لءهتباد ل ناوالعناهسلأ هلجرل عنا اضرأ هغللا

 نزلا لاك تفل نيعت || تم 20 فاد حتفلاو مضاازاح نيمدقال ريمضلان اكن ا لوقأو سبت استغل نيعت نيلمنلل ناك
 0 0 5 7 0 ريثكلا الى املا ل عفلاءالسل !ىفرغتغت هنا ىرئالأ رثكلا را لع نرخ هناهنمل تارا لن داسألا نيتوطخوأ ءوطخ ىف لهن عطقناولام أه درف ف ىتلاةادَتسا نودلرءاقلار هتَغاعربشلا قدهعدقوركنمال مطعن ١ 1مل ال1 ل ل . : رن“ ى 3 م ل ا ,«لاققهيلااك أب رآصن|نانيصدصلا فاموةدحاو لعتب ىشماعز قطصملانأ نمةسشئاع اونا 0 00 لدب اوما ةباور وام يلعن عضة ىأ فاضم فذحب نيمدق لري مضلاوأ فذ حالا ارا قاع «اذ رضقانسالد 1 0 اون نعضارعالاوهو ءاذحالا نمََمبلا نيمادقالهبف اول هند وعر اور روس نورتو نعاس لانا رين قر ةواانللا [نت رع تاهىو ولا طيصدل امها | هر يل | ا : 0 14 : طل تان 0 م ل سس ل ا ب ب حا نك 0-1 || لوقف ىذلاستتلا نابساتلاننيمداربمضلانان ئوونلا طضديون يانهتشوأ 0 ا ىل ( يجو ]و ل راس عفا ربو نمدتلا نس نينا الرخا لال تقرا رهظالاوهو ىذمرتلا | . 0 ادر حم نوكرنازاح نيم دقالريوضلا لعد عم هنأ ىنالقسعلا دام الا 1 ام 1 3 . .٠ حرعاف قاب || رج وليت تافسضايلاط ل سنلاهسناتانلا كات لضم ياش

 لملعتل ارطن هذ صعب ذوو 2 للا او :.- 1 كا 2 - كالا رات ةهازكما كا مهضحبب ىهامتاو قراطت لو ف صخت ملا ىهانه درغلاقارعل اني زلالاقدقف ليبقلاذهنم سلف
 . مهصعب به دو ,ركي ال فلسلا ض :لاةف دوعتلاو فوقولا ىملارت ذيج رخو مهودتف ضراعتلا مسهو نك



 ' نباو كرابملا نباورجمهنعو فاو عفانوت «ركعننع ىو رمهفعنهفرحاك بن ؤذ ىأنباوه سلو لاك ل -ابّلاءلضاف يقف
 ل_ضفأن اكد جأل اقوي وذ ىبأن باو ثءألا ىلع تةسأ ام هءاع تةسافدحأ ىننافام فاشل الوتد ل هانوناشلا مظعنأكممأو بهو
 لاق نينمؤااريمالمقهل ل.ةفبد وذ ىبأنئاالا اوماقىومنل ادص-ملا لتدودشرلا حالو هزم ل -رلا هيفي لثمأ كلام نك كلام نم
 «ةمأوتلابوم## ىندملان امن نءا « اص ىبأ نعال هر عد لك ىنمتعاقهوعد ىدهااد.*رلالاقف نيماعلاب رأس انلا موقئاسنا

 قأيراصفارخ آريخت نكل تثةقئاه الوم اصونيمأوت د اهنركل هبت رى «فانبةيمأ نب ةعيب تخاتالءوموةانثءةحرحدلاك
 هرب رهىلأ نع هئامونب ريشعو سمن ةناستام لرتلا ق>تساف ثيدحلا.مدقلا هئيدح طات>او تاقثاانعتاعوضوملا همت ءامشأب

 ثيدحلا«رقءلادول-نم تناك اهنارذ أ ن عائشلاةءاور فوءارفص هلع: تناكو لدق( نال بق لو هلع هللا ىل_صهنلالوسر لعل ناك لاق
 ىوارلا نان ىر وثءلاوه ىنالط هلا لاقو ل ءقاذك ةزدمعن. ا ىنعب (نارغسانثدجأو أ اذث ع نم نبدأ انث) ثيرحنب ورعب دحسداسلا
 عناقملاهعيبلاهملابسنرادلا باب ةدسااودر وسكمةددشم ةلمهق ةموهذ مهل موع(ىدسلا) نفت نجرلادبعزبليهو“ا(نع)

 ٌ ةقركللا دهم باسو
 دمت نب ليعمس| همسأو

 ىد_ااودو نجلا
 روهشملاّنسملاركدا
 هعدؤو نيءمس ا هفءض

 بترقتلا قو 1

 عيشتي و مهي فودص
 هئس تام ةعبارلا نم

 هثامون رشعو عش

 ىدس مهو ى راعلا

 ودادذ_هورخ ورح 1

 نه ىثدحلاق) دارملا

 حلاصو ىحيللا ف اخ نب ة-.مأ نب هع رّسخأ ىهو نط, فتخأ عمتناك اهنالةمأوأ ترسو ة دكا ةأرما
 ىلصهللا لور لء:1 ناك لاقرب رهىبأ نعال ا::ةهريمغت لمقناكو ةملس مأ كلو مجلاص ىبأ نب ةمأوتل ا ىوم
 هنالىروثلا ىأ نار غسانربخأ لاق ف مدقت«دجأوبأ انث د- لات عينم نم دج انثد>«نالامة سو هيلعهتلا
 دوأو هوهد_هبامدب دشتوةلمهملا مطب «ىدلا نعا#ج رشن|ىفاك هنييعناالىدساا نعىوارلا

 لاقرادلا تايود8لا اصإ اقوسب رقتلافاذك عي شتلابىرقود- دفوك-١|نجرلادب.عنب لممع#ا

 هد_تفرذملاو عناماا ع تاك هنالىد_بلا لي دهسا ىعمود عع ومة.ناطلسل اددس شغب نمءادردلاوبأ

 . م

 فات#روهشملارسغااريمكسل !ىدسا اوهواهتكس ىدسلان اك ةفرك-ا | ىف عءاملادصسملا بار ةفصددسلا
 هم او هفعض ىلع قفتموهوه ديف>ناور من دو يفريغصا |ىدسا |امأو نو رخ آ هغعضو مه نعي هقدو هدف

 نمىتثدح لاقي ضفرلاب ىرهتخأ نب اوأري.كلا ىدسلاةذبانءاوهو هأ (:هدارملا سدو ب ذكسل ان مهضعب
 || ىنلاتامىدقاول لاق هتتااهثن دحج رخأربؤص ىلا ىو زك ىثرتودو ريغصتل ايدك ثب وح نب و رع عه

 ىلاد وسم كريملاقوةعب رالاو ل_بمهثيدح ج . دقو دو د_ىملا قاطلا نم ام ىهوةفر كل ارسم

 بئاسلانبءاطعو هيل اومنو راهو غصأو ةفيلخو رفعج هنب اهذعىور وةر شع نباودو حسو همل ع هننا ىلص

 ثدحنم مماب حرصتلات اباو رلانمئثىفرأ لودلاخ ىبأ نبل يعم اود_# نب ةفارسو عت وس ني ديلولاو
 ىدسلاثهرعرخ آى طاتخاهنافق تاس اني ءاط ءهنط اوءالود نهدحاوهنع تد>- نمنالمتحعت ىدسأاا

 (ثيرحنب و رع عمم
 ىلاكىتوزذملا ىثرقلا
 هجرخأاموهو دهاشْيدحال نكمل هل نطفيالثل همءانح رص لوهمهبأ اذلق طالتخالا دعب هنم ععمنم هعاجلا 41ج رحرم
 الس هللا لوسر تءأر لاقرذ ىأ نعتماصا|نبهللاددع ل نبدرج نءهيعش د رط نمنامحنءا ىرمملا سي رح نيور متو

 ىربراوقاار عن هللادبمعقبرط نم ىلاسنلاجإ را رمل ادول+ن«نيةفو ص نيلعن ىف ىلصد لسو هيلع هللا 0

 هللا ىلصهنلالوسرتيأرلثيرحنب ورع ىأ « لود ثيرحنءورععمم نعى سا ىفأ نعنايفسنعأأ ا

 | ةفوصخم لعنو زرمللا ف صد اوأ د هريغو أ زان هالص ف ناك هنا لهب « نيتفو ص نيلعت ىف ىلصد ملسو هملع 7 ُ لا ها
 0 1 1 د ا مال 1 1 اسال طاطا ع1 هنن د5 11 11101 شات الح 5 كاك كاان فص 0 دابا(. رعضملا هناؤو

 ىا تبأرلوقي )همهياف طالتخالادعنهنمععمىدسلاوارخآ طلتخا هنافسئاسلا نب ءاط تهنظأو ه.عهندح نم
 هللاىلص هلم: نادارملاوح راش لاقئشىلائث مدوهو فصان|ن م نيتزو رم ىأ ( نيتفوصخخ نيلعن ىف ىلهد ل -و هلع هللا ىلص هللا لوسر

 نكل كول اساسل نههلءه»وهنحدتمتتناكب رعلاناوةد-او قاط نمتناك اهنا .ءاز ىل ءدر هب و قاط ىلع قط هيف عذو مل سو هيلع
 هتحت لثاطالاءهيلعحراشلاعسنشت ك ذل مالو نس>وهو رامخ أ ةدعهلعلداك رثك [نملعنوةدحاو قاط نم لعت هل تناك ةلابعش 33
 اتناكن ا نكلاعل < لناونيلعناابةالصل ازاوج هيفو هلء:فصخ ناكهنا ىد رطامريغنم عص نك لوهح ىرناكربخلا اذهدنسهىفو
 لاقت يح هلصاكق ارعل اظف املا كلذ مظن دقواهرا دةمالو لهذلاةصا ضرعت حارمشا انما دحأ ارأ لاك همدنت# نيترهاط

 « ناعيصأو ريشاطوطو .اهرعثاوتنسناتبتس *« اهوريسنالا.قاط هنيمجاهبسمناجوط « ةنوصملاهع ركل اهلعنو
 نيلامقلا نيب * امضرعوددحاهسأرو معافتسفاذقونو س#> « مدقلانطب وعباصأعس.س نابمكلا ىلامماهضرعو
 ةربرهىبأ ثيدح عيباسلا ثندمللا «امهطمضا ناعمصأ
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 ثالثب هثوم لذ طلتخا هنلكل هب س أ, الدج !لاقوةة؛ ثي دحلاريثكوهو دهس يبال ص ىريغا اناهرفح ىلع هلء جر غنوكلوأ اهظفحوأ
 لاق هنا عرج نيدسع نع ) عاجلا هل ج رخاه دسوأ اهل..فوأ «ءامونب رشعو ثالثة نس تامةلسرمةملسمأوه ثئاعنعهتداو رويس
 ىأاهنعت ساهر.شناله توم نولا نمبلحي و ظرقلاب وأاةلطم غب ديرقلادلح رسكسلاب (ةيتيشا|لاعنلا سبات كتر رج ننال

 نعلثسناهسال_طاخقأ| نيس نكي لرعن انادرغبقايدلاوماصعل لاق تنالىأ غابدلابت تمسأ اهنالوأ عطغلا تدسل اذا لب زاوقاح
 سدا ةلاحتسلهذ_هو ارق ىلع هسا سااحر عنب ازا لاح عقولاوسلا نار دامت مار هاف ألد لرئانه سا لوقأر كرا« ا

 ىلسدهتنالوسرتب أرىفالاق) رذعا كرتلاناوأ ىاطملا رتل ىدتس ال لاوشا نم كلا ناب را ذمءالا نم مضوأ ىرتاك اذهو كرئالو
 رعشا|نعةيراعاهتوكاةمتمسلاىأ ١80 2 (امسااناسحأانانامقاضوتي ور عشا يف سسبا ىتا'لاعنا نسل لسوهيلعللأ

 0 ىنأنع ىررب هنال بانوهو هّمسلاهنعىو ررانيد ند اةريقم اف ناك ل.ةو رباقملاةراب زةرثكو هدم ٠

 ١ اهريغو ناخضشلاهثيدح جرخأ ا هريخأ ىف ءارلاونيمرحلاب واممفرية صتاار جرح ند ديدعنعإلا ةربره
 اهسارات ىأ «لاعنل نست 8كنوكلاحكةرمصبأ ىأ « كل_:ءأر رعناللاه هنأ 9 ىجبأت ىندموهو ||
 ةعتلا, لفأ لامن :غوبدملا ىهديبعوبألاقتبسا | ىلا وم ةانثماهدعب: دحوملانوكسوةلههملا نيسلا ركب «ةيتبسلال د
 ا ءانعمنال تيل ااففل نم ذوضأمهن اك تاب زأواه *رعش مع تقلح ى| هاهنا لبقو ىبمعصالا نع 0 ْ

 و ةعاسملاو | .ناوةعتلا زها لاعناهثال هيلع ضرتعااغاو ىفذحلا لاقى ارسا1بسانملاوه ىنعملا اذ هوءانعم ىناحلاف عطقلا
 نأ ىراضاا قايس لأ ءاي_ثاةمب رأل عفتك تدار هللاق لئاسلان ا ىراضا ارمعندافأ ع ةباصصلا اهسيلب لدُمنمورمح نبأ لاق ||

 اهوساب[لوالاردصلا || اهاباهرايتخاىف ةمكلاامفرع ناهس :ملئاسلادارمزا رهظالالوقأ « اهنءهذهدعو انءاحتأ اهلعفيمل

 ناكداوكاذزال || ةلالدالو ءادتقالاو ةعباتملاهيفامالا لك الاوأ سدا نم عونب نودبةتباولاك ام ةباصعلانا عم اهيلعهتبظاومو ||
 نياف لاول اهو ملرعنء!ناديفمالكلاقاسمن انه ماصعل | لاّام عفدن افنكيلوأ اهسال ن اكرع نما نأ ىلع ثيدحلاف ١
 هناءانعما مت احأر ع || هلوقبرتح نبا همقعتام لطب اذكوكزغتل اهح وىلعساو.+1ىفاملاعف ةمتدسلا لعذلا نسال بطاضاانيح نك ||

 الا سلا اهسصخم) الفالاو اهنادحو مدد_هكرذلا كرت لحن لزختلا ىلعو قلادملا كرما اىدتسال لاول نيد كرخلا نابدريو ا
 اكملا نع اهدرحل سلب ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر تب أر ىلا لاق إل هباوج ىف هللعت هيل لدي و حابملا باكترا ىلع ضارععا ا ١ ظ

 ا ضنا د لاح هنأ كا: راشا هنفواهسالوهووأ اهقوذ ىأ «اهيفأ د وتو رعش هيف سرل إل ىتا|ىنعي هصسن فوج ىالاعنلا ظ

 : 2... || كل_دةذىباطملاالاقاهغابدب ةراهطل الو ى>وأ اهتراهط لصأ ىلءاداعااهنءزرتح نك ل لج رلا لاب |||
 ىأ«اهسلانا بح اناه كلذ همقةلال دالو غامدلا ا يف رثؤ.ال هنأو توم لاب سف: رعشا !ناىعدب نماذدهب

 1 رباقملاىفاهسل هركيدجأ لاقو لاح لكى اهسازاو> ىلءُثيدحلا اذ ممل دتساو ىوهاةمفاو مالى ده |ةعباتملا |
 لبق نماهسل همت || تحاصاب ىقلةنمىدانب لح راذا نال_ن ىلعو رباقملا ىف ىشمأ ان انن لاق ةمصاصخللا ند ريش ثيدحلا ||

 هللا همعتب ثدحأا اا رك ذام ىلع جتحا ملا املا ءح#ودوا دوأو د_ب-أ هر خأ ك لعن عا تاق عبضوملا اذه ىف تنك اذا نيتيتيسل

 ىطن دقو ىلاعت عرق عهد تيملا نا تن د_هلا ىف ترث دقوا هربف ناك ىذالا يعل رمالا نوكد ناز و هنابىواسطلا همقعتو

 هب سالان ليزختملا هللا ىل ص ىبثل انا سنأ ثد دح تيثولاق رباةم لا فلاعنلا سدلزاوح ىلءلادوهونءرب دمهنعاولو اذا مهاعن

 اهسلتل بصصأ |نوكو || دارملانوكين ا لمتحي وىنالقسعأ الاقى اوأ هرمقملاف ل ءنلار درعسملا لون دزاحاذاو لاق هماعت ف ىلص ٍلوميلَع
 00 عازتنعول_ مال كلذ قفنأ لب صيصختلل نتيتوسلارك ذ سلو ردلا لع سوا نط ىمتلادرواك تلك مارك !ىهنلاب

 كل يع ا 00 || ايدول . واهني لوطا لحق ىبمنلاو ١

 رادع روس | 2 )| نمار ساو هاو وجرا دبس[ ودمر ميد تا تلا ذرم « رمعم نعفازرلا ([]؛
 تناك اهنأررةتدقواهتراهط ىلع دن ثددحلا اذهو ْئهيف مغاسل متوكل هاستاهلهلن قارغتسالاةولزنتلا ضرفب وهلع | ْ

 لاقو امة ىذال هنوك لاّمحاب بيحاول لعن علخااهمق يلعن ىشعءآر ن1 ىفطصملا لو ةارومعلا ىف .ركر د_>ألاقو لاح لكى لءلاعنلا |
 نيا حتفب( رم نءقاز رلادمعوب أ اءأ روصتم نب هما انث ) ةرب ره ىبأ ثن دح سماها ثددحلا# ايفتيملامارك ال ىهئلار نبا

 ده لب دءتالو حر فصونال ليقو ل فا ذكمقيثونوءةلالح ىلع عج ءاطعلارباك أن منمعلا لع مهالومىدزالا ىرصبلاةورعوبأ د شار نبأ 1

 نيدج همه ارسك (بئذ ىبأ ندانع) خوبش مهو ىباتريغ هنوكحمنورعباتةعب رأ هذعىو لعل بلطذئمول نمو نسل ةزامحج |
 ش ناشااري كلا مامالا نجرلا دمع

 اهنوك هيلع ضارتعالا

 اهل لمو هنوكل ال

 راهطاناىل_ءهفرتلا
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 للة تطروهو تلا نم هطعسسو نينثازو دلال عسوهوةينثتلا نمناتدأو ردد« .د_ثن عمور آس , ونتونوكسفحتغب وأخ -نُو مد ( ىنتم

 . رهظ ىلع لعنلا ىف ىذلا ىقءقرلاريسلاوه لاقي وأاوه>و ىلع وكي لءنلارور_بدحأوهو كارش ةدنثت (امؤك ارش ) 0 ىلا
 ثيدحلا|اذهوقار ءلانب لا لاقامهك ارش فريمضأ ااهطب ربة حاوةل حوأ ةدرفم ةقصلوعفملا ءاةغيصنامهكا 5 هو مدقلا

 بوقءدو عاما هل جرخرثكمةقث ىرهزلا دعس ند( بد هاربا ند توقعت وعسنم ند دجأ انث نس 2 كا املاثيداا# 3 *© دان

 فث عيطخ هنكل تين ةقثلاسحلا فوكللا ارغصمربب زهد ةمسن ( ىريب لا ادجأوأ ان )دز ني ثاكو أاددريث ا رلاف مهاربا نبا

 ةفوكسدلا لذ :زنىرصملا ركنا ناشط عكتالمهع(ناءوطنب ىسعانأ )عاملا هل جرح ةعساتل !نمْنيتُن اموزامت هنستامىروثلاث ند

 كلامند سنأانيلاّيرحألاق) ىاسنلاوىراعااهلجرحقودصبي رقتلا فوهوقثودو رعوهصرتةو مدآن ب ى<كهنعو سانو سنأ نع
 فلل اءاوراذكه ا أرعلانب لا ظفاحلا لاق( نالا فام )نيتاخوأ ا تان :الدرح ضرأ ن مريعتسأام ماع شال يحلب( نب وادرح نياعن

 ىلا ىلءنالا.قامغ سدا هلو ىف هنيعبهحولا|اذ_هن ممل انأاو رام امأو سداهلوقنود .١ تانثالابى ءراضصلا ةعانصا انهت
 مساخلا نم فمع هلءاف

 اعاو هاورلا ضع نهوأ
 ماللا مضب ن-سأوه

 | كف تركن يم خشم رعت هرعت ىو ةينثتلا نم لو هغم مسا هنا ىلعةددشم نونو ةثاثم عتفو يم مضب# ىتثم |

 ليقول حنس طض يحرر خت نبابرغأو نالاق ؛ةدىنالان 0 اوعفم مسأ هنأ ىلع هددشم هءتحو

 . لا . ع ص دارمناهتنارغهحوو هأ انه كلذ مصدالو ثلا ئ هدرودو ىنثلان تال كبار ارك قلم

 ةينثتلاماهءلالاق دهف داوام مت داموا هادو هوام-ذ7 اموه- ناخل|وكدنأ | طضهئيعيوه ع اولا ٍ 1 95 : 0
 دأا عي جج لذلو

 لا ىتدروهو ىدأا ن 5 موهذئتمسو لو عقم اىرك له عاع ىتثمديةياع روني و | ىشاا لح ل 3 0 و

 9 ”ايشاانوك,نادبال هءنثتلاف نار جاف ىذلاو ها لهأتي منان راقنم ىجثملاو ىت“ لاق ن 0 ىنعملا رهاطريغ كا لاح وذو

 صامل: ! نال براقتلاه-واذ- 1 مهغياك تاَذْنم 1 م

 امهاصتا الب هناف ىنثا | ىف اههفالكامطا مفنانهديال هينثتلا ف نيكيشا انارهطظالاو ماعلا تحن جردنم

 |. ان لال مستني يتنفس لحس دروس ىف دا ىتةهلوةن سوماقلا بحاص هيلا راشأ اك

 دح أ[ ةمعملا نيل ارسس 5, وهو لعافل ا ةبامن ىلع مذ رلاب«امهك ارش * ظدحاو ل ىلع اعما.وقالطا مصنالو

 ةتسلا هثيدح جرخأ جي عليأ :م نب د_أ ا: ةد >9 هباهما اىفامىلءاهه-و ىلءنوكدت ىتالءئلاروي

 حتفب  نامهط نب ىبسعانريخأ 9 هتسلا هثي دح حج رخأ هد لا ةم ريغ دتلاب « ىريب زلادجاويأ ايري أ

 الفرهاظلا وهادهولاق

 فاو اءركذام قال

 نامهطىأ لاق ىراخأ اك
 دنعنيلعتلاىأرهلعاو
 ..متبسلهنم عمل لو سنأ

 لأب ءادرلا نب 0 ىب بفلاو ىراكاا هثيدي- - يرخأ نوكسف كالذي 0

ا فو ىدومونأ اظذاملا «ةفاوو نيةلخدب رب ىلإ طخ لاقواهيلعرعشال ىتاا ىأ درحالا تاي 1 0
 درعالا ال

 دا( دع إىب
 ىييلل جا

 ةءاودق را ىأ#« تناث ىثادحخلو ةلاهيطتد ءاىأ «يلة نالاق امهر راثْدلارعشْلا م 1 1

 2 وطقم مضلا ىلع ىثثم

 لو فوةفاذالا نع
 ٍارخا دعب ىأحراشاا

 ريغانملا نيلعنلاسنأ
 اذااع هقد صا ديدس

 انيلانياعنلا سنأ جارخا دعب ل 0 ادد دع 4 ة:اكاا 5 زءعوامدم أ ا ىل د ىف م دعب # ع ادا

 ىأرنامهط نداناكو ل وهيلعمشأ لسنا اىلعناةناك ه» نتروك ذلاثامءلاىأ مامجلا ار ءاب
 قدس اةثد-إ» رسنأ ن عتبان لذي هث دق 1سو هلع هللا ىلص يب: :أ| ىلا «متيست هنم عمد مو سن أد نعنياعلا

 هعسأ دعس بأ ند دبع تانرم تأ كلام لان 0 أس قويا انرهأ لق ن«مانرمتأ لاق ىرا سنالاى هرمنا

 اهبلا بسن ليقواهبلزتن ناك هفوكل ايةرعتم ىلا ةمسن حدفبو مهفذو كسن حتفب « ىربقملا ل ديعسن, ناسيك

 )ل ناك رنا( سر هيعمنا لمينا لت اهنا نع رفقا بس بسال 5اذو سا فب غوجارخاا هيث يداك
 د5 سل انأ ىلكاذل دفةط -اوالب كاذب ث د<ىدلاوهاسنأ نار دا. اردااظأ !|ناكا سا ابامهو نيل ءذلا جارخا سد لرقل اذه

 ةنسلم ىطصالا لعن تيأرلاةوداد زن ديزي ىلا هدانسارز عشا اوب ور دقف ةةسلم ةرصخخ ىباهصملا لعن ناكدقو فاز ءلاظف ال الاق فادخا

 قءقررمصخاط ىتاا ةرمصخم اون الاء طذ:_.لمة.ةعمةرمص هللا لوسر لعن ثيأرةو رعت مشدن ءتاةءاطا ا ىف دعس اىوروةرمصتخ
 ى تاق ناسللا هيه ىلع ةفاطاو لوط هبف ىذلا هرمغو حاصعلا ىف لاه: !!نهنساملاوهب اناا ىفاكنيقدتسمار اصىتحاهاررص> عطقىا اوأ
 اعاوبقعلا قلطب لودايز ىبأن ب ديزب ثيدحفف ؛ ارقام ظفادلال اق ها أاهمدةمىقهثن نلاةميطااهماس اوثناسااش لءحىجاا ىثلءثودد امنأا

 ريغبةءافنوكد وأ لاعنلا : نمريتك ف لةناكل - رلادب معا دوس نم بةعاط ىأ ه ءةعماهنوك ماشه تدثأو جراخ بقعا س دل لاق
 ظافملا ضءبلاقّاو ىلا اوهود نب ىدصسا اهضعب قوس قا دك (ىءوهنب قدح“ !انث) رع ساثيدح#«عبارلاثيدملا جر راح
 . انثىراصنالا) لوه<#د#ت نب قصساوسب رقتلا فلاقهمماح فهل جرخ ىذلا ى موم ند ىكسأوه سدلو لد املا ىف هل جرخ ىذلاو هامه

 ش سنأ نب( : (كلامانث ) ةعاماهل جرحةئامو نيعستو نامث ةنستامثلام باص | تبث تاحوبأ لاق «ةالادحأ زارع |ىدملا ىسعنب (نءم
 ١ رومقلاةران زأ هر سن ةدحوملاثيلثنب (ىربقملا دعس بأ نيدمعس|نثدح)

| 



 سلالذ :رخآلا مويلاوهثلاب ن مون. ناكن ملا قديح هنمشحب ردن هب ىرفوتالا لاحت بارخد اهئاجد | سظدشغ هللا وس راغدلالا

 تاةاعتمولاعتلاهسل هم ةيكوهياعلت هؤصقب ,هرملاراسخالا ف ىأ «لسو هيلع هللا ىلص هللا لو.سر له ىفءاجام بار أل امه ني ىتهيقخ

 لها مالك ف ضرالان عدم ل ,اةئلالو لب بام هدرفأ مت نموافر ءفللا لعش الذ نزال ءمدقلا هن تءقوام لكن ملمفلا كلذ

 ىشع نهر مخات# ىطصلل ب طاذعراصنالا ضءدلو ةنعىو رامامأو دا ةموسأتلا ىلع ىقاطدوه عزكم لعن اهربغو حامصملافوناسألا

 سا.- !ادختاامناو ءاسنال الا ساد لءتلاى ب رعل أند ؛الاق ىمق-ريغأ 4ث ث اةنالرك ل هودو درغملاباهفصواغ اريثالا ندا لاق 031 دم لعن

 اكرحالادب زملام اموات تاداسما !|ىل! امم سالا. ةاح شما :عر تاكو لغتلا س دأب ,ناكطسملانالعاو نيطل نم مهضزأ اا هريسغ

 ثيدحلوالا هريثعدحأ هثرداحأو اللاهل او- ضد ر [١ةدامع»ىل فخالو ل هنالن ىدع هأوقب هن ذاأىف قا ارعلا اظذاملا كلذ ىلاراشأ

 سابقلا(ناكضيك كلام نب سنال 158 تلقلاق:داتق نع )تبث هقثىدوعلا ين( ماهانث دوادونأ اي راش ندم ١ سنأ

 ةقنؤماهوكلا تناك و
 اهثدنانت ناك امل نكلا | 7 3 ك لسو هيلع هللا ىلد هلل لو سر لءث قءاحام أب

 اهريك دن غاس قمتريغأ ىعمت ىجاأىب مر ربثالا نما 0 ا كلاوذه ىبتملل لمد هوا متاع ىح دقو ار صم عى مدقلعنلا

 لعن ) نس .ىهلاار اتعاب لاق 5 ىلا نعوم ااودو ها هثنومى دومدقأا ىئ الع قع قط 7-0 ب يالعسل لاق ر ١انآلا

 تاو هلا لو مر هلوقن ههدخأ هلعلو ها نيطاانم تيتو ا يا امل لعنلاو ىل رءاانبا

 ىلع ىأ (لسوءيلع . قر سس مدن عرباح ثد د- قو _سوهماعةللا ىل_صول_ءثيرسأ ن متيشام عم «كيلعتراسام للاخت !َ

 ل-هوأ اناك همه ىأ | كاوا اوةداسول و نيلعذ ل! بحاصدوعسع نب | ناكو «لع ا ماكل ارلازءال ل - رلان اف لاعنلا نماو رثكتسا

 لابتوأن الا تامه ناك وأ انرعيخأ راش «سدلا كدحو موقت .ى-هيعارذفامهلج ب اساذاوماقاذا «.لعتهسلب ناكوروهطلاو

 ناك (لقز دحاو 0 دو نع# مب ماب اش ع هب جك مايهانريخأ 9 ةضس ىف ىسلايطلاىأ «دواد

 درتلكلىأ (امه) | |اماو قيقحرم_غم5 8 اتنالتناكر ير لوأل مان أل قدلاىأ 6 لسو هيلعدتلا صدقا لور ل ناك فيك

 هناور لبلد 0 |املسأالا:_ةنوئماهتالتناكسايقا !تاكرح نبا لود هل 2 ىفز رقمود كن اكربك ذنزاح ارحؤم لعنلا أك
 (نالامق) ىراحصلا 00 ءلاجات < امنافاثلاو نيا وان نيب طلخ سو.لملارامةءاباهربكذت عاش ىقيق-رع_غاهثينأةناك
 امهاناكق لا سايق || نإ ر:[لاتىراطلل باو رفو «نالابق إل امهنم لكما ىأ يامهإط ناك« لاقإط وذالاك ام دقملعنلا
 0 ل ديم وىلءذل!مامزةد>وم او فاةلارعس امسكت رهودار ةالايزالامقاغ تاك 0 ا

 لاشلاورارقسألا لايقل اىنالطسق.ا لاقومدقاارهظ ىلعىذلا لءنلا ءلارشواملتىتااو ىلع ولا نيعمصالا نيب ىذلا اه اودى

 ال 1 نيدرطلان 2 نيلعنل الاودعسشلا بدها قو لد رلاى .صأس بنوكي ىذلاعسشلا هيفدةءد ىذلا مامزلاوه

 00 تبع |عضي و املت ىلاوهل>رءاهما نيباهدسأ مشب ناو إ.وعمتا سهلا لو ديل عننا كومار ذو

 0 ور عمم اةلاركل اوهو سو هيلع هللا ىلص ءمدق هو ىلع ىذل اريد ىلانب ' ريسل | عم واهملتىلاو ىطسولانيبرخآلا

 000 ' 5 ورمل د هن أ هد :ربعنباالىروثلا ىأ «نايفسن ع عيكوانرمخ أ ءالعلا نب د طير يغصتل ابا بي ركوب انثدحإ»

 ىد ارد ءدنموشو ,ةمعملادب دشتو ةلمهملا# هد 3 اذملادلاح- نعل حارشلان م مهو ناافالخءاذملادلاخن ع

 0 اب ربوماعلا هلوخدب بيعدقوةتسلاهث دس جرحنيئادملا قوس ىف هولك ليءاد> نال كلذ دم لقاوعطقيو لعنلا

 000 | متخدبب سالف او ردا لو مالا ىداتلاى 001 دانا نانا« ترخاسطتا دعت ا

 1 ءا لعتلا لا . ,تالامق م سوةم اع ملنا ىل هللا لوسر ل“ :|ناك لاق سامع نئان عة تسلا«: ةءد> جب رح أو هقمثول ىلع اوعمس

 ىتلاو ىطسولان يد رخآلاوا يلت ىتلاو ماهبالا نيب نيمام لا دحأ عضد ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ريغو ىرب رجلا (ل .ليامش:- 190)
 !بةفاوو - سول اع دصالا نيد لمنازل دال ادن النيون ءاو ل ارشلاوهو همدقرهظب ىذلاريسلاىلاامهعمع واويلت

 هنييعندا ىنعن( نايفسن ععيكوأ.5 ءالعأ | نب د بي روأ 5 2) ريخاثي دح ىلاثلا ت ,دملا»نب رخ [نيءبصأ نيد وأ امهنس لعسءاوس

 ةمهتم لاذ ءاَداببا) عرضا نوكين خشب تاره زرت ه دلاخ ٠ نءو ريل هنالدنيعنياالىروثل اىالطسقلالاقن كَ حراشمرك ذاذك

 وذحلااذهذح أ لوق ءاماريثك اك هنو كلوأ مهن جيوزت هنوكلوأ نيئ اذا قوس هدوعقأ هن ى مساهعطقي و لءئلاردةيب نموه تالمومو

 ةعابللا هلجرخ هر امونيعب راوىدحا ةدست امملعلا عساوث ب دحلاريثكردتلا ليل ىيبأن طفاح ماما ةقثءاذ-هنوكسلال ثتدحلا اذهىلع

 تام. ةيثوت ىلءاوعجأ ءرعتهدحو ءيبالوةباو زل ل املا ىعماطأ وت ند (ثردلاد ندهللادمعنع) ناطلسا ل عىف هلو خدي ب يعدتو

 حراشة هواك اهريغالوىوزخناالو ى ثاطاالءاذدلا٠ نعىورب ىذلا اوه هنالدارملاو هاذه ىرصملاجاخلا نمايراه نيناسمو عسب رأد هذس

 نالامق لسو ءيلع هللا لصهتدألو بر لءنل ناك لاق سامعنب|نع) ةعاسملاهل جرخ ءوغثو ىهذلا لاق



 غنمهيحد نع ىبعشلاهباور نمالااهارأ الو لاقة يحد ن عىعشلا باو ر نموأ ةمجو نيف هل ىده أ ىأ نب _فخ ىلع فطعوهو لا بج و) وار طفل لعةظفاحبوصغلويمشلا نسب (رماعنعراح ن ع) قاطمريضووف ةبتته شو روأ هارد ل قلعمويت هسفن دنع نم ناكن اق فذصملا مل اكن م نوكمف همتذا :ءدح ىلع ف طع( ليثارسأ لاقو امهسيلفنيفخ ملسو هيلعمللا فص ينال
 نيفئلر هاما قرانا معزو همعللو نيفغلل هعاحرا حصن و امى ذأ هلوقهن رعشن كني_ةدناىأ(امهبلق) هأ ليت ارسا قد رط
 لانس زرلا طفادللا لاق عونمة.عللال

 ةل_برع ىعشلاةءاور
 نءىبعشلاهباو ر نمهوأ

 الااهارأالو لاق همحد
 نع ىعشلاهتاو رنم

 قدرطريغ نم ةيحد
 ار ىح) ليئارسا
 هللا لص ل |ىرذدنال

 (امهىك ذأ لو هيلع
 هاكذلان مةم6لاذي
 امهلهىأ حذلا ىنهع
 ةيعرشداك ذك دهر

 هرك ذأ قطصااةءاور

 نمم-هيفالوأ هلكلذ

 لاسمل هنوك هد رق

 وأد دمنمامذله

 هءقن اك امغ.كوهريغ

 كلو-جو<#هراهطر 8

 رعشو وأو لصالا

 هلصأ حدر_ه كلكم

 قارعلا ظذاحلالاق المأ
 بايثلا,لاهعّتسا هدقو

 قيتعلاق اخناو ةقلذنا

 نم كلذ ناوأ أد
 قطسملان اف عضاوتلا
 ىد>نيفمنا سباب لزب ل

 قدرو لو اقرت

 ا ءئادمع تندد
 قطصلانا عماملا ف
 قلطستال ةشّئاعل لاق
 نوكءمولاك مدا |الددحو موةيتكو مخ ء( ىنايدشا | قدساوب أو هاذه ىدتاو أو ) فارما( ىسعونأ لاق ) هرعقرت ىتحاب وأ
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 ك0 م مم وأكوالاةباو رلاك ةريغملا نع ىبعشل ارماع باور نمةدان نأاهدهنا فصلا نيس ضو 18 قار
 ىفل_.وءهيلعهتلاىلص نا لي ريح قانناك ىتح لاجو ذل بلح ىباعتوهولوصالا عماج ف هرك ذعتفلاب
 لاقو اهه_سدلق نيفخ سو هيلعدللا ىل_صإ# ىبنلا ىلا ةطسن فو « ىبنللإ» كريمهرك ذامىلعا اريثكه مر وص
 لءقنمناكناو هكرد ملهنال قامو هفرهاظلاو هوهسفن لق نمناكن اف ىدم هرملا ملاك ن موهدك ليد ارسأ
 نع هلو ىلع ىن_ءلابسحافطعنوكمف ىدل الوقمنو كينا لمتحي كريم لاقو اقلعمنوكر الف هسدتق هنعش
 «ة.جوإ» لبق نمروكذ اا ىعشلاوه« صاع عط نعم لاىأ# رباح نعإل ها شايع نب نسملا
 ىنأ ةعورشملا نع طقفني_فحلاءادهاة_سقىورى<ناىل_داحلا ودل اريم لاق نيذخ ىلءافطع سصخلاب
 نون الهدم و ةريغملا ن عرباح ن عل ءئارسا ن عملا نيفلتاءادهاه_عةئكورو ةريغملان ع قد»أ
 ةمحو هلوقهد رضوهروهظاهرك دلو ادارمريغملا نعهلوةنوك,نا لمت ةنيحو ىذمرعل نع ةيلعأ
 ىلاقو توا فئالءقاسلا اذ همهعماح ىفهرك د هناف فاوئااريغ ثدي دملا جرش ن مرأ لو لمان فطعل اد رطب
 داقنلادنعى.غضوهو قعملادبزب نباوهلرئارسا عشارباحنال لمأ:نءولالوهو بي رغنسحهرخآ
 ىنالل_و هيلع هللا لدينا |قالخأ فاح ر مث دملا تيار فاوئاادنعةةثوهلاقي ناالامهالامدقت اك
 رماعن ع ىنعجلارباج نعديواعمنب ريهز نعل يجنب حيه قد رطنمهجرخأ هنافىاهمدالانامحنب اعلا
 قايسلا|]-هنمموهفيو نيذخو ماشل ا نم ةمح لسو .لعهتلا ىل سهلا لو بر ىلا ىدهأ هنا ىلكتل اهيحدنع
 نالريمضلا ىنثواءطقت ىأ «اقرذت ىف ةمحلاونيذملاىأ «امهساف# لاسرالاو ىيلعتلالاق>| هيوقت
 سدفن عوف ةمملاب ةئنيداربو ني روك ذملانيموملا | سلف داما نوكرف هية ف داو سوملم نفد
 ةياورلاف اك طقفنيفملا ىلاام>ارري_هذلانوك,نا لمتحجو ملعأ هلاو مهل | ضعب هل مءتسس أك رغلا نم
 ىاحوبذمىأ هي« ىكذأ لسوءهيلعدتلا ل_صىنل اف لءالىأ ل عافل اةغصن (ىردال) هلوقهن وقت وكوالا

 ناد لا مئاقأ لدم ريختادسمداس ك3 ل ءافوهوامهلصأ ى_عب نيذنلناىأ مع ةيع :ريش هيك دن حول دما
 مس و هيلع هللا ىلص هنأ ىتءملاواق رض ى>ةتيم مأ امد ناك ذأ ملعب وأن يشن مفمشلا أدت اورىفو#المأ 0
 |نارىلعةلالدهبنو غولدملاريغوأ عوبدملاةتيملادلبن م مأةاك داادا-نم نيتدده“ ةناك نيف نب د_هنا
 | اهزخا هنالوا كل ذي هله ريصتلام| لسو هيلع هللا ىلص تبا ردىبامعلا ىفنمةراهطلاةلووىلاءايشالاف لصالا
 رك ذقبسىدلاىأ «اذ_هقحاوبأو» ىذمرتلاى أ < ىسعوب لاقل هصعفتو هلاؤس مدعةنس رقنم

 نباىأ#«نامءاسهْ-او طيء دلو ن هىوارلا ل.ئارسانوكهمجوباكىمدسلا نود ىأ < ىنامنشلا قصت اونأو د
 سدا لو هيلع هلل ىلص هنأ ىلع ليلدثردحلا وكريم لاقناقاخ لا. وءافااحتفيزو ريف هع« اون اميلس لأ
 ىناريطلا ىور و رفسااو ريض ىف نيفدلنا ىلع مسملا تي دحة نسا ل_هأ دنع رباوت دقوام_مماعحسمو نيذدلنا
 ..و هيلع هللا ىلصهنلا لو در ناك لاق سامع نب |نع مت دا:_.ىارريمك-ل | تاوعدلا ىف قيبااو طسوالا ف
 فيلتاذخافرئاطءاخل ا هدحأ سدلو لاق هيف عزتف رص تت دع_ةفامو بهذف ىاادعيأ حاملا دارأ اذا
 مئاهيمتلا ىنمرك أ ةءاركهذه لبو هيلعهتلا ىلص ىبنل ال اقذ لاس دوسأ هسنمتمل نافءامنلا ىف هءىاخلرخآلا
 ا يجب حس يس اا سس ااا سس سس |[ ىلع ىنع نهر نمو نيلحر ىلع ىد ع نمرم نمو هفطب ىلع ىذعن# رش نم كد ذو. عأ ىلا مهللا لاق

 ىلءهفقوتل ليقاك غوندملاهراهط ىلع ل ءادهيف سالو فوك-)١ناقاخ ل دقو زوربف ل_ءةو( نامرلس همءاذ) هدالوأ نم ىوارلا ل. ثارعسأ
 دعدةوريمخ نماواصأ جاوزأة ع. رأ اهنمفافخةدعهل ناكهنارنسلا لهأ ضعب رك ذو هيلع تلال دربنا ف سلو نيغون دما هونوك توم
 . ىنامهللا اجيهننا ىتمرك [ةماركمذه هللا لوس .رلاةفلاسدوسأ هنمج رذنماقلأ ع 7 عت :رانرخآلا يللا نعال تالا 000 ل! سداواضوت مهت>احل موو تاذ ىنلطناف ىدملاد بأ ة املا دارأ اذاهتلا لو برن اك لاقريملا نع طسوالا ف ىاربطلااءاو رام هتازعم ىف
 11-060 1 11111 عسب رأ ىلع ىشك نمرمش نم كي ذوعأ



 يمض ني_همزباوهب سابالدوادونألاة وكلا (ىدنكللاصنب ) تالمهعر فمك (مطد نععبكو انث ىر.سلانيدانه انث) |[
 هلرأةل.-هلامضن ( ريح نع) ةءارقلاء حو ىراهاا وهام نياودوادوبأ لج رح مءنرلأ «تعوهريسغو ىىهشلا ن عىورةثااثلانم

 ىأ «ي محلا نب» ءاه حتفو مال نوكسو هل م_وم فب «ي مهد نع عكوانث دح ىرسل |نيدانه اثدح |||

 ةلمومءاح مطب «ي ريح نع ةءارقلاءزحف ىراحأاو هحام نءاودوادوبأ هثيد_-جرخأ فوكسا|ىدنعلا 1|

  ةدب رب ىلأ ن عدلل ادمع نب 9 هحامن باو ىذمرتل اودرا دونأ هثيد_> جرخأ ءاردرخ ] ىءاننوكسو مج حتفو

 نونلاهتفب «ىثاعأ|نأ9 ىمل“الاب,صملانبةديرب وهو *« هب ن عل هتينكهنأب هح وب دقتلق هللا
 كولمبقاوهو أطقن مما ديد_ثتامأو« ددشتوءاياا فيفختوة مهلا نشا ارسكو لاف يفذتو رسمكتتو
 باقلأ» ددو رص نوعرؤو بسم أشاللقرهو ماشا أوم و رالرمديقو سرفال ىرسك و نمل عستلاك ةشدمل ١
 د:عورجطان م عت ةنس تامر حلا نب |ى وست نيسلاو هل ههملا ءامحلاو داصل ابةمعتا ىئاصضأا اذه اوةيلهاح

 هوعدب هءلاستكو ىرهذل اةمأ نب ورع لو هيلعهثلا لص هيلا لسرأ دقو ىنالقسمل ا هب رمصام ىلع ريكاالا |
 نانيت:لانسادافأ كلريملاةاعب رأركو هيلع مهعم ىلصو هتوع لبو هيلع هثلا ىلص مهرمدخأو لسأد مالسا اىلا

 اضدأ هنونريدك يحد نبا ىكحواضد أ ءايلادب دش: هريغ كو ةءسنلاءانال ةياصأ اهنا ىتةدءايلا نوكس ىشاخضاا |
 هدفاقد رطد ل سرأىأ «ىددأ» عمربع هنأ نونلا هكرخت نبا لوذ ىلالقسعلا قفا

 حاملا ىنفعئاسعئاش ماللاوىلابىدها لاما مو هيلع هللا ىلا ىبنلا ىلا هه” ةصسن ن و «ىناإ ٌْ
 هداسب رءم مما لازلا حتفي «نيحذاسنب دوسأ نيفخإل ىنععهيلاوهتيدهألاقياادهاةدحاوة يدها |||

 نيدرحم وأ امهنول فا اخت ا .مفهمشالوأ اهريغب وأ ةطابخلااباما ني_ثوةةمريغىأسوماقلا فام ىلعةلههملاب ا

 لام اوهف خارتالبىأ ماهعلا لوقامأو ةراهطلا ىلءىأ «اءيسلفإ# نب وادرحنيلمزهلوةفاكرعشاا نع |||
 نب ٌميطا قد رط نمناء> نبا ج رخأ دقو كري ملاق# امهيلع عمو 8 ثد_أامده.ىأ « أضون مط ديعب |||

 كمون هةأرماْك:-وزدقى ا لو هيلعدتلا لص هللا لو كرحلا بكى ناضل نادانسالا|ذوممهدنعىدع ||
 ني-ذاس نيةو افاطءولب وا رسواص.ةةغماحه ب ء_هْلَتن دهأو نايغس ىلأ تنب ةمدمح مأ أد د ىلءىهو
 لاقفاطعلاام مثموالتلق مثيغا نع هنواردوادنيناميلسلاق اموماع عمو ىل و هيلعمللا ىلص تلا ضوتف
 ةلمهم حتشب ( شايعنب نسحلا نع: دئاز ىلأ نبدا ركز نب ى<انريخأ ديعسنب ةستقانثدح) ناسايطلا
 حتفب ( ىعشل نع قدما ىلأن ع) ىلاسذ لاو ىذمرتااو لسم هئر د جرخأ همهم نيشاهرخآىف هيت دب دشتو
 الوك [منبالاقو ر وهلا دنءهلوأرسكب # هي-دىدهدأ ةمعش نب هريغاا لاقط ىبعشا | ىأ دك لاق 9 ثوكسف
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 ةيحدىدهأة يعش ند هربغملالاو لاق ىبعشلا) رماع ( نعى دعا

 هللادمع (ةديربنبانع) درادوبأ هلجرخة نمانل انه لو.قم بي رقَتلا فو ف:داا هل ن سو له ةىجهذلا لاق ىدنك-لا (هتلادعنبا)
 ناز هذي رب | نعى دنع ب او لاو شاف طلغودو ىلالط علا لاو هدب رب نعم فلا ضءد ىو ىمل“الا بيصملا نب د دي رب هنأ نع

 داصنة مد أو هو طخ مد | ديدن دبس هاا هيلع يتول امد نعمل ءايلاف يفق و قف نم مصدأ وأ 3 (ىئافاا
 ذافنالهب ىعع ل هلفذافنال ارمسكلايةشاح اودع هعصنب لو كم همسا لمقو:.ثدملا كلمة ماحب و برقم لا فكيت نيسلاو ةلهوم ا

 ماللابىدعت وةيدطالاسرا ىدععادهالا نم(ىدهأ ) هيلعدعم اولظو ىلصو موم رخو « هوب هنو ىفط فا| مهربخأو بت ةئس تامهرمأ ا

 شالوا نيوذمرب غد مهم ىاذياهرسكو لاذلاحتفن (نيحذا نيدوسأ نفح) لسوهدلعدللا لص ىننلا ىلا سة فرإ ىنل) كابو |)
 ةخللا تك ىاهدح أ لركن فرع ىف لمعتست ةظفللا هذه ولاقرخ [نولداو ءامهطا اخي لوأ ةع :ر زولأ قةحلالاق د-اونول ىبءواموبلع

 عب رذتالاماءاغا !(امهسدلف]هداس ١1/7 برءمجذا سا|ىلالطسةلالاقو اه ورك ذثيدملاست رغف نيفنصا |تدأ رالو ىنعملااذه ||
 الر سدالاف بمقعتالوأ

 96 هناد_قمق حارب
 فرصتلاهءااىدهإل

 اطوصوس قع هددها ىف
 هلال تيدفهأ اع

 هيدفانوكل اراهظا
 اهناولومقل ازيحف
 تاصوو عقوم لا تعقو
 ةراشازاهملاهحاحلات قو
 هنيبةمحل ال ضاوق ىلا
 ناىت>ىدهم اندو
 لزم هلهلاءادهأام
 ةدنع وهام هربغىلع

 ىلغأو ىل_عأن اكن أو
 قب كلذ راضغب الو
 لرالاف هوحنو ف ااتلا

 كقتمل زم عم كلذ لعف

 ددّةروأهملعوأ هحالص

 هريش عقدوأ هرطاخربح
 هدنع هتعافش ذوفنوأ

 سانلل تام هجههق

 هذ تن و كالذ هامشأو

 نااذه لمان دعب

 ىلع حارشل اضارنعا
 سسوس سس مس هظ سا سس ما سمسم سس سس هامل اس يس سس اسس يس اساسا ب سس يس مس سس بسسس يا ا يي ا

 ةيحماهؤ شن: ةحاممو] ىنءمالثالاو هوو فلان «_.فناكنارهاظ هناياروذ فرصتل اهل اىد-هلل كوالا ن|ثردحلا نمادخأ حراش
 ىنرعاا نيا لاهاك ارذاكن اك هإ ىدهأ ل هناف باكل | لدأ ن مى ةيدغالومقىج .:. هنااضنأ همذو( امرماع مسصوأ صوت م) ضارتعالا
 ناودخالاو ثعبلا نكي لب ةغيص طارتشام دعاضرأ هبفو لو علا مدعأ خم 'رقاكا | هءده لومق موضع لاق هرذأوفارعل انب زلاهنعدلةنو

 أب رك ز نب ىحانأ دعسن ةستق اذث) هدعش نب ةريغلاثيدح لاثلا تيدا «ارغك هلصأ نمىأ هزاكنانوكنأ ىمْخأ ةيفنللا ضعب
 هئامو نيثالثو نينثا نس تامهريغو نيعم ندا هقدر فوكلا ىدسالا سامعك همهم عديةكفةلموع ( شايع ند نسما نعةدئازندأ
 ىبأنع) د_اولاثندملااذهالار وه ملا ىلامصلاىىلكلل|فاوملا دنع شايعند نسعلل سدو قارهلا نب :رلا ظفاحلا لاق مدل جر
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 قاداركشأوربدل|نطاوم ىف قلماريصأن اكف كل ذكر مالا دو هتريسربس نمو هريغهيلعر دة ملام ىلا ىلع ركسشا نمو هأوسدحال
 ثيدا>أ ىف ةحالدنا لعرب رقَتلا اذهب وارباصاريةف ناك امدمبا ارك اان غهلءفن لكلا بتارمهل لك سدقت هنو ركشلا نطاومف

 نب رفعجانث همتقانُث ) لس ءرم ثيدملافنيعباَدلاةلحأ نموهو راني دنبكلامثتدح فاش! اثيد لا« ىننلا ىلءرقفلا ل ضن نا بالا
 ةعيدض لي قوت اسنالا فا ذك 2 ىبن هلم. هس سن ةلهه3ةحوتفم5د_تووةموهطم 121 ةمدقكع ) ىمضاا نامرلس

 2. ا ءابعلا نمناك ةئمهش
 لد.هعسشت ىلعداهزلا
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 لاك | بنارم ىهقأ ىف مهاد هما: ها ناكو هنارهدو ملسو هملعدتلا ىلص ىنلا فا رض أ اون اكمهنال ةفصل أهلهم

 رفعحو وهسهن"اكع.ضةلي ق ىلا همسن هنأ حرمشلا فاو ىنام وسأل باسنآلا فاذك ةئيهك ةعيدض ىنب ةلممقىلا لاقو هن سان ال دجأ . 7 ا هدف 1 3 11 لاقوناطقلا نما هفعضو ةيسنةدحوملاحتقو ةمهعملا ضبا شعل اناولس نبر زمان: دحةمدتق دث دح #لاودالا ةةيقحت ملعأ هللاو

 مهداهزو ةريصملاءانع نمر وهشم انوه رايد نيكلامنعإل عيبشتلا لاب هنكل دهاز قودص || بستأ هل لق ايمأ تاك
 نسحلا نعي دملااذذ_هىورنكسا ايعبات تاكتاو راني دنبكلامنال لضعمل»د كريم لاق ل سم ث دملاو ا اامالاّةؤنيدكشلا

 اذكهزللا مل و زيخ نم ل و هيلعدتلا ىصهللا لو سر ع شد ل لاق نسحلا اذثدحل !ةفاضد أ باتو هو ىرصلا كل ”اباضتن نككوالف

 شعل |باب فىنأ داك سنأ نعهداتقثي دسنمد_هاشدأو بيرغلا تاحصأو ىتبدم لا ىبنومونأ هحرخأ (رانبدنب كلام نع)
 هطذحلا شدعل لما شو قريكدتلل نب وذتلا #« زيخ نم لو« لعدتلا ىلصدتلا لو سر ع.شاملاق 6 لد وطلا نءا ىجانلا ىاشلا

 مضي وأ اهاصأ ىلع ارمني و ةففخاطوقب نم مهم كريم لاق ةلم_هملادن دشتو فال | تشب # طق ريعشلاو
 هس ىفو ث < هنو عم ىنهءواولا كريم لاقكل ذكمل-نمو ىأ « ماسلا دبأ ىإة ضل ادمضلا عسستب وأاهرخآ
 ليقو عطقنمءانثتسالا لءةىلوالاءافل او همه ]د اضا |عمتفب د فةضىلءالا 9 ىنل اديك أتلالةداب زن محلالو

 هللا لص هنأ ىلع ل دب ادهو ها طقةلكهماعلدب ىزلارهدلا نمءانثتسالا كل رهملاقو غرفم هنأ هاظا او لصتم

 ىمالكلا ف مةضيلعءالاال_صأ مل نم عممشاماذكو غض ىل ءالارعه وأب زم 2 نم عس ام لسو هيلع
 ىلع طقم دقت همتالب ال نك ىذض ىلعالا طق مو زيخ نم عش لهانعملاةيدقونآ اذئتساو نايفن هقيقملا
 ملل سو هيلعمتلا لص ىلا ناسنأ نع سو هيلع هللا لص هشدعىف لب وطل !باملا فع ىبحسو مهلالو هلوق

 ددازلا ىرمعتلا 2

 ةرصنلا ءايلع ناكل

 هقيدري هاشم ا هداهزو
 ناس ناو ىلاسنلا

 وأ هنامو نانداتدكل
 ةعبرالاهل جرح اهريغ

 لكلاف لوالا ىنءما ىفانمالو ريخالا ىءاإ امتاليوهو ففض ىلعالا مملو زبخ نمءاثءالوءاد غودنع عمتج ه_كران قىراخل و

 ةيبرعلاتائللاب فرعا مهتال يذيداملا لهأنمالر تل أسال راند نباىأ «كلاملاقلب لمأتفلمت< || هتلالوسر ع.ثاملاق)
 نم مو هيلع هللا ىله عم# لك الا لمعت يأ هعشب ةطسن ىفو هلوأ مضي «لوانتي نأ لاقةضست قود لاق ف فضا امال

 فاقلا 2 طقزمش ناكاذاامهنمعم نكسلو هدحو لك أاذاملو زيخ نم عمشد ل سو هملعدتلا ىلص هناربدنا ىنعف «سانل ا

 ل عموأ هتب لأ عم لك اي ناكمنا هانعم ل -.قْمٍباكل اقر وك ذماريسفتلا ىلعاذهو سانلا عم لك أ. | اسهانعمو هل. ةملادشو
 || ىلص هناق هنطب ىثاثءلمهاك ألو هيلعمتلا ىصهل عشا. دارملاو ىاقعلاو مئالولاوتافاضا| فو ف ايضالا ||| هرهاط نامزلا اند
 ىلءامهنمعبش ل ىأ:دشلاو قيضلا ف فضل !ةباهنلا بحاصللاةوطقنطملاءلم لك ا: اسو هيلعمتلا | ال( 2) ريعشل ارب ىدح
 ف.لاقوةيهافرلاو منتلا لاح ىل ءامهتم عسسشلا نكمل هناا داحو :دشل او قيضا لاح ىلعالا لاودحالا ن هلاح (ففضولعالا محل نم)
 ةشعملا قيض ىنعمف هثالثل اف ظدىورو ىفذحىو رو ففض ىلعالا مهط نم عمشل مثيدحلا ف ىئاغلا نيءاثو هجوةفومحم

 ]| شيعلا نم مهءاصأ ىمصالا نعواهتامن سدد اذا ضرالا تفحو فوفو ىفحاهئاصأ كاقب اهتظلغواهتلقو | | رسهدلا نم ا
 الوز وعر ىأف فغضالو ففح ن الفين ىلع ىو رامو فعضىأ ىةض ن الو ىأرىفوةدش ىأ ف فض هيقرط هنا لالكتحا

 || لك أيل ىأ نيك آلا ةرثكو ىدمالا عاستجا ءانعم ل بقو «دنعءاخرلاو ب صخللا فالخلاملاوالاعبشرملهنا تا 5
 هحرش ف هنمسد وهو هللا هجرها تريم طل هندحوا ذك ع اّتمالو لا رع هكسنو هل نع لوانت نأ اق فغضا ام هلغشيأل ىأ ل قثالو هلذشي ف فضال مطوقو لايعلاةرثكف فضلا حاملا بحاصلاقو سانلا عمن كاوددحو | 4: لد تمل
 - ل بح احام 1 هنا ىنءملاق (سانلاعم

 لو هيلع هللا ىلصهتل وسر ىدحى ءاح _- ,34 ىايوأ ارمخ عسشدال

 انثدد هضترب لسانا ادزعال اع.شالهنااةمدصاولا قد ف ل ولذا ةوغدو دو حراش ه«عزاذكق ئاقعل او محالولا ف سانل أعم لد هيف

 - هدنعس لام لص ذئني- ,هفلكتيف فويضلا هءلزتاذاالا كلذ نمعسشد ناك ام لاق, نال والاف مكنالا بانا كل ذي كلاب 5
 طسوت هههذأ اك اهدحأ نم م-.مامهنادارااوهو «تطب ىبلُث لكان ثدحت :ربالاو ساثنال اة ورمضا ذئن يح عسمشيف مهتاك اوعموسناؤد و

 فيلا # لسو هبلع هللا ىلصهتل الو سر فخ ءاحام باب ف ددرت مو زيخ نمءاشعالوءادغمدنععمتحي لهنادرواملاعمامّمموأ امون طق
 ةدي رب ثيدحلوالاهناثر د هنفوحامصملا فهرك ذلافتاو لذتكف افشأ هعجريعلا ف خو باّكك ف اذ هعج وانو روع

0 

1 

0 



 جس
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 رمالا مخختائثااباضرلا دنهل ةناك ىهواهرخ آديدشن و نيو :مامهمضب وىناثلا نوكسونو:«كوالارسكرو امهيفانومريغءرسكو ١
 (دقل) ب هتلاة وسن علا ْ كلان عم بأ ف انثت سا( ناكل |ىفةرب رهوأ طخمتر) انهديعب هنكاراكن ال لجتست دقو ههظعتو !١

 دحاولاهو ناربمهذلالهناامنا ١١ (ىتئءار) لماعر لالا نامزدهيل مةلاربد_ةتيهرب ره ىلأن ملاحة لجلاو مسقالمالل

 ةبرصنلا يأرلإ وسب ل ل 2-2-5
 (رحألىفاو)ةسلقلا ىلعأ

 3 0-2 1 / فانت ماسعلا لق «ناكلا :ريرهوأ طخ هأوقل بارختسالاو بحت انها جسدارم نر هاظلا وأ

 ( هثثاعةرتحو لسوهيلعأ

 0 00 ظ 70 ايدام لصتااغاوم ىتتبأ رو دقلهللاو ىأ ردقم مسقباوج ىف ماللاو «دقل ف هلوقب

 ناكمال :ازانمال نب, || يبول غلا لاعفأ صئاصخ نمنيلصتمنب ريعض لوءفملاو لعافلا نوكن او ه_ملقلا ىلع هيرصدلاىأرأ

 ( ىلعايثغم) ددعتاا

 ئتنلا ”ىلَع املؤتسص

ْ 
 أ

١ 
 | تيأر لوعذ*نهلاحةل-لا «ىفاو» هلماعولا+لانامزدكيلةصةاارب دعب لاحةلهلاو سقالماللان ا

 عوجلاهبلغ نم |
 ميا رسكيرهنملاو
 اريشم سس فورعم

 ريثلا ورم هعافترال

 ئش 39 ٌنمحمل اوهو

 ةرخاوربندةف عفر

 رح عل أو ثنا

 دقو نيغلا عقب ىمغلاو
 ىوقعلا ل_طعت 2 8 0 5 5 6 - 4

 ةفسدَأ هلال

 حجوببس بلقلا ||
 عودوأ درب دأديدش
 ىبالاء ىف ]) طرغم

 ىقنعىلعهل> رعضيف

 ملاين ظيىأ (ىري)
 ريخأو الووجم اعراضم
 همضاملارومآالان ع

 رخأ ىنعأ عراضا عسسصت 0 كا ا كا اج هلل تلا اقل 1 ا دال 1 همم هش الا

 هتجر وءتفأر وهمرك لاك نا ئطصملا س.ءقيض ىلعهتاالددح وهتيشغىأ(ع وجلاالا) ىىذلاوىأ( وهامو) نوندللا ضرع ىب
 ريقفلاماقم نينهسممل هللا عم جرقو ع وملاةد_ثنمهطوةسىلا لالا هن لصوت اعئاحةرب ردانأ لرتامئثهدنعناكولهنا بحوت
 لص امرعفل اىلعريسصلا نم هل لص نس رك اشلاءابنغالاونيرباصلاءارغفلادسناك-فهوجولا أ ىلعرك اشلاىنءلاورباصلا



 5 اًجساامو خال ناس
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7 
 "دوس ةاانانوا رف واتقواطوانتي ناك ىتااتالوك أما عاونأن اسبح هل ب ومملاورةغلاو م ضا|نههملدت

 مر نأ د ى ندناعإأاى ' بانلااذهدارباق تاك ام فيكوا دحاوا ناناهلعس موصالا تف اصنألا ا لا ع راشاا بردت 0 هنا اذه ىلا ع .أا 7

 5 ا 3

 مهدأن ني(دب زنيداج

 ىدزالا ليعاءءاونأ

 ماع قرزالا ىرمصتلا
 ناكو هرصنلا لل-هأ
 هتردح اظن ١ وارب رمذ

 ىدهم نيالاق املاط

 لعأالو كم ترأرام

 ةئس تامهنمهنسلاب

 جرخ هن امونيعستو عست

 (بوبأن ء) عاملا هل
 هلو ةدع ىبأ نبا

 ىلا مسا 2 يدا

 هيفاضلا دولا ىب

 اهلعب ناكح 4

 ةْرغ لوم اهعس وأ
 دارا أ

 ه6 ءلاراكملا

 هو>و ند م 2ج تدي

 داهزلادام- ءلاءايعَعْلا

 300000 ه2 نيعل رأتو

 نم الدو ا

 جوا ثالث ن عتثامو

 ةعاسجلا هل جرح نيتسو

 (نبريس نبد#نع)
 سنأ لوم ىرصنلا

 ةة:ناك كانام نبا
 اعرواماما اميةفانوعأم
 هعروفاهمتف ههتنو

 اء مهم نيئالث ءلرذأ

 فرأ ل نو_ءنبالاق
 دم تاما امندلا

 ثنكلاق)ةئامو رشع

 «باعوةرب رهىبأ دنع
 (ن اقدم نابوث

 هتغصاقاشمابوثل|تعشمأ حام دملا فور جالا نيطل اوأ هر ءما 1035 كلا يك تامر

 ةرب ره لأ يدحلوالاهناثب دحهرفوخاسنا |عررتصن مهلءاوىلبالدسءاا لاق 00 مربعأ

 1 سو هيل ءهللا ىلع ىذل |سش دعى ريغصلا|بام ١١ اذهانعامم ل صأ ى عقو هنا لعأ

 هرج كث يداحأ هدفو مل_و هيلع هللا ىلصهشدعن اسفلت وطباب ملدو مل هللا ىلكىج :لاءامعأ تايدعد

 | راو عونك تا بطول رعب طعهللا ىلسصهشدعف لد وطااسانلا كاذانيه سنا ضءبف عقوو

 نمهنار هاظلاو مال مره_غف ناب ابو سام لا باب نيب ,سشد»ل ابار داربا نب ربدَةَدلا ىلعوأ ءاقم لودأ

 كريم طخ هيدح واذكمنعهللاافع ىنيسملاث دحملانيدلا لانج جريةفلاهنتك ل_ءأ هللاو باكلا ع“ عييتصأ| .

 نأ نيتضنلا تلك ىلعه- عا ؛وريصقلا دعب لي وطلازمحنلا ضءدىف مقو ىفذملا لاقوة ش ماه ىلعدأش

 2 -نامبىل ًايسورخأ تاداب زن باكا ارخاوأ فام | انهىأب رد نءالاقو رداطري-غسدابام-أعح

 نمري_ث5ى ام ىلعرماهف باس 0 انهن عاذ انهلاقو ىدالامئالذا ىديأن مىلع درا ءئالد

 عجخلا عممارملان ءج راخمالكب لاطأ مم ضل ار ارك ع نءهترخأرخ [ت اداب زب :عههداعأ م خسفلا

 ىقم-_ضىلع لديامب ايلا ادهثيداحا,دارملاناباو فلان لعأ هللاو باو 2 1قرهاظااو ماقم لك ىندت الا

 ءاحام ىلع ادت ام 1| لاذ تي داحأو باب لك ف م-وهيلع هللا ىلسص هشدع ىرض عم بادصالا ضعي شدع

 لَوأ ف هشنعءقي ضل ًءلدب اممساملا اذهوأمل مو هيلعهللأ ىلد هدد لدا وهن صوصخملا هثدع قيضق

 هلل اءت رات اوأ ملسوه.لعهتلا ىلصوراوتحخا ىف ميلاح اود اىلاةزاشاءرمأرخ [ىلءل دي اسم 2

 ناز غلاراد ىهودرحآلا ش 0 رشيعأا واد اذا[ راو عل اواو فلاو عقلا ن رمراتملا قد رط در

 نمنيقش 6 نمد ار | ىب- رمال ارح قى باسالا ضو ىلعال_ةثمداللا لق م

 ةانملاهبذوكباموةانملا شدعلاو ايي 12 لس نبت نامل بال بر فوك سان ناكل

 ! نبةستقانثدح إل ىاسالا جات ىفا ذك ة دثلاوءاخرلا ف لثهةزم شدو ةرم شيعلث *|قود_ثعملا لثم

 د<ينع# اهلعوأدولداى أنايتوعسلا .ىلاهنسن ىلا ريصسلا ىأ « ب وأن عد زندا جان د-ديعس

 رهاظلاماصعلا لاقةح ألا خسنل اى ط.ضام ىلع نونل حمتفب و ةنك اسءاماه دعب نيسل ارمسكب نب رس نسا

 رهاطريغهي>و وةضفلابلوصالا ضعب فديقن كا ةيطعلا ١ | رق سدل هنال فرمصنم هناو نيل فكس ريسنا

 قلطمناةادضا |ضع» نعال _ةز ىريعملالاقاعهح وبتلةثرعلادالب نمهنال ةرداطري_عهسبل قةمقلاذا ا

 عمهمتلاه ف نوكينادال- ب علا اللا | نمهنا عم فرضصلا عملة لع 1 نةديزملا

 قماعار وهشمل_ءلج يدانوق ع ءأ هناك هتنأو هم عل اوثننأتلاناتلع هم ةنوكم» همأنيريسنأ لاسعحا

 هلناكو قدءواها دأفافلأ نب رسثعىل !اعهنت اكسناىل اوم نموهوهدسلاهْعأل همر لد جرخأ هريغوريمعتلا لع

 #2 ىو ردمناسالارداوت نموةع ركوةصفحو ى< بويا ديسمود# هو ذود اك هتسدالوأ

 ناب وث هءلعوهنع هللا ىذرترب ره ىلأ دنعاأك لاقل هوخاهن الي دا.“ سال ىف عاو تود س هنأ نءىتبن

 نوكسفرسكب ثم اي ناغومصم ىأ ل ةثملاةمهملا نيش تدم قر ناقشمإ## ن نارح [تانوثوأءاددورا يأ

 توثا|سدا نع ىلا ثد دله هل احم هءف لة ىملأ ا هليقوىنالقسعلاهلاقرج الا نيطلا اوهو
 تالاق.نا ارهظالاو ىهتنالاكثكاالفمرخللال هن زختلل ىبنلاناوُتل ذعف دب امرمو رح نبالاق رجألا

 «ناك نمل ناشلا كلذ هَل سد ءارجألا نيطلابغومصااوناطيشنا هن زنمهنابلاعمدرجانعىسملا
 «اهدحأى اع هفئأروطو رث ا طف »رب رهىبأن علاحةلملاوناب وتل ناب ةيقوفلا ديدشتي
 ةدعسن فوةمهعملا نوكسوةدحوملامتفبا خد عا "رب رهونأ ىأ «لاقذل ف ثالا نمليسعام طاذملاه:مو
 ة-ءأ |ة-غاامللر ركتوا ئكلاباضرلاو 2 1 ىههناهنل !قهنونماهدن دشتي ةصست قوتنونماهرسكب |

 ىهرو
 5 1 هز ىنبتتاهلءفاو رك دلو ع معَل اودن دش اهقشم تن وئالاةو هناي ىف لوح سامقو ثلا

 و 1نوكس ( خس : خس لاةفاهدحأ ىف طحمتف ) ضعب , ىلع هضءن قل أاد دادوسي ىأ نيكي هنالكلذ ى م“ ىبرعوهودب ردنبا لاق فررعم



 ملام ذطناهكءاملعل الا ماصعلالاةاهل ,ذنمأمهدح رخاك :ر.ستاههل سهل هيعارذجا ارخادارأ ثيحنة مو ردأوقلاناس(نيمكملا أ

 اهل هنا لمتحم ورفسالاهارحت هناتدثنا م متبا اهنا حراش اءدروةهساوىااحاطب تناك ىمعأ ماك !نالرض لا ىفالرذسا|ىفب كسه '
 0 ءلاهقءس دقفكا دكا ءاوءراكفأتانب وهنأ ل: ءنملا ع الا اًذهنام_هوب هنالنالو | امأدب د سري غوهو ها درب ودقأ

 نددا: )!سامل م الا ىفداصتلالاو قافت الاودوح ول م 5 ل ورفسأا|ل>ال هنو < ىله:<«:ةمحلامل قرض هترامعو هريغو ا

 0 ابا ع | ارمعشت ىلا ام لدرلا جا >< ىتا ارافسالا ىلع ءامعل !ضعءبهلح اذه هنرامعو قار ءلان لا اذكوتمتلا

 لائحالا كلذ َز 0 مآ ارظن ثيداحالان هرح* ءكلالر سالا لاعمأب لع لل ا ول هنالفامن اثامأو م..وهءلعهتلا لد نطل اهازغ

 هعزو» هريغوأ صاس" ا لا كلت رأ لفل !كلذ ضرا هن لاما م اوت ١رسدتالامادلا او-أو فطسملا لامفأ ىف لصالاو

 النهرهاظ نع ظفل ا 40 لععام ىدرة؟م دج ماك الاب اودار أ احاطب تناك ةداصتاا ماك أم طرقذأ
 ءالذع ضعب كلذ ل« تقلل نم ١6 ريك أةوسنافلا نول .اوناك ةباوصأ اذا ى :هلارسغتن 3 اكرلاو فسعتلا ن.«هيفام عم لما د

 هس ط دلل ته تساسا 110 تدهس ان تاه مال

 هدئاز ىبأ نبا ن5 قدرط و نمىراخإ اهناو رهيلع]داكرف_سةقناك اذدو « نيمكلاةةيضا» ىرخالا

 هتلحارنءلزْنذ ةرعز تلقع امنع[ لا اةفر فس ىف لسو هيلعهتلا ىل هى لا عمتنكلاقدانسالا اذهبىبعشلا نع
 نس ةيماش ةنسمزاعوهماقب وههحو ل سهفدوا دالا هباء تغرفاف ءاحمم لدللاداو سف ىنعىراول ى> ىلا

 جرا 2 بهذف ىرحأ قب رطن «هلوةملا لفسأ نماهه-رخا ىءامم هم .عارذج رن اعط: لذ فوص

 هناو رف كه ةمسىأ نونا ه دعب هل عملاقه لوما حافي هندي تحت نم جرخأف ن نيةرض ار أكف همك ن م هيد

 ىلعو هنأرب مندو زامؤأسع فهم. كتم لع تملا قلو سدا نكن ةقيطرياشت حالا تب ندسلاو ىرخأ

 دنعناك كل دنادواد ىف انتحال الرق اك كا هراميقالتع اوكا در عفو و هيف

 نمملسلو ج ىلا ةالص

 ملا اب 0 ملسو* 1 د هللا إصىنلا ءاردان مهي قصت نوع نر م15

 لا !اةذ نجلا دمعرمشأت :بدر راق دريغملا- ا ىرخأ فو سا: كلذ عزفاف هتالص متي ل و هيلعهتلا ىل هللا لور

 قه! ىت-رافكلا 0 :الاثم ددطادأ ارو 3 نمولاق م كريم درك ذاذك هعد هس 4.٠ اعلا لص ىذا

 سا الفذ رصلان ا ىلءىج طرق || ه.لدخ -او زصفت دلو ةيمو رلا ةممللا سد لبو هيلعللا ىلصهنال اهتساحن

 نكد كلام هركو فوصل سا ذاو -|ممورغكر اد كاذذاماش ١١ تناكو هيماش تناك هما نالثوملاب

 ليها ف مضاوت ارم هالو لاعب ربا لاقو وأ لء.ل اءاذخا نالد_ هزل ايرهشلان 44 قال[ هرب غدحم

 ماك آلم الر كمااف 00 صدأ "ابدي «ءفىل ية لعأ هتلاو هنمنودب وهام هريغو نطغلا ىف

 !هسيل هنأ ل مّعفالاو رف للا هارت هنا تيث ءاكالذ مءاْمأو رح سا لاق ةعساو تناك م ونع هلا ىضر ةبالا
 سأ + ع جماكالا نا مهول ىل# هىتمماكالا عانت ن هةباوصلا : نءرةناموكاذريغاوأ دربلا نهءاف دال

 همرمذ عد. لا نما لوق عمسل كلذ رئاق ناكفةو سنا ةلاكسأرلا ىلع ل هيام, ىشر مسج لكل ذك

 لل رهاظو هو الذ فال ىلع هنا مصل نءلةنامو طر ةااةعلا ىلعاذد لمس نكع و ها نيمكلا عاستا

 ريشردق اا عا 8ك راس عسا تأ بتك نهفضتنل ا!ىلاقاذلو ن نيعتم

 مو هيلعمتنا ىلصهتلا لور شيع ءاجام بابل

 سانلادد و ىت>هعم تلعقاف لاق ب أن ءةريخملانبةو رعزع هدانزنيدانع قد رط

 تمت تت اتاتٌ؟+لا تتتتشتتت2>->->-دهل١ل١>59©١©[©[-ْل[ة2ح8لّل 522222222200 ا

 ةرلا س ءاب تاك: 3 امثلا نم نانا سار ربيذ  /ناكوطصا انا بان !ااذهقمهمالك فيعاضت نم عم هسا

 فاؤااركذ ن1 وقار ءلان لالا ةرماه سلف ةقانوارمعب نيثالث و ا رخش هل ىما ىدهانزباذزا س :أنعم اهاربذ هلل دب

 كعئاوأ نعالدمنا. :امز

 2!عسمعأ مهنمزو

 هيأ امال اماهس تقوفو

 كالذؤف حد 31 الو

 نه نا واه ذاع

 عاساهموماللاعداا

 معتمااز النيمكسلاا

 أك ةطرفملا هعسلا ىه

 ”كاناوساوسرس
 نانالا جر<ءامردق

 هلعفل ةلوه_س هعارذ

 هنايدس-أ كلوقي لوف
 نأ هبقو هموم لم هعدب

 بايثلاف لكصألا

 نمتناكناوةراهطلا

 مورلانالر'غ”لا جس

 ذمو تناكم ثااو لد
 عنتعلذ ىراملا دب

 عماهسأ ن مىطسملا

 نم تءلح نءهملع
 مهدها نم ىهومهدنع

 لالا ارا صتسا

 امكانايحااّممعبق

 نيذاعمو باطخلا نب رعو ىرددن اديه _سوبأ ورباح ورع نءاوكلام نب رسنأو ركبىلأتنب ءاسم*أ هيفو ةريغملا ثيد-ريغبامل !!ذهىف
 مهتحح ذو رافك كا ذذامو راانال سح» ءاللر عسل اناهف ى امرا لوقو لاطأوكال :نايب ىف عذدنا م مهريغو ىزانا قراطو ةمحدو لمح

 جاتا ىفو هنارح لاح هتشرعم ةيفيكىأ ب ل سوهبل ءهتنا ىلههتنا وسر شيع ءاحام بارإل 1 هلا لاحرزح هنا لامحال عم اريد ىف هتيم

 راسا. نماشدع شاع حا. م1!فو ره مر عذ ىلع هنامح ىف ناكمنأ نا ميدصقلاو احلا انه ٌس.علايدارملاةارحلا هءثوكداموةام ملا شعلا

 عرزلانومسزاخملال رهأ ىرش#زلا لاقو شن انعم عمماو هب دعت ىدلا ناسنالا ب بسكمهشدعم اوه-ثناعىنالاو شناعوهف ةامحاذراص
 نوشئاعل مهناو شدعلا نم غلب مطن اكاذ |نوشمعتل م اوةعسف هنلاهشاعأو عانتا زمان نع هرالاو شاد رو شئاعمنالفاواشع ماعظلاو |

 انهمل ب ورم اواشبأ زسو هيلعدتلا صدا لوسيز شمع باب باكل ارخاوأ ءىصسو هدا ةئتحتلاح مط تناكاذا



 رعشلاريغاهوزخوأ فود نم جسنامدناسوماقلافوزاحيرعشلاق هلامتساوةفاضالاير ء دهس قرع نمءاس 3 ا

 3 |نالهتد.قىناثلا لعورمضأالانوكرال جاطأاذاط مرا ناله تدي,ق لوألا ىلعو لمقام ىلع :رعش هفصوأ طرمهفص(د اوس أف ذك

 هيلعالوثههسأر ىلع هله هنأ طرم هر اءوهلوقرهاظطو ماصعلا لاق هنىدرت هناءا تكل طر ارد هاظو ىزومحلاو رك ذدوساربغ نوكي دق

 فوصوأ زخ ن مءاسكه نان طرملاريسفت ىلعم ذاع .طاودب كيو كلذ .ةرام هيف م3 لس ] هنارحراش !اهدرو ها هن رزتا هنأ الءاصدل !لاتث

 هّيعب فذص ىلع سامألا نم 0 ا أن :ثاكودمعلا س "5 ,اكسنل ا دمعانأاةالوق وهسدانءأ سك هل ناكنيصوتلا فو هرزونر

 او را هطاقسا مدعوة تح طسوتلاوبوثل اةواقتلاحر ال دوجناوءاسنلا نأ شن من ربلاو تاهأ امان الم هقىلأ هدلاهسفت تلطتملو

 زيالاة ينقأ مسقب و نشحلا ءاسك- |١ سداب ناك_ةهادعاعسغرو هنر و ريضءدلاو عدنام ىلع 1 ملدوهيلعهتنا لصرصتقا نموها

 بهذلاب بصوص لا
 تيدا * هك

 رز د ناكوأر عشوأ فوصورخ نم هعساولا ,وطءاسكو هو روكسف مسكت تح اعو 9« هسفنهيلافاضالا |

 هلوقو نكس وهحوةفمرعشلا نيعو هفاضالاب ره طرم وه ءهدن ىفو 3 رعش نه 0 هلوقب ا اذلو هن |

 لءاقن هلهةلخ اورعش هف- هه هنوكلر و رحم هنأ ىلع فل ار وسن ىو طرم هفص هنأ ىلع عوفر هيدوسأ 9

 هسننكل ها هيفمهونملافالخءامصلا لاقثا 000 د1اىفسءاورح نبالاق ج جرخأ

 تي د> رم 2س ءاننأ

 نس فدسول انتر هرخعملا

 كلا تحل انأ ىسع

 سدأو نية ىلع هضعد ىتأ ,وهيرزب أن سو هم ءلعهتلا ىل كن اكدقول ةنلاى ماماو هوىرزملالا كريما |( ىدسا أن سو

 ءاسك ملوهبلعدتلا ىلددأ لاكن اع خا | ىو روهمأا صو لةسم لقت لد هءلعةلالدث ,دعللا هى َ ى نأ 5 | 1

 |ثيدحلا ع هاحرخأ دواداب وامل -هنا لد دا كري ملاق د.علا سدا 16 نيل طاع 0 اذوقدو ةسيادملت | يا

 لدرس طءضىفاتخاودوسأر عش نه هل - رم طرمهرلعو تادغتاذ لو «ياءهنلا ىلد ىنلاجج رح ظ فل || / ُك ا الل
 نادارملاناىناثلاو لاح رلانس | هنوكسأ هند: 3دهنأاه رسأةوحوما.: عمق لد هال يلا نع 2 7 1

 لحرماهداوزودقلاىأ ل حار ارو ص يلع ىتعن لص. .عىضاقلالاق ثلاثلاو حصل ولاح رلاروصهمق ١ ! ” أ
 هانعمو نوت ا هطبضا ذكهوةلمهملاءاملاب هنأ ب اوصا |ىوون !الاقةددشأ لهاا ءهكلابزو ريك الا هط. ضو 5 2 7 ١

 بوثلاشةنىثولا سوما | ىفلاقنا اوحلاروص مرح لا انغاو هن سارالو لا احرلار وص هماعشوقذملاى 2 82 5 ا
 ضيالاوه ل.دن|نمىل_-رالاذاهف تن اكىتااناول الاف الا دارملا ىر زملالاقو ىواضمبلاهلاقاذكو ١ 0 1 ١

 لوَقأ * هساب ناك امداسرقأ اذهراوةنمىأ ى وم ناك هلا اكف رهظاادوسالا غلا ن هورهظأا 0 ا
 ْ ءاحمهلخداف ىلع ند نسحلاءا ةداب زا نادت و رقمقو وباع أ هيقدا اانا لال دوسالاباه ةصوق 1 م 2 1 23

 ١ لهأ سجرلا كن ءبهذيلهللادب ربا لاق م هلخ داق ىلع ءاح ماهل داق ة طاف تءاحم هع لش دق ني د 0 سس

 نب ورع هعساو# قدح لأ نب سنويانريخأ عسي وان بأ ىسيع نب ف سولا» فرار را وتيلا ٍإ 35 ل : 1 3
 عفن « ىعشلان ءرلل قده“ ىبأ ىأو# هربأ نعول حرب 12 ىهو ق1 نباةطسن فو ىييبسلا نب هتلاد 0 ا

 31000 ءةلمعش نب ةريغملانب ةورعن علا »ب لمح ارم نب رساعهعساو نعل نركس نيا م 02
 فوص نم نو ك,نأ الا نطقام خدي ناب وت ىد ل قة دحوم ادب دشتو ميلا من 2 مدح لسد ' لو هياعدتلا ىص معرس |ان ودد

 ىذمرمااةباور ف عقواذكم كريه لاق« هب مرر اع درما | ه:-درمأ | هم لق دقو ةوش#ريغهدحاو نوكت د قف
 ىءكارفاظملا نيهتلا

 لاق ةيءاشد بجامري_غو نيهوصلا تارارررثك أ ىفعقو نك مورلا بابنه فوص ن ءهكدوادىال لو 1 0: ةرآا نورد

 1 | رعب مستحت لدا د دن, 0 هدأ اهف و 0ع ا 0 0

 ندع ع درلا مالك

 هت 5 (, 2 1 هو ماس 2
 ...٠ 512 1101301011 لال 1ةالتسفلا كاطع ١ لت اك اال اكل كك

 ' ىرخالا 0 !اهرعادو وكلا ة ىف ثلا( ا

 : ىاربطااو شا الباور فوتتسلاهلجرخ ل و هيلع هللا ىلص ياعسل هس نع تسلا هل جرخ
 ١ ددنيحو امسهتمهعهسنا لمح وابل ع نيدصش ا اغتال خصأ ىوالاو ف قارعلانب نا لاق هطساو ربغي هريغا انع ىعشأ انع اهربعو

 ا

3 

  (ةيمورةمح]كودت ةوزغف كلذ ناكواولاةرفسلا ف ىأ( س دل ل لو هيلعهلللا ىلص ىبذ :لانا ) ىيءشلا ىلعهي ذ ف اتخاام ثد ,دملا|ذهنوكيق

 ريثالا نبا لاق مورلا نك اسمذئ وب تناكماشلا نال ضقانتالو «هاشر تح نيب | ظفاحلا هلاق اك تاداو راارثك فو فهو ءايلادبدشتب
 , هأ كوواح سانلا يسن ىتلا ىشدمه-.بالمرأ هلهأ لع نماهةوكسل ماش اوأمو رانا مسنامغاو فود نما :[قراطل |ضءبىفءاح دقو

 ا تناك اذاةلوشحالا 4 لاقبدقوو ث-امهم ناب وث ىشلدقو ها فرغو ةفرغك ب مح م-+اوهفو رعم سالما ن مه. حامسصملا قو
 : توص ند هنراهط



 : سس حححًََََّيييي حيييل يي يل لا "| 8

 | ىذلانوالا ىلع هناقدل نسحأ هنوكاوأءال. ناو ريكلامدسعو عضارتلا ىلعا.لامتهةلالدل برطلاوأ بيطل

11 
 ل ودقوضاسلا سدا, ناك هناي ريصتهنؤ سدا ذاءاف نعول ال هساما باب فن شي دحلا

١ 

 هلا قلخرعمخت كونو هللا قله لي دمتالا ملء سانلارطف ىتل هللا :رطفىل هت هلو ةهيل اراشأ [كهيلعدتلا هقلعخ
 وأ حاسم ضرغ لا :هناك اذاالاوءانحلاب اهدي ةأرملاباضات هر يعل با. تان صنءاحاذاالا ن سحأ

 ةفاكرمغ نمل _فغتاهئالرهطأ ل .قر هلاحةباعرو هلغةبوئمةلقل ةءفوصلا ضءعب قر زالاراتخا اك ةرورض |||
 ىنخالامةك اكرلا نم هفو رح نبا لوذامأو هبوثةراوط فن مئة ذل نالزلا ىأ ب مطأوانول باهذىلء
 لحو زءهللا ىلع نما مارك نم ميهزربأجرحأ كلذ دعب لاق دةوءافدلنارووط عمءافملا نمهيفام ىنخيالف

 ىقعلاىلا غال. ابةعانقا واين دلا نم لدلغلاب وأب ايشلانهري_سلايهانعمو ىسهتناريسلا,هاضروهب وث واق
 نان كموهبارث هن ىتنب أيثاذهدحوامأ لاةف هيث ةنهءوالج رىأر ل ىو هلعدتلا بص هنااضأ مهن ىنألو
 سا هناف غوسم لا فالذذلاو نس>أ ىتءء«بيطاورهطأ نوكيض بالا ل_سباب_ك هنابيطأ عم توك
 مارملا ى_هعشسملاا نأ اكلاللا ىنهيبرطا ادربامرثك أةداهنلا ف ل-أبءطاردارملانارهظالاو كلذك
 رخآلا ىلع نيذدارتملا دحأ طع هنا نم مو_ضعب ل, ةامأو بطل او ثدمحللا ىوتسال لةىلاعت هلوقهدن كد و
 اهياونعكو» عون م ديك أتلا ىلعهرب رقتف سرشأ تلا ىلع هل نكمأامىتهفطعلاناب ع وذدق ههغلا. بم
 ىقعل|لهأ س دارك دتا ثوكراغاامندلا ف ضامملا سدا ةءو.طأ ناىلا رفحا: راشالا هيف ل علو يو انوم
 نبايرخأ دقوءالملا هل_صه ىف لم! و فاكتب, نا لتاعال ىج ذ:الف ىل,ااوةقال انا ىلاهل ”امزاىلاءاعاو
 فو كريم لاق ض الا ؟دحا سهو كر وقف هن هللا مسر زامن س>أ نااعوفرمءادردلا ىلأ تب دح نم# ام

 نا ىتذي مهتاىلاءاعاه_.ةقىمتناتاةث هلاح رقاب وترد لا كو رتمىرافغلالاسنيناورمهدانسا |||

 )ل 3 لئامش ب 3)

 هسفن ىلا فاض 11ةةدة> نود رب وإنا تاذو موب تاذ لجتست برع اوهركد

 دصتلانال ض_ارب_غولودمعلا موب ةعقعفرالا سدل لطفا ءاو( مانو ما يف اونفكو) لاقاكمهثرملاة وحاول نيفكتتلا ف تلضف منو
 ئذه لاخداء-ونأ زءاوةةلك_ةمتاوح ورهطاوس يطأ ىن-عمىفلوقنامءارو وبسدناعفرالار اهو: #نلاراهشاوةنيزلاراهطادة هوب ١

 نانعثلاءاورهلفعرصتلا

 ىلا تيأررذبأنع

 ضيسأب ول هيلعو
 اع ناراثيدخلا
 انث)ه كثناعيدح

 ىحانا عستم نب دجأ

 دلي (ءايرك زب
 ىرك زن هيفو رصقل و

 اهدي دثتوءاملا فرغم“

 ىنادمحلا(:دئاز بأن ا(

 0 ةيلادعا فركلا
 زمان ل اراكلا

 هقفلاء جت ابثالا

 ليق تك هلوثيدملاو

 نئادملابتام طق طاغي
 نينامثو نينثا يكس

 نيتسوتالا نعهئامو

 سععملا هل جرخ هس

 قودصاي ركز( ىبأانا)
 دجأ ئةو ظناحروهدم

 حلا وص ةعرزولأ لاقو

 ني! متاحوبأو سادي
 نيعب رأو عست «:ستام

 (بءصع نع) ةئامو

 نب) لوعذملا هعربصا

 ىردنعلا هجرك (ةسش

 ةماجلا نم ىلا

 ونأ لاق مل_بمدل جرح

 هنودم حم ال اح

 دجأونل ىنطقرادلاو

 دوادونأو ريك انم هل

 (ةيفصنع) فيعض
 ةبرز ةمعأأ هءدشتن

 اهرادلادمع ىتدةدسن
 نموىنلا ن ماهعاىسىرادأا ع رصته درا اردا ىنطقرادلاراك_:او ثن دو ةباو ر

 جوخ ىءملاف دك ًاتالمحقمتاذ ظفل (ةادغتاذ لو هيلعمللا ىلصىنلاجرختلاقهشئاعزع) ةباوعلا اراغص نماهناب عتغلا ىف محم



 نيعهناكىى-ضايبلاغلابلا ضيبالاب ىأ( ضال اب كيلعإ بو هيلع هللا ىلصفتلا لو سر لاق لاق ساءعئب أ ن عريب دمعس نع رشد
 نماهتافك انوماوب) تافتلاوهوأ اونةك:لىأ (اوذفكو وئاي>|) رمالامالن (اهسدليا) بايقلا ن مهلوةد هناي كلذ كادت ري نشكل
 ريخ لقب لو ماصعلا لاقاهريغىلعا طا حرتالاهت اذدح ىف بايثلا نم ضءبل | لضفل نايبهرهاظب اذه( مكرايث) رارحخ مسن ىو ( رمش
 ةيلارغصالا لضفالهنا هنماعح راشلاهبةءتومدنعبايثلابحأر فصال ناررعنب|نعءاحدةورفصألا ىلع ةليضفتمزلءالثل كانت

 بيقعتلا اذهنالوالانارمأ ه-يذو ىهتنا اكتبه ذمر عنب ا نعءاحامو
 ١ سال فدربل لاق دحيب رعل ا نبا نمهذخأ لد هل سل

ؤرذدالابخ_هصد ل لس هنافهلامهذمهل_هحهنكءالر عزا نعءاحامناىناثلا 2 دحرذصألا
 نءهملابحأ ئث نكمل ىنل انالاة

 ظفاحلادردقوهربغودوادىفأى اك ةرفضلا
/ 

مو رفصأ ب و هيلعو لو هيلع هللا ىل_صدتنالوسر تمنأ
وبر تدر لاقى مهلا سدةن عهريغو ىناريطلاهح رخام ن

 هيلع ثلا ىلصهتلا ك

 ٠٠١ هحرخ أ اماهنمو رفصأب وثهلعو نو

 راح وروي 2 سوق

 الاف ناك امالا
 نمهرف_صلل نات دثف

 غوس الاغ لصفلا
 هاعداأم نأد.هراكنا

 مدع نم ماصعلا
 هيلع ضرالا هيلضذأ

 ءاحدّتف عئاازبحقف

 نا ثيداحأ هدعق

 هللا ىلاناولالا 56

 بحو كلذو ضاينلا

 اهلضفأ هنوكع-طقلا
 ني_.رظذلاددرتو

 رضخالاو رفةصالا
 رضخالا عجرت هنو

 ه_عجتيلل نفاكملاو

 تايساو بسكن اقكأ
 هوحنودرب قد_ةذفكو

 انفكم_:ذفكوان فك

 هب رض تان نم

 رشعشثلاثلا ثددحلا#

 ترد نب ةرع# بن لدح

 'وأةباذلا فضبالاىأ(ضاسلا اوسبلا لو هءلعدتلاىلصدتلا لو مير لاق لاق ) نيتسس ل دقو نينو عسذوأ ن اسم هنس تام ني هرست امني رثكملا
 قه ءاعااتزاك اذاواهرمغكلذك الوارثأران.عثمخ نم اههصدام كحت اهمال (رهطأ اناف) فاضمفدح ىلع ضايبلا اذاوسلا
 الابوثلا

 [نمذوخأم «برطأوإل ةراهطرثك |نوكرفال_بغرثك [نوكيف ةنولمابايثلا نمارثأترثك | ضيدلا
 277 __7ت77>*__ ا >2 227772777977222 2_7 سٍس٠-سم

 ةندمع نساوه زق( نارفس ا ىدهمن'نجرلاد.عانث راش ن دانت ) ب 1
 7 0 ا
 اي ذل مالعالا دحأ نال اريمكسل |د تح هنم هن

 هل او بدالا ف ىرادأا هل جرخةثلاثلا

 رااد.عوبألادلاو محلا مب

 ةرييعتب صنءاحامالا تحأهللأ قادترم.ءترتوهملع قلة ىذلا هحولا ىلع قد ىذلاضءءالانال اوبل اوريكلا مدعو عش اوعضاوتلا .  "1٠(بيطاو)ارنمال_سغرثك !نوكتتق نوما نماريث أ" رثك |ضسيلابايشلانالو رهط هريغ نمر هظأ ض لغلبةدلالتهاعلي 
 ءنيذدا راادد أى طع نمل هل : 0

 تااقدإ اخ مأنءىرادمل اه>رخام ا هئضة-جءا.-ثايكالذىب عل | نبا ىلعهربغو قمحلا دمع

 هيلعهتلا لصوهو هبايثالاةرفصا ان عسصد مو هداعهللا ىلص نكي لةناربلا دمع نبا

 لاق لاق سامعنب انعإإ ريغصتلاب # رييجنبديع_دنعإل هيت نوكسوةثاثم عفو ةمدق# ضد جب ينخ
 نها ضيبلاىأ «*ضاي.لاب#ةمالارشعماوذخىأ ل_عف مءا# ميلع م سو هيلعهتلا ىل_صهتلالوسر

 لد_علج رك ضا..لانيعهن اك ىد ضايملا ىفعلابملاضبالاوأض ايبلا ىذ سيلب كياعى أ «بايثلا
 متاواهوسلاىأ *« كوام-أ #:دحوملا عفورمالا مالي جاهلا 8 بايثلان مهلوقد هنامبةيلاد_هرب و

 هليلعت أوك كب ريخنم<-ه-ذ فوج منايثراي نمل ضيا اىأ «اهناف مك انم ايف اونفكو ةيءامدا
 ىلل_ضف ناي بدوسةاافهرهاظ ىلع كب ايثرامخ نم لنا ل -.ةرهطأو بءطأ اهنا هلو ةىفآلا ثيدحلا ف
 ||| هروهظمدعل لمأتل وهو ىسمتنا لمأ:با.ثا|نماها د_ءام ءيج ىلءاوع>رتالامتاذدح قف با.شلا
 || هاعارم نمديال لب طقف ضاي.لاراءتعابنوك-:ال<_ةلطملاة ب ريدان ال مايئرايخلة,للاق:نارهطالاو
 ىدعالا اذهل ءاوب وثلابقلعتبامرئاسوءاب رلاوة«مملاوءالي تاو ربك | نم صول اوبر وهطلاوهيلملا

 لمتحف ةنملا لهأ ساما نم هنافرضالا ىلعهليضفت مزاء الت |ضرع.تلان مدارملاوأل م ألا ل ئاملادارم

 مزل.الثل كرار ثريستلق ل مهضعب لوقامأو سب واستم انو كمن او ةيثيحلاهذهن م ضءسالا نم لضفأ نوك,نأ
 | نعءاح هلوقو رم كم ارحر فصءملاو رف عزم لا لبةتما اهل لضفالرةصالا نال شاف طاغخ رذصالا ىلع هليضفت
 وأ ىبا دك بهدم نوكر هتك ضرفد اذهنال ه عزا همفليلداله دن عبايشلاب >! ناكر فصالا نار عنا
 | نب بدمح نع نا يفسانربخأ ىدهمنب نج رلادعانرم نأ راشد نس د« ا:ةد> ع ضوف نار فصالا ىلعلو#

 نعل بي.حهنز لع ةمحعملاب« بيش أن ين وهم ن عالم رانيد نبدن» ل قو سبقه« لق تبان بأ
 |منأك ضايبلا اوسبلا لبو« _ءلعدتلا ىل_ددتلا لوسرلاق لاقل تفتولادلاو يدا مدر« بدن نب ةره*
 هتاقالمو خطلتا اب ستي دق هناف صل اهمال سد ملضيسالا نال كريم لاق امن سوألو سن دال ىأ #ي رهطأ
 عبصلا ستيف بايشلا نيب سف ب وثنوك,ن انك« عصا !فتيقلأ اذاةريثكسلاباشل اذا |سحن أي
 ْ اذااهر وهط لثمروظناله اك هيلع تمقواذاغ 1و !نالو نوثلاغمصالا طامتحالات

 |نالىيطاالاقرهطأ هري-غنموهناكض سالا ب وثلا فروطأ < ساجلاتناك اذاف ض أب ولف ثعقو

 00 تنظاا
 ااا ع : هطلت ًِ - 2

 . قودصر وعالا قوكلا ىلهاكلاىدسآلا تي وب وهو تن ات ىبأ نب اهل ءوععسب ديك (بيمحن ع) ىر
 نم لسرم هئاموهرشع عست هنس تام مأو نامةسهزعوس دن> و سا.ءع نبا نعىورز

 . (بدنحن) ةلههمو هموعدم مو هو فم هل ءوع (ةرعم نع بيدش ىأ ن.نوع6 نع)

 ' ظافحلاءامظعنم ثيد_لا قود ةنامالا مع لل احد .«_وأوأ نال وب أوأ هتلا د معو أوأ ن*>

 00 نا م د ِ 1 51-7

 0 ”هالاءاقلودصءملارو مسو ةعمحلادوهشكا لفذاحملاىفاهراثبان سح ةيديطالا» لغو ريصةترح الاى
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 كل

 ١ هينسلا ب ايثلا سل نمةيلذاشلاةداسلاو هندنشقتلاةداقلا نمهعاج هراتخاامامأو هقوصلارووجو

 ةناثرب مهاورهظأ سدالملاو هني زلاب نو رخافتي وهالا ل_هأ اوأرا فلسا نالد. مابك ارا لامعتساو
 نولذ ءلا داو ىنءماكاذ ىسنو بومل_ةلاثسةدقنآلاو نولفاغل ا هماظءاسم حلاو ر قامة زا ة-مهسالم
 اعمتم هن كلذ ىف مهغلا خجراصو رمالا سكمن اف اهلهأ بح ىلا ةل مو وايندلا بلح ىلع ةل_.-ةةطاهناث

 لاج ءلعركنا ةثاثرىذلهرسمتلا سدقىلذاشلا نسملاوبأ ىاعت هتلاب فراعلا لاق منو فاسالو هلورلا
 هدموقهت دنشةنلاامأوشأشلا اسمندنمىلوط عا لوقت هذه: ء,هوتدجلالوةتهذ_ه ىتئيها ذهاب هته

 ىتلاهتاهنب زءرح نم لقىلاءتلاق د قرا ذهمطاعفأ ىفةءءسلاوءاب رلان عد ءامتلاوم_هلاحم رتستلا مهضرغ

 لك أو :رخ.ذل|بايثلا نماضبأ سدل مل-سو هيلعهتلاىلص هنا تيث اذهو قزرلا نمتاميظأ اوه دامعاج رخأ
 كاارظنوىلاعت هتلاعضاوت هلاودأ بلاغ ةقافلار و هظوةذاذلاراتخاامغاو ةرداطلاة سطل اتاذيذال انه
 ىو لاسم بمعىل جدتلانالاق /#سو هملع هنا ىلص هنا عدو قد رف لك ىلا ةميستلا )ساد رطلااذهثأ
 فو رامطاهيلعوالحرىأر لو هيلعمتلا لص ىلا نانيسناباحصأىورو ةفاظنلا بحيف.ظنةءاودأ ||

 لالا نم هللا ىلآ ام لكرم لاق لالا ىأ ن ملاغف م: لاتفلامن مك له هل لاف نود بوث قاستلاةباور

 اهسنوكللاملاولاقلاناسلب ركشااودجلابهتمءنرئارهظاف ىأْك .لعهتماركو «:هءنرثك-ذلاقفءايشلاو
 رثاىرب ن ابحي هللانااضن أنا فو» ثدخ كب رةهعتءامأو» ىلاعت لاقل < املاولا.ةّدسالا فد د
 قى رحأل هدعصمو موه هةَلْرَمانههو ةمعنلا ىلع ركثااو هو نطامل الاجلان عه انالىأهدمع ىلع هّمعز

 الذ كرتيالواراعفا سلبالقهب وطلا كلت صالخاو ةيذل ا يومعت نمام_يف كلاسال ديال ث رح كرلاو لءفلا
 راءتعاال هَةمَقلا ىفو دوفولل لمع: لو هياعهللا ىلهن اكو ناعالا نم ةذادملاثي داى در و هنافاراةتحاو

 نطابلاناونعرهاظلانابلاغلان كلو « مهماسحأ ك .عت مهتءأراذاو * ىاعتلاقاك ىرهاظا | لاهلاب
 رظنب نكسلو كلاومأو مر وصار ظنبال هللا نادر واذأو تو.غلامالعهفرعمو بولا | :راهط ىلعرادملاو

 هر ذا ذكر ف عزا سدا نعرإ هو هيلع هللأ ىلص همه هحن نمرمام نيذهه_سلىانبالو كلاسعأو م واقول

 لةنوكنان كمي و رظن «-يفو نار ءْزلا ضن دعب سدل هناا هناهملاكرهاظف لءاعتريغن مرشح نبإ

 رح نبالاق «هلب وطةصقثيدحلا فو# مالسالا لأ ق تناك اهناةلي وطلاة صقل !ىفامهيلغ لدن و ىلا
 لوران كيلعمالسل الاتؤ ءاحال- رن | هن سأب ال د: سب ىنارمطا اأو رام ىهو هيفو ها اهتسا:ممدعلاّط رثو
 هل بيسعمدمب واتضفنةنارغ زباةناكدةنمتيلم لام+أ هيلعو هتاكربوهللا هجر ومالا كيلو لاف هلأ
 نمد_>| ام ىنعسهذف ةئيكسلاّ ل ءاعولاعؤ كار ظنفقرغلانمتدءعرأ هتبأرالفلاق ءاصفرةلا دعا
 ءاورلاتثيح كريمهرك ذامودو اكرل بيسو هىذلااطوطد ةصقلا ىلع عاطاام هن اكو همالك ها عورلا
 د.عانثد_-لات ىراضأ!لاحر نموهوىنن ومار عىبأر عنب ص ةح ىد رط نمري.كلا همهم ىف ىناربطا |

 اهناام_ممدح ةمرخمم تن.ةل بق ناة_ماعاتنب ةهحدو م4 ص ىاتدح ىنتثد_> ىري_دعلاناسح نب هلأ
 رهزأ نيبوبأ اهنماهت نع زمناف ىفوت م ءاسألا ]تدلون بام ىنب ىنأر هزأ نب ببم> تحن تنا كس
 رخ 1[ ىلا مال_سالا لوأ ف ل_وه«يلعهنبا ىل_صهتلالوسرىلا:-.حاصا ا ىأ ةباصأ | ىتتنتاتجر خنت نوع
 عمه:مدوصقملامهفنناكأمثيحن|د>ةف :ر شو هذ مص »و ايقس تناك ه_طسسلا نال هتك روث دا
 انثدحإ» قاروأ هعبرأ ىف راصتخالا قد رطب هيلع لهةشاأم بن رغ 2 رش عم نيتقر ونماسا رقهنافهلوط
 نينا مءنبهللادبعنع# ةحوتفماةم_تااديد كنب ل ضفملانب رشات ره_خأ دمه سن ةيدتق

 نب نام ءنبهلادبع نعل ف ةملانب ريشا اند

 لور ايل لعمالسلا ل اقفءاجال رنأىهو سابللاا لت مدعل ىنصا اا كرتو حاصدنس ىاربطا اهاور (ةليوط ةصق شب دملا فو)
 تدعرأ هتبارالف ءاسفرقلادعقن لف ب.سعهديب واتضغ:فنارعزبانناكدقّضة الم لامس هملعو هللا ةجرو مالسل اكءلعو ل ةف هل

 هيلعهللاىل_ضرثآ دقو ءراانم 11١9 دس>اامىنعسهذفةنمكسا كل علاقذ ىلارظنةتدءرأهللالوسرادلاقذ قرغلا نه
 هعبتو سلملا هباثرما-و : : '

 رخافت اوأر 1 فاسلا

 ةليزلابوهالا لهأ
 ةراقملاراهطظا سلم ا و

 همظعا# هللاهرةحام

 تسقنآلاو نولفاغلا

 كلذ ىسنو بول_ةلا
 نولفاغلاذعاف ىنعملا

 نودمصب ةكيشةثائرلا

 سكس. ذاق ايندلا اهب
 مهتغلاذم تنمعتولاحلا

 لاما ىذل ىلذاشلا
 هتئرهلاج هلعركنأ
 لوقت اذ_هأ
 لوق:ُكتثيهو هلدجلا
 ريخدرو دقو ىفوطعأ

 بحم لبجهللانا

 هاور ىو لالا
 ةفاظنلا بح فيان

 بحي هناصس# هنأأكو

 لعفلاولوقلا ف لالا
 جيدقلا هركب لكشلاو
 قلض دقو كلذف
 موقناق رفماعم اذه
 هناحس هنأىلا ارمهذ
 قول لكب حي ىلا ءتو
 كاارظن كل ذك م_مناو

 لكلا ىلا ىلاعت هنا

 اولطعف هقلخْئم لك
 راك اك هربشك اماكحأ

 دودحلاةماقاو ركذشملا
 كايا هللا مذ اولاق ةفئاطو

 محو كلا عارم ولقىارظباغاو كلاومأو مرو صل ار ظنبالطنانا ملم ىفو مهما سجأ كلمت ممتيأراذا ىلاعت هلودةر وصأ |لاجج
 وهو دوج اما هئمضالاج نال دعل ال هغلا اوسو.لملافنوكي موعطملا ف نوك» اكوف هرم ىلا مذوا من دلا لاج ماظعأ نما موب هذلاو زدنا
 دعس ه.دّق انث) ربملاثيدرشعيفاثلاثيدحلا«ءالمغللو أايندلإ اموهو مومذ ماماودوذو ال ىفط دملا لمحت هدو ةعاط ىلعناعأأم



 / 0 للا وي وهن ران ىراضأ الب رة ئلاثلا نم لوبقمةنرينعلا(ةمحد هيتدجنعإ)
 /, اببيلعو هأ ءاملات 4 ةرسكولادلا قوذ ةحفب هن ثوب نمط ةطوضمىوالا تنأروى ّط سلالاقريعستلا ظةاناهوام منو ددوم

 ممل ءاهمأن او هندجةييحدنا عنءال هنا حراش أ1؟درو همساعىتنب ةيغضو ةيمحد نب ذه باوصناب ض رتعاو هلق 3تشب ,تدنوأ ثند ى 5

 :ديعتال ضارتعالاو طملعلا ف عقول طر اعَتلا بو دا هينانمالاكس يلة يفصا مات نأ هةبيحد نوكو ام -عداورهناوأ دج

 1 اا هنذس ف لاقذ ىلا مامالا هكا ظفاحلا كلذ ىلع ىرج ن بواب أ ةدجةلبقناوةميلعاتنب |ةميحدو ةيغصنامرثالاةذباهجح رصد هَ
 ا( ةمرش تن ةلءق تسدد , راتناكوةيلعاتنباةسيحدوةيقصئان د ىتثد>ىرمذءل أنا سح ن هللا ديم .عه_صنامدوادىلأ امنرأامامالاعمت

 / ناس-نيهتلادمعىو رةباوعلاة فر «م فرب ”الانبالاقو اهفو رحام ترامعمل-ه 18 010 .اام_مأةد -تناكو
 1 ىان لوس ىبانداح ىرعلا

 تنبأ هم مدسدو همغ- ص

 هل قى ا :اكو ةييلع

 ند بيم تدك تن و

 ةصقلاو هارهزأ

 راشااىرخ اه وطب

 لا_ةحالا ناكما عم
 نع اًضرعم ىلقعلا

 ١نفلاىل_هأ مالك

 0 م هدو-_صقمهل

 هانثمو فاقد (ةلقزع)

 (ةمرعتنإ) هيتحع
 هر 0 اهم_24 ءام

 لدقو هن رتعلا ل_ءقو
 اهدا ةنونقلا

 قليوط ثندس

 ىراخعل اهل جرش حاصلا

 دواد و تدالا ى

 ىلا تب 25 ءأر تلاق)
 وه.لع هلال

 عج ) لاع#“أ هءلعو

 نيد كرك ابل“

 ةوتقمو مو 6

 ءارحا راتءاب عسجلاب

 ىلاكشاالف تن دوثلا

 ةسبثأ |..ةفاضا هتفاضا

 دملاو مذلاب ]ايو الم ريغصت |مهواعطقأنر راص ى>اتهطقت اةناكت دارا ! لاق لد .(نيتملم) ىلا

 مضي بوث لكسوماقلا ىف اكوهو ىنزملاهركذ نيت < المريدصت ىه ليقوةئمام لاقلالاو ىلالا فز دعب نكس
 1 نار سمع (نارف ةعْرب] لكب كوالا غي رعتلا ىلعاوقدصا ذادنالو ةغحلا] حاولا ىو رازالا ىفهناهتلا قو دسحأو جست هلك لد

 نع هيهن حصني ل طهسمل ىفان. الفرن ال ىذلارثالاالاهنم ري لو تارغعزلا نول لاسمءالا ىأ اغلب( هتضغتدقو)

 فو لوهجلل هناندب اتضفن دقو مست فو همزاول نم هنوك-١تار ذعزلانولل بهذملاسألا نعانه هن ىن :كرامغلا ضغْنلَك رعااضفنلا
 . ىأناتيلل!لعافلاو فلولا عماج ءافلاباقو رعمابطامالءفةشئتل ةميصب انعام لصأ ىف عقوا ذكي ىنالط سل لاق مول ا ةتاند ا

 ”الوسرهثلاث عب ىذلا اه أهنمو ريثكلوهفملافدحونارفع ”)!نولن تملا بصنب

 ثندا# نوكم ىف حق هد يهل قن 31 اممف ريغصتلاب «ةيسلعو 9 نتلمومءاحولا 3 دي ةميحد هم د همت دس نع

 1 رعباوصلاو ا ةواركد ءلربملاق تاحكف نيب ةم-هل|نوكسي هي ةمرخ
 || نا اوهةيناعو4_ءماحىف نأ اوصل ىلءفاّءااهرك ذا ذ كه ةمماع ىتب رسكف تغب ىأ ةيفصو همم معد هما

 را الحا هو تاقيطاأ دعس نباو.دنمنباوهتلا دبعنب ا هبح رمماك ا هونأ ةمملعف ساب! هللا دمع نب د هلمرح

 ١ | ةلادلاتنبو ةلاخنا نسا ني :جا دزلا عقواسا مالا فرط نم ةينانلاوبالا لد ةنماهاد- |ناس> نب هلبادمع

 ام_مت/دتناكوهمأمأ مس أة دحتل قو هعداحف يا الك هم هرم تن. هل بقامرمب أة دج ع نءنابو رباخو
 نايلإكلا بيدهم ىأ ضرغعا هنا نم هر نما هل قام نالط» رهظاذب والهأ تاساصصلانمَتناكو
 هاو رهنأو هن هن دع سم .لعهمأن او هندحة + ,-دناىفانسالا د نايدرب و وهم ءيلع ذب ةمفصوة يحد نيتاهباوص

 تلاقإله مالك أ وثيق مالكا سد ةيفصا ومما تخأ اه ةيمحدنوكو انف رتل هلاكام حدف مهن 2

 نيسل اءلا*الاود أوهغم طقدرح ل يمقن م ةيناممل اةفاضالاب < نيتيل ملام هرلعو مو هيلعهتلاىلص ىبنلاتيأر

 ا حراادصةااوراشعاة مري وداصقأ جر لاقءاكلاعسا بوثلاتي قالا بوثل اوهوا موك رحب لم عج هل ههملا

 || لاق و اضيأ عملاءانب ىلعءاح راشعاباقواعطقترسسك_:ااذاراشعاةمرب و عملا اني ىلءءاجامدخ أو هو
 ا || فاالاف د دمب نكل دملاو مضلابة الماي صتءامل ادن دشن هم .ااوهلكهيفهقولدللا تناك اذا قالخا بوث
 ١ | ضعبل ه_ضعب مطب ل بوث لكى م سوماقلا قوةغط ألا ىأةطب را ىه حادا ىو هناهناا فام ىلءرازالا ى هو

 |[ الشم ى أ «تارقعزلا :اك 3+ هم :هنلاقداطيا د>اولا قوف' ملاه*الاندارملاود-او تنهلك لد طمخم

 ٌ نم:د ساو لكوأ لام“الا أ ءافل به هتسضفت دقوإل قال ست هب ةقنيتط ولم ىأ ىنحلالوقامأو هن

 | ةمئئتلاولاء*الاوأ نيت ءلملا ىأ لرهجملا هع .صىلعاتضفن مسا ار و هت لو نارفعزلا نول نمتيلملا

 5 ١ ًاايضامالعنةينثتلا ةغيصر انعامم ل صأ عت دواذك كريم لاق مولعلل هينثتل ادغمص» ؛ هنن قو ىئعملاىلا لد ل

 أ تنص ىذا نارغزل نول نانا تنمةنىأناتمألالعافلاو هضماح ف فاد نعوهاذكراقو مم

 ' ٍ رعأاضفنااىف لصالاو هللا هثعب ىأالوسردلل 01 ا هلوقهنمو ريثك كوءفاأ فدو

 ظ ١ هنول ضمب بهذ ىأ ضفانوهفاضفن بوثلاض فن مهوقنمنوك,نا اروحو ىزاح هيل الا ضفنل ادانماف

 : بحاص مالك كول ه- ءلاولوعفملا ف ن_-تاكتراولاج جات<الؤ امم ابحاص هلاك :رهملاوةرجلا نم

 1 اكو رثألاالا نم مروا ذبصنول ل سقى ةياهتلا بحاص لاكش يح لاكسل بنا مف ىزلاوتي اناا

 || ىات ضةنواعطقاتراص ىت-اتعطقنادقاتناك ا.-هناتدارأ اهنالنيتءالملاتينثولامسالا تعجامن ا ىزملا
 ا دقو مسنلا ضعي ىف عقوام لوعفملا فذ حدي رن ردن اما اوام سدا لوطد ريسلا الامم هنول بهذ

 فلسلاك لذ ىلع هعدتو ةسللا ةثاثر وةعرهاةذاَذ م دو هم ءاعدتلا ىلصهراثي 8 نمر رقتامفانسالو هأ هدضف:

 1 روهجو

 طخ ضعب ىلا هضعب مت

 | لصأو رفعزا!سرل

 هم



 جرح ةثامو نيتسو عن ةنس امرا اما ةمنلا قودد ىمودسأا (اطبقل نيدابان بدلا دنعانىدهمنن جرا دنعان نأ راش نيدمم انثز ٠ ا '

 : بنيز كلذ تأراملنمسرترئاا ىارالف مو هءاعفللا ىلهىذأ |عاطذاةر.هعاشابأ5 مذ :-.صن نو نينمؤملا

 0 هركب ثااث |أه ف. ىضو اره: سىفو لة دفان ةرج لك تراو واهمايث تاسغ ا

 | هب زاادصةلةاطهرجالا سدا هركي مدازلا «مدقتاارعنباشي دح هيف ةكلاناكو افيفتهغصن اك امنود

 |كلذدلا عنو حدتلا دس غصن اك امسباز وال سهادنا# 1 ثتقو وتوديأ افزو<وةرهشلاو

 | | نوال -ىدحاالءارجل حلالا سو ه.لت هللا ىل_ هسا ىفددراولا ارامالا ىف ةءقاول الاانا -اوىباطخلتا

 ١ وه !| صاصت |سداس 5 سني ماش 2 .هل رم ادوربلاو رجالادربا ا اذكو 0

 عل ا|صم هد ع عباسلا«مدقَم 1ادرغملات له ال خد مسلا عاونأ ن ههريغب م مصام عزعالو هذ عى

 هدرارلا ثيداحالا ل كلذ ىل ءرالذا هريغو داوسو رضايب ن هرجالاريغرخ آن وإ هءفامامأو هاك .:مصد ىذلاب
 أ و سدلدع العلا ضءبناك ميقلا نبال ةاهري_غو رجح طو اهتاَناوذ وكت 1 ءااغلاملاناف ءا ارجلاةل ا |

 لاقو ارمصرجأ غسسبالدربلاو نولادو رب نمعار لاهل اناف طاغوهو هسا عت ََ ,هنامعزب و ةرخحلاب امص ١

 سبا بح الىناالان ول لك هذم-صم|باشل|س.لزاوحهارأىذلا لاوقألا هذه مااعرك ذن ادع ىربظلا |[
 | قوءورااىل- هأىز نم سا كلذ نوكل بايشاا قوفارهاظاةلاه رجالا س.االو ةرمل ابا صم أك ام

 نوكيناالاتاق*ةرهشا!نمبرعض ىلا اهمل اك واسعا ع نكيملامةءورملا نمنامزلا ىوذةاعارمنافاننامز ا

 لاقو نماث لوقهنم صل: نان نكحماذدو كريمة« ةعدما | ىلع ةين.ملاةءوراايةريعالف ةتسللاةفاوم
 رافكسلا ساما ع نم هنا لأن هناكنارجالا م وثلا سا نع ىسهنل انا مااا اذه ىف ى.ةكااوىنالقسعلا

 لجالعونماامعتسافءار ؟ريغريرح ن متناكنااهنااهمذلوقلا ى.ةوءار لور اف لوةلاكهيف لوقلاف

 ايفىمناانريرح .ريغتناكناوع ارج كل ذعم تناكنااسعسالمإ اوح ل-ر الرب نينا لامعا ورب رملا نماها

 ىلا عجازوهف ءاسنلاىز هنا لأن هرجالابوثلا سل نعى بنا !ناكن او م-اعالابهي-َُتلا ن عر زال ش
 عنتمق:ةورملا عخوأ ةرهشلا لأ ن ماكاو هتاذلال هنع نا انوكءنيوج ولا ىلهفءاسنلابهمّشنلان ءرحررلا

 لاقو ها م عأهللاو تو. ملا فو لذاحملافه_سا نيب هفرفتلاب لاقن هلوقىوقيفالفالاو كلذ عمي تمدح

 ناىلا قمل اراشأ نك هملعى مم ايوا زتسهو نمور ءاذعلا نمعج رفصعملاحابأ ىوونلا ١

 ىلص هنا دز ادوبأ ىو رامامأو رف صعملا قرد مأ ل_سوهيلع هللا ىلص هنا عصو رفعزم اك ه تمرح فاشاابهذم

 ىسين سو هيلع هللا ىلص هنا عمصأ |ىفامهضر اهيف هتمادع ىتح هيا. ثنارفعزلاو سرولاب صو ناك ءوهيلعمللا

 لومحو هعمل او نب ديعا |قرج لاه درب سلب ناك ملسو هيل ع هنلأ ىلص هنأ ى ماصنلا ىواذاغأو رضع

 .د-ن وهن امنأراش نيدمتانث دحإل لع هشاوتلدألا ند عمملاو دربلا ملعل دم اكرج طوطخم ططخم لا ىلع

 هدهد ىفو هير ةز جريسكد 1 ريخأ» نوكسف في « ىدهمنب ند رااد_,عل انريخأ
 جانو اور 52 هرب ن عوداباىأ يه بأ نعال ا نباوهوإلا :داب زد

 فورعم طط+ة باشا |ندعوند رمل اهب اهتلا قلاقدك تاد درب هملعو لو هيلعفتلا ىلص يذلا تنأ راق 9 هئاثمو

 نم هلد.الفهرهاط ن عافذا جارح اكل ذنالر ظن هءفو رح نب أل وقامأورمضخ طوطخام يف ىأ «ن ارضخأ#

 00 مرضخلاا ب ايثلالاطر نس |لاق رب دنو لماتف دريلا ىنءمىف ةياهنلابحاصلوقول بدنا هباوذ-ليلد

 لاق ايام ض يلا ىلعاوليضفت هنمم زابالو ءافرشلا باث تراصكلذلو تاق « افرش كالذي كو ةنملا لهأ
 تب هد ع نمالاهفرعنال بد رغ نسر دح اذه هءماحىف ف اوما لاقواضد أ ىلاسنا اودوادونأ جرخأو كريم

 أعم .طصمت يملا فاط ىو هيلعمللا ىلص هللا لور نا لاق ةممأ نب ىلعد نعةاكسشملا فو تلق« د :ايانب هتلادمع

 نافعا نبأ لاق ريغصتلاب يدمج نيد ءانثدحالى :رادلاو هحام نب اودوادون أو ىذم :ريااةاور ررضخأ دريد

 ىربذعل اف فرمهنمرب غوافرمهنم نيسلا دب دش (ناسح نبهتلادعإل انس ةضسن و «انريخأ ل منبا

 دقر ةءافرهج» 00 2 تلاو ىع ما مو مبا نوكسوءارلارسكم ( ةثمر بأ نعهببأن عإهجام نن' الا ةمااهل أ لإ

 هللا م هننالوسر |[

 )ن :١ ؛ادرب هيلعو سو هن 1

 ق ير 5

 طاطذ# نوت سوماقلا

 -- ١

 2 قع هااىو

 اهم

 ( قارنا ]ريم
 وذ ىأ ماصعلا لاق

 هضرتعاو ريض طوطخ

 ظفلل جارح | هنأب نيشلا

 هأدالذ ةرهأ الط

 لما هدفو ل 0

 هرك ذامد هد قا مسلأو

 تاهتهءءامماصعلا

 ناالالهأدنع دربلا

 هك هعمل طاط# تو

 هناىل_علد د مق
 رضخأ ناكولو هل امام

 ادر نكب مل اد

 رعشعى داما ثيدحلا#

 هم هردش ثند هلق ث داح

 انا دمج ندةرعع 5 (

 ىلهابلا(لمنيناقع

 هعد] |١ ىرصما اراغصلا

 هةحفلاقىذلاتشلا
 كارداامو ناطقل اى
 اذا ناطقلا ى_ىام
 كايأال نافع ىتقذاو
 ىهذلا لاق فلاح ٠ نع

 ىدعناىئادن 5و

 فحل - 557
 0010000 15 1 ل دم صل دوس ماج موج 7 جت و داس سس عطس جس حس صم ص سس سس يس سس سم حا

 نءىور ىيمتلادينملاوبأ (ىربنعلا ناس> ني هللا دمع امنأ )ةّتبلا هل جوخ نيتئامو ني رمش ع هنس تام ماداب هنو ةريغت هنك ل ءافعضلا

 دوادوبأو هذي رات فىراخأ اهلج رختعب اسلانملودقم بي رقتلاف و45 فشاكلا ف كاق ىضومحلا هنعونام>



 : كازو و ةيقاس فصنوىلا لح رأل نسف ,ر وادلل هز عب 0 وحنا مفهل_2ىأ راثلا ىرازالا نم ني.عكلا نم ل راك راثلا

 ىأ(ةربح]) بوثلاباهلب وأتل ارث مسن ىف لوهحل هغم_صب (اهارأ امة س لاق ل ._صفتلا ا_هاهتب لع لوطت نان مئا..علاو ءاك الا ل 3 ىو ل-> رلاك_ةءال- هنا تد هةناف ضرالا ىلءاعارذ هل وطتاغواهرت دام نال نس مك لاو ءالطاذ مقنأ هر دا زاعو هن مك
 نطظنم طلغ مقا نبالوقو هبلالدتسالا لدا دنت مكالذلد_...مل نكمل تدهأ ارجحالاة هرحه.هذم زال هلات ة.ناق ءارجال ةطاطتخا ملأ
 ىبلابنظي ف يكف ىهتلاد_ثأ_:عىبنمتحلارجالافالاودو سأ عمرجأ طوط#نايناعنادربءارملا هلا اسغاو تحبءارجاسهنا
 طاغلاوه ىفاقلارجحالا سماها
 .٠ 1 لٌصودصلل

 رجالا ئط دما ساو

 هاعه يه عم ىناعلا

 ناو هزاوج نيل
 ىلعو هن زيدل ىلا

 هنا دروام لاوذملا اذه

 سرولاب عامصا ناك

 ىح هنانيثنارفعزلاو
 دوادونأ هاو ر هتءامع
 ع ىسمن هنوك عم

 نه ىاريطلا ىورو
 سامع ندأ تب ل

 ديعلا مون سدلب تاكمتا
 ىمتيطالاق ءارجهدرب

 ىو رو تاقثهلاحرو
 هنا نت_ااىف قولا

 رجالا هدرب سل. ناك

 همملاو ندع اى

 ةعملا هل_هق هملعأو

 هزاو-_-نا.سلاناسحأ
 رظنرعصقد واس يف

 ماقملا ادد حراشلا

 ىورو ةعضلا داق

 َح ال تيكا

 هل ع>و ىطاسمدلا

 اعلا تا

 انث) ءاربلا ثندح
 ىناسنلاهقثو مأوهعرخ نداوىاسنلاو لسمنع ظذاحلاىزو رملانيتمث# رفع( مسخ نإ ىلع

 ءاسناابهسثةالوهاغارفعزا نع ىهنلاو ىوعددر#هرك ذاملعتل_#ال جتا 5

 قد ربوامهضارب ىأ لاقت حر نبابرغأ لا ا
 ةلم_همداصورخآوةيدهلانوكسو:دحوارسكوو ولا فب وهوهمقاس صرب وحلا رظنأ ىف اكروع نعل وم نبكلام هياو رو كريم لاق سوما-قل| فام ىلع ض-الانول ضايبا انا <_.فوهمقم_هونا افالخر دصم
 لاق »ب ايلا نم هايف هةية ىفأ سو بايشل اريصق:بامصسا ىلا ةزاش ا ثيدحلا ىف ٌحردصمال قدرملا
 وهفهللاد_.عىاطأ اذاو ىرص.ءااوهفن سل |ىاطأ اذا كىر ولا همدارب ءالااذسه نم قلطا اوك نامغ

 أرح نبالوقامأواب وث هلا-ا نوكرابت اب ريعضلاربك ذو هنظن ىأريذا عم ماكتملا لوو ةذبص ىلءهارث عسنلا ض#بفو «ةربحإل ءارجلا هلل نظأ ىنءنددحو ملكت ملال وهلا عراضاا هغ.ص ىلع ياهارأ هدوم مننا
 هديوتد مذ دانتسالان ودي ر وصتءالودو داقتعالا نظل ايدارأ هنارهاظااوىفآلا ثءد_لا فارم | اس دنتسم ناب عوذدق ه«لالدتسالا بادن سم هل ني. لهنال صا ارجالاةمرحديفنال نظءااذدو

 وهوعارلاو يناثلا نوكسوفوالاةمدعملا خفب م مرشخ نب ىلعانثدحإل ةريالابتاباو را ضعب فاه ديب:
 ةم_علا ىرخالا هتلعلءاو فرمصلا مدع ىلع يملا فب سن ىف طمضو سو مالا قام ىلءر ذم فرصنم

 نمر د..ةتللالعقاولانابباةيءارجةل-ىفالع هن قلعتيام مدةت نبحأ 6 ةمئاسبن م هي سانلا نمادحأ | تيأأراملاق بزاعنب ءاربلان عى دعما ىبأ نع ليثارسان ع سنيني ىسعإل انأ.نأ ةعسن وان ريخأ ل
 ناوهسأر رعشىأ ماد دشنو 6 َّك هتجتناكناإ# نسحابهقلهّدم موهيلعهشلأ ىلصدهللالوسر

 هيلعمتلا لص ىذا !تيأرهربأ نعضاع نبلالهثيدحن مدوادىبألو كلريمل ةهيبناحرامتعابىأ ( هيمكدنم | نما رق) ل_تاىأ (برضتل ) هلوق ف ه-بفانلا نيب واهنبب ةقرافل امالألا!ملعل دب ودل -ةثملا نم ةففم
 | كاقهوحن راما قراط نعن حدا: ساب ىناريطاأو نس>ه دو ردح أ درب همل عو هرمدد ىلع ىنعبط# لدو
 ا هدهاةاطهزاوملالوالا« لاوقأ ىلع هسرفءاعلا فلتخاو رجالا بوثل| سدازاوج ثيداحالاءذه ىف

 [ل.لافام_واسغاتلةفهل طظدل فول_ىهه-رخأ امه_سلتالفرافكا ابايث نمءد_هنالاعننب رفصوم | | نييوث لسو هيلع هللا ىل_ىىبنل | ىلع ىأر لاقو ر عنب هللا دبع ثي دل اةلطم عنا ىفاثلا « ثيداحالا

 || هعفر ىئقثل اديزب نب عار ن عىرمصملا نسما نع في, عضوهو ىذه ارك لأ قب يط نم تعشلا ف قولا | جرخأو هحام نباو بلا هجرخأر فصعلا,خ.ماودولادلا د ثوءافااوهو مودغلا نع لو هيلعفتلا ىلص | هللالوسر ىسهن رعنباثيدلو رججأ نوكي هن بصدام بلاغو رفصعلاب غدد ىذدلاو درصعم او اميقرحا
 | نسحلا نيد هل هءاور ف لخدأو هدنمنباهجرخأو ةرهش ىذ بوث لكو رم او ؟ اداةرج ا بحي ناطيشا نا
 ارعنبمتلادبع ثيدحلو كلذكسيل هنا قدللاو لطابهنالا.ةفىفاب روما ابو فبعض ثيدحلافالحرعفارو
 امأبني زب ف تنكتلاقدسأ ىنب نمةأرمانعاضر أر از لاو هنسحو عماجلا ف ىذمرغا اودوادوبأ ء-رخأو

 ننمؤملا
 32 ىقوك ا ىفادم-هلا ىيدسلا كسا ىلأ ند (سنوب ند ىسعاث) هتسهلام نع ا هدعد وأ نيتثامونيسعنو عمسةةس ناضمرىف تام

 ءاربلانع) ىبيسلا( قص-اينأ نع) ربك !ناكو روكذملا ىسيءوخأو هو فسولنب (ليثرسا نع ةتسااهل جرخ ةنماثلا نمنومأم
 لعفلا ىلع تاخد ادلوةليةثل !نمة فعن ا (لسو هيلعهتلا ىلصهتلا وسر نمءارجةلسىف نسحأ سانا نمادسأ تنأراملاق بزاعنبا
 ناينلءارجةاحفوهرهاظ هيدر نسحأ نا هنهاسع هحرش قبس( هينكسنم نمابيرق ب رمضتل هتج تناك ) ريحت اوادتسملا ىلءلخادلا
 ظ ةئمر لأ ث تدر شاعلا ثيدحلا «دم,قتالال عتاولا
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 ىأربحم ناطق نم ىناعدرب ةشك ةدحو مودل -عةريللاو لثا مثلا هس رثك !ىف خص ىذلاوهوهسكعز وحن و عئاصملا وصب ىزرزملا ا

 را.حالاةةسح لبالا تءاحو هتئءدو :سح ىأ هريدو هريد به ذاولاة نم ها |ىرمشخمزلا لاقو برها فاك نيب زمااري.عأاو ناسا رزم

 رهاظااو هارورسسلارب رسىلع ىوت-ادر و.لاريبح ازال نمومالاكللاو رعشا اربحو نعلاتارموةربمولا سدا: نالفورايسالاو
 نسما اوتو نيللاوةمو »تلا نم هباع ىلع ناكهناف فد رعفخأ اهد_ىحلامتقفاو هواهتء:ص ماكاو ايصسن مانا نسوا مندل اهم أ اسغا هنأ

 | قرزب تناكا ءرو رج طوط نولادورب نم عون ةرمملا مل تامشلا مسن رثك ىف هوس ىذلاودو سكملاب
 ل_هأ تايثنمىهوءارض خاهنوك-] لدقو سحأ ناك اذلف نطقلانم :صتمهدنع ب اشلا فرشأ ىهليق

 نورب_#هضور ىف مهذىلاعت هلوقهنمو لة نيستا ا ريما او سزب ىأرب < اهنالةري- تعم ىبطرقل ا لاق ةنجلا

 معوالال ة-ارثك | اهنالو ةئب زريثك ه مف سما هنال )سو ه.ءل ءهتلا ىلص هبل !بايثلا بأ ىهتناك اسال قو
 نءا لاو هيلع عجوهو كلريملاق ططخملا رسازاوح ىلءوةريملا سدا تامه“ | ىلع ل. دهءفو ىر ز ملا لاق

 بايشا ابحأنانمقدسام نيب وثيدحل اهني عمملاوث < ل_كودو ها هوركمةالسااىفوهو رت
 ءايشالا نمريثك ىف درو ىف ل قاك ب >ال اهلج نءهنادارملان|نمل:مىروتشااعامأ صيمةأ اناكمدنع

 اهمحأةرمدملاو ع:سلارامتعاي عاونالا دحأ صيمةلافةءةصل اىلا محار ليضفتلا ناباماو تادابعلا لضفأ هنا
 دو# ان دح» اص قل ءحوةري-نوك, ناره ىلطملا بحالا لة, نادعمب الو لماتف سنحلاو أ نوالاراّمعأب
 | ىلأن بنوع نعل ةن.دعنب اوه ليقو هن ف اكىروثلا ىأ «نامغسانريخأ فاز رلادمءانريخأ نالمغنب|

 'لرمم لاق * ل-كهيلع هللا ىلص ىجنل|ترأرلاق هرك ذرم ىلا صب هأ نع حاصعأ | ىف هثيدح © فيج ْش

 | هلعهشا لدى انا هظفاو ىراضأاةباو ر ىف هنح رص م عادول اء ىف ةكم ءاعط) ىف هل تعقو هب ؤراءدووأا |

 هللاتو ةكمج راخ عضو م ءارمطمل و اروسمءارج هةلد فج رخو هيؤو هرخ [ىلا رحال ارءاريظملأر مه ىلص لسو

 باصأ نفهثوضو لاب نو ردتبب سانلا تبأر و ملسو هيلع هللا ىلص ىبذل اترأر لاق ىراضأ ادن ءولاق حطبالا

 "نه

 ىذل ءوضولا نا لوم. كلامةءاور ىف نيد وه.حاص لاب نمذدخأ أم هزهبصد ] نموهه>وه أمشهنم

 ع محلا نعةيعشةباورؤوهاذكو مسوهملع هللا ىل_ص وذل هنأضوت ىذلاءاسملا لضفتاكسانلاهردسا

 ام_ممنو صسمبف هيدي نوايا ولم سانا ماق وهنأ نعْنو ءنعةمعش قد رطنمهداز واضد أ ىراضأا

 قيلاق ْك_سا!نمه-لار بيطأو حلثلا نمدربأ ىهاذاف ىسه>و ىلءامتعضو ةهديبتذخاف لاق مههوحو

 ىل_مدذ لزب لم هلا ةكم نم ه_ح ورحدع.ناك كلذناب رعشام نوع نعىروثل | ىد رط نه له هباو ر
 هلوق ىلا جات حالف عادولا ة ىف ةماقالاو ذب لإ_بو «يلعهتلا ىلص هنا هيفو ها هليدملاىلاعجر ىدنيتعكر

 ىعسالحاصعلا فو ب ذهملا ىفاذكءادرو رازا هلل اوي ءارج هل -«راعو# ملَأهللاو ةكم نمهجو رخدعب ناك

 دوربلارثاسكدوس عمرجح طوطتناح و .ذهنامئاعنادربءارجلا هل لاب دارمماو ها نيب وث نوكب ىى>ةلح

 | ناّتل-هلعو لحر , مو هملع هللا ىلص ىذلاب رملاقور عنب هللا دمع ُتدد_>نمهد .رادوأ هبح رخأث تدل

 «يفةهارك الد حد مم هلْر غم .صاماماو ححستلا دمر _.صام ىلع قمدلا لو هيلعدرب لذ ه.لعمل فناوأر مج

 الف تءاث لصأ هل تي د-_1لانا ىلع لدب هاك اذدو ص دخن ا ىفانتل |مدعهنسا |ى#< مامالا مالاكىضمممو
 ىلا داقعالا هل عهناءلرهظدامىنآلا ثردحلاف قأ.سو دانسالا ف معض تي دح هنأ مهضوب لوق مصن

 قالو عما ىأاناقرب واقي رب واقرب ْئيذا اقرب سوهاقلا ىففاهوناعا ىأ يقاس قد ربدلا»نآلاىأ كي رظنأ

 لحالا. “بنا مفرالامفنالا 1١6 بانملاكلذب قيابالذاىذصريغ مهدنعب ا.ه لا فرشأاهن وكلاام>أاغاهنامعزو هنذؤت
- - 8 © 2 .- . . 0 .- . 

 سانلادنعافترش هنوك

 اًمحأ هنأ ىوعدو

 بانثوءاريضخ اهنوكلا
 رضح هنملا راه

 ٌثندملا هلالد اهعنع

 اهتاىكعهدعب ىآلا
 نامد_ةثدقو ءارج

 ناك هنا ىفانءال اذه

 نال صنمقلا ثحالا
 طرخاملا._فاايكلذ

 وأهنىدترءاملاذ_هو

 تناكصمةالهتم#نا

 هناسندنع نوك رح

 نوب ني-- ةريعلاو
 ةداعناله4كدع

 ءادنرالاورازعثالا برعلا

 صرمقل اذن ناكهناوأ
 نس لا لاق ةريملا نم

 ىاانعحرناو قارعلا

 ضراعتلاد نع م>رماا
 . ّح .

 1 سنأ تب دك

 نيئيعشأا قاقثال مصأ

 ةلسمأثيدحو هلع

 بالا لوأق ىلا

 اذه نم فرس امنا
 نماثلاث.دملا«ه>ولا

 انث) فرح ىلأ ثيدح

 انأ نالبغ نب دو#
 (نايفسانأ قازرلا دمع

 نبا ليقوىروثلا لبق
 (نوعن-ء) هتديع

 ةقيمح ىلأ ( أن ع) ةةبلاهلج رخهناموةريشع تس هزستامهوةثوةدعونارفسو ةمعش هذع ( ةفرخت ىلأ نب ) ساغك نؤنهرخآ ةل هوب
 ىف" اكوءارج هل > هيلعو ) ىراحضل |ةناور هن رمد اك عادولا : >< ىف ةكمءاسطن ىف ( ل سو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر تي أر لاق) روهشملاىباوعلا
 ةتفالثيح عاجاوهو ل_-رلاقاس نك ارظ.لازاو> هنفوهيقاس قد ربلاةل ١ اوقوربل !نمالردصمامناعمل ىأ( هءقاس قد ربى ارانأ

 قبايثلا نم ضرالا سمئذ لك ف اربطللو قناو قا هناف لرازا عفراربخفنصملا ىو رو نيقاسلا فاصنأ كاب ايشلاربسقت ب دنو



اىلعىوُمتل اوهلكريخ نم هل_-الىأ ل اوهحالءاذءلان ) هلعذصام ريدشو ةريدش كلأسأ)
 ةوكو»واقنو واعد وهوهعئاضةدت حال_دوهعاطل

ب زلا لاق عئاصلا ل عةءينصلاو عانص عملاوعناصل ءاغل اوةعاتسملا مسالاو امص عنصأ هتعنص لاقي يا درس كركم
 ن

 : مالا فوانهفائااةباو رف ىذلاقارعلا

 ريدتاوكلذد_ضك( هلعن_دامرشوهرمث نمل ذرعأو ) هريخ مو ىل دءاعدلا ىفاسو-ىنءلاةودنمىلوأ فارما اور وهريغو تملا

 اند ماالاريظنو دوهطلانوئسحال موقانتالصا:ءاعس.اب اسةارمت كلذىلا د2 رب رشا !فكاذكو دصاقملا فردت عدتس ّتآم دقاق

 لاضرهيفاعفهفرمصر: دا.عل |ن م هقاخ ىلع بترغن امري كالأ سأ ىنءلاوة.قاعالم اللا مهم ١5 لعحو ل ار ماللا

 000 رات ا ا و 2:22 ب ب ل بيل

 نم« هل# ىلخىأ # عن_صامربتو هريخ ىلا لصون نأ ىأ ب هريخ كل أسأ ظ ةودالو ىتم لوري غنم
 مرش نمك.ذو_عأو

 ىذرتالا-# هلع بترتز

 ءال.دتاو هنربكلا نمي

 هءا.قأءمنوكجااو

 #«ي هيدت ءامارح هنوك

 تاثردملااذهدافأدق
 نس روك ذ ملا ركدلا

 امأو ادي - سول نإ
 ايو هردع ىلإ :ىأرنم

 نادل نكد

 أدبد_ج سد أ لوقي

 تمو ادد شعو
 ىدمرتلاهاو راماادءهش

 ناريهلان ءلالا ف
 رهعأ كلذ لاق ىنطسملا

 انال4_.لعىأر دقو

 هاورالو ادي د ضسأ

 ناك هبامعلانادوا وأ

 ايوثمهد_-أ سلادا

 ىلعت هللا ىناخو
 ىظداالوقهل لدي و

 ماله معااث د
 ىؤر ىتا-تاو دلاخ

 ن5) فاقلانو ءاسلاب

 نب (سنوب نيماسشد
 ىل_ثمااهد-وعلباو

 - : : عت سم

يتنامو نيسجو سدت هنستام ف نصا او دوا دولأ هنعةقث ىؤئاؤنالا (ىفوكسلا)
 ن

 ! ةذاتساف ءأالثيدح اذه اا لاق هل هللا رفع ىحهتتكر ا مالا هءاعشاد.ةكرانبدفصسنوأ رائدب

 أ كامن اقلاؤعانثد_-ةصسن فو انريخأ فوك ساو نب ماش ه1 )مح 3 مدأهللاو حرة رك ذادحأ

 هيام

 م اه

8 
- 

 . دنعرهاذكدو نمهداب زب هريخ نم ىلا دل اودوا دنأ ةباو ر وهل عنصامريشو هريخ كلا نأ

5 
 ١ رمش نم ل ذرعت_سأىا كلأسأ ىلع فطع 4« ذوعأو ناسألاب هم واد اوساقل اوح راوحلاب ركسشل
 ىن««فاكلاو هيردصمامنوكت نا لمتحي و ىبيطلا مالك ها تارعك اوتايغطلا نم هل منضامرمشو ل
 تأ لئاقلال وق ىفاك ةردا.,لاماو هنازاوهقبطب و ةوسكلاب هماعناردق ل عدها ىأ هييشتزوأ ل ءلعتالوأ ىلع
 ىنعملاوكلأسأ هلوقب اك هلوق قلعت لمت ولا زرغلا نعل قناكاذا ىنء:اكتوككنا لت وةنملا ل خدت <
 || هءىذرت الام هيلع ب ترم امش نم كب ذوعأو كاضر هيف اعف هف ةرصو هنهدامعلا نم «ةلخىلع تشامءاأسأ
 ةرورينمالاسوبلم هنركوهاقنودؤاقب بوثل اره كريم لاقو همر هب بقاعأ ىنوكو ءال_ىلناو ريكسا نم
 دربلاو رملا نمس اللا ع:_داهاجأن مىااتار :رضلاودو هلع:صامريدوءال.للاو رئقألالةاملاو
 نمبوثلاهلجالع:_صىدلاب ول_طااىلا اها ممنون او رومهالاهذه قريتنا لائسدارالاوةروعلاريسو

 الب وطانامز قي لوأ اسحن وامارح هنوكودو تاروك د لا سلع ع رمل! ىو هيارا ةعاطا او :دامعل | ىلةنو وا |
 || هحرخاماهنمهرحأ ثيداحأ ادي داب وث سبل نمهب وعدي اعف درو دقوا هرو رش: أر ىما.ل يثوكي وأ
 ||| هللدجلا لا فادي دار وث سبا نماعوفرمرع تي دح نمه_بحو :ءماح ف فاو او هد تر 1 6
 اظذح ىف ناك هءقد_ه :فقاخاىذلابوثل اىلادع ءىنارسىف هه ل٠ تاور وع هءىراو امىفا سكى زا
 دوادونأو ه:_س>و هءماحىف فاوئااودجأ مامالاه- رحأ اماهخدو«اتيمواءحهلل رت ىفوهللا فدك ا
 اذ_هىفاسكى ذل هللدجلا لا ةذايوث سدل ن ماعوؤرم سنأ نبذاعم رد -> نم هدام نباو هعتو ك اذاو
 هشاورفدوادونأ دازهءئذ نه مدقتامهل هللار غدهوق الو ى_هلو>رح-غنمه-ءنقز 0

 أ اهنمو «رخأتامو

 اروثدمع ىرتشاام لسو هيلع تلا ىف_صدتلالوسر لاقتلاقة شراع تي دحنم كرد اف ك اهلا هرحأام

 || «ىرب رجلا نعل دوادابأالا ةعاسبملا هثيد جرخأ هني زعةل يق ىلا ب وسنه ى زعتفم مم مصب فلز

 | لاقولو ىنعءمافىأ «ه رن سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىر نادر هد ىلأ ن ءةربصت ىلا نع وطار قدرل ذرم
 ناكراق كلام نب سذأ نعد داق نعيىلأ ىنثدح ماشه ني ذاعمانرمدأراشب نس د6. دح 9 ظفال اقدارب هلم

 || اهلي ةعخ ةزعست و يك سلب مل-_بوهيلعهللا ىل_صهللا لور ىلاا# بصتااوءقرلاب بايثلا بحأ

 | بدالوأ باشا بو صتملاري_ههنلاو هوو هثرفبامهنجج رخو تاشلاوأ بالة فصل 4-او ثينأتل ارمعدد ا

 ا 1 لاق ةمنعلا ل شم ىلع هد_وملاحتفو هل ١-هملاءاملا ارمسكت ذو 2 ريما 9ع فا ضااراءتعابْسن اتلاو |

 نوا:تازو< وهري_تبحاو ناك مءااهما ىل هرج لا عفر باص ا عومن ىف ىرزملا دعت م ىلع هباورأا

 دسإ 01010 0221707 1سس٠#٠سلللليساظظظْظْسْاملالا7 77 _ا_”؟اا؟>+77ت>72تتتح-

 سكحولاب

 : ُقاسنلاو ناضشلا هل جرخ نا هيف قو دصر نبا لاق نيعستلا دعب تامهدعو هذرع نناودجأ هنعق وكذا (ىلزاكلام نب ءاقلاانث)

 ع ىردخلاا دعس ىلأ نع ةنك اس ةمه#داضو ةحوتفم و (ةريضن أن ع) ءامأ اثوكسو محلا مذ (ىري ران ع) 0 ناو

 1 ذاعمانثراشي نب جانت ) سنأ ثيدح عسباسلا ثيدحلا# هلم نيبو هندب قرغأ !قيس ( و لو هيلع هللا ىلص ىلا نعهنعىلاتهتلا ذر

 . تايثلابحالريمذلا ( هسلب بو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ب اذ لا بحأ ناك لاق كلامّنب سنأ ن ءهداتق نعىبأ ىنثدحلاق ماد نبا

لا )هوو ه شرفي ام هنج رخو ل حو هو هيا !فاضملارامتعاب ثينأتلاوأ تايثالريمضلاو اهسلب سن قو
 / بحأو ناكمسا هنأ ىلع عفرلاب( ةربمم

 . رك ذاماده ريدخ



 (كاقلا لنا فاخأ ىنان) ريما افا الفايس مالا نمرغتل وعلا لي ل ء ضي رعت الاك هيفر كلذ -نمىلعءأرقاعأ
 هيلعهتبلمأ ىأ (هيلعتأرقف ى اك تحرخأ )هيلع ( هت !ءافلاق):«زعلاوةينل اقدص ىلءالو كاردالا ىلعالو ةايحلا ىلعداةعاالذا
 دنا ةيوقتهلب ملا سا..الا ىلع حي هيف سل هنأ عماذه ل ض٠ نبا لوةمدروأ اسغاوايناث هنمتأ أرةذىاك تح رخأ م هلوأ نم
 ةيتح ةانثع( س ارانب دي« سنعألر 11 نب هللا دمعانةرمصن نيد وسانث ) نيداءابهذعهاو رىرذلتاديعس نأ ثا نمداسلا تدل

 ل ضتوويراطتل اى هفعضاذلر اليلهريغت تامث الا تاقثلادحأ هئانآدحأ | ارد همربر ل ةسننيءارو ملام 3ك (ىريرجلا) لاحرك

 ىردل ادم سيبأن ءةرضن أن ء) ةعابملا هل جرخةئامو نيب راوعب رأ هن_دتام نينس تالثب نوه لء ا هلفذسريذت خمول لاقو

 ىقدازدل عوضوملا ههساب ىأنيعملا(همسايءاعسز ادب دج اب وأ ) سما ىا (ديعا اذا ل -.وهيلعمتلا ىلههللا لوسر ناك لاق هنعدتلا نر

 بتكل قباط ءريغمارالهتسانممدعمؤ نبأ هنالملاةب و رح نءاكوقامأو همتكيل بتاكملا ىلعهتمقلأ اذا
 ىناقإال اوأءالمالا ىنثد_كىأءالمالا نم ةفف اماالارسسكو 2م يل |نوكسب مذا ضعي ىوماقلا اذهىفةغلل ٍ

فمس تنولا ل فا دلواممفال# ليقاهدحأ تومهنمو عناوملا نم عناسم ام اثىأو# كاقاأالنافاخأ
 عطاق 

 هيلع تمل هاف ةذحست ىفو بع ىلع ىأ ٠ .اعإ» يدل ىأ«هتيلمافإ» د ىأ «لافإل عمال فودناقربو

مماصعلا هزاق م عقلباو هرامعلا ىف ْنْم_ةتنمتغالا نيب ,عجلاو بوصملاري_هذاانودب
 لولاة وكدن ؤيهان 

 نبدمعةباو رلةن فو ءاصحلا لاق ضد أىلصأ ن نمثيدحلا ىا «هيلعتأر ةذ لاك تجرخأ متل فيلا

 اذه ى.ةولدب زم لبوه: هلل ىل_ددتلا لوسر ساما نعش صأ اهبق سل هنأ عم لدضفا نيد لوقدح

 ءتءاورتعف او تِي-ثب دحلا اداه ىفاث او ناكو نم هم ند ى < هن قثوت س نم ناك لضفأ | نبد#دادخ لا

 هيلع لسفلالو سر سال ع نفعل رع تارا عمهلرقنأالانسحمالكو هو ها هبأك ع نه هنءارق

 ثيدحلا اذه نعهلوقب هماارا أ اكس امالارك ذهرف ىذلاثيدملان عقول ىلاثالث 4 هيفلو
 سانأ ,كامدهس ع نعوهانأهي ةرهك كرام ا نبهتلادمءانريخأ 9 رعشلاباب فرم «رمصن نب ديوسانثدحإل

 558 اك ءابآدحأن بءارو محار + صمربر حىلا بو سه# ىرب رولا 4. أ ا ىف. فو :زهطا نكيتاحرا 1

 تتكنم ىزارلا متاحوبأ لاقو ةثوهني_هم ند !لاقاش اق هطالتدا نك, لو نينسثالب هتوم لبق طلتخا
 لاقىردشللا درع ىبأ ن علت ةومساع نا باءىف قم« ةرضن ىأ نعإو ثي دحلان .-ملاصوهاميدق هس

 “ رس سوفا فاسو ادب دحايوث رسيل ى «انوث ةحّسا اذا ل سو ةيلعدتلا ىلددتلالوسر تاك لاق

 نيادتعو همدخوأ هلدأ نمهيلطوأ هسل ملط دارملالءلو اديد>اب وث بلط ىأ لاق ن نءهبرغأو اديد-ج

 ىأ « هاء .ءيلا موب هسيلاب وث >تسأ اذا مل-وهملع هللا ىل_دتلا اور اكل اق س:أ ثيدح ن مهنا. مح
 نيعلا ارك ماعإلب وثاا كلذ ناكءاو س أ عوضو لا صه | نمءما ىأ# و انالس ا هنداراا بولا

 ىقزرلوش ناز مريجتلا دو دةمافادوكو تلا ل1 اأو رازالاك اهريغوأ ىا «ءادروأاس.ةراطأ[|

 مدجلا كلمؤالا طه: متو هسادعب ىأ « لرقم »كلذ هامسشأ ًاوةماسعلا هاه ىفا ىكوأ صيمقلا|ذههللا 0

 همااكر مم فلوق ناويعستلاردا را رك هب و رهام لاق ىمملا ىلا أع_ار ريهت ضلاو # هيذكو سك

 هلالدلر ولأ ألوال و رطل لاقالث هدم داس ا "يدم كل مهلا هينتو كريم نءالدب

 اودوزلاكل أ ءأريخلاو أديم هلا لح ا عوذرم هبذتو .ك|يهلوقلاق م ممب فطعلا
 هينتوسك امل ةمىأ همسشملا

 2 ير ربي رت تتتتتتلصد0ل7ت7ت77_  تتت7ت7-ت77 تت. ١
 (.ل -.ليامسم 2

 اذكا,اعدجلاو:عتلاراهطادسةلافءوو 11١8 ةما.علاهذه هتلاىتقز رلوق:ناناهريغوأ (ءادروأ اص.ةوأ ما ع) مسنلا ضءب
 راوسشاو سلال ليدل راب هاوار دو طمس نب ت0: ل جاك هجروا 2

 ضعب مهم عج هر ءر 1

 رشف نيةنقفا
 هءضقن كك اضملا

 رامخالا ضعي 1

 بو لكل م مدصد ناكمنا

 اسصاح سا! هنانرث نم

 حراشلا لاق بامحتلا

 نأكلذزم دحؤيو
 هذ صاح ءأي هةرهشل

 انراصصأ رك ذنلولاق
 متجر ءاانوهو

 دارس ا ماعلا لوق

 ىلا ةما.عود_هب :

 ه1 !تامثاناب رجح

 هنادا اعوع اوُتيدحلاب

 هاب ةه بع ءءطو

 هعساش ل>ارع اهنودود

 2 «.ارلا هناملا نم

 هلع درلا َ قو

 هنلا بهذام فس زو

 ىذلا اوهو لت نامل باك اوربي لمد دارتقهو رك د دب مل مهرحا م, «مومدقتم با عكالا أب هفارتعا

 نعادولخ ن ءنأصت ى يطصالا ظافل اذاهمفحراشا 0 رثءه.اءىذلا اودوث,دملان مدخوب اعاولفغوأ اغا

 لْر هلا توثلان طقلا ب وثلال ةمناشهما هممت نكملا ٌتيدحلان مدار 1١ نال مت< وةمابعهذه بوثاذه هلوقف:د افىأوةدئافلا

 مهللا) سدللادنع ةنسىهوةيمتلاو سدللادعب ىأ (لوقي مر اهنمثئشا هتاعدتسا دنع بايشلا نيم ل سكأ ءءئاصوأ هرطقسلا همسي
 ردقىلءدجلاكل نا ىأهعااي دجلا هييشتارأءابا لك توك ىلعد_4لاكل ىأ ىنذلاءز و>اك ليلعتلل فاكلا (هينتوسك اكدحلاكل

 ضرملالوضرذأ الانتو نا اكسب كنمةوسكلل اك انمكالدجلاوأ كدرتكل ساشا كارم !صاصةخاوأ ةوسكل يثلماعنا

 ةررافقرأ مما فان لعل داك مل مطوتك ةرداسللو أ ءانغتسالاو ىنذلا واق قسال لب ضرعلالو ضرخلال كدمحانتجاحو انرغفل لب
 هلوقباك قلمتز وحول از ذلا نع ىكحةينامزلا
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 ثيدحلالدةسالا نكءالوتاداو رلارثاس ةقالاعفةرتذا ىذريغتاو رلاضهبريسفت نمهلءح ومهدي مب ثيدحلاو لاما ىذلل دود
 . نموأ هنوشخ عم مال_عأود رج هرقو نطق نمذعن ةينعل ادو ريا !نم عون بنل اءانوءارو ةنك اسةلهومءاطوهر وسكم فاةد(ىرطت)
 (هن) ىثغتىأ(عشرندق) سايقلا فال ىلع نكسوةمسنا ف اقل ترمسكف كي رحملابرطقاوعمانب رعاانداب نملم«دايج لاح
 . عمةالملا ةهاركب همئالا عب رمصت ىناثلا درب وحراشلالاق هقنعب امهطي ر و<-يةرطنيب فااخوأ مرح اكهنعبطضاو هةناع قوفهعضو نب

 ريغ عابطضالاةهارك نالذالوأ امادب د_بري_غوهو ىسهتن ا عضاوتلااه.ذدوصةالاةالصلا بسانمالذ ةراطشلا ل هأ بأ دهنال عابطضالا
 امأوةيعذاشلا حرصت هياعدرب الف ىذاشريغ عامطضالا ةميهب هرسسذ نمو ١1 ةرعفاشلا بهدم ىه لد الا ند او ملع تم

 000 ال 2 ا ل ا و لا ل لا هنانمه< رمصتلفاينأ
 هماسأ نيد جرخ هنا ىنطقرادلا هءاور ىفنرهطألوالاو رخآضرمىف نوكت ناو مل_سو هيلع هللأ لص هيفتأم مل توهيلع هللا ىلىص

 دنع تدثأم اضدأ هدب رئب و هاتي ىل_سقيق تامىدلاهضرمىقهال_صلا ىلا سابع نبل ضف اود رنا ناسنلوو ركملا لقت

 اهبايطغتم ةفحم هيلعو همف تامىذللا هضرم ىف /سوهيلءهثلا ىلدهتنالوسر ج رخلاق ساءعنبان عىراخملا نوكحبالو راودلا

 «بو» ملسو«يلعمتلا ىلص ىبنلا ىلع ىأ # هماع 2 ف نصل كوقهدضعد وابدي ماد وتم ىأ ىنالةسعل |لاق ل قاع 3
 جاتلا قامىن عدربل | نم عونءارا د دعرءاطلا نوكسو فاعل ارسك:رطقل اىلاب وسنم#«ىرطق# نبوثتلاب تحاولا تاوث هيلع ناو

 لبق نمله دايس لل-ل قو ةنوشملا ضءبايفو مالعأ افوةرج هيفودو ريا نمب رض ليقو بذهملاو || ' ىف شيل هنا
 واولاوريعذلا جرح ل_عافن ملاح لالا هل هلا مدوحنو نطقلا ظياغن مسا .؛ىنالقسعلا لاقوني حلا ||| هو لصدنا ثيدحلا
 ىلءاوعلطي ملمولعاو :اهلا ضعب هفعضو ىف ىلا هوق هتكو  هدحو ريعذل | نكس اضرأ لاح اه د هواعم لب عابط ضالة ئه
 ةيناث هفصةلملاو# هء» ىدخت ىأ « حشو ىيقعأل دن ل امعتسالابلاعىلعمومكحاوتبوأ ثتدحلا ||| بمن ل_هدحح
 دارملاو كريم لاق حاشولاك هقتاع ىلعهاقلأ اذاهغيسب و هموشب حشو لاةنو حاشولا سل لصالا فحشوتلاو 0 0 11 ع

 || ىلصذ 9 مرخمنا هلءةياكر سدألا كم ىلعهاقلأو ىنملا هديت حت ب وشل | لتدأ لسو هيلع هللا ىلص هناانهه 0 عابطشالا 10

 || هللا لو ٍرادال_هذال_صرخ [لاق هنا سنأن عدبج نعىئرللاةرعضىبأ نيرط نمدعسنباحرخأ دقو« مج( ءال_.ممىلا هلوصو !
 : لاقد.ح نب د.علاة اطادعاق هباحْوَةمد-اوب وُث ىنهمفض.ةىدلا <ذطرم ىف موقلا عم مل سو هيلع هللا ىلص سانلابىأ ( مهب لسضُت) |

 ا نأشلااذه ىف همدقتو هظؤحو هقيثوتوهنل الج ىلع عمن او هو ميما حتفب < نيعم نب ى د ىنا أس لضفلا نيد هيلعهتنا ىل 5

 || ىدلارب رمسل ا ىلع ل_سغناب فرشتو رودصل |ىفاساءاغ 2 نيعم نس < نع عامك ل .ن> نبدأ لاق ىتح مالع أهلا 2
 || ادهن عل ماصعل اهرك ذ إ_وميلع هللا ىلص هيلع لحام ىلع لجو لسو هيلع هللا ىلدهّللا لوسر هيلع سغ
 : ماصعل ا لاةالثاموأ اهح وتم ىأ « ىلا طه _ىومل+ لَو أن امز وأ ول -نامز لوأ ىأ « سا ام لوأ ثردحلا

 || انثدح تلتف و خالاك ىنعاا اذهنع ىلا,ثددحلارخ 1 نكسل ىسهتنا هع هعاسمم ىثوتسدل هلأ س هن" اكو
 95 ظفا هنع ىسعوأ همم«ثي- ضءرهبلاس هذاك انربخأواذث دح نيب قرفال هنا ىلع ذل الد هيف هما سني دا 1 :| !:ةدالئتلا

 ا ناكلىا « كباك نما»ثيدعلاىأ ««ناكول» ىحي ىأ (لاةفإل انثدح ظفلب نيءمنب حو انربخأ نايك مشو
 : جرخالا» سلخ ا نم ىأ *« تمقفا باوحىلا جات<الذ ىنءالو نوك,نا ل .ةحب وقثوأ هنوك-ااري- م لاق) 0

 1 ىلا ءذام هكسماف أ« ىل وثإلءايل ادي د شب ىلع »ى حب ىأ « ضمةف إل دب نم ىتءاورباكى أ « كاك 06 :

 1 #« ىلع هلمأ لاق عج هل->-أ ثود هناون نمافوخ هلمأ لوطةلؤر هلع ليص# ىلعهصرح:دشا مايقلا نم ) [ 511
 ١ هتيلمأو ب اتكسلا تللمأ لاقي ءالمالا ىنعم وهو لالمالا ن مرمأ ة-وتفملا مالا دب دشتو ممل 6 د قافطنلا ف دلانعك | هت .: . 0 0 2-لا ريدر ]| ( تعم نب ىح ىلاع

 اذا اوَعفتاوْسن دح ل[ ف ا هد تتكى ذل | مامالا ليدعتل او ح رجلا ماماةريهتا !بقاذملاوذىدادغبلا
 : ى< نم عاسم“لالاقو تيد سدلف ىهفرعدال تت د- لك دجأ ه-ةحىف لاق نع ٌكهانو ثيدحلاو ميدقلا قهتلالج وه-ةماما ىلع

 ١ هيلع ل سغىذلاربرقلا ىلع لغنان فرشتو ند دل نيتئامو نين او ثالث ةنس تامو هئامو نيس نام ةنسدإو رو دصل | ىفاس !ءاغش
 هسنم عام“! قثوتسيل هلأ هنأ وهيا! ء_بولحلوأ نامز وانام زلوأىأ (ىلا سا املوأ ثيدحلا اذه نع) هيلعل جو قطسملا
 فود اهاوحو طرشالوأ ىءالواك داك نمىانالئتد-ناكول ىأ( كداك نم) ثيدتلا(ناكوإ لاف هل“ نيداجانثدحتاقف)

 ' ىلع ضعف ) «:مهيلعأرقاو ىتدن نم ىأ (ىلاك جرخال تمقف) طبضا اوناغتالاو قثوتلاوتيذتل اةدايز ن هه رفا نس> أ ناكل ىأ
 1 هددبه-,!عءشض قدري غو حاسما فواهتوفةشخ:دئاذلا لوص> لع هصرح: دشارادلا لو خد نم ىنعنموهعبادأ هيلع مذعأ ( وىلع

 _بناكلا ىلع هتيقلأاذاءانماللالادبابهتيلمأو باكا تالمأ نم مالا فيعضت» ىلع (هلمألاقخ) فيسلا ضي ةمهنموهعبادأ هيلع مم

 حامصملا ف كح اشولاو همس
 نم جسفل هريغو

 هيشعصرب وهو<و مدأ

 لضفلا نيد لاق دمج



 نادارملال::ورعور زهلن وكنا مزلءالو نب ءارب رارزالاهداو رنوك,نادي ب اذدو رميمقلا قاطمهتدأرف ْ

 ل ذامادهدب ْموةفلاكر يغ نمديل اهنف لدينا نكع ثيحاحو:ةمناك سو ه.لع هّللأ ىلص هصرل سرح

 ام هنوكىضتةمنال ثعاضيأ لزالا فوةفلتح تاداءلا نالرهالراظنريخالا فو ىسبهتن اهداعرارزالاهل

 هاك ثلا ىفال قفاوملاوهو لاق نودي ةذ-ن فو رةىأ دي لاق لعأ هللاو مدقتام لعام هتدبام -و بدكس)

 هدر وااك هج وهن وح صيخقلا تاحلاشب كلذري_غوأدمل اوأ سأرلا جر خا بوث !نمعل ةنام /

 لاق قنعااب ط<ىذلاه_ةوطتيدملا اذه فسيملا نمدارملا نك-ا دم,عونأ هريسف كلذد وئثااهيف ||

 ىضتق. خلا ىدب تلخداف هلوقىفالةسعلا لاق سأ رلاهنم جر ايقث هيف لعجىأ بوثلاسيح ىليعاس*الا
 ملعأهللاو رور زمري_غىأ ص يملا قط مهآر هنا ثيدلاردص ىف ىذاملاو هر دص ف ناك هس,ةبيجنا 131

 هدب دحج رخآ ىلاثلا ريغ د هي ديج نب د.ءانث د هوءذلا متاح ىأ رم وعام اتقي هي مادلنا 9 تسلا

 هلنعج رحأ ىذلا هنالمراعب بالا ىمودسا | «ذمدارملان اح رشل ا ىف لضفل نب عانث دح# هريغو لسع

 هرك ذرم#ب ةماس نب داسج انريخأ» هرعرخ 1 ىفريخت تيث:ةئنيعم نب ىدع هنعىور و لئاعلا ف ىذمرتلا
 ةدحوملا حتفوةمعملا مطر هد قولوالاةدحواارعسكو ةلمهملاءاملا تفي «دروشلا نب بيمح نع

 وهو هتيد نم ىأ هج رخل سو رلءهملا ىلص ىبذا|نأ كلام نب سن أ نعول ىرمعملاىأ د« نسا نعول

 ئكوتموهوه-كغ قو ل ئارالا ىلع ايف نيته لات هلوقد_:هوءاكتالا نمد زنب ةماسأ ىلع ءركستم
 كومر وهم ىباكاذهةماسأوداةعالاوهودحاو ى-عتاسهالكو اهءاع' اكون أ ىلاعت هلوق هنمو كولا نم
 ىضر رعهف شد ىف هرمأ ههح نياوهبحو نءأ مأ هنالومنباو هالوم نباو لو ه.لعهتلا ىلصهتلال وسر
 نا اغلب سنأ نعدنج نعةمل-نيدامح قد رطن هلو هيلعهللا ىل_هناكتاتابف قأسو مع هللا

 ىذلاءاوكش ف نوك,نا لمتحيا ذهوهرخ 1ىلا ةماسأ ىلع اكوتب ج رخناك اش ناك م سو هرلعهتلا لص ىبنلا

 | | رح نب الاق ىبهتن ارز هلاصرق ل_سوهيلعدتلا ىلصدتلا لور ذذاام لاق هنارعنسا نع ءافولافىزوملانءاأ

 ١ دب ىذلا هناللوطل راحو ةفمناكهقوط ناوهقالطا ل-وه-.فر زلا لو صيمقلا سدل ل>هيفماصعألا همت

 || ىأت لكك ىحو ضن اك اضدأ تنل هل بعوبأ كوةصصقلااةئالا ىلع كوالا نيد ارسكم « تسسق إل |||

 هناح واونح اوبانسأ بج و ردا ىلع ستغنبام صيمتلاسيجذارعل ادنعىتااهستقف ىأ («صيقسح ىفىدن تا دافلاف)

 لاق يذلا ه«بفعضويا هسيح وأب وكلاردص ىف ل_هحيام ىلءاضدأ ب يملا قلن واسهل ىلل-_ه-هدشتل به يح وهييحز ود هديك

 ىو ىمصغل هذال ف ىلوالا نيا ارسكب (تسدش) ىقذعلاب طي اب وها !فرطثيدحلا اذه ىف بيملا نمدارملان كل ىنالظستلا

 لهي ناكةرقنارهاظلاوهودبقاذكه لا اسريغن مثل دس هيلا تدضفأ اذاهتسسملا ةيديلاب سلا سملاوةزذل ا متاخىأ (متادنا )اوكف
 اهالي بدالاهنا عرو ريمكس اه.ص:مةلالصه فان ىذلا لدفلا اذو سو هيلع هللا لص هلر ةدغا مند كريتلادصتاغاو مادا

 هلرغلا قيطفديل |لاخداوهيفديأ | لدن ثيح بيملاةعسوهقالطال-وهيفر لا ل> وصيمعلا سل ل-هيذو سانلاةرمضغ

 لالا لاةنآلا داء اوهام ١11 ىلءرد مل | ىلءناكههرق بينا ىلءاضد أهءل دّساو مو هياعهتلا لص عضاوت لاكو اكريتم

 نمنطو ىطوم_تلا

 هناهدتع معال ند

 نطاك سدو ةعدب
 سمانا ثددحلا 0

 (د.عانث) سنأ ثددحأ
 (ديجنب) هفاضاربغب ٌْ

 كيع ه:ءاواره صم

 لاقغيو رح نيد.لا

 لاودح ظفاح هةثرعصت

 نادا.لاىف فاوط ىنءعأ
 قذ تدنن! بلال
 هيداحلا نم ف.ئاضت

 ىل-ءنع ىورر شع

 نب رضنلاو مماع نب
 كيدف ىبأ نباو ل عم

 _بمهةعو تلو

 لاقود _ءعوىدمرنااو

 لئالد ىف ىراضلا
 درجلاد.علاقد ةونثلا

 نينئ>-ثيدحرت ذف

 ةركسلانبالاق عذجلا
 تام ديج ند دع وه
 نيعب رأو عست ةنس
 1 اذك نيتئامو

 دانت ىهذلا طع
 060600 ا 222222222222222 22222252 ل 2 2262225565222 222 سا

 دحالا كرتفارخآ طاتما هزكل هقُيرْتكمقودص فاح عش مراع روهشاا ظفاملا ىرصبلا مضاابنامنأ اونأ ىعودسلا( لفلان با

 ىبات ىرمص لا ىدزالا (ديهشا|نب) بدمطك (بتبح نعهماسنب داسجا:ث) ةعاسملا هل جر نتئامونب رشعو عسرأ ةن_ستامهنع

 ىرصملا( نسحلا نع )تسلا هل ج رخةئامو نيعب رأو سمن ةنس تام تءثة:)ةديعبلادضةمب رقىلأ نبسيحوهو لمفطلاابأ كردأر يؤص
 قوع 0 هفطسن ىفو ضرما نم هفعضا د_ةعد( عرك_ةموهو جرخ لسو هيلعهثلا ص ىلا نا هنعل امتهنلا ىذركلام نب سنأن ع)

 ىذللا ضرملا فةال_لا ىلاةزمه ا مضرد زول_ضفلاوةماسأن ين جرخ هنا ىتطقرادلاهاو رامليلدي هتوم ضرم فكل ذو ت«ةباور

 لوسر فوم ىلك-لاىاضقا هر وسكمةلموموةحوتغم ةمدكع لمحارُش نب( د زنيةماسأىلع) هري_غشضرم ىف هنأ لءتحيو هيف تام

 نينو عب رأةنستامةنسنب رشعنودهرمجو رج موف شد ىلعهرمأ مح نداو همحو هنالوم نباوهالو«نبأو مسو هيلع ثلا ىلص هلل
 ةنيدم ايهم سنيعبسو سمح نع
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 .نع) هجامنءاودوادوب اهلج رخدريغو نايغس هنعو ةفئاطونب ريس نبا نعىو رةقئرت باو قثوىهذلا لاقماللاهف#و ءاسفار
 ةةوفاقلا مد (ةرقنت هنواعف
 نع) ةعاسملا هله يريخ

 سابا هرذ (ه# بأ

 لذاته نما رسل
 لزن ىنلاك ىنزملا

 ةنس تامو ةرصنلا

 هلجرخ نيتسو عسب دا
 لوسرتتأ لاق )معلا

 ملسو هيلع هللا ىلصدهللا

 هلوقك ع م ى#:< (ىف

 فاولخدا هنا روس

 نوكمس (طهر) مثا
 مال رح دوو هط_سو

 نمدأ د>اوال عج

 طدرىأ م-هوه-ظفل

 ةرهعجا هنالث نم

 امو هرشعلا ثود اموأ

 نيعد راو اةأر مام يق

 لح رلا لدأو
 ىفائيالو هنريسسبعو

 هباو ر طهرلاب ريسعتلا
 لا_؟>الهثامد رامهنا

 اطدر اطدرم_وقرفت

 نم) مهددا عمدرقو

 ةلميقأرةصم (هئ م

 ةارهأ مسا ةلبصأو

 مالسالا ىلع(همد اهل ١

 هلو-ةب ى-لعتم ودو

 هصبق ناو) تنئا

 لول_# ىا (قلطل

 ةحاح ال_ةرورزمربع

 هاعدااك رز ريدهَمل
 نمالةيواعم نم شال( وأ) ضعءملا

: 

 1 نالدب (قاطمهصيقرزلاة) مهواك هب واعمنمالىذمرتلا مش نم كسلا ىنالط_سقلالاقو حراشهلاقازكح ,هواك هنود

 قاطاهصبق

 هئامو ريع ثالث هذستامو لل !موهدلو تدثةسهث الماعاملاعن اك ةدد_كملاءارلا ٠١

 أ بطل الاقل. هلاداصابةاكشملا ف مقووهيفةذل داصلاوةل وما نيسلاب وه ىتشب روتلا عشاالاق باص ا ف

 لاق م نيتهذب و مضب عسرلا سوماقلا قو لمأتف ها نيسلابعماجلاف عقوودواد باو ىذهرئل ا قوهاذك» | |
 اولاقف ص,مةااريغامأو غسرلاص.مةا مز واحبالن | ةنسأ | نا ىلع ليل دهمف ىرز.لا لاق سرلا مضلاان غصرلاو
 جرخ أ نا.>نبا عشااانأنا ةنسملا حرش ف لقنو ها اهريغوةمج نم عب اصالا سور زوايصبال هيفدتسلا
 نماضد أن ابح نبا رحأو غسرلا نم ل :سأ ل_سو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر صيق دين اك ظفلب نانسالا اهوب

 سدا» مو هيلعهتلا ىلدهّننالو .رناك لاق هممعهَنلا ىذر ساءعنب| نعد دان ءراس نب سف قير
 نبا نءالقن ءافولاباكى ىزوملا نب ادرك ذا ذكه هءباصأ ف ارطاب نيمكء | ىوتسم نييك ل قوذا كي
 ادهن عم عدباصالا سر ىلا صيمتلا كب زواعب ناز وهنأ هيففرك ذاكرمدلا طفل ناك ناقنابح
 لاقو ها نيمدااوسب رَهَتاا ىلع ماكل ا هباو ره وأ صيمقل اددعت ىلءلجلارامأ ب اء !ثددح نيد و
 لوطأ نوكمذ نثت مفك لكلا لسغبرةءف كلا لاو-أ فالتتابفالتخالا وكلا نا لدي ماصعلا

 ميمو هلموم حتفب## راعو أ انثدح + ىخئالمدعب و ها رصقأن اك ىنثتااهيفءقو ل_سغلانعدمباذاو
 ٠ هحوتفم همه“ نيشو ههومذم فاد 1 ريشق نب هللا دمعت ةورع نع ريب زك#*« ريه ا :ريخأ ةكهريكا ٌوْرْعَو ريغصتلاب « عنو انربخأ» ةو.تلا مت +بابفهرك ذمدقتدقو ريغصتلاب « ثب رح نينيسملاإل ةددشم

 نمهعاج عمىأءاف أ نوكس 4« طهرف مل_-وهيلعهللا ىل هدتلالوسر تدتأ لاق هيأ نعال ة تسلا هثيدح | جرخأ ءاردب دشتو فاق مب < ةرقزب هب واعم ن علل فيا هلءاوةمدتق هس ىفوارارعرم ةنك | ءاياه دعب

 | هياهتلافوةرشعملاةثالث نموأ هتاءءقو ل > رلا موق رحم ونوكسلاب سوماقلافو نيءن رالاىلاّريشعلا
 نوكينال هي هنالاو أو سكارةئامعب رأمهو ذب زم نمةءاجءاح هنأ ىورام هيفانمالو نمء. رالاىلا لمقو

 كاعتهلوقكعم ىنععىف أت فو سوماقل اهمدقاكموةلا قل طم ىلع اطر هنأ ىلع ىن.م هنالوأ اطهراط در مو.
 ١ دور اورادلاو ريضهنمةفو رعمل بق ةدت نوكسو ىازومتفو ميم مذ« ةذب زم نما مأ فاول _تدا

 ؤ || ود -ةمريغئأ كريم لاقر زب دة مريغىأ 4 قلطاه_ديقناوال تدتاب قاعتمهعاننا# طهراةفص

 تيأر افةورعلاق دم_سناووهداز هنوذ نموأة, واعمن مك شلالاقنمم_هوفاضد أك ثريغب معنى

 نبهللادمع قد رطنماضبأ ج رخأو ىاط1ه_صيقن الاقل. ثرلو داشسالا اذهب يهنأ نع هحردأ
 نعةبدث ىلأ نر كر ىبأن عه-امنباه-رخأو دريم اظذالا ادهم ردز ن ءاعمج ىسوم نب ن سملاو سنو)

! 

 أ مالالي قاما ةفاضالار < هصرقر زلاقوأ 9لاحةللاو ها رو ر زمريغىأ ىالق علا لاقودارزالا
 0م لاكن موةيواعم نمثل الاقو ماصملاهمقعتو هنود نكوأ واعمنمّكشاا ىفذلالاق طوب سريغىأ

 دواد بأن ءةاكلابحاصوهلةنواسغرا ار زانارزءالو فب رخالوءاتش فرار زالا قلطمالاءاباالو 1 3

 ئ || فعقواذكىرزملا يشل الاقرارزالا قلطا هنأو عب اصملا مسن ضع» فواضب أك ثريغيرار زالا قاطا هنأوظفلد
 تهل جيب اصملا مست ضء.ىف عقووبوثلا هدارب ىذلارازالا عج وهو ىاز دعي ءارريغرازالاانناناورواةلودأ
 5 ىذلا هثوط صيمةلا برحو ه_تارش حرش هب وسيما ةرب زخوهوءارلاد_ثوىازلا نكن ر زعج رار زالا

 '| || لوقأ ها هءاوراا ف اكرغالرارزالا نوك,ن انيعتف هنورزيالو اعساو هول هنا برعلاةداعو هم سأرلا جرخ ظ

 : ىرخأ قد رطنمو قا طم +-_صبق ناو ظفليدرادىلأ قد رطنمثددحلااز_ههممشفف وعلاج رخأ دق ا

ّ 
 هن أرذ



 3 ,تنءامسأثيدحشااثلاث :دحلا# نمثل دصهيدرفتسي رغن شخ ثيدحل اذه هعماخف نصا اناث ماقل اذه ف لينام,

 ف ذهب( ذاعم أن“ 0 امونعسعتو سمت ةنس تامدرب غو ةعزخ ىبأ نع دخأ قودص فاوصلا نا عن ( جام ازيد نيرتابغالا
 ار لأدل جر ننئامتتم تام طلغا عروس ل بعل روي 10+50 تش ىلأو ةندلا (ماشهنبا)

 علا ب اطد ناك فشاكلا ا ىفلاةزاوهالا نماوةس دوه .ةاودسدلا بامش عم ا ا |[
 هناىدانماقملا اذهى ماصعلا مامال ارطظنرمصق دقو ةثامونيستنو ع_ررأ نست ام ثدحلا ف نينموارممأ ماشه ناكىلايطل ادو اد لاق هلل 1

 هرب غو سوما علاق ممرك ذهعاج لي ديذاهريغب ستلبالُءل هن (ةريسمنء) لع (ىنع) ةلمهملاديارئصم (ليدبنع) لووحم )

 نيثالث هنس تامهعا# هع :وارخصم(ىليقعلا) :رمسهنب أب اب رملاوءربفومفالظستلا لات بلش اتش لهن عزوتو ساشا
 ان رب رك أو نعام .عنبانعىو ردن زي تنب ءاهسأ كو مىرعشالا ىاشلار ةعل (بشو>ن) سافك ( رهشن 2 ةئامو

 فم 5 -ضنوره نا و هنجت < ان ام> نءاو هوكر تنوع نءالاقو اهريغو نيعمنباو دمحأ هقثو مواسع رقودد < نبالاقهره_غو

 ىفله نس :ملو هس هناوصأ|ىرامتالا (ديزبثن) ادودعم هزيغأ حت ةر(ءامسأن ء)كل ذريغوأةرمثع ىتاثاو وأ ىدحاووأ ةئام ةنستاع ش

 مز>رح نناتدأ رماهريءاهنارهاظلاواهريغوأ همشخهعست كومرعلا مو تلتقىااذاعم هعتنب هن راصنالا نكسا| نبدي زيتنبهاممأ

 ىلص )هللا لوسردن كتاكفاؤللةباورفو لاا ( هللا لو سر صين )ماد دشتو مضلان( مناك تاق هعب رالامل جرح ىه هاهنان
 ىلا سو ةيلق ةزلا 01111 اس تس اس حت سمج دس صو ص تح صح حس سس حصل

 ب 7 سرا | ١ دب دشاو هلمهملاعةفب «يجالان , د نب هاد .ءانثد-# ءاهللاو هعاملا دنع هب ستحم هقثف هس ا

 ١ يح تارل دازيو .| | بسلا هتيدح جرخأ 4ماشهنيذاعمان:دحأل اطتفئنفرتلا هيد را قودس لل
 دعاسلاو فكلانينام || الاد 1110011 ماشهىأ هنا فرع وهلا دعى لا ندأو تباعا ْ

 اودهو , تاسنالاب 3 || ادردرسف ماصعلالاق ةدحوم|هدعب هنك اسءأب ومال حتفو داص ضب «بيلص نب | ىندن الةنك اسءأنوةلمهم ا

 ديلابجمدآلا قصت انكعنلوسلا ها حرشا |ىفاده جربو نيتلمهملاحتفو هين اتحمل |نوكسو حتفلاب ةرمسم نباوه لاق ن م ىلع

 نب زاالاةلح رلانود لاح رلاءامسأ ا 1 هو هرمسم نس لذ دياه_ضمبفو له ءابمت اميرتي

 ١ ءاأ نب ءاه ثنو اكسو مدت“ حن - هك« رهشن ءالابوصنم ريغصتلاب «ىلوة علا ىنالةسعلاو ىهذلاوىنزااك 0

 ىراطلا هد تان مالا هك و صوددو ماه دمر يمك تنور اونوكموةلمهع تش

 هقثو لسم حرش ف ىو وذلار 5 ذو هوكر ارهشنا 000 يدادم ىف ةسزحلاو هذ راف 0

 هيلعاهلج لمتكفا | نسح تي دح هعماح ىف فنصملالاقو ها هثددح نسحأأم لدن دج |لاكىتسفللاةثأنعتور
 0 ىلصهتلالوسرص يق مىناكتلاق ل ىراصنالاىأ يدي زب تنب إل ثيداحأ امل باح يءاممسأ نعل بي رغ

 11غ رام الن درادى ا دنعداصلاب رح نبالاق ؟خسرلا ىلا » ةل_صاوهتدر ميلادي دثتوفاكللا مضي همسو هيلعدللا
 1ك 00 فالخالب نيسلاب لا امثل مسنفالاو .عماح ىف فدصا ادن عدارأ هلعلو ها اهريغانع نيسلاب وفمنضملاو

 فكرااودعاسلا | لصةموهوهيفهغل نيسأ|لدي داصل او همك “أهل دد ةليهلا نوح ءوءارلا مض وهو ريم لاف
 عقوا ذكو هلمهم انيسلابانه عقوا ذك ها ةيماح فوطخ تنأر وهحرت 5 ف ورك ذاع ها عوكلا ىعس 1و

 فلولا تاور قار
 صيمقلابه د ةمانه ا

 ةقلطم عماملا فهتباوروأ|

 قش دملاز واح ىتمدهنا
 ةعرس هعذمو هسنال ىلع

 ىمو شاملاوةكرملا
 فو كلذ ىر وه ىماتل اانل جم .نيفاهطاسوأرومالاريخواطسو غسرلا ىلا هلءجتاكفدربل اورعللهزوربب دعاس |ىذان غسرلا ن عربصق
 هندح لاخ !لاودأ بسح فالةخالاز اوأص ءهقلاددعت لاعحال غسرأا نم لغسأ ةداو رةباورلا هذه ضراعدالو ان. ايثوانماك أ

 تعشلا ف ىقيملاهح رخأث يدحلا اذهو ىط »و .سأ| ل المل !لاقرمصقو ىتثت كلذ نعدعب اذاوه دعت وهتمنثت مدع لوط |نوكب هلسغبقعو
 نس !نعجرخأو كل اريصق لوطا اري دق نطق نم ص. .ةهلناك لو هيلعهتلا ىلص هنا سنأ ن ءروعالا لمن رط 3 طنماضدأ جرخأو

 عجوعناصالا عمهؤاسكت اكو نيمعكلا قوذ ناكواصق سدلب ناك اضدأ هنعجبإ رخأو لوطل او نيمكا اريصتاسيق يلين اكساب
 هيا ىضرىلءنعقيسلاوروضتمْن , دعس جرخأو رغسا| ىف لا ذو رمضحلا ىف هسا ناك اذهنادلوالا تي دحلا نيد واذهنيب مو بيعت

 هنا ىلع ن نعى يملا جرخأو عباصالا ىلع نيمك-لل لضفال لو ةيو لضفام عطقعباصالا غلب اذا ىتح ادعْمصيمُملا سل, ناك هناهنع

 نبدلا , ز ظذاملاءالا ل- هقن«ىلعالاان د لاق هنت # هعباص|فلخام عطةننا هرمأو صيمقلا مل دف طايخلا هيءاخاصيق عاتبأ

 لآتءالخ امس هاهتم ضرالا س مامهمرح ىف ُل_ثالفنب ريكتملا ضعب هلعغب اك داما نعتج .رخ ىهصرق ماك الاطاولف قارعلا
 قد رطىل-عناكنافاهاب ؛ وطتنحالط_ ماس انلل ث دحدق نك ثتدحلا اذ _ببالالدت سادعب لد داتعملا ىلعدازام مم رحخن ل_بقولو

 ثتيدحعسارلا ثيدحلا « ها ١١ مرح ليذلادح ىلا ل صر لام رحتلامدعره الاف هوجولا ندوب ءالشلا دصق ريغ مدد

 ةرقن ياه وامم



 ه«قفارءاانب زر لاق

 ص ءهقلا سدأ بذي

 باشلا بح أ ناكهناو

 هنلاىلص هللالوسر ىل |
 لد زمنه ه.قامل بو همأع

 تدلام طال
 ءادرلا فال ةطاسخلاب
 اه وو ةلمشلاورازالاو
 جات تام هل وش ام

 لا سمأو ا هر ىلا

 ام رذا دقعو أ[فاوأ

 هسسالهنع ل-هغ

 تالد هه طق_سدف

 (لاقز صد 9

 فلوسنا ىشنعول]
 ةلالور ويانا تدخل
 لاةاذكه) هياعقامسلا

 هثيدحق بوبا نيدانز

 هدب رب نت هللا ديع نع

 فر(ةلسمان :نعهمأ نع

 ا هىف مم

 ا

 لاقاا د او

 ةراخأ جلا اروصو

 رينا نينقرفلا ىلإ
 ةدانزت ةلددق 5 دلاو

 مأرك ذو ةيلاحلا ةلجلا
 نع)دنسلاقتلادبع

 درفت «ملف عي( .ةىلأ

 نم ف
 نب زا ا

 ى<ةليةوبأو قار ءلا

 ناقتالاو طبضل |لدأ نه
 هناو نال لاتو)

 ودأو بوبأ سس دايز
 بانلا اذهىفديزن هل 3

 مس 0

 نعهلوق بقعت ىعل

 وهو ماصعل اهررقاذك هداب رلاهده متوملاسلغت همأ نع هلوفدازاغاو عم الاوهو هلوقد دب رب لوتذ مما رهومإو تن هلا

 "< للا

 00111 د ملال فل ىأ بج نملاح( هابل وملعمتلا لسهتا لوسيا ٠١ مباشلاب>!ناكتااقةل“ ما غ)

 سلا ضعف ىنملا لوةامأودانسالا لاح رضع ةرباغم عم دأب أ هذهب نيمدَمَدإ | نيدان_ءالادانسالا

 اعاو ريخالادا الا ىفعستلا عمج ىف دود 00 ءهلوةناه فد همأ نعهيقدي زوهساب ريخالا قدحو

 ]| ىتصهتنالوسرىلا با ءلابحاناكت لاق »طدند اهمال ق# هل مأن و هنتمقهسلب ةدانرف فالدلا

 هناو رلا ف سسنلا ضعب ىف عقوو ديناسأ ةثالثبثندملا ادهدر واهغت فلانا لعا ص. هلا ل_-وهرلعدللا

 راعشا همفو بوثلارام اتعاب , ريهظلا ريك ذو باس ءلابحأ نعةمااحةلج ىهوص.هقلا لءقه دلي ةلج ثلاث لا

 ثيدحلا اذه نيب ام اواادبلا بح وهنهئادخاو كا هع زاك هناو هسلامعان < هل -الاع

 هللاو ريغ ىلع َكِلْدوَةط. ملا تايشلا ىلع لو#اد- ةنا[ناع تافدنلا بأ تن اى ةرياانا قاساف مو

 وءألاق 2- مصسن ىفو كريمهرك "ذهل قاب اللورد و وعل فدو فار أ ىسعوب 16 ميلاق» زعأ

 َنداَصنَأ اذهو تلقلاقاغفل مسنلا ضعي ىف د_وبملو ىذملالاقو خاسنلاتافرمصت نم هنارهاظلاو ىسغف
 دأب زب ىأ«اذكم ظلوقملا علو عماوهوبلوالا دّجعملا لصالاونودب رن ىرخأو نو مة ةرم مهناف مهتاةرمصت
 دان زلايداب و زةيدوصخ نس اأمو # ب وبان يداي ,ز لاق إل قحاللا 'واقءاسااىلاةراشالاف دنسا| فهما نع

 / ١ ودلع فوزا نيدابزىوز وهما نعدمفر ك د1 ودل ىلا نعىو رىزارلا دمج ني د## نافدان_.ءالاف

 ننةللادعع نعال هلوة نمدا:_.الا فاما: راثا اذماصءا الات لاق هلو در ةاعتم ي هثيدح ىف همأ نع

 هرخآ ىلا دكه هلو قبه. .ةعوورامعلاللمب وبا ندداب ز نع هئيدحب فتكو لوي ةل-مأن ءومأن عودب رب

 لميدان الاناصتز ادد نانا نع طّقسءهنا هتفرعا هتاةرمصت نفهمأ نعدداد زنا م د

 نايباافطع قد رطبهّللادمع نع هلو هن هب وةراشالا ساب فتك لودانسالا قيمت 5 هلدمول ما ةدانزلا

 ١ همدوصتماوثدملانعهىلاةراشا اذككنامهوتبالئام اللاب فرءملاالا نراك الراشالا مم انعم د

 نع هذن : رب ني هللا دنع نعهلوقفلاةراشا « انكهووإ هلوقودانز طا صوصخال ىئءل ال ةن 00 دل

 ةليمقبأ نع ناقت الاو طمضلا لهأ نمىخي اثم نمىأ كريملاة«دس ا نعدمأ

 لدي ا, خلا دحاوريغىو رو لوو ىذلا لاق بودأ نيداد زهياورت رهن وعتدوهقةمأو «بوبأ نيا كلو رزتم

 فتك لوماصعلالاقوهنع.ان زد اور لمد ءىلأ ن ءاضدأ اووربوبأنيدانز ريغادعاطفنينثا نأ ىلع

 هبأو رف فات#كرم_غودب رب نب هللا معو كل, ىلا نيبامنا ىلعهسن 2الدرخآ ىلا هلأ ن نعلانا ذك هلو

 «ثيدحلا اذ دى دي زياد هل .ةربأو اعد نع داب زجبرب هل متابأ نا ىلءدبن ٌمدسحاو ريغ

 وهو هلوقدب زن لوقذ مصأودو هلوقب هان هلو بةعت تعد هب حمأ أودو همأن و نك دق ىأ

 ىأرهمأ نع هلوق درت دم زملال_هجودهل همنتي ل نموهداب زاهد - ه عقول اندم ا نعوأو ةدازاماد دمعالا

 ىبأل او مص أ وهو هلو3 لء+و قم_تامدبك ان هناي رذّمعاو هيف د اهالهدان زرخآ | ندب زيدل مدار دأوق

 ١ تأىانراشا خلا هلي ىوأو هلوق ىذحلالاقوماهمالاة اءقناكدقو مار اك تدوأ دفنة ِء ىنأن ود ىسع

 ديج نيد# ب رطب باح نب دي زو هين رطب ىموه نب لضفل ا لثم نمو اد معن ءةاورلا نمةليت < ىباريغ

 نع.هاو زلانيبنمدزيملوةليقرتأ الا ن نمؤملادمع نعداو رلا نيب نمدز ,لذل_هلاب و همأ ع نعنودي زبال ىزارلا

 ىلاهياورلا هددت ا ىءملاو دا مصالاو هو هريغو بول اني دايز نهري عدازو ىزارلا درج نب دال هل م ءىلأ

 اذهثيدحلا اذه ةباو ردعب ىاهعماح ىف فئصملا لاق ريم حرش فو اهطاقساةياور نم مصاهماةدان زاهيق

 اذهمهضءءىوزوىز ورموهوهندرفت للاخ د هوما دنعُتي دس نمهقرعناعأسد رغ نسحب 1

 دحمتعهسوممأن غل توبا هيفركذ باسغاو ةلسمأ نعدمأن ءودب رب نيهللا معن ءةلمتىلا نع ثندحلا

 هنالامأ عصا هنوكب كحاسغاو ها ضا ةمج سما ن نعهم|ن عددي رب ىلا نب اثند>لاق ىراخل | نهب ليععم| ندا

 و ةليعابانالاماو وصمت دملا | ذهىفواا لطم هلت مان ع هدب رب ند ةلئأ دم اا دعبل

 ْن :لضفأ |ىلع ليان مدقىنا ,دملا ند ىلءناف بامح ند دب ز و ىسوم ند هل معلا الو هعضيقر نم ظفحاو

 وباامأو أطدلناريثك ناك هنكلو قودص ب انحلان ددلب , زدج|لاقو ريك انمثيداحا لضفلا ىو رلاقو ىسوم

 مك

 م



 ىروثلا ثتد_-ىف عيطة قودضر نءالاثو مه. دقوهبس اال ىهذلا لاق ري غودحأ هنعودقأو نب نيس-نعىور ظناملافركلا ٠
 ىهذلاو رظنه_.ةىفا لسا! لاو ه.س امال متاحونالاقز ورمى اق ىز ور ىلا دااخنب نا د.عنغ) نيتثامو ثالث ةن_ستام

 هللاد عنع) ف :مااودوادو.أ هلجرخ ةعباساا نثب دملا اذهالا فلولا دنعهل سيلوقارعلا ظنامالاقودوادودأ هل جرخقودص .
 فارشأ نمسك ارلاداراهوبأ ف رعب ة-.مو زذملا ةريغملا نب ةيمأ ىلأ ت ني ده ننمؤملا مأ ( ةملس مأ نع ) هنعلاعت هللا ىضر (ةدب رين
 هسفنصصشأا هب رتسداا مءاوهزو بوث عج( باشا ابحأ ناك تلاق) هل“ ىفأ عمةشدملاىلا ترحاهواءدق تا“ مهداوجأو شا رق

 ةنؤمفخأ هنالوأءادرااورازالا نمندمالرت_ساهنال (ص.هتل|) سدالاةه> نه ( مل و «لعهتلا ىلصهنلا لوس رىلا)هريغوأ ناك اطيم
 بحأ كاذوأ امهثيد> نين ضراعئالفءا درهيل ااههحأ ةرهملا واسد هيل م> أو هقهرغ سدال ن هارعكست لقأهسالو ندا ىلع فخأو
 لل نطنرعامودوتبن يدور 44 ينور مستلاو تكن ن1 ريغبحااذو طيذملا

 صمت لاقي ىلقتلا
 جرخأ ىزورملا ىفاملاىأ دلاخ نب نمثل ادع نع ةدسلا هثيدح - وخأ نه: دوو ةلهمءأح مب
 مأنع# هومنلا متاح بأب ىف هتهحرب ىدس كد رب ني هللاد_ءعنعإ# كاسنااوىذ مرتلاودوادوأ هثندح

 ل>الىأ « ملسو هيلعهنلا ىل_صدتلا لو كرىلا 9 عفرلاب © با.يثل ابحأ ناكتلاق النيم زاامأ ىأ يهمس
 تا ةلالاوةرا.ءلارهاطظ ىضتةموهوهداو راى روهكااوهاذ_هو بسناب« صرمقلا ال هريغ سلو هسا
 هنريكتانأب وصخم بحأوة الاراعوفرم صممقلانوك نازو< 0 كريملاق بايثلابحأ سيمقلا ناك

 هريخ صيمقلاف بحالا نم..ة دوصةما ناكناهناهيذرمسل او م1 لاقناةءاورامونأح ارمشلا نم هريغلةذو
 وهف فصو س> أ نأب ماصعلاه>حر وهعمأوهذ مل .وهيلعهللا لصد دنع صيمَتل لاح نا ميدوصةما ناك ناو

 اعوضو م صيمقلا ل..هلل سامالالاوحأ تامثال دقعزم هنال داما اب بسنأ هناب هك رثامأو كح هنوكي وأ
 ممسابالد قعنملاب اما ىف ثيد_لارك دن ه!-مأنال كلذي سلذ سكملا نمبسنأ هللاس+لاتابثاو
 زقلاوزدلاو فوصا او ن_طقا ار ناك | نمسانل اه_سابام وهو بوث عج برغملا قام ىلع بايثلا

 صيمقل اوهريغوأ ناك اطمذم هسفن ضعلا هن رثسسالل ماودو * ها بايثلانم تسلفزو:بلاامأو

 صيدقلا سوماةلا فو با,” | تك سلب جرف هري_غنيمكر طي ب وث هره_غو ىرهوملا هركذام ىلع
 رهاظلاو بلاغالر وك ذا ءريصحن اكو« هأ الف قوصلاامأو نطقلا نمالانوكرالو نو دقو مولسعم

 اهبىذأت,هتارو قرعلاردبو ند_ءلااىذوب فوصاانال ث.-حملاف ادارم نطقلا نمهنيكذا

 ةيبحأهحوو ليةنيمكل او لوطا اريصقانطق لو هيلع هللا ىل_صهتلالوسر صيق ناكىطا.مدلا جرخأ دقو
 هسالوندبلا ىلع فخأو نوم لقأ هنالوءادرلاو رازالا نمءاضعالالرغسأ هنأ لو هيلعهتلا ىلههيلا صيمقلا
 نموا دمع نعى دوه ند لضفلا انثدح 9 منو سو ةلمهم مدر « رح نيىلعا:ةدحول اعضاون ربك أ

 مل_وهبلعهتلا ىل_صدهللالوسرىلا باش |بحأ ناكتلاق هلحمأ نع ب رب. نب هللاد_.ءنءدلاخ ندأ

 هيتحلا ف يفتو ىازلار يسكر دان زانثد_- ظدكى كلل ءرك ذفد دمة مدانسالاو دحاو نما | «صيمَقلا
 ماصعلا هلاقامامأوةءيزالاوحولا نم ممالاوهةمعم دل ههملادوةدحوملا مفدي ىدا دخلا بوبأ نبال
 وهونيتلموهملاب باكل ةياور ل قو ةينطاشأ |حارمش هقة-ام فالق ,ةلموم دمك ملاذهرف.يشنألا نأ نم
 ىذمرتلاو نادل هثيدح جر خأ هن وأدب بةلم ل_ىال اىبوط مئاه وبأوهوةماعلاة نبل اقر وكذملا

 ادور اعف مست ل ىهو < همأ نع ديرب نددتلا دمع ن عدلاخ ند نموئملا دبع نعةل توب أ انث د_> 9 ىقاسفلاو

 هن ىع#«باعت ىن عع

 الو هءيقناسنالا ماقتل

 امأ ناطق نمالا وك

 قاذك الف َفْوَصََم
 حرشفو سوماقلا

 ة هج سرغتلا

 فاقلا 0 0

 فيفخت زو و مملاو
 درطم ساءةودو هم

 ىل_ءىذلا عملاق

 ةياور قءاجو لعق
 ىرخأق ودار فالا

 وبأ ىقحالاق علا
 نمذوخامهلعاو هعرز

 بال_غىهىااةدلملا

 اهععا نأف هساقلا

 املمساو-هوصيمقلا

 ىذلا طيخلا نم سولنأ

 اذك بيحو نايك هل

 هنأ دا وهو لق

 صيسقلا ف دوال
 ريغ نيمك طي بوث

 ىذأ وقر عااردبوندملا ىذؤي فوصل ان بس ناّكاوأ نطقلاثددملا دارا نارهاظل اوروك موهوب ايثل| تحن سان جرفم

 ُتيدح لاما ات: دا« همس همصخةةوهء-سل ادن دثتلاب اصرق هتصؤو نيتعضل صقو ناصق صيمقلا عج و بدحامضملا هقرع خب 7

 هدي رب نب هللا :.عزع) ىمودسل اوهز ورم ىنضاق ىنذحلا( دلاخ نب نما ادع نع ىمومنب لضفلا انت رح نيىلع اذث ) ةلسمأ
 ئوسهل نكمل طصملانادفيامدر وية دئاف# ( صيمقلا لبو هيلع هللاىف_صهتلالوسرىلا باثلابحا ناك تلاق مانع
 الونيرازاالو نب ءدارالو زيص.ةالن مح وزئث نمد ؛الودغل اشعلاوا ثعلا دغهتلا لو سر عقرام تلاق ثئاعزعهد:سافولا قفدحاو ص.
 بغت أكو هن ولدبب قا ىع وطلا( بوباند )ةيتحن اثق همت ؟ دا همك (داب زانث ) هلسماثند_حاضاثل اثلاثيدحلا» لاعمنلان م

 هريخالا لاديابوىرحالاهاوةداوماختاو (امهاهاواموماختأاب ىدادغملا) نادل هل جرخ طذاحةةثريغصلا ةرعشب دم-أ ه.ةافاهنم
 اهجرتنمرأ ملواغاحفرعم ىلا لادللاجاةحيو قارعلا نب زلا لاق (هما نعةدب رب ند هللادمع ن عدلا نب نمؤتملا دبع نعل. ةدبأ .انث)انون



١ : : 

 اةتلسملا ) رعشأا|ثش و رمبلاولعدممالا لاك اريخنا سو هيلعهتلا ىلص هنا لبر لاق لاق اههعىلاعت هللا ىذر سامع ندا نع)

 اهاريخدمااريغنوك,دقفدضت راانيعل ااماءاعتالا كلذ, بطاخملاو لال الاريخ هنوكلل بيسل| نعل أ د نم لاو ءا باو لءلعت "
 ثددملا « دمرلاقناوبال هءلاختك الاذااه_ضارعاىفالنمعلا هك هاظفسرا شعاب هتءريخ لاق ىفالقها|تنأ رمد الا اهريضاعر لد
 نءىو رىروغ.صءلانونلابجانلافاقلاب قورعااكذْلا(ىرصملا) لعاف مس ( رجس نو يهاربا انث) رعنباثيدحس ءادنأ
 نداوكاسنلاوف:_مملاودو ادوبأ هل جرح مع ةيداحلا نمبرقب هنكسارح ن.الاققود_صو سنا |لاق مأوةعزخ نبا هنءو ىدقعلا

 ةسمالان م كاذب سلدجأو ثدحلار كتم متاحودأ لاق لد نيل ميت ة-هن ذولا ىكسملا ( كمل دبع نب ناو نع مماعونأ اذث)هحام
 ءاهقفلاهْمألا دحأ باطما نب رعني هللا دمع ند ( ملاسنع) «>ام نبا هل جر خ مصاعومأ هنعو بسملا ندا نعئىو رو نيسملاىأر

 نب دياعأ اب زنيسملان :ىلءل ثم هنأرقا اوهملا ملعلا هيون تهتن ا دقو نير دب ب ردا سلب ناكدهزلاو ةدامعا اىفاسأرثاك ةئبدملاةعتسلا

 ند( رعنبانع) ةعاسجلاهل جرخهئامو سو تس ه:بب نام سراق كل مدرحدزب تانسام متاهماو تالادلن||ب | اهو د © ند مساقو

 لاق لاق ) نيعب_فعس رأوأ ثالث هنستام حال هاارفاونبدلا نيتم معلا باواماعاناكدهاة لاو ناوذرلاة ع وقد: لنادهشباطخلاا
 ئىلاع> رثسبانلا اذهٌثرداحأ نا ىالحراشلاق (رعشلاتنن وردا اول هناف دئالاب كاع مل_سوهراع هللا ىل_صدقلا لور

 رعنءاثيدحيفالط هقلالاقو داو ٠١5 ريدا ل صالدب وقتةقلت 2 ددلاما,ثيدحلادر وأ هنك|ةرا|ث.داحالا ىنعمىف اذه
  5ناف هنوهضأ اديك - ِ :

ص ىف ةتسلاةمألا هثبدح ج رخخأ جالا ىدب نيد لةةةل سرع موه ىفأو هشناعن عهتداورهيعف تدث قر 1 زودسُفتمنت داع
 مهحاح

 ريخنا لبو «يلعهتلا ىل_صدتلا لو سرلاق لاق سامع نب |نعوإ نيعباتل ا لضفأوه لق لد ليلح يبانوهو 1 - َث : 2 7 ١

 0 1 ' : 10 0 | هيوقتداراو ى.يهدض
 نيملا صم ظفلل كدا ًأريخ ىن-هللا ليقو لحكل انمصاخ عون دمتالان ىلع ةلالدد_يفمدمنالا ك1 0

 ةمدقتملا ةليللا ليلعتلة_:هضتمتفن اةسمدل_ج «رصملاولح» دمرلا قفاواللاتك الازال اهضرعىفال || ل 0
 ام 5 5 3 5 ساما ىف ءاحام باري

 رع داع نب لاصضلاىأ هي مماعوبأ ان دحإل ه>-امنءاو ىاةااودوادوبأو لئاسشلا ىف ىزمرتلا | | هللاو- صدا لوسر
 قع لو هيلع

 نا 5

 ا راما انمءاحامن اس

 هك دس سرخأ قورص ىرصنلا 8 رارةالا نم لعاق ما رسما نب يهاربااذةدح«رهشلا تدم

 لئاسعُمل اف ىذمرتلا هثيدح جرخأ ثيدحلا نيا يقسم هل لاقي نونا كلا ىأ «كلاادبعنينامعأ
 ةّميداانةعمسأ اءاهَمقل |نم لواح دار عنب هللا دمع نباىأ «ملاسنعإل هحام نءاو ا اودوادربأو [ر' 3

 نال_عا #« رعشلات شو رعب اولحي هتاقدمتالاب ؟.لع ل_سو ءيلعمللا وصلا لوسرلاةلةرعنبان عال فى ةتاثل اوأةدراولا
 روصتم نددانعتاق هتوهضمزمك اورينت! لأ هب وق:ةسفاتدرتاسارار ركم ثيدحلا اذ_هذارباة داو || هلاغفاو هسسامل حرش

 | 1هتمتم قدس تا 0 ردعلا ىر و رسادب ناكواق هتاف مهض
ْ 

1 ِِ - 

 : #« لو هيلع هنا ىلص هلل لوسر ساما ق ءاحام باب < ّ ىلعوأ ةداعلا قد راطب

 0000000 ل ا 2222 22 يا يي بح ا ضعءوهداملا لريس
 1 | احا ا ركع 4 ىرارلا درج نب مصوو .انتدح هع ىو «ايريخا و سل. امريسكللابسايالا || قاله عقب ةذاعلا

 || ةاتثملاءاتلا كهل باو هةتسا اهثرد- جر ىزورااهتلاد.ءونأ ىأ * ىءوم ند لضفلا# اناس! 1
 1 ا هَ 0 0 0 5 30 1 رع هدانعلا ىف
 أ «بايحنبد زو# هتسااه-ثدحج رخأ مهالومىراصنالا ىز ورااعضاو نب ىي<4ارغصم قوف نم 3 أديو هتداع نا.مزاذ

 د ةروك دملاتاوبالا ف دوأ ة.تانملا كلف لدكما اوباضملاو ل-رملا اك هاد لا نم عوف هنال هساماب

 "سال نما ماعام جداوطاوةبعكسلا سداو سيدنز ود سالاو بهذ انزون سلا | اذكو سدا .املاح رك ساسللاو سامالا باس
 امارحو ا ودنموامحاو نوكرفه_بإملاماكحالا هيفىرح وءاذعلا نع محاطا ىف لاق هريغو حاصلا فاذك سلب ام مالا حتفب سودألاو

 هكر هلذىدآلا قدوهو ررملاعذدم ودرعلاو رالا قدام ب ود: اوهللا ىدوهو ثورءلا نعةر وعلارتسام م>اولافاحا.موادو ركمو

 فلاطأوسداملاةةصاام>ار و س االاه-ار و سودملالاه>ار واصاخواماع نوت مرا وةعمعلل ضسالاود.عال ن_سملاب وثلاهتمو

 هل .ة5فلاطأو نطقون ةكدكس ودل | ةغصا عرب وكلذا دعامر هو حاس او ةرهشل ساما اوىن-غالا قا دالاس داكهو ركملاو هل شع
 (ىسوم ند لفل |انث)ىزارلا( درع ندد# انث) هلسمأث ردح الا# شعت رأهثيداحأوس امالا عارنأ عسجل طباض مسقتاذه و
 ىورامالا انا همف تطعام ىبهذلا لاق نيعناتل اراذصتا25نمىزورماوهوزو رعهيرقنانيسىلاة.سننياوذب وهل ءهمارسكب ىفاذيسأا

 نم ةئامو نيعستو نتن اوأ ىد-|هنست ام ىلخو هد وهار نداهنعو تقم طوةور عند ماشد نع ىور ريك ازمدل لاق هنا ىبدملا نان ع

 ىر اصنإ | ىزورملا عضاو نب حيد _هثملاقح راش مهو ودمقوفدانثعهديبعكرملاك هب ريم دتل.عو(ةليقأد) ةتسل اهل جرح ةعساتلا
 هنعو قد“ نبانعىو رهعساتلا نههاغعضث يحمى اكىز ولا نبامدو و ىددلا لاق هَقُث نيعم نب اوهب ساب الدج لاق مهالوم
 ١ ميااسارمللا مضلاب ىلكشلا ن سملاونأ بارتكن يتدحوعوةلمهع (با,حنيدنز و) هَم-بلاهل جر خقر ودلاو ةريش ىلأ نءاودمحأ

 دل حم



 'ءرمةسترمال_عأ ىناثل ادانسسالاو ( نيع لكى اثالث مونلا دنعابنم لحتكي ةلحكم هل تناك لو هيلعتلا ىلصهنا) ديزي ةياورو ل .ئارسا
 دجأ هنعودلاجودلاخ ىلأ نب ليهم نعىور ىطساولا (دي زي نب د انثعينمنبدجأ 5 ) ربا»ثيدحثلاثلاثيدحلا# لوالا
 ٌناسنلاودوادوبأ هلجرمخاهد_هب وأ اهل. ةوأ امو زيعستة خس تام دياعتيث ةقثرح نر لاقولا ديالا ن مدع ىبهذلا لاق ماو
 نياواسنأ ىأرريسلاو ىزاخملامامامالسعالادحأ قارعل !ليزت ىلاملا مهالوم ىجاطملا ةلءومو ةيتصت راس نب ( قص»انيد-#نع)

 ناوخ هل سادب هنكل قودص !لارا نمار ناكر قا توناداجلاو نان ايف اوهيءشهنعو هتةمطوءاطع نعىو روبدسملا

 ةناوولعتل !ىىراغلا 66 هل جرخة ئامو نيسمنو نمت:ثاوأ ىدحا هس تام ن.سحلا ىقوةهثب دحو هب جاص> الا ف فلتدنأو

 تناك ههتياو روهثيدحلا اراظناهعفز وح ولاقىلا اراظنةزمطارسك < ملسو هيلعهتلا لص ىونلانا»

 ةءاورنينظافلالا ف التخاناسدوهةملأو مدوت اكل رمالو قا« سلو مدقتملا دا الاب لوصومو ههرخ ىلا

 |جرخأ دقودامعن ءاهااك ظفلل اذ مدي ربهاو 8 ومدقتملا ظفالأب لدا ءاءاو رىعن دب زيهياور ول -,ئارسا

 لوةنالطب نيت أ دهم ولعأ هللاو رو دملادانسالاب ردح نب ىل نع وره نب دب زن قا رط عماملا ففاؤملا

 جرخأ ةتثىات ىالكلا ىأمدب ز.نبدمانربخأ عسينمنيدحأ انثدحإل مالكا نم قيساوف ماصعلا

 جرخأ قودص ىزاغملا لل»أ ماماراس نباىأ « ىهءانبد_ه نعل نا فااوىذمرتلاو دوادوبأ هثيدح ]|||
 | «يردكت ا نيد ن ع» ميحاح فةبرالاةّمالا قاب و رئامشا| ىف ىذمرمااو قيلعتلا ف ىراخأ |هثيدح ْ

 هللا ىلص هللا لور لاقلاق » هللاد.ءنء اود ه»ن ىفو ي رباح نعي ةسااةمثألاهثيدح جرخأ ليل بأن 0|

 رج نءالاق « موذل ادنع» هاولعك | هلوق ىنعم ىلا عجريف هو خ ىف علف مساو دو دثالاب كيل علسو هيلع ا |

 ةيئسأل ارمالانوك ىانسال هب ويئدلا عفان لابهل لعتو « رعشا| تبني و رص اول < هناف #اعاج اب دزالرعالاو
 ةقرعك هيورح ال رو هال ىلا هلل. سو عدا. اكلت هسءاوقلا هنام.عربو هماعفلا«-:.ظاوم تعقو دقوام«ال

 | ىلاعت هلل اتم عمسأ | ىلعمهضعب ل_-ذق ىت بمعدل أ عفانم ىل ءسترعي اسم كالذرم غو هل هعااه> ولودراهطل

 ةينيدلا ملا هملا نم مل_سو «.!عدتلا ىلص ىبنل اهن مانام با اعز اك اهنا :رم ماصع | هلاق ام ىلا ت هَل الفا مهب
 ىف نونواةتبسانلاناو باقعو باوث هه اعتب ناريغنمنديلاة_-1لر اهم هسارمالا اذه نا ىلعهم
 راتءالاوة:_ىلاكك الانا يفاثلابادصأ هرك ذامىفانتةتكسنلا هد نكل مهت-اح تواهغت ىلعهن رامَتتالا
 رعألا ناهنمةل_ةغوهو ىسهتن اًضرفوأ ةذس هنوكا ثدماأ عفن ئشب رمأ اذار وظبال هنا ىنذمالو بوس هرق

 رطضملا عنتماولءامعلالاقاذغو زد اىلا عار هءفن نا عمه:_سر ىكسلايرمالاوانض رفنوك,دق لك الاد
 نيطلاو تارتلا لك [ةمرح ىلءاوةفتاوا.داع تاماعود ثوم ىت-لاوئسلا نعل. لك الان ءضانرملاوأ
 لود ب تحتف لاخلا ه- وكلروظن لمأتو لّمعَتف لةءلار رمضارخملا مرحا اون دل اررمض ل الاس هو فو

 ناىيذيةنسلا ليص#دارأ اذالح:كلاناىلا:فيطل ةراشا لل ءتلا ف من لطخللا نم صاختو لدول

 لاحرال لاك الادها رك ىلا ءاممامالا مهذاذلوءاسنلاك فب زلا در حم الءاودلاو ةملاعملالاصك الايدصق
 يل ضغملانب رشي ابخأ ل هعسن ىف اكدمم_س نبا ىأ#ي ةستقانث دل ىدا اوه لاو ىوادتللالا اعلطم

 َج رحأ هرم نوكسو ثمن, حتفر مدعم ضن ميثخ نب نام ع نب هللا دمع نع# تسل املا هثيدح جرخأ
 قوكلا!مهالومىدسالاى ا ب ريم نب دعس نعول مدا كك ىف همس هع وقمامتلا ى ىراخضلاهثودح |

 ( ك لباس اا

 ديلا ملاص متاح

 نيعباتلا لْض ةأوه لفدتسلاهلج رخاماءأألا دعب شعت

 ) ردك انيد نع)

 نونلانوكسو ميلا مضي

 زدحلا نبشادع 2

 ىبات فدل ىعتلا
 هلوتم مامأو هعث لياح

 نع ىو ررهزنم ءاك»

 ةئئاءوةربرهجأ
 ثانامغ_لاوكلامهنعو

 ةئامو نيثالثهنستام
 نع) ةعامل أهل َج رخ

 هللاد_,عنب (رباح
 هللا لو_رداق لاق)
 و هءلعهلنأ ىلص

 دنع دمئالابكلع
 اود ىأ (مونلا
 هب لامتك الا اومزلاو
 زى هعلعف مساوهق
 ]ذب زكلعلاق.مزلاو

 هذ ىأدب زبكيلعوأ
 ول هناف) همزلاوأ

 (رعشلا تدنورصيلا

 ةدئاف لصأ نع رامخا

 ددتع هنوكولاك الا

 كلَ, قل _ةدا موثلا
 قنيد_ّلل# مدانالا

 نبا ثيدح عبارلا
 ق(هستقاث) سامع

 مامالا لمعمءاوبأ تحال نب (لضفملانب) نوكفرمسك, (رشبانث) ديعس نام
 نينايو ع-.سه:ستاماموب رطغب واموت مو صن ناكو عكر هن امعب رأ مون لك ىل_صد : تح وى.دملا ندا لاقريشكى لخ هنعهَقتلاَد حلا

 وبأ لاق نييرهزلا ف يلح ىلائراقلا ارتصمة نة ذة مع هءاخ ( ميثخ نينا عنب هتلاديءنع)ابنا عن اكو ةءامجلا هل جرخةئامو
 ديحأ مهالوم ىلا اولا ىد_سالا ( ريدح نب دعس ن ع) سؤ لاو قرلعتلا فى راذأ اهل جرخهئامو نيئالثر نينثا دنس تامُثد

 لوسمحت هنتفةسةودن-هنعبرأو عستوح ن عنب«دتوس جه نس جالا ةةدو «]ناكءدهز وهطعوهتلال- ىلع عسر اكلا مالعالا



 نواة نس سف لدول كهناثف نتلا بحب ناكوطداانال بعتساودو نبني( لاغكألادنالاضرعت بالا ثيد

 0 ا.قىلاثلا ارهااناىلوالافثال-ث ل تاراامدتتالا ل_.هالوأ اثاث 1 لعفي م ةرمىرمسدل | ىف مم ةرم ىنعلا هلاك

  قدرفتلاو عملا ةورءااروصلاضءىلءقاشتسالاوةنضهذااكلرالاباطوصلمتستو نيديااكءوضول |ىفنيلئاة1انب ونمعلا
 ١ ' ىزلا كا نم ىذتسهو جف هن زاللمءتةسااذاف سرطت ة-بيناثلاو هو زاهادحانيّتعف مىلع لشن لدكلا بر عا نبا لاق جي هيسنت

 . ريصيلاةب وقتل بيطتلاةرنب لمعت_سااذاوددامع] هئمةصخر و هللا ١ نمةجر صُحتلاو ملفملاو مشولاو لصولاك احنا ةعنصلا
 نسل .

 هنتساوهر وتد ف عض نم

 قعد ارد-_ةدوه

 لك اماوهثافخو هودي
 بحاصوتقودَةِفَةعْمدما

 ا" ةلهل لك عرشلا

 نأ هند ءاقوررة:
 موخلادنع لحكلا
 نكس ون لا ءاعقتت

 نكمتو نيعلا ةرارح

 ةنارسلا نم لحكدا

 نيسعلا في وا ىف

 ق هريشأت رهد-ظنو

 عافتنالا نم دوصقملا

 ثددح ىلا !|ثيدحلا *

 كع انث) اًضرأربملا

 عت اها حامصا |نبهتلا

 ةلمهملا تفي (ىرمدنلا

 ىرعأاهدحوملا دو

 رام نم ه-ةةىدرملا

 هأ جرح ها

 دوادوبأو ناع-ثلا

 0 دااو فن 20

 نكس ةهندس تام

 6 انث) نتثامو

 ديا هوم نب هلبا

 ىسعل ادعوأ ليلملا
 1 م-هالوم

 املاع ناك ري_هاشملا

 اكحاضرب لو تآ اولا

 نا ىهذلالاق طق

 ا :سسام عنب قرت نبا لاقو هدعدب وهعيشت ىلع مالعالا
 00 اةراشا (حلاقد و صن :هندامعْنع) ىب .دسأأ ىعسا ىلأ نب (ل.ئارمسا انث ) هت_ساا هل ج رخةعسات 6 نم جمصل ىلع نيتئامو

 امر ىه ل .ةواوب ظفلة,الهنأبو نيد انسالا نييتلاحاهنوك ارح اذا نينثا نيلاحن م ىه لءقو يل ئراَلا نطنب ورخآل انسان <

 | ا ءنعر وهنم ندا ء انث نوره نبديزب اند رح ني ىلع انو ) ثيدحلاا ملأ لدواذا ( 2 اجل الون تدع ملا هلوقنم
 نبع لك ىف) ءاشعل ادعي ناك دنا ارهاظلاو ىفالط ل1 لاق (انالئدمالاب اني نأ لق لكك, «مل_سو هءاعهتلا ىلص هللا لو رن اك لاق سامع
 ٍ ةباو نيب طظافلالا ف التتاناب , دو هةملاومهوأ5 لسرمالو ق٠ سدأو مقا ادانسالابلوصوماذه 26 ءهدح ىف نو رهن. دب زب لاقو

 1 ركشلا3 أ

 ظ 0 كانا ع مياسبوا اا را دو مد[ ماكم ظ ول رة نيمدعللا سس تكو 05 راغاأ م

 اغاو اعرش هل د_>الهن . لا لك نا دل ةدلاغلا ةءشالادصن و كارد ارونل اعمبىذلا
 0 م م ع

 باملااث .داحأ فاك انالث نيع لكى رك نااهد>-انال اوقراتيالا قو دوادونأو اور رثويلف لك |نم

 ا | افيو رام لءىرسسلاق نيد او ىنولا ىف ثالث ةسخاممف لك نا ىناش اأو راتيالا هن نبع لك فنوكما

 ْ دج يشأ .دافأ مك راسرلا ىلءاسمال.نغتنيجلاب ءاهتنالاوءادنبالا نوكينأ نب ا ده ىكءوةتسلا حرش ف

 ا [| ني:ةىرمسلاف و ةقاعتماثالثىنعلا فوأ امهننةدحاوو نيع لكى نينثاز و حو ىدانازوريغل نيدلا

 ٍ ةدحاونيعلكى ل25نار وست 1 يل دق

 حايصلا نب هللا دمع انة دل نيوضءلا كل ةسنل ابني رثولا ىلاهرمأ لود م مو

 | « شاد ءانرمخأ 9 هحامنءا الا هس هع ًالاهثيدح جرحأ هكةوءام لا حتة ىرمص: || سس ةاهلا لي يصل |

 سنوي نباىأ # ليثارم ءاانرب أ ةتسأ | الاهثيدح ج رخأ مه الوم ىسعلاىأ و ىسو 9 ٌريغصتلاب

 مسنلا ضعي وانعامسلصأ ىف عةوا ذكي روص:هنيدا.عنعإل هقعحالب ةيف ةماكت؛ عد عم .دسلا قدس ىلأن ا

 لوقامأو هدودمءاحاهبى طنيفرخ[د:_بىلارك ذىذلاد:داانملت علا ا ىو © ح ا« ةرضاملا

 ١' دادس الان أ _هء | مدةمالعوأم لق ل نحر اطر رع او زال قيل ل ءالئاروستمز <> نا

 ' ةانس الا ل ءىلاخ ادا: ا 7 الدلو طقسدائسالا|اذه ئيدح نام هدوم العلو كاع مىلال هدر وكذملا

 | انضياشم عش لاكهءضرم فر رقتاكدرخ [ىلا نونعي ثيدحملا مهو ةنمراصت*اوأ اد-اوادا:ساره هرف لوالا

 أ وأن ادانساث ردعلل ناك اذاهبادب ءلا هللاه_حرىر زملا دن د#ن.د* نيد او ارقلا عش نيمظعملا

 | اهم ظفلت فدانا ىلادان_سان هلت وعل |ىلاةراش اذانتتس ا كانتا نملاقتنالاد_:ءع«ح « أوم 2ك ربك |[

 لو هال ةلول. لا نم ىهل-.ةوان ءاحتأ لعدم اعوةءارقل! ف دعءوءاحلوةةاهبا|كوصولا د: ءّتد#لا م

 ] | لوقت كاذلف تدد هاو 51 كل 1 كال 1 11 اه قل ولع تر دا نم تشاو نيداتسمالا نم

 نمهيسنأ |ةغيصن هد

 1 2 ئشمط نعد هيل هناث رن رخأتمان هدابم<||دهنار هاطااورخ دان _ساهنادي ربكال ذك اوم . ظفاتب ودمدعم

 ايداع فصلا نب لوالاداخسالا ىف هظءاولا نا لعأ كريملاقوأ لعأ ىاعتدتلاو نيمدقتملا ملكه

 د_# لرالاهتعش نكمل دد_ءلارا.تعاب د زان هلءةامىلا ةمسذاء وهف ثالث ىتاثل ادانسالا فون ان: اروصنم
 ' كف ناتلاوةواذوأ هتع فور واههطرش ىلع حامصا |نيهناد.عو ناعشلاه ءو ربل ىزاراا دمج

 0 راسو دد_ءلاةرتكهرضتالفتاقتالاو طمضأ ارامتعأب ىنعأاب ونءماولعلوالا نمىلعأ

 ظ قعانث دل اقوال ناذئاهتيبودامعنيب هيف ةطساولان اذ رح نب ىلع دنسىلا حام هل |نب ادن_-نملوك
 ا قهقاولار يطالاودولاق 5 لحن, لعاناولا مهنا ضو قرات و هدعسن ودك رشح نبأ

 ||| ةطست فو «انربخ أن وره نيديز انثدإ# هتذمالت ضب نم قو هلعاو فتصل ا ىلا هيقريملاوا :عامم لصأ

 كمانس هلا .ة لهل لو هيلعدتلا لى: :ل ناك لاق سامعءنءان ءوم 0
 1 ع ءنبا نعهت .طروف أ 0 مدر ليف ردع الاب لع ىلأ ءساكموذلا دنع أ

3 

. 
1 
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 أ| رحلاوهىتشبر وتلالاقو هبل ه5 رح وسكم مهو ةثاثملانوكسو :هطارمسك ودوهلاهعتسا ىلءاومود
 ا.-ال امتاصعىوقيونيعلاة ص ظفحو حورتلاو:_ءمدلا ف كني ىفاهفدالا لمك-اارد ليو ىف دعما
 ْلملاهياافيضأىذلاوهوحورملادمءالابةباو رو اءتود_هالاىاسالا جات فو«نايبدلاوخوءشال

 لاقومونل ادنعحورملا دمثالاب ل وهيل : هللا لص هللا لو سر رمأ دوا د ىبأ نم .ىفو * ىريمدلا هلاق اذك ضا ادلنأ

 ىلصهللالوسران اكت لاق هثناع نع فرعضدخس سو هيلعهللا ىلصىنلا قالخأ باك ىفزعشلا ىنألو لة هدنسفودمتالابلصكي ناك سو هيلع هللا ىل_صىجنلانا فار بأ ثيد--نم ىم.لادنعو املا هقتما

 نمي رص. لاول ه9 ه.لاعك الاوأ د مالا ىأ م هناواجاثالث ني ع لكى همانم دنع هبل فكي دمأ هيلع هللا
 | كريملاةتامنالان م هي رعشا تدني ول سأرلانماهبلا ةلزانلاةئيدرلاداوءلا هعفدلن معلا نسح ىأ ءالجلا
 ىلع ني ىذلا نيعلاب ادهارعشدارم لا عرمصملا ةاعارمه_عحو ل ءلوتاق# ةداو رلافنيعلاحتفد رعشلاو
 ىذقال هيهذمر عشالةتينم هناف الاب كيلع ن سح دنس ىلع ي دس نمىرمطلار مداعىنأ دعوا هرافا

 ١ ناو قمح لوقلا ىنععي لطي دقمعزلاوءاسفلا: معز ف حلا ضعي فود نب دم ل .ةوسسنأ لالد:سالاب و || برقأوهوةيتآللا ثيداحالا بح رصد و هجامنب| :,اور نم مهفياكس ا .ع نب اىأ م عزو صبا افصم

 | ناف اوعز لحرلا ةمطم سب ثيدحلا فو «او رذكن يذلا معز ىل هت لاق هيف ثداعأ لمعت _امرثك [ناك
 | ىلعامخأ نع عناهمأ ل وةك ىةحلالوقل اهيدارملاف قامسأ !نمردامتملاو دام ىلع سا.عنبالريمذأ ناك

 ناو امهترحأ اهراهصا نمنينثال ن الفون الذ لاق هنا ىأ سبا معز إ_سوءيلعهتلا ىل_هىبنالاممتعدللا ىذر |
 | ىبصىبنلاناو لمقا سايعنبالئاقلان اكول هناةرامعلا نمرهاطظلا نكمل لسوهءلعهنلا لص ىجنلانيبوهئي طئاسولا طاقساب هثتدح فعضحن !ةراشا ردامتملاهانعم ىلع فان معزا ةمهضعبهزن و ام ىلع درج نب ده ناك

 | ةرابعلا نمريثك ق لاق ةداعاعقياكلصفلالوطا هيىتأ هنالاةيناالا ةدئاقمعز رك دل ن كيلو لو هيلعهللا |
 | ةمسنهحوالاو ماصعلا لوقاماو ىلهفىنائل او كو ةلوالاو فوةو«ىفاثااو عورم تي دحلوالاناىلاءاسعأو |

 | لوقب دارا نال يح راغذ نو ره نيدب زبىلا فاش !ثيدحلا ف كوقلا | مه مسند د ري وديج نب دىلا معزلا

 | دوصقم لاو هنغن ُتتدحىف هنأال سامع نأ نع هورب ىذلا هثب دح ىأ هثيدح ىف نوره نبدي زب لاقو فما ْ

 ىلدىنل انا الدرو نط ىنعتامل اع لعتست معز زاك انو« ذهةفلتذللا دمنا سالا ىف او رلا ني. ةيظفللاةرباغملا
 فال ىلع لعت- اهل آ مسا ل هوملاو مما مضي يل كم هل تناك ل هلوقوةزمغاحتفي ملوهيلعهللا ا

 هناهيفةمكسحلاو ىف أيس ام ماني نأ ليقىأ بسذل ابدي هلم لكا اه لكي ا لمكللا هنفاماهتم دار او سامقلا

 ىأ#« هنالثو» ىنعلاىأ « هذهى اج ةيل ارتمىأ # هتالث »ا تاقمط ىلا ةبارسلا ف نكمأو نيعال قرأ د ئني-
 آ لاق ل-.وهيلعهتلا ىلص هنا تيثدقو ل يملا قب رطب ىوارلا نيع هيل راشملاو ىرسلا ىأ هذه ىفوإب ةعباتش»

 ىدو جاود زالل مدنا انهنيما كب رحب (رمشلاتءابو) سأرلان مهي اةردعأ اد رااداوملاهءفدب نءااروندب زبىأ( رسل اا هناث)

 هبرمأ منا هنام_يلعماصعلا ضارتءاو لاك الا نس ىلعةيعفاشلاذل دأ ن ماد هوابتاةرط ىو هنالنيملاب دهرمشلابدارأوةباورلا
 سالانارب ن1 نمردا.تلاذال هل ىف سل هتين .تيثبالثدملا عفن ئشرمالاوهرخ آىلا هناف هلوةب رمالا بيعت ليل دين دملا ةداضأ
 بود..:ملامغك الااولاق م نمو صاذثالا توافتب ثواغتي ىداشرا لاك الارئاس نين نمدسمنالا صو ماو يرش لاك الا قاطع:
 لدي ملامعبرماتاا هن رغأل اهنا هلاعفأ ىف لصالاودممثالاب ل تكي ناكسنارامخ أ: دعف تدئدقمالاو لزنتلا ىلعاذهو كوأ د ءالاصوصخمو

 ىلعلدب احصأنمع_جلاقلي ٠١5 بدنلاىلعلد.درحلالءفلاناىناشأابهذءةعرزوأ قةلا لاق هفال-تىلءليلد
 ق(معزو) بوح ولا
 ند#ىأ معزف هس

 نم ردات اوه[كديج

 رثك اذام_عزلا ظفا
 شام ىلع هياكالطا

 ام ْكلكاا|قرطتو هيف

 ءدئسم ىملهنأ ٌتيحنم

 وأ طئاطولا طقسأو

 سابع نبالر بهذا
 ةناور هتده-هفأاموهو

 سل معزلاف هحام نبا

 هيدارلالب هنايىل-ع
 كلوعااال لوقلا در
 نا) قالب لطاسأا
 و هيلع هننأ ىلص ىلا

 مضن 0 تا
 هفو رعم 3 انو هلوأ

 ىيلارداونلا نم ىهو

 اهسايقو مضل ابتءاح
 هل ؟مءاىهذارسكلا
 لامتلاو ل_ىتملاو

 حاتفمو حتةمنازو

 لكاهتم لصصكت ) لمملا
 الرا هنوكة مك ( هلأ
 نيعلاىف ىنأ هنا

 ىلا ةبارسا|ىف نكمأو
 ةياورلاءذهىفنا لعام راثك الاولالقالانيبهطسوت ثيلثتل اةمكسو ىرسلا ىأ (مذهى )كل ذك ( هنالثو) ىنملا ىأ (هذه )لاو (هنالف) اهتاّقمط

 لك ااذال_و هيلعهتلا ىل_صهتلالو برت اكور عنب ا نعربركلا ىف ىنارمطل هاو رامدغل اضف ىرسلا فولو ني :ثالادكك الا فانت ةيلك
 نيني علا ف لت هناك نطصم انا سنأ ن علماكلا ف ىدعنءاهاورامو ارتو كلذ له < نب دورمىرحالاودوارم هنالث ىنوأ | ىف لهن
 لبق م نمو اههنيد ةدحاوواثالثهذهىفواثالث هذه ىف نوك,ناب> أ ا اوت ردملا |ذكهنب ريسنب ا لاقا ندبة دحاو و نيتنثي ىرمسلا فو
 رج نبا ظذا1|لاقام- وعو#ىف هنوك ىناءلا نينرعل انمةدحاو لك ىراتءالانوك ا هدحأ نالوقرات.الافرتويلف لك !نمربخفف

 نيبهنا قارعلانب رلا ظذا!لاقو ها د اون ىرمسأ | ىلءاولضفب و اميمتضأ ىنولا ىف ثا انلاب قاب كل ذكىرسبلا فونينثا ىلا آ ىلدكينأ هرهاطر امل اليدغت اهي متي وىنولابلاصك الاف حتتفي ناك ليو هيلع هللا لص هلاَةئألا ضعب رك ذدقواذد لوالاتج رالاو
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 : ونال لكن باببامدللاباببةعو هلك ىرابخالان مءامام رك دبابىأ(لسو هيلع هللا ىلصهنلا وسر لاك ىفءاحام تا

ثتس الانيءلا ف عضوب الهو دمالا مضلاب لكلا اوةدانعلاب قد اللانمزتل 1
 تامجالخلا ل>رلا تال لاقي ردصمح تفل اند اوءاف

اذلدعالا صوصالنيعاا ىف عضو امانهدارااولوعكمكوءذااو و. لحاك لعافلاف هنيعىف لكلا
 ىنالطستلا لاق دود وك

 هناورلا نم عومسأا
 نوكي نارمالا نايهفال_ت ىلع ادلارامالاو تمد مالا نيب ال

لع ةلادلارامحخالاو بضم | ىل عدلا دلارا مخالا نءب ىربطل حتفال ناكناو مذلا
 تو3ي نم الا ناب هفال_ت ى

 أع جوامع اراك نم
 ةاط«باضخنا نك او هقح ف به لالف هفالذع ناكن مو ب امد هأ شف اهشدتسم هدنش

 هيفنالكوأ ا

 دابلال هأ ةداعز مناكناالاهريغو راسغلا لاعت نعرعشلل <: .صهيفو باسل لهأة فلا كفر الل الاثّما

هنافاوفاتخاباضانا باكا ئيلئاقل انام نسمح محو هو ها كوأهةحىف كرئلاف :بصلا كرت |
 بايا|ثيداحأ ىف نسل له 
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 داوسلاببضالناةهارك ىلاءانإعلارثك [ به زف ةرفصا اوأةر محلا, باضلا لضفالاوداوسلابسضازو 1 : 5

 ةهارك اهناىلا ىر ونلاعينحو 0 1 3 1
سيفصخرنمءامعلا نمناو مر

غف صرب لوداهملا ىف ه
 اوبدهساو هري

اح ثي دمل ةرفصلاو أ ةرهللا,ساضا 1 1 ب داعي 0
 «سأرو ةكم مذ مول مو هيلع هللا ىلص هلا لو رمل ةفاسق ىاب ىأ لاقرب 

 اذهاو ريغ مسوهيلعهللا ىلصهللالوسرلا-ةذاضابةماوثااكمر.دلو ||| 7 :ةعابهمساسيد
 هجرخأو لمه رخأ داوسلا او.نت>او

 هقيفملا ف ىهوقرطلا

 ثندحلوالا «ةءررأ
 نبد_# انث)ربسملا

 ىزارلا) ارغصم (ديج

 م ن.الاق اظفاملا

 نيعمننالاقو كفرعَص

ق أ هرباب ركروبأ ءاح لاق نانا ثدد نفدخا
الور ىدب نيدهعضو ىحهل هب ةكم تف موب ةذا

 هللا ىلص هلي 

ادازوهرخ [كااضايب ةماغشل كمت. و همت
 ,اح ن ءرخ «-جونم مداع أن اوىرب_طا 

 هركوءره .زايبلاد دثتاسنةمعلا فيف#وةئلاملا
 اف[ تيدلو#

د نب اودجأو ةعيرألا هح رخأ منك
 :لعدو ىذمرعلا هعحتو نا

 !- وهيل ءهللا لص ىنلا ىلع ل>ر رملاق ساءعنما

 أهحرخأ هلك اذهنمنسخأ اذهلاسقفةرغد)ان ف

 ًارورساف و هلع

 خكرهماغتلاو هو رجو هنأو هدف

 مسصحي
 اوعانملابيشلاهن تريغام نسحأ نأ هعفر

 ثيد+لو# ةرجلاوداو.لا نين ج رذامهم :.صلانأ

قرح ] رةلاقاذه نسحأ املا« انحلاب بضخغلو
 بضخ د

عا ثر دو «هحام ناو دود لاقو قد ىارال
رخ آى موق نوكراغوذرمادأ سم

داولا اذهب نوضذ نامزلا
 داو 

اىفو قاس اودوادو:أءاو رز |ةتئار نودح الماما لاقو عج هو ىهذلا
 مضخ نمه-ءفرءادردلا بأ ثي د_كو«لاةمهدانس

 بكل ذ ف قرف نءم_ممو« نا هدنسو مداع بأن اوفاريطلاه+رخأ ةمارةلاموهيحوهللادوسداوساا ||| كت رظنهيقىراضاا

 اسذا| قد ىف يه سفنءاد رلاو نس ذءلا بضخخامأو ىهيلملاو راتخاو ل_>-رلانودا طوزاحافةأر لاو لحرلا ناعهنستامىهذلا

أواذه«ىوادتللالالاحرلا تف مرحو
وعرفداوسلاب بضخ نملو

 1 أدنعم ؛بيشا|فتنئناّمن

 اقوةعب رالاءاورإل..ذارون هنان بيش اوفتنتالاعوفرم دنع هيبأن عسي« 2نب ور عي دم ءانلعلا
اكلاق نأ نع:داتق ىو رطنملسم مورو نح ىذمرن |

ن مءاضيبلاةرعشلا لج رلا فتنمركبن
 او

لعالا ب يشلا فتن. ركيالء العلا ضعبلاقو هتلو
 منان ءىسبناغاو ل رعاانبالاقو رعت اجو ى

ال هناف ب ضمنا فال اولصأ
هيلارظاسنل ىلع قلم اريغب

 ,ةوملا هللاو 

 نهونةئامو نيعبرأو

 نبالاقوتاةنهطحخ
 ني-:دامو نيثالثرح

 فنصملاودوادوبأ هأ جرش

 وأ انث) هحام نباو

 نع ىعل انطلا دواد

 هدحوفةلم-وع(دامع

 (روطنمنب) رايصك"

 رد_ةلاىر قود_ى

 نمهقلذنا ريرغتهءقن الس ضانانود
 0-2 تا

 ١ # لو هراعمتلا ىلههللالوسر لكل قءاحام باي«

لاب و نيعلاف لعق -!|لا_عتسا ىو رددم عقلا لمقلا|
 هعو.ملاو كريملاق هبل عكي ىذلل مسا مض

 هنردكاععي رصتلابابلاثيداحأ ف سداذا ىنءملابس< هو

 وود« ىزارلا ريغصتلاب «ديج نب دءانثدحإل هلامتك |ةءقركنا

 3و ىأرلان حلوة, نيعم نب ناكوه.ففاتخا ىو دجأ هنعىورو كرامملانبانعئو رهتنادمع

اايطلادوادونأ انرب_أإل ه->امنباو ىذمرغل او دوادونأ هثيد_> بر ثأو يعض ظذاح
 ابوسنم *« ىس

 يدامعن عي ناارظأ عج ىهو ةياايطلا
 روصتمن هددشم هداحو أ هل هوم تفي

 تونأو هو *

 ةعيرألا:ةالاو ىداعتلا ف ىراضلا هئيدحج رخأءرخ ” زينو رد-ةلايحر قودص اهيىضاقلاىرمصتلا

 أيدممالاباولكا لاق ل_سوهيلعهتلابص لانا سامع نبا نعم ءنعإ# هيقفلتخاو مودات

 حمفلل ناكتاو مزع] اهياورلا ثم

 قرا ارثك أودحاوقد رطق

 هسداسلا نمارح آريغتو

 لاقور.>ن.ا ل

 ىف ىراخلا هلجرخ
 لاثوةمب رالاو قرلعتلا

00 
 هعمو ةنْز ردك (دمالاباولضك !لاق لبو هيلع هللا ىف ىبنلا ناس ا.عنبا نعم ءنعء) ىوقلابس داى اسنااو

 ؟لومود

 صملافلاقفو رعملا فدعا ليك ارح ةنك اسةئاثمامهندس
 هلد_هم وب عم هنأ كاتي ربيد- ملاك حام

 5 0 ودوسأوهوق ورمل اب

 هلامعتساىلءاومودىأ هرج ىلإ



 ظ0ٌّ 330 0333 2س فه با ا” 777792
 تلا بهومنب هللا د معنب نامءنعىذاب لاك ارمصن ىلأ دن ءنيكسمنءاوأ ر وهجلادنعع طم ىلأ |
 طنمه_-امنءادنعو اب وضم بوهءلعدتلا ىلص ينل رعد نمارعشانيلا تدبرخاو هل“ مأ ىلع 1

 أ انوض#ةرج أ ارعش نجر لاد_.عنب نادسشوهوهب واعم نا ىتد رطنم هلو مال_سنعاسه لاكىد_ومنب هللا |
 | ىنلارعسش نمةلل“مأ مناكروك ذا نام عن ع قس ا ىبأ قدرطن هىل.عام“الادذعو حكرااوءانملاب |
 أ ىذلاوه و هيلع هتلا ىلص ىبنلا نأ نايب هيف سدا ىلوع اعمال لاق كسا او هان ارثأ هيف ملل_سو هيلع هللا ىلص
 | الاو كل ذكت اكن اف لاق ةرغ صا اهب تبا قدرفص هيف ىيطنمهطااخا م هدمبرجأ نوكيتأ لمتح لب بضخ
 ا الوصو ههانعم تثدفالا حادا دبأ ىذلاو لاقا ذك مصأ بضم ل-وهيلعمتلاىل_دىبناانا سنأ يدخل
 روعشا|نمريثكو تلق بءطل !نمرجأ هنابمزحو لو هياعدللا ىلصىذلاةفدتابىف ىراخضل ادنعسنأىلا
 هن ع جام فال عج رخا| نههيل |ستجامودرخلا ىلا هداوس لو يدهعلال.طاذادسملا نعل مفتى
 إذ ىف نمونا.>الا ضعب ىف كلذ ناكو ه د_ها د ام كسر عناكب ضخ هناب مزج نم ناهل_داحو ىريطلا
 باش |اوتيثأن يذلا نوكي نأ لمت و ىل_سو هيل هللا ىلد هلاح زم باغالا رثك الا ىل لرد كو هف سن اك |
 لريملاقو ملعأ هللاوب ضخ هناا وخط هر ع“ نب رباح د-ىفاكنهدلا نهاراراسا مم ضب الارعشأا اودهاش |
 ناوديج هياو راف هناو رلاءذهذوذشب ك<ن أ اماقريد | ذه ىفالا اذ فالخهنعو ريو بانا ىلا هش أ خاسلو بنم دلل دو هيل ءدتلا ىلع ىبنلا نا زريثك قطن ءاسهريغو ني هدصأ ىف سنن عت رثامنأ لعأ ٍ
 ىف ىف لاخ دمذا اه عم هسادذ تب اث ن هدمه“ سنأ نع ديج هنوربام ةماعة ل“ نيدامسلات سا دموهذةقثناك

 ىف تاثٍب ضنا فنىف سنأ نع مهثيداحأو ةداتقو تداثونب ري_سزب دمح؟هنم قثوأوه ن هرمخا اذدا||
 د_# نب هللا درعدريخأ هنادباو ردا نعهميةعض ماا لةنادلو ةءاج مدوداووهوامريغونيكمصلا |
 دج اورذوذ_ثىلاةراثااب ود سن أ دنع سودمل هللا ىلد هللا لوسر رش تيأرلاق هنا لي ةعنببأ |
 نمئثهدنعن اكن مم للسو هياعدتلا لص ىلا تاماسإلاق هنأ رب رهىلأ ن ءىوز هنا جمتا اوهاذهف |
 ةروطملا هتارعد نا ىلع لمحف اضد أهل كلام سئ ارغ فوك املاحر ىف ىنطةرادلا ه-رخأ هل بأن كءاهرعش |
 سنأد :ئعةدوحومتناكهمأوأ ةكطوأ اهم مخو ماس مأ همأ دنعوأ سنأمأجوزةءط ىبأدنءتناكىلا |

 هللا ىلص هتافو دع هار هنا ىلعاب وض#هرعش ناكس نأ هءاو ر لم وأ هدنع ل.ةعنبد_#نبهللادمءاهآرق ا
 نمدعسنباو كاملا« جرخأ امامأو ل_ءأهتلاو مدقتىذلا هحولا ىل ءهري_غدنعوأ ةحللط ىلأ دنعول و هيلع ١

 هللا لص هنس>-نمامشريغت ل ضيملا تارعشا اكلت نا ىلع لوم>ذ ءاضسب هللا هناشامتلاقه شئاعشيدح ||
 راكناىفاسنأ كلام ذاوو مدقت اكرم نداثد درك ذو بضخ هنا سنأ راكن ادج أ ركن أ دقواذد لوهيلع'
 ثيدح هملعل دال ت قو ىف بضخ لسو هيلع هللا ىلص هناراتذاو ىو ونلا لاق كلذ فدر واملوأتوباضان |
 ل-ءأهتلآو قداصوهر ىأر امج لكربخاف تاقوالا مافعم ىف هكرتوهل, وأت الو هكرن نكعالو نيحمضأ | فرج نبأ
 لوالاىلا عجبهزف ىلوأ هكر رت مأب حأ باضخلا ل_ههنأ قافلخوافلس ملسعلا لهأ فاتخأو كريم لاق
 قاسنلاو ناضشلاء_-رخأم_هوفااخت نوءي_صدال ىراصنلاو وهيل انا هعنرهرب رهىلأث يدك نيأدتسما
 لاقف هال ضي راصنالان م هضم ىلع لبو هيلع هتلا ىلههتلا لوسر جرخلاق ةمامأ ىنأ ثيدحم ومهريغو
 ىملاو نسحلا ب ضخاذطو نسح دنس دجأ هحرخأ باكل لأ اوفلاخواورفدوأ او رجرا كنالارشعمأت
 همبأ نعسيعش نب و رعي دل ىل ارآ ب اضخلا ل ارت نا ىلاءامعلا نم هريشكا لاموةداوصأ |ءاريكن ءريثكع جو ظ

 ىفالقسعل 'لاق نك-) ىريطلا إو راذكه امض وأ اهفتنب نا الارون هل ىهقةمبش باش نماعوفرم هدحنعأ
 نمهحامنباوىذمرتلاجرخأو ها روك ذملاءانثتسالاهقرط نمئدفرأ لو هنسحو ىذمرتلاهحرخأ |

 ةمارقلاموهار ون هل تناكمالسالا ىف ةءهش باش نم مل_وهيلعهتلا لصدتلا لوسرلاق لاق رم نب بعكث ب د>
 نادوعسمنباثتدح نم ىناريطلاجرخأو حت لاقوا ضب أ ةسبع نب و رعي دح نم ىذهرغل هجرت |
 || م عمجوبعك نب باو حوك الا نيمكسو ع بنما ذطو بشن رت كي ناك لسويلع متل لست |

 ١ سادول ىدر
 | دعو نا ةءنءدجالاذكو مك اوءانحلاباب وضت بهوم نينا عنع عسيطمىبأ نيمالسن عد نبا |

 كلامةباو رام هل دنو
 ىطسل نأ ىناطقرادلاو
 0م شح تاما
 هرعش نم د :ءناك

 ناىل_ءدل قبأ نوكيأ
 دتوذ_ه سنأةءاور

 اهذودشد غسج

 قام مواقنال_ةدوتسو

 قرط نم هنع نوعا |

 ىنلانا ةريثك همت

 :!.. لو بضخ
 تاضخلا ىلا همدسشم#

 مماطااى يةعاح#

 باضكتانا|اهريسغو

 دال يوي رغعصالاب
 هحدمللازاشأ هناص#
 نب رظانلارست هلوق»
 سابعننا نع لقتو
 ةحجاح تلط ند نأ
 نال تدضقرذصأ لعند
 اراك سا واخ

 0ل] قدا تن»
 ال دك أتسف

 اهنم



 يي

 0 03 لو رم رادمو ىطاشرلا ءالذر ٌرحرح نب | ظؤادا لاس ودس نب ىراض ىلع الاه دح مأ ى دو ريك الا

 ًاهدرغ:ةداثال هلا دسلا تدل( تس اران تك !اق )ناسا اودرفلابدالا ىهثرد-و هندح 00 ولاق

 ىلالطةلالاق (عدرهسأرب و ل تغادق) هلوق لما ءاسملان مى أ(هسأر ضل هتدبنم جرم بأ سو 4م ءاعدتلا لصدتلال وسر ] هنا ورلاب

 دا+اوأ ب وثلا عر نارفعز نم عا دل «عملابهنإ ىلعةغالا لهأ قاطال عضرملا اذهىف طاغوم- هوةممعملاب ,عدرلا نا ىلع نوعدهمملا قفا

 تالمهعسي رغلاوة-غالاستك ىفهوطمضى طومسا|لال- | لاةريثك نيط همدقع «غيصلاىأةلءوععدرلار نبا افاد الاقو هاك

 نشروا ةعزوهل2ل نم مخاطاودو سافك"

 ىنعبيشلا غدر وأ 8

 لأروك ذدملا هدد
 م١ ١ رهو

 جشاااذه كاش عسا فو

 1 هلح ىف طاقسأب

 كهنا لاااو ىآ

 72 3 لقأ ميلا

 مد_عىلاسه نمدد

 هراهطأ ا

 ل_بعوأ ءوضر ند
 دع نبهللا دمع انت /

 لم نب (نجرلا

 ىدنقرمسلاما ارهبنبا
 ىرادل اد_:ةرعم ملا

 بحاصتلا اظذادلا

 راد 0 12

 ديزنت :نءىور ذل دق

 رمضنلاو نوراه نعا
 متا> وأ لاق لمع ثنبا

 هنامز لهأ ماماوه
 ني منو سه هذ ستامو

 ةعابلا هل جرخ نيتثامو

 ١  85ماءنبو رع )

 كا ىنالدحلا

 ريثك اخ نع ىود
 0 | هزعو 4 عش مهنم

 ل نبا لقاقل شما ةل”نيداسح
 دود لع هنا صدت الوسور غشت أرلاةكلام نب سن أن عل. وطلا دمج ان هايس نيد انث ) ةعاجلا هل جرخ نيتثامو رشع يبأ

 ىلعتش: بنت زهللادمعمأو ى تاطام ااطحبأ ا ا مهوب نيم ةاموع لءلدك (ليقع نيد © ند هللا ا لاقاروضا#
 هدعو رباح ور نعءىور هيدا: م ودار اودحا ناك ن ع -اهبجتحأ الع رخ ند |لاقو ثر دهللا نيل دعي عو تاحولأ لاق ذه هللا دبعو

 باضيللا ورم عال هناهربخ ىف قب سامىاند الف س :أنمبضحللانوكن كع (اروضخع كلام نيضأ) مصفارسكمااوني ٍِك لات 2 اودوادوبأو حج راتاافىراكا اهلج رخنيمبرالا دم.تام هريغور ممم هذعو

 نءاوهو مال_سانث دح لريععت|نب نوم قد رطْنهىراضل ادنع عقوو ىنالةسءلا لاق يابو كالام نا

 هنأفىأ(اذهىفكث)ددشتلاو دملاب ) ءان ملاب) 86 نيغب ىتعب ( غدرداقوأ ( |

 قفاوبالاماسميف عقيدقو مال_ءالاز ذا ه نذل ال ارظنك ]ديس د_ثتلا هدا ط2 ىو لاق دك

 هل_عحو أ هجن !م- سو هملعهتلا لص بنل ريغ اة و دمهم هونأو ةيباكت ى هز همأ 1 ىدوادههفو رعملانا زوالا

 نمجر ب هءاو رلاهذهباه درفتةدافالهمل ادزسملامدق#) و هراع هللا ىلهدنلا لو سر تن ًارانأ تناق اة ىلمأ

 ءاساا هفعرطقر ]وده 0 ثىأ«همأرإلع 1 | ماب <« ضف آل لوه فما ند لاحم هتبد

 | د ركل ادار ةاذكو ةفدارتموأ هل تادتم لاحت 4و ك.رعااىنءهعلدالا ف ضفنلاو

 هفطاعوأ ة_رااحاما 02 أرب و» هلوق ىواولاوا وأن ةئسا اذهتو كي تأ ن نك« وةيلاحلاواولابخ هاا ضب

 نيكستااو 1ك , رحاب ةغدر عج هنا سوما اعل |ىقو هك نم مدنا ديل لالا توكل الر يغدر

 ءانم اود ىذلامصلان موظم لغتاخطل ه_سأر ىف ىأ هددت لع مالك || اذه ىلعندب دشلا ل -ولاودو

 ىرخالاة باو رلاخ .معأ أو ىنرمرأ ظداملال اق دولا ىلء ماو رأ هه ةلالدءافلتو ءريسغوأ كارقد دزلاوأ

 بيطاارت ارثأو نا ا خطاودوةمل وم نيعب دي عدرا فذصما عش ىأ «لاقوأ هلوقهيلار اشااىن»

 معألقوْسوهعم ىذلا ليقو ريثكلاب .اتالتدهلا يملا دل الو ههعاجلاقو سوماةا | فام ىلع

 جشىأ يب يشاا د عدروأ غدر هنأ ف بأ «اذه فك - 8 دلااب « ءانح نم : 0

 ربع ا امدنو راد نم دارب الود تلد د هما فونوراهنب هاربا وهودنسلالوأق فنصملا

 ظفاملاىاردلا دوب أ ىدن ةروسلا مارون لضفلاى أ« نجحرلا ءنبهنلا ديعانث دال مهارب اح ايشاللاق

 ]امرا ةرماسلا هرك ذاذك لد اشلا ف ىذمرتئاودوا دونأو لمهن 1

 دوادوبأ و ىل_سم ه-فعو لمع نب رمذ: :لاو توراه ندب زب :نءعىررد: ةرم“ملاع ظفاحلاهناهلاحر ءاسم«أ ىف

 1 هللادمع نما ىأ 7 داع نب # و اولا .« ور عانريخأ لي نامز ل - هأ ماما اودمتحربأ لاقو 0 ىذمرعااو

 ” تا يناس ف نتسلا الاه_ث د جرخأ ئثهظذ-ف فر ددىرمعملا ناعوت أ ىستلايبااكلا

 ' لال سررغت تءأرلا ظ كلام نباعأ# سنأن علا وطلاو دو ريغصتل يكد جا يزرم أ هطس نس داس

 هتيلعهللأ ىل ص هنا لس ذأ نءهحعوصأ | ُثرداحالا فرمدق هيأ وضخ ل سو هيل عدتلا لص 2

 زو<و اهتم لقالا هنععص نا تايثالابو ل سوهيلع هللا ل_صدلا او-أرثك [ىنتلابدارأ هلعاو بضع ل مل-سو

 ءانرلا عضو ب امانا هنولاريغتم ناك ا رعشا ناب كلذو زاحلا ىبعرخل و «_ة.ةملا ىلعا-هد-أ لم<نا

 ورمل نمسشلاةمدنقم ىعسوأ اب وضختم اعمبسيطتل اهرثكب يس وأ عاد_صلا عف دل سأ راع

 ىأ « ليقع نيد نب هللا ددعال 4 ةطاعواو انريتأو ل روك ذملاىأ «داج لاقي زاحنلا قد ر طذ

 ىراأاه_ثدح جرخأ قود صدا درعو هنعهللا ىىذر ىلعتذب بني زدتلادمعمأوى ثاطا بلاط أنبا

 سنأدنعإ سو هلع هّنلأ لص هللالوسرر عش تدر لاك هحامس او ىذمرعااودوادوبأو هلدرقملابدالا ف

 (دنعما وهيلعمتلا ىلصهنلالوسر رعش تت دأرلاق )هام ن نبا



 نبأ نم ةينسل ىلعهتاالدخةحابالاهارا همتةزاوءلاناانامأ لءذامنا ليو وعش هيفرودنلا لع هلءذو تاقوالا افعى هكرت 0 أوقد

 ناحرح ى“ن ٠ فعأ اذمع نيد زب +انأوم مالعالا دس 1 ءلا ىط اولا حاضولا هة“!ةداعس م (ةناوعيبأىو رو) فنصا(ىسبعوللاق)

 هلج 4 ١ و نيه بيدرو 7-0 و 1 تَساو رزأ سد كماس هتامتش 5-4 2 .دتقو نسما هذ ءفئىور ورد ملا نباو ةداتقععس هسفنءاطع كومو

 نم و هيلعهثلا ىلص هللا لو. ,باضخءاحدناىندب (ةلسمأن ءلاّةذ مهو من هللادمعنن ناهعن ءثندملاادد هل

 ةفنلو نانا ناؤعهدثةمسن ققح كوالا نيت دئاف ىلع ةذاو نافاس لة انللا طرأ هإسمأ نعةناوع

 ميسر اسس تمل اتسمل سس

 : ىطساولا حاضولاوهونيملاحتتفم يب هناو ءونأىورو ىسعولأ لاقج هيلعمالكلا طس ىو كيال ا

 كَ 5-5 تمأ ن ءلا_ةف ب هوم ن هتناد_ .ء« نب ناجعن ءثدحلا اذدإ ةئدمااهصئوذرال | باق

 ءاح هنادارإلا لب رهألفلا اذ_هدارملا سلحرشلا ف ىفو ة1-مأ ع نع ةربرهى أل ديلاق هناهرهاظ ماعلا

 ارك ذل د رهاطظلا كرت هاو نيم ءد لو هاسمأ نءةاوعىلأ قد رطن مم طسو هم !ء هثلا ىل_دهللا لور باضخ

 أه وس سشمأ اه ىف هل تدحو ثم> رم ملاك م نيت 7 .ههج وتاقرهاظلا نعلودسلا شتا

 اسما نءثيدحلا ىو ربهوم نبنا-هعنانا ةناو عىل ريئس ع نمهدوصةملانوك. نا لتحيا هل_صأ

 ناوةربرهونأ لْثس هلوقب كب رشمدو نامدار 1!توكر نال ةحيوةربر» ىبأرب_كنرب رةتودب و ذة هيففاضدأ

 ى متنا ملعأ هللاو ثيدحلا اردد د و رملا رطل ارثك أنه موهفملاوهوةرب رهىأن ءالءا-مأ نعىورمريدلتا

 أ قافولاهحولقنلا اذومل هدو قاتشامتس عقو ةلوالا قشلا ف عتوما هءلاو ىناذلا ىكلارات*احراشااف

 0 ام نبوىرا ءااو-رخأاملا حالا اذهد دولا فلاقملا| زهدي أتي هحرش ىف طس كري_متنأرم

 نب هللاد_.عنب نام عن ءعةريثكف رط نماخعسالاف دع س نءاوءافولا فىز وما نبا<- .ةيرط نوفل

 اذا ادداروض# !- د ةللعدلا ليف هنا لوسر عت مار د تح رخافة ل مأ ىلع تلد لاق سهوم

 هللا ىلص ىذ ]| هءلرعش نم هلل“ مأ عم ناك لاق ىلِ ءاساللو مكلااوعات ملادجأو بام نءاداز وىراضأا

 ةا”مأنا بهومنبانعثعشالا ىنأنب ريصت قد رطنهدء_بنسالو ممكءااوءانحلارثأ هيفامإ_سوهملع
 رعشلاو_-مظس مأهنرأاملهنا لمتعفاضرأ ىراخضااهحرخأ أورجأ لبو هيلعدتلا ىل_صدتلا لوسر رمش ةنرأ

 ىزروملانا الودءسنب اجر خم لو من تلتف ل_سوءيلعدتلا ىل_ههتلالو رب خل هاه غملأساب وضم

 ضرعتبإو مكوه ماعهللا ىل_د هاض ةباوعأ| نم لاق ن طرا .ةاقرطا.عوتساا مهنا عمدرب رهىبأةءاور

 | ىنسانللا | ذه ىف رب ره ىلأ ن نعدربل لب عديل ناىلةللداهومبتيار را نالتشلا شرت ا

 ا ءأهتلاونركن ملي هذاشْكب رشدناو رناىلاةراشالاةناوع ىفأ قدرط داربا,بفذ_مملادارعنا ىلءعلدف

 6 هرار نب مضت !اانرمخأ 9 هناك ف قاسنا اهثيدحجرخأ دياعلا ى >+املاىأ نو راهنب مهارن ||: دح 9#

 ممهفقح نونفةحوتفم مح بانج بأن ءولروت سمت لو : زت وكلا نسملاو أ نب ءارو ةموعذ*ىازي

 وهو كريم لاق هدد ثم: دحوذ هوت فم ةمدكك ضن فوهريغو كريمه رك ذام ىلع باو ىأ اوهرودع

 روهشم تل_كثو هوة دحو مدد دشتةةلمومعتفب ىرخأ فو ةففح : دحوك ةموهضم هل موعىرخأ قو طاغ

 نعم 9 ا نيدانأن عال هحام نب اوىدمرغأاو دوا دونأ هث ءددح حبر أه سادت :رثكلا دوما

 عبدي نز و ىلءهلَوأ حتشب # رشد رمال مماه دعب ةمدقلأ | لاذلا ستفوءاطا نوكسو يلا حش «ةمدوجلا

 همهم ا هتف كي هم_صاصخلا نبا 9 طاغووه_سوهو كريملاق همدك“ نيش لوك سوه دحوم , 4-من قو

 ماودي قلاب مااهف برعلا مالك ف سدل هنالن ما,مةدي د_كنلاوةيتصلا ضي فختو نيتلومنيداص» و

 ربي !!ناىلع ادرىدانا ازورمفا|نءدلاد- ءنيشا|نعلقةناذك ةيعاوطوةبنالعوة يه اركك ف يفضلاب

 صأ اصاتاد-واغاو أر 9 وبل ةهنايماصءلابقيقوودصملاناز وأ نضدتاللل ١

 | لمعلا ىلعال للا ىلع لب وتلا ةدد_تمَنوكتفَدم تطال انو[ ناد افرعنا
 ك0

 ىبأ قدرط
 لا ادانسالاق

 نا هيناثلا# هدحئلا

 اذ هه ىورناسعع

 ة!-مأ نعشندملا
 ثادارأ هنا لم_تحف

 ثيدحلا ىو رناعع

 كب ريث ىو رفاءمامهنع

 هر رهىلأ نع هع

 هنعةناوعووأ ىورو

 ثيدملا# ةلس أ نع

 ثدح ثكاانلأ

 مدا اربا انث )ةمذوملا
 (ىخلملا نورادنءا

 قود_صدهازاادباعلا

 ن متاح نعىو رهقث

 جر قلخو ليعاءا

 ىذمرتسلا ميكسملا هأ

 (رعضنلاانأ ) هري_غو

 (هرارز نب) ةمحعأاب
 ةلاحعك نءءار و ىازي
 ىلهذنا م ركنادنعنبا

 لب لي زن فوكلا
 قف ىتنهدلا هدروأ

 نيكورتملاوءافعضلا
 لاقولو_ن< هنا لاقو

 نمرو:_.بمرخ نبا
 فنصملاهلج رخو عساتلا

 نع) طةف لئاوتلا ىف

 مم ( باتدىنأ
 تاصسك ةرتصف نوف

 ةدحوو همه خس فو

 0 ىرح 7

 رع 0 0 0 ا م ةرحدك

 الدول قسد ها هنو كل اهدب د7 سوما اطخو مأ ماهرتحنو نيتلمهمني داصر همت ”ءاك ةيهاركك ( ةيصا ع :لنأ ندا اجزوىهال

 ل يوعتلانالعناما زنة .تنللءأ ا'وريقفلا ىأ صاصخلا لصال 1000 ءصاصخلاادآثمدحو ل ىزلانابدرن كا دب دست :اابهيلاعق

 فن رطعلا نب بعكن بو رعنبة صاصىلاةن وسم ىدوهنا او-رصأك فيه انهناو رلان كما ىسمتن |لةعلاال ل -ةنلا ىلعءاذ ق 1



 1 / 0 00 :عفذك أىأ (رسفأو) باشا بابىأ (باع 1| اذهىف) ت تدر وهنأو رج رأىأ (كورؤئت نس>أ اذه)
 5 زل ىهنا ةمدصلا تاناو رلانال) ةغلامم ليقثتلاو هتكوأو همن :. برم بأي ن# هاريسق ْئُملاترسفلاةب ككل! ىعمفرسُمتلاو 4
 1 واهل جات وباضحلا ىلعةلادلارامخالا انف باضحلا ىلا جات ثيحاربثكر هش ىف ضو لا اروطدلىأ (بيشلاغاس .ل لسوهيلع
 قياسا باملاقءرك ذكوالاناكنكسأ |ىسعىفألوةلوةماضدأ اذهو ( ىعتلا فرش, ند) فلأو ءافام تدب نمت اياك (عافرلا ةةمرونأ هلوّقبزخت ىف هئدببار طضاهمسزوة ثمر ىلأ ءاقذ راك الوب اضخللاب رعشا اًةرج هيلع س 9 او لادا هملع همتش ىوارلا نأ ىلع
 : 0 0 ءأأه مد ن 56 0 ىوونلالاق باب 1 عصأ اذه عماجفف فنسأل وقيام | اربثك يهيم 8 7

 2 0 ا -عىلأ ان

 ]ثدحلا 5 هن ءأ هللا 111000 .-ول قرة 2مد_ةتدقونب 0

 ءاغلاب ريسفلا ترسفأو 8 باضخلا باب ىأ بام لا اذدىف ىو رالي ٌتيدح رأىأ 9 نا
 ١ 00 4 210 0 ا لسمو س

 1 ا م تس يس ا
 0 3 ها ني © وزع 0 0 1 ا 5 2 0902

 (بهو-م ن 3و نامع
 ءافاعتقي و ملا حتفب

1 0 

 000 0 راما بالا ق يقل انمار دارم ناكولا هالو تملا داحال 1 لال ماا 0
 هرضنالرجأ هنوكر ك ذو ىلوأ هيلع راصتقالا ناكفاضدأر جأ هنوك رك دمثيدملاف ناف دا تالا ا 1 0

 امهنم لك هءسسأ :ههإناىلء لد نيبأ لاى هماسعب هل ]رك لف بنش ةمئاَم ىه ىلا هتأد دلاهن هرج دأر انالأ| 1 ا 00 '

 بانلا اذ ب سات ملاودو بانمالنأب رحأ ناك هناو او قباسلا بامالب سانا وهو بيشا|تاث :ااهيختا ىهوأ] ا 0
 ' لاكوهو ها نايحالا ضعب ن 3 هرج ايريس تاك هنأ عم مدد ريكملا هاذعو مشا :ملدأ ةصمصلات اءاو رلاامأو |

 هلو نهرهاظوه لد ا تاضاتاب لذ اهعومرتل نقع دلال ادال هنأ هم 0 75 ا '
 دعاوق عالطا مدع هوشنمو ءد هءااتفتلينا متي الددربو تاراع شانه حارمشلا ضعبأ عقوو ملعأ هللاواذه ٠ْ 0 7 مع نب
 دك ( ةعافره«ءاةثمر وأ ظزعسلارضءي عقود قو اذه هي اسم !ءلادرلارءاصعلا لاو دقو همدل نغل !ااذ د[ 00 5
 ىلا ه.ستهرحز و و عفرلابدج ىع محلا ع تيدلل هي طداجلا ءاوع أ نمودو بري كة مسا# ىف رت نب ءافلايوءارلا ْ مه لوم ى اودوددخل

 طل
ْ 

 | ىسعى لا لوقلو ةماضرأ هنارهظالاو ماصعل الاف تنس انوقح ,مارهْك تالوهقم مك مد_ةتدقو 1 دقت ىملطل اج رعالاىفدملا
 [|اذ_-اوامذ امناك ا1نيثيد1لاناهه>و لءلولوقأ قداسا اال ع انه املا أل "و نمدوخ اموهو قم م 1 ءوش دىل ريخاب هونك[: رغ ترافل 33 | ادق ثمحىف ا اك م كام مو هأر و0 21 0 ذمد ا ع 1 2 : 1 اهلطل 1 ىلوم

 ا ' كيىا«ىلانربخا عملو و نب نا. ف ءانثدحإلل همارم غارفو هم ااكماسع عنهم سنو ههحأ ارك دب تاكا ا هدعو ه.عّش4 ءوهفئاطو
 ِ حرشلا فاق ماصعلالاق ىملاو سومأ الاى امىبع ءاغأح تفي «تبهومنب تالَوع نعل رش ع جرخةعبارلا نم
 ىنآلاهلوقد هم طع هننامةلج نم 0 ردا وكم ادق رع اكيفءاهار كرو / نب نامعو ندم د]

 .مريغو نادعشلا هثيدح عيرخأ هعارلاز م جرعالاب ريه_د ىف دهمه وم ىعن هنا مملاةناو ءونأ وزو 0 ١ هسالدوسنملا بهوه
 ءيد_ح حامعلاباصتأن 2 0 م ا عل عمطلان ٠ بالاىلا بوساأابهو منيناممع امأو اج رمل هماخنا نم

 | ءافارسكي مهضءبلوق

 ١ نأ هعهباودنا ٌتوهس

3 

 77775 لالالا

 ل توهيلع هللا ىل_صهنا بالا ن ملاق نم لوَعَل ىذلو مارد منلاق هرخخ خس ضل دهىأ اداضلاعتفي 5 1 )انهدار ع سدلو ل سو ا سالم رك هرب رهوبأ لسلق سنأن ءىوارلا وهو ىئاسنلاالا ا

 تضخ موهيلعفللا لص تلا ىأر هنارعنسان ءنيمعأا ىنام هةذاوب ( لاق ل سره. .اعمتلاىل هلا لوسر بضخ له ااا ا ا ل اح اناا( لح

 |[! عصا نابحأ اذاف ةرفصلاب خ صد لسو هيلعهتلا ىلص يذل تير غفل رع ندا نعاضد | هريغو دعس نب اد: وهو هرذصلاب 0
 رغم ىبأ نعو متكلااو ءانحلاب ب وضختوهاذاف ىب.لارعش نمانيل| تجرخاوةمسمأ ىلعانلتدلاق ب هوأ بان عهحام ند اودأ ىورو
 هشلاري ختي مسايوردسل اءاجهتبحل ريد لو هيلع هللا ىلص هللا لو بر ناكلاق فال نجرلا دمع ن عو متكوءانحم بنفت هللالو ران ضراع ط4
 فلا مول فاسق ىبابء حال نيحمصأ!ىفام هقفاونو ةذسداو يغب بادن نأ ىلا م ماهذ ف كلا 1نيغل ا4|ةرعفا لاذ دأهذهو محاعلا فلات
 ذااخإ لوقأو هدأ نيعتملاكلا وأتلا اذهوحراشلالاق ىأراعلكربخ اذ تاقر أم ا كرتو تتو ف غم هصنأب رام .تالانيب امج هليوأتاه .«ثريخت لل هوهياع هللا ىلص هنأ دروامتلل ذضرا.هبالوداو ل |اوءذت>اوئشباذهاو ريغلاقفءاضيبة ما اغثلاك هتيدلو هسأرو ىنال



| 

 هلق داطملا نب اةر_هنعالكنبا اذ_هأهل قءاطااواذهدينبا نعوهات الا ءلانأر هاظا اناللاكشا
 لمتحي هنابولرالا نءوهاسغ|لائسا |نايدد'ثاا قام ل اذن رقب رخو أدت ءما1_هناب بيحاو نما فاق |

 اذهذدووعملاىأ اذه كنبالاق اذلو دوهءملا نمالا ةيذهب ولاطملا ناك فانبا هل نأ عمم ل وهيا عدقلا ىلص هنأ
 ةلجذهم هيده_ثاها_مرسكه غلا ىف كو ني_هلارسسك ةعمسا | ىفئرقو نيت غن هباو رلا#ك من تقف
 ىباص نم ىنبا هناب ىفارخعا ىلعا دهاش نكىأ دردملا ىئال ل! نهرمالا ع يصب ىورب كريم لد معن هلوقل ةررقم
 ةغيصيلءىور احلا لرقذ ها كلذ, فرتءاوهب رقأ ىأاضت أ درملا نمماك_:ملاهغيىب مسا ض»ىفو
 نمةباور هل سدلدالاو هعز ىلعءاذيدوهشلانموأ ةداهشل انما, أر مالا ةغيص ىلعو هدحو ماك: عراضملا

 ىلءيصسلامد_ق هنأ بعلا نهم ةباو رأانيب و هدستلا نير هقرف مدع نم هههر ىل دءاذب د كريه قد رطريغ

 هدردةف ىنملان مهتحم ل اطال هنأ عددووثاانههلوقاماوالدأ هل ل دأ ط.ض مدعىل :لدياذهوةبأو را

 ممسوماةا !ىفام ىلعهرمض - ىأهدهش لا ةءدعتم هنايدددرمر وضل ىنءءدوهشاا ندعو هلوقب ماصعلا |

 دقورخآلا ةبان<هدلو ودلاول اة دائم نم ةراهاملا هداّتعاام ىلعهتن ان مزمام هنأ نايمل ذل لاه. هتننأك اسم
 كيلعىنالا» لسوهيلعللا ىلصىأ ه«لاقإ» ىرشآرز وةدزاو رزتالو ل-و رع هلوّقب عرمشلا هلطنأ
 ُتي د-ىف ملسو ه.اعهتلا ىل د هلرق هلو كري هلاق هسنذي تنا ذتىتالو كن ذاذهذتئيالوأ م« هلع ىن الو

 بروياتلقفان_هَكننال ةىب رطلا اذه نمدجأدنعو.دلاو ىل : دوو هالود دلو ىلءنا> ىن تلال رخآ

 نعمل هضم تيان قن رطن هو «_.1 ىن الو ىلا عىن <ال هنافلاق هدو ثأ تاق هذنننالاق ةمعكتلا
 لاق ةيعكل ا برو ىا لاق اذه كنب ىبال لاق ل و هءلعهتلا ىلد هللا لو ىلا بأ عمتقلاطنا لاق ةثمر ىلأ نا |
 امأل 5 ىبأ ل -نموىلأ ىف ى-مش نيدتْن هاكحاض لسو هءا عدلا ىلد شار سر مس:ذلاق هيدوشأ لاقاقح ْ

 اذهبو ها ىرخأرزوةرزاو ,زتال . لو هماعدتلا ىل دهللا لو سرأر قو لاق هياع ى الوم اع ىن كال هن
 ارامخانوك, وأ | «طءاعد نوكي نا زك« ىلة ا !ل ادا ها الا ىلذءاال هح ,اىلاق :هلرق نال :كارهظت |||

 ملوهيلع هللا ىلد ىبنلاىلاهريمض حور مهوتتبالئاومالكلا| له ةاهداعأو ة:مرربنأ ىأ « لة ب.غلانع

 وهو باضالا بيس وأ ضاينلا نهد رقاىأ## رجأ ب شااتءأرو» لة ةلك دوبل مسنلا رض ءقو
 هحولا اذ_هنم كا لاداز رجأ همسشو اهغاب هليق ىذلا بالا ىفمدقتو كري همالاكه دب أب و بابلل بءاذملا |

 ا

 ةرذو هل ل راذاف دمحأ دنعو ءانملاب هت. خطا دقزاكو هثيد_-نمدوادىبالو ءانخلا,بونةرجأهيدشو ]|

 نينال.غ ب رط نمءاذولا باك ىف ىز ودا زباب رخأ و ءان- غدر هسأرب َترأرفةناو ر فو ءان- نم غدرا ظ
 هاهو متكسااو ءانلا, م سو همل ع هللا ىل ص هللالو مرن ك لاق ةئمر لأ نع طا نب دابا نععماح |[

 لل. ةعف يح معمل ةعووسألا م ذأ |ىف عقوا كه « ىس ءونأ لاق 9 لو هبل علا ىلد هباض خ ىف < رمد هناو رلا 1
 كلذ فو هو فراتمرم غاوم اص نعد .نكستل اذا ه-ه- | ىلعهتينك ةءاغ ىلةءانب ف :داا مالك نمنوكينأ
 اضدأ هفيئادترئاسو حم ىفربع ص ىراضا! ل. .مءا سد شاد .ءوب مامالاو دو ءادتةمرهعشأ عسبت
 لة. ماصعلا لاقو اش كريمد رك ذة ذمالثلا ع:ص نمثل ذزاادرعبالا تحا لوح وهللادمعىبار هسفن نع

 نعجر :هودلاقنفاقءاسل ةءدامتثالاو ع رملاءاذطراعذ الاء لاق لقب لو اقباست لقد هبت ثالثا تلق |
 نيلي وادا اوس روك ذم نيايلمتأا نمب رفأ هد هن عمد 35 تاك باوصا |ن عمي هناكف باكل ىوار
 ا يي بيب ب حت بسس سيح سس اس ناسا سيما

 )ل - لراهم 31 ا

 هابتثالاو عسج رملاءافم نراه الا,لاق ل ةيلواقياستل ةيهبتشرالثا تلق ل ةبلو

 1 ير ل وي لل و إو 19755 7 8:7 7
 ١ :نهوريخوأ دتءم م اذه كذبا 9مل و ىلعهللا ىلدهللالوسرىأ «لاقفا رهاظوهاكع عرين ف هعماذتاك

 ا ةزمغا فذح نعىنغيف غاسمهزههاحتفاو ماصعلا لوقامأو ىرخأ باو رى ترهاطأو :ؤود_<#ماهفتسالا

 ا اذ_هريخأ:ىفو شقناّمشرعلا تدب ل_.ةاذلوةءاردلا ىلءةمدةمةياورلا نا نمنيث دحملا: دعاق نعةلفخف

 نا زذهال نبا اذهأ هل ىقداطملاو اذهةينبا ىلعوها ا لاؤسلا ناعم ند ريخأت لكشتساوةزمطا فل ماهفتا(اذهك نال ةف) |[
 ىلس هنا لمتحي هناولمالانع 907 وهاما لاؤلانايدهاشلافوسلاةن رقي رخ زمأادتساذهنابسيحأو نكااىفامدل قداطملا |

 نام“ ويل عدلا

 ةيزه ب ولطف انبا هل
 ٌتلقفإ) دوهعملانبالا
 ادانعم : للكس( من
 تمقو ناقيدتلا
 نادعولاو ىضاسملا دعب
 َقَد_بملا دعب ثعاو

 سالانغيصب (هيدهشأ)
 ىلع ادنهاش نكىأ

 ودوىننأ هنأب ىرارقا

 نرتعأ ندي عراضم
 ةررغمال جهدح وهنرقأو

 ادحأنالاما متن هلوقل
 ثاسلوأ هيف كد ناك
 ىلع هتنانحل مل: ىمهنا

 ةلداخحلا 6 ديتعاام

 ل دعا نم
 هيلع هدر نمو هضعمب

 عرشلاناب قط _ىملا
 ة.اهاملا ةدعات لطبأ

 الو كيلع كلنءانح ل
 ْللنلود لتاؤو
 هبنذبتنأذخوتالو

 ىرخأرزوةرزاو رزءالو
 نذل ةبانملا لدأو
 امية ىلع ىن- لاق

 1 ا اذا هانح

 هباندللاّت ءلءوهبدخ ود

 َلَع ءاهقفلا تاساف
 عطقلاو حرملاو زّتقلا

 | واهلا عا
 هش ليلا اطع للم

 وبأ لاق) ءانح اب بو طر جأ هميشو م احلاهءاور وب اضانابىأ( رجأ سيشلا ثد ارولاق)

 هللا مع ىلابهقت اصت عبج وهحتت ربع وهم هومدم هريعاهمحاص نم هننك-تةلاو همس ىلع هتدنك هيلغ ىلءعفنصا|مااكن هامه (ىسع
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 فاراطأ ىفةرجهطلاع وأ رعبا نع ء ق.سأم قفاويفةرمح غيبص ضاسأ اكلدو
 .٠ ناوهلوصأس ثءاملوأة داما |نالتارع_ثلاكل

 000 2 (نامنلان عب رسانأ ءمنهند دجأ انث) رباح د دن ماثلاثردللا# ضيباٌم رجا هم شب رقاذارعشلا

 ىبرحلاو ىراضل اهنعو جيلفونوش> ام نب نعدخ أ اليلق موج ةق'ناسأرح نمهلدأ ىدادغبلانملاوأ ىردوجلا مج نيتلموم جرس

 ىرمصملا تاصفو تالءهعهمل“ . نيادادثك (داج انت ) هعب رالاو ىراخأ اهل جرخةرشاعا |نمنمتثا د امو هرمسع عسس# 0 ىحصالا مون تام

 نيداج نعتبتكمصاعن هورعلاقو مالسالا ىلع همجت اف هيف عقب نء«تدأراذانيعم ندالاةمالعال 1 0

 نياسو عس ه 250 :سسامهخم ران تاع اودي راو اسم ههلعج خارمخأر خت نكس تان لات ذلاتدث أرح ندالاقوا لأ أرشع ةعضر بس

 ملاك بث لسو هيلع هللا ىل هللا لوسر سأ رف ) ناكل همست ىف تاك [يةرعس ن 3 راد ليقلاف 47 (برح نم 50 1 نع هنا امو

 121059707101919 ا و م مم م يس ل م يمس سس ل يي يي يي لا

 دل :ىف نكت

 رعشا |ضامبىأ(بش

 الا) ضءبأ رم قو

 ةليلقئىأ(تارع 0

 ءاثناهدءبىذلابابلاىفالمأ بضل هل هيلع هللا ىلص هنأ رقت ىف ايسوءانملاب غومصمر 2

 هرك ذرم « عمن منيدجأ انثدح# هل ىف سلا ىءطا | ىلع ضارععا ماعم | ذه داش كريو ىلامتهللا

 نمهلصأىرهوملاىدادغملا نسملاوأ هلْوأ د © نايا نب 9 مملاب حرس رءصم 2 رسانربخأ »

 ىراخمأ| هثآدح جب رخأ ب ةملس نمل لك «داج انرب_أ كمل : رالاو ىراكأ اهثردح جرخأ ناس ارح

 ةزهم# ناك أ هرم نمرباهل- لق لاق 9 مدقت كب رحنب لاه «نعل مهحاعت ف ةسجلا وخيراتلاف
 فالرغنمانلصأ قاذكه بيش ل و هيلع هللا ىلصهّللا لوسر سأر ىف هناك له هدحسن ىفو ماهغتسالا

 لوسر سأر ىف نك, لاق هاذ كهاهرثك |ىفو لثامدأاح سن ضءب ف عقواذك كريم لاقو اضيأ حارشلا هيلعو

 ةدودعم بار ءشىأ ل ءلقتال تار «شاقن ونتلاوسش فدل نودب < تارعثالا بيش سو هماعدلل | ىلصدهتنا

 ' ١ | لدو سوماعل |فام لع نيمتغل ا سعشل تاق ضسأر ءثوأر هش ض اس ىأ 0ك
 ١ 0م « سار قرفم قل تارعش د ضا. الآئأ ف اسممتحلا تار هلم اودى جات

 قرغم فز لدياقتال

 همد_ءمه ىأ (هسأر

 لاقهنمقرفما ل<#وأ

 طسو قرفملا حامعلا ىف
 نهدااذا] س أرلا

 محفل
 رح نبا لوقامأو هريغمابعا ترا طم رح ةلجباوا نيمار تام | مل اويرعش قرش ل خد ءارلا ب ا عملاب (نددلان هأر و

 هسأر لعهعضو ورهدلا ل هعتساىأ لادلا كي سنت : دي نهدأ اذا جراخلل دنمهلعلف هم ةهىأ نهيغو نهرتنيعا مضلاو

 رظن ىيقدتءالاد -أ هارب ال ثرحت ن نهرخسو ن هاف خاوي نهدلال نميغى أ: اراوملانم *« نهاراو#» 0

 هقدنالا اهاربال تن

 ل ا

 طرقلا لاقوبرطلاب

 دا ناكول هنأ دا ارااو

 نهدهيفذوك, / امد طق

 لاقو رنا هعبتواوتوا هنن ين ذهل الاقواتلصأ قلادلا ذب نهدلاو نمتلذن ءةباكوهو رص ىيمعتو

 ةلموملا قب ئرقناوببسلاىلادانساو هوعاش ا نوكسو 00 كريم

 حتفلاناماصعلام زف ها ىنذالاك ىوقأهي قمل اروهطو ىب عملا س2 قذو أووفهءاورلا هتدعاسو

 هنأ ردلاريغةباو راانالرظن :هقهنأو راهااكصلاو |

 :؟ لو هلع هللا ىلص هللا لوسر باص قءاحام باب

 ردصم حت ةلان بضل اكباضمللاناحو رمل ىفو هءنولد 00 اه

 لوالابسا :يدحاو ثيدحءاحاناو ىنعملا اذهىف هماقءمنالب الاب مسا اذه ناىالو ني وللا ىف

 ثيداحأ مد رأ تالا ىف مدعيا نمةباغ فد .هءاردصم لحنا ارح شالو ةف ى-عملا كلذ مزال ا 5
 يريع نبكلملادعانرمخأ ء ةتسلاهثي دح جرخأ حتفف ضد ا مم شه أنرهشأ عسم :منبد_جأ 5 ضياىنلاتا ال

 ادراك ةريس كر هئمرولأ ىنرب_تألاق# رسكلف حا ل ه جي طيقل نب # ةزمهاريسكت يدانان و“ ريعسصتل نسملان اكو تامر

 ءاملا وكسب ا رطل كلتخرللا «ىلساعم سو« ل 2 هلثأ ىلص تاور تينا لاق انلرماقه ل

 لامر نب الوقامأ ري _هذلاب ىف: :ك |هزكل تنتأ لعافن ملاحة - هاو نيا عؤرب ىلب ااهدفو | امو 0 0
 ها عال الاقل ه1 عسل دك صول رشع هنال__*,

 "  انئاك اهيركي ولأ ةلرمافا همت .نالقتاف

 هناح راشلا معز وهورك ذاذك نب ولت || ىتمعرد_صم بشان اكوهبا لا # و هيلع هثلا ىلص ننال اوسر باضخ قءاحام باب#

 ارم ولةنايب وهامنابونملاذا معزاكسداو هءنولد ىأهيسنفاعاب ناكيك تاضدناسوماعلا لت برقت_ساو دى

 باببءقادراب سان ورع ف ضا مكلادوجو قداسلاب املا ن هل ءاساو بابل | فرك ذم هناف هنولد امنع ام ال باضقلتا نم لصاخحلا

 ىلا هب وةموباو >ةمعملا حتفو مدد ( مشهانث مب :منب دج: ) ةثمر ىلا ثيدحلوالا«ثيداحأ عراه ف ذو ا ايث !هلاح لع ] هنا 0

 ه*مرواانريخالاق طبقا نمدابأن ء)تالموءارةصم(ريع نيكللادع انث) هنس زا ش اعسادمهةثمامادادغب ظذاح ىطساولا

 هعمانث اك ىالاح ( ىل نبأ عملو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تدت لاق
5 

: 1 . 
 ا ى-هرهص4.ف

 ل مرع !ىورد# هما إي

 هفمح ىلا نعلاعاا ىق
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 ادياوراصخهياعاوفلا تو: بروف مهيدنأ اوغ تمهل نمةسجن لئايقمهو ىلوالا: دحوم لا فينو ءارلارسكي (باب رلا مت هيت
 .  0هل « .٠ ا | ءارااريسكب هك باب رلا مت ةلسقىلاةمساءامل انوكسو ءاتلاعتفب « عملا 9 هم»اق ىفلتداو ىلا ه3 حرا در نا ل. 1 20 ا ه ٠4 (--- ةامحل# (6 : : ش تأ رلا متورك نمد قش ردم نت 3و زرغحاو ءارلاعتفب باررلا ميت ةمحلا ىف ىراما| حتف ىف كل حاملا ىف اذك هدحاو

 | جداسنأ لإ ءارلارسسكت باب رلاا نعام“ لصأ ف مص ري ملاقركت نمةليمةشد رق م:نءز راحو نيتدحوملا ف فاقو
 ا 1 1 نموأ ةنم لق مس هلءل تاقءارلا حافي ىراذأ حرش ىف ىنالةسعلا هطيضو حاوصأ| ىف ىردوملاهرك ذادك
 لاو مس مس || كاتو نومسلا لفثب رلاواو دقاعتو تر ىمهدبأ اولخدأ مهنالةبضءا أرك ايباب رلاسوماقلا ىففهريغ
 0.00.00 2 || :دحاواداوراصتهيلءاوقلا ترب رف م. ديأاوسغ متم متاج نم لئاءق سمن رشاك_لان باب رار نيآ
 نايتالا لعاننملاح أ ناءاصعل] لاتواناصأ ف رملاب باب رلا واذ » رع درك ذام ىلءىدتو تو لكدو روثو هبضس + لاو ها
 لاك) ةبلا>راولاو | نارها لان ءام لة مهونا(ةريظواناماتن لماتفرهاظرتغنرس نمر وت تاامو عاودت
 لويحملءف (هتب رأف نامصن و تلاد هايتك و ىعملا نم ةسيل دي | ىل هورس مكيف هنتر ىفو ءلاىلات وسنااءانعمىعتلا

 تلم- ىأة:ءارالا نم ىلا ب ىمد هلوقا ىنعمال هنالاض» أرهاظرم غىنءأر دمتي تمذلا نا ىنذال م تايرلا :دحأ ىأ فانمردقي
 ريسصتلا ىنمعهلايثار باي رلا متهءلابسنىذلا ملا ىنس لاق, ناب فاكت ىلا بات هذ لاك شالا دو هيف للا ةعت مدهأ باب زلات

 حاسب الاوه ىذلا أ اواو نامالا لغات نم لاح للا « ىكنباىهولبوهيلعتلا لد ىبنلا ثيتألاقإ» باوصلابلل هلآ
 وهماتلاو في رعتلاو تبتال فرط ىلنءاءم ة:11لوتامأو:ر وعملا مسلاب لباةاام معلا اناصالقناومردو مامءااهرك ذةيااح

 لوعفللا ماقمماقلا :دّوعملالوصالاىنا ادعو ةفرممضلاب تكا هنكما تدتأ لءاف نم لاح هل 1-هل هو ىل نبا ىجءزهسنأ| ضء؛فو

 لوعفماوهءاغاولوالا أ | زعر ىذا نءالا مست ىلا جدو هلوق كريم لاق ل_ءأ هللاوة دود ومما ةريضاسملا سنلا ىف دود وري غو
 ءانعم ل صاحوىاثلا أ ءاورؤ عقوو لبا .كلا ف عقواذك اب وسنههيل اوابو كم ةيلصالا هتسن شماه ىلعءطتد>وو حرشلا ىف |

 هقرعو هيناراالحرنا | + راز هناودواد ىنأ ةياور هءاد ل داك ب اوصل ه:ظأو ىلأ عم ' وهيلعهتلاىلصىتلاتنأ قاستلا و1
 هللالوسرا ده لاقو ف | را لوسسر مستفلاق هيدهش أ لاقاة-لاق ةبعكملاب رو ىا لاق ىل::أ ىلاللاق لو ه.لعهتلا ىلههللا لو رت

 هلوقنوكي ديو هلع ىنحتالو كاع حال هناامأ لاق + ىلع يف فا -نمو ىلأ ىف ىهش تدك نماك-اض 1 سو هئلع شلل
 نم (هتبأ راملتاقذ) || نوك:ئذمرتلا هءاورتانام مسد راغءارداظلاو هاىرخأرزوترزاوززت الإ بو «.لءهتلا ىلصهللالوسر أر قو

 ىناذه) لمأت ريغ || كوهحم لعن هتبرافإل نئالا ىأ «لاق طا من ىفانتالذ عن .-ونمالا ن ءٌقاسنا او دواد ىلا ةءاورو بالا نعال
 قيد_متنابل (هللا أ خارتو لمأةريغنمىأ# هتيأرا تلقف# سو هيلعهتلا ىلدهللالوسرا .ئارهريغوأ ىلأ ىلعحىاةءارالا نم

 ىأهل فرعملا لئاقلا || راهطاىلا جاتحجال ث.-ىلملا هلاكرو وظو ىلعلاهلاج رون نم هللا ىن هنأ اذمقي تعهأنءمو هللا ىناذ دل
 ادهتلقو هلوةتقدص [(رظنلا عطق عمدت وهفماهفتسالاهّقيرط ىلعاذ_هنانم ة:لاهراتشاامامأوةحوناه رب تايتاوةزق4 |

 نم هال_عامل هللا بز «نارض_+أ ناب وث هءلعو» رهاظا | ددارالا مك دعب ردا..:ااوهام ىلذ ديدس ري_غوه ىذلا ماهالا نع

 هومشلارونو ةسهارا“] || لمح ورامخالا قدر وأك ه_:2لالهأ سا.ارث" أودو لريملاق اهماع» هرمضحلتانولو ناو مدمىأ ا

 فورعملا ةغيصر هنوكو تاوذ دوربا|نابلاغل اونايوث لدي نادرب تاداو رلا ضعب ف درو اكر ضخ طوا + ني طوطخاناك اهل
 هآزاملةثمراأ نأ حف دارها وفيس ويسر متل اند وثلا سدأ نا هيف لءقامورازالاو ءادرلا نيب ولابد ارملاماسعلا لاق طوطخلا ْ

 نياك |ةومنل ارو هفرع شال سلب اهنهأيشرات ف اراتخا اذافاهلصأ ىلءة>ايمءايشالاذارهاظافءضر هأ حابمهنأهزف نغيام هناع ٠

 لاووهدلول ءارأو ه_ف دعب وهوتيأر لعافنم ىننحلا لاقوتبأر لو ءغمنملا ةلخاو تاوصااب لعأ هللاوبامعالاةدافا ىف |[!
 وكم ساوتاذ ل_طقيالهناهلوقام أوال برة ناو ىتءمه دع ىئالوهتلاىن نملاحماهمأ!لاقود أو هوت اق لعافوأ ||

 افوذحم ىناثلا لوعفملا
 أد_هو هانا هنتارأ ىأ

 ُت,د_1لا قاس هشأ تارعشلاكلت فارطأ فةرج منش طااخ هنوكلاحىأ « رجأ هددشو لا ةردهش لإ رع لد ةسششلا سنا
 (نارضخأ ناب وثهيلعو) ضايبلابيشلاب دارالاوأ ضبأ حرجا راصه شب رقاذار«شا ان أور عدل الوصأ بيشراهلوأ :داعل ان آل

 نتاعومصم ءادر و رازا

 رضخألا سدلناهبقو ل قهنلا ىب نملا-ةل+ اورينهخطوطخاناك امها لهدحن ودرواك هنا لدأس اءارثك أادهواه هما ةرمض كباب
 5 هرعشهلىأ لاعمال عش نب ونتىبيطلا لاق اذطونب رش ع غاب لهم نا قءسام ليلة ىأ (ر عشهلو) حامم هنأ هتباغناب ضرخعاوةذس
 (زجأ هسشو)هرهقو «.لغانالفالعلاقباهنم برقم هتبانعىأ ل ل ةلارعدلا كلذالءاب ضايسلاراص نايس. ةءلغدق ىأ(بيشلاهالعدق)



 ل1 كرام مهرمأ بقاع ةظحال مو مهاح مها با كريط ل نارمالا اذهنمايقلاة دوعن ماوج رخل مهنا عاملا ةناحالا ةعأ نمه«ت

 ثيدحلا* مقسلاو فءضلانا_فنالاتا.ن-وتاعفصىفرهاظب ومهاومءلارهظد مئاظمأ!كلتريب دنن ابن رالوموغااومومطااناو ز
 ة-ة'مالعالا دسأ وكلا ىدقعلاةمدهملانوكسو ةيتخلاريسكب ( رشي نب دمت ان عيكو نيثايفس انث )في ىفأ ثيدح سداسلا
 ةن-ىتام:ءارقلاو ل#كلاولعلا فا ءأرناكو فشاك-١!ق فاق عج هقثو ىنادمطلا فوكلا (ملاصنيىلءنع) هتسلاهل جرخ ةعساملا نم

 نس !ءافوتل مو يع ار خصم( ةفيحح أن ع) ىيببسلا( اص ىأن ع) ىراخضلا فال_ةعامدلا هلجرخاهدعي وأ هنامو نيسمتو ثالث

 ريهاشم نموهو نيعيسو عبرأ ةنستاماوس ىنب نمدملاوو اولا فيفذتو هل مهما نيس امد ءاو سلا بهو وهو قوك-!!ةهصعص نب رماع
 هدهفاذك (هللالوراباوا 5 لاق )42:ىهذلالاقلال|تدديىلء دله ورمدن|اسدو 46 يمس و هم ىضترملا لع ناكوةباوعأ ا

 1 11 ١ ف ااا د هس لا طلال ل لال طلال 803 317 كانا اك اس 7ك ةهلاةقالأما كلا تالا 2115م
 00 ل 0 م ل 0 لا ال ل لوةلاهفاضاهبأو رلا

 د#انزم_تأ ع كو ننايفسا:ةد-# اضأى الا سو رىضتقم هنا عمدل ع بان نو رادو هومخلا ف لصد ىفهري_غو هبال ىلا

 مل-م«:,دح جرخأ « ملا نب ىلع نعول ةتسلاهثيدح جرخأ مدعم نوكسف دو مسكر يرش: نبا || زئاتز|تاةراملا ةناورلا
اك وو ثم ىناك اذ عدس ءانذوكسو هل هوم حتفو محب اع يفرد ىلأ ن عاما ىبأ نعول 1 رالاو لو# قاظااو ركونأ

 ل

 ناعم مما بدناغاو رهظألوالاو ماقعتال عملو ركب ونأمهستر وأ ةباوعلا ىأ هي اولاقلاق وي ناثردح ع ادحاو لئقلا : 0 : 50 < نوك,دقودمةما ىلع اهمقو هنالث ل سمو ىراعأااىف ناث,دحاتب د -كوسج ه-ذعىو رغاسومل ملسو هءلعهتلا ىبص ىلا ةأاقو ف
 نه نونا ل متع ك ارث ثلا لو زال اولاقمهعمج ناكف لوقلا اذه ى_ءمىف مهقافتالد-او لئاقلا || :ءاجىلإ لوقلا

 باذعوةمايقلارك ذا ف ىتلااههاسشاىأ *«ياهع اوخاودود ىتتسيش لاق 9 رهظالاوهو لارت لو ءذم ن ملاح

 ١ لد رهاطريغفاهرب_غرمام ىلع لمتشد ام هيلع لزنأ نك لكل ذي هرابخخ|لاخ سو هسملعهللا ىل_ص هنارك َدِلا

 قااىهةءكلاروسا و ىوقلا فعضااميسنوك,نآرقل| ىفتددح وامثيحةروك دا هللا نآل مخترب_غ

 ةدلا,ن اكل اول ناك شالوا دري غو صصتااوءايدثالاو هطوءارعشلاك فلاسلا مالا عئاقو ىلع ل ةشأ
 ااا رددلاو مه«دقود. دحلاو نجرلاواهد_هد واهل ىتا اوحتفل اودعرلا فولوالا سا ىف هرم تاايندلاو

 انرك ذانلحرمصم ثندحءاحدةواهري_غفر وك لا |مدَّدا بيسلا ب سانام اهتمئُدق سداورمصنلاو

 5 هبلعدتلا ىلصدنلا لوسرامماععاطذارمن او ناسا اح رعو ركم ون أ ندد لاق سنأ ن دعس نبا جررخأ اموهو

 ٍ؛ الد ررع ناكواةيقرالح رركيونأ ناكو سن أل اقاملارظزيفاهعذرب وهيا حسع هثاسن تورب ضد نم سوو

 : لاق حركي ىبأ اذيع تن رذراوملارظنفهديبه-ترل عفرفبشلا كف ع رسأدعل ىأوىباب ركيوأ لاذ اديدش غرم :(اهتاوخا

 || ةعراقلاوه_ءتاولا لاقاهتاوخاامىأو ىلا, ركوأ لاقا او اودوه تدم لحأ لسو هماعهتلا ىلص هللا لوسر 0 2 را 5
 | 0 : 0 كا 1 ا 2 اهيا بوث د

 0 ةقباسلاة ا دفملاروسلا ف نيتروك ْدمزمَغلُ اسلأسوهعراقلا نأ تلعدتو تروكسمُملا اذاولئاسل أو اها هل دقو

 : انرمخأ 9غ مح نوكسفةل مهم مضب رح نب ىلعانثدح >ىل.قمثألاب لعفامواهت اواو دوه ىئتنيش هءاور فو ا 0 ً
 | هثيدح جرخأر عريخصت 4 ريعنب كلما دبع ن عاب ىراخأ اهثيد- جرخأ هلَوأ تفي «تارفص نب بيعش . ا لاهأ

 ىراذأ اهئ, د جرخأ 207 طيقان بال هل يمل اد ُحهففْحم هدمت دز هرسكد يدان نعال ةتسلا 5 اا ع 0 1
 ا 5 ه2... 2 . ]| نساعا اواراع لاوس
 0 |ةنك اسمة ةروسكمءارب يي ه-ثهرىلأن عل محنوك و نيعرسك» « ىلتلا هت ىف لسمو هذ ران ق 0 ل

 ةئاثك ةلزانلا تالا لمأتنملد متنظ اك سرل شن اب باحافةدا.علا فر فذو برشأل ةدح وملاةضان رلاليلقتي
 ” ةفاح يسحلا مرتخع مطاو هتنا هجر ىنتملا لاق بيش هيلا عرسأ ن اسنالا ىلع تقاغتاذا نارتحالاو مومحلاو هل عن دمال كل ذو ةيضاسملا مثالاب
 1 لاف هماغثلاكم_ضيأ عصأور عشل امان ىدمأ الدرن ابتكللا ضءد فل رما#عو ىرش<زرلا لاق مز و ىصل اهيصأن بدشد و#

 1 ىلعانثد-) ةئمر ىأث يد> عداسا|ثددلا« نورتاك تهدأ مويلا كلذ لوهنةلسالس لاب راذأا.ىلانوداقيسانلاو ةماقلاتءأر

 ” لمى هءاععباتيالهب رربامهماعىدعنبالاقفشاكلا فلاقستاك|ىفوكللا قمنا طعك (ناوةصنب بيعش انث رح نبا
 3 لاق سل دا عر ها ةحري_غتملاع عصف ىطرقلالاقيو ىل_هعلا ىمخالا ارخص م( ريع ن.كللاد,عنع) لو.ةمر حن الاقود-اوثندح

 .ةت4هانثع(دابانع)هتسلاهل جرح ةثامو ف نعةثامونيث الثو تسهن_بتام جوهقنو و طاع نيءمنب اوثردملا برطضمدجأ

 .(ةثمرفأنع) دوادوبأو ل_بمو هذ رات ىف ىراملا هل جرخ هم ىهذلا لاق ىمودسل عسب دب 5فاقب ( ىلا طة نب )لاحرك هل

 مهن اكف لوقأا 18

 كارن) نولثاقموعيج
 لهتح (لاقتشدق
 معلا ىنععمب ورلاثأ

 لك تشدقو

 نا لوعمم هنأب مضت

 دقو راصالا ىنءعهناو

 لوعفم نملاح دش

 دوه ىنتدمم لاق ) ىرث

١ 1 0 

 شاعش>لاقدو بدن لاقي وبايخلاةَبوةعافرهو-الاقي روهشملاىنامعلا ةئاثؤةذكاس مخةر و سكمعارب



 ىأفرصلاب (د دوهىتت بش لاق ) هس وبيشلابهيلع كمماغل.هغاس ل هتبحلو هشأر ىف ضايبلار ؤوطناىف ةم ريمةعمصلاتاباو رلاذا
 فقيفارع _اطلادا :(ت , ,وكسوثأا اذاوذولءاستد :معوبالسر ماوةعقاولاو) ناتياو راسهوةرو.لا ىلع لع هنا ىلع هكر ودودةروس

 تبرتتاوىرخأ فولئاسلاو ةءراقلاوىرخأ قديعس ننادازه.اغلا ثب د كلانأ لدوىرخأ ىف هن ودرمنيادازهقاملاوهءاور ٠

 رثؤملاةلزتمب اميسالا لاو زم هاو اماوام اةعاراخ نوكيفسيسلاىلادا:#ااما هنناود رثومااودر وسلاىلاس شل ادانءاوهعاسلا

 هحو واصمحن طيف 1 س-دسلىلى-[ آ[1[1[1[1ْ فال لبللال070ا ....5959599 سئل يسب يي و و ووو وع -
 اايغاوديه 5 فان .الوؤذاهو ةوندماا|فعضو لقثلان مس.شلاراث 1 كيفرهطىأ ل_.قةد>وملا نوكسو نيشا ارع 7

 للحل رغ اهناتثا هش دتعا سوهيلعمتلاىل ههجازعن اكل ذن علا اننا اكرهح نيا لاقو بشل اةلق نم مسام

 ”اةلمل | || مدقت مهن اك كإذإ اراقنلابهمبثناكتف هناوأ ىفولو شا !مدعل مزلتسما ا دتءاوةعبرالاعئامطل او ةح زمالا

 أ الذ هناوأدعب الو هنامز ل ةنوكال بشلاروهط نابلادتعالا بحوب لادةءالانا ىالو هاهناوأ ىلع
 | فولو بيشلام مزبعأ زان: هاهلادت ءاودلو ءؤ لا اوحالا ف التخاب رخأتلاو مدقَتلا ىضتقي هنافلاد_:ءالا مدع

 ىنعملا اذه لجالو ىستن اريك _ا او فعضل ارث أ كفره طظءامهمنا نم كريمهرك ذامبا اوسلو عب ريغ هناوأ

 | ى دم تاانيفا راو حاط ع تنعي و نتتعأ 6اس .اعدتنا ىل_صلاق» تاوعأ الب سانملا

 | دوهانعاعم لا صأ ىف مت كري_هلاقو نيتضن :فسن قولادلا مضي هيدوه# ىناز أ ترث أومومحلا
 ته! عامه ومباني اوراءينا اماصعلا هسبتو ىفاحلام هز و ىبتتأفرصنمهنأ ل عاعم همد_عونب وذتلان

 د هحردتمفاضملاو فرص ىلا مم ءالعج ناو روج وءاكهنال فرصبال ةروسلا مس ادرهلم قفا

 |معو» قد كولو مب اك. ىعاوضخشرو ووفر« تالا قااو فدوه وسد أ

 رولا ىلا لعفل ادان-اواهاوهأو ةما.ةلالاوحأ ىلع داما اثءاوىأ#« تر وك سلا اذا اهنولفاأ
 همايقلا مول لاو دأ نماهفاعىاقشا نأديرىدش روتلالاق قيقملا ري ااوه ىلاغت هللا نال ىزاح

 فركذو ىتمأ ىلعانوخ سشملان اوأل قت ىت> هذ_خأامىنمذخأ ةيضاملاممالاب لزاونلاثالسثملاو
 | شيش تاقّلنا كك نعىو رهلت ل قفمانملا ىف 05 لعهتلا ىل ص ىنلاتيأر لاق مهدي ن ءةتسلا حرش

 رودارب ءاسفةر وكذ مرخأ اسس | ىفانس الو هو ىو متنا ترمأ اك مةّمساف هلوقلاق هنآ | هنأب تلقف مزلاة دوه

 روك ذ دمهمأ ةتسالا,رمالانأ هيلعدربالو ةمارك فلأن مريخةماقتسالا ل ءقاذلواوماا لكسلا عح رمناعم

 تايؤادوه ىف عجارلوأ لاب تاو +! ىلا جاتحي ى-رصملاا ىلع مالك ل!ىفةلالدال هناعم ا وشلاف
 ةمالارمأ اف ناقدوهىوهام فال ةموادملاو تشل ااهيدارملان اك ثالو هند دتخم ىرو كلا ىف ةماقتسالا
 | مهاح ماعشالا ل >الف أو صحت ن ناوأو وقتسا ثيدحم اريك اهممارقلا نعموفعض لع دقوانعزا اهب

 هال تيار اي 1 ايس و :رهظخمهاو مغلاهن واز ف افكتمهراص مف" امو مهرمأ «قاعةظحالمو

 اهفامل دوه مدقت نان ءريمدرك ذامامأو ح ورشا | ىف ةمقاولاتانار امهالاوتامفادتلا عفو انرك ذامجيو

 أ لوقل اىلعستت 0 ناوددثاف نعءولخالىرك ذا عدقتلا نافةماعتسالاب رمالا نم

 رمألا سفن فرخآلا نعءاهدحأر يخ أ:زاو- دنعوهاسغاىرك لا مدقتلارامتعا لحن افثح لحفجتجارلا
 00 اراشأ اك انامحساوأ ابوح واصلا مدقتدافأ هنافدتلا ارئاعش نمةو رالاواذصل اناىلاعت هلوق ىف اك
 ديه مدعتف مف ن امام اوءوضولا هنآ ىف هذخأ كو ه.ىلاعتدتلا أدباعأ دياوأ اودباهلوقب ل -وهيلع
 أ رقتفال عانت ازارمأ ديغبالدتتلاه- ةحاممدقتو ةترملاةروكذملار وسلا ىلع لي زغتلا فاهمدقتل

 ناك اذا معن نيعمسلت كاناو دمعت لا اىلاعت هلوق ىف قةحاكصاصتخالاو رصحلا دقي هناف : ريخأتلاه_ةحام

 ىسوعو توراهب ىلا ىفةتكن ىلا جاتصفريخأتالهجوو عدقتالهجو كانه
 5 رر مه 2 لا للا كا سكاس تكور ج1 1 ب سكوس يضلل لس 4 20-22 لاملاو لالا ١ 0 / . | هنال ىعوم مدقوةل_صاقلا ةاعارم عمان_بريك أ هنال ىعوم ىلعنو راهمد_ةف توراهو ىمومب رهلوقو

 اموةماشق ا لاودأو

 . فظل لد رسب

| 

 سول اربع ىلع هتناعر
 رعالا دي تديجج

 ىذلارمأ اك ةمات ع تس الأب

 ريغو انلاثمال نكمالا
 ءالت-امحو ام كلذ |(

 اهسالفودلاا ناطلس
 هتخأر ميظعل هتمأ ىلع

 ماودو «هبج روم_دوم

 مهنا ف ركفتلا

 موني اهفمغلا عباتتو
 لاغتةاوممعردص 53

 لاعاو هتديوهلق

 ممالان لمقاعقءرطاخ
 انو نعضانقا

 ةرارجلا فءضمزلتس |[

 اهفعضو ةيزيرغلا

 هرهظد وسشل| عربس
 امل نكلهناوأ لف
 نم ىطصملا دنعن اك

 محازنو ردصا| حرش

 هلق ىلع نقءلاراوأ

 كلذ لو سل هءلسدام
 نمرع_ب ردقىلعالا
 ثوكما فيرسشا ا هرعُش

 #10 ىأان ألو يلع هللا ىلص هل لاقال- رنادت نب ر فم قد 100 دعس نبا ىوردقو هلالح ىلع بلاعهلاج نأ ني. ةالاو

 هماقت_ىءالا 0 انامق هلىلاعت هرمأ دوه دعت هحو وىلءقممألاب لءفامواهتاو ةاودوه ىتيرشلاقن لضفأو ينمربشتنأو

 بامسأ ددعُتيحر وسلا قة ىلءاهمدقادولقةهمالساا ا هنباهقرشنمالااهما:-هورذفرنلا ءالو بتارملاالعأ نم مىه ىأا

 ةَماَقَت_-الابرمالا نم دو ةهنلع ءتلةداامنادر وأد قواذه اهب بيترتالواولا تناكن او ةمكحنعولخال ىرث 'دلادقتااناف هسشت

 نمو رهدوه فوطقنانسنىروشةروسفدارملاناب ودوهفف هفمءاملؤأ هناب سيحأو اهنوداهلاب شل ادنسأ ملفىر وش فروك ذم



 ثقرفتوه_-أزْسعشنهدلا ل متس لاذاىأ (ه-:مىؤر نهد. ملاذاو) نهدلان هرعشلا ب رب ضايسلا ساءتلال( ب :ثهنمربإ)
 :ه_-أرثعشاذاو نيس تدل نددااذاناكو هتءملو هسأرمدةمطعثدتناك ا غفاءاضدأ ىلا سنل اورل ه«-رخ ب داسأوا رع همر هيف
 كلاب هله ةم_نةطن 3 ةدنكسا ةمسن (ىركد اىدتكلا) د.عسك (دماولا نير عنب د 1:5) رعنباثي دحعدارلات د1 ©

 فقس نام هن سارأل ا اوقود_د متاحونأ لاق ممجو نادب زنباودعاصنءاهنعو هتقمطو ءلكونءاكو رمهوأ_5َن لاب هل مقل ال

 ّقعنبدلا+نيدلاخ ىلو مىرقملاب ركزونأ فوكماا مياس (مدآ نيى< انث) هحام نباو ىلإ هن او فنصم اهلج رخ نيتثامونب منو
 هرمشنع) ةّمسلاهلج رخنعتئامو ثالث هزستام قحعاو 5 رمءهوكلام ن عدو رهتساتلاراك نم ظواح هه طرءمىبأ نبا

 نبهللاد.عنبْكب رثوه ساو رعب هللا دمع ن ءىوارلاو هذا ةفوكل ام طساون ى ضال فوكسلا ذأ كلَ رمش ىبأ نب هنللا دمع نبا
 لد رشو هعاجلاهل ج رخكلذرع_غل قو نتئامو نيثالثهنسدام طاذد ظغاح ةثواريثكع طة قودص ح راش هر فم هواك ىذا قلازع

 اطانا نير عنب مصاعب صخ> نب ( ر عنب هتناددعنء) ءزيست فاول تدني ناكوةدسااهل جج رخ ةسماس لنا نم ط4 قودص هللا دع
 اوم( عدان نع) امو نيعب رأ وعد راوأ س+نوأع.ةزس تام عفان نءكلامىلعدجأهمدق 4 ءاهةفلارباك أن متدثةقثهبقفلا
 20 دحأىودعلا رعبا

 ثآ|ن اعط هضاس سا.ةلال ب هنهدل>أ نموأ هسأر ر عش نمىأ # هزمرب مل ه«ءأرانهاد نهدا | نعال اه عأ ٠ ممالعالا
 ة:ملا لاق نك سوءاسةل!نهموهةمااوهوانلصأى طو.ضما ذكءاطا مب 4 نهد ملاذا 9 نهدلا م - و

 سم ةباور قف عقو وو هنم اي دش ىأ «ىؤرا# ملعأ هللاو ثالنلا تاكرملاب هعراضمناماصعلاهعمتو روباست نموأ 8

 ن0 نهداذا اكو ديكو هسأرمدةم طم دق ل_سوهءاعهتلا يصهتلا] وسر ناك ضد رباح نعاس لاوأأ 1

 مت

 نمهل_صأ تدع

 عستوأ عسس دس تام

 هل 6 هئامو ةريشع

 17 3 1 210 ِ ' (: رع نبانع) هعاجلا
 قوكلا 9 ةفو كل ابدل و برع لايق نم هل بق: دنك ىلا بو نمهلوأ دكي «ىدنكلاديلولانب رع 06 (باطخلا نبا

 ةتسلاهثدح جرخأ ب مدآ نب ى<انربخأ ه>امناوىباسذلاو ىذمرلاهئيدح ج رخأ قودص " 5 ,

 مصاعنب صفح نباىأ #« رع هللاددعن عل ةءألاهثيدح جرخأ ىْضاَملا ىأرمسكسف حتفب يك رعد

 عم_<ناكئاهدالاد: عما ىلعاذ_هلدفهسأ رة فر هن م / طلال ندم تعدو

 دجتانث د# ترهطظهسأرثعشاذاف ني.تالا تاق نم ضيملا تارعشل |تناكو ضه:ىلإ هضعب مضو وهسأ

. 

 هدص

 رحاهو ليلقي هسثعبلا
 عنيعمنب اهمدقو عفان نعئالام ىلع اص نيد+جأ همدقتدث هع نامعونأ ىندملاىرمعلا ب اطخللا نب رعا] 0 5 , 10 1 اذكأ مون ار دس ت1

 انع» روهشمتيثةقثرع نباىلوهىأ عفان نعل اهنعةو رعزع ىرهنلا ىلعوهشئاعنع مساقلا ا 9 1 : نأ « تو . 6 مر 7 0 5 . 2 هرم ههاخ 0 00
 ةلعبامو قدنن!دهش ل_.,ةوهدءباموا د أد وم ل رقريستب ثعملاد هدأ هللا دمع نجرلا دمع ىنأىأ#« رع

 ةقصتلاب( بت ركو أ انةدح ) هءلع مااكلا ق.س ه«ءاض_ةرعشنب ريشعنمإل اب رقىأ « اوك ل سو ءراع || مآ ةصعح قرعسس لا ىلصهتلالو بربس. ناكاسغالاق هاثردحنوثالثو هام وفاأ ملو هيلع هللا ىلصدتنا لوسر نع هل ىور 0

 اهلا ءثيدح جرخأ ماهوأ ها قودص «ماشهنبةيواعمانرمخأ ف ةتسلا هثيدح جرخأ «ءالملا نيد وف || .ةتسلا دحاو نينمؤلا
 17 سامعنب فوم نيترمكن بنوك #ب همركع نع ىردسلا ىأ < ىدسا ىلأ ن عالى اسنلاو ىذمرملا ةباوص اريك أوهنالسر

 تش دقهللالو سراب ركب ونأ لالا سامءن ان ء#«نيعباتلا ار ورعنا نعهتذكتت ؛: لولا هع نم ناك | ٌءيدح

 : 3 . 01 : 1 أ ريثك ة:تالاعامتاس اثلا

 1 رسكحب هللا ىلص هللا لوسر بد 2 ناك اسغالاق ) عمو عن ار أني الثث سا ىفىدصت هقدصلا

 بيركوبأ|::) ربما ثيدحس ماخلا ثتدحلا« سنأربىانيالاذنا قبس (ءاضيبةرعش نب رشعنم) اميرقىأ (اوحن لسوهيلع
 ردح فا هئامثالث ةفوكملاب هلرهظنب رثكلامالعالادحأ هقثلا فوكسا | يملا نوكس ىلا مهلا دم أو ل مومن (ءالعلانسد#) ارغصم

 ما نيدمنباوةةدوادوباو قودص حاوي لاق فركلاراصتلا (ماشه نب بول« اذن ةتسلاهل جرخ نيتئامو نب رأو نام ةةستام
 ع..سلا( ىدسا ىبأ ن ءنامش نع) ساو بدألا ف ىراضأ اهل جرخنيتئامو عبرأ ةنستام كورتمهنامعز نم ىهذلاأطخو كادي
 راك ني_ءمنبالاقوىراذأ ام_منم عج هقثو ج راوخلا ىأر ب مهتم هنكل مع اةيعوأد-أ (سايعنبافكوم) هللا دبع( هم ع نع)

 1 أل حا فدصسملا ىلا هتزان< ىنأو هئامو عسسوأ تسوأ سن ة:تامرفاك الا هيفامل اف رصس | بار ىلعاموب فدو با ذكوه نب ريس

 ءأ(تبشدقمتلالوراب ركب وبأ لاق لاق سامع با نع) ةمركعاومذحتو هتزانح سانلادهشف ةزعريثكه هرب ف تامو هتو.حهلدأ نم
 سن[ ثيدح كلذ ىفانبالو بشل مدع مْزلتسن اهل ادتعاو عبامطلا هيفا دتعاهحازمن ا لارئسلا ةمكح فءضل او ب. كاارثأك يفرهظ
 ' باضح لا ىلاهجايتحا فز هيدصقلانالسشلا غل هنأ



 4 : 6-5 , 1و يت !

 هسأرفف سلق بتاكلاردبسىف هنعر دصام ىانيال سنأ نهلوقلااذ_هدو ىنذملالاق هنم ىتهة سدو أزرع ؟أ

 ىدتس ماصملا بق «ف6ما رق توقع تيارا فينا ناوج انتا ينل دايخ ءاضم هرعش نو رشع هت

 اذ_هىانباللاةُثي- رجس اهدروف زعل مهاقتم مح ةريشع عد رأن هرثك نب رشء نما رقد
 | عيرالان ال ءأ ان ةرع - لى رمش ع نم اول - سو هلآ هللأ ىلص سناك امناذنت آلار عزب اذداو شن 1

 0 روع م_هودقف هن :مبرغأ ا ىلع ْئَش اوصل ةلالدالهن 1 معزنءوأهةصنن مرثك |اهنال نب رشع اوه

 | عم دقو: طهر عشب مدحة ثأ امو ةرمثع ع .سالاهتء1و هسأرف ناك اهل انها هنامام سنأ ن نعى م

 | دس ملوهف مق ءةاولان ءرا ل ءرامخ *!لرالا از نأ باحوالا ف لال تفلت !هرامخ نارام

 رشعةعس عقاولافودو
 ثيدملاهرشعةيناموأ

 رباح اح كلاشت

 انأ 0 :(

 200 ةمعش انأ)

 تحعيملا برح نبا

 الف دعلا ىل ءف قون مقاول لاف امناهيفو ها 9ك غرستم - عساك ل ةاولاى ام أ د ةرمثع عجرأ

 | ىضتنادتوىفالق_علال 5 ميج هن ل صحو عقو هل ناكمذ ءةاولا عضوم نيم اوناظل اعاو ول منع سماح“

 | هغيصرهداربال تارءشرمع ىلعدي زبال ناكهء ثنا ىراضأ | ع مت ىف جرت | ى_هد رمس نب هللأ دمعت د

 هيعدصف الذ ىلءدئازلا نا لوف ضرب تارعشةةفنع ىف ذ ناك لاقوهةغنملاب كلذ صخنكل#لالا ١
 | ىملاطلا أ دوا دونأ هانا أد فون ريخأ ف ىموموثأ هل | .ةةذط-ن ىف داز و ىتثملا نبدأ 4
 أ لس هر هد نب رباح تيم لاق ب رح نب كل همن قه 0-0 دئدسة عم فو انريخأ ) همعد نع كورن 95

 لدي هبال راكش االؤ لاو وكس :ىفو:دهعمال ارصالا فءاغلايا دك هيل كل ملسو «ياع هللا ىلصهللالو ربت

 دقو ةرسخ“ نب رباح

 لوسر بنش نعلم

 و 500 3 لالالا ىلعاماو ةضرخ_«ه لاح هنو دب 1 نمد_:ءناثلوءفموأ نأ

 د 5 ىذمالكلاف قب ملفلوقل الوقم»دعبامو هيل فوطعملا ةفهأر ,ةودقرب دقت لاح ل كاوا

 لمعتسا ى (هأر مناف. عضل ىلع هموشو دأ كوع :نادطلا !!ماعدع ردة: تالا 93 تو جدخ !اءناثالوءذم نو

 لاع ابف نحنا |[ ودى ىدمو 8
 * 7 1 0 ماك تعم« ىلا هل_صاحو عوب هانا عوج رح "ىلال اق اعفو ل سنار نطالاو نياوعغ م ىلا سقس

 له د 0 لاننا اىدو دحاو ىنءعاسع الكولا !دلا مع عنا «سأر نها داناك ل باوذسهلثأ

 رو ىلا ا 0 نودع ا ىفع 4 : نددانعامع“ لص 1 1 ازهددهرمغو هسأرع هد هأ 6 0| ١ ب ملأ اءتفالا بان نا هش ::ا|هلاقاذك مي اان
 ادكودرحم ا ىثالثا | نم نسنلا ضعيفو نهد. ملاذكو در ملل اىئالثلا نم نهدانعاع«لل- اف اذك:لرمملاقو لعتفا نزو ىلع
 ضيفي نهد هسأر نهد برذملا فاق نكلوالوعذمهسأر نوكي ني ربد لا ىلءو ند نول ذكو لاعتفالا بايزم نهد

 8 0 لإ هبراشندداهلوةذلوعفاارت ذرمغن ه4نقل ::تالذىلون اذا لعتفا دزو ىلءندّداو ن هلايدالطاذإه راش 1

 نذ 1 3و لاق ها نددلاب ىلطت اذا لعتفا ىلءاض» أن هداوهسف:د وهنهدنو هتنهدان هايتس
 هسأرس صزهعم ظفح نمو ر هدا ل عاق هنا ىلعهسأر مفريق مالو دولاعتفالا نم نددأه .اورفماشوا نوير دتلا لو 0

 لدراط: مو دحاو ىنءءامهنأب حن مم-مخمو هءار ار فلام ع ىناكتد مهضعنو هداورلا ع ئطخ مو 7

 نيمضت ىلعوأ ء_يفنهغسل سقم بيكر تلا فةلا الم سأر ضن ةئاو رلاناع 2 هو تيم ناقه دس ءاس

 ههشالو هاش كريم نماهدرو ىف: ل !نمةءاورلا ىوءدنا ىءام ىقحخدقو ها هلا

 هتطظمس ءأ ىنحلان المد دما نانا اوامشان ناكناو هياو رلا باب ىف لو علام كوأ كريم لوةنأف

 قنكل الوعؤمهسأر

 ها نهد برغملا

 21 1 راو
 ىلع نهداو نهدلاب

0 

 مهنا

 كل ذىوناذا ل عتفا : رت هم ةاه:ءابورنمانبسول عنماصعلاةياورا دكو لرع# ىلإ ١ رط ن مدرعتمملاهتد اوز اق ءاعدأا

 01 00 دبأو ةباو رلااطخاساو كريمدأ هن لد هسأر عفر ” د-أ حرصت ل اذ نمىلءهح انذح نمو ةأو ممل

 000 0 لاقتنا اذهناىدنعوةبب رعلا لهأ هز وحلب واتباودوصت ىلا تغتلي ل ةناردلا نم هللا بتك ىفاسعاهاط
 اماوملعأ هنناو نيعضو م اف قرغلل لمان يغَْن مسأرلارك دَمَق أ نا -ىفتدرواسم هاو رلا لقأن ن 1 د

 ا يلع ىبءملاهمصت طءضوالوأ هنا و رلا ه حصري د قت ى وها اف « سفن هةسل يبق ن مهنا ماصعل لوقا

 مزالمضلابو هير لامر سنك وأ درب ألاق اهم_مظ اوان ُطَد ذأواهنوه | ىواضمأا هلاقام ىلع ةنآلا

 مقرا ىلع هسفت هفس ول دأ لبق .ةوم ع )!صمةتو ىلا هس ناريكل اثر ذحلاقءاحام هل ذوو
 لوالاو نيلسقلادحأ ىلع ىتءمعا اصءل املاك هأ ضفا ىلتأ حزما بصنقه سفن قهفسوُأْريدَعلا ىلع بت

 ردقتتانادزأ هن كف نضل ىل وأ هلوقاماوىرمع لا دتعةركشالا نوكر الر قلا ناف قولك َبهذمامهمع
 اكساس سلال ذر امام دلل لة سدا قاتل للفا الا 177 ك2 ٠

4 3 . 1 
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 موب ه4

 02 3 ار : وةممولاب طلخع رجه رف ثنناهددشة د معو أو ةيقوفنانثمو نيتكفن ( ا يس و

 كح نك قو

 دف 0 فس ضعب 2 :ودادكهوفاؤلل 00 ا

 ! ا اوءانحلابب ضم ناكركبابأن ا اسم اا مهوءيةرعرك ذو مهضعب لاق اك اوءاذ أ

 ' 1 [نعقانثلاثردملاهقآلاتاءلابس نارين ااذهو مومذمهنال فرمصأ اداوسال 40 تحوملا فرصلا ممكلابل امهنب عم
 ْ 1 وتم قحان

 روهشلاوكر 0

 بو مروبأ | نصف

 لا جموكلا
 جتفن (ىولسلا) ىميتلا
 ا هلمدولا

 20 دحأ م-هالوم

 ةكبا عاملا هتك

 ىدحاه:_بولاستب

 جر نيدئامو نيسوتو
 5 نبى < واط ة تسلا هل

 للا يل
 نم هلصأ ىلا: ىلا
 97 م هذو تك

 نيا نع ىور ةرشاعلا

 دعو عسكو وه تبع

 قدم 5 يكحملا
 نر هتسياَس ةريغو

 كإ ذريغليقو نيتئامو
 وأوىراضلا هل جرح

 الق ) قاسنلاو دواد

 نبفاز رلادءع 0

 ماا دب ديد (ماه

 ةلمهملا و متصلا

 ولأ عسفان نانوئلاو

 م-هالوف ىريم از كد

 نب شعو تسةنسدأو

 ادم. ءربأ لاق هن هناهنلا ىف ةحرصملا تلا ىفاذك ةففحءات 1| او نب_تعفب مع 27 او# فورءمدملابو نون 9

 2 ا 25565 ا رورتللا < ج هير - روك و مخول
 ١ د د يدع ب ا ورع علا

 . ىدقل ١ لو ا
 مت ا

 اةرامتو جضناذادوسولفلفلاردقكر هلواقوؤدم كاست نسل لاول ووو لاسإلا كان نأ“

 5 ؛انأثاب راعشأ هيفثهد>وءاذ لاب رعو م

 | 1 اي رب تدشملا نأ للمدحم وليقهافانمالفدردنلا قدر طب هنأ. دادار اهتمثأ : نموةي.لغالاوأ ماودلا مصب همفث |

 ,_ هلعدتلا ىطررك وأن كلو 8 هت 1 رفد ناكهنارع نبا ءتبث هنايدرو بوثلا مص ل دوه. ءاع هللا ىلص

 د دشتوةلمهاارم 2 , «ءاذ هللاابضخ | زسهتم هن رقو لهو هن ءاعهنبا ىلص هل هتءسا: ههدام لاردتسالاهحو

 ا ؛نسآلاقرو هبشوقرووهنالابتكض عينا ب يما اتلادي دشتي

 رجا برعالن هدةموتك-1!طوب اضل هع 70 طاخم تنن مكجل حاملا ىو ة_ه-ولاو هبذهملا وة

 ل اوك نأ <. .ثد هنا ملا ىو دوسالا تا ْضْحلل هعمولا عم طا تدنوه قا فلا فو مكملاوأ تارفعزلا هب ةلءدو

 عءىببلا مصدقو 1 رجل التبر املك نافرخ الأن عاور ةتمامبف لك :  .صهناث تدل ىف ءم

 52 ندعو ها واولاباونال_:تاىلعتاناورلا نكلو ربيعا | ىلعو ان مكءااوأ ءان 1 تيدحلا لد اوداوسلا

 6 | ةماكلاا مهل وةىف ل  قاكوأ ىت هع ىحن دةواولا با ىلع ىرخأ كب وةرامءانملاب ضمد |

 1 ادار نا 1 01| لاقدقو نتكللاو ل ضو ذلوسا ناب قدرا هتتجم ىطاشلا فاكو ترسو ل ضو
 1 رجوبامبملا# ةساوهرجلا حوت ءازلاوةرملا ل االئامادا اوسبح وب فرصلا مك ىنالةسعلا لاقوربيختلا

 :مك-!ناىرهزالان ءعو او حاط هلصأ ىلعواول اف ها هرهجاوداو سلا ني

 حفر درع مار أ هم 00 ةيحلو مك أوع ذل[ تيس ناكرك قا هالو رعد

 3 و برس دقو ىرز ملا لاقو حاصلا ف ةاذك لها تدن ' سةر علاو هيقر انلالاعتس اع رم ىذلا ب طغالا

 عم طقفاه .ىدو هرمؤلتا ىلا هن هر وعأ اذحل اةرغ _كرم_ٌهذ لد دو سد ذ أويج ماكاو

 0010 ال اا و هدأت ةداو رىفاذكم ثيدحلا كريملاق دقواذه هاندهاو هان أر

 أ جرخأو تكا اوعان ملام :لا 0 . ركرونأ ناك أهل تلق ءاظفاو طقركي ىبأ رك ذب هنعدوخحالا مصاع

 "تنانطاو كلاوءا ذل انام صد :رعو ركمانأن كلو ظفلد بريس نس لش ن نءناس> نب ماده قد رطنم

 كلاب ركيونأ بضت+ادقو قفا 0 نع و طنم ملهم قال مهو هبقرع

 .امئادامت عمجن راك كمانأ ناب 700 9 معامل رعسضتخاو ما كاو

 ع ؟ ىذلا بام !اتنقأ تيدحلا اد هنا هدناىج 1 نمل لاق مالكا نءموهفمربغ ماودلاذار ظذهرفو

 3 آلدانلا ل ا 1 1 اة دللا هفامتسجتل أو ايم اًضحلان اك ال هناهبتو دأ هدعب

 : اك مارضلاو هأ

 اا هدو سنمنب قس |نثدح باوصاا.لعأ هللاو تاضخللاتو.ثوهاماتا ءلاكلَذ عوضوم

 ماا ددحجم رخأ ى ماا ىأ #* ىسر هب هو ا هتسااهذعىور بشتألهيفملكتهقث قودص مهالوم

 1 كفانا اوم ريما عفان نب ماع نباىأ م« قاز رلاد.ءانثدح» [مداىأ «القإ هريغو

 اكوماصعلالاقهثيد> ةتسلا ىو رس دا باصأ الاد 2 ناكو ريغتفهرعرح [ىف ىعربهش فنصم
 7 ءهتلا ىل هللا لوسر سأر ف تددعام لاق س 71 نءعتاث نع ه هرك ذرع#ر عم نعول لعأ هاو عشت

 (ءاضيب ةرعشإل أوتوا تورم دكو يعونبوةنك نقلا 1 0 مالا

 ٠ : 0 نع) هتسلا هل ج رح عشت ناكو نيتثام .وةرشعىد>|ةةدتامريغتذارخآ ى عدقوأ- :؟فنصد وو طخ هنكمل ةَعْتَدئاَمَو

 انبال «ءاضربةرعش ةرشع عم رأالاهتءكلو ل وه !ءدّتناىل_سهتلا لور سأر ف تددعاملاق سنن ع تبائنع) رغتك (ر او
 الدال هناماصعأا معز واوفصن نمرثك !اهتوكل نب رشعلا أو ةريشع عد رالانال ب ريشعن ماوذ هسش ناك اغاهبتآلار عنباهءاور

 الاه تبهو سار ناك ام بيشلابتاهائاسهسفن سنأ ن ء يملا ىور منهريغو حراشلا لاق اكمهوهنمبرقل اىلع ئتلاودأ
 ا االادنت اوونعقاولان ءرامخا ىناثلا ادهدعن عزام لوالا نابو نامزالا فالتخاامهننب عمجوءاضس رعشة شء ناو ةرشع

 ل
 , ” عض



 ومرلعدلل لصوللالوسر ب مخ له كلام سس : سال تلقلا)ةداعسك(ةدانق نع

 هصل_هىأةمعملاداضلا عد ب مخ ل_هكلامنب سذال تلة لاق روه-ُت هىبأن «ةداتقنعو

 |.ةاذكب اضدللا ل<ىأ «كاذ#» هرعشىأ# علم لل اقر عش ىأ < مدوةياعمتا دس ل ا
 كملاو مو .اعمتلا لص ىنلا ىلا عار علل فن كةى1اريمضلا نا مصالا
 ناكل هشام نينا تلال . نب رجس سنن له ءاورنةلصدتعدقراممد يوتا 1

 تقودهبىلاةراشالا ءارراشا هن'اكوه د-ىأب اضحلا غامب ل لاقذ بضخ ل_سوهملع هللا ىلص هللا لوس
 كلذ همدش خادأت ىابخ نين قناكسر وك لابشا ىلا ه-ار نكةءاريضلانوك,ناز وع وبان ||
 اضايبىأ امش دعمت ىقوال لق .ىأ ميش »هم ثىأ «ناك اغا #هلوقددو شط وبان ىلا جاتحياءاممىأ |
 هتاباو زرئاس !اذل ام هنو عم هناه.فو اسش بضخ ناك اءاربد -ةتلار  نبالاقو كريم هءلعرمستةاوارع 1 ظ

 نيتل.٠. «انوكدف مطب كه يغدصا ف# باوصا اي لعأ هثلاو ب تانلاز وبعض مانام اللا ىنتبةحي رصلا ||

 |عس

 ىذلا ناضخلااو هك ذب هءاارا

 تانزم هوهوأ انهدارااودو اضد أ اعدص ه.اعتنا. !ارعشلا ىم-نوثذالاو نىسعل نيبامو هو«يفانثاككأ

 ىأ مفرائش ذاك اغا فاى ىراضاا ةباور ىف عقول ةنيساا.غدسلااولاقاع رولا ملا ةداراول لا فالطا أ

 1 قدعام هناىأ 5 ام ىفاشن هم .ةفال_ ىلعاتان ةداذ: شلك ك اةلاوأرصحلاناملع اوسشا|نمئثا ١

 لاق همدع الا قامىلان أ انام رشا الإ ةءنأالا مهألاءاضرب ةرهشةرمثععدرأ الا لد سو هيلعفللا ىل ههتيخلوا

 بشرع دار 1 راش لآ ةونيغد ااا بيشلاوديباملوا هئالاضيأس أرلا تش دله: نم مله وماصعلا||

 ضوذاب 5 ها غدرهسأر ترد ف تا فاز هنأ همذو ماصعل |لاق ةمعلل !|ىفوهو وكم

 ناكض الار ءثلانانم يرام رافت ءدلنارب غىرخ أ ةءذن1 ناك اننا سأرلا ىلع غدرلا |

 بضم لاق سذأن ا عءعقوام ع للا ه-وىلالق علا لاق ىلفسلا هفّشا اونودلا نيدام ىف هو هّدعءهل اءىف

 متبوأ مذ ند سارلا قد نيغدملا قوهتقفنع ف ضايبلا زاك امتال- هسر 4 - .لع هللا ىل_دهللالوسر

 دامو اهريغن م باشا رثك |هتَقفنعن هباشىذلا دا ءاذعو# نمفرءوهقرف:متار «ثىأنوكسأ

 نب سنأ تل أس لاق نير نب هن اور ف كلذ حرص دقو باضخلاىلا جات<امدرعش ىف نك« هنا نأ

 6-0-0 نعءداج قدر طن ممل اويفاشيلج اه ا و هيلع هللا ىل_دهنلالو«رناك أ كالام

 رباح تن دح ن مل سلو ب 530 اأن هنأشا امال او دعس نساداز تلعفلهسأرفنكتاطظمثدع[نآت شا

 روظر ل لري ملاقوهمالاك هأ نيد نهدي لن اف ني. ديول نهداذاناكو هتيدلنو هسسأر6دقم طمد دقو .ر عننا ١

 نعطي ند ف | ك1 !لءأهتلاوددارعن ا ىرهظد ىذلاو اوقأ هيف لمأةءافرك ذاع عب ماهوملا |

 دوهأ اوهورح ل ااك_ثا نءباوءلل نهضت« ىنالقسعلا ملاك م ا اقع اب عل اف س الل 2 طثيدح ١

 ريد يلعن لسنا داوم لارا كأول داق بانل تاب ىفىفأ تاك ب نمل سوه .اعمشا ىبص هنا توب ١

 اله ا!عبسح هلاقاغا بص ملهلر ةدر><ن الو ةمفدنا هنو اضم فان .الودو باضخللا ىلا جاتكامأ]

 ل هنانيعمحلا فرع نب ان عتبن لبق فذمالأك ادج دعبول وهب .اعهللا ىلدهل مز الملا مداختاو هو.طعىفأ

 نيحىق هلم او اثار كل ١١ كلت عسص هنا لمتحي هنابسء>أو ةرفصلاب حديص» سو هءاع هللا ىلص ىنلاتيأر

 دارأ خصل ىف نملاسقب تا. نكعوقداصامح ]كن ىاراع لكربخ تالا مظءم ىف هكرتو تاقوالان ها : ْ

 ) 5 0 رام لول

 بشرتك أ|تاكح لاق هثناع نع ىناومصان ١ هنولأ ج رخأو بادصحلا باب عى عام !ءب ىلا تضخ

 5 ا

 ةه_:ةءهوهس رضاع رك أر أم عملو رمش نول له ىأ مس
 0 جد هعل ا[ دفا لنا ت ةودعب ىلا هراشالا ع ءأب راشاو قرنا نمموهفملاسشلاو هوبا مناد ىأ (كلذ اب لاق

 هييشعأ (ن اغا بالنا ىلا عامي ل ىأ بخل هنوضف ىذلا با نيناوهكل ذب هسيلاراشااو لل عار غامب ف نكست
 نعلأ ينيج وحن مضل غدص 43 همم :ةن هغدص ىف أخ ؛اكىأ( هءغدصف) يشايشل دب مسن ىفواريس اا ىاالملةىأ (امش)| |

 ؛رتلا نذالا لصأو ا

 لافقاو لذقك غادصا |[

 ىلديىذلار ءثشلا ل ل

 اعدص عضوملا | ده ىلع

 قف .ركحذ اضد

 نهد مل

 210 هلال دلل

 نال ىوالاب سأرلا

 .ركذاذ_كنيغدصلا
 جلست ضرؤبو ماصعلا

 نمودذا انهدارااود

 ةداراو ل_ىلا قالطا

 هنهتموقأو لاملا
 . ضاسل انأ ةراعلا
 ع دصفالان رك

 0 ديك سا

 ءو حابصملا

 ىرا ازما| قالرباغموه 1

 ىف ناكض اس ملا نا

 نينامو ذو 1

 لاق هخدشااو قالا

 نعل - يا ام عدلا

 هةامهل قنأك س 1

 نمر ض تا س

 5 0 اللقا /|بعشملا

 تالف لعأ !نا

 امنابض لو «-أرف

 هَمَعمُم :ءى 1 5 3

 و ا عد جحلاء-وفر يظر لو ىلالطسعل | ناق هأ هقرف: مدمن سأرلا قو نيغدصلا و
 هلودزد
 هلع د

 ةرغص) هع ىماذاترءثلادا 2 8 :هدفل طورخ هن "ميش تاكو نة لوح هنا قست تا ارىدوذف سأرلا ف

 نال ورفك ا ايس مهر 1 نءواملاغ هنهركمءاذلانالزاقو ورون هنأ عم«يف ربك ملاسغاو ها بهذلا طورخ هن" اكراص كلذ لءفياماريث ناك

 ءأشنلاو باشلا موق هقرافمو هفوءْضل | ىلع ل دب هنافامدع مهفبسشا انوك ني ذلاخ خويشااب قاحلاو«ةنور و بابشلاةجرمل ةلازا»



 8 ١ 2 اومهيددن_بورهتاقثو ةفوكللاةحشصر مالم ىدبنلا نيحرلادبعونأ صا دضتيتحتلاةدح رمل أملا

 ْ لارا قوموتعاجلال برع لاو تبن امدح هس هنسأم فيعض دعس ندأو نيءم نب أودت هد ى:طقرادلاو ظؤاح همي 0

 | اهاعتم بهو من دب زي ني دلاحنن يزن هباوضو لد هلا: مسن ىف عقواذك (دلاخ بأ نبديزن نع را طشيحمأ علا مو وبرح

 اوباق ىبابرذلاو دوادوب أ هنعو ف انو عم. كو اءنساو ثدالا ن ءائورُثي د-- فلأن رش ءوةعب رأ ظذح ع رودهازدبا اعده ىلا 7

 | هنسسام ءاكنلا نم مويلا كلذ هبانمفتنالادبعووأ دعو هفثي د ثدح اطذاررت خا عمدت تأت رأرامىزحدلا ل

 00و (ىدوالاءالعلا فأن ء)ه- 0 نداو (سنأأو صااودوا دونأ هل رش نيت امو نيالثو ء سو [نالو

 '"فنصا اوهحام نب اودوادولأ هل جرحه :هريغ لاو هن أب الذعرز ونأ لاقا اوهنالطساو لدأو ميش ههنعولوكم مو مال تأ ن ,ءىورز

 هللاهنعو رعو هنأ ن عىور طيعملأ نية ,ةعتنب موثاكمأ همأو فوع 84 نبنجرااد.غنب(د_ ع نع
 00 ا ا ا ا ل وك 7 و ا ا صل ءقةؤودامو

 ا ا * امذاح ثراملانءمال_سلادءءهيفر وك دا اغأ بي رقتلاق رك ذهل نيكل ءاشعل لدم ->وذ 0 ان 0 55د و قرغزلو

 [اريص,.تفو مد دام ىلع: دّةعملالودالا ىف طومضم هناف لع ىف دعت هنأ ارهاظلاو هأ ريك انمهلن | 1 هر رب ل

 | لا ؟|ىمشلا مسن ىف عقواذكم دلاخ بأن بدن زب نعال ريثك ىأ قاب رح ىفالق سا <.ةشمارب ركن هيئنملا || | جرخ نيعي-و سجن
 1 0001 1 زر هناوص ءاصعلا لقوماش كريم هركذدون أ الد زبي :كلا انآ نالداز ر نءالا ا باودصااوأ ل>رنعء) هعامجلاهل

 أ تادعنيدوادهم٠ا عءالعلا فأن ء»ةمرالا هب 24 --- جرحأدبا 0 0 زيوأدلاخا هللالوسر با امصأ 5 ٠

 |* نجر لاد بع نب ةيريغصتلابدي دي نع 011 1 سَ مفي «ىدوالا : (مل-و هياعدهلز | ىلدص

 |ترئالاو 0 ع لواو نجر سنوللدب .عليقوور عنب ك- | رد ل ق6 لرنع 0 ناقل "ا 5
 ا هدانساق لودلل هد جت مال ثيدملانا حرش في سو هماع هلل ىل_ك ىج: |[باءتأ نم م9 هلق عدلا ع ,ردالا 3 )م

 1 ا مم مسجنال مذدال
 | ىلد هللا لو سر هدعمت فوجي ىنلا نا اي لود ءم داك تالرضت ال ىنامسأ لا ة> نانهلو-ن مردصأ ذيل هأأ 3

 ١ || تيقل لاقنحرلادبعنيديجن عاسأ !اهياور فو« اغل- رش 2ع هنأ هن داع ن هىأ «ناك مل_وهيلعدتلا ظ 8 اوه لق كودع

 ا
 ا
 ا

 دب دج بج جدو تدوم حرج رو دج عقم:

 ا
1 

1 

 ا

 ا
8 

1 
1 
 ١

 | 00 ااا امطار جرار قو سباك سسوديلعشا ل ىف لا «عال-را كندىل_هقوو مخ نأ

 5ْ ا ىو شرثك اذا ناكروتت» الو هيأعمتلا ىل_صناكف يعد دن_.بدروه همبنت# موي لك اندحأ طن ل تو سج رمس نب هلأ
 1 وهولامرألابلءاودرونل اناهالاطذهتن اعبأ دب ىلطاذا ناك مو هيلعفتلا ىلص هنأ مدن 2 هعلذ هنا عر ذد ىأ (هنا) لذ- منع|
 |ط افلا ةئابعوضوفةفخحلا ماج لد ودب !ءهتنا لد هنارم اأو زوو ادت د2 لمرااتالرضنال ٍ ءلعدتبا ىل تةطىبتلا

 « يلع هللا ىلص هنو مدعالا مهدالس ماحلاب رعلافرءتلو رح نبالاق ىريمدلامااكى عقوناو ىل> رد تاك ) لو
 5 ملسو

 يي هللا لوسر برش قءاحام بار د ىأ ) اع

 0 ل ا َق هد انآ م
 0ك ارعدا|نوكهانعمونارد سمه دشلاو بش « مل _سوهراعدتلا ىلد#« ب :لاوصست وأ 8 0 كب داع

 ايطلاىأ دوا دوبأ انري_خأرا شب نب دج انث د 9 هضرا ء نم هنال بيشااباس رعذلاب ا فدرأو 5

 ناهلسه_ءءاو-ادملادصقي هنأ -|هاارهفصو 10 -اصا|نودى كنب ماه مومدنالا ا 5 3 7 واموت

 :قود# انرمخأ كلذ امدلا ف ىذمرتااو خبرات | ىراذغا اي طلع طظفاح :دوادسا|| بيش قءاحام بارز

 0 ١ 1 هك "أ مهوأ رهعيلوالاو هيمن ماهن يمي هب ى < نباىأ يلاد دشتي « ماه دعا 3 0 هلثا ل اوبر

 لم 0 ل ا 2 سو هءاع هلأ

 هاا | نع) | 0 ل قعءاحام أ

 أ هل الص لاءاعلا تاقوأ عب وهوه ىدتةي ل عوذ#_.لجرتلات ال لجرتلان ءورخأو رعد !ضراوغنهدنال هءاء

 | لاني ةورسكل اب بوش عسمللاو سا .ةريغى ل سيشأ ل برلاةبيشب باشر دصم ب.ةلاو بشل |فالخع هسأر رعش تأت
 1 ىععبيشملا 1 ةوبشلاد-قلوخدلا بشملاو اه_سأرباش ل .ةناوءامسثةأرمالاسدأل وا 0

 اضع ديد كتل ارا هاتر سات دسلرالا +«: .ةيذاحأوحامصملا قاذكدوساأر لا تارا

 رع ركلاو رادنب هنعوةمعشو فوع نبا نعىو رلصالا ىرراف ظفاحةٌةىريص. ادوراجلانبدوادزبنامأ”ىينلادعلا (دواد ن1
امُْت.دحفاأ ىفأ 1ك عمو رذنالو بثندح كفل ننال

 31 7 .ساتل| نم ىتّتامو عد رأ هن_فت

 دعس كا

 دأو مل- سو هماع

 هن وكل

 ألاق ىر اعلا ةيدهش د
 ىدوعلا+-,3 ن نمو همم نبماهنءزاتمل ى<نباىيءن تاكو بتادوح (ماهانا) م07 را فاوراصل أهل و

 هئامونبتسسو عد رأ ةنس-تام مهواعر وهب سأب الهعر زوبأل اقوئ هلغذح ىةقثمت ولأ لاقا عاق را هرج م !ااءاع 00 ا هلا

 ةتسلاهلجرخ



 لوحالانااهةلاىرمصلا يبل ديم نأ وبك ة عار ةددشمال .دوموهاذي خو رف ني( هس ْن ىلا راشب ناد_# 0

 هتامز ماما رادنب لاقو هلم تب أرامدج لاق ل.ءلاولل افا سأر تاك 0 ىو رمالعالا طاؤاادحأ |

 ةبهذا 1 نع هنولأسد ىذا م نباو نع نب او دجحأ هيدي يب فقت ناك ثيدحلا ءرفا ارعلال دال هرىذلاو هوادهز واعروو اظذس |

 ةماشا خولان هناي ترمشعلا هنوه لد رعد 007 .هسنب داو ءارب محرلا ند -رلا هللا مدس هصيق ىلعاب ود م مان !١ىفىأروالالاو هل

 | صوست مانو هد هلا قدنبالاق ةدعلاس-اصارملع دعا راولاب هلك هنأ فو هناو ر ضعماو راو ريغ

 هيلك_اانال كردت_سهاذهولو :أ ها رسب اانا مف + اهو“ .ةودهمأا نم جو راناوءالدنالوخد نال ١

 لا هذالا نم م س+ دارس[ مّ 4 .ةق-ااملاقءنأ نكي وثلرم هلاقءانم دقاكىنِلاةمارك ىلا ةءسنلابا طاح ىل ء
 و 005 هن ال هنأ م ذهتاق ءافرعن أثبت سل ا متاك ةةدوصةمريغتن اك اموت اكو ريم ىهلبة دوا 'آ 3

 00 . ةرهلك نأسف هلوق لزم لاق *الذلاثمأو لعل اذخأو تاروذاقلاةلازاوركدلا سهو ءاضتسالا

 رذ تفءالوارصس هكر تبال هنا ىنءءهلاو -أع جىوأ نعل لا اودأ ع. < ىف ىأ هعيش قاءتهرثك الاهباور

 0 ك ذهناكو ل- هاعلاةداعأ 00 لد. هنأش ىف ىي' ءاآلاةوكاذوخو الذ قف الوهغا ارذىفالو

 ءاضعالا عيج ىلع. هناكسفةدابعلاب اوبأ حاتم هنوكلل ارووطلاو سأرلاب ه210:] ل-رثلاو ل-ررلابهقاعتل

 مو ,جلاةداداهداب زع_مقرتلل نيعشلا هب و رول: عد هرئلا هاو رذلوقأ لكداز ١ ملكا ال دمك نوكم - ١

 اضأ لكعا الدب هنأ لهدف هلعأ 3 هلوقىلءهلك هنأش ىف مدقتب ل سمت و رفعقرو كراش 5 َ 1

 يد هريغريخالاو 57 ومالا كلتن أش ب ماش للا[ ماع ادلعي سد: دارك ذل. .قن ءوهوأروك ذا لب وأتلاب

 2 اطىلعىت هانم دقام ع جوك ريملاق ىعملا اذهل [ ىحفرءبالو فطءاانالا رعيصقلان كلذ | ا

 هرا هث د ناك ء 0 م 5 -او روك ذملاق' سلا ا

 هشاعنعرد:ء غقدرط نم ىلا ىعامم“الاداز وهرخ آ ىلا هلع ىف هلوق ىلءةرانو هلك هنأ ىف هلوق ىلع امهم

 هريعو لعتتلان مرك دامك ,دملا ل دأ توكي اذه ىلءذىنال سهلا لاق ىرخأ 7 هتودران هله تناك اهمأاضدأ

 نءاوصوحالا ىفأ قدرط نمل سههباو زو ديرتد و ىنءملابةباو رلا ن هدلكهنأش ىل عةرمص: ةملاهباو را 1

 مالاك طوق د :روظادمو دا هاكمنأش ىف هلوق : نودي ا نعام عنب ور8 قار طنمهحام

 يدرس ى<انرمخاراشر نبدا هور تاراملا يللا هوك ااانهفز. كد هناؤرو !«هوهوماصع'ا |||

 هنارداطا ا« ناسح نب ماشهن عله تسأ | الا هثيدح جرخأةددشملاءارلا م دو ءانلاحتفي خو رفنباىأ

 مهضعمل لء 3 هنأ ةرهاشنو فرم القزيسلا دب دشن سلا 00000 نسالا نمهَع [١ .كلاعذ

 ىدزأوه مهفع |نمىلاثا ا ىلءوةنو جعلان هلؤالا ىلع هنالىأ هّة-د هنأ ال هنوش ناعنلاق نافدفرصتأ

 نع ىورمد“ الوم ىرادنأراس «-:« هه قاكىرصلا ىأ « نسبا ن عال ةتدسا | ه:ءدح جرخأ هدد

 ةالاست رخأ نيثالثو ةثام مل_بو«يلع هللا ىل_صدتلا ل وسر باعك نهن.سملا كردأل اق هنا ليضفلا ||[
 0 هوأ نيعباتل الضو هو ةجرتىلا جا كالرو هدم لماح ماماو هو ةّتسسأ |
 4« ل>رتلا عل و هب هيلع هللا ىلدهللا لو سر ىس ملا اة ال ناوضرلاةعس لأن م همك

 هاورامحددزت امعرز تب دحه.تمو تقود عناد ةوىأ: هدوم ل لُتلو هوك دع 9 الا طيشقلا ىأ |

 ىنلادارملاو ئضاقلالاق عوم_سألكق نسالان ءلقنواموت كرت امو وهل تو ةعاسج

 | نيتحوةفم نيتاوع# هفرعس نحل | :ةدحرإ# هيكل موس رمل فةفلايمءنال هماعهالاو هيلعةيظاوملا نع

 | ءارغةلموم حتفب « برح نب مال هل د: ةغاث : دا إل هح امنماو لاس لاو ىذمرتلاهثيدح جرخأ قو هدص ءافمم

 :) ىف أسنل لاو ف نسما هل جرخةرشاعل انمتثفود دراذصا اهنعو رب رحو شاع نلمس نعل 1

 نهناكن افرع ا ال مبب (ناس>- نيماشهن ع4 لاهل جرخ ةثامو نيءستو نامث ة:ستامو ةثامونب رمشع 3 دلو
 00 يي تياببابببيححسببب اه أ: 0000/بب« <“ ”كحطممحطحطحمحتااااازطط#أا#ظممم«

 ةدانز هسدقق سأ

 0 .طعو نونلاو فل الا

 مهض هبل لوق هريظنو
 اذالاةنافع فرصتا
 نمهنالىأ هيوعش

 هت-دم ناال هنوفعلا

 ةفسعلا نمهنال ىأ
 ىرمصملا م هالومىدزال

 ناشاا _ظعمام|هق

 لاق تاقثلا ارراك أ نم

 1 ةعثأطخأو و ىد ذا
 هس تام هفدعضت ف

 هل اهو نيسعب روان اع

 :ةسلاهل ج زخناس>و

 ىرص لا( نسحملا نع

 نيعلاد- طراست همدأ

 دورا فئالا كو تا

 هفالذ نمات معد نيثنسأ

 هرمصملاب ت تامو رد ع

 نع هئامو ريشع هذ_س

 همس سنن :اعوناُع

 “ما ةمداخهمأ تنام

 ىف ىب اذازناكجذ
 فاه دثتله>هرغص

 راصىت> هيف رو هذ

 اهقفادتهاز اناع

 لانمالا بر مضت صف
 ريث ك وهو كل

 سلدتلاو لاسرآلا

 15 هعاج لا هل جرح

 ضايع نبلء-ضفلا

 نعاهن اصغأ عفرأتنكلاق ةرصشل ابا 0 هروهشه ىلا ىنزااءاةقةهكعدمحك (لفغمن هللا دبعنع رام ام كرد

 (ل>رتلاز 0 هللا ىلص هللا لو سر ىبس ملال ) نيدسخ وم.سوأ نيت هس وذس هرم هملأد تام تقلا مو ريكو ل#دنهلوا 2و ىطسملا ١

 امون هل «ةمفان ا 20 .هلهق ىف ل هعتسا ٌحاموب هكرتواموبءانملالءالادو رول صا ةددتضةددو ردد سال .غالا)ط علا ىأ 1

 ش نبالافاذطوءاسنا|نأش كلذو هفرعااو ةنسزلا ف ناعمالا ةدشب رعشت هتمظاومنال هتمه دتورعشلا خيرست ماود نع يرن هنادأر افامون هكرمو ١

 ىديملاةسا ان نيتلموج (ةفر ءنب نسم لا انث)ةباوعلان م ل-ر تب ددع سما دا تاخلاةنسةباعأو سال لا زستهنألا اومىيرهأ "

 (برحنبماللادبع ان



 اذاهل-رثىفو) لسغلاو
 داحاتقوىأ(ل+ رب

 بحب ىألعفلا 5

 الأن هددوأ طدعنا

 سأرلا نمىنعلاة ولا

 هلاعتتاقو) ةرعللاوأ
 تقوىأ (ل_تنااذا

 لعتلا س

 راسل مىوارلالءاو
 قووهو تن د_+لا م 0

 نيعوعل | ىف كملكهنأش

 ميصوصخ هنال'لايدرب لو

 دل هنذأر ١

 هنأش قوهلوق هم رعل

 تان نمودامىأ هلك

 قال اعو عركت |

 نينا

 الذ رخاتو مدت هئازحأ
 ل-.هءودكىق نمامت

 نعايتا ا اضيأو هحولا
 عيهمأ اركو فرشهلاعف

 ثيدح عدارلاثيدحلا

 لفنمنا

 مك

 0615 هدفا مذا مضي« هل جرت فوط هريغوأ ندما ىلع ةيقيقملا ةساحلاريهط3:داملاهذهن مىنثةسو

 سدا ىأ هلاعتن نر اءانعمقولعفلا| ذهدا ات قر ىأ«لحرت اذا هتملو داركم طرشع

 نيا فيرشتراسبلاب ئدتب هناف عالتحخالا لاح نمزارع أهم ةولهنلا سل :داراتقوىأ «لءتنااذاإ 0

 ءاشالاهذه ىف نعتلا ب ناك هنأد ارا لدا هو ذو فاللاوت وثلا سل هانهمىواضدأ |تمارك-ا هاعارمو
 براشلا ض# هدأ رااقاحو تدملاو د صا |لوةدوءاطءل اوذ_تالاكم ركشلا بابن م وها ماشاثمأو
 اعيج ديلاوهغلاىلاةيسنلا كلامتسالاو ب لئشلاو لك "الاو عامطضالاو لامك الاوطبالا نتنورفظا | يلقتو
 لاق اضنأ نما ةماركراسلاايهناق كلذ وفول عتلاذخأوءالدنالو تدور هس ابو را ةفرسشالام نال
 ناك امو نب زا اوم ركشتلا بابن لك املك ف نيءلايةءادنلا بابوا ءرعسلاعرشلاةدعات ىووتلا

 و هيلع هللا ىلص ىلا اكد تلاقةشتاع٠ نعناشل او او رامموعلا ىل اعلدر و رسام ]اهي بعسافهدضب

 سو هيلعهتلاىلسهلالو ءرناك ٌناسنلا با اور ىفاموهاك هنأش ىفوهر وهط فو هل+ رثو هل ءن: ىف نول هبدك
 مير كتلاب اب نم سدا امءانث: ءاىلعلدد وهرمأ عج ف نمتلاس 2 هئيعت ىطعت وهن :دخأب ن ملا
 هدي تناكو هماعطوهر ,ووطا ىنولا ل دوةيلعدللا فل صدقا لوسردب تناك تلق 0 0 3
 ةنسعوضولا فىنولا مدقتن ا لعام ءلاع جحأ لسه حرش ف ىوون :)!لاق ىذأ ن مناكامو هنالك ىرسلا

 ة-يهامالاب هذهالاو هانا |لدأ ءا لابد دارعىفال_سعل الاقدو وضو متو ل_مخلا هناف دعقأ جهل !احنم

 فرعبالو هوو لاقد_+أنا مهولام ىفارلا مالك فوة _ثااعا جعفل تاو و رار دوا

 لعىنةرملا طلغو مب رالاةعالا نم ىءبافالخ بو حولا مدع ىف مل«ال ىناملا ف قفوم اش شأ| لاق لد هنعكالذ

 كلذيل_-ة:مل هذكل بدترتلا ب وجوب هلوة نم مزال لذ نان 1 اكو دا ل ل ب ىدهلا

 ميك هناكتأ ىلع لكش نك! نآرقلا ظفاىفاعجا 0 عل الرع مال نيلح رأاو ند اا

 هآ ال_عتسم ىعسال اوضعلا ىلعاددرتم مادامءاملانا مذ هوةعمدب ىلا دب نم لقتنااذا لاسم سالاارعاسملا ىلع

 ودااف ا دال نا ترا ناونررك 1 نيد د د_.ةيامعاسيترتاا|ثاهيفوهمالك

 لوق لطف هيوحو نود نها. |بام دس أ ىلع عاسجالا عقو هلاثمأ ىفو هلاثم أوثتد- || 1و نمدافتسم
 جرخلاعفدلفني_هلابسأرلا هموهحولا ل _سغرانشت !مدعه> وامأو ها نأ | لذأ سهل هر يطظوهعيشلا
 جمح) ىف ىرز لا لاق نينذالا عسمو ءادتبا نبال السغىفاك اهرسامتواه_مخمايت رق ىف ةّعشملاو
 لاق جوصتلا ىلع ««دقنآ ريف نسيالفنينذالا عمم هوضضولا ىف ىرعسيلا ىلع ىنولا د ةةنمىتكس خا مداصملا
 كرم_ملاق نيندالا الاهرمهطت ىف نه .نالاعبل 3 :بهسسالودع ه ةراهظل اءاضعأىف 1 دراما
 ةرااذام عسإال هنار عمل + نعل ارةأنذالا ن هنمدلا سم حدة ىف ىنىانو 0 ماا ن نءلةنهحو نينذالافو

 لعتنااذا باور فور: :تاذاءاسص-لالوقُم
 انو هيلع قفئاادوك د اهر اص بس. 1| لاعفنالا باب ن نءاهنأ ف ةدمعملا عسنلاو ةدعصملا لو 2
 هنأث وو دو تيد ل7 اخذ لىوارلان' اكودل أرقم هفالخ نءحارمشا!توكس هما نوط لعل

 عقوورادةملاا ذب ىذمرملادانسا ىف عقر ثي دحلان اف هل ريغ هناف دو درم نءطم .موىراذهأ !قام ىعهلك
 نامتاو ٌتدد- حب نو هنأ عم ملرصالا فر رةموهاك ةلوءقم ةقثا اداب زودداب زلاب نضل ةباورف
 هنأث ىو هلوقةذب ردد هصوصل ىفهالئلارومالابدار او هلوةفعضنيدت ادري و نيثدحم ارثك دنع هضعب

 وهو هأ دوصقملا فالخدرفبامد-ا|هلكمنأث ىفوهلوق نب رقباهصرصخال رومالا هذهدار ا لاقن هاك

 ىلءامأو صيف دعب بأ باب نم هناهيف فال_نالنمح.هعأ |ىف عقوام ىلءثيدحلا نال نالأح !ارهاظ

 0 :لولهناعم امهئيد>هنب رقب م-عالاه«دارملان كر هنالثاارومالا فراس الار هاظذ ىذدمرتل ا هتاور
 ةيلكلاةدعاقلا تقةلئمالاك تا رحى هتار لا م دافتسامهنف ناكلاههثندح
 علا نءهيعش قبر طع نء«ىراخأا مي ىف عقودهنا لري مرك ذو ادهنمتاا باشرت ةنمددافت ملا
 تاءاولارثك ذك هناي .روه مودل و لت نوت معن دومه ل :ءكاناك طفل هدان سأي

 ا .امهتيب قد ل اذا رعشاو |ىيدم نس 6

 ريعب

5 

 مةيخابعب 3



 صانالالا كاذام ها هنوث هب لىغيءامدخ ناكام أ لاقو ب ولا عمود آر نم ىلع ركن أو سانلا| ١

رملا نأ ىلعلادرايخخالا ن هريثكق امس ن كلا حرشاار رقاذكهءناصوأ تب زعلان ا
 هنرثكل هيلا نهدلاراثنتال صستا| نم «ةنعز واحامدا

 هيونذاك هءآورفرحنا اذان لاقو تاب ز بوث هن" اك هب وث ةيشاحى رب ىتح عاجقلارثكر ءظفلو ثيدحلا امله هتاقيط ىف دعس نبا جرخأ دقو

 ايناذإ

 حرسق قة ارع نر : >| |!١. 1 1 ١

 هت رسنو هسأر ن هدرتك.هلل الوسرن اك دعس دعس نعت ايفللا ىف اماهنمدهاو ث هل نكل فمعضهدانسأث ددملا| ذدو ىذهرتلا

ب الن اك دمعس لأ نعى يملا نأ_سىفاماهنمو ءاسملاب
و هتيدل عب رسترتكب ناكوهطشمو هك" اوسدالصم قراف

 / ءمعضو اذسأ

 ىرزد 7-5 !كوقد نيت كلذ وتنداحأ :دعقاغالاناهدالا ن عهنمل.اديرخآنودنمزفو تقونود تةوىفناك امنا كلذ

 .ةاوهص | لاقدؤر هيه مهخسحأواي وأ سانلا فظنأ ناكؤطصملانافريدلا| ذداهنمريك ا:مهل بص ني عسب رلا | قةماثل اك اونركت ى- ب 1
 | | مدلأذ

 نونلادب دشتي دانهان)د- تاصناذإو هنومضأ ةر ردم هسأر نه درثكر هلوةىلاةرظانةلملاو ماقملاا ذه ىف

 حسنلا ضعي فورا.خالا ةغيصب عاممسلا لصأ ىف عقو ذك« صوحالاونأ انريخأ )ف ةكس ىف اك ىرمسلا نيا أ
 ١ هَقد ىل 5 !قريغستلاب ويلوألا ففي ةأان ماس نب مالسوهوكريمهركذ عص ةمالعهيلعأب وتكمانثدح طفلي

 : ملسوهو ع ؟هشلا ىلا ىأ هنأ ن عام مذ ةثلثملاءاثلاو ةمملا نيشلاب يءاثعشل |ىلأ نب ْتعْسأ نعلن ةتم

 هيلعهتلا ىل_صىبنلا كردأ هنا لاق نمطلغو مهحاعص ىف قانلاو خستراتلا فك .رادحاا هثيد-جرخ ا ماعنبب|

 «ناتلاق هشئاع نعال هثردح مالا جرخأم رض ديا عةقث هب ىعسف رخص ىف قرس# قورسم نعل مل--و

١ ٠١١ 

 ثا نهدلا هب

 ناك !|تاعءئ

 .٠ ؟ ّء . 8.

 : 3 د سناك اعاةن ودع

0 ل.كلذب دفن ل عسب راان أ ىلع هلسغكالذ عقواذاو 1
 لوسر تاك 5 نع لل هس ُ ءا|ثيدح م0 كلذ نموهريغو رك ذ 

 بوثن ع ”ةكيهللا ْ 0 :222222222222222 2252222222 ١

 تانز | هيو ن كىودا ار هنيمىلءلدباسمواذه هفءضا ضر ءتريغنملوصالا عماحو هعماج ف ىذمرتلا دارباب و هنسلا جرش ف 1
 ثيدحلا ا , هرعت عاذتل ريكي هل عل تاي بوث هن ون اكىج>- ةياغالو :دئاف عانةاارك نلناك املا ذهدرب ملول هنا ىبملا

 ه:-| نيتلخيهم داصو |
 د 006 و 5!!| .٠ ٠

 امه نساسأب امن“ نوع

 ال 5 نا 00
 هلموعمالعو|ىمثسلا |

 ةلمهع ملسنبامالكك |
 ا حارشلالاقاذكمنا ىأ فوذ< نال اريمذو اهدعب ةءقازا او دفا نم ةقراغلا مالالا لمل دم ةلمقثلا نم هَقْعَْ

 . منيع ل / 1 00 6 5 3 ٠ 3 .٠
 ا... يب || ءاغلم ةففحتاماسعلالاق رثك الا ىلعاح ا هاو دة ىلع ةففطلا نا لانعا زاوجن ار رقملان م ناك اسلي

1 
 دارو ىلع س - |

 ددلسم هنعو ه*الع 1

 فال آ ةمدرأ هل داندو 1

 ىرهزلا قو ثبدح 1

 م احلا لاو نيءمنء او '

 , ١ ىا| 5

 نداجو كلامووه تام

 ةسايلا . م و
 20 كسول كر

 .: م-عع

 | حض تعد
 اعلي (تعشأ نع)هثامز

 هثلثمو ههاكعو لدفأ

 جدن ءشمشأ ىلأ( هيأ ن ء]همسلاهل جرح ةامو نت رش عو س + هنس تامه همه هنعوهدعودوالاو هم بأ ن عىو رب راح فوكلا

 5- 00 3 اتا - 4 ِ قورسم نع) ةعاملا د جرح ىذل |كردأ لاق نم طاعون اونينثاةنستامتدث ةقثوهواملةمزالورذ أو

 حرش نمايتغااب لعأنأت راك !مالعالا نمدهاز دياعةو دق مامه ماما بهن ىعسف دو حهرغص ىف قرع مبملانوكس ىلا دمطا هل ههملا لادللاو

 جواشل اررقاذكمناىأت .ةثلانم فنانا (ملسو «ءلع هللا ىلصدتلا لوسرناكناتلاقةشئاعن ء) هتسلاهأ برخ نيتسو ثالث هزستام
 (نمتلا) هيف ءااوهففحان |نيبةةراغلا ىه ماللا( بحي ) هنارب دة: ىف هنا نظرالق لاق سسالا نعةينغَتسم لعفلا ىلع ةلخادلا نايماصعل اهدرو

 عنعملام كلذ ىل ءهظفاحم ىلع هنق عاطتاامهّتناو رق ىراخل ادازةنحلا لهأ يملا باص[ ذان سلا لأفلا ب <.هنالنيملاب ءادتبالاىأ

 لدا( رهطتاذا)لاقو : ا: ةو وص ناتباورامهق لعفلاو دو هعضو هل دعتسا ىأ فاضم ف >هيفذ هن رهطتيامهلوأحتفب (هروهط ف)عنام .
 ءوضولا ن«معأو هوةراهطلاب هلاغتشاتقوىأر هطناذا هلوقفاولسغافةالصلاىلا مقاذاى ا عتهلوق فاك ةراهطلارركتب هبح ا راركست ىلع ش

 م ا



 نانو وفنانأ فرعصت
 ةبسن (ىئاقرلاود)
 فاقوءارلا مب هشاقرأ

 همدك# نبه 2و عفش

 ريش ملا هيت للا
 ةناكع نب ةلءث نبأ

 اهدالو الوأاهبلا بسن
 نديداج نسعئىور

 عل دياع قلوة <

 قاس لاقاكهنكل

 ىب-طقرادلاو لوريم
 ثيدحلا ركذم دجأو

 لي لوتس
 عمصن ىفىرز لا هدع

 نم» رياسغو عل اصملا

 مرج نموريكانملا
 هفعضل َّق ارعلا ظفاحل

 كلام شل 1-5

 ىلدهللا لو سر ناكلاق

 نددرث "يلو هيلعهتلا

 رد_فمحتفلاب (هسأر

 نهدلال مءّمسا ىتعع

 ندديامنهدلاو مضل اب

 هعجحو هريغو تت ز زنمهن

 نهّداو رمسكسلاب ناهد

 ىلطت لعتفا ناز و ىلع
 ق هركحذ نددلاب

 حيرستوإ) ريغك حامصم ا
 ىلع فافع (هتيحل

 هكر ىلعال ندد

 رثكو,و) مدواك
 ىألاحر ك(عانقلا
 هسأو عاذتلا ذاخما

 فاضم فد1-> ىلع

 ىلءع_ضوت هقرخ ىهو
 لامهّد_سا دعب سأرلا

 ةمام_ءلا ىتتل نددلا
 نتن ( ]هل
 ىتدف دع ةباو رفو
 كلذوه (هنوثد' اك )

 (باربسو) علبضلا

 | «ةةوءارلا تةبدك ىئاقرلاوه#:رّدعملا لو مالاو ة صم احدنا اولاح رلاءاهءأو ةغلا متكهتفااخل شحاف

 5و هفعضأ ضرعت ريغنم عداطملا ىف هان أ ىوغملا دارب ابارك ذم هنوكف زوعاصملا راش هقيسو ريم

 8ع

 دورزمهن كلاق ثي- هيلع عاطاامماصما |ناكو ىنءا|ىفاذك ةعيدض تنب شاقرىلا ةءسنة. هم نيشو فاق
 لأ ىلههنلالوسر ناكل اة كلام نم سن أ نع #ءا سال ىلع ماا كش اقر سوما | ىف لاق هنأ عم شاق ىنب ىلا

 «ذااينهدلالا.هتساءاطاذوك وذل هما لادل' عتب وهوا هسأر ند دل راثكالا نمد رثك» لو هيلع
 ناع. .ثةدارااوأ اه أد ةفه_سأر ىلع هاد ءاايدرح ندو رد دمىل ءافطع م وهامود يهتم خب رستو#

 كوهيلع هللا ىلسهللالو رن اكل اق سنأ ن ءءافولا باكىف ىز ولا نبارك ذاوطشءاهل-وادرعش لاسراو

 اكؤو كات_ءالءالانهىل-و زعهتلاهمداذاف هاطشةودر وهطو هك هل عضو لالا نههعصطمزخأ اذا
 ل ءوهياة هللا ىل ص ذل نك سوت ت لاق ة-ثناع ند ة,اذكا!ىف ىدادن.ا|ب.طخنا جرخاو طشقهاو
 اردملالدب ندددر وراقوةباو ر فو كاوسااوءارال لاو 121 ل ف ول رفسو نوعد

 ١ اوس مو هيلعدللا ىلدهتنالو سر قرافب الن اك تلاق هش اع نعرخ آه- و نم طسوالا ف ىفارمطلا ب رخأو

 ءز ود انءادر 4 كريم لاقوىف الة ىعلاهلاقام هدال امله هت رساذأو آرهاا فراغ ناكو هطشمو

 2 نعدو رعزب ماش» ن عناومل عنب نيا: لاق ىلا رم | ميهارب ا ىلأ قد رط نهبيطخلا باو رءاةول اف

 11و طشملاوةروراقلارضحالو رفسف نكرتي لسو هملع هللا ىلصدتلا لوسر كل عسس تلق ةشئاعنع
 الاىلدصهللالو رنا ةشئاع ز عىبأ ىنندح لاق لايام ءار دا مامَذ تاق ءاردملاو رصتملاو كاوسااو ةلك-لاو

 قفأرمملا هل خدت دوعقل وما زوكسو ما ارمسكر و هوءار دملاب ا كر ناك هينذأ ة مع ىلا ةرذو هل ناك ىل هو هيلع
 4 انقلارثكن و »#ضارةماىدو عامتملا نهد صقل اذل آيا ارمدك, ص ةماو ضءبىلا اهضعب معن بالا اهسأر

 ل .رخآ قوذو:) اهةشوف اقل ريبكر ودو ل ماعلا: داعاه وال رعاو فاضااف ل ىلعهسناىأ

 هاند تهيش هءاهتاستاو :ددل رثأن «ةمامعالةءاقو نددلالامعتسادعب ةمامعلا تك سأرلا ىلع ىتات ةقرخ
 .[لامعت_.اومذاخت ارثك ىأ ىضاقل الاق همنا قوفةأر ملا ات ىتا |ىهر ةعنقملا نم مسوأوه حاصلا ىفوذأرملا
 : هدراثك ال هندي ىلع ناكىذلاىأ ب هبول ا نوخأأ دنت م زاك » رثكما هبا ى># نهدلا دعب

 ةارا|ليقه«اب وأ تيزلاعناص ىأة.سنلا ةغمصي ةمتهأ اد دشتو ىازلا تفي هي تاب ز بوث 9 هعانقهسراللو
 ءاسوهيلعدتلا لصهتفاظذل ىأ ىنءلاث حنه بسانااود ئنكلالاقو رح نداهيلةمصتقاو عانقلاهن وشب
 دأب زبوث هن اكذ ع ى-رهاظلاناوقوسا |نعد_.عب هنأ ىن<الو ماصعلا لاقت اب زلا بوكس وت نوكي الا
 هي 7 هنكلواد,اعناكيدك نر عبب رلا ىر زملا يشل لاق هرش ىف هللا هجرهاش كريمهرك ذام قيقعأاو ها

 , : دال ثي- نمريك اهئ دحىف عقوفهتعانض ن مث دما نك, لوا دياعن اكن .-نبالاق ث.دالاق

 از ناكما_.و هلعهتلا ىل_ص ىبنا انافتازس وث بوث ن'"اكث.دحلا اذ_هىف هلوقدريك انمنءوتلق

 امالاةف عمو باث ه.لعال رىأر سو همل عدلا ىله هناتثدقو اًمهس ,ولجأو ةئده مخ سحأو اروث سانلا

 ل هأ ساخنا |نيب ةماشا اكاونوك -: ىت- ماي ثاودطص أ لو هيلعدتلا ىلصلاقو ا لاح

 ظ م للا ثيدملا ف ثدحلاوب دا ليصأد مسا رمش ىلا ىءثدحت و :
 در هضعبف عوام هدب ث,!هولوقأ هةماعو أها در وأ هص.قال سأرلا هب ريس ىذلاروك ذا عاذقلا بوثلا

 2 بلاى منقل ادعس نناوهو راتب د نب نسمل اةجرت ىف ىهذلا درو أ تايز ةفم ءّةةطمناكىتدثتدحلا
 1ع ها ىف بص نب ب رلاهب وقت ةئمداقتس و سنأ نءعةداتق نءهنورب وهو هْعألا ضءب هيف ماكت دقو

 هجيج

 , د 00 300-01 1 10
 ر .:ماثندح هلرأ مو هعقتسم ةملاص تي دا> أهل ىدعنءا لاقو قودص ةءرزونأ لاق هع الا ضع هةودقهنأ

 9 ع 5 7 ند رع قب رط نمهحرحأ دعس نب ادن عاءراتم هل تدح ودثو هدأ هتياورب وهبسأ.ال هناو+رأوادح
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 / ٍإ عامجالاما.ةىفك وةلياحةلدأ : اذوف ادم زالدتسالا نمةعس ف نو نب أن هليادل ا

 هد تيدحلا اذهب مهنعب لدتسا# ل_بوه.لعدتلا لص# هءأر رش ىأ#« هللا لوسر سأر ا نس-أ ١

 هرشدل| سمريغ نهطقفرهشا !|سملا-_5>انوكاذدع ئضوتلالاّة> اب سم>او ةأرملاس» ءوضولا نالاقألا

 هاوروكلامنءةاورلاع.يجد_:ءاذكك ريملاق ض احلا ةاعل اكتزاوح: د_.ذمةيااحة للا ضئاحانأ ول |)
 ىشودح-أ |ىفروا وهو ل_بوهماعهثلا ىلصدتنالو از سار ل ع اك اهنا اظذلب ماشد نع هنعهفيدح 1

 ةرشاملاذاواهقرعو ضن احلا زديةراهط ىلع ةلالد ثب دا ىفو ىن_طقرادلاه-رخأ املا هدر خخ ضنك
 ىلءهحهيفلاط,نب الاقراولاة اء دص ل لخدنال ضئاخلاناو هنامد -ةمر عاجلا ىه فك مهل ةعوذللا
 ءو طولا هذ طرعشرال ناك ءالانال هذ هحال ىفالة علا لاق ءوضولا ضقن:اةاطمهرشامملاناهلوقف يفاشلا

 ىف-ذ1لالاقءوضولا ضةئبال رمش | سؤ كل ذرب د ىل ءوةال_هلاب لهفلا | ذب ةعهناثددملا ف سلو"
 نبانعه-_ثئاع نعد نءةورعنبماشد نعل دي نأالا ارا _:مسلا ضءبىف عنو ثيدحلااذهنا ماعأت ١

 ن.ماثهنعوىرهزلاب اه نبد#نعءماعلا ذأ اك_!امنال ةَدسماهالكو هش اع نءةورعنعب اه ١

 هياورد درععلوقأهءلاعحرافلوصالا عماحن مم_هةباذك ةورعءنءاممم هلك أوربي زلانب ةوركأ
 عمد باهثراماثه فص مانلانمأط خهنا باو دلاو هنعرخ آد:سانهنوكرنا مدنال ىرهزلا نعشألا ا

 اصوصخحارمشلاهرك ذمدءانهدن_ىلاددعت نالطي ىلعلدب و ناد:_ءامونا مهوتف خاسنأ | ضعءباممي ,

 ىلع مهقافتا عمدا_ةعالا هصسن ىف هلأ ىلءودان_.الا قيقعت ىاعتبام ىل عملكم اهاش كريمدخسلاديبأ ١

 هحام ني اريغهت سل |هثي دح جرخأ 1 ىسعس فسوب|ذ: دح# دادعتلاةدئاتو اهوهسمن بامأ !ثيداحأن

 ةلهو*حتفب ع عبص نط: دحوملامسكو ءارلا حتفب « عسب رلاانربخأإل عيد نزو لع «عييكوانربخأ |١]
 نباو ىذمرتل او هخي را ىف ىراخأ| هثر دحج رحأ ظ فلا سقو ص ىرصتلاى دعت اوه ةدحومرسكألا

 ذا عحصريغعد رفتلاناهيفو ها لولعمٌُثيدملافهوةءضرتح نب الاقهدابزلا عراضم « ديزب نع وه هحأ
 هئردح جرخأ اذلومهضءبدنعف يعض هنأر هاظااو لرصالا فر رةموهاك لام ءم هنوكف يعضتلا نم مز, ْ
 ةحوةةم زم م تابأ نبأ 9 طوسم#م لاكميلعى أم ءوه>ام نبا نعىذم رخااو هل درةملاثثدالا ىف ىراخم ا

 لاو حرم ا !ىفاذك ل هفاذز و ىلع ناك اذا ع:2+ولاءذنز و ىلع ناك اذا فرمص: هودو قفة لود ا
 و رعنبافورمص باسكن ايأ نأ نمسوماةل|ىفام هديرثب وىن-غااىفاذكورهظأ فرصا اىووذأ]
 فوحالا ىل_هفا لّعبال هنال ل عفا وكيت ا زو<ال هنأ نمما دءا|لاقام هنو ةيوثاثدحو نا ءاكدمعسئبا ال
 أطدخ لوالاف انة وهف وأ ادد-ثهنونااوةزهطارسسكب رح نب الوقامأو هل ىفررقت اكل يضغتالك ْ

 نو يييُيسشسش ل
 | حرس أ ىأ محلادب دشتي لجرأ تاكثل اق ةثثاع نع هنأ نعةور عنب ماشه نعسنأ ن.كلام امد د 1:

 سأرإ رس ًأاهديدشتو مل ارسكو ءارلاحتفر طا مطب( لجرأ تنكتلاقةثئاعز ع هنأ ن عدو رع رن ماثه نعسنأ ند كلام

 حي رمست بدن «يذوهللأ لو سر س ررءشرب دقتلاو راهتالاب اب نهرا لاملاةداراو را قال_ طا لي.ق نم( ماو هياعدتلا ىلدهتلا لود ١

 قت ثناتااهمالعنالذو 1ثىفالاة ناحل اة.الوةءااح 1 ح(ضئاحانأو )ىف آلا ىف .هض) اريلنأ هن سمصو زنعألا هن سدك ارش
 كر ديراملا ل ا م عر ع ادع سلا فو 2 كنا ا "

 : رمت ذاربت مري غوهو حرمشا !معزا دكع اجو هواهندي نمءدهمهيملاماهنديرئاسواهد ةراهط ىلع لوا
 ه.فالبىذلاود طشااو طشم ا لب رعشاارشاءثالدما انا ىلع بطرال فاح جاع: طا.ةدمالا < اوحرص دقق فاح سد: زو 4 لد رهال

 نهسدعأوامخدب ةراهط ىلع 1

 نوك. ناب حالرعشا ع

 ىلءهءهلالد_:ءاكلذ

 لاعتسا هركي ال هنا
 متناهتودقمواهخوءطم |
 امتطااخم ةداركمدعهف

 هحوزلامادص»ال-و
 ل>رئلا ىف اهاضرب
 هق نسدأ هناودوو
 «مرحْل :دالو صقن

 ىنينبهناواهب رارضالو
 ةغان كون ةنوا

 لوقو اهسفذب اهجوز
 لاوحالا ارئاس ف حرمشلا

 دقف ىج.ةنامىلع سدل
 هعرزوبأ ظذاملا حريص

 مو «ءاعمتلا ىلص هنأن

 مح رست لكم ناك ام
 ناكامئاودحأ ىلاهتدمل
 فال هسئاهاطا تب
 ءرشاممرعسد هنأ سأرلا
 هرحومىفاعسال ع رست

 نيعت_س ناك ا د_اذ
 اذهىلا هناحوزب ه بق

 هيفوىوونلا لاق هما

 لسغىاهمادع“ا ل
 اهري_غو زيخو مطو

 نال هنو ديال اداضرب

 ةاوادم سا. | طر واصوصةم سلو سايقلا قو رطب وهامغاهرك ذاعذا ل < ىف ساو هاب سك هتدب ةمزالمو هذيك ا ماعس جا

 مكسحلا ارك نانسلو ليعثلا لاهحا ى رغما اومادعسا مل الف خمطأ اوك ىف عملا ىف قاملالاعنةةدأب زانهعرفنافولصاللعر

 نب (ىسءنبف سوبا: ) سنأثيدحىناثلاثردملا هةعرزوبأ نتحمل كاذىلاراشأ امربدلا اذهب لالد :_.الاىف يسم لا اهنا عاجاوأ]
 دوادونأونادعشلا ه] جرخ هرشاعل !ن هلضاف ةةثودواعريغو ىمومنب لضفم او هتديعنرب انعىور بوقعب ولأ ىزورملا ىرهزلارا ا

 ىرصتلاىدسلا عسب رك ( عبص نب ) ةمَخَة دحوف ةلهوع( عسب رلاانث ع كو انث ) نيةثامو نيعب رأوعست هنس تام ىناسنلاو فذصنأ]ا
 نعودور هن ولة مهثرداحأ نا ةعل ةو نيالا تاداس نمو ههمعذ لاقو ف عض نيعم ندا لاقو هن سارال دجسأ لاقو هاضرب الن اطقل ان ٍْ
 نضذدص نملوأو هوهثامو نيءمس ل ءةو نيس ةنس تام هحام ناو ف:صااو هي رار ىراخملا هل جرحى ده«نماهنعو ءاطعو نأ

 من ملاقف غلابوح ضعدل ا هؤرمسو نيثدحما هال ارك أ لدع فرم ه ريغ باصسكو ةددشم رك دو (نابأن يدب زبزع) بتك
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 امحرتلاو لد رثلا (ماسو ءءلعهللا ىل_صدثلال وسر ل< رت ءاحامباب) رهشأ ةثالثب اه دعد ىفون هنا عادولا ةدمب ناك اما در 2
 احر حامصا ا فو ةدو عداوة ودا | نيد ل-ررعشو هبمءرعشا | لر ىر زل لاثو هبال !فاذكمنيسوهف.ظذتو رعشلا خب رست

 كلاب لروهنبءت بابن الحر رعشلا ل جرو لسفر عد ناك اذا تاج رثو رب غرم وأ كرعشناكءاوسهترسسالمح رثرعشلا
 الل [كككتن لجر رعش لاقي هلسرأو هطشمهرعشل !درقراشم اق وا هابي ةطوسلاالو : دوك راش جدل أ فين ْنوكملاو
 اعلا قكاذرأ لو طش ؟مرعشلال !بنال وح رثلاىرهؤا ن عقراشم ا فو ١1نوكسودو فاقهد ار ارةخاهيفوةعرزونأ لا

 !ًاربخ ىفوهءلاعرسشل بدن د قوةفا اذ :!تانن هودور> نبا اظذامهلال اق طشعدلا اسرااضبأ هلمجرتوهديمرعشلا ليحرترا د

 45 0 ءافرعش لذاك نمدواد

 لدحرتلاة جرغلا ىف
 ربك الا هنال ليجرعلا ىلع

 ليسرتلا نال رت[ ترج
 ل_حرمأ أني كري

 ادهجرعشلالء-و
 ماصعأأ هدرذ ل لأي

 0 ام-جفدارت "تاب

 ثرد احأ ىف انهمتيدع

 لسح> رثلاو تانلا

 أمه ن سس اضأ 25

 ىيتالا جنا سال

 رهشأ 1 رعد عع او

 نال ال_,حربهطشمو

 نءالاسراوهلالازنا هذ

 كلذ راك هتان

 ل-روبغارلالوقنم
 هتناد نع 0 رلا

 تطخفاراهنلا ل- ربو

 تاطرملا 0 سل

 لجرو تلد رئاهناك
 ىلا ِهلْرْنأ هناك هره-د
 انهىلا ل- رلاثح

 ستفةوهدو ه-مالك
 ثا ا هس هيقو

 2 تيدحلؤالا#

 ى راصتالا )دير ل نب ىدوم نب هللادعنب( ىم ومني قاس ان: )
 فلو ىرافغلاوزازعلاوىرب_:ءلاو بهو نب اوىجشالاو هندمع نبان ءىورةمدصد] دي زب نبثلادعه دو قوكلا ىف دملا ىمومونأ

 : ْ 4 هام اه +. د جب را ع : هقثم_هالو مىيدشالاى >2 نباو_دسن ىفاك ىسع نبال هوم

 ضىب) عجل 4# ا ب ب ب ب بيب تبتماجبم

 م اوهفعضق ار ملانيزلانايلعمتلاب 1ا كي 0 ماا نعى ملل !!ثيدحت

 مام مة يدحلاماعالاةرجملا نسم هسأر قلت بلو هد .اعدتلا لص هناثنامزالا ف التخا تيداذو 7

 0 محترم عل هلود ىدوادالاءمّْندلاىل د نءيالةسلا لقزو عادولاهخ ماعم ءاضقلاهر

 نومك كلا صب تم ل ريس هو هيئذأ ةمحش دفء ناكر هس مظءمنادا 0 3

 1 مار خلمب رعشدأ طا ,بقاناا ىف قأ ا اا وامكوالادب رو نيل اذا ىلع ل م وأ

 ىءملانوكنا نكعونننذالا ةهحثىلاهري_غو نيمكن لاا ل_سد تملي وطلاناهلداحو هيبكستمىلا
 !لعأىلا تو هناك“ هللاو همك ءىلاتاتوالا ضمد ىفامهتنم

 دي لسو هيل ءهللا لص هللا لوسر ل> ريق ءاحام بان إل

 تيداحالا ضءبدوروعم ناونءلاف ل> رخاارا* داو هئيس#وه- ةيظاتورمشلا رست ل |.رمأ اول-رتلا

 . اال ل--رفراش |!فوب امل !تيداحأ ىف لءفتاادوروة هو .وذدارب ىلا هراشا لمهفَتلا تاب نم

 ظ ةفا|اقنلا بابن موهلاطي نس ن نعال: ىفالةسعلا لاق ضدقذملادعو رئاث لال_رب نيا. | نه دوأ ءاع طم

 رهاظلا نالودصس لكرزع كني ز :او د تىلا هت لاق دقو نس دا نم قاد || هلوقب ىأ ه هيلاعرمشلا بدن دقو

 ظ اهنأب رعشملا ىنعب هفرتل ىف ةغزامملا كرب هيدار ءاناعالا ر حرتلا نع ملاكي رك أولاق نطاملاناو ع

 | ةذادلاثيدحن ءدروام نيرو هنبب عملا ىلا ىوماو وأن طاملافرظتتىفا مناي رم او سفنلا ىود نم
 / ىقاسنلايرخأو كريم لاقو_متلا رحتي سال ةردقلا ءمعضاوتلاو نا ربو هئرحا هنايرى هون اءالان م

 ' لو ماع هللا ىل_صهتلا لو سر ناك لاق ديم عدل لاي ةناوعلان مال-- رناودب رين هللا دمع ىد رطنم

 لد رماأ ارالاهدب رب نب |لاقو منتلا» اهورخ ةوءاقذدعرعارلا نو ملا ارسكي هافرالا مريت ب ع م

 ةلاضفل ل->-حرلاقلاقهدب رب نب هللا د عنب دع ن نمدواد أ ىف عقو ” تانلا جرخن 0 مثلا لةناذكد

 . | مهطرالاو 2 انا تاك توه لعشا ىلا ددللالوسر نأ الاه اخوش كانا سدد

 نةلاضفهل لاق, ةباهصلا نمال_- رنات اودلاذا ىاسنلا ل_دأ نهوأ حث ثأا حرش نم طة_ةلاضق ظفا
 . نيب عمل طيو مذمال هنملدتعملا طولا نال هراشا مشكس كات 11 ديقونيشا|لاق ل-ءأ لاوديمع
 نيدي زنعاطوملا قو همركء لذ رعش هل ناك ن نم.هفرتربر ه ىلأ نع بح دن_بيدوادوأ جرحأ دقو رابخألا

 حالصاب هب |ارا اف ةمعللاو رعشأ ارئاثال> رىأر بسو 4م 1 هللا ىل_دهللالوسر نا راس نب ءااطعنع م أ

 1 هدد ىلاسنااودوادونأ ه رخأ رباح ث ثاد_ح 1 اول #_بىلا يت ل_سرموهو ه-تءحلوهسأر

 |نوكحدف عتق #ن .ءانثدحإل نقتمدَقُث «ىراصنالا ىمومنبقاحتانثد_-ا نسح

0 

 0 1 هالوم ىدشالا ىدعنبا سافك نيتلمهت(ن ءمانئ ( هرشاعلان م ندم ب قودص مهريغو ىف ةلاو ف نصا اول و ريكي نبا هنعو

 اليثرا أطوملاهماعأر ةوهمدك الائثر ظفل. الفلام مامالاةمتعدو س ناكثر دحلا ةءأدحأ ىلا بح وباهدّدثملاىازلاو فاقلاب زازّلا
1 

 : ناو نيدعزب نعوم امنية يوه موبن ذه ناو كلام. نعجرخ كلام ن ماهم ةلثس مف أن يدب آن داني اا جرخأ ىنبدملانب لاق

 ةةسلاهلجج رخثامونتعستو نام ةنس تام ةرشاعل| نم ثدث ةقثوهو عذار نب اوئنيدملا
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 ل د:_ماو قرا: مسن لد ىلا نا ىز للا مزح لاق ىنالقسعلا نكمل عسملاناكمال ْئدب سداذ سنا | مهونامأل]
 فز لاد_.عه_-رخأن برمالارخ آقرذلاناكر قرفلاب رعأ م اظذا. هللا درع نعىرهزلا نعرممتهءاو ظ

 تقرئانأت لاق :ثثاع نعةو رعن عرفعس نب د## نع قادها نساىو ردقو ملعأوللا و رداطظوهوهف:صمىف
 هللا بص هللالو كرت ةرفاذادوادودأ هح رخأهةدرط نمو هوذا نعدسأرلس و هيلعهللا لصةتلا لوسرإ
 خوفا.لا ثيدحلا حارش ضءبلاق هينيعنمب هتيصان تاسرأو ةتوفان نع:ةرقتعدصهسأر _سوه_.اغ

 نيءالايذاحمه_:مددنع :رحالا فرطلاو خ وقاملا دذع طنا كلذ ىف رطدحأ ىنعياغتلا ىلا مسأرلارخؤلا
 نوكس قرف ابرعلانب ز حراشا|لاقرهراس نمهفصنوقرغل كلذ نية نمرعشلا فص نوكما هني ٠

 سأرلارع نيب نوك ىلا س أر ل'ةرسشب ضايب طملا كل ذونيذصن م-قاذاسأرلار«شنمرهاظلا طنا ءارلا
 هع اقل نمهلوعذم مءاءأيأا دب د_كنو ممل خف «ئدههنب نم رلاد .عانربخأراشب نيد انيددو

 ةّنسأا عال اهنعكؤر ظذاح هفث ىو زذخلاىأ « ىكملا عفان نب ميداربا نعل لاح رااب فراع ظناح ل دعت
 لوسرت دارت لاف اهطيض قدس عين د مأ نعد هاجت نع وط يح رمسكو نول خد « عة ىأنءازع 71

 رعشلا جفرفضلاو ى هءاسجو رب دغ مج رثا دعك ريفض عج م« عد رارتافضاد سو ه.لعدتلا ىلدهللا
 راتعايالاءاسنااب صتخ سداو لاح رال ىت-رعشا ارفض ل هيفو رح نبالاقهصرقمأ اهريفضا اودرهغ

 اضن ادللا ضء. ىفةداااةداع لوقا كلذي رامّدعاالوو نس زالاهذهىدالءاارثك أىديتعا

 نوفاخرئافضلا عضو نمت داعذاءاسنلا نيب و مهند ةقرفت مه دن نيبنيتعقاو نيترب د_غىلع نك رغضلأ ىف
 ىلصءرعش ف طوى تفلتخ ا دقتاباو لانا لعاو كريم لاق لأ هللاو نوب هيشتلامدعف ىكيفرفاا اذهوا
 ثيدحه -ةفاوث و هينذأ ةمعشهرعش غاب ناك هل ةءاو رو هينذأ فصلا هرعش سنال هاو ر ىفف لسو هيلعهللأ
 ىاكمقتاعو «مئذآ نيبةءاور<_ةفاونو سكملاوأ ةرفولانودو ه4 قوفرعش هل ناك هشئاعُْييدحىفوءاربلا
 فنصا ا اهدروأ ىتلارابخالا لهم اذهو رئادغ مب رأ هل ئناهمأ ثيدح ىفو سنأثيدحن هىراخلا |

 ميمعل ىف جب رذح لاو هو هيمكسنم ب رمان رع هل اظفارءاربااثيد- نهلوالاب املا ىف مدقتو باءلا اذهق ١

 برضر هنا هعبارلا «ةتاعو هينذأ نيب ةملانلا هيذأ ةمح ىلا ةيناثلا هينذأ فص: كوالا تاناورتسهذهفاضدأ ||
 نيب ع+ لاقاضا ,عىض ةلانا رعاف كل ذر رةتاذارئادغعسب رأهلةسدادلا هئمسي رقةسماقلا هيبكتمإ)

 هدككس ءابامود هدهد ىذلاو «نذأى سؤىلا لصاول او دو هسأر مدةمىف ناك امهرمش نمثاتاداو رأاهذه | 0

 ه-:هبرقيوأ هممك:مبرضب ىذلاوه سأرلا فاتناكامو هقتاعوه_.نذأن م نئاكلاوههءاناموثذالا| ||
 لكأال«ءاظءموأ هعو دارأ لسو ه.اعدتلا ىلصدهرء-تفصو نمنارهاظاانالدءرو لمأ:ن مول الوهو هأ

 تالاملا عونتو تاقوالا فالتخا بس م ده ف ال: الان الاطر نيالاعمت ىو ونلالاقو هنم<_ءطقدمطتا ||

 أ.ثدأ. ش لوطد ٌحرمصَعي قفطفنينذالا فاصنا ىلا ناكهرمصقاذاو ني.ك-:ا ىلا غاب هريسصق:نعل_ةغاذاف| |
 فاصوالا نمر ناس الا نم تقو قدهآراسعرب_دأد_او لكف هاو رلافال_:-ا بترتاده ىلعو ||
 ةدحاو ةرمالا لو هيلعهللا ىلصهنمرعشا ارهصةةورب ملدااضبأ لمأت نءولذالع جلا اذهوىسمتناةر وكذما| |[

 ا
| | 

 ىف هسأر قل> ملسو هيل. هللا ىل هنأ تدثلاد نأ ف والاه أيشف ايشكوطب ٌممصَتي ىفطقلاةينا بسانسالف
 «هئذأ هم فارع صيف أ شفأ ش لوطد م هينذأ فاصن ا ىلاناك قالا ن مامي رفناك اذافاضوأ هح وهنربع
 مهآراع وار لكرم> اف قاحلاد_هبهلارانامز لاطادا هيمآلْدم ب رضن هنا هلوط «ءاغو:ةتاعوهمنذأنيدامو

 ( لإ لئاتت كل 10

1 

 .كلذك ناك اذاوهه_ضوم قف نياك ىنمواظفلهةءةك ىف حارمشا اكرق ب رطضادقر نيكولا ىف عقواك |

 2 0 : 7 هءلعمللا لص هرعشرادةمىفنالتخالا لعل لاق هناف عملا اًذهدب يام عباصملا حارمشث ضع مالك فتيأر

 مالعال ادسأ ىؤاؤللاك :رصملا ,هالومىربنءلاىد زالاد.هبونأمامالان | دحننا ملا حتفب(ىدهم نب نجرأ اديعانت راشب نبدا ١

 نع)ةتسااهل جرة امو ما  نيمستونامةنسومصملاب تاموةثامونيث الثو سم هزسدلو هيلع بقاثملا لهأ تاقثلا طاف
 0 عفان مهداربا

 ( نع حيحن نبأ نع
 (دها) جاجا أ
 مأ نع) ريس نب
 تيأر تلا ءىلا»
 هللاىل د للالوسد

 رئافضاذ لبو هيلع
 ةريفص عج عب رأ

 ةلءوف نيتمه ع هعبب رك
 فة صدقعلا ىثو

 ريقماا حاصعأا

 نئادهلاو ةصرقملا
 رئادغلاف ىلمتنابئاوذلا

 ايذاملا هنمزحا ذكمعأ

 هنوهريغو ىطويسلا
 حاو رت تبرعت
 ف هطلةوح رشلا

 ىتسءءاهناالوأ همزح

 [متاب همقمت مح رئادغلا
 نا لءةح مةصيقتلا

 نيد اهتم ةعئاولا هده

 هللا ىلص املعمدق

 ا ملسو هلع

 ىلا ثيدحلا عد ريف

 نوكي ناو قم-ام
 لج ةيتورخاتقو
 ىد>ر»_كثاارفض

 صت الو لاح رأل
 اكرطظنلاب الاءاستلاب
 نالتارك اخ ديتءأ

 لا هذه ق

 م« ةئاخإو برا ةءاالو
 ةقوسملاتْ ,  اهالارهاط
 نأ تانلا ادق

 قلحمال ناك ىطصاملا

 ىلعو ل نريْعل هرعش

 ْكسنلا لال هسأر نلح لاق ثيح«ةمهاأ ق فارعلانب لا ظفامللا ىرحءاسع 2
 هسأر ىلا ىاحل جباصملاجارُش ضسس لاق ىصماحملاك سلا لحالالا « ىماوذل |عضوت الاوو ردقو ُلِدقهرصقاعرو *
 ةنمزالا كلتىف«_:مةهقاولا تافاسملاب هنم هرصتلاو لوطلاربةعماذ عادولا :> ماع مءاضقل |ةرمع ماعم ردي دملا ماعال ا رح تس



 ا لدبامثيدح ىضعيلا لاقمنمونثولاد ادع ن مربك_تساو ىلأ نملانةىلءانوعمواعصل باكل |ل_هأ فلان بحافار وفئاودادزا

 3 الالواف ناكممتةفاواهمح ىطرتلالاقومهتفلا بحر مالار ةتساوةكم تحقفانف هنوقومالسال اراب أ لمق تناك“ هلا كإت نا ىلع

 مهباع تيلغونيدلا ىفاول_دب لوموفلان الف هيءاحاملا اوغصد ى-مهفلاتيل مهتل.ق ل .ةتس ناك ىذلا تقولا ىف :-::دملا همودقد ع

 عرشناىلءثيدملا قالو مهوغل اكن كو. .صنالىرأ .منلاو دوهماأ نا لوك هزدتك روما ممذاادع رماثإذ 3 مث عفن لوو 7

 ىو ر( قرف )بود>ولا مدعة ملا اظفل ن نءردانتملاو ما و هءلعهللا ىلص هم اءسحم ناكل انلا اعرش ناكولذ: مش لاما دلع رشانلمق نم

 ىنءأيشهنم كلرتي لذهسأر بناحىلا هرعت اىأءا راوءافلا حقب ( هسأ 5 او هياعمتلاىلد 1 .ةللالوسر)اددشموا غفت

 5 ل
 ا مهتافقحلاىلامببترقتوو فلان هدارالامأو ةيفرنملادعاو ةلارتاسوةومنل اوديحوتلاةكراشم قف ةيسنحلا يمال 1 نال

 0 يع لامن عرشانل قنم عرش نا ىلءهءلدتساو ناثوالا:دمعةقفاومنمهيلا بحأ مهتفداومتناكف كيلا
 ا ,بحي لمي 0ك ذكناك ول هنالانل عرش سي هنأ ىلع هب لدتساو م هضعب هسكعو هفل اً كاما ةعرش

 د امال مه عرش هنأ انعرش ىف دروام ىلع هرمصقن هلث اقلانال هل مس اهدى ليل دال هنا ىملاو عابتالا

 ليقف د هيفهلعلزني ملاهف باكل !لهأ ةقفاو ملت 30 قىاو ةلئخا ىو وتل | لاق مهلة ىرثوت الذا مهنع

 رهظاو كلذ ن ع ىلاعت هللاهانغأ املف نائوالاة دمعها ا ىنعمهة-ةناومر مالسالا ل وأ قمه افلا هلعف

 مهرفلاخ: نوغيصدال باكل ال- 1 ءاذريغو بيشلايصكر ومأ ىمهفلاخمالسالا
 مهغلأكتو همل ةلالأ.+ .ةّدسأ| مح هود لعب وأ هلمقمول موصد ه-فمطهفلادشع ودب رمأ ٌحءارو ماع موب موصا معو

 0 راش ناس لاق ةددعتمقرط نم كال دءاح دقو تيسل | مو موصنع ىسمل | امو ضئاملاهطل اك ىف

 ىرخحما :ددالا مو ”وتبسأا مول موصر ناك ملسو هيلع هتلا ىل_ص هنأ هايس 1 ,دحهعسازوخ وسحم هنأب دوادوبأ

 .ىت> مو ءراعفتلا ىل_دهللالوسرتامام طفل ىفو مهفلاح كا 1 راما ا وكلذ

 دحالاودوملاديعتءسلان ادرعامو هلوقب راشأو ىلإ ا ههأ ايصرتك [ناك

 « قرف خ» هول دبل مهنأ لعأو ئشب هيلا وب ملا فم جعئارمش عامت :اررمأ هنا لمة<نورخ [لاقوىراصنلاد.ع

 ةلرتي لو همناحىلاءسأر رع_ثىقل أ تابهرعش ىأ «هسأر لو هيلع هللا ىل_صدتلالوسراعددشد و فر غختلاب
 0 هبلا عد ةراعادا ارهاظلاو ٍل_سو هيلعدتلا لصهيلا عجرىدلا هنالةذ سقرفلاو اولاق در ل

 نوكل لضفأ قرفلان ا

 3 ءلاعحر ىقطسصملا

 عرشلا ارهط هناكفارخآ

 هحوىلعال ناكل هن
 نالم:دةةبوحولا

 لد_-نمبهعلانم

 قرف اناكولفّك]ل ذرمر

 دعب اولدسامل ايجاو
 حماطملاف لاق اد_هلو

 ىل-ع لدي ثندحلا

 رمالاو هةر زاوح

 فقاسمل اهو عساأوهيِق

 نكسع لاذ تريشلا

 لاقهجلاو ةيصانلاذاختاالو ل_عفز والف لدسلا تست ضاع ىذاقلالاقو دب همفرعُ 0 كد ناك اعادت انا
 ا تالدتسا هن هلعفر

 ىوال تاكا لهأة- هلا ىنادإ اتا ناكقرفلان أ لمتحو هيو>والقرفلازاو>دارملانا|لمتحو

 أ ةداظنلا كاب رقأ قرفلا نا“ ه باكل | لهأ همفاو منعدلو دع ةمككح لل-_ءأو ىم ما ف تااكولد

 الدسلا ازاوح + ل< نا هب ىذلا ناك مح نمو رح نيا لاق ءاسنلا هماشم نعو هلسغىف فارس الا نعدعدأو

 مهتقنارا باكل !لهأ
 راملاد_:هثت.دعففو

 لسرلاعت ارش نماياقمب نيكس ةماوناكب الا لهأ ناف كريملاق قيما او ىحأ هفلالاب م هفناع) 7 !!ىلام رقأ

 أ نمتب حان مناىو راملدسلازاو+دب دامو ىسبتنا عازتريغن م مرحالاوءاسنل اب همشتأ | هد صن ل ثرح 4-ةقيعع تقرقنا نا

 ١ هناى ط رمل! لاقو كلذ له. اولد_ساملامحاو قرغلاناكو لف ضءد ىل ءمهضعب بعن لو قرغب ن ممم مول دس 8 ىلع هبأز رعشىأ

 خلا الفال او قرؤ هتءدان

 ظ نيالةءزاوج عصا تأ ىوونلارك ذورووم اول هلوقوهو زب زعلادمعنب رن ءكاذ كو بغسم | 00
 ْ | ىطر 0 ار سد اذار تشاو ءرخأد 0 ناممأ 0 اج ىف 0

 : هرعش قرغنال ناك

 !| | امأ 0 عزا مالو انك ازعل قرفنا اذاالا

 | ىسنلام هون لد ىطرةل'لاقم_هرثك أوأة اصلا «_ءلاراصاملاخو فمناكول هنأ ىلع خو سنا نعدرخ ابو هذعمان نامل جاتحيلدلا
 | الووا.حلصءارمأ هنو 57 له-:< هنا ىرش ك- مهتقفاومو ُ _متفااخ هتمعنأ لستر 1- هولاقع + ناكمالال_هأ + 1!تفتانالا الاه

 | ' اذلاه_فاصوأو هل هل-ععمرك ذكلذنال هلاح ب !اغناكا ذهن اىلءلداذدواكرئال اواهقرف تقرت |اناف ه-1هل ناك هنأه- عمد

 3 ءاعوددا مم>انقرفلا ىاهعو- رل تح ومه-ضعبلاقو بحاوال مسمقرفلان|باوصلافامافوصومز اكوتااه: مآ -ٍ

 زهاثلاثردملا# ءاسسنلاه-مما ع ع نعوهلسغىففارسالا نعد أو فانا قرفلانا باكل ا ل_هأة- ةذاوم نعل دع دمك

 ْئئاهمأ ثددحح



 تيس ينم

 تدنعءةثامون رشعو ثالثوأ نينث هند تام مسن اكت ءاث ىهذلا لاقوة دانق منا اح امها بام شا

 فص عج (هسينذأ فاسن الا ناك بوه .اعهتلا لص هللا لو سرر عش نا كلام نب سن أنع)تامار هلو ةتسلاهلج رخ ةئس نب امو 1

 النينثاز مرثك  أددءتمض عملا“ 0 خلا أ واعت د ىلع ضعملا قلم ف صتلابداراوأدساولا قوفام بدي أ
 هداربا ن نمد صقلاو سنأن عرج هب اور رثيدحلا اذهىنالطسةلالاق هقوفىلاىرخ أو هنودىلا ةرانو ددالا ند: ة زان هنأ قمس

 نب هللا دنعانأ ارمص ندد وع انث ) ريسملاثيدحعما 4 أ« دمج سد] دن نمم هونام ىف ةزاونيداةساب ىور ةناوهثإ وقنا ٠

 هفعضو ىاسنلاه- م اوم ىةرقلا دب زي ولأ ةي دلانوكسوةزمهلا تشن ىلل الاداعلا ا «(ديزب نب سنول نع كراممل
 نب )نيعلا مدعي (ههل !اديمع 5 :) باهثنئاوه ى ىرهزلان عب ا أ ضقانتودءسنأ

 ددعنب رعهندمالت نموه- هلا املا نمهقث تدثهقف ىج 2| هم .ةفلاىفدأ|ىذغاوهو ةيقوغل أهان ا نوكسو نيعلا مطب (ةيةعنب هللادم
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 ةيتعودحو ريمكى دان نيكءارلا نذوب نام ءأع نهوااؤدتسلا هل ل ناعملو عستو أنا مهئستامةء.سلاءأب ؛ةنلادحأوهو رب زل

 0 ترا يح إ 0 هس يي سي ل ا
 58 1 | ف سن عج ليق م« ه-.:ذأفا نأ ىلا هان ايحأ ىأ # ناك ل_سو هيل عهتلا ىلصهتلا لو «رر عشنا سنان

 0-3 د لوز 0 0 هانعراجشا اندويتالا ل هع .ل

 ةلههملا نوكسو هلوأ تفي نمدوسقماواد- م قوفاسلاةراثو هنوداسنلا ن اتطيندالا فاه كامرا هنانمرمامل نيا ثان ا _ : : 26 ضعملاك ءالذو ل_-.ل| ىفصن ةناف ضئارفلا او اع ضعللاى ااطمفهالايدارأ هناكو ها هالعاود (لدس ناكرسر م. اا || تمل تا ةفوناسنلاةراوا قون راو ماا وعونذالاةنصتيبلا اف ا -
 روعثو لارا رسكو ثيدحلاهبوة:بأ .ا!لوأ «_:عديج ةياور نم مدقتام عمات ا ءتباثةياو رنمثيدحلا اذه داربا
 نلربىأ (هرعش) اهعي 2 ةعست ودك انرهخ أر مصن نب ديو سانثد- 8 دمج سبأ دن نم مهوتياهءافتناونب دانسأب ىورهناو روكذملا

 سأرلا لوح هتدصانرعشأ | نع ةممألا «-:بدح جرخأ ةيتتحت نوكسو زم حّتفد ىليالاى أو د زب نب سنون نع كرابملانبهللاد بعل
 ههسقب ناري غ غنم اري كلاب م متلادع نيف ريخستلا .( هللا م اريحا رك ذقمسدقو ريل ماماب هش نباو هودي ىرهزلا

 تلد لاقي نيغصن ءانعلاثأمعا نماضدأ هرنأو هم الاه ,دحجرخأ تبث هينفة دحوم م ةوذ نوكسو هل و« مضب# ةبتعنب اإل

 هتيخرأ ال ةدس بوثلا ميه مارماةةفاوو رونو هلو اذك « سائح بانل دود نستلة بكر | 1 و ريمكى دان نيد-ءارلا |
 مضريسع نممهتلسرَأَو دمع نعىرهزلان عرعمأز أقاز رلاد.علاق هلاسراو هإ_صو فر م ىلع فاتخاو ىراضاادنعدع_ىنبا |
 وهفامّتمعك نافه.دناح أطوملا ف هجرخأث يح كلام هل_رأ ادك الرع دقةندما سو هملع هللا ىل_صدللا لوسر مدتاسإ هللأ |
 فيفلتلا م بد رق ل سرب ى أ لد سي ناكل وهي اعدتلا ىدهتلالوسرنا 9 هةوذ نم رك ذيل و ىرهزلا ن نعديعس ندا زن ا
 هتلدساهرف لاق.الواولاق | | ىلع هتدصانرع- كرت ىألادلا مدز وح ونيتلمهملالادلارسكو زي ءلانوكسو ة تكا |ستفب وه ا ارمملاق |
 ىوونلا لاقفلالاب مذنب ىأة صقل اكمذا ئئاونيدملا ا [اءامعلا لاق ىو ولا لاق هئع٠ - ىلعىأ «هرعشإل هته | ْ
 نيسحملا ىلعهلاسرا تاكو# هأوقن هلد اقل ساما اهوا ءذدكرف لك نيتقر ذهل ه2 ناقرفااو نيت ةرفل حالو 1 دارا ءازعلا لاق هرعش صعشلا لسربت الد || ليقو ه-اوح مذ لوهل أ اذارعشلال دس لل .ةو ىهتناةلهوءاهدعب فاقلأ|
 ىأ ةضتلاكمدانتأو ار «*«موسور# قيال ندور رخل ارلام ظوءافا |نوكس «نوقرذينوكرشلا

 هكمرا ةكعأ ( وكر 1 2 لصوه ىأ «ناكوإلاهر «بساك ا«مسئر نود تالا لهنا يشل لل ل ناكو) فاقلامضب سأرلا طسو قرفملاو رعشل امس: قرفلا ىنالةسعاا لو عن وية كون ١
 ءارلا مي )ن 57 1 | تزدعملس اننا اوهو ىمنوأر عأ ن مىأ#ْئش هسفر مورلاعفباكلالهأه- هذ اوم _سوهيلع

 لاسراو ني نيفصنرعشلا سة ذوكس ةحتفقرغلاو مهد و ررعش ىأ ( مه د ليعفتلاب ابن ماددشمو رهشالاو هوافغ ىو رادرعسكو

 ا نملاسرالا قاطموهىذلا كدا )ادضودو رددصلاىلعراسلا بنا نمت دزوردصلانعنتولا كاي ١

 ن نيحىأ( باكل ال رهأةَمدا اومبحي ناكو) ررعتاكسأرلالوح مهسور راعشا نول سرب ىأ (موسؤر نولدس تاكل له أت اكو)

 رؤن ملا عفوأ بد: !اوأ وح ولاةوح ىلع هن :مبلطب لاعفو أ هءاع جو هرفلزني ملاهف ىأ (ئش هيفرعؤ لا هف) نب ريثك ناثوالاة دمع

 ولو ىبوم 0 تدع يفدهاشالو ريصقت هتقءقح ىلءانهرمالارمصقذ ايدنوأاب احا هعرشف ل ملاعق ىتمر مهةفل اخ ابهرذ
 ياعم َكئاوأن تسع نإ كرشملا ل_هذ ىلع باكل لهأ هلعفام ةمحت هيفرُث 1 اعءاو ئثهيف تش ملا وامقوةدعملا دعب .ناا

 هريسغو ىو ونلا» رك 3 مهن .ةلامعىابمهفلات اكمهفالثتسالناكوأ مهءاب [هيلعاو دو امالا م هدنتالثورتو تليها ١ عئارش

 دازالكو كلذ فادهح لأ, لو مهغاان ىل ءالوأ ص صرح دل سو«! علا ىلهودذاى رد اقل كابر نيكر رشااناباذغ حرشاادرو
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 ردت



 .*وين دب بنيت سرا جفا

 0 ا

 : 0 0 0 امل 0

 4 ونا هزذس تام هطدس اون رغاصالا نعرباك الا هءاور نم قد رطاااذهوةزيمع نان ءناطقلا نءىروثل انام ةسىورنيعباتلان -

 يأ نعىور في رشف ذخالا ومو دورا ب ه«ساوةل مذ خل ة-وتفم نول (عسف كأن : )هللا دمع (ن ء)ةعامجلاهل ج رخةئامو

 ارامقدحأ هجرت كد لهناهري_غوماصعلا معزف ةئامو نيثالثو ىدح | هنس تام هريغو دمحأ هقثو ءاطعو هيلع نباوةمعش هنعو د ها <ثو سواطو

 قهلنام> نسارك دلاوتغتلنمو مالعالا تام :الار-ارثك ألو الاو 2 ا ا ا (دداحن ء)

 7 رع)ةتسلاهل جر شلل ذريغوا هئامو ثالث ةن_دحاس .ىدو ةكعت ام فاتءداكو بور اموتورادىأردقوه-تنا م الراو ليدخل

 0 *“ ند وهللا ءرك ىلع هقمةشاهخعهتلا ى يراسل للقات لل 10 557 اعواهتتافاومعاو لوس و هرحآ فرم ونوذل 529 © داهما

 1 زاهمأاي ترحأ نمانزحأ د قتلا مو وقطصملا لاق تأ || ىفدو اهردعن ترذتءاو ةدصمةأرما ىلات 63 ئ اااهطخ تفل مول تملسأ

 قاقلاحتذب(ةمدقدكم لو هيل عدلا ىلههتلا لوران ءاعمدقتل اق ةواعمةفالخ ف تنام الم هل 0 0

 تر سسع نس تت يي يح ل يو نيش تيت عع -/41لادلان ف
 اةرونكملا ملاو ة>وتفملانوذل اب ح4 ىلأ ندا نعهئدم ءندنايف هس انريخأ ملم م فاذكو | 3 ل اله نسال

 ١ ٠ | حتفي ريجزاىأ «دهات نع دح أ هلم ل اور دلمون يور انك ع لو يد 00 مود 1 0

 2 لن 53

|ىف ماما هم لكما مهالومىو زم لاه -وهثركسو مح 2 لدي تاباو رلاضءب و
 عز ناهمأن علا ند جرعل تاو !

 || مرك ىلع أ (ت ااطىل أتند ) دنه لقوة كتاعل قوءادن ارم كا هرخآ قنهونوخا| 1 ا فى م دقاان ا ىلع

 أ | هدروأ كريم لاقا* ةر د ثو عب زأو ةّتس ماسو هيلع هثلا ىلص هللا لوسر نءامتياو ردك مح -ذ ماع تمسأ ههحودتلا أ 29 7
 [لاقو ئناه+أ نماعاممد_ هاد فرعنال ىراضأ| ىتد د لاق ه«ماح فلةودها قير طن ها هامل م 07 1 0 بتغا مام هنال ةكم

 اقواضد أدوا دودأ ه«-- رع تانذ فبدلا انكفالاع ردي بالفم هلل كي 12 نيا يشل 0 3 0 ب
 ١ |ةصاانقاغاىراغا ااه رك دما دلما اذا انام الولف ناديك 1 اراك هقأ 85 رع مو كا 1 كابل 7

 ع 2 ,ومدق فرط ةكملسو «ءاع هلا ىل_صدتلالوسر #«لزتو اءاحىأ 0 ةرعو حتفلاو ءاضتلا
 |0001 اقال كاكاو دنس وكنا ل تح وةحدعل مسا |ضعب قلاك تحصر ةك«أ ةيلعمدقةءاورا عادوا هحو ةنارعملا

 ' انوهملعهللا ىلصدهتنا ل |وسراناكو مدع قاطملوهفممود-ةلاان ةةاريح | ودرع اع لوك سق حشد يك ةمدقإا | (رئاد_غع درأ هلو)

 || اذهناىلءلدتتاناورلا ضءبو عادولا ساونا رهجلاةرعوذكهتقو ءاضقل اةرعذك_(ةعرأتامودقأ 0

 0 ب (رئادغعدرأ هلوإلا,تيب قى ملا ىلدو لغادة ا حتق مول مدقملا | إ هناو أ ىهو هرب -غ

 5 م ؤسأ: 0 #ح#* ٠ امز راودلاةد و رئافض عيب ر | ملسو هيلع ثلا ىل_هدأ نالاحلاوةكم 900 ا تانارخ اق أت هباورفو

 سن تناكتركد اذا ةملكل اهذه ةمدقملا ف ىنالق عل لاق هل هوم ثوكسذ سف نول حماد ةراك رمدأ نا #عواو تو ةلههم | ملال

 يانثد-» قا ناوى مرتلاةث ,دح حجرخأ هةثوهو هه اهمها اداضلاب تناك انف ركاذأو ةلمهااداصلاب ىعادحتلاس لاملا

 تاع فو دماج دارج اع ميقختثذال ::- ىف كوم ىزو رملاىأ كرا اند 0 دها<]تاةذىراخضأ |

 ظ ةلهومتوكسو نيعم حتشب « رمع َن ءل موحاك ىف ةعألا هل دع رخآن اد_.منملح رااكول م دوبأ ناكو || لاق ع ئناه مأن مع“
 |[ ةدحوملامذب وهو « ىناذبلااطئأ « تباثن عاب هعالا هثن اع در ىر م ضي ءلادشار نداوهامي 0 ا

 هرهاطلا ل امهم الا هئيدح -أدياعةقثى هيلا كولأ - ماقا اقام ءئلسق ىلا ا اهنم ٠ عامل فرعأ

 0 6 عرصبلادكوباودو سوماقلافامىلعالببق كاةبسن | لاتزال اال لا
 )' نع ءهاصلانمةءاج ىادهاوءاةالافدهاعوخدحاو ريغاج ىورهنال ئناهمأ ىى دها نر ؟«ناركن أال ىنيدملا نبا
 00 وطارهذ ”ىبءامخأن ءع عئاهمأ ترخات دقو ف ارعلالاقاماع كردأ د داخم متاخوبألاةوةرب ره ىباكمبتم عد هو

 ءنداوكرامملان نان ءامواراقت زور ((راطل تالا و ةصم الموت (ديوسأ د3 ) سذأ ثيدحن سداد اع ,دحلا# نيرشعو ىدجا

 || مرأ 5200 هالو م ىجيملا ىلاغنملا حضاو نب (رامملان هللا دمعانث ) نيتثامو نيمب رأ ةنس تام ان او فن كلل هل رح

 هئامو هرمشعت اب ا ماظعالع _ج هج ثرث هور عش فال [ةعيرأ نعدخأ نب ثلا

 ١ طك تالءوع(ز مم نع) ناده نم ل>رلاة قرار ثوربأ ن اكو ةتسلا هل جرو !نمامرص: متيهمةثامو نين او ىدحا ة_ستام

 | هل ظ ]تاقثن !مالعالا دحأو هوهل خو هس ةقذ , رالاو ىداتريغهنوكعمنويعبات ةعيرأ هنعىو ردو عونأ مهالوم ىدسالا ىرصمل ادشار ندا

 3 0 يراد ل مسام طملاغأ هغقةرعص. ءايهن ت دسامو تي دلال صماحول ؟لاةن ينام ةعسفف ل هلك -,اة>|ةذورعم ماهوأ

 03 قانا اع ندىؤا تنددعس مأ ةذا ذب ىلا ةمسن نونو ةداحوملا مضن ا (نانبلا) ملسأن د (تباثنع ) ةتسااهلج رخةئسنيسنو ناب نع
 الب ةقث نس نيذد راكالام نب سناب كلم يبان اهياوهسف مهيلعتملغفهتذ هما تنضد ىو نيدع_لاةمأ ةناذد رك نازل !لاقو ب يطال



 دامعو مشةنعىو رثالث لك ىفةنسنيعب ران آرقلا تطيل كأرك ذدنسل |ابحاصر ووشملا ظفاحلا ممالادادغت لت زث زب ىوغمل أر

 رادن ؛ ودجأ هم عوهريغو ةفينح فأن ءىوروةتسلا هلج جرحه :سنوناثو عد رأ هلو نيتثامو نيع ده مدنا ٠

 ءاريلا نعى اىنأن عما ناطةوبأ انث دح) نيتئامو نيعب رأو نجت ةئساسام :سزالاو ماقول جرعة قوالص هنن ىردةفادخو

 ىلا لم.اه.ظعه ىأ ( ه.نذأ :.صاىلا ب رضت هت جتن اكونياك- غ1 | نيدام طسباعون رمماسو هيلعهتلا ىلص تلا لو رن اكلاق ب زاعندا

 لوالاب املا ىف ه-رشرم ثندحلا اذه ىف اطسقلا لاك طرقلاى اءموهراهلفس أ ن هنالامنذالا مشو هينذأ ةمده#

 7 اله :ذأ ةحصتهأ اوةنو)- ةأهريسف:فراملالونالادحأ اودو عومجملا ر «شل اهملايدا ارلان | لهدف هم :ذأ ةمهت ب رضت هتجتناكو

 اتلطمر ء«كاوملا اتدالان اون دفو نافدارتما ههنا ن مىرمشختزا هيلا بهذاك ةرفولا ىتدعثندملا ىف ةملا لاقيت ا لمت واهطو ةضايل

 ماي 5 (مزاحن لرب رضكن تلمومو مح *(رب رح نم ) س اذك (بهو) ساسعلاوأ (انأراشن نيدحان: )سن ثيدحعبارااثيدحلا ْ

 تاس "هن ماش ن نءىور نافع ءيفماك_توهبسابالىاسنلالاةوىلهلاونيعم ندا «ةثوروهشملا ظفامملا ى منهوحلاىرمه ل اىدزالاىأز

 هتسا اهلج رخ نين أهو تم هذس هرمصملاب الا/ نفدول مهل جمان ماعجاروشمذنمةلرمىعلتقدحأ ءذعو فوءزنناو
 وبأرب ح(ىنأ ىتثدح) 1 ْ

 راكلاةّمالاد-ارصلا
 نم مهخعه دعت اقثلا

 طلت أ ندعي 1 هوقانهههنمدوصقملا اواحو رمش ملوالا ب املا ف مدقت « ني ملا نيبام دمعي اعوت رم ل_بوهياعفللا ىلص هللا

 ليف رم كلذ :نان ا مب رمدقو ني ك:1|ىلا ّنيَقب و همصُشلا ىلا لصد اهمظءمىأ < هين ذأ ةمع# برضت هتجتناكوإلا
 هم حمدي لق هدالوأ برضلأب درب لق ملو نع ع 1اىلع طة_سامرعشلان مهجلانا ىامالؤ تاهملاوأ تاقوالا فالتخال ناك
 ااا ع 0 5 رذولا ىنععثيدحلا اذهىف ةمللا لاق نالهت<وا ههتاذاحو هينذأ ىلااهلسرب ناكهنادارا لي ءاوتنالاو غ وللا

 مهاعر ىراضاا لاق يحل فاكتب ير تالا ىههملاناو ناف تا ىرتعر اها بهذا
 انوي هرب لا هر وو سلا مى زم ةلمه ع مز نإ جلا حتفب كب ريرج نب بهوانرمخ راشب نيد حانت درج اقلطمرعشا

 ا نع نءهثيدح ىف نكءارمصنلاونأ مزاحنبرب , رح ىنءد دي ىلأ ىث د- #8 هّد_سلا ةمئالا هثيددح ج رخاىرمصلاىدزالا
 جرخن دا ا ىجأت كه داتق نعإإ مهحاعت ىف ةتسا ةئالا هش دح ىوراذ ه عمو هظف- نعت دحاذا ماهوأ هلو ف هضةداق ا

 (ةداتتنع) ةتسلاهل هنأ ىبدملا نب |ن عىور ىرمص» ل! نسما اك اظذحا هنأ ىلءاوةفتادق هك [دلو لاقي تدث 5 ىرصب لملح
 مق م_طأ سف ىبار عا فقوذ نين سرمد ءدعن ةداَد5 ة احد قاودقفة فرصناو :داتق نال كفار ءازأس
 ىأ# س :الّتلقلاق #مواك ةءالاهثيدح ب رخأدقوهنر قاف ولأس فاه حرقلا باص لاف همالك داق

 « د7 طمسا ايالود دا, نك, لاق ل وهيل ءهتلا ىلههللالو سر رعش ناك فرك ف هن فاك كلام نيا

 نهنالام يهوه نذأ ةمصنأل :.عومللاىىأ < هرمش غاب ناك 9 هأوةانه دوصة لاو نصواظةلامهحرش ا 1

 هدو يلا زط حكرا (نالاقيدو 20 تأ ني يع اند طرقلا قاعموهواهلدأ
 ضم ل فان 7 سم هنع هنأ او رلاربك 3 0 نيارزالناكودنسلافصضوقودسر للا |[

 © [ةمالاعادعق | نيد اراغرع نارا ثلا فركذام لو ب دسام ناو قاسناو عدم جرخاو عاق | ظ

 كمل كف وق ةذوبشق و

 ىردةكىرص,لان طق نب ميغا نبورع همءا نون هرخآ ىف نيتح .رتغمتل وذ فا يوكن طقولأان ريخأ »8 حامعلا
 لوسرناك لاق بزاع نم ءاربلا نعقم“اىأن حسا: حا ةتسااهعالاهئيد> جرخ رخأ هَقد قودصوتاالا

 57 0 هماعدن ءأ

 هلعهملاح 7 مد ىنودسلا

 دلوتدثهةةىرصنلا باطلا ل دامو

 لاقو نم م 5-1

 كلامنب مسن ىف( سنالتاق) لاق ة تسلا هل جرخةعبارلا ةقبطل!سأر وهو ةثامو ةريشع عدس ةنستامهدهزوهملع ىلعاوعج-أ هريغح وسم |||
 ( هنذأةمهثهرعش غاسن اك ) زاتغا|د و ةدسوملا وكسب (طمسا بالو دعم اب نكد ل لاق ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رعشناكف يك )
 مظءمنا دارا ان برحأو داو رلاهذهةرباغم ىهونمتلانب اوىدوادلا لاق نيك1 ب رمضد رعش هل ناكبابا !لوأ ةقباسلا هباورلا ف
 هرثو وه اذا «ءاذاةمحت هرعش ز واحة مدَعملاَة باو رلا و نيلاح ىلع لم< وأ بك-:ماىلا ل صةمهنم ل بث اامو هينذأ همم دنع هرعش
 تاك هر عشنا نه لءقاءثوانهرك ذامنا حاصضوم ةرفولا اوةجلاو هللا ناين عم ق.ساكر وكذماعجلاديئيديقلا اذهرح ني | ظفاحلالاق

 هيعءتذرعشلا 0 وهللا ءرك ىلع نعهربغو رك اسعنباءاو راماماولوقنلا<«_لع ىذا عمصأ اوه ةطومسأ اود دوعحلا نيب

 هدانسا تدثر لو طرس ىلع نعو ريانا دمالو طد الر مثلا دعنا يصعلا ىفو هوة. هتيفلأ ىف كلذىلاراشاو تشب لهنا فارعلا ظؤاحلا

 ناس ةتستام هنامزم 57 رولا ثلا ظذاملا كملاورعىبأ ( ىح نيد اذث) عزز ادمأثتدح سماهللا ثيدحلا»ةيعللاثكاكو
 هد دارملاف ربع ىلأ ننال فشل[ فرك ذاملكو ملم هنعةياو رلارثك | ةلذغهسيف ناك تاحوبأ لاق نيذافوةتس نع نيتئامو نيسمنو

 هجام نداو ىاسنلاو ف نصملا هل ج رخ بح نيب دمج

 يطب هرجع.



 قدر ودقو فارعلاول_نفلاوأ ظفامال اق بارطضالا نمةلمحلا هذه ىف عقوام هن 1 تءوسدثو (ةرفولانودوةمملا قوفرعش هلناكو)

  لوقاذه نيدكنماىلا كلذ نءلزئامةمحلا اونذالا همت نءلزتامه-!لاوذذالاة مده غلبام ةرذولاف ها اوةرفوو 4+ فاصوأ هنالث هرعش

 ىرهوملامالاكه_.ففاتخاواهري_غو قراشم او هباهنل او ك2 ىفاموهو ةءالارهأ نمر رهمجلا
 لاقفمللاةدامف باوصا !ىلعهرك ذف

 مهمحلامنذالا هم” ىلاةرذولا اوكاقفهرفو هدام ىف كلذ فااخو هج ىسهف نيمك_ذملاتغاداذاو نذالاة .هثزواهأ ار عشا ارمسكملايةمللاو

 ةمملاىوق ف:صا| ملاك ىفعقودقو غلا له مالك-اقداوملاباوصااوهمالابابىف 7+ هلاقامو زممك:ابت ملا ىتا | ىهوذللا
1 

 و هوهر-فولانودو

 دوادهبأةءاو رف لام
 ةرذولا قوفا يلا هنا
 قاذكو ه_ه1انودو

 روك دملاو-ام ناةداور

 قئاوم اوهام تاور
 ىلعالاة هلا لأ لوقل
 هيلعلووت:ىذلال هى لا

 وهو فن_هىلا هياور

 نودهلوّةد داردق هنا

 ةرثكملا ل 1
 ةيسنلايدارب دقو هلَعلاو

 ا را !لوصو ل ىلا

 ةلر<فصملاةناو رو

 ىأ لروأتلا اذه ىلع
 فونت فدا
 للا ىف عفرأ ىأ ةملا

 ةهرعش نوكءاذه ىلءق

 ةرذولا نسامودو هل

 ةباور نوكتوةمخلاو
 هدام ناودوادىأ

 قوف هرعش ناك اهانعم
 نهرا أىأ هرذولا

 5 همالا تو دوةرذولا

 الفاذدىل_ءعوةرثكلا
 نتياو رلا نيب ضراغت
 همهفاموار لكىورذ
 لاقه_مالك انهقا

 وهورخ نءا ظؤاملا

 داحتاهرضبالو ىتءملاب لة:نيّتناو رلاىدحا نايىفالطسةل|باحأو دعم تر دملاجإ رخ نا الل دح عج

 لوقو عصآ هنالث نار وههلاد_دءروهشملاو هراد_ةمىففا:ةوءارلانيك-::ىورب وندد#ه وهو ف رفلا

 ط_سقلاو طاسق أ ةتسهردق ظفلية_ثئاعزعءاطع قب رطنم ناسسح نب'هاو راملؤالادب ثنو ناعاسد ْ
 هسكعوة أر أ ل_ضفد لد رلالا .ةغازاوجءاملعلا ضعي راتناوةغالالهأ قافتاعاص_فد:فاقلا 2

 ايلخاذااعف عنملاموضعبديقو سكعلانودلرلا لضفبةأرملاةراهطزاوىلعمهذ عبو ر وهما هبلعو

 عجلان كم عيمجلا كرب دقت ىلعو «-ل | بهذام ىلع لدرم_ةرهاظد لك ْك سواها اذااعفزاوملاوهن

 مه-ض»ب عج وىباطانا عج كل ذيءانالا ىف قيام ىل_ءزاوملاو ءاضعالا نم طقاست ام ىلع ىسنل الم_<

 هيزغتلا ىلع ىستلا لج مه_ضعبو رخآلا لمقاهدحأ ف رتغا اذااسعف عنملاو اعمافرتغا اذااعف زاودلان اب

 لزان ىأ# رعد » فةرشلاه_سأ راىأ#« هل ناكر رئارسلاب ل-ءأهللاو رداظااوهو زاوملا ىلع لعفا'و

 ءافلانوكسو واولا تفي # ةرذولا تو دور ني.ك:1| ىلع طقسام مادي د_ثتو محا مضب 4 ة-هلا|قوذإلا

 هللا ىل_دورعسش نا ىلع ل هر هاظراذ_هوهناهنا اولوصالا عماح قاذك نال وم ىلا لصوامءاره دب

 ناك ملسو «ملع هللا ىل_صهنأ قم-سناك-ا ةرذوالو هم سدا هرذولاو هما نيد اطسوتمارعأناك _سوهيلع

 كلذ ل ءاوء.نذأىلااءاظع عم هتج نا ىلعو_هرع_ثناك هنارهاظاذ هو هينذاهمصت ىلا ةهملا ظع |

 لاقواضيأ ه_هماحىف ثيدملا اذه فذصملاىو ردتواذ_ه مل رهيلعهتل |ىل_صهلاوحأ فالتخارا.ّتعا
 دوءيلع هللا ىلص هللالوسر رعشن اك تلاقدوادىلأ ةداو رفوه-حولا اددهنم م<بب رغنسح تدع

 دان_بالا اذهمدوادونأ هاو رولئاعثل اف عتواذك كريم لاقلوصألا عماج ىفاذك ةمدلانودوةرذو) |قوذ |

 نمدارملان اب ىذمرغلا جماح رشف قارعلا هت عجدق ةتاوصلاوهو ليةهمهلاثودوةرقولا قوقلاقو

 نودو لحنا ىفاهنم عذ رأى أهمها ق وف هلوةف راد _ةملاىلاةمستلابةرانو لكلا ىلا همسستلاب# ران نودو قوفهلوق

 جرم ناالول د_.-عج وهوىرادأ|حرش ف ىفالقسءلا لاق سكعلافاذكو رادقملا فانه لقأ ىأةمملا

 تواغتلاو ىتعمدصمرب دمَدلا اذه ىل ناو ا امزال ث < «يذ ىفنحالملاقهمالكى تنادعمثردملا

 يا راقتملانيظفالا د-أ ثندملا ف لتس دقواذه هسملعرامغالو نيترامعبادحاو ىن:مىداوأتدأ اهنود

 لايتغا ل-ءللاقينا ن كو قرفلا تاكم له ءّت_ىا لفلان ا اولاق يح نيتبنثلا حلفأ نر ماكر خآلا ناكم

 فالتخان ماشا فالتخالا لذنوكر واددعتم ةودحاوءانا نمماسو هيلع هللا ىلصهللالوسر وهثّثاع

 تنك ىلعةفوطءمتناك اذاامأو لاحلاناكو ةلج نأ ىلءىن.مري_خالالوقل انا ىنالو ىسمتنالاوحالا
 لاح ف الدخا لسغلكف نوك» نا مزايدالاو رهظال اوهو نيل .ةةم نيت دح نانو كد لا سةغالاب هل ىناعت الذ
 ىأ لاقوةرفولا نملزناو ظفاب هلئاعمت حرش ىف ُثيدحلارك ذر م |ناماعاو ىنذالاك مئالمرب_غورهو
 ةرفولا نودو هما قوفاند مسن ىف مزلاق مدوادجبأ ةءاور ىتءعةباو رلادددو نذالاهمعوهواهل#نم

 اضدأحارشلا نمدحأ الودد_:ج«1!لرصألا ف دوج ومري_غلزناهلوقو ىسمتنادواد بأ ةءاو ر سكءهذدو |

 أ

 ٠.
رفحدقتنالو ةرانعل ا!قوها | اهرتس ظ

 بالا فام .اغ شر دماج رتمداتاه
 ٠ نموأ هنعهتلا ىضر<-كئاعز

 بامصأ هذعىور ظفاح هَمُد مدالار فء ولأ هل وم نيعف نوثرم كف ميم تشم «عبينم نيدجأ انئثدح اي هركذ |

 اصلا
2 

  ةرا.علاقوهاعاامد تواغتل اوىومدحت#رب دود ١ اذهىلءنتباورلا] امناب - ارمش أضع باحأو هنود نم عقوهنالاةحال لا

 "نيظفالادحأ ثيد_لا ىف عتس دقواذه نيترا.علادحاو ىن_همىداوأ تدأ نود نموأ ةشئاعنارمالا هدا رخل ادااه.ذحدتدالو
 "ودصحراشلاب متتادقو متنا اذه هلذ« لا ق.اذكف قرغلاناكم لعتس لذا اولاقثر-ىتدنثلا حلفأ ىف ى.ساكرخآلا ناكمنيرراختملا
 |نيرمأ ف عقوف هظفلد هدرواف هسفذل هأزعو تاوملا ادد

 نينمؤملامأ عم بدالاه.اعرمدعىلاُ اهل سدلامدؤاعدالز ١
 1 ثيحثيدملا ىف

 ايديك (عينمنبدجأ نث) ءاربلاثيدحثلاثلا ثيدحلا«كلذ نودي ضرما غولب هذك ناكهناعمدرلا ظفاد هلاكشا ن عباحأ
 "* هه ه



 . . "هيب

 تامداد شس ىتذبناكو ريك انم ل نادلا ف لاقوثددحلا بر طضمدهتأ لاقو كلام قثوراكملاءامل علا دحأ ىندملانأو 2 هتاذل

 نبامهور ءادنأ طاتذم لو هظةحريكل ىف ص قا: 7 نكمل ماهأ ةحمالعالادحأ (ةورعنبما ته نَعَ) ةتسلادلج رخةثامد نيعيسوةعب راد ش

 انوماعاتت :املاعارقفهقث ناكءاوقلان "رع ,١لا| نو رع أعان ء)ةثامون يعب راو عسبس ةن_هتام هن_.نيناوأه .ىغلي لي ةناطقلا

 88 رمصاتب عم هدد 0 5 1 لأ هذي دملاءاومؤدد أردو نيءساو س# وأ عسب رأوأ ثالث ةن_بدآورهدلا عوض

 5 هو ا دلو قطمملا كم .دهملأ ءاا هع ل .ءلك ”نم:أرلاقيدصا تب ةيقيدصلا(ةشئاعنع) كرا ا تركو أ ديعن

 4 .ىبةيضاملا ب اكل 52 تدافأ( ل !ستغأ تنك تااق ) ةجاهمقا نمو نينو ناسك وأ ع٠ وأ تسةنس تتامووومنلال

 أر اضصسإ ع راضأا - ا ا ل مع
 م رع 5 !ذوونفلا] 2 و لسوق ءامتلا ف ىرا م ءا| هيد جرش قودص شد رقىلوم ىلدأ اناو كذنيهثنادمعه وها ذوت |[ د

 ةرارتساوهراركت ا عمهتل الدو هت ماع او هةمثول ىل !ءاو 0 اهقفلاد أ« ماشه نع دادي مدقامل هظفسريغت مو>اكت |

 ةلنف تلتتعا كأاألا |«اديعنا !لاقو ردكب الا رع ورعتاكباهش نب لاق ىف دملاهتلادمعىبأ « و رع نب الان امدح س .ادب ناك هنا ١
 0 لل اراك أ نع 6 ةرشعلا | ماوعلا نب ريب لا نب ةورعى أد هنأ نع هشناعْسي د + سائلالء[ن هذاك | |

 ةمدق: :روصالارادع#أ عرامص || هع فر ةيضاألا 4 ,اكدلاتدافا#« لستغا تنكتلاقاهنعدتلا ىذرةشئاعأ

 0 ىلععذ درلاب دك ل - راع شل لاع ةا وسو انا جار ركمتل .تغأ ىأ هرارةساوهراركست ىلا ةراشاوأ

 ةدىفطعلا م مدي فيك ت انف فامعلا محارب اريمضلاز ربا ىبيطلا' لاق هءملوعفمهنا لعب صتلابىوربوأ ْ ا

 أ ىلع بطانلابلغاك باخ اىلع ماكتملا بءاغت ىلع هنأبس. -أ ملوه.اعهتلاىلدهللالوسرلتءالاق
 ىنكس ىف لصأ مالس هيلع مدآنا كانه ةتكسنلا تلقا نيل اكو زوتنأن كسا ىلا هت هلوقىفبثاغلا |
 ملكشملا بلغت باينم رامخال ءالاناوأ ىمتناالصأ نك فلاستغ)ا تالماحو تاوهشاا لوما نا نابت ل
 تلقت ئاغ اع 5 هب ىفالو ل وهيل هللا لهب: ا اكراشواهلسغلا ةءمءاملانوك,ثا لت و لرقهسفن نع ص |[

 ع ف ةدئاغلا هماعهللا ىل هم دقت مولع 1 نمو نيمقاعت منالسغلا عقب نا لت وهو ل غاب قاعتم 6 -اوءانان الأ

 تاكمدآن ا ىه نكمل ا ىلءواموم ه-لاكوام لاح ل اج ع نءهرهااغل او هاكرتستا |لهتكدي ءملارب دقت :ىلعو بدالان أ وهاك ملف |

 ةدداىكمفالمأ ]| اهنعهللا ىضرةشئاعن ءتاناورلاضءب ف عيرصوهلب ة هر وطااىلاراقنلا مد ءل هه ف شاك ةلارب دقت ا

 1 ا تيأراما ممعَدياور فاضنادر ودقوا/ممءامحدشأ ناك هناك د الو 1و هيلعمتلا يصدتلا لور جرف تبت رام |

 اوم طم (هللا

 لو عقم هنأ ىلع ب ىمتمأ مآ

 نوكينا لمتح قهعم

 ري .ذلا ىلءافطع

 سرح م جدعت 3 هع تا دهم »ره حم 26 ل

 ةدئاقلااةةهمدانءاودو 0
 قا 06 5 أر طرا اوحىلعال.- .ادثيدملا فنان مهالضفلا ضن ع كري ههلقنام ةدناهبو جرغلا ىتع ىنمىأرالو هذم 9
 -_- بنا ال هامش و كل ع ,ءتردملا م «ترك لفة عت سل[ تا لاف هتارغاةر وءقلار افان ل> راان عهد | ل ءاسنلا نالاته ا ؟ىلاهذه نعل كم ىمومنب نعاس نا نا.-نباءاورامذ دنئب ولاق سكملار و هنأرما هر وعلا لجرلا || ككل دكواناةهنف نم يف 100 00 ١

 هدرا كامب هوو
 اه ..9 5 3 ردة ثلا || لروح .تص ضر ىلءذاهنع بسام ضان هريدقتىلءذارظن لدعاصن هنوك ىفو ىسهتناةلم لاف صنو*و |

 ل - ل ملاسحلاب ل عأهللاو لاكش الالو زبهن ولاستغالا دع فشكش اعرءافذاخلالا نمجرفلا ادعامىلع
0 

 تالوأ تالا اددق
 هئاراشا لالا امهاح نمرهاظأ انا هفو ال_عتسمءاملا لحال ليلقلاءاملا نمفارتغالا ناىلء ل. دش. دخلا فلق
 حدف كيرلا ,مىرا اًذأاةياورفعقوو كلري_ملاقءاسا نماهطوانت مسءانالا جراخ ا مهمدبأ ل سغ

 هر ءاورةعقوو رأ ا ةداعان ءانا نمل. اءح دق ن ملا ةيناكوالاو نأ, 0 ئقلاوةسئادث ,اىلوالان ه لد قف

 وشو همس نمعانالا اذهناك نيتاا نسال ة :اهلحأ نموهنات كلاس سب ىأ ةناتد نمدحاوءانأ ع نم ىرخأ

 0 م8 الاد داورامد دز: سه "كو بدلا نول بستةكرفءايشأ هيلا فاض رجحأ ساخن ةدحوملاو مهلا هتفب

 هللا ةدءأنا ع نهىراكالد ءاو ر قوه .شنمرو نمهظفاوه نأ ن ءةو رع ْنس ماشد نع طنب دا قد رط

 لهتح ' هنأو هس هنْنَع

 107 ءاملانوكنا

 كلا دامو هلم
 هلع هللا ىل- صىنلا

 (دحاوءانان مز م 1سو ْ

 لشق اهيفودأنأن مةأرلاو لح رلا ل _.ضزاوح هيفو ةانح نمد اوءان نماضوأ هاةياوريفو حدق مدح او هانا نم كالا ا( ||
 لاستغالا 0 ل هدب [مك هنا بت رالي طوةسلازغ-ىفه_بكعوةأر ااهروعىلال>رلار اظنزاود وما صءلالوةو روهظفأرملاءام

 ىنمىأرالوه:مترارامتلاق ةمئاعن ا مص دقوال فيك ىنطسملاءام> ة دش نمرهاظل اوه لد ادرس عم نوكر نا ل هتك ةروعل أدر عم
 لالدتنالاا مي طقسو لاجالا ب وثاهاس لاّحالااملاقرطتاذالا الا عئاقو نافورعملا ن هنا ىلء باكل افعى مساكةروعلا ىنعأ

 امو“ -ةلقىلع صن ٌتدملاق سد اذاال اعمسمء املا لحال لم اًةلاءاملا٠ نمنارتغالان او لوقف بص كاذؤ تسال اسلاذل ١

 ريعص اهضءرو ريبك اهتعمدةددءتمناوأ ىفاددعتم عقولا ىتعالانا لمت هنوءث ضرغد و تشيل نينثاوأ عصآ هنالثثاكك لذا ليق

 اهنمرتك أعس هنوك فا , ال عصآ ها د هنوك نا ىلع كاك_ثاذلإ لاة>-الاقرطتدتف
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نآ شط ني.ءاعدلابدوصخال! مهناللوالا ذكور هاظىلاءلاو دىنلاوأو هىأ (الت م
 ه

 نينئاغلا ىلعنب رضاحلا لب مداوهلوق ف ثانالا ىلع وك ذلا ب اغنى ع تاد(تانمؤااو نيل: ةتسأو) كاعت هأوق ىهو

مناءانعمرفلالاقفهلي وأتى مالكلا لاطأ ماو اموةبآلا هذه دراولا بنذلا م حس نب طا ادرج علو
 قلروفذ

 01 لرت بن ذلايدا آول تن دن درعا اموبنذلاهمشا :اممدا1ّن . المد ةتامو أةلةغووهس نم ناك امدا اراال. ا

 هثبامو هنم بسن ذ عوقو لى ف .,كوبنذ 6 نوكرناربغ نههفد رشتدار ما ىكمسا |لاقو نيد 2

 35 اةعرزوبأ ظناحلا مالمالا خيش هللا و لسه ةءاح لل عولوق لك ف هب. 78 ىبسأةلاءنورومأ مسا 2 فيكو كانك
 :-بسحو ىلوالا

 م رم هومحلا متاح له

 ىطبصملا صن اص

 نفد لهي لل لال
 نم هنأي تاحاق ه-هم

 هءقب نود 2

 هنأ لن, لوءاينالا

 لي ريجنادروو هب دأو
 هد هي مال-بأأ ه هيلع

 نلالقهعمةئفدانإو

 نم هعطقدنأاف هس

 ىاهةرامالاو اك
 كالذو ءانالاّتاخدنأ
 35 هللاو هى صدخم

 رهام اال
 هنلأ ىل صدهللا لوسر

 *«سو هيلع

 هرهشك هفص ىقىأ

 هدراولارا.خالا ناد و

 هرم الوطمر ام
 رعشلاو كالذرمغو هلذو

 مدت نيءلانوكسي

 سلع ةهصروءش ىلع

 عمجتاو عفن و سوملاو
 سداكر اعشا ىلع

 به سسو سايكأو
 رك ديور تايلسشاا

 اغعاو ره ودخل

 م الاهمشت رعشلا عج

 72 لس .ءوطلا مسن ىف ( دج نعم هاربأ نسل هع«أ انأ أرح نب ىلء اند ) سن أ دلو الا 4 دام هثيداحأو در فما, سنحلا

 0 5 .:لاىلادحاولا ةقاضا( هين ذأ ف صقل ]عل ( ما سو 4م !دهللاىنصةللا لو سرر عش ناك لاق كلامي سنأن ء)

 هعوقو وأ ه.مك- نم عولب ىلع ةلادلارامخالا ىفانءالف ص ةعوعجادار «ثأا قاد :مالاك.لاو هينذأ نمدحاو لكف صنىأدار ااروهظ عم

 سماك فو كولا تعصي اك هند دلل عمجلاةفاضأب هيتذأ ف ادتا ل اهباو ر قواموملع

 5 | ةلكيانةرك نس هيلعدتلا لص ىلا ناديعس بأن ءميمعلا فذ جراواتار اعش قطصملا|ناءح ةمومذ مدل رةعدب هقاحوةن نا
 | كاءرك(دانزلا لأ نبنحرلادبعانث ىرساانب دازهاذث)هثئاعشي دح ىفاثلاثي دما« يتااكضلا م هات ةقرفق نودر >2 هتمأىف

 مذ هع انا ا |!

 :؛ اهدعب ىازلا دكر يدانزلا انين جرلادبع ةعانر مخاة-ت مانت دح ل ءاما ادي دشتوءارل ءارلامكوةل ملا خت |

 متايتك اننا 7 7*0 ١5

7 0 30 57 

 25 اءذه) كاذب ما ليلدهتمأ لكلر فا ارذعءّمس

 زكوهتلا دمع هل ءافواضدأ ماعهلئاق من لاف هلوقلاقومعأ هللاوث تدخلا زههنعىور و هددت متيثأوكلذ

 هيلع هللا ىلصهتلالوسر كلر فغتسا هنعانل اع باو ىف هللا دمع لاق ىأ يدمآلاد ذهالت مال هلوق ل عافود
 ” | مءاذدو #«تانمؤملاو ني:مالو لن نلرفذ:_ساوؤل 8 اوةلالاثتمااضدأ كا رفعتسامعن ل سو

 اةتجرو هتقفشلاكعمني:هؤالرافغتسالاءار ومأم ناك اسم ىل_سو هيل هللا ىلص هتالدر وكذملاةيآلا آلا ةرالت
 ني رضاملا ب ءلذتو ثانالا ىلع روك لا بياغت كلو هلوق ف نأ ىلا ةراشاةنآلا | قو همم لأم طرفنتسا هتمأل

 ل-وهيلعهثلا لد هللا لو سر سا< راض>نملا بل اأذهردصل ةينلأب عم هللا نم عنمال لوقأو نعمه !اىلع

 وهالت مكلذكرمالا من لو هيلع هللا لك ىبا لاوأوهلاةفذملاترا.خاوأ سه' ماهفت_ءادهلاولاقو هللاد.عل
 ازهر ممنهر دص سلخ باص ثدي دتلاد.عناكا ال مادا 2 عاواداهشت ا سو هه ءاع هّنلأ ىل_د ص :لأوأ

 متاعزانملاز محارمه رك ذامعفتراو تاباورلا نيب ىفانتالذ لالا عت ةعباو 1|: ذم عقو ولكاوؤسا|

 موصعم هنا عمو َكيتذن مع مرقتامهللا“ ءالرغغيا ىلا«ت هلوق عم كب ةاكاعتهلوذ,-وءيلعدئاد لصد با طمعا

 ةيبلقلا تا ارطخنا نمهرافغتساوأ م اا واعتو ةمالالةماستوأ هرئاخل ]هر ,الا لوزن ل قدلعأ ةقمتلا فهل دنذال

 000 رهن بتلك بو هما عهثلا ىلص يل اةيسنلاب| خا ىلع اضمن ذك هد مشل || مزاول نم ع

 : )0 ا تيرا لع »* هداراا وسقف تدرا هخولو ىلإ اعتهللا هجر ضرافغا|نءا

 هد عاقل هءاعره.قأ ءااتومأ م ناك ناو هل تءهو ىلا ةمدعأ ا ىلعتامثلا دا ةعج_سالا هدار !ليقو

 ان وأ تاحابملالامعتسان م رفءتسس ناكل قو رين رقملاةب دو .عةاعو ني داذملا كولس ةباهتا منالةيشلا
 اوه عفهتمأب وذ نههرافغتسا ل يقو نييرقملابا ءسراربالا كاتي ةازإوت ادا. هءأاىقريصت# 5 دو ر

 دج م مس ع ع مع م ءعسس وو ب نووي و يو وع يا مح ويمسي  قدحا صم 00

 / نين ا :

 ا 1 هللالوسر رهش ىف ءاحام باب لع

 نكستونملا ع“ وهفعاتلا وديع ءاح تمر «تنأأنأ 14 لو ا دبا لص زع ئ اهتدامو هرعش هد دىق ىا

 ميجتو كو ةهلهوؤم دبر - ني ىء انتحال توتا دسنان# تبلل قو ةتواهتوكساوهفءاتا ارءاحاذأو

 ا | ناك لاق كلام ننسنأن عد هس اك لآ وطااىأريغصتلاب يد -ج نع مهاربا نب ل.هعسانري_تأل

 أ | وس قوىباثلا ع نكسيونيدعذا كي هينذأ ف صن ىلا هاريتنمو أ الصاو ىأ يلد هي تسلا ىلد هللا لوس رار عش

 ||[ ا لك ف صن ىأ دارار وهظعم نم ةيشثقلا عامجاههار ك هينئتلاىلا د_>-اولاف ا ْضَأ كريملاق دارقالاب

 | دارملاو مك ولةتغدملا عل ة هلوق قاك ةيذئتلا ىلا عسا ةفاضاب هينذأ ف ضنا ظفلب ىأم ك0 يدان هنجاو

 ١ ' راف ءرعش قرغ.ال نيحوأ لاو -الا ضعي فوأ هرعش مظءمدار األ -ةو صقعو عجىدلاود ردع تمأ 15 هند

 | «ىرسلا نبا النون اادب دشن دانه انثر-# امهلعاعقو و هن 2 ل اند هوك ىلع ةلادلا ث تت ذاهنألا فاح
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 1 ةنيزسأرلافرءشااو ب رعلا نب |لاق هيلع



 اك) ةماشى ماداو ىلا ب رمضت ةاهةنوهو لاخ ع حةينهأانوكسفةمقماءالنأ .ك(نال.*) ْ

 :ارىج جءأ درلا هثاّقلا همعنل اركش( تاقذ هتلمقتسا د

 2 ناهاذهو ل تلو عبط ا ةغبىأ (كلولاةف) لواف:لاو ةغاام ا! هب ريدللا

 ةةؤدوأ ىرخأ لاح هل_هلاو ينال هرب خىلع مد ةمفرط :هاىلع همس مادقالالازمن مري_هضلا |

 نال.لناىأ كاهن _ 'ك> دسملاق هماشاا هولاسلنا عج جهر ه زولك سلو مدكم 3 ودور متاغلل 4 بناث |

 (ل_ثمدل ا فرهظتىااةحلاى هولولو' :عمج وهوا | لب دانةةنز ىلءةدو 1-+:زهر ةثلثع يىلليل" اناء

 ارثادده_هلخن ع «تعءدحرف 0 تم نو كو ىاز مذب خر ةببرا ةلابافلاةءاموداف ىلا

 متاهنا تيأرىتدعاد رلاهئاةلالاركث
 | هيب رأءاشناو أرخأت امو ْل_ءنذ نم مدقتام هللا كرف .1ىلاعت هلول قباط مريخ« هللالو هابل هللارغغ# |

 اضن ض ومال ابك ال شار ةغر ىأ «كلولاقذ» هموداا<ةمالةرفتماو أ هلاهت امثوأ ةرفةملاةدان

 ناسحالابناسحالا هل, :اعم نماده ل. ةو ىلْثدقنا اوىل تأ :مآوأى ءاح هب وراح. وأ ىلترشتسات ا

 و 2 هاب ء-اذاوىلات الرق هفا انيالفدر وص هنود ناك ناو. قح هثاعد نمل -ْفقَأ هءاعد اك

 9 م> الا هاءوه مالكلا ادهلُت اوس رسنب هتلادبعموث دك ىذلاىأ «موملالاقف# انهن سحاب |

 | كال رقما هر هو ردامتملا ارهااااوهاملهو هللادمعو هدو هلا ادهلت اقول و هيل هللا ىلبص هن هباكصأرا ارااوأأ
2 

 «تافنإل هلال .ةَتسمت ءقوأ ا يهتليقتسا يتلا

 ه>ود مو ها نيام ا ا را و فت تأ اوأريخ لبق لو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر

 ناكول ذاك 5ك رمل لأ دم 29 اعمتلا ىلصىبا 1 5ىل .ادي ماهذت ءار سال ةوءاهفدسالانيعتمف |

 هيذدالاو مخ وأمل هو ءاعدنلا ىلدهلريهذلا ناك ىن:ءلل هداه رج نبال م« ةدئافلان نعمت وذ الدنارمش أ

 نيوعدل تحمل عع نب ه1 مالت موقلأب دب رأولل_.ةرح نبال ةمتاففر هاظاا ىضنقما ذات انتل

 ريغ ع رصلا هلوقد همالاك متنا معلا مهم دار 1اناىف خرم اثندحلا ايس نع هل ذغودو هأ تافئلالا|[

 00 +تادقاولاق ىف اريطلا دنع هنا كريم رك ذامىل عثر دما قرطرت اس نعل هنأ عم يت 2

 نب ىلء ب رطن هل سم ةءاور ف لد ها |نمءوكال رفغتسأ لهموقلا نمل>رل ةقءل ىرخأ ىو مو هيلعفللا
 هراعهللا لضاشا لوس ركل 2 نأ تل ظلت مص 'ءنعمهاكدأب زرب د اولاد. ءودب زن داج رو ةركم

 راضحموةلاندإر ا وعنا ق0 والا لولا مادو هموقلال هذ لئاقناتاناو رة نما ا

 ىلع تاملا هيا و دق موعت .ج ىلاى موةااىلال رمل ادا ءاق مص غءللاروك دات دحلا هللاد- .ع لة سس ا

 00 ف يصاع ل أس سك هول ساضدأ موقل اداله_ة< ولاقهقانلا او رةعفىلاءتهلوقك ىف 5-5 م '

 | ما 4ع داما |[ ْنَه دوق لاهل ارو ل ةةاورلا بأ دود اه لما و هسفن ىل ةراتوةقيقحمهملالا هدأ

 ىباريطلاو ىه هنأو رو هعم هم كو سو هيل هللا ىلص ىذا !سد رس نب هللا د.ءةيوأ رت. .ئترامكالاو :

 اديه نو ن] لآ ظفاب ىاربطالو ادب رلاقوأ كلو ام هعم تاك ل ملوديلعملل ل صصيبنلا تيأرلاق |[
 ةللاتع .ءنممااكلا اذه ععماعص عنا عمهعم تاك أوز "5 ١

 ا رب] ادع نبه ذاك س >حرسنب هللا دمع همر كأ هنا. ملت عطايا نال ا سو هزه تيثتعاو

 ربأ لاق ةمحت ل نكر لو لسوءيلعدتلا ىل_صىجنلا ىأر سرس نب هللا دبءلاق هنا مصاعن ع باه, .:ءالاف
 مصاعامأو رعامسلاو هيث رلاو ءاقالا ف م_مهذم ىلعة.كهل نولوةب و ةبادعأ اقد رك ذؤنوفاتخالرع

 ؟ةرضصالواركنأ اه هاعنأ لءةحيولاق هاالءاةك ماو أءا لعلا ايلا بهذي ىتا | ةرمصل ا دارأ هنابس>اف لوحالا

 | نععم > رهن لهتحف همقاولا هده نعام 201 ءمهفم_سأهنمأ عءعكاملاذطو .هنمةعقاولا هذه عمسن نأ ل بق

 (1ل لراس
 م اًةةرهاظا اىضذتقمذا تاع || هيففهللا دمع لفوأ هاظوهو هللا لوسر ىأ

 ديعب هلباقمفرامخالا مزال قادسلا

 جاصكدملأوةز ,هوةثلثع( ليل“ ناب"

 تمحرف)افر ءمليل املا اهذعن فو دوس سنو ةسجلاو رادتساور ونت :ازيجخا وافي باص جارخ مضلاب دوغ صعك لوأوُث :

 ةلجلاةدو مىفمقوءاشناوأ اره هنو كزو< 2( لوسرأبُت *الهنبا رفغ) متادلات

 الاثم ١. ناحل ءاس>الاةلق
 ىلا ءتو هناه<هلو_ةل
 و ُ د مجييحاذاو

 اهودر وأ اهتم ن سحاب
 ىو هملع هللا لصهدرو

 هلا نم ناكناو

 قروهذ ارهاظىلاشلا
 الذالوالا نم ةقيقحلا

 ناشىهءاعدن|بدر

 نملجأو نسحأهتمأ |[

 لاق هناس ف همالاءاعد

 ةيحلاب دارملاوضعءنلا

 كلوب ام

 هنوكلال هتاذل نسحأ
 ندع ءالا نم ارداص

 نابلو هاو ىندالل

 َن ا

 ث.حكلرغ: >و ىج-ملا

 مخ هن و رت يه #س
 لاتف) د عبةومثلا

 مهضعم» ىأ (موقلا

 لودالا ماع وهو

 هللادءع نءىوارلا

 ىلا لوقا دانساف
 موقلايدارملاوزا<#موقلا

 مصاع عملا مش

 ثيدحت ني> لوحالا

 ثيدملا اذهيهتلادلم ع

 موةلانا لح و مدنا
 معا لاس اي ولأ
 دّدسصمقلا ناك امقيكو

 راس الاو ماهفّدسالا

 ( هللالور كار فغتسا)
 (فنات ة) هلوقهسر ءدماهفَمس الادصةااو لصوت ا هز

 ناحر راس لوَعا هاهتاالو كلر فغتءاوىأ ( و

 لاقتدق م:تابملو ةلار: ةدئافلا نءمنهلوقول ةارامخ الد لع مزايا رولا هنركل فلفل ظو أوان هال ليرهظأ ارامخا لوح



2 

 ع تر 2 5 ياو 1 .

 | أهبانصتأ نم سان هللالوسرتدتأ حو رشلا ضع ىف و سار أ مسن ىف وةيلاح ةإلاف هءاختأ نم ةعاج نيب سااجىأ ( هبات ن م
 ا ر .اوو طدزلاو موقل اكعممللعضو مساوهفةب وروركفو لةعىذناويحةعامج سانلاو 0 ووسودو لبق مهم سأن عم هتيتأ

 ل - 1 : - 6 تاتا

 _ هسري_غ سان عم ىإ سان ىف هللا لوسر تدت أ ىأ رمي ىف عقوامو لاح لاو #ي هءاحتأ نم سانا نم
 | ىلا ةراشا «ياذكد# تدتأىلعفطءرودلا نمضاملارلا مضم د« تردذ# نال كودو هلوقدودو عم
 ١ ادن تفؤو ىتح تمهذو هيف تنكح ىزلا ىناكم نم تماقناىأ هنايمل هذاد نم هنار ودةيفيك
 قلافإ# متاملاةيؤرنمهد_فقأو هيونأ أ يدب رأ ىذلاإ ةرودلاةئب رقبوأ وكلا ونب ىأ « فرعذ#
 ىفرماكمب مد ىلا عباطلاىأ هكيوجتفلاب «عاشخا عضوم# ترص.أ ىأ#«تبأرفهروطظنعءادرلا

 افرعف ىو هماعدتلا ىلص ىذا |تنتأ لاق هنعمل اريطلادذعو تام ةقاضالا وك :ناعدد وتاناو رلاضءب 00
 ىفةينثناهذيصب هي هيفتك ىلع متاحا ىلا ترظنق «ذاختق ىتحتردفهيمكسنم نعمءادر قاد دأام لاشي ْئداابفاوطلا

 ا ع نماس رقدارااو تبأرافرظ هنارهاافل او رح نبا هءلعرص ةقاودارفالا يصب هس ىفو سل امك رود تيباالوحراد
 افريثمىأ ماصعلا لاقودحأ هن ل ةءل ادحديعب متاخلناددعتب لوقلاو هيفتك نيب تاور «فانسالو رعاكرمسالا ذار ودو هيفاطانارود

 تيأرلاق س> .رمس نب هللا دمع نعمل _بم ع قو هيفتكع عافترا ىلع دب زب ه-عافت ران ادو هقاأو همفتك ىلع هناكر ج ربازل تالفلا
 همفتك نيد ةومنأ امتاخىلا ترظ.ذ«فلخ ترد ادد رثلاقوأ اه وازيخهعمتلكأو سو هءاع هللا ىلص يذلا نم ضعب ربااه_ضعد

 ىرسلاهفتك فو رضغدنعةءاورفو ها "ليل .اثلالاثماكنال_.خا ماعامج ىرسسلاهفتكضغان دنع ||| رارقتساالو توشريغ
 ضغانلاو ةمعلاداضلاب واوعدو ةمعملا نيغل انوكسونونلا مدن ضغنلاو رمسدالاهفتكضغن فىو روأ| تلقتناىأ (اذكه
 'نوكتنأ ىنءذيف نو رمضةلاوهو هؤرط ىلءىذلا قدقرلامظءل ارد ليتو فتكل ا ىلعأ لعافلانزو ىلعهنم | تنكىذلا ىناكمنم
 | لاوهفيتكح ىلءوأ همذدكى لع هناوهرهظ ىلع هناو هيغتك نيب هنا نم ه-قلط1|تاناورالةديقمةياو رلادذه || ىتدح تيهذو هذ
 السر نأ عوط ةهريخفد رودقو هلاك لت ىفبلقلانارسسرالاهفتك ةهج ىلع مالا عضو ف رسلاىنالقسعلا || هلوقف ه«هلخ تفقو

 أ قناطسشلاو هجراخنههل-ةادىرب ور وم اك ادس>مونل اف ىراف ناطي_ثل اعضوم همرينا هير لأس ةفيكلاةراثا 0
 | هللارك ذاذاف سوسو هءلقىلا لة دأ دق ضوءيلاكموط ورحل هءاقءا حرت الا هقتكض فت دنع عدفضةروص| || هنالم-ت<و هنار ود
 1 َوءافلابحاصاضدأهركذوزب زعل اديعنب رعنع نارهمنينوعمىلا ىوقدنس ربل اديعهرخأسنخ قشدملا انه

 كلر سوني سان
 نكل نيساقثلا مدي
 ىف هلامعتسا بلغ
 (تردف) طقف سنالا

 وهو نارودلا نم

 : نانم ناطشلا طوم هيرب نا هنرمالسلا هياعىسعل ادم ور نبةورءقد رط نهر وصنمنب درعسأو لحع ىوتشلادخنلا

 | هثد-وهانأ كرتاذاو سنخهنرديعلاركذاذاف بلا | رك ىلعهسأ رعضا او هيا سأر ل ثم هسأراذافهاراق مدآ هيف و
 | سوسو لةغاذاو سخ هللا مسا ارك ذاذاف هماق ىلع متاح ناط.ثلاون | سنالا داون لاق سا .ءنب | نعاضدأ هلق | راش انهزم نا

 ارايتعالاوءانّمعالاهحو ىلعهو.ذلا اح عضو ف هم لاو ىل.هسلا لاق هياور قاكهموطرخ عضاو متاح ىنعمو || ناك ا ىلا اذكم أو
 هز دنع هعضوام أو اكسم ءول+لا ءاعولا ىلع متع اكهيلع مها نيقن و ةمكح لو هيلعدهنلا ىلههبلق الماسل.هنا ىلاهنم لنا 9

 ١ ةما هةدوسو ل<و ناطيشلا لة دمعضوملا ذو ناطم_ثا اه _بوسو نم موصعم هنالف رمسد الا هفتك هفلخنم) رهط فخ
 عج ل_ثمديرب ةياهنلا ىف احلا نم لاحوهو مي ارسك قاسكلاز وجو ممنوكسو ميج مدي عملا
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 نلاك لوعذم ىعع ل_هفوهف دا حلا مضب هةكعم اهب رض لا راههتنو عم ءاصالا عمم ناو هوفكسأا ىأ ( ديرأ ىذلا ) : 1 هللا لور( فرعذ
 || قذاوي) ب سنأودو ةعودجلا ةعيطا فا ميشت نوكي نأو رادةملاف هاميشت نوكين المتحمي 0 روخذملا »ع هينا كلا

 ْ |طخ لك هةعومجا فكل ارهظ ىلء رهام اك طوط + هيفن اك هنا ىهو ةدئاقدداب زهنم مهقي هنأالا هل عار هلوت متاخ ةوروفو مد

 ||| ىلع هدم ضو عملا ف كسلا ى#هد عجن كهل هباو رفو فكم دج هنأ اكم_:عىف اريطل | دن عو نيعمصأ نيد ١
 | انج عيجو ف كلاا عجاج لاق عملا ل: ءفتكلا ضءن لعمااتاىلا تراظذف هنعدمسنب ا دنعو فك

 1 / ضد معامل ناك ةباو رهيلعلدب وم هعطق هنارامتعابثنأو متادنال او أ« اظور 9 هعب اصأ مطوهفك

 ا ا ةذ عملا فرو صتتءارحأ وأ تارعشلارامةعابُث دناتل اوعملالو-وأ ل_؛١لو-ىأ ىذا !لوقامأو هان
 ١ ]له

| 

 | ر

 متاكنا هير نم هومثلا
 داي (ءادرلاقلاف)
 ركحذم ه.ىدرترام

 اا و اللا دل[ ةدااعره ىزلا كالو تع ماصمل الوقف ةمارقب ودم لا نم ةيأغ ||: رد كرإ الا نزل الق
 ١ 36 : ! :تهتتتاأ هرهظنءز ثنانزو<

 | ريمضلا نءوهنتاداو رلارثك فاك اممدبىأ ( هيفنك ىلع) هب مخ ىدلا عباطلا عضوم ىأ ( تالت عضوم تيار ق
 | ةةثيهو هو فكل عج لئمىأ ملا نوكسو ملا من ( عملا لم )دارفالابدر و نآ-] ةيذئتلاب تاناو رلارثك أو قلطا اب ديقملاةدارا باي
 متاملال -(اهوح) ةل_هلار ْز وأماحلاة طيبك هنا ق.سامةئن رق عجلا ارادقمناك هنال هدشتلاب دارملا لعل رةعوجلا عياصالادءب
 4 مهل هعطقهنارامتعاب وأ هرايتعابشن اتلاف ةومنل اةمالعوهىذلا



 نأ ىلءىفاع ملا عباب عج رزملاةءاعث نب نان ..نب كلامنبد ءسةلمولا لادلانوكسوةمحعملاءاملا مضب (ىردخلاديعسابأ تلأسلا)
 وبا" 6( ىدن لو هيلعهتنأىلص هللا لو رمت اخنع) عاملا هلج رخ نيدو مد رآ ةنس تاه ودحأ دعب امد هشو ال :مولهثلا ف هدخارال

 7 يي 00 (ةزشان) مه ةعطق حتفلاب(ةعضبهرهظ ف ناكلاةف):دن فناكىذلا متادناال(ةودثلا تاخ) ليقع

 | هثيدح جرخأد_> أ دعءامده_ثوةيحت هرسالو : ردخ ىبىلا ةمسن ةلمهمثوكسو ةمدقم مدن «ىردملاا»

 زيثنلاو ةعضاملا هزمو | ليةعولا هللاق «ىنعي» اهرم هكوعاتلاحتفي يلو هيلعهتلا ىلصدتلا وسر تا نعال هتسلا حاصصلا بان رأ |
 دقو نيتكفي عافترالا || ىأ«تاك »9 ديعسوأىأ «لاقذ »هدب ناكىذلاتاخناالىأ «ةومنلامتاخإل ةريضن لال دعب ريسصتو

 لم عيضترل نكسب 0 امدقتم نوكسو: دحو ةحتخب 4 ةعطمب ف ونا فرط «هرهظفإل متادلا ||
 "لدن + نمرالا 2 رلةيادر و مسجلا نعةعفترم ىأ ىازلاب م ةزشان طاوتفصو ناكربخ هنا ىلع ةيوصنم ىهو معللا نم

 ناكتوكي نا لمتحي و«-يلعامدةمهري_ثهرهط فو ناك ءاةزشان ةءضب نوكي ثاز وم و همن تاكنا ىلع ْ

 تعدو فاض

 بالهم المخا ميك ةتقسعساغت |

 هللادبعشب د>نماثلا
 ماقملا نعماصعل ا دعب اامو ربخ دعب ريخو ألاحاما ةعضد وهري* فراغا او احن اري_هذا وسو هصقان

 5 1 هلوقب

 دجأ اي“ د- نءا 0 ع  ةليرعدا 95 ه, 7 : .

 0 باستا هنع لسه اك ةفنأ م ةلجلاو ناكربخهرهظ ىف ذقنيحو فوذعأ دتيمريخ هنا ىلع عقرلابىو رو '

 ةءاورف ) ءيالإ 1 ىقالهري_دهرهط وذاك سا ةعدصب له باوملا مئالبالة مان ناكل ه> وزان ةعضب هلوقب بيحاف هلك ْإ

 + 7 0 اوأ ) هعضي نملاحهرهطظ قرح نءالاقو هرب_خىأر وهرمصد دف نهدثلام-رف هأ هرصب دع_ةنل نمىلعكلذ |

 لا ءانيقلافا ||. 0 2 0
 َ 1 كف 7 م هعوذرم نوك_ةف ةمأن اهاعح روح ,ماقماب بسنالاو هواه صن ىلعءاشب ناكر بخ هع وتاكل فرط

أوهو هعض,أأ رهط ىف تو ص ةذل ىلع ىنءماناللاق ىناثلا عجرت مه_ضء» مالك ىفتيأو 1
 يال 1 قدو صقع سد

 3 قود 0 نمذل مامأ ن هناك هنامعاز معز دقو فدك دوصةمىأو دوصة موه لد معزاكساو هأ لاؤسا|باوح
 -_- مص رم لا . - . .

 باطخللا ل هففة:ضسمت اوما ةدافالاّْ دا زناعم ها معازلااذ_هادرو ىطفرك ذني_هتففاخ ْ

 د 89 3 ها 3 َ 1 3 . 1 ٍإ ا
 اهقن 7 ةضخ ركن امحاص تاك اذامدقتءاغالاملانال هنارعا ىلعءاني محترم غةعنضب نم هأوق نكس 1

 هللا كوسر ىلع أ عم تلخدلاق ثم رك نعم -ُت|ب>حاصورك ذامىلعةئسل اح رشف مص. هءئاش ا

 لسسسسل|تاععالا

 ل 1 بسبدوع . 5 - 9 1 2 1

 3 ا 7 9 ىذلا ىبيطلا لاقبيمطل اهللاو ى.فر تنأ لاف بيمط لاف كروظي ىذلالباءأ ىنءدلاقف لو هيلعشاىلص أ
 0 ّ 7 7 2 || سبا هناب باحاقندملاتالضق نم تدلون ةءلسهنا كارلا مهوتفةومنل |عاخوه مل-بو هيلع هللا ىلدهرهظفف ْ

 2 احو'الد انو هم 1 1

 ١ فاشلا قيقملا ىوادملاب ي.طلاوههتباو اممط ْكسفن تيومثيحجال_ءلاىلار تفي كمالك ل.حلاعرامم : 2
 00 و مدملا دجأ |نةدحإل جالعل اقف ضد رملاب قؤرت َتناوعاقملاو ةمصل ا ىلعردا ا اءاودلاوءادلاة ق رقح ملا 5 دلان 2

 ا 3 لد ىنبىلاةيسن محن وكسو هامه رمسكو «يىلعلا» ةثلثماب «ثعشالاوبأ »ل لارسكب يا دقن ا
 وفل ١ 12 داج نءهيزرندا هدب زنبإل ميلادي دشتب يداسج انريخأ ل قو دصرسكسةوة دحوم ا تشب ه«ىرمصتلا# ١
 هن سسامىباسلاو ادحأ ترأرام ى< نب الاقو هنم نت |ادحأ سل نيعم نب |لاق حاصلا ىف هئر د> جبرخأ مُر ىرمصد ةماس نبا !

 ةقثىرمصبلانجرلادعوأ ناهياس نباوهلوحالا مداعزعإل 5 ء أت يأرام ىدهملالاقو هزم اظذ-أ

 نعل مه-اسكت ىف همسا|ةع الاهثيدح جا رخأ هبال اولا هلو د سس هن "0 تالفتلا نءاالاهيف ملكت 0 ٍْ

 ةهسن قو فارصنالامدعب طوءضم لصالاقوهو هاد كريم مدان نيةام-وع *« سرس ني هتلادع

 لاق تل هجر مضل نكس با صتواحشل تقاسيم دونت الا داني و محلا ْ

 نيتثامو نيسجتو ثالث

 نب( دب زنب داج انا

 ىعضوخل ا ىدزالا مهرد

 قكومفرزالاىردنلا

 117019719 م 1 2712112 7101517 م ا... 27-0100707 نك نت 0 507 اا اا تان تس سنا

 ٠ ىنأ(نء)ارب رض ناكو هعاجلا هل ج رخ:_ىنيناو ىد>ا ن ءةئاهو نيعمسو باةئستام هتمةنسلانلعأالوهتئمهقفأ ةريصملاب 1
 ناطل لال -عىف هلودا ناطقا |نباالا هدف ماك-ت.مل قد ئادملا ىذاق ظناملاى رصبلا(كوحالا) نامراسن ( مصاع) نجرااد_هع

 (سح رسئبهللادمءنع)ةتسسلاهلج رخةئامو نبع رأو نيتنثاوأ ىدحاة:بتام# مهنمو رك دقة عب راةرمصملا ظفاحنايفسلاقو
 ىأ ( وهومل_كهيل ءهتلا ىلصهللا ]ور تست أرلاق ) ةعب رالاول تهمل ج رخةرمعمل| نكس فاح وز لا ليقو زا سحرتكمح ٠



 انتا, نيج نجس نا اوي ا: ويلا
١ 

0 + 
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 0و هرذتسرغىذلا(اهماعنملْلا) ت رغأىأ(تامخل)باطللانب (رعاهسرغةلذفالا لفل ا سو هيلع هللا لك سرغف )
 داما فال ىلع كالذو هءؤهسو رغما هناراشعاناهعلا ماعل |هفاضأو ىنءملارامتعاب للا ىلا عا اراهماع قريعضلاو هماعىف مسن وأ ةماع
 ىأرعة 4 لمحت لوهءاورفو(ةلعأ لم لو) بتاكل ةناعا ب دن همفو مالسالا ف هم غردا دريل فقرأ !نمناملسص[خلالا# دس
 لكلا سرغ زال هناز عم نم نيتزمعأ همدقموهري_غةمترنع طصملا :ترزا تما ل مك-] :دافا فراعتم اوهام ناس ىل ءاهتسرع ماع

 لوس ران ر علا ةذ)اءيجتلج دقاهتامحاوصن ا عم لمحت لاه ابام واه احام ىأ ( هلأ! ناشام لس وهيلعهللاىلصلاةذ) مولعمتاّميم
 لو هيلعمتلا ىلصهللالوسراهعزن:) اريغ ىلع كريم لا كروظرااهتا.حاوصكر مت لذ ٠٠ اهلاكدب تاصوام(امتسرغاناهتلا
 حس ل لللتلاأ  اا
 دهىفةلذااو قذجالام ىلعام» 3 ذاك نيرذعملا لمت وهو ةياهنلا بدءاصو 17 ذىذلا ثيدحلا ف ةرعلا 00 5
 أاىو قيقدتااو ىرقعلا نعاهدعبأ اهلل | لكؤت ى-كلوقاماو رها ظاهرا ىنمف لعافلا ىهبابلا ةءاؤراقب نرملا كى

 | ةةمالا بتكى ام ىلع مزال ل_ءذوهذ لوك ًامريغىلادنءأ اذاوهفاهرُ كردأ اذار غلا عطأ سوهاقلا ماعز مىأ اهماعزم
 أ بحاص عينص نه لعام الوهو امولعم هنركز احدرملاك لوك امىلاد:سأاذاامأو كوه ءانب هنم مسد نانزكم هيقئاهسرع

 لوعف!ل ءانملابىور واضيأر خ نبالوةعقدناهبو قرفلان مام_ممبامله_ءلعهري_غسا.ف مكنالفهءاجنل | لا

 قنا ءاو# ءأهللاو ريدتف ةباو رلاةحصدعبالا بلا لدمدالوربدَمَتلا مدعل صالانال ارم لك ب ىأ

 هتناغانمهانا مل_بوهيلعدثلا ىف_ددرماب نام تاوفاعأ مل_سوهيلع هللا ىل_صىبنلاباحصأ ناري_بلابتك ||| ىو هماعنم راسّمالاو
 الوهاحتأ | ميعضرأ فا نامل رفح مم لمسفهبامثلث هل ععجا ىتح مهتردقمرا دم ىلءنالسفل | أوعمخ نا حورشلا ضّدعد

 هيد ىأ 1 .و هماعهللا لص هبا لو سر سر خذ 9 ءاخ سو هيل هللا ىل ص هن ريخأ سرغلات قو ءاح ةلاذرعسرغ 2

 ًارعاهس رع 0 أتال «ةدحاو ظءانثتمالا ىلع سصخلاري هلخخالا طا همر ىأ هي« لكلا نيتعركلا ريغاهلج مدعوة دحاو

 ْثدد_-ىالا لوقتم

 اف سلو ىد_هرلا

 ناملسرامخأ نم هأ 6

 عيباسلات دما *

 | ماعنمىأ ماصعلا لاقو للا كلاري_هضلاو هيفةسو رغما جنارامتعابا هي ماعلاةفاضاروالاوهواهماع || فة قواه رغةنمنمىأ «اهماعنمإل اهعيج أ «لّكلاا تمعطأ ىأ_( تلم «نعهتلاىضر
 ش | لوصالا. دع اانادأى طقف هانثملاععتفب * هل لم لو اه_-سرغماعنم لال ل-هلاناداتعملا |نالدزعماذهفوزدابتاارهاظاافال_تهو ها سرغالري_كلاو هماعفئسنلا ضعب فو سرغلا

 | لسو هياعدتلا ىلصهتلا لوسر لا ةف إي رهاظا هرياك هوو تح نمو قرف نههانث لان ىور ىنملا لاقوة دوعملا دمهم ىلأ تيد اب
 || لوسراب هنعهللا ىضرر علا ةف# لل اةيقبك تل جام اهنا ىف ةدحاولا هلْ هذه بسام ىأ «هذهنأشام || نبد-ءانث) ىردنللا .

 هنعدللا ىضرر عن اكو فراعتم اوهام ن_سىلععقو اهرغ ماع هلل اهذ_ه لم مدعو تسر غانا هلا قدصك( رشانأراش
 «يلعهتلا لصدتلا دورا ءزتف» ةنواعملا دريل رةزمتملاراهظا سرغلايدارأ لو هياعدتلا ىلصهنافرعام | ديدشتب(حاضولانبأ)
 : ذى ةمك-1اناكو رهاظودواهماعنمزمسنلا ضعب فو سرغل ا ماعىأ #« هماع زن متاماعسرغف سو حاضولا نب م ةمعملا
 |ةلخ سر ىهو ىرخأ هز مرو عل بدستي ورووظلا لكهبرغن لام ىوس لكل ماعطاب هزم ارهظننا مي طاوأ ىرصبلا
 ىلأ نعىور قودص

 رادئبهنعوهريغو ليقع

 نامحنءا هيو هريغو
 لئاعثأاىف هل جرخ
 متفي (ليقعوأ انأ )
 تالموءقرودلاهلوأ
 قرودل همس ناقو

 ا نباالةمعمن أكو روسكم 5 حو رشات ريخاراشي نس دجتانت د4 ءاهتلاواهماعىفاماءطاوامناثرع

 |ةبقعنبريشب همءارسكفحتفم يل ةءونأانريخأ إل قودصعرمسب ميهاوبأ ةمهاادمدشتب «حلضولا
 |نوكسو نون حتفب« ةريضن ىلأ نعال ناش | هئن دح جرخأ سرافب دل. ىلا ةمسن ةلمهملالادلا عمد« قر ودلا «
 |لاقثي-رح نبابرغأو نيتلههملاحتفو فاعلا مذ هعطق نن كلام نسر ذذملا هعماو ةمسلاهنعىور مد“
 [هحوو هدأ ةرمضملاب ل < ىلا بوس: ههنا لاقو ةئك اسةل موق دحوعحراش هطبضو هممت نو ظوفحم ا

 | ىشو ةفوكل اك ةنوعلاىلاهمسنقوعل اةدحوم اك هل ههااو ةد-وااو نوذلاب هترامعو ماصعلا مالك هنأ تنارغلا

 [الورش ىف مدقتاك ةيناتحل اةدحوملابعاملا نعربعب هنال ةطوقنااداضا دو ملايدارأو ها ةرصنلاب عضوم

 كتحوىتثانتارابع دكمل ”املاّنا لماخلاوحالصا!نمداسفل ىلا ةلزمهناالا حالطصالا ف ةحاشم | | ريشوهو سراب دلو
 ا ةرسكو ةد_كوملاحتفي

 أو هللاق,و فاقلان وكسوة ههملا مب ةرقع نباةمدقملا
 دأنع) ف:_مااونادشأا هل جرخدةثدريغو زوبهنءو ىدسلاو جانل |لكوتملا+أنعىورىرمعبلاهإ لاقي وكاشااجانلا

 د هعطقنبثلام نب ردتملاه-هءاومهوف هنك اسةلموفةدحوعح راش هطبضر وهشملا لعةنك سة معه ف ة-ودغم نوب ( هريضق

 حى لف نيعباتلاءالجأ نمةقثةرصملاب هل ةفوعل هسن دقو سقل|ددعنم نط ةفوءو واولاو هلمهم ا تفي وعلا ىدرولا فاسقلا
 0 ةعاسجلاهلج رخةثامو عستوأ نات ةزستامو درت

 اي



 اهه 27 خي م ١ ١ هيو كا كيف و 77 5 دو 3
 , ا مرح نت نوت +
4 2 00 7 1 4 
27 4 1 5 

3 

0 

ذنمل.ةوةضفن مةءقوأ نوع رأ ل ي.ةفطعل اىلعلة:شودعةءاك (اهردانكواذك.)
 غو 3 ب 

 اا م ا ممم

 |هدرغم#م دوال ناكو »ثالثا |تايآلا نهى.سامعو# ىلع عرف: مءاغااق لهو هيا هللا ىل هيلعةاروتا اىف
 اكره_-ثهدلاكهناردااظااو نهآ ل ءافنهلاح:ملحلاو م-ةيقر لامح مه دنعاقوثوم ناماسن اك ىأ ىدوهلا 1

 نع سا.عنباقيرط نهدءس نبا رخأ ن كل مهل سرغنا ىلء ىتآلاهلوته_لعلدب اك مهنم ةعاجنمب |
 هلىرخأى و دوب نمل--رنءادنعىوعاب وىفوطظن ىرقلاىداوىلا باكىنب نمسكر ىف مدقهنا ناملس
 | ىزالادانالا ىلع ابا !ثيدح ل م< وأ هثارخشا ف نيكي رشان اك امهنا ىلع لمحكف هن. دملاب:أرها ىنت رّتسأف
 نال _ةحودومللاضعءا ىف اض هرب د7 ىلءوأ ل_هالا كح ىف عرفلاو عوبتملاةرئادف عسباتلل الو

 اهتمهارش ام ةنيدملا.ةأرهال_> رل|كلذ عاب دوما |نملح رلىرقلاىداوف هوعاب بلك ىنينههءاققر
 ىلعهللا لوسرهاريش اف 9 برا بر نمريثعهعض» ىناوادن لاق هنا نأ ءاس نع مد رو هنأف دورملا نمةعاج

 لور هناعافق بت وك هنالوصالا عماح فاس هسفن ىرغشد نايهرمأ ليقو قّدعلا طرشب ىأ لبق # لو «يلعدللا ْ

 نعهسفاخ هنا لكلا نعم لصاحو ازا ءارتشاهاعسو هناك كدي ىدأ ليقو هتباك ىف ملسو هيلع هللا ىلدهللا

 اهردنيبرأ كاذذاتناك ةيقوالاو بهذ نم لءةودضفنمة.ةوأ نوعي رأ لية« اهرداذكواذكي 8هقرأ |
 ةدحاولاودحاو ىءعلكلاووه مال مخ ني ناملسك لع نا ىاج مط ظءارلا ىكوءايلا مشن يك سرغي نأ ىلع 9

 هيلع هلا ىل_ص هوئارش نوكم ال نأ ىضتقي اذ هو ةفطاعل اواولايىلعوةياور قامهدب ءد وعم ىتمع ىلع مهلا ||
 ىلا ء-ار سرعت ريهض ل_ه>ءاوس عيملاد_ةءىفاطرشالو نولا لاد سرغلا لح عصن الذا هقيقح موا[

 هدمهسفنل عيسملاةعفذم نماضعب ىثتسادق عئاملاناهنم مزلد هناو ملو هيلع هللا ىلصهنلا لو سرولاوأ نامل“ ا

 لاق هنانال“نعدج أ دن_سمىفامهانر رقام ديد وهنعىمموهوابف ل عوةلذلا كلتا هسرغىهوةلوهح |||
 انهذةيقوأ نيعيرأو اهنس>أ هل ةئامثلث ىلعتسست اكفنا“ اب بتاك لو هيلعهتلا له هللا لور لاق

 نداعل| ضعب نم بهذلا نمةضوملا لدم ل_سو هيلع هللا ىل_صدءاخ بهزلا قبو تاداو رلاضء:فدازوا ١

 هل عنأ ديفبق سرغب لع فوطءم بص: ارك نا” لمعف# كنعمدهّدان امل لو هماعهتلا ىلصلا قف[
 صعد وهو عربتم هل عنا ىلع عفرلاب ل قو هتصحا لعأ هللاو لمعيل طن فو ماصعلا لاق داك الدب ةلجنم |[

 «يلعهللا ىلصىذلاوه سره لعافنأ ىلاءاعاناملسع رست فم ةقيقح ل_سو هيلعهللا ىل_د ءءارشنأ ١
 لم_عيفمسلا ضعيف ورمسنلا رثك !قاذك- .قلوصألافا1فل ان مهوفن ا ءاسىأ ىلا لوقامأو لو

 رج نبالاقو ىنحلاهيتو كريمهرك ذادك لكلا رايتعابْث نأتلاو ل_لاراةةعابربك ذدتلافناملساوبف ]|
 ها ل_كاهعجةل 4 هندحاوو ركذب ول يضااكف و رعم لااسوماقل!ىفامدلوالاو ظفللارظن هرك ذأ

 وهوانلصأ ىنام ىلعريغال ن يما ارسكم و هلوأ مضن (عطتى-» هيواخلكو رعقنم لك نآرقلافءاحدقو |||
 ناملعاو كريملاق ترث اذا هللا تمءطأ لاب رغت ى-ىنعملاوام-ههجو ىتدسدقو ثيثأتلاو ريك ذتلأب

 ه+.صد ىو رهنانمنيث دلاض عب هلاقامامأو ريغال فو رعملاةغمصت نكل هِناََضااوهيناقوغلاءاتلابانس اود |||
 هنادي ناكمناف قنحالم)عأهتلاو هدارأو هأ ىداحلاهتلاوا: اشم لوصأوانتياور فرهسدلفلووخا |
 تحت نمو قوذ نمةانثملاب والووحواذو رعمىورب هناه--رش فرك ذدقو كريمدلاو نعْشيدملاذ-أ||

 | لاقي مظت ىتةرملا عسب نعىهتثيدملا ف ةياهنلا فو ىت-د-ه.نأرب دب بوصنم هج وأ هعب رأ هيفق
 | ىأ مطتىت-ىوروام«لكؤب عطت اذ تراص أت كرذأ اذا ةرمأ|تمعط أوترمأ اذا ةرحصشأ |تمعطأ

 |ةياورلانا قالو همالك حالو و جوافور عم ةداورلا هجو ل هب نمو همالك هأ تكردأاذاالا لكؤتالو لكؤت ا

 | هناف لعافا | فالتخاعماصو صخرخ 1 ثردح ذامهت و. هنم مزا,ال ثي د_-ىفةلك ف تشيثاذا نيه>ولاب

 اع

 انضاشملوصأوانتياو رسل لاقو ٠

 كلذري_غلتولح |نسر

 هنتاكول(ل-.و«بلعلا ب #ةدنلا لوسرهارخ شاف) ءىصساك في رقئب دوبي ضعبلاةيثرىأ(دومل) نمآ ل عانن ملاح( اك) ٠
 ءادالا < ةتاعانعءارشأاب ز وعفا ناث اع متو كهامءافو ىلعهتناعالوأ كا زر هرمال هل ىدو مما اه دم_ىشباك ىف اييسن اك عت

 ىأعمىنسم:(ىلع)
 عم هروك ذملاق اوالاب

 هباورقو(سرغتأ )

 ىل _ءفىطمل اب ىلعو
 دوال ىأ( مه) لصالا

 ناك هلعاو ىدوب-عج
 0١ عمم عج نيءاكري
 هرباد3ك عباتلا ل عح

 ى عرفلاو عودنملا

 لاك_ثاهءفالخك ةءاور

 عاب نال ٌص.ةتسم

 أزرع ىننتسادق نامل
 اهاقدأو هما عربم نه

 لدأأسرغودو هسفنل

 جمال هنأ عم اهمفدلعو

 الخاد سرغلا لعح

 ىف اطرشالو مولا
 ةكلام للف دقعلا

 اذلف هدولا كلذ ىلع

 مسو«يلع هللا ىلهنذأ

 تو نأ فيش عراد

 ىطامت همرح عضوم

 ملاذا هامل دمنا

 ىتغلا هبلع برش

 فوشتم عراشا اىذلا

 رهاظلا ) لمعيؤ) هللا

 «هل-عنأ ديقمأ هيصن

 ةناكلال ذب ةل» نم

 اربت 1ع توكرا هعفرو

 ناما-) رهاظلا فالخ

 ىألوعفللءانماانىورو رمت ىأ لعافلل هناثدس ( مطر ى>] ةلدعلا ظفالارظناوف ل_هد مس ىو ل ضل اولّدلا اهذالارظنهرك ذ(هيف '

 اهلئاق ىلع لو هجم اةخصصم ةباورلا ىفالةسعل ركن |ن كلل هحوأ ةعبرأ هم ففتحت نمو قوف نم ءانئملابو تكردأ اذاالا لك وتالو هنر لك وت



 1 ل ياا او طسبا ل بو هيلع هّثلأ ىلص 5 هللالوسرلاَعف) ف الخال ا مراكم

 109701 0 ا ا ا ا ا و مس مج و رو بوبي و ل ل و صو ممم ص حدا مح

 ءا ارقفال تاقدصلا امنا ىلاءت لاق دقرررمضال تسبا ب األا ىلءهقدصلا نا عمرمال ىلعو عفن“ ءالعضوم ملك ىف 1 هك

 وهدصةلاناىلا ةراس زال هةدفأ |ىةاوصأ عم همرعتو سو هيلع هللا ىلص هءاطخ يل ءةيده | قراصت :ةالامعزا ىأاهدمودب طس نموأ

 وأهلا ,ديأاوطسأ

 كأي طسنم

 اًولأت ومر اا

 ساما | اوط_ساوأ هل

 نا تن لغدمأ

 0 اا تتساونابلس عماو طسناأو أ 21 ارو-قاوأدحأ لكدي هلا لمت قزرلاطسمتلا ل, 0 2

 تل 8 ىأءاش نأ

 رسم اوطشنأ هده
 نونلا نوكسو ةْرَهْظا

 رمأ ىل-هفنيشا ا عتذو
 دارااو طاشنا| نسم

 لكذال طاسشنا اب رمالا
 صخشل |لامام لكوهعم

 طش دَمفهرثآوهلعفل
 اوقشنااه_-ضع ىقو هل

 اير ارا

 م) ساحل عستيل
 (ماا) كا ) راظذ

 مهسجرملا ل اداذه

 رظنلا نامز جارنا

 ان ضلخا ا هنع

 ناريسلا ل دأ 1
 هنو ر رظتنا نتامل»
 تام ىت-ةثلاثلا هنآلا
 راصنالا نم د>او

 1 هللا لودر عتق
 هز لا اءهللا

 عسيشب ىلا اهيمهذو

 م ءلأ

 ناماس ءاذ هنو رظنم

 را 0 ا الا
 لوسر يا افومنلا متاح

 ل وهيلع هللا ىلدهللأ

 نيب هنارامخال ارئاس فوهرهط ن مهل نيس ل( لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر رهظ ىلع هآرف ) هرظنمل هرهطظ نعءادرلا

 5 3 ١ 007 ا 2 ١ ىلا ع

 سلا سلال

 انس ةكذقاا نمضرفلاو هاعفهأ كراشم ا كالا نءهريغنأو هم قد-ال كراش ءريغن ميلاف رقتلا|

 نامهعولاعفد يا اوطساططاسنالا قد رطب ىأ 6 هناحصال مو هيل عدتلا ىلدهللا لو سرل اذ ال هلت زاحول

 نم هىطعأ املاراهظا با معالاوءد منا عم بدألا نس ىلاةراسشاو اهنماو اك امنا ِط سملفدل همة هذه

 يأ 2 أىف اموقطا ام ىلع ءرصن دح نمني الهه اود دحوملاب طساا“ نمرمأو هو يع امكذاو ملظعلا ل

 تطسبنل هنموئثلا اا هاي نع اياك لم ]| طسنانعهاهتماواكو:دئاملاهذهىلا ,دبأ اولصوأ» اذءمو

 مسالا ىف ماعطلا اورمشنا ىأرعشتلا ىتاهع طسلأا نموأ قايسلا هيلع ل دب فوت ىيدبأذ ف لديىلا

 ىرسد ىأأ عطسب ام ىطس ه-هطاق بر كدس 1 تراك همعااطس كي ونكمل مهوةنمهءلقلاممرطتو

 ا يوهضملاة علا نيسثلا توتا ط ثنا مسنل | ضعي فو هوجو طسن ارساذانانالانالاهرسام

 هد هنو ىملك اال طاشناذاووكىأ طاسنالا نماس ءرذ ُّط اكل ع نفل طاهدعرةحوتفملا

 7 تناك ناس #ةدئاملءاوددععلا او خان فلام برر لد 4 ةمعأأ نشا اودزهظارسس * مهد |

 0 اذاددّولا تطشنلاةيةتا 0 ءاعدللا لس هلو ةهيلعلدب 2 ةفافلف

 موضعي هع يي هدأ ال ةرلضمر كاد م هنأ اودادالا نم هناجاتلا ىفاسملا تال اذا امطناواتدقع

 1 !ٍ فاهااوةسمدتملانيشأ اون ونلاباوة شذا يسلا نملءاقىفولاوهو طاشنالا ن هنيشاارسكو هز طا ذب

 برة.ونا-ونديل قاق_كنالابمهرمأ نوكد دانك وقرغتلاو جارفنالا نهيق ةثنالا نمد كلا
 ا 1 دامعا دك ]ما 0 ملالومق ثتدحلا قواذه ممن اهف ساو أ لو هيلع هللا ىلص هن 6

 0 بحس هنأ همقو ةكسأ ام ن نمكلذ و انوذأم ناك نا لعاو كلذ فرم الا- نطاب نعت ريغن هلاملار هال

 38 افيعضتن اك ناواهيفءؤاكرش ها ديده هل ىدها نم ثيدحو هيلا ىدد اسمي رضاحلا عطينا ه]ىدهلل

 هنابثوفكتهد وه سلاح نوموادب نيدلامومدارملا لوصالا ف ىدمرنلا |لاقو ىتءملا اذه دب م كريمهلاقاك

 ١ كرت_ثمانادهاناةن_ىلالا ىلع :رتشاامامأو ى من ات قولا ٠ "الذ قاس !احناك نم لكالهرومأ نودمفَت و

 ' مهاردو ريناند نم ة-عظعةدهب أ هنا خراشملاضعمل عقو و فيعضل |ىتمم فوه ناك ناو لدأ هلظفال سلق

 : ةارفتالاىأ كرت_ثوخ اهتتاما هناس اب عشا ال 2و كرت_ثءابادطاانالو مايل اةف ةرذأ ..مريققو دنع ناكوهوسج

 نعزممف هدخأ ىف عرشف لرتشو خانت كاليشأ| لا اعف هلاريغتفه«_فنل دارفنالا دب رب هناريقفل انظف نسحأ

 2 ليقفدوهذلان ميدي ىلأ ف سوبابا مامالا ن اف ئاطالا نمو هتنواعج هباعتا ضعب ىلا مس ارا هدو هلج

 3 !ءانع نيينبيلا ىرفلار ظداف اه انا دزا ةنامادلا 00 0

 أ ىلاةسثلاشلات 1 ا ا 0

 ىذلادوعوملاىنلا اوههنا ىلعه_ءطاقلا هنامالعن موامد 2 نعبد رواق ل |معوربخأ

 نيتمدقتملانئتمالعل اناملسدهاش اهفةينلا تا هيفتك نيدو ةيدهلا لقي وةةدصلا لك انجل هناةومنل هم 35

 بهذو هتزاتح سو هيلع هللا ىل_صدتلا لو سر عم .شفراصنالاءابقت نمدحاو تامناىلا«ثلاثلاةبآلار ظتنا

 00 اسءاخ ه:ةدرظتن ناكل كلذ ىف هنأ مكأ عم س ا-ودق رعلا ع_عيىلااهعم

 ءادرلا لاف هل فصوأ 03 تدئعس ناك ردا حور ايدتملا وهرلع هللا ىلدهللالوسرىأر اخف ةومنلا

 ةروك كملاه- ةاصوأ قامطنا مرا هو خاربالد #« هن م . اف“ 0 ة:ةؤهروط نع

 ف



 هناعتأ تهلك أبولف ةزيقم يع 0 فا ل ٍإ

 لاقدد.د عقرطن ما.هريغو ىناريطلاو دج أ ءاوراو كدهأو أ أر اكرر وصأ ل "اق نا فو رعملا نك (اهعذ 0 م

 هناكصأ ىلءءقدصهلك ناماس 0 اء ماصعلا نا حرر 55 اةلطمال ىتعىأاهءفراهلو ةو عوصأا اوهوفا ارءااىلولا

 اتاودلاف نيل .ذد شر رئوي ذه عش بة اورهاظ ولالا الودي

 كا موعم لك انو مط هحاراف هنذاريغب ريسغل الام فرصتااهلنا ملسو هلع هللا ىبص هشااشل

 نءنا لاق.نأ# مشل عم

 وادا فرعا 323 رص هنو

 هقذ_صلاةوةربر أ اهتدحأ أةقدصتا ان نم لكأ هنا هاور ىفءاجاكمباعتال كلذ نأ اس لءحدعب هذم لك ايل هناودو ر وهشا ا كا ؟لاداربال :

 روج: *1[ف الدنا ىلعامتر ,غوأداردزالاو أمذلا ف عضولاب اللي ,ثنوكلءالذ لكالا 0 ءباول الالوان هن دهوابسلع !ٍإ 7

 مزابال هنا دال اوا-ىلام هذ نمورو.ماملارو هدا اوهو طصملا ىلءلفنل ةقد_ص مرق هيفواز تاكل مةاشااتكلذ اذةرب ربامأو
 نهروهجلاهءلعامهم_حوو .هزس[اللاقزت را بك زا نش ومرح وال أن م :ةمادقفهع رحتاهاأ ن معامل

 نيقرغاا<.فو ىنطسملا بان ى.ل, الئ الذ لكوىفدالا ىلا ىلعالا نما ءلاعنوكلتو غاملا نم م>رتوذخ < لال لذ عونا يفناعرخلا
 جان كيلعدق ل _صاأ|قواماظع اهل ىدهللاواجة يدها قروتعيذاءاوةذلا جر دك ذ ىلعونانرباتمناتة قا ..ماوتق دصلااو هيدا

 اهدحابن ا دهيم عنوعفادلا +17 | ةقدت :.ءاطعلا قةرنعلات أ همؤو ضو.ءالد 9( ءاءامهنا فاك ارتشاعم ىقعلا ف باو الام ,1طواب رقت
 ا ب لااا تت ؟ت؟ت؟تتآذآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ

 تدرأ لاقو عقدذ ند 8

 ّكفنمل ندرل هباع

 لول افرحألاهسك اعو

 هللا ىلصهلاهئاددا ىلءةلو < هرب ربةلٌد سؤ ةحابالاو كب لهلاانن قرف لهنابعلاهحوو ها ملعلابموكح مدعل 1

 الور هأ طوهاك ملل كالاةحانأ ىلع .ديمانه تادكال الع ىمواه ذاب ةقدصل اهح و ىلءاوكلةدعت ل-وهيلع

 بيصحلا نب دب دعايات »كاسم رار اكهراعصال لاق هنا ىناربطل او دج أىور دقو مهي مه مصب
 ىنحلالاقواهاك أ نم «مهغأر ةدعباهعترفوأ هباكأ ىلا ل_ىو هيلعفتلا لصد دنع نمناملسىأ ياهعفرذ#
 مدءاه-و رهظدملو ىسبتن اةرملوأاهنما اواك ان اضيأ ل بو ه.اعهثلا ىل_د هءاع#أ نا ىلع لدي هرهااظب اذه
 ناملسىأ يءاذال هدب أو اولكم طلاق لسو هيل عدلا ىل دهن هن داو ررهااظا هتافانم عم بامصالا لكأ
 ىأوأ اذ هوالوأ هنءاحامو د ىأ هل وكل ذ دعب رخآ او وأاموب ىأ [كحوأ ةقيقحى]بصنلاريدغلاإل

 لثأل ةدئاف قسالذان اود ننال ,وأتا ةدئا كل ريهذأ (ماصعلا لوق نموةدئامىلعبطرب ىأر > نبالوقنم

 لال دتسالاه-وو عفادال
 الاس ىقطمملا نا

 ايهف هتدن و ءةلاعا

 محلا تترودهرمضحأ

 طرخشت ال هناهمثو هلع

 هقد_دأ دش ىف
 ىلععاملا نا ىت_عدءىحملا اذه لثعاستلم ىأ الاحهل*ءهلوق ل هنا كلولاق م ىةحري_غناود اري .ةتو
 ىل ههللا لو سر ىد نيب لي هعضو نم 2 هنا ىأ 4« هعذوف# ةيحاصملاوأ هيد دلل قيسام

 ودوملس "0 أو دياراعشاو هءعمرىضتعم ىلءافطاتا مئاثه نار همطاخ م ناس ”اءاذهاملاقف ملسو 4م ءاعدللا

 2 ا 3 وص ىل ءهوسأ عضو فوءامسأ |نملزنتءاسعمالا ناف الوافتومال-سألا

 0 هداف مال اذلكو ةئق_صلا ىف ىلعةلكرايت ا لءا ونا لاق :(كل ةيده لا ة فال ىرخأ دعب ةرم همالستساو

 0 300 || دساو ل_هذفنوكت اغاودعاة لهده ”امارك" ا رهو :ءدهغا هم دعوكذلاو دوامفرضلاىل اهراشالال

 حدالاو دو لو وسر) الو || هعوضومماللاْنأ ال<ءءاعاعدوهلاع 0 هأ هيلعدوهشوهلد كى ءددرأن االابى دعت ةراث :

 (ءاخل)ةيعناشلا دنع | تتوسل ياا ودلاعدو باع عما واطسديقوءلذوتكلتتولا
 هدئالريوضلا ل. نمةءسىف تنافءىف ملا اذدلث ءاشاةمىأ الاح هل ء«- نم عئامالو هنءاحام لمع وأماعطلاىأ (هل ؛ءدغلا)ثاملسىأ

اقمالالاوهةقدصلا ىف ىلءبريعو( كلة يده لاقذ نام انا ذه املاةذ سو هرلعهتلا لصدّتلا لور ىدم نيب هعضوف )ناو دناباولي وأتب
 ةتدغ

 دوصتااوههنا لك ::باطملاريمض ىلع هيدطا فرصصتقاوماظعالاو مارك الان هتيدهلا فامو مرت او لذلا ىتءم نم ةقدصلا فان ءاعأ

 دوصةمناعضاولا نم ْعةقد_صا | نمضرغااوهامف هنوكراشد مناف هيف هرعت نمد ةكرا مريغنمهد>وهلما رك الاو هيااب رقتلاب

0 

 هيدا مسا قد ص ْق

 ىدهم اني :توكنتا ||

 هفناو اها هد .الوهقدصا لك ايال / هنااهتم ىلا ةثومث هنآ همدقتملاف ك١! فتلم>ىتا|اتامال- هأأع نعصعفتلا الأس دأءلذن تاما

 ةقدصلالكانالانا ءاوةودو هوت ىلع مظعدها م هدنعماقناماسنالالمأف وصوملا ىنل اوه له لسوهيلعهللا ىله هلاح قمكو تافنأ
 ح وضوالاهدصوس ءأ نأ ءاس نان لاعإ وهيا ثنا ىلصو هوه,دطالوق ىو قل قرع رولا تشات كالا أداراف هنودن قةتو

 قى: هلفرصتلاه>ا 000001 نتا تموسدقو كلذ ىف ةكلام نم هلانوذام هنوك نع ف شاكر _غكلذهنم ل.ةمنؤناسعالا قدرط

 اناوةنم لعو هلانوذام تاك هنا تد“ *يملام وه. ءاعهتنا ىلص لمق ف رز كمر نءصاخالماصعلا لوق طّقسف هنذانوديهريغكلم

 نمدودعم كلذوه-ءلاىد هاامنب رضاخلاءاطعاه.ناىد ملل نس هنا ث يدل دئاوذ نمنا ىبنل ب ةصاخةبدطانأ فل ساسوف

 قالدخالا مراكم



 0 لعو هتاقالملو اذه نوكين أل تسع( ناسا لاق مل و هيلعهتلا ىل هللا لو بر ىدن: نم

 .عاونالان م عون ىأ ىتعب ثنو ل منذهدئاملا الدوس ةملاو هذاماعطلاوأ بطرلا اذهام ىأ (اذهام) -- 0
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0 
 م مبا ||همسقو 5 1ع

 را 4د د ده مأ 1

 ||| رهاط نا لع أد يناسالابي رقتحرش ف قارعلا لاق < ل-بوهيلعهتلا ىلصهنلال اوسسر ىدب نين إل هدي اما ىأأ|
 نال ثردح نمد .-دانسايفلا اريطااودجأ ىور.و طةذامطرن اك ن ا تورم ةهااقنا هناورلاةدد |

 دانساباضيأ ىناريطلاىور و ل_سوهيلعدتلا ىلص بن :لاهب تيقاقام اعط تعصف هتعبفاب ءط- تمطتحاف لاه هنا
 نيام ضوواهنتدتأ م ىقتاعىلعامتلةحافدد رث ربةعصدشث امك هت :طط مهرب روزح 6-20 رش ود: ف

 تاقف.عضةراهئااضإ :أناملسثيدحنمىناريطلاو اور اماما و تبطرو ماعطارمقثأك هدناملال ع 5

 ناكماعطلام اظعمنال ثردملا اذهف بطرلارءافتك الا ل_هاوةباورلا تحول ةثالثل | نيب عسنملا نم ءعنامالو
 ناسا, لاقذإل هلثمدتلا ءاح هنأ نمىلأم_باملاد- ديعف ةعتاولاد دعت لاهحالر >< نبا لوقا ماو ءطر

 الوأ همعأ نعءانادلارؤس وأ لد ريجزامخاب وأةونتلاراونأناضمف» همسألعو هناك دام لوأاذهنوكنا لمتحم

 هياذهامإل هفر عوكل ذ لبق هبقا نوكينا لمت وناإفرعنم فيرشلا ساتر :اًضح ضمد رابخاب وأ

 هّومقد نع كولا

 ا 10 ةدئالأ
 عضو نمردا. ةلاوق

 نهضرْغعا ع ءاذاام

 ءايشالا قدة-تاس

 ا

 رود.أمالام اتلاازدى

 يرذلا رامتعالا هيلع

 وهذا طرلا ىارم 221 ءاعور نباهلاقاممكوأوهو ىدب نيب هةع- ضوىذلاوأ هعتمت أ ىذلا أملا ىأ هنأ تح هنود.“ ها

 ىلءوداطغم 0 اوموم اهداف أ هد ء واول هحووهذهام لعب 1 و هدداا ثوددوءهتما |[ هةدصلاَدَو هلة قمقحال ك6 الا اذلو هدئاملا 0 ١

 كيلعةةدص#هذهوأ اذه ىأ#«لاةذالهءضوو هنارتا ىلع هل ثعاسم !!ضرغلا لاء ءاايدوطةااقرب د2: لك نك ىصأ ىلءكو ل ظ

 ىبدالا ىلا ىلعالا نمنوكتودرخآلا اوثل ام ءاط حاملا يصعةهمةقدصل اناحراش لاق 4ك اهصأىلعو

 : بيعأاهبباطت ليد آلا لا دنا مف ىرال هم هيدطاو هيد م_كرتل 1 ل ديه ور نم عوت هيف

 هقدصلاو سو هيلع هللا ىل_ص ىنأأب اال هنان رعشم هقدصلاعو يفوماصعلالاق هملابرهتتلاو 1

 دل [ىلءةمر اهل ساذلا خاسوأ ا مم امرأ ةلعل_ءجنذهلآ ا ىلعو هماع اهءوظتو اهًضرفة مرح

 مهيلعةهمرحهدعباولمح لءارقفلا قح 0 السأ| هيلع ه-ذع+ ههملاعفد 0 2ع -ه-نموأ ديأ

 لاقفإيهيكلاملاض عبو ةمغ: اانءاعصأ ىرخأة من : عا اكو ةيعفاشاا ىرخأتم نم ةعءاج بهذهنلاو

 هياعتال لاق لسو «.ل عدتلا ىلص هنا ىنارم 0 ىو راقد ساو نتا ىأ ياه عفرا

 ء عل اوهو و هيلعهللا ىل ص ىلا ىلع عوناعتلةقدصمب رمت هم قار 00 هديل هأراولك
 | ىراقأوانأ أوأ ءاسئالارشاعم ن ف ىأ كان اف عا هزم :زاتوأاب وح و هعانّتما لاسمح ال ل هأت هيفو كريم ل ةرويدلا
 هباحتأوهسفنرمغلاعمم اكدت ايدارب نا مصئالو م ةقدصلا لك أت الية وظ عا ريمضلاوأ ب اطال او مشاه ىتب نم

 | 2 نيد رقالا بريش هدنعتورضأ ىلا هباصأ ناك نامهالا هناعكأ ىلعةقد_صلام رحمن دحأ لب ملدا

 ىأ ةةدصا|هلوةر حس ١ لاق نامل" رطادن اريح ٌكْذ دهب هورمض نبذل هبات أ ضبا لك الاب هرمأ د مزح
 تناك اضيأةدودذملا مداماهب دير [تاف هل 1ىلعو ة سلع كل ذة هر ذو ةرافكك ب حاول كا علتمرءاكدلا

 نمىأ (اهعفز الاَعذ

 0 ىدد نين

 لك انالاناف) انام

 هرهاظلا (ةَقد- 3

 دارأ هنأ ما ةااب قئذللا

 نونلاوأ طقف هزت
 حراشل |كوقو مظدتلل
 م راو هسفن عج ايدارأ
 ما ى» ىو ىمجم نه

 هقدصأ !ان و ماطملا ىئ

 لك مانموةاكنلا

 لمأت» لن ممزاكبحاو

 0 دل استار رو يو سس سم * ..“ باهر
8 ١ ١ 

  0 0ظ 00 هلو سيل حرص لعل دمال عادتمالا نع ءزوهت ةءارقنود هيلع هقدص اهمرحل ميظعتال نوذلا

 نعليلعتلا حيل هن.عتمهدارالاهدهنافةو دتملا عدامابم دب رأنافهلوقل ىنعمال هنا هيفو ها كلذهيقأأ ايع كاز دا تاك ||

 مهضعب لد أو عوطتل اةقدصمب رحت ىفاو ةلتادقو كل ذك ناك اذاوةيودنما ماتةتدصااك ا لك أ عاش ما هنالهرلعةاكزالدمعأا 1

 لصالان اىوعدولالدت إلا مصر اللا محال دوج وعماده لوقا عناب 0 ايت هل لم ناوكلعال

 اًقاطماهعفرب رمأ امغالاءف ماصعل |برغأوالنالر الععهيلعليلدالذا اضنأ ةعونمح ردااو دعا مالا 5 < هدم ىلع

 مهناهمحوتفاواكما ا ا ىدرات ساما لا كرت هلكارج :ل | ىلع ق دست هنآل هنأ كأ لكالو

 ىضرمابلعلاب ىتكباممهلاثمأ فوهيفنال ىن هال هتنا ارغهحو وهنأ اصأ ىلع ةقدصءاكنامل*لء-دعر 5

 نمهلهي دهريصت نالوا و. طع هناا ىل_ص هلك اءنا محد هءاصال َهَود_صول«-دعب هنأ قر لاق هنأ هذ مسختاو

 لك الاب هباحتأ هنذانل لاقي نأ الاانل هددهواهماعةةدصلاةفةريرباهت ذخأ ةقدصة اش ن هلك أ هنأ ىوراكم هناعكأ

 ءاكنزا مافاوعفرا لوي

 هاك لا كل اند

 وثمسا ىلإ اورحهنا ضر غرو
 رمى بسعمكلذحراشلا

 هداو ر نمو دمح| هن اور

 مدعل امسوك كاد هذان اكرامجس كلذز «ءاضعالا ن سمو (1)اماعطهنعنصو مهردبهعابو ءامطح بطتحاونا هريغ

 واهل ماا غاءاسنالار ةاعم أنا دارملا ناب ارمشلا ضعي زو ناكل ماقم اذه ةقدصل ابدار اانا كلذعم 0 ايدو 506 ناك

 _ كلذنيدرراثآلا ضعب واهلعل( ١ ( أ ءاوريهشربثكف التخا هيف لب هملع فمع سنل كالذو عوطتل |ةقدص ةمرحىف هل ةمءاسنالاةمقد ناك



 اسود ناكو صودا ل 8! هدئاب سك نملك دوهق ةرختفالآ ةسجنمو الطعن اكو نيسمنوةلاثالثوأنيس+تونيةلامشاعداقف قابلا ١

 هند رقذىدو يأ ى :رقل اىداونهوءاش»و ردعتبا ارعاعمودبصتف زال ا ىتاار وهاب هتاقو دن ءمهرب ا بخاف نامه رلانمةعاج بد

 نيحم طسوهيلعدللا ىل هللا لو سر ىلا ١1 اخ ا,مع صءفلا اف تامالع. .:.1فصوبهارلاناكو قاعد 6 ءدقى> اهناكف هكاتنرلملا

 ماعط هم ارا 00 00 د أيص الو أهيدعتالع | ءلا(ةدئاع)ءا> فرطظو هوهندملامودق تاقوأ ىأ(ةابدملا) درو ىأ ( مدق ْ

 ىلع وماعط بطر] 7 و اىلءعأ :, ماعطلا نمارس اعام يزيل ب طرا ملع) هلوقفاذ- .هىلءؤ حاصلا فاذك دع امالنا اوذووقالاو 1

 1 .حلذاو ماماططلا نههلعام الدار وهدث الاى ىلطت دقو ىرأ. .اهمتف ىفلاق فراغال داما هذه بريتا ماعطالةك افهنابلوقلا

 1 را 010 . ت نك لناو ماعطلان 2 .لعام ىلع اهفالطان ههرك ذامو ها هثاناوأ هسفن ماعطا | ىلع قاطي دقواناوخ

 ث.دملااذهقارءلاىولاى ةهللا لاق د قف مدري غودو مسهل هب ةع.تف ماعطا| سن ىلد -ّىاطت هلوقامأو هنعع ىحساك ىذمرغلا كلا

 ىانلعح ونلاعت هلوق نملرح' ىأاملعاع 0 دعانا ليقف دبا ,متءمهست ف فها: او هسفن ماعطل أب ةدئاملارب فدو هش

 ديقنأ ى ءاورضرالا -

 ىطعأ دام نم ليقو مهم

 م[ لاتباور ,لودهنمو

 ىأ داتمملا ني_مؤملا

 لامعا >2 ري ىطما ا

 ىعمو سرافلاسعأ ن 5 ىشو زاري و رخست نيب داي زمر ه مار نه هنال سراف هر وك ىلإ ةمسن ليق ب تل

 سراب ب رعم هنأ يرش فو ثرصو كنب سراف ىلا نوب وسم مهمأل لهقوانا سر ةارناك هله نالاسراكسراغلا

 انراف لكم هكا لولم ت#امنو من اوناكرعل انأالا سرا هل قات رتاوذصأن منا! “وءارلا نوكس

 رمحلا تا لادن ومالسالانب نامل انأ لاف 49 همدان ح 22 كو نه ىبأ مهنا دلو اهنمناك نايذصأل

 نيتئام شاع ليقريمك ىباحتودوةنملامرما|تقتّتانيذلادحأ هوتيل ودمه ابليقو ةدحوم لاف ةلهوملاب ||
 «واطعناكو نيباكسلا أ ارو مالسا | هءاع ىسنع كردأ ءاوبأ لاقو ممأ لرالاو ني_سهنو هثاه' ١15 لمقو نيسمتو |||

 4 سااةرعلوط عم هنا دهزأ اف دايتسا ذب دم لو موش لج قل هلكأب وهةرغي فال 1 ةسجا 1

 فزنا رح وهورخألا لع ءااولوالا لخل العلاف هذعههجو هلا مرت ىلءلئدسو اديهزالا .دزن ل صر لاةدان زل |

 ناكو ف رعشلا سدة! ىف نا .هرةعام م بهارب قدلف يسوم ناكو همخا ن مبره ليقتيءلا لد اةموهو ا

 00 زم عج عمزاخلا دصةف ل وهي .اعدللا ىنص :لار هاش هريخأو زاخلا ىلاربملا هل دف مهريخأ ةاقو ىلا م مك ىف ١

 و نت 9 «ناوخ د و ى- اهم ماقأف هب د دااهمدقت هظيرقن مرح آىدوبجع هن :موارعشا ماىكدواع زمىرقل!ىداوقهوعامض بار ءالا

 ةءاورف هلو:ضراعنال هللالوسرىلا »اخ. ةومنلا ىلع ل ادلا تامالعل ابدل هذصو دق بهارلا ناكر لسو هملع هللا ىلضدتلا لو راه دق '

 هاو رام بطراهلع مودقتاتوأ ني -ىأ ءا فرظلادلارسك,# مدقنم- »ةرجملا نمىلوالا ةنسلا ف ىأ «ملسو هيلعهتلا لص
 رغابلع ىلاريسطلا لد د ردح نبال اقالة محاصأل ا واع دع: والو ءاحةي دعا هز ابوك هد اعةذن دما 9 لوب .اعهتلا ىلص هللالوسر ١

1 
 ه ام

 4 0 24 1 زوو كريما دراتااذلو ىتااعىل_ءاهتاو>اف هياورأ ةنِيعّدم ىه لد ىفالاك هدافالاةداب زلانه رهظأى ا
 0 وا يسع تاهنساب

 هتعفا.ط-تمطتح ف

 0 انا امل تت

 ْن 000 0

 لول ةد_مامتلاةد

 1-32 ةديمو هزحارلا

 ناريعلل ءاصت«ناوالا

 ىف ةدئام ىعه الف ماعطهيمل < ناك «لاذافماعط هيل ناو تقبل رانا تاي داد ست عرووشلا 0 3
 نم هناب لولا ىلعو ماعط ب طرلا تابكوءأ ىلع ءامن ؛ماعطلاى ماماع ام 5 طرارباع 9 00 هاا

 1 1 - ناحامعلا ىئةدي را اهو ىلءناوُعل تاعتدإوأ فراذالا:هّةدئاملا ترههت_ءاماعطب سداو هك اوفلا

 .س 9 كم ص مذأ|
 0 0 ىلا هملع عطضولام لك ىل عدت ىلا ىقلطت دةىلالةسعا !لاقوناودنا سفن ةدئاسملا ملا بحادلاق لك رام ماعطلا '

 0 ا أاهعسون 0 اناوحتن وكم ا امزالد س ءا ىأ صوس* ف دون صتخ الور عغا ؛ىأديعامامالماعطلا |

 اسد د رس دمد دانس 01و سا تضل 5

 اهتنضو ىداه سنتا مق ةاعىل 0 امتامدحاقدد رثز م ةعصق تاء هّتطط حم هردي رورح م1 ) ل 2 لل راع - 7 ٍإ

 نءالاق ةيودت اف هم ءضارعلاهن و رامأو ملظ» ما هنو 1 طرأ صءظواهو ادب رثوامطرتن 5 لاناوأ هءقاولا ددعت لاع>ال هن دل نيد 41

 ضوب نأ الاةدّئام هيلع ماعطلا دقت كعامل نولو نال مهن !كلذ نو اهذاصوأ أفلت اباهو ام-أ ىلا ءايشأ ب رعلا مالك ىف ىرايثالا 3

 لاقي الوءامأ ةناك اذاالا ةكررملاال الو با ارش يذ ناك اذاالا ساكحدالالو طئاح هيل عناكن الا هقيد-ن اسيل ل قالو ماعطل هيلع 1

 هيكرار 110 مقوأل /ادان سلحللال الوددر ءهلناك اذاالاز وكءانللالوى" المتناك اذاالاب ونذاهلا اةيالوءامامفوالاالصسول دال ٠

 لاصته- ةناكاذاالا موس حدعأل :الالو ةأرمأ ىلع لءمااذاالا ردةرت_ىالالو ءجدوهغاق هكا رت داما طلال ًارالالوةلح ةيلعؤالا

 فوصلل الو نانسلا اهقدكر راذاالا ردات ةالالو حالس ١١ كاش ناك اذا الا ىب 16 عش ءالالوةيدحاهرذ تمادامالا ىدهم .طالالو سدو ,

 رانا اأ«-فتدقواداالادقو بامءللالو ما اعنهق ناك اذاالا طد“ املأ زواثو رع ناك اذاالا قفند رسالالواغومصم ناك اذاالانبع 1

 اهيونأ تيب ىف تمادامالا قتتاعالو سناع:أرل الومفلا قمادامالا باضر مسهلاءاسملالو ناك عهفر 0 فرطمبوئالالو

 لوما( ةتستولا



 مراعل ههدم ىلاء_:-ا هنأ ل متح ل لاث ثنا ارشلا ضو 1 ذو اماغتاادت ”رم نكت لو همعئر رسياعيضوأ اطيب وثلا

 هرقوه-ةفطالم لاكودب زباب فطصملا ماها ىل عليا دهيفو تاما ىلع هعالطارهفي رشتو فت رشلاهدس سءةفيرشتل هنا لمت و

 .هتاصأ ىأ (متادنا ىلءىباصأ تعتوف) تحسف توند ىأ (هرهطتحسد) سنخلا ا داما عم هىنحالاز مهروعلا|د عام حسم لد

 امو وهاموأ ئثىأىأ(عتاهتاامو) ىنالد زوأالدب زهالءاملعلئاقلا«تلق«هيف ل صح كرت اق ديصلا مقولاقب هيلع تلصدو

 ه«قداعتسأ الف ع عيتان مح هنا ةصت# هاو رى ءاحام ل أدي تارعش هيفاموتا ارعشدوذىأ(ت اعمتح تارعش) دب زوبأ (لاق) هلكشوهردق

 ىوهلاعد قطصلاناف:صملاعم احفو رءشااوهوهدهيلاتلصواعربخاف هنيعبمت اهنارب لهنا هرهاظ ىنالطسقلا لاقو مهضعب هر 1

 اولاقنتاماشل اىفاوملك_:دقى - خلا لاك ننال مب تارعشالا هتيهوم أرق سيلوةتسنيرشعو ةئامشاعفدل مهلا لغد اور

 هرعلوطبالوهو ركع هزت لهأ باصأ تءانرعشاملعت اكن ا اولاقوه دش ىل وانعلاريثكن وكر هنافءا دوس هما ثدرهط ىلعناكن 2

 قالا لد را اا نمقرالوانعأ 0 اع محا ذوفلاق مدل الهو

 . ةيضقدهو كف هلك كلذوهنع مهعفدف هنابارذ نهلة:ةنهلتةةوفرعدتامشس رق 7 قرش م ءاف-نمهل>ال مثاه ىنب باصأو

 060606011 2 525222 يي رجحج7لوججج | ا ا
 ض.ءيتارعالا هر و هسأر ىف سدلو هنس نب رشعوهنام شاع هناه ديف تدأث نسةر علاق هل مهلا لاق 1 2 0 0

 « متاحا ىلع اهضعبوأ اهاكعأ < ىباصأ طاقاغتا ىأ د« ت عقوفروطإل تحس توندعأ *« تحسد 3 ّ 07 0

 ىأ#متادناامو9 خضاوود أك لو هيلع هللا لص ىبخالدب زوبأالدب زىلالءالعهلئاق# تاق نيوحولاب 3 0 0 1
 0 هل هن

 تارءشهءناموأ تار كدة اره مفي« تارءث يدب ل زوبأ ىأ < لاقالمهتئهو» .ردنامىأوهئوث5ىأىأ|| | 2
 ' ىذلارءثلاوهوهدب 1 ل : مام ارب لهنا ءرهاظو م اسكر « تاعمتشخ ال تارعشه اعوأ 7 ا اطل ٌ

 ربدقتلاةيناد_هسسهنا نم ماصعل |لاقام عفدن اف تي داحالا نيد علا لصعل ائمدقامانر دقات اوهماعن اك 2 0 1
 عئاشو عت اسوهام فانمإا فذحن ا عم هنايب فهل ضرعتل تارعشلا ىوس -ءو) هنالتأر «شود ذ مالكلا وبأنث):د ندخل أ د بد

 ا ىبأ نعدا:سالادء-نباجرخأو ىذمرتأ هدر وأ اذكه ثردملا امه « هنت ةءائالاوءاصقلا مدلك ىف 10 ريشي دج
 ىبباصأ ت عضو هروط تحف ىروط حسداف ىنمندا هم مرابأاد لو هيلعهتلا ىلص هللا لو سرى لاق لاق ثمر 8 رد كس ةك(راع

 ارهاظلاو ريم لاق هثمر ىبأ دنسم نم هل عجل هفتكد _:ععم< تارءش لاق تاخن|اموهل نلقا هتف تاما ىلع ران نيسكلا]

 الامت»المت< ودعس نب نم قثوأ هنالىذمرتلا باور راو جرا داحتال مهو نيتياورلاى د >انا 5-5 ع برح رعصم

 ! قل عفبدي راعوبأ ظانث هحعست ىفو ية دح إل ىف نتالكدعلاهحو روظنالو ىسهتن | امه ةعقاولا ثوكتتن | ديعب نينيسملان با هثلثك

 ىلاهمسن «ىازدلا» هتلثمو 0 ار فوة مهم مديد ثد رخنينيس ال مدي 120 شن( ىارذلا] تبأث

 نيس- نب ىلعإل هت سن ىفاك انريخأ ىأ يانأ اه ريغو ناممشا|هتيدح جرخأ هقث همت“ مضر هعازح هروهشملا هل هعلاهعاز م

  ىتدحل منسى ةعررالا هع الاود درغملابدالا ف ىرال اءتيدحجرخأ ,هتا قودص فا ةلارسكري دقاونبا نه ىزورم ا م ذةوه

 هة.د-جرخأ ىزورااىل مسالا بيصملانباىأ هدد رب نب هلأ د .عىثدح ل دقاو نب نيسح ىأ # ىلأ ثدح هقث ةرشاعلا

 | نا موهريناتعم») هللادمع ى ادي لاقاللبدسصملا ادكو ريغصتلابهدي ريو مهتنس ف هتسا 14 دلا ا

 لوداع < ه-:هلديوأىأ 0 ا اح اهب فوتو ورم مسةرمصمل |ممهنيدملا ضايع نب لرضفلاو

 رييغت ىلع لووأ نو هوءارااثوكسي ىمرا لا ناسا فو ءارلاريسك, دي« ىسراسةلانا-!-ءاح لية دب رب ىأ جرو فلخو عيكولاو
 هسس#)و ىراأ اهأ

 بينلا هعرحنبالاقونيدثامو نيعبرأو عد رأةنس حملا نماعحار تام ٌناسنلاو ىذمرتا او

 نينيسح نب ىلعان ا)اًمحاة رمل |نمبيحاف مهاوحوم هرم عمتتالاب ادومسحممأ أارتقرضخ باش ىطصمارينم ىلع مونل | ىفهتنأر

 ساه:ءوهريغو كرامملا نبا نعىو ر و ترم ىل ها اوهن سارال ىلإ سنلأو شد .ضعاسربأ لاقو قو دصئز ورا ىثرقلا فاقثاب(دقأو

 ' أ هنعو ىنانملا تياثوةمركع ءنءىو ر( نأ ىنثدح) هريعو ب دالا ف ىراخأ ا هل جر نيت دامو ةرمسعىد> | ةزس تامهربغو هب وهار

 5 .هللادبعىنثدح) ل مهل جرخ ةئامونيدخو عستوأ عسمس ةنس تامريكاذم هأ لاقو دجحأ هضترب لو هريخو نيع هن |هقثو ف اخو قق حا

 ل نءا ار عضم (ةدب رب أ تعم”لاق) هعاسملا هل ج رخو هريغو تاحوبأ هقثونيعباتلا تان مامضاقىز ورملاىل آالا (ةديرب

 ةأنينثاةنس تاماهبو ضرفةرمصمل اوهنداان 1 -اهدهش: لو ردن لبق لأ ناك ةمعأاب مهضعب هفعتوةيناثلا 2 .ةو كوالا لهما مضي

 كلا سرا ةلةيننةنشأ هت قاتشا يذلا دأب كلا ىبامعلا( ىسرافلا نامل ءاحلوقد ان لكم هو تال
 )0 اوما نموا وهي

 ِ 1!لعل اعف هنع ىلع لٌءسو نيد 1 اير ردا مالا نبنامل”لا.ةف همأ نءلة ريدا ناملس كاقت وكل دريغلوأ اممم

 ءاهشب لمالاو صرح داي ز خل اوبس مارح ١١لهآاتموهو ٍفزنيالر حو هورخآلا ل_هلاودوالا
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 2 كوع "11 1 بكسيدتانناطم غب

 وع سنول نت ىس ءانأ لاق ) 'لا:همرككذ نم ىلع ادازاباو رثيدعلل نأ ىلغا نه همن هنأب بيحأو رع نب اىدد>أو هناباكلاردضيف /

 هلا ىل ص هللا لوسر ف صواذا ىلءناك ) مهاربا ىأ (لاق بلاط ىبأ نب ىلءدإو نمد نب مهارب| ىتث دحلاقدرفغلومهللا دمع نب رع

 هللالوسر نكلوىلاعتلاقاك(ني.دنا|مت اخوهوةومنلا متاخه.ةنكند) مدا ارباىأ(لاقو هلوطب ثيدحلا) يهارباىأ ( رث ذل هيلع ٠
 مالنادوحو ىلع لدي هناوهومنلا ماه _ءفتك ناد هلوقباملا ادهىفهداررانمدو هةااولؤالا باسل! ىفمدق:دقادهو نيمينلاماحو

 متغب ليبخلا ىفامسشل أدل ثنب كلاصضلا همساو( هاعوأ انأ راشب نبد_#«ثانث )دي ز ىلأ ثي دس سمانا ث ردا «هداسج نه هل 2 نييهتو |
 كلام جرح نبالاقفهورظنب سانا ابهدفهرصملامدقليغلانال ليسنلابستل ىراضأ هذ امنا اىرمصما | ةدحوملا نك نوذلا 1

 جرخ ل ئاضؤو بقانمبحاصهعساتل | نم هقثكِإ ذرمغوأ ىدهملا هنهمقاوأ هفن أريكلوأ ليد تن لاةفاضوع كنعد آاللاةبهذنال |
 نمةقثىرصلاىراسثالا دس .,دي زىلأنبا(تداثنب)ةممعماءمدنيتلهوع(ةر زعانأ) نيتئاموةريشعىت::ةنستام ةعانجلاهل |١

 نع رب الا )22 ا |

 ثنا عييكوهسنعو نبىسع# انرمخأ ىأ يانأ اولاق + انههيلاراشأو كانه ف نصملاهرك ذب لواضبأ مهريغثيدعلل ىوارلا ا

 كنار ع روكد ا ارعىأ « لاق 8ر عن ءلدب وهوةذك اسءافذةمقم ضب 6 ةرفغ ىومهللا درع نب رع نع سنو 1

 مضب و نيتعفب طم_ضدلولاو #يهوح وهللاءرك بلاط ىلأنء ىلعدإو نمد_* نب مهاربا ىتدح# ً
 نا 3 0 واولا

 رخ نيتكامو 1 وأ يداربا ىأ رك دق لبو هيل عدتلا ىلصدتلالوسر فصواذا ىلع ناك ول هاربا ىأ لاق إي مالل |نوكسو ا
 ا 3 هازل و 5 ٍغ 3 35 5 - . : 0 8 .٠

 (ءاملعىنئدح) ةتسااهل ماصعلا د_هداو ىلع ىأ ي لاو »باكل لوأ ىف «« هلوطب» روك ذملاىأ « ثيدملا9 برقأوهو ىلع ِ

 مالف رستم هلو خس فاك « ناك #8 مالكلا قاسم هنأ عزل هرم غىلع ضر ءاوماقملا ادهى مهارباىلءرصتقاث يح 1

 وهو :دحوذة_:؟ ا ||| دع ةزموب زوحو واولادب د_ثنواه كو هدقوغلا عفن ةورذلا عاش همناثرسسكو هلو عقد # هيفتك نيبال
 تالمهع (رجأ نبا) مد::دقو راك دا طيضااب#نيييزلا متاح إل مال_بااوةال_صلاه_لعهنالا1 او ىأ مي وهوا ةنك اسواو

 (ىركشلا) لعفأ هنافةرمنلامتاخهبيفتك نيد هلوقبا.لا اذهىفهداربا نمدوصةااولؤالاءاملا فب امك !لوأ ف ثيدحلا ||
 00 #ي راشر نيد 9 |: هصسن ىفو هي انة د 9 لو «رلعدتلا ىلصهدسح نم هل <نيرعتو عامنا دوج وىلءلدب

 ةم كءنعىو ردم - ءاملعلارباك !نمددحوملاونونلابارغصم ليلا ريهشلا# مصاعوبأ اثر تأ يانا 31 ذى بدق
 ذقاو نسا نعو هريغو ىأ# تبان نمل ءارؤةنك اس ىازفةدوتفمةلمهع# هر رءوطانربخأى أ كانا »هدا حاملا ىف هن دح

 ىرمصت تارغلا ناو || ةنك اسمالفدر وسكم هل هع ءاملع ىثددخ# هسا اهٌءألاهثيدح جرخأ مث ىرصصما|ىراصنالادب زىبأ نبا[
 هقثو ةعءارلا نمقودص هحام ناو ىلا مذلاو ىذدمرلاو نم هد لد : رخأءارقلا نمقودص ىرمص»# رجأ نبال هدودغةدحوؤ

 ا تملا م« ىراصنالا» ة.هااءادنانك بطخأ نبال واولاب « و رع هتءنك ر تشان موه « دب زونأ ىتتدحلاق
 وامل اوف دسم او لم لوسرك لاق دب زوبأىأ «لاقإل لو «يلعدتلا لص هنمز فن آرملا اوعجنبذلا ةمررالا نم لياح ىباع

 لاق) هسحام ناو نيثدلا نمريثكدئعاهدعب زموب ظفلت,واهبأر قب نك فا أريغي بتكم اذ كه« ديزابأب .و هءلع هللا ىلص هللا ا

 نر عدي :ونأ 3 اففخاضأ اظفالاىف لرت_:دقو لريدم لاق د رشلا وحال اةباك ىفةباوصلا سر قراطما سايقا اهو
 هت كيل ا ا ١ 0 0 5 01 1 ا
 هزمحلا حّتفي (بطخأ كح ىأن يسلا فد هب مسماو ىنمل برقا ىأ نول مضودإ يملا د نوكسوة هو هذت# ل_صوةز موب «نداو

 همم ا ا 2 4 سءعه-فن رمش وأ ض راعإ هعسم ىلا هامل هنا ل صاخلاو زؤر ميش هن وفقناانظ «ىرهظال ص خلاوأ

 ىردنلا (ىراصنالا هللا ىلصهتبانعلاك ىلع كلذ لدةل ابو فرط] هحوب هل هفرعشتو همن |متاخ ىل عهعالطأو فد رشا !هدس> ا

 لالولا 1 هنأو رفوهلاعد هنا فنصملا عءاح فو ةيذ ملا ةبرقلاكإتبهصخو ةيلعلاةمترلاه دهب هفرش ثيح ملا لسو هيلع
 لح ىلإ 0 - 5 2 3 : تي 2 مب

 هنئفئاطو رائد نبا

 هعمزأب هتلا لو سر ىل لاق طفلي هممز لأن عدان_الا اذه.دع_سنءاه-رحأو هعب رالاوإ مهل جرختباثنبةرذعدجوهو ىبهذلا لاق

 ماصعل ا لاق هيفتكدن ء عمت رعشلاق تامل اامهلا:لذاهتزغف تاما ىلع ىباصأ تم ضو هرهط تحس توندن ىرهاظ عسا ىمثدا

 هثيدح مل-عاو عفدي ز بأ دفح ةرذعن ا ىذمرعا اًهباو رحخرو طظاغلالا ضءب ىفةفل لاو ج رذملا داحتال مدونيتياو رلاىد>|نارهاظد

 جح رثااهجو ونايبلا هءاعف بصتقن اج رلاسجوبال ءاهنوكو لاح لعأ هن بح وبالدديؤحهنوكن ايهنمحراشلابححتو ىسهتنا
 نبالق نقد رطنمثددهلاىو ر ماع ىبأن وكل اة > ال مهو هنأب هيلع همكح ىف ههو ثيح رااباصأوه عنف صنأ ن«ىلع كالي

 لدي رمأ ىأ (ىروط مممان) برقا( ىتمنداد زابأا لو «يلعدتلا ىلصدتلا وسر ىل لاق لاق) ى :رخأ نم دعس نمالو قد رط نمراش»
 صحي وهحسع ناهرماو هيذود أ ث هب وث فنا نط ىنطصملان ال ةحىئالطسقلا لاقهراعدرلات ررمأ[صسمئدلاتصسملاةيهبلع

 ناكوأ منال آر ىدهن وثع فرب لوهستمغبك ملءيل هبوث هدب لخدب نا هرماف متادلناةيفيك ةفرعم ديرب دي زابأ نامل ار ون لعوأ هنذوباسع ْ



 ١ تاوهسلا كغ نمار 2 كلرتو) هنكا كل ذك ثاك ناو هناينيماك- | ضمن همشعتو كاردالاو نوكسل اوةكرملا ل قر مسج شرعلا تال

 دوهشأ لو زئااباماةداو دوأر رقناك هحو رباحرفذكل الما نم هل - نم نيذاهلاوه-ت:لج شرعا يدار 1اناىلا ضءءل اسهذو ضرالاو

 1 ةكتالملا ناتي د-امربغىفءاحد قود رقل الدنا امهلهائأض رالاوءاسلا مييلعت كرا ف نازو ىلع ةلمجلا ماقم شرعا مقاف هيزاح

 5 ١ سا[ هتومنأن ءةراك زازعهالا لمقوكل م ىلا أ وعدس هتزان- رضح ةناقررطن مىكورو 0 نوأدعسف نما حو ريرشتست

 6 الما

 ءل | ئثلأ ثومست

 ا كالا ماظعأ ىلا

 ايندلا تلظأ نولوعيذ

 تءماق نال فتوأ

 ضعلالاق ه هغ مادقلا

 لاق اًمودو نس-وهو
 نعديعب هنأيهفيعضتو
 ه>ع عراشلا دضصق

 هلو#قو عماسلا قوذ

 صن ن+رلا شرع
 نا معز لطب حرص

 ضد 0 قءاكلن

 شرعلازّيهاتاناورلا

 ىدلادعسنُيعَتْرم

 لعءلودهرب5ىلا هملع ل+ :

 فة. لئاقلااذ- ه

 زحرلا شرع هباور ىلع
 نصرا نأ كار
 تاق وللا م امءأ
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 لك <#وه_حوأ دممو

 نمي بسب لو هن رق

 لاَعذ هتتسك ه-_ةلخ

 هذ_ههنافشرءلاوذ
 ل4 نطفي لوةماكدا|
 ررة:ام ىلعهزازخ_ها
 رب رسلا ىلء هلم الوأ

 هنأ هن هد تاو
 دةنأ ه-دق ةلمدشفال

 ماقم ماقالا نأ عم

 قداع.ةماالو 2 ءاعهقأ ارغب هنزح هياغلوأ هيلا ه-و رةلصاوع هءايترا هناغا هتكرحت وك تنالهةح لقا اضنأ

 : ىنمنالا هوو عذملانين-و ىلا عدست ن مداجلا ملكت ىداعمتساال كهنزحو هل ح حورالامحابترا

 || نم طبه 1 ةراخلانمىأاهتمناو اين فخاد ىلاعت هلوقاوةداعل قرح ىلع ةرخآلارومأ
 احرق شرعا امها لاسقفهلوأتو ىاملاه-رخأاحر ةشرءاازهدا ظفلد : رعنبا ٌتتد> هيلع لدن ودهنلا هك م

 لمتحي و رات اوهو ثيدحلارهاظوهلوقلا اذهوىوونل الاقوىنالةسعلاهرامخاوا دعس ىلا هت هتلاءا لد
 ةالطاوأ فاضل فذحتاب, : نمنوكمذ هحور مودةد م هراشتساو ةكئالملا نمشرعلا له ةكرح داربنا

 تحف ىذلاتيملا اذه نم لاقل يرب-نأ مالا هح ا ود وةبرقل |لئساو هلوقكل املا ىلعل حملا مسا
 هديؤروهيلعاول_هءاضرالاه- ول ءلوزماوأ» :رك ذانملاما مهتكرحواهلهأ هن رمشتساو ءاوسلا ناونأ هل

 مضدقلاغل أنوعي_ىهدهثوءامسلا تاونأ ه] تدةفو شرعل اهل ل ار ىذلا ادد رعب |نعّناسنلاهاو رام

 لاقذاعمنبدمسةزانح تاجا لاق هنا سنأث دحن مىدمرتل هدام هن وشب وهسنعج رف وص

 4 ةكرحش رعز ازازندأ لدقو لمحت ةكسئالا انا ل_سو هيلع هللا ىل_ص بن :ل|لاةف هتزانح فةأامنوتةانملا

 بسنت برعلاو هنافو ناش ممظعت من نعد اكوه ل قو هناكمووسو هنأشوملءل هتوم ىلع هك اللله مال_علء-و

 دقن ءديعبهنا قخمالو ل ةمارقلتماقونالف توم ضرالا تلظأ لوقتفءايشالام اظعأ ىلا ظءاائشلا

 حانرا ىأةياك حايترالاهيدم رأهنكل ةكرشلا لصالا ىفزازتهالا ليقو نسح مالك هنا و :لالاكناو ,عراشلا

 قرط ضعب ف عةوو هنو انجح لدحدحأ ثيدح 1 ل

 هدياع لج ىدلارب رسلاب هلو أت هنا ب زاعنيءارملا نعىو روذاعم نب دعس توملشرعل زها ظفلن ثيدحلا

 ءارملا نافرب الر لا ةذه.ذو رباح نعكددحلا اذه هع ىف ىراذأل ا ىورذهثءنو هن هنزاؤح ىول دعس

 ' شرعزمدا لوقت لسوهيلعهتلا ىل_سهتلا لوسر تعمم اغْض نيد نيبن اك هنارباح لا ةفرب رمسا ازيهالوعت

 1 جرزذلان مءاربااوسوالان مناك ذاعمنب دعس نالرباح كلذ لاقاسغا ىلاطخنا لاق ذا عم نيد ءست ول نجحرلا

 كلذرباحلاةاسغاو ىموأ اضباءاربلا ناف شحاف أطخا ذه ىنالق عا | لاق ل طفلان سوالل لوةدال جر زدناو
 : تنك ناواناو لاق م ىموأ هنا كاذ راق فيكءاربا | نهب عت هن اكفهلهال !لضفل انافارتعاو ىدللارا يطا
 ]| سرعزها ظفلبث يدم ارك دقة الرقأ ناكلذ نم ىنعن )ناك امجرزدللاو سوالانيناكوامحررخ

 زها ظفاب هيلا ثيدحلا غلب اغاودعس لضف ةيطخت دصت, هنأ ءارمالرذعلاو نجحرلا ىلا شرعل |ةفاضاب نجحرلا
 نيل نيداملةيدصعلل لاق هنا باطما همهفاك الهن ن ظنا ى رمل .ىدلا اوهادهو هيءزخ كلذهن :ممهفو شرعلا

 زتها هنارعزجو كلذ نعع جر هنار .عنس أ ن نء مص دقوءاربل هلوأ امل -:ءاضدأر عنا هلوأت دقو تاغْضلا نم

 ةحرمصملاثيداحالا ؟ اهلا لاق ةياوعلا نمةرمشع ن ءدعس تو شرعل ارد تب دحءاح دقو نج-رلا شعل
 حتفي# ةدمع نب دج أ انت د96 عمصا !فرك ذا صر !ه1 سلو نيعوصل | ىفةح رم نجرلا شر ءزازمهاب

 ا من مرحب ل ءو» ةدحو مد دشنو مخ تف *« ىضلاإ# كاب نر

 ىلعوةد عنب دب أ ىوس ثيدحلا ا سما شنو كنا ىضتقيفطعلا اذه *« د>اوريغو#
 ف 7

 ١ نا 0 هربا فتياءتاكدا ملا فهتومرثأ اذاهنابدلحارشلاضعبراصتناامأومريرسزازنهاق لضفالوهلمذتاس 0
 م نءربر سس لكن ال هم أو دا. للا سغن نمهزازخ»اناكول باغ اذ» يمدح |نمهريسغوهمتقنبالوقن ءلوفغو يف قال اءامظغق
 هياعمذ هربتنادروامُث,دحلا امه ىف' موب الوهم ؤنمالاقاس فار حلصنال لوحاو لحأ ث د هارا سان | تذاازيوم قوملاةرمسأ

 تيدتفالضرالاك المل ناكولرعلاقاوقتانذلا ين مىنالو واتم الل اوهأولزالزةمايق اوثعمل نال« ءالضات فلتخا تدع 0

 (ىبذلاة د. عزب دجأ انث ) هنعدشلا ى ضر ىلع د> عسبأرلا ثندملا# نويبانعترشع» اورهنا ثددملاادذه لئاضفن موعلط ملا لو ه نم هه 3

 لبيان« ىساوادعتم قدوم اريخشمدملا اذهىف فنصملا عشنوك فطعا|ةمضق لبق( دحاو ريغو رن. ىلعو )ىرصنلا (|



 | ىزاخملابلاءهقتىراصنا ى وأى دمفاقا احتغي 4 ةداتقنم رعنب مداعن عال نو.شحاملاةلس نأ نبا
 اهدا ةثاثماهدعرءامل انوكسو مملاحتفوءا أرلا مب وة هر هتدح نعل ةدسلا هلا هسثب حج رخأ

 | همالك ىأ :؟مللوهيلعهتلا لد هتلا لو بر تعم»تلاق 9 ةشئاعن ءةاور ىضأ اذال_ص ام من اث ناثيدح
 2 0 | لومة مللت نم يهب رق نمهيفتك نيب ىذلا# نيه>ولاب *«عاخنال.قأنا# تدرأول ىأ «ءاشاولو#

 | لعل دب وهو ول ب او> «تلعفل» متاحا بناح تن اكاهنااهتداف !توفبالثل بسناو برقأوهوهيفتك
 | هقلخ فطاو هترشاعم نسحو هعضاوت هباهنو لو هيلعدتلا ىف_صدتلا لوسر عماهتيصو موابتط سام كاك
 ردقملا لوعفم ا نيمتةيلاحةلجوأ تءم«لوعفم نم لانّتشا لدي لوةد نيك اسملاو زئامعلا |_هسالهتمأ عم
 | عماسل |نهذ قكلذراض>الوأ عاملا ثقو هلام هباكحاما ىضاملا عمد هراعراضم هاو ر وك ذملا
 | اقفاوناك اظةلاهطوعفموةئشملا قفاوتيل اظفل عراضملا تراتخاو هلوعفم نموأ تعمم ل ءاف نه لاح لءقو
 كوعفم نيب ةضرتعم هل +1 لاقوماصعلاهراتخاو فوذحم الف نءاومذ1:ىد_هتن تعم« لقولاءالواولاو ىتءم
 ا هيل |تغتلن 00 امتلالا ناكل هنحاوت رك دل ه:مالاحتن اكولا منال لعافل ان رودلوءفملا نملاحوأ تعم“

 قوذلا هلةالا م تععتلوعغم نمالاج هل هس و تدع» ل عاف نملاح كريم لاقو سانلاضعباهرك" ذناوأ

 «يذاعمنبدعسلال عملا نم عنمالو زئاحا هالك نا ىملاو لعافلل ب سانملا ل.ةأوءاشا دقت هلءاو يلسلا |
 لصاحلاو هيلاانوةمساماريخ ناكولاونمآ نب ذالاو رفك نيذلا لاقو ىلاعت هلوقكهنعوأ هلحالوأ هنأش ىفىأ

 ىديىلعةيناثلاو ىلوالاة علا نيب ةثبدملا مءاراصنالادمسوهودعس توم ىةحا ةهفاشلل تس ماللان أ |
 همو3 فاعاطمام دقمناكو راصنالا نم تا سأرا دلوأ مهرادو ل: ثالا دمعوئب همال ابل هاو ريع نب بعصم ا

 رهشدعب تامىت-مدلاا قرب لذ ل5 !ىفقدنملا مون حر ودحأ ىف مسوهيلعهلبا لص ىنلا عمسدثو ارديدهش

 0 وعم نب هللا دمع<_:عئو ر وعسقملاب نفدوه:س نيثالثو ع_.سنياوهو س#+ه:سدهدمقل|ىذفكلذو

 وهواهم )اكن منوكمفلوةءا فرط تام مون كلمفا أن وع._سهنزانحريض> وا ريغوهسشئاغوا

 ىأ #«هل» كرت ىأو# زها هلوقل فرط نوكدف لس وهيلعهتلا لصهمااك نمنوك,نالمتح و رهاظلا
 دبزم هقو هتزانلىأماصعل | لاقام عذدنافُتنورو رك ذب هناف هور ىأ اف ةباور قودع توم لحال 6

 شرعلا كر حت ىفةليضفالاضداو نمرلا شرع يمصلا ىف تيثدقو فيك زازا ىلع شرعلا ل -ىلعدهاش |
 ناخعلاءاور *« نجزلا شرع هود فشيداحالار اس نمل _ناكهل_ضفنايبدوصقملانا عم دعا ا

 ردح

 و وح تاب و وح دو شوف ع و سئ سبا

 20ك'ظ22ظصظشظ””ص”شظ*ظشش *]|»! | »!'ض'''6©''ظظظصظجص065965728

 | هللا د دعس ب وةءدنب فسوب هنالنوث>املا نبا هلوةىفهملا بسن ىذلا ىلعالاه د هيدب رب «يهبأ نع#

 | | ني ىذلامتانام رق وأ ملسوهيلعدتلا ىل_صهيرق ل>الكأص است الان امب وماةشالا «ءاعمدقتاعفل

 امبج هند لهأو وهافرعل زو ريسغو مهل رخدانساهنع وج رعالان عوالس ءرمةيامصأ | نع ىو ردوشح الاب وقعت هن ع :

 مهو وةثامونب رشعو عب رأ ةنستامتانيقلاذض وءانغلا ٠.ناكبعصملاقو نامحنس|هةثودباو رو هقفمطلاحر مومو ثوشحا الاب

 همال_ عشر دملاريثك ناكو ىثو يهذلالاةىرغظا !ىراصن الا ىموالا ىندملان اعنا ان (ةداتقنءر عنب هاعزع) هريغلاةنه

 بلطملانب ماشه نع ورع تشد ةفيذك ةثلثمو نتامهعةرغصم ةثيمر هندح نع 8 عاملا هل جرخ ةئامو نب ريم عةنس تام ىزاغملاب

 (ءاشاولد لوم .اعدنلا ىل_صدتلا وسر تمعمتلاق) فنصملاو ىلا نلا اهلج رخةريغصةيباع عاقمتلاةدلاو مكح مأ نب فانمدمعنبا
 كلتناىا هراشاوامةهذف هيضاملاةر وصالاهراضعسا ىلا ةراشاو هم. ثااءاقن فر ورسل ا نالهضام هعيش نا عم لاما غصب تريع

 (تاعفل) متادلاب رقلحأ 1 نمىأ( هب رقنم)هللالوسر ىفتكىأ ( هيفتك نيب ىذا متاحللا لءقانأ )اهراظن ىف:داهشا اك ةلاحخا 1
 : ا مضض ص ل ل لا ل ا

 «فرتعم ل هددو
 تعمم لوو ذم نيد

 اهتدئافهيضارتعاواولاو
 ىلص هنماهم رقذاس

 أقية لسوءءاعمتلا

 ىو رم انالاءا سل
 دع لوقب) ملفعرمأ
 وأهنع ىأ (ذاءمنا

 قوأهقح ىفوأ هلحال
 ةستازئمناس ؤهنأش

 وأ هللأ دنع هئاكمو

 ادع سانطاخ نيعملا

 ىَضتقم ف ناكذ حو
 هلوعف كلزيها قاسلا

 وهو تافتلا دعل

 بهل | ءاماقع نم

 كيعوم ملسسأف آ

 لَوأ مهرادولهدالا

 امل هندملاب تمل«أراد

 للنت انىتمتاك هلا

 حمتيشوأر دب هش موف
 دحأ مون قطصملا

 ف قدما مورو
 ىحمدلاةرب لف ل2 ٌ

 ىذقرهشدعبت ام

 هلو سم ةنسودعقلا

 فنصملاهاو رسااواهنم .ريخهنملا ق دعس لد دانا نومدعت لاعفاهنمل نم نوءحتد همت لرب رحل ىطسلل ىدهاهنسنوثالثو .

 همالك نمووفزتهالوأ ىوارلام ااكن هنوك.ذهلوةاافرط(تاممول) هريغب كلاباق اهتم نيلأناهتمالاو خسوللدعملا ليدنملاناك اذاف

 تضغالوأ ه-ةدترع مظعب حت الامال ءالوأ ه-و رمودّتءارو ريسواراشمتسا( نجرلا شرع )دعس تو ى أ( هلزنها) لو هيلعمتبا ىلص

 قوهىذلازاز:د الافاده ىلعوهايابراهعلاو رابجلانودنجرالهتفاضاة:برقنالد ملا هءاغفريخألاو مدقتإل لضفلاو هلةقنم ىلع

 ىكلذ عوتو وةقالطو حايتراىأةزهىدانتللذخأتلانالفنامطوق ل مسقن مررقتاك طاسنالاو طاشنا| نعةرامعلب ركاالصالا .
 نعءالقعلالاعفأر ودص .كتةسنال اولاقوهرهاط نع هفرص نم موقعنتماو رلاوأ ةرصشلاز هت زها هنادارملا سلف رب زعريغ مهمالك 5

 راتخاوهادهو ىو ونل |لاقهنبا ههشخ نم طرهجاملاهنمناو هناصسلاة كك كلذهب كردا ارب «يفمللا ل عجن ادشا|ذومتلا نذايمهربغ 5



 ل

 كرام انب |لاقو فعضر ةرزحلاه هظفحءاسةقثوهايباعت نينا تكردأل اق ثردح ىتئاموحف هلةريغملا نبا ىلهذلا (برحنب كامن ع)
 هيلعلنا ىلص هللالوسر 4 نيد متاملنا تب أر لاق ةر هم ند رباح ن ع) ةثامونب رشعو ثالث ةزستام هفعضد هيعش ناكو ثندحلا فيعض

 لاقل .وملادب (ةدغ) ىنهذلا دهمان «ءالنوك,نا.عتادنا ىف مه. رعتلارمتءنالوأ ةفرعم هلماعر دقب ناب تال ةةصوأ تأ رأ فرط ( لو
  فاطأدسملا ف :دةءلك ةددشملاوةمهملاو مضااب سوماقلا قولادلاب وهامغا تلقفه_:ءىنا | وعارلابهفعتنمتبأرو طويلا
 مانلنا نادروامنيب وهذتب عفادتالفةرجا ىلا ل.ةىأ(ع ارج) كب رخملان ؛ ارب معالاو داك نيب ثدحب مل هدغلا حايصملا فو مد م

 1 اهداوسواهترمضخو داما نولةرجلا نال هيق درال هنأ راشلاهضرتعاو ءارمضوءادوساوم |ةياورادر هن ماصعلا لاق فب رش | هندي نول فتاك

 ٌ لئاطالالوأاهدرب ثندملااذهنوك,لاغتشالاو هتءابريغةناو رلاهذهنالفالوأ امأدد دس سلو ها رعدلا نماغوحوأ امفامل ةمسنلاب
 ا مذا ءارضخاو رقدرعي هنأ الاءادو داو زفاس تناك ناوهن افرع_كثالاهداوسوأ اعرض فرص نم هرك ذام نالفا.ناثامأو هت

 ' انولال هز وضواردق (ةماجلاةضسلثم) ربدتفرضخابن اسنالار عش نمْئُم سل هنأ د هاش |لب رمضخأ هرعش ناك ؤطسصملانأ لاةذب

 اذه كلام<ىقد رط نمنابحناةباو ر نفهردقو هتفض فرامخالا تضراعت دقوهم-+ هش ةمعش نداةبأو او هل مآ هرم ايا وةصو هني رقد

 نم ههدذبلا لثهرعنباثيد_>نمنا.>نبادنعو هناور ضع نم طاغابنأ لسمةياور نمنيس دقورج نبا ظفاذا لاق ةماعز ضمك"

 هدهوىطرقلالاقهحافتااك قوينلاو فنصالو عما كر عش مك الام كقوهعلسا لثمىقمنلاو تياث نب مساق دنعو معلا
 سس ق7 1[_ء[ششظشلاُاُُُُُُْْْْْ سُش1[1[نُزّرزااب7بلابللفظفتلْفا_٠ُْخ٠٠سلس7لا 205060
 ىبأت * برح ند مملا في فختو نيسلا 95 « لامس نعال ى دمر اودوادونأ هثيد_حجرحأ ىربعص رح ع قا 1 0 3 2 هراعدماه تاناو رأ

4 

 هللا لوسر ىنتك نيرو ةوينلا متاح ترمصبأ ىأ مانت تيأر لاق هرك ذرم#ةر عم نب رباح ن عال ليلج ل هأ توافت

 رم ةدغإ# هرك د هرب دع: ىلع هنم لاحوأ ةفرعم هل ماعرب د57 ىلع متاتلل هفصوأ تن أر فرط لو هيلع هللا ىلص ىوار اظن ةتراجلا

 170 /ر* 700 "سراي "39720152101 و - “٠ 2٠

 لة رمعلا ءامىأ ءارج عام هدش هنأ دارملاو هعفترما ا معللا:_هطقىهوةل هوما د_ثتوةمحتلا مضي 0 18

 تال ادتمنالاح( ةمانلاةضيبلثمإل مو «يلع هللا ىل هدد سج نول ىلع ناك هنأ مسمي اورق دروام ىانب 0 1 0
 هرم ابابرمشم ناكر و «يلعهتلا ىلصهنول نا نا ءالونوألا لصأو رول اورادةملاف اهب ه.دشتل او تافدارتموأ ا

 : ىورو نيعم نبأ هءهولوءفملا هغ.صب ب بعصموأ ان د- 9 ءاهملاور ونلاو ءاذصلاض ينل ار دارب دق هنا ىلع انا راا
 1 هو ىدملاهصسن وجي ىتدملا» ثندملاا ذهىوس باس ||ذهىفهل ساو ىاسنلاو ىذمرتلاودواد وأ هنعاأ 2 0 7
 ١ هنتدلوىفدمهييطاةسنلاح اصلا ىو ىوونلاهلاقاك لصالا ىلءووذامتنثا نمو ف ذحلابةم_سنلا ف سايقلا || 6 7

 لوصالا ف نو:لارمسكرو نيشلا ذو ميدل اريسكم # نوشح املا نب ف سول اطانربخأ ىأ يانا دا دغب ةنيدملا افرسوأ هللالوسر اق : تنافرسوأ هنئآل ىنيدملاو هنيدملا ىلا ةبسنىفدملا لق كلذ مصن رك ذام ىلءواهقراف ماهي ماقا نمىفدملاوةميطي ماقا نم ىني دما اوت : 5 00 دم العن وتكموأ | اهلا لو ةيدط نم هنإل صن الاه عتدملاةاذه ىلعو ىنادم ىرسك نادنو ىتبدمداد_ن ىتع رو صرم ا | يو. دوس هه
 هثيدح جر خا هل لصأالف مسملا تفي رخ ندالوتامأو ميحلا مضي سوماتلا فو ىنا عملا هطمضا دكو حلصلا 5 2 7 5 و 35 - .٠ رو ف | 2 أ م |

 متاحوبأ لاقو ةنب دما لدأ ةغاهذهو هن دخة ره نو ثحاملاهل ليقاستاو ىفاءممأل تاسنالا ىفو اهريغو نال 0
 فني رعتلابهفارمصتاق نوكىترعمنوك.نادءءبالونوكهامسرعمسعل سوماقلاقو در وملانوث> املا 0 5 0 - 2

 ىلانءالاه.كده«سرق
 تت

 ٍإ
 00 و ا ا لا امو ا توماقلا و ةيولاووتلل ا

 : نع) نيس ءاملارهّرلا ف ىأ ىاطلغم هعبتو» ريل حرم فاهم اع. ةسا ىف ني دلا بطق ظفاحلا سذطأ دقذْئشهنم تمشد ماةكلذريغ

 . هعاضهيلع طلتخاهللالوس رد ةباكهملع ىوار ىمتشا ظفادالاقو هاةللذغهن افنامح ندا "4 ريغتالو ةنرك ذام ىااواطاح نهأش

 5 حازئاو لاودالا ىلا تاداو رلافالتخاع حر مص نافرغصد و ريكد ناكمتاحلا نا ديفيام ىطرقلا نعقم_سدقو اذه ه مناك ىزلا

 ١ !كهنالاتيفمدس نول ةناور ىو ةمهدلا ىلا بعض هياور قو ءارج ةرغناكهنأ ىءسدقو هنول ىف عقاولا فالتحخالاا ذه لثم:ىبيو لاكشالا
 (بعصمو أ انث) ةثيمر ثردحثلاثلا ثيدملا« هل < ىف عقاولا ف التخالا فلاي اذكو تاقوالا فالتابهنول تواغتي ناكر غصب ورمكي ناك

 م حاوعلا ىو هء.ط نم هنال سايعل اودو ىف دم امن ىفو ءايااتايثابانعامسلصأى عواذك ىفالطسقاا لاق( ىئيدملا) لوعفملاهعيص
 0 نالوالاواهنءلوحتوةءميطبدلو نا ىلاثل اناى راصأ| نعلقن نكل ىنادمئرسك نءادلو ىددم :روصاملا هب داو فد مةييطا ةيتلا
 ا نم هالاىراسلا ميلادها هللادبع ندا ءاقلاب وءارلاة دشوةلههملاحتفو يأ مضب فرطم مسا بعصموبأو لاكثالا هرلعو اهقرافيل

 7 نيدجأوه ىنالادقلالاقو راش هياعىرحامازدهعر ز وأو ىراخأ | هذعئو ريدملاب رطضهقودص متاوبأ لاق ءاهقذأ ارامك

 ةلب“ىبأن ب ب وقعد نب( فسوبانأ) هنسنيناقو ثالث نعنيتئامو نب رشعةن_س تام ىنْرااةرك ذاك ىرهزلا ثراخلا ند مساق اركب ىلأ
 سوماقلا ىف عقو وهيدخة رج هب ىبس ب اسنالا ف ىفاهمسلا رك ذدر وااةسراغلابنوش>اسملاو نيشلا مذو محلارسك(نوشحاملاندا)

 جر نيتثامو نيناممو سمت هنس تامه قثدجحأ هنعو ىربقملاو ىرهزلاوهسأ نعىو ر ردكنملاكوم ىم.تلا ىفدملاةلتونأ هو مرحلا من

 ا ١ هحام نداو ىلاسنلاو فتصملاو تاكعشلا هإ



 ننام . اننيللا "ناو قيام قو نرد فخاد اب

 نيته ةاحلاوخددشلاةلمهلاءارلا ىلغةروسكملاةطو ملا ئازلا مدقت.هنأو رلاىشروت ١١لاق (ةل# ارز لثموه) ةاحاذلل (اذان)

 دحاو رزاو هنا مشل تور علا !اهنني زي رو 8 رب رسل | ىلع جلع هم .ةركازه هىدار 1 اواهرسسكعم ل.قوءاحلا جذوع م مجان وكس سل لدقو

 -. دفق ث وتسع اطول فلاطست اف ساس ةطانا "باقل 2: سف سلا تلا +: تاكمشتلا للا 131221:

 سام ولا مهن اهخوم بس رع ]هلا قكىقم١ ءلاىورولريملاق ىلاعت هلل ار: :عململاو او لو هيلعمشلاىلصأ

 | ىل 1هللال وسرق ون تلا اقثهع ةدك نيد | اه كب سد .عتن:ءاعمأ تعضو ل سو ءماعدتلا ىلصىنل|تومىف سانلا

 ١ هقح 1 ىلع ادن عناك "هنأ خدالافالاو هب دب رقتةروك ذملاةمشملان /امم هيف ةكنيب نم عاملا عفردقو لو هيلعدتلا

 سم ريق اا ىلله_تااهلاق ريسالا
 ميل ميعنىلأ اور قورمسالا هفت كفو رضغهبأو رفو ىرمسلا هت < ضغانده:عهيذتك نيب ةومثل امثح

 هم تا اكدقوالا طق امن هللا ته يلق هنأ ه هند هدو نع م اطاىوروزعالا هنتك دْئِعْنآك

 َتأباو لارثكا ىف ”لر/م لات درعنك نب تن كدا (:ماخ بو هيلع هللا ىلصاذيمنالا ىنوأ اهدي قةوخلا

 ىلا باور نعاو_ذرعاوخ
 رب رح ن هةرمص كل ا |جرخأ دوا هنأ م .هتيأدنمق هدالودعب عضو وأهيدلو ىلا ةاتخاواموْضراعتل ىرمسلاو

 ىن كنا تالعفيك هللالو هاب لق هنأ هرمغو رازما |ثد ؛ د-ىفو هه .ءأأك ”هفتك ىلع ب رمضف متاحا ةرمأ

 هنطي قش همحاصلاهدحأ لاذ ةكمح امطسانأو ناكلمةءاور فو زانثا ىف لاق تنةيتءاىت-ت2 ماو
 هذطب لسغ ه٠ >افل انهدحأ لا ةفامه-رطفمدلا اعو ناط. شأاْروقمُ مج رخاف ى 0 خر حاف ىجاب ىف

 0 :ك نيب متاحا لهج , ىناعي طاختهذطب طةويحاصلا-ه دحأ لاق مالا ل-سغهملق ليغاوءانالا لسغ
 ىأ«ود عيل علارا 1١تءاناساممهدكر اف وكو احا م«اذاو د: :ا«مرمالا ىرأ ىف اكو ىنءام ءأو ونآلاوداك

 امل ةقلاك تن ىفومدجلا اوةله-هملاءاحلاستفب وةدد_كملاءارلاو ىازل اسكت يهل ارز لثم» ماها
 هيد رعل !أب وم 5 ةيسرافأب . هألاةي فورهملارثادل اة ايدارملال قو روه+ ا هماءاماذهوىرعو راكرارزا

 - رخ نيالوقاه-والفةماسهلاةتسلث هقاثلا تبلد 3 واهم ه.ثم ا هنأ ىنءلاواهذاهرزو ههقلا

 8 |رملاو ىازلا ىلعخارلا يدعم :ىورهنأر كذىباطلنا نا ىلعىوونلا هلا ةكب او هكلاوداد_ 5 "لوالاأ فا

 هللا دءءونأ ألاقىرا ملا: 2 ضءب ىف عقوو تضأ اءنفضرالا فا منذ سك اذاهدار كتزرانم تل

 4 راعلوءملاو هلوالانا لعل اره>3 ىىطرع سد اءارلا ريم روتل !لوقامأو ىازلا ىلعءارلا دقت خمصلا

 ميمنوكسو مخ مذا عج ملم قواكسم حوف» ىأ ممم 3 ادناىأن اكو ىراكاادا ازولعأ هتلاو لاعم هنأ ىلعال

 اضد مسمشر ل ل اع ةتوةموعضم نون هفتك ض غن دنعدوسأ لد ١ ”اخا| هن ”كن اليخ هيلع

 ةعض :ىأ 0 اكىنصللو ةئتان ةءطقنم .لارمسكب ةعلس | لدم مد لو عمت «ترعش م احلا ع ه7 قوما

 فأن :الومعلا ىلعةضياقلا مج كل ارث كى يسالو قد 1 نبل ةسانتلكمسلاو واوا '

 0 -هروصأ || ىلا برضتءادو .ةماشاضدأ هلو معا الا فاضبأ:رفتخءاريضخ ةهاو هعدخ أ

 ترظ ::قلاق هنأ يعنيأ او رف س>رم» .نبةللادمعُسا ١ طدح نم

 وأو مص 10050 ل نيفتكسلا نيب باور نيث دلل نءريثك خب رذهيذتكس يهنأ

 ْ اهتطاس بوتكم ماس ربكم كرها عد نجاوتا 0 ا ىعاضةللو سرفلا فرعامن "

 ض.ء.لاقأل ال_ةءارون ناكدي ان ندالو روص“ هطول امثل 5 ثءسدن >- ونادر هاطظ وهل رشال هدي-و هللا

 ْن مم1ةعطقوهودحاوا ناكل املالا ىدٌؤتمو هلغماع هش لكلب ةقرقحة هلت تاراورلامذه تساوءالعلا

 ىلء لدي هتناثل اثندءالاى طرقا لاق ىرحالا هباو رلا ىف اكه_اعمكارتمهلو -روشا|نالفرهشهنالاق

 7 لاعمجر |[ رثك اذاو ماسلا ةتعيمك ل هح لاقاذارم هناا ؟دنعرجأ از رانا ةومنااماخنا

 ةئيكوأ هرمش :كلاتاناورلا ىذوىلءلوفةل ار ز وماما ة ضب هفلاخ فكما عج هباو رىذاسقلالاقو

 ءارضخةماشكوأ زن ع ةمكر 0 هد او رو ىنالةسعا |لاقو ةماجلا ةّض ردن هتعرتطا ل عمجلا

 انثدح#م هوكالذ نام ند |مجوص ا ؛ملر وصنملاكنافرسوأ هللا لوسر 2 امة بوتكمءادوسوأ

 اعرو نام ند | لاق هَمْب ل عسونب ورق 2 ل كيس ءةتوماللا ل «ىناةلاطا|ب وهن نب دعس

 رباح ند ب ونأ 9 - مسن ىفاك انربخأ ىأ مانا ٌىاسنلاو ىذمرتل او دوادو أهثيد- - جرخأ د قوأطخا|

 ىطرقلالا 0

 هيث الاو رهمالا هنا

 ىليهسلا هنمرحو ىتعلاب
 تفن_.ىلا مزحامأو

 اهب دارملانا.هعماحفف [-
 اهرزبو فورءملاريطلا

 ةخالانار ركن اناهضم
 ىنمعرلانادعاستال
 ىلعهلا_جو ضدنلا

 امدشت ةرامتالا
 لاخلا ر ارزاباهضتمل

 امدرونا هيلاراصتاغأ

 اع طمالا فرصن
 دهشت ا نكل هره 1

 ةباورلاب ري_ثالانءادل

 ةماجلاةض.مكمناةيتآلا
 مدقتم زروهاسغا لدقو
 ةدارجلاتزرلاقيءار
 ضرالاف اهنذتز رغ

 ىشرروتل |لاقضستا

 رهالا فورم

 هباورلان كل ثندحلا

 تندحلا# هدعانتمال

 17 مدخل قاثلا
 سس لدع انث)ةرعم

 (ىاقلاطلاب وقعد

 جمف د ةوماالارمسكو

 نبي ورق دالب ع

 اعرنا امحنسا لاق

 نود ةدلد

 عب رأ ةنستاماطخأ

 جرح نعت ءامو نمعب ر أو

 فدا اودوادونأ هل

 بوبأ انأ) اعل 0

 1 102 2 1021 1 2 12 1 لل 2 2 ع ص و ب تس ص عم :٠3 نا ت1 12 د0 022 0 يس 2 او ل ل ابل مس صم جام ٠ .٠ تراس ا ا ا اص

 جرح 21 هويام »ودمر نرخ رجس 7 ولامسنع ىور قركلا

 فنا او دوادونأ هل ش



 000000 نك داون اد دول سيلا تول نا
: :5 

 0ةينا“ 8 58

 - (ماطالات هرطنف) ههد وىهح وئملا هولْكاَم ماللان وكسب فان أو هءلعدر اظن مقوذاقافتاوأ تاما و را ع (هرهظ فالخثقو]

 تو هفدضتك نم ناكل ىأ تاك أعمجلاوهفو رعم ى موفتك ةينثت (هيفتكسم) هاربا هل او هيلعدتلا لصدفشكو ال2 فناعكت ال

 هبفتك نمد هءاحىلا -سمقوهمفتك سن متاخ ىلا ىرا ملا فو هيفتك نيب ىذلا ادن ىلا ذه مسن قوت راظ: ]فر ظوأ لاحو هفام هس انئاكوأ

 مادا ناىلعرامخالات مفتا ى طرقا الاق برقأرسنالا هفتك كا هنأوهو نين املا نم تواف:ىلعناكدقفةيديالحتالة سر رقت ةيئرملاو

 ىرمسلا هفتكف رط ىلعزغعةبكر هناك ىناريطل اره قود ملاعج ربك اذاوةماجلا ضد ريك لاقاذاوريسالاهفتكدنعر 30 ا ناك
 نيحوأر يخصوهو هردص قش دنعوأ دلو نيح عضووأ هبدلو لهو نأ طش <[ || لد اهنموةهدلا كلتىفبلقل نأ هيفرسل اواولاق 5 71

 كاذونيفتكلا نيب نيكسلملا قش 0 ا ص ءمرحهيوثااشلا|هتثأر > نبا اا

 لا عينسمنعوي قشلأبال محلا رثأ : ىلعتم نيفةكسا اند هلد و أتوهنطدو هررصق هب قشااناللطا.ىبط :رفااؤىوو 1١: لاقاكك

 ا | ىطرقلاوىوونلا ىعأ
 هتالضف ف ليقاك سو هملع هللا ىبص هنا. صوص نمنوكرنا لمد< ومولعمربغو هو د دعل |ىفال ءوض /ءو و

 ا خسلم هلأ طق ت تيكن لو
 نم مادحلا جات هب هنالهدعب ناكهتراهط مدعي لا الو نانا لعدم مئاقو لق تنس قنح ابيرأو

 ل غفاثكنال «تراظانإل املطوا دقو أ ابدأ ىأ م ةرهط اخ كقول ت ةراتو حرصا ١ نم دقت ىح ىدشلا

 عباطلاى وهم هنالعتفا بانه طض هيا دتاىلا# ةذ_ثاكم هيهلعأ ه اريل هل موهيل عدلا ىلص هقشكلوأ ' 2 2 هرهظغا 7و8

 لكضو أ تراظذ !فرظوأ تاكا ملاحو دو هرفتك نيب متاحا ىراضلا با اورقو «هيفتكن بل حرصأ 00 8 طيس هنوكا

 ا ءأ ءاملا م 2

 مسكو فاكلا تغب ه-يةةبو رلاو هيفتك نيب ىذلا تاما ىذمرتالة- جيوصملا مستأ| رمد قام هدب هس ومتاغللا م 3 1

 ىوونلا هضرتعأو نيفتكلانبب نيكذلملا قرأ اودو ىضاقلا لاق هيف دنع تان تءأر وهنعدب 1 ءا || ا 66 َن 00
 ا هم اععوس هناك

 ءان هذا طقتمش ,ملو لاق سو هر ماعدهللا ىل_صهردصق طر ارنا ىرأت :كدهلق سذأن عمل _ريخ هدب وأ ىور مداه /' ا
 كر داندلا ىأ |

 ىذا<ىذلا زال هنطبىلا همك ن دن مال م ميسون[ لع مزال تت وهرهظءارو نمدفن ىد>ىقشلاب 3 3 0-8 ١
 جمس مل هناق هناك خاسن ضعي نم كلذ ل ءاومامالا اذه نمةلذغهذهو لاق هنطد قارعىلا هن رمنم نم ردصلا ا 34 لا 2 1 '”انهدل لاك ككل

 1 كتاوت ىلهتم نيفتكلا نيد نا مهف طملغت |!تيستاب ىنالقسعلا هءقعتو هأ تطءامثهراع | لل ْ 0 ا هم.طر 52 .«ةداص

 هم ع ع 3

 تيثا.فةومتلا مام يلع مو هطاخت هطترخ" لال اهدحأ ل ةمردصا ةشاما هن اهريغو دجسا 0 مل ارث : 0
 هذطد طخ مسءالما لسغ

 عقو و ناك اكعأتلا ىدح طيح ُحهردصىف عقواسل ىشل انا ىلع ن نكت 0 او رأانيبامج ىذا ل هدق نيد هنأ ١ لدن طاقت

 وهاك قتك نمد ادن

 ريتا اذه ىف ني.فنآلا

 عضو فيكو عضو ىتد

 اكملاو هومخأ|كالذو | ارو ل ةماقرو نمددن ىف م هد هلع متمداعأ مهل غوهملق جرخأ ال كلملانا

 رك ذوهم ضر نمو

 هريسأ | حرش ىف ىلاحلا

 لاستأو امدناول

 ماح هدب ىو ثااثلا

 سس هعضوف عاع_ثهل

 ةيط را ىضتقتولطاس سلو رك ذا-مةىذاقلادن ةسمادهولاق ىجاَق ىف مانا س هتد_- وى ا

 ليقو حفل اونأ هل غن ل أ, ةودو هندإو هنا معز نم ىلع بعت هرفذ هندالو زيدا دو-وه هناك متالناناثيدادالا

 ةومنلام ان لعسو هبفو لثالدلاف قريلاودج أدنعرذ بأ ثدى لثم عقوو ىلطاغم هلق عضو نيح عضو

 | نمنع صوم ىف عضو ميلا ناب رعشواذهو هصدقو هيفنك نو هءض وفةباو رفونآلاو هاك“ قم 0 1 0 هنفاك

 ىلص ةماسا ىلأ باو ىدعأ |. طا انت

 اتهم ىف هلسغم هحر عساف ىاق ىلع قش اةقلاههدل ىتقاس لد د ريح طمهو تيملاد_ةعفلايءارتاس[ لت :اكممو لآ ريسنأ يمنأو

 نبدادش ثيدحىفو ُثيدحلاأرقألاقو ىاق ىف متاحا ن ست دحو ىت>ىرهط ىف مخوىلاقلا م هأل من اكمهداعأ م مزمزءاعمهذن 2

 تي دملا هري دو هيفتكسبب هعضوف عاعش هلمتاحه دب فو لء ةأو دع_-ىنيدالمس ودؤهردص قد سوأ
 1 دور دقو رح نبا ظفاسحلا لاقو

 : سدعتنب ءاسم“أ تعضو مل سوه.لع هللا لص هتوم فاوك شامل مهنا هو ش نع ىدقاولا رك ذو» دس نم نيعضو مف عقو ملاذا

 ىنعلاهدبفةو.نلا|تاماشهبلعوالا اييبن هللا تعبي لب هو نع مكاخلا كردت_سهفو مادا عفردقو فون دق تلاعفهفتك نيد اهدي

 ىطو.سلا لالد امزح هب وءاسنالا ىلع هلةيصو ضخ هملقءازاب همقتكنين مالا عضوف < ءلعو 4 فعالا نمد تناك ةودنلاتاماش نافاينالا

 هصئاصخيت

 ا لالالا ىممنباو لع أن ع سوأ ني دادش ثيدح ف عقوامه دب. وىدكلارتاك 13 ناك همغت ني مندل ا

0 

ْ 

 || ها هنطب قارس ا هر د- ص ' نماعذاواط_ةناكا اهرثأوهرد- 20 اههعشنال ل طا هلاقامناب ا

3 

 ١ ىبأدنعةثناعْتتد-فوةهملاكلتف باتا !انالرسالا هفتك دنعهرهظع ارو نمرهطنوكي نا لمتحت

 : طه هثع لادنعلالزنال ل ئاكسمو لي رينا لث ةالدلا ىف م«ذىلأو ماس ما ىبأ نبت راملاو ىلا م طاادواد

 ١ ىلع متو ىلاقل أم عزمزءامج بهذ نم تشطف هليسغ مهجر اتساف ىباق :رعىش حافقل أ ىلع ىلاقلا ل ريح

 د



 ىلع عم و ضرم لك ىلعع_حولا عقب وملاتم ضب رمىأ ع جو وهذاعحو عجول ىنعملامهفل باقل ىلع ه«سكعزوح و هلعاف وضعلاو الوعفمناسنالا لدحم هنطب وأ هسأرانالفع_حو حابصلا ىفلاقاههنغب عجووذئأ مبجلا رسكم (عمجو ىتدشأ نبانا هللا لوسراب تلاقف
 ملأ همحوهل_صأوفلالابهسأرهمجوأ ليقاعر وىطرمر حرت يجو ونوه-وموةولامجو ل.+ عاحووبا.سأو بيسكعاحوأ
 فد «سأرعجوبدب زليقاذاو سأ رلا عوح ومدوحالاو عوج ومنالفلاةفهيلعوهب ملعالف ذح نكئاوهسأ 7 ملأهمح واوذللا
 ةياورلياديهمدقمل ع دولا كلذ ناكو ها هل تيثراذكن مهل تعجونو كشت عجوتو نالوق«-.أرفو سأرلابصتن ا لوعفملا
 ءاقيلار ادموهذامهأ هضرمةلازاىلار اق! فرسصنال سأرلا مسهرث اوناضرملا هءنوكينا عنامالو اهب ناكمض هرمنا ( ىسأر ملسوهيلعهللا ىلدعسف) هلوق ىف روك دملاهسأر سم ةيضتن كسل مدقلام+ ع جو اكرم عقولاذا همدق ف عحو هءاصأ ىأةرو كم فاقب عتو ىراخلا
 أةرمأ رطخلتة طب ل ل ا سا ها ل سوس سم لاذتشالا اكن كارتشاو طامترا هال ةسئرلاءاضءالانمس وهندب و غامدلا ةمال-ىل عر ودنهتمالس طانمون دل انازيمومصلاو
 اا 1 تخأ يرش نب ةدوماه دعب مالا نوكعوةلمهملا نيسعلا مضي ةيلعاو مساق همأ امأو هتلاخ مسأ ىلع فقأل
 تاوحامأ وكل دك مل ملا حّتقن عمجو وذىأ ميم ارسكوواولاحتفب «عح وىخأ بانا هنلالو سراب تل اعنإل حي رش تن ةمرخش
 سأراارن[هنابحراشلا رثك | و ىراخلا ىف عتو هنا ليادب «_هدقمل ىف ناكعج ولا كلذ زالىلوأ لوالاو ضد رمىأ ل قو لالاوهو

 ىل_د صدم ىضعتقن لق مدل امل عجوو هب رحعااب عتولاو يلا لديةروسكملا فاقلابعقو تاناورلا

 لاقو فرشأ هنوكسل سأزلا مسهراشياو ءها نم عنامال هناي عفدو هسأرب ناك هضرمنأ هسأرأ لو هيلعهللا

 كورو هي ىءأر لو هيلع هللا ىلسصهللا لوسر حست لد ام ىلا لصوف ضرالا ف عقوهانعمنوكي نا

 كياعدو > هسأر ىوسام بيش عمدوسأ لزم بئاساا|سأر نم مو هيلع هللا ىله «صصرُتأ ناهريغو قتويبلا 4

 هدحوو أ هعمهريغىوأ ماله الدب رمعا اقوهو ةداب زلاوءاقأ | ىأ نيتحفب 04 ريلابى اعدؤ وحسن ىفو

 كيفدللا كراب هقدق لاق مل_بوهيلعهللا ىل_صهناهنعبئاسأ كوم ءاطع قيرط نم دعس نأ جرخأ دقو 1

 د زينب بئاسلا تيأرلاق هءاوردمملا ن عىراغلا مل ىو هقح ىف لبو هياعهللا ىلص هون اعذ برده اف

 هللا ىل_صىنلا ءاعدةكرمب الا ىرمصب وى عد تعتمامىلا تعد زاقوالد:«مالو> نيعستو عب رأ نءاودو 1

 ءامىأو اولا حتفبةباورلا هك هنو ضو نمت رشف اقاحلا هب رشااد_مقوأاةافتاىأ «أاضونو »ل وهيلع
 ريغلوالاو ط_لوالاوهبسنالاو ها هيقولمءتساموأ نعل ضنامرأ ءوضرالدعأاموهرتح نبالاق هثوضو |||

 رهاظل او كريم لاق نيلا حالا ىلع ىواضيمل ا رمصتقا| 1طورب دتفهنع ب ءقعتلاءافداءبالو بدالا مقل لبيد

 ىوقأ هيف نوم و كرمتلا هظ-الم نال هئوضو ءاضعأ نعل هفنااموهوىوا ض.لامالاكنمىفاثلالاة>الا

 حرص لهءتسملاءاسلاةراهط ىلء همهالدتءاوها.ملاماكحأ باب ف ث.دحلا اذ هءاهقفلاضءيدارباو أو

 هملعل دبا لوألا ل ى>الا نيعتبدق ل. ىناثل !لاسةحالارو يظر وظدال تلق ىفاثل ا لاسةحالاا وحر مهتأ ىف
 مهالدتساوها.لاماكحأ باف دحلا ةيعفاشلا ضءيدارب| انرمضدالو هن تكرمتف لة. ثر-تد رشف هلوق
 ىوادتلا ىلع هل.<ناعن كلو ضا.عىدا.ةلالاقادلو لا:>الادودو عملالدتسالا مصنال هنال موصحرتو
 مءافش لع ملهللا نأ لاق ل سو هءاع هللا له ىلا نا ثر دنا ف تدثو مارح سهلا نال لمان همذو كريم لوقو

 ضرف قف لذسا سما عم هزاوح فف اتا ىلاثأ | ىنءما ىلع هل هرو رمضالذا لوالا لوقلا دب وثب امماد دو

 شالا .ذ فرشأ هنال
 باك قراف_س نا

 ]دال ىرشلاون فدك

 البهيضمااكلا اعفدل

 ىوردتو اذدبانترا
 رثاذا هري-غو قولا
 بياسلا سأر نم هضم
 قش يا لزب م

 نس هنأ هو هأوسام

 - وال مسم د ثاعلل

 نم ناك اذاءاعدلا عم
 ىف _(اعدو) هب كربتي
 (ةكرم اهك) عروس

 مهألا لاقناب تاغ
 هتئ<و هرعىف ران
 ريقنلا لرب نم هلصأو

 همزان لسحفف خانأ
 هنأ لاف لمعتسا ع
 بغارلا لاقري-ناف
 رينا توث ةكرنلاو

 هعمهريغقوأر معا ىفةكريلاانهدارملان اب رقالاو رياك لذهيفام كرام اوئدلا ىف ىفلالا ) ل - لبامش .-م (
 هبفو هناعد ةكريبالا ىرمهعإ وى عن تعتمامىلا تم عدق بئاسلاىل لاق هن وا ارلاقوىو د ىوقل دّتءموهوام اعنمعستواعر رأ لد 8

 (أضوتو) مفرتلاو ءال.ىللاو ربكسلا نع هناذ سدقت ىلعو مويلع هته ل مك ثاد الا يسال هرعت عم فطلتلا باغ ىف ناك هنا ىلع ليلد
 نم برش اضون هناين ذؤيب بيقعتل ادري ىفالعد رفتلا ف ةرهاظلا عسق لوقف :اغلازه-فادد ع وقوو هئوضو ءاضعأ ل سغىأ
 هلاغاك لمّسفرهشالا ىلءلعفلاف مضل ايامأو هباضولام حّتفلاب (هثوضو نهد رشذ) ءوضولا ىلا هددمادل امضون هنالمتحي و هّئوضوءا
 وهو هتاضعأن م ل هفنملاداربن او هل دعأامدارب ناو هغارف دمد فرظاا. املا ءاملا ىنعع هئوضو ل_ضفءوضولابانهدارب ناىواضيبلا
 صئاص- نم هنأ ىلءرأ ىوادتل | ىلع لجو لءءّدسملاةراهط ىلع همسقاشالالبل دنوكب دمنيسو كريت نمب راثااءدصقاعبسنأ
 رهاظلاو لصألا ف الخ ثيلثتلاوأ دب دحتلا ىف لمعت م هنأو أ هدعب ناكهنراهط مدعب كحل قالوأ ناك هنأ ىلءوأ ىطصللا



 ٍإ ىلا دنس ناكئناو ث دشن اذهؤعىز:لوث موفامؤ ىهودتفةنسااوأنآرقلا ىلاوأ امحالا لوقبال ةناكاكلذد راشأ هناوهمشتلا قن رط

 نولوردةوناش(ىف) 0 «اجامبابإل اهريغو فاريطلاوىرادلاك اضيأ هج رخو ريغت الا لاق ءتفتصا در هركذ
 ١ نوك-اوأ هد 0 هنوكرهريغن ءوزيمل واحلا لج م نم هنو مم بار درفأ 0 3 ا سا اميل اود ات لو 0 0 7 اخ

 حراش هدر ئاذك هل !ا هدف ضرءتال دنا فان وونصت -نودوم» هءصخ ملا مرا د باب
 ١ هنأو 00 ورف ا اعدر وأو

 تومملاباهصأ ىتخأ مدع عمي داك .ل1قرك د
 , فتكا نيا ,ناكر ثآ هيدار او 5 أشداماعشا ةدرفأل ادمن قرالا دل

 1 انتا سابا تن فلا تسكت |١ قرطت نع هنو.نل امسدو بدك كلت ىف هيدوعوملا ىبذأ هنا همالس ءناكوةمدقتملا ب كلا

 7 لكتاك اهمامتالاملع ممنوأ اهظفحلا يلام“ هن 0 اوأاهئانآ نمهنوكل وم ذالهتفاضاو ع.باطلاودوهب ما ىذدلا متاذلل هةرماشم

 | اتتف انين هزينتانانيدسلللا» ثيل .٠ هج ناخبا فدا عمال
 00 ار 2 تت 2 ا ا ل م حا ا انآ ) ا
 انا فاكتمر اعلدامىلا ج ردم ريمذ ناب لول او اراقسأ له حن راجلا 5 ىلاعت هلوةك هغد نو كارو 1 ْ 0 حر
 مدس دعت

 رونلابةرهاظلا حلا شاكر وهظلاوناي .لاههحو وهسدتا | ىلع مالاكلارادملوالا ىل أءؤ ع ءطاالاق رعب كلما مهالرم 7 5

 الاى ةمانهه دنس ىف ناكناو ثيددماو لو, طع ىلاسعت هللا ىلص هنأ جت نهنوكو هيف هييشنال ىلإ كاىلعو|
 ا ل هقئرادل د ايهريغ ءقارمطلاو ىرا رلاو-رخأ هنا ىن ىو م ةذو ك0 نم

 * (ةومشل اماح ىف ءاحام تاب ) 0 : جد ةنستام مهنا

 4 تامالعلا نم هنرك نمو لو هيا عهللا ىلص ىج ءاادس- نملك ني.عتوهرادقمو هنول نمهغصو قمة ىأ هل جرخ هن هب امون او

 .[|| لصاحلارثالاوهائهدار ماو هن متنه ىذا عد باظلاىتععرسك لاو تفلاب متاخاوا اهتوفرعب باكل | لهأ ناك ىتأا (دعملانع) ةعاجلا

 1 01 ودعوت [ق نالءر ؟ىأ ليو لسممما: ىلا «ن هلوق 54: مود مد ىذلا نيطلا ماتم اد عسا العا اله د.عنب) 1
 : هتقاضاو هب مدام ىأ ءاتلا متفو ىلاالاب ها اس كل ار لرالادب ل رار عر هر لا اقام كد 1 نس ل نا

 ||| انعةثوصمةو تاتا ىلعا ينذتا يقام ظف -و'يافذحل ةو.ذل | ىلع مش هنأ هع ءازح-طاوألاديالاب ة ةومتلاىلا | املا لان و ىدللا

 : ١ ضوى وما لعل داوأهيفا عني رانا عنوو وسد باس 2 0 !2هّللا ىلصو دمزءاح أ 7 6 فو ىلدملا

 | قاتلا ىلع ةلالد باك || ىلع متنا ب ريضو ا اهقيقكتو اهرب رقتو يقاثيتساو هما دع ئذلا ىلع مدنا يعل لاةر وهدد
 ناكف ناك -ثيدح هيلعلدب كة مدقتملا بتكل !ىفهبتعن هنا و هيلعمتلا ىلههتومنل ل همالع هنأ كار 0 اان ءىوراضأ

 ْ 000 و وتو دن هال سد نادمج 0 اعدوعول اى لا هنأ 20 | دعس تثد هشئاعو
 ا .

 ٠ ثيداحأ بناه بانلا فونيمنلا 3-21 ملال داف ى عع 00 رهنأ : ِْن 1 امو لمت ا

 4 ا ا ا 1 30 َمَقاْنُي 3 حر

 ظ 0 دواد وبأو نادهشلا هل '
 تعمسلاق)ُى تشاو

  1١هيمو هل ٠ع( باس : 4
 ءانلا ما ننام#ت نعام 00 معاد :يلاةحر ع 0 نياك انك 0 00

0 

055 

١ 

١ 
  0 7ا

/ 

 1 .. ل مو هيلعمللا ىل_ صاع هلا لو سر ىلا هضسن ىفو يأ 1ك مئات اخلي ىت.هذأ 0 تحن

 هدد ا
  هررقاذك ىنتمهذأى أ ةيدعتالءام || ىبتمهذ]وةي) نيناو تسهنس لم 3 هدملاب تا هأ | م قى نع
 ِ مهفأو هعم هن ىذمو ه ,مصتسا اذاه«مهذلاد : وامهاذهلءبوهلاز أ لوالا ىب_همزال هب به ذو هم هذأن يقرا ىف امرا كاقو نو[

 ناءمت<الفهيدعتال ةءابلا نم ةموهقملا ةيحاصملانابدريوهربغو دربال بهذ هيلاو هحاطملاد.ةيل لذ 0 ىلا نملودعا انا
 "تسلح لح رلا لوقنانرهاط همدعتن اوأ ةمحاصالءاملا نوكنيب قرفلا اب عزونو امه ةهحاصملا ىن.مالا سال هر ون هللابهذ هلوقيو
  وهاصاخ( ادذا اههاذا دب زلعح هنافدن زب ترهذدلو ةفالذ هل خادباي ءزاوةسلاح ةماعلا |لء< مالرفأ اثاث 4 [يلخرو ا

 . ىرزملا اقواهمءادحأ لحن نبا ظفاملا لاق ( ىااخ) هتحر نم مهدمبأ هان مو زاملا لك فرو سا هأو ةامأو هتمعص ىف تاهذلا

 ل1 ءاعدشلا نص) هللا لوسرملا سنى (ىنلاها) ]ىدنكلا طساقتنب ,رفلا تخأىه



 ةركذاذك ةنيدملاءاذع دحأ باككمازحىنءلةبسنةمعمفةروسكمتل .مع(كازخلا) راذنالان مل عاف مسا (رذنلا نييهار 0
 ىشرغلا مارحنبدلاح نيدنلا دمعنب هريغملا نب ردنملانب هللا دمع نب ردنملاب مهأرب| هناف هدح ىلا ة.سنوهاعاو باوصي سداو ماصعلا

 ديعانأ)هحامنباو ىذمرتلاو ىراأ اهل جرخنيتئامونيثالثو تسةنستامنآرقلا لال دجأ هيف ملك_:قو ددءاعلاراك نم ىف اللا

 هنيعغو هور عن عىرو رب و5 باص
 ]جرت نانابغسلا ةمسنىازددعب ةلمهماءاملارسسكب# ى ازا راذنالا نم لعاف مسا ؟ رمنملا نب ميهاربانريخأ 9 نسل

 ىرح اةنستامةعاملا] نيزعلاديعانريخأ#ةذسلا باصأ هنعىورو نآرقلا لحال ل.زح نيدجأ هرفملك:قودص هنارآدحأىلا
 نع) هثامو نيعبرأو باوصلاوخسلا نمريثكوانعام“لصأ عقواذك كريم لاق هئاثملاءاثلاب تابثلا نم لعاف مسأ «تاثنبا

 نباارخسم (بيرك | «ىرهزلا» زب زعلادبعنب نارعتساث ىلأ ساولاحرلاءاسمسأ اطبع نم نو ةةحملاهةقحاك تباث ىأن با
 ديشرولأ ىندملا اسم بأ جرخأ كرتقهطلغدتشاف هظفح نم تدك هىتكت قرت_>-اءاانوكسوءارلا مط :رهز بلا ب وسمملا

 0 كوم لأ ىو رةة:مهالومىد_سالاىأ# ييداربا نب ل.هعسا 9 ىنثدح لاقت ىفو دي ىنادحإل ىذمرتلا هثيدح
 4 00 نبا ىف عفرلاو ف لالات ا.ثاب (ةقعنب ىموه أ نبا# ىاسنااو لثام_ثااىفىذمرتلاو ىراكلاهسنع

 ' ي همضع نب ىدوم نع# نيعنيد هفص أ هنأن سقواو فل الايهتناك لدل دد ىلءق ل معمم ال تع هنأ ىلءلوالا

 نبا ارغ_صم## بت رك نع»هتسا اذمالا هثيدح ج رخأ ىزاغملا ف ماما 1: ه.قذ فاقلانوكسو نيعلا ضل

 ةءامجلا هجرت نيعستو || سابعنبانعزط ةسلا الا ءثيدح جرخأ ةقث سا.عنبا كوم دي _ثروبأ ىفدملامهالوم ىعئاسحلا له أ
 ١ ناج .رتوهمالارع> ( نع) مسجلا هغيضيابانثلا هس ىو هيث ةيتثتءاملا دب دس هي نيتينثلا لقأ سوه.اعدللا ىلدهللا لور ناك لإ

 هوغو فلخود ان

 نامةنسةن دملاب تام

 الع باو ثارتلا نيبهحرذقرفلاوتايعاب رلاوارانثا نيبة-رف ل فلاذا طقفاباتثلا ىلا هتبسن هني رقي قرفلا ند لف لايدارم او ||
 فأو ن-+زلا بيدح دامت رعلاب لفلاواوحرفنمادانثلا ملام ل-جر سوماقلا فو حارث اه-ه.ةوةياهنا|فادك ايانكلا

 نبا هللادمعءافلخلا || دونلاروهظا هىديمقتلاو زاك ناثربخ ةيطرشلاةل جلا« ماكت اذا 2 نانسالا رك ذ نمددالو نانسالانينام
 ”لضفلاروهشملا( سابع / ك:0هؤرلا نأ ىلاةراشا تدار لة: لورم هنأ ىأ هز مطارسكوءارلا ذب كر# دك. -ىوتعملاو ىسحلا

 ملعلاومركسلاوءاحعسلاو لأ يقو زعافلا بان هنوكفري دقت ىلا جت حالف لثم ىن«ع مسا فاكلااو هلذمىأ« دونل اك 9 دحابةصتخم
 نامةهنسنئاطلابتام <« جرخ» الكر هاظري_علعالك 1: موخ يخفتلل ىناملامالكلاع.ت رح نبالوتو :دئاز فاكلا

 نيتسوناموأ نيعبسو || «ءاراتث نيب نم لاح رار وذلا سف:وأروتلا لهم قر ىأ سيلا عار رْبمضلاهل انو لوع_غ1نملاح
 ىلصو ةرمصن فك دقو تسع حنا دل ماء سل قطط تسل 72 ف[ يقطع 0122-4

0 

 11191119 271001 77١-161 كا لان 7113 1227-117 727701022000531 207-612 57-7-2215: 61317 7133 اله-- نت

 ناكوعدرالاةلداسعلادح أو هو رك دننانمرثك أ ه.قانموةءاورلانب رثكلاة:لادح أو هوةمالاه ذه ىلاب رتاملاقو همزملا نباهيلع

 ايانثلا نيدامةجرفوهواكرحم فلا نم (نيتمنثلا حلفأ سو هيلع هللا ىلض هللا لو ءر ناكل اق ) ةنسةرمش ثالث قطسطم اتامزيح هر

 لاقو ريثالا نبا هرك ذطةذاانثلا ىلا هتيسنهنب رقي قرغا !ناكم حفلا ثردلا ىف لمتسافاب اذثل |نيبامةحرفف :رغلاو:تايعاب لاو
 مالكن كل ها انانثلا نيبه_ترققرفلاو تامعاب رلاوابانثاا نيءامةبرقجافلاذاابانلا ىلا هتفاضاةنب رقب قرفلاانهجلقلا ىيطلا
 أيوغلا زا<ىناثلا ىلعهقال_طانوك,نا لةحيو قرفلا ل ىف هلا تس ابلولا ىلا جا :<الف ذشندحو امهنيب كرتشمجلفلا نا حاصلا
 دحأ نوددحاب صةخالاب ٌةرلانأىلاةراشادوهجملانملاب( ءىر) تاكل نائربخ ( ملكت )اطوةدمو ىه(اذا)ةفو رعمأدانث عب رأ مفلافو

 برضك هزم ارسكو ءارأ امضب لاقي ولوعفأل ىم عب ولءةنزو ىلءءار ارسسكم وهىفاسملتلا لاقو جر ماكتاذا ل-ةدل اذلو

 (هاءانثنيب نمجرخ) ئثردتةىلا جاتكالف لثم ىنععمسا فاكلا (روذااك) ناك-اربخد »ب ريخ ةيطرعشا 11 اوخصف أ لوالاو 1

 و هيلعتلا ىلص هلةزمممر ونلاكعمل ءافصدل ضبا :ردارمافاهتسن نمهقب رطومفلا لخاد نماماواه سفن انامل !نماما هلصأو ,7
 ىلعهظاغل أدار نامعزو ىونعم هناك اراص نمو ىس>رونلأ كاف ناك امغيكو حراسشلاء:صاكف اك-|ةدايزي وقال ةجاحالف



 ى>هفراذئال أرح هد وهبىأ دوب ك-:اكفنالالاةذةثئاععم لجل ادهشو
 0 1 ةئساهدعي شاعفدغنأ ىلع رضذثمولب رض توع

 ىريرملاديعسلئاقو(ةى) هثيد (هفصتلق) ب: رغاذهو ةثامونيث الثو سم ةئس دعب شاركع ةافو نوكدت ه.امذهعاج سالاق ههةيرمضلا

  وأذاهتو رقد لميا ناعمالا ىلع هل دعب وه«ظفحأ ى- ىل-الهف_صون لغتشاف ْكَتلاَمم فاق داص تنك“ ناتلقىأهنع ىوارلا
 ” ةيدهابأو كورلا اروطسةاو رجشالاوارفعجو ارشبنا فرعريخلا اذ_موةيفتن كتل قط ملا ةيلحو اة نكت ل هلاحلرفطلا
 ليطأ نار عباس |نرقلا ف ةيمعأل نوعدملاىد:هطلانئر وينر غم ارىهمودو#< نبع راذكونوباذك سال نيعدملا ىرمدبلا
 ديفيالءاملاه> وىلءن اك هنايهياعىصفتلاو هدوح ونمقد_ىأ الهأ هلعقفت أام ىلعءاش رض تادر وأم نب ريح الل راستنالا 3

 نع د_-أضرالاء+و ىلع قم.لهنأربخلا ىتهمنا نمل يقام ىلعهأدور وال من هنمز ىف نم ضرالاهح وىلع نءداراانار وهظااعقد

 ذاانيوموأ لهو يفهراظدم نس لع نمانسح ىأ(اضام) قمساك ةرمدع 0 1 ار رعثم ىأ (ض بأ ناكل اق ) هظااخو هبت

 ا هج دج تتر مسج ص حج مح حس جس ممم سس سس يييصسوج مس 5 نأ| 1| "1 4
. 

 5 1 01 / 3 : نيون م ىلاهمن

 تح هتمدوصقاانه.ةرمالارا صال إو هءاعهلنأىل_دهفصو نعل اس ناب قحأ هنأ ىت_هملاو ىن:ةسموأ هشلعو سوفا

 00 . 95 : انظم كلذ ناك انإف
 وهو فيغعأاو مذاب حالمو عأهوهذ ند ىأ ةحالمو ولم ءمذلاب ئذلا طملاقي ياصلم ضساناك :

 ىنهجةحاللا ليقون لا وةحاللا ةياغاذهوةرمعتاب يشم نوألارهزأ ناك هتأرمدقو ميلا نمذوخأ مزاحم || ودنا كلذ مذدالطرغم
 قوهحوتفمةلههمداصد دشرو م د ادصتم# تدنءاانمذوللا ن_س>ىلءدئاز ردقىهوة-امصلا ٍ

 قثوااودو نعم نءاهاوراذك فاعلا لدي ننعلانئىأ ادصعم ضسأ ل_سوهءلع هلا نصناكوهنا تا ارصتخم ||
 ا .٠ 0 5 5ع ا 7 5 1 1 0 1 00 111 ا

 ىدلاوهو هيفط هول ئأ كش ىفدصتاوىلاعت هلوقهنمو هآ اددّم طوف اوهاذ ءالضءهىوروىقللنا اا. وتم ىتعنانلو علف

 | وأرصةلاولوطلأ نيد
 ا ةفاحأاود_ما سلا نيد

 نوكردق هن نا مهو

 0 (ادةم)هلوقد

 مد ةدد-ثأ ا داصلا

 5 هفاص و عج تاو

 : 1 00 أاعولارمالا ن مدن اه ىلع
 ىلع ويل اوه نم قمبالةنسةئامسأرنافهذه تلا كتيأزأ اقف ماق هاف هنا سرح [ىفءاشعلاةالصوسو 1 0 37 0

 5 .٠ 7 91 . 7 1 تا 35 هلو 41

 ةلطاما|تتذاك الان ماهريغو هبروطسنلاوةرنترلاراجالاهدهربتعا نم بقل افك ذ عمو دحأ ضرالار هظ ا م الل١مدمتلا
 نأثلااذهلهأن م نيداةنلادنعةكوكض أراض ىتدفرخزملاموهوملاولعا او في زملاب رقلااد_ممجتباو 0 3 نم 5 ت0 5 - - . 2 ٠ 2 :| 14 5 .٠

 ' هناقمالسلا هيلع لنا دوج و ل فطل اودأو ل_بو هيلع هلا ىل_ص ىبنلاهب ربخأ اعف لكشر ىذللاو ماصعلالاق | ندا ددمو هعرص 3
 0 7 0 0 كس لا ط_سو هتمأوعئارشلا

 هحوىلعناك مال_ىااهيلعرضلاناباوداو كس. نا نك الوهدوح وىلعقندصتل الها هكا قتتا أ هنو ةناكرت مالا“
 ىفناكنمضرالا هجو ىلع ىت.دالناربدنا نال عذابال ى:ةسمو وفل سوهيلعدتلا ل_صىجنلارامخانيحعاسملا 0 1 1 0 ١|

 نكي لاقي ناب هي هعلا يدي نمقدصباب تقني لووأتلا| ذهب هنالو ضرالاهبو ىلع نم ىتميالهنأالهنامث || ا
 ءاملاهح و ىلعا ءلاغهنوكتروهشم هنأ هعفد نكع و هأضرالا ه- وىلع سو هءاعهللا لص ىذلارامخا نيد : ا 5 ا

 2 000 ا ا : . 11 1 ناك 1
 هنامز لهأ نم سل هنأ لاهي دق هنأب ون رمعملا ن مامهتا,نافو رعم مالسل|امملعىسعو هناب وهربغ فالك 7 1 0000

 رد )« ىنةسملاكءالسلا هيلع ىس عوج ىماا فوهقماليلا هيلعئوم كردأن منيمدقتلانمهنافاضنأ || 00 57
 بحاصى دنقرع ىر اود ليقو قو دص ىلءدوت ىلعد نب ىنعثلا ىؤتاطل ىا *© نجر ددع نب هللا دمع ا :ةروسلا ىرادلاود ليقو ف الينا وتلا ةئاطل نأ كن راسف نتتاو اس || 320
 طر رقت او طارفالا

 تلامنافةسايكااوةنطفلابهذعربعي لّدعا ا ىوقلادتعانأ ىرئالا

 لاقل ىل> ال هنيدى أ «ىل هفصتاقإل هب اور ديعسلاةاذلو ملسوهءلغ هللا ىلص ثلا هفاص.ةسا ىلع ب طاخح لا

 رسعهنسهناقوتناكو وهيلعدتبا لصهللالو رس ا<©أ نما.ندلا ف تامنمرخآ هنأ ق حج مص ثيدحلا

 هتامح 2 ف مل_وهيلعمتلا ىلدلاق هنأ جمصلا ف جرا ثيدعلل قفاوملا اوهو جمصأ | ىلع ةرجطأ نم ةئامو
 هيلعهثبا ىلد ىزلا ىلصهياور قو هم>- ىهو ه:سةثام امماعىلأب ةسوفنم سفن ْنَم ضرال ا ىلءامرهش» هنوه لبق

 نئسلا

 ' نام ةعاوشأ|ر هذعرب_ب هناف بمغل اًةوقلادتعأ اذكواةجواهلب ىعمطت رغتااىلاوأ اعادخوا مىعمظازفالا فرطىلا لا دتعالا نع

 اهريش ىعم طارفالاىلاتلامزافةغعلاب هنعربسةوهثلاةوقلادتعا اذكوانم-ىعم طن رقتااوااروهت ىعم طارفالا فرطولا تلام
 ١ سابو | أ ثتد>رسشع ع دارلا ثيدحلا * دو# طسولاوهو لادتءالاونامومدمقالخالارئاس ف نافرطا اذادوجت ىع# طررفتل اوأ

 وهذا انهدارااوهاذ_هدنق ةرهم ماع ريبكملا ظفاحلا ىدنةروسلا ىمعلا ىرادلا ل ضفاانب (نح راادعنب هللادعانث) سا.عنأ

 : ليمن ريضنالاوأ اذه مهاربا ن عىورحارمثل| ضعي هبف مهواك قئاطلا ىقثل انجرلاديعنب هللادبعالر دنا نب مهاربا نع ىوارلا

 ١ هَقيهنامز لدأ مامامتاجونأ لاق يمعأ ا اريغف ىراخضأاو لءفاولاو ىلاسنلاو دوا دونأو ل سم هنعو فاخو لا مخه نب جاد او نوره نيد ربو

 ١ ش نءةئامونيبهنو سجن ه:بسام تمث



 ل ا ا اس

 1 ا ا اسما را ا شح انث) 1

 نأ“ و اعلم اظذاملا ىطساولا دل ةونأ م هالوم ىلا (نورهنيديزب 0

 كله كيني فض يستس < تح

 أ يد ىللد>» ل 7 سدقأملا 020 كدب :اذررهىلأن عسا نب ديعسثي د ح فذ قويبلا ل5 !

 ١ ونأو ارعلالاج خو ,علال |.5 سدةملات .يموعامحا ل .ةنده ©كلذق رطو تاو لاب مومقل هنأ ««صعص

 نءووههج رعم مهربة ىف ىلصت اءاقى ءومىأ هنارهاظلا قول !1 لاق نكد ألق 9

 25 هدام ترفق سال تدد ىف اوهججا ممل سو هيا عدتلا ىل_صىج لا ممةلف مالسلا مرمادءاسنالا

 تددإ 0 ةرطأا ربك |فدالر دالفلا اوداذهو لوقأ هدأ هيثموم ىل هذ هيثم هوامن :ان سدقملا تيد

 مهم دحاو ل كم 0 < نعل .ريج لأ تاومساا يتلا لو»“ اعمللا ىلص هنا جارغ ملأ

 ا 0-0 ال ا مجهم ماعم هأو .طاح ' نيل سلع هل .!اةءيفىمت الادح اال

 ؟ امأو فلة تاقوأ

 ىف حف ىو -هلبإ ىددن نس نول كي مهخكاو هل مآ نحو ا ةىف نوكرتيال ءامينالا نا ثي دس ىقءاحو

 أوك امت هللا ىدب نيد نيا-صمنزنوك تراذقملا اذهالانول_ط:نوكرت .ال فبادر | مدتافر وصلا

 لاق ها هأ لص الف ثالث دمر ىربت ىف ىنأ ؟رنأن هىبر ىلءمرك أانأاعوذرم ىنارلاّم ىل غلا ه هرث ذام

 الام هاع لب رهو ءايننالا ىئعأ همثملال حاس تاومشتلا» ذه نمدوصتملانأ معينا ند و ىنتسالم
 نام اش نادال نسل ا هر ل رالاهمسشتلان ا نم ىيطلا لضاف اهلاقاموةر وص قام ]او هفص مش ىدوم كاف

38+ 

 م. ايح ىلع *أذ ]دفدرهأ 0101 !ىعادالو لة لا تيب ,ولةمأ اهدرب ال هدد عت منا

 سد اوهو ها شضءب د نود ه-دمو ضن ياخ ا ه ضرعااى اهدي ل هنال ع ذب ام ىل حسدأ هن ةشمألا ماظعت عم

 5 اروظد ريدتف| وم لاكلا» نمدافت يلا عئارلا نأ 3 تئاودساقلا رخاء ضلال ل

 3 م 0 عراض» دز الا: .5 اوس حم لا ضءب وديان أ الاق الو وولا مدنعل

 | مممهعو اوت دان ر وهدا ءال د-أوهو ةئعسا الاو_ثردح جا رخأ دباعن تم ىلمساولا دلاخوبأ
 فن الاقي ناكودادغس هسا ىفنورهنبديزب تعم“ب !اط ىبأ نب ى< لاق م_هعبتو نيعبات ١ نمي ريا

 لغأ ثدحوه دج أ لاق هنايآدحأ ىلا ةبسنءارلاحاقو يملا مضب# ىرب رحلاديعس نع : "ال نيهس سلما

 ظ تعمم لاق تسل هك الاف عكر ترق اندر هنا سافل هتوم لق هظ دريت متاحولأ لاقو ةرصبلا 1

 | ترخأتو نينسناثمل يوهيلع هللا ىل< هتايدنمز نم ردأ ىئيللاهلثاو نبرماعهمءا ريغصتلابد(ليفطلاأبأ ْ
 نام .احص ىدنهلا سروىب رغملاارمعمتا معز وهريعىا تك ضرالاه- و ىلع قسرلو نيدو هام هس ىلا هنافو

 لاق رح ناهرك ذا ركىدح الا «لاطأو هلرمصتنا نم افال- مدع) سبل عباسلانرقلا بي رقى اشاع
 أ لسعر امخأ قفوىلعه اعل مو هم ءاعدهللا ىلصهللا لوسر دب هتاقو ةناوصلا ٠ نهتامنمرخ آو هوماصملا

 ىنلاتب أرق غ#يهنأ مجأ .دارم ل قو هنامز فناكن مضرالاه-و ىلءةئاملا سأر ىل ىقدبال هنأ لسو هيلع

 ناو رهاظو هاك ىنعماداسفل دي-ري_غالاحهلء-و سءأر هلوق نع فطع *« قبامو مل_سو هيلع هلل ىل ص

 0 ءءيزرتحا# ضرالا هو ىلع إل هعرصت ىف ذملا بنطأ

 د ى دا لزب متاوهسلا فم 00 ادري سفت ىفريثكن ينيدلا داع يشل لاقاذكو سو هيلع هّللأ ىل_ص

 2 .جدنع لو. ةمودو برع ماو ند هم اال سراء لص تتة حق لال

 دئدحإلا ايقرت ابل دب عذر مو ناصيت درخا أو اوىرا هلخلخ اردومملا نمل. 3 ا ال اوسر ىسعو ىمومو ف ئاوطلا

 ا 1 دنوأ مز 2 ةلح حيد حا 1000 راشب بدو عيكو نب ناي فس

 معلا اوهورش | نمىأ«دحأ الر ما ءاملاهوىل ءذقني-ناك هنافرضفلا نعول ةءامسأا ودوم و

 د خللا يهحييحبحبببي سيب إب إس إ-ِببببمل تس سسسسسبااابييبببببللايبيبإببإببب ب22 تتسساسسسجسيايبنببب-_ سلسل

 1 ردتوم انم(دحأ ٠) ءارسألا دلما ىلعالا اللاف لب ضرالاهحو ىلع الءآر هناف ىدعج رخ (ضرالا

 5 [ ةفاضالابف .رعتل مل اهمسل مدع اله دو ىريغدآر# هناككأ نهدار او نالاوكلااب لكش الد

 ىعدت مك ع هس فلا

 لد طا ةيفاقتإ

 هعاجلا هل جرح هنوم

 هر 0 1 ؛ءةلئاونما |

 ىالاور_علاق.و

 هرجضا ماعدلو ىف هكا
 نم ناكد_> !ماءوأ

 مودع اه
 اه ةيعرسسو كح د |

 ىلء ةيامو رمسعةنس

0 
 3 ى..مجت2) أم ا ىلع

 ترأر كو 91 :(

 3 مسو 4 ىلع هللا ىلص

11 

 تنأ ىلعفطء(قن |[

 هرث ذىنءملاداسفلالاحال

 ا قاع هلا
 هن 4 َءفهري_غهرلا

 تنأر نا ىل كالا
 وهفربخأ ىبعا نىذنم

 ري-خ أ لعاف نملاح

 قوذلا ل. الامم

 هجوىلع ) مل بساا
 هْهَد ) ىربعدآ ر) رلاو كل

 هنابأ اومزخ نوريثك اذه هل لردع لاب ةرمالاراصخنال ىطصاا فاص. 13 ىلءبطاخملا ث- هيدارأ ىئتدموأ لدي وأدحال

 ثيدحأو ملسو هيلعدتلا لص ىبنلا تل بيئذنيبشاركغ نادم رد نبال قاقتشالا باك قامهشدخبهنكلررقتاك انومبمحنازخآ



 00 ار رع او ا ا 5 00 00

 : ' ءاينئالايدارملات ال مدكحو ىنالطسةلالاق ةفزا وهف طابهلوةذ ل لا اننا ,دارااناىلامهذنمنأ كآن ءالانوكمال

 (ةيحداجش هءتن أ رن هبرقأ اذاف) لوسرلا لد مد .ىذلاج الط -ءالاىن. 1 ذلعا“ رال ةومخأا لدأذانوعفترملا و ثكاىأ ىوغلا ىنعملا

 | اواضوك مالعالا باريت نم هلءاويلات رسكلاب لاو الهنا ىعصألا ءىرشخزلا ل_قن لب هلوأ حتفي دقوة لع هك نيل >4

 ءابواو ابلقو طسلاو درهما هل س هثرأان اله دهمو هطس اذا هود دن هاجد نم هن 'اكواذهةرحد ىب مسنودة نس ددروش 4م .-دؤلاق دلامالا

 هدهاشم لو هيلعهتلا ىلصهتنادوسر عمده ثرو هثملااعدق ىلا صا اكن اطل ناره در تاك امانا ةيدصوة رت ىف [ماقريظن هش

 لاجلاىف اعرابن اك هنال هتر وص ىلع هنايحأ بلاغ ىف ن-طصاا تان لد ريح ن اكو نيعوصأا ىف هثيدحوةرعشلاتحت عناب وردي دعنا هاك

 لاق ةبواعممانأىلا قب ا كسوماشل الز نهرو دخ نم قَد اوعلاهّتبو رازرباداب 6 لخداذان اكل اممالا هب برضت ثيحت 3

 6-0 بسسس( ف نانزأ ةمكسو ع لج
 ىذلا قاعللاوتنأر 1ع تف ,أرفطعل بسانملا قاي_سلل ف اان هنا عم ضرع ىلع فوط عم هنا ىف هروهعق نآ اانا 0

 تيأرريغ لةّدسم لهاعاذهنال ع تريغبيلغتلا باب ن نمهنا مصالان | ليقامو لاق ُتي> ىرب اكهسشتل اوه

 اسمسسلللا

 ىف ءناسل.كزن ىف ع :

 قاسى ركن هنااناغاولا مم ةقءاسن ألا ىلع ضرع هلو ف بماغتلا نأ همضو هفبيل تالف لوالا 0 ا 0

 عم التلق«ةوبنلاهنعأ ثني ىذلا جولارس بح اص هنالرسثدل ايةوممل امش اا تراسل نس
 تاق« مالكلا قار _سدابأب دعب ىلع ضرع ىلع طع تدار ونا, باردا 1 لاو لاق م ةتك نسا ءال ل : 2 1

 ةحدالاالوسركلمىلا

 ضقانت هرم لاك نيف هصقىلءه- هةفطعس ابن م همرعت : وهو باعمال نيام رخ 1لوقلبب ارا 5 _انءأ اطصلاو

 ليباوح سلادهنا هو مخرب ”ريغل-رلاءام الاجار 11ناب ولا 0 لي 0 7 1 ناكف كولملا

 هلوقل لي ريب ىلع قلطن كوسرلاو لسن م-هاك نب روكذاانأ هحضرتو لك :ىلذ انروظد كرخ 1 1 لدوأت 0
 ىل_ءاررح هير وص»

 هيف نياو ةلادحأ ىلء لو سر نمىذترانمالاىامت هلوؤو مان[ نوال كت اللا نم ىطسد هللا ىلا.

 لقو خيلامسبلا جدأودآ ينشب صض:*قاطأ اذا لوسرلان|نم عرشلحالط_صا رضدالو
 رسكد # هيح داش هد أرنمبرقأ اذاف#مال_سل !اهيلعلت ريح لعشف اضدأ ىوغللا ىتعملا اييئالاب دارملا

 قال اوك امربالاقو هذال دهأو تن دحلا تاما رثك [هلاقام ىلع ةلناتصتل ايوةن ثلا نركسو والا ةلموملا

 ناك هي>دو مسج داع

 رصيق كاهظلا : لوسر

 داعم م 4 يعلق

 عدابو دهاشملا نماهد_عيامدهدواردب دش ل ةباوعأ از نم ىلاك-ل|هةماخ نب اوهو لادلا ةفيلاك الا ةباصالا 00 0
 ناكني_كوعلاىفوةدواعم مانأ ىلا قبو ماش 1 نبا حضر قام 2
 رسامعنبأ ن نعال 0-3

 حعيرصتلادرودق كلريملاقح ,داحأ ةثالث ىوراملاغىأ هتروصىفرل_بوهيلع هللا لصهتلا لوسر ىفأب ل دره

 ضرعلاناكمىفتاداو رلاتفلتخان عا ارمسألا هلأ عقو ضرعلا أذن هناةموحأ | ثيداحالا ن مر ء ىف
 ىف ا هبدحد نأ

 كهف فركم ىلأ هف دا
 ةريقىف ىل هب عاقوهو رجالا س يشكل !ادنع ىبىرسأ هلل ىءدوع تر رع هعؤز سن أ ثيدح نمل بم جك فذ 0 لاق

 ٌْ ىّتيأردقلو هرفودرخ [ىلا ارسم نع ىنل أست شد رقو را فني ردع هعفرترب ره ىلأ تن د-اضرأ ه-هقو و2 سرع نبا نك

 | 06 عر نب ىديع|ذاودعج برش لحد اذاف ىلي مئاقىموم ماذاق سدقملا تيبب«اينالا ةعاجف ىسع نب نيسحلا

 لس نا 6 بسلا لسان سس ما سانابزل| جسرا 1 ]تداخل هكا ا [هيشأ 2 0 أ 2 || 5 5 | 6 1 1ك يك انما ا دل
 000 1. 111 و 1 ل ل دال اكل ١ كا قل

 : لَك ميهاربا هيباي سانل اه.شأ ناك مسمن نأ ىلعهتلال دةجرتلل هتسانمهحو ومهريش ةكئالل اوءايبئالا هسشت

 هر ذملاةروصلان اك _ثالوةروصلل ىهامناتاهمشتل هذه ٌهنم لضفأ هنو 71 الدوح ولا اروهطهمدت:ىأهعانت" الر مأ نمو

 ماقمىهمشملا 00 ا تاو الانامل سلول هيشقل بطلا لوقو كونا هلو كب هبهمشا نا دربالف هنه.شملاب صخأ

 اما ءاده_تنمد. عيش ريس الاهمشتلا نوك ىفنا ىلع ضب ن نو دهح لم ضعب مما: هى اءّممّص غال هتايدر و حد حدملا

 لحد نيدلان كم فراعلالاق * «٠ (ةدئاف)» نيفزالانمنك-:الذ نيمآلاحو رلا ءذابه_ةسىف لب زفتلا قاعن نيرتكتلاللطو وعص

 لاقتنأ ل تاةفلصنمدق :ىلاّف ةططخم ةءامع هيلو ىلصتاماق لاند ةوقدلا تلات دجوف سلع دلاي هن 0 0 | |رووسم

 .اليكظفللالالحا ىفىلعءؤعضودقوالا كلذ لوقأ اناف لاق تمدةتامالا ىناات و2 اعفهماعم دعت |انل ى حس .نال ىن ةمأ نم كنا

 ١ ليفطلا أ ثتدحر شعث لاثلا ثيدحلا «ءاو طافز رغب



 هلبيأالا تعفو دنذض]ل ادد ةفلنعا نايف نسوا يار 1

 1 . يت

 نيب وهاك ةيتاذلاانهدارا نك :, ونعموأ تناك ةزتاذا رن ةعماحة فضا هما.:ههتفأ ئشلابئثلا توبشو باشا لمكهبشلاو رك
هلرأىذلااذهوةيشرقهمآور وقمدولأو أ دوءمو اودو مهو كذملاال ىنةثلا(دوءسمنب) تالمهع(ةورع)هلوقةداهشب وأ

 سيرق

ةةناعاطمناكومال الا ىلا هموقوعدب ججرخو م دال
 تآرقاااد_هلزءالولامريفاولا ني دللا نيلحرلا د- أو هووول

ةفرومأت ديفيال ثي دحلا اذه مت مظعنيتيرقلا نم ل>ر ىلع
 ةياور فو ءفصو ىر ملادباور ف ىق.سواو رعهيلح طبضمدعل ىميع ةياد

هرعدم رجأ سابع نباةاوسول رك تا
 يرحأ سا-ءدنم جرحا رجا هعيرل_لهباو رفو برط طرد ماش 

 نمجرخاغ اكد_هفيام ظالم عماه-الرجأ ةداو رب لكتشتساو رم»ألا داب مدآلاو مدان مءارتنأ ام نسحاكمدآىرحأ فوماب##
|ناءىرحأو تاق د الاف ةيلملاوأ ةباو رلا فالتدنان م قساةهران بيحأ و هرجلا ف غلا. لا نم ساعد

 ارا ق] كلو لسا هنرزرملل 

ارباتدأرو) بءتو
ملا ف ىدر واسم لاق(مالسا !هيلع) لياخنا( يد

 هاربا هرهشأ تال س#: هيفو محر باةان رسأ ابدانعم ىوا

اوعفواهرسكوءارلامذب مهارباو عملا قكرقامهب و ماهارباو
اهثهتيأرنمثرقأاذان)

 نم(هسفنىم)هلوقو( ممحاص ه١ 
 | 11902290 ج1 اق ا تا مح تاج تس“ 6

 حراشا
 مالكنم هنوك ىنذفملا

 05 آ ا

 1 يجر م دك ب ١ ع . - 3 41 58 0-5300 5 ا 1

 1 | ىادثاعهبريعطو هروسأ اهيضدرقا|برقااندارا|نأناسوهق هنأ !فاضملاىلا ب رقأ ة سن نمزمعلا

 أو لا 5 113 00 اوهنمسرتلاقب ىلاوأ ن مىهيتلابرقلا هل صةدئافدقيوفو قالا ْ

 0 ااه |اهيشةل_كوللا مجانا ىلع ترقلا هليشءانلا لمع وعئاذعئاشاوذذ حو هنموأ هيلا ىأ هفو ذب رقلا

 8 0 لءاعلا ىلع رطل كي ادا [قدقاا ناو يعل لا ها فستق

 ا هلوةريدتاو ل مأتفاهش هن سانل | ص خأ دوءسم نب ةورعناكىأ نمىلا ل هفاةذاضالا ديك ان صاصتخاللا ْ

 نم عسل همس لسأ مارفاك ةيديدملا طصدهش ىنةثل ا ىأودوعسم نبال هسكعنمىوأ|ذ_هودكةو رع#

 مال-الا ىلا هموقاعدن عج رث عوج رلاىف هنذأةساو فث اطل | نم ل_سو هيل هللا لص هعوجر دز ةرعجفلا
 لاقفمهس مهتمدحاو هامرثاب مال_ىالا ىلا هموقءاعدلاحو أ ةالصل ار هنيذأت دنع فيقث نم ل>رهلتقواواف |
 هورعهيل>و هولحَءفهللاىلا هموقاعد نيست ب>اد لثمةورع ل ثم هريخ هعانامل سو هيلع هللا لصهللا كوسر

 ةياو رف نك! مالسلا هيلع ىبمتعةياك ةفرعملا انا ل هال نيطاخلا لعب ىنتك اهلعلو طبضت لدوعسم نبأ
 تنأامنسح اك مدآ الحر تن أرق ىرخأ ة باو رو ماسح ىأ ساعد نهج رخهن اكرجأ عب روهاذاف لسمل ا

 هنابو ةمدالابةراتوةرملابةران هفصوقةباغلا قام هممْىُد نكن ةمدأوةرجهل ناك هنأن نيثي دخلا نيد عمار[
 هوو بصن ضراسعل هرملاو ىلصألا هنولةر هما ناب و تاقوألا ف ةاحلاو او رلافالتاىلعىئ:هاأ

 عوبرمد_ه- ىمسعو لاق هناة باور ءاحو ىلا ناب هراكذ اديك انو هنوأر راكذاب ةرم لا ثيدح في زهنايو

 نم مالك نم هنوك

 فرس نع ةلذغ هدعد

 نع كفسعتو مالكلا

 ءالئسال ماهذالا:- اح

 ماهوالاو سواسولا
 ناس لوقأو هلاقاذك
 اك كسا انما
 ظءاثخت ىف ناسنالا
 1 : مزاءداسف ىأو نارقالا

 تن

 00 معللا رفد لبقو ديد د لاري-غلآ وطا|برطضماوبرطضمرد_مأ اضب رعدع> رجأ ةناور ىو ١
 31 0 نكدو ٍ هن يهارب ادإو هشأ انأو ةياو رقو 7 ممحاصابش هن تيأر نمبرقأ اذافمالس.لا هلع مهارباتيأرو |

 00 7 0 اع ماضعلاام_مةعتو قنحالمو كريمدهلاقاذك ةاو رلان م هنود نموأ رباح مالك ن موهو هسفن ىنهنإلا |

 ىن.لاو عضول باو هنأةمقو فاك: هدوب نهمالكن مهنوكزب و 2و رباح لوقمنمهنارهاظلا هلوةب رح نب | هعيتوهتحت لئاطال أ

 والا نا ممالا باغ || . : 2 0 ,
 ةنمنوك.ن ادعس من هريخأتو هع دة هيلاراش أهناعمهريغزب وو رهاظلا نيب ةافانمال 1

 و١2 لا رح 2 هنوك-ل فنص الو

 قايسلارهاطىامرقأ ا ءايننالا ن مدعو مال_.ل!هلعهعست ىفو هي ليزيد تتأروإل هلوقف تاغتلالا «_و ىلعالا ب ئاعلا ةغمص» ||

 زاوح مدعب م امأو
 مهم وذ قانل] لال يكل ا ا لا ا ل اهي!

 ىداضل او ىداصلا عمماهدعتاثقانمو ىداولا اذهنمث حاسم ل ماكل |كلذعم لضافلا|ذط كو سفانم لماعم مالك ف سواسولا

 ةلج هسفنىعد هلوقوىفالطسقل ا لاق ة هدفا عورفلاو هيعرمشل | ماكحالا ىف طلغلا نمفخأ كلذ لثمىف طلغلانانعل اءاخرادعب و
 هلوقىنعأ لوع_همنملاحوأ لوقل | ذطالئاق هنوكراست عارم لكلاردص فر وكذملالاق لعاف نمالاح هنوك زو واسط ل<الؤةضرتعم
 الع مالك امه-ضعب طسباو-ورشع ثالث همفو للعفك ( لد ريجتيأرو) هسقن هيذ محا سن ىنعب هنوك لاحكلذلاة ىأت دأرو ٠
 ضر ىنالخاد سدلو ةصقىل ءةصقفط اذه كل ذربغل .ةو رو هما دنعهتلا مما لباو زب زعلادبعوأ نجرلاد.عدانعم لأب رسوهو
 ريظن مهلا جولا عما تو مط هتطااخم 0 ىى ريغ هنوكع مءايننالا قامس فه رك ذهنارمالاةناعاميلغت مهتمهلعح لا ج وحي ىت>ءاينثالا

 عيربغاذسه حر اشلا لوقو عج رك ذاك لس رااءاينت الابدان ان كعو نسلبأالا نو عمجأ مهاك هكالا ا دصسفهأوقربسف:ىل قام 01
 عج كواستيلوسرلا لم حرش ف ىو ونلالاقدقف ترب خبل تلابهيلا ىوأ مدآ ىنب نمرشب صتخاستا نلطأ ثيحلوسرلاذا 005

ٍِ 



 ١ ا اوناكمهنا نيممأ تضر عنود ىلع ض رعلاقر مهر وق ةقءامحأ ءاسنالا ثد رد هيف عزوف :

" 
 نسم ضرع ىلع فطعل قو( مال_ىل اهيلع) ىسوماذا ىدومتد أرذىأ فر ذ< ىلع ف طع( ىسوماذأف)هيلعناطا هلأ ضرعن

0 

 اوهو توباتلايدج واس1 نو ءرفةأر ما محازم تذب ةرسآ هته“ ةمدعمم نشب ىثوم برعم ىسوهر ةأحاغملا ىن# هم هذال ىنعملا
١ 

 وهون مُصَهفص(لاحرلا نم ) نوكسفحت ةفب ( برض )سوم لي ةفبر ءذ هروهشل ا نيرءامملا طيقلاهغاد وهنرحشوءام نيد ا

 هفصو فان الؤدت هرهسو هلوطق ىأ م يلملم لخانال نيهسج نيد مسج قدتسملا قر ثلا قم ملل معللا فرفشلتا 0

١ 
 ا لبتع نمو دعامتلا اوهو ز زعتل اد اوهفنزو لعةءونشلا حاصلا لوةهخح ربو ساندالا نموأ س انلان ا مهذعب ىأ مهتونشتلوأ مهخيد ةءانشل هيت عمن دلاو فلا نبد نوطسو ةمناطعت نموأ نب !|نمةل..قلوسوز هجم وةأوعف:ءوند :ثو مسح مدآ هنايى را أاثب د- ىف

 . اتيكيت كوالا قذك ديك أ !!نمريخ سساتلاذا معللاةفضفيك أتالموبهتروصهمشتدار !اومهبس حلو جو مومسنةزاهطل هياوقل
 ىلع ني_همدرف نودددعتمى مه.هد رقي هيشوتدئاقلا لقتسم رخل ل الف ه. هءونشىءعملحأ ًارامتعاب همسشتلا

 3 ا ا ا ىلا
 اال ىف اك ةكرب هروصراض>|ىفناف مه اءاماعملا ا ّ 0 همعل لاق |نمدافتس وكلذلءةلو# اوتاللا تيوب را نم يشل هر لسا انهو, نعردصامو هرمأ ا 0 0 - 1 نمو هيلعهللاىلصهيلا جو أ اعريخ أ هنا لرقوءارحأ ءايدنالا نأ تدث هنالم متامحىفا ماع اوناك ىتلةمقرحلا 0 , 2 | مهتنوص لعمهآروهف ةظقب وأ مم ا.ح لاح ىف م-متروص هل ل-ةمدقذامون تناكنا مدهو و ردات او.مأا 9 3 0
 ما روصن قن مهر ل نم ءام هلار وص علت مفي هناحنأر شا ىلءثيدملا| نان راثلا

 ملال

| 
 | ىقليق «مال_لاه.اعىدومال 5 افلا ذات ير ال ل طض ىلع يح دب م هيفو

 | أ امل ىنءملا بسح ضرع ىلع فوط عم ليقو ىسعتيأر و هلوذ هب , رقب ىدوهتنأر 0 ةريدقتلاو زاحا مااك- |
 ترض ةفص «لاحرلا نمل م كاع فخ أءارلانوكسوةمحملا حت 0 0 1 5 5
 0 ولولا نيل اكون بخ 2 +_ثلاحر نمي ا 3 ك١ لاح رلا ندب نم تاكعأا

 ا هفو ر عمه لبق مس ماذلوعف هنز ىلععات هد قو دمر محنك النواو نول امذوةمسملا حتفب ةأودف

 | || امأوةورلاو ةومتلاك تلق«ز ومهم ريغدب دشن اردن: ثاولاق اع رو ت.كسا| نسا لأق ةءون#-ثدز رار
 أ ا لكشتسم اود داعالا نمريخة دافالا نال ممللاةف تدرك امال ,مسهتر وص هريشت دارمل نار هاظل او نمسلاو سيت 0 آو ||| ةفلنانيءنوطسوتملامدو ةلمتح سوماقلاةراسعوةءاوةباو رر وهدشمري_ةفاطوأ ذب ماصعلاهطنضام

 علا طيس مسج داو رو معللا طمس لب وطلاو كا سل ل اا اف دا رسل تعال
 :| | نوكينأل تي ناسبلا فالتخانا وومهللا ةفنو لوطلا نيب ةافانمالو لوطل | ىل لوم ةما + ناب عقذو
 || تاقو 5 رالاىفددمتتدق صخشالةءقرقملار وصلااذكو فلتاماريثك 0 9 راهنت رااز وضلاوانؤ ا 0

 ' عب نم ف الع نيم درفنو دن د دعم: :ههمسثو ل يقر و سبةرم لكراض> الا وكر نا عتيق دلت ملا
 ًاوأورطاخف هئيعتو هصدشت مدعل نيعمريغي مث هنن مهضعب باحأو هعامس اوهتمأةرثكراممل هزم .ةىلاةراشا 0
 ' ا دعم *(نمبرقأ اذام)«مال_ااامولعةدسن فو مال_لا هيلع رمنم ىمبعتيأ ارو مه رك ا 9 ءاروتلا

 | 1 ةعبص ىلع ترصرأ ىأ يتيأرإلعادتمملا ريكت مزاد ال-ْدا هفودومهالةلوصو ا لضفأ ىعومذا مدون
 ءامدإ 5

ْ 
 ألعب ونماتمى انين «امشإ# هلوةةلددك هنالع لوصوملاىلادثا اعري_مدوهو فود هلو ءومو | 0 0
 ا و ا ل ةدعو

 زيمتلا ىف” همو* ىك< قمقان م ارباهب رع اريح محرصل |قوهذمل ضن أ مهاربانأ ىلع عاججالاهريغو ىطويسا ||

 :ءاكح لاح هنامئان و رلالاحهرطاخىف صنعت هنا ل اقدنأ فوال وت , ذىلءهزييع ىلا ةراشا م- -ممم درقب 4 شت قناهل لس دالكةدهنأ !

 له
 | يرحم هدثلنيعمنمم_-ممدرفب همشف نيعروتملاد, سر لع تلا ل ولو ئهفاصوأ ع لا

 سدو : ءدصأ فطن ريثاك .وهيلعهتلا لص هنا تي دس ىفدر وو ماكح الاب ى ا ءتبالاعفا هبال امسل ا نءعنيموص»ءأ أو سد أءاسنالاو هطايتحا داو

 ةماسملال-جلاما مسح ىرخأ فول . وطن اوهو برض لدن برطنمم ىراذ 1 ءاور قواندامنيب عئادت لالا

 ردا | ا تاقوأ فدد_هتتدقهيقيقحلاةر وصلاو هنو رلاددمتلا .ةحالاماوةناقلاو لوطا !نيب ىفانتالو ضاع هس .اعاملوطلا ىفدداب زل 06

 ممر : :.هقيدصلانارع تنب (مر منن ىسع) ترص أ ىأ ماكتملا ةغيصب(تيأرو) هرودف رم لكض رع انوكن معن 5 م

 ادا | طرذأ اذاف) نينس سته دعب تمقدو ةنس نو سنو ثالث اهتسو ىسع عفروابأ نو رشعوةعب رأ ! 4 د وأ اهنيئتابجلمةيرذوملا ةناآرقلا

 10 1 :ةسمرب غاهفد>و 4 :هوأهملاىأ ةنوذ *برقلاةإصو صاصتخال ادد < انديفيل هل ماع ىلعهمدق (اهش) لود قلعت م(هبتبأر نم

 را هبدش ا لاو ينشب هبسشلا حابسصملا فلق بش فرب دقنوألعوأ هب |!فيضأ امو برذأ ند مما اةمسنالزيست اهباشم ىت هع ر هل اياوعشو .

 امانموأ هلي ضرعلا

 ىو ءاينألا اورو
 صعشت ل هنا فدك
 نايباحأ م هرطاخىف
 هزي علا ةراشاكلذ

 هستمأ ةرثك ام-ملع

 هعرسما عمانال ص ص

 هدأ ارم سس هللا | يسع

 ضدي ص لكلا

 قىأ ماع مرحىذلا

9 

1 



 (ديمنبةستق انث )رباح :د-رشعىلاثل !ثددحلا# ارسم ةةلخنا لصأ نمهرعشن اك ىط هرثل |لاقربخ دهب ريخ(رعشلا لسز) '

 نكل كلامنم٠ةفأ ثيللا ىذاشلا 1.3 لاق هالوم ىموف هنار وهشااو نام ءأ نم سرفلا رم هنال :ةد ا مالوش ٠ ه.اعت.حوامواسفاأ نوناست هنسا ىف هل_تدل يقلع | ىفكلامرياف:ناكرصم ل هألاعىمهفلادعسنب (ثيالاانريسخألات) ىنمملاءاسرونأ

 ::اناموهناكصأ هءض ١) 5 ا ا

 ال 000 ْ ءماد_هوى.ساكىومالا ضسالا ىف ىانيالف لو.ةلا هدام لو.ةمض.بأ هنادارملاو لوالارم_ْأأ نيبملاك 1
0 

 بتاء ىف«: ءرم_.لاةرمكابرمشم ناكهنارمام ىفاني الف ض ابا دب د_ثىرخأ فو عضولا ديدش هناةباورىفدروام أ(
١ 

 فضة عما مول هبضتقملاةرارخلادلوت نمس شل هيفرثو لا عاصتةصلادنا ضارءلان وكن أن كم و ةرمجسلابترمةباوز
 همثملاض امل اوهو ىومأ ن كيلا ذه عموة.تاذريغ هنرح نأ ىلا ةراشانوكمفةرجحلا ا .معئيشانل ا مدل ةرثكسل

 هبت درو ام ىلع و اعدل ىلد هنول ف تراث ض ايلاف لحلب و ةيلسلا عا.طلازثك أدنع هو ركدلاصخلاب

 يلازم ىلانولل_ىال م-مناثحنادوساأب ريغالو لكلا دنع حوده وهو هس رصااراثآلاو ةدوعلا ثداحالا /

0 - 5 00 | 
 هو>وض .::مونى اعت هل ةنمةنحملا لذأ صو قدر واعز رثك الاب ةرمعلاو هيله .سانملامدعل ضاينلا

 م ل

 هدفا ص نامعش

 نع) هئامو نيميسسو

 نبدس# (ربب زلابأ

 5 نءنوصهىأنوذكم ضب ن هن اكونو:ك-ماواوال لاثم اكن يعرو>و ناحرملاوتوقاعلا نون اكهلوقو
 0 5 9 ىانملاتوقاءلا نوال ضقانملا رافصلا< ملحأر ماعلاب ضدسملا صخ نم د أ امولامعتسالاو معولا راش

 ا ند 3 ةهوركملاةعشولاىلا لام موعدي عسمط ذأ عم ةرغ دا |ىلا لام برع! ضعب عمط نأ ىلعءانسئاؤللا لكك

 . 8 : ىهذلاهرقأ ص 0 هتف هربعن هذ هونالر كي دوسأ سو 0 اعشا ىلص ىتلا ناك لاق نمءاملعل الاو دقو اذ_هانم أ اه.طواعرش
 نا ١ 0 حتفو تي ردشا|ل+ را مل-وهاعملا ىلد | ب ةكتودل ىفأ راوتلاةلالا 20- 5ةهنس فاه

 0 0 00 أدتممربدّةْدن عذر أل الةةسالابرب تدعب رهثو هوا هانعم قم_سدقو طم سالواططت نال ىأنكستويعلا ش

 ىراسنأل هل ا وهوريخستلاب رب نزلا ىلأ ن عب هءاكصأ ههدذ .ضهنأ الا كلام نم هقفأ ناك هنا فاشل لاقث يدل او هقفلا 1 8 ةنمنالا 1 إ ىمامانيعلا نوكسب < دعس نب ثرن !انريخأ 9 هدعسن ىفاذك لاق دعس نب ةيدتةانثد_-9 وهوه فوذحم ||

 111 : ا
 ىبامع 2 0 نب رباح ءال .ةللابتكسل ابا صأ هثيد ج رحأ ادب هنا . ١قودص هال م ىدسالا كسا ل -أ نب دهن

 نشل لى ىذلل ا 3 هر 06 3 هنوف تا اايوراباو 1 : 0 ل

 3 رام نا الع نعهياو رن رثكلادحأو دو لسو هياعمللا رص هللا لوسر عمدو زغهرش ءعست از غئراصنالا ىأ هللا دمع ١
 ا 0 3 . 00 1 ٠ ك 2. ١ و 1 07 5 ١

 ّخ زعم + عحرأنأد رألاق دب رئام هللا دمعي لاقو ءطكو هللا ءايحا د أ موي هودأ ده دنس لسو هل هلا ىل هه لوسز 1

 همسك حل نا ]|| .تنااهذ_هوتداهشلادع ةداهشا| ىهو كاضردداب ز دب رأ ى_هملاوىرحأ ةرمدي ثتساف ىرخأ ةرمايتدلا ىلا ||

 57 3 0 .داعسلا ل هأ نهةداسل|ضءبلاقو دس رأ النا دب رأ لاقف دب رثام هل ىل_.ةنيحديزب ىبأ لاح نماماةمىلعأ
 وا بتددو 1 0 كيربا دب رأام كلرئاق »* ىرعش دي رب و هلاصودي 0 لاق نم :«ةدارااضت أه ذه

 نيعساو ع-در ر 5 8 اح لاوس ف ىلسدلو مهضمد لوقام اوديرأامالا نوكي الو دير أو ديرت مدا |ثن د الاد ندصسم

 لكم هللالوسرنا) لوسزنا» معا هللاوىنءلارسءأاموىوءدلارمسأا ف ربه لف ىلا اذلوةأر ىنريت اف تك ئامفيكفا
 لاق مل--و هماع هللا هتماضفأ ىاءاسعأ هيف ءايدثالا #يءايل ادب د ثدي كي ىلع لوول هع صد ضر ءلاق ل -وهيلع هللا ىل_هللا ا

 (ءاينالا ىل_ع ضرع ركعا ا نو دناطاسأ| ىلع ضر.ةركسءااو هل مذ مهنا م_ماع تْض رع لة. ُثيح مل_سو هيلع ثلا ىلص

 تلثمنا.مونلاة ىأ هتفا-ءايلوالاو هتمد_ةمءاسنالاو شدحلا ف سلقلا هلع مل_سوهياعهثلا ىل_دهنأ نيفراعلا ضء.لاةاذطو

 تناك ام ىلع مهرودهأ قدرطا عاذطةنيطاسشلاو ريوظ كلذ دعب ةكلئالملاو ىلاعت لاق أك نينواءتهنب رهاظتم ةرمسوةنعةكتالملاو ١

 قوأ مهت ايحلاح هيلع هءاو رك خأ تاباو رى ءاحاكءارمسالا هلا ضر.ءا !كلذو لسرال لماشاا معالا ىنءملاءاست ١ايدارااون يذلا ف ْ

سم انا ةباورو سامع نءأ نع ةيلاعلاىلأ |[
سأر ودهل فوك هرب ره ىلأو لعن عسد

 جارعملا هلل ةظدملا لمقو تناك كمهئاد

 مهزوصب هتليل مهار هنأ ىنعل.ةره_كئارك ذوةمعكل اب فوطأ ىتءأر مئانانأ اند لاق هناقرطل ضع. ىف دروامهديئدو ماثملا ف ناك

 ايل ءاوناكىلا هيقيقحلا ابيلعاوناك ىتل امهت ” ايهماولثم مهئاز و لوالا ىلعو روصا اهذ_مممه> اورأ هلت اثم هناف لاكش ال ىناثلا |

 مح تحاو اسم ا لاح هزهنوكت ناو ىسعفارظنأ ىف اكو ىموم ىلارظنأ ىل ك سمدنع سامع نب|هءاو رىفلاقاذلو مت ام>ىف |

 تاروسلا ق ك0 ليدبدرعل اذه وال لمعمل لدس ىلعروصلاهذ_متاو وهلا ىنولثةم مهو تازههملا مهي رلا

 سدقملا تن قو ْ 7 : :١
 ىرئام نسح اكمدآ ل> زا داف ءانملا ف ةمعكسا ادنعةلءالاىنارأ ىراذلاهياوزلرالا ريو ) 0 لءام - ا/ (

,فوطد وهو نيل ىكنم ىلع هيد. اه عار عام هسأر رطقت رعشلا لج ر بيكم نيب هت برضت داحرلا نه
 ارا ازهنمتلففتعل 

 هروصو هل تاذم مهحاورأ لعل ىواضيبل الوقوع ىبه ام رح [ىلاىدوم تيأر ب ىرسسأةلءلاضبأ هتياو رفاثلادب رثرومب رم ني عيسملأ

 ا

 مسلسل

 ؟
 كا
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 ليه نبال .هذةههعمف نون ( مضالاونأ انث) نيتثامو نيثالثو نامت ة:تامهريغودوادودأ هنعو عبط هىلأ ن عىورةقث تبث ىنلبلا
 [مهننب اقرفرمص: اوف -و رمت ىفماللا اومزتلا دقو ةعامدادأ جر خ خب حاص مامات ىرمص.)!ىودأ | ىنزاملا نسحلاونأ ارغسم
 للاص ىوهذلا لاق نك ىلاسنا او فذصملاهفع_ضو ىراخل اهترث ىرهزالامداخ ناك ةرمأ ىن كوم ىناعلا ( ريضخالا بأ نب اص ع)
 مالعالاد_>أ ريسكل اهيقفل اةرهز ىنمل ةيسن ىرهزلا ( باه نبا )هللا دمع نب هللا دمع نب نمت د ( نع) عد رالادل جرخثيدحلا
 تيأرامْثيللالا# ثيد- فل أو هل ىنيد ما لاق ةبا علا نمرثك_أوأ ةرمشء مس لءاحهنك-اريد ىجرات نّتملا ظفاما ماشلاو زا الاع
 ناض ءزفماشاابتام باه_ثنبالاقتدأز نمل_عأن م لولا لدقو طقهلثمت.أرامزانيد نب ورعلاةوهتئماطءرثك أالو مجأ

 - سافك(لسنينايلس) ةرثكلا عج ىلا سسنالذا سايقريغىلءاوملاة .سنلاواهربغوأ هياكل فاصلل من( حا صالادوأ دون انئ)

 ىنان ند لا تو

 دحأو علا دحر
 ةعبسلا ةئيدملا ءاهقق
 ىدرسف وهو لوقىلع

 ىبات ىلدمو ىرهزو
 اريثكن اكو لمل-مامأ
 نسامعنب انا ام
 اريثك العم_:همرخ

 ل-.ةلاوقأ هنومىفو
 نيعستو عب رأ ةنس

 يأن ع)كلذرع-غليتو
 ظذاح ىسودلا هرب ره

 دبع مهرثكمو ةباوجل |

 ىلعر_< 3 نجرلا

 نيثالثو فين نم مالا

 ىف هء»اناكوالوق

 سعت د_عءهيلهاحلا

 لاق ىنطصملا هريغذ
 ن_هاظفحأ يفاشلا
 هرهدؤثيدملاىور

 اك ز ناكود ر ره وأ

 تحاصص اءّمقم امهف

 مومأ | ىف عس موصو لعل

 همست ىلأ رع قنا

 نبنجرلا د_ءعنب ل.هءءاوأ هللاد_هعدم#او (ه لسى نع) ةعاج لج رخ 8

 ىدنءوهلفافن قسامددب رثي واضن أ هنم نسحأ ناك لد ردقل الثمن, لد فرسأ | لدم نكي مل انعم

 لئاقلاردهللو رمقل| نم نس

 رديلاهيشاط بيع نمل .دحو * اعلاطردما |اهترشامءعاذا

 هه ىام لرالادب كن وةما اط سهلا تيأر<-:,ًارول ءارفغ نبذوعمتند عسب رشيد ىف عقوام هعالب و

 دوذلا لاكتا عماح هنالرمةلا لثم غلب أو دوو هوأ هوو ىأ لب ةلكسذلا ص. ىف دوب لهنا هيلع لدد وعفرلاب
 لاؤءلانا زداملابعطاق ليل دف..ءلاوعماج ليادهنالو روهثمدرادتسالاىلا ليمو روهظلاووملعلا هءاغو
 نب رباح ءل_ىمىدرو دقو لامك اهبو لءلاملا عجرتي باوملاو ل جالا ه_بو ىلعهتدنارول نع ناك

 ناكورممااو سءهلا ل ثهاللاق ف.سلا لدم ل سو هراعهللا ىل_ددتلالوسر ه-و ناك هل لاقالحرنأ ةرعم
 فال مها اوبرعاا دنع ىل-أ ىهوامة لر هس هيفناك لب ريودتل اةباغىف ناك هنأ د ربالديمعونأ لاارب دسم

 مزا,الفاممفىرهاظا اروذلاراصغا | «ملع :راطتقالاه-و ونيدملا ليسأ هناهغصو ف ىو رامدهديونيو كرمال

 ةءاضالاو قارشالا ىف هم.ثتلااءلاغ هءدارب لوالا نال نيمكو كل |عمجس لرقو ىتةخالاكىوقأ هنهم_كملا نوكينا
 عج فحاص ما ىلاة.سنءاخاريسكو يملا متفب «(ىف-ا تكلادوادوبأ انثدح)« ةحالااو نسما ىف ىلاثلاو
 «(رضنلاانثدح) «هقثمالنوكسو هلم عتفم *( نيناملس) «هعئابوأ هنتاكىأ لأ تيلْثَتي ىوعم
 «( ل.هث)ءاممباقرفدكرترمصتلا فوماللارمضخا|قارمزتلا نيث دحلان ا حرمشل ىف ةمعملا داضا |نوكس

 || جرخأتيثةةثورملي زتىرصلا ىودقلا ىفزاملان حلاو وهو ةنك ا سلا ةرتكتلا ل. قام حتفوة تم مب
 | ||| هتدح جرخأ ف يمض لادم ع نب ءاشهىلو هىاشلا ى أ«( مضخالا بأ نب خاص ن ع) ةتسلاةممالا هثبدح

 || ةرهز ىلا بوست! ىرهزلا ل أن بدر كيوبأوهوةمهاارسكر# (باهشنبا نع) «موحاعص ىف ةعبرالا مثالا
 نب نجرلاددع نءاىأ « (ةلحىبأنع)# هناقتاوهتاال- ىلع قةَتمريغص يبات ظفاد اهءّقفلا بالاك نبا

 5 ناالوق نعد رأن م عصالا»(ةرب رهىأنع)* هاربا لةوهتلاد.عهعسأ لرقرثكم مث ىلدملاىردزلا فرع

 ١الإ»« (ةضفنم) « عنصو كس ىأ داححالاو ىلا مؤص ىؤعع ةمدعأ !نيغلاب غو مآ |نم*(غديصا تاكضيبأ ملسو

 انالنهنيا غاصح اعل او سوماقل !ىفودءاضالاو روحا !نم لو هءلعدتلا ىلص هضاب ولع ناك امراءتعاب ىأ

 نءااك نامل |كوقو عسيقملاينذ دو نيسعنو عستوأ عسب سةنستامة:داارمأ و

 | (غيصامت اكضبأل_وه_اعمتلاف_فهللالوسرناكلاق)ءاط علا عاسجحابةياو ردبامصأ ارثك أوهوتال_هر نيا لاق لازنالة سعب
  ةةيصلان س>نالفىرم درا لاقو هتلخ ةنس> ةةيصان الفهتلا غاص سوما.ةلاو حاوعل ىف (هضذ نم) ىلخى أ داالا ىنعي غوصلا نم
 ' هتفاخهللاةئيدوواولااهلصأ ةئيصل|حامصملافو ها ميرك لصأ نمهع رك ةغمص ن منالفو ه:سح هغيد هللا هغاصوهقاذنا :ىذو
 5 اذهو دبد_.ريغةضغلا كس ىجءع غوصا !نمهلءذءارحالا س او برك رغاأ بسانت هؤصو ه:وذكمل ورث آو ربدعَتل اول .علاهغمصأ و

 ١ ربخ ع ىبعسوهر هس هءاور ىف هفعربعملا رم اي ريشمناكه نا قءسام ىفاشسالف ةءاضالاو ناعألاو قد رجأ اورونلان مدضا يولع ناك امرامت داب

 ٌكاقلم_سو فسول ىلع هتماس>أ ديغيوهو انوص مه بح أواهح ومهس>أ مكمبت تاكو توصل نسخ هج ولا نسحالا ببث هللا ثعبام

 '؛ نايبدب زمكالذإ



 : د7 ذة ف. ىمتشل ادب

 - 20 تى 0

 د و روكا ذ كمه اودحأ لك دنعشإ ذنافو رفع عج رخاو صيف ةغلال ةيضقلا هده هداقتعأب» راضفالةب دعلاب دينقتلا( ٌرمَعلا نم نسجأ

 نعمرادلل ةءاورفوردتلاةرادكه يح وناكر كم ىذأ َْض مين ىلالث ناو رفوىد_:ئعلدب ىننعقاضد | ارباح نع هريغو ىزو لا نءال

 طقس عش عمم_ةبرلو لط هل نكمل سامع نب | نعىز وحلا نب او كرامملانئالةباو رفوةءااط سءثلاتيأرهستي أر ولذوهمتنب عن رلا
 ١ ديجانثعيكونبنايفس ان ) ءارمااثي دح .رماعلاثيدملا# جارتسااءوضوؤوض بلغالا طقجارس عم مةيلو سوشلاءوضدؤوض ب لغالا .

 مدخن. هز واهمنئاودو رهزلارغ هد (ريهزنع) هتامونيعسن ةنستاماهربغو كرام انب اونا. فس هنعو ةيطعو قعءا فأن عىور
 ل>رلا لاق قعءاى أ نع) هعامملاهلجرخ ةئامو نيعبسو ُبالث نس تام ظفاحهقث نعمل همي خوبأ 5 هرخ آولادلا تثو ةمدعألا مب

 هنوك باوحلاو هلوط نعوأ عج رثاا باوجلاو هتءاضاو هقارمثا نع لاوس (ال لاق ف._سلاىل_؛مهللالو سرهح وناك [بزاءنءءاربلا

 ردقلاو سعشلال *هلذللمددانز 107 بس اثلادارملان ادعوا منع باوملاواممةعلاوئساانأ نم ع.ذامالوأربدتسم
 : ناكولذااربدتسمناكو

 هلوط نع لاؤ لا
 ليزالبا اولا ىفهافك

 ال ىأ (رم_ةلالثم

 قف. الود ناك

 ا الف وراد ند الا

 لهل. ةلاطت_ءالا

 | كلاج ى أنو رصسدالم_هوُكيل نور ظني مهارتو هلوقب لح و زعم منءريخأ اكراصبالا ىممل افالخةو ثلا
 ىف*(رمقلانمنسحأ ) هاذ مرخريغ نم سمشل ارون ةءلاطم ىلعر د ةنل شافخلااك مهر.هي ناصقنا كلأكو

 نم قارون لك ةقيقملاىف ٠) ةيونعملارهن روصلاتالاكل !ةدايز عم سف:الاوىاثآلا فرهاظمرون نا |

 سو هيلعهتلا لصدهح ور ونفد ترون ىأ هر ونل؛مضرالاوتاووسنارون هللا ىلاعت هلوقىف ل .ةاذكو هرون 1

 نس>أامو ىرخأف وهران صقن امتد م كمر مل ارونومايالاو ىلا .الا فه ءاس هنعمل :ءالىاذ ا

 هيفور و ءملاوقطنلاهل سد نكلاوولعااو ر وذل! فرمقلاهشت كنااهنوهذهةيسرافلا,ءارعشلا ضعب لاقام |
 نايفسانةدح) هل [ىلعو لو هيلع هللا لصهلاكت اذصو أ اج توهن نمريثك ن عرمقل اول ىلع هيد هيمن

 فاديازوح و هزمهدمءارلا ضب «(ى-ؤرلانجرلادب عنب )* ريغصتلاب ه(ديجانثدح يكونا |
 ةيسنلاهذهىفاءعسلا لاق ةياردو هناو رفيعضوهو سؤرلا م_داب ىلا لءقو هدح سوريا ةبسنالءاملاو اواو |

 نب ر يهز ةمثيخوبأ اهدحأ نانئاريهز ماصعلا لاقريغ_صتااب «(ريهزن ع) « فوك ف وعوبأود سور ىنبىلا

 دوادونأوىراخلاهثيد-ج رخآو ثىد_-فاأن هرثكأ _بمهنعىو رتيث ةقث فاست لادادُد نب برخ

 ماشلا لهأ ةباو ارةماعتْسامدعل عض يف ا سارذلا ارد: اونأ ىم .علاد# نب ريهزامناثو هبام نباو ىفاسذل او |

 ابأ لرد للوالان ال ىهملاءه ثتدحلا اذد فريهز و هطاغرث-ذ هظفح نم ماشا ابك د_> متاحوب ا لاقهنع ||
 لأسلاق)«هرك ذرمد_ةو«( ىه»اىبأ نع) « قصسا بأ ةأفو خس رات ىلا عوج رلان :كلذ تفرع دعا

 لثم مل_نو هيلعهللا ىلصهتنا لو رهحو ) «ناكىأ :ز لانو دب ةدهن ىف و*(ناك |بزاعنبءارباالح رأإ
 هحوناك أ ىلءعاعمالا دن عش تدملا قرط ضب عقوامل دي دءلا ىف لمقونامالاو نسحلا ف ىأ «( فيلا

 ىأ *(لاة)«الوأ هلثماينالوطههدو ناكل ههنا ىنءملاو ف.ىلا لث ءاديدم ملسو هيلعمتلا ىبصهللا لور
 *( رهقلا لثملد)#« فيسسلا لثم نكمل ىأ منةضيقن ىه»(ال)ءاصقان لئاسلا هت نوكمل ءارباا || |

 اهماحه.شتلا نوكمل ارب دعت هماللك ىف عقاولا ى._ساا لثم ىلءفطعردوذ رمق لثمن اكلب ىأ بصنلاب
 لاق دقو رق هعطق هوو ناك كلام نب تغكث دحى عقوام هدب مو ةرادتسالا ليملاو قوربلا ىذص نيد

 ريدة بملارمنتسملارمقلا
 نمأ وضأره ىذلا

 امأو اهفنمتأو فيلا
 ديك فنانا

 بهذيوهقنورلوزب و
 ىوءذتو» دح لكن وهلاج

 كدعمنذن هندي

 لودعلا تاه نمو هنع

 لئاغتلا نم «ىئفقام
 فاس نم فيسلا نال
 ناكتاوف.لاوكلد
 نسحلا نمدودو هرق
 هسفاو رافكلالتقك
 ديزب واهضراعد نكل

 هم ىن ب >ولالر مقل! نم نسحأ هنوكو ف. |ضراوع ف الذ ضر اكس د رقضراءانا:فوسكل|نب رمقلا ف لءقناف مساماهباع
 لع> نهرهاظاا فالخ باك:راىلا هر ورضالف ىد ربا اوناعالا فرمصفتال نس اةوح ويلظملالاءالار وذم هنوك ثي-نمهب ههيبشت

 ايلاعهيدارب لوالا نال رمقلا مسمهياور ف عسجا اول طاقساب معن فو نس>أ ناك لي ىأر ملال ؛مناكام لب رمتلا لثمال نعم ١
 هرادت_سأعو نم<«فام عم نيهح ولا نيد هني عج هوح ونا نيمفلاكلل!ن حو لاما ف ىلاثل او فا ارمالاوةءاضالاف هيمثتلا

 .انهدارملا سدلوعوضلاو ىارشالا درج اهبنووبشد اغا مهنالواهتعشأ بدسم رظنل !لااكو قارحالا نماممق - ااه د>و سمشلابه مشن لو

 نامزلا عددي لاقاكلادنان م هبهيشا ا كاذ ىفادعادرعم ن سح لكن ساحعهممدشت دص ةلاف نسحلالاكوةججااوةنب نزلا عم لب بسك هيمّشدلا
 اب دعولرخلاو لست لول ثالاو# تقطنول سمشلاون<ملولرهدلاو ابهذلارطءايحملاناطناكول « اكسنمشيغلاب وصكيكحداكي

 ىوطنال .اةراونأ قراشم نعق ملا فشكولفامهنمءايض مظعأ هملقر ونفرهّقلاو سءشلا نع ىسهجأ ههحونأ اكو
 قرم اوسعشلار ون

 رولوب درغالوا ف فوسك الءاسنالاب ولقراونأوب ورخلاو فوسكلل |امياعأر طن سءثأ افهرون نمنب رمةلاروننيأواهراونأ تاقرمم
 هرب ره ىلأ تدب يشع ىداهلا تب دملا» بان نمءانسعللو باصس نم سما دنال نإ ريئملا هيدوشي بل ةلازونوران آلا هيدهشت سلا
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 ملم هثدسب د_تأ مانا هنأةنسلابلءيل كل ذ دنع بحت هنال ىو لا نا ءدروأ لاقاكوأ معامتا أ مايانزا:ءاوطيم لا ةف تكف همن ىهف
 ىو امه ىف فخ نيشو ريس نييقءلاو نيمدعل| سوهنم ل_> رلوصالاعماج ىف( معللا لساقلاة) مدةلارح ؤمر كف تف ( بقعلا سو مهام تلق) درب لو هيف ىأرلل لاحمال هناب خنمو ماهاو أ توجب لعل اة و رلابدأر ملا لءقو شعت أ ناكل هافت ف نا :.عهل تناك اناسن ات أولو فيك :ىئكلذ ىف مصن لهنا عزونو بو اام مجال طيدلا مسك[ رص ناندع هيفتكنيب هل ناكل مةورم: نب اهلعفاك لهالا ىذ
 ها امو دش :ةوك-ا|تهار للاب ناكو ةعبرألاو ل سم هل جرخ فاما دهازلا ىرادلا ىميملا + قوكل ار وسك_ؤهحوتفم نيتلموع(ىرسلاس ا )ةلم_عمو نونل ادن دشتب ( داخهانث ) رباح ثيدح عسات)!ثردملا# مللا ل_لِق لاخرلان م سوما سوماقلا

 رنمعك (رشبع ان )
 هد>وم< تو ةلمهع

 نا ةلم-جئمو هنلثمو

 ىلا هيث ىريدزلا عماق

 قوك أرغم رينز

 ةعاجلاهلجب ح4"

 مدراك« (ثعشأ ن ع)

 (را بس ل ىهن)

 ضم»لاتاذكر افك

 هبتنأزنكل حارشلا

 فاةك.!|ىفاطومضم
 هدعقو هطخ ىددلا

 ىاطاغم ظفاحلا طخيس

 فو وأولا دك راو
 ىدلاو هول هوما هلوأ

 نماده ول اوعملاهملع

 داتهوأىثينضملا ذلك

 ناكامفدكو رثعوأ

 بفهذم ىلع باهت !َق
 ٌتءشأ لقي ضعملا
 ىلعه-ظذاخ را اوسنا

 لوصالاىلهراستقالا
 نيانا مهوتيالستل وأ

 بسذلا نايمل راو
 وهوهءنكلا ناسملال
 ىدنك | ازراوس نب تعش

 ٍيرهضراوسالا ىذأق

 تام ه_عءرز وبأ لاق

 ' ةّوبنلا (ةرممنن رباح نع) قيبسأا( ىقه*اىلأ نع) ىلا سنا او ىمل هرمااو لسمو هذ رات ىف ىراخمل اهل ىو ر ةئامونيث الثو تسه خس

 روذب هآر سم لكدنع كل ذكءناق هريغن ءزاري-الاو ص.هخالالمداق:ءابهراكفالو عقاول اناا »* (ىدنع)»

 ضاسىورج ءاكثلانان مسد رغلاباحأ عرج وءالعلاهملعقفتاام تاوضل و كلا ع*«نممهواذه

 ىل_هناكه ودوهللاءرك ىلع نعوم الو اهداوسىفةرجءاهاب ةليشلاوادحم رعلادنعدوةودونيعلا
 ناك ل-وهياعمتلاىلصهناىرادمأاىو روهرء نععلات ريثمرافشالا ب ددأ نيئيعلا ظ ملسو هءلع هللا

 نم ارالىفا كدوص»و كعوكر ىلع ىف_ديامناتعشلا ىورو ءوضلا ىف رانا ا, ىرب اك ةماظلا ف لالا, ىرب
 هنأ عمرادلاءاروام ل_عالىنا لاق هنا نم دروامىفان. الف ةال_صلااةلاحن ص:#ءاذه ل علو ها ىروظءأارو

 هنأو د سو هللا نعي نارعغ ن دار لان اب هتك هرب له: ىلع هلل وأت نع ورابدخالا هباورب رامخالا ىف خ#ربغ
 ىناددقو ىف رىنطعامالا لعل ال ىفالاقفرب_تاف هتومن ىفني فانا ضءب نهطلسو هيلعدتلا ىلدهتقان تلضاسم
 ىئثااب رثا| ىف ىرب ناك هنا ىل.ه_ىل اد: ءوريشأ 5 تدحوفاهماطةرثاهتسحارك عضوه ىهوا ماع
 سوبْملاسوماقلا ىف( بعل ما-ل لة لاق بةعا سوم هامتاف) « ام رمش عدحأ ءاهشا !ىفوام رمذع
 نبا)« نوتلادد_ثتب «(دانهانثدخ)ع بقعا |دعام ىفن دمعي ةناضالا ديقف ممم معللا لملق لاح رلا نم
 نوكسوةلمهمحتفد «(شعانثدح)« ةقئىمرعلافوكلاهدد_ثمءانوءار رسكوةلههملا عشب * ( ى هر
 ب ٠: (ثعذأ نع)هتثفوكريغصتلابىدسب لا ىأ»( ماعلا نب ) * هرخآ قعءار و هثلام تقود دحوم

 ١ بهذ _هىلعتاغتلالاءلوةلا نم دال ذكي حرث .,عوأدا:هوأ ناؤملا مالك ن مود *(ىنعد) * هيئاخل اريدع
 جرخأو هجام نباو ا سنلاو ىذ.هرتل أو لسه دأ ىو ر ىدنك لاو دو واولادب دشتت#( راوسنبا)«ىك اكسلا
 جشلا ظفل ىلع هظذاعراوس نس ثعشأ لد و مي ري غى بعض هناماصعلا ل وة خب راتل اىفهثيدحىراخأا
 ا لقن حزمشل|ىفو# (ةرعسنب رباح ن ع)« مدق7«( ىدعسا نأ نع) « هنامال اةباعر ىف مومأ دا هومدأب زريغ نم

 || دانسالاب وصو رباح ىلا دانسالا ىلا لا أطو ما .مماكءارها| ىلاو رباح ىلا ثتدلا دانس ان | ىراخم نع
 نيوذتلاب *(ةلياف مل#سو هيل عملا ىلد هللا لو سر تدأ رلاق)« مدل اوهلوالان اك شالو طةفءاربلاىلا
 || نونم نون اهرخ 1 و: |فيفتو هل هما ءاد اريسكو معمل داضلا نوكسو:زمغارسكر * (نايحض أ )
 || ةفص ىهوةنارصضادوحو) ةياهنل اس حاصولاق نيت دئاز هنونوهفلأ تن اك تاوةنأو رلافتششاذك اريملاق
 أل ليقو لدللاب ةلالا ل. وأ: فرمص ل قو روهاااوز و رهلا ماكل ال دأو رهقلا| يف ةعأ 1
 قئافلافورهشل | نمناةلءل هنأ تاداورلا ضء.ىفدر وو ئاحو ب !طك ةداخ ثنو |فصو ن.ءاهمال
 أ هحو هلناكهلوةةباوراتدعاسن اف اهرخ [ىلااطوأ نهةرمّملا ىهو هنامصذاو نايحضاو ءايمعض ليا لاقي
 ديزملهيفلمأتلابحوأا1 نامه (ءارةلحهملعو)* مأ هنسسحو معارمةلارونةلالاكلتفنال هيحو
 هينيعب صن هناكفةيضقل | هط.ضو هظفم- ىلءةلالدالو عقاولا نا. هرك ذوأ همذ بو هيلعهللا ىلصخسح
 ىلاو) لبو ه.لعهللا ىلصههح وىلاىأ (هبل اراظنأ) ةءراقملا لاعنأ نموهف تعرمشىأ *(تاعخل)ع
 مال-سل اهيادهه>ولللاوفربدمتلاو هناهنوكسز وك و سسقااوءادتنالامالد *( وهذ ) +هرانىأ *( رعقملا

 ٠ ىلصهللالوسرتيأرلاف) طقفءاربل اىلاد:بموهاغاوأطخرباحىلاهدانساىلاسنا |لوقدر هنو ىراضلا هلاقءارءل|نعو هنع عت ثيدحلا |

 نونوةلولاءاحارسكوةمهعملاداضا!نوكموةز طارسسكم وهو ليللانةلمالا لب وأتا هن اكو ةناعض|سايقلا ( نايعذأ ةلما ىف لو هيلعفللا |
 دارملافناك امفيكو حاضرة ليا ىأر مقال ةغص ةنوكس هتفاضا مهضعب عنموهياهخ |ىفاك نيتدُناز هنولوهغلأ تناك ناوتل أل هد هنونم |

 اباطةبرعلالوقنمهعازل أشنموةنماثلاةللللابنامعذالا صيهذتواهرحآلاطوأ ن هةرين ةرمقم لد مغالو امض ةلطال ةئيضمةل أ .

 هز دي زمر وهافا هنف لمأتلا بح وأ الئ ناب( ءارج هل فياعو) ادد لءلقاهلاكى نال _هفاو ىرم زلال اق نام نب ا,تنأ ام هَل ١
 ش 7” وهلذ ) ىرخ أر مقل |ىلاوهران هه وىلاراظنأٍت ةفطىأ( ر.ةلاىلاوهملارافنأ تاع ةظني#
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 شالا ىتذلاكلضفأادنبلاو ب اودرلاوةنس هناثماللاءأدبااهنمو بودنمم ارباو باو هرالفناو هراظنا نم لّطفأ هناثرسعملا 6

 .٠ دياععو وطن * نمل ذفأ ضر هلأ لاقذ كلذ مهنض».مظندقو تقولا ىف هنملضفأوهو ةن-تقولا لمقءوضولا اهنهو نس

 17 1 ءثملا 4 ه .ةمكه 2 ءأ ماعتن هل * ى ىنطصا الاعفاىفو رسعماربا لاذكمالسال *» ادتئاوتتو لقرهطتلاالا رثك ايهنمءاحدقولو ىتح

 هم هل: اضأ نم م - 2٠ هيدا اعلا ىد>هلاو >-أرا ارمسأ ض عد مهل ىق دذ) نه ىلع الام مال لاب ةرداما او بصل |مدقةو تاغفقلالا

 0 هرج ءنبعو كوحر سلع 5 ىرن دقة هه>و رك دف هتلمحهرك ذولي زنتا|قاوضعا اوضعوءاضعأ رك ل هناوهس تل -و هم ءاعهلنأ

 هب لزن قهملت ءوحرمشنلأ ق ةهروطوهردصد ل ةزعىلا أولم لدي لمح الو ىفهةنعوم ديوك اسابهانرس اغناق ىف هناساوُك عند

 هةغاخ] اب( ى لان د2 ىج ءومول أي ( هرم نب رباح ب ل>نوا ثلاثردالا# طظع قا ىلءاكناو ىف هتلجو كءلق ىلع نيمالاحو را

 مكررا .دعب تام عر و4 0 نم مزلا,فورءملاىرصنلا ىسوموت |ةمهمف نوف مل «وعاكر < ىزمعلا همنثتلا نم لو ءفم مسا
 فاه ورهشأ

 مخالو مىلذحلاهثبا دمعرلأ ( رفع نب دحام :) ةعاسجلاهل جرخر د_:غو ةنديعنبا نعىو رو نيتئامو نيستخ ونينثا ةنس بحر فرادني

 1 ارد_دغامع ثنملان ومس زا هلا لهأو بيغشتا!ةردنغا اوةلم_هملا حت ذو نوذلا نوكسو ةمدعملا مضي ردنغب فو رعملا ىد .باركلاىرضنلا

 ناكو ةرذدقب 0-2 مهضعب دارأ ؟0 نسمع هل 00027023

 تامل ءهيقرأ صن 27
 ىو بطلرت مالا باو -نالدب 0 0 0 اوتمادعم كلذ

 ا تع لوهذودو# 'ريغتادانعا!فراثنالا اةررقملاةدعاقلا ع نءةلفغاذه تاقةتسل|باوث نم لضفأ
 لامس نية باخ ارت ارو ىف لا لاقامامأو هلوصلبيساهنال ضرغلا نمل ضف ةنسهذه نا ءامل ءأ|كوق
 نا تالموعم ا 2 هثيدح جرخأن هْزْلا فورعءملا ىرمصملا ىزفعلا همفشَملأ ن نملوعفم م أ *( ىنثملا نب دج ىمومولأ انثدح)# امنع 0 دحاو تاناورلا كلت فىدؤملاو ىننملالاقناوهي-ورهظدالفماصعأ اهعيتوةزمهابىأ دس قئافلافوهلوقل

 7 / 0 3 نعهمع- ثانثد-]* هرك ذرمدةوردنغب فورعملا هام اشدما مهحاحتأ ىف تسلا ةئالا

 00 د !ابتكلا تاك هث هثردح جرخأ ةباصعأ | نم نيناسك كر دأ يبان | فيفو نيسلار سك * ء( كام“
 دح اق وكل ارم اوأ نايباحتاه الكيبل مضونيسلا عش « (ةرمسنب رباحت م سلاق )* دماولا نبأ ن ع ناوتحا *(برحنبا)*

 هنالات نعراتلاءابع ا 00 ء(مغل اعيلض و هيلع هللا ىلد هللا لوسرءناك )* كوعفأ !نملاح»(لوقي )*
 ةقيوهو 52227 هباهتلا ف اكهرجلا نم ئثاه_ضام ىف ىأدوصةملاباح رصتةي ممل اهْع صب ني:رعل هس فو سنملا اهمدارملا ااح 0 ءاردأ *( نيعلالكشأ / هغالبلا ماقو ةحا .قلالاك نعةراكو قيساكصرملادنعدوجوهوةيثا فدلشلا) ١
 2 1!نسال اكو نعم ا «(همعشلاة) *مدقلارخؤم فاعل ارس كو هل هما نيعلا تف ُ , وهوب عل امل ياقة ىأنايراةتماهوةمهملاو ةر لو هاد. | تمهلادكورريثالانباونب رحلا ع بحاص لاقوةل .هملانيلاب دووم ملا هطبض *( بقعلا سوهنم)«
 الو تدملا قش | ليقونو رثك الاهيلعو# (مفلا مظ ءلاقمفلا -يلضام) ههه أ«( كاسل تلت) «دنسا !فر وكذملاىأ
 - - . | | ضايعىضاقلالاقةمعملا نشلاحتفب *(نيعا قش لءوطلاقنيعلا لك امتلق)« نانسالا ميظع

 مئه ل تب ب بت يي بفللا ا ا
 هلجرخأ هؤعضصا هدعش

 ٠ أ .١
 باللدو نعتنثأ دنس 5

 | بيس“

ام#ن عب رح نءار ز رم-اوةنامو نب رمشعو ثالث هذس تام هعد رالاول سم
 م .*نبرباح) هللادعابأوناخابأ( تعمل ة)ديلولا نب كل

 هلو ىلإ اسنأ ود دوادو أول_موىراضلاه' الجرح ناس .اهصاهو ىئاوسا !ىرماعلا ايفا هتونكس زاخلا لهأو م ١ ذوةلمهلاحتفي ٠

 لك ثأمغل |عيلضمل وه. !عدنل ا ىلسهتنالو سر ناكل وة )كلما دبعةفالخ ىف نيتسوتسوأنييعبسو عب رأوأ ثالث هنس تام مهلك هعابللا .

 لاق 00 دحاو ىدؤملاوهم مة ياو رىفوةلمهم نيس( بقعلا سوبنم) ةينثتلاب نينيعلا مست ىف ( نيعلا

 اخازد (نيعلا د جدع لب وطلاق نيد || لكشأامتلق) همفاع قمسدقو تانسالا ماظعر يش لاقو رثك الا ارهشالاوها ذه( مفلا مظع

 قو هرج اهضاس 8 - اركي نيعلات لكس لاقت لاعفإلا 2 اض لاك لاس نمامهو ضايعهل_هح من موةلوادتملاةءالاربز

 شا هرج 1 أت ؛ رغلا كو عَ .<قوةردكوةرج ىلا برضد ضايبهبفاموأةر 2.2 : طا ضايبسوماقلا فوهوحن حامعلا

 وهوهغللال هادم كار دهو ى طرقلالاق اهنومع لكسش تل لا قاتع كلادك اهندعةلكشريغابق بيعالو رعاشا لاق نيعلا

 ىدحأت لكشلا ى ءأ ىهوقارعلا ظفاحلا لاقم-هو اكنيعلا نش لوطالد اوسفةرجةلهثلآو مدهطلاخاذا لكس أءاملاقيبومح دوج

 قاكملا نأىرا 5 1 َّى ع( هذ اف ةوعوحل اعف هرج هن :معقل اع ةريسم بهارلا هنعلأس وةرمسم عم هماشا|ىلارفاساساو هويغلاتامالع

 ةلب امو باح ىلع فقوت ::قؤلخملا هب و و رذا قراوخانماذهو ىروظءارو نم ارأ ى نيعدصل | قواراهن :رصسإك ة ملال قرعصنت تاك

 4 دقي ةلبسمأ تين بني ز ىلع طوف هلم يل ماق لسو هياع هلا ىلص هنأ هيفانالو اهريغى هقلخ ىلءرداق نيعلا ىف رصنلا قلاخ ن كسل عاعشو: ش



 ١ يحاوفالا هتاصتتساو هلاؤسةرثكمدع نءوأ هنا نياوأ هثايحةذش نءةءاكوهوأ هرب لغتشملا ركضت لمأت | نأ ثوهتقماس عضاأوتم

وطأ ضرالاىلاهرظذ) لاقفديك اتلاوأ هلرب_ف:لاكوداعكلذ فدرأ م
 لاح ضرالاىلاهرلغن ىأ (ءامسلاىلاهراظظن نم) رثك أىأ (ل

 لداعملا مرا ب غارلا لاق مك ضرالاو نيءلابْئثلا لمأ7نيتصةن حاوتل | ىف اكرافذل وءاه-لا ىلا هرظن نملوطأ بدع امدعو توكسلا

 لاطأودتما مضلابالوطئدلاكاطل ةءدادتمالا :هلوطل اوهالعأ نعءامدلاب ريع اك ئذلا لفسأ نعاهم ربعإو ْدِوْص رأ هءجوءايىسلل

نوكسا لوطأض رإ اىلاهرافن زاك ا. ءاو هنامز دتمااذاس ا |لاطوهعسو وددم هءاقد هللا
 نطاملاب هلاغتْسالرامتءالال عسوأو ةركغال عجحأ ه

دأو هن ايح ةريكاوأ ه.ىس ثءبامرعب دتىف هنان-لامعاو
دا!لهأ ةمسرتل الضرالا ل هأ هس رتل ثعب هناوأ هن ر عم هي

 مدقَتلل ل_ضفلاوءاه

 ىنأريخ عاملا ىلا رظنل اةرثك ىفاذبال ضرالار ظن لوط ةدانز نا فرع توكسلاو نوكسا !لاح ضرالاىلاهرظنن أن مهتعماسعو

اك ألبقو ىاضالاال ى يقل ا ىلءهربخ ىف لجران كالا لي قوءاسمسأ ىلا ءفرط عفرب نأ رثك,ث دهن سا اذا ناكدواد
 هرثالل|ىفانيال ر

 م سكلاب طظاعللاناح راثم علو خم ىأ حتفلاينيعلا ظاحلا رافنلا ىده( ةظحالا ا ) هرثك أوههظ»مىأ ىلا مند (هراظن ل>)

 دارملا_هقواعبجت فدا !تفتلااذاهاوقضقانسالفه-ظحاللاباطخلاناوأريغفهرافذ 45 رثك أنادارااوهع:مق غارب نيعلا

 نا نععلا طظادب راغذلاب
0 

 ملء كال
 رصصرملا ل هأراغن؟نك

 رثك |ىأ» (لوظأ ضرالاىلا ز««تءلاطمىأ#(هراظن) + أرد هرمسشب وهدك مي وء_.طلابعضاوتلانأد

 نءارب#ه_سأرباغدونوكرنأز وح و» (ءاسم“لا ىلاهرظذ نم دمأوديزأىألوطأاهملاهرظن نمز وأ

 توكساالاحضرالاىلا هرظننادارملا او هعوشتةو هفوخ هرثكو همر نم هن امحهءاغر هعوضخو هءضاو هنأ مغ
 مالسنب هللادمع نعدواد ىلأ تيد نمدروامىفانءالف ءاملا 0 لوطأ دحلا ا 2 ناك لب ٠ رشلاو
 لو# عفرلان ا لمت<دق هنا عمءاههل | ىلاهفرط عفرب نأ رثك, ثد_ع» سا اذا مل-.و هيل ءهتلا ىلصتاك لاق ردع وهل-4لاف اهلا

 ماللاو يلا مضب# (هرظن”ل-) هراثك الا ىفانسالرثك الا لرقو هيلع لزن, رمأ ىف حولا راظتنا همقوت لاح ىبع || جندل ىلا اهمال ةجاحلا
 ام-مفماللاحمتفب و طاعللاب رظنا اودو فعالا نم ةل عاف ىهو *(ةلف-الاا) «هرثك أوهمظعمىأ ةددشملا 2 الاثتما اهنرحزو
 فنالا ىل,ىدلاامأو غدصا | ىل ام نيعلا ىنث حتفلاب ظاعللاو نيعلارخؤوعهبلارظنىأ هيلا ظملو هظ لات. || تدع الو هلوقبهبر
 باطلا ناوأ -غقهرظن ل->نادارملاوه-ةيعاراذاه_ةظحالرد_ىمرسكاب ظ كلاوقاملاوقوملان || قوس بالا كل _نمع
 ىأ *(هاعتأ قوس)# ةدانعل |لاح ىلءهظحالاا ل مدتو اميجتفتلاتفتلااذاهلوق ضقان. الف هادحالاا مهمدقب ىأ (هباحصأ

 م-معرح دف مه-فعضأ هاعارمىلاءاعاو مهقوس ىجارلاكدنا ىلا ةراش او اعضاون مهفلخ ىشع وهمامأ مهمدقي موقع ىتعو لل
 لاقرعنبهللاد_.,عنعدجسأ جرخأ مدنتلا نم هباسأ مدت, طسنلا ضعب فوءارت غل ةناعاوءافعضال ةناعر اذهنال مهووس 3
 تاجا وءال_ندلا نمدادلا باب رأ ىلع در همقو لحر سةعهمةعأطد هو هم]ءهللا ىل د هللا لوسر ترام نإل [ ىارلان أت

 د تا 3 : ِ زم هو هن
 د_جأ جرخأو ةكمالال ىرهظاولخ لاقل بو هيلع هللا ىلص هنأ ممتد :_سايىرادلا جرخأو ءالرملاو ربكستا عادا ضاوتلا لايك
 نمذو+ًامهل_ءلو ةكلئالللهرهظنوعدب و مامن وشع ملسو«ءلعهتلا ىلدىبنل|اباصأ ناك لاق رباح ع 38 0 1 ا
 قوسل اةددشملانيسلاونوتلاب سنا !سوماةا|ىف هناك سن, ىورب و ريهطكل ذدعب هك اللاو ىلاعت هلوق 0 2 0 531 . ا ا ا ١ 5 وأ هفاخ ىثع اد>ح
 ماستلابىأردمسب ىلعتم *(مالما ابل نم) « رداس وقيس »عرضت د> نم*( ردس و ])* سنب وسننإ|| < 1 7 0 ّ : . - 8 00-0 4 َ 3 ظادو اك رمل
 : ببال ببنت ا لس_--ا م-جفرصت لاح مم :
 هنأف - اتك نملهتدو هب رلا قدسنا نم ىف ريق, متاراغنا ممتاظحالمو مهشأ عمق

 فلخ ىثةتناك كالا انالوأه-.اعىلوملاعمىلولا ن[ماذهو بيدأ]|هيسانب نم بدت و ةمتأءملاهن قرا نمستاعنو ليمك-تا اا

 اذاماعطلابحاصك هلاعبت ءاذهيل ا م_هاعد هنالرباح ةصقىف مهم اغاوىو ونلا لاق مهىرهظ ف اخاوكر ئاهروصأ لوقي ناكف هرهظ

 هنجح ريض[ كن اردصل |ىد (ه.قل نم] هيض غهعيسةردارهنم تردي حامصملا فواوعراست موعل اردامتو عرسأْئذل|ىلاردب حاصلا فلاق

 تاناورملاةلزخم مطالب زغتهدةنل هلءاونب رفاكلا اريغب صوص ماعاذهو تسر دصمو هوأ ملستل اب( مالسلاب) سنن ءهاورل اىقعج

 هناقالملوأ همالس لم هناأ دس ىنعمو ر رقتاكق مسرد. ىتعمنال براةّمى دونم اوأ دد مسن فو نو .طاذالف نول ةعبال مهف مهلا

 هسفن ىلع هيقل نملاراثبالوقأ اقف دنع نمليقءادمأب حت لد مالك || ذه ماصعلا ضترب م رمهديسوهو نيعضاوتملا مش لاكنم هناكالذ و
 هيلعامناةتاو هرهدمبمل اسايهتفر عملة نعأشنئثوهو لاقاذك ةنسلا باوث نم لزحأ هناولو ضرف مالسأ |تاوح نال هدب وهم لازحأو

 عوهلا ىف هنيباك ىو وثلادنعم رركمب رمل |فراثيالا ل. نظ اكس .لذاعرش بول ط مبرة |ىفراثبالا نا نظ هنافالوأ امأ هنمىوتفلا
 توكراغاراثءالانالز وال هيأضو م هريْغَل همهوذ هن أضوتن ءامهعم و تَقولا لدول لاق ثي-نيمر1امامادنع مارحو ناب مع مهتلا باب ّى
 لالا كرب د_ةقهبرثآ نولالجالاو مظءتلاةدامعلاب ضرغلان أل تاير قلا ىراثراالمالسسإا دمع نب |لاقوج هم او سفنلاب ىاعتي اع"
 . ءاربا اهنم لاسم ايفاونثتسادةف ةيملغأ :دعاقاهنا ىردامو ل_فغنلا نمر ضفأ ض رفا انأىلارظن هنافاماثاماد هم_يظعتوملالا
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 نعريع ثي>ناغت (ىشع د)و هكا اىتعمو دوام ءوق نملة دك مل (ايفكم ١ ىثع(وطخ) رشا ناك ع ااا :

 بورععرد سا تعنأ 1 )- هيشمةنقتك ثان مها هرخآلاقو حراش رك ذهطظفلراركتةداركن مارارفنيترامسب ىشملا ٠
 اسشموأ | انمد ىدعىذأ 17 270-لا هو فاش كا تدو < : رالا|ههمأاو :سرلو نوحراشمزك ذاذك انيهىألاعوأ انود امه ىأ

 اقواتو سل نولي :.هنونمواارع- 2: وامانود ٠ ُنأبمح بع 5 ريخ هنمو نلاو نفرلا نوملاوةذلايم ةفصلا عضو مرد صملا عضو فأل اني

 ىذحي الوضرالا همدقب ب رض الن عض اني فافعو: :انأو لحوراقوو تيثتوةنيكسو قفرب دارملاو هريساي فرساعاذاو هزعف لو ازعاذال ثملا
 ادارأ مه_ضم»لاقو دأ قاوسالاف بوكرلاءاطعلا رم مبهرك كاذلوارطبو ارمشأ هيلع

 11 اعام_جءنضدو دوفاعفر ضرالان عه ءاحر ع ذرب ىأ هرداءملاو لادعتسالاةوقن عىبنيىذلاعساقتلا

 ثاقذزاف» ار ام-وعضو ع ة.فك لا ةراشا انوه هى هلو ةوضرالا نع هسل رقي

 3 زعغجس قر ,وطغد ١ 0 ١ ال 1+ عنستم ناك هن

 ا ازاذاهلوعفددؤت جل و 6

 فىصو دلو اهنياعأ | هه

 نيلاصا اهدايعاسهللا |

 5 8 ١ ١
 نجرلا دامعو هلوقد

 | هدك وم لج«( ةكتز» * ىثءىأود«نزو*ء(وطخع)# « :لوقواعلقعلقتوأ عل اقباهذىأر مل صمانوهم

 ١| ىلا ال مىأ اهةىةدق ق.سووز هاه دعءافلا ناقوس قواراهتمل تكا ل كر ودود فام
 ىذع ىأل عفا |اظفارعخر ردصم ىف :ل1لاق «(انوه )ءةرايعإ افناد:ه(ىثعو)«هيفرطىلاالىشا انس

 نكع نوثءنبدلا هن و هى[ لاحو | انوشا تم ىو كرد تنال > نبالاقام باو هلاو نوه دم
. ٠ 

 ىلا. ةهلوةىف سام مدع لاق 6نموارطبالوارش 1 نب ىنفخالو هيمدقب برضنال ل-وراقوو تدم نحو

 ل-و>نزاءامل> 0500 ضاوتلاو فافعل اوه_عاطلابىأ انوه ضرالا ىلعنوشعنيذلا ن<رلادابعو
 قريلاذا راقولابل ع هنال_ ةيهلنا عارم ءالاديرب ه> ولاءارب به ذن ىذا عرس ىرهزلا لاقواول ول موماع
 اةثانا فر ىرحالان ةلطرئد-اوأضرالا نمد لبر عرب ناك م سو هلعهثلا ىلص هنا هل داحر طسيولارمالا

 اندلاع هانهمو عوذالم ا ارسك,ريخد «بربخ «(ةيشاا عد رذ) ءامعنتءاطخ براق, والات ىثعنكالنوقم

 «تةرس عمهتبشمناءانءمو يأهل فام لعاطخلأعم اوى يداعب رسرأ ىدرب راما فام ىلءهيحاصا داتعملا

 3 اح ناكف هنعدتلاىذر رع عارساامأوةل ع نود ثيثتو قذرب تناك ى أ ..ساكهيااىوطت ضرالان' ى

 ىشعهلو ةو ضرالان ءهادر عفر ةيفيكىل ةراشااءاقلاز لازاذا هلوقف كريم لوق ن_س> أ اموايفاكنتال

 ىأ عب رذسرفمطوق نموطخلا عساوىأ هيدا عني رذهةرقونزالال"امودسر ل ا

 نةصوت نهنافءاسذا |ام أو لاح را ةدوهلا ةمشمملا ىهو ىلا فدوطخ ةعسىلا ةراش ا نيعارذلا نيب وطخلا عسا ساو 3

 هدئافاق اه ضرالا

 هذ هكر اثاع هفصو

 نامودهحمأ صاوخ

 زيدعا ميداربنا هذاا
 هريدع نه :م فوصولا

 تثأ هلأ دأر ا١!تلق#

 رثكم أوكا
 ةنيكسو اسةذرواراقو

 حابس فلات (عيرذ)

 دق م- ممم

 له * فراغا و *(تيدنم طع ا ”اكىئماذا) «لاقاك ةلحع نود تدثتو قذرب كاذ لكو هتهدصقو :

 لوصألا ىفالءءف نزو ىلع« ( امج ) «اهقح اول نما ه دعب امنالاعاقلازاذاى ءأىلوالا ةءطرعشا ىلع فطع | : ا

 رظااىر اسال هنادارأ لا 2 اوأرد_ملا ىلع بوصتهوهواب رمض نز و ىل_ءاعج تاداو رلأ ضعي فو ةحبصملا ش 1

 كو هوقو ةىففرطلالاسراباوصومر طالت

 انزوع_درساا عن هل لات ا .ةثمفالخ» ءوطخدعو ةعرس هيلجر هبف عفرب ناكمي_ثهنا ىأ ضايع ىضاقل لاَ اطفنا رمصقب
0 .2 2 

 وهبغارلالاقو ىتءفو '

 سرق لاقي ع_اولا

 وطدللا عساو عيرذ
 عرذلا زدأح اعلا ىفو

و ةمسشملا عسب رذ لول نيم اكوهذ نب ربدَمَما | ىلعوهد_هب وأ هل قاع قامتيثا
 * ( تقتلا تفت :لااذإو) * هلوق

 اعيمج لهن ناك. نددأَو فيشدلتاش ةاطأ اكلذ لعفباغاو 21 افناذاةرمس وه4_ذعهقنع ىولل , الل.ةو

 وفوق ولما ذتبم زمتهنا لع رقراب «(فرطلاضفاخ)« هتءاهموهتل الح قدلأ كلذ دنااملا يريد و
 اق .العضإو نيعلاع افاهدعب ءارلانو كسول ءهملا حتى فرطلاو عفرلادض ضةكلناب دار او ريخدعب ريخوأ

 ا كد الو نطاملا,ل دتمْلا ل ض اتا نش اذه نالءرض ضغط شالا اظن ملاذا ىتعن سن> مساورد هم زصالا

 "دي ىثلاق

 جحر رذليقو نءءارذلا
 اسس ب ا سس سس اسس سس سس سس سس سس سس را

 عين رذ هلو وع] فر ص (ىثماذ دا) هل ىوطت ضرالا نأ اكىدهوطخدعناك هنيكس ه.ثمنوكو عمىأ ةقلترسكملاب( ةيشملا] ع ردرسمأ

 ررعت ا وشم اهعرم هو 12 اأو عاق ال ءضوحوأ يشار ذهول كل ردح* ل #ى 0 م طعام ا هور ةمسشملا ' 3

 ق ,ىئسا دالو هشه فى - 1 ا راما هىدلا علقتلاو رادحتالا نيب وهل غل !مدغو ه ىدلا نوطا نيد عفادتال هنا فرع

 املفلازلازاذا ذا ىتعأ والا 4 طرشا| ىل 1ءىاه د4 ( تف !|تذتلااذاو) قلكتاهيش ءوهنعاقتلاو رادخنال اماومهعرمأو [|ثداحةالادمق

 0 11 الوراغ ::!قراسالىأ ل[ اوأر دصم ا ىلءبدطتاب ريدك هج ةباور ىف ( اعيمج)

 ظنلاع_ضو وف عصوف ترظناذاّكن ةحأ كد رد فر طلاف اش ك١! ىف لاق س ذ+ مساوأر دصلصالا ىف هنال عمالونيعا !(فرطلا)

 رظاثملا كت .ءتأ امووُكءلقل * اذار كفرط ل طاع
 لكار 12 يتبل صح ىشنلار ,ظنازاانهدا اراياوكنرط كل 100 ةدئاَض لوقف دادترألاب رطل ا!فصو و فرطا درب فدو

 رهو عضاوتملانأ اسانهنأل هرحالارومأق رك ةدم هلا حالو شم بيغلا اعلا اهد وتم اقر طم لزب ل لد ببسريغب بناوم او فارطالا»

 تالا ١
 ا
 7 ونا

 و



 ف ارالا نبا ضرر لوبان فاذكضرالا نعفاعتلا ب دش. يمدت نط نه لح ا كلذ نا ىأ هيفةخاامماناص# اود رووضأ 27 0

 بنالاهنانخرو هأ موم ذه هريغل |. نس>-أو ذك ذكم_ضفدمالوادد هءفترمال صلال د_ةءمنأك اذا لاقو هغلاع للةةنسلا ود

 ىف ب تال ىدارغ نال ص#خأ هل س دل اولكب ع عئطو هم دب 2 ئطواذاهرب رد ىبأريد هضراعدألو < لاددعالا ة ةد اع ىهذاهذاصوأو

22 222222222270 
 3 كلذناىأهنمغاابملاناصإإلاو ءطولا دنعاهخهضرالاب يصاب , ال ىدلا عضو امدقلان هصمجخألا مدا ُئ 0 دارأ صوهخألا

 ِ حفتر رد_ةي صمخالا صمت ناك اذاىبارعالا نما لاقو ضرالان ءقاحل اذن دشهب رمدق لةسأ نم عضو ا اريسسد انهم

 بسنألا|ذه ىلع ىنعملاف مذووفادح عفتراوأ ىوتسااذاونوكو امن ساو وفا د مدقلا لفدأ اوس لوا دح ىلع هندش قه افن نمو

 اقتيعاع ىسي قئافلا امري الادب هد وةباهتلا ملاك دا لوالا فالك صلال دّتعم «بمنأ نا هفاصوأب هناىلع لاد «قادسنا

 ىضاقلا لاق ن كل ةددشملاةلءهملاءاداوءارلاب حرالاوهاصمتأ اهسعىذلاح رالاب سل ضرالانعتاعفترم |
 صحم أ هل سدا اهلك عي طو هم دقن عر طواذا ةلاقاده فالخةرب رهىبأْث ب د>-ىفو ءافشلاباك ف ضانعأ ا

 202 نيل هناىأ مال ءلا| ماعم رم نم :ىسيع عسملا ىمباولاة هنو نيمدقلا يسم هلوذ ةىفاوناددو لاق ٍ

 3 |اعءدبأثيحترب رهىبأ ةباور عج رثهم )اكره طن موذن ونيتءاو راني , عدلا هحول ضرع هءملولاقاذك ١( ناو فء«ضبكلذيو

 ناكل ضم أ نكمل هنا هيدن رأولو نيص#نالا ناد: هلو ةبيقعنيمدّعلا خدم هأو ةرك دىوارلانأ هو مدت نمىوقأ هدائدا نا

 نيتياو رلا نيب عملا هحو رهظو هنايبقأيساكرخ 1 ىنع«نيمذقلا ع يسم هلوقل نار هاند خرم تان: امني || حورشلا تيد اذان
 اص# هرمدقىف نادارأ صالات شأنذ لادتعالاة باهضة ناار ءالانسان عهياهتلا بح اص هلقناعمأا (نيمداسقا ١ جيس 3

 دانسالات ينم خرملان نكس نيريدلنا نيب عسمملاهحو ٠ نكمامةياغاذه كريما تش ى'هافننموا اري اهموتتلم اة لكلا

 اذهد_:هثندحدات_ساو ه: ؛وقدين| دابا هريغورازيلاونا_فسنب بوةءمره> رخأ هناق 10 رح | كورفت ال ل

 هبقو تاقثل |قلت ناس اتاك اوداقتلا دنع فض هلا ةورعز عج لحال 0 ناك ممن ةداح قمشت

 ىلعىنف ةئااسإل ةئيصل|نامعزواهعافترافةغلايماهلعحةءاهنلاتاماصعلالوقامأو ها اًصأتالو قام امنلاقب (ومني)
 ىلعصأ مد-ةلان طا ءللاةيدق ني دنالاىلان اصلا ةفاضا نم ةموهةمَهْع اانا هاظن 0 العو 3 ازود عاقتو

 وفاثهدارملان كلل هزم صاسخللا عضوم اال صضثا اوه صنالا نأ نم بذذ_هملاىفام هيفا ب و سوماعأ اقام اذهريد هالو او عفتراو

 عاانناص+ ل>رواصة:حتفلاو رسل او معلب ص هن لاهقد لحرلاى هلو -ةدوهر ومذغأ صمنأ ىب هلوالا (ءاملا امهنع) بسنأ

 فو قاشالو رسكتامريفسدلامهسامأىأ *(نيمدقلا عسم)* نط.لاىرماضاناكاذاةنا دخن أر ماو 0 اذا ا
 ه> مدين زب مهل رمدسرخ عباس

 كَ ءهمدقرثا»لدة ا

 د نسخ
 هنأ و رىلاالذ همت

525-57 

 وأهرمسغتو اعبي رسارعرمام- ملع ب صاذاءالاف نات :داكاول لمى نيمار ءاطحوسمدنرب قئافلا

 : ْ ىدوموتأ ل اقام هديؤدو 16 املاام_مع)#* فاح ود ءايتيىأو ءدب نزو ىلد# 1 )«هلوقهدن كد

 : ريثكب سيل ىذلا نيمد_قةلا سم ىر زملا يشل لاقو ال اءاسملا هيلع ف ةبال س 1م أ؟همدقرهظىأ ىندملا

 ب فاضعرب دمتي همدةلازوأ هءاكمنع ءعفتراو ملسو هءلع هنن | ىلصدتلا لو سر به ذىأ * «(لاز اذا) ءامويفمعللا

 برقا |كاارظن ءاملاىلا اريهذلا ل_ه-نمبرغأو ىرهود |ىلءادر سوماعل ىفام ىلع تنعم مدقلا ناف
 5 اقر ضرالان ءهل--ر عفر ىأ ماللانوكسو فاقلا تشم «(اعلقلاز)# ىو زءااداستلا ن علف غر ىل اعذالا||

 2 ردصم تفل مف معلا حفلا اعلخوو رةياهنلا فلاقاري_دتهاطت براقي والايتخاىشع رك الدوةبانثاب ١

 ناكهنأ رمو امدح و

 لاقو | 2060 اك ظءاغ

 مدح لإ ىئ زول نبا

 سداىذلا نيمد فلا

 م

 ىورواميذ مكر 5
 امتناع ا

 1 هدب نم لوطأ اتناك
 ىورهلالاقو اضدأ تقلا ىن ٠ع وشو مس .- وأرد مءاما مضلاب و ضرالا ملد>ر الاعلاق لو ز رك [لعافل اىنعع "1 ا 4 ا

 ىرهزالا طخ هتأرقّال ذكومالا ارم هبكو فاعلا رفد ا» ءاقىرا هنالا نبال ثيدملا بيرغف فر ا اذهتأرقأ ى-مالوام_وعاص

 امبير قداندمو علقلاو زلازىأ اةلطمالو«_ةمهأنمعاهءاوأاردصم هنوكريدقت ىلعاءاقنوكيناز وو
 صضرآلاّن م معلقااو بيصا|ن مراد ةالاذاسص ىف طعما 1 -توهم اعهللا ىل_طهمشم فصوفدرو

 : عماد هولاه:االولامعم ءاز_ةةيدهنمنعي .ةيالوتيثتلا لمعت ناكءنا ىنعماو ضعي نمهضءب سد رقأ

 || هريسغو لحن: ك6 اماقماصعل !لاقاهطا وأر ومالاري_تناف طسون ىأ ْك شهى دصقاو ىلاعت هلو
 هد كتل ١ د وللا

 ن-ه ه رعدشت 8 ا

 لاق هرهاظتم هل_--ر

 ررممساامو طافمخلا ضمت

 كم مق ةءامسنا قالطانم

 الط لوطأ ناك

 توصخم هناكموأ هتقيرط ةرافالاو زلوزْئ ثلا لازلاة.قرافو بهذىأ (لازاذا )هم ءلدرع.د داصا, ص اخ كلذ لد طاغ

 ' ضرالان ععلقأ هن ال ين ور د1 اير ىتماثا فأنك توتي رص 0 ا امرك ذاحناح
 0 حار كتب نمو ىنلاىلادئاعلاز فنك: 1 اريهضلاو ذئيحو عاقسادذ ىأبوص:هردصموأ لاحا علف | ملعاهردع الو

 نعهل-ر عزنب ىأا:هداربن الم اصاهالكوهل< ن هيل , و وأ هلصأن مئدلاعارتنا لصالاف علق | اوف سعت اقف ءاماأ | همعومني هلو3



 نيتغصلا:_:نءاذهو رب زغرعشةثالثل اذه ىل ءناكىأ( ردصلا) ىلعأ عج (ىلاءأو نيبكش او نيعارذلا) رعشريثكىأ( رعشأ)
 معللاه_:ع :رم أم ديلا ى رشا لاق سافك ديزه.::(ندنزلا ل وط) ل ءضفت لءؤاالةةصلءفاوهودرحألا دض رمش اونتراملا

 ضرءأد>اربل ىممألالاق عوسركلاو عوكلانا دنزاهو فكنا |نم عارذلا فرط ل دو موه حامع !ىفو رك ذموهر عارذلا نم
 نعد اك هله-وأ سيك رثلا <ةيقح ىلءهرمصق نمو ىن«هواس- ف كدا اءساو( ة-ارلا مر ) اري هضرءناكىرمه.ا | نسل ان مادنز

 حو رلانمةحارلا لسأو لل لادا هرذصو دوما ليل دةحارلابحرو ىرشزلا لاق فك( نطب ةحارلاو بد صرف بس دوما
 دئادشتلاد_دع هوقلاعساوىأ عارذلا 4 بح .ر كرمأ اودلة نوع نبا ثيدح هزهوت وقلاعساوانهةحارلا ىتعم لوقو عاستالاودو
 انسحناكناواذدو ١) دم سس سل

 نال مالا ىساز.ال ||| ماه-ملعنكي لهنا دارأ لمقو رءشاه يل نكمل هنادارأ نيب دث لا ىراعهلوقةياهنا!ىفوهريغرعشءردصالو
 : هيطات نك, لول. ىنذالثحهيفو ها ردصا|ىلءأو ني.ك:او نيءارذلار عدأ هتفص ىفءاحدق هن أف
 رهثأ# هرم ةرثك ىلع بصنم نأ لعلوهطنارعش فتن: ناكمال ل اهملعهنا خد اسإ ني عضوهو رك
 ش سأر عمت فاك ارمسكو ياا قت ««ني.ك:او#» عياصالاىلا قفرا نم لاذلا نكي ذك «نيءارذل
 ءةدل_ءفاوهودرحالا دضرءثالاو ريثكر زغةثالثا اه ذهرعش نا ىأ*( ردصا اىلاءأو) ءدضعا او ف تكمل

 ء[ن1 او هلي وط لءقوهريثكىأحو رشا ا رثك [ىفو هلي وطو رعشاارمثكرعشالاو سوما ةا! ىفو لمضغ: لعفأال
 زممعللاهنعرسس | اموهو ةلمواالادل ,ونوذلا كوك سر ىازلا مف 1 رب ديزل ىلا وطإ# ملعأ للاواموامتحم

 ىذلادنزلا فرط مضاانعوكس |سو.ماقل|قوزب دداساا ماظ اقر طامهبرغاا فو أذل ىفام ىل ءعارذلا

 اح ف كلااعساو ىأ « ةحارلا برو ع يسرك اوهورمصت كنا ىلب ىذلادنزلا فرط عاك-ل او ماسهالا ىلب

 رأالءلداهةيضو دولا ل لدة-ارلا بحر ل.ةةعسلا ىتءعةغالاف ذااز و< وءارلا حقي ةباورلاو ىتءمو

 ىو فاأ دعب رو كهزءمموةلء وما نيسأاب 4# فارطالا لئاسإل هانعم ى.س# نيهدقا اونيذكلا اناث

 ليوطلابءاذشا اهرتسفو لصالا دارو م_ةومقو ردا رس [ءاملاب و لم هم اني اان ىنلالوقو مالهرخآ

 ه-علودو نوران موضعه ىور و# طارذ'ري غنم كما عسادالا عافتراو نب دباادادتمادارااىل.ةدعداصالا

 ثاءل فوه مالكما|
 الا ةيروصلا هناخبص
 ىفاننالدءاكلا لاق
 كلا ىمملا ةدارا

 نينكلا نهد

 ل_ئءاسنيمدقلاو

 ةلمومنيس(فارطال
 عيداصالابب:* مالو

 الدتعم الوط اهابوط
 طيرغتلاو طارفالا نم

 | لبر نم
 تناك ليهن نت ١ 3 ما 2 7

 0 ومي سعب وحسم نمام_,نودنموأ نسملاوأ هلا ىلأ نب الاق ىأىوارلا نمل 2 *(لاقرأ) «نيره-و لت ري لئام ىف

 ةيانلا لاك هيرب م ]| اهضايقتاد ضوهومياصألاعافترا ىلا لو:ءانعموهمهأانيذلاب م(فارطالا لاش و فرار ا
 هباهتلابحاصالو ىو رغارك ذيل ل_قءيئفكئد-ا تعفترااذانازمإا|تااش موق نم نيدياالوطلاو
 را و حسنلا ضعي ىف عقر لة فا لاةلوطلا ىلا لئام هان هذ مناف عافترالالوشااوه.دتماب ظذال ادد

 20 (لاوأ ١ ضعي ىف عقو هنا حا مشا | ضعب لةنو كريم لاق فاراءالارباس نئش أ نيمدقلا ىلءافطع روساانمفابلا 0 م ءحاشألاتانراع ىدم لوألا 3 فار الاباسو الاحتمال رلاض 2 7 -هلابفارطألالئاتلافو تا 0

 الر كنق ىوازلا ىف صضايعىضافل|لاقاك هياو راع ناكناو ادذ_هوماللا ل ديءارلابو فطعلاو او فارط الارثاو خسنلا /

 نيتي (لئاش) ددح || « ..باوج ةماقنىاةراشاف فارط الارتاسو ير الا ياورل اى تاماراق هلائزاالا لكحل ل
 (فارطالا) < نئاسلتب كوع رشق قارطالا [اسولا سار يت ال ثتيدحلا فهل هفمتعقو

 يرقوفو اهسفترم |. سوال و لال
 طوق نم 10 ِ ءانزك ذاك هب رعلا نوناف ىلع 0 ل 1 انعدشملا

 كمشترا نارا تر ا | مسا عتداك فوملاو هل ولاء سا نمالدبحاتلاز ءاووسعتو ةنايلوةالة والا تا ل
 7 ناسخ عباص الاد_:#ىأثوثلابو فارطالا ل ثاسهياهخل ارمصتخم ف ىطو.ي_ساالاق ثيدسملابتك

 و | لاةوءاتل اههثنوؤمهفصوه:نطءلار اضم رعمأاب ومذااب ناصلاس ومالا ف ةينثتلا ظفاب *(نيصألا

 الاوطاماحرأن و زب

 لاوطداب 8 اهنودم

 عباصالاع_ةترم َْن

 ملونونلان م ماللا ل دمت ىنمءامو نونلان نئاسو لئاسىو رىرانالا نباداق ضامةناذلو بادب دا ) ل ٍَط لدا 20 (

 انماووه-هلعمله_-والفتاعثلان ع هلقن تو.ث عمرر تاك ةبرملابؤناق ىلع يقنسمه.ك- بي رغلا لهأ مقل ابل ئاشل ضرعتي
 معان

 نمل وطلا ىن_هءوأ ةفااسا ارامخالا ف لصناك هحراو-ةماقن ىلا ةراشاوهو نيم دل ىلع فطعر كسلا ن مقا ىنعع رئاس مسن ىو | ١١
 نياس ل ئاسهطذللا هذه ىف هيف ثلا عقوام لو سو ىذ مرا | قاس ءالءالاندوىنالط ءةلال واول, فارطالارئاسوةباو رفورمسلا 4 :

 «ءءتوىاغملاهلاقاك اضدأْل رفلار ومضلاب( نيد الا ناصن )ىر شا هلافاك ةدوقعمتسلاهنا لكل ادوهةموهم علاش ١ [كنن
 امبهتئادبرب ىرشتغرلا لاق نا معك امج هوله-ثمء>هوربل مهلا لدأ نم باكسلا رسل ىدصتن من اكو هريغو سوما اتحاص

 مدقلا طسو نمءطولا دنع ضرالا سءالىذلا عضوا اود مدقلا ص خأو ها هاصت ا اهعىذلاحرالاب سل ضرألا ىلء ناعفترم



 رت كغ ١اس الل + كبي وبلا ا ااا
1 0 

 0 7 00 ظوفبا يعن وشما ا زع)هلوق همام ها هنطءاواسمؤوث ضرقءردصاوهرهظاوا م 0

 1 5 0 ولا اال نحنا تطبق تنطر نوم و هنورءأاه- راد نطنلاولاح >رلافهحدعاماضد ر 95

سنملانيبامدمع ) سولؤو ساةكرودص عملاو فورءههريغو ناننالا نم
 هدعبلاماهمظعو ياظعرخ [ل كفو ددعب هلاك (ني.ك

ا صا | ىف ل ةاووظ عا افيلغ( سي داركملا م مذ ةلوصو مامو ناغصواموف د .هباذهومدلاربش يل تهز
 نم غيل | مضنعلا ح

 اهدشواو كفي و لعاف مساءارلارسكب (درعأ ار راما ساما ظعلاموهالاكن مومظ عمضطخو ماعلا مكفأا حام -هاافو 0

 ىراعإ 0 الات رشدادول هع نها نمش كو ةنرءشا|ن ءدرت ىذلا اوضعلا قرمش«ىأ ةباو رل ات لدقلا ؛ رهشأ اودو لذ

 5 فأذا خان اللا :داحال نأ قش ثرتعاو عج لاقاذك لفل لهذا عن طوف هئيضم دس ارونأ هنأ دارماة ب وثا | نع
 .الاهنطبتيأرام ئئاهمأن ءدبأ او رفوهريغدر هن مرونأ هدر تم لاق هناكف عم ودل هفاضال او هم ءلافاضااربغىلءلمْضُمتا ا

 ' وفود ف ةدك.س.هناكمرولخ ىلا تراظت ىع ءاكلا شرم ن نع ىقومالهباو ر فو ضعب ىلعاه_ضعب ىملا ضيم | سدطار هلا ترك

نام لوصوم) ةراجحاهناكهز رغىف هقاستنأرف هتقان ىل عوهو هنم توثد ةقارمس نم دعاص نبال
 قوفىلاةرقنلاديدشتلاو حتفلاب (ةمللا ني

 طلغدَةِف قالا ىفدرقنلاامالاق ن مهمدتق نب ألق ن نك-ا عج هرك ذاذكهر حن عطوم 5٠ ريعم !اهملوهنمةدالتل ع 0

 ' هلرأ مضت (ةرسااو)

 عطقا ادع + بام ةلهملا

 لاق رس عطقبىذلاو

 [ضدر ءهردصوهردداواسهوهةرعاض هنطب نأ تعد هأ هنطب ىلعدي زبال هر دصو هر دص ىلعدي زيال هتطر

 لاح رلافحد_ءاماضب رعردصا انوكودل قا[ دك ئااك «(رد_فااضيرع)+ « هلوقنهئط ءاواسدوهف

 ا لعفتلا بان نمءارلا حا 2 , «(درخاارونأ) « اهاث عم قدس «( سد دارك-ا مضض نيمكستملا نينأم دعبل« 08 1 1

 ا ةدردماو 7 تالق لاق نانا لازم ب وثلاه:ءدرحاموهو ليعفتلاب ا نم ضن قو تفرعلوقتحامعلا ف

 ألا وضعنا ىنءلاوىنىاو ىرعملاودب رعلانسحمطوقك ىرملا زدت اوب وثلانعدنرعتلا دب رلاو || عطقينأ لة كلذ
 ا هل اع نودأو هو ىلاعت هلوق ف ل ةاكرينل ارونالايدارملا ل_.ةوافو ثكمراصا ذارونأ ناك ب ثلا هرتس ىذلا كرس لقت الو لوس

 هلأ ىلعءارلارسكمدر هلا ىور تملا لاقةفرعملادر ةملاىلافاضرال ليضفتلا مسانأف قرشا ض.بالاربتلاو عطل ةرسلا كد

 ||| ثاكم ءاهنأ ىلعاضدأ | هش» 5 ءابراعت اكىذلاو ضعلاى أ ل ءْفَتْلا باب ن نمدرتلا نم لعاف مسا ىذلا عضوملا ىهاعاو

 | ءارلاحوتفمدردتلا ىورءاصعل |لاقود_تاوامط اموبوثلان ءدرحملا عضوموه ىذلاو مالا اهتم 0 هه عطق

 ترسكنافردصمدر*ءااودرل ادنعه_ضب ىأدرأاو ةياوتدرماةيأرا سوماقا اى هروسكمو فوصوموأ لودومامو
 نم مهنمو هحرش ةيشاح ىف لاق ثيح ىننملاب رغأوةدّمعم طن ىف ءا رلارممكس لو ها مس هللا تدرأءارلا ةفاضاددعبامل فاضم

 ةد-وااديدشتو ماللا حّدغب# (ةءالانيباملوصوه)« لمأتف هأ ةدوعلالو الا هعقاو 00 ىعماو اهوعاذفملا

 ىءااو فصولاةةاضا هلو عىل فاضاالوصرءقاهتم *(رعشرت ا ةدكصلاقرفئا ارعنلا لهو
 ىأ» (طخناك )* رهشلاكلذدتعىأ <« ىرح»# ةقونل وموال دام اننو عشب هترشو تدل نيدأم لضصو

 |ىتدمرعسشلا اذهو فو رملابةبيشمراعشالا نايراعش اال غابأ لوالاو طم كاك تأ ءاورلا ضع قو هقر والو ُّط

 | قنحلالاق»(كلذ ىوسام ناعم !او)ءلادلانوكسو هثلثملا حّتفد *(نيدثلا ىراع)# هنرسسملا قيقدوه

 هنطبو هنبدث ىلع نكي ل ى-ملاو ,طاتاوأر عشا! كلذ ىوسا-لاة:نأر هاظلاو ةرسسل اوةمللا نيب امدلاةراشا

 دتم (ىرح رعش)

 ق هذايتخما وهو

 اهنا ]نإ د
 0 ا تكي رع ةرامللا علوم ل سنن تخف قوامس نوعي وسمر شعت || رد ل ١ د م 2 د || اهب م حل لهس ا 95 وأم وذي 5 5500 0 4 كراج
 - وهو طوطنلادحاو وهو طقنا,ءاوتسالا هرشفءاوتسالاوةماقتمالاهملاعو قد رطلا ظاتاو ثلا
 لع هناكسف نيتطقن نب لدو طةرصتأودحاو تو« ىلع طقن ثالثه. فدد- وام طخ ارأنيتلب اممم ؛املدو وهوأ اهنممقتسملا

 قءقدىنعماد- هو 1 طاتارهم .ثتااو طيملاكىورورهشأو فرعألو الاوام منيب هلاصتالا طبخ[ نعش هطقنةرسلاو هطقندهمالا

 ( ىدن || الا ف ف ورك ذهو 0 دلا فو ىثنالا فلاي هل ةب مذتو ىلءأو هوهلوأ معتم (نييد !اىرا ل هيفمالاك- اارمىذلاةد رسكلا

 ظ الخ هوردصاالارعشأ هنأ ىعسام لادن ثذيلان عمتان ممل امراء نكجبرومل دارأ ليقو رعشاممملةن كل ب ىدثلا ىهو
 هريغرعش هذاطر و هيد دث ىف سدأ ىأ ظننا (كلذ وساهمت نطمااو) هلوقفالطسقلا» هرث ذاك لطعتل الاولوالا اعلومملاقرد“ هتملاو هاظلا

 زارتحالل نطملا ىلا ةم-.نلاب وءاو ناكل ناكول هنال لب طخنا نع ز ركأل سل نييدثال ةمسنلابهنأالا نيد دالو ن طمال دق كال ئوسا-#
 ىراععافشلا هباو رهدرب نط. ل١ ىف ط اناكىراحلا رهشلا ىلا راما كلذ ذوك زو- ممنمواقاطمناب راعني دثلانالنطبالاد.# هلمحو

 ظ بيضةلاكعرجج هترساهتبا ن مرش هل دعس نسال ةناوز قوةلوصو ءامر ب رذأوتبشأو دوكلدىوسأ مهباور فوكلذ ىوسام نييدث 0

 هم هي_صوصتملا د ما اا :رهس الو ىط رغاالوةودار ل ةذيدم 2 هريعرعش هر دصالو هناعب 5 سدأ

 ظ م ضيبأ 1 قس امتار ءاادتن بطل[ ضان مروع سارا ةنيمجزاب الوىلا_ةحالأ تشتال



 اناني ياسا ع

 مضض (ندابإ ٠
 ضو هيلواا) ازا لاقن د ءلا ىنرخسع س ءادانعم لو جج رحرت ريغنماضعب هنازحأ ضع

 ل ف اوى.“ املأ ةمسخ اان لم هفت دغب لاج | هناكود رفا ةةمرب غم .تانتمءاضعأ تزاكىأ ةمها ءاملثا تفي

 نبالون ومالا |.ذد ىف ةرباكم ماظفءلاءالذطفل | ضع نم مالك- |١١ ذهراكسناو دام ىلإ هم ىذلاب ليصغتلا لبق

 مهول طد رغتلاو طا أرذالا ىتاثاعن هما + هعل رشواةلخ ها نلانال هتاذ فاصوأ جى ىقاللالدتءهر

 لةدقوازه وقتا ماع .ةن«نوكف تاقولخملا ى واخت اردارب نأ الامهللا كالذك ؛اوءادلنا مضي هبأو رأانا

 فرذحاوأ قداسا| ناك-ا ةيرمدللا ىلع ب مذلافاهمعفرلاو بصخلاب انعام« لصأ ف تع جت ةرمفا ا هذه كريم
 ند ارق ريش اكمل !ار 5 هلع ةمةلحلاووه وهفوذغادت .مرب_+ هنأ ىلع عفرلاو ةقباسلارا. الا

 محو :أ| لرمملاقو مذرلاب ث د ارخ ىلا هذ همو ا ا.»ىل ا انقذ :اورثدايهلوق : ىنحلالاق «ك سام

 00 ردت ةبع | يلناو فو دع ادت .هربخ هنا ىلع عفرلابك ساسة«ندابأن اشم لوصأىف

 3 مدعم نيب مد رس وهاك االان تقلل ذك راع ىكدفا مسأأ ىذت ةموهاك ابو صنم ساةهندارهلوقتوكثا له 1

 اكساس اندان لذ كي نءالد ا / | عماح ف عقوام هد و و وتابوست أم متكى نيمد-ةملا سر ١

 نامالكلا اذ_هنمرهاظااواضدأ ف االا#ستك ضا.ءىذد'ةالءاف_ثااىفاذكو قئافلا فاذكو فلالاب

 ل+!ضءيىف بصخلا مقت_سالن كيل داو عال عربا ال هسا لع سجاولا

 لمأتفةظحالملاهرافن هلوةوءام-أ ىلا هرظن نم لوطأ ضرالا ىلا هرافن 0( هلوقو ردم لا .لاءاوس هلو 1 1

 رب دقت ىلعو بصخلاب«-:ءاورنوكرنا لدتح هريغاماو ىنءملاب وهامغا لودصالا عماح لّةن ثار هاظلاو ها[
 مذ ىف جم« لد ن نملعاف ءاندابهلوق م د -اولاونمىلع لجل عيج نوكونا ملي الانهبصخلاتومُ

 ضد «لاق نءهأاب !_.و هماع هللا ىلص فصول لاو نءلاب ل هت دقو ءاضعالا ماقع نوك-ت دقةماضضلاو

 ا ا ا كاسم هلو هندراو ءا ءاضعال الامظعهدار 1احارمشلا

 هنم«ناك خرتخ مالو لوسريغ م ءللازتتكسالا اوهُّىل_ىاعلا ل. ةو لادتءالا دحن ءاهحر 1 هئاضعأ

 ءاخرتسالا ىف 1 ساج© هأ وب هعتاو نحمل داليدا ارمانوك نا لا ذه ىلعذ اًضعب هضعب ّل_بعسا

 فالدناو رهاظلاو هاذ_هو ةناهضااو ن سلا نيب ىق جالا ل دتءمووذىأراظأملا ف هوركس !ابرءاادزع مومذملا
 لاعب ضع ص هنا ل_داحلاو مل ىذب ضان ع ىضاقلا هرمسف ندا. ا :ر» قى اذا نءءاموأ نوم« هناىف

 ل م لريملاق فوذخمأ د. .مرم وأ ندارةفص «ردصطلاو ناعم ءلا ءاوسإل بو لة ذنوأ يمت

 نوك.نا لمتعت ام-هيق عذرلاب ردصل او نط هل ءلاوانو ده عفرلاب ءاوس ة>وعأ اةريضادل انهسنل اًرثك أوان عامموم

 هلوقكر بسم ةئىوأملا ىههنللان اف هرمظنو ها هردصو هنط,ءاوسىأهءلافاضملان ءاضوعماللاو فلالا

 لاهل ةكريصيف هنم ىأ مهر دم ناونم نمل اوك هم هرب كَم نوكما نا ة< و م افومهأي كءثءاوس لامث

 ءادتءالانودةياءاغلا ىلع ناعوفرعر دصلاو نطدلا نا ماصعلالاقام عف دناف داع ءااو«بقفك اه 1 ١

 ةفاضالاى لعلب وعتلافهجولا نسحلا لئاسم ىف لعاكفوصوملا ريمض نعول لنا عبق ركرتلاثوكمزلي نكل ||
 ىءاحو فو ذأ دتدمربخ هلا ىلءعوفرمءاوس لاب وسحأ ناكل ن طع ءلابمصنوأ مث : قئافلاةباوروهو أ

 نءامدحأ كل ناب وت_سمامهنا ىنءلاوحت ةلايهباو رلاو تلق سوماقلا ام ىلع حتفلاونيسلا تكوأوش

 2 ل ةرب هذطسن قوام ١ هرك ذامىلءف ار طالا.٠ نمهلاةفاسملاءاو:_سالهطسو ْئذلاءاو بو رخآلا

 !فصون !ك هب صو ءا ا ىنعت مسا لصالا فعءاوس قئافلابحاصلاقور دصلاو نط: ءل|ضةخونوئم

 1 | :نابوتسم 007 هناي وةردص ا يمل اوادن .لا لا دثاعربعط ه- ءذو نط ءلاىلا ف ضاوتسم ىنععانوهو يذرداصملاب

 كم ء(كامم) لاتفا نا ا ير 1 1-0 : 1

 لوالا ىامللا ىلع نوكيداكب لامه
 ةنأدا ارأ نسل | هريضبمل

 هنأت : ىذلا ن ن_كلاف
 يللا ءاجرتلما
 ا بايشلاك

 هباورق اعانداب هنوك

 2 هد نس

 ْن داملاو م-عطم ال 2و

 اك للا ريثكوأ يسجل

 10 ما رع

 الليةلقلا برضلاب

 ا 1 0 َّن اك

 ملا ثآن واذيفخ

 هفالاو
 رومالان هط_سوتأاو

 ةرثكلاو

 هنوافتملا ةييسنتأا

 لد رأ ثدايلمق قاتم 53

 ةلازهاو أ اولا مدا ع

 ليلق ل
 ظ_سوتموأ فرفخوأ

90 

5 2 

 ماتلا نوما مدعدد ْرَأ

 مارق ع نذ

 [ايذاك أمم - 71

 ماَمل |نوسل انا

 لولا م ته ءملاو

 اف غم 2. ناك هنابو

 هنأور لما دب ندب نسأ
 رثكن ءأالف ملم

 قومه لاك
 الوطتا نرجس نكد , مل هنأ

 فلالاو واولاو نيسأ || مستفب د 0 كلذ لدقام هفخلاب ود, زأارخ [ناكردقهنادملاب دارب نا هتئاغفا لري < [ناكرخآلا ىف هناريغ طقافيم

 4 خص دلل هدحاسع هك رتلاوءادتنالانودهيلعافلا ىلع نم- ءوفرمنانوكمفاهمدعت و (ردصلاون طبلا) ىلا ةفاضالاب ويدودلا

 مهلا ةقاسملاع اوما هطسو ئتلاءاو ٍونان وتسءءهردصوهئطب ىنعااوثدارةفصتإ «ملاو وأ ةفاضالا فوصوملاريمذ نع هولك

 ض2 ملل :ىءمهنط:نإ ,اممم واستيدارأا دال افونطءلارماضى أ اشلا صب +: هنوكن عداد و وذ فارطالا



 نانسالا نرامدعانتناب مهري غوءاغشأ |حارش ن معجح رصدقو حد مماقف ماقملاناهدرباتلطم جارخنالادار اانا لحي ماصعلا لوقو

 نبالاق تارعاب , رلاوانانثل |ىلعنانس سالال حو هانعمعزحىف لعل |ىلاعتس | ىلعن ا: الكذا فم هلوق موضع لج دقو مه دنع ب تنعاهاك

 01 اول اذقوالعلاقنوك هتك او هما دللي ني امدسب نوف أر اهمتشال هناكو لءقنان_-الاىلاةفاضالا نم 0 رد

 ةكرحم بنش اونانسالا فم بنشأ هبا ءاورفواهنشأ هءاور فدازوصلالا فالفامف عستي ناسالا نالد-اصفأ |ىف غادأ حلفلاو ل

 رعشحتفتوءارلا هيل كادؤكم ملا حتفب(ةب رسم ا)ءارلابةياو رفولادلاب( ىنيقد)اهتقرواهةنو ر 0 27
 حتفبامأو ةدلارعشل | ىهذاهْعلأ مل ةقدلاباهذدوو هره غو مرأ نم ةقد رطلا ىهو نووكسف مضد ةب رسما نم هل ص أو ةرمسلااو ردما|نيبام

 ريعاقاو ى 0 ةرسكب (د مح)ث نت ورك لد ابنوكشوت ون || مضدوةلههملا من (هقدعتاك )ىعار 4 ىثوبر انما ةد>اوق

 جاعوأ ماخر وخفف ةدوةنملاوأ ةروصلا مّ ةان مو ةلمهعةمدتك (ةم 08 هداعم ل ءقوهمدقمو هلدقو ىلغةالاراركت ءالةهاركو ادن دقت هد

 دةنوالاف جاعل| ضا. ام ىل| هم ا 1 ل رم هدمت وسو ءهةئعناك ان اوقىلا مالكلا لفيف

  نيمدقلاونيدءلاك فار طالاضعب كلذ ىف هكرشر هةفدداعري تر .اءتعابدارأ ناوءاضعالارثأ سوندا لالكىلا ةمسحلاب وهودهريسفت قدس

 ' مهدنعةفول أ منوكتتدقةروصلاهذهنا تاو او جاعلا ر 7 1لذرول لاك جاعلا ت0 / نمور اذ اوما ءملا عاونأ ف ع

 هه تا ”_ااا__اا_اا___اا__تللتتتتتتتج ا 2 ءْنَو

 فأ ىورب وىرهوهلاهلاقن :انكاسالا صارم فالخوهوا هجر فتم ىأ م 0 لوعفملا 1 ل

 بيلغتلا لعل «*لوالاوأوا اوسال ضرع دلو هآراع لكري_تأهلءلو نيتدن هلا لفأ ناك هنأ نأ مسوانأ ادد 0 لامدحالا 0

 ًالواظلاة له نم ناك
 ناكسف لاد_دءالا وأ
 لافألا .نكاك
 هللا عنصصلا هفاضم

 هقر ةددومهدع نونلاوهمعلانم_كثأ |هعفد بذشلاو بنشأ هاو رقو !لعأ هتلآو صاخنا هيدي رأى لطموأ

 نببالاقابانثلا قارب رك أ .عنالىرخأقوةددوم انانانثلا حصدعسنبالةياورىفواهةنورواهْؤامونانسالا

 101 ل ئار ماهم جاف ف فول دنس بر شل شو يطل لهنا ءرغودحأ جرش 3

 ةنادضردا اوذأ ف لغتي ءاروشاع مون اكهنأ تهممل او اهتم ب ذعر ثر هني دملاب ن كيل سنأرا ديرب ىف قي هنأ معن

 ةديدق نة_ضهةوسنناىنارب_طلاو مه ز< هع رناكفلمالا انوع 0 وهمطافهتنيءاعضرو || هقصو نم ن_سحأ
 ةئازهنمبيطأ مش لفهنطب و ةيتعر يظ هدد راهم وددلرب حسم هنأو فول ن ها اونالدوب لو ند 0 ةروصلا هدوم هشَدلأي

 كلذيدصقلا ع 0

 لك اسلا مف هعرس

 ليلونان ال هفصقو نع

 كدتعملا لوطأاب هفدو
 هميقىلا عرسأ هى راو
 امأهدشدأ| لق ةناود#«

 هم-ثملا |نوك,اهفانلق

 ةيلشللو ه علب أ ِِِ

 ريف دمر مهب و ىلع ىتدعب ريم مولا قطو ىورىّت>هصو ناسا هاط ءاقهومطدتشأ نسال !نارك اس ءناو

 اأو كد رعلاىلعوأ ةغلام ء!!ةقدلاباهةصو وةرمل| ىلا ةمال |نينام قدس أر «ثلاءارلا مذ 0 رسما قيقد#

 «ةيمددجإل ناكسونيتوذب م ءاينوذل ادب كيسند , < ناك ىعارملاو موب راس ا

 عع قلرشكملا ,+لاوءو خو جاعنمةر وصمةروصءهتمقر ىأ هم علا يتقو ملا نوكس مر ةلدهملالادلا مت

 لادتعالاة اعف هقنعلو طنأ نامي دوصقااو ىونعلا نئفَدلادارأو ىل ضال اراركتلا ةهاركامتبرباعو قن ءلا

 ءاهلاون_ىملاىف هل .لادارب وةروصلاب عر هاو لاكشالا هسدت بل اعلاذا لاجله اه نم هتمره هيفي 7

 ريد كعب ريخو أ ةيمد د. نلواق رمدأ ةفصلمق ء(ةضفلاءاقصف)« اهتيسحت ىف غلام لاقل قنات اهدا

 الا ةراثاو كوأ < اضع رئاست ا مزات ملا مشل )ريب ىدلا هقنع ضار ىلاءاعا هنقوكوالاوهوهتنعن“ ل [

 «(قلمنالد_:ءم)*«قومالا ضءالاو هو صملانواكن والا هب رك هضايس نا الءافصل |ةباغف ناك ءضامنا هعنع هيدشت اذه ملعالو
 هر وص قذ :ءامرشلا

 ختفب هينشتلا حدملاماةمى ةلةريغىف ةريشللا ملا هييشتلا لد جاع نه
 لالوئسا مدعىلءلديرام 000 ا ا اجل ءاماغاا ىفةللا ىقاةدقو ىظلا ديح

 غاوب ىااةروصلا جاطمانهدا ارااعج لاقن نك نس>[ةضفلاءافد فض سأل ار عالم هش ءناك هلوةناكف جاعل اناس دب هّضرَع

 0 ل !١فرطظولادتءالاوع اوتسالا ىف ةيمدلاب يامل قعر ما هامل اشم االوق هدد ود واهتيسحت ىف

 اختو هوىفوأ هريذف س مشا هزو رب عم ض بأ ناك ذا هنال ضام كا :ءلافصت برعلانالءاولاهاو قارشالاونوالا قهضفا ان و

 ا اولا ناتو يره مال نبال ا ءزنملوقل

 طارفالا نعمتمأو اقلخوا قل هاج ىلا عت هنال هناذ تافه عمد ج ىف هلوأ حّفب 0 والا لدتعم) هلوقهملا رباك لوطلا طرقم

 0 ط_سوتم لكو لدعم بسأ نئةملكو هرذاذم ريغ ةمسأ مم اضعأن ا ىنهعدرداظنا ةروصلا الند هنأ دا ارااوأ طدرفتلاو

 هدعبامل ةمسنلايلاجج | دعب لمصفتو هل. قاسم ةمسنل ابل مصغت دعب ,لاجامالك_ااولدتعمم وقم مةدسم لكو لدتغم فدك



 *خ يد# | + ا ان تا ثه تيشرت |. نيت ىف انجب

 ىنعملا ناك اءفكورفاقا |ىلعراداذامه-لاردنم هناىلامهضعب زاصو ف سعت هيفا عبيحاوزوتتلااذطةماغتساال هناعزونفرداذا ٠
 ادهو صفي و مدلان م هيفامةراثاهرهظي بضغلاو دوو هوه ل. هدو بضع ناو نكي لهنا ىندملا سدذأو هرهظت (بضغلا) هكر 1

 فاني ( ىفأ) قرعةفصتل_+لاو اظ.غلا نم هنكمتو زاقولالاكو رارشالاعقو رايدلاةءاجرادمابلعىتاا ةدضغلا هنوةلاك ىلع ليلد

 وهوه هو هلع.وعفترما ف نالال ثا داود ريثالا نبا لوقىت هموهو هطسو بادن داو فنالا ىلعأ عافتراو هوانقل|نمةفف#نونف
 تحتااموأ هلكوأ ف نالام_انع نمبلصام ىلوالانوذلارسسكوعا رلانوكس.وةل هولارمسكم(نين رعلا] حدا ابو أ لوالاو ةيصقلا طسو ف

 لجالهموةىفدوسح ازب زعل انعهىنكومؤدوح وو مهذارشأ سانلا نين ارعو نذ ارعهعج ومش نوكي ث حهأوأوأ نيبجاملا عمت :

 دمحاك ص اصتخال|ماللاونينرمالءاغلا (هل) اداس-سانلامائالىرتامو « :دسحماهاةاتننارعلانآهنهو زعلان ههيفوشأم
 هىضلاهموه26نون.( رون) ف ة:نءولخالقانسلانماد.عب هلم وب رذأنزرعلاذا برقا لوالاو ىلءماالاف لصالاهنالىذلاوأهلل ||

 (هيسسح) هيلغي (ةولعب)تاريصتملارثاس كر دتاتطساو والوأةرصامل|اكردتةمفيك هنافب رعتدوحأوىازاتختلادعسلالاق هعاعشو ١
 | سعر ادعت ئتلاف مال 2 رظنلاةداعالمأتلاوهيفرظنلانمع (هلمأتتلنم) ىلوأوهو ل .ةرسكتو نيسلا مضن |
 »أ | ١ هق_ةدكن و. ]سس يبس سيسبب سس لا

 6 نا 9 | ريدي رفتول | ضءب ىف محو كريه لاق مات #«بْضْعااول_ءعىأ ةعوصلا او رلا ىلعر اردالا نم «بضتلاا

 «مصق عافترا ممشلاو |١. يع. >نيناك ىنعيت دلتماقورملاتردزاشا نمو نيل دولاب ها اال
 هالعأءاوتساعمفنالا ىأبضغلاهردب قرعهو-وفلاةب ىئاغلا فوةاهنلاىفا ذكرداذاانءا عرضلا عت عاكبضغاذاامدئاتع
 ند ةينزالاف ارشاو ليقوفنالا لي وطىأ ءارلا نوكسونيعلا كب < نينرعلا ىتقأ» رار دالا ىنءاروظأ اذهوهروظي و هكر

 ا كبير ونزل دير هفاضالا وذ هطسوىف بدحو هتدنرأ ةقدو فنالا لوط أذ ةلاو فن الا ىنقأ ةياور فام لوالاديرثي وهسأر ا

 انوتسمهالعاىر ثم | | ؟هولعن رونهل» ةاغلا ضءيلافالخ برعل اونوالاريخل عى دقدفصلا ل_هفأ نا ىلع ل يلدهيذو ةغلاصوأ |
 اراثقلاو لماتلا لق ىلادثاعهل ىف ريضلال ءقوفنالاتاف_ص تاهت نمهدهرامنالنءنرعلاىلاناهحارني ريمضلانارهاظاا |

 لوق ص كوأ انهو ىنلا نظيىأاهعثوني_ىلار مكر « هين # ىقأ ىلا دو»د هنا لاق ن مدعبأو وهياعهتلا نصاتلا لوسر ا ٍ

 همس ناكى رمشتلا «مثأ» مو هيلعمتلا ىلص هفن أوههح وفىأ «بهيف» لمأتلا ل.ةىأ « هلم أ: مل نمإل لسو هيلعهتلا ىلص 1
 ل راء ان نيس هان نس ناكامنا اذهوالءلقةنرال !فارشاواهالعأءاوتسا عمةبصقلا عافترا مهملاو ب سل ناث لوعف# ||
 دودرع هنال اللمأتلا ثك رف نيبم فاذثت-اةل+لاو مثأ سدل هنابك-رطظنلا نعمأولو هيفرك-فتل | نمرطانلا عنف ثيحمالعر وذلو |(

 ا َلرعم» ذةيعللا ماع ىرخأ ىو ةرعللا ىمثك ناك ةباورفواهظيلغىأ ةثاثملادبدثند يتةيعللا ْ ا ظ انَقلا نس هسائمال هنأب

 سيتا ىت مىعلاو || ضعنا عمد ذع توكسملوطلانالةباردلاوةياورلا قا هات وطالواهتيقدريش يشتت اس
 ل_ةرخآلاا هر | | ارش حودمريغفه_ضمقلاىلءةدان زنوكتناب دئازلالوطل | ناك ناف افرعن_بعسريغلوطالد هيكل

 دو_ةمنآل نمأتلا )ل ىءيوهو تدهن ليسأن اك ىويملاورازملا ىورونيتنجولا عفترسريغني دما لئاسىأ «نيدحلال واط |( |
 2و بح همال له لا 3 1 2 ا . 'قن يب اي | لا 3 نام 1

 نكح: 1ىرشغإا تمظعىذلا ل مالا ف عيلضا او ب رعل ادن عدمح وهو هعساو ليقو هج 2ى م ع يلضإل 6 ١
 1 ىلا 0 «تحاصقهوقىلا ءاعاهيفو عالضا هم . 6 ناو طولا ضومى لهعتسأ م هامزح عستاو ترفوو هعالض '
 هطسو وتناعاوأن وقءانق 3 0 ا 0-0 2 ا 8 10 ا ا

 ءردال ةعولسط هعم ضل هي نانسالا لدم لي أ امموكونانسالا دشهانعم لمقونانسالا مافعدارأر مث لاو ه«:غالبهعمو ١ !ج

 0 0 ما ا ل جا ا

 هفصوأ ىنعملاقالعاف هنوكل هنمالا>نوكي نينرعالناكنا ريمذلانامماهفالالومقىلا عرسأو ماقملا,بب نأ كاذنال لد لماةنودب |٠
 سوماقااو حامل !ىفاذك اهظيلغفاكلا تغب (ةيعللا) فيشك هاو رفو (ُتك ) ربخدعب ربخةل+لاهدهفلوسرلل ناكناو هل ْ

 هف_صوا ذكه قارعلانب نلالاق ناسالا له أ مالك مفيقوت ىلع فقوةمرمدقلا ظافلاعمحارشلا نمعبج طارتشاو / /
 تاطملا نب رج

 نع كاع هاو رقوهيضراعىلع هيب ةاو رلاضعب دموانه ىلا ايه نمت المدقهتءل تناكد حج هءاور قودزهو دعم مأو دوعسهنءأو

 ىلءاكلذوني دخلا لي_-أ ناك قييملاورازبا ا ريخ ىنهعوهونيتنحولا عفةصريغ (نيددنا وس ةيعللاو سأر ار ءش تكن اكرباح

 حدقت برعااو هءساووأ هوظعه حومة مهم دان (مفلا يلض) برعلاد:ءىل-أو ىلغأو
 في هتعسان اكو هقيض مذتو مفلا ةعس

 تمظع ىذلا ل_هالا ف عياضلاو ىرشخزلا لاق هتحاصف نع هداكوه لو ةحاصغلاا وق ىلع لا دوهوهفادشاب همتْحي ومالكلا
 ناتلئاعهمالاك ىنقنانسالا ظعب هعمل ضر ست نمو ها عالضا منك ناو ماغ»لاعضوم ىف لمتسا دان ر فحان ترفوو هعالصأ ١

 ريسغنمع_لضا| ىلاعم وها اك لذ ناردامتملاتاةئاثلا مغلا مظع فال حودءنانسالا ماع سلو حدمماةمماقملان الوالا

 مقلا ماع برعلا حدمبت مكوناشاااًدهَدْعَأ نع لة:تنشينأالا نانسالا مافعال همظءدارملانانامتسا هلا ىيضأ[املف مغل| ىلا هتفاضأ
 ءاقب( جلفم) لفالاه ده ىف هقي رف هنافن املا ف ال2 ناذملا تاءث ىلعهتلالدأ ب و رااو بطاناو تاما.ةملادذعهق رهرثكب حدمت

 ىلاربناربخف نيد.ةملاىلاهتفاضاددي يو (نانسالا) نمايانئلابهصاصتخاهرهاطواه-وتفم أدانثلا ملغم سوماقلا ف مجو
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 ارهزلان او: صاخ ض.ًالاوهرهزالان امه_ثعد مءزو لاهريغو ضاين ن هن اكنول ىأ نوالا ف ارش ةْغللا ف ةرهزلاىليه سلا لاق
 فنك اموهو غد_مل !قوفحاصلا ف اكود (نييملاعءاو) اهلكن اولالا ف قارشاةرهزلاا_غ لاقوة فينو أ هأط خو راوذلا نم ضب اال

 : ني. |هعسوني.لا تاص ىنه# وهواضرءوالوطاهدادتمااممتعسدارااواغا عمو ملا نيءنعناندسحاهو لا شو نمي نعةجمملا

 : لوط عماه_ةءةدوأ هداد_ةماو هفرط ىف هلوطو رءشلار وذو مم نيد>ا1ا سوّةم ىنءء(ب>اوملا جزأ ) يلس قوذ ىذ لك دنعةدو

 ' ل-يقو نيءلاحومىلااهوغومسو نيمحاملا هقد قثافلا فو سوماقلا فاذك لوط عمنيم> املا ساو ةّةساةك رح نيعجو ىازب جزرلاو
 : هلوقو ه اءجرما.>احوةلتمو « هلوقهيلعي فرثأ ةةاحلاو همنص عجزتلاوةتاخ جزا نال 2: زمنود جزأ هيف

 ٠ نيعلا بحاح هئمو ماملاب لاو ب>اح عجب >اوملاو هيلع نويءلافطعل يل د,كلذنءنصىأ « انويءلاوب>اوملا نعجزو «
 جع م لؤا ءلارب عهفصو نيهل| نع س مشل | ذم هنىعنهدحو مظعلا ىلع ىذلارعشلاو هوأ ةيلاغةةصوهو هرعشو همم نيعل | قرذاموهو

 ىذرلالوق ه.اارعش كب >اوملاك اراصىت>اهدادتماىفد ءااءاب>اودلاىلا ني.حاملا ن علودعلاةتكسنو حاصلا فام ىلع نول
 بحاودلا عضو عج لوقن م قدأ اذوهغل الل هةلتغلا عطقل | ىلع سبح اودلاتعقوؤ ت>احاهعسأ م باول نمةعطق لك لع

 - نال نياك
 هانعم لءقو ل ,ضغتمءارهزأو نوالا نس>أ هانعمنوك,ن ان كيف نحو ضا سةر هزلا سوماقلا نذر مع 0

 نانكمأل ىلط أول هنايدرب و كرد: سم نوالاماصعلا لاق رينتسملاض.ًالارهزالاب ذهملافو نوالا التم[ | 7
 هياور و نيمدلاتلصلاىنهءىهو اضرعوالوطه دتموهحضتاو ىأ# نيم عساوإم هوو نسلا ىلا فرعصت

 جزا هاه اعثوةمحلان ءنعنانيمحاسعو غدصلا قوفنيدحلاو هحولاةقالط نعاباك لقوةرسحلا ١ ةعو

 ىجاملاة ةدحاوعلا فو سوماقل اىفامىلءهفرطف لوط عمب>املا ف سوت زلا «بحاوملا

 هنالهبىعمعناملاورتاسلا ىتعع لصالا ف بحاملا عملا نكعو ساوقةءالاوةقدلا ساسالا فو وطلاب
 ناك هلوط ىف ةغلاءللوأ قرعامهمدبىتآلا هلوتد د ثري و عجةينثتا نا ىلع ءانم عجو ةرشلان م«:<امرتاسلا
 بحاوملان ملاحودو لماو<ىأ « خد أو سإلل هلو ةغ و.سلاب هفصو ساني و بنجاح هردحاح نمةعطق لك
 ىلءعوفرمليقو حدا ىلع بوصنم هنارهظالاو غداوساهنوك لاحت سوو تقدى أ لعاف ىنءملا ىف هنال
 هيف ثنو عمرك ذمدرغمن ءعرامخالا خحصاالذا ناك ربخ دعيربخ هنا لاق نمدلع أو فوذ< أدتءمرم هنا

 نيسااوداصلاو نئسلاب

 ىأة_.:اسعمج ىلعأ

 ىرش# لا لاق نالماك
 ودور ور غانم لاح

 ةل_ءاف ىهو بحاوم لا

 ردستلا نال تلات

 ىأ هسجأوح جز ا
 هأ هت-اوج تحرز

 3 : 7 2 : / . ..[| ىعمو_ضعبهيسصتو
 ىذفصو حدنال هنال ىنءملا ىف ركل اكهناف بحاول فدوهنالاق نهب رغأو درغماكلذىلا ع>ارربوذ ار هلم اماودلل

 كلوقردصم لب رعلاب «نرةريغإلاافتاماللانودب«بلعماللالوخد مدن درذعىنءلافركتملاماللا| .١ سر
 ذأ 2 . 5 لعب
 دئعدو#ريغنرقلاوايقتان لون ايقتلباداكى-اغم_تدقه رمح اهنادار أو نيمجاخلا نور ةمىأنرقأ ل-ر هد 2 ل 1 8

 : 5 : ٠:.عراخالا مدال
 هتفصف تلاق تحد عم مأ هنورام فال ل_.وهيلءهتلا ىل_صهتفصىف عما اوهو حلمأ | نوح سو برعلا تا 7 ب

 لأ مالا نيمتتال ةةمقدةح .رذهيم-اح نيب ناكل اد نان | متناو رهحترب دمت ىلع اهئ عمح تأ نكع :و ثرقأ جب زأ

 هيلعهللا لص معلا هفارظو برعل |ةفاطل نم عجن اكفرهاظلابس<نرقاناكنا ارعقاولا فترقأريغوهف

 عمد ر كح ]مدرغم

 دوعن ريعك هق سنو

 : ا 1 5 ل و درغل!كلدل

 نوكينأ ن -س>الاولاحوهو نر قالب ىأال ىنمعريغو نم ىنعع ىؤفف نرةري_غنمتاباورلا ضعي فو مو 0 1 م
 بحاوملا نملاحاضد أ وهو نيبجاملا ىنعم ف بحاوملا نال ىتءملا ىلءدراو(قرعامميد) هلوقو الخادتم 3 0
 هردب# فقوحار ستضع اومدلاهيفنوك فوحأوهونيعلا ء.ك:قرعلاوواولا كرب هنعسالاة ]خلا قزوح و وفوؤارو م 2
 2 1 2 ّ 5 2 . 3 3 يل تحاوملا نماضنأ لاح

 بضغلا . هعس وال ىدع ريغو نم ىنعع فو حلما |هدضوا مافرط قتلبث يح اممارتقاوهوْلد رحاب نرقلاو لادتلاو فدارعا | ىلع
 | نالنرنأ جزأ ن اكه تع ضرفبدسم مأريخءالذ ضراعن الو نامل اداكى-اغمسهرم-احنادارملاو ىرم دمر لاق لصالا ىلعن.ه
 ودينام بكل ذكن اك ا:هدارملانانعمملا ء:مىلوأو ليقاذك هذال ءاحامدرلافاصو تاكو ىوارلا لوف ىبنل | فاصو نعت دحلا اه

 رظا:الرهاظلابس<نرقأ مقاولا ف حل: ًاوهف انيمتماةرطل الصافهيم-احنيد ريصبيف لمأت لابي رقلاامأو لمأةريغب وأ دعب نهرظانلل
 . ههركت برعلاوبحاوملا بئاصم نمدو دعمنرقلاوهريغو ى اطنالا لاقدعب «يفدعب هلْ د_-نرقلانابلوقلاو لمان الد وأ دع. نم

 | نيبجاملاىأ(امهننس) قرأ مهعيطو قدأ برعلار ظننا تعرظنلا تققداذا محملا هءاءام_ فالح جمل نون لب همذت ةفايقل |لدأر
 نوكيفوجأ ماك (قرع) زئاحةرومالاة لها والا رثو بجاو | نما ضد أل احا زهو ني. اما ىنعم ف بحاول نا ىلع همست هيفو
 | لزغلاةأرلاتردأ نمىرشزلاهلءجو باتا نمرطملا خب رلا جارخ او هوراردالا ن مهل دأو اماتمبضغلا هلع ىأ (هردي) مدلا هيف
 | انمل ع رضا | ئلتمماك بضغاذاام د عياتع ن اكح ىنعب رثك اذانعللا اردنمثالا ياو زاسلا اذهب رقال هناي ضرتءافادن د هتاف



 ا عد كلا دعأ افتالو ل عاق مع اتذشما نت ىفو قلما نسحدي ولو 100 وطا اأن نع

 تاكار دالا ىلعنوعأ هنا /حودم ن- ا طخعوئ >1 نع ةلطشر ما راظبوو ان أرلافرح ن.امو حءرىذ لكل سأرلا ىء داب

 قشااومطنلا قولا لس أو اتاك ه فعلا كا ىلع ىذلاهمأ ا ةثاثأ) هحرم :رم( رعشاا ل-ر) تالاككلاو

 هنأل هَ نأ ناد ؛نم دواوملا ن ءأرىلع جرا نار عشال ليقواوةلس قش اهنالهةءقع هعباس موهدولولان ءجذت ىلا ةعبذلل لق نمو

 هيلع هللا ىلسهرعشا عم ع“ م نمو“ ر اتا ناهسم دش هن هول |برقاشو ضأن م هناسنواهنههنال ازا هقيقعكلذدعي تدانل ارعشال لق قلح

 ىرشتشزلا» دع. :-اوددال و ارعشن اكد هرعش نإ هتدضقو ةقم رةعى عسل هقلح دعت ثدن تاق دولوملا عم هىذلارعشلاةققملاكةقيقملال قوس

 هنأ سحأو سانلامرك مث اهونبو خو برعلا دن عسدعاعماع طاوءاش ذو 6 ا ىلع ةدالولا رعش كرا
 ةونشا ادد 1 37 نأ 53 5 ملان !نمىوونلالوقهدنود وى 4 زعأ ااوتاللا ع ءابهلا او<ط ناههوقدتلان ا« ل ثيح هناصاهرا نم

 لو | ا عش لصقعل مو مل هنا هه .ةعروهشملاو هأت امد واىاتسقعاذارعشلانمدلصملاةهقعلاوهتسيقا ل

 لوأ ة اورآ ١ ا ا! 6 للا ت6 2-2 ةيتببفل

 || نم الوىسارلا طسوهعاطاب ذولا ىفلاقو ماها اهءجو سأرلا م 1 وع ىهو ب صخلاب مه ةماطا ملغم

 د ا فرد ا|ةخ ةرّدع قو 7 ىردود ك11_ُثوواوهنيعناىلعروهملاو ةرتلاو رمال م انهدا ارااوه لوالانا

 يفكر دن ناكدأر -بقونُم ةوهدوء>هر هدى ناكىأ هنوكسو نيعلا تشن واهنوكس مو ميل أزم اريك,« عشا |لجرإل ءايل اوءالا

 قانا لقدولوا اه .اءدلو ىذلارعشل اقم لام قءلاوهسأر رعش ىأ# هتقيق .فعتقر ةزانا الدب رمت
 م .

 ىلعاضتأ ىقاملادمهعةعر ىلا ا ؟روهقي عدلا مس أ<ةعوأ !اَردَعذ 5 اثثينو قل اذافدباسلاموملا ف

 ا نضل . دعتسم هنأ : هن دالو نه-نمايق ةارهرمش توك, نأ مز العا ثر دحلاءاج كالذي واما من نمهنامنواهنم هنالزاخا

 ايلا ١ ع ٍ 1 نمهنا لاقي ناالا مهألأ ءارقفلا ماعطاو مئلا عذاذكو عباسلا ف دولوملار .«ث قاح مهتداعن اف ةداءا | فادح

 1 3 ىلا هنأ نم و مَ الاقامدد ا ,وةيعانصلاةطآلا مءابج ديالا ةيحالا تاماركللا

 رعتغاا مهنا لمتحين كلو ]ادعي سفن ع نع قع سو هيلع هلل ىلص هنأف هسفن ن نع قع نأ هنعمل نأ

 تانقاذ ذأ هنأ 0

 (اهةرف) ل-.غوو

 هدس لمقو طشملاب لق

 8 2 اذا ةلصدنا ىهوه-نا اخلاعف اعلا لدي هل مهملاداصل اب هتصرقع ةءأو ر وهلا دج هرجبخ مع ءاىلءاهنوكسل مهتقمقع ٍ

 ١ ىلناثلانفر ,ةلاو قد رغت !اهنعواطمق ار ةنالاوىلوأ ةباو رلا هذه ليق صوقةعملاهرعشدا ارااف ترفضو دول 7

 ىنءم اواقرفتمرا 0 هرعش قرف لاي فيفا اب قرفإل هلوقب بسنأ ١ :

 | يالذلا جس“ :دفرغ“ :1ناوىأ «الاو لأ قا ارفناىلعاهاتدأىأاهق ةرذ رغما نماهسفنس تشن تقرت

 [| ناكسنو نيعلا حن قت ,«هره-ث ظانايحا ىأ يروا هل 0ةتاامول اهقرغبالفىأ

 || » «هرنوالم ال اىأ «ردإ زواعا فرط#اذالاهو كسولاذلا ذب هينذأ همت

 ْ ىف ١|لودمزوا < نوكنا صن لدقو هدكف ىأ جات اقوقرفلان ءمافعأوارفأو هرعش لع ىأديدشتلاب

  1ىذلا ههضوم ناك اصوةءمر أ لد فرقنسالاو تنعم: وش لكل تا قرفدصتغامد رسل

 | ملمقو تنصل قأسو رح نب لاق هن ىأرقو وهاذا هينذأةمصثهرعشزوا<الفهنذأءاذ- :ينعمحأ]
 ل مهسؤرنولدس باكل ل ه1 ناكر مهسور نوةرفب نوكرشا|ناكوهرعش لد سن تاك سو هيلع هلنأ ىلص هناهودن 0

 ل هلا سرارعش ءشا|لدسو لسو هءاعفتلا ىلصهللا لو سر قرف مْئشب هيذرمؤد ملاعق باكا !لدأ ةقفاوم ب ناكو ش . 6 0

 هل يهتف: قرفتا نكلا 0 قرذو وذ هقرذامأو هصول كهذا تاو نم. 1| ىلءهلاسرا:هدارماو

بصنا || ا«نوللار هزأل سو«, !عدنلا ىلص ىلا هي لاعرىذلا هنال ل ضفأ قرغلا و ا
 ه_ةداونال هنال 0 ابرعشمارعت !ضاسهضيأ فىأ

 رييصلد دا الفالاو و ل ا ب

 الفهلوقل- كارل ءامأت امالاك الفالاو هل وو لح ىلل زعءائ اون هو قرغنالفالاولومعملا ىنءملاوك بكر وهواقو رغم هكرشالفالاوهائمم

 هلوقوقرذ ةأأ نمدأ آد 0 ةي زواحال هتايدران هرسفوادحاوامالك اعو<# ىأةرفو هلءحأ ( ةرفووهاذا هنذأة معمر عشزواحي)

 ةقلتخماتاءاو رلا يا لدخقا ل رتار ذون تقوىف هنذأ تهز واحالقرفنا اذا هنابىرخأوالاوهلوقا ناس ةرذو وهاذا

 َن رسما لهغل اناندح !قرشب 31 الوأنأك ىطدملانا لعاو فرغل اوقرغلامدعةنمزأ فالدخا, كلذ لاء رذةمج هنوكوةرفود رعد توك ىف

 ةريسلاةمغل [فقارع ١) ظفادلال لاق هملعرع ع هاو فرفو باكل ل هأ ف لاخ م هبرعوب ملا هفوءاححالا ل. ةهأداذدو باك! لهال فاو مو

 رجلا نس طسوتماوهو «قرم مهن رت ىأ (نوالار هزأ )هرمصقاعروٌكسنل !ل>الالاهسأر لحال .وهملعهتلا لص اكو اهحرعشو ,

 ىزوكدل [ناَقاَر وءلردتسم نوللاذئبسعو مدآ الو ىومان سدارهزأ هنو ك ىنءملان ادي فيامرم ناكل ةره < برعشم ضرس دارا ف ضايبلاو

 نكلرثك ا لل عةواموهرهزأ نعم رك "دام ْواَوللا هقرعن "اكنوللا ارهزأ هلوقسقع ثي دا اذه ىف كلام نب سنأن عشباو رلا فهريغو

 (الذ) لج رت نودي
 07 رهت لد هر عش قرف

 ىأ اصوقعم هلاح ىلع

 لصاخلاو:دحاوةرفو

 لوءةنمز ناكاذادهنا
 هن قارب الاو قر 5 قرفلا

 هققح انك رد

 كوأوهو ماصعلاءوملا

 097 كارب خخ 2 تيم 0إأإا0101010111 1 هل 2757710 ١ تيل كك "يلا ذه



 ! لاي نين ل ل ل

ث ىلع ضرح ناو مظءدال نارب كم ع. طتسالنورعلاكودعو رودصأ ار 9 دصق | هافوما_غىأ لوعذ ذم مع 1 (اةذشم)
 55 ءلر

 ليقوةناهملاولاملا,هالماو هل هولا ةماقتو مادارا لءقوهوهح ىف ةماضضلاو ةماذ فا تسل هيلعق «هظعت نامدنل يافلان

 00 هع مك: ليقو لالالا كعم نيت :دولام كرب“ 5 لءقوادبأ ظعوهف طقدرب ] نمدنع 0

 ال 'التب) لاقذ نا 0 تالاف تمئاورلت م لا و ا هلادنعمظوم

 هنرانئساو هقارش الث مىأ( رمقلاؤل' الت) هيوضا اع ا اول ىع هو واوالا ضان شاق ضيناألا ال: ”لدأ اوءىذن واقرمثاو ريذ :ةساىأ(ههحو

 نس>اردنلاةلءلرمقلاو عولطل ايران هنأ كف سه. |بءغم هعوملط ط قمسا هنال أر دب ىب عدلا 13 رشع هعب دأةلل ىشو( ردم !اهل :)

22222222222227 
 قىخاقا|لوق كلذ

 نمم_.نمواهرسكوةمملاءادنا نوكسو ءاغل غي هانطم_ض ىنىلا لاقوءادنا نوكسب ةغالاستكف روك
 ءاوهو ناك-اربخد مد ريخ «|مذفمإل ةباك-رسكا اون او زعصلاودنوكسلاتلق نوكسلا ىلعرمصتقا || اهدلءاذا .ءةزاو
 هوس عيج ىلا عت هللا ناك ا هرعرخ[ى هماهذأ |تداز وافي ف ن كيف هنال 1 - .+باىفامذت ناك ناو مسملا 0 0 0 : ةماخن ةمادقلايدرب لودر نم كد: عتورعلاور ودصلا فام انءمسقت فامظعناكىأ ل اهعفتلا نملوعقم هعول 1 0

 ةمأةرثك ترك ذنالكل اق نعسلاذهام هل يق نيدباتلاضعبيلاراشأاههتمك-تاكوعتمأمغنمهحانأو || ل يرن,
 ة.سح ةمعنةرثكوةلذغ نعأكناذا لمحو نيعسلا ضخم :هللانأ دروامامأو ىن««داز نا ةدالاوناسعالل ىف ءاحأ 8 0 2 هناو هللاد_ معى تركد ناك نيفراعل|ضعب لةوانعمتددزا هنهثلا مه_صةاامو مسوهملع هلا ىلددت 1 5 " هد 1

 ندءآرب هبات أووهناكن او نطاملاو رهااغأ |ىفام_افمهناك هنال صا اوةياوااو لاما عمو ال: ماو فاصولا همشو 4 1 هلم ههجوفةماشقلا لرقو نوسل اب !وه.اعدتلا ىلص اا فصوام لءقونيماعللا ضْبب ةياورهياعل داك | 0 3
 الا فدع ميرد.لاةليا9ل هناء ىأ بصتلاب *« رمقلاؤل' التهو>وإل رينتس ىأ © 1 .» فلكرتلا ول ا 1
 رمقلاوسءشلاو مه: هناؤص ضعي هددت مم هنءاضأ هنأ مىامفرمقلا نالدرا امر 00 1 ند 0

 فال_+ هدهاش نم م سندا و هءلارظنل ا نمن كس: هنالرمقلار لا هلاه ىلأ نمارث آوقول < لكنمل>أو روورفك_||ا مال_اظ» ىلعأ ى هذا هفاصو أ ن نمي لداعئالد الاو لمشعلا ع , رقدلا ىلعوأ برعل اوعا 0 9 ا 3
 هردبهناف سمشلا بو رغهعول طق. هنالاردب ىمنحا معلا فو هبذوتو رصنلا ىتعتاهنال سمشلا اهروننمعفنأر مقل

 ظ قيقملاىأ «عدب رملان مؤرخ آريخ هنا ىلع بصخلاري لوطأ 9 ماسلا ها :ههردبلاليقو ها عولطلاب
 نم عون هناي وريم هعب رناك هنا ,سامو عون رموةعدر ل>رل|ةدءاوسدد_>ىلءرمهلاو لد ها

 قاذلاو رهاظلا _سكلوالانا لصاحلاوراق: !اناعمادنعهن«لوطأوراغذااع داب ىف كلذكةنابو أعورملا
 لوطأ نب رضاسحلار اظن ةفناك لا اوطهعاج نيد ل+داذا هنا تو هم ءالعدللا لص هناز عم نمت :عقاولا بس

 هقنتك اعراو بوهيلعمتلا ىلصدتلا لوسر هلاطالا سانل|نم يشاع دحأ نك, هناىوراك اه.جمهنم || ©
 وهكلذفرسلاو ةعب رلا ىلا اسوة اعهللا لصهللالو سر سنو لوظا |ىل! اءسنهاقراف اذاق اج طوط.ةنالح رلا
 ىلع # بذثملان هرمصقأو 9 ىنعم هياعنولواطت: ل همالا نمدحأ هيلع لواط: ءالدنا ىلع هم: لا

 بنش ىتلاةلب وطلاةلَلا نم هاصأو هه ف صن عم لوطا نايل الروطااوهو ب ذشتلا وم لو هذا همص
 تزششلاسوءاقلا فو ةراعتسا هيذوهلو طنا .ىنءلاو ليقاذك لو طتكلذنال قر 0
 تاي ملعاغلا ما هعم_ صر بز ثتملا نم كريم ل_صأ ىههدنن ىفو نيا ناب ؛ وط لوعفملاةة مصر
 ركتلاوهبنتلاو ينتاك ساب 5ل- ءفَحاَل لءفَتل اهعواطم تأ ة«هعالا فد دخلو مادعلالاق لع- ملا

 درت اريصقتلابالو يامل لد وطلاب سدأ ىنءعو هوا« نيب ناكدنا ل ف لوالا ىتءة وهذ اهريغو 0 لاو 0 3
 د سس دع طوع حس مصل دم صحم د تحن كسل اج اك محو وص: دك | 3 ا ل

 مظع) هسّينلا ىهانت ىف هغلامماه ان اكموارةمهوج و لء+وأ هو-وىف نسما ناب رخئاهك- ا 5 0

 اى الحا اذاانسدلاو نم دلا هسا ل || الود قءةملاو 4ثهفأ اضوأ رم ماتش“ 0 الشمل |ىلءىرح | هامان «رينلاب هتافصضعبءدبشت هن افصو هنايضةدش 0 ,!اهيه-ون اكىرساذاناكه ءاهنلا فو

 + ا هلوقو مل رعد لارتو * 0 ل هلق وذو ني ا مءادقأ [نروطات

 ىفكلذك هنوكرماعف هز هنوكيدا ارهاو لمأتلا قو راف: !|ناءمادنع ء(عوب رمان هلوطأ) ار قرشلاو برغااراس ]سوف
 |داةنا همر“ نمو فطن و نسحأ ةماقلا ف لوطا نمبر اناسد رالو هاف اسس اك او عقاولا بسحن لوال اان ر-ظذلاداب
 ْ ةيسحةعب زدآرذ ةرطانلا نيعف ىونمملا هعافترا لد ف ىنملواط: بالاك ةروددحأ هم اعلو اطتيال» مك كلذو ممملوطأ ناكلاو طا |ىثام

 ظ  نسحلال ٍ !بوطلاةدحوماهرخ -[تام مب بذشملا سوماقلاوةياهنلا ىفاذك ةفاحن ف لوطا انامل ارهلوعةم مسا (بذشملانمرصقأو)

 نمعفنأه-ن-ورونذ

 اكاذ_هو سهلاروف
 باول ن هن سحأ ىرت
 0 ندكعت رمل كلا

 سنويوهيلار اظذلا
 51 م هدهاشا

 فال >2 ه2 داوم

 ىشعل ابتدا ||

 ىلع ىذؤتو رصنلا

 | سمشلابه مشت درو هنا

 - - دهم رو جدت هل تلك

 فيصملا ىو راضنأ



 نتي دفكضح ار شاد يلب

لالا حاملا نمدحأ هثي دس ردع ملةسداساا نموهو َُك ودعم دملاةلوهودو جوزلال لجرأ
 ْى ر(ةلاهىأنبانع)انهىنسم

 دلوةنملا لهأ بابشديسوهتناحي دو ىنامدملا طمس (ىلع نب نسحلا نع ) دنه همءاو ةلطساوالب هنسالذل اه بأ ديف-و هوذلاه ىلال نب اخ 5
 هربخأ لاقي قة واعمىلا ل_.مئافل أت وعبرأ توملا ىلع هعبابةفوكلل ا. «ونأ ل_:ةالونيعبرأو عسن ةنستامو ثالث هزس ناضمرىف
 وهماللا ف فخم (ةلاه ىبأ نبه ىلاه تلا لاق) نيا نمني_:وظع نتمني هن حسنا هللا لءاود.ساذهى بانا هلوقد ىطصملا

 أ «_:.االذلاهىبأ دمف-وهو كريم لاثدللا » ىلأ نبا نع ةضدنت قورع «:*انانازياا ىف يةلاد ىلال نما نع»

 ناز ذثاح دنع أ لوقىلءولاقوىنالودلاهرك ذاكن ملا هش لاه نءاوهود_ذههعساو ةطساوالب

 نب نسحلا نع# هي راناافرافغا|نهودو ءالا فهد و هربأ عم كلرتشا نموهفاضد أ دنهةلاهىلأ لأ

 ىدلو ةنملا ل_هأب ايشد.دوريك الا ءتناحم رو مل سو هيلعدللا ىلصدنلا لوسر طمس «امهنع هللا ىذر ىلع

 |ىدحا نسب واعمىلارمالا ل تاغ ث ود رأ توم لا ىلع هعبايهوأ لتقاماو:رحملا نم ثالث ةئس دسم
 ا ني_ديظعنيتكف نيب هب له! ناوهللا لعاود ءاده ىننانا هلوقب مو هيلع هّللأ ىلص هب ريخأا ملاح نيعبرأو ||[

 «ىلاحتلاسلاق 9# نس>نبديزو نس>نب نس>نم لسن قبو نيعب رأو س# ةنس ىف تام نياسأأ نم
 | بدير يهلاد ىأ نب دن 9 ناسرملا ديس تنب نيملاعأ اء. ةديسى ريكا ةهطاق ىهو ىف اضالا همأ اخأ ىثعن

 ناكوا» لد هكا ىف ىزمرغلا هثيد- جرخأ ام.معهللا ىذر ى ريكا اه دم همأو ل و «ملعفتلا ىلذ هللا لوسر
 فصو نم هغا امم ةديص فا هولاو دقرب ل ةّدب تلا سلو ءذم نم لاح كي ملسو هياعدتلا ىلص ىلا ةرلح ن عافاصو |
 نودي «:ءل-افاصو سايل اناكو ماقملاب سوهو ةفصا فراعلا فاصولا سوماتل | فوةفصواةصوْئُشل ا[

 رد_م1ةةصرورحاورادلا له: نأز وديو ىشكلا نيمضت ىلء هن اكوةي وةتلامالب هتيلحل افاصووأ نع
 ناروطظالاو ليقاذكىوغلا نعقطنسامو رلاعت هلوقففاولاة اك ه-:ءا- نعائثانوأ ار داصاغصوىأ ف وذم
 أ هللا ىل_ص هللا لوسر ةملس نعذلاه ىلأ نيده ناحل اسعافشلا باور ه.اعل ديام ىلعتاأس قاعتمرادكلا

 | .:وذتةلافاصو وتلاس هعزانةرح نس الاقو تا اسىلو عدم نيب هد ريماقاصو ناكو دل هك افاصون اكو لو هيلع 1

 هني زي ام ىه لب قو ةسنب زل ىتهعللعتسا دقو لك اوةئرطا مالا نوكسوءاملارمدكر هيلا مارب ىنعم | |
 ىلءهلوعفم نموأت لاس لاف ن ملاحة او ىل-الىأ «ىفد.نأى متم انو هفصلاىلعقلطنو ||
 نهىأ «امنم» كوالا ىلعافطعاضب أ ةضرتمةلجاهنا ل.قوةطبارلا دوجولاعمام.مموأ ف دارتل او لخادتلا || |
 لياقتللوأ رشكسل او مظعتا هب وذتو رح نبا لاق هل. |هنوعتو ةليلملاهفاصوأ نماضءب ىأ أيش هتيلح 1

 ىأل,ةو كايخةنارخفاظرفحمهلءءاو فصول كلذي ثيشتأىأ «يهنقاتأإب قايسااب بسالاوهو | |
 نال كلذ هنعهللا ىضر نسل لاقاءاوهي اهنا! ىو لاوئ سال ةرئاغةل ءوهو ىلغفل فالدناو هبفصتاوهنّمل_ىع أ[

 «لاعذن» ءاضعالاولاكشالا اف وءارشالا ف لءاتل |ىضتقيال نس وهو فزت لو «يلعدتللا ىلصىبذلا
 ءادتبان مناكىأ رارغسالا| ناكل امذماصءلا برغأوةطرارلا در «ناك الت لاس ىلع فطعدنهىأ

 ربدتفهيتالا فاصوالا ضءر انس هنا عمدرص لاح ءارذد ملادزهناةءارغلاهح ووهنامز رخآ ىلا هتيلوفط /

 نكل ةمعط ا كئارمس ,هانطيض كريم لاو ءالتا نوكسو ءاغل ممم «امخن لو هيل عهتلا لص هللا لوسررف
 : ايفا او“ روابو *07كوذسو ءاقنا ل تل ل اا

 ل  ليامش - ه )

 ىتحقوملاةرثكسا هتف نمد لدم ىو ساو عنو عاطف تام ل .ةو لا موب ىلععم لةةرمقلاةرادل مءاةلادو ىفطصملا سيب أ

 1 طم1|ةفص نسحب ىأددد_كثن ١ (اناصوناكو) نذدىت-عباصالا ىبعهوعفروم_هانومسانلا كرْتف ىفطصملاب,د راودانمىدان 'آ

 قاذك ةفصأل فراعلا ف اصولاو ىلوألوالاو م اهة-وهاك اغااباغصو صاخثالاوءايشالا فسدنأ هءأ دوهتيشرأ اهريضخس و
 راظناملنكل سوماقلا]' - 001101 هللا كمل اس ك١ دل توسل صم صل يصل ل ما ل مسا 27 هج طال او تل عا تاس ا اال حل ا اسس صح سل تم عج تل ل ص سس م ممم ع هس ع صمم يعم عع رع ما مع

 نم الامفزا ىلا موضعي

 هرسف ةااملا غيص

 وهدد فصولاةرثبكي

 ىف بسانملا قئاللا
 ةيلحنع) ماما اذه
 ه_ءلع هللا لس ىلا

 ىدكللابةسياملا( لو
 ةروصلاو ةئحلاو ةقلملاا
 لكو لك شا اوةفصلاو

 انهدارنا نع امم

 بسنأ ماّعملاب ةفصلاو
 نءمأد_ةدنهناكو

 ةفنرشلاهناذفرظنلا

 امأو فاصولاب ىلع عم

 ىتءعاارأاك نماهرغ

 مونم دحأ نم عسا لذ

 هبه هقيقح هقصو هنأ

 ردق.الهناىلا ارظنودل

 ةَقْبَعَ- هفصو ىلع دحأ
 لعح هنا“ ىلا ناوأ

 أءوقرمأ لكل هتمكح
 هفصواعا| دنهنا ىلع

 ارق لءثمأاههح ىلع

 فصول كفالاوباط

 ناز قاتشاىأ(ىسمتشاانأو) هةلاخالا هلاح لاك ملءدالوهتفصن عج زاح هدد ق فضاولا هن ريعد

 اهوأىورملاق طءضلاوقوث ولا لكن ات دهام باودلاو ُلاّوَس |نيب نا طرتعم ناتج اوان اصو ناكو ىلع ف طع (اهنم لف صن

 ريثكسللوأ يظعتلل هب ونت (أمد) ىنءموانز و ديل ل ثم ىسوشد ىسوو ىودمو ةذهتممتش او ْئدلا ىلا سفنلا قا ءتشاةوهشلاوناتيلاح

 تام قطصم ا نال كلذ ن سلا لاقأءاوةفرهملاو لءلا قلعت دارملاوأ «-ظفح او هرعأوأ ( هن ثك_.أىأ(قلعتأ]بسنأوهولياةتللوأ
 ناك )دنغ وعد نك_:سملاو تل أس ىلع فطع (كاقف)ءاضع الاؤلاكشألا عاضوأ ظفع وءارشألا ف لمأ لاهل ىضتَعالريغصن سحلاو | |

 نوكدوةروسكموأ نك اسم م فة-وتفمءافب (امكن) مرةدنعزارت“الل ىتلاناكم دفن اكءرعرخ [كاهتيلوفطءادتبان م (هللا وسر
 «سفنفايظعىأرسكلازاوج مدعلالنورصتةمهلءعرصتقاروش | نوكسلا
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 1 لاا 5ك ا ا 00 ا 2 ا لير دعا ليم و وف و

 اتوداو هناي ىبهذلا مزح نكسل هيف بدذكسلا ىلا ةضفارلا وعد أمم سبل ىورااوهضدر نم هرفتاعا مع هفعض ' نهونامحن اهّقدو

 رظن هذ ىرا اهلا نع

 وهوعاةلاىأ (ءالع 1)
 ريغ نم اند هدد ردمم

 لاح نأ راع وأ هظفل

 ىو اذ هلغام داع ى#ع

 [ىداملا غلب الما مسد
6 

 3 اند دح لءاف نم لاح

 هيفا | دؤرب دقو

 َنءلاؤسالاراوح
 (اًنبلع) تيد مأأ

 ءاقلالا لصالا ىفءالمالاو

 00 ع 1

 ثدحملا ىجأب ١تأ نب :,ءردملا

 ا لعادل

 هلع غلمم 0 م

 ةيفمكل

 هعغلوهةفو بنر غنم

 كر اونو دائسا

 ماقملا,قيلالانا نذمالو

1 
 هاك ةطنف ظفملان م

 ضعب نع لوهذلا
 صنهريرغتوأ ىورالأ

 لاقهناك نم) هناىلع

 انريخأ مسن ىف (انثدح

 فدارعلا قاسقخحنو

 لفكتامهنن رباغتلاوأ
 اند ى.دحلالوصأ 2 هنأمدم

 هدصع هأ ةراشالا ت ترمو

 (ميت ب نمل->ر)
 نبادلو نم) ل> راهذص

 هقصدعر هؤص (ةلاهىبأ

 !؟ اند لعتسم دلولاو هل

 ىعع

 59595-10لسلللل_:_:1 117101710101021

 اييلاتوأ ايقلموأ الم هنوك لاحع_هجا:ةدحنأي ةسلاقىأب وصن م ردصم# ءالما 9 مهريعو نيبال و إ

 ا :المالانوكرولوال

 نو ولا ةخص ىلع ىنك, حلا لاقا دب زموأ ادر اف ةعوأ ادد ثم ناكء اوس نان لوهفمهنأ ىلع ب وصنم أ

 نع) 0 وأ نايب ف طءوأ لاه ىلأ هفص ( ةع د جو ز)«طامسأ وهدالوأ أن مىأ عملا ىن

 ' اه-وزت هلت دلوفةلاه لأ تحت تناك ةرهاطلا ةيله املا ىف ىدت نينمؤملا أى ههحمدوكاذ ,غوأرارزوأكلاموأ شامثلاهعساو هزم

 . نموأ اةااتمنمآن ملوأ ىهواريلعالواهامق عا 1 «لو نوعا رأاطو ةنسنورمشعو سمن هلو فاه هاهو زبمه] تدلونىوزذلا قدتع

 7 .ةفصاذمو ريعوأر عواورمج نبدي زب هاو قاما دمعابأ)اددشموا غن لوهحلا غصن (ى :ك,) مدارباالاابةمددالوأع.جو ءاسنأا

| 

 واّريي هل اىلءهمصنو ىورملا ضعي نا سس اوأ طايتحالاة دا زاهراثداو هلظغفح نمالىأ # هناك ن 1 اء

 نآرقلا ىفناتغلاهو تللمأ ىنعم تيل مار دصمو هوماظ غاري غنم عيجانثد>هأوقا اردصم ءالءانوك

 | هلوعفملاريمضلاصتاو ىضاملا اظفاي هالمأ مسنل | ضعب ف عق ةووزلا ل-رانث د-ىل+لاو لدالاو م

 .هظفح نوكيا نم معأ :المالا ناك اراد ديعب فاّيدنس اهنابلوقل اودقرب دقت ان لد لءاف نملاحوهو

 نايبعمبلاطلا ىلع ثيدحلاءاقلانيثدعاد :عءالمالاحارشا ضعي لاقو هناك ن ههأوقب هد.قهناكوأ

 انئد نايب وهو ىفريخأ لاق ضن فوك ىنثدح لاقل تاكل او ىاعملا ع دووتاغالا حرمد نمهن قلعتد م

 «هلاهىب أدلو نم ال لالا لوه< ى ميلادتلا ديعوه فالق عل لاق لبر فص م ىب نم لج روإب ىناثلا

 هدالوأ نم ىأ عملا ىنهيانه ل متستوهو هي هعناث نوكسوهلوأ م ٍُ ,و ماللاو واول ودو هدد فص
 همماق انحاز يو ذاي فاول هبالاغم (يدح جوز اولارد دلو دارملا هطايسأو

 تن ني :مزاامأ ىهف ةدخامأوةيلهادلاف تام مثاسو رو شد ١ رةفارشا نهناكوه هرأآر زن دن هلة

 هللاد_.عدلتداوذ ىو والاخ نب قيتعل اح فالوأ تناك هال احاملا ف ىدت تناك دايو

 هللا لصهللا لوسراه>و زمدةلاهونأ تام ماد هوّديلاه نس رك ذهل تداوندلادربأ هفلو قيتعتام ماني دو

 مو عدلا ىلص ىبذ | |همب , روح ىف دندأ ثنو ةنس وعد راد مولاضو ةنسنب رشعو س#+ نياودو هيلع

 ْ تحت تماةأوءامدعلا قافتاب هننم

 ظ نمرشع هن_سناضم رف تيقؤون اه-رش لوطن 0 امقانمو هس رسعوا سمت ل_سوه.لعدللا لههشارف
 | ةالص عرشت لواهربت لو هيلع هنلا لص ينل رو .توخا,تنفدو ه هخ#-سنيّتسسو سجن تذد ى هو ةكعةودتلا

 قيتعاه-وزنم ةلاد ىأَتت 2 تناكولاق ثدحرتت نءاهةلاخودهاش كريم هرك ذانكزئيحتز انها

 ٌْ كمل | نمىنك# سنو فلكل نوكسوءامأل مضي رهو مهول امى هجو زلال لج - ر هئلاث هفص «ىك

 «هتلادبعانأ 9 هلوقف هاكوهأاك اكهنءام“ مضل اورمسكلاب همنك هن وو رعابأ ىتكي دب ز تك سوماقلا ىف

 [نمدوأ نور خاب ىربتاتالوررك ذلداوأماةعتيشتزاو

 دب زهبأب ودب زابأ هتءنكو هللاد_.عىباب ىنك,نالف حادصأ | ىفو ةينكستل|نمزهسنلا ضء؛فودرخملا ىثالشلا
 ٍ خدم ىلعوأ ضفادا عزتبت وصخم هناءل اوةلاىلا جا: ة ىلوالاوةرها طة ناش تدل هىلعت ينك
 ايوصتمهتلاد ءعابأ وكيت لمتكف درا ىف دا اع نءاففك لوهملا مد صل بك ةناورلا كريملاقو

 ىلعا دك ثموأ د زم أاد راف لوي اة زا كلر محلا همقعتو ىن' د ربد ةتب ىبعأ حدملاب

 ىلاغا | ىلا ىدعت ةيدقو هللا دد_هعابأ ىف كه حمو هسف خ١ نياو همك ىدتت :دقو ىنععل لكلاو هدأ [نوزل كس

 نب رصاقلان هتوكبف ادرك اقالتانوك لعملة رصقتال ف سوماقلا فاذ كرا افرع
 ةقمطلا نملوهحهللادم ,ءوبأ لاق نب رمص« .ها هر 8 رم ضنا يعل تصالاىلا ة-اّم اهاعحتالو

 ناطق فتن متلاهىبأ نباهؤاَعلو لث اهشلإ قى هرم الا حارمصأ اهعأَن مدة جرو هك داما

 اذ_ه تءامغاتاقذلاحتال ةءاول اءام دة نم هاه ىبأ نباو ةءاعصأ |ءاقأ مط 01 ١١ ةقمطا|نال
 لاصت الاف لاك كال هد- ا ارم ل ىلءامأو ةط_.ءاوالب هدأو هلا ىلأ نادي راول



 ريتعت لو اه لعل اوهذاكل ذك اةلطمنثشلانأالعباصالا ظاغنعةرامعنيمدقلاو نمفك-لا ىلا فاعمل نشل انا ىنهئدهدال ن ثا انا ماللا (نيمدتلاو نيذكلان هعيباصالا ظلها نثشاا) ن-ىخااوأ دوعلاوأ قءقرلا ف يطالا فيلا بينمتلا (ةرسلاكاردصلا نم | بدة هناك ىذلا ىيةدلارعسشااوهتد رسملاو) فتكلا| ىلع أوأ نيذتكلا لصأ ىلا ىنءلالصأ نيباموأ بلا | ىف ىقنعلاز رغموأ قذغلا
 (ةوقبىثعنا علقتلاو) دو لاحرلا ف ١ وهو رصتالبوأرصقا اوأ ظانلا ا ناليعامجناةناهنلا فوهمدعالو رمصقلا فذصاا ]|

 ىىشعامناكتاباورلارثك [ىءاحد ولات ضرالا نهر د_ئلامرهو بيصلا ع+ هنا ىلعف مضل باور نمو
 عج ىلعو ضعب نع ق.ساك هسكعال ىف ىنععنمنانيءتبق لوصالا عماح فاذك ظوذماودولاق برص
 ريكستل اق رطىلءالعضاوتل اهحو ىلعوةوقل |ليدس ىلع ناك لسوهيلعتلا ىلص شم نا دوصةملافريداقتل ١

 ءأ 1 : / 0 طسون ىأ كيث هىفدصقاو لج وزعلاقو انوه ضرالا ىلءنوثءنيذلا نمحرلا داسعو ىلا-ءتلاق ءاليدخناو
 ندتبك )ا تكلا وسل ىلع شاش ريت مدلقل تينالان وهباهنلا فام ىلع نيتك راو فتكسلاو قفارملاك 1 نيرا يرو( صوفا 6ك اناس رزةثاشم عج ملا مو رتاتلا ليس طارق اوتار

 3 3 00 بحاصل | ىنمءريشملااهنمو ىأر شاع مل اىأ#« بحا صلاريشعلاو ةءدصلا ف نيءل اسكر« ةرمشعلاو 9 لصالا || |
 ةتندلا ماظملاوأ نرفكتوثيد->فاكجوزلا ىلع قاطب رب_ثعلاو رح نب الوقو ححصالا ل_مالا هنأ ىلاةراشاةريشعلا سر ةحام ل دونت الادوجوب رعشمةرششعلاوأر يشعل اري سفت نيب عسجلا ل قر ثي دحلا فا روكذ م سيل ريشعلاقالاو

 00 ا و و اضيأ هلي.قلا هع ةريسثملاةقيقملا فواضنأ بحاصءنأ هيفريشعلا ||
 ةصعأ| ةريشعل او) روصق دحن م هته د. لاقي ىو رع اريغنم لصاحلا ىدب.دملا هنمو ةتخبلا ىأ ةزمهلاب « ةأجافملا هم دملاو)» |

 (بحاسلاريسثعلاو هأ ماقملا افهيفانتناو رلوالاوبكووتلا لاق عتمؤأ لعدخ نم هتتخ ىأوو ةيدعتال املا رمايزألا
 اينيوزلا لع لابو || 6ع .ةدح حيك ني نابق_اتتدجحإف ةأحاذ ةدنلاو هاوقل تسانئاوهز تأ

 نيكد ريسخف ريش
 ةسدلاو 1 علا ا رفكب تسل هتعدب تناكن انا حمصالاو عدت بملاهياورلوبق ف فاتخأو ْ

 ل ) 0 قر ريس تيما تحلو 2-2 نيازيشلا لاق نك تازياى ىهذلاهعمتو بيد-مملاف فزااهدروأ م. نا د[ تاورا || ةتواريكملئامشلا سنى عقواذك كريم لاق ميما حتفونيهلا مضب ع رم نب اوف عرولاو طشقلا افلا

 لك دا, ودنا .انإ رطتاقد دقوا مريخ صتلاب نار حب عشلاراتخاو رع تخل ضعب فوىسع فأن هتيأذ او لسور واسأل || ماما سنا كا لةودادا هرج ل صا اسس لمسو فا ينجب طاح
 ظذادلا لاق«( هرسنت ) نمةضنارلاب أدوهاكربعاةراتو ور جيلا ةران هيبأ مساريغ هناكولاقف ماقملااذ_هىف ثدحملا حراشلا

 تاتا دق و «جيشلرمعلابحأ اممهتسعبلاق ىت>اوخلاب ورافكلا ىلعءاد_ثالا نم هنال تاق هنعهللا ىذررعنمرْْدَتلا

 هتف هن الا طظاغنأ ةيادصلا نم ةعاجايلابسني ةعظعة لبق لكلا ةيسن ميجا نوكسونيملارسكب «ىلتلا ف رمي ىزومقلا

 هناك ه._ثم ةوق دارأ

 0 0 ىأ# رد_ىلانمإ) بذهملا فام ىلعفي رظموسوأ سوال ام ىلع فيطا فيسوأ ف.افن نصع

 1 را رع «نيمدقلاونيذكلا نم عداصالا اضياخل اإلةثاثمانوكسب «نئثااورطاهؤاهتن اى «ةرسسل |كلا فا هز ادتبا
 ا 2 نب ريك-ملاو نيلاتدملا هتك الابوقاعنر ضرالا نم هل-ر عدرب هناك« ةوقب ىذعنا علقتلاو ف هةرقحت قبسو ظ

 ل اع دضةلههماءاملا تفي م رودحلا »كوالا ةدسوملاوداصلاحتفب ببدل وال نيذمب رملاو ءاسنلا ذك الو
 ( لاا ١ | عبود ردم ناكمىأ « بوصف انا زنىأ انر دحنأ لوقت بذها|امىلءردحلااذكو دوعصلا
 اردنا لاقي (رودحلا ىذاعلا ىنععىذلا ب صاا,همتشدالئل مغدم لو نيتصفب «برصوإل عج مضل. ل ,ةواضيأ اههضو هل مسهملا

 ياللا ىبأ هءاور فو بص ىف طغاة اك ثردحلا|اذه قو ببصنم اطعب امغ'اك قداسلا ثيدحلا ىف عقودهنأ لعاو#
 86 كوسا اورووطا اكهوخوءام ن هناسنالا ىلع ب صدام اه«ناكداصلا تف اذا ىباطخلا لاق بومصدوأد

 هرئاب مغدن الو برص
 بصلاب سدتلب الس
 ذلوقو ىشاعلا ىتعع
 دب رب شاشملالءاح)

 اال ف 7777 ع حتتجللاا
 '"ال'التيىذلارونلا نم في رشلاهد_سجفف لعءحالو هنوالطو هدب اهم مظعو هتوال-و هتلالجن مرودصل ىف بكراسا كالذو ةنافصو

 ردنلاةلمارملاثل'التأل 'التي ناكموضعب لاقوةعلاط سءشأ | لثمن اكمهضعب لاق ىت> هتراح ت عنو هتفصطمض مهايعاف هنرمشي ىلع تان و
 انثدح) ةلاهىلأ نءدند ثتدح عباسأا ثيدحلا# هنولو«تةلخَتءن ىف مهفالتخاناكبمسلا ك] ذلف هلثم هدعب الو هل قرأ م مهضعب لاقو

 نبا ظفاحلاوراتخاوارغ_صمربعتاداو رلاضءيفو ل ئامدلا مس ىفاذك اربكم( رعنب )ارغصم (ع_هجانثدحلاق عيكونبنايفس
 ةيسننوكسضرسك, ( ىلعل ا نجرلاددعنبا) اهريصترح نبا ظفاحاراتخا نكل نازيملا ف هعبتو بيذهتلا فىزملاهدروأاموهو رح



 6سوماعلا ىفلاق سوةلارتو ةقيقحدو دمملاو زاحم ةءاشنلاىلا دملاةفاضاو ثنذأأتل|رةماشنا اناكوةث اذه (اديدش ادماددم ىأ)

 هيف قرعأ طذمو ودى

 نءعجر_ذال ةملكلا

 هحوالؤدارتشالاودما

 تيدا ىف سل لقا

 ىتد ا ظيفتا اكل
 دد دريم او ) هل ضر:

 ضء.ىفهضع:لخادلا

 نال فذ رسكر (ارصق

 لعد درب هناض عأض عد

 هؤازحأ تلخا دو ض»د
 وفا ظانلا رائد

 امأو) ل+روأ ئّدص
 : سل ططقلا

 مسن ىف (ةدوعملا

 لحرلاو)ةدوعجلادب دشذ
 (ةنوخد هرعس ف ىذلا

 فاطعناىأ يك لمع

 ل>رلانارم ام معو
 هيحاص فصوورعشأ|

 نٌدنم ىأ) زا هد

 0 اذه (الرلق

 م ىب_هءألام الاكسل

 نيك ىسعيبأ

 (ثداملاف موطملاامأو)
 نمند ل>رلا ندب
 اضن دن وفرط باب
 ماكو نوم ىأ دءةنزود

 راد لا ىناذكنداب وهف

 حامصملا قو هلصاح

 دعتس اب نمان ودي دب

 هج ةريكلهن هندي , مع

 هذ 1 ندابوهذ

 عدجلاوثت :ءاوك دكأ
 : || معكررعكار اركتد
 هلوّعف هسلعو 5

 ةفصأ(م مللارمثكسلا)

 هع امل داما فتاك

 وز نول» نول طلخ بارشالا(ةرج هضاب ف ىذلا ب رش لاو) معللاةرثك مالا نوكمالو («-ولارودللا ماك !او)

 اهمال وطلاىأ(رافشالا ل ْلس وطلابدهالاو)هدعبا!ديدشلاةفاضاب(نيعلاداوسد د ثلا جعدالاو )رماكرحآلا ىسنينوللا دحأ ناك

 اا هرهظلا مدعموهو ءاطارسكر ( لهاكل اوهو نيفتكمل | عمتعم دتكلاو) لهما 1 1

 ظ ف طغملا ن ءزاحتةباشنلا ف طوول اوهنفقرغأ هطغموهسوقىف طغعع سوما افو ةيدعتلل قومهسل اوهو

 نا ناي , وهريظن خضوتب ئهنلا عضوت نموهلد هيف مالكا ىذلا طغمملاةدام نماذ س. سلو هأ

 ظ ربو قد ,ق>دودم1!نالزالا قت رطبةباشنا|كادملاةفاضا لدقو سولاف ظْذَجْلا برس هنا اكثنلانالسوقلا

 دادتمالاوداا نع ءجرخ الهماك!!ناذاسو هريظن عض ود ةسغللا عض وأ لسقن ما ذهو م ماصعل لاق سوقلا

 اذ-موةهماك_ادادتمالاودملامو زا ىلا ةراش |ماديدشادماددمىأ » هلوقذةغالا ب :ك ىنزب زعريغهلثمو

 ظ طل ارمسق فيك هنأ ع نمو هل ضرعتللهح وألذ 1 كلاهدعصتساام عفدنا

 قالو ىؤةةالرم لا فو رحّداب زةرثكى ب ردت ةرالو لمعلاةب وق 7 ةتلودن زمفنأب رذتعاف ىدعتملاب
 رخأتملالءفلاد مسالا هن وقت لد مرقتملال عفلاهبو ةتلالث ك2 وعم الم ءاللاةدانز عو سلا نافدراذتعاىفام

 ليقو هأ 1 [معتسللت لد: فيكذ ة«دعتاط انا (ىوبع مالهنأ نم حراشلاهرعصتساامومزال طغت حلاو

 زوو سنحءاتلا نود, باشنلانالر افزهمفو تين ألان ةباسش نلاوهىارعالا ل وقمنأ ىوقيا ذه هريسفت

 رك, ارمصخ يري هضلا نودي ضدي فة ةضسن ىفو يي هضعب ىفهضعب لخادلا ددرتماو# هريعض ثدنأت

 ضعءبن اك اولاق ددرتالب ددرتلاهللاقيرمصقلاةباغف ناك نم ىن#«:لوخدال هل لوع_ةمداصلا مف

 ىأ# ططقلاامأو 9 لحروأ ىبصو هلههيفرظأت !اددرتن هلال ] قويا تلادبو ضعي لا رت هئاضعأ

 ضءبو جونزلاكىأ ماال|نو د ةدوعملا ديد ئفمسنل | ضءر فوك ةدوعجلا د دش ثلاف# قداسلا طيضلا ىلع
 | اصف صوابتوكسو نعل حتش هرعت ىنىذلا طا نوكسو محل ارسكب « لح رلاوإل دونها
 مضب# ةنوخ ههغال نود تي د_لا ىف هيدار اناس هنا لءقو هب روك ذم ارعشلا سفن فصوعيقحلاوازاعم
 هنرىلع ىثرد_صمذوذلادب دشتو <“ كثمأوهقوفل |عتفي#ك نثتىأ هلو ةوفاطعنا ىأ حلاو ةلمهماءاملا

 ًارصقنئتءرع شف ىذلا كوالا نادربالؤرفعح يبنأوأ ىسعفأن ممعأهريغنم ىمصالا مالك أريسفت لعفت

 رع-ثسوماعلا قام فل ا هنأ هيفوهغل املا قد رطيلعال هله! ىصون فاطءنا ىأ الاقل هألوقوهفاس ال

 هغ _صوقعقاولا راشعاب ةلقل| فصوتاكف هأ فار طالا دعح ل>ر ل سرهسم سل تت فتككن ح

 ىلع عمتري غوهو نوح هرعش ف لاقاس ىبعمالا نال لاردت_.ءالاةلزنعدي ريسفتاا ىاف ل_بوءيلعهتلا ىلص|] ن

 000 ا ددتا ءاهاع ةفب# مهطالاامأو هالملق ن *7ىأ هلوقب هلق نمهديقف هقالطا
 اك-ماو 8 ةفشاك ةذ_صمءللا ضخم «مءللا ريثكلا» مدد ىنهع ندي ند مضل اوهندام !اودائعمىف

 بارشالاو هغلامللن اكددش اذاف# ةرج هضاب ىفىدلا ءارلا حتفب«برشملاو هج ولا ر ودلال هثلثملا عتب

 مفاولا نارملوأ الم عقوةر جاو ضاينلابدييةتلاق رخآلا نوالا ّى_بنينوللاد-أ ناكر خ1نول» نول طاخ
 دلال ءةونيعلادأو سجلادب دشلا هفاضأب *ي نيعا اداوس دب ل ثلا جعدالاو »© ل و هراعهثلا لص هغصوف

 راغشالا لردملاق يرافثالا ل يوطلابدهأ الاوإع حد دملاماةءبسنالاو هو 0

 وهبدهالاو بدهاو ةورعشل ا اهملعتش ىتاااهفا ١1 انااا رو كلو كلا ننام

 ىلعهنكل تادمالا ىهراقشالان امهوب راغ_دألا لب وطلا ف اومملا لوقو ليطتسم ريثك هناغجأر عش ىذلا
 نادهالارافدالانا ناك دزه تاقث لان مادسأن اترشما فلات رافشالا عش لب وطلاىأ ف اضملا فذح
 ماصعلا لوقو ناكم مسا يناثلا حا ةذوىوالا ملا مشي تكلا عت ةامرسشومال عنف يدتكلاو»

 سوماقلاقولوصالا ىف طع ضام ىلع همنا ىو لوأستفب فتكلاو حا نمومقق مهوم لون ملا هعي ص ىلع

 :اثودره نايم ةيسراقلا. لاقي وعاشلا كك لداكلا ظاهوعمتعمىأ#« و اك -ول“* موج ر فك

 ظ تراغلا يد رعلايو لاب ةيس .رافلاب وهوٌكرامدلا-اصكلهاكلاسوهاقلا قوروهظلاىلا ل هاك |نيبام لءقو
 ريغدحاو ىنعملاو رخنبالوةفنيفتكل انيءاموأ ىلعألاثاثا اوهو قنعلا ىلامرهظل |ىلعأ مدقموأ

 و فاعلا

 ةياربملا



 دن .كتقلاوننم "نول مولا فيا نفح يوحنا
 3 كي . ا 7 1

 . 7 ١ سي" كلا

 ىلا را

 و م ل ل م ياناس ا

 نبدلا ليصأ ديلا لاق ىدسءونأ ظذل حسأ| ضعب قدح ولو عل الوصالا فاذك « ىسنع .وبأ لاق 9 د
 هبرعثشوب كلا لوأىف هلثم قء.ساك هنعةاورلا ملاك نم نوكر نا لة < و هتيذك هد هذا هسفن هيدي زب |

 نيذلا:ةالثلا خوي_كلادحأ وهو ةيلحىبأ نباىنهب «نيسملا نيد# رفعجابأ تعمسإل ةينكاا رك ذ ظ
 لاق عسفل |ض عب ىنو ىنذحلا لاق «كوقي إل سنوي نب ىسيع نعوم»لا ضعي فو ل ةشي دولا اذه مهنعىور
 لوقيل ررسألا ضءىفافاعراضم ن وكر ناب هناتفرعدتو تح -هلوةاناثلو» خه كوقي ماصعلا لاق

 ىرصب ععصأ هذح ىلا بوس مروهشمىوغل م« ىبعصالا تمم« 8 لاحلوق,نارهظالاو ها جين اكس دا لاق

 ىضاقلا فسو ىبأ ىلع همدق»ن اكو هل هصاختسا دي راانو رهناكو ليقةقث هنا ىلعاوقفتاو سأ نبا

 رفعحونأ لاقو نآرقاارعسفتل قوتل ادب دش ىبمصالا ناكلاق ثان رلا نعىرهزالاىور و هناسا ىلع هع ناكوأ
 ضعب حرش فىأ * ملوهملعهللا ىلىبذلاةفصريسفت ف لوتد 9 ثيدملاوريسفتال قوتلا يدشن اك

 هنالئثد سلو هرب رغربس هت ىف يدها ب.ةرث عارب ل فنصملا نأ, ضرتءاوىو رم لاربخلا ىف هعقاولا تاغالا |
 هفصرعسفت ىف هلوةدفئصملاهملع هءندقل اوثيدحلا|لهريسفت قه 1 نبل ىمكالاو ممسك ىجهصالامالاكىو 3
 ىذلا ص خشااىأ #«يالوط بهاذلا 9 هطيض قدسو# طغمملا ثيدملا ادهريسفتفلوةينانودىنلا|||

 ماصعلالاقو ىنملا رك ذاذكهللوءفموأ هلءافىلا بهاذلاة سن نعْزيتالوطواطرغمهتماقلوطنوكم |
 هلويط ف بهازلاىأى ةطساون لوعغ | ىلادا:_.الاو هلوط بهاذلا ىأ سوماقلا فامىلعدادتمالا لوطا |
 دعب أو رفعجونأ هلعافنا معز نممهوو ىبمدالا ىأ «لاقظهلالو ةءمراص هنأ نظأ ال هلالوعفم هلع نمو
 ضءدقو لاق ىل ءواولا دقت, مسنل|ضعب ىفو لرق# اب ارعا تع عمو 9في فصلا ىلا هعوجر لا ةحازو حج نم

 عصف مهرب رعلانمة.دامل ا ل_هأبارعالاىلابو.:هوهوىبارعالاىأ«لوق ظالصأواوالاهنمرخ ١
 هتارامع ءانثأ ف ىأ «همالكف» لوقي معلا مهتطلاخل ىرقلا نمرمضلا لهأ مهنيذلاب رملأ نه أ
 فالاودادتمالاوهوُب دحلا نمدارملا ىنعما لصأ نيد وهانعم نيب ةمسانلل مالكا ام ببي اغا طغت ْ
 سبل هنأ ن مرح نب اهرث ذامامأو لعغتلا باب نمال ىمسس اك لاعفنالا بابن م لعافل | مسا تن دا ىف

 نالاد-د عرف ىب_عمواظ فلاب راقت نتدالان انايما هرك لف طغهااىهواف مااكسل | ىتااةدالان هاذه |||
 ُثيداحأ ىت هرك ذو هنع وم اريظز هنالورك ذاتال بقوات ءامهماب نا باملا ىفام ةداغ ةدصمامهتدام |||
 ةيقوفلا فذ سلا ضعي فو ةدحوملا تو معلا د_ثونونلا ضب «هتباشن فرط عفانءريسفتو عقاورخأ ||

1 

 ب انأث نم ىعملا نأ ه- ءلاو ىعمم لا لعل ناكوإ هناءاعداب رمالا سفن ل'اءاغتناو |كاك هنافةن و رلاءافتنادارملا م صاخت ىف
 نسسحلا لجدتو قيدصلالرقانه لثملابل .ىفانبالوكلذب هتمنهآر نهنأش نمنك, ملالاو لثما مدعهنممزل» وكالذ هتعزد رنه

 ىنناانالنسملانمىنلاهشأدحأن كيل 58 ةلوقردتلالوسرب مرشأن يسحلا ناكر سن لوقو ىلع امهش سل ىناابهسشلالا ٠

 1 كلام ىنم عب «لوقد ىعصالا تعمس نيعم نن ى4 لاق هعاجهت:عىورو ةعالا نمدعاج نعي دحلا ىور

 هبواسزم (هلثمدشالوهلبق) متةلايرصصملانموةزمحلا موعضم نافل | ىف ىرارسفملاىواضمل اردو ىذاقا الاه ةبرصب ىف (رألل)
 : و رح الل-ثلاوهداسفل !ةلطمهباشا !دربإلو ىواسملا لئامملاوةب وست ةلك هنا حاصلا ىو اوال ةروضووري م

 «داب رو لل-ثم هنال خارلا ىنن مزل فدان زعموأ طقفوا مر دقدل نم ل_.؛اا,داراوام لثمدجولالاوةف_صلك فوتاذلا ف ةاواسملا فن ٠
 ١ 1 وو 00 6 :٠ تس ١٠ه . : 66 .ه

 ماعلالا.عتسأ ه.ثنكل ذهنداراف غجارلا ءافتن ا عم هنوك نم معألثملا ىاوأ افرع ل ضفالا ىفنىفاك نا رلاتايثان عزام لثملا ىفنوأ

 كشتة ركنوهف فرت

 هيلا موعربخلا ف

 مالكح ىف تشااو
 هنم عونركي ىبأ
 فرك ذام فاش الو
 ناكالكن األ نيسملا
 هحو نم هلع كخَأ

 هربغو فح_مااىور

 ءالعأ هسشأ نسحلا نا

 هلفاسأ هشأ نيسحلاو
 ا.هريغءرشأن مدعو

 م-ممرشع هدوم

 نب ى-<و همطاف
 متاخ ل < هل ناك ساقتلا
 اذافهبسشت ةماشدودنلا
 محدزاماجلا لحد

 هنولسقت هيلعساتلا

 ىنلا ىلعنولصدو

 دارملا نات ؤرعدقو

 ناو ضعبلا ىفه.ثلا
 نع ههزنم هن_ىاحم

 لسحلا م كيزرشلا
 ريختا اذ_هىف ةمقاولا
 نود فوطعم اهم

 هيلعق أهضعت وضعي

 ةبيع | اهلع طع

: 
 تفطعه.طرشأعضعبو

 ه«ظفاعحم هنم سلام قاما تاب رك ذوهلاقم بيترت نعهلاجه دار لْعَتسُش اف دنعرم طاح هناهفاصوأ دع دنعهل ل. هئالاويسانيالام ها[

 (ني-ا نب رفع-ابأ تهم« ) هنعةاورلامالكن م هنوك لةحيوا مب هراهتشال هتدنكم هسفن نعربع ف نصا( ىسعوب|لاق) ربحا ماقيل
 فوة لم-عئاداصلانوكسوةزمطلا غب ( ىمصالا) كلم ادبعنببي رقنبكلاادبعديعسابأ مامالا( تمع“ لوقب) دنسل |فروك ذأ
 هتس ةرصبلابت ام هقيثوت ىلعاوعجأرابكسلا نعىور رابخالاوهغللا ف مامالاوه ىرصنلا ٌمىلهابلا عمص أ هدد ةبسنةل هوم نيعو ملا

 هيلعهلنا لص ىبنلا ةةصرع فتى ) ثتدحلاوري_غتلل قوتلادب دش ناكدقو (لوة» ) ةنس نين او نام نعنع ثامو هرم عمسوأ تسوأ سة
 ىمضألا قأواوالر مسن فق( تعمسلاقو) درالو همم هلهحو هلوط ىف بها لا ىأ هل عافل بهاذلا ةمسن ن زي (الوط بهاذلا طغءملأم و

 مالكللدايتراو مع” بحاصنوكبىذلاب رعلا نمد>اولاوهو حتفلاب (ايبارعأ) ديعب رفهح ىبألوأ ف ةئهىما ميم هعودح رلاعت 31

 مضى اهتودب وثناتلاءانوةدحوموددد شم ةمحمف ةموهضم نون (هتداشنف طخم) ملكت ىأ (همالاك) ءانثأ ( لوقت



 نيكني اذا اج و ن6 تيارا اا 1 ا منوال  ة ايباحل تفيد

 8 اناا ىأ مصقأ كلرغوم محوءاطانوكسب (ةجحل) اهلمقةل_هللا نو اهنيب ةمسانملا لكل فطعلاواوندر وأ (سانلاقدصأو)

 ع اراشلالوقوه_ءلعب ذك عا را 2 لامال مالك! !قدصأ همالك ءلاودْعلام «ناسألأو 00 !اَدل ! ىلعهقالطاوام لاك

 0000 را وا هروطلا# ود رهاظل تال 5 ىهاكفورخلاج راذعم اكتمف هن_كالاقدصأ هناسل كادارملا

  ثيح د_كاهللاد_>أ تلاود لق فاك نك ىلاةدانز ىهتتكذلا مهقدصأ لاقف راما لحث لل اناكذا سائلادو>أدءدسانلا

 1 (يللااو) ا ببةنكن !اكوصةقعءافتك اهد_ءباعفه :ىىلءعرح ملامغاو لزن هءولاقام لزن قلاب وهامازب [قملابود_هصااوه لقول

 ١ ةباعىلع موعمناكف ىلا ىف قاغللاه داي قنا اهني | ىت-موةعيبطلاةكير هلاوةيالصاادضنمالا نم لءفأن يلأو ةرشاعم مهتسحأ (ةك د رح

 ممر أو) ء-ر وذو و«_:ثاسمل كن ع ةئدنمةل_هل ا هدهذ لا ءاو ألا هان هل ضرعتب اقرب ملامروفنلاو فالدتاةلقو عضاوتلا نه

 1 لبكوالادب كب دمي فصملا» رك ةيسامو همآو هنأ ةو- نءاموةىأ ةلسس ,ةكةريشع مسن فوةطلا أ ى هوةرشاعملا نم مسارسكمل اب( ةرشع

 518 كوقام سلا هذي رن هث هدا

 ' ةلاوك|هقر وتطل

 هقالخأىرظنلا لءقوأ
 ةيسلا هلاوحأو ةيلعلا
 هيقاملهناح (هباد)

 هءلعو لالا هفصنم

 ضو.فل او هم طالاةسطا

 نمو ) هن د واعشلا

 هرشاع ىأ (هطااخ

 لصأوقو ر رملالاق

 ءازحأ لادن طاذنا

 ضءىفاهضءءايشالا

 ليقىحهيف عسون دقو
 طاتخااذا طءلخل در

 (ةفرعم) اريثكانلاو
 هرشاعوأ هذ ردملا ل>ال
 وأ ة ةقردسعم 6. درساعم

 هنج رخل هنأفر تم

 ريكحتا هيحاصم

 ) .حأ )نب _ةفانلاك

 هيلادخا رت

 نعناك هدو>نادارااوىوملا فراوعنمالو ايندلا فراخز نما. لداال هناف بوملةاادوجأ ه-ءلتىأ

 (ةدآر نم )زامكو هناك انا
ةقباسريغ نم »أخ ىنمد واطم لوعذموهفبع ديةيرؤدىأ

 / 

 اىاتعسلا مجلا حاف. ةدوملان مهنا ل .ةو فاصتو فاك: نعال عمط هي صدور دك حرمشو بلة بيط
 نيديعس قد رطن ا ودو هلق ةرهذاالو لعال هنا يت ءءاملق مهغسرأ

 1 ' 1]] هياوانكس انلادوحأ ظل دان_سالا اذهب سنو نب ىهسدع اذ الاقىءومنب ؟لاوروصخم

 ٍ '0 تاعدوحأ نأ لمت < ل. ةوئدىذمرتلاهباو رزم طوس هنالمتح و لبقةعسلا ىء«عب-رااواردص

 ايهريغو شغو ل2 نهةليذر لك نم هتمالسراءلق مسح ىأ اد. راصاذ اداحردصم ملا تفي ةدوجلا
 : اذهلاقوةقلع هنمج رض -او هد _ٍل ري-نا عمدقو فدك هندلا تاغصلاوةينطام !|ساندالان م

 ىأ ىناثلا ع نكسوني رفد »<« ةحط سا اند داو مزمز ءا بهذ ٍتسط ىف هلسغ مْ: مناطيشأا

 ىلص هنادي ربلاقو ح راش برغأوالوق مهقددأ ىن-لاو قئاغلا فام ىلء كرو أب 3 -هملاىفامىلءانأس ١

 مهنيلأو دحأ «ءاعرد قبال ثم ىج. :ءاكفو راج راشمتم اكتيفه:سلألا قدصأ هناسا ناك سوهملعفللا

 ١ لاكنءةثنمةلجلاهذدور وفتلاو قالا ل _اقاداقئماعو !طماس 1 تاسع انزو هع ط1 أ« هكر رع

 || وهومانعمو هل. قل |نزونا# هرب يشن ءمومرك و» هتمأ عم هعضاونو هر روثو ولو هيلعمثلا ىلص هتد2ئاسم

 اهيناثنوكسواسطوأرمسكب ةرمدع لوصألا عماجو ىدهرمالهقةفاو مامسنلا ضعيف عقوو 3-0 :اصملا ف كال دك

 || فرشأهتليمقنال لو هيلعهتلا لصهقح ىف قداص نيد: ءملاالاكو ىيمدالا نعف:صملاهلةنامدد رد وةك
 تف «مسفنأن ه«لوسر ؟ءاحدقا ىلاعت لاقو ةلدمقمهري_تنم اء لئامقلاراتخاهتلان ادروأك ل ئامقلا
 00 هلوقهياعل دب كسانلا طل اخ ع ميج نم, ل 1مل 2 نر ءاسمواعونرم هاو رام علاق
 هعمن ال هذاخىأ #ي هاه إل هف ةرعمرب_غنم هدو : رلوأىأ قاطملوءةموهفةمديدبو رىأ يب ةهمديدأر

 نيبتةفرءمهطل 2 ىأ يب هفرعم هم ,تاصوهرشاعىأ# هطلاخن هول نواس اةناهملاو ةيفالاة_يطا

 هيلا بح أ هدنعراصىت-ادن دشانحهتفلا وم مظعرهاب و هنرشاءمنس>لاكا ي هبحأ 9 ها داو
 الم_صفت هلاكو هلا جناب نءازمتالا جا هف صاوىأ  هتعان لور 9“ ني_ىجأ سانلاوهدلووهندلاو نم

 هعضاونو همَةفْش دب زمو هقلخ نيج وولف نيعجأ
 برلاهمظعب باةااءالتمارأث 1 كا ةباهملاناربكلاو هناهملا نس قرع فةلاو معلا نيالاق بول_ةاابدد- 7 هنأت يظعرهاب و

 عماجع خاف ةوالملا هوو ىبستك افهم رطاءادر سدلأو ةنيكسل اهءلعتازنو روثلاهفل>كلذي باقل" دا ةمااذاف هلالحاو هّتدعت و

 نارونهل-عورونه-> رذثو رونهل_ةدمو روث همالك_ذ بولةلاهءتسنأو نودعلاهبترقوةدئفألا <. ||تنخ ةءاؤموةنكولقلا

 م-ظلاو لوح اب التمادق باق نم ىجءلاوبمتلاراث نم هنافريكتل اامأو زاصرالاو عاسممالاو بول_ةلابذخأ وطن ناو راقولا هالع تكس
 بهاذراثنالاالراثئتسالاةلماعم مههتلماعمو ريت م_متبهم_ثمو ر زمث سان !اىلاهراظ ةزقتقااهماعلزنتو ه ةبدو+ :ىل متاحف

 : هلد. نمد دمح هللا ىجدقو هقلخ نعسالوهوحو قلطنتال ماعنالا ف عاابهناىرب هيلعدر ناو مال-_سل ايهم أ نم د» ,الاهمت هدفا

 للا, ىصولا تعنن اذا. .هلارهفصاو (هتعان) لالق:_سالالاكبوأ نيفصولا نيد لاصفنالابراعشاوأ انس (لوق») قالخالا

 ١ لوب هفصو ن عزممفاءلايامأت افصوهفصي نأ دارأ نم ىنءماو معأ ف صولاو



 دوغ 32327 ولا تا قلل اهم ندي عنيلووف لايك

 جاتلاف قوبل |كوقو ىلا هندي نم عضاومىف رشا اذو-و عم هيهفصوقهياعرغشالدرحأ ل 5 - رسوماقلا ىف لاق 00 (درحأ)

 طر خل انش ]- رلأ افصو ل ء>اذاو هرعشرغص ىنععناكس رغالافصو لع>اذ ذادرحألا سوما الوةبدر رعشااريخصا:هدرجأ ندم

 نيفكلان 42 ) هحرمش قس( هن د رسموذ ]هر طفلا لأ ىلءوهفلغالو هيف شغأل ىأ دزحأ تعم لفوةثك تناك ة في رشلاهتيحلنا ىلع

الجلا لهآ ةيشم ىرخألاب اهادسااكرادتمانثأاعفويلج ري عقر( ام ىىثماذان اح رلاو
 ةملغأ !!ىشملش 5 .ثمدادي ريةد

2 1, 5 
 كن تك
 ا -

 محاف (طعب ا 5ك * لدع الوهيفسد رالدا 5-5-5 اريوةةوع 2 ىث# نحف صب مهضمويلاق ب اهل نم هيظعلاةعلقلا ىب ىو ماللا

 11 / (اعمتفتلا تفت !ااذاو )علفتا !ىنءادكو مادهو ( ب دص) ن نمىأ(ىف ( ىشعات 11 ش

 هعامصشلا |هم هماذنودوغلا ةباع لعل وهو هلك اتاإب هع نأ لفالاو هونيفتكلا عمت ىأ ىكيوءاتلا عقم

 قددمدفر هءبلا همعن ل نمدرحالاف هن لي ع رمح ر ب |امع ءنمودو رهشأريغىأدرحأو هىأ «درحأ#

 1 ا ىو هيلعهللاىلص هل ناكدقو نيا ىل اونب دعا ل أودن ريس( اكرعش هند ضعب
 ماصعل !لاقر هُم هلام ىلع هلرءشالام م.اغتوأ لكتلا ؟-ىف رثك آلا ل_هياماهعضاوه رثكأرا.ةعابهن لهو

 همقف هندب رعشرخصب لو هيلعهللا ىلصهفدو ضر |نوكءنأن 5 رءشل اريغص ىندء درحأ ءاحهنا لاق نمو

 50 درحالا نا سوم اقل ىفام هدرب نب .جاملاو بادب هالاو يع الاو سأرلار هش ىنن عصنال هنأ عم

 سدا ىأدرحأ لمذو ها هياع :رع شال هنأءانعو ل-ر الافصو ل_ه>اذاامأوهرعشر غص ى:هعناكس رْغأ

 ا .أةفوصلاتاراشأب هنأ هيقو ه. .ةردزب ناعالارو:ةةرطغلا لصأ ىلءوهذ شغالو لغ

 امن' اك هلوقودن دمتا| قد رط ىلع عقل ةةسهةلج معا اهتىشماذازظاميلع الكناس« نالقطاا ل
 هل ”اكمي_ثمةوقدارأ اذا ل-ر نم هلدر عاقب هنأ اك ناك ذا هيثم لق: اقيعاز ءلنايما | عقو م ىف يطب

 بيرت ماقتل افع ءاسنا|ىدمنم كلذ ناقد اطخ نراقب والامتعنأ ىثع نك الان:ئاراعقرضرالا نم هيلح رعذرب

 لبق «بصق# هلوقو طب لدي ىثعىذمرتلا نعدءاور فاك سلا ضعي فو ق.يسدقو كلان م

 انهنمنا ارهاظلا ٌمضءب ماقمرملا فورحضء.مايق زوي وبسنا علقتلاب هتالوةباور اكسيل

 اميجىأ «اعمتفتلات تلا اذاو إل قالك طاطخغ )| ةيسسانم ىهذا ةيفرظفف نارهظالاو ةيئادئتبا
 كلذ لع فةناعاو ئثلاىلار اهئاذاترسوت 1 :ع هعذع ىولد .الهئادارآل_قورظنلا قراسالا

 0 ريدنوهيلال أن منأث ماتش لالاراهظااعمج لةءتاكن كاو فيفدلاش ئاطلا
 قذعلاىلب هيل اهحوتنالوهعيم هملا تقتلي» رغرأ اكتا0نآ سنا ىلاه-وز اذا هنا هل_صاحو هذ ءهتداح
 0 انزل اىأةلف- الملا ةرظن لح «ةصو فى أ سار يطأري_الا ىنهلالللو لءقةنيلات لا لعف

 لعاشت أمس ءاندلالا نعرب_هفةفص فاشلاو مسسالوالا هنمت :غاماه رمسكو ءاتلا حيي ««ةومنل ا عتاش هي فتكنيب
 لد ةمنولانالاهناعةمالع هنال ل زو دحأ هدعب ل حدنال ونا تدب هن م هنال ول |ىلاهةفاضاو

 ماحو دو 9 هلوتوامهنربةيسانملا مدعلاهلمقام ىلع فطعريغن مول حوهو هيلع مااكملادب زهق يسوهمانت

 وهو ةبسانملادوجولا ا .ةاهىلء ةقوطعم نوكمنآو اهلءقاملة لكم ةيلاحةل_حنوكت نأ لمت< «نيسنلا
 تيبمتاخوأ هو هوم ا. قوثولا ةمالعوأ اهمامت ةمالعىتءءنينلاةومن تاغ ىأ ى_همواظفلر وكذا متاح اك

 قات القد ل_هيد- > أ مث ةءالىأ دعب ىبنالف مهرخ آءاح ىأ مية هنأ ىنهتءاَما أرمس كنا لصاسحاومهتو ين

 اونيخ من ُّ هقعاتلا جتفامأ و هنسلاوذآر هلا نمادوسم تعب رشلاعب اتممال_للاهلعىسعلوزن 7

 ردصلاحارش ثنا عرفدولانال دوحأهرد_3لعج «ارد_صسانلادو-أ إل مهل تادناو عباطلاوهف
 م اق س :لادوحأ ىملاو هر وا#وأ ل2 مسابْئُشأ أهي مست نم نوكمفدوملا هيف ىذلا بالا ل<ردصلاو

 ىةقاهحولا دان 1 ار مهىأ

 ل

 فلاذعالو هترلكت هحوت

 اضعب هدا لهو

 هنأ هندي ىل امال 7

 لسع ممدصلو

 ةرامأو ندا له

 نوسعتلامدعو«_فلنا

 ناي. هن و م ىتللدل !لآق

 هناقتلاب اد هصخ

 ه4 ةنكتغتلاولام !هءارو

 هنأر_ه هاظلانةرسد وأ

 دا ارأ ل مقو 8 مدع

 لا عراسرالهنا كلذي

 برقأوهو ىف الطسقلا

 ل-> ناك هنا 0

 نيب )ظالم اهرظن
 هل_صأ (متاخهسيفتك
 اهرسكو ءاتلأ حقب

 ىلا هتقاضاو هب ام

 هركحا (ةودلا)

 مبا مسانانال اهتمالع

 هن]هنالوأ قاع ءقسالا

 مخ ىكل اذااهمامع

 هللا هذهو هماعدعت

 اهامتام ىلعهفوطءمربغ

 وفو) ةمسانملا مدعل
 هلاج (ن بنتا اح

 اهلمقا- . 0 هلأ 5-5

 ةيحلا ملعةفوطعموأ

 مهتون عاش ىأ ةءسانملا
 أبابا 7077707777770

 دوحأ ةمسنن عمم .ء(اردص) ىرخأ هل ج( س انلادوجأ) ةةررت ليا مانا عوددمب ىنالفمط ماخنأو وف هاوعح مهناوأ هما همالع دع

 ءاطعم_هرثك أىأدوجلاهم :ىذدلاب لقلا ل- عردصااذا للا سايلاعلل ةيهست دود أ هملق ىتهنهردصىأ لو هيلعهتلا لصدريعضلا
 نعةءاكو هوارد_صسانل |عسوأ هياور فو هقصم ىلعا_ مميش لد بالف فراعملاومولعلا لذ, ولاملاب اهاضمأو بوملقلادودأ هملقف
 للاانع ةباكر دسلا قيضوج زحلانأ أك لمعا ًةريك: نعهرامعو ف مهتج زمأ نسامتو معنا طف التخا ىلع سانا !نمللملامدع

 دّقحو سغ لكن م هتمالسأ ًايلقمهتسحأ ىأ ةدودلا نم دوج لمقو بامسالا كب رع لضامملا
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 ىثتلاىأ دمت ارعشلاوه ةلمهملا نيعلانوكسو حتفيد_هجلاوقارعلانب زلامألاة هجن ماندجلاق (طيسلابالو ططقلا دعملابنك,ل)
 اماوةثالذ نيرورعشن اكو لسرت_موهاغاونثت هن سل ىذلاوهونانروه_ثمناتءلاهرسكوةدحوملان وكس عم نيسلاحمّتفب طبسااو
 ءارلاحتفد ل رلاو رح نبا ظفاحلالاقةطومسلاوةدوعملانيبناك اغناىأ لان ك1 هلوقا نيدملاك (ال رادع ) واوالب( ناك ) هلوقو
 لوءفملا مسا ظفل ُماكملافوهيفةياورلا فالطسقلا لاق ددشك (مهطملاب ن كر لو ) لل قرسسكت هيفاماه عضوا هنو سواوهقو جم ارسكو

 "ئثائ سو ,عىأ ةماج هر ىذلاهح ولا خفتنملا ل قو فلؤأملا هبهرمسفمس ام بي رقاذدو نوسلا شح افل | لمة هريسفت ف فلتخا طي

 منامالو كل نكن اك اذاوهطمههجو وداوسلاىلا هنرعمزواعال نأ نوالا ةموط ل .ةودادضالا نمووف مسا فيعتلا ل.قو نمسلا نع
 الو) هافن دقو حدم هنال اذه هل لاجئالف هند_ىلعه_:هئث لكمال لاسجلا عراملا هنأ ن«ل.قامامأ وانه مي رالاهده نم لك ةدارا نم
 رب ودتلاةياغارب ددسم نك, لو ني دخلا نو:هحولا ليس هيدارأ معللاةرثكعمرب دس ا ةرجلاىلارلا كل: اريصقل |كوعف ل ءانملاب ( مئاكملاي
 نا ميكملان عىبهذلا لعن لب مود عامطو ميلس قوذىذ لكن م مهريغو برعأ ادن ع ىلحأ 5 وهوتلاسالاوهرادتسالا نيد لو

 « ناك 9 !هاسم سو ون مد ع عطب انالوإل متو كوال ءاط رس , « ططقل : اًبحا ةمخاكل |حاوعلا 8 35 35 2 2 ١ ١ 7 ( 2 ١ 2 20 1 قو لول اىلءةلاد

 هيفىأ نكسددقو فد قو مضي دقو محارسكوءارلا فب ىالة علا لاق يالجرادعجوو لقا 1ناواوالب ْ ف 3226 جول

 0ك |وسنل| ضعي فو قحبلا و هلأ همئاكلا نمىلاثلاو ميهطتلان ملوالا فال ل ومهما ممل 2 هيو ظفلتامبفةءاورلا كريملا م اكللابالومهطااي زكي لوط ةدوعملاوةطوسلا نيب ناكفريس رسكست || قفة (ههحو

 مهطملاىت_عمو ها 0 ل ا يلام لءفتلانزوىلع مئاكتلا || اما هريكتت(ارب ودت)
 رّودملا ملكملاودادضالا ن موهو مسا فيحخأا ليقو نع-لانم سو.عئأ ةماهجهرف ىذلاهبولاخفتنملا || وأ هنم عون ىأ هس عونال
 ضعب و« ريو دن هوجو ىناكو ل هأوةب هنيب رب دة#سملا تاكا ناك الىشب روح احراشلال ةوهحولا | ليل ىأل لقتال
 هتفلا خخ ه]ه-والف ههجو عسل ا!ض»»فهلوةوالصأ هجول اف ىذا لعحامأو هوجو لدي هح ولا فما ْ ىفأ ىناسءالف 2

 ه«نعربءبو امرب ودت ءوحوىءانعم ذوكي وكالذ ضعبهيف ناكل بةرادتسالا لكارب دسم نك, ىألوصألا || نبا هوت اي ةمئاكلاا
 لصاخحلاو ضرالا نم ظاغام ل صال |ىىهو ةنوزملا دضةلو هسلاو برعأ |ددنعىل-أ ىهر ةلوهسهمق ناكه ناب ربو دن لكس دأو سر

 ضيبأوهىأ# ضيسأ إل كريمهرك ذامىلعةديمعربأو ىواضم.لاهلاق اذكةلاسالاو ةرادتسالانيءثاك هنا || هللا هذ_هو انسح
 ديدل_هنتأ ار هدطسن فو لاءذالا نملوعفملاةغيصب وهوةباو رف اك هرج برشم ىأضسنأ 52 # برشم الو هلو هس

 دد_ثاذاف فيفح ايةرج برشم ضايبلاةترخآلانوالا د نينوالاد_>أن اكنومل نول طاش تاريثالاو | (ضبأ ) مكمل
 هطااخالام ىم_ساعث ىتاملاضا.لاوةرملا هطل اخاما نه تملا ضاييلا|ذهىلعف هغلامملاو ريثكستال ناك |[ ضب أوهىأ عفرلاب
 عمديق ن كل هقدحلادوسأ ناك اضدأ ىلع نعةباورىفأك امهتقدحداوسدي دش ى أ «نينيعلاجعدأ 9 ةريملا || ظقىللع هلةنديمةلملاو
 نيعلا نفح فرحوهو تفيد قو هلوأ مضب رفش عج هز مها عفن م رافشالا ب دهأ اطاوضايبة دشونيءل |ةمسأ | ةرمح( برشم) د دعتلا
 نيعلاب ده سومالا ننةدحو ماهدءب هل ههملانوكسوءاسغا دحر بدها هل لاقي ورعشلاهيلعتتيىذلا | صضاسملاف هاورىفاك

 لياجإ ليطتسمريثك هنافسأرعشىذلاوه بدهالا نال صاخلاو اهرافشأ ىلا هبادهأل طخ ر فك | ةمح هطلاخأم تيثما
 «دتكلاوا# نيتبكرلاونيفكلاونيقفرملاكماظعلا سؤر مظعىأ نيشلا فيغو يملا مضي« شاشملا أ اهطلاخي الام ىن-:ماو
 كت تت تأتأتأآ#آ#آ# ههزكد ىذلاوهو

 هإ م -

 117 متمبإ ءادب دشتا ايهحصسن ىفو هب ىس هن اكنولد نول طاةوشو تارششالا نم ففي برش او ىومأ هيعناوترعأا

دأ) ضا ميرا هغل ايو وعش اللا ريثكتلل ناكددشاذاف فيفأاب رمح ب مدمض ا. لاةد ب. رمثتلا نمل را
 1 نيتلم- 5 (جع

 اهريغو نيعلا فدا ا اةجدلا ةيابنلا قواوتعس عم نيعل اداوس دش عدلا حامصتلا ىففنيعل اةعس عم ةةدحملاداوس دي داش ىأ (نينيعلا) 3

 فو رح ىهو حتذب و مضلاب رفش عج (رافشالابدهأ) لكشأ هنان لكشأ اع روى ةحملاق داوم ادارسو ضاسا ضال

لان | نم هما اكه_هوأاموهنافجأر عشلاط نمبدهالاو بدخاوهو رع ايل ثت فلا الا
 ظ ىنذدارمرب_عبادهالا ىهرافشا

 ةبادهالا ىهرافشالاناتاقثلانمدحأرك ذيله ريغو برغا او طاغوهو رعشلانيعل اراغشأ ل هت ةماعلا ةمستقننا نعت مز
 العش نباو ةماسأ ىبأن ب ثرملاجرخأ « هداف ةسرالا تومنملا مسابتيانلا ىعموأرافشالارعش ل وطلاىأ ف اضم فذ> لعاما

 ىأ (ليل> )الغ انيهديبصو هودنلالوسر عما واصمراثعش نوعص»ناببصلا ناك ميسو هيلعهللا ىلص هنا هردغو سم امعنءانع

 سور وأ بك انملاسور فيفا او مضاابهشاشم عج نيتمهمب(شاشملا) مظع
 [قانثع (دتكلا ار)اوةنضم نك ىلاوأ ةذيللاوأ ماظعلا

 هوقلا هيا نوةياجتلا ةمالءوهو هلك كلذ يظعىأ نيغتكللا ع متر سكدتو عنخ ةيقوف



0 0 

 ةمويغفة مع (ةرغغ ىلوم هلأ. عنب رق نع رخنتئامونيتسو عنرأ ةنستامهوةثو ىز رخام ىلم راوبسلا نامل

 ىنصملاو دوادوبأ هل ج رخذنامو نيد رأو سمن ةن_تاملا مرالاريثكدج أ لاقو يومن اهفدضودوعسم ن | هقثو نسم ىندمءاروةثك أ سءأنو :

 نم قودص هيفا نب نب (د# نب ) مهاربا ىبأ ءر علو هنأي هناحافر عشاللاتامىوسعلأس نهلاو تااناوسواف دمت م ا( ميدا اربا ىثدح لاق)

 هلاقأك ةءاورلاو هلوالان كل مج مسانول كسف مطر وأ سةح مسا نيدتخفب (دلوزم) ) هحامنباوىفاسنلاو ىد مرا اهل ىور هسماسلتا ٠

 دمي قرصخت ال ىلعدلو وريصحلاب ر عشت ةينامم ءااناب لوألا رونا باو« هل ل نمواءجوادرخهنوك.ناك امذكوىنالطسقلا

 دلو نمنئاكلاىأ ؛ هفرعم جاعتملارب دم هارب ال هفص هن وك والاوءاصعل لاق ةطسا وريغب ناك امدلولا نورداتماذاد«نايءلةللام و

 0 1 :لا نبد_< هيىندي بلاط ىلأ نبىلعدلو نمراي :الوالادب وأ شن :ركاماهبا نعول أل فوصوملاناهدنئدو (بلاطأ نييلع) ٠

 ةيقئح ىثب ىبس نم ىلعل همأ ةيفنحلاو نيطمسلا دعب ىل ءدالوأ لضفأ ةعاهذلاو معلاب روهثملا

 سامع نءا 'لردأ لاقي هريغو ىذمرتلا هثيدحجرخألاسرالاريثك ( هللا دبعنب رع نع 0 هوز غنيعن رأو !

 اهدعبءافلاثركسو ةمهعملا ب م« ةرفغىرم ٍِ ىاسنلاهفعضو بدسملا ندم سو سنأن هثيدحلا وأ

 ىلأن ب ىلع دلو نم م» هحاد نباو فا سغااو ىدمرعا | ه:عىو ر قودص يد 6# نب ..هارب | بث دلاق ظءايقءار

 ادرفمنركدق نيدهفم دإولا ىر هربملا ل ةىوارلا لا اماه ب نأ ماماباذ- هو مهاربالهذص «بلاط

 قةءارسأ -اايدلولاو دسأو دسألا :مدداا] اعجس ىلا* || دوك,دتو هنأ ءئاث نوكسو لوأ 0 دلولاكل ذكواعجو ١

 ىهاكد نامل هل ىلا اوةنايب وأ ةمضوع 3 0 نمو ماصعل | لاق ند -وتةفاا# لالاو واولاب هناو رلا كري ملاقودلولا ْ

 :داسلاوةعاصشلاو) للا رعاشلا مساقل أب كيلا فهلا نيد هب ىنءي هطساو ريغبدلولا نهرهالقلا

 نعلاحدأو نمل ةور# ا ىت نأم لةضرتعم لل انأ لداملاو هأ نيا. ادعو عفال ال ١

 نه لبق ة-.ةاح ىب يسن هىلعل تاصحهمأ ةءف:1 اور تح نب! د لماعلا م. ة:ىف نسج الكل ميداربا |
 الولذ همأ ءاع ىلءملاو ركاب أنا عمة ول الا اذه عىف نودةتعن مد مناهضفارلان هةفئاطلوقعةفادعم ْ

 كوالا لاق ثياب أما ةللااد- هىماسصماا برغأ ما ءدموطاناكا م افءالا مامالا هن وك ةقحل لهؤاطعا

 عشت ملا د مهارب ازال عاطقنا مف كريملاق م« لءناكلة) مارااى .ةحت يسون نمؤلارعء ألو |

 ل_صتع عددا (سيدانسالاةيتيدفلاةدفارادس ضاق فاذا لئاداووعا ا ١

 4 .اعمتلا ىلصدتلا لوسر نك, م ىلع ىأ « لاق لو ءيل هنلا ىف هزلي ىبنلا ة-ت ىو «هللالوسرفدواذا ف |

 نملعاف ا اال اا كري هلاق م« طغملا لب ؛ وطلاب سو ١

 ةعواطالوثلاو طخفمهلصأودتمااذاراهناا طغمامطوقنهلوطلا ف ىهانتملاىأ لاءفنالاب ابن م طاغمألا |||
 ديد_ثتنوهلو دألاءهاح قربت ”الا نسا لاق افغلا اذ مدحت ف باوصل اوهاذه لاف تغذأو همت 1

 نيعلايلاق 2 ةولا# ملأ دب دشن ءاضيأ هاهنا فدعا ذكوئش ساو نيغل ادب دشتي هنولوةب نيثدححلا ضعب و ميملا |

 مساو اودوةحوتفااةمهأا نيسغلادبد_ثقوةسيناثلا عفو والا ميما ع ذر ىردوملا همك وهانعع وهوةلمهملا ا |

 نري فررملا عباصإاحر ا 0100 اًمخار لم هؤَملا نملوه_فم أ َ

 ف ىغانتملاد أ ب در اريصقتل اءالو 9 هريغل هر لوةمعملا نيغلأب و ادي دشن لوعفم اوهلاةنبرعلا |

 ىلع ىف اغع « مولا نمةعبر ناكررلل : 4 ءال اىناذكءوئازحأ تا دنو ضعي ىلع هقلخت ضعب در هنأ اعل :

 00582 لباس د 2 أ

 ىعشو هلال دكؤماوأ نيمملاكو وهف نب رب دقَلا ىلعوواولا نودب ناك مسنلا نمريثك فولد وطلابز هر

 ةالغنمنيلاضا|ضعب ؛ معر دقو 6

 نب رغكملا :ضخاراا

 ابو هتيهولا نيرمشلل
 وه ركن انأ نا ىرد

 1 همأ ايلع ىطعملا
 ةمامالا قع ءاطعأنأ
 هنعهللاىذر ناكل
 ( ىلع ناكل اق) اعد
 ةد.فما ناكجا ردابةثدب

 ليبع لوقف راركال

 . نمدد- هاذم راركست

 ثردملا هيلا ىهتتن

 طش اى هناقثالاكو

 لن نكل |دراركتب
 ل (ستبممللا نع

 لصتع س

 اماعى ل . ل مهارباذا

 هللا ل لوسر فصو اذا)

 لاق مسو«راع هللا ىلص
 هنن لوسر نك.

 ءثددسحلا

 دب دكت (طغملاليوطلاب

 نيسغلاب و ةيناثلا ممل
 ىفاثتملا ]مومو همدكم

 ةءاهنلا ىف اذككوطلا
 قى ناك ءلاىهعوهف

 نوث دخلا لوصالاعماح نو 0 ءأ طذطاق اعوىرخأى قب ذئلاوةباور

 طغغاف لع للا طعم نمهماك, الص ًاوائراطرا الار هذا لغافإلا نا .الو طيغتلا نملوءغموههملعف نيءلانوددشد

 ةركارضلاف و ها ماها هلا ىف (ددرتاريصقل انالو) معا ءالا هلو نئاملالوطلا قذدار مان قرب ولوطي دم ابد_:ءاملكودتماقءدماذآ و

 7 هلاك ااه ع تايئاوهناك اه. كووأو سن فو نك, مأو قلت فاطم( رناكو) و ازحأ تلخ ادنو ضعي ىلع هتان ضع

 ذاودئافلا طانم (موقلان) هلوقوةغاللانودونمحدملام[ةمىفتاسثالا ن ىفزلامازلتسايءافتك الامدعو حدالالءكتناصقنلا ىفأ ||“
 هعامج موعلاو ,عوب رمان ملوطأ ناك هنادروام مداص:الفيلوطلا ىلا لد املاوهو هذماعزت عب ريدار أو ماوقألا ف تواغتتدالباةمولولعلا ا

 اعيتءاسفلالوانتاعر وةفاسلاِلاكت امه اومئاظعلاب مهمايقل باوهسةأرعأميف تالا |



 ْ ىرذجةقث (ىرمصبلا) لاقاذلفد :ريصملا برعنمةل مفك هياط ىنءاةيسنةمعلا: 54 (ىضلا]ت طك (ةدعنندجأانث)
 هئسستامسصتلاب

 نيتئامو نبرأو س +“

 نع ىسضلاب ز زرث>او

 ىلد الا ةد_.ع نب دجأ

 ةلميع(رخ نبىلعو)
 م مخل همووكم

 ال نومام ىدعسلا

 نيتثام هنسدام ظؤاح

 هلو تدع رأوةعرأو

 هلجرخ هنئس وعمد

 ملبسمو ىراخأا

 ىلاستلاو ىدمرتلاو

 نيد رفعح وأو)

 جر ل نك لودقم
 مد-علو فةصاملا الا ه]

 ه) هلوقم هندب هراهتشأ

 1 (ةيلح ىبأنءأ

 تاكرال مالو كدحوم دم

 ريو وأو يزن ىو
 نيسعلل ناكولذاد وه
 ىلا ني ني_سملا لال

 عقوامدر هنو هداج

 تسعلل هنأ | انه حارمشلل

 (دحاو ىنلاوزاذه
 تارا.هداولدس>ىأ

 توك لاح هةفنولت ><

 مهماراسع ىف ى-عملا
0 
 بس ا نوكل اح هفلتخم

 تاعوهفار كاوا

 وعفا ااوأ لعافلا نم

 واولا 1 هعسلىفو

 ىأانثدح لوعفل ةفص
 دحاو ىثعملا تارابعلا

 ةرامع سبل ظفالا ف
 هرامع اغاَدتعالنا نع

 ل اظففللا فاتخعالنا لب

 0 وصأ اىف

 تارا واد

 نينا يطول ا

 اذا مت سوح اوىبعملاو ظفللا فنيش د- ىلا نيب ةقفاولا تناك اذااهف ح حالطصالا بست لممس لثملاوأ

 هلوةاذه ىلهفرخآلا ماةمامبنمدحأو لك ل معتس دتو م تا ا طق ىعم اف ةقفاو 1 ٌْ

 انثد حك وعذمهيخ ماصعلالاقو دا ازا اهذالا نود ضءالماقملا اذ هى لهعتسا وأ اناةدارالءانءع

 طقاس نايةسنا نة دق تلاةناف لوالا نمت رمعلادنعخارلاو فود عري_تالالوعقمو لوالاوأ ناد |

 !جتحالن هدباو روارخ [ث د دملا 1ك العلق ىلاعلادانسالادءرهدامسأب ,تيدحلارك ذقكف ثيدحلا

 ٠ ان مبدنسملا ثيدحلا قذاوبامدهاشااودهاشلابىراضا|ثيد ديدات دارافدهاش ||وهعبات 1ا ىنرك ذناعر هن

 ةسمترم ىفه- ةفاوملا طرمشن نكملدا ا:ءالاؤ فاذا ظفالا ىف قفا اوملا نمهدب ئبامعباتملاو ىنعملا فدانسالا

 ةضلاح رشف ثعأا اذه لمصغتو هصقانفالاوةمان هعباتملاىوارل نمد ىف قفاون اف دانسالا بت أرم نم

 0 وص اداسلا#“ «« ىنا 9 ةدحوملا نوكسو ة-وتةم نيعب# ةددع نب دج أ انث دل

 زرتحا ل يقرسكتتوءامل تشد وهو« ىرمص دل 8 لاقاذإو ةرمصمل|ناكس نم برعل | نة مقص ىجب ىلا ةمسأ
 همو ىل ,الانود جر اولا ماركا سن ثنا شر ةقتئىضل اناا الانمقثوأ أوهو ىلد ءالا نمىبضاان

 وبأ+-ةثو اخو ىذمرتااودوادودأو ىراضا اهنعو قلخو دن زنيداج نع ىو رحراشلاق تهذملاءوسا طدأ

 ٠ ىذمرنلاو لمو ىراخملا ءثيدحجرخأ ظفاحةقث منو كسوةلءوء مذ مر خ ني ىلعو» ىياسنا أومتاح

 مهمثيدحلا ةْمأدحأ ىزورملاىدعسلا شداخم نب لتاقمنب سابا نب رت نب ىلع ود حراشلاةو ىناسنلاو
 لاقو ىف: :ملاو ريمه رك ذام ىلع نيسملاىأ ي«وهوني_سملا نيد ر ذه ونأو ثيدحلا هَ نماريثك

 بالا اذه ني-رش ىف نك ةعلح ىبأ نبني سحلا لاقل نيا ىلا اهحارناكولذاد# ىلا عمجاروهماصعلا || و
 لاح رلاءاع«أ طمضى هحرش هلمك-: ىف نرسل | د دح | فرك ذذاوهسهنا ىف بة رالو نيس ريهضلا نا

 فتصاا مالك ن منوكيتأن كذا نال ُتحهنقو ها ىرصبل اة يلح ىبأ نير فع وبأن يساند

 ]| لك ىلع لاخللو اولاو همارم رة و همالاك اج! نيب هتذمالت د_أ مالكن م نوكر ناو الوأ هلأ ام انا.
 || علابهراهتد ا مدعلهن اكو ىذمرما | هثيدحج رخأ لوسق د .روسكلملامالالاوعا لا حم «تةيلح أ نباط لاتم

 | مهثيداحأ ىف ىنعمانوكل احا انوث دحىأ ل ءافلان ملاح هجوما :مسشلا واول هي دحا او ىنءملاو لي هوت ىف
 لاحرشو دداو ىجءملا مسلا ضعي ىفو دحاو لكس لوم ةقلت انا[ تلو قتلئورمىأ كريم لاقادحاو

 ادحاو مهد 00 ل ا ا تا اوريغب لعاقلا نم

 لوع خا ةفكواولا فذ ةدطسن فود حاو ىنءملا بسحب اهنوك لاح ثيداحالاو ١ اهمذ ىتءلاثي داحالاىأ ان: د لوس

 ةفلَدحمتاراسد ا. 06 ماصعل |لاقد>اوا فىنءملاثنداحالاهرخآ نا ددهعصوو هأ ددحاو

 ا !راوهوت حان ارارسأن مودت < انهو ه:رعن ىلع ظفل هنا را كوكا لان لغو اولا

 دحاو مكحمل هغمصا|ىناظفللا فاتالذا ل د ةرا.عأ افلا كا ءورا هع س دل اظذا اق داممالا

 ١ ننس قرفلا فم هئافرخآلا نماهد أ هل قء_سام ماب هر تلاشت وتل[ ىلا فناإلاو

 ةعباتملالاثمأ او رك ذو هلظفان نوكءامعس الا اوثيدح ىنععُسي ددهاشلا نأ اورك ذدقع_اتااودهاش ||

 هرغبدتا ياهاأو دخأو) لوقا عب امد هد وهن مهتعساو هر مغن دام داع مءزبالامال_ل اودالصلاهياعهلوق

 هنروع ىي قه 4 ةمقح تغلب للم 6 وطدقف بد باهأاعأ هلوقهلادهاشاو رك ذوهباو ء:حسأو

 اولاقثي-دحاو هموم لاك ىتعهود و ىلعو دج انثد-ىأ كوالا ا:ة د1 ناس فانكتساو هجياولاة 9: قيفوتلا
 قد-اار اه د_>ىأر ةتسا اهم الاثر دح جرخأ نو مامةقث :ك سنو نب ى.دعانث دح 9 مهتم دحاو لكىأ

 1 اوم وهار نب ىدعساو سنوي هوبأ هذعو اهرم_غوىعازوالاو سذأ نب كلام ن ءىوروهذم جدو و جد د

 د 2 نيالا ءوعاطاف هتاكالونيث دحمارمان آف سوا رمأ ةفوكمل لدم ثرلا حاملا وماشلان كس
 رمافالءفف هيلع سب لا آرقي وهل ااحوربنا نيمالاونومأملا هندلو ل ابراق سدو) نب ىددعو سا ردان هللا

 ل [ملايهذ ف قسلا ىلا دعس م“ المنا لاقذهلتفعوضفاهلقتسا هنااونافف عذتماف م هردفال 1 هرم د هل

 اسجازغو كاع 01 ان 0 تح قولا لك العن اكثر دحلا لع:

 2-2 سس



 دس فلل 5 ابل .٠ ةدشب د ١يرض) "يف 08 لمس را >|4 ديف ب ؛ 7 الا م“
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1 

 كلذواهدعنو هتورلقهلثماور نو هرهالت(هلمهدعبالو هلق ) هلاج ةناهتوهتس> لاكن عدد رعمىرخأ ةلسءذهو رصبأ| ( رال)

 ناس نول ل ىلءافرعلديوهو هلذمدحأن وك قننعةناكوهف الوأ لء3نمز فوه نم ملك-تملا ناكء اوس لثااىنىةئلاملاففراعتم ٠

 بن رتاسع ريرقتدب ز ماده ىبعسو ىفنان حالا نسال ارك ذماقم ف نسحالا نمهيلا برقاوهىذلا لثملا ىفئنااذاو دحأ لكنم
 هلثم» دعبالو هل ,ةرهظد ل «حو ىلع في رشلا هندب قاخ دجوأ هنا هللا ناد ةّدعب نا فلكم لك ىلع نيعتب اسمتو

 قيسام ا ذرسو ىدآ ىف

 جي هنت » كنس ذنم لك ىف ىتترتال ىتلاةياغل علم ىطسا اوتافصا !لئالحوقالخالا عتاد, نمامفنطبام ىلع لما دتاذلان ساكنا ٠
 لصف مالااذكو هجازمحالههيفام بالا قفوتاكرماو تافرصصتلا ميقتسم ةأشنلالدتءماناسنا قاخي نأ هملادارأاذاتاحوتغلا فلات . |
 اديعساعلاط محرلا ف ىناالازئالهتلاتقوبوةفطنلا حال هءىذلاردقلالادتعا طالخالا ههف تادتعاومحرلا جازم حلصو امهنمىناا |
 مات تازئاكل نم هيف نوكرامفحالصلا ىلع ةمالع هتدارارمتلااهاع+ دق باسحلا هتريصب ن ءفشكن مالا اهفرعبال ء.كلفتاكرح |
 حال هيفءاذغ لكلا ةوهشلا ىلا مالا ى فوتو ل دتعم ةمض ك ىلع هال ةيفال د تعم محرلا فعال |لزنر فل دتعم : اًرع ديعس عا اطف ل>رلا ْ ْ

 ىلع موقتوةأشنلا| جرف هيقتسم يكلف عم تاكرحو:لدتءمداومولدّتعمناكمفر وصتلا لمة فهفطنلاهءىزتتامواهحازم

 أنا نوكتت لادتعا "عسب سس سس سس
 | نمرادحنالاهل_هأو عارسالاو لوزنا | طاطخالاو اذكت لعاف نملاحهنارهظالاو ليقاذك ىثماذأ ءووأ أ
 أرودسملانيتففبصلاوةطس ىفاك ىف ىنعع نؤارد<هناكاذااب راحءاملانوكرامعرسأو لفسىلاولع | |||
 هامدق :.صنااذا ىىدفاوطاا ثيدح فو ضرالا نمر دخن |اموه لءقو ردم عضومىفكزغي ان 6 ىنءملاق || |
 حرش ىف لاق بيص عج مضلاب وهو بومص ف ىوهامن' اك ةياور فو سم ىف تردحنا ىأىداولا نطب ىف |

 امعنت هاطخبراقي والايتخا ىشع نك الاتباثامفر ضرالا ن مهيار عفرنأب وةايشم ىثعناكهنادب ربةتسلا |||

 نءةئينمىرخأ ةلجم هلثمهدسالوهل.قرأل» ىشاعلا مع وهىذلا بطلاب ستلبالثا بص مغش ملو لبق ||| |
 ىح جراخلاىفامهموهغموةبدعبلاوةيلبقلاهظ-المريغنمهسشلا ىف فةرامعلا هذه لجتستو هل اكو هلا أ

 نوكت نأ ن كءهنا عم هلثم دعو هنوم ل.ةرأ لرب دقتلا ناب باو لسو هنا عدتلا ىلصهل.ةادحار مل املعنادرب |||
 اذاهناهيفرسلا اوديز لثمدلملا ف سل لاب اكدحأ لك نم نسج هنوك ىلعاؤرعلدب لثملا ىفأمهيطعدي ؤرلا ||

 انثدح 8 ىرحالاو ىلوالاب نس>الا ىفنناكف نسا ارك ذماة مى س>الان ههيلابرقأوهىذلا ل ملا ىقنا ا

 ةقارولابىلئباهناالا انودصناكفوك|ىماورلاد_توبأوهو ا*نب حاردلانباىأ «عسيكونبنايةسا ]||

 لاقإ» فيعضوه لي دايز نب بلطموهس أن عىورب هعجوثيدملا فني رثكسلانمناكو ليقهجامنباو |
 هلوق نم لكت ىاعتم « دانسالا| ذم ىبأ انثدح قاعتم «ىدوعسملا نع اعيكوءابأدب رب« ىفأ !:ةدح |
 قيرط نءرامخالادنسلاو هلاك ىلا ثيدحلا عفردانسالاوعزانتلا لبس ىلع بأ انة دحهلوةونامفسانث دح ||

 «مانععإ» هلبقروكذ لاثيدحلاو حن ىأ هو » دحاو ْئشل نوثدحملاامياعتسااذلو ناب راقتماسهو نتا
 ىوراذاُت نيكل ُتيد_حلا تا ةداعترح دق هنا ءاو كلريملاقمدقتملا ىنءاد.ةمرخآ ظفلت ىأ |||

 | ىذمرتل | هثردح جرخأ هثب دح طقسف لمقب ذ مصنف هثيدح نم سلام هيلع لخداف مهاردلا برعض هفرح ىهو |

 | اراصتخاهوحوأ هل_:ههرخآ ىف نولوقي رخآ ادانسا اوقاس الو داتساب ث رد ااوقاسو رثك أوأ نب دانساب

 ني_هقلانالو ل. وطلاب
 نات عسل ممللا نإ
 شضسأ هقر الواغاغ

 ءرغصوأ ةر م برشم
 ارهغلاو لدن ال دتعم

 دعجالو طيب سدل
 هرج هرع-ثىف ططق

 داوساا اذن سبل
 د هيحو لغسأ

 هقنعق هسأر ملظع

 هث4|لدتعم ىوتسا
 «ءلدالو كرو ىف سأ

 توصلا قدح م

 ه.نم ظاغام فاص

 نائل الد وط قرامو
 لل ىكلا طمس
 ليعةحاجلالامالكلا

 جححتلا وأ ءارفطلاىلاهعابط
 هللا لدعأ هناءكحلاتلاقاماذهفلاقءىطبالو ل_هتد سل د_>أ ىلعةساررلا دربال لام ىف عمطل | لءلةرورس هرظنم فءادوسلا ا

 نم سانا لك [ناكف ةءترملاف لاكن هل عماكة أك نلا فلكل هل مصفمال_سلاوالصلا هيلعانيبن قلخاهيفواومكحأو ةيناسنالا
 هيلع _دافةقارولاب ىلتباهذكل قودصهريغلاقو ف يعض ىبهذلا لاق حارا نب ( عسيكو نب نايف سان انطاب وارهاطهوجولا عج

 أعدكو ىنعي (ىأانث) هام نباوهللا هجر ف مصملا هل جرخ هئامو نيعستو عسس همس تام هثب دح طف ل.ةب لف مصخقهثت دس نم سلام :

 منهو نايراقتمامهف نيملا قد رطنعرامخالادنلاو لاقل ثيد_لا عفروه (دانسالااذهب) مدقتملان راادع(ىدوعسملانع) |

 فاما لعو فودحرخآلالوءةمولوالاوأ ىناثا انثدحلوعفموهفهلءقروك ذملاثيدمحلاو هك ىأ (هرمخ) ىنمينوثدحلا|ههلمعتسا ١

 قرك د ندقهجتال نمهءاورنأ ىلعىلاعل ادانسالا دعيه داس ايي دحلا رك ذ فيك ل مقام طةفارخ [الا هثب دح طقس نامغسنأ

 ىسعم قفاوا-ف هلامعتسا عاشومن ذازا لا مهوت عفدل هون هلوقل ديك انو هفمدةّملانتملا ىنعل دمغمرخ [ظفلب ىأ( ءانمع) دهاشلاوةعباتملا
 ثيدحلاهرحألا ناكمام ممم لكل ءعّتس دقور وهشا اوه اذه ىنعمو اظفل قذاوملا ف عاشذهل_:مامأو ةرباغملا ىضتقي وهفاظفل فلاحو



 : ااذماو رف (سأرلا) مظءنب_ةءشوفب ( مت ) لاق ثمح سد داركملاو سأرلا نيد عمل م نمو اموسانسة دا كاضم ف نمدغلاو
 اقتل, نيماغع لك مضاابسودرك اهدحار(سددارك-ا|م مداح بآوهوثصعلا نمد دع ن عدت ىد رطنمكلذيهفصودروو .

 ةيغامنلاىوقلا لاكوةرارملا رثكو: دا اروذو ىلع لد, ناك اةيكوماظعلا سو ر لءقو نيكر ولاو نيم .كاونيةهكرلاو خ لصف ىف

 ك] قوبملاة داو رفو نو ماعلا فكن طملا ار دصا |طسو رعشة مركسك هدد >ومو تالموع( ةنرمسملا ل٠ :وط) ةئطامل| ساو 1اهوقو

 ًامأو هياور ىف ةقدلاباهةصودغي لوطن اوذدوديغب هءلعو هريغهنطبالوهردص ىلع نسل 2 بيضَقلاكى رحت هنرس ن متارهش
 0000011 ا ا ل ا ةلعللا ةا دص ل كاكلال . در لطي و2 2 ط3 للا ؤس 77380947 217217012077075

 فصملا دهم: ىل-ع

 ةدئاق ”روظتال_ةىلآلا

 مدعأ أمهتهىش اهفصو

 ل وطلاب هفالدتخا

 سششا ءاعمو هقدلاو

 ىدلاسطلا ىورو*

 ئناهمأن ع ىلاربطلاو

 لور ندطت تبأرام
 ترد الا هللا
 هطارقلا

 عل ىلع د

 انك :ىشماذا)
 2 ةيولقم فلا 5

 قيسدتوا ةيفْحت رمح ا

 ىلا

 يسب هيدوصقملا

 ماقلااذ_هىف قي

 قع دس ا اسمع لاّدق

 ىلا زك 1 ع هنق

 الامثو ادنع لامع

 نسم
 ناب هضارتعاودط رلا

 لاتدلاةنشَم هذه
 لدع لامن ىلوالاف

 هدصقو هاشم ةيحفا

 مديال هنا, ضاسعددر

 اال د_ةءناالا

 تاوص وهو 3

 ىو ( طع اغ'اك)

 فىفوسم امئ'اك ةياور

 حسن ىف (بيص نم
 وهو اع "اك لدي هن اك

 ىبعملا ل دان 0

 00 ا ا ا الاقاضدأ صم الاو ةحارلاق ظاغوه

 1 | رهتزنكتلاممومبب رق «بددنم ظهءاطلادبدشتب وهو طخ 8 هناك هدسن ىو «ياعاك هك

 ضرالاءاوطن| هعرس ىلع هلو ههششم قف تدثت لاو ىكستلا فهغل 0 لعءافنز ل

 قوارد_تمناكاذاابرحداملانوكءام عرسأو له سهلاوملعن م ادخال هلسأو عارسالاو لوزن طاطخغالاورهاظا !فالخ هس دق تحت

 ' نابيرد_ىموهئذلارودحلاب بيصلاىنآلا ف نصا اري_سفتو ردع عب طومىكزنبامغأ اك ىأض رالا نمردخناام بيصلا سوماقلا

 هللا ىو ص هفكن م نيلأ ار .رحالوازخ تس دمام عمصلا ف ىو رملاسنأ ثبدحف تدثاك ة ةنياتناك اهظاغو
 ' 1 || قك ىلاع صو ىوازلا نوكمنا لمت نئنشلا هب ىعص الردم ذام ل تري دقت ىل ءولاق لسو هي اء

 هفكراصكلذ كرئاذاور وك دملاض راعالا:_.ث_خهفكراص هلدأة نموأداهدلافلعاذاناكف موهيلعفللا

 رصقلا عم فكلاو عيباصالا ظاغب ثلا ىوغللاة دسم. عون أر سف ىضا لا لاقو ةموعنلا نم هتامج ل صأ ىلا
 تنثام هدب ون واضنأب املا ف ىتأ. كف ارطالا ل5 ءاس ناكمنأ| ل وهيل ع هللا ىلد هفصو ف تدث هنابسةءتو

 الدصو واقلعمسنأ تي د- >نم ىراضأاهدر وأ نيفكنلا طسب ناك #بو هءلع هللا ىل_دهنارخ [ثتدح ىف
 ىنععاهو و هل وهام نتلمهع طمسةيار فو هلم هن اوددسملاب طسلاو لأ الدلاف بسلا

 |ءديومهضيقلدشأ هناللاحزلا ق دمح اميوهو 0 ا او

 انهادارم سبل نكاكلذكو عقا اولا ناكن او هنافءاطعلا طسد طسل ارمسق نمامأ ىنالقسعل |لاقءأ بنلا ىف

 فو هأ هنودخالو ريصقد.ةريغ نم ظل | هأنعم مل_سو هد !ءهتنأ ىل_صهتفصف عقاولان ؛ثلانا ىءمحااو

 نئشلاو ماصعلالوقامأو تاغالاوتاداو رلانيباعج رهاظااو هورصقلاو ظاغااىلانال_عام_هئاهباهنلا

 ىفام ىلع ه1 ناكناو ةحهعأال اوصالافاملفا اخو نسنلا ضعي أك ةيناق :وفهانتموهثلثع 1 2

 هفصووةماهلا ماع ةاور و ْئث لكنه ظيلغلا برضا نز زوىلع هم اداضا اب سأ رلا مذضإل سوماقلا
 نعناسنالا ردع اه كت وةبغامدلاىوةلالاكىلعلادوه و ةحع## قرط نماضد أىلع رغنعدر وكلذب

 عج قئافلا فام ىلءنيكرولاوني-: ءكرلاونيكةملاو# ماعلا سئ رىأ #« سددارك- امال هريغ
 كديهل قامو وهوءاضعالا مند هتادا ارأ سوما | فام ىلع لسغمىايقتلانيمافع لك نوع وك
 | 8 رمهدسقلاو فكلا فال ةفاضالابلكدرفأ سد دارك او سأر لا نيب ةمسان منكما لو هم -اص ةباحن ىلع

 لع ةرسلاوردضلا نين ءشوهو ةدحوا اب وءارلا ضو ةلمولا نيسل [َنوكَس سو يملأ تشن هك هب رسما لب ءوطإ#
 ىلع سبل تدلك ىرحت هنرس نمار ا بدول ىنام

 ىلءاهضعي ىتثم لاس .طارقلات "ا ذالاهنطب تنأ رام ىنارماعا 0 راع ريغ هئطب ىلعالو» ردص

 ' ا ةتعشتائضر لع ثىدح رك دساك سلا ناالث اسردصلا أارعسش نم قدامهنا لما ض»ب

 ىكت ةكسن قوام يفزمطاب اوك أذكت ىشماذا طةرسا |ىلاردصلا ن م تدْصض3 هن "كىذلاى قدلار هعشلأ

 قران ىلا ىشو مأ دق ىلا لياسة ىأ هيت ءاباهدعب ةددشم اءاغأ ريس كا ءأب نعةملقنملا فالالان

 ءانذلا ناري | مال له ىورا ذا وفم ا هردصم اوةكنو كريملاق

 | هياهنلا فو هأ يسنلا ضءرىف عقواذكو امه ى عمتك ء افلا لكم افكت ىفكست ارتب ف ةخاذاوامدة:مدقتك

 | دقتكل م فت عرصلا نم زءةةردس»نآلازو هو مديد رمونم»بد زل لصالاو زوو عيب ءئىوراذكو

 تففخ اذافامفع ىذتوحن «نمردصملا نيءرسسكتن | لتعااذاامأو عبو فرح هزهطاو افكت ل

 ْ .كالذك سدلوز هالب ىو ربامرثك [ناريثك معز وىو وذا |لاقو رس !ايايفكتراصق لدتءملاب قفا اةزم_هلا

 موهفأ



 ا ا يراعي نا ف بواب ا ا

 معنبا ءافلخلا عبار (نع) نيعستو عستةنستامت فمش رش كك (مطمنبا) لل بىبان عفانورنخستلاب( رمح نبعفاثنع) ٠
 نيطعالري_.خموب ىنطسملاهقحىف لثاقا |( بلاط ىلأ نب ىلع) نينموئا اريمأ ةرمخم اوأ ف انم ديعلولسا|هفيسولوتمااجو رز ينط فلا

 تنكنم هيف لئاقلاو ىسوم نهنورهةلزنعىنهتنأه.فلئاقلاواهاناءاطعافهلوسرو هللاهم ع و هلوسر وهللاس ل رلادغةمارلا ٠

 لاق هب فرن نءهره_ثاوهو نيتس 1١[ ىلع فم دقو نيعن رأةنس ناضمر ىف لةقهاداعن هداعو»الاو نهلاو مهالاهالوم ىلعذ «الوه ١

 اس ا

 ىلأ نب ىلةو ماسصعلا كس

 ىبانوهو لك « عطمنب 9 ريغستلاب#ب ريمسنب عفان نع» هاوفدن عمق قاكلاو ىذمرتا هش دح

 ريمأ هن ىنعن ماصعلا لاق «بلاط ىبلأ س ىلع نع» هباوعلاراك نمربأو ب اعسالا نم: دعوا يلع عمم ل يلج

 اذلدلو ها فوأ كرت اذ_دو ها كرالا ف الخ نينه اريمابهفصو كرف ةعست تي دحلاةاور نم بلاط ىلأ نب ىلعو نينهؤملا |
 - قع ايه . .ه لظنأ ننام لع 0 ارخ[ىف ىلع ناطأ اذا هنا نم نيث دل حالطص | نعةلفغ

 ٠ هر ١ ا ه8 اعف
 نم ءاًارماستعن الرحل

 م ريمأدق.مهرك ذنمرأملو ناممعو رو رك ىبأ قالطا هري_لفنو ىرمه اووف سملا قاطأ اذاودو ع سم

 ىميتل نمةناتلا نم فرعدالو لب فصولاا هةر وكذملاءاسالاةكراشممدعىف ةممشال هنأ عم نيمو
 بلاط لأ ماو ارتونأو نسحلاو أودوم_نم تنكناوم_هأ افرع نمأشن اذهفد ريغ بأ ط ىلأ نب ىلعي
 ملأ نملوأ هوحوهنلامركوهو ترحاهو تاسأ ةرشاطادسأ تنب ةمطاف همأو ىثرقلا ىعشاسهلا فانم دبع
 هرسع ع رأ لدقو هلسورعدع سن هل ناك ل-_.ةفدئموب هنس ففلتءادقور وك دلا نم ل قو نايصل انم

 كومتربغاهاكدهاشم ألو هيل عدل |ىلص ىبال| عمد وش نينسرمش علقو ني:سىلا م لدقو ةرمدعث الث ليقو

 (نئش) هتحرش قمس موب فل“ | ىد هب ىننال هناال ا ىسوم نم نو رهةلزن:ىنهنوكت نا ىضرتامأ هللاقاريذو هل هأ ىف هفلخ هناف

 مو 4 م0 نب نجرلاد_ءعهب رمضو نيثالثو س# ةن_بةحلا ىذ نمثل تةرش عن ال ةعبللا مو) وهو نامعلتق

 نازك :_ ا || كال تالثدمبتامونيعب رأةنسناضمر رهذ نمتاخ لا ةرمشع عممسا ةعملا مون ةصتصةفوكسلاب ىدارملا
 ثالثر#لانم هلوارع“نفدو نسملا هياعىلسو رفع > نب هللا دمعو نيسلاو نسل هاذ | هل سغو هّنب ريض نه

 رداش ال ىاطأ ثمح

 وهالا ناهذالاىلاهنم

 نأ يه د ملا
 ىلعراذمل ىدلأ ل اوهف

 ىنلانكيللات) ل لا ١ك للا ) ل_ء
 مل_-و هم]1ع هللأ ىل_د

 (ريصقلابالو لي وطلاب

 0 م | || تاكونيعباتااوةباوصلان مريثك قلخهذعىو رامانأو رهشأة هستو نيذسعس رأ هتفالخ تناكو هنسنوتسو هطضنكل حورشلا :
 ىلط وم_س _ ريلاد,عنءال ب اعيتسالا تيأر مةئسأ الدأ عاما, ضرالاه-وىلةمد آ ىنبن مءايحالا لضفأ تام موب

 ةيصتدل ت5 لمه دحأ سفن أ هس ىلع ىعن ارك ذا.غاودريغ بلاط ىنأ نب ىلعرك ذد :باصالاركذىف
 ا لك ىف هناف نسف كا ذكن كمل هنادارمان اك يري هةلابالو لب وطلاب ل_سوهرلعهتلا ىلصىبذا| نكي ل لاقل
 ايا 0 7 1 كريملاق (نيمدقل اونيذكلا ندش» لادتعالا,فصوباعتادناكمنأ ىنءملاوةمب رثاك هومنلا ىتسنم نك
 توا فود 1( لكن وخالو ردقملا ناكل اريخ نوكل بصخلاز و و لية فوز لاو ماريد نوكرف عفرلاب هيفشتاو رلأ

 عفرلاب وهو قوفءانثملاب
 فود_#ادتمريخ

 . اولا دا ف
 ا 0 . || هايرح فصول اى هناسل ىرخ قةحممدوح وم هناهرك ذدنعمالسا هيلع هتمحنالغهلمخهنالدي وضاسملا ىنالطسعلا معز

 3 ناو املا ا ملو هيلع هللا ىله ورك ذ نا ىلعهسسن همسخت هيفو لاما ف هءفصتد اس: دوج وملا فصوف
 0 0 30 ناكل اريخهلء-وهلازلا كلب تسل لاح هنا ىلع بصنلا ةباو رفكل ذي سلافانئتساوأ الاح هلءجنئشلاو

 «زن ( نذل 1 اك ١ 78 1 ل 0 2 2

 ل اضنااهرسكو اههفيلاةيوهثلثلاءاثلانوكسو ةمع |نيشا فن نئشلامعفرلا ىلع بصنلا ترشيح كال. | ياهل ادع فكن يرتك ىمفرصتاةوز رطل سلوكا
 و 01 لاقونيمد_ةلاو يفك !نمعباصالا ظملتلاب هنام ىلا سكفلوملاه_:عولةن اعف ىيدحالا رمسف نونا هدد

 تون اظاشدارملا أ رولات نيمدسقلاونيفكسلا مك ىرخأ ةباور فوة-ارلاو عمداصالا ظيلغىأ ىنالةسعلارج نب اشلا
 00 هل ليغ نشك ناين ةشل ارخ [عوضو هىفرسف هنا ىعصالا نعل ةنو لاق انهذارم وهو عاستالاو ظلغلا,ىباطخلا |

 تفثش هوركذ اذك هريغلاقو ث دما ىف اشرسفس الن اهسفن ىلءىل < اف ةموعنلاو نيالا لبو هيل عدتلا ىلص هفكف صوف در وهنا

 هفلاح سوماقلام)اكوإلا_ تت تشتهي تن تك بيببيب تت ا
 اهبفنثشا| مك الافالوعءاستلا ف مذ ومه ضيقا دشأ هنالةءاهنلا فاك لاحرلا ىف دو#كالذو ها تاظاغو تنشد هفك لاك هناف

 ىنأرع_ىقتو ادبأ تيدا ىف شرس. الن افاخ فك |نيل هناهرب_غوىراضلا دنع ىأ هتةص در وهنا هيلعد :روأ هنوشمللا عم ظلغلاب
 ىذالا نكتاهنالهتيعمعباصالاعمةحارلا ىهر فكل |ةينثت نيفكسل او فارطالا لئاسن اكهنا خد اسعدررمهقلا غم ظلغل بة ديمع

 نيغكلا نب عج مادقا اهعجوءاهلابةعدقاهريصتو ىثنأ ىهوةنو رعمناسنالا نم ىهو مدقةينثن( نيمدقلاو ) بضخ دعاس ينعم ىلعف



 ”ىذنم) ترصبأىأ (تيأراملاق) هنا (بزاعئبءارملا نعإ) دياعرثكم_ةئنول ان مةل.ءنادهىلا ة.سن ىفادمملا ( نصعا بأ نع)
 ظ ادب د_كتوماللارسسك,ة | بحاصىأ ةلىذ نماد-أىأ ةيناس ىهودارفالا ع بج قارغتسا ىلءصالاو ىلاديكا تان مةدان 0 6
 لوالاف 4جراصب كدا ىلا لصواذاف بكس: ا ىلالرصولا عمن ذالا ةمهثز واحكم ارعشلا ىهذأ ني .كس:ملاب لااله ا تع“ ما عملاو
 لءجوءارلا فرحىف حامحلا هترثأ ام
 1 قئاوااوه ميلا فرح
 5-0-5 ه_-ءال

 تع ةاوسوماقلا

 زوالا هنا ىلعم_متلك

 ق.سدقو نذالا ة موش

 قر قيقوتلا قد رط

 نهر د ءارج هل 2

 هللا لع هللا و

 هل-:هالو (ملسو هيلع

 هرو ص ن_س>أ وهف
 هر سدارملانا معزو

 هل) هلوقدد_عس اهوأ

 هينلذم برمطت رعش
 ىك امرملا ل_صاىأ

 كوصولا نع برضا

 (نييكدنملانيبامدمعب)
 ارغ_صمو اريكم ى ور

 تر ىلع اعوذرمو

 ىل_ءاب وصتموادتمملا

 ام-ة.؟وناك فد

 9 هللا ناك

 هلوةفاذكو لوالاك

 الوري_هقلاب نكيل)
 نسحأ اذه( ل. وطلان
 اذهىف ةلوقمادوحولا

 ثيدحلا * ماقال

 ىلع تدح سما ا

 ( ليها نب دجمانت)

 ظذملا ل ح ىراضلا
 ىف ىنع اينذلا ماماو
 همأءاعدب رمصنأف هايص

 ىامفارعلال_ضفااوبأ ظفاح ال هجو مملافرحف سكءومجلوصو ريغنمزواكتلا ٠

 ||| | نال_.ةرفه-ونأ ت اف ةكمرفع-وبأ ل تدنا|ممءىرئانأ كاقو ةمعكلاراتساب ىاعتو دوه ىلا لخ دو ماقف

 || لاوتالارثك أ وةنامو ننس ةنس ىفالمل نذدوا مذ ىفوت ناىلا اهبا فمك رم هبىلانامقسبهذو ةكمىل_خدب
 ظ ةلميقىلاةسن ىلا دما ىءد « دس! ىبأ نع هن كرمت و رازيو نآلا فتان فر رعم ا ىز عى هريقنا

 أأرثك [لافاذكع كريملاك < بزاعْبءاربلا نع» ةئلاثلاةةبطلا نم دءاعرثكم ةفوك هلزتم نول نم
 لاقوىاسنلاه- رخأ ةر مم نب رباح ن ع قدما ىلأ نعلاةف راوس نبت أ م .عفلاخو ىد»ا ىلأ باصأ
 ةنسحوهفماح ف ىذمرئااهد-رخأو هأ ف.هطراوش نب ُتءْشأو ءارع| نءباوصلاوأط ةرباحداذ_با

 اذك مك اللا ءحتو نا.“ ةروم نب رباح ن عو ءاربلا نع ىص“ا ىلإ ثيد_> لاق هنأ ىراخمأ نبع هنو
 ١ ىذلاوهو ب انلا اذ_هىفةرعسنءرباحُن د ىنأم_بولوقأ ىراضاا مص رش فرح نباعشل اهدافأ

 امهنا نظا| ىلع بادب ثيحب ريثك توا فن ءاربأ اثد دس قا سو هقأيس ند نك اًضدأ هريغو ىذا | هح رخأ

 مهضعب هقثو دقور اوس نب ثعشأ هئطضأ ىتعمالف قص» | ىلأ ._:عاهم زائد نوكي نأ لمتعف ناي دح

 نم ىنالاك ني-ءدملبانهروظأ هن رصبل ا ىلع لج« تب أرامل لاق هنا ىأ «لاقرإل ةعب امل سم هل جرخ و

 ىلع لوعفماهانعم ىدسو ماللار سك, « هلىذنم» هلوق دن .حو ثد دا ىف روك د لا فاصوالاب هدم:

ثازاهل ليقاسغاو دارفالا ع.4 هقارغتسا ىلع صيصنتلاو ىننلاديك أمل نم ةدانز |
 لتخم ل تكرولاهنالد

 كيو هملعهلا ا صدتلا ل وسر نمنسحأ 9 هلوقوهفص «ءارجةإ-فر# هلوتو هعمل ىسهفىنءاالصأ

 لوالاهلوعذ«هىذو «باعدبو رلانوك:نأزوحو<_:ءلاحوأ ةلىذلةفدصدعب ةؤداب و صتموأ ارورخ

 نأ ل متذ# 6# هيسكسنم برم رعش ل © ترأرأ ف رظوأ ة| ىذةفصاماةل-ىف لوقو ىناثلا هلوعغم نسحاو

 ناىلعءاشنه_يمحالاةلهارددارباودي دعتلا طغ ىلعةفن [:بدل جنوكرنأ لمت< وة ىذهلوقاانامب نوكأ

 هلبقردقينا ل متو هلاصو ل اكودلاي ىف دووم اريضاح هل ء+ ةمحملا ةباغن مف دولا ني-هنأ اك ىوارلا
 |[ كيبل لوصولا نءةياكب رضا اواضن أ اهئاكسازوحي و نيسعلا تفر عشل اف انتءاور و كرو ملاقناك ظل
 || ىف طبضوةل ةّت_مةل+او ادتممريخ عوفصوأر دما ناكرب_تهنا ىلع بوصنم كريم لاق# نيبكسذملا نيبام
 || ابوصتمو اعوقرم تملا ماصعلاةراعنال_هدهنو ها ريغصتلابب_يعبستأ | ضءبقونيو-ولابةباو رلا
 || هقباس بارعاكارعا لب وطاايالوريصقلابنك.مل» نيثدحلا حالطصا ىف هءضرريغاربكموارغصمو |

 « ل يعمسانيد#انثد- © تاداورلا نيبامج ىتع تب دح ىف ىف أيس اكو م دقت كدارم نيعضوملا ىف دييقَتلاو
 هةلخوءتيمل عاط7نأ لءقةرصص.لاىف ىؤرهناىور هللاد .عربأ هتينكن ين دحلا ماما عوحأ | بحاص ىرادكأ | ىأ

 || خخ ثيدح فا | هئام ظف- لاق هنا هنعىورراسل او نيدلاب بتكيناكهنا ىور ثيدحلاهبلطنمفولأ

 || نبل _ضفلاوهوةيتحلا نوكسو ةلءوم نيع تو نونلا مضب © معنوأ انثدحرل ععتريغثت دح ف لأ ىئامو
 || اكول يقعيشتلابحر هنانيودتلا باكى ىنذاراارك ذ ىراصا|خويشراك نمةلمهملالادلا مضي نيكد
 ْ نبنجرلاد.عهمما# ىدوعس |انث د-8ةحردو اظذملاوناقتالا هءاعف ناكوهنيدوههةذ عم هناعد اذاحازم

 || عدم نمو هنوم ل. طاتخاقودص ماصعا |لاق كريم»زك ذ ىدوعسملا وكس ادوعسم نت هللاد عنب هءدع

 نب ٍل_ىسمنا معن ء» نيعباتلا عامتأراكنموهوهنسابال كاسنلالاقو ها طالتخالاد_كبفدادغس هنع

 جرحأ نيل هفاذ_هناممعو ىلا سوهو فرمصنم سن فو ىازلا فو ءارل انوكسو يااوءاهأ مب * 0

 هثتدح ةلموع نيكد نب لضفل | مفف رن _ ( ممنوأ انث)هنسنيتسو نيتنثو<“ نءنيتئامو نيش 1و امون تام

 .سانلا ملكت كلذل عسيشتلابىرنب و زق راب ىف ىفارلا لاق ةفوكل اينم_ت:ئاموةرمععست ةنس تامةحلط ل [ىلوم فوكس |ةمو هذه
 نس !لاقوارخآ طاتخاهَمُد ريم نبالاقىدوعسملاد :وعسم نب هللأ دمع نب همدعنب هللادمعنب (نح ر اديعانت )امج هعاجلا هنت نكسا هيف

 . قاشنل |لاق سنربك ةمعمف تال هع( زمزهن ل_سمنينامعنع )ةئام ونيت سةنس تامهنمدوعسم نبا ملعب ملعأادحأ لعأ ام رعسم
 كاذب سبل اذ مناجع
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 عباراشيدملا»اهسلتةقان 18 نب رمعو مالح ىرتشا قطط نأ هربغو نامح نبا قدرطنمىزوملانباجرخأ م دئافإطا 5
 دو#انث ءارمل ان ددح) : أ

 عشب (ناليغ نبا
 هيتعلانوكستةمععملا

 وبأ ظذاملا ىزورملا

 ناضمرفف تام دجأ

 ه.!عةيث رلانا ىلعتيأراناثكوءذمنس> نان سحالا هلاك لاوحأ ليصفترذعتاهلاج لا اناسل
 ةيررز قشيدارملاورهاظوهوةبرصب ةن ورلانأ ىلءأشا ةفص نوك, نأ لمت وةيةصولا لي كت نم غليأ اهناف

 لكم لضفأ هنا ىبهعدن ز نمل ضف أدلمل اف سا لاق. أك اعمىواساأو نسحالا هور ىفن هنم نسحأ ئث
 ةيلضفأ قناذافىواستلا نود لضافتلاوه نينثا لك لاح نمبلاغلا نا ه«بفرسلاو ف زعل اذلال دي داو 84

 «.لعهتلا لصهنح لثمهتس-ناك طقأيش تدأرامهلداحونوةّةلاهرك ذاذكرخآلاةءلضفأ تثاهدحأ |||
 انامثا لعفلا ل صأ ه.دارب دق لهفاذا هنسح ل ؛هىنعر ح نبا لوقامأو ن س- لكن م نس-أ ناكوه لد لسو
 نءرحأ فم_لاو للان م ىل>أ للعلا مهوق كلذ نمو د>او ريغ مالك ه.هولالافال_ نعنرةناواغنو
 برعل| مالك ىنلاثم هلدحوبالذا لعفا| لصأ ىن«ءنوك,نأ مدبال لءذا ىننالذالوأاماثحب لف ءاّتشلا
 ىلل_ءفازوكماللات نم نالف ايناثامأو هفن ىلءىافتالاعمرهاظا|فالةدعبرهاظلا ف الخ لئااردقتو

 نالاثملاوو رعنم لضفأدب زك لعغاا لصأ ةكراشم ن كع ناك اذاهلنعنرقاذا لءفلا ل_ضأ هع
 ىنيمامدلاو ىضرلارك ذهنا لاو ه.:ةفزاحلا نمةةيقملا فنادعب لب هيفنئاعناجراخهمالك فناروك ذملا
 ليضفغتلا ىنعم نعادر<# لم»ةسس دق نمو ةفاضالاو لأ نءابراعناك اذا ل_هذأن ا ل.ستل حرش ف

 لوقي نأ نودأ.-ثتيأ ارام لاق ثيح ىباوصلا خاابدةىل_بة متيلعأ هللاو عاملا ىلعروسةمهنأ عصالاو دربملا
 ملو«راعهتلا ص هلاج راهظاعماذهو ماصعلالاقرمةلاو سعشلا لوانتت ىد مجمل اديفيل اناسنا تيأرام
 معلا لهأ نمراصام لوأ ن مناك هنابراعش| طق ظذا ىفوة.حلالكعرناذهن ال هنعهللاىذر هنالك اربا

 هنم نسحأ ئشناك امل ةءولو تيأراملاقانلواتداصانموثم نوكر هل ىتءذبامن مولا لهب هيفو كل ذك اك
 هينمملافو راغلا نم طقنا ٌهطعوأ هتب و رىلءالو<ناكهةنذااضدأات داص ناكل كل دذكلاقول هنا هو هأ

 هيضلاعاتاف اقلا طيدقو:مرعضملاءاطلا ىف دقو هتاغارهشأ |ذهودددشملاءاطلا عووذم فاق احوتفم

 ىنملاىضالل تاغا سمت هد-وذلعف اوهىذزلا طدلئمءاطا مر طقءاحو ةففلاوأ ةددشملاءاطلا 0

 نيدو< ظانئدىأ ماصعل |لاقاذلوانث دهس ىفو «انث دحر وماافتروهشااةريتملاب تكلا ىفاذكأ]|

 ا نيلضفااععممىزورملادجأو أو دو ل صوىراضأ | هثيد حرخأ ةيتقلا نوكسوة مه اني اتش« نالرغ
 | هس ىوازث ضن ىفو «انثدحإ# نيعباتلا قليل نم نيساتلا عمت ن عنب ذخآلاراك نم ةقثهريغو ىدوم ا

 لاقنا عى تساف مد آ انلاةناطثاأهءلاسوسوذىلاعت هلومك دو« انثد1-ناء وه ماصعلالاق انئدحلاق |[

 نيثالثو عسا مت

 هل جرخ< 3 ني-تثامو

 فةممأاو ناعشاا

 انثد_1 ناس (لاق)

 سوسوذدح ىلءدو#
 مدآ الاةناط.ثااهيلا

 هل_ه>ىلا ه_احالف

 انث) دحام باوح
 وبأحارملانب (عبكو
 دحأ ىساؤرلا نامغس
 همنا :هنسدلونامعالا

 دجأ لاق ةئامونب رمشعو
 هنم لما وأ ترأرام
 داج لاو ظذحأ الو

 تلعل تئئولدبز نبا
 نامف_لنم جرأهنا

 نب صف- ىو انو
 ورد ءاضَقلا ثاغ
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 ءاروشاعمونتأم عسبكو

 نيعستو عفش 4س

 0 م افذاحةقث فوك |نايفسولأ ةعباسلا ةةيطلاراكن م حارملا نبا ىأ «عيكو» كثدحام باوجهناهلاثمأ ف ||
 هر هس 3 امثدحو داد_دمد اخو هستق4دعىو راقاغو ىروثل |عمسروناسن ىرقن م ةترقنمهلدأ لبق دياع ١

 تاق 2- || ةفينح لأ لوقب ىفتناكوردقلاريدك مهوقىلاعوجرملامهثن دحلو لا ةقثلاثيدالا مئاشم نوف
 0 6-2-5 هروسا) قو مانث دح هد بف هإ لاقي عضوم ىف ةكمن م عجار وهوءاروشاعمول تام اريثك أيش هنم عمم دقناكو

 4 9 1 ا أةئيبعنبا هنوكق حا ارسل ضع. دد رت لطبق هنيعب ثيدحلا ذه ىف هعماح ىف فام اهب حرصا ام هرحىر وثلا 0| دوس يملا رخو لم تكلا اجو وتعامل م وسو

 0 5 ء انالوصريالايدارا هل هلو 0 امزح ةنميع نناوه حارشلا ضعبلوقرامتعالاة برد نع طقسو ىروثلا 1

 8 كذا 1 7 ّ هجر َْى رك ذر [احراشت رع هأ ىروثلانعزاتهأ ةنديعنب نايفسلوالا هحرش ىف لاقت يح ماصغلا

 7 0 م || املاع اماما تاك ةفوكلاب دلو د_جاويأ هتيذك ةئييعن ب نايف -لاقوىر وثل |عمس هنأرك ”ذامدعب ةننمعنبإ هلا
 ةكعتام فاشل اوىروثلاهنعىور ومريغو ىرهزلاعمسهتباو ر و هثز دح هع ىلءاماعروادهازة حاشبت 0-7

 رفعحا يأت اىور هداد>أ دحأ ىلابوسنهوهو ىر ثلا هنا عوصلاو دا هج نيعمستح ناكو نوخا,ن فدو

 امجطضم ناكنايغسوا,ماع هبا مل ة كه ىف نا. اومصتما نب راجضأ |لسرأدقو ةكمىلاهجوأ ةفيلخلا
 |ان ءادعأ اذي تعتال فتخا هلل ادمعابأ ب هلاول اعف هني ع نبارح ىفهل_-ر وضايعنب ل يضفزح ف هسأرو

 ساس حلالا اخ لاا ع تالسس كل طم فكن! 3

 تيثه.عؤ هقث مالعالا

 َهن-تةفوكلايدلو ماما

 ظ
 يس تاماهم ودكم

 نياتلامالعأ نم نينامنوةتس لردأ هيامو نيعيسوناسُع ' ٍْ



 ءايحاةهاركىنثملاهلاةدر ,ةمدمحتلا تن ضأ هينذ هش ىلادأو رفوهنمةعطقةءطق لك اله ءافمموأهعوم دا ارأاثاهرعش فدو ْنَم

 ىلعهدو رسم هل ةَمسمَدْل وأن اكلريخدع» ,ريوأالح رلةفصدع. ةفص(ةلحهيلع) هثنوه ىهوافشض 2 ن كت ون“ :«<نذالاو هل

 فازك ةناطبهل بوثوأ ناروث ماللا دب دشنو هلمهملامض» هلل اوواولابعار + هل -هءلعو مهنأ اورو رثذ نكللدسالاح لحود دعت ا طع

 ىمستالو نمل اهدرب ىهةباهنلا قو ني فلريغناب ول قراشملافوبراغ ا فاذك ةجرغلا نمامهن دال لو او لولدن(نموهوسوفافلا

 «زاكهديفب أك ريتعمرب خا لاكودحاو سن نماهتوكو نول دورب نم ءاهنوكن بديقءاهديقف ها د>او سن-نمونيبوث انوك.نأالا ةلح
 ءأ ضءب ىلءاهضعب لول ةل> تمم“ ةيعءالاوأ ةءروصلاوأ ةدعون لادا فال فرص نيب ون نمالا تركمال مهرش و هريغو حاربعلا

 طارتشا لطب ثيدحلان ال ءةاذ ىقحم لاق مسالار سا مشادة مل ليزيد دجاناكاذامناوأ قراشأ فاك دك | ىلع

 درطب الة رهسلا ه-وثالد_باف سوملم لك هأر ءشر ةيعمتل اهحوداسف نم مدو) امو مهو ىلعم هودحاو بوث اهنا موصأا و نينثا لما توكك

 انماما هج م مصريا اعمام_وملا جامت -االدحاو بوث هلع نم وثلا تأ كاوأ لح ةلظفالارظنهدر ةأرجأ ثان( ءأ ارجس) س كماسالو

 ةناريغاةاطمه سل. رك نماطخاو زاودا ىلع صناذهو ىبط هرم !لاق درع ىب مس طو ظل 4 ىذهليوأ ةوايناقولو رجالا س ءل ]1

 لل ب ببببإبإإإإإإ سس_ ..  صحح “+ للا َْى هانم صخدو

 ني:«*!نذالاو اهتم هقلعمو ٍَظ رمل ل<رهواوانسأ فان منالام ىهوهنذأن مدحاو لك هم“ ىلاةلصاو لهأ تاقوالا ضءب

 نسننتلا عامجا ةهارك ةيثثتلاىلا' ممفاضاعمةمصشلادرفأورهشأ ىناثلاو رثك ألوالاو ن استغل لاذلا نوكسيو نو لاو عاءرلاو فلا

 هنال هسسل 2 ا

 ربخف لاق دقو مهبهمدشت

 مممو وذ موقد هم بل نم

 صتخ 20 كلذ 0 ٠

 لكفىر< لبةرجلاب
 نمهن ظ 2 ءذونوأ

 ُمأيف مهم 2 هقرعدال

 نوائملاو ناافلا

1 

 ربءوادحأ ىأ (أ 1

 اركسنم مئدلاب «بنع

 نايب هيدارملافه.نذأ ةمححش ىلا هنماهت رثكواهتج مم ظعنانايمل مظعاوغا فرط هنأ ل_قودأر ااروهظ عم

 ىو |. ا فامنآكاىرخأ ىو هقنامومينذأنيرر هشناك هاو رو ةملاهن اه ز اسال اومظعو اوظاغهءاهن

 فال_ةال كلذ نابض. .عىضاقلاعجو يفتك ىلاىرخأى و هيمكنم برضب ىرخأ فو هينذأ ىلا ىرخأ

 تناكف اهفصنوأ اهتم_دثرأنذالا لات ناكا هرصقاذا اوبكتملات باه ريبصقت كرتاذاناكف تاقوالا

 هدحو ريعضلاب لاح لقو «ءارج» ماللادبدشتوءاحلا ضب # ةلح لعل كلذ ب سح رصقتولوطت

 ةلحنوكالو هريغوأ درب نمءادر ورازا مضلابهلخاسوماعلا وو اولاب ءارج هل هيلعو ل مهب ءاوردديود و

 نوكيو نيووثالانوكت "الل |هغللا لهأ لاق 0 |لاقو هأ ةناطب هل بوثوأنيبوث نمالا

 سنح نم نيب ولن وكت ىت> ةل_-ىعستالوءادرورازاةإ_هلاو نعل ادو رب لاح ا دمبعوبألاقوعادروار ازاا. لاغ

 ىااعمامهملا جايت-اال داو بوث ةلزنعنييوثل ناك ار افنلاروأ ةلملا ظفاىلار ظن !اياما فصولادار 1

 سبل ل_> ىلع ىناشل انمامأ لدتا هبو مص ثندخلا رح نبال ةد_-|طو سن-نم امهنالوأ ن دما ارم
 ىأ هأ طوطخت اذ اش ى هىيبالق ماا لاق تلق هدرتاستل وطنا ىذ ىلع هلو ايناق ناكنأ درجالا

 ىلعذلاق ثيح ]رمى منااناوتنلا ]هاه طاو جفتاىزلا اودو نع |ادوربقفراعتملا أودو هس !احءارجال

 هابل تابق 2317 تاق اهنسو رجلا وسبل رار علا ل !ةح ثيدحلان وكمال ىنالقسعل الق: ىأ اذه

 سل نععنملان هدر وام قناني ءارج هلو ةلاقو هبه ذم نع ل_ةغشيح ماصعلابرغأو مو هياعدتلا ىلص

 لووئان دنعنالصاحلاو ها هيرج تمل عرج طوطخاهف ىأأ هي اهلادو رجلا نمت اكهنالوأ اذانرجالا

 هسل لمحو أ ثيدحلاة عت ياست دعب سو هلع هللا ىلصدصت اص نم دعد وأءار 2 طوطخاهل ىتلابءارجلا

 فا: ةئسالا لمتحن و مدقت مهنا ارعا# هنم نسحأ طق# تاقول انمىأ#« ايش تيأرامإلهي مث لءقام ىلع

 معَمْلا ف4 غلام

 فرط (طق)دنك آتلاو
 فاقلاحوتغم دم
 هددشملا ءاطلا مووذطم

 كلذءاروورهشالا ىلع

 بغارلا لاق ست اغل

 صادللاص خأهنلانا كماعلامعأو هو هيو..سلاق أمُش تلقوح ل اوقالاك كحوأ م ايسالاك اهات دوا و لكن عةراعْْدلاَو
 ليضفت ل( قاناوسبكرالااذهورن [ىاثلاوتيأراناث لو قمر[ شتم (هتمنسح ا )امسجرهنلا ف تيأرامعأ نامزلطق دو

 ةيلضفأ تتم اهدحأ ةءلضفأ ىئاذاف لضافتلاىوةصلا هلاقاكبلاغلاونيئشنبب ىواستلا ردنا هبلع ل يضفتل اف فزاعتمهنكساربغلا
 تتاذلا» نسحأوهف هريستعااممد>او لكر ابشع ايهتينسحأدار 1|ل_ءاو ىقة<لاقمعالا ف صاللالامعت-او ًاازاحفرعلاةلالديرخ رخآلا
 | ادتانوداسث لاقوماكف هرب غفور 0 :بحثروأ عوهلاناو رجالا هياعنم نس>أوةل-ىذ لكن سحأو هج ىذ لك نس -أو

 ش لاك زاربا طص الا. جراهظا عمةغلامملاءذهفودعللا ىلادهان مدل ذكناكه نا ىلاةراشا طةدربعو رمقلاو سمشل اكرم هبل اريغ لوشل

 ١ صتخخلايماقاموةلاسرلاوةومنلا ماتم ىنعم نمنانالا هكر امو هوةنطانلا س و 8| كاردا نمةلداحلاة يحن الاكعرفاذهنال هنهناعا

 أ هفاصوالادح هبلق“ الما كلذ ناسنالال مان اذؤتاسآسلاوقالشالاّن حو تانازكل اوتازختملاو تاضاي رلاو فراعملاو مولعل | نماهم

 ةرهاذفلا ن انو ندب ىف عتجاامةرهاظلا نس احنا نمناسنا ندد ىف ءم < هناداةدع ءاناعالا ل كنان حرص دئوهرهاظنتاوهنطاملا

 ْ هابور نيعالا تقاطاسملالاو هنسح ماكرهظي ل هنأ ىب طرقل !لقن اذلولادلا ىف اذكةلولدملا | ذه ىف ىواسمالو لب هنم لك أالوةنطاملا تأنآ

| 



 ' ةدئازع راثل لوقو ةذوصو هوأ ةلوضومامو ( نيكسالا ندام) ىلا فا نم مدل عب ناكاربخ دعب اريج هل هدو ةةصدمب ةةصرم كف شن (دنعب
 دع-داراوىةكلاودضملا ع مبكنملاوامةدا زب محل اب ةيفرظلا نعهسحأ رخال ىنعمالف ةفاضالال ةمزاللا فور ظل | نمنس نادز |

 نيبامدعب ل_ه>و ةباهعلا ::آكلذو ردصل ابحردع-نباةياورىفءاحم نمو ردصا| ضرع همزل. و رواظلا ىلعأ ضب عدلا امهنيدأم
 كعب هناوزىقءاحو ىلملاب اء ىفنوقالخالا باب نهد تن. هرب همالول ن .دودلا ىلا همم ل ة2ئءار دصأ | ةعس نع ةبآك نييكساملا ١

 مهو ةمو عضم - /ةجلا مظع) فلكت هيقولا د تءالالاءفانمامنأو نكمل هي. كتم نيءام دعب |ىلاءاعأر وك ذم ادعتللاللةتارغصم

 نمرتك أوهو ل قسأ رلارعش 17 عمت مضلارةمحلاحاوعلا قناه ريسفت ىفهغللا لهأب :رطضا دقو عام الا موملا نم هددشم ٍ
 مسا ىف اذك هر_ذولا

 هلىزعن هو حامعأا
 خلاملا لاق هنا ماصعلاك
 هادف نيكملا لا

 هجل!<ءاهنل اقوررحام

 | اهحقو مجلا ارسكم لح رلاذا مو «.اعفللا ىل_درهطالاه رعد هن دارب نالمت< وةعب راك باسلاثيدحلاف

 حرش ق ىلالقسلارخح نبانهشاا مااكن همهفباكرع س رمدكست هرعش ىف ىذل او هو دحاو ىنعتاهنوكسو اوعضو
 ادهن اكو ريما :__ةطونىلا جاتحالذ نيا هئوك دو يح ارسسكر مسنلا ضءب ىف عصام» ديرو ىراخلا مك

 ىف مس ملوهنهردأ.تملا ىف .لابالجر هنوكي سو هيلع هللأ ىلص ىذأ افدوىباوعأ الام ىنءلءالذا بوصأ ىنءملا

 نم هنارهااغا| لباذك الحر ناك نإ :عب سو هيل دتلا ىل .صدقلا لوسر ةءاوصلا نم أرك ذربخنا|ذهرمغ ١
 ككعا 1 اععسأم

 متع 11 1 اريلا ع ملسو هيلع هلل اصىنتلار بابققأ. د1 |ناف ىلا هع انودنمم اورلاضعب دايز ا 0 أ ا وادع ٍِ لِي أ محلا دس 9 ا نا | 8 5 8 4 5 :

 اذك لج رظفانودباضيأ ل موىراضااهحرخأ ا ذكوهرخآ ىلا اون رم بو هياعدللا ىلسهللالو رثاك ا

 لم<نانس>الاو اعاجاهلومقمهةثااه-انز نال دع.:سمهاو رلاىف نوهطلانكل هتلاهجرواش كلريمهققحا| ]||

 نالفلاة,فرعلا فريثكو هوريغلل ئطوموأة-ءاوج رلا لم اكهدداربو فراعتملا ىلعوأ ف دارملا هما ىلع
 ىلع لح رل ةفصاعوبر م هلوةذ نوقرس“ موةمتن أ نولهحت موةمتنأ تآرقاا قءاحدق اصل روم ركل حر
 بيرقلادضايعءلاو « نيمكمذملا نيبام دمعي ف هلوةبرعأ اذكو ىلا كلذ ىلءناكلرحآري_توىنعمل اا ذه

 | مو ةفاضالانو دب نيمكس: لا نيدام اد عب ىراضلا نحت ضعيف عقو ل .ةوني.كتملاني امىلا افاضهأرقيو
 أ. ميبامدعي ل_قودناف !ةمالعىهذاةعسل اامّشبام دعس دارأو هل هح والوةدئاز ل.قو ةفوصوموأ ةلوصوم

 فتكمااو ى_دعلا ماه عجب كما ىفالةسعل ا لاقراقولاو دوا ىلءلادلا +_رمثو ر دصلا هعس نعان
 ردا |ابيحردع_ىىبأ د: عقومنهوردصلا ضر. مْزلَ:_موهو ها روظلا ىلع أضن رعمانعمو

 جاعود بعباس ريغ هت ىف لدالاو ملغو مالغكمخرتربخ_صتوهو ريغصتلاة ثي هر ديم حلا ضعي ىف عقوو |||
 1نيذب رشأ اهيمك_:منيداملوط ناىأ َر وك كملادعملا اريخصت ىلاةراشاريخصتا اذه ىف عا «رفءايلا دم دشن 0 آ

 مزاب الذارلغ:لحؤارغصم ىو رب دقو ماصعا الوتامأو ىفاكل لادت عالى انما ىفاولا ضرعلاىلاايقانته نكت |
 مخرلابدرعب حستلا ضعب ىفو رظن هتعصىف لب سب رغوهورمءصتلابليةو رح نبالاقاذلو ةياورلاةدسنلا نم |

 /نذالا ىمعت ىلار عشا ةرفولا ياهلا ىاهغ.ثكىأ يادم دشتو ملا مضب 4 ةملا مافعطاذكو ودربدقت ىلع
 أ ىر زلال ةنو نيكنملا لع طقس'هسأر لار هش نمةملاو نيمك ملا, تملأ اهنال كلذ, تعمد |نودةللاو
 ا وهاذهو ءلريملاق نذالاىتمه*ىلارعشل ا ىههبلانأى رمز | ةماعلا فو ةمطاقةغالا ل هأ لوقا ذهن أ ا

 | لاح ف نوكين انك« ىنن>الملا هاشم ضءبنعىنالقسعلا ل هناك ةضالال هأروه>جمالكل قفاوملا |||
 ه-هجلاحاوع/|قامهدب دو هدأ اطاسرا لاح ىف كلا ىلا اطوصو واهمظ عالي و نذالاهمعم ىلا اهعبح 1 :

 | ىدهلا نا ىنالق_سعا|مالكهرصنب واةاطمهرعشلا هلا نابدالا ناون دفامو سأرلا ىلع عوبنارعشلا ْ م

 نين ذالاز وا عالىذلاامأو كلذ نمرثك | ىلاو نييك :1!كاونذالا ةمدع ىلا سأ رلانمىلدناذارعشلاعمتحم ||(

 ىعسامهتمصتغابامنالإ ىأ هت «لاحوأ ما اقرعم ةلداولارب قب ةميل هفص ها ىل ءانب يهينذأ ةمصشلازط هلوقمدضعيو ةرقولاو وف ||

 نيك١ هو سأرلا

 بدهملا ف وةرثوأ نم
 زواحارعثا اهلا

 حام_هملا فو نذالل

 عمت نانالان مهما

 ىهل اعبي هتيصانر عد

 قونيكنملا علت ىبلا
 مسا بغارلا تادرغم

 ناوبد ىو ه.صانلا

 اقلطم رءشلاسدالا

 طة سام هباهتلاقو

 0 نيكنلاىلع

 همعتلا ىلا هر _فولا ١

 نمو حاصتلا مالكو :

 (نذالا هم_عش ىلا )

 :ءلاعمنأ هتدضتو
 0 - . 1007 .ه

 نذالاهم“لاهرفولا

 نانايبل همسك هفصال مظسيقتامتمةمحش ىلا لع وازوحتةرولاةلابدرملال مل لوقافلفةرفو. ٠١ (لئامشاد 217
 هباضتقا هرولا نودهملا قوةرعش هل ناكهناء ىصسام فا اخ هنكل ماظعريغ نمةمعتلاز واه نأزو < و هنذا ةماشلا ىهتنن هتج مظع أل

 ا هتمئثىلءرصتقاب اك لكوت اغلا مف نا هن قذوام برقأوتااو رلاهمف تضراعتوةْغالا ستكمدق تضقانتدق لحم اذهو ةجنوكمالنأ |!"
 اذاوبكنملاعلب هقاحي وأ ءرصقيلاذاناكف تاقوالا فالتمخا بسحب رصقب ولوطي ناكهرعشو عضاوم ىف سوماسقلا مالكه يلاريشم كن

 هسارمدقمرعشن اب ضاع عجامأو طرةلا قاعم ىهواهلغسأ نمنالامنذالاةمه ةواهةصنوأ اهتمحشوأ ن ذالا كان اك تاحو أ هرمصق ||
 نايدرف «ي.كتمبرضد ىدلاوههس أرفلخ امو هقتاعوهينذأن ب نئاكااوه «لناموةمهشأ | عاناموههدعبامو هينذأ ف صنىلا ل صاولاوه



 خرم ناكل هريسغع عراك تل دب سال قو ةرسفل ا ىأة لن ملزئماهناوأ حز دمةتانعلاوأ ىكاكسلا ىأر لغتآغتلا ةمالك قش
 الاه دععانينفتملاتامثالادحام_ه اومىلذطاىرمصمأا (رفعح ني دج انث) هدعاستالهءاوزلا نكمل همالاك

 7 رح ناس 1 ىفلاؤسلاهراثك الذ ةنةكردتغب بتل ةعاسملاهلج رخةإةغم_فناالا ب اكلا مص ن اكو: سني هن د نمامو) موصن و

 همك (ةشانن) لاكدقهنوكل احىأ (لاق) نيم تل 0 نيل وتاليا هلق يرق ردسعادل را ف

 'قلأوحنهلرصملا نكس و او فرمصتل هلو تت دسملا ىف ني نمؤئااريمأ ظفاملا كتعلا ماطسب ولأ جالا نين ك | ةلمهةهمو عم
 . له-هلاهلوأ تفي ىيبسلاهللادمعنب ورع (قمساىأ) عشاني د# قلعتم (نع) ةئامو نيتسهتس تامهعاسجلا هل 3-2

  نيتنسل دلوارح آ طلتخااماّوقاماَو اّوصناكت ارمازغدباع مث ةئامثلث هلرثكم مري يكن مالعالادا وكلا قادمة دسول اسكر
 ةنستحأبونانمعةلالص نم

 هنكجحا وز مك ىش

 ل + كلذ لذغأ

 نيد فراعتمو-_ةأم
 ىر روملانأرت الاه دبا ود

 ىنأنءأانوز اذا
 ىسسأ اووف قصصا

 هريسع نعا هورناق

 لاو هنا ( هزم .عاماداز

 حشقب ) ءارب- ][تعهم

 ءارلا ف. ةذوةدحوملا

 نباز ردع د دودملاو

 ىازوةلم-هع(بزاع

 ا

 0 عم
5 
 ىسوألا

 نيمم .-عو هنا همس

 نا ل (لوق.)

 ىرحام ىلع تىيشل
 ع | ض عنه ماع

 عبات كلذ قوصهو

 حاضالاف ىسرافلل

 نس ناكول هنايدرو

 ناك نينثال ىدعتي

 2 باين مامأ

 ق هيلعاعلوقلانيعتفدحاولا هندعتفدي زمالك تءمسكلوقهمعل امهنهنوكي نأ زئاح الو تطظَوأ 1

 | عملا نال ملاك تممحعأ ناضم فذ رقت ءلرالاولا>لو ةبةلجو هءلوعمامطوأ تععمد ع. نيعقاولا نيب وصتملات|ن هروههسأ

 | مدسقت 21 قفاز اري_-سقالوالءوطال ناك هنا هيدارملاو اهدتعملا:دئافلا دفن وهذا هاون رم ## هلوق |

 ا 201 0 < 0 70 0 ا ا 7-5 133 0 1_0 د 4 د: نيا مدين شافال ١ 1 ويرش

 ٠ نالاقلب / 0
0 

0 

 يو رطقي نك مه

 .ناكفريثك هاو رلا ف قوساوثأوةنسنيعسو س + نعةئامو نب رشعو عستوأ عبس 0

 قمقدلا اذه نياصنملا ضعي قرسدقو اذه هلةدعاسمةءاورلاتناكو ف لؤملا مالك ن ههنا فك سال لنحو

 نآكلا اذهىةريتعمةباو رهل سدل هناقهن رتغتالفهسفن دفع ن مهنا اراهظا ه حرش فهدر راواتما م
 | [٠ اكل الوتأو هنن رك ذامرك دمنا قةحالتمنيادنأ|ضعسدارأو هأ باوصالى داما هلباو

 هحوهل ناكلدب رحلا ىلع ل. قولو ىأ اكسل ا به ذم ىلعالا هتحص مدعو تأ ةتلالا ف اكتل ةذمالتلام لا”

 ةلزقم هليزغتلوأ ماصعلا هلاامددم ب نك ةطومضملا مسأأ ىلا هناالول هسوأ ناكل الوو<ٌرقولواضنأ

 امهتكراشم مدعلانث 9 هلعح مالي : الذ اهب اردو هد أور همسغعلا< هعيص ىلع ىنعل وريسفتلاالادصقالذاةريسفملاىأ

 هريغمالاك ن مهنادب دامو ىسنا راش نس دج ظفلهب .انعل نود دل اك رسل اذاريعلا لت ريشت ىف

 كلا راس فاكئد_لاراشبن يدح ةلهرلا لوأن ملاك لد ىنعب هلرقىلاجاتحأ ال «_مالكن مناكول هنأ

 4 ر غمج نبدانث دحإل ةعيبر نم ل بقوهو سدقدمعىلا مسن سوما |ىفام ىبعىدنعلام ةيوسنم ا

 اا نب هع نءىور م-و-اعك ىق ةتسلا تالا هئيدحجرخأر ادنغ فورعم ا ىرصبلااهللادمعوبأ ىأ

 ىروثلان اك نيعمنب ىو لءز>نيدجأ هنعىورو هنسر رشع نماوذ هسلاحو

 مهالوم ىكستعلا جالا امهم | نيسلنوكسو ةدحو امسك, ماط ب نباو ذو تيدا نيزمؤ اريمأوه لود

 الا لاك بهسدل- 1اربك أهلئا طة هىنيدلاناكرأن مان كرو نيليسملاة أن ماماماناك ل _صالا ىرمص»

 نع نيسعباتلا عامت أرامكن موهواريثك اقتلخو ىر ود | أو نسحلا عم ريد قارعلابثت دال ف رعامهءعشالوإ

 ىميسلا هللا د_ءعنب و ر عدم“ -ا١ كريم لاق همعش أه ثدح قاتم ماعلا لاكو هزعأم وارىأ هي ىدعسا ىلأ

 || ىأ يدان نام عةفالخنمنيتنسل دلوبا اورلاريثكر 6 وهوا اةاخواملعىأ ًارفوك-ا!ىلادمطا
 هو قدنكلاهده_ثدوثملَو أةراعوأو هورصصقل ا هرذ كحو تاحمنزوىلد ب ءاريلا تدوس لي لاو ذنا

 ىا الار نكد  بزاعنءا# ريد ها ما طاءتامو ىرلا تتقاوةفو ل لزنرع_هاشأ نم
 ١ * الجر لو هيلع هللا ىلصهتنالوسرناك اف ناثل ارعفم ماصعل | لاقو لاح «لوقب 6# تاب [ئص

 اش نك :ملاذال حرر عش عماملا وه يغو ىمصالا هلاق ةطومسلاو ةدوعملا نيد ىذل اردو يدارسكو ا رلا
 ىعملاهيدارملانوكينأ لمتجت يلا مضرة دعما تاناورلا ىف عقوو امبندب لب ةطوبسل ادب دسالو هدوعجلا

 هع +1قريدلان ال نطو هريخو هو ع ازدانعمو هأرلل ليام ااودو لجرلا ظفليدارب ىذلا فرا ءتملاردامتملا

 هم ةمعش انثددو

 + | مد : (الجر لو هيلعمتل اىلصهتئا وسر ناك ) اهندحزوج الو لوشن ىهو روك دكا ا,فودخملا ادهن منا دلا لع عتن 0

 5 وقع منا, كاد كاعتهلو #8 (اعورم) ىعأآف صولاو هوهدانالاردوصةملاوهذأهقمت-رب_توهال هئطونوةروصريخ تأد داو رلا عج ىف

 ر|ةرك ذاذك ةياورلاهدعاستالن كلا ةئطون نكمل اهكتفوأ اهتوكسوأ ميل ارسك« ل عجول ةعب رلافدارب عون رم او نول حت موق 5من نوه ةفبال

 دد لجر رعش لا ةر هنال هيل هر ورمضألو موضعن لاةنودرإد :

 0 نا ىناوعد ىيلمالهنأ هدبة وال لقارسكست هنا

 فلك _تةمدرعب هيلو>رلاتقو راصعارهّمماقن اس ىلعهردنتلا هبدصقلا نأ معز و ىبتاكامبل

واهنوكسواهحتتد ل ناك جلا م
 هندارالا لد :ه-ئطون نوكالذذ مح

 / فدو

لاوهو ردامتملا ىنءملابالح ردن ولد ىطص
 ا | فعن نم حسو علامل ارك د

0 
1 

 ا



 #0 ا 07070 1

4 

 ذارهاظرو_غنؤالاىلاهذاتساو ماصعلا لاك دي دعتلا طغىلعةدو رسضمالل-+لاو رأوه ىف وذنادتءمربخ عوفرم وأن اكل ناثرب ٠
 جابصملا ن3 ةئللا ر_هأ حرصدرك ذاعو ىهتنا وصول :ذصلا ةناضا نموهفرعسأ هنول ىعملانابح راشا اباحأو نول نوال ت5 ءال

 لاق ىسهتناهقالخأ تفاتخا نالفنولتوناولأ عهلاو رجحأ هنوللاقيف كلذ + غو .رمجلاو دارسلاو ضانلا نمد سملاةقهنوالاةريغو ٠

 نمانرظنم نوالارهزأ طظذلب هنعةاورلان مهريغهاورو سنأن عد.ج ام يدرفناره+أةظفا ىندب ةظفالاهذهقارعلا لضفلاوأ ظفاالا ٠
 هنأو ر جرت هل_فاحو سونا ايباعترشعهسجت م_هوةرهدلا نود ضامبلاب هو ذصو مهلكف سن أر يغ سو هملع هلأ ىلص هنول هفص ىو ر ا

 برعلاوهرم ب رمثم ضاس لب ىتومأ ضسأ هنوكق ثذ .رمتايداراانأنمحراشلاهنعجامامأو هقاثولا دب زموداو رلاةرثكي ضايملا
 ضاييلاو سمثالز رباعفدر سلا نان عملاو هبىناو مومالك نمدهاشي قالطالا اذه تنثثا :,امغافرممأ هناكإ ذكره نع ىلع قلطتدق
 فيكو ىل_.قام ىلع طظذ ل ةثعملا اعد وصاهراوهفاهضرفغبو سة: هءديالانالادبأ ب اصسولظت ناكهنالال عون« بوثلات تاق

 رفك دقو ز راب نعل انأعم 16 ءاضيملاهضفلاك هةنعناكهنادر و هذال ل. عادولا >< ىراسجلاىرن وهو لاظ هنأ مت دقو |

 1 00 |ءيعسامفانياذهليقو ىمهتنا ايباحرشعة سجن مهوةرعساا نود ضا..باابدوفصو واكف سنأريغ لو ||
 امج نال : "ا 1 نضاسلاو سم ارريباعف تن كَ رولا ناب عج وهضقن مغ يصاقاكض بأ ناك مو «يلعهللا يله هنأ أ

 الار ْ ىهتنا هز راهمقرلا نأ عمءامضيملا ةضفأ 6 و «لعهللا ىلصهت.قرنأدر وهنايدر و بوثل|ت اف ا

 :ثا لا| 0 | هنقسعشلا فرصتلوةننفر ماصعلالاق ناعإلاوءاذ_فلارامتعابهضفلاك اهنادارملانوكرنا نكع دأآ

 7 م +. ىرازملا | م هدعبامأودونلا ىلءامدقتماصاهراناك كاذ ذاةلذغو هو رح نب الاق ةباصم لظغت ناكءهنادر وام ىفاذب
 لاالادمسن | || فتارجلا كرب ودوبوئي لاظنا عدوة فتدملا ر_ىوا هنوثب هيلع لاظ د قركوبأو فيك كاذ ظذحن ||

 : هرايخان يب هضرتعمةيلاحةإبج لا هرعشناكو هلو د :.-ولوالاناكلرخ آرب بو هذموهو عادولا ةمح |

 | ناكل ضارع_عالا مزلي الثا ن اكو هلكرع#أ هلوق لءقر دقو ىفاثلا ناك-اارمخ ثوالارع“أ هج مقّتسال ذا
 امتنا بلا ضعب ثواثلاهربخنوالارع-أو لوالا هربخ دعب هلو وويلعمتلالصدرلا ىانلاناكربت< ل ْ

 لالطا ترد نأ ىلا || د0 ب تفاملاقفاومزمههدعساذلادن دشتي. جاةكشيىتماذازط رمساوهىاعقرلا 0 ل
 1 6 مل ماغلا كاب اهي ىأ ةقوهدارم نوكرنأ الا هلء_والواغا| هتزن مه بلقب افكت ىورو لبق ايفا هزيم لرب

 ا لا | لب ىثملاةعرس فاشالاذ_هو تنثتلادارملاود_ةعب ىأ اكوتي مسنل | ضعب ىفو اهم رحف ةئيفسلاكمادق

 لطاب و يول | 1 ونيل ات |تاوطقت ةنراقتمالدم_ىتمتناكهناوطةناا.مملصاحلاو اهدا
 (ىشم اذا) ىهتنا || وأ ةيضاملا لاحلاراصتسالوأ دلل لخدأ ب ترسهريظزو ىذملاف عورشلادعب رئفكتلاناف هلءقامكلا |||!

 3 ..عاج نا مهم

 . - .٠ 3 .٠

 (ةح ارتعفرثهمق هلوقل

 سن ,“نازءزو

 دعت هاحماتا اذاف

 : ل 0 25 , 1 207 اا |

 252 ناحل ع | هنعهللاىذرىلءثيدح فق أيساكى مام اعد انك ىمماذانيصوصلاةءاور فو انو ذم ناك لمع
 نبناةعْنءاوهو ةددشملاةمعلا عتفوة د>وملاحتفب هي راشب نيد ان هس ىو «انثدحإل | 1 - - - 2 -. .

 عمرك وبأ هتينكرادنديفورعملاىرمصمل | تأ يك ٍ '
 وهو ىلخو ىو نباه-ذعىوراةاخو رمح نبد_#

 عقواذك هاش كريما لاق «ىدبعل اى نيعناتلا لب )نم نيعباتلاعست نعني ذخآلار اك نم أ

 هسقرظاذاو ديدعتلا

 (انكم) ةلطردال

 دود د ءاق واكب >4 35 - 5 : 335 . 0

 ةعرز وباء ذات ||" *غئاوهو تافتلالا قيرطىلء فصلا لد نوكنأ ل منعت بئاقلاةغيسصنى انعام“ ل صأ ف
 ةباورلاو يشيروتلالاق م- هاشم فيناصت فمهمااكج ارداذاو رلاد داعترحدتو هنذ_ءالتضءه.مالكنمنوك,نأ لة“ وأ]
 هي ىدسرومأ ّ 0 ! كيكو جا 0 0 1

 نم هيدي نين ا ل هناوأ ىشلا ىف هلاتلا ةراتوم_تمعىل ةران لع هناكهيشم عرس ىأ تفذح مز ههالصالاناىورهارك ذو ||
 تأذكم مهوقنموهف ضرال !نمزد<مىأب صنم طضن كى آلاربخ ا ىفهل |وةىلاثل اد ورواه رحف ةنيفسلااافكستت [كهشم عرس 1

 ٍىورامرثك أ ناريسكم عز ىوونلا لاقو لات اكدمشم نك ملواصملا ىلعهداةعاكم يلب ر ىلع د معن ىأ'اكوتب خسن ىفوهتملقاذاءانالا ٠
 مف ىث ينك ءاضءالااهحورأو تايشا | لدعأ ىه وةعاومتلاوةررغاو مزعلا فوأ ة.شمهذهودحاوامريفل "اماراولاةاكسيلفزمجالب
 وت اغدلا ربك هيلا فيضأ نااس-ال لةسعلا فخ ةمال_عوهو جوهالا له اكياعزناب ىشع ريثكو لو ةمشخ هن اكةدحاو ا
 نبدس#انث) ءاربلاثندح ثا املاثندملا * ىضانملاةغيصب افكت ىثماذا نيعمصل |ةءاور قوةءضاملا رو هاراضه*ال ع راضملا 1

 هسالاعبشوهر نبا ظفاحلالاقريهاشملاتاقثلا دا ذظفاذارادنب فو رهملامهالوم ىرصبل نام عنباديدشتلاويتغلاب( راش
 اهابرس اندبلو ىو سأل لأ هفعضو هقمشوت ىلءاوةغئاهثن دح كرت هيفده السالولو ثن دح فا | ني سمن هنع تدك د وادونأ لاق همسأأ '

 باق غيب عبو ةنمدنا فوغ نعنيتاموزب خو نيزاةسبب رو تامر دبلةبن (ىدبلاب) هلعاوجد#



 ١ ك8
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 فور نيتثامونبع رأو عد رأةنستامةيدنلا مضل عسل مصخأ مفلاَو ءانلاث لئموهوروهثملادلنل اةرمصملا ىلاةمست (ىرمصملا)
 نبكحلاد.عن.هللادعربتلصا!نيدرحملادبعنب (باهولاد.ع) لاطأ لاقردقنموانثدحهناىأ (ان:) ىراخلاالاةعامملاهل
 ردتلا لل: ةثةريصملافارشأدحأ ظذاحلاد وأ ةفورعملاةلهسقل !فيغرك ف دقثل ةمسنفاقل اوةثلثملاب (ىنتثلا) صاعلاىنأ
 نباو ل_.:>نيد_جأو فاشل اهنعىورو ةئامو نيع_ستو عب رأةنستامو يامون است ةنسدلو نينس ثالثب هنوم لعق طاتخا هنكءأ
 ةبرعلابوهو ةيتعأ|ةانثملانوكسوةيقوفلارسكير بدمج ىبأ نباوهو انثدح قاءتمارغصم (ديمجنع) ةعامجلا هل جّرخ هن وهار
 كلذري غل _قودل + لقو نجرلاد نعل قو هللادمع ل يقدنارهم لءقوناخرط ليقو دو اد ل قو هد ودار لءقوهب وربت همس | لدقو مهمل ا
 اهناواريصتناكو لب وطلاب رهتشا ىسباركشلا ىرصملا ىرادلا لاقي وىلأ |لاقب و مااا ودل يملا عقب تاءططل الط ىلو م ىعازدلنأو هو

 ىك#لاقيراحهلنآك لءتو هملحرنلاىرخالاوه-أرىلاهدبىدحالصتقتملادنع ©21١6 فق. ترحب هديفهلوطناك
 ريثك هنأو رلاعساو ىنا نبةماس ىبب نمىاسلا ىلعونأو هو مضلا حو رسكتو ءابلا جنب م«ىرضملا» هنعز.ةريصقلا اديج

 ىراصن الا دعس نب ىو ب وبأ عمم مهريغو ىفاسنلاو ىذمرتلاودوادونأو ل_سمه:ءىورو ثيدحلا
 «انثدح» دمج ىأ لاق 9 نيعباتلا عامتا طاسوأ نهوهونيزس ثالثد هنوم لءقربغت لدقاهرمغو
 لق ايوتكمناك نالاق اضذل ةعانصلا لهأ لاق م اني ّدحهنا ل.ةولاق هناربدَعَتلا لمغفلاق نود ةضسن ىفو
 ديعإ» كريمدرك ذاذكب ظفاتبت أ ئراغال ىءنيواطةفوذ<#ووذالاو اف ارحل هوثلاثلاو ىناثلا نثدح
 الن وطدراحنوكءاوأ هدب لوطاوأ هرمصقل لب وطااهل ل_بقاستاو كلام نب سنأنعىود ليوطل اد هل لاقيىرصبل !ىازملاد بع ىيأىأ «ديج نعل ةل.بقفقثىلاة سن نيتصفم « ىقثلا باهولا
 |ىأ « كلام نب سنأن عل نيساتلاراغص نموهو ءارم الار مأ نمئش ىف هلوخ دل :دئاز هءاعو ساد هت

0 
 طرفملا ابا اىأ «لب وطلاب س اورو ريصلاو لب وطلانيب طسوتملاهانعموةعب رةأرماو هعب رلح رلاعد "1 0 00 00 عدول 6 هاو وابو كو 00 6 6 ةعبر سوه 5 :أ : ءاوارىأ لاح
 ددرتلاىأ 4 ريصقل اءالو» قياسلاثدعللاةفاوم نوكمذ لماكل ىلا دارملا موهةملافرمضيف لوطلا ف 10 7

 انك هلاناب نوكيفداولانودب سل ىوربو ريسفتفامعةلاوعوبردلانملوطأ هنادعب رك تام فاشالف || مير لبر

 ىل_سد مئاقوهو تام

 هوقو هناذك نعد راو

 جاد> الا ىلءاوقفتاو

 سل دي ناك هتك هي

 هل رب نمو سان -ع

 َّى هلوخدإهكر امغاف

 هل جّرخناطلسلا لع

 . - 05 .٠ -. . 3 مساهل هناغ لأ

 فطع ىف دعب الو هعبر ل ءف طع هللا ىنحالتم لاقورب_تدعب ريخهنارهطالاو نس دلا ل.صأد._سااهرك ذ ) 1 9 قو 5
 هلوقنال .و هيلع هللا ىل_دهنن|لوسر ناك ه لود ىلع هذطع ىف نسحالو درذم ىلع تارعالان ملكا ةلج 1 و 1 1 5

 ةذىذمرتلا العن لوصالاعماح ىف اكواولا نودي تانأو رلاّضعن فو مان فلك ىلا جات مسملا نسح 0 ل 1
 23 / . 1 8 ٠ 1 3 8 3 .٠ 5 ُ هدا ارادع هددي
 ناكارخ آري_خ هنا ىلع همصنو معللاو لوطلا ىفالاد_تعاوةموءنوانول ىأ # مسد ن دحر ريح دعب ريح 0 03 ع

 | هر رقااهدعاقلل ططقىأ هي دع سدأ 9 0 و نيعل | عقد 042 هرعش تاكو 9 صضيصخ دس ممتوهو

 راسعفو رعشلل افصوا:دامهلعحوامهانعمرمو هي ط.ءالو ل امهننب عفادتالف ديقملا ىلع لم قلطألانا
 | ىلعانهامهتسننارهاظلاو ماصعال اعبر نباهرك ذاذك كلذ, فصون اممم اكن اناسسأ ه.حاصل اصو
 | ىوقلاضايسلا قنديرب «نوللارم-أ 9# لدءل+ردح ىلعةغل امالوأ فاضهف ذ-> ىلع انهو هعمل
 [مدرفناهظفالاهدهقارعلالاقو ةرهسلا دب د هيدارملا مدآلابالو هلو نم ىم_بامفانيالفةلءاقةرج عم

 هيلعدتلا لص هنولةةصئور نم لاانرظنمم نوالار هزأ ظفاد هنعداورلا ن مهريسغداورو سنأ نعد

 تاعدر ُتنْولماو

 هكي رخو نوكسلاب
 سوسماعلا تاك ذاش
 تناك اذاةلةنالىأ

 جلا ىف كرت الهفص

 تناك اذاكر حتامناو

 و لب رعلاممءاع روتاضبوتازوحع4لاق لو ةتقهْضِيب ود وج ءانوا اواو نيعل |عضوم ناكل لوا“
 لب وطلاب سلو هاو فوت منو ناب فظعوأة-هد رنملدياذهوددرتا( ريصةلابالو) نئاملا( ليوطلابسل]) ليدهةغلوهو انه
 ْنَف لئئاحل اسف طءقدعبالو ماصعلا هعتو قينملالاق لءلق فطعلاو فصولاه.فعئاشا او ماصعلا لاق عب ر هلوةاريسفت فطعودو
 نص صخ دع يمت( مسملانسحإ) ب :رذأ لوطل| كاوهو ةعد رناكنس>دنسءرن رهىلأ نعىلهذا تاب رهزلاودرةمىلءتارعالا
 قالخلال دتعمئأ كات“ ندارىنعع وهوأ دقلانسح هئمدارملانأ مهوتلاهفد مسملادازولازهلاو نوسلا ةملغ فن هتسحدارملاوأ

 بوغرم جهمم لكن عه رامع نسم او مهضعب لاق كلو ثوب اودلاو ساذل| نمءاضعالاو ندم |كوانتيدسحلا 2 اوءاضعالا ب انتم

 ناكل ب (طسالو) ةدوعجلادب دش (دعح سدل ) متتدقونيعل!نوكس ( هرعش) هللا لور( ناكو) امهب قداص هن «مهجءةصوذالةعوأ | سح هيف
 |١ بوضتم(نوالارعسأ )كلذ فضونامهنم لاكن | هنا ةصواغن آو رعشألا صو انه هلعح نيد ن اكربخ ]+ اوأوطاس .وأروم ألا ريخو كلذ نيد
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 حالو حتا هايد نيس ثالثا هله قوالوُمز (نيز-برشع) نيدلا ةماقال (ةكع) ةئعبلادعب ثيلذىراضأةءاور رو 0
 ىول ةريف نمز ىهو ثالثا |ىف ناكهنا تدث دّقف همقأم هم اورشعْت الث ظءاوزو ارمشع هج ءبل دعب اهب ماقأ هنأ باو ر نين هناعماح راشااهءلع .

 ثال:ر ناب كمل هءاح نادعب ىئطصملاماقأ هريغو ىدهلا ف لاق ذتلاح هيلا لسرب) نهوعدب فيك | ارمس مال ألا نب دىلا سال او عدي
 ىنطصملاىلاتلسرأ م متاماعط تعزص ةحي دخن | سامع نبا ثي دح نمدريغو ىلكل ا نبا ىو رو هنرايعهذهايفحسم هللا ىلاو عدي نيس
 مان انس ىلا دي هنا ا >|تنكىذلاْتنأرأ اذ_هلاقناداناذاءكلذك ئهاس:مفهءاط ف تلسرأةءار حمدت لذ

 ريشعأ !اءاورشالاع ::نأاماف د ندحو ثيدحلاههالاهد_دل اني راطلاو ملا رأي رم انافرش[لاتغت[ نان ذاءار ليت ىلا

 قسانلا ل خدىداقاتا (نينسرشع) ةر ,دطأ دعب (ةنيدلابو ١ دوهجلا| يلع ىتاارمثءهنالثل باور م رتب لاقي وأرسكلااوثلا
 نمهسن ول ناري ام دعب (ىلاعتهللا) هضيقىأ ءافلاب سن هل ىو (هافوو) هيلا ىلع موون لا هتلر هلهتنأ لك أواحاوفأ هللا نيد 1

 هنسنوكىذطتةءاذ_ه (ةةسنيتساردع) نيا اوأريما| ذه ىنصملا داعأوهدنعامراتخافم دنعام نيد وءاشاماءئدلاةرهز ٠
 اهموا ور اباه اىلوألا اودرو لو اهرهشأواهكأو هو نيتسو ثالث ىرخأ و نيتسو س+ نءاو هرفرت هءاور فو نيس ١

 باه فلل داس عدنا قا :ةالطس اطسخ 7 تن تشع 2222
 هنأ نيو مثلا ىلا

 نعضام ,ءىضاقلا كو اموهنورسع ل ةومانأ ةريشعوةنس نوع رأهلوسعب ل. ةوءاوس هنس وعد رأدهل
 ىلا ةنسني_ءهيرأو ثالث سأر ىلع ثعب سو 4. .لعدتنا ىلص هنأ داش هبأو ر بدسملا نب ديعسو سا. ا

 لاتانولاو دلو تس 0 ءنهنسدر شع تالثوالوسو ىأن شل توكست <( نينسرشعةلكع# ةثعبلادعبىأ «ماقانج 0 0 ةنئاثلاو هلوقهدد دو نءيرأوث الث ساأرفةلاسرلاثعبو زعير الا لوأ ىف دمنلا ثنايا مهدد عسملا لعاو ك

 ىل-عدلو ,ةزاحم .طلا هل ءماقأ هلوةف ةئلطمد ردع كذا ةرجملا ل قراو نادت ك« ئارص كعشاوسد لكنا
 راكصك نيتسلا سار ىفالخالو رسكلا كرثودععلاىلءرصتقاىوارلانأ لحي و هانرك ذاموهو لد وأ: ىلا جات < نيذسرعشع
 ىأدنآ 0 3 سأر ىلع 9 < ه-حورضءةىأ «؟ىلاعت هللا هاو ذا هلوق لكشد ن 5 «ننسرشعةةدملاب وأو هلرق
 اهرخآ | اوعمو اهرخآ نمنابعج ونوتسو سن ل قونو سو الث هنا - -رااونيتسهنسنوكيا نأ ىذتقي هنالا# هذس نيس
 (سداو)ىرخأهنآنم || م«درع_هنورشع» اهضفزوحوماللارسك «ءتلوءسارفسلوإل لوالاسرنملا 1 لا ا ىمت نيالا موب اهب مدقدقو*تبدملا ىلا كم نم ل- سو هءلعمشاىل_صهترعهنمىالسالا خت راثلا| | ||| 4 ثءادس هال يار( .انأ لءاو رسكا ادعي نيتسلا ىور نهوامهد_هب لاثالث ىو رنموةانولاودلوملا ىت:سدعريخالا ور

 هافوتل هم م لاح 2 ا
 كح سان دو هافون لوعغم ن ملاحةل او هرعشا هفص يءاضم# ن 1 : وتفأابفرعشلاامأو ف + دقو طقف يعل نوكسد

 هنأل اره رك رت < عمل

 دوع-ءل ارا هتعأ ل

 5 ناكاملاق ندا نعتباثنءعحدا:_ءابدهسنباجرخأوه.فم هو نملاف الخ ىتعملادسفد او طعم هلعحو
 سدأ هلو كقدع

 نك 0 هيف ا رووراتوستلات | تارلافالبع هما م ' هال ترثك ىف بدارما ظ دبهوهو لب وطلاب
 عصاالر فك أيش : لو ءيلعتلا لص ىبتلان مدرك نمور نبالوقو الماك ةلئاملاوةعاللا ل صخالفابلاغ |

 قهسشود عدلت مهأادب زهىتأت مشو هيفيلكتلار ومالا ع هح راخةمعيبطلا ةهاركسلا نال هقالطا ىلع

 | نيسعلاو يملا عشب «ةدع_بمنبأإل ريغصتلاب دمج اند 05907 ىلاعت هللا ءاش ئاام_مسأب

 قنن نمءاحامامأو ءاضدب ورع رفع انو لاتحمل تل سسوهيلعدتلا ف صدتنا ل وسر شارف ١

 هنا عم هميشةلقةمكحوبشأ ارهتلا هن_ثد لو سنأ نع ص مم نمو هلصأ ل هترثكى ن هيدارملاف هباورفبشلا

 ىملادش هنالوعلا

 حراشلا هعزاركح

 لانا عاسأ كلذ لثءداس ذالا غاسولو هناقوأو هنامزأرئاس ف كلذك ناك هناال هتافو دنعءاضمبةرعشنورشعهتيحلوهسأرف سناك | | أ

 فاثكل 00 ماللارمس 5 (هتيلوهسأرف) دساف كل ذوهأمصلاح لاح رااردقن مرصقمال هناهناضتقال د ءافريصقلابالوهلوقنا 0

 نويتحتتلل !انرعشلات اكناو طقفنيءلانوكس (ةرعشنورشع) نقلا ىلءلزاغاارعدلا ةرعللاو ىف زخات الو ىةءارقمفلا

 اوحنمسشن 1 نياربسخ هيفانم) الوءاضن» هرع_ثدريشع ع مسالا هتمالو هسأر ف ناك امدعسنباربخ ل يدب لقأ لب ( (ءاضس) جنقلاو 1

 لإ رشعنم أو هم دشن أكر 'رعنبا|ثيد> نم قوس لاو نابحنباةياور فو صقنوأةدايزنا مم بير قنبر شعوح ىنعمنالرب معن م را

 2 ءدرعب كلذ صد نسل ةلقلاعمج هغيصن هداربال تار« ث رش ع ىلء دب زبالهس ثنارش هللا درع شت دحهيسنقوهمد-ةمىةرعش :

 دحاىل | ءنشذد رأ زأ تنك ام هتيهو هسأر فهم نم ل_صفأ امتدد- ءولسنأن ع كردتسملافو هيعدص كل ذىع دئازلالمعف |

 3 1 4114 ا نمزقتي نسل هيمي ذا نينا تازعشل ارم امن تايثالاو ىئلادارملاوتامث الا ضع. لاق ةرعشةرشع

 هلوأ تغب (ةدعسم نبا) دمار غصم(ديجانثدح)اضنأس نأ ثيدح فاثلاثيدحلا» قيقحلاب ||



 200001 دو . وي د 1111 ١ تاير م يف دن اا ل ا ل وس جس

 ذامةروسلاّةدش نانا ىلءلدئاممو ةرجهضايب طلاخم ا .ةاوةمدالا دب دش مد“ ايش يحالو ضايملا دب دش ضيبأب سي هنأةياورأا هذه
 هذه عومجعتيثف ضايبلا كارعسأ ة باور فو رج أ لو «-جربملا نعدج أ دنسمىفوةر سلا ىلا هضاب ضب اكسنأ نعل ئالدلا
 ” نءرازبل اريك: ضاسل | ةدشيرامخأ ىف هنو فصوام أو ةر جلا طااخبامتدثا | ضاسسلاب وضايدلا طلاخت ةرجةر وتاب دارملاناتاداو رلا
 ثيدح «رلارعشب اكناعللاو قد ريل ىلع لومحذ هو-و ضا بة دش ىسنأام لرغطلا ىلأ نءىفاريطل اربخو ضايبلادب دش ناك هرب رده
 ' ةنحلا ل هأ نول هنالذ ىناثل امأو رهاظف لوالاامأ :رفّصو أ ةرم< ناكمسرمشملاض الا ناولالا فرش أ نأ لءاوههحوف كر سعشلاناك
 'ىرخالاىف هنولك اي:دلا ىف هنول نك,ملو نؤرشالان ب طصلل هللا عمخ اهريغو سدقل ائيرم |ةممال ىف اك امندلا ىف هه حتت برعل وهنا ف
  مركلاو داوملا ىنهعدرب دعم اوه _ئاثرعسكز و<ورهثالاىلعدس؟ (ططقلا) نوكسف تغب (دعجلاب الو ) نينسملادحأ هنوفيالمك

 'نوكسفوأرسكف حتشن(ط.اابالو) هلوقب هلءاق ا ذافدارملا نيددال طاعةلاةلكملا ىف ططةلابض ولو ط سلا لباقمواءيج مثالاو لمضلاو
 اطسون اك لب ةيلكل اب هسينثتو هرسكدت مدع ىهوةطو.ا ىفالو دب د شا هرمسك-ت ىهو ةدوءما ىف ةياسم سبأ هرعش نأ دارملا يتصف وأ
 دعم عزت كدوذنب و ربل ه لاق هتطومس مهتلا ىلعو عدلا ٌةدوءحبرعلا ىلعبلاغااىرمشرلا ٠؟ لاقاوط سوأروهالاريشوا همس

 تفي «طسانالوال ةدوعملاة: در هوىفاثلارمسكيو نيتكفب «ططقلا 2 لرتس الوامات ارسكمرسكتبالا ل نآرعشلا ىف ىهوتدوعجلا نمنيلانوك_:م.حا فب يد_جلابالوإط ضايبلااهطلاخيىتا ةرملاةرعساب || نال ب رسعلا دارملاوةرمحلا طا اخيالام ىننملا ضايسلابدارملان|تاناورلا عون مني_تفالقسلالاق ىفاثلاثيدحلا || ىد_ءملابو ىمحعالا ىقوتلاةرمدلاتابثا ىف انبالهغتفداوسااو ضايدلاني.ةلزتم ىهوةرمسلا: د ةمدالاوافلا ءافلاتاددأ ١ طم_.لاب ىعياولاق 2 حمص ا ريس و اوي نا اشو «
 | الودقمت هب سدا ىذلا دادتمالاودو ةدوعجلا دضرعشلا ىف ةطومسا|و فو نكتود دحوملا 0 1 نال, تالختدم
 |. اير «لامتدللا هثغيإو ةظوبسلاوةدوعجلاا نيد طسوتم وهملعهتلا ىلصهرع نادرا اوالدأ ءون ا دقو ا
 نينثالامو فوتو نيالا موب هنيدملا مدقو نينثالا موبارحا يم ةكم نمجج رخو ني_ثالاءوب جولا هياعلزنأو 0 2 | 0001 وهباعدشا لصدأو ل ةمالل حلاو ماكحالا عب. -وةلاس رلاوةو.نلل قاما ىلا قحلاهلرأىأ 1 عرج و ريالا هاوس

 ال هتمريخالا فرطا|سأرلايدارلا ثتد_1-| جارشلاق هخسني»د رأ نباودو جولاىأ «لعلزنأ ىراخلا 2 5 ل 37 ةباورام هدب يبو معقم سأرلا لةوف نهج ىلع ل قو لوعفا'نملاح «ةنسسنيمبرأ سأرىلعإل ١ د ١ لئانفلا نم
 زاععانهسأر لا ىرطلا لاق ةذسنيع رألاكتسا همي ثعب هنا نمخس راوتلاو ريسلا لدأ نهرو هما هءلع انضمت (شا)سرأ

 |رخ [دقءنمهلثمأ د هناراءتعاباوسأر ةنسلارخآ ة-يعمتواهرخ [ىأ ةبآلا سأرم_طوةك هنساارخ آن ع .
 أ دار, ةراتو ةنسنيعيرألكستساىلاةدالولا لوأ نم نينسلا عو هيدارب ةراتف نيب رألا ظفلامأو ىسهتنا 0 0
 || طوقكى اثلاو نوع رأن الفرع لاقي اكل والاف ناعئاش نالا_عتسالاو نيثالثو ةعسن ىلا مضنت ىتااهنسا| هنأ | 0 0 ا
 | ىلع ئياغأ اذ_هىنالقسعلا ظفاملالاق لوالا ىنءملادب وب ةنسهلوقوهو زيبا دارباو نوعب رالاثيدحلا 4 0 0
 مثىفثعبولوألا عبر ررشفدلو هنارووملاد_:عروهشملاو ه.فدلو ىدلارهثلاف ثعهنابلوقلا 0 7 هال

 عحرو توهعصخ | ىتاأ نوعب رأ لاق نف فصنون وثالث و ةم_ستوأ فصنو نس نوعب رأ ثعب ني_حهل نوك,ا ذه ىلعذ ناضهر هيل لا

 ( سأر ىلء) ضرخعاو
 هل لائكتسادعب لة <لاكملا ن سىهوهدلوءنم ىلا (ةنسنيعب رأ)اموزل هز هنوكرتي مهناف يت ىنءالازومومرك ذم
 سأرلادب رأ ناسأرةن_سلل لءقناىلا جيتحاف هريغو ىطرقلا مزحهب و نيدرالا لاكستسادب ثعب هنارو ملا نيب روهدملاو دحأ هبل شي ملْئئاذهنأالا ف ى:ءىلءوأ نيءيرأرخ [سأرىلعىأ ف اضم ف ذ> ىلءاماو هذا وال ف اضن هنسلا سأر نأ عاش نيثالثو هعست
 سأيريدارملاوهالعأئ ثلا سأرن | ثيد لا هيجوتو نيثالثو ةعست ىف هثعب ماب ىى- ةريخالا همس 00 |عوجتود ني رالانارأ ىباثلا

 نيعاممو هلوصحدعن نوكراغاهيلعث عيل اواهالعأو د ىذلادارماوأ امرا غ ولم قةكب امنا هثعبواهالعأ ىلا ةن_سلا ني_هبرالا
 وهو ةدالولار مث ف ثعبلاناكتناىرابلا تف فاك متبامغا اذه مةنسنءبرأ نباوهوةومنلاتلزتأ هريغو دجأو ىراذمااربخ اذ ىلع
 :عستوأ فصاو نوعي رأث عبلانيحهل3«بلعفناضمرفثعب ولوالا عرف دلو هنأ روهملا نيد روه-كملا نكءاربلادمع نباه_ءلعأم

0 

 هن لرتو اموبنوسو وأ نوءب رأوأ نو رمشعوأ ما أ ةرمشءونوعب رأ هلو ثعب ل_ةوريج وأر سك ىجا نيعب رألاةنؤ4ف دنوذوثالثو
 ارنالاةؤ داعاوداعافأر قا لاقو هلا هنم غاب ىدهطنؤئراةبانأ ام لاقذأر قالا ةذءارح راغب ودو لد ريد ءاق هنس نيعبرأو نيتنث
 رداااهأ اء لزنأ مهقوشد زب نينس ثالث ىحولارتف مت لعب لام غاب تحلب

- 



 انهو مالعالا ى_هجاريثك لمت وءابلابهيريخللون ب هنعرب خلل ىَذمي هزالرمخا نأ هل ءاعؤدرو واقل ةلفئاوشر هنية ةمتنلاودتسللا ا ا

 ةعس رأ هضرتت _بملأو سال عم ءريهخف:ءارقلاال عامسأ|ةءمسرل شن قدرطنانايسل ةضرخمةلج هعمسو ن اكهنا هلو عفموأب دمتم لعتسا

 كلذ“ اةانئىأ ءاحر ىلال“ هذود لاو -اتاقلمتم ٠ نء؛تارورلاوههىتقوكلا!ناريهذلاو كلذناك ةمدتقا كلامرامخا قد رطنأوأ

 اقلطمر ارك: ةاادغمال ال (ناك ) ةلعس أولهرب غن ,عوهطساوال١كلام نع لقنلانأريغرم>] لماعلاو سنأ نعالقأت ةعيبر نعالقان كلام نع

 رخآلاىلالوالان 1 ىنعملاوات هو لهل ١ قوات هاكأل هل قيساسوف لبق م افرعهد.فةبحاحلاوديعلاقيقدىرادنعو ىزارلا مامالادنع

 سل مل سوه - ملع هلل | ىل_ىدللأ اوسر) فلك هن ةولوهكملانمألوّح وشل نيالو بابشلا مالو ثاببصاا نال, صقالو ل وطريغ

 هلعف ى شالا اهتومضم قنا بحاجلا ١[ نب ادنعو نول ءاح كاد اهاعجدقوالاحةا جلا نوعضم ذل ساو ناكربخ (لتوطلاب

 هي ضامالاح نوكنت ١

 (نئاماا ١ 2 :ماوددصقأ | -

 ءانلابإل_هحوزم_هلا
 لال_ةءابو> وأ مهو

110000 

 وأ دي رولا

 نمه.ذام ىئذالو هلعدب ز ىتسعأ ل ءةنم نوكرفر دصملا ىنعم لعفلاولا-ةث الدي ىأل دي هريغو ردح نبا

 دقو جات !فامىلءنياوء_ةهىلاىدعتب عاملاو هععسلاناثالوعغمنوككتأ ن < و قينملالاقو فلكدتلا

 ىلاى دعت ,تءممماصعلالاقو ىنالاكدعيلان مهناعقوهو ها انرب_تالوعفمنوك,ناز وح هنا تعمم

 تب : وتوصل ارمغ ىلع للخدو) نيا اوعفمىلاىدعتدودن زلوة تعملو توصلا ىلع لدول دحاو لوعُمم

 دال ريم لاقو ءاشدامهبفلوقباعردعاوقلان ءىراعلاو اعراض مالعف ىناثأا هلوهذمثرك,نادتنح ا

 لو وهو لولا اذه ىأ ل وقر هنم عمى أةفوذحمن مدلك ن اىلءلو#اماوهف لوقلابالا ىاعتءالعاملانا 1

 هل ئافلاافامضماةفاوت :.1لاق عمل بسانملا ل.ةناف« هل ناس لونا. تو هأ وق مجم ىأ فاضاافذ>- ىلع

 ددرما|ىأ «ريصقللاب الولي لد ؟لكدن ءرهاش هإوطناكوأ لادتعالا بام, هنالوأرخ آلان عناممهت اضعأ أ

 لوطلانيباطسوةمناكهنا ىنءملاو ىف :الورك دمالو لد , وطلاب ىلع ىضطعوهويف ارساكض ءن ىف هضعن لخادلا

 هللا ىلص هنأب راعشا لوطلا لصأ ال نئاملال اوطا | ىقنو رصقلا لصأ ىنىفورصةةلاالولوطل ادئازال رمصقلاو

 ةعبر هنا ىلا هفصوهيفاندالو قولا هاو راكبرقأ لوطا ىلا ناكهناو لوطا | ىلا الث ام اون رعتاك لسوءلعأ| |

 لملك ا اوما |دنعدودقو ترقألوطااىلا اوهوةعب رتاكءاريلارب_تدقفاوب و ىبسنرمأ اسهنال ْ

 نال وطلان الج رلاهفنتك اانع راو لإ وهي طءدتلا ىلصهلاطالا سا: !نمدحأ ه.ثاعن كيم 2
 ىل هس 5 اان نمل ل نركب سلس اذا نبدا انك رلاىلاسسنءاقرافا نانا مطوامف |

 م م قيمالا ضيالاب الو ىنعم هءلعلواطتءالاك ةروصد_>«بلءلواطتءالهناكاذ ىف رسلالءاوأ ||
 ناكل :صرءأرظانلاهغوناعر ورظنملاهءر كوهو صخلاكر وذلاو ةرجلان علان ضايمل ايدل ||

 امأو طقفدعال لاف نوللار هز أن اك لو هرلعدتلا ىلص هنأ اهنمرخأ تاداو راك ةر محب رمشم اريثهضاسن |||
 مدأ أ هلصأوعافلاز ومهم فص ل_هفأ « مدالاالوال ضايع هلاقكمهو وأةيولةذض ناب سل قومأ ةناوز |

 ىأ هأاوس نم قراف هنأ مهمرب هن ا | ينعةراكملاونيرضاعلا لوقلاةروصراض ع“ هندئاق نأبس» ء-أ« عراضااىلالودعاا ىف

 ىذلاالوط طرفمال هديفدال ل. قوافر ءلد ةوةغلراركتل ادم ةيناك لبق «ل_سوهيلعهللاىلصدلا لو سرناك ف نآلا هب لثاق

 لادتءالادح نع لعب ىنلاهماب بح املا نناريغسهذمانهبسائملاوناكريخ هللا 00 وطلاب سدا # نورثك الاه.اءواةلطم ا

 رح نبا ظفاحلاهركذ || (نئا اهمفن ماو ددصقة يضام لاح ةباكح فلكس: ىلا جات ىت-ه_.دذموهاك اضامأل الاحة ل1 انرعضم
 تانا: كاذي ْراشَأو د معد ْن كيل هنادار او دعب ىنمعنان نموأ هربغىلعرهظىانابن هلعافم ءاوهوءاماأبولعح نم مهوو زمطأب |

 نمهنوكل جالا 1 أر وصت هآر نَمَنالاْن ةابلو ااا ش>حاف ىع“و هاوس نمر عنان

 نمؤأر هظاذاانا_نان
 دعباذا انو ث ود نأب

 شحاف ىو فرافو

 هآرنمنالانئاءلوطلا
 نمزلاك نأاروبست

 رخآلا ن عنا هئاضعأ

 هرب ع ىلع رهاط هنالوأ

 قوريسغقراش ,وأ

 (الو) ة هماقلاو لوطلا

 سر.لرب_ ىلع فطع
 ذل :ركوؤمالو

 ١ اج سو دج لا رجا ا ا 2 11 1170 ا 6 ت6 5 ها ا ن7 كل 7:0 ا تا ل ا ا ا اة نط ساس هس هس نط هسا تا 1 000

 ىو امن ,او رف هباحرمص م ءاحو هلد١ اع ريصقلانودْنّساملاب لي وطلا فصوهدرفب اكبرقأ لوطلا ىلا هناكل ةعب رناك لبىأ(ريصقلاب)

 نع , ال ىلعري_ ددرب كأن , ريس اديبقتنامعزو ريدتسم ا نمرصقأو عوب رمان ملوطأ ناك آلا ةلاهىبأر بخ هريغىلعهدب رو

 اح :| ا مسلرو ةءب رااو ليصفت تابت الافو بال ىننلا فد .ةملا ىلع قلطملا لج ناب عنم دقملا ىلع ىأطملا لج بودجول

 زالة دكؤم) مالو سد ءارعخ ىلغ فظع(الو) ىدب دحتال ىن رقتةعب رلار هفصوق بز أل اوطل اىلاوهوةعبر ناكءاربل ارب ىلا ىرتالأ ل, وطال ظ

 فئصملاهت ذأو روذوللا ارهزأ ض اسلارين ناك ىن» :هضاسدتشااقهم ومالا ءوة.ئاروترمغي ص+لاكضاينلا هب زكلا(قةمالا ضيا ) ْ

 ىلع ءلطودق قوهملاناب هازل اورام سانيا ؟تمؤ ءارعتجا ظذااه ماا بهذاك هيولقم ضسابسنل قومأ هعماخف

 هنزيقتؤفخءاعفل ازومهملءف |( مدآلابالو) هري_غودب ءر نعلن [كءاملا ةريضخ قوهملانافةيث آلاةءاورلا فةرعسلابةذارملاةريضختا

 دارااف مدآلار 7 دلايالو لاعب نا دس قوم !ضالابالو هلوتناالا ىتآلاربسخلا فةرم-لا تايثاىانتال هرفنفةرعسلاةدشةمدالاو



 إ

فنون كاذرخ ومالا حتوتل.هلانوكسوخ دحوم: ناك ة مدن العلا ىتلملا رْدصم (ةسنك) م1 ل يع( اح ر ونأ)
 منير 

س حس داو فسوب نب احم ا كوه قة اديحك (ديهسزبا)
 نعذخأو ةئامو نيعبرأو عستو أن امثةن

-تحاصالاعءالظن احانومام ناكو اخو هحام نئاالا ٠ موتقمطو لرش قاسنل اوُكلام
 ثالث ن عةعبملنبا نع ثب دملا تك نأ

 وهوتيثهقثشيدملا عا دحأ لن ىرق

 : 3 7-70 كَ هنس تام تا

مم نمو تعمسو ىنثدحلاةفدرفأةيشلا ظفا نمددحو ممن ورح هلو 6 1 1 1
 نمو انعمسانثدحلاقف -جحهريععم ع

م نمو ىفرب_ ألاقفدرفأ يشل اىلع هسفئنأرو 3 1 37 7
لااوصخا ذكوانرمخأ لاقذ عج هريغةءارقب عم

 هزاجالا.ءاسا

سيلو هدنعنسحتسما ذه لكو زيس نم يشأ اهنا تا _ 7 املا 0
 لاوحأ نير .ءلااودارأ ناو مهدنعب جاو: 

لك فب ءو>ولا ليسس ىلع كلذ نامه_ضعب نط وللا 4 ( 0 1 5
 جاتحي منهنحت لئاطالا:هيلعو هل جاع الاب ف

ذا حالادصالا :اعارمولا نو رحاتملا ىريسملا ( 8 7
ايتالاىلاحاتحااهنعز وحي نفمهد نع ةيفرعةقيقحراص هنالدوك 

 ن

 طال ان موبالفالاوهدارم ىلع لدهن رقد - تع
م_<الحالطصالارر تدب وزال عومسملا

 نمدروام ل

 ىفاثلا عش ىصصالا
 [تلائواست له شا ىلء:ءارقلا قاوغاتخاو هاذه نيمدتتا| الط را ثم خاتما اناززأ :

 عم“ اىواس له يش'اىلع:ءارقلاىفاو م *اده نيهدعتما فال دحأو لم ىلع رخاتملا ظافلأ مال_ءالا ناكرأ دأ

وذوأ نرد رهو هلظفا نم
لام سه ذخلاوقأ ةثال ىلع ق

امل لهأمانعمو هامتأو ك
 تاىرامجلاو ةفوكلاو ز

 : لج ا[ 0 , هرحفاراد ةءأءام
ورو يقفل نم جاسسلا ىلع ييشلا ىلع ءارقلا يجر ىلا بئذ ف نباوةفينحوبأ تهذو امهثين وسلا 0 0 . و

 ها

 نبةللادبعنيىبيو ديعس نب ىو ةعيحنباوةبعشودعس نب ثذالاو اضرأك لامن عةنافكلا ىف .طدنا || تام اك 1
 00 اسلام رعد ل 0 ترش

لا هج رينا وردا ال -هأروهج بهذو مهريغو ريكي فرمالا طار 1 ا
 تيدلاني زلات رمل لع عسل ظن ني عاج

 نو دخأبف هباعتأ ىلءثيدحلاونآرقلاأر قب ناك سو هيلعهتلا ىل هنأ هه-و لءاوتلذ ممصلاوزقارملا [] ودشوبو را 7

د_َهَملاناف مرصع فالتخا فالتخالا | ذهلاقينأ نكمفموعامتأو نيعباتلا ىلا موودو اوناك اذكوهزع ماع 1 م 7 2
 نيم

رجع تي دحلاوهءارقلا نو _تاناوناكم نأ ترحم همان هيلباق مناك || !. 0 1
 اصاايفوتسمالماكاذخأ عاملاد 

عةءارقلااو رقاذا موفممتاكارداءطب ومهتادأدعتسا هلا نس رخأتملافالخ لما ىف داتعالل ا 0
 ثلا ىل

 نأ لعاو داصمعالا فىوتأ ناكهثطخع_ضومهلنبأطخأ اذاو هتءارقىف هر رقو ثدحملا ىلع نيد -ملاوأ ١ 1 5 ىل ا

 كوأدنعهتدئاف هلقلءرك ذنعانبرضأ بارطضالان م ريثك عم بارعالا ف بانطاانه مه حارمشا ا 3 ىراغلا

ب فاأ دعب مح وءارلا مشن مءاحررنأ 8 تانلالا نع عفاننع كلام
 ءتحنو ةحو ةغم ةمقوذو مو هذه فاقد ب ةدتق هزه ه دع

 ا 10115 ل كا يمل تمرح 20
اشم نم تنثةقئوهوءاهل قدس ماهدمر نعاس را

 .بهلارسكوةل هما فب دعس نيازط لسمو ىراضلا خب

نم مهالوم ىةثلا هتلاد عنب اودو 0 4
 ع هم»انا ليتل ىرق نمي رق

لا لحر ىلع همسأ ل يقو همستقهيقلو
 م

 0 نطيفشثكم نععباتلا
كلام عممورص هوماشلاو : كج وةنب داو قارعلا

 ءراعلاه-:ءىورمالعالان ماريثكأا اتلخنو سنأ نب 

نيعب رأ هنسىفوت وهئامونيعبرأوتامةنسدلو ةعألا نم ريثك قلثو ىذهرتلاو 0 0
 ةدثناكو نامعش ىف ىتئامو 

 با كوم عفان نعذسخأ نمياتلا عارتاراكن دوهو ةءدرألا ألا نمروهشلا ءامالا < سنأ نب كلام ف دامو نو هستو تال

 نسدلو هامه" مأو نسملانبد#و يناشلاهنع ذأ و ةئاهست هذا شمر ةاغريغ | هلامو نيعيسسو عت
 امس كلو © اون سمح ند وىع دحاو هنامج ناهفف عط ل دق مريعرىرهزلا نع ورع 6 ّح

مأ نطب فكم لق هرحف | نمنيعستو سمت نع) ءرباس <«بكانمو
ونفةبسو دقت هنس هني لام م تامو ني:-ثالث ه

 :برأ هلوةئام

ا نع لكذخأ لبقوهنعذخأو ةغينحىبأ مامالاب عّحا د قوة: نوناىثو 1
 ًانريخاب قلعتنرادلاو لعأ هتلاورخأل

ثر دما | ذهءاحرو أ انربخأ ىأردةإ !كوعفملا نموأروكذ 1 الءاؤا ع 3
 وجوالو ةنموأ القان هنوكلاحْ

 لايدقوهنك اسهيتحناه دعب ةدحرملارسسكوءا رلا عفن م ةعس ر نع هتدح ن علاق نااناوسافانئمءا هثوك

 معي أ نبهعمر

 ءافاابخورف (نجرلا
 هموعةلاءارلادندثتو

 ردد ئا| كوم همهتعو

تلا لور مداح جحر ندا ى رادأاىراصنالارضنلاوبأوهو «كلام || تا6 بأ هنيدملاهيقف
 نامهر جو نينسرشعل و هعدتلا ىلصه

ببو ىدحا ةنسةباعتلا نمةرمصملابتام نمر اوه: فورعملا ف دملاىثرقلا
 رك ذنوعسوةناماهتمدأو نام هلدلو لقو نيع

اريهض هنا لءقوةءسرناىأ « هنا هريغر ىرهزلاهتعىور ا ىأرلا ه-عيبرب
 راشاهيفواسنأ ةعمب رعممىأ « هععساون اشل

 اةونايب ل .ةوالثاق ىأ لاحم لوب راسخ الايال ث د دحتلا ىتد رطب سنأ نعش دحلااذهذخأةءيب رزا ىلإ || ريصبد متم تنث ءرقذ
 000 ا ل ل ال ا عددالا

 هلل يقاذهو ىأرلا
 تدهذكالاملاق هنامون ثالثو تس ةنسةندم وأ راسالابتامهقشوت ىفاوغلابىأرلا هرب

 ا ىبأ(نء) هج هقفلاةوالح

 ,سنأو ةرصبلابت ام ىلا صرخ آوهونيعستو ثالث ةنتامّدئاسا ازواج تسرشع قطا مداخىراصنالا(كلام ني سنأ) زمن

 ؛ رطناملعاو (لوقبهعممهنا) انبان ونام ف راحلا ف4 تامرك اسعنبالاقاذهدارللاف قلطأ ثيحون ايبا نانا مهنم سم كلام



 لعبت لالخالو عن لن دبشولا باك هيثعميلا شب عراطلا. بمجال ابقار توا :
 5 0 4 1 لعهتاعونييفوكلاو نييزابحلارثك أوناطتلاوةذييعنباوشلاممممودخلا لدأ عرسان مملة فالخ ن0 ماقال ول امأو رمح ل* 421 ::الواهرامخأ ثد ل ةمول ىلا ل :هلوق همةل دال حرمصأن موءءالاىلاةءستلاب ءلاله

 قالطاهب وهار ن < هد_:منباو 6! ' ناستئناو دال اراتعارذل 1 ا
 خشلاأرقي ا كلذ سيخ و رال ءالا نهم هنأ اهل نعل ةنوهرسصت# ىف بحال

 ثرحو ديو هظفل نم
 فدارم هنال زم_طلاوءافلا حن لام مجال ةعيمطلا ىنهع رسسكسا ايلا عم جعانااءلباعشلابباكسلا ىمس|

 . !|نس بر 0 دلاكهنالو ناسناالو دم املرأ هنالوأ در ولا سيترغل هباعر وقرتلاقدرطب اسوا معساب لكتلا ن ممهتمو 4 هءلعأرشب ىعتوأ لوال اءزلا ىلع بلغفهنم فرشالاءزب 1| اهثالهمف نامل سان 1| هغلاعي رلا تهت وهىذلاروسكلا

 2 د وهوردصملابل.صاخلاهندا ارا ليقو هلاك داطي ْ عا قاركابسعا | 0 وصى أ لوالاوهانه ة_جرغلا ف عقو ىذلا قا ةنايدارملا لق منطانلاناونءرهاظلا لبق |

 7 رد ضمان لص ريغاها اكو برغملا ف اكسيكر تلا ىعع ىون ري_غو نسحلا قاما ىء# |

 وهىذلالوعفمارسا قانا دارا لبتو هيفن#اعجراخ هناالازاحلا قد رط.ةروصلاىلعهقاالنأ قاطت ||
 1 2 كلا 9 الا هم هوهدد ال وهون مالهذاضألاو:رهاظلا ناسنالا ةئره أ هلوعفم ىلا فاض م ةمحرتا | وانا لاقي نادع ال 3 | ظ

 1 1 4 5 ِ 0 اسفتدر وىااثيداحالا نمءاحام باب ىنعملاو
 ا ا نا هادلو الاه ول ىلع لبو هياعهللا نسا انم ىدآندي اق عمت هب اتا تاع لاما تفاذلو مة

 وعلو 0 منمو ملسو هل عدتلا ىلص هندي ف عججاامهنطأ ءلاهن_ساع ىلعةلادلاةرفاافاا ||
 اواكفر 0 ها هءاارظن !|ةءاصعلا نيعأ تقاطأ ىلالاو .وهيلعدتلا قسيس نا ا

 | وفر عامو ل وزع رقرع نان ارثك اًةف وصل |رضءلاقر «نورمصتمال مدو ل ل انور ظني مهارثو ىاعت

 اعئيدعلا ف

 زايخالاو خسمشلاهظفاي

 ىدو ءلعأز مس اع

 جي رح نع أ ب كل

 عازوالاوى ل و

 رو-هج و بهو نباو
 ثدحأ مقرششملا لهأ

 رخآ الرصف مهعاستأ

 ياسا

 لاقف درننأ 3 ثلا

 نم عمم نمو ىنث د>ح

 أرق أ
 عبس |١ ىل_عي_سف: 0

 ىرح-> أل اعف درفأ

 ١ ارم ضع. هرك ذامم مهراضبأى طغ هل ىشلا باح نال موه.لعمللا ىلدهللا لوس 0 2

 عسج ءافيتسأب هنمرتك | ىدتسي ماقملا لد هلكث : هنا شالذ سو هياعدتلا ىصهقلخعا سا ىفةدراولا -

 ظ و 0 ا | 5 را :دملانا لعاو تاكل املاك ىفرك شامغاو / 0 رح بع تعمل هلع لاو اون | ة:_سنيعي رأ دعي ثعب نا ىلا 1 * نم هزيسو] هَل ف 51 ا ١  1هيزتلاام أل هيلعاذرأو يا

 1 ىلءراصتق الانهداعلاترحىئوو.: ! لاقانرمأ هناك فيضان ضن فوانث دهتطست قواك ْ

 ١ دل>ن ه'اويتكمف ىف :تالثيحكاذ ريشا امرا دءالامدق نمحالطصالار ة«اوانريخأو انث د أ

 منو 7 5 واى اوذونا اوه ةءااءاثلاب ل 1 د كوت ارو ىلا اننا عكر ,وهئاثملا اوفذحاعدو فاالاو زونلاوه-5 ٠

 عا دايزي ايداد ا د> ىف نولشك» م- ماقار ءلانساو امل! نبا لاكن م عفو 2 ا :لادلاب. ا 1

 14 و 0 انر وأن 3 ةىرزمل 2 ادازوانرأ هم حالصلا ساداز ا انريخأ نمنومتك, ولاتاضدأ 1 ءلريملاءانر واتنأ اهذا 1 0 7 ظ

 لا رامفولا يكمل نم ئيث ف سلوم بلع ضءارنفا هأرهاظلاو عباصملا يمست ىف | زيبعلادا ارملاامنامهدنع 9 701 7 لا أل ملك ىنهرأ لو نونلاوةدحو اباضبأ انانرمخأر اراصتتاهو-و لاق هنا هنع ضب
 بحاوهنا مهضعينظو 1 0 لوح بصلا سنس لاقام_هتزاوصداختإل اند انثدحراصتخاب هءتشداعرهنالز و عال كلذن ان افلا |

 معالى فا تو م هل-هذ نم قهملا ظذاالاناكزا اواني |نوكمف ادب ةمالععم ىنالارانريخأ ةناكن مةفناط هلعقيام 0 ا

 لئاطالاع هاعو هل تيد 0 1 ان هنو رمصتمي مهتافاناسأر ا يلا رهنانسحلامدغوسوَنآنوا

 جاتحي م 81 0 رع 1 0 او كلامو ىرهزلاك نيمد تملا دنع عاسعتلاو ءامنالاورابخالاو

 ةياعر ىلا 000 5 | عمص نير هقرذ 5 رحال | ضءءىأرو هيراغملا ل عرعتأ هم |ءو هيم-اصو ةفمذ- ىلأ ل وقوهو نيرف لا أ

 و وار عدم 2ع اهب ظفاداع ءعاس او ثرد لا نوصعف لمأ | قارتدا ب حءاذالا ةراعرامخالا هنعغق |١ أ د تعادلا |

 ةزاعالاب» 0و

 بحاو ريغ نب نا سدح

 روكذملاح محالطصالا :
 عومسملا طاتخمالكا اليصفت مهعا.ت رخاء قرشا كارلا ب دنا !اوازوالاو يرجنبابهذماذهويشلا ىعزيلتل ||

 فالذ داو ز# ىلء نب رخأتملا ظافلأ نهدروام لمحال الاعشلا) زر ةيدس, و راك ( نيابمس ظ
 ااا ه رك ذامتاانأ .أ او انروأان انريخأو اندوأ نرانث دح فزمرلا ىلءراصتقالا مس رافت

 5 0 ف دلل اكو لاق ضد ءرلاقراصةةالان مو اولاق فذصملا حالاط امال كلذ ىلع ىرح نمو كلذ ىلعهسن نمل ةلاقو

 ب" نسحرب :وهوهريغول املا طخ قهَند ,اردقو حالصلا نب لاقاهري_ةوةيفلالاح رم ىطنلا قالة باكا فاو رصدتخا
 كورتمحالطصا* ِِق ةروص نات يتعد هنا قارعل|لاقو سدتلي داكيال ىديدظو حش



 وأ نثالثم ٠ هلوق) 9

 نيل( انيسبدأ
 هدأ امون هلعاودودعملا

 أل أذلو نطاملاو هلاكلا طانمناعم هنطامل | ىلءةرهاظا |فاصوألا مدقو لقا ن اعمواهفاصوأوةرهاظلا ا
 2222-2 سمسا

 ىيعفناوا نال ملا يورو ليي يفلا 0 ركع 9007

 1 ' ١

 ظ مو مالعالاءابعلاو ماظعلا باشا | ىلع ةءو رقما ةرهتملا سن اوانعاو-لصأ ىف مقوا دكه هللا هجر اشكر أرهملاق

 ْ لوسرلا سلا ضءب فو ىبتلا قاض ىفئسنل ار ثك | ىف عقو هنأ سان | ضعب معز وكلذ فالخةريتعم ضن قرأ

 ْ دهعلل نب رب دقَتل ا ىلع لا لعحو اهالطصاو هما لوسرلاو ىنلا سعف د ة2مىف دسافلا عز ىلعءانن ع رمشو

 | .كوسر ظفل ناف جراما دهءلا ىلا جاتحال هرتمما انخاشمل اوصأوهحمعل | |:مزحسن ىف عقوام ىلعو جراخلا

 ظ دقوها ل وهيلعهللا ىلدنينوكلا فرشأ تاذل !اكراصةيعرشلا مولعل | نم هريغو نفلا اد_هفرعىهتلا

 ||| الماقملا اذه نا ىنْخيالو لو هيلعمتلا ىلصهّنلا وسر لوق.نادمال لاقو ماهم االلوسرلا قالطا ىذاشا ادرك
 لوسرلاو ىنلانايدارملان الى منملاوا مل ارامتعاراضي | هقح ف انغتحم ناوتلا سرلاوةومتل نم قرفل | ىادتسا

 ديعنبدجت# لسو هيلعفتلا لص ىنلا#ى مفاكلا لاقامنب فاصتالا لدقولو دمع ىعنت ا امه. فوصوملاوهانه

 كلامنبر هف نب بلاغ نب ىو نب بعكن برم نب بالكس ىهق نب ف انمددعنب اه نببلطملا دبعر هللا

 ًاموتمالا عاجابانهه ىلا عنان دع نبدعم نب رازث نبرمضم نب سايلا نب ةكردم نب ةعرخ نب ةناكنيرعضنلا نبا

 اين ةئه ]ل سومهم ءاعدتبا ىلص همأ مث« كل ذربغ ل يقور هذ ل.قورو هلا لوقف شدرقونارمضنلاو هيف فاتت د دعب

 ٠ ليو لوقا ماعءنأ حمص ام بو هيلعهللا لصد كلو مامأو دوك د لا ت لاكن ب ةرهز نب فانمدع نب بهو

 دقورو هش اوهر هرمشعىلانوأ هرشاعوأ هنمانوأ هيناثلوال اغيب رنم نينثالا موي هناو نيعب رأوأ نيثالثب « هدعب
 رادلاوةنيدملاب اك هنكمالا لخد مساةغا بابل |ليق ىوبثلادلرإل ىورلادروملاقءاعسالاهذهتطيض
 ١ لور قاخن اب ىف تءاح ثيداحأ ةفرعمانهوهودوصتماىلاهنملصوتن الان ءاعلم ءلاءاطعلافرعفو

 ْ قالغدمت سلو نامول مزن آو لو أهل باكل ان مهم اطل مسا الا ثان هنق م سوو سودا لا

 ا هحولا تدعوه نادجولاق هنبومأناكلاهنم لوالاءزللانعسا ايلا تاكل ع :ىل أعمل نمتدد ى م لد ىو

 رخ[تا,نيبوهذننب فالتخاللاناب را ا

 ْ ناىدنعروظالاونابابىفاثلا عج ذادوالا مثالي باونال اىلعهل ني-ةلوثمل اع -جناالاو,-ولا ف ال_ةخاك

 ا رادلاكن اكل اف سو سحاب لو عملا هبش هنأمثفنصا | ةلزنع لصقل اوعوذلاةلزمعتام لاو ستحلاةلزنعباّكلا

 ش ةلوقىلا فاض هوه د! ارو همقدتم لد ىلا هناك هلوأو تيدكل ئاسملان م عون لكف توسل ىلع ذل شمل

 ىلعةلادلاثيداحالا نم قلدنا فءاحاملب ىلدنا سل باءلا عوضو منال هللا لوسر قاخ باب لقد لو ءاحام
 ةفاضا قير طبهرخ آى ءاحام بايخ اثملاهاوفأ نمةعوءلادروهشملاةءاو رانا ملعا هاش كريملاقىتاخلا
 هريخلاعن ارهطالاتلق# فوذكد ادت [نأنا مال ف هود أد دم ريتوهوهدءبامىلاب ايلا

 ادتيصريخوهو نب ونتلاببابأر قب .نازوو لات مالك ااادهلت وأسس ام ]ارح ىلإ| :ثدحهأوقن مهدعأم

 ْيثىألوقيوهنعل اس نادلابفرطخباب هلو ةعمما بلاطا |ناك اقانقتساءاجامنوكيواضنأ [فودح

 0 _لءهتلاىل_صدتلالوسر قاخ ناسف ةد و رملارامخالا ىفءاحام هلوقيب بصف بانلا اذ هقدرو

 نب رب دغَملاىلعو فوصومو ةفصوأ لوضوموةلصءاحامهلوقو ةلج توك, فانئتسالاتاةنافلاقو فاكت
 ءاحامبانلا اذ هقدوروملاىأأد_:مردقتنا نكعتلة«افانئتسان وكنا مكن فيك ةةإ-ح نوكال
 ناشل از وو لمان ىولاء دين اك نكت ايىراضلالوق ىفاكءاح ْئثىأ ىنعمةيمأ فتش انوكت نالو<و

 رك الذثنحو باوناللداد_ءتلا ليبس ىلع فقولاب باب رهؤا ةلاثاهحو ىراصلا حرش لوأ ىف ىنايزكلا

 ًأامغاءالبلا ف رعفدادعتلاناه_>ولااذ هش دخن 5 قيساكفانئتساهدعبامو بارعالا نملك
 تادودعملا نيب 8 ةرشكلالاوحالاداربا ن عالضفرخ رح أ آ ئشيدودعملا ءازحأ نمد لصفر ,مغنمددعلا طيضان وكت

 بوثلا طال قلخلاةتةمكعلأ ةأوملامم مة:بملاربدقتلا غلا فمالالا نولسو همم اءالا شن ىتادناو#

 غن مْئُشل اعادباف ل |معتسسو نييلادنان حأولل كراستف# ىل اعد هلوقدر وهب .اعومطتلال ةوردواذا

 || ةيصسلاو عيطلاونيدلاةب اجلا فام لك نوكو مضب و نيتعطن قادتاو رخآ ئيثنءئلاداحبا فو لصأ

 || هيروصل ماللا فب لدا ةلزذعاهبةصتخمن اا بيناعمو اهقاصوأو هسفن ى 5و ةنظاملاناسنالاةروصل هنأ هتقيقحو

 1 ىهعس



 |.يدضن ةفرعملالهأونوقونتمأ هلوقتىذلاواعماجرسك امدقهفرعناك ىذلاو يملارسكو ءاثلا مفةنيدملا كلت لأن يدلوادتملال»
 لاح رلاةني دما لاقي قرمشلا هئطاش ىلع نو عج ودول رهن فرطبة-عدقةداب ىهوهمالاك انهىلاهيعش ىى_ساحللوقيدايساو لكوأ ١

 هخوش ف هكراشو ىراخل اكراك-!اريهاشملا ن عذخاولوألاردصل | ىتا اراكلا طافملاومالعالا ها ذمرما لقتنا مث ايزو رمد دج ناكو
 ليهانوةعدب فيناصت هلو ىمدخضال نم هنع ذخاو ار فن كل ذي مو «:عبتكىراهأ انا ركاسعنءانع سانا اديس نبالاقلب

 «_.ةءثوت ىلع عمم ىههذلا لاقداءلل نغم دهتجلل فاكوهف ةيفلحلاو ةيفلسل بهاد لاو ةيهتفلاو ةيئيد_هلادئاوفال عماملا هما
 عزونوهك ادلو لبق انوفكمناكو هلنيذللالا_هلاالو عماخادوحو: ىردالو ه«فرعام هنافلووكثه_.ذمزح نسالوةىلاتاغتلاالو ا

 لثا|هيبرضد ناكو اذ ل نمىلعةح طظذح نمو نناذهلاقيدقو ماعد نب ةداتقريغهك أ همالاهدذ_هىف نكرم فاشكلال وقم

 م” ثري_تف ضاساهاذاف نبأ لا تذخاف ىتباحافةءارقل| قهتل أسفاهام_مظأ تنك ازح عم تامحو ىمنءأ زا نأ نطظانأو : هلا ثيهذ_ف يشل كلذانب رف عش ثيداحأ نم نيأرجتدتكت نكو ةكم ىد رط ف تنكىذمرغلا لاق ىزو رملا لاق ظفملا ف
 ًارتالاقف هلك ه طفح ا تلقو ةصقلا هلع تصصقف ىع-نامأ ىلا ةف ىدبىف ضايسلا ىأرفرظن ممهاغذح نه ىلعأر 3 خيشلال هج ْ

 بحر رشع تلا دل تامو نيتثامو عستهنس دأإو طق إش مىبر مام لاتذ هنمفرح ىف تأطخأ افءالؤلا ىلع ىلع أرقام عسبجتأر قف ؛

 لوقوونو قارعل اني زلادرهن ونورخآ هنعزجوالوك امنياو راو ىرغغتسم ا مهنممح عج هلع صناذكن تشامو نيعمسو عستونس
 ريعوم ا ذكا:دوهودوصتم 37 ىلا هنم لصوت امةغاوه بايإ» لعأ هتلاو لطاراذه مهضعب لاق ل. نيناُعلا دم, تام داّشرألا ىف ليام ظ

 هزم م 02 ال ل هلو نيتئامو نيعيسو عست هن ساهي تاملاح رل|ةنيدماط لاقي و نوح اب ىمملا ل روت فرط يلعةمدق أ[ لم يدا || ديو عارسكو تلا عوامهعشو والود مارت ارسك جدأ” بفووونلا لق بيلا
 هحولا ضعبلا كودو :يشا [لاق لبق « طمرتىلا هانم لتتن |ٌمرايس نب ثيل مادأى اب ز ورم ىدج ناكل اق هناهنع ل ةن ةنسنوعمس ا
 ذاهجولاىتعانههنأ ل ملكلا اذ_هريخات تكنو فنسملا مالك موك نا لمتكفد_هلااماو ىئصملا ةذمالتنم عقودرخآ ا ||
 هوحون مهحوباب لك[ نوكبنإ مصن لو تذمالتمزاكن منوكينا اديعبالا.-!لمتكوتلهشلاب حاتتفالاع وتودملا نع[

 دسككر مالكا || نحم العفن( [ىلاةأدجلاو هل سلا بسن ن آى دن غىلوالاو راخفالل الد ةعالا هسفن نم فصولا كلذ
 روح نب! لاق ماعلا نع هرخآ ىلا ىسعولأ شلا لاقاومتك هنذمالتن ام هناك لوا فمال_سلاودما ظفل عادباهءاعل دو هننظلا

 قو دوانافا حراش اذ_ههتمهعممام قوس مهتدسنو هتدنكو هعهش ال وسلا دعب ثدهنلابتك, نا دنت و بمطخلا | لاقاسلو
 ةلخذالا ذه تامعتسا ||| كالحا :ذمالتلا نم ظفاحلا مشل |ةداب زو خللا ىسعوبأ لاق فنصملا هس ىف نوكي نام رقالا محا لحي و
 اذكو خداشاا نمتعقوهوج و ىلع اف لد ال_صألوصالا ف فرصتا اع_ةءالناىل والان كلا يظعتو

 00 هيلعهمنب لب ريخبال هناق نآر لا ظافلأ نمولو فينصت فوهس قو. وهو نيسعباتلا نمزف : :اف نآ

 010 ما «رسطشالس السب ولشقماسا بال 0 ١
 ةدراول ايد و مو هيلعهتلا ىلص) هلكشو هبروصءادللا مشن (هللا وسر ىاخ ف ):دراولا ُثيداحالا نمىأ 6 ءاحام باروط |

 (هللا لوسر قاخف) | 22 2777 سم ممممسسسسسسس ب صم سس سس سس و سم ترسو سس سس سم سس سس سس سس سس ملا ||
 فرع قراصخهللالوسراماوانستوهو هنمنيعمدرفىلااهيةراشالا دصق ناب جرادتا دهعلل هيفماللاو ىنلااهضعب فومشلارثك [ىقاذك ا

 «بيلعدتلاىف_ىبتلاةفصباب ىطوبسسلا لالجلا مهنم عج حرشاييلعو ضن ىو (لسوهيلعتلا ىف انيبنىلعلءلاكعرمشلاةلحأ ١
 اه-ل_هب ىتل |ثيداحالا نم كلذ قءاحام لد قاللتوأ فصل سل بالاع_ضونالءاحام اف _ةاةدابز ثيح نم فكوأفوالاو ملسو'
 نان5-!ءاحاموفوذ ادتممربخ هشيوتتزو< و فورد هريسخادةءموأ ءاحامهلوقا فاضم أد تبم بايهلوقوكلذ ١
 قذاول ار دقتلا هل صأ نوكسف مثعب ىاهللاو فانئةاهد_بامو بارعالا نم لهل نوكيالف باوهالا دادعتل ا لربس ىلءفقولا زوو ا
 نهضت قام اوةرهاظلاناسنالاهروصانهدارملاو +_ةاخريخ ىلعدال_ىل اوهنمو قولخ لاو نيقل النا نس>أ هنمو داحيالاف لمعتسو
 موصلا مظوقك لملاك ل صالا ىف اذا بغا رلالاقو ضءءااهرك ذاذك اهص ىتا||همناعمو اوذاصوأو سفن ىهو ةنطاملا هنر وص
 ىلعةرهاظلام دقو هدأ رصنلا,ةكردملاروهلاولاكش الاوت" انفاق لانو ةريسصملابةكردملاى ولا فلاقد قانا ن كلل موصلاو
 رسكلابلامث عج طاخد قا :زمطاب هل_عسنهوءايلاب لتامشلاب باكل |ىعساذلو نطابا اوه لكلا طانمذا اهتدف ةرشأ عمةتطابلا

 ةباعر وأ قلخلا نسحمنآ قلخلاا نسحو نطاملا ناونعرهاظلاو «ءلعليل دلاكهنالوأ لكل |تافص نم كرديام لوأ هنال عطل ىتعن | |
 اهنوكعماقافتا ع وشرملا مسقنم ملسو هيلعهللا ىلص «تفص فد را اولا ثيداحالا رح نب | ظفاحلا لاق باكا الا ىرافالهنا ل ءلوصالا | | وقدةحمو مالكلابسناا نمام-مديامفلاطلوسرلاو ىتلاو نطانلا ىلعاةاخمد_ةمرهاظل اذادوحولا بترتاوأ هفاصوأى قرعال | |

 0 ملسوهيلعهتلا لص هللا لوسر تاذهعوضوم ثيدحلا لاق ثيح ىنامرزك-! |هودفل ةراشإلا هةمسوارب رقتالوالعفالوهلالو3 تسل
 ىطسلا|مداخس نأ ث يدحلؤألااثي دحر يشعةعب رأ ب ابلا فو هم ضر وععوضوملافهرك ذامناربغي رادلاةداعس ز رفلاه-تباعو هلاوحأو هلاعفأوهلاوقأ هءفرعن لعد دون هللالوسرهنأ ث بح | |



 هئاجرتوقل لدقتسسملاعقوم ىندادلا عقوأو ىارملا هات عجة ولا فال نة مافن مالكا ةروضنادياوهولوقلانم (لاق)
 . اًهثريش حاشردصمامأ( يشلا) دوجولا ف لوقملامدق اوأ غارفلادنعهب ىكحأ ةاالض انك 0 ناوهلوصح ىف ةسغ :رالاراهظاوالؤافتوأ
 ' لاق: ركلال نفل كلذ ه«ءادتقالل ةضئقملا ىلاعملاو 0 مى وحاسم اكعش ى عم ووش ليبسك هم دصو | ىف ,ر ولدع هبفصو

 قوهنمانههدارملان أو ءز نمو هفراعمو هنرا تر ثك,نازيشلانأش ناك امل هلع رثكن ع هباوربع من سلا فن عط نمهلصأو بغارلا
 عاسالارادمتا عمت اذاني زملالوقلا ىلع ىثملا مزتلا فاك :ودعبأ امدعدف نينا ىلا نيسمنو ف 5 نمودوتد دم أهيف نس نس

 ناوءيلا جاي ة-الا ىلع
 هو واسع ل غل

 ى :رادهأ | تد_>دّمذ

 ةرعش هو> وفامو
 ثيدعلل ىأ (ظفاحلا)

 ظذح نموهو نآرقالال

 2 7 د م

 ددعتب ولوادانساو

 وأد_ناسالاوقرطلا

 جاتحامىوو ىورنم
 ثيدحلال هالو هيأ

 بلاطا | اهوأ بتارم
 ثدحلا مىدتملاوهو

 هتءاور لمحت نموهو
 ظفادلا م هتءاردب ىندعاو
 وه وحلا رك ذدقو

 فلأ ةئامثلثد طاحأ نم
 نموهرمل الا ثيدح
 كتلداحالا عيمج ما

 ىزرطملارك ذهدورم ا

 كالذي سفن فصو

 دمتعل لب اديك ريال
 نيغ صولاب فرعيو
 اك نيدح وملا

 هسفنئراضلا فصو

 ثددح ىلا ةئام اهم
 نمهج رتهلعل أ كمالف

 هضارتعا مهنأو رض عد

 مدع قئاللا ناب

 جرحا# هد اف اي دانسالا ن ءاجانغتسالو مدل ا!ىاموةحل اكل كا دهلاوهيىستل | ىلعهمدقد .لولوصالا ف فرصتلا

 ظ هيفزوح و عفرلاب «ىذمرتلا»ر ملا ىلع ضياقلاك هند ,دىلءرباطلا نامز سان || ىلع ىلأب : لو هيلع هلأ ىلص

 انيلعمهتاكرب متل نيحلاصلاهدامع عم بج ىلع ماقهملا ادهىماعلا قدر طرمالسلارك ذهل [ىلءوه- .اغهتنا لص

 اهجاص ىلع هن :وغاطصل لئاعقلا صاخا ىلا ةفيطا راش اماعلا اذ- هرك ذ ىو نيمآ نب دل مون ىلا نيعمجأ
 باش ناكولو هبىدتقن نا مصن نفق الماك اذاتسان اكن موه « يشلا لاقل ة يدق لك اوذال_صلا لضفأ
 نأ بسد ىزلا نسل اوهو نيناملا لا نيسان مةخالا فيشأ لود: نكونبدلاماصءانالوملوقامأو
 جادتحاو ثدحملا ىاقمهسا ىلععاسمءالاةحرادمنال موصا !! فالق“ فالخالا ,هيقُثيدسملا عامسانوكم

 ءاحسالاوور نيعب الا ثادحا ن نمةعاجنو وهيا نمر فاوثد ترام |نلم هاريثكن |ىرنالاه ملأ سان ||

 هنعا اومتكاوباشلا اذ- هىلا اورظنأثدد ا باحر ثءمان ىراذل | ند ىف هنو هار نب قاما لاق دقو

 | اعدل ار هادو تشل ءمةيلاجاّدحال ىرمصملا ن سلا ن مزيف ناكول هناف

 |هنبةرشع عسب اودو كلامداف دقو ىراخلا اغذ>نمهاك ل أى-دنسفملعت ةواطا غهةك اشم ضد

 شلال اق نيعيرالاغلس لزب زعلا دبعنب رعو نسل هنادح وهو ءاذعل اهذكت يفاشلاو ةنسنيرشعوأ
 كلا اهل. .3 تد_> نع بعلو نيعد رالادب_دعركتت الوزي_بنحلا غلب ,اذادالخ نسال اقو ىلالّقسعل ارد نا

 مم ةنسااو باكللا ظفاحن اك هنا لمتحي و كريم هرك ذاذك نآرقلا الث يدحلا ظفاح هيدارملا «ظفادلا ل
 بغارلاىد_:دلاوه بلاطلاو ادانساو انتمُستدحفلأ هن اعيلع طاحأ ن نم نيئدحملا حالطد اى اظذاخلا

 ادانساوانتمثتد- 01 اثب هلع طاحا نم ة-هكلاو لماكل اذاتس الا اوه مامالاونيشلاو ثدلاوهض

 لاقو كلذك دن ورملا ثيداحالا همك هلع طاحاىذلاوه كاملا اخي راتوالبد- ا

 لصدامىور نم ظقاملاو هتياردب ىتتعا اوهتداو رلم< نم ثدى لاودانسالابثددملا لقان ىوارلاىر زحلا
 هماهعال ىسعاب أ ىسعهدلو 06 ىمسنالو مالسالا ةعرمش ح رمش ف لاق ىسدعوأ 9 هيأ جات يامجعووهنلا

 هلبأالىسعنا لو هيلعهتلا لص ىنل|لاقف ىستعابأى مهتالد- رن اىورامملابأ مالسا |هيلع ىسعل نأ

 عامجاه_لعلدب يمركدالذ هبروتشا نماماخ هنءاٍدّ اهتيعست ىل عده ازك | |!لمحت ناكل ىسهتناكلذهركذف
 اوتايب ف طعوأ ل دب هناىلعع وذرع هي ىددع نب دجال زييتللهىذم هربا ازه_.عت ىلع نيفنصملاوءالعلا

 مدقتال همصنو هن دم .مف د ىلعهعذر زو وىسعةفصهنأَىلَعَ دعا ةز نا زاححدملا ىلع ب صن

 ىسعنباودملاهءلاهلصأو ةطنز وىلعءاهاه رق وءارمةنك أسو اواهدعب هلمهملا نيسلا خقنةر وسو

 هرصعة-ءأدحأوهو نالمع نب سدق نه ةأم+ .ةارعصم ماس ىتب لاب وسم نيسلا د ىمسلا كاوا |نما

 نب هستق ل“ :ممال_الا اشم طافسو مالعالاءالعلا نماريثك اقلخ عومدكس ادلول قدر هد ظافسةلحأو

 ًاداقإل فاشود_منءلل فاك هنافهطعروفو و هظفح عاستا ىلع لادهعماحو مهئار انو ىرادلاو ىراذلاو دعس

 ناهءقانم نمو*لموىراصلا باكن م عفناىدنع ىذمرْلاعماجلاة هنا ىراسنالاهتلا دبعشلان ءلقنو

 هلوتوهودانسالا ىث الث ثيدح عما ىف هل عقوام ىلءاو عمضأ | ج راخا دحاوثب د»-هنعىور ىراذعلا مامالا

 ارحل
 حتفب ( ةروس نب ىسع نب د ىسعولأ ) ةنسنيعيرأ لك ىفالا ظذاملادلو اللا هناىرهزلان ,ءلندعتلاو حر ملا باقى متاح ىبأ نبا
 نيالاقو رابغ نعدنسرك اسعنباهركذاذك هلوأ من ى ا 1| لاصتعلا نب ىو مناد 1 اهلصأو واولانوكسوءارلاونيسلا

 هد ىل دهر ىرقن مد رقدم#“نيغو واول نو كج سو هد-وملاءام 1| معد ك4وملاوهلاقو كاصضل|لريداد_ثنباةروسىفاممسلا

 [ةلطم نك اسيل اواجه رسكوا م ومضو ءئلارسكو هلوأ قف هحوأ الث ينوةمجةنيتما ومر قوفهانثع (ىذمرتاا) لاقكلذلواهنمزمسارف

 سانلاد.سنبالاق ف الختاغالاه رزه ن هجارلا فو ىب.نءام ىلع سدا لرالا نعهت ةركس عمم ةءااوارساك ابةثلاثلاح راشاا طنشف



 هيف الل 0 يه طم 0000 200 ١

 0 ااا ااا اااه

 يسع مالسالالث اوأىفا ا'تاحت اك كلذناءامعلا نمد نعلل_ةئب ل هنأبدودر رم وهو مالسالا]5 اوأىف

 روصتنال هنال هانععباتلاوأ ةباصصأ |: نهزىفوأ هنامز رخاوأ اخو سهراص هنا ذب )لاق ثيح كريم رغأو أ

 حاتفمف ىرزدمل امرك ذام عما ريغ ن زف هنو لن هدارم علو وهيل عدنا ىل ناز ريغ عسنلا 1

 هيلعىرحد_ةفةهارك ريغ نمزاحاهدحأ ىلعرصتقاولو لوالاوهع السلاودالسل نيب عيلان ا نصملا

 2 ىطاشلامساقلاوبأ هلا ل او ماهالا ىت-ارح لهو هه لوأ ف إ_بممامالا مهتمفادناو فاسا|نمةعاسج || |
 ةالصلا ىلعراصتقالاةهارك ىلع مبنمصن نموأ ءاطعلا صندقو ىوونا !لوقامأوةمماللإو ةيثارلا هل سوق ١

 مالكموهفمنأ عم هدأ مهربعن هالوءاملعلا نمئالذ ىلع صنادحأ لعأال ىلاف كاذيسيلف مالسل اريغنم

 ناف مدقالا قيرطلا كلذ ف ف:_.هملاعتلوقتنائاودوركمريغةال_لان ءمال_باادارفاناىوونلا

 ناالا ةيعثاملاةيالولا ف ثد_رعأ هناف ةال_صلاب لئاس رااوبتكللار ودصنيحعشوماووك,ملاوناك فلسلا || ||
 ىقوفامنا امتد ذالاةهارك ناىوونلا مالك مرهاظل م ءاغثا | ىفام ىلعاوماول_عو اهركذتملممالا 1 ١

 ىاطاواولا نأ عم (ىلستا أوتو هل عاولص اونمآ نذل لاعت هلوقل« ملسو هيلع هللا ىلص انه: صوصخ َ

 هللأ ىلص ىذ || ىلءتيلصاذاراك ذالا ىف همااكهياعلدد وبتا اراانمةبترم لك ف امن عسجلا مز ,الفعجلا !

 هيلعهتلاىلصلةتالف هو ركمميل ءةالصل دارذاوا جدأ ىلعرصتةئالز مالسلاوةالصلا نب عمقاف كوهيلع أ[
 ىلص.نازوح لههناق اوفلتخا ءاملءلانانمىفالقسعلاهرك ذاممس دو ها طقفمالسلاهيلعالو طقف

 ءاينثالا ىلع سو ىلصنمامأو ا االقتسا ,ميلع اسوأ ءايننالاريغيلع 2

 هالئسملاَنأ ءاملعا |نمنوققحماه_لعىذلاراتخلا مقلانسالاقو زئاح و يفلاجألا ليدس ىلع م -هريغو

 هناك دزعزئاحلاج جالا لي سىلعةعأ طلال هأو هس رذو ه>او زأو ى“ )١لآو ذك لا اوءاسالا ىلع مالمو

 ولفهنم لضفأوأ هل ثم -ىف كرباذاام-الواراعش ”رادص) ثيخحد رغم صن ءاستالا اريغفهرك وءانعلا

 كلوقاهنمو + يعل |ل_هأ ةماعدنعسابهنن ك,ملاراعشذ#: هن اريغنمنيباحالا ضع. فكلذ ع واو ىذتا

 وهوهقف !١ل_هأ ضءبد ةع' رباح ريغكلذنا عم مالسلا ىف م_طاعمتءاسن الاريغ لعح فنسملا نأ مهضعب

 ءاسنالا نعم ىف مهن كثالوالالةّ:#ساهياع -س نا ىلع لو#ضعبلاد_:ءزاوملامدسعذا يري

 قالطالا اودار أنا ض ءءء |كلذ ىلعو ه- ءاعو_عءطاق ةحشسألات اعمةيعبشل او هملعل !لييسىلءنوروك ذم

 ناىلءنب رسفملا قافتال دو درم وهو هءاكتأو بوهماعهتلا ىلص ىنلا مههدايعيد امانا مهضعب لوقاتمو# و

 مللاعت هلوعل * نع :هومااوءاسن الا عوعوأ لاك سرملا ىلع مالو ىلاهتأونق * نيلسراا|صوصخهندارملا

 سانلان موال سرة كالا نم ىط_صيشتلا ىلاعت هلوقأو * اندامعنم |: ,ةطمانيذلابكتاانثروأ |!
 ىف دوا دوبأ هجرخأ ءامذملادءلاك ىسهفدهشت اميق نسل < طخ لكزووشااثيدحلا در ومهضء:لوقاهتمو# الي

 ثيدحلاةصمدعىلاءامعاهكر رب هلغل لد ةواراصتخا همتك ,لواةطندهشت هلعل ليةفهعماح ف فاؤم لاو هننس
 اًدلهف دهشتلايدار 1| نأ نمدري-غوىتش روتلاهلاق ام عمصلاو حاكنلاةيطخ ىلعهد_:علونوأه دنع

 ةيطخ لكى زخالاهداو رلاىام نيتداهشل ان ءةرابعهنانا اوصلاوىر زحلالوقامأو »* ءانثلاودجلاثيدحلا

 لتوأتلا انس الفنان داهكلا هيدارملاناتىنالقسعلا حي رضَتاذكو ءامذملادءلاك م :داهشأ مقل

 َنكْلا هانا« _دمضتلادهشتةال_صلادهشت ى مهو ةداهشأا ىج ياك نامت الآ اره دهشتاناءدارمذار وك ذك

 ةفقراصه:ب رالي زاحلا باك_:رانانحرا *ضارخلاماو« هادم او كاعتدثلا ىلع ءانثلا ىف لتسليم ا ١

 ثيدحلا اذهرهاظي لجل نيفنصملاءاملعلارثك كرت هنك- |كوةذم جكووت لوبةمريغ قيقا ىغلان ع

 اذ _هىةطمللا ل2 ناىدنع ءريظالاوهمدقتخاتالب وأتلادحا,لو ؤزيفدارم ريغ» رهاط نا ىلع لد

 دعب تدحىمءنصتلاناف اذ ريخودابعالاو عم امانأ  سوميلعمللالضةلامز زى هف ةفراعتملا بطخل ىلع ثدديلا
 فوذ_- | دتسمربخ هنا ىلع عذروأ ةفص هنا ىلعرح ل ىف فطصانيذلا هلوقنأ ى ءاوقفتاحارشلا كلذ
 نمضتم رامخاهنأ ارهظالاو ايئاعدءاثناواملا_جاارأم .نانوك,نا ل هتحممال_سةلج محد لا بع بصنوأ |

 افا سو لع ل او 2 ريلاريد تو ةحرلالزنت ني اصلارك ذدنعناك انوءاثنالل



 ده هلوقك مظعتللامارب أريك-: ةاثعقاو ولزأ انموهناحسدنلا نم ةمالسئأ مال س لكوأ هردةردقنالو هبنكم ةنتك الماس ىأ( مالسو)

 ميمعتللوأى رنا نكمالا عظعاءلمم نأكل | عافترا ىف غامت ميظعمالسىأ نيف

 0 21 ا 7

 ب وو 2

 وهود .ع عج (هدادع ىلع):دارحن مريخ ةرع مطوقكم

 نسلو ريتا هروصءاشنا|ذ هواعج نورث عهلواك-امو .١ ن-وادصوأو نيفلكملا ساذج نم ناك م ىتعأ اك. احألطصاوث نال

 مصرة ةركنلاءءادتنالا غو بو لاك لاب فاصتالا ىلعأل اجا هتلالدادجدملا : نءرامخ الاو مالسس سدل مالسلان عرامخ الانالدجلاك

 قنملاحراش !اهلاتكنسحأدقلو ٍتا.ثلاو ماودلادصتل عذ رلاىلا ل دعو لعفلا فز امال_س تلبس لءمالس لصأ ذا ماكتلل ةسنلاب
 0 :اهشدجلا ف, رعتتمباقمفدا.هلالعمالسلا رك: ثيح

 :نسح ىنذال هلوقب كلذ نع مهضعب ريعوةءهانتم ادا

 بتراوغلبناواهةاشرباك أنييوةيلاعلاةريضحلا ند ةيسندل هنأنأت اذا

 قالطىةلاكو ةو ريكا اهلادلا فت رعت ةلباقمفريقلا نع ئذملا مال اري

 0 ارامل ةدسقب هالريكسنتل افقد |نمةمتر ىفدأ مالسإ اناوأ طقاسووددامعل اري_ةحتدارأ ن اهنالدساف اه

 ىبنريغىلءالالقت_ها ا هحمن الهيلعو 517-5 الادتعءام دال مهو مهراتخا يذلا( ىطصانيذلا) ىرشب ازمعلاو

 هرب ىهاشاههارك !او نآرقل |نماذهنوكل انه ةهاركل |مدعمهفنمو فالخ ةالضلا ع نءمالسا ادارفا ههارك ىف عقومتن

 الوديزبال قلطملا لكل اه دب غي ملو أ ديعو دمح ل وأ دج ءاوسف هناكربو هتوعن ةظحالمو هتافص نءرظنلا أ ائذالا اذهدروأ امنا

 نافم_هدحو .درإ ارقاو مهلهجو مهطعو مهد هو مكر ثو مهدجو مهتدأب ءومهمدعو قاما دو-ولصقنس نآرقلان م اسانتقا

 فاسوالا ىلا يه_ضعبو 000 هام مهاتاتادو- -وملاو تاقول لا ا هحو قعال

 دحوم نمومالو لي دماحو دباب سلق هناقلعتو ه4-ةح ضارغال لب هتاذلالم اجو داس ع نش هيلالخلاا .٠ هطلط قر

ي هدامع ىلع طا ن احن م نسح ءا:ثوأ اةمراث كمالسوأ يحر بر نم مظع لست ىأ «مالسوإل 1 3 انتقالا
 ني_صتخلا «

 ةيدنهلاهترهىلا نب طصاولا هب وه رلا ماك>أ ىضتقم ىلع هند علا فثاظو نيالا هيدوبعل اود دامعلا فرش ةهاكسلا ف هع كل

 مهافطصا يذلا مهىأ « قطصانيذلاإ» ةيئافطصالاتافصلانممهاطعأامبجوعلفمهدنعنمالا] 02 0
 هو ءاسن الار ئاسو سانلا ن نموفك الملا نمسا مهومهاوس هر دك انعمهافصو مهاضتراو مهامت>أو 0 0

 هةحوالذاملو أ الوخد مهيذ ىتحما هرحتو ىضترملال آو ؤطسملا ل خدفءارفصالاءا.اوالاوءاملعلا نم مهعامتا لحد 5

 مالس|هملع طول وأ ملسو هيلعمتلا ىلص هءءادتقاةلملا هذي أاغا فتصل نأ عماض ضارتعا املاك انهرك دنا 1 7 1

 نيذلاهدامعىلعمال_سو هنادجلا لق باكل !ىفىاعت أوقف ب اطال :ايدارما فن ب رسفملا نيب فالدخ | ىلع جلا 0 0

 ٌسيد_تىبءا نعضتوهنلامالكر مسايتقاهمففماعلا تاطخ تا امان اب دار انا ىلعءان :.ءادتب اوأ# فطصا 5 ا

ههو* تسع ىلعتينثأ اكتن أ كيل عءانث ىصخنإلكن اهسو لبو هماعدتلا ىلدهنلا لوسر َّش ا نا
 تردص تح اممان

 مهضعب لوقا مم اهرب هرب رحتواه<ضرتوادرب رقتواهرك ذ نم ديالف جا ككاهضعنو فاعضاوضعب حارشلا نم هأنيفطصلا هدامع
 ع ءاسن هزالاءالن سانل اد_ثأ عمصلا فال فيعضوهو هدا .ءىلع هعقاو مال آلاو تاف آلا نم ةمالس اهانعم نك لاذ اكلات

 ريقضلا نع ئنملاداسعلا ىلعمالس اريكنتنس>قعءافخال هلوقاهنمو «دهاشإل فلا خ هنالو لثمالاف لثمالا هسديوتل جاتحيال

 ةركشلا ىلع مكمل

 [هناىلءةرآلا ل ةالصا !ن ءمالماادار ذا هركنم هلوقاهنهوعدهملاب ولو هملعل ددالريكنت سل كج 7 عسونتالهنيونتنوك,و
 اهكرديالةمالس عون |

 ١ ' نوكي فندملاناوهو هعقو مظ»د لاكش |ىفهعقوأ اع هعفد لمس لاكشا نم صلخت دقو ها رئاطام لا لهأالا

 ذافملا هةعاحلاهددو هفثاطوىوونلااهءاعىاادار ذالاةهاركهدنعتش ل نم فنصملاناب باح نأ الا اسأرذالصلاو مالسالاكزات

 دامعل اريك دارا نا هنال مارملاب ن نطفل | ىلعمالك-١!ادهدا ف ىنإلو هإ رسكل اهللد+لا فد : رعت هلد اقمىف

 دأ مالم لان ادارأت اوما ىف هل ىنعمالفمال_.لاريقحتدارأن اوداعستسالاةباهنو ط ةسلاهناغف مااكوهف

 ءارفالا نا ىعةهاركملا ىلع صنادحأ ل ءأالن حلا حاتفم ىف ىرز لأ يشأ لاقوةهاركسلا ىضتقي لل ىلع فقأل رح نبل شغلاوبأ

 _ ةرك ذالكم السا اودالصا ارارك-ثب هناك نب زدقف:صااو نان الل ألا ضعبهق_ةحاكتاكوأ سا #امهعم < حلاذا ىةدباستا

 زسح نم« فام ىلع ةوال_تلا ظفاب نايتالاو دإ_مسلاب نعملا نب للا ىلعه«-ظفا#ولد زنتلا ظفالءافتقاالوأ مالسااب د قتك اومانألا

 اءلاك ىهثده-ثتامف سما همطخ لكد واد اريل اه تس نأ جم هتداك لمقنج رلاعم ىف ْق ط_صملارك ذو سامتقالا فدجلا نيس نارقلا

 1 هركدليلدي لئاس رلاوبتكلاال حاكنلاةيطخف ثرد- لا نابواراصتخا هقريإلو اظغفل ىهفدهشت هلعا هنارهنعرذتعاو ءامذجلا
 دردسمجلا دهتلابدارما شب روتلالوقولئاضفلا فهن ل_2:كلذض هرفي هنال موق وق رغانيله_فنارهنعب اوملاامأو حاكنلاب اك

 مرهف اذهامأو نيتداهشلاب نايتالا اوهدهشتال قيقملا ىنعملانايهريغوةداهشاهيف ة سا ةبطحن لكى رج الا ءاورلا ف هلوقبىرزجلا

 ىذرصريغ هقيقملا ن عهفراصهنب ردربغل زاحلا ىلع لجلاو ىزامي



 يا
 «سع8 -

 لك و : 0

 وأةسالللءامااوىاؤأ هنوداعو وهج لافلام لاكي فوصرالامدظعالااقفااذاه ىجسم انئأ (مح رانج :اامامنلا

 هنالخ : رمالاو اهلا دسم ىلا هتايدنع نم اذهن أ هعينصة منتو هدا ةءادبهلمجا أ يدمتلابوك مرقالا ىرفشلا لالالا

 هدب ون ولات ءاسلابالا الاىلا م دعتي ل ءادشبالاوءادّتبا هلعحأو هلا مسا مدقأ ىأ هد دعتالاهلعسث ع هناف ى رحلتاهيلاهقس دف

٠ 

 هلزاتم تءانو هقالتز عءو * هعبروبيمملا طشناىالخأ
 يو حاحا

 274 ايها لالا فرع هئامثئنيننيماكناناف ٠ منبجورستناكحنانو

 00 : لذ ؛امشلا ىلءابتكو ريهزاهلااةددصق نهنيتسىزمهل انمضم ىشكر زلارداقل اديعنيدلا ىحم بيداللو

 كناف اهالول هيلا ليامثا |ىذه فطلأ ام ع* اع رك السرم 0

 و رت ليلهتا رش. .اناضمععينم 00
 ذولا نتا تلق يس اذه مهضعلو» 1

 هلا انعف هرازم طششو هعبأرم تأنو 8 هرادو بديلا دعينا ني_عأن ع

 ٍ 0 1 هراثآ هلسهف هنرث0نا »* لد طي بيمحلا نم ترفطدتاف أ

ن عقب رمثلا ةتعاطروذطدو تربط عول ط هلل انف رأ أ
 افشكوامانمةعركلا هنروصلوص>و هفينملاهتضورد

 هانعمىدتسأ كلذكف

 0 ىلغالا د رطا او« ىلعالاهحول | ىلع* لومادب ٌئرىلاةهضنمو ىتعل افةيقشحلاهت ىو رلوضور ما
 هعدلوأ ءانعمر

 ءاحر .«بابلاا ذرب نيمودخملا كل_ىكل | ناوو باكل |كلذ حرش, نيمداخللا:سزيف لخدانأثيدحأ« ا

 فسولا ىأ (دملا) ها يل ءامشلا رمش لئاسولا عجل هتءعسو# است ب يهل رهظب ةوعدلاناف# تايلالا وأن مةوعد ||

 0 كعوسملا |( لك ىلءامدقم«لاعتماكلاارك ذياةيعتسم ىذصملا لاق# ىرقهأ ام امتهتوقو هلوح و« قيفوتلاهلابولوقاف ظ

 نرلاهثلا مسا لكلا بابرأ بأ دوهاك هلام
 ل امتخالاب رد الا دو>ولإ بح اولا جلاب دويعملا مساةناعتسابىأ 5 -رلا

 0 ل ىاعتملاريخات قوالمصفت بايوباب لك نيب فاو والاج باكل اذه فنصأ تحتال عذملا قالا | )ا

 ذمدق:قاةحسايراعشاو صاصت+الاةدافالءايعإ ا
 ركفلاودوحولا ف قداسل او هاموا_عسال صاخللاهءءارك

 وأ ك ولم يظعتلا 3

 ايس هلل ىووسم ىلغأو ةمّترم ىلعأو هو هل.ةهللات .ًاروالا اشتي , أزام نيقةحلا ضءب لاق اذلو ركفلاو رك دلا ىف قيسلا قست | ١

 «تمدوفالفمةتناناو دي-وتلالهأ أرظن ىو ئثهعم نك, ملون اك ىلامتهنلاناف هعمو أ هدعب هللا تءأروالا اش تدأرام لاق نمئاماقم ا

 هريسغدمخل هريمتأ رامتعابالوت اةصلا.هفاصت ارامتعابال ىهىهث.خ نم ملا تال مسا هللاو * ناكه_ءلعامىلءنآلاود |

 0 طرتثن نكلوألا لولا ىلعم_ظعالا مسالاوهو ىتلعتانهنافدتناالا قلت سا لكنا ل قالو هفاصتاال |
 3 بسحب لكلا ىلع لاكداو دو-و ال ضافم اوه ن-حرلاو * هاوس لق ىف سلو هللا لوقت ناوريثأتل

 ىراخلاءالءلا لاق ليج |نمبس ارسال فزت از ع لو 2 هبادنلاهحوىلعلب وعلا لمتحتو ةمك-1اهيضتقتام

 00 1 تحت ب اذل هتلابل بقولذا م ءرااوامتب اهنا لك اهدا مسالا ظفلةدئافو ةياهنلا بس ىفاسنالا عونا |
 ابنا داهقالا 1 فحاورالا تشالتو تمانع دنا لوتمل تلح .هادتاظنا مدت اذه ممو قناع قدا ةقيقحأ |

 ةئىلمف ةشافنأ ىلءراصتقالاو نب نمٌءمموقرودصىفشدو نيدحوملا بول ىلل ميحرلا نمحرلابهعتاف هتيهولأز اج 3 ف

 ىتعم اذ هوزيت أنلا ىف هنضغ تس هتجرنالاةراشان تفصل |(
 . همل هرخآلا يسر و ايندلا نجر مالسلاا هيل ءهلوق

 0اس ا رخالاو ىويندلا ماعنالا عوعنيذصولا نهض ىفىأرو ىترقحلا عنملا فنسملاذهاشا |
 0 يملا نوكل !فسلفاهرب_غ سل اه .ريغنا عما هريغوةمعتلا ع .لركشأ !ىلعهر راع ,اوه«هتيدملا»لاقفتلدجلاب |||

 0 ماللاو ىزعم همي ةاشناوالغفل ةهيريخةلدجلاود دمحم نم هللارك_ثامرك-شل ا|سأردجلاو در واذلوهمعنو منماريغ || 2

 َْق 1 مقال دقن اكناو َه هعم ةحىلاءت هل ىعسمو ص:#ثوهفدماح لكن هردصدمح لكىأ قم ةحلا لد قرعا!قارغتسالال |

 لاعال / اَّيحالا أ فاممتاو هللاىوس دوم وهوا اووف ا ردصلا لب ةروصدرغلدجويأ(

 اذهادتباو حراوجلا | عطق عطق عم هناذيدماحملا عي قع اهناىل ءامعالل تافصل اراسنودت صي_صخخ-وودوجولا |||

 لك هلو نم: زلاردصن عردصائالاثنمار نارقلءادتقادب تلو ةلهسلانيتلادمب رافغلام كلا دمت رادقالا هظعلا باكا |
 دا غيصنمراتخاو رتبأ ةباورفوعطةأوهف محرلان جرادتلا مس ةياور فوهتلا دمحم بفأ ديال مالك لك ة ياو ديو لابكذرمأأ |
 عصردق عبدي علطم نم لايف قطص نيل هدامعىلعمالسوهتاد_+لالقو هلوقب مالا واللا هيلع هيبنل هنلاهل عام مالاوةالصلاو ١[
 57 حخيضر حدا
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 دلاتاذلاد# عوثعلطم بي هدئاوفلاباب رادئاوغو» مدقلاو ثئدملا ىف لئاضغلا لهأ ل ئاثم مخرلانجزلاهئلامسأط
 ماو صويم#ا قئالدتاو لامشلا ندحا,توعذملا قئاللا هذاك ثوعبملاىلءةالصلاو« مظعتو لاجو لاك لكل ةدج اهتدلا

 نم-اقنملا هتياده جاهنم ىلع ىرحلا مزن !|نم ىلعمم لاوحالا لك أ ىلع ىوتسافنسح ىلخو تل لكعسج ىذللا لاقملا ف ملكا
 نم ناسحلاهلثامشوهقال_تأنمنكملا, قلل افهنىسأتلا غتغاو لاكتلاةياهتىصق أ غلا لا هيده ن مرتان اع مدتعاو لالضلا

 ةضوردربةهتلالء< ىذمرملا مامالا ةياردلاملاعو ةباو رلالء]لئاعمللاباكنافدعب و ناسحاي مهنيمياتلاوراصنالاونب راهم .
 اعيدب احاهنمهيفكلس هباشعالو لئامعدس>!هلتانول هياءيتساومسسترتفد رف هبايؤديحو باك" ىذشلال لا نمبيطأ اهفرع
 ةحرشاىدصتن ممن اكو براغلاوقراشملافراطو بهاوملان مساك كلذ دعىت-اعصرت راثآلانونفو رامخالانوسيهعصرو
 باكلارارسأن ع باقنلا ف ثكنمهبلا قيس لا عفان ىفاشلا ىنبارفسالان بدلا ماصعانالوم نيققحمادحوأو نيققدملال ضف
 ايرو ةبعرفلاماكحالابهماملامدعنمهءلعوهامعم ةيلقنلانونفلانموهىذلان فلا اذهىف ةيلقعااتالاستحالا نمرثك أ هنك
 4 ثلاهقفلا رب رن املاعلاءالتوو ماهوالاو تاطةسلانم«لعكلذدعىت>* ماهفالا 5 هسق لو الام حاملا نمدروأ

 رس نبا باهثنا

 ةكسم لت زن ىعيهلا
 نكل باطأولاطاف

 قنور لازأ باكلا

 ىل_عهراصتقاب نئملا
 نمم-هملاهنا م-عزام

 هبياجرفا ومالا
 بقعتلابفةشلانم

 ةراترمأر يمك, سيلامع
 ضخ نم ىرخأو

 ضعب ىلا فوفبصعتلا

 ىل-مأنا لضافالا
 لهوطتلا نع ايلعت

 لحارعلال_الاو

 فاستعاال ايزعم

 عم كلل هيل

 روصقالاب فارتعالا
 هدذ_هف ضودللا نع

 دئاوفلادئارفنم امهملااماض نيحرمشل انبذ_هفامتصلنتو كلاسملا

35 
 ب

 يا نانا عدا

 مر نا |سكس 6
 5 ا 0 53 ل 3

 ةئطاملاوةرهاظل همن غامسا ىلعركشل اهلو*لاعفالاو قاز رألاو قالخالاو قلدنا قاض ىلا هتلدجلا
 اة رمولا ءاهصأو دل 1 صو « لئابعتلا نسحم سيلا هاو سروهيدن ىلعماللاوتالسل اوه لاضفالا
 هللا دابعرةفأ لو ةيف (دعبامأ )«لئالدلابهنعتسث اجنيلماعلاءاملعأ ا هعاسبتأ ىلعو# لئاضفلاو لضاوفلاب
 نم لو هيلعملا ىل_دىنل اتاذُد ديلا لعع وضومناك ال1 *ىراقل ادم ناطلسن, ىلع»ى :رامل اىنغلا

 ةلريأ لو هيلعدتلا ل صه_ثيداحأ ةفرعمو# ىو لك تعنوهونيرادلاةداعس زوفلا هتباغر# ىن هنأ ثيح

 | [/مفرعم ىلع هتفرعم فقوت عم ل> و زعمللا باك دمي« اهلك أوس رادلاىفاعفئاهرثك أو*«اهلضفأ ومولعلا

 | هقرطب ةعتذوةر ورب وريخلك | يفدحت نيتاسلاو ض اي رلاكاهنالو# هقلطمدءيقتو* هل <نايب نما يقاس
 ١ ٠ 1 2 دشنأو ههلالوسرلهأث دما لهافع هللا لهأ نآرقلا لهأن اكل يقدقو#

 1 اونحس هسافنأهسفناوصعنل « ناوىبنلالفأ مهثيدملا لهأ
 ىلع» ريس ىف عمال ارمصت لا ىذم هرمأ أباك مل_بو«لعمتلا ىل_صءقالخأو هلث امث ف فنصام نس>أ نمو

 لكى فت رشا اهنسا حم ىرب و هبانلاكلذةءلط علاطب هن اك «باّكلا اذه علاطمن !ثيحممتألاهجولا
 | د انذغاشم ميت لاقدقو « انايحانيعلالبقىثعتنذالاو « لءقاذإو« بادهانيعلا لبقرتس دقو« باد
 دك " ىلءلاهرسسمللا سدةىرزحلا د نيد نبا

 ىالخا ١

 هلود_ةعأهتلاىلعو ىلامالا ىصقأ هرخآلا فهاباوهتلا انغلب ىناثل ادارملاق حراشلالوقأ ثيحو اذ_ه*«نععلاهب .رقتو رودصلا حرشام

 معاو دنتسأو ضوفأ
 _ ىطسولا هةمطل اهثلاثلا

 ا : 1 : .: ا اوععجان ممم ىرغصلاةقيطلا
 .ةشيعنباكونم ىطسولاةقةءطلاةنماثلا ىروثلاوكلاك نيسعباتلا عامتأرك ةعناسلا جرح نباكبهعلانمد>أءاقلمطتمثن

 بسملانباكن يعباتلارأك ةيناثلا مهتارم فالتخا ىلع ةلا عل كوالا تاقيط ىلعهريغكب اكل اذه ةاورنأ

 لوةسمادنااو رصاع ةقيطةسداسلا شعالاك ةبادصأ| نم عامم مهضعمل تشن و ندا دحاو

 نب اكعامتالا قل. لن م عامتالاع ست نعنيذخآلاراكةريثاعلا قازرلا دعو ىسل ايطل اودو اد أد فاشل اكمهنم ىرغصل |ةقمطلا ةعساتلا
 'مهبقملاوىذمرتلاك عابتالاعبتنعنيذخآلاراغصرشعةيناثلا ىراكأاو ىلهذلاك كلذ نم ىطسولا ةقيطل ارمشغةيداملا لمح

 كاع هنا هجر

 0 لطلبك داسلاةقيطلا هلع رحنا ظفاحلاكلذرك ذىنأر اهف لعب هنافهظفح ف ةتسلاةءألا خورشاب
1 
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