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 ملفا عاصؤبنيي اتلاف اهو اوراس رس الغسل جنب ظايل اهو ةسيعا ريجيم د ايسلا تلعن ئربول يع ا
 | الركب اقييسنوقتفد نال نظيلبت اسست نو يعور بحاصىداوم الحسا سدا بحاص نيدلا جرائد اوم باذخ ين كليو
 0 مس 9 اب ةايصيناعب/ذ رم باصكلو دس ىثديش توطين ت يداعب تس إعسن جرا باتي لد اللاىكروا

 عر بهلا نتا عبوش ار نمي ب ادي اجكيسل يسعي لسلق سان تبركن ولا طك معلا طم بانل صاير اع ايكيا عطرا | زم
 اظفايياش اافيداع سب كور ورش ند مد ددلعدب هد ٌيدابوب ناشر عار دال نيئبيمق سار انام

 اهداف تسب كاك ٌثرعإ أه بس نوط كبار سراج و مرينا نادل ن يدم جك يسدد نيكيرصنثب اني ذدالقسلا# نا 1

 نيمابم مدس نر ب نين نك اآ كس ب انس اعلا طريب سابك داس كسلا شحن او يلوخ تيا لطم تليرد قربك يداعب بس
 ران تلقت هاوي بلا عر يفو + لالي شيلاعلاطسو_مجاشمل عب صيخ الس نواوفي لس جس اب ب وخايكن يب نكس باكل غم اهنا زولا
 أدااكد اف هدير ذيك ةسرمآلع نس و لاك ذن بحاصرا كايع كراو باي سنس نت سيشل و كءاهتزنوبج اجب لاكيص

 الم ياوبام انما لموعحسة تمون ضاكراضنال ردن نييسكئنضاقلاشي حلا لوم بانجورمسد تيس ابنإسدد تبليسي داس يذ
 5 / 0 م م 1 0 | «* (ىى(7 هذا ناسا -

 اىلاعلاو ارحل سس ء "6 اهلايسابمرالسالزتساا نشد | يحل ||( تينا ب المكمل / كى دابر بعاص

 تلالدرب 1 اتساع تلوم سن نم نلت ترورط وبان زندد كد نب نين كس اها تافصو راقت ب انو ود بلاك يدل م

 هت بحار ايبا كرام ب اضروا بحاص سمر ىواوم بانج كلوب (/ن ونود كا هر كت 226 ديو دولا كس هسؤ

 رض موني رياضة ضد تيب ناسا جانركتلال اكان فربشعاهيو ناضل تم احا ذرصحإ | /مالعإم -
 للك ف وبتيمددلاطمدب نيقباشبك تسول بانك تسييام نياضم يبا تياردا جريت هس نيب ب ةيسا اني جابك تم لد تي
 | يبان يتكساصخ نت لاوقلالاس انج نسايم نلعب ان بانك ويت يت بحاس حسنى راو بانج ساننسم سوس
 [فاتجىرربىثكر مز طبل اسكر تحمتي ان: بانكيك ير خر اي نيوارذ بلطي يقياش هييذع دكر تف هس ايكي نحال عاس
 د تحتياب وبات | مادااطونناتنارم كانت ملاطم بانل مت ينك متكون ىلرب ةرورش بن نوب ل
 تان اكس! كوب نينا هدعاكاطو لاه, نضتإ ننس انك ارو عسى روب نحاس هدرعتن حرور شوب يعز طبل تاس كس ئافصو كر

 1 ْ طقس ايوب
 رفا صني رض اكئارف فدانا ايليعومابص اس رك نسطزن شو نينو ا نطور كرب ن نر نبي و

 همي تن يبمستا
 نبك لبى د اىرالا نأ نين نوي روا



 لاعضو لمد وجولار وان بستك
 هويررقلا دري نك 71 تنم ا ص

 َْى ريب اتناك نان كه اعياد لغو انا عاصوصت ابار اشم اواني السلا كاردأي

 ناوار المت اطح لا امترس ان ريف وب نيل 1 هكر ابر سنتر هلس ستر سب كام اللا 1 الكيت
 + || تتسع هر م زون تلاشي سارتر داديرتست
 3 "7 جوا 1000 0 هنتر نامكروا كرابللا اتمكن اكد نيد اخته اندر نة :
 . اناس نانو ومرورك ب انوش ةايإمت رام نكلردا نوايا ثيماعل كو ناد رت علا أي ايتري وار جاع سا تح تدس باز 2

 ْ عر نال :لضاب رود ساعت بز ضباب ويجعل لكد ضشؤنطز بردا نك عب تشل ارح نكرم ودسما ينس 3
 تب مو وتم لاب لدوتشاشو عر مه لربك وعلا ارباب تقيتصوا نيل ابمئاساد يم انضر: ملدا نإ

 ْ 2 0 تداعانا+ اولاد اهو ترغب نرراع لس رشا نير ناتسمورو صوري ”ددصمع كتف 07 مدرت 0+ 0 تيس

 وما نب الرس بي 4-3 ل كى انام دو اولا ١ ٍَرَكمأ يم بتكو أس :زيكمداد منا يبمنوتنصرا 0 ”ومص ندد

 ا لزعاو شابات ى رووا سلات ركطرانم انيدايا عتابا محى لقال نموت قيال طال وز ددادوإ نجمي
 اء انسكل اتبعت و ادولا) ولالا مدام را كارا اذرصحا لام العا
 الرمل لكلا تن دس راما نبك يو ناتفيوبطت ىو جل بعاص وسب

 ظ رالي وشر لهوا مانال اوم ار وروابط بسكر لازراب نبني 1 1
 ظرشابنساباسم رد ىدنا بج ى رار تنس ابا تب يم طولك رف ىرم رداع يكءا افلم اعايلابك نر لنج اككرلإ لا ١
 107 انلوبنيل تر ءاقسانساإ ست زلات ة/الوهتضتزردؤ نري انتم عتإنا ا
 لا تطنابإبن ار اووزاايما لازم اينضلاردالراب نكد وهب انتي ومصر طراد مال لي اب 1

 لاب تفر دكر دل اطل تفرح السما اىزب تنور غب نيوبسإ اك تقخام كى زل ازيرا امج طنفاهلا ف لطالا ف حبا اخاف الا نيام
 فاكس داو اهرناس قوام نياضمورتلاتاقشجبول نادت لبا بانسالسيصاتغاءدبب ثس نوصر بحاسص راو دريدا
 : واهيسنشبي ب يتاكد /مانلووادإ نم لاح كا انادي ش حره دادس انحابكم هدانا نشير قلاب

 ننس امو 00 ا لاس ينفد ثلا داس لوو د ان خامات يضل( هنايملال 1 افاعي

 ا /اكسو رهو نيو ميت | تاب زل او ردن سيف سد [(لشتب ةيزبام نشا انت ساتر ؤنود كال ا

 ياخذ »كسل بيرت داكبعاص رس كروم اخ ا كيرا داو ايباشم حلاك انا ركن نيستا الوم
 تي واجبي بكطالشنلب ااكب حاصلا م ىرلومانال اوم باز زيشإ سود اكييد ى زن زنا سزيشانالوم نب بحاصرابجد بسوار |

 نفصاتنج لا رقتتاكسإ عطط|) ىرطعسخ هريس تمار 0 ةفرشردا وس ىرابلا عت هايس لال |
 [بابتد ورم سابك ار ني درس تاب ”رائترلل امانا ضت وزب نون هيلا رامبل

 نامرسرسريما لوس 54 !جارازسا همك ا تاطاثو ردد ران نابع دوز للعروس وتنوع بأ

 الامد قشملا نسوي نب ننال طن اهل انستا 1 لاموع !ريعكوتم 10 زبر عصسإك فدك باس

1 



 اهلا | ءاهيلا| | اسعنب 0 ظ نا ا رشأ| نب بوقكي (تابوعمد | مم | ١٠م || نس نس [نب ( 00 0 2 باوصاإ | ك0 ص 1+1
 6-0 نرش

 عدم

 ل ربزعلا

 ءلض | قدض ما عام
 هم |. 4

 مرت د تاكا كك[
 0 ئ

0 7 
0 

 0 اد نإ :اادبا | <
 7 بهزملا

 ىج 0 م |م | قترعلا نإ سعلا نإ ا : ١ 0 توي داع 50 "0

 !نللأ تيك نمل | | نيرحا تشل || خلبب قح | بسلا قح أ مو | 6.٠
 8 دايشل دان نجل البعإ ع يبشل |

 لعس يحتم | مد رالاقف قرع 5

 0 9 010 تاما | دخلو
 نبى ياو 0 |”.|| ومعورلا| صعجلا

 دلع

١ 4 
5-6 

 ل سا تولئافن | تائاقن مما
 ا | نسارلا

 اىلونسا تس

2 

 رق ا اسعأ سم

 رج ا

 ىس الإ 4 هارتسالا ىف 08 :
 اياب بيب 9

 يو
0 
 | د 0
 كنا“ 0



0 
 | نعش ظ |

 نان افا نزال أ | أمك مل ا 3

 ا

 اوصنا | اطنخ اخ

 ( سقي | ممم

 م - 6 لحاو غن 3ك
 "سد مم[ كنا
 اع نإ ا ا
 ا

: 2 

 تاس | انش[ ب باس | اننا | اسس سا
 ءلعجر | لعخ ناو أم 000 هما بجنن |

 هك
 مقالا مقالا“

 لديص هسا
 00 ةقانالا|[؟

ْ 

 هم كج بكل كورك | حط |[ ان مر ككل مجتسخ

1 
- 

 مبويوس جا سين نيدخأ 4 | 0 اند 0 اهرب | ٠١ | هم

 ديوس لئسأ ةعسايرعسأ 7 وأ هدأ

0 
1 1 

 ١ ل

 1 هللا

 هر 1 ” اهراق ظ أعزات ا©ه[ 1> 2 508 لاق ا 1

 نهرترا ْئ اعوأجالاب ىف ءاجلاب| 9 م

 رع د

 (ىرسيلا | ا

 :ابجرب 0 داما نبعأ (؛ سك
| 

 د 0

 مهاعتبا | 0 0 قؤوغبلا حره)نعوأ حرعالا نع
 5 0 0 000 2 ملل نط ملا 2

 7 0 0 ها 1 9

0 0 
 7 ل

. 

1 
55 
 53 م7 با



1 

 ىر 7 2 رالناو اًشراوف 0 111 ومر جنم 7 22د اوروا صخر زمر لى اعرس ادرس لوس تع[

 2و الند ادا ةشيويلما قت نوتنتنم تيا لش اول صوص ”تال يت لدن
 تعا سان سي تنم بدال ا كلر متلو ردود بولطسو بزعم رق راي كل تس كاعد اضن نأ

 تنل وافر يفد اوفر شا نلف انسدكف صخر رار وتد صخب رج الملا | اطل لوب سيتا نى رابلا دري ناظم
 4 ا رو 5 ليات اجلا ضار ظوددا ولا بز ا اكو تح مف ر فعلا

 "1 هس م دز ل اسد 2 رخل شلل تيسف ارك اش شع ًُه كسروا رولا اوور »ناضل اورو

 ا تعسر نإ تب نواح ”ارث كسب مز لن دواو تعنت وسو سي 0 "موو ترسو رحوم عقلا اناءرش تس شا باطل اثد

 ل |وكاطضو لوريل 0 رمال سلات 2 رصشو و سن نسييلب ا و ل أوو اوزعملادرابظنل رزين تسب سرم اردد دون دوس

 ات اطوعح رس د يفاقرنو د ارا يسيل شلال 0 ةفكودا لا عدن مراسل كسيسلارور جنب ادت ى دج ْ

 ا يل 0 ءىقإ ىابالا رشي كلا قياما يضل الزعل صون 0 را و تغ
 هل اشمرتيدلاون نكو ري تى ما اوررح جب ملاد جرايد

 او اوعتمحاؤ رص ازهار ارمهلع ره :اءاعبط 3 تل نموا حرص
 تاوصلا 11 باوصلا مسا | انا 1| بس | اسف |14 مرس_تض+
 درر | فضلا ةنسإ "اع سا ىساطقا كل _ تاتا مح 50

 ِِث سا |2١ ىررلا | ىريرلا | م | معا راثا 7 ل الو

 مدل ضاحك نا
 م 1 ظ

 2 تاكد مينا

 620 (000 و وت مدمو جت
124 

 : تتعدد -
 سبأ تنجح بتيح اماما اطفال ظفاىل ثلث |

 نر 0 | دق دما ٠"
 1 ةديبعإ ...ءاتسصإ هسا

 الا نعالا [||مرس 2 ا --

 «ءاتتسد امتعتنا |
 دس هس د1: كم[ 1
 1 ةيناثلاو | 0 ماس ى ]د ديا ا.د كر فش نام

 م دي ةضانإء | ١ [يهاإ سها م اعلم
 0 كي رامون م ظ 0 5 يا

 ا
 ا 2 |

 داع ( ب ١ ةنفسإ ديقحإ <
 دارملاوا 0 0 "ادع 0 0 ا

 : ظ ! 93 كس م ظ ا 5

 | ةولصإ عولط 00 ظيف |



 | وسرو 0 7 2 1من 0 دل واقولك مل نوت 0

 ش 00 ا ا 10 ل ةلاعس مشد ىو طر نأتي هربت هكدإا نه وس تبرع

 رس 6 م سارعت راك دعا 0 ىيلعس صر دارس انتا ارا

 1 ةسادصر در رس ,ةزلىذلاو عاام وبسس نيزك ابس | ىذا اناكق سر اقف ترف تيباب فلهم

 3 د را داصس 1 دا اراد داعلا تمل وقس ناو اود دزنيلا ولا ىفرفص

 تت اريد / مس كلا ناب اع او 20 اء وبرياشلاو نول رص الج يلدا دج قنا
 0 تلاع خا شسلاع ثراعو ىدافبلالا سلا لئن اج ث دف دكت ا اوراق ورش ادبع ير اج تزقح ا

 ِ عهسلايسكدل راسنا ة طا دانس عطلان رايلي وس 0 رتمافرللاع اا 7 ْ

 ارمادا قات 0 1 درج ظداك ىو 0 0 '
 ثم لاق لعامل ل اقام لات /, م اتيارع رأو وراك م رادس ىنبا( ليلا نرش ناك اضل

 كلا ترون بضر ينن شلات 0 رندا 0

 كعدتبملا ءاطلارصا عال ايظا سانا انتم ريما قارات يصل( الد ارلاككن بار كوس خا ايزي لري
 ان ناطقئادإ ربح ردحا نع ددسض_ىلقرالا عن المان اثير تلات رض دع فل ضر ةررباجة م رع ةنلارغابد

 دص دص نيل لاف تاق 6ث 00 "ويريح نيو ئلا ضف نبت ررذانع ابطل بسك رم 2

 رلى ف وتيم راج تيرعد قلل قطار در حالا ناكر م انتا باس ارم اللات نا اقرا تلعغا ظ
 و تس جدد رب, اسعرم ترم اي ساريا شايل / لع ساد صولا ناجل اى ا ين ني 7

 هع داعابيرعس نب يكوركو هر يفيعتمو ىكئر قل اضن نب جرف وطن 0 (فيعط ب رموورس نسما
 ب اري لوتس 707 1 27 بشار وبشكل حاد وقل ر يشد اينو يزل تفك هور عضرو شمل 2

 كولا ايو 0 يوسي شلزف او ترد شط رفد تر ادد ظن آر ايامنا باتآ لاغنى 2
 00 و اعد دج وا نار د ىو ولو تلد صم وف ث دعانا يييلع لع لكأ ًاذادع لفعل
 /: دابا عل دينا ىثا رين ملام كلو رغد رخو صلو 20 ليغ ل اي ادار ريد كان اب /لاغاق

 اعنا صا ان ارسال نا يجو ان الوردات اوناش اباد غاي ايفوتلاا
 1 او ثرللاو ىعازو الا لاق ةروببت مرد ىفاشل ايبود ريش عناب تلظر ذر + 9

 بات تماس تدنن ما وعجاو اوتو لاطعتل اورق الو م ناثلاو تريد دع ىلع ادب رزتلااتعايح

 ف نت ترب ىف وو مال ايقب تم عزرا رت داس اصل ابا
 ١ 17 نايم ل غن ايتن عينت ص 2 ىو را ا ا ا 01 راو شواذ راجنركعر تير
 ُِ نرخ ال ارو تين[ الصا) / / لوك يفك تس نب اص صخر ارو ' مال لساب سيسبب را ل نام ملا رس

 ملأ زمول ا ىراقشالاماا 0 سلاش سئااصغياوب اا سا زيا سككس دبش (وصخو تيزغو

 7000 از بتل بنا رخاش 0000 ارسل اقر رع ره اقدم 70 ةرصلاء اش الا ضال لوك اذ الو م 0

 دايت رم دابا الخ اذ دسم سا ال/ر يضالوراوع ت افالو رد "صلاة ركل ويلعسادح لوسع ||

 بعل لاوتسر ونهو زد ودراسات يلو هدوررف تانلتمايش/ ير لأ كيلر تزاما 0 41 ناار سات

 ْ يرش اسر ذاع برغم العروش نيش لا عرور دنس وصخ يل رو ا (ئاروو كس 0 ملم لباسم 1 ْ

 ظ ََ 1 تافيتساك/ شايك م قبر شتشولو 3 ع 2
 كم ل ع7 ع د

 _ت

 ها

 نا

 ايم



 ثان رتاج ناب مبلنركىيراو عربا تس ير زنا جاوا تكرم تسر: ندرك سة نينو اذا ُ
 ذا فد اخري انخن فاختار سرمد شري اورو نيل لكني ذا وتردد را تس نتاج دوش ورايت ل 5 يا ٠.٠ 1 30 1 . 0 3 2 72 595 000 4 هس 3

 تلف ص درت ا دال امش ء دنت ئيتفي دسم هشيم اخ تضل سدس ددش ناز شنو بر ياست
 دن رتب ضبا بس لكاؤل ازا جرشل وفور ش إن يمنا ا اتس/ ني باافاةانيا ومش فويس سس
 شك اارجرسا "زجرجاوت_رساشس ا نائب يريشا اننا نجي فدل[ ب اكن اود شساتاج ىو ت نول شالا عروزطسدنيسركأك دك ارق
 اا فار نن زارا تس ء ابيه ش ب همن عيب تيزوظ الب ب وم شيل رس ا تب كرد شه وايت اا زئتءا لشن لاج
 كش نبل اعد د شس ارناف راج لد و [ىوباشبؤو كدركآضضامدا قر ريغ شادنك سسوس تناك راسو دءاراوخ

 بترو كات عشر تردون يئ دنت و شكى س فيان الالب كدشراوسانأ قراسبمل اك أت يميل انج تس مرا
 دست مشجر بإن يرد ثيداعاو شلاىئلب و نريد ثعارسانا كانا كاسمدل كابس رفة نهد بكراك ابا وزيت اذ
 12 بلطإلكو )ا ا ذلاونلا لولو امه يناشد اجو ايفسولاوءاضيباا لجل سو ويد ع سادس سوس ت لاق باع رس ا

 ملكي رادع دلال وسر ثان نيكل ايفسولاو ان تلم يضو اىيلغد دحر س لاوس ع متر لفعل برع سابعلا رو وريد داخل

 اطيل ادلع نعم تنوع سرس بخلاف اق بئرا عر امانا ىايلت الر الهو قناع
 || قئرو تعاون رح نقم ويراعي طعس دحر لاوس تبا تااقاس رع صوحالا ني ورمي نبا نادى ركو متبل ك يل ادحج ل وسرد نيج
 ” لعيد | كاكلاقر نى ركو دفيع بو مدرس روييلي ادرس (لوس و (لاقنابب ير بساع ىركو بلغ
 | ضئا سماع ركو نست لعن اك ايست يريم اد سون لبا دا لاند سلبى ركو ران زنط ئا عورتا
 لافام ور يصر كو بست لجل مرسو اويلي دادس رس( لوس كتير طال وطار عر نعود ادصدد لوس عمان دز الإ

11 1 : 0 10 5 7 
 اد بانئننلاج ارز تين بن يبرر يحن | نرد ورد ىداوطلاابجرنلف ثيداعاتيأنو ريد ويد اليجر ملاوي باو

 < لن عل ف /ىرك تسانألانااعمود داووبا درك رت لاتابثاييرداكتسللالويجتبئرر و سيل يلذاو ىو م يمل اغار ىلدش

 كلا (عت نال يس دلالات ير شان كاك يل كير نلمر نع لاق رك ليليه سادس لورا تبي لاقباط
 0 لس لكلا انا ندد يجرم يئس افخ لساستا لاس ايل 0 توريد راثآلاباعسورشسدو ىرلجلل

 بلطت نعال نيثلاركو فلانا تظن وراك ضدراو ىن ومش سعملي ا لو تجدر يزف العب زنا ناو رصلا
 ته 3 ا هام |١٠مر ه ها 3 ُ 8 2 ٠

 7 ابك تدرون ريب ونوم لش توعم ام لاس ( كت 5 اسر ءاكنيا د رهو دن دوك لنج اكو ونبات نير ثيع

 هلسنشإ لاش ا اسلوب او. كت يمنا يرجو تباشر نيد وني سابع
 رت اقرصلارماو تين قئا ضدي وجا هد فد! راب ير لاي اريف تالين إس دكر وضع اضفب تير وضولا عابس يزور
 امام ص يصتجوى درب تيسمرلاج مروا را كدوب تصح تبين كلاش عاو تداش تبرك ايشإ + ضنك ت يو زكريا
 رز شورانركيرنانايمإر يم تاانناكاشراع تالغددركيوضولاءابس/ ليت يان سين اهم اسري لبر وو مادا د دولا ج
 ذات فاي نيو رطل تلا كك يفلان الجم سادح لق تسكر هوو بحو شوط ما دن اى نام سوما كتسناجلا
 دارج تساوراوءريثكش داعام لشاب ايف كاان جر ثسا ل ضها نأ ارو تيونز رجل قيراط
 لعادل ةثالماىل اقرب لعالم دعسلاوصرّكل تريك هدر تيدر حصا تح ل كبد هر اةسدع |

 [ يل فدعا سروال لاي ئودرلتةلاقت يري ذاغا الاء دائشما تست لتر ل لسا رخال ار:
 6مل افل اق كان فكل ناس رشي و [هو وينص احم يتلا كلين يس ذو: يتبل اقل سالو
 0 ابءاساو ايئابناونءاجشؤنا كامنة 2 ظل ا لاقدتر ث كبا نينا كتان هيي سال فلق
 رميا كورت العذل يصر الل نك لول هدحإ اح توج الايك ادور هك سب 3 رع مدس ادح ىلا ٌْ

 1 1 ا ا اجل ا ا ل ع

 اي



 الإ تو ىرسوب لاق ىف |ىرصالاىرموالاق شل عدزناى نبتت مطنش ع ىسذن لاق ضيا لا يشن دوت ااظفاعر سي : ماظن ٍهعمام او شار اوررلاىبانيدص ونازل عادرصا هاد قيد اد باد اوررباج شايك ادع رب اشيل يسار كب اجور

 : كد شرار خزئج دوش كت نباح يقلب برشا وسن تتوىدبل تيتان د تكل ان
 ناعما روتالإ دمر كانا اسما كك اصنع از اعيننا ضنا و ميما تنقيب جلال اندم لايزال فكل نفاحس حرمضرركو عود د ىلا ريد اصخالادع نيعال تنال اد عاب لامه صخر زءلاب كيك لا ايبدلاويا اطار لس نب فيغشان ل اقاس اوملا انثل اق د اد ربا اننزح تدان! اعمر شس دكان رب ءاصخط تماعاا ريتا داوسل ا يثور روع سا

 قل اناق دايس ليدز ضو طق انباع مازن اربد ارياف ماربلاراصخ نا د [ىبراصخ ءام// اصغر شلل ابن صخ أدت اير يلع
 ىو تاس تم 211 ك أ ورز لريرعتو توسل كيل ساير لاوس ىد وين زئاب مختارات تأ بر لك دكصاعلا

 كس لاوس درر إررفتو ترلير لال والو اذكى ولعل س اناإلاب | كرت وورفى مد اشراد تيزي تادان ناطس در شم كانبضغا .
 ارصتتوتث فصو ارض توافد ار قلمي ساد نال ايش ا بليا فد ارا و دتنكو :راينل شابا تفد راض ىاقدك هاو قيل تان سكلى ف تيتفصوو رار رض ليدي سال دل, لق اطص ذي يتلا ضتنا] تيد تدك راف لش شيع نر ىداخ رمايه | اه تع رع سيال ابتلوركاج تعقد اذاجياءوعخ ل يريلتسا |
 ارز راب بجواري وف فطر ترتغت سازز انور نت ارز اص طارت كلاب 2110011101100 2111110
 طاب بسال كيرالا سنصل وصف ء ابان سقاط نبا نادلايتسانل سيكا 21

 ارا اضؤريخن الر ارلا بضم هزت سل يزتااعريضلد درت اضم *رذا حقب ءاصخإ س أبل لاق راطمئرك لل وخ نبدا ١
 0 و رار داكن سما نلف اضاف ن يحرص ى زال
 تو شؤم معاق /هتوض سيرك طراد ىلا ريموت وقرر ريمان انا انيلع بيت ىلا تيم از واقد هر ابالفاومويرأا دائما صا ضعيضيح ا اولا ندرك نار انو فاران فاح يرشد ىد اود ىيزر علل اذاكر مأكل داتا انشا ورك | عدي هن ارووربىلددوريذسف زويل وكما اد اهنط لوكا رض اريام رين لاف نر ريق رز ةصاعتفنلاانرابك نر نم مدان ارانب ىلا تف دارج عضو دابل عشر راف زبتساو ربل تكور
 ' كرب سدت بك تيا فا جرد قر ناد شراء بردي يد الصد لوس كتيرا تفائا جم ديييدقتر د تميزنا لاعب | رم تدشرا رب شير ش تلو لى رعتس ندركتناع اوداءاتقيقسد شور[ ت شرارزدنكوخ | تيفي صوف تر له تسنإب بوز يشار جد عاري رش ني صش تلون رنا بؤر يشمل رجع لسا ب قل اس



 1 [و تسي عر تسب سابع رباب فوق اومن دالعد تسل وئد 1ك تيس ا جو ا طتصء تي تر ردأباو تسيش عروس تس
 | | رش تامر ول اهم كارت ىضرشتابل وثاب | تيسر ابماكت ببن كضَو اييلوتن سا اد ادبخ كيو

 الاب صنانانقل از ثعنينا ويم تحيين بكري[ تحهتسا هدوب

 لهئعالاضفن ب كءابم اءاور شعر تعب اه بال استفك/اعلاب ارو احوال مكرلاو تصراخلاد نارا تلا بنبان ل رتك

 ياارب جن كلا ليغ ندي مريداحاضلا مادر رتويت ى.يلعسادجر د لاوس نان نكي رربابن يقتل
 يان 534 0 0 ادد كوريل اتوب نكسب داق نك "ل نك كسر لاو اورو بانك

 ' 0 تاقرم/ترحلازنرنعاوو رن يذلاو دمي شياا دار يقم نك عروب لاقت نان بل نرسل
 1 ل ةمى كوم لاثو هةيس لولا كاسل كى روث رثو اوفا يف هلل اقري ساعي كو اوراهغ !اًمم

 ليو كسل الوب رمعسدلعلد ىدازللاق فال يل نير يسب ب: لهي ريح رس نو اد سكب اجور لا دب جر سيرد اجر قاعد
 بكن يرام ك فاعلا نايك عرس نوت راض ادرس وخد اتي د تمل لن امس اوني رجس بكا دك يوما
 / 90 3 / 0 ل 77 م . 7 . ه رص

 هدصسلاوسر عل اقءادررل ف [نر تو فوم جا ناد دو اوولاو ادر نسر نير ريش مو كركر سل الص نإ ندلاق
 امرا قده رتل يكنى سان لابتع/ شايك سا بكى ضب ب ىركو كلرطإو ردم اواو نريتو حر يعز رشم الريل ل / 00ج 9 1- 7 0( 1 0

 70 / ىلا يبدع ناسك ج دربك م 20 انو ايلوالا د لعزو خلا هاو نو ريك رار يلعس اديص دبل اوس داو ل لا اال لا ملول رباب تسيير كسا عر وكرر خلال دسابس رو طسولا جاو ىف طلاو اور مدنا تورس وإ عريس ديحيرخ

 1 يدعوك وترا دجا كيد دما كجم ينبوع لي فالح داغر متر ونا ثيداعا عنا عيد
 هب لقب سس دامما در اك ابسرتر ع ل لن عليكما كي ربل ادد ىروثلا تاور هز هر بلم اش اه ب



 وما لاتلا

 اراب ١
 ا اوحدإ تساي ابيرطاتين درا صخا ركل ولا كاز ل و روج اجو رويل ولع لابو هتواصإ ريم احل يسر عريكب

 اب دل مانو فا زم توزيع ىيدلداعنو اس اورتن منا قد مخاط اسن
 اد ا ام وى كلو نجا بدع درقد ىرونلاو لإ صو إهدار

 مصري داتسون وثمار نا نتن بدلا ال افرك بسس ابك يسأل اق ان يروج اسم اشي, ىداح عرس

 ٍ ا اهبلااصنج ابر سابك با نتايج عاين بز درج را بس نذنص ف ريش ب ابر حرش ا سف ىتس اصل اوسع اولا

 ن2 نيالا سضالك ش راسن شرح ورم تو راب ركون كس طم ازلارب جرش مس قضيت زم وال |

 ف بابن لاء نيا باوجاب | تزخر است اهنطس ىضر لام تلاقيياملا فان ىلا نيريالارجن تصاظف يامر يلسلا
 قئاج دكني _راص فلس اوقاذازإ تين يبيت يف تانك مداد[ ابى سخر ساز ار زيد انور بتنا تسول
 برقم ومتعوب ارشيد عاجلا ا هدب بصري

 0 ارث العو لاو ياسو و مد اشر

 : | ناكر لاقت الجنتل سئ انين درا يبل نر زيف كنق زعيتادر يس( بسم سابئ مساع |
 ا اورصتضخ برر هت رار يتلو نمو لكي سل اطال قررت نان يداك تيس يس ةانتد اهل د سك

 7 0 00 ايكو ما اواو يجو نكي اور ىف سابع ىئللاتو تفك وتنمو رنا نريملا» اعرف

 لبترملوقوتسل نك يلا هيلع انا طفوا ةرطغ فينيل يدر لوقا عام دز سئ رد تيس ليضيف
 ماس رييجا تموت ددناو رجوع رمش اورو يحاص فاس لاق 5 وعد ةردسل وز اءارب/ى امال
 تكرس دس قلك بسال يارس يظر سلفاد ىدرب يعاو سرل؛ن كل ان ىدسَتب يبرهن تنس دورتبلا »راد نسج
 كوسا سسادبع شدنسدىفاودا كبور اور الاز ووش تش داوسلا نورس ةطلتفل اردد ا نطيل ل راد

 فرتدنود ابا در اوى ردلارشاظتابإ ل اورادقتو لامشع الار از ذكور تو اش لاقو نيعضوكافو

 انزو



 ا : ١

 نإ ىش
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 _عايصتلماالا_ الا قلع بأتك

 ىطفشفلس لاوقاو ةنسلاو بانكلا ضتفم نعاوضرعلو لجو ع برل ولع افن عليتعا ادا نهوعن تلق نيهاكتل ال ىف نع هش ول وريؤنل اوزيوقلا

 هلل وشلل نأ ىه سيلف مق ىف اي وت ارجو الح ميف لأقي ش سلا ن ودار ذا جو زيمىل درا نم هزلي تاومسا(ق ىفم رع
 ا نيفوكعم ىهو دل ىقب نيهقحن ايس لكى داب نيراقلا مرج ىلع نيدار كلذ اولاقو مالا مزنعملقناو لوالا ةلصلا هيلع عمنا شرع ىفأ|

 نكمل لف سيل ىل عن مز ٠ نم سخر لل ىتملا ل اثلا ل ىقلا أد اذ دعى نا ىقعم ناثل ىق او مرمعبان د نييعب انلا نمز ىلان أكتازلا اه نال ىفلا
 : اميراخالو اركي ىفالو من اذ ىلضم نعدزئارالو ةزيمتسفلا ناذالدو[ ةلبجا] وقاكلر لصتمو فال و .ش عبق وقال و ارنعاود انجلو

 ادلع هلل  نعءأجأد و هللا, نما و ننالكتملاءاراو كاياو كني لب ففر |مخلاو تاياثلا ةفلاخ نم يف اي مم مزيل لقعب ال عشا نيف ال هالو تار

 ليكون نبح و ابنك لن لس ةيعصو ملا وجان ليس عمت هدو د دحو هد و باكل نابل قال د لو نال لما ض وفد هنادار

 0 ِ أ |مفل لعب بآن كرخكى  فنصملا طخ نمي انلا بعحلا نب طنب تلديوو ىس لفملا ليد زب لجل مبن اكو هللا جر مول قم طخ نم تبذل شن نم للا لله تبنت
 اادوما ثالث رحب هطن مزلي ذو اولاق شن معلا وف إب ىلا عت هدلاهفصد ىيلالني ضل نما تىجنملات الكور جي ذل طخ ترجو رقي لصال نما
 دابلاو أسجل قحل هزلي نا كلاذ ناباطجد لاق مرلىقرخر ىلا هدا لعن ىخ هثالثلا ًسقالاو هلايوأسموا نمرباكاوإشرعلانمرغصان وكين

 ىجوم لجو ىنعملل ل ىقنث هاا ظبر مهد رت نبعب منجد !ثلااذل)صنالا كلذ قلظ ا نكيو ثثيلع درب اريك هوك نال قاتلا جيسي
 ٠ك ىلاعت ىه١ نكيلا ةوجولا نم مجرب ١اد عيمجرعم 5 انركذا ذا د ىجبولا بجاو نعس مر اس نف وج وم تانثاكلا نمدنلا قلخأ ,رعيمبو تلقي

 ماعلا جداخلالو لاعلا لخاد ىهال نول ىقنتونن منع مرلديحسالمرلعدربنبلع نو درب[ فو سمو غصاوا لكنا وميني
 ركب لفغنا,نخسد نمل قعي نه ناكنأذ ءامسل رسل الو ءامسلا ىف“ قرشرمعلا تخلو شرعلا قوفالو

 لمسلاؤ اور علا كعب تائب رصوصنلا تدرو امل لب هانعنتالو بان رل سن بولسلا نيب ظنوا”
 |نيبأريلعاقفننم كل ذل يكل اقم تناكول مممسلا قلطمأنعبت وانما بانل كل ذى

 ب لطضاو فالتخل كلذ ىف ثلوطلا نم نيلكتتا لب ارمأضي نلف ل ىقعل

 تاهل او مانلا ليحوتلاو ماعلا يزننلاءلع قافتالاىلا اب ومارف
 نعنلكلاو دانا ادلع ل قسى هنا نغذاج



 . جيعللا مانالل ترس 0 ىلعلا باتك

 1 ف نينإلثو نيش ةنست 375 ةأشلاورقفلادابكنم ىجلكلا ار يغان ناكو تيب قاد نم ليذا دلي طق لببصقلا هه :: برارشلا لب جنبك بف لوجو

 قشر بيلا سيخ لا فنعم ماا طل ايلا لضعف يدخن يب عمان نا مول لانج يأ قل لة ظ

 ف (ى ليم نب نلمحرل لربع ناطفقلا لبعس نب ىكسو لجاو ليد نبد حو داس نيد[حو ىف أشلاو عإذ ه الاد ىر ىثلاو كل ار له ني ل اقف بل تاذص

 أ فير هاظ ل عهأما دف اصو اثآسو ني لبلاو .جولاورصبلاو عسا نمل ىسرأرءمفصوو سفن, فصو ةلاهلل! تأفص نادي ىهار ننقاعسا ||

 < ع اظيلعبوهدهو لاق هو سيسفتدنرقف مسن ب هل افمصو يش لكةنيبعنبالاق ليو تالوسيبشنال و ارفف ىتب فيك يغ نمماوبملا فورعملا
 كوبا ةمالعلا لاق بح قمت نبإ| ةثاسغم نين الث و سم:ةنقسىف مساق اعبا نقاد ظف احمى وق لي وأننا نصوم ىنز الالاف صن ىجيل

 1 و لحاو برعلاعيمج نعال عو قىف عم دننازب ليعمامش حق وف نامل قاما ليد ىلإ نب عىل مادا :لاسرل حرش ىف ىكارل به ىم نير '

 3 قاسو مرن ىف نم مر نوف ابي لأق و ىىننسا شرعلا لع نامل لاقو شرعلا لع ىىتسا م ىل آهن هلوق ىهو كل اذ قب لصت ةنسلاو بازكلا

 يدم ةقنم اد لشنلاوبد نج ىف هاربا نم ىف اهشم اذ دل ىفكق ىف دعم ب رعلا خل ىف ىف تانفل لقد لاق نا ىاهفنما قد الس ىلاجيرعملا ويد ْ

 نا لس و مدلع هلل الص بنلا نعم ىمرذ أم دبا هحلا نحو ىمذ ام نيبأتلانم ك ردا نم مرفأ كل ابل ىف ىهو ارفف ليرب ليو أتلا له لاق ءامسلا

 0 نب البس قلخعيمج نع نئاب يلا عت دال انب ىه امش رعيق ىف « ىلع نانيب م شرع ىف دنا لبعوبا يشل لاذ كاف املعو رق ىف دب ءامسلا لإ

 ىركذ دارقان ىف صنم نقي [ملكل اق نا ىلاالي ىطار الكدر س م ناكم الو ن اك قد ار ووهظعل هن او نكر الامي ىخجال نا نب ال لاعب ناكم لكى ىهد

 تنير[ لق ىف دال فاطصال نت ةلطعناو تسالي وصوب اوافق اليتسلاولنم فسلم راسلونا ةارطس زاب مش ع وتساب
 عيب أصلا ةفرعماءارط وهو ءلةينغلا بانك قاعي, تق كح رللعوزر اقإ «رتوب نرسل بال يشر شل نف هئية نة

 هيلا ءايشألار اع طم كلما دعوني شرعلا لع ىنسم وهو لاق نا ىلا لح لحامل نا نقيب و فرعي ناوي فراصتخيالامجو لعل ال رلاو تارآلا

 ل اينو ى ىنتساشرعلا هع نلمتلا لاق اكىشرعلا ءلحءاعسلاىف دن لاقي لب ناكم لكون رهفصو وجبال و .ىفرب كا رصلالتلاو بيطل لكل وصب

 نبنيرل از عيويشلا تعمل ىقب نيسحلار | اظف اى تعمس فيكذلب ل سرى: لكدع لانا ب انكل كى ر وكرر شرعلا دلع ىلا عت نوكو لبو ا”ديغنم كأ

 نكن ايسل ولا : : | ةلاوستو نيتسو ى لحا ةنس ىف ىفونهللا حرر داقلا لبحين اىةزن اونمسن اماركارمب ف رعناب ل ىقير صمم مالسلا :

 نالاوفانم تافصلا تان ايعب ةبنأيبلا»ارقفنا يش وخلل  عفاشل قش مرا ناد ىو سل ذض ىفحح نير نب نب ناب ابا ذند رقلا مارال رهشلا
 لاق ايفل نيرعس ىلاعم وبان تةرسلاق ةمالق نيزهخب مارال ان سيخب مشاقلا هالسلا لبعنب قلانئلابعان سحب ىععلا نه ءايشا ل اهنلل ءادنمالكلا

 ْ مه لبقاف علب اندم كريد أمزنيبوج هالكل عب شلال لاف نيد الا يشل عالي ىلا يذق نبا دايخ ىل عن هلل امجد ن أسباني هش رانعأب ىبل تن

 1 نقلا ناملعليلرل يمك ليقاذا غنا ور اخالاو تاب الا ءيشلادرسو نكمل ىسر ل اذ وانها لاق ولاقت ىصو فرعي كرفان ادع لبلالا

0 

 : نمو نا راسا َ بنكل ضم | هلو ضكعض ما, مالكلا خلشسم تلق تيببا اه ت لجو أ اريك ن ولدا لطخ العش تننتف زامل

 (| ب انظفلتو ارت اوصاو هل اننو الثاناب انفارتعإعم لجو زعسي لنبمو هيشنم بلكت ا,نيع هناةقولغ ريغ هللا مالكمل زان لجهظعلا نآرقلا
 نم >لبو ايل ادالم سيلا ن اكولو لؤنن ال هللا تاياكو كلذ ةبفيك] عن الث :س لقملا هن اد مز اول نم ىلا نأفص نم فص هي برل املكن» قولذ

 ف أمس نلبس و ىلحا نس ىف ن أيبلاوبا ييشلا ىف ىن واش أملا .يلغن م ىش طرخالذ ىف انثي ال ىلعو لع نم ماللكفر جما عبس « لعبأ

 الأرب لق ءلشم هزه شرعلاءلح ىىتسا م ىلاهن.ل ىق ىف لاقريبكتريضتلا حلمى فل هد نبع ىباةمالعا ماراح (ىوطرقل
 (ونب نىل ىققبال هردع مل لوضد لو الا فلسلا ناكل قو لات نا ىلا ال ىفرشع عير ريان سك و خسح ء الل مرش ىف وسال ب انك ءاراعل
 : دعى ىتسان ا بصلا فلسلا نمل يبإ كب لو -لسر ن لبخاو مب اتكقطن اكىلاعن هل أن يثأر تذ اكلاد ىقطنلب كل نب نىقطنسالو هيب

 اخلاق لج مىلعمءاوتسالا ماالا كلاي لاق تيفيكت فقس هل هن اذءاوتسالا :يفيك ولوج او دناقىلخحي عا دال كلاب شرع صخو ةقيقح
 ب نلابحم اذا نول ىفينييلكتملا لعب نب شل نملاو نيب لقتل نم رثككل اءءاوننس الا ىف اضي ىبطرقلل ل قو ةعرب نعل وسو ل ىرجضفيككاو

 كسرابلا_يزنن:نيرخأنملا ينداؤ و نيب لقتملاءاماعلا ماع لنعثيدد اللا قحاولو كااذ رو رض نم زييخلاو :يبا نحيل الج لج ىرأبلا
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 ا مسصللملال 0١" | نلعااباك
 | |موصنم سا لآق زن آجلا نيد نآسصفس لا ىداينخا 1 مجارتةراكفالاف نحو :نواقلل مستو دفن ترسو + اهرعق ري سلار احبت ضخو
 نوى جمل عملا ارو تعمس لاق ظف تمل ع ىلا نيرطخج ىباارن العد وب اظفاتارن ان ركظف اكئد داقنالبعأبن (ىنايزن ىلا لهلآسر ىف طاحت ليلو

 تاردهرطلل كن ليف ديلا ترش اي انهلعرقاتملقف ماالكلا ىف طبخت لعجو شرعا و هللا ناكل افف ىوتساشررعلا انما دل ىف نعل تس لوو 1
 | و هنيه تفتليالرصق هنطاب نم ماق تاس كرين لقال م ايدايطق فراعلاق تلقت راطالاد ناك دحت هد لىقلاجيرت :لافف ةنجحنم
 1 ليسا ءاع .ىكب دانس لاب رصف قلك كيو تكي و تقلا هى ىفلا نم صل ا ئبزف لمح نم ك لع ىر هر صلا لسصفنآ ليم لمرفق ىفلا ليصقن ةرمسبال

 || لعب تعمش#شه لل اهشهرلاد ةريجت ةريك مييجايالا يحسم د لزنو رويس ىف *مايق تداصو علك و هيلع ناكامق سوق ساب حاصد
 جلف علا روجب نم ناكو دنس ن ىتس ل٠ ناي عبراو نيعبسسو نام ةنس ىف نيورح مايا ىفونى لورا بحل ىقيو ازعمد نول ى قبر ياض كلذ .

 6 اانا تيجو هعطظع ديم سحسل هلم رواهلاطفالنلايْلاذح نيس مساقن وبا هام الاكل أهيل لحس ءان لذ ىتب درفلاد
 . | دبخ الي ال أياد كانعودو : شالا عننا هل لبج كاسل رلو | تنسلا ىف ةيثرلا قليصقلا بحاص ىهو كن ىلبقي [مزنكام لي نولبقي ملزنر نم

 عل 0 ل
 ِ ١ تاتاباب مل تافصا بانك ف ىصتلا ف“ نييزئاسلا ”دانم باتكد ملهاو مالكلا مد بانكبحأص ىو رلا ىرآ منالا تمني رنا
 . ا رامسا هلا نا ئشرال ىو لاقن ىلا سلول و تارآلا نمد جق اسف ةنسلاو باتكلا نغم فلخ نما أن دعب سلا ءامسلاق وف دش ىعدخ هللا
 . | ىف اسارريضتلاف ةيكلبعامم اوباناكتاكم لكى متم و عر ظن هما ّةساو هتر لق لغو ن لعن ضيكرظني وهو _سقنب لنرعل لع دعب شل

 القع.نا لبق مرلث هذ و فله :يفانم ءايش |.يفف ل ذاند بانل ال متبل ايف تان اقم و ل اوحل ب حت ص خلل [لربصب م قرطو ثيدحماب امل اعريك تلا | [5
 | يفلان ح كيلو تافصلا تان قم غل ارم نمر صقيلت ام لتفلاب دله لفو [سلجنيتس و ئ غل سك نم م تقبس نيل ناريسفت دعا
 ا[فرابجالبع نم ومس تنس نون او سقت لود [عيراو نين انو ىلحاةنس ىف تادو مه لييحو نم فاخلالو مهري لوتل وعرب ف مالكلاءايع نم
 اوال. ىلع الخل اسد بحارص حكت ىلا وردقلا ير صحت نست نيزك ىبإ مامال لاقى ]9 الاقل | تقبط وى يصل ليعس لاو
 لح ىتسمرز هس هللا ٠ تبر وللو مفلا ويش نم:عاجو باغ ولاربعدغاقلا ليد ىلا ني ىلاو رب جنب هير فعجىلإ ل ىقاررذ ق آس
 ضانوكال و ناكم ىف نك الو لب نتريغ نم ب لىق اى لا ريبصلاوهازهو لاق مث شرع قي فدن ا نكأ ارالاٍضعب ىف فلطاو لاق منا نب ٌشرعلا

 وتلا ذا فلس لن امثب-يش) فنتاو ن كس اذ الاومي انقطن كا نب تدر و ىلف لقنلا لعم دار [رتايتاو ءايش الا هنه بلس تلق ةس ام الو ||

 أ ضرحاق ىف ناعاجب حملت ب الو فيق ىتالب كت ةسامداوتسا تبن نا هلا, عن كل ناقل ى بجو هو نييك" نم يؤ كأن
 لاق ءاوتسالا نع ىرعشألا اكل د ركل نب ناو ديقلا ل كو ندا يعاب تلأس دام قلل لاقمس صتلددداك
 ايا و ب درو ا هلع لحين ملا بهدن نم ني رنا نب [مصازرمواليتسال'لاق نم ورنمورصقلا لاق نمهنمو ىلعلا .ب ملا لاق نم انباعنصا نم

 ل وانع ل زنتل لاعم بحا صعق ىوغا نعسمنبنيصارجيوي طةنساى مالت خبل نسم ىإ نع نيج دن انحاوم
 تسال ال كلذ اكلق لب رقت مجال تلق دعست ديبحوب لق قت لتاقمد هيلع لاكش رحل د ىوتس غد لهن ل قدنع لات
 . [نايالبع تيكألاب هدام شرعل اع اوتسالا نول ىقيف ةندسلا ل ناوربالنسإل رم اوتسالا هل زعم تلواو ىىغبلا لاق هولعم
 هلا ماي ن الا نورظنب لهم ىق ىف لاقو ءاهسلا ىلا فترا قلسلا ىرسفمزثكاو سابعنب لاقءاميلا ىلا ىوتسا غل اعت ل وق قلاقوب
:ّ يأت ضم ك] ظدع ترش تاون نع» زنمدللا نا لقنتيو هلا ىلا راع لكي و اه رهاظب ناش الا نم قي ناًرلك اس ادو ةيالا# له يف

 وثلسلا

 1 عدوا دصات بهذملا تا ابكنم هنسلاغ ناييعلاب يرعباد ىهألا :نالث رزس نم ىا دار ىهالا دين الن ىج نمن وكب اىلاقو ةنسلا

 نس 0 ل ل ل عدا راب نص عنو ع زالد  نلج اباتتااش

 * بش اعم اب تلرب .ميجنسا .٠ !راوا سيشل دن بقت ىف ىو سل !مالسال نيش بحاص ىف اذن ىدكاا نسحم وبا ةمال علا لاق جنكل
 + تصمرقف برجل باونعا 2 لبقع :بجطل سبصلاو ق لضلا ىف يضم ع ١> ق ليقع داعمل دار لضفاو ١: بيابحب لصو ب وش دوف بيشو
 + توكل قعي برلاءاوتسا ناو  تبسُت غلاب هلع وعم شرعملع :. تاب هل الانا يقئاقح:: بنت سلا قامت نيد بابدأب



 موه مايالل 0 ىلعاابانك

 ناو تحب ثواب كليو الكس رع هطوهه اذ سؤنم لاف ب ادق دوج لهب دع : .

 دانس هلللاع ناكو :اعبراو نيتسمنو نام ةنس وتو ةقئافلافيناصتلا ف صرع مار الا ب هني نر عم مي ؟ناكذ ةفص هدا رشم يشب ||
 فين اصتنابحل مرقويبا دعنبنيصت يجي كبعب ا مالس النيش مادال لانى عيبا دس ني ةدافبن اعدم فئاطد فرك, ندسنم

 || وداي دابع قون اقل اوشوءشرعلا دع ىونسا (ملاقدىف .وتساش رعلا لك نمل لعنهم لاق اوتسالا ىف يقلب إب لرقم بانك

 : هي وو يضع 2 2 بيطلع رعصي د هيلا مرق ىق نم رمد

 لاطبادع دلال د تارآلا نمءانبتك ا فد تا. الازئاس ف بحرص كشرعلا دعنم نما يكل طعم لولمسا الع [شرعلاد كيس ىيذالعالكف

 دخن مالسالا لق تنالجو ىقريبلا#نيشمت نبال يلعب دارا أما منك امكعم هو لوقو ناكم لكقس:1نبهنلاناب هيبه نم زر نملوفأ
 1 انربخا م طخل» ةئاعبراونبسجنو نا نس ف ونيف ىذلا قلد أحلا ظذ اع باودصا قبو ةدس نيعبسو أبدا أ 2”بفررعتلا|

 52 كيوب ظفاوت ينال رفعزلا ق ودبرم نب جلب ادي انك ىقريصل دع نب كد ابتااينا -يقفلا لحل نيميل الغاب للعلا نمل لعنبا | ٠

 -يمشلاو ةيفيإل واه رع اول لعاه ارجاو ثا فلسلا به ليل اووصلا نسل رغم ىدداد اماق تافصل اف الاكل اما لاقهنن اسم 2

 - ماا نطير تاق ولسنا لام فرسان ىاتتح ديدن والك اكس تاس الا ا

 0 دافص ارث اوه اف سيو عمون نق ذاق فيسك لير جن تارث ال وجو تاز اوهام هنافص تان كلن كك فيت هرب لخستايثاال>ىجوأ

 ْ و ىرليذلاب : انميشن 5 لو لعفلا تاوداد ملاوجأجلا ل شنالو هيو ناسا ٍ :

 دل ىلاعت ل ىقلارنعميبشنالاقنبجو داربدرو فيقوتل فيؤوثلا نال |رتابنا بجو( لوفنو لعفلل تاو داو مد جيه قاد اصنالاو ءامسألا
 ظل فلسا بع نم تلح ىذا ااهد مالعالا له اتم بيق ل وقل انع ىحلاقدددح نكمل نكي فعمل دل

 و مالكتاوماعلاوبصباويمسلا ىف ل ىقلا كانك هىلعم .ئوتسالا «ربخو كالاىل اذ أكمل تعض اير يخخنسلاو باتككاظافل ال نطأب ال دا

 ببطلان اكرق د يغادلل اوان نعل ى ببر عيمجىف فيكلا نككر يبشتو نابب ىلا جانخالف ةم ىلعم ءارش لا نه كا ذود ءجولاد ةدادالا
 انتا عير الاب ناءاس ل داود دي اعيداو نيتسو ثالث خش وت ناشلا نه هفرعم ىف لثم «لعبدالعبب نكي ىلاذلا طق للا هللا دهن 1

 أعتمنلا تاو تسلا ىف لل ىهو مل + بانك ةفاشلا ىسدقما هس نبا نيرصن قفلاوبا سال زمن لهاا مانألا لاقى تسيل 0

 ظ ع يع هو حا اع نوما ل نئاردش عيل تسم

 دخ اناوالا اهئماو صسنتتكا دونجا اتا هتفيلعت نع تبتكن يحل درس ىلا نيثالثو عبس نس نممقفن لسمقفلا دع سدد لاة يلع طفي | ٠

 1 ب ا ابك ىان يرسم دانس ل تسلموا: اتاد رت أ أم اعبزاو تيعست لسى تادورابكاو ىلإ زغلا نع نخاف دي زعل نم ليديا فن إميل قشمارب شنت ناطلسلا لال لقق ىف 8

 1 كعرره اوظلاءارجاو ليو تلانع فذ كنالا لل للا هيا بع ذو ناسا نمويصي ارو باتكا ىف تل مزاد ارب هان هرتعب قار هال 00

 ناقفال دى عملا عطاقلاليارلا وخمالا فلتس عارن !ةلبقعسب هللا نيلند ايد يضن رن ىنلاد لجفزتعبرلاىلا ارنا عم ضن ىفتو افد داوم 8

 مرصنإاذاو ةعبرشلا ور فب مرماه ق وفرع مهماقتغا ن ىلين ا كلبالاو ىتحيدا اخسر ع اوظلا هه ليوان ناكولف دعبشم هجخمالا د

 ثا ظ دع ىرليب تقلخا ل.ل ىفو ثلا در 'اهرءلوتس الا در فلا عيشملا جول ئوع كاز انن اكل واننا نع برضا لا لع نيعب اتل و دب اوصل لص
 لاوريقلا نسم ابر بي دال! تع مس ل ىقي عسر ملا رعاط نب ليغ عمسل ىقي جى اوولا ىلإ نب هديرلا لبع تعيس دارنا داقل لعن يب ظف آكل لأ

 1 تال زبي يل وقي مويا لا ذتسالا تعمم ل وقي مالك يلي ىلا ذاتسال سود ى فلين أكن لوقي دوبي

 ادلع نيريعيفل ىلا امالا نبى كح منكن اج ى نلت“ نلاهللا لبعىباميقفلا لاقومب تلغنتت ااه ؤغلب اهلا للبي ماعلا نإ تفرع ىلف مالكلإب :

0 
 ْ' لب زإورطف هلع هاب تانم قمن مناط ثا !نيليمكملع ال ضعي ل ىفذعم نه تلقروبا نال :وجميلع تونر لعن وماىلاو لأ صال فلسلا

 وافل مدقق د تفاسد لخلل نب اكل لح تنوين قيهلا مس ىديشفلا قفا م لع ايش ناك د الكا لع نييديوأ

 اعل 4 90 خخ 8 2
 772 اي 1 ا ا 3 لا

 وح ب ا ا ا 6



 000 ظ

 مس ىلاوفنا أنة سيفنلا فينا رضتلاوزعلا اوباعيتسالاور أك ئسالاو ليبقلا بحلص ىاريألا ىيرقلا نيل البع نه ازرع (ريافس ىل يقل بل خم ا ا

 3 ولما ميلعمرفقو مر |طضا نال هنيلكح ن مثلا ىلا ازين !نم فرعدو *صانو + ماعلا لنح ستش !له د ت) اعلا ةعمجرم ىهوتعاجبأ

 تس ساب امل وتليواتىف اولا لبد دانلا مزعل ح يزل نيعبانن اد دب وصلا ءااع عجب اضيل هى !لآقو رسم يريلعةرلتأ ا ْ

 1 لبلسلا كاذوادا مالكلان أثلعأ ينم در وايل جو تافصار اس وأن ن منا اف هيناف قرص ةوبعملل نىثأن أم رفا نلت عيه وميشم أم رق) نم ْ

 ذل ئولاق برك ارلذ ليال اولاؤىعس 1 ا يا ا يي امي امين اف بزل يطعن 1

 : امه نع الملا لسر .يمفصوومسفن ب ف صف أ فصنملاةضذل ىف ىري د البلح ميه ل يك يي :

 موق ما مح ساسسلا ني ب يواس وجلا 'لذك سيل نحر ج نعو نيو ىلا | |
 ًناعبداةييتسو ثالث هنس تامر اطقال اف ضف نبتشاورابكلا تافضماوورودأقصلالبعاساو ىل عال نبا ب امص ل دانس ىلا عت اكو

  موهزلا مايا , 52 ىنمانباك :

 | 1لاط باسات فردا ضل ىب ' هنييق رفي نعل, يشتم سيكس نق !نزيت يكل وس

 اسنين ةعمرموب امرشا مام نانا للا ثوب | ةثاعبداو تيعبراو عبدا يس ىف ةتأرةينو 3 ا,لسلسلا شيريل ىدادوشو تقبل

 م | شيرعمو ىف ىف ى :٠ ميرقل ىف مالك .مكحاسرب كزبواوا :أ ملكت كلبع ومومولكاشنأب للاد قع ىف قئلاتر د ىا ىيسبتل االستللرحأ تا

 ”لاهداددببداوبراتيس وف قالا فز ::قلاعشا و قولي سلا :قداصلاهنلا ل ىسر داع: :لزنما ممالك“ . للميك افاد

 :ةأدتو امانا لقوم لايحب |ىيوخبل باص ةتاخ بتاكل ىبا كر دا يسر بكاو شعب مأد) ناطلسلا ىتمو سلرئالا نم يأ

 1| تل انا كن اومبوبس قوف شرعت اراع ءامسلا ق ىلا عت دل !نا4#بلذ رفد نيم ىف ثبب ليلها تلت و ماهطماخب لحل ءاطونا نم لوزنلاتي

 37 وبات ةدراولاسافصايد نقال عن عمت نسل لها انعب لاق عمل ىف فيز حد لاذ يف غلا خلا دناكم و حم

 ْ | ذا زب و ةفيقحت دعاني مم ليبشل داع ركب مراكت جداتلاو هلا علاوحيمربا اراد كل د نم ائيشإ فبل, ميا لاير أيملا اعذل هيف هاعأرل

 الو نأمز ال ىهو ىلاهت سلا انبزلا لولاق ق افنلا دال قه كلل 10 لك مكراد ىلا لْفالاولاتقأس لك لبق ال ئولاق ىنقو بطر ابن لبق

 | يدل دعلا هدا نايهس ل ىقن لب تافصل نع «زنمل ناهس ىلأيو ال والو بري الد ضرالو تو لو رصبب الوم بالو ريال ناكم

 لب هاتلالاطب بانك لنحت ئد الخبل اوبإرغلا نب نيب نبل جيلعي وبا قإ قرع لاعلات لطي ىب ماضل هس نيوسنو تسع
 ألة قاخ نمار نيف ص ىملا تافصاس يشتت 9 لجو زعم تافصأ,اد امره أظ اعالج جلول او رايد ان: لغأشتل الود أخفلا هنهدد

 ' ا ا

 انه ولو ارب مرقبس الحا تماعار غرو مد اقماولاقرظنلا لها نم نو اتا تلق يسن هر هاظ ن لاق نم عز دي نععي هيشناا لانا نم ديف ا قبس
 ٠ كالت زال ريغ اليو نال نر اهل ناماعب طبر هاظلا ناذع نمر فتق د امديغأع رهاط ناداقتعاعم لون الو تءاج اير تافصلا

 ىه انهو نيرا هأتل !قئاضمار شيال :غلل قه يضاو *ندبأرن) دعب اهريسقت ارث ةىربخو نآيفس لاق اكو مىلعم» لونسالا فلسا لآ

 9 لفت ى نا وفاه رهاظ نائلاثلا هن افصى الو منا ذؤال ل لثمالل ىزارلا ذاسوب ول سشبلا تآفص ههشتالا ارنا انصب مهقافنإعم فلتتلا بهل

 : امرك و قحلر ناو نن افص تد عن ناوردظن ل نسب لمص درف ئلاعت هلل لاق »لس ريغ نار3 سشبلا ف صو نم نه نا ىف لش ايذنغصلا نملايكفف
 5 لحق نىتف نورت اح نول اكن ونجاعل ااهساو مالك فيلات ًارل تعْنب نارعبطتسا ىلا اذ نمو انلمتعن ومنع اعىزلااد نمر ظن الو لثم

 اد فس لرب انا توك ولست تيأس ربطيك نار ذ دلبنلك مرعت فيك انين قلاجورلا

 برد عجز درع اضاوهرواح و :سداسلاءامساى هان معاق ىربق ىف كصب مس قم ىأخ و -رلع هلل (لصمعنلا له اش نيكو نال نديبنلا

 : اي ملا دؤقاساردقلا ا ب ل

 يلف اين رل وقتل نامت دل مينعب ندم يفيك م ا ا هني ىف انتايهفصو نعرف
 ظ ا ا ا !ل كو عال ل شلال وم ظعاو دعا هيب اق ىل اد ىنلاروغرص ىجءأقصو مزاسحو مرقنو دعم

 ظ 0 ا ا طر ل وإنا يح طماع أ تالجلا ل



 عسل لح ا هزل 3 نموا ل كل 1
 و امس قنا تايالا عنه تللذ ةدابعق -ق هلرهافل وسو لأق وونيسا ىف نمونم|!لأنو بيضلإ 005 هنا ناو

 يونلاوكا لاق دب نابح بلت "امو ىمشلا نأ املسو ةعرب رندعب أزل نلانمو ةهفس هاو سابع نباد دوعسم نب ورح ن عك دىد- نام لك يع.

 نست اراعني نجار ركذ ىبممالللآات ىل «/اقكح ئا, عبدو قش ع أ ةنس تاو *وفاشماراركردوميلعل توا نم اكناللا ناكرجاو

 | طقم ,لعو شرعلا لع ءن نب ىه لوقت ,ىه نب لعن الو يت لكن جز امو ةنكمذلل لازم ىلا عت دن هيبمجت تلاق اكلئقن ال ةتلاس__ ىف ظعلا | ١

 ْ تلق لوسرمل او هللا لاقاكى هد الق ىذل ايف قنكا:نيءككم وهو ل وق نعم كا دو ُيَنلكن هكر ل وست د لقو هرضعيد عموما تلك

 3 رزاومالو نيعمالي#ب لب ىل ىتساو دن نإب سقى !ل ىفي ىونتس لو قى ذللا ناق اريلا *جاديا) و نسل خايلو كسك منعنا نيكل ىف |

 نع 0 ل تا تس و ايدلا كلتب ةنجعدل لجل ر اعنبان

 دلل م ا ريو أصللأي د أقل | نع دافع نس نين منم بيرق نعةئاجبساو نيرشعو نيا ةنس ةدعقلا ىدن ىف تام نجر يبا

 ىأ :جأحببال شرعلا !قاخسن إو كلذ نم ةنسح ءايشا هرشو ع أو ةنسلا له ل ققن ادارتماو ارت لع نم دبش دا لغس قر شر ىبشم لقضممل

 هر دع ل زنق ول ربذمللا دلك در اعتفصالا .ةقرفح د فص ى ف الوسرأ يب هفصووامسفنأ مقصد :ىفص لكو ”ديرءلونس ]اء اش فيك يوكون '

 ةيالثو دنس نيعبداو ىدلح فال تناكو دئسنو امنوعبس ءلو ظل اعبداو نيرشعو نيت 0 ١

 ى ل ىصالا فر عم ىلا وص ىلا بات لكلا ةتفطل سرنا هد ادبحنبريخ ني رجير موب مالا ظن لاق لش ل |نيمثا

 5 ا لا ْ

 0 ١ىأ | لال ذ يل عال ةقيقحلل لعمش رحملع هللا نمءاوتس الا نى ىتسا شحن ملع نطل ةلوق ىف نسا له :لاقد راش فيك ش رعدلع ىوتسما |
 رهسوإا او ىتبثاو .ئامسان م قئ نجت هدا نعاوفنث قول! مىعبنو * ةبفحت لح ءامسالا لبر لجو زعم عسب نا ةرججال ةيمويو ةلزتعم نم موفأ |

 53 ا ل يا

 را 1 هقلا علب ىطلاب لي ىطلاو داوسن أيد ئوسل او ضايبلا, ضايبل اكأرمف تأبكربوا ارمضن اروايش الا -بتشن ماو ةييمشلاب لصخ ال ىنلا ىف هأبنش 1 ١

 4 قولا نانولوقت مراشغبرايشالا يمت هوانا 0 :

 انلق تا جوملا نيبو نيب هارتشا لا وجو بجو. الو ا ايمشم توك نإ اكاوعد ءاجوكنلي مرا لبق ناولاق نا

 ل يي م ل ١
 كملالبع نيل يعامماناؤحوبا مالسال نيش لانى , هناصلا نا عىبا دناعبدادنرتعوعش :نسىف ىونو "نس نين (ةواعضب شاع

 نأيعإو مالا ءايلعومب انكمب قطن أاكمشرعماعمن | ومدرس قف هروث كلان !نولدرشو ثيبلحا باو لقنغيو هريسلاوق -كآشر ىف قوباصلا ىدوب ا

 2 ةراؤكللف هرم قملا قل قانعا امم ىف طىسبللا ىف رف ىعفاشلااذم واو هنا ومس ق وف ب رعو ضير خدلح هللا نا اوت ف لسلا نم الا

 ترانا كبد نيل قفال م ةنم قمد» فرعبلز ماو مجالا دادوس قاع نع | سويط نا لصون هر لأ فوك نبا ها

 ءاصا مال سالازيش ن اكتفى فلا وولعلا ةفصب اربد تفرو ءامسلاىفآ ريد ناب رق, دم قمار رقنح ل اقف تدمحيل تناك راها 1[ 1

 هئاعبداو نيعبراوعست ةنس ىف نبا سلاو د:ره نخ نبا باوعصا نم عمد :نسح فنا صت .ل.ر ادد روبين عيش ناكاظعاذ ايف ىصو اثدخأو يقف

 نوبأصلا د نبك الصوب تأذ بما هد كسير ماعم ناعم نزاع اطر ,
 ةاليبعوبا لاق ىوتساشرعلا دعنملىلأعن ل ىقىف هديضناف ىزارلبىيان لستر فش أول || :

 ها ع ل ل ىلا نمل ىىفركذ هزه هريغلاو

 1 -بقفلا نعل تينأصتلا فض مآح ىلإ نب او ىمشإرل لمصللبعنب ليسا هع ناس نيم يرسل سرا

 2 :! ىو لثولادبعس ندع انجح ضد ىبا +قيئظن احالة ّك قب ] ةثاعيراو نيعبر او عبس دس قوت هريغد ىسدقما
 1 ا ع

 نع روبرشم زعمت ى لل وه تقر اذ ولكتيو ضرب بضخبهاوأر لا اوسلاىلال نيدو نام لك فعو رعلا قوق ب نأعنسملا 1

 ْ ع



 حسزلامايالا ١مم ظ ىلعل بانك

 افصد لاين ىلا لئاق تيطخت ومو الخلع ثوهلسل رعمجب لق !نهد سل مو أنبه انفلخى او ضدال اخس لا هيل: غرب ناويعبو نكي ما أر نم قلخ
 ْيرلاو بضغلاو نآزبعلا ون ليلا ويولاو ةدارالاو هلكلاوبرصبلاوعمسلاؤ ةدلقلاو لعلاو فى بحل رمان ى صوم لازي دلو لزب ل لامن ذ

 || لسو ةئاطصمب لوسر نع ىدرل عيب اند ىق ثا لكى رعشبال'نسحيار نع بززلا بانك لاقو -ل ديب بانك «وقلا انه لع لاقد
 0 او ثييرولفاكاين رلاولمسلالا لزثيسن او ماغلانمللظ ف قل م يني هنا «وقنو نانبعلاو ءجسولاد ني ليلا تابثا نموا ذاصللا تآفصف

 ريوصتالو سيئا لو ليل خالو فيبلك يغب توج كرمت تافصلا ه نه نا ةنسلال هاو مالا نيد أنبل قو لآ ناىلامرثرعلع و نسم :

 [صيوش اكذو هرج ىف .لثم نياو مالا 'نه سفن سفنلا !نيرف لبضو علتباو ىلدت لقف !نهنر واي نأ ءاونسال لف كا اءنعو ىرصزلا نع

 لقعل حلا [خ ةفكهسامددد تنص قلد بلس نوؤ الد فلسا ندد ةر دوجول التم لقلذ لا ولله أ

 ْ و عيطقلا نع ثزح نيعبس شع ىف ىهو ةراعبراو ثالث دنس ىف كيوب ضاقلا تا, ن ىعجار ميلا انادعشا افلقنن العن ؤن ىلي الو

 هلل ابدداقلا في مدلل رفل قا ليقح ىف جركل هدوبا «مالعن لات بأ صقل )حل وي | نايك افضصمب تراسل قد ىسامنبا
 || نمننمتي تتسم اذ دالغبب ةيعفاشلا عيش تش فسالا لو اح ىلإ مانالا اب ارخىف و دسم اتا دن املا ددص ىف كل ذو س او أر يلع س انلا ع مجد

 0 كو 01 سل
 ةافال كل د نآق هلعب ارو رإرقنساءلوتسا ف لح نبل تلف قلك يزنسي مة سدر رقم ال داداو ءان تيكر | قتسا».لوتسامرلع وتس هيلا
 ي تافاز ا هقيقح ةفصورف ديب ءرمفصو و | -سفنم يف صو أن "ل! ف صوب ١و لأق نللا بعنل او تىسارلا نع ملم ىرابلاو مجوبميف
 ينحت كلد' لعب نلف ذا ت افصأ,ماب نما قف ت ءاج كرمت [نلقو ىر بلا تىغن استرا ذا ان اذ ”فبف> ةفص نع ىروكسلامعسيأضي 7

 0 لا ل الربا دبور اوم وا رك 0
 تافبصلا ىف صوبصنل ناقدخع لئببلا تالأبعلانعيلاعت هلل اممغارق و لعاهداد مالك اذ اول نمرعتب كليات الو فر بار ضرع الورم

 ”دسلا نافصو اند أيبال :قيقحد و جوم ىبف ف ىصومأل ةعب ات ةفصل (ماو هنل تافص نولين )لطب اجلا ىلا دزت تافصلا تمن اكولو >ييضاو

 :مانرم ناكو رافكل نم هزغلا ىف لتق نمةرتكل با صفلاب لهنوب ١ ماي ال ريش ماو  لثمال ن ىلكن ا منيريظن الو ل لثمالل ناكاذاف ناجي
 بانك ءيلوالا ديل فسم اريصال لح نسل لبعنيرجب مهجن 0 ا ع

 000 اال دال يل ل ل هامان را امو مالا جاد يسن >بأك نابل لتسير لعمال :

 ريغ هالك لزاما تكن اس كازكو هدا مالك فلانا دف ظريذ نم مايشالا ث لحاف مالكب لكن عمسب اعيمسر صس ارييصب لع اهاعل ذيل 4
 |مالكأنظافلاب ناو ةججرتال و دي اكل ةقيفحمسلا مالكا ضىفلد أب ىنكوو اعىمسو الن ىفجيواولمواو ىقم تارعبرعج ل نآرقلا ندعو لع
 تماس بقر تمول يري, ىجولا نم جيوب نقل ار صق نم ناو هر مرج نم يطفللاو هؤقاولا ناوقولخردع

 او مقلخنم ثأر هلا ناو ليش الو فيبكتريغنم [ن ىنبشو آر نولو قيد يلع للا ءاوتساو شرعلا ىف تنبن ىتلا ثيداحفل !نادلاةن (يلارف
 لجانو لرقل ملط لعامل مادال الع لقن لقف مضر نو د نمد امس ىف شرع دع نسم ىهد م, زن بالد ف لال نمت ىنيإب قلخلا
 زيقوتىرعشالا نسحب ىلإ باص ظفاهل كأس عنباهركذ خيار للا قيقح واو رلا ولع نديعمجعازنالب من اردنى ميلا ظفاحناكوأ
 : اهل لقد ازور ةدبقعلانملئاسل السا تق لمن بدني كو ةنس ن وعضو ويد مادتلاهداد نينا طم

 ٠ هيلعناكاب عبو سلا نم ةيصوب ىلإ اوصا ىدو انت بسجل هللا جر ناريصألا درر نير جل نير عم ٌوصنم ىب انيق صل اديس ف راعلا# !

  3قفعمواوتشاالاو ليد ات الو يبشتا لو فيكألب هش ىعءلع ىوتس اهدنا ناو اري لاق ناىلاءايشا كف ل ل

  24بهفلو طخسد كرب لكنت رج هلع ربيعي عيه ناو جف سالم الو ديب امال و كوطياللذ نمت ىنئإر قلو -قلخ نم نئار ناو «لوببج فيل |
 ٠ | دلاضءرتبم ىبف لو انوه وزنا كا نبأ ءاش يكلي وان الو فيثكالب ينزل راعسااىل دليل لكل زفيو اكحاضةهيفلا مىيودابع ليخب و كيمضيأ

 اقن وبا طخاولا مادالالا ف( اللا أقلاول | ةئاعيراو ةرعنوثحنس نآضمر ىف كوت دب هدو كئاربطا هساقلا ىلإ نعرعم

 لووتسا لئرعلا لعن لتإلا ل ىق ىف ىوراد قايس ْيض لاجى هو سلاله اداقنعا مرش بانك نعم ىقذاشلا ىربطلا نسكب نبدللا هيف



 رفنلا مارال | "ع ىلعلاباتك

 5 نطق دال افا نينا عبس دسقروقو نفط ضن ومما قدلصوفو نأقناف اوهكتؤولبتاو نس ةقفو لصراذ

 ..[ سلاف ىلا هيل نأكو تافرصلا بات ةيؤرلا باتكف شل يف ناشلا ع مي خخ لباد ضورصعلا ةدداز حب لن سكماوباظفاجل ةماعلا

 كقاعت هللا مي طق لل اذ لن !ىرآشعلابلاطىب ان لشنا شداكن يابن شوي نيددحي نعسجمالس نب رجب نين ان لاقل اوهو فلسا بهازاو

 | "ضيا يفاولخ تشاو ز : ١م يجو لع نيب ريتا جرم اح الذ ضبا شرعلا لع: .ىداعقاب ثيلحأب او: : كلن متطبصم اجمل الحا ىف داع فشلا شيب ل

 | ,قاععسا نير جماد البس ىباقرشلا غل هجم ظفايل مال لاق كل نه نب هدس نيس نعم تو نين نو سمنتنس ف هدا يصنع وق

 ر : |عنب يحي ارفلطا كل نكو يدلل البعس نبن (معوهربش ىلإ نبرفعجى إ نع ر ابعلا ”نهلنم هرفتل قو للعب ناكم لكؤسناو دنا نب

 و كرابملا ناو ةنيعنباو دايو كلامو ىد ىثل اكانشمياو لاقمن اوملعن بالا بانك ىزيسلا لاول صن ىبرظفاجئو .نلاسر ىف ناني ظعاو

 مالسالا يش ةدأعلنكو 5 ايس اكربل كبعنبا ارقلط) كا كو ناكم لكب ءلعناومزا ني شرعلا قاوف هللا ن اءلع نىقنفنق [يماو رجل و لسبضفلا

 لصقل ثاني ىتاشلا ىجركت سحاب لاق كو سن لفرعل لع ةعباسلا اوما هللان !(قشربخن قو لاق ن اف ىراضبالالبع [مساىلا

 الهاك نيفعمك نهر شابصلا نب نيل ىقناثي العلا طذحب بنآت ليصفلا نه دعو : :بئاوغل أب ىلع عم شرح لع: هئائب لالا نايم اع

اب .نعلالبعظفملا ولج داقلا بعز ييشلاو طفاكت ىف رطلا تباث نيل ةظفنلاو نه قلطا 1نّذو ثيربل باوصاد
 قلاد ىلأعتدنلاو ةقئاطو طيقل

 | | ىرذ شرعلاق وفى اعن در وكن لبو انعم ىلاهندن وكي هقرقنلاريغو ليز ىلانبادادا امان لومال و نيعمالبسنا نب قلك ريو دز انبي

 | » اسملق اكءالعلا نم ع امج روكرملا ةياكن ب ظفلتزلل و ىوتس لير علا لع للا ل ىقي ثحاانلع اك رعل عمن او عل انعمو لاق"

 1 و ل يا مالكلا لوضخن ا بيدالبو

 سلا (ىلاطخأ باطخ نيهصابن برجس ن بلجن |ملسوبا ةماعلا مانالا لأ( ىلا طخ ريرت ديلفسا !نب هلوقىفميلع وق نقود غلو نينا

 و اهل #ببطخما كوب اظفاعم انهىف فلسلانعقاؤن الا لقنان كو رخع يبشنلاو ةيفيكلا قنواهر هال دعافو ارجاو ارتب( فلسلاب شذ

 : :ىأ ر ون ن| نتطو يل علل نيريعس ىلإ نعئورب ناو تناد نام ةنس ىلاطخح اف ونه ريخد نلاريبصال جتنا مساقل اونا

 يالا ف سكاف فيلات نم هن الا بانك“ اقلطم دم لضفايررعشالا نييلكتلا ف سيل ىذا البلا ىرمعبلابيطلا نب ىباضاقلالآق

 رويدا + ركنا أف لبق ناذالي و أرجو -سفنل تدنأف ىديب تقلخ لري نا كعنم اد ل ىقو كبر دجيو ىنبي يدلىث لبفارحوهللنا

ب اياد نال له وج نوكين امن نباجلف ناك لكى بجيل اكأ نه بجيل انلق حيد اججال الي وارجو ن لقت ال ايبا لبد تكا
 

 اولئعلوأرضرعمت ا د تااذبص تاس رصيد معو ممالكو هنأ يح و لع نوكينا 'بهيفاولاف نا مراب جبت كلزلو كانتا الا ان رهاش ىف هسفنب ملف

 امصيديب يل ل قوه وتس شرعنا لعب لملا لاقفمب نكد بخ اكس زير حملع ىتسم ىه لب هلا ذاعم لق نايم لكى .ن نول ىف: لعذبق ناذ د ىجل؟

 اذا هنكذلاةدايزب ربزين ا بجولو شوشو هش دناشالا نطب ىف ناكن ن اكم لكؤ ناكولو لاق ءامسلا نموفنم١١لاؤ و ببطلاركلا

 ظ اقدالع ضعى تس لاقدنا تافيصلاوراوسالا باكل يميل ىب ا مامالا هنيملت نع لقنا مفك روف نب نسكت نيريرلبىبا ةماعلا ا

 امك لا هناك مف تلحق حسو انمدق ى ذل مس صيهنلا /وقب كلل دهب احم ةءامسلا قوق نم ىاءامسوف نمهتنم!اءلوق ىلا[
 نايا لوكان ناكشلا ثقف هور ون فال ةحبس يوكل ةعا سنها نينا سابع نب قيد تاهت ع يس قوف نمد

 تلقأيلاز سس /

: 

 . | ةياوصلا دؤرعم ب انكو حور لاو سفنل ب اتكو ناي الاب اتكو تافصلا باثكو ليحىتلاباتكفضعم نا صاال اى ليعلا 6 لزم نيام نر بكل

 ْ دع و عال ظنم اب ىهو ىربو مس ئهو هارت كن اك يفلدب طاغربغ ىامد كر ريربغدوجومو لورعربغف وصوم ىلا هن وبث كلذ رغد

 رس نونو عضب ل ودئ[اثو نيعسنو سم نس «لنم نبا ىف ون طبع ين لكب ىهوسؤيكت ١ ل ىفعلاو مؤ رعت بولقلا:ليوتساش علا ||

 9 ذر ىف ىلاعن هناو مامال لا بع طالق يذلا كاد لول الا ينبض فاتح بام ا ١

 [٠ ومس ليقو دلو نين( تس هنس يفوت ةاف ول ركزي ول و ىرعتالىل لس ايف ىرتفلا بذكتايبن:بادكف كاع نظف هوك لقد

 ظ ن اف ةييرعصلاناسلاو بانا | مواجدو تافصل ل مالك نم هنعتلأْس أ افلاق هللهاد الكا نعتينغل !باتكى نأسلا ماعم بحلص

7 



 مهنزسابالل ٠ 0 ل هلا يلعلاب تك.

 فس قرط قايهاوب الاف .ففلاو ثيرعل ف. اسار هالسالا ل شم نم رابعا الا نايتس لها دافنعازئاس نس ٌثةءاوتسا ناكني كريد
 حلقس تاو همس ةزمجلاق و نأجرجلر ف هنع رخل ربصلا ف دعوي لاد نيرا ةاسايرو ثيد تو فلا يرطب عمجةيعف ل وقفل

 راك هر الا نب نير عنب روصنموب اذ ناسا و العلا لاق غللا 1 >) 3| |ةنس نوعسلو عيدا ءلو ناجر جدي اهلل و نيعيسو |
 ا نم ينم ::وقل مسني ىهدرأعلا ىف لاقيت اذ وجو شرعل الع اعئدلل اة ورافلا باتكؤمي للب اسال زييش هع لفن( بب ليزا بحاصا
 الفسق حن امعرو نمو دن غلثو نيعبس م سلول اعيبرريرش ىف ون >خللا بين باك ب حأص ىهىرهذ الا ضرال يفسيناءامساف
 ىدللغبلا ناذاش يهرب نيرجيركىبق داص» ثري منال لان تا ذ : | | عل] ىكسملا بشل منع دي اورلا نم عنشاو ليرد نبا
 ءىش شرع دعى ه لوي م ازعهشض بوثلا .نعانؤشلل »يرسل عى هو أبل سفن اكلاقدعوبا ىرلو ىم كإذعمسو بنا نم ثدح

 ! الان م ازعامسوهو_لولعلا فص انك نيرا قفوم ملا ”صقنا هنهججرخل هلا جدو ان لضفانعجس م نعمسأو طع نمر فتق لاذ تحد .:

 دسك دنب تاكو :م اغلثو نين انو ثالث ةنس قوثمي و ذو ىوغبلانعى ور اثالاو ثيل اب اص نمرلبوبا ناكو هع قل اكمالبع نيلل اججأت
 اقلاع ليم نيدعنسحماوبا مامال لاق كتل( ىف لير نب نسما ول | ع اد نيرهشعو سب ةنس شى ارمزفو ىف دالغيب لن

 عمنا ؤيعك شرع لعيوتسم قتل كق وف ءامسلاى هللا ن |لعا ىوتسا شرحا دع نمل لون باب ءلنرأل لكم بانك ىرعشللا :
 هطلا ىوتساو ىسار لغ سهلا ت ونس او هزولع نعم رعسلا لع نيوتساو هبارا اريظدلع تونس بر عل لوقت ايءالتعالا ءاوتسالا دعمد

 | اسلا ىف نمقنما)لوق مشرع ولعل أعاده نا لع شاب شعاع ل اعدل اج لج مقل اف هعار قوف لوف وجيف ىلع عب ىسار دم ظ
 يلع التتسال اوم شرعل لعمل ءاونسان قلبا ذو هيلا رعبا ملوفأ و بيلا لكنا لعصيميل امل ىو ىلا كعفاد و كبقونم نابع ايما ىثد

 5 + نامترلا شرع ن وكنا ترك امل لاقبف كاملا نولي, رعلا نالاقو أر بل ىلوتسا ىا قعلا لعرب ىوتسا برعلا ل ىف نم دوخأو
 أى عدا راج دسم ءامسل لذانب : لارج ىبف هلا ناجم لىقيديماو دين اةناسوب مرقوق كبر شرع ليو لاق" لح متكك الم ساد
 |١ تيا ,شرعل صخب نا غني نكي ل كالالكن اكول نا ءالتنسثل اب سبل انها ءاونتس للان | كع للي اب لق زاريرسولوسلا قوف ىوس و :سانلا قبس
 أ ء.لوتساللا نا يتبامل لاقي ثمل فد اسف تاب بف هتف صو ان دعب زم شرعلل سيل قلاخ لجو شرعلا دعو نسم ىش ذا قلنا نود هيلع
 . || ال لجون عىرابلا ناك مف اناقم نكي لن العب هنم نكت ذا ىلونسا ىلا | نكءعنالذ ىونتسا برعلا ل ىف نموه ىلا ويالينس ذل نوه سيل

 | فر لقو يل ايالانبان عملخ نب د اد نعدب ى طفت لحاوركّذ مالا ىلا ءاونسالا نعم فرج لانكم نكي لن رعب نكت ,فصوي ظ
 | ضرال لل عددعم ضر ال ىف [ يعيش لاق [كشرعلا لع ءامسلا قوق نر ا كل د يعمل لبقءامسلاا ىف نم تم ]وق ىف نول ىفن لبق ناف لأ

 ضعي نا.1 لبق يرالا ىف و تاومسلا ىف هل وهو مل ىف ىل نولوفت ف لبق نافرامسلاف نمقنم ١ كاناكل لا عون جف وكتبلص ا لاقو أ :
 مالا ملم ناءاعل رز كار قرلعلاو ماشلاب نالاؤ لاق الثاق ناولذ ن اكام فيك, عي ضر ل افاد ىراتسب ب ت ئومسلا ىل فاقول لعب رقلا ا 0
 نياكتملاذ سار ىربطلا ديلعىتسم ىه ىلا شرعل اوخلرعفرب بلا نب لصاقأزب ليز عف اريدنلا ان سا ماو لاق تال هيث مناد نال قزرعلاو | يح 1

 نبت لاق نآبعش ناميلع قثاو ىرعشاللا نسكب باح لق بط ىف مساقناوبا ظف الد ركذ ىرعشالا نسكن !ب حصد تينا صتلا تنص 3
 ةلسبل لفصل واول كش نمل واو ىرب اق حام لهل كل[ نعتاورلا +يمش ب انك ىرصملا نابعش نن ميداقلا نبل قايساونا ةبئلاملا
 ت ايرورقلارئاس فس زفنو رومالإب يعط ملعب ند بف ىونسا شرع لعال وبشالب لثملا نعل جلل والو ”بحاص
 |دلب الاي ىريكعلا طب نيلئالبعبالهزلا ماا لاوميطل نبا هماثلار اكن مدت لن نيمو سمت: نس رجم نابعش نب
 .. اوصل نم كوماسل هبا قل طب للعو .قلخ نم نثر هير عدلع هللا نا, ناجل بآب تاز ثالث ىهو مع مجنمذن ألا باتكف

 | ضرال فو تاوممس ىف هلي ئشو +لوق اواو يع ءاراعلا لاذ اكىبذ كاع ىشو ل ىف اذ -قلخ نم نر دن لوله قنوف نيب حيلغمدا ناننعب ناو
 روكا ومل ىقفي ىو رؤحاو مل !نضرألا ىف و مل اءأيسلا ف ىن نال لود كللا ب اثكل -قي ل صنو ضر اىف هلل اوشو تائومسلا ىل كلن وهن اءازعم

 ا

 هد و

 ضلا

 -فصو

 ا
 3 ضش حرس لبن نبانا م يلع تلك دللا نا اهرخك ىف لعن لاذ مف يلع كل دنءالعل فلقد هللا نال اقن معا هاا الت 5 3 1 ع ا 3 . م ا
 ظ : 1 تالا ارك مطب نب ناكد دي ىهار نب قايناد لحب جاد 2 ا

 ن1

 دير



 للا اال | مه ىلعلا باتك

 نلف داط نبق ايس: ربخ يشل رع ن يطع د ا, :ةوقالذ قطنللا فلخاوشمو وايش ]ل3 لئاوالا ا[ ضوتكلوض اخ مزكاواونسحا)
 ئضرملاداد دلل ا.جب شلك با لخيد لوف نيج نبى ع نزع تع ظفايل معنو !ًاناد ا لعىلانعنأبللا هد اكللاوب ان لي نب ئسوي

 ليدي 5لبعت ىذلا برلانعت أس لاقف ىضم و ىضفب لسن لق لجو زعبرلا لاذ كبر لعفاب ديس اقف لئاع مسعن بر يدرولا هيلع لخرن للعب ظ
 لاق كنز رجماف بانك مألب قب لص لكك: ععص لاح ىف لوفنر كاب ب كنعمم لدول لافف ران ناسلجضعبلريرول كلاقف النقا ةفيلخل
 | وصلا لع ناكوويوعف ليشلاغ ارد فخ تل هللا ةقذاوم نع نار خيال ىركس لاح ىف ىرطاخ لعيوب وحع لاح ىرطاخ ضرع نا ني ندتم

 |[نسحاىرارمربلا له ول | دالغبب دنا غلثو نيثالث وعبر ادننس ىهو مأ حى دسع نيلعث لمح )دا عل يزول توموست وم قفتا اردن ىف
 ١اف هل الود ىرب ون رح برل لف م الكلالآق عابتاو ب اوصا هلو ىد هلا نعزاخب نآشن اريك ك اكد دال غيب لب ارح يش فخ تبدع نبا |

 !ذنوسلا مالكترغاو ناكم لك هعوىوتسا شر عملعد غخل )ساعي فيككلو ممن نس لوقنالو مسن دب فصوأ:الاهناف كب

 *ننسلاو ماو مالس ال يأ نم ى صب ظبط [خلناو نير شع و عست همس ىف ىرارمربل ل نال وطمالصن ىكذو قولت سيال هدهد |
 هيث ددوأ,ق أسف ى وتس نثررعل الع نلمقإلا لوف ريت بأ, ىف هفيلأت نمدذ عملا بانك نآرمصا ث لح لأسعل ؛لجلوبا ضاق +مالعلا |

 رس ل توصل ئ
 نانبا موكل لسمإب لق لعل خبعو | نملساوبا نأكو س لذ د يدص ثبب لحضور نمئن يلع وخيال و شرعلا قو لجسز عملا وءارلا قرف |

 قبلا ق اوما ن برجل نيركووباميقفلالاذ اك مسادبعوب:لاذ سلا رطب وب اى! عي |ة:اخلثو نيعبراوعش هدس تادداوزتقب
 لخفلايلعو ضرالا عد انعمو لقفل ءوزجف تباصال لاند ضال اوبس ىل ان هد لأ لع رعضوم ىف برعلا عبضت رؤى روب سبا

 هقفلا ريظالا م لع ىقبصلا اه ناكت لف لسه ميلع هللا ليحدللا ل سر نع ابخفل' نعص كش رحل لع نم ى ا سلا ىف نمملوف كل ْ

 | يبت ظامت طضاينرلا ندع ىلا راطلا مهم اقل اول ماك نيتك ن غل ىنيعبر او نين حدس ىو نذل ارببكتبب كا, ارابعب
 ةارمف هقلخ نم نئ اب مشع ان هللا _اوثسا ىف جاد بار دل ةنسلا نكن ربهصت ليزن ى اشلاصخملا يدوي 'نبلجا نبناعلس مساقلاوبا
 دفعنا والا ثيددحو هش رعداعبرلا ولع سنع ةغياخ نبصلل دبع ثيي لحيو |نبد ناكني إهسد'«لوسر اي تلق ليقعلا يزد ىلا ثيدح بانل
 :هدوأأ أد ؟زلثلا مجول لعد ادأي او ةنس ةئأي ش أو أين لل لف دانسال اولع قا ربطل لإ لونا وجمل ماقملا ىف لها ل ىقو قوفدللا ناو نهرو ريع
 دات فض ىرجأالا / 1 أوال | ىلاعت هلل |.ير نا واتس نس تا هنياور خعسو هزعارب و ظغح لع ل لتةزيزكارتكعض

 هيبل !بهاي ى نالا لاق م هييولعب بهز نمينوفلا بأب .باوب انش ةنسلاىف :جيرشلا بانكسلا مر كرو لاى سجبالانيسعن نيزجر كب ىبا
 ْ اعلا لاعاميلا فرب نيضر اعبس ىف ار عيرتيد للا تاوهسن لف قلخل عيب طاجن لق يش لكب طيح ىلع -ن اوم» قو فسش رح دع لأ ةثهدلا نا لعل لها ُ

 , |( عخاد رو ل ليي الاد ملعلا ل هاد سسفا ناكارب طيش ىلعو من رع دع مدل اوسىلع لبق مرعب اد ىهالا نللىجوتج تمن ,وكب اي. وق عم شياو لبق نآق
 . ]| فدل كلان لاؤلاق فان نيد لاعانت ناعنلا نيوييرس انث لسحب د نث دو دوب نثر لذع نبا انث لأ م نيياسملا لوق اناه -شرعدعوعو وزعلا نا

 هلأ | لجو (هتتقيطو للك بيعت ىلا وكلا نعىور ةلورواج فين ا|صتلا نسحوثا اثر ىرجإلا ناك أكس يفعنم ولخيال نايت لكى يلع ءاوسلا

 | بانك هلا حر نابح نيب نااربطلا عمن بص دع لات يشل ون | ف (ىل دزاثانو نينس تنس وت بكي نمريزكقلخ دن
 دو ةنسلا بانكملو تضمر كاد ف ثيد اللف ءاجقاس مش لعق وف برلاولعو افلخوظعو يسرلو قاعتو كر ارتب لاش رعركذ | دلظعلا ١

 |اتاتقلاو عاب اةذوكأ اب قحومنفبطو مصاح ىلإ نركب امسح انسالا ع يفر ثيم اءأدا ناكو مين هن نم:لجرعقو ديبكا تنسلاو لا عدلا لئاسف ب :١
 :بب ليعامسا نب نيرا :ءانربب لعاب | نول اشو أعل هامل رفع ىفو هو ةثالثو نيتسوعست دنس و تعفيلخأباةرصبلابد
 كوب ابنا ظف الل ةنجحنب فسوبأن ل امر رجحن ب ملح ارنا ظف اهئ راييس نبل ع اص نمره ل لياولالبعتنب وعم ينام لق نبه وباًبنادرفلا
 كوم ناو هللاب رازفالا ةعاجلو ادنسلا لها ثيل لها بها نونا هنلاوككي اوماعا لآق ل هنسااد اقنع بانك, لعنم»ال يهرب! نير
 ىلا ةهللانآندذفتعيو هبادرو اعل مال .و يلع هللا كبح مدلا هلوسر نعني اورلا ب تدصأوو هللا ب انكم قطنأ, لوشو ءلسرو
 1 ملالحوسساىالاهقنا اة هلير علا لعكوتس غيكد قش البت اتط سم اليد نيب هاواي رب فصوو ءسفنآر بف صولا نآفصب وصوم دس وأب



 . مهوشزلا امال ظ 1 _نطعاباتا
 ارعلا لعمل ناالولذ ثااولمساق ونوه ى رش رعلا ع وتسمرللا نالأ,سلاوخن وعداذا ملي نوعفربأعببجج نيس ابار ولات اعيجن مال

 أرجو نام لك للاعت دنا ثربفاد كالو ىلوتسا ىوتس ندعم ناي هنو موو >ل اعلا نم نولثاذ لاق ل ذو شرعلاوخ م لياطوعفر م
 | لع ر داق نال *عباسلارضرالا نيبو شرعلا نبي قرف ناكاولاق (كنائولف ظر لفل للا ءاوتسا) ىف اوه دو قحله لاذ كس يعد ع نولي نا
 انحرم لك ايشالا دع .وننسم وه لاقي نان ايوب اليشم الا دعب شرعلا لعارودنسم ناكول نكو رشوش لعد أ,ملعر داق لبان اون

 «ساقعلاو هشسلاو باتكانم هلدارككو ءالرنتسالا ءاوتسال نولن لطبق شوشو ةيلخا/ الع ىنتسمم للان الوقين ا نيواسملا نم لحا

 مال لقنو ىداونلا نيرل جحش دادالا هطخبب -زعنسو يلع فعل وكاس عنب ظفاهماهريش نسج لإ فيئارصت رشا نم ةنإبالا بأتكف كلذ
 7 | نيبو ىرعش الناب فالغلاو تال اقل بانكىف ىرعشالنرسكيإلا نع تبر ب اومن ع ةروكرملا:لاقملا كل دوف نيرا

 أ جعلها نو لج نم تالاقمل هب انكى نعمل ىضر ن سكوب حلي كد ىف لول صنعا لافف كر وف نب فبل نا ىرصبلا بالك ليعس
 صال نيل لفنعم دن ا-ظاغلا نم كا قي نراه رخاف لاق رعت مدل غلاك رونط نبا درس م كد عجبي نام سخا ىف نإب أوو ثييدحا
 »ار الاعم هوسوملا ىيرعشالا نسك ىلإ ب اتكت زق ىف رطل تباث ن برجا س |, علاوب اف احلل يهريحون سأرس او ثيب لولب باوعصا لعاوف ىلا[

 بقح/ى نإ او ١ مرفلخن مو نثر علا نكأس !نولوقصل للاوبغيمهاذا مالسالا لها ءاعد نمو كرذن هلجف لاق ويونس تايئادع:لدا| |
 ستاند رزقا تاب نال رعشال نسما نما دنس لهي نقم جد ىريشقل ماتا ذاتسال لاقوعبسب |
 صه از تعمسل وق اذ لإا لع! تعم قولك بغ ممالك اغلا ناد تليق يجو "ىصنو -عمدو هنولحو _ىلعو .ن رزق ن مهل العا
 لطف ا للاق اوفر و اوهوم :لذنعلا هللا نعل عن لآحف ائيشلوقي ن اكن ىرجف سار ودللا -حيىرعش الا تأ, ل ىقب يقفل لجا نب

 داقنعال | نسح نعنع كة أكم للا. نسكاوبان آيا ذاذ ىرعشا] للا بنف مذ ىرتفملا ب نكنايبت باتكى ركاسعنب مساقلاوبا د

 أ نا نيالفدانعلاو ليك ل مرريغ يهني ىف مدلقي الو ذابعلارباكا هيب بهذي ازثكاىأ دقفاويد أقنثالاو ةذ يعل لله لنع بهن ,بوصنتسم
 ا سفتمالجاملاززعلالساولا هلل لج لاق نا ةنابالا بانك هيكذأ عمساف ةنآيللا ف هن ليقح ىص ىل ءلاإعبل هن ارالاب يرجو لع لقضم نعل!

 ضفارلاو هير هكتاو :يبمكتد ةير لقلاو ةلؤآعملا احس ئبطخ ىف درف ليرن هل و لفممل سبل ليبعلا تافص علت لى نا لايقل ب نوبقللا ليحوتلا»
 اعرب سو هلا باتك, كسلا نيرناربقلاانتن ايدو ل ىقت ب ىذا انلوقال لبق نونبر ارق لاكن ايدو نولوقن ىذا ركوب وفرعف ةيرملاو
 أنزل و نولُ اذ جو هلل لمضن لينح نير جن درلع ناك و ن ومصنعم ك | لب نخيو ثيبرعما ماو نيب تلاو ثباربصلا نعى ود أر وسو هيطعمما

 | نا حرق نع لدتبلا دب علو جليل مب ضو او لالضل ايورظنعق حل دب هللا نإب !ىذل لم اكن سيئول لضأفلا ماد الا .نالنون اع لوق ثنا
 نعم اقثلا هاه دامو هللا لنعنم ءاجلو و ءلسرو .بنكو منكن المو هللايرقن نا ارلوق داجسو نيلسملا دما عيمسلعو مفمردبلو مرقم ماا نم
 ' | ةياةعاسلا ناو قحر انلاو ةنخبا ناو لوس رو «ليعال ناو هديغم لاذ وصد فرحا حاد هلال ناد اييش كل 3 نمدرن ال لسو هيلعملن للصمنلا لوسم

 ل لاو كبد سجد يقسو لاو [مأرجو دل ناد ىوتسا شرعلا دعنطتلا لاذ م" عد ع وننسم لآ عز هلل ناو روبقلا ىف نم ث جس هللاناو ايف بيزال ||
 ايجقلا عونرابصب الاب ىريهللان نيرو الاض ناكدريغ هلا يما ناز نم ناواننعاب ىرحنلاق كف يكالب نينيعمل ناو نا نطوسم لالي لب لأذ ١

 أع ضراللاو تاومسلا عضد ناو عباصا نم سسوس نيب بولقلا ناو بولقلا بلقيمن [,نيلز و لآق نامل نونموملا عاري لرل ليم قل ا ءربأكأ

 ايرسوف بان نات ىللثف ني درفت لاذ اكو لير ولا حن م يلب شا نيو لآت كراش نييك فلخ نم برقي ناو لاق نا ىلا ثيل ىف ءاجسأك ع بصا

 اولد انف ىكاسعن لاق ةئائش امش و باب ىلنأدد الوق نمد انركذ آرب تيس و ءاوهال لها دزنأيو عرب ىلا ةيعاد لكتق د افم ىرن و قل دادا
 انك نسحب مارال لاقوركا اسعنبا ظفاحلل لاق ه.ندبو هعرش ى نال مانالا له لضتتباود  راعاوندباو ىضوا اددافتعالا ف هلناملح

 مولا تايثا أ تافصلا نم ةريزكنونف يف :سوكلو ةلذتعملا فانصا دع مذ انباكت افصل ىناربكا أ انكانغلا ةيورلا ىف لعلاو امس ىذا

 نيل: قفاو و ةنسلل [هلكتنير ا صو ميلعدرو «نب ان م كابن لعرىلا نعزلخا ايل عمال وا نسحوب ناك رعلا دع ياوتس ىو نيرليلا

 ىباسلاىكر طف اهلا نعزنالاملعز خا اك خلق وتب ناكو مرقتا ومان او كا ذ دع مرعاجقنن |نم نعم انقسا,ىهو نولوقب هدوم

 [هومزلو كنه نسحب دل اقم ىلا نوماوتل اني امصا ىرتناولذ ىلاعتودلا جر ةنس نوتسو عير !ءلو :لغلثو نيرمتعو وب راتنس ىقنو
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 رح نوعزل مالا ظ 0 كس ىلإ ةعاباك
 .: العاص نبأ دلاقتو ةرمشععسس ةنس ةناوعووبا تام كلذ اف لارج نعل ةعيمبف مالك نعزي ناك ذاشلا نال مالك تدي 9

 ونلادوعتىف هلي يطفلاو نه ىف لاق ادعاص نبش نبع نب جكرىلإماوال نعن إر لج ىهو ءلهجبرشلا بانك ىرججل كيوب اظفامال ةندارخب
 و|غلنو ةرشغن اف هس ىف لعأصنباتاوئيثب "وةك لص ىنلل ةلبيضف ميف يب لسيف لكتنالاو|رف را نالوأرعف نال ششرعل لع سو مدع هلا

 نفاه ىف ةيصملا ايدل ماع مامالا لاق مامللا( . ٠ [رلجل |عجو فو ليد نيداحد كلان باص ون شلا نه تق نمناكو ةنسس نوعش ١

 ويىلاو ”فهنحملا :لملاءأيقت بهو دع *عاجنو *دسلا نأ ييركذارغل وفل لبقعل لذ هللا حد طن ىو يطل لكدزرالا ”و الس نير بن برجا فعجوبا

 رهن هللا مالكترقلاناو قلل بق امرت ن افصب لاذ ام لثم ئش الو ل كيرشال طلو هللا ن'نيدقشم هن البدون ىف لوقن مدع هن اود نيد(

 25 ثيب امالكنإ جز ومع ن ف قولؤب سبل ةقرقكلاردللا لكن |اونقياو اقح كل ذ لع نونمؤم اة لصو ايحو يبن لعل زنا و ال وة ”يفيكب

 |لغينال داناأب لع ىانعمد لاقى بنإسو هيلعمنل ا دصمللال سر نعروصل نمد ذ ىف لكو ”يفيكااو ةطاحاريغب نحن لال ب ورلاو

 | اننخم امج ىف عطستلا منقي مو مهلعمدعيرضحلم مار نم مالتسالاد متل رهن لعالمالسالا مرق بنا اياب نيلواتم كلخفف |
 ' نع نغدنسمى هو ب انكى نيباكقحسركلاوشرعلاو لاقن ىلا ديزلتلا بصي ل و ل زمريشنلاو نلا قوتي نمو نيالا ريو ربجيوتلا

 6 ةفينحىلا باوصا ساير ميلا«ت ننال أقف ىو اطل ارفعجلب ءارقفلا ت اقسم بانك قاوساوب ل كخ ةوو ين لكب طين وداوو لئرععلا
 ث رايق -فينأصتد بشد نباو *ديدع نب نايفس يبا باص نع ىورو تلق هريغد كغ أقل مراحل نعوم مىلا نيرفعجىلا نعإعلا نخب

 ل نبربعنب يهاب املا لبعوب ها, الاف ةريرحلا يش ل ورطج  :نس نينو ثالث نحو نيرشعو ىلا جنس تأيةرإث

 ١١ ىلا ناكوقي دع نيدو اد تعمسو لاق هضم لاف رعلا نب ل ىف رنمءايش ايف ركدد ةيم يلع درل فا اتكتي ىطغلى لا
 نر شعو ثالثة نسف :يوطفن ىفونءاممللف نم ينم قي ذا هلب اتكون درو ملاذ نم لهججناهو لاق لفسالىبر ناهس ل قيمسلا جينا
 ل هياتكو لكل ىرصباكرعشالإزنييدلنبلبعايسنبدع سكوب: ماالالة فينا ضددبحا رمى عشنا | |: رس ككل ناهد
 لج ثييرعل باميعاو دس زها هلا فم كد لاق نالامهديغد :يمرعنو ضفاورلاو ساو رفركلذ نيبمالس> اتا امو نيلضلل فالنتنا ماوس
 هنلإن اد ائيف كلذ نمنو دربال سو ميلعمللا هيعمل «لوسر نع تاقثلاو او رادوهنل نع ءاجأ يو ملسرو -بتكو سلك لمد هلا, دازفالا عروق

 1 داود اخو تل زتعملا تلاق اكمل ريغأر!ل قب الهلل اوس ناو ىديب تقلخ لل لاق كتعمكالب نيري لن او لكوتتسا نتن عل املاح نلمتالال ]اذ مشرع

 ضرال لف نوليالاولافو هلزتعملا -تفنأكسدن عك ف فني ل وصبلاو عمسلااونبن و هيلعبالاعضن الو فنان ملام و سماع لزن لاذ العدل نا

 قاما جول ريغمدلام ذزكت تقلا نولوقيو لأق ن لل اهم اءأشي ناألا نؤاشتارووىل اهن لاق أكمدبشب نوكءايش الان او هد اء أش ان ال هش وريخنم

 اكد مفلا موب ةحيملا نان غو ثيرحت اجل خشم لكي ل _امسل ل لني هنن لس و يلع همم «لوسز نختم اجلا شدا

 ولعتتسو دب ن سي امدلجل ليف لآ ن ىلا لير ول لبحثرم هيلاب ىقانخيو لاق ءاش ثييكسقلخ نمبر قيعتلان او اغص ا فص كاما كب ردلجم لف
 : د ناكمىف ىاعنىراب لع باب ىف وكلا باتكلا لهىف ىرع الاوكد و هلي ال ان قيفوتا دو به ذن ميلاو لوقت يروق نم انر كم لكرو ند نو

 ] بهتيالو هج سيلمنا ثيريل ب اينصا و .ةنسلا له لاقامة لاقمةسشع عبس دع كاان ىف اوفلنن لاقف ناكم لكىف ماناكم ىف المن

 ىليب تفلخلا3 نيلي ناو فيككاالب ىوتس!ل ىقن لب وقل بهل اىلي نيب هلقن الو ىوتس شرعا دعنلملالاق [شرعلا لع دناوءايشلا

 ني نيعإبىرتجاود لا عيب اولواتو لوتس نععمب شر عيلع ىوتسازئعلا تلقد لاق تيرا اجلي دال لذي ناد
 ::17 ثيل باوصادل اقم ىف مالكا له نم اوخج مش نا ذاش ني ماع ىلا ث للا طنب .تبأر ل تالا مل لج باتكف 2س رعش كلزز سوبا لاق و

 0 نولوفن م للاقل اف ناذءاوتسال بإب ىف ل :ن ايرلالوصا ف ناب لا باتكئىف ىرعشال/لاقو لحل طلبو هلاطالا فوخقاثلا داري

 نوعرن نعيةراكحلاقو هييأمللا عفر لبلاقو بطلا لك ارعبصن هيلا لآكو ىوتسا شعلالع مالا افا كرش ر عع ىننسم ميلان لوقت

 موف هللا نال وث ىف ى يوم ب ذكأب ذاك ظ١) ناو سوم ءآنىلا علطاو ت نوم! بابسا بابسالا غلب لعن احرص ن ناداه, ن وعزف لآذ
 قاد سورا, الع الكو تعمم قوف شرعلا ناك الذ لئرعن أر قوف تاوملاذ ضر كت سخي نار اهس لذ نم يفنم لجو علاق

 نادرب مد ارو: نيثرمقلا لعجد لاقف توما وك با ىزتالاتاومساراعاوه ىلا شيرعلادار ناد تاولهسلا يجي عيولوسلا ف نه نم
0 



 ءايقالا

 هلا األ : : ١ 1 1 0 لاباتك

 ص ولظفلل اب هلل امالكناذ ؟ هن لق قاح نقل لفنالد :اوسفور لو ناح كل لب انكي مالك قول ريغ لقو نريده هنا طوسرنعتنا |
 سهم شي اذ لقامق الصمان نعول ن هوم جيكيز دو يرسم الاون ميش مل سالو لاوب سيل و دولو ب سلو خر كايرو خال رب أك ةريج:ق ال هل ين لقد
 هين ءلوسلا بابا رنا ءاضفب نمير قبط ىلا رس لفل ئساول لعب نيك, تلبي لك دابج نب لوريال اذ ىف لان رق لملف رمح لاقم نعبر جداد
 الاالله فدا زوارردب ساني لقواعد وبنو بانل أ, سدرال موقد كور عا دواي بدافع طغت نق

 رعبا ريف سأعوأ:يلططفوعينباو روسو مسن طلاب سو نفل بخلع: ورف بي را طورللو ناو وفم دباب ديخ اهيح خوش عب هيرب بخ مباددأ
 فاي ولاد نيرلالقعسم اعد أ, ناق نظاارو رقم لب وزر ةيايمص 3 ى اقفل لف و مراضفب نيب لجتولقذارقف: مرتو بيعت أعط كال زاكي مصاف لوق يخلو
 ّْ قط اج السانك اخس هدفا رادع لت قلنم داسجلرانلا نم, لضفب معلا ذيلق و يعن اتلن نازي ملا نوح الو: سكنه داري“ نجي كالو

 طفي ةكدرب دوب نللاقمأاذ امداهتلو رشا اوفيعإ علاوو مصجب ماكنت عناوز'لصم لع نفك وذوغومقدربقلاباذع ىف لقو فاش قلل هلا «وسر ناد

 ظ اجرب ننولا ههوزعلاطب انعام روطصقنو مرصم دشلالوقهلع لصف: رنه وف نايا لقد نم نيدلا جملا (نال ثمن لي أنوع ايجرم كلنالإو
 [ةريصت نبزرحط ساشا رهرا تح ذقن اشي ا هاذ نعطتت )وبات دوق نم كال د:ررشا كاع الور لوقف الأجل ءر[كنتدد
 ,لىتو انوش لوقو ىل كونه دو اد ىلا نب لافخن اال لف مطب نبا هلل البخ باو جرش رف شوو (ىرجإلا هاو د [ريظان نعت قم ةلبصقلا «نه
 ا دس يد ميلا توثناو فينا صننا فص ينو لب ىهاو نييددرتملا .ظافحم نمركيىباناكب نكلقف كة ريغ لاق نأ ىزعازعباكرهزنف نماواياعلا

 ااطبشاب نيل باب فلاظفيريرهبادكفنم ةيفونم نين كلن أح نيو حدف رضع تسسد سف دان
 يوتا وص مطر سفيل قلما ىلب هل سوسو اذ هد اباومهصتعاو .ىلعاوعنشما ذا نيام نا جول اما :سوسولا نم سأزل
 |. و ليطعتلاو ار رجيلبو ا هيبنلاو ليفلاب بولا تافص ىفو كيإتنلابليحونل لل هب سوسوبا, رظعا نم ني لاق ناىل ال ضالصف نه فكن
 ( لئافلا لجوزعويف ةفرعلا قيقختو لعلا ىلا كنب اقتل لنا هز كن عيضعضتنو |اولبق ن اوكف مرلوقعر لهب برلاةرظع سنا غم مولع فيينا
ل مسوم ومس شرع لع ىوتسملاو اال باس نوكن لبق ايان قل الما

 ل د[قلخ نر لّقو نهرين ضو أتم 5 الب هللا الك

 هشسلا بايك لال اللا اقلاوب ا ظفاهالاق ةببرعلا مأن «بلعت ًاهدو لح ىف الل الق تأءرلقلاببكل بنج ءرظ نم لهو عنك

 ةقنتما لبق راسل ل لونتسا م اميوعم نكي نادرسيطع لبقا ىونتس  لوقي بلعت سابعلااب »تعمبل اق ىذاكلا قاس! نعىنطتر اري طخ تلج |

 1 فرعن ىنل اهو رصوتمت بانت ناو اورطعف ىف |ماشت هرغو ليد ىوتساوالتنا ىمقلا وننساو لصتا يجو ىوتساو العر علا دع

 !يقفلاءزيزنا رثعج رم امو نيعبشو ىرحا نس قوت -سازتشا5 فينا صتلا فنص برعلا نان العن م سابعلاوباناكبرعلا م2 ا

 ارعنر ار دن رن بلاط ىلا نب نس لزج يريم كونا نباذ قار وصنموب رنا ىدنكلا نهيلاوب ابن اول اذ ةعاججو ريغ نب ليوم ىلا ا

 لوزن يدح نع لئاس دل سف ىلا فعجمل لنع تر ضح لوقب نيعاش نب صفحيلاللاو لج لسيطلا ا[! تعملاقذا فلا روصنم نب
 ارماعدالغب يقف قدص تلق علب نع لاوسلاو بجاو هين إبالاو ل بيث يكلاو لوقعم ل وزنا لاق ولع ةون ىلس وه فيكلوذللاف برلا

 بايع ونسال وراعلا رنا عمو دالكلاد لوزن اف الاد خللا ىف جيبرح اكن عل سا ن وكم مزال وهأن لوزنلا نع لاوس اذا من مذ

 نمو ولعل ارو نم ىزيزللا نه ناكورننبلا لنع لوي كال دا نركلاو فوصومل عب ا":ةهصل 8ث لذكس بل نم رف صناا ذاذ عمأسلل :ىيضاف *يلج

 انا لحنبز عمان فاح هي رسأْ نيلسوجب بعلم اناا : ا اسايعلاوب |نيزتارد نيعستو سم ةنس تأ: ليعرولادأبعلا

 كايض د بجي للعتهنلاب نمؤؤر فت ل نم لاق: غلو فرفع نفت هس يابا ريبرمسلا ساب علاوب ان“ف اف نيسكتود نر علملاو وب اين لباس 1

 امنا تلت نيهلسملاو اقم ىف نري ١ ونضال هزقنع تب ضالاو باتنأف ب انشد فاكعؤ لذ در ىبف طع اذ ل ابي نم (لوقبف اين للا عامسلاىلا:ليل لكلب
 نمميإسلاىدوب سيلا مقلق عسا يرجح سا, علاوب ناكل ظل .ب نوب لو كادنروجن هك ك) د لأقماسو ءيغ دن (لسص لوسرلا أو هيلعرب 31

 ايصاابحاس ل ]وعول | ظذ [وكل زلنو ةرشح تال: نس ىف ون هور قد باوبال لع لنسلل قنصو دتقبطو بينت نعزي ريك ظافح
 وقيد احين اوعار تعم وق ضال روصنم نصب تعمم نجت ىفو ات لاق عياد و هنيمج نبني فس باص نعل جا فخر ابكدم نأ
 ١ وق انهلزي 4 لاقاذع ليك تلق الم تلقن قولي مدل مالكل اقف نر غل ىف كلو او مل سلظف هيف تامل مضر ىف رمل مههزبا ىلا عنخ



 ل | | 0 قلملاباتك

 أ للقسم كرون لل لس ىب بن رس ىل نكمل رعت :الس ليلتي مم اقلب ين لك دسنالا مساق بنار خنب نسمانمالا نيزًاينارلاسع نا به نيرجلأ
 ماخلق كا دز وأ نت رعل هلع ى ذل اوش بد ناباعي نا اببسحو لف نبقح ىف هم ناو ىربطلادبر جنب ريرفعج ىلا دعى رقلاؤري جت

 سفنو لفنوع فنا حب نس نيعيبرل انعو مسالك ىنتسا مل اعن دل ىف ىف لقنف ترث الد دع نيل ال وق ب بوعفشمرب جنا ريسفر مسخ

 |[ علافوثهلا نقب نمالا لعرب نم مالاسالا قرف ف سيل لاق ده ال ىقىود قو عفت داو الع اى ار طووضاوملا ىف شر عل لع ىوتسا م
 | ةنللجورنحو رابخ احم كا ذو اربخ تفصل نم هلع كر دا[مف لوقا نيل لاعم ىف ريصبتلا باتكف لافووهديغو .ةيمرب نمو سكيب نمل
 ال عض ىنح هو ملح هللا لص وتلا( ار لق ل ناو كبدسجو نبومل قب وجو ءل ناو نانط سم ءالي ل بدل قباني راس ناوريص عيه

 : اعبصا دل ناو كا لب سو .ةيلعمللا لمص مل «لوسر ري ينرلااعس ىلا طبيب ناو ديلا كيه ىهو هه قلل في كوم ناد مرار

 ]| تيل ال[ ةلوسر وسفن ب هلا فصو أم[ ٌرئاظنو -نغصو ىلا ىلا عملا كله نآذنلقتزلا باص نم نبعبص/ نب ىهوال بلت نم ارم] ىسر

 ايطخما اقدلليوانللاطبا باوك كينج طب ىب لونا قرر برج ن ال هالكلا'ل ع جرخا دينارا لعب ال الحار بلي رطكلال دي ئرلا وركب ديلعةقبفنحا

 ل ا

 نب دع تعمد لاذ ناىلا مزدتلد ل الج ف ماكحل ف نيعبأذلاو باص ل ىف ذراعا رخوسنمورخم ا[ يقسو اري رقرطو ننس ماع ماكل ظ

 ضاسول غم لرفسالا ليا با ذانسالا لاق هقرو نياعبر رم مىب لكى بتلك نس نيعبد ا تكي بر جبن زهخن كى ىغللا هللا ليدع

 عال ضرالا يدا لعل ارد نسخ نبا شالا ماما لاق ه.لاق اكوا رينكنكي مب سج نباريسفن لل صح قح نيبصلا ىلا لجد

 :لوطفاوك عطنا ورل ا حج ميلف عيش د نعركليو هللا جير هنس نيعست نمو لو ديالو رسفع دنس ىفون تلق وجبر غنم
 لعتلدابور لاله لع انيأر ادا هلا بلا دانع نبداجارثرح لاق فرش الا ن رجب ثلح_هوصنم ىربأبن للعلا نينا ىو

 دز لق و ءناطلسو لعو_قلخ نم أر شر عدعتعباسلا ءامسلاقوف هللا ن أولها و ::نسل ):فصو ءأيلعلا أرغم ليزر ادد بق مربع الد

 | نب قاهعانبر هيلا حال ما تعم قي نآع نكلص نير تعم من هنانبع ىب:ظفاحم لاهي نصختربا نعال أرإ
 ج0 | خيب ىدانالثل دلب نلع لاو مقنع تي ضالا فأذن ايراتنسرفاكوبف فلخ نم كب هن وهم عببس قوف<قتس رعد عملا ناب فب نم لوفي يزف
 و رمل نعسففلا ل خإ ناس ل جديع لجل *تبثملا غال غو هدسلا قاعد نممففلاف ساد ثيرحف اسادؤيزخنب»ناكتمنل لضاو :ا نقل لها

 ناو مر الالاف ق زعل هيف بس نب نبا هيلع هلا مي هدس نو انوعضب لو لو ةر شع عى لحل دس ىلقنهتقبطو جبع نم عمد ظ
 اعلا هيقفلاب جس تبجاو (طاغن علا ت زخم اف تافصل لف فلكر ا صو نيلسلا به نو نماىت لل صا: نآيبب هلا كري :تلأس قليلا ءاعنيلفس
 ١ ل فص نعرللا .حيرجيرس نبل ثس وفي انو يش ضعب تعمل[: بقفلا لجستب لحلول لدع ل يغسوب ا كذا نه نعل سلو عييرس نير عنب لج

 هيجاقو وسر ناس دعو اب انك سفن هب فصوأ الا فصنن  بابلالا لعو هت نا مآهو الا دعو مالا لف نالوقعلا هلع مارح اقف ىلاعن هنا ْ

 [مكنم لحلو لك نامالا نياسلا لع بح د -بلع هلل [لبصمبلا لوسر نع تق داصل رارعنالاو ى ألا عيمججنا انناددىلا ةنسلاو*نايدل لهاعيجّن ع

 | ماجي ى نسا سيرعلا دع نمتإلا لوقو ماغلان مر ظاف هلا راين االا نور ظني له لوق لطم +قن». و رمكب اوجد *عرلبأ با عم نع اوسا ناد ددد :

 ل اكنإ ةلامي قطن اماهرثاظن و افصاغ صك | ماوكبدأ||
 نافصنع حيز الو نيهمثملا سين لع أر خالو يقل اف ليو تب ارو ات:الدأهدرن الو [رلبقن نا نقلا ف ياشتلا ىآلا قدم انداقتعا لآق نا

 لينحو فال باوصاعيجبيلعن ايمن  ثييحبه نملاهفرعم ىف ى نشا هيا عيررسنب'ناكأ يزني هاا ديل دره بخ عيشو عنبر علابغظ غلب
 :نم العلا نأكو فسم ل اعبر | لع لشن س أعلا ىلا بكت سرب ف نا لوفي ىجربشلا نسكل انا نعمسميبزتلاب حل رج قامو !مارثل!لاو خل زملا

 : د من سدا ,رلاو خل لفعزلا نع رول لق قثاك لل !نو د قفل ه لوط ىف سأبعلا ىلا عم ىرخ نخل ىفي شي فسال لداسفل ا

 | ليال نيرجاانربخاد ارغب تدع >_ه حل( مل دولا ىلا عتدنلا ص دي نال تس ةدسس ىف ولن زم بحلس ىضأض ال داش نب عساقلا يلإ
 تسع أ لالا نيم اش نب صفحوب ابنا ىريحاذطلا دع نب نيس ابان ارب ن هعأبنا دع تن دياي اندلخا :لاونمو ةرشع امة نسم ل تزن
 || ةكل ناسلاو هللا باتكب ن دو :ولفتك اعل ايحرب كنالد زاك ليلا عبناو هدا ل بحب كس ة تنس راعجوأربصقلا ]عن اءلس نيمار يوب أ ضي



 معوسزلامانالل 2 6 ٍْ ىلعلاب انك

 هلع ءاوتسالاوين را مساللا لواللا كلا نم كر رتفيك مالكل فلك واع ظيعإر هلستلا بججدأريلقا: لا دعوأب مصل ارب نكن: نضع
 دع نيدؤادقرعل ب مزين اكن آربصأ يره اظلا يس اف ىبا ناكو :ملأع ةريقف تناك ارم نم مالكلا له سلبى لإ تدب ةلاع تعمل رعلا
 الع لجق حيو ليببلا هصاعأب اد لجبؤعلب ل نكاد نبا انو عبس ةنس ثادو هقينأصن نم هليجازلع قو هس نبدأجد ”رصش باوص!نعىفود

 00 لا منسم د اظاهنا لب نا وسلع و ا لامج لن حم
 : ايرث اهعيعىب لاقو مب اذكى سفن فصو؟لترعلا لع ىشو هنلا لعدع طببلدادا !لعل 3 ل قف هد ادلع طبي لفسلا ٍضرال لإ لبكب

 ملعلالغا نم لاو ريغ لاق لقد هى و يلع هلل صم بتلا نعد شاعت و رار ريو ٠نيهب اهل خأيو ةقلصلا لبقي هللا نا ةريرصىإث يب لح
 ماو ةنيبعنباو كلان عىورانهفيكلاقبالو ىشالو ب نم واه ىتاراد رلاوزهتبنأبرلالوزنو تافصلا نمي اي وانه ىف

 ٠ ذو تايادرلا هع تركلاذ هبمزلاماو :ع ايياو ةنسلال ها نميعل لها لق نكهو ثياب اه هرم ثيبدامجلا ذه ىف ىلاق يراك ر ابل نمنا

 ظ ايمان ثق دصلا لضن بايىف لوقلااهو ةعنا اذه اه ليلا نعم ماو «ليبمد[ق اخي ل عدا ن واقد علا لع مف ريغ لع اه درسقو سينا ع

 :راسأرو نيعبسوعسش نس بجي ىف هنلا حر مسع ىلا تأ ق لئامملا ةروس نم هلو لغم هد لب +وبملا تلاقوريسن ىلا ضي كا د نما لاقو

 . | ةيدح قآسف همر تكا هبآ,س دنس ىف قيوزقل ليزي نبزجسل الدعو با ظفاكد هيلي ثا ك لاو دهس نبداج باص نعل لح
 : ثيي لحو مرق وف نم مولع فر غنا لج ع بدل ذاذ موسوثد اوعفرف رون مرعطسذا مرمعن ىف هنن له ازديرباج ثيرح و نيذد ىلإ ث يدمه ةيورلا

 102 هريغككريضتىف كإ اذ نماوخل عفو تافصلا نم كإةذوخيو هذ ١ث ىلا كيصتتيل هلا نا ثيي لحد لاعوالا ثيل حو سنسي#بت لولم اولا ىوطب

 | تدعمسيلا”ببيش ىلا نبرهنب نافعنب ل جر فعجوب اطفال: كيش يلب | نيئثادو نيوسبسو ثالثة نس ناضمد ىف ىفوق نيد مع
 . أ فوفو طكيناو شرعلا و .لاو ب جس قلخ نيبو هلل نيب سبل نول ىقي ة يمت نااو رك لاقف ضرعلاىف ا ادكفلا ديفولكتل قو .نقدى ةفوكل |
 اقل ابصلخقم شرعلا قوفوبف هيلع لع ىتس اذ شرعلا قلخحملاعت هللا نار بخجل تدتا ون غ لعدن ]عم هو ءالعلا تريسفخ ناكم لكى هال اق

 ١نب ليوس تعم ىبالا دع نب ليا سالات را سنن | رمس تقبلو روي نب رحب قحنيئاوو نيعستتو عبس نسر فعجوبا فوت مزمانثأب
 ثءبلامب بىلقلاىلدسيزت العد هلالد قكلبصن ثري شرعمق ىف ىلا بلقدعل اله لحو لقعلا ل ىقي نيثأبو نين [ثتدسةرصبلا هلل ابع

 ..[قاخرم,اوتسال تيكر قي نإ نم ىلع هج نال هيلع اوتسال فيك لذ ةزب ىه يعاد لعأرفلكي لو ترا لارو. نمار قحت تبث ,ىاهذواجتال
 | ل يخي مالك قد نزو الاقل ن قي لنزل امم (او لاق شرعلا لع ىلا عن هنا لس هيزعمدلا لص ىننلا ل وغفل يشل او ضرلاميلعانلو ءاوننسال)

 ههلالبع نبل رس تعمد ل وجوبا انظف ا جن وبا لاق وسير حدع هل انأب نمؤن م كل خلعف ى هل اب نرقلا ل وانو الا رت 0
 ل هر اف تادمنأود ىف نيذ اعلا ميش لس ناكق ىقكتاداوبتب ىنلاد لع ذالا فكل الك ل كاد ةنسل ا ارق لاو ن [رقلاب كسلا ان وصال ىفب

 |[ ىىلنكلا نمي اوان نالعتب مئانغلا ىب الا بتكظ فاح ١ ل | :عاجيو ىررمعملا ؟يونلا اخ ىقل ةنس نون نملو ناز اء نين امو ثالث

 دقو ا ابرج ىب بنا ىترقلا يشب هل البغأبنا بيطخ كيب ىلا بديقلا ثعصتم ىبأن |
 ع اشنن:ث عفت *يقنداعأماو) دم لع ار انت تال ؟ئقي ًاشنارف اسلم سم ىب' لاق ىللاق ب ارلا نقتل عاف تلخملف ال لاق لح لخدا ى ايل
 ىلا انلاذئي جداد لاق رح مات ىف سيل ذر! تن سبل ى اول تلقث ران او تجرخو تددابث لاق :عمشال ثيحنمع متلو : ..دئش اعف
 | لطف ليل ضم كو لال وبس نل امسك دان ل7 الر مطرغملا بزل ارز قيلشن او ين لاقف شور عش نم ك دنع له تلقف ان لشن و نيححل
 اه هاب اسمو ب صعلا)نسسوابللا ظفاكلف ون جال ما رعلا لع نمنع ىضضرا::ىر لي سيل نم نوفجى لت فيي ال هفونصلاننسكيوهو ري

 يللا 2>راغلذاالعب رخل ةقببطإره حممد ىراصن لاو مضاعأبا ىقل قو نئادو نيعسنو نيا ةنس ىف ن نسل بمحل صك (ىرمصبلا هنا :

 ءلل1 ل ةلاقحاسلا طنب ركون برج نسب [يث لح تار جبد اوهو تنساا ىف ىربكلا: ابل فنصم قربك طب نيمننالبحوباهامالا لاذ
 "تاكو داقتجالائاس ق اسوء اش فيك” قلخ نهب قيم امد ىفم شر عدلع ى اعتدللان اه أنبفل نيززل' ثيدح لله اب اهصا يلع ت يأ قا ةننسلا ىف
 ثيبلولن للع ب اتكملوأوربسففتقعيبرلاو لم ال للحد ننس لها تالا قمو ثيي لحل ىرعنالا نسم وب خل نع أر ظف حيو ةيرصبلا هين ىجأسلا
 : لهم نانو عبس دنس ىفون نس نانو اعضب شاعو -تقرطو نزهزلاعيبرلاب ايفل ءأرقفلا ف التخاب انك
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 سس صم زر سخصسسس7ا

 لضفلاوب ابغا حلا



 م صرلا مارال مَ 1 ولعل! باتك

 || نب نجار ع لاتنايركت مج رجح ةنسلاو مالس ال ولع هدب جنز ىلا عنى دن اوبس برلا تىغل نايا نم مرسل لا نولسرملا ديءاجادو
 1 نملك م هللا ناد قىلخم نإرقلا نا ةلومتزب نيل يهد هلا ءالع ا ةيبمرت نول بنك قل ادرك لبعد نب بح يخي ظف م هظنزج !

 ةأيعماد لجن نع لعإعلاةيعوابنم برح أك مهر نحاذراغت هو ىسركالاو شرعيلع سيلو نايم هلل ف رب الو ة سل اف بالو
 ظ 57 ىلإ ءاداللافنحبان رك لق نئثادو نيعبسو عضب نس -دعرثالاو لالك هيب ليا ىدجملاو منال ءمركلبويصع ىف ناد سكماعناكك

 مشب ليس أرب جفن لا :ييظعل كيقنملاهنهر اكل الءءلعل ضخ عن دعرسوتةث يمزج يا تث لا نازعأجمل ىفإر معلا ١ نع يف ىذؤرلا
 دي لكل نعسئفاامذع.دل ءمضر سابع نبا رلع د نم ثالث صك لوا نم نفل ترف لاق .ناذ فبق ىتبالا كا ده اجب وقين العب
 ابع ضراعيالو مل إسب له عربخ ن لاق مك# نصبح نباولعوباوريثكنباميلعالت نير قد جاو ناو د ىف نررسفلل لجهات هلأ ا
 د ١ د ىباو ققيقرلا كامل العن برجر فعج و باو ظذ اكل ندرت) اوماسل لليعلمسا تب هيو ثروملا بلاط ىلا نلمح ظفاوت ئرورل الكنب

 'دب نالحو ىكناقرلالت نب كال لابع رالف ىب اف ايباو يل دق اس! نبيع اهنقو ماداو ناسل بح ص اننسعجسلا ثعشالا نبن اولس
 ”س أعلا ةعافشل اوه +ومعلا ماقملا نارساوهصل لف تبث ن كلو يرفع )نمو مرفرعا نمت نسل اء لع نم يم لوس قلخيو ذا قارولاءداع
 ؟نم ءانعمس للجوشو ىدبرل لمشب لع ضقنل اباتكق ىدانلاناغح لاق ظفاكت ىرالللبعس نبل | مح سو يلع دب لص اندبنب ةصاخما
 عه شرع قاتم ناي لاقد نال قون هشرع قوم ن نيل نمدرا تقفلرتلاقف سال نيصفحبب

 ندنلش ىهىئارالو لس نبناماخ ل ثم براد ترفلا لضفل ابا لاق منع مرجيلو .قلخ نم ةيفانسيلع ىفختال شرعلا قوثنم ْ
 قو ن ءولعلاهنله ىف هلق لع هلا نبانعبدالاو ىطبوبلا نع قفلاو يدا نباو نيعم نب دج نع ثيبر لن
 وحب ادكف و نان نلنث ارو ننال العب تارىلئق مسا ىداللا لكى نور 3 ىعايو ةقبطلاد مر ىلا نبل يعسو هاربانبإ

 ولعلابو تافصلٍ نمؤنولو ايبا زم! وعشيب لو «لقلا ىف فلسلا يذم بش نحن كسناو تازثالاى ار غلاب ىدلرم ام ةريبج
 و حوعسم ىب ار ييشلا طف الز ارلا تإرفلا نبل جاو ك] نب بش ب اثكو ىددالا لك ليف رهدلا نجل دبع نبدل ال عل هش ىب ا ظف آول تقول كإ ىف
 ادن قلاد ريمصل بحرص ى دل شنقلا وج نب يسم جي ماد الا و فيئارنل ابسحا رص ظفاعل ىلا جب” اع لعسلا ب ىقعي نب ههنا قاعه ابا
 كجوطلا || بحاص ىسوسطلا مهاربا نب لهشترم باف اكللو ظذ يل قايم! نب لبحر هس نباو نطل البع ىب اظف اهلا ىىخدو لينح نير جب نب كارص هانالا
 ْ قلما ىلا قاس نب لسا انذلا هيك زيش و ريسفتلاو لنسملا فنعم ىف خخ نبقي سل الا ئيش ظفأكلاو لنمملا
 يبا ءز ورم مهن نبل مادالاو قشم للا عر ةوباظف اىكلو *ئيبخى ا نب لجبر ليىباظذ أن خو ىسفل ا وسرأغلا نآيفسنب ب ىقعب ظذاكلذو

 واب ىلاعتهسل وق ىف وفن نحن ثي لمت فلفل ءباتكى ةظريوذلا فينأرصنلا بحل ص ى هونبرلا بق نيرلسم نيونئا لبر جب لعل ماماللاقأ
 3 دوب صقت لع خيه هر ليري كعم قئاذ ربصقتلا د لحاعسأش لاب ىلا نبرحو لجرلا لوي كد يلع يهأد لعب يعم دنا عبار ىهالا ثنى ىج نم
 بفيكب بطلا لكلا لعصي ميلا وق عمو ىىتس!لشيرعلا لع لعزل ”لوفرةم هيف ولعت لع نام لكب ناس هللا نا ل ىقي نارا وسي فيك
 اوهلعل لأ ر ءز عم نم ناو دم يلع تبكد ارو مت طف ىلا وعجي ءال ئه ناولو لاق عمك ميلا ويورلاو >لئالدلا جرعت فيلو عم وه ميلا

 تكرار ءامدلا ىف هللا نال ىف رميرحو ار يجبر لكم الو ديلا ءاعلل اعف رثى لي ثلا ناو لع وهو لعل لوف لجورنعهللا نا
 : د لاق أه طف دلع

 ظ ال و نعيزيال نير اذ ريطلا ىلا عطنا[ ل غغيءامسلا ىف ىنالامكأب ان اذ سانلل قرت مقنان !نيير حل لاق مالسلا هيلع ميسا نالبخجالا

 نير ارو مسسع قر أبع ىف لعننسم >ىلكلاىنه تناك كوب ١ لوف تلق ينكر شل ١ له لثمو نقب ىضر املا ىف ى ل ارمكىب او نصح
 حيد ةونجب لبةلبصا ةدالولا ا, نو ليدي اوكي مل مرق ىف#ىنبلا وز ىبذل اذد ءابحاو هللاءانب انى ررصنلاو د ىبيلاثلآقو ةرئاداف
 و "وفي ثيحلرم ب نب اتكصن لذن لب تري لق نان ًرقالطا نآلا قبب ومالا هع ةغل ىف لهشسست لج اكلا لغد م, ف أريد مءديد ِْ
 بكينا لالا يصلى ندع تيفو هدانا
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 بحأصو نارمصا ضأو مامالا ظن اكل لو ىلإز | نش ارو نيعبسو تس نس ينيك ث با تار رعاهللإو أرق الطا لعالحأ قن

 جوت أمان يكذ قل ارابخإللا ن/باوبال امْف ىذالا رب !”نسلا بانكانب ادكىف معي أدلشلا هدأع ىلا نير ع نبل كيوب فيئبأ صتلا



 نجلا اال اله ىلعلاباتك
 ١ ”وبامنعوش عرفا ظفاحما بي لقا منيب نقر اضم فاي راج ن اكد ل لعوب خو مزفبطو ىرادصن الاد جعناب ا كد دارثالا لهاتمارآبن
 ١ ادانسابوراغلاف ىرارصناللعامساوبالاقناددظعاو ىنارلاذاعم نأ ككس نتا دو نيعبسو عبس ةنس ف ىتور ابك
 نانسني لجل قل هللا جيم هرجالا *لاقلاو نه نع نيبال العين لكك طاحل .قلخ ثم كاب رعلا دع هانا لو قي ذاعمنب انجي تعم»
 || نم هن الث لاق نا ةنحلا مايا دغ انجب دو اد ىلإ نعوغلب لاو طساولا ننس نبرج انث :يمرج لع درلا ف اح ىبانب لاق طس او رع
 اس دعو حس تلاد لوو تاج سعد
 . ]|| اولعن و لح اج الوقب عم للا هنت قحد ابتعال !ناميميبشتل ادور صر فكن هلأ هد نورترإتا لاق ثيح »يلعمين للصرعتو كيلا
 نعانه لقناررسمو ىراؤيلائعبشم نمو رو هقث طف اسناطقلا نأنس نبل جا فكل قف قل هللا دبش نمد ون ونالت دادي

 تاب لتق لضم لاضانهنينم قملاربو ب اوقيمصت لي نيب جل مامالا ةنح موب ققاد ناكل هوب ىرس لمالادوا خل|نيلجل |
 امجبانذمتجوتاف مكحنالاة ىدوطا لسا نير رب مايالا سون انو فينن ع نإزئاو نيسمنو ننس نانس نيزيد
 || وهن مالا ريخاوجرا لهو لو تلقفءامسل للا كساد رت ال كلن نخلي هاط نيم البعيل لاقلأق لسا نير تاز لس نيرجل ايثار ينعلا

 ديس نبريعدع ضرع لكلب ىيرعفلا دوا »نبق اهنا تعم ىو ليس | ضغلا نب رج نيهلالدع أنش طذأ ل نس نب نلمزلالبع لاق ءأمسل 2321
 اشلئاف هاد قلص تلق لبتيالو لون الوريخت ال تنكار ثيح هاد نبا قولطريغ هلا مالككرفن لعل اقف نقلا لكتنم ضعب ه١
 الإو كرعلصفيإل كرب اب كر لصف ابو سفن فلا نارفل انقل وربغتت ١١و سفن ىف لول ١ لولاك ذو قعصم دار وعمل نم لقنن
 ناوولتملاوءءلوس كر لص ىف[ ندع ىهو ندي قلارؤ لص فام ولحاو كك ردص ف ىذلا وت د لن دب انكلاولحاو ب ىنكلان الك ادوربغب
 ش و مانلكو *الصا انمالكت ىف سل ءءاشناو هلي زلو بحوومللا مالكوفد ئهاعم ءازجاو ت اياؤار وسمز ىكعملحاو مب نولانل ادلعن

 | نعرظن رعطق ع مولتن ن غلاف ن ولعت رومكفلخمدلاو لور زعمتلا لاق انن اعانمسب أزنلوصاو هل انثب انكش/نكو انلاعف نم ب انقطنو مل انتوالل

 ىل ؟لونموملا عمن اذان ىرعصم ىف ولا: نماللا ن/رقلادىجسو ىف انب الذ جدام يف اياو نها ل صحا ما انهو قولذم سيل هلا مالكأنل عا
 ىاقرف نإ رقلامب ليرب ق ولخع نإرقلاب ىظقل لاذ نمرجب مايا 'بلوقي ا نيرلو نيقولذمب اسي ىلتملاو ك اذا ةوالثل اذ نيهلغلا بر نم ةودجلا

 نمو هموت نم ١ ورفو كل ١ نعريبجتتلا ىف افلذار ف فلسلا ءاملعو ىلاعن كلل امجد لها اه ناك او ار فس اصف امو بعص لشبملاف اله لم أذن

 أ يكل قال ةدولطمد | لل ءارقو.ق ولدك سيلل ناقل (لونفي لجرلا نعل ثسيو نب ىهار نب! تعمد لاق ليع|مسا نبب سن ىنحنكملكب مالكلا
 لاس لاق قئ/اوضر لجل امال نبدلل لابع تبننلا ظف أهل نا تيبس كح يال لوف نيرفن قاويسا نط تلق لي ةحا نع دع رافرال علب نه لأ فن

 لح ناو ىلا عت هلللل اق ةيمرل الكاع لاق قولخب سيل ها ملكت | قلاوتيتىلخن نإرقلنانطاناو هقولدع والاكل اق لس فف لقتال
 ِ ل يااا و هيلع هلل لص منلا لاق و هلا مالاوعمس حو جاو كر ايقسا نيكرشسلا نم

 ]او ند أمل [مسحا لنه نع هلل لوك لهب مار أل لل عت تلق ولع ربغو اقول ل اقبو !ئشلظفلل ل3 لكنت ناو ىكيىل!ناكو سانلا مذ
 شل اءاعمم قتلا وسر يض تيذأرمت العد الح تاداسلا نما نبل ناقل :سكوف دب ظفلتلاو همدامالك وفم

 اداعنلا نيب اء سابع نب! لوقب قارو ل كجابعنب ب اهداالبع ث رح ق ارول بدأه ول لربع س ىطبنيئأمد ناعم اد نينا
 نر علاق وف لجو زعسلا ناشيسبخ ىه جئيرف انهاه هللا نا عز نم باهولالبعل اقر كا اذ قوثىهو رون فال عبس دبس ىلا
 ةلئاوضر رجا مادا, لقى ذي زثلاو قاسنلاو دو اد ىبادنع ثلحر للا ريدك ًاظذ أح *قن:ب اول ابع ناك# سجل وأرن لل بطيخ ىلعو
 انمالال ين د رم نايل املاح ناسلب فانلاغ لاذ نيام نيسمنتنس ىفوقت يلع قاو ب هول بعاولس لاقف ك لعب لاسن نم

 نيون صد لبعو دوعسم باو سابع نإ لق وسر غ ك ثا واو ::لئسملا نع ىف ؟طوسبازلا دب رص. مرنوببش رغد وش( هز
 لسة دل لص لوقو هنم م |(ناذ رنا قددصملا قداصلا لوف هر غدي وحلا لقو ءاعنسألا كلام خطاف لم اجا عن تلق صاعلا
 ”يزث اقل ق لص! لوف نمميل !ىحوا ام لع مانب همنم للا «اقلاو كد لصا ملسو يلعب اليصمبنلا ايي ءايسل ىلا تلي لكاتب :لزشب
 "نسل نم نيعلا بر نعي ءاجلوو ليث لج رلع ادىلا و تايالا نم كا نر يغ ىلا مق ىف نم مرر ن ىف اخي ىتس هدترعلا دع نزلا



 وشزلامأبألل 1م : ىلعلاباتك

 وتلا و هت نما لمهام قدولا ورب الق الاد تاوصالا ىف وكف ىف لح اذ الكا ىرنالو فرصن ثيحو دبي قولي خ هلا هالك

 قاوسا لعب ناسارخلعا مايوه زل ناكىرتريالو ءبف كذنيال ى مرجان لح ى بف شم لي نقلا نا حز نمو عربا لدعا نه لكف كر قملاو ىرقملا

 سف ليعاوبان برسل ادبعىإهامالالاقمنعس لو (كور أهيل | ننرئادد نيسمنو نا ةنس تاء نذل رييكاءاطمأ يد ناكد خعف العال

 لشزعلالعالعى ىتساف لهاجلاقو عفت راهسل لل لع ىتسا يلا د وبال اقءارل لع شرع ن اكو ىلا وق باب ةيمرجب دعدرلا باكل وصلا ع ماهي
 نينيعلاد نب ليلاد مالكناوولعلانمةيموجنو ركنا زثك« لع بوب.نارق تامس عبس وفنممللا جو زأرنعمللا ىغر نينمؤملا ١بيبز تلاقو

 ْ رلاهالكب بدع لع عنصتلو ل وق ب ابى ليب تفلخل م ل ىق بابو بيطلاولكلا ل عصي هيلا ل وق باب -ل ىف ك] ذنف ثيداحجالاو تايكل[ب :
 لاعفاب انكو امس: فم فنصع.لو-ىصاوم نعيلكلا فرو كإ اذ درت :يمجبل نامي ىيتاف يع بيبلا ملقعت ذا ام ك] خوخ ءأيبنالاعم جف

 أ مهاب انك لنكن اوو نيسمنو تس هنس تام ديلا مب لع ناشلارببك ا يقتاعدو ن اكو ءاكذ رق ىتي ةمالع اظفاسناكد نإلقلا هل مسمى دابعلا
 لاق ىنارلاد بر در ول | دنس نيتسو نا ضاعو ماغلاب يي رفلاو :لبىرقملاو>ف كلا, لهم ىم نب هلا لبعو ةظرصبلاب مصاعأب اد نآس 4

 كمعم» أر بصالا موابا نب تلح قاوم لضفلا ابا تعم ى دمرت بإرقل اب ىقعي ىبًانامهاو الكل مد ف نصمىراصبال لل يعاس لوبا
 يلعفا نه ريغ لاق نم ناآكم لكى لع ومنير عع ىهأ هنآك ريسفت ل اق و بضخف ىىتسا شرعلا دع نمتإل ا هضن نعل مس و ىزاولا عداأبا

 »ب | تاحى إن بتول ربع اش لحل اقزنيزعل لبحنب لأبن عرب لا قااوبً بن: ىس عيل هبل وبينا كتي نبادحين عرب نب لج نانا هلا ةنعل
 ّ ذنم نالفنعي اور اصمالا ع يجي العلام يلع اكزد١ارو نيرل' لوصف نسلالها بهي نعمل اعتدللا اجرجس ةعرز اراد ىلا تلاسل اق |

 ْ موامفلخ نم نئاب شبر عدع ىلأعت و كر أرتهنلا نا ميه نونم ناجق أنميو أمان و ل صموات لعداذ [جراصمالا عي العل انكر دال اقف

 1 ا
 لاناناورسععرذ اباد ىل تْلآس لاف فاح لا نب نن ىرقلل شبح نير هع نبنيسحت اننى رقم فلم نبأ: نسحلا نبدللا ةيهأبن الي ركك
 ل! اعأما ك رح نب دع أبنا نامت نب ًاقلاوب !أبنا فالعلا نس وب زمكربدب ىس ىطلا ل ضفلا ىلا دع لص ىلا, ترقد لاق ةمالق نبا اينا

 لعل وق نأبالا نا مربع'ناي نم ناكقراصمالاع يجب ءالعل انكد> لا فف نسل لهابصانر نع ةىرداباد باستا لاق قاحى ان |
 سفن فصو |[ قلخ نم ارمضرع لعل هتمنان كلا هت هللا نم هرنو هريدر لقلاو هتاجعيجيبقولخريغ ول مالكن رفاه صقتسو ليذبإ |

 لاقل بنح نيرهلن ا ثيحبمناوذثف ذيول )هام اما ناك عر” لوب ارايصبلا يمس نوه و ضت لكسب العث كب ط احب تيكا, ناس دع وسال |
 ارناكتلق نيس فلان عبس باش ال هطفحي لاق و ضرالا مب طغحت نبذل (لالب الانمناكو ةعراز ىبانمظفحدا لؤي سصيبع أت

 ىف ىزارلا احب نينا ربحا الة زال مومو نأ ىبعف ملم نع فد لح نيام نيبو ةنس كادت جب بقانمو لعلاو علا
 لس يف اقماناو لج ةرصبلا,ن اكلاق دعر ؛وبأ نثر ف نه هصق نم لدي انه نا انل لكن اكلاة عدن ىباوىلٍ انث "يمن لعدرل بأن
 نين قل ءارق نمناكو نآرقلانمىةلص اب هلا اف قولخم نّرقلان كين لاق نا ءنعكايضا:نيد. عنب نافع نثر نتئئاءونيذاللا |

 در اشب نبل اقفىرالف ادا فاىلاى لجن عر ز ىبا لاق دب اكئتالو فورعم ف ورعم قب هحرلا نقلا هل مس لق ل لآقي نأكي حا
 وفي ىهوريصاذ مثلت كس :بال كمل موف اقولخخن آرقلا نيل نا لي ل لافف ولم ىه «لو قبو نقل رقي ناكد ىن اكاد اج تعم
 بأتكىف تدجو ىربطلا مساقل وبا ظفاحم لاق ناسلر جيو لبعن قي نا دارا اذاذ كايا نيدلا م ب كلاي ميجملا نلت نيا عابر هل لجن

 1 نم نيعبأتلاو مبا صاو لسو -رلعميل !لصءدلل لوسروبتا أ رابتخا !اوأنش نيكلوقيدنمعمسأم لظفحمار لنملا نب سرد ل

 0 او باتكلا موزلو ىلا عتمللا مرج ليبح باو قأىعساو لجاو ىف أشلالثمرث )لها بهن كسمملاو
 7 نزوة ءافشل اروراقنلف :لئآسللاب ثضوحلب وربقل لب انعب نم ٌئنو صقينبو ليزي نامالان اند ايتخاو لا ريبصبلا عيمسل وهو تل ذكرا قلختنم

 نمائنو مرمالو لوملا تاذرصعفدو مال عمداوجوويلو ةالصلازنوأم امدلاىالؤ نم عيل وعمضو تقلا ىف لئاقنالو مزمالح سض ال هدب أصلا م

 ”ةربتم ةنسل لها ومب! ن”ييمرجم ”مالعد زن )١ لها ىلهعيشولا ءلبل للها الع لاق تململا ةعاقشل !يلحوملانمرانلا نم مىق رز ني صأب
 |نمو مالعال الح ن اكن يوب ذيب ىشجرت ال الها لومي ن اذ دانزلا ةمالعو كرد نسل ]ها اومن ا هير لقلا ةمالعو تبيان
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 مىصرنماناللا ١ مب ىلعلاراتك
 دوادانن طك ل فنانا اد مرا ودك دال ل9 ىوتسا سعر نتسا ةغفااف قرع ملأ ذك اح«زر ت6

 نكسب لجرن اقفراخن أك شرح ليعوش لاو ىىنس رن رعل اع نلمتزل لون دعم ادملل للبع أب اأي لانفق لحد ان اذ ىلبزرعالا نب لانع ناكل اة ىلع
 اضم الل اعز هللا و ىلوتس لبق بلاغا مماق دأبطم يقل نوي ةوغالع وتس لل لقتال بلازا كي ليام تكس لاقف لوتس نعم
 5 . ليالاطعىلىتسا اذا اوحبل قس ٠ قياس ثنا نموا كاتنال) ةعبانل لل أذ ديلا ليعيد اليتسالللاف ةربخ[ كدر عوهو

 ّْ نير - نسكو لمان لا يس ا ل يعم
 وكثر و لوهرعسا !داننعنرغكت ر فك فكل فعلي ارمل ليققرف اك ى رف قول ن قل لاق نم وقي ليفن نبل يحن بلل البعرفعجلب
 اادواد اد أبانا ثيبحيل نحن رجلي ظن ناكو نيدلا ناكر نم كيفنلاناكوهر فاكر سلا قولذعلمدلا هد رجا هالو قي نمف«لوقفار بلا
 ويلات ةرمحب راهعنم شلع يلا حنس نع نيئاروننالث وب دادس تام طيفنلانمطفحا لل تيرا, نان دصبم
 دش اعرباساب كيرا لوق كبلاان (قمنا ىلا عت +لوق دعب ذرب ىلا ىعلي ام هلكق لذ نا هل ا هغص ىف ليفي ةفشاع نير جنب هلا ليبع لاقى ذ ارل

 هلل ىعنناظف اين دوه نب قاوسا نب بوقعي ل ضفلاوب لاق مآشلاملاعرأعنب 01 نس نين ٌءو فن نع نتشامو نرشعو نإعثن
 0000 وله سلو هنا مالكتإرقلا لاذ د أساننا غلب راعنبم شه تعمسر ازيلا ووصنم نب لجتبا

 8 اهرخآ ىلا لعل هللا لحل هير اوه لق ل اقذ قول ناقل, ىطفل لاف نجف ل ىقننأم ل ليقف نب 0 ولع هيل اك عواهنلا ةدلقو

 مام لس نيعستوأهيرم يطأ متغموأةرصوأ ع رقمد قشمد ماعم اشف ناكو فورعم ىورضا له هللالبعمنلا مالكت أرق ىلا نه لأق
 ب مصل نلا ااذ تعمسى لسال يبرر ل ا هرظعاو د ةررصملار لري تا ادار د د

 أهلا جبر خارو للا ةنسلا دذفرعيلع عأجاذ و يويعلا نعم الج بيجو تاماظل ا-يجولرأن او ن|ومسا_ىجومونلقرشال وشن دنلا

 اننيعا انة ىلانبلاقد |منيل دمنمر_عل ول | رعمناكد ان انيعيراو سمس ىف نوئلاود تار دظعلا بانك ييشلاوب ١

 ١ الأ يف تولى حنس بحا صلجيدلان ىلي الو هن ابرف اكوزف قولخم نقلا نا عن نم وقيم «الالاخب معانا تعمل
000 000 

 | درر واو ىرازبلاو لهل او نرد مزمىرخ ةقبطدالفسب نإ ارو ناعيرا تنس قونرابكلاو ةندبع

 | ابعت اع فريق كك ادع نين سك ىرح لاق كارل كيني لجأ ناالا33 مقل )شنب نحر يدوب وطالا نيو أرب نالقسع
 ْ ى فينو نلف متنا ذنبا عما ضحب لاقف هل مم زهد /ذ نس اذ باه تكلف يغلي باب تكلا قول
 ادا عليل قذ اودمكأي اد انقفد و ىوفتل ايركأياد هلل ًانمصعانيبا بتلك سمعت هيلا انبتككن ورخكم وقانعم عجن للا وفين خر كف
 تحرش لفن نيلاضلاتاثدغغيذو ليواق الا هريش كنعدن ار لثومب ثاسفتلا دع كفن ين ما نسل نم كا ضو! ن تل كن اذ

 الفلفل نعل والو هبحأ مل سبل يلا لحوم انا هيلع كَ نم ىلو اوىرلب انقح هلل لص ايه يفكاي او دسفن لول وضم اجارمكأ
 قولو سيل هلا نمو هللا ؛الكن لمقلاو قلخ نم ملعب ناد ىبف شبر عدلع لأع عيفرلا ينم ريب هلعلاريصبلا بمس !ليلعدالو لميبش
 هن افصتلجريزيث ابعث ان نب رن اك الو ليبتت تاث ل تسيل تايلذا تن (ناد تأف ىلربغ تامكن اعصو هنعن وهللاة+ق و ليبش
 له أنث ىلانم نبدي نعىمىط طلا فعجيلا نع :مالس نباتا لقنعلارث اسر كد و هقلخن ع نئاي شر عيلع لأعنيق ىلخما -بش نع
 !!ىل زم سس ىليزتل !ليعاوسا نيرهععتسعمس لات لن مينو عت عم ىعاؤرلارصفحلبا تمم سلا عار! تعمس نا قرطآبلالضفلا 1

 | | لقلو خيرات ف ىلنم نبا سرح يلق ملعربصب عب لاق نعى لثم تالق تافسب لترعلادع هد ناطج تحل بحق ضمدال مج الاوقي || ٠ ا

 عض ِ 1 نا ةننس لونان هلو نتأبو نينسو راثنس ىلنتانىفاشلا ايدل ةليالت لن او هن اين ىف ةيصملار اي للارفف قمل نأك
 1 ثيححعمصللا نا لبعلا لعب و هيعمل [ليصونلا نعي ضم نب هلال بع ثيبلحن عاربي لع لئس لقشلا رج ا ظعبس رق لاح لاقأ

0 
 | أاساد الني نب تاز ارز قلسلااهنا لع نيرضعجلبت اظن كلا نييسكل ىلا لع ت أرق ضرععل البعد نل اون اكأيلك طصتس معانا لب ربل اقف نا اك

 فلا ص صقنو يمقن بر لمد لوقا <الاذ قي طعالا حي بره تعمد لات مخ نبض دس تاج نب ساب ىلع اقرب كى با



 ةيؤرلاتابناد هلزف لجيمدعلانزرفلاقلخبل اق نمريفل نع اون قف دنكيلطغانمهنابدىرشماوةنعلا فرب صلو ةدسل زول له اح ىبذ
 :! اوس ىم نب فس ىي لاقو مرش لوطي منار للا جوفع نم كا اري ىلاءصفش هريزب نأمل |ناو نيؤيتلا مث لقنو_ لقلاو ىلعلاو تافصلا

 | واخمهل و شرعدع و ه هن لاةناكم لكك هعو نر لقو-قلخ نم كاب شع يلع ةعبأ ليسا ق وف هدا هلا دبس ىل ال لبق لالخ بى عيت
 نيام ميدل اقف مرعب اذ ىهالا ذلث ىوخينم نولي التوانعمديل لاق لمس نعلبنحي ب جب تلأ ديجج نب رجل بلاط وب ١لاقو +
 لطحن ميل ابرق 'نخو مسفندب سوسون اي زغب و ق ةروس ىف لة ؤ برعم ْ *لعيصللا نارثولا يلع ت أرق روان ىعريو هيل خب

 اهو اج الوان «وقا مر عباد ىهالاةفلث وج نم نولبأد هلل لاق كل ىفا لاق الج نا هلال ى نال تلق ىذ طه ميلعف
 دواد نب هن عرلجر نبل تنير نحت ارالا بانك -طبنبا ىاور .لبعمنادلع ل لخلل ل واذ مرعم لعلب يمزج مالكا نهلآفف هريغ

 ١ !نيللاقفصالو لحالي شرعلا عازب رو لكن بطيخ ىلع لاو .اعموهو دعم ار هلل بع ىب9/لبق قاس نبل بنحلاقو ىذ عدا نع
 | كيف سم لاقف ىفسا اثنا بلع جد بلع لخلف لبنح يزود نع تنكل اق بيبش نب هس از سم نب دعت جا مامال بنقانم بانكىف
 لقفل بنحنب لا تن لاقن هالسل اميلع ضخ قانا ويمر *ئان عبرا نم هلا وربلا ترضى !لاقف ل يشح نبل جالا اور اش اف ل بنح نب
 نتلاعضي ثيب ل برت لنعان و دل ث لحنا لابع ىلا تلق مزن الالاف سال له ىف كسفن تاب اب كنعنضار ءايسلانكاس نا

 نر اناس نن لات هس ةيدو وق ناز امالي تالا
 ب ىقعي لات لعن منآفلا ناىلاعنربخأت نآرقلا لع نلقإل ىلأعت لاق ل ىقبق ولذعريغ نّرققلا ناب تحي ىلا تعمس لاةلبنحنبلهح
 را ام الكاع نور وري اخ يظفلل لجبل لاق د ودللا

 - :كارشييحلات ل ىقنافيت مرعب ا دوهالا د الث ىىجنم نولبأو ىلاعنمل ىق دي ىهار نبق اوس تلق ئا امرك ل صمس نب ب سحأأ
 خف ئيندلعالاق رف -قلخ نمنئاب شر عملع ىه لوف كرابلل نب نعركت م -فلخ نم نث أ, ىهو لبرولا لبحنم كيلا برق: ىب#
 لوي دب ىهار نبق اننا تحمس يسلب هس ب سنع نسل لف لال اها ور ى وتس نئرعل لع نمل أعنف هدايا
 |ايرب تريكة اص ىلا نب لأقف أرتوسف لولا رابخب نعريهالا أدر هاط نب هلل الع يهالا سل كارم ىلإ تن مهاربا دجب ملتبلل لهو
 نب لجن عب ىلا نيل صخب زن عا نع ىقبمبلا | به ١و ر ءاشيب ام لعفي برب تنم[ لفف ءامسىلاءامم نم لأني
 ده اهلا قهرهاط نبا لع تلخد لاق ق اثم ث شخ نب لع اننثرارشل هلع نيل انث داون لاذ ارب كبطاخي امالاق اسما ناكف دياس
 و لقي قف شرع ليو لالي لاقفماكمشلا نو وري نيزلا تاتثلااهاود نكمل أين للا ءامسلا ىف لل زني هللا نان دوري ثيدامإلا
 : الوقي ىاتخا دو دأب خوسا نجح تعمم: شا نب رياح ىبلاق نهىف لتر لف تلق هنن لاق شرعل ا.نمىلخيناريغنم لذي نا
 اباما فعيكل اقي الرس الا هللا رنعا تلق ل زني فيك خليل لكانب د لذلإب ديوث ى نا انه بوقععبإب أيه اط نب ني لاق ل ىقب قاما انعم
 يملا وزنا انبي لح نعل سف قاوعب | ضحو ره اط نبا ساحب ترضحل ىقي عار لا ليعس نيرجا تعم» بل اطىلانيههارب لاذ و تيثكلب
 كابر ءأجو هلال اق قاس لاقف قوف هنبثا لدا افف لوزا كإ فصاح وف هنبثاالاق لزب فيك اوقلاضعن.ل لاقن ين لاذ ىف
 عد وللا ل الفكر كوي لاق هوبلا .عنبب نم هيقلا وب قتحين مو لاقف ئقلا م ىب ب ىقعياب ب نه رهط نب لاقف صا قص كاملا

 ل ىتسا شرعل العن متإلا ىلأعنهلللاق ني ىهاد نب فارس !لاةلاق دوا دن. نآس فافخادوادىب !انث ىروب اسبنلالرصلا نير
 1 !ةةهدع لجل لقن فيك اناا اذه ىلا كجيدرعمس .ةعب سلا ضال !لفس ىف ذلك عبو ونس ٍنترعلاق قف نا لعل لها علا
 !له خيب سللوقي نعم لوضر لظنحت مهيدب نب قامت عمس ىروبأسينلا لس نب جد ًاننم احىلا نبالاق ور وكلما بيق ةنامد ىف هلفنأما
 ط افحلل هالعا نمو دارتجهالا ثار ابكنم قاعسا ناكاؤولذم لجو نعبرلا نم سرخ وش [فياك قولي سيل هلا مالكت لانا ذالتخا|
 | بتكمن امد ىوغل ىلع ن لل أل رع ىل | .لثم ناس بتل و دنزس نيوسو ع ضب نعنلشأمو نيب الثو نأثةنس وت

 9 ا عباًيناذانقلا هوصنموب ارنا لكل أذ اهسيقلاوث انغلاوبلا
 : 5و ليلن سحل_ليإ ناكو اند اجبر عيال هلل البعىبا ناكل اق ورخنب ةيوأعم كب نبا رضنلا نبل جحا نيرجئانت ىدازنالا نيكي با

 و
3 
 ناب
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 :االاق تونا نيزتسكوباهنوربخنب 'آ :لل اهنا لبع نب يأن الق نيام ءرغلا نب وازلا و ةربخل ألا هعبا ئمالا دال ٍّ
 هوس نمو فكلقف هقلي هللا هبشنرم وق داحنب هين تعمهس ى لدزتلا ليعتمس١ نبزهلش نآطقلادأب 5000

 اسهحر ليقل اف تار حن عيش نفل قلخ »نخيل نخب ابعوانمدأحنب ل [رمبشن لوسر الو سفن هي هللا ف صوأ, سنو

 ةنايال ابانكىف :طب نب ااهاور ليقع | صعلالهاذ َق مش ل ىراؤبلا نع رح دنس نون مل و نلمارد نيرشعو عش نسف

 انناناولعتبا ان سنب قولك سل نكلوفن قلو يوقيدناو ناكم لكان اور اش اكىوتسا شرع دعمنا ناب نابل أر هديغيد
 ىرهزل لضفلاو بنطال قاس بنا هئاب ى ليدل نانغلا اوب ارنا سوطعملا نبينا مسعر ملاوب لوب ث لمملاق مالق نب رجوب

 دلة ثاعم هولخل نا بحب ثراكل نيرشبل تلق لاق ناقهد نب سابع ئ نرحل يبحنب لحن ب هللا ابعت عيدازبل'نيسكل نب ةزم قتل

 ا م كامرا ىدوعبس ىف لوقيم نعم تاعكر عبرا لصف هيف لخدرق م نأرفادوب ترليختشف

 ||| ىقبيشلاى نخاستعم لذ اعيش ائيف كبحيلعرتو )لقا كني ع قوفرعت كنا مول انغلا نم ىل احر قفلا نا كشرع قوف لعن كنار
 | ليبعوب | نينارد نرفعوعش نسملا هي ترك نبرشب تانإك 1

 انتر رز وسكتوبلا نب لىر اعلا نيرهأرن اشد اىنيأرن اريهز نب يخل يعن !نلجل البعد رب اانا ناولع نيرانربخ الس نيه ألا

 )1 ريد لقلاعضومىسركلاو ذي ءرلا ثييرحسيفى وري ىذلاب أبل ك5 و ليبعإر! تعمس ىرويللاسابعل انتل نيرجأتت
 ١ ف كاشنال قحأن لزع ىو ضعيزع موضعي, قفل او يبه ب اوصا ابار لوص ثيبداحل ءنهلأقف أنبل اكن ب تن لجو اربد

 >فلللؤاسار دأرتجيالا دم نم ليبعولان اكد سفي لد ا رعمس١ )وان عر سفنال الق كوضب فبكو .ملقوضو فيكن ل ليئاذا نكاد

 ن نييرشعو مرا ةدس ليبعوباىفونرجن نمو ئئاننلا نمو مولع ليبعولا فاضل ابحيدل لاقتي وعاد نبق اوسانا فأر
 هللاد ىبرعدل باهي عضومربغ كلن رلبشت )١ ناكلنع ليريسفنت ت أؤصلار ابنها ضرعن أوو فيلما بير غب اتكف لال قو نت

 آ داركدلع سهو نعمدلا يعل فهلا نعل شوف رجلا .دعود ف بر بلا يما از صن نب له لع لا
 م اربا نيل اذ يللا كل اربع نير تأ رابالا دعني رجب لاذ ىلع يح را لاقق وانما للان هللا مالكل اف نإرقلان علسو

 . [ نرد, ههناكو لاق كاتس ىلا هج تلا هي نم لنرعلا نعش لدي ذلا كجسونر له انو عربا مي لاقف نجد لعمج أ ةّرما تلخد
 اليعس نب يق تعم لاقرب سايعل وباذن مل ظفللاورسسفملا شاقنلإلكوباو ماحب لاق نأسرخ ين يعس نب يلق نانسالا ١

 نقلك ىوتسا ل علا دع نمتتلا ل الج لجل اق اك” عىلع عب أسلا امس ىف ازيد فرعن *عاهجلو ةنسلاو مسالا ىل ثلا ذاع هي
 3 كقلرقو هلئسلا لع عاجشللقن لقفل صومنمألا ل ترق نيف شر عيلع ةعباسلا ءامسللوف ابر فعن لاقمن !ةيلتق نعن و نبى دوم

 هلا دز أ, ىسأنا هسم نع لإ ب خب ققحو ىنشلا كله انلنعوف) لجرل لاقي, ىلع ظا فكن محدذ اوز هد غوابكلاو ليذ نداحوشلااو

 ازككوربالأص بيش نع وسع ن عار كو د نب دحين عسؤيلا:ىف ماحب نب لفن ظفامليطفلا 5 هل | نإ | نترثاو نيعبر | ةنس تأد

 1 با ىداويلا ىو رلقو لسمو »و ىداهيلا نوب نمر عم ىبا هلا أمسلاىف سبل نا خيموج أ هالكرخا لاق ههزبإ نب ليعامم عم ىلإ
 ليبسنيعمنب( اكس ةينسازنا تلاقلقلغب تقطن ولا لوقب ك] نيملالد!نمناكنسا >6 نم ناك ننرئامو نين التو كس ةزس نأل

 نم نيلا بل فبكلا تلقرعصي فيل قف ل ذنب فيكو اي كا لاذ اذا لاق نيعم ننحي نعى سا ايطلا ناغعى نر فعجل نت د ايفل ظ افك
 1 ننالثو ثالث نس "و يلع هللا مصلا نب لهب تأد ثيدحمل ديد لماحوه فير عتى ا جانجيشل جيو بن لقعللاجسشل ىلا عن هلا نع

 : هارب له تعسمنمدل لاس :ي جد أن ثسلل ابحي لي نيرهكأ ا ىوريلا ليعامساوبا السلا ريش لاقنيثرمفام ادا نبندتلا نب نترثاد

 :عوتلا ناو هالك ايوب ورنا, نونموي لاق:ءاجب لها لوف وعمل ناو ننزل نب دغلئس لاق مرام نب رجحنب نسكن عذابا
 ا داموهدا)ا :ن الث ى وج نم نوليأو ىلا هن ل وق نعل دف ىوتسا طير عدع تاولمسقوذ
 53 يدا د ل لقا لا ل نراعي بذل تن حطت الدنجل نبق نع ويفصل

 ل 0 ا م مروع سا

/ 



 مى للام امال 10 0
 لاك اوله يانج ماشع ىرلاه جنتك د نرشعو تس ةنس داوو رابكاو بعصعن ةجياحو كلان عل يسانمويع»ىرتن لت |

 هل لاقف نمل ميلادي نحن مقل ىف الجي سبحو ىارلاه لا اديبع ب ها شع تحمل ىقب ىل تعمم هس ل يزب نكن سحلب دعا: فأحى تب

 ١ ىلع مقفلا "م نمور لايبعنب - ناكلعب بتي مناف هور لاقففلخ نم نئأب ا,ىدد الل اقف -قلخ نم نار هننرعدع كلنا ليغنا

 || انث لحما ىلا نبا نيت انو نيرشعو ى روب دس وت وللبب عظع *مرحو >بيجي :ل الجر د ناكنسك نير دع قف ةفينح ى بهن | |
 نهركدن نم مرايا. قب ىلاعتدلن لسسيل لج لل قف قولخيديغصللا مالك آرغلا لو قيد ليج نبدأ شح تعمر جا فلخ نير ن دزه با
 : نقب قلة نإ قنا لعن ل2! لا هتلاق دمى دابع 1م لق ىلعو ىلع نم ن ال تلق ث لحب هدا لانع سلو آنبلا ثول اقف ثلج 2

 وشجار»نب ك|رادبع دنيا رق ريغنن لو رسمنم ترقوا جك وشم نم دع صفنتا) ىهو نوظفعبف نينار و سفن ةئام خف
 هل لبحىل فنراج نيثارورعست ةةنسالا نآرقلاى هالكل ١تعمما: لاق ىهرفل لوم ىمنبنورطهانن سعت اركز جاف ةاح ىبتبلاقأ|

 اقنع تبر لى بيرم رثب نزخاوللأذ ثق ولف لالي هدد اوه لق لاق ناب مراكز: ساي مولع كلر كناذ «ىماكو توج نب ظ
 ”دعوبدا ةزس ىف كامل البع ىف تى ديلا دلود ىف كلاي عم قي بوننجأ ىلا نيزيزعل لدعم ىباناكد كل نم الت جا نم كارل لبع
 ظ / ىزتالو قكتنال كن هين نم و قيال ابعبم نبت عمسراطعلا نب رن سحنوب لاق دار يشرب اهدا بعصم نب لهش نيترو ١

 مهش رجل نول ليعسو نخلق دانزلاهدلاءءالع لوقت سبل تاولمس عبس قو لنرعلا ق وف كانا لبا كلب جرف اكى بف سلا ىف ١

 نا ةومحأر اقم كرر كعب لك 1 ىسعالتو بعصم نبا تعمس فخ هلل لبعار تعم ى ذل لاق و ئطقر اللا نسكاوبا

 .ثاراق ىف تبني إف ش رعلا لعازيبن وعق بيض راف ىه لجس ىاد دنع تبنكلذ لاقف بعمصم نب سرج مامال كت شرعلا دع « لعفن ين
 ثالزل -ايصسالا ل غني د عقد ىدنؤرملا ماقف اكن! لها ضعب ىلا ل قف « ان ركذ اكنيذلا ل هاعمر مفأرو هاو ثب رح بابل ا لب ضن

 نإصعلا كلل ف ىف قا نمنري زينب باجر تاذّقلا هحىلاو بئاسلا نب ءاطحو ملسو ا نب ثيل ةي اود نمد هاج لوف قرطو اب انكميف مج!
 8 ادهاجمل وق بيقعل اق لجن ماو الانبا نا ثيحقلخبو ىبرحت يه لباو قاسلا بحار ص ىلا يسجسلاد ٌوادوب !ضداعيالو وسرتالازه ظ

 بما ا مكمان دنعو هىكبب اشم لح تمي أد أر و علهبنم نعمس هزم ئس لجرى لنعو هو ثيزح اه در نملك عركتم
 | نترعل ادعم طقب لات هومر اقم كبر كعب نال وسعل ىق ىفل هاجم نع شيب نع ليضف نب ليان فورعم نب نورهان لحل و
 اركب تعم ور عن مهاربا نعل وزلب ةياكح ور ىذ دره نا ثيبج ل بصف نبا نممعمما نا ىل لقي لا قف هللا حد ىلاب تنرغ
 'ءا حازت طقثل ناوفصولانياانن ىف ا: تسجسااد واد س١ لاق ىذ ورمل لاق و ويقل ءااعلامنقلت لق لفض ل ىقتي لب نيرجب تعمس لوفي

 امدادمصر اين ئجتويقلا موي نايا خالق مالس نيدلل اربع نع دعو لسلا فسانناىربر هنا نث دفن اكدر فعج ني لس انيك
 لس ع سي سس ثيل ول ميسرل ع لجو عدلا ى لب نلب سلبي تحرس و رلعأ

 رين ةصفاغل دين د كانكو ةييضتاف قئاقنلا جرخا كأن[ « كتي نمالوزعلاقوف هه نقي نمال اذه لتي نم مالس القرش
 تيأر لاقي سلا دع نر نعر اطعلا كلر نب ن سك ف ربخا عم نم ةدسلا بانك لاق لالخ لكبر مامالا نا بحبك كلا نمع
 سن ىلكلقاو ك لوف لب (لوقنن كو قرعلادح -ىمال رعقيال هل نا لوفي ى ليرتلا انالق نإ تلقف مننا ىف ا بسو هيلع هد لع هل ِ

 امنع -لقن مث لاق ث رهف اد يذلا نأملس نيل جا ركب اياميقفلا نا ثببح تيمتنأو لشرعلا دلع لعق هدنادءلب هلل اد لي لوقي ىف ثضخنا
 |[ ترربو تقدص ل تلقلقاتقننساو شرعلا دع .و يعمل لص عقم 'ن ثالث ق الطلاب فلح أمن [.ناولإ غلاي بأ

 اى :يهرصلا ثييداحال انو دريف مبلا د كنمؤ ايل خبالا بي و ىلا ث نواب ولغلا ل[ ض بكى و بلان مهلا كظفدر صب أف
 «ئزارلا اح ىبا لاق ظن أك قيم ادو د نب ينس ى وتس ضرعلا لع ناقزلا ىلاعت ل وق دربنا مافطلا(ضعب لوأجيْلب

 -لك نيأر ريك عيضت ليبنس تلق ينل اق -فلخنم ناب ذي رعرلع لجفزع ىه دوا د نب لينسل تلق لاقت ىسرطلا نإ طوبا
 | دلخع نيرجسلاو طفاومل نر حا داج ني مهاينل ني ان و نيرشعو تس دنس ىف ون فلسل ا بهو تافصلا ىف -به لمع لين اسالاب
 | وحين م نوكيا هنوف ىرتالا يلعب ةيفاخ يلعن هن ادلنعم لاذ مكعم ىه كل عنصنلا كوق نع داح نهعن تلاس لاق ىداعدلاانقداطعلا|

2 

 ايد



 اوم الك لرعمنوان رعت نخاف كير يمل ناو قولي ريغ نقلا يفور ىلج ةيبصولا وكل قلاش لا هلال نا لوي ذر ىتفأ شل ةيبصد ظ
 / ألا نيرا أت ليدل لاف ني ردح ىو ر لاو قفا ششلا تعم عيبرل ا نمعمس وفي مصالا تعم بدوكأن لاق دا ف امداتساشرعلاقوف للاعنا ١

 نال ءبنالا ليش تأكد ءلهاو ملكنا مد ىاشلا نعيزاون تلق دقو نانا رافكد يلع سيل قلو افلا و ةبعكلب ف لح نمد قواغ |
 |ىبعفل انعاركلجل نب نانب لاذ مامال ك :اينعيقل | ند نيسمتد اعبر نضال كمعمب ني انو عيدا ةنس بج تاور فلا لرصالا ظ

 اذ قول #سالدلل |مالكنزرقلا ا

 ١ ما يره
 ٠ نحل أ ءىف أذل

 2و تتوسل لح د عم طع 1

5 

 م ناءىد ليد تيتا
 ا ! ىو رهلو ىتاشلا+فيطإع ماوسرو ميلابعن الل كلرقت نا اعلا نمنازلأج ملزنلكلدأ !

| 

 (ل في سوي تعم دعو” مخ نب | به ترا دلقح نا كوب ذاذ بذا : ليو مريع ملا ليحمل ا هلوسر عاق لح تيور اذا لاقف
 لي فاشلا دعس عيبرلالاقوولفاذ ةهايعن اب ليسلوت لدا نول وقي عفا شل انعمسال اق ءريغو رون ىبا ف يكالو مل صال ل اقيال ىئأشلا لآ
 سل ا ا ارم عج تار ا رسوب ضو كاغضلا ثرى و باقلا هس نبل اقأرملا
 اريغملا هسا نال ةرافلكاميلعف ثضشملل ءامسا نم اردنا نم لوفي ىدأشل !همعمس نآولس نيعسرلا تعش ابا نبا لاقأه در دج هيلع

 الا اب ىلذ أ ىفياكى ىنسا شر علا دع نئلا نان ف ونال نم ىبنعفلالأةف ىىنسا شرعلا دع نجل لوفي جيم وبل نمالجد ع متشملاا دهس
 املا اكرقلو طسو لها ماما تورط نب ليزي * يت ىو انيباكلعلا لها ماع :ةماعلايدارلاو فينا صن ىف طيف زب زعلادبعكوجرخ وفد
 دكاوضو :نس نيإ فد عبضب نع نيتئادد نيرمتعو ىلا ةدنس ىف مادالا كلا, ع_ليطف و اح ضعب ديف ىلاهنلفل حى ليماخما نم
 سم نب نافع تعمد امد كي ىانبادكيبف تلح سي نءأ نبدي نث فاح ىلا نبا لاقخنسلا مثلما رحل ىلإ : ءاقلط مس وش

 ٠ الا خوعا تلفف نارقلاقاخىلا تبجا ناكفازراردا نابتك !لافن نقلا نهم ادهههربا نبق اوتار اد نموأجادلعب

 | نواوقي نسح ا باوصاو لس نيداجو ةرعش تكرد١١نه قواخخارحل لن اوه لق موبقلا جك وهال هلال هلا مالكاول لبي نانو ليري يجن ْ
 عمل كلذ كر يرد فلارب للف مقر رن اكل بق نو لع شاد ةرر ءامسللفو تلف كفن راعطقيا ذل

 نم نيزنفاوج ترا لاق طساول عساس ندع نب معام نعاس هد ىر ناين لعن مهح أع دنت رد ةرشععش ةن ىو لجد ظ

 نا دمت ىف ببطخي لو قلخو بئ د ىلإ نباو *بعش ن علاق داص علا ةيعو نم اف اح ميطام ناكل ابر امسلا ىف نا ميال امم ةلك

 اقذحف سعي مظعف اريل امو هبحرلا ىف قللت سلي خبحرلا يسمع سلجب ناكو ذأ صرلاعمأج.ةبحد ىفأ نه مصامدلجي زي نمءجو منعم
 نيديلاةد فلا: لوو نرشعن اكفعم اور فلم لعلقس هلع بكرب نوب له لقسلا ناو مةلت ىعمسأ ل سانلا» لعس نب ثيل أنثاق ص رشععبرا
 لس يقفلار هل نمل لبعأبنا لدحلان لبعن لبعامسنربخا ( ىو ل يكبسأ نس ىف ةيعتفلاعم تان تلق نيب البيد لع نب مداعنيعم
 1 لاق ى ليج رنالس_ىم نرتب ارناف اوصل ادلع ىب ؛ًارن اع نير غن [لببعأرن) طايخمل د ىصنموب رن صن نب هللا لعسأْن دن مسو قمع عبس
 |و منيب تايوطم ةقلمساولوق لشمو مام ليا تلغ دل ىلغم هد الي +وبريلا تلاقو لطم شيب لوماو نارا ءب قطن ارو لاق مث ءايشاركلف نر نع نسلا
 | معنمو لك نس ش علال قل لوقنو تدنسلاو تآرقلا دلع فقو اد دلع ضقنو سنا الو يق لي زال يرحمو نإرقلا نمازه مش
 اتلح ندع نبنآيفس_ىيب لعب ممل اعد هلل ها فم ليتل ىزسال اير قلاردبزلا نبل البعير كوب ةمالعلانأكى عجل طب ىبفا لهربغ
 ١ ابيشل ب ىقعب نب نان اليم نا لاق ىدوبأسنا احح نبل قرشلا لاعاد ةشعسل ةنس تايرابكلاو ىراونلا دنع

 ٠ 1| ءاوتسالا لاق فقرا ءىىتتسلقرعلا دعنأتالا هللا ليعإب إبل اقف لحد «ءأيغ كل اءدنعتنكلاة قي ن ادح أن ضنلا نب و نب لأنا
 أ !كونبى جنب اعد معسرل اب تعمم أ ىلا نبا لاقدخعرب نعل لوسلاو بجاومب نايهلاو كوقعمر يغ فيكلاو لوبيربغ
 || هلبدلالجاو عرولاو نآقتالا ىف ىنملا هيلا لوحي نياطحي ناكزناكى بف دق ىلخمنم ترا سخا ىلامل وا نمنررقلا نم نا ينز نم



 داطخم يلع لدار ىهةيالنممم ىلف ىرقو ىلل او لعل الهو ةمالا وردم مودم ةمأعلاو فض فيرى هججوبف ماعلا ىلف ىفرقيات فالخ لح
 اولو ةولهغا امو ب اوه ىقتل كإ ذ ءررو معمل ناكولو :يىبوصلا يؤاع او ةيلسلا هثرطف ىفرقو ى لانه ئشلثكسبل ى ىلا نآب نقيم

 2 أسأيق دا ا صقن بجوبأدو وتسالل رم مفي نمءأيبغال دلو جضعب ىل نات اذ سزنملل لفن ل و .لقنى عومترلا ترق ىنل ءلوتسالا مزه لح ل أت

 نبل يبعسإعاهلاو كلذ سفن قي ةداعلا نمارحل نا نظاادو لعو سجن ل ذب قطن نفر دانا رف قلاللع قى لولو بئاغل ادلع

 لاو حبلا نمل ىفرشش مه ل قفرتيم جمرك دنا عييطا نس اعنب ليعس نع تن لحمل اق ىلا فاح ىلا نبك مالا ابح لاق فرب ملاح ىعبضلا
 لاقخو ىلك ملاعب نزع ف قيئدلع سيل ماولاق و شرعل لعل جوز حسم نا دع نيهلسلب مناي دال لعاد ىراسصنند ثوري قال |

 نمد نرد لاقو عبكة صغف ع يكو لزع لج معشق اذ ىسرك للعمل الجل ج برلاسلجل ذا ثيي لب ليثإسا نع عيكو انث هنعمل ضر لبنحبا
 اكن إرغلا نا كش نم وفياعبكو تعمس ىهيقلا لكنا لاو لمدن عناحوبااهوراين وكب الو ثييداحيالاو نابل لحب ىدلوتلاو

 هلا ىلع رش يقي اعيكو تعمس فرو لل الجلة وعاجل ايرفاكى بف قولذيريغ لزنم دن الشب ل نمورذ اكو ف لن ريغ دعي هللا
 ( / نطدلاعباصا نم نيعبصا نيب مدا نب بلو عيصاطع س اوم يثير م لظم ضعي انك الو انك فيك قنااو تءاج

 (ناحضلع م اقللو نر نيب تفطول»:مالا طف اسيلدل نب دعم يف طقبىزلانقزلابع نعوعس انس لماوريغلقن الاى ليم نب
 تبرمضالاو اوبن ن اذ لوبأتنتسي نارا شرعلا دع كوكي ن او ىسوم هللا تولين ا لوشن, نإ و دارا ةيبمرجبت نال اف ى ليم نب نمولعا تيأداب

 7 69 كك أنار الس للم نربخ/ققلساًاينادو د نبركر بخل دظدح لاب دع ترق ةرمعبلا *مما نمبر جنب بسه وو متانعا

 : لروما لب مالا سا ف رسل نان داداج ونانهج ادرك, رعت عد سلب ك١

 هه ىهمال ل قد زرع دعم درج تلاققمضشرعدح هللا اه دنع لجد اقف مرج |رما.تمدق لاق هذا هنعانخلب نفو ماع 8 اعكا

 ا ب ىف اعلان نسل نير جحانن شد اك زعل لباًاننا شوب نيامحبن ح سينما ىلا نيل جل قبلا ةيبرعلا ناد الجانب 22
 | او تبأر نملعا نم ن اكو ىلإرعجالا ”عيبرانا تناقل نيل لخير حلمت نيرضنلا نثر دير اين بر ديزلا انزال ى نير تأت أب يكد
 وحسام ان وق ناز ليلخملاف عفن اكلي لنعيش ان لاقف لاق لن وتس لاقت مال سلايل نا بأ مفر طسهعن
 دصيصدامسل ل اك ىتسا مي ىل سابع نب لاق لو لاقت فلا دايز نبا يحين لحب بلل ةبرعل اداوم تأ مترا لوقت نا ةرهوولسلاملا ْ
 1 تافصلاب انكىل قيمبلابجرخا ناو برعلا مالكى لكو العاق ىىننساف اما ناكو اكأق ىىنساؤ |لعاةن أكلجرلل كل شكوهو

 شكد واد هللا دبع تل لاف اء نرغل اف تعم لهرضن ابا اي تلفف ذر اكن نب ينل تييثاد ازبلارعبرلا ىلا نبع لاق الا ما لحا

 نادابعب هما ان نيب سيرحل اق ءامسا نير نب هلال بع لاو هللا ذ اعماله قول ل أقف ىهالا ل !١ ىنل هد اوهر شح رخال ع قف دنع
 ف ايف تفنلاف قولخريغ هر امالكن ل فلان أت تبن اد فاد نبارلاقو ن نب ٌئارونمن اس ل نخاف نر قلا قل كذ ىف دييفنش رجل ناو

 جى ارب ى ديما بارق ساد ضي ل ابعل عج لاق نيبرضلا نباص نر بخ لهل دحين ب نع لاةىنارلإ ف عجل تدلل ليحل
 مهرب نبل! ىذ لال جنب مهمل فلخنمنناب ى وتس ا شرعلا دع نمل وفن قحهل لوقنو .س ار دع لعنلاب بر ضي هيأ
 ْ لقف ب لبعاف اناالا لا ال هللا ان هنا هقولؤغ ةرالاعنه لاق نم وقيمعمس لجن ضنلا نعقبقش نب نسل نب دع اننقرورلا

 د ذافعو عدا معي و كرابملانبلصع مث ى هلاو كلام رصف فلسلا>ئارثآس نعدرو لفن نقلا قليلا يغلأما

 .مأأ اكن باهريدجن بلت كأسفلاو 2 نم /رصن نب لير صع ى اولا عر لاعبى دال عع مث( لم ا نبىلعو لينحنب ل جر صع ةديضعقلا»
 | مبا فا قكوو قول او ليزا هللا ل هاك نايالئاق وا >نمزالا«لهىف ساننانأكو
 آل الح لوقا ىلا سانلا أعرق لأ و ال دينكم تبرع ملكتنم ناك لوم املا ىل ىف ق ىلطعدل نوكيا لو لا داول اذ اربررعان /ف د انلعجأتا

 ثسد
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 قفى ىبلا ءرصم ملاح داحن ميعنو قشمد ملا عربوسم ىلا لثم ةنباجب نص ندشماو ةبهرو *بعرربثكقلخدباسباذ مف خود ليد
 «ىخاىل عب .فلؤفسو ثار ءنفدو سوس رطب تار نا بشي م مزيف م لوس :قئاطو ماد ال لبنح نب لاو قرعلا ث حن نافعو
 ارازمةيعصموم|ت لجو عظانو ميلف اعزلماب مضلمس ماما ااوضو دو اد نيلهليبغ اف :نوحلا اببعاب ضو سانلا نتمأو مصنغللا



 0 ريغ ىء.اوتسا يل بتككى ىتتسا_طركىىتس/ربرعلا لع نمتزلال عندا (لوق نعل يسرع نب هوصنم ىل لوس ر مارش بتكلاقر خ هضأ 1

 مهل ايالل ' ! ا

 3 يدل ت نا لبع لاق الن ره نب تبا مطول نع . نإ يوغا 5

 ليي فنداشرعلا دعى وتسا شرعلا لع نمتلابول ىفي نير مفللا نمل جدا وربغ تعمل قرط نشأ < نعت ةإضر مم

 نوبوقيز حد هر اوه لقب فيكلبعس نيالح لاق ىساايطلا ليلولا ارا تعمسىربنعلا سارع تلح ىارلا اح و بالاذ ظافح ليس ناطفلا

 مصأع نبةيوباس ل حلاق دو اد ىلإ نبرج نبدي سج ترمى كوكل هعدوب لاق ناوز ظعاو راعنب-موصصمم قولخنا ع

 ٌ رانا عوعسف عب رم, ىلق ىف نيرلااء اف ىلا عند لاق بجاو كلذ لحن اميالاو دعلب كر دن نع كتلًاسمو فلكت بف ب ئجتو دو لم

 1 'نرس ثميلل اىأطعإو لوفسف سانل ص ىقستساب ىلقلا كب رخو ديكس 3 للا. بتب معن نأك ليد ذنبا و ةزنلاراقنبإ نم

 م : 1 | كردزركن اكو كسلا معن ىبا انث ب ىبا نيام انثى لسا لل ضفلا نب ريع ني دلل لاسعانث مباح ىلا نيلل اقر عا ال يلسلا «:ىبار نيد فلاوأ |
 هاو نمءاسلقمن !لافف كيركبناكرقل زن تلقف ميفعقوو ءبر زن ومب يصر قى شا ذأ ىريغلدع مل قب وممركي بحلص من اكل اة اورج

 فحابسملا نم رلح) نك ليببسلا ث لجيوول لأى ىنس ا شرعلا لع نلقلا هيلا نهدلع ىلا لذ هرج فحضصللاو طن . ىه أنب لف

 كلام ذادر جيو فصلاو مقل مشب وضايب نا اقنيحا فرامل دبيوص يذم تح تلعغ

 رب اب اعصار ابكنم ىرقم رن ىلا نيولعت ىه مهن باق د درك هد رنانم راق له قالك: يلسد بيب فيزا عنرف
 3 كنب د واد نبءارركد انئلح متاح ىلا نبل اة مرقفلاولبل اذا عم ىب لب ىبلا نب حج نعي عنصلا نعل جس نيدلن لسع أ رجرخا ءيالعلا نبا

 (لهال سلاجالو ل نكي نسل يصف نآكو نيزنريعمدع مم : اكلوقي »نار فب ناولس نب لل اخذ اعمار | تعم رسل ةمالقأبا

 ا | مس ىدبلالع يلف ميلي عاج رخو هن تمل تدب لضخ دعت ىلا لج زع كيران فيص لولا ةينمسلا كف لعلا

 | يمن دين فصوا كش رعلا لع ل لجل جيلا لبهللاو لع بْركذ اعم سكلأقف تنم ولكي و قت لكىفو ئن

 4 جب ااب لحس هلأ ةنيبعن نا يفس تيثر لاق ر او كلل دوصنم نب لجارتلس ومني لضفلا نب هتان انى ا

 نع ن ايفس نعدي ىهار نب قارس اننا ركاب حان الز ايوب لاق وعي هيلاو ممسنسنم هللا مالكل انف نآرقلا ىف ل ىقنأ

 الكرام اساد انيمي دش اول الا ل

 (ققلا ثيداجالاو لع نبيع نبال لبق لاق نيول ان ىلا عصل كي ىبالاقو ةنيبع نب رعاه وت لقو هوعي  يياورجرخدزمدللا مالك ناذ
 ”نيبعنبنايفس تلأس لاق ىض نيرا ثا ع قروللا هاربا نيلجلل اقوا ضرنومب قل نمع أهانعسسأو دع حلاقه و مرا ىوزتا |

 مسالا . هيلع هلل الصم يلا نعمل لابع ثي رح ف كلف سفنت ادعو ل اقف :لكسملا ىفميلعو لا تلدجل ةيتعل لعب ل ادينم أنا
 اري نم كوبغب و ابجي دنلا ناكني رح مال عب اصا نم ندعم ناب دأبعل ابولق نا ثبب ديو عبصا دع نيضرالاوعبصا دعت لومدلا |
 ىنارلا ئاحموب ا ظفاحلاق 1 ل قب | نيكالاب ارث رخو امر قن تر اجا كى نايفس لاف ق ىسال/
 : لب مسو هيلع مها رجلا ليئبجم قلاو لير ىلا قلاعنا اكن افلا كوقي شايع نركب تعمسىط مالا اص نب دع
 00 نم لافن شايع نركب ابا تلأس لاق ىد 5مل لرعسنب قمح نن او دوعيديلا

 3 درا ىلا يوتا بادو رن تيقشاذ مزيل هلي جلا تاع نارك ازا دج لاقي لاح

 سلب | موشماو هل الملاز عوبجلاو مد نبأو هوخفاو ماربلارونعملآو روبنمو وبي و دوو رو لعم *عيررا قلما ل قربا

 ولاق كيلع لخري نه لثعبا أيدل تلقف ىسنرملا هيلع ن ذأنس اف ىل للنع تنكه صاع نب دع نب ادجيلاق طساو ترحم مهد اع نبأ
 | تا حضرال لف -ىم هللا ناىف لتش ام لثم بلع لتشا أراه نركدام امالكو ضر الاف عمه !ن ا .عزبو قولخ نر فلا ىقب نا تلقأأ
 ليس ناكدلف كثبب لح فلا لاو تتكقو لحب نم تعبث مرد فلا::ئ أو ىلا ىلا طعاو تطروهص ا عنب لع لاق قولت نارقلا 1

 مرا اتكىلجا مانالا نب كطتلاربعىباظفاحنلل 5 مالسال ين ندهن ىأبي اي تيي رمل نيل .نكت نس نيعشو أعبر اناء علا
 د نعلن عندما هيجل وطن ويزين بداعي دبعل هام اس ةيدجع



 مال
 انا طفاحيزر داق بعبد اكيقفلاف يصلان ب محي انربخا وان دنع وها نع لاقف لينحأ | 0 || عا البحنبنيسك انراخ ن ارمصاربتست ىلا تب

 | نب دعانثقرورلا هعابا نبرح قرع ظفاكرجج نمل لبح نول لبعىباانثىلاتبلانسكوب رن ئولساو وباب بيش نيملابعأت |

 ضرالمف انهاه نا هيميجبن لوقتاكل ىقئالإو شرع ع :عباسلاءاوسا لع لاذ لجوز عازب فعن نانا غبن اف يكك راما نبات لان نسا
 || اناع ل اقف ىلأعتو كر أبت برلا فص عد فصلا»# كانا كل رابملا نبال تلق لهم نبرلف لاقل اق ىلرانث ىدازجل صخح نيله نير لاو

 ظ يمر دع درل لف لجل نيملل البع ىو دو يلعانرسج شرات" تءاوباذ ١و رادلق يطب بانك طنا ذا نكد كلن ةهاركسازلا لا 1
 أ تتشارلا نا كوع مناف فخنال لاق ةيميترلح ىعدا او ةثكن مولا تفخرات ناللبعأ_ مل لاق الس ناكر ابس' نيلرعمدانسأل|
 وريعنب ثري تعمم لاق ىز رلزشوب انثى مومن لضفلا نب رات ةاحمولا نب هر يش ضايحنب ليدل | قنب سيل امس

 ٠ | و شرط تقرص لسضقل اقف قيل لور فصال ريع نم سيل ن تزن مو فكل قف ث لم نقلا نا نذ نم لوقي ضايحن لبتف ممىهأ |
 الل اقف ق ىل ناقل كوقيامادا نلت للأقف هنن ىل للجد ءاج لاق ةنبمس ىلإ نيابي نب جلت ىذارلا مما حوب'لاقدال فب له مل اعريشب نب ش

 أ ىنالاقنملوقب كرابملا نبا تعم ش ىينبل حالا نك ومفنع برضات مقنع ب رذتن ا تر لقت ىلخن متنناف شح ارخآه يلع :
 || نب رن دومحاب ا تعمم لقي لإ تعه'ىدالل»ليعس نب رمدظفاون لاف ناس ارخس يقف ماجن حجل زفاكوبف قولا هلال هلت[

 | رجل نعشنسل بانك لجا نمد البعاهاورءاوسل لف لجو زعمللا نا تفرع نجزم ماس .:: الصين اه امس لاق ف نم راف ةنعا ( | لاقءأ وسل لف تلاق لا نياغمال لاس نيح و يعمل لإ صيبنلا شيب لئيشد لوف ىه ءاوسلا ىف لجو حمنلا نعل جي هلأ سو هل ادد مرم ىلإ
 قينءامسل لف سيل لولى قي نلوزةنبممالكر خكت أزف أددعاو ىسارل منن تراكم |وعلا نب دابعل 3 اهو ماعلا نبه رس

 ق لئزن مه ٠اكل اب نيرا بلط نمل اق _ن اهلل امهر فس ىب ىلإن ع تبث هللا مد فس ىلا مل | نقر سالو اوكا تاكد |
 5 فافتامس_ىمنيراشبانثن اربم ندع نب نسل نث تاحءىلانبا لاق ب نكتب ليما بير خوعيتتت نمو سلفا ءايملب لاملابلط نمد

 ن ىلوقيامو لاف بوماكتب نالذو لحل نلعو ديل ىشبو الكل نع انت ل لا قف #فس بر ىلا تناقل لف لمد كلايل ىلا نير نت ءأج 1
 | طنو فس بوبا لاقفؤييش ضيال او «لوحلل دلعي يجب ماق لو مري ىتنناذ مراح فسويىب لاقف ناكم لكى هلا كلو قي لآقأ

 نب دعازن بسم نير ني رجلان فاق متاحا نبال قو رف ىطولوعجا كرو نسل بسأذ كانعقوال بداعضوم كبف ناولز شا ىلإ
 افغيراشب لاقورفاكوبف قول نارقلا لاق نمناداعانيأر ققتاذسرمش) هتس ةقينحإب ان ىظان فس وب ىب الق لاق ىماركلا نس
 انث ىنارلا احب لاق مالعال الحان دا نمل لا بعت مت نب انم ضر فن قول نقلا لاق نم لوي فس وبا تعمس
 !380 لبق جوبملا نم لاق ل لبق ىراصنلا نم لاق ق ىلخن طرقا تول ىنقل اب ىف لبن ال ليقف سرر دا نيمدل اابع لمس لاق حلبصلا نإ

 : قولط وليل نينو قول بولد ملاذ هيدا نال هد ميل اق م نيس م ملاذ نيياسلل نم لبق نم لاقال لب سيىجبانم ْ
 | ريك ناز قربطنلا :ءلع ناكو مامالا ىىدو الا نسر دا نبا نعرخل دانس |ب ااه ى حى ور وق داناد ءال قش قول ن وكيل مددلا |||

 الميلاو كوشي ل نير تعمم دقي ايدو ن مليارا تعمم يطعن ب ع اقلا نيربسلاق قزعلا يقف نسكلل نب لهتص نانا
 ١ موقنلا نبل نيملل لابعأبن ا هما لق تيأتبا قل اك دبعرجأتلا انربخل ةداعبال ب تصاالا فتم الو لفن إرقلا لوقينم فلج لصا
 .(| انشن ليز نيدلع نير ول نث فس ىي نب نس انثرجل نيران صفح ربع نيرمب [: ريش لاكن الل هلا عأبن ادع نيل جينا لاقأ

 : أ |ن ماله ىو اين لا ءاوسلا ىلا طسممللا نا ثيبد اجلا ىف نسح نير همن عركلب هكحن ب دالش تعمس بهو نب هرج أن رى لا نب
 | أو ىسلقملا نيرلا قى منيشلاو ى [ئك اللا هللا بع مس اقل اوبالقنو اه يمضنالو ارب نم نو ارمورن حضن تاق ارتور لق ثييداحالا |

 : ديلا لع برغلا ىلا ىشملا نم عراك أرقفلا قفا ةر نسل ني ريع سس لات ىدوجدلا ةفينحى لاب هللا يعن عدانسال ابا هراغ

 * نب لالي تنال فب فصو نال دع الا قراذو لسو كلت طصمنلا لعن اك ام جرخ ل قف كا د نم يبن سس نش ميش ' أ ال و فصقإال وريسفتربغ نمل جوز عبرلا ةفبص قلسو -يلعمل ليصملا كوسر نع اقثلا اير اجفلا ثيدداجالاو نقلا
 نعمه ىدأب ازثس ال افس ىب نب لهل رع نب لها زبخل مي سار ال هذ وجدا ىلع نيل جاوب لق ناجرج ء الع نم ىلا عج
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 ارت ل سل ._ يلطاباتك
 ٠ || و نيتتسوعب را” نس نوشجاملا نبا ىف ىتنىثجلملا نيزيزعل للبعو كلاوالا سانلا شال .صنمل ام أب >نيرمل ابق سى + اجلب ا

 ' | نمل لب لاق ىف كلاوو ىه ىف ىث مالع ال الحل ظفاهكاعرعمل اريذ نب لأ ح حش اوقف شالت بكرم كارم البعسنب ناك ثا
 . سل اولوقش ناءع نورو لي امال وفي لب :نبد اصمم ب حن. ناملس انثى انث :يمو لع درلاباتكق ظفاك اعز ارلا مح ىلإ

 .. | لع هبل ناوولوسا لق لجو زعمدلا نإ نىنمقملاو هلوسر ومللاو ب اوعصلاو لب نسل انئاو فلسا هلا فم كسل هرم نعي دل اءامسلا ىلا
 اغنو كر انتا نا ديمرجمل او ران ألاو ص وصنلا كل دلع ماج أين للاءأ وملف لليمن اومن للمس ىفصنلا نا ةترعلا
 ...أأو قرع لعالو راس لف سيل ل عت هنن: نييكتما و ضلتم ل اقف 9 ملعب نكي انعم وعلب مرو نعمد لادن هتكمالا يجف
 دجال اقص ءايشالا هله رعيبجاولافو م, لصتمالو قلخ نع اب ىهالو ملاعلارسانالو ملأعل لخادالو ضرالل الو ن لومسالعا)

 ل ىقنالو قنمنن ناو ص ىسنل اء «ان ركام لوقنو كلذ ىف نضر خنجل نيالا وحنس لما مل[ هجين عمزا:لاتدساو |
 نممسفن مب فصوأع ف ىصوم قلخن مزرتمدوجوم وه لب مزعل نع.لالج ل جمل لأ عت مول عملا وعن بولس هزه ناذ ل ىف
 ليدنب دال اق لاق عذأعنارعنللبانعو لعلاو هلال ىف ني يي !نب كا امربظن نبق علا ريزنبج «زورككار علا قىثءنأ

 كاع نب لاق يوما لقأرلاع وف ىلا لوضأق ءييىلا( نبأ نسل ىف جا ماوالا نبااورنيباعل اب ررزنحنمليثريجلزئامنا مالكن زرقا 0
 ا ا روب ككل لا را ات اوبرا ١
 ةرججج:فينحملا مادالا”قبط نمىهومب حي مرعب ومنم ثيل لف تيثاو ريغ ن كلشي لاو هقفلاو نآرقل ذو لعلا:ةيسوا أ

 . .|(لاقراعنب ةي وعم نعليعس نب ليس انث ىزارلا عد :وبا لاق :ب اصلا قعأب ملز |جيل ثا لحاو -ن از ىف نييولعلا ليس قداصلا

 ْ ىنذارلا,ناحوب لاق ةرمعبلا رقم ماس ليمزعس الك كد قىلخل لابد لاقف نقلا نعيم نيفعيل ساد
 ةدعإ لجرواناذ ةرمصبل اله راق زنماىلإ مالس لنع تكلا يسم نب نافع نعد وراهننب فسوبنب بوقحي عش لح 2:

 أننى اغاصلاقاكس نب جنلاق ابك لح دغ افلذ قيلنذاي الس للاؤن قول ىبغجازوقروا له سلا لاففأأ
 زعنا هيل ابعأب ايل انلقف دس نيسسم:نم ىختراد هد اابع نب كير شا نبلع لوصول تدار دا نيل ساه اة نيس
 غب دال ةرشحنموضب كيش ئث لف هد نوريدنح لها ناواين للا ءلمسل لف كذنر هللا نا ثييدأديال هه نو كبب لنعمل نم مرق
 بداح شنىف غلإب ناكىذاغم لع مارا قاع نب لكك نهب رمع موف در مصلا نعنييعبانلا أرنا نعارنب داتزخاف نخئاو لاق .ثا نعل

 ا الا ا وول انناطف امن ىذارللبج نير قق بئرغبل ايو حاقصلا ]
 رلع ”ةرعلا اوربي م لاق تول كا نكارظلغو هنس همس يبسم مريب لاقاللا ضال ل اءأمسلا نيب كدا هرلعاييلعت لص لاقفرصن ..نخيأ|

 "صقل حاص نا ظوفحلا مره تنجلاقانكتلتقت 0 ظ
 ماكل ةلالجتودنئرعلاهلعو لرعلا ديلع املا لا سيل ذام سفن فيدو معلا ناكلاق قاس نيازن ل ضفلا نعراس لأ قد

 و ىدونلاو للان ىبإ نيلبعامسا ناكل اقف 'ناه ىخيو نيدلقلا عض ىم ىسركلا ثيرح ل ثم ثيداجإلا هنهنأيفسأياايلاقن اعبكو ل

 انش قاحىلانبالاةىرلا ثدح ىبضلارن جى نم نبات ىرخا لفرط ارعم نورسفيال ثيداحإلا »له نووريرعس
 اولىقين ا نولو اىبأناو مسوورخاو لسع وا يمر مالك لوفي ليج لبعنبريرجتسعمم ةريغملا انجي ندلا نب كندر هربا

 . | ةلبعل تلق لاق قيقش نب سكت نيلع نعرمص مالسال يش كرابلا نحيل لع ديز نيداحن عازم لثم مرقتلرءامسلا ىف سيلأ|
 نياجالا له لبقف ضرالاىف انهاه نا خيم ل ىقت [كلوقن الو -شرحدع عب أسلاأمسل لف لاق لجيوزعانب د فرعن فيك دابملا نب



 عىشلا مارثلل ١ | ولعلا ب اتك

 و كلابزع ىرش هوقلا قرطاو قرعلا دعب ءابضحرلاهالعو منلاقمنممز لجوكئ ثنمرجواكلاب تياداث لاةىوتسا فيكى وتس[
 ' ااه جرخلؤ بص او الا بض كوككن ا ف اب نا وشع لب مدع ل اوساذظجاو مب نامالاو لوب عريغم نم ع لونسالاو ل ىقعمربغفبككل اذ '

 ساس زيي *يببر نعد ىغ هرفنو كلان نعتماانأ
 فلسا فقوأكفقنو تكشونإ الوين كا مزاولوف ضوخنالو قارا: قال بقينا هباتكقربخاكأ

 | العند

 اال الج ”هلا ناكل ذم انيق لعنو دنع تولسلاو هداماد «دارقا .هأرلو نىعب اتلاو ةرأئصلا_نايبملا ددابلليوانلن اكول ش

 .: اسمع منيلكلا مون ىبا .بففللاقو عناريبكولعوملاظل (لوقياعىلاىنو .ناووس لوز ىلالو ىو. اونساىف الو نافص ىف 1 لثمالل

 نول للاقو يدا كاثم كان ىلا هذاو كاشف تناااماو بد نم نيببداعنولاار!لاق ع لوهاثل لها ضعب «ء اجا خاكللا, ناكل ىفب

 أهدر اىل | ىلاؤ مراكف تافصلا ريف فلا يبدأ يالا نعل عسنب ثسللاو ىمهونلا نايفسو شا نب كل امو عار والا تاس سم نإ

 تعم سو اينبانثاىر عار زج كب ىباانث ىلاغاصل اق احس نيرجثر كيوب لق ءنع ةجداننيهيبل نع ةعاج تاور رييشتالب تعا
 9 ام لاق لاف ىلا طيني ن وهم نقد ىمذارلا فاح ىبالاقو قى ئه نم سالو سنم هللا مالك كلا هلك قلالي ْ
 ءايبأبنالاق ل ها تس .دنبدو ناولعنب نر يخإ صم ملاعراعس نب ث يللا مقنع تبدرمص ا لاو بات ناذ بانني قول نإ قل لان نم ٠ ١
 دعس نيل جس نث لع نيروتلزت ىلقر اللا نسحب ان ىلر كن دع نير أبنا ش داكن أرنا ربيهز نب ث يخملا لبعأبن امرقفلا نضال لبعأ |

 دىنلا ثيبداحالا هلله نعى لاو اكل امو لعس نب شيلا ىعازو الا تلانس لاذ: يلولا نثر اخننؤيبلانثاىرصإلا معابابا
 عشا هال تع مسا اخ نب باع انئىراولا عر :وب لاق ةرصبلا م نم عيطم ىلا نب مع |س فيكالب ارضملاقف كا دريغد تيورلا
 ؟ةلجيوريصب مسمن نا ةعنهلالوقي منم تبلثاوهأر نّرقلاف والا يش ثيرعم افاد هلاد سال ذه نوركتاروكليه لوفي يطمن نب
 (ىليب تقلخاربروبتت نشل هنمأو هنيمبب ثايوطم تاولهعلاو شرعلا لع ىوتسا مث كفن اد لعاالو هفن فا لعن ضن هلا
 "نسا تبعا نمدنلا حسد نأك# سبل )ها موا *يلس نبداجب عملا ىلررصعلا نما دن ىف لاذ ث لاو هلل أذ ا(ئهتا سس ىم | لك عننا ايكو
 ةءادنمل اقف لالج جبرا لوزن ثي لحج لس نيد |حلزت بر يغملا نب زيز عل الحى و مل علاو علف اساد تافصلاخييداحاشبدب جرم
 أ (لاقف :مهيربلمب ترجل ع لس درا توشجاملا نبانع مصف كا ادعم [رماعو نب لهل فم بوش يلا نبي زرعل لبعس ىماذ ال عركس
 : نسلالا تلكوريلفتلا لف صولا نمظعتنن انى للا يظعلابرلا فصل يرمي تعبان أذ هنع لأسأم تصرف لقفل عب ادا

 5 قلخلمف ركقتلا عرظنل اراو سا اوف ريسح يئس اخ تعجن ا أسم (لوفعلا لخ ةرءر لق هذ عم نود الوقعلا ت سيكو منفصل"

 نمجتملع لماذ لاق نامل اوهالاوه نيك بال ناذ لثم ل سيلو لوي لد لو زي الو هلوجهل نمار ناك«: سس نيكي ندد فبل قي ١
 نع كانعنفرعاذ عمسال هصب ل ىربالو لدزيو لوعا رغصوارن داتا قل رغصا فص ق يفتن عاصز ع فص قيقح نع لوقعلا

 ئنملع كاب لرش له فيول لع كافلكت اة فو يرتفع لاذ رضع فو هل ةلعم نع كج سفن نم برل افي ملام عفص فيل |
 ليحضر ال لف نيطايشنلا ةنوبتسالافف افبلكتو أقمت مسفن نم برلا فصو ان خي ىدلااماذ -نيصعم نم لن نعبر سجنوا تعط
 ةوديبفلا مىب ىرب ال لقفل ازيد ىلا ةرمضان لَم ىب و ىبح حمل اعنمل ىف رح نحن اطييشلا ل ىإع لزب ماد محب نيب نع ىوؤنعف
 ا ادري لوا سبهتلاجر ور ىقن ور انغن له لاقفدلا !لوسر أب ابر ىرن لف هو نع هلل ليص مريت نوماسملا لآق

 | كصضرفر نسق نبثباذللاقو ضعبرلا | صب ىوزيو طق طنإ ىفند '.ملفأرمذ رابجترعصب قحيانل لم ال لسو ميلع هلل للص هللا
 ان |ليخر داقلا ليعأبن) نش ىبنب مرن |ةمالس نب جمب (شأ دعما اليو طال ضركتو :حرابلا كافيضب تلضأم هللا

 اهوحب نمر زعلالبع ناك نع ماص نب هلل ادبغان مزال موب ث ىره وجلال يرأبنا تبخير كمون بن امربلا قأناوبا



 و موج تلقب لن لدن ف ل زن نا ريرياولع ل حجب لوقا حملات و مرا هسا لكى سوم م واليلخ وه نب نفل هل'نا سن هنن يهدد نب
 أ |نب نطل البعل هرم لع جرلا بازكى تأرق كل دنع ىزند برلانااومينو كاد فليؤلتل 'صن فروا له لوقت للعمل
 . [| حلال انب :لاؤ لوحي نب ىرمسلا نعي ىس نب ب ىبإ را نحول نبيع أني لح فيناصتلابحلص كارلا ناحل
 || ”فنم ابن وث ناأقمو 0 ::صقلاركولمجبار ينعم اذوكم هللا ليفت كب از ىاوفرسغ ؛لاقو

 ايكزع نكيوقيعماجلا حو تعمل ىقياأج نب معنتعمي طين جيانت ضن نيرفعجي بلجن نايح أبت: ترض تيركمىب بنا|[:
 ًانصاعن ايل لبق سفن فال ارش عايملع تيأد الق !قنظاو و ىكلا تلخرو امج سل أخ تناك درت نم غرمان ءاجن اريظان لوا
 ًأةربعت ىنل كيلا نيب كاني د تلرترؤ و لئاسللا سانلا عت ىرللا كدا تل اقف نافذ ةفينحوبا ل لاقي ل ىقعملا ىف ظن للجد
 لجهرحمسا وق تيبأد الدوس لافف ضر لانو دلمسل لف لجوزعممل ناب اتكعضو لقو أنبل ضف, بجيجل أيا ةعس شك قأرنع تلس
 رمل وزحما نعيم هللا محير ةفينحوو ل بأصل ف قيعبلا لاق ثلاق منع بئاغ تناو كم ننال ى لبنك يوه لاق لكم ىهو
 أهان عك ميطمرب نعازغلب رو ءامسا ىف ىلاعنهللا نأ عمسلاقلطم بتو ديلا ليوان نيركق|مف باصاو ضدالاىف نوللا
 كول راع نلتإلا لوقب ىل عت ددلا ن الز عك لاق: ضر ال لف و ءامسل لو ىب فرعا ١ ل ىقنرب نمع ةفينحلر تن اس لاق ربكأل) افلح صأ
 سلاف نك اخالاةضرال لفوارلعنلا أ شرع لد لي ال لأق نكاد ىوتسا زعل دعا لوفي تلقف اول“ قوق ظيرعوىوتسا
 نب قلاخئالبع نيرلا ربت مادالامطاقلا تعمل 9 20 نعي زنبق” قربى لنعدانسأب قوافل ابحاص ا اود غكل ف
 ادرنا جر جفينحىلا نعد غلل لى قي ع ثهخزج ل عجو د املا مينغ فر قمت لقا رجادتالبعلجتبا أرالا تعمسلاو ناولع

 ميج نعكارشالا نعى ذارلا,ثاحوب ىو رزاق فمو هزت سمره ربا مكرفتء ا مداف لمد زعس تركك نملاقما أ:
 هن لبعىبالاقمت ايزو ماشل له لاعور عنب نال لبع ورعب( جار ه١ ] و قلي لقرادا دع ضرع ماكلاةسحأأ
 يىتازوال عملاق ىصبصل ركن راننرلاق ىدابلا بلان يعزب نشل لاق دارغس يره وج دعب ل نري ما

 قف وامس اب انك ىئربلا -عرخإ ناقص نمسا !يبثدرو (نمؤنوضشرعف ىفلدو زعل انا لرقنن وف اوتمن ىعباتلاو :

 |[ ف صدا شر عدع ىه لاذ شرعلا لحي ىتسا م لان لوق نع ىعازو ال لئس لأ سف اوبلعنلا قوس لوب (ىوروو تاتصا
 /ناثإب كيلع مايالالله مالكتمو تداجلىاهس) لان تافصلاشيداحت تعاند الاعب مادالاراسعنب ليدى لانس إو قمل
 ْ /نيرحت نيم لبع ىود ناس نخملاع نايحنب ل القمم كوقلاب كلو فرن ناولاجرلا وير أو كي او سازلا كاضفر ناو فلس نم
 أذل | هز الئ ى وج نم نوكيا, ىلاعت ل ىقىف نايحن بلا فم نحف ورعم نبر يابن عبوس نيج نع ديب نعمل ةنسادب ازكى لبص
 دج | حل ودل ئئهىلأعن طوق ىف لعادل اد أنغلبلاةنايحن بلت اقم نعود انسب ىقنردبلا ىو رو مرعمىلعو لنر عع ىف لاق هرعبار ىض
 ةزالاه لئاقم.شرعق ىف وهو ملعب يرق ماو لكن مب رفا نطابلاو ئذ لكى فر هاطلاوئذ لكل عب ضيدلاو لكلب ل وال اوه
 ىلا نالعمنعرحاوريغىورمزامذ اع (ىم مولا نأ رفس دقذ سلو لتبمتلاذ ناهس نبابوهار ىعازوالإ صاعم مام
 [ناليلىلامزعل قنوع لاق منكي نبإ عم ىهو لجو زعسإوق نغىررغلانايفس تلاس لاق لال ال حلوه كرابللنبا ديل ىقي
 :رقلالاو نم لاقى هونلا نارفس نع لبعامسانب لِمٌوم نع ىرايإلا مح نيشسيللا ىو قوت ءاج ااه اتافصلا ثييداحا ىف لاق
 أءالاو رز الاورارقالا ايف مبهنوو تافصلا ثيب د احل نماونتك اعيش رمصع مف ل ديظن ال ىلا اوّل له شمب لق هرف اكوبغ قول
 هيلاوزريمنم ق ىلخراغملل ماللكن لقلال قف نسل نم نوفي ني لحنا يغسل تملف“ب سحنب بيعش لاذ ل أعت هنام ايلي اتنع
 هه عنب قاوم لاقل داد مار, تشر أو الي ىلا مضر كلو صقيويبزب لعمل ىق ناجل رفاكو بف اندريغ لاق نمةرعب
 لبنحنيرجا نب هللا لبع لاؤومل لج سو هيلع هل عصر ىلع ليث بجسر لان ام انكر ل جر نمل ليج لجر ان ءاجياكلل اب لاق ميطلا
 ] قث.نمولخيال ناكم لك .ىلعو ءامسلا ىف هس سا نيكلاب لاق لاقوان نبددلا رابع نع ناعنلا نيو شن انناىلا تلح يمدح دلع درلا



 روشرلا مايالل 02 ىلعلاباتك

 وعس نب نعل بز هنعىو ربو ناز نب نلبس يق ىلإ نع شهلا نعزعا جبواور لو شرعلابهط ىنم ليدانق ىلىوان ف تءأش شم
 1 ْ قدح كا صن كلل ل يعيب رك رد نمردولاؤ ىريب دع ىمل درر ىتلاهلابنكل ا فاطع ىلا نعىرر كان توفى زبتبشلو
 وف لاق كا ددلع ىوقي نمو اولافىثر تلج نقل ما: داولاقفةكئال» لوو للحم شرحنا قلخ )و لة ينل ضعب نع رص نإ
 | (للضت لقا دابعلا نما, ةرفاذا لاق بعكنب ليم جنب ناملسأ اعتهللا ىف شرعلاو كلج رظعلا لعل اهل أرال ا ىق او لوحال

 ؟قبف او نه ل وق ناك |دازيدنب كلا, نعريصصدانسإب بلك ىف كسب لوس يإعنود رف "نحلل هاءاع مسؤ» تالا خلا نم

 جى نع نسا نب مهاب انث لد دع باهت ان للا ىلإ نبكي ىبل كمي لوح بر عق ىف نم ق داصلا لق ىلا اوعما لوفي
 (لازيالولا طصي كرش و كايلع لزذيىريخ مدا نبا لوي هلالعت لجل بنك ضعب ف أرق لاةر ايد نبهت عفر فلا
 ل اقايجت ءابرقو دهان عوج ىلإ نب نعمل دابحنب لبذن قرط نم (فسمب لوحي لغماع دانس دي لعب ىلا كانمجرعاف هركشلا
 || عمسو ناكم ىادارلف باج ميبيو نيب ناكزحمم ىم ب رقي لاذاف ب اج فلا ١ ن] ىعببس نر علا نيبو ةعباسلا معلا نيب

 يرث تافصاورالا بس انك ف قباب سخاريشنلا منا دام نحب انه كيلإظنا نان بر لان فلا فيرمع
 | )كح قوفاى نلا مل كاتب لاقي لجي كرو اجاعل اقم حرت نا هرم نب كرم بع دع لو المن نفط نريرج ع قطنما الدم باك

 | اعماننداينلا ان قرم مقل وبا نوريخن ين طبل نبأ هربا ةرمارق ن برأي نا سانلان برجل بتلك لباد كيلع مالس ) نو[
 ل اقف ىىتسا فيكى ىتسا شرعلا دلع نلقزلا ل افف لحد ءلاسف نمل ابع ىلا نب *يربر لع تنكلاق نايس انن نب نير ترحذشملا نإ
 اروال انئولبابلا ىهحيج سعي هس قدرت انيبلعوو البلا لوسرلا ءلعبو :لاسرلا هللا نمو (لوقعم ريغ فديكلاو لوبرخريغ ءاوتسالا

 اس املع موا وط ل ثم مهن علقو ةعبأسلاءامدلا تزوأب ةهرسؤر وخعباسلاضدالا ىف نبات ممالق ا لنرعلا :لجلاق ةييطعنبن يقدح
 نش ىافسال لضفلا ن بس يعل انثى ادبطلا مساقل اوباًرنا كاش داون يأ ىف يصلا وم ليز ىلا نير همن ع ةمالس نيرمب داملا

 | ىتءاوسلا ىف سيب اولىقي نا لع مهىقلار الداء لاق لذ عر كدنو نق اينغمل اب ىبا تعمس ل ىقي ليد نبدا حتعممب صحن. نالس
 | امورك ار ءامسلاىفو «ليريزكتبا قيفر نصبح ب زقو مرلاعو ةرمعبلا لها لبيس نعان وز اوننسال اكد اوضو سم اكدأنسا له

 ١ عي اعل ثان كل ةيبرعلاو نال, ادا ناكد هاج نباذاتسالا لا ط |يخن طسسم رى بالي زملاب ازكى نصيبخنب ف سنو لع لش 1
 | لاق ىعبا هوهالا >فلثى ىجحنم لير ىاعت وق ىف كا وضل نع ن يحن. لتاقم «ىلسمي ناس ذانتساح الع ىف نصبح نبا ةرارق
 | نيرمتوباو طر نب هللا بع ىباو لأصل الجاوي ا يرخل اه اكاب نب و شرعلاق ىن وشغل ىو ”يلعو -شرعملع ىف
 أ | تلقلهلا نإ تلشروللوقيىهتلان اوس تعمل اذ ؤ لص نع ةرمذ أ نن ف يعم نبن وره لاذو مادا ةفث للا قمد ليجد انسأبدبلا لبع
 ليعاساأرث لج ما ارابعنب سابع ىل هتك ةننسلا باتكف لبنحن يجد مقالا نيم لبعلا5 العو الع ةرمعبلا :يث نمناعلس امس ىف
 | قيلكيرلا ناو لكي نر اهيلاو ت اولمساان لاف ىلا عنهن ظهرك و لوقي بم نب بهو تعمد لقعم نيرمعل بع ئن رسمي ككا لسجن
 || لكن ابل رم نيضداعبسىم لآقف نياضرالا نحب صو لشن ميم لق ىف لغسل اكى ترككد اس قد ىسلكا لعل لجو زتسرم لذ ناو ىدركلا
 0 نسا ينكب نكزتح نايك ةفل سلام الاريخلزملع لج نك مولعلا يجون م بهو نرحب اءارو نم لكبير او ثا نبطي ضخ علاه ركب نيب

 ازالد لعادل وظن: كا دريخ ولات عبس نيرضنالا ناو ليتر لا نم فصو ىذا اذهو دابحإلابعكنمئاد عسو» لعلام لقب ناك
 ب اثانب ل نيرا اننى ضأقلا كيس نيرعازباتافل ا ىريش رن !ناربنب دعب ىتلسا رن فعجارن لعنب نس ن:ربخ ال يلدىنققنالو

 ع ضقيلاقا عومتاراقم كب ر كتيب ن ا هسصمل اعن لوف ىف سابخ نب نع كار مضا؛نعيدي ىج نع يهنب ني مأنث ىزارلا كد رد نيرعانت ا
 ار سرا نه تلق سنجل لب جوبعملا تسيل شرعلا ىف الل! لكنف لاقرييىج رق و كو رد ىذارلا لا هربعو طق اسهدانس ا شرعلاءلع
 ليعلم ن حزن لبعما نير جرن ليغ نيز عملا ابعنعمنلا ةبه يرحب لعنه رق لطابوهواعىنم ىو ربو لهاجب ل ىننم

 بيجر كيج نيرجنينمدلا ربع جن ماقلاًانن مل ا رازلاوسأرصلا نب نسكلاو دين ان جير سلاةدسايحلاوبا اننى زيدل هجم, ليل أرنا دضلا

 ْ السجل مم نا ردنمم لبقناوصض سانا ون يلقن طساوب هرطخ و كيرسقلاهلن البع يللا خ تديش لا ةلج نعمربإ نع



٠ 

 لا را الا ا 1 3
 اهلا قلخ ُ

 لسع ىلعلا بات
 ار زانثض ىينب رجا تمي لمس ماذل ل قزعلا نم ضقت ةيزن نم بره الجو لصفلاو ةيالق ىل لثمن بالون ع تبا زهر
 .[ 00 لاقف يسرد سخي اهلا لأ سف طبخي الجب شرعل الظ ىف ىاد دبر ىلا مى مل جن ارب لاق ن ومن نب رن حى او وبا ةيزاعم نب
 ىانساو د ىكااياعراركنم رت عيفاب ملال و ديرلاو قعبال وسل ضف نسيان ايدع سانلالسجيال ناك لدن نمشي تاز لوبن كو
 يكل نشرعلا نم ضر الاوت لولمسلا تزينلادل اقلها نع شميل نع ناعلس نير ماعلا بصي لحرب نع دسعتلا ناوى ون
 ألح وب نوريخ نينا رطبا نين اميقفلا لجان يدل عمنا كابل نينجا ربع نيليعامس از ل ينس الغلا ضر نم ةقل خا
 نوم م ا نع شيل نعل يضف نب بنا اولاق «ريغو ليمحت لبع نب اييانش وق اعريرلا ييكلا ليعاتثن اطقل يسب ًبن:ن اذ نب
 اىىذورللا يف لعو«ريسفن ري رجنبامج خلو سم رط(/وقلا نبيل شنرعلا دعم لعقبوا سليل اؤإ *ومحنا مام كبد كتبس
 يعش ىب انثى يطقل انا هع نب نبدعأن هضاقل )كى بادن ىدنكلا نع نه الب يرماذ نحل عب كا ذمار قا يسو أ فنصم
 | ىذلا تنانملاذ مالكلاعمسارل هطلسلا هيلع يسوم ناىل اوبل اف ضن عن جىلا نعميب نعررقعملانث ل يعس نبي وسان نارك
 . | قايل ف طمن عزيز ندع لس نيد احمي ل هم طاع وو نيعباتلا احن مف نو ريع اهدأنسا لعل كبرنا لاةيمملكب
 لالا لجدل اقف لير ح نم اقبط نضر ال او ت لونمسلا ن لول دي دوشل ىف لج ىلا فى ل اففذ احتج همت ني متل لبعو ىل بلف ىن
 ا حن عرإأاخ ىلا نبلبعأمم بنا ليبع نبع ثيل ليس لجو عب لنا قحن زن قرصا
 كبل بعلمدا نع كرابملا نبا ارث داحس مع كثب لهم ليدل هونلا بنكو مدكقلخو «ليبذنجب سرغايا ثالث الا «ليب سل

 ! :  اكلزؤابع قحك لبعا 1 لوقيقا:ءأسلا موقت[ ح سار عفريالذ لوب ريسركد ع بولى وتسا |ملاكلو نإ يع نعل اخيىبلا

 [سيردا ىلا نع رج نعىبائث رح اسغل احين أشم نب م هاباشمي لسن" ض نانعن نقع رداع دار نبزيجوه
 لنرعلا ل ضفو الف ض داب ةافل قلها ىع النعت نوما اير ارا ابل اق اسو راع مر للصممتلا نا رد ىبنعؤ الوغل

 ب مه نبا نب رجسنعب انكوهد لهأبلا بل[ 4 نب رج شي ل هسؤت و رقد نب سي ميزا هقلح دع الغل ل ضفكى رك
 هذ نين نم هلا ناكدب وتلا ىف ترجو لاقمبنم نب بهو نعل قعم نب رمل البعانث قاعنصلا رك لبعنب ليعلم ايوالعلا

 علا دع يونا يمنعك ثيححا تائجو نيال ناو فكن لن اكث يحوو ناك باو ناك يكل اقيالو قلالإ نعمرنشت ىف
 || ىبف دنا نباناضالا قام امن قل ينال ا ناكني افي الن كيكرمالكره هو ليلخم مالغمضو نم بسحلا نه وبرج ثعنككو

 نة عنب هلللبعانث:يواعم نيريعذ [ليقنلإ عجل اشم ل مح زمنا كغ ءامساف تلاذف هد نباتي راي سوت صن اأس رفق
 لب ايضا ةلوسر وش بحب تنكأ ال لاقف ت ىم شو ارملعل خد سأبعنب ناش شاع بحاص ن لوكذ 5 ل كملمىلإ نيا أش مخ :

 »” رمل نة حنب مشب هلع درلا ىف ىرارلان اع جرخا تاو يبس ق ىف نم كا هللا لزناوابيطيال بجيت, و ينو هيلع
 00 دغو / اصر فرعن ناأنل فيلق ضر الا ىف نحو ءاهسلا ف ثنابر أ ليت لمس نب تلاق لات ةدانقانث لالهىبا انى رقنملا لس ىلا

 شم الاشمب لوس ابك طفح لعل دانقةن عب ذا لهو كر نو كبلع تاما تبضغل ذاووكرأ يخلع تلعتساوكلعتيضراذ لاق
 6 اور لجون عبرلا ميلعرسجو يلا هطرمسجو ةنامالا مرلطرسج جوسجمج/ صلاءارو لاق حاصر ملابل كبر نا عجب ىلا نب ماس نع

 | كوقيف لابحب لاثما جرود بكل لوقيفو رزلا ىنتنا.ةنجبل ىف لمي دب لاق ةمركع نع فعل لاهجح و يعس دانسساب ل اسعنا
 || تب نعل اكنالل ةنسلا ف دع ثم وح كذب سبل دانس عبشيال مدان ب ناف مدا نب اي لك شرع قوف نمل جز عبولا ل
 ءسمدلا نكس ادا ىلا ليبعل | ظن ىئار تصفر كيل وق وا سلا ىلا هسا مفرب م الصلا ليطب السلا ءبلعدؤاد ناكلاقيانبلا|

 ؤحتس اومسلا ل تجف لاق ضر الا و تاونمدلا ت ىلع مدهزب يرن ك | لك لها د ىلا رو نمش رعل ا

 لا در لال بوش تولع دس ريادي بنس( لولا ضرك وحضر لد قرع لا
 خنجلل مرشربد اصع نيلسملالاؤطا ناورضتيديط ف لوجل ىف ءالبثلا حلو اوأيشعو ةو لغرانلا لعن ىضرعي دوسريط ف ارجل |



 مىبشزلا مايال الرف ىلعلاباتك

 ىزاياب يجن بنا لس ئث لحد أعلا ىلا نبنأ عانق لص راع نيماشم فثسمي لاوس لميدان ةوعطفب ن لب نس فلا الس

 الوم تجار علب ليا ذا لكتماذ هرهوش وه اذاذ ::ماما ىلا ىلا انقلطناف لوحك وب رك ىلإ ن دل لبعباخاف مو سان م نيلشاذصمازل ننلاق|
 -_ :ر ىجيال ىلا لجو ل زعو ةشرانلاو ندب نيب طيسولا ةطنقلا اح ديبفلاه ويسوي مل الج لجماناف اظلاوركأي لاق أن نع ف

 لاقف ءارير منبام لاق لساني ليز ئثرح, مشين نبه ل بعل هزل صم ىل بي ل سطس و دانس كتم ثيي كلن ما 1

 انا قح اهدا انزمحنبا لاف هل نيلذ لاق ءامسل هلا هسار ف ىش لاف بزل ًرلكامل كلون ع نب لاق اير انه اه سبل لاقف ق مزج نمله
 هيبازحم سبقملا ليعس نعبد ىلإ نبنعسراؤ نير نب نافع فتسمل هس خلاط عاد دقنعاذ خغلاو عارل ناو هللا نبإ

 ىاىوتساوءأعبرالاو ءاذلثلا موف ارتاوق ايفر لقد نيانثالاو لمجلا هود نيضر عبس قلك ض رال قلخ هللا لب لاقمالس نيرا ابعد
 ما لسنا يبان عسا نب ريد نينطالالبع اثر يقل نيبص فسيح يص مدانسا ثدرحبر كذو نيد سوف نيرقلخءامسلا| ||

 ًابعنبالاقولاو فيعض نلرلالبعو لسرم ناهس رن ىف تقلا عبس ادرك (ىبركلاىف عيسلات ئلمدلا اي لاذ سو -رطعمنل

 ىيانثماشه نبذاعماشمي لهم يف نوعطمدانسأب اله ورب اىرابنالانبالاذو نيإرجج) م فعجقيرط نمءاحا نيفس عمتك[
 ليف ذل دال لجسوزعمس الي ىف عراد هعسسللا كوضر ال او عبسلا تولت ن لاق سبع نبا نعول ار, نعكلاي نيد عنعإ ||

 ننن نادرم نب كامل دبعنب ربعس نب هلاابعمجومالا ن ئوفصوب لاق لاذ ىلعي حسمزؤل عيال ردع ايد 5ْ
 جق ىف ىبرعو ىدابعق ىف هلل !( خل ر ىلا ىف لجيد نعمللا لاق لاث د ابحي! بعكّن عسسل نبا نع ىرهزلان عرب نينب سوا

 لولا انث د ىلعلا بانك زييشلاوب (ىل 8 ره تاقث تاو ضرالا ىفالورامسلاىف خو ى ع نفتح او ىدارع هدوماربدا ىف عياعا رو ققلخل ||
 أسينيراطعن عي لحس | نب لير نال اله ىلإ نبريعس نعي نينبرل ان يؤثر ح شيلا تلح كا صوب انثى ىسل اب ىقجب انثتابانب
 عناد نالعاج ناك !ةناف لجدلا وعد بعكلاقفمىقلا : 0

 عا

 لعجو ضر الاو أين للارأوسلا نيب اكن ين سل كندب لعجم نيلتم ضداللا نمو ت لوم عبس قاخ ل جوز عملا ناك خا العدا دذاا|مملاع :

 |نإخوشال ةركسدرطكر كو لخضرأو لو اذ لحرلا طيطاك بطلا ل لا ءاهد تن اونعملا نما هيلع ىوتساذ لنرعل عف دوف كل د ذمار
 ان حططا دا ناكدن اق مس نعي دالان لعن عدنا 5 9 ناننال مى مرني صارو ونيل لصون او فيظن د لئسالاو ظ

 نعورلنسم يش كلل لهم دانس ناومس مس ق وف نم #ًاربملا هلا بيج ريبج قيرصلا تبر هفي اصلا تفرح لاق |
 ذركم ءاسلجل اقف منية قنلو اءامسلانبلعنلسريل كاهل لاقف نينس ليسا نييك ىلع نمك لب نم ىف س انلاطحت لاق سيبجنيليعس ||
 لاق ىربصبلا نست نعل نول رلى نعنسحدانسإب يني فار ف ءامسل' مريع ننال سر اذ لاق ءايلو لئقالاقء سلاف ىهور دقت | ١

 أ |كورشلا هوو ه الجب بلوزه نو وهو ماعدئ مسخ اج لكب جه عبس زدبو -نيبو لبف سا نمسيلا ب رقاكبررنع مث سبل
 | (ىل بلل طش لجو عبرل لزب لاق بع نب ليبع نعراطع نعبر جنب نع رج نيرسا ح ثبي للسما ور, ىباشرعلا تنم ادا |

 ")ف لج مأرالا نبضلل البعمجرخا لجو عبرلا لعص هيلا ناكاذ حل فغاذ ىلرفغنتس نمميطعاذ لاس ن م بوقف اين نااولهسلا || ٠
 ورييستلا انت كيلارعفتدا ل ىقينأك هئاليبعنب يرث نعم عمك و منب ن اوفص ثمل لس غينمت ثيموكي لعد زلاب ٌّ

 ْ ابن يءاطع نعى ورب ريصو دانسا سد اقم او افلا و توكل او كاملا ليب تو يوب ىدتكناوبس سلقتلار انو كيلادعضأ|
 ا ع يل السلا ميلاع ليوم نإ
١ 

 ٠ || اذلالا الو هل ريكو هللا نايس نابصكى ترحل اق قبقش نبل لابع نحمر رجم نع هيلع نب فثسي ل هحاع راكد الا .اوشلا
 ْ بعل هللا لبع نب فرطم نع ياثزعةلسزرامكثميل لاه نبحاصب نركري لخلا ىو لك رعلا لوح ىو د نيرل سيكا ودللا

 : لع نب لبعاعسا فمر ناهسر أممجا اب عكن حش ا اهالك بحاصد سكب لكل ىو لاك ايو لل شرعلا لوح بطلا هالك نالاقأ |
 الصب[ هل نعلصو ىيل ىف اطي [[داوحفاطي ترب كعم طبعا داابلاقهداملاعنهنلاطبهاامللاث ةبالقى نعبر! ٠
 ٍ مالسلا لعوب الى اعتملا هاوي سعضوم يف عيالف من ىفايمجطايلنألا تناكت عفر نازوطل ا ناكق حتا نكل | همافىفيرعيلتع | :



 شا ماوالل | ظ لف _يلعلا بانك

 ٍ لاؤ هن يدلل البع< رع 9 |نلعو ابعىلا نعجن ن دايز نبنلقزلاربعن ع نيل شدو هعبعل نبانث ارحب لارص و داتس زاك لد لاذ

 ءاملا نمجورخاف ماكر راثاو بر طا ند املا لعارطلسفويرلقلخر مالو ضداال داووامي للعم شرعناكذا قلخأوقلخي نا هلا دادا أم

 نبل يبس ف يعض دانس لايجب لبزلا نمو ضرالا يطل نمقلخو تلوم امنم قلل[ وأ سوالعف نال م البن وانبط ون اخد

 . || اسمو ةيلكا رص مد (لوسر لاق لاق هن اير ىلا نعى نب كد ابع نعى ركل يم نعش ايعنب كيوب ان لجريسُملا بحاصدؤاد
 1 ا و او اس طا بر ات و اير سلبا نإ

 . |[ شيعلا بانك ىسبعلل يبل وسدان الز جالا فريال تعسر غ شي رحوه تلق كوبا مب دفن ةدنم نب ظف ال لات نين طب دبي شعب |

 ْ هالو نيالا ف صف سيو هيلع مد سما لوس ممل أ5 سابع نب نعلم اج نع ثيل نع ليضف نب ث شنب ن.نايفس نثر حلا
 |[ رعاطلا نال سخاذ ليشريج طبع ل اقف ككيتض شيا نم ىهاو ىلإب لعل اقف كرمضف نيفصلا نيب رمق عبو سارعلا ليد خب نيفص
 ||| رداالذ ىلقن ىف ءوضوم ثيب لح لهايلعلاءامسا ل هاراصنالاو نب جالب ع ارو لثرعلا لحلو سابعأي كلبو لعاب كب
 أ سأرعنبا نعل اهىبا نعى لسا نعيدرط ناني لهدم لثمةياورب فعضيلا ايعبضرلاف اي جيف كيبأراو هوشم نايفسومنفأ نم
 ]|| نرجنيريسوعت رسب ينمو 95ر ) 9 لددزعمنا الا مرتع عيال لئألد نم ف ىفصتين (ملاق كبر شرعلجو

 | امس بلزيزعل اقم تلاق اق سبع نب عك اضل نعم هوه ليعس ناربريوجثيي لوس لكالما نم ف ىفصتن ةلاقديألا
 كسل لويربي جن عى وق دانساءامسلاىف ىزلا ك ليس تاضس ىفقفنت يحك د كبطعاذ ترث ايلاور للا ةريذكزا ٍ

 زا هسمنقريبسم نر حلالا راملا نابي اسو ءيلعهدل طع مدلا كوسر لاذ لاق د ىلإ نمتربع: ىلإ نع شمل يرضي ىلعم ىلإ

 0 ميمج لم شرعل ىلا عبأسلاامسا نيب انو كل العيبج ل نم نيبضر الو ::عباسلا ءاهسلا ىلا كانك اعد سم ارب فل ل (نبأم ةريبسمو أع

 || عدول نضال نع وهو دب ميفاش شعلان اكأمو (لو وجل اهرضد ىبا يلع دعي « نع لجول ار فو كبحا صل ن ىزحولو كا ذ
 || ليد جا نيىلع أيل لهل نكرم خو رف لاح لكو سرمش !لوالاو ةئرضن با لاق ناك ةرضن ىلا نعن س نب عن ع سعال انع
 | اللا لبعانث بمعش نب بلطم انتل هن نب ن السنا ى اش د احنياأرن ليعلم»انب حوملز سخل ليزر ىلا نب لش نعت انك ىلا نب
 أ لجن .ناءل در للا ىلا نعى زاض الا ليبعنب دل انضف نع ىطرقلا بعكنب لش نعل يجنب ةن دايذ ذل حث يلل فن لح للص
 امتلأ كل هلا ناو يطعم ادحدلا لوس نما رعمم دةيقر يلف وبلا ةءاصجيرسال مي اصاو ل ىب ستحاول ان كل
 لزناف ناببطل طبر نان اراطخو نب قحانل ضغلو ضر ال لف كاتمد لعجاوامسلا ىف كنمد [ىضرالاو ءامسل لف كل صا كوسا سلقن
 ١١ لوححنإل ةدارز وهضم قو دوا *وبا.جرخا .[ ريفداةرفأرمبقريدا[سادددليف ولا نه ىلع كئافش نمءاذشو كنج نمدوي
 | نيم ىلا نعش رسالا منن ناكل جد نع بيج قلطن عب ارنب شوب نعى صنم ن عن ايفس نعل فلا فس ىي نب هش
 اءامشلاو ىلا هللا نيد نيب ىقي سوم يلعمل (ليصولل وسر تعبس الكريخىددااهلاقف يلتف نعش هقلف مالا ىلا بكر د

 وكركلا طعنت علا لفقد الذ نضر ىف قلم قاتلا ىسركا ىف عبسلا تاولامىدركا يأ لاق عا ؛ىاملالوسد |
 شمل لاوس كم نبذل هرخاوبؤالاو قو لص ى ومال اوه ىمذعلا بسد ريب نبق و م نب لتس نع اور ننقل لا كلن ىلع تالف | نع

 |ضال لقوا رر و ء امس ىف سان ناكمالساا ىلع دالجدزعلا طبها لاق سابع نب نعراطع نعورجنب هوفط نعمارقلا لاس ني ليعسأ |

 :لركذاو مب فطف ادب ىلن باف بفذان كلو مدا [كاننئيطخلاق تلئالملا ت لوصا عمم ال ىلا بر اي لاقف اعارد نينتس ىلا هنا كأطاطخ

 من ضئلاواقرو لح يبل زنق دكر ىلإ هقلا ققح ضرالا لل تب طو ى ليني [لبقاز ىنرع لح نصت :لكالملا تير ابرغكا

 | يبل ال قاحسانب انت لح شربال ياس :ولط نما يلف ئوقا سارتلاو يعنيه ادبعن عل اقف وطعن ع مزق نب سال نع
 ظ ياك سانل يشيل :كلتجا عبرا خت تأت ارسرادارمو هت ضرالا و: لقغلا عرف نوداقابطاعبس :.رزرعتؤرغ]و +ؤلغاف كس

 ظ يلاهد اس منير علععي لقمتسا ىلا ناكمىلا ضال نيباد دف اسم ىف مد برضى لف يومن لاق غل لبمتع5 اهضت سلو ىلا"
 هجر لا



 مي بعزل مانال ااا ىلعلابأتك

 ساو دانس |, باصصل ب ازكى نيهاش نبا ءاور شر عد ىووتساو امزيبامو ضال او تاولمنلا قلخ نئاكو هاو بتكلاقفزلقلا قلخ

 1 ال ثييحر بلا نمنهيارو اوف ضرالاو ن ولمسلالفماء لوقب سابع نبا عمس ءاطعن عي وعنبةيلطنعرنوين دس شمسي لح

 اننن رككنسرتساتث ق در نهد ابعد (شيا | جحتوفعضحولط» | هععلا نم نيل طاطسفلا كاذ يرن اك نص ىف طاطسف لنكضداالو
 ركع شيب م لعفل ضرالاو تولوا يفتلامل ليقو اكلمه ناوي سو .رلعمن ل صيمنلا ءمسسابعنبنعءاطعانثىانوالا
 0 ”ناوسف نبع وم ىلا انبعق قمن لب اش رعلا هلى نئالبع نع مالسالا ويش قوراذ ىف ثني لوس ناربطلا

 عم ةريسك وزعم اجوللا هللا قلخل اؤ سابع نبا نعرب جنب ليعس نعر ازيد نب ءاطح تل حد عرب نب اعرب أب نب هلل اربع نب ىكي

 | كيس بحب ةجبل نبالول «دانساعوقلا هوي ىلا نئاكو هاه ىرخيقلخرؤ ىلع تك رعلا دحوهو قل قلخي لبق لقل اقف مأعأ
 نال بالا لو رك« اقف لقلاب ول ىقياساذان مل لبق ن سابع نب نع هاجم نع ماه ىلا نع هريغو ى عونلانايفس
 لوس اند ندحيوم منو ىب»نم ذه دع اذل عربي احول مي لل تاكعاو بتكق شرعلع اكمل نان وشال م دزعشأ|
 | لم كوقي ناعط سس لاق مر ليا نيب نم منال | ف ىف سابع نبا نعد رم ركع نع ديب نعءافعضل الحا نأ ان نهرب
 لاق ةربرهى إن عمىربقلاوهزيعسو رابزلا لا ىلوم عفان نعي ىلاشمي ةىفنمىلاغسسانا لعمق ىف
 اللاب انش نمز ازال ١كلس را ىلا. كلاسا تمل اقفأرنم لخايلضرالا ىلثرعلا لج نماكلم ثعب هدا قلي ناهللادادا

 دمام ىل ن عبي جنين (ملس نعن اقربزلا نب لإ اخأنت لح دلكلا نلتإل الرع نب داجا نت عنب شه لاك يبول لغ بيض ديف

 عننا اب لاؤأرةوبم نا تري هاىلإ نعم بتم نب بهو نعسيبا نحسيرد١ نب نمل بعل ءاربلانبلجا نيدلا7 هد كيومغمرل أ
 |وائةعانشىئزارلا “عروب لاق و ىريغو لهن ب نكمنمل اربع نككقحدازعموأ زي اسازغو تا ال ل صفيرمالارب ريم شرع ماع هلا هبل لبرلا|

 . ل تم نسل لع عممس ولايه لكلا ذا لاق سارع نب اع تراك نيم اربع نع دايز ىلإ نب ليزي ن عري جانت هبي” ىلإ نإ ا

 أ نب لس نغ ئاسلا نب ءاطع نعل ضف نب انث ب رحب دع لاق و ظفاحماب سبا ربزي رجس لن ورث افصل عري لتس
 |ارمتلا ناملس نع كر ابل ن إب الو نيلي ركذ و ليلا تاو صك از :ص »لبطل لا تعمس ولا ل ننا ذ لاس ابع نبا نعربج

 ملا ءاهسلا ىلا هلال زنب ةتاومالاوءاصيالا _ىمبد>>ىاسلا نا >عاسلا ىلي نابدأذم ىدانيس ابعنب رع قرض ىلإ نع
 اير وح نمو لجو زعم لاذ ندا ىف نم ك) دوب نا سابع نيا عرببج ني لبعس نع, اطعنعشلب مشن تاقثمت او دشيدحل



 . | قشنترسانلا ل وال لا (لوقن حاس وك طبص هلا لوسر تمعمس ض انعورعنعدأرلا نبا تع شيلا نمل لهسزجاس تعفو هني اذا هدادأ |

 هل يوكن تن اكو عئر نا ديلا مف نش محلب ميس ومرلع هللا هللا كوسر الآ ةربره ىلإ نع ةعرخنزإ نع ىهتلان ايحى باشي هسا ْ

 ظ لاعتم ايلا ةدارمنلاو بيغلا لع لاقو سيم لعل اوهو لاؤ و هظعلا لعل اوهواوظفحو فب دلو ضرالاو تاولمدلا يس لكوسو ظ

 تيطعاو شرعلا تحن مق قبلا هوس منلوحو جواؤلا تيطعاو ادي ,ىم ساولا نم لانو لط تيطع ل ءاولوالاركزلانم ْ

 ' موه نرسل "7-3 * ل : نلعب
 نمر فعج نب سانت ى سنعلار يثكن يلوح لاق لجثزعمي را خل اف ى ص اشل زن كار لقلو سًابعنب نع ةرلس ىلا نع ع نبرجتانذاى ومالا ليعس نب

 را ناس وم ءوميلعمبلا اصرخ ى ار لأ س ابعنب »نعم ركع نعنأر' نبك

 «نانابلا مراكن ىلإ نعتبانكةيمالسنيرجن) ليابس| ى لم رتل جرخب نيم لج عمي درج ئارلاقو لاقدر ون وه ىلا كوول
 0 1 ىلا نيلي نيانثىفلكلانثدحمب هدو سان سكن ياوجيانن لكل انثدالخ نين معن ىب أنا ١

 ا أشلا جيشا ئشو نفر مو لن هجتاذ» ك5 نا كل هلل تكس لاق اصيالا كد بن ال لجو زعم لوفي سبل سار عبنب ال تلقب هت

 مدع لاق لح تماما بان ارم نبل نعولاص نب وعم نفل حمنسيلابناكولكس ىلا لج صنت ملح لا نب يزب نع نانس نبزي نينع

 سس سما اكد بس كد
«9 

 1 ايري نحاذاذأنقلطناذ لبن اوس راعانب ىنسا نحضر د دلع رةعضوى لق تعفر كت لعجن كالوس اس ا ؛لاقف عيطنتسا>) تلق مقر كل أ||
 م تلف شرعلا تخين: الثا ذاذ ىسار تعقر م هينه ل قيال وطار تكفا دفئا نوي الؤه ل قبل ئطام تلف عرفا لشن *قفقشم ءاش وأ
 1 قانالجس | انن نذرعمم لهوهو ثيلل كبت اكزعى ل يزتل /لبعامساوب ماد كليجد دانس كنون هديلع ومومو مل اباكلوب از ذل وم

 ا نباومر ققحييقلا هوي ىنعقم ا رسبجيل 5 لسو ميلع مد لص هبنلا ناس نع داتن ثمان ر باجل اقل يعلم#نب رجئأتت فس ىب 8 نب لكيم يومن يبن ىر فظل نسج وب ابنا تنل اوبن كيل نب نيستا بذل اولا ف طوي مام نباو قوق نب هللا لبعو رتصن ىلإ نإ 1

 ٠ 0 لجوزع يبدع ذانسافن نايف لاق شير كقو مالسلايلعمد تونا انناكم نما نيف لج رعازبر ل دعفشتس اول نول ىقيف

 اذإش شمر ارجبازجلذ لخداؤ ىل نزف شق ريعاز 0( وقافا نه نم بوفد لحن يناف ةنجاب ل او الو ديفا هوم نع ضرألا

 « طعن لس كساد فرا لجلي لاقي ملول الوب يقاذ شرعلا تنحف قلطناذ لاقنا ىلا ثييرحياركتو دوبقلا موي سانلا لسان لاق
 مهرو ”نجابم وبا نمن مجالا بابل نم مرلع ب اسال نم كنتم نم لشد  لخأب لاقبف قم ابد اي فم «لوق اذ ىسار عفر اؤرعفشن فش
 أمن لق نكمل ىف لاوسردخ حلا نر علف ىف ايبا لح لاعىلادن و كر اين ىرابلا ناهلع كل امو ثيدجما ب اويل ىف سانل ارش

 1 | مد النعوأ بحالها اطص عوف لاعتلاقو دعالاى د نايس اذ زوجا ذا <لوقن نا لسو ديلع هللا ديم ريان صال :ولعالا كر روهسا يس لاق

 لنهر طفاور نب الزركءأعط لكل اقف هوقل اعد زسو ءرلعمنلا اصوىبنلا نا نيريريمل !ىفو خنت ىف تيب كل لنخيىل نبا بر لور ءرما تلاقو
 | وس اوما نملو لاقو متدابع نعنوربككس١) كير لثع ني نلاتاهن لاق كل نعن مف هنااوكر كو الملا ادلع تلصووُمآصلا
 . | قمم هنع لكلا رصت ع قفضن ال عوف س قيمه نب سباح شيب لح سم روص ىف همن دابح عن ورد تنال ءلنع نمو ضرالا

 . | ةةال الصم كوسر لاق لاق ةريره ىف نعرجرعدل' نع نمره نبين قير طن م نم رص ىف و فصلا ىف ؟وصاتب و لوال اة لدالا
 3 رك نبدلس نع داج نيل جتانتىلا انت لحشر الالبعنب لهعللبع سيب يل هوس شيب لحم كو أمد لنح ع ىمو مدا فج سو
 . || ءاهمال بانك قولا جرخ ليصل طيطاكتط طا هلو ناو قل عض ىم ىس سكلالأق هنعنلاىنيد مس ىم ىلا نعت نبدا نع
 هنمز عبر جلا خود *ىيقلا موبءأمسل طفنكلاعنس ف ىل شر عل ران تعاكوض لن لبا ت افصل ىف لخرم طبطاللس يلو تافصلاو
 - نم نيبتوا ةرقبلاق دوس ضل نم نيننكل نا لسو يلعملا طصصدملا وسر لآ لاق ىر اقغلار ذ ىلا نع شارح نب ىجبر نع
 | لاقل اق ساع نب بقع نعؤ نيلالثم نعبد ىلإ نبريزين حقا نب رغ( تم حت ازنامزاو ر ديف مى امن نيد ضرعلا

0 

 مي لج ماض هدانسا لشرعلا تخم نم امزباطعا هللا ناذ *قبلا# موس خل نم نين بارق نمل و هيلع هلل لمص هللا لوس | |
 . .[| ةرقبلا قوس تبطعنلاال سو هيلعمملا لص هدلا لوسر لاذ لاق راسب نب لقعم نعول نيرلاريإلا ىلإ نع ريبجىلانةليبع نعوب



 1 5 7 7-لا
. 0 

 م ىصللا اال | 0 نشا دانا

 كبر تحمس لاق نآعمسنبس اونلا نع ىبح نيوأبيدنعلر رك اى نب البع نعرباج نب ريا بنبن قل لسع رت وسم نبيل ولا فس 5
 هرامسلا لها كار عمساذاف قليل قناع لاقوا ةفحبرأ وسلا تلخامب ومو

 اذا لاق اسوة لص نمل مرزلبي ةربره ىلا نع هر كيما وسد ارم جو نم هللا ىلكبذ ليشزلجب سار عفرب نم لووك[ ازبس نو يف
 رنتي نكنالع نبي لل حإىر اب جمر خا ن اوقيصملع*) لس نارك لوقلاناعبضخأر:ةفجلب كلة تب ضو وسال سال اهنا ضف
 لاقل سومرلعهفاءدص هنلا نع ربره ىلإ, ةنعمرب' نعل يبس نع عمانثق ازل دبع انثى انثمللا لبعأنثىعطقل رنا بهنملا نشا هلا به

 )ل ادن نممل بكس اذ نيو عري ىنلاطن م بطعاف يلاسسب ىنل اد نم كاملا: لوقيف لو ١ يللا ثلث ضما ذا ةلمل لكل جو زعازب لزب

 نسراف نر عنب نا عاششمل لهسريوطقا زنون كااذو ءنجىف ل وذنلا ثيدداحا تغلاز قوى ىف ىدانس كانك إئالذ ءلرطغاؤ ني رفغشتس
 نجعل ن[ىف ىرجت كناروأرل نبوي تنذاتساو تلو و تراس ءاوسل لا ت لعبص تيعلذا رن) لاق س مثلا نعيم لابعوأ ما سعيد ملك 6 نع عدا تحسون احا نعل 1 ة:نم عض نا أغا |, ىفكل وزير سو ديل ل صرم لس تعملو :رب هللا ل بع نعرب منع بهو نعق اس لبان علما ساانث
 رن نذقيالفليعب قرشلا نالت جالذ ارفعي نم سلفا ن بالذ نذاتنستو العد ري الف لهتوأر لبنا لذ ليقف ليلا يلع
 نياةرح بيعطأبنا نامل (ثمي لوحرودص ىدانسا ةدنم نبالاق منام اسفنعفنال نيح كلذذ كان اكم نم ىعلطا أين ليقف علطا اذ
 ١> ى ء.ايينإب اوسب اوف ركرذ مطسو مدلع هن الجص مملا«لوسر لنعو امدب منكر ع الا كاد ىلا نع بش ىح رب سيشل سنييصولا
 ماكي لئابقلا ب وعش نم قشلئابقو قش نال ن مهلا دابع لاق مف دهقلا موصل نم د طق نب ع
 | |رفينمزلا ما لق دنقلا منار ىف مره ىج يور غب نضرب أذم مل هلل العجي هلطارسورب اوباغأن قلاب يند لو أ, ن ىلدص اوني مأعيا

 جسمنا نب لك نا لا ىلا نع بيعي ف ب ىجع نب ليجسسج رخل كابص هدانسان ىف عال و سانلا ف ايون ىعزفي الو سانلا
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 اباتكا تا: كتيطعر نا نمامف دع نموت نا ٍلسوميلع دن لص هيلا لوسر لاق لاؤءضا نحب اثانث ىوملا ماصانث مهاب نسم

 ع جوسالل باج ن عداجا زنى ةوبقلا لبس ىلا فبل لوم ثدرحب فبعض ادم نيفص كنيبو دياب ممش ىترعونكن معو |
 هبقلا موي شرعل لظ ىهد ىف نوب قتلا لون اس ةيلع هدب بعمل كو سر مدس هن امث لال قل صج مرق الجرن بش ىحنب سي ْ

 ىل ! هير رعرلسو الص انيبت كا فاكئاو فلسلا ةرنسلا تا لفنع نمو وجار سيل ثيل نئاس ل سعلاقن هل لافي! نه ما
 ١ اقف يخاف دس ىملع سو لزلف الاصل يلعئنرح هلل !ضرشد ل دادانيسوث باق نم نأكق ىنزملا#ر لس لنعدعلا ن زولمسلا

 يوططوأرضعب م لفنسإعملا شيداحاو فيفختلا لق كابر ىلا مجياذ ةالص نيس: قيطت ل كنم) نإ كبف سانلا تربخ فنا
 ىكقلا *يلغيو ةنسلا ملأ ع ىف ىئزتنملا# هلس لنعىلاسيقر و امأنم ببر عم نايكىلذ ل ناز جول ارتنأر علا لبعظف احلا |ريج ون هويرشم
 ناب هركيب ءىفبو يعمق حن رزق املو تما اص نمر كلع »نب نمردبكش | ىف ميلعمنلا تاولص غطصملل ناك نيفراعلاعئاقوكأ |
 هللا طص هلا لوسرا يبادر نيعايى رده سابع نبإ مالا« نمر دحلاقغطاوهرصببا غزا هضنام ث. السلا نشد ذ ىلا عز هلو قنانابع ظن |

 :لهذو لجوزعسير ىار .ن ل اطلسلا نم أجب بهن فاالثنلا 0نليلرد ليسو هيلع لراصونلا ةرور ىف ملسو

 لقوم بلق نيعب هاد مىق لاو فقولاو ت كسل ىلا ؤئأط به ذو لهب رب لمن ىلا اهريغو أرحم ىضر *ننث اع نينم قملا م :

 دنع ىللاد لاذ ماركتما ل هجري نخب ادعو ار ىئار ند لاقذ كير تيبأر لعمللا هلوسر |ب تلقرذ ىلا ثيي لح ةرينخ نبق اس
 .( ل لسوف الصمم لوسر تبنأد ول دىلال تلق لاق قبقش ندد البع نعت دانقةتغ ىلا فذ لح ماشه نبذل من النايث لح ادناه ىف
 ققذعم بوكا له لعش :ربزخ نبا لاقار ض تيار ل اققمنلأ سلفر هوب لاق كير تدأد لهل نس تنكلاق مل ادن مف ىا نعلق

 و تطنخظش عفرين خ نب لاق هون ىرا انا رهرقب بحت ورلا قش نبعب انه تلقار ش ىرا او ءارافيكو ادا نياىادا ىلا |
 دبر لسو -يلعملا صمد لوسر «لوقي لاق عرثأع (لوق ف لبا جملأسو هلا ليبعىبا نعى د ورمل لقنو لعق دايز دعم تبث نم

 يبد كير لسو ميل ص هلوسر لاقلت سابع خيا مدع مزكع نع قد نق نعر:لبس نب داجلنن جوس !انثك ل نسم ىف لح لاقو

 || لمحيلاق رم لوز عسبر ليو ارولوقي سابحنب| عم هذا ءاطعنإربخا بيرج نبانعز جنب جلل اف و ىوف ءدانسا لود
 سيسي

 دق



 : موشزلا امالل : || مثل 0 ىلعلا باك"

 نيني قك بقنا فس وينبفيطلا لبعازت بلعب ق يزل لس وبا ءانبخ تسمي ل جبسم جمرخ فصل ىف كوسارنيو مزقلافسٍلا|
 نع سجن نعى ازو ال اننى صسيعلنريثكنبغانن شيلا نب معلب اانثءناق نب ل ايلا دبجأبناى اه نسحب رنج نبلعأمت ||

 مصلالظا/لظال 1 مشرع لظ ىف هلام ظي ملف بوباوقملا وقر و ءيلعملا دصوللوسر تعم ل بجنب أعم نع سير دايىللا|
 تنب عيبرلا ناش نع دازق ن عدي رعىلإ نبا انثة دامعنيحور كمي لوح نا يح كر دال قواذاعم ماشي سرداابانا
 قف ناكنأف هزراحن ع ربخلهالوسرار تل اقفر لب هوي ببصأ ددقس نب شرا ,زبا نكد لس دو -يلعدل للص ىنلتتارضنلا

 رذأاكد أرم أربطارنتكا رجم لل ا سل جل لف يلع 000 اجقلحاف لسو- بلعملا لصوبنالوسرعم سلا |
 هداف ارك, ن الع صيرح هلك ك ١ل ا ةرشعا هر ربا لقل ىررب ميضن ىت نالاو لسو -يلعمن لص ىتل )أقف مضرب ابد بعلم

 أ لبعد نمل نب هرج نعد:ءا لأبن انلا يرتب ى دبع لاق ااه ىنككل قفا زعلا ىذ ىلا« ىعفر ةحانبتكي كن
 نيزجأنث وكلا نسكن نير هارب هلا زب زعلا ربع نب بولا ربع لضعف وب ني امهيقلا هلل قذر أنبا فاما ع نب ليمن |
 ىسانلا هدؤق وار ان لسو يلع الصدد وسر ىلتلاق سنع تياثانث ةلاضق نبك رام نأ ب انعىب انثى لا شوبا؟

 لق ىلآغندهلا ناذ لاق مربع مث او شبح نملجس لاقازعنملافف ل يئريج ل زل اكبل »فن ف جوس لجيل ميلي نو ة دا |

 لفن ىف ثيد ل زه:نججل ىف ركض تزثكالقييبشخن ماين دل ىف لبع ندع نيإكيتا) ى تب حق ىف عاقت داو ىلالسو تزعوأ |
 كَما نبا نعتبقعنب مس ىمنعنام طنب مها ثم ل هسمنفاملعلف مفرع الى وكلاو دقن سبل ىتتررقاو موضوم
 يص دازسا ةزس نأ عبس ةرلسم_ قت أعىلامز ذا يمت نيبار رعلا لجن م كلي نعش لمن نإ ن ذا اعوف سرب احن ع

 نع ثيل ىف ىلن ذا سو لعدد ليصمنلا نعش نع ىتاقرلا لذي نعمسعن.ليطفلا نعق اوس نير ثمد لح
 . || ن زول تماه دع رعلا نكن ىلا مقنا ةحرضر الا وراوسلا يباب ى ىبلا ىف محض لقلة ةعباسلا ضر هلل بم لق ن) كد
 ا رمهيظؤسي ل هح هاو هذاتسا ثيالحا -عظقب نال بق أحن عبس يف تقفتمسار ىفشم ىلا ءفنحل صا نيبد ىف تيزي ربطلا
 نمسا قلن قفنا اممقأر رارنلاو ليبلا>قفنأ مظبغب ال ىل المهم نيم لاق لسو مباع مد لل صيبيلا نع ةربرش ىلإ نعم م نع
 انب ماشه جست ىلع قفنت مفربو ضفخي نازيبلاوا ضنقلاى الاه ليبو ءارا لعشر عونيميىفاوصقنم نان ضدالاو
 لصيما لو سرل اربللكس انلا ليفطمر اكل اف م أما ىلإ نع مس اقلا نعيربزب ني ىلع نع هللاعل» ىلا نب ناهتعانث للاخ نيدقدص رند اعأ
 انف لقي هل سا ةحلاقف .لأسف نءاخ ليثربجهحأص لاس قخل اقف ىش عاقبلاى اك ىلا >وبملاميلعا در رك لسو ميلعنا |

 . أ طق لثم تىفدار اشد لجو زعمللا نم تش دلل رجعاي لاقف ليثرلجطمبذانهرج ا سمايل ربخو ارق اوس :عاغبل ئش لاق يد
 || نا حتما جس ىىقل ار ىداتسا سبل اه رجاسم علق زلحنو ارق لوس القبل نش ن لآ قف رود نم, [حبلوعبس منيو ىدب تاق
 الأسف لربجم اناقىرداال لاو ريخواقبلاى اهدا لوسر ا, لحد لاقز عنب نع اثد نب براغ نعءاطعنعرب سجلت ةيديش ىلإ
 | لاقل يثربج عصاي لسو ماعدا لصرجتابس قعصي داك :ضاقتنضفننات يش نع لسن ام لاق كير لس لاق ىرؤ اال لاقف
 " | سال رلارص بير شيب لحاله قاوسد علقبلا نش نو لجاسملا ءاقيلاريخن ات دجردخ عاقبلاىا لم تاس لجيوزعمللا

 ةن



 مالا مال 1 > والا باك ' 7
 "مب لوح نسحمدانسا :لوطب ثييرعت ىمركل لاعلان موا غلا نم للظ ىف هل 'لزنيورأ بضقلالصق نورت امد ىلا يهدابصنا||

 أننن ب ىفعب نير اهلا ابحوبا ىلًبناو لشم نب باه ىلا بعت مزعقتلا حوعسمأ نا ظفار داؤلالبخُأبنا موصنم ىل[ن بد جنيلا ببن
 قعيستزبول عا نث ل حلاو ق همس نعق ليبعى بان ع لارنما نع رين نع مدرل ربع ىلا نع رس نب ر ارث يدع نبليعاوساانثناعشعلا |!

 مة ن وظن ءامسللملا داصبا هصخاش رس نيعبر ا مولعم موب تاقيملنبرخهلاو نيلوالا هلاعجلاق سو لعمل مل صينلا نا

 ناوكس اوك رو [ةلخ ىلا كير نماوضرن لا سانلا يما دانم ىدانيرفن مسركلا ىلا شرعلا نم ماغلا نمل ظ ىف هلالزنيو ءاضفلا |
 مهل لثقابق كوفلطنيف ىلب اولاق لبر نمل لع كادت سببا اينرلا ىف ليعي وىل ىنن ناكأم سان لكمل وين انيمي وكنت لو ىو لبعت

 ى هسدع ناي سبع رعب ناكن للتو ن نوال ىلا عملا ىلا قلطنب نم يزمو سما الق لطنب نم مزمن ولعب ان ايام دابششا
 قلطن [نوىفقلطننال اىاهقيفمرتايف مر لج ز عبرا لثة يثدتماو .يلعمدلاةص رح قسد رب زعناطش اريزعربعب ناكنلأ ]|

 نوف فاس نع شكيك اذ لنعذ قاس نع شلي لولى قبفع ا لوقبف ىانف رحب اذاذ *مالع نبو اننيب نىل ىقبتسانلا |
 جوزعبرلاد معرف يع سل

 رحش قلولل هللا لثة ش فو حوعسم نبا نعءل رعنلا ىلا نعل نكن بلس نع «ريغو ىهونلانآبفس ضعب ىود ثير م ركذو موب أما
 . نب قرع ف لوفي ل شجاملا نيزي عل الد ن اكد ليعس ىلاد قرير هى شيب لح ىف ظ وحب ذهوسن وصل مون
 ةحاهردغ ك انيعنلاو .نمظعن عري ساملا نا قم ايل اقف تفصل ونه ىف ىرب نا نمهفعاو لجاميلا نادل ليو نع علرطلا

 اد مل اطبع نير جازت ن ونبحئ ان نايفس نيج ارعلاوبًيثاى وطفل ساعلانب هلاليبعل جاوا ثمل ]سر أش فيكوازنأ
 هو ”ملل اي صيلل'ىلوسر لعأزا ندب لاق توعسم نمير لابن عقبلط نبشمعشش ا نع جال إس نعش ىب نير هس ازث لصيالا و داتا

 هربوا كورثي لله :لبسو مب ميشال ركبم ثي رح نه شعل للعملاق تومحنلو ام كبر كثعس نأ مسعسغلب قدر ءأرقأ
 موقلا موب ناكاذا لاق مالس نرمللا ليعنعى سو ليسلا فس نعى ري رجل ليعس نعى وباسل لهح توعسم نبا قمن لثعشاو

 لولاة معم ىه سيلا يس سكلع ناكا ذا حوعسمأرا بى ريل تقف يسسركخ هللا ىري نيد قاف سو بلع مد لدم كيبنب ج
 مارس او ىفابس كلذ ىف سارعنب !نعبك اضل نعربب وج( ممل للهسمدانس ا تبشالو فووم نه يبعل اينرل لف ثييرح قاله 2

 لي لرح ب ىفعي نيود .دباانثارساربسفناف ىف اشلالاق كميل لمس لءامداذ نايس اكل هاجتسلاة قا نم اناداعوفم ىوربو ا

 بلا قفى نيب خل اساليب هدا اص يتلا نا غيابره ىلا نعراطع نع ببر جنب نعن ال نير ضخ نث دارو ةديبعىب انئنءابصلا نإ :

 ل ابجناو تسلا مويدثب زئلاقلعنوةبأسلا موي شرعلاءلع وتس ماياتنسل اهزبايو نينضر الاو تاولمسا قلخقتلا نا ةديرشإلا || ٠
 امل نمد عاس ضل ىف عرج موب مداد سيبقلا موب باو للا واعي دالا مير ىنلاوؤانلثلا م سرشلاو نيث لام يبرتلاو لسالا موب |! ٠

 ا نإ قلوضخل ثييخاو بطلا مدان مدلل لعجشل) ذ لجل نم رئيسي وأي ميطو أه حوساو اص رحاب, ضر الا'ئيدانممقلخ صعلا لعب
 نع لارع نيك اشمل لهسو دا ثا نم بيرْغ ثييرحللا نهو *ىبرالا ن نسل لف هني ميو ىددالامنيلو شدح بتكي ماحس لاقوأ |.

 ضر هؤاخ ل افق ضرالاو تعمل قلن عساف سوت لص يلا تنا وبملا ناس ايعنبا نع ةمركع نعلاقبلااعسولإ :
 تدرطلمل كسا ىلاعتمدلا لاق ب ذضو تر لاو نئالطاو ءامل و رتلااعب دل موب قلخوراذلذلاهىيل ارحب قلو نشالاو للا مى 5

 هلا رسمتلاو موجنلا *ىرسل هوب قاع رأسا رسزت مىب قلخو مايادعبرا ايناوقا اور لقو مل ىق ىلا نيب ىنىفضرالاقلخى للأب 1
 ى مدا قلخ#ئلاثلاىفو نسانلاب مفشإام يت لكلع جفال فلا ةيناثل اف و لاجل ءاس لوا نأ قا نفي تاعاس ثلث ىلا هلئأالملاو ا
 ول كبصا لا طولاق شرعلا لع ىئنتم١ 6 لاق لشي اذاممم وبيلا تل اق مث دعاس خل ىف ينم ءجرخاو ل حوحيسلا,س يلب ناو دةنجيا .نكسا |:

 اوكا م ؟ول ىقيام دلعدصاؤ ب وغل نمانسماو و تلذنؤ إلي لش ار ضخ لس و .رلع هد (ط ص منلا بضتق مارس لولا تم ||
 | حرخ رات ةرمم نيرباجنعئلاطلا منع ذار نب بيلا نع شمالا كمل لاس سب اند او نيعم نبا فعض رق لا قبلاو كل ذأ |:

 | تمت لاق مرملنعم للملا فبصت فيل هللا وسر ياول اق مر لنع هات الددا فضناكن نصت »اللاقف )سوة فك ا ليصمس كوسا ||
 ا



 ارلورعنص د ضيكل اق شحنلاب نكك نار ًرفعويربخبي لجد م عيد اف *لبجت رمال تناكليئارسا قب مالي نإ ل ةمدلام نعى قكيسالا |

 دتاقيلنبضالاو نيلوالا هلا عمج لاق سو يلعس لمتنا نحمللا لبع نع قورنت ش

 ير يرد هاند م يح ا ىليلابانك
 اسرى ننزل صل لبعلا نه نمل قفسو يلع هن للبعد زل شب لجل اقرباج نعت عار نب ؤاعمىثرحلعسنب ثييلا
 1 هنيربش قرط نم لاسفل مجرخب ثيل وكذو ىربق دعب سلخ لاقرعسا دان بسوار صمدل ؟لوسر رس لاف شرعا ل كورك سلا باوبا
 أ ارياعس ىف ىئارل تلاق سيق تن ءامما نعش ار نبق اوعس نعلن ىلإ نبل رعلس نب نوره نيريزب كسول لهسذ ا عم نع يديغ هك دأرل نبانع
 ةنعب انءامسارثرعلا ءلزتهاو ديل اور كوعض نم لوا كنبا ناز كننحب هزي و كاعمداقريالا سوم يي عونا ينلالاقف ما تحاصةاعم

 | |يعصا زم نليو شرعاررزله»”عوضوم لدس ةذانجو سو ديل لسع هللا لس لئن نعةداقن عتب معى ب نب تسي لهم العأ |
 .[اانه) ابدكاد -عبات ذاعم زي لعس تىم نثر علازتنه لاق اسوي لبصمبنلا نازيعس ىلا نع ةرضن ىلا ن عر زعج) نيف وعش لح
 | اولسو لال صمدللوسر تعم» لوقيريضحن ريس تعم» تلا هئاع نحو لجن عرب عدة قلع نبع نب رم كمال ) بدم تخلع
 ا اع نعل نبش وذ لزب فسوب كسل لهن سكاس رعس تاذول لئرعلازئع لقلاوفي

 قل ذم نباص /ارصدانسا انه ذاعم كب لعس كلنب يري ن لقوا لير عزاه لوي ىهو تلج فلو رق نما بق نا ءاظاولو سو ميل عملا ظ

 [صاخال نبرعس نعب ابل اف والعس هللا اقل بح رعن زله عوفر بر عنب نعرم اجت عباس: نبءاطع نع دريذد لبضنن باشي ل هح
 نازك برضو يي لمحة سوك ؛لوسرل ناب لغاز تم نيف بيقبعم وريزب تنبأ اوفر ىو ةفينلشز تنبع
 . [ةلج قعمليل اف وجر مرعس لطبق نيديطسو بلع هل ا يصمدلا«لسر ىف ليئربجب نى ىف لاو نمسمش نم تتح لاق ةعاذ دنبذأع منع
 ّْ ها وما بلا وول ايام هانا 135
 |: رم عل العس الا بازعمت: اه بومزتسل شعله امو :لاقداضال نمالجر نا لعس لا نضعي نع مد ل بعن ب بما نع قاونسا نبل

 ب ني نايت نم ار لاق سابعنب ان ع مهاب ىلإ ن عليمن دال ىل انئالحسمل شرعلا باتك ظف ال مسيعلان اع نبل فعجوبالاق

 ام. تلعف نحلل زل كلن اف هلا قنا لاف هيلع رانش اذ .قجب سنا |رجوزت لق لعب ليلا كلذ ارجو نتن ايفل طف كيبل عام كفلسا:1لاق نيد
 الاوملعبصي نالا راو مىبل لبق نم ون اكمرك ف املا هلع بصي لعجل ام اعطالكا موب تااذ ىف انييق سفن سجل تحسن مقبل تلم
 كة نريد نحب نبدللا لب كمل حسا عاال نكل صنماه دانس ىبضغ تقسبم نمد نال ا نلاقفشرعلا زله ن كيف
 |افترا ةلالج ل زو لاق هداسجاىف مور ١تماذام ك دابع يوغا رب ال كنزعو لاذ ناطبلان ل 5 سو يلع هد: صمت لوس نا
 اع نبل اربع نعم نعمكح نب صوحا ان ىومالا ليعس نبل كسل لوس هاو ىهو بارد هيف در فغتسا اي مهيارفغل ان: ل نام
 ةربيسإل انها ن موزاولثاكبمد لإ ساو ليثربجم اعتدى اقلخخلبرق نا لسو كاسم طسر لاق هلال ع نيرب نحمل غل

 : فليس:

 | ارك وج قي طم ورانلاتملا مل |ح لعب سبا ص رحال نالنيلىدانساو قورافل ف مالسالاٍيييشو تافصلا لأ لنم نبااور

 : يلامس ىلامد لنا اخر بسو هيلع مد للبصمم»'«لسر لاق لاق سنع رشي نع ملسىلانب ثيل ن عري سجلت لامرطج نبال لا انثالح عرب ئسلا

 . | ماكل زل ناداراا ذا ظفل كل 'نيكرب سجن عداح نين ىور قلم نب الأقل ق ووه نم ىررن الر ثبدو طقاسد انسانه -شرعلع ل نن
 . | رس لعمر ال صربنلا نعقربره ىلإ نعراسي نب نا ءلس نع_#فس وب نب شى اييرجنبا ثيرح ونجوم نه لعلو منانب ل نش
 نع لأسابيع تلكتذرقرط تس لق ةرث اون ىلا ىرابلا لونن غيبداحاو سم اور دابعل بيرل نب ةهيقلامويبتاكاذا لا

 نعنالاللا نممزااابع تنب نيرلا ىلا نعب سنب مالسلا لبعث لينا لبعامسانب كلا, جل جس لعل العلامدابالاةوفال هما ظ
 بت اقيلنيرخيالاو نيلوالاهدا بصل اق سو لأ رصمنلا نعيد بع نعق ورسم نع هن البعنب ةليبعىلإنعؤر جنب لايذللا

 |: اور ليبرركلا ىلا شرعلا نم ماغلا نم لاظ ىف ىلا تدللا لزنيد ءاضقل لصف ن عطني ءامسلا ىلا هدأصباةصخاذم ةنسنيعبلا

 ||( ىبوسطلا رماوناو جا نسمللا لبعو ةراد نبا تس (ى ليزخلا نعل عتربغيوعسرلا نب ليم نب نييسكلاو نأ ريصالا نا عنل اني جين

 | |ةليمعىلا نعوور عنب لارنملا نعد ثسبنا لا ني ليد نع ريزب ىلا ندر اخمرع درلسنب لع اين ىل كك دير كلا نيليبعن ليوم“ رن ولأ



 موصل مارال |١ ه ظ _قلعلاباتكا

 ا اقو ىراؤهلامجحرخب ثييرعلل قأسو لد أع مادا .لظ ال لظال موي ملظ ىل هلا ملظب هبس لاق لسو ريع مد الص هنلا نع نعمراوضر |

 وثمار عي رعلطظى ههلامزظي دعبس لا ناس نع رقع نيليبىلا نع ميا نع جدلا ميعزبإ نب ليعطم انث ىلدايفاليببعنبا
 : دا مبا لااجب وب قل لوقي ىلا عتمم نااعوفرم ةربر هلا نعراسب نبلبعسن ع لاوط لإ نع لذ ت/جسدانسالا فيعض

 ن”لاربع ن عيوب ن اوفص نعناع نب ليما شي ل جيزننلا خلبن ثب داحاشرعلا ل ظىفؤلب دقو لعظال لظلم ويىترعلظ
 ١ !لظال موب ىثر عل ظىف ىلا ]جب نوب اهتم لجو عسا لوي لاق لسو يباع ملص م نلا نعيتي راس نبضي رعلا لا لاذ رسم نإ
 هطوجف مداورالولاقف كان نعانل اسر اءالاق<وقزرب مرر رنع مايجب قف عوعسمنبنعق ومس مي لح نسحمدازس ىلظ
 ١ ه اور منا, ننولسلاوفةعالطا كير مولع علطذا كل نايفأنيبف شرعلا, ”قلعم لب دانق ىلاىوانزفف تءاذس أما ىق نجل ىف حرمت ضخ

 ١ ب حج ىنو زر قلاوىليزتلاو .جرخل ف ىق ىمدللا ليعنعق:ورسم نعاس نيو عع شالا نعزي لبح نير ب رج زم
 مارجالا لاقؤسو ديلعمسا صوتا لكلا جليم تعج المل اقرب جن عرببزلا ىلا نع بث خ زب نعل ان قريب بهو نبا

 0 ءادنم هل خل مزث ينم :ئجائيلع ترم ذا سولج ن خئازدب مدا "وسدإب قزم ةيتف لاقنت شبح ضرب بأ ىف بجيب[
 نيلوالارعحو ىسركلا هللا عضو ذا'ر لغأي لعن ىف ىس نل اقذ تننقثلا تعفن لذ لفات رمسل اذ (عبكر لع رعف در !رمفنكن بي لي ى لح
 سرقي فيكس قر صإبسو بلع هل |ليصدلا لأقفا لف ىلنع ماو ىرم لعن وبس اون اكأم لعد الاو ىريالا تماكتو نيرخبالاو
 ْ نا تماصلا نب ةدابع ن عرس نول طع نعرس نيليدر نعامجب نب اها كاص ءدانسا موق نم ةدعضل لنؤنا] انقل
 ذاق شرعلا ايف ىف نمو همر داهالعا سو حفل او ضرالاوواوسلا نبا يندد لكنلب ا مدنجسر داو :نجبل لاق سو ميلع هل لليصمللا

 اوهو ةربره ىلإ نعراسسي نبواطعل وخمس لق ماع نمرلا ]نخب لهو ليلولاوبا .ىمس تاق تاور سوهفلاوىلثفوبا قاس
 ل الصمم لوس تعم» لبجنب ذا عم نعرأرين نبءاطع نعاس نب ليز نع ةرمسم نب صفحأن ف ان نب عيبرلا دب ىن ىبالاذو
 ةرهرب لش ليوس لبقابلاعم عطقشا له نير, نمو سوهفلا لع شرعلاو لاقو «وخسةجددد:ئام:نجب لوب لسد
 قوز ]عالج فطام للاو جسما لاقف جوبرلا نمل جدو نيباسلل نم لم بننسالاؤ غرير هأب ناد ليس ىلإو لبعسو ىرهزلا نع

 يس ميلعدلاليصملا لسد ىلا ى بيلا بهلف ى خرب طلو عري كلذ لنعإسمل ع فرف نيل زلع ى بوم فطص ىو ى بدلا
 8 بش طار ماصاوموماذا قيفينمل وا وكاذ ن وقعصي س لان اف ىدومرلكؤ والؤته) لسو دلع هر نليصينلا لاقفو ربخأت
 لتس يلا !لاقوةربغو ى ليزثلا» اورانإو لجو عمل نسا نم ناكم اليت قاذاؤ قعص نم ن اكىرداالؤشرعلا

 ايش اى بوم اذاذ قيفي نم لوا نوكاؤديفلا هوب نوقعصب سانلا ناقديفو زبر هابا ناو الح مرعشلاو هريس ىلا نع ىرضزلا

 الص ىنل بضعف رفو عوخب نعمل ىضر ربه ىلا نعرعيللا نعل ضفلا نيدللا لبع نع وش جل ملا يزن علا لنع لاق و شرعلا
 08 لجل بق ثبوا .نوطلا موب ةفعبسب بس وح ىدد الف شرعلابن خلل علوم ذا يف هلا ءادن نيب اولضفتال لاذو سو هيلع

 يشرف ملل واش نمل! ضرالا ىل نمو ناولمسلا ىف نم عصب نوصل ىف فن .ناذ مم دشملا نب نيوجطظفلو *ءاجزبزعلا ل بع نع
 دولا سان ىنندعقفنت ثيبرت بسوحا ىرداالذ شرعلاب نيكل وسوماذ اذ ثعب نملوبوكاف نورطنب دابق ماذاذ ىرخا| |

 اواي ى ارضنا -طلفإسو يلع ملل لصانيبن لعل ضخ ن اوت ى دوم ىب >وببركذ لاقل بعس لان حسيب نعقراعنب وحب نيو نع
 ”مافب قلعت ءسوم اخضر امنعؤشنتنملو انا ءاربنال نيب اوربتال سو ميزع رب يصون !لاقف ىكنب سو ءرلعمل ليعمتلا ىلا
 ايلا ناق نوع ورنا أينالا نيباوربل ثم ىدر ىدعب ما ثعب ىلوالا فعل افا ىرداالذشرعلا موق نم
 ظ رجب »كبلإ ع شرعل ١ث اوق نم *ئاقي ينل ىسوماذاو يذو هركلث لبعس ىلا نعهلج نعميبإ نعادج نب ور عن علا لبع
 . .مرجو) نلهلاش أي زها مولي نبذ اعمن لس ة دان و (/وُقي سو ءيلع لا لعمل لور عمن اربأجن عودي لا ىلا نع
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 إ ا اق ومنع 5 لع هادر داعم نب لوس ن ولشرعلاالهالاذ و لعمل اطصينلانعرباج نع لو تايفسلإ نعشفملالا

 727 لرش رع لها يف شعالا نع ساد دا ني هللا لبعل اق و رب احنعوكا ص ىل ادن ايفس ىبا نع شمل! نعانز اوعوبا



 فلا مارال || 0 ! ىلعلابباتك

 نطخ ال لمبلن ناك منعم ىفرصا الملل كوقبف تم ولمن عبس قف ىف نممرلا هن ظن أمين ذقت امالاو غدا خلان مى الاي ممل لبعلا تالا
 س هارب نما نال دوعسمنب نع سبق نزل عشتسمي لوس في نعش الا نعى دولا ءاور ىرفدانسا ل اللا جرخبرانل
 بكل ذا الا ىف طب نباجرخا جمالا مرةعداسك هنتر / فن ىليولفماوربملاودمكلا نمر تروج ضي نوفاك نم بينك خعجج لك
 علام رح موسم هلال اة بلاط ىلإ نب دع نعول ص ىلا نعللاخ ىلا نبل يعلم ١سم ل هس ضدانسا, نكاد انه ملفت لقد ليجدانسأب

 راضيا: ص خش نس ةياعبرا اوأبق قاشم اعلا ذح سازلإ شبل اقةئلا وجر ةررره ىلا نعشب كنب هل اربع عد عنب ل ارغملاشمب
 0 دا وسما 1 لقءارضقل لصق نورنا ينو أمس للا

 ال[ لرعازث سكت نرمنلا نبع ن لعن يلع كيب أنا نبل لبعأرن اوس لقمر ىب ًايناعفاشلا نك اولعنيريعرب انريخبةيرعلل باتكف
 :رلدإلا لو قى ارغعمل لوذر »لبس ما نعم نع نسحب نع اخ ني ةرق نع فضرب ىباانن س رشا نيدهحتنانكوب ان مني ران لعن

 ئئرلاةيببركه نع ظ وفل فلا نهر فكمب دوو نابإ مب رارقالاد لوب عريغاوننسالاو ل ةعمريغفرتلات لاةوتسارثرعلا |
 لا نا ةمالقنبأرت ن ولعب نري فرعا يعوباو قي سل هزانكابا نال مصيال ة بسم نعاواذ ى ل زل فعجرلاو مامالا كلا

 نب لمن عقارسسا نب نمتزل ربع عربعست ب شدراول لع نثد ليس انث بابحت نب لضفلا انثثيرل نب ريع نب لج انف همن سانا د الح ارا
 ةرما مال وعبد ١بابلاي نينموملاريدا,لآقف فزد اتبلعل خد ذ |منعمل لوزير بل أطىلانيىلعر اد قر امالارادن :ؤوكلأب تنل أك لعس

 در عى ىتساذضؤنتى العو ناكوقمو ناك_فيككو هيك مسلاىفٍى زل كب رالف صولا يي تيباونقو لف م ىلعدع لافف
 || اهولاججاو ارعمجين مالو ام لبي ل لوالا وهل جوز عبر نا ىري خر حاولا شال نا اول [رتالو خضاوعم»ا جويل شعم أي لاقف سلام نعأ
 دع ضفقنل!باتكف ىرارل'ليعس نبنافعلا5 لاذ ثراولالبعملا وص .نككت بن ريغو دانس هركذم ثبب لحا نه ثييرعلا مضقن نيش و
 أب هكتالال ثلاق لاق قرقةنب هنا ابعن ار اسي نيو أطع نعيلس نب ليدر نعرعيم نب ما هضه تح ثيل قت اح كليم نمل لابعانت قتإملا
 الا مراسل عبشمدا نييتقادزاقنالو ماشال الا و ليبلا ممينلنخمو نيكل ماركل نمو شرعلا لجل نمو ن قرم +له انمازبد
 انسان اكف نكمل تلقت كى ديب ت قلن م غي رذ مام لعجن نال الجل جل افف كا ذ لشماول اقف +لشسلا ليجافا وداع لاق ةرخال ان

 ما

 بح تكول ىقنخال نا هلي وأ رةعيدد اوضي ةليشاع تلاق لوقي اوفا: تعمم امه نينيرم وجلزن ىرقوبتل ليعط» نيو وم نص ١
 لاق لهاجانن بكم يبعازث دايز نياقلبح شهي لوس ذآ بحل منا لعق وف هدا لعن كلو هنعمل ضر ن اع نوعي تاق .لنق
 4 اأى ل لويديجمدانسا نافذ نكئلخنثاسل لاق نع دنجو مدكو لقلاو شرعا «ليبء أيوب املاقلخ عن ملل ربعلاق
 هتيأر لاق كنا ار تلاقف كي د شيحلار هذاا هء اجا فعجناسيمتتنب ءامسا نتن ل حلاق ليعس نيرغس نع وحنا ىلإ نعارركذ نع
 :ء نايف درك ءلع كام ارسلان ىل ىلا كاكا لاق را نفسنذ ارعم نائأقيقدرىطف ذرب ءلعس أهبجبب اشدشيم نماقم
 اهيل ءاطع نع وسال ىلا نب موصنم اورو يبان عة ليرى نبان عبث اس !نيءاطغ نع ناوطلا دل لعن يلا وحى ود هاظلا
 اضإاو كلاوىلا نع جوعسن رعب يطلا م نعى لس لبعطا ىور جب نع ليرب نبانعراثدنبب ران علاقف
 اقلب ماى ءايلاءلع شحن اكل اعتمهلا نا لا ءايسلا ىلا ى دونما وففمملسو ب لص هن ابا صار مس اذن عت نح خرا بع

 ددرعيملا رف لذ لاقن كلا نيبضداعيسار عج رفق 'ضر لعامل دفنت اذ ناخد هس نم رخل قئخمقلخن دارا افرام لق ائشأ
 ايرخل كسلا نعطابسا نعداجنب ور تن عن وه نبى نمنع هريسفن ىف ىربطلاربر جنبا ءيرخا شر علا دعى وتس بحاار قلخ

 يمل عيطفلاركىب ًرنابه فلل نب لع ىباًزبارنتمملا ةيعأنب مريخالبنحن ا من ركن الع يدر ميلا نب ايري تافصلاىف ىلا (|
 رلعر و ىلع ملبس دنلا عمتسكل ار ذ ىلان حربا نمىجتلا هربا نع !نعنيسحنب نايفس اننليزب انت ىلا نكت لا نب
 عقب رغعن (/ماؤلاق لع! لوسر و مدا تلة حنه بغت نبا ىر ل: ل هر زارا لاف سمار ورعرنع كل ذو ةفطقواذئع درب
 كتتارسب در غنا شحن م ب ناهللا دارا ذاذ علطتفرج قف رن ارجبو سحيق ن اح ناذ شرعا تا, مرل ةلجاس خت قلطنث
 3 زبره ىلإ نعمصأع نبضفح نع نقلا لدع نب بيج يحس نسحو دانس تبغ شبح نم ىئلطا ا (وفبف لبعب ىزيسم نا بدأب



 . ميصرلامايالل : 11 ىلعناباتك

 نغيذشرإاقراعنعى وفل نايفس شييرح ث يرحل كلو رثيوكل يس ركعسو -!وفركذ و رك ف عدبس لوضرالاو عيب احد ومس تلخد لأ
 نقلشار نبرمم ثيبإوس تاق نادر # لق حار لقرال ل رعلاو نيبرفلاعضوم درك ل لاق سآبح نب نعردبجنب ل بعس نع نيطبلا 7

 "|| نبنةؤعانت مالا يهلبا نب هر اىكرل لضفلا نب جبنا تارغل ا هس ا نبق طم ارناف نجلا ننال البع روس ىب انا ظداحب رك نإ
 2 طر كول الاذٍلسو يلا ا نصردل وسر ض بقل لاق رهتنب نع فان نعم! نعل يبضف نرجع رن :رديش ىلا نعل لبع ير الا ليعس
 0 تخرق وسردلا لاي الزل تب ميل نار هسا ىك لامك ناكاد تالق مناف نو لبعتى لوكيل تاكنا سانا
 8 تائب انك همالقن بينان اولعنبا بانربخاناوزغن لبضفلايلعت خيران ىراغبا جضازق مع نييرماه هيكل لسرل
 . | نب ليضف نع لضف نب ال اذ لاف ى راب ليعاوس نينا لوس نب حمص نيس وبا انربخ/ لاةمفيل امن ىلعلا فص
 كيطظواو تناىالاقو ست مجلبو_هلع بكاذ يلع رككوب ندا .يلعير لدم لس نعال لا عنب نع فاننعناوزغأ |

 ثوم نيس ًارباق لا ليبع جلتل قربا خل ت بمال ىلا نان هدالبعي ناكنمو سار قارن اذ نت رسعي ناكنم لاق انيمد اح
 بيج || نعرلاخ ىلا نياوفليعامسانععيكو نث +بيش لكى ب انث ل بش نيران رن سما لبعانت مخرب ينج ابا بلاربعني ضربا
 ملارجد أزل ءاقع اقلب انوذربتبكرو نيزموم اريد ١ ايلول اف عريعب لعوهو سانلا -ليقنتسا أشلا نعسلا ضرع مرق ا للاقس يف

 رو مللاق ابعكت ا ماس نعىرهزلا نعل بقع شيب رح سماك دانساءاهسا ىلاع يراها انصام نم مال ناانصاه يد ال ملافف

 (ملاطلإ_عانربخلا لجاس ضيفنر عك سفن بس ا نمال ابصكل اقوة سفن بساح نما رج لاقفءامسل'ن اطلس نملضبالا ناطلسل
 عارم «ياوسومازث ىداللالبعس ىب انذو) از 'لضفلا نير أرنا ظف اىهاب ىقعي ىب انا فنحهلا نينا ظف كرمه ىلا نع نا تسري نب

 1 قطع قرف أحاول هدمه الهر يلاقف هبل تناول لاير عقأرم تيقن خا دل ليزا تعم مناحنيررجاتتأ |

 هنفؤتساد | |نينموؤلارب الج لاقن يغرم نبق وف .تقكراساف نوججيرم ءنا نعمل ضر حن عيظفل ىف ور جيجل ليزي وبا اطقنا ميقا صدانسااذه
 . || تهل الزنا تلا نخوه ت اوله عبس ىف نم هاوكش هنا عمدت ماى زله ىه نم ىر ثا كارو ل قف وجعا« ىلع س ازلا تسيح

 هتابعأ | مغ ننزل البع نعم [يمتخنب لبعامما نعزيزعلا نبيعس اذن يدصوب نثر لئاوف قي نسر جوز ىف كاد اجت فلا لوق هدر عمسر | '
 ابوه دع ضقب مو نحب ضقف ل لعل ب صا نمالادن ىقلب مي امسلانايد نم ضال ن ايدل ليد لقي باطخس نير تتسم لاق |
 نأرق كال لدعو ليزبو هر ىعمون اغا له تنل :نبالاق ينيعناب ةامدلإب انكلعجو بهدالو ةنغر دعيالو ةبارق لعل

 اور اكردي ومس ليعلم ننس راق رفعجنيدناابع نظفت معن با دارج دع ىباٌرب١ فلس ارد سوك خا لالا نب دعولا لع
 احانساوجالحاهخ جب نال ثيل يجس نيدو شييلاو كاي رصعىف قم ملاعب زعل بع نب لزعس نعى ورا تلط نب فو

 عاود صقل كفو ليغ مالا لاقو لبسملا فنقسملا سار يفر سانلاعيلابو نا على داوشنلا موي ةعيبلا ل خإرلمز انف وعرب نطتزلا لع
 نمش لس ؤنمال ش علاق ىفهلاوءاما قف رعل لاق جوعس نب نع شجن رز نع هما كيس لتقف زج اةنالعأ|

 | فلاوبا ومش لوباو نيا ربطلا قلاب اذ اصلا رج وبار نمل نيركى باو ل ةنسل ف لجن مايال | نتن دبعماور دانسالا اجمل عا
 و عصزبا نعيوص د ازسإب ًاسعلالجاربارجرخاو يصوم دانساو م فيل اون ىف ربل لبعنيرييوباو ىقبي اركب و باو لكتلطل سوناو ناكلاللا
 ' ةحيحن يت افلا وغسل لبالملا نمار جريمالذ لجو عسسل 'ىلا نيمو عف كازو نعال كا هللاو هلل جنو هللا عدس لا: نم لاق:

 أ نربخا نسكت نبه ركب ياكئالل طولا مأرب ا لع نب لجسأرتا ليش نب هدر ا ليعأرنا نما لف ن يرن ناولع نبا انرتخ ل جوع نلت جو نب
 سرك ن ليو عفا ارسل نين لاق هل اررعنعرز نع اع نع عجل نب نسحل ان ىلإ انثليلولا نب لاننا ىرضح نواه نير

 || ىلادي همدا فب لاعا نمت يلع تخجل شنرعلاق ىف هللاو ءاملا ق ىف شرعلاو :نس تئاوسمنءاملاو هسركلا ندب امو نس :ناوسمن

 | |_ركقحلتاىبا نع رعبا ىلالحا كاملا لبعأرن ليمن ب داد م انث ره الس نيرف اغلا ليعانت رف عج نب لحب هلل ابر اهلا ةيه
 : نباح نلحلا ليعنب دخل يح خكد انساب ازهان_ر كد لقرامسل اف نمك جرب ضرالا كن مها لاق هلل ليعن ع ليبعىلإ



 موغزلا مامالل ْ ' 0 ٠ ىلعلا باتك

 اللعب شبس ليع نمار لويس زعل اود *رئد داعم دديصحلمسب نيدلا ربعي حرب رجلا لئايع ن اك ىر اهلا جرخل هنن راين لت نم
 لك دلل اففجإلا ةليِمْحرجربع ن ماو د ضرالاو ءامس نبدأ م تشلدالا ةرد كوب يبعزم دو ديس ("١ نم ناو ئنن نمور قلخلو ويس
 "عيبا نب انذ حوسال ىب ان ل بيغيلاد كى وجيز نب( فيعضرسب نباشرعلا نو + َعبديمَشحل رطب لاب لبح مادو رج لج تماخأ ١
 معلا نبلاقف ةربعىل ا"شزتلالبعورفعجنيملالبع ورع نإ يف سلف تكلا عفارنب *ءاؤر نبذاعم قدح رب جني ى دوم نع |
 أى 00 يل ذاعم عسا |
 ١ يخلو ا ىف ىرازتل / نبل طفح ئسنالرلعلا وجب ن مدع نبأ ورقلان واميلفخن ن انملكلال اق هر عنب كشريك هلا ودلال املا اء ضدالاا |

 ا تازعن مول لبع ني ا وحش هلا دعالعى ىنس!ر هال اقو لاؤرف وظل ارشرعلا ب دوهوو ملا لحب شر عن اكو لجوز عوق ب أب ىبرعع
 [مشبل اولبقا لاقف مين بنمو وراويو سو ميلع مل ليصمنلارنعن لاق نر عن عرب ناوفصن عدالش نيعماج نع شمل نعأ
 | يدل ففنتلك انج ذلك نلاق مب ايلبق مذا متل لع ١ أي ىرشسل قلق ل اقف نمنل ص! نم س ان لخر انطعاذ انف لولا رجب أب
 وت لكركرلا ىف بنل و ض رالا و ن اومسلا قلخو ءا دعس رعن اكو لبق ئن نكيدو مدل ناكل اق ناكام سالا|زهلو!نعكلتشإو

 يصار نأ قادد تعفي! تددولمد ؛اوارنو دعطقنب بل سلاذاذ اربط تقلطن اذ تبهذ لقف كثان كرد نزلي لافت لح ألا ض
 ., | وعيه نب شرا تيس: ليل در اراؤلالتحااذا:: يت نادال لف وعن سلو عيش لئأقلالوق تعم ا اًيعبانحال هلئسااهذهأ |

 ّْ نمزلتنالاو ىدركلا هاد بانكلا ناو نرسو يلعمرا لصون اكوسر لاق لاق تنعم يضر لعن عىلجنعميبا نحف داصل فعجأ
 كبصعب نمل انتطسرت بر نلف شعل ار قلعت ييلزني نادار الب اجمل نابو نيذب ام كالملا كلان مرلل لقو هللا ليش نزلا

 نعى خوعسملا اينلح اقلان مناع (ٌشمل لاوس نماول ةركتلا ثيدعل اذه لظباو ثركللمر جرف ةوبرشم شيب رحله تسي لوك و ْ
 7-5 رت و بلت الهال ترس ىل اعت هس نا اللا ىف مسالا اوعداس نع وللا غد هل لد علا لاق ةليسع ىلا نعؤمعنب لابعملا

 ظ ا ا ا ماا ترس ساس جوملا
 لكوف فلا و نها هن ور لث لسو يلع مدل البصمنلا لوسر لاذ لاق قرير ه ىلا نعزسعت نع دانثانن نايدبش انثدح ملعا وسروهدلا ئل :

 ف ارتدي ماع هئ اع ر يسم ديو ككل اق لعا لوسر و هداولاق امنيد كنب كد ور رن له فرغلي وو ظوفح فقس عيشرل نان لاق
 هللا لولاق كلذ ق شاد نور لت له لاق مث ماعد وسمت ردم ءامم لكظتل غو تاو عبس رع حتل 3 لتمى رخال ءامسلا نيب |

 هي هللا اولاق كتم لاهنهان نور لن لهل اقر ماع اعسمتق رييسم دعب سلا مسلانيبومديو شرعا كلن ق.وف ناق لاق لعامل سر
 0/7 ماعتئ مسمر لكل غو نيبضد عبس رعفح ماع امس قر يسم رين( قفلا نضر الا نئيو/مدديو ضال ين اذ لاذ لعا وسر
 ناو دنطارلا رماظلا ذهل و لو ال اوه لسو -يطعمد للصم لوسر رف هدا كعطببل ةعباسلاضرال كلل بجو ةيلد لاول م نيب دشن
 ”رئالا هرسلرب نسعت نكى لسزنلا بأي هو دات عا | ل ابعنب كلا نعن ا عنلا نب جيرش نعو نسم ىلا ى او درقو تاقث
 لان لوقا قباطم كإ خالن فيكتب لسسو ريلاعمس لص مفنلا ىزتالا نطارلا يعم لير بلا دع طبر لوقو معجو فرعا هلو كتم
 ش :ياونرط نم تافصلا ىف ىقنمنلا عاور ان ىشوريظن لو لقجسال انهو هاسمرمباب نيضرالا نيابن يفو لع ابى افن امنيا وكعم وهو
 ىلا ن بلم ضر الا نمؤ ن لولم+ رس قلذس لوف ىف سابحن بن ععنطل ىلا نع س نبؤرجن عيعش ارت حاصر اس أيا ىلإ نإ

 ةيوبإ الافق الصا كلذ لقننال ارذاريغ ق داي ثرا) ىطم باسل انحاطعىور وت اقث دز اور ليسو هيلعمدلا لص مهب لوك ضد
 سابعنب نعرمضلا ىلا نعبئأسلا نيواطع نع شاي شان ميكحن ل عانت مانغنننيبعانت يقتل ب ىقعد نب جارت كاهل نربخب
 ...٠ | يفراطعو كيرتايلعكا وتعد مهاراكههارا ورود فو كتداكعداو مكين نضر لك نينا عبس لاق نيت لضرالا نم
 1 لا ار رجاا ارا ليق نهد يقاوم جمان يخي نهدي صد هيلا
 | تاقوب »نب ميعاب انف نخن لضفلا نب لجأينا ن يقين ب مماقل ب ارد نا القابلا بلآ غىبا ان للكوتنإ عجن نسكت اين رمئان
 || ضرالاو تاومسلا يسرك سو لاعن لزق ىف وعسم نبا نعرز نع مداعنتت لرب ظ نب لحن انت ىلالو للا لبصلا نيزجت



 ت ىصزلامايالل ْ ١١ ىلعلاب انك

 مدا اك لاف لسو .بلعمل لص هلا وسر ناواعل لها نمل جر قريب نيسحت نب لع نع ىرهزلا نعرغمو لعس نب عضألإ شيب

 ناب كاف ىلن وي فلعباس سخلذ س انما لو ئحدا م هبم لف عيضوم الا ينم رشبل كوكي رف مدالارم »وقنا موي نلهولا .ةرظع
 نينا عنيربخل انمرؤ كب انكوهور يشب نب قشر نبملا شيب ل يحى ىف لسرم انه ثيي لكلا نطتإلا نبي نع وشو لاق لي ويحب نه
 هلا ثسواردعب ترش اف رص. حك صوص ارصفلا ىل ثيرح د غلب لاقرباج نعى لبعلا دور اج الا نعن ايحنب لتاقم نعاس

 تاق هو عيضفريغ عيفر توصب ى داي اهمال زحاحذ افحيكتعسمملا نا وقياس و ميلعدل ليعمل هلوسد تعم»ل اقف اذ
 ق لص اوهو لبا لق لجو هللا نارلعاعوضوم يش ا نايف شي لحما مابلاهظ 2 نايرلا ذل وقيل يعبلاهيبرقلا عم شر عيلعأ
 نيش |امطعأ ثرعناكةزيظعل شر عللب عوهالا لااله ىلاعن لوف هيلا خشن ظع شرعا راو لاف عظع شر عس يقلب شرعن اب نيل فلا
 'ناويبسش قرطد نر بفمي لي نيب ىلا مالسلا لعن الس عر ضعب مب ىلا لقو نبض اممالوىراقمالو ارب عل ص هنن لهعز ال اطيخناوارما
 ظ سحمإلماؤ راش ل' نمل نيرعبل ايل ضخ عدل هلا مس أعددنا ل قيقت:ماركم نهاقوف لب لهاجمالاءايلو "ذا تاو زكر كيب ابطعلا
 هل ذ شل لبعبلا ف اسسملا هاه يلجو ويمد »ل! ىنصريغص ىف نيف نق ل مصو نم لبشلا فل فعلا ل ايالو قنلصتنلاو تامالا

 ! ءاضب ةر د نموهو كو اربش ئربيس-ضرعيو مل ىطارنمربرس لكى للا هدابعل *نج ل موصغلاو ر رسل نم ىلا تمي ا لعاب نظل اف ل اعنأ

 أ نيعال ام >نجلفف قداصلاربذانمز جو هللاو بيغل انف نيفلاكلل نسحلم را كر ابن رن لإ كلن نمريخ ارنم لب لكى زل ءبر مضت ىقاينم
 نلحومليهابو ع ثوم نعسو ع اقثرا ىف سفنل هظعل ادعلا نتا ىللاويظعلارثب علا, نظلا اف سبب بلة اعرطغلا) و تعش نذاالد

 ملح هيلاالا لال مأع فلا دي مسه ةريسم .نحاسم لعلو |. 5و اي ن مدن ادر و لفف نق وسقنو رو نس حو دلو حنم نيف اك نييبوركلا

 ا قلخت لع نجي هللا ناومبس نيلَعلا بر هل لهل ميكا شر عل !بروعببسلات ولمس ابر هناء اويظعل شرعل ابر هيلاالا هلال مركلا
 معو لع مدل اذ تاق لذ ارزطعب نع كد علا نعسان لكو لوقعلا تش اطو راكقا!تعاض :ن كو مو -سفنأضرو شرع ثنو |
 ضف عر ضرال اوم 05 قحيس الو ر لق افق لكل سوفنلاو+لطعملاب ىلقلاو :رضت اى لوقعل اىئو نال ارث كوماسماز ار ليش او هلل اب انما

0 

 ةرلاعتورعمما الف ىف وكلا يظعلا شرعا ىف ىسركا وو ةالف ىف كل لوسرككاف ضرالا و تاو هن نب رززمةالهانلعجاد
 3 هو مب نلبس وحن مو شرعلا واني للا ىلا هلل الا ةنيا عد اكديم سيلف بيغلاب نيالا لا اينو تايلااقط ايرب لو كأيلا

 دين اةنش و م3 ىف كبر شرعلجسكاعنلاؤو هرمز ميس شر علا لوحنم نيذا حسكة لم عزتؤلا هن لاقو اونلا نزال نوفغشس
 ن ىلكين ا عنتماعراثالا كلكو شع لاركزب ثوعشم نأ فلاذشرعلاو د حاجسرلا عيفد ىلاعذ لاو ةبذ اخو كدم فنا وضعت نيس ىلا

 : ”نبلبعم» نع ماساوبا لاق لاق لسو لعمر ال صغطصمل لبسزلت انا امكن رقل اف أرللا ناز ماو ةدن اكملا س لذ كلما ب دإمملا
 لثمرز اومسق ىشىلاعت شرعنا طم نير بيج شيد حن م هلقنو امال ىعباتلا انهن عب انا ليج متن شا, سرعلا نإ تربخال اق
 [بهللا لبع نعول نب غن عا يبي ىس ىم انث لح مهاب نب لاقو رمح ةزوقاين مش رعلان ا نهر عماد امن ةدانق ل اقو ثبقلا

 تموصب ن ىنو أوي بر امل رعلا زجل اق هرطع نب ناسح نعي عازو الا ان ىر زلال ينم نيليبولا ىاو سن ىم عار هسي فار شرعلاو رع

 (لرشو كيلعرعب كيحءلعال رهو كن أس مرم عير !هوقش مخي :
 ف دانس ا كلر لق لعب كلوفعرع كل ليو كل أيبس ئبر

 || دهاخنعرد نور/نعلب زينب دورا هينا شرعلا هلل اق بش ىحنب سثانثلاو باير نبن ومازن ناولس نير فعجلاة د

 ظ ا ا
 >اه نهج يك لنعنىل هلا يعرك و اعوف سةر ه ىلا نعن يلا طفل نكل ل صا دل ثيب جاو ءاد دور اجاو هش رعلع
 لان اهدا دع احن اكناضمد مآصو ةالصلا ماقاو وسر وميلاب نما نملاذ ظ و يلع هللا لص د نلا نع عرب ره ىلا نعراس نب ءاطع
 ناي ليي ىف نير هائجللول هر عايد ددنأو هنت نا لاق كالي سانلا عانت الو هللا كوسزايولاق ضر ىف سلجوارجاه نجا
 يامل ارش عقىفو دنج ا العاو زكا طسو : انءسودفلاو قا اذ لجو عسسلا مل ريا اوضرالاو ءامسا نيب ينجي للا

 1 ا ع ا حل

 0+ ودعم



 م ىلا هأيالث ' ٠|| ىلعلا بأنك

 . |[ شراح نع» عيب نباانذ ل كولا رص ى ا سل ل هحف بعض ىدانساو ىف اولككن نع اطل نس نبرجنعسف ةرعد اباتك لأصلاأو

 . | نكي نمدفغالع لوف هيفلا موي ئعف لان هلل ن لاق لسو ميلعمل ليس ىبنل'ن:تماصلانبةدابع نعلم نعاب رنياعنعريزيبل
  ||لاقلا تماصلا نب ةدابعنعؤدابعنب ليلولا نبل وح نب ق اوس /:رعةبقع نب ىسوم ثبرح فيعبض و دانسا لنرعلا لجبل لزأ ىف سبل
 وب سشنل لاظالا ل بيساو ىف ىعري بعل لوقف خال ليلا ثدى قي نيحاينرلا راه ىلا هبل لكسملا ل زير سو مديلع هد ايصمما كوس
 . || مخك باطتمالا قيرط ن مسؤاس لاسعل ]يجى بال ثيلح هيبا لج كرري فبعض قاتلا هريسركل عى لعبد غل علطم ىل كلك وكيل ذ
 ابيل ال لعةنسةحبر قاس نم ميلي ىف نا ىري لبعلل ل علا فري كاملا ن لاذ لسسو يلع مد لصد وسر نعاس نع ركل نب نا عوجهربانبإ
 ' | (3جاله مر مرا تق لص كويفاقحملا كابل اهسعفرار «لوقبف ثاعمأو مرا هذ ىف نمل جزع بجبن هيدانف هبف لعن عضبق ل هه لف صو ىلا
 ظ نالوالاملا عب لاق سو يلع بص ىبذلا ن عربا نبع جوعسم نبميل المع نبذ ليدع ىلإ( لهسمذرعاالمجيو ثم تيلي ل كتم
 ١ للطو ىسركت للا شرعل نم ىلاعنهللال زيف أضل لصق نو ظن ءأ مسا لإ اصباخصخاش *نس نيعبرا مولعم موي تاقيل نيرخجلا و

 رعنننعببطلاءاكل العصي ميلا وق باب ىف_ىريصنم :نموجن دعدرلا بانك ىراغيلا .جرخل كبي لهل ف عاطفنا هيف ماغلانم
 || تاماهابا فمي ل وسم سلا نمور تيمنا معزي ىلا لجل ذه لعىل لعام يذجال ل اقف لع و هيلع للص ىنلا شعبمر ذا, غلب لاق
 | (لاقلاق حوعسم نبا نعل آو ىلإ نعربعن ب ناهاعن عك نيلع نعن نحن ب قعصلا نعك رابلل نبن متل لع انثى رهو جبن لبعس

 . || فيعض ناقعو >لظعلا بادكى طفل ريش اوباواور ثيرركد و شر علع هلال زني م كاد لاق حومح ا ماقنلأم هنا لوسيل جد |
 . فلا ةوعسمبلان ود منو بطعم نلص مبا لوسر لاقل اق لعس نب ليس نع مز احيا نعءاذعنملا حل ة ليبع نبى وم فسمي لح
 قاعم ىلا ثمل لمح ناسا اب اذكى ىقرميلا .جرخبم سن تقهز الار جا كات نص نمئف شن ن مع مب او لبظو نون نم ب أح

 || مين نعبايىرشسلا ىلبق لاق لسو يلع مر لصد !«لوسر نا نييصحنب نإ عنعيز حني ن اوفص نعد ارش نبعماج نعش ال أن
 || لبق نكو شرعلا دعس ناكلاقف ناك فيكم الا نهىلع نزل ضفاذ انمي ل اولاق نمل لها أب ىرمتسلا لولهقا لاق انطعا اننزمنب اولا

 ناد لب نبليلخ نعي مالس نيره» بأنك انربخا عضاوم ىف ى رانا .جيرخر زر يدع تيب رحااذه نولي فن لكم وللا ىف هتك ئذ
 ا ”نعس نخب كب نعقارولا ثمر كوب نش سل ىب نب لجاانث دماس ىلا نب ثمر اكل اذ الخبر كك باردا ظفاحن يود ىب انثداث
 يوب خيا ءامسلا ىف «ركيلهلا نا طسوميلع م ليصملاكوس .ملاق لاذ لبجنب ذاعم نع ؤخنب نلت لبع نعل نب غدابع نع لبعس
 نسم ىف ندر ال بخل *نعللا قيل صل ارذغأر ىلعو ريغ ريؤلاو فلات ب ىلنصملا_خيشو ىا كرو لوب ثمر احماوبا ضر الاف

 انباع نرلعأ, ناد زن إن مساق, نيسحك نير ةعم وبأن افس ىي نب فيطلب اهيل م دبع رقت |
 اذ لاقٍريشب نب ن (عنلانعسرخا و ايبا نعمللا لبعن تلو ع نع نايل مسعى نيىس وم نعر بمس نب لوثر حف لخ نيك أنث

 ناك حابجيتم م جاصوركلنل فلا ىو ركى ودرب يرعلا لعن فطن يزل رجلا و ريبشلا دب الج نم نورك امنا اسوة يصمسا لسد 5
 أرنا ىقسرطلا همس بوبا عالة ن بابن ناولعنبااز_رل ا رف ناقيرط نم اذه مرقن يركز نمسا لازبالوا ا نوكي [ك

 ري مالسلايلعدؤاد ناكلاةىلا.دلا تباثانث ن اوس نير فعجا نثر ايس اين وسمن دعانذ ىوخبل رن لعن بمسعأرا ىربطلا مسافلاوبا
 ثمل حس رص دانساءلمسلا نكاس أ امأب د لا لعل نظن امسل لم عاب ى مار تعف د كلا لوقي م ءامسلا ىلا ٠س ادوف رب م مقرب مف الصلا

 :: اري و يس لعجن جين يش وصحيت مالسلا شلع ضد مس لاق نسحل نع ةد ارق ن عريعس أن ربخا ىلا ةفيلح ىلا
 خم الذل !نالظل اف و ىكربس دالبلا ىفو ىنطبسه ل ارك نمىئ ليس كرشابعو كنار لذ ضرال اف و كنكسسمء امسل اف ى لس (لوقيو | |

 ذا بانكةفيلجموبا نبا الا نمتنكإلا كا ايس تناالا لا ث) نت اللف ىدانف تلهب صاد أي نيد امان اكافقتس
 زعرسو لعمل للص ملا لوسر انلآس لاق ىر الاه نعئإ ار الان ايفسىلا نسيب! نع اطعنب ناعن عى ورب لي ىطلطابأ
 . || لجيزعمص نم لقياعار خر شع دينا لوط بله لجرب هاذا عد صفف هلا سر قرات ىص عمس معلب ادا ليلخؤفاعنم لو لأقف ةقنأعملا
 ظ مرباكوب ضر لا ىف نمو سلا ىف نم ب .نوه ءايسل ىف ىلا لاق ءاهسلغرؤ نمبر نمل اقءامسل اف ىلا لاف هسمويشار معرب لا

 أ

 اد



 مسموع هانالا ا كسل اد ظ ىلا

 ظ هش البحنبن للا. أ ترفل يرعب قدي مس انف يا ظفاحن يرض و وز نسح اقوال ع منع سبق نجهل وطنيه

 ١ انلقناهأ,لاقف دباس ترم اسحيلع مد م صمينلالنعانكلاق سارعلا نع منجا نع رب عنب مدلابعن ع جرح نبك امس نع سب ىلإ نبورئارث ىزارلا ْ

 7 خل مو تالثوا نيثاو لحال اق عا ماوسرو هل انلق ءامسل نإ !سضالا نيب كت ور لف لاق تانعلا وأن لفن انعلاو لق كرما انلذ نرلاول اف باري ا

 ” مسام ع
 0 بيو لأ حسيف هلل البعد هلل ادعت عك أمسدي دفنت ليجيونل اب اتكىف قلم نب هل !لبع ىب اظف اين جرخات : علاق ىف هللاوكل د قوف ُْش :رعلاوزاهس

 مرسل تفر ممالسلا رطب هيلب أبو عبأسلااسل لنجل نال روف سفرا رلوساىق فحل ثردجبقلظاا ميو دلوطبو ل سالا خب ايل س ياعم
 أ بيو يبان عسسل ابعنب لوح نعد اطلس نبى بوم ن عيب نمد لابع كمل احن داود نيس وق ب اف ناكنحرل لاق دابجب قدو ىنننماأ|

 لمي لتقل تقم عجبا ىفرمسابعنإ! نعي نيد نبدر هلق رو ىكتم ثيرح له جاو ةنادالاهدابعلا جان فلا قناه ني لشرعلا
 ىقراعحبىنيولاساعمس ىداجل مج خوشرلاراعارث رح ”؛ يلع نب | شرعلا نميز ري قنحويلظ بروف بتل جب دواو لرب سارد
 .[| لس براي القي لئرعلا ىلا ب ىهةتيةحلود بنتن ىلدواو لئاقلاباغلعنم ل قفملبى قي لوف لس ميلعمدإ لمص نلادعمس سابع نب لاق
 لجو ءاملا جب سلا مارس ىثهلا لعجل اف ,رنب هلا ربع عمم ق ني نب اسم ان جنب بئاسلا ًانثؤندابع نيدو كتبي لوس لت مذا ع

 |نعاعب نبا هدانسا ىل قيم فوقوم نمازه>ئفلا ةوبراذلاىلا ناريصبس اننا ن معيب رقلاو سمأتلا نا لرب ى ضن ى لاو شرعلاءاملا قوف

 ال لاال ضال رامسلا نيب. ىرشيالاو شرعلا نود ةيبان امل نكيولأبلاق نمنانم لك سد يلعن الص هللاكوس لاةلبجنبذاعمأ
 (شرعل لا هرهرجورلا رسمنا او رهن دد لع نلبش وح رمت نعتداتقارضيا د اور وفن نعل بلر بعارت لبس نبدا اكتسب ل جحر هلاد

 0 ناكل نخب ان نع ريغلل نبن[ولسأرناكدابلل نبا ارنذاحنيمعن نييرح ضر الزول (مغيفقاوأ |
 يا نال كل قوز نرضاو يدمج تار يي ار 1

 ممانج خلا ةرزربلا ن عنا ذاز نعو عنب ليتل ثمي لحد كلها كيرخ  ففرهسل ابابب سار انهار لسد لسد لص لسيد ةقىرضالاة“لصلا نئظتت طهر لعففاهربغوإ سو -رلع هل يصملالوسر عم ب رغما ان لص كنب البعلوقي ىل نباقس اقف هناا
 ' دانساوو ليع[ىلاعز هبا "نقيشةبارسلارامس للا امج ىتتب حرسورلا ف لاقو جلوطب ثيدرل | لذة انجى لسو يلع لصد كسر أ

 7 ل نسي رنا يرصد
 متريغو ساد جنباد بلاط ىلا نيلعاضيارلس ٌةيلعمل |طصى بلا نعو اور +وبمشم ثي لل لهن امرف سبل فص (هدرب نأ ةوعليد بلا

 الخل كيوبادادر تاق هناودم نر عىلع ى ونساقلخ نموها فال وفي سو سيزعمد للصمنل عم ناعذلا نب دانفاش ميل ح
 لوس لاق لاق نعمل وضد ةرنره ىلا نعل ابص ىلا نعن يصحى لا نعي طفح ىددوهو عيبرلا نب سنة فس لح ] هنساانبانكيف

 نعل رمل نب ليبع ن دلل ليبعنب هداعن عى دونلا فمي لوسئأبايرلانمىلا عصبال كر ثلا نع أكرشلا خلان سو ميلعمدببص
 ظ ليترانم ثيب لحاره نايس هلا !مذ تيأرف :ىقبلا« نه ىف ىلا عن هللا ىلا لعبا ناب لاق دو يلعميلا لمدى تلا نعسزعملل لور زبر ش ىلإ

 سر اولاق له نمو هيلع مب لريصونلا نعل قف اجسل فعن ناوي خل هال رس ابعناداتسالب قاعي نالكز لعمل
 دانك "بيف ىلا نر متج اثم لح نعمل وتر لبذتسا جلو ومنى اق امسل الل ىلا لاقوعن لاق هل ا'لوسر تنالافف
 || اق نعمل وضد ]عانبطخل ا كا الع نيرع عى اهلا فينحوب ا انث رحى هاسلا ثمعشنالا نب مس افلا نث دع نب نسحما ايزل لاقامل لررعلا
 |( لعرالو تيبب الودي رق لهانمأو ىكنبر حو ىف ىعافند و ىلالجو ف نع لاقق ل جوزعسب د نع لحرس بطعم ال يصملا طوسون
 | ققتمضد نم 'لوبحيو ىلا ىلإ لحن م بلوش مكي ام متل ىخمالا قعاط نمتبدسحالأ توا قن قديمعم نم ترك ردعاض اكذيداب



 يىبثنلا ماماللا_ مع عمل يلعن بانك
 الل ينم جرح !نا ارح دو لاق اهأحرف ضرالالا لزن مث سرح | نبدي ىف نير اوف ءامسلاولا كيسا مث ءامسلا قل>لبق نيم ني ىف ضرالا قلخأ
 01 نياّوفلاوب أش إ نجا نب ههاربعأب ا لمراربعن ليغأ مسا ًاثريخا الوا نما قلخ <72 نب ىسوب نعى راهلا جيرخا ىترملاو

 [ لاف ةرره ىلا نع لمعولا نعرشمعالا نع ةبوعموب !اش ىدر اطحلارايجربع نب رجا انت عنب رن انت نم نيلعأرنا ةلط نب ابنا طع
 الركذزارثشن ىف هتركذ مددنفن ىف ىفرك 3 ناذ نيركذي نلح مانو ىل ربع نظرتعان !)جو زعمه لوفي نعيش مها صدم كوس: لأ |

 أ | نينا رشع لات ناواءاب يلا تبنق !اعارؤلا بزتق ! ناو اءارذ يل تبزتف ١ اربش ىلا يلق !ناو مونمري الم ىف ترك ذاع ىف
 نيادازو ملكت ىمومول6ىنلاوهد انهو از علهتم يت ىبذ ءىمسلا هز كلاو سفنلا مهإك نيب قد رنا ريذو يخيب رح ازه ةلزره
 هيب نعرنب ل | نب ههالبعنب دابعن يح نع قس | نبا نعركب نب ضاوب ان عجل ناملس نوح يبرهن يغب بق و موطلاينلاج

 كاصودانسا ردم اركذو هتنملا :لسولا تيهتناوب حا :ليل نانا هيلع ها لص هس الوسر لاق تلاق قيد عل ركب لإ ثني ءامسا نع

 .يلاوبا ظذ عل سب قح ةرامالاو ةراَتلا نهرمال اب م لبعل !نإلاق منح هداوضر حوعسم نبا نع ةهفريش نعرتمم الإ نعاني باهثربا (شرمب
 رتل نع <كنملا ةورف نب دابز نب يع نع كوغبل | هاوررانلا هتلخدا دل رسل ناذ هنع ةوفرصا دك الملا لوفيف تاوس عبس قوذ نم
 ؟لخانال بانكا اب نوب نكي لاقر نقل اؤ نولوقي اساز ناس ابع نبال ل يق لاق لها نع مثاه ىلإ نعن ايس نعريبج نيلي ثيبرح

 لحب نم خر لقرم| ل عرمانلا ري اذعاذ ةمجفل ١ موي ىلا تت اكوه اعيزتكذ قلخل قلبخل انيذ قلن نإ)بق مفر عع هدا نا زرضنال مرح شبل
 ليل نيويرا مدل :ؤطنلا تشك !ذللاق صأعلا نير نب هه ربع نعز اله نب رسيع نع :يقلعانئوكنع:عيط نأ ا « | نيليدس

 كا ركذد كاللامب طيبعو ءاشيباماهيذ هد امضقبف نيل اننا نسجا اي قلخ كلوقيف ىلا قو كر ابن نال اج جرح ايسهتح اف كاما
 اكل اب لصاول ريل شرعا ةقلعم جرلا ليس هدا وسر لاذ درع نب هاربع نعرها + نعةفيلن نطق قرد ع ويح نبا ةالنسإو
 "لطب لعن عجز نبا نع بويا ني هحانت كاذلا نبا نعةربعاذت نا ؤلارازك ىف سايا ىإ نب مد ٍةَءو ءدانسا ملصو .حروذ ملفا ذاركلو

 لع عيىف ناكولذ سمشل)تلا) اذ! مني ارق لع تبقتر اذ ارهشيريسو ,يلع هلا ص هه للوسر لعل زن بروباوب لاق لاق ةداعاجلا نعمسفلا ن

 كلدرعتلاس نيف نك و ننس و نفث: تاعكر حير١ عكرب نأ ضاقتنو السعف موفي ظقىب اوف اعاز ناق ناو ءضور ايي للا

 امتيغاسلا كات ىلإ! ئمرحصب نابحاؤ ةواصلا هزه ليش قح مت الو ةءاسلا كلت ىف خفت نان باوباو ءامسل ابإوب ١ن لاف

 ين هاند نبا انيلا بتكو -اظف اكل نسحل نب دعنا ةسم نير هن [وخ فل لح نب دعانربخا يحز نب ها زيبا نم ئعيعنض هالنسا
 نيبيعش ,عنعالعلا نب هحيانش ق ازرناربعانن ىلإ دحر ا نب هه!ررعا  ضعج نب رجا ري العنب نسحن أنار نيدسا ةيهانربشالاق ||

 انف جا تافه ءدزوص مما لس مماس وبا طبل انكل فلطم دبع نبسابحنع ة ريع نمداربعزع بحبك سنفرحرلا
 ضرالاو ءأمسل انبي مكن ور رتل هلاق نتكسف نانعلاو لاق نززملاو الق نزمل لاذ ليسا انلق الهان نور تاس يلح هلباؤص هنن سر
 يلا [مسلا ناي ننس تأ سخح قرم ءاهتن لك تفتك ذرنس :ة| مسخ ةريسص أ مساء امسك نع ةنسئمسخس قري |مندب لق لعا سرد هلا انق

 ع انّر لاق لج نب هسا دبعإلا دو مداخلاعا نم وس يلع فخ سيباو كإ ذ قوف يت هللا ةررال او ءامسلا نيد أم ه العإ و ملفس نا

 لطلب ارع نيس أعلا نعرسف نت نحال | نع قربعنب هه اربع عب مرح ني ءامس نعررز ىلإ ني ليلولاانترحإل قر اكب نيو ر زن !مايصن

 0/2 نجع لا يحي نب ريع نع ةجأر نبا محرخ !و ةجر دولجل كادقف اوف حأبصلا نب لش نعدو | دوب !هجرخ | خوخ ليش يلع هلل يصفلان
 الاولاو ضرالاو ءامسل !ثابام لعبام نور لت ا لاق للاخ نيب يعتس ظنفل يؤرخ ) اظذلب .10لا نيتجر ري أيلأع اللب مق ىف ٌىالؤرلا حآرصلا

 مج زب سلا ءامسلا قوق مث تارلمم عبسرع تح كذ قوف ءامسملا مث نس نياعبسو ثالث و !نيتنث !و !قحاوأما ايبا سجن تالق ار لن
 ىوللذقون لجو هدا مث ءامبلا ءامس نيباءلشم ميكرو مز الظا نيب لاعو يناَع كل ذقوف ءامسبملا ءامس نيبامزتم كالعإو ملمس | ناب

 هارب | نبىسوم انش عفاش كيوب اناينا ناليغ نب ان ابدا نيصح نب !ان انا دنربط نب از اينا اولاق ةفئاطقرمعىلا نب نار بعان ابنا

 تكلا بلطمل ادبع نب سايحلا نعت منحإلا نع ةربعىلإ نبههداديعنعكامس نعر زن ىبا نب ليلولا اند ننول انت سالاق ديحان نباد
 فيو لطب كيدحل ةذه مسام ودزن له لأ اريلارظق ةياععم يلع تيم ذره يلع ده ارسم سراي ةباصع ءاطم بسلا

١ 



 م/ىجزلا مامالل : ٠ < ٠١ ىلعلاراتك

 أ هك نانكلورانل ليزوب | نماباب ل تقف مل ايتوقف ناذ ,ةباجإع نورثنرذ له بعد اوكتالم برقي تاولمس عبس قرف نمد ةركريف |
 2 | اذه بحس )ةنحالو تعلان لاصامم اعت هللا مجر :جرال | ايو ناهد نم.خقبس نم 4وفي ءلمان ادع اضاع ديعل ١ ييصبش نع

 ردك ج22
 طعنا كيسر لاق لا ,نعمه اوضر يره ىلإ نعم-الا نبلبزب نعد اربعني هلن اريبع نع رن ىعم نب نا مانت نأب ترمع نا هلل اربع

 ”جرحا ناير د نأبكى كمينبع ناكر ىط هيل ١ نت ن البق ص ني نا :ف نعش عل وخر ظني |رتسم ب لكو نم وصل !بحل رص ت)طأو لسشيلع هدل ١
 هدالؤرمشل ا هزه برزت نير زن ززيسو ريلع هه ازسجونل )اق ر ذو نعيببا نجوبتل ا مهاب نع ثتمعا/] ١ ثيبزوس كحد مكب
 لمحا نب و !ايرغا راب ءجرخ١ ترم اركذو ناش واير رع برعلا تح دونت قحبه نت افاذ لاؤلعا ٌنسرو

 انقبا انث غتكمع ميدو ى ابلاربعنب لأبن فنك هلع يو :د اق نب لهم ىب ١ مامالا انربش الاف زتكل عامنم لكبو ناولع نقلا خلا ربعو
 ا لعاب لؤوطلا سع نب لحا ان تكد ع هرب وظف اكلارهم نيج |ريعسبا انث فتك دع هردو ىف اهنا قيسناوب ١ نثر متكع ردو يك

 عنب هه اريبعارثرح لاق غتك دع ه لي الا رحمتك ع )لبو قرل اءالعلا نب لالهانث زفتك لع ةربو كطاريع نب نسل نيج ان تن
 اخيأكل قرح تكل ع ريو ثيل نبه اربع قف رح ققنكل ع ةربو عييسلا لس اوب ١ ١ غنك د ع ملبو ةةسيئ او نب نيزان قتكل ع ربو
 قالا ئقدحلاق فتكد ع ليو لسه يلع هلا لص ههالوسر ئئرحلاق ىنالع» ليو بلاطىلا نبدعانثرحلاف فتكلع طربو هعالا
 :١ اقف نمهنل | تعمد لوفي موللا تعم ىلّقلا تعم »ليش سا تعمس غيل لع )ربو لّثرب جريح داع ,نيماو نيلباعلا برلوسر قطاننا

 اذريخل نم يقل هيبور باكل ارح ١و اربا لالهرب ةثلحامل طاب ثييرح اذه توكيد برك قحونل ا تاكا غلسالذ بكيف نكن كوفي
 0 نارحو لعوب ًاينا ككل ادبعني سرت ليعس ىلا نب ميأبنا لمع يب زعملابعأبتا انمالا جان ن لنا
 تلذف ميبط :ع ار ىل ست! :ليل تزملاق لسثيلع ههبالبص هه !لوسر ناس ابع نب | نعريبج نبريعس نع أس للا نب اطعنع ةدس نب دأجأ
 ددتلاق ىلا لوعرف ةنبا تلاق هللا مده تااذف اه لينم طششمملا عق ىف أبطشم تناك كوعرف تنب طش ام اله لاق ليش ردجاي شارلا هزهام
 احل اقف س اخ نم قرب ال ىحاو ءامسلاف ىزل | كبرو بر تلا ىربخ بد كلوا أهل لاق ءاىلوف تلاق ذل لق ! تلاق كيببا بدو

 ادحاو قبلا ىف اهردو لاذ قحب نمانيلع كا املانيلعكلل كلذ لاق ىرلو ماظع >ءاظع عمت نا تلا كتجاحامو لاق ةجاحكيلال || ٠
 دعو عرج ىبدو نوع ةاثم نبا نآيببص محو اوملكت ةجيراف سايح نيالا يقتاطع كناذ ىرببدا مها أي لاف ىبص مجرخا ناك الدلو
 اراشعلإلاطوب١ ايناس د أ نب نعلا سدا ايت نسحب نب هللا ةبه نعاس نينجا ايث | دانسال ا نسمح ثيرحازه ,ظؤحا ال عيارلاو مسن

 هارب ازعنايفس ان تحال اصاعوب | انث تال نب باهنم اث نمنع نير هش فعجيوب ين تءاوصل نب ىلعئب ين اظفأككارسداوعل الإ! تالنت

 و :ميقلا موي ىلا كاموهام بكف فلا قلخ مث كش قاي نإلف مشررعيلاع ناك هنلا ثالاؤ أمنع هللاوض لم أب ع نبا نكره أم نعوجأ بم نبا

 لماكاوب !انث ىوغبل !مساقن اوي !انث ىلع نب مسيلع ابن رازبلا نيسحلاوب اين ا ىوأديبل | قف اوب | |نريخا عتكلا نالوا نع منمل اربع نيرمع
 قو ط١ هيديصب قحييبكسم نوتسح »أ مسل ا ترطم |١ نالت يلع هد عض هدا كوسر نرش! نع تبث نعن ميس نر نعجن كت
 قالا سبع مبان ًايناو مهارب! نب نمل ازبعو تيلخ نب هش |رنإ نلهنلالبع نليع امسررهاطلاوب ١ نربخا سم رييرخا ءدرب سكت ثينرحا
 ”ناراسو شح تم ةنس ماو هب ليم ىب | مامالا اينرءاشلاز زعل | اهناو حمالسل اربع نب لجبل ةيتاولا ةليشس انت سخاالاو نجلاربعإملا

 ةقبانننلوبلا معارإا نر كأرح نارح نب سابعل ا | ىلع تازق طف احلل بل اذ نب نع نب لحا اين لاق نو ديخ نباانا اطبلا ىلإ نبأبنا
 || دجا) اسابعاب اي لاقف لجر ءاج لاف سأبعنب| نعربربج نير رعس نعت عنب لأ, ملا نع سبت ١ ىلإ نب نسز نعورعنب ههاربيعا عنب
 أ| كبرصف مقواءماذق لاق تالتخ ا نكد شيب نموه امل اق بسزكت اسايع نب !لافف 4ص كل ذ مفو لتف لع تلت يايا نازفلاف
 الا و اهاحض حرخاو ايلين شطغاو اهاوسف ابكمس مقره انب ءامسلا !ءلزف ىقو لاق مت ايشساركنذ كوقي ها !لجرلا »ل لاّقف
 هسا نيلثاسلل ءاوس م اي) ةئبرا ىف اغاوق ! ايف رّلقو ىرخالا يالا لاق و ضرالاطتف ءامسلا قلخ يالا هزهركزذ اهاحد كلذ رجب
 هتاف تايالا ًكسف بلمس مطر اه اب ءامسلا م١ هلوف اراض دعبل انف ءاممل لبق ضرالا قلخ هزه ىف كن ةيالا تاخ رهو ءأمسللا



 مائها مامال ظ | اب , ىلجلإراتك

 ا نع نالع نبانث مشلغ نب نؤفص ثبرخ ىف ئوبطخيل هن ىتخحر ناشرعلا ق ىف جوك ولف سفن لع مبنك ب انكىف بنك لاا هلل لش حذر

 نعليلسلا نازح يرحل فيبر وبن عبلذت قت نا .سفن ىلع يب بنك لما هلا قش ل لاق ليسو ريلع هنا لص مثلا نع ةررهوإ
 ْ نضالالاكل هن لاق يع !هلوسيرو هللا تلق مانعا هل بانك يأ ىار نما ايت يطع مهزوص هد! كسير لاق يعك نب ىبإ نحر ني هن نبع

 02 لاق شرعلا قأس دنع كاملاسرقت نيتفشو اناس ذبألا هله نا خيب سفن ىنإ اورزنملاب العلا كزهبل لاو و 0ص بشف مولا

 يلع هللارصمبنل إو ١ تباث نب نأسح ءاجل اذ سبع نب كلما لبع نعدأبز ننررعأين ؛كريخا للبعا مس ! نب كل امأرن | تااقبطل لبد انك ىف لعس

 ؟لاقذ دهشا اناو هل الوسر لاف لع نمحومنلا ل ؤىزل لوس رعنإ هللا نذاب تيس + لاف احلق اذ هنالوسراي كوس لاف

 ا لجو ملالا تاذى هاج ؟ نول رعب اذا تاذحالا اء نإو ؟لاؤف لهش!اناو لاو ؟ لبقتم مر نمزعمل أس نياوبدداداعىلا ناو

 نبهلبعن حاوص موجو نم انبوب أعيتس ال ابلانكىف سيلاربع ني)رعوب الاول مقصر نحرك اهقاد نمو ؟ :لخخضمرإ نمويزجلاب قل | ناو

 ع *. ؟ لاقف تارقلا أرقنال بنج ناذ نارفلاًارق اذ اقداص تنك نإ ملت لاقف أهل جف متمالف رتأرما مترف اطانض مل تلا ليل مم اور

 هللا لات ارمإ تلاذ ؟ آنيملاعلا بر شرعلا قىضوأثد اطءأملا قوذ شرعلا ناو + ايبرف كلا ىشمرانلا ناو ؟ تحسؤو تاب[

 هاا نبيع ن مارق نع "ب نغنب ةراعانث محملا برب نب ميحأ نم :زسرم نوجو نمىور تلق نارفلا انخغال تاكو دبع تبزكو

 ظ اقف عشا يلا ىف رن نعل ربح نيرمعتلاظتس ! ١ لاةوكح ا نب دئاوعنع تفيعضص را خا وهو تجنب غيحلا لاق عطغنمودز كرف طاح

 3 انف ةئمسم مرمأسو نينعؤلاريدا ايكب يب ءارعشلا لاقف مص صخر ةاطرإ نبت ميه كل نك اجيبف مل نذ قيالاهأيا مب اب

 ' | ةتوللاق :لح اطعاذ ىلسل لساجرم نب سأرعل | محراتما طعاف حلتنم نقر بسو ,يلع هللا لمع هس ال وسر ن١ لاذ ءارعشلا و ىلاهك و

 نيدارل تش ؟ العم قحاب ءاج بانك تدشن ؟ بك ةيربل اريخاب كت اري يلعم ل سيبنلاىف ارق تع دشن اذ من لاق درشررم
 افاهانععس الي ىط:صق قأسو + اظعاو العا هللا ناكم ناكو ؟انمحلا شرع فوف اولعإا هد < ابانم نحيا عبص مق حن نع 4 انروجرمب

 ْ تبنم !لاقفسثيلع هلل! لصين ارْزع تلمدل لو! نيةيماعشس لشن انفو هلا حر ىعرتملا نيرا فوم مالسالا ريشا ولعل | ةفصيب ان

 / ءامسلا ق ىف ىوسو 4 ناخب قبس ىذلا لع الارأنبل ائاريبكوسم ١ ءامسل ف هللا ابر ؟لهار جال وبذ هدا اورمع 4: ىهو هبلق كو

 ابنا تاولع نبل جنا نربخا مايلدالا يلف ميشدب!لاق مطقنم هداتس | ؟ اوص كيما نو دارت يعل عدلان 4
 ارعيرب نع ناثس نيسيرد١ نب منملاربعانش ءاربل ا نيلجا نيج اننث لجا نب ناملس انثث هدد اربح ن برج ؟اينا دارا لحاينا طبل! نينمناين)

 ٠ اقفبقل | كاخري نمو كيلعدسصب نمو كيذكت هو كتبَصي نم تسي تااذا هللا ل سراي ىلع لاقالاف سابع نياورباج نع,بنم نب بهد

 3: ليربجو قج ب اونا تف الث ىف قضكت لسع نم تر متنا اذاذ امتل اثير بجو عاملا ببي سابع ن باو تنارخلسنعذ لل !اها عإب

 اج م ,ظبرع قرف د 1 ا ا را وامل :زنزجلا نم طونجب

 دوبمملا خلخد ١ مر هيلع هد نؤص هه هلوبدر ضيف لبحا دع م لبا افوطصاوموت ولخ دا مثارمز اذ ةكبالملا مثليفارس غل اكيد
 ار متملاربع ءازنذ١ نمهارإو عوبضوم ثيرح اذه تيبرهلا ءفيرح قرف نميمرلا ءيلع لدص 30 واؤ ءنعرس أننا رخو دوهسملاؤ نوعضوو
 اف لق كاد نبض نعرانب د نب كل اءاننكاتضنال دز نب ههاربع نيرهم نفرح لاق اذ ني ميج نع ناب ثررحورلا- كتهل تبدد

 زارت عل عؤ اوتسا 9| قلخ >3 اذ و قش ارحوو ىلالجو ىف نعو لاق كن هللا تا)حو ,زعمدل نعل جى ربخازس هيلع هللا لص ها وسر

 نيكلاق كيوتل لكسر يسو يلع ها لمص هدا لوسسر تيا اعمنعا نا مالس لا نأبيثبت قماو نيج نمر ١ ىباذام

 لح ةقورسل كاضالا انهو تأكضملاف هدارعو يلح ىف ظفادب ميخيون | هجرخ جوز عددنا نمريقسالو نم هد ريق نم

 ناوي ىابعل اب مع ايبنال |نمىنيلا اكن هد ائحو ازسهيدعهباوص هه ززوسر لاق لاقرن [نعرةرف نعرشن ارم ءانن يعم نب لع

 0/2 مر ملكت كرت ةيدبب مزملب لعانتداف قواعو ىلالجو قرزعو توعرنمياياو توري ىلإ ةيقزريخدي|و قداح بولقب قوم
 انننب دبعم نيدعان ظفادل اريصوج نب يمزح لقت نكد اذه محم هو قاربطلا ءبيرح اير غنا ع نك مدنمالا مزمن ا
 || نر جاجنم ةجالع فسارع ا نإ ريض يدع ههازصمسا لوسر لاقل ًابع نيا نعل أجي نعيككلا نع ةرعفس انش ناب نير لا صان

 ٠١ ننعلالثاىل وهو لصا ع مج هم



 رولا امال ٠مم نال باتك
 | ماو | ةحو ىف كلذ تعقح يس لاا هللا ناهس هدا نامس ربسو ,ىلع هد الص تل! لاؤؤ هل الع كبو كيلع هلابحعشتشا| |

 راش ى نك يلعناو ,ظرع لع زن وهمس قوقل ارح طع مب مفشتسلال هنال كإ ذ نم ضع ! ناش نا هساامىر تا كيو لاؤف ْ

 اظل بهو نعد يعس نب لجحا نعد! دوب | هجرخا بكارلاب لخرلا طيطا هب طايل هن او اذهب ارهزالا نياراشاو هيلع ةبقل/لثم ثيب
 «>ال اب انش ىالب ني صاحب انا ةنمنب باهول نبع أنا مقفل |نوعسم أبن | نم نب خرج ن عاد ال نسحب !ءاع ترق :ناؤمس ل

 كال بعو بيس نب لسور ازد و نيعم نب يجو ,يوخيرك ىخا ليزي نب لحم ب اود نمو طركس حنا ظذأكأ قاس عركن ف هزالا تيحا |(
 ظ نقيب نعني | نب ١ مثلزعيو ئثم نباو رارزبو لعال أربع نع دوادوب | ءاور و بهو نع ىرملا ٍنىلعو ذثم نب: ريو رز نب و داح تبا[

 سا نبا نع عاج ها ور هذا دؤاد ىلا لوق لم اتب تلف مثو لفقر يجو مبتع نب بوقعب لاو نمزطشر ادا لاذ و محال والاو لم ثرجبج وأ

 ارب ظفر إرلاو قم نياو ف مطلاو يزخ نبا تاذصلا ثيداحا اوعمج نيل اءقاس كل نكو نع يبا نع بهو ثبرحنم نبا ,ةلجدأ مف ْ

 ا دلاطيوباين اند اك نزعل وب ابن اريهز نب تيفملاربع أن ١ ميهاببا نب نلهرل بعيار ابنا الاق لهالا تسنح تنبو قانا ع جبان اربح ا
 أ قم نع اي قطع ١ نبا تدع ىلإ انبربرج نب بهو آش هي ىخركى خا ليزي نب عانت عداص نب هيجي ان ططقر لا نسحماوبانادع نبلمعأ |

 ورماخالا تكدهو لايعلا عاضو سغنالا تيرج هلا لوسر ابلانف ف عارض يدع هسا ؤص ها بوسر قا لاق رج نعس | نعربرج نع ةبنعنب |

 نش .قل نمرح لع هلل اب مشن ال هن | كوفتام ىر لن ١ كيو لاق هللا لع كرو كيلع هل ابعفش تشل ان اؤ انا هنا قستنس اذ لاومالا تكف

 اتلاطيطلا هب طايل ناو :ةبقل لشملافو نكه نبمب بهو 'ناراو لاق نكه هاو ناز لعل يرع نإ! هللا ام ىر رت ا كهنيو كلذ نموطعا هللا
 هال ما نهرسكيزع هلنإذص هع |هللاذشاعو نيكانمملو دس 51 ىزاذملا ىف "حمض نئاو داس سيرسل

 || ةفص كازذ لجرلا ىف لصاحلا طرطال ْسج نمرثرعلا١ تاب مقاول طيطالا نريخملا الو هءأمسا تس ىلّقنو ملالج لج وس لثكس يظل جو نعأ
 | ةاهنم بص ا« نمؤن اننا ثيداحالا نه ىف انلىقو تباث صمب تاايول طبطال | ظفلرث لجو زع هلل ةفض لكن نا هلل إذ عمو شرعللو لدرلل
 اقذف ميورن لير فش ل نهرتش ال اذ اذ ءليوانو ل نيش ىف ءالعلا تلتخاو لاقم هدانسا ىف أمأءاذ هرارق 1و هرام ادع تعلسللا قفا
 | معتم اربح رب مج ]يع رف باتكل تايإ ف اهيام مشرع قض ان هاولصنمزن اذ مي اله ارقس انثي انهو لاح
 انا تاؤصلاو ءامسال اباتكىف قطيش | نيسحا نبرحاركبوب | اينا لاق ىوارفل | هللاربعولا نعؤاتسركلا افلا نع عمس ! ان او لبرعب

 أ از نعمساح نع ةلس نب داحنع هم نب محلل اريعانق نأ ملس نب ن ورهانث سعانش سجل اذ رمح ىلا نب ديعسول او ظفاعلا هنإررعول 'ًأشا|
 | ! كلا نب و ماع م[ مسمن برك او ةدب أسلا نيار و م أ ئ[مسخ أمس لك نيب و م اح ةنامسمت (رريلت قفل او اين ىلا ءامسما ناب لاذ هلاربعنعأ |

 | لالي لع او ىلإ نع :ل سه نب أءنعىدوعسملا موب ءاور يلع قنا امو ىسركلا قرف هاو ءاملا قرف ىبركل او مأعث مسخ ماد

 "ني تنب ةطافطعئ رق لاو ةءارق نبا أنا( اولع نإ ١ ابر ١ قرط مل وركلاعا نم ئ يدع نحال كل ذ قوف كلاو هظنلو هللا
 | حوا دانش مدأع نب داع انث ىجَمل هاد نبل هع نيشيعتلا ان ركم نب لع نب ليصل ررعأين | نارشب ن نين ىب بنا هداردعوب اركربخا عمت! انو

 نمترلا كينجوز كنها يكتم نغراخاذ او اح كيلع كت اند طع! نر ؤيسو ,يلع هللا لصرمنلل لوقت بنيبز تناك اق ميجشنل | نعرنص ىلإ نبا
 ضار اولع نب | نرفخ ا 9 لسرمانه ريغ يرق ك ءاش نمكل سيلو كعتنبا اذاد كل نيريفسن اوهليشر بج ناكو قرع قرف نم[

 برج روبنز مسأقل | نبلهتىهتأبنا ناهنع نب نئتنل اربعأنثرح ىل نكلا زم نحل اريح ا ييستكلا ميس ال اون اين ارباص ن ىلا ىملاىب انا مارق نبا

 انذاب تقبلي شيلع هس يص بنل ارشن ! تب اث نب نأسح ن١ تباث ىلا نب بيج نع نايحىبا نع ناميلس نب ةربعان ةبيشرللا نيركبوب ان دعا |
 | ههاتإلب لعب |[ ممف ماقذ!فاقحإلا اذا ناو ؛ ليقتسر يد نعله رت عا لع َنِم تاومسلا ق ض ىزلا وسر ؟اريغتا

 لعن رعوب أبنا بدال ادعس ىب ارت !بدذملا مين انارهع يزعم بع نعمما يه نيدحا أيل اع انريخل و انجالس مانع كلعيد مف
 [|كرسر لاق لاق ةريرهملا نعمرعالا نع دانزل لو! ثرح نيد ىف لدب بد نةلاق و ءلشعب قبعات ناب! نيرمع نبههاربعانت دصوملاعبوب اين
 || ةتاؤصمها سر تعم» ةرهوبا نعظفل ىف و عضنع تقبس جمر نازثبرعلا قوف دنعوبذ باتك ىف بنك ق لكلا هه نق ال يهريلع هلنإ رص ههل١
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 ا ملعب !نعرتمعالانع ىر ىشلا ثبرحظ فاو شرعل !ق ىف مرنعوببو مضغ ت قبس ىتمر نا قلثلب قلخي إبق اب نك تكهها نا الن



 فاو موبزكتاواجرسمت عيطتشاال كتما نالاف مل اراد عرسخ ترم | تلق تما لاذ ىو ل | ثديحرف موب لك تاولص سمج

 تيبطم لؤدانتودان ترئن اهو لبس موور اوك ١و نييفس حور تلاس لذ تلق ةجاوملارذم لي ساب تجب عهدي قرسانلا ةيخز

 ىلطبلا نب هرج اًربخا فاز نيرمحوب !اناالاف محل اربعنب ليعامساو ناولعن نلاخلاربع لرب ريلعزفتم ىدابعتعتفنخوأ| ٠
 سعال نعرتبو عمون | انث ى ايلارتعب مع انث قربا ؟ل نلجأ ازا ةدابز نير نب لا اذا كا ذا نءلعوب | اننا نسحل نيله !اهنا قرملا

 نوركني هوقالجوو اذ اذرسانل ابا نكن عالض ضرال اف نيحابس :6الم مهد نإزشيلع هلل دمنا كسرإلاو لآ ةريرغوا نعملانعإا ن
 بق ترعنصب ىدابع كرت وشى ات هدا لوقييف ءامسل (!!هدص اوف ضن ١ ذاذ لعب م« برفحيف مكتيذي ىلا اوملهاول اند اوداز ات هللا
 تو اريمعلشسا كل اؤناككوارول نولوقيف قوارول تيكلوغيف ال نولوقيف قوار له لوفي كنوركن يو كنؤجتو كزوؤمي مانكز
 اال داق اهوارول نولوقيف اهوارول تييكذ ليفي النونو قي اهوار لهو كوي ةنجبل بويلطب نولوقيف نوبدطي ئثواذ لوقيف اركذو
 ؛روتيف ًاهوارول تيك وقيم ١ نولوتيف اهوا لهو لوقيفرانل نم نودوعتب نولوقيف نو ذوعتي هش ىا نم لوقيف اصرحرش اوأبلط
 ةجاهر اجلا مم درب هلاطنحلا نال مرذ نولوقيف مل تطضرذ ل امكدب,سازفاذ كوقيف اذوخو ذوق ابنم لشد او يره اهتم لش ااذلا6 اهوارول
 ةلافرسهل ١ ةريبعنح مالسل ل بعاش راج نيلدرسانةر حرك رسم ىلا شيف لوح لعق فتم نيترم ممسبلج مم قشباال موقلا م كوفي
 تلققفحقئ | طأل 3 حرب بتحس و هور يلع هبال جر اجوه اذاؤ ليرمملا ب يب تنخاؤ مبلطو ”كم تينااو ىلا دوعف تبكر ماس نير باجايرجولا

 عر عال اقف اث الثن د لاذ نميمسا خجفن تامكرنملعفاذجب اني موق ةيدابل اله] شعم اذ! تملته كيلعو لاو هدالوسرايكيلع مالسلا || هم

 ءاناىف همبض ناواو انين نفؤعملا نم نرمحخالو هللا نتا لازؤ نمسا زجفنب تالق طمل ثان ارب مف زيد ابل لهل شعم ان ؛تلتقف || 0
 ْ الف كيف لجن أمكبسّأرما ناو ةليخن ايجحال هلا ناو ةليخشلا نعرن افراذالا لابساو كاباوطسبنس ول قلافكاخا تيقلاذاو قمل
 لييزع هس لبصر سس فن بهذ ىزرل اوف ىرجوب لاق هللا كارخأم ادي نيشالو ارزو هيلع جيو ارجا ك/لعجعمسا ناؤديف لت أميشل
 || سلات ضل اسابال لاق نم ميكس ئشلاو | حفل الل اب ناوكب لقورازال الامس !تركذ هللالرسر ايلجر لاف ليعب الو ة اش ىل تيدبسأت
 دالاؤ لولي رب رت نمساذ ضرال ا رماذ ءتقمف مشرحقوف نميبل هد |ظنف مف نيؤعتف نب درب سبل مكلف ناكن م الجر نإ نيبجكل للا ا
 ”رمنوب !انربخ | ىنيرتلا ضعدو داوادول) رخو قرط ثيردلل و نالت نياوص مالسل ربعو نيل هدانس الجو نعمسا م اةداورزحاذأ |

 اوصل | ٍز نبزيسحلا نب دعا ةبعزخ نيىلعوب اين نزشب نب مساقلاوب ١ ابن نوريخن بنس نيج ايسازيعابا طالق نيلاطا ناولعأ 2٠
 ملعون الهلال بحيلاق ام لبسو هيلع هد الص همه هلوسير لاذ لاق ةرب ىهىجا نع مزاح ىبا نع ناسيكن ايزي نعمسافلا نيليلول انش ىجاانثأ | هم

 ونا ى ندزنلا ه |ور بيبرح ثبرحاذه ءحر “ل ا)ح وم |رظن الن! هللا اع نحو أبدت اذ ىل ظن هللالا تلصو اذاذ باج امدرب) امجلا || 3-
 'ز يلع هلل إٍرصوبنل ابا ١ نيل اجر رح س ابع نب نعنيسحلا نبل بع نعى رهزلا 3 منسحو مس أقلا ني ليلولا قرط نم

 اللد كوت انكاولاف اذه لش حرا 3) نولوتن منكأبلاقذ رانتس اذ مي ىبرذ )ريشي يلع هدا ص هلا لوس عمةليل سرلج معيب صا وسي
 نزلا ءامساله ويس نوح شرعا ةلح تحبس لما مضق ١ذ لجو زءاببر نكاد تريح الو لحا توما دست لافف مظع تابوا ميظعأ | اج
 خليبؤيحاطصعب مةدجب تاومسل اله ريئغسبف مكرر لاذ !ذام شيرعلا لح ةؤلي نيزلا لوقف اينرلا ١ يبشلا مل قحمزربا | كك
 مريم جرخا نو لين و نوف رطب كلو نيلاوبز ,جو لبعد الرف مايل هاما نوقليتف عم انجل ىظين اينرلا ءاسناز هارت || <

 تسحللا لافف لمح ىدانازبعهلل ايحا١ ذا لاق ليش. بلح هه رص هللا يوسر نا ةرب رب نعود انس |ىضق ال تباذ ظوفح ثيب لح
 اطبع يلا »سلا كنت حريك ةدب سلا كوه كله بيف شيرعلا ةلخحطنل ءأممل الها معمل ةلح ف ليقري جم نع نبحاف
 . | |ةعاشاكرعاصل | نوع نب هل ربع ريعس ىلا نب ميجرل ربعابناانمالاا جان نبها به نيدحارضفلاوب | ايربا | ضرالا لعاب جيف ضرالا
 د انثنسعلل نب كلملا سبعابنا الاذ ىرتخل ١ نوب اين قريشتقلا تسال ىب !اينا هلل البعنب مساذلا نعل ا ابناو حتر نبا
 .. | نعمطم نيرابج نب ريع نيريبج نع هص نب بوقعي نع ثري نع ١ نبلغ تعمهرلإ اشرب رجنب بهو أش يمزالا نيدحا انش ظفاحل
 ما كبر انل قمشس اذ لاومالا تكلهو لايعلا عاج خسفن الا تكغ هلا كوسر ايكاقفر متر يلعمس الس عونلال ىلع ءاحل اف غلج نعسا
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 مضل ل رم سا
 لكوهف حر ع جوخ زملامإو كزملا ل ل كبرشال ةرحو هلل] الا ءلا١] لوفر بع نم او كيلع هللا اص هللا لوسر لاق لاؤرس أع نبا نع مالوم نع

 تويعبض هناذ تب اث نب دز نبرعس نبسينق نب ليع أمس البق نم قب هدانس نريبدإ لجو زع هللإرلا ضقت يح تاولمسلا تنوره رللذ عزك

 .. هم | نوعان دال ركوب انث ق رنج مس اقل اوبا ابنا نسحلا نيراح اينو ىق ابلاربح يرجع ايا ةءازق ترجح با اين نآولعن تا ئاربع [نراحا
 يوحأ أنو كابن فير يكد هو ىبم] علحد اذل اذ لسشيلع هدبالصيبنملا نعرزع ههاونع مرن | نع ىرييتل ا دأدز نعدااؤرل الإ! نب ةرث اذ (شركيىلا
 كن ذ يف هرا3ؤ بر ىلع نذ انس اذ لاذ ىلسسو يلع هه للص هنلا نعرشلا نع ةدائنق ثمرح نمورازيلل يصل موضبب نتملاو نيعض ةرئاز

 هيمو ايسرك ل عوفد ]انو كراتور نان ىل فش هن بالذ ميفهشلا نعتبب اث نعىوف دانس ةفرعملاباتك ىف لأستل ادحاوب | جرخاوأ ||

 ةيعارثحيطعل ركوب ا كينزمئلعدب انا نيصحلا ني هنا يه ين لل ينحا يالا مبا/ةفئاطو ةداق نبا أذ ريس | ثيرحكركذو ازجاس ءلرناذ ||
 ار طحن هيب لاق مبا ةليل نع.الح هه ف نا ءارح :ةعصعص نب كا نارنلا نع ثلج ةدانف تدم مام اث نافعانث نر كب ١

 تف لاق مك طورت دنع ةوطخ عقب يب اراهلا قوف هلخبلا نودةبارب تننا لاق يفد ثيرواركزذ تأ ىفات اذا موطضم جاف ةدانقلاق
 هناجر ليقف مث لاق هيلالسدارقو ليف سلاذ كم نم كيل شرج لاق انه نعلين رجفتسااؤ أينرلا ءامسل ب ى لجيش يجى نظاف
 نأ دنع حاصل ولا و حلاصلا نبال ابجرلاقرشن مالسل ادرذ هيلع تمل كوبا انه لاف مدا أبي !ذادمصلخ املذ قف لاو ءاجئحملا

 فيصل اد وقف لاق ءاج عويجلا نو دب ابحرليف متن لاو هياؤسر الق هذيق سمع لاق كعم نمو لبق لئربجلاق انهن زيف قف ذةياثلا
 امسلاىلا يزل عص مث كاملا هتلاوهلارصلا| مالإب ابحمالا و مالسل اهرذ تملسف ميل عوس مسعو ريجم الحلاق دلاخلا أنبا (هو سسبعو

 الذ خف لاق ءاح يجب ثور ابحر ليط مهن لاق هيل ارسر القهر يض ل لاق كعم نمو ليق لشربج لاق اذه نيزيتفد ةفتس اذ ثلاثا
 اراد ملا ىلا قحرعصؤي ماضل ول او اصلا الاب بجرم اذ مث مالسل |درف يلع تمل ريلعورست سرب نه لاق تسوي اذ تصلخ

 دصاخأ مل حنف لاؤ ءاج يلا دو ب أبحرمل او مث لاق ميل السر ا لذو ليف لهن لاذ كدم نمو ليف لش ريجلاق |زه نمريق قفتساذ | |

 "اهلا ل اقحرمص لاق اهييلاو حاصلا خالاب ابحرم لاذ مث مالسلا| درق يلعت ملف يل عرس ريدر دا اذه لاق سنرد !ذاف
 !ذكبصل الف قف اذ ءاجن يلا منو رب ابحرملاق متنا هيلالسبا لق هتف سم لاق كعم نمو ليف لش ربج اق اذه نزيف قفتساذ
 ف نمداسلاءامسل اى !قحرحص ثلا صلاونلاو اصلا الاب ابحرملاو ع مالسلا درف يلع تماس لاق يلعرس نر هازه لاذ ناره

 أنا اذاذ تصلخاملذ جف ءاج مولا منو مب ابحرم لاق ملل اذ ميل)] سرارت و ليف سصع لاو كدم نمو لينف لشربجلاؤ ازه نمزيق
 كيكبي اء ليقف كب تزو اجخامذ لاق لاصل ونلاو رلاصلا ميالاب ابحرم لاق مث مالسل اد ميلع تمل ريلعسنطوبوماذه لاق ىو

 || ليئبج لاق انه نوليم نفت اذ ةدباسملا رآمسلا قا قودص مث قما نم الخ سام شكا متم نم ةنجيزريكتعب ثعب اهلغتال كالا |
 يس ميهاربا اذه لاق ميه رب ١١ ذ اف تمصلخ |ملف ضف لاق ءاج عويجلا عنو هب ابحرملاق مهن لاق هيلا سر! لشدريف سجعلاق كعمنضوأ أ ٠

 قنا لمعلا تيبل مل مفر مث ىعتنملا ةررسبلا تعذر لاق ىلصل اونلاو اصلا نبال اب ابحر اق ؛ مالسلادرف تيلستتل اق ميلعأ

 راسم طش ١ كما نا لاذ ب لك الص نيس تلق ترم مب لاف هس دع ترمف تدجرف مون ةالص نيس ةراصلاٍلع تْضْ)

 | قتزعف تعج لاذ كمال تييضختلا سف كبر ىلا عجداذ ةنياعمل ارش لش لسا بتجي أدو كؤزفسانلا تربخزت ناوةالصأ ||
 ذا تير ق ىف او موي لو ةالص نياجير ميطتشلال كتم | نالاؤ موب لك ةالصنيجبر بتل ترم «لاقف ىسومملا ثجحرت لشععأ ||

 افؤودوم)ا تعج ف رخأ لعن عنضوق تعج كنمال نيفتلا اسف كيرولا عجراف.ةيللعملا لي ليت ارساوغب تحيا و كاف
 ةدااش سلب تجب امو كبف سانلا يخرق ىف او عود لك الص نيث الث عيطتش ١ كتم نالا مريبلك ةالص نيثالثب تيما تلذ تيما || ٠

 قلك ة الص يرشعب تلق تيما علاقذ ىسومملا تعجرف رخا )شع ىفععضرف تجف كاهل نيل لف كيور مجدا لاحم
 لسن كلر ىلا عجراذ ةخلاعملا لش الساس اب تلا ءو كه ساانلا! تخرق ناو مهبل ك ةالص نر نع عيطنشبلال كتما نالاذ ْ

 هع عيطتشل ال كازما نال مربلكتاولدعشعب تلق تنما م لافذ ىسرمرلا تدجرف مرد لك ولمس ٍةشجن تيما تعجرف لاذ كمال ||
 | ماذ تجحرف كتمال نيت اسف كبر ىلا مجراذ ةجاعمل رشم يع سا نب تجماحو كإبق سانلا تربخراق ىف او مونلك تاولص



 /ىعزلا' امل ا ٠ سَ ا 7 ناهاراك

 يربح اب تاق ارب ١ ارملاك رب ىفو مالسلا يلع ثربان الا لسه ميرح هس | لم جونلا عك ]ام نب سا !نع ةربرب نب هلاربع نعنابحنااأ |
 «س/]علزن :دمجبلا موب نام ذاذ ضبا كسم نميف !ًأيداو ةنجب ىف نخا كير نا ٍليزملا موبان نشعرشو كيلا امي هلا شعب حا ةزه لاذ ةزهأم

 دلاله الزنو لقي رصلاو كييبلا ءبلعرملجإ تي ايلا وؤل قالا لحباب جللكم بهذ نسرب انمى اركلاب تنح مث بوي لصلاو ليلا عمير
 عونا مضاذلا منعم درفت نيحضول اص مقرغيلا ترغل الها عقترا يسرك دعم فترا ث,ىجدملا نارطنيف مار مد ضماالا كسملا نميتكا دع

 امل يا بر غملارجب يالا انو تعزل نبين الق ةءاجو لع نيلعأبن او دازدبب ليحس نير نازيوزفلا متلاربع برجا انراخ
 أننا ةعافر نبت | نيسحم نيم ايناو م مدالاسأبدلاوباانث بج اركب نإ ىصنم نبى ين ةعرزوب يا اولاق كيلعيب ميقفل اذجحا نبا
 ١ افلح ع نب ميهارب ابنا عف !مل انش نايس نب جيرلا انزال اذدهلما ىفوباصلار عنب لا رسواوغل وبا انث ديبشالا محلا نياسايعلاوناًْنا

 اف, نم قارب ليث جلا (لوقي كلام نب سنا عمن اري نب ليبجنب هارب نع :يلط نب نيعس ١ نب ةيوعم رهزال اوب | نفث لح ةريبج نب ىسوم
 ذ 1م اهيفركل كاونلاو قيربا ع ايف رمكلسانلاو كنتماو تنا أرك تلضف ةعمجيا هزه لاف ةزهأعل افتر عدببارص ىنلألاءا جوس نك
 ةننجلا ىف نا ا كبر نا لاذ ليزملا مري امد اسخيلع هدد اص ينل لاقذ ليزملا عري اةرنعوهو عييجخس ال | ْج ىعريب نمؤم أرف اوبال ةعاس
 9 اكلت لع مه ارو نم بل لني وقير صل و ادهش لوح تكامل نمد آش مدي لزنا ةمقلا موب ناك اذاف كسسم نعيشكأيذ ايداو

 0 ليزم ىرلو مس ايركلوركرعتيبضر لعب أرصرلا كلاش ايدول ونيف كحعا ةلتض كزووكف لصرور كرا اتي هلا 4و قيف
 .ءدعنمومو ميهارب | ةعأسملا موت هيد و مدا قلخييف و شرحل لع كبر هيف «تتس اىزل ١ مويداوهو ريل نم مهر موطجب امل ةعمجل مري بحي
 |نعىزارلا مسبْنع قبرط نم عرش ١ نع ةدانق نع قنط !)صاو نؤزج يورط نمؤطظفرارلا جرخارؤو مرسم ىف سرد | نبل مامألا جرحا

 رانك ىف لاسحل الحاوب | هضاقلا برشا رطل نع فخ ىلو بر عن عر وبأس نب بيعش نيرهعنب شا نعي حنب ناغع نأ ظفيلاولا| [نياربا
 | عبس مالس يبرط نم» اورو شلا نع نانضفيل ادناوهو ليم لإ نب ن|م/عنعملسبدب ا نب ثيل نعد يبحاربع نب ريرج نعرلأ در نعل ةفرعملا ||

 ًاللازثشلا نعن مس ىلا نب ناه/عنع ةيخ نب دإبز نعريلول نب عائش ةياور نمزظفد ارلا 3 أسو أنتن | ثيل نعاذروو ليس ساو ةبعشسن
 ضعي قرط مزهو كل ارنب سا نعوض اربع نب ملاس نعناب و يتب اذ نب نجر ربع نعرسم نب ليلولا ب ثررحو نارطيلاوبا نافعنا

 انيرمعانش ىلبطلا ان مينولا اهنا دارج العرب ا ملذاجا ةعاجن عنهن أط | يام ركل مىجو ىلا رظنلا ةنال ركأياو هلل نفر ارزطعب

 اذ بقي هنع هلل لوضر كلامنب شا عمس ا هدااربعنب ماس نع تباث نب لعزل ربع عة دسم نب ليلو انثراع ني مانهانث قشمرلا رز
 'رعلجو رع برل !طبمي خال مأيا نم ةعمجا موي نا ذأ هيف و .لوطبن يرحل قاما ةئيبك نب ىف د ليشربجلانإزسقيلح هدا دمصسسا وسرد ْ

 نبا انبازصوملاب ناب نب نيس ارنا نعي ! نبلح اأن زري | نيلولا ب عفن بيب اهويرت اسد رول نصب ارب ىسركلا نحو ميسركى ا هّارع
 ْ انف شاري نب مسعانت جنب دعانث ىرو ىل ارم أبعانث نالعنب رم اناا نكلا ةكلط ابنا نانس نب اب نال كيازيتعنب سببا
 رقلالو تسكن مربعل | ةقرض هل ا لبق بش يلع هساززص منال وس لاف ىايحس ىلإ نكليعس ىلإ نب ليعس نكرر ول نب ليعس نب هلاربع
 ايعاينا ةمالق نبا أن قلائل ربع هتاذلا أنررنح | يتصل زم ابدع ققح ا يمب نيذ ةرقلا ناحايف بيطل الا ميلا دوني الو !بيطالا هللا

 سا ملط نب لهم ني لح ارنب ناذاش نب ميهاربا نب لحا اينبارحاول بع نب لمع ارنا (ىدربطل ا نب نيسكاوب! ابن السجرملا نب لصنم نبا |
 كيبخلا ةرف و نب ةربع نبت نع تكلا خجا] ! نب نيعس نعن انس ني لسزب تر ح قس ١ نب نعد ارز نيد اربع ومال ايحينبا
 هىمنم نه ١ذاذ زبشيلعمدن لسجونل للا ارجأبم توجزغ هرحاو هراقن امون ثيبركا ركزذ ناله ش نبارل لاؤيب خيل نوحي ضراب ناكللاذ

 11 دال ديعنب كييرشلا مي و ىف هلاربعو ىلاكبلاوهدابز هتعبتو تملساف ءامسلاف لانا ثيعزو مثوجد دع نمرهس || 1

 :! | لكل شيلع هسروص هه ازوسر ءللاو :ةظررق ىف كحل ذاعم نب دعس نب كلام ني بعكن برهع نعقاومسا نيرمعات ىلإ ثرحلاةىناغملا | انت
 يلع ههارس ينم ناصاقؤإ نيروس نعردس نب مابا نبرعس نعولاحنب رجع (ثيهد لمحل سرمزهةدقردا ةدسمتقوف نم بهن ]
 نتلاعنب كرما لبعرماعىبا نبط نم اضل جرخ | ريم ثبرحازه» تاومس عبس قوف نم ك لملاك ميذ تمكعرؤل ذاعمنيرعس لاق

 ارنب كبح نب لع كج بعكن ب ىلا نجرسنت نبل يع همن عاهرق اول 1 تخ!نب لب انث لعاص نب يجيب ثميرحق قدهرهور املا اص نب هع ن

 دو

 ةعر#ولا



 نزف اجنقاؤ لاذ ايتعا نا قيون نم نا هلل ال وسر أب سل يب لشس امظعن كإ ذ يظعو بجو تبر ال يف ليش يلع هلل !دعدللا
 |[ دما اذ ابقتع لاذ هللا لوسر تنا تلاذ انا نم لاذ .امسلا) تلازوه نباو لاؤ هللا تلا كبر نم اه لاو اهمدتنجأرقتعت
 داني يسملا لوف ةيعرش [مءادحا نان مربح ف ء ملاذ كوي و نر طب د دابي هلا نيإلا سي نملك ايبادازئهو مج ثيزح اه
 | 2ادبع نب ليعأم ًاذريس] ليسو ,يلع م ا رص فطصمل للعركسباغاف نيدلاسملا نانأهركلا نم ءامساف ل ئسملا ف [ماثد

 |0101 ناذاش نيلكوب اانا نو ريخ نب لسضتعل اوب ابنا ىق أبل ريع نب لت انربخ ا ةل |مسو ةرشعرسمخ ةنس ءيففل الحا نبههن ابدا
 كين نئيأح نب نلمرل ربع نع كاد نب ثيل ننحرم ىلا نيركب ىلإ نع ةيئقب ان جرش نب ريحا مثبطا نيوييركلارساتت دأب ) نبا

 نو ىلرقت تنكذ او كرام هدا نبيك ينو يف مدا نيح تيملار فلا لور سو .ييعمسا لص للوسر لاقل اغلا ماجا“
 ذيب لهح هن يق نم نيرعنعرجب ص ىلإ نب او بير شرح اذه نيم أعلا ب هلا محو رب لعدجبو ار ون .مدج خوجنو لضتريلع ةوعا ذا أ نقيف [ءلل نوفل و تراعملاب ساي ناكنا تيار لفيف بقل بيجي هنع ب أججا الصم ناك نا دثلاو ةاحولاو نفل او ةرلظلا تيب
 0 كش ! نم لهب زيشريلع هننإإص هللا وسر تعمم» ءادر رماد نعريبعنب ةلاض نعيروكن ب لهم نعرهي نبقرإبز نعرعس نب ثيللا
 سحمي ليج ثيركلا نبل ةدايزو دكادوب ! برخ'اريبف عجولا از جلع ك ءاؤش نمءانشو كرمحر نم ةعر لزنانيببطلا ببر تناان اياطخو اييوح يل فنعاءأمسل اف كتمحر اك ضرالاومأ ملل كلم كوسا سرافت مامسل ف ىلا هلا امر ليم ل زا كش اوا
 | كك هال ارعصن اذ مولظملا ةرعد اونان زرسو يلع دل الص هه( وسير لاذ لاق ر عنب! نعر اذ د طرا نع بيل نب م-أع نع ةرئاذاش
 أ اسا انام عبراو ع ةدلس لي لاح ا ىلإ نب نسم أي هذا ميه نب نيس السا ل لحما ةرع نب ليعامس ١ انربَ> ١ نيج هدانساو بيرع ةراش
 أن عاراوالا نعريشتكا نب رع انئرلرفلا نوره نرفع رث نالطسحب نس ١ نب بزفعب | صمج مدفلا ب ليعمتا از اهنا كعنب رسما

 لق ًايلعىلعنبا نا ةينبب ىلا ال لاف ًاريلع نط يش هيلع هللا رص هللالوسر نم ةطاف ع بطال اؤ ةرئزهربإ نعةلسسولا نك
 زورا لو ضب قلنا, ىعانوالا ناو مهنمدناذ :١ اريك نب ليتل حدر كسم ثيزح له ىل هل اعد |[, تدي ةهعاف تلف ءآمسل نسف هلا نذا قح ذه ف تملك ام قحاب ذشعب كلو لاقف اشرف يقفل قرح د اما كنا تلاق مث تكبف نيلوتت أف كبل
 الا ءانتؤ هلق ايلا بلاوب أنبل اثد نبينا نسل نب لاس أن لع نب قمح نرخ ا قب سولار غل و تشكلاو ثعبي تلا الا نحو
 ءامترب نامع نع ةببطوب | نش لح هد: نيعنب معاش ىف امي! بوي نير عانت مركم نب نسم انئ دائيلا نآدس نب لحا ارث لم نبا
 افشربج اب اذه ام تلتف ءادوس "نكت ارمقرانصبب ةارمد لي قو مالسلا ريلع ليتربج ىفاث !ليسو .يلع هلل | لص هه !وسر لاو سنلا نع
 :لقف كرجب نم ىراصنل او دوبل ! بنوكتو لوالا تنا توكت كرعب نم كدوقل و اليع كل وكمل لجوزع كبر كيلعارضرعي ةدمجلا اذه
 ايزل امو ةوعرن ابو تلق ةرحالاف لبزملا موي عوعيدت نحو انرثع مايال اليس شو رج موب (وغن عال للا ار ءاعوسنا| | دكنلا هزهاد تلق هنم مطعاوه ام :ارخذالا مف هل سيل اه يإ ءاطعا ثق سدي اذ هللا عدنمءاس ابد ريخأ ف كل لاذ أف انلا»
 أ نب نع ىلركلا طحن هيسركى ع نيدلع نم انتو كرابن لن ةعمجا موي, ناك اذاذ لما كسم نمر اايداو ةنجاف نخل كبر
 أ لها ءاوجخ اريدع اوسلو قحارهشلاو توي لضلا ءاجج يره نموساركترب انما تحف أب رلع وسل جى خ ناييبلا ءاج ٌثرؤرنم
 | توصنم ناو شب بلق )ع رطخالو تحمس تذا الو تأر نيعالا,كل ذ لع مافي مايضر رونا وح نولاسو ةولاسبط قمارلأ | هوو تمس ميلعت تاو نحومك قرص ىلا اد دير ف جدلا لطب وحلجوزح ممر ملي بينكم  طعاوسلجيقح ةنكل
 امربىلا منم موحا ئثيملا اوسيلذ ا,مرخو اججاوز اًأيد اهدا أي هل نتماهر اق ابو ةدرطم امماجناو أب ذ ارت ءاضح ةرجريذوا ءارج توق ايوا منال يف معح الإ زميب ةرد مزن قىلا تخل لذه محبو ءارهشلاو بوعي لرمل ا ,مم لعصر ميسرك ل عرعصي دمج موب ن سانا
 انك لحا نب هلل اربع أمال امرا فطلارف او منهشم تبرحازهزد ملا موب ىعد كل نلف جل ظناودا دز لجو نع تمارك نماودا هزيل عك
 ٠ هل نوعا يساند نولالبع أش ا داع لم نمد نسحلا نير يلع تأز) ضروب ورع نك بنا داج نبت دعال ربع نكمل .ةنسن ا
 ماصانت مها ربا نإ بوقعي ثس يدوب انت كيحنب لسان لعالادرع نب ضيوي ان فارم ارهاطلاوب لادم نب تل ابعت |مكافلا

 هما
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 م ىعزلا مايالل 8 شتا

 هلا لصدلا يسر لاق ىرشال اوجومىلا (ٌسبروح ىراؤلا جرزخ | رخص ثيرحازج) )مز ظحاهمحاصل امر بو هني [ٍليعتي اغاذ ببطالا

 3 صال ءشكول ىنلا مب اجليبل )يق رايز (ليعورانزل ]يق ليها ]مع يل عفرب ءىفربو طسنتل ارض مانيب نامل غيشسالو مانيال هلل نإطةيلعأ |
 لح ) نب ههنا لبعان) كيلعبب مالسلا دبع يقل اخكاردع نب رمل جان لخاذلا انربخا (ٌبب لى نازي | هجر ا نصب كرد غب ءىج و ايعس '

 اشر ناطقل ال سوب !ارربخا ناذ اشد نب ىلعوب ١ انربخا نورس نن لضتفلاوب ١ انربخ لبمجاحا ىف أبلا نبل حت زورا ةنأمسو شمع را ةنس هيففللا

 اذانقف نرمعرداو نيصحملا شارف نيلتخالاو ؟لج نحب نعي ارح قيلط نب للان نب نإ عا تت ا |يرم نب اجر ا.ش ىو اعرب دار يبركل اربع |
 | وص هللا لوسر هار وذ نيصحلخدو اوسخ شلع ههدالص ونا بب|ب نم بسر قرملا ,عم وشم مدصغن و 46: تاب كف انتط اركب لجرلا نه نا
 يصحاررانلاو كاب با نال وذ اننخو ةنفج كوبا ناكدقو مىكدتو انتحل شل كنا كنع انعلس ىلا نهاد لافذ شلل اوعسو )لاف رمد
 اوترتز مف ل املا كله ١ذاذ لاق ءامسلاف ىنلالاق ىعرات نمف قيبضلا كباصاا ذاؤ لاق ءامسللل اهل او نصر الإؤف ةدبس لاو مويلاابملا دبي |

 نذل اك ربعأبن ليلش نبين  جتسالا قصما دع تنأ "لفه تييعن نرجو ليحل رانك ةيززح نبا ءجرخا ثيرحما رك و امس ىزلالاو
 أذنب واح منكي | ى لج اذ ب زخ نب نط ١ نب هع نب لئضعل ا نب نهئاز ىف غملا نصنم ني لا انردخا ذم نجا نب ليخمس | اناباهول بع

 اذا |نضح نرذاربعا.ملا اذا دعبلا نيسحوب ١ انربخأ هلوطب مرت أم ان شرحا ركن نيصحنب نزرع ن برهم نب قيلط نبل نب نمت |
 أ جانت عوخبل |تقاآ2 نرجع انش فالحل تسوي نيج ان هلل اب رتل | نب نيسحلاوب  اذربخا ىل اريشملالبصتموبا انربخ !ريزتعلا نايف نيرصن
 دءاددزنجال (و ةنس لاقف الا مويداربخت كل ال زج يلع هدنإ ل صوبنلا لاذ لاق نصح نب نإرعزعنسعل نعئبيشم نب بيرم نع دوأدموبا أن
 |لوسر ايلا ليسا املذ كن أعفني نيتملك كّرملع تملساول كنا ام نيصحاي لاذ ءامسلا9/ىنل للا كتبهرو كنتبضرلانعن مي اذ لاق ءاملاف

 ذب لمح نب ثعسوي و سبمائلب نب قل انا ربع أير لح | نييعص(بيبس رسفن ب نمؤنءاوعتشر ىنمهمللا من !لق لاق نيتملكلا زولع
 ليف انبرشبم انش مءأع نرابجتربع(وخبلا مساقل ربا نأ صاخلا هاطل وب اذر بد ا تبل بيرج ني ديعست ناد داقل بع ىنوم ان الا
 : قو فعال وأ ىرناظتح هال نأ فاس اوم هنا لصدور لاراق ضن! نص صم نعي بن
 .[| ليحربع برع ا انربخ ءاؤعضل ارح مات دب جفت "فروصلا ف ىطنجب امكوعن تغرق ىف | وك بس .نكتالل لجو زعهس هلاق الا بخ اهرخأ

 . ( كلل ءنيرمع انث ىزنخبل | عجوبا اذ لع نب للغأبت /ل|عزلا هلاربعوبا ابنا ربّ اننربخا زن |[تسو ٌقّسع عبس مس هيقفل | ةطازؤ نب لهشوب ارنا
 أهلا ناري لع هدد الص هد للوسر لأ3 نع هدن إىضر ةرب رهاب تعمس لاق تءانسحل ىل ١ نب ةبفع تعم" عاديا نبل قرف انث فجل لعوب )اش ىقيظرلا

 منتترملا ناكل للاذ كلا امةيظحعل اول اذ دّدكىلع مهمل نه ىف نينمؤملاملا اكثَو كرابن برلا ماج ةيئقلا موب نيرخألاو نيل والا عججاذإ اق ظ
 مانكف ةيزخ نبا هجرخا نسح غيراح اله ارحب لن ءذف مهرج ىف اهحاض متنه هانضرح سفن نرحل ولا كير نوفرغن له هيف
 :رع 0كلاريف نب سرعل | نع رجلأب ريعس نع ناذس نب لبي نفرح قع | نبرمع(ثبي لج موك دع دعو غنحا نيسالؤل | نع ديجتتلا
 نوربعب موف سودرتل !باعصإ نا هد لبان جا ىلا لاقف ىهو انا تبتقتل اذ الهرش نبا للاي ثمل  نييجانضناب ناكلاق قي ني ىرم
 ْ نوح تئبلا ههلاوف ىرعلاؤ انمالا جر هازنال نملا نم جز انيبثرجا و دوه شعم انهالا ةفصلا ذه عاام ههاوالم جر لع عبر
 امسلاؤ مهلا ثا ومعي و مهوجو اع ن ديوب هجن نم دوه ا ذاذ ديل ا تججزغسالدهتس نبا ثسررح تركن ف ىبمازد متن اه ىفب نمال بر نا اغلب
 انرهعان اينابييضلا مسالا اين باص نيا عملاولا ارنا تلذ نب قحلاربع كربخا لهشربا نب ضيع دع(شملأ رف بييزع ثيرحازه
 أليع[مسا نب تاح نكد صموبا انث نيثأوو نيعسشو تس :نس جل ايملاب نكاس نب عنب لحا اش ىج يملا سون ان رين هما نترل ربع
 تبث بيواقلا فصم اي لاالا ءامسل إلا مسار لسو يلع هللا رص هدلالوسر مفرامتلاق نش اعنعةلسولا نع لئاز نبر نب اص ىربخا
 كن هفلسلا أنا ىواطسلا نا اولاق رشظملا نيريشو ديقحلارحا نيرهع ثيل ميهارب | نيدحا اير ايتح | بيحض لاصو كتعاط) علق
 اله نع ن ميس نب يل انث نايس نب ىف املاانث تيل نب ملا انث لس اقنن نبه ا ارباج نب نيسكم نب لاق ا نيوز أيجربع با
 نقار اال موس ىل :براجأ بؤ و اه سهغن ١ تنكف نصيرعل اب بيزعل اب ىعزت تناك لاق ىلسل ارمككل نب ذيوعم نعراميب نب للع نبا
 ع اوال ذ تيركنف تعنمم امؤع تم لن م بجو تبرنض مدبب نم ناو تفساف بن نلا هلك تلا رينالغل 'نيا تلقف متذلاداي>نمةاش

 . لي تتهم بخ
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 ريزلا مامالل ' 5 ظ ىلهلإر انك
 اببجوين اي ءامساف نم نيمأ ان او وسان ال/ هيلع لنا لص لب !لوسر ليلو ليعس ىلإ اجرح فراذبلا جرخا ربح ثيرح الهش مع

 < هح :ديهزي نملا نملع ثعب ملوا الوطم ,نع مترا نب نكرل اربع نع عاجلا ةراع ةياور نهيلع قفنم , اسمو احابص ءامسلا
 الخام أ مسلاف ىنلل ا ن الا ميلع ىلاتذ مشن ارف ىلا ةنره) ىعري لبجر نمو غرس مسفن ىنلاو لاؤ ري جرلع هبالص لدا كسر نا قيد |(

 ناهرج نب هز نوع (ةيمم)حح ةريرح ىل نعو حن الا مزاحىبا نع ناسيك ن ب ليزي قب رطنم يسم ءيزحا اجوزأ نجوم نحلبلعأ
 ماب بولت افي نءنلل نذ ! نولوقت امف لارض هنعههاوعر ناهعرزع أ يوي كت نأح ىصنب :هصعص ن )زف ىش نب ثياب نب هلل نبع نعأ ١

 ًانجرخ اد اص | ىفالا ةي ألا عنه تلزنأم هللاو هلا ناالو هدانمىر ني ال جاقنلا جاي خلا زه نا اه سانلااميا اينامعلاتف نيبنيالا اوملظأ !

 بربع هاور د ارئهملابل هللا ناذهننا نب|ىردا ال كوقو نيلوالاانئابلسرو ابر هللا نآذ سانمىرداأل كل ىف ام!لازف قجرقب انرايدنم

 ا رماد جوا نعمصاس نع ىزارلا عجب انث ىزارلا ناس نتن (شيبد هوس هنع :ليس نبدأ ج نع بي دال  نسكل نع ثري ىف ديمح
 نسح ثيبرحازم كلربحادحإو ضرالاف اناو ءامسل (ف لحاو كنا مالا لاقرانلا ىف مالساايلع مهرب قلاب رمثيبعمس !ٍلصمسا ل ىسر لاذ
 )بص ههلالوسر نا تمأصلا نب ةدايعن عن مرعم نب ىلل خا كل 3 عروملإ نيرض اع شيب رح زن | نعت ءاجهاور دانسالا

 اهروصغب زتظفحام هلا كلنفح تلاق أييف ةنلزقلاو أهجوجس و ايعوكر مت اذ ةودصلالا ماؤ مث نضولا نسحاذ ايذيؤن نملوني ناكيريسو هيلع
 نم ميخو ىهوطلإر سا نب له ءومس ثيرردلل ابمحاصل مفششف لجو نحمد ىلا امم تن حر مسلوب ! اهل نقف ف خضور زن اطو ءارسلإإل

 ناسا نعل او نرابجي ليعن عقم لذ نعلق سا نب لهحنيدم نب | هاهوءافعضل زحارعحإلا نعزي و أعم نب ناورمهاورو

 بتصنملاو :ةدالصرسو يلع هدن ا بص هنن للوسر مف ل5 ,يف اكرابم اييطاربثك ارح هس ن2 لاذ ”لحر ممتن يش ميلع هدد لص هنن )وسر لذ

 الكر ينؤبا نبا (ٌِِْب لاوس نمرلا نود ون ارهاق ءأمسل ا باوب ! التف نشل لاق اريذالا اي تدد) امو هلال وسرايان |لاذ تايكلا

 | |) متاجر خاإل اذ كلصل لجرنا ناكاذاذ :لئالمل ا عض تيملانا لاق لسيلع مهاؤص وتلا ح ةربره ىلا نعراسي نب ديعس نع طع نن مرعنب
 00 خفتست اسلام جرعب مث جز حدا ذا لاقي لازت الف ن ارضع يطب رو ناييرو جورب يرش اسيطلار سجل تناك ةيبطلا
 اف كاكاو ثنسمؤ لا هادر 5 ات هلا ايف ىقل'ءاسل للا امه قش ىتح كلذ اللافي لازثالذ :يطا قفل ب امير مل ةيف تالف لاقيف
 أ |نامرسترلع هدد الص هل للوسرلا لاق ةريرهجلا نعمأه ةفصصف اكسب لوحه هيا نبا نعم هاوروربسمو ىرازل طش زر عوج 5و مكارتسم

 طيح رهو مطل برم ىلا نتشحب بير ايل اقف لجو نع در ىلا جرخف ,نيحب بهذ ءطلذ مالسلا ميلعى»وم ىلا انابحرسانلاىف ايهما كلمأأ) ٠
 ذاب مثلاقو ىمااممخلبف هاناف اهشيعي ةنسفكت راو قش لكن لظروف لع الب عضيلف ملتف ةجعمللا عجدالاق ,يلع تقفشل كيلع هتماركالو وأ

 اع |نتلسر للاؤذ عحرف اهاقفف ءنيعمطلف ظفل قو رثصب تيما كلم ىلع هللا درو محور أبي ضف هش ىثنف نالا لاول لاق كإ ذ لعب

 كرالا نمد لير لاؤو نألاذ براي لاق هيذور ش نتن لع كلب عضم ةريحاربرت تكي !للقف تجعل عحر لاو نيع,يلع هللا رذ تقل ندر ظ

 اربعنعتءاب يب عيل و فتم رجال إبنك ازنع قنرطل اهناجيملا عهقركيبرال مث تنكر يهريلع هدلاءابعهللا السر لاق جي يمر هسا

 "نما رمد [طةيلع هن الص هس وسر ءازغب مونت !ذاسولجانكلاقرعنبا نعرازيد نبع نعن اوك ذ نب هع نعت وح نب لبزب نن سك لاركب نب

 | | دحض جرح ريل ع اوص م لوسر هتخلباذ تعض لمزلا طسو ىف ةنايعرلالخكالا ماهي قف رهعل شمام نايغسرب لاف هتانب نم
 : ىفهرازجاو فلحر اا ١ ءقلذنمء ارث نمرت ومس نكس او اينكسنه أيلحل ارانخاؤ احبس تاوثمس قلطهسلا نا ماوف |نعزنذلتت لاوقلاباهلاقو

 معلب | نمو م/حاوجتث انيزرف بحا نمضر اي نم ارابخلزاوف (رانخاف مثلاه ىبراتخاف ائييبرف راتخافىضمراتحاذ برعلارانتاف
 لد وهو راني د«نب ورع لسرازيد نب هلا بعريف لوفي مهجن ءاذم ضل لح ناوكذ نب لعنع عييو لاو بداح ىباز مخخب ا ضخببف
 نعر ركملا نبيع نجي افرل ل ضفلا نفؤلادابعلا فنى يمي هس نيحؤتل بانك ىف ةيمزخ نبا هجرخاو ةنتسل ابك ةءاهبهاورركم
 : تنم مولع نيشارق ملالجلج برلاذاؤ ممسؤر اوعهرنرو ممل مظسا مرجغن ىف ةضازها انرب لمت يل عهدا لص هلا كوسر لاذ لاق ربأج

 | |[ برا شما ىلإ نبا نع يمنا ركل كداب ىف مننس ىف ةجامنب | جرخ | مجرلا برنمالرف مالسزج وزع لوف كلن ةنجيارما]ب مكيلع مالساالانف

 || هللا ىلارعصنال بط بسكن م ةرق لرحب قلص نمزيم يلع سا اصمدإزوسر لاذ ةر ص ىلا تب لاه نيعض هدانساو ىئادأيحلانعأ

 ار



 مىضنلا مامالل 0 00 ناعيباتأ

 | بخل نع وع نع (ى »9 ليحتل ىف ةعزخنبا جرحا ريح ثيرح ازهأقنعا لاذ مث تلاذ ثعبلاب نيم الاف مث
 أ | ةنمومنا هللا سراي لاقف ةيمجي ١ دراج ليسو ءيلح هدا لض هللا لوس ما لحر ءاجلاو ةريرهىلإ نعتبتعنب اوه. .هلاريبع

 نعدواح هور ةلمئماعاذ ًأيئنعا لاذ ءامساولا مث هه للوسر ىلا تراشناؤ نإ نمه لاؤ ءامسسلاإلا تراشاذ هللا نبا اه لاف هزه نتعاف | ضارب

 ليف كايضنال لطرلا نع اور لحلو ا ةربره ىلإ نمدممق هه اريبع نيون نا واذ نسح هد انساو نؤره نب بزي مزنم ىدوعسملا
 رح أدإو عامهالب بالا نيل نعل زف نوكيذ لسمرملا لح ىف هن ةبدع نب ىارهزذل ا ثيرح لب نإ تجد ىرخا ةينض كب نا
 ١ نع نابزرملا نيريعس نعرمرطلا ةبوعم ىلا] (ٌثمب لوح ىلربلا هع اذن ةريره ىلبأ يسم ىف هانعم»و لح !مامال رنسسم ف ةوحسملا

 .(| |نناذ هلا ال انذ رع ذه ىزحخ لد زرق ملعلاذ ةيمحي | ءا دوس يراج ءىمو ليمث هيلع س ملص لإ الر وأجل اف سابع نبا نع ةةركع

 (يييزهم نعنع رذ ويم نكل وزعم ىلا نعاظو تح اذه ةلموم امغاذ ارزمتعا لاف هه الوسر تيلتلاو انا نمل انف ءامسلأولا اهلي
 أ | اه لاقف امه اا لاق ىعيزجلا ةيبرط ءا دوس: راج غلو اكب تمصو اوما نا ههالوسراب لاف ةنمؤم ةبفر ارذع قتعي نا هتبوو ادن نايا نبا

 | ليم نعؤخخ عبو اقل اب هدانسارييلو ثرهلن اذه ىور ازكة نم قم انخا ,فتعاذ لاذ هه الوسر تن )تلاذ انا نما ءامسلاف تلا هنا نبا 00

 . ماجا نيهاش ننصح ١ كدرو ا يبي حس لع ١ هاذ ليشرلا برج باسجرتف وا عوفرم ةربره ىلإ نع قنا ايبوس نب ليرشللا || ديشرلا
 يتلا فالع نعزيس ١ نير يز نح قسيت نب صفح انث دارع بريه افرح ديرجربع نع ثري نر رح ىركسعل ازا نفعا شرحلاق |

 ابنه ةنمؤم اهنا اعاول لاقو ءلعفسمؤيلع هه الص ىنل ل بخ ارش أمجد اع رزدراهي) برضه ةاشسأ ام اقف !هيعرت مخيف ةيراجمل تناقرذا
 ظ نوم اق ذر قتعااذ ءامسل ف تلاق هللا نياف لآق نسمه يدع هلل للص مسا لوسر تا تلاذ ئفرمتن !لاقف,ريسو هينع هدالصمبتلا اها | ظ

 بلع هلبا بص هلز للوسر ىل ابطأ-ء اج لل قرط اح نب نمت اربع نب ميج نع يللا ليز نب ةءاسا كيب ىلجرخ مج الاةش اع ترعبال ||
 نياذ لاذ هللا كرسر تن١ تلا از | نمش رلع هللا رص هه الوسر اهل لانف نع هزه ىزحخ لس ةبقر ىلعن ١ هن ال وسر إب لاف مل يدا

 هدبار هدنلا ليي نا كل اديب اج كيبراح بانك ىف لاسعل لحاوب ا هغ أذل .جرخ !ةنمؤم ًامقاذ أيتتع لاو ءامسلالا تراشاف كبر |[ 11

 ا مب كيب هبريس جرحا لبا مالالو و ملا اييكيبو ءامدل لولا هعبصا عفري معن اولاقف تنعلبلهالا فرع موي نباح لاق ليثيلع هلققعملا
 | ابالاليلا رعب مثرصعلا ةالصرتلا ةولصو نوعتتيو ر أ,ذلاب ةكالمو ليلا ابكر كيف اعتب ةلكالملا لاق ريصريلع ها ديصمس لوس ن١

 | ءانعمس كييرحب لع قفتمجولج ثو ماكرتو بولسوب مهو مانا نووقيف ىدابع كرت نيك م, طعاوهو ماسي دراكيف !وناب
 | حنو عانت ح ١ نب ناري عانت ىورغملا ثيركون اذ ااىرخل مل نب معان لعن ليواعس اش صلو ربع نب هع نععتعأجو هلل | ةيه نب لجا نم
 :لاو تاومسلا قلي ن لبق انبر ناكني هه هلوسراي تلق لاذ ليقعل زر ىلإ نعرهرح نب عيكو نعءاطعنب لجب نع: لس ني دأ ان
 ةيغو ةيعش هاور لفو نسحه دانساو ةجامنباو ىلا اور هيلع قتس ار لنرعل !قلضؤي ءاوه نتن أوو ءاوه قوق ام ءاعف ناكلاق

 : رو منرجع عقتراذ لنرعلا نأ مث نننعو داج نع شيراول نبع نب لمعل اربع نعي وهار بنان! اورو سرح لرب سدعارل ذو دعي نع
 عم لا نوعم ىو رطلا دظنحلا نإرعنب نسحن ا لاؤو مايغلا اعلا ليببعوب !لاقثاوسلا نعي ءاوه اق ىفو ءاوهرن دك بوشار نبا نع برحإ|

 || اكيرح نزرىلا نعىوريو شرعلا قلت لبق ةعي برلا ناك نبا ىن دب الو لوصتم معلم اريبعوب ؟اطخا لوب ىزارل ايزي نب للان
 " همدنلاومسر نارصأعلا نب حني هلل البح نعرموب اق ىلا نعاني نزرع كني لاح نييعض ءنكل بابل اذ نييث سم نب دانساب ليوط

 تالز ومن أيذس هب حفتءىصو ىنيزنلاو دوادولا جر ١ ءامسلا ف نصوكيحرب ضرإل ىف نماومجر ا نمل مرحي «فمتلرلال اذ ليؤيلع
 اا كورع تاقث تاور ءامدلاف نمهحرب مضرالاف نم جرب نم لوفي ليسو يلع هدا دسح ينل معدي رج نعم | نعصوحالا

 هادروءامسللوف نم كهرب ضرال ىف نم جرا دوعسم نب هلن ررعنع غيربع ىلا نعرعبيبملا قطن[ ىلإ نع ةفئاطو سورحال لاو ةناوعىا
 لا نعنامرط نب سنع شي لوحلاسرا أهيف ةرلاو نع ةريبعولا باور نا عم ص !ننف ىلاو اءىفرم نحس لو نعقبرز نيراعأ|

 . | اقف نمدد ا ىنجوزو نكيل أها نكجوز لوقت يلح هد رصدها جاوز لع زفت تداكش مج تنب بيز ن ارش نعاضي | تباثو
 1 لوف نم نزلا كينجو ز ليسو ريلع د فص يتلا تلاق افا ظل ىفو ءامسل لف ىنحكت ١ هدلا نا لوقت تناك سعات تاومد عيسألا'

 1 اديس

 |دوارولا“



 سورا ارجوا ورافغلا علاواعلا بان : ٠
 1 سس للا طم نك نب نأ ثع نبل جحا نب نش نيل اسمه ىالا ماعلا امالا ييشلا عمج 0

 يحرلا زم
 كبنج] ةرحوساالا لال ناربشا نيمونلا ةعنرع هبركو ةنطابلاو قهاظلا باسل هن لع مظعل لشيرعل اير ماظعلا لعل ملأ :

 دلو يضع لع مالا اخ حلا :لشبسو ااثأو ثيداحا تعمج د تسو نيحمتنو كرا ةنس ىف تنك ذ لعل وأ ديعولا يي هرخدا وايد ل لعو هيلع مديالص ليشمل مويلاف عيفشلل او ءايبنالا متاخ ءلوسرو مابج رم ناربهاو لوزما نسف نم بجق ةدابش
 هاندازه .ىضو|و عوج ابتراذ نالا ليله رعي «لحملع نربو معلا هدا ناهس لوا انل قم كا ذاع تلين كا ىف درو اكبعوتسا

 نماليزاترنزعلا انك دصو ىف ىاقن لاقو ءامب الح فرع ناكو ماي ةنتس ىف ضرالاو تاومسلا قلن ىنلاوهو أتت لاو شرعلا 2 :سامايا نسف ضرالاو تبون | قلخ ىلا هه امكير نا اليف هللا نمق لصا نمو ىلاهن هد لاق ليكولا منو ًارسحروهو نيعتسا [[5
 نولالع <يتسا مايا نسل امزيبايو ضالاو تاومس قا>ىزلالاغ لاذو <تتس ايرعلارع نجرلا علا تاؤمسلاو ضرالا قلخأ | كي
 عت ذو نيش طابت نلاف اهكو ا عوط اين نضداللو ال لاف ناخدهو ءامس للا وتس لرش كت لاو ءاوتسالا تايا نم كل غيغا كتل || ©

 جير ماغملا ىذا ذو ابصادوكيدج )سيدي مملإؤ نم ةش) م مويه ؛ذاذ ضرالا وكب ضعي نارلملاؤ نم ينم ثعت لذو مقض |( 7 نمر نوف اني ةكمالم ف هت لافو ميل ها هضر لب أنيق عتق امو ان لاقدر كارو كيفرتم الات يطل وفا لدجن بنا :١ اة دزةرخن ام تنس فلا هرارغم ناك مونى ميلا جرجب م ضرالالاءأمسلانئمالاب لب ىلاقت لاو و تاومس عبس نمرءاوس ءامسللا قس رشل
 ريا أي ذاك منطلق توموصنمل للا ملطاق تاوممدمل رايس بارسال قلبامدحن ارجو نب نامأه اياموعرف لاذ ايتلؤو با سوراون كارلا | 6
 قاد وأسصلا ملا رن | ثنسملاو ناقل اره مم نتف فارخاال  ههازبعاي تببحا نا ملثاف يو لزنءلج ميطعلا نازقلار موشن نم 3

 يردك افلا راما اذ لارا ردودي تكتم نإ ماو يحب قطن نا ًااذ نسل ايه زم نم عملو تايألا ذه ريتا ةماإ | ١
 هم يتقن علب ولق هلا عمج نبل ثيدداحإلا لس لعب من اقبل لع كلذ ىف :مالا لاف لوزا سس ميس ثيدرحلا كل نب قطن |
 ةعب ان اًقصل ١1ا ةسراتملا :نازب انن (مكمتوخد نم تث اماانن أري ناو الن مال ءىس ا سرافت هللا نا نمنإتهرافعو رصزصالعاشاف قغا ٍ
 ال كلام لاق أك ءاوتسالاف اريبك ا ولع كلذ نعهللا يت ءقلخ تاذصب أبثو ا هزعيكبو !ابمهبشو !بدقعتن ناريط نما ف أرلغنو تسد منو أمي نم ةتاطص ىف لوقلا كل نك ةيه مل الدعتن ناريغ نم ءايشدالا نعتسرتملا من |ذزنغ و ىرابلا قجو لطف قرم
 كل لسصونلا تيناف اركلسف تفس اذ هداؤب نمزاناو ةاشسابنم بهذ لق بنزلاذاذ موي تا أرةعلط اذ ىل ةيراجاييف ةيناوجباد نحا نيانأ ممل تناكلاةدسلا كمل نب يوادم (ثييدرحولعلاف ةدراولا ةزن|ىتملا كيد نمث كطبر جتا ...٠٠.٠ ٠.. مولعم ةعاجد
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 خريم
 م
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 يلا ع

 سو يلع هبا |صرعنل لمذ ءيذو ثيرحلا ىعزت :هراجىل تناكلاق سفن ةةراجل بحاص نفزحلاذ داسي نب ءاطععز ع يرغتالو قى اهي < وانا كودي الو ءاجأك نشر مغيب أصن ىف مالا نمرحاوريغو اضل او دؤادوب |ززيسم مجيرخا ملسلا ريو همن عراسيإ نب ءاطع نع و“ ]| ةنعسلب لاله نعيبتك ىلإ نب يحي نعت اذثل | نم ةاهاور رمصص ثيرح اذه ةنزم يم انا رقت قزيسو يلح هنا دعنا وسر 0 ئالاو انا نملاف ءامسل او تل اذ هه نبا أحل لاف اهتىعرش ابعدا لاق أقنع الذ | هن لوسر اي تلقف لعد ذ ف ماكل ذ تركن ورلسو
 1 .اراثماو ابيل ةري

 :لاوسرارنلقق سه يلعمدد رص هس لوسر تينللاو 2
 لع ابرج رطل دا فب نعش زكو اريل تفس اذ بندزلا لا تلاقف اينعابتل انف تخل نمش تلؤفف رانج معو تاكل تاجا |

 نع كا همس لأ (قتعاف لاق هه هلوسمر تند تلا اذا نمف لاق ءامسلاف تلاق ها نيا هيلع هيازص هالوسر اهلاقف رقت نر خقدأ |
 كرالاقن ءاووس هاب دايما مالا نيزجر نع ههازبعنب ههارسع نعىرهزل نهرعم ارح( !رثرل بع لق و دكا نب '
 تلاق هلسر ريع نانبلهتشالاف من تاق مهلاال املا إل ناني لهم لاف ايذتعا ةلمؤم هزه ىرن تركنا ةنمؤم ةةقرؤتحاكالا 5 ظ

 'ه لن ١ 2 2 0:7:50:5050505050150:1:01550-0:0109:00-00051054:5031|
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 د

 ' 0 0 0 دعنا 0 نب هللاربع |2مج

 202 ا كا اتمام بسس اد رسما ْ
 ند ةلاو مهلك ازبرجاذل او ءدرف اك نش انملا لاذ الثا الهام ليدولل ناقفر يشب لاؤرجأؤو قف انمو نمؤم نالت نارقلا ارقبو ىرن

 مل ربغو ءاوهال ال هاو ةيمئكتو :لطعملا ةءارق لعد اهؤازق قما تف انمشكا زبجيرع هازل عوتلا لوف 0 م
 اقتاقم نزحت نت لوح هدولج انيالو .نولجتب لاؤو ةقيللاو قالاردم م مزفولدزو اييالالا نم نوقرمي لأحر نارقلا(رفي يشيع هللا لسع
 لاقذع هداوطدصأدل ا نب رع نب ههاربع نع له نبي نعييزي نب ليحار : ةرحاؤز دما جرش نب نعل ادبعا هاو رعارش نسحموب
 اان ناكو قيما نيريلوا ا زبد نيو نم ان مسناربع نرحت أن سؤ ارق قما قف ام لهيإع هلا لص هز)وسر لاذ

 انش ثراحلل ني ييزي ان هداربع ن لع [نإ) حله ؤإرقونما قف انما طش يلعما لص ينل ا نع.رع داونز مأح ني رظنع نحل أه نبا الع
 8 اهلا وعيت نين مالح تاو لوني زيش يلع هلا لمص بنما عمد هنعونن | وجزرمأع نب ةبفع عمس نإ يضوب اش رف |عملاوعسلاوب

 اق نيإقردطمةنكن هول اذ:نلوتلاب زن اذ لججو زع هنا كمل أ انها ني لا هب نول داجي قف نمل انت ناقل و ةئاصلا نورخ يو
 ناو دابعلا مالكرشو نا اولالاو ةتسناالاركرش مج اهم ذو علا انمف هر مكي ول اولاو يكينسلا كفا را ان)نموأ دا

 مان ليها ءاذأ ب موقيويف نارقل اهل دان كل دزسثينص هدا دص بال اذو تولدت م مران اون امتي ا مكلعدكد دع لقف كوب ذأ 0
 مل نعرمرجاش ةيبنع ل نب نع لوح ءلضوه باكل ما يف 0 امام تيتواول كوي لحرور اهنا

 ظ دلل نا لنيبوف نارفل اهلا هات أجر نيتنت لف ال !ورسأ خخ. الزسو ريلع هدلا دص هه ال وسر لاقملاق ءنع هد اىنض ةررهإلا نعول دعوا نع

 ةبجو رقي كتل ذه قو أ, تينا وقيم فح ءقفسوبإ كلام هيلإ هانازد لغتي متلمنل لله ندا امتيتؤاول لوقو راهنلا و

 ا ومي هلا صربنلا] نعييب| نعاس نح(ىرهالا انت نيس |رث ههاربعنب اعايزح هوم كلرصابإ تعمر تسع الا نع
 ٠ 000 لاا لبلاد تفوز ادا هاللوردأولا ءانأ عيل انا من مهقتحيو نإ هلل هانارع .ٍ

 بال لما طعاو أمجاولعف ةاروتلا ةلروبزما طهر ةنا[ؤ جونا )نوال مد ةريضاوف 1
 1 ةالزج هام 00 نعرصسن نب مهارب| انثى أهلا دواد نب نجلس نيك وساي ٍطعاو مياولمذ

 ةدروتلا لهو سمت لدور يل صعل ا ةالص ندب مم ال نموكا يفزرلس نمذ كاب أغا كو لمنيطع ا
 اطارخذ اوطعاذ اورج مثرصعلا ةالمعلا اوله ليج ال ييخجل له قو اواطاربف اطريق اوطعاذ و زييراهملا تضنن !ذاوحالمت ةايؤنلا

 انما يطارو نورت منن !انبر ىانيباتكل | هالاّقف نباط ارق نيطاربف [نيطعاذ سمسا رورغرلا اناجخ نارعلا انتو اواطاربق :

 مالت زعادبع أن ا نمد دخةبف لاالااق عودا نوكيا لاف ميما ضد طار ار تانك
 نهر نعرسوب نعش نيعازت ناربع رعب زوسد اج ىرهالا نعبيعشانث ناملاوبا يي لوحو ازمي باهش نبا نعرخشس نب مهرب ان
 ؟اطسزع انين اويس تعم“ نيذسانثدغب هارعأي لحزنفاكرهزل نانا ينصب رجا نهد ذه
 نبذ نفدضالاو تازمسارو تنارجت كل مهلا قير جت ليدل م 131 ذل يشيلع هدل) رصرمنل | ن أك ىلا [,رنع ههاونر س ابعنب نع
 ا ا اا و رك اللا ا |موبت تانك كلوا

 كيلاو تمداخ كيو تبندا كيلاو تنم ١ كب و تلكن كيلعو تملسا كم هللا قحرجنو قح تويبنلاو قحةءاسلاو

 تالالاالخؤتلاتناو هرفملا تنادي اأو. تدع امه ترا امو تسمر) ام بر طغاؤ تملأ ب

لان ليطت بايع يسجل درلاو ذأ يععل ل اهاقازر انك ظ
 نونا يره هاوي ةنمالا ماو ن 

 ظ ' ”ةيلعىلاكت هلنا حر ىراختل ا ْ



 | ! 07 ا 2 دأوحلا هن قل

 مهو انه نالفلث اق لف نامل نم بنك انآ منافصان لك ققلاو ءانركلاو" اونهلاو يعلاو ةحراو ةدابعوهو ثعبصو لثاقلا نشر
 ملف يلع و جدو مجد هللا تالق اجرنا كل نك عمال نكو اة صاع !عاو ةدلو ةلكن وأ قرص ن اكن زضاحناكواذ بوف شاذ

 و ةدارعوأةرص للا اذهايط اختو ابزكم لف ناكل قرصلا بنك ناشس ف ارطصوأم هم وقل نب لو معينا عيعمههلاو بوري هلو
 ةمربول تل او هللا نمتريبإ شبل نم لكل يعاذالا نقل 'تلاّقف لهفلاو لع فملاو لعاندإؤف سانا فاتخلو ههاربعو ا لآ علال
 لإ تهطوقل قوق: ليعاذ اوس الخف يتلا يعلاطهال53 قراطعنكلاولاق كر نل ساو+لرعفلا وعلا ةيمدب تلاقؤ ها نمأراكل يعن الا

 -كمو ارو :كتلملاهضالاو نجيب نمنارقل !فمداركذ نمنا يفتن ا كوزلي نممعملاف هنبعب نارقلا ١ بكم نارقلالوق ١
 . كرري جرتكم نازقلا نا!مريف بهتك عزف نالذصصلبو مهاب قنا انو ةنبلد منو ناامواف ياو مين ولو
 وهوهنازإب,لقأع كيب الذ مويقل ل وهال ملال هما كنيعب اه زنو ةيالا ؛زهرعدل يعن كال نايرم انهو تسل رقي نيحاه نم

 ةرارغلا مابيوزعصم ةلوق نال ذ .ي قشور اهلا ةفص وقل اورلوفوه نارقلا عيجتلا نكون ارقوم ميقبارتاومهالاملاا) هل هلفو نعمل |
 نسل نارغلاو هللا ةءاطوهو ناتجارخت ةءارغلاو نارقلا نيسننأم اره اف نقف ”نمسنذأماورق اذ هلوقل قاتلا | دهوع نارقلل ظطحف وج انكلاو

 ”ة.(نلل نارقلا رم سلو هاب انك ولتم نينلا كالا تكمل عس انما اعدزفمل د نفرف ارق ملف ليك دو ةطاطل برجال اوه اغإ ةعاطب
 ا هسسر تحعنالافوركرم ا هدرقي هلارع تعمل تضر كرمو اركقم نع) بف خسسالا سالو عمسدإ قساو نرهز ان موب أرز هيركرت نه
 ًريزيجيلعمها صدم ا)وسر ناكل ا نع هلاوند ههاررعنع نعسان عةبعنت انزر حني صمحأ ني ل جمالا درك نزف اهرب يقيل هلا

 تتقرحاوب انت عبر نين رم زبك خاب نعي هااغدبزب نيل نَنتر حازم بع عدلا فوخا تاربعأن لمن هف

 هللا :عاط يتحقق لصلا5 ةولصلا اوبق ل اق كل نلو هنرما أهلك كلل ند كبر نم كيبل كز اما ]جهز عدها قو هارد عوب ل3 نمي قف لولا نع
 ”يللاو ةردرفلاو نآسللا لع ةمرؤصل (ؤلظرطع أ صا ) بوتكموهو نارق ةزصلاب ثلا هلل ةعاطةالصل اذ ةالصلا ؤ لج نمنارقل | ةءارقو

 ؟لوقولفسأنلا نمتب انكلاد ظفحلاو ءاعرلا) ةؤعربو ةرظفيمو هللا يزتكسانلانا يلع بارلا نتكو قوزع سبل بتكو ظزحم رقأتزوق

 اة جملا لول در اذهو ينم اذ يامددا تاطص نما معز مغر ناو تحأ ملا ف نارقلا ىرتا كلاقبو هتفصبدلا قات هيف
 كارزفال لاق ناذ ةلوللا الا !نصنالا كرد7لهملر ايو قاذكللا عحارقف نارقلا|نانك ىرب لاق تاو اطصيالا كر ييوهو ًاينرلا ىف انصيالا هكر نت

 اور ةريرهىبا نع مام نهرجمازت قاز لربع شره هلرع بر كري مج نارا نا مات مخ لاق ناؤر مسجلا الا زلنا ثوكي لهو
 اور رعاه ن نفعا نيل جس ياود حررت نإلبف نارقل رفيف رشف ءباو دير ماين اكف نازل دو جلع تنضلاؤريه يلع هز زضوبنلا
 | تو ةرذب نا أيه جرش نب ليرمأيناذ ةدازفلا دوا دلع نفخ اقزيصيلع هدإوصمنلا نعنع هلع ةنيره نع مأه نورجم نع

 |[ نع ادد نبرلطع نع ميس نب نتصزع يقع نبكئجرع نا مطااوه مهاد مهارانفرحو وفرحت سينا نحن دع ان
 :رئدرج هات 1 مرته نزيف نارفلالرقيف جرش منب ارد ص اي ناكذ نارقلا دؤ ادلع تنخر ةيلع سا دصهسا كسر لاقل و نعش

 تضل نطيل ثوملاطاناذ نرعداف اهنم انجرح اني الف وكبر نيلعرضتقيم كإاءاياودانو تاثوالا ةدبعو نامت هراذكلا نهانا للها
 نعت ءاطعسم نزرع نزيف سزخ بشق أنثي لي مكروب نمرسبتفنان قطن توقف اذملا لاو ةيال وكيف لخلؤ ماكر عود قحارعومكدعو هان ف
 (نرضولطع بدرع نع ةديدصنب ان لأ نم نب لج يروم كل دااوداذ ورنا ماع أرقي زسش يلع ههإصميتملا معمم يبا نعيلجي نب كاوففص
 . || نمرل اربع اش لو نب ني هناربعا ني ىلوحتيلرر انيلعزمقيل كل مايو دانورينملا دعا رؤيب ريشرلع هدبا صيبنملا تعمل اذ رسب! نعيلعي نبا
 الفشل نمق عفشبل نه نونم نمل الجو لق لنهرف اكل لوقب يه يدعمه إ طصوننلا نع هنع هل لوني مأ- نب ةبقع نع ىلا نيخد ات بز نبا
 سل ان مت نور ألا لزعي م م) عفشبب نم نونم وارجو لذ نه نولوقيف سيلب | نون ايف أنلنص لى نناوهسيلب ”ئهأم
 دوي ال م دمك لع و هللا نإرمالا نتف أمل ناطيثنلا ىقيذ مةهجيم طع ركرحل أر مش عر نتن نمسل < جرف

 00مل اباوع يقف انملا قفظيؤ لحا نب ايري الذ م ارقي نولكأنب امنيبف راجل او نيتفف انما ةدازؤ منيع ههاوصبننلا
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 ”ىرايلامامالل | 00 دارعل لأ قلن
 | نارقلاز رق ذاك موه هر يرم هدالصولالاذ ءنع ههاونر حوعسمن ل ؤو نربي لع هدا يعوتلا)اف هنع هساونعر خعسم الا ذو اذن
 مرذجب مهرب نإ يشيل ءددإ ص هنا فذ لع مطل ىص قوق أرضه رب ىفى تل خف مكن اومدا تلع لوفي نارا لع ةطلخ هين هج
 7 .نالا ةزه قلن ناب وهم مملكى زلا هللا مالك نعالو نقلا نعي لو من اوصاو مثرجج ىف سانلاهلع بطل الو مةومجزسعب
 ارقد ار مثيلع هدبإ رجول نع نع هنا وعدم أع نب ةيقعنع قرم نبرثكن ع نارعم نب رل اخ نعرعس ن ميجشبزع يومن رحم |ابع
 قفز ملص ةهاربعأ يي تس.لنم ةبوعم نع نعم انش بوقعي نب نعسوب نيش ل حمو صلاب رهاب نارلاب رهو ةقرصل اب رمل
 )قر محك ههاركذ نبذ تيلصناوربلا هاركزلو تلا اغا ءادررملا م | نع هنا ربع ليعم | نعيبزي نب ةىببر نع ةلوعم

 اوبفيىنأسل نم ةرقعللحاو مالسل |و ةالصلا يلجوموم لوو هللا ميس كل ؛) نضد او هداركذ نموه ءيتجتر شيكو هللاركذ نم
 والاه نإ وتغانع قطب امو لاذ ئقسبلك نائما هللا انفظن ال ذو نوفظنت مكم!ءزثم قحنارصرالاو ءمسابروف لةالوقا
 نايف كبر لسابالا كزتتن املي ءاجنعلجو ع هلال او نسحل قتل اف ءاشيا مقالا ليز لجو نعرف ىف مراصجج لات سن
 دبنملا نا مزع هدوضر سأبع نب  نعريبج نبريعس نعيبا نعرذ برا شنالاو ىخنب دل>و مخوب بير وجرمإل يغلب زنتلا
 أاتفلخ أهو ايبليا ندباممل كيبرماي ال !لزنتن امو تازنف انروزت املا انروزن ن )كونمأم مالسلاهيلعزيد جل ةرسوريلع هلا ذيع

 | نابحوب اناقرعللاف هعزذ لحال هلريخس ١ذلؤ نارفلل زنك ميار دتقن ريهرلع ههزؤص يل لاذ امنع ههاوضر هارب ع نرباج لاو
 هلو ةىنصلا نم تدصول!الو«لوعتملا نمل هعلا الو نييفخلا نصز ايا وفرج م6 نال امج والا ةذه نعسانل اطيل انمزنلا نا مىوضجن لاو و
 دوج لج طل زيشيلع هللا دص نما لوق لقمف يفخلا نمزاججلا نايباماذاةرصراص م قرصل الو ابنكأ لص + برك اوف ىعن
 ًانملج هللا نا كل ذ نم دارملا ان هلاملعفف اناو ايفو أعم هللا ماعزت (ةللوف لثمو نسح يشم نام قيفتخ ةسانل ا نيبامذ مرحي ىذلا
 ةدانق نعم ا مدا المس ةرثكتاخلاذ مهاب او قيقخل وهو ىرجيرالل نا ءانعمو ىرجيرلا لئاش زف لنمو قيقتشلاوهو
 مر ألف بكرذ بوما للاي :نلطاوإ نما سيرفر سقي لع هلالصمينم ا راعتس اذ ةيثيرملاب عزف ناكر و تعدد اور كلوني نإ تعم»
 نيئيلح هنإرصربنلا نع نعمه ومر كيا وز شل ا نع ةدانض قثرح ةبعشس نيو ان دسم رد لحرب هان لجو ناو ف نما يالا
 0 لع نرباج نع نيفس ىلا نعرتسم الا نعةيبوعموب ان 3سم راب جس ةرعش نع قو رم ند زرعو كرابملا ناو لنخ آر زم
 ءارعو فش ندا نمي امو تارمرست موب لك ن] نفع كزحا بابل بع ري هتكون صل يشيع هد صدا نع نعمه
 قل مزقل ترمه مليعنملاو عوشللا تارحاوه انا دفل اذ كوعفملا نمل دل اواو لشق ييذع هن صرتيلا نعرب ع نب ليبع نع نيذس
 أءامس موقت نا نكي ال دال ل هه تاومدلا قيلقف لوعتمونف نا ذضفب هللا ىوس وت كو لوغعم نصراإاو تاومسلا نيرالاو تاومعس ١
 || تثدوملاوهو ءتفص نم نكاو وكيف نك لوب ثيح نيب سر نمل عفم ءلقف لاحريلا ءامسل إيست جاو لعاذل مز حتر يغ نم سستقب
 ةيعنم ا هر خثراشبل نب أن ناهس كيلمد فن زك بر زيشي ع هدلإ صرت )اج ءايشمال | بيرو تامه ايسر لا كلن نكمب
 1ذ  هلوق ١ يشل نيربذا هللا لوسر أي لاذ مدع كناونصر ركب أبنا هنعمسإوضر ةرنرهاب| عمم مدأع نيو رع ثبععترلاو ءاطع نب لجن نع
 ةوعادناالا ملا نارهتس | ءكيلبو قلك بر ضرالاو تاومدلا طاؤ ة دابشملا ثلا معو هلل الف لاق تيمصا اذاو تعا

 كوم لذا ذاو تبسم [1ذ او تعبص ! ذا لف رسما غرجاو أوس ىسفإ لع نة ازاو .كرشو ن طيش نمو ميش ش نم كيأ
 (اعزنؤرع نع محي نع جثه نت نوع ن 1 ذاعم هاور ثبرلاركنذ ةبعئس ان غسرلا نبريعس | لوس
 دل عمت كيكو ازه مها ةببتق نب لحج يلمو زك بر قب زيسو ميلع هللا لصوبنلا نعرزع هللاوطر ةربرهرا نع

 [نا> ةلهش ١(م اكن ملؤث ىف كل ذ نأيبو هريغ (وعملاو ةفصر غلاف لعنملاو لعقلا ةزعائلاوه (غاو مزسب التت ربغ تمول |
 زا هلل عف كل نكو تاومسلا نعت امس !)عف زيمرؤوأرسنت تاومسلا قل در مرو مشت ١ قادجرو ضرالاو تاومسلا
 "قالو انه لقي يحل اقل لوقوه نا تصلاذ فصلا نهنمصول هاو اقل لقرب ملفنا زف ازيهزقو مهن :قاضالو
 هدا ولعمللاو ميحر هلا قاؤا كل نو تصل اقل لق هليل ةفيهده |( لتفتل او ذة جيو هكطلاذ يرحم ليجد هليتو



 ءاىراذيلا مامالل اا ٠ دابحلال اهدا قلخ ْ
" 1 

 أ جحد انهف كيران ىلا هل لاق ىسوم مهحلكمللا معها دا الكس نلا عمتل كنا تيع دا ناو ههاربعوب الو هللا مالوليضغتبأ|
 هم يلب رطدا حر مك ركز هناك ذ انك ذا نركذالا اتا ناذددا هلكتابو كنيزف نيديقءاذإ ةعويللا |

 || تارغلاؤ امال اليو الق وه يلعمس ١ ديص بنل الاذ و لجو زعمهالاق 6 ةيأجال املارك ذو عوتنلاو ءاعرلاربعل اركذ نال هربعمما ركذ ]

 هبال زؤعل فريم يلع مهل لص هينلا نع ةدجنع.دبا نعيم نب ههنادبعنب ماس نعنيتع نييك نغءارهصل ا نب ناوفص شرار ىل
 | ثارتل اب لورتوض تحمس ةنجماف ان ايبيرمه يلح هزل صون الو نيلئاسل ا طعااهل زد ! تيطععا ةليسم نعىركذ طش نيل جمزع

 |. سلا) سيعس نعب اهثم نب نعقيتعللا نباو ةبقعنب ىموم نعنا لس نعرحا نقرريمم" نيل حسنارغل ريغ قيملا نا نيه ||
 (ءتطازهاولاق اذه نم تلقف ناقل اب لحر قنص تمعم ةزجمإ ف شا اا نيب يش يلعملا لص دن اذوسبر لاق لاق هنعدلن اونعر ةر ره ىلا نع
 أ(ةناورجوف تاكو ةرارز نبرعس دب نجل اربعتنب قعقتريخ سا هش نبا نع ق يقعوا نهم. نعوريلاوكا ناكر وكل نكن الا نب
 نئلقف ارقي راد قفص ف تعمسو :نجل ىف قادره نانا اذيبلاةريشيلع هلا لصمها) وسر ن ٠ةئش اح نع بشرع هبلؤصوإلا جوز
 ةؤامس او ماركو ىلعو هركؤ]ج هللا ةفصأل لابو هللازبعو مل 8 سأنلارب نم ثراحناكوربلا كانك ن اعنلا نب ثراح !زهاولاّرم اره

 ةرلعمللا رصدللا لوسر مع ,نعهيناوضر بلاطىلا نوعا نوال ا هلا نمت اب كي”زكو كلوفو الما 5 هللا نه كت ابرتنر لوو نزعو

 نرعبامنع نيزح نب هللاررع نب مضارب نعمف اننع كل اهؤترج يعمم أين ىلاهسشرقملاريغ ةءارقلا نا ني عوكرلإف نازقلا ةدلزق نع
 رح ثيللا انث تسوي نب هئئاربع اركي لوس وكل اذ نارلا ةءارق نعت بش يلع هللا لصدلل ]وسر نا نع ههناوضر بلأطىلا ندع

 ةءارتنتابشيلء هللا اص ىتتلا) اغلاذ نع هدو يلع مس نا ةرحدأيا نا ءثرح نينح نبمهن اربعتب مارب نإ بيجولا نيابي

 هه ارببحنب عيهاربا نع بابذ ىلإ نب هن اربع نب كةلاربعنب ثرأعلل نعرض ا يع نب ضن ؛ اشد يبحنب مث اي لاهحجكاراناو نارا

 : احانث ضاوي نب كجرل بع نلت لوس مكاران او نارغلا قدرق نعريش يدع هداوص تنل نأ غ نعم اوضدؤلعنعببنعتينح نبا |
 |تيمرلع هدب س ينل او انك نع هلل ضر لع نعنيذح نب اربع نع لاكملا نير نع عج نعو زعزع نب | نع معجب نعي )يمس ! نبا

 ان نلراا للجو نعل اق و رب نيس ءيعس ناو عس را ١ ناسالل سيلل ناو ايت هللا لاقو هللاربعوب لاف ءركراف ازعل  ةراز ظ

 ضل جو نع اول هللا نمذناؤ نإرتغلا أمآو هللا ةعاطب مكرم أي ابهر نن ىهو .حون نمرازاالا و غالب الاف كمر زنا مدوقرلا ||
 هدد نوح المكلاملاذ مل هوب جوبر فرك ذو سون نم ةيئالعو رس ءاعرل اكن اراذكو اليل ىيوق لعد ابر لاذ مث مكبؤن ذ يوكل
 الل جو رعد ذو نمموكتمورف اكوكت ضو كهلخى ل اوه اتت لوط رج ادوط هرقل ا نلشركناراهطاوكتلذررقد اراقد |

 م امودومأرث لوس نورثنن ال ةءاووكلاحا طبخ ناخبا مزج هج ل وفلاب ءل | ره الو دتلا تيلص قوف يكإوص١اوغفزن '

 مصل ميش مس أس نب سينف ني تباث ناكو فلاب لاو رخال موبتلا قبض قوف يكن اوص وخد ز١/لذن امل لاق هنع هللاوضمرنلا نع تبان نع
 |وصينلا [قففر انا الها نمان هلع طبحرفو كلفن اب ولمج اورييلع هد وصونملا قيس قرف ةيضرفرا تنكى زل انالاةو منيب فسخ ||

 ةنجارها نمر ليخن نحو از سرا نهب رشم هان نكو ”ني/الها نموه زيشيرع هللا دص تلا ن ازكو ازك لوفي هنإ) انف لج تاناؤ ليي لع
 هبا لآتف قت اتذوك اف ١ نو >عناثشب لاقو طنحت و نفك ذو لبق اذ فانك ال اصعب نب ىف نا امل هوي ناك ملذ
 لبا نع لاس نع(ىرهزلا نيرا وي نع ناوفصوب اان تلصلا نرعدجبوب اول ع ةدابعنا نفل ابقيطل من لوم زفو ههاربع

 ||ىنلللاوو فرجع كنم حمس للا لشس ذا |ممحمس اطر عنب ا ناكو ةءارقل ابا هرذ قبضلا:عفرو ليلل اب ليجتل ! ةدابحلا نمصقنب ألو

 حز هاربا نب نهح نعويعس نب ىجيعب نح كأم انش تسوي نب ههاربح دب [رثَب احح ةءارفلاب ضبع مكتسب مجم الريش يزعم دصأ| ٠
 اننا لاقف ةعارفل اب مهتؤصا تاعرقو هولدصب مورو خزي هيلع هدبا رص مهل وسر نإ .نعسد اونو ضأ بلا نعراملا مزاحجلا نتجت |

 (| ميهارب !ن نهم نع نتعس لإ |نع ةابععمس مغ ١ أر لوس ةءازقلاب ضج ىلع مكدطجبر هجيالو هد ميجأبأو ظنبلف بر ىبأين لصملا
 باكير رصرنلا نجؤت يشكل كالا نم ةضايب ىف نمزس ميِلعههارصس |)وسر ليس تروأجلاة ليزهإ «دم مرحبا نع ترحل نبا

 ْ هدا لير مم اضنالا نمل نعال نب ءاطعنع هارب ني لمع نع ىدالا نيا نعركيوب ان ريق أسرع انغ و

3 



 - ميرال مالا 0000 دايعلا اخد اقلخ
 مه قف ناري ل2 لجو زنا نس نا ذانبدا نموعالزه تسي خلل اضوتما نه وجمل ناد دا زها نير يف تالتخاال
 نيرعانل فرو :جل ١ «زكلها خا حبلا نسال انو هدابالا ةرق ال همانلا نمريك هجن انتفرعمالا مرشسلاو ملوصنالا ةرثكد ع نلغ أ
 م رالا قوام سانا هاما هاا تاكل ا

 باول جد نع هنلا مالكوم املا ناو بعل نم ةءارقلاوركزلاورعرضتنلاو :جاىللو ءاورللا تا نيب لو زعرنململا لا تلو ||

 . .[| مو انهار نب بقي انس (١ والذم تيب ام اص: هلاربع نش لوح انك ةغاذبأرقب من المضللة هاأ نتا د
 0 دارنا حا هنعمل ونير تماصلا نب ةدابع نا هربخ ا بإب نم جو ل ستيذع هلا ءاص هلا ب ىذا جيلا نيج ن بابش نبانعأ 7

 ... || نذابعنع عيرلا نب تبع نع رهزلا نعرعم نعبهو ا. يوطسا نب عومأ نش لوس بانك ةخغ اذب أرقي من ةالصال ل قريشيل هنا لص
 1 ْ انتنالاف قازرلاربعو كر يملا نب هلاربع لاو ادءاصف بانكلا حازب أرب نمل ةالصإل لاق زيه يلع هلا دص هلا نا| ءذع كلاود تماصلا

 تءاصلابةدأرعزع كايا ةيبر نبأ نع لرحكتو 0
 نصح ةدارععم تري سرؤلل تيس نذا نملوا تاكو ةالصلا مينوبا اذاؤ ميصلا ةالصنع ةدارعأطباذ ءايلي لع ناكو منع هناور

 قطينلااب دص مثل آف نازلا اب ًارقنكردمس مل تلو تثضناأملذ تمأز 2 ىح نارتل ا ماي ة دابعأ شف ةءارفل برمجي ميتنوي هس أنلا|

 ||| 2/نئافبالا ةالصال مدحب ىورو نارفلا مابإلا ةارقلاب ترج اذا كسمرحا ثأر قبال لاذ نارقلاب اهفرجت تلا تاولصل نضهيزيشيلعأ |("

 ىنلأ . || هارارلد نارقلا ةءارقل ةوليصل | ]طثيلع ها دصىنللاقو ةءارفبالا ةالجإل نال بانكلا 2 اني رقي نطل تل لوف ةعمزتو »وأ ٠

الصلا (خلاقذ لسقيلع سالو لذ اءدل او ءذع هن اوضر لس اوكي نيتي ىطم نعرأ يد نب ءاطع نتلاله نعريلف انث اص
 ةءارقل ة

 . | 2لأرق نابحن نمزيس يلح ههاؤصينلا نتبزع هه اوضعدرأ علقو كناش كل ذ نكيلف |يبف تنكا ذاق ميما ئم  ةجاحيو هاركذلو تارشنا ||.
 || وس اذه هلو انرعلذرح قبال ىذا ىراقلا اذه ةرارق ناربتلذافرحاؤرحتنارق تناكو خعسم نبا ةرارق لح قيلف زن! نصنع

 ..[اولس ١ نعنيفسانت ةصينق كل نب ل وحر يلع تلا | ةروس بكن .ىب لع في نإ يهيلع هدا لص ىننارم انا ةرحاؤرح دوعسمنبا |
 ش لاف كا تييمس نلف ايكترت !نإ تيما ةروس لع تلزنا ليل عسداوم عون لف لاذ ىبالا و مبب ١ نع زب ١ نب نمرل نابع نب هلا بعز عكرقنملا
 مسا نع نيؤسان تسوي نر نيا تساوج طبل كا نيد هنجرو هنا ضعبلق كوقبوهو نجتم ارو لاو كإ نب تحرفر نئملا اباأي
 : تع 7 هوخ مث,يلع هس ار صونلا) لاق لاو منع هلل وذ كوك نب ىل نع هبب ١ نعى . الإ نن نمل ! لابعنب هلل |زبع عى رغما
 3 رقاذا تبرع السيح هللا ]سجون لل لاق لاق هنع دلل لوط كمعكنب ىل نعي نح بزب ا نب ننتج الرعب هل رايح نعول ١) نع كيو يملا نب انث تنوع

 | تزدبأثث لوس وعم (هريخوه اوجرفيلف كل نيف هنمسبو هسا مقبل التف مت لاق كرو ليد كل نلمس كتف تارقلا كيلعأ
 . || هلارلا عجيب لف ملف ماو هازبعوب لا نخ هاربات لجان ءاساوب اك تنس ١ ني لوس زمردجال انف هالبع ارم
 . || ههابح طفلتك نال ب ظفلت ىزااريغظغلا | تاف مظفلت كلوق اىدلليّنع هللا «لكوهف انارق ب ظلت ىزيازاكن از يظنلت ىزلا ظفنل اب ىل

 || تاوصملا هللا ةصاول !تنافاتتتوملا تدصتن خا ةفصل اوه هللا كف س يلو هلل كوفي هلل ارتفنصب ظنعل كإ نيو كظتلوه هد ارسدلو
 . || نيعنا نيب ليل نارتل ا زفتو هب طنلت كاف ىنش هداوهف مهالكو ءتفصب قوما امو هللاريغ ]6 هللا تعصب ىزلا تصاولاكم دالك:
 ًارتييال نا تطول مان ائرنالا هنييعب معأع مالك كمازكو كافل 0 ىلع كن فو معاءؤررقب تازف كوفنا# ةءارقلا

 | رف نم مرج لاق نارقل ا نع ل فيالو ةزيحةءازف خصب ال أ ج لج لاو مصأح ثني مرن رق عحشإ ترق فن بلا |
 ... || ها نال كحد كتبغنو كءاركأل هسا مالك معه نعلق اذا اليف هلا مالك عسس قرون مهضجيل تع او رداع زرقا
 لصف كيلع لسا يلعونومل نكت م مالاسل او ةالصل ليلع رح هللا عمس ا م هدا مالك ق لذا عمل تنركولو هاج ىدومز تضل جورعأ ١
 5 رسما نا درب س نإ [ىلع كنيفطصا لا 5و رع هللا لاذ هللا مالك نوم عمسو هللا مالكوم ||

 ل ارا ءاسلا جسوم تدار لاق هب ىرسا "ليل به, يلع هه امص ينل نا! منع هلل نجر شلا نعمه اددع نب كليرش نعيالب نب ن|ميلس نأ



 "ىرازها ءامالل 9 دايعلال امد !قلح

 ةرارز ن درع ال ) توت لوسرو هارب عرهسنم يجرلا نمجرلا هللا مسبل يف اذاؤ لنهج ثيخا أمتع دن اضل ابعنبا نع مدن ربع نب هد اربع نعأ

 03 اذه نع هدر برح نب نيفسول اثر أمنع هه وطمس بعنإ ١ نعمه اربع نب ههدالبدعن عىرهال  نرحلاَو قع ١نب| نعدأبز ان
 داورنب لالهورجم هاور ههاربعول | مأنالا لاق عوخم ميجرلا نيترلا هللا حسب ةفيلخ نريحد مه شيز عمدا لمص ههنا لوس بانك, يلع

 هد | وعن سابعنب هلال بع نا ةيتع نب هد ربع نب هلال ربع بخ ا ىرهزلا نعرششوبو ليقع لح ثيللانث ههاربع نثر ىرهزلانعأ||
 ها الذ تحمل نرحلا مظع,ىذ لي ٍنرصلا مظلل هع نيا عما <تسكمملا باكي الحر ثعب سكي لع هللا دس مدنا لوسر نا نيبخا نع
 قرح فسسوي نب هلل اربع رش لوس ق زم لك اوق ني ن )بشير ع هللا لص هد الور مملعأعرذ لاف بيسملا ننريعس نا تيس قرخ دك

 ه2 بع نبا نإ هن اريبع ربا لاق بابن نبا نعش ىب 0 نباسسليقع نع ثيللا ||[
 نعب بش نب نعويببصنع مهارب انث ليمحنب بيقين لحس ةوخ يدك ,د انكي ثجنريجيزعمم ديص مهاالوسر نا عيضل امنع هدأ

 هاش نيازخا نبا هاورو هلل ابعوب لاق هو( رسل ابانككشجن ليش, يلع هللا دص هل / وسر ن١ عربخا |ممع هه لوط ابعنب نا هللازيبع
 اله رصو ريق مقلنملع هلا رضقك مالكل رن اساعمهلا مالكرنضد ن١ تير لق لاف متيحقنحا ناذ ميلع هلا ةسر ههاربعوب ماهل كف
 ميجرلانهرلا مسا مسن ن ف نيزنلا باكنا)هاو نيافف ارملاو نينمئملا نمدارعل لوف لفي مو هلا مالكلاق هنال جيف كل نيمار
 ناانارضتكثريخ مالك عرضه مهري و رخل مدلكل سبل ٌفرقملا ري ةءازفلا نا ةفرعم ىف دا مدنع نان هلنع نيب ضاد انهو

 هلل ا ااوعجز نارك مس زيلع هدزلص هيدلا نعرف لث اذ لاق ناد نيف ىلخحلا ةفصنجلج و زعو ىلا دو ابر كرابنو قولت
 هعاطظفنا ةلاسرال وج الر بتل اه نإ عم مرفت تنكن ١كم هج تكمل هنم جووزخل هنم جرح ناءرقل مرسي مزيف هنم جرح هله مث
 ]| تعراضرءادررلاو١لاقو ةءارعالا ة”لصال ل هيلع س)دصىلالاو ءلّيقرنالص ركلات أرق دبعلا ملكني ىنيازكيززق اق نآ

 أوطر ةريرهو | نيب لفو ىلتملاريغ ةوالتلاوةزوالتل لح ةعارقل ١ ههادبعوب ١ مءالالآق مثلاق ةريرق ةوادج)كىف ايش رلم هبال جولس

 وفي م-رلا نجل اربحل هلوفي يع لع هلا لوقيف نيطاعلا بر هدر نبعلا كوقي ماظن ١ اؤرف الاق ريم يلع مد ار صربنللا نعم
 ةياألا ه نه هلل كوفي نييعتش كايزو لبخن كاي لبعلا كوقي يحى نجهل كوفي نيرل ا موب كل أملبعلا كوفي بج لع فن الجو لعمللا
 "ليدل !نم|زه هللا مالكم رحل ١ لوق نا هربحلل هللا مبطجب أوريو بحل لاوس نانيض هالبعوب ١ مأمالا لاذ لأس اىكرجعنو تبع نيد ذيب
 ل اذ ىبرنحا ةرم نريركن عي ره ١ ال لوإا نع ةبونعم انث برسل ني ىشبب ان نجي نبهناببع أل سو ةباجالا كمالا هللا نمو عرضتتلاو
 || اذه تبجدر ضال نال لاذ مناف ةعارق ةالدعكىف اليسوميدع هلا لص هللا لوسير لثس لوقي منح هنا ىنر ءادررللا ابتعد
 لإ )سو ,قل ]بف ممالكو لبق نم نارقلاب هس املكت لقو سانلا نمالا ثوكنال ةءارثلاز تش نا اون !لهربل هلا لصون الآ
 ناد تخ او ضعي نم لوطا ة”لصل مزصعن ن )ريس و ميلع هللا ليع هبنل ارك و تبونقل لوط لأ لن ١ ةالاصل !ىازيت,يلع هللا اص
 ةلقلاو ةذكلاف بولضانتي ىناؤ ةوالتل اماذ ناصف الو ةدادز نازغلا ىف سيدا عصتعنب مهضجدو ةءازفلا ىف ضجا لع ليزي مهضحب

 ةءارقلادابحل اولا بش ايإو نارقلا ىدرو نارقلانسحلاّقبالو ةءارغل اكدرو ةءازفل !نسح نالذ لاقيلق و ناصتفملاو ةدايزلاو

 ةربكملو هقفري ميو هبلق هلباوع ا نمرلع الادرئل ! اذه ةفرعمذخم الو ربعل الخد ةءارقلاو ةركذ لج برلا ال6 نارغلا نالنارقلاال
 ولم اوه ةوالتل ا ولحنو ضرب نظاذلاد انظاؤل اد نارفلا نا مهجن عزا تير زحب لجو نح هحاماؤ مراتب نارحجل سيلو دال ال يبس
 نمريثكك سم!( متكسم الله. لينفف نيررصم|مةننظل ذو محرف ىراتلازعو ىلاتلالخه ةوالتلا ن١ هايف قمل لوف ةءارتلاو

 اجفبك ه تفد ماعم و تلف لقو ازه نكمب تعين ا عزف ميلع تبرضو تبث ١! تددزقس اذ لزعبتك ن مما تثجبولو كبايض
 هجر لابعول | م!.>01لا3 باوج منع نييرل اذا تكسفولتملا ةوالتلا نايت ءملاذا انايبواجرشسب مونيالايشيز وزع هاف لوقت نإ
 هل ليف ةالصلاو ةءارقلا ن الد بانكلا ةئاذيالا ةالصاللاذ ملزسيبع هلازصونلان الاف هازقب مفرتي ال له اجماع ا ناذ هلأ

 لاق شيلع هيب دص سالوسر نعراصمال ]هاو ماثءا الهو قزرعل )له وز اهيا لهل نع :ضييفتسملا ضملارازججل اتلذعا لق كلا
 رازكلا هخلاولتلااغاوىلّتملاوملاريغ ةنوالتو ىر اول | ةءاز نار او بانكلا :غازب ارقي لنه ةالصال سو يلع مبارصربفلا



 ”ىرازملا ماالل 1 6 ٍ دابعلالاغم | قل

 منال عونا لوف قب ست لجوزع هه الزن او كراج ةلييلجم ىازت الق ىارف تلق لاق كعمل اينا دز اع كرذع لمقن ن لاق ىاذ
 لزتن |غع نير ةوخ لت او ىلا نع نأ ملسو صنم قرح نيس نعؤعانن 3سم نان لجن مل! هللا عم تعرب ني لاوزيسو
 كقلطوهو ارن هد دخن طعاما اورج يلع هباوصيملا تلاس لاق تحوم ضر ههاربعز ل يجرشم ني عزيزنا انحف صنمزع

 نمو قل نم عرسي لاف نوك شم مالا هاب نزلا نأ و .ةرعنع كوم نع ر مولا اث دانه نيل حس شمر ةنق نش لح
 امو اكسس باتكن مدان نهر يلع هنا دصونلا شفنادر أي هريط ن نرعن منو م. أع كال زف هما نولوتيف ضضئالاو تاونمسلا قلخ
 نيزكلانامنالا ليي جوزع هاركذ اخ فراطعم ىو نكةزج ههاركذ ضبا هازل و متاحف هارب لاق بلل بخ
 : ليو نمأه هحضيف انماهنم تحصل مفر او نضيز خيب نار رل ارسم ناب الو نسم دو نسبا يود لا
 .[| مع يداعبرمأ بع نب | نعواطح نعرعرج نبا نعمه ادبعان ا ناربعأْ أ ئر | لاقد صور غطع معابر رس ناكردا ءنع هداوغصر كلامنا
 للا سؤ احل اقدو تيما ننحا مث يلج ال طن ةريبجج نيديعس لإن هيلع ق رجدو عمأ بو ميف حاجا ىرلا شارف لنيل منيا
 هاركيف لالا ربل نا نود ند اصعب بحا ومنا ظطن نردانلل بال هالو يلع هو هنجاسسدضقي مثير ,يشو ةقطنما يلع نكي
 مجال ل عابالو نيونلاب ن ني نرحل سنت يسم لوكا نخيل هبالصينما ل ورجع خر يغنماذهو هال بع لاق
 ”للصونلا نعو ميه ارباو موعسم نبا نعركرا م ات نحر زاب م وخد اوبل وتب نسف سيلا ىوتبالو نيف طهور ذك مالو
 أل 2 هاربع نب رم اني ةراك أيد سيلف نيتقولذحلا تاوصا اماف ةراز أ ثم نك ,يلخد نازقلا نم ةلسن نلحنم الس ءاييلع
 دق طسا ةثلثرف خلا زنضن ناك انكل اذه كننكو نيرا لا ثعب ضل قس !١مب دع هه لوضرركب ابانإ هنح هل اونهدرشم نعام نعي ان

 ليسمع ادص هس الوسر نا لب ءنع هللاوطراشلا تعم" اق ةدازف نعةبعتس ان لما رع لطم و طم لوسرل

 || عنطصللاق نع مس اونعبرنلا يطب نيزيزعلاطبع نعت راو عا رعموب ١ث جس هن الور نمش .قنو هريوف هضاب ىل ظنا لاك اناخ
 هبل وضيرنلا نعي صن ريزحلا ريح نعد انث سس ناب تحرحا يلع زق الد [شتففإ أنذر انزت ان الاتفاق مج صن
 يطير عنب نعوض ان نعوموم نب بول | نع نيفس انث مالس نأ ب لحم لس ىيهشقنواا> نكت يقيلع هللا [صييفلا نا نع

 نبا نع ف ان نع دارج انزشب نير ين لحس اهيزنضن عرس زنقني ال لاذو هللا لوسرر عريف اةتاررس لعب رص ينل نقل امزعأأ
 5 كليف اياتكيشيلع هللا رموز اينتكلقو هللا هحر هللاربعوب «امال إو ههازوسر هت يشيلح هدا لص هلل وسر رن اخف نإ مع ميباوطر

 :رثاقرلؤع سيإ نانا رثزعلا هلا مالكويف تملا اواو مل اعاأمق لبدانكاازهاورا كد ١ ةءززف ىف كننم>لو باص صو طر صنف ناجنن هاف
 سو هل خبال خال ويلع هالص بنما لول هن اب نملك نود نابع يلح نكت طصعت ابنت نيالا يشمل ءارنيو لم يضقت تاوصاب "ولم
 ”لجوزعملا لفل هيلع نايئالف نلحن او قمرا ةرماغوجي من افوبتكي قا نا يببصلا حاولا قبسلا الراو متاخلب تلي نادل

 هللا صر ًابعنب هلل زيعتا 1و ا و سلوا
 أ( لكل | ةيجحد ب ثحب ىزنا | ري هرلعمللا لص هه اؤوسر ب اتكب اعد * ميل )سرا لف رهنا عربا بح نب نأينعس ايانا غربخا أم
 نحب ارإ رضا عينا نمدع مالس ورلا ميظعلفرجلا لوسرو هل اربعريع نم مدر نرملا هللا مس ميه اذا هأرف لقرهملا هغعرذ جت

 1 1 ااا الا الا

 نعرابثس نبا نعزنشوب انثرح ثيبللا انث ههاربع يي لوس نم ثيدلل اينركب نيويأنّش لهن جرخ او تاوضالا تعفترا كزصضلا
 || ابحي نم ميجرلا نطل هللا مس يف اذاف نهي هريخا .ةيما ني ببرحنب ليس بنا غبخب منع ههاوط سابع نب هد | بع عدن از
 فيريخالا) نيا أدع ههلاوتعمرس أ بعْب هلالبع نإ هلل يعن هللا نبع عب ايش نبا نعرلاصنعر حسم نب مدار أبر ججدوسرو
 . || اونا باكل اها اي ميدل نملا هدا مسن هيف ذا قرتفف ليي دع هلا دصمد اذوس كانك أمد لو نع هدو ببرحنب نيفسوب ١
 || ناب الهش |اواوقن اواق ناذ هللا نودنم ًابإررإ أضجب انبضعب نكي كو ايش مب كرس كلو هلال ارب ال نإ مكرببو يندب ءاوس ةكرلا

 . || نب نعرطوب نفرح ثيل انث هادبع أني لوس مطخل شكو مورلا ول مطعن ملوح نا تاوصاتلع نا قم هت امل نوملسم



 هور يه يلع هلإل ص يلا نع ةريرحولا نعلارص ىلا نع ااذعتقلا نع ىورب و اذبجريهريلع مس لسعفبلا نععأإ
 نسعلا ذعب لبر يلع ها يصيينل ا ناك لاو [مّمع هلل ا فطمرم أع نب | نعريج نين ليعس نعل نمل نع حل صنم نعريرج

 شوز انش خبصا [نثث لاح هال ناع لكن مو ةداه و ناطيشس لكن م باك انما هدا جك امكن يع ١ ع او ليبخم»"! ذوعب نا ابا ء

 "ابعزبانعريبج نب ريعس نعل انما نع صنم نعتسم الا اشرأر ال ١ كعرل ربع نب ىعانش ناهع نير لوح انهم ىدؤنلا نايتس نعأإ
 الز يعزل نصوضضأهو ناطيش لك نمتااواتلا هللا تارملكج © ليعا انيسحو انسح ةوعب ليسو ,يلع هدلإ لص مّتلا نام امنع هلل وعز ْ

 زرباوصربنل !لاقر ازيك راع هدبازسجونلا ناكإاق راح نير نعم اباللا نعرتنع الا نعل ينض نب ان بيش ىبا نب هاربع ثلا
 اىكورم) نعن افعىلا نوجا اهراضدالااش ئتحما نب لجا وت ل هحازاكمولع اذا مهتاوصا ١ وعدرن نا ممافو تارفلااؤرق ليسو 3

 قفربلا هلاوهسالاءلااللاف (هالع١ ذا انملحرلا ناكلاذ ةينث قثوا ةيقع ف يفر ف رتس ىف ليسو لعمل دص هن الوسر عمانكلآو هنعمشا||| ٠
 أ( لاق هنا زنك لكن مدل ملص الا ههاردع ايو سوم اي لات أمضرج هتان لكوهو لا اي انالو محا نودانتالركيزربسو هيلع ماضون[

 (قضايفر نوكين نيو نتصل ضيفخلجرلا حكي ابحي نان زضيلع هدا لص ينل عركنيو هن ارحل هيف الو لوهل لاق هسالوسايدلا ٠
 ||هبنيبال هلا ضن ليلدانه قو هللاربعوب !لآق مرك ة)ج هتزخل له سلف برق نم ءىوس ربك عب نم, ىو قصب ىدانيلعوزع هلا ناو

 !!لاقو اوقعص زكشلملا ىدانتا ذاذ صنم كوفعصب :كتلملا نإ جف نمومدي أم لوب نم موس ؟رك ذ لعب هدا قلص نالءق لأ تاوصا ٠
 ْ مس افا انثمأم ايش ندواد مب يي لحنا اف هن أؤص نم لجو الو لثمالو لز هلا "ئصإ سلف 1دارن ا هنن اول وجت الذ لجوزع

 | زيلع بار صيبلل نوع لوقي نع معاون نب هاربع هس ن١ مهندس البعير جب نا]يقع نبهت نب ههاربع قزح نول اربع ب 1
 | تزحاو ةضلزخري نا :غاذها نمره غيني هل نايا اذ اكلم اذا بْنرذ نقوم [دعب نمىمس قنجد ممدانبف ذابعل هنوف
 السوس صوتلا)اق لاق نع هلاوضر وتر يعسولا نع ررموا نعرتسع الا انتل انت ثايغ نيصفحس برع مي لوح لاش ريل انا
 | راي لاةرانل للاعب كتير ذ نمرَخ ناك ماي دل !نا قع ىدانيف كبرعسو ابر كيبب كيقبف مدا ايةيقلا مجبل جورع هدأ لري

 انكر أوو (ىراكس سانلإ ىزنو ابل نامل منه ئنيخ نيعش و دعشلو ةنامعشل لاؤ دارا تل لكنها قرانا ضحي أيد |[ :

 (/اذاوحدانلاس ةرعسم نبا الول هيا زج نة رجحت اك نب او قسم نع مضلوا نعرسمم الا نغ ةزره ىف نع ناربع من لوسري لشس هنا || ٠
 || اا وفرع يينصلا نكس ممىلق نع زف !ذإوح نورخيف ناوفصإالع :لسلسملا ةلصا دج متاصلص ترو مسل لله | عمس ميول نعوزن ١

 1 ا سا ل م هم ع دمع حس صم اج حس اصص سم هع

 ٠ "فراج مال : ظ م8 دابعلا اعف قلخ :

 . | ريم اب احب ههاررع نع قرلسم نحوس قترسيرشمع الا اذن ىلإ ان: صفح نر ير حس قيلاولاةركيد لاق اذامادداذد ىلا
 يسلاؤ مل الجوز هللا تض ١ذ الق ايه يلع ا صده اون نإ كروب نع هاو ةيرهابا تدعم لوب ةمركع تعمس ل افورعاش نيفس أ 1

 | لاةوريبكلا دعلاوهو قحلاولافركبر لاق ذاد اولا «ولق نع عنف اذان ناوفصلع :رسلس ناك دوقل اذ اهضخ أ رتتجاب :كلد تيرضأ||
 اجرا كرلملا ترخدأ يو ءأمسل اورضالا تجدون ما هركذ )جدنا تف ذا زعم وصد بح نب نعبر كترحمزاب نوكتل

 ىعيلاتلا نيرع نيس لعن عميرهزل اباه نبهدناريبحنب يسم نر ئقنرح سجل نيريغنع دايز اش ةرارز بور بو
 منك ولاق ب حجري زلال اذه نولوقتامميرللؤ هيلعمنلا ذيص هاوسر نا انضاالا نهرقن نكرم بحإب هاريعنع منع هللا
 دف اذا هلا نكيو كإ نككر غسل يسو يلع هاءاضمددا) وسر لاذ دونومتأمدولو رو كلم تاأرججيرباهانار نيج لون نادل
 نزلاء ارسل لو قشب حامي ضي عيب زب لذ كإإذ تخميس موسم مة نمويسيف اوبس زمر عن ه١ ءوعيغارمأ قل ف

 ظ هوغبف ماولأسج اوكري ض نم نولا شاذ 1 نواوقيف 0 ْ

 ||( تست, وفن و لضم ينزل ءامسلإولا قت قحاممرلا دامس نمريخل هيطبهنيف ناك زلاسمالا ازئو زق ف مناد
 ا ع يس دنس عدت مولا ناني نا فالح نرمي |

 وضمزع ليوطانفريثكا نمش روعتن االذ هويل  ةرنهكلا تعظفناو مول ا هلرعوأ مدل نعني ايرث ايمجج )دو زعملا دامثأأ ٠
 |( لاف كول وهو نن هلل عن نإلاق معان عا ههازوسرايوتلق لاق هنع ساو هد اربسز عز يج شنو عنكإت اولا نعأ] ٠
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 || نقداوعز ةررهىإ نعولممرا نعرسا نب سز انث سن ريهز انن موراترنب نيكس لول جزع مر نعبد هروب مسودينعأ
 | نر نإ حلعاي ميلا تيزفت اعارؤلا برقت نمو اعاراءم تيزتفن ارش ا بيرقت نما بر نعكخ أذ لس د ينعدم لص ديلا نعأأ

 لمشرعلإلا بغت اذالاف مر نعمور ليش يلعدا ديصمتلا نعمل افطر شا نع ةدازق نع يعش عيبرلا نب ليسا نمجلارب
 ةررهأرادحعم دايز نير همان ةيعشاانث هدا اني جستل وره نبت ! ايش ناو عاب ونص تبرتفن اءارذ بززف ذل و اعارذربلا تيرتق
 أ هتازعببلل ما صلامف نقل هداعزتلاناوىل موصلاو ةراوكل تكا لاذ لجو زعركمر نع يوري ليميدع هلازسوتلا نعنع هتاوتب
 كيزبورب ربسو ,يلع هد ٍلص هنا نعنع هدراطعز ةريره اب تععن اف بز نير همن عةبعشس انبر عنب صفح لهس كسلا عب نم
 أ وحلو ركرر نحدد وربي يلع ههلابص هيلا نعنع هد اطر ةريرهابا تعمسلاو دايز نب ليف ربح يعش ان حاجب ب لوح ءلشم
 ارحر يمس نوسوم ا حازس نرد هيلعدلن | صونل ا نع منعش صر ةريرهلانعدإب ز نب لح نع:بعشس انالاو نآوييسو يسم
 ةنعودوير شدا نع ةدانق نع ماه انزر جنب صني لس رنيه يلع هلازمونلانع:نعمم ود ةررعولا نع مفار لان عداج
 || ىف ناسح عش زاخلا ماو اينرلاف قزرلاأرييع باب ةنسحنمٌوللولظنا) لجو نع هللا نالاف هرنعبي ورب امه لشيلع هلا لص ملا نع
 نب هلس تعم لاو بيسملا نبومومان مرقم ن دعانا ع أني حسأ, طعي :نسح نيكول رحلات ذا اين
 مق لوا نا كنزا هدا نلاب لاف لجو عيدر نعيب ورب ليس و يلع هلبارصربنلا نعنع هللاوضضرر در نعيد وس نر ورعملا نعركن يلج

 ار هدا سونا نالاذو لك لع نير عاش ركب ىلإ نري لمح ل بأ الو ةرفغم اههازف تلحج نين ىبك/ةناز نادعب ةثبلخضماالا |
 ”بلعملا لص مننا نعنع ناطر ةريرهىل نعس | نع نمجرل |ريعنب لردلا نعوم | نبر ع نعدأ ارث ىسوم نر لوس )جو زعم رعأأ

 بازل ,ل اي مد |نب | نم شب كو رهرل اره هللا و هض داو لوزبو ئيفشو ضف لو مدانبانمتنوقتس الاف لجو زعمر نعطيأب
 اذرجاباباوا نب هد نبع لمع اننا اذ ىعاروال ا ورب اجنب ان يمول اذ يتلا أنت احح نم ثعبب قحجيرع قلن هاف مين محلا
 ْ ىف تكرتو قيركذ أمى دبع عمان هللا لاق لوب ليسو ميلع هنا لدح هي تعمس لوفي نع هنن !وطر ةرب ره أب | تعم لوني ةيعركأاب تحه»
 ظ (لنيلعمبارسونل ناار ,داولعذ ناقل زه لق هب قرصو قرصلإ ءاجىذلا و ملف ىف صصاو | ممهاربا نعركن يو هانفش
 هنب مالك ن ]يلد انه قو :كتلم او شن الاو نجياو دابصلا مالكالو قراخغ اب ذاعتس ال ميه لآ و هريغ مهلكباز هات[ نيعتسم||
 ٠ || عرفي لجر ديلولانيليلولا ناك لاق زج نعوم نع يعش نيررعن عليو !نيرهعانت ل ا>نيرحا لاق قل هاوسناد قول+يريغأ أ

 ْ نم :نانلا هللا بلكي خع ا هسا مست موذنلل نوع ١ذ إي شييبلاع مدنا يصونمل اري لاند ليش, يلع هدا لص هنمالوبسرل كال ذركذو ممانمف
 أ خلب نم امنع ههاوضر رح نب هل ازبع ناك نع كرذ بهذ اها فذ ن وضحي ناو نيطا نشل ا تازمهنمو هدابعرش نمو مباذعو هبضعا ||[
 ارز قئاح تيل نئرح اص نب هداربع فنون ١ ّيثي لحس ءقنعو أر و اههزكأ يدي هز ليف منم ناك نمو نه ايا سلع ينب نم 3

 | مكب ةلوخ تعم الفي صاق ملا نبل عس تمم ملوقي رعس نيريشب ومس نا هازبع نب بوعي نع بوقعب نب ثرأعلا نع بيبو[
 نمل خرب تح ئت هرضي ملقط نم تدان هنا تارك ظوحا لاف الزند لزن نم وفن ليسو ميلع دلا دص مهالوسر ناك كوقت || 1

 | لع هاوصر ةرررهرإ نعيببانع ناسا لاصإا نلمس نع كلاهزع :هسمنب ههاربعو كلاءانث تسون هداربع نين لح ثدتل || ْ ! نيزي نعشيللا أش ةيتش نثر سوونع ليزي نع ثيل ان هدأ (نثْذ لوس لم ثيللا انث تسوي نبهداربع ين لاهعتلا ةملزام
 ثول كناامزمثايلع ها دص هناك سرلاقف برع زتغ للا سن ىانم شلع هنباؤصونلا ل لاتق :ليللا هزه تنغاملاذ ريس نم الدر
 الإبر عنب هللازيسع انش لعال اليعان شم أيع أن لح: هدلا اشم نا كذب مقلخ يرن نم تادانلا هدا تأملكب قوعا تيبسم | نيح
 أيش يلع هبزرصولا نع نع مهاوضر ةريرهولإ نع يبا نعليبمم نع مزاح رررج نعيهو نب نرخ غبص انْ لح اع اذع

 | يعس نعيهو نياؤربا غبصا ان لصحان ب يهس نعرمحما نجرل اربع نب ليعس نون لعبهو نبا تر حيعرلاريبلت نيزيعس رن
 | اكره لاق ذه ريع يلع هلم جونلا نعبنع هناوني ةربره ىلا نعيد نعل يهس نع ةءافردب ريد نآسحنب ماه هاقرز وع

 1 ١ ا : : ١
 ٠ | دز رهولا نع هرج نعريبا نع نجرل اريعنب العلا نبش هاورو نمي ليسو ,يلع مدد ار صونملا نعنع هيلودر ةريرض ىلا نع قراط
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 .( | لافعج نب ههاربعا بوقعي نبلنض يب سلم نوعمتلاءاوخئيف قناو ب لسرا ا غاب لقريش بط هللا لص مسن لوسن تالاقر ف
 لاق نع هساوضر ةبعش ن قف انع ة يحن ريبجنعريبج نباارزو ىزملا هلاربع نوكيا رت غفل ١ هداريبعنيريدس اش نايس نقدم

 أعل كل ذلا5 مكبافر كام انم قب نمو اهلثمرب ل مدن ىف ةنجمالاراصا نم نمد نير لاسر نريسو يلع ها لص انين نربخا

 كب عزعرم | بع نسل وم ةمركعن عري جنب ديعس نع تباز نب ليز لأ وم ان رحم ١ نب لمعان دايز ان ةرارز ننتعأ نر لوس كس

 ازناو كسر مكرل | هلا مشعن نكروريكيذ تورش ]ورك اومليملطا .هرعكثجج اوزيش يلع هلا لص هنا سرر لاو لاق ناعمه نورس بعتبا
 ةزحْألاو اندرل اف عكف هوكشجام م اولبقت ن اذرمكل تدضدو ىبر لاسر وكي شلبف ارب ننو اريشبن كل نوكأ نا رماد بانك ءأأ

 .ارعان قاطلارعسم ا ليس اه ليش نرهنلا انو ككل نر ايل ححكيبو فس هناوكيبوح هز مالبصالل هوددت تاو[
 انناح كذلبفهلوس كيلا ثعب ١ ملال ليقيف مك حا هل نيقليل لاق ريهيلع هلاط وتلا ون انا يب لاقرتت نب 22 نع هيل

 ًأنئن زو لأذ منع هلل اور برزج نب مس ةيطح هم دي او ةرصمل )ها نم دار عنب ةبلخن نشرح رسنق نب حسال !انثريهز ان ناسعوب ا

 || نمئنىف تض ىلا يرملخ منكن هاب يكرك 3 اذ لوسرر بان اغا اذو تيرسكل اركذو لصق س انل لا جز نيستا يلع هدززمجونلا
 ' قب سا نع نايدس نعمه اليعابن ا نابحأنْث لوس كيبلدى للا تيبداو كدر تال امير لب كاره ذن اولا ىلر تالا سر غيلت

 ابر تالأسر نمش غيلبت نغ ب ىلا كلن كنز هيلع هللا لبيع لا لاق لاذ برج نب قمم نومس ثيل !دأبعن:ةيلت ن

 ايلا ورع هاون ايعنب نع ةقلعنب نعل ابعزع نيؤس نع عيكو ان يأ نين دع كبر تالاسير تغرذ كذا سهم الاف
 امع نبا نإ هنالبعتب هدايبعنربخ اى رمز | نعبيعش انثن أملاوبا أنت لج بانك لذ هاف تلزثلاو ميدي اب بتكلاكربتكي

 ًيرازحالا نحر سو يلع هه د صو كنب لعسالزن لك مكب اتك و قش نعب انكالزه نول تنل يركن ييسر شعماي لاذ امتع ههزوضد
 انيباو رتشيل هفارذع نموه ولا انكدا مب دباب اوبنكو اوريغو هن نانكن م اول سب لق باكل الحنا هللاركترحرق تشب دان ْ

 || سو هاورو هللاربع وبار اقمكيلعل زن اىنل ا نغكل اسي مةزمالجرنبارامههل اوالف مملثسم نحرل ىلا نيدكء أجا ووك هني الو )'ليلق

 بريح ريعسو |[: ,ركم نع تباث نباييزل ىلومّئش حما نب يخي زعم زانث ةرارأن نوعان راهم ىرهزلانعرعس نب يه ارب اورمعتسو

 اواو مهدات كنس ةنارتلالف مي هد ءرحرق و ثيزكلل قأسؤ ةبيرمل ا زميلعمماءدص ههالوسر مزق لاق معهد لع نسأ عنب هناربع

 | قربخأ مزلانع برعش اش ناملاوب انثي هيردهلامو عر أ بف فرعي ة١.نلا ميديابو مزنب ممأمداوك اش نيح نيقيرف
 هر نوت ىف ىولاب نوزخ اي اوي اكاسان نا كوقي معها رفص باطل برر حت عم لاؤ توعسمنب ةبتع نب ههاربعن ا كلن ربع نبديمحأ|

 *موتزمانبلا سيو هاني رقو هانم !ريخانلرهظ  نمذوكلا عا نمانلربرغ منال لمكز خلان اخاو مظتغ لذ ىلا نابض يطع هلل اص هنا |
 انو حسولدصنب نإ ثع عبا هلاربحوب لآ ةنحنردرس نار5 ناو دقو ضم هو مانا ثان يطا نعد تربر سف مسا نفنأ
 يع طيري باتا هانت ني ةداق عرمس و ااا از نر حليفعنع الس هاورجشاوب قربخا

 لأ ةرؤفف ةنيبعتملاذو ههاربعوب لاقل مخبالاو ةنرشلاف مزح بوتكم هل لوسر ارث ناو هلا نيد ”السالا نا نوؤرعب مثءانما

 نع هناوضر هتان عيبا نع ة رع نب ءاثنم نع كءارث تس وب نب هارب أنزل لجو زعدللا نع تموز ال ةيعاو نذل ايتو.
 ف - مين لع ام اوه ثريا ”لصل شم انأيحالاف ىلا كي اب نيكو هيلع هدام جوملا نع نع هدو مافه نب ثيل لأس تلاق
 دبا لي لشملا مويلاؤ هيلعل زيي ةيبار فلو أبن هنانصرةشش اع تلا لوغي عاف 2--

 سم هوم

 يدع هببارصمينلا نعارنع هداوضو ةثشأع نع نع ةدرعن هاثه نع كلأءاش ليعمسا نير ر سلق رعر صهيل نيج ناو هنع مهن
 اع هور ةششناع نعرربا نعماثض ضم هلم ادا نبأفف أن وس اشم لرقيانعاذ كاما لتضانأيحالا
 تبعو لذ دع معين سر :)صلس)ثمانأ يح مين ايو (لرفياد اذ لملكبف الجر ان أرجل كاملا كلش لافرمه,يذع هون
 0 أه نب ثيتكل) اس تل اذ |راع هن اوضصر ةثشاع نعيرب) نع ةورعنب ماششه نع ةليدعنب ان ليمامسا نب كرام انْ 3
 مازصنلا لأي 2 اي هنع تيدعو شضوان ايساؤع مععيف سرج ةلصامزمزلو ولا كل لزني نينو يلع نارام



 ل ضن وهرا)در نعو ةركب ىب نب لجل ادبعنع نيس نبإ ىئَرح5 فاش رسم ني لوح سعب باةروكضعب بيدا نك تعب || جن
 ها

 مب ماةالوف كي لحارهمالا ميا ةكسىلا ثروعبلا ثدييوهو ليعس نيورعل لاق من | جرش نبا نع بيع قت لح ثيلللاانث ثمسوي نبا ٠

 :مكاصق ١ كاز دا غليل لوقيربسو هيلع مدا دص غل ||

 م.
 لحين د نعاذ لضا مهلا نما كش واو وسو ريلع هنا دلع ايل أجا الا نمذفا عرسا كمر لا يمدلع

 |الاخإ لا مون س انل ايطخزثيلع هد |. سجونلا نا امزح هدا وطعام يع نب ١ نع راع ناو نغني ليضفلا نت ديعس نيويانث هتاارب
 : اوماومكءايدناذ لاق مارحرهشاولاو نهرب ىاق لاق ماعرإب اولاذ نهرب ىاذ لاق © ام وباؤلاو له موب ىلسأنلا امجا

 قةكبح نيالا تاعلب لهرمهللا لاق ءأمسلالا هسار مفر مث تارم ثالث اه دأحاف نهر هنن زهمكدلب ىف انهركيوب رك
 ههارر أي ضعب باؤ رمكْضعب ينزيااز انكتب اوعجت ال شالا ره اثلا خلبيل ءمارلا ةيصول اغا ريب مسغن ىزلإو منعإ

 هلو هلا يصرح: كمن ا لاق مث هيلع ناو هد الح ب ران نإحىانيع مصياو يلق هاءوو ىدارذا ءنوس ززغلا عرنربش يلع هنا لص وتل
 أه كالوسر لآتقل صخن لح ناذ رف اهب هنصعي الو امدأرجب كندسب نار خللا موبيل او هن اب نم ئب ءرمال ل جالو سانا برجي
 8 افلم اشلا خلببلف سمالاب اهتمرك موبلا [ينمرح تداورشر اف نمهءاس لن ذااناذ هرمكل نذاي هو رلوسرل نذا هنلانا ملاولىقف

 9 نحلاربع نمرسفن ف لف ملجرو ةشب ىلا نبع بع نربخإ نيريس نير نع ةزثانث ماحب انشري نيش اربع
 ”نسرو هللا اولا نه هوب ىا نوردت لاف ضل ا مونريشريلع هللا لص هنا لوسر انبطخلاؤ هنع هللا ضر ركب ىلا نعل جرا اربع
 كا لاق هيل مرحب ةردبلاب تسيل لاف مس ذب ميمي د! ايتطوح تكسضولعا

 اوعجتنال غمأس نمأيوخلبم يرطب ل /رهاشملا غلبة وشم امها! لاق مث الاف تن لالا بكير وقلت هرب لل نهركرلب ىف اذه 9

 ١ غلبم برق ثاذلل هاثسل ا غلبيل لاق و ازبعزبسو ريلع هلا لص تلا نعنع ههنإىضر رك ىلإ نع ةركب ىلا نب لجل اربعه ضف ||
 ب لاوحتلا نكنامف ملاواوه نمخلبي ١ تعمد اذ أينع مه طوعر نأ يرن تن ! لس قافرح لاو نم اربع نب ةيببر نع مدأعىب

 ظ ا نا رسيلت ن نون انزل ب ىررم[ ةلحألل
 اء دون | ةجىف ليسو يلع هلا دص ههازوسر توعد ريبكْ يش | لاؤ ريحزل ابان لمف بدهم ا نب بزي هذ نيح تحرج لاذ ليقعأ ْ

 ظ هارحركترحادوكلاوم ديك اهد ناالا مارح مديد مارحدلبو مازحر هن زهازمر هش ىا نور لذ ارماني هنقاذ نارج تن
 لهشس اوهلل ان ىتعلت نس ىلإ اله د رك كيب ١ |هاوضر رم اعلا نان نب ءنجل وهاذاذ تااذل له اشلا! خلبيلف ادلُث دهشامملل |

 درر ن لو حهمسل رع نب ثيرآح نب ريبركن ب ةرارز رح ىدهسل ١كم. اربعنب ةبتع ان ثداول ريعان رعموب أنْ لهس امتع
 بارع محب عاش معربا نب روس ب ائل ارهاثملا غلبيلف لاق و البع زيهرينع هلل نر صيتتلا تينت ملاذ .ة لحر وسلا ريع

 نين لوسوكش ةوكره اش غبي لاق ريو ءيلع هنا لص بنما نع ةرجنع ١ نب ةؤسر نع :د وعم ثرحو ح نحم اثر نامملا نب مارب ْ

 مثرأمسللالا هبجبرع غ اهلج دل ] ظني نا نس نم ةدابعل انف ءضرم ىف .نع هس اطر تم صل نب ةدارع ماع نلخ >لا فب اصل! نعيد
 نئلو انهى[ ظنيلف اراب مجبوبف ضرالالا «طبم ١ هللا ص هب زلوسسر نه زعم يبزج تكن امو ةدأب عراف ف تعطتس

 هلارإال ناز تيد تامزمو اذن اكتم ضاعكل خلسبل لوقب زيمو يلع هللا لص ودنا ) وسر تمدم» زال مد روكرش لحن اليخ يضرك
 نعوسوم نب مسع لعرب انثريسصنب ليلولا انث لجل ادبعنب نميس أذ ليس ني مل نا ل ١ ل يعمم

 خلف ثيرجوكترخ نا ريش يرع هبال ههنا الاق برقي نع هد اوفعد تمأصلا نب ةدأبع مجهر جلب ريص نب سيق نع هاربة
 .كباؤدإ<لنق امل لاذ مق الا نب ريهز نع شدرأولل نبهدد ازرع نع ةرم نب رعزع ةبعش ايئدرح نب نمي بز جحيش ذل اركدوضأل
 هاذثلا خلبيلف هبحساو ءبحا نب مولل | ميفيوه و نوبحف ءىضا و ريسو ,يلعمدلا رص ههازوسر تيباران الايض: لجر اقدربن م زدص

 تاربعأن ريوس ءيهلف ىنح١نموبو لاف ب ثري لعب منعم عيمكش حاير, يطع دبا زون ا .نرضالولو ١ نعش نع جاز رب> | .
 ترح كت اعل اجا نب نا عصغحوب !انث للاخ نب تق لصانث داعنب هاشه لوس ,يىدلذ حا نمل اّيذ سال نمزجر ءاقف انج || ..
 ذاؤ الخس رش اجب تاما اب اتا انل ركز صحا نيت لاق يفر املا بيبحنب نامل ١ كيلوا الب نعرسلجلا اذه نال انف ة/ريبك يش .
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 2 ية الا دل سس مح وو حس حس يسم سم يم مسسما# - تيد جك مهدعل سر سم حج هوس هجم مجسم هوس هوو وداع دحام مل سس س رولا 0 مح إب عجسسم دج هبوب وحس مسجل ا هيما

 نرحل: ىرهزل نعب يعش ان لاذ نأوخاوب يني زد نحا صم اثاس قرح مث ثحأصملا زوي نإ تاز نيل ناؤعرتارفو أن ند

 | اباص) تكروالارعس نيييعبصم نع ١ نبا نعيرعتس اش لاو ىر# نب لجراوبعانت لاق دما ترهجأ يلهو خر عننا!
 اناربعاش رح لاق ملا نير اني لسرحا مزم كإ ذ بجي لانو ايما لاق نحلصملا ناذع نقش نيس, يدعمم ا دصوبلا
 :لاس لات مانسم نب صس نعؤو | نب ةرارز نع ةدانزو نكررعس ان لاؤ ميهارب انوا شلح موخ نا ةعنعرشا فربخالا3
 ٍْ اعز هل نعي وعمؤتلح هه اربع يت وس نازنلاامقلخ ناك تالاف سو هيلع هناؤصدلا) وسر قل خ نع أع هللا وضر ”ئسا اع
 0 نارقلا اعو ابلق بنجبال هللا ناو هقلعملا اصلا همك رعت الو تاق | ةرف ]3 ءنح هل لوطر ءاهارلا دايو نع
 ١ ب انئرحم لدن !ضاولا نارفل ابرف أي ناز يشر ل ع هد ادي مينل | نإ ايزع هلل اوضرر عنب نعوف ان نع كام تر جروس

 ادبعوب للاق لعل ضر اولا نيضمل ابرق اسد نإربسو يلع هدا لص هلل لل وسر قولا امنع هلناوعب ع نب نع مذاز نعق امس لجإ نقرلا>

 | |ءاقلاتيعمس ىف ءنع دلل [وضر دوعسم نال وو يس و ميلع هدا يص ديل نع |مْع هد اوني حن نع مف ان نع هلا زيبعنيرشب نير جم هباذو
 : /قممالا نع ةوعموب انج رين لوح لو ا نار ةءارقلا ىا أمنع هس ضر سابع نيالا و مقملعاج اورق اذ تبر اؤنم 47 لجنف |

 ان اكراشيلع هددا لص هللا لوسر تا الل ا هلل [ريع ةءاره أئلف لوا تاغ ةءارقلك للا أمنع هه انضم ابع نبا نعت ايبظ ىلا نع

 م هنم ينام لهثذ ه بع ع نيتر عن ارقل هيلز هع اذ ديف ىزرلا ماعلاالا ةمتاضمر لكن نارقل يلع زمرج
 هبط دوعسم نب(لزام تينت | لاق ةرم نع جرلاربع نب نيصح نعيد رجا نع أئيث لوس مالا نعراعب نع ةرئارزو اور كرب
 اف: ءارذ لاني نانمهركل جالو تيبرحا بحلص كن ا:ةذي نيل ويب وهو في تدوها ذاذ ىسوماب تيتان ىسم ارنعومر ليف ||

 نكولس نيوجح ألح له نيطسوب بنفت دحاد كل ذ نيد مو هه اربعوب لل آف نارفن اووس ىر اقل ارق نا نينبف نالذ ةءازفو
 امايلع غلب املا اهرزع نحو اونع هه اوفض دتش عع خرد دارش نب هاربع ءأجل اذ ىراؤلا ضايع نيمس ارربع نع مثتخنبا |
 ءاجرطازلالرق نسر ارلا تألم  املذ نارفلا )جرف لحرال | نيينمئملا هال عرب ١ ناز نذؤم نذاؤرما ةوقراؤو يلع وسيع|

 اناذاءنين مزمار ياو قزسانلا«ادانف سانل يح نسل | هلفيو » لب كدصي نفطم يديني هعنصوف مظع ماد تحن | ٠
 اف زعو لج دهنلا لفي لجو زه هللا انك كرس غي اوبرحنب زال كب نحال قف بدرت ذأ ري انيار ايون نحو قرو ىف دازموه خا يع

 7عتف الب أمني هلل نه ىي اجا صا اليرب نا أهله نما محو ءله !نم [موشعباذ امزدب قاقتثس ةفخ ناو لجرو ةارماف هانكأ|
 صنح نبع [نيذ لوح يلع نو زب يلع نوب نكي قرص تلاق ريما قاسو لجرو ة | م! نه:ةبرحو أدح يضع ل يشريلاع هللا
 || مجو لال قحلا ىف تعمل ب يذأ نسا نا لاوف بهز اب اب زم نعم هد اربع ىار لاذ قيفلس نفت رح ش معدل انني ىلإ ان

 سوح ىف والان نيصخملا ب نزار نسحإ نا هل اريع لاذ لاو قيقش نعزتمعالا نع ةدوعموب اان مالس نير انثاللو
 داوم دمية يلع هيباؤص هه الوسر عمك اذ ىرأضتال !.عبجحوب | انيلع مرق لاق ريبجب نب نع للص نب ةيوعم ئنرح جادص نب هال
 م د | نيب هلل الوسرو كل ذ نمركعنميامو لاذ كانعت او كبانمااوجا ام هءارحإ نمله هلل وسرار الف ةرشعر أعل بج نبا

 ءاجلو ارج مكتمل |كضلو |مميف أم نولعبو ب نؤسْئيف ننجول نسب بات مهاب كرعب نمزؤن اب مف لب ءأمسلا نمل ركبتي

 [ملبيلو اورو ىعاوعإب رجيدع هبارصوتل لوقو هنلاسر تفلب ل عفتزدل ناو كير نمكيلالزن دب لجو :عملل لو ف
 ٌ وضر ةةشناحنعؤ ورسم نعمبجفلا ننعم ىلإ نعة تجرب بيعشا اثر ورشب نب رع نكيرلع3 مظقناا لق ىو ناد باول رهاشملا|
 ا [كولب ارض دنت ناو كمر نه كيلا لزن !اهغلب لوقي ات هلاو ةيرفلا هلا طع قف ىولا نم نيش ,ةكرجت نا معز نم تلاذ /معأ
 مل 06 : 5 حا

 ًاسرلاز اري بد تالا.يرزغلب ازال اقتل اقو ىلر تال آسر مكتذلب رقل بيعش لاقو دل يروكذلب ار وق ايمو

 م ضاقد نب :قلعن هناربعثلح يلا صاق و نب ةةقنع نب :يلط نب درعانث هه أل رعب دعاني لج سرلا نمؤجلبالاو هلا نمأ ظ
 <نالاقن يغذذ ا ب نصءللا قير عزف رخل لعامل باص ها روس لع نذاتيب أموب رمي تيتا تلا منذ لحاخ ا أرنع مس اونتر ةثشاع تيب ٠

 النعل دولا لكل زناو انك علذناو انك د فرعا يسو يلع هدا مص هع وسر لاف بال ابا ذبح لدن نكت ين يات



 . ؟ىرااعلا مامالل ظ م ملا

 تازازأم نو معاش ليز نب يعسأ نوره نيبسزب انث نالتمل اوموم نر يكرهها يسس ملوف ىلا لموت ارعالد ١ هسا وعد لف هنالاناذأإ .٠٠
 ّ هدأ كوقب لع ءارل يره تيبل لنج ر ما يلع ملا دص هز وسر نام تلاق أرنع هللا ضر ثا نع ىعيرلا هدر رع سوا ءا وحنا نع م

 كاثي لوحتي أل لح لا تس ءامدالا ءلذ اوعرتنأوأبا نصل وعداوا هللا وعدا هلا لاذ هيلعاولبفاذ :كيزم اءدمعض لعن |" | ف
 اههوال اكون القعا مل تلاق ليم ءيدع هدب الص ينل جوز أ نع هد |رضر ةثئذاءناردبزلا نب ةورع نفر اب أيش نبا نجر يقع ارح شيلا نأ
 اراقو ةنفرلا يراوجمشيلرق بزي وفد ثير و زف هيو ةركسيهيلعسد لص ههالوسر هيف انت ايالا موب امهنعري مو نيدلا كايين |
 المزن ةفزتح نعريعس نعللاخنع ثيل انزيكب نير لوح ب نئلعتسي الو كل نبب اني ذي الو راش أيلو هراد هدر ربعيلفركبابا|[

 جنب شي ناكلاؤ ليلل ان يشيلع هلا لص وهال وسر ة”لص تءاكت با مزدع هه اص سابع نب !تلاس لاق قياس أبعن لوما سيرك
 «يسيرزنو.نعأهذح هلاوضر لاء تلاس لاذ سيق ىلإ نب ههلريعنعرلاصنب ةيواعم نع ثيلانن ةيبتق أنثي لوسأجراخن اكنم :نرازف عمسيف
 | نناوعوب !انتليعمس ١ نب ونوم أب لوس قاور وب ناك أب تلاه ما نارول انرمس نا منعا ناك نكت لق ليسو ىلع هللا لص هلل

 1 ازيرلأعب رشرلع ها مداص هلا وسر ناك لاق + لتنن كزاسل مي ك خجل |مزع هل اوفر سابع نبا نعريمج نب ليعس أن تش اه ىلا نب

 ايعنبا تراك |مكرحا ان'ليعس لاذ انصر وريلع هللا اص هد! )وسر نايا كي امكرحا نافذ سأبعنب ل) ف هينفش كركم ناكر رس

 لام رنأز) شاذ ديأرف اذاد هأرقند ك لصف ىمجلاف نارثو .ىجانيلعنا مزجت كراس م كج سايل اذ ءيتفش لرخامكر

 ناعااذاذ عزتسلليدربج هانا اذا كل ذ رجب اهيرع ملا دص هه السر ناكف لاق هأرفن ن ا انبطن ارش رذ |يب أنيلعنا مث تضلاو مل عقتساذ
 نب انعريرجنيرردسزح ةثثلاع ىلا نب ىمومزعربرجو ةناوعوبل ا ريس نبق أنين لمح ه ذاك ريجيدع هدام وتلا هرقل بج

 كتالي لو نعريجج بريس لس دنا :ثشاعولا ناودومزعلب ءزسا نجوسوم نب هلل للربع نثذ لوح ازهج امنع ههاوصممأرع

 ف .ىجارف .دجل يلع نارغ تلافيب نا هنت كذاسل بدال هلت هيلع اذإ ناس كري ناك أ رع هد ئعسبعنب الالاف
 ناكو ىسوم ازث نيافس انش كتيتج أن ايل وح كن اسل ىلع :تينن نا |يب يلع نارغ هنأرق متاف هيلع ل زنا لوقي هانأرف ذا ئبرارقد كول
 )اذ هلذفحيب نا ليبرت ناس تصوو ذاسل مب كرح ىلا هب لن! ذإ ش يزرع هللا لص ينل ناك أمّمع هلل وضع أبع نبا نع رعس نع هن

 هل |رقد هعمجانيلع نا بجنن كزاسل مب كل الس ابعنب نع درك نث :ك منيفل بيعش اين ١ مد اعجالاة و +لعجتل كناسا ب خال
 نب هاليعنع :لسولا نعرهع نع يب زي نع مذاح ىلإ نب. انث ةزنحنب ميهارب نيف لوس يف ام موقنو لحج عض اذ د زرف عيناذ هان أرق ذاق!

 اليسر هت ع هن اص ويجبلا ندنلا هياعسبل لدالا نازح هزنتنالو عبس أرق ارزيسو ريل ههايص ياو لاق امتع هداوسيرع |2317

 تزد لاق هدب انع مطمن سرج نب سهم نعى رهزلا نع قيس ١ نب سهعا شر ريكب نب ضوب انث لاذ نسعي نيديبع انين لمح يسو سوما || 3
 لطلاب سما ليمجيإع هلل مص هد !ل وسر ةوازق ال ارزيكنلا ام هل اوف كرش لعان ل صعل رعب لوويسم ىف تت ايأيس ءارد ىف لسبع هللا ديص هنا 3

 وب زنا تاك نمثل فس ابال ١ تيبملا نموا تزرغدال بمرعل ناو قلثخ سبل برلا مالكدا داح نب مخ نايرقلو لاربع لاق لطسعيانلو 3

 ليل ذ نيواسملا قات اف 5 لزن مل يعل اله !مجونو ليسن عضم حبيل عقيم ةةولخع دارحلإ)اهذ !ناوتيهبةلعف ل نيون مارح |[
 2 نزح هاب نذايهلام تخل اراب نوتفيذ ادا كرمي لج نر يطرلاو وبلال مرتبمالو قرا سيل نيتعاخ نمو امين نإ | 5

 تقوكتم عزني نا كد بيكي ربظ ناب ىزرلا نازعلا له نا هدأربعلاو لا لقعم نب دارش ان اذ عير نب زبزعل اربع انت لاقريهز علاق ضوب
 تاكمباو اءبهزي ثولقل اف امج زن ليل ىف ل لا نذحاصم ىف هانت او اب ىلق ىف كلا بث الذو انمزنز نيكحرعسم نب هناربعأ
 _ [| البكو انيلعم كل دجال مث نيؤس ل 5 لزبكٍرتزعل الرعاش لاق نيفس ل اذ ريحا اريح كيبل بحد ىزلاب نيهز لاش قادت ف
 اع اهبعس اوضر )عنب هل ار يعن ردنا نع ورعب ماذره نع كلل ام قرح لاق ليخمس | رز حو ب بهزي النا كي لكوي دير
 امو انلا نحن ماع قي 1 ذا علا ضب ملعلا عزي مركل نعانلا رص مه عزتنن اعإ امنا ميتا عزننال هللا نااق رشيلع ههلادص

 داب ذب ءالحلا شل ١ نب هدا ربع نب يزين ع ةداننق نع ماوه انث لاق نآتس ناره أْْذ لمس لا او اولنضع لري لونذ اذ نلت الأخت
 ارث اي هارب ءاملا ءاظيال اباتك كيلع تزن ل اد اهدازالاقزيشيلع د رص مينلا نعنع هدا اطر دان ضايعنعرخ |[ جرو ةبقعد

 د اد > يحل
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 مدىرازعلا مامالل ماع دابع/ زاهفازلخ
 هللررعا نرخ ار حان نيل ظلاوع هلا ةنعلال ا ممرهعلوب نكن نال ارجل ئه داش! كوغيق ف يملا وز الا اور هيلع هنا دصأ|

 ةريرهوبا ١33 ةغرطال>د نا ةرح عيصالا ايِقش ناةرحربسمنب نقع نازي رملا نأ عون اريلول الا نينيرلول زو رح حرس نب ويح
 اذاف لاقرب ب لافلوسمؤع تلذنااب كلما ل لكراتلا لو 3مل ا هوب ناك القز يلع هدا اص هد السر نير حر قف نع مد اوضر

 قو ُثراذ نالف لاقين ١ تدراإب هلا يقي تيك للملا كوقتو تبنك هلل! كوقيت ادهن ءاناو ليلا ءانادب هوق ١ تنكلاق ت
 مايو مزاعا ممل اطن أ ر:نيز و أينرلا ةأيحايبرب ناك نمملوسرو هللا قرص ةلعملاو كح لعل ربحا ا كيذايق
 | فريبل ن دايز لوق مهرب لعرعيسإغ!نانحل صل عبو ميشا لوف كوي امو هلاربعوب | لاق تولي !وناك عل طادوللا لرسنعاال اهي
 | نارع:لدعلان ميضاب نع ثيدلاثاصنب هارب برر جمب ولقلا نعود تبئاراووملا مفرب نب ييطع هبل صيبنلل .نعمسا

 عذر ناواالهلاتف اووب ءامسلا ظن ماكو صرإتلا ن٠ هنع هدباوض عش ال١ كرام نب تع نغ رجم فن نير عوتن يل لل ربعي
 ظ تنك هرلع هللا رصوتلا هلل او بولؤلا هنعوو تشاردو مقرب تعمل مدنا لوسيرأي كيبل نب دايز هللاقياصالاز ملح عا قورواعلا

 | لانو تقع ان جس ون دارش تيقلف هه ايانكنم ميرباف املع كاسنلا و خبل الالضملركذ مة هامقف ا نعكسحجلا
 عزرا ناةعتترانخأْث لوسزمب ثيل انكي نوحي نب جل هش ا ىزنإلح موشح لاقي تلق ضرب كل ذلو اب كربخا
 || وخرج هال صر رن مول نقع دب لاف منع هدد ونصر كلل أم نب فعن عريفن نيريرجب نعل تزلا ربع نب رمل ول نع :لبح لا نب مضارنا نعأ
 [ميطمبا عم تنك لثا دن نعمل نعوم وم نيد اريصأْنيت لح ازءاضدوانءأتبا انمار فو هللرانك يذولعلا مقري تي داي لاقفا
 3 نع تيراواربعا 3 أت لوح علا هيف مفر لك هيف لذي مايا ةعأسم ادي ناب يش يلع هال بونلا اقالة فأ نع ههاوضر ارو
 دفا وعدرس | نع ةالذف نع ةرعشس نيوجبان دس نرجوا مفريالا ةءاسلا طارت نمل اف بشيلعردبازيعوتلا نع دع هدا وعزم نع

 نباه!ورؤ لثم ةداذه ان مانع انث يسم انْ لوب يا ربظي ناورمعلا مفر نا دذاسلا طل مشن نم زب بشر عمدا صمبنلا تعم:
 (ضايع »رش وبوب او بيوقحي نب نمرل |ريعو مكالا نا ليزي و :ليسوب! و مصل ار يعن ريم ور ا شيلع هبا رصمتلازعأمزلع هاو
 || نع نيفس لاق موا نحنعاربثكه رتل انأو ان ارق | افرعنا موت ]سثيرع هللا يص مل! نع. زعل! ضر ةريرهإلإ نعرانرد نب

 مج نيريعس نعشب ىلإ نعميعتسا !ق هزرم نب ومع مب حس .لذدمب |مزع هلل انعم رس بع نبا نعرإج نب ريعس نع تي ىلإ يني
 ن ارفلاب لص مفر ١ذ|زيسو يدع هدبارص هس /ر وسر ناك كب تلزنلاق امي تف انغالو كن لص خالو معهد ونطبرم ابع نبا

 دروس نمثل نح:يعشس انث دانا دوب !انثلع نير عنك رهسكنعاو نحان حك راض نعلوي تند اننحلو ير جب مو ملزن | نم اوبس
 مس نارفل اي الوص مفر ذ)ميرع هللا لص من )وسر ناكلاؤ اه تناخخالو كن ال صر وجت الو |مثمع هل لونطررم بع نب | نعريرج نب
 -دازؤ الو كنالصرجخنالو ات س الزناذ ب اهص| لعكل ةرتش | ضفخا ذاو نلوبل سملا كا غم لذ د ءاجزمو نارقلا! كولر تملا

 لاق اهب تااختلو كنالصررخيإلو امنع ههاونعر سابعنبا نعريمجنب ليعس نيرشبو ابنا مشهف ةرارز نيون لحلب
 ملزن؛ نمو نارقلا لويس نوكرشملا ءعمس ا ذاذ نازفل اب هثوص عفر ,باييع اب دصا ذا ناكو :كمب نيتك بش يلح هبا رص هل ا لوسرو تاز
 هذ كنءارق ىل كب امص ! نعام تدانخالو نازفلا اوبسند نوكرشللا ممسينف كنءارقب ى كنالصن مخجل ,ىنبل هلالتف ب ءاجنمو
 أ نصل ز دكا عزرح نم نير نعد ازا !ةرارز نزع لحس ايا نيرغحج نع شم الاه اوراليس كل ذ نيب تباو مدمت
 نماليس كلذ ناب غنناو أه تنائنالو كنالصر هالو يالا هذه تلازنا انالاق مةرحأمزمع هللا ضرس عنب هه اربجإ وم ركع ك١
 ضجالا وعرب نا لعن مود كلذ قرتس نم أرعمس نارجج نم أعم الذ أب تدانالو كنعاوق فنيل كئالصي مال لش كقوا

 ناك لاو أممع هنن اوضر سابع ني! نعم ه.اعنرع نيصحلا نب دوا دنع قنا نبا نعل ني هغانرل انني ورم نروح مد حقتنيف عمسلام ش

 نابت يفاؤعلاو نارقلا نال اعمال اولا هس انلا نع نود طي شملا ناك ة لاب رجدصذا كيري ع داموا
 نرحل ماثهوبا ان قرع أني لوح :نالا امبتاتالو كنالصر عخالو هل زن اؤ ىعبس نا تش نم ذ عمل مل ةنولرف هن اذإو
 هنم اونانم ميلا اهل نوكرشملا ,ىعش لاق كنالص هجتالو اينع ههاوطر دش اعنعء ا زويل با نع كلام نس ورعنعربز نب ديعسانن
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 نسمح اقف مالسا) ل عداذ ايسوجم ناك ةنوضس مالوم نايرصبلا نمؤل دن نما ندوسملا لت الخ انهو ةقولخع ريغ دأبعلالاعذ !ناو
 ىف قل تنبب بيعلا تباو ةدا نع مالا نسحل نعى ربل اييز ىبا نعيدز نب دات نع ببرحنب نطيلس نحس ةجلا مزكله ١

 اركز ؤذ سانلا نم كمصجب هللاو متلاسر تخلب اف لحقت ل ناو كبر نمكيل كلزنا!ه غلب لوسرلا أم اي لاق هلدللاق مالسالاو دله أجا
 (كيغ زارجإل نكمالذ اعف ءكزنو :لاسرلا مفي عض مل اسر تخلب اذ لحتفنر يل ناولاقذ ةلاسرل | خيل ]خضر كذ مثيلا لزنااهخالإا

 أنا [منع ههاوط سارع نب | نع زوركع ان ناوززعن ليضعل ا انث ريس ٍنيوخاذ دعاني له :لاسرلا نممدرم مزختب من للوسرلا
 ةاوزلاو سأبعنب الا تدب له مرلا تذلب له مولا تنل: له مان لوف رامسل اللا مسار فر مثرخلا عيل انلا طنز س9يلع هللا لص
 يرسل تيتا ميما نعصوحال ال ءعن مى معز ابا انن نفس اش عا حسم اذ ارهاذنما خليل هتملإلا ةةصول ا ثيم
 سازلا نإ تبورو أر ذاهب تنصف ىبر نم ةلاسر نينث ال اذ جرلاو هساالا شال لاذ لت امنعرهوعرن اعلا تاون ظنل اف رعضح

 لازما هلال اذو زن اولو ىفع!وعلبرزيسو يلع ملا صون !نع نع ههاونضد ةريرهوب !)اذو كرنادنيلوا ناعنتإ)) ليقف توب نكيس
 ااريصل ل زنا مصيري غنم اريصح ال عاوادع قطف اذ مدلول ازهرفن لن او هادبعوبالاق ميلشلا|انيطو خالبلالوسرلطسواليلا
 يبين هنا دارا اذاو اريك وانخل ميف | ةلجيف كادر مص نمل هل ليغ رنعن مت مكو دانس اركذوا جالب لا ججارنجب منجل ضان
 6, !نازمالس مقتل هيب نع دانزل اهب نبا نعوم وال انتة رحأي نو درتي مينر ىف مرق ل درم الذ ضعب س اب مرضجب ب نيو أعين
 :ةرباجنعر ارد نيورعنعيبز نب دأحانث نامنلاوبإ أبوس لال نيدو ةري لج ةهبش ىف مرن زكم ف هاوسرعاملا كرب ماقنالا
 الدر تخ نمو !)اذ كوب .ةوع) ربه يلع ههلاجوبل لاذ مك وف نمأب 'لعمكرلع ثعبب نزل عر داقل وهف تلزنامللاق هنعمللا
 .(| لها نعول هللا ءرحو هللاربعوب للف رسبلا الهوا نوه !اذه لاق ضحي س اب ركضعب قيزيو [عيشرمكسيلي و الا كوب خعالاق
 لها ولعب اها !نيلسرملا ننس نعزنطسوا اضف وال وسرل | ماكح نم مح مهريش أس ايوا م, ايش نع !دريعين ا موك ءارهالا
 ةحزاسل اب دربنا مزليض محلل ه ١لقنأم نسل شعب در نق شعب ا جفكو ضعبب اونماذ نيضع نارقلا ااعج نان م زالبذا
 زا لعن خو مهتم رثكب و طفل مال6/)لقعرح ا نب ل يتحللا3 سيث ذه ىف نايبلاو حمبا مالسنال زم سانكلاو نيس نملخت
 أ لاالزاذ ابجي ال ننووتخ نعو نلحار هب قنش يحامج ثيعاف اهاعرو ايدقع نمه اوف ا نلور لف ذل طم اذ ىلا كوقب ثيح
 ؛رعرم بع نبإ نع هللا ررع نب هد ديدجن ع بش نإ نعضوو كلام نع بهو نبانع ناملس نر جم ول درزي كامل

 .[اوفلتخاو اف رقت نيد انهنجو مهقننسمل ا طارصل مكأب و هل اناره عدي كي سيلا عتمتنالو هلق كر ذل اق نا نحمس اوعي
 ف ب ابماو كلما ل كوكب م ارتشب نو ايورخزو ابرك رلطو أينرلا لعيب مز ارنب بحكنب ىل لاذ و تانيبللا .ن ءأجاهرعب نم
 8 تءاياوؤلع اوماق ١ هن ذأر قحب نمي !وننلتخا اىللاونمأ ينل هللا ثبيف ضب باور معجب بورض حزصعب لع م زدعب اتي سلا

 لل م او ممغلب لو ماسرناا ةييقلا عونس انل للص ءارهثم اؤلاكو ئالتنحال |اوازتعإو ةوك الااو قلصل اوماق !ةلسرلا
 مهل افلم ةلباؤص دلير نا لجن هرب نع نوع نب رعب ههارابع نير ذك ننرحريبدو افا نيل يعامس نر سس مزسر
 . | ذةانق نعر اشم نب سعان  كلارعان زن تا زيبلا مه ء أجاد رج نم وفلتخل نب ناك ازبىكتالو وقر تالو ايم هن لبي
 درايش عدلا ديعمس |لوسر تعم»: نير عنب أي لاف لجر كءاجذا ءعم متما انا أمننب لأ أمد هدلاوطرررع نبا نعز رح نب ناونمص
 ةليبؤحنمرعلرر رقيه نفرخن له مدا نب هر غي "فيض كلذ لاو فنك, يلع ءهنصي حر بر نع نم ئللاؤن سبب لفي هند عملا قيل |
 اةدأرتسال سؤ دعى دانييدرفاكلا اراو دنا سر انك طحبف مويلا كل افا اناوأ زمر اذ كيلعاقرتس ىلا فيش علب ناولش أمم
 .[ انش ناباانن ريس نير حس عرتس نعي ,فنك بما نيالا نيبملاطل امامها ةندلال ا ممر دعدوب نك ياللا ال نهدا شمال لوو هنا
 الكي دان نع ةناعرب اش اسمن اب) سس هع ليه يلع هللا ل صمنلا نوعد) اذ امرع هل عر عنبا عمان انينب رك نب ناوفص نع أنَ
 مم نبا نعزرح نب نوغص اش ةدانض انش ناببشم اش مدار اذه ةدان انن ماسه ليعس اث مدر) نب وزب اش يسم نلزو
 ٠ | ىنليوس نع مس اوضررع نبا عمس ناوفصنعع ةدانف قربخ  مامهابثويوم |نثن لوحي زيقيلع هسازيعوتلا صم» امنع هاونصر
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 ” لحم رف عبط كنا تول
 د . نروح جروشو ةنيل ةءارق جلا ةملس نموا نقلا ةروس أر في وهو بريش ىو لجو ا يق اتاعوهو ليسو ,ىلع هللا

 رعبا قوأهف مجرف فلا ةروس :كمتف مري سو هيلح هه لصون رق نعمد/ونمر لفهم نبه اربع نع ةرق نب ذي وعما ةبهشا
 الجول! خسو هد لبعوب !لاقو زيك هبعش انش ليلولاون ات لوح تادنعل ليسو ,يلع هللا اص هنن لزوسر ةريرق مكن كحا نإتئشو
 يع هللا لص نا نع منع هل ئوضر ليعس نجركٌل دو لجو نح هلا متت زن! ميلع سر مدعم 5| ىلا لاذ ةءازق نحاس انلاو ايه
 ناقلااذاحي رع متو لوقلا نيرا نودو زيفخو ًاعرنمن كسنفن ىف كيررك اد لوو ةيفخو اءرضد كرر اوعدا لاكد فخر كن نإ يخ
 الو ف اهزنص تعمس ام هلوفي نارثعاب | تعمس ىلإ تومهر عم ارث دسم ني لحرب جررصل تاوصالاركن !نا لاف نارفل اب صءفرب
 ' عب نمل اربع ن كرك نيو هنوص نسح نم ةرقبلا أرق رنا دن نب لمجال نام ن) نالؤ ال ىسومىلا نم انوص نسحا ارايزمالو اطبرب

 3 0 انياصحلا جف ميرا م لك سانلا بكب لهو لاق يلع بتكيو هلك كلفن اج نس ههازوسراب اق نا نسوق أعم نع ْ

 ءي |ملاربجوتلالاق نع ةدلاوضر تماصلا نب ةدابع نعديبعن؛ لانضض نع كلام نب و رعنعىن اهرب ١ نقترح بهو نبا نعل صني جالا و

 رب || ىزلتل تاوصا ترس يلع هباوصه ينل نيبف هداببعوبا لاق مهتنسل هب تقم االا هت جف معك مؤعس ند بكيل هو ريهريلع
 عشمضل غزهعاو نخاو دلعإو نحو لترا و توصاو الحاو نيذاو نسحا١ |هعب ::ؤلتخع متنسلاو يرملنو مهتسار دو منأ ارق
 نع زبحش ان هدا |نيش لوح ضمن نمزمتحاو نيلاو سا ورغم ]و خا ورمجاو اسمهالا مشل الذ نلجرلل تاوصاا تعشخسو لاو
 ةرسلا 18 ١ عم نار فل ايرهاملا لاق لش يلع هلل لصيبنلا نعاز عدن لوضر مضلع نع ماه نب رعس نع ةرارز نع ةدائفأ

 مدار صولا ةءرؤ نعنع ههناوضر كلام نب سلا تلاس لاق ةدانق ان هزأحنبرمرج اش يسم بره نارجا كميل رتشيب ىاادأ|

 مام انث مسام نيورع أنش لوحارم بص لاقو .لذمريرجانشالاق ناعنلادباو بيرح نب نا ميس ان ّْن لمحا دم نكلافف يلع
 هوز اريدهلل مسن لمس | مب [رفرش الم تناك اقف ريس ريلع هدباط مجول ةءارق تماك تعبك نع مهام رشا الئس داق نعأأ ١

 قرف دن |ريسو يلع هبا لص مينا نع نع هه اوضر كلن امنب ةبظف نع :ةالعنب دايز نعل شبس | انت نسوب نرخ ندر جس محلا 0
 ءصبلاهرمسللوه و عئش_لذمكس يبل ىزللا هللا لوف ىلملا واف هل ١ دبعوب !لاقو ةلوص ىو ل ينشغل ملط ال تادساب لتخل اورجتلا

 اذشيف الجحر ةغيقل مري نارقل شيك سد ريلع مهلا لصءنلا نعامنع هس اون زرع نب ههاربع لاق قحاب مكيلع قطني انبازكازهل اق
 نب ههلاربعنب لم نب بيعتس نب ورع فرح و ويحس ١ نب | نعول اند هاربا نب ببوقعب اث بزح نر يهز موي لوس ءبحأصل
 «ربخةرهلاةثملعب نمف هللا لآق .لدضو هيأت كا وهو هلاربعون ل5 انبي هيلع هلا لص بتل ١ تدم «نجنعيببا نعل عأأ

 الا أزف رزووسشت ليسو ,يزع هللإ ص ممتلا تينت | ق دز علا هع ةعصعص نعن سلا نع مزاح نري رجلاَو لري ارم ةر ذر انه عن نمو

 «ابزاحاذااذ ا وعسم نيل اهو رشا ين دربئلا ميظ تملعرذ ىبسح تلتف هرب ارثس ةرذلاقثم لن نمو هرب | يخ ةرذ ل ثم لهي
 تمومل اقلظ ىزاللاف نيحنيقولضلا لوف هدإ نيزتفو اهربغو نارقلا ةءارق كي ذؤلضحزذ و هدا بانك نم كي د قيرصنب ركاب |
 نماجنالادؤصلا تاز معن !.بازرجاو اوكلوق !هساو لاقف «قلنياب ث ةربعت نملمد) نادبتاذ لعن محارب مكوبببل ةايضدأ|

 'ازفلا ل ااولاقف قا مالكذ ملكت ناولكتبال هللا نا هللا لوف ىلع طعلاطها يوعز انبغا :لطعملاو ةيمنك نإ عمري نيياطللاوهو 5

 ليلوا !ن شايع لل حالجر نولتقتا هلرقب نوصي وب !مهرفومقملا نيبو اابعلا ةوالت نيباد ز:يرملذ اقوله يارلعب اوىقللا

 هدلعيببا] صول !)تقب ئىمه ًايدر3 تملع لاق نع هداوضر ىصاعل !نورعنب ههاربع تلح ةلس ىلإ نعورعنبر اش ملع الاربعاشماقرلا
 .«٠ [اسغاكزلا ةلأقف ةيأل مكبر نم تانّيِملاب مكءاجرقو هل اور كوفي ناالجر نونتقت الاقف هاوص مفر مث ىطتخلو نع ههاوتدركيو ادا اموال
 2 | ففدذع هلاوعدرنم؛نع نايفس ىلا نعرشمجالالاق و م. تناد لاق لتج تنكأم ارب زج الانف جل ايوكيل ا ريانسر از ب
 م هبالنعونلا نع منع هد لودر ركيرلا تذب ءاهس او ورعنب هلل دعى وز ماجر بوب نا الدر ناولنقت !وكلدو ككازب لحج اولا

 || قولخم كلؤرعق نا وعدا مهناذ :لزتضملاكلا ربنعاف اناالا ملال هانا قتلوبوس لاو ىزلا بيرلا مالفوشؤرقملاو هساررعيبالاف || ٠
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 ..||ءيلعردبارصرينلا نع منع هه لور ءاربذ ا نع نجرل اربح توم :للط قري ةيعشس انش د) ا دوم ١ ارث درج امثل ىح مح ازع نب كا ىلا

 لبن ميلع هللا لص ذل | نعرنع هدلاوضضر ةريرجر! نع سب ١ نكل يبس نعى وربو لثم نمر اربعل اقم كناوص اب نارقلا اوزمز ديسو
 ينلا لاقل اف نع هل لوضر ءاربلا نع ةيدوع نب لمج) اربع تعمد اق :كطنع ديلط نير مو ةبعشانيرح بيج نب ةلف أني

 ا ان«زيخل برالو جحلالها عة ضيفتسمر ارجل له ةءاعو ههالبعرب مل اقرمكر اوصاب نازفل !اوينر مش يلع يلع هللا لص
 ناورعانثرعنصا توج لب دا ثن لحح نوملت #: او 1 دان هن وحج الف لاذو نشك لند)جو زع هلوغل مةالز وداد
 ةعرقو !الوص مح | ارحا تممس اهم نوتبزلاو نيدلاب ءاززمل)ف ارقي يس و يلع هدداؤصييتلا تومس لوغي ءاربلا عهسبا تباث
 تو وبملا كجااضعلا برع ره موقن اذكلا زها أيا نلذذ. نع برت نيرمسس انا بغرب ا نبا مدأ ثلج نم
 ندطتساننل هداو اما اغا نارئل ١١و ناحل ا لف «مارإمتل انف انوص مزسحاملا نرليعسازلا ناكو قرف انههو قرف انهم
 . || ةقلع نع هارب | نعتمعالا نع باهشوب ١ انث ضاىب نبلجحا أني لح 6 دصف يب ًأصاؤحل ايل ثالثالا ثكيملذ نريخال
 اوعفس او نآرفلا رف ذاز عوج ههلالاف دىئاو ىلا كارد لنر هدا لبعل انه رقم قضلارسح قلع اكو أرق ١ اربع لآلات
 ازيمب .رنخا) كرانكن ملف نم اولذن تنك هد بانك نولتي نينا لاق كب يان نعكيل ارحداألت ول اقو اوتضااو ل
 || انهن لل ا55 ليلا ءان هللا تايا تولتب لاذ و هنمككاو هدا تاب نمنكتوس ىف لنيام نركذاو ل او متو الن قح ذوات لافو
 نم'ىجولا ناو ءبادحا شريلع كلل مؤ يصربنلا نم ةوالثلا نا نيين) درع هه اوعرهننازبعوب لاو موف اوه قلل ىدع نارفلا
 ناو هللا نملازنالا نا أينع هد اوضر نزنيف لد أحو نباش ىف لزتم هللا نا نخأ تنكأم أرد اوضر دش اعل زف رم مرلا

 ظ اربع هصاة و نب ةغلع ثريسملا نب ليعسو رابزلا نب.ةورحتلربخ! ب ايش نبا نيرنهوي نع ثيم نركب نبى مب وس ولي سانلا

 ارا لع ييعض اذ تلاذ ترهل نم دفن اطؤقترحلكو ولات امك ؤ>] اله١ اهل لاذ نيحأ ع هلا ضز هششأء ثبرحن عدساربعنب١
 نازو حا ناكمضن ىف قاشلو كني يحو قلاش ىف لزند هلا نإ نظا تنكأم هللا نكلو تربي هللا نو ثرب قئاملعا نئنبجلن د
 انثي هع ثيل !قثرح لاربع لحالك تايالل شعل اكرم ةببصع كو الأب اؤ اجنينلانا هه الزن اذلتبرعأب مو هدا ملكتي

 اقايزاوع نجل شمال! تونتجا نئللجو زعمللا لاةو هلنادبعول لاك هوخخ باب نبا نعريلف و نش! نباو جلاص هاو ملثم
 || ببن لحام كل ذ ناب لق :كعلملاو دابعلا ب ظفلت هلا مالك ركل و لي زصعبل مصعب ناكولو ءلثمت نوت ايدل نازفلاانمزشم
 بحااذالاؤ ريمة بلع ها رص ملا ن | هنع هل اوضر )مره نع نامسلا كرها نعرربا نع مزح ىلإ نبا اش ههاربع نير نعل اربع

 شا الها طنعل :ذبأسما ءامسل اله عمسنت شررعل لله ا مبحبف شعل | ]جيف لب دربجامب عدني ان الذ بحالي اجى دان البع تلا
 00 نابروح ءاؤلخا رمية ]كل يسو ميلع هلا اص متل للة ركنلل ناقل از رقلو كنأسلب ه ابرسب ا 3َ و ثرحاذو |
 أنن له ل قلخ اليم ليسو يلع هللا دص ربل ١ نع هزع هنن وعر نيصح نب نإرع نعورطم تعم» كيرلا ليز الن ” بعت

 .. يسال ا ثومادل )عب هذ ههالوسر اي. تلق دنع هاند إرعزع هه اربع نب فرطم نبا نقترح بزي اء لاق ثيراول اربعابرمجدوا
 ْ يخل بص نيا حسملقاخأ سيم لكر جياع ههاؤبصيإلا نعررع هلل اوطر نإ عزع طم نعريز بان: نأ ملس أن لح.ل قلد
 هزل | نع امزع هاو عنب هنن اريعلاةو ل علر هج شيل عددا لدع هيل نعيرع هن اونيررنأ بن حرببالاولا نع ورعاه و نبا

 0000 ل
 : أع خير بخ ا ةرعفت ابنا هللإززعايد ارصتح نب داع نثر جس لنجم بع ان ملوج نير هجر سيم لكل انف ليسو هيلع هه ص مينلل
 . ادعت و ل قحاب سم لكل اف ليشيلع ها الصرب! تعم» :رعههاوطر باطلا برع توع»ذإ ت عم» الراس تدع»لاؤ هللا بع

 أ|وهدتلاّركذ ن |يسو هيلع هللا لصمبْلا نابو هلا دبعو لل اقر كن اول اوركتنسمل | فالتخباو تت هدا لاو ةبعتس نعى زحل ا و لدنن
 ..[ةأدمدعمسل اقع نب كلا هنعريت نبريمج نع لربك نكرر شرح ناب نب:نفرجريسم نيريمولا شعأ ني للعلا
 ' || لضاور سا حبا عال ائ ١ ها كوسر اي تلقزيسو ريلغ ها رصده ال وسر اريلع تدراذ ملك خا نا لرغي نع هاو )بجنب



 'ء ذو تصنعملا رتثم لاذ أمنع هل اوفط م سابع نب ١ نعء طع نعوعرج نب ١ نعيودوم نا هاريبع أثير وسب دبلع عساف هنلبات 6

 نأميسنب ههإررعابن قتلا مابصلا اني دعم نب ىسوم نزح نسضملا ءارثبذف ضف تصصملاب نوريصللا)دابي نارسابالو مام :

 | مجاونجرإع نعور كريو مم لي! ع نلوعسب نو للصم انا ثحاصمل ا عسب ىف أمع هلل !وضر س | بع نب ١ نعر برج نب ني عس نعر ثبت الا

 دن حازم فطن عزسء الا نع مرجان ةييتق نير حسك اوصاب نافل وزب لاق زيسو يلع هبا رص ملا نعنع هاوضر عار |
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 ميرال | ءامالل ظ «8 ' دايحا لاذ قاخ

 | تلا عع الو زمجن ا عمسسر شل لاذ ضن ام مهن ههل) نورت ١ مزنمرحالاقف ممولق مقف :ليلق منوطب مت ةريثكغقنو ناثيدرف
 كارج الورمكدعس مكيلعرهشي نإ نوزاتش مةاكاوو اتت كن اذ انيفخا اذ ممييل من اذ نمج اذا حمي ناك نارخالالةوانينخا
 لاقي ناكل اذ نيريس نبا نع قيذع نبى حب نعريز نب دأج نع كريم نب جل ادبع نش صنم نب قط ١ نبي لمس يالا رمكدولججالو

 || قبار قالا نش نمامىخا اي ىللانض ةراجتلا) يجيوجم ل خد قحربع لاذ لعنبو لهب و ف سدي ىبخلاةرجخب تميكرجل لل ابحي
 ذاب نع هلل اوطر ةقينح لاقلاذ سحلا نع نيؤس انث ةصيق رح ءنف نيحن الار غلاف نعل ربع نب ليحتنركلذ لاذ

 بلظا ةجر هاربعو لاذ محلا نجلا لامس قدك | نوب بيرعتل ! .نع كب ناكىزلابالا ءيف صال نامز سانلا

 نرعرك يو ئوف مزه تسل اهي اكو مزيد ازطرلذ نيالا عربل اذها قرفتكاوقر نيف نيله اهي نعزجرعاو معلارعا انت قادأ|
 المد | تحلصملا عسف يشل |نعدوادنع بهو نيوسومأنثئروع:نالا ةنهىف ملاذ نا نع هدول ةربرهىلا نعسؤ أط

 )جس بالذ كاري تلمع امنكاو )رم ارد عج ناكر اللانذ !مرع ههناوط رم ابعدب الأس رنا رعس هس دابز قربخارامسم نيريكب لاق
 اكد ان محم نه: تشي و نمحملا عييت ا اساب ىزنال انزكلاق [متعمللا فعدم ابعنبا نعره| جن عشييل نعرمرج نع نوط

 ظ م د كامب ارثكي سابع نبا ىف ناكل رسب ال2 نو نيوصملا باتكن عيري سملا نيررعس تلأس

 نعريذ نبال ارعببا نإ نيىلا بح يعاتب لاق أمم ههاوطر هل ربع ن درب اجمع ذاريب لاول نربخالاق كربخا عرج تبا نإ

 ناوصأب هاازغل ]طنب ريع ريلع هللا صولا لاق و ممسرالا نارفلا نمالو .مساالا مالسالان مق )نام نسانل !لعئاي لاق

 رانا نعل جرل اربع نب: لس ىلإ نع مههارب نب رش نع احلا نب بزي نع مزأ ىلا نبا رح ىريب نلا ةززج لا نب مضارب اثيرع

 اسوي زم نواز حسو رهيب ناقل اب توصل نسحب نذا | عون هللا ثذ ا اهكونفي ١" يلع هللا لص مشل ) مهسزرإ زرع هلاوضر

 أمل اقزيسو هيلع هدبالجوتل نع منع ههاونر ةربرههدا نع نجل ريع نب :نملسرلا نعئعرهزل نعرشسار نب نوحعن ١ نعورع نب هل ازيبعاثت

 د اربد زمن موس و موبا ند ملافف ىنوميلا ةءازف ربسريدع هدارصيبنل !عمس و هللاريعوب لاذ نآرقل أب ختى ءنذا ئشل هللا تن
 ل ار صببتلا كا نع هل لوطموسوم لإ نع ةدرب ىلإ ثجنع ةدر.ىلا نب هلل اربع نب ديزب اش نفي طخجوب | اشركبوبا نلخ ترث ب

. 35 1 5 0 1 0 
 | د نر اربعزعمخال ا هلا ديعت,نانقاشريج نيرحا و رهسودؤادل اريمازمنم ارامزم تين وا نيلوسوم اب يا لاقرزسوأ |

 |( بيزا بوقعي نيرحا ايثزع- دوادلا صا نمازه ناكل انف رفي ىسوماب ير هزيسو ريلعملبارصمْتلا نعنع هلئاوضر ؟اربلا ت

 كيل اف نجل نلخرب نب نرخ ريمه يلح هلا لص مبنملا تلف لاق ليزي نب قاد قثدح يرث نعرجرشس نب مازغم نعمات |
 تعمل اق ءنع هل لوطر ثيرأكإ نب هر عن عراب و نب ميد اشنردع ني نافع ان قايحعا نير جا ثذ لوح ما طلال لبو مالكلا نسحب
 لام نع زلانعم هه زم لاقو لبعمازباة ءازف دج ينك زن رك نصنع نازل ارتباط سو ل مسار مولا

 لامر ةنننق ىلا ةنيقل ا محا صن /نارذل اب قمل !نسحلججلا ان ذ ارشسا ههبريسو هيلع هدب الصرنملا لاف نع هلا ضد ربع تبا
 نارتلاب نيرا ةقفر نورعال ىلا سو يلع هدا جونلا لاق دنع هدنا ول وسومولا نع ةدرب ىلا نعربرب نعّمماساوب ! اثءالعلا

 ليبخما قئاذا مكح مزموراهنل اماوازأ نيح مازانمرا ل تنكناو ليللاب نارغل أمنا وصا نمل زانمنجعاو ليل اب نولخري نيح

 اع زن وع نب نمتلاربعنع ةيلط و ععرئمال نكي هن ضنح نيران لح مور ناك ةرماي صا نا مللاةةرعلا للقول
ٍ 

 العنب ءاربل | تعم» ةيجوعنبا تعه#وم أيل | :فط تعمس ةيعشس ان هززعانت جم | لوح اثم :ىلطن م رصنم نعويجلزن ناثع
 ذاتك ومصاب لاليز تيننما تنكو ةييوح نب كعرلادبعلاقكاوصاب نازغلا ونبذ رجل عونلال3 نع هكا |



 هن (ىرأ ملا ءامالل“ 0 2 دال الاف !قلخ

 || ةوعمو ةريرهولا نع وح ىورتو نرهاظ متو هدارمإؤلاب قيح نير هاطنم ١ نم -: ايلا زتال لاقرلش يطعم لص يل نع
 كل ورمل علاله ! نمرحإ نب نكي و مهن البعوب !لاؤ بس ريلع هه صمبنل ! نع مزح هداوفطر سأيا نب ةرقو ليفن نب :لسوربأجو
 زر نملاربعو ليعس نبوجيو زاهيه او ةييبعنب | مرج شراردمالا» .وليزنب داجو تيشلاو كلام نملإلا تالتخا
 نال و هيعبتموف كرامملا نبا متو و ذو عيكوو سايب وبا و ثأبغ نب صفح نيدد١ نب هنادبعو قصبلالهاؤ خف

 منمناسإ خله كلر و صمو مالا لهاو نيبق زعلاو ةنيرللو كم ناورحا لها نم نرد نمي معلا نييطساولا ق نوراهأ |
 || نيابمأشلا قرهسولاو ةنيرملارها عغرسو لوبا نيليعساو هيت ك لاربع نب ماثسه ليلول ول و ريبب تنم ىف تسوي نيت
 ٠ لبئباو محار نب قع او نييكملا نملودرلا عننا نمو ليدزف نم رينو ةصبل )ها مه نح ل جاو نيبرصملا عمدأ حن مغنو
 قف مضاول ١ قبرطل | ذنعاو (١ هنشم نمالا هلل مالك نارقلان ا منمتالتخلالب مرصع يح آب نوقورعملا ءال وهو :قنلا ]هاو
 نيو اشر نملا نب ميهاربإ يروح لوسرلاو هلال ةو درث مون ىف متعزات نا تسال دنس رانكل الا :ةمن اف يلع

 لاددرعنلاذ عنف متفلتخلا وركن او بتكرزيسؤ بلع هد |طبجوزلا نإ جن ع هبا نع بلع نب حب هللا ربع نر زك رحر نب فعب
 الاد عج نب هناربعانرا جلو بحن ب هل حلا كل نب اراه 2 نم! يلج رييلا) عع نمزيسو ميلع هير يصمبتل )اق ورتلاو هللا

 تكلا تالا درت نإ هنع هه اوضرر كرا كا ايي يمو يلع ملا لص منا نع, نع هاون 2نلأ نع مساقنا نع يهرب نير عس
 | ن اكد وع ارجوا نمف ةنسلا ثازكدلا ماج قمو ممله اف قولعريغدنا ممالك هللا تينعي + نمزكو هن طبعوبإ لآ تتسلأو أ
 تسضا هلانيابت جب نم)وسرل ا قف اشيي نمو ءلوقلو نوقنتأمم0 نيبي حم انهذ ارعب اموت لشعبل هدا ناكامو ًاتةدنلا نأ دم
 سيبلذ سفنإ]ك يعرب رحل هزم ناقيرفل ا .بوتحاأمأءاذ اريصم تءاسو مل ضىلوت ام لوب نينمٌئم ا يسريغ جتبيو
 تيبلا عزكم زو قولخع داوس أوو ق ىلخخريغ هلا هالكنا يعلالهاورحا نعتدوعملالب يهزم دق د )ومي ملابعرو رابح نمريثك تباثب
 انايرحجز شرع ههاوصمس لوسي ةيورلحلا يف اجرا عزانتلا هزعوخلاو مالكا لها (ىبنجتو متضمالا ايثسالانعبيهنتلاو
 أغا لاقذ نةراننب اموقريسو ءيلعملا دص بلا عم» لاق هرج نع بب نع بيعت نيؤرعنعىرهإلا نعرجماين ا قازر بعابن قاع
 هنم متءلعأر نصعس هزي اون يشد الذ ارصحب مزصحب قلبصي ههارأتك ل زن ماو لعبب ءنصج هللا نكاوف,رضاز غريكلبق ناك نم كله
 امنع هناوضر و عنب هاربعلا3 ام رملاعىلا لكي نامل ىف ون يلع ردن | نمركو هلناربعوب!لآق ءللأعملا ةيمفالابو اولوقد

 انتتلس نب هه وبعث لوس لةومل نيدأمالا تاعباشنتملا ىف لخربالو ءللاجرلا هلك مكيلج كذا امو ليسو يلع هناا هيتلنعأ
 اكل كيلع لن اىنل اوه هيلعسا دصمش )وسرت تلاف ينحر ةئش امنع مس اقل | نع ةكيل ىلا نب هه ربعنعمهاربا نييزبأ|
 أوو ملدو اتءاذتباو :نتفل ا ءاذتبا هنم.ب اذنن كاوعبتبف خبز ىيولق ىف نينا اماف تأمق انش هرخا ثرازكلا ما نه دام تايإ هسأأ
 . |/يلع هدب رصدها كسر لاق تلا بالا !ولواح) ركوب وو بير نع نك مبانمأ نول ىقيدلحل او نوسارلاو هللالا هلي داتلعيأ

 هللا قرلف ال نمو م لقيلف مع يعزم نع هاوطر دوعسع نال قو مور لحاذ هللاوع نينلا مرق هنم ءبانّس ام روعبتي نينلا متناراذاف

 نب يغني )جس نيزلكتملا نم اذا امؤرجا نميطعمكلتس ١ اهلق يا لاذ هللا ناذ عا ههاولجنال ال وذي نالجرل الع نمناف لعا
 هللا لصينلا بقي بتعاو الهركل ف ةدع هن لونضر دوعسم نبا تين )ا قوز سم نعونحلا ىلا نعرتمح الا نع ىوبخن نعني نيس أنثي
 | |كذعرذو كسننب كيلخ يأرب ىار ىذزك ب اجياو ةزنؤماني دو أعبنم ىوه تيباراذاو ملعب ال مازناذ ىو ضل نحبه
 | ةبلختاب| تيتالاف ىف ابعشل | ةيماوب اقترح ىذللا ةبداجنب رعت رح يكد ىلا نب ةزنعان ! هللا ربع نع نربع + أن الوح ةماعلا رما
 ظ لوني مداعأب تدم لوفي ليقع نب ىسوم تعم» هلاربعب []3 ةوخح اءاطم |تن تي |راذا ييسو يلع هبارصىنلالاق لاف
 نع ةاعرز ىلا نع علؤفعفل ا نب ةراع نعلين نب نيعانت باوفا نب سمحا نذل حامل برنت هبايقلا نا تملعنم ارحا تبتقأأل

 ||| ميظعلا هلا ناوبس هرهوهها ناوبس نإزملا ىف ناتليقث ناسللا لع نأ فيفخ نعرلالا نأ تبين نملك ءنعههاوند ةربرهىبا
 واىشرفو نايفقن تيبلارنع عمتجالاو مدع هنلاوض) هناربعن عرج ربا نعره ادع نعمل صما ا نايطسانثردكر بتل أ 2



 قرات ماع < اابعل ل اعنا قلخ

 زاك هدام نللاو نأسحللا )لاو ويف تقرصلاو متنلاؤ نم اناذ كإ ذ تلد !ذاذ لاذ اليبس ميلا تعطتسإل ا تيبلا جو

 وري دلذ لدرلابىلكلاقف هاتف طارثنا اهل نكلو لث اسلا نصريعابأرزع كوسملاائلاق ةعاسل |ىقم لاف كار رذاذ هارت نكمل اذ هازث

 نب ترن نعال نب نايس ف ههاربع علا لحس م وينال برك لاو ب موكب دوكمدجب ءاجليماج كلذ
 ضد مقا كرا كوفل لل ليسيال ن ارهغ ايدارجا] ار شر يلع هما لص ينل اب ىرس ! :ليل لاذ نعمل لور كإ امنب سل ١ تهمل هارب
 انوا انن سينتلمنحوب اه عجرم نب ههاربع نين لحب انكاا ما ةالص يس لذم) شعب ةنسح لكنك ماؤ كبل
 ةيلهأتجرمع ثسرحانكان هلال وسر اي تلذ لاق هنع هداوطر مك لا نب زيوأدم قر لسبب نب ءاط عفن نوجه ىلا نبلاله قر تكد! نبجانش
 ميلع ههازبص ينل "نخل املذ هنا كحري تلف مولا نم سطع ةهلصلاف بس ريل بايصربتملا عمان يبو مالساال يدنا ءاجخ
 نإ ثج بره نعدع يي لوح ازا ةلزفو ريبكملاو نيب اوه اذا ثمانلا مالك نم حنيذ لصياال زهاننالصلاذو ىلاعد
 || ةةرصدلع اب ىدابب ل يشييلع هدا دصمهالوسر تيبار لاق نع هاوضم ىيراح ا يا [|رثس نبعمأجانشر جاو نيريزي ات نايبنع
 البجلاق ءايحلو حلما هللا موي نياقلخ كيف ن اريينقل اربع ريش الزيسو يلع ههباؤص مل )ذو موحلشت تلال لاهل اووف سانلا اهيا

 "داوي اش ثدراول اربع انثرمعموب ١ ينثر هلا مح! نيقلج لع ضلبج ىذنل | رجلا يلع تاجا جلب لاق ذم الخ وا هيلعت ليج
 ننرحح !مرق لاق انييرحو ! ناكأيىذ تلق دازوكل ذهل] اذ ليسو هيلع ها رصيبنل ١ ن لسؤل اربع يش ١ نع ةركب ىلا نب كجرل ازبعنع
 ازال هنارحلا تلق اع ريس وريلع هنا يصيبنا لاذ هت لاذ لاو ةركب ىبا نب نمر دبع معز ضوب نع يعمس ١١ش ةرارز نيؤرع
 لوط يرلع هللا لص منا لاق رت ل نع ةركب ىلا نب لكل اربع عرنم وي نع ميشص رن تمن: ليخم» ١ نين حسم نيقلخ لع ذلبج

 اولا ةأرملا مازحا داؤ ١١ ذ| يس وريلعمنلا دص هللا يسر لاق لاق جنيب! نكبر عش نب ل غ يت ندا نبا نعييجتل شن هرسم يلع

 بعدا ورو هللاربعول مل|ق هيلع تليجابرثسو اهرس نم كيب الوع ١و هيلع تليج اهري>و اهرب نكس لاقيلذ مالذلاوا ٍجارلا وا

 ءانثر اني د نب لأ اركب نب نضاوب اش ناملس نال رعس انش ماّبص نبيع نب نسحأ ير لح موحد عنع نالع نبا نعنايعس نع
 : اكسرالاق ة>وتل اور هللا مربي نيفل> كيد نا يش ايربسو يلع هددإ اصول )ل3 لاؤ دع هلل |ىضر نيعسوب ا ان نيىج نبا

 دوه نرثي اطار صفح نب سين أذ ل وسر يلع تلج نس لب لبس 9ءيلع هلا لمح ينل الا قف ثيدرح نم ماريلع تنبئ
 ليجلاق هللا امبحي نيتل>كيف نازيس و يلع هه وصرنا )!اذذ ش الا ءأجلاذ ءنع هل موطد كيبعل ١ 5 لزم رج عمس هللا ربعي

 ةيططمأ وهم أل لوس وسر و هن ابحي املع ليج ىزال ١ هسا بلع تلبجالبجلب لاذ ذم اقلخ ماريلع تلبجأ
 وبلال انف ليسو هيلع هللا لص ينل الا جرح نع هه |ىضيرماع نب عزاو اهرجذ ١ اهرجنع <ييعل ١ ءزاولاتنبب نابا م قرد
 وقوه و مجؤلا تيبكل انييالو هللا ةفصننا ل !تارقلا هجؤ.الو هنن |زبعوب الاق ههرهللاذ كلبج هل لب شا اي سو ريلع هللا
 مللارطن هومقلخ لبق غرم ناو تلا مالك نارا حشيلع هلال صرينلا نعر ايؤجل ا تزن قد كل نكو هد ابع ل قطن ارابجيإ
 نا نع هلل وضرر. اج ن عرج الإ نباوه ملاس نع [ريضملاولا نب يتلو ويشمل نب نافع نعي ءارسا اريك نر الرو

 ”هيبنلا نييف هداربعوب لاق ىلر م الك غلب | نإ ىف ىعنمرف انيمرف ناذ هدف ىلا نلمح جرد راق يسو يلع هد اءاصمنملا
 || أم فالخن اسحأب ىم نياعب اتلاورزاضد الاو نيرجأ ىلا نمرحا نعرك نب لو بر نمدللا مالك ناو دم غالبالا ناز هيلع
 26 نلا لع ء لرش ازنئكتل لان هللالاو نزف لعب انرف لبس ريلع هللا لص ىتئارعب ةنسلاو ب تكل اا ور دأثنلا و انفصو

 جابو !انث شمع ال لاق أساوب!انن نط ان لوح ضضرال اف هاء تن زري لع هال جونل الذ اررهتس حكي لع لوعبرا
 كنب لح تم لسير من بقبف تنل: لعمل لانة موب مونبءابج ريسو يلع هدانا لاق لاذ 2041: يحس ىإ ن
 «اانبكتاا نكو ليسو هيلع هدالص بنل ارق رن نور نتف مكب ءاهخت هنماو لع كوقيد كل حوهم نمل قيد رم نان نص از اأو نول ىقيف
 زلال يؤ صل اق ىلا دفئ اطلا داطبعوب | لآ وذ كيلع لوسرلا بكي هما زل )لع ارهثم فوكتلطسو نا
 هنعكلاوطر ةرعش نب قولا نعسيق نع يدلمس ١ نعوموم نب هللار يدع مب وح م )تم + نمد حل دعب هاظؤ مام فن اد
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 7 ىراتبلا مامالل ٠ ْ 0 : دابعل اذ اعا قلذ

 كلر تعم لاق نامثعولا نب كجم نع ةيعشس انث ليلول اونا أري لسان ةبعش انث ناملس أث سحس هن ىصرم ن ذ نمل ضعي لف
 ىلا الاؤ معتم اربح نب صفح نن لح ةةويع م ل ظن نذؤوملا عبسو ءيلعملل ا لصينلا نع هزع هل اىضر ةربرهأبا تعم"لاق
 ارب ريع نعومتلا ثدراعلا نب ميهارب [نيريع ئنلاذ قس ! نب! نعرلا قف مهاربا نب هوقعب انت نيم نب نابع[ نت زوسازم عاب اعمال
 انلرب بشي لعيد سوق انل اب لبشر لع هللا لص هلل وسررم! أل. لاق ءنعهللا ىع دز نب هلل لربع نق لاق ب لبعنب ليز نب هه ربع

 لاق ةولصا إلاه ىعد) تلقدب مضل ,ولا) سوف انلا يبت ههاربعاي كلف يف اسمان لجلوران ناوى تاطا ةالصلا عمبأ ىف
 ديهثا هنلا“لا هلا ال نا لههش ١ هسلاالا لا" ت لربشم اريك هللا نيكأ هناا نيكا هيذاربإلا هللا كون لاق لب تلق كل دنمر وهام لعّكإ داالذ
 لاق هللالا هلاالربكا هل اربكأ هل ١ مهااذل !لقوح مهائل ل عرج ةالصا العرج ةالصل الع جمس )وسر ارم ناربّس اهلا لوسر ريغ نا

 ىع ةالد لع منالوسر ار نا له ١ هساالا ملا١] ن الهش |سلا هس اربكا هسا ةالصل انمق ! اذا لوزن لاؤرش ليج يؤ عرخانسا|[
 مهتم خذ رسم لع هللا لص هس للوسسر تين | نيعيص ألف لاف هلل امل ١١ ؛| هللاريكا هللا "ةالاصل !تماق ند ةالصلا تماقرو مهلؤلا دعأ |
 ولعل ل ىجخل لالب عم تمت اتوصكزنمىرن ا من اذ مب ن ذُويِلذ تيبارامءيلح لاذ لالب عمرمفف هدد ا ءاش نا قحاب هرانهنالافف تادأ|:

 لاق ىر أى اثم هنيار لل قحاب كثب ىذلاو كوفيد ردد مجيب جرش متيبب ؤ وهو هزعمد اعتب ظحل برر حك لب عمض نذؤبو
 هللا بع ىرأف لاق نسز نب ههلالبع نب ريع نع حمم ١ نب ريع نع ةيسم نرهلزث ليبع نير أني لوح ىلا هدد ز يسد يلعمها ليصل
 تول اتوص كزم ىلا هد اذ لالي دانييلو ,يلعأ قل اذ لالي عم جرخا لاذ ةيرتخاف يس ور يلع هللا لصمنلا ىلا قحس بعجز خبز نب
 كنز وسار ى نا ازثم تيااررؤل هللاو هللا كوسر ايلا نف ٍجرخ صل رعرجش ىدانب ىهو هيلع ,نولا تلد سصيسللالا لال عم
 طر ةردز ابا عمس دنا ةر هز حلا نب كلل. رب عج ربخا ةروز لا نب كر اربع نيزي نعل اريعنب ميهارب!ىيربخا باول اربع نما
 هلل كيس اريغ نار يما هلا لوسر ريغ تنهش ١ هساالا ملال نارها هلال ملا” ناهس! رمال لاق ليسو يلع هللا لصمبتل نا هع
 عطب نا ٌتيِشخام ةىص حمس نيح ةرونغىلال لاذ و ناوملا لوقيأ ملثم اول ىقف.ناالإلا ةعمس !ذإ هيلع ادصمنلا) انو

 :ارجينهعنعش ريل ا قريب نبى لوح انيزةعاذالا و اوه ان اذا نذا زن زعلاربع نيرمتلا3 و وبص كإ تنص 2االا كوم
 كقني !ةيرحا ام هللا وف يمس ايض تنك تددو ناذحنب ناممعن اش نم ناكىنلا تركذو أبمع هنا ضر ةثئتاع نع ةؤرعزع باب
 :ب ةدتح | (مهلل وق يقن ىنل رعب حا كنرخي ال ىرع نب هه اريبعاي تلتقل لق تجاور هاج وح لم مك رن ارذالا ظلم نا عن“
 أولصو(,لثم نسحيالة ءازف اودنقو لثم نسحال لوف ملاولاوف ناغجؤ !ونعطنينل لضنلا هن قحرزمس و يدع هدا سعينا راهص لا عا
 الق اق نسح كيمِع !!ذاف ]يمه لع هلا لص مها وس برادحا لأعإ نودرافي امدللا و مث اذا عينصلا تعمر املذ أيلتم دصال ةالص

 لم لازم قنا نامالنعملاس ني ]براك زيسو ,يلع هللا لصمتلا لاذ و حا لن ؤضتس الذ .لوسر وريكلع هللا يف ولع
 ..[ةلضاذالاف ركز هالوسر لاو هه ل.ل ه] ناربقت لاف مالسالا ل اذرش مثل او نمؤمان اذ كل ذ تلد !ذالاق ءلسرو ءبنكو
 عود دكرلا تاكرحنم هيف امو أ. ارق ةالصلاو ناصدل او ةدابلاو مالسالاو نامإلا سف ههاربعوب الاق متبلاق يسماناف كلذأ|
 | ةعرزىلانعوو رف ا نريرجانا ملس نر اشرح اولو ١و :كتلملا وىهالالاال هنا هلله لاق و نيعلل دق دوججلاو :

 ملل اب نامالالات ناءالاامرهاب لاذ مث هيلع درف صعاب كيلع مالسلا انف لج»)ف ذل اذ أممع هه انصر ةريره ىباور ذب نع أ
 .| يجرح قارولارطم ان ريز نب داح انث نا عنلاوبا ان لوس خب لا5 ثنم كاذ تلف !ذاف لاق كمدتلاب نمننو نييسبنلااَركلاه | :

 . [|لاقذ لد هءاج ذإزبسو ميلعما لص هل» كورس ر رزع نحن |خبلاو هدعملاوطبرع نعرعنب ههاريع م عمرتب نوحي نعاريرب تبا |
 رعب ربح اذ لاؤ تيبلا نو ناندمر موضمو :ةاكزلا ىف 'قتو ةالصل | يقناو هلل كمجو عبشن نال ماسالا همن لوسراي
 || انشساربت نب كاينع !اننل فمع |نيىبوم ين لوس ثيرحل قاسو تذرسلاف مترا رسم اناذ كاذ تلف اذاذ مالسالا
 ١ نايس قجرم الا اضف رش !بايث هيلع جر «لجذا مباع ١ حمريسو ,يلع هللا لبص هيلا اييب لاق هنع ملل | وطررشن !نع تببأث
 . ًاضمورصو ةاكزل ءانيأو ةالصلا اؤ او هها هوس ومها الا هلاذل كا ةذابشس لاف مالسالا اهلا مينبك لعمب لب موو هدر



 ا هي يل :
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 : رعي كر عس ايلا: نب ةفيلخ رنزيعمسا نيىبوم أنت لوس ثم يف كتمدل نام هلا علا هجاالضا عيشي لعد لص

 ىدر ولا نع حوار غل نعيربا نع ةتعنب ماثنه انثوبوم نب هل رس يي لمح لسس ىف داجو ساب نامالاو لضل الا ىالاتفأ

 ءالعل الاؤو ديف كمال نام! لاوجل ضن ) يلع هدب ارصمبنملا نعنع هه وضر رشح نب هدر رعنعربع نب ةزيبعل اهو ءليبس |

 مل 1 00 اناث داع ْ دايعلا لاخاقلخ
 هلوزغو ميف كذبا نام هنارنجلا عال انضم ١كوب ناريس يلع هللا لص بنل ن نع هناوض رج

 5 نع هباونعر ةريرهأبا مهدضعجوب اونو نعول انن ماشه نب ذأعم اكثر املا نب مهارب أني لوح لثم ناباانن ىمومأ“

 .ر لثرلع سا لرصوبلا اذ إلاو ءنعههل |ىذضر ةربرهرلا نعريبا نع بيتم اريدسرب ا نير يعس انش يلا نب ةقيرخل) اوبل انش ْ : هلاربع روس ليس دامجو هاب ناو ملاق لضف !لايجلا ىريسو يلع مها لص ههازوسمثس لاق نعمساوضر ةررهولا

 من! نع ثيدللا ريكي نب حب زي ل صح نيبو داج ابن اء ) ضال يضل ير لع ه الصمبنلا تلاس لاق هنعمللا م
 نرمي لحليب داججو هلل ابن امال رخل عالى ستر يلع هداوص هنا أس هذا منع هدافجدر ذوبانعحوارملانع
 نار نع ةولط نب ىهوم نعربع نب اوه كإملا دبع نعوم كلا <تيرضل !١ تسوب نب نيل اذ رون ىلإ نبا هاراديلولاانث حابصلا
 انيوربم جده البس ىف داجو ههابن أ ]اذ لتضع للاوجل ا ىازاننذ ليسو بلع هسا سجونل 1 ))دد ءادبتل اق أبنع هناوضر نئايمؤملامأ
 هللا ىضر نينمؤلما ماتشش أء نع :لط تب هثش امنع قاوس ! نب ذي واعم نع ءاطع نب لب زينث ن أمس نب ليعسانث حر اربع نير

 نع نيج نب ةريبعابن |ليدس نر قرود ردم جو ليسو لتقو هلل ابن أوم ننض ار اجلا ىاربهيلم هد) لصون /)تس ارنع
 لمعلا ىلا مل اسو ريس و يلع هبا رص ينل ا تعمس تلاق أعد اىضرءائشلا رن لجيزع ينحل | نب كا عن عرب عنب كإ ل لبن

 نب ةدازجنعوببا نعءابر نب من يومبوم نع بهو نب هلاربعنع حرص نيرا ضأن هيروربم جو داو ههابدا مل ةل نا
 و د اج لوسرب ني ربتنو هللاب نا لاقل ضف العال ا ىزشيلع هال جمل ل ئس لاق ءنع ههارطر تصاصل ! نب ةدآبعن عمل '

 نب ة داع نعيم إو. نب ةد انجنع حابر نب عِلُع نعرب زي نب ثراحلا نعرسأبع نب أرح تن هنا ول ازدوس ارا بجاربعنا
 عونا )هج هلازرعوب ملاق مب انك قيلسشدو هلاب نام للا ل لرأعال لى )تس لش رع سايصرإلا ا مهم نع هدباوضر تماصعلا

 رق ورقي ل عام همكلاعا نؤرفحي جكس يلع هازبعولا ا وال عربتلو دارك او قنرصمل 1 ونابالا لسوريلع هللأ ام : ىآب ٠ ند . ٠ ١ 0 11 1 / هو - 5

 عمركلاعاو م/دلص عم الص نورتي موق كيف جز لوب يسو يلع هللا لص هلل الوسر نعم لاق ةنعدلل اود ديجسولا|
 ادت كلاءانا تتسوب نب ههاربعأْنثز لهحةيمرلا نم مرسل ٠ رمي اك نيا نم نوق رم مهرجاتحزو اال افلا نؤرقي ملاعا

 م١)5لاؤ نمليز نبدأ حل اق الرع ىا زج هدابع نمل اولعجو ةدانف نع ةيعشانن عدرُد نب ليزر انث نمؤزملاربعنيرحدد يي لاع
 نينا طتلا ايف ارح ديزل ئمدايعل ا تاوصا ناو ءاش تعبك اكتب هدا نإ ليل لذ ' تو هياررعوب القرف ويف قلئخينلدأبعلا
 ارانع ثيلن ا ايالاقريكب نيىشو للص نيههارب عأْ ايل جيري يلع هلل صرنا جوزأبنع ناطر لس مث لح معجتتلاو نعللاو

 دمج ناكتتال صو كلا, تلأف ةتالصو لمه يلع هللا لصرنلا ةيرق نعابنع هد لون :لس مالاس ا كف ناحن نع:كيلعو
 نع تيل بيق لماذ رحاذرح هير ١ذاف هنءارق تنعنو رعصل وحيل درر مايبرغ مانام زف لمجرش داعم مان

 || لشرف لرابط علاذ هللاربع نبكإرعنعتجس نبدأان ا ههاليعان لتاقم نير أنثي لحال كبل موب نب هه اليبعن هارب
 ا 0 يلب ناب نم طابلاميناي الزمر نك هللا هلوقب ل ذو سهحنب مساقلا كا دركلاذ برظذعب تازملا كاتي ناضمررمثبو
 / . 0 ١ 1و ثار ارق : ا

 نعمايارا عريسا ذد | هيب ١نع:ءبصعصىل | نب لترل ادبعنب هلازبع نب نعل ربعن عك امثل يعمم أنْ لوح ريم كحندلي دنت

 أنا فسوب نيهلل يعاشر جبت يل عملل ا ليعدلل ال وسر نهنومس نع هنن ضر زيعس والو :هاّيعلا موب ل نهشنالاشلاالو نجنذؤملا

 : ليز ه)صوتل ا تمعن منع هل لودر ةريرهرلا نع_عا.١تمومساو ناؤعرلا نب ىسومان ةيعش انث دا لب لح زج كلاب

 . [ادوربم حو يف لونغ

 || توسعمسال نان »نذل اب كاتوص عقراف ةالصلل ت ذاذ كزيدابو كه تنكاذاذ ةيدابلاو مثلا رحت كارا ىف هللا نعسان
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 ميئراذعلا مامالا 1 0 دايحلالاحض قلخ
 نيل اربعنب مسدد يملا لح نو ىطسي امو لاق طلو ظني هناركزف رفح ولى لسحب نازق ىفلب لاؤو لوشن قر قد وطسسداذلو
 أ ءافروانث مدا انش لحس انكلاوهو هوتسم قر ىف بوتكملا نطل لادف وطسعبر ايكو لطلاو ةدانق نع ديعسان يرث نبهزبانثأ

 .[2 نري نع كمان ثسوب نبههاربع يّ لاوس تسع: ونش قر ىف بنوتك زن حصو مرطسعر نك رهاب نعييجنرلا نبا
 : ًارفيريربلا بنجم لا لصنزبش يلع هللامص س!)وسروٌتزط نلاق أببع هساوور ةلس منعا هاس ىلا تننب بيدز نع ةزعنع)تون نبا

 أ ناسا م,عرتمتو م: الصو مماعدو دابعلا نم نارا ال زف ليسو يلع هس بعونلا بردو ههاربع لآ نطسصرانكو قصلاد |
 هنا حا نيم اعلا بير هس ساربعلا لوفي جشم نا ارق ملوسرلا لفي ثيح موتعلاوجلا مدج اما | أم

 . | كييدع ديالص هللا كوسر ن١ نع هه /وضضر ةررهولا نع ةرهز نب هاثسهرل ىم يداسل لوب | نع نتن اربع ني هلعلا نعكل امان ثعسوب
 ”نافأي كسنفنف امج رق التف ماهلاءاروانأبحا ترك ىلاذ ةررهاب بسلا ماي جا حشرانكلا ةغاذب اذ ازال الهلا

 هبعلا كوفي جلع ا هللا كوقي ميجرلا نمدلاربعلا كوفي تبع نير هلا كوقي نيهاعلا برهد سار علا كوفي لاسأمكرجدلو
 اياها ؟رهازبعلا كوفي كثجع ٍنابو ىفيب تيل !ةززف نييعتش كاراور بش كايا سبعلا فوقي رجعو لجج هللا لوغي نيرلا مهي كلام
 كطلو قلاخلاوه :ناذىف هلل اذ هل لرتكت كنا !مقلخبذاذ نحو قرلاو دارملاأءاذ هلاربعو للا لأس أ. تجتلو تبعي هني ميقتتسملا

 /0لوسدرتب هانقل>ىشلكان !تاننقدرذلاؤ هريبصا خف ريشيلع هدا لص متل ارئيلرق اوكرشسم ءاجلاق منع ساو ةريجإلا د ”ةراعج نب دابع ني لهما يعم نب دايز نعنيفس ان عض وب يي لاح ظرف حول لف ديت ارقوهلالاقد ع

 تناالاملا ١ نارهش ١ كيلو ىف عبر ضرالاو تااومسل )طاذ ةدابننلاٍثييفلا مللاع مرل[لق لاق تيبسما ١ ذاو تتح |ذا ١ هلوفا نون نيربخ ال .شييلع هلا لسعوتلل ]ا قلصلاركب ابا نا كوتهب ةررهاب | تعم#ل اف ماع نيزرع تعم لاق :ءاطعنب دن
 اردو باك بر ازه هلال وسر اي لاق كاب انا مدع هيل لفت ةربرهللا نعمداع نب ورعنع ءاطعنب لعب نع ميشه آل ان لهح ٍثيرلا قاسو ةبحثس ان عبرلا نيريعس يون) حسك منعم تزخا ذاو لرش و ناطبلرشو مسخن رأت نكي ةوغا
 جه »» أ .٠ كيب لو

 || كريحل انش ع |(غصشف نيفض يع نيب حدب ةالصلا تمتع اكتوكرازن هسالاق كوفي زشيذح هلا ديصمد وسر تدم” نلاذ

 | احل أسر باتكلا ما ىف ناعلافد اييرقت هررقف سرع قل> هلادو قلظررهو .ىنصي هلا نود فلك تال قاب كإخ نمكراسنلأو

 | وجل)ا ءتناذلا هزلع تلزتلاف ةرجنعيبب | نع يعش نب مرعاش ثرأكلل نب ساوبب انش ثس ىب نب لمت نانلوسازم كيؤساش ةصينق
 ' | |نعيمش انررنئءاشراتب نيرغاث له مزع هللا طورطمل ١ نب ذاع مهرس بع نب! نعيد ىورب وررؤل )هاؤرعسو لال

 . | طا نسر لاق لاذ نع وعرب اجنعرركملا نير نع نجلا نب بيهم ت شايع نب دع نيب ىحازج مينض
 ' مج اوةليضعلاو :ليسولارخ تا ةئافلا ةالصلاو ةدانلا ةوعرل ١ د نه بير مرللا ء ازمل ! محسن نياحلاق نميزيسو هيلع هلا

 1 |مناسل كبر ءلوتفف ميعلالها نعثيغو كاابنب سلا نعيرك نيورمأ يلا موب عاش مل تلحدت لعو ىزللا اًمرخحاماقمأ| الث زمر و 0 كة
 . | ازجلاقد نولمأ ل لعيلف نه ل تملا و نولهت منكاءاممثر و | لا ةنجت كانو هلا ة و هداالا ملال زها نولي اذا أع نيعمجا
 | نيااقردم نب مارا ثالاو ليف نىمومهرنرب نيرح ين لوس .ديبسو داجو هاب نابلاقلضف لا عالافرسد . || يطال وون تسمو نع ههاوضر ةررهلا نع بيسملا نيريعس نعىرهالا نع بيع |رن  ناملاو يور سو تلت اذا

 ّ هل ىسرو هلل اب نأ للاذ لضف لل أع” 'ى لتس بش يلع هه لص هدالوسر نا نع هلأ وعر ةربرهىبا نع بيس ير يعس نعبابشس |
 . | يحس نعبلب نب نبا نعميهاربا ان هلا ربعي زعلاربع سس لير ورم جرلاذ ١١م لاق هلال سس داهكيلاة اذا ملي

 || لم نيساربعانأ ثم روس نب ههارب ان عرق نوح | لوس ءلنمزبس و يلع هللا لنعوإلا نعدنع هناوفدن ةررغملا |
 اردن اىغنأيل تن ريسو يلع هدا مجول |)جر ءاجل ا نع ههالونعر ةرن هلا نع بيسمملا نبانعىرهزلا نعرجماينا ماثسهاشأ|
 . || اكيد اور ةربرهىلإ نع جزيس ىلا نرع ني لمنع ةولط نيرع انش هللا ليبعن برم ان وسل شم هن ابن أم!لاقلش نلاعالا |

 11 ا نمرفعجوبا نجوجانث ناب انث مهاربا نب ريسم لي لوسدلوسيربو هلل أب ناعما ةريخو لنمد !لاعالاعا هنا هير ايلبق ظ

 َء ا
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 وب رأيا مامالل كم خل 0 0 ارحل ات ش

 | بالا لخاحبف س تازعلا نا تلق ناو قرم قلذو هله تايا كالثمأ |
 هللا ملك ميمملا نال تان الوطن لذ متناذ اولا هنم حدرو مسرعا اهاذل ا هتملكو هللا )وسر رم نب رسم رسما || ل ىف ةيتآتلإو |

 ليبي ]5 لحم سبل مقلقو ثيرخ مهر نمركو نم من أيأم ل انلآو هلل مالك ن عيسلعو قىلخي سبل هللا مال6ن ا تلفف قلن هو
 او قب مفللخ قاطو نارهخ اذ نوكيف نكمل كوقن نا هان درا اذا يس انلوق امغا رشا ب! ىف لاقو لاذ !موبذ علك لضيق اها |
 | نا كيني ناكلاولاق ام ناكول برم ني مسيح بسلا نإ مهي خاماو قلت ]يق رجلك ناربحاذ ئبرك قلتو لاق ىزدا تلا نموه نخل |

 ال مولاي مسيع هنا قلخ|خاو كل ذ ىف بيرعلا نيب تالرشس ال ةثن قم :نيلكل ! ركل م مساع ال رحررم لا اهاضلا نئملكو نيف للا نياكي
 لشباهاذ.ةذ اصور اهبل !انلسراف ىرحا 1 ىف لاذ ايم السلا ميلعلب ربج عب هنم حورو_حيرمملا اهاقل ١ هتملكو ريؤف ىلا عمتسالا كلا هنا

 | امانا > نيالا نيناه نيب سيلو نكمل داو سي قاف كيف نكمل لاق مث باز نم.قلخ مدارك هل ازنججوسسع ثم نالاو ايوس '
 || ىيغمعا مالك ناشلاو ههادبعوبالاماع نب ملا هللا داع أمل أيع مريس و ريذع هد الص نر ذع حا نتي ميرركذ نم مغير

 ارو انين هبلطر اهبل ليدل | شغب شعل لع <وتنس! ثن ماي [رتننس ىف ضرالا و تيولعسلا قلى نما هلا مكبر نللجو زعمدلا لوتعل قول
 | لاق نيه اعلا بر هللا كرابرمالاو قلتم لال ل اقف موشرفد قمأب تازمملاو تيك عيلطلاو قث الثا نإ نيببف ماب تلطيسم هيلا لمقلاو

 ناائبث دارا ١ذا هما امنا هلوقكو لعب نمو لبق نمرمال هد ءماوفك ع رماب قظلفرمال او قلك ملال ١ هلوقبر مهل ؛ نم قلما هللا نيب لق ةنيدعنب ١

 قر حارهو نب هدانبعربخا خبصا أير لوح قاخج لقي دو ماب ٌصاالاو ءامسلا مىقت نا هنيبا نمو ءازعكو نوكيف نكمل لوقي :

 7/ مال اد قلل لالا هل ىف نيا له اجيب لاق رزقا |مزنع هدد لوط لم ابع نب هد ادبعل تلق لاق سا نع مرر ج نبا نعببوب | نب ىجي

 نوملسملا ناكل اق امنع هللاوط سابع نبإ نعرب جنب | نع قرعىلا نب بيعح نع نايئؤس نع جس اوب | ثري واعمانثرع نب ههاربع

 نرسل كيذرك لذ ناثو لها مال هورل العسر اذرهظي نإ ثوب نووكرشملا ناكو بازكله١ منال سراف دع هورئاربظب نوب

 اول افرح لركوب ا كل ةركزذ تنومه م. امارس يلع مد ) ص متل ل لاتؤربسو يلع هدا دص هلا لوسدنركيوب كل ةركن تركي جال |
 | يدلل كوبا كا ةركذ اوريظي ملف نينممرسخالجا منيل كج نك ازكانل تاك اربط ناو انكو انككل نايا دربظظذ ذالجا كتبو اننيم
 كلو مورلاتيبل غلا ملوفرج مورلا تربه لاق قثعل ا نوداد عرطبل اريعسرل انف قشعلا نودلاق ىفداتلعجال ل قف سو .يلعدللا لص
 هسا ا هلل هلل لاق لجب تيلغ مث مورلاتيلكف لاق لعب نمو لبق نعرمالا هلل ننس عضب ىف نوبلذيس ميلذرعب نمد ضرالا

 وب اثيلضتاريعسوب لمع نثق ضخملا نبا ني وحسم ارنب ناوملسملا مرفف لاق هلارصنب نلوم ىلا جرن ئمونو لجن نعد
 نواعم نينادمانث هازيعن هع ارث ل حرت داي اامافهلل اربعون لق انهبنسوم فانا
 لايع مهدجب الدو هنعنعو مدأدجإك منبت هللا نإزيسو هيلع هلنز لص ومما لاو ل اف هنع هه ضد ةفي لح نعارحنب جبر نع كه ون
 ل اوصر ةفي نح نع قيؤش نعرنجم الا نع زهوادموب ! اذن عأ نثر لوس: ىلا لهو تاءانصلا نارب>اذ نولهتن اموركف لت هللادأ|

 سّئاطنب!نعنايقس انث ميتنوب ريب حمرتمالا نع عيكو هاور هنعنصو مر مناص هللا نا ,ندنصو مناص كقلخ هللا نا

 سّؤاطنعربسم نير عنع روس نب ذإبز نع كلا: قل يعمس ا أن لهحالقلا نمسا ادا أمرع هل اضم أبع نيا نعميب ن

 لاق وفي امنع هس لوطررعنب ههاربع تعمسو ر لقب عونك نول وذي يس و يلع هللا دصدللا لوسر باص نماسان تكردالا3 اعلا

 5 نا اولا فف |/مرغت در لوف ئنال نازنلا نإ فل

00 

 هنن ” ار هللا مالكوبف براق ف قجوملا بيوتكم ا.اوطسسمل! تحاصلملا ف تيثملا نيببماولدملا نارا اماذ تقول مهب انكو مءاسشكأو

 ” ]| هلالاف اينلخف كتي نسف :يعوالا اما مهاربانبنلع ١لاقوملحلا انو !نبنلاد صو تانيب تايروهلبهلالاق قل



 داق يلع خذ يماجاوهو شرعلا قوف هللاو ءامل | لعشرعلا لاق شررعل لع تست ارغ لوف ىف وعسم نمل 3و بقل للنص[

 2 فرازلا اال ها ا داممل الا ضاقاخ
 هللا لصرمنل اب ىرسا امل .نعمدب لىضر كل اهب سلا قو ىلر مالك خلبا نان ىعنم لق انثيدرق ناذ مهوق ىل؛ ذلمح ل جدال الاقق تقوم

 ,ةلعمدلا ءاصددن |لوسر لاق ءنع مه لئضر رذوب لَو هللا مالك ل يضفتب ةعبأسلا ءامسلاف ىسوما ١اذ ةيعكلار سرس نمزسو ءي
 ىهبلا تحمس نحمد اوضر سيلا نب هاربعل ايو نوكيذ نكمل لون اننا انين تدرا ١ذاو مالك ىبذعو مالك ت طعزجوزع هدانا ة أ

 :ايرلا اناو كاملا اذ ابسرق نم ىمسا مكر عب نم يمس .قلصب ماس داني ةجقلا موندا لإ رشح هدا نا وقير يش يلعمنلا

 نقاذإ شل مري الس عونلا نعنع هلاونعر ةهول الاقو ةيامم ,بلطبرانل اه نمارمدو ةنجا خي نا :نييزها نمزج خبنسب ال
 ذالك ل اقاذاماولاق مهول نع عزف !ذلذ نوهصلع لباس ناك اقل اناعننخ أ ضجاب :تلملا تي ءامسل اف الا هلا
 ايدطس اكددإملا برقت هنع هدد اوضر تيرالا ني بايخ كورا عل از هاو [مزحملل لوضر حوعسم نبا ثم ابعنبالأق نك كلا لحلاوهو
 ةبريسم بولا جرخح مورلا تيلغلا تاز امل ءنع مدان ىلس الإ مركن دان لاو داكن يل ارح ئثبن هللا بررقت نل كنا
 زاسإعنارقل ارنض ولسلا نجل ربع: الاقويبر مالك نر مالكتلاق نارفلاتعمس !ذا مع هلاوضر ركبوا تنب ءامساسن اكو ىفر هال

 يعزل اقورداكم متن لاذ نب ذذا تلد مدأ لا ءايندال للوا نمددلا لوسر اي تلق نع هد نصدر ذرب كاقو ءقلجإ بيرل النك مالك
 /2از يعن عليعس نب ناينمس انثن دوعسم نيىسوم/ يل رجس ءمس م هللا ناكو ءامسل لف ءازادلا ناكى وم مدن امل امل [متعدلل اوضضر
 م هداونيد تيرصااركبوب لاو هلا مالك رولا قرصالاق ءنع هلل اوضز هلا ربعزرع هللا ريع بأم ع نم ان ئفترسبأء نب
 اننا اوقلظ|كوتيف ميهاربا نون ايف هليلخ خ1 هللا ناذ مهارب لل اوقلظنا حنون لوفي لأ ةءانشمل اركذه يي طع مدل ا دصمتلا نع
 16)اوو.تالاسرب و مهلك ىدومغطصا هللا نإ يسو ءيلعمد ا لص مبنْلا نعامنع هلل اونضر عنب او ةربرهوب لل او أميلكت هكدا ناذ
 الذ نم نءن]ظنيف ناجرت نيبو منيب سدلو در .مككيس ]رحاب نموكرمأم 7 عمل اجلا لوسر لاذ هنعدلل ضر تأحنبا

 ”/يبواو قرت شولورانلا وتفتاذ همجو ءاقلترانل الاعراف ب لي ندبرظنيو مر امال اىري الذ هنمم أشد ظني وملعنمم مز امال رب
 هللاقف باجريؤ نم كب ملم هلا نا كوب اعل أع كل شيب | ]١ ريسو يلع مدن: يعول )اق [ّسع هد لوضر هلل اربع نبر ب أجل اقو ةّبيط

 لزنافانع م]غلباذ برايل اذ اوعجرب ال نإ مملع تينصق نو ىناذ لاذ كيد لتضا قحازيرل لا قدر براي لات ئئلس ب

 نبورعنب هللاربعوهو هاربعو ال3 توف م هيد لذ عءارح/لب ان اوم | هس |ل بسيف ئلزق نينلإ نيس لو لجو نعمل
 بص قوفدن لومسو بؤس قف ش ىعالعهنلا نا هءيلء هنا صربنل | نععطم نبربرجلاق و اريهش لعن موب لش ما

 ١ (مالازءامسلانعرمال اب ني سابع ا لاق و ضال ل بيبو ءامس اف لبكي لاق لا ضرالاؤ و لامس لف ىنل وهو ءاّفىف
 .أانضإلا تسخين ءامسل/ؤ نم خشم عمد لاذ و ةنسلا مارا تملا نو ٌنعنأمتنس فلا ةرازقمن اك ع وب قيل | حرعبر هم

 ملول مسيدع هلا دص ههالوسر لا .نع هداف نيصح نب نإ, حلاو ابصادعكي دل سري ن١ ءامملإؤ نم منمارما هونت ىه| اذ
 | تطسلتا كذا امكلاق ءامسلا ىف ىنل الا كتيهرلو كتبتيل لعن مماذ لاق ءامسلإف لحاو و ضرالإؤإ ةتس ةعبس/لاو ألا مويل اربقن
 || ىك لش مهللا مرلا لقوا نقراعو نينمللا نيتملكلا ذملع مدالوسر اي لاق ثيصحم عسا امل كلناعنني نيتملك كس ملع
 ْ الو صيالو عمال ىزل وكيالا مهلاوخكلاب من أو من2 سلا م ةيمحكا ناد علا هازطعب لاؤ و منن ثم نم لعاو

 || نات ذئملا نذإ اذ)او ىف نا ممزيبو قىلخعمنلا مس نإاول ارو مسن سالو ملكيبال كإ نوه ةيمجب تلاّوو اجل ورا

 | ىلإ عمو ىو مصتخارقلو قىلخم هللا مس نا اولاف منال هنا ءمسا ىلا لسرازي نارهش او هللا دعس ىزل ال ءلاالاو وي
 | ةتطحو دوبرلا لأن قوهالا هلال ىزلا هاب نكح ميلا مساخملا اقف ياك ح]رلا لاقورلسملا دع نيل ب طقف مولطعم ضب
 سخوا(م)ىفر ظن قحامزق لاذ هر خال | تهبف قلاذماب ءنلغ قوزع نازفلا نا تعزو تارفل ىف انه ناذ قىلخلابال قلاذلاب

 | نتيرفعجتلاسلاق راعدب يو عم انث داب لزن ىف وكلا نجل اربعوب اريعمأ نش حكيص نب نسمح مي له ترنطبملا كلا
 || اسابتلا لا باوقح ايف سيو تايب ةيمنك جن .ه) نم ريحا هس البعو الاق وقولت مالو قل اج سيال انف نارقلا نعرهت



 ١ همي تف ديلجم عجن نمعصملاب جر اي وذ ان ههرك ذو اب لذ عضومف ضرك ذازهاب لات وسومركؤ لا عل املدأ |

 لاو بجاد .نسعقس افريبعوبا كرنب يخاف قلع نءاومالكو انه نزال لاي ناب ىلوا هرعف الود نعرف ٠
 ارب اؤعنإب بير نمو نال دن اىم نعل وزي بر ضكأ ن ارعمج كا لاق اذ اضيع ليف )وزر اذك مونلا ناكل نيبترقدنأ

 الكر لمان جملك ناطبشلاا لاتف قولنع نارقلا لوفي ارحا تعمد زف سانلا تكردا تمسيوب نب رهن لّيقو زاك وبف ىدومرل يتلا
 أ اون زهش الي اديكو تعمس لاق كاضنال الالسلا ةفازذ نير قف هلل ربعنيرثرفعجولا ( "لوح 9 زف اكرمك خوحوبو ذه

 نانا عم ةالغذا ىنراورألإلا بيشمالاراثماو غو سيال النا ذا معا .ةررتلاو ةلبقل (ل شن نمناقضصرلاتف معد

 رق نأ تلقحاذ اريع تؤضا ناكاعلاتف يأ مس نكوازأ ةيأ مدي ت أرق ليدل هنمءاجلاقذ .ةرفج لليل مانجو هداف مث بك |

 || [ترحو نورامز ساي تمم“ لاق رضعجدب ا نقل لوحتيممج الا نئررجبأد ترث رعي موف لك كرابللا نب الاقل اق بايب نحيف

 بيلا لاَقو لتنق الاو بات ناذ بانتس رذاو ىسومردل6ب مهلا نإ مز نمىرهم نب نمرلاربعلاوو مرلا لالحنمولاب نارفأ6 ظ

 ىارئاضي ؛ اذه ىف ةربعاف انبالا ملا الهش !'ن اناا 4و قولا زهن |اوعند عال كيران !لاق ذارانلاف سي ناب لادا

 ١ نوراه نيليزير نحو مالغلاله ىف نهب رمالك ع مسالا انههرجابااب لفت امتلذ باكر نعاماق سار دا نبا تيبار ةنيبعتبا
 || نب ةرنيل قو حج ن ابيشم ارت ووكوهف ةءاعلا بولق ىف قيأد الخدع كوت اشرعلا لع كككرلا ناروعز نال قو ةيمك ن
 أ نافءاملازعتلقل ءامسل )بت مقيرح ناك نباذ لاق ناذ ءأملاف تقل هللا نبا تلاسول لوؤب ملا نأميس تدم»ن: و لصنع ةعبر
 ْش تو نيبأ رحل الجي ءأش امال لعنم نم وطيب الو ىلا ءلوقل كل ذو هداربعوب لاذ لع ال تلف ام الب هفيرع اذن كلف
 || نب ىلع نب مدأعو تسوي رند دلل مذاذ نب عمرلاو مماقلا نب مشأهو نوراهن بليز و رغن مايو ذاعم نب اذمو ةئينعنإا

 اهازا عزنموزاوف مشجر عريب هدا نا لاقنم سوي نب لق ورق اوه قا نازقلا لاو نمو علارها وب نب هنخقا

 أ( كذو بيشبالا ىدوم نبسكل تحمس رفعج وبا( لق روسو ليطغد الا نوبه انو ميقرش نمدناذ قىلخخنارشلا مه كثب
 |١ لق كا ذ نمزلا لاح ال نض كب اضاع ناد لاف يملا دع :لوتش ل لافيدق انزلاءاسّؤر نمسار لخدالاف# مزملاف يما

 | اقر صورعلها نيجي ناكلاو خلا ماب تعم لاف بويا نب صوف فعجولا ( أ ومو بلدو هقنع باغي قلانو يخ نان

 مت ١ ةورسرف من ابنلةحاذ نصعملا نم أيتككحل اهلا الببس تجول هللاو أما لاق <يتس (ئيرعلا لعن مللالاق امو ؛ط ةروس

 ا ذ/مز حوراه نفر نعجبا (رن ل سب د رعي الاموي نيعير» تكسد جو ىجج ل لونا نادرا فه ىمب تناذ هب نق لح[ نا ألق يف ديلا ةيورلا ثرحن لد ءلاض ىرازفلا ةيواعم نب ناومدنع موب تاذانكلاق بريا نيىيتحملالقعجملا
 الت لص لوسي رو هلا نمثئرب ىف اذهب بكن هلي زب لاقفمكير نق ا رمكن بلع للا دصمنلا نعجن عريق نيريفمس اخ
 "قيل يزهللاو اهيلاوف ىبيلرملاو مءالاياب ار ذو تور اهني ليزي تدم لاو لالخدل انني رحا ا لاق رضعجرب (١ ىلوس سو

 |١ له ١ ءالؤهإت اذا نمدنهال لاق ةيمهجلو نق ناتج رصم ل لوا يرم مر ن 6! ذاسانلا ىف كزي 4 ل اقف عيال 3 (١ ةالدصلا نعرسرد ا نب هارب ع]تسو كور شم لاقو تق دانالالا مارعالا لال ىنلاو نوراهنب لي زب لاقو هلا مالك نارقل شا

 | نا خا نب وسل اقره اهبعوبالاق «عربس و قون نارشن للا ب ناملس نيرقعم عمم نركب /ىزنللاب'تعمسلاؤفعجول| انيث لحس كاذ قرض بابل ازهىف ثيرحنعتلاسرذلو هؤبرحا هلك اذه عسرل ا نب نسحب 3 بلفلاب نامالا نوف ىو ظ دو اكت دوم هنا ريكو هل الاذ تانيضالا ةزهرش ةييمحجل و مزهر ةيرطرحو در لاطلا نمش ةيبضف ارم كو لاف اجدانكد الك نم | ةناوحازك جو نم نوطكيد انك ,جسو نم خذي لان رب ممملعا نم ةرججوف اويكو تيتاذ لاف كل ذو خلاف ةنيدجنيائَسو مادام أ ةرسالو وكاني ل رول نه اذ .نول ىقي من اذ تلف طق هب معدل ل اتيطم ىل اع ت درو ريخ هل كازجالل اف ولنح نارقلا نوادي أم هلليق ءذرعا ال لاذو ةيمجااف ىف سسردا نيلااقاممرف لاقف تاينع نب صفح سنو ةيوتلا مدعو نرحل ايل ميغلخ |
 دو ,يلع هن ٍصرلا ناك لا هند هس [ىنعبرب اجنعماس نع قيفملا ن.نائع شلي سا اشريشك نر ربرولمجرت



 _ كرازيلامايالل_- 2 ظ دال ل امناَقلَخ
 / هلل اوهزقلاق نم ناذعلاقو ان الاهل ال هسد١ان اون هلوقب نوعنصب تيكر حا هلل اوهلقب توعنصت فيك لايف قىلتع نارقلا نولوتي

 ردم ثيرعب يززكن م عيكو لاو ءذل> دصيال اوف قىلعبننا لاؤ نمهللا مال6 نار قل ههاربعت,ل علاق زف اة وهو قونتخرحا
 لاقعي منو رفا ىبذ قىلتعنارقل لاذ نميملول اوبال اذ و هوىيزحاذ وتو بق يب قرا ليه ثريلعدلن لص ويلا نعرب رج كرينق نع

 ) لضإ تيار امد سوجلاو ىراصنلاو ويلا مالك ىف ترظن مهاربعوب الآن مالسالا نم مران وب» ق:ىلخي سيل نأرقلا نافع يلق
 ف بيرم ةنيبع نب نايس توم» ناؤع ني نمر اربعلاق و مثرفكت رعي ل نمالا مرتكب ال نمزج ال ىلا مزنم ترف
 زا زهور ازيد نوعان مكردا قمانلا تبحر هللا مالك نافل اعكجتو لاتف اب ضغم هسسلج نم ةنيبعنبا مانو ىبنرملا

 اوكاوهالا ملاالمدلا نم .ظعاراز هلو ةزجإلو ءامسالو ضر! نمس !قاخأملاق

 ”يئجرللا ]يه |ؤلحا ميكو لاق مظحلا هد ابرق جر يجاربعل ا ةرافكة يمحي كوغي عيطم ىبا نإ الس تىمس ب أ يزول |

 | |ةقبازهه ف الب لوف ن مالا نول ىف ةيئجحرهاورضكازهو ةفرعمل كيك اولاق افكت يك ةملعو حج ىبنرماورأذك,ن يمحو ةيمك
 مب هنلا نعل ىبيلرط الع عيكو لاق و «قنع تيبرامال او باتتسيب رش اع مللا لص لهل يعل زن! |, ىضاكو هيف قىلتخنارنلا لانش أ
 أ| ىرحا ميكو بلو هللا مالك نارقلا هللا ةزعل ب ادع[ صو هيلع عيكو لاذ ايناضوا ايدومم ردوا هوبا ناكلجرمل لاؤ نشا
 هع ارن: له! تضرحرقل نوراه نب يزن لاق و مقنع تنضالاو بانناذ بانتس ىسرملا ءل لاقي دارزس ئيس لازو يخجل العود ٍ
 او مفكىف سانل لخرت نا متياذ نا (خا ههاربعن ىلع آو ثالث لود ميلص ف .ىجيو قو نم ئونبل ده نم تربة ريلو رج لق

 الو ىلا بحل ءننجبيو كلا نو هسفنن طاح |مكرمكو دص ناؤمل ةءاركألو قىلغ نارفل ال3 نمل ل هال :ثش عنب هدب

 (ىرهم نب لاو ايش ذاربب نمت لاس وزب انف هنيبو يب ايممج ناول ليدس ٍنرويل لوفي ىلمت نبا تعمس درس الا نب! لاق |
 اربعوب لك لانا مراح ا ىيلملا نورأه نب لبزن لاق ومقنع تبرتضل قولخم نارفلا لوقيب ثييس نب وسجل لعالر تيبارولو أ |

 بالو نبغي لو نوحكأينالو نودأعي الو مولع طسنالو ىراضنلاو مي انملخم تيلصص ما هتف ارلاو وحيا تلخ تيل
 || هد الوقف نع يثسالاقاخ |رنبا نعس ىسرملا ناريدعىب ال ليئفو هتف ارلاو ةيمنكا نانلم أه .ىرمم نب نمل اديعلافؤ مخابذأ

 ملونكو ترطم اذ ءامسلا تلا ملوك لص لوفي نا ل ىف نعمف ةلصرمال6 لكل اقف ناوكرض نكمل ليقن نا مازدا! ذا ئئشلا ل عا الجوزعأ ١
 ىتيلرمارتع نكي لن اكذ ه ان كه اندرا اذا لف فحم مل ةدارا الر ارجلاو هداف اذ ضفني نا ليدي ارجوا هما لاق لامع رارجالاق
 تطماؤءأمسا تلاق هلوقب هاندرا | ذا هللا ل ىق ءيربشنت اما مالس نب مساقن ! ليبعوب لاق ملكتيال ىلاقل هانا نع لنه نمر[ باوج
 تراعماو لوب قيحتملاو نحم اير لي م تكش مث ءامسلا تلاف تلق اذ !كنال هلخد ا :طىلغا هزهو يشيب الاف لامض دال كلتدأ|
 ظفر ومج مادلين ىلخ نبارك ذو لنضعملا رشي تعمد لج از قلائل ليطغنلا مبهزمو ىراضنل او وبل !هلقي ملم هاوس اق قفا نما اذ نمورنو دوه والإ فكلا نم فمر سياف ازه لاذ نمو ذعمر ارل لال نكيملال او لانا دجللا3 اذا تتتحا كل ا ئلعب ل لتس نت ىلا جباتجيال نقمكم لانو لاق ءلوقب تينفنكا هللا لاق تلق ١ذ او هانعمأ مروري م دارا دحمأم يري م ثدارجل داراتلقاذا كي نك
 ه او نم ءنأسل تعزنل لبس ىلع امال ميلا اع نيكول دى اد نب هد البعملا هرف اكل فذ ىلع مالا يشم نع عيك و لمس رف اهوكرشب
 نارتفلا) ا نمر املا دك نب نآملس لوو ايمج ناكدأ

 01 ةراصلاداءإ يلع نارقلاإوغب نم لذ ليص نمهح رم امس ورش ىلا د ١ د نب ناملسلاةو سال هللا نول ىعن وس“ نس نولوفي

 | | تيرغناف مرقلا بانتجاب اهم اعدرملا نضرلا و لازتعال اذ اوملكت لف ةنيدعت: لاف مارك نر عسمو شم الاون صصركذ قح
 | ةساربعل 5و مرهلك وعمته الو مهوسل اججال ىراصناد الوب كولا اذه يش أمها ةنعل يلا تد اذه يتلا نمو هه مالكلا تارقلا
 أ افيشللاذءاج لوتيب نبع نير تعمسو لآ ميءبززهتس ١ ةديو ىللا لوف امةببولالبقتام لانض ىببررااركذو ةديدعنب ا تعمتر

 || هزوضر هاربع نملك ني ريتش نحوس نب عيسمنزعنياحا نايئسا شر حئيج]ا5 و هنثرحامنفرعولو ثرحن عفاش ||
 | داع ل2 نش لكنا نيسفتىف نايفسلاو موبعل

 ْ مهن ةو هل مالك نارفل او قال ب ثوكي |مءملعا ين بوك الذ نوكيف ن وقل ل ىتي ان! ان هل قة نمر ظعا درك و قولنا

 1 ١ نوع رارصربدذ معزا مكأف ىلذعنارتلا نا نر ورطاعوبزف ق ىلع



 دما 1 د ا
 ده” م ع ده بو ص صبس حب - ا

 يطع اب عاد ةثمهج | ىلعدرلاو دارعلا لاهم قلخ بانك
 هنع ىلأعن هنلاونر راتب يتلمس نير نهل اربح ثيل ةفث ىف اين للا مآم يلا
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 الة مجسرازمج دم دلل

 | فسأل :كينعت ديك ى رطل ره نير( ل وجل وزع مدل لكون دبب ن١ نو لبد نزلا طعم دل )ها ميم
 انغت]ا ان نسحب رع قو ق لزب سيو هد ملك نارقلا نولىقي راني د نور عمهم دنس نيعبس نمر زتبشم تكردالاق ةنيدعانب
 | عز كو هني >نم رب ىلا كشملا نالذ إب غلب ن املس ىلا نيداجىل لاق لوقب ىروشلا نايذس تعمتلا3 ىراقلا ناويسانث مينوبل
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 |٠ اليلخ ميهارب نافل هدا نا معن عدد نب جلاب لعذلاؤوكنم هد بت ططق ١ىججرالاقو كح موي طساوب نجشفلا هن ربع ١
 يرجح
 -عادج
2 

 | اللا ضلي ناك اجد غلب يتق لاق ههالبعوبا لق جز لزنرغ مهدد نرحب كلوقي اح اريك اع هدا ملكت سويد |
 1 : دانبههادبعرنعانكلاق يذلا تسوي نب ميج يركذابا تعم»لاق ىد لبا فعجمب | هه اديعني رحت نين لوس هردنب لدجلنم ع

 ! لاق سوجملا نمت ل اقال لاذ ةاتصنلا نمق لاق ال لا دولا نمل اقف قىلخغن ارق نول ىقب مقرف وفاء هما اي لاو لج هداج 1
 1 قولذع هللا نإ معز لاقف قلذع نآرقل نا غر نم :قدانزل ار قهر يسوون الها نموا ئهرسبل لاذ ليحوتل الها نما نمت فال 7
 _ ليفيصلو «وتس شارل عسب نا تو لبد( ذق داذلا ةيممجاريرج نب بهو لاذ متوحكانالو :رسلاةالمما عن يلف اذه هقرت رج لاق نمدق دايزلالصا انهو ق ىلخعنوكيال مجرل اواو ىلذع نوكي ال نمرلاو اذ ىلع نىكياال هند اذ يجرلا نجرلا هدا مس هلا كوقي ||

 اموق نئش ايعنب كب ىبالليقو لتقالاو بان ناؤ بات ةميدو قيرذ ز ىهف قايلذع نارقلا لا لاق نموها امل ١ ىذلا هللا, نورأه نر

 + || ىر شل لاق مهوسا اج الو يب ليز شاك ىهو هدا نحل ق ىلع نارقل ال اذ نملع ازهلاق نمَّكْبَو لافف ق ىلخغنا نولىقي دارج
 | | لتاذؤم نءلل اق و مل ا ءامسلا ف سيل هن١١لا نولد اهيا ل شر هج لزن ههارهلك نارلا بز نب داحل قو ضاكىهف ق ىلتخنارقل الاف نم
 ا كدب كوق !الف دان اق5ّ كل ذ كوني نق ىلا خبتم ال ف ايوهف قىلذعاذ !الا ملا ال هس١ان !نغللاو نمدلونب كزابملا نبا تدوس
 الوبوم عز :ةريج ىف اه نوعف لاق امان اطيشرمالل! وودإسسلا بر: منثرَب نمل لوف الو ؛انايحا كشلا لوف عر انضالوف ؟لثلا

 0 1 نضع يح

0 07 

لاق ابر تورعت تيكمل)يقو <وتس اليود !) علب نه هضرال او هنا ةيمملا تلا امكلوتفنال كرابملا نيالا قزف ان اماه وصف 7
 ||| ”ىمسقىف 

1 1 
 ١ الو تاسنلاو نيرا مالك ان اورفائهف ىىلخخومالا لا اللاق نمل اذو لخالا تيب نمل اخ كارت: مرمر لاقو هفيرععأا 1

 0 ةيسكارمأعنب ليعس لاو و اق ىلذي سيو هللا مالك نأرفلا لوني نت نيرفعج تعمسرا عنب ةيوأوملا5و ةيممك مالك طخ 1 1 1 0

 لاقو ئنبرثرعل العين ماولاقو شلل عىلاغنو كرابتوسازانايدالالهاو نشل او هرهبلا تعقجارف تينا نبيل نمالوق شا ||
 | معلا دال ايوب تاجرا مأق اذ كف ةينمدل عب ءىداخخ كاقلا ءجو لع دوب نيرا ةراصلا مج كزت بؤ وش نب نعم 1
 1 كلس نإ زراعل الها نما دعي ل عرم اسالي ءانبدو مثعم الب ةفص مج” مالكن ا حس ىلا بريزعلا ليعلا5و بذ ىش ثنا هأرفد |

 |( اك1علاةاظو رت ةرعنمنييلعركلاف ءناوبم ههالاقو ءلهجج هس اانكتلاخ قدلا ايلعلاقف ايلي نالبق داما قاطوج
1 انبي لكاذ او تق لدزل ايي ممالغ ناذ ءبا ونص موكا نهرزحا لاك ملكنا هلا نازولاق نينلا نمفكأ ارلو هلل نااولاق ننذلا ١

 

 01 21 1 5 3 0 12 ظ ” || ”لكولا تف قولزع نازقلا كوفي لح تعمس ليف و قررعل | ةقدانز معا ريد بلو لا تليعمسا ناكو املا ءامسلاؤ نا تجر دلذ امك |

 || بعصم نبا تعم نسل ْن لعل ا5و مالكلا انه نم ارارف دارذبب نيعملكي ىم يلا تعمس نيحنمتلارلا تررفراقل ههاو ةقدأنزلا ١
 لا لاقورغيرفف لقت غال اق نمف حاز نمل امانقزرل انها هه الاقو خفت ةنكل نا ملوق هللا بانك نم ضوه غو ةيما تفكك وعي 1
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 | اموف نا ءلركذو لوقي يدس نبى تعمس ديزوفاوب الاق و .ىلع)



 الا ضاقلل نك 2 ١ ظ يب واق ذ نهأ
 م نر عام عما بيرالا|
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 ١ 20غ دج صم حج مسلم 5
 ام هه 0 0 ب 2 لمست دع سمح مس بسبخا تتيصسس - مم مح وصخ تسصيسسم زبن تمص فج هع سا سس صح يسم مع س مع

 | رورو راسا هن مده عاما |1201
 0 مالس مرلعأ ارباكا نمداالا كاذاوأ ركبلا ةروزلاب رت هراناوأ بح أ
 جولد دنرمت قا رسمت كاايف 5 ٌركؤرانابانرنا تءانهتل 0 17 داي هلع |

 ا ورن ع لوزا امه كرذو |اشانع ميعيولا قف نمأ و | لنك ثجز انجترحأ | لصءلنبذا زبات#ناإ
 لري ل ريالا هريدي ح ىربا# داون ازهتاالا ا أر رتجازرجا نحيإاة نطنمو | هناي ايد مياصلا يلي ماين |

 كل لب ير |رال يدار |... امل يمال ءازجءاذجأ تقسم ارامل ءاقو | .| عمنا تدم لاضنمل فرت
 الاد غالين طريب نيلي | ان ير بيجات نمقيئابانك | .ارهزلا ةئالخ نع يت لئالدا | كلسسلكىف للا نسم اقا

 أ ةأنل قايتشاب ىرص ليعرف

 | كت نم راع نعيدع ما

 ا
ٌ 0 

 و را اّىإ | روس شب اذبح ظ 0 اضلورم د ع 0 يريم رار يلد

 دور مأ تما يأ قلتم واعر اخ شبع إب ايو رك تسرا ماو :

 : ب نتج اكون انا ك1 الت عكَر ل

 دوما تاجات انريبجي لالجوازتس لد ماع ل ْ
 ارو نوما تدايشد واوا ارواج فيزصتلعنامد 1 زمانا وضرر تما : تيب وجيز فصل نوت

 ل نات كا و ؛
 هرمإ اًبينوبعبإ غن / رزلك اعلا "و

 1 (ئئصو قرص ايو اسوا كح تا 07

 ا تان سارا



> 

قنم,ب تحاول اوهو ناسلاف ةفالحنب ةدا ثبرجف انو تعض هدانس/ؤ رفا عورلطلا ءاشعلا نم أتقو ا
 زر يورنو اموجوب لا

 أ وعض يف عئينملاوب | نس ف ذالث كإ ف داماو اسمريبلذرنوي لن مف قحزتولا هدفر ةريرب ثيرحلم او عا ههلاوبيوجيلاذ اييرع
 | داحجإلا تيرط نمت ام نعمب بجاوظفل ناو عراشلل ا تزعف بجاو ممم قحاظنمل نا تبثبي ناوا هب هتحلا نم يلف ملويق يرن ىلع
 ندا صوف نا منعا ىور ة يجاوز الطف ةفيذجيوبا متل اخو تنس لب بجاو ريغرتولا نإرلا ىببجلتهذزذو ناك وشل لاؤو كنا
 ١ حمص لم ا: نمل ةيانكارهىفو اير عزه سيدا موفل ابنك ةروطسم نيب اهلا :اداو كن ١ !اذهىف ةفينحاب | ناو ارحا لعاالو

 | | هلاوعكر ناشلل سيكأتلا درو الئ روراعرما ةعضيرفل |لبق لبي + نرسل عولط بف ةنضيرفلا) ابرغل اكو ءاداتزم>]5لا

 رسثلا عولط رعب |ومضقيلؤرسفنلا ملاظن حل بن م نم اماو ليت مكت جطولو (موعرتناللاذو أبيف امو ين لا نيل انعير لاق
 دلو معامل وقى بعرمج نمو ناهرالو بج يلعرسل فيعضو محمص لؤف اذه ناذ امئازق تبثب م ناسلاناالئاذ اترضنالوأ|

 الا برو ميظتسسملا طارصلا لعانمازذ تبتر ههرأل | كر رزع لوسرلاو يسري امل حفبو ءاشيي أ ملوقي ىبو ةنسلاب تثاءإا تفنتلي
 11100 غطصملا عابناو نأمالا ةوالح نق زرا م)ل ب اهولاتندا كنا ةحر كن لل نم انهو انزيره ذارعاازتولف أ |

 هيف ىيحاصي مىزلا نيرلا هويل ةيخذأهلعجاو نهلبتتو حيركلا كحول ةصلا> قاروالا ذهل عجتنا اعرضتم اعنساخكرتشد وو !ييذصأ |
 مطفي نسدرد | قانبا يلق د اف و نييع ةرذ ادهرصخ نيحلاصلا اناوخا امه عننا 9 ني اخمهزتالو نير طمضمل ابيت كن اذ لعالا ||

 ءارعلا ممل بج و اكتهنلا مملس مويتعلاربعورارجاربعو ار كراج و نيئللملا هدارعزم ا ملجيو أهو اناملع مفر رب وأ معو كدابو ات

 | (لمتيزاو انيلعدراسحار ظننا ماد ازحار ون ىولوملادحوال ل ضدافل ا اهلا تادررلا بحادمؤوال اضفنا | ذ كأنلبو ناين انرلا

 نا ويشلا نمار اي اايخس الا بات ةيسرل )تالا كه محلص نبا تمارصاونور هيل عمملا ءايص هن للوسبدر ان | نقم نم يي هنا
 نيملاعلا براي نبأ ءارهشملاو نيقي لصلا عم دشحاو انيذر داقنال ةنطابو قهاطةرفغم ل ضعاردهللا ىفب رصلا لجن رهو

 انِن هه

 ممم تانسحلاو تاريئلاررصم تاداسل ارزس باتل انه لع _ظرفو هيتلامةر وك
 مرسالا نيش نيث لصف او ءابفذعل ارجات تلد :ىج تلسلا ةيتعب تالامكلاو تاكربلا
 | ان” ىم نيشل ا نعاربملا د عربسلاو كرشلاراز |عماؤ ةبرشلا مالعا عف ار نيملسملاو
 |ءازج اريخا نع هللا هازجو نيررنلاو ةرعملا نعديلا هظفح نيس ,نز نى ديسلا

 ١ نرثجا نريزمب دو نسل قف

 دانييولع مالسلاو ةىلصلاورورصلا حرشش و بولقلا روشيه ركن بو رشلاو تاربلظلا )عجل ! هلل محلا

 لمت يوفنل ارو لمكتستد ةىلص مب اض او مل /لعو ءيلع هدد الص مذ اند نمل اف هنحزجرع نمو عطاسلا تو سمن
 بحاص سرخل !سيرغل|لضاؤلل ةليلج ةبتنمو :ليبن :لزنم اهل ةلدزج ةلاسر هناهف لعب امس ورطلا اهرطسب

 1 ت06 كاب امس اسر ماء قت رسمت ارش يبل يل

 هللذ نانجيزمتدو نويعلا مرتقت ىذلا ناهربل او ليلدل اب امي تاو شحلالئاسملانم اهب قلعتي امدرواورخلا || ٠
 ْش لمت ناينسحا بلاط تعيعضلا نيعلا هررح هل علا عيمسا !تننا كنا نص لبتقت انبر ه كِسو داءاريز هذ ذأ

 0 نيرارلا ىف ا هللا ها اءنيسحرنن 0 "3 ا



 ظ 5 ظ اإ اب
 | يوي دور دازحا عيا اذا يتلص هدئالوسر لاقل قهيبلاو مكاكارنع ةررجوا نعوزتواذ نصا مياص تلا نا ةيعيبل نع خأ
 . | ءاقرقو ترب رش يلع هسا دص سالوسر تيباراممر ظل ةهسل وكبر زرع ءادبرل ازإا نعو نيني رثب لعملك , صو زنريلذ

 ْ .1لافيرتوا لو تعببص نا ههاجتتاب لاق الحر نا طفلي يبكلاو ئاربطلا نعني زملا يعجالا نعومكىلا صحو بصل ةالرصل سانلا ْ
 وباثزجا هثوو مئاحوب او نيعم نبا هفعض ةي .ركىبانيرلا>هدانسا ىف زتواذ لاقرتوا هو تعيعا ىلا ههاوننابلازو ليش أيزاولا
 ||| هلق نمسح ةؤانساو زدويف مصب رم يلع مسا دص هالوسر ناك ظفلب طسو الاف قاربطلاو لع ازرع ةئش اعنعو قالا و دئاد
 . اسافر ع ناييبجنب ليس نع بلا قر اتلالا نر حركلا رب علا ءاطؤملاف ك) اصدرت 9 امال الزب قاكرشا
 مالا مرمانلا ناضالق لاق مج ث مدائلا بهز جابه ذر نئمريوه ةرسانلا عنصاي ظنا ممداذمل اند طقيتس اش لن

 | محلا قلص تي اولى اباآ علاق دوعسم نب ههااربحتا هيب! نع ة عنب ماه نعام ججرخسأ 9 ميصلاددص مثزنواف سابع نب هل
 ةدابع تكساذ مجصلا ةرلصنئملا ماو اذ مصل مرن جرش ا هوف مب تماصلا نب ةدابحناك لاذ ناريعس نب يحين عجرخاوزوااناوأأ

 ةم[قالا عمان اورنوالىلا لوي ةجسر نون سأع نب هه اربع تعمم“ لاق هنا مالا نب نمل اربع نع جرخاو وبصلا م, لص نو
 زول نع مان نم خل ادجيزتري امغاو كلاءلاقريغلارجبزتوال ىلا قمر نب مس اقل اهاباعمعدن  مساقلا نبننجرل اليعنع جرخاو
 | عطز )فو ناانيلايحارع لاق ثدااحالا وسر اطؤملا ف رع لأؤ و ىف )فلا دعب هنو عنو وح كإ ذرهتنب نارمج) غش
 '9ىوارطلا جرخلو قنا هما ءهي ةفينجبلا لزفوهو كا ذرهتبالو رتىيفرتوب البق ماطنؤرقللا مودل نخب الؤرفلا
 اك ءادهلا اب! تيار لاق هساريبعىلا نعجير مبا ثب يدرب نعرعازوال نعريثك نير اذن لاق رهف اةرجر أنّ ئىلاعم حش
 17م اعكر مزمرحا لك نيذ ىراوسن ازعجنلا توخي ةارلا ةدص ص نا هر عبسملا تولخري لجن ذا عمو ليبعتب ةلانضع

 هناي كون اىزلاو ةرخاف لاؤو ليش مأيف ىف ثعبملا ازه ىزمرطارضم نيرع ظفاحلا امال! لاطارو و "1 ةولصلاإ سانلا
 | لعمال عونلا لص لذ نسخ جوطنل| مضي امإع د ازض ناو كلل ذ رعي مينضتفي نا ميلعسيلف ة اناعلا لصا ذأف ةلرعل لص ملا يرتول لمص
 لعب [مملبن نال نيتللا نانعكرلا ءازض قسمندلا تدل ح ارئل | ةالصن عارف مان لا :ليدلاف سهلا عولطر جير لبق نينا
 ا ا مول ناس ل دل نع ع

 بلاطو نع ةباوصلا نمك) ذا بهذو ىف لرعلا طف كل لاق تاذ اذازنولا ءانضخة يعور شسزعل لن تنارإ ثرلا اهي د
 . || :لانضدو لبجنب ذاومو ءادملاوب او ةعيج بص اعو تمأصلا نب ةدابعؤر عنب هنناربعو موعسم نب هه اربع و صاقو ىبا نبل عسوأ

 ىلا ني داحو ةيلاعل او هشتنملا نروعو عل ! مهاربا و نبأ مسلا ةريبعو ليج ش نيو عنيعب الا نموس ًابعنب, هلل ربعو ليبب
 داكش ىلا دكاد نب ناملس بون اوبو قارس اون خف اًدلاو كل ايو ىئازوالاو .ةفينحوب او ىبوتل ناينعس ةعالا نمو نآميس
 | تلق رثولا ءانض تايثاب دارملا تيالف بجاورتولا ماو لفاعنلاو سلا ءاضق ىف مالكلا تلق ناذ لينلا فاز غبخ
 توما[ عمر رهو تسوي ىب ١ هايحا صحى وفلا اله ىف لحنأ«قف اوي ملو ةدحو نع هه اور ةفينحوبا مامالارتولا بجو لاق اا
 متيولا ناوع للي .يفرمالابنازتناله صيت اسلا ماهم ىف ىبالخما أوال لاف تاركؤمل ناسلا نم ن لع حلاله  عمجال
 دمالالو كيلر ىلا ءعالل ملوق كل 3 لعل لبو ماوعلا نود ظازملاو ءارشلا |سانلا ترعىفن ارفل )هاو امأ- نامل امجاد تامكول ثجاو

 ذلب أم تصاصلا نب ةد أب حربخل نم هرهغ سد الل ىلا بوجولا قحلاب درب مدنا اع رتميمصلارابخالا تنديزقورخل مهضوم ف هين نإ
 نيبرب :فطرءخ | مم نرش تاولصل رع ملص بدلا نع يور مث لجعرب اب زك ل افط قحتولا نا لوقي انضدالا نم الجر رهاب انا
 ا ةيدنا الا ةنطيرفيرسلل ولا تزرع جحا الع عمجالفو ءإسالا :ليل تاودصل ضرف ىف كلل ا ءنب ضااردخ ام خر عيال لاوسوف
 |اياطعتت دو لوف (ىى وسل ل قو مزك غلا كاذب نولوزال مباوصاو ةضيرفوهلاف ةفينحول انج دايز نينست :جاور ىف نا
 ةقينحوبا لاق ثبجاوب سيدل نس رن او مجؤن ثيحر سلاف :لحارلالعزنول | دورنا ىبجاو لجاو كللايمهز»و انيهز م لين ديف
 33 |انسولهو ةالصيبرى دا) أ ءوفرم ذادم ثبرح نمر جلوورو فلا ىف ظف اككالاؤو لن! :لحارل )ع دويل شحن هرهرزع هس ند



 بتطغرستلا مدطمؤقتساف ان!لالنلاز مضلا ةذلح نع ةولضلا نعرقرتالتلئينلا نكون نمله سف |

 هما مث لالا ناتحلرلا طصغب نذاؤ نذ زل رش يلع هما لص مهد ال وسو ماؤ ؟نيلع تدلطلقرسهتل ايه |ظرقرم تب ملف سانا مانو ماضأ ١
 | نامدلا ني مدلاربعاش الاق ليس نيل ضملاو مدلادبعنب لأن رح ةتسم فر ازبلا هجرخاؤ لال ثيبر حلو سايإيدصف اوان 0

 ٠ هنا هن ةرسهتلا «ولط قورغس ل لمقيلع ههلا اصمم نسر عماومان مغالالب نكسيسملا نب ريعس نعريحد نبني ن عذرا ةيجوبااننأ| |
 أقدر ازا لقسم احولط أءرجير فلا ةوددصبس يلع هدد اوصمنملا مم دن لاب ما مث ننعم كيد م ن ذاذ الالب اوماق نيبرشيلع هل ظ

 د لسابعنب و ةشنذاعو ةناوهمو ليس ما ثيرحنم (ىورملاوهاز هو ,معلارجسرهظلا قعر ملصرتلاءازض أم و سمانلاٌيدلطأ 1

 الاتحلرل|نع زيوت ملدص ءلوق ريالا نت نم جرش جامل ف عدول )أو اهديخالف عساتل اليمن لؤ اسر شم اراك ثيداجلا له

 ضزلالاؤ و ىف انشارفلا ضقت اكدت نقوم اارمل | نازع ةلالد ثرحماف ناناهامهسلزد ةرشس شف هطاال قو ضد

 يسم يضاف طر هل رن كمي حلو باذخ يرو اع شيوس نمو داو[

 صيفا ناويسا نيريز قب طنمىنمزنلا يرو ءامفْصْلا ف نانا اهدروا ازكو ةظوفحر نازئالا و ىرعت, !اهدروا ا

0 
 مح م د ص

 ' االرسعتلا ح رتل نحمر اذالع
 !ناشلا جحا ىلسلا ةعسر نبك لاووساوردررمىبإ يرو وأ ضلاانص خفي ازعل اردبصو ةرإتحكر لصف لالبن ذا اهضتلاتفأ ١
 ! |!يعمسبا رصد كسر لزن دبصلا ءجو ىف نامأه :ليلانيرسآورفس ىف بش يلعمدلا لص دبل لل وسر عمان كلا مدس نعزونر علا نيِليزي نعأ |

 أم رعب فل اوقدكر مب احا )سهيل هد لص ينل ءازعد لعل لن تيدا له يجر ف قنا اسر عبي سملا نيريعس نعل ف لمعلا يعرب ١

 دياخاز ةزمم ثبرحأ م نيغو ةشيللاو ىواوطل اد ىثرارل اولحاو دذ ادول او نازيشلا هجرخاف ةياس ما كم ىلا معا

 لقتل نمزلل حراز سابعنبا كيلر حل | قواطلاو اشو دكادوباو ناؤيشلا هجرخاؤ هنت ا (شيبرهلو | ةرنسمف||

 رعاه و أر أزصق بحتسسمل تتئاؤ اذا ةةيلارل | نااسلا نإ أرنمو اهرب رداظل ا ةنس تارثن ١ اينم لئاوف ءبف نانا ه [مقربظل لعب نيتنلا |

 ةنص و ةيجت نبا مامالا زيشسلا] او هز ارذلا مضقت (مرضفت :نؤوملا :لفانلا نا ةنسلا نمن لإعل دي نان اهأم لوف ياصملا حتي

 فاقانصتب مالاوراهنلاب ليد ةالص عل صريتلل| ءأر قه ارنا رنتطت بااورلا ناسلا نإ تئاوطلاءانراب ىدازلا
 ءادوبا هزت |امثسلاو قاسناإو كلوا برع ظ
 اذاعلص ساو ناكتلاف اهلي ىط ثرحف ماه نيرعسنعةرارز إف لنم يس ليؤللاو لينلا مأ يق ىف صن نرعو قأشلاو

 هنلااوسر نإ سل ناو د و ثبركلب :ىكر ةرتمع داش اولا نمؤرص ]يللا مايو نعدحو دا مذ بلشاذا ناكوارييلع ماري نابحا ةالص ا
 لماع لعمسا لص ننال وسر تاكل اورو ةعر شع شراهنلا نمد ضو ربطوا مجو ني]يلل |نم واصلا هتناؤ اذا ناك ملص

 اقاو دار دالالعةظف اللا بارتس رع يند له (ىلونل ال3 دنكر قع قنثراهملا نم صزعمو ايلا نمءاناذاناقومتبثاالعأ|
 دارلاو يسم طبر ا ومخ نهتم ةجلمنب او ٌفاشلاو ىزدزنلاو ددادون او كابو يس برش حاشييزجلوا ىقنا هنت تناف اذإ

 | نموت نعو | مزح عماز نمر يسو يلع مالا لصم وسر لاق لوقي عد ب اطخنلإ نر ع تعممس لاو ىراقن اربعنب نزلا زبهؤ طم ١
 ان ةيكوأنثرهع اثيرزي انئ نس مظظر مر | مسرتخساو ليها نم هءرق اغا كتكىبطلا ةراصورفلا ةولص نيباهف هارت |
 نع تنم تلاق ةواسصلا كه اماحلانلقف دصت هو أيوب اهانيتنافرخيلإ ةرنسزبف ةئشلاحقلانانكلاق نت نب مسالا نعرببجنب كفا
 ةاسلا4 جن عربا نع مزح نيارع نركب ىلا نب هلادبعن رول نرلزهح مسوخسا وو يعع هدانا تلق ءهدال نكالط ليلا

 :نملعدر ؛ةهىفو ليللا نمناؤ اذ ارعشنلا ءانش تان زهق لإ اوزلالف ةرجاحلاب اها ص]يللابدنالصنع هرحا «اناذا |
 انمزشيلع هلا ديص مدنا لوسر لاق لاذ ىلا ريعس ىلإ نعرش ول | ءأرثشه ينمو لع هلاو لطازلا و ناسا ءانه قيال

 ةتبلل) مكاعلو ةجامنبا اننا هجيرحاو ظ قيس اذا ذازو ف نمزثلا مدرحاو دؤادوبا هاور هركذاذا ءلصيلف هيشيواهزتو نعأأ
 تيعض ةجامن باو ىنمزنلا قترطدانساو ىق)علالاو ام يمد |دو» | أهيرح | ققلا رطل دارسا و نيزهيشلا طدرتتب طيبخلا وو

 ا

 أداليعزعبلبلافو ليعس ىلإ رح ذب لوالا يبل كل نموبعا اذهو لاذ عبص١١ذ /)صيلف زن و نع مان نملاو يسد ب
 | "3ع ةئيعند هدانساو ىف |رعلالاو رضلا نميضفيلذ ليلا نمزنولا ناز نم لصد روسر لاق لاق ف دارلادنج عنب
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 ١ لسن رول اقوا تاكول اال كلذو ةضيرفلا تاورخأ ىلا تتمن ناسلتاقوا نال ءانصقلا تفو ىف نوكيف عيولطل دعب اماوأ
 ءادا | موو هيف ىقلعلا لوف ثححسو ءانضف ا ا ازطجب به ذيع اوه اذهو كر نكس بلو ءانم رعب أهدعف نايل ضئارفلا
 ايار مل اربعان ىز درملا لكل ا هل اريبحنب ثيزاول انبعاث رح عم اج ف (.9ْنِهّرْنْ) | ججرتشا سطل تعكر نجس يظل بق تاعكر

 ١ بكون ؤاهروب نهالصربظلازبف اجرر الجي ملاذا ناهريش يعمل لص بننا نا دش أع نع نيقش نب مد ريع نعءاركارلا>ن
 اندالو نقع زروال اخ نع يعش نعدسرلا نب سيق هاورو .حول | انه نمكرابملا نبا ثبرح نمر غن اما! ببرخسح ثييرحازه |

 | اف نابجنب ا عركذ ىّليزل | زيش هدد انيبعنب ثيراولالبعو تانفث هدانس ال آ-ر تم تلا عبرل | نية ردخ ةبعشس نعداور ارحا
 هوا ىهوم انثاولاقرمعم نب لهو مزخا ننييزو يجن ران ججأو نبل | ججرخسا و قدره فاه الاذو تأقثلا بان
 |منناد اذ يمك يلع هلا لص مدن الوسر ناك تلا ةئنلاء نعق يقل نب هل اربع ع از ئارلا> نع ةيعنم نع عببرلا نب سينق اننى وكلا
 . |[ تناؤت هدانسا لاجر تلف | ةبعش نعرميف الا مب ثدي ل ساربعمبا لاق سيظل نب نيتحلكرلارعب اهالسصرظلالبق جنرال
 | درهد قم ظانب نصا عج رنعرستد بيش نب بوضع لا و ثيركل نسح هقث رسل ايطل اريبولاوب للاذ ىف ىكلا حالا عبرلا نبا
 ىليل ىلا نب نر اربع نع نازول لاله نعكبرش اشرح نشد ىل | ناب | ججرخحأا و الامل ىف !ن[هتياور ف ضيعض ظن
 نائبرعلا ون اك ىلا ةءالعلا لا لسرم ثيرحوه تلد اهرعب اها) صرع ظلال عئرا نت او ذر بسو يلع ها دص هدد غ)وسر ناكلاق
 | |[جخاقافدا تاكولاهنال كلذو ةضرفلا تفدرخأرلاارق و دارتما دعو ضارئل !لبتف قلا ناسلا لع ظف انما ةرعورشم اع نال
 ةراظلا تحكر لعب ل صفت اخ باهلا ثيرحف تبثرذو نرظلا ةنس لف لع ةهرقم تن اكو ءانضدأ هرعب اهرعذ ناكل نشارفلا لعب
 ارلذو رهاظل اونعلر اع تم لدقل اياب ءادثالا تقو ناييول لاؤيف الهسكجب ذو لاذ ةيعن اذيلا راعي مصلاوهو لاق قروعلا لإ ذرخحم

 ءاداوبؤ ل يف دعاماو ءاداال ءانغه نركي نيعملا اهل غن عندسل اريخاز نا لوفي نمكوف لعب ابللا انهان در واأع ادى اذا كدالا

 | | ة ره ىلا ثيرح نم ىدرماوه اذهو سينرقنلا ليل يثع مان اررلا عكر زبه يلع مهل دص هد الوسرداز ايمو تنيباكءاضهال
 دورها ثي لحام لالي هروب م ىلاو عطم ني ريرجو مسح ريت ىذو (قرماعلا يما نبورمعو نابصح نبت إرعو ةدانف ىو
 لآقف سمشلا تعط حظ فيت ملف يشي لوما ادع هلناوفن ممانسرعلا3 ةريرهربا نح مزحرلا ينط نما هنلا و يسع خذ
 ار عين دمص أ اشم ءارلاب اعد مث ناعنفذ لاق ناطيش ميقا انرضح لزم اذه نا هنلحار سالرب لجلك ذليل ستيل مدا دص هلا
 ف انرطسيلع هه اوصل نا ةررهرلا نع مزاحمدبا نعن اسيبك ن ب لبزي قئرطنمةجامنب سرخحأ 9 ةللخلا لصف ةرلصلا تهف اش

 نهطخ لاق ةدان ىلإ نعبر نب هل ربعي طنمويسم جرحا ةدانق ىلا يزول | سمثللا تونطا رمباما ضي اوحكر
 | [لصس لوس ر اضف اصلا لالب نذذا ث أبنانل تاوكرسض كانا ضيم انييلطظفحا ةدانض ىلا/ لاق ثيف سد ريلع هسا صمم الرسر|

 >1! متي اذ م اذ الع ؟رضتر خل ةولص جي انتالص نيلعاوظفحالاقذ دابا ظفل د ثدرحلا ةارطلا دص مثنينعك جهوي
 اكسر لاق دكاد لال ةباوريفد اويكرورخيلا اواص ثري ١ عكر اولصن لالب نذ اواو نعوض اولزن مث ينص اوراسض اوما نف سمشلا

 اريط يلعمدا دص دشن ليس رم اذن امعكرف !ممكري نكي نمد |مدكرب ناك نم مان ا|معكريدفر فيلا ةعكز عكر مكرم ناك نميز شيل عمللا
 ١ وباو لاو نائييشملا .رحاذ نيصحن نإرع اجر هأو ١ انب دضرريسو يلع هلل دص هنن لوسر ماتف ارب ىدونذ ةولصلاب ىدانيتا

 يحاليف اوعئنر اذ سمئل اج اوظفمتس اؤرضل ١ ةةلص نعاوم ند ءلريسم ىف ناكربسو ءيزع هللا لص هللا لوسر نا ل ظذللاو دود
 ةدقادوب!حرخاف ةنبم | ل قرح يدزحأو ] خلا ددص مث ماذا مترين لبنه نينعكر هدف نا اذ ذومرما مبسمتلا تلقتسا

 رخل وذكر اولصواونجؤ مث نال الالبرما مث يف ثرسملا تورط قحوبصل ! نع مان هراطس انصجد ىف لؤي عمنا لصد ازور عمان
 : ميفد لبشيلع هس لصربلا ذحب ًانجزنف لاق د ادوبءجرحا شيك ارباح ذ كج أ إ رصلا ةرلص ممدضف ةرلصلا ماقاؤال البرما

 رار جج شيبر حل ) فل صم ةرلصل اوف للالبلل ا ثلجي نينعكر مكرذ زيسو يدعمه غليص هيلا ماق ف نالاد الالبرما مث
 أ ل لاقربس هيلع هم وصددن ال وسر نا هيبا نعريبج نب مف ان نعرابيد نب ورع رط نم ةفرعم او قهيبلا و لانا جرخاو طم

 ع



 د

 مجاني لا ءادصا قح ملص ملذا لوب مسأقلا تعمم لاق ريك يجن ع يعط نعر نال دحر نجعوأ

 نع
 لدب اما صيلو ريل | دكر لسصب ل نمي زيش يلع هللا لص هازوسر لاقلاؤ ةريرهر نع رغ نريشب نكشا نرئمللا نع ةدانؤ نع ْ
 نجلا الهو دانسإلا لج ماه نع ترحل ذه ىور وح يغ الو هجدلا له نصالا فرش ال ثيبرح ازمه يوب !لافر سهلا منظم ظ
 كردا نملأق لسفر عدلا لص ميلا نع ةريرجإلا نعك رت برين نكشلا نررظملا نعةدانو ثيبرحنم تزنعملاو ىبدلمد مماعأأ
 بنلاونيعمنبا ءقثو حمبلا ىلالكل ا مداع نب عمل تن ا يصلا كرد |رقذ سما علظد كازبف يبصلا ةالض نمتدكرأأ
 نع ةربرجا نع كرم نبريشبب نعرم | نيرضنلا نع ةدانزه نع ماه انن يداعنب ثرعانش ىرجنعلا ليون انت كوذين (ساعلا بارما ظ حدس ق مطقرارلا ججرخاو ةنثسلا ةئالاَ ايو ناسلا و هب حا نكل ءثيرك ظن ١١ل دوادوب ا لاؤو ندسأنباو ظ
 انركزوا نبا ك ل دسملا ؤرمكا ىلإ ججرخل و مصيف سمعشلا ملظبؤجرخلا عكا رسب منال ريسو يلع هسا رصبتلل

 تونا نيرا نع ةدانن نعما ماش مصاعب د رعات ىربلاريولا نيداي حلوب ان بلع نب مارب ان اهربزعلا لجن بي
 نيس طرغب لعربصص ثيرحازه أمر صيلفرسمنلا ماظب و جفا ةعكم) جب نلف رش يلع هدباوصمبنلا نع ةررهىإ نعكيبغ نإ

 :ركنذلا رتل نع ةدانف نع مايهانن مدع نتا مب الوب انن افلا اكنيرح كيوب انبخا ايزصلا جرخاو از هع ظ
 نعيم ثيرح ازهسمّشلا تدلطا ذ!!ماصيلف فلا تعكر منه نملاؤ ليسو ءيلعهسل) رص بنلا نإ ةريره ىلا نع كيك نيريشب

 ١ اددنط نلعب اهانمتف ىلا يوك منذ رعنب هاربعن فلي د كااءاطوملإ3 كلامج رو هزي ملو نيزيشل 8

 . [تاكؤم نما: لعيد ضربا ادبعن:للاق ناورزلا لاق رعب عصى زر التمر نب مساقلا نعمداقلا نب نمل دبعزعك لأم
 ْ 0 عسأبع نبا رثعنإا عم ةازحلا *هلصؤ لسملا تخل ؤزاجر ا نع( وأ ىطلا ججرخاو 2: |نئسلا
 نيس هلق مانف سمسا عونا حنا هع نياركف مامالا لس الذ مالا عملخد «ثنيتعكد لصف سبني أم و تصلاق لخلف 0 1 ا يلا 00 2 0 1 ؟* وأ . ا و 4 ع 5

 يح
 هنما|ب عسانا

 ايل أع مامالالاذو قنا خا ام لجبل تحك صن عنب نع ف اذ نين نع كير رم ا لحي ءجرتحا عرسك ولع
 ان يصنع لن ام نهال ازه نكلامن انمق بحا هنا ةئيذحىلا مامال نك طفنحل لفن فرسعشسل !تدنتتز اذاً «هبضقي ن للا بحل مؤذصلا
 مكي نم ناوعوب ل دتسا ثيرحماو ىرمزنلا ثرح تر طوالا لن ف ىاشلا ل اق ملعا هد اوريفصا مما ىف نس
 لأ و نا ايهذ كل ؤللاو يف ةالصلا نعفملا تول | جرذييو سلا مدظن تح ةالصل رجب لعب الو ةضيرفل اينجل قعر
 أ |عذ اثملا وز, نميبمصلا وق زعل لاق ىعازوالا نكدأ طا هاكحو مززعئزيزالا كر ذ كح ناعساو لحاو عف اشملاو كرابملا نبا
 ديلا عاطل جبالا أملعتي ل عيصلا ةهل صلف 00 نم نا دعايبرم ل ليال ثيبرحلاو ءادا نانوكيو مصلارعب نالعؤيأ ا
 ءازمغلا تقجؤ الدف ءادالا تف و يق اكرت ذا [زم) كشدالو سما عواطر عب ممل صب نا اقلطمأماصب منيرمالا الا هيغرسبناو
 00 |مماز ةهسل اورركىلو دظفرارلا ةياور كل خإعل ليو مصل ةالصرعب ملغ نمءنملا لعل ليام ثركاذ سلو
 |راطو دب |موضقيلف رسمنا موللللا انيفب نارفلا تعكر نتاياورلا ةزهنمنسيش قنا [مدصيل#رسمثللا علاق قجرفلا تعكر
 تلو كرابملا نبه! ديعو ىعازوالا ازهو ندب اتلاراركن مر نب مهول انهو بأصل ارايكن معن هلل رب عازف سما
 اقأوواقوفالقسمتلا مولطرعب !مميضقي اولا م6 نرلا ماوقو مالسالا ناكراو يحل الارجرتبوهار نب نوع او لح ني زجنو

 ارسمثملا مولطا يضال توغل !ر جبريل ةنسل ءازخا) تسب ىباو ةفينح لا لبعو ةوكشملا مم ةمدلاذ قوكأ رحيم
 اهانهاغاو دازفن لا لعتنف ول ارض اها د) نا تيب اري يلدا لص هلال وسر اهادا أم ةنسلا نالالذن ليي ريالا هزجالو
 :.لاوررجماو :جب سيل يل !ايهذامن ا «يوؤتفل كنا ايعاوترار جالو صاج مضقب ال قلطملا )نقلا ثيسرتلا ليل ىف نقل اه
 الارسمتلا مزاقر قحر صد لن مرفلا ةعئر انوي )لك هرخلارعب ساظلا ةنس ره سو ,يلعمدلا رصوبتلا نا تبث ؤو ةنسلاب
 لبق نمل ورولطل اليف ضاعل لعب ريصلا تعكر ءادا تمل ل (ف يرقنع حلطتس اك كل ذريطء رسمتنلا مىلطرعب [مويضقي
 ءاجلةوؤ ثركب عراطلالبض املاح نال مولطلا ليف ضل ارد ياسين لبق لص لنيل والا تلف سما مواطن مالا

 همس

 اد



 ظ 1
 انعكر ههاذوسرإب نلؤ ةالصلا ةزه اف لاؤ منن كلقانعم لضن ما لاق تعرف آملط ديل ازا و ظني لع لمص اناا تالا ||

 | ديلولا نب ةيقبو ايعس مل نإبوارميفو لئاوزلا عمجم ف ىفثديحلا لاق دع كل ذ بهي ملذ لاو أمةياص نك لو ىلزنم نم تجوتر فيلا ١
 :ناذلارساىفل اوف سيق ,يبا :ةياور نمريثال | نبا هدرو ا نكل لل !ىرانيلا ملاؤ ثير اركنم > كو :نونعلاب لارنمنب حد نعأ |
 نجران نب سيف نب تم اذن حريب ١ نع ميسولا نب ءاطع نبا نعل ملا نب حزجبل نع هدانساب ىو رو ىركسحل ! هدرو اس امش يسبق ٍ

 رخل 9 يزعل اوه 9 بس نب سيندنع مير ىلإ ني ءاطعنع برج نبا هاورازكه لاؤو ىدوموب | ءجرحا ثيرحل لويسملا تبنت لاق يبا ١
 كلاب جوبلا رق ايبلذ ديصلا ةالص ليسو هيلع هللا لص نما مم لصالور نا ءاطع نع ك | ملاررع نع مسه ارح ,قرصم ف بيس ىلا نبا| |

 ةىلصلا ىف تناو نتيجه لوسراي لاف ناتحرل ا نات اها: لبسو ءيلع هللا مص مدل ! للان نيتحكر لصقل جرا ماؤ ةرلصلا سو هيلع
 رخو ىنب لو ةصايرلف لاف (متيلصف تمته ةواصلا تينت أملف دعت تناو ا وءيصا نا تهكر ابق نيتحكرلا تيزدص نك لد
 ىشلانعذببل نع يلعن! انثرحاضي ا حرحاو كل ذزتم) ف ءطعت سارا تباذ نب عمممازربا لاف مسماننرح ريس ىلإ نأ

 تاوب انمهرهاوشسمو دانسالالصتم تبان يصور عنبر يلق ثيرحنا(تيولعأ أف ىف ليلا دعب مال صولا انعكر تنافاذالاف
 انركذرذدنعناأ يضع ىف نان او :يعص ة درونم ق يطب الدسم ءاجيالاو كير لصا نحو جرتتبال ص نر: ل صتمريةدن ىكو
 بوتزمتلا جلط ل تو طل ارعب (معكربلذ ةنضيرفل !) بق ىشو مقيم ىف ضل وحر مكرب م نما كل مج هوعو ىلا قد هللا قبف وتب 4

 رو ,نعدلن اوع)معنب هلل ربع نعله ىورو عف اشدلا ور ارب د نب معو رجب او سؤ اليو ءاطع بهز موه انهو ةلماك :ئبيحع هن
 نم موف لاذ دقو ءدماجف ىزمزنل!(ل أو انضد اعف اشلا نعلتفن لنكو نيالا اك ىل! بهذ نزاع هرمنا عولطرج طصنن اضل

 عنب! نعرف رم ! ق حكرا نضن تؤ سانلا نلتخ ار و ببسب قلخن ل نام أم نو دءارتباو ٌمافشا ناش الامي عرظنب امفوصأغ|
 لاق مب هرسمتلا تعلطإ ذإ (ممضقي :قئاط تلاق و خرج نبا ثرهؤاطو ءاطعلاو مب ووصل ةالصرجب (ميضقيل قنا نعمش ارض :

 م نافرسمألا تعؤتتر ا! ذا امم انف بحا نا ءبادحاو ةفينحو) الاق و يحن ورجل عذ اثنلاو عازوالا بهزيوهو رهعنب يدقلا
 اببعزبالاقو ل !لاوزلارعب ممضقي هلو سما ل اوز تق علا عض [مهيضقي كلا كلذ و موظن نال هيلع شالذ لعفب
 | ربحا رص حرجا ودلر كرب من مذ عطاشلا نع زملا ىور نا محنب هيي نبذه ميارلا ثيرحلا نايبول اطؤرما جشريبمةلا
 ناداداطوملا حر 3 لاق ر زل[ |ق و ىقن رسل عونطرعب (معكرب ءنعوطعنوسلا لاو خرسمثملا مونجإف يصل  ةالمعزاب
 ماظن حربصلاروب ةولصلا نعول ءاماىل ارثكاو كلاب كلذ ىلاو هيعالزم مامالا مالسر بأ, ان رايد نت زرع ءاطعو هفاشلا
 ىف قاريزلا دع نيس ش ال قو ثردلا الجر سو ميلعمد رص بنل اوار سيلق نيو. عثيرجب تف اذملا رتحاطرسمتلا
 لبق هاصي مل نط مطرف لجب وصلا اس زاوج لعل لية ةوكسو ريش يلعمللا مص د: )وسر رعت كس لوف عا صملا ةيشاح وت اطملا |

 لبشر ع هللا لصدنلا لوسر ,تحتمكسض ءلؤق أصلا حرش حس انيل )هم ريا هلص ن دعس ]و غل فاشل لاذ هدو
 اري دكسف هلوف عيب اصملا حيف يضزلا ما م”] )3 9 ةن! لف ايدصب ملنل ةءضير فعاد رجب مبصلا ةلس ءاداز اول عل لي هنوكس

 تا !ذاؤ مولعم تذو احل دنس لك نعود اوضر ةفينحوبالاؤو عف اشمل هلا هدو لبق ابلصب ل نم, ضرف لوب ميصلا :نسز اج
 نمل ) لا ءادا نانوكيو تيصلادحب نالاعفي امن: اوجد اشد ايضزمنمو يحصل او قرعلا لاق راطوال لس ىفو قنا تقف الارق د
 ةبضيرفل ارث ايرفل عكر ءادا لو نا نم نلصزفأم تجرعيلف كلنا لعافال م١ (متانضم نسا هلذاونلاو تسلا ءانهف فرت اع!

 هروب |مهيضقي لب [مةون الرسل يول ملم مل نمار او نع صيبحمال ىزل ! باوصلاو نحباوهازههرسمسا عونط نبط
 ا'اعمج) «رملع هللا ناوضن ززأونصلا نع نعي كل نكو العفو الوف ليسو ,يلع هللا لص ميلا نعتش رش لدارنلاو ناسلا ءنض نال

 مام المصاعج ريعان حبلا علا مرللن ب ةيفعا شرح ىماجؤ ىزدزنلا مجرتخ/رسمشنلا عوط دوب يل ارق هكر ءأ يضف ايزل

/ 



 ممتع حج بحجب مهجور * موووت ههجج عم

 ةقئلظنمللا ةزه نع مول اس ميلا م06 اوم أنو ىروب اسينن اركب ريغ اهأرل |
 ن0 دي ةيحننتححتسحي 2 بو شاقل

| 

 نم ثروت تفولا ف قأسو نالذ نعدالف اشرح مثلا ْ '
 ىف انك ننس ىف هنعؤلضر ارا ازثكاو يلعءاشلاورازهركب ىلإ قيشزن للعولج علا نئفتاو نتن وب  زييشملةركذا خانه هيف ظل ظنتح |
 بموقع نرهسابعلاوب| ارح 0تسملاؤرحل أىعا ججرخ| و تءاور أب ةجن ترمرقو فئونلا امالل تاذللاو ءأمسالإب نق

 الصاصي] هيلع هلل !صونلاو ءاجزنا لجن عيب | نعريرعس نب دي نعرعس نب ثيل! ان ىسوم نب ىمسا اذن ناعلس نب عسرلا ان
 ادن كفرخي البف |متيص نكا م لاتف ناتدلرلا نآن اه ايش يلع هدا لضم )انفرد ماقرس الذ عمد صفوف |
 رامسادص نار صيخلتلا نق ظف اهلل (ق و 21 (ىطرغب طعربصصيلا قيرطلاو لايصىرارمال رهف نسي اين لت
 لع دللا لمح مبتلا تكسضرإلا تعكر تير نكأ هى لاق ناتعلرلا نان هاه لازف عصلار عب نيتحكت ادع ف نب سيف ىار
 سولو هلوق نود. نمر ف نب سينف نع ميهاربا نير يع نصر يعس نيرعس نعنآينسانا قضيبلا هقيرطنمو عفاش يلع هدأ | ٠

 ارتتطوصلا ةالصرجن دص| رس 9يلع هنإ لصون ١ ار لاق عنب سيق نببلاو نكا هبرعس نعيد نيا ثمرح نمد ادوب  هاوزو هيلع |
 "يحرم الا ترعب ال ير علاقو أعم نان ال صال اقف ظفلب لعس نعر ع نريزعلاربعقي طنمى نمللا هاورو أجبر يصل ةالص/لانف

 .ةقوردادوب |)اذ و سيق نب هاربا برع عمدبل ملل صتنمب هدانس |سيللو لاذ لعس نم مرر ىبانب اد ع.ىمس ةنيدعنئللاؤ و لعس
 اب ثيللا قرط نمدكأىللو أم,يعيخص نآبحنباو ةعزخ نبا ءاورو ددع مثرجن ال سرم ثيرعلل ازهر رعس نيكو ديعس نبا

 قب اوعر دصف ماؤ يس اهنذ هما صفر | ةالص سين شيله هلا دصوبنل أو ءاج هنا رف نب سينق انجن عريبا نعريعس نب هيج
 سيل هطقنمو لسرمز (ىنيزنا ل فو لينا قاكشلا لأ و 2: تكسض اف (متيلصنلا لانو ريمو ريلعمد | لصمبفلا هل
 اذغهربلاو ةربخ قبرطو هقبرط نهزابحنباو.ىيحجو ةيزخنب | هاو نسق جن عبرب انكر دس نب مخ ةناور نمل صتم احلف ليج

 || تطعم ةرنمنب جرحا و اوصل ايت ىف ةاصال اف ظفاحلالاف (َتْلَف كل قو روكز مار ينف نجن عيب نعررعس نيجي نعننس
 ت9 لسرم تيرحرن عين عشيللا نع نياعلاؤو الوضومرسا هب حرت يزعل او و لجين عديب ١ نعد نعش يللا نعومبومني لسا
 اى! السرم معجنو هلق نيطب ا ضلاتاؤثل لطج هزورا ذا جاينملا ةهدقم ف ىوونلالاو ةقن نال ثمرعل :مجؤ حرؤنال هدرغت
 /لاة نين حلل نم نوققتحلا لاق ىنل ايبضصلاذ تف وهف ءنقوواءلسراو ١ تقو ىف ءىفرو اوهرلصو و | اعوفرم «زذصجنو |وفوم مرطجن
 || ةدايز دال ظفحلو تكا وا ءلشممل ئنل املا ناد اوس ءىرو | .لصو نطمكح ثا ىدازاعبل !بيلظكل ىو لص اب اككاو ءارزعشلا

 || هنا نريثركلاوتقحمو كيلوصال او ءابةفلايلعى ندا بوصل لزب يضل :/]يللا ةاليص باب ىف اذدبا ىوونلااو ةلوبقمىهو ةفثأا
 أ لفاداث للص ولاو مفارلاناكءاوسو تن ةدايز اال ل صولاو مفرلابوكحا)سرهو ؛لوديوموز اذ وقومو اءرفرم ثيزحا كورا ذا

 .تبانزدأ ملا ةيوتمنب هارب نر جركل تابطلا جلا زييادساترطرتنم ميريل ءأجرق و كا ةدلاوط
 لعهد لص تلو نييسملا لخد نإ هأرحل برس نب سيئ نا ءاطع نع حرج نب |نعريدوس نب بوي | ان رحكلضمالا درب نيريلولا نب

 ادد تابحنباراةزمرلاربوس نب بوي | يق مكرف ماق الصرف أمل ليشيلع هدا رصمبتلا عمد نيتحرلا صب و لص

 امترح لاق نايس نب ثراولاريعانثرح ديهّجلا بانك باادبعنبا جرحا 9 ةصالغلا ىف زك ةقثب سيل قاضلالاؤو ظفح

 لا لو ةراصلا ف ريم يلع هنا دص مدن لاوميرو نييسملا تلخد 4لونفي تعال دعس نيل دوس تعم» لا قر عنب لاس نيصفح تعم
 بت لق انعم تيلصنكن لل لاقف صا تمقو هدم تيد ةولصلإو ليسو هيلع هدلا لص هال وسر عم تلخزف ناتدإرلا ت

 مقرب ليه وخاوهو لراس ئرزملا اذه سيق نر عرمجوب لاق تكسا تيب ىضر اذا تاكو تكسض نال تيلضد نينحأرلا تيلصنلا
 هلائلسر ىار لاق رضنالا نمهلجرر نع حاب ر ىلإ نب ءاطع نع ناوكذ نب نسكل نعيم ىف هز>نب | جرتح| 9 ءلثمب قيال يعن عهو

 دسدأنسا مق لحل لاق اني لاي لف نالإ متبل فلا .ةعكر تيلص نك م هن الوسر ايلاف ةأرذل لحب اسج الجيرزسو يل هللا

 (/ 556. نلاس لف ةالصااؤريسو هيلعمد )ل صيبلاو روبسملا تيتا س مث نبسينق نيتباث نكن اذ اربطاا جيرخلاو



ب نب هيف لح بزعل ةرقوأ احن نيجؤ أ
ؤلا هيلع ئعتلوو قاتم تيداح ورب ىلا يعا

 ْ تيحو مجمل ميلا و ٌيرا

 قو كلذ ىف ةهلا اهو يسمو ىرازبلاهب ونحن نميوشو ةراكن هئيرحضجب ف متيناوإ ثبيبز ىف لاق كي نيكو تاينلاب لايجإلا خ

 | ةليلوبلا ناو مق ان صوور يومن نجل اربعنب دعس نب ثيل | 9 قنا هئيدج تلو ةقذ وكي نيكو ةقث زنآب ضروب اوكي

 نب دأح نب سيعرذعو حايمإا نءلطعو ىرهزلاو ناليع نبا ةريعس نب مب نيعميخاو رضا اريمس نبدي يجيلا نيديزو أ

 تبت قث ثيللالح اع يهزارعس نيرا اذو .يجحشمر فرك هن ناكو رز امز نم كتل ب لشرف لعس ن الذ توخو:ىدنعأ

 لاق تبث ةقن تيللا ند نال ةقث نيعم نبا نحرصنم نب قعاو ةيبإ نا ذو ثول ويح اريثكث يذل رج نع بلاطوب |

 , | كة:فورصرعس نب ثيلاازطعن با عتلاذو ثيرح ربع قوص شارح ن للا و قؤص عزو: ١ لاؤو ةقتئاشل|لاؤودنن صدع

هنأم الها تادأس نمناك تان اف نابح النو ماد ادعس نب ثيدلا امص نب سجل اقو ثيل لنيل تيار نمتييار ركب نبا
 يقف 

د| قاخ نم للح) تاارأو مرهولا نبالاؤو اشو العفو املعو ابوو
 الكنق امال هتقو مام ناك ليلخلا دعبوب للا قو ثيل نم دضا ه

س نيو عنب سيق ل بعس نب ما ىإو بيرن
 | |ماعزهشاربعو كلامزب شلا نعوور فراصالا يلف نلي

رتو قارصلاربيىلا برم نب مشل !كريسملا نب ليعسو ذأعمنب لوس نبطرعنب رِ اوؤ ةجيبرمنب
 و ىرهزل ا قومتلا مهاربا س

امو ىرهالا .نعىور نازف 'نملخو نآبحنب ىجخي نبا
و ةبعُسو ىعازوالاو بد ذ ىلا نياو قت | نب او كل

 نب ثيللاو نان اكس

مي تكرئاملاّقف ةنيرملا نم بون | مق بز نب دأحلاقو انش :جادسرح |ريثك دقن ناكرعس ناو نورخإو لعس
 انماء فذ |لدحا ا

 | نع اقلاطل ارشن نب ههاربعل ا و ديعس نب جيو بابش.نبا نميلعا نييحن أن ارابكرمب ”نيرملاب نكي ل نجي سملا نبالاقو ليعس نيا

 <الاقو تثةقئرخا عضوم فو ثومأ ةقلقاشلالاقو كل صالجر ناو هدف مل ةقثىعب انى سدجلا) ا ساند |تْ ليعس نب يح

 بانك منسلا نابحنبا هدرو قنص” ئنف سق نيريعسأ و9١ بنل ا ان او ماحوباو نيدم نبى خو لحن |

 [كيمزلاو كاتضالا عزح نور عنبر نركيوب نعى وزو ةررهوبا نوري كيضبال هف نسبق نيزيعس لا نيعباتلا تائفن

 , [ 01 سيق ل يقو لب تمل لععباتلا ليعس نيوخرج كيذا ربس ني عنب سيق أوإو نا اهي رعيجتيلا قيرضناد مك لاقو

كره | مهاب |نب ريو مناحيلا نب سيلفو سلق نيريعس هنبا .نعىور : هيلع هللا لص لا نعى ور مهعنوب أو فمن هاكح
 ْ ن

نب سيق ليو ل نب سيف بالاطساف ديالا بالاقو :باوصلا ةقرعمؤ ةنأصإل ا
 : يعش ىحلجوهو لبس نب سيق ليفو لهو 

مفارا نب لشد ماير ىلا نب ءاطعو ليعس هنب | نعى ور ىرارغ الا
كى لا ارح ننس ف مظفر ارلا جرخاو 

 (ىروىب اشنار

 ال سهنلاو ءاجرنا رج نعييب ا نعريعس نب مي نعرعس نب ثيللا ان كح نبرسا انالاو قوزر مز رضو نأملس نب عبرلا أن

أه ارش يلع مدنا ل صمت مل لاف رخل قدك لصف مأق لس الذ ءىمدصف ضي | ةنصيرص زم دم
 |( يلصز ملا تاتعكرلا نان

 كلنالبعوب امكاكل لاق ظفاحلل ماما غفر ارياف هداتسا أما نيش لقي مو تلضرفل نبه
 .[||لثم :ظئرارلا ىاراممقحف

 جاشالا بانك قا عمماالاقو لوا مماجس رينز خيرا نيم ملا ريما نق رارلا ناكىربطلا لطلاب لوو سن
| 

 || ارلالاوحاو لاجرلا ءامس) د تيرم لج ”قرعلا والا ملعب الا دتفو ماماو يهد عيرقو نصكربرف مظهر إلا نم بيضحك لاو

عكو ةداهشلا كرشو :لارعلاو :قنلاوتنأمالاو قزصلاعم
افحا ةركنت ف ىهزلالاق مغ 'مهزلل ةمالسو داقتعالا :

 نطفدارلا ظ

او ةءارقلا اماما عرولاو هفلاو ظدحا ىف مصعررحو ١ غظفر ارد رص ماكل نايزلاظفاعل مالسالا وي مامالا
 ف تقاوح

منذ داض انعاغجاث[ؤ ربشنا ةئبرا >ازعيبنيتبسو عبس ةنس
 لروطاةنصمرإو مويشلاو للعلا نعتلأسو ىكت صو امفرف 

وو ًاصفم ظنا لغم ضرالا مدالع ضلي ل نارهشاذ أهركذ
اأوإو دظفر نر ! نتسو عملا نيلعتلا ف هنجرت تطسدلّ

 ١1 .نب

فظرارل !لاق ىروب اسينل !جوهمنبلصاو نيداير نيديتتبهنا إ
 |. دارغبباز كاني افطقر اللا لاقو هنمظفحا تيارام 

منلا نعىور نم اسض ءابتنعلا نم )جر ءاغ نو ركاز ظاذحف نم اج يف
 تلعجو ارسم ضرال ا تاجر شيلع هس ابد 

لئاساهلاتف ٌالفو الذ ثيربلل لله ىور ةئلهي تلازنف !هرطاهتبت
 لاق مب اوج ممرحا نعنكيملف ظفلل ا ةنه ةير ا



ْ 8 
 ا نووهنلا ميهارب | نب لع نع ىر أريج“ 'سينف نبرعس نب دعس نع نايس نع مريغو ريل هاورو غسل لاقأأ
 وياجرخل هرعس نب روس نعري نب هلل اربع ١ هرد نجا يلا لاق رعس نح ثيبرملل اه ورب حار الإ نب ءاطع نمو نايفس أ

 دو نياعم نب ىجب لاو صا ورع نب سيلف و ليف نب سينف مبتجن لاق وؤرعنب سبق ميف ةاورل اذصجبلاو مث نسل ابانكف
 له دانسا معماجف ( زيتا لذ تلف أف ,”لك ظن !ناوخازعس وج رجا لا فريف نبريعس نبوخرج لبس نؤعنبا
 قبر هف نب يلق ةجزت ف اذدلاو ءامسألا بز ىف ينلللاذو قن رينق نمعمب م ىيتتلا هاربا نير صن سيل تر
 عنق الا هيف نسل لها نمنورحإ و دوادوباركلي ليو معن سبق نيثرحلازثلا هاوروىبصلا ءاملا ناوساو فاذلا

 لعب نيزدكرل!و هتبزحل هلذو ثرول ظاذح عيج نع ري حاز هازه و ع نبأ وصلا لاؤوهرعنبا ورب نبا نينياورلاىنمزنلاركذ

 قرع ب سيق نوزالالاو نيعم نب يجيو لئحن يرحالاؤ ىراضالازيعس نب ديعرجوهو اول او نبونع ثيرعرهو عبتلا
 ريذو ندزالاو دادوباهاورو ميعلارعب نيزعكرلا ىف روكرم ا هنيرح عض ماع وقفت )و كادغدال اسينذ نبى جر
 تلا مهاب نبرهن ثيرحرخ جن عثلجي ليعس نب ههاربعتعم» رجب قبر طنمزجا خازم تلف كن موفعضو
 لوف اراد :باصال ف ظفاحل لا جيل لف ميهارب) نرجع كيف ليعسل ناك ن او كرري منال لسرعوبرذ هسارب عا ريغدلا ناك ناذ
 دنسل ! كإ نب دق أس ىزل ارهيصحلا نس ايميذ عاظتفن الاو لاسرالا ب دملاو عطقنمو لسرم رنا ى نمزتلا سيبعوا مامالا

 أ

 | برها ةرحو اؤالاو مساقتلا يعصف ناّبحنباحرتحا سيق نجن عيب نعريعس ندي ةياور نمل صم ءاجتقفالاو أ
 انرحلاف لعس نب ثيل !انن لاق ىمومنيرسا ان لاق ن املس نيبعسرلا أنثرعجلاق ظفاحمل هارب عنب نييصوو ةيعزخنب نتا
 ل وسر لس مؤ فل ونعكر عكر نكي لو ميدل يش يلع هدل' لصد ا وسر عمر صد أر دو نيس لجن عرب نعر يعس نب هيي

 يو نابحنإاذ هدانسا لأرى امجد ارح سوح و يطحركب وذ يلإ نب يشر يلع دصمع )وسد رفا تحكر مكر مقرر شيع
 يظخل)|3ضاؤلا هيقفلا ظفأكل نابحنب ١ ثيبركملا ةيذلا رشم اش ييفملا تقف ىو انسلا ظفاحلا لاق نآتقث ناظفاحأ مةيعزخنبا
 ةعزخ نبا ايف لاجرلا ءالقتعنصو ظعولاو ثيرعللو ةغللاو قفل ليحل ةيعو نم ناكل 3و أم النصاو أتبنن ةقثأك
 . | اكن اسلا ناكق حا قا دايز و ماوصل ارظافلا ظفجو نسل ةءانص نسي نمصرالا.جولع تيادأممقحف تاج نالاففأ
 اىدارلللفاك نيرإرجلزبعنب املس نب عبرا رم ةةليوطةجزج ظافحلل ةركرت ىف ىصزنلا (هركذو اضم تن ١ هينيعننبأ|

 نب١لاقومسار الق اضللاق جام ناو ىقلاضلاو دادوب | ءذعو ىسوم نيرساو ثيللا ني بيعثس و بهو نبا نع(فو
 وفتاة ليلا لاقو قدرصلاقف .نعييب الئس ةقنث ق :رصجوهو ءنمانعمس ثا ح ىلا نبالاف ثيل لاؤ انا هقث ناك شدي

 دعسزب ثيلل بش فو نبا نعىىور ةمنلادسا هللا ديلولا نب ميهاربا نيىمومنيدس اف ]9 بيزو ناف ظفأح ملاق »ب
 ثباءار جنوب نبالاؤو ةقن قاشلا لاؤو اشيبركا بوبهتدم ىرائيلا لاو ناهلس نب عسرلاو متصملا كلصنب لجا منعو ةبعثسو

 ”ينلإف نابحنبا نكذو ةنس بحل ص رجلا داز ةقثر ازئلاو لكلا و داق نباوىهانصب ا لاو هريغنم فال ايسحإو نك
 أ( نبالاقو ثرح كم ومومابب سا نا ديصل ايانكىف مزح .لاذأو , 9 لامكلا سِزَم ٍرَمف انارلص صمد الاد

 فهزإ لاق نأهربالو :جريلع سيل نيعضا)ه ءءالكف قنا .ب حال لانف طسولا ماكجلا ىف نحارب عظفأك هعتبو تيعضا عيا :
 هك مزح نبا ناالا ًاساب هب تملعامو دوا دوب او فآسنلا ءب تحاو ىرائبلا+ب لبذيتسازد و ثيبرولب هرهشموه ىرازبلا لاذ نارها
 يا نإ مايالاؤ نيرل رقت نيشلالاو مق ١دودرم يعن اذهو نيعنصأضيا مزح ننال او تروا ركسم أنف ليصلا بانك

 ْ ارازي مذ ظاذعلا ورب املا نم :زاجيفركذو هيف ملكت نمزك,باتكىفركزيدا 62 نبا طز ؤو اركذ مل ءافعضل ابمتكن مكون فري لو ٍ
 دسا ندأت ف سرانب لفل عنففو مزحنب لحلو فوك نسكم ىبا نعورازبلا نعمقيثو ناطقلا نباإننو هقينوت ظنقب ازهو
 ..أ/ ةنلركميف لاقي نم نال رجب سيلذ انه نممالكن حا نان اذ ىئيطنم ةذألا بسحلو ف ناكو ةركم ثيبداحلب ناك ع نبا
 /ةنا تت ىزحلا ةرابصل او هييرحكرنلا هب حسا لججرلاؤ تدصو ثمر كك رككم نال ةركرم ثيدداحا(ئدر هيفلاذي نكريل



 مم

 .[انمن امج در ةولصلا انهىفو مذالنكم !(يذ :ضاختملارابنجل ناب قيئوتلا نال كل ةييثكث يبد |- اف شكى عدنه لقوأ |
 || جرفلارصنمنضولازصقن روك م به زم لئاسم ننكر يعدن ةدعافلا انه نالو ماسلا عبطلا لبقيال مي لحتوهو نصب( ٠٠
 | اهنممبت ىف مالا +جرخأ و رعنب سيق خمزحن ا زصاف انه تعا حاف اغلنم ضقنلا ثيداحا لجبل لف بالا مىكر دا

 هلل الوسر ىارل ا عنب سيق نعمان | نيله ير يعس نير ىس نعربم نبا ان ةييش ىلا نبن (ةعانئرح ظفلو دوال
 :.رلصنلا ل ]درا الاقف نازدكر يصلا ةال صو يعمد دبص ههالوسر لاف نيزدكر ويصل  ةالصرج لصي الجر ةيلعدشا لص
 ظ داب ءاطع نات نايف اف لاذ قيلبلا مج نب رماد جيل عمدا لص هه هروسر تكن الا امتيلسف بق نينللا نيزعلملا
 . |(هنامهزص ارز ثرجن ا السرم ثرحلا انه ليعسأ بن اوجد ينبع ىورددادوب لاق لرعس نيرعس نع يمزملا نجع جابر
 'يرسق نع هم اب|نيز بؤ لحي يحس نب لمس اثر يه نب ههاربعا. ةببشاوإ نيركيوبا نازح نجا نبأ ثم) ليد ريطعملا دص

 ىنلا ىلر لاف رمعنب سيقنعومتلا مهارب نبيع نعريعس نيل _عس نعيم نبا شلح فمر يدش ىلإ نبا أ ممو هلم
 ايزي زعزيعس نب ليعس نعم نزيل ادبعأذ قارسلا عنب لاننزى زي هسعوبا ايمو كيري سو يلعمنا دع
 فرجوف سف يلع هلل )ل صربنلا قاضندا مث وبصل ,عم تيزضف ةولصلا تمهقاؤر يشيل عدلا لصههازوسر جرثلاو سيق عرج نع مهارب
 ارب نيم ترحم سيعوبهلاق نذاالذ لاقريفلا ىتحكر تعكر نكا مل ىفا هد الوسراب تلق اعم ناز الصارمي ايالهم لاذف لسا
 راما و شيرت اه ليعس نيرعس نم حابر ىلإ نبءاطع عمس ةديبعنب نايمس لاؤو ليعس نبرعس ثيرحنمالا هل ثم ءؤرخاالأ

 وهل ايدو غصن ب سيدئوه لاير و لرعس نبى حر جوه سلق و كايشدا] اربعس نب ىبجوخاوهل رعس نبرعسو ال سرم ثيرهلا
 8 اد كن امينذ ىارذ حرت يسو ,يلعمدبارصيينلا نا ميهارب نب نع نعر يحس نب روس نع بمر انه مراحب درو نب نبا
 فام إو نيدم نبا ءْيثوو ةركمم ثيد داحا ىوري لح ا)اؤو انرحنأ,ميف ناك دعس نبال قبر شموعب انتههاربعوب اومتل كير نب مهارب
 أ اكدري ئش هذي رج لثح نرحا لاق نيعب اتل ا تاون نموه نارا ىهزل الاقو ةصالخلا و بييزهتل ا ىف نك شارخنب اد قا ضل

 هيلو روبشم قلد نياوب تل اراذص نموه فما :ةرؤمىف ظظذاهمارلاوو كن ناوينلا مب ها ثمانلا مقثو تلق ةركرم ثدأ>الاةداريكأن
 ”ا>اوورب نش يرجو هركذو كوقي ىلإ تدمسلاو لزح نب رجا نب ههلازبع نعورو ءاؤعضلاو ليقعلا ةركذو ليدجاو نيدم نبا

 . || وطنا مالك هل دماج .ب حارق وكل قلع اذ هرم مل عب نبال ىنلا درطلا ثري لعتعا جول نم نيرا ءقلطاركنللا تلق نيلانمأ| ٠
 . || ةدارملا حرش ىف هيينص نمد وظ اكل لع بكي نإ توق دو 3م لوف سف قنا يل حال الجال نابح نيالا ىراقلا ةريجؤف غيعل لاذ
 بهزمل اقفاوم ناكاذاو لي رعتلا نعت كس حرك قسو مت اور ف ماكتيف بهن ملافلازع ناك ذا ثبرحلل نا هريغو ىراغلا ارعوأ
 ادا نعنألا كتم الى ١ذاالف سو يلعن دص ل قف ىبانككب ريع نمازهو ليش تعض يف ناكناو مرج نعتكسيف

 هل ااهوعرت الذ اهنممكل ليال كرك نام ا ذإ ىارزجو ب اجا ذاالف ءلوق ىرأب ١ تف ف ظذايلل لاق اذاالف لاذ أهنماني ديالا ا
 سلع هللا دص ههنالوسر يار لاق مس نب سن نع مههارب | نير ى ربحا ليس نبر عسب ريغ نبهل ان رعاش لحن بلح كرو
 نبلحس نير ب نب هس البعانث :بيشىلا نا َّ روب | امام نعل اريع نب ل نإ هناربعات رح ظفر لا انمو ير كر صنالج

 03 ظ ارق دعما دص هلا كوس لاذ نينعكر ميصلا ةالصرعب لص الجر رش ردع مدا دص هه لوسر ىار لآؤ عرعنبسينف نع ميهارب| نب

 أ[ طكيلع د لؤص ههالوسر نعت لكسف لاق نآلا [متيلض يدينه نيتللا نيتعكرلا تيلصنكا لقالدرلا لانو نيم ميدل ! ةالصا
 . || بركوب اه ىلسلا ةبيتق نيليعطم ١ انث نال يصل رهع نب ههاربعانربخا ا مكأعلا أر زم و ليعس نب ىيضر جوه نو سبق

 .| منو تبر حلا رصريلع هما صده كوس لعار لاق سيف نب سي نعومتلا مهارب نب يم فير حل يعس نبرعس اشربغ نب هاربعاث أ
 نايمسانربخا عف اذدا انريخالا3 عسرلا انا لاق س ابعلاوب ١ انثا-اولاق ايركز وباو وب او هل اربعون  ًانربخا عملا ىف قبلا

 برو ميعلارعب نينعكر صا ان | ويسر ,يلع هللا ليص هلل لوسر ىار لاؤ سيئف نين جومتلا مههاربا نب لهعنعرسيق نب
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 سم ل حام ل يصح نال

يلع هللا لص تلا تار اينع هن اونضر ةشئأع تناك ناو اهريغابعيالأم قش نقيقح نع
 || تقولا نمنيتحترل الع هثمو الب «ليش 

 |: ب, تل تت دص| مو هنطم ينعم كف ضار نت احب ب أرنمرعا هل ياس تبلل دنا ةشق اعتيئحلز [علقش لإ

ال ارق انمارخ يك معلا جب ميل عمنا ص ةنالمم تار دودي اق ثيح نم
 ْ د تفوح ةثئثأ ع طفت لع يس م

ال ته ف لاق نيحىوايطلا دع انركذاملك ىفو نما لعل تش تار انعر عيسمل اف !ملصي»لو ايذ قب ن ا
 تداداث 

 هللا! كإ ذ تفاضإ نيزحكر صج لصعلارجب ارتب ىف ابيت اي نك جرب ةيلح هدأ لصينلا نا ابنع كح حتلكس ملت فقق امنا

ا ناخا :ليس ما كإ ذ نع تلذس ًارملف شلاح نعي عطار [6) | كل نب تنفتناو
 ” ىل يلع ديلا رص يتلا نوعس تراكرؤ أغ

 مج الجر مينعم الصم للوسر ىادلاق دعني سنق برجلي لإ سمن و لما: نداب سبني ف اذ زر بدو

ر هيصلا ةالصإش يلع مدا لص هلالوسر ل اذ سزعكر ريصلا ةالصرعب
 أملبقنيتلل | نيزحكرل !تيلصنلا هلال الاف نآنحك

 جعلان اي علعامو ملامحم هش هازملا ناسو ءقيقتو ثيل ذه قرط جيس و بهذ هللا لص هللا لو سبر تكسضد نال تل

 | فسد خخ اةترمخع لو ءلاجإع قابض لانالا ملا تاقوال ا لانا بهذ ءاماعلا نم ةفئاطنإ كل انركذ ام عيسجب تيل

 | /ةع2اطم رمل نمل ةراغو وسع علا فيل ارعب ةرلصلا نعضلا نإ ةنئاط تلاقو شيال مومج لع اب غلا نا ةن

ا صيغ اوهو ) والا ةقئ الا يلا تبهذامنا قيفرلظنلاو لمان درب نك
 '؛ لهو نال يسال وف و ققتحرماوه ماعلا خل

و رصصخملاو اعلان ولك ة نعت لبس نارعب صعب نمزصعب درو ضعب لاه هزلي هلو «دقوم ف قير
 .[(لضرال عبق ماوه 

 اهرف نين | نيف غتنملا جرن. ىف اكوا :ه) علاش زيش نيش و ةيبرشل ابمحارص عم بدا ةراسا اذه ف نال ملل

اجوظلا رصحلا ةالص دعب ةدصلاهتهركب نيناتلا ثسداسالا نا لعاو أقف نيب ىلا اله
 فلانه صخا ناك ةي

 انكر مرو ةوحل تيار يسمو وصلا ةالدص عم تيلضح نجر بسو يملا دصرتلا مم لغم لو حلا نب ليزي

 ادجمروظلا ةنس ءأرضقكو ثعردكإ دو تيب ب تيوطي ارحب لوعن قال بذطملادبعب ايلاق رمش يدع هدا وصي نا
 || ند سمسا ثيدأحا نابو هييب نارامو موما اذهل :رعصخع اغا كظمالذ كلذ ت:افتملا ثيداحالا ةاجب غل ةنسسو

رخا كير ةاذح ذيك يلعمدا لص لوب ةزان ألح ةدصلا و تناول ءاهنق ثيداحاو نسم ةيتخ شيد حاج
 نزلا ه

 أ( ةداحازععااق) كشاالف كل ذريغةيبطتل رقع نيتعكرلاو ةالصلارلااوعزف اف اهرقناراذاف بست يلع هل لص هلق قمل ةالمم

م يياعتمل اوه ةقونل ا ورمكقلا نم كإ ذؤ املا رصاخ ليج رخأزا نم)و ا نيوومعلالحاربدلو جو نمأرنمرمخا ومجو نمهفلا
 "ق

نماإصغقف مارملا عىل متم ليج ! ني ريع ال هل ارسل! اق و نإ حراخصأر هيجزنلا
 | قوالاؤ لفاونل ١مرتخاخا ثمداجلا 

لصن مفلس الفعل قاصأءارمعلا! ةالصورفلةالسردب لفاونلا مطقت نا روع. ناو ل
 لذ ذل اضل رلع هناءاص ءا

نالمجرجي فلا لذ انءلسص نوري تقلل ةواصاواو ميرص نز اقن لن معلار جرا
 .”افدال ىف ضاق لصتن اغا ة

 لح لالدد فسر ءانتيوف احلا تو جراف ءادا قنصلاو يالا | انا ند دتؤمو سانو منان

 هيئاص لف نيا نال السمن! لاقو دوادوبا خالو نلا ةدأنق ىلإ ثيرح تاق والإ نه نم :ئرجب عون لاو نا تؤ مرميسخت

ثيرعلل زج زب ارصضقف أ/ مون اجاوفعضتم ضقت ىلا "لذ الو أبذع ثوندإو
 و تأءاسلا نمةعاس كلف "كم :لف انلا دركتالو 

 اهل ثلا ثداح ناجل | كو اخ أ مضلع مالكم ظن !راهغو لليل نصرلشم ةءاس ا تيل ان عباصت نمرعنمي نارك

 نه نمو مهر يخال ىزلا قكاوش انهو ليبقل اذه نم ان اضل اردب نسل اءادا نكيلف ء اذن نمصيضعل ا ايلخي
 | بلوق لط

 0 يطا مار اعناذإط اول رهبملا نا ةرعقلا ترقتس ! تلف هظنال اه فريق تلج كوأوردب ياذا ع ذيعلا نرلام



 ب م
 ركزي ل نم قثواوه نم ياورل ديف انم قت ماء: ىبتم مصصلاو نسم ىا ام.يوار ةدايذو فلا ةبنغ حرف ظفاحل لاق انوا
 ةتيمملا يرد مكعف اهنالاقلطمز بقت هزه اهركذي م نم:ياور نيرو اين قئاتنال نوكت نااما ةدايزلا نال ةدايزلا كلن
 يحزنلا عفر لاو عه ىزحإلا ةزاورلادر امل بف نم ملي تي يف انم وكت نا اماو كريع ويشن نع دور يالو ةفثلا مب حقتي

 ليصفتتر يؤ نماقلطم ةدايزل ا ىبقب لوقلا ءأولعلا نمعمجن عمهتْش او حوجمملا دري و جارلال بقي اهضراعم نيايو أر |
 مزمتقثلا فل ان ذو نشملا نورسفي مث اذا نس ندوكبال نا ريصل ف نوطرتشيب نيزلا نيث رمل قرط دع كلذ ناانبالو
 نسحلا كإ نو ميمصلا ثيرهارحرف ذو لشنلا ءافتن ا طارتشا ابرذ انذعا عم متم كل ذ نعلن نمي بهجلاو نم نق ا
 ةييللر لعو نييعم نب حيو لح نب دحلو ناطعلا ميو هيه نب لمجل اربعكن يول قتملا ثيركل 0 نعلوقنملاو
 موبالو اهريغو ةدايزل اب قلعتي اذ يحذلارابتعا مثريغو لظعراللاو َق ًاضلاو ةاحيلاو ىزارلا ةءرز ىباذاكر انيلاو

 ا (نعسرتسلا ظفاحلللا3 نم قتو | ثراكلل خب ممخم .ةقث ناك ناو :ملس ندا ممالك كل! ةدايزلا كوُيف قالطا منمرح نعأأ
 ]| تحلار ازيد ني :ملس نب داجىهد اج ةجزنىف لاو مذباسلا نم ظفاح يقف دفن بوباوب | ىراضنال ا بوقجب نبثرراك ن١
 | تارابحاحاذ هايم ششمو ىفز لاق و كن ةئماثلارابكنم عزحأب هظفحريختو تباث ىف سانلا تضارب اعماقث

 اهتز الع داح نم نأ وا ثداحلا نيوررعنا تيئدق قو لص من ةقث مث ضتم :فثو ظفاح تشو :ج تشن نياوبتملا ةاورلا ف |
 الغ اور ننصح إ ذ كل انررف اذاف مرتنن ام أهريغو شار نيرمعمو لياع ظفاح ةقنوهو ملرجيل نب عيكو ءعباذ عب لد |
 أ ةلسس ما لوف صه طر و باوصلاب ملعا هلاو ةةحوجملا ى ةدايزلا كات يف ىلا ةلس نيداحتي اورو ةوفو يتحتن اه ثيراح
 نانئيشملا اجرخا قل ةثشاع ةياورل ناعم وق نكل ةرحلو رمال صعل ارحب [ماصي مريسو هيلعملا لص بلا نا سابعنباو
 تن حتت هلا قل ارو ههلزفل ىتحاركذأم هب بهذ ىذلاو تلاق ةئّشأع عمسرنإ ىلإ قرح لاق يي نيلحاول اربع طنم

 بلا اميل ينالو أجرا صب رش يدع هدب بص تلا ناك كصحل ادب نينعكرلا ضعت ارعاق رتالص نم |ريتكل نعي ناكو ةولصل |
 ىلا قرب>الأو مانص نيرطزم ىو و نازييثلا جرش | و مزح نفي, بجي نامو متم زفتي نا ةفاغأأ

 ةايطلاو نائريثنلا جرتخا و ظذ <تورصعلا دعب نيت لميلر سو يلع هه لضرنلا كام هقخا نبا مشاء تلاق لاق
 |ربس امعري ررسد يلح ههنا لص هللالوسر نكي م ناتعكر تلاق ةشنئ اع نعويبا نعدوسنالا نب لجل اربح قنرط نم قرا ظفللا د
 "ا عإ سطق يدب ىف ليسا يلع هلا لص هلل إلوسر |هكرن امتان 0 ناتعكرو ميصلازبف نادر ةيدالعو
 دع اره اقرثسمو وسال تمار لاو قع ! ىلا نعةبعتس ترطارم جلاش اود ادوباو نائبشلا جرخاو
 ظ ئفاسننلاو سم جرا و نانحإر دصالإ صعل ارجب موب وف خيقنإب ليسو هيلع هد لص هيلا نام تلا رش اع
 اذا ناكو أمنا مث سصحلدعيب اهالمضم أميشو» (نعزشنإ صحل بط مهيب نأك تلا ”ثشاع نا مرا ل لبع نب :لممولا نان طنم
 الذعنكي مو اذعب نهج ن يرسم يلع هللا دصمس الوسرنإ نومهم نعرييعصلا لأجر ملاجررو لج جرخ[ق يبلع مواد ةالصفص

 هدلاايصق هلل) ءاشدأمو نيتعكرصحل البق اصب ناك ل صعلا قهرا قح موسبخل منيب ”مدقي لع ةقرصلا نمربظ هءاخ,سيظأ |
 ًاىلطي ملايعاذ فوارلا معشر مج هيلع مو اليدا بج انين لع وا ةالصدصاذا ناكو أردف دصب نام امد صف عجر

 .[كلنلذ ةشطأم تيب لالا هب نبي لسد هيلع هنلا دصدن اب نيشيرحلا نيد عمجت قيانل لع «هاعم تبتملاو كا ذدع
 || هنما لعل ئنب ناتف اع ليما ممل ناك روالا ةباورلاؤ ةثشاعل وه كا ذا رين هس ابعنب الو ةفس م | نيه
 .٠ || سابع نبا لسران يح اهنع هللا ىضر ةنملس م١ ىلا كل ذةفئناع تداضا | | و ممتلخأملا الثثم ةالصلا تنف اهكوا نم عكر محل رعب دمصي ن كدي دزن مل) صحل رعب امال ضرب ظلارحب نيزعكرلا نعزذشم ىذا تفولا نم اه دزمف نيتعير طصالا ظ رحل موي ىف فيت اي ناكام اه ىقو [رحري نكي ملهوف هدلا قل حا كتم هش اعل قف امو طق قسف ايت اماطوقو
 | هتازصربنلا تلاسو انج اص ىمو::ىق اولا كلت ليغ تناك لس ما نال نينحلرلا نع أيران ابيركرهزا نب نت اربع



 :لستداح اورو ةدأي نلا زف خخ مرعدع عل ئه قق أنتن | داس نب داح نعن وراه نب هزي ةياور ىف ةداينلا

 ءاضق ن إف عرصازهو دما ىف يفتي( دبا كلا كان ىف ةهس نب داح مثو دعو ةدايزلا كلت ءاطح لعل دي ماثم عجوم ىف
 ةي اورب ىلاذ هيف زيفلا وعد مبهزب ل عرانالا ريصقل عدا نمنكي لئرصعلادعب ةدصل ١ نعيفل دعب ناكرضعل رعب نيتعمرلا نيت اه

 لهارزع ىلعمو ابيور مدر ىف ايدعرّمعاوال لأق انناذا ذا ممضعمف | هسالوسراي تلتف دصغلا ذه ىف ةلَس ما نعن اوك نعةفيوض

 | ناوكزد ةدايزلا هذه نود ةلس م! نعتشاع نعن اوكذ نعرف نب قرزالا نع :ريس نندأح وري ثيركل اذه نإ ثيركلابلعلا |
 قادم زن تاكو ىزحا لسن و ليشيل عما صمنلا نعابنع ةرمميورت تناك مث ةللس م! نعرنطششأعو ةثللاعنع يره لعام
 ههالوسر كنان تلاقو ابنبث ١ ةالص دص١ذناكو تلاق مهنبث زنا ميسو يلع لا لصرنلان عك تاكو |ميطع زيلع هبا رص بنل

 علمني نإ :ذ نعل وبسملاف [مملصاالو ,ث اشد تويب ف مملصن ناكدنا ىدزت تءاكو اقل رعب تع نيتحكر زي ميلطمللا
 ىئافرمعممد تلاذ افا كوري سؤ اطو اذه ءانصقل ال صا اال« ااب مص اخ اريفشر ارضها عزل مرتع تنخأم بعيناكو تما
 ازهرلا ىف تبهرثصعل ارعب امرت ا ليثيلع هللا رص هلل وسر تار امم اضاكو اه ررغو سمثلا جولط ىرقي نيش. يلعشا لص من ازوسر
 كت ءاطخ ]عل رذ هايتشالا انه أحل مفو أمل ءانضعل ! ثيرحف ةدارزلا نم هريغو ناوكذ ةياور ىف اهنع نوورب ام هرذعن اكول ثهزملا
 [ لصاوبو اباعوف ور صعلارحي لصد ناكل بشيدع هلا لص مهل )وسر ن١ شنت أع نع اوك دنعءاطعنب زرعنب رهن عىور لو ةاظفنلا

 أملا ةالدو دي رل تعكر ءانض ىف سيق ثيرحكل خإعل رب ىذلاو ءارنقعل ام ص/لاال أمل مارة سلا عجر انهو لأصولا نعوينو
 هبريبعا شرح دكادوب | اجرخا ةهيسل ا ابيلاراشإ قلا عني سياورو كمْلق ق1 كلذ ءيلعركيب لل عسو ءيلعمسا لصمنلاو
 ليسيلع هللا دصم» كل وسر نا هنث لحاف ةلسش وكوت ن اوكذ نعل طحن رح نب لع نع نعم ١ نبا نعل انقوحانث لحرس نب

 ىرظني نكل قحلاوه م عاق ورص :قث ناكن ا ذوهو ناعم ١ نب لمعبيفو لأرصولا نع رخو لصاوبو |. جوج: ررصعلازعب دب ن
 ' حمال عمو تلاق امكا ةثّساعنعمبب )نعرم واط نب ههالبع نعاهرؤو جلاسلاو رسم يجرخا امي ضراعم ثيرحل اذهو هتنعنعا

 . || نعوعربشيلع مبا وص هيلا نا ناوكذ باور ايرمالك دافم انعاف يورط هرسمتللا ىلطىرشيب نإ ليسو ,يلعمنلا لص ههنللوسر
 ارزدع تبث لصلا هر ةالص) فب الو اهب و غنرسمشلا عولطب قلعتب لا تاسو أطةياور ىف بم الك دام ٍقصحللعب واصلا
 لاقو نيتحلرلا نعاحلاسي ةفشاعولا [ييركلسر | غريطو سابعنب | ن | نيذيينلا ةياور نم هزت ”سحعل ارحب دم تاكا

 ظاحلا)ة و .لىق ُثلفنو ف ملا ىف هيلا لاق ام ناوكذ ب اور ىف ىزلا ةنشاعلوف ليواتف امهلش كن! انربخا ن١ اه لفأ
 نا هش لحام! ”ثششاعإ سم ناوك3 ةياور هيلعزيلللاو.ض.أصحنعبذ كل ذؤعريش,يلع هللا ليع.تبظاومامإو ٍةغلاؤ جنبا

 وخوف :نش اءنعةدسولا ةباورو دكادوبا هاورلأصولا نعي و لصاوب و أبنع غبر صعلارجب دصن نار لسع يلع هلا دع

 هل كر خلع وزملا »و ,يلعمبن ! ليص د صقخا ىزنلا قهسا لاق اور أبتبتا ةةلصدصاذا ناكوؤحأ فودصقلا

 ناتئض ال لاقط انتاؤأ اذا [مهيضقن ) هدلوسر اي تلتف تلاق اهنا صقل انه ىف ةلاس م نع ناوكذ نعىور امامإو ءانضفلا لا
 أ[ مهلكت ١ يفامميفو مس ىميلع هللا ليح هد اصخ نم ناكك لذ نا لعام ظحاو ىواطل | (جرخا تلق ةجامب موتقنال ةفيعض |

 سوف ىل أملا ريما لل بعمس ١ نب نيت ةمالىل ال اق امككلّتل ”يلس نب داح نعنور أه نب زب باور ىف ىقلا ةدايزلا تععنآو
 | |تبترلا كلذ ءاضعلا نا نمزلش مز عزيلد ثيرحكت وال لاف انمإو اذا |مهتصقن تلق ةهاس مالوف تح مارلل يولد حرتس مالسملا
 بو لصاوبو | مع يتلاعب صب ناكل يشييلع هللا لض دنا ةنش اع ثدزحازه الد رده يس يلع ههنا لص ارض نم نإ

 ءانتعل |لصا الصحل العب نيتحكرل ا لع ةوو /رملا لش يلع هلا مصب صتخا ىذل ا قهسل ١لاؤ نكلو دوا دوب | .حرخ/ارصولا 1

 تح امنكل قف املارسم ماك تن ! انصب ١ ب صاخ ازعل ٠ ناؤعل نيد لوقلا نه درب ةروكذملا :ليس ما ثيرحنا خب الورقن ١
 ضراغنل ارثعلبو اناا انهو هوكنملا ثره/الدوات ىف ىحنبا ظداكاو ةهيبلا مامالا لاذ لوق الي + فالف ةدايزلا ةزهأ|

 ىهنمياورل يف انموعتفن الب قالطإلا ءدعال نكل :لىبقم يشل ةدايز نا ثمل |:ل | و باوصا ابرداعا هدلاو ديج<



 م0 ا 2
 هللالوسر أب تلو ناثدكر دعصف قدب لحد مرصع جيس هيلعمنا لص هلل الوعر لص تلاق ةيلس منعنا وكذ نعرسق نبق دزالانعأ

 يضف هم الوسر اي تلتف نال متينه رطل لعب (رعكرا تنك نينعكرلا نع فلضش لا دع مرق لاقف اهميضن نكت لق الص تياص
 نعسيق نب قرزالا نعةملس نيداحان لاق نزره نب ليزي ان لاق ةبيش نب دعانت د( و لهل | ججرخ ف الل اتناف اذا

 أ ازهؤ رس رلعمد الص م ما وسر حف ىوايطلا لاق لاق ات اذ اذا [ميضتنذ ١ هلا لوسر اي تلق ميذو تير ةملس ما نعناول ذأ]
 سيف ”مالخ ءاتت اذ ذا ايف هريزمكح نا دع كل ذ ل لؤرهظل العب ,بلص ناك اما: رصعل رعب مهنه نا ارحإ ثيل
 || لورد ناهنار لسا هاون او ذا همن دهم ف اىلالاؤ 89 الصلصعل ارمب مىلتيب ناالوصعل رعب امميصب نادال
 ذارجإع ةروكملا ثمداجلاب لال لتسالا وجي تي كن ! اللاذ انتناف اذا [مويضقنف ١ الرق الخ يصعلا ىف ضو حصل لاير اجا
 ٍثيرحا نم نعباوجاذ تان هدائسا لإ نا برالو ميلا اظفاهكلل ةامكمالا تؤ يس يلعمللا لص عذل هنن ارلا عاف

 | بدا كايا قف ةءرشم ىراسلا ىره ا ىف ظفالالاق ءظفحرؤت نكلاو لصتقن ناك ةملس نيداجسنا ضان ل و“ل | نجو نشب |
 | |الوانورفمالو ابانتحا ءل حرج هو اقيدش ايلا مب لبشتتس !سضإلا ىف ظفحء أس هناالا تابننالا :هخ الارحا ثسحبل !راريد نب لس
 الاوان ابدعتسم فيصل هزه ن افرل ب انكىف ىهو ركن ةهلس نب داحانت لينلول اوبانل لاق يف لاق لحاو مضومهؤ الا ةعباتم
 | رحيل سم ب رجح مم كاحل لاق نكل ةجبرالاو ممسم ميوقيح او ةرزع مب رتعال نما ه دانس اذف ناك ذا انصياةةعوف ىلا ىو ةقوقومل

 (لاق و لعا هاو انيردرشعوف ا سمر نع لينال تباث ثيرحارع منا تهببلاداز ةعانمف مل جرخل اه ابادا كرش نعت
 قن ١ :رماثلارابكن م عزحاب هلئلطح يفت و تباث ىف سانلا تبث | لبا عتوث ةملسوب! تحصبل !راير د نب ةهس نيداح بسرقتلا ىف ظفأحأ
 لاف أك لاذو تباثب سانما وعاوه نيم نب لاق ماهدا هل ةقن ناكد ماعلا مانالا ةلس ندا ناريمان ىهز] لزق وأ

 ثيدأدإؤ نيلس نب دا ايسم تح ازؤ تلو :زئاطنعره اوشلا ىف ,ل جخرق و تبا نعنيرحنماللوصالاف ةيلس نب داربسم حزحلم

 || نيدأع :ياور نا ثيرح اله 2ث: ن عوالم أو روم م2 ممل ١ ىرازإلا نعل امى ةرياغو لوصلاف
 ةلطتزبداحتي اور :لس ما ثمرح فو مربط نعال تباث نع تاكا ذا عامنا :ندجتحا!منياور نال ميول انيرلنتل ثيرعت انه ةيس
 ص ااداحنال :ليس ما ثيرح تيعضت لع اهريغورج نبا ظفاتو ةهيبلا مأمدلل ثعايل اوه هه سيق نيقرزالا نعبن
 تباذن طريغنمنعىورو تباذ نرطنمال!لوصالاؤ ميميتعوو مول قبس امهريخغؤ ١ ىانبلا تبان ىف ةقن

 ارنا اوزلا مهمىف مقيما ظف احلا لوثن ءناكرب هلا ماد! (يزاضنالا نسخ نب نيسح نذش لاذ هلال فتس ١١ اب املا ىف
 نمرحارعب ًانيملو ةدايزلا هن جرت ةيلس نبداحتإ ألا لع هذ انس هللاو ءلمأت نط عاش يف ميدعالل ار نجا
 ةلجازع بيركن ركب نح بوفحي نب ثيراحلا نيرو جك ن احب اذلا حاب  ةقبط و ايؤ ةملس نب داحقلا ةقبطلا كت ف ناك

 اناورو :لس م١ نعمه أربع ني هنأ ريبعن عيب نب ؛ىلط نعمسعل  ىسوم نب هناي دو اد ىبا ناسو نيوهجصلا ىف تباورو

 | نبديكولو قاذرلادبعو قاشلإؤ ءتياورو :ملس ما نع.نرس ىلإ نعربشكىلا نيجي نعىرصبلا لشاد نعم و ىواطلاف
 | نم هبزيبعنع قرب زلارجا ىلا هانبعز كو قاشلاو هيافنو ةملس م! نع هلا لبعنب ههاريبحز عيت نب فطن حار

 أ ىلإ نب ليز, نعربص نب ديم نب قزيبدك و لجا ءجرخا ةلاس مانع هرل اربع نب سكب ىلا نعد جرل اربع نب هلل اريبعن عدل الب
 مانع ثيراعل د ا لحار تيم ىف هني اورو :ملس من حشرأك ني هه ربعنعدأبذ
 || ةماس و اكو ىوايطلاف هتي اورو ةملس م) نع:رلس ىل|نعريبل ىلا نب هللاربعز عن ايغسكو لح! لنسم ىف ةني اورو ةملس

 بل ض نب ذاعمنب ذادكوو ىواكلاف هتياورو :ملس ما نعرجرل اررعنعهرعنب سمع نعريشكن ب ديلولا نعةمأسا نيدأعأ
 نوت9 .نياورد سابعني) نعربج نب ريعس نعشأسلا نيا طعل و فاشل ىف هتياورو :نملس مز نعمت نعري لحب نر عنع
 (ةدابزلا ةنهركّني ل هسفن هملس نداحن | هلع ةدايزل هزه اوركني ل ماك ال برق تمرتق ابرك تاياورلا نهد
 أهزهركذاناد ىو اطلا دي اور نم هلت م ديس مانع ةنش اءنعن |وكذ نعمت نب قرز ال نع لس نبدا ن عليو اى
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 اهل

 ,لعربا صمد | زوسررن ملو اغىلصي أسنان ا ذغلب لذ كرصعل ارعب نيتعكر تيركذرل سا يع نبا أي يوعم لا ونعم
 خفت نانعكرأملاقؤرثدزلا نباءا لاق رببزلا نبا م سانلا خفي ام كا ذسأبعنب للانق لاق أمتمماالو أمالص طسو
 رام/ن ا نيلجر ةل اع ىلا لسراو لاق ليسو ءيلع هللا دص هللا لوسر نع ةثّشاء تشر ورديزلا نبا لائق سانلا م
 ةلدلامدلا ذ شق اع تلازنو لاقرصحل دعب أمم ميت ا كنارعيزلا نبا معن ناتعكرام لوني ”لسلا كيلعأرتمب نينمؤملا
 ملء هساراص نال وسر نا اهراخا مو اهدنا ارمجرب تلاقف ةنئش اع تلات أماه انربخاذ :ملس م العا نلخل لاق ةفس ما
 ١ ثيرك اذيعض نيعمنب لاق راركلا ةعيشلا مت نمناكو ظذحلا ىدر قرد ع وذ اهلادادز ىلا نييبزي يف امنع لذأ

 دوأد نيلحا اند-ىوأوعلا خلو اذ ىدبوهو دايز نب ليزي اضي ميدو تالذلا بخ لازتال تلا ئخ كن '.ةيونعمأ
 و لاق نايغس ىلا نب بو

 نالاق مرت :لسو مل اق صعلارجب زم يلع بال صونلا ماعكر نعال اذ ارنع هد اطر ةثشاعلنه ذا تنصل نررثكل ربانملا
 لعاخد تلاّذ اهانل اسف لبس ما اولس ىردا ١ تلازف أهان اسف اها .عم بهذ ١ ثراكلل نب هد اربعل نعمل و2 نسأبع
 انو لع ملف لازند ناتعكرلا نين أه دصضن تنكأم هل ال وسر اي تلفف نإنعكر لص صعلارعب موي تؤ صر يدعمس الص يف
 نيا ارا رصرا ىو يلا جرخا و نات هاهو رهطلادجب |مهيص| تنك نيتعلر نعؤل ىلغشف ةقرص نقعاجوا مث ىف

 نأيعسوا نب كجرل ا ددع نعءاطع نيررع نير ققرحلاؤ ريثكنيديلول ![نث ةءاساوب ان نانا نس نيتعسوب اننان
 :نثرحل عم ضر :لبس مانكلم (مهلصىرنعرسل تلاقذ ىصلارعب نين رويل! نعاملأسي ةثشاعإ )سرا ةنواعمنا
 تلف لعبالو لبق 0 م تلائؤ ةلس هاو السر اؤ اهرنع|مالصم
 رخل ًلنعأةةيلدض ىف اري سازلاو دهس [ويلصا نا تهل |مءتركذ مثرصحلا تيلصرةحايتيبشف ةقدصلا نيش ال ع مروفريظل رعب |مملصإ تنك نان وي أم لاؤف لحبالو ليش أمنبلص اممصحل ارعب أمةيلص كر نات سيب أم هن فل وسر اي
 رةنيتعكرل !نعافحج) تلاسلا ريلجنب نارعانث صح ىلا انث ذاعم نب ههلاريعانش هلل اربع نب ناعان سخا هأسلا
 ثيل! طضاؤسمنسلابهزرنع نانوكرلا نان اهام ةيواعم هيل السراذ [مل صير يبل ا نب هدا بع 6 لاف سمشلا بور
 سمثلا تبان نيحامعكرف مزج رغشترصحل ليف نينعكر دصي ناك ربسو ميلعمدلا ديص ههنا لوسر نإ ءزيس م١ تلازف ةفاس ململا

 ددع|!)3 سانعنبا نعريمج نب زيعس نعش اسلا نيءاطعنعب رج رطنمىزيزتل | جرا و سالم ف ملص ها ىل
 ل ا

 ايجنحلا ةالصرجبر بطلا قعر ضف ليسو ءيلعمللا رصمنما نالزت اجرصحل رعب نت رلاءازكف نا تايإورلا نهنم تبق ||
 الأف جلا وقل ارحب هنقتعن تااورل |تاسلاو تاطؤرملا تاودصلا نا كنف نكهه محلارجن ةراصلا نيزيسو هيلع ا دصويشأ |
 كلا عبالو ابق لص و ةرحاو ةرمربظلا نكرر سصلارعب مقر بش ,يلعمدا لص شل نا تاياورلا تهنمتبن مث نلق ا

 ا هلا تلاس تزخازه تندرا اس6 تالوأوح تا يطك اب ل
 اجلس داحانربخال اف لزب ان ىبإ ئوث هلل ريع ةدنسم ىف لجا ىور القيل عمى ااصمالا اهدار إذ انتاؤاذا ان رح رضعب نإزيسو أ ١



 ال ٌْ

 ,عنئالاقرو امج عرش يلعمبلا دص مذلا نا انزعلب لقو مهيب كنا انربخل از ااه لف هرصعلا ةولص نعي نيزعكرلا نعايدسو أ
 0 0س ولسرا امأرتةلبف اينعهدلاوضر ةنتئلاعإع تلخرؤ بركلاق ادع بالخل نير عرعمرمانلا بيرضا تنكو |

 لم لصوبتلا تعمم لبس م تلات ةنشأعلا هين ولسرا امل لس مالا ىو دف أيوب مهتيخلذ ميلا تجز :س
 بجوفوق تلف ةيراحب هيلا تلسراف راضنالا نممارح ب نم رض <رذعو طعزخد مثرصعلا دبص نيحلم هلي منير مث اهنعفي

 اشف اكل تلعقف هنعىرتلتساؤ غير اش ناذ [ميلس كاراو نيناهن عفت كت هسا لوسر أيدي ما كإ لوقت ءاىلوف

 دارا سيفنلالبع نمر از ىلان ارنا م صعل رعب نيتعكرلا نعتلاس ةيم ىلا تنببا ايلا تزمشا| ارملؤ نعت رخاتساؤ ةنيب

 ٍإ ث-لاثهو نب هساربعان لاو ييقلا جي نب :ايرح قترح .يرخاو ناناه امة سظل رعب نيتلل | نيتعكرلا نع

 5 هثناعلا هولسرا ةبزخ نب ىسملا ئهزا نب لهرل ربعه س ابعانب هاربعن اسابعنبا<وه ٍسركنِعكُب نعشير أكل نباوهو درع

 يب نع تلا بون دخلبهو نب ههارر اش هعع برجل نبدا ير ارم جرا و يرحل ربه يلع هدلادصينلا جوز |
 |جرخاو ءلذم بهونب ههاربعان حاصندج ١اشرحإؤلو |دوب !جرخاو .لذمسابحنب ا ص سركنع مالا |

كرضم نكي قشرحلاو اصب ههاربعانث لاق نهرل اربع لعانث نحا
 |١ لحرس بع ١ كحاب 5 نإركب نعال نع ن

 . | دهني هاربعاةردوايطولا رض | جرخلو ثيرحلا ةشهاعمل سرا ةيزع نبسملاو هز نب كمل اهع ةسأبعتبا نا
 || ميلعه الصينلا نا نلبس م | نع ثنا اءنع ناوكذ نعرسيف نب قرزالا نحاس نب داحا فرحا ليلولاوب انش لو شيشخ نبا |

 || امتييصف كلخشض لاو ءاخغ وظل اد عيامماص | تنكلافذ ناتعكرلا نات هاب هننالوسر اي تلقفرصعل رعب نيزحكر اززيب ىف لص |
 نبهاربع نب هدا يدج نعميجي نب ةلطانا سيحل ىهوم نياريبجانئر يعن زعانر واجطلا اير ) حرخاو دالا ]

 ظ مةلرسر دمع مث تلاقفرسحل رج ةيلعمدا دصمهازوسر عكر نينلل !نينعلرلا نعاهلأسي :لس مار السرد واعمناةبنعأ

 تالا |مةيلصف مرتع تلذشنف سيظل رعب |مملص) تزك كلو اللا أمت ترم! نلةفرصعلارعب نيزعكر كرز عزبسو يلعشا
 . [كيلع كلالص هالوسررا م.تلاف ةدلس ما نع مرا لبعنب ةملس ا نعيثك د نيججنعم نع |زرل اربع خاو

 [نخرصعلا لص ملؤرصحلا دص تح ائيطدربظلارعب لن اذ ئش ةولطشش رهظلارعب س ان هءاجقرمالا لذ ةالصرصعل رعب
 .[اضاو قالو قم ناتحرر سلا رجب ارتب صيد يلع هل لصين نا ءظفلو تسلا انج ول يملا حرخلو ناتدكر اض أ

 بؤس | قرط نمأ ربجر| جرش 9 رصعلا تياصوقح وزع نزؤشف ربظل رعب أمميصا تنكناةعير اه لات مل كلذ ترركذ
 وعام نفرح هلاربعل ا مأمال ارسم ىو خخ :لس م!نعدلل اربح نب هه اديبعن عيحي نب ةلطانن عيكو انربخا هاربا
 "بع بوبا قت لاق بهوم نب تحل اربع نب هد اريبع خب ىعف لاؤ بهوم نب ههالبع نههاريبعانث لاق فرب ارجاربا

 ش سل جدري | نبإمديصي نين !نينعلرلا ايركنذ ٍرببزلا نب ههاررع مرفرفن ةزرعو ناورم لع ننرف لاق ماشه ني ثالثا

 .[ايابلابا اهركزي تاتعكرام ةفشاعىلا ناورمزسراذ :ضشاءنع ةريرهوب | مب نربخالاةريبذل نبا اياز نا نممثاورممل لآتف
 هلو لسراؤ ةلبس م ققةربخا ميلا تاسراؤ صعلارعب [مملدصن ناكر يلعمدا ليص دن! لوسر نا كرع نبخا ةريرهىلا نع

 || تعنو نول ةئشأ-ل هبا ذي تلاقف صصعل دعب (ملمجب ناكر بهو هيلعمدلا دصدتا! لوسر نإ اظربخا كنز ا.ةفضأع تمعز تنحل

 نب رعلا لصفر مخل اب نذئملا هانا قح مسقي لعقف لا قو ارق ٌرهظل | هيلع هللا لص دن ال وسر دص ىضومريغ لع رما
 || تنكنانحم امتكلو اللاق امرب كرم هسا كوسراي ناتعكرلا نات اهام تلف ناتفيفخ نيتعكر عكرذ ىوب ناك ىلا تلضا
 || لف سيل اربكا هد اربيزلا نب لاقنذ |معدا نا تهركذ سمعلاب نذدوملا نءاجبوحل املازه ف ناغشفيظلارجب معكر |
 . ||[ نهو لجل اربع نبسا ليبع»بف أهدعب الو البق |مهالصتبارامدلس ما تلاقو الي اجعداالهدلاو ةدحاو ةرمأهالص

 انتوباوثساربعارصلا لهح| حرت و تيعضريف ةببشم نب بوقجن لاذ و ثيدض ةرمديذ نيعم نبا لاق قوغلاب

 ًابعنب هدازيعو ان تلخد لاذ ىصعلارعب ناتدكرل | نعددل اس لاق ثنالل نب هلئاربعن عدإبز ىلا ثب يزن شلاق اديبع
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 | نآهيصا خان مقلوب | هاور هرم ابعت! نعاطع ةياور نم ذاربطلا هاورو ربا صيفلت ىف اذا الاو و 2 ١ نيعم نب! هفعض

 رب اج ش جر جلو إو كن ا كرادموهو ,ب) نعرم ابعنبهداربعنب دع نعرديإل لإ نع اديبعنب ةداغ نير طن مصيخفتلا ىف بيلو |
 أ ربانعنظاو بالو! نعب وب انث قتل اباه اريعانث رع حجات قاوم نب زر نب هدر رعاثرح ننس ىف نطفرارلا جوخ ْ

 || ىهو صنداتلاف ظفاحلا لاق افو لليل نمءاشب ةءاس ديا تييبلا انه تاوطي احا اوخف ل نانمربع ب اب لاذ ليش يل عمبن ا وصيبتلا نا
 1| انتر حر رزس ىف نظفرإرلا جزار ىلا ثيبرحل م | ربأج نعال ريبج نع دأب أب نبه اربع نعي ل لو نعاجونتخا ناؤ لوفعم
 ادعس ن سيق نع: ازمع ست نيمحن علم ملا نبملاررعانش عش اشم  هتنادرعوب لاق لاق نع نب نسم انن سايح نب يحن نيسكا
 هلا لوسر تحمس ؤوبا بلاججاذاذ قه رعب نمو ننرعرف ندر عْنمل انف بابلا قداس نخاذ :كيرذولا مزو لاو نهأجنع
 هج ثيبرتلاو :1م )ا ةكمالا لما اسمشلا بنت قورسعل اردب الو سمن ماظر حويل رعب ةرادش) لرب زبسو هيلع هنلا لمع
 هاو قلاب سيل جرج) ليم مو, زلا لن ريعةهسلا لاقديبقلا ىف ربل البعنباو ىدع نباو هرسم ىف سمات وعلا ىتهينلا |

 رم الها نالو ءاذع هجم ليج نعضل <وقلاب نكي ل ناو ثيرحانهو ليبتلا فر بابن ليك !ر ذو نمولسل تبثبال
 أ ناسعاو نسحاوردبإلا نياورح نبا كساب عنبانإ كإ ذو ب ننلسملا نموا ىدنا بج ل زف عموبوقي أم ِ نريجيرحففرذولإ
 مط اوط نم مزح رف زث اب بولبصمو انضيا ميدل ارحب مصعب عمصصلا رعب نوف ىطب اونا كريبزلا نب ةدرعر نب مساقلاو ازغأجيو أو اطو
 (يلعتلا ىف هتنيبلق ثيرعل نه دعمالكلا ق أبو ىقن )عنب دئادو دؤوب او قاس او لحاوعف اشنا لاق ءبو تدولا كيذ ىف نيزعكر
 أ ايا أمانا هللا نموجر ! .ىضوم ىف دكاد ىلا دس لحيؤ دوصقفملا ةياطف ات هناء اشم نإ نيب اس بايلا نط يفوأ احلا لاوق او ذخللا

 لهرلعمدا لص هدا وسر لاق ةرررهلا نعبر ىلإ نب ءاطع ن عرش ار ىلإ نب ليبعس نع تع نبا ءحرخاذ رن ضىلبأ ني
 ترجي ازهر رعسو تجنبا لاق تاطناحى )لصيف ناط ن مرسلا بدت قجيصعلار جال رسملا مدار نجري ارب ةولصال

 ةداح سس زحل مهو ىيليزلا لاق يلعب انياللاقو خيرانل اف ىر ذل | هركذو هقهبلا لاؤ هيلع عيان الأ« هريغو ءاطع#
 كظررلاو لاو ندم ىف :بي ىلإ نباهىترارلاو قاسنلاو ىزمزلاو دقادوبا جرحا ريب لصأم سحب :ءاه ىف ميصلا ةريرصأ |

 هد ل صينلا عمت ربشن لاق ديب نع دوسالا نب ليزي نارباجن عا طعنب راج قب رطنم ةفرعما ىف قهيبل او مكاو نابحاباو
 لاقنايلصب 0 نيلجرب ىف اذاذ نخا ةنالص ف أملذ نيالا ريس مصلا ةالصءعم تبلصف "نجمك ءيذع
 أ اةيلصاذ "لوزن الذ لاق انلادر ىف انيلصرق انكأز ١ هلل !لوسر ايالآتف اسم ايل نا |ىكعنم ام لاتف |ممُك ازف لعزن امج عوبجلا مج لع

 أ عف اشلاو كولا نايطس لوفي دو يعل )ها نمرحاوريغل وفى هو معمأجف ىزهزنلا لاق هن ارب اجنعراع نب كاملا بعت
 | كردا مث ةدحو بيخملا لجرلا ديصا ذاو :ئاجلاوف اير واصل نيب هتاف دعاها كردا مث دحو لجرلا لمص ذا اولاف تم اد لاو

 انارنجلا لهو زيشل رعد | نمىوعدو نجا يشم الا لفعل |ذهو ار تذمر ره هالك ل عجم ةفعملا ف قشيبلا «درو ميصلارجب ةولصلا م تدع مسد 6طلا عزو لا هس جتك اصلا ب سال
 ْ نكما اذ ادابنجلا ندب عمجلو ممم زانل لعل لي ببسالو يدان أمي ل نبيا :لطابرمصحلا و مصل روب لافتا ةولص نعوض ارازحلب
 اةفادوب او يسم مورا رخل صعلا ةولصرعب غيتارلا ةنسم ءازض لإ مو قنا بهز ىفاويالاءلاطب نموا عم
 أ |ن عن ع:رعؤربخل لاو بهو تبا ز حلاو ناملس نبى جارح راو اظئلو ىدارلاو ةعيملاو ىواطلا و لح ني جاو

 أهيمجانم مالسلا اهي !اولاق أم عمش ضر ةششاعملا ةاسرا ىهزا نب نعرلاربعو هيزح نب حسملاو سأبعنب نا ب
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 . مه :

 | كيان ةدمجت موب ض اصخو داعملا دان يلا نباظفأعلاذو ضيعضوهو ملسىلإ نيخيمل ةدانق ىلإ ثيدح فد تم
 لاق انه ةدانذ ىلا ثبريو ةينثن نبا نشر يتحاوهو ءنف او نمو عد اذيلا نزعل وزلا تفو ءيف ةرصل رهف ركب الن لرش
 .لسمناكو نباص لوثو سايق ةردطعو لعب لس !!ذ ال سرملاو ةداثن ىلا نمومدس ل ليزا اراه لسرموهدؤادوبإ
 طاب ةوار هع مقن | ل عرنوف مضتقي امكل ذوو نيكو تملا و ءازعضلا نع ةياورلا نع نمر و مويشلاراينخاب ؤؤرعم
 (يبالا رسمت وزن قحزا هزل عض واصلا نعت طفيل ع هللا لصندا ىورريبكلا عفارلا ثيداح رخل ب بحي صيت
 || ميهزرباو قاوس ١و ةررهىلا نعريحس نع ةورف ىلا نب هاربعنب قاوس !نعديجبىل نب ليغ نب مهاربا نعيتش اشلا ةعمجبا
 ع ناولايف لنسب مثالا هاورو ب ليعس نع ةنيرملاله| نم زي هد ربع نهر جال الليجا قرط مقهي ةاورو ناؤيعض
 ْك هاوز أع ك ل ذ تف اند اىوفو مايال ابحل صل أرضي ١ كوزنم ىهو نالع نب ءاطع يشرح لنسب قهسلا هاورو كوزنيوفو

 اف أك لاؤو ل ! عمجلا مولا تبض كرلصي ذا ناله يطعم لص عنا اراهعا ةءاءنعك لادوات ةبلخ نعأ
 |شداحا ةجيرا هيف ميفن ع حذف ءطرشإع تلؤملاننع وجلد اكو سمقلا ءاونسا تذو ةراصل اوهو سم ا>زقنبو ثغل اذ
 | تعو ازنجا رسورنعوهو ةسبعنب )رع ثيرحو عقنزن خح ٌقيبظلا اق موني نيدو .ظفلو يسهر نعوه ماء نب نفع يح
 . || ةحامنب١ لثعوشو ةريرهىلإ ثيب ليو لظرلا لعب قح دا دال طل فو لضم لايف !!ذاؤ حرلاب لظلازطتسيل قحأ
 ًأظاق شما اذا مث هظفلو اطاوملا فوهو ىعانصلا ثيبرحيو لصد تلازا ذا جلا كسار لعرسمألا تش قح .ظرعلو :قهيبلا و
 ياو و ادد ةىف عم سم ثبرحوهو تاءاسلا كلت ىف ةواصلا نعايسو ,يلع مدا ردبصسا لوس كو ءزحاقوأرورأؤ تلازاذاف|

 1 انك إذ نحن انكلاو عوعسم نبا نعور أهلا نعمصم ةولصلا نعيينذ با نرمتلاو ةدابزلا هزه ةيضتترو ةفرهضرخأ ثييداحا ١
 | (9/لتصفل اله تكردا امو لاتف كلامنعلا نب رتو ةللنلا ةمالايهزهرهوكذ كنب مئرارلا تكردالا تقم ريعس هب
 ..[/ق نامل علاب ةدردشا اناو ةرع عصي منا أءاذ قيانبصلا ثيرحك لام ىور و ودإلاربعت لاق راهنلا تض تولي نزهتجي

 . |ةلصااوركيشرلع هللا دصنن | اعوفرم ةدانق ىل نع ثييرح ءرذ ءاجيو ةدمجلا موي كإ ذنمسقف او نمو ىضاشنلا مشتتسارؤو نكذ |
 . كاد جرخو كن ابدى وق دضااةفيعضرهاوشس ةعببلا ءلركذرقو عاظتنا هداتسا فو ةىدجلا عويالاراهنل | تض
 ١ نب تباث نعناؤ رب نر فعجاّش عيكو ان قاس اليعم» ١ نب صا بيطلاوب !ذازبلا ليزي نب نسخ نب نيزي إنت رح ننس ىف

 أقو ةرالا تضير بف .تيظحو دنالص تايوركب ىلا عم :دمجب مري”, م م لاو صفسلا ناريس نب ههاربح عوج اللا جالا
 . || اةراهنلا لان لف تالا هتبطنسو هتالص تناكف نافع عمار مثراهنل! تصنف نال هتبظخ و زنالص تاق ورمعم
 دابلا لهىف (تطس رو بمعامل زل! مساقل اوب )لاق ىوقب سيل ناريس نامل ف نكت الو كلذ باعازحا تار
 رلاصلاتانيلاتشاسو لجو ثارت الانفف و اي مءاتتنح] ايتو كراب هل! نقفو ططفر اول! ناس لع خغملا نيلعتلا انباتكىف
 مسبح ن عوف فاول رجب رحل او يصل ج ةراصل ثم و مينازض وه ىزرلا ءايرلاب لع كابو ابدجججل نادك
 طم ةبيبرالا تاسلا بأوصا .رخاز .عطم خرب رن روج ثم هلو ١ ةريرضىلاو ىراذطلادذ ىا هرباجيو سابعنباو

«١» ١ « 

 ش تاط الدلو عش ل نانم دبع اي لاق لجيل عدنا ديصوبتملا نا مطم نب ريج نع «أي أب نب هل ارب عن عرديزل !ىبانعنايفس
 ١ امزح)ا ايا بزحا ثول و يدص نسح ثيرح نربرج ثبرحى ليز اة راو لليل نمءاش ةءاسززي | دصو تببلا ازمم
 0 ةنعماو ةسلاو هأجزج مو ريس طرب عوب ناذو بانك كر رتسملا فمككلو ذظر ارد وأ. بيعصف نابح نباو

 :ههس

ْ 

 ظ
 ْ ظ
 ْش

 . || ا ناعنلا نب عرس ركاش نيريع تر عجانتقاقللارعا نتا معاق حفظ رارل هرحاذ سايح نبا ثيدرحلو |
 1 |كفانم ديع قب ايوا بلطم نبع اي لاق رس, يلحس ا رص ينل !ن اس ابعنب !١نعره [عاذ 0 ماا
 . || تميبلا اله ل نع: يال سف يذت قوصعلا رعب ةورصال قسمت ! مدت, حويل رعب ةراصإل اذ رصد تيب اب تىطي حا وعنق
 || قلاريدسو ١ ثراكل نيءاجرااومكاحتازجا ىلال ذكلا ارك ملرا مى لحااريلول اوباو يشل !يحارصر او كنا تولد نوذ ىلع

٠ 
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 2 دازؤ ةدصلا نعيفلا ثيداحا نا لارق الا برق | قولا حرب لع نيش اح نيققحفازجب لاق و كد اهركارجب :ياوعيبأ
 زال ضار ةلالد هدركملا تدولا ف ىدؤن ةضيرطلا نإ زعل لب كاردالإف ةرره ىلا قيبرحو لئفملاو وعلا ةولصف :ءاعة دوك ملا
 ا افذو ايما ترو ذ نم تناكرلوسن لذ اونلا نعنشنيح فل نوكيف ةروكزملا ثيدداحجالا كلتلا صم ةوكيق ليوانلا لت
 | ك ذ نال لشرب امدرو نقف ر صل ارجريسو يلع منا بص هينا ةالسصامإد أصنع يلب عيصلا رجب لصفت افاؤر لا ةيئارإلا

 | نءانئانلا تاضوفملا تاولصلا ناإعلري اب رس يلع ههاؤصرم لوسر نعوور قنا( ىو الهلا يعز و ناب صاخأأ
 ةةازعلا لصق ماقاف نودع ايل انلرت ف سملا تمفتر ا قح نريسم نم نلت اذانماف لبو هيلعصلا لصون الوهن دا اؤأ يف نيسرعتلا ثيدأحا قاس رش اهعورغرنعو سما عولطرنعريسو هيلع هللا لصد ازوسراءنع غامذ تلخدلا

 اكن 2 ءو,يلعمبن | رصيبتلا اني أر املذ ثيبداجلا مرعب ىوالا لاق |
 قئداولاف از نيج :هصربس يلعسا لص بسن | رخل يف هاركملا تقول اذ عش هب درذلا نإ كاردالا ثبرحرضتقم ناكدنا 1 و || بمجال ار مننا اصل تقوب سياف ظفتس ان تاو ناو انا نشا فضلا ظ لأ لطرا ةولصلا نعييرغن ا كلذ لداهرلذ اذا[ يلصيلف راع مانو ا ةالدهوند نم ثيرولل انهيخق لاق دق سمت نمت قت ظ

 هيل ضربنا لانف سما تولع قحاطقينتشم رف ءيلع هلا دصص هداف عم نر علا ةربره ىلإ نحف اهضلااو لسع جبل
 شل ءملنا ديصمس لوسر ظقينس اذ ىواحطلاا ةياور ىو ناطيشنلا هيف انرضح لزنم اذه ن اذ هنلحار سارب نجد زتايل ليسوا | ٠

 : بانتجا بار طس لجيل د يد ىوونل لاق مباح ا داني اوبر يسوريلع هلا لص هد الوسر دانؤإذ ناطيشم هبلزنمانهل فه | ٠
 اهؤازمو بيتس | ناك ناوزئاجأب تان ىراخاذلا نا محيا ذاوجب/ا نايبلرغا رك نانعب ١ نرتمو شن !نآطيشلا حضاوم

 ها زبه )يل مملا دصص ددأب الو | هدعبيجلو مالسل البس ىف نا ناز يعمس نبرهع ةماعلا لاو ريعصااوه لوالاودوغلا لع] ٠
 0( ن ذهل ازو تداعترا لدوالا اهرح مظفينسيب الو كثير لل ىف تن (مسمئارح مماصا نيدجلا ربا هاو ىه ظقيتسيل
 ولا جرح نكي لو اوطقيتس ١ مغ رمدول ةهاركلا تو لجل ريخاتل اريل ذنب عيب ليل تلا انهو يخف هطنتم 2م مدنا اصرخ ظل ناطينشلا هير داو ىف غاب ظاقيتس الارنعاقادابئخلت ءجيو نيب لقريش يدع هللا لن ابأيناثو
 1 ا 2 م راونلا صل ةراتاخلا افا راح تصح ا نمو كا
 زر لاق .سابعل وب آنث لحلو ظفايلل هنارعوب  انربتازصعب نود مايالا ندعبب صتخي فلا زم نلعب لرتسيأا
 ملعرالص سلوسر نا ةررضهيلا نعل ٍرعس ىلإ نب ليعس نعمدلا رب عنب نسا نعى وبو لاؤ عف اشدلاانريخالاو عسرلا
 درا تبل اندلع نب ءاطعنعمسعلا نوي لو نب نايس نب نمكرل ريعانربخالاو برعش نير انربخالاق ليبولا نب أ !؟رعلاز.خالاو سايعلاوبانثرحلاو ظفامل هناربعوب انربخا صر | كيو 9 ن١ قس نعر عنب ميهاربا نع ةعلجل بات هاورو يداجلا الرخا باتكيف هاور ازكه ةدمجي مويال اسمن لوزن قحأ فلا تض ةواصلا نع حسو
 ًمةمادزي كب ىباانرخالاق لرب انربخ اول ١ينق 9 ”عمجل موبال دان امضب ةراصلا نكتب هيلع هنا لص هالوسر املا ليش يلع ليص مس لوسر اص سورا ةرررهراو ىر لاللز يحس ىلإ نعيذ لح دنا تبدل | قرض ىلا نع زم
 ةعسلا] او رجب موي لا رهشن هيج نالاقو ةدمجل مويالانأهنل ا نض ةولصلا هركمإيسو ءيلعمسلا لصربنلا نعةدأنف اا ىلا نعإ يل لزنا نعر ماوه نع ميزس ىلإ نب اشيل نعم هارب !نيناسحل رحلة هسيع نير انثرحلاق دوادوب | شرحلاو
 ا لم مرام اق ديس وا ةرزه ىلإ اورو ليل الا نصرا دف اجو ةدانط ىلإ نمععس ليلو لسرمازهد

 | مضل رقنا لكم ةردبؤاط نع كن ىف :صخيرل اندرو ةوؤل |ضعب تزخا ةدائؤ ىلا ةياوولا تما اذ اينكلو د



 || ”فرعمول ةعسل ازا ن١ دع يشل اءدا نملو |صيبدتلا نإ كشرالو هوه النط نم يغو كار دالا ثيرح صم ن اب ن
 أ ةره لواكردا!ذا لاق ري لعسس ا دصببتلانا ةريرجولا نع:لس ىلا نعتباشلا ثيرعلا) ايو حا يضلالافراثألا ةلاملا
 ظ او ئهسوب نبرغ نب قاوس ١ هللاررعوب | انزيؤا ةريرهوبا تغب ناك كل نبو ةنالص عيلثرمعتلا ماظن ناز ريصلا ةالصنم

 اا ديحس ني قثر-لاق ىعازدالا ارحم اة ىب'ةفربحالاق سزم نيديمولا نيس ابعلا انربخالاق بوقعي نير يس بعلاوب ان
 | رمكتطت ن ]بف ميصلا ةالص نم ةعكر دف يصلا ةر صن عفوا مان نمكوعي ةريرهوب.ا ناك لاو قم ازيعس ىلا نير يعس نع

 ١ يشل اذا ا تننئدكز كالا "د ناثدكر 0 ا نو او ىدحالا
 || 20 ذاكد اف عب نينعلر نست اموزطل بف نب دراصؤصعلا ةلص نعل فعو | © نمو اهازجال ف ايعوطر جب ىزحالاو
 ا 2 تاءاسا»زهىف قلصلا نعرفل) ةاوررحاوهو انركذامتباورو الكو هاؤتش تءاقاذاذ لا
 ||| يمص نسمح ديبرح ةريرهوإا ثيرحرعماج قم زلال أ ١ ضل )لعل ري بيسالو خرانريذنمهغلاؤ هاورامكاردالاف
 ||| امه اسيبوا ةولصلا ن انيلجر شمرزعل ابحاصل .قرزرع ثيرحلا انه عمو قادس اورجاو شااشنلاانب اهحالونب هد

 . |[ لسا جفا! له صارت لع ل سس داب ىف ةفرعملا ىف قعيسلالاقو ناو خرز عرس ءونطرنعركلي و ظفيتبسف أ
 الع اهدناو لستر عمد) [صمينل )وع هدا محجر عق اشدلا لاق لاق عبسرل !نريخ لاو ساحل اربا انيرحل اذ هللاربعوب ١انريانطعب نود
 . ؟اضؤ نكت ناو أعم اذ ةركؤم ةالص نوكروا موجولا نم ءجوب لصملا تمزل ةردصم ل عرسلل تاءاسلا هنهىف نعي ةوفصل !نعأ
 | لقا لص هلا كور نع لالرلاب تاقوالا عر ىف تيلدص تاولصلا له نم ةدحاو تن اى !ذلف أبلقعاف ريدي لجرلا ناك ةالصما
 ..[|لبق مويلا مايصنعزجيلع دز لص تلا ل ف ثيرعل لمان هولاف ريصلا ىصعلاردبرث اج لع واصل اؤ سارا عاج مث حسد
 رقررصعلا نمنع ليصمل!قسمشلا ملط ]بق وببصلا نم عكر دصصملا نا عف الا لاق وصي ناكل عم موصققف اوي ن١ الا تانصمر

 ةولصلا نعيبك نا لعانلل لتسإصعل او مبدل اكر سس لعجاريلذ نيتق و مح ناعم نينذ و ىف اهم اهل صرف سمس ابو
 الملف تدولا ير هثرصعلاو | ميدلانرم دكر دص نمنا جره يلدازه ينال هنا مزلب القئ لد اونلا طع تافوالا ةهف أ
 00 ادار كالا ريس ءاودسلا ق سمسا د بيجو وا زب هابل
 لج ثيل مرسم يور تف الج ةوادصلا نعمل تقول خد ةنال اينو مشل مولي مبصلا ةال صل طبت لاق ذا نعس اىضد
 بذا نّوو بزغلاو مولاطلا تفو ىف اتناك ومصعلا نم يناثلا ةدكلا انو وصلا نم ةريزجل ا ةعكلاءادا١ نبزصأكؤ هنا
 يس دما نمو لوقن كلزإ صييضقل يالا هزاوجملا ليس ١لؤ نيرو نحملل تاؤو الا ذه تاولصل!نعمغ ىزلا عراشلا
 . ||| ميلعمللا لصيتلا نعنع ىرارلاو ةئتسلا ة6هلا ءجرحاف شا ثرحأك | ةدانف ىلاو ةررهىل هرشا شيدر حلا مومعل
 ١ || مصيف دكادجاو مسمرتحو ىاانيلل ظفلا او ىركنل ةودصل ا مف او كل ذالا أهل ةراذكال ىكذ اذا لسيند ةالص دش نملاق
 ِ ”جرحأو ةررمهادا ثبرحأ5 او اهركذا أذا ايلصيلف ابدجمَحوا ةولصلا نعمكرحازقراذا يس اور قده فاذا

 1 2 للاو تسلا ناذ اهنكذاذا ابلضيلد ةولصلا متم نملاق ليم يلع هللا لص بنل نع هع ةجامثباو ىندزللا و دؤادوناوأأ
 ا اما لاف شر يلع ها يص بشلا نعنع اشلاو ىنسزتلا و دوادوب او سم ءيحرخاذ ةدانق ىلا شبر حلم !9 فكزا ةولصاا :

 ' || ,يتنني نيحاهلصيلف كل جل عه نمف ىرحالا ةولصلا تفو ئبتح ةراصل إن ل نملعاوبزتتل |( !طودرتتت مون فيلا
 0 انقل ثاحمسعوب الق اهركذاذا اردصيلد (ينع مانو | ةالصكرحا نه !ذاذ اضل هىندزنلا ىفو كل ظؤنال او ال

 ل ةالص تق ويغرؤف ىهو ركبوا ظقيتسيف ًاهاسنيبو ١ ةواصل نع ماب لجرلاذ مصل الها ئداتخ اردو يي نسح ِثيرحأ
 | قاوساو نا لوق ضو ايل غرو ارسمنلا عنلطلنع ناك | وركذو ظقيتس 1 ١ذا ريلي مرضجن لاف أيه لرعو |سمتلا
 "دس ةولصلا سنن لحرل اف لاق هايل أط ىلا نوع عى وري شي تو |سمأسلا مدظن ئحليج ا :صدلو كلامو عفاشلاو
 . [[ة وا صد لف سمت ايدو ىغرنع ظقيتس افرصعل ا ةالصنع از هنا ةركب ىلا نع ىوربو تنقؤيغ فو |تقو ىف اهركذ قم
 ' ا فو مانقةراتسي ل هلجو نعم | نعد ربخا و[ انقو كل ذل عجل ههنا هجر مف اشدل لاذ ةفرعملا ىف قهربللاقوقت سما

 تهل



 ْ م

 لصلا نعمان نم يشيلع هال ص.! وف ىفوربل ربع نررمعوب لا ءباهصا و ةفينحوب ١ كإ +)ا3 نمو تاقوالا هى ةولصلا نعأأ
 ”ىلر كردا نمو ريصلا فرد انقجرسمل الظن نلف ريصلانرم ئكر كرذا نيزسشيلع هنلا لصرف ىفو ًاهركذاذ أي صيلف ًأرييشو /

 . | ضاارغل !نعريسل صعلاو هصلارعب ةولعصلا نعمل هللا لص يع نإ لعزل >رصحلا كرد ارت سمشسل !برذتن ن لن صحلا نم
 )هلو ل وزتن لإ لرسمشنلا تماق 1310 مرسمثلاا حلظم نا فل رجب اء و سا ديس. >إ مرم ل! به نما تارشلا|
 نبالاق رش ىلا بهزمازهو تارلصلا نم مزاي ايو تأيبأل اضعبل ةولصو | تاوطرث للعو ا ةزانجليعوا ةنئاذ ةرلصإلا بغت تح

 5: ةيلع هللا صوتلا نعقيانصلا ثيرحو ةمنب بعكث برحو ةدسبع نبع ثيبزح ب هزم ا ازه بهذ نم ةةجن يبل ارب
 .اثلاس توا دضو تيبلاا لمت ف طارح اوننت ال تان مربع يني لاسم رلع هدد اص ءلؤو ب صخيامو ثيدداجلا نمركذ مرصع
 لبالدرسمألا ماظن قحرصلارعب ةدصال لوفي بول ع هللا اص ها لوسر ىارذا تعمسلاؤ رجلا ثبرح ف دراغو!ليننم
 لاو ميعلارج ةرصلا نعلاومو ناثلا بهزملا نامل ع أو ازاه تمولع | ذأ :كءالاسمثلا برذت قيرسعلا

 أبابا اذه قف قصنملا زعل هلو لخري الذ تانىسسملا تاودصلاو | تاضوفملا تاونصلا أماو :لذ انلاو نتبملا عوطتلا
 :قخت وس و ترص نكم|أمذ عمل نال حب نم اب رصعب ربنا نموا تأموملا هزه ةنعصضحلا تيدادجل اب صييضقنلا نإ بييرالو
 ذاطعائال ءارسمثلا عرلط| بف ةنئيزنل ارحب مكري له ضرفل البف ريل عكر مكي + نم عسل | صتعل | قالالسعلا قف كذ
 همي ةواصلا نعول ) عاونا ةسم لع )ل ةشم] صغلا كر ذ ناكو نمماثل ل صملا ثيداجل انضم هلا ثيداحجلا هلل كل نيب
 (كا ذراعي كل رهظي و تطصخلا كلت نايب كل تدراذ صصخخ أ نم ويزن لكل ناك ءاوتسالاو بيؤغلاو عولطل رن عم صعلا هديل
 1 أموهعلا هزهاتمصخلا نمن ونش تامورعلا ةزحاةضرعخملا :لج نم انباع انه هدل يصب نخىزاابابلا انه ناًأيب

 | ع 8]ا ةريرهدإ نع:ابجرلا نعي نع بو ذل التؤصحلا نم :ىكر كردا نمب أب ىف ىرأ يلا جرحا ةريرهىلإ ثيب لح
 أادبعلا ةالصٍنمقىب كرد !ذاو الص ةيلؤرسملا بدن نال بفرصعلا ةالص نم ري مكرحا كردااذإ هيلع مدا لصمسا
 ايعس نير نعو رأسي نب ءاطع نعوهس | نب يبر نع عكر لن مال ردا نعبابف حرخاو :تالص يلد سهلا ءلاظ نإ]بف

 | ءار دارؤو سمشلاا ملت نبق :ىكر ميلا نم كرد نلاؤ ره يلع هب الص سال وسر نإ| ةررهرلا نعنون لجم جررعالا د
 ٠ |(فارلادذؤأاشلانيزثللاو دوادوب او يسم جرحا رحل و رصصعلا كرد ارؤو سمشلا برن نا)بفرصعلا نم:ئكر كرد|نمو

 دانيا يؤم هاو سر لأ ةيرهدبانكسأبسنب نحوي نيسؤأطنب نعال اودقاحبا داس جاو ْ
 قاس جبرخ | 9 كردارتوسمشلا| علظ نازيف وكر ل انرم كرد! نمو كردارقف سمنت امن نلف :تكمرععلا ل
 بت نإ] يف ةلينرسحلا نم كردا نم هيلع هسا لص هد الوسرلاو تل اا مس أىزع كا طلاو لحن لاو ةجلم نباو
 ةيدتكي نا عاف ئنملاىا لوصولا كارلا ظف اكالاق دةكرل اره امن ١ ةيييسلاو الشر( لف ملظ ناش عبصلا نمواسمهنملا
 "امرؤ كإ نب حكرقو قب لف الهو الص تككدتف ىرحا ةعلر دص١ الذ تونا كردا زا طع) ف عاجالابا دارم كرد نسلوأأأ

 ًامرجي ةعكر نسما ماظن نالش ةعكر ويصل ا نم كرا نم اظل و نيمجو نم ةهسإ | ءجرخا | نب ليز نعى درواردلا ١

 ىلانعراسب نياوهو ءاطعن عابس نيييز نعنوطم نيله نان ىلإ ةياور هنم حرصاو ةولصلا كردالتف سما ملظن
 ىف كإ ذل ذم لاقلصعلا تفي لفسمشل ابو طرج قيام اص ف سمن برزت نا) نط رصعل ا نمةعكر ليص نم ظفلب ةزرره
 يضر قش ك]نيدار و أهوغبو ىف أكل !مالسا و نش اككاربطو ميصلا مالتحإب كار دال ارخرتن 3 خجل | اىأو قنا عبصل
 ىه ٍثيرعلا زهور ثلا أعم مرش ىف لاق ثيحدهاركلا تقو الا ا/ل6ال ةالصرسفت ةىكر مبدلا نم كردا نمنالذ
 نم ممملعونب لقو تربط ذا ضيحاو /وملس | اذا كش اواوغلن اذا نآيبصلاو اوفاذ |١ذا تين اجلا نال! هيف انبهذ ىذلا
 احلا متنو هلوف لاطباو ىوا طل الع درل ١تاياورلا نم انركذ أمني ظن بوكر لماهل © ةخكررازفم بصل !“تنذو

 .راثبركل ندب عجلاو لآةحجلاب نضل! !يبال ناز ليل ملا مات وع وهو كار حرا تبرك ننس ان فلا يدا ناانضي



 ماب

 ازيعز بعص وعلان لاق داكب نير ذلا انن لاق نسل نب خانة رح لاق ليدنمس) نب ريع نب جحا نربخا ناو نسوي نبهت البعأ

 ٠ لإ كا ءايرعاس نا تصوارقو قع كتناملاذ بطاح ني نب مياربا نب ةءانؤ نع بعصم نب هلل ار عوج نع ةزجن مهارباوأ

 ]| هجؤلصلا يره دمعنبا اذه اولا اريلعاسج ماق مث سمثللا تدلطق خت سل فب سلجال فر نابع اوصل: ملص ئخ رعبا

 ْ "ده ملوسر نال ب وغلل نر لأ .ضيب حفتر عسملا تماد دامب سايالرصحل ادب ةودصلاذ ىلا ميصلار عب اههجكرقرصعلا

 || لأى ةنس ةالصالو اوظالو :لذ ان وبعلارعب لص, ارح هنعوري 0 ءرصحلزعب لذ انل لصد ناك من! ع تبث لو سو ءيلع

 ةولصلا تحاب [ّقلاران الا نمكل جوحيو طق دب ىف رصعل ارحب نيزحكر يشي لعلنا لص دن ا)وسر كزن امةششاء كوفي اوهقحاو

 لجو عمل الاف لو يخل دف ةراصل اد ىصحلارعب ةولمعلاؤ تضراهن شذرات الا وبعل رعب ةولصلاؤ ابنم وش تاي هفرصعل ادعي |

 || هرييزلا ٌبلاط ىلا نى عصعل دعب موطنال ىف صخر نمو ءل ضراعمال ليا ببالا كاز هن نم عرتمي نا ةرجي الفريك اول اذ

 . || ورعد ليزي نب دوسالاو نيثم قملاوق :مس ماو :شأعو كايهالا بروي اوب اد ريشبل نب نآعنلاو ىراارلا مهقوث هل ازبع با

 سيق نينيرحالاو ى اهيبلا نب نمل اريبعو حسالا نب لمجرل ليعو ةدربوباو لي نمملا ىلإ نب هنئاربعو جي ضو ق لسمو نلوم

 || ضروب ابا نا يبا نعرسؤ طنب | نه جمنع قازرل نبع حرخا 9 ءلدف نم بيخد الو لوفر الل يحن رعللاؤ و لع نب دادو

 اودع بذي ناكرع نالاقذ انهاممل ليف امعكر عفة املذا ركزت عتلقس | املذرصعلارحب يعكر رعدذ الخلق لص نام

 نكي لاهوق و هدباقلهتح اركز امدب بهذ ىرلاو ةشاع ثيرح تنم انذاااقو ليبةلاف نيادبع نبا منال ملاق مرض ازد
 نمءنكيباج) سمتلاب جغررع ةزلدلارهقي ملأء|ةقلطهصحل رعب لفنتلا زأجا نمت اياورلا ةزيج كس ةنن العلو ارسأرعرب

 | دال خط مثيلع هدادص ءنبطاوم ماو ةهاركربغ نم بت اورلا نم تان ٠ .لار سا ز ارجاع سسازه لغد ناب ةهاركلا قلطا

 هلصاوب و انعم مز صحل ارب لصي ناكل بثيلع هللا لص دن :نث لحال ةشششأ عاجع ناوكذ ةياور ءيلع) يارلاو شاص نم

 ىتصيبللاق أبنا ةالصدص!ذ ناو وخ| فوةصقلا هزهوخ ىف ةئشاعنعةيس ىلا اورو دوادوب ١ هرورلاصولازع 2

رح هساربعا رح نسم نجا حراق تن | ءانعفل )ص١١ كل ذ دع ةنوارملا ريس. يلعمسا دصءب صنخ ١ ىزنا||
 || لاق ىلا قت

 نيتعك ل صعلارحب دص نع هس | ىضرايلع نا جارد نب ةوببر نعىرهزلا نع رجم لاق كر أملا نبا انالاو يح نب نست انن

 سايل ره ناملارخالانسب اهنا ءجرخاو امنعرخن ناكر يم يلع ها لصف ازوسر نإ تمعأما لاذوررجيلع يخت ْ

 طج ماالا قيعملاراغو ءنم قبرعملا لك جوطتل ا الو تانونسملا تاولمصلا نم انييثم ميدل اروب الل ىعل جبر حا اصب نالوا

 هل الفك ذ لعابو بول او عولطلا دج ريل عياصريغتلا (ريلجوخ ناذ بوخلاو مولطلا نكي اي صعل او ميدل جبن انجب دع

|مذ هل عوهو تباث يعج غو هو برزت ىنجرصحل ارحب سمن ملظب وح ويعلارعب ةولصلا نع شيلع هللادص ههكوسرأ
 . ||| نع 

 . | قم كل نوف ىخسد مبا صا قدنلا نبك ام لزفلا اذن لاق نمو هلضاخمالا عك ذيل ىلا يفلت انا لع ةرلصلاو نضارطلا

 . [81لاق ةىبيغلارسمشللا برقت ناللا الا ةزانبجإعوا ةتئاذال صعلا رجب ءاصد ال نطو نجح اذ ةيوهار نب قس او لينح نيرا

 |[ ب[ متيهزم وهو برخت قيرصعلاو ب مرسلا نظن قحولار دب قلصلا نع فلاشي مدا لسصوبلا نعئورر الاربع
 || بباسلا نعئرهزل اقورو ةدرلا,كل ذعر عي ضب كيسحو سابعن ياو ]فعن ذأعمو ةربره ىلاو ثنالاريعس ىلاو

 ا واصل العرمأنلا ؟ليضيرع تيار لاو شيبح نر ز نع معا ءنع كروثلا ىوروصعل رجب ة السد دركمملا بيدي عنا ليزي
0 

 || نا ثدخا اسؤاطن!بعصم نص اعف ربخالاو رج نبا نحق ازرل اربعركذو لمع ب كامل اربع فور محل رعب 1

 |[ اذإ ةنمؤمالو نمؤملناك ادرس ابحنبا لانف اوعدا الت لفف لاذ أمنع هازرذ صصعلارعب نيتعكر نعرس بع نيالأس

 |( |نكدوعلعكلذف ةاور ىلا فلا )دجرو هملععس عم سابع نب !ندرعم نم قزم مرن ثركي نا لما ءلوسرد

 | ءاوتسار نعال سمن !ريذت نال | صحل لعب الو مفتت هرمعتلا ملظن نال معلا رجب دصدال عن اسيا امه نمل نيهمتا
 ش 0ع هدبارصمسب لسمو م اناجإعلصا زم ةدصالو عوظن قلصالو أرييضو ا اربحاص مأن ةضرف ةالصسمثلإ|

7 

508 
9 14 5 7 

 0 نا



 م/م

 || اجا ثنا ىف سبل نإرعلأقف ليش يلع هلا لصنا كوسر كم نوه نم عم مريد ص لا لاتف امززع تيكرفو نيثعترلا

 ىميلع هلا لص دن لوس فتق لا ةءاسلاب ! مع قح بغملا ل ارصعلا نيب ام ؟لولصي هوفريكل حب نب اي نإ تاخاؤكاو طهرلا
 اذهب «فعبزمو ةوم|م ةقث نايؤش نب كمل اريع هيف لاق كلص نإ هد اريعميف لعل ل! ناب بوليضد 6 بيف اواصي نا
 "-عغرنع ولسملا عافي | ةيشخوهاخ |رصحل دعب واصل | نعيفلا نا ىرب ناكر علحلذ تغلف جن ظف اهلل لذ قنا هربخ
 0 نعشييلل | نعريكب نب عي ىو يلذو ةرياعور ننملا نبا نعد انرلتن ابو ضامي )عنب ]وق نف اوي ازه رسل

 يامل نيب ام نوامهي مزه م كعب ئفأب نا ناخ موك ميفو لمع باوجو للاخ نب ديز ذياد مخ قراللا مهن نعةد رع
 لاثلإ هز ملا ءانلق ال لدياضيا لهو ابيف كج نس هيلع هدا دصصن للوس وعلا ةئاسلاب اور قحبرذملا
 أ( ايصوفملا ةولصلا اماو ةلفانلاو ٌننبملا موطتل العر سعلاو ميصلارعب ةردصل ان عجسد يلع هلا لصد الوسر ىقىف معمل أما
 | قءاججلاب اوكي او كلف لخري لذ لذ لونلا نمييلع بظاوي ليسو ءيلع هللا لص هلل للوسر ناك امو | تانونسمملا تاولصلاو |
 ارسحلا نم ةل كرد نمايل عدنا لمح هلوفيو جونطلازنعجلو ب ورخل ازنعنكي ملا ذا ويصل ازدب عرصعم ازعبز انجن لع ةولصلا

 ظ هلا كوسر ىار لاؤ ع رعنب سينق ثير يو ًاهرئذاذا ابريل أرثع مانو | ةالصىض نم ءاونببو ثيروارسنسلا بذن ناطب د
 | تصصعا احب موب تا ةاي يلع مهلا اص هس لوس: طعلذد ةياس م! ثييرجو ثيرحلا نيتعكر ويصل رجب لصصب الجر هو ميلعدللا
 ١ ةناسلا نم ههربظل ارحب نينحكرلا م از ضو رسول ع هلا لص ةزوكس و فل |رقعكر لجرلا ءازمف ف اولاق ثيبزولا نيزدلز رذع

 ' |تاضزلئملاو تازونسملا ةولصل ريغ نمتوهأ ل صعل ازعبو مصلارحب ةولصلا نعي ن )علل صعل ارحب اهارضتند (منعلذش
 .| [سانما قاصر د لاقركذ مالا شييلع هللا اصنع ثيداججلا لا,عتس [ىلا ليبس الو هحلراار يف طعوصب خا هيغنا هولعمننال

 | ىف ثيزنلا لاق هبل اريعنباءلاق بابل انهىف باص او عف شا لوف ازهركذ ماكل يل صعلا و ويصل ارعبزت انجي ل عرصملكب
 لعيب اا دصونل ل أمص انها دغل ١ نك لوفوهو يع رح كر عنج رم ابعنب شبر مسيعوب !لاؤ س ابح نبا فير تح .عماج
 .يسانالف تشرف واصلا اما ثمن خت قحر محل احب قرم ملظم قحوعبصلا ةلصرعب واصلا اوهرك هن ثلج ناو 2

 ان طردا نم كبرح لا دنتسم مزحنب | مزج كل نببو اظل !)ها نم عيطو دوا دلاؤ بو ةخيوشم فلا ثييداحا ناواطم

 . أ يرش حلا يف ثععل ا لاطالقو :يهنملا تاقوال | واصلا ةحاب طل نضىضحا اهدار صيؤؤرسمفلا منظن نايف ةعكر يصلا
 ا ادجبورسعل العب نكت نينعأس ىف مركيو تاءاس ثالث ىف ةدصلا ركن عدارل مه لاما .ةلبالاب نيلث الا ةلدانع ب اجاو
 ْ نازراربعسرخا اجر ئتفي > وشو قجرطصن نيو سول رقسي ئجرسمتلا ملظن نيم تجر ةرثس ىف راملانعصنو بدلا

 . ١ |الهعب واصلا نعفل) نيب مضعب قرف ظفاحل) او ليهلا ربل اررعتبا لاق كوغلا له ناريس نبا نع ن اسح نب اه

 + !|!لاق نمت ٍنابرخالا نيثل اف هيد نيالا نوايا ري لاف جب ضرنح ورمل موز سؤرسلا نقصد 53

 ظ ةالصوا ةلف انوا اعوظن تنافاذا مصارع, ةدصء سمائل به نما لن ١ 2طلاربرج نب رهغو نيريس نب كال

 | مف اقلطماي قر سعشلا ملظن قحريصل ارعب ةولصلا نع ظ سو ميلعمدلا لصمبنلا نال ةثبلا زوج لؤ ضف انف نكي لو نس
 هيلع هللا لص ذوق ليل لب ةزانجلا اع ةودصا اك ناذكل ل عنمىزلاو نيعملا ضل! نع كإ ذؤ مسوءيلعسالصديفأ|
 | زبخايبهزتل اق نبل ازرع نب طف اهلإ مامال لاق رع نب انه ىلا هذ نمبو ثير كا رسمتمل ملظن تالف ريصلا نم ةجكر كرد نم

/ 



 ظ 1
 . || اني داحاب اويحاو ايو طرنعو سمثنلا مولط شع ةولصلا كت ىلا برر أخا فلا نالرصعل ارجو ميصلاربج موطتلابسابالا |
 . | الار ضعلارعب اضن“ هيلع هللا لص ل ىتب أضيا اويحاو طنفف تاقوالا غاهىف ةولصلا نعيفلا اوور نيني ةباوهعلا نم

 . || دع ةرصبالع نيهسملا عااجابو اورنج و سمشلا عولط م كت المج اورج سو يلع هدالص ءاوقبو ةعئترعرسمتسلاو !ولضنا
 ..||ةقيقحو هانعمازه ميعلاو معلارجب ةولصلا نعيفل اذ اول'ذ بورغلرنعو عاولطلا ننعنكي ملاذا ىصعل جرو عبعل رعب انمجأ
 . || ,ولط نيحىمو امنع ىهنملا تاقوالاملا مف ىدانلا نموي هرصعلاو ميصلارعب ةودصلا تييباول هنال ةببر نلا عطف طع هيفعوارلاو

 ' الجلال انإأم) كون رع نبا مس مذ ان نع رجب انربخا قازرل اربعركذ ةءاجد لاف ؤرعنب يهزم انه اميز غنيح رسمت
 هلل|ربع نعك] أم ىورو كل ذنعىئربسو يلعهللا الصم ال وسر ناؤ اهوزج] مرسمعتسلا عولط ىي »ل نإيغرافضو ليل نمدص

 ىف معن ايهزبو هونع دوعسم نبا نعىورو ييرج نباورانيد نب ورعو سؤاطو ءاطعل و ىهو هازعهعزبا نعانيد نبا

 امتاعمشو تلاق ةثشاع نعيرب| نعسسو اطنالوور ار عنباسه نب ايلا انهو ةشئاكهزمو هببا بهزب فالخبأيلا اذه
 قيعز,ههاربع نب تسرب ممتوبا ظفاحما مامالا لاذ امبرخو اسمشنلا ولطأ هرب نا ةراصلا نعييسو يلع هللا الصمد الوسع
 ةلصلازعيضلا نااولاؤ مهنا تلسبلا نمةعاجنع يرعيل | فلاب !كحو ىارلا قف ىف ظفاكلا لا طؤمملا حرس ليهلاف ىرغلا
 دن ثولغلا تقوو.عولطلا تقو بسن امل لاب نقول ارصقي لو مرعب عىطتبالا غاب مالعاه أ لرصعل اروو ريدلاروب
 نا ال صحلارديالو مبدل رعب ناش. ال لاق سو هيلع هلإ !صرتلا نعلع نع نسحد انساب قأشنلاو دوا دوب !ةاورأم كاذ
 3 ْ مو بودلا تندو رولطلا نو دارها ماو هيرمع ط جرس ةي لعبل ايدارلا نا )عل نذ ةىؤترمةياور فو ةيقن سمأتلا نوكت

 اكرصتعت ال دعملاو او حال ازدرخا مضوم ىف ربل ادبعنبا لاؤو ةلسم ىف انضل] لجا ءجرخا اذه دعس دحو تلف كن اهات
 قحويبدل از عب واصلا نعوبسو هيلع هدأ لص بنل  ىقاىا قبأسلا كيا ريسفن ءلدج نيمزش كرنب دارماف يمل ازهافلتخاو

 و سما قرن
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 جالط ةنقلصب لصف نال | صحلارجنالو ميعلارجب قولصلا| كتل لاف ب دارملل انيبمو برغت قورصعل ارج
 نمزأيسو ثركل عمو تلاذ ةثئئاءنعرسم ىور لقول قحاور ننملانب | هاوفو هاظلإ | هارضعب جك راو أكو رخو

 اريل اهضيلؤرسمشسلا ماظن نلف بصل ا نم ةعر ردا نمثمرحج مهجن كل ذ ىوف مرو كل ة)عل ياما ضير عنب لو
 اقانتتا كلذ مل مقو نمال تذولا كلذ ىف ةالصل ارض نمب هع” هاركلا ن إل يعلرذ نئنيح ةودصل ابصاذ ىرحالا
 نعربش عمنا ذص ميغ نارمعل ارعب نيزحكرل )جريش يلع هللا ليصهتبظاوم نمي عمس اور ةذشاءتمهفو لا
 | ارمعملفن مىقتامجلاؤ انهلذ مقالطا لممثل مو زعرن عقواصلار ضف نهرصتخرسمشللا برزتن قر صعل العب ةولصلا
 نياتحكر لمي يب نلا نب تيار لاق يفر نب يزعل ا دبع تبرط نمو ىف ىرايلا رخل لذ مرصعلا لج لاعنتت تاكوأ
 لإ ذ نم مرذ راب زلا نبا ناكو |[هالصالاأينيب لخ يبرعل عبس يلع هللا لصمبنلا نا ءنث لح نش امنارخي زصعلادج
 ىعالاريعسأب |تعمس لاو عرج نب انبب>الاق ق | زرل أريح حرخ | و قنا ملعا هللاو ةثشاعدنل اخ تمهل أ
 صصحلا)جب مر ةفيبخوهو بالخل نيرمح در منا ند للاخ نب يدز نعنيسر اذل لل ىم باسل هل لأقيب لحد نربي
 ارص هال وسر تيار ذا مرعد ١ الهه اوف برضا نينمقملارسم | اب يس هل)ذ ليصبوهو ةرلل اب .درضو ءيلا متسف نيتحكر

 [يف لنضا مل ليملل ا تح ةولصلام لا ملمس انلاامزاخب نا ىشمخا ىلا الول للاخ نب ليزإيب معمل لاذ لاو مميت لع يلع
 حر صحلادحب نين لسبع ممرضه أن وعر جرخلاق ديزل نب ة عن عصعل ارحب ةولصل ابأي ئاوزل | حمج ىو
 كتشيدكلو اك ةسانلا نعل اقف ليسو يلع هدا لصددلا لوسر كزمريخره نمعم متبلنص ا معداال لاقض ىرارلا ميمقترم
 اقةدعنعطسوالا مث كلاف قاردطلا هاور لذ قرع نمرعمسيل للة زرعو رييصلا اور هلادر و ءظفل اذهو لحا ةاود لابإمل
 | هرتضور ع هاتاذ صحلادعب ةولصلا نع باطنلا نر عوف رعب نينعكر عكر ىرارل ١من نإ تيربخاوا ىرارلا ميم نيربخا
 نتاه عكر كناللاو ىفنبرض مره لاف ةنالص نم غرف قعرميرشج الصف ىهو سنجا نا ميغ يلاراشأذ ةردلابا



 مل هع

 نب ذاعماداو هاف لجل حرشم ةيشاح حل [ف ى املا ريمال ليعامس ١ متالعل الا ؟ممهوههس ازهو ءازهع نيذاعم ناكم ليج

 خاف ءرافغلاد ذو يعراسأم | 2: وبل فع نبذاحم لب نمإب بابلا لاجر نئردال يجني ذاعمو رشا كاف نك لب

 | قداضعب نذلف رذوب | مرق لاق 00 رس نمد اربعزع,ننس ىف فظفراللا

برنت قجصعل رعب ال كرسمتلا عولط ملا يصل اروي لحا ديال نب شر لع هللا ص مدا سر تدمسلاو مث ةنعكللرا
 | : 

نيفخبجيسو نياعم نباو لحا هفعمتجم ملا نب هن اربع ضيم ثيرعكلو اثاث كل ذ كوفي كمال
 رحل مس انل ال صفل ا ازه 

 اناف ففي لنمو ىفرعرفف قلرعنم زبعكلا ةجي حطعزعصرق د ل قدذ | ذعمن اونصررطوب اوضو ىراز ذل | نكسلا نب برت جن عزز

 كالا ةلمالا ةلج ال سمغلا برزت قجصحل العب ال مرسم مااظب وحر دصل |رعب ةواصإل لوب سؤيلع هللا ليص هه الو سر تعمس برززج

 نبا 2 مه يبرأ | ريثكمالك يفو ملسرلا نب ثيل يفد هفيبلا ل [ق خجل ةزنعازادراهنلا تضحالو رف «نكأو روش

 سرع نيا نسما منظن نيحارلشنال لاق ليش يلع هدب وصمنلا نع نع نوير يكلف قاربطلا ورازلاو رجا هاو ب لج
 ؟بخاذ كاتضالا يشب ىلا ترم | تادنرم لاير محلا( ناطيشلا قرف نيب بذتو ناطيشلا فرق نيب مظازئاذ
 5 ١ 2 كا ةالصاصا ان) ها شيلع هس الصس اوس دحام كادغالا ضمور قار لاق مفان نيد يعس نعطسوالا ىف ناربطلاو

 لاق ناطيفلا رق ى ملط قاقرسمثلا مفتزن قح اول اللا قؤسةيلعمدا صمم الور نبلاذو نال بانن سما
 .لبعانريخا ىوعم نب نوراه انززحلاقف نسم ىفلبووملادجدوبا حجت و ظنا تازث ملاجرورازالا «اورو تاقثرجالاجي
يلع هدا لصد لوس ثحاصكادشدالا ةريبهوب |فارلاق مفان نب ليعس نعببب نع بزعل ربخا بهونبا

 «لح علا لصا از اهريش

 | اييبهعبا ىار دوق ىو لسرموهو سليل تق نمدلر دي دعاة ديمسو لجدوب هادرازكم نائل ارس/ف رثثالا نال

 | نيم لاق نعد انعؤ يكلف ىفابطلاو لحا ءجيخاذ لالب يب لهحأى | قنا عطتننموبفالإو لحا مول تف ىذإ | يغناك ناو يظن

 نب هاربعثيي لحلو! هعجلاجر رح لاجر شهلا لاذ ناطشم قرف نيب حلظن ائكاؤ سمشلا ءىلطرنعالا ةولصلا نعرف

 ”لعبال نسهنلا ملظم جرطلاردبإودسقدالر شيل عودا صمم !)وسر لاذ لاو نعطسو الا قاربطلا ءجيزخلذ صاحلا نيرلع
 الوسمشلا جولطر نحاول عمال سو يلع هلا لص هدالوسر لاق لاو ءنعماجبوب |هاورف شا شيب للو) سمأللا بت

 ناالكظفلورازللاهاورو يحصعلالاور ءلاور مثدطالاو منشأ, كإ ذ نابواصو ناطيثس نرف عبي ذتو حل اهناذ أاهيورغرنع

 ]طار حؤلو ديساولا شيب حأو | سمخنلا ءلظن نحر لاعب ملا بوخت قوسصعلاز دب واصلا ني تطضرلح هلا لصوت
 5و كذ نا مو ةورف ىلا نب ةورف هيف مويا لاؤ رصعل 3 الصرحب ةراصال وطب سلع مللا امص الوسر عمس هنا نعيكلاف

 ةعاسن )هس نزربشيل عم ل صويلا نع يبا نعيله نبةصيبق نعركلاذ ناراطلا ءجرخافدح ثميرحأ تاقث لأي
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 اقوه كلام ول زجل مض ديب مامسلاب أينم نين ارعرشو مل عبرالا ةدب تمد متياور لثمي كل امري نعني, نه ةياور نم |
 |هرغو عابطلا نب قاوساو ترطم لاقو أيسر ع نع كلام ةاور قبهجؤفتاربا دبع: لا ىباذصلا هه طبعصيؤفتلا ىف ظفاحلا |
 ةربسم ني صفح ضد ناطقلا نيالاقو هل ةبحص الريبكع بتوهو ز] يسعني نجرلاربجوه ثارصل وهو ىجازصلا ههادبعبإ نعأ

 ر ةبصصمل نكن نا مشي نيعم نبا نعم ابعل ذو دبا وحلا «مساب نكسملا نبا مجرتو ليشيل- هدا صمبنلا نما مسلع
 نجس ناوثفص ثيرولوأ قنا ةبصجل نإ تبثاالو :ليسعنب لمرلاربعرنتبثا تسلو لاق ناملا بف تالثل

 كئاؤلا هللا لي سراي لاؤف لبمثيلع هللا دص هدد !)وسر لطعملا نب ناوفبص لس لاق ةررره ىلا نعةجلم نبا خذ لطحمللا ١
 زكوصلا تيلصاذا لاق ةولصلا أبو عركت ةءاسراهنلا و ليللا تاءاس نمزهلاقوهامو لاق لهاج أن او ةاعمب تنام! نع :

 6 اذاذيرلا# كس | لعمل ونشل ىح :لبفتم ةدوضعم ةولصلاو لص مث نا طيش (رقب حلاظم (زعاؤرسمأنلا ملظب يح واصلا
 تلازاذاذ نيمال ليج نعرسمأتلا | خيزت قحامجاوب !أريِو ٍتفتو مزنجأ ف صبت اعاسللا كت ناذ ةولصلا عرذ يرلاك كسار لع
 جس سملاو هتادإيز ىف لسا نب ههاربع جرخا 9 سهلا بينقن تح ةواصل | مد ث/رصحلا لق قح هل بغتم ةءاوضحم ةواصلاذ
 ١ !ةليللا نمله اجب اذ او ملاعمب تاع كلت اس ىلا هلل ان أب لاؤف ليس هيلع هللا ل صيبنلا )اس نا طعما نب ناوغص نعكويقملا
 ىقملا) اف ٍثيرحكلرسمشلا مظب وح ةولصلا نعكسماؤ يبصلا تيلصاذ )يم ءيلعمدا دص مد الوسر لاقف ةولصلا ايو كت ةءاس
 نب ناوعصلاق ريبكلا ىف قئاربطلا جرحا 9 هقييلا مالكمقنا عا ههادإل ما هنمجقملاريعس ممماردا مالا ميا جالا
 امراقلاوزلل ثداداف أيؤرا) تطسش | ١ذاؤ نطشلا الاق تعلطاذ اسما نإلاو ل يص,رذعمان) صرينلا نا ىلسلا لطعملا

 أمإ ننقنرملار هليل لاق تاءاسلا كلت ىف ةولصلا نعؤف ابذراؤ تبائاذاؤ امراق بيغملل تداذاؤ ابدراذ تلالاذاف

 كل ةرزع ما ضر نو ينضرم لا ركرتحددهش لاؤ سابحنب نع موتك سلا ”مالا هادر ىزلا ثيرحب وبذ مح ثيب لح
 ايشلاناذا يونج سمن عوطو كال او رخال لي ناكب الل نير ع نإ نب ههناربحنعاؤ توم اطؤملا ف كلام حرخ آو
 بيعشس نوعان ىعازوالا انن قيؤللوب ا انت هدنسم ىف رجا حرخا 9 متن | انو > عم ناب سيبو سما عىلط عمان نش حلطيأ|

 دب١] ةرسمشلاا ءىلطإلا مصلازعب ةالصال لا لبسك ميلعددبا [صردد!لوسر نا باطن نيريعنعصأ علا نبهرعنب هلل اربع
 بيعش نب ناميس انثرحراث للا ناعم مرش ىف ىواطلا +جرخاذ دوعسم نب هيل أربع برجل و! سن ابيغت قحأأ
 اتي نع ورسم ولط رح اصلا نعيفن انكههلربع لاذ لآ دز نع ماع نع شايع ركوب اننللو دبعم نيل لاذ
 1 نورا درص ثرارتض يد قريكلا ىف خلاربطلا ه اورو تازث الاجر متيحلا لاو دانس ابرازللا و لجبوب !هاوروداهنل ا تضاوأأ

 . |( ءلظن ناح نيتعاسل ! ناث اه ىف ةولص نعي هه اربع ناكذ ظفللا اذه يفورخا دانسا نيكل اف قارنطلا ةاورو رج يعض
 ليزناثرح ىوايطلا مجرخاذ تمي از نب ليز ثيبرحلو | نسح ءدانسا يطال راهنلا نضو منتزت قجرسمتلا |

 | اذا ةراصل ار سجل عسا مص هس الوسر ن 1 تباث نب ليز نعر هع نع ةدازند اش لاق ماه انن لاق لاله نب نايحلنت لاق نانس نبا
 ةلاؤرق ننب ملاظن (ًذاؤ :ظفدل | نه ةدادز هيفو ا عا هك اد تماس كا
 ًرتلانربخا رنسموف ءيوهار نب نط! رخاذ حار طخ نب أعم تبي حأو | ميصعاالاجر اجر وتاعزلا عجف اق

 الا ا

 ةطرزا ع اضع نب ذاعم رج نع ثري كمر اربع نيرصد تعم# لا فوع نب جزل اربع نع مهاربا نب لعس نع ةرعئس انت ليبهت نبا
 0 0 ارب! نب سعس نعّبعش نعررغ انرح :ريثسرإ نركب ىلا نعتباخلارس !ؤ ريث الا تبادرو ف بت قجعلاد جبد 1 || مس“ ةلظتن يح ويبعلا ةالصراجب ةالصلا نعيزيشيلع هاا دمح هد لوس وت لايف كا ذ نتؤتست لب مو ويعلازجبو لصعل رعب يي

 || هننالس هلالوسر لاق لاف ءل سند لصبملذ ييصاارجب و صعل ارعب ءإطع نب ذاعم عم تاطرن (نيرقلا ذأ عم جن عن مر اربعأ

 انكاطاقأسلا حرحا ثيروكل مرسمتلا بزغت قجرصعل لبو سمتلا مللقد قح ةارغل رعب ناتالصرج ةالسهال, طيس ة هيلع
 نب ذاعمررعلا قبف > نب نول اوت هحراش.و ماكحالا ةرعف ىهرؤملا نذل اربع ظوأا)او و لوصوالا عم اجىلل لوصول ار يسيل



 : ملا

 ربقن ناو ا نذ لض نا ان أن ليل ا اص !لوسر ناك تاعاس ثالث لوقي مهلا مأعنب ةبقعتعمسلاو هيبا نع عنا

 «رغن- بزخلل سهلا نين نيح خرسم الي تح ةريبظلا ما موقي نيحو متزن قح ةغيزايرصنلا علل نيرحازاذوم نيف
 ىنايتلقت ىلسلا سبع نب هعلاو ىو اطلاو ةجامنباو لاشل او دكادوب اولجاو سم هاورف :سعنب عاشور حلو |

 أغا عنترت قجرستلا مطر قح ةواصلا نعصق | مث ييصلا ةالصلصلاق ةولصلا نع بخا ءلهتباو هنا كرب ءاع ئلربخا هللا
 جلاب لظاا)قنسي قح ةر وضح ةدوبشم ةولصلا ناذ لص مثراؤكلا ال لسن نثنيحو ناطيش قرق نيب علان نيحملظد ||

 ةلصلان عصف ! مث صعلا اضن ح ةرىبضع جوه شم ةولصلا ناذ لض غل لبق !١ذاذ مرن نئنيح ناؤ ةردصلا نعتفارش

 تخلو ”فشأع ثيب لحأم | لمنع يسم ظفلراؤكلا ل دج نئنيحو ناطيش رق نيب برذت افاز سملا برغت قح
 /ولط نإ سةيلعمما دمص هد الوسر عا: لمع مث تلا قا ةأع نسيب نعسؤاط نب هل اربع عىوأ لاو قأنلاو حسم

 الذ ءنأوصلا نم ةءأج نبط نم تباذ ليس يلعهدلا لص بنل ا نعرعهاور ىزلا نأب ةنشاع لوق نع باجيو أيوغو سما
 يضل عراتف مدحلا مزال دعد وضر ةفش اعريع رو ةمراقم مي اورف ةدايزلاب ثولق ارو تونبفم مشو مثول صاصتخا
 الصف جوال كمل ءىلط ركن الصب اورق اليس هيلع هدا لص هنالوسر لاؤ "تاع تان ماس تي اورق ويش

 فا لاو عفتتزن قج رسما عبولط نباح ةوادصلا نعي زمسو يلع دل لصد الوسر نا تلو اينعماجوب !حرخا ىف كا ذأ
 لجلو | مجال أجر هلا ةييقب و مالك هيف و ةعيب نب | هيف ىفبحلا لاق بؤذلا بيراقت نباح ةولصلا نعيف“و ناطيشس نرفب عظن

 يعن ءانضبب سمثلا نوكي نا ال صعل رعب ةهلمص نعربس يلع هل د ص لوس ىلا لع نعدؤادوباو قال | هحرخاذ
 هنالوسر لاذ لاؤإلع نع مرججلا نب بهو نعل اله نعوم نعل يررتا لبع يريح اني نسم ىف نجا حرب وو ةعزتترم

 ةلينباوقاشلاو كلام ؟جرخاذ ىانصلا هلل أربع ثيب) حل | ةدفنرمءاذهبررسمشسلا نوكت نال صعل اركب ليج الرج شيبلع
 توتسا اذاذ أرقراذ تعفترا اذاذ ناطيشلانرق أيعمو ملظنسمتل))ا3 ليش يلع هللالصمددلوسر ن ئجلذصلا هنئاربعنع
 ًاعاسلا كلت ىف ةواصلا نعي عملا لصد لوسسر ىختو أبقراذ تبررغاذاذ اقرا بوغلل تداذاذ ابفراذ تلازاذاؤ اقداف
 نيعم نب يحي نع:ةثبخ ىلا نبالاقرأسبب نب ءاطع نع ىور ىانصلا هلل ا قريثالا نيالاق

 *للاق هان بعازهو نامرل )بعهد اببعإلا مس ١ هدر يعىل !ريغازه لاف ةريغ فل اذبو هلل اربعوب لاقي و هه ربعلا قي لاذ |
 0مم كو نصلا هلل ازبعو ليش, يلع هللا لمص بنل ١ قلي مل :ل يسع نب نعل دبع ماو نيعب انلار ابك مىجأنصلا هللا ربعولا

 ةع) نوكت نا هبشبل ناوزيب لملا هنعىورب ىنا /جيانصلاا هلل اربع ىرحا ةرملاؤو لسرم.ثي لح ةرم نيعمنب!لاذوةباصلاف

 ||ىبازم ءامم ةلرسيلل قيرصلاركب ىبا نعىور ىذا لوباذصل اىنمزنلا سيعرب !لاق و هابل هه ربعوب امن كوع صا و لاذ
 ىوهوزيشيلع هدل ال جوملا رضيتف يش ءيلع هد لبد ميل ال الحر هلناربعاب | فكي ةليسعنب نكرل اربع, مسا زهد يلع هللا لص
 الط كلاقو نينكة ادا الب ههادبعكل امنع ةاورلا وبمجلاق انكه ىبانصلا هناربعاطؤملا حرشف قاقدزإ/ اق و قرطلا
 نحرلاربعوهو باوصلاوهوربل اربعن: لاق ةينكلا ةاداب ىبانصلا هل اريعرإا نعوابطلا مسيعنبق أوي او نرطم مزنم
 انوه زيلع هسا دصممن الوسر تعمسلاةوجانصلا هد اربع نعءاطع نعربز نعرهع نريهز هاورو فن عبلت :ليسعنإا
 عيان نمل اربع .مساو هناربعوباوه |غاو ههاربح ل قف ىف مهو اكل امن ىراذجل ا نعىىنيزل لفل اًعب لاق انكمقلي ل بانصلاذ
 ةياوسرملا هنعىور ىجانصلا هه اربع نيعم نب ىبحل اق لقد رظن هيفو ل حجو ١ ىبانصلا ههداربعنا عهاظو :باصتلا ىف لاق
 عضصْمح هعب ات لب كأم هب حفني مد ةذ انك لام نع جارطلاو تيرطم ةي اورو ىلع ةنصحمل لاب نكسا'نالاقو :بهص نوكت نا
 ناره ليم تريهز ازكو هركزذ لوي شيلع هللإ لص مينلا توم» قنصل هل اربع عرأس يل نب ءاطع نعيؤس | نب بز نعيم
 21 أنبل يمس! قي نط نمزظفر اللا هجرخاو مي ليز نع ةجرال اببعصم نب ةجيرانيو ريتك ى ا نير طخج نب لج هعبات اذكو لاذ ةزنم
 | تزد اله ىعانسلا هدالبع دور وف عامل اب ميف ارصم هيديز نعل اهنعاه الكت اضل ليعطعسا ٍقرطنم زم نباو ثرك
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 أبذ تقلا تاقوالادا ناوخجلا أميل اوملعأ ةالصلا نعا زو ولا تاقودلازؤزم ل | اًصعلا| قايسل] هاظ
 لوا ىف مزتقن ناو ءلبف ةرلصلا نكت لل هفل ارخا نارا نحيل عل ايءيذ ةهاركل | قلعني امأ مرح نيعؤن اع ةراصلا +
 كيف ادني مامات ؤصقلاو لوطلاف ةهاركلا تقو نلتنج اذه ىفثرمصعلا ةونصو وبصل | ةولصف كلذو تهركتقولا
 (ندكت لا تاؤوالا نييتت ىف رابخلا نم درو اهل بش وذلا تهوو ءاوتسالا توو عاذت الإ |رسمشللاعولطل تفوااب

 ”نلث ىلا قيل اب مجرتو ءاوتسالارننعرصعلا ةالصرجبو مصلا ةواصر جدو أره غر عو سمن | ءوطرع غلا ةولصلا
 !ًةالص لعب نمازكو سهلا ولطرنع ةالصلا يف لخديتهر ممثلا متزن نارا يصلا ةالصرعب نب ءاوتسالا تو
 العجول ابعنباو ةريره ىلاو ى0ذ/|)يعس ىلا نعي ورم نياعونلاب قلغتت ىلا فل | ثيب داحا نإ لعاقس مشلا بيت ناملا
 رذ ىباو ءارمعنبةاعمو باطلا نرريعو لطحملا نب ناوفصو ةسبع نب زرعو ىرانذلا قصب ىلاو ةبوأعمو صاقو ىلا نبا

 عصر د اربعو ىجانصلا هل اربعو لعو ةثئشاعةرماعنب بقع ؤ.عنباو ليس ١ ىلاو ص أحلا نب ورعنب هلل اربعو كراذذلا

 ىلاو مىكألا نب :رلسو ةم نيبعكشدهو ضااو لالب و كاتشدال ا ريشبل ىلاو برزج نب ةمسو أما ىباو تباث نب ذو
 اكل ططللاو:ةجامنباو قأشلاو يسمو ىرازيلا جرخلذ ىر كلر يعس ىلا ثيم رحل[ ءاددرلا ىلاو ةصفحو ةدانق

 مقر قحوبدلارعب ةالصال لوب ليشيلع هللا لص هه ا)وسر تعمس كوقي كرؤلل نيعسا|ر )حمس ن ل عرنمجلا لب زب نب ءاطع

 انجل فلو ةجأم نباو قاس او نانيثنلاو كل /مداوزد ةمرهول ثيب لحم [9 سم !ريذت قرصحل رعب ةواصإل نسما
 || برنت قجرصعلارج نسما ملظن جر دعب نيت ىلص ن عريس يلعمدن ا لص مهلا لوسر ىغلاؤ ةريرهإلا نعمدأ عنب صفح نعأ |

 علظب قحرسثلا عولطرنعتاءاس ثالث ىف ةولصل / ريل عبرا هص ها لوسر نإ .نعطسوال ل9 ىئاربطلا جرحا رسمت

 هلو ةنسلا *مالاجرخاذ س ابعنبثييبز وأو مالك يفو نيه نبا هيفو هخيح الا قرسل اس وطرز عوانينلا تضأ
 نما نإرمح نعمه |ضراو يبرم ل اجر (زتح برش لاو سبع نب نع ىراجبل اظل او مرنم ىضرارلاولبتتح نيرحاو
 تا طصاؤو ىإنيردس كيب وإ بزعن قجرصلارعيو سما قرثنذ قيحوببصلازعب ةولردلا نعوم سو ءيلع هلا لص
 | قجرصعلا نسماتلا ءلظد قحرمصلا هرج لايصال نان الص لوف شيل مشل! لص هدد الوسر تعمسلاق نعجن وب اونرجإ

 ن انييشلاو كلو هحرنلف عنب يبرز حأو )و رييصماالاجر لأحد شئ اوزل ا عمجمف يحمل ظف امال اق سمت اببرذت
 الهرسمتلا ءىلطرن عل صيف مكرحا ىرخي ١ لاق ميسو يلع هللا لدص مدن الوسر نا نيزييشل انذللاو ىو اطلاو نآشلاو
 . [قصااوذؤسشإلجا> مطاذا ب اور نق ف اههور غال رسعتنلا رولط مكن الص» ا هرخال ىرازمإل ةياور ىفو اهو ضرنع
 ا ا ةولطوكت الج رخخال ميسمل ةيا ور ىف رينفت قح ةولصلااورخاؤ سمن ايجابا ذاو عفت زن قح
 واصلا اورخافرسمثل ايجكح باز! ذاو ز ريت يح ةولصلا !ورحاؤ سممتنل ا جاحارباا ذأ ةيادر فو ناطيثم قرب علطت اظافأ

 . رسمت عولط سنع واصلا ن عوف لسة لعهد [لصمفلا تعم» لاذ هلاربع نا مفان نع جيرانك ىف كازا حتا و بقت قيحأ
 . || جارى !ال تولي ىلآوص ١ تيارا دصا لاقررع نبا نع فان نع بوبا نع ةراصلا ىف ىرازببلا جرت 9 ايو ضرنعو
 . || جنان ع تيرم ل هزل ف ازرل اربع هاذو خغلاؤ زطوو (ىلل ل او اهورغال نرسمتسلا عولطا م نابع ءاشس امداد ا ليد

 |[ كلجلو و ىقنارسمثللا وطعم ناطيشلا ترق ملطب نالاقو كلذ نجوم وس ءيدعمدلا لص من الوسر تاذ مضاننعأأ
 || هلنالوسر انيحرتل ةواص نول كلوكت لاق هدعهل ضر بو عم نعىواطلاو ىاؤبل ا محل تاينهس ىلا نب :دواعمأ

 || مرخاذ ىافخلا ةصبولا فيبر هللا صصحلارعب نينحكرلا خعب امزعىغ شل و امهلصي ةانيبارارف زيشءيلعهنا لص
 |تصع ةولصلا هنهن للانذ صمخ ابر صعلا يشيب ع هلا لصمد !لوسر نب لص لاق ىراذذلا ةمصب ىلا نعووأطلاو
 لا نهاشلاو له اشبلا عنطن قحاه لعب ةالصالو نيترم مرج مل ناك اريل عاظؤ احن أجوعيضف مكلبق نأك نم

 تتع ىرازبلا ال او اهطلاو ىداللاو :حاجا مجرحاذ ساعي ةبفع كيب حس | برخملاربذات باب ىف قانا خاوأ|



 0 0 ظ
 أ ؟لسوا نب داحو لوم و لاعو نسحاو قؤسم ناك ناؤ :مدل | نم مرعب نمو نيب انلا ةقبط ىف امآو هلغف نود هنياود
 | |تباةرجاو حقاشلاو ءاطعو عنا | ميهارباو ريبذلا نب ةورعو ناريس نباوريبجنب ليعس كلذ نور, ناعنلا ةفيذحولاو

 ل م ع كل ذ نور. ال نثر وحلا موبرجحو نس او كرابملا
 انهي ائتءاب سال |رعساؤ نسل عا اجلا برق منهفلا ءازغف لعب اىكرالنو ةراصل | ةءاؤ ارنعزفنتل !كزنو لف انف اميىل دا نمش
 ميلا صب بشييلع هللا دص مبنلا ناكل اذ لعنع ثرأعلا نع اوس | ىلا نع ةنجأم نب جرحا ايون ١ يب هنعلعاثننيب لن يرمالا
 (ةداريشا)ا تلف كاف بزكل ابر لذ لب نيعنموهو عملا ثيل هيف هك ءلشمم مونفن ال نيعض ثيرغشمأفال لا
 | ادرصمس (لوسر نا كرد ىاعنلا هقفلاؤ ىف أه سل اطيحلا ىف ةييفنحا د نهريربمثل !لصلا نيرا نيللا جاتنب جم نيدلا ناهرب

 | | ةالصلا ف غجو عجر الذ ع نب لمرل ادبعزهلتفخس او مزنم ءئلر ئشبب منيب لصبل برعلا ءايحا نمىمملا جوخ يسو هيلع هللا
 ايملاتناغ ىف ىفاقنال/معربم | نب بتءاكريم !نيرلا ماوف فضحت زييشل ارا وو فنا هم دصصو جرح مث يلا قحكر دو هلزنن لخالد
 أ | رجوي ل طمحلا)لافاوتمل ف هن ١ انت الاب ىلا ةنسداصب هتيبب ىف ىهويرفلا ةالج مامهلا عيؤش ليعوبسو يلعمها دصننا
 ةرعش نب قؤطملا نا نيحا ةيعش نب قيفملا نب ة.زعن اداب ) نبدابعن عميسملظندلا او نائيشلا زجرخا ن ظذللا ازيك ثبرعكلل بتم
 البف ةوادامعم تلك ظاؤل !)قسهيلعمدا لص الوسرز ريتش يملا لاو ك!ويتن لش يلعهددا لصددل )وسر عمرنا نبخا

 بهذ م ههجو لسع#م تارم شلت هي ني لسغو ةواد»لا نمي يب ىلع قبره ١ترخا عيل رس ميلع هدا ص ههالوسر عجرأ|لورغإلا

 ”مون منقل املا ءيعارذ لسنعو هيجل ظل عسا نديعارذ جرخ يح ةيجلف مي لب لخداذ هتبجج 6 قانضف هيعارذ نعرنبجج جري
 ليمثيل عملا لصمنلا لوسر كرداؤ من طصف توعنب نميزلاربعاومّنو لق سانل ارجي يح عم تلبض اذ ةرملا لاق لبق مث هيفخدلع
 دبرىك) زرالص لع شيلع هللا ديع ها)وسر هاؤ توعنب نمجرل نبع س اىبلف ةرذالا ةعكرل ارمانلا عملي نيتدكرلا(ىرحا
 انريخا تاذلارس فو أائيش اريرلعدزب مرج قيس قلا ةحكرلا لض و ايلع هللا لص بنلا مؤ ليس املؤ هيف لاقو دكادوب!ةاؤرو
 بأن عرعس نب مهيهارب | ان ٌمحيلا ليعسوب !ليعمس | نب نسح ان لع نب حا لعب يل إل | «دانساب (نجطلا نسحاولا نيل نضعلاوبا

 ءاببز !نرمرلاربعداراسانل اب اصبوهو توعنب لملاربعما اكن 1( لشي عمدا دص هالوسر نا بؤع نب نمجرل اربع نعزرجا
 :ي اغىف ىفاقن الهلاق امازكو نمل اربع "ل صبي, يل عمنا دص هها) وسر لصو لصف كنزاكم نازي يلع هبال صيفا ,يلا اموأذ
 | نيرا نم اويل الاثم او ةياذل ا بحاصو طيبحلا بحأ ص ناذ ءأيدقتشل نم يللا ماركنب ةربعالو يرحل بنكي جي نايببا
 لنه اذاضي ا يف [وعلتخا أبت وا ةولصلا عطفب ىبذ ةماقال/]ْض ةلفانلاف رشم نم 19 نيرا نمرح املا ثيركلارنسا الو
 || (لاف ةيهازملا ليصفنت ىف نايبل الحب ملئت لو تأ ! ةولصلا هيلعتميق |1ذا ةلولص عطني هنا اوارو ةيتصاظلا زج ميلا بهذو

 5غ لمأحوب !لاؤ بو ةيضيرفلاتنهق 1١31 ةلئانلا عطتقب لاق نمل نب قنكملاال ةالصالف هلوف مومج ل تسا و تضلإؤ ظفاحل
 تبوذ شخ نم نياب قرطي ليف و مكلاعا الطن ه0 2 اه هلوف هومعب الع لذ ال | وشنني نمع تل | نورخ ا صخو منبع اشملا نم
 اذاذلف الا نمء ورح لنضف الا نا ةيبعف اشل ؛نمةلمأحوب | يشمل للاؤ ىف لرعلا ظفاحلل لاؤ و ن٠ لالا و عطف عاج إف ةضيرعلا

 د وا دىبا ناس ةيبشأح دودولا هيف ىف تسلا نسحلاوب اظطصازلا لاذو كنا يضاو انهورورخل ١ ”لينغد تاوف ىلا امانا هادا
 | ماتا اماو:وتكملا كلت هيلعنمل ةوتكملا كات ريختر عوشلاال|هجوتم خلا م :ةوتكملابالا ةءافال ضح نم لانتشاالا خبتيالف
 ذدلإ لف :ةنوتكملا ىدا نمل:لذ انلا ىف مامالا نءلخ عشملا اكو هلا لشد هلذ كر ايزخا ل ىر قرض :ةاؤال )بنف ةعوئشملا
 | مهن ام خس الضان ملاذ اتم تن ا ضنفلا ىدا نمل مامالا هلخ ةلفانل اف عشمشسل اف نذحلا نمؤبس ام ثيرح فاي
 اجرا زيشسلاءلاذ امبابل نهى ققحملا لوفل ديجي سيل تيلي ةولصلا تمهق !١ذا ةولصلا مظل ىا طتض عيزشلا | جيونم

 نم, ىفب نييقن ماو ةولصلا عطفب اي دهرلا ثرححلا نيسحريؤن نرسل ةمالعلانؤعيش تيارو ضاو انه قرلحلاللف
 ها ةيوتكملا كلن هيلعنمال ايدل كتل لزج ىمأملا نال هنم نبال لب مديعصن لا يو شل !(نكوهلوغب هيدرفن د :ةونكملا كلت يلع



 "اش
 للي ناكمذا ءاد لل ال ) نعم اربع نعزسحما نب نيبعنح ججرتحأ و نينعلر مكرث مانق سمث فقط حو اكو عن دق |
 للان نعول نعوسرخاو ياا واسلام
 0 بطارخأ ىف نيتعكرلا لثكنو قراصل !ؤىهو هيكل رق نيندكرلا لصن نال)بق بالغلا نعمل از انكلاو
 هل نينعكلا صفرا قحكر عكر نكي لو ةولصلاف مد موقلالا ئججب قواسم ناكدوقي محفل ا تممدبلاو نيصح نع عجرخل و
 أور صفيفل وحكي لضن لو لوبا تلحدلذا هوي ناكرنانستلل نع ميهاربا نب بزي نع ججرخس و مالمصف تلا عملخرب# سجل

 ةاصلاؤ هالاو رويسملارخؤموف أمعكري نافل قعكر اوحأب ازذ أىي دل قبرف ىواحطلا لاق مث مالا مملخ ا ةاصب مامالا ناكن
 قكنانأررس با نب داو لوك دايو نسكلاو قرسمو جوعسم نبا نعكل ذىور كلذ قف ةفئاط تصخيرو ىرزنملاو باطل اذو كنا

 نيب نباو ةريره ىلا ثيرحنم انل تبث رو ليل د ترن لل ا) عي ليسو يلعددا لصد )وسر لو كزثا تيكىرعش تيا تلف

 ْ 0 الخرز انلجالذ لعفلا كل خطر سيو عصوارصينلا نا «ريغد كا امني ض اد عىرعشالا ىبوهز نبجرس نبهناربعي
 :حالف امثل ع هب الصرنلا نعٍؤمرمما تبثاذاو ةفرعلاؤ معسل ل)ا3 شح ةوسا هللا لوسر ىفركل ناقل لبث يل عمنا لص هنن )وسر
 لصي الجت صبا نإ عنبا نعو ءدرنض ةداؤالا عمو هو لص الدرر ىارا ذا ناين ايباطخلا نر عزعىور لو تك عب لحاف
 نبا نعوف ان نع بويا نع :لس نب دأجلاق نيدقىملا مالعاىف مقل نالافو أجبدا معلا عش لاو .بصخ يقي نذ ماو نيتعلرلا

 سائلا و نويسمملا لخريب ءاددارل اونإ ن ايلؤف ليه ناذ اجرا مصل لتنال و هيصخ مي نذؤملاو «ريركرل ا لدصب لويز ىصبا هنأ
 نيرا ةادصل هراد نم جيزي عوعسمنبا ناكو ةوصلذ وفل  عملخدي مث ل وبسم ةيحلن ىف نينحأرلا لمجن خلا ةواضو قفص
 اباد ءادددل لا ذلب اقم ف هتلاببع نب او باطخلا نرجيق قلصلاف معملخدزي مثر يملا ةيحلذ ىف نيزعكل مصيف ةدصلا فاي
 ًاطو) نم:رضيرفلل غرفتي نا هيف ةكحلا ىوولا لاذ ىرازيلا حرش قرابلا دف قرج نبا لاؤو نا ارضا عمال :م أس ةنسلاو

 ذانلا انفي ىرب نم لوقي قيلي اذهو ةلذاثلاب لغاتشل | نعملوا :نضيرطلا تالمك لعتظف الاو أمالا ويف ش بقعأ يؤ مرطست
 37 مةريحالا فناكنا مزنمج لاؤو مانالا عمىلوالإ ةئكرلا كر لب دن ) عا ذا كل نب ىري »ل نمل قرش نمو موب يال وف ىضو

 سم ازعئرس كإذىف او :ريالا نعقاثل او هيكل املا نعل والا و كراقن اك سارزلا ل نمنمالا طش لذ انل اب لغأشتلاءل
 دعيرهذو كل نب نيرمالا ندب اوعج هلأ كاتىف ابعاقيإ نعيتلاو :لف ال اليصف مالا مهرنعضرأعنأل ماكو نيد
 :نيرمالاب ةدرإولا ثداحالاب ّتحاو ىواىطلا رنج ل هىلاو أسبتلي لل لغنل او ضورفلا نيب لفعل هدعر نال لبس نا
 :ا صل لتفنلاو ضفللا نيب لصفلا | خخ دارملا ناكول ذاركذ [؟ب ععنموهو هركبم ل ويسملا نم نواز ىف ناك منا هأ.نتنقمو
 دين هو دؤادوب !مجرخ| ىنل اعزب سيف ثيبرحاضيا كل 3 عليو ضوعلاف لخدرف اهظع رنالصنم :نيج نبان»لالصا

 الصنم خارفل الجب |مرازعق ريلعركتب مل أس نيدستيل ع هنا طصونلاربخا أملط ملا ة الص نم خارتلا نيرا عكر طصرن
 اب اماالفو ةةجزنلا ثيرح مومجل نف اوموهؤرفإلا ةالصل احل ننتلا ناكاغ ا حدي ننال ترا كالا نإلع لا أهيالمقنم هبصا

 -نعوصو ةماق ال! مو شل رجب نوييسملاف لنعنتي نع بس ناكدذ | نعرف هنع اجرانجل نوببسمل اف وكي نمع عن هارصتخ)
 نعد جيلا عيزيو سبلادبع نيالاق مايالا عمرلصف رويسملا)>د مث ةضقح تيب ىف غلا قعكر لصف ةءاقالا عمش سصييسلاريظفمن
 ااييو هنسلا علت للا بيرق |! نمزفلا ءازعد لج امير انو ةواصلا مات اريعل دنقلا كرتو لف ريف امجىل دا نمش ةنسلا عنانشلا
 |٠ انه لاثتماب سانل ارعساف امل ماقي ىلا ىا قلصا|ملا وماهو انعم ة الصل ! طع ج:هاذالاف ءلىق ناب قعملا ثيحنمكل ذ

 ....|لواووعسم نب هه اربعن اك نا متعمد وضد ةباوصلا ةقبطو ن( ل صا سف هن ١ عا هباو خب هنعل غنا شننب م نيرمالا
 "هللا ىضر ةفينحو ئرعشس ال اوهوموب ١و ةربرهوب ) )عنب هلل ادبعو باطخل نب سعف أل ىذ زاوج ني ري امنع ةناول ءادر للا
 5في نحو ىسومعباو ك) ) )عركني ةرررهول او لجن نم لع بصي هنب او اهلججال سان !بيرضيؤ عاما كل ذ نعرنال منع
 5 جاو نياورنم كلذ ةءلعلو لو هتياور نيب ضراخن لتف طسابعنب | ايإو حوعسم نبا عكر اعرب ثصااىفأ|

 تت هكا يرن هع ع + 2+ , دع حج حقو
 مسام حالا ل١ 3 .
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 ةقلصلا) مايالاو ناز ىلا ديم أراذازجرلا براعي ناكرنا دعمه اوجد بالنا نيررح نع ىور ننسسلا ماعم ىباطل ق3 ةضيزللا
 هيلا بهذو ةمأق ال رجب نيتحكرلا ةالص طعببرضي نايك ذرارنعئورو زهاظب ةريرهو:الاؤ دكا د ىلا اسرتي ير نزلا اذا
 املبخ ,يلع هلا لص يهمل ةداق الرعب :لذ ان تتديال ولوقي م/6و ةولصلا ءيلع ترجف ١١١ هنالدص عطني نا اوارو دبرها ظل صعب

 (قارعا لاذ ف يرض ةءافالا مجشوهو لصدالجر ىارا ذا نع هم اوت رح
 تس و ييصبخ هي

 مالا نم الكل تحل صملا ارعطقيب ناو أرسضنب لطبن انعاوا ميلا ةلبكك كاردال دصملا ارعطقيلب ماقالا] ب أرفع
 شاذ الو نانعكرلا تلطب ضِيرْعلا ةالض تميق اذ لف اونلا نم[ ه ريغ و مفلا تعكر ىف لخد اذا اولا هال زها غلاب رقد

 مالسلاةم انامز هلطا (مهي حش تيلذ مالسلل يض يلع نيب اذا امةوصصف م ةازهو قرعلا لاو اأوعكرب لءاش ثاواوعكر
 لاق ماركت ل امثل | ن١ ةانالا املبق ءالن الاف لاول اليك ا ليبصضل مالسل رجب ايت نا نكي لب ةولصلا ةءاقا ةموا

 | (لعاالص لنا ةوصلا تمهد مضاد مع دولا الها لشعار هلك ل علاو عما قىندزللا لاق

 ا ليقع اسم نس قاطو فاك شما ةءالعلا دازو كن | نيه او: نخاو عفااشلا و كريما نباو ىروتلا نايس لوفي بو جزكللالا|

 | ايد ىشخلا ذا ةاوغو ليصنن ىوؤللاو سل اربع نبا ءنعقورو ىدزتلا نعزي اورلا ىزم يلا قلطا ازكهررج نب لعؤر ذر هاو

 || ةرلصتمهق دقو: لصيتملا لخد نمو ف اشلا لاق ةف عملا ف قهببل الة واهالصالا ورا ةنس كن و معن لحد رخلا ةاصنمةعكر |[

 أنار انآبو .جرانيم سم اف تركي نا نيب قش تلا ثمل لا به نامل | ضيا عكر عكري الو سانلا عمل ريل هبصلا
 ||: عي اوعكريإلو مامالا مم لضويدد لسملا لخدرق ناك 5 للاقذ نشا نب كام لوف ىهودلو ١ مامالا عضوا | ةعكرلا تي ||"

 مامالا عم يالا ةيكرلا منى نا تفاخ ناو رىهسملا سر ان مكيف ةحكرب مأمالا هن ىنفي نا تفخجي أ هنيدي ناو ١
 || لاذ بعك نير نعدأطأ نبا ئتزح لاق ثيدل ١ نعئو الا اعزب هباربع نعى »اوه ذهو .ىملصماو لضزيلذ |

 | ويصل لصف ر وبس از خد مثار طن اؤئهو ليش الخ دي ناإبتح نيتحكذ عكر يصل ةولص تيقهاذ متيدب نورعنب هازبع حخأ |
 مو مبصلا لصن ماءال او ءأج ةنارتح نبا نع نب ليز نعريثكىلا نب يي نعل متل اربعنب نابيتس نرط نم جسرخ | وأ |

 ١ 0 نبا د لذو علف طذ احن لاؤو مأمالا عملص 2:١ مث ةصفح ةجف (مهالص وصلا ةالصإف :بتعلرلا لص نكي

 ديلا ضرتازعدصو ةءاقالا ىف عوتشلا دعب لصيسملا ف لطنتي نعيصحي ناك دن ءنعربص» هنعاجر ان لبسملا قا بوكي نععنملا
 ةواسج سابا ناجل )ل بره نالوأ قل ) مانالا عمرا نويسمل الخد مث ةصفح تيبب ىف رضا ةعكر دب ةءاذالا عمضأ | ٠

 صم نب هذّراح نع اهنن ١ ىل نع رطم نكسر دا نب شلح ءئنصم ىف ةيبط ىلا نب | حرح 7 ةضد درذلا ىف مايالاو ميصلا ةنس ا
 ||اءادقاصل اف عوتلا عملخد مث نازعكر دوعسم نبا عكرف ةولصلا تمي اذ صأعلا نب يعس ليع نهاجرخىدوماب لو ةوعسم نإ تاأ| <

 | (صأعلا نريرعس ماغ >ناحيبب!نعوسومىبانب ههاربع قرح لا قادس ابا نعىو اطلا جرو تصلا فلن ىسوموب ||
 "وز اولعس للا هللا نسعرملجخ ةولصلا تبق ازقو مزرع نم [وحرح مف ةلرالا دمج تالق وعسم نب ههاربعو ةفيزدو ىنومابااعدأ
 ا تلخ لاق ناجم با نحل اييزنانثلاق لادن نيس انالا قيقش نب نسل ندعنع مووتلاو ةلصلا لن مثنينحإ رسملا
 3 8 الا ممرخد من ينعكر لصف سابع نبااءا فصلا ةيظخزد عنب اداذ لص أمال هرم أ بعنيا قرع نبا حمة اغلا ةولنص



 تالا 2320 '
 قالب تيداركساى راه لورد كين اطار يال لقد كم له ١ هيف ناكىب كب
 0 بيرغتلاف ظفاككالإوو لاتجل >)١نازبم ىفأ. صفات از هوت سدل قدملا نب! لاقو دكادوب ١

 0 ةرئلاسجا- نر ي نخب | 8 نيلس ام ىبعصو هي حاد نابحنبا رقثوو كلا مادو
 افا ميجا لوني ايمهج كك رحب ل4 )قو ءبسابال نارا لافو ريح نيد احا ءىوز ىرع نا أمإو /
 مم سلا اذهل حف انما ناقرقف هيف ملكت عوه نم نير دلل ال هرنس ىف ناقنا ءنالصالأو ا[
 ىف درو لوقي يتعد جر نما لتنال سم ىانسا تعمسو ب ىتكرلالا ةالصالف ةولبعل تمبق !اذا .ظفل لهو ةريره ىلإ ث 2 ازباريعص لعن (قياخن ضعب ىف ديال علا داتسالا نع نمبزفرابسا,لكزطتإ لأ 9 تذرعام هدانسا نيسحتنءالعلا 0 نر
 العلا ليس لمكألا ان ذانساو لجإلا ارتحيش بقت او ظل ىضن )فيلا تعكرالا ب قنكملاالا ةالصالفذ ةولصلا تميف اا ذا قهسلا ةياورأ] هي

 لجو غنا تانجيف هللامادإ تهرلا نيسحري نن رع ليسا ماكل اج >اوم,يبنلاا ةماهغلا ميففلا فما قولا ةئافتسال له ةورق
 عريسا نبذل ازجاعلا نم ابرعم منابع« نهو نيت املاو فلالارعب نيعشنو هثلث ةنس ىف |ضتلعم ل بتكو هلرصأ ملا كلذ لع
 :يغلازضايلع مانالا ال اريخ ثيبرحي اوان اذ لجو ةناكرنو هنا ةرومكيلع ")سلا قولا هللا ليسإعرجا ىولوملاولا نيسحرءنذ

 كالؤزموقو امنا ةهفرسشلاامكتمرضيرف ربرظا معماملكب ثري نا | ءرملاب فك لوفلا نسحاب س ان ءازتب او ةعببضنلا نئرل| مالسبلاو
 هللا ءجر قا ارهئانال س ىالتسا تحمستدونكملا الا ةالصالف ةولصصلا توق !١ذا ثيرح تح ىرازمل ! يصل يشأ ولا ىف مركلا
 تالاتازباك ضرب ١ ةيلطزلا لحجب غن ا ذيل 'ىقحالا ةي تكلل الا ةالصإلذ ةدصل ات رمق !اذا قهيبلا ةياور ف درو لفي لاك
 هداغلصالفلا هل اريدجلا انشد سالا ةدايزلا ه الهو ماهل ترف نيل اييالو نسما نالصي مرضنا ةورعوكوق لع نو لقدي

 ٠ ا بتجس ول ١و نيمالا غهس نعاسالو نيتفح نع ةدؤطمو
 || قارسارعان الوم قائل اف سوتشملا ةأيطل للا هلا ىذاتسا مالك لقي ةدمس مرج اه .ارمكنائظوريخالاءانذتسالا ةدايزلا][|

 بم ذعض عيال نعوا شوا لسلق ةشبلا نكد اخلاب ةشسسلا نمؤالتلا موبوف ةرريج أخت هللا هع
 هدا مال سيشل :ركيلعطورحم ضراعموركيلا بوتكبوه كرا ةعكرالا نالطب يف نيت ا اا
 ْ كسايزبف ةيوتكملا الا ةالصالذ قولصل انها ١ذا سو هيلع هد الصوف قراند دنيز رعنعرل انني يسم اذ اطول عش خلاف
 !,-القءانزلا نه قهسسلا لاتف ثلا يصل نعكرا الأب اما و نسح هما هضاب قو تيالم

 الو هللا لوسر ايليف نسح لتس 7جنب ا داز مصخاوهو تبق !الاالا ةولصالف ظعلب سا دازو قش رونل لاو

 ١ 000 دمر رفاسولا ل عوج ا ١
 بلا ىوررلا رتعكرالا ةيوتكملا2لا ةالصالاو ةرلصلا تهق )اذا ثيزح :ةاع صوم ىف نيرلارؤ يش الا واهل لص ال ةدابزلا ا
 0 اا أبصب هزه: اكو رمكيلخت ىردخلا 6 سوما تكف انكهر اللصاال ةدابزلا زهلاةو ةرررهقتانعأ]

 أنا ًاهوأمهتنسب لّونجب الو أي لمعلا قيال ير دم ةدارالا نم نارويط دقت وتد | نفقملا ةاقثلا | بركنم ةريخالا 32

 ”ةلالا ذاب أس دال ملا اننوش هلمرخا | انه ماركالا عم السلا و ةلدلا ظفويو ةلززعل | هينيي هاناذ باوصل اي ببوجلا جر ١ و
 ٌ ابادارلؤةهسملا كلت ىف تنكو كلذ هنيعبل (ىدابأ >ارملالصأت !اوهو منو أعم ضع ىلا انيس باتكل سدالب يدلل حلا نيش 3
 - الات نقيتساو بانك يعاني أد ىىسعلا نيرلابشب الوم نيئذ ملا ةربز نيتتخا ةولذ رع وأب عه دتفالع لسع 9
 اكنعتشعاذأو (ىروفنأهسما يدش النسافلا تكس تكسب بارجلعرلذي 0 م 7 6

 | مشاقالا ممساذا ذا ل )9"لا بحزسيف نإ معاذ لحب نمو نيعب انلاو ةباضل اعل سل ابها نم ب ابل انه ىف ءكادرحاقأ |:
 ا” ا ريس ناموس لذ اونل نم (مهريذالوزرفلا تعمر ىف لوخرلا ل لجبأ .>
 ...٠ تا نلت تاكا 1 ا اج فاس جك هرج نبأ 4
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 تق ذا مل ءلوه مومن مرخبلا ةنس صمدني تيكر ظنل ا حيسو علاريث روعاد وك عمرناؤ ذسجلا نيرلادزب .ةمالعلا نممجلا
 لنواز>/ )| ةحلا ريذ نم ةولصلا داق |نغرجفلا تنس ءاداىف يرضلارغل درو ديالا هضيصخ ومع ال لب ةيىتكللاا لا ةولصالف ةونصلا||

 تملقتو (هعتمال اوعوم ىباو تباث نب ليذو كلأءنب ضاو سابخنب !ثيرجو سجرس نب هلل اربعو كأم نن هلال يعش
 عزم يلا عكر صنيفخ دن ةولنصلا ةداق ارنا تعكر نعرف يعج هلدا لصربتلا نا مغيدا قناذ مةيدأحا
 :ك«ولف ةءالا ةلينضوو .ةنسشلا ةلينغد نعد نيزليضفلا نيب معلا واو ييصعتم لناعموبذ ا,صصخ نمو ةبؤتكللالا ملوف
 جاجنعةهيبلا ىدر تلق نأ اتق و ةءأسلا كإتمل ناذ سلا ىدؤن لا نم خارفل ارجو ::ماحبل ىف لخديناب
 "نكمل لصالو ةوصلا تمف١اذالاف سويلم لص ده الوسر نا ةرزهربا نعءاطعنب ثيل نعريثكنب دابع نعريضد نب

 اجل ارتعالا نازيم ف ىبهذلا نراارسم اظنه لالا3 ناقيعض ا هور ينكنبدارعويبض نب مج ديف تلف ضيا ةعكاالا
 لاو ءئبرح بهذ ئارملا نب١لاقو قوردكلاّقْف :لع نادم نبا تلاس بدن ىلا نب باوقجي لاو يحب طبطا سول لريصن نبا
 هثيرحاوكزت دوادوبا لاقو ةَقِنِب نسيل رملاقو تيحضلا ضل لاقو هنعاوتكس فانا لاقو ءثي لحكلزت تيودض احدا
 لسباعلا ثصيلا غتشلا ينك حا عو قنا ميو طخب لاتض تاقثل اف ةركلذ نابح نباامإو تيعض نيو طظدزارلا لاذو
 . || نيدردا نبا لوشن و عوكرت :كم نكس عر اذهل لا 3 و نوب سيل نيعم نبالاقو |ىاض نيش ناك ليهادبع نمر جلا ةكعدو أل

 ْ ًايفس عم تنكل ا ىهوم نيأبيخلاةو كورف كمي ناك قبل اريثكتب دابع قاسنلا لاق ورينكنب دابعل رفغتسي ] ةبعش ن
 | )إذ ثكن ب دايعل غي هو نآيفس ىلا تيهنن ١ كزابملا نبا لاقو رز نايؤس لبيد مراثكنب دابعت ايف كب ىدوثلا

 مطقشل اريك ن دابع ير زطتلا) جافا الاول صتخع نزلا ىفازك ,ةبرح بركيال نيدمنب | نعوب رم ىلإ نبرجا ىورو هثيرح
 أ | توسفحاو سداسلا لاثملا نيعقىمل مالعاف غلا نبا اذف (ىل لاق و بزكث يداحا يور لسا لاق كو تام تعبلا
 يلع هللالصمدلا لوسزانلا ةررهىبا نعول سمر يصف م ضرفل ١ت ريق ١١ ذ!لنفشلا لوول نا ةجيرصلا :ىيصلا :نسلا در

 لاقو سايع نب| سرس نن هللا نيعو :نيبجب نب هنن ريع ثررحظذ ارك ذر ف ةيوتكللا الا ةالصالف ةولصلا تمهف !١ذا لاذ

 نا ةريّرهىلا نعءاط عنب ثيل نعكلاملاربثك نب دابع نعكوزاملاريضد نب جاج هاو« ايلكت سلا هزهتدرذ كلذلج
 || ةدايز يمسك ةدادإلا مهد يصل ةعكرالا دازو :ةونكملا الا ةيالصالو ةولصلا ته !!ذا لاذ سو هيلع هللا ليص هن لوس
 غل اوعكرإلا ةدايذاماورؤصلا مما مرش يردن رصف قئوانملا تى ؤرلاربعتالدلا لاؤو كنا ءءلص الكف |

 أ علا لاوعلاو اطوال لد ىف قاكىشلا لو و قهس ١ نسب اما خلص الؤربؤلا ةعكرالا جىنكللال ةالصلؤمخف |
 ىف لاقو ناطيعض | هوررثكن ب دابع و يصد نترباخ هدانس اؤو الضال ةدايزلا هه قهيبل لاو ةعىضوملا ثيداحالاف |

 . | ةليراقع ضد أجب لو و: قنا ال لصاالق ديالا ةزه قس للاوذ ويصل! متعكرالا ةدابزاءاو اطؤملل جشماكلا
 ٠ قلو جوع و هد لاو لاذ ةربره ىلا نيم نلا ناخب بسم نيب ط نم رحنباو ةعتبلا هاور
 هلرومسم»ازو ىزإبلا ف قاف اتلافرشاتنس وود ا :!قنكملاالا ةالصالذ
 | مشابه ةجزن ىف ىرع نبا: جرح د فلا ةعكر الو لاؤرفيلا ةعكد لو هللا لوسراي لذ ثيردلل اذه ىف داني د نبورعنع
 أ يل عسا دصهسا كسر لا3 لاؤ ةربرهوإ نغةهيبلا قوررؤ غتنملا رتب ناوطل لل قو نسح هدانسا تجنبا
 ىهو ىشيزلارل ان نب رسم هدانس ل9 نخيل ) اعكرالو لاق فلا ةعكرالو ههازوسراب ليف وتكمل الإ ةةلصضلف ةولصلا تمق اذا[
 ظ افاد فاز ملط قا ملم هو اموات الا ؤ و كا تصور تا ناجل د 4
 «شزىخهوغزلارلا>نب شم مج لكتمنايواد يفد (ل وق ألا تفكرالو لاق رخل ةعكر الو هدالوسرابيق نمحدانساب
 اذا ةعوورو تيعنع ةرملاؤو :قث ةرملاؤو سب مب سيلل الدم نا لاو منع | كلل ضنا الل ان نب أرا ىشرفل ايجلح نبإ
 مهاب لافرزهرل ا موب ارب اعتق تاكق رن ال كلا ذو ثيمرحلا نسوهو هن سال اور | ت2 نبا لاؤو ةقئ يكن عيغدالا



 ىلع ل دي ذأف ثيرجما سوبا بنج نيتدلر دمض ةارلا ةواص ف عمو هيلع د لصوهو نوبسل لج لخد سجرس نبا نعماسم
 دال ق أي ضيكمن | ظفأ كلا مامالا كلذ عينص نيم وكتشملا هدو رخل مقن!لئاحالب ثلا اطلازعال بتاج ناكل ءادا نا
 | ندا دو اتلايسأب ين ناو ناهاللاىفرداتل ا هاظلا | هانعم نعابو صب ىيلو ةرسافلا تالاتالاو كيرلا تاليوانلاب ةييرصلا

 كج هيلو نيا افأهرسأب تدسللاب لعل كرت ةزلران كلا ىلا عم حرتس ف ظفاعما هاما كلذ با دره < ةيعبلا تالاتجلاب
 ٍ فاك ىشسلير اطوال الين ىف زكنسح ه دانس إو ارحل للا. ةربره ىلا تيرحءلثم دا الاف ئظر ارلا مج رخاذرعنب تر حأ ماو ظ

 || كابل لاق نعيعنجوهو مارقل ١ توهم نب ههلازبع يف دانساب ةريره ىلا ترحل ثمل اكلا ىف تحببا ءحرخاذربا+ تبر أوو
 سابعنبانعنكيلمىلإ نب انعزانخاصاعوبإ انن هلتسم ىف هسلابطلا دوا دوبا ءجرحاذ سابعنب كيب زجل واو ثيركلا بهذ
 نيملاعلا برن عن يدق ىملا مالعاىف كأي درا مصلارضا لاو :5,يلعدللا لص ينلا ىف نخ ناؤالا ف نذؤملا نزلو لصاتنكلاق

 ظ ادؤاةب ا يم نبالاق هنلالج طعقضنم مسحبل ا دواد نب ناميسوبف سل ايطلا د دوبا أما دانسال اريج ثيرحازه ميقلا نبا مامالل

 لبنح نيرح ا لاقنكل يرملا نباو نيعم نبا ذعضز زل تسر نب لادموبزهس احول اثاو عل لبج عيكو لاقو ةقث رجا لافو سانلا
 ' | ليغ هللاريعوبف :كيلم ىلا نبااماو مثريغو مكاو ىرعنب لجاوباو نابح ناو دا دوباو مسلاىطلا دا دوب نثوو ثمل لص
 :نياسحل لعبوب !انثرح كررتسملا كاك جحا ىلاوصت سابعن/ ١أماو ةعرزوا و ارب امن :و نيعب اتلاراركن مدكرط ىلا

 . | 0قنابع با نع ةكيلمولا نبا نعز نخل ماع ىلإ نعليدامسا نيرضنلانفراعوبا اش اكزورلا دوم نيرهم ب ههاربعلات لاتؤلل او ظفاحت
 || *اجج لو عسماو نبل عري ثيزح اذه اجيراميعلا ل ضأ)قف لس ها لص هد ل وسر بزب نانحلرلا لصا تنقف ةرلصلا تبقا
 01 نا ثيب لحلو | 9 راطال النو وعلا ىف انك اريطلاو (رييصصوف يزن نب او نابح ناو لجبوب اورازبلاو قشسلا ضنا اورو
 ابل تاوقد أعم ناتالص لاه فلا نعد بولصي اسان ارق ةولصلا تق |نيحطسو يلع مهددا دص هدالوسر حلاة رازبلا حاف كلاأأ

 || وم اقف ةناقالا موق عمس ل: دب] كمصلاربعني :ليس لإ نعرغلا نب هه ازبعابب كي رشم نعاطؤملاو كلاورخا و9 ةرلصلا تمقااذا
 ّْ كرلالاق : البق نيتنل نينحلرلاف وبصل ةّةلدجؤ كاذو اعم ننال لاقف سد يلع هدا لمد وسر مريلع جرش نولصي

 . | ”قرصادرلا ها ورو شا نع كر رش نعكلامنعها ورد ملسمنب ديلول الا هلأسر| ىف كلام ةاو ر ئلتخت ملربل اربعنبا لآ هةر
 || سعسبا ءقثو ىفلملا هنربعوب اق ىلا نب ههاربعنب كي رشم كيه 9 ةأ) نيقررطلا نمءجرخارشن :لشأع نع ياس ىلا نع رشم
 هنع ةيالناليتلاريعس نب يحب ناك و ىوقل اب سل دورك نباو أضن ٌقاشلا لافومبس أب>)قأسنلاو نيعم نبالاق دوادون |

 || تالاقو جنباظم اول قابلا مف لقموف انكان اياورب س ابالؤ ةقث هع(ىورا ذإ ىرعن١ لاؤو مرتلابىري ناسا لاو
 /طااوحرخلا) تباثنبدبز ثيب لأى | وو قنا مالا نم:ئاجبر نع ىور دوبشلا دارج ىهو ثيرولت كل رص ليهقلا قر يلاربع

 | |متلاربع هدانسإ ىفو اعم نأن الصا لا فذ ةولصلا قي ل البرغل عكر اصب الجر سف يلع مدلا ةيص مدنا لوسر ار لاو طسوالا)
 . [|| ل قإبطلا جرخاذ ىرعشال اىيومل) ثيي لح أم)و داطدالا يضف لكن ابح نباو نيعم نإ .ذعضرت و كارضالاريشب نبا
 ظ اذ ةركتمزستيلعمد اص مبنلاانمضف ميقب نذرؤملا نحا نياحة اراهلا تعكر اصب الجر ىار,ابسو يلع هدا لص هد ازور نا ىيبكلا
 ٌقصينلانازيهقا ىفريلاربعنبابجزحاذ ةذشاع ثيبرحأ ى] 9 راطوال الين انكر يجهدانساو ىف علا لاذ ازه لبق انه ناكالا
 ٠ [|لصوٌةيفعتملتخإ لؤو هداببع نيكي ىش واتس فو ادم ناتالص لاف ثولصي أس اذ از بصل  ةولص تموق | نياح سو ميلع
 ةنسلا ءادا ةهارك لع ل رن نهوو ئحض بصحن ىف ناكن إو ةتباث :ئيحص اذنك( فلا ثيداجلا م9 راطوالا لب ىف ازكملاسراد
 انلا :يبحص رش اسالاب عتب رجا تيعضلا نالقرطلا ضعب نعنع طيالو أ'هريغو) فلا ةعكر ةدنملا تناك ءاوس ةناقالا ل
 !ةراصالو قلصلات مق اذا هديلعمللا اص ءلىف نا ةيفنح ءارزغغلا نمةءاهجو ذيعلا لاذ تق لأ ىرخا قرطز مب كلا

 ةنسمالا واصلا ردو الرع نئاسلا ءادا عركيد ليخت بكت خطنإو اهوعرن ال ملصمل ىتبرفلا ةننم ءنمك صخب رمل عرسيبا نىك
 امير لوسيل مذ ءارقفلا نعبع ال ترق ةعاجبا ةلينضو رسل | ةلينعد عل نيتليضفلا ندب مجير أ هادا ذو مبصلا
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 أمو شاذ لصول رف ةولصلا تمهق ١١ ذا ثيرح ف للا لع وك أمآو لضاف باد اقل مملصت خلاك أمرجب ماكو
 وسر نعام الخ ىف نوكي كلا مدزوملاف [صوبصخ نب سيل ىلاويضلا مذ نال انيلع : سيل .نع هن اوضر س ابعنبا يف
 تق ى ةنسلل هق اداوهةنيبنب | ثيرحيؤ لجرلل يش يلعهللا لصدهنالوسر ءهرككزلا نإ زص يسو يلع من الص هللا
 الرب طلإرزلع ىرعشسالا وسم ىلا ثيير كت أر اورل اصعب ىف احرصم فل! ةلع تءاجر3 و ريئال غلا :لع ةزهو ةولصلا داق !
 لع هلال صمبنلا نحف مجتي نذئملا نا نيح ةارطلا تعكر لج >لجر ىار سو يلعصلا دصمدا لوسر نإ يكلف
 لعمل دص هلل /زوسر حرخلاؤ رازيل | لع ش | ثرعكو نيج هدانساو قارعلا لاذ ازهْلبنف اذه ناكالالاقو هيكسم
 ابعنب| ثراككو ةولصلا تهق ١ اذا أيلبق نا ىو اعم نان اص لاذ فلا ةعكر نولصباساز ىازف ةرلصلا تبق ! نيح

 ((لاقف زجل عسا اص بضل اب نخل داق الاف نذؤملا ن>او دصا تنكلاق مثريخعو دس بطلا دوا دىباو ةهزخو نآبحجالث
 نادل أزرع بيرلو | ةلساكلا تال [ةحالا مق لاو ةاساؤلا تالبو انل )طبت عرمرم ضن ةزهو أجبر وبصل لضنا
 لجر لخد لاقربصرس نب هازبح نعل والا معأع نعاس ظفللااو ةجامنباو قاسلاو دق ادوباو اسم, رحاذ سبجرمس

 لبشيل عمدا لص ههالوسر عملخد مث لوجسملا يبا ىف نيتخكر لصف ةارنحلا رصف عيسو هيلع هلا لصمس ل وميرو نيجسملا | '
 حرت ىف قاطلا جرحا انعم كثالرج ما كلل دو كذ الجن! تدر عا نتثالصلا ىاب نالذ ايلاذ لش يلع هللا لصمددا لوسر ليس امل

 بنما عهخد #س ان انملخ نانعكر مكر محلا ةولسجؤ, لشي ع ههادص هد اوسرو ,اجالجر ن اسبجرس نبههناربعتاثألا ل أعم
 -يلصؤلاو | انعم تيدصؤقلا كل الص تلعجا نالف ايلا ,ةالص سو يلع !لص بنل ارزتف املذ ةولصؤ لبي ل عسا لص

 نيريهز نع ويمص ا جسمه اور .ظفل نطو يسم » اور كزا رجس نب هع ازبح ثمزح ةياور دعب ةؤعملا) قيد الو كردص |

 6نكلوف درب الهو تصلا )صب نازبتق ليتعكر لجن لاؤو مدام نعد ايز ننلماول اربعه اورو ةيوعم نب نإ: منع برع

 لقازم نالواكتو | مت الصف ضل ولنفنلا نيب لعجي لهنالو | نينحكرلاب هانت لاجف توفصلاب ءلاصاالاك مادا |
 راسا اعمؤ ىناطالاو ١ 9 ين سقيل ع هسا دصمتلا عملخد مثتصل|) سناب لويملا بناجيف اهالصش اباخا
 8 طاصل العب [مهيضقي نا ىلا امني مخل ةعكرب لنعتشي م ةنضيرفلا ف مامال فداصاذا هبال عليل دانه داموا نسورخ

 تقلازا/ن او كل + عنب نا ءل ذو ال نا دع ]١!: د هيفو ءلخو لع ةبكنت كل الب ليرد اتا ةلئسم كنهلصامهتب | قيلع ها دصأ |
 هدا كسر عم ةولصلا كرداةباؤزع لدي اندم تبإصقلاو | شيلعمل ١ لص رلؤف نال ::ةا صنم ماوالا ورحل بق أينم خارفلا مشب

 ةالارعب اصب ال د )عليل ديف يسم مرشم ىف ىو ىنا م قو باطما مالكرخل اذه نيزحكرلا نع زف لجن يت يل ع هلا طع
 ةبعزالاؤو ”لف انلا لصب ةيئاثلاو ىلو الا :ةكرلا كر سما نا لاذ نمللع درو مامالا عم ةولصلا كر دينك اؤةلفأن :

 نا ةرزلل اطيؤنملا رش ىف كة يوتكملا تماق ذالذ |ونل ا نم ائينبر يبسملا ف دصب نارمج) ؛وحي الذ لعفنا كل ذل نياك اذه لك
 ةنييرصال مذ ىقصفل> ناك ىاس انا اغلخناكءلوف نوكي نا طويل قرنا شيرت اذه تح ىو اطل طعجمرب ا ظفاحلل مامالا لاف ايد

 0و [مصب نايمجي | :او ان رنع هوركم ازهو ةنيجب نبا ثيرح نم ناب ام مةعم ىف لخادانصي ١ كل نذ طلال يبثم ناوذ مزدبد أ

 دلت جز مدا نال رس اذ لب وأدق هل الذ ةرئجرفل ديب نملاطلانع [ملضي نارا لعيسملا لولا ناوملا كلذ نممتسي لجل
 مر دصف ةازحلا ةولصؤ زبسو يلع هننالص هنالوسرو جملا لجو لخد يسم ديا ور ىف اجرضم ءأجل نوييملا تباجوهسانلا

 ةيسلا ءادإ نارام ميسو ءيلعهد إل صرمنلا ه اهغ كل ذعمو سصييمل ايناجف يحكرلا لص دنا ىف يرموهو ثيرم اروبا باج[:
 اا سيلا ثيرح نمائز يزف ءنا عماظض اهل كإ ذ لا ام داب نيكو ونهم غرخومو ازديسمما هلم ىف ناكءاوس واصلا متأق لح 22

 هلاءالس طشلا)ا5 ةولصلا| ةماذا لاح[ هالص نوكب نالجا نالجرل اىغاسو يلع هدا ديصيبنلا ناسابعني او كاد نب شاد
 'ةنلازالواضلا لص دنا يع نال اعبرا مصل اذو .و ,يلعمسا لص مشل ركن ١ |خا لاق نم ةيفنحت نمو اطؤملا شلل ىف

 ىف امؤاثلا درب و أعم نات الصا ليسو ,يلعهلا ملوق لوالا لاهتحالا جربو نيلصملا رع ىشس لئا جر ريبسملاو ًاهالصأأ|
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 مر
 كاعلا نمل والا ةلعلا نلف ءارال الأس ةرلصلانم ئثبل ءانتمإلا تيب ال هنهارثلا بنس زي ثلا ةلعلا .ةلعج تاوركبولطم
 .[زاسناتاس ىف ىرتي لب ضي ١ "نس ىف صتغال نه بابل اذهرف لصال اوم ةداقال رح لاف  ةهاركى هو فيلا خجكر نيب لصف

 ىجبغلا ءرشيب ملء نالاهيزغىف سس الفرجأل امةعكر ىف ةرقنخ مم ةهناثلا ةلعلاو عونموهو ةناقالالا-لذ اونل اءادا مزلب الثن أ
 || تنل نانههلب امتلك ن يتلعلا نم ةمفاشمملا ىفن مزلي قحتمات ةمجاشمملا فن تاما فن نم حصقملارسبلو بع ارتعل بغى
 مباشنتل ا غن الصحو اره ناك ناتلعلا لجؤنق هضرفرلفيلا يعكر نيب ل صفلاؤ نا لص [ىكأ اف ةرينجلا :لعلا نم
 تبني يقتل | ازهذف اخف اكد ارصغلا هب درب لبىاءزل )صقل ادري مناد طف يناثلا ةلعلا نمأهرغثبظلا :نس نم اهقلخأب
 فلا لخزي نا هلربطلا ةنس لمص نمت ذ انلاو ناسلا نمأ تري الط قري ا قعكر ىف عضوا عضوم نه ضع انكي
 . | تن ةيو اعم ثرحب ءاج ذلاذ ىوا طل /فضجبلا ظفاحلا ءانالاكار ف الخ الهو لضاالب نسل اىداني ضف رجب زكو لسوول اباعم
 قربسو ,يلعهدلا لص هال وسر فران ال اذ اعم مشب سفن ىه لاؤ لذررفلا ةعكمرغ لصتعلاب الا ءيذو لال تسال ازهعم ف
 ضحيروب |لاذ رخأ مهو مف لاقو كل طري وارخأ نامل مزقت نمرصاو أمي هيب قح لذ انب نكمل لصوي نإ ثيداحجلا اذه

 ةماركا تف رفابايلا اذه ىف اببور أذل بت يلع هللا لصملا لوسر مبرمإ (<لذ !ونلاو ضن لرغعلا نيب ل صغلا|انضيبا بتل نحو أ
 ذعملا اه نيب تيك ناسلا ةءأاعف ضفعلا عمل سوا :هاركب وفي لب انضيا اد للا مازال رنع معصلا نسي صتذته لل صولا

 نمرشي مر عبيملارخؤم ف ريل ةعكذ عكرب دصملا نركي ناب لضغل احداث وأ, عزف د ضي :ذس ناب لصنعل ادب اوال اذجبا
 يالصن ىزلا ايتطوم ىف اهيغلصي نا نعضلا ازمجداد نوي نا ذو لاؤ ثيحةضيرعلاف لخريف نوسملا لوللا ناكملا كلذ

 0/ل] ذ نمأرياصب ىزلا كنت مث نوهسملارخأؤ دصب ن !لجإ نمثل كل ذ لجا نمرفل ١ وكيف عرب ايدسصو لذ اريبصم نكي
 وفصلاللا مونت أهتم رفا ذارعبسملا ق اييلصي تامل رك دال سيلورخامضرم ف لاذ و ”ضرغلإف لخريو فوفصلا طلأ ئه

 . || نسل ال وللا نآكملا كل نمنع مث نىيسملارخيؤم |موؤصيم نابجي اا ورخأ عضوم ىف هيلف لاؤو صانل | عم ةنييمرعلا صن
 لندن لوزعلاو ةلنسلا ناب لصفلاوه عمو لويمملا مرقم نتإب لضتعلاو هن !)ذ ةرضيرفلا لصب نملاطل نع (ملصي نا أماف
 نمل طب انعاملصب نإ نع وجب الو ضؤل !ايصبف نمويسملا لولا ناكملا كلذ نمرسمب مث لضيتملار خم يضل ةعكر عكر نا

 |انانوح ةرلخرم تلاب ليز اذ لصف والد علاجا نعني تال رفض اثم ههالور ةبضيرعلا لصي|
 |االيلق ةدحيل ديف لصقل الصم نعز نمد ةدجل لبعب ليعبر جنب ىار هنا ءاطع ربحا حرجنبا نعدوادوب | جرخا أمكأن

 | لب اراص لاذ كلذ عنصيرعنبا تيارعكءاطعل تل تاعكر جبرا مكريد كلذ نعرمفن | شي مث لاق نيانحكر عرف لاق ريثكرين

 نب نارعب ةضيرفل اف لخدو أم ابينق و ىئذصلل أطلاعر فلا ةحكر اص نلف ةيوعم ثييزح ف «لافن أم مالك ولو ل ضفل )دي

 و اف +كرغال رف لضفل ابووتي نمزنعازرت اجازه نكيلذ رو ورقيلا ةحكر نيب ل صاذ اضياوبف ماكو ١ نين ىطحو ا ةرطخ
 || سابع نبا ناك لاو ةيعتس نعش ذ ىلا نبا نعوو ايلا جرخا منا لصنفلا ارحنصل ممل ميشم مث لويملارخوم ىف ةرلص انا عجل
 رايز صتنلاب سان الماي ناك دن | هنعهالومةبعتم ىوروئو اهل للة كت ل صاولصف هنا اوه ال لسانل | اواي لوفي هنع هللا ىنصد
 الإ تلف كتنن كل نك وزب الصاف ةراصل اف سانل اف لضد مث لمجس لف ضيا ةعكر دص اذا سفن علقو لذ اهنلاو شدارغلا
 جي الو نيت اصلا نيب لصاؤ ىبذ رخآ ناكمملا عمضوملا كد نممشص مث عضوم ىف ةراصراص نمن]رهاظانه لب لصغلا نهركش
 || انقذ تاوطح نممتلا الط ىغص نمذن اكاشمالو (مزيب الصاف سفن لع نع هه اوس ابعنب ١كل نكد امنيب لصاو رنا هيلع

 | كلذ نمل قاب لصاذ نالصولاب دحا ءاع م كج ال نال لصفلل ضو ضم مراقنو نيعمدحازه نا منم تبثدي م نكا ضن ١
 ملص هدد وسر بركب نا وجيرق ةنيحب نب تبرحَتَح لاذ سفن ىواىطلا كل نبرق !لفو مالكبو 1 نيتنوطحو ا ةوطخجرلو
 0 يلقب و ماكل صقل الصحي اذ ادرماكتو ١ مرفت كركي ناريغ نم يحل ةواصبا مصور نيزحكرلا اصءنال كل ذ هركأا
 تاوفصاا اطل ذي مأنالا فا رخل | قحكر دص نم نا كإ لأدب لب لضعن منعم ىف ك داره انيشفالا الط كريفيال ًذاذرخانلاو

 ندتيضز ب بيسو دع
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 .[|/دعئواطلا جخاامكف عضوا منوم نم مراقنل اب لصفل ماو نامزلاب لصعلا نيعتفرخ زو مراقت لقي مقسلجا لاق نال
 معييلص لانض دمجلعب قاصلاؤ ,جوأعم نمعمس ١ذأو ءلأسي ليزي نبش أسلاىلالسر اريبج نب مفان تاراوطلاو نبط عنبا

 بلحم الصم لاوسر ناذملكتنو | هراقت قح عفن ال لاتف ىبشب نذلؤ عرظنال تف تعرف [ميلذ ةهصتمل اف ةحمجلا ةنوآدم
 ' | قو قاصلاف ةبواعم هدم هار ئش نعل سب ىغ تخحا نب بئلاسلالللا ءسراريبج نب مف ان نا تع يسم جرخاو كل نرمي ناكأ

 ' | اذالعف ام نقال ل آف ىلإ )سرا لخداملف تيلض ىتاقم ىف تمق مامالا مس|لذ ةىصقملا ىف ةعمجلا هعم تيلص مخ
 .|ةحؤلسج ةوارج) صون النا كلل ب أبرم اسيلع ههنا وص هه الوسر ناذ جيزتسو ! منكن تح ةولصب أبكت الذ :عمجلا تينص
 ٠ ه-و (ًقاورخاذ عم نع قشوعاو هرقل نعم مت نذحا لف نيرينعملا الك ىف لصتسيل لصفلا نا تير حزطواملهن

 ةالؤال ايف نآمنل اب لدعنمل اوه نمل اربع نب نع ثييزحف د ارملا نا لاقي نا نكي لير ذا عملا نذل عل محل .

 لو (زعننالا هوعولا ةياور نمو ام ةواصلا فاق ارنعأ مادا ن حوت بش يلع هللا لص دن !رخأ تأياوز ىف هللا هلع تءاج

 هاو هازط ءالنلا تقو دص)ن ا ةنيجنبا ىارا زي شيل ءمس الص هه ال وسر نإ نمل اربع نع نير عس كلامنبا

 اع نعضل أب ال صتم اقادا موي ناذ اهلج ورب طلاق واصل 6 ةرلصلا ةهاول عال لاذ و ضرفلاو ةنسل | ناب لصنلاب
 "سلا ناب لمصتعلاب ثيدد اجلا نر حاو ريغ ازرعأ نال نامزل ايرخان ريغ نم ان اوفي كمل اربع زرع تمرح رض اغاو نامالاب

 كربلا لاق ةريرهوا ثيرعكو مرفت ىذا بوم ثيرحكةولصل ازصعيب صيضغت يذ نم امأءرمارخل لاو هنانتلا نمرشارغلا و
 جرخلاو ةجام نياو دئادوب !ه اور ةهبسلا ف ةولصلاف لاه نعوا هنيمي نعرخاّيو ١ هرفي ناكر حاز جي | يسو يلع هدا لص هللا
 لسرانب نيل انترهعم اش تعا) نب | انث :بيزق نبا انثرح مهارب نيليعمس | ةجزن ىف تاقثل !باتكىف تسلا نابحنرهتاحوب |

 | ةنت وطني نادار و ةةخيرفلامكرحا دصا ذ يميل عمنا لص ملا لوسر لاق لاق ةريرهيا نع مهارب نبل يعمم نعببأجاوإ نع

 !اننسبل (ىواطلا جرخاو لوبجعوه لاف ىزارلا مت أوباما ديلا ماحب اءئثالقف نهليدمساو قناة اكمنعتا يلوا(
 ا اق لحإو ماغمىف عيبشلا نم ًاىلثمم ةبوتكملا ةولصلا او دانت الهر عتلا دصعس) وسر نع ةريرغرلا نعو ئجناوغص :

 9مل هرقت نمل صاف منيب بَ حلف اب :بوتكم الصوب نا ثيداججلا هنه ىف ميسو هيلع هلا اص مد الوسررفف وارطلا
 حريف دي ىذا !عنجملاف ماهل الص الر بشير عدلا دصدن !لوسرلاق لاق ةبعش نب غيغم ثيبرحكو للا كإ ذرجغيو انخا
 سيت رخاتلاو | هرافنلا نمل صفلاب ششي ب لوغلا اله رتنمال نا عجل اربع نب ليع ثيبرشل ةجاد نب او دو ادون !ةاور لوي

 هضحوان تلف لاق داهجلا نب صاحتلا عفيفرخاتلاو ١ هلاقتل اب لص ريغنم لعذل ابالصتم سظلا ةنس ادا هج
 ناب لصقل اب هانيحب ننال راهي ع هلا دصاقمإ رف لصنننال اخاف ربل دانس فالذج ضرع نمر صفت انئابرعفلا نسل
 مو لصغل ابريسؤيلع هللا لص خماؤ رافال ارْنتلصن ناك ةنيج نإ ٌك] امه لح نيجو نمويصلا ةدصىف ضزغلاو ةنسلا

 ل مناف لذاونلا عيمج :ططاشو ناسا تاس نبي :؟زنشسم ةلعازهو ةولصلا :ءاف [لأاجانعنتل ا نعرعب لدتحإل .لولص عطقب

 | ثيبد أجلا نم هريخو :ةنتكملا ال | ةالصالف ةولصلا ته! ذإ هر يدع هه الص لوف ليه دب ةولصلا رقاق الاحبتناورلا عبؤش زوج
 || كل مناقل ا>ناذ انيئالا قش ل عول ىهضال ابريخل ١ ةشمل :ةعباذلا يغسل ضعب ىد ئيردصملا بكر رضا هذا ىناثلا جول
 نلف خل ا ةسلةصتخ ةاهدرعقسملا ءاداب لاعتشيلالو ةنيرفلا ىف لخدب ةننسلا مان ارعب نال بقسملاب نايت النك
 || ن اك ميسو يلع هه صيبنل لما نالروظلا ننس ىف تازجيتال ناتلعلا تاتابذ نيتاع ةننجب نبات سةيلع هدا دضور اال لجل ذا

 || ةلعلا نمةرحتو أيد لجو ناذ ًاهرج وربلظلا لبق ةولصلا# ةولصلا ؛نهاولعججال لاق ثيحربظل ورضا شم نيب ةمجاشسملا هش | ٠
 || ديعزاو هب كماموه ىذلا لضعل ايرمال انمل اخوبف ةماال ا تةورغلا ةدس لجر دص نا الثم مهيب تاز ةماشسملا غن تفي الاضجا |

 || .ضان هما لاقت ققحتا لؤالاو ناب ذ نب نمل ارب حزب نع ثمر فعلا لع مم ورغم ال هل ابالذ دن اذال الا ىفروظلا تنس
 || فالخوهو ناسل ارئأس نودتجفل انس ىف صتخم ةةهااركلا نا الب تميل كا نرخ هرصعلا هزبظلا ةناق !تفو ادا لن
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 لجان امال نال انطحل انؤرشاا امملذ لوف نعمام ]كو :نيعبتبارب> ناكل جيلا ا دعو فرعو نمار منع طاخل ناكرنال
 اييجتا/زدال مق اولا ف الخ كوفل اذه نكي كيب يجيد حسو بانطحل نفر ضنا اريلذ مل ىلعل تنك ريف اطيتعال اطأتخ نوكيف ةنيج ني اوه
 ةجاح.ل سيل ة ىلصلا مزهؤف نال يمر ايسو يلع هدا اص هدا لوسر كإ كا اذام ل ىقن .هوقل كوكب امازكو انطحا ظفلب ٌسحئالذ
 ءاشيمو سل طاب بطاذحلا ) نياؤ ريش يلعمدلا لصمبننل ا لاذ (ع قي بطاذيو لشسوغو مع نم لاوسلا ةرهضوراسفتسالا
 . [ ن2 ةقالاهنه هاذه تفرلا كإ ذ ىف ارضاح نك ةنيجج نب هلاربعو رخا)در ةىف اول ايخكرص نا تف لعب طازه وأ نع
 ملسم |ميرخا ىلا ةلصتملا قرطلا ىواشلال :لسير موش ظفاعما ايمي راش افلارعٍن نعجن طا و ةهاشسأمسانلاب اعب
 املس نالو دن ايب مكسو ءيف كتم انج !ف ظذ اكل ابمل اراثما قل نارؤ نب نمل نبع نم قرط نهر جارنعأم اا و جلد نباو
 ناب نب لم بع رج رح نابو ىوايطلاو ىرارلاو ةجامزباو ن ازيشلا ببخا ىزلا ةنيجج نبا ثيرح نيابنا لوقت
 ظ )جاين ذلتخلا نين اولا يف نازيردللو رخال نمل أم أمرا نم حوصنفملا ذا نعملارسجنرب نقب ىواطلاو لا ءجيزخا ىذللا
 هزل ظضعل الع ل لي نول اربع ببيع تير ةنيج نباوه لمن ربع نب يع ثيرح ف خس اب عنباوه ذيع نب ثيرح ف روكذملا
 ولارفعجولا ماضل اكل ]سو ةءاقالالا-لفنتلا ولنتما دع :نبج ناهس اربع ثيرحو أري رق .قيدخ جبسو
 0 لف ةنيجج نبا كام نبه اربع مرح ليوان قراثأل اذ اعم حرش ف لاف لارت عال ارجنو اجولاركلا ك)سم
 مل لاق كلالل ناك اف ماكتول ملفت بكي نا ريخ نمويصلا ةولصب امل صو رع نيندكرلا دص نال كر ذهركأ ا زيسو ءيذع مهل لصهلا
 اًفوزرمنب مههاربا | ذاذ كل ذ نمئثب اعل دي ئوش كإ ذ ىف ىور لهرظقنثن | اناظر اذ أعيم يلع ناهبرفلا عمتي ثيرحانهناذ لاق

 يلع همادص هد (لوسر ن١ نهرل| ربع نجح نعربثكىلإ نب ميل لاؤ كرابملا نمدعانث لاؤ ليعس ؟نبنوراهانثلاؤ انترحر
 حار اه جب نبظلا ]ف ةولصكة اصلا! هزه اول خال لفقد يصل ءارذ دي نيب ند يصب بستن موهو ةةنيج نبا كام نب هن اربجبرم
 هل لحاو ناوم ةضيرفلأب أهاي امل صوه ةزيدج نبال يش يلع هددا لص ههازوسر مهركىنلانا ثيرعلل از لم الص أ يب

 :أ ال هسأنلا عمدضيرفلا ددض .كقفضل لا م ينم غرف ناك اذ ليسملا ىف ايبلصي نا ل هركمنال يلو عب مزيب لصف
 لاربع برش ٍنارطم ةندتتم ىف لينح نبل حا مامالا نصي | .جرخ !ىداطلا:جرخ ىلا تيرككاو تلف فدا مالك
 الد طخين اكف تويز رعد صب ارازي د نب قوزرم نب مههارب اريسي تعض هيذ و غلاف ظفاحل كلب حرصنوك ل ملا

 ظ سعيل مهخاوديثك, ىلا نب يجي نع هرئن :لاج يف الهر بعلوم ناب نباوه]يفو هداريعنب نما ربع, لهتو مجديإ | ٠
 . || اق حك د صانا ظني نبا ارا بص يلع ههادص ههالوسر نا ثيرولل اله هت بمرتقتل او لارتججلا تازيم ىف نكت يس ىلإ نعأأ

 هدلاؤرام نإرهاظلا و ههضضرف و فيلا ةدنس نيب لصف ١ يب! ال ضن امي اواعجاو سو يلع هسا لصمللا ل لاق ءارنلا تقورخفبلا
 م اناا تدو ىف عرشسو ماقال البف لصي ملال ركارضوعلاو ةنسل ناب الصاذ بوكيذ ءارنل البته أبيلمعي نابالا ننال
 | "ندجيوباو لحاىورامككن امزلاب لنصنع أى] ناكعملا نايم نم مراقنل ب توكي قو نامزل اب ثوكي نق لصففل لصف اب رم
 هر نإ ييلع هللا لص مدار وس درا ع ع نم جر نع ماير نيملل ارب عز ع شاوزلا عمجمف كإب حرص م معلا لج ر افاجد

 . | دكادوبا جرحا و لضم مهتولصل نكي مش اب انكلالها كح افرمشجا هل لاقفير رع هأرث ادع: ل جر مانفررصعلا لص يسجل عددا لص
 ةالصلا اه لنمو ا اولصا انه تيِلضلا فذ ”ةمراب | ثكيانمل ماما انب لصلاو سيق نب قٌرزالا نع: فيل نب لأ املا نع ؤنسبل

 ةيالصلا نيلوالا قتل )بيش لف لبحر ناكو ريمي نع مرقملا ىصلاف نام وقبر عد كيتي تاكد لاذ يهد يلع هدد صوبنلا عم
 اجلا ماقف مسن ضحي *ثمر ىلالاّيفن الفن اذ مي نخ ضايب اريبأر قح هراسي نعو ءنيم نعبس مز يهر يلع هللا دعمه أف
 الار انكلازه) كام ل ناذرسج لاق م هه هبكسمي نحلف رحيل بيوثف حفشم) ةالّضلا نعلؤالا قيكتلا معم كرداىذلا

 قف (عر ننملا لآق باطنحلا نبا ايي كبد هل اببأصا لاف قمصب يس و هيلع هلا لصمبنلا مقرف لصف ماا صنيبب نكي ملدا |
 ظ || مدتعلاب لضرصتلابدببا ءنع هللا طزرع نإهاظلاو رن ال ائم أمهف و ةفبلخ نب لاما ةبعتس نب ثوس ١ هدانا
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 . *(ي | ةوانلزهرح اجاو فايس وكيو .ظافلا هابات دساكلاعخو لسا لبو انومؤَفن جدلا فازخربو ترفصا طن ||
 | وك ةجبان ةعفرملا داخل اواعجتنا نارخجلا اهل تضر لب :ةقوملار اذا اورو لرابنجلا نيب ضااعتلا رض دلال كينكلا 39

 < | ذساؤلا ليو ناب عسو هيلع مدادص ههاطوسر لوط دربنا نالثملاريا ,ةنشحو اهرهاظيؤمعلا اوكؤناد اهون وتو :ةرقوملارانألل
 به نا ابيت رءلا اله عم نعييعلا ةروا عودي نمح لاس ناو ناضالالها نمرجا ب لوقيال هه اود :نضاخملا نعرزم| لوف حسو

 09 وعلا 30 0 : : : ا هيفا -

 كلذىف ةيرهاب تلانز و ىواجطلا لاق قيقحت ملا نعييعبل اكل ليو انل للا منهج هزيالو نآه>لاؤردارتمل|ماظلاوهأم
 ي 4+ |

 7 بلا لوسر ةزيس ءىمق نييعمجا معهن اور بأ وصل ارطجن ولا ناو ةريرهوبا نق ل هيلع هللا ليص هالوس در أوصا نم ةءأج

 صفح نعور هلا .جخلؤ هيج كاامنب ههازبع يبرأ[ كوبل اب حا هني لحلب ::نل احلا ضير فذ سيل ب ها ص
 لّقو الدر ىار ل :ئاورىفو نيتحلر لدعب ةولصصلا توف اردو لجرب زيلع هد صرت ارم ةنيختازبا كلام نيههاربعرعمطاعأ |

 بما يبراربصلاٌيسو يلع مداؤص هدالوسر مل ل نو سانا ب ثيال سيل عدد ءاص هد اذوسر نقض ايل نيتحكر طصياةرصلا تم |

 . ..١|ةةيك كأم نب هنا دبع عم-أم نب صفح نعيب نعرس نب عيار ١ نييط نمسم طفل او خبار نب او لسم جورخلو اجا

 كل لاق اذا, كلوت مب انطح) امفرصنا مل ىلا ىر لدال ئوند سلك ربصلا ةولص تمهق اردو اص لجررم و يِرعما لص من لوس نإ

 نارعس نع: ن اوعى نب يطنمول سم مججرخخل و جبرا مبص امكرحا ليصي نا كيش وب ىل لاق لآ ريسو هيلع نا امص د الوش ا

 2 انف ميقي نةؤملاو امج الجمس ةيلع هنا صوم )وسر ىلزف وصلا ةولص ترف الذ ةذييح نبا نع مءاعنب صفح مارب
 ديا ممعأع نب نفح نع مي ار ني رحس نعدأ جانا جغاب سب زن لاق دبعم ناعانثر وأ ىحل | ججرخخاو اجرا بصلا

 أقف سانلا مي ثالو.يلتم اذ يلا ةحلر طب لجر ليج زيجيلع مها صمد ال وسر نازل ةراص تمبق !لاق ا ةنييب نب كلام نع
 رج >]در ]ل ء هيب سونا وارث ةلصلا تمهقال او فلو تنجب نبا

 | ٠ عاذاقالليبوص ءالاجبزا ربعل ال صنممعم ىف الم ةرزبزفلا محماس أح لف ان ماقالا يعبالثم ناحل ةصضئاا داق ةاصلا |.
ْ : 

 أ نإ

 ١ ةنجامكتييجتباا]|
 2 02 ١

: 

 , [اسيت)وبتصنلا هتلقجف غو

 مه اقلط نه يمنا سم دي اورل تاياورل

 انا 6



0 
 هايف

 5 ه4 0060

َ , : 5 

 ِِه : #2 : 9 2-4
 3 و -- 2 5 هيو 2

 2 ١ 0 اكن ف ول بدال

 رنة عزع ةنبيعنب نيفسو ربز نبدا 2 اماني ارطعي هاور جياع لص رنا | !أءووزمد اني د نيلع نعمك عمتي نبا
 الاجل نبيع نري نسما انريحالَو رولسمل كل روب تفز ةوؤرحلا ىف تسلا اذ نكل ةر زهر العاق وقوسراني د
 نايفسل تلق ةرخاذ لااا افوقوم هركق نيقَس نرحل او ىدصنم نب يحس اهضرحلا3 ممن اضل ادري ىلع نب رجلا ظرحلاق
 . ااه لا يرارلاو دكاونجلا ةياور نهنلس م عوق لاذ |ذئوقومو أغفر مد ايد نب ورع ع ليس ندا انزل اصب ةاوزو متلو فرم
 درعا بكا نا,لاذا يكلف ١ عفرلاةزغن كت او بقول دعاهم بركب مفرلاو عفة اورلا كا نارهظن ىوليطلا ناؤر نوم
 سما ليعمساورعس نب دابر ورع نيءاذزو ثبوب قدر |رزكهو ءىمأجؤ ىذيؤل الا ةررهىبانخل ل يلع هببؤصيبتلازعيرصا
 ازيد نررثعنعةنيبع نب نيئسو بز نبدأ اكدرو لسصيدعمناو ضياع ةري ره ازعرأسي ابراطعنع يدور عزع ةداجنإ
 0 قب ءاذرو ثرحن هجزحاو جور نعيريج نبدي نع يمصلاؤ جسم هاوز :رعماؤ قهيللا ]وو لع |عوؤرملا يرحمو داري د
 ظ «نييزانمرصال اذ ثيركل مي م نينرموا ةممننذ و كلذ ٍجللوه ىوس زءأجنع ىىفزو اءوفرمزا يد نيون عؤ اينخملا بوباو

 ٍ ةاورنانلا ذل مهنرو ثزدلل ”ئصؤ مويا مالكلا اهرب دو منفرخ مع تيل مدالاذ يسم رف ىوؤلالاؤوأءوفرم

 نإ علا هزل وع دول لعمرتم مفرلا نا بانكلا ةرقمىف ةقباسلا كوصفلالذ انمركذو مح ١ مفرلا ةناورو يمل لاذ ئعفر
 |ةاقالاف شاذ اع فلا ف اظع أكل هلاقار دع ةءاصلا تف ١ ذإ فيلع هدادص م ارف عم و عنز لأ ناكا ذانيكلق ا فرلا حا
 ىا حى ةالصالف هل قه و ةءاذالاف نذؤملا نتلاذاظ غلب نأ ,حنبامجرحا (مدرانيد نيت نع ةداج نا نب حسو

 هنكح ١05 عاما اذ

 وللا جوفي ىلا ةماوالا ةولصلا ماق اب داملا نانا هاظل اوه لوقت انهو ةضيرفلا| ةمافا تو ىف وظن ةدض نفعت ال ا ف]هاطلا
 || هلم ةرلصلا ةءاق ايدل تاك 1513لا ثرعلا اذه نمناهذالا ىلا ردأيتشملا وهو ىقرعلا لاذ تر أ عنملا ةحلاوهو ةقاصلا ةدارا

 :ازطلاب در هل لولا ةعملا دإرلا ناكا ذاو ٌةواضلا و عز شايف نذير ةنأق ارتع لد انل الخف ىف ةهآركال دادي زعم اوهأ
 | تارهاظلاو نرمالا ناك دارب نالت ىق لعل الا ةماؤآل ىف نْذوملا حوشم دإرلاو ةودصل لعق ىف رشم نئنيح نال ةناؤالا نمأ |
 | |تاوإبظل رنعىبوعلاث رحف هلزف كل )لعل دي امو مامألا ةمبرتلا كار دال نوسومأملا ايهتيل ةءاقالا ىف .ءوش دارا[

 أ قالاسابجٍَأ رح لنمو ليج دايس و قالا قي نذئم ارحل نيرا افكر ليصال بر ىار سؤ يلع هه دصونلا
 . 3 لا يرخلا درو ذو تينا قل ةاصل لا ةعجار انو تابوتكملا هل تسيب يكمل لوقا مالا تفلت
 أعان ققرح هب اليعانن لح ؟رزسم يق لبح ننال جل جرش | تهتف 1 ىند "يك ةردص لذ ظفلب لحال ةياور
 ”لصلانيوق || ذإزيشيلع هللا ءاص مدالوسر لاذ لاؤ ةريرهربا نعىرهزلا مين ىلا نعؤأ تضل اسأ بع شاي عاش ةحيطتب اط|

 1| |"ايصر اربع نع ثيللا نرحل و لصوبا انفرحلاةدز» اثرحراثالا ناعم شف ىوأطلا جرحا تقلا آلا ةواصالف
 1| الي تيفا ولالا ةرصإلف .ةدلصلا تهيف اذا اقر مثيلع مدا ءاص مدا لوس نع ةريرهبا نع ليسا نعيرب نعي أمتع اس |بعنبا
 ١ أ تطرف ضو مهل او ةاقل ارجو قلصلا داق تو اهريدو تاورلاؤ ماننفالا نا هيف كمر او
 ...[اوتكنم ونمت بده تلف دوك ملا ثيرح تح ندسلا ماعم ىف ىلاططل نال موبأامالا فأل لآ أهزيغو ا بلا ةنس
 (.٠ تتناك اوس ةوفصلاةداقاوحب لهن ملدتفأنعويرصلا لا |هيذ ميسم مرنبؤ ىو ين لا »نك كلا نما نمزرخل
 ٠ [اديج ىذا اوطومو ا رتهسسي ن نعل ازمج دار] تركيا يسير ناو ترك نه ىداطا ذجتر» م اهدل ملون أبو

 1 اولا ذ نما ريلي ل وطي م سسملارخا ىف دمصي نازح نمال كل ةلجا نما ؛نوكيذ موطتب اردضصوانذ ايملص«نوكي هيذأأ|
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 حا (ىزلا رول كلذ ناراث الا ناعم رشف ىواطلا ضعجوب !ظذاحن ماهالالا#: تلف أف بوكا الا ةالصأأ ٠١

 هنو يوترش[رع تيهل مث دأحلا لشهب ز يش يلع مد ل صوبنلا نع ةرره ىلا نعرأسل نب ءاطعنعر اند نيو عنع بوبا نعيابز نبدأحانا|

 نب نايس نعرانيد نير نع ن أسسا ني ايركز نعمءاءوبااث لاذ قوم نب مهارإ انرح(ىوأ جلا جرحا و ا ظ

 بات لصمف الوسر لاذلاق ةربرهىلا نعراسي نبءاطعنع ثرجر انيد نور تحمسلاؤ ثيكشتسل رع ننءاذرو انزرصنلاوباانفأ|

 مك

 هباؤصمد ]وسر لاؤلاق ةرررهرا نعراسيب نب ناميس نعر ازيد نبرلع نع قس | نيايركز نع مداعوبا اننرحىترارلاءييررخا لإ دكفرب
 1 ص نينجا ارجو ءلس ن.دأحان مهاربا نب يسم انثرح د كادوب ١ مججرخاو ةوكملاالا ةواصالؤ ةولصلا تمهق ١ ذاطشيلع

 اهراهز لسزي اش لعنب نسل انثرحو حجيج نبا نع مداعوب اذن دع نب نسل اننزحو حب ءاؤرو نع بعش انزرفعج نب ليما
 إن عرأس نب ءاطع نعر يب د نب ورع نع ممر موس |نبايركذان تاز :رلاربعانش لكؤتملا نبعث رو ت7 ببؤي نعزمز نبدا نع

 انما لا قرط :ةالث نيئخدارلا جرحت "19 :ةنوكملا لا ةواصالف ةولصلاتمهق |١ذإ شيع هن! لتعمنلا لور لاقل اف ةييره
 ةمن اس5 ع ملل )ل صيبنلا نع ةربرهى) نعرأسي نب ءاطعنعرانبد نبلعنعجس نب دأح انت يسمأ :رحلاتق دواحؤ الومالا

 ١, نعراسي نب لطع تحمسلاقر ايد نبرعأ» نهض ١ نب اي ةداعنب موران عينم نيرا رحيل جرخاو
 :رسح كيل ةريره ىلإ ثيازح مسيعوب لاق : ىتكملاالا ةالصالو ةواصلا تبق !١ذإ ريق يلع مننا لصمد !ذوسر لا لاق ةردره
 سيارت ءاطعت مس لاقر ايد نر عنقرحلاق ءايركز نع كرأبملا نب هدالبعانرخرض نيري وس انربْخا لن اشللا جرخاو

 ءاتنااذ الاقيه يلع مه لص متل نع ةررهرإإ نعزاسي نيءاطع نعرانبد نيورع نر نب ءاذرو نع ةيعنس نعزهع ننرجلاراشمب نزيعووك# نمهاربخ رح نر تح :ىتكذلال ١ ةاصال ةراصلا تق ذل هرلع سنا اص هال وسر لاقل ةيرجو نع وي
 الاق ةدايعنب حور شوب انملخن رك اثرحو حسمساؤلا نرهزا انن ناليغنب هتان رحةيلمنب ا جرش و وكلا ةفتمالف
 وكلا ئاصالف ئلصلا تميذ | !ذ لاق رزجٌةيلع هدبالص هد للوسر نا ةريرهربا نعرأ بد نب ءاطع نعر أي د نب فرع نع نوح ١ نب ايركز نفرح
 ”هنبايصينلا نع ةرب جرب نعرأسيل نب ءاطعن عرانيدنب ععنع بوب | نعربز نبدأ حان ؛ندرأه نب ليزب.انث ناليغن يدمي 5

 أش لاق ناهندا يرجع نيا هس: ىتكللاالا الو ةاصل نم ١١ ذالاؤ لسو يلعس رص هس للوسر نع ةررهو!نعراسي|

 يبد نبؤرعنع كايينالا عمجج نب مهاربا نلييعم | نعليعمس ١ نب مهرب ايداوصل ا قا, مبضالا نبدا لاق زيزعلا لبعاتن لاف
 ناب ناو ةيزخنباو نسم لبنح نيرا كويرتتس ا 9 ءلثم شو ريلع ههإ ل صيبنلا نع ةزيرهرإا نعرأسي نبءاطعنع

 انلاو ليبع برجل انرخالاق ناربع نع نستموبا انر>ا قضيسلا جرت وراني د نيورع نع ة داب ني ليش قنرط نمأ جميح
 الصلط ق ملا .ةرب هلا نعرأسبب نب ءاطعنع ايي د نيج نع يس نبدا انثرح لاق ليهم“ نب ىبوم انثزح لا دعب ماثسه

 اف سفلبءانردلهسأ جوخ و :بونكللالا ةهلصالف ةرلصلا تههق ! ذيع صونلال انف نينحكر علف لد ا

 ءاقرو نعةبعش انت لاةرضعج نر عاش ىلا قترح هه نعت رح رجب أرجل حيرخلو خوتكلالا .ناةالزعب ةالصإل سو
 (جرحل 9 :جوتكللاالا ةالصالد ةالصلا تق ١ذالاق رز هيلع هل صمجنلا نع ةريرهجلا نعرأسيل نب ءاظعنعرانزد نيدو: نع
 هنلا نع ةريرهوا نع بوبر اسيد نب ءاطعتدم#ل رايد نور عانش قادس ١ نب ابركز اند حوراش ىلا فر هارب عاثردأراصلا|
 الز رهزا اا قدح ههاربعاننرحأ رولا جرتإو وتكمل الا ةالصالذ ةالصلا تمهق اذ لاقن ليسو هيلعدسا اص
 كلذ ةالصلات عق !!ذالاق,ليسثايلغ هلل وص دلل لور نا ةربض لإ نعراسيد خب ءاطعنعر ازيد 0 !نبايرك ان

 . ||” انالاةيرضل لعوب ال اذ ةكيوب انفرحر ايد نور عن ع انتا هاور انكم زسةيلع مس زلصينلا نعال ةررعإا نعلصا
 ةررهجلا نع ثيرحم اره لصا اصف عتري ملو كل نب ةرير هى نعراسيب نب ءاطع نعر اريد غبور عن عيبز نب داجو ةاس نبا
 مج هاورروكن ملا ثيزحاو اذ نش ىم عرفه )عج مبهزم ةيمحو ءبصقن ةي ان نمازه تلف م يلع ههإ ٍلصينملا نعد
 مهارانليعمساو ةداحنبرهعو ايسم نليمعس اورعس نب دايز و بوياو قيس ١نب يركز هرحنب ءاذر هم طاح نم
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 لضالذ نولطاذاؤرسهتللا ملظب يح ةوصلا نصف يصل ل مدرل لا ةيشير عملا ص هس وسر ناملسل ا سبع نعل ا5 لاق :دداهلا

 برت اغا فرسمثللا بزعر قتح ةواصلا نويصف ا مثرضعلادضن قحص مرو كلا "هر ويت ناتنيحو ناطيثم ىلرق نيب حظنا زغاذ عنتت ةح
 6 لافت ريصلا لنضن نوح كل اربأم ل ضو عا :لجبأ هيف سيللو ليىط شرح نورهتخر ذل ل رهيب زكنيحو ناطبنم قارق نيب
 ل نارك .عيضومؤ هزفموه اركب ركلات اس ةياو )لعتتنمأ رحاو ! نيىنبعصلا ةياور نال نسل اباد! ةياور دع سم ةياورأأ
 ةسمجعزب )رع عرب نب لين ع ناوك ذ نب هع نعرانيد نب مل نع غيل > نب ضلخلرب>إ جنب دعا شرح ل يللا مايو رضدنبا

 واااو ناطتزفلا د ةحنينعكرالا قلصلا نع سم اذ ضف ١ ذاذ رخل ضن ح ةدوهشم ةولصاا لاق ليبثلعمدإ )صفا زع
 هيبلا بوناو هلا فغتساذ عير النيش طخا نإالا هامل نعمالسوب | انكعس أ بعلألاق ثيركل قوسرعب سفن دوا
 | نش اركو :قث سابحلا ناك ناو رد انهو أل خازف ماعد نعىوارلا ظانكئر> قشمرلا ماس نب سابعلا نا عصره ,
 ”اشمز زا ليبلا نب لجرل ربعو تنريبال لوهججوهو قاطنب نسزي أضل اريس ىف ل بلج ةقث ىوكلا مالسوب ادراج ]اله دوسالا
 ااةعلق ناأذ بزتلاو نإزيلاؤ الكت اقثلا ىف نأبحنب | هركذو :كل ب موقفنا يعضنطمر ارا( اذو ة أولا هنيل نيعباتلا
 لنه نر الاو ةفيعضرينكى ان ب يحين عيد احا ناطتلا هيخلاذ نما ف ىهزل لاذ هيف ملكت هوهوراع نب :هركعوسمدانسا
 (”01/ل نكي ل ىانجلالاذو عاصم تسد ذا عضم يحين عنب داحا نجلا قو اىلأص ةهاس نيس أيا نعءثبرح ناكو ثيرركل ضيبعض
 | نع اور كحل اراعوباراعنب ةدركعن ريما ىمزل لاذ انجل عج قثو لاقد عيغةلج | ضعض م تلافي نع ةزبرح بطضاذ
 قلصت أاحيوب اقو اظف احاماما ناك نيعم نب نع تأحوب لور كرم نباد ناطنل او نعو ريثكوإ نب يجي فاطعو ملاسو سئاط
 كاما #!لاذو قرعرل لباسم ناكل عنب مداعلافو ”قث لرقي نإعم نب يجو عمر حلو ريغان ةبي,ش نب ببوقحب لاو «اءأعد
 لضؤلطيثلعسا لص لزق نامه | لول )9 أنبن دقن اباعص ردع ناكراعنب ةيركع كوي ايلعتعم»ناغع نتا ةو هب دأرشتسالا
 /ا/!|مللا لج د اوج ىف ل#يلع هدد اصلن لوز عههل إلا برق او حمس! ]يللا قانا ملاس لتأسلا نال ل مللا توجو ىإ ترس أم
 |نلهو ميصلا ةددص تدو ئجيو ليلا ةواصب مالا مفتت ريراهملا لاق او ليلا ابدأ يفرض ملط ملا توج زط ىف يإ تشل
 نئرصقا م وبصل ليخف رمصلا ةاصتنشو نأحورجيلا ملطو ليلا ةردصنمتاعرف اذا ىا ربما رض جس هيلع ههازص, لوب ذعمأ |
 لا ءولطرحب ةولصلاربكحاماو تلا تاق و١ ضعبل نايب هيه لب ثيردل ازهىف ٌمصغم ىلا تاؤوارسيلو سمتنلا ملظن نوح ةولصلا |

 ا (2جاا روح ارباب نيرجع منه دانس ايريبكل ىف نئاربطلا ىورأد ةريظنورخ] ثيبرج ضلاوهو اممكحانملخف تكاس هنعروك ملا ثركلذ
 رستلا وولطرنعإلا ال لاّقف ةولصلا نعاس, هر ا نم ةءاس نمله لتس د !زسش يلع هل ال صربنلا نعيببا نع بذه نب :رصيبق نع
 زال رزنعاماو طقف بخل ادنعو عولطلارنع نيتقول | نيتآهىف ةواصلا نعوفلا ءيفف ناطيشس رف نيبب ملام اهأذ أمتو زعرنعو
 | تقرلازه نسوا ناك اضف ةنئاذلا ةوليطلا ءارشق أما و ا ثيركك ىف اضا ثيردل انهصعلا نال تكأس نعثر
 | ضقعلا داب نجيسو ميصلا ةراصرجيررخهلا ةنس ءادا قصعلا ةواصرعب :نف افلا ءأنف تبث اي مأىلا غلا اذه نجوضحو زن اجرب)
 || نذؤملا عز شرجي فل اق حكرءادا هركي دد]ملع]و ةولصلا :ماذافل نذئملا ورش جيريلا عكر ىف مومأملا عيوش ةهارك عبأسلا
 || ىدرااوه اذهوال ما مانالا عمتتكرلا كر لي نا يع ءاوسو تيوفصلل طلاخخريغو ا تيوفصلل أطلاخخرسصملا نآيكءاوس ةولصلا ةءاق اى
 أ ىلاو تباث نت يبذو كلام نبشلا ثسأبعنب ورب اجور عنب | هربجرس ني هنل اربعو نيج نبا كل امنب هنا ربعو ةرنره ىلا ثييرحنم
 | نلؤرو نعةبعش انلاقرفعج نير عانلاق لبنحن برجا قئرح يسم جرخاذ ةريرهوإ ثيدحأم | مزح ههاوعر ةثنئاعدوجوم
 : نبرع هيترح ىف ةبوتكملالا ةءاصالف ةولصلا نممف !١ذ!لاق ريش, يلعددلإ و صربنلا نع ةريرهوإا نعرأسيب نيءاطغ نعرايدد نيورع

 | انلاق نحسن !ني يركز انلاق حوران لاق ىفراحابيج نى ىشرح!ى دانسإلا زممءاقرو ىقدحلا3 ::ابشانالاق مفارشباو تاحأ
 .( ةونكملاالا ةواصالذ ةولصلا تههف ١ذالاو هنا يس ييلع هبال صمنلا نع ةريرهو نعال يبرأ ريب نب ءاطع تدعم لاق أيد نزرع
 || كقتوراه نب يسزيانلاق قاولول نسح نثر سم دانساالا ذم قت ني يركن انالاق قازرناربعانالاق ديهني دبع هانثرحو |

 ان 1 دع مح



 ريع

 ا8ل جو | ةثلث :لشسملا ىف أنبا مح الث بس لأوو يبصلا :نسال فلا عواطنم قولصلا عت لوقب نمي لسيف رسم جش|
 مل قيش ىلا ةيغضلو ةيكلامابهذو اغلا حش ىف" طسنغل لاق و لوو كلا نعضابعضاقلا لئن دانه

 ىف هينملا .ب عظف هزل رهاظ ن١ مهلصلا نيالا هنيفف اثدل دنع هجروو لحبه نام دوب شموهورفيلارةعكر وستر فل عونطم
 قف وفالهاطوهو مرش هنا بزهملا مشو ةضورلاف عيب زننللو ارحر شل ةدوكن ملا تاقدال ف واصلا نعيضلا لهو ةيتلا

 صاع صوم يوري السار نالفلا : 0 نمزنكاب ميلا عوطرج لغنتت نادرو ةي ارح 39 تنصل 5

 ”تلاف مارا الز ازال ل9 ةيهاكد ليل دلطنلا ةلينعف زرحاطع مالسل ايلع صرح عم كتل | ن١ .حرنس 3 نيل اف ١
 حشا ع 1 بيس البو اببسا لقا ةوالتلا زدسو ةزارج ه و ”ثلذلا تاقوالا يس راضفل ايي ذو تافوا

 أيقن ايعالاو واصلا عطننب ليقر فلا عطر ئكر اص ملذ صفيلا مولطل بش عوظنلا ىف مررشولو :درمهطلا 3و سمشللا ملظن قحأأ
 !!للنساوريذصلا عمات حرش رينملا جاسلا ىف و من برويبال ذا حالا إيل ١ ةنس نع ولا عوط رعب لصأ,ب وني لهي ممااذاوأ|

 بفشل «جووهوربعلا نصف م اوعكرا] اسما عذر نوجا عولط نحب ةودصلا ةةهارك ع بن نمو ليثح نب جل مايال ظ
 يضف دص قحلنرتال ةهاركل نال اطعب سهو مصل ةنس دصب قجرطلا واط لزنال هاك ناناضب بهذ وأ|
 || ملفنو وصلا :نسنال فل اعولط نم ةرلصلا عت اه لح «جيد) ةشلث دلتسملا ىف انبادحالو ةريسي ةدايزب ضامي لآ صا[
 أ انهو ويصل !ةءضرف اصب قح :حاركل ارت ال ثلاثتلاو يصل !:دنس مصب يح :هاركلا لخزال ناثلاو لبزياو كلا ءنعضايعمضا قل
 هنبملو ةشلا ةعكر غصت ثيل عهدنا دص نأك نار ابنجلا هيف اما ةهاركأا لعهاظل يلد ثبردل انهى سيبلو نبا صار عررضصلاوهأ|

 امل ةيبالاو هوركإبيلع ةدايزلا نالعل سانهو ةلصل الصرح ةرثس مماظف ريل عكر غزه ل عمبا صمد وسر دصا, تلو اهيغنعأ|
 اذاف يتسلل رمال اب نيكو مدتورح ةن>لا نظن الئاز اوحبل نايبل ةمالل هي امل عفي ناكرذ مالسلاو ةقلصصلايلعناذ يكةردلو ةمدلد |
 نمو نإزلاو نارعشللاو بأيلا الهى ةدراولا للا ثيدأحا هريِؤنو :هاركلا عك ذلد از دغمدادو ةحاو رز ل ١

 ةماكلا )عشا ]تف تلق ك) ذ:ةيه اركمرحب كلام لوف عمرجلا ةدنس عك ل عي لافشل | ةيهارك نحاو كف اشلاو :فينج الو كلذأإ
 اركب ةيحف اشنلا ”مالاضجاو لبنح يرجو ةفيزحيت.١ نيدركملا نيم ملا نع تاي ورلا هرتتورجلا عولطرعبال صافيا ؤعكر رعب

 اك ةهاركلا نعل فن نم مزه كلا ملوف لفن ىف اوعلتخاو ةيد اشد ضجر لع جيو انه مهن كاش :نمازه ءاهلؤرفلا روطرعبأ|
 لع عاجلا ىزمزتلا ىوعد صيختتلاف )شذ اىلل لاو بالا نجت نممنمو قالطسقلاهضايعأ|

 لل افرع كلن ةهاركلإ

 ةجزط ا لؤو ليللأب ةولص هنن ا نمل عني نا (ىري كلام ناكو ب س أبال تحبلا نس لاؤو معو رننملا نبا هأكحو لبشم يف 1
 الئ لين الذ الا نيرلنملا نبا «اكح امو اللا قانا عاجلا نمدلا تلف ليدل ماين, ىف ىنررا رض نيرجس لذ[

 تعم#أوو ءهركال ل افف نشكل تلا يفوض رهط لبمللا مايف نعنرسل ةياور مزاقنو ناك نيزك ل زف دعتمندمةنسلا|
 نيام امو "وصل ام يعا هنناو غلا الب .هركاال ايف لجوف ليلا مايد :ئيند لع نوو ظذ أكل لحلذ هركاذ نيكأتلا مالب تب م ظ

 معلا نعرجأ ملا نب معاش مض از نب عمررلا نثرحدوادوبا جرحا تلق نأ ىلا قي هدا ءاشاا دد ارب ىدجسنو يبن كاامأ|
 امل ضوزحال )يللا تبوج لاو عمس ليلا هددا لوسراب تلذ ل اق هنا ىلسللا هرسبع نمنع نادال نعمالسولا نعدلاسنبا |
 نب ليجاعسسا نبنمصحل انربا لاسشملا جرخ او ثرحبارسمثنلا ملظن رصف مث ميصلا ردصن قح ::ونكم ةجوبشم ةولصلا ناؤ تنشأ
 اربع عؤلط نب يبزي نعءاطعنب لجي نع ةبعش نيرب>ا نسحل او افرح بوب لاذ لب جا يتفج لاذ رعب بويا ناملس ||
 | "كس نمره تنق سيعورحلا كم يسر نم ههالوسر ايتلفف لبشر لعمسلا لص هلا لوز تيت لاو :سبعن: نعنع ؤامليبلا نبا :

 | ةلالد يوك سمنلا ملظي يح دنا مث وبصلا امض ىح كلا نبال صد رخال لينلا توج مخنلاذ ىخا نماجوزعمدللا بيف
 هجرخا ةسبع نيل ع يبرح( تل ةهاركربذ نمازن اجررخقلا ةعكر نمزكأب ميلا ةزلنص دبل ايلا ملط رجب لففتتلا نادلعأا
 نترثكىلا نب يحيدراعوبا هنادبعنب دازسات لاق داع نب ةهركعاد لاذ هن نرخملاا:لاذ ىرتعمل نعجني لحاف دحام يسم ||
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 راق

 ْ ةرانزءاعنيعمنالازو كوزنم نظهر نل لاق نالؤسسع ! حب نداور تؤ كنا ا ثداور ةرنسؤو ”لجن عيبا

 :اىمثالاقهريكانج نايفس نع ثرجينإالا ةيس يحاص ب سايال لا لاؤو ىوتل اب سيل ق|شلا لاؤو سانل يلعب انبأل
 3 ظفويدن قرصلا ءلح مث اوالاذو أرسم ةرمل تصل ثيرح نجي نايوس نع.ثيرحىف طلغامناب سابال نعو نوما ةقث
 مين نيروانشاقنلا نسل نيريئانأرح ننس نم عوبسإلبانكف هظفرارلا لاو بييعش (نن قي ش و ىرزنللا ظفاول
 ايبا نعبيعش نيف تلق منن لاذ 9. عنب هد اربع نمرعم» برعش نبو رعرلاو بيعنم ىرايبلا ليخمت ا نب ليغ ههاربع بال تلق لاذ
 *ىنوزلا سييعوبا لافو متن! مب نوجتحب مدىهار نب قع او <نيتاو لبذح نب لجاو ينير ني ىلع تييار لاق ميو سانا ملكت نج
 افرغز هدلازرع ثيرح سيدعوب ١ لاو .عماج نمر يملا ىف رعشللاو :لاندلا داشنلاو ءلشلاو عببلا ةيهارك ىف ءاجط باب ى ةولصلل رانك
 . | (فريغركذو قطع ١ ؛)حا تيار ليخمس١ نب يعل او صاحلا نب زرعنب هنلاربع لن نباوه بيعش نبورعو نسح ثيبرصاعلا نبا
 ابهشنوعثبر- ىف لت نمو مسيعوب | لا هرعنب هارب نمرهعنب ب يغش مهر قو نيل بيعش نبدرع ثير يجوع
 أنا ليعس ن يحن عكذو هاربعن ىلعلا3 زجنم ثيداجإلا هعمل مرن او أر م: اك ةلجت فيكن ع يرنا] عضال
 ب مد ازرعنب رجم نب اوهبيرعتس ني.بعو ميلا لام ةوكز ىف ءاجامباب ىف انضيا لاقو ضن! اوان نع بيعتس نبورعشيبرحلاق

 || لوط مالكءبف صاعلا ن »رع نب ههاربعن ير عنججيعش نيورج بينزل اببانكف كر زنملا لاذو اممريغو قادس اورجا مم
 ناريعنب مهاقلإلل ةسرصض نير خان بن قرط ر ازال | امو جن عيبا نعي اورب اقيحالا دعو ءقيث ندع باو

 | تنكولو ةاصا ليف رقي ١ سعب نم نان فيفخ نانوكر امانا هصل نذر ضيفا دعب وحك سانلا ىارف ايوب سينسلل لخد باطل نب
 ظ منن لاقفرخيلا ةسحكرالا لاب سؤ معرض !١ذ ةالصلا غركتا ءاطعل تلق لاق ' جي نزعو رح مناك كلذف مرت
 منا تلذ لاه |ررغننالأ قف لص) نإ خر لارج سصبسملا تثجلاؤ رعس ليوم مِلس وزو انيمنب نمرلاربعوب ًارْيِمأَت )ربخا

  [ادص يزعل ءاجب ماقملادنسناث لتيرع نباوردبزلا نب ةورغتربش لاو ل يمس وز عو نازحكراماغاعب الاف ةحابل الص
 || نع كلانبادز رجب لص مثل اوعكال فل ار يولط جب ةواصضال نررع نبا هادانه نينحكرلا نمزنكا لصصنو لويساو مكر لحفل

 || وعنبر زعو ناتعكر اه 'لاقف سلجا قحمب ب "ذيج ةالصلا]بنفرخلا ىف وكدلك لج صبور عيا لع تمزق لاذ ْ
 : | رق نين !نينعكىلا الإرمؤلا مولط لحب ةواصالالاو سابع نبا معن نعس 3 (طنعو نيزحكرالا ةزلصالؤر ضل مدطاذالاقأ| 4

 ' | اديهسارذ تاعكر تنس تيل صفرا مولطرحُب تئخ ليدل نهرصاريلؤ تكعوف ةنيلملاب كك ةرمنبو رع 9 ىضيلا ةذ
 |( كر لاق ابر ىرزعو نانمكر اغا الافذ ليللا نيلصاولذ تكعو تنكْلا تلاقف كن الص تيار لذ لاقف بيسملا نب
 ماع هللا كب عي علف اجا لاذف ةالصلا لعمدا قدنجب نا تأت لاف ه ازف فلا واط لعب ليصي الجر بيسملا نب ليعس

 | تلاه نيتحلر نزلا ولطر عب ايلي نا اهرك اغا دايز نب جلعلاو كرلاريعنب ليج نع ة دانة زرع و ةنسلاكنالخأا| كي
 ادجب قاض ذداف تاياورل انف ىرهاطلا مزح نيداع ظيشملا غلابو طرف |لؤو رقن نينار يف تعمم امو مرت ذأ نا لاقف نسل 4

 | (4وفلا انجإعن أهرب ىمرسل د١ اققح اىلاعاماماوه ناك ناو مهلك ابعب هلؤ كن ! دو نوم ةحوطم ةظهأس فلا نحكرال رخل ١
 اذ دورا قدكرال اخيلا عولطر عب عونا ةيعارك د عامب ل قيححل) ضصمإ تف انضعب ا نصعب ىوتعي ارز ثيمدامحلا قرط
 | نا طيرك عنزه هيلع عمجا وهو .عماجف ىذه لل ف ممريغو لينحنيرحاو مضاشلاو نامعنلا .ةفينحوباو سا نبا
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 اع
 مهاذ ماو | قو شبرا ةعرزوب لاقو هريغو ظهر ارلا ءئعص بوح ن سارح نب هنن ازيعأ مف ةيناثلا قيرطلاو زعضاهدانسإو

 رو ازرلاببعن عري للا مههاربا نب نم انميكلا ءعسذ ىلا ربطلا ىور و نازيملا ف ةكةير كر كنس ىرانإ لاو ضر
 اقزغ الا وعكرال ريل ءوفطر عب ةراصال لبر طعون الص هد ال وسر لاذ لاذ مع نين عوف ان نعنبقع نب ىهومزعر نر كبولا
 نازي ىهزلالاف ميهاربا نؤتعا يق و ىتا ةءازد ثيرحزمالا ءؤرغال ءلىف ىف ىزوزتل العركعب كن ذلكو ىعندزلا مامالا
 هدزتعاو ثبا,ىمسا ناو يرجح صر حرا نامأم تلق قازرلاربعف يغصتس ١ 22ننالاو قازرلاليعبحأص مهارإ نب قاوسا
 دزناذ نمله أف ددزتلا مق ىف ةركنم ثيداحا قازرلاربعزعئور نكل اهوا نينس عبس نباوهو ءزينأر د قازرل اربع نمجم»
 نصحك ةياور ىف نظهر دلا لاؤو ىفاربطلا منعلاو ميو .هيصصو ةناوعوبا«يريرلاب تجازذو قازرلاربع مب جزقن (متف زعم ىهو امج
 نب ويس ىلا نيرهعنب هارب عني ركروبا ىجزلالاذ ع نركيوبا كبك ه كن! ناشلا اله لا, نمنكب مليش انا انالخ ديف تيارأم

 اجانب كلصو هاربع(ىورو ميغو (ىر لا مفعص :ءأجو مدأءوب او قازرل اربعة رعو أب د ىلا نب ءاطعو جرعلا نعيقفلا معاقل

 ””حالصلا نيرعوبا مامالا لاق أنضيا لاذ و مقل قلب زحسيا نيعم نب !لاؤو كورتم ىل اهنملا لاف ثنرهلل عب ناكلاذ أرب نع
 ظفاعل لأةو متن اقيركتسا قازرلربعز عىريدلا نعلاربطلا اهاور ثسداحا حو نوفنالى ملارعب قازرل اربع نمعم-نمرج|ل ف
 نيركيىب الميد سيل ىف دانس اب ريبكل 3 ءجرحاو .نع ات هل اونعر عننا نع نيب طنمطس والا فل اربطلا جيغا و ةيارللا ف
 ليج نعت اور نم ترحل ناره ةججزن ىف ىدع نبا ىورو اكو ,نعل حلوب | و رو هقن ١١ ١ موهو ةربسولا نبا ذاكر

 ب هلل ريع ثيرجأو| و جنبا الف اهرب محرر جيذلت ىف نكت يعض نارا هرعنبا نعبب ا نعؤ امليبلا لاربع
 ارداولمكل حا عرعنم اللا لسو,يلعهنلا لصبنلا نع دوعسم نب هللاريع نعهملا ناعما نع ىنيزنلاا لا ةنسلا ةمالاهجرخاو

 |عطسزلا نيىللا اج مامالا لاقى ائبلل ظل ورك ا هينيل و مك اذ جريل ليل ىدانيو ١ نذ ني ناؤ همس نملالب ناذاوكتم ش
 :ركي ملأ أبم محارب لفشل ! ناكونذ لآ ليسو ءيلع هللا لمص ربنل نع جوعسم نبا ثمبرح كل ذرلعمب ل لاس ا أممو مامالا ىف نيس

 3 ل ا سا

 اعلا و عنب هداربع تير حسا و | و كن نعم مكاو مجرب قحدلوتل نيب ملا حلبم ناك ناؤرخلا رعب لضنتلا حنمطعل دي دناذ مولع
 20010 ايس انا صام نوم دبي ئض « هاوار مل

 :١ نر ليشا مايو نينعلر ا]) دل ا عولطر عب ةراصال بسك يلع هللا لص مدل وسر لاق لاذ ٍقدعنب هداربعنعربزب نب هارب

 هدبة واصال لا ريسو ءيلع مدا اصمبنلا نا معنب هداربعنعإب زي نب ههاربع نجرب رف الا اش ضاوي نب مسيدعان ربحا قع | ان
 هلاةعرال نيل !لبق ةلصالاذ ريش ريلع هه ادص ههالوسر نا معن هه بعز كلارا و نلا مت ىف نيزعكزال رخل عولط

 يزلازعتس اىوزووملا ىورب نابحنب!لاذو أيش نع وزال نخب سيبلرجا لاذ يشيرفالا مث | نيدابز نينمزل اربع ينعلا

 7 ياو للا متنا دابز نب نجرلاربعب نعي مب نا كلص نب جال نلف دوا دوب للا ساب يرسل قاضلا لاذو ميل[
 مدي دريل ىتعكرالا ةواصالفرلا علطاا لاذ ميسو يلع هنا ادع هلا لوسر نا ةررهىلا نعطسوالإف قاربطلا حرخاذ ةيررعقإ ظ

 ءطرلا كور ايل لق كأتشمالا تباث نب ديز نب دعس نب سيئو نب ليمام»اولا مامال الاف ىئاوزلا عجم نكت ييعضوهدسبف نبا
 الا ةولصالذ قيل ملطا ذا أعوفرم ةررهىبإ نعزيعس نع كالجبال نيعس نب تحن عملو فيعض هريغو قاشلا لاؤو ثيرحياركنم

 ه|سرعبيسلا نب ليعس ثيرح هس ا هاورو ريك صنف جواك لاذ و ركنم هدوربأم ةداعو رعبا لاق رضا ةعكر ْ

 , رعي ءاذاو هال سرلاو يعض ةزئسو عنب او ىئاربطلا لوصومهاورو مالو ةريرهىبانعالوصوم ىودلاةدأ| ٠

 | ثيرحابراقموه لوقيو ما ىوقي ناو ءافعضلا بادك راي ركب مؤ ظن لاق |يذو فاصل ليعس نين متراربو
 ظ بركب نم كلام حلوه عض لذ هرم ارمي سيل نيعم نب ميج نعس ابعىورو ليعس نب يحث و و ىوقب سيل نظهر اللا لاذو

 . || نخاف نسا برااكذ ظاكل ل اؤ كنا. ماوزحإلا ف نلتخلو منا نيدابز نب لجل دبع هيفوريكلا قارنطلا ورازثلا ةاهد

0 



 الور تو طفل اذهو ةنسن ارتكب راوع ناس ويصنع اراض هلي زإا )لق وأ نين ذيخ نيتحرالا دجال
 انديضن نينعكرالا دج اللا علطاذ ]رجل عهدالص سلزوسر ناكتلاق :صنح تخل نعع نب هلازبع ثررح نمل ظْدللاو لمصو

 اًمولخب ثيلع هل ل صمبنلا ةولصوف ليىطلا ثيل :لهج ىف هب ىلإ نممزنمو نكه ىاور نم مزمدواداب الإ ترقابلا هاورو ن١

 ماد وأو لب نلا مالكرخا ان جوقن ريل تعول هجن الوفا ملطاذا ناكل ءاظننو ءعيتضاف نابحنبا هاورو

 "د أيل نع :يقلعىبا نعني. سحلا نب ريع نعى وم نب ةمارز نعر نب زم زعل ادبعان مضلا ل بعن ىحا ارح ىنمزنلا جخلذ

 يندد وب لاق ةصفحو غعنب هلاربع نعبابلا ذو لاو نيترمي الر ضيلارحب ةاسحال لاقيه يلع هدا لصد للوسر نر عنب نعجن

 3 وانث مهارا ناسانز> و |دول | جول لحاوريخ نع ىورو كس نب ةازذ كتسزمالا قال برغر ع نإ
 اوس نادي لاققريفل | واط دعب صا ان اوررع نب اد لاق رعنبا وراسي نع :يتلجرلا نع نصمم نارولا نحس نب هارق

 حاوك أور و تترجم الزل رج اولضة لوك ةرمكرهاش خلسيا اقف ةواصلا ةذه اضن نحو أر يلع جرجا ش رع ماس
 هيلع هلل[ لص دنا ليسر لاق لاقررعنب ا نعبع نبا <جسرأسبب نع ةيفلعرلا نعنبرصحلا نب بوبا آنزو اق كرح نم ةزئسسم

 اه ةعارقان ز# نزيزعلازبعاش البعن لجاآنن كلام نايس رهان -مظطر مر | عج تعلو نيندك دل رنلا وطرب

يحت قل ارجب لص ار عنبا فار لاذ رعنب !لومزا دين عما بحب ليم قلع ع وجقلا نيرصحلا نب ريغ نجوسوم
 يقل سبايلاؤو ند

 تماس غلب لاق م ايي لش أطيفت ًانيلدطيذتف قولصلا ناهراصن نيو انيلع جره يلع هللا صم )وسر نإ تر لاذ قرو:ال تلق

 ١ نابي "عيش حا مزز ماكد انس اذو ليدلا ماي قرض نبل يع يرخ ا ثركلو نين الل ارعب ةرلصالناروكش ا

 ةلف اننا نكفلاف ىدروإ/رلاههو هنعو نيصحنب بوي | نع:دارق نر عنب ىموم نب ةمانو نإ ز لاف ىهزل ل ادذ نينصحل نرتو

 ..[أانه اردو جتا ىف عليزلا ذيف أك/لاوو تن! هدارفن اب ةجالو ملاح نعا تكف أجي نبادىرائبلا نكذ نيتعكرال غلا عوطيمعب

 هل لا ىيرسملا ماما نفد ملا م نبي ةنازو بيرظتل ىف رج نبا انذاك! لاق و يعصف يسم مرحاو هيراذ ىف ىراؤلا ةركذ تعم

 اذ حرذغلا كب داالاقن هئجيط أمأ و ةج ييرح نوكيذ نيس امكذياورلا نجا فتم سيل بوم نب ةدازق تلق هلا هون
 نجاالو ىر الا فرعي لو لأدلل لوهتجتو ءيف نتخذ أذ نيصحلل نبرعالا ىوؤعم دانس لانه ىف نمزكمباتكىف ناطتقلا نبا

 017 ذئب نيصحما نرجع متحول نب لقفل نيدصحلا نب ل يغاداو أنبا لاذو هدالكر فن لوهج أ هرنجوب ئئبن ءلا نم أحلا

 020|٠ لهن عة ةداذف نعى دروار لا زيزعل ادبعنب لش. دورب ثيوحازه للعف نفر را اق قناع اريشد نيد نب بوي
 نعوسو» نيزمازؤ نع هاب ورش هوو لالب نب نايس ماعلا نوت طنررعمب از دعني رععنب يجر ند نعسابعنبإ جهة فلعللا

 .[تارلا الكتل تخالف ناديي غال بهو لالب نب ن ميس لف للا وكي نا ءهشي )عنب مري نعت ةلعإ رعنيسعل نب بوبر
 | جت مساق فلتر ةريكل رض الا ثيداحا يزف تك ص فاعل لاذ يزل مالك شل ذه باول يعاصاو ناحل ناد

 يابابا يلو بري! منج اوس قتلا نيصحلا نبيع بسزنتلا ىف لاذو لووجتوهو نصح نيريع ليف يح نبوي زيف
 "أ | دجب اولض الافرع عنبا جي نع تقلع نع نسحب نرجع اقيو نيسحلا نب بويا نزلا ىهز ااؤو تهدأ لا نمير

 انامل لبعاتث ل حطسولا جف ئيابطلا مجرتخأ و رن! لوجعز ظفر الاذو تقريالو ىميوم نب ةءالف هن هاور نيةرصب ال ل
نهموج وحش نب نحيي هجرحاو أعوفرمر نبا نع( قل ليل! نير يع ىف: دحرعس نب ثيل انثوإ نير جك, ن مخ

 2 ا

 الصا/طبيدعهلا دصدم ال وسر لاق لاق جنب هن اربع نع هف ار نيينيسملا نع بشببوح نما !نعسارخنب هارب عاش مانتلل نبإ

 دل هن ال5 هلا ءاش نا ةخيل اع دن للوالا قيررطلا نيب طن مؤ اربطلا هجررخا تلو ىقنرفلا قايم نيرا ال ال ارعب



 ما ظ ٠
 ترفلا ملطا ذا لا نأ لس ىلإ نب ناغح نحو نيتدكرلارعب مالكلا ثوهركي او ام عخخلا ميهارب (لا3 بييسملا نب
 2 ىبا جوخ ديلا ةعكر رجب ةرؤ ادلة يعدل رسما ئ/ | صعلا غن د نقكسين اموحليب ناو
 ذو عارهع برو ليفلسا برو ليث ايمو ليئربب بيد مالا لوي رخل ولطلب نيتحأرلا ليج ةيلع هلا زمنا
 نذر لح نب ههاريب جو هوهزلالاذو شاوزلا عج ف انك كو نام ىغيحلا لا ليم نب هه اذيبع هيذو هتولدعلا جري غرانلا نم
 ةماسإ نبتيبكلا ىف فاربطلا مجوخلا و ىلز عم رزكل بيكم ءقثو لي باوضاق ةتلشسم نم انه هللأريبعو لجل هبات ليمسول او
 نامي ربجبر لقي هتحمش نيتفيفخ نيتحكر ديف ءنمابيرق لضورفلا ةعكر,زبهو .يلع هلا لصمللا لوسر حماص نار ئع نبا
 ىف ىقيمملا لاذ نكل ئشالرشبم نعريعس نب دابع ناز يلا ىهزل الاف ليعس ن.دابع هيف و تارم ثار انلا نمكر ةع رهو ليف لاو

 رياك ارئلملاوا نعيتسلا نب انك ايبور راك ذالا باتكيف ىوونلا مامالاركذو تانثلا ىف نآبحنبا اهركذرف تلق شاوذلا
 لوقي,ىوس مث ناتفيفخ نياتعلر هنمأيب يرذ قصايسو ,يلع هللا لص هللا ل وسر ناو فلا تعكر دصاالا هعمل ىضر هبا نعةدأسا نبا
 قلازغلا مامالا در ) وأو تارم ثالث رانلا نمكب زوعاسشيل عهدنا ص دين ع لن اميمو ليل س | ليث بحب بر مدارس وهو
 هدا عش ابعنب لاق فلا عك د )جب بش يلع هدن الص هدل!لوسرمأعدأرنمق ةر ىتن ام ةيعدا ىف ثلاثلا بايلا ني للا مولع ءابحا بات

 د نيكل صا لذ ليملا نمدصي مق ةنوهمنل ا تيب ىف ىهو أيسمتهنيئناف لبش يف عملا دصمدالوسر ىلاسا معلا فعن
 و ذي د ارب راضرو غفل اب دو معش اهيرهتو دهش اهب عمجو كف اهب كر كرنح نمزج كلاسا نا مالا لافرجلا :
 انمانطعا ملل اءاوس لك نم اج نمصقد و ىلشر أب ذمهلنو ىججد امبضيدتو لع أمي كزتو ىره اشم اميمفزنو خذ ءأ

 . || نيش ل نمو دازعقلا ىنعيزوفلا كلاس ىلا مرد ةرخجالاو اير رلا ىف كتماركت يش اميل نإ ةجسرور فك دعب سيل اديظيواقدأص
 توت اهل يعضف و ةليح نقو ىل أر معض ناو قجاح كب لنا ىلا مرللا ءأينبالا :ففارمو ءارعال ا جصنلاو ءارعس |شدعو
 ::د0 نمو ويشمل | وعد نم ليعسلا ب اذع نمذ ري نا دوتجل نيبريج ايرصلا ىف اشسايو قمهلا اق اب كاأساذ كتل
 الحل يطعم تااريخوا كدأبعنهالحا هترعو ريح نمينم او قينمخلبت لو لع نع عضو يلأر هنهيضأم مالا ىبقلا
 ”ائارضلايرح نيلنصمالو نيل نيغ نيدتهم نب داهانلعجا ملل نيهلاعل براي كلاس و هيف كيلا بغرا لاذ كول نم
 اذهو ةباجالا كيلعو ءاعرلا اره ١ كلذ نم كل >نمكتو انج ىداغبو ساتلا كبح بخ كئايلوالاملسو

 ليشبرلارمالاو ري لشن بكلل ذ اي ميظعلا دحلا هل ابالا ةىقالو لوحجالو نوعجار هيلا اذاو هل اناو نالكتلا كيلع را ْ
 ظ داو دودو مجد كذا ةوهعلاب نيذ ىملاو حوت مكرلاو ةوهشملا يب ملا عم جولخما موي ةنجاو ليوا موي مالا كالاسا
 ىذ ناىبس لالا ييبشل ا غبن ل ىذل | ناىعبس مب مركت و سوجلاب سيل ىنلا ناس مب لاؤو نعلأي تطقن ىنلا ن اوبس ريت
 ارونو نبذ ىف ارزرو يلق ىف رون ىلل عجا مرللا .ملعب فب دصح) ىذلا ناودبس مركلاو ةررقلا ىذ ناوببس مينلاو لضغلا
 غلخنمارؤو جنيب نمارو صاظع اردو ىدوف ابد وج ارورو ىرشبب ىف اردو اىرعشس ىف اردو تصب ىف ار زنو تن يف
 هجر (ثيرلو ارو ىللحجاو ارؤب ئطعاو ارو دز مولا خخخ نم|رنو ىقىه نمارؤو ىلا هن نعاروبو خيم نعارود
 اذباو جرحا تلق رابحجالا نمر يالا ىف اهرب رخل ىفراطسالا ىف راذسالا لج نعينخملا بانك ىف ىف|رعلا نيدلا نين ظاح
 لاطاؤ نينعكر لصف زيشرلعمدن اص هدلا وسر هاو مث لاؤ سو ,يلعمدا اص مهالوسر نشعر شر هن ارم أبعنب ا ثيزح نصرك

 رتيبو اضوتيو كاتس كل ذللك تعكر تس تارم ثالث كلذ لخ رش ذفن قح مارد :نضنارش دوميملاو عيدكرلاو ماين مف[
 ىف لعجاو ارو قاس ىفو ارو لق ىف لعجا مولا ليدي ىهو ةالصلاللا جر نذؤملا نذاو ثالثبرثوا مثتايآلا هلئم
 العجال لوني ىشو ةدالصلا ىلا دير غن ضل ١ تعكر لصف ريل ملط يح ةالصلاب ناو لالب هاناف دادي ةياهد فو رسما 5 ااه خخارو ذطع ١ مهنا رون تح نمو اون قو نمل دجاو رون ىئأما نمو ارو قلخ ) تجاو !ر فن رضي ىف لحج دال

 |ريولطرعب لاعنلا هرب بدلا ةحئر وسر فل مونط رعب لضنالا ةه١ 598
 اصل مل | تبرعت ارو يلف ف ظ وب



 ٠م ١
 درا مانا ذاؤ سس ال ابننا قلع عيل قلا نا داعملا دا ىف مقلا نبا مامالا طف احالاو ةكحو سس نيالا ءفشرع ءءاجض ١ اللا

 ١ ١ هنا رع 1 هلت تارتساو دق ةرك هالاود لعتنس كلاين
 جسأملا مالكلا وا نملبال مهلونماكتلا امارفلا عكر لجن ماكل ىف مب أر ازّرصعلا يلاءلبمد هّرقتسم ,يلطشلدلا قلعل

 ةظفيشسم تنكن اذ فلا رةحكر دصا ذإطسشيلح هبالصمبنلا ناك تلا ةششا مزح دادوباد نأئيشلا يرن سابالؤرجإلا نم
 ”جاحجنلا ءل تناك ناؤر طل انعكر رص ذ)ربشي لع ههالص بنل ناكتلاذ ابنعىنيزالاو ىجرانلا ىوررو مسلاظغللاو ميطض الاوأ |

 ميخو ريميل نال جوزلابأوصا نم بحل ل هازصحن كل دو ريبص نسح نييرحازه معو لاق ىزيزا الاف ةدصلالا جؤجلاوزملك
 ميسيش اننا هيناالاؤ 9 قاس او لح! لوف ىهو .نملب الاووا هد ركذ نمنأم امال مضل ةواصرابجد حفلا عوطرعب مالكا

 خوعسم نبا نعىورو نبش ىكلا ههركو هعاذلالاذو لبركيو كلأيهزمو أدبه نهوهوريفلا ةنسرعب مدلكلا جار )عل يلد يف لينا
 . || ل املكلا نممنيت الرافطتسال اب ايهتس ١ تفو:: ىو راشيل ع هدا صيبنلا) كنل ةةحأب ال ىلا ورافغتسالا تفو .نافلسلازضعنو
 ئه نول كإ ذوف تيركسما ىف سيل ىبرعلا نب! لاقريفلاقحكر دعب لبملا مالكلابسس اال نا هيفو ىراسلا داشراف ندلطسن ل قو
 ارز هال صم ىف سواها نسما عولطلا هدذجرف ىر يصلا ةالصرعب تيكسل نلف سملا جولطملا يصل ة”لصرعب كذا ارزسأم
 ءادوبا "اورو كلام نب ضنا نعاينن لل لإ! نناو دصوملا لعيوب او دئادوب او ىزمزنلا ءاور رام ل نظف ل ىل رعلا نباميباراش اى نال اكن
 ني لايعنع طس والاف ىاربطلا اورو امال انكي اربطلاو لحاو قيل | هاورو با نعذأعم نب ل بمنع جيوب او لحن ناو
 ءىماج نم تاوعرل ١ ىف ىزمزنلا ه اورو نينمؤملا ما ةشئاع نعى اربطلاو لهي ىب | ءاورو لبع نب ةيزع نع ئلاربطلا ةادزرع

 ةكزخزباواينلاو ىلدزنل او ذكادوباو يسم اورو ةيرغولا نع.ىيسحف نابحنباو لعيوب او رازبلا اورو باطخما نير عنع
 . .|لاق نعس اور كل امنب ضانعرلوالا نيني |ورل لع صتقن خو بشيء هد اوصربنلا نعمك ة مس نرباجنعؤاربطلا و كيكو
 ' لإق غو :جرجاك مل تلك نانحلر د سمت | ماظبحمم كلي لعتف مث ةعأجرؤف وبصل ازيصن مزس يلع هنا لص هنالوسر لاق
 يلع هدبالصرتلا ناكلاو هنع هه لرضر قرمس نبأ جنع ين الا و ىنمزنلل ظعللا و هات ثمان تدان يلع هدا اص هال وسر لأق
 ظ تيك قمم نيرباجل اس رنا كلاهس نع, عصف ةيبزخنالو سل زل ىءانسص سلا ملاظد قجسلي ىف ميزت إلا ذصاذا
  اتيلف ل اق سمت ملظب حريصلا مص ذا هالصمف لهي ناكلاق مصلاّضا ذا مصب زيه يلع هلادص هلل الوسر نأك

 .[نجلاررع ن :ريس ىلا نعو كل ام قلرطنم.ننس ىف دئقادوب| اجرخا ىلا ةثشلا عاب اور ندبو ةزه ةثشل عي اور نياب قيقوتلا نب
 . || ةمكان تنكتاو قثزح :ظقينسم تنكناذ ظن ليلا خا نم منول صرف ذاق يلع هدا لض هدلا لوسر ناك تلو تنس اعنع
 . || هلك هينف ةدصلإ لا زج مث نيتفيفخ نيزدكر رصف معلا ةردصل ْذْييف نذؤملا ناب قحمطضا مث نينعكرل الو خطقي

 ْ ملص »6 نأب نئثي لكل ندب قيضىنلا م9 غل عكر دصي ناطبفو ليلا ةواصنمءئارث لحب ناك ثا حل يشيلعدلا ه

 . || نبا خلاق ءاطعنيبكتاف نابطلا (ىو ز أو و هدب اقدالذ اهرجب ناك ةران ؤرفيل وعلي ليف ناك ةراناح سو يلع
 ةيدمعوإ نكيف هاوراكو اونكمت نا اءاواولضن نا داذ ةولصلا ,ةدجا انا لاقو ترب نعمه ايزي رفلدخب نؤ.ر قي مف داع ةوعسم

 نيبعوباذكو ةرعسم نب نمعمتني لءاطع نيل صتمب اسيل نت الانين هناب يل | وحل ةوعسم ني هداربعنع حرعسم نب هداربعتبا |
 | الا, قملكتب ماعل نين لخملا موتيلرؤج زف مع ناو اوال مجيف انك ت اق هلأجر ةبقب ناك ناو نوعسم نب هد اربع ريب | نم عمن م
 اؤداركذب ناسن ابطرب ناو لاقملا ةدايزو مالكلا ةزاكنمريخوه كن ههاركزب نآسدلا سيطرت نال كلذ نعم اها عفن جب
 || عمو لساللب كألملا تفولا انه ضتخيرسيل اذه لم نعتهوكسل او اسما موي متببس أ ع نع |وجيسلل اقلاو ليتفلا الهند ١
 ااشلا مالكة نزاوم:أىصل | مالك نزاوب الذ عراشللا نم تبان مايملا مالكل اب ثمرخلا نا كونت عملا نه درب مناو تاقوالا

 دوب بهذ هيلاوأهردب مالكلاذاجإ عيل فيا زعكز رجب ,ثئاعل ريميلع هارص نير و ليساؤ نايرشا لاق
 ايهسزع حو حاب دلو ١ نيءاطعو ربرج ننليعس نيىبانلا نم هركن ميو ءنعقاربطلا كلذ ىور ةركمب | حيعسمن ا نعوؤر شز



 مهذو ىراؤولا حش ىف ظف اك لاذ لويس ا نود تيبلا ىف .لدد يتسم ن(سمازلو كإذدع:لدالا م ايفل ةبتسمو | ٠ْ

 مكر ةعبا:ىه)ي بار تس الا ة>ردملا ضفت هل لسيسملاف ئىضلانا مناتسيالاه نكالمك/ت يبا ناسلاءاداْثا أ

 00 يس هاعؤ سد يد ب ع وس ور انت + سدي د 5

8 
 <الملخنا عنأ اذ راثالا ةاهىف مالكلا ملاعن لوو ةنسح قوس | هلل وسر ىف ناكل عن سللاذ ءانناللبجاو

 ءاوياماظلإلب هاظلا فالح اضي لاه تلق عاجضالا ءيججبال ن اكرناب نسحب نع بيش ىبإ نبا موخحاو فلا ىف ظفاكل لاذ

 هلعف نإ جيل عما رصينل نعني مله ناب ان خريشضعب هوو عنب انعكخوهو سيما نود تيبلا ىف اهبايخس وانما سل ضعي
 انو ى!تيبلا ىف ديلا نا كذءال تمل ةببزنسىلا نبا جرح ار عيسملا) لفي نم بصح ناك هن عنب نعي ر ديسللاذ

 سمو خو لي لح رف سيل منال ننال فلا> ناو ءيف مىطضا| دوبسملا ىف (مرعكر ناو أنه مولعض ١ تديبلا ىف عكر نا يصلا ؤ
 نم نيبةقزمنل | د أسلا 9 لمكاو لف !تيبلا ىف ناكن إو سيسملاوا تيب ىف نامءاوس] حفلا نايتن اب ةننسل از سيجلب |
 لا ماق كي ناالا ةواصناراظننال يا ةعكلعب يطعن الذ ءل جرن لذ هريغ نيبو ةزسالا كإ ذ مخيف ليد اب موني |

 كلارب دراول مالا اولهحو نإ ضايق كلاما ىفرعلا نب كيوب طف مزجب هس ايلف وصلا ةولصل را تيس مدوضيف
 اللا + قس الاه دعو ميصلا ةولصل طاثنل ]و ةارلا كلذ ةرئاذو ب تس ال! لع كريغو دا دىلارنعةربرهىلا ثيلحف
 أبنع عت ساوضضر نينمؤملا ما ةثّشاعنعقازرلاربعو ئئاربطلا اورام كوتعلا نط لهشيل تلق هن ! يل علا نبا مزج بور يتسلل

 هل (ماوتازلا ةصقمرسيل ءارطنمالا نا مهن أسم و ةني مب متن الذ تعبتو نهو نملال رنسالا نه ىف هراقت نكا
 لا وعكر نيب ل صعلا ات شاذ نا]يق و .قغلاف ظفاحنالاو مذ الا نعفهسبل ١ كإ ذ ور ةرضيرطلا نيبو لإ حكر نيب لدصفلا
 ءاكح | مهريغو مالكو ىنصن م ضفلا دل صحيلم لكي متنسلا ىدانت حف اللا لاف نمط[ ضخ الذ لنه لسو مبدل ةرلصو
 انتحل رتفلاؤ رج نباظفأكالاو اندذ عارطض لاب صنخيرسيلو نذل او لوشلاو دوعفلاب ل صل ضعلا نا ميزو كنا قهيبلا
 ةرررهابا نا هانهتمف فن ) غكن ”لر ىيسملاىلا مشملابلصفلا ناثيركل ىوار ةريرهوبا لاو ةررهرلا ثيبرحرهالخل ةنس هنا
 ماضل ةيعشن ثوفانلا اهب اجا ىلا ةبرججلا :لهج نمر ةي زم همهزعلو ًابمجوصنجب زىجبضلا ةلنسللا نإ مرف ثيم فو ار هزعدنلا

 لى انني أ 6لاعدالا لوأنتب وجت اذ ات ملوقاو ةوننخ لوسرل اركز لا« لان هلزف نارتسللاو ةةلابال اجا لريال لف نوكدنم بؤجلو حن! مابملا لاذ تال> كا ذف سيف ةران انهو ةران له لعفي نامذ انه تورو انه تور أع هاوطر ةشئاعنالاذي لو تفل يقلا نبا ظفاخللا :نتاطو كلام لنعةحارال ازعل لب عاوهو درا لذ أبو بتي
 لحفل >جال بابل ىف نكي + ناصف دعازهو برن التل ديري ميجع هدا صلخم نال مثرباكاو ءايعلا ب جيهذرقوكافالاا|
 قفلت ذا اهوركذ ىف «ىججلا نمو أرضي ! ميو ناكر شلا ةدالعلل تملا مرشم ىف انك يحصدجسو نال ىلا تبوبن تزرع فو

 اظن بكب ن لوا ءلعذ نمدنوكن ا قهيبلا لاق لذو هرائت ملف نمو | زسشيلح مسا دص بنل ارمإ نميز هروكن ملا ةريره ىلإ ث
 .ةرفالا ثيرح ناثبرح ةرره ىلا نعكيف ءلؤف نمدرو وكف يال ليمثيل ع هد | ٍيص,ل د نم «دورو نا باج اذه نعباوجا د

 ةريرهاباممس اير ع نبا نا اهوركذ لا ةدوجالا نك نينذ انل فن دريؤ ةيعشل لص تبون ليي لكلا تال علعف نم :ةوتب ثيزعو
 ةررهاب) ناواللانض ةررهوب وفي مانيش ركدت له تسر غنبا نإ كوذ نع باوجلا مسن داع ةريرهوب ارثكأ لاذ هيرمالا ثادح( ودي

 لافف نيمهل بنج راع ءارطضال ارينفت أم | 9 ظفحلإب لاء دي يلع مها رص مينلا نا تبث قو وسو تظفح تنك ىبن ذات لاذ |
 ىوواطغس ل بف مسيغأاماو د داؤلاب كلذ صتخ لاذ قلطا نمو نعالاب يدتب ال لصتفلا د دما نجلا بهذ نمو قفلاؤرج ناظفا#
 نإؤإحلاف مزحنب لاو لن! الص مييالا لع مط الو ىوب لاذ محبا نإالا لتفب لع يف نقف | لريال تم طنجبو ا عنوجتنمالاب
 نايل ىف لشقتلاو لينا ىف قاونسلا لاؤو كن نق اطرح كلذ ىلا راشا كل ذريغو | نوعو | تجونح نيامبل نعد جيلا نعزي
 لهل كإ ذىف كش الوثاينال ارنا لع ءاوطط ال اب الك ندالا نوكيا عرثننملا لو تح ناب رعشتل نع الا قل ءاعن ا« ارطيضالا
 ءاقزهو مزح نبا ىفاثلاب مزج نيالا قش لم ءاوجضمال | شيف ليال ما ينال لعداوجنم الاب ءرتشملا)صيحل بو ٌلعنلا عماناو



 . !ييلاؤالا ص اخ تيبلا ىف :ركدعال حو عيرتشللال ةحارتس الل »الحا غالع جن ثل انلآو «عضومف نيام ىه ا ىف انلا ءاع مراسم
 || لعرط يلع ههنا لص عما رسسلو لضتتل الها ناب نسل لد ىلعو زصغل | نم ة قر أسما :ل دل لع مثدا6ن)ج باوصلاف ىر قنات
 ةدلر مارح دص إذ !ةررهىلا نعنابحن او ىنيوزلاو دوادوب | اور ام ثبركلاذار عملا ءل هذ لع اج وش الو أيرص هنكصريرافت

 مخ نافل زيشيل عمل لص ,نأمز ىف أكن أش نجعملا ىف اذه ناكول ن! ل عريؤملا لع لب قلطملاو نبال منج طعم ضيلترخي ١
 هيب فر ضيلا زعكل عب اوف نمثمأو ليفملاب داراو ىراؤل لع وف لجيرانتملا در ىف نيلي اعننملاؤو ل !نايعالارب امال ءةلنهأ |

 مشل كلذ نرالع لارا 62)| ثررح حنو عدرتلل ال :نباراسالل هثيب ىف نأ (م) مالسملاو واصل يلع .ءارطضا نا ءلصادو
 )عنب! عيف ئلتخا دن مداركاو حبلا نم فجل امديف تلق كن دعا هاو ةلدالا نيب اقيف رت اظرف تيبلا ىف كر ذبلطإ هذ
 خال يبسطع عورشمرن لولا لاوف | عارطضالا !زهرمكح ىف ءامدعللف هراكن | نعى ورايا ضب ١ ك) ذ لعذ هنع ةبيشم ىلا نبا
 ممأسا مرنت لذ ةبامصلا نمئفيو ١ كلذ لعفي ناك نمو ن١ اباريخسا ان ه) عنب نا يعلا)هازنمعب ىاررو و عما جو ىذسزنلالاذ

 از, نمرلاربعكذو لحاف مزحنب لعرب لاو قتنملا مررت ىف كرب زل ١نب ةلعو ناريس نير نيجبأتلا نمد لاق نميو .دجاريلف
 تباثني ليز نب ةجراخو نعت اربعنباوهركاباو بزل نب ةؤلعوركبىلانير نب مشعلا يريسملا نبريعس دعب ما ةعبس ابنك
 ةمثدالا نم لاق نمو فن اريصلا ةالصورفيل !قحكر نيب مع دع نوح وليضي ناكر يد نب نمابسو ةبتع نب ههاربعنب هنا سو
 دعفئاطأ ريىقساو داعملاداز ىفو ةنس ذدارلا داوص او ىتد اشد ليهذ ىرازبلا مرش ىرازلا ةرعؤ نيعلا لاقو مبا نص او اشم
 : 'ر نيب نأ لينال | نس هيفو كاضالا اركز نينسا العلا ف ىفو غ١ ةرره ىلإ ثييرب فحاوال ماًامب حارسا ءاوس قالظلا

 اوييبوغس أو راكم نم لوو! مالكب لصف ءاوكجطالاب لعقي هناذ ةيعاير ميصلا ةالصنا موتي النا ميد ةكحلاوويصلا ةد 9

 مزح للعر م ىلا لوف ىهو هب نادال نمربال ضزاذم بجاو اهرب حاعضال نا ئباثلا و كن مصب حاوجضالا ةلسلا جرش

 ضيا وحكر نهءالس نب نحي الا ءينج لع طنعي نابالا م بصلا ةولصمل زي حرفيا ةعك مكر نمإك للا مرشس للا ىف لاؤاك ىره اذا
 اراشا كل ذريغو انضرمو نيو نامل )ل عةوسضطلا نع: عناذ مدين نا ممزلب مري احكل | صو ناؤرمبصلا ةولصل هريبت نيبو

 نقيتم عامباوارخأضد ىلاي قح فلا لعل كر سشيلع هد! لص هلا لوسمرم!نا|نضفعو ١ نذل علا3 انه ديجب لاق مث نق اطسح كذأ|
 ةى“)ىلا زجيلاو تن !لسو يلعمب الص لوسسر ملوو هلل مالكا درلاو معسل ةياوصلا عناس اذاو هلنعتمفنف برن هنا

 مالككصانلب هال مثل اضن اجب الر يلع س لص مكن نا نم كل انذلس ![تملعو ءارطضالا ثجير خا ىف اطوال الين لانو ناك ىشسلا

 اهيعموايب رب ثيدع هه/اص نار و برجال بارخس الل هنجرمالا ناب ةيرهوإ) ثيزحن ع باوجتاو تق قنا ببرج ابهلتعلا ةوف كا
 لاا ىيضلا ةزه رجوي مناف هعب اذ نمو مزح نب الو لا باتكف مهقلا ني لاق مبصلا ةهصلالرش يوكن عالنت ةبحجاو نوكت يبق
 ' | سئاح ارجو اذ ناتئث اط :حهضلا ةزهؤ الغرفوانه ليج لاق مث دال !نعب درفت (مازهو ثرحل للمجأرمعنصب لزم ةولص مزحنبا
 أنا ىلا ةجنلا ةنيعر اثم ١ مهطض ملو نينعلرل رجب ناني نم باي َمغلافؤ ظفاحللاذو كن مزح باك اهكزنب ةولصلا|ىلطبادرهاطل لله)
 . || يشسالالعه غو دكادإ ارنع ةررهرا ثرحؤ كل نب دراول رمال ولج و بزجول !مرعع ةغلا هقحا كا نبوأريلع مواري نكي ل معلص
 . [اذو هوركيو ةعرب هنا ثل شل آو اكلم تن ةعءام دلال عدرو هيصل ا ةهاص :ئصل اطر ل حجو لح بحي لاف مزح اطرقإو

 || يهل الي زي نب حوس الا نحب اتلا نمد ذ كن ميد أمرع ب ورملا تاياورلا تمرقنت و نع التنبال رنا و وعسم نبا ةباممعلا نمويلاذ
 لاذو ىراغلاةدعىف ازكءالعلا نهج نعو نع ضابعيضاقلا هاكح قنا نب كأم ةم١)| نصور يبج نر يعسو ناطيشمل عجول اذوعنتلا

 .[اهلخت نملاهوهركو ةحارابدخذ نللساب /باورب ف عيخو كلادأيفطس زنو ةعدب اهومسو ءابزففلا نم:ءاجبارهركو دأعملا داز ىف ميقلا نبا
 . |ادثعأا ه نهدلاذ ا تلق ظن اهدعف نهبسحي ناكث يح - ريغ ورعن باك ةب أصل ارا ب تح نممنماوهركن يزل ةلاةرفم ان انتسا
 ةعسمر )لاذ امو لافسلا ةجر ل للا أيلحلا ةجر لل | نعطالخا ءيلب (طسونم ارماومجر سل شا نب كل امة الا ممل اق أبو ناب طاع

 ىمو ل لعسالرصءهأل اوسر زرنس مرحمو :ناوحلا نمرحاوريغو ”ثش اءو ةريرهونا معناة بال ةجيرسل وهو معه ونمت عن 3

 اني



 حاطضمالااذه ف ذتفر ازال !أماو ناكىشلا العلل اطوال لين ىف ناك اطتفنا هيفو جرع نب هلل اربع ترحب
 اكهاطلا مزحنباب ريهشملارحا نىلع توبا مادالا يشل لاق جرش نب مفارو كلامنيبضااو ىرعت:الاوسوم باو ةيرثلإ نع
 اومطض فلا قعر (ولصاما اوف اكمب اص او ىرعش»] لومومأبا نا ل أنبلا تبا نع :ليس نب داج تنرط نم نيور لجيل حرس للم
 الصاذا مان أما دع بره ضب اونا م ىجومأب او كلام نيسشاو مقارابانا ناريس نرهنع مزأحنريزجن علام نب جوي تن طنو

 ريس نب| نعي ىب| نعمعم نع نصملا ىف قازرلا لبع ركذ لق داعملا داز قف متلا نبا لاو ارا نعكرأا
 لاقو لن اك نب نوري اعكر لب نوح اذن اك مزح متنا ىنصر كاهن شااو جيتس مفارو ىمومأبا نا
 ثنا ةررهوباو كلا منن سي ١و يل نب ف ارو ىرعشسالا ىسوموب ا ةباعصلا نممب فيو | كر ذلدنيب 8
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 + هلا رصمنلا نال ىتق تناك معمل !(ىطر ةةشنش اع نأ ف لص ا نمو سا حرج نبا نعق از ىلا نبع جرخا
 4 ميز نعم صلو نيش ىلإ نبارجحاو اينعق اريطلا هاورازكو جركسيف تلين بري ناك نكلو ةدنسل مط جضجب نكي ملزبسؤبيلع
 . 1| حدا مني النو ةنسلا كل نب يزن اولا مر مم ىاررغنبا نازجانلا نب نك ىبا نع
 0 نعارصيا زحل )رفا ىقعلر لعب مله متين أف ضحا ورغسل اؤرر عنب ١ تريفجلاو نه جن عاذصي ا حيزجاو ةعدباغا هنربخاو ملا

 يأ اقف منترعنباحلاس لاق ناحل ىلإ نعانجلا او ةوبصحا لاند نيتحكىل رعب مجم الر ىلرر عنب ناييسللانيزيعس
 . |اماحالأب لاق كل وعلو نعم بنج عنج ل جر نع هدارب جس لاذ مهاربا نعري بكل اف ابطل وأ.ضيا مرخاو تأ طيشلا وكب بحلب
 نير كا ةاللا كعتت ام كح قب نانعكرلا لص) ذا لرلال بام توعسم نبا لاذ لا ةبديش ىلا نب اظل و قاربطلا طفل نهرا فكن رقي
 <.( اهريراذلا جرش ىرابلا خو مهقلانالو عملا دازو شيلا ظف لل نئاوزلا عمجمنمأ,التن ارك تاياورل نمل ضر تف نسا ذارأجل
 1 وعر كال ير ار نلمح نب هارب عع ف انانربخا كلادأنربتااطقملاؤ رحم مادالا مجرتحأ و رابزجلا قتنم مشراطوالالين

 هاتكؤ نزردازو مالسلا نعرض الضد ىاو عني للاذ ةنالص نابل صفي تلتف مذانلاقف من اثسأررعننالا نو مكجضا مثرفلا
 هلاوضر ةثشاع ثرح تم ف ةفيلح نإ لزموهو نذلز رعنبا كوتيو نلاو ةعرب لب لاو ةنس افاق لجل لا مادصلا بيرج |
 لثو :ىجح سلو نيو نظأ, مع هن اوضر ا ررثم كإ ذ ناكل نجح بوكر ال ئيعضوبت لا رواز هدأنس إف نال ةجدب موقفا لع ١
 تنرباو دوعسم نب هن ازيعياور نع باجل أ و13 .نييحزرشم كل الي تكنو مبدرما تين رقو لح ىف كو. لني نام نا تودأ|
 نال مجارتحج اوان وهو ةارهضأ ٌضصْيل اجلا ىراوحلا نب ليز ةيديتس ىلإ نبا ةياور فن 0 و>لا جو نموبد امنع وعنا

 ايدلا ضضو اصرار الاقو ردح بنكي ئييعض نا بنالاذو هنيدج بنكي يعض ةملاذو مال ةرعزاذو عاصنيدم ||"
 كاوا و عداوحما نيد زج باطن ىلل بيز فلا بسرفت فو لالالا نازيم ف نك نم تعض نعورب مة يعش لعل يعن لاندأ |

 ظفاحلالاؤ ههاربعزع مهارب| قارجطلاو بيش ىلا نبا ةياور ىفو قنا :نسما كلب نمنميعض ةرم يبا مسا) نب ةارهضاق نبعبلا
 فل يسمالالاو اميلع ىيخو ل عطب الا امزعلبب ملا مضلل نا نال آو قنا ههاربعن معمل ممارارتاوزلا عمو شيطا |

 اهديبش ىلا نبا هجرخ م ناطشلا عجم رعختلا مهاربا فو ءاوطضالا وعسم بار اكن ١امإو دْعلا فرجن لاذ ةراكنال

 عر هلاطئملا جرش ىف ىراقل الع ةمالحل لاو ليبقل اب ىوحاوهو قلوه هجرل ١ نهو تق تن! .لىطبرمالا أملس مننادأع
 دعس امساللعالا خلبملا وعل ننلارب 6001 جل قجملا ةولبلا هرع نب مخل ورانا ىف ىتاشنلا ني لباع نبا هيلا هنعملعناد |
 تسي ةوهو قرف كن عاينالا خبتتلا لاف لتي هلا لص ملاوحا نعرصغتتل رع نباو نسور ضرس يلع مسا لص مل مذاللدلا |
 ابوكر ملا وزع ههاوضر ةوعسم نبا در عنب اد هنيرب ىف( هرحب نيالا منج لع طن و وصل / تعكر لصي نام ان زبص يلع هدب ل صيخلا نال ْ

 شلل ناور )عنب تربخا لقو تذولا كل ذ ري شيلع مه| لي مل اج بع ! د شاع ءابمثيلع هدازب هولا ردع تؤول كا ذ ف ثري ئ
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 ىقهربلا.يرخارس بعنب كيب لاوحوو مة صلار اوزلا مخيف لكن هرذف ىرف أعمل اى تلتخا ناك ناد تقاوم ظ
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 . || ناغعلاذ و دحاولاربع جرو ذب ىلموب  نايفسو ةبعش دب لاذ شمل اباعصا تين نمزيعم نبال تلق كلص نب: يوعم لاو ندرخاوأ
 || ةغزوالاذو ثيرهكإ ريثك>نن ناكل عس نب١لاؤو ةنفن لحاول ادبعو ةناوعوب لاف ةذ اوعرباوا كيبلا بحل لحاول )بعيب تلق يدل
 | هلاقأم سخط لنه حداقب هيلعل تعي لهقث ناطقلا نيالاقو تبث ةقن دأب ز نب سلول اربعن ا مادب الحال اوعمجلربل اربع نبا لاقو . || تالا نابحنبا ركذو نومأمةقن نخر ارلا لاقو كريلا نسح- تن (يج لجلالافو سابمب سيل ى انما لافو ةقث ةأوباو
 هنع هقحو دقن رح حالا لاونج نازبم ىف ىعذلا نيرل سمن زذ اهلا) او لأجرل اءامسا لاك مزق بيز ق فب اظامب
 || نرداول اربع كاين تف ته لقم ىف ظف اكل اذو ىقن أسأب هب سيل لاق و ةقنريتينسعاصي ١ ناةعاىورو قلخو ءبينقو ةلسم
 . | ةقثر لولا نبعو دايز نبرحلو اربع ةيوعموب ارش نايؤسو ةبعش شم الار امعا تبث ا نيعم نب الاذ يصبلا تبعلا دأبز
 راذا ليعنللاق يحرتظفر ارل او لحلو دكادوباو كاشلاو لعس نب او متاحو»او ةعرزوب! :يثوو نما بحا ةناوعوب او
 ”فوكل ايالو ٌّمصبلاب اير حر لطي متي انام ناطقلا لاذ نملا فىهزلا لاق تلق اذ غلا تبث ةقث دنا مب ف الذال
 ْ لعلاق دو اداب! تعمسسالئلا لاو اذرحءذم تؤرجب ل شمعالا ثييرح هركا ذا ةولصلارعب عتيل مويدب اب لعرسسج تنكو طف

 | رختلاس نيعس نب ناغعلاذو انكو ازكى لها انش شمح ال !انث ل ىقي (راصوف شمالا ارلسرب ناكث يد |-لإا نحاول اريع
 ةهالاّنْخ هركاذا ةىلصل دعب هدم موب ب ايىلعرسا غل نكو :ف ىكل ار الو قصبل اب ظف أي رح بلطي صلول اربع تيبارأمىلوفيب ليبعس || نب ديك تحمس قبلا نبل عز عر نب اصلاو ؟بيزهلا بزمن رجنبا لاذ و نا ئينبريل لاوف دأب نيرحاول بع نع
 ا زعيملط يار أم لاق نا نع نرملا نبا (ىورف هني ىلا ناطقل [ييراشا لوو فلا ةملفم ىف ظفاحلا لاذو اذرح هنم نيب الذ
 دايز نبرحارلالبعياور نم ةررره ىلا ثيرحنإرتنملا جرش ىف ناك ينل الاذو ىن افرح نم توب الذ شمالا ثيرح هركذا تنك
 رشم الإ هاور لق و شمالا نعني اور نمل هو مسارطلا دقادوب او ناطقل اريعس نب يي ك] ذ بيسه يفر لذ شمالا نع
 || ةعرزوبا هنح نب نجا فثوو ةنسلا ةغالا هب يحال و باكبحاص ناكنال داق ريغالهو تلق سلو وهو ”نكتحلا ةيصل
 وعيا صنب ةيوأدم ىورو ”قث لاق دنا .ذ-ىورف ملقتلا ىرارلاريعس نب ناغجوهو لل تيعنتنلا .نعىور نم نير طنهيف ةاسلا لوق نص أيا, نيعم نإ! نعىور لقو ىطقرارلا و نايحنباو لجلاو كاسل وراحوا و لعس نباو ناطق !ياو دئادوبا»
 هنعىورأمو ىلاكىغنلا هنعلتن |ملعؤارعلا نيدلا نيز طفاول لاؤو شمع الل ابأوح !تبثا نحاول ربعن ار رصننإ نيعم نبا
 دايز نب حاولا دبع م درتي ايف اله عمو ىفاكىشاا/)اذ مب (مالكو ليز نيسسهاولاليجنملق انعم يش ١ ءاعلف ةقثب سيدل نا نم
 ..(|ملتقت مولوف نمال لحق نل دج اال يبا نعمل .د ىلإ نب ليس نع ةيعش ةي اور نم ةجأم نبا هاور لوف شسمعالا .ئبش الو
 لا |ماوري مجبر يدلو لطاب اذه لوقي ةيبهت نب! تعمم ةريره ىلإ ثيرس قاس ارعب داعللا دان مقل نبال تلف نأ

 . لهل كقيلاطوا لاق داحلل دانؤ ميتلا نما أرضا لاق و ان ) تورجام داقنلاو طانصما نم عاج فو لق دايذانبا "| :نعو دانسالا "رج نم يصح ثبرعل نا قلو هيمائىدأ ىجل ءلطح ١ ىو باجصلا نعليجب هدع هد اىضر لقلب نالطبلا ةخار ...| قمع ةيعتنبا مالسالا ويش لداكسالرس تلق جن )يؤ طلغو دأب ) نب لحاول )يعي ذرنقترمالاو ابعر مالا 3 /ل حفلا هن
 ” | رسلةررهىلا ثيرحلاةههاربعاب نا ىزو ىلا اذ أيناو لالالا لاق ةركيبر حبو هيو ةششاعال لاذ ىس يلع عطني مناف . | ”لادفريال بحشم لاقرب ةحكد رجب ميطنصا رنا سو يل عمد الص مبنلا نع بره ىب ني رس ىلا نع بينك ىل نع تلصلاوب اذ

 ا هالعليانا ثرأحلا نب ميهارب ا لاذودب ثري الجو لحاو اريعلا3 ةرررهولا نع ل صون نعبب ثري شمعالا نا تلق كا نب
 || شعالا نعد[بز نب لحارلاربح ثرحن اكىلذ متن نسخ ل در لعق ناؤملخد !املافرخا مجكر لعب مارون نعائسأأ
 . .|اضارارب عتيق رقت فو خرلف ملا نر مالك خانم بارقسالا هرنع: اجدد لق ١ ناكل دنع اويل دعو نعأ

 | هوسر نا مدعرببللا ىف ىفاربطلا و نجا جرخاذ نب هناربع ييرحأ ١ ياوصل ابملع|هلداو شمالا نعد اهتاو دايز نبا
 . |/ملاعر يقبل حا دانس اف ىهو :عيه نإاءيف سبنل قلراطلا دانساو نين ال فش لع ىطضارغل معك لص اذا نازي ءيلع هدا مص



| 

 موب قاملو دوطؤ كيا ف رغلا تعكر لبق وزنولا لعب اضل ركذ ةقرعنع(ئىرهزلا نع ةرسو كلاوورلا تع نجب عا حال اوركن
 :ةادرز ارهزاا يحن لاقلقو ليلو دع ملك يا طم ورتع لحاو تيطؤ ىرهزل ب ادعا
 مطب ةءلب تمرح يف در فيلا وعن لف ناك هع |طض )نا كلا همك نيطتا نيكولا قو كلم :جاور نود باوص ىرهزلابباحض | ةدأع
 لاؤو نحاول نمظفح اب ىلوا قعلاو هسا الاقو العمل داز ىف مهلا نإ مانالا ملا نكرغ باصاو اخ اهلا, نا راو علامكق دعب
 افلا رقو زول ازعب ملعضإ دو يلع هلالص دنا ةثشأع نع ة ينعى رهزلا نع كلام نب طن بسم هاورامأماو ةيفلأو ظف أكل
 .داعمنب يلا أمو ىقن | ماطلتال بار قس ١ كزن لعب حا نعي مو ظننا وهو رفا رعب ءاطضإ/ركزذ ةرعنعىرهزلا
 زانسإع كرام ةياور ملقن» تزطف ىرهزل اب اهص١ نببجو تؤطف كأم امالا ثوكي نإ يحج التخالا ناكول دبا «دارمرسيلذ

 كإامزناور ءلقيف :وط ىف اكل أو ءئاجو نؤطوف ,ب احا نم :ءاجنلإ تيجى رهزل ابا | ىالتخجلا ناك نإ دنا هدام لب هباضا |

 هعب أت لب باورلا لج ادزمتمسينل انجبا ىرهزل !بأدرش نباورخألا تاطلالع كرطلا اذه كلامك ليلجظف اح تبث تقث ماماننال
 و ايلالتنو اهرحا كلا,ةمئالامامالقنف نيطوفحن اذيرعل نوكيدا باوصلاو يحصلاف تن امكرببالا نب ةورعنعدوسالاوبا
 كقهزالاو دءاهوبا ه اور ةريرهىلإ ثيركة نسرفيلا ةننمزعب حاطلعالا نا ةرهسبل ةدايزب .سنلم امابسم مرت جبابنملا ف ورضا
 ةرلارعكلامءاور ىذل رخل وخل يق زول رعب ءا طغمالاب شاع كيرحاماو عاطنمالاب سال ا رم ثيرحوهو نينشلا لو
 منهل مم هال د افضل تعكر لج ءايططمالا ياو رتلاانيالف ةجأد نب او دو ادوب او ىرانجلاو اليوم اذ يزل سأبعنبا ثيرحاذكو
 |. حض ناكل حل فد جيل انايب تاقوالاضج» ىف اهلحب عاجمالا كزن ريش يلع مد آلصمدا لوسر لحلو أه نحب معا ناابلق
 -د اجل ناب عرج نكم١ او يبل |ريصملا نيبخن ميرمالل ةقذ اوملا لعفلا تاياور عما هر جب ءايطض الابل ف ثرك حا ذاو جو لبض
 لاقو زا نايل تاذ وال اصعب ىف لج هكزرنا نان لاو جيو لبق مطضا دنا اهل حا مول انرا نه قلرطب نكم ارقو أرضعب زكي ل
 نال ةثئئاع ثيرح كر ذ ضاخر الو فلا ةلص زف زبو الجب عقو ريمه يل عهددا لص .ىايطنض | ناس ا بعنب ا ثبرح ىلا تقف ظفأأ
 هنمدأذ زي وبلا ةراصو رخل وعلو ناب ميعاد م:ليملا كال هذا هنياغورقلا ةرلجد )يللا ةولص ندب سر عددا لصد مؤ مي دارملا

 هدام لماكدباو قاسم ثني حليف مزح باو نابح نبا و ىزييزفلاو دكا دوب هجخأذ ةريرهولا ثيدح ص | 9 برجملا هن
 :انعلامكر-ا اصا ذا مدع هسا اصمس !)وسر لاق لاق ةربرهرلا نعول ص ىلا نعرشمع الا نشر -دحاول ادب عانث رح اولاق قسم نيرمخنبا
 هثي رح ف هللاليبعل اق هنيبع ل ع .طضي قحر هيسملا ىلا ه اثم انزح١ ىزييط دارك نب نا رمد لاتفف نيه ع .دوضيل» ريصلال ف
 ملبط لاق انبجو ءزتجا هنكلوال لاق وقيام اشير كنت له حنبال ليقف لاق ءسفن لع ةربرهوب ارثكأ لاققرعنبا كلذ غلبفال لاق
 لاق كرر مص نسح ٍثيرح ةرررهر ثرحكةمزنلا لاذ و دكادىبالظنللاو اوشو تظفح تنك ن اخذ اضلاق ةربرهأبا كلذ
 فوراضالا اب ركز جيوب | زيشإااذو :ئجحص جيناس | نياحاصلاضاير قرهلاقو نيذيشلا طشسالع هدانسا يسم رشف <قكينلا
 لع كلوا نب ليبرس ققرح ةبعش ابن ريع نيرضنلا اث مانع نار عا فرح ةجأمنبا جرحا نيذينسلا وش لاعمدانسا مالعلا ف
 نيرماولالبع مرقنملا ثيركل دس تلف لق مط فلا رتعكر دصصا ذا ليسو .يلعمد ا دص هد الوسر ناكل اذ ةييرهوإ نع
 مهاشملا لحا علا دأب ) ننداول اربع الق لدفن يش يلع هدد ملص نع رجلا اذعاو بمال مجد الذ يفلت موهو دأب )
 نئاعبروباو ةدرب ىلإ نب ليزبو عجبت الكلام ىلاو شمع الاو لوح امدأعو ئ أبديشملا طعس ١ ىلا نعاشور نيوبصلا قب احا
 نب هداربعو ةكطن ريب نب :فطدوحنب كا ص نب لاصو ىرن حبو ةرعالا نب بيجو هدأريبحزب نستلاو عيمس نيل يغمتاو

 لث اوني و بييسملا نب داعلاو نوم نب بومم نيؤرعو عادحتلا نب ةرأعو كاتمنالا ميكحنب نامعو سينا او مهلا هنا
 هز لعمو عز أعو ناذعو ىرهم نبا نع ددو ةعاج يعمد ناسيك بزب و نجا ماس نب ةورفلا :ليعمساإلا نب لت
 دلال نركب وباو صفح نيىيرحو صفح نبسينذو ليعلمس | نب ىثومو ىوزملا ماذصوباو نأس حن ب ىجيد ماموبا» ني نب ضرب
 لي لساوإ ن نحس او براوشلاد نباو ديعس نب ةيبتق و نيسح نب لينصد لءاكون او عسرلا نب نس كوب أس ينملا يح نب ديو
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 || اهلخت ل عر عيسللو ةضررفلا ةواض] فك كيلا ىف أبلغت ل عرف لافملاةولص] فكل سم دنا هللا نب رلذ ثرحفو :كعلملاو
 . || ا3- نآعل 64| نق اهو ناقسالو مكتولص نموكت ب ىف اواحجا .ل ىف ميإصملاحرتسف ىيزلا ماالا زلال و ىقتاتيبلاف
 || ةوتلكم ءايحا متن اذإ [ييذ اوصف -قيبلا اماف لمعلا باب م دو ىيلكتلا مرنعطقس نيزلا تاومالا نكاس بم طصبال نقلا نا
 || رتيؤووغ ابان امكلز انم تهبشن لف مكتزانمف ةولصلا امكن الذ: اقملاف اصلا نعوكتيضركتااهنن انو للاف ثونكم
 دهأسسملا يف اهلخف نمل ضف | اينو هلو ناو توويبلا ىف عوطتلا ةةلصل جئرار تس لعل لي ثيردحللو ىف اكىقنلا| ةنالعلل قنا
 . || سا ىف كلاي جي ضتلا درو لقو سرقملا تيب لىيسمو ميسو ءيلع هللا لص خوييسمو هاكاربسملا6 :لضاؤ صأسملا تااكواو
 || عك انساوق )علا لاق ةيتكللالا ديس ف ةواصن مز نضف نيب ىف نملا ةالصابف لاف تباث نب بز ثيركدكاديبا قادر
 . [ارضإ تاك يبى اهالصا ذاو ترك مومعف لذ هلال رب ل ىقلا لع ةالصتعلاب تناك ةينلملا ليسمع :لذ اند صولازهداعف

 .[أف اهلصي نإ يك سملاو نيرلا مولع ءايحا ىف ىلازخلا لاقو مالك فن امرقملا تيدبو ماجر يسم مكح از كهو ةالص تلا
 ليدلاب دج ل ناكداوس نيالا برجل وعمر جد لهتال نيد ثم( / ]| مصنع | ترسل اخري غن يضنخيد ذل
 ليعود أيحزب هه ازيعو ةربرهوباو ةشش اعؤسو هيلع هللا لص بلا اهصا نمر ضن | ةدبرا ثير جنم ىورماوهو نحاوهالهوال م١
 ذل دكر لص ذا اهيل مبا ؤصرلا ناك تلا ةشنث أع نعرابنلا نب ةررعنعخرسل ادا نع اذا .رخا تناسب مل ورع نبا
 نع ة رع نعاىرهزلا نعمان ربخإل اق تسوين ب ماشهن عى نم قم اباتكفايضما ءاو 8 نعالا قش عر طوصا
 ا ا هو يعمي اصبنلانإمتلاذ فش
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 :لاع نعربب ال نب ةوعنع باب ش نبا نعش أك نو. عؤرب> الا بهو نب نعإسم ( ىو رو هذ نيف نذؤملا ئو

 اا ةمةعل اس انل وعرب قلاوهو ءاشسحلا ةواصنم غرفي نا نيبأميف اصب زةيل ردا الصدد الوسر نام تلاق راشد يدعم: صونبلا

 :رانحكر ملف ما نذبزملا هءاجور يلا ءل نيت هرخيلا ةلاصنم نذؤملا تكس اذا ةرحاوب نيبو نيتحك لكن يب ميسم ةعكر غانع
 مقر نعرشاوي قربخالاؤ بهو نبذ لاق :لمرحن عاديا هاورو ةءاقالل نذؤملا أي قحنبمالا قش لع طضإ يني فيفحا
 الدوم تيرم ثردك ئاسو اق الكي دو نذؤملا «ءاجوريلا ل نيبو سكني م نإ يغلط ثمر ةليرحت سو دانسال زا
 ,يلعيسبالصينلا ناك تلاذ زور ةثش عنج ةوعنعىرهزل نع بت ذىلا نبا نعنوراه ني ليزي انبخا دوادوب اد ىتر ل أئيورو
 انخرنعكر عكر نا ذالا نمنؤئملا تكس اذاذ قاحاجزنوبو نيد لك ىف ليسن ةعئرؤشع حاولا ءأشسعل ! ني ملجم ليسو
 : 0 ١ر9 ىيرانذل ظفللاو معم جنيف نذملا مين أي قحريطضاز
 مارا ةلسملبق نيتفيفخ نيد عكر اذريقلا ةراصنمىلو الاب نذيملا تكس !ذ ! يه ,يلعمدا دص هد )وسر ناك تلاؤ نش أع
 | ينل ناك تلف ةئئثاس نع ةورعنع ىرهزلا نعجن نب نبتت اريعزع ةجمنب (ىؤلر و نميالا ةقثب لع طن غيرفإلا نايت نا

 .داؤةثش عدي اور نا يسم رشي ضأيعيضافل اراشا لاف ن أف نيالا :فئب لع ميط ماريا رتعكر دصا ذاربش يلع هن
 . || ليهو يلع هلا دلصمسا لوسر نا ةثشأع نعرف الا نب ةرعن عىرهزلا بابش نبا نعاط ملا ىف حخا كلان نال ةوجرمرفلا عك لعب
 نتتم ماما نال [مليفولطيضالا ةياور م لفيف نيالا هفشلع مخيضا عرف ذاو ةلحلوب اهنمزنب ةعر مرح تحل ليلا نمرصم نأذ
 . || مف كلاعلاق ام كوغلاذ بأبس نب !بباعع اضلتخا !ذاربل اديعنبا لن ولع نيعم نيىبحيلاو لقو ىرهزل لينامصا تبث ١ نمليلج
 و .ةظقيتسم تنكناذ كل اقام ةششاءنعئور لذو أه لعب انك ةنس هنا (م)بق عاجط»] اف نحال قي لو هثني نحب مظفححاو هيف
 . || ظفأدل لاق اطؤملا جرش ىف اةرالل اف محطضي ال ةرانو دعب ةران ه]بتع مط ناك ةران دداو ةنسزيل هناطعل دياي مطضاالاو
 ىف كلاعشا ذ ظنحي ناركييالذ لاتعد لبضو زتول ارحب ناك عاىلعض) نإ سابعنب | ثبرحوهو لهاش كلامةياورلو ريل البعنب١

 2 ةوعنكورهزل اباعصا ةداع نال يعصب ربا يلع هسلاتحر ضايع طاقل | يلاراثاىذلا تلف يلع حب اني منا ثبارس نبا شي
 || كلاماوفلارذ ليقعو ىعازوالاو ئس ١ نب نيل اريعو ةزرعجلا نب بيعش و بد ذ ىلإ نباو ضد ثرا#إ نيورع رجم لم



 انباد اور كلام نيبرتنا ثيدح 9 ىرننملا ظف اهلل بينعزتلا باتكف انكتب قتكم ةولص توك ناالارميسملا قدصا نا نمل(!

 تنين يي عي ل ا ب يح ع 5”

 هيض تالنت ءابرلا نمرعب | د ىكل كل ذ عرش تاو ةدوسكملا الا هتيب ىف عملا حا صرتضم !ناؤ مكن يسب ىف سانلا اهيا اونص ْ
 2 ا الارباح ١

 هلل ) ىسز تلأس لاؤ نع هدد اور .نع ءهدكعؤ ”يزخناو ةجلمنباو لبنح نب لجا ءاور درع هناونمر لعس نب هلل البعثي لح 8 |

 حا يب ىف كيصا نالذ لوس نمرت ام ىتب ىلا ىزنالللاق سصيسف ةواصلاو | قيدبىف ةولصل| لت |, لسور يلع هلل

 هاورث ىر لك ازيعس ىلإ ثيرحأيو | 3 مك الص ضعسمكت يدب اومركا ليسو ,يلعمللا لصد للوسر لاق لاق طرمنع عوض ةيمزغ
 ميك ف ةيزح نباأزعبا هاورو يعص هدانسا قرعلا لاق ءاوس هنأربع نارباج ثيل ثيزيش رف عمد يصمنملا نع منع ةعبأم نبا

 ء طع نع ناميلس ىل | نب كر ادمعن ع,بوج أيربخا ناعا اننر ضد نب ليش ءجيرخا ههكرلاخ نب سز ثرح أو ف كد ننلل لاقأ
 اذيل او لمحا ءجوخا ثيب لكلاو ابرف اواصار بث كت ىسب او نيت اللاوو سو يلع هه لص هسدإ لوسر نع ضدك ل اخ نب بز نع
 اييهد يب ليو يحجدانسا قرعلالافزر ىف امو نتن الورك ىسب ىف اولصوس فيل عسا لص مدالوسر لاق لاف قااربطلاو
 راو ىل اريطلا هدرو نامعنلا نب بيه ىلاتنف تجنن ىف ةباهعلا ةرعمف ةباذلارسا بانك زجر الا نبامأالا ةدرو | ناهثلا
 ن اعنلا نب بيه دنع أ. هي نب لاله نع حصمم |: مسعبرلا نب سيف اننرح يعصمنب ره نع با وصلا لحاوريغو باكش |
 هيف قون ١ ةلغ انل لع بىتكمل | دصفكس نما هرب يبست >اسعؤع هتيبب ىف للا ةواص ل نضع عيسو ءيلع هد صمم لوسر لاقل
 ممالصل اوريذس ءنعركنيو ادن نمةني ىوفل طلذلا يدك بيطخلل لاذ و نميحتصٌق شلل لافو ىوتلابسييل تحوي لاف بعصم نب
 | : 9 يلع هلا ةجر ميشزلا نيل مرسصس مارال ضف أءلل لال ارقن ىف لارتحالا نازبيم ىف نكس اب تاياورب <رنعرسا ع نبالقو

 (ةضِن زعزعلاربعزحوهو عمددنب | نع فود قمفدوب ايي لاذ نجت ىف ةب اهل ارس | ؤ ريالا نبأ مامالا أيا ه درو | فعلا بيع

 لورلا ة”لصإع ةءاجب ة لصرف يشيع سدس )) وسر لاق لاق ةبعصمل تءاكو لاذ لج نعدبب |نعزم زحل ابعد كيبجنب

 (قارعلالاة عن[ اسضلا اركذ حو ليجرلا ةالصإع ةءاجا ةواص]نصعكت يبل اذ وظل ةالص ل ضفنو تجرد نرش عوأس خخ
 هاور تيبل ىف ةةواسم وسما ىف :ةوتكملا واصل ضعكر وبما ةرلم عع نيب ىف عوطنلا ةدص)نضف ثيرحءايحجلا ثيداحا رف
 :,مللجر نع بيب نب مد نعل عج ننصملا ىف ةببثس ىلا نا هاور و السرم بيج نب ةرفد ٍثيرحن«باوثلا بآتكى سأياىلا نبا
 :نيب ف لحرلا ةالص ل ضف لاق فر هارإ ملسو يلعمدب الص هههالوس راح نمي حرزع 9 أع ىفرمسةيلعمد صوتا باصا
 ةريرهدا خم 9 (ىر لزيسلا بيعنتلا قات ليج هدانساو عسلا ها ور عىل لع :ضصب ررغلا لن شعكس ألا هارب ثيح تال 1

 تاطيبلا نمرغب تاطيشللا نارباطمركت ىسب لولدي ال لاق لس يلع هدا [صددلا لوسر نا د نهض نيرو قاسننلاو يسم ةاوزو
 وكن يس ىلإ !ولص لوفي ن اكر جم يلع هلا لمص هدد الوسز نا أبح غم ىف لح هاور ةثئشأع ثيرح © ةرقبلا ةروس هند رقت
 هرانسإف و نما للاخ نب ليذ ثيرحو خب هلاسسم ىف لصوملا طجنوب | ءاور دع نب نسح يرسم | و ار ىبف مكيدعا هاعتجل

 عيزع ةرعنب بحكن بّقأى د١ نب لحس نك أاشلاو دكادوي١ هاواي لح م لشق اذكنعيعض ىهو مقان نبدا ١

 هننلا لاتد نولئزتي سانلا مأق لصاملذ لبشالا ريع نوسمىف برطملا راح سو ,يلع هدا صدم الوسر لصلاف نجت
 هر مر فل اك هوا الو ماس انعم وسم حرب ىووتلا ءاهلالأو تبوببلا ىف ةرلصلا ه نع + مكيلع يحوز يلع هلا

 زسجئاولعج !ه حمو ةدنيدرغل | ىف اذه لييف [ضايعمضاقل لاذ ورعكت ىسب ىف لذاونلا اولص ىا لذ انلا ةالصدب دارملاو ةوصلا نم
 ”لف يلو ىهلب نيج لاؤو لاذ وح نصررعو ةليبعو ةوس نمر عسا ا حزحل نميكب ىف كوس قركشا ْش
 بابل ١ كيددأحا حيمجو ةل انلا درملا نا باوصلا تلق زةلوتكملا الا هدب ىف ئملا ةراص واصل |)نضد ارخاثلا ثمروللو أب انخإل
 كذب تيببا كريتياو تاطيحل ا نم بوصاو ءأيرل ١ نمزعب او لحنا ةجوكل تيبلا ىف ةلذ انل لع ثحلبناو ةءضيرتل الع لسن بجي الو ديننا
 لكي هد ناذ ىرحالاةياورل اذ بش ءيلع هلإ ]لوف هعموهورخال ا! ثيرلاؤ ءاجأك ناطيشمل مرغشو :كتلملاو ةجرلا يف لالنو

 .!يجعااؤو ةطسرفلالعءلج يالوكورىلالاف ىاذجلا رشف نالطنلا(ل اق 9و ىدنلا مالكخل از هايخ ةولصنم نيس



 ا

 لاول فرجا 0 هدالا ملغتل انا يحي رجيديف نوكيا منال الا عسو لمص ع رم لما نويل زنا ازه
 0 اذ الجر نا بو (ىو امطلاو نابحنب! 'ءاوردب اثر الع دل ارم ه5 [نمو بط سايق يس الذ مهن غلا وحر ىفزرجنا

 ظ 1 مز ةزحالا ىف أرق ماف م هرب نمر بعاز هربشيلع هنا ل صيت )ف ةموسلا ترضتفن احن مزتكلا اهيا لذ ىلوالاؤ ارفف
 مهرس دصمسا)وسر يلعؤث ارمي ءمبالصينلا ةذحأ رف الحلا نف بر تعرب عازهإشيلعمس) ع صمبشلا لأزؤ ةحسلا

 نم وف اربي نكل سقيلع هدب اص هللا الحير نع تبان سلا ور يالا نما نا لصأناف يلعن نأ مبؤرج نا مي لو هيلع ْ
 وف ”لد ارت اب نيبلث الل لأي ىولهرل ! ثمل نيصرب نان نليسلاا:الوم:بقو هيه]ىل !انضيش تلاسو ليمارلا ثب

 هلحفزم|ي اذن ليزاو ةجردل ملا تيبلاؤ عىطنملا نال تيبلاىفامعكبب نا أم لن لكلأو اح ليي دلاد تل هر

 أمكءنيس ىف (مدعفي اءاريئكن اك ايمو هيلع هدا لصربخلا ع مش "هيلع هدا صيبنلا نعتبباث انهو سصيسلا ىف
 ماكلقف لوف اما يق نوبسملاو مدخن تبي مو لب ب انصلا نممشراغو شذ اءو سأأبع نب رعنبا نع ةروك ملا تاي اورل نم تبث
 نيس 20خ.اليعسوباو كلا ءنب لاو لوس نبهناربعو قرش الاوسوموباو تباثنب نبزو هداربعن ير باجيو رع باو بالخل نع

 مآ ةرج نعل مب مةبأوصلا نئاورو لع نب نسحو :ئشاءو ايرصولاو ضو ايي و ناهعنلا نسيب صو نك نإ

 ا .قاعلالها 0 0 املؤرعىلا قع الها نم رض حرحلاة در عنب مدأءنعةجام نبا هاوز

 اوروشر ون نسف لجرلا ةلصامالاتن رسوءيلع هلادص دا كوسر كاسرعلأنف هتيبىف لجبل ١ ةزلص نعول ا لاذ متولاف

 ىف لجرلا ةراص نع عولأس هيلع اومزف |ملذ رمعىلا قارحلا له! نمرنفت حز لأ فف زر ىسومربا نع. يبيح دي زخ نب ىورو مكن بن
 ماو [ 8 بغرتلل رانك م نساورونف روش هتسى لجنلا ةولصأا انو ليسو هيلع هلناؤص هللا لوسر تلاسعلاتن هتيب

 08 ىظن نع هول سرع اذ !ازنن نا للا زرعنب معا نعلوغم نب كل امنع علو ربه نسا أن ليلا مايقب انك رض ندع
 م9 ركب اور ىنشر نيب ىف لجرلا ةالسصل اقف: سو ,يلع هللا ليص هه لوسر نع تل سيره نع ىملاس لفل عاف

 قيس اس لرواد او نعوم هو ىراتلا»اوزف
 ا ا داوبب ىف اواص سل ةياور ىو !هوبف اهو نت
 | هاوررراجٌببرحو ١ ويف أهو نكت الو ةياور دارو ركيلعأ هولك لوك الص نم مكن سب ىف اولعج بسك يلع هللا لص هدد !لوسسر

 :مابيضد يبا لهجلذ هروسمن ةصاركرد هاذا :و,يلع ها اص با )وسر لاق لاذ نعش ضر نعرض نب خو

 فاسو يسمو ,ىيص نم بدالا بانك (ىراؤول ا اور كسب اث نيلي ) ثسرح رق اري نالص نم تيب ىف لعأج هللا نأؤ تن ىلص

 لاجربلا ع لآق يف تربع هز خماس حزوربصحو | ةنصخ قرح ليش,يلع هللا لدح للا ل وس رظجا لاق نع

 ارمهتب !ىص !اوعذرف مه يلا جر يف لاذ م) مونعوبسو هيلعمتا طصمدا لوسر أع او رض :ليلاؤ أجمل بواصب نولصي ائأجو
 ناتننظحوكعينصوكب لازاد الس اس لف ابضغم سو يلع هناراصمدا لود مها زخم أبل اوبسح

 ىرزنملا لاو داس أ, فاشل( ىورو 0 ا هنيب ىف ملا ةواصري> ناؤركر ىس ىف ةواضلاب ا

 متين ىل ملا واصل نمو ١تاؤ هر كن ىسب ىف سأنلا ايا ولصق ريش يلح د صيمنلا نإ نمسا ىضر ,نع.ىينص ىف :عزخ ناو ليج

 ليز ير لاؤو :نونكملا الاوكت سرك ال ضل نهالاو نه: يطع مد! لصينلا نع نع ىزيزلاى 0و رىتكملا ةولصلاالا
 ةيلالا ترب ىف ةىمل اصرخ ناق رك ىسب ىف ةاصل ابك للف سد يلع هلا دصمس | لوسرر نى ادل ا ظعل ف نصح ثيل تيان نبا
 ١ نبا نب ليمثدم قبر طن بيلخلا ىوروو :ةونكملا ةولصلا الا هتيب ىف عملا] !ةالصياخناذركت سس ىف ةراصل ار كيلخ دوادىباظعلو

 ريخ خبسو هيلع هدد الص مدد !لوسر لاذ لاف تب اذ نب بز نع رعس نب سنن نعرضتملا ىبإ نعرشلا نع كلل أم أش لح وسم نب لعال ا لبعا

 كر ءنع نائيبسلا ةاورىررعتشس الإ ىسوم ىلا ثيبرح قو طنا حرش ىف قنا فرزلا هددو انك ةيضدرفلا ةولصالإ هل كك يب ركن الص

 ملسسمل ظذلل او تيملاو ىلا لم هيف ههارك ال ىزلا تيببلاو هيف ههاركني ىزلا ثيبل الشم لاق لبسو هيلع مدار صربنلا نعءزنعملل



|| 

 ط | تت قحقر ىسل الرين ةداءنمناكو ًاهيرفب هعاسال كل ذو أهرب املا ماو يلع /صتقم ى!ثارقلا مايا 50

 ادن لثمو ني اف ةفلابمؤل ايو رق لهءلوف دكا لا ننس ةيثمأحدودواينف ىف تسلا نسحلوب ذيل لاؤو ينم لوط نم |
 نإفلا ماي نا كش أغا زعمارساو ىراؤلا حرش ىراسل اداشرر ىف فالطفل لاؤ و كن ؛كر ذم رصيقبالو ةررقلاؤ كشلا|
 ناقه ًازغيه اغا تءاماهربغ ف هلل جل طاع تنتج ةهىفد لطب لفاونلا نما هع ناكذادإرلا لب |

 أمريف ةءارقالل اذ نمل: نجلا هركرب تدرا أممف ةءارفل ؤ ليسو ,يلكمللا لص ههالوسررعب نهراز !تيور لؤوراثألا ناعم كايطلا
 نانعكرلاو نهي طر خعسمنبا ناكل اف وتخلا ميهاربا نعوو |نب مهاربإ !نع:رعش اش لاؤ دئادوبااننل ان ةركوب نرحل م كر ذ نس

 نحو كلذ نواعفي اذ كم. !.ياهنصان عمها نع ةرضملا نحو رحا ههاوه قو نورغكلا اياب لق محلا ]بق نيتعترلاؤو برغملادج
 تكلا اوبل قع ىف اف لث او أبانا بيسملا نيّؤاعلا نعو كل ذ ةولعفي ازناك طر حعسم نب ابدأ وجا نا مسارب ا نعشمالا

 يان, داجل] نلانعاضاوهو مالافنملا ةشل اء ثيبرجي تل ولصا أمرذ ازعيالدنا ةيلع نباو مدالا نعئور اضل كن اةنايو

 ةمفخارملذ لفاونلاؤ ةرزقلا ليط ناكمنا انعم ناو حافلا ةر او ف تكشاخا هانعم سيد ىطرفلا لاق ظفادمالاذ اهرتذ تمرئن ىلا
 ْ كذ ةشش أع لوق لب الص ل اوعكر ىف ةدازدال ذا عنيف كسفممالذ لا صا نءامربذلاةبشل ارا ا

 0 الما فر ةءارو الاولاد موف خلاب لو ميسم رش ىف (ىدونل ! نيرذ لع مامالا لاؤو مثل نعاررفم ارم نام اهءارف ناز ليلد
 ةتافلارعب اذ رغب ناك, هل اهركذ قل يصل ثيداجللا ف تبث نو نيب طلء وهو مغاقلاو

 ةءارفب الا ةراصال :ىيصلا ثيدأج) لف تيثو اولا بانكلا لها أب لفو هلل اب انمأ اولوف هئاور فو لحا هلاوهزقو نوزكلا هاي لقب

 نود ثري نهد نميفر فيل ١ قعكر لصباح فرخ 'عضومى لاؤونارغل ابار ذ أرقبال ةولص ى يحلو نارفلا مابالا | ةراصالو
 .رقبال لاو نه :لالد يق سيبلو .لؤ از نم اهريغو ليدل ةرلصةلاطا نم يش يلع هسا اص نداعإلا يشل أبدتقل|رملا دارملاو تيكلاف
 خيال ن لع ةروك ملا ةعيضملا ثيددأ الاب ىلتمساو يذلا مالكرخ أ اذه هعرصلا ةعفيصصلا لزال نذل نموانم لذ املالصا هيف
 عكر ىف ارقي ناكل يسو ءيلعهللا لص ناس أب عنب | ثيبرحن م ربسم ىورو صال جال قروس عمأهركن ب ملل ::ال اصلا. ”علغلاا ءازد
 الةششاع لوف كلب نيو اييؤرهلا موضول ةبافل اركذ كرت ناي بيبتجاو نزعل ا ىف ىلا ةرخألا ىفوةرقبلا ىف قنا ههأبانمأ ووفر
 قبرا اب راب كائلا جرش ىرأيلا دف ف اطفامحلا هب مدا رق نمربال دال :لتعاررفم ناك ةغاؤلا ن العلن الما *غاذلاأرقا

 ام[رلاوالصا امه افيال ثلاثل 2 طفذ باتكلا ةغلؤ لع ءازغلا ىف ىضقي قاثكاو تاياوا ةدوس عمغاؤلا مف انفي لوالا
 ةىضاوزلدا ءلثاذ عمو جيبرصلا قلو موصنملا لؤعل اوه لوالا بهزملا) باتكلا :لاو نوداهيت ل عو |صالؤج) | روس عرصتقب

 ثيداجلا ناكاف ىو امي ةاهامزهو أم اعب الذ ةيبررصل ا :نييهصل ١ فيبدأ :فل اذع يق أبل او جايقجحالل :ئللرد عبي
 تا ثعلاسلا ةناور فو )هش يشيل عمد صرنا تثمر ىزيزالارنعرعنبا ةياورك اقدر ره ناره: يلع هدإ صينلا نآب ةرعشم
 | دوعسم نبا :ناوركو وألا :ناور ىف الكو أاأبص نيرشعو :سجىرعن ا ةنادرؤو ةرم نرشعنهرثلا :يبتس ىلانب|ةناور فو ةرم

 ضحج لرزسارقو هر أم ثيداحلا نم كل ذراغو اس م ا ىرمذل ارا
 دلا ةءارقب ىوارلا تبع كلذ يكب نا لال مق جل ايس ما باج ذر | تعكر و ةدزملاب رك لع شيداججلا ةلقولماحلا ْ

 :امل:نالا نعمسربظلا واصف دا مقو انتل ذر ظدو ةروسل ازمجن يجي لعمل
 هدا كوسر نأك تلاذ ”ثئادنعرينع مازره نعصأءنب ليعس انربخإ ىيرارلا جرحا ام أمريف ةءارفل اب رسالا لع لارلا ةلدالا تف | ٠

 اليغرانالا ىلا عم ىف ىاذلعلا رح اورضيل انعكر ىف ليعس لاؤ سل ههاوه لق و نوزثكلا اهعاي لق تركذو أمر أرغب ناكر ذخي
 تال كذب مرد مر يلازرعنب اظذ أكل ,ككو هو :شلاعنعروكى ملا نيريس نب نع ني طن م أضر | ةيبُشس ىلا نبا يرحا ونس

 1 0 ل سم ْ
 ا 00 د مقا فقالا أ فال اسرق ماقنف نالذ ةوس رف كوفي مدعجبو تعمس يدححا هو قب

 م



 :ءالفأ منهل والاف قي ةراذو توماسم اناب ادرهش ااولىتف اول ق ناذ هسا نود نم ابابرا أضعب اننصعب ناتي الو اتش يدك تن |

 اهدا بعنبا ةريرهوب| نف اوف قنا ةيناثلا ىف نيتاهىدحاب وفي دنا دالاو هزمت ىرخاو كزمجءرفي ةراتناىا كغيللال حيونت |

 اهنوهو ةرهبلاف قلا يال ار الا"يلعل زن ارو هلل ابانم لق ىهو نإرعلا ىف ىلا بالا, ىلوالا ةعلرلا ىف ةرررغلا ةريرهجا نعدو ادا[

ىرابلا ف ىفرج نبانفححلا ظذاحل لاق اابنم ىف ىقن ارحا ههاوهل قو نوزكامايلت را[
 نفل ه زد ةثش أعلوف دعم اولاذ 

 تاو ةشلئأعنع نريس نبلغ نع ةبيش ىلا نباو ىرارل او ”ثثاعنعقيقش نب هل البعز عجم نبا ءجرخاذ ةفشام ثيرح أ“ 9

 لق الح١ههاوش لق ريا ةعكر ىف أم ازهبأه نان ىوسلا مخ لوعي ناو را لب نيتحكر ليهم سو ءرلصمنلا لص هللا لوسد نأ

 ,اوزع ني سارح نب :”ىلطنع اللا .ح رح أف رباح ثبرح و ظغلإؤ انذأىلا لاق ىوفهداساو :جاونيال ظفللاو نوزكل | ايي اي

 درب نم ابحازهربص يسهم ال صينلالاتف ةدوسلا تنققن !قحذ وذكلاائاي لق ىلوال ىف أرتفرلا ةعكرمكرف اق الجنا
لات بر تعرب عاز سو يلع هد للص هبنلا لاذ ةىسل ا تضقن قحرحا ههاوهذ ةرخالاىف ازقف ماق

 بس | |ناؤ ةيفط 

 رضعجنب هنالبع ثرحأي | و9 ىرارلا تف ىف ن1 سيعحو نآبحمنبا بررخاو هنا نيزعكرلا نيت اهىف نيت دولا نين اهأرق نا
 اهواي لقأرقي ةراترسس ءيلعمس |لصيبملا نإ ثيداجلا نه نمتينق قاكو شار اطوال ازين ىف انلطسو الاف قاربطلا خلو

 ميار للا لزناامو انيلا كزناامو هس ابانم | اولوق مم ىلالاف ارغب ةرانو ةيناثلا ةعكرلاف نحر هد اوه قو ىلعالا حرا او نوزعكلا

 ' نسم نو مزنمرحإ| انياب قرطعن ال مامر نم تاويبنلا ىف و |أ وو مسنعو ىسوم قو! امو طايسالاو بوفد و نينو ليعساو

 ىلوالا ىف قي ةرانو نيرهشلا عم |نينكأذ لوسرلا انعبتإو تلزلا امبانما انبر نولسم ان اي ديشاو هل اب انم | (مزنم ةزدئلاؤو

 ًذدالا ليغنالا كنيس أنزيم ءاوس ةنمكلا اولآقن بانكت لهب لق امم ةياثلاىفو ديلا ايل زنا امو هن ابان ولوق امم

 نييزرعسال ممر نم نويبنلاو يلع موبومنيواأ وو طابسالاو بوغجبو قط)و ليعمساو مهاربازعلزناأمو زيلع لزناايو هنباب

 :لسرا نهال انهكوا نيادهذملا عمابتكاف لوسنرلا انجتناو تلزنا امبانمأ نير ةيناثلا ةعكرلاؤو ثوملسممل نو منمزحا

 ”هروارللارسعني لع نيرتزحل ا ليعوهو ىدروارنلا نمكشمازه دوا والاف ميكاب هع !نعلتشالو لمننو ل شن حلب

 اناهاظلا ناكل كل نب ْنصْحالول بهلوملا مرتب ىئاقرتلا لاف كشملل لب عيؤتللو !نورجرسيبلو دو |دىلا دانسا ةاور نمأ|

 ||[ 293 اةرالا ةءالحلا لأق اف (مزملكءىعمس يسحب لوالا :دكرلاو هأرهي مذ ضلأذو آلحاولا ةبوصل اف ةناثلا حكرا ؤرفين

 لاذ امنكو رصاظ عاش ميذف ةيئاثلا ىف هأرقي مف ءذلاو لوالافف هارقي ناماميفرسأبعنيا ةرررهوب ف و مظفل )هكهاوملا

 ىف انيلا لنا امو هس ابانمأ اول ىف ةريرهولا ثيرشنمدوا دى ةياور فو هلئنعل ازهو ةن ىلا ايهاوملاف قالطمنلا العلا

 لا ةياود ىف نال عاش نعاوُدي ال قنا نيل هشسلا عم نيتك اذلوسرلا انعتتاو تلزنا اعبانم | انير ةياللا ه نقو ىلوالا ةعكرلا

 اجلا ف ىلا ءاهعلا بابه زمىه :تاؤلا عمامبذ ةنارقلا بابتكسآو يالا ايلا لزن امو ابانم وق ا
فاشلا نعوعبوبلا ىو غلا ظذاكل لاؤو فن ] ةربض ةروس :ةاذلا ةموسب أمد ارغب نار قس ناويه نيوهو

 | اروبا قسا ع

 ””لعزنلا مشب ىف ىلا نيدلا نيذ ظل اذو كن اىهجت لاق كنب ور وكزملا ثيركلأب الع "قلل عمأ مف نينتروكملا نيتتموسلا

 . || يبوسو تكاربزب نين عرلاربعو نيريس نب ليو بجنب ليعس نيحب انل١ نمو دوعسم نب هه ازبعب اصلا نهكإ ذ تعور نميو

 م ةرارث لع ايد الاب لاف هنعملل اور سلا نب كلام مالا مأما اواو لينملا ىف الكعف اشيلإ ةمالانمو سيق نب مينعو ةلظع نبا

 |تارغلا ماعامهف سريال نالع ب ابلا ثيرعي لرتساو ظداكلاق نازفلا ماب أذ ارق له ةنشاع شرب كسي نإتدكرلا نيناهف

للالرع ع مسد اريج نب لهل ربع ن عراث“) ١ ناعم حرت ىف ىواوطلا يورو من !كلاملو ىضو
 كزازؤلا ماير !قعكف رش .و سمج نب ه

 اه هتكش ةششاعناالا .يضريلر اطوال ىف ناكئننما العلا نكذ ينم هجو اب لالر تسلا لذه نعاوب اجاذ متن )نيش ارعم ليزي

ا6 ة ةلعنم قط نم ةدراولا :ىوصلا :ييرصلا ثيداحالا درل بكسل! لال نه و أه ضي ةرشلال ما ةتافلاب رش
 | لقو مزتقن

 تلر ىف امعارفي امه نآتروسلا متن لوفي ناوورفلا عبر رصد زم هيلعمس مؤ صيشل ناكتلاو أغا ابسنعت ةشئكاعنعدجلم نبا خا
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: 
 لاق طرا ىف نيل نسحل نب نم امال و 9 ل )يللا ةولص ةلاطا نم و ءيلع هللا لص هنداعلا ةبسشلاب ةغلابملادارلاو ||

 أ تح ةيفنعل نمرامدلارثككل وف ىهو رف ةدازفلا ةلاطا ب |رقس للا :ءاب به 5 9 خن نآننني دخيل الجند نانعكرلنخاذانافد ||
 هاف تازف امر لوقيب ع ةهفيتحار تعمل اف دايز نب نسحب نع عاوني نب ريع نقرحلا نارعيبا نبا نقردرانالا اعمف فدا

 نمو نإ تونقلا لوط نم كل ذ نالببصتفتل) نم)نض !ان دنع مهو ةرارقلا (مرذ لاطي ناسابالنخان نطف تارقلا منيل رجلا
 عنخ نترحو حماعوب انن لاف ةركيوبا انثدح ميهارب نع انصب كل ذاىف ىور/لقو يغيلع موطتلا ف ههيلعملن ص هل الوسر
 | لبق نيتللانينحكرل الا ةراصال فرجا عفطاذ ملاذ مههاربا نعدأ أش لاف قاونسرلا مانهاثلاف مهاربانب سما ش لاذ
 نميز فا اعكر ىف تأرف مد ةقيزحوب لاذ (عر اذهل رثس ىف ب ايركلا لاذ بقنا ترش نا مثلا ةءارفلا (مريذ ليطا ميهابال تلق
 الور ننس ىفو ريبج نيل يعس لسرم نم امىفرم رح ةءارقل الد ؤظم ىف غهيبلا درواو نيد أنلا ندهن نعرافيو طنا نارا

 أ ليملا الصف هنياف نم فس ذ أذ نمي كل ذ معجب صخو يحصل ا يزعم ةيضراعم خمأبص وصح يف :جالؤ ءلاسسرإ حم تيبنعرب) |[
 ةضراعمالو هيج وهو حصل نسحل نعود هيي ىلا نبا هجرخاو :ىرذحلا نعد ذلتنورفلا ةعكر ىف كر لتسبإل
 للاب هذرقو تيدا ةيعوش لعل لب ثيروطوراطوال الين ىف ناكوننلا لاذو ىرابلا دف رج نباظف أكل ءلاق نحصل عقفنللا
 ييلاف ةدراولا ثيد أل اباول لتساو ةلدالا تب|صلؤلا نيوهو ةرارئلا| "لاطا يدتس للا تبهزذ :نضنكل ك) ١ىف تنلادبو هوب كلذ
 أ ةكيلوتدتلاق ىزلا نيف تلف أف لص الع محلا يحزن نموه تبونقلا لوط واصل لنضم !علص فخ اصلا ليو
 3 لبو أن نكيو د لوقلا نيعتف اممم تينتتل ا تبث فاو لأجبر لكل وف لع ةهرافم ةنسلاو ةنأرأم فال هرب ىأز لذو ةنأر ةنااوم
 قنا نيخقل |بارقس ىف تلا لو ةرحص تميل ندا لعنه اطاب سا الفل سل زصجب لاذ هتدأبع ةاعو هكون ماهل لافأم

 سابع نبا ورع نباو دوعسم نب هن ازبعو ةربرهوما أ يلع سيينا نعتز ايصلا نم ةءاجاماور رض اهي قءارالا امأق |
 ةجامنباو قالو دو ادوب او يسم هجرخارافف ةرئره ىلا ثيبرح | ,ضعج نب هههاربعوربأجو دش اعو ةصفحو كلامنب شلاوأإ

 نعذيئلاوا نع دوا والثدي ادد ىف لق صا هس اوهل د توزكلا أب لف خيل قعكر أزف يو هيلع هلا لصدن لوسر نإ
 ديالا هزل رجلا :ةكرلاؤو ىلوالا :ذكرلا3 ائيلع لالا امو هلل اب انمأ لق رجلا نعكر ىف ارضي ليسو ءيلع ملص مينلا عمستنا ةريرغولا
 كين هدير صا نعل أستت الو ارب نو ارغب قحاب كانلسرا إو( نت نشل ممن ذ لوسرلا نتن او تلزنا أمام اببد
 أ ىف راعي ملص هدب الوسر نمتعمس أم محا امل اؤ دنا هنع ىو أيطلاو ىنزللا ءجيرخاذ جوعسم نب ههاربع ثيرداو | 9 ةتكاتلا

 جاز نإ ثيردأ ]و برغ يرحل او لدا ههاوهلقو تززكلا امي ايل قبرخيلا ةلصلب» نيندكرل فو برغم ارجب نيتعللا ظ
 لبيلع هلبارصمتلا تدمر لاة,رجنبانعىوأ لاو لماكلاق ىرع نباو نيزصملا ىق :بدنس ىلإ نب او جامبو حاسلاو ىزشلا|| .

 :وس يرسل نبا ةباور قو ةرم ني شع هننلا نادر قالارح هه اوهلقو نرلفكل مج ايل قرف البق نينعكرلاو أرقي نآكذ لمه 1
 لعيوب اور_.كلا ىف قايطلا ىورو احأيص نر شعو :سج ملصدتلاتتقمر <ز2 نب ةياور فو ةم نبش عنمز هيلع درست

 | ىف (ميأرقب ناكو نارقلا عير رق نوثقكلا ا: لفو نقلا تلت ل لق صب ههاولق ساووسر لات لان رعب نعزسءمل || ٠
 :.العبول | هاوربيغزللا ىف كم نملالاذ ولتاوزلا عمت الكت اتن لعيب نادر ؤمرلاتاغرأمف نانعير ناناهلةؤفلاوعمأ| ٠

 ضل اوتعكر ىف رقي ناكر يشيل عدها لص هال وسر ناس أب عنب نع بسلا و دوا دوب اذ «حرخاو سأبعنباثيبرخ 7 أو ١"
 ةتاور ىفو كوملسم انا سومو هد اب نما مص ةرخلا|ىفو ةربل ىف ىلا هيلا نيد ال زن أو للاب انم| اولوف ممل فالق .

 ةيك) نا نارا ىف قتلا انيلا كن امو هه ابانمااواوقر مل ١.قعن ىف از ريسريدع ههارص هه الوسر ناكل اذ سبعا نعأأ
 انونك اي لجرفلا ةعكر ى رقي امريهيلع هنلؤصيتما لا هعرالا جراف كلاءني رضا ثمدحأ ]9 مكيبوا نيام أ
 ا هن ثءاوأ]و داث آلاذأعم مس ىف قواىطلا هاورو ىسشا انو (ىلل لداوزلا حم ىازكا تان هدانسالاجرو لحا «داوهلقو 1

 | ةشلو :ذح قدابعنباو ةررهىلاو ضاو دوعسم نبا نعينابلا فو مظفل هع نبا ِثبرحق أس نارعب .ىماجفىذزيزنلا هيلاراشإ||

0 



 || عمس اذا اجيرف :ىلر شع ثالث ليللاب رصربش يل عمدا رص هالوسر نأك تلاذ زد ةثشأع نع ةدعىورأك امزمذخي نأكو
 .زنتكناذالاو ىفلا ناذإ نب لجو دواد ىلال ةياورىفو دئادوباو اطوملاف كل ابواكر الا هجر نات فيتخ نيزعكر ميصلأب ءازنلا

 قتيصلا ةاص لبق نيتللا نيانعكرلا تنمي ملص ههالوسر ناك تلأ ةشفاءنع ةرعزك 9 بوبا نعبابلأؤ لاؤو ىزيزنلا هاورو
 هنءارف تيبازه ىفذ ةنشاع ثدرح ةياور دعب عوالالاةقاسنلا و دو ١دوب او كلامو لسمو ىر أعلا هاور نارقلا ماب أرق لهلوقالزل١
 رم تلاع لوقت يح |لج ةءارغلا نضيف اهريغو باتكلا ةخلاذب مم أرغب نوكي نا خوي لقو مز ةءازفلا غن نمؤع ةج كل نذ مف
 ةيزنك قارب 0000 بانكلا ةئاوب (مذ رف له يخت
 ليم لع هال صوبنلا طل خربال ةءاس تناكو بصلا ةرلدع) بق نينعكرو هتيب ىف ءاشصل ارحب نينحكر و هنيب ف بغملارعب نينعكرو

 5| نعف ان زعو ىرائبلل ظفلل او ىزيزنل او ىراذلا هاور نينعكر ليصرمفلا ملطو نذؤملا نذا اذا ناكرن | صح قتثرحأهف
 نانفيفخ عكر مكر ميصلا|ند و يدل | ةولصل نا ذال ا نمن ذؤرملا تكس اذ ناك ميسو يلع هدلا اص هدا لوسر نا ةنريخإ نانمؤملا م1 ةزصفح
 نآرعنبانع:جامنبال ةياورىفو ةصفح نع نم او اسم اود قف ةيلدنباواطؤملاف كالاوو يسم هاور ةولصلا ماقت نا لبق
 ذالا عكر لجن سو هيلع هنالص ها لوسر ناك كلاو ةتشاءزعو نيندكر بصرها مل ءاذصا ذا ناك ليسو ءيزع هدا لصمبنلا
 ةاصزم نآقالاو ءارنلا نيب نينعكر دصي ناكر يش يلع هلا لص هلا ىننا ةثشاع نع لسملةياورق و حسم هاور [متنخيو ناذالا
 اانعنعوأشلاو دوادوبا رخا© نيزعكر اصوغلا علطا ذا ميسو يلع هللا لص هللا لوسر ناكتلاذ هنعمل اورو مبصلا

 لع هللإٍإضودلا لوسر عضوف هينج ىلا تمقف تبه ذرفت عنضأم لّثم تعنصف تمتقف هازبعلاف ليوط ثيرحف سأبعنإ
 'نعلر لصف مافن نذؤملا هءاجىتح ميطض١ مروا ثتارم تس ينعقل لاذ نيتعكر لصف أبمتفي نا ذاب ناو ىساب وعلا هب

 ا ماطوللا ناكل فرخ اووعكر ىف ليطا تلففر عنب! تلاس لاق 0 ويصل لصف مرح مث نت فينخ
 مفلاورب اجو نش اع نعب ابل ىفو لاؤو ىزمذلا هاور دال ناذالاو نيتعكر 1لصب 0 ا
 رديف نينحكرلا لصيد لسو ءيلع هللا دصدملا لوسر نال اق رع نبا نعدججاونراوريسم مسزحاو سابحنناو بود ىباو س ابعنبا

 قص نالصو ايلا هبل أب (تيفخت ةلقس ىلا ةراشساوهو ةءاقالا انه ناذال اب دارملا هضاقلا لاق ىو ىلا لاق هين ذاب ناذالاُة
 :مرفلا عكر تركي نا ةنملل بتسسن امرك ذ عاؤنالاو ميسا قتل اب ىسملا تسنلا ناجح نب ةأحىبا ماهل حى و هقلا عسوريلع
 نع اهش نبا نعرانيد نازرن نايف اننرمىلا نبا اشور تتحسلا ناميسنب دوم نب هد البعأنرل حا ميصلار ان لوا

 اذا اوطكمؤ ئينختلا ملل بيتس أم لج فل! ءانصإ |ذارفلا تعكر دصي نأك :و يلع هن لص تلا نإ ةصفح نعربب | نعملأس
 | ةعمسدا نكرالبعن نه نث حلاق ريعسن مخ تعم»لات باهواربعأن ثلا مكحن هيل ةبوعوبا انريخ أ امك

 تلق نازلا مابا وف رق له لزذالؤلا قحأوففتفرفل اخبر ليل ريميل عمم اؤص هدالوسرابٌناكنا تلاق :كتنا نعثر |”
 ًامهفيذخت ىف "كلو مضطخي ناو رخل ا عفطو لأ ضاو نؤبزملا تكساذا مصب ناك يشيلع مد ادض هنل نإ ثيداججلا غزه نمت

 منصي ناك نين فيفخ نيانعكررا ع ل |ةال ص قفننسيل نيقحملا ضعب لاذو تو لاول مصل !ةولسهلارداريل مرنم ىف ىطقلا لأ تف[:
 معاذ لاوحر دصرر شيل ءمسادصمد الوسر ناك زف سم رشف ىوؤنلا لاق جيرصلا قحيوهو :ةنملاوه [رغيذتف ليلا قلصق +

 ضبا مولط لوا أرمي لقت بارت اورفلا عوطبالااهنقو لضييال مصل دنس نإ ميول عطاذا ةباور ىفو (مغفخيو ناذالا
 الهلا جرشب مالعلا ٍذف ف يدز2ل ةضالا ايركذ ىحوب | ةءالعلا يشلا لاو و قنا نبيللو كف اشلاو كا, بهزم وهو |رغينخت
 يزلاو ةذل ابملالعايل ةيفو ىرانيلا رش ىف ناورك لاو و ضل أوتعكر ىورز خت نس ءيذو نايتلا ه]ور (ىزلا ثناء ثيردتخع





 ظ 0
 . || كولي لئ اقلا هي ل اتساو ىاالطسقلل ىرأسلا داشيرا فد قنا مم ىجو حر <تضبلا نسل نعطايعض اقل اكو عيا وسم حش |

 .|ارفا نس دري هظلا ىو انذ ىف ىر اضل رجا نب رهتركبوب امضاقلا مينفغلا لاَوو كتل! ةييش ىلإ نب |هجرخ ١م حجل نحت نع ىورهوهو
 ! اقاننؤ ىذارنلا ىردركارع نر يتلا مكن | ةبجاو أغا نعمه لئضر ةفيذحىلانعىورو ابكر و ا!دعأف مادا ويدل
 ةعينحا نعزاذيطرمل اركذ :ئارهلا جرش مب اذهل ا ىف هديل نيرا دب يشل لاَقَو ضن ١لعاق بوجخال انكاؤريؤلا ةنس تالؤبب زازا
 انااا ورق زويل الب طءاقرلا نس دصو ل نزح نصنسكا ور ويحل عماج فو ةيجاوأ
 ليتفرا تنل ررل اذ هفكصعا نيرا جلع ميقفلا لانو مقن ا نول رنعريغ نم )عاق أه الصو ةفيفحولا نعزسكل ىور ماها نبا

 ناسا قاب نالت وتفلا ىفاججرم اص لعل امرت نيبال مصال لع هب اق ان !يكرالو صاف اختالص والف اخجدب |
 1 رق انهى حو لعلي اما دركذ لة و لاو ثيحررلا الك ليغريلاو تلق رانج لا درىف نيرب أيفنب !هيقفلا هيشحلاؤو كلا
 أم ةقينج رنعامججد طع ل ليو اقأئت ازنول عب ناسلا نك يف ى اطوملار لسا لج للا ىف هللا مالس ديشلا)اوو

 راسا( هلب نيتبجاوباتسيل قالا هو تلال! بهذ اق كن ١ نوال ن عري نما عاق فلاتر نا لع اوعمج | ::دالخل
 تاع وتو مزع هداونضر ةثناعو ةبيبج ما ثرحف رم م ةدس |رو اعوظن اهامس رز هيلع هداوصيبنلا نال ةكمل
 ليز متشش اعلق تح اكحالا ؤعمرشىف ليعلا قبق د نبأب نيررحملا ىريششل لع نب مم مامالا ذيسلا3 لهاونلا نم

 ظ 0 ليضفلال) |مبترمواعورخل !وعكر نان طع)يل ديف زل لذاونلا نمنع زيلع دا لصمهلا أ
 ”وصلاو أي و هللا هجر دبل نسحل نعم يعضاقلا كحو العلا لرجل اق هدو نالتبجاو أتييل ةنس مه او أمان لنعياع
 ايف طفادكلل قو هقن عون نال لاق اهيل هلق تاوادعرض زيه يلع هللا لص لوف عملفاونلا نمىفنياع جوت بوجع
 ًتاذو تاوطنل ال نضإوإلا كد نا «رقلل ةييضاشن ضعي ب لتساو نبل امعري نكي مع ةثشاعلف تةسىابلاف
 هانااج نمر شي فل ١ دسرع .تظاعو نمت ناكو داعلا داز ىف مقل! نبألاقو ىأثسلا داشيرا ىف نكمةزنولا اجضغ لير ىف
 ناك شسلا لاو هللا ناسلاّنأس نودزتولا وري ةنس ل عيظاوبر غسل لف ناو !رنصحو فس ولا و رهابرعري نكي +كانلد
 || ةيينضاطعن اللي نائيرعلاو اير للا نمريزبرفلا قعكر ثيزحو لذاونلا نم ىلع نكي ل ةثئأع ثررحت درا طوال الين ىف
 | لوف لحاوه وزولا نمزنضه ملا تعكر نا لعا يل لتس لهو [مرِف طبزفتلل !ةيهاركو (هرهاقللا بارت سامو فل اوك
 . | نأ :دكدوهو نس :ت ارلالفاونلا نإ ع ةعيرالاةٌمالا قفتا قي عشسلا باوو الربع هر أحلا زينل هنبكلا نزلا قو قنا عف اشد
 . || ءانصق بوجو دعاوقفت ا كل نكد ءاتصلارعب نأنوكرو برغم ارعب ناّدكو وأه لحب نآنعكر و سظل البق ناتدكرورغل ال
 |/كوقعمزنولا نوفل عم بتناورلاركأ عفاشلااو كلهلوف هزمف يف فلتخا أمأماو هيلع اوقفت م زف نشارفلا نمت اونلا
 بانك ىف قزورلارغ نر ساربعو ا :#ك هايال ىورو كنامجاو رولان نين لوو عمورغيلا تعكر اه لكأ تارجا
 ةعورطل يق نيزعكر هوخيلارابداو بزعم دعب نيتعكر لآؤ دوهسل ارب داو لو دنا ضر يلا نيرمعملا سبب ليمللا هأييق
 ْ اتسارا رضا نإ مهن ىلإ نعو .لشمإلع نب نسحل نعور لا (ندكر ىجيلارابداو بنغملا لعب ناتعكرلا خومهسارابدابلاط ىلإ نبا
 . [9/]ذ ةريرهىبا نعو مول ارايد] هرقل دعب نانحكرلاو حومسل اراب دا أمه بذملارعب نآتللا ناتعكرل ١ نولوتعي اوي اك هلا
 ||[ 323 ثداحلا نا«انراق [1كلرضغت اعرف غن بذملاردي نأتعكرلا جسار ابداورفلا ةالصلبف ناتعكرلا هولا
 | اوغلتخا امو ةؤلصلا تاركؤم نم أمم لع مرعججإب ةغالا تقفت او نين ريما ١نيكات ف تددو لق رابنجلاو نيتجكرلا نأثد ف
 ٠ بقاوبد عراشلا هيف نك موارغ اش. ىف عراشل 'نمليكأنلا ةرثكن عار بويول الإ بهذ نمأماذ ههرعو بوجؤاىفالا

 || ىل امها | ظن .مرع ىل بهذ نمور فيل ١ قحكرل ناثمل اوهالهو ةضنرفلا تودو :لق انلا قوف متجر د وكيف بوجوا للا
 ظ ةدسلا « نهناالا تازونسملاو تاعىطنتلا نم تا عراشلا مالكنمزسصحلب ةنسلاد عوطتلاب نيس امنياتبجاو ان

 ظ اله نمد هاوس! غري ملام اب مفر وأهل سكوي ملام اطلدكاو لاجل نمل أب رع لب ملو ملص هللا لوسر أييلع مواد



 ةحعكر كيلعلاو بضاؤعت 0000 لاق لاق نعد اوضر نزع و :ةارلا ثيدأحا يو نارام ىف ىلبزلا نيرلالاويظف اكل ملاق ثيرككب نطضم.نالآقو ىرعنإا ءئعضرق انه ناويس نيرهتومانعلا | لويزاتدكرو برملارعب نزحكر حصل البف نازدكروربظلارعب ناتعكرورزظا ]بق ميراور فلا لق نأنوكر ىهو ةدكر شعت جددا |[
 :رازعلى لا أوعز را لل ىفيزيشيلع هللا لص !لوسر تعم» لاق اني هل لا ور ىف دريك ل ىاربطلا هاور :لينض امم نافرخلا
 !نارلل_رهزلاو بيغنتلا ىف الكبش أغرلا مرق هذاذ (مملءاوظف اجل .تحوو نم لجا (عورو بس أت رلا أمر نآؤ رجلا ةولصلبف
 با نعراودلا هنو لثاوزلا عم بانك هت ارك ىباناطع نيلارؤ اال يلا لاف ة ىدزنما هظعلاربع:لجرلا منال

 || ياوذكرىف (جارقي ناكو نارقللا مر ل لحن نورفكلا امي ايل قو نارقلا ثلث ل رقت لحا ههداوهزف ملص هللا لوسر لاقلإل
 لجدوب او ريبكلاؤ قاربطلا هاور طتض فل وعل ف امج ةأرقلا ىزدزنلا ما ىور تلف رلا اغزامهف ناتعير ناناهلاذد
 ًاصوالاةذءادربل !ىبازرع 9 ىقنا تاون ىلعب ىلا لأجيرو عنب نعرهأ نعى اربطلا لاق نعنب ا نعر مى نعلاةو ع
 هليحد انس أبريب 3 ىاربطلا هاوررفلا ذعكرو مول )بقتل اوربش لك نم ايا ثالث موصب تالبرز: هيلع د (لصايلخ

 لا وعر اضن لوس لفو حلف بيغيزللا بانك ازا تلا تعكر أمخاكم سكدورفلا ىنعلاو ءازف الخ ةريتو دوا دولا
 رم تارا صو دعس سعيا او 1 نبا رخو ماع هدو نا منل | زينل ضجب ىف عضل !ىقعر نأكم

 ًارهلارضر [ميذ ناتعكلا نان اهلاق ميلا ىقعكو ف اهب رضي تايو نارقلا عيد ل رقد نورفكلااميايلقو نانقلا تلثل لشن[
 (هريلات ف تدرورذ تأياورلا 8ك ْاههلا بيخرنلا باتكيف نكمل ظفللاوريبكلا ف خاربطلاو نمحدانس أب هبوب هاهد
 :ةؤدو مندا لو مريلع نظف أدع تاكو لاجل نمل |هنبامعري الن ايريس هيلع هه المص هد اون: نإ بريرالو أغاشبمأةهالاو
 ئ كيدرد ايكو ةينيدرفلا داش أنضي» قيبضل ا تقول اذه ىف (معكد لب امكزنب لك ذ عمو الج وص ريو يلع هلا لمع نا تملعأ"
 نمو مالسلاراجؤ لاق هلل وب ماظعلا ”مالءار|تقرغت انه نو اذن أ كاذولد امن ةنئاعنينمكلا لوف

 ,كيزسلا)ا لنسب لهب «أيق بانل ءاكزورل ارم نير مامالا ىور رعبا زد نست ماا لا قعر بوجو لا بهذ ظ
 بزب نمح هي اور ىف كوفنملاوهو قنا نيتبجاو مبصلا ةواس لبق نيزعكرلا ىرب ناكو نّتبجاو بزطارعب نينعكرلا فري ناكمذا/ ١

 >اسالا ريش ققحلا طف اك لاق امك زد نعربغ نم |رعأق أممالصول قح نع هد اعل ناونلا ةفيلحوبامثعالا مأنالا
 اساسي هو :ثيلاع ثيررح تح ىرازبلا مبحص مش ىرابلا هتف لف فال ة صل رج نب اي مهشل عنيد لضفعلاوب |

 نينبجاو فل! بق نينعكرلا ىرب نسحل ناك ظفلب نع هبي ىلإ نب جرحا <بضبلا نسحلا نعيلو فنه اوهو بوجول ايلا نم
 اليد نمارءاق امهالصول دإب ) نب نسححلا نعي ىبحلا عمأج ىفو ةفيذحىلا نعيلثم ناسنعون زقنو ملا ةالص زبر هرفلابدرملاو
 غاز الفلا تعكر بوجو ضتقب ثيرلاو نع ههاوضر ةردرهىلإ ثييرح نخ ىباكوشلا هال لارا يوال الين ىو هللا هزي
 اةلازعرخلا ناذ ليز مكن تطولو ل قب كل ةبيقخت عمامسالو ابجاو لغد نايا ماركت نما يور خلاف ”قيفحأ كرت نع

 ظ لب هز بوجولا نمنسحل يل به ذاع ال رلا ذل دالا نم تابجاؤلا نعرجشك أ بلججل ماري ىلا ةديرشملا لكل هنهلثم ف ٠
 كليجا مقوورخ | عضوم لاي ١لاذو كلنا مياقيححلا يرحل ةيحالص ميش ربها قيل ذملا نع فراص يبرق نمي ظ
 ىف ارلاو نبيل بحاصمكحو ندتصملا ىف دب ىلإ نب دعك ذ كح رسبلا نسكب برجل لل اهنزرخل اوم بجد ف انا ||

 ةءاعللا دال هنعهداوضر مقلا نبا نيرا سمت طضاحل ماهلالاو تنل ليتها اف ءاوس فيل اوةعكر وزنول نإ ةيبضذ شل نضعبل مجد
 وانو لع ١و تس اكل خ تنس 1 نابدوكبم ضجدزتوزا مون تنسيزاغ تيلنض ادد تم لوقو دادأ ماع ىف ةيسألا :ارسل ا قلؤملا ةداعسلارفس ءبانكىف ىداب ازوريذلا نيرلا لي ةمالحلا ذيشلا)ا و ىقن اغلا ةنس بوجو ىف ضيا اوعنتخا لتقف ذولا جلو ءارقفلا تهالتخاب محن ١ نكب الو نيلوق لعزتول اور ةنس نك نيزت الصل ى اف انعلتخلذو دا, علاب كنك
 جابزملا ف ىوونلا نيدااجع ةمالحلا مامال أ لاقو قا | تس ا بجاو ضعي دان زيزي تنس تسسايجاو ععب دزت ْ



 أمني رح بنك دججلالاق هرب اجليفو هد دبع مس ليف ترمي ناليسنب  نازيملا وز الاقو هن ةرره ىلا نع
 ةءزتنباو قف اضم الاق طع ىف لت نمي تام ناو ظفر تجب نمهرسبل ىرازإا لاق ورق احدا لاق مذكو ىوقل أب يلد
 || جادا ىزمزعل الاقو ةلعل ايجى بارما مرش ىف ذيعلالاق ليا وكت نط ناو ليسو ءيدع هدا لمح وق ون [سأي رب سي

 فدل المخا خلا مك زرطنإو امالدد ىلا ةعكر وعدنا رسل اضيف ىف ىداذملا تقر ادعت مال كالو كنا | مهكزت نكيفأ
 افيو نماو زندسو طر ضحا مولع رجلا ةلب ع ثحورفل تحير مع ءانتعا اذطو لق رخاولد ءأ جلب ةأنيصول ابكر موفصلب
 ةأتعفوو نعلا ليخىا ليت مكن نط ناو دوا د ىلا ىلعدت اقيلخن ضعب ىف ىراض>) | نسخ نين يسح رمل [ضيش لاق داخل
 راشلا نمر كتل تصتملا ور نقكو كلت بيولاطملل غن الذ ءلتقيل هسيرف ضكري زدلاوو لعل ثم اير [هالثم لجل ناكاذا
 اوكقةتال ان يرقت هيذو ههنا ءلشقيل ليحباعمنلتحورعلا بلاي نمكق اشم ةلاحؤ نام ناو مهيز هروب نانالاف
 | انهؤ اوكر الذ ليجرل ليو شيكل راسو شبل ليحر تقو تداحنا ذعي ليحرلل نابكرلا و نأسرغل اركنعف د نارا

 | ىفو يبل ةبحاصم توكرتي ال برحلا نال فل !ةنس ءا دال سيكأتلا :ةيأخ يزف م ككربرو شدا قسد ناو نصي ىقييضللا تقول ||
 (فلاةهلعلا هيبنل ]فما يفففلا ترا |نزييشب لع هتضوعؤ ررتفلا اهو أين اين ابازمإ لذ هدا عمو ةءاظع ساددم ملا غال
 قالو يفسلا ىفر فلا تعكد ميال ناك أرحم ا ضب ةفشاءزلع و .نسةس اذ انيلح دن كرب هلا مادا ىولهرلا نيسحر يزن ليسلا

 دانسا) ظني ثرحلاو ىطعويسملا نيدلا الجزيل ريئصلا ماع ىف نكد ادخبلا بيطخل هاور مقسما ىفالو ةحصلا ىفالورنحل |
 انصزعاملاض ضر ةثئئأع ىلا لسرا هن | هبا تعن ايدين ىلإ نب سوب اذ نعل اهم نب بله نعطسو الا .م ىف قيلبطلا مرا
 يتسالو تحال ورح لو فس ىف ريل ةوادص لبق نيتعكرلا كرت هرا ل نكلو عديد لصي ناك تلف نم يلع لص ل لوسد
 اكسر تعمل عنب نعره أ جن عخ يل نعض ا يح نب لينض [نثر نعل زبن ب دوس أنش لحد لتسم ىف ليموملا لج ىبا مجرعأ

  وصيرصملا رمح سس لي يس ص سس مم

 51| لس مملا لنساو تفوتوا فر عرف ل لصا ال م ميا نع غن ظفحل ىدر نابح نبا لاقو ب تحال متادرب لاق نآيبطملا
 نبا ل حو بس أبال ناوحرا ةرافتم ييداحا قرعن:!لاؤو اود ىف ناعم نبامفثوو كا)ب سل لح! لاقو ىوقلاب سيل

 واط عمس اغا سو يلح هد |لصدلا جوز ةبيبح ما نعناينس ىلإ نب ةسنعرع 9 كندا ءلاقمكأيلو ىزيزلاو ةعزخأ
 ف تيد واج تبلل ةييزلا دن امورة ذقن ياك ليسن اولي سو ياس راع
 اهييوتلاىور ف ىلا ظفنلاو ٌقأشلاو دئادو او ىبر ارلاو ليسم ةاور نعي نبالص| تحرب أش :بيببح ما تلأق تنحي

 ,اليقأ جيراننا ىف تيب ل ىب دكر زرع قنث :ليلو موب ىف لص مز يه,يلع هل ادص هللا لوسر لاذ تلاق اهنع جا نبأ و
 نر ةاردلا ةالده]زيف نيتعكرو ءاشملا لحب نينعكر و برزملا لعب نيتحكرو اهرعب نينعكووأ |

 هبا صه زوسر لاذ تلاو زي ثشاءزكك 9 ءجوريغ نم نبع نعىور لقو يحك نسح ثيبر> بابل نهى ةبيبح
 01 1 ا اا ااا هاا هان دو 7

 اذإو ةبيج ما نعبأبلا فو ىنمزنل الآف ,ى ةجامنب او ىذندزلا هاور غل! بف نينعكر و ءاشعلارعب نيتحكر بززلا
 00 دأدز نب ةرذمو جولا اذه نم يس زح ثيرح شلل اع ثيبرحرسعوب١ لاؤرحنب او ىموم ىلا و ةرره
 |لصمسا وسر لاق لاق ةربرهلا نعبب نعزيهس نعتجأ, نب |جرخاذ ةرره اتي أور ام و أ ظفحإبق نم
 سلا لعب نيتعكرو سظن'ليف نينحكر وريف البف نيتعكر زيبا ىف تيب هل ىنب ةعكر قشعق تش موب ىف لص نم جسد يلع

 بسسس سمسا

 سس

 0م حااب

 هيذالخالا ثبرحكاركلذ ليسو هيلع هد لص نلا نع ةربره ىبإ نعريب نعول ص ىلا نب ليه نع ابدضالا ناميس نزع نعإ |

 أ ةليقل لي خىلاولو ضتخا حوسلازو موك ملا ءامالاب ةاشصوا١ ان ابكر متنك ناو مولص لباهريطو راذكلا نمدرعل يخ ىارينل

 . |( نب سوباق هيفو هيارهل ثيداحا عي سف ءيارلاسصم ىف ازكبساخرلا امرف نافل نعل وكرت ال ل ىففير | سشييلع هنا لص هلا

 .[لءاعلاف ىلعنبا انضبا جرحاو ةرحالا ءاشصلا لعب نيتعكرو لاق هدظإ بوغم ا لعب نيتدكدو رصعلا لبق لاذ .نظإ نينعكو



 ن ٠س ]يع[: اج -[ م72 كا جا هع حك 1421” اس ]هم |“ نهض هت درس تعا

 هتأرضرمءاخنبالوكاي هج و ٌنعللا هن هه تف ورجلاع | (ءلضضو قييم وأ مريكاتو يصل ةنموعك دم :ظفاناذ لو" ل ّصفلا
 هنلا أمعري لأ هريذ نمرش مولع ةظف أحلا كندا حلا ناس اركو:ظيوف ارفل اعد نا اعلا ةولصا لنه | ميلعمينب ةنس وا يتاوأ
 ليختركت حط ناو اميوعقنال لاذو بت غرم أمهف ناذ اع وعرننال لاؤو ميقسلاؤ الو ديلا فال نحمل ال قفسللف يسويلع هللا ذص
 ينل نكي لتلاق ةششاعن عر عنب يعن عىر انها ظفلل او دوادوباو نازييشسلا (ىو ر ؟قاقيملعأم اًذاو أظفح نيون
 ديقلاوجم م لهن نئبيالهأ غم ةقلعتمإعميطاالاذ (تلق فلا قعا,لعنماره قد لشنا لاونلا نمل عاجسو هيلعمنا لص
 دعؤاطملوعفمو /)[-/رهأ خب لشاو نهأعنب كب مما ئن لع نكي سس نارهاظلاو لاق تمرح ةياعر و ئشلالع ضال اليغيلاو ميلع

 كإءنعورانلا( و )9 نا نيجرلا طعتيشخرشاو ا هللا ةيشفكسأنلا وشي ىلأ عد ءاوفكاره أ هتمرهأهنلا نكي نإ ليوان
 (اتيئادنل ا نيب نينعكرو سل ا نيتعكدو تعكر ىفاف لصف ءاشمعلا ليسوميل مد (ليصنلادص تلاق خد قلاع نعاس ىلإ نعشللا» نب
 ةرلا نسرين تعكر لاق ميسو يل عمد ال سينلا نع ةثسشأأ» نع مأتص ننس نعؤأنللاو ىندزلاو ئىقره ابا معرب نكي
 اقلاع نعس 5ق يعص نمسح ثيرح :نئأ» ثيرحمسيكوبا لاق سابعنباو رح نباهيعنع بابل ىو ىذدزنلا لاذ ابيفامو
 نير حلا ىرخاتم مأءالا تلق ف امو اينرل نم ىلا بحا ميريل ةولط لذعنيتعكرلا ناشف لاق منا عسسو يلعمن ل صمبنلا نعأ
 |مماوند هتلايلصنلار لكن عولخيال اري و ةيناف أينرلا نالأئمارهخاتناىانا كيوف !ةغلابلا هاف يتصل هدو لجل ازيا
 يم ةاجنم نادرب الذ تيرصلا ا يعاتم ىلا اهبؤذامو أين لا نمره رفا انعكر بهاوملا حرف ىف ىئاقرزلا لاو كنار لكريغ قاب

 هزم ةيبصرصالا ناب بيجي فيل افعل نع ال دمف ةلذ ان نيتعكر نع انضر بخ ةريبكنو | ”ىيبتل لير لا ةيص بح ليف ناذرلا |
 ماع طعاينرلا تلج نا ييطلا لاقو أيدل مذ ضني الين رلا نم ريخ [هقىكو أمم ليات ىلع ل لي اذ (ممربذ نود مملعصنلا
 انوكتف هه )يبس ىف قاؤنال الصلح ناو اء قمري> نيقيرغلا ىا باين منوكي ماو اردخ أ بف ىرينم عز لعامارب لاذ اقرهزو
 الصينلا نا رع هد اىطر :ثشاع نعذتتنم نيرعنعؤأشلاو دوا دوباو نازل ! و7 تن! أب او ثلا نات عكرل'تانأه
 .نالالب نع ىرنكلا دأب ز نب هدناهيبع نع دوا دوبا حرا (يف ةالذلا لبق نيتعكرو سظل)زق أجررا ءيبإل ناك ليسو يلع
 أردييبصاؤ ريصلا ىنمض حن ع دنلاسرماي الالب زير شا حت لذ شف ةارذلا 3 الصب د ذ نيل ميسو يلع هدا لصءنلا لوسر ىلإ نإ
 سعأب هتلعش ةشئأع نإ «هربخا نس أنل أب لص ميل بلذ سو يلع هد الص هل لوسر جيجي هن اذ جانو ةالصلاب هذاف لالب ماففلاق
 تمص للا |رج نوعبص كنا ههلالوسر أب لات ريفا مةعكر تعكر تنكْقا لاف جو رخاب ءيلعأطبا ناو الج مص ! قحدنعنلأس

 ة/رهزإ نعنالايس نب! نعدكادوبا حق ىدزنملا مثدوادوبا هيلع تكس ثيركللو !ةملهباو امتنسحلاو امنع كرل توبصا املأ
 ايلاف ليرلولا نيف .ظحلنة ىلإ قرح هارب عت رح هرنسم ف لج يخل ل يك ركن دط ناو |جوعرتن ال ليسو يلء هدد وص ههالوسر لاق لاق
 .كتدرط)ا عرفا تعكر اوعرلنال لاق لس يلع هد )ٍلصهسالوسر نا ةريرهىلا نع ناليس نبا نعٍربز نب لن ع قس ا نب نجل ال يعنكرلا>

 قلاجرلالقن ىقكارتجلا نازي ىف ىهزل !نرل رسمت اظفاحل مأمالا لآ ناليس نباو ىفرملا قاوم نب ننلالبعميذ ثيرعلاو ليث
 نويعصر ظفر ارل!لاقو ىر لف هاالا ةقث دئادوب الاف وريكأنم دانزلا ىلا نعوور ثريا لص لح لاق قادس نب نهلاربعةجت

 عن |مّمع ىور و كبرها كلصرخا عضوم ىف لاو >قث ديبي نعسابع وزو نو لكي 2 ةنيلملاب نعتلاس ناطقلا لاو
 ىف ىر لندب ميظعل دبع ظف أكل مامالا لاف كلن امم ريح هل وحرب علاذو ةنيرمل اله !هانننذ اير لف ناكدن !ةنييع نبا مغلو دقن

 عم نرى قنو ىراذلا هب لد ةنساو يسم ل سرح قاوم نب دابعميف لابو ىلدملا نس ١ نب نجت اربع دكا د ىلا ن
 هررجإف ةنيرملأب نع تلأس ناطقلاريعس نبى حلاق و ىف الو تثني سيباو ثيرحت نسحوهو ب حال كارلا ث احونالاذد
 كرف ثبرحلا براقم فراغا لاؤو سأب الذ :ذاياور اماف ةزيرملا نم موننف ابر لق ناكمناذ هبهزم ىف ؟و نم ماا مج لاقو

 ناليس نب مير ليعىه ناليس نبا قصتخ ىف ىر ننملا لاف ناليس نبا راو لنا كلص ثرحازه نا قلرعلا لاف لينلا ف لاذو
 نكيللزبا اضياداوردقو نؤ فد ارخ | ءايلا نوكسو ذا مبملا نيسل | سكب ىهنالبس ندب جوه ]يق و مق نط زمعب ىف انيبم»
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 ْ الاهل ةيوازملاو ةظف أ لال ع طم لاف هلا غافلا اق اسحأب ص او لاعحلا نم عونمومريذتالصا ل عجىنلا هلك

 ةدتلالبف نانوكرلا هنذاف نليزأجاولا ركن لهاديس نعص م كل فض عونمذاذ ةالصلا :دأق ارز عأءيسال لاوححل زصعب ىف امونم" نإ

و لالالا ةنملظعلاوذ هلئارشال 0و هداالاءلاال ناربشاو لأذتتالا نيفرحلا بخ دن ح كلن دراولا نيل نع ضفلا مامترعب قد
 تاما 

 انيك ةالسص يلع هد! لص كلاو ]نصفلا عاؤناب تيوصوملا يتجدد ىسرزفطصللننل[ صقل ترش أب تبوعنملا ديسير و لبا

 بعرق نعال نما نمنح عيا لاوجل او لازف الؤ مب نياق ملاراب ال! ةغالاو نيب صل خلا ب امصاو نير هطملا ملا !)عد لال حارسا

 يتاكش ىدابا ماظن افيرصلا يحن لع نيم! نب فرم شم رت بطلاوب اضيع ربحا لوقيف لا يعي يأ لالضح زا هاذا,
 كوز م اياو لحج و نجر داجف مفالسالو دوب الومدلا نكساو ىدابل ورضاك نعالوبقم .لعارزعجو كاجخلا نعي نذو ىدايد)!هليظعأو

 ى يا أرينا طارق مس علا تن كاني دنالو محلا يملا تنهال, قتمهلا انج
 20 نيرسعتلا جوللج زنق ةرزير فلا أبأمئاداف يناثلا لمصلا اف ارتحل لونك ءادا طوال نيتمبظعلا نينلتسما يقف ةيفاداقروا |

 تيسر امال نب جل لنالد نمر ملذال يانا ؤشسلل ىف فق تنكنكل نيت ملا هلال ادعب نيعشبو دنالث منسؤ نيش ثبكوألب

 اهزاوج مرلع لوقب تنقيتو طوق نعت عج اهز اجب نيل نمدنكو تياقف عطقنم كدزتلا لاذ اك فايلاو اعزب سيق تح نم ناسا

 ةفنححلا نم اعابت الأن هللا هقفو قش رع لنءافلا كاصلا نعال خ١ عمل صوريقفل نا «أيضقو هد لق هنا هلاريرقت نمنأك
 ظ ععمأج نيذق نمل اسيد نيمقحلا مأد قوطح نع داب !دارملالإ نييبنلاو ءارهشملا ةمز ىف عشب نيكلاصلا هلا دابعو ندبركملا نعل دي

 |0١ اصغل نعم ونص ىجونمقلانيرل ايسركنب ني لالا ريشبب [نالومتناقتسال اذه ناز ةء١لعلا انضيشس كويصالاو عرش لئوأ> مقنملاو مفعم

 ها ةعورخ فرط نم يول اذه راج كل طةنم ننسدإراوصا هج 4:0 لسلام ورحنب سينا لح قب باج ائسلا ةهنعتلاض جعل
 8| جان تنكىالليذ تما نكءابحوف جنن اغسانظ.يفأدطومننكت ااحلااو أمال قفني ل: امل نول الات جدأ لذ ازهر دز ند
 | |.نأ,هتكلا ةقسملا تأيط ذو نأوزلادورهرجب اذه نآكجيذ تين عض منم نهد ف ذاك هد وقزر نال حيي دو بتكزمجلا

 :١ ا ا ما اي الا ا
 4| «اقلتسز هتك اقال لئآسملا نمدابن |غأء ملم تيزوارب سشاطيخطب خا تفر جلعسعب نمو هيه ركل زئأ جن ذل لعب ريصلا علك ادا ناولوف

 -؟ | والغلا يفمقو ن اؤعاوضجب نإ تانيا نمور وج اكو رحل )ها الءاب باكا ثم تاب ضنا

 لوصف ةرشعلعباتكا انه تعضو بين هيلاو تكن هيلعمس ايدل ميش ىئايو ناسجلاو حالصالاب نكر نيبو نايس او
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 هتأمالادعب هنا كيلوا هزه .طلانففوو لالا قطا دوال . 5 ا

 تكي تال ان ةزشا ة مال قع حنانيا فاست و
 كل 2

 -ر 3 ا

 اطل



 3 يول 1 1171 مس م

 كة يور قالا وضل ةولصلا تبق 1١ ارت يلع هللا دص هلؤف نا ةيفنجلا نمو رتييعلا لوق نع بايب | مهن مب
 لا ةعكا الو لاؤرضلا دعت الو ليف ثرحور فل اتعكرإلا وةكملالا ةالصافةلصلا تنقذ رتخلا همي

 داعم ىلا الرمل ضان 6 نيصيرزنرديملا نلوم ليل نم وكلا ساب
 بهازم ةجدرإ ةولصلا ةناؤ !لنعزتفلا تعكر ءادا ىف مهاب
 + ا ثيب دجال فلا نع ىه لا لاؤه الا نعباوحجل | ممم

 : : . طيح يفر وكلم وهو كإ ذ ذ | جل عم دي ىع زل | ثيرحما نع بزوج مس
 + ميذ اونلتحا اهتايوا١ ةىلصلا مطغي بف :تءانالا]بف :لذانلا ىف عرش نمو ممم

 ايلا ميو دس نعول ثداءإلا ميو ةالصلا نعي ىف لا تاقدجلا زميل [لبصفتلا 0 2

 05 ْ لوالا بهازم :ناغ هيقو بألا | اذه ىف ءايلعلا تلتخا | مع

 ش سابو عبإ عيارلاو ثلاثلاو قاثلا بهزنملا | يع

 3 ا عب اسلاو سداسلا بهزملا| مان
 ل : ر ىصنملا لوقل اوه ىاثل !بهزملا نانإبب و ا 4

 ماجا نايوالة دما ريكو :نضنرفل احب عرب له ضرفلا لبقر إل ! قعر خر سس نال صقل
 5 5ك : 3 ا ا ل 6

 هلا ار تاوطلا لدي رصعلاو ميعلازعب ةولصلا تأصصخلا نمو 4

 | هتيبب ىف طصام لحب عاب ف يبعلا ةىلص ة دام تاصصخملا نمد | 4|

 ف

 0( هج | بح( 0
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 مصعل ! ةىلصرعب :ضارلا ةنسل !ءازد تاصصخلانموأ مه

 0 د د فا شل) رج رطل قعكر ما د از اوج يق ىزلا ورحب نسق ثم لح تارصصتلا امو 0

 َ . ليبقلا اله تءاضيا ضاعلارعب ةنسلا ءادانكيلف عاذلا !نيصيضقلا اهدار كلا ثيبدادإ نا مالكلا لصعو 4<

 0 بلع مالكلا حم ف يط عبمجو نع نب سيف ثييرح دارب 0م
 ظ 3 2 لصتمب سيلورعنب سيق ثيرحت ١ | ىاردالل | مدرك نعباوجل 4 ١

 3 1 - 1 : ورحنب سف ثيرحك تامبانملاو تارهاوشلا| نإ

 كال نضرشلا لج ريل | تعكر ءادإ ىف ءايلعلا بهازم | ال
 0 تسرع دع اا هلام لكلا |
 3 008010 مولطلالج ضفلا عب اويل تا لبق لصي 6نلىدالا | فره
 ] ,نيظلا ةعكو لعب سرظلا لبق تأعلر ءادا اهنمأ| م
 نينا ليا هانا. فلا ةعكل ليسو يلعن لص هد لوسر از أنما نما

 0 ليسو ءييع هن صمتلا ءانضأهزمو أ ل
 م شول | ءانض ينمو

 نب (ىدورض ما يلام لميا ياذا ١نا مالكلزصع



 ا : 0 15 2

 نووي بح سا 5 ََ مما : 3 7 ١ 2 ذصأ : 1 0 راب فك انهارت ءانحل م ضضعيب سهقل اله
 امل ىف ءاجاروامديكتو يصلنا ةحكر دع ةظخالا ف ل وال /) صقل
 ن اليس نب ١ ةجج سمو ىللملا نس | نب نمل اربع ةجج شم
 سلا تعكر ببوجو ىلا ةي اور ف ةقيذحوب| ماهالاو ىىصبلا نس مامإلا بهذ
 نيتبجاىب تسيل أروخا ىلا نو نال! بهذ
 ليد («ذ ةدارقلاب هع لهو ع ؤيفخت نآربو امهذ أرضي امو ضلا تعكر تاتيمف ىلاذلا لصصطلا
 ندولا اله ىف ارب لقت بقس او معد تفولواوهازهت
 نويدنض ل قهىهو (مف ةءارتعلا ةلاطا بارتس لولا ةءاج بهذو
 ب أصلا نم عاج اه)ور لف أمم ةءارلعلا اماوأ

 ١١ بهالمةجرإريلا ةعكرف ةءارتعلا للا 2 ٠ :
 د وجاب ةرعشم ثي داحلا لاو سهوا اوف قءارغلاب هج لها

١١ 

  11ظ تيبلا ىف امعكري نإ لضالاوأ 0
ْ 

 ارب ءاطضالاؤ ةقثاعةاعد نا ضايع انا ل زف نع باي وذيل !تعكد جب حان !نسند تل نإ ل دكقلا م/
 هثيعلا دايز نير-او اريحق نونو ميك رس عاجضالاب سالا ىف ةيمره ا ودا

4 
  | 4دارز نيرحا ول اربعو حف ميقل |نب او هيمن نبا نيريكالا نيزشملا مهلك نعباوجبا

  | 2:رايصلا نم:ءاوب ءاطضالا انه ىور ليفر اثألا ماو ]

  1عايطضالا نعىشنلا نبيذ قنلارانألا نع باوجا
  | | 6لاوف| ةعبس حارطنمالا ليومكح ىف ءاهعلل
  | 6ًاينح باوجلاو ءاطنمالا ةيعرش نوف انا اه باج ١قلا ةيوجالا ةلمجنسو
  8نمبسالا ءبنج لع حارطضالا ليفت شاف

 ٠ | نع بارجلا درا تعكر دعبردكتلا ىف عفا رلا ليضفلا ١ ني ملا لاوف
 يلا تعكر دعب ةر شاملا ةيعدالاذ سما ]صقلا

 نسحؤ يطضعب دانس نإ نارب ورا تعكر الرا مولطحب ةواصإل ثيءرح نينا امال ويصلا زكر ىوس ل مولطرعب لقنتلا ةهاركف ساد ل
 يلا مولطر عب ةالصإل ىف ايو ىلا ران لاو بيعش نب زمتةجت مما

 ْ 2 كي > ىف ءادعلا لاوقا | 2
 . ربصلا رشؤحكلارب ا/لبه ىأشلا اطفلو ربصلا لقت قح نيش الف هيفو دقادوبا هجرخا ىذللا رحل نعباوجلا مها[
 ٍِ ةولصلا دناقا ىف نذؤملا ومد دب رخل قو مومارل حرش ةهاراذ عيا سل |رصتعل | سبأ

 8 هلع مالكلا بو اف ضىمءلعجىزرلا ىواطلا ظفاحل +ل/ نع باوجلاو دق طعيمجل ةربرهدإ ثييرحدارباأأ الل
 :يقو لارجل كم ديف كاس ىلا ىو اطل مالك ع ب اوجاو قرط عيمجب ةنيجب نب كل اهب هن اربع خي لهدا ل | 3 ىلا هن هللا همحر ىو اطلا ليوان لع درل او ةولصلا تميذ !اذا ةربرعللا يرحشتم م/م
 (عواطنلا ظف ال م١)6 نع باوجباو هذ ىلع عيمجب سيترس نب ههاربع تيل انا ري رعب

 فد يصح  ج مخ مع 22 © + <
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 لا داباوإب بطش عر 4 قدر افرجا كي كرطس راو شاكر ا

 مرتان 2000 20 كارت

 د اق ترعلا دي" مسج ةزرقلال ب | لأ 0 ررلا خو كانت 00 0 2
 1 أ ددرأو ع

 حاد طخ عرب الا 5

 0 صم عويطم بلا ا نيد لبر تل الكرا انشد ريل ا . : : 2
 ' قلاقيلانو نااار 0 ع ىاشنر صمام

 نادت جير ارسل س زي 7 0

:1< 2720 

 2 1 م الوداع لذ

 را 9 ارابيا م٠ ركلة ينيرشم ا ربع سطو زك كرتط |." |. ينس لات هرئان
 0 أ نر كلان ايعاو ريدا لإ دان ىلب»عربطم يافللا راع نر لراس تايبتلا ١ ةرواح اود ّرأو الان 00 3

 7 محلا 1
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 0 1 زا ؤرثالاد تعال هما مسا ايل رس رم الق الطن ايبردول دصما نفود راصد يتم رج 7 جا رافي تتسلل 3 ١ 2 77 0 و 1
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 مم
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 ْ ب الانس د 00 7
 00 أ

 3 ارا قرا ما امس اف عرو خرج نيوولو لسا وتريد تورط لدين تي

 0 0 0 السبب بردق سفأن توكل ملاكا عيل اع

 2 تباعا ذيك رعي اكدت عروس انور مودل دع ارامب جارك جدال يبرق

 0 0 دع كس باس اك اترك اهيا ب رئت لتس مرعى ن تيرم أ بانى و طقسا نبا

 0 اصفار فتم نش اب قزف يداك اور واقل

 ّ | بيئياوعا ل اجلك است او ارد بلان
 282 تيان / كاسوز هساي جر اا وادسإب شرك واخ اسر ينس : يلتقي رمالع نسمي مدل '

 لسانا ياسا قمت 0 4 1 :

 ليل :الولعلاو شرعلا يساند ىرانن لتعم هاما جي ماافينعتو اعلام ول | ْ 1
 ا فر ل "الوب لرشوا ' تاالجوت ازمىكن يبن فيلرت را د اهيراب تاقصو 9 0

 7 الن تس ا اصرار اربع بواوم باحر وايت "اردو انج انا د نا ووكر اععلدتإ

 تيار ظ هوا رب نيلصف رعد نرخ انسا تاز كت لالداكب بانك هدامانوونرب ثحابمو نيب اضم كس تكاكح : دعا |

 7 ب ترينعل اسد ن يقل اشر سسوام بانك مسي اعني اضم ياهي ارو اسر أ سن با تيب اني سارق للم ا
 ) وعل ال ايسر نترات اسد كدا نسب انك و دل نر ب حام قكاروواو بايخ اهنصموو 0
 "تيان ان دب رع راب سس ءارذ يله يقلات رم وجت تس ايأيل تال رئاس هكا 0

 ا مابا اليوم 2 نسراتفإ نحل لست نتمكن انوع رو در وياندم شرك تسوس |
 .طوسن لان / 777 ارا سيب ةددعتم حوش عز طرت اساسى افسو ل لضد تحتم من

 يي 0 مطقف هايكوب عروش انور ضاكسا كدب نأ

 اب ياض ا مالا ورد رس يتمنون تان
0- 

  .تانشتنلبب امتد دهر ا

 ١1 : 3 ٍ : 1 2 و دا اهضننا جبس رعب نكي تس

 0 ١ ةتيذكل وب ساليسوب



 7 لام علرابلا
 يري ريرقل يل يزرتآ ا ١ تلا اجي رسل ٠٠

1 

: 1 

 نير وطوراس تفاسير لاي فدع عنان ءاصر صم بانيو يودز قياما ورب تضم لب انا
 تارطت لانس نيبو, نيم تاكود نىك حاد كلل السن ينتضورتلس ىاوتضوف د دبوس ملعااسل ماكين أ

 ا ةكرزفةراباردا دابا © ناب نابل ندا علان ندد تنير نتن تعاد جنيت || 5
 1 ارمازببىصتا بتال وريو داطدال لأ |
 تير تين طرفي تول نبت ني وجبر ف درع ماب دئزباف سانا ايان ديجابوب دودو لبالويسل اه استابأأ
 أر ددني انو درو تحال ىن تيد اعانا وافادت زل دريس يدا نيل هنن تسدد وضع لأ طير جت فلا مرو كس ب يفسر تس/ حر تسود اينو لد تايجر ماد ناهس اداب ى كت تيفبد يبات | 0 ل نب رضا دوت ان سوسان |

 انو اعل نع رسال وطتسو لى ومو رواق يعواخ الو رواتسأيلا لل مراتتطج اكييوطملازيزعلا ل بعيمالعلا تر يل ينبت دل كس 1 0 ا 00 1 ' 2 ار تا ران الوماوب اريك تسل سو سد مسا نبت م وردوا تسايلا لكسر دل مالا ناديه نتي م اطل ايدل لناس ٠ 3 . 2 0 : . ا : 5 : 0 0 00 ارتحل دس تاو اللباد ديل تس تلت ول لبر ترو ينس اس نك اكول باسل انتى نرد || تنبلاباتسباتكس هدوادول السواد جسمها مداشس ىززااج رئت ما نرستا ل الأ يللا شعت“ رايد اه للاغازلخ . كافرا ثيداما جتك يملا قطان ينل يللا. قسما ذأ

 انتر رندا نام تو مد ني باتو تم رك انانع نب سبك تما اك ابنى
 ىواؤم د انج بلر رقاب ارا تلو اك# ياا ءورطما بلو عع و بط 20 اقبل وطب , 04 0 4

 حيتخ فرعي لح فوض بحاصيرول بدو الس نيلارو تفرد كي طرب تفرع لراس تسنح د تجرب جلد قال تشن قلابات زب نار اضف اطفال ومال يرن درت لحام! نين يغ انام نال كلانس
 نم وصخ يا ايار ارواوبك لابس راسا ىداعقنافنيباش موتا ت اقيتحجيولكعراجو طوس رش باب باك اكل
 2 20 بيب اك ماتو داد نمو طم ن يافا سفن ثا لادا هصقإ نانو رداد ناس اال
 0كم 52000 2 هلاطس دو انك ونور نارو اب لرواد نع تسيداعاديقنتو يك لينا نيدمل ردا

| 07 

١ 10 
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 خول خور كيما زرتروااكب حاس ناو ولو بانتس سواك اكري رسام ادا اميل ثدى راصنال سكئ نيني اننا باك لال دقو نينوي كرر كى ردن دما نكت يدرب سا نب جيت كال تاب اناء طاوس كل 0
 تايد راي ب ات نخل باكي حام كرو ولوسانالوم بانت وراك االول خلا دار يغانالوء نب بحاصر اجا بكى راد بات

 و د رس معو ىف تمت كرس ريل ر إير رلس ىدابا تت لسد لوب كسى ل ابلأ سا مد اراب در ورتس
 رت باب: لاك انا شنب انجى قرع رب نبال ساس زكا رار بأ تيان ارت تنساب

> 

 || تعسو لبا تاضعخانبسر اجايلروصتك نق انونزركت عاشور بس وافزراشا لأم تلت رغولابل

 _-_-_ ص لرمو هكوياش ثيداح سنك نكي تهت نازك ان ايغييىترلاج اعسا حشر بلا راسل

 : را ار ع ل لا 1 ا
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 ل : 1 ع ب دوبل 2 ِ ش ئ .

 نم ةصلاخر سو ,يلعمدلا لصربنل اها ترد /)هازعجو ىل نم تيللاو تيما نوما ججرخاو وت لك نجد دتعسو ىلا

 ظ ةتفاعيأما نول اخلا ةركذ نتي فخو نوركازلا هركذامكةيار للا ةاورو ةياهرلا ةلقنو علا ةلحو 0

 ”اوبقمنايسو ثردلاردعر جه ررصعبل ,ق انسناكنمراثالا كنتي لهو ؛ميعساطضراث لا كرتنمو وقنا ربل لل نمايارزرعاوأ | "5: 2
 هبتلو اول عمجإع بظاو :رحهصحيل ى ردشو كازب نشاط ؛قلازطببلا كئاقوا«لذشاؤ + لشيسع ىهن احل اونلار مي

 || ب نكزم هق لصزيم امي عيذ نمار قاقث نردو (هرمت مزكيشا نم ةعم» ![مكلن دايرا نمدعساو ؟بكق ضن عرج |" لحي
 | تس ارلاق ئلاولعمو ؛نيرلاولءلج ترجو لع .رمهضحباو هكر نعببانلىنلا نظن مانو باتكلإ فهاوض || 2.”

 | قلطملل ةركذالض يقلي م يصل بولو هيلاعصرلطاو ؟:باتكو ةياور يلع مك ؛نيرلاربط هورعبال_لئلل ؟رهطمسوظنلا ةأيخئاملاكأ | يي
 | ابها لليع هاند هه رض حبل 9 /نورتلا نع نسا غتلباىزاا لسراريس:ةربلايخو نيكو تمزق تقولك ف أ 75ج
 راو الزاب نممشلاو ؛ىرهلا ا قفلا) جأمرلو ما ثياحلو ليل ىارلا) +ءلهاو ثيريل نعنع ال ؛راثآلا قلل ةيطلإ عن 0
 || اموتوالبرشو اجو |يترزتو أدجو اذيلان ؤرشا هناربكل انف الا ثداحا ريزخ فيي طم ةلاراتراقلابتكو ضنصا, نصا نمد إم 2

 | يظالد نيل هغورا كتاف اهنيصاقتن ماجا قيداحأب ةطاجإل اف ياعم خليوراعسال نم نيغو عقتح ملم ةوطلل ةسلا نمعجرقو ||
 || ةأمل عوج وهوا تيكر يف أعمر اغا تدني اوين امرا تباط باكر د هثلف ليارمل لل ةجاك ل نعرأ علا ةلجلا حرمراصو ةدفان هلجرئاسملا شب
 || جة نيثرحلا مارقم عالطالا ةفسو ايلا لوط ةنوبنلا ةنسل | ةمزخ ف هللا يصعاظفأحو هد ماما هع سو ميلعمسا بص هما كوسر ويب +
 / ؟لزةقالقصنإرج نب هم نب لمع نو عنب رجا نيرا لضتفلاوباذلرلا تبثلا >ةش طير تلاو ملا ةماساربن مركلا انتل ءاد 0

 || اى نيقيسو ثالث ةنس نارعتت نم ٍنيرشعلاو ااثل اف نلوم ناكو هنع كت هللا ىضر دن (انو نيسخسو نينا ةنس :كلو ةؤ ىف نمل | *>خس
 || لكي نم كل نل هسا نف ىض قشنو هبطملع انلاو ءاولصلا مث |زعرتساو رجال ضضلاو راملعل مار رقت او عجاللا ئضلاؤ لنكن اعبس أنو,
 طرت ةفدلا) قولا را ضال نط ف مطار اذ ىدأب| هع وكب ارسُم وعر جم بيلا الوم قالا ا
 || اهارحأ ناشما عشرلابانكلا انه ويهمتل ناردبلا تانكو ماعلا فرطا نم تعج تبع ةفيتح مب حش تاغ يملا نم عيطلازنع | >جج <
 || :ؤئشلا نه تاكو انضيا «لطوطخو ىو ازهسل ا ظفايلا ةزيملتل ةدوتلس تازاججل اريل وج نئالظذ أيل ند قملا طوخ ابمذ ناك فلا ةضشلا 3 4
 || ل دلازيشلا هلاب ثراعلا نر يجمل بح ىواوملا نيصلخلا قاع جلال ذل ارثع ةذهةتيوو قنثو تصون مقرف ةردانو هولا باذلاذ دبس | اد
 || ضال انس نب نيسحرض اقل ثراحلارنع هزه تناكو مالجإلا غال ديوظح يف ىلا ةينعلا ةنضلا تي آثو ىرمتي مال اون زغلا هد اربع ا
 | مورا كليشلا أعل يلح اضانلا ييصصتب تابثالا وحل ىف اريلعنيتنصهرعم ناي رجال او تابمالا مالوالا تايب ىدابا مهلا ا 3 "لاول يشلا تيرم اله ايحرنع هذه تاكو ماعلا هللا ططخأ ضي ايفو ةينعلا :ةشمل انجري شلاثو هناكرب هلا ماداف لا .: 0

 نايس لزب اج طفلا لل يملا مهل ايرعلايبش تقول ارنسم نافل و ترحل نأءيزت ناردؤرلا ةةالج عز ملت علا ىدابأ ميتا 6
 مكمل تير

 اوم ع هديب سحره م

 | ةازنسالا نءيزرلالعاو كر > كليو كارب لو + ربنو تي رخاعتاذ؟زه مصل ور ترق اذ ؟ مرتد ثدل ط هد 0-6
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 م أ و0/6 د بساهاو رشيدحلت يعدد لو عسب اللا ذ قوس ثيل قب نم "رت (ىر قل ليعس ىف اثم ل هحر ع نبا نع
 : ١ مس ل١ .٠ ؛ 5 5 م. 3 ” ٠ .0 ٠ دب

 للدةماامإ سابعنب اع لمح ثا 5 ل تم ابر لس الل نا وجم لم زب اال لاد الخ مانا ريض عم منصقر لف ثيل: هند بساع نباشسب لح دل 9 3 لشحأهس انك رجم أب لن زا فرع ممتع رافشيا | نم ةارهائثرتدشا لاقرب نع ىربقملا رعس ىلا نيربعس قيرط نم نطق رارإ لل لبق هرهلا بت ايلا ع اذ أمُث ليسلادابجا رين عفقدم
 7 الج فبعض وهو ىف ارا هلألبع نبنيسحمت دانس ىف وق رطمل وقاد لالا د نطق اللا و "جاي ؤإو لجن زمر بد نه ةرح قا هاليس
 ة)جيرغن لوق نمدنا يعصلداهصبا فصبض ءد ساد طقس نكن او ةرح لاول مدعيا سابع نيخي رح نم باو طق از ةياد دف
 قميبلاق نكد متن عرم نب نع نق د وريهمل ئاطق ال لاق ذوق ومداع وفر ىف يساد نطق الل ةرحوألا ع تاو د مثمالجرلا واذا تن

 3 الدسم مصر ال وليف نفت هعفر ى نلاد فثولاديف فورعملا ماد. لابحارص لاق رعد ووسط قمل ف كطد اهدا نك حن لبعو أمأ 5 2 ٠١
 اقف سوم يلع هلا لمص هنا لومير لثع مهشابا ما رذ ظغلب سابع نبا ثيح نم ؛جاد نب اه دل دقن يراد ف لاقزسو هن كمعمذ :

 نع قو رسم ةاهرلعملو لاق هل ىثزمس يعن ب نع ىور د نرسل لا الج غيض وهو هد ابعزب نيسح ه دانس قواه دل دارقملعا
 :ةريع واعي نبا ثي لح نم قبيل عاد ررخلا قرط ءلو رجلا شيدحلا د اعف لاقر ره نهر خب نعندرلع نع فديصخ نع لون نع ركع ْ

 نع يرلط نع ىر زب ركل لبع نع ىقرلاوضو مرت نبدللا ليبعنع بعصم نير نع غيب نب سات قيرط نم ءركذ مث سابعنب
 ] دعييعلالعس نب وهو بعصم نع مادو نبن ىضو زن نع ىش نا داطخ بعصم نبه نع وق نب ناطقلا نب مبقعت سابع
 عيب ايراجاثس لج هدانسا قس لذ و ءازعب ئطئر اللا اه لبس توج قلعنو ع ابنال لولا ملكنبا لب ل هه فعصمفد

 |ارديزلا و اشير نم ىقييبلا جاو نياوُق سلا ىف اشلا هله اس اب كلذ ىرنال ٍلسو ميلعمالا اصيب للوسر ليعداع دال الا ثأرما
 ملا اهناونابحنباو واد ىباد اور هأس بكلب ىرنال ىحواسو هيلع مرن لص منا و دال الا تأرماًييدارس عيب اكل وقيارباج عملا .

 ىفعيلا لاق عض ءدانساد لهس ىلإ ثي الح نم ملال ءاورو يا هن عنك يف يف وركب نفذ هدا هاضيزرباج يرحم
 قرط نم ؤلصم ىف ةبديث ىف نبا فود لفن ايش هو ميلعمملا لص ميلعمهرقاو كلذ كعولط امنا رطل نمش ىف سيب
 |. ذردل و هن ايجرخا ىف هورىلع هللا لص نع ىك مث |ءابم ناكت ارمدلا يب نولي نا لقتحب ىف الخلل لاق كل لعلي اهرب جزع واس ىلا

 ىلا نالجدع اج لاق نيد نيمللالبعن عى روثلا نع ارنم ق ىط نم ىثبمبل كلذ قريبا نب فل نمل وشل رمابنرع غلب هن ىنل كلذ
 ل ةةدالوالا تأرم عيب لحال ق زن لحا لاق انبلع ب تناك ءايشا اذل لحاذربيدرلا نيا لبث نمل 5 اةلبقا نبا نم لاقف سمت نبا
 زمور نع تقفت ناسا نامل وق ا عنماسث رون دابهوثو ا عاتن اذ افرع صفحاب ناؤرعلا|

 نائلاذ لعب تبأر مث نعسبال دلو هلا تأزما نا ىلع مع ىاره ىلارعمقج لاق | ع نعر وبمشمو لاق نيو ربع ىفدالدال تأرماعس
 م دالاثمل# كا 5 نع حما لاقي كلحو كيار نم البلا بحا رعى ار وعم كيار ورهينب ليعمل اقف زيوعما

 أ تايمز عى ادد ف ار عجب وثب يلع تعمد السلا 5 ليبعن ع نيريبس نب نع بوب نع رجم نع قازرلا ليبعمججرخا لعوشبب لجو لع

 لل لعمد انس لل الهو ه3رقلا ىف ك لجو كي ار نمىلا بحال اجب ف ع ىارو كير مل تلف 2 ليل ةنعببن لعب سببا منعييالناهالدالا|
 ١: | © ليبدرع عشاان ع للاخ ىل!_:بليعمس»نعرجلا لل اخ ىب اان :ايديث كلنا ل و بوبا قررط ريو نم طيعبلا اورو ليئاسالا ولع ظ

 : [اياندت ايحناعومت يحرم ب له كتقنع مدلل واذا (قرىهو اننا تيب رق دلو لا تارمارعبب ف معؤ راشلسا لاق ىلع نع 3

 وج غِ_رغو عدو ارل اقدم فران ةلبيجل كلاقنا نيريس نب ئث ل بعيلا لات نقران تأ تيلو م ظ

 ١ ّق 2 لل ذ نع عجر ايلع ن لاقيف لوقو فالثخالا كر دا نيح لع لوقنمرملابحا

 و مس سك طلبا
7 / 

 9 دمج

 ل جبس
 2 4 .ءأ 7 5 ٠

 0 | هل و و خا ويعضص دانس قاررلا لبع مجسخإ ا
 /ُ 2 .. 2 ٠ نك

 الثسم نع تاه رللسل اه عن مزح نب لاق لمضعم ىش و كليو كح مهغيرب مال لاق اسد لعمماكلمع مم لوس نارغعج فان
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 : 06 سس
 ان هبال ١ 0 ١ 3 1 1 لقاغأ 0 0 4 1 037 0 ,١ ٠١ تب 21 . 0 07 / ٠

 انعب اوفصف | دالوا ت للوث رحم ناكل بعت دوف ار اعل اللعب لجحانالخن كلذ نةعرعرتذ هميلاوانع ىقبعبل اارلي 'لل ء لولا
 ٠ ١  8 1 2 0اني 15 1 ١  0 8 ٌ 4از ىف , 1

  00 3 1 : 1أ ١ ,  5 0د  9 1 ” 2 5 : 6فورو يوه ب ىقبمب قلعا اذا هدتا درج بعل لآن ا دوعسم نب سب ليوم ىلا تعا لعل رتل هلا العب مهظون ا قيلعا مث مكاننإ| | ؟ىم

 ار رابع مود و امرثع ب يبسملا نب لبعس قبرط نم قرت شرور ربل الوبا نان ااغو رع الاسس لوح كرأ م مع نمنثم كيا سالي نعأ امل
 : اهب 7

زورل اماوع ىسشم طالت ردك : ىط نم ىقبريبلاو نابحئباو وبر الاكاور وق ىط نم اييلع فن ىلدالا 5
 رم شى اهرا ٍِرظ ىرخالا كر 

 تك لات لمافوقوصداع وهرب كب ليج كانيد ضنا لاق ين من فدا لسيوميلع ها ص بلان نانا يقرر 0

 ححوصا فقولاةياو رو طالثخال روبط عين مس نا ييرج ناو اءوفرم ىهاسلا نع اسد نب ءاطع نع برج نبا ه او قين سبع [*

 ريم رصيلتلازم : 1 هك | هت ناثلنرلت
 . ل1208: 1-2

 5 0 رحم م ْ 0 ب 34 9 : ١ 0 / ٠ ا "زم

 ملص ةنالثلا نع معبشلا نع نصش نع لبي نعوراللا ءاللولا ن ىلع ا ناك ث ب نب لير و ادعو رع نا هاهارب نعم وصنم نعى رولا نع

 ظ :دل نمالج_ نايا ىفد مايا نب ١ اشو ىم ورشي نمرسو ميلعمم نط عنلا لاق هريغ لادءل سيل ل الغرب دالجم نار

 . || ةياورلاااميلالضفلا عمدعمنمنيرلا ضقو .ءأبذ لسو ميلعمهاوص عننا كاد غلش نيدميلعو هريغمل لأددل هنمربد نعمل لبعقلعا

 تنكل ف وه فيل عل تلذ لاقد نايبظ نب عْرع ىفاشلا هاو ر دفان نع مع ب هنلا لببع نع ن اريل نب عمي »و ءنعوف انثي لح نم قبمسلا

 رع نأسح نبك ليبعيرحن م ئطقر للا ىاور ورم نبىلع نو غقبرظ اذن وىشاشلا ل ةمتفقوف حوف رب وش سبب ىل ونص اذ لاف يوفر هش دحا
 . وفق هوصالا لاعلى نطق رار لاقو ثيرحبر انمي ماهوب لاق للان رح وهو به وبدا وعابي ل ريل لا ظفلب عوف :رمعقان عب دول

 يوم رجعلا قيعبلا لقد فصمض عوف لا ناطقلا نبا لاق و لص فوقوملا,ةعر دوب لاق و يبل ركنم ىضد نربط نب دعب الا فرعي ل ليقعلا
 نكءلعنعو ثلثا نملسوميلعملا ءايع نلا مطبخ ب دنع ملا لبعق نع الجر نا الرع ذب القى نعرخلامجدو نم ىو هيي شناعادر
 [ اصونف ةنيدس شع نبا مالق بصل اجادنا م اسر لوح طخ نايبطن نب لععشي لح لاؤ هنا. بني ىإ نبن اع نعم لنسب :هراو للف
 ناكو نيثيداجربد هنا عنب لمي لهدا لاو هللا ىوعد ب ف مرق ىفاشأ ترض ةريستع[ار ةلئاعشمب ليج
 .[| كل اهلظاهتبتكفاتاكموايداغد"هداغناع نمشي لحن اثكأ بل اثكد يمنعون اشناد نه نع عفانئع اوبل ق كل اهأذب
 مويا منبق ىف نتاكسوامنرسحقاوراغوا هلل ليبس لهن نمظفلب ب فيحن بل موس ثيبدح نم من ءلظدل لال برق
 ها هرواذوثومرضنبب نع عئان نع طل كلدهاومدقدف درو ميلع ب ,لبع بتاكل ملثمي ليوح بمنع ىشبميلاو هللظ ال لظدل

 هدب نم بلع بأم نذابنيادج عم يب رع بيعش نب رت اثمي لح لع دافع نع عفان نع ىرخب نير طنم عن قب
 و وطي لح ف اعلا نبثمتنبهللابج نقطع ثيدح نمرخنجوُمنبحنباوقاشلاهاورو ق ط نم الين وفانناو دو دبا || م

 ىمنهإطع مزح ني لاق طخ لذعوهوركتم ثيرح نه اضل ل ةليعىيفةبقو ال اهاضق هر د: لع [زناكم اكن مو مظؤل
 اله قور الح اع ال بسيعُش نب سه ع ثييرح ىف ىناشنالو ٍسَسَع نبوللا لبع نم ع مس لو فاس سخن
 نا تلاقفزثبانكىف شئاعب كناعلس حنا ةريرب هثمي لروح نيتفلل انف انا ىلعو مابي لعلا لها نم سيطر نهرا لو بهش نبشمهالا
 لاثلاىاو رو شن اع ثيرح م ميلع قفش ثيرحت لولا مل ن ىلي نادلا اوعبنيث ا ىب مزعج اب مل تبصقل ولا ى نوليد كوع

 5 0 ال كل كن كالو كلبقاعال ل اقف مل دبع ىلع يضعن نايا ع كيد بج اضن ةربرب ثيرحنم

 ماوعلا نبدابعأن بيث لإ نبا لاق نيم عرباثكا لع طبر لوح عمري ذل دج ديف ول ىطم هك عن ايولم تنئلاق لج نع
 ا وث هه رعب نموا هصنانعربثش امل قرلاىلادرمووجب دوب رق ناتج بن اكمل دع عبانلا ذ لا لعن ع راو نإصحنع مم جن ع
 برز لابن كلان عاب لعاشمب زن أك عع فشمملا ءركذ لقد رع نباو نع لعف نموقيمسلا هاو ر ندب لعل نال تعفو
 نئافاسنلا فوقومل و افوثومو اثرت لع ,نرع ىاسلا نجل لع ىلا نيررط نم أحلا د ظننا متبأت

 ألو قر الاد قب لاق

 || عف ننغيوبا قيرطنم قييبلامرخاو الك اطوملاق كف الا سجن نع طحو مهد فل: نثثالثو ةسخيفعمل نبع بتايا عتب
 5-0 يو + ع وب



 .قاثلاللجت

 او دؤاددبال53عب د الاو. جار حوف مرض مجردا ذ كلو نم ةرمد نع نسحل اهثسيب لهحس لج دابخف مدفن دقئعيش ميراشماكىلعأ|

 ظ هكر طعاق ل لع فق جلا ميلع موق لعل نم عل لادمل نآكف

 قطا نم ؟ياور ىف هملكق نعل قفل ادم نكد مبييصنضلحا قتعت ني نيب لجل نئاذاةياور ف ورجل نمل ل انما ناكاذاءلاد نقب و قع لمع
 5 لجي ناالا لاهل ع ىرجيال ةريره ىف ثمر لمهح ةدايدروأرلك ظ الل اءزهمدزع قفشم قيتعويف للا ذمق خلبي لاما ناو لبجفمل كرش

 ٠رب لح ىشئوب لملا نب دع لاق و دز> نماظفحا بعْس و السر نس نع ٌة دانك نعش او رو نسل نع دانت نع سنبداجالا وريم

 ُُق شلال رقاب نهري »نب هناربجن ع ىر وثلانع قرم قنرط نم كيلا و ى زيزو (ذأاشلا و .ثجاد خرا اورو وبال ىدازلا ل قوركنم

 كن درو تبهنهدالو لاب زو دانسالان وذا رسب يعد قيل لاقوبطخ وهو ميلع ةرمذ عيني داى يذلا لاةورلكم ثيلح

- 

 | ف عرقا بس دوريرلعمللا كصمنا د رمي وك ناطقلا ناد قحاب :و مرح نبا رييلعو لحاولاداتسال ا نيب ريل مط قب رط نم قوددناراذه

 عايزين نإلا شيل جام نه سيال هت حالصل نبا لاقى واب ةرمعرقاناقودم هرعبلابفانغلا ضعبةوق

 فوم وش بابل نهف فلولا ر لد ب اصولاىف هرقنر فو لم ءازج ةثالث ره زج. ىم لند لج هرغنعانيكولع ةئساعد لسد ملعون ام
 ٍ لولا نافدلوبهنم تنادأٍ ل ىف تلج د ةيرريبرغ نملع نادطلا بوجو لع باععل عمجنم هل هدام ةيو اشم تناك ةمذ نا نرعشي م

 الاعما م ًايثعإبءاجالا قالطاد كل 3 ن أع عزم ئلب كلن نع ىفانشلا ثيدح نم ىفبمسلاثاو الا كل( هثمورورغملا لع بجو ارح دعب

 أ معابال بسلا ةعلك:هلقلول اسمي ل جة شئ ع شيدح نم يلع ق غنم قنا نلءال هل مللي لح وليم أب فلان كلذ قو فرعي
 ْ ع ليلول برت قنرط نم ىديمص ىف نابح با ىاع د نمي نبا نعد نيد نبددلا لبجن ع فس ىبىلا نع نسحل نيه نع ىذاشلا بشويال

 : ! كةليبع لسنذ ءلثؤحن مدي ثرح ىف اشلان اك ,رعلل ف لاقو قيمت اكاد كل نك م ائيد نبملالبع نع عنب هنلاريبعن عل 5نلكشس ىلا

 اقر ىباسينلارلب كالو مير انيدني هللا بع ن عر نبدللاليبعنع ىسوب فر نعمل غر ولا ب كن نس نرش داود شوددد انسانه ربا

 نيرا يمط نم ئطفر للام اس نلسرملا نس هراور ىه نا ظفلللا كه د ظاللا نهر يشب داني د نيدللا لع نعد ور تالا ند الخاله

 اانبدنبمللاليعنع ىقروثلا نع م قب ىط نم عاب ور و قبميلا ل قلو ميلعدسا بعمل وسر نع نس نع ناسحنب ماشه نع نولش

 أ ةناوركباوصصلا ىلع ممن ع يف ارغلا فس وي نب ليغ نبه هارب ىلع د لق ىلع لاق دوك د ظشللاب عب ةرمم دب درطل ىف اربطلا اثر ثبا "ع

 , 553 : ٠ 0 ١
 مسار يح هفاطخا لاقدو ىتنربا نع عفاز نع رع نبل لب عزع مهلس نب دج طب لحن نصاق نورنا ءاود دمنع هب اهصا نمل وا الحر نيس أ 4

 أ | ىلا ظفل لطم عنب نع عفان نع ةبما نيل همس نع ىئاطلا نب همؤبرط نم كاهن ىدر و رأزي د نبه لبعنع هلالببع ةاور ناد :

 (ىربألارفعج ىبإ عاد هش قس فدعج مل نببحيو نويل لاذ ةبم نبل ماعد نع مس نب هيجي وبث و لافم مث قئاطلاو فس ول

 لة ثيح قريبا لعركلعي ىهو ةهعلا د داتساره اظد قدا ىلا نب هلا لبع ثيلح نمريبكل ف قاربطلاهذب اهلا ةؤرعم ىف معن واو بيمن ف
 و اطقملاف ىهد ميلا ة راش الا ثم لن ره عورال اولا عبر نع غل اشمب لوح ةفيعض لك هرخت لياسأباو دريؤئس ونا ثيرح بقع

 ب امص مهنم موفد ىلوم ثوب لمح مدفن فب هي راش الولع لجب نا الا هلل للا اف نيج نسر لها ريطو ناسلاو لئسملا 1

 لاش فاوقب رع رطل لتع قاموا ايما

 ١ كيصمنلا لعجم ءفرؤملازعو كنب نع ظير اجل ثنا رد اج كفتعا ذيج اننبد ثيل ج ةربرب ةصق ف شله ثببزحن مم يلع قف طيز 1
 ةاطفل نرو نالطن ىف مدفن ث يرحل لج نيدزهو لجن ضرحث الئ( لحل شل ىف م لقت ثق نعما ف صصنلاو تيل ربو فصن بو هيلع

 ناميبنعو نعنب هاشها سب ل وحر عد مهب نيد وسال ركز هاىرولىصومىورو عطقنم اذه لاقو قرا يبا ىلاوم لاقل ىلارج

 ان اهاع طفش مقلع لبعل ارديزرل ى راش الا دال هانم تيلوف دبع تخت ناكومرخ نيوفارن كنا ف نإ وم ىف نفعل صتخ عييرخ نب فاد وريال

 || ىف هلاكرش قنغا نم ةيادرفو قنطارمنم قنعلقفالاو لصلا هيلع قنعو

 ظ ناعاف هلا باتل سببا/مرمش لك يسمي لوح ىراؤيبل درغملا بدال ىف و كلا وجا لئع عفار نب عاق د نعد دازبل لئع برهان ع

 انالاقتعا اداقمبإ ىلاولل» قلو وموا قعب قضبان الل تدزوفكل ىليلا تخنت حن كدافاذ رع زم ميهارب نع شمال سيب لح عصيال



 بءلجحولا لنمو ةريرضولا نع كييف نيرشب نعش اني رمطناانع# داتت نعقيلس نبدج اور لفن لولعم ىهل 5و قدا ة لع

 : هنع ليث هميبانعئسوم ب نع ة درب ىلا نبل هس نعة دانك نع نعليقف تب ورع ف نبريعس ل عمبف فلشخا وم يعض ف نارح نب

 ْ دبى همس ماله عت ثيطحلا لن ةدربإ تثددحأناببرح نب كوس ثاك راجل ل ثالجر نا تثبن لاق فرط نبي نع برح نوعه

حنب كاسب ىثنن داجل اق السرم# درب نعش لزررهؤللا نعت داتذ نع داج نعال رو نير فلم لم اك ىبا هاو ر و مربإ نم ثي ليك له
 ١ هبر

 نب مين عدل ود نع رصوحال فب نعةييف نبدا رد السير كود نعمل ومونعل بيلو فر مدون الل لاقوذ درب بس حان لاقف

 ىف نيدانسإم يف ةرمسنيرب اركاب اربطلا مز صودا عزي مب دون الص ىثل ضي مل هذا ةئييب مرنم لحاو لك هاقةاربعب ايعد. نبط ن ةوطأ

 كسي ليج اذعش ةالثلاو تايزل نيس يخجل يفد ذيزعل بع نيريو سة ىوارلا هةر ندا شرحا
 لل ماتا وبا دابعالئنيلجرن

 , 5 . 0 1 50 "0 1 ا

 : كتيلح (قصصو داتساورباج ثيرح نموتيبلاوئطق راما هرب ىف قال لسوتش ليصير اه ىطقف بدأ طيب جم حاو
! 9 4 3 8 3 , 3 

 || بيسلا نب روس نه ليساملا ف د قادوا امل هرخ نهى ظشوامزيب ممساف ح ىبمشلأب امم لحاد لك او رسو هنن لص دما لور اين نيعمح

 ! له لضتعال اق و السوم قيريلاءاوره هدأ وانم ىشو ىزرلا ليعس نبع ويش يف وريف ةريرض ىلا رد طس والاف زربطلا ما صو ود 1

 : ستاخع داق نع نأبا يجن ماضي حوخاد دوج راسي نب نملس و ٌءثعنعووسالا جب نع: عمل نبا قبرط نمرود م ىرخا ٌقنرطب لسرملا

كا نع فاشل هرلذ دلع نيعإ لبو ريشي لح فوم هو ةريره فإنه مقار نإ نع
 ظ ناداسي ب ناس نع بأيذ نب نع 

ملع دا ىلا رطلاقف تاذارنما ديف ةنبيجزملجر بص هع طوف ارث برجا ميل نيرعس وب نم لحد
 نم تاني نيس نوفل م

 : ان اليف نب داس ل عيرش نب بج ن عبضو نب نع طبع | ةوهضاولا ف بيج كلل لبعاك هد اوان مثن اوغلح: نير خالل قف اوجر توا وبا

طلا قلح لكن نق ناهي لوا بو اطل د ذيب ميلعف لحارئةبلط ل تناكنمل ا لسوتيلئ صه: لوسر نا ةربخ ميت
 | اذه و نخيل ا

 قلاربب وهل ايوثاى ار فوعنبن اظن لبعن الاخ نبةورتع ثيبدح نم ى فاشل ف ىهنبن جر نبع نع نيعي ظيلغن اثم لمه لسير '

اتساو ماقملا ده سأنلا نأتي نا تيشخلات الاولة لاومال نم طع لعف لا لول 5 مد لعل ةن تنيباو
 [قاثرازبع .مطفس م د

 وو *[رد 5
000 ّْ . ١ 

 بلح قال ليه اب مدرع هاقداو نئرلا نيب هربخو فىعنب نلجرلالبه نبابعبم فلح ذي ىعمن ا بيس يلبس اور نم
 ظ ١م اساى:لثداح نب ليد ىلارطن ىكجملا| رش نا ىرت لا لاقف موجه ريد اسر يثار رسم لسو هيلعمت لس هللا لوسر ىلع خدام

 | بس قاوعطب ن دوك شل نايا يفرل لاق يلعق فس صعب نمار ععب مال لاه ن لقفل تدبو غيط ع ومر ايطغ ظني

 ْ ا كيصملا لوسر ”طئاغم نعطل باو لمقو ضايِبلاو داوسلا نيب فن الاس خا اريصق ليز نآكو دوس قئدال ثق الب وط ناك لادا

 || و حوسا ةواسا ناكو يبا ليدد ناك د كاد ىب ل اقف اولا نان كلذ رس امممالق ا الاىرياله كلش ىيدمل لاق يلف ءبحان اعمال لسو

 ْ نال وكاداد ليلا لد ىس ةهأس ن قورقشا ضيب ديد نال دصس نب هضاب لاو ايبا ديد دي د ناكل قنا دو دى نع نحارب لقن

 ظ نم النادل سانا بحمل هوب نكن او مكين ف لاق لسو يلع هدد لص هناعنواسا شعب ىف خب ذيبلح نمسم ديط فكم بح

 ظ ادولوم ايعدنيلجر ل انئاتاعد دن يمنع ىو ريملوق وسو اسامنب ان اكو نوللارهاا ناك لليد نا ض ًايعلقن وو صبا سنن بحا

نتن علف مل ع .اق كش كلو نبش ان (شمي لوح طؤنم مع نع ةرعو هرك فاقت عد رطاا ة رع ميسم لئسب قم يلاو ىف اشلا
 أ

 ا اسي الصاهلرجإم سانا رئأسن ود وجل ب ىلا اوعجم مة يبصلا نع ورب ال وتب سن عزيرجحثياو نم ةربش ىلا ناو ىتضأشلا

 ظ اليقل يفد ةريره فإ طيزح نم لعق فس حرطب ف ىفحرأدل نمر لم اوضعأبنم ىنععكب هلا قلع ثمن قنغا نم ثمر لح قبعل |

 اياصولا ىف ملقنو ةسعاب معو بكن بة رمد ضر نبك لذ شييدحث مز جاو الثا ورم اعزب ةبقع ذي دحنم كن مجرخاهةلسم أي ولي ةيكرلا

 أ هلايخن اي (صاو قنع سهم ام ثمر لحج ماعن بقع ثيدحن م لجارانن نمو ٌءاذ ناكةلموع#رق ر قنطا نما ورو

معؤمل ارش تعا نم (شبي لح سوم ىإا ثيرحنم قاف لاولجاو :سع نب رع شب لح نم ى نول اود ادوناشي ل امتنا |
 0 ظ | ل

 هد د .سم #8

 كه



 وناس لزب ءوهودوه نيوعمأ.د قدري لس هدد نمور يموت ثا فل تامأ واعد 1

 يللا

 10 25- مت لوأبافرهزا نعم نيسان ناشن قيرطتمو مين بنردومذع ندور اهعن تاقد

 اللا اذ دارمش لبقتال نإ د لعين منينقبلا#و دوم لعمال معمل (لومير نمل اثدوم ف رشزلا مب لحس ف نب فنحتالاو ىالبملا ا

 | انك فسوب با هاو رد كامن هوهج هلو قالطلا ل الدراق قلد داندا فاك ةرش هنا نع ليقع نع كن رع ىو ردوا ف ْ

 0 رتعفرلا نبا عبو بسح يلع ىعرم ىلعندملا ظفلب مريم قش ظ

4 

 ينم تنبه اوف اشمي لح '

 راج ارمولاا نم ”ا| ئاثلاللطكا

 ل و ءللظ ف هراخن اكل عير زهد ايفس لاق كلثد ارش تلبق تبت نا واشلت داش لين بت ةركب >> لاق باطن نر عن نال قريشا لفل

 0 بسلانبلبعس ىشال لاق كلل 5[مؤ تللش ليف تلقف فشلا لاق بسلا نبليعس وه س5 عب رعى لاقف ىضح نم تلأس انش لذ هيف تل

 ١ يت ودي دقي

 أد مهقنلظناطةداب ين مادا 000 هانا باطل
 ربط لبغا لاقع ل مشبل لجن هاذ ةرلمب ناكل اعزينايقس نع سطفالا اس نم عييرلا نب سيق نع ىدلايطلا دقادىبا قود

 :رمعوبامنع(ىور نمربكاو ةركبىلإ | نعرار وصلا نمر حار اور ىلع لبر اسالا نم تين .ق فقا مىاؤرظنيففمنعنووريزاهصن شادو

 أ تضمانباف ءرزلا شميل لحرب باج نع ثأيغنب صفح ع ةببيش ةربش نإ نبامجرخا مولا له نومي ردرهرزلا نع جلوك نع رجا

 6 نبع ملط ال مف ظفلمب ىرشارلا نعى ودلا نع اوبن هسعاز ةهدشيملا نبا رشريغميلب ل وت لكف ءاسشلا لد ارش روبن [.ثلسلا ظ

 يل مث روج نسل تضم لاق بأيّ نبا نع جنب نع قار رلازبه هور ونهرنغ

 و هيزعانع حا را ور نم اعيش (معلجا ننلاسملا ري تسال ل لمع ابح ىف تناول يب لخ ة حقير هر نينم قل تأزم

 عيان كيلح تانيبلا دبا تمام دز رفزف كرر ن وفن نمل خ تزخر دز خد زهف هم سكات "كنا يصمنلإ

 »و ضب ذ و سابع نبا نعذلمل ىلا نب نع رن يدفن نع نايف نع ىلا وبرط نم ىلا ميلع ف لل ع نعيد قده ىلع ليي

 :ىيرألل لجن عميبانعبصش نب زصنعو تيب لح نابحئ بالرب نع لها نع بابل ف ما يع ىطاقلا ءاكربجلا جددا
 ردا 0 م المهرب سان فعمل تيب تسب مد

 أ يلف نمد اويابو روت لا ناعمه هت لول ةدك دم حجم لجن عيل
 | !!ئب دوس ثساع نب سيقلا أم اوشى لل م درجب لئاد كيبرحنم مسيرة .

 | |لف فلي ثا ميلع ناو قيلطت نمثل هامان قرأ نؤرما تدان اكد ةاصق قل تاقغللاف مرفت ا

 أم لعبلجل هزلا وهيل لص بنان سابع نباشمي لهذي :(0 لطلا ف كير اق
 ١ ءاج لات سابع نب نع يهديه باد نواس ديس ضد ناضد رجا تلة ضنا جا ١ ل

 ١ ملام ىهالا لا لكنا هنا فل فطر رخال لاقفأرسقيملف نيب مق قلما لاف و ميلع هللا كيصدللا وسر |

 |مفدا ل رثعوشلب لاقف كيا عم ف ههنا تل لوف صالخاب كلر فط نكلو تلعفر .وزييلعمبل لص هلل ل وسر لاف غّناق لنع ا

 | قحالنعمل ناب ذاكر !لاقن سو ميلعمدل اص بنل ىلع ليغ ربج ل زاؤ لج ةياورىفو كيه قد ةرافكمسا المل الن كن دارش ل5« مقحمبلا ا

 توبا ىهليبعنب شنو يع رجرخت مق رع نب نع تبث ن عيل نبداحداورو يدب لاقمنع تباثنع ليبعانا |

 [| ف ملجم ث راسعنبل اكد بزعل همم وعدالة ثرح نبا ملعاد هلا الاملا لن ةؤرعم هني هاف مدطعب نادرا

 ع كباسلانب ءاطع نعصش ةياورب ءاسوبا ماعاد فيرا هّف دفا دعا هاكر قاد زج هدانا ار دعم لب لقمه نبا زل مبقعت

 ْ ب طم سا نع بايلا فو ةريغ نم هوس هر ارترعش اتترعشو لاق ءلرغغفأب ذاكهلاب فلحالجر نار مير, ل نب نع ديبعنب قرت |

 قيعيال قدام ند يفد لد اهو تلق دال قل بلاط ننإل ذ دديعس دسدنن نرمنناشمي ل ح ||



 1 5 2 0 0 3 . : 0 - 1 2 ٠0

 لانه نيبعج اك ىلإ افي للا ليدي ثيبح نمل سم لير شنسين لبق د داون أل

 مشل ور ريحت لعبا وع هالو لتعلم ىغ»ادالللعتس نم وع اثا راس له ينم مي يلام اعءاوشالا لها لبرشب 6 ببعمم يأ |

 ٍ اعمال عاعوفر مورا مم سفن الكف ذاقلا رو لاذ لنسوم يلون همصنن اكد دي و اصب لارحاص ناكل يطع ان واتا دانا

 ا لي #7 ١|” ثلج

 نيبمد الا قوفحرلع ل والا لجيملبقى للاب

 اناا ةدأر لى لعالد مال نم عنهم دار دوطغم لع رمال ىلع قار زا ها. لال لجداعم» وقح ول انو
 |.نياسبل ع دارشلالع ل والاه كلذ الم اع ناذاه ورك قداس اكئاع فاح يظن هن كلذ ةهزر كس جدو نكن يا موه لهن نوقي نت

ٍْ 

 ظ فا راش ن0 موزع اذان لنعرف الا لاق د انررلا ىلإ نعاضب ًنرقوايلاخا) ايسكو ل صو وك داهش لبقن بت ةرلي اللقا ريح نع

 ل اقءالبهش عبرا ىلا ةحملبما الجر أرك ترجوولثيأر املا لوسرب للم اقوى! نيدعس ناملامي لجن دارت تلبقب 0
 0 | | يملا فيي لوهر ار عج عيب جال ايوا لسوف لصمن نسيب لح لايصا بانك ذمة دابعنبلعس باوععلاد قل نايفطنم نحن

 : كالا لص دنلا نإ سابع بنل ل يوحنا عللا ف ظمد و ةريرهافإ ب لح نمر سمر ظل نانلا آد خت درد موق نقم ١
 د . 4
 أ 0 2 1 َ وا ١ ل ٠ 5 ٠ 5 ل 50 5 5 غعمم / . 2 , 0

 : اله و ىماشلا لاف لاومالا ىف كلاذو لاة مذا ازيد نب ثمن عميف دار دىناشلاد ماكاو ةحينباد فاشل ود, ةوباو يسم نيو رمش |
 0 اما ٠ ٠ 8 ٠ . : 5 11 اك ا . 1 0071 ١

 ! ١ ناسح ثيداح بالا ىف دازإلا لاق دلبجدد انس ةًاسلالاةددلش ع هرلغمعم نعم ةراغمرث ني هول رعنا لها نم لحا ةدربالاثب الثيل

 ٠ لاقو طوفح سل مزعنبعم ن خيرات ىف ىرورلا سابعل اق فو لال ذك دانس ىف دحتل صطم ربا سعب لاو سا. عنب ثيلح رع |

 به ةؤبرط نماذب لح دانساب ىور مث ريف وعيال ىوايعلا مهلعب الامس بلد لاق قشر ازيد نب يعن ع ث لأنو لعب ال نقد اعلا ملع قيمسلا |
 "رمق ىوارل باور ةزثكرابخالا لوب طرش نمس يلو لات هرضوهد ءنفا: مةعقد ىلا ثيدجير ازيد نبزرهن عر عس زب سين عميب صرير جب |

 لهش نر عقال المجاهد مدلع دوت فاسق هعدريؤمزع هورب ل ناو” لوق بجو الحا اثير حم نمو سركبب ل نقلا قوراذا ليم نع اق هد

 دل لافف فرحا نهنع يخش تلاس للعلا ف ىنيرثلا لاقوة فين جوبا قار را اربع باند درثا دوب مجرخا انيد نب رع نع و طنا ريسمزرإ
 هائل ح نم عمسولب ناري فرب يما نمذئءاهجترمعمسو ثي داحا لع سأبع نب نم ثتعمس لذ ملاك لاف سأبع نب نص ثبت ى دلع
 ”ياورب لاعنال تاقنلا باور و ىثبمبلا ل قءافعض مف أسيوط س اي يام نا لب ايسر اتم عصا صعب م
 دالهاشل ضق اسوا اص ءبنلا نار جمر لهوحأ فزت ذ نثر عدلا بدا ىف قرير هاو برج ةفب هط تم لقن ملل ءافعنملا

 :رهفعجرع كراع دى روثلاءاورىزيزتلا لقوا ف همئعديبا نع ري رفعجب ب دح نم قبمساو ءجامنبادى ليرئلاو لعب لأطن نيب
 ِ لسوءو هور ار شاوميبا نع للعلا ؟ اح ىلا نبا لاق ومد اب ب آبل :ظفلب طر ارلامجرخا ىلع نعم يب نع ليثو طا وضوالسرم هدا |

 يحلب مهرب ها ور عميل لاق ةقن وهو ءلصو باهولالبع مجيب و ىثاشن لاو مل صو أي رو ماسر أبررفعجن أك عل ئاطقر ارا

 فص مهلرب نقسم سن موباوي ردلا موب لاق ولهاشن عمنيعلاب هضقا نائف رعاو لش ر بج فاث مدر رباج نع هربا نع تعج نع

 اننيلح فرط دا ورب اودع نع هاو دان زف كاور نم درع قيل ى زوجت نبارك ل (ق نجيناف نابحنباهاق لع نب اعد اطب
 ميلكا لص تلا ناةرب ,رهافإ (كمي لهحءابضتلا بدا لقللقو قبرا مئسحد دؤادوباجرخا رب ,ر هافإ خيب رح م سأبعنب

 | ىلع شمر لمح فص دانس, ئاطق الا كلذ ولعت ال لاومال اب ىعر اش اذ لهاشلا »ندع اب ءاضقلا ىف لبر بج ترشتس لاق سو
 < | ود ةمنعبيجنبةرسقبرط نموه الدب مذ قايئاللاىلإ نب نوفكاء اير تن ىلا ل اتد ونهار ل اقف يررطشل بالو بعن موقنم
 هطشلاب 000 ا ير علا ع ويد طط دك طم
 را نبام عرطشلب نابع أعز ةريرشاو او بزل نب عسب لح ة رع هاش هو نيريس نب رن عا ضيا هاكحو ىفاشنارابدتسا
 "يلا ه لنسب جر طشلاف هباتك ىلومعلار بوبا اهرخةربرضوب واد منع قفاشلاهركذ أك ب دان بق عنب ماشهميديرزن لقيم هدا رف
 هنارمع كنس ىل وح وصوم نجا مرافطنس الات فوانيف سم لقمه انة مداتش دحام نت كيج
 نيريس ثبا هبي ر جن هم فشعم قيس ىلإ نيرطب وبا ةردلاب لع اهريغ ناك زو تكس نانو اهلل ىف ناكئاف ثعب فدل عملا ذا نإ

 || كن ىارش لبا بق :ركبجب الذ وبذل صقل لاذ رعاشمب لههحو رفا ًاناثخ اسد رع ناك ن اور انوصع عسا ذاكر مانا تنبع



 رايك صيلتانم : 6 : نشاط
 : ىدر ىلا نبا هفعضو اى نورا لو فعضي ىهويوهم نييسنع قْنمْْملا ةباور ىف و لجإ لق: ثيي لك موه غرس( |نيررلاخ داتسا قوت

 نم ياو زجل نبا د ى نهرو ااه جا ىو روم اونلعار ديزل نب هل ليغ شييزح نم كلل و نأبح ناو لجا قد د مين نيبجولانم
 .نإعاهسا مايلحرءاتمالا بانك ىوفدالارفعج لأ ىدا ايي ناخب برضلا مكن هل المل نيب ,لصف بطاح نير شيب لح

 با ترا هنا لوسرب تلاقف هو لا ءاصررالوسر تن اةأرا نأ لمي لح يبق هو كلذ فهو و .ىيصص ىف بابل شيددح,رخا ١
 ًاليربشيدح نمىقبملاو نآبح نباواى لاو لج كر ننب فو لسو هيلع مله ص لاتفاملاس كل ارفس نمعجر نا كيدي نب ف سلا, برضا
 لئلا بإرف مقئاقو نسحرتس لمد انف ىلكا افلاداو ر الشئاعنعو دفا دوب اأو رو عنب هللا ربع نع بيلا و مث لجاقايسو
 "لح نم ىف ساو نآبح نيو دا د عباد لج هدم ءايغلا ىف :يوكأاد سيما زا ف«. ىع هرحس ن لاذ لسو أ لصصمن كود مي ف
 اجثا اعاد رد ةيزب نبهعميوار مالك ن ص ةبوكلارنيدضت نق رخا ةنإ راف نيبو هير حركسم لك لاذ لبطلا ىهو دا دوا نهب سابع

 ري ًاهريسفنى فلتخاءاريبغل هيئة دبع نيرعس نب سي ثي رح نم لجان اور ور لا وهيذ لجا دار وءراضلا ودا نرد م حبا شيب لح :
 ثيل حويبقلا نمواةرنلا نمو نعيد ثا ءارل نيكست دلو هلا فاك مضي كر ركسلا لق : و طبرالا ليقو ”وعلال بو روسنا ل شف

 ظاهريا فقد لمهن ند م و تلد رعسا سيق ندا دو هيلع هلأ لمص هنا
 اح هزم لاىغصي ءارعش ل أك لسد“ هلصما مل ل قررط نم ةئلاو نعميل قف صقرلا نفنلاو ن ىنفزيو نوبعلب مهو "شيب ىلا
 اى لصدللا لوسر نا ةنئأع نع نمل ىفث ناسحأوا ميلارعمُس اهل يرمشلا نم تلصلا ىن نب مارعش لشنثس اوال حاور نبهان البعد تباثنبأ|
 نآسح ىلا لسر مث كلا, ني بعكى ل سراف ضي ولذ وه ايي ميجا لاقف:ةحاور نب ىلا لسراف لبند قشر نما يلع لشامنأذ اير فاوجش لارا
 : مطرف )ل حل كذعمىزلاو لاق مث مكركي لجن ال عل دا مى رانا لسالا اه ىلا ولست ناوكل نلف نأسح لاق هيلع لخداملذ تباثنب
 خل | ضم قمل وسي ل قف عجر ث نآسح ءاناف دين كل سلخ ثحابش مف ل ناوأء شاب ليرفع ارباب ناق لينال لاقف دال ى رف فأل

 رطل ثا ثحاور نب اداوم ىطب يسم» او ررعشلاميفوملوطب ثيرحين يوجلا نص ةرعشلا لمني مهم كذاسدل قحاب كعب ىنل او كبش
 تلا لوسر انفو ة5جاور نصدالبع كاثي دعب ثفرل لوفي هل ملل خان وبل لع كنلال ىس ءرركزيم صضصت ىف لوشن ناكدز !كريرش ىلا نع

 ءابضفلاةرتاف ل لخد سو ميلع هلام جنلان سن نع تباثقيرط ن مى ذيل اهو دو ثيرهططأ نرجفلانم فور عم قش ذأ اذكوليب
 دما لاق ميب نع ليرشلا نب مق ثيلح نم سم ءورف ليل داو تايب لبس نعر ذك ئب الخ لوفي ىهومي لي نيب تحاور نبهالع
 ل وتد ثئار علب دحر لش اذل ام به ل اقف انزين دشناذ لاق هيه لاقمعن لاقٌئذ نلصل 7, ةيمرعش نم كعم لهل أف بويل لصصمتلا
 برن م ئطقر الل مجرخ أه فم ىو ر لف لان اوه بفك عبق ونس نم اليمش ىث اش لقدم وق لسياورعشف داكتاقياود
 نم || ءاعمب هاو دايز ءنبهللالبع قيرطف ملفت الو نيناظذ دارمش لبقتال ْزغنب لل لوح فبعض وهو بيج نب للعلا ليعميف هنتشُنأع

 ب يب ا
 فوع نب. هللألبع نبذ ثيلح نم ليس املا دوا دىب اى ور و ضعبب أر ضعب وفي قرط ل نلل ريب دانسا لسلق 5

 قر ممل كوس نالسسو جرعالا قيرط نم قبولا و اضيا ىور زانإلتلو ممخ# داش نوال هن ايدانم ثمبسو ميلعمم ليدل لوسر نا |
 ةمموفر ٍةريره ىلإ نعميبإ نعءالعلا ثي لح نم ل اكل ىور هو لعمنيب ه كندب ىنلا تعي ظزعا هاتنظلا ىذ ةدارش د ضل لاق زسو

 نمدؤادهلالو مربى عرش ىذدل همؤو ثييرح ا نئاخ ةدارغي وجال دل ها ثيدح ف ثلشاع ثييرح ماى نسرْثلاىف ورظن# دانس فد
 ال هنو داش لبقتال لق سوم يلعمما ليصدناىور مل 2 بابلاللاواف م لفل قو ءلثم ع لج نع هيب نع بصش نب رع ثيب لح

 اهلي ءلاقاهدتاسين لة دارشل نوعي دوق نحمي لح اهراغو ةفئامثيدح نم م لفن نيود نينظال و يخ عرف ىنالو نا
 برالاوشفب# هيف نيطخ ىفرت خب لح نمد هيجنم ف نأبحنب قود شيره نوري نسي الو نو ليي هوؤويه عب نم قرت مدل للم معينا م ارث ن ورقلا رلعطفلب نيصحئ ب نإرغشييلح نمديلع نفس وهو ءظفلب نر غشير لحنماىذيزللا ملا ضرعم ف
 | "ناءالي شاري يخل ل اشي ل هس نير ار يع بمشي ن لبق هايد لعيب ءاريع فلتين لبث نيب عل قي حا



 اهتزع: ؤرعملا ف بمس هركذ وتر ىف له لاف دربملاو :ركذنيئيبلاو ثيبلا يمر

 4 اربصالامسغلاوبا ىور و؟رصُت قفى داون حلس
 ادنصأو : يب 30د ثي

 ب اهنب ءابالا شي لحنم مكئاو نآبح نباونقجاو نياوذأنلاو درا د ىباد لنولل ىأ

 ظ وللا وم ويد ءاربل نع ىرخاقبرط نم مكي لاو وع نيل لاربع نعال و ةررره ب نع
 . | اكايزلاه نيف انسح نارقلا لب نسحب ت ىصلا



 ذب ةنوميمياور نمد اد ىلا لنع عوفر" يلح ةرلا نانا فعاةلشسلا ىف قيمنل قيلغت ىف لصون م ترد ذو 5 د.ةماعنا

 اوفص نم ىراشادل شرح البعن بوف ا ثيدحن م قريبا انس ايلعجه فال ةعبد بارا دى رتشا عن اشي لح مارت مد

 لهأش  لثع لبرثي حم لحامل لح بع الحب تير لرلب فب ايمي لههح ى راتبا مفلعو فال وبدأب باطخمل نيرعل نحبسلا راد ةيمأ نب
 هحرخا و (قرلغ تم ع آب احا لحامل توعد لو متنخا ادهللا د ورح نم لح ىلع الحر ثلأر ول اعاطفن امش كااالا : لئسب لج كلن

 رن دأرش كندارش ىر لاقلح اعدلجر تيأرول ف وع نب نالالمن عل انقطعت كر اتا ىفد كملف عطينا مجو نم ىفاميلا '
 ا ككارعا ال ن اكرضيال دافعا الو أهل لاقف رق دنع لشن نيدضاشسن املس لمح فاعلا هل صو تبصا ل5 نيياسلا نم لج
 اقالخا قه ضس ى نلارفسل ف[ نصل ةالل ةأةرلالاج تكلا نار الاورجالصلاب لاق (عغرعت لل اقف لحد هانا ازرع نمي
 : د ب د نبل مضفلا نع ليشر نب دكا د ثيل ح نم قبمسلا هياكل ف بيكو كيقعلا اكفرعب نمي اني فرعت لكن افلاة3/لاةلاورلا
 بانك نه ىف و لربي لضفلا كيقعلا لاو نه نم نارك خر متدنع لج لين لاق نبش *ن نرع سوسم نب نام اس نع شمالا نع ناش

 نا هلالسيري تلات انا ةبتع بدنه شيب لح فئاغل | ءاضقلاب نّآسلا نيدكعبا ملط انه نم نسح لوب
 ب لج ةررا لح ف ملقنارجداف تفرد ناف هم "رم لع سب ًيط شعب لوح ثاقفنلاىف مرقن ضير مديت لج نآيفسأب
 هيعمن ايي لج يس ليلأر اح قلد ىف ىهورجيم ىف ملقا وعي اذا نيف نيد هيعمل نايا نم:ةيرجعفيس ةصق ىف رم
 ة لعاعيضلاو قلم "لقنلثو اهرافو هوعسم نبا ئيب لح نموربأج ثيرح نمميلع قفنم نيياسملا نيب مانغا ةر ناك سو مرلع
 لن وقايسو ارا لن مت ىص ضرع ىف ىرارمنالا ةناعإ نيل |هلسلا لصلا رجا ميلع هللا ءلصز السبل لهجح ثيداحا
 اشي لح تاد . ب ل "لسرم كأن هاورو لبعس ىلا شيرح نم ىطقر لللاو ةجاو نباراضانو مضل مليم قعلا

 نباو ةبلج ىف منو باد ناحل ليقعلا عدوا لرش اذار لم ىلع لاتؤرعن لاذ سهلا (ىرت ل سل, ل اقف ةدارهشلا نع لش وريلعمللا
 جو نمورب لق بوملا لاو ىهض هو لو مس نب ناهلس نيزجيد دانساىفو كال, نعو سبع نب نع سوأط شيلح نمو مساواق

 : درو لعب لهعلا ليبيا ور نمل فر عب ال لاق و سبع نب ثيلح نم ءانعبطلا ىف كيقعلا ”وبرشلا اومرل لسع لوح يم لمعي

 عين عة سبل ىلإ نبااعر ةرئلتل فر ضاط نب لقوا هنس مالا ل نب عرب زرع اوم ىم نيرلمدل لبع ديب نع لمعلا لبعن مشل
 1 1س سرس 2 ع

 هئاقود ب ا دب
 دوسالا قب نموقمدل هر لعد موف لعل هرم ماقول لا نيد له لسع نيد لها داش نال سد هلع

 نافذا لاقمنم او هوخنةريره ىب نعاس ف نعرثكب نوبي نع ش طب عيش تعم هى روثل نابفس دنع كن اذانيراعزب
 تاعم و اجوبامفعضو فصض غو لشاد سبر نع لعب ن بلع و اوسوم ننسحما هاور نك قريبا لاق شار نيرمهاولاقف يلا مسا نع

 لج ظ وح حس ىهو لاايعد دانسا ىف ورثجأ نبامجرخا ضعب عمم ,باتكل لها ةدارش د اج يسد ميلع هل ىلصعبتلا نار اج ثيبلح
 افسيو أ مرقس و« لج نعميبإ نع بش نب مر ثييرح نم فيا وثاجا نب اه دق ب ةينان له ناذ ال هةنالوثاخ 6 داش لبقلا
 7 نوهدواشلاد( د نبليزي فول شل ان شيرح نم ققيعبلاو مطر لاو ىزيرتلاهادرو ىوق«لئسو درا دف لثعالاثيئازلاو فانا 0
 7 مو كم للعلا قمر دوبل اقوه داتسا [لئع ودعي اله مجولا نه نمالا فر هزل اشي لح نم نه فرعيالىنمزللا لاقد

 سرع ل
 :يغوًاصعنمالاانمانربكلا فربما هديلعمد ا دصدبنلا نعيش نحن مدعيا قيببلا لا فص ىسرافلاليعس |



 ظ راما ميلا نم / 0 ئاثلالطل

 [دحافضن و ميلعمللا اص ىنلا م ظ لب ب ىلمرل!لوعس نبىسوم نع ىدارلا ليس نيدلع نعطسو الا ف قاربطلاءجرخاو هب تكف ه ارث
 رو ريوس هيلع كل هلبص للا لنعيش ارب رعان (ملطصي لوح فعشم نصغ نب هس اقلاو ىملا طساول امب درفت ل ا درخبال انه د نيج
 اقف ملاسد مرفت "را لعزل «لنعري مشل اياد ومنا زن مالو حسيب لوح مايصن ىف منن دار لبفدمهالسا نع لاسفل الهلا

 أ |نلب قرف نملو لا ينادن اكلة ساد دهر اور نموقيمبلا منك رعف اون ة رش تير خألا ل قوى رثكة ربت خب اشب كد ْ
 مل ب ول ةرصق سابع نبا شي رح نم قي رص نم نلاس درت ىف ركاسعنبا وو لنسم ف نآيفس نب نسكن اق ور لق الوطم ءركالذ طويهذلا

 .[ الح اردو دوبشا نب رفق نمزس كعاورف ارجربدقادرافأ ياؤ'ربن متم تعنش بنوك انرلابةأرل ىلع اد لبث نيثلا ةعبد الاف دفا هزي

 || ماو نع دييعنب قيرط نم قيربلا خا انكم بك ولا لعايبجاذ >وعسم نب نعبد رن مل لح تر ثنم لو اوه نه دعفأنع
 لال كيبنم خاب ناكدكباب ن اظمي ل وح ة.مقناركذو لالا تيبد ءاضقلا هعجوعسم نب لجتسا رهن لوفي لثادأب عسا قيقا
 .: ناذ قو ليد لا نبل .ل اولعجرلب ىبا فلس ام. لاق هرمتدلاو ىرزجب وهيل لئسب عسب اكعمو نضع ا ل نيفرد موب

 . [اقازرلاربع ىورو نلهددا ل وهرد:ثاءروش لكف ارش قدري ناكر يطصل لوح : ثا, سم” هودازف  داتقلا نع ف ىقلعش لف هال يعل
 | ناكاقيلعتاى راقب ف وعطقنم فض ذو ءأ ا ىلع له[ ةعيبر نين للسوبر شق در نزعت نع ةراع ننصح نع مفلصم ف
 هداك ل اؤرعالا ىف وشر وأشيو ىاغن دلوقىف ىرصبلا نسحن ايمي لوح قيال قيلغت قمل صو نم كرك لق هارج »اضفنا دلع لخروج رم

 نصل نهناوربف نب نع نايفس نعر ىصنم بد يعسو الا نه لعب ماك نتسبد كلاب د اد ماد مد داشم نعينغإ سد يلع هدام
 ا لع طرتشا يرش (كسي ليو الج فص ىضوربثك ن داع هيفو اه شرع سابع نب نع سذأط كب لحن موصل باد : ىلا ةاددو

 : 3 أماكن لوفي ريخنب مهاقلا تعمم زبعس نب مي ع كلل املثسل لوح هرج م ناببضغ ان وق لو عاتب عيبا ناءأحقل ىف لو نيح
 أ( كلل قيرط نم تايفالكف ف قبه طيري كنه نع ىرشك و كلب اى رنال سابع لاقف نير !ن تدالاف:تلاقف سايع نيدمادبع ا
 1 حنع ىدبرم نبنلمحلا لبع هن زرفغشم و ئفي طخ نأ ناو هنلا نفاباوص نكن اذ اقارب رول ىف هل لكلا لاق ارنب نب كم لح نك

 : ذ ”صررثرلب ىلإ تلزل أياد ررع نركب ف لصبال وركب ف نم كن اهلوسر لعب نال ان بيشا ني لاق نير يس نب نع لس نع ليدل زن
 3 ف لمني مساق حر هنزرفختس د إل خالي لا دوعن نأ [اوص نأ تا ناب ارو مال فرناس ف الوالصا هللا بانك ايدج

 | نقالازب لن م قيمي قف رعاما ضلت عث قو ىف ملثم ةوعسم نباو لعور متن ع ىور 0
 : '/ نان رعى اد له بكلب ال لاق و ردن اذ سم نام ىملاريدا هللا (ىرا ادا نه ررعل ين ابك اق ق رسم نه ىبضلا ىلا نع ًأبنيشلا نع
 3 فلب عوربةرهقرؤف دوعسم نب داو ىف ايساك» ىضدالد لات ارما ةصق ىف لعاداورديهم ه دانس رع نفط نآك نادل نش ابزوبم

 1 نت (سي لح غلا فاد قنة لشلل يف رغد لحم فركب ايا ةراعيصلا تفاح قالصلا ىف ملقترقد وريغد ف انلاهاوؤش
 || نا بيبسلا نلبس نع ماعد ىف انضم عاهح ضف نيب ثي ىلا رب فم ىدر قحارعف انم ته افنل تاير ىف عباصالا نابل ضافنن
 || نع مزح بر دنع انكتب ىمنخل ىف وعسنب صقل تقل ىفو تشع طسولا فو ف سين ىف فو ىشع ة سخ ماريالا ف لعجي ناكر
 5 '/ليعس نع لسن قي نع قمل و نيفس نع ةلأسيرل ىف ىذاشلا هر مب لخاذراوسأبك بأدالا ن لاق نا لسد م يلعن لعمل كوس
 3 مم ليبضفانهذ نعرب تل ئوموم ىلا ىلا بتلمل ع اسي لح اشير ىف الثخا ىف كلذ هرطلا ىلا لجو هلحم) ىف نمل هلم بيبسل

 . | > نم ىيريلاو طقر الل لطابلاىف ىدأقلا نصريخ قيل ىلا عوجرلاد شم ضف ل لك حت نقم ضقت ناك لثير يبل ف كفن ديف



 ا هبحرخاومووخ عمدالا مخ فييفنا أ 00 ا
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 ف مهلقنافي ريل نمسلا فن5 ر افلا نع لشس سو يلع هل ليعمل امسي ىلو> ناعتسلا هاف ضر الا داففاف بوي اونو عىلبلا روت

 لح ناو سمي لهم ملف”نابجغ ىهو ىغاثل ىذقب لشي لوح مي ابىف ملقنء اد وعلا ةيويضنلا نع ىبمل مكسب لح عوبببا
 | ى مرقترهضارس رسول لص ناشمي لح ىانمالاف ملقناف الل لج نمي انسي لح ةرارطل ىف مدقث دكا ادن
 هلي محاد كسي مانلاف ملفت ريف تقلع ةرربن اسي له ددالكف لفن فان ازعان سيل ح ةالصلا

 ا < اريرث ملفنا ليزنجات
 2ث نبا احا ل نما «ركدشسا شيب نيل نير ئرعسلا ىلا ور هان من لا قمل سوميلع هلل لمص هناكو ل وق ظاقلا ا وةيأس م١
 مجأهنهلا ثيدداح وبين ىف تين فو لبق ىلا ةياس ما ثييلحدرها رهان رعت ب رمننس ىف افا سنلا لاق و يتلا ةلدا ىف دنع

 مرلعج هلاورهاظل ملينا هيب هنارما فعمل مالكف لاقى اشلا ناداه ني لحازه ”٠ ىس ىو يقفل نمرحشولا حوت و ببس ىو أطيل

 نب مب هاب نيله ني ليعلم ب ىغاو دلل ىلا رئارسلارما نا ورهاظن ع اين للا ماكح: نعم ليبرتلاىفربل البع نبا لاق نك ورث لمس ىلونم
 هدب (ىضقل لاقف ضر دلا ىف[ بصتخ نيالا ىمضحماو قانا ةصق ف درو ثيل له ن لفن ماكل ةمادا هب انك وز فجل مساقلاإ

 بنلارعملع جول ب نو لخيون وماي (ما ع شيلح بابل اىفو لثارسلا ىلوني هلاوره اقلب ىف منا رس د ميلع هنلا لص ل اقف ىل يلو لع تسمن

 عفن نار داع اا هعفد نيعس ىلا شيلحد ى دابا مجيرخب لأ عن نمار بأ نال مكازخلا اور طقلا لذ حول ناو لسوريلع هلا لص
 : شع لوح ءطب ىلا سبع نبل شيب لجو ءلبق نإ ةءاس ما ثيي لحد ولع هب عب ىازلا بالا .ةصن ىف ييصصلا ف ىهدسأنلا بول

 ةريرهىل ثمل لوح ةصق هيف و س ابعنب شيب لحن ميسم ريجيم نيبريغ مارح جار ثلكى ل .ةزع الملا صن لاق لسو هيلع هل اص
 كاد د دق ىه يب نع للعلا ىف حن نب لاق ون ابح نبا و نأسلا ب اياد ىتع اهل نيعلاع لضأشلاب كف و لعمل ىلص ىبنلانإ

 . || هنموطا باآبلاف سيلجرعالا ثيدحن لمس نع لن هئريرش ىلإ نع سرعدلا نعد نزلا ىب نع نلت ال بع نب قربغم كيب لح نم ىقبمبلا
 7 ىبا نع يربخ ف ببر اذ راخا لو قي ن اك ثب اا ديهثل مظفح طلتخ مث ةويبد هلم .عميوميب نع اور اليبس نإ تشاد ل

 نو مرق تبهذا لع اليرسب اص لكن أكوميف نكاو مب ليبس نعى در وار رل نع ىفاشل اه سد ةصقلا هه نم 9 ةربرغ قرع
 عمق و هيلع لمعمل شمر لصح قط نم فب يلو مك عاد رو يف ثدزح نم باف بيلو ئاطق دال اهرك وثب لح ضعب
 ىبلأتن ب بعصم» داسا ف ورةرصق يفور بيزلا نب هنالبع ثيدح نم الك او قبربلاه دا دبا لجن هضاقلا ى عب زدب نامل سلا
 . لحنمرببكلا فق اربطلاوئطقرانلاوىعبوبا ىور هن اءمتكت كيلا سلجاذا ىلع يلح يلقن و فص ىشوردب دل نب هلل |لبعنب

 ءهزالع نر ال و نيم لح لمت ىص عفر يال و مسلو « لعقم مث راش او دطح ف مريب لويلف نيهاسل نيدوأضقلاَب كذبا نم اس ما
 بنحب لج امل لمح فصض ىشوريثكئ بدابع ء دانسا فه د نعم, لعيوب ا هعميو نيثي رح قرف لثد ئطر اللادناربطلاظفل
 | ال لوي سو يلعتل كصملب لوسر تعمس قلو كي لي نابمعم تسجل ىهمخن اكول لاقف ىدوبرعم هل ةدىصخ ف جيبرش
 هوبي لاق ىد ىبرعم هل اهرد ىلع فرع ل اق تلا هيهربا نع شمال نعيم ىل 'جرث ىف يوكل مكين جنوب سل يغفر عش دات

 كا هاه د وريم ىبامب درشن يعي )ل لاقو مجول انهن م للعل ىف ىدروجت نبا دروا وركتم ل قو دلوطم هركرؤ فم تطقس ىدد
 ب اورىفومت [سراغب «ركذف .داللا لع فرفع ر دعب ى ا رصنب وه اذا قوسا ىلا دعريرخ لاق دعشلا نع ناجل رط نه حا هوو

 : واس داس دع مالكا ولعل نب لاقد نايت او فعبباج نقرمث نب يم يفداك يي تي قامت
 ١ لينال نوما لحا كح فيضي ال لعاشممب لمح لوب «دآتساب نيرا ثييداح ىلع دالك (فركسع نب لاقو تينا دانسامل لج

 ءاج لاق نمسح نع ويل سم نب ليعطس نع لضفلا نب ثلاثي ىهار نب قيلس لئسم ىفوهو عطقنم ْفِصْنم دانساب عي

 راجت ارصيؤفتلانم 20 ْ ناثلادلج

 نع نيصغ نب م افلا نع كيرلا ري زعلالبع نب نع ىبرلا لمس نبى دوم نع اي نرخ نبا ءاع نئلو مجول نه نم قازررلالسع

 ١ كلتا وركذ هعمرومخوالا مخلل فييطيال سو ميلع هلل ىلص بنل نأكل اق لع نع ميبانع دوسالا ىنبيبرح فا نع نهى /نبدثادأ |



 فقائلانلج
 ا ئفملا نم 1 9 04

 نايم ناعبش ىهودل ىذاقلا هففيال(ُثمي لير انم شب لحاذه لاعلان ميب نع احن نب لاثذوأيقاموبمنعمنا بهقح مرهف سانل نع
 ايبالصم ىورمل مولاي مرتم وضو(ىرهعلا هساقلامذ دلصس لإ ثيرحنمىقيرملاو ىهثراللاوك لتسم ف رعت وطسوال/ ف قاربطلا |

8 

 هرابدلا نمي « روكا ظللت[ نباداورو انعم ةرآب شيرح نمميلع قفنم نار جخ ىهو نير نيب ىغاقل مضفي ال لاق 2

 , اد و نوم جل نم لعب نمو سو مبلع ها لسص هل نآكر ي س اوما ايحا ىف هلقنو بيع قفشم رح رشف صتخا نيللى امئالا

 ... || كيدحنم ى راب ىفو مرلعطف هاج سوما لصمبنل بكف باتكلا له ةقباسلا ثيداحتلا نمد اقل سموه ندليمسلاو يضل ن ىبتكأ

 0 للا لاق نابحنب اد يرثاوررجاىذئراو ىشارلا هنا نعل ةريرض ىف (ثمي لج نكم بت داداو مر عطب امنالا عدنا شا

 نون ف وع نب نمل لبع نع رؤيا ميفو كسل ياس هاو شئ هو قرع نبه سبع نع بيل ىف ْ
  |وادونا حا ىاو هرث لنيل بع كببلحأن

 | مكيف ءاورف ف ىع بنل لابع ثيلحاداداتججرخ نمر طاف ثياس اعفثام ثييلحاهاهىداللا هوقو ىلدرثلالاق نآبحنباو ةجاو نباهأ

 0 اف اهميبا نعويعب ال كلم رثلا لاقو لعن ىف ئطقرارناءلا5 دع اوهو معني مل البع نع ةياسوملا نع ىو رو ميبا نع ولس ىبا غيب لح نما

ولها مدل ياله كمل لوحي د درطتمز ارائبلاركفو هلس ىلإ نشيل «داتسا ف دمك احناو لجاىاورث نايل ثيلح
 ى لعئباد بمب ل

 ارشد ه ءادنب لينسمجرخا باج نع مف افعص لاه دانساو ةربرش ىلإ ثيرحنمطسو الا ىف قاربطلاو ف عضه داتساو لج نإ ثيلح م
. 

دن صياف بيظظل عمران اياهاىورو هيف فبعض ل ملم»اورباج نع نسكن عز نيلبعمس نه ناولسن لعن ع
 نبط نمربا 

 ْ اق دئاه ىباعرج يالا هن لوفاوباشجاو نادال نمير بح اوهجاف ا لوف لو نب كرش ار دأب ندعم يلوح |

ثييلح ماك زيرألا دابا لجا هاه دو لوب ةدانسا و مزم مثاا لقبك ئاذ نب ير خشب لح نمزجاد نبأ
 ْ !مامنهال فخ 2 لاو مي ةرخنب نإ 

 . | از ةجان ناد كار ةلاداطج و عورليفلاك دعب م نزلا دتق (ثسي لجح عر ثيدلح كار اشاو فعن نو لة سوتل وصوب نم

ىب نباماعاد كاهل لبعىلعميف فلتخاو ةفي لح نع جبر نعريع نب كال لبع ثيرلح نم كلا و
 . طلح: 'ءجرخا نالعب كيتا لاق عميبا نع متاح 

 ظ كلل البم نعال ديال محاد رز لاقد تبن دايج لباس, ةفيالح نعاقور وشو كاد ثيلح نمل لص تل عنب نع عفان نع كلا

 بام م لور نع بر نع رم نبش ع نرع ىدرملا لاس نع عيلوهزو م ئبر نع (ل] وج وضو ىلرى ومنع
 . | كا نيبتقتفي لح نع ةفيزح

 1 ىف ةفياح نم دا بوبر رد وقد الح وسان بد لوما ثمل يم نم عمد يبد نادوبد نم وحي م كلان
 | فرعن لاو قيرطزماك يزألاءاد دع فض هو ليبكب لسن ديو دآنسا فهد وع نب شبح نم الهاش كيث لغو ةيأعد
 . !اشيرحنم الاد نابحتبادةجام نباد ىمرلا هد فاد ىلا وجا ى لعب نمي لفيارلاء اهلل ة نيو قش ]دامي ,رل حي دح نمال ٍ

 . عصقلل ل تسول ذأ ةعزا# دهرا جالا ةيزس شي نهال ها لامانع

 | رع وبيعللا لحق رط نم لئسم ف ليج ثي لج ةبالتها دال مجاب موجب ايام (يلسي يلوح 3 هلا ضعب فيبر نه ريوبعت : :

ري نيرفعجنرع كلذ نعي نب ليمج قب رطنم لان بئرغ طق داللا هادو لج فهو جيو رقد نع ف 1
 | 3ل ليجورباج نعمبب| نه

 . || هيجل لبع ثرتنع ب يسم نبالهسنعميبا نع ىلا ليد: نب مجرلالبعياور نهرا هركذو مق ىف نمدلو كاب ثيرح قء/لص لو فرعيأ |

 ءدانساا فو ةيرش ف نع ارم نع شمالا ثيدح نمرل بألا لئسم ف انا ءادد د ىقاوه دأنساوأرطي سا ثييلح نمد با

جازم نبك اوبغلا نعربروجنع للئم تيد ح نمةنسلا بك قورعلام 3ىبا هاو د با نكوشو ىّنأرللحاول بع نيرفعمب
 | اىهداعطقسم 

 || ف ىلا ل و لطرح وضضوم بوالطريخا ذه مزح نب لاقد لومي ه بص ينل نع ومعي لمالك نه رازبل ريب لاق فعلا ةياغف

 1 راكدصا ارو لع يبان ءامسلا ل شالا موجنلا تبهذاذ فدان مولا فلم مجرخ (ىلا فر عش در ئسىم ىباثبب لح بقع داقلعالا

 ] قد ىعنلا .مجرلاابع يبلح دعي ىىقرب دانس, لوبصوم ثيرحىف قدر قبيل لاذ نو لوبان فما نا ىف غصه ذا ذ اة شمال هلم

 : باطل نم اني نبعد كذلاو لاق لت نم د نخا نمو مدل ىف مول لفك ابعا لشم جازم نب كايف ثيرح عب عطف نمشي رح

 | حتعتلا قي لح فري الف ا رثق ل ف ذا ةصاخ مولر اوصلل هيبتا نم ى دوب ىه قمم قلم كملف ناعم شعبى دوب رحت ١
 اهراس ارسمط نمر اووصلا يصع هرقل لعب ل دانا نآعلا ىلا ق راش ىهأع فيلو ره فو ميل ابر ادخالا معمم كيف '. نإ نلمرعن ْ
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 - نسينا يي الخ يس لساس وس

 يبل ارصلللا نم 0 فاثلا لل

 ”مالقوب برهم يق مرقنان اعمر لوم يلع مدا لص ونا ن (لثسب لهحار غم عاتب نال :ىلطل طنا ناوزئاج عيب ن نة عدع فق يوعطم
 ىروثتللررشد أشلاىل ابره ءرض قلل ةيال3 ىنزرك راني ذا نب نمل ابع تاد امل لاق بوي نع ةيلع نب اذدلسم [:ةبخ فإن ركب ىبا ءاضقلا نم

 نمله مق نخر نع هاب نسحاو لوفي ابا عطف لعجن ننيقلاربظاثاىرهلا دعالخ دهن هنجتاف بضل ىو ريفا ةفيزح واد
 ةفسوب ىب قبرط نم قمبلا جرخ اف ةفينحوبا اوه أر لال لل صرع كلي رش ىسااوث ني ريرفف نابفس هر عاش لاقفىفنخ ميرخ أذ لوبلا لوبا
 نسل ةرصبلا اضف كئيلو لقؤاضقلالبقاقض اق نمرمصما لب النا هس اهلق اراوس نا لاقف ةفينحاب رفعجوب اعد ةرصبلا فذ قراوس تأمل

 ءاضقلا لبيشرلاب نكوفأشلا لعرض رعي لو ءاضقلا ىل بال نب مت وص ضرع ىف نزلا ىدوا ىأشلا نا ىو مل 1 ما قةصفلا

 هر اكرلق ا( نيطل | ة رود تنقختحصارفلا نير هولا اهصقشا ا ناريخنيدلع فر عاننما ىلا ١ و مملعفقا هارإلا بجيل

 ادق مر ايخركاضفن ل نإ تلاقف يبجي له ين بلا ريدالاهأرضقتسا١ذا ل داعلاىواقل نعةشئام تاثس( رمل لح هن قبط ىف قس ىب يلا
 نبرس إ نع باش نب نعريبانعردزعلا دبع نبزجنب مهاب انما ني يهرب اح نب غانا ناطل ابان ةبشدبر ملت مدام
 (تلاقد نيرلاولايصل يل ركل ذأريلع انلخ لذ ةشئام انما نرشتس اول نق ثدي عملا انلدرول [لقف نيرجأرما ءانب نصر فو ان تعجب ل اة نجا بع
 مشا سابعنب للسيل هح كر رش لنبي مكر ايخ لهتسي ل ذاثملل نايعبس تلاق العشب كا فاين ذلك م زاطلس نم لب س ان همنا ناوببس
 + هئاو بحاصْناثلا نآكو ءتوؤفلثفلا لصقيمنا لولا ىيعى تيأر ل اقف كاذ نع لثسض منار لاق هال رع ل اففثي ىثدلا للشك نمع لكس
 لاقت واتم مل ثق نمل لا قف سارع نبا ىلا لحر ءاحل اقث ليبع نبرعس نع سجن الإ كلان ىلا نو دره نب ليزي ةرريش ىلإ نب جزتحلا بلطي
 كللانكهو لوف هرث ىف اونعبف لاق رم وم لقي نالي رب ايضغمميسحا ْن 'لاةهوبلا له لإ ًنينفن سكنه رم ٌاساجمل لاق بهذ [لذرانلاىفاال
 ربجرخل ار نعل فرش مل اولا جز ءاشيل اذا مل برن الاول ف لئاقل نع ىلسس اذا رعلا لها ناكل اة نايفسان_ ىصنم نب روس ىور د تاق ءلاجد
 ادن اووي صخر لاذ رغملؤرخل تاومز ص خف ٠مل رض نعول ليعمنل لاس الجر نإ رش نعد قاد ىبا

 اياد ابل تسع رو عن رفاذيوم عع معدد ف نلت وع ناموا اش هاف ىاثلا
 ًاهنتلا نم ديف ارو نير شع لوهسملا له ىف ترد لهل لوطي كب ىلإ نب نال دبع ع مس بئ اس نيو اطغ قيرط نم ىرمربمم ارااودايخ فاتن | ٠

 2! ىف ليعس نبدغلا لبعمجرخاو لوالاىلا عرب تح لاي الف مذا مبحاصل ل اة لجرلا لثس اذان اكثطقسرب ل لعل او لس اذن ىعنصلا

 كيب ليد: لس لاف ءاربلا ل أسف بددأع نب ءاربلا لس لانو ف رصلا نع وثم نب ليد لاسم ا لأرمملا ىلا شيب لج حاسم ىف جول له نم شرح ا
 3 ,, , 0 1 ٠

 اكسبي له تأيدلاف مرن ن إل ىلا مهب اد هدرح نفعل اي انك بكا هوميلع هلا كمصم منسي لوحتي ظ لادكنأ

 | م ثدك ف يكد عبللل كلذ لئه ىلا نيدو دقررط نموايشلا ةأفكد اخانادودلا ين نع لكس دلع ثب ليل ءافتواخ نادره ثم لحي لحا مانماما

 قع اى را نيل موب قرا راد لخد سو هيلع دل لمص زلنا ء اسمي لوس ناك قه لفلاشبب سك بانك ل الركب 0 شك ظ

 ملس وللا كنلا هرئادبل اق تبان, ليد ن عدا دون امل وو ةراعلاو رانيل هر ثباثثب ليد باسو ميلع هلا لسع ميلا 7 ناكر وق رباج نع رسم دوسرتو [تميلعو فقل موي لخد سو ميلع هللا لب .ذ (مللسمي لوح ليوط وهو ةريلا شيب دح ىف ةئاع
 1 لقد كمؤنال لفاع باش كلن باث نب ليدل لاق زارككىفإثيرح نم . اىومبلا :كرقاود ىبمل ىلا بتل لك ارز اصقركاف رئيدملا

 رايزلا ناكو ىجول نم بتل ن ايار عمال ول فل ءزع بتكي تب اثنب ليدر ناي ىغ ا غلا لا 5 وشيب لح اورميلعمللا كيعمللا (لوسرل ىحولا بتل تم
 ثييدح نم مكحناو دولا وب لولغ ىهف ف درلعب بام اة :در مل نجر فد انلهشسا لماع ان اسمي لوح تاقدصلا لاوما نايلي هرجع

 جزمة نكرم مف د دوك ىضووكف دبس سو ولج دوك صدك جا سونج ةولس» هيعدم دس ىدد هلق ةدبرأ| ٠
 ظ داو ذأعم نعو العلا نبدي نع لويلل نعاىو رو ىفعبلال اناعبيتج:لثاو و ةدأدا ى نع هنع فم دل م لقت ثد هذم ثا هيالئا هد ل ظ

 يع و ومو بيلا ظ
 || ممل ةصقدفو موافإ نع رمت نبهداقلا ثيرح نم مكلزو دو دوب مايقال بج بجنح ًاناروم نمل دم شم لح 3 1

 . بمحل | ظفلب سايع نبا طيح كرك ف ااربطلا هاد داك ليرثلاو لج اعد .نهد وجب ةرم ني ثه نع الهاش | طا در داوثي وعم ٍْإ



 ةب

 قر 37

 || ظفليراج ثيلح نم نآبح باو ةجاد نباعزخ نإ هفح فجل خاب نم مف سيل داس دقيال هلل نا( لوح شايع نبل يعمم ميداس
 : 8 0 5 0 5 111 0 5 ,ى بشار, ا

 اق ازا نبسوب اذ نع ؛جاد نبا هاون لههس ىف نعو يطمربلا هاو رق لبرب نع بآبل د ةرصق هيو مضرب لش نعم عيعصل لوي الز سالشن اهب

 هذ فالث/ ىطقر نلارلة ولى اناا عبرت ة وقد افكو لاق اك سيلو دعبل ثييرح له لاةف ىاروجلا نباملماو قرط هلو ةريرهىلإ ثيلحأ

 نموفليفيايقلا موي ل لعد ىلا, اباء نسيب له ذه دا ىفخحالوميمع قا نايل نيس ب ول ب فرن ار يشب نيكد 0

 | ىلئس الارجاريؤن سنن نق لد اىرايلا تاياورىدلحب ظفل نىلضيو ن ىلضبف مايارب نوتفبف نوتفشي لابس اقف هرخا قف دار ملعلا

 ل

3 

 ريم صخلتلانم : ٠ ْ _ناثادطبا

 [ | ن وكم راول اببصو ال ثياب ظطحار يظن ىهوقي ورنا درجم نع نغمر فلا لهو لاق لوبقلاب ل دايلجالامقفلا عا قللىلا عع يفرصاقلا نبا

 ْ ب هز نايأع ثيلح نم قب يباو ماكنا كودو , نوبإو ىاربطلاهزور و نجح ةأرمااهف لاقي يروم ربط ةلوخ نعد ذو نباو فاربطلاو اوردر نع
 : كا داورد نهم نيءوهو مح ىوقلا نم ف مضلل لخأت الثا س لقي الهلا ن امعف _ بلطملا لع نب ث نك نب نارفسلا نع نرش نع كم نع
 | مس فم لسرلاو مييعص ل وموومل لان ل اقدودصا لس رم قدا لاق ةصق ىف هب شرح نب نيفس و نب هلال بجن ع كلهم نه ةعش ثيرح نم
 8 ىفيياو كلو نذس هباهعم نيكس يؤب جذ لقف سانلانيبأيهاةلعجنم(كرمي ل هح رت فو .د لك دعما نه لوموولا فاكذنلا مولا

2” 

 ْإ دب و شر يئدلاب نع نيبمنال فعلا ثيح مج ذءنعمرعتلصل نبال ةمايهيبلل 3 رض ىلإ نار بقملا روس نعظ فحم او لاقى ربقلا لهس ل

 ١ جيري نيكس ركل نا اثلا وهن لب نو دمنيد كل اله نم فائي دارلانا دل نيلسلاب جزل نعل لع (مامعبتنمو ىباطنحلا لاو لس نا ةرخآل اباثع

 ] 8 لاقف.ايسنم وغلا يار دابتاعبحخانءاضغلا يحب نقم ساد نمد ريل ىف خل نولي زكي مال نوت ديد قا اعربخبد
 0و وو سي و عرب ع

 كل ابعثيدح نم نابحناوءلعب باو ىزورتل نفع هارضقسامواصقلا نص ندم هنن نا اسي لوح درفم ءزج فا رتعمج لث# نه
 || تيضقن تبه ذالا كايلع تمزعل اق نينموملارب» ,١ يفعت و لاق ضْناذ بهذا ع نبال ل3 ناناعن ا بهوم نهدالبع نع ليج
 ٠ ل ثوكلعنماةول اق ايضاقن وكان هلل ذ وع قاذ لاؤوععن لة ذ اهم ذاع لفف هلا, خاع نم لوفي ايدو لع هنا لمع هلا وسد تومساد لال لأ
 أما قم هففب ل اءابضاق نآكنمو ران له نم نآير وجب ضقن يطاق ناكنم لوي سو ميلعدن لصصعللا لوسر تعم نال لةهففي كلوب نك
 ١ نوس الا نب ثعم د نب بهو نب هللا لبع:نإ معدد هبهو ني هللا لبعهتباهر ف عفوه نابح نباظفلا نه طب مثم وج( ة افكت لفشل تلاسل لدي

 سمع نبا نعرخا هجوم لج هزورو لمص ربؤمنا كسداؤيإلاعبت للعلا ف ماس وباد ىزيرلللبش لق وبه ىمنبمن»ليعىهأمن) وكل ىف هوو تقلا

 .[| ضيقيتل هلان قع بدول دبع يلح نمميلع قفنما نم وخد ىهوا نك را م لضاع لضرةؤولعربغب ثان ل فس نم كسي لوحدة ر غب نع

 نم عل لبر لات قيقحتل ف نر نب هلا .ةعل ميلعف ل يمل أيار ني نيب لح نم شي ل هجري اول ضاداولضف طربا ئذ
 "ينحل بيهم لع طب ىف غل بو تاهونج ىللاىف دوه حرص لهب زين ىهل قف قش ارح صم بقع ومر كرف دار جنب هن البعة يم نم نباصضا
 ى عنب نأكل اة ئعششلار أع ث يلح نم نمل تبث نب ديد ىلا ان بكبفادرمناىددمإ وف ققحل ار انكنرم ىؤتم امؤًأبنم ثيلحب
 كيت حملا كطبالا نيم ىدلربو أي لاقفمث ىصري : فرعف باب ع قرطفاقلطر اذ تباثن بدي ا. كلندبه قدب عل قة طل ا> ىف ةووصخىل

 بطر ةيلط نم ان نايثع نظم ىف نب ةياور نم فمر وعطم نيريبجمل و :كطو نافع تن ىوربمل اق ويشبفلاقف
 أ نيريبج بالف فم تعت لو تيدا تب كن الى ظننا ةيلط اقف كد ماع كاتعبلاقف نقع مدلل مف وكأمل ضيم

 + د 1
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 زج نمشنال نم 6 ركل نانسدلجلا
 ف .ةزز اق وب ف هناد نسي نيكل هل هللا شعيمكلل اه سلجا ذ انمي لمح فو وم هدا ويصل ريب نع للعلا ىف مث ح فإ نب لة عاد ومواش !

 ءناكمىف ىؤاقلا سلجاك| هعفرس ابع نبا نع ءاطع نع يرجنبن نع لبربنب ني (يرعشال قب طن م قاما ىاور ء اككرت وأح ىعراجا ذ اور ملا

 /ىور و لصا ل سيل ثيل نهد زجمأرص لاق فصضض ء داساد ه اكن د اج عاج ذافرج ملآو هنا لشرب د نقف و يو مذ د لسي ناكل هيلعطبف ٍ
 أعين نيهاسللر» نمىلو نما وفو ةربره ىب نع يبا نع اكل رعب تحب مهاب ةياد رنمرازبلا فو عقسالا نبةلثاو ثيرح نم هام قاربطلا ْ

 اقمسفنىلا لكو فلا ةريغمب لير ناش نيماسللاو !(نمىلونمو اريخ مي ليدااذا ذة د هاون لمن عاتب و لق هبسحا منيه نع اكلم دب هللا لكو

 8 باح ن هيما حسك او نآبح نبا وجاد نباو (ى مرت ىو ر واو وقل ب سبإ هج رباو كارع ثييدح ن مالا ظفللا نقب ف هريمه غن الو

 احر اف كيلا وم سفن ىلا كامل راجا اذ يلد نباحا زويل يرو نع لطتر اج ذاذ قمل دارج ماد داق عم لا ناقد ىلإ نيد لمع ١

 "باري لبمفنسا لو كل ورام اب سيل نذل لاقمم فد (ثلُو ناطقلان زرع يلح نمالا ؤرخال بيغ نسح ىنيرثلالاقو هنم هلل
 بنا حادا جام نا سشس نع قرعش الا درب ىلا نبل الب نع ىباعتل ىلع لالبع يزور نم طسو الاف ف اربطلااى ورد مانا و نآبحنب مل مو
 2 نعئسبب م وميلطي ل نم هو سفن ىلا لكوميلع ناعتساو ءاضقلا بلط نم لور اسوم يلع هللا كبه مالا( وسر تعمم شا ل اقف ىصبلاءانطقميلا
 نمراربلامجرخلقف ف هف ة درب ىف نبل الب هلوقو ىذثل ىلعالالبعمي درفت انسالا اله لاس نع ىو ريال ل 8 هم دلسب اكلم ميلعدتا لذا
 ثمل :رخركرذب لعل البع رع ىو رو لام جول له نمل نع مهن ال لاو سنع فخ رع سادرم نبل الب نع عال بج قرط

 منيبومق قتتجمملا لوسريلاقناينماث نها ل الط ثعي . رانا لص نامي لح ذه ماد ىنمرتلا هدا دوبامجرخامئيخ قب رطأ |
 : ىف تككشأر ةبيل قاذك نلاوفضنأسل تبث دم لها جمالا لأ هىر لص يف لسو ميلعملن لص هه ل وسد برضف لاق ءازمقل !هىد دال باطلا

 نسا و هلع نع لس نبه البعنرع ةرع ني ؤرتنعر ذبل ياو مأونسحب لعزع قرط نم ى نزاع دازبلا و ؛جاد نباح كلا هدد ىلا ني نا

 كعي ىبا دبا يلععمدنم لح لاق رخل نعم نع ةرعش ا ورف ةرم نب زرق لع تعم كابل سلجا نا ميف فلو ما لقط نير
 اذه ولاثءاعنع فرصم نب ةئراحنع ايا ازباب مازنمو فارسا لعنع 4 راب نعم رحل نم مرنمو مبا له الون يحض دانساو
 عكاكناو ضن اصلا ىف ف انا ارجرخا و هلع نع رمثعملا نب شنح نع كل امد قيررط نم كر لغو تكا د ىلإ ةراوراه رشا ىهو أنمى لناس نسحإ
 طقم ح هلع نع رجلا ىبإقبرط نم:جأد نباقياو مأزنمو لع نع سبع نب نعذور لع نع كامدةياور نم ناجح نبا هاعد لف دانبلاو
 بائكب هظقا لق ءانمثاكلبلشا ذا ىضقن فيمل لاق هلا ىل خاعم ثعبب ن ادار مل ليوم يلعس ءابصنناىو ريل وق ككاو رازإلاًرجرخاو
 عداكوسر وسر قف وك للا كل لج لاثد د لص برضفولا لو فاد لج لاق رجم مناق لاقمنا ل وسر ةنسب لاق هاب تكا لجن ل نا لاق هللا
 اهم نع داعم باوهما رم سأذ نع عنب ث رنا ثيرحم نم قمع ادخار بطن »واى دع نيا د5 رتل و درك دونا ولها هللا ل وسد 6 انؤربأد

 | ل وعوب امنع وذ أعم باوصا نع معن ضلي ذي دات ىف ىداخلا لاقو لصتم و دانس سيل ومجولا!نه نم المؤرخ ال ىنيرألا لقا |
 , دا دوبل لاقوعما لسرماو هذع تاعاجبع ى لبع نمل س راو نلف ن وعلا نع يعش ءاور للعلا قطر ارا لاق داني لفرع الو معي ْ
 اف نوفرعيال خوي لوبرج شكل نال يعي ال مزح نب لأق وذ م نع ةرعلاقو هللا ل وسد نا ذآعم ب اهب نعةبعش ثلج نكاد
 و لئسي القي لبع ل اف وارتاوتم نولي فيك شرت نع نوع ناري لحام ورز الزوتانض ىه لب ب زك هوز ولا يف مرعب قداد
 ه أنعم نآكال و ميلعنو لقديو ميكن ورك ملك ءأرففلا نانا دوهصب ال ”ريهأنتلا للعلا ف ىد دوج نبا لاقو رييوص ءجو نم لجوال
 نم لع تلأسيو دافناو دال لباسم ف ثيي لحل نه نع تصح ثا لع اشي رجل نه لع مالكلا ىف در فم ءل ينصت يفرش اط نبا لآ ءأوديعص
 نع فيقن نم لمءر نع و انعشلا ىلا نبس عش نعرباجنب ليج نع ىرخاالا و عش قبرط ارح نيؤيرطربغ مل لجررحلف لقشلاب بعل لها نم نيل
 وهم ةلارونهف لاق ذاعم ثيرح كعب ابلال هى ةرعلاعمففلا لوص بانك نيدرل ماد: لوف يف تيأدة يبقا ول ةيعد ال (هالكد ذاعمأ |

 يوك ماد مالكا عم  دابعلا و ذه نم نإ نربي نا هالي نمو نور من لعب دالا ءآسا كملف لارج« نه بك "لقب اداع نآفول
 قفل انك بيا خا لقد هللا جد لاق نك ثلا هيلا قف طنب تيمص لع قفنم حايبصلا ى نودع كيد لاقدر اةملعماقن هلشدأ |

 .ءابعلا ولا لطم ل قو ثيبرعل ةعصوف اذ ناين ابا نجل ادبع ىلا دانسالا ناكولف لبج نب ذأعم نع مغ نب نطل زبع ةباورزمرقفتلاوأ |
 تا تادادتة038- تتناك تا تت ت4 تت

 ,رلعاا]



 و ئ اثنان

 0 علب لرعاية تطار ضازمل يت فد في اةرهس عسب نعيوت لمع ماظد لةتاأأ
 ١17 000 ا فرج زاجل راس عسل ةاىددملو اق الجاسلا خت ناد:

 ٠ يقعد لق طواف ازفلاعركذ فيما هريخ ف ةالص فلان, ل لعت رجس ةالصو هريغف ةالصٌةنُو س

 0 زئأم مارحت ليتسلا ف ةالصلا معن ءادراللانفإ تيب لحن شراب ئاربطلا عم أت 5

 ها ثا سفيس القل تيبذ ةالصاوةالص فلباىزيمسفأ ١

 ' ااهداساف5 اصرار سن س لقملا ثينب ليهسم ىو خالص فل ب ى ليس ىف ةالصلا وة الص فانا مها رين روما ة الصلا ظفلي باج نهأ ؛

 |١ لضْا الهى سس ىف ةلص ظفلب ةريره با ثيرح نم يله قف نب لي رووسم ىف ةالصل اف *ةرأفم ثيدد ١> كلل كدرو شد فصضأ ١
 . | |[تيب شو ايلي ويصل ّة الل را وملثمرب جزع جال ومثم "ل ىمم نع شع نب نع مارشال جا نمد سا الص فلام
 5 اشيب لحن م جار نبا قو دو هراغ ىف ة لص فل اكسل قملا ثرب نعيم ةالص نات لطس نب لإ ىمم يب هجم *ج ار نمنا و ور تس لؤملا ا

 1 فك الصب د ىإ ثيرح نمك ر لتس :ى ميل للعلا زال كددد فيعمهداتسادذ الم فل نيس عت الالهسسلا ا

 3 ىممو رميا نع دن معنا نشا يرغول «اوز لوب ربمسلا فم اللا اماه سقما كيبل ت اولص ميرا نم لضف لهآ

 ماصرجدتا جاد وملا اوس ايقت لص فلا نم لضعف نهى ريس ف ٌةالصر ايلا نصنل دبع شي لح نمىقدمسلاو ث ابحسنباو لج ىودو ا

 ِ أدل فل نراه م الصوق دال ثيرح نم ليلاف ربل لبع نبا هده اىريزسم ف ة لص ئو نم لصفا م ا

 20 :رعر الر نع ىرزجئنوه 6ك دبع نعت نبدللا ليبعأن غل ل لب ب لجل لجل ل ذو تبث كيب حن نهرب دبع نب !لاقس قلل تيبرومسما |

 3 ماي اوما لص فلان نما م كسلا قال الصوم ننس الد اوس الم نمش نه ىرهس ةالم فر ٍْ

 1 |ىف:الص فلا لاو ل صت ةعالا قة الصومبف ىلا ثبت ناميربا نع نيون مايا ماذا اطعم فلق تنويم ْ
 0 افك الصلاو ا متملف [عليوعتالف تايدل رعي

 3 لف ايل نال و نم نثوميف له وناعم فعول لوس انو ”ب وماما 1 هل (ضرفل اييترصاسمأ |

 0 ةلابعنضوم هد« لج انضريب نع بي نيه ثبح نمد ويم لس اهشل نحب ير نمدؤادوبإك لن, فالق للة لبعا

 5 [تاييانع دل زا نزع بش نوت غاشي لح نم لنسم قف لجا ةادد لن ا |ثيلح نم حام ثبا امد
  |نعاجانب طفل فو ثيرطمن الف ؛له اولا ناثو نمنثو ىلع نآكن ا لاقف ىلع نمثل نارا ناس نلف أقف اقف لسيو يلعدن لصمتل وسر ل اسأ

 1 .ل اة دللاقنثدايذ لهلاقفعن سرت نا ترذلؤ1لاقن رأةةيدر .(رثو لو ميلعمللا لص بنل ىقلأاهأ ا[ نديفقلل هوركتن نعم

 1 زودتاك ل فساى ىغبا لقد لببعول هلة ايدو ماش وعض وم نؤ فل ال طب قرد أيل ,:ناوبميبلل كرزنب فوت

  اأدقو ٌةربرض ىلإ ثيرحنم يلع قفنم ثيرحلا شل لب ب راع كك والا لعأسلا( ار نماشمي لح عن نيءار و نم ةيضهاى د لشالاقو
 1 هدول نب ةيهس نه ىراطب كاملا ردنا طمر نمل م كش مو اخ يتردد لو ”عمبأ 3 الص مافن

 ارساله ركن لتس د اشي لجأ اباتكد نط مرب يقلل هيف سي و ةوعم نب عيرلا شب لح نم يلعأقفنا وق لرب نع

 | و ةريرش ناو اد نبةيقع ثيزح نما ارو ةريرضافاد كعأدل نب ئه يس نمي قف ناجل بأ ناد

 0 انو فض وضوتلا شكنيم «رئرشاوإ روجاق يشع ءلف بارما ناورجا لذطخ اذ ل لهتجباذظفلب ق قب

 ثمل اطياف هدالسا واسع كنعاطخ اح 0 !ناو روج ةرشع كئإْصٌْملا تبصاناظفلب دصأولانبثرع ثيلح نم

 اومكح سائل نير اوملحاذاد هول نب ولشم ذا وع ىل.ثقيئاوطع ذكيا واقل |مومللا لطىلا نوقب اسال ولعلنا كيع ملا

 3 ا لل هعنوباىاور و: شّناءنع لي نب مساقلا نع نزرع ىف نبلل نع كعب نبا ثيلح نم لئسم ق لج
 7 ا |نبهيضعبانو
 ' [اومرلم ىف نولدعب نب للا نيي ديلي ناك نقتل انيكيشيؤ نعببأ ريا و ا هي وعل

2 

: 
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 موس يب ا "”



 ريما صيغ نم | سوق 200 نفاد
 :ةضورلا ىف ىو ىنلالاقدِء اوهودعياةونوم ىو ر دو اد ىبا لاق ومين لت ىهو ىيحي نب لط هيف نسخح و دنا و س يع نب نه بي ثييرحأ

 ْش شلل حق اذن الا نين نكسا ندع وباو ىدارطن ويصل كملق نيثرحا فافن ابْن صض ناعقرافكمن افكو ”يصعم قر نث الثيرلح

 || قوموضولاف 0 م ل
 دانم ىدان أنور داعزمةربرض ىف ثيبلح لقبي لام كاذ موز ان ف كاذنم لشن ضب ىلإ ةدايعةبغزميل © رئ اسما الص

 ا ا ل

 اثم الن ا اخ ىف نم ىلع ثيب لجو لجا داو دري سمقنا سلجا ذاؤ ثجرلا ىف ضوخي لان ل[ ضوير مداه نصرب اج ثيب لحد هاددةط ||| .

 ىف هنمريثكلا م لقت نيفس لع السلا ءاشفا فو مضعب (ى نيرثلا ىف "جان نبا هاهم ثيب ليمن :جرلا هن رغسلجا فاو ةذخبل فرخ
 | الجر نا ماسم لئع ٍةريرش ىلا شيلحأرنم ناوخجالا ٌةد ايد: قلطم ف ثيد احا ت درو لق نيدداقلا ةر اي: فو )وق ريس اب تكل ثادا

 و الزند جبن نم تأوبثو ك اشم ب اطو ثبط دانم هادا هلا هلاخارإند وا ًايصيرم داع نم ىنيرثلا لعمثي لحد ثيرح ىرخ كرك ىف ءلاخاأ|

 لاش سم م 5 لجروشا ذا يطخع|سو ريل هلا كح هلل ىسر ب سابع نب اشمي ل هس نفر دانا, يثنايوازعب ةجان نب هاهد ّْ
 دلو انمي ىرائببلا ميوص ميو لعقبل لظ.مسإ و كدتإك هور ل اقذف مىصيو كمل هلظشس لو لقي الو مويس ار نن ليثارساوب ااولاقفمنعأ |

 لص هللا لوسررم ام يؤوالسرم ليد نيرون و سيك نبل بج نع طولا كانت ءاوررو ارمنابحنب او جان نباو درا دوبا ءاورو سمثلاؤميف

 افربخا عرج نع قار لاربع نعو لئسم ىف لجا هاو رو ةراذكب هرها دا تغلب لو ؟بصعم نآكا: كر توزأط هلل نآكأد عايلسو هيلع هللا
 الاوت لو لعق ل اذ ىه هنن وسر لبق ىلصب لب لس اوبااو لييتسملا دو مدع هللا كمض هللا ل ىسر لخد لاق لبو لمسا ىف |نعميب نه سوط نبا

 لد |مسا ىلا اضف نع مثلح زا سو اط نعرب لقملاو ثيل ىلع دلع تكلا ْفمئيبباو لع لع ةياورلامب لصقي مللي لسا ىب نعمل ىف و ثيلعكا ١

 نعنع نايفس نع ىفاشلامجرخا نكد لسرم سؤ اط نع ه اور ر ايد نبع ناد قاسلا ف ىاللا تافثلالا كلم ل ليو لس اهركلذ
 هين نع بيرك نبل ثيالحن مقبلا اور و ةرافلبهرمايد و هرخاف و ثيل لب, لسا ارو دو مىلعمتلا كي هللا ل وسر نإ سؤأط
 للام رس افاتسا نيك شملان اطيب, ل وح فيجن د أخ ىه دف ميلا لاف فيض برك بزجد ةر افلا الا ديف سابع نبانع

 ب

 هلام (لمي لهحن دال بابُ ملف قو نصح نب ن ارت ثيرح رم سم ثي ليك سو ميلع هلل كيع هللا ل ىسر فأن ءابضعلا ميو
 كرهت ر رد ىلع كرجا ةشئاعل لاك !ءيلد مرا ىلص ينل ناربتشامل وش لحر ىلع ح ظفلب شا ثييرح نم ىراؤيل بكار ج ومرلعأ |
 :: كلذ قطندل اف ليقف يو ميرم |دبصوبل لشف ةيشاد ين نادل بقع تن ن يسمي ل وحرم هذ مكان هل لتسادأننع برع قش

 أ | هلل | لوسر اهرهاف ثييلاىلا هينا تر انزرهاع نب ثبقع تخا كس بع نبا نهذيركع ثي لح نم د ادى ةباهر فد يله دبله بكف ١

 |ترنن لثوماعنبتبقع تخارا و هيلع هلا ىلع ىلا نادر و كلذ لب لاقل مهيضص د نساد يله ى لهو برن نا لو هيلع هلل لمع 1
 دبا رصدماوييروتفس طا تما وتلا تيب ولا ممن قنا نر زن ظفر ماع نب ”بقع ثيل ح نم ملط قف وهوا نهد 9 /

 ||| نأسلا ىثاوحف ىر لئلا هداقا تيب و تماس 5 لحوملاءابلاو ان ل سلب ابح ما(ىف ةبقع تخا نإ لب هيلا ارالو شمل لاقف ليو(
 ا ادامأع نب ةبقع تخاف معد نما نه لف اى دلبلاى راس منالا اب نيماعنبةبقعتخ ان لاننا لبس نبال لأكل فر وك يدشو |
 ا برن ةقع حا نا سابع نين ع ةيركم نع لطم قبرط نمد دل لئع ةن لب يتلو تأياورل ىضعب ف هل ول مهد لقف ثيرع نه كدا ظ

 ]| ثييلح نمميلعقف ثيرعلا لج اسم ةنالثلا الا ل ادرلا ليث الحشمي لوح اثز لب ليتل بكرت طسوريلعم ا ىلص ينل لاقف ةيشا ثا |
 ْ نطمد انف نيتعكر سرقملا يب لسع نا كع مسا فن ن ترن فاد لوسي لاثالج نارب اج اشم لح هريغو ةريرظل |

 اشي رح نصى لم نب ةج امال دجال قورط نع ىونلا در هرم وف مرت ةالا ىف ليعلاقيقد نب انعام ىف عيلاو مكاحلاد دكا دولا ثيلحلا 1

 ده ىهو بن اسلا نيب ارعميفد تاومجال/رمف عفرتوا أعنا ريف لشنيد الح ارو قدا اقرط لج سين ىق سو ديزعدعن لمص رغب ١
 م كر لإ ظفلل المي ةاودو ارط لجأسملا لشن (قحثاسلا وقنا ظل باكرخ قرط نمو مملاو لاا ءاو رو وصي دل قحل لبع ل اق ثيل ]

 زارنا ارق مدر جب م ب ابا البصلا ب عكف قب عملا د اورو لول عموضو سلا شي لح نم || نب ةجراخ ثيلح نم ةالصلا فركألاد ظ
 نعفت 22 هو

 27071ا هاف هس قل



 # دوا دونا كاور رخل قيرط ثيمرعلل واكل ورتو بلا ذو نزاع راكم تراذلك ةيصعم فار ميلع لعج نما وفرم ةرشئاد نزع ءاطع نع | - رك

 قاتلا لعبا | تميس 1 سم

 اير هنعمئلقناك ياوثم .اهد نوتسو ةعبسوشومنم ميلهروثعل م قفناايركذ لب كارقلا ىف طم متي ل هزح ورك كن درب ركىلا يقبسزم دلو دا نيعسش ولاد ءزمأ,مةررح ناىلا يزعل باكل نمأ, يشتد دوأع ل دشئمْلل يزل فار قلاذل عن دبا ١

 َْ بيقرلا عم اجل بيبسح ليكون ليتك فحم نيش ليبرش ريصنل ىلوملا كارقن اف ىهوو هركلي مل اف ثيداحالانمطقت فأل. لعدم كلما

 33 )اكل اود ارهارعشرن| اعتناق طف ع كل ال م اقد:ماعلاىه اقر: بلاغ غيار داقلا طيحخاظبفكل تيقملاعيررسلا ثراونارعي لبلادنا

 ٠ | لمت ةقبطنم نارلزم ةءزتنم سعت وة عدن مف عم ةروس فرن اذ فال ار ةلاؤ ةوناوأرعييج هسا ننال اش نف درلو لجن هذ
 1 اتالثو هث هن ليلجو مث طع لب زجءلع ليك كلذ از ىوعد از وسك ءاجسالا هلل ول [هت وقل ةؤاوم مسا نيعستو عت عنز مالسلا وال صل يلع

 01 أقرابلا قلي ربكم اجار نعل نمجيملا نمل السلا سولقلا كاملا يجرلا نلت برلامعلا:[5!يرلاملالا امه ىت ليل مجول نف ش

 عب ايام فيطلارقاوفعا ميركل ضل معلا كأشل مكن عسولا نحت بادن ميل هن مويقن كت نضاره رخألا لدالا
 أ دوود ولام اتفلا قال _ارقلا م اففن نييبلل قحت فحم للا للا ليت ليبدو بيج يق مل اريج يقل ريصنلا ىلوملاريبجبل
 ٠ [تايل المعلا لحالا ظف احبربل ارض اقنا بل غنام داقلا م اقل ىلول ب راول ىفحت ب هول نعتسلل تيم ل اعتاب, واشلا ف جرا روففلا
 ع اعردللاعيثر لوطلاه بقعا ري لش يول لباق بزاف نيتي ةوقلاهذ قانر ا اعالا هرلالىف ل ليك ىداهلا ليل لار تقم

 ' | نمءلوقاف هياكل ل الجم وف كأنما كلة نضرلاو تاومعسا اون ضرالاو تروس عيب ضرالاو تاوهسلا طاق بان عي مس
 اعماق مارا يسم ثع افاد دب ةعيرصلا ةياورلا تم لقثو موه ىف ىداطعبا مب د نضر ظفح نم اهالحا لاف عب د اها صح
 || ةوالتل فاعضا ف اال هذه ىفوقسي اق قي ذح ناقل أرقي يعبد اياهم لهل نم قلتو يا عر نصي قاط نما

 لقحيو (كمل# لعل اوش ل والا ىروونلا لاق هى رب لاهل لبعوب لله ىلا بخ د

 : : رونو مزح مزج در وكرملا ف لهل ف هللا ءأهسا صحن .الورشاظ رخل ميبملال

 تا كل لئع بلا دي ترتاتساوا كقلخ نمالح|مثماعوا كلب تكف هت ناو كلسفنمب ثيممد لكب فللكساميق ىذلاءأعنلا
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 0 / 'ثي لح نم

 كللمذل فلق

 ]رابع ماد دديضم مق هال ةياورل ىلع نر نع يب نع للنت دا نبع نر بثكوب نرمي نع هو ورف جن ر يثق نبع

 د2 لقرب زل نب ىه فنعم هال. ليو يعدم: لصوينل نهال ياها ”فينح برم لج نعربثكو نيجي نع رعم نع
 الثا هئالببع نببلإ ظياعر نم ئطقد ااا اهاو ر ةرنئاع نع يرخا قيرط] وةلظنح بن هوه ماو فيصضن ةفيثح قبنمدزوت نال



 يجن لصضلتا نم 0 ب6 | _ نشد
 1 7 لغتنا ةماج كان ير قاعدين زير عا رس ريك كك فاح_ سا ”ل ل ا 1

 رشف دقن هيماوهركتس يونا يسن ءادخن قم نع ف شرب لمح ة الصنف ماقت لسد :يعمن لصوت, ليج: هاد امي لح أ
 النبل او ثييرح نم ئاطقر ثلا نيعرر ورقم لع سبل اق .و ميلعوللا اص بتلن اكد شميل لح ثالطلا ف د العلا طور بأ ١

 | نسا نب دجرلبو ميش نع ىطقر ال بادر نموه مث بطاط ك هرتم سبيع معيد كوردوهو ماطسب نرمي هيد ماما فاد |
 | تحل جح قالغ ىف قاتهالو قدلط الة شئاع ثيراب ةلسللا هله ىف دعا عفحاوارجي بذل عم دنع فصضوه و ىلا ىرقلا شآقنلا |
 دوب اكو رو نلسل نير رصد رميح شسب قيما كال يعير غلي تلاقفمل يافا ناةمللا جات لا لعجل جر نع تلثسأين! ةشئاعا 1

 ظ ين اصيح فوط ةبهدا وقال نوفي مد تعمم لانك و كااعط تنيولل ل, باخل نير ع نامي ل وس ارقام هون ظؤزع
 1 مقحم دوم بعبعم نأناثلآس الا راقد لوطم رك ع تلة ة صفح نلمس نءبعصم ثيدح مال هريس نم عل الما ١
 : < نم ىقدمدلاهاسكل كليف نونا ءاطعاذ ريدالا كعرلط هاذ ل قف ةراذللا ف ةىسنلفلاى رض له ل سنا نيبصح نب ن زم (شسر لح لصنما 3

 أ ءاص ون لوسر ومس نا نعل فووق ريوس ىف لمعي لهنا فلح لجر نع عديد حرب ن رع لسا. ثلحالجرناميبب نع لني ردب دل نير |
 ا ماسلا مالا نمرماىلممأقاروثناول لاقؤفلي مث سوما, سيل انبحاصم اريج ب تلقف نيمو راقكملداقكو ةيصعم ف دارت اللوفب ءدديلععللا | :

 ”عسلا ءأهسالا نم نآك مها ىأب ضلك نفيا صللا ضعب نع ىو ل وت فيعض هدانسا هرم المش أس كلك سانل لاق هلك ناشالكأأ

 ألد اهاصحب نمو أمبازيعسو هوس هلز ظفلب ةريرضىفهشيلح نمميلمق فم 5 لعد نع, شي دج ل صاج صرب يدر و قلا نيعشلا ل |
 ا|بِصش نع يلولا ثيرح نم مل احناو ىنيرثلاهنأبح نياد م زخ نياداور و قرط-] وح رظفجمنال ةياو رف هاررظفح نم ياو فد ةنتنا |
 أ مدلاركذو ثيرللا له قدلا م(مسالاركذ تايادرل نم فتك اضل ىنيزنل لاق امددلا سو ةريره ىلا نع مجرعال نع دازرل وب نهأ|
 | ليغ نبريهار قب رط نم ةجام نبا هاهد د( موعص دانس مل سي دءامد الميفركذ د ةريره فل نعرخادانسايشي ركل نه سايافا نبأ[
 1 .راهربلشارلا ابل ىف دايرلا واذ ضقْلا و ةدايدلاو بزتلا ىف ى ايرثلا قايس فناخو ءامسالا ف اسورج عال نع بتاع نب ىدوم نع 1

 ا نزعل بع قيبرطرمك ةلتسملاف كاك هاو د كا ربل ازيا داش قل قيرطلاو ماتلاربثللا لب ال معمل مما ان ظفاحم مثاننا قول: ليالشلا ٍ 0

 ٠ أ جر مانه ثروي نع ظوفح ل الو نأ سفنو ةدايدانضنإرؤوةريره ىو نع نيريس نبه عاعيمج ناس نب مأشهنعو بويانع نيصتلاثنا | "
 لهنا لها لثم قصضوه يملا ل اقو نيعم نباد هد ىرانإلا ةأه ومفعم ىلع قفش لب (هلممل 9 قث ريوعل لاس هدام لاق ىف اسال رك !
 يو ىذا لاثو ييعصلا ىف لياولا ثيبدح مجارخ م انيشل:كرئ لااحد انف دة او را مب نهرعش دريت نولي لفم قبب لآق ْ

 ا نمار ليرول ثيلح نكن اورفالثع كلذ وعلي دلادشسلف ىوارلالوث نمو ثييدحل ف ىاس لا نهرب فن لهرش ل ف رعلا زب |
 [اوزؤنل ب سيل ىلورثلا شيرح يطحن لاذو المقرن ويضيالة/طبضم ثيداحإءءاصحا ف تءاج مزرحنب زج ولا لق دانسال د |

 : لاقو تنام لمادا نيالا خي رح سبل و نآزمأي ناآنحأب اسوءرلع هللا ايص تلا ءاعد درو هذو نش مية ىلا ءامسالا ضعب 1 3
 ْ 9لاو نافمزحن لعمل لاقي برغملالها 0 اللا نم ايعزجد مسالا بطب ختعإ ءامعلانماح افرع مل ىلازغلا| ١

 أ ىزلا ثيرعلا فليب ل مئظاو يلازشسا لاق مابخدل نمد اصل نمل بلطنيلا لاق بانل ريلع لش سانيا نمي ىلع[

 ًءامدالا حرش ىف ىطرقلا فق و ف نئع مهبل هنا لعل اللا لو انملق ل قو ىانام دانس فعضتس ا ومغلبو اء اسال دلع ف أ|
 قد عداها نان نا مما اليف لوقي هاد طقف نإ ندا فسح ءامهالاندراذ هزح نبا نم بجبل نسف
 رار ا عس اهلا عيمسلا بيج بيرقلا مل الا ب اهولا ب سل! باوثلا ماللسلا مرثالا موبقلا 1 | ملا مرلل مل وِ !مهحرلا نال هلا ١
 ل لولا كبغل (ىرابلا_لئقملاربل ابوصملاربشملا دارج رارقل اغخل رول يوغشلا ريصبلا يشل يبكي ربك راطت رخال (هاقنا ركأشلا| 1

 70 وفعلا ف هرلا فيطللا حل قادررلا الام قنا ل ًاعئالا ىلع الا ل وألا لحاولا لحال !لهصلا دو دولا ليا ليلا كلا يمدحلا 1

 0 لي اقل زعملا قيفرلا ليدل نسل رولا سوبسلاليبسلا نعال ربكشل ايلا كللملا سو للا نط بلا نمبملا نمؤملا نيتملا نابملا

قنارنلاىفكن' لآعفلا فا طيحلا ناعشسلا قداح تاق ىطرقلا لاق هسا نون او لحا وليف رهرنزرخوللا مرقلل طعما إبلا ١
 1 اضا

3 
 2 اين

36 



 )دس سوال 0
 1 امنا نم لبيع نب لعس ومدي مل قييبلا لاق كسشاور فك فظفلب نجيامجولا اذه نم نآيحنياو ىنمرَتلا
 3 ظ لق 0 دص.ن شم ليوحر عنب نع ىلسلان للا لبع ىبا نعرعس رع شمالا ءاور د ىقنب: لع تنكلاقمنعروصنم نع

 ٍ نمت عفر 5 ناو رلاو عفرلاب نآيبلا بحرص رن ىفارلا لاق قالطلا ىف لفن ةلحاو الات دراار هلأ ةناكر شي لح

 0 لاقف طغلب اى زيتا ياو فق لقو ليعمل وهرب نأ بهعن اب زجر لنسم نم ليج لصا ف عقوو ف خم أطوبضم يرحم بنك ش
 1 نم اربطلاه لجا داور لب بصنابه دام شمل بنا, لج اياشلتقدنا جوعس نباللا5 هوم هنا دمع مذا هدر كللاو تلك هللا

 ” .|أامللا تلقفوشالا هلا لاى نلاهسسالاق لبججأبا هنلإ لتقل قل هللا لوسري تلف لاق ليرجأباملنقصق ىف ديب نع دوعسم نبمهللا بع نب ليبع ىلإ قب ط

 .ااماك يأ لعدم وسر فصبر نب ثيدح نم يلع قف ةرادل قبلنا هللا عاد لت سوك لمن اثم ل حرج دره ١ . || رت طافلب اور وثالثئفلح ثح مل تلق هلأ لاقف ظفلب ةوعسم نب نع وهم نب ءره ثيرلح نمئاربطلا كاوروءنلتق قلو شالا هلا الاكل

 0 ف هداءاد نيعل افكر لا ةرافكرماعنبةبقع (كسميل لوح قيما ظفل ىف طريخت قنصل لصا ىف قو شير ليد نبتأسا مهلا

 0 تير لحامل تلقرثنإ ءاق 'ولابروجو ف ثيداحثدر لوق قالا ىليرللاو دوق دوباو لسمو |و رو يصو شو خا وم

 ّ | لص ىلا نمئؤ ةعبابلل تك روث ثيل نوفويالد كورن وذ[ مث هيف يبل فارق سانا ريخ عذر نيصح نبني :

 0 | لاورلا عي ايقلسو ميلع هيل اص ىلا ع فار عم تالذو تلاقي نرلبلا ع كلب ةربهث ثيل حن م ةذرعملا ىف مونوب ذه اصنأ :9مديلع هللا

 ةارازهشعو الجر نورا الاو نوتس عن للوف لاق ىدإ وول اهدو ىدزر لع يسمو فاه ىيرظن نوفا عي دو ءانل عيابو مهنابصد
 1 <67 كلازكر عنب ثيرح نم لجاءاوروءاشلاوف اصيل دو.ميلغ هانا ىلبص ىلا نا : شاع نع نيويوصلا ىو نو ىثع م ليمشتسا

 ' "لح نم نابحترماىور و بوغلا تم نم ن وبطل ةيب ف ءأسنلا خ امي نك لس مدع هللا كمص ملا نا رأيي نب لقعم ثيرح نم ئاربطلا
 ١ خمظدار دوايلت لص هلل لوسر لنزع نخادبب ل عب نلمح ئالبع ىلإ ثيرح نمل جا ىور و ءاسلا خاصا الف اع وف قشد كنة يم

 لولا فرن اهو لي لع سن مل فوط ل فوط لاق كبري هدد كاعبنرو كف لص كب نم نم تبأأدا لاق نم الكن امفو ثيل ناكأد

 : 8-3 دك
ُ 8 

 - شيال د ثيوملالبش دو يلع هنا غصدللا ل وسر نكسب نب هلل ريع نع ىقاربطلا و لج ىو رو أينم لكأي طلق لص لينا أرنم لك يله

 | حامد دب انكلا ب نى نأ هدد هيلع ب م لبع بئاكلا (يْشمي لوح تاف رمزا مست ىفو .ةرحلا بانك نعمل نه نم مقتل ثو دة لصلا
 3: نمو مايا ةنالث قوفد اخرجت نا نمؤمل لجبال جنب نعل و شاد بوب ىلإ ثيلح نممييلع قطن ثالث قف اخرجت نا يسم لجبل
 |١ رج نماء وفرمشارخىب ا نعمإو وخد شثاه نع دؤاد الو لودلاوخم ةربرش ىلإ نع ىذيرثلاو ثالث لعب ةرجال ةرررضىبا ثيلحإ
 0 كنيلعلاقو ه« ليرى اكيو ري فاو الح هس ليف كنا هله مد له ليءربجن ىو رباب لح د1 ك1 ند ,

 ىف لاذف ىوونل داو هصو جميل أع هن اكن فلم #) لد ثوريغ عطقنم دانس الا فهض طيبيولا ىلع هد الك حالصلا نب لاق ليف
 ناو عهفزع نسل نب خلاملا لبعىلا م لئسب هيلاق ىف المعلا نبا نعمت لجو مث لقعم ليلد ةلئسملا هلححاو لهن لجاةلثسم ف تاضورلا| |
 ىتانو د اذ |. ريب عمات هيف اين نماعف ىليب سكن ئلغسش برا, هدلا لاق لاقرضللا نيرهخن هرايل |رعنوإ نعى رتاس نب قنا نب بولا نع 1



 .ريبحنا مهلا نم نام | ١ ٠ نادل

 رفا روب رمل شا ناك لاق سا نبه ابع نبدأ زع : لئسارلاب اك أ3 اربطلا ءجرخأل شا شيلح ارو نسح ه دانسادأبألا

 8 لئاق ىراصن الا ءدرج ف ىلعبء اني ورورسطرقلا طخ كوبر فسوقلان حا مث نومرن ارباب ب لاقف دوب انيلع جل يري ناب ناوى
 اكبر تعمسر لا ل اقف سلجم اه لح لث نايمرب ى داره لاربع نيرب اجو هدنالبع نيرباج تيأس حاب دى نبواطع ثيلح نم ٌقأشلا قد د

 نب الم سر بيدإو نيل ني لدا ىلع لغم دلاوسج زو ةزراذ نمل 205 سو ريلع هللا كنصدللا
 5 مت كلذ لق ةياعر ىو انيرق نوزغال ههاد ل قسد ميلعسس ديعم اشي لمح نإ ةلنا :حابسلا يلهو أ[

 : رخل ف لاق منال ملثم س ابهنبا نه ثوركع نهال امس نعرعسم شير لح نرم نايحنبارخا نوم3 ه داعاقهللاءاش ناذتلاثلا ف
 هيشالاميربا نع للعلا ىف متاح ىلا نبال السهو الوصوم ديلا ءاورو السر ظوركع ثيل ح نمد دوب اورو هنلاءاش نا لاقف تلس
 ا ا ا ا

 بج اذ ناكرسو لرصد( لس اقلا لو ناسا كب صاد ىر اقباو كاد بولا بلقمو ال لوفبف فلج هاك يسد ميلع
 اكمل | جح ء ليبىشن ظفلب د قاثلا ظفللاب ليعس ل اكياور نمدو ادب او لحا د ليب ش سفن واه لبمجساقل ىف سفن وذل هاللاةزاهلاف
 ا مقرنلا هامور د انمي ىداعلا نب مع نيددلا لبع ثيلح نم ىر اوبل ارس ىمملا نيعلا و نسفللللقو نيارلاول اووف عو هلل ب كلارشالارئأبللا

 | لحاقر بص نيعدلل ب فلاح لحام دادر و سفنلا لتر كاب ملوث بك ربك, نم ظفلب قوتي سب نبهل اربع ثيي لح نم ا فاو نآبحثاد
 ١ الص ىبلان ا سأبع نب فييلح نم ىف ءباركلا نم لع نذل يمي لوح 2و هوب 'ايكم يلق ىف هلل [راعجيال نر ؤوعبلا حاج لثم أرغم
 1و :نيدومملا فوهورللا نم لع نيا و ى لدن ل عقنيبا نكاد مهاوماد مود ار ىتد المها وعرب س [نز: طعاول لاق و ريلع

 ْش قليباد دعا دبا هاد حلب هلا وال نيهياوغلن وف ومو اوفر شاد (شمميب لوح ى اه للا ىف قيس وميلع ىعرملا ىلع نيد ناك

 كلا
 . سل ةهناوىلبو هللاو الكتيب ف لجدلا لوق ىش ىغللا ىف لاق دو هيلع هللا لصد ل وسر ن ابنه رحاب ىلا نبع طع ثيدح م نابحنباو
 ” أ مسا نعو نعنب اشه نع كارو ىف اشلاو ىراتبلا هور و فقولا ئطقر ارز: صد افوف وم ارنع ءاطع نع لحا ورب ءاهد دفادالا
 || عيسلوفر هميلع هدا لص لان بد اعني اربلا (ٌمعل ىلهس انوثوم انضبا ءاطع ثيرح نم ىف (شلا ىاو رو اذ وفوم شاع نع ظ

 |املسوالئا لصون ن امي لح بابل لدا ف ملفنا نو نغال امي لهجريس ف ىقئاق يلع قفش مقن داربزمركاف ]
 "ناد ةزعر جم نع قازررل بع شي لح نم نآبح نياو "جاد نباد نا يشلاومل طفللا هى ليزلا حين هاش ن لاقف نوي لع فلح ملأت ْ
 | شوما/لاقدو درب نجلس نإ ثيرح نم ىصنخا قادررلا لبع هش طخا ى ليرثلاه اكحاعذ ىراتبلال8/نمحباعوثم ةريره ى نعميبانعأ |

 5| ٠ أب 2

 ] وه كمْ دانسالا ناقد لع ىهو ثنحي ل هنا ءأش ن لاول .ةنلا ءاص ىبلا لاف ميفو ثيركت كارم نيعبس ءاعتليللا|
 ْ يئس لح نماطفلب رنا ثب زح نم مأكل د نابح نباو ناسا باوتعاه لجاو ىذا هاد اهرخا قير طل و د اب نبدينملا
 أ (271ل6 ىلش لثف نا ابن اظفلرو ميلع فدحتلف هلاءاش نال اقف ى نيرثلا ظل و ف اسذلا ظفل كجربغ نم كر ءاش ناو ضم ءش نأ
 ذ وثوم لحاوريغو ع نب هلل |ليبعو كل هادر د لاق معف ريال را ومعف رية را بوي ناكتيلع نب لقد ابطا بويايغعفرالح عدل

 || ريثكوثيقعنبىيومو هلا لبعاىرهلامعفر عم عب تلق دمف كيم نا عم بوبا نعال موفر هد|ىشبعسلا لاو لاق اك طولا قوف كمل !

 أ نمي دحنم قيد باو نابحثبوقأشلاددقادوب ناب الاف الو ملأ مالو لإ, وغلا ل يثمر ل هج ىدومنب بويا لقط نا |
 د حنا ن مه فروت نب نع نيوصيعل فو نوق دام قا دال هل اوفطضال دان ادلو ارمي لومار ب وهل ال ظل ير بره ىلإ 1

 ظ اقف يباب فليغو هو رو مف بكر فر يسوهو باذخ نير مال ردا دو هيلعمللا لصتنلا نا لي لوح ثيطمن هل ار الا لجيل ١

 ||[ "قفص ريد نع ايئاحى ارث هل واركاد كلل 5 لعب ارب شلح ف عل تعمير وا هد ف طل اذل >- ناين فلك براوفلت نا كارب هلا نا ا
 آ انا, حلط شيرح نم هيلع فس لص ناميباد لذا صفن ال ءأرلع ليدرااللافاك لا ىف لعالل لاق لسد ميلم هين: كصمن شكسي لوح ا
 لن قاب نع لببعنب ل عس ثببلحن ممل ظفللاو مكاو د5 دوب كرف هلاربخب فلح ن لأ هيلع هنا ليصمتا انمي لمح مايصلاف ْ

 كاد و اكن لثعا لك مجولا نه نمر جن لشعوش كل ىثا لف لآق دنا ىو رو ميل وف ك1 شعل نود اري فلج نبع لك صيامل ة يود ْ



 هيو

 || و ىلا, ىرلا ناك لا 3 ىيوا عار فوتو نم ايرث هولا ناك هلا "اير ى لاقف لبنل لاو سوفلانخاة لف الا ىلا نب تب ثنب اعأأ
 . ١ ,٠ آ نر ف 0 7 ٠ .١ .٠ ٠ أ .

 ةوسسلا) قلل الا تنآك محايرلا فصقلل حرر سعللا تنكح اورلا نثق حا مدا ذأ ةفطضارلا ناك راجت مال ان قح :وقلاىف داذا| |

 : نيظيقعالاةارعب دال عري ط منا اود ميعنالل قابلا مماعلانث لتقف لل اذ نم برت تاز هج اسوم يعمد لص لفن :

 2 هيلا كودو مه اطفن عم فصنض هدا ساو ذب ل ايد ثقل شو د نيؤ لهل نب نآذ ىرلا اوههعتم فز ةربرخىإ نع لوط نعى داتسأب |

 . || اتيت اوالبت فيزحت بأدق »يب نعول ايزي ن مها زعروصا يزيل بعس ناس ىف ؛رييؤرشل نر ىشم نم لع بع تبجوظفإيربجشيرحأ

 . || نع ىهسإلاةورف نبنآيفس نع قطعم نب قيرط نم تيادر ىف فيح )نبه مم نجن عدد دل نب مس و لذه مككمكعمان دوس |
 دلو ثب لحصر عر دالا نب ريحت نيف لض أنن مريد و ميلعدللا مع هنا لوسر ايرم لأ سوم رإعنلا لص جيلا ب بص, نمت تيرث نم خايشدا :

 .٠  5 8ا . 0 1 5 و ١ |] رياجس .

 قدا كعتلارلا لقسم ىلا ىط نمو ّي ايئرناىف منقت ن اهرلاىف بنححلو بلجال ميثيل لههحر اال نم مط نم قي رطل

 0 0 0 2 0 1 0 1 ا ا
 ميفو ثيل ركاذذ نايهبر ذآ لو رف نية يشع عم نيو رع بانكأن 1 ن ماعلا نع ماع نع ةبعش قب رط نمىثببيباو نأبح نبإ ىف عا ناش م لجأ

 2 ريم سيفتنم 3 ظ .. قاثلاللا
 ١ |[ نب مص ثيدحن مدكوف مماعحفإن باد نابحن بس وزب لحجم ل نب قبأس سو هيلعمنن لص لان ىور م هلال ف طفح قت

 '  [أااذه مداعو عنب نعرف[ نعله رع نم ماع قبرطنم معاد ناءاو د هالطخ ميل عجم داددو هب رق نب نع اريد نب هلا لبح نع رع
 0 ْ جلاب اكل قدفل ايوطختاقثافل قدمي جايفحالا در رويال ءانعضل ل اقو ةر اثم لح : نابحنباىارم ب رطضاوفصُم

 بنجتلو بلجال ل بو ميل لا ليصوملا(لومير ن ةريرش فب نعرجر عدل: نع ديزل اىلإ قرط نم حارب ىف متاع قا ناو فاجر وجب قطا إل

 اهئزب نع عف اذ ثي لحن م مداه ىف نباد زجا ىو لوب لجر د دانس ىف ه مارحوبف مب قبس لعن اقتباس نانهارثدا لخ لي دا ذو
 دل | شيب لح لجا جرخا |[ للطن ا طراشي لهن ىلع ل لبو ملبق ىلا نم وق ىهو نضارو لب نييقب أيس :و ىلع ملل لصميل لوس نا

 ان لازم نييزجيرم سو ميلعملا ىلص ملا ناكر ل 89 /بج اد كلل شيف س انلا قيسفدنهسم) ل رسرث لعمر (لوسر نشارلقل

 | ةاناقترةنكفيكدلليقهن:لسبو ميلعمما لص تن ابا رعب نع ور لق هل ول ناب كاذ ىلع [غرقاذ رخل [ه لح قيسرث بولضأن
 | نوبه فاربطلا ةِسلا انا كل نم لذ لعدنااخاو ةراجب م مسا أدق عادخ نيمو نتا نوعا ذأ ذالاقف اطل

 ماقف نولئاقت فيكمعم نم دو يلع هل |ص تل لاقر لب ليل ن اكل ل هيبان عيبا نع هرب ىلا نب بئ سلا نب نيسح قب ىط نمو رعملا

 ايس للاى باشر نم سو درغلا لنسم بحار مل ئعالا لله لجا ل زعبأ ضير نم ةئضور نيف للا نيب الس ل وع نهر مرا

 0! نابورغلا نبي ىشم نم دو ميلع هللا اصدللا ل وسر لال أك ر ذ ىف نع بيبسملا نب ليعس قيرط نم ىجرلا لضعف ىف قا |ربطلا ىو رد و نيك ليخلا نا

 1 م معددالا نبل دبف كال ب زعن نما ل اقف نوم منير ارهنذلا نم ندب زير سو ميلعمدا دصصمن ايلي يلهون حت طخ لكما نأ

 5 وثيبلعلأ عردالا نباعمأت اواومرال اقف نول ًايزرماسا نمسا عوز :وريلعملا اص مهلا نعول نبال ياس ثيرلح نهم اوازله هدا
 . || اطعب معصب لضنادواوسلملع اور قت موب واع اور دقل د ىف ميلاو كلل اور ف وميلم قلم ىهو مدقث ذوو كول عمن داومر مف |

ْ 
: 
١ 
١ 
1 
1 

1 
 3 |نسموقد و هيلعهللا لص ينلا حرخ ظفلب ةربرشوىلا ثيرح نمن ابحئرباو ىهماور و سابعنبا ثيلح نمار ملاح ةاثنو

 ا لاةبلغ روم ككنممنلوسرباولاقف هولا كاسم اذ عرد الا نيرعم ناو اومراًيمارن اكركأب نق لامس ئباومرا ل اقف نىضرب

: 
1 

1 

 ا
١ 

 ظ »نق بنسب ا يرف ن انيئرل لخداقاو بنجال و بلجتل ظظفلب ةربرض ىبا نع جمرعالا كير ح نم دارج ىف مم اد ىلا نبا هزد رار نشرلا

 ْ سيف ناهرلا موب ل.خن ىلع باج نم شميل ليجح نيكس قررتو لافتا هلل الدال وأضي مدخ ن يروج نا ملفت لهو مارحوم
 م نيبضرغلا نيب ىذلاو ىرلا >الواوماهر عشري ىلع رب سارال مداد ىف نبا د انساو سابع نبا ثي لح نم اريطلا ورهص اعنا نياأثم

 ا ةحابسلاو ظنك دلعي نا ىلاولا كعدلولاقحمعف ررعفار ب نع فيم دانس ب ليلا ىورو نيف للا نيباوشماو ضخ اوصراو
 :مه'اربع قب طن مبسم« او رف رءاه نب بقع ثبي لح اون انا ساو سمع نبا هرمأد نب ةبقع نع نييرغعلا نئب ىبرلا ىو رو روق تلا
 اوي ليو ميلع للا لص دللا وسر تمس لاقف كيلع قش بكت ناو نيضرغلا نيه ندب فلتر عنب رقعل لاق الجر ن ىربملا ةسامن نإ
 لويد نب ضرغل اباتشي نبا شيأر لاذ لهايؤب نهد وصطمز لس قفا ربطلا ور ,رع نب كيب لحأدا هانم سف هكر مث ىرلا لع نم



 ريب نمش نم 1 ل نشد
 عئارزبت اقر اربر مسا ميعنوبا لاق ندب ريب نع ليبعو 5 لبرج و نه دول ىفإنبدللاردع نقم نب يحب نع نلت لبع نيب دي قيبرط نم

 "رم قبارط نم قيمي وو رو ماع ثيلح مورا مل همن لاقف سو ءبص هلل لمص هينازبع لهن ونصر قدك لبق نإ ناثعاظسي لوح 1,
 'رمللا لبعث فا زفس هذة الغل اانيلص عب صج فاك اق ليبع نبوس وم ىف ح ةزيبع ىلا ىلومل ماو نعزي نبا روسو اليد نيد حنعيبرحنن[ |

 لوف ةال مرضا زوي لاف تقدير و تيرنيلظ طع ةحأ ع وقوزات ال ثيل ل ىقيالجر الد برق لعبج
 نجس [رل لاقي سرف لع نهار لقيوعن لأ سو ميلع هلا لمع للا ىسير لع لع ن ىنضارت ثا هولأسف وجي هوب ة دج بلا ة المص نم هلال
 يلع هللا كنصملا لو سر لبرعءاع بون هارث جذل انلقف كالأد نبض |أنيثا ليبل ىل اشييرح نم قبمبلا و ئطقرازلاو ىداللاو لجا هادو ةقبأس تءايأ

 محابس سرف موق نمةيمبس سل وثم بجع وكلنا شيرفتقب اس تءاجت بسأل لاقي نسرف ماع سو ميلع هل ءاصدنا ل وسر نهار لزمه لاقزسأ
 ه قب سيو ميلع دنا لبعد الوسر ت (كثمل اح محرفو شه ىا:: مهن نشل و ةلحوملاءأبل بشرف ملوقد ىف نيليلا لن سح ناك ْ

 لع هدا امص هل لوسر تقاس ثلاث: ةشئأح نعم ربا نع ورع نب اشف ثيلح نم قنمدلاو نأابح نباد جا, ثيدأف اشلادد دونا دوف شن نأ 0

 يل نعود يع لقد لسنا جهدا ل اذه لف فلفت هذه لقب كلج نئبشإإسد ٍ
 16 »رفعجىإإ نعى الّةصلا نصحت ىلإ ثيرح نماىيرثلا» دوا دولا هاش لعن كرد :ىميلع هلا امنت لوسر نا مب لهحتشاعنع م
 ْ بالقلاملع تملا بانك له نيبدأنيب قرف لو :وميلعهللا اص ممنل! نعمسو از اكرل اذ .ه ميلع هلا ص بلا عرابص:زاكر نا ةنأكر نب لج :

 !دايلع ىل ف ءايطبل ب ]نو ميلع هللا كيع هن لوسر نأكل ةريبج نبل هس نع ليسا لاف دوا دوب ا ىود مقل دانساسيوبيمغىذيرتلا لة وأ |
 :ث اكر لاقفةاثيلخاذ مع ىصذ هعرا صف ىف نمذ اش لات نفيسا» لاق ىعراممتنا كيه رجعارمل لفل عامعمد ليز نبناكدداةنأكمز

 ' | اولسو يلعميإ لص تلا ميلعدرت ةئعيىع يمنا ناب ثنا رد ضرالاىلا لح ىنج عضوة هئاو لجميل اقفاب ارم كلذ لعفف د علا كل(

 ب ايلف ووئاشنرلبفإثيد اذوه(كمإ و الوبسوم ىورو قمبلا لاق ناكر الل مريول لهس ن الا رابج ني لجسيلا ويجنص هدانا م
 ظ ةفرعم ىف مخ ا ءاوروالوطم سابع نب نعربججن بز بعسز عر بد نبدرمنعداجزهف لم ليزر نبهللالبع يلور نم شاف النورااوقبسا

 ل ةثر4ن هلال بعنغمبسا داي: ىف نيريزي عر عم نع قازررلالبعىور هناؤصضأ فا دانس ولوطم ةراور ىف ثيزح نم ةرايبعلا || ٠

 ىهجف يرش ىف ف دوام لاق لو ميل هد لض ينلامع صفا شب ة اش لاقفاليدش نيو ةيله اضن هناك ا رماسو هيطصن, يع تلاعراتما |
 اقف ةنلاثنا ف لوفا اف تشن ةاش د بتل ارك ة اغءله د2 لوف اذار ل اك وب لافت لل اثنا عر صف دع لاف لسد بلع هس ءكصمتلا |
 ||ديزبهمفي رطنمؤميشلاوبا .جرخ نكون اك ىبا هيف مدالله كخف لح كير غن و شلذ يصنن كايلم عمت اك طسوميط عن اصول :

٠. 

 غ4

 اييإ

 3 ملحو ل لصاال لبحأر| هو ميلع هلا كيصوولا ةعرابصم نم ىو رأي لس نيؤتقن لبعظف ان لاذ "يري نكد باوصلاو فعن هيف َ

 ارم يمل ناو اوف [عرقبس نار لقد نيف نيي[يرف لخدا نما شع لإ بوم يطعم دص دينا ورارعمف ىوداءلثم ةناكد ١
 مب درشئريخصنا ف قاربطل لاق ةريرخ ىلإ ثيدحن ميدو مزح نياو قيميلاو كفو جلي ناو د دوب اورج راقب سيلا مهقبسإ |
 3 دييشنعدثاد ىلا هزور(”ثل 9 للاخ نب أشه هنعمب درفت هليلولا هع ميد فيو بيلرسملا نبلهس نع ٌةداتق نع عرش نبلعسأ |
 ةمنم اله نآيئسو ىرشزلا نع نبسحننيفسؤب نم لفرد نم قرود دوباءاهدد ىرهنلابة دات لبامنكل لينول نع للا أ |
 نسح مث وبا لاقوأن دنع بصااالهو لآت درثا دولا لاق لعلا لها نم لارير نع ىرهزن نعل بقع و بهشو رجم هزورزثو ىرفزلاف |
 هم ىلإ نبالاثو ءلوق لس نع ىرهزلا نع نيود فوه ناوي ئذلا ملول هس نع لمس نبى عزو ررقف بمس نيرهس لع اذ وؤوم نولي ناهلاوحا ||

 هالح ةربرف )نم لصس نع ىرضزل نع ئياور ىف نيسحنب نآيفسو فاشل طلف لوو ٌةريرض ىإ لعب ضو لطب نه لاقف منع نيعم نبكلأسأ |

 زعل الج ملف وك رشزل نع يزعل ناهس يللا ثيدح نمي يلم نفد هيض دانس ال ذه شد بج لجل :
 ايلول ازعراعنب ماشه نع تاور كلب ىف نبليبعن لاعلى ئوطر الا ءآحو مكاين اربط لئع اير يشب نيس باوصلاو قطقر الل لائطخ ش
 (ى رهزرلا نع ليعس نع ليلولا نع نع ماشه ب اعضصا اور لقف اييامشو وهو ةربرش ىلإ نع بيسملا نبا نع ة دانكن عربشب نبلبعس نع :

 لاق و ملعى لم نباءيجرخا ليمعل هن هلاذ و ماشه نصيف طلغل نانمب نيف طلغمن اناولثم ماش نع نالبعءاورفداشملك
 ل



 ١ _ريغستم راع قال لج
 يس و

: 0 

 ى كن كاض م فلعاوضاقبف رم عطا لاق ومنع ورث م ين بسكن م لفس سو ميلع هن: فيصل مي لوح هرج «اطعرد_يجاليل ريل ىلا
 | لشيإسو يلعءللا بص ينل ل باج نعرايزرلا ىف نع ن أرفس نعو لئسمى لخا قو رد سمح ثيل نمتجا نادى نيزتلاو دّراددوبا
 اول دريم ىف نيب رع هزي و الم الو موصول بذا زل نم نر ف ىو دم ف كا هفل» لاف ما بسكر ع

ٍ 0-0 

 عفر أبل قدا تيدا يطيع بير السمرا ال [سفاتسا م ل وف برشار-ف لقت يلع مح
 لئس ماودك ادولاهاورملثمةررش ىلا ثيلجو ير ف الفن مايا ث كلذ ةفايضلاوجرش ىلا ثيل شيب داحالا :رثوثلا بار ىجسدل

 يوط هدانسا 2 لاو نمزليل الخ قح ليكى ع ق حو عن ناذادو رك فبضلا ديماذأر ىث فايطا لجل إذ لح نم 3 .ريتملإ | شوعةداتساو |[

 ملف نلاسمع ناخد لاقةلس نب يئش نع طسوال ىف دايس هزدر مل با ذل ضييطلا قحم ماو نخل لفي ل ناد ىلبقت فيل غشيم ل هللا لصمنل لوسبر(ن1لاقف ىرت ف [ورقيالذ موقب لنلعب كلن ها وسر لو امنية بقع يدحداضيلأ|
 نا تبتبالو لكوب ذل نبل نع ىذ اذ را تدردملوش كفلتل فييطلا ف كتل نع نارمهلا ل ىسر ناالو لاو تيبلا فن اك

 | نب ليس ديف و ملثم رش ىلإ نعو نأبح نبا وى لع نبا ضعض ناورع نب هلهازبع » دانس فو مشن لتق لع ن الفذ نيطلا لك, لع كه نم

 ذلك هذاهلاشمب لح ءركأت مارح نيل لكأ ن ثيرلح كر ابل نيمهارجل ليقود قسم ل قرا انم بحأرص كيقعلا لاق ى رو ىلل ذل لبع

 نمؤاوخا 6 ةررره ا ثيرحارنم ىر الا ىو نوعيمصلا ف قاوسال ,قفصلا ف اهل عا بنس لملف ذر [ن ىبشل را مصن نكد وشرع
 ”لررحن بطب ىس ةصق ىف ةيلس ما فيرح نم لس لا هه فلا بأيكرخا يف رايب ندرنيزرل اى د وشي دعم قاوسالاب فصلا مرغشي ناك نيرجأوملا
 . هدصون نزعنب شيبس (ىقرلاة قيسلاب 2 كرب لارج لسد هيلع هنا لص نلاة بح ىف حرب ان ناد
 قيوم ول يلع قفنم قير نير جبس نفل نسرمطت م قل ليت نييزب سورا ولاة ذم نم ترمهرق ىلا ليل نييؤب سرس

 بالعزم ىراذبا عموالا ينل نميز يال نا هل عا حن رسو ميلعملا كصمسا لوسر لاف نيءاسس لع شلة لتس اذار قسفمل دىعف
 ل وس توام نم موف ىعسو ميلم هدا سعوا رخ وكلا نبتياس لمي ل هس شا نع :

 انيإ

 | بود ب قلل نمنا ظفلب 5 سره ىب نعاس نع معبره نع كلان ن عرب نيييحي قب رط نمميأهشنلا صيخلت ىف بيطتو طسرالا
 || سكاشيي ل وحوهاد يحيل هدانسر وتشيل بهذ موه هزيل نأميزكبإت لبث رمال د بالو ءىضول ال هة لل اهضليدل
 ] ( لج دا لاولا نماوبر طين نايثرعلا طرا رم سو ميلعسم: لصاونل نام يلهح بمدضلا بانكرخ ىف هدفت ىلا مانع سلكي طع
 | اةرافاؤب نماؤاك م مالج ف جه د انساب قرر سبع فنصميف عقوو هينا ناك من لسم رص و طظاقئاو قرط ملو سا ياو رنم يلع قفشأ|

 اف شور لعجو لاق لويد لسع د اشم لوح داس كال د لكم هس ؤن نم انا« + غل ثيرحف ىدد عالطن نبال

 |[ دادوباهاور كلر راش ناد دطنأ ماش ناميلع نيد ىلشرب ارب عتبصنذ لك هع قحيبطلا لإ ب ركع لعم نب مالقملا ثيدحديبعأ

 ماع نزع رف ىو رو قنا, ضيصيال لد [ قمار دقعو تينا ف سي ثيداحا م يف ارجل ف ةلسم نب مءاقنادبعجالشأ3

 : نيو نعديلس نبداج يرحم يقسم يللا ها اكد رقال قننمرعبا ىف اركب [شمي لج م لفن يصن عي فب لك يو نوهرل
 | موزة يروم نول البع نعرييزلا ىف قيرط نمروبمطلا بكف اليبعولا هاو رو ركلف لور لب تهمس نجلا ربع ان ازين تعمدرأتب
 أ يصد كد لان لوقركب اب تعمم سابع نبا نع ورع نعبشب ىلا نبا نع كليرش قرط نمو ميبا ىو دو هركذ لاةقيلصل 11

 || ىلإ رعاءايغ قيشدل تناك دو هيلع هللا امص هلال ىسيد ةننبثعلاناىورمل ] و نابفس لوف نم ىرائيلا فوض ةنسو ل أبم ةسج عيبا

 | دال فروا فخؤ دل قسال ة يره ىل (ٌكيل ل هجن عيععل ىف ءل ماو ما هاو راىرل ف اع نب ة يفعل وح يلع قف ايمادز
 رف شاواوناربطلاعاورو فقول [رضعب ىلا لعدم ليد قي دن د ناطق نيم ييصو ق طم كيو فاو نان باصصاو ل جاز
 . |! د ىاطخمل ل [قلعجن مس قبس دع قب للعجين *ح ىتفم ةلحولل هاو نيس شب ىه نسال لوف ميلا سابع نا شيدحنم
 ...ادملا ةثرعمف مع ىبال الح اطل نأه رلات يلع هلا دع اناا د رمي و نيرو هيفا ذيرد نب ىلحووالمعل نب

 ياس يتاؤرلابب نش ان ا وي ورا نرجسم درك تن 7 نوهت تع ع يس ف راج ع يح

 ف ل ل ا ا و يف فيلم اورو نييثاونلا نيس ةوم نق و تيك ل 0 2000 2500 ل يوحى عيي ارز ىو عمال دا كفن

 7 5 3 مة ' درو ا 00 1 اول ا 1 عود ١

 ا يعاب

 ا خل



 ظ مىلع نباج ثيدح قو ليعس ىلا ثيدح قطع وجب ىشو ريوس هب ضيزننادارؤناقحورطن له د هلئسمملا ممول همزةم ىلا لاح |
 انيطع نع نبع نب كلم بع ثييزح م اكمل اوال لم 9 كاادولاولا نم فم ض لأ نإ ئقاو ٌتيزحىش مزحنبا لاق 5 قاس 1

 ا يعل اورو موا اكد نيج امد نىلىفيملسوأ |
 مل لوح ةةيزحو نعود مالا نة اكذل فانبتس إال كيال نيني ناءالعد ئاسدأ |

 اة عسي اك

 رب صيف نم ملا م نان
 لش 5 نايحنبإو لحب وهنكسلاب ام اهادر ىرخب قنرط سابعنبا ثيل فرت نععق

 انععئلقر ره ىلإ ثيل ح نم فس يلاو الك ىو نهد قيد نب معا دسل ف نم برشااد ةي اور قدا, ثأبلا برش هل اله لك نعد
 أو لبدلرغن ذا هللا لوسرب انثى دق ل عساف لمي لوح ىرق« دانس + نعد لك قل وشدة لجن وينج نمو اس اف نم ب ني نا|
 منع كادونأ ىإ نعل قي رط نم ىنمرألا هدا 37 هناكد اذ متْس نا وولك لاقف ءلكأن ما هيفلفا نبك مطب لهيف ءًأشلاو هرقبلا وبل
 ظ لاقانإ هع اكد هلاكد نات ثلا لع مهايمس اذا ظفلي ئطقر الا اور و ليال ل لب ةقاثلا قمن اال ملثم دوادولاةاور والميل هس ىلإ
 قرطنبال ربعص ثيرح و هبيأسالاف لاقمناق دان: كلذ ىف بن درييعص فير حوه لاقفايحال ىف ىلازغل فلا ندرك ليس نحال ولع

 || فن نيعم نيجي اةوولسم,ب وحلق همؤعمض نمر لف كا دول اوباااد ةربثعم لليل هنعب نق ثيرصلن نيإ نكن اد ةيطعو ليعس ف نع
 |انله نمو لأجل هيوف عب اتمد لايف كا دولا ىلا نع ئتمسا ىلإ نيس وبن عد ارو ليبعىلا نع هليسم ىف اور لذ لبحن لحنا

 بلاط ىلا نب لع نعارضنا هيذد ى لدرثلاملاث 3 يرش اوءادرللا ىلاهدأد الاد نياج نع ب ايلا اد لبعل قيد نباونابحنبا .يهنص
 ةاكد نيزحلا الد ظفلي دؤاد وجاد ىداللا ةاورث باج شيب لح كلا نب بصكو س ًايعبلا م عوياو ب ذ اع ءاربلاو بوب ىلاودوعسم لبا

 اش قب رط نم كيمو رمي زرلا ىف نع كيل ىل نبا قي رط نمار الا ءاو رو فص القل راب درلا ىلإ نع سا لقلا داي ف نب هل أليبع هيفد هدا
 , اكل ر يهز ىلا قير ضل ويص ىلو لعيبوإ لنعرلب لا ىلا نع بهش نب داج معب ورايزرلا ىف نع هوور ةنالثؤل ىبث راب رلى نه الر ىعم ن

 د ةيأنإ ىلا ن عروس نبل سار قنرطر مى اربطلا هاو رش ءاد لاف افك راى يلح ادا ومر حد واد وب كت |هنعميوار نا ال سم طرشملعأ

 ريرهى نع سؤاط نعرازي د نبه رمنع سيث نير عقب طنم ئطقر اللا ءاورف ةريرش ىلا ثيلحاراورعاطقن و فعض هيفواعييحءادرللا ىلإ

 « ليفح ىربقلل ليعس نعمل ىوارا وة يره ىل نع ىربقما نع ىرخب قبرط نم اكان مجرخاو ل لئسب ف ورعدز هو جس سنو نيرمتد
 طك انإإواورث ”وعمصزب ثيل حاراد فبعض انمي امنع وارلاو_روعالاث لكن هيفو ئاطقر لإ مجرخ ا: لع شب لح اوك ورثيوشو لجس نهللازبعأ
 | كي | نب نلت لبع نيزجن قيرطنم من اد فب وبا ثيرح ءاومالع ىهو الج ف صم اف حاصل نجاتي نيج ال تن لي نس
 2 هاوراناينمق طملذ رع نبا شب لحات او ىشبابلاو كلذ ءاربلاثيلحاراو فب لهو ب ىنااىلا نع نمل البع هبا نع سعى نم

 ةا> مناك ف نيزجمارعش اذا اعوفرم عنب نع مذا نع قس نب رجح نع ىطساول نسكن نبل ث جرن ءافعمضل ف نآبحنباو طسو الا فاربأطلا
 :درفتلؤو ءبف [نع كا او نع هاصع نبل نعش نع ةزورلاف ببطلكتد اورو نأبح نبا فعم نسح نب زو قل نبا .ةزعلع هدفنا
 ناذورعش تبو هفلخ لف نآما ذرات انطب ىف ةأكلفةنأدل ترخضاذا هظفد دود اوهو ف ىقوم ا ىملا ف ىهو فبعض وشو مادصع نبل

 "برع نب نع عفت نع ى ىلا ثييدح نم كأن ال يطيب لجن ةجرث ىف طس ول ىاربطل اهاو روم وجزم للاب لب قح يبد موا نطب نم ججرخ
 ه١ مذا كعمش وو ذر ىف فلتشا ىلع نبا لاذو ىع نب نعرك لاؤ م ىم نب بوبا قبرط نمو عنب نع لها نبك رابم قيرط نمازي اى ددد

 نتكل نايعزبئم ىم فير نمط للاو ورث سارع نبا ثيلخاناو سيصل وشو اذ ىقوم ع نبا نم عفان نعرجع جد لعد ب ىباهاودد لاذ
 قبط سريا ىف ىف زربطل ا ورف كلو نا بعكُتي لحاور د لبي ىس ىمو موا اكد نيندن د اكد ظفلب سأبعنب نعي درآع نه طعس نب نع

 ىه لف لهم كرام افعلا ىف نلبحنياهركذ هفيعض ليعم او مي بعكنع بعكن بنزل بع نع ىرهزلا نع راسم نيل مط
 اناا كصملل لو سرب اوهصا ناكل اذ كل نب بعكنب نه ىرهزلا نه :ندبعن بن ايفس قي يطزمدت باى ورواد تب وبصل ناكل اق يرشلا نع

٠ 

 راق لو هيلع هلا لمعمل ج ةريطأ نا
 فو دو اها مد و |د فال ةياور ىف و نيعاصو ا ع ضلع و شااثي لح نم يلع قفلم .حزرخن م ىفغين الضار ءا نم عابصب 6 م ملثم 4 1 1 مل ا م 0 "16 ٠ »ن5 0 2ع لها ]و 2 صب

 (ملارطفاعم مجالا عي نا هماذ سما ةب ىبصعم هزنايز | ة بهي سو ديلع هلا كيص ديلا لاقرب اج ثيزح نم عبيصف نحب م

 ضإأا



 رب اصخفتلا م / ا ئاثلا للعب

 يلي نآيوةزطلاةل ران: قملكب ةنلارق نينع نارا ىورد مفاهيم دقن رملاوتضلاو لما ]تظن عوت رسم ةئازص لاتسي لح
 . | تلان السلا ةنئ اع نع اند نع نايفس ىلإ نب ةلظنح نيرط نمط هيل ىور نك وفرم لج مش اذخ لق نعوفاكسي لج نراقنع
 . [اسيثق ريدي لاقي السل ف را «ءرل رعد فوثوم نه ىفبمبب لاذأ رض مف طاوطولاو ارهاوفإبرانلنفمس فلل تيبقعا 9

 : مدافضل ولششث ل لاق ىماعل نب ننبه نبع نع ىفوا نبةر اردن ةياور نمضي قسمي ا ىور لقد باتكل له نع نخاي نم ةشئاع تناكادد
 نيرراربع نكن يوجع دانس ناك ناوونز ؛, خا ىقحرمل لع ئطلس بر ايلاقءرس لدا تيببرخ ادمن اذ شاه اولنفن دلو رهبش نقش نأ

 هيحاتج كرح دا نربط ىف ئاطلاف >لافي فص عدو فدا لكلا و يلع دنا ءليع هن ىوزم ل وا تيدي رسال نع خي نير

 ةكمي لوح فو ثيل برع ىف هركذ ىب طش لا جرخ مد 'رر رك نهر اوجل ككل اري ملاذ اضصومذ داووبب ضيسأك
 درا دوباو ىثاشااررطف رس عطقيالو اراكايد ارحب نيل اة رقحاد و لات اينع لجو زدنا هلأسال رفح اغب رثوف (ةاروفصع لئفي ناسا
 و لاح فرعبال ل اقف هللا لبعن ع ىدارلاراع نب ىلوم بيبر ناطقلا نبا هل عاد دانس ال يحض لاه ثنيه لدع ثيلح نم نو
 . | كيب لست منذ يع قفش اجلا لك طسو ميل هد هلص هد لوس تي ىبوم نإ اطمن لح ةهفنم كلف اذ ؤلت .[ لفن لوف ةدارقلا موبدنن ىلا ع اثيعروغ صم لثق ن هظفلب اورام نع ليرشلا نب معن م ناحن بادو اسنلاو لجون اشلا هاه | |

 || باوصاو ةمش نعمؤش يعفو لق خال نم فير عفو شيكل له ىرابح دو يلع هللا اص هلا لوسر عم ثاك ة رعب نب ةريغملا
 1 رعبا فلا ل سو ميلعدلا اصر سمي لوح نآبحنب ا ولهقعل مفعم فيعض «داتساو ىيرللاد دو دوبااءادرهفيرط نمو ةنبفس نع

 ٍ 0 ايا رارطلاىف هلفنهتدبم لكلند ان روبرطلا
 : تبلور ولذاوم لأم ديلعملا كيص ملل |لوسراوربخ مث .نماولكاذ ريصلاىهب مع [اوبح وبلا طفل ها نغ ةمايملا منبع سود يعمنا

 لسجن رحارجلا نبل ليع دولا راما و بكارة وش الثني زول ماع هللا لوسي راملدب نإ أسيل زج نع رع عت ل : لهلاذو

 « | ورث نم مقل ه رخو هلوثدادظ تن [ه لثع لو ءلوطب تيدي ركل ليش عوجأن ماو وث فن لحس, ثذ نر فلا يع

 نكد نك لف برجل ماو ةفررولتقؤم هو ميلعمللا اصول لوسرلا5 لات ةريره ىلا نع هوررسم قف لشد ىف بيغرتلاب شيلا ددد

 | نم لفنقل ىج نار خلف ىدر د وق مدقش كيرمل !ثيلح اسم رلظركرملوقرض اد هال لتر الا دلاف نانرغانوالالثت
 ا شل اقف ةيدل رج ىلا ىسدا يذل ال لئملوق عن ثيل ع له رقف لوشن نع لشس د: عنب نع ىورب و لاف كاب

 را وا منع لوقنملو برعلاىل نهج الاد مارحو برب نم
 9 قتزالئع تنك ةيإزع نونلاب لي نباوسم ثيرحنم

 ْ كيعملل لوسير نا باطخ نيرم نب ههنانبع يلح نم جو نباو ذب زا هدو ادوناةاددقأبب وكر نعو )الهم نعو هيله كلن مو
 مدت ف نان عع انيائيإو ر نمره لنعوه دن ابلا برشثوا ريع برين دك داىبلدأمابلاو ل لجما مو لك نعى د9ميلع هللا

 اني

 ..|رياسو هيلعدلا صوتا ى السر لاف وعطف يذل صواعم ليفذيإور ىف دماكاذئن مرعب داراؤرحاعم نكن انوه ليف ى دال
 . [اذه تاز عطا م ظلم لياد رول لتكن ع ىلا د لولا مدرحالا تاورجب ىف مدقن ع لشبملا لك, نع ىذا ذرو اؤدزم
 ِ |ملس وألا هللال وسر نص اق و ىإنبرعسنع يمن قلك لونا ف الخ اذ مل الج عم فه نصمللا لاهل تعتد لا عضاوملا بج نم
 الب ثيداحب ةلم بايلا فد غار مالا لتقب اهرما :وهيلع هللا كيص هيلا لوسر نا كايرش مانع هدىرائيبلانييبوثو مسورغدرولا لقبر

 0 نا نموا ماعلا نم ناررعشي د ن بح نبا رمجعص ىف عك وو ءلثذ نع ىؤملا د بيك لقي مالا فد بكين ا دالا هللا مح هلعلو ثيرطأ كن

 . || نالافقلالاقملا ويشمل نا لص بنل ناك ار عنب لاقف ف[ نم ةفيجل قف ]سو ميلعمن لص هل لوس دنع نفك لوب

 ًاادانسالالييدلا ؤ بهو فعضمف قسويبالاقو كا نبهدانس »سيل وب طخ لقد
 . || نب ؤيهناا ثيدح نم قيييلاو ئطقر اردو كالا سخن قحأرن أيل ب رش للجن لك ن عفن رسو هيلع هس لص ل ن:رمنب ثمر لح

 0 كا .فلب و لج نع ديب نع بصش نب رع ثي رح نم اك ناوُق اسنلاد دو دوناو جا هاورو لي نيعبدا قلعت حلاق ودون ىدأعلا ْ

 ' .تةنهنإ 2 يسال ا لأ

 نس بلش 0 نى. نر اة ابقي

 . نه بولا نعرش جيو نم قيمبلاها زر و سأرعنبإ نع هاجم نع لبقو السرءل هاج نع هنع ليفت بج ىف نباوع هيف فلتخاو هنعده منع



 ريجيصيةتلانم 0 مس م8 2 ا د تالا

 .( | مقدو 6«لئسم ىف دعب ىباع يوهان نقيس هاو لقفةلعمل اال نسح د اساومنم مادام نعوم نرممأوشيزح نم ليسل اننا دأيد ب |

 | | هل ناوكك ننعم ن يعم نب يب لقد ناو نينيسسح زل وف د و فالخب ب اوصلوشو ثبأثاىإ نب بدبج نع نروك* نبن سل نم هلع
 : يداي لحال معاع نع بيدجعري ة يدلل نيدلعلاقد لبتحن رجل اذ نك سل رم بانك يعدد ا خب يعن م عما تب ند نبدبج نمعمس

 ظ نبق نه نحن ع ىو نم ةياورهباوصلانإب يل مولع ىف كن مزج د ناذحدا5ن اذيهفخ نان ناار فون مدام نعمل تبفيدل ايو لثد :
 || لاق ليك ماسم مارح طكاق ءابسل نم باى ذ لك ةريرهافلا شم لوح يسم ر سس حرخ كاذ ف س ارحبي لوح بيج نع للاخ

 : باند كلو لال راجت مليان ل ىدآ بي ماع ليلو ندا خرم سد ميله هنا ءلص اود لو نعص لععدجربلا لبعنبا :
 . ة الصلا ىدألاناماف وعرياظحف سائل عرسإو رج ةو ئغإسد مدلعدللا لق مال وسر عم انو غليل ولان بدل اخ ثيلح نمزج عأبسلا :

 أو ةيلهدل ل مويآبلع ماحدا ةحجدن نيدهاعل لوم لخالالا دوه رئاقحيف م سالما سانايا لسالا جب لري لو ةعمأج ظ
 أ رض اك شاثيط لعيب نسود اسوم وتو نهب ىلا ماب لمبنى الأو مل

 أ (شيرلحو كل لبد ائلاب عجمان ولين لدين (كريلق باعت ىإ ني رح نم رك فوع ن ناحل مثل لجا لئسم قو ديل ىناوشيلهالا
 ب ا[ىذلك نع هملع مدا لصد لوسر ىف سابع نب اسمي لح خوش للا دوادوب لاث رم ثيدح منال لق لثث د للام

 ب اليعسميف [دنبلب سابع نبا نم نومهم عمسي ل ناطقلا نب لاقمنع ناربسز: نومم ةياور نم مربطل نم بذي ىد لكو ءابسا نما |
 وسر لبيد لاس رطب شميل ل وح لح مزنب سي نوميم نع رريهدن لاقف مالكلا نه بيطشل فلا خذ ورايا د دداد بادن ر كلاث[دبج ْ

 ل وسر عم ليلولانيرلاة وأ ١تلخد سابع نب شميل لوح ب دحنمميبع ق فش ورح دلو ءلكاذل لاقف بهن لك نع زسو هيلع هن يع هللا |
 اضاابذلي م نكد اللة لوسين وه ارح تلك ليلو هيلعمتا لصون لوفر فذ نعش بنون نهي تيب لسد ميل ع هلا لعمل
 د لاق ىه ليما عمم !نعلئس ملا رباج لم لهو يلع قفش ريد ودلع كرا لبص ىبلاو «نلكث دز ررثج اة للا> لاق ذاع لج ىوث

 ىاليرئلاد ىلا طم ملاوخجامنباوُنأسنلاد ىذيرنلاد ىف وعن لاذ طسيدميإع هه: لمصدللا ل سير نم هثعمس لب »ل لوب البا
 قدمي در نير ل هنا مث لحا لكلب لوو أنلاف ةعرد ىباسفو هذاللمهوف أعل نب نقال عيرإلا لمه نبا هلع او بميلاد خرجا رخ نباد نابح نإ |

 ف لجو لبص لاقثعبنؤلا نعمل سو يلعمرل لصون ل وسيد تلأس ظفلب د واد ىباهاهر و5 خلل وأقمعلا نايل عابضلا ع اسامو ىئاشا لاق ىقيرسإ| |

 ىارلا وكرم ىلإ : ركل لبع ف عج لع افنال فيعضفدح عبضلا كأي لاق ءزج نب *يزرخ تب لح نم ىذوزثل هادا ناد محلا دابصاخا شب ا

 رفا لسو هيلع هر كلسع لل! لوسر ىلا اه نفب ثنو رجب نو هول ابار: تياذ انكر داذ كارنرظل ند فن اس ميامي ل وع سم نبل صمد هذعأ |
 ان لطص؛لاقمنا ب اهصن ضعب يمي ل وحن رثا انعم افا .لوقد ى داتا لنع ىف منملكلاذةيادد و مي عش قايسلانهنم مريع وفم ||

 ةيادم ىف ناوفص نب اج ثيدح نم نو نابح باو ننس بادمداو لجأ ك ورعان سو هيلع هد الص هنن كأس ةزم مزج نايا

 :ًايحنباوناسنلا ىو دوو ربا ج شي لح نم قييبلاو نابح نادى ليرثلاى هر ورحهو لثف قسم نبلهخل او نم ئطثر ارإ, لاذ قسم نبريغأ
 ْ نب بعكث يدح نم ى را ىلا أركان سون لع لسع هلل «لسر اولا ةد ره هرج ةأشف يربك نا تب ةنبالي نشيل نم

 بعلرع مغ نب شدح رأرجن دل, نم لجير نع مذ ان نع.نال ىراذيل ىف: باومصلاو ل ىلع موشو رعبا ثيزح نم نآبحئباد لجن كاورو كل

 نانا دار شب راوع تاساؤفلا ب ايف مدت ةرهلا راجل ضعبىف درو هي ل رم نب نع عفا نع ةاورا ضعبم عمن كلان ظ
 انادي الاىعب منا لهاجن نعركذي و هلجامإ خا وضوم ىف فنصلل هد اعاد ةنيملالكأراو ركب ناكر نيو ميلع را لص

 خرب لوح فاعف نع لسن لهاجم قيرط سمو ءاوسم لغم ىتغلا مجرب نبط نم ةبيث ىف نجح نك وأدطإ لج ل فسجب لكي

 امص صم اس

 .[قالفويلع قف روقعلا, بلكت ين ىوريد لد بطلاب ل بارد ةراف وتين محاد لن نلف قساوف خفت |
 ةصفح ثيلح ىف نيصصصلا قوهو نسحد انس يدوادولا برقعلا بارغلا ل دب ةريرغالاةياو رف دم ارجل تايرغ بفرح ىف
 |نع ىر سو ميلعهلا كل بنلن سابع نبا اشي لوح فاضي ملفت داععبس لكد ةياهد قو | وة ىف مدقن ايمن ِإ
 | رج اف ملقن فانخم ل تان عوت ايو هيعمل لص شميل لح الج فيجب خ وشو بعصم نيةجاخم دانس فد قميباو ىدعننة خل |

 ان



 . || اذا ليالا تعفو نمملصاو نثر فتلل دهعم و ءاقب نماق الا ق للف ليقعنب ب درفنىقبمسل لاق ةفصل لها نعي ضاثوالا
 . [زضطفل ب قلنا ركذ له قفش كس ورا هاد ىنأس فو هدم يي السر مير نع نين نير غعج نع تايخئنب صفحماور د قيما . | 2اباط طصوع بف ةدروبق لصد نيصئرعشا د لاذخ :لاةول سور يطعم طعم لوسرو لاةولع ثيلس نم ال افددو كرفت
 .اوالؤاربطلا من نيل هلا ف هظطرطغت لعفب لن آذ بهذ هرعش ناروب :لصنإ نا بتسمناىذارلا لأقل دال فازلاركذ نم قش ف سيو
 ١ وى لذا بقثو ىذالا هنعط اجو ناكيو ىبيعبأسلا موب هيعلا ىفةنبل نم ”عبس ل5 سارع نبا نع ءاطه ثيلطيزم مءاقلاثبزجا جرت

 2 | ل اقف ممضعب بقعترثو فج ضو هو نب دادر هيض ةطفو اب ءسادرعش ن'روبق لصتيد ”قرشعهلرز انومس ار قاكو منع قون

 || بترتلا مرات ال وزولا زعل لوب عقنئذالا ةل علف ف لاشاالد اكمل نقع ملبمسار خل لو فعم ىذالا هنعط[يلوقن ضب
 ! اف نيرثلاهد اد وباو لجبهة ل لاو نيحنيصأ ندا نذا .ه هيلع هلل لصمنا كمي لوح هر لف بنيد د هوثلك مارعش ةلدرأناو

 1 يشد هئاليبع نب مدام عم رازد ونابحو نس ذا ف ندا طفلب هثيلحنم : ذوباو ئارإطلا هاو رورعقار ىباشي لحن مقرا مكاو ٍ

 . || د رداد ؤبرهىلا ثيدحن مم يلع قفنمرانعال و عرف ال (كسي لوح مدفن ةيقع لجمتلباقلا طع نط اذال بلحفمب
 1 ١ دال ى ابد وجل درمان ةريرشرإ ثيل ح نيبو له نر جوعا جج ينم قيل قو رحونمدنل نب دعو ةريثكشسيد اس ىف ةريتلاب مدل

 "|| هل للاذا ناك نيدعلادبعن رمش لوح [سح ناكربمذ لك سا[ لي رح ةيادر قف صن فاشلا لق ةبجاو ةريتال و بجاد

 1 "شيب لحم نرسل نبإ هجرخ ا وفر»ى در لو نعر زنا نبا هك لقد النسع نعود: لاك سيلا من3, ماقاو ئدعامزخا ف نذا لل د
 (٠ عطل لب ذك نجيم هبات هناي هو ناسا هر ل رس محمل ذر نذاق ل ولومدر رز ونه هن

 || عاد احنا تحن نم تبن يب ويريال ها طفلب رجم نب بعكثيرح نم ىو ثلا يىلارانلف مارح نم تبن بن اثسي لمح
 . |[ ةنجبا لخريال هنا ايصكايظفلير اج ثي لح نم ودي ىف نأبح نبا هاه دو لعب نون لي ءاازلاب كل لمجال واع« ثع لب وط يرصد

 .[باطخ نير نع اًيوخرم قب للا رلب ىف نعد ومس نب نا لبع شي لح نمو أن يا ربأج شي لح نم كل ياو ر و ثيل نيس نم تبث
 [٠ لواالاف اءاولكس لري لسو هيلع هن لص ينل لثع ردا عزله تيلث لقلو طسوالا ىف سارع نبا نهوريغصلاىف هربا قاربطلا معن و ةوثوم
 . || سفن اللا و ةوعرلا بالسم, اهشم بيطزعسأي اقف ةوعرلاباهتسم ئلججبث علا هدا نال ويري لافف ص اة ديدب برع مارق الالح

 3 ' ىف روج نباملعا وهب ىلداأنلاذابرلاو ومس نمر ع عبث بع( اواي وب نيعبر لع منم ليش الذم مث ارحل 'ملب ف نقيب لصلا ك٠« لب

 1 6-5 1 1 ا يل ا احن| نبا دوا

 1 قفشم 7 ةباوبعلا نمتءاجورباج ثيلح نم ةيلهالا جب مومن مرض ينعي كد دوم وش يم قفش يعدل كنعد

 || لح نم ىراطلا جرخاو ىو ىلإ نب هلل لبعو بلت ىلا د عوكل نب ”ِسو بدر امنيواربلاو ساد سابع نبادررظنبا ورب اج فيرح نم هيلع
 || ه ه لجن عميبانع بيعش نب م رعد ليلولا نيللآخ نع قالا د د.كادوباو هير اس نب ضايرعلاو زبره نعىذيرتلاوىلسالارهاز

 ا مس ”ةبلعملل كصدلل لوسر ىف ل5 س بعز نهر واجي قيرط نم ىرانلاهاورو بركى دعم نيهالقنا يدح نم قيس دئادوباأأ

 وم رح اسأنلاةل ىم تكن: لجا نم ابنع تا ىردادل سابع نب نع دوش ةياور نم ني سلا ىف و ةرزهالا رج مون عرب مو

 ١ شا 3 لوقي ناكل ف لاقف ةيلهالا رجل مون نع ىف :هميلع هللا كصمللا لوسر نان معدي ليد نيربآي تلثر يد نب بع نع راتبا 3 أ

 1 ءلففةكمقيرط ف حد راج ىار ل دانت (ٌثيي ل هع س اعزب نج بردتلا فا ىلإ نكاو ةرصبلاب[لثع ىرافغلا ورم نيكل ]

 دال لصون لوسر ار ذرتأو لاذبلاد لن راجت هوب نب خرب اج شسمي لوح مارحالا تاورعش باب ف ملفت ل و هيلغ قفٌض شي لحم ا

موت سو ميلعملا ليعمل ل |وسر [:ئطارب حنعئياهر وم ل و2 .يبرتص ف نابح نياد دو دوبا ليت نع انبي لو رمت لاغبلا نع
 | : 

 1 7 اف قرط وميلعؤفنم ادومينعلا لاجر هلاجسدو هلع ازيد نب ثرع فيبر ح نم ىلأسنلاو ىلا جن موجع نانو لأ

 فلها دارر هني لمي نيو ل دب لع قفش انلكاذ لسوميلع هللا لص هللا لومير لبع دلعايرذ ان ضيرأب ىف تابءامس (ثميي لصح '

 || حا نبا دبعريطلا نم بلغت ىدنو ءابسلا نم ب نى د لكك نعت هيلعمم لمصدللا لوسر ى ماع نم لح هتتيبلهاو نع
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 ُُ ثلا للجن 5

 |اونسحلو جلت 0 2 هللا سواانبد الن ثمن لح كدر ةيوضو ىط اولا لاس ني لع ةلعيفو ل عشيدح نم ليسا داضيإأ

 ظ 1 ل ل عم
 2 أنا لبق كنرفش س دلح اله اومأٍئيفناليزث سو ميل هلا ىلص بلال لاف هنرفش ريوهد أجلي نادي ري اشوف الحر سابعنب

 : ا كا ازا( لجلي ةيرم نم معا ئرممزعق نر لبجداورد نهي هراعنع هدأع نع ليد ر نيداوحلو اور نم مكون جرخ رعت

 ا يملا جن نباد دو ادوباو لجا ندي الغر ضرالاو تلومسلا ارغاكزل يجد تيجد لأمه نيل نيلي وهل سحديعهلموا
 لسن السي لوح نب ءوجوم نشب ف ثب لح ميل ةراالا تم قنات فرج 0 لا ا د

 ظ يلح زج ماور مفاد ىبنع قاس تيرم ذم دل اكذل فوه ملقنزغندز نمل م شبا كلب يمقن لدع لاق لسوميلع هنا

 ؛ ألحين بدعم رس بسرد تي رح هو 'ىرعش نم سالف ذب ن ل لبداداورشعلال خد ذإة سا |

 ل فلا روي خب قحمل هلا هلح قش يلع مرينا ب تجين اليو ها خلفي و مىلع هلت !ءامع هللا !لوسر(كلخ د 3 لسفا تنكر

 ' هيعمل مريعب لاه عيلطولوعبثالو ًاهرخ لاقت م بلطن عوار لب دييفن عتب هن لوري دق اشم لح

 كعمل ف انرأب ,دئلو شال ررطعا اجب رره كلها ميا نعم اس نع دزو راج نب مج ناهد نه وهتعاف ناجم ءأو ينفع ىف لي رخنباو

 ااا دال يع مننا لأ 0 !ال|هنم نخاف ثلا لعف ب ىعضال ائبكتيراش لبج ساد ثم لوح عب !اه رضا الل اقف لك كاد ركذف اسوأ 0 :

 : ةمدال ةلعس ىلإ نم «ءمبإ مل لاقيو فورعمربغ الر قئب يعم نيش و حجاج نع هرالمد .ثبذح نم قيس و داج اىنياو لج .روضغ لأن 9

 ]1 ل شيليح أ لق ندرس هالعالم نعد يطع نع ةأطر نباح ن عة س نيد جهاد

 1 تمي لح يف ليوط فيرح يفولس تيدي نييسو الا رف ذرب ثان لسد هميلعمللا يل ا
 أ| قفشانلنع نمميطعن نطلاةواثش اين زج لعب النادل الجد اه دول مشو روب لع موف نإ هميم هل لصد لوسر نر مامأع
 : دل وف ةيصضالا راخد ناك العلا لاقل نيرلجلاةحلصيف ملفت نيا لبكنم لكأبن أ .ب يح ياض ور لك هيلع

 | أل له نمسا فدتل م فيدح نيس ةفن لج نم نولي تكل ووحيد سد يعمله يف نذ مهام
 33 ناب وق مت مث شال لد فد دلورخد هور ىلعملل ا لبع ىلا لاقف ملسو هيلع هلا كعمل لومي نام ىف قالا مم

 || اورخد اولوثلصتواولكت ندد ل االثاللالج نموت 0 ا

 ٠ مقا للا غلا له لقا ىامف نيدشلب ف دمي لعل هسا دلير نعو أمرلعق فنم عوكل نبت لسو رباج نع بأيلافد
 يبن كيرلس نمد دوباعلجاورجتاداورخداو واهداف ءاجعم لول نوبي ف اب نوليتو ليز شل, سيلاريستع جن وزإسب
 ظ ىف هولكلاقفمدعدولا الراح د الركذو لة ف صلارجال اوبط نشب وهاو رج لوف فر 'لذؤ لّثَأَو ثيلحكمبدنعا
 اوان عئوهو ورجال وادا ن روباورجل يلدا نب ل ذو يرانا نم نولي نزريثال نير اواوثلصنوا مكس نااورخد او مهشُس نا لاك

 ؛ | قناع .نب نجي غار ذ نع ىف دميلعمل عنب (مي لوح | ريغد ىورهلو ىطتل فلاذ يطور زارني راثال3 كلر فكرها

 || ليبعوباعادرو لاعبمب حايتحلا وب طيش وهون دان هل الع هدأنسا فد يرض ىلا ثيزحن م نام وضولل ىف ىدروجتنباد ءاقعضلا
 و اانا درك كمي لج ءالقن مم فيصضوهو نورش ننرعاياور نموهو أد وثرمىرشزلا نع شوب ئبرط نم قدا و بيرغلاف
 انا ةها اب( درك تلح ل اع راضل ةهرشاف شيدح مفي اعلى ذعر ام وبد سان طين ةلاق ناشي

 : 0 سبع نبا نع شلل 5 لثم ىورو ين للاى نبال | |عضلا بانكو ةهقيخاىلإ نبا ير ثىفوهد مب لفي
 ا ابرحمجرخ لل ف ءلاج مل اه ل بتي لذ هدفا نيعنمهلع(شربب لوح يعض لنسب >وعسم نإ نهر وعنه نب

 له تل رنا ةلقاذ فمي لوح ورك ثلاقفت يمض اه ىقن عدلان اها ايضا نع ايلع لاس مناهل ل اخ نع ليك فس
 و ابنع لين قلاشيدح نءافطضرالل كرما نس هله تلا اهون نال, لدا نخفي يابيزلانباغمبن ملم

 اس ش ةايئلض اةهللب كراش ةشئاعنا ءاطعو كي لانا نع جيرج نانع ثيخ ب رصفحأ يش ]نبا 1



 ى كراش نر جنيلبم هلل لوسرعمانجرخ لاؤربايث يرحب رسم نوعتقام نيو ذذ لب ف ”عببس لكك زن نن سو مدلعدد لص ال لوسسر
 نايتس رمل راوش رعب نمو ىلاعن هلوقىف رثاعشلا مم ؤعب سشد هي عقل 20 لب ىف عبس لك :كراش لاق ثياهر فو ةللب قأنم ةوبس لك قبلا و لبالا

 | 0 ل
 نابل الا يتلا دل ابل الاثم لوح ارنمساو اهالعا هللالا اب اهيضل ارحب موف ريب نع ىرارهن ال: وسال ىلإ ن عرب ن نين اثع ةبادد .

 ل [ةلقف وعل مقاس فعلن اكو ةلسمالااوجنندل ءاةوراج شيد نم حق ناد ف ناد دوادوبا ]سم نآبضل نم مزج
 ىف تلخدو ثالث ار ىلا ةيلسللىر نان لاثو كلذ قوف ف فنا ورغبلاو لبال نم قش ليكن ميل نسل الكل نعالقن اسم رش ف ونلا
 بث الخ لع اججالاو ةلسملا نعءرمعا اال( ى رجال ناضل نم ع لج ن ىضتقي ثب ليفرش الث نري كلل تاخد ال ليث وثعيزرلا
 تلت ملفنا شيل ف لبب رفا اكف ل هذل ةعأسل ىف حير نم شميل هح ةنبسالا وج ليال نا بقسلا » .ريرقث و لضفال لعلي نإمايد

 0 هع نب ثيالح نلف غاربطلا اكورد يره فا ثيرزح نم لاو كفو رجل نيو دوس مد نم هلى بح ارفع مد اشم لح ظ

 نيف نبق بكشي لح نم مينو قاربطلاء اورد ثيدحف ع مضي ناكل يق بليل ةرجح بطو نيو ادوسلا هد نم كدا هلا لئعء انجيلا اشلا مد 3
 نموءشنل بزي [ث 6 ةالصلا لقب ل مصيال عفر نإىى رايي نع لغو ةريرضىبإ لعاذوقوم قبملاهاودد لالا

 اضالفف اه لعيوب ذو هن تال.م امصنم ياو د ىف وم وش عويس للا نهارا نيباسلا ةلسٍب ماو ملش مثل ةالصلا لعبوجبخ
 م 5-0 . »8 ا 1 0 : 3

 ىوالاقأشب ههيلعدس اصاكومل لوع هنأت ال لوف نمله ةظفل ديف سيل آيل قف ناو ءاربلا ثيرحنم ملفتكاسنلا ِ

 (أ مانقت ةالمل نيطيالناكدمل عج مدقن ةب الو نيرا ةالصفف اهل مدفن ةطس وتم ةرلعن بطلي كيرف يالا |
 جبذ قيرنتلا ماي لك طفلي وعطم نري شب لح نم ىفبم بلاد نابحنبرضم ألك ئ م مار وضقومأ لك رعت لوح ةءان ة الص
 نم ىدع نئاعاورومادفنلا قويت لك ملنوفحلاو ةلخوسمب تسل ةدازلا هذضو ملدا ل ىف هلق لظو هداف فالنمتل فييرا



 - ريم ملل نم 0 مع - قاثادطأ
 اخرون م نأسلاب اضادادرد اوس ىف لكارو ثأسنلا داز و ندب مسموم مم ليش د نمور نم لبقت اهلل مهب مث بدأ حض ا

 هيلا قسد رمل ا طس طرصل عآم ضاوملظع (نمبب لح ان الحمام رن وهو نأ نباو ىليرتلا.يصو لصسُلإ
 تباثالد فورعمري» ثيل نهدبال مل نب لاثط لس كعب لءمشأر:بقو نيل بكام نوكأ: اسم لقد ايلاذ_[حقبسو طسول

 || مجخوت زبى ار طم ارث هلو ارو مدص يلح ض١ ل صف ىف سيل هلوقب ىليرال حش ميلا برع نار اش دقو ىدتنا و نمله( |
 . | و طلصارلع طم كا اهطاوهرفشسا م عفر ةررر هى نعمبإ نع بوم نهئاليبج ناوكينع كرابلل نبا قيرط نم سو ٍدرقلا لن سم باص
 | كف الاد فل آلم بتكلم لع تنك الث كدر لف يضل [كر ور ولا ورغلا موه لاو ضف عوف نال( شي ل هحالج فص هي

 طيددح نم اسميه ورعش نمرسبالف يعذب كلحا دار درفعن لضداذ (كمي ل وحرم ذو ون ةالص ف ملقزنولد ْ
 قيازهالو سو يسم كصمينل نع زوي طل ول تعد ىذا هدد فقول [(ئطقراللالمإورحهون لكك مكر لتس ولالا« لتعمل والك

 ..[كلذي بخ ناةرره ىإ نعول ردل بو ميطد هت لص هدلوسر لي عملعانبصف تلاةوامسانع ليبمسا ورك ميل ركوب ملا ورغبلاو لب ليغ سغتا || كن
 1 ل وللا اسما لا 0 5

 0 رك ماشي لحنمنابح نباد اوىطقرانلاد ناسنلادىنوزتلا ودا دوب نما الفطر ضيدت فقل فل ؤزسوميلعمر دصخ (تيي لح

 ١ كيبل وحى زوزتل فلات م نكازركك رعبدنةأضني ابل نعو ناش الغل نع لاقف ةقيؤعلا نع هوميلع هلل كيعوللا«لوير تأسر ثيل ١
 1 ل اله تب لالب ماشييرح نم ةجحار نيزءاو رو هر هللالوبسر لاق تلقا |ثيردحنمىقنمدلاد ىربطلاررجنباو رجب نآنملا نم ع نيمار | وعض

 1 |ريره ىلا ذي رحنم ىزرمزأل نامل نمزج مضار تمن قري( هوح ةياورلا هزه ىلا يزل مانا ومر يعضا ناضل نم عزي روي ظفلب رمي نع
 اله تربل الب هاو سع نبةبقهورباج نعب ابل ىف هانوقوم/ىور لف بير غ لاقوة صقميقو |

 1 7 [:يض ظفلب بهو نيداقر ةبقعشيدح وأب نعل

 ١١ ايم نملاقثةالصلادعي هيردخلا هوب هيلع لصد لو رانبطخ باع ندر( لوح نان نمع ني سد ميد صدت لوس ٍ

 1 لبق تش لقل هنللوسر:لاقف بناه تيءاربلا لاخر انني دريل (قف ل كاش الف 2 المصل لبق كن نمو كلسلل اب أنصاف انكش كان دانت الص

 ]| و ميلع ق فشل مب لح نع قري ناورعن ل اقن نع ى زو ليف كف اشي نمربخ ىش ثونج اذ انع(قلنع نان لقمه ة اش فلان لاف ةالصل ىلارجخا نا

 لجل تدارعفأباهبذ يسد ميزعدلا كمج هلل وسرمسفو اه نب رقع ميسي له من اش فاتن مل كضالذ لب لاق مناالا دق ادإ ةياورل أنه طفلا
 ع نيم ؤبماهلال ودرب تلففشم لج ةرقعل ت راسمف اضم ص نب لسد لغم عمن لوم مظلم قفشم وعض لاف قانعتلفف

 وزيت[ علشسر دو ميلعمللا كمص يناثلا باو ثيءاربلا مي لود ك رعب رف لحال صخر دلو قي ملا هد دونم شفار ور فو كناري ض لاقف |
 اباويصاو لهحاو كان يال ىفلا اذهل داريضرهكليلا ضر ملا واه روهنايلا روعلاوأرعل ض نيبلا ى ريا جرعنييلاءادرعلا لانا, عضاانم || ٠

 بولذانل اهلتمخا لقو د ورإذ نبل صنع نك !ابع نيىرلولس ةلياور نم ال هرلعنحلا اهدنا همجرخ السم نا لاعداد فب يبو كفو نابح ناد
 5 اجري مد مييعص لات ددارإل نع نر دربث نيليبع نع نجلا لبعنينادلس قيرط نم جاب ايار قد ا هضلاباتك ملكا الكا هم يؤ منع أ
 انف ماقلاق ىاضالاف وجال اعباء نيداربلانلأاس ورب نبليبع نع ثيطعا نه ىف فاسلاو دا دىجاظفلو ك انه طخ غ بصموشو أ

 اهدوع نيب اروعا/جانمال ف نوال معبابصا عير[ اشاو عير لاقف ملمأن نم صقا ىلع ناد معب بص نصف قب ابصاد دوميلعمللا كيعمللا لوسر

 اف د ىفو لحلم لعمو ىقسال دمع لذ نهركام لا صفن نسل ىف نولي «رككلاف تلق لاذ ننال ان ريا رعلط نال وهلا ر خرم نيب ةضيرملاو أ



 >لذ لكأ ناو لففلئقو كسماوثيمبو كبلكك لسد اذا ىدع (ٌثمي لوح بعيب ماعاومبهبلعت نه لج نعمبب نم بش

 0 77 7 | ] | |00 ذزذز>ز ز >< + > | ><|><><ذ<ة < <18
 اعبيدن ىفر كال نعي ينير جنم لبس لل دوادوبىورد دهنص ثيرح ملاءأيحالاف ىلا زغلامع رو ءاربلا ثيلحأأ|

 | نهاد اعز مث كفي زمن لاذ ةديزس وعدا الاف ب دضبل ب قة دارس كريدداوسؤ ريد داس طي نرتا شبك |

 (مناشرالةك] و زم مزحوميربأبنعقنعو نعنع ندارحنعرثايع كل عمد اغيلحن م06 ةيفجولا ةاكأ,ماكذذ تفحوت ةيش ل
 با هجانعباج ب رج نت هل بعنع ايا مارح عونا جو نم قب يدا ددد ثي د ازهالنح ىفاشن لي وش قيم ربم لاذ ارح مارح نعي درا

 هنامسركذر تش مرلا درع الق: قرا جيزي نيس معم سيد اليصداصاذ لح انيأد اهلا لوسريك لذ م احنبىلع شبل لوعامأ نودع
 انعىرطتنب فر نع ب درح نب كس طع رالدو تابحنإد كد جات ناداني أنا لهل اددو» اهقشوٌة ملعب دان هميدؤادوبا

 كفي هرب هلام مياوصوب ا وق اوسك عدل نيل" نيد اربد رداد ل نوليد رش قش ىاز هج نين | مكبءاصعل قش مسيل
 اهيالوسريتلقويرخثوعفار كمي لحل هال ةياورل كعاورخد لاف نيوزرلعو رحيم غدا نونيمنإ بليت نع بج ارق نمط لغد حاد
 ا 07 *ر لح نم يلع قف ثيل ءلرفطلاو سل سيل لك ءيلعمدل مساركذ مياربثا هلق بصق, عجلنفا ىلاتعم سالدالغ .ةعلاوق لال

 || لكد هيمصا داى ورولكن الث _لصنبلتقناو لكت كلب لتقل اقف ضارعملا لبيصن عرس و هيعمل كصءللالومسر كلأس اح نباىلع
 ىلع مي لوح لك الذل صنب لت هلو ال لوا ظفل ضيا يور هنا ثلا طفل | يلع قفزه ومنة لك: لف ضرع تصاذاد
 قيم 5و نع ىبعشل نعل اعد ور نمو ميلاد دق دوب كيلع كسسم لكن [ىن هللا تركو تلسرا مث دأب وايلكرم تلعن أحب

 ٍ لالا هلو (ىبلكب ليال هنا علويربحلق ئ شخ يلح كمي لهنلب لق لعب فلولا« داداو د نحف فلاخوميف اياك لا درغل

 لعب فيلؤملاىداءاو ةدايزبميلع شم لصف دل اكن تكردا رعب سيلان كباكب سل ماةد لكد هل مدزركذذ رعد كبلكب تلصق

 نب مشي لحن مجاز ناو اذأسنلاو دوا دوا (لكزا كة لكز دل نلت )3 لئفز نا لصف مسك دويلعلل كبلكتلسراذا طفلي لبق

 كسوف كيلعدر ام لكشمي ل وحسن لع شل م نان لك ن قربت قد ظفلب فلولا هد عادم يلع قفنم سن ىلع كاسم 3 لكأ
 سمر اذا ةبلعت ىلإ (شمي لوح #عبحل نب اهيؤدملثم نأعإ نب في لحورع اهب ثرشع ثيدح نم لجاع اور وثبات ىلا ثيدح نمد أ دولا
 زلنا له ىرنلباعص لج قب مب لاقدسأ ص نيني وعبت مزح نباملءاد دو ادوباو اسم ناين ملا لك ديكر داو كن باذن كورس

 نع بيف ليصلي لحاتاد ليم لف اهلا لوسي تلقمّلل لوح يلع قفنمو مؤ هقو لجن للكل 5 نال لغم تحن كله
 جب« وخمس ليرألاو درت دوب لكم لتق كلممس ن تمل ع ىعبسرث مف ناي لو كلعميرثامبؤ ت لجو ذ ل فأن بمع ديب ثالثناو نيلي
 هوى بماتولا نمل بعنب نة عربذ عض لنسو اءوفر«ى در د لاق نيبجو نم اذوقوم دوبل تيار عدو تيعصا لكلا .ز/سأبع نبا
 لاق عمرلا ل ةوووفعمض لو لوهنم نيزليلس نيله يف ءأووثر هى لجن عميان ع مق نبه غ ثيل حنمتؤرعلل ف مينوباهادرو فض
 [.ف[ةيلهاجلبرعثيدح روث اهلل لوسرب تلف ةشلام ايش لمه .لتفم كنعب ان[ تيا و كارت كناد بالكل ءلتث تيما ىنثأشلا

 شاد دكا دج دوالاولكو هنا منازو دا ه.ييص صمت رير طة اتلاف فويس مسجدا

 اا شياو اشم لح سر سمار ور

 ؛لالح

 هج ةللعإ عضم دات سا( و ”] وصوم أبع نيا ثيرزح نما اد رو لسرهوهو هنا مسالا روي ركن الر كي واهل مارك

 فورو لاقو نكسلا نبض لو سأبع نب داعم فق وريعالا قب ميب لاقنكا ل نم#فزوهلبطخات لوب ز معز فمللا ليج نيل قعب
 فاح ىيظبا وردم اعاد سو ميلع هلل لص هنن (كسمي لوح فم ضو هد لاس زبن ورم هيفو اقر للا جر ركلسوشو ةريرش فزع
 ..[افيرح نمو نسم ليطن رجا مككلو نآبحنباوٌنأنلاو كلل ءبحا بصح وح دوهد سوميلع هلا لصون مر لاقفد نخب انعام
 نبيوقعيهبقعن ومي ميل نع:ىلطن مسع ثيزجنماجاءنملا ى١ ورو ضيف عك بليزر موه وى ارم نع ثهلس ننراعنع ةوط زن دلع
 ءاسووميبع من كسص مثلا اش( ىلوح اوهضلاب انى زررب نمربع نع سع نهوهام ادميف سانلافلاخ تنبع نإ رئبيش
 سيو يلع هلا لصصونل نإ ةفلأل(شمي لح داوسد نضيب ف ىلا مال لذ اف ميلعقفنم نيزرزا نيم نيش ىعشب ناي



 ريم صيتتنم م __نانالل

 || قحييلد/ لذ ذعمجراو قع لثمثحداو و نعداو لوو و داق ليصال لن لف لا ومن صح قلغا مب حمس روتر برقع بحرص لسا نبأ
 . أل مادوجب كتئجلح ب اجهل أرتزن اتداسوأ/تدات دع نآقطغب كنلجع ةدوربأ زن ارعم نمو شفير هر رعب كتم مكب كيد للف روت
 نير أس نبل سدم لع د دلع لأ يما لعل قاع قح.بلنرع لل[ هداج لفن شم دم
 عد لاق. غلباد ثجن عروض لجو ف هريغو ةدابعنب لمس مول تعب لعلة يزف قب ضقت ثعكراخ| سويط هنا كمص ملل لوسدؤلب لل قة داق
 ١ "بع نبدوم قير طم ى رانا الطي وبن صحن عم وزن ةيعسؤبلسادابلت مالسالاصُي ركل درث ب نم دين نعرخن ب موأع

 | لئفف»ىماوبر اح قنح م ملع نموذجي رثاوريضنلا قبل جاف سو مدلع منا صل لوسر اون اح :يبر فور يبن ئب دومين رقي نع م فأن نع

 ىلا زد ارم ناك المل لاهجحاوما ساو منماذ رسوم يلع ملا كيعمللا لو ميرا وقع مههعب 2 نيبال نيب ره دال او مزلاوماوضو مورأسأ
 وين | اتحانسناث اج نيو ءأد راهو سناب زن «زهتوسم )20 ليرساظد يبل هاذي اضيع
 مباح ا وما ل اسال 1
 در و دروسا شب لحن م قرانا ريبنص ىف كثب لحل جاو هللا «لعبأذ ميل انم بهذ نمدنررعن ةالهبتكاهلالوسراولافنيلعهومددد |
 |ذانم نيل يالا هندس لتر ىاهوخن اجعل لي ؤ تيا سمع ءاج طصم ىلإ نيةبقع كنب موثلك مان( لوس دان لا زله
 : ىف روسملا سياح نم ىر الان روم هرؤيو ءاسنلا دربال طسو هيلع هر ءاصن اكتر افكر ىل نه مج الث لوف ىلا تزرجأرمت يابو

 . [راصب اد مم نب ليي بالا د دوبل قير يوشو للئجأر در لسوميل عمنا لصملل لوس ن (ٌلمر لوس ثبت لص ىف ليوطل ثيل

 أو ءارلاب ف سري يعل لوطب ى رادع اور ره روسنا ثب لح نم فرط ل هر خال تلذاد اعلحلئففا ميلا « درزن نالجسمبلط ىف »اجل

 هيب ا لتقيم ضعت بلكلا مكمل النعاكلا مد ناميبا لا ددنيح ل لنج هل رمن اى ريدم وف «ليثف شميت نيتلمهانبسلا
 ذم اه [5 ل لنج: اراص ل اقف مع بنو ل ا هيفو ليوطلا فب ليم ةوسسملا نع ورع نع ىرهزلا نع قوتنا نب! ثي لحن مدي للسم ف لج

 د م بخ مسلحا ناس . جد لازءنم فيس هاذي لات بلكه رد |مدانادأأ] قلبو

 . | ثيل مم يلع قفش لكث يلعمدب مسا تركة وعلا كايلكت لسر اذا تنيك لللاة|سوميلع هل ىلصمن شبر له ع كلا
 || لاقد نخل ةبلعث ى امد لهح بانك لاف تاسايفلاف لفناتيمورفاخنم نيب نامي لوس قرط ظافلا لاح نب ىدع
 . [(9 ناو ل ةةداردوراظفملاب ثا: ءاهركربغد ىكذ لاقكوربخ كد تلفركاسما لكل قفاه ليم قنتاذ ةبلكم | الل ىلن هل لوسرإ كلذ

 1 لب واتاد نارا «زدل نا سوميلع هع صمتل لاق ها سبح مم: ل جر هاف ا ريعبن اشي لوح قيس هنم لك ناو لائمنم ظ
 1 نمر اون لبا هالاو بره لالا ليرلشل نونا نم يمي اخ نرعفار شب لح نمد يلع نفس ل .يزوعنص اذا نأ بلغ اف ششحو

 . | هزذف ف تاعطول كيباع لاقف ةبللاد قاد لا ةاكازل نول ءاعلا ل وسرية مناميبانع ىداللاذعل ها شم لوح ر ثحوتئاوروفمل
 اوم فيثمتلشعلا ولا لنسمف قبري ىموموبا مجرخال و مكّشلا نو دمر هنعثيلس نبد اج ثي لح نمعبرل نسا باعصاو لجا كازجال
 ,«الصمنل لأسم! ىورب ل هلآ فرجيزلوريودعل ماعم زع دي اورلنةياسنبد حرقت لذ هميب معها ومما ىف فلتخم ءلرطعلاوب
 . أ لد احىل ميشلا نعمالمصلا نب ةند كل لل ةركذ مناف نييرحت ارا ىئارلاميفعتلا نربي ريدي ل ىدرل نا وريد دار بعب نع سو ميلعأ |

 . | وه ناو فرعي ا لطأب له ممالصلا نبا لاق ناكتو.يللا ىلا نلايطصنارا لاق فربب ف ىدرتريعب نع لشس هنا رابخالا ضع !ولاقدنا
 || ا اصاله لاق حش ناداعب دعأ داب ن5 لاذ وهو مهابشاد ريبلااف ىدرالالةر د رطل دنع نهاولاق ثيركر اعل لها نمريسفل
 . | عنا نرغناو ىلزغل عر عي فل الصل:نيرللا كل لحم نرص اخ ىف تعطول«للاقمن كوري هم وقف شحود ف انلاد يدرس ف
 ْ صال ةلكالاو كنع انجل هل مسا تركو ارتلكأ شرد اه نحف تعط ول نؤلب ل ءمقعلا ب دنسم ف ىدوموب اظفأكم هاو ر دفتر اكن اله هدانا
 || ل عييرخ عفا فيلح نمد :زخخنباو دو مايل نباىو رو ديراذ هلكأن عرب لكسف نأ ف نعليف ب فر يعب ىدرتىفاشن لاو
 ] نيمرح مادال ضد هبي معد ب |ريطع رق نب نم خا لو ش لق نم ثني دلير يب ف ىدزذاهض اذن: ملة فأل هوه هذيلح

 ثيبلح زعيما طقس نولي ناكل نم كلاذ نولي ناي بعد كاذب بط ايلا وض ىر لل هاررطعناٍإ !لعجسن ف نع بيوع هينا[
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 ةناك . ريكزمؤلتم د مم - نسل

 321 0 مج راب ”ل برحراداريرحن اكل طخ نبا ن اللا 5 .لاةنمدعربلا لج نمط
 2 انا ادارأ) نوفعضسم ل ناكو لانفلا ةبهابل رقع د رح ركن كود ان ورخلرع بوم ىف «داعاد نانس م )نفل عضد ىلع ريب حار ورقنب :

 اهس ولا ثيدح ف نيوهععلا ف تبا نكهة ركبربغ نم: بيف ةصقف دل وطم ناوردور وسلا نع نع شيل ح نم ىرانيلا فيبر وري[
 0 ورد ننس |نياواودأكا نينس مشع رأي لملا نا ظوفحما» قيرسلا لاتدأبئبعر ماهر وكللل 2 لراف لذر هولا ماشلا ل هرفس ف ليوطلا 5

 حج . | رهعردقلا نم تول ن لعلوجتوشل ةدن تنسي نيو هني ل صل ناك شب رج خا ف ةورعو ةيقع نىسوم نع لثالالا ف

 ىف نسا نب لذ هريخاورو ىيعسشلا ور شيبي لسئولصكمالسدلا ىف نآل مل لاق هريفو ىبعشل نع 10 الا مقررط نم. صد ثلثا

 يدمر رن رطاش ره, اقف لسوميلع مس: كس دينل ل ل انطخل فريف راجل ةريره د عع مياس و نع معني رين ن عن نطضر مانع نإتعأ | ديد 2 هنت هينلو كير رج يا ا وا يا
 ١١ب درعلا نإ مل رذ نر لأقف ةوعسم نبل عسو ذهن لعسود عيبرلانبطعس د ةدابعن ل عسد أعم نيزطس ملا ثعبف دوعسلاو ةسانحلالا

 ا ملفنا م(ثلبقرروعل لطب م ائيرق ندا سوم هدوطص بنل نا شميل لوري تعب داش لب اقف ير اذ :ربسماوقف مدقلةدللا ا

 ير | فافاعيق[اناوززيهوفزف ءافلح ناب ةسعارخ هو لسد ميلعدللا لمدن افلح نيب هثدقو الرمل لابا[ةةوم ل يل كا 3 بس اسوا ٠

 : كيرحن ميل ارضفو *لمىل راسو ليلا مقن كاد سو رط هلا هيعمل لعبن شرف ن مقل الث ماهم زخ له« كاع مث شب رة لبرع 1 1
 ا لرث نابع منيب ةيبي لكل مول وريلتس لصور لمح ف ناكل اهب اذ زحامزم فين ن وردي نبةدرعمزع ىذ هر تر قيس نبأ |

 د 1 /ءاماليل
 ًاحنباادر دارا وطب رصقلا هتايبذلال للثالاهيباعانيب ف طحإاهغ شانك مهي لنا 1 ميلف
 :ربسللا لقمع لإ [شرقريرت لو ميم كم لوسيا ة قيصر ا نايؤدىنانلاة يقع نب وبوماهركذد هان مم رع نيا

 ان هريس قبال مايرادذ ىبسو مرتد لكلا نمربرعلل طناف درإسو 5

 قيس: 1 نزديالااودزح يلا ناكول 8م يوق نمل [در نع كلير نب و ىظئددحا ادور نب ناةعد ىشرفلابعكن يره نع د ارنب ليي نع فيلا ٠ "أ | نبق هع زعن ايو ناي ئدح لاق ىداغللف قسما نبوروزذ قنا ةورب يصل نمل نم كان نببعك نوالبم ينط نم(

 نبا ثيدح ملفنلطخنب لشن دو هيلع هللا كيم ىلا نال لح لقوا سومر ميل ىلص ينل منع :نمن سأل و

0 

 ! ب لا

 ع [ةبثررعد بل هلب لة مدا »نت لوطم كنب ناو يري رمل قر رنه ناكوقت مال سنك ىف رفا لقا رهزلا نع اغلا
 | وومف ىحو نم تاق هنا ل لس راو ةئي رد را نمقيئ عميل عقال نان درت لفل دحاو سوف نمو ثمررذ برعل نراه تامل بزعل
 . 7 مل إ]سوميلعهنل هضمي رس مدنا الملا ةزعار5د في انك طع ايقدا كربلا أ ءلوش نان بنس كايف ار نع ىلق نا وتعأط
 ””ليب ا ناترا كعب شا (1لا5 ىرهزلا نع مزاد نمو ءداذق نير عنبر ماه ىثلح ىداعلل ف قنا نبإ

 .|| اىرجمباوص نعوم عام عمنماعجر بنا دعشري لارا ثلث[ هالته ان امطغ اثاق[ غو نائل فوعف) نير تكلا در دب نب ةفيزح ننمعت
 1 قب رطنمؤاربطلاهاور و دلوطم هركلؤ يف هش راش ساق ٌةدايعن:لعسد ذاعم كر عسل كعب ك5 د دي ةدارشل مكن طورطصلا ومني و مي

3 
 يب 1

 دا ل يخل
 هك

 25+ || هقم لف سار اة درراترم نب ناوفص ندا مسدميلحهلل طبعا( شمي لح كيل نب نأ صدي نو نير ةداو سفر 7 ١ 0 3 ١

 7 اب لبو كلير ع ىف ”عازرخ وبن لخد يري ماعأش بث ندأغ ال نايف درو كلذ علام مةنله تيقن دوميلع ل ليعمالا لوسريفلح لع
١ 

١ 

 : داني عر اصمم لوسي ليدل ما قحاسد يل هنا مدل لوسيا لا هزي زعتر السباد» ارك, 2 مها 58 | "هانع هوو رابين مثار شع يزاد فعتمبيوحتن هل كلذ فك هدب و ل رق لقع ف لخلل نطو فر ْ ١ : ا جيب | و ليل قعيذ لخدن ننس قذةعازخ تبا لسدأع لقعو شرقي ع ف لدين مل نمد لخد «لعد زغالطح ف ليي نأ نما
 بيث || نع لها فيلح نم يصون

 1م

 رح هللا مع هنا(ثسمي لوس ملت هلا ذا[ كرا لاقورامخ بودي هدد هن مي لوح بعكؤاوعشم ا: كغلبي لالة ادبو

 لع كلا اص علا ليف شلا5 نورخ. الركب مل وعالي مزادات ركب ليسمشاوا نيد بازحالا لصفة ظرف نعد و سو
 1 2 ليوم ثيرحف ا

0 

2 

0 < 

 هيجل | ايسكاا لنسب اخا نيج يخو لاف ثيديفركذذ للاد ىبنمزعند قيقحن )نبذ ئانكو بطخنبيج م زم نايف ييطنل قب نمارثث 7
 ا ا 2277727727722 59- . ل : 2 ب



 ريما ميتانم لغات _ ناقل

 عضد ذنارع( شميل وح سو قرط زم قيمبب شع ناب ستكللراقفلا لعد نيرشعوث عبدا طسوتلل لع واع رد ننعبراو تينا غل دعا

 نيكو د وي ا وعلو ل ملا و و ا نو ل تا خي هك مرا نيش هديصاو ب رون مر” يف اك
 ..[يلعدلا لص بنل نعواثاو ثيلحنميف وري ل شلال وق منار اين نم مشحلا هي طفلا نمزخ يوني دل ىلا ليت راين: كال نب نير رشعلا
 "الا له نايل سابح ند مكاو رذعل لع ملل تلزم مال مرق رع نعنع ا فا يطاذ 1

 و لضم اوبدان.عانيلا بتكلاةةيوعم نب هارح قيرط نم قدمبلا كلو رف رع ذا بهاد موممال و

ع لاثطجاوجين نيج وبل مفاد لعل دمر لتس ين نصنن اشري له ركل رج بكل ويس نعوذ [نع رعب
 هلام له هل

 مال در د ا ا ين ا عبط 5 اج ودام كيا ووو يسر ا يو

 1-0 1 8 1 9 15 ١ ١
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 دو لو

 . ريم صلت نم مل 6 6 لمدد
 ءاسيفرل سيئر فدو ”لاووب داون يعب داوعبستنس د نااار وجرح مث ثلاذا وه نياس نمر حل لني للافارطاتسإز اك 7 ' ًايلعنارايخد ورمى عي نىعري عي سني لس ٍى لسعر رسايل ة دارنا 31ر3 ال نودرعنعرباجشياورولا
 تسد | ركزت لق نالدالو كب معجم از يونس سيععن صوتا تح ةعدر رب طقسش لاقءاةريرهوبانب نعرعلا فد ىفارل ل5 متاغدأ | ل نع اءلع نب زينو ىوأنجيب لنيل ند غال نم ضو باد ىربطلابيطلا او ةئ الام يلع ل تبنكد ًرج.لاطب ىف م ةلاريرو لع مساقناوإ

 ب لع, قفاو حسا ذرعااللاثد قدا ف ىدر واد: «ركذ لفذشلل يلو وعي نمدن مونسب نط قد ىتن كلاب مزمن هناك ف
 لم قس برعلاٌةربزجنم را صنناو دوري اوجرخ أقف ىددا .هرميلع هللا كيصدبفلا ناس ايعنب اشي لوس كلذ ءاعة ره :
 يروي لن دعيه كل صلو يلع هنن لمعاني لمح أدب كريب نسم يه دالسم لئسم وهو ملثم أبا ذأ لها دو اجا أب ىف باولجا برحلاةريزج نم ناجل ضاوي نمدوبمل ورشا لس وميلعسدا اصمم زكت رخل درج ةريبجإ (شمل لح شيد هابرعلا ةريزج نم نيكر شما وجرخثدالثب منوم لنع وعداد .هميعهناديصمر/لوسر جوت نتشافقلبا | ٠
 أ ىلإ اينو وهجر ىف قصتنا ورفبع) قيمنا لح فلاطع نجم لها رص ىدنا وأ بص سابع نبا شييطح نمد. دوب هولك بعل اوضقنف :
 ًابع نب نم ىلسلاعمس فد قاتل ايرلا ولك لقفرسايعزب نع مر وار كسل اوهو ليعمس لاق اررلا اولكايو ل حا لج ل مورخل ىف عئيرصل نيس | ظ

 كرمي ينم ناىراص شو نب لها ىلا هلب لومي بكم وشل نع لت لحاولالبعاتنافعات بيش ف نبا لآ لهاوش ل نآررأل
 واذن نيسمل حاولي هنا هن نيرع نك لات ذل نيعبر اغلب رذ نار لها نأكل لاس نع شمال نعيم ًانعي لقد هلو ذالف أبدل
 : هيت عمة ملبقين ىلا القال ةاؤا ومر: ذرمهالجان رتانتح واجن ذكور بكف هلال وسد نآكد لا الجولف رأت :
 ءرع ىلع نير كد نع طاشل يباح اد رالف يدفن لذا بعض ناك ووجب يخيداد ووفعض نايحن: ل صورآنل مع لعفم أ . || [ تلت لش دعب نكنم .هريلعمبلا يعمل لوسير لوث كانك لاقر الا, مقرخل تأذ ىتفا هتغرل لق لج ىف. ءاجخ لقد ال[ ءكرحأت ْ نمت لجو ثا همقنع ب ضاتابح لجن كلا أيحت لجو ن لاقف الحر لسر مث هداددع بن[ د ميزع ملا صرير ل وسر ىلا هولا لسير ضب نال الاخ :لع ل زوق لطن مثول :دوولاما رع نارام سد يعس ل سمق 07 أ أميلمو هنود رملة عنم بلطخللل جنيد نيليم دعاني لازم فسيب ئب نم حسنأي للاب نعة دير | .[ارع نابحن وكام ندرهسم نب دع نع ناين ليون لبع نبدي هر عمق قوس اذاكن اكل جرن ن لع لون ده نير مال ملقا م ولعل ليصل لوسر وه راذ لال ثهوصرلاذ ملول واسد لوس وسير ررعلا نمت ىلا قلن الج ا ناكددمل وش مدفن زم د نينا لطخ ني لاق اسع بلم هن ميسي لهجح فن اه نيد حزم اينو ةجلر نبادى ليرثلاَه دوبادىدادلاةزوعل ىز اجود تير ذأ ائاسعلخ أر بث يدل حقير طل قط ىل موطن قنرطل فهو لاذ كفل دوا دوب اهروشي حف ةرنره نب نع رسسم قيرطل قيض ىلا وهورطج ازمضوفيفلاد شمر( لحب ره نعرسم ثيل ظ الس[ كرا ناو ةوملالئال شمل ل حرج فص هداتساد بيلاو لحال: بسن قالوطم رشي ندرغملا ىف قاربت ًاهادد د(ىراؤنلامقلعو خرم لئاع شير نمئطقر الإ ميله جدل ىلع مالسال مسيل ح هريزور اعني” يقعد منيا دهسا و | ان ئادوؤر رهو ربا مع بابل قعميلع 3 صوبف ك5 ءاروناك هنن فدان نم مث يرش ى اطيح ن مسيل ف ماياةنالث | ”ةايمغلا زارت ف ىو 12110100000 اهلا لبع نب يمس نع مهرب ناو لقال سماوغب الند دانر والسر يشي رب وكتب نعوبجيملا نبلغ ههاب نع ىذاشل قب رط مقيما نيالا[ : ءره مخ ايض لتر تلا تالثااورازي لا ثالث لعلي لها ارو اسوميرعم طع نااقدد روث قير بلاناد دراي دنم أذ ساو ليج نتمكن |. له نمل علا له ضعب تمس ياش لاق رقوء رج مرن ةئاهش تل اكو رايي دال ثاللرمل | | س وش نمزن ملسو ميلعملا لبصمن كمر لهحرءال ليث ناكر نال اة واف ائلثاال كرد: لنع كتءاقشو كني ظحب كلاس أ اولاقف

 الس ديل ومس لس نم مارهص نع يفت نب رج شيدح نم رهاش مل و ملم وطور هم نب لع نع ليعس نبل بوسى ور ور هسقن ب لع
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 . اها 66 ْ ىلاثلا لزج

 دصمس لوسرنالة ليش لح رات ب نكءدانسإ

 . || نخ[الناكن عامل له ضعب نع مرعب ىدوب حارخ ل شا ل[ 2

 . [نايج فصلي لحب فرح زج لقد لورع هدو رن لن ليف وناشن مالك فلترة درك ةنسب ةوملب رم بأ
 ” زوايا دس دل نع نئبلو لذا ان ةح كلل ذ نعرع صحف بارش نإ لاقالسرمركدذ بايشنب نم ايؤل ف كلط برعلاةريزجا

 هو.ثررعل ارضر ب نازي نيقسل ل جاسم مئايبلا رونا وزملاىراصللاهدوبرلطلالئاكلاقنا .هميلعملا مع هللا لوسر هب كت رخانم

 لا ثيزبعس نعى رشا نعرممزع قرر لا لبعداور و« نسم ىف قطا. جيرا ةريره و نع ريس نع ىرهزل نع رضعتلا وب نص
 اخ اع نع دلوصوم ةلئسم لجاةاودو اج لو دلاو مي تايلذ هللا وسر نم ليغ هلثع :«ناينمد وبول رمل اقفذاد والسر رك

 ناسك بولص ىثلح قطا نبقبرطن مدح نأنيد برعلا زج يال نا ليسو ميلع هلا كمصدنل لويد لع خا تلال عمظفلف
 أ و لجا برعلاةزيزجتم ىراصنل و دوبرلانجرخجال لباق ىلا تشعدأل (ثميل لح ةفثاع نع ةبتعنبهللا بجنب هناليبجنع ىرهزلانخ
 ١ وزعمب ايلا نه لعب فلولا يد ادا رقد لبق لل تشعنأل ءلوقان هد لسمو هل مادأياسمال ارفدا الفحل ف در ثيالح نم

 شل ا عل

1 
 / "بارو 2

 5 دل د ونا ع هاي وفل دال لولا ختم هموم
2 

5 
 . مركب

2 
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 . ريك رعت نم . »ا هك

سفقملاس ملتقي ظضةطزف هوباطاب نيرابزر» نم س مث نبسيقانبتباذت اكد
 | ةورعل ى ذاق ةدييف بادر ءل

 0ةةملئرركر اوم نخاو ميرادذ بسد مولتاقم لو شوذاعمزبرعس دعاولز: رز بن ملم احب بر ءجرخب مفي رط نم دوس إنه

 نم ىلا لا فاقلا, عقدا ةعبس ينمي | عل ربان عرابزلا ىلإ نع ثيل نير مزعل هاور وصي فدل يهسمل ابيل 'رمنب ملال ىشوأ[

 أ د ميكس لع مزتالف هك لع مم ننال دار اق نصحه ترصاحن دمل ل ن سةل دعم لون دير شميل هين الأم
 دق نب تبا بهوتسا لاجرل لتي ادام نيطسن كدر ولان ةادازج سما ميف نادك بيك ررت ال فاز: فلاح ءاع ملنا ١
 ىسومو ئه ؛نبا كلة ركو هنري زان مف والوطمالسر رين نبق / عقر طم قيل لم يهوف هميلمدا لصد لور نم طا, نيرديزلا |[

 0 تضيع كلب 5
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 لجرلل لراال5 ذو رهبات دج لا ةلئاو فإ ثيل ح نمل وصوم قب مسلوق عنى ربل درت زكر نعوه ما ومنعوا فمظنم لفك س نم
 ريشا لاثأعبا يرعشالا ئسوم ىلإ نع ىورو رهنعاذلبأيؤلا ىف كا هادو ةنسلال طي تلا ناقمنم لف سرأو لاقاذا همنم اف فكالا 1
 اي اال ست كا

 تك ثمنا هيمن شضراطم نجد

 نم لجمال لجن لاقفر طالبك ارجز دولاب عر مرنعماه رت ص قادم بر ل ناسخ تنعم | س عزوجل ة لارا ليطف(شمي لجسد نوكسد تف ةانشء انو ميل ففب زم هيل ليسايلخ ناداه لةفاقللقسش | هدبوسوموبلاتق ىسومأب فرحي ربخأ ىرس ال قانعا ب رضيوهو ئدومأب مبا ءأيفول لخاذلجرلا اقف سر مل هرح ل فم فلخ نيالا نم ١
 1 ذب لح نماعوفرم ىورو فيم لافوويركانارمل ممسف نبع بكل 5 دالعلا فان دلل ليضفولا ييعص لنسب قبب مسخ مد نيل[

 3 كلذ لع ليزا ك رشم ىلامعبص راش مك لح نول «ليب دسضناى للا لات دا رع مسي لص: َسلم نانا طفل تديب لقي طنم 1

 (لزاةكلر شمول ءأوسلاىلاموربمأب داشار كل ح نادل ناد بام نير قل 5 ل ةمييإن هتف فنيه نعقن ادع وبا[ روبصنم نن ليهس د نلت ءلثلأ |
 ىلاداشا نيهسلا نم لد ايا ل55 له اجبزعجحلارم نبنأب نعري د نينو اسرع عيلو نع ةيديشإ نبا درو مبمئلتشل لتقف كا لعمل[ |
 ! تهد مهام سوسلاة نيرو صاح ىرعشالا ىسومأي ن (كمي للحب نم لف ناد نإ ئريوشو لف فانلتال تيارت ناو عل نم لحد |

 تاعتاوموشلامب انف اى ددالبلا يبني رجا هدد كفن متل داس قذلا درعا تم لاقفغتطارق هن ددان لاف ناقه التم | مهزنمانرمعن لاق تذرف ىسوموبا لل مرع ام نعلق هن نع هللامع لذي نر وجر الذ ىسوموب لان اراخا نم لجن تلا نمؤب ندعأ]



 امينلج

 ةررهىإ

 ريم مج نم د نافادلج

 1 ل ا ل ظ

 نيل ةملخح الم لقسا ناك لنع ىذلىوأح ابحارم لاق لسمو اور ماوهلب شيرت رخال” لعارخ ثعبو نايل ىلا م

 درنما وف نأمل صادف نب طعس ثيلح نمو شاهدو دو رمان نيصوصخمالاجر 2م هدب قيلت لسة ريان امعمل | يح ثيدعلانهنم وزان |ناكبلغال ادنرجلحرأرعف هيو يلع هللا لص بلا ارلخ د مرنرج نمو [هل ص رار زلال خد اه الما وونعليلولا
 ||! قبشرسأينيراعو ثيرحن بلسم يل قبس ان ”بعللراتس ابؤاعتموشوك رد لطب مالا لبع الحرس نإ نيعس نإ نالبع هتبأبض سبقمو لطخ نب هلالصو لءرجىلإنبةوركعبعكلراتسابناقلع ومعمل جد ناومه ولنا لاكن ماوس دال سأنر 10-0
 نب للاربع نب ن اٌهع نبع قب رط نم ىقبميبا ءاو ر ء”اوطب ثيل هلتفن نيلج حرلابشا نك و ارا ليعس

 لا "قريبا نه لج نع ىو زار بهس

 0 تراس نق يهلا نير لنه تداساو اناتقف ةراسو ظننرفو ةبنعاتنبالا لتقيم دنا 0 دق ارا ىلسالا 2: كلان | نيلوسم اتت للخن منابع اه ناركذوةدرربوباوه لثق ىلا نإبةفرعلل ىف منوي رجو ماوعلا نيربيزلا لتقف لطخنب اراوميؤو

 ... | داجا السن اشي له ارنفن طي [ب الضم نبرم نمد سيرف لحرااطوا فحت قف نموتسا لعب سو ميله هنادعص هن ارم
 ْ : ميل عهد ءاسم هل: لوسر تعمس قار سبل حرج نر ليبعوب اقف كل ةريميال ليلولا نيله داع نب ل لاق نيكشلا نمالجي

 ٍإ ١ نم جاجنع ناس هااريع أت ةيييث ىلإ نإ لاو :صقلاع نفع و ةوأداىلاثيدح نهرجا هور اجاذ معصب نيبال اعرب لوقي سو
/ 

 نمرجال لانو علاق | نب لبيع ىلادليلولانبللاّحو ىداعلا نب نت عموهو ايون م! الجر ن سن نجا بع نم كاد نيليلولا 5 0

1 

 1 نع فيعمل ءذهد هنلا بأتكألاى لنعا: لاء: لع اشي له معي نيواسلا ءاعراجعق ليبع ىلإ ثيلحنملما مزور ومها د نيإسلا

 ...[الهرم مد هثيدح نهرو ق فسم نيعمجأسأنلاو زكا لطو هللاتنعل «رلدف السمر ْفَح فة لحاو نيباسلل :رذ نمو مباع من كسصدتنا لور
 ...[دهالدا مةمزب وسو مه هدول نوماسلا كيل لوس س نع ىرازباو ةريره ىإ ثيرحنمولسمءلوان ودل [هاو دو قابسا
 هاون مهل نيام وفم زج نع ديب ن عب عش نب نت ثيدح نم ةجامنبادد دونه لجادمب لع نع كيو لاو دو اجوبإ

07 

 : | وروالوطمر غنباثيبرح نم ىص ف نابحنباةاورو اوسنم ءعرررمهورضأضقا مريمدريوحفندا لطربجي و مهو دا

 . || اناتناثوهسلا مت ةربرش ىلإ نع ل ا اهم ٌثيلح نم ”حارنبأ

 1 لاو بأ يلح نما ختلا تنمانمأ. زول سوميلع هنا لمعمل لوس ر لاف ىاج: نم نيلجن رجا نا د ثيل جيم د

 . | ان ه ل ريحا الص تقول ذا ةونع تحتك ة كوز كغمب ل لتساو نفاه ما يتدرج نم انرجا لق ظفلو رمق يفد نر نم نر ديفا
 اقرذلاءاودا لو ىرقاولا يؤ لنسب مآشغنبث طن ظووتاف كك ؤأس ذك ة عبر و نب هنالبعو ماشه نبذ رك (منالجراا ميل

 . |نشر :عيبر لإ نمنلا دبع تراجا زل ناكورورتل قود اركلذ نفاه مانع قرب إ نع ىربقملا نع بد ىلانب نع ىرقل نه

 . سارللا ديس صن ابطلا ف نتخذ نا مامساوةريبه نبدا مزرجاالج_ لاق فد اريعصا داؤود ءاشم
 7 ١
1 

 ”ن جلف ىدومولاو نابحزبداكحتأد ليقوربثدل نا هاكحت يان لقد ىذا شل مل رنهأر مد لقد تاون كنت داد انه م
 لكن مىرب اذ لاف لسوميطعملا لمع (كطمي لج هت لبق اتخاذ اج ليقد قرب نبا اكتم لب راكب نيرايلأكح
 . || كاملا سر عطقر الاد ىكيرتلاد دا دوباد تاحوباوئراغلا و ةرمق شوري رججشيي لجن م جاو نباو ىزيرألاو دئادوب كر ثمعم

 هاا لجان عا لسو هيلع دلل لصمما دابة ريب لف تطعف لذ لف ةيراجأر ثم ل بهده لوسري لج. لاق كفل

 1 - احنباىلع نع مرن ن سبق نع للا ىلإ نبا نع نآيفسنع رضي نب قيرط نم مسد نابخ ني وغرد فل, هج دا ا ضعب مم :

 ]| ها فأحب هللا لثد ناه لج نيري »نب له نعنع وربخل وانه نايفس نم ره ىبانباورغن ىف لة نا تاقنمل جر ودلوطم ||
 . | تارطاوع اق نب م فوهد :لبقب تدباميفل ار مسا و ةأرل بلط ىزلوهم نيبو سوا نب مرخشيتلخ نملثالدلا بانك ىقيبيبا اور |
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 سف فد شيري ةان بلك عن ضف مليدال ةءاسمأ|

 ملعتصفمبف مرقنالكد ءوببلاف لقترفد ا

 ريم صيئلنل نم مسلك ١ كاد
 نه لها نع منج إ نب نع طاع نب نس ياو رنماربطلاو اورو سأبع نب نع ء طع نع يجب وإ نإ نع نآيفس نع ايل عوف اشرف لقف
 أبوي نم عم قرط نم قبس داو هدلو نيب قش دلت د نا ع اشكي لج مرفت ورم تحاك, ن امي لمح اوفر سابع نإ

 دل رافع كرت ملسوميلع دال دم ىنل ن شميل مح لوصوم ىروثلا ءاد رو «رلد عدالولا نيب قرشياللاقو قيقرمل فراش نناماعمال
 ' أو اساشي لح نم نيويععلاف د ةرايسلا) قولا نبارك نماوبف هازحن م را>لخد نمو لجسد نم ملون دو لصالانمدافسسمارلشا ىرليأل
 . اربع نيريرجلا5دودرأس ولقب اطلس ة نإئافل نيبم وشو ةونع داوسا رف من اشم لوح عابر نم ليقع ال كرلهو هيل نبا
 كرا لوسم قنا لول 31 عده تم لذ ثاعبداو»نينس ثالثا واغشس اذ داوسلا دره ةذ.ةيبسداقلا موي سأذل ير جب تنأك 2

 دلو لاقف ابله نم لاق رتب راش نم لاق هربخ را داوسل ضرا نم اه هراىراشا ناد نبخبتع نعو تير رلؤفا
 انيجاإل لاق ديربش نب نعواولسأنت [نيهاسلا كعاتو داوسلا لعج ل5 زب( روثلا نايفس نمو كلا: بل طا بهخ ات لاقل ولاة الْين وهلا
 | سانيررخ قلبنا بح كل ا اب سانيررخ قي را يوشعن لول لاق رهن عوير فقو الدر ئيغالو د اوسا/رطد عيب
 ! داو ةرمعبلاب سانلا تكمد لات ىسأيطل ليلدلاىإ نعورمشرعب نماذج نينا ىاعن هل ثالثد مالها

 ةىتتلا هش
 ورغم بشك لوما اتكذ يع لاق دوو فما مواد لسنا 3نا طوول نال ايران 1

 ينيب مقرر علاولاق داوسلان ىما للوقت أمل

 يل رم نيبولق الاد ارض انيبدأوب
 هاورف رع ثبلحاادابضيإ دأ نبىييواورف :وريش نب لوقادد ءنعمل با باتكذ مدا نيود رف ىروثل نآيفس لوقاداد مارطما ننبو نيكس اييإ 5

 د ىوومأ| عا فوهدنيقيرطنم فبادر فير نقر دريعش بيرج لكلع مرفت اع فنحن نا ثد ثمب بال نير ها وملاك
 لع فن نانو "نيد هفطص م هام سم ةنال اوال ال تدس

 نركب مل ع : دانتيرع عم نم قا' رلالبعداور و نيمقر دريعشلا بيرج لعد ةدبر ربل بيرج ل عوقشس بهقلا ببرج لهدم

 ْ لا

2 



 | يصمم #0 طل ينعم نشد 7
 0[ [ 3 اءاسشلا نم تانصحملاو لهن كلا لنا نيكرشلل نمن حاواد لج نم نع وعقب نا او عر انو موبءاشانم لمس اشي له 5

 ا | رييعنا قبلت طقس مط هل لصمبلن رعنبشمي لح نبةلحت ضقت اذ للجولف رخاف دور خ عرس رص لقسم ككم
 [ كن هد لير اسر سول لص يندد ىف ىف قس نير وركنثامد له ىلع طن لوسيل هد د صمد شمل لح ملفت تين قرحد
 1 دايخ نثأمل ”رصح نعم كلا و هيلع تلا صدا لوسرل رن لا ثهنعدوسالاولاىاو رو بانعال عطقيرءاو م ليف فوع نبكلارصشرمات

 ا 0 ا ا و
 لجبل هم ار ف لئانبم .0فالخاالب رعب كوبت ةورعفالاو نيربقلا نزع نمربال ار لئ قالا ةسفنبأع نغفل ونعمل مزاوزغ
 || "نيلوس وع بأرشنب نم شوب ثيدحن مقبلا ةرثش راهندل مطقو عماوصلاباوصاد حوبشل لكن مرصأ ف مآشنى اشي ثجيكا نا
 ٍ نس :ءرحل جو نم حوتفلا ف فس ادد هور! ناريس يحجزع لا ىف كاطعا وو هرللان, لجن ع ىو رو دلو طمرلب ىلإ نع بييملا

 . || وعس نبءاهن معيزيلو لص عت ظنزحسايفمزعطقس لحل هوب نرقس ىلا يفر قع ب هارلاةلظنحن يلم لوح اي السر نس ىبنب

 الرع رالف دول هركدرثودانس يني ىئاشل قرط نمي ب ةلظظنح ل مف ملسوميمم هدر كصوت رك مثو نايفسإ, لق ودل ظح لتقو
 ٍْآ | ل وميدو يمي لمح مافن كلا ناوي بخ نع ىلا كو لوشا_ةعنركذ نود ىد غلاف قع ن اورد دالوطم ورك ذوب

 ' مكيدحز هءابقعلا كور وربصلالئقارع ىف ث بوب ىإ نمر تل ارياربصن نىك رع نر نع مرن وربأج نعيم /رببص ناويه لئن نع هيله لع
 || نباص ىلا فولو يت لص بدلا نع ىور ليفعلا لا ثرباص اذ ارك ليكون او ةعدول ارببصن ن و ءيلع هللا لص بنل هت لاق ةررمسز ع نع أ

 . ملوي صمد لوسر ربرعملعالسمو ناد طاو طخ شيحن ار هنب اشم لوح شب ليل نع ىفالا طف لذأر كلك دو دايحب ليي اشي أحل ممثلا
 ١ بمد لعل نيد افمف بيمن اكرم نب (لمي لح فة نطق ال جرورر عنا شيدح نم فب باو نآبح باد دفا دوبز سف مزمن خ رع
 ٌ افكر لقم م ن خا انم لحاو لكن اكن اعط راجل «وميلع هر لسع هدا لوسرعمأ نصا فدا انباع لس نب ىراغبإامعؤزن الو ماكأذ
 ' || معلا لوصالا بتكؤر كورد ثيرحلا نه طب ولا لعمد لكى الصلا نب لأق ٠ اش مذ ماعطنمزخ نكمل لوح بسيد مف ودا دوب
 ١ خي ديون ن مراه موب رعج تيما لاق ل فغم نب هاد نع نيييصلاى ورب بج موي ةاعطلا سنبل ظفلب كيرح ندربإلاف فرط «اوداو
 1 هدا نموبنأ/نم تباثن وفي هد (ٌّنمل ليهح كا وه لاقئ يجمد انساب لئسم ف ىسايطلا د ادمنم تيمتس ةسد؛لوسااذة تف
 قر ار فج اذا تح نابلس نمئراد ناكرب الو رحبألا هويلاو هلا, ن موب أ نموميفومدر قل اذا كح نيماسلااق نمابوت سبلي الف جالا ويلا
 كيخالوا كا ىف لاقف مهلا دليم نم لكس نيحمإ .. ني اص ا عنب: موب ثا ذ دورودا درو نابحنباو دا دوناو لجبثي رهكميلا
 لكل دير ران :وين لغاجد د هاشمي ل جال مشد مدقن لس البغل ن ماشي لح هلق نمت بلد
 0 وبرضو لاقلاعانماوق رح رغوركبأاوملسو ميلعمنل لمعمل ل ىسر كا دهدج نعم يب نع بيعش نب رع ثيدح نم يمبلاد مانودك دوبامل
 ا دئادوباورزحاهزوررخا قيرط. و لوو ناو هراغوه لاقي قنديل لاقوخلم لين قاس[ جا وهو منع رن يريغنر شيا ور نموفوموبسوعنمو ا
 | لحرلا لجو: لسدم ير عمل صمتي نزع عنعميب نع داس نم ىف ره ةلثان ىل نبل نوكاص لئاد ىلا ثيرح نم رميا و لاكاو ىيرثلاد
 : عورأت(ئطشر أ اقدم فقد دا دوباويعو لطابوهو هب نوجا اعص دام ىراثبل لآ و فصض حأرصو ةرصق مدؤو وبر جاد مدت موف رحت ل لف

 "| ص نيلاسانعمد مادشه نيديلولمانورغلات لين وكمأص نعز تنم جو نم دؤاهوناعزورد كنذير أس ن اظوفعماو ما لسصاال أمم
 1 ةرح مأرب ليلول ان لحاوريف هاورووضصالهدّؤا دوب !لآق وو مطعيطو مب فيطو قرحأت وأتم ليلولامأذااتم لج لخقزبز علب نبت

 . لاق نمد رروهي مل نيري فار لاق هبتلت يرن صول فاش لاقد يوذ هيقل عش دوا دوبا لاق يرجو لخرت ناكورعش د ايدل حا
 | ةددو اد ورتب سيب دنا يعل ىف ى رانا راش قو لف ىلا مجالخ عجب ماش 3من الا »لنباىف ناكمنا دع لتصل ريرقتبفا
 ابر ادبي ني لقرع ماا بج تير ونانسي ليج. نيالا نامي عي مرداس زن لأي
 . 0 ا ل

 "[|[ناننانمرثنمورفي طال الث نصرث نم لأ هنا سبع نب (ٌعي لوح ودرع" عزنا ثي رح نم ىثنميلاو ى لورتلا ول جا ووه واو رورهسم 3 0 . 4 م - _ | ١ | 85 7 ١ 2 0 7 / ٠ 00 . 4 ٠
 ]ف ش ' ء : ْ

 يت

1 

1 



 رم ليرعشلا هلل كيف راذكل كعزت ونازر نوكش ةيلغلا 5 نخر ريش علاورععلا وهي مرلالوسرب ررلبولا لاق يفوشيي ليتالجا ل ٠ مراهم اىلا د قيطصشو نيك فلا ىلإ سو ثلث معمر لوسروظ لب هوب ني[ لاق سأبهنبا يلح ارثم ثيداح لهدف : جب ربي صيفلتلا نم 5 0
 ] 70 احابرزعناكناكد ا رد ىدكاطك د اص ظل بانا راسك ديس

 ا لود شعب ةريرهوب نعدلسم لاذ نينو ان ىلع نموم ل وق زجب طفل ىلا يلهاودرويوقلط نموا ذرن ذل (ريلهاددزتد هريس أب ضن ْن بأدب لقد ةريرشعقرارل قر لدم يلع هل فعدم لوس ار الك صاعن ىب كما رلخدانجب ضش لد 00 ْ صاح اجور والذ قرلسو لت ليعمد لوسر كنب نير تفجير حشاراس اى لف  ةاكل ها شعبا ع نيرلح نم فود ادوبا هرج عيرلاب ْ اعلا ىلع رسول لصد لوسر نمور وف ىنكوىفشفر لباسا قلد هر/ليصفناو ذانلاف نا نب قاسلواىر ضان ورن1ف ا نتعب كل زنة صوم لوي فس راهن ل نمل جدن ض موتا ب انطوةيعأب 5 له دف لو لصد لوم لعج لات سرع نب فيرجن مكن شاهد دوك ددئ الفل مملبقتو معو تناىريرطوب لاق ادري راس سا رات لو لق يصد لوسسرن نرش شي لج نم رجا ىو رد رخل أذل, كك اور درجت ويختاوطب ثيريت تلقا لد
 | قطايف طحت دماعت لف لاسزحان ورلد داذلتفلتفننريخ ىرنع رخل لاقفام أ [كدنعا خ6 لآقفأ| املس "هلا الاوساخ لميس مى راوس نم :ر راسب ةوطبرف لأث نام مل لاقي. افيلح ب نم لورب تدي لي لما هريلعمل ا ْ

 نب ذو هلي هون اكاشلل كن ضرالاف نط ىقح ىرس ل نولي نا ينل أكاد هنا ف لاكن! سابع نب انسي لح ىراغإا ف ءاصاعخأ" ٌ
 ٠ْ ناد منوانقإو مان مهاب, نينموملاو ومر هلا ينل لعجنم لذ اه رعبأنم [اذ ىراس ال قاهر عبده ل زن مطل سلتشاداو كافل ْ
 باهصز تاق ن عر بشت لخ [مهليسأرع ننموهسي ا لاقيملعد و نعت يفط ىلإ ندع شيب ح نم فب ميلا مهو داذا اش ناو مهد زيعتسااؤاش | ظ

 ا نبرمح قثدح سابعا: ىنحض كومان راع نيتيركمانح وبا ”لج توتا دولا لان ورببشتل ف اهريفد ةادادىراتبلاءلقع لشووريفد لها[
 3 أفلا ميللح م دل اعمق للا كرسل نوكيا بن أك لعند لذ ءنغل سوم يطع هال هينل ناز خلق د هون اللا باطل

 ادرك ىفانلا نق راف لوس دوه مويلان كا برعلا كعلرئسسقاق رسال ناك نينح م ىب لا لسيد هيلع دن لص عدلا ناذ أدم شمر لح

 1 ىلفزولا قرط نم ىقيمبلا جرخاو ذاع نع لول ا نعميب نع جتا ميهوب نب لجني ىسوم نع دولا نع لبج ناعم يلح نم «لفلاف | ٠
 5 ل, ةلاولوقيوتح ساند لئاقان كرماافميل لامس ىرز ولن ماعم لش وهو سضأيع نب يزف ىرخن قيرط نمرإ بلا ىف ةاربطلا هادد دأب

 علا نيرطم ثيردح نمد دوب هراومادرهداداو:ررحااوملسا ذا هول نا كمي لوس ملفت ننال ظ
 00 هلم هل ةمق مينو

 بدأ. تايرل نيسابب كده نبامفعضو عي وب ءرخاملوبذ ين لييلسانمادوفرمةريرهىب نع بابل ور ماوه خنت نوكسو مول
 0 شب ليج تاقثل أجرب رويصنم نبل رعس .ورخ ٌةدرعل سرد السر ةو رع هو ايلى نبا نع ىورب مزور لاق ىرهزلا نع ا

 "لح ىداغل فا نباراذصلا[هدالواوأعرلاوم | عمالس جول رحت ةرعسأزب ل ساو بطن لس اذ ةظيرث نر صاح ل سوم يلع هاد لمعمل ٠
 ل ليالع نمرفن ليبص نب لساوتبعس قبل ساو ةبلعث مالسا ناك فيكى ررثل هل لاق درا ءلجي رق وب نمي نع ة دانك نبرمنب مءام|

 أ | ام هاوثأن لثع 93 نإبيفل نبا لاقيدوينم مأشل نمل انعم رقما لاق ال تلق كال قو فاذ كرب هضنل الوالي رق قب نموا ل
 | مد ارد لظالث ىنوبورخوقونيمنا لوقي نآكو ناتدسب ليو ميلم هد لصين ندب لبق الع مدقق مزمز يخ سه يعي طقالجد اباد |
 ظ نبيل نينا ليلا هلاد دور شعم يللا ةيش كلو لامير فستق البال سك نفود ثي ريب ركن 1

 || و مهل كلددروففالف نيكررشلن ومن سس م ميهاورض دال وو مراومزولف بش اكواوماسااول نو لاق لذ هاو ئلباولاقوهارولاق |
 |ادهو ىوونل لاثرارل ل دب نول لبق وت اشكيدوتف و نيعل ناكسو فيرختمهدأ مطب قد نيس وففب بس ميل قي اماددأ |

 | ةبعش لق قريد لثمن هل نولي فيكأر ا نكرر مم لقتال ف نا« ليبدو( ةنهس نب ليددللا م ريغوهدو رفا ضعب نم ىعدصأ
 واوا فنيا ها قفب نايا ورغ سم ةزمهلا مخي ليف البا رخفبليقو نيس سلو ةزممل ففي ليسا وطخ وهو ةرحدلاد عل |

 سدا فمات يت طرا اجت لح لام طن نم ويلي 'هريلمللا لصمنا كسي( هحيرخلب ىف ىزررفلا طب ظ



 1 مسار مم فنعم لوسر برضو نع ىإ سار هالس إل ىف قلع ساد لال قر ليل يعس ل نعول حلابع نودالبعّنع تاوخنيوطاص |[

 ارم ا ألك لسكس ددوعع ول ناو اني طلب لسد م امأ|

 4 ١

 اأو ادلة رمل هروب مايفدا او هننالوسرليعُ انه لعف لآثو ركلات نر شل نمو جسور نع ىل لجو اسو ا صيس ل وسرق 1

0 : 
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 تش اا و ل

 رم سشسنم م 9 60نادل
 "|| سا نب مسد ميلد هنا لمعمل لوسر لوري مو ذاربل فار دب دونر يرخ ثار نم لبع نق هدوم ل وق لعب ىذا كايسو ةميئفلا وهل

 : هبال ن صرف الث يلوح مدر رابملىل اهلك ف صلاىل ل صو لح ليلولاءنباذ ةيدبش يخي ججرخةعيبر نب ةيتع نات داتن نير نبمعجام نغ دال

 اكساب لجار نوبئارعل لاق مسار لج لف ال لوجإب نالر افلا سر لج وريال ميل هلل .ةرمقيا ركل ورغم اني: وعو ذوعموجوناور نه البع

 .[| حوت نب نب ذأعم هجرت ىف ىاربطلا قبرط نم: فرعلل ىف مدنوبااءاورف ليوجف سار لجان ىلا مزون ىقرحلك ل قؤر لب ىلإ ىلسارلا لج نمىور
 ارب ني هوب اصولس و ميلع دنا ل صبت ن اى دا ىلإ ناشي نمل نبا ءاور وولسو يلعن لص بنل ىل اجي ويوأه زح دوعسم نبا و
 د وادى ليسار ف هبخر سار ههميله ملا ءأبص ونلا ىل تلج لاق لع ,نع ىف ملا ىورو ءكيقعلا مير دنس او نسح و دآنس ناك لءوج ىلا

 ىف دؤادوبالاق ثيرع سارب نالجر هو يفِضم رهن ىلع لذ ساربو حزم لاقفو لعلا هوميلع هلل لصد لوسر قل لقى لعل ةرضن ىلا رع

 ند السيال >البولا كرشلا دال نم سارا لججيف سيل ولعل لئرلءانمرر خف ن و تبن نهد ىفر ب لة غفأزنم عصي الو ثيد احن
 نم لواع لاف ثلا سار لو ف لجو مل هويالوطق سار ني ردن ىف ديور يلع هنا اصمم ىل لجين يملي رصزن نع كدر

 | ساري واسع يلعون لص عيل سيث لاث ريب نع فيدل هريق نمد البع ثيرح موري قأسنلا كه دانك مق ريزن ننام سؤر لامي ع
 ...|داوسالجورخ الويل هع لص ميئأذان ورك لبعالع ةر شع ى رسب انس لذق د وسال ندلمهو وه ياك كل جاوب لادا علا دولا
 ]1 نسم نن لدم لوسرمب نانا وأنعم نولي لقت ريال مخ درفتو تاق لبس نان اطقل ني دبقعتو هش يح فا[ يوأعنح يحأم
 . [اعا ل نات لري آسف جوي هدا ل فتقول ودين هصح نقش فلا, راشنتلاب ار دايم هيلع ل ئادميلا

 ٠ | كلك نك دمي وطعد رار اوم كوش دارتشاد لعب جن لسد يم هل هلصماوق ثعمأ اوس وميلع هد هلع مل ذا فنيل يور
 0 نيهاش نب ىورو ك5 ران لبو نع تبث لثوريرفثو كلذ لمولسو ميلعمد لص ميل عالما مو سيلا دبفةهجالف كل عمو كة رث ىف ليقو

 ٠ || نعول ارح نول دبع نبل صقل ن يؤسس نمناربعق رحى طقلا يحن لجأ نورظ نيزهتل: لو تاير وبطل ىف فلسا مقيرط نموم] دارفالا ف

 اة تو را نت اتا نوع ينفي نإ هت دنت نسي وا ياو هاك

1 

 0 هلل لوس فيل خارشرفع ل لاقف كا ةرللاركب ىلإ عم لق ًيلذ شلاق رطب أن ,رباربركب اهالي رباةبقعاطب لس حنبل جر شو ىء اعل نب كغ انا

 | باىور وربك ُنآنا اورام ينس دانس اخكو بانك فب اد سارب المت مورا انب يسود أسأل ثان كلذ نوعي بان
 1 1 1 قايل هش اا عا دياي ند لطذ لتعز سفر يعد ز ع ل طخ يتيم ل
 0 لور ىلاليجمل لآ بعيش ىلا ءلنسبييرعبلا ىدابخلا الغلا ارركط نيرهطد در ابخا باثكاف تيأدو( كملف جلا نس نها ثحاحمبأتل

 0 سماح نادال لول لعين ل منهل تعم اتمناه تدرج لارا لدا
 3 العلا ث لع نيربطللا نس مس

 || تاكل جنعمرب نعزرثح و نبل رسب نب زي قبر طم ٌؤبمبل قور اربي ممل مارب هديب طعم ىلإ نيثيقعيرساداربص ملئ ور ري هو
 1 اي ةيلا لرب طعما ع قلع يرضخ تبث مءادرل اجرا ادا: لا وريلعمللاءايضمر/لوسر
 مبلل دوم يلع هلل لمعمل لور ناريجنيربعس نعد دى للبس إلا فع ميال ه1رانل لاقفدادرودارثال ف طقرااءاورورأللا لاق 3

 يل
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 ملص دل! لوس أ |نالجرن ا >وعس نب (كنمل لوح الوطم ريس ىف نسما نب ًاهركذ صقل أبد هباتصامنا مزق هلنقت معلا نبليرح فل ٠ ١
 ةنسسلا ترفل ؟انعب تبرضل الويرالتاق تكول لاق هلال وسر ةيايسسم نا لب شن ال قفمملا لوسر ف نادر مب, لاقف ة ايس نيل وسير ]سو ميلغمتلا
 الاقي يل نمور نع نعم نإ قطز مدنا دال ده اسنانك متم دئا>وب كادر ودوعسم نب نيدح نم مكيف و لج لسير لتقنالنا
 :لاق يل وقناة: ن الوقت[ ةيايسم باكا رف نيحاع/لوقيمال ال وسر تعمس منم يبن ع عت الا دوعسم نب مهن نب: فس نع قرط نب طس
 ”اونلا نباد فنحلاف وش نبا دوه مذهل يسمن نير نيدبو جت :رعصلا :ةرعع ىف ميخوي درو. تقل لتقنل لسير نالوا

 مس هلي ىل عمه لج لاقنأ ف تيببى ام وججح از كاهن خل قفد طب نم سه ناد دل لوسرمن١ل ف نرختل ادد لس رد أناد ٠
 راك نارح نعزسور شارل نود ل نابع شيزح نمد يلعن ري فأل غرمأع دودي اص ااشمل لج لفن ٠

 ها ىحكمركليملف برا نحل اوثأطلا لها كعبصت .وميلعدب لص بلان لوك ن عر ون عليم للاب دؤا دوب ى عدد ةليل نيعبرا
 امرمن| كلغمللا يحيل تلقوا والا لاق ريش هللا لوسر صصا-لاقريثكي نبيل سرب نموؤادوب ىورو رو نعال ضعم رد

 «ركدا يلع ولا كد ليمسللاة لي مشع وخز هه رماح أن يقيرط زم ننسى دا دوباىوروانها فرعنا: لاثد كارل اة قيال ظ
 أول ننرشكو ثم قا طن لش إم اح لسوميلعم» مع نانسن متابع نع ”بيثاونباىد دو ىسراقلا نلاسيراقلاى ذل يدلل ول
 (ىنلا نعنبا شدي نم يب قفشس قلطصلل قلع ةراذل نش لسو ميلع هللا كم( لمحح كلا 3م انْ فوع نب نلللابع ثيل ىفو
 || لع: المي لوح مءرارد ىو موناقم لتقف قسن مءاوناد نوران مغ قلط للقب ىترأ نيو ميلعدلا لح
 . نيالا لها نعطي رسوم لع هل ليعمل لومي عمسسز واجن ب بعصلا ثيل ءلع ني ديت اقف دمة عادل لانها
 قفافلا ركذوونو شما لي ىرهزل ناكد تيبدتل حف درو ذه وقبيل لاق مزوده ل ذف مدار ذو مران نم بأي نوبي نشل
 و مرق ماقتن ئامل لضا ىلع قييخمل بسجن :ذ امي لح ضفنن الخ زن امو بعمصلا شي لحد هنا لعل ومن ىلا دوج نب ل ةوميلع
 اهل مي لهوحالع نع رخام جو نميليقعلا ءاسصد داعب دوا دوبامجرخاو الب مل وطن عر ون نع نايفسزع ةرمبق نع لعسن:اةاورأ|

 ارمديط قفا ادر أنا قزم وف إسدث دصون نشمي للبي مق مره لان ميررذ د مما نما عإن بينك
 نمزر فلز ايو ةث لصاداشمب ل حذو »الدف ة: سم لثك نم هد دنع ن وه يدل لادن كمي ليوس مدفن لف درع نب كي
 انجي لاق رمش ىف تسفنول ترد هدال وسر لقالح نشمي ل ح سابع لو نذرت فى ا قاذح باي مدفن, كنمفسزل

 هك شيريل ماسو كبار مديل قا دوس الجر نس نع كب از شب حس ا لف حلئاتخنيكرشلا فص لجو رفناز معن لاقةني ل تالثلأأ ٠
 0 !نبا ىور ونة مث ءليذ نكس نق فلان ةزعببف لاق كلتا هلل لور ) نب لجل ل لقرب ج نع نب وبيععل : افدساننالركلب لد .
 ف هالي سمنءاربنا لاذ بع نم ولأ عت برن كدفعبار هل هل وسري نرحل نب ف وعل 5 رب مولس ادب ىف د لاق ثدانف نرخ نب مد اع نع كدأغملا 4
 | ةعيراقإ ةيليثو ةبعر لب لاو راب ث رحل نب ةليبعو ةزجدايلع  اشمي لهح لفة لئاقن لفن ةمعرد فوع عزم لساح لئاقياتفلا | ظ
 اعد رع نب سبفثيزح نمد يلع ةفناو | منى را زيوهو هلع يرح نمدوادوب كلذ كالو اوبلط ال طول هل اتبنخ نب ليلو ل

 يبيت سابعنبافيدحئ ماا ل صوداوطقنم اغلا يم نب دود نب نمو رش موز راع ىدددم] وقاضي مشرخفل
 | لعن راح فيوحل لبد نبددار جاو د حالا ىف قطا نباح راج: موب سم نبل نبد لوف فير وهو لبيع بن ىفارلا عقد
 ”درراناهسم ن برت لاقذا لف نمواسو ميلعملا لصين لاقفرعشلا كلذ : جيري وهو حجل س عجيب نصح نم ىدوبملابحمحرخلةرباحأ|
 أبحر لثث ىنلاوه الع نإ ةزتاوتمر ًابخالا نا ءاع د انسالاودجم مل لاةىووخبب كاورد ةصقلاو ثي ريك كلذ هلل 3

 ليدل اكذب يوزر تح و لوقنوهد بيو زخ يد الوطم وكلن تاس نيدحنم عصا يس لعدد: كدي لوف |
 1 ٍ ادا فيؤعمانبا سأل داوم وق القت بح «سا. ب رضقإ ظني كنف تيكا عدس ةنعسو انزلها 0
 نع | ىودعم ل وقل لن مزركلذ ماعلا نرجس ن ةليبعر لب هوي تيقنرديزل لاقل اقميلنعق نعت اضع: ياو دمى داؤبا ف داعطقنم |
 مس لقثل دو فوعنب نام لبعشيرح نمي ءقفش ٠ يلعدللاءاصعنلا لوسي ايري مخ دلب هديا جرخ ارفع با دوعم واف وعنا ْ

1 1 ١ 
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 أ ناسؤرإك ايرجنم شفنميف ومنظر صن سي نءاجرودرف مالسال ف ةبغرلا ديف سطنزيو"”ةئاوص ميل ن فاشل صن نعمل و
 اوبر ناكشمي لونا شارف يمد أرق نهد ارف صخب ف .ةيونم تاايزاعتمال ا امنمق منيرطال هيو مانالاكار ىلا يفلان أر نمو قنا
 .[| ديد ثيرحزنملبق باب ف مالقنا غرق هدا يس ارداف جرم شميل ح مرت ل ولس مان نزع عمو وز غلاذا زج نأكل سقت لص دم
 | «انورطفد اجو [ناهزيجنمظفل للآخنيزيد ثيدحن معن 5 نباوئزربطس رجا لم لذإ ةعمواجادبو[يزاذزر جرم ى وري هل وق لا غشنا
 الالم !فيدحن هل دباب انف ركاسع نيزجدب اضف هادف عا داو من ناثنباقأيسدابنوجا نم صقنب نرخ نمورجا لس / نأ

 | قابلا كن نب دوير يب لثق نع ةبنعن ,ةفيزحلباو نضل لصمنب لتقن ع لح هدير نم مسكلا لسعمن نشمي لح ىقاد لنسب عد
 و ىرلقاول لاق سويلم ار كبع هلا) وسرمزع عنف زلزإلا ىلا .ةبتع عزام دوار لبشفي حوب لير لآقميبإن عد از رلى! نب نع ىلقاولا قرط نم

 لصين ل وسن نر هدير هي ماقتل ى اعدم نيكرشل عماردب ليغ حل ذل ف مووقن يد رطل ني زحل ع لن
 1 د نادااليعر سبر ركل نزصتحلا را دو دنب لا ميتة يرحل ةذ رهو لس نمحاربعن م كك اعتمر لبى

 ] ةبيشيفل اكدر رقودور ماسالا ىف دلو نلءرابجنادؤاد نب لوقو فيعض يقول نادل ملم دري ءتفرعرذ غنا مالسالا ف لم امر
 1 | غاجعنم كل درخاو كنع فضل كتيأر وروي لاق كلنع تفنمف لحب هوي ثأر لقريب الراب ن ينزل بعل لاق بوياي د

3 

 2 هد هيلع للا ءلبصمنل لور لوف يف مهول ن هطيسولا ىف ىل: غار مقو | ىتفارل نطفئرخا هيل لاسر زعم تثمر واضب |بوبانع
 ||[ اك ةفيزحللاهن الى لقللا نم دا« لثع معز فجيالو وول لق ىوونلاوجالصل نإ بقت بنش رشو وعو مروي لتضْنصْلب 1

 | ايفا تيقلوو المل تقل فاهم لو يبل لوم يلع هدا صستلا ل لوسءاج لقرب عن بكا ياور نمي و ليس زلم دئادد#هعيشمأ| | دست د صين ورلد ءلسوميلعد» لسععتتل بسيمعمس يحد لعق حزين ألعاب ن اكد وق اددب يقول دنا داهم
 ل دوش نمد البعنع اع لقس او كه ئاكدرو موم نهم عينوول دوائر مهرب ف تلتف عر متل عي لقدمنم تمض

 0 ل لبسعيلاولا

 صم سصسسلي

 أ 235 ناكو لضعم نهوملتقت# ليبعواكصت ش
 ُ ثييلحنم, يلع قفنم نايبيملاوءأسلالتقن عوخملسو يلع هدد لصد لوسرن كمر لح هال سال لبق ةليبع ا دلاع تا كوفيد وركب

 ل نلاو دؤادوباو لو نأبحناورج»لئاقنالو لتفنء نه لأب ةلاقف نو زخ شعب ونقم ةأر ريد دعم: المي لمحت نإ
 | اةيصالد يرد لتقل كر ايمس لوسرن للقف للا خيل قلط لحرق. لتاقئلع نهتم طفل عبرا ني حاير تلح نم ىف لاو
 | 8 انثل ايل حرص يلو لدالان م اوباد ىرتتلراكو رعيرلا نزع زج نع ليقو حير ورج نع ليف مص نرعق رلاءلعمبف فلتخإو
 | هلا لوسريأ لج لاقفد نه لتفزم لاقفن ينح هوب: لونقم ارم ايرعملسو .دلعمس لصمن ىو دم وق ىرانلا جرو ةرمولا, ليد تخت
 ١ فاقورك ور نمل يسم دقادوب | ونسعد وسيط يرهق دفن ىف ساد نوه نيف هز زؤر درايف
 1 ”بيشافإ لؤورو ةأطران رجل فو سأبع نبع مدقم يرح نسب ىفاربطلال دووم يكف فأل, وتم أر كار بويا اصول

 دا ا تساو نر شل وشوق لاقل ةلقء فسم كدر وطاب لسووهدو و ىامنالقرغ بنو دالبع قرط نم |
 111 مسالا رقأ باشا لدي ويش لنج زيرجب لاق بآبشل نيج ات رخرشل يهين اوبتما د خاب لمد نع نس ثيح نم
 |وجرخا ل شويجشمباذا أك ”ي/) لصربلان سابع نب نيرح نمزج: ع ماوصل باتش الو وألوان: اللا ..ةللصناىور
 || اورو فيعضوهو ة بيج ىب نيل صان ميار دانس قد عماومعلب ريماالد نال ولا وانقت ال وميفع ثيرعت هن لس فاول اق هد حسب

 1 'هيفواعطق شرحا جو نم اورو لاسر اد فعضو دانس داري كازيمال وةرما الو الؤطدل واليل واولتقثال ميو هوخنملع نيرحنم قمم |

 : |. الحي مدينسا كد نالاولاولتال ادا ةدطغلب يرجي ماس ة!نياءاورواريغم الوقرعاولتقنالو
 || نم ميلع قف راضنل بلت طق سو رميلعمللا امص انا كب ليوح هلت ةأر الواقع لتقل ديإولا نيدل لو يوسي كصخنا |.

 : ميلث ب 0 ا رف

فيج يو نب نيح نيلسدك د صمم لوس ةزال لف منال وسم وثيدح نمنع ف رست هوتي |
 | ساطع 
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 :.:[/لاق سبع نب نع: حا نباو ىليرتلاىؤرد اعلاه أه 3 مل ومسرؤ هتلاميجيد مل وسو هلل لمجيالجر ةيزرل نيط عدا لفل نب وعوصصلا وم
 د فاجر اوس تدني إل نم نسل وءادوسمةيدع ضيم دانا كادر هيا يطعم صيني

 : لح هزل نيكو رولر غ وما وميلم هر هابل بنلاثبادتيأر لاق م :مرخان ع ميوق نمل جر نع برح نيك أمم ثيرح نم دؤا دى
 « لص لسكان نعامة زسابام اياكدرو 0 ظ

 نانو السمو مص ودوم همت هدام مني نارن نعُذ اه عبس اولد رففل مايلي لخد ديس ظ
 ع لا نايفسلا صنوف اممق ىروسللو ناورن 0 ا ا عدانس

 0 عم منيارو رس" لا لصدينلا :بيكتءأج م يوتا موقد طعس لانا الوش هاله نمل نايل

 ةاقرو نوتلدح راش يالذوعانوقلتسولا هابل نع كولو اشللانأرب امضعب مج تقيل قحي امش فقام لك لستم أ و

 كل لس هدد وعبيد كل لد را يع لد لو صا م حنة فمن يحن

 كثوانما قط ورد نانا ندوه لن راء نآك وكل نب ياس يلح نم نأسلا فد يتابع نم دس غلمسال
 راش لعج فر سأبعنب نعوشيزجف هلا لبعوب ا رمل سوم يلم هن صن لو ديجتال فيحرم

 نع سأرع نب نعد ركع ثبالحئميازبا هرازبلاو ىزيرثلا بيها و طوعا 2ب دول ةيجتببرياادلخرين بس موق دورجاررورب يدنا ظ

 6-0 ادم وق هاينداي ومما ملقا ليوطلا ق وع شي ل حف ودلب موب هل عدلا ل صدنلا ل وسر بعل فوعن,نئجلااعأ |
 50 لص لسع لوس لا ندد ناب اكن ناد مساع فاكر ش

 ص مسا
 ْ 0 ةالصلادللئل لنه نآبحئ با ياو ىو هل اليدبس ف فصلا لنعو ةالصلا وضح لضعو ملا باوب مرو ففتح

 : 3 باوكس اع للا ة دانا | نع قل ىدرد ىدانل نيف اشو بركب لون نف ءامدلل ا بعتساو راسل باور تقف ى دانى داناذا سابعنإ ظ

 عي بدرا نااطلد فيض داو عك ردن ماقد ثيل لوزد فسقط نلوم عب فس باي ف
 2 ناوموصلاىبن فريش انا ك رول عفر ف ف رمدارإف نموا ناو مل وش نلرقلا قار اردودازو 2 داما وعد ةيعكا.ةيود لاب لاقدر قب

 7 0 ل م 2
 وق نير ئامدلد !نوعريدلعلل

 ا 0 لي واقي نيد 3, هلستلورع ريل هما لو دهس لتظل

 اصر لوسر لئن: لاق سارع نبازع مير ا دات كولع تيلاذاوميفف
 دل لسد يعنون دلل للام نو يلح نم لجالو نحمي نوما نمار قر ندوهو ا امد ؤحارو و

 0 إ ةدئادعا# / عضو تادزغلضعب ف اقنبف قبدوبيزاعشسا لس هيمن هصالكددمو :السالا لام هوع لي خ 1

 أ |( ىئاشاءاوروفعض ل يسم ىرشزلاو ممساورب رح دوبل نمسأنب نآعس سوا "نا ءانع هلل! لوسر نإ ىرهزلا نع قلي
 | الجب م قيمي لقمر موب مد داو فصلا هركذ يلم ركل نأهنتيا سابع نب نع مه تا ت 1
 7 هر ردجرخ لاقى لعأسا /اييجحىلإ ىلا هلئس قاف ةالالبعوباظف 1 اوفعف وهوة راع نننسكيؤب طنمذ 3

 كرنب نيعشسال نان عجيإا مراد هلم لمن لملم يزود عن ذود نافل 1
 م "الث دصمنلن *شئاءاشم, لوح دآم 0 ملقت كل ىشوهو ناطبرح تام اص ليش وفصر (كديلح ا

 مانو نعد شلح نم نيب لأ كل شم نعل نلف عج ل52 لاقملوسرو ملا نموت لان دلرمشملا نم لحر معسكر لب ىلإ جرخ 1

 مس ا يس 47

 8 فسم اهراخ اإل كل نيد يرعب تيد نيشان تسال :لذال قفاه لف هديتنا ااا
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 7 :و رك رذعضو فن ارنم تال لاقو ةشن اهو ريع نب سرغلاو ساو كلت نببعكو ردوا نعديهاتل, للغلاف ىزوك نإ !

 ! 01 راو ناين سان ثيزح نيالا ادد داويعأنيدحأ هول لا قم0 كد [ملا يعادل اجعل |
 كاب مرللاا ضي( ىور وقِعضوف و روأسم )عالق د بانئوهدناكنالبنباسنع ل مالاقماسيخعمب

 لاق داع ذهن عتورنوب لسد يأ ايدبسأ |

 0 2 ظ اذن الس قانا

 02 ا ورم ا ءل | كمشسا :

 . [اطذب رعب نعرجلو اوماسملا ءاع اوف لاقومصنشا ارم عصشو لب لاقف ةريختلةل/ ل شم بوبا ىف ةظييرح نم نسم اق هيوهارتا
 : |ماعإ سما ط غلب ءاع اضرب ليسن م:جأر نياد كلير لل د ليمشد ا باذاذاةصنيو ةريختلا ل ليلا وأ ركل ذ فورعل نمقنت ميخن هلع

 أور وعال ثزح ثان ىف هد:دببل نب ئاثلا فو ىقئر الل هال ىف ةفيعض أه ليز اسوم فنا بجي رمل بجد ةريخجالا لرب لاق و فورعلإ م
 : 0 : 00 ,ةريره ىلإ ثيل ح نم بسم اود ريعص لبصا ل نأ
 : لذات لاة.ث شل اء نع ره شيب لح نمط رار يسو ميلعاملا ليعمل ل وسر قن هتشب نم 0 مع

 د : تيم ضوشور لاينر تيدر اطهدح موظو نإ ك8 داتتولاىداتساف ومفن اهؤر عا سو ميبلع هللا دصمينلاميلا لارجرخ

 5 :دي,لبقومور زالة بلاط وإنيرفعجؤلن دو هيلع هنن بص يبقلان مبعنشلاهثيي لح نمرابلا ف اربط والسم دق دوام اوده أغا

 ١ وهو نر حوأ دن. لحام رش ورنا شبيزج نم اورد ناقص صرف دلال يع نيبأج بيير ح نمورفعج نيولل لبع فيل نمل يؤعلا )مو

 3 |[ وؤيربطلاءزورمل هب نير ينص نإ .وءيلع هز اصينل بة ف: يشيع ضر نمر فعج مر لاق.ثفيججونعو ب ناب دوعرت الج فعض

 . [مهنلخ لور اىذوزتل رش ابقومقنتع اسد يلع مندل ينل لعشر راحنيريدنذاتسا تلو هنئاعنعبإباأ|
 نسر ةوعم ديس ففعل اهلك اج قد رول بخل نير عمن ادار ناك ى نا هدم /بكسيلو موفل مارق
 نا اذار برج ثي لصد ى ماذا هاو ليس لا وموق,رب 0 :(اقلاورلا ل لتق
 ريس عنيد ملبس مو | تاره دسم ءوقا داتساد رالف بطلا دل هاه تدر

 ًانوعشي لحن من ايفل قود ولو تدرج ةماوإ :ارامأ ويرسم اقعد سد يعمق نصمت
 هلل اال ةيرزعد تيد عنيد .ارعمي نع ادراضال ملجم لع لهنشس| و لبر رس سور يلع ميلا ليص هللا ل وسر شعب

 : ليبدو رضا يخي زم همني ااوقشملص اخ داضدإ يسن( شل :لراوزرملا ذاولسو ميلع ٍ

 5 دعب ةخاينادملو 9 اسم ييرخاميل وطب ثي لعل لشوا اول بال واولثم ال داو رلغبالو| وال وز هلل اير طك ماو اق هللا

 || ةرهثلا تكوشد يب نم ؤلسوميلع هللا لصملالوسرس ان عيا _ارسإن لفعم ثيلح نم نآبح نيو سماورفيال غلق
 01 نة يهساني لح نمإب هايد دغر طا تل ين عدم ضال :ارانإو
 و أانيعاسب 00 00 .مالطلاشعي ناد ا

 ”ةيزح ثيلح/نمماسمراذكان سل ةاطتل دنس فدع و وطب خي نسا يقسو نعام [ لت
 ىراؤتلا سم هروب يفسوم وف 0 هل 0 انا ةليرما وتل اصمم لوسين لة لق[ و

 0 0 0 'ه كونت و رغف سيئ هو 'يرخول سو هيلع هلال صمبتلا نافل نأ |
 ٍإ 0 رخ :قرهاطنبلاث اهروكف قمال كمأ ١ ل راو م اقلاةدادر نم نتن ا
 01 ز”مزهبراذ ىوأهر ل دالقلالبع وردد ثيل له :ربمّشلاو معلا ىلا امر :ادرييعصلا ارض قرب نو ةياسعا نمد

 5: ات ءامثد نةراعووفار واد لعسنيلبببو :الس نب هللا لبعو ٌةربرش ىلا و نيصح ب نإإرمعد ارت دربأ>و دوعسم ناو! دأرعلاو ىلع اشي
 .: د انو طيش نبطيبنوعق ال! نيدلذاوم ويقسم ىف قلنم نبا دارو نكسلا نبا ىيع# ليرب نيج ببصحل نب يربو ف :(إ

 0 ارو ف ئئمال
 3 < ١ هاك نءاالمف تا ارلا ناقد, لو



 ريح صخفلا نم - »رهط 000000007 اثار
 دان انلعج لاةسبقلا ابعرذوف نآكمن |عرازلاشيلحا رمد ىوق د نسناس بامصاءاهرىنفن ليش الة هملجروهريالبقفميفدأ
 :اساا فو مسار ليقف ى وف رئيوباى لافخس لاق ةشئاعنع كذال ثي لح د دا دوباءاور كيب ا سو” لص دل ليل بق الحر ور نم

 ٍء ايبقنأه ريب الخان ايل ماقميلعتلخ لعت جداد ناو نها ن سوت لم ل هر لدول داتعم بانا لس تيأراو تلق ةفئام نع ثالثا ٠

 إ

 زامحلااو لبعاو رمعنب هللا لبع شيددحأ,ممواومأت مالسل وهنا هني لح نم ن ابحنيالو ميلع قفْس ثيردل م
 0 ب الس نبدا لبع ثيرح ازنمد اى ليرتلاد نأبحْ هادم ةنجاولخ الث معطل وهاد ه١ لاوشثاوأ | .

 3 [ييرشن ىلإ ثيبلحا نمو اه نابحنباو نيس اباوصا عادم هاا نم ولخ لل انسانلا وليل ولصو ماسالا واو ماعملا

 سقيم يل جيبسون لاذ لاق ةرره ىإ نعو انهي ان ارحب اما رررولأدملا
 رش |نعداووث مرير ىف نعجرهدل (نعدا لان! نعسجنبب اهولالبعتياو نموا وف وممزع ثم ىإ ةياورنمدق ادوناىاوم
 اني نمو نسحد انس |, خاربطلاواورضعب دعا ضعب حاسي رجض ريب قر فتش م اسوا لمعمل لور عم انك اكل ة كل
 .ش هلل لبع بويا ىإ هيدا ونمو ملحد ف لوزئلاو دئادونا زد ر هال سرعه لبن مهن سأل ىلو) نمل سوم يعمر صم ل وسلا ظ

 أ هلل ماعطردمزلسا لابد ايلا بيط لاق هن بجوب سفر بعت هلل ل وسرية جرش نغو ليلق رجب ركلتسد ةريره د لعوب ء نبا
 مهاليل نحو السل لزب رفغناحابجوعن ل5: نلبي لق لع ؤاد هلل ل وسر تلا طلل در د كد نار طا د نأبحثبادادد ْ

 ىف معبفو لعمل ءاوما نيو مال. لاا وفربدوعسم نبا نعواومل ست ىكمهال او يبو ميل لا ءايصمل لويد 5لاق »ادد زع ْ

 0010 قحف 1151من اا ا

 2 هيو اوعدك دع دفع الب 6

 لعد ميلعا د درب لنا السا هإ ركاب جرد لضف مريع ل نآكميلعاو درف مولع 'ملقيوهالا يسن لجسانن اينوفا ضدال
 ارإطلا اور السلب لكيم سانل لبا دو يلعمنلا لصمنلالوسر ل 5 لاق لفعم نمل ل عن عد ليجدانسابرازإلا هادر مم ريخو هزم
 نه وبنى دردمل وش ها ار لج نم سنن: لخباد ءاهرلا ف: ينم سانا ًموثو ةريرهىإ ثيرحنمطسو ال قمل همييتمف
 :اوماسبوميلع هنن مع مثلا مل لا قئمرل ءإسف لو موه ولج ميلر ماسسو ميل سنا لص ىلا نار بجي رح منجار نبا نجا ى نات لع مالسل
 هاسالح نا رم نب نوف [نعناتعنب كا هضلا شي لحن سم ىور و كبلددرا تادف ن كلذ ىلع ملت الفرات لاع نه لم لع نبأ

 البف لاق للقمر نتا قر لو عنب قلي نم لحرا هلا لوسي لج لاق لآق ششي رح ىلاريشي .نأك,ع رشا فل لمص الأخ
 ْ هالك لبق هالسا ير واوملل دار دن ةهضو ملا لاقل لاف هنسح وى نهرو ر معن لاق مف اصر وم ليبزخأيفلاث لآ دق
 ااهناملإ )والرب سالو دانساو ماكل ىف ىدعنزمجرخر عنب نعام هنن هرتنم لاث درج نع ىاليرتلا ف ضرح نقي رط مر د ىلا فيهم
 او رووعن لاق سو ميلع للا لصمبنلا لبرعملع :فأرصملا تناك (سالثلت ةداق نر هئراوبلل رض شي داح كل ىف درو ىلا كغ اصل انسنو ْ



 ورغيا"

 تيا بارني نعور مة سوربي رعب اكابر نق نعنع را نيم فن طلغوشد ندرك ما هوب يشن يأ
 م اكل

 .رع عالطلا نب لقثو ىزاغلل له ندوب يم يلع ىلا رورمشملوب توب اسافر بخ ةوزغاناو فالخب هس تس يبيك تناك
١ 
 م

  : - 2ا

 لقنضبالثن عقلا عفر يثسمل لمجح هين ةالص بايكرشو ىف مدت ءالضلا لوط ذ اوم مرداس ءيلم هلا لص نشمي لوح كلذ

 تال ل صمبنلان اصاقو ىلإ نيرعس ثيرح نم كر رئسلا ايفاكورورالب مديرظناد [|عنرغصتسالاق باد ع نبءزببلانع ىراوول

 هيلا ىلا لور ءاج لمي لح نيالا ف اراطلا ماو رانىلع ننييصم ثوزح نموه ماعاش ىلا أدل نه هع فطلغوميفحاالسد

6 

 و اسال لع معيزرح لونا لبعم وشرح لاس معي يلم فرجبالز مهألاخا خلا ف لعب ناك قيلبعب نم بومرلع هللا لص عارأش ا كولغ
 كسبت لمص هلل ل وسر نا خعبر ىلا ندلل اابع نبش رك نعوم اسم رع سل ص اى دارت نود مالسالا لحمي( كولم لاق ناد دارج |

 ين منو لع هنةزيو مرا يداغم جذل ؤ
 00 يقسو لب دلت تاب جا دلابعت ل يسفتش د لاحم

 ب د م ع
 0-01 ١ ويعبر لصد ل لجحءاجر فن مناص( شمر لوح ماك حرم عم زها جد تاق بن لة هال د دعأ فتن: ك وهن

 8 انءاتلجن ا ىو

 ريما مت نم مس انا _ نفل

 | قط نب لوفا نهد عبدا ةنس ل هال عيراف كاآكى در وأمل لاق داري د :نصورلا ىف ى دونا ويقلل ىف ى دوج نبا مزعج بو شالة نس

 ْ نأ ةلس ن [ضمرف نآكدنادم لعق فتف مداد ةلس ايف تنايأاهف معبت نمو نيس نررركذ نا وذ اش لقب وهو تس ةلس أبل
 ' | | له صييللل ةرفاعلاف تنيأجنا ديرب روس ف فاذنكل ف ر كلذ ى منخل اهلاخو بحر ى نآكو ىزراخلل لها نيب يلم قفتف كوة زغا

 ” ا نك يرتب تاو همسضج هوميلعمبلا لبصازغم ا كا نكن وأ يو ميلع دنا لص هلا لور ضان يجب له نامهويفن صلب رلذ ىذل ٍ

 ' الغ 8 رز ةدو دو مومن اد لبو ناين ؤنوردكلاةرثقد نةطف ىميف لئاقي لاهو فثالا نينحو شير رقي يلتاثأ ف لاق يؤ فب مارب | *

 0! اورو ريل ناعم له فمش اوص نمار ا يدرس هيحصل مدنا نرد نبا فيي لج سيف ول باث

 . امو كلك ورورد مويتث احن يلي دوور صتسا هن ةغيخنيرمس بقانم قى ورد ءدلجاذ انبف صاد فإ نري عدرا شبج لما
 | دارجر اش ىلع له سو ميلعمدا لصمجتلا تاس ةهشئا كسب لوسي غنيا در مذا ةجاد نب ىو هللا ادع نيرا جد ردم ل عسب ا ضيا در
 - ا ةعيمر كوشالاإوت ارا فوى راؤلاييغص ىف هل صاد مي لآ ال طفلب ثيل حن موفب يبا جان نفاد جن هيث كل وال دارجوخلل

 لس اودارتكو ملال ىعرزمدل عي اين هميلعدلا يعاد دمي وش فيعض لك د ابجي نس م نعد جاءنبافددو كرهلاو

 10 0 : منتعش ا دمناس نال
 . ا ةأاو فيعشلاو ربل دارجؤ رره ىلإ نع نانا ىو ديئيلت ثيرتل ين كوشاال دارج انه ل اقف فص ناد ناجل لاقف سو ميلع مالا

 1 ايد .>ا.م مرقف مالسالاو دارج ىلع ويف ملسو ميلع هد ءاسم منلا ىلع م ئازبع ناربج شيل نم ناسا دلرجت نود مالسالاو د

 ” ادع حلق كناشالقوغلاةنالفلاقفميلوولس قب رطل ضعف

 ظ ربو 22
 |( ئلاد دا دعب ادد مهيب امص امون عج لاقف نايكي هدام دك لاق مز[ةضبكل رهن ل 5 نورث :لاقف كعمد اي ليما
 3 مرعب ذا ىديزربنم لع قبله هلل لوسرل اقف سل جاذاورارمن النمل جد ء اجل 5 ديس و نع بابناىف ءأرعي رهن ثييدح نمةجا نإ
 ..(أ ىلب زالوا ن مال كلما رجح ةلصد رقي لع مالا [هاليرع از دوز رافخت الوعل الصن عير لاصخمشن ل بأ عرإ
 ١ لولس نب ىإ نمد به نمن لبعد مل وآل ةجان ناو دا دوباهر جا داور م وم لعب اهرب نم كيلع
 5 اتنين ضن فلن ركض ااثا هولعمورعأ ا
 3 1 8 يا
1 1 
 د : نيرو ارعمجشيداح يل ليقثاذ و .هعنوب هلق نايح يوم ارم نع نموا لبع نب مج. عبأأ ١
 '..ازيلنلاله ل اييبهذل جامل دولي ل لاق لا عنبنوفصش يلم امد دادوباهلور لجن دوري قت لسكن كصممتلل كا ها[
 11 1 ل ل صمم 2 2 ل بيبي



 رام صفا نم م سا أ 5 نهد

 لعب موثمعتد ”يلويف ىرازبل عش لع لاقو ملاكم جرخ لآرقل رع ءنب دلل ىلا لوح لك هويل نة الف وفعلا عيرم مف لاقت لذ هالماسا ذأ[

 |/رسانلاافعضو لالا ثالحب نمءاش نمهنل ب ايتس ايار جوس مالسال ىلاهن:لوسراءد لا5ىرهزل نعر همنه ىرلقول [لعسني موقأ |

 لع ضدي وف ثييداحيال فاقع ناك الو رسال كيد ح م دافسم ندم يلع المصل تئغد مل وق ميثم نم اح |
 لاو اكدر تضرف تي اثلا سلاف ضرف نا ضورلادئاو' ف جد لماشلا بحاسوو بيطلب ىذاقلا عنه نيس طوب دومعلا
 ٍ ال ثيل وحش سس طبر نمد رس هزج»يو نيدوس ملا لبق

 ءصعنا ويرردبر نمار شر غعتين سار لع نأ حش ىف روب ة علل ىلا خلرقلا تفرصاد بنا ضمر ضف لالالا ةنيعس فاد ها
 لهل ءاصو ةرطن/ !بقءاصم الر طفل هوي صو لاوم الاف ءاكرلاضرفنن لبق كلاذور طفل الزب ةنسلا هزه فر داو رمل سوميلع هلا ظ

 يل لبق ليقف ءلبقادد لعب لاق نم لون هرقن يمل رعب مومهن لبق ةًاكزلاتضرف لاو فلا وم وف ةييعالةراو ىلا
 2 اييرق هلق هالسالاو الباقين اهونم لاتقل نكد وك ميلع العلا مرقس خت لبقو تس ةنس ضف وم

1 

ل لاتسا كلذ عر لت نمملعا ملاقرههلا تبجوشني لدلال وم يلعمللا اص مبشلا رجه اذ ش
 9 ا مع اة ون ني نا كلا عن لوقب كانا فعل 

 طرف اكدت وف ا همة مد نو ة دل نفس: مان ةكوقواة مف ش

 هثلاد نع ىراؤبلفد سابع نر شيرح نمميلعىفنم له ةينوداوجن ادد رتغلالوب ره ماوق لقلة لعد زي زد ارتعةرمجل ||
 || ال ىف دك لعسا نب هنالبع شييدح ن مدا: موه :| ب فهلا ر د نع نويل بوجد نومي لويس ل ْ

 |علطن جيتي وتلاعطقما] وثرونلا ةان حز هلا عطقش الأ يوفمزي وعم نعدؤا دوت هنأ نباوف اسنلاءاورو ملا لوثر زري عطفنت ١

 او !لودلا طق ىنسإ فك ال روك اهتمنمسمثلا]

 هالسا يعل بخت مهذب عرشب اكسقم ناكاشمببن لق نان يسب ف وم ل وق ءزورف ناقل نزو نآبح نبا مويخا ىلا لع ثيزح نم
 م ىوروملاروملوف نود للاخ ثيليدشي :رمديلع ق فشخ لفف ملء مله ايد فلخن موا زغلففإي دوز هجن م ثدي لمح

 زاويه الص من (شمي ل وسو ع كراش اد باق بفسخ ل غمد لك [وملهاف ساي فلو ل هس ةيرحنم
 و رابخففو سسداسلاف ريد رق ورغد ثمن ف قلة هزغو ةدبارلاف عاقرلا تاخد ثاثلاذف لحلو ل نم ةيناثلا نسل كامل
 مهتراغد حوسالاوباو ةرقع نب ئمومو ملم نباربسلا لضانايمرب ءقفشذ شيناثلا ىف ر لبث وزغاو ثعسانلا ف كل وبث خو زغو ةزمأتلا ف شات كو ظئر سلا

 ْ عباس تاكا لهدوبجي ذأ وهد نال موي كايين ىو رو نعمت موي تنامي يو فص ركع نب لة نطمر فاتن : ىلعاوففناو

 وش ىف تناك رد اوانضبا يلع قفنم نلف لحبه طاناو عقول مويزمثع أسلاهرسد تطوان اذ: نإ أزيد جه ظيرشع ف ؟ليقو قرع ظ

 دو زياهزجمي وز اللوق ويف حاقرلا تاذةورغاناو هدم تلخليلق شع ى لحال نام نبا لنعو هنم نولخ عبس تنااكالعس نبا لنع

 لا فونالاوةعبارزرخاواف ناتي مرن كأم لعمجف تمل سة نس دو لدا تناك ")| ىوونلالةوريفلت يف
 3 فوده الانتر كقوة رخ نايل قم يش أنس كايف تنبأ قس نينه

 لبو آترلا تاذ ىل هالات بمدو نيوبيمصل يف تال ئرعشالائسوموب أه لبس ورنبخ لعب ةينأثلاد لفن فوك 2 صرواسو ميل هللا ٍ

 ل لوقي ناىلامجوحاو قراؤبلا ميلا دانشا ذل !لاكشالام فرب |نابمو اةحلي نم مراجد اماوفل تن عاؤرلاريئسوموب لاقي ينانلادريغصأ |
 ' الحس ني لنهو ستة لاو ىف تناك نبا دنع يلف ى د وجنب مزح نيف قرا درزن او عيسس نس تاع اؤرلا تا !

 ْ ىلع تطرظر عزب يربي وولاء او تاو لاومالءبأتكف ليبعوباد بقع نب ىدوم زجميورعبا ةنسف تناك هفارصالادة صقل دل
 5 اهعاوعجن لقد لاق ف زاجل ةرشعسمتنبا ناو ق لال مويديلعتبض رعد نب : رذعمب دا نب انا و لحا مويرحاسو نعمل صولا ْآ

 لعل شعم لهتتسا قرا ور شع: :دبزرلا ىف نعطرح ىف نانا لعل هن لاونش ف تاكل نال ضعت: تلق دن ف الس|

 نىفاضيراتمن أرنا نمر اومزجار عما نهى مركعيمزا الاسم: ءنسر اش ىفالاةرشعر سم لاكشي الذ مشع وبارلا غصن ىف لحا 3 نك 1

 ةورغأواو تسمن ىف تنأكأبم مش يحد نب اواو سمس ف تناك, سيرلل ةوزغناىطايم للا نيرلا ف ضاظفأك مديطلل |

3 



 :راكار رع نبا ثيرح نم مدلل باهر و دوق ل لي صأ مقداد ظغلب نع ارت نيريشب نعش نيرضنل رعي دآتق ةيدرنماجب ريشا

 - راك صيؤلتا نم نم 7 نات

 1[ ِهزل/رعرهم نعو يب /ةتوفازعأف لوفي ا دير اشطسلا وك ملسو تا ءاص هللا لوسر لت لاقف الجمر مرعم نجي لجرل نع لثسشنأأ
 لاذ ةدلبع نرعسن ا ةربرهىلاثيرح نم دونم فين ل عاد نيبال هل ىلا ريل لن لص دل لفي داّيعنيلعس لوركا 0 ْ حا
 دؤاحوباى اورد ثب رين معن ماسو ليعمل لوسر اقف ء البر * عبر, نا ةحرلبماالجر قرر عم ترجو ناو هيل ااصدنلالوسرلا|

 : ل انام كل فيدل كرم عم تلج كناولذ دوري تلزنرت تبأث[ اق دابع نيرعسلس لاك مظفلو تماصلا نة دابعشبب ت2

 ل ًقايرت لاول اقفل لور لئع اوعمجان قلطن و مزج خلوق لذ كذا اذد لرش ةعب دعما: بهاذا اسي تحف رسل :اض تنل
 :رعس نبل هس شي لحن م جاو ناريغلاو ناركسساميفرعب اتنين ف اها للذ ؟ الهاش فيبسلا قسوم رلعمنالاءاصمللا لوسر ل اقف تباثولا
 ش اسوة لصون لوسر وم توزغخبم ندع شسي لح لفن نسحب سرمىف القس فنا ءلع اش فيسل بزل ملوفذا ملو ٌةدابع
 . يعش سملنهو نيصحنب ن زرق شيرلح نموملعي ثيرح نم يلح فنمثيي رج اليهم ضعف اش لا قفراجا لهن أو قرسعلا شيج
 1 اكد يسفيلع هلل لمعدل مد اسد ميلع هن دعمت ةرجف رج نو لطاا لج ن لوس نلمس يمل لمح دعينا, ماعلا للا
 و يلع قفسسمرظنلا لج نم لديتس ل للعجن كنيع ىف دب تعطل ى ظن از رماعزول لأقل سو هنأ لمص ملا لوركا ر ألذ مس زر أري كعب
 فس لمحل يافا هلو شا ثيرحن هميط ق فتم ئ ملأ نبع عريب ننام لتأ ع نايل سوم يلع هه هسصمل فريد ويل طاقن
 :ءجرعإلا نعد زرل ىلا خياور نم نير حنميزع فش حازم كبله نكد مني تقف ءارصحب نظن نم ن ذأ: مو كبزبف لحد ع لاول ءريرض لإ
 1000 ةيمبلاو نأ 'راودقادوبادقنلاو لجارجرخ ياورلاع هو ةيدالو دوق الد وريد مل وفر عيا روه هن الخ ءلوف مشب

 فد المداد هلا لئف لاقفرعىل كلذ مفر .نلتفيرهفب وز أيسفن نع لج اه دواذبطتختتناكايراج نامي ل تح شندي
 اجو نمرود ثيدكن فن نع لجأ ه داراك ب لن م /لةيرأجتبهالذ لب هنم اسازفأض االجر نار عنب ليبعشيبرح نم قس ميل البا

 نسا دوف طئاح تلخد ار هينا رصين رعس نباح (شمي لوح «تاريل يو ةمتلسف لن م اقح
 اومالا ل شا ءاعن رولسو يلع هلا صم لا ويرى طقفم يف

 ؟ ٠ 0 ١ 2 ام . 3 0ك 2 3 5 ٠

 هراليد كمل ماوس دؤرعموم لا. مئاو زوم اخ فال لاقو ىقب ياو كفو نابح.نبادئطقر ال وتجل»نيوفأئلا هدا دوباد لعب

 0 ل 0 ل
 | : | ل ن 7 3

 نبرة يرط نم أشلاء اورو هزح نبالأوت قحم بعمل ادب نم عمينول مارح ءاربلانع مارح ع ىزهيرل نع ماكي سنع نب هلالسد آي
 ١ 0 ءاربإ | نعبسلل نبا مسرع ىرهزلان عصفحملا |

 ل وجز هللامحل اقراسالب 'ءاربللث الن غلب لذ ىرهزلا نع بتدانباعاهرو ءاربللق أ ن:لهس نب:داءاوبا فر بخاىرشزلا
 ازيد يفرد لبنه هت ميثم هئاد غفر حلسو لعمل صم لوسي ريريزم نم يف ودون مايحجال نالريسلإ ظ

 مت ثييلحن ميل قفش ثي رحل فدل. تلا ولوفي فحس ال لئاذ نا ترم (ثمي لج > ردكم زوج 5(باي لهدا جغ
 ليث نيدلاءلربل ةّئ م ليف راقولدلصل لاف دعف ل در ىلئسولسوتث دع لمي لوسسأ ان ملفت رم نبوةريرش نأ

 اميف

 'نمميبد قفشٍوزفل لعب ةرجج 'ل(ثميب صح كر, نال اروبا وبا نعإسيو رعس نيل يميو سا يد لح نم يل قفم|يفن وأين نرخ 0 6
 انئدلاوعيلبتلاررما ثعب اما سوم يلع هدااص يتلا نامي ول ةيمانبناوغص نه ُقأسشلاهجرخاو فو ثيلح نموسابعنبا يلح

 . |! تاعي لح ود للروم وماكوه لاق اقل نولسو :يجلطسضب لفخ ونقلب ى عدو عاطقن يف هالوطم ركل ؤريع نيليبع يدل المج نعا

 ..[او نع ىناشاو يؤلف م ارلع لحم ندوب ليل ىفولن ب سضأروراَملا

 اكان نع مسيو ننعم و رد»قأ نا مهيرة صيخ نب نع ىرشزل نع فيلا يور كو اطؤلل زاد رونهد»ن كم ليقف يحفل ضن ورشزلا ْ
 : نبل يعم»او حاز والا هاهو نابحن باد د ادوبامجرخل م يزع ياني طو ريبإن ع مارح نع ىرشزرا نعرجمواور د: صيغ تلج نحميث دا ْ

 را را ا

0 1 1 1 0 2 , ' 
 : 0 ل الدم لحرف لقنرثو هوعسم نبا ثبزح نهم يلع فش هل ليبس د ارب لاق م ْ



 _رييك ميفللا نم 1
 له ليبقلافربلابع نب لاقوعطقش ضيع ضوه قبر ب لة دار نب لحاول|رصمنع ىوارل نموا باح نما طخ يبا نع ظ
 ثي ل نم قب ملاورامللا خاربطلااور لقف جاي اور ريغ نمىرخ ئيرطمأ و دلقب جنم ساو اطرانبوبأيح دع رو لي شيب زن ا

 ا.( ةاو رو هلعتورك نع نالجع نانع نار نإ نع لبلولايادر نموه مف دودج ال" ؤرعلل ف لقد سلاف قف ام فعض واد فو سابع
 ني نيرط نما ردت كن ناو ىقشان نفاخ تناقو ةبطع مدلل قمل دش لاعبان شميل حاسي لسيف ن النوم |

 'ىلص هلل لوسر(رللاقف ى راو ضفخت طلع ميل لقرار زر للبن أكس بق نبك ويضل نعربع نب كلل لبعنع ليس فب ليد نع يق
 هلال نعمان نم اوفر علف ماد اطل لورد وزلازح تحاور جول طن ان ال: عطف ةيطح مسدس عدلا
 اذه سلق نب“ ويضل لاقف ثيرول نه نعنيعم نب تلاس العلل ضفش لاقوميريعنب كا لاربع نع ذولا له نمل ئث رح لاقعننا |
 ء 20 7-2 سلا
 .٠ الدنا لقفناسحبزهجملعاو نأسف ددولودشيطع من عمنع ليقوفرعلل ف مونوب الورد رئاظتطع مار لقيتيضاةيايدالبشنأ |
 ىف م فيرط نم ثيطكلاله درو خيول صل لسن يجو ه لاقف لوس نجلا لبع م لاني و ىف بزعم جف ىلع نبا معو فص لد |
 لطم نان اب زسزولاادر م سوس صا امور ْ

 وهو له ن,للنمودانسافوراإللا طفل رمعنلا ناردكو نكاراو نكحاو دا لنع ىو نكن الو نفخ واسم نيضتن راه الءاشإ, هعفد |
 هرب ليش نعال طبلخ ىلا نع انضنا ىلع نبا وريخصلا و ئئاربطلاىاورو ل لئم نم ع ضاوهو ىشرفلاو عنب للا ىلع نباداتسا ف و فصضأ|

 مي درفت اربطلا لاق و تبث ع# لثاني ٍدرفناك لع نبا لاق دقاد شير و سا نع تاانثزمداف راو نبةلث*نعرجتمالسأ|
 هيل هئركنمدلاةلثادق ىراتبلا لاقل ثيرطكن لله نع ءلاسف مالس نين ى لي ناب »عاج نيعم نب يجي تبن .بلعت لآقو مالس نير |

 مب سلا هوب يصحو نسل نول و لعن لسع هنل ل وسنن اشي وح عيب الس الد هيل عيب زج نادال ف سيار نش زان
 . اةدسلا وز تخو ناصكلو نس نع قعولسو للا لص هلل لوسر نعرب احيا نم قبر لاو ةفئاو كيل حنم يردوا مدالد نم 1
 اشسي لولا يولظموا 030 اشي لح ليصل ال ايف متسضوجا نة ذل شميل 1
 | نود لثنم لير لمس مي ل وحطسو الاف ئزربطل نعت شئاء نع بابلاف ورباج شير حن مماسو شاشيدح نم ىداتلا |
 ] و نق لص ملل لوس ن "في لح (شمي ل صح هيرال نسل وهو فش ة الصف ملفت ليبذورف لاي نود لت نمو ليبشويم لها ْ
 ْ ألاف نير مز معز ناو ةفيح كيب لح نمل لمصاال ثيرجل ره لت قل هلل لسع نللذلو ونقله: لبعنتنافئافصو ف لأ "
 أ قبر طن مواسم رخل د ىلا نأشلا لغم هيلع ل ئع ال ندر اوف ليئعل بلان مائش ف «لجا للا ثدمالصلنب قمن رص[

 . || ناوعيطلو عمسش يفد ثيرجت عن لافرشر الاه ارو نم ليغ نقرب دا ءايخ رشباكأذ هنا ل وتر تلك لق تفرز نع مالسول
 لع رات ورخلا ف لاق ثيلح ف نآيفس نب ب رنج نع شيوح نير بْن ثيب رحم انازبطل قد داش وعطاو عمساذ كاد نهي كري برضأ| ١

 . مرح نبدأ ثيدح نمو اذ نبادأنعب قارب طلاو مكاو لجا اورو لأفلا هلا لبع م دانردالهلثم باخ شيزح نمو لوثفملا
 |١ لئاقلا ال لونقمل هلل لبع نول (تدطنس ناف ف التخاو ث الحاو ىرصب نشف نولئس طفل, طف رع نيل نعناع ىلا نع لير نيدعلا ١
 0/0 نمربخأ, ف لماقلا نتف نوككس انف لقول بوم رلعمي كمص هن لوسرن لبغ نعد رئع لاق دا نم ة هى نيدعس ثيح نما اكيزالاد لح لسباهو لبنة محل هدا ىياربخ نكر بنل صعب فو مل هلا: لبطل نك فحص نأ لجنبوه ليد نيوعو لفن | ١
 نوكيا ملثق د يببرحاء اجد ذا كمل ني طفلي رع نب ثيل ح نم لج هاو دو مد نبل نكل ا: خلتفس و ديد سو قع طحن: يفد ١
 لوين يرعشا) ىسوم ىلإ ثيرح نم نابح نونا نبادىزيزالاد دا دوباد جاى ور و نجني ف لوتقليورانر قلثاقلا مدا نب لثم ١
 قمل | ليش وب رابزامتحلبم الح نأراوم ت لجن تيدا هلل لوسرب لآ دابعنب طسن ا ىودمي نيزيبشل طرش ىلع سارت ة الاخت . _. | ويقل صدم قير نيلخ نيوكرددملعل خد نارا وو بساوبرطاوعكرانداو وليش, اد كرتنتفلا لوس عونا لصمللا |
 رعد[ ني ريك عم نعمطنمم ف قادرالع» الهش ةوبرايذايؤح ل مزين مظقف ماش لوقي نا داد اهلي ؤ كلا |



 ريم يلطنم آ ها نافل
 و ئورغلاءدع.يف لهلاو لطارداتسالا نمموش لاقو سنع ىرهز نع بد نإ نإ نعربصقلا نع ىورقلا ىسوم بنو هن هلنلبع
 7 قل لاقالعب هك طو مدل تايم كوول, تفل ة شله شيدلح نقب لد. اظلم نو ويعم ف نأ وألا اد
 اان لصاد بابذ كم نب كك قحمابح ذو لح نايلون نه لح اود لدم يقي لوفيو تيل ره فرع لها
 ظ كيال ذه فص لعد ورددوب ار مند مان نيركيدب)نابح نإ دانس ىفد فمن ةرحوب اوف لصاوو كيق تمل لينة

 كاع رع لبب لحلب هلل ناذ هس اينو نها وذر أجمع ر دوعسم نبا نع فض دانس دو لكلاب انك يشل وباد اورتن نع بالا
 زنا ههرح لية شاب نوفر عب وسبل نيئل مه هازل نو اقينيدلا تايه ا وو ذثوف (شل ال5 فصضد انس [طسو الا قاراطلا هاد

 1 ماسو يلع هللا اص مينلارطرعا لقوم نيعبرامتيوقعب غلببالثهنعانورو لاقرزسا نيداورف لوالا, نيعب دال نيئالث ف هردا طوس :
 . أ بدال ءاساد ةرش جاش ف يزاول سو ميلع هدا لمص نلاوكح نيح مق لش ىول ىنراكوداعزعل ىف لغى نا ردرعنلا روف ثم اجزعأ |عرس قش

 . |اباماذ .رتلل اص مر لوسي ناكل ا ئداعلان ف فنون ربع قير طم هثي رح ككل و لجاونابح اود دولا ىورف لأن نفى
 |[ 5ايالالب نصمم لاقف كان أم ناك نه لقدر عش نم مازن اطباتويل اهتم وقيد مسن ماغي نوزجف سأنلا ف كدا لالا ةمنغ
 . || نمدوا دولا هدر ناه ىلع كعب لاش قو كم ملقا نافل يقلا موبمب عج تنا نلكلكل اقف دزعات در جن :كاعنم اة لاق تل

 . || ال و تاول يحاسب مرفت ربط نيران وعيال اقراط لق نك ان ان زر حاسد هيلع هن لص هيل ل زرع نال لج ثيل أ -ج
 34 ان لبي نيملعأت ل ىوغنبل تيربو نكاد رج ما نكد هز نمد رع هن هشبل هس ديدأ 5 لش ىولاىراعنالان بف وراك نا نملع ْ
 . || و مسح مث ىوفرعاتر وزب ليش الاه لوقي ليلا ىل اروي سانا فقوف رد رهاب رهف لاؤمأع نبهئلابجن ع ءاناليبعن ممأعنع كيرثنأ
 قي لح نات ميل لح نايف سبلو نزعت يف لشحن وف نه لاقف فيمج ب قساد يل جرلل ل بسرل لوف نعل ئس هز ءلع(شسي لوحنإإ هين مداد
 . || نعالع ةرخاقبارطءاوويربأج اولا و رزعب مولعم لحديإع سيل تيلي قسافب لجلال لوفي ل حرلاف طخ عرب اوصانعربعنب كال لبع
 || للامم ياتلروصنم نبليعسداورداددوغبالذ ناطلسا نم ةيوقع مي اغا دان و دو لعن عا اله نمش نع كامل لب

 أنف يللدبل لطم دم سفن لجات تومث ين ميلع مذ حسب لع اشري ل هح مدفن نيد اب اذن دحاشمي لح ل ول
 ...| اقلام در لاف ئوهىفاشلا يف كش مالا ملذاعءاعل اواو لال تيربف لاق اهني دومنم تاو نئلو اسهل ءلصص هلل ول وسر لعب «ائيارئش

 أ لول مهران دع نزع لمس نيربع ثيرح نم نيويسفعلا قمل صاو فخ ضل نس ف نكس فيرط نم قربا رورخن جلى نب هش بح
 فاجوبا هود دمار و .يلعمللا كيل لوبي نا شالذو منيدو تادولمناقرابحا مالي هنم سفن لاف ومنح نحسب مث الش

 اوم كاف ةيمث بويل لةد بينا فرطاد دهر مدس لقدطايسلا نسي ل املا مهاو دا ربل نفس يث يف نسب فب
 | اس د يسوم بل لوح يلدا »حر رجلا ليوان ف هرهاط دواددإ يه داش راقي ٠

 95 او هبط هدا صم (ظمد لحن نيب انك ع تل 3 ىفم كك فوت ىانل ناد تأيدلاىف مدفن نهد نينجا ةيد بوجولر
 الص بنل لا راجسنا ع لويز عميب مدع بركن بم مذغ نع ربل جير نبا ةياور نم دمنا وى دع تباو قاربطلاو هك دعاد زح نات لسالجلا |
 |بيلكن نكن هثعوه نالصلاقو ناطقل نناملا) ندوب يوناو ذو عة مرفو نانقيورطللارعش كلنع قام لأقف قواسم لعمل .؛

 أى الع لاقوثؤرعملا فاق لنم نبامجرخاى لقاولا ياو 3 ًنيبم مقدرا نهو شمل ل ءزجل ادانسالا ف رهلع بس ناو بيكو هى أصلا
 موسرانلاسلاو ةدرربىإ ن عب ايلاف وريدصتلا ظفلب *نلشم نش هزجرل نيعن مضر مذع هى يبل اى دج ل نيه خرا وه ءروكرج نيارإخل ىلإ
 انرووأسوميزع هناءاص مل لوسر )لق رهن نغور كلل ننااور ناتذع فت ل اهدا تدبر جب فلق لجر ن عولسو ميلع مننا صول

 نم ىقيييلاو لجل ءاسشلا ف :وركم للجراهف هنن ن تلا لاقردسنو هيلع لسع ن؛ىوز ضو و3 لدم نيبرحءاو داركم يولد تطيل
 دوا نب ةاش ةدايزب لور ةراتوا نكواور رأت يف ب ىطنج لذ و سن نو وبكون يم يبن عدوا نيل ىلا نع قطر نوبي ثيزح

 لإ نباوركذ ولجامجرخا بوبا نإ نع نعواورةرآتوريسألاف ئئاربطلاد للعلا اح ىلا نباو هردش وب نبامجرخ دلما ىلاذلاو

1 



 ليم ىدابا ص لقف:رثال نمو لاه نتن نورا فير جيف ملم :ثالضعبملوقبهزرلاتغبينرت ف ىفارلا|
 ريغ الخير اوصل لعب حا .همطعب رك ذ وعر وسن در وكرم ثيل رجس نع نا صقنلا تدل شعل لعق دارا رونار ظالد أ
 |نيثالثو عشا ىلع دربال 2 ررض ناذ شعل دع دازب ال نابحاةطايسلا,برض نق ةرلل هب ردي ناب ح ىرطصال لاق فو ىةتاساا |
 و فلتر ائريزعتلا اقم ةباوصلانعىورقبملا لاقدر ظن ميو طاوسا ارم بقث نمداقتسم لاه ط ايس نييمفي شو ىلا |

 لق مسقم نب ةريخم ىلا «دانسأبى هر مث قر طن مزين نب درب نب درك م لسوميلع هل لص دين نع تان الهو مينا ميا نسح
 إذ لمع قاهنادل نائب صل افالتخينمئبملمقنأم نيف كمل طوسناعب ادد ريف داريزعتل ىف غلبالنزريرعلارج نر ع بلا
 كف للج رمت وك لعولئو أجد لسعالا مذ الخدر اوصل لموعد يملا بسيون اهريريغ نمد نمل رايد تباقل كيرف يس ىت لين
 0 يسد نلفت نيب رض م نيعلد لقتال ىفع طي رح نكلارسزعن رش ئيناذلاو نوعير الصالات نرد نيل رك
 4 يدل ىلع لوح ثيرصلنن نير نما ضجيركدوانهس كه ن ىلع ل دل ءاجالا تينو معن ليي لب ال تبي الفومشلا ناو كلن ليدل ٍ

 و لها دولت قالا مارا عس سل !ىوداولبلا(شمد لهجبلعا لاو هلله بالا همتأرءا جسد زلاوهدبع بر ضي ليسا كك دلولاريغنما|
 اور نمره نبا وركذ و تبن وشر ذ سيلو قرط ليقعل ()ة هزدشلاع نع ةرغشي رح نم ليقعلا د ى له نباداذاسشلاو دئادولا|



 بررعلا

 لفيوهو اع نصر صل رجا تب زم 3

0 

 نعد نع شهي رطنمى راي ذهل ير هت داق نعدبو عون هادد لاكن بع نما اب نإ ليرجب رص شا نع لدا ٍْ

 قفاز ار تمنذ كشنبإ كلش تلق نه لأقف

 كدر والو دوعسم نب نع اقرطعن ىراقتلاةركذو ما هارحف ءانشل ب مهلا نابحنباظفلد فبما ا

 تيل حنمنابح نباو جان نياو د و وا «قلعلاقيلغلف
 نبلل او نعلثاو نبذ فلع

 4 ناحيه قددادمكوءاددب سي الف رغبينادرلد ادارنعم ازهر نعاس هلل اص دس ا وسر لاس فعييا لوس ن قراط ن

 نب ناليلاد نازي نامل شميل هر اللبجبا.ومصو لوس نيقراط نع لثو ند قلع نع مرعب لاةوءنشب رداد شلال

 !كالوكونورتسا ماكي ناداه ةوفوم "ادور اع شيرح كليب كلام 0 نال م
 7 اورو لو يوه ىفارشل ءاور ثيريتلنلاوىري الإ هور ضف كونرض لاقف براي :هميلعمللا اع هالالوسر اره نب نما

 لان نب عزم ىرهزلا عمير اقف ةعدزادمنعوإ تلا علا حن لاذ طه قرطنس أنا داددب يا

 أ مع لل ند ىزافملالدو ىذا ىزشاثاو !نهرتساناورّس ب شاخامن النإن للنار ءاعلاةفر اننساار عشبي لح

 كارلا يربكل ىف قالا لصون ف النت 0 ةركاذ رعايا ليد نيد نغمنع وف اشإ اشلاو امه كاسب :

 همااؤ كئايرظن هلئجص ىفو سأرع نرياركلب مشي هرلع نه بوبا نع هم نع قا دررلابعداور و سابع ني نع ورثه رع زعرؤ نعرف يبو نم

 رض هدا انج لن نم طل ند لم ب |: دصديل نار نع

 ' 000 نمو ىف تياناعبجشلالا اق ىلعو ناضل نولين لق لاقي ال ثرعمب

 ارجع لاق لاقيت نكي نك 111111111111111
 | دةقدسص ليو صمد ادم ليوم غرر حاط يدا ل يطارد

 نب مزن لج مل لإ لعد لارج قضم فن زل نب نر بصنا لجانه قسي انه نيف لج ا
 0 لوقا نجت 35 طندردد نب زك فلي بعصا د رم بالا ان | بري

 . || كسا طفلا نيورزركتلوما ةطيصرس سلا م يعول

 هللا |وعئرفا افا منان فحمد ق ناكأند اعسوول صف مياونم اما اذا رد نايف ننويوهوبراش ير وا سسومرلعمللا صدت

 اين ماعم يجرد ناني نعل هلفالؤ خلا نيرلج مةعفالخ نم زم نيعب اره راج نييك ْش
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 د

 اهيخت تياعمم ع تكا ع مجد يح مو 1

 كدر نامت دن دا ولا انا لبا

 / ١ ا ال 22

 3 1 00 24 ١

 لا ا دكا لص ونا للف دالجر نارش نع ةدقشي

 ظ رمش هاو ردئادوبال قاب طمني يسم لج شام زياد ' نمدؤاد او اسم رنعملصاو ليرجباو لاعنلا, نيل

 قا لورعلا ويا لا اعدلاوى ليال, برع نعني لف لول ناب اب للجد لأعناد لير[ ف بر 00

 واسط رشل لمساودبومصل لعب لاقل نزور احل اشدردمبو لصالا الالف ل والا نا :رئاج ممم الكنبه نمل رهاظو نآرجع طال

 ا اوكقب حفلها دوني شأن ثيدح فوهد ن نيد وره نزاع فيد ف فم لا

 ةلاطم هنا دوس برط طعاشمل وج أيسو كلان مزح ف ملي رق و دوعسم نباد هلعو نان عفردوربوإ نعيم
 للف تدي ردن نيتحا لسا ديط نواس نسر دا راموس دروب باش ل

 :ج هج عد مدلك هللج لذ 'رفعجز هلاربعاي لاقي فلج زرق نمسح: لاقف هرلج زرق لعايلاقذ ةصقلاركاظ م بقع ني ليلو لين

 :مالورآذ ارا ملو ىذا بحل زهوكانس دنس لكون رغ ناعب اروبا هن عير اسوم لعدن لصوت راج قاسم لاف نعبد غلب
 نيف يب لا يدجطو سنته قف لفن واخلوب لد للجنادالا د .يعمل لسع ذاعثسمي ل موح كير من ظ
 | اعنا ناين كندة ضل فوه هدد نعال هده هاش لق«

 24 4-2 ب 1 7 ل ع م و ناد تي ا د عاش ا د ا

 1-20 ند راك اسم تا جو رك هو 7 دردشه

: 2 

 ل 1



 ىلا بى! ومما ن# - رعبا 02 مث اسد 3

 2 جت

 9م نمد واود صدا نماوغن لأ داذح لد ليسن اخاذاد تالخ نمورجراد مويا كمطقاوثقي لد لأنو ازاذاواوات
 1 لاا لئلا لطف لتقف بر احادذا لاق 'يألا لوس رو هلل ن ومر اجي نينا ءازج(غ لأن لوفاق سابع نب ىلاحت اانرع وعلا لعس نبلغ 00 ل ا ٠ +15 ٠ منهن ى_ )0 الا اء جرف

 ٍ ل ادلع مرلاعذفالتخإ دودح فالتخاو ىذ انا لاق وخبر ةيطعنزع مباح نع ثروعم ىلإ نع وراضت ف لبنج برجا هاودع نا ْ غ6 ليسا ف ذل د راحاذا ثف لخن ملا هيلا عطق يلعن لتفب ناو بلسم ءيزعف ل تقد لال نديد بداحا اد دبل شمع
0 00 

 | ىفد الخ سابع نبا نع اجو ىارلابايصاو كان نعرالنلل نباملظنو »ريل سابعا ةمو مالك /لوث انهو هللاء اننا سارع
 ا ناكل يف تلون لاق لا ملوسرو هلا نوبر اجي نزلاء .لوقف سابع نب نع وركم نع ىولاليزري ع نسحد أنس, هادى نأس 1

ِْ 
 اطرعو نسحت عر لئلا نباملشنو نيرلثرملف تلال هف رع نبا نعوم ادا اىزل زها مي ماقب ناش عند طيلعر لقي ن ليث مز باتش[
٠ 

 امو نط وأرباب ر محام لق نلوذ مداد تلوم كساب راش لح بات ةرئادسأ|
 ٍْ ان لوس ازلا ركاومعم جفال اكد ىلع ضر وون لوقعل عقب مالكا اق لنم تح مدل برشا ءأشلا لاذ

: 
 ةوريخاتلاو يرقي مل ياورد از خامجو نم اعدم مراسل للفم سهرت در
١ 

3 

 قادوا ميل اور اداديو أف صاو و اهررصتعموأرعاتنمد ايار وارث اسد اريام رجادنلا نعلرمنباثمي لوح كلا لعالثباعد | ٠
 ٠ فرص عودا زود كاد نييرشلا نعي ايل وهام لك ودا نو .ةجارتبا اورو نكسلا نبل عد قئاذلس ا جنبه مت عميفد الق |

 ١ | ورلد جوعسمنبانعو |و نامح باو لجاداور سبع نبا نعم تق لاورو.ثجار نادك يزثلا داود مل ىراشليدارلىراشلاو ١

 ,: 'رمللالبعنعو دئادوباواو رددوا هرحو ارو دزبلل مرحو رفد رخل مرحمللاث اعوفرم قرره ىلإ نعو لطلاف احىلإ نبا

 سوا جدو ىو ثلا منسح رحم يلف رك اس سافل نبا جي دح نم ضيا» جلو ناد اك يلو دا دوب هوده قنا ْ أو فعطو دانا قو رمنب نعيد نلس ثيرح نم دجار نإ محزم قرفلاة عرار كسا هرباج امي ل مح ماعلاننامغأ|
 ْ كسا ليلط رع ىك دميلع هلل لسعمللا لوب ناميبا نع ص ف و ىلا نبلعس نو أد قبرص نم نامحن يو رازبلاوافأسنلا ءاهمد ظ

 ايليإ

 قالب دو يعن يرحودأنعبا أس هدجا نإ ىف هرمز ثيرحع قا سنلا ف لمس يديد كل دليسلا ف تح شي طيدع لعب ناسأ| لاعب شي لجو يطق ل ف لع شي ريف سب لزب يدور نبا ع نغني دنا لبعو لعسوريجج نب تاوعخو شاء و ىلع نع بابل قعد(
 داود بعلي ةسح نمد نبض لذ منيطخ ف لآ برت اطيب لوس مارح مينو طفلب رام انك رجا هاعمم ا فيقول يطق ازلاملعاو ةرئئ ام ثيل حنم نآبح نبا ىوزللاو دوا دونه لحا هانم فلا( ثق :رغلا نمزلسا امي لوعقاربملا| ِ
 ْ ل قبو لعمل مص ينزعج نيب نعو لئسم فرجن اورو لعل باخ أدر خو رخل فو رع نع رم نباشيي لح نم ميلع فسم ل صلاوريعشل ٍ
 هاورسانعور اهاور سارع ناو رغنباو ليعس لاو ةررره ىب نع بابل ثميزلا يمل لأن [غاند هنا لوسرب ملك لا ناب بن نيطبلتل 1 نعت طفل ث طلال ناو بيلا لين اظفلاذوميلع قفشاديجرسبلاو بطرل نيني ناواعبجت بيز ادق نيني ىف اوت أ | لوسر نرربجثيرلح ىلا يطب كبيرا تل نم لم الق طر يس نم نطيل ةيطر ورق نما, فصنلل لاق شي رجلا تع ىذا | يورو نيطبطنو ف منلعب شرب نمبر دريم سال نهم حل سعل نمور بيب زل نم متل نمو ري عشلانم مشت طن نم |
 لو ل عارم مرحاو لكلبلبإ ثيزلاهرملاو وهز رتل نير عجين سو لعمل كعمل ةدانقالإكيرح عاق رد قالا ْ

 أو ىف راو [دلإ نم نيب هين زم لصاوهوريقنلا نرخ راجت ىو فطمو عرش وهي للا رف ندنلنباذاءاقااف خشن نع ىذلاكازغم
 | ورافنلاو منور. اللا نع كانا سيشل لبعرذول لاق ايو لصمبلا نا ٌةربره ىبإ ثييرح نميسمر أقل

 أنبا نعوم ودي اورئادانو تفزملاو ابدل نعت شل نع عل ئسبفلالبع لذ ةرصق ىف سابعنب ثيل حن مزيسمو رتل هاو ورا ْ
 ْ .و سفرا وءابرلا نعى غلا ىف لع نع روس نب شوكلت نعمرلع قضت [مفردف قرط لد ىراتبلا هاو رريفنلاو مسلرو ننزل نعمت فما فإ ||
 لسقلالبع شوى ةشئاعزع |
 رابح ءاقش سالو ءاد كا او لق مذا ىوريد ليلع رح ءانش لج لمرل ل لاقفرمساب ىوالنلا نع لئس ءاسو ميلعمدل كمون نا |

3 

 لا

 اق وسال يبد عنباو *للاو نعم مارحرلسم لك ثمي لوس فلن وتم نلا ورانا اور للا ف اونيثيا
 ني

ْ 



 راج رومات نم : رج هج ل قنفدل

 3 فيعض ءدانسا صعب دضعب كس هلل ل لاقوموطقي لسد بلع هنطسم هنل ل مفرف فعلا نم قيس قيؤر نمالبعن سأبعنب
 ظ 0 ا

 | ره بارش ني نع منع ىشأشلاو ل يؤملا ف كاحاع اتم نخب ركع دا> لأذأ وسوطقي لذ اشرد نوتس أرمي لجل ة ووزن ةارماقسس لرل لبعب ىف
 : :ًبفس ثيرح نم ئطقر راما وروويركرذازه عطق ل لاقف باتل نبرعولا مالخب ءاجحو ىضحل رن بهناابحم الي نيب ناسا
 . | ةيعزعميبانعرليىلإ نيد اربع نع اطل ىف كان نع ىف اشلا هارد دل الثب ف موق ترن ىف فراس عطت هنا ناب يمي لوح ىرعرا
 5 زاادورث ل ىهو كان لاق هلي عطقفرانيريرشعؤث ا فرص نم اردد الدب تموقف نع نرد ا ناينع لبرع ىف .ثجيرت قرساةراس نإ
 3 2 هون لمبه ذ نم كناكول أين اميلع درو بيطل رف ل عجب صوار رذ بهذ نمزجرت تناك ذاك نب الاق د سأنلاارغكأي
 ليلاعطقن اللا رع نعثر حري لح نبا كلرهذانبن احن عرينكوإ نبوي نع كربلا نلعزع لملم نب نورهزع لحن يزج [ نه دماج ناحروبدوقعي نيمغلبا ماع عطقالا شري لوحابتعإل م ثيرح نم دطق ال يح قران نوم قداس ةفئاع
 راج( شمي لوح منو لقي لوقت لحال نقعماجل ماعاد س ماهورتلاغلا ق لخلل قف نع لج تلاسض لاقهنس ماالد قرلفف
 نا شير لحس« ج مله نخل لة اهم 85 رارب سياف منع لخل فركب اهي ند فخاد ذاءأتم لجو ل 'برشم ف اذميط لزئا الجال
 د ثيل اذ اناونبلل قر اس ليلب كيل روب لاقف لوهسلل ىف ةدل حلال نادر ل, لزق نيم هذ لجراا ودين عوطقم الجد
 لالخ نمالجر نامرب نع اقلانب نحن بع نع منوف اشلاو ايلا ىف كاد كري عطقف مرره مث هل منرغل ليا لاق وركوب كي ورح
 قوم ئقرس نم ىلثعلطامهسفن لعدواعرل هلو رسوب ل قف هرخا ى وراسل ارز دا سيلع كن ءامسال لكك نا .بؤو عركلذ لدرلاو ليلاعطق

 ْ نيريعس اورو فسملللئعالثم درك ركب ل لع لذ لحرلاويلعطقا الجر ن رعفاث نع بويا قيرط نم ئطقر اا ءادرو ءاطقنا ع لئس
 :نبانعمفاننع بويز هرعمنعؤانررلا لج واور ور مقلا# نهي ليبعىلا تلبي ف ص نع عفان نعثر قع نب ودوم ثب لح روصنم

 لف معمدلسد ل اقف: يرس لذ أر عأس ثويقح رفا ميرقيو ميز ريفر نيد وسا لج نآكات لاق شأنه 2 نه ننغ ىىرهزلا نعم
 هلع تدر لا كلا 6 لاقفءانيعتبم قرابه يري علق روج ىت>اليلقال بشي ارب يد امووتساه مل راقي ان رثع كمل
 ادام تلكئالهئاو ةبجيرث نيرشعنمز نوني لهدطق ىدل نو لير كيوب لاقف ى ريع طقفال مندا ررث تتش ]عم ًائيث ئباولنأك
 ىلإ لأ لئن تحال لقال ثم : لكس هعارابجقلانهلف لور هلب ل د هدام س ذل هي نا دا عمم كر 3
 ادا مسن موري ممل لق تم ىلا يرضون يصا«ريعق دفا قنا هطقدلا ماقيل ىلا قرر اء أنمو مرليلع
 1 كوبرا ؛ نع نرالبعلاقددديدعطقف ور هد ال يلقن كلن كاي درو امل لاقفو لنع انما لعاوراعهتجرايدل فصتنا مع
 اة نعل الوعد باتل هر لديكور لدكتقرد قران لاق ؟ناشمي لهب يصار ها
 ةودفلا مهابإنعو عاطفلا ضو وركلذ دوعسم ناة أرق قلت لهاجنإا ور نم يقسم [مزماماوعطقات ثةراسلاو قر اساور ق دوعسم نإ
 ! كف داهنحد لجا مل ةوكلا نم دري ئطقاف قرأسلاقرساد: الذان لنور مشي لح : عع طقت »قر اساد قرا دانتيل ف
 | نكن ع نع قيعبلا د لصفمل نم قراس نوعطقي اذ اكن اثع ثرمورطأباد .هريلع هل الص كلن عنب نع مف[ قيرطنميشلا فال
 نم كانه بدران هعزوعتتو لبان منوم ريا ف وسو ءيلعدن ىلم نع نيعطقلار هز لا وحاو لبصعملا نمور ا عطقي

 للابايلاف ملقتارءاصفر يدبر ىف الاديب عطقنال كيبل وح قل | ب 2 كانه ليقل طعاتف قلطلا لي وللا
 (ىراذبلارزعوشو ناوبحلن سيزون ن عويس و ميلعمل ل صمنلا لوس ىأ تي لح ابغي مالى #ث ناوي بميالوتنع ىلا احرق ومي وق ماب
 :رم قيارطلا عاق قحم أهغةيذلاملوسدومنلان برايي ءزجأن لأن وق ىف سأبعنبإ شي لاهح ةرصق ميذو يره ىف تييرحنم
 5 006 لاللاهنخ/ نااوبلصبو )ولنا نااولتقين عملو بنز« ىلع ىفاشلا اور اماني الا سابعا مشو لاق نيهفسملا
 و اودرإل نوعبب هادال سبح نماويرهادا م نضرال نم مفعم سابع نب لاق د لأ لادن لحب لعاو صنت نا فالخ نم مرج
 اوان اذا يقبرطلا_اطق ىف سبع نب نعي تلا ىل ومهم ارم نعى ىلا نبني نم هرإ نعوف ذل ركذف مهكوش لطبتو معمق 5
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 ايمطلا رس نا مثيب اوعطقاق قرس اذا ىرأسل اوفر «ريرش ىلإ نعد: ىلإ نع نمل اب عنب ترحم نع بث ذ ىلا نبل نعمباوعصا صعب |

 قراس حظفلب قايسلا نا ريغ اسيا ٌقأسللا وداد باودر دف هوه ئطقرالا لاق ناش نب ليزر نب ليج ميفدا ناهي ئاقر الا لت ظ
 0و رو هج ور .:

 لو وهو نصوم قفنلل طفل فيفا لفوف طلال نرضعبال ني زد رج ضعي ا

 اركاب هلا لزلين لبق لوك يف سيلو مدفن دا دواهرجس اور لازف ثيدح تمل لازهارك بوث متراس الله اقف لسومييع

 يعز شكل نيرح نم :اوصل ةفر عم مهين باد ىوخبلا هيه طقف قاس لسوميلع هلا انا شيب لح كربخمإوس

 فسئاقراسلا4 لآ و ميلعمللا ليعمرنلا نا ةريرغ ىل(سي له قر ايفل نإ نب بر كلالبع هدانسا فد هرعت هيؤو عيب فان ظ

 هل كتم للا ثيل جرب البعنب لاق وهيل يف .مدن قا لئع نيه ليد نال ربع نعد النزف انا لتعم باطن ث رن مع|

 جنم ناسااباودمامنبفريف تلح ثوري كعطقف يراق راس ىلا سو ميلعمللا د صو ناليبعنبهلاضن كي لوس مدت قد[

 ريا عجلا نم 1 هدم شل هاب
 قر وو ا ع انش ثببليلن له | يصعب موال

 :ر |ئظ بلاؤرخأ عضوم ىف لاو كيس ك]أخ
 املا

 ءاوالق ثرى لنج راسمل نركب نا وريفو ماحد يشل قيل عنف نيدو لا غيرك لع رعت مةدايزلاء تف ا
 1 دعا هللا َ
 1 هد عراب ىددلللق تقرس لوقبف قالا مما بو غمن مناك ل وفير اطع تعم -لانوكيرجن نع انرالبع فنعم ننال ٍ

 دياز الء سوم يلع هنا ينل نع درا مدا, ايس خال تلال فوق ت فرس لاقف تفس يداي ناد احمد

 لولا لؤنرط نم *ىلشولا نبا ىور وسكر اللقا لذ تقرر ملف لحرب باطن نير ىف لآ للاخ يعير ن ع سئ اط نب نع مم | 1م
 اني

 | ”اهيال دوعسم وبال لاق مهرب نعد اح نع نآيفس عم جف و[ثالثدا نامل لت كف رس لاتفرب نضوبوهم قراس لا رهان
 . | ارب ىا ثيل بيلا ىف وح الطص م يزع قفنلل نموه سيل د مرن تقرس كل خلا مشي لح راو ل ىلوف تكس ل اقفالوج تقيس أمل

 كاتب || قسلجبهورخا قأجر :ىبزرلا تفرع نا كلنا ميفد ثيملذه دنع فزاع كلة نزعانء فاس اجل سوم يلع مد: اصول النع نك
 لجو ناملركالث لجر هال عنا لذا ىل بط نم لولا ||
 : فارامالالع تفو زل تبن ءزانل مقلي لعجو 1
 اير صن كل ةركلن ارث كفهس كني ن لب دمي هللا دعوا ىلرحآب ل لاف رونا لازهركذ العا ن انمي لوح هدفت ئ

 اكل تى 2 لاو كح عدلا 8 00 1
 8 جوال از اير كدو ك3 نه ايلاف مزمل ىلالقادأب رع تعيش الوسم
 "عش نب ةريغمل له دار شلا ىف فقوتل ديزل نع هلاوذر ره ضرعو

 ذي ١

 كعمل لزناورطم لنا كا5 كربخوراخات هدا لور ىلرح ذ زع الم ثامر نع لازه نبل نر ران نير قيرط نم نربطلا فن
 1 م سس

 حجج

 نع فاذا اورو اولا دانسا فد دمطقر الا لسن عطف فسمي اوعطقاو قرن مت ملجاوعطف 6:3 يسا متع ري وعطف

 شيب لح فيعود انساوفطقر للإو خابطلا اور كلو نب ةمصع نع بيلا ءلدراوعطق 6 زنا مثريروعطق اق ىارس نان ملجع
 ًاسماتنمب ىف لد عططف أعيا ددبىلا مهري ع طقفانل اثمي ىف مملدر وطقم يناثمب ىلا مث ةريوطقف قراسب ل الس .هميلع مثلا كيم ىلا ناربأج

 ءانيقلاة أ رزاج م الدقف وربط لع قلتس اة تسلا لير اغلق ربح ةوولتلا ل قف نسم قلن ب يخجل 6 كا كد ركلذ ةوعطق لاق رس
 بايلاؤ د اييوندأثي لمس ها: ورلشم شيركت لهو ىوقلإ سيل قاضلا لاةلقو تب ”نببعصم هدانسا ف وةر اوي دلعانصر دأب ف

 :راثع نع بعصمولا د احل نا لع ل ليان هوربل البع نب ل قوواعلا لها لثع هيف ف زال وشد ثسلدلا ده ىفاشلا لق ذومل
 : ةروار رل ةومسحا مث وعفاف ءراوبهذاةامذ ق سس قداس ىف لاق يد ميلع هلل صن: (ثمي ل هس المال لثأب .نازرب نعال ع نر يقف

 مبا فاسلا لقد نال ماعد كملف ةاطرا نبرباجج نهى لفل لعن رق ثيرحنمالا هفرغبال بي رغ لأى ذأ ملح
 ف (الللا يفر ريما هد قيعتاب م نم باوعصإلا نم نإ من الاراو هقيرطٍنمربورخ'ن العبه لاف هرج زحيال هفعص

 ءلوالطدبنم هيلع عطنا كا[ نيميل ره عرطعب بتل لا تيب ن مق رسبالحدن اثنمي لوح ارم داقي دلو ريمعل نجر د علما للا
 فا ورك ث رهو لعس يف بتكل ل الب كييزم رسال نا مقل نع ىد هوه ل نع ولو نعيريث نب برخا شمله هنع»زج لوحي

 5 اور نماجار نبا ورخا عوفر ثييرح أبل فو طق ل الا تيبزم نمل ع سبلل وفي نآكمز ىلع نع دسشلا قيرط نم يقسم لا ىدددأ|
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 هال ١ ندب

 تالعب انش نم قرس نم لاقف قلع لان ع لثس سو ءيلعملاىلص مذ ملعب ل هح فص ضءلنسو «لجز عميبنع بصش نيو يع ٠
 || لبوة لصور لوسر نا ةرج نعم رب نع بِهش نب ثم شيرح نم اكول و جلو نوى الامه وعقل ميلعف نجل نث غلف نرحب ديدأي
 ا الو ةقئاوص ىبن ن رهن ثيرح نممييم قفشم هارد نال يدور ف نع نحب نش نايم لول نم ما هركلذ قلعمل غلا نعلشس
 ناسلاب يصادر جند كن رثاكل نم مطقدل لاقباط هذا ىد رمل وف هارد: الث يل اود هد ايد ب رمزمبق نطق
 اورو لوبقلارمارشم ءالعل نقل ث يلع نه ىو يطل للا ةومل ايرادملصوُن قلد ياخ نيف شيز نم ىف ميلاد كهل نأبح باد
 اعرف مقدار هنت الشم ائاد نايل طفيل ميلبل ةصنتوهو ىربةل ليعس زي طمس يفد ةرير هذيل نمتج نادجا
 . اريحلا نين لارج ن مدادبس نم اطول ىف وسيط نأ نبالد يرق مدقن ذيب ريا قلعم رق قعطفال 2نمدابع شم, لح ناسنلا
 ”ةرعلا قربا مطع شن نم بدع ن هلل (شممد ل, موه و لبج ةريررح قف لد قاعم رم ف عقال لة هن لوسد نا

 . ًاداتسالا نه ق لاقو ءاططق شين موميف لآقف هركذ ثيرح ف رج نعميب نع ءارال نب ليدي بن لضنع مره ءنترسب ثيرح نم[ بخ
 . || بيرثنللو ساننلل لعبا (ثمر لوح [نعطق ربل نب تدررش ليرس ان معينه لاق خيم اتاي ىراطعلا لاو ملال جنم ضع
 11 ا ا الا اولو نأ ايبا وصاو رجب عطق النو |

 | تالا يفرتاب ل لاو عرج نب نع معلب نبط قي رطزم لعل اف ىذ وج نبا هاو دو نآيفنرل3 هيف سيلاورباج نعيليإلا ىلع مزيد
 نان لعد و سلما له سيل ظفأب ربح نرعرابدلا ىلإ نع ني فس شي لح نمور هؤيرطرنخ نم نابحنباءادردث تمل لدا
 دازودٌادوبالاث زو فيعضوهو ك ايزلا ناس ينم مع مس( رايزلا ىل نم جيرجن ا مع مسي ديب نعللعلا ف آحمد نب لق وعطق
  |[خمنب نعام ابملانبانه ين نيليوس نع «اورو ةريغملا ثيرح نم ٌناشلا« لمس هربا جن عررزلا ىإ نع منبةراغلل ةاو القد
 حييرجنبإ نعوم نم لحاو لقي ظ':ءأجيو ليزر ب لد بهو نب او ئىسوم نبل فلا شوي نب مسعد اورو أسلا لاقرب لوبا رخل
 ق قائررل ل صم جرجا لفن د اقريغوشورب اج عراب رلاىلإ نعسعم نمرن بن اطفلا نب هلعاومنم هعمس هبسحاالورابزرلاوب ثلج
 مبهم أنسب جلو نبا هزو رف وع نب نلؤل ا دج ثيل ح نم لهاش هلورباج نم هل رييزلا ىف عام بويعرصللا يفد جيرج نب نعمشنمم

 . |سابعزبنيرحنم للعلا ىو نبا ةاورو مسأقل نب لج ةوجرتؤ طسو الا ف ئقاربطل مجرخا سنع يرشزلا ياو رنمرخلاو ْ
 : كداب ف فنصلل عبت ثيل نهارعطقب ذ ضخ ماه لجوف تفسيرا ل سيو ميلع لل ىلص ىلا نا ىد داسيا هس فعشد
 ىلبانم كمي لج يلع زوقوم نبا ثيدحنم قربا «اور ناد وعسم نبا: زور ىلا ها نعو « مك مْأذ باز لا محأص
 ش ىلب لاق فرس كلاخ/ [لاقف قرا !سوميلعمد الصم (شمب لصحمد بتكسير طفلبم لفن هل بدك يلع انماء زطسمأن
 لافئرب دونا ٌثهومدحو عوعطقف دز كوخ له ناب ني نلت بعز ب لع قي لح نم ليسلللا قدا دوب عطقشرب سماؤ تق رسأ |

 ا ليلا نباور هز نب جدو مري يرش اركاب قيمسلاو لانو ئطقر اللام صوومييع بن مرللالأقف هللا ىلا تبن لقف هناك ابن
 در نا ىوزخلا يما ىف قب ىط نم حار نباو ىف اسنلا د نأسلا ف دوا دولا زور ولوصوملان أطقلا نبا رص و ملا ير ضيوراغو |
 ' اقمدحانسا فاطم لاقذيرهل رس فل ةلانمل لاقف عاننممعم لجيوب .داقارتعافرتعا ةصلب اسيوم يلعن سهلا
 . |ةيرهد نع ىنيزلاةرخالا هاي للا ف ههاناس اسمر اسر م (ثمي لوح ب زك بجو دج نكي ل لوهجب ةادر اذا ثيطن هلق
 . .[| رطل دايندلا ف هلاورتس اسم لعراس نمو قرفيالا برك م ورث هنعمل سفن ينال بركن م برئ يسم نع سفن نم ءلدا ثيدحف
 .ىرطخالا قب رطربؤ نيؤيرط نم كول او ددونص نه نكد هىلأص ىإ نع كث لح لاق شمالا نعرحاوريغ ءاعم لاق فيد
 " أأمللا ةراس اسمر أس نمومىف و ثيل سما وخا اسما ملوا شب لح ىف يع نبإ شيب لحم ى نيرا هو رد لوصونل صعب نه لآ
 يع بزعوةرحالاواينللا ق هلا هرسأيت السمرا نم وذو رع سم تيرس نما وع ةرعسذ ميدل هدا يقل مد

 .اخارنباواور ملنب ف موضطي وتحرر وعملا فشك سلا مذا روع فش نمو وايذلا تونز وع منيا رس إسلام رخل ةروعرتس نم اعوقرعأ

 ..[امقرسقرال لقب وسيط مب لصد ود لوف نزلا دح باف مدفن ترطنو ترقد تلق كامل زمان لقد اشسر لمح |"
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 اش طل كح ا تس 222 2
 ًمارانمؤملا م رانا رعنبا مل لاقف نافع نين نع كلذ لكن اذ ارلتقت ب ادخن ليد نب نضال دبع يبت رفميف هر خش محو نم فن رئالع |

 تناك سويت لص هد: لوسر كنب طاق نادانبد نب نعنع جرجن نع ع 3
 اغلا تانصصملاف لقوم يزد ثيم تاقولا مبسل ونتج ةررره ب شيل ف لقلب نكت ندد نيسغ يريد را

 دواعبسلا ربا بناجإو سن تواصلا منا نمزسيوميلع هدا ملص لان ىد ب (شسمي لوح ذع ثيل ىلإ نيارط نمديلع قفنم تآنم ظ
 وسر ل قة رب نع يللا برج نبليبه ثيل نم خا |ربطلا تنصح اذ لف عبسلا نمركذ واش نيب اوباىا نم لليل ايقلا هون

 ًاهنعمنات ا ثابللا بني هدابع دع هلا نيتك لرسذج ان اول ملا ميقي نمو نول ملل ء يلو نا عادول رثهو سو ميلع
 تانصحلا فلك فيلا نمرررفلاو قحربغب نمل لتقو هن اب كلشال سرظع عبس ف لاقدنلا لوسري اكل كو ءبانصا نم لعد اقف :

 ١ 0 د اك تيبلا ل الهكساو ناياسلل ني لاول قوقعو را لكاو مهلبلا لو لكاد سلا
 نمدلصأُف لا ىدر د فصضوهو قراال ل ضفلان بس ايعلاهداتسا ىفو به للا عيراصم ًارباوبانانجتحوبجب لهم قئارالا ةاكذلا

 لاق ال نع ولان: نمل ناك ابك بنتو ةاكلاىويو ةالصلاهقيو انش مب كرش ال هلال بعيءاجنماظفلي بويا في لحأ|
 لوفي ليعسألاوةر رهاب عمسما نييراوطلاىل وم بيبرم قيرط نم ينو نآبح ن الو ءلد فجتزلا هويرارعلاو نيل ضنا لتقو هلابك نال ظ

 | باوبرم] تيفال عسا ارلل بيد ةاكدلا جرو نأ ضمر هوصي ثمن تزول صل ليي لبعث م او لق ءاسو مرطع هل لص هبل لوسرانبطخ
 ىلص نم لاذ نمل ما سو ءيلع لل لمص ىنلالعص لا زن لا لبن ع بطنح نبمدءالبع نب بل طلب فب رط نمي و دوم نبامجخاوثاجب

 مو نع نور اكد: عيبد نيو نب لابع (شميبل هس ثيل :نب لب نم ىدون عبس ئابكاينتيو ست تالا |
 لاق [/رخلا جيو نم يميل ءاور ورق ارك مبن سيل الإ نع طؤلاف كلمأط هوسؤيعبر ا الاف نفاذ كلوا نوري عد زفر اقلطن نم[

 3 اكون الثار علف م عباد قد داب ميج رمي عد عيفنو مانو ةرلوب اذا خط نب ريو لعرع : ليبششااكددمل فنمللاا|
 عج عقدة ضو يدش ناس ويد نمرضعنإ|

 ذثي لوم لرايتسا كلذ ىف فليم ةرو مسا عيفنف شو لبش لي عيفن فضصلال لوقو عمن لب ش دوف او بوب م7 لع ةقفنم تايلور
 يضوقلاة ألا ناكر دالبلا داؤاوىسوم 10 ا ا ناىلئاولادافا
 نيعلا سالب رت لعق ىلع من بجوب نس ملول هبال حن اكو ارسادع جد: نآك ةريغدل نا ليف دظيي اله مقفال نبني تبليمج ها
 ىو ىرالاةةريخلل لع دارشلاف فيقوتل ايدول لص هرم ٍ ىبامدلان فان صير نعن اكو ناد دانس( داوقش هدا الهو
 نب ليزي عدرقب نب به ه نه ىردالبلا اور أرنم د انعم ق طم ثرمغلا# نا ىف كلذ ىور هللا لور ب صان م الجر يضف ال لجد

 و ةرطيوبا لبهش لاق ىلا نايا عئإا نه ىلا نميلس نع ىروثلا نه قاراالب عنب اور ًارثمو لين ىلع هذ نبدا
 . قبلهم لعله رف دير لد مك دور نورظن يلا رن م7 قري لع فاد دجم نيش
 رجرخب الفأر راد ب .لاقف قحيال البرشا ل الجب ىرالإوا هل اقف "صقل ذه فر اهد ندم اسن نه فو عع راسى كي اور ارنم

 ظفللء يلم قفشر ايي دمر الا ليلاعطقثال ىدريو لما صف رايب دير قليلا :::للاءاشمي لوم الح بانك 1

 | لوح ةون نم ائيدعير ىلا لييا مطقنل اسف ظفل ىف نجلا نش نم يلدا ىف يسد مرلعهنلا كسص لل لوسسر لبع قياس ماقيل 1
 اناس هلا اصلا لوسد لا مرءاوؤ لالا نو فص زخات مسا. كن لم ونخاؤ قر اسوايف ءادر لسيونف ريهسلل ل هائايما عب ناوفصن |||[

 كانو ناس باها وما طفلا دى اطلاع هلا ب ين لبق ناكل لهلاقف دة لس ميو هد نه دد لن نوغص لاقفويب مطب |
 كور قبميل لاف نفاع نمد كردا_ندل نم ناوهصن مؤ طم عسن لاق وربلالبعنب اردو ناوفصزع ساطنع اين ىطئم |
 نم.طادر ثلث كصو ثييلا,فاطمميبإن ع ناوفص نيمنلا لبع نع ىرهزلا نع كال هاورو يرعب سنو سابعزي نع سؤ دنع(

 أذ | | 1 1 121212012 120 10 12 2ذ 21ذ2ز2ة2ةزةز2ة2ةز2ةزةذ2زةزذ ذ ذ 12 2 2 1 1 1212 2 ز2ز 2 ز ز ز ز ز]ز]ز]ز]زذايال اا

 . | ةطاؤن لعنب رن كل نعرآتيد نيورعنع نايفس نع قاد رلالبعوب فاش كندر ثوا ترا: طاو نايثسسي لوح تفرع و ترم

 شييزحنم ئطقر الا ىف لهأش ءاوجلد نب محرخا تيري كلش خاقم سار تن ممل تس اة صل« ن6 مافن مسار كم عضوف دن ||

 يع

 ا



 عم قو بهذي مث لاس ووو نم مديف لذنا يرد ىلا لولا نمد ثان لع لوخدلل نمد دميلعهنزؤص عنل .عنك لثأع ع
 ما نوننمب م اطموانورتناو لسا نم نغم هاباه لعبراول سلب تييشم يريم تيفرخالاو لش صرع ل

 | 00 تفس تيي زحام لعن نم قط نمل ولا جيل أي ناشي لوس اماقن ْ
 ازرار نم ىقبمبلا وج اذ داع نذ عوبلعأت مانام ”درح هللاث ذيع ناك امنع هنأو هد رع بيك رع ىلا كنب بتكت يداه

 سل 1

 . جلا نا لورد 00 رايس ذل دنينو عقال ادني هع
 00 "ومب نم نضوجرخ الأ !لاقوواسنلا نم تالجس لاو لالا نم نذل ميلع هللا ل صر يلا نعل س ارحب نع

 ا ىىبرعرخاو نادر ف اخ رهجرخاو دانلود هاو د ة:الف ورغد لق
 َ | قيمي ىودع شي عيقنل ىف رواق اضل, مشتل لوسي قف اذه لأب .ا.لاقذ انجن, ميلر و ميدلي بضخ ث ضف ايس وم يلع
 : ل تنختخال هام اكد تيخد مده ونال سد لع مدل دعه هل لود جحر نطل نسب قع نب زج ششيزح نم

 دك ام ميلا جرت ءيفشي لج عقسألا نبال هذي لحم قار اربطلا اورد نعمت هوساعن لاق وذيوتسيدد نبال
 1 درسا زرت شولرضاملق تدعوا« نالفرجرخاو َك

 | للصم وسر باوعص انكردا لن م لق نؤمن محم هقول نعدبتح ن هرج نو لص لس كل شل هاذ
 نما نوركلف لع ندا ابن هلال يبج ليلا بع عمد بار نبا نع رضوي نع بهو نب قير طنم قسمنا كلذ نولوقي ]سس

 نعىرشزلانعرمم نع ا ا ا

 * || طوس نزار ضف ريان ناضمدف ركن برش لحرب لا باطل نيرا ليزا لإ نمار جوع لجالاو نآسوولأ مشهأ
 1011 ا :رط ىراؤيل قاعو ماشلا كا وريس مث

 . مظنإلاو الو ى مزاد ذأ شاى ورد كلذ ىفنرهنعفأن ع وي نمرتم نع قا: الج ىددد ثمل ةربالا نينا

 عال جرو ناطقل نب ىصو برغوب رضع ناد برعوبرب اناناد ب رغو ب رض طيسوميلعهللا لمع منلا نا رمز ثيل حرم

 1000 اس وو تسول

 5 لل كك ل لن دب رسبىاهش ملاين لبق حال افرض دبع قس الب لجل هيل بتم رض نع هلع
 رايدديؤ نع نافسأت فاك روب م جدالجنبباهداذج لاذ ي دريس ف فلير »بكا محدن تيفع ٠

 | ىلا تك ورح ن تنلعار هسا ورح لاف لوقت اول قفة ع 0 [اننلإركذ ل اوي نيليعس عمدا
 ّ 00 رم عر 0 00 ناكنالاقف

 | سدي ا 0 ْ

 : "نب نامفا نعي وين غريم نعم هنعمل قانرل ليغقاورف هرب تدطقف ضنباميرمأق نغتلجوبتكك 42 رام ْ
 ده نعر روصنم نيليعس اورد شا هل م صقرمف هدا مهيد ن م هاورديئلولافا امهيوخريناريخ نما دهلالبع للجو ف

 1 2 ا (ثيي لمح هديتعطقف ةشئاعمب توب فرت لو قس رف" مؤركلذ قيل صار دا نمدالبع بلد ]لذ ابعمو ةلمىلا شاع
 . اردن تاك ازعل ةراجستتة نحن لب الرز عمان نعنع ان كنيرعا هك

 3 0 ب قاشلاو ليؤملا ف فان تن سأل زور تعطق ةشئاع نا اشم لوح ءوعمف ا
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 ْ نيليعسلاو اش ىلاربرغرع نشمي لاح هركلف دال نهتم نيم م ناورع ني كامل اع أس لق ثرتع ن متاع نبدا رب
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 اولا رات ل هم امام دم فطالما ةقالازاط
0-1 



 ْ 0 ادول ادلورد لوس نبءأرا لإ نم ما اس ىلإ نع باوصلاو يل ميش هو لاق هلعس نبل يسن عا 3

 نع لوس نبتوأوا ىإ ثيبز حم قئربطلا ءاورو ميبا نغئ يح نب لبس نيني أت ىلإ !كيروبرم اسلام اوروراشالنملحدا |

 لظنيو ثيرح ف ىلع طفل رم قوثوم ىف هلصاو اع ثيدح نم ىف باد ف (سنلاو دود وبزمكأم تلم ان اعدو ركل ومثال |
 . لي هللصنال امل له بلع قفنم تيرا اه د نيف مرحبا اتا اذا ةريرهىإ شيب لهح رشات 0 ١

 لوران لعد احا مطب صادر ئادولاو بيث نبادئي اور ىف نكلو لسمءاور دوبججلنم ماللاد داصارفيوشأو لو دضن الوفا[

 تع نار جرو رك وج ورح وتس

 كارب هج قدري هنأ لع للبت قرط جف لب يطحن نيج قرط ع 0 م :

 . ا سل اكاندق رو ثيل تاروذ قلاده وينج

 للم رانيد نملالبع نع ىور لاو للعل ىف يطق الا ركذ د نسل نبل صو هيا راسب راسل ماوغالا سب ىراصنالا لمس نايم نع

 ل د ل رك رصين بشل سراي د اليو
 . «."فلا لصد (شمل لح اه2شت لك برقي ف طا فسد اككلالسا كاد باس
 من لق ناله لقت لاةدرظداح رفد تل تع طب يعن خيرح نم راباتسا كاع كل كعلم فلآ
 روق لة نم دانك كارب تلفن لاق ال لاق ارشسسم كلعل لاق اللاق ثلا حل غلب ساه نب نع يحن مجهم اكانادرد
 ليزر ثيالحنمدفادولا !بوثيملعنللاوةددراللف ىوروم | وف راج ثيرح نم قنا كنا يفزع ةجف فاو ءاجد
 ' تعلم يوراخأف ل ضل 1

 ! نامل ؛لثطووارف فيظوبمل عزف سيث يام يقلذ لو زج راجي سم ليف جيني شي لا از ازرعهشي ءلعل

 | يشي فام مان احنا مم وق نحدد ساو يعدون روثيمل عل هوك: له ل لاقفمل كانك ؛وهيلعةللإ

 وزع ميج دنع هدم لس هد ميل عملا ءايعنا(ٌثمد لهحن طاسا ىلا عقلا وذ يرلا هدو لهلذو نعمل لاق درر نيم لسع قب رط نم ةيريث ىلإ نبا
 | ةيداخلا 0 ئسداشل

 0 نايلامي ان ةلطنات مج سو مىلع هللا لصمالالوسرنرم انهار ةرصُم ف لمسلم كيلح دلع ل ليان ةريغود ءادىإناسؤف

 1 اركالبم لد يبرئ ال بصنناو ةرحئ ضرعولا ميل درنشاو لش م ف زور دلو ماقعبأ ًاييردمل ارفجالو د دا

 اناعاداغ لص ري زمشنأ مما 00 ير ةيرفحإسو“ "ل لص اثري لوح ليعسول ثيدحف
 . عما 0 أ ميزان فري باهصالداعر ارث نأكتي طال دش 1

 اذ 00 0 لعب لل لثسا منان ابصح نب نر ع نع فلس اشيل يعز رشظوش
 : الا حاودر ىمأيبك ؛ ورتب حاملا ناداف لخأب نزرع نهدي لفل: لين امة صوب اماقان أمان اد العشم الجل نا

 ا جا [/نباورحاءاوروالسرن ثرانإ ل ,نعظ وقمفاوف| نه لقد قشيسلا ا اوردر اا (ىفا نع هالكداتناا ىلا و ليعس نوب نع نايقس نع

 ْ هو ازارعرب : يمض رب ل لوبن يب نيبن كلا ةدايهنبلعس نلهسزع فين نبلبوس نباثو ار ىلا ا|نعدانزرلاىلاثيدحنم

 0 فعضاوش مال قب, لآمف طوس ناددو لطب لاق سو ميل دانا امصمالا ل دولا ةدابع نب صس -نآش عفرف ام ثيخج لوما نما
 ألن عويرف ثيرحنمئطقرالل للااكأ اودفملسس ولو الحاد لضم لاو مؤذ *ز اهتعملاو خلاق تامل طوس ًانيرضول كاذ

 هلسب /ة ماص اك ور اشم ل وح ة ودم ل سراون هع نماتعأجنع لج رذثواداوبا نولي نو فتح الك طلا تنك ناكر لا

 يم ىف لذ لذا تفددا يبغا: ندا ةر يدم نيو -فدداييص تجر ةيدالإوا

 لاقنميونيصحن: نإ عشيءزحنم 0 وطال صئاقمل لمحو داصف عما مكر دلهي هدأ

 ىلص م او تكلل سو نال لع نم نيعبس نيب تعول بون تبان لن ع سقت رم



١ 

 ع

 . [|لهالازنم فعضا:داتساوةريرش ىلإ ثيرح نم الز و ثجاو نباىاور وق سلا عر اتش و سبع نبا نع ورع ثيل ح نم قير لا ولكو
 ٍ ظ و لعل زولتنا لق مزامنه تيثو يما .ناال و طاوللاؤ مجرما دوميلع للا كمعهللا لوسر نعت ني ممدوح ف عالطلا نب لق وربثلا

 35 اد نمرازبلامجحرخب لقو وهال قرره ىلإ ثيلحو لاذ نك نصي اانصحا ةرررش ىلإ يلح قو ةريرهوباو سابع نيامذعهاورمب لوعفلا ||

 || سابع نباشي لحد لئسالاو لعال اومجرا3 ظفلب مقر رطن مج نباناو لوو كورثد مص اهو منعم نع ليسن ع اىرجلا عزب مهأ
 نبل مؤ د ىدوم ىلإ ثيدح نم ىقبمسلا ناين انامرف لحرلا لحرلا ىلا اذا لق شمال هنا همع ناكدلوق هلأ أف تل

 مغملا نيب م يذو سوم ىبإ نع لحام يو نمرببللا ىف ىلاربطلاو ءافعنللا ف ىددال يشلاوبا هلو رد ثاجوبامب كى ريشقلا جلاب
 هديا نملأو هيلع هلا اصمت ل وسر نإ سابع نب شيميل لح نعول نسم قف هسلايطلادؤ دوب هرخالث هلوبججوهد لجل

 305 زا ىوربذ لعل كلذ ارب له رذ دارج لكوب نا هركمناالا كلذ لاق ادا[ لا ثيل نط 6 سابعن بدل ليق جرم ولو واتم
 ةيرلع نعوريغد .يمعلا نب زرت ثيلحنم نأسلا ب اعاد لجا مالك ثيب لانه دانس ىفو لعذر اربل عفا كانغ ليف ىرتأرلا باوجت
 ..|ا0عاقلا ةلغلاغي اليل[ هولتثاو ةىلتثالاقود عبر هع وقو نم وعلم غلب ىف ميلا لدع ىو فرخ :ئياورل هاد ل هال طفل, سابع نبا نع
 ْ ند 2 نب زرق ثيلح فحعسؤيل لف لحد يسوي لل ىلع سيل سأبعنبإ نع نير ىلإ نع مداه يور فود ادد لق ذل كأبي

 غاب د ورع لايو دب تاق عع نا لاقو ىه ىف نب مره ة رج مهد البعد لعفالتخ بأتك ىفذاشلا كادر امد عبجأ مداد ثيلح نيرا

 ١ نتن دئد نه رار مها اقارلالبعميرخا كو ثوركع نع وبصنم نيدابع ةرادر نمت لثع فرج ىف نبه قرط لبضع
 . || 5 نيد طاقسإارسلدين اكداوركعن عد وأد نعى واني مهاب نم عمان ةيرتع نعروصنم ندابعشيداو» الايد ةوركم
 . || «داتساف و .ظجيملااولثقاو هولتثاذ::يدمملع مقو نم ةريره ىلإ امي لهح عا هداو ءرد ىوقي قذاشل ناكن اووعض للع ف يعنم عشار
 . | رض كعبفإ نع ىلع نبا كاور وادق منع ةىلسىل نع درع نب ليج نعربوسم نب لع نهر ديزل نيم البعير أفشل لبع ات كولا ءاعيولا مالك
 لا ناو عبذ نع ىق يو ميلعدلا صم كورس ل وك ونفاذ اك هن ىدعنب اقدم عع رافغابع ننغب لعيد 00
 . || ظفلب فئاو نع# هرخ نع ر هزل قيرط نم بميلاد لد ىزيزتلا تأ بشل آب دولا ةدداايظمب لوح بغل اباتكف ملفت ءاكأد
 ظ .اياي د دانس فو ةيوفعلاى لجن نمريخوفعلا ف طخجب نا مادالان ايمي ولخخ جرح ناكن أو ٌةدطنس اد نبيل نعد زها وءرد
 ..(| لقد لاق ىذوزتلاملاق صا وهو اذوف ومنع يلو ءاور و ورثه اسنلالاقو ثييركئركتم رانيا هيف لاق لق فو هو فيتم لا دايت
 ىرهزنعل يقع نع نيرشر اورو لا باومملاىلايرفا مشو ةياور ناسا ىف بسلا لاقد كاذاولاق مز نرايصلا نم لحاوربف نع ىورلأأ
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 . [أمل 6 ثيدئركنموشو مث نير از يفو زول لطعي نا ماالل شي لد د هريكلاووردا اوفر يله نع و اييوروأنمب|فيعض ني رشد

 ْ ْ نعتقلااوعندا تايبنل ايد للاوءردال 6 دوعسم نبمنلالبع نع لد ىلإ نع مداد نعىروثلانايفس تي لحيؤةوهصاد لاق ىلا

 0 00 نال طلق دا قاع مور أدان قع عدد ماشا ياسا
 يب 7 د

 || ايش ارمقان نما ابحا تايبشلاب د ره ىف ىطخب ندررو نعوتطلا مهرب ؤيرطنم ةبييش ف نباف د رييصد انساب يلع وقوم ر خشي لحزم
 الميصلاف مرقنثيركت نايبنلا رن نم نع عفر شري لوح ووفرت ل صال ظدلب سابع نب نع مهشم قي طنمف رارلل ةيزحودنسمف وأ
 . [لناك ليرلل ا ثيرعلا منع رطر عاش تير لكلا هللا لوس ري لاف اسيعم يلعمنلاءاسعمملا لور ىلا فأل نزع عاج ةريره نإ لامي هع كفو

 مطل دفاع ل ريلااال تنمحا هرقل نم لج ياورد ةيعشرؤفب نيريصل ىو هد تلمح نان .لف ندد |

 لوسي دعاز:اومنشت لع
1 



 بيو ريلع هلالص هللا لوسر أر ل قفين يع تاب لنغ تءاج تلا هه د نع ف لج نعىنمع تنثر ح تلا شيع ايلا 5

 ل قلو يلعداديصمل لوسرن فئات رغ ةدرعلقماحانايط اد الذاسإبا» نايسوبلاقفتافسا يلفت ةلةميع |
 8اس فيعضوهد كلو قايسلا نه لن مها لبعمب فت [ضياش سلف هن ىب لاقو فورعلابك لوو كايفكيااىزخ ايل |

 نا كولد انصحا لي وبرر داى دوا سو هيلع هل «لوسرؤءسابعنبثيدح ماك | ٠

د وبيلا ثرصق لصاو فصضهدانسا د اورج نمذ تلك هداادع لان حف زيموتلت اص ل سرا عمماذ |
 بمحالارلذ نو دمجرلاو لاف ناي 

 رشا نمانوقومو اءوفر سننبا نع ىور ثيدحب نأ_محيالا ف طش مالسالا نا رف هيف كنك لزق منن نيرحنمنيودمتصلاف ١
 دال ره ناصحالا لوا نم مهنمو ناررجولا لعدن ل نسم ةيوهار نيئيعساررشاو نول ةريغو ئطقر ال جرو نصمم سلك هلأ | ٠
 رجل نباه ىنزنلاومل ظفللاد دؤادوباد لهل مب«لوعفللد عاقل ولنا طول مدت لملعب د ىقرجو نم شم لمح ذ نذل نآصحلا |

 ريجارمبؤلتلنم سها قفل
 هذ لعن عب والخرج نعلق وادم لو ىداذلاويبعص ىف لما ىلع نع ىجشناثيلح نم نو نآسنلا لج هاورفةحررشرعم

 م يوتا يناظر فيرسم عنو ننشد اج صرخ اد مداعتضالبتخيمكرت م نادالبإج كلذأ
 هلوز :وميلع هللا كبعمللا لوسر لأ الفم رف وبن كى لن هةورإبمتاصف ىف مدوشلا نع نصحه نجلا للاخ قب 55-- عسا اف ىذا قنفذ ندا ةعيبل ى بشع تبيدنه (كمي لوح [رجد اة تفرع نا آر عنخديل لقاد ىلإ اور نم ىو لا مجدرخ

 1 1 ب كلش ةرحل قد زتوا تلآق نيل
 كَ 5

 متقن و نير مزج اف لات مهلتفاددو ان ككز لهدتلاث ك داو داقنالو لةةرح توا كلذ ةزن لد رمتلد انس قفل
 قميب نع نع نب ماشه نعرج نمللالبع نع له نب بوطعب قير ط نمار يصلا د ؤرعم ىف ل نم نبا ىورد تدلوبغهداسا
 + لخ لؤارعم به لن ماع ىلا بض لذ لاذ كيوق نم لحرب كعم ىهذ اذ تلعف نآذ لاق نغ ميأبا نا لير اف !نايفس ب النه ستلاق
 موةلتوارافس هايبر ان تلاقن كداد تقتل قة قر لهوا تلاقن زنا لدفررشالداتش هاب كرانالد طبل نفت رشنم

 ء١نمملم ك نخل يشل, ئبطعبالو لزب لعدد ايفسأبا نسل وسري تلق ومتعب ذي دز نم غرف د لنه ايهما مرات قاد :

 | نيف ارضاح ناومرا در ىو لضاح نكي منار فسأر ناال د! قس رغآو ولالا نبحنيامبشو يرون كل وراد ىوارلا متاعب
 : نب ةيثه تنبتحلاز قب طن مار لندن كن كورد كث لع ل ديو كلذ لف اؤميل لسر رع بوم يره هن كصوت ن لع فع
 أ ١ لعتوا لنه تلا نييلعطزلش لذ لسيف الص هللا ل وسر نعي ارت دنه أ, مخ وار ب به ذ بط نب ةفي حاب نالنغ تخاث عسر

 : ضيا طاذ قيرح نم ن اقم لة وسراسفن ىف هاورو طرا شي نكه ن اذ مصير تشين حوب ارا لاقن اتش تانهلا د نه نم كيو ءاسن
 هرعت بيلا 0 نيغسوبا لاقفمنمارل لاكي ن[يفسإإ كل ل سر ىتح نك ىدد نم قرسا | ةقرسل ىلع كيرا النه تلا ففميف
 مودم هدم لفن نيإ نمرظنبلا نه ف الخ لع صقلا نه ضورلا ف ىلسمسلاقاسوهآنعي انف تلاقعندل هالذ سايلا0)

 اهنايفساب ن االول وبابا لاح ناك فشل نع لاوس نايف سلو ردم هديدصل ف ىزلا همنعن مكر عدوو ذصل لع نواب

 مدنارعمو الا ةأرئافاست اسمي ٍ لع لهذه اعهسسصئلاد اه لير مل جارلاو الو ةعيأملل لاح صقلا نيش لهيب دال

 6 'داثامال لجبال ل ةياور فد ارحودرو ارنم ميضوذ ابعمو الارهرل ا نمنايوب غزا فاست ال ظفلبر عنب ذيلحنماسمأر رضوا

 59 قذنلل نموهوأرنم :هدواارجودوا ايباد اهوخاوا اهوبا ارعموال العاصف ان الثنوكيارفس فاست نارخخألا ةويلاد للأب

 | نكد رند نايدوبم مج يسوميلع هلا اص هن لوس نا( لهح ةربره ىلا هأضيا عنباد لعس ىلا ثيرحنمىفرخاظاقلاب |
 الد د لاق ةريرض ىلا نع بيسلا نلصس ث لمي مومس يبرم نم لجر نع يرهزل نعؤس'نباشيدحنمدئادوباانصحالا | ٠

 ا لانك لقد ثني ملا سد ميلع هللا يحمل (لوسر هول مالث يح انصحالذو د ىبملا نم ةأرع

 لام ملعو ل مز مجم 0 1
 اسمحي لف ايد لي دروبع و ى دور سو ميلع هلا لسع هللا لوسراون ا دوبل ليبئرلااشد يكلف نب هللا لمع ثيلح نم ىف لا كاهل

 نا ه هلا عمل, 0 ٠ . م, و. آب ّ ١

 شل | ىف ىذا ىالثلا نكلو اوطق لبا ىف |مضاحن اكن الرظن هبؤو يالا ءاعو رتل اوج دلع عدلا مزمتةو اجي ذحارذ هام كا لل رهاش
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 بن نمشي سلامك الث" دنا لد ان ثلت5نورزاوباناءلعب موت نزلا لإ ناظم لوح رونا اوس فر ها ذوهواربسميلعشأ]أ
 4-3 وفسر وودافخداشم دو نوط يزف ديس كا مدعم

 طلق عد لد لق نودع لب لاذ نوعيه نكن دارلاد ةفلت نودلز اسود فتي مميبارغم
 | ى مالتى الد نالتق نهد وف عال كاذ لعرم قفاور غن ميفعم ولم رح فسم يف ناقرنلاهذأسداذرط ىداطلامنممركذ ثبرركل

 ىه ذيبان فلالا ليد ارث ةرح ليا وسذب خايب كلذ لع نو 0م تايد ارم ءاعر وانت [ الئ ن ارو
 نادانلاس ارمني د فلين اور اضل هجم ىدلالعاا شير لح اد ذيل عاهل هم

 لاقمنخايلف هذ فرع نما سن لهرراسع ىلع لع ئجادم لام يب نع ةيفره شيح نمي خيبش لبن لدفن قرا
 نم هون مءالينس الاعب عبتت مدؤصب له لا ةايلعن (شيي لحق ةرطنموطيمبلا.جرخاو تزخ العبث تطل
 لتفلام يلع ىارو ب اولثفالذو ىلنناث:ل قدري نبا سيم بلع ل شب لوس لب اصاةرصبل لها دارلاو م لفن ق وقح
 قب يلداورو نم مثاو ديب نع ليغ نب لضعج نع رهين ب مهرب نع لاني لاء اددا نهد ىةن ىفأشل اور دع نب نست هاف
 د ارا فرص( صقو وضعف شه نقم شارف ونيلاو هيلاونصحأن يرض لذ لف ىصو لمعلا فل ايلع برضا 9ث نبا نامعشلا يلح نم
 ملدا شالاف نيا موك نق طنين ن مد هدرا طعم يل دز افرعتم انا هاج
 اف قييبلاو امكن ٌقاسلاو نحاثعاطلاولا دمج ناوربله ىلا س ابعنبا تملا عن امثل لوح ولج عال نلهف هام
 ءأعل ةالصلابجربا نان مولر[ لعل نلقف ف لنةيتس هايد راد ف اولزأع ير ورحم ادخار 5 سأبع نب شي زحنم لوط ثيالح

 كيران سابعنبا يشب بحماداقفمالاف اع تلخد قحتيطمو ناين تسبفالل نلف كيلع مناخ فن لاث مول ولا ذل وفرمأكأ
 اوعير مثنلإ عرقا مرفت ىل ب لثل 8نولوفلا باد نولوفي ملكا وميلع هلا لص وببلا بيحان نع نمو للا تلذ

 2 هال دلك نال اه لق لفو هنادي لسلام حول اوت د هلا
 : لئفأيإع نشمي ل وحلم نورب> ليم تي لحن م قب جباو أو روصلم ناله يب .و"ينيثولا نب مج ءاعفف ليالو مهرب لم مشل
 المس را مالقتش الئاف رحاب ال سمور ا م .ليد شيل ةدراج 0 فلم مق دلو سجوأقلاربر مل
 3 ا را لاوولنئ مز >للينمل السيل لمعمل لود نارابعنب

 واطي حن ممرلع قش [فلح ا ايدي فؤزاياي ريال ل ةنم (شمي لهعطس ال قندهار وربما نارإطلا فد لجزع يب نع
 راصإ سل و يلع هلا لسع ما شميت لس لإ شيل نم نبحث باو اريره نإ فريح ن ماى رجا دد ذ لنيل ح دو

 انيرمال واج هلنمرشا فيرجن م اوارقعل ةرئاذاتعباصا غالثب لكإ ليسو دونك امص ل لور تيار كلل نب كاشي لح نم
 اعلا لفن ة نحلل صاير نما وراك رانمو ىرند ناب امكثمل ةريرهىلاورباج نع لدعو سرع زب نع يق لنع

 " ل اةدلئر لدا لانود ما 52

 لاق ناورر ما باوصلاو في شوشو نايور مالمالا نعثدت يل ناتصض اداتساد نلت ف سنان كباذ (ه لحاف دانرد
 الاي ع , تب ننآذ باتسلان طور يلع ممل ةصمتلامانلح) موترك قارمن اة شفع نع ع رع : رشالا نع قع ضز>امجو نم فور ١

 لور نإ في رج نم يطع قطن ثيركت هال ملاذ اولوقي قحسأنلالئاقانا كرامي له قشحملا ف ىزوجنب بوح كلل 1
 نمد يلع عنو يل نع تفتش ال لهل اد ماؤزن يانغ لاو هالسالا اكن نم لتكن احساس هع لسد هيلعممل اص يلا لش[

 الف نعم قرط ندد اياك و يغا» ع لرد لستات لص ييسالس مل وق ءاعثاسا يلح ٠

 ك0 امنع ليفعنب لن بهل نبع نم زو زدوهد ظ
 | نع ثيالنع بهو نب قيرطنم قيما ص لئدا ةرازفاننمأرلا تاتش ار نامل ل ه- 2[: لجن ىعسو المركب عزب ليبجز |
 ىل لاق هد نالت ىإرانه ثيل ةاراتفف بتوريد مشا م السادعب كفك“ ةقمايلاقيقلوا نانيزعالس نلمس
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 ] مح لطإ ىو ؤ حلك هال
 .[لاقف هلال حالو اقف عم وهو ىلع لع تجر لشي ر ورك نعفاد ىلإ نب هن اليبع ثيرح نم سم ىف ملص دا ىلئا قنة جنان الدني ليا

 .[ل وق لوطب ثبرحأ نيرا نم نوفر ءدلوه مهتفص فرعالإلا اس ف صو هد هيلع هللا مص منا لوسر نلطاياري لير قحتولكملع

 ُ نةقشيو ماي لاطزومومليقب ها ضرل مام صنفمالو مملعررقبو نارعتلت فرعي هرااو لفلعا شبح ىلع ل عاوجرخ وربما نمزؤ رد راو

 [ ل 6 رش نمدنل [3ا0 تاو و تدع مم وع فجوة ل كالذ] نوعي ور انف دولتك قس ورفك فن # ريك نم نا
 || جاهز طةزرا ن ملي انش ىلحدالط [اليداتو داي بشمل ن عاد لتق نب ىف اشلا هادا ىذزرلا لاقل د اتم ايلع لق ىد |رزمعط نيد فاشل
 ذ بحل ةنيقو ل بمورحهدد فال ثالث كا ذعمم] تطرشو ص مقلا ف هنوف جيا هاج اهب لاللع ناد ريع نأريطخ مان ئىذ
 0 عرطصمملا ماسح لع لفل ف دلبعو فال د الئر) جاو بعف نم مالت لذات سو ذمذ اساربع زول ]بق كلذ قوكللذإ 1

 .[نماقل الو ىلع باعماور نم الواو اذ حرز خم او ماش لهون وهمداقنطاوهر وكلا د اقنتعال ناذ يوبعب سيل ءل اقر سئل دقن نم | ارا
 كازو م ,مقد نول نيفصو له قميدر حيف له عماولاز و الظن كلثق نان لفضي ياما بلاقن لب نقع ما عررلأ ساير شا
 أ 2 ا 000 لاا حاصل اثري موضعي لعر اشااوبلخت نااو >1 نافصلا لها نا

 ا افرعنا رن هجن عموم مذ لش نجمع هن الظلم هاليب قيل نامؤفشل لعمءاج وهران
 ابدأ فن لع رثا علو ةوعجسو باتنمالا مل ىلارا يل نمويججد هع فلبوهسد هلال لولاة ديل راين كرك ميت ]
 | دوا فواد اشاد لمنال عيا درعم ةعرور شعرا لهد مرلاثدمينعاوجزحت اذ كودانزخعد بت ذ
 ايان نع تكد فطن م يلع تعقد الذ حاب انك ره وجل را لذ نب زحمه رابخا ف فم طربفو ملم اى درب اضابعلاوب نو لقبا ذ
 داداقنالانماو لفنطاو.ةليجنم من كم لقط خيل نإ طق سلخ لقنعي مو ديلع تفقد طخ م رثاوهو نينو ناعبداةدس

 هلع بسب لع لأنى نونا نبي غن كاذ نمدنلا داس ممرتيطك فن الجزم ننس تسايييعم ناكها ةلسألا :
 ١ ”ابناكم قرهأظا هد نيذصل ماو ل لها رش نورفيق لوف لبق فلول هركذ اور اسمي نوطيو نالعت نق نممرماصتفا |[ 22
 هلال ةحابشساو مفلاخ نيزفل عد اقنعا هنم لضعبو لاق كورد قنعال نم سرحت نع كر ذ لوبر كذا ث اسال مةايطاخغومل |

 .[فالخحل لاقف مزحنب غل ارو لاقا#ويف هلي دانف مجبل نيزدان مور اداناو ميلعاو ر لذ نم نولتقي هاك كلذ ل و هدا ودملهالت ومد

 هع لجناذلا .كلطب ف فالطال مالكلا هو لاق نكباوصلا هعمل الغم بنجد د انمايلع نق علب نب نر ىف هئال؛نم دح ناب أ
 | «جورخبس ًانفصد لذ راو دلجنم ناي( ديالو دارا لها نما ل نبني لاومعنذ ضن لنعن اكل
 و عاطقن امين دانس اع جرن ق كرادتسلا ف ا ةاددرلإ سديلع 2 ق [ا 1« رق ل يره الشان
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 النوفسف ندد ول فلا عرما طخ مام رهق ىف هركذ ان داو ذل وطم ب [عيبسالا ف ربل البع نبا فاو ميدنلا لهنا 3 ويبشما 1 ,



 _رابكا ميتا نم رسام ظ نال
 سلي ىلنعممصأع ىلإ نيرأيوبا اور *فوفوملاللعلا ىف خطف را جرو .ىفر هم ؤث وف فلئخاو لع شير نم وثب ما وى اربطلاو ملاك كادر أ |
 نعو ءادملسرباج نعو شيرقل عبتس لا ظفلب لعق فش ٌةريره ىلا نم بلا ىفو نسح ودان ساوىلسالا ةدرربىإ ثيلحنمتبييش ىلإ نب
 ىءأعل!نبث_عنعو ىراولا اور شرف الا لهنا طفلب يوعم نعو نانا :مىفب نشير ىفمالا )لاه ل 'ي ال ظفلب مبرع فش رع نبا
 [اورؤتفيشسا مويراخنالا عروب انه تحارت دم وق قاسنل اوىنيزالاءاوردعيقلا موي لمشلاو ريك ف سأل خالو شرف ظفلب
 الااننه برعلا فرعي نلو سى نعم يكلٌة وركب ىل "عمو ةلعاسئ:ةفيفس ةصق هيف اذ لدوط يح ىف سنع ىراؤببا هوغو
 لحا ةاورومنمرصخل ةشثأع يلح نمءاو رورو ماثموربا نمر ًاصن الا لوث يشواراد وايش رعلا طسورمه شيرت نم ىف الهال

 خعاظفللااج هإباددارباىفارلا جرا قالعلا نيرا الص ظف اك ب رغاو ظغلل الهكر لكىإ نع الا لبع نيلي شيخ
 ناو -ظفلنكلاضياقيربلاوزدر و ءانركذ ىذلافاضلا3 اعل فخ .ناكوريسلاو ثيل بكرم يش :نكه عرج لل ثو: شرت نم ةةال

 :ناورفعجنر: لتنلاآقدشثر 5 (ثيب لوساوماقشاو هلاوعأطا اب لبر ردلاا

 !ناواوعيطاواوعما شم لحس "نع ببلاد ةلأكولا ملقنلقد يئن ملل صب لحنم كر ابا هاددخحاو د نبدا له :
 معيطاو عمنا بسوتشلا لصمايلخ ىف صوار ذى ثيدحن مومن م ثواني نيبصت ما ثيدحنم فارطالا عرج ىشبحر عميل
 هأرذلاخيلع ل ونم شيب ز سره نبا يدحنمسم ل عجل و ثنأيقلا موب اير اذ دارا ةعأط نم هلي عارن نم كمي لهس عرج لبعاولوأ

 | سابعنباشيرحنمديطع قفتللف ومنم ماو نك كد نب فدع ليز اسم نعأط نم هين عزيالفلل يعم نمي لب هه يمص
 [منيرنيلل اولثقا5 نيني عيوب اذ كمل له يل هاجت ثيم كا زباش نطل سا نم يرحم نقرب صين عش ريدا نمهركن ماظل
 :فد ركل ليعس لاو ةداتثلا ثيلحنم هر ور شمراديوشو 2 يغأبلا غلام تن داعل لا لسور يلع مد إسم »نا (تلسي لوح ليس نإ نع
 برخا ل ثو ةركذ هنزوعز نموضود ى ليج كلذ لهب اك جرت دوصقمركالب لن االا ىراؤجل لنع ليعسولا ثيدح ل صا وثياس داو
 (ناثعؤرتثيرح نمئاربطلاو تباثيعزخ شي لح نم ىزنوزتلا مورخن ارك ىراطلا نم مجرخا ىذلا مجول نم(ن ةربلا د ليعمل
 الخزان ربلالبع نب لاقورههريفو ساي نير عل ة ال ومو مار ىإو ننبه دبعو ةيوغمو مرحب يو دأر دو بوب) يد ةفيذ حدد أع
 نا لطعلا ىف لال نع ىزوجمت نب لقنو ورك ةبوعم درا و بيهصربف نالوا و نعم نعطمل ةيحد نب لآتد ثي رحل دعا نموشو كلل:

 6مهناتيفيح ىباو نيعم نباد رجل نع ارضي لحد وييحع طاب /
 وسيرلاقن |.لوسرو هلا لاق ثم نم ب نما حار دبع م!نب اي دوعسم نبل دديلعمنازصءينلاب ىو رم وق دعب !
 هلع فذ لي الو فل ىو هور عنب اثيرح مفي ملاد مهرس لتفيالد مهيرج لعن ججالو هرم شيال ولسوهيعهنإ ع
 ل سجس جس د ل هبااودازو مرج

 دروهو نل نكس .نالدص نمل اكرام لبنها لاول م رضدعب نب ميبسد اير ىتن (لئاذ شئ نام وق كلو رئاد نى دال لاقثد |
 سل 5 5 روبل نفل لاو وت اكساس هرب تاولسم دولا مكس مف لل لص وما نملخ هلال ىلع

 ئ منشن لهاد لاباهم لئن يلعن موق لما لعمل فا ” بسلا له داع اكرلاف م لفن هوريغو ةريرش ىلإ ثيدح نمميلعاقفلا ظ
 ةريغد ىربطلارييرجزب ضعجوب عاؤوتسالثو ةنباثلا غيرو اف فورعماناه قوقحكت نمووالخإ ةمالينس الا لعب رجبشي لمد نا ريل ْ

 2 رعلا نيرو ايران ىلا راش نكد اس ارو الصا لبا هع ركل (زادارعو ماشخ نع ضايع لحرق هل ليئآسالا ةاربإ لت نع ئغوه

 ثقب الدو درموبغ لاح لكل هد "مو مخ يفي عارف بر عوفوا ركل ماد اسار المعاناه رك لو مزح ناوماعلا ف |
 *ش الث ترمساو نأ الثو عبس انس ل هال| عبر ىف نيفص ةدقو تناكو ني الث و تس نس ىف لعن زدقو تنأك قال ميروطقلا ثان |
 نقي توادلع ثيالج يلم ل ديد لآ ةرضناطب نورتو نست لستار وق كرك ا أ
 الاله نيطسأقلاو .نيببز وغنت مدل ل لح نيتك لاو كارب طلاو رازبلا ورم امنت ف انلا ور نيثر نيو نيطس اقلاد نيؤلأللا |
 و رثيمرلانمممسلاقربأكنيللا نم نوقرمي ما مهجر ييعصلا بخ نوبثل نور هغلا لها ني الاد تميم مدع قيل نعاو راج مهغال |



 راج ارم زل نم هل عب/ | 2. ننال

 : ها قدرنا فىورأ وعلل عند ءءاقرنعلااقنليتقل لسن إن درجئداعلانال نول( ضارح نم يرق لعجبالف 5و العامّ لحاو نب ٍْ

 هدا لصد لويد لجو لة لمس إ نع ةيطع نع ليث |س وب شيرح ىلا يشي ن اكو ىذن هدانساتبني لضاشا نة [ركش :فالخ هكعأأ
 | بيرث ارجو برشا (مرلباىلا ساقي ادا'رو ىقيربلاد لجن ءاو د (ميزيباو عرف :وميلع هللا ايصمإللوسررء 5 نيتي ندر البت وميلعأ

 اىورف)ال واول صامل سيل ثيدلل اذه ليقعلا لاق و ع, ويؤحبالد ةيطعن غليل ساوبارب درفت ىقميبالأذ م هلع مئيد ىقل ذرب نيبكل
 دباتررسإ ىفاشلا لآ نيه ناقيرفلا نيب ار ساقي الا هدادو ناوبخ ندب لجو لنف ىف بتكى عن جعسضلا نهر وصنم نع نآيفس نع قفأشلا

 / هذال نب خيل ثيل ح ضر بقا[ تعمس عش نع ليد ؛)! نع ئيللل نبملعيى ور لقف ثيزل نم قاموا عمي ل نلا رعنع عمال نب ]

 للا و للأوع ثيرح ىلا قيس ىلا ياو رت داعفرب عمد الا نب شرحت نعيدعيشلا نع للاخ "لح لاق كت رح نم يس رز يتلق لقال ه دعي

 ب نا يفس مجد خا وهم ةرئث اد قلرطو 3 :(ها يشل وز نمواقيلعت نرأبعزبا لحن موربسعن ىف مولا رثذ له خونن نان وعد انت :
 , لالا » هوه هذ ء.2 5 1 5“ ع ره 0

 030 تيب قافلا بربذوعا لذ تازل#ؤد ثيرك كلذ ةشثاو نع يبانع# هر عن ماشه نع نع هاليبع لا ةيادر ةريضت ةنيبعأأ

 عوايل نمي لسور يلع لا لمع تلا ن؛سأبع نب نعوطقض نس لعس ناالثعو ةلقع تكن أرف لكل عبت سأنناوقلفلاة روس تادئاق

 1 | لوالاىفو سابع نبا شييرحن مطولا ى ]بطلا بط ىلإن له يد حن ممن وباو نييمحنب نر نع نسحلا يب لحم
 نب سلعو فيعضوهورءأد نرلعال العد لوبعوشو ناسغنرات* لع ثيرح فو نال ضيامنعىوزرئاو سالفلا مفعض عبرلان با

 ارش لقعرقعنموؤر ةربرض ىلإ نع ب اباد نافيسض هو مارضد نب: ياس ز عى ارم نبةعمز سابعنب ثيرح ىو نياوشد
 ابل سلع نع نسل نع رسم نب دابع جيت ىف ىلع نبادأسلا«زدرميل لكد وشب قلعن نمو كل رشا لور صس نمورعم قف ارفض نأ

 ' لا لدق هلا 1تتاتلوس |
 ْ هيلع قطشا وعل »هيلا هلصملا لوسي مولع أقف يذل ولت نينيول نم نام ناو نأعت هل لزق آف مهد
 قهسانسع مل لاقوأ يف بام نم دوقمعم برو هراج بكر ويلا قل اذ ل! نيمنابعتيتاولملا لوريل لفل همك هيف شا
 5 نهمرث تزن أيت اضلبف لاعئلاوانب رجاوي أر لذ موت حرم لك بضغف كنم اجر بيملا هللا لوسرر ام ماولجد لاقن كر اح نان ادا لق

 نعي زخ ناوى ليزثلاو لجل هاور و ةيلهأج هوم منوم ناذ ةعاج مارا ريلع سلو تأ, نمومعجاري ةح فيعزم مالسالا ة قبر علخ ل ةؤراش لبق

 (ثيب لهس عوكل نس يره ىلا ثي رح ملم مجرخاو رع نيزك عال دوم لإ شييدحنمميإح قفتن ادم سيف مجالسلا

 شيق نمت الاثري لج ةرمق يفد رع نب نعلم هادرو ةبلهأجستدتم تادالا توماريش ةواجب قرافي ل سيل ءذاةربصيلة درك ئيثأ |

 . || تريلا نع ساو نع فرطم نع ىور و لاق متنع قو سس نع معيش نع للا نع ىدر ىف. ممل لاقوروعال نراك نعمعمللا هاددألا

 . | ةا3 ف لول قا يشر يلع قف لعفي دو وئشل لعفي اميل الج ناياؤحرح اسوق لمس شن لياريؤعرف

 0 لاجخت (ت لقا لف عدا لكب تلط اذ الشع ى لحب نين وعملا >رع رولي نا بس ا لفع ةررشع ى لح تن حس ارفع نا ىل بسلا ١
 . || ةلقعةرشع ى لحل ديفارتواد لجو هز! ثيل فخ ىف وويلس ومنع هل ليص عنان ار ذر كذ قات صقل فيعض دنس كلذ دعم لالالا ف

 1 :لاراطلامل ذإ نركلوا لرب وار حس نمانم سيل لآق .وريلع مرن اص ىور دلو جركل ذ 3 لفح ةرشغىلح رف علط الجي
1 7 

 1 اسامح (رعقزاورزم ىف داو مايد ىف ناد كذ باعالا نم أرلط قدي نم” هاري ةدول ل يينسارتر هس ةشئاعل ةرب وردنا
 ظ ًأارامت لانا كمي لوح تازرقود اعانتت توق لن تاووف لامع مالم انما أعل نالأم .

 | ىف :ءاطلاوعمسلا ليلو يلع اص هبال وسير اطيب تمأسعلا نيا دأبع(شمي لحام ويب فص اذواق نينمولا نم نآتفئ طعراوشيدلا
 5 دوب منع نم مالالةقير رق غسان افشل لوح دم دانه مي نفس هاو يال وهلا ءطسبا
 ئه ع خت مظفلب لم نب ثيرح نم كل هور وربش ديقءتياودف كون لاقوربشراةدئادوب لفي هداربش ظفلب ذى ثيدحنم مد

 . [|انبلع لحزم كري لمس ابعنبإ ثيلحن مدازإلاواضيا در وعم ثي جنم مكون ءاور و ىرعشالا ث لن تيب رم نم عبيعص ىف نابح ناو

 . || ربما نم[نم قار نماطفلب سأبع نبا ثيلح نصميلع اقفتاومنم ثا ومب ةريره ىلإ ير حن ميسم يله احترف هاب قراقهةعاطلانم

 1 -- . ورا "و تب راحو احلا اا 6 0 لاا ا

 7 7 1 5 لا 0 2

 | 2 نيعبر نمو عدرفموزج ف فرط تعجل و تسلق سلا نع قرطنم قدا هرازبلا واعلى قاربطلا اورو شا نعى الا
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 ثتادحإ

 ديا

 .رفووشنم 0 / م 0 نا
 مارغإ ميل غال لقعب لهؤأ تيار داب لعف نياك ثلان 5-7

 ا و ةرك فس ول ىف فنين اكو ص نامي نع مكرر نبهلع ني ودوم شيزح نم قاد لق ا رسال ١
 0 حاد ل ءاضق نمدرو أءوش ثجحاو ةؤينح ىلال اذ الخبرة ناك ذاؤل ضعب نه نم موضعي ناويللا

 كرية لف قادر مالا و مسالا طبض لا جت سن رثكن اح مهم عضو أءاهرللالاطبع قالو ناوند :لدغ ف ني د ةلثأعلا لعثيدلا كف
 ١ اشنلاماو رفررع ءاضق انا ناوبللا لها نم براقلاىف ناكررهءأرنت نولي نإ لقد لعب ث لحب هو يلعمتلا اص هنا ول وسر ليغ ف رقما[
 ا الب ىيور فرعا رعلا ف عو نئواو للان ود نم لو اربأج ثيرح نم ىورا

 ادبملا لور ريب انكر :بلا نتكلم مب لالا بتككذلا5ؤ رصلاب ا !نمتلخب لاق قرش نبا ْ

 زي وقع مزج مم مهي ام لد رز نيزموطم ياسلا
 لعسو يلع هناا بصب لل وسير بكل وقياربأج عمل 0 ناسي ل

 را دريدا وشاي نق بطلب ثبتي مللي ند لد ماش :
 هرم ىلا ايفصل ىلاومن [مصتخن ازا هأب ايلعلا هرب نعول جن عنأيفس ثيل نويل ا ظ
 "نون دربها دهن لطب نشا اال مسوس وش موهدرلع لعل قعناورييزالشاربملا :

 (قنرط نم ىف. مينا ةينآثلاةنسلارخا ىف ىتايلاو هيلي طلت ىل والا. ةنسلارخا ارح !قلكو نينمف ب رت ةأرلا ةيدوف لاق ارم (لمي ْ

 ٍ يو لينا فيلكو ليس رخال لجلالة ال سابع اشم لوحرطق نوه ورجع عشا

 : ناورؤ لغم تبالنبديد نو بزل نم سف غن موق نإرم(شميب لوح داني الذ دبعد نم نول ورجل نانا

 :اق ا يا راو ل كرخلا 0 1
 0 مطسع هيعمل اصب ا ةسدلا نبداء اشمي ١
 م رسل ل الزاد ناح نات اشاد دك ادوباو لحارانلا رم لماوبضع

 1 مسا نس لام لجومالو رعللف معو ةراقكلئةلللال سو ميل هل

. 1 0 1 7 00 

 3 0 ا 7 ا 17 ا ا

 1 ل يس ميلع انوقوم ءاع نب نصا غر ١ «ذةربطا 1

 5 م سس 22-0
 ب ا 1

 | ولقي من نوفطابعنب يدوم 1 يعل نار نمد 00 فاشن نين 1

 ] عال بهو فاو داون ميد هير اسمن هذيرط نم يعاد ندهن ا َ
 ْ ةمانوسخ قناجيلاو رينو للا لوقلاوهد أ, صاصقل اوجد هلع كاذ لعب ىفارلا ل رتسا وي" كعبولا مخ امنياور لع 1

 امج ذة ندأإ ارتاح ماو لثمأو امياسل ياو رف هلوقبا ليج وشو عن لعل لتساد ميلع قشتموشو تمرير مفدبف منملج 3

 كيب نحمر نبعث او ىقنمملاو طال داسقلا ىف الا ركل نم ماع خدعلا وعد نمداعتنربلا لا وديلعهلل اص مناك ودم :

 : هر ايقاع رج نبا نع نار الج اود لقد نيل «دانسا قب !لآق بلجن ع بارع بصش نيو رع نع - سني نعللاخ نب -

 ب ترش ىلإ نعءاطعنع يرجنيلزع )عجرم 7 وأ |

 : لابطال اح سل كيفما 2!



 - ريمنميشنم ناتلرالا

 0 نآةعرثاواو امضي نيطقر الا «طو دا ايدا يسجد يناثلا ىف رع نع نيقيررط نم قب بلا صاورف رجل أعاججارامصقاو فلاي لوطا ١
 | يدا طيد لق راسو يت لمص دل الوسر نار أع نبحبغع ن عربى نع برجل نب زيزي نعش بعل نبا قرط نم لاعبالا ىف مزح باع. ١

 .[| نع ىورمّل وه بش ل والاد ادعوا مب درفت د اعوف رمرأع نة بقع ن عري ىإ نع ليزي نع وبطن نع ثيل بأ اونا هاو د
 . | نع به نورت نع جلحنع عيشه نعماوصنم نلبعسيرل كبف ىطق ناررلطل نم تدرخ طحن طبل نمةنعملا تالفن اذار

 1 كردي ملابعس العلق ا موهو هوك ببعش ب مرن نع ىرخا قيرط نم ربل ادر وذي لل فلي ةئا ىف ىمؤركأب نا بسيسن نب ليوس م

 3 اهو لحب ةوفزنلاذ كف نارماشمي لوح ءاطق زرق نع قيرطلا ف داورعب قبلا ادد ةيدل نينذال الأمن لعد رم فمي لمدرب

 .[ 9 6 علضاو ةرقزل ىذا لاثلجصضا ىف د ازور عع نع برج بس نعزس نبدي نع كلن عوامل لعل
 رعب لهم لوثلدا ؟نبوميلع هللا لعوب نع دأج دفن سرضلااءاداشماءاوؤادب اصلا نمهريغم ول تجلس دل علوقب لوثا|
 || (ةتيرلاب رع هش قوتي را قطنلا ف ةنسا تضم اس نيريد(شسي ل وح ملئ رقد امنع فيس ثيل لقعن اباهذ ف تبان لبلد

 . || وصلا فو ثيدلان أسلاف و لاق ن ىلا ناتسالا نم ءايشا ىف :نسلا تضم طفلي يس نيلي قي رط نم ىقيريبام والكل طب اة ناس دهانجاذ |
 2 نا وقيرصلوه سيل روب نام يزل يدل نام هب به نفمباص فرخ هلم اشاتجادا لعبت عورلادإ كمي لوح دي در عطفن اذا

 . | مع بليرلاوبا وه ورجع نمز ف انييت تعمس نوع نع لإ اخ ىلإ نع ةبديش ىلانباىورف هاواد ىفاييس اك مزح نب عنب رجس نبرلب و اوه || ممل
 .[اوهو تايدعبر نعم ضففءأسل برش ملث رادو ذأسلو ءلقعو ومس بهن ىمنمن ف سارؤ جالس لد ىرلاس التل

 ْ راسو ادد تا ير بلس ل ثمل. اانا زا ف
 | دن هستيلع ةيدللابلصلا فلا هيلدا لمصمم "سر اورج نعريب نه زجر

 نع يش نع بكو نع ايا ها ا
 شيب لوح لالا قناوم نهد( ديدلاف كاسي طناع ثلنلاةزجالانم اهرب كس اذ لاق ةأرلرقعي لولا ىف لين نع ةدأت ئ
 | ىور وغلب اغلب مّم مل لتقي سن الاف وزن اهنح قنا ىورف دعمت نع ثال هنن د نمر رج نم لبعلا حار جن عد مع
 "أ نيرهدار' ناالاعاطقناميفهنيد فرحت ل عجن لبعلا ف لعجر م نازي زعل لبن يره نيزيز علب ربع نع يرجي نع قال الج
 . || راذيو ماير قث لمعلا طحأو لآ عزم شر كلن نع ععشل نع نر اول نييصح نه مروح نه صفح نه يي ىلا نبا ىو ر وزب نعل المع
 . دس د انساب ىف انا ميوخلم نيد نمرحل من نم لجل حارججن بيل نيزيعسز عومي وو مع دءأش ناو ا فد نا هالوم
 اء ىسب هلنع تركك ةأرما ىلا لسران لع (ثمل لمح ةعلس موقت نولوفي هاوس لا ناو قرشزلا لاق دي اور فو منع ىرغزا ىلا
  مميتعمم اقف لوقت دار احل لاقف كلم طن دل ب دوم ننام فوعنب نال دبع لاقن نورث هدب اهصللرهلأقفأ طب ىف [تضيجأت
 0 نع مالس شيب ل حنم ىف مبلا كيو ىف, :فرفتل كليلع تملا مل اقف كيرلا كيلع نا ىد خا لقن ليزج/ تاو كانغ لف

 . || تاخير قلطا مرض قيرطل ف ل نيف رماد ول[ اليد تقرع حجب يل يقف كلة ًرطع لخ دي نآةخم ةارعف لم لس لذ
 8 لوقت رهلاقف بدومد لاو تن(: كيلع سيلا م عبير ياعسل هانئ تادد نيتينم دامو تلاةالاد
 0 اهلل و تقلا ارثع را كنا كال كيلع نيد نا ىرا كلل لمصشسإ ف كاوهىفاولاق اذناكناداداطخ لقف مابا واق ذاك ن لاقف علي
 . أو مب نسحل نعقارولارطم نعم نع ق نررل لبعهاور نعد نسجل ناي وطقنم نصو شيرف دعم ذه مفي ن ايلمر اذ كيديبنم
 ٍ ةونومدلإعف وفرار جد راصبل عوف ىم دقي ن اكارببعب نا كدد لوف صنع عنعاخالب قئاشلا د ذو دويركد فر اف ايبلط منال

 يطب "2 ينط
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 ومزيل رين ى عسب اشيل لمح ابا م لفن لئاعلا هعقرغل اشي لح مدفن زعب نبذ ىطق سد يلمس لصوت نا |

 ىلع نه رشأظف فالاداعبدا رح للبلاد ملقا ربمشال واهلا مشع أنا هني د سابع نبا لاق م لاربذلاف للبن ليثالصما || ٠

 أ نرخ لنعن ميش ىلا قر ابل اق ةرعمباجلمذ ناكل اذ مهرب نعةريغم ئربخا ميشه نعروصتم نبليعس هاورثر غلا, !اماجاداصف

 < ربها صيتلا نم مز ميكن : قاتلا لطب

 ظ اا نيس شللثابدلواجا من سابع نباد لعبت نع كلل ذ ىورو دب يصل عاب نم كلة ماد رب ودرب رف ليجتلاقاد
 يقلع إ د جز هنن دويل اص هلا لوسرن لعلا له 3 0اءان لجو لاق دنا ىذاشلا قيرط نم ىقبممل(ىدرف ثيرعأ

 ثايرالنلا نبالاقو ةيولعم ناذس [وايثلث هس لكى كابس ثالثل ى غم اهم ابضيا مفاد أعو ف ايش لذ ام لعلب ل نم >ث اليخ
 مثلا نع» اور ككلالبع أيا نامل ليقف ايش هيف ف ىعاال ل اقف لبحنب لجب منه لس و انسالو ب اتكمرم لصا »ل فرعي ل ىف أشلا

 الح ئرع نم ناب ةوذرلا نامبقعتو يكب ىلإ نب مارا عيدي نطلا نسح نأك أذ اق لملا كلذ نممعهم محل لاف سو ميلعهللا
 او نايلس تالف ايإ وجل ةيلسلا نم لاق بيسلل نبل بعس نع ليعس نيمعي نه: عجل نبا قرط نم ىف يبا ىورومؤرر عب ل نم ىلع
 الو ةبيشملا نبا هايف كلا ىف يهز اور ءاحراننل نادم عم جفاك نيل ملقن كلذ ىذاشل نعد انيس مدافن عاجلا

 ٠ ىف لاك ةيدل لعجباطتل نيرهن لقد ىل نعد يربط عرج ببن ع قانرلابع لقد وطفش ىهدر مع دش قب رط نم اد |
 ١ !بلجىلانيليزيدياور نماضي قبيل ًاهاورف لعنع كاني رزورلا اواو اسف فصنلا نو دود نائط ىف كيرلا فصن لعجب نيس شالت
 اسناد دفاعا ثيل ارم نق لف سابع يقال رضا هس
 اقفال لاراب عربا نع ةبثح نعلن | لبع نباوش هل اليبعن عم رب نع داززلا ىلإ نيل 0|لبع ىثرح نس نب لهن ع برغل ف ليبع ول اىددد
 اسي لولب رق مرفت ناك ةلقأف لعب ب ىضق سو يلع هلال صن شي لوح كولا طحن تلد افرام الد لص الدال عقل اعلا

 اردن حرض اهالح تبغ ىدربدم ل وف ماظن ل فو ميلع قفشم برم رخال (عالجب تمر لينه نم نارا اناقريرش لب
 قفش ثييرعت لكاال نم ىدن فيكم رفعب لاقختماوا لمع خاردنجتيرب ضف يف ىد يوم ل وه اضيا اذهب يلع قفش ثيل رذوج
 يلون يد دارا ارمي نوط وزع بإياذ مدهش قيس يسود ,رش ىلإ ثييح نمد يلع

 ليان نعىدر يو عيا من لب ل نما, ءاطخم ةيد نولوقياذاك مزار اسي نب واس كيل لوح بابل لثاو ىف فلس
 : ا|مرحوشو وا ماربألا فدا مرن ىف لثق مف دق ذا رمزع لها ثيل نم فيلا يمر رعمراثعب لدار رثلا درعف ظل شيال ا
 اهلا نبالاق نكد هنري شلاف ظيلاتلا لع ا دار نعظوركع ىو زد ىف ميلا لا فيعض مهلس ىلإ نبيل يدار وعطف شموهو تر لا ثلث

 ٠ | اد اال باوص اكسقملوق دررللاثلثو ةردلا ميلعف ارك ربمشلا ىف لئقاا رش لنقوم ىف لئن نمش بط نيم عانيت .
 مدح ناديبا نعي ىلا نبا ثيرح نم ىشبريلاو ىشأشلا هادف نامثعزلا ناو مه لفت يعل ادا ثيبدلا ظيلطل ىف دي سارع نباد نعد ع نع
 نما خبارطنم مزح 37 لادا رؤ سابع نيرا اءاوىفاشلا طفل انلثو ةردرههرد فالاةينأبن اياع ار ؤمضقف ارلتفف لم ةأر»اأطما

 ا ايمليو لبدرلا هيد نم فصنلا اع رايد نإ سابع نباو يني و دوعسم نبا لل داعلاو ءاعو ل اع عن عربمشا لوقدرعللا م

 ذب لح نمبر يلاواورو فصنلا اعف كا الخارو هىيطوللو نسلا ف ءاوسوأشلاو ل اجدلاوحنرج ناد مارب لاو صل ءوسعب املا
 برك نع مش ا روصنم نبل يمس لاق لص راد م لجاملذ نع ااوم وضعرك د رجلا بتكل اذ يرش نع دوشلان عرب اج نع نارفس
 | ةفيحىلإ نغز لب نب ري نعد ألا ءادر وثكد الق امف لجرلاةيد نم فصلنا كدءأشلا تادارج لوفي ناك يلعن ىوشلانع ةريغد
 : ”لعوإأ نبولع نه تار لوب ىف ىلا اور وأمك دارو سفللا ف لورلا لع نم ف صن اع ارد ل قع لق اع نع فاربانع دج نع

 'رسلاالادوعسم نبا لاق و ففصنلا لصف دار أف ثلثلا ىلاءاوس ءاسللااو لاسرلا تدرج ل اذ ثياث نبدي دنع عسثلا نعمك كن نع يعش
 | (يرنإ# ملفت دوعسم نيرث ور نعش الب ارمجا اع لوق نكد لق وذ لكى فصنلا ىلع اعلا و فصنل اءاعف دارو ءاوس م: هجوما و
 ل ا ا ا ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا تت ل ل

 0 مد سارعنب نع(قورب فالأ عبرا مرح ىف لونفملا يده فدل ثعبدا ارب مثالا ىف لوثقلل ةيد ىف داب ل اة منجرإج ا و

 "| .حولا ل3 نم نع مزح ىور نآلةفلسلا قبلا اوبره ظن وه كمي يدا ثلث بس لكل دز نان طبلخللا بس دعنا
 : 0 تت رللا كلل ل



 _ ريم ميؤلتانم سل مي ب ظ ناسيا
 ردع نفشربحراب لب لوح لعب مند نيديدرأ ناسعدارلانب ليزي ثيدح نمدئاد ىف ليسم قوهو ملا
 : | ثي لت موزئير اذ تارطف < هيلع عفن بلطلل بم نب سايعلا بزب كح دنا رح (نمي ل هح لاول ة ألا فن ايوه ا

 || اا اور ةيازإو سأبعلاداد ف ناكل أف لها نوه ىلإ ثيرح نم ليس لن دق ادوبا اور ابعنب يلح نم وصلا متن
 ظ دنارجب وي جادو ؤرجسن حمدا يمنعون زم نايا ردا قيط زم اعلق
 اىدزتن لع أنا دددأذارف لالا قوت لسالل ةربداورفحز م اسناد د سي لوح ماشل لها ثيلحن مالهاش ل ترجع

 اعبرل ةشصنلا تل ا ل مل لل
 ا رعالا ورب ميلغنالرازإل لاق ءاع نم رقعلل نب شنح طي لح نم ىف ريباورازاهزجل هن ءاطق ىفص اذ دكا لسع دبنلا ىلإ ةذرف عيد
 || ط اطفدومب ىوربور بحى زحال (مالح تمرات لثثثا ليره نم نإث و 1

 : | خيل نمد يلع قفنم واو البعةزعب ناب و: اقل قاع ملع تيل ملول لعهد لوسر دضقفايزب تاما, ظ
 : لاقل تن للولاوجوزرا رافعا زم ةزداد لنو دا كوب ليزغ نم ني درء لا ريش ىلا ثيل: ٌةربرهؤإ و كرعش ن 1

 قادوا دور ااةدايرلا نوح قرر شد كيبلحنمأ اعراغوناوعشلاو ىف أشلاةيصعلا لع لقعلا داريا 0

 دهدقادواكادرو ٠ ارتبصعملعلقعلا ناوي [رئارإد نأ دو مرلع هللا ايصمتبا ل وسر ضقت تيفو ةرخنا(رملع مق قا وأ رمل
 ١ 0س اوت يمال لسجن سهل نلمس

 ا :بلق أ هلع اسوا ءايصرم لوسر ىدق لأ ةريغلا نع لن نيرلي قرط نم بش ىلا نيفمكعمو رب درفنب عرفا م
 (ش ةورخلاىلل سانا ذك نييحرمه عضو ماو ريل نمن الد ناويد ل وما ليف ةرفديلا

 اذإط نمور طعن ضف نم لدا عضل مدخلا ني رطخم يش نفد ناديلل لعجنم لوا رعت هعامن له عمجبال بعت | ٠
 : نيا ىمو .هديلعدلل ليعدنلا الحد ن اشي لهجراذرعلا فرعو نيداورل نددو نيئزفلا ضف نمل ارباح ا

 / دل احول د انهي لجدول ”لطمر باعد مدن الاد د اج جاو لا مىلع ىخعالو كبل نيج المن !لاقذ بالف نه نم لآقن :
 || ن اج ئجيال سنن لعالانأج جد لاف لسوميل عهد دسم هتلر عم مادولاث جد يرش نورموحتل نب رع شيب لح نم جان نيد للا
 1 و لهن نبةيلعت ةياور نم واعمل أس !اولجحال ومر ل اشي لجو يرانعلا شن نزوشخ ةراور نم حر نياو لاذ كللع اع

 1[ البل عطقن تايأر فاو شي لهسهلي رش نينو سايد نم جا ناله ر اهل قراط ةياورنم نآبحننبا دج ناد "ل

 1 ل لقن تل قلو اسوم يلع هدا ءاص هل لوس لوم ]
 0 اقفل ىور دينى نييرش ما لاق ةانعادل ام هلا سن لغد اشسمي لوح م لقنارثو ةرررهولاو ةريغدبش يلح نمر صتغأ|

 || لقدااتمدد نمملت ه ليو يدك ةقدددا كل ريمان ذل بطش تلاه الل ثيرح انه
 | 1 اه عيجوو دول سابع نارلع فوثوموه اوال صنم كي مغ اصلانب:لاقد وبث اوماكت شيرت له بال رخاوا ىف ىفارلا 1

 .اناعازعإ 00 للوسر نإ تمأسصلا نيف حأبع فيي لح نم نابم شل لئسم ق قابطنو ىطقرال ىور دق
 : اروع خي ريف رلثموهو نأ ننب ثم يؤد باكو فد بو :ولصملا ليعن نيزهشمذ 3 ءاوهداسا واتش ف راعل يد نم

 ع هضوشو ارح نكمل سىداتسا 00 ا اد ليعلاو لهلا ةوفومرم ثيلحنم ىلببلا ١

: 
: 

 3* 7 6 #5 5 5 5009 2 يا

 ع 0

 اكواللؤجك لدأؤإ :ازادا لاول ص الو اعدل ث اعلا ليال سارع نبا نع انصب ىور و -إوق ن «ىعشلاو اه نعثر ا ظوفحلاو بمال
 كوخ ثيل ليلها نمار قغل نعد اناا يبا نعيفب بلاى وروكلإ 3 نم ينل تال *اثاعلان ا ةنسلا تمم ىرضزلا نع امؤلافو
 اذ اانيرحنم ملفتة لقاعلا لع ةرغلاب ضف لس هميلعملاءاصممنلا و رع ل ل
 0 بارا لاي نيه ةلتاح م راقت دو ميلعهللا صدت: لوس نة زعال رمت فاشن لة

 | ةاعلالعةيدلإ هنا دهميلعمنا ليعما دردل ثنو ةهددعتيا هد بشد درو لاقثم مين كلير دوره انكم



 ريما نم 0 نالاللجا

 7 نمدازإلا هادرو مل ةيدلا نينجا فرّ لجحد ئاد ىلاد كان طفل ه أمضي مرفن لالا نمن وسجن نيعلا فد مزحنيزمت ظ

 ةااؤفد امد ل دعم اسم باهل جحر نوط بيف نع رج نبا نه قار لادبعد باطلا نير
 ه باتكى لنع لاو ناس ؤاط نع ىور [ءفنال عيمجن هد ندادن لعل )لحد . لقب عولساىا ةيرلا عرج واذا |

 ةركذو هبديبازعسْأط نبا نع ميرجنب نع فينعمى قاد رلالبعلبالا نمار | 3 الا ف وميف و لسد هيلع ملل 1

 يللا نرارن لصوتسااهلا فالف ىدرب همي ووش وخير عل نم لجد نع للاخ نبه ركعقيرط نموا دا رواق تفشل
 ( قنال فن خول لسوتقتا صمم لوسر ذب نوح مزح نبع بانك ناكل مزح نب زم نبط نويل ثي لحم قمل ل
 |,لواضيا نقنةيدلناسللا ف همني لوح م قنة يدل نينفشلا ىد مزح بزرع (شسي لوستاكة يدلل ناري نصوتسا ذا
 ءارعالبقال هيبانع ني نع رفعت ب قرط مكبر تسلا لأن وه لاق لهب نع لس سو ينم هد عدلان

 1 اقف كنس هنا كوع كايا ةهعاةوسر ل فحسب هف ضييوهد نر يقطع نآتلح هيلع سو ميعمن لسع ةوسد ل ظ

 ١ لا ثيرح نملاثم ىف ىركسصلاهاور د ويه «دانسبارهأط نب لاذو لسرء وو نآسللا لق لانا, ابعل أقف ىتنرمع جاريا

 :[|و بيطخت هور هالضعم يب نعدشئا» نبانعأبضِاءادرو الحب فيعضوشو ىف الغلا رك نبر شع داتسا ف هسابعلا نع سايعلا ثيب

 : بانو شو ىقرلا دوروك نبني إلبعزب نجا عدانساىف و نسل” حصن لجلال [جظفلير نجر لكل نب اني رح نم هاط نبا

 | نيو رم ثمل لوح فيي ضوهو ىدافغلا مشل نمل البعد نسا ىو هركذ لجن فلير خام وو نم لاما ىف ىركسصلا جخا
 ون الا لبألا نم سمتنس لك ىمأعلان بره نب منالبع (شمب لوح د ادب لنموهو ملقن لبا نم سجن سلا فو هدرحأ |

 3 .: يلع هلا ءاصملل لور لعج سابع نب ثمين ىلهتح# لج نعمربا نع بهش نب ةرغ ثيلح ف هرفث ثد أ عربغد دفا ذولا ْ
 هو نآبحنباو مهم جار نباومدأبدازإلاو درا دوباءاوس هو كئهو ءاوس سرضلاو.:رثثل اوس ناس الل قوواوس لدرلاو ليلا عبأصإ
 هيب | نه بهش نيت ثييدح نمدجا,نبادىاسنلاد دا دهبالو ماب الث مدنحلائديوطسد نهود نه ظفلب صنم ىلا مم
 هدد اال نا سوم ىلا ثيي نحن م هلو ليال نم سجن نس لك فو لبدالا نم شع عببص لكى اوس ناس الادب صل اظفلب لج نع
 م ارفض مطل ىفعةيدلا نالجلاونيديلافذأعم (شميل لوس ضي مزح نب زرع بانك وهو نابحنب رخو لبال نمر طع شع
 ليال نماثارنيريلاف مزحنب نم اشسي لوس هرج نع رب نع ببعشنب فرو مزح نب زرع ثيل ح وشو ذأعم ثيلح نم هلجا

 ' 'هنيلح نم ملقث ليدلا نم شع كلانهأم عبصا لك. طفل ىف لبالا نمرشع لدرل ا ودبل عب صا نم عبصا لكىف ونوس لبا ا
 قد لج سرغلاف مفر تن رم ىلووعلس نع ب رئي نرسم نعلس نريد نعاليؤلل ىف كاد ءادد ليم ةوقرثل سكاف رم ىذا
 مسلما لصمنا (كسبل لسد اعلا نم افلا نغسل عانى لوقا يد لاقد كد نع ىفاشنا ماورد لج علبغلا فدل دفنا |

 3 لج ىفربلا اورو لفلان مقرأسلا مطقيرم فب ءلج نع مرب نع بش نب هر هيي رحنم ئطقر اللا عوكل نم قرا ملطف

 || ىفدديرلرلالاف و مزح: ثم شميل وح زوجتي نب نطل لب هدانا ف در نبهنالبع ثيدلح نمد يو رج شيدلح
 لوسسر دطق ىرهزلا ثيرحن مدؤادىلا ليسسارم ىفد صاصقلا بف بجانب, ىف ملوطب مقل نيدضبلا ف ىوربو ةيرلا نايل الأ
 هللا هليصينلانا مذ :؛ )2 (شمل لهح يدل نينيلالاف ىدادوملثم السيم لوحط نعو ذي لاكن قميلعهللا كيصدتلا

 سافبمب هاود لا مزح نب ورعت من ونه سيلا الل ةعلاف مني لهح يرق كتنارفض ة حاول ىف ةر دل نيلغرلا ف لاؤماسو هيلع
 ليطلم تلج ىلا اماههدجب لي لللصبلا ف ذاعم شد لؤوح شم تبث يريد. نرئنم [بورو لا فص لسه ذأعمتس
 يفد ليال ن مالا نيلي ىف دهن ع بيرس نب نع داني ط نم فب مل لود لذ هزح نب ره ثيل حف دوحوموهد ذيل عمسلا ف
 «"ىلح» وذم بابلاىف مرق ليال نم لع كلا نهأهعببم لكاتفل ىف ءلبالا نم ين ل حرا وليل عب ص نمعبص لك و نوسسمخ بلا
 اكد امال صوان اقنالا ف دةيادد فو ليال نم ”أرأع لحجب ع اذا فنال ىو أر[ اود مسلا فس جل ماي ديرعشلا ىف هزح نبع

1 

 بلصلف مير لمح مزقت لثوتلم اكل عرج ذا فنال ىف طفل ردبزع ءربا نع بعش نب مره نيرط نهرب مجرخاو تاكل



 قولا 3

 - ريمبرممتنم ٠ . ' خاثلالط/
 يع ةليطر اتقان الط اع كل يلعن نص ةوعس نب يذاع: 8
 : هد لد باكرا نأ جر ان مرا ند ناطسد عسانا تايب ةدا فروا اعلا دوعس نا

 3 دوعسم اد بالك ذمسخ اداه ثان ةيفاكلا شف قو دي ال لعرب ند نبإ سابع نبا
 اسنلاقيبرلا ثلث لدا ةعك ابل قع شيد لح هم بطتو ب تا زحااضي مخوعس نقال كرا
 ل هنا مناركب كان ناي ىقفاشل لاق ير " رجنربا نع شيع نبل صمد اي اور نم وضو لجن عريب نع (بيعش نب م ثيرحنم

 . مهب انف لرصنلا كد وبلا ةيد تمأرصلا نب ةدأبع شبيب لح نع تجر ةني دليل هر الس ليري نا ثملع مث نم وفن ىف فل عمعبات

 ٠ مكين نيع» نع:بقع نر ئدومواود ل قاما للجلد ابنك ار فسال نسوا هركك مالا ةدابعيبرحنمم لجا فدل

 . || ثي دف مطقرخن ابيسلل نب نع دارو تب ات نع ىضعلل ن رو صام نع ضايعنب لببف نع ىذاشلا دور ومب ة د ابحنع دبع نبا
 : تبل 0 ا ا اناس ةيدف د فالاثعب دار لصللاو ىدويبلا

 اليبع نيحلبر نعم فلصم ىف قانررلالبع ىورو فال ثعب راب (ةعسين طق لافن لهاعلل ةيدنعملأس |! بيسللنيليعسىل ائلسلا ظ

 لج قفحبشي لحم و دال ىدرد ف ذاب ددوهدد ل رع ئئا بره يف ضف يضل قيدويي ناسا نع ليج ع
 14 اادلبمشل لحس اند لثآق نام اثم ل لضعم نهد رائي دفلا مني دره ل عجن مان ندا, لقى دوبملال قملانيمؤ نان

 دا لبن مسا نع ىر [ئيللوظ قال و يم نبا نعم يلع قفش ثيدمم 3 ار انوي د5 الصلا وجيد هلل لوسي ناوهساًلاهلادل
 0 ادا ودانإع هرح ارث الص صو اثبذ لكأو كاب ليش ساوسسا لوسر عناد هاالادلا ال

 نبومنع بابل اف وليلف لعب ايسو رازإلاملثمرمع شي لح بابلال دف اذ ملفن لبال نم سهول ف بانك مزحن برع
 دلقنملا ف مزح نبورعاشمب لهيالس بعش نور نع ييرجنبا نع قاد دل لبعدادر دعب دالا أسلاف لجن عيب نع بيشا

 اللبتداقوق ومى ورو بال نمنع يثأر لاىف بجها .:ةنث ءاصىنلاناتبأأ اةنبايتاشسي لج لقنليالن مة يشع :

 | ا داح نبل اشي لوح ىف: هيلو ق از لالبعم وخل نكد فوقوم اقر اللا ىفو هوفر
 ادي لوقلالع يعل لفاعمجيرزنلل نبا لقد 0 ريس كنيس

 0 ري لوسي لن علا ىو ءاطضحاف لش لاقنر طم لهن نيبق نة لوا
 01 نم مئهمينع يطا نب هطنم باد ةيبال بيم كلذ ند اف بج ليالانم 5

 2 د زالاوداعيبرد ب ارش نبل نع ىفر بوو رو قلب ولا نددامذ ضب دوميلع هللا ليعمل ل وسر نإ نسك نعمل

 | راب قاشيلح ن عدالة يدل تلال فرم اشمي ل وح ماقنيد» كظفتابلم :> نبو رم اشمي لهوحال سيو :يلط ول نب

 0000 1 قدس اعلا فيلل ةهنج بعون ل 10 دره نسير وحرق فال نا

 : فعند دانسا ىف شع مهنه عببص لك ؤ و سخن مسا فو سف ةيضولا فو شح سجد ]لس ىف وشلل ة فلاي ف
 ١ ة!ثلثتوومأمل قو سفنلا ثلث اظؤت 001 رو هي ا
 3 القد ديلعمزلكلا لقند نايحبام وعم ىذا ليوطلا برج ه سيل لبال نم وسنن ذالاف مزح ب هاتي

 زاورلا فض” يعوهو لاو كإذ لس يالا اص دنلا نع نيس ىضطقن نع موضعب ىورلات ثيحنيب رح

' . 
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 . | دانس قيعبلاو ل اربطلا اور ةوعسم نبا نع و بان كوش د لاله نب ءاجيميؤ و ئطثر الإ ءاور عن عد كلور تو وهومثرا ننلولس

 الج دع دنع | مث نيلج نشمي له دانسل بني ليفب لل الد عزو لاثالكو ةفيعضأ,لكء ةرط قك نبع ل اقارج فبعض
 . | اني ىبعشل نع نرطم نع نايفسأت قي مسلاءقررط نمو ى فاشل ليدي تعطقل لقت العا لاقفأ مدا رنع هجر دعطقف'قارسب
 || تااشمي لو وو فرطم نع هش نع هلئف نعرالئب نع ىربطلا هاو رةورطم لآقاو لاقف مزج ىر اعلام ؤلم لدو رروعص هدادساو
 || نعفانراادب لدر قلعر اقف حزم توفع ل لئاقلا مدد تناك ينقل انخاسلا ث دوقلا” يلد الاف ريهلب رحت لتقالجس
 1 ع9 وو حار جو نمرؤأسو يللا رع شرت ال ريعو اذ داو بهو نبليار ثيل حنم قسم دلا اور هدب به د نب ليد نع شمالا نع رجم

 1 نم هاعمابأص ادمدورجنم فليب قس بيبطلاناركذ و هاياصوو ةرمجب ل عف كالملا ةلاجى لأكل كلت ىعما ممم ليرعلثأ
 || نعنملس نيرفعج قنرط نم قيم بلش ملكت هاو والوطمر م لتفتدصق ىف نومعم نب هر عنع ىراشتلا نينمقلاريد اي ليرع اسيبطلا لآقن نكن
 . | ناباريو ريذب لادا لتقاذ الأف أون نسحب ورك طععشمي لهل طم ورك ةبعش نن ةربغلل مالغ ةولولوبال الق عفار ىلا نع بأ
 . [ فص نخاردأراتفي نازابوأرلال نمد تيد عيمجاخأب نا نيبميلوريذي لحل ةز, تانق ذا دمتي دهس 4(, دمائغي ن نيب ات دالخا نأ[
 اعدم لها هيلعالاءوللآقو ةليغدواتكلوب ةعبسو اة سه لئن ع( ظل ح اطباقي اور ف لع نع لثم فوري لقمتيدأأ

 . نإ نور ج ثيرحنم قمل هاور ورحل موسم نم ىر يلا اود دابر ب بيسلل نبل بعس نع لبعس نب ىحي نع طولا ف كل اعيمج م ةلئق
 . النعال الف نا عنب نع مف [نع هلل اديبعنعميجخأ داشب نبال لق ىداول لاق دد ام ميبانع افصل مهحنبةريخل نع مالح :

 | نم رومصلاودءرجا ملىلع لوفوهو دلال نم صتقيال نا قون ىلإ ريبلا نعد كمي ومب مهلتفلاعنص له مين كراش ادار لأقف
 || و الح نم تاممالآت امنا هع يعزم ىور مل وق قيلعتل يلغى منيب قو ةيطل نم معو روب ادأق ىلا لاقلق وذ الخ

 . |ادعدبورو_ ذدلا نبال ليد الص اصقلا ف تومي ىلا لاق [ورالع مر عن عر نع نب ليبع ثيالحن م قبرا لس لطم ل هي دالذ صأصق
 : نمنعم وف نيدو تانول نر ت بحال مضن ف لحاف توما لحرسد هلع ينال تنك لاذ هلع نع نيييعصل واير
 ض1 «نب مرح نع ميز ني رط نم نبا دجخاذ دوعسم نب ادار ملفت ن ة.صاصقل نعنيؤوكسملل ضع اقعاذ اعف
 . | ءاعزباذي زحنمدج نبوة الا هد اد وباوون اشاد وفلل ملا مي هل نيعيقعل اب ار ءالغن يفد
 ِ ورم نب لن زيركيىإ نيه البع قيرطنمئربطلا اورو لاسر ال للعلا ئطتر الا هءرل اسر اومل صو ىف قلت و ليوط كيرح ف
 ١ 00 دوا اص مبنلا ن يعل يرش ل مي لس فعضمدآسا فوة تءاطخو دوئرهل ووفر لج نع ريب انع مرحب
 | توعسم نبدنلا لبعد "كمي له يلع قفش ل صاد وصد ىزيرثلا+لذ ام هدادأثاو ليته نملينقلا نه ملت :ءازخإب مقا

 ١ م لقتل قو قب باداور ةبأعصلا نم عر فلاخخال د نورخبالا ري ل ناد طقنسي صقل نا صا ةانيقمتسلا ضعب اقعاذادلا
 ىلا بنكرلس يلع هللا لمصولا" | «دجنع ميبانع مزحن بهم نيلي ىإ (ةيي الجت أي لاب اتكانىني بابرخف
 .((م] علق صاصقلامب بجي بروف م لفن ل بال نمت يؤم سما ف ناس يف كتم يراد اسناد ضئارفلا يفرك باكي نمي لف
 1 رشع مع تنب ن مشع تس ليال مثلا ءأطف ثري د ف ىضذق هد .يلعمتلا لصوتلا نا دعسمنبانعىور أ باومعالاويثحا| |

 و لجو راسن نمإلس نعوأو وقوم وعسم نبا نعىوري هلا هون جن هرشعو ةفحن و ىشعو نوبل نإ نو رشعو نوبل كب
 ىف لوقا ئطراملا طسو نوبل بال لب ضاخح ىبديف نلكا وفر جوعسم نبا شيب رحم يقيم ساد ئوطقرالإاو دززبلا وناس اباهنما
 |١ هيو نم لو الانطضو نصح د انسا/نهلاةد نوب ب نو منع ينو اذ وثوم ميبإن عال ليمجيلإ وب نم ءاور وهشيا لجل هيف نئسلا

 "اراه داوج ومين مهو ئظقر ارب نايوقبمسلاميقعلو مف و لعجوعسم نب نعوذلا مهاب نع ءاور ع ةليسعيلا ةياورىوقو ةليبلعأ |
 لسنين نانبع ن عدمنا ينعقد نع وس وب نعدص طبع نع مهاب نهرو من نع ىروغا نايفسدم جف رقد لذ
 . يقل شت ب ضال ئه عي الذع ع هللا ريعخع ةليبع لا نع نط ىلإ نع ىجتلا نم لس نع نوره ني ليزي نع
 ..اقظرال وكن افنان سمو ئلقرارز لان كوبل قب لاقن نايفس نععيلو ثياو_ نم مارا وهو يزخنب بانك من لفعل اقف
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 راب مشاتل نم 5 6 يوم ا

 ازوسر باتو تارث لا ب ارش نبانعلبساررلا ف دئادوباهاورو السره ىىهارلا نع شوب نع بهو ناقل اننمٌقاسلاو د رادو

 اووم قي باو يو نآبحن زف سنلا داو رو هزح يلب دع باتكل ناك ناجل ثعبنيح مزح نمت اسوم يلم لصد
 رع 0 د ثيرحنمالوطم||

 مه
 دلاله لشس ل5 ليس للف درادوب لاقن ثيرحن نه ومع ىف ثيل لها قلت ذو اع طقم لت نعم نسم ف ينال يرفع(
 | وسوم نيكون مهو لذ و ميش لح لر خا عضوم لاق وقرا نب ملس وه [نارمه وذ واد نبرملس داس ف ىذا دوعن الو

 متش/اةور دوب! لاق ناله وقرا ني نطباس نحن: ىكن لصف هر شم لل ليلو نب ريح ئث لخلق ود ئادن نامل ملون[ ٠
 نب. ره شي لح زج نب دي بآتكف نأرث لا محدن رزجلا5 وأ غريذو ىورفلا نسكوباو ةرزج ريش يوك أع دعبتو باوصلا هلا :
 نب ثمل نعذانلاءاددام اذه دلديد ات لق باك ىعقي اكد «له بتكو ارم لور دا نب نلمس نع وهاذأت مزج 1

 حني ثم فعص مدح نبا لاقو باوصلار مرش له لاق واىر هزل نعمثر نبنلملس نع زج نيج ن عراب نب خنع نادر
 ىرهزلا نع ديلا هله ىدوربى اللا لهد راد نب نليلس قح لبع لة ومر لع قفش ئاد ني نطملسو ةحارج موقنال هطقنم|| '
 وردروبا أذ هاون ىسوم نب هدوجر و دواد نب نملسوه (ن احا له لاقذ ىلع نيامرقعز ومر نين لسا لاقي و فبعض |

 و ةقثؤ الوداد نينلولسو فصض و امي درفاد نبنملسنابحنب لاق و يدب سيلا له دئاد نب نملس لال دهم عأ|
 (لةناالواد تليق ى اعلاوه ل ىوازلان نط( ؤعمج نه ىف الؤيئاوه ناو دصلا ثيدح ىو ىدللاد ىرهرل نعىوربا علل |
 ةناكناحنباو اهل يصد وع نآبحاب هاله نامي رقر نول سوهاذاد دثلر نب ملس ف مهد ىدومن يداك نانمأ
 نافعو ثاسجاد وردا ذهن الو د5 نر نملس ءاعئأ قو لآ اهيعص نو ناوجحا لنا لبثحئن برهن نع لقثو باد
 ارماس اقف مزح نمر فيرلح نه لس نار يب نع ئاحإ نبا نعدلع نب نيس لجاب ئذدحو كلن لة ظاذيف رم :ءاح يسن

 | ف نانا ةريمخلا ثييحنم لب دانسالا شيح از مال ةثال نمد [جروكلمل باتكلب ثيل عع لث ومب سار النمله دئادنبا|
 53 له دنع وبهشم باتكاربل لج نإ لقد لسد يلعمعا اصمت لوسر باك نار دنع تبث نح شيل زول ذي متأس ]

 ليو لاق :ؤرعملاو لوبفلارمل س لا هثلنلم يجب ىف رثاوتلاميشامرال ذاتسالا نع ارربمشب ئخشس زؤ عم علا لها لثعم يف [ف ود
 اننا نورك هزح لأ لئع بتكلم لاك ييسا نبريعس نع ليعس نب ىب نع لعس نب شيل نع كاما نع بهد نباىدد (هنر وأ[
 :ايفسزب بوفعيلاقو ىرهزلا قوف نع ع ومصري بانكمن ىز نال ظوفح تبا يدح نهد يفعل لاو طيكتت لصد لس
 ' 0 ”> نب مم بانك مدع [انكقلوقنم مالا عيج و ماعادل |
 :.ب كلذ قأس ة.د وصلب باتكل برا رصزرلارصع ماداوزريرعلالبعني حدب ش لذ ماك لاثع ماا

1 

 نيس للا ١ نمت نإ احط وي نخل كيش ل دع 53 ِج 1

 3 7107701 / د

 مبصا|/ف شيي(لوح اهرب
 و دؤادوبامجرخاوأصيا سابع نبا ثيلح نمو ىسوم ى ثيرحنم درلادولا كاد رلثد هلفنملا باتكلا نم ف رطون لبالا مر رع 1

 ملسسم ةجبيل سحا ةحيذاداوخلئقلااونسحأذ ةائئاذا ثدي لوءرجنعميب/رع بعش نبع قير طنمدجا نبادةبلشلا|
 دولا لصمللا وسير كنا ةيرمأغلا نشمي لح اوبضل كن ايسو سوا نبدالش ثيدح نم :جاد ناد ناشلاو دق دوباع لها 1
 ارح قرح نم (ٌثمي لهحدور ىفدأعبسو ةليربنيرح نمايسم ثيرهن ىرللئقح ىهذ لا: يحن هون ريطن تينةتلاتف |
 ما ولهم ضعبد اسال لاو كلج نعميبر نع ءاربلا نيلي زبن بلف ف نين إرعشييرح نم" يرعملا ف قييبلا عانق عا قىغنموأ|'

 فب ننمتنلا ثيرحنم جارنب فيس |الادوقالا ثمر لوح مدفن برا سار ضر دوعن اشبي لمح ندخ ف دادس[
 ثبب لحن موقبرسلاورازبلا و ”جأو نبإ ءاور د فيعضو د اتساوث لل دولا و ىقبمسباو ئطقر ارلاو ىاربطلاو ىداطلاورززبلا هادو ٍ

 عب عا صنيليلو انا نآطقلا نبا داؤا ور كشم ثيلحا لف موب لقو السر همز وون سانلاو كل[ نرعتمب درفت رانبل لاقل ىلإ[
 | نووربسانلان ال طخم يصر ازإلا ل و و ئرلب ىلا نعركم نع مر وار :لأنسف نبك ر اره ىقيرببلا هلعاو طق دلل لن ع وهو هيلع شالا نيرحكا د
 ١ ذو قبمسلاو ئطقراللا )ور ٌةربر ىلا نع باي ق والسر مرو نعوراغو ثعطا قنرط نم ظني ىلا نبامحرخا نكو فنا السرور نع أ



 ا 2

 - رميميشنم ظ نت
 . الهسولانعارش ىرخا قرط نم ىدد وكن باك در واو وحس ابع نبا ثيزح نما زبطلاةاوروئلخ نع مهلحمب درع لآق و كرك ذ رع
 . || ماي نب قيفس ل لجو يدش ىلإ نب ن اع نب لهو "يطعبملعاو هللا نهر نم سبام ينبع نيب وفم: أبقلا موب لئآفل يع طفلي ىددلا
 . || نإ لثم» لكل طش كلييع نر لقىلإ طم لامي عبوناذا ىزيرتلا مسج نيرح ناك ف بعشق خيطع راو عضول ب ني داحل دع أ
 . الاب ايا قاس نيرلالعربصلا لع ثلا :ىيسصلا شيد احيالل شكلا لك ظفلتلا بوجع هلع عال لو ثلتفر ”نمقالوقبا
 اهدلليص منار اذ ةيراج ثيل درسكك ف نبش دعرضنلا تبرعيبرل ناشمي لح لضايصلا بجرب اب ذا
 ا هاهرد شاي لح نم ظفللانهءاع ىر انيلا لنعوهو بابل نه نمرحل عيضوم قلك د اهاد فيز صاصقلاب ٍ ميلع

 5 | لب فدك ونس عسا دسمة هيكل

 أو ثيالح ىفو ين مل البعثي رح نمد جاد نباد قا ضلاددكا دوب ليالا نم لاو ميذ ىمعلاو طوس لف نمي لوح ميلاداىف ىفارلا
 || كح بنل اذار اتفق ن رج نيبرتيم اج سار ضراي دوم نا (ثسمي ل هح فالثختال ضي لو ويعم وه نآطغلا نب لاق دانأبح نبمهنع
 . [ب(صلاربصبو لئآقلا لتقي (يمر لوح رشا شي لح نم ءيلع قفش وهو ب ايلارخا ىف ىذارلا# دأءاو روج ناب سار ضر يسو ميلع هللا
 أو قطراللا لاق السرءلبعط» نعوريغو ىعم ءاورد عنب نع [١ نعثرم|نبليعلم»ا نع ىروثلا ثيدلح نم : : اوئطقرألل

 د ا جنيد اكل كاياشسب لوح نقلنا وم طع نعومي قيس لل ف كسدتلا
 00 ا رناكب نموم لتي الال (ُنسي لوح ئا ديل ظفللاو ثرالا نب بأبخ ثيررح نمد دوباد ى راع ثيم سار ىله عضوبؤ اشم
 . || بعشر ع شيلح نم انلا ال ناسلا باهعاو لحاو اورو نموم ل لب سم راب فل د ثيلحث لع ثيبرحنم ٌقأسلا و دا دولا
 د ةاليوءاطعتياورنم ىئاشلا ىورو ىغثببا ثيل نع مميعص ف نابحن باه اورو سابعنب|ثييرحن ماجأو نبا ءاور و ن لجن عميب نع

 . لاو هشئاعو نيصحنبن رع شي لحن م ىقيميلا هاو ر ورش احب نموم لتقيدل وظف مول يو ديلع دلل اصمت لوس نال ريررستو لهأ غو

 " [لهانمالح لتنأ اسمن ا ميبر نع ملاسن ع ىرره زا نع ر عم نع قانرر ل للبع ىو رو مازبلا ل نع رع شي لد نا نلاهئاد ىلا رئعتشل اعني
 1 « انيومامالااهريف شم يف در اوصل نم لحب نع عيال و :يمعلا راقيه مرح نبي لقي لا هيلع ظلغو رب .لنفرماذ نعل ورث ةوللا

 . [قنريلو دطقر اللا لبميرحلثفيال سابعنب امي لهوا غنع» نآلو ولت نال لاقن نكس قل تدب دافين كلذ لثم ف بتكم ا رعنعأ
 . | نعو فعجل باج م دانسا فو السسيرحلئفبال نا نسا نم لات اع زع ضي رورو نيكور تال نم ةربغو رييوجميفو سابع6زب ثييوح نم
 7 اناطفلب ايوفرهمجيولا اذه نم ئطقدرلا ىوردانضي لهن زورو لعل نتف كل ثالتقب الان رعد رك نا لجن عمر نع بصشاربو مع
 1 َ هر نكل لم ًايعن بل عنمسامقي يطوي ةلفب وننهسللا نم عرس و لس ءاقلو دو يلع ميلا اصلا عاجلا لع هل ىلتث الجرأ|

 أو بئارغدلنعو د وجار رهف لذع نأمل ماحب ميذ لاقى اش نيزرعلا لبعنب نود رم نلاسروث ني صأشلا نعمت اورو ىازوالازع
 ىف و ىعنع ىزيرثلا للولاب للاولالئقيالا شيب ليهح ثي لوك ركدموهو ىهلسالا ديع نيرمتميفدد اعوذ سمه ثيلح نم (ىلع نب هاد ١
 تاق هلادنال هلنس ىفدريباريهمو داصق يف أر م هلع قير باد يطق لل ادلع ىرخنو لهب لثعىرخل قرط سل وة أطرا نيوج يحل ددانسا
 ليذد سنع ليفف لجن عربربا نع ببعش نب نم لع ف الثخإ و بارطضا هيف فبعض, دانس وذ [رس شب لحم انمي |ىلي ثلا ةاددد

 "5 :نيليعملا هداتسا ىو سأبع نبا ثيرح نم ثجلي نباوا ضي (ىليرتلا اورد عب نباارمذو لا لنع ىقوشطساوالب ليث قس نع ْ

 اورج ال :] ولعم |رلكشيداحجالا هله قيل لبعلاقو ىف بلا ملآ5. اني نب ورم نع ىبر اعل اهل, ليمع نب نسا معب يف بع ضوشو
 دطقنم ثينرتكل نه قرط ىقيرملا لاق لوقا كالالبد للول الاول لتقبل ا هتيقل ماعلا لها نمر نع ظفح فاش! لاقو نأ
 للمالك بام يلدمب ديال دز ندم نعأ, ردم ول بندا نما دعوا و

 يم نبل نير الى نبهلان صنع مزع ىذ لاو كلل ةزور رق روش موو لسوميلمدلا اص ىنلا ن تكن ميذ ىطانع ينال, لقبر ْ
 همز نإ ةئالبخ غش كرار نط د اجره زيود لوقا هز نب زها لصمم ويرمز مزح ١
 رواق ال قيراط مورعم ناز رابع يحخا ناو نعومي ملك واسوتلل لص بنل البى دلو منحت اهي رم رجم تعيب



 مصب م ناشرإ

 بلي كرهنا نمد هيج لوو ةورش الندا .بضنةولم ل فو دوس نع باي ذو سي
 در ف هابي حسا ميم لااا دتلنلد باد دنا .امعلالإؤ ليسو هميلعهدلا لصد وسر نا

 1 السل سد سهل قل :اراولج نامنعو داق مسبإ نابأس لوري ماسو هيلع هللا لمص ينل نإ ريشا

 (ذذ با ذ ايل حا البالالاقف نم هن خاين ليريد |, ناد ةبنع لاني نم قس ئعفن لذ انهى نا هلل لوسي ةزلل تلآقن
 نبا نوهت ة بره | انااينا را ًاماو الج نى وريد مد عاف تمام عينا كوب الهو كدا له الذ ٍاسوميلعهنلالص هللا لوسر
 نةللاهاورر تدش [موارتخ ات كدا هند كوب انه :الع ارمي نطق وم يلع كلا لصنلا ل وسر ت ليرشأ ملي لبنيضتال ريرهولا لاقدأور

 هم 3 ناحنباءاورونسح لوو ةربره ىلإ نعميبا نعديز ىممىلا نبل الف ثيرح نم ىزير لا دج ثاددئادوناد لح لهاا ١

 ا سبشل ركود يطا طين حار ةيضل هدد طلسم عد

 ناطقلا نبا_يهصو ميضامتس لان هد هيلع هلا ءايعمللا لوسر لا أرب تاج لاف ةررره ىلان ع ةزوممىب نعرذكمل نمي نع كربلا

 !/ ايل يععم نضرأج نيلي يني عيب نبا ل قبيل ةقيرط نمو تل فوفاشم ميد ني لفريخرمن شميل ح
 || عبس نبااناوى داى نابع ريخى يش ةداع اشي له ءادديب ناب اال ريخ ب طخ نيرمع نإ م نينجا ابع نعرج را ىلا نب

 نضل لقد هداك نبع بخ لاكن اه نه رنه لبحنب ضوينع يجب نع مال ناش ند ننس

 0 ناب نيس لو ننس بسنا تنك يف دادد نوزع يل بزي راعي دم ةرينم لب يول نهد ؤم

 0 ثلا فقنب ةداعبا ا

 أداهغاشل قيطبالدلعلنم فلكيا لد فورعدب نوكوءاعط كولما ةيرهد شري لح ارملة فشن و

 .*| (ممسليولكأب اعمعطيظ هديت خووخ نان ف عليا تشملا 2 اونا (ثمبب لاهح نالجت نلت ينو ولانه نم 7

 .و رح افكلق ومد عطب هددأخ لحلو اذ( شمي لوس هصق رين وخر ىلإ نع ليوسر رورعملا ثيرجحن منع قفش سلبا |

 هنن مغوريط لاق معمم سلف اشد وورح اعط هال لح قكاذةادر فو هداعطنم دا لوأنبال ودعم لكي » لقي '

 ارح و لمعدل لوس نه بنمو يع هدانسا الطفل ب لاف فاشل جاو دره ل يلح ممل قفة

 ١ | بابلا فوربس شيره. نملسمهاورو# طرب شالا ثي لحن مق يطل و يلع قفنم ثي لولا كنار ثارت 3 هذ اماعسلعلاقهناا|

 رق دال الد قرف بسكايخسن غل لان نائع يي وج ونصف نلبح نبأ عادددرم نون دبور نبذ يقع نع 5 ١

 انو عهد ممنهج اسال اهب ناي عمم ناميب نع لبس نع نعول د طولا ىف كا ارحفب بسك ةعنصل هاذ ١

 ماج 0 ا أبان نالنع فصطرملاسمو موثر ةريرش ىلانعميب| نع العلا نع اخ نوسم قرط نمي شفأ|

 ةلجوهو ل لعمر لاف هلا لنعرالا باللاف ل 3 ليلشلل ف 07

 انو نيب هجر فكش للاى لحال لسد ارالتن ليان عشب له يل قفش وهو دوعسم نبا ثيي رح نم ىف كيدتلا|

 5 » ىعسم نبانع بلا ومنع لبس نبي 5 ل ثيردحنم لولو ةجأ ناداك نيا ددحاد ف أشلا قحريذي فل لئقو ناصحا لعب 1

 ا ةجنمفاشااذ نادينا اود نما دلع ندا شمي لح عرف د د داو اسم لاش نعو رع قفشا ُ

 نموم لتق نم هللا لئع نوه |يثدلا لاول ظفلب ءاربلا ثيرح نم حر نباو يزيل لاود نمهنلئعمظما نمؤولل لئق طفل ديب 5

 امد لحن وثومو امون ىور لاذدىليزللاهاددد دسم لج لئنم لاؤنكراطمد رح منادبعشيح منا انوئسيغب| ٠
 ل بيب هس غ ىزلا ثيزح نم دجاد نبال ة هب نم سيم ينبع نبببوتكمو هو هنا فلة لك طش د لتقىلغناءانمأ]

 . هان نب حرث قبرط نم قسمبلا ءجرخا ال ضعم ىررشزلا نه ىور لفو فيعضوشو د :دىلا نيلي بد داتساىف دفن رمل ءاود در رهىبانعأأ ٠

 1 ”ءنللتاموضوللىف هركدذى دوب نب غلاب هفعشم حرف ومعفريىرهز' نع كاين نعتلافأ|
 بيلان اوني تس < قير طم ةيزاو م تما ا



 02 0 ش ْ

 اله قد ئادوبا لآ وليام لئسالثهنال نع اغني الاععو كلان ىرحهو د لوالا طفل د رخل ناؤييشلا ن ري .تيفحل ذاع مرلاوما|

 ظ نع يبا نع بصش ربو رعنع بأبلا ىف هميفرحش وو داجحمب لحلو نآيفس نع ك رايلي نب نع لفنو ةركنمأهف اريام انافوةدادلا

 املس كبيط نم طدال دانا كيبدل كايد تنالاقىلاورجاتجبثاليرياكدلاوو الاد هالا ىف ن لاف سو لق لصنع نا هدج
 | لويريلاقف رلسوميلعملا لصونلاىلاءاجالح:ن ا (كسمل لوح د وأ نباو ةيزخ نياودأا دوب او رحاب رخ دال وا بسك ماواكت
 1 ا ةررره ىلا ثيدح نم لو ناحنباودادوباوىاسنلاو لجاوىفاشلا شيرت كفن دعم قفل !لأقف_ ازيد ىمدللا

 لق نأ ءاوس نو ليرخيلا لع اف لح م لقي الن فينيف ةجيوزلا كعللولانرفس لقد للولا دعمت ريدي ملف ىروقلاو نآطقلا 3
 تلق ءاوسارًاصن ةعيوزلا لق رعد ةرعدلا فديه دادي ولي نك مال لتكن ذ نآييسد هيلع هن صم نعم

 ١ ىلص بلان االح نااشمب نيتياورلا لحل مب حرت ن نلف د درت ريف نم للولاد لالا ؟ لفتر باج ةياور نمإسم ريغ ىف
 ظ دوب نهر وكلما ظفل درو رو كوسة رهاولاثييلحنمديلع قفسم كر لاق مث كلد» لاق نم مثلا كلم لاقرب نم لآقف .ه, يلع هللا

 : نعو هود لجن ع: :وفنم نببيلك قرط مداد ىبا اور و ليح نب يوعم# لجن ع ديبا نع 2 نو ذي

 قريبا ءجرخاي قال بقال كلا اسس غول يموهنانا ل وذي إسو يلع دنا طصابنلا تعمد برك عم إما لم

 .[ةدويدي نالت مم ا واس زي سرعض فعال لق نس
 1 داداوقفنين انام : نعاوبات لأدر ىف دامي اير اهلا بتكما رع اشم لوح اكن نم ىف لوقي كل دلو ميثناذ هلقنلل ٌةربرضوملا
 .[اقازر لا لبح قط نمر كنملانبا هاو عمبرمعنبا نعوعفان نع سم نب هلل اليسع نع لا نيملسم نع ىثاشلا لوسحأر ةقؤلاونعب اوفلطي نا
 لاقونخانمبولاةومب هللاليع نع دس نب دحنعللعلاف نأ وباوركذو قار لالبع فنصم وهو اذ أيس ؟ا ورب ارعنب هللا ليبج نع
 أ ةلشددل ىازولوعت النا دا كلن لت ملوق مش انباليد اميل جير ريرسعل اذان قفل ةأرل بلط طقس رم نعنع م نحر
 أ نولوعتنمرثك ال نائل دا كلذ لاقاولوعنالن افلا دا كلذ ملوث قمع ل الهى نبربعسو ريد نم ىقب ساو ئطقراللا اور لأ ماع
 5 « اب اناوداوحل لجو ءاقس لين لثوراءومل خطبا اه تلا نإ هللا لوسيرب تلف ةرماناور_عن بدلا دبع شي لوس 1 1
 || مو هيبلاءرجن عريب نع بوش نب غرم يلح نم اكو بيساو دا داو لج وكن لاب قحب تن لاقف قممهثيأل اداوم طفل
 . || تل سنملامداوواسملا هربا نير الفرخ اس وميلع دنا اصمم للسلاح ىد اعلا نب ثرعنب اوه اا ور مه ووهو نايعل مضي رعبا لصالا
 اانب 000011 اوف اسنلاع لجل بالا ىلا لف كلها مهول .وميلعملا ابصمتلا ل قف مالو
 لاقمودانساىفو لقنلا له اميثيال د لانملا نبا لأؤ و ضجن ليج ربعي اور ناطقلا نبا جدن 7 ظافلاو رثكف التخاءدئسف ون آس

 .|أذاي اور صول نطقلا نبا لآذ ووعص اء الف نكن ور نم ةياور ىدوجبن نب لاقدةريعارمساةريؤلل كبل نئطقر ارا نع عقد يبل غ
 ظ ةيجايمدرو تاس الل هب تبا لع ىزطصالا مررت ص نمل نبا الث نيتي نولي لقحاال تنبأ ناك ونس
 ١ لاةرنال ماسالا اجلا ىحداف نيساوب يشل رخلرودنلا ىو رند يمريف دول وم ىف تناك ة صقل هزه نا نيمركلل ما الازم
 | تطقسايبنجنملنولث لهل فض اشير راين مو السم نان مولا ىلع نياك هللا ل عجب نلو ىل أع هلوقيعش و نينلا لحلو ىلج ىجاقلا

 مل اه دلوبقحا مالا لسوميلع هل لسع. ناعد دم كفى لاهمب حب تن يف ناقل دال شيرت فرخ ف قس أن
 || ىرونلا نعال بع اورام يوقيو يحض وهو مايل بفم يفد ءدج نعي, نع بشن برج شببز حن مئطقرالل جوز
 | اهدلوب قب فو قر او انحاومجلاو تطلاو فطعا كركيوبا لاقخأرقلط نادرا ىلا رع ةأرما تهدأ خلاق ةيركع نع مصأع نع
. [اسر كب لنعو ىع كب دع لاقف ليرشتس نا لعب ةزج سلبت ضحي وعز انتشر اح نب ليد وارفعجمايلع ناىد وق جدال مد

 

 . أ لاقازنآخاك لنهو ىع كبه ىلعن نسحب فعج 5و زج ليد نيب أخل السلا يلح نكد غن تنبيز لة اسوم يلعهنا لص هل
 7 نم _ىيودم ىف ىراؤملا جود تا د ىشو ثنا ضحا رن ل عجور فعج ل ايماسسو مالا ةلذنيعتلاكل ةياور ىو مال دميلع هن ئصأ
 : اتنيوامسا ةروكرملا ةل ص سيللاا ةلايم اجا ظفلب اع يب لح نم قريبا و ”اكاو د هاد ىبا اورو -ظفل راغب ءاربل !ثيالح
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 دلل

 . ْ نات لطف

 :كروترم كنأيلو ميلع كل ةقفنال سيق تذبل اول لاق اثمل لوح لاعل ىف نطق ارلا صو بسح ةد(زلا كنه ىد زب !قلعرق
 ام ائيثدا نار قلاالجد لعن بمكب (ثيي لح ءاراتسالاف ملقتونزدت حل احأطونالال شيب لوح م لقت لقوا: ولسم
 نطو لع ففني ولسا ذا دن !ءاعنيستل ىضاقل رب يح رانلا نم اسوق تنس ارت نخل نا ٍيسو ميلع هلا لمص ينل /لاقف اسوقم ى دهان |
 ىالكلا يطع نعربس نيكل البعث راو ر نم ملك ميلاد و لئسم ىف ىلايورلاوثجانباءاود ثيدعلن وعوجدلا ل نامذالخ نايف لجأ
 ل لففالادىت لا كلذ ىف عي ناك ىلإ نع لسر ىلا لاقو ىبادةبطع ندب ئمي عطقش وهربلا لبعنباو ىقيمبلالكبعكنبولانع 1

 -لو نلت لابع لأب لاب ىدروجبف نباد ناطقلا نباملعاد آرب حب ال يرلوزملسو ميللع هللا ليص بلا نمر ىف لاو يطع نا سمسمولا
 هر ن ب ليغطلا وه ىلا أر ثاىنللا نا نيب نايم رطمل فزطالا ف ىنلاركذورظن لاق مذ و يذ ارنم تبني ال ن طقلا نب لاق لان ع قرط

 منع هيلع نيدوسالا نعى د نب ةدابع نهد يد نب ريم ثييلح نم جلو نباو دا دوباد لجا هادر تم اصلا نب ةدابع نع بالا ْ
 / كهف فأن و منيلح لج «ةراوميف فلتخم ةربخمو ثيدرليلل اسوق مرنم لد ىلا ىرهاذ نارقلا و: انكل خ فرصا لضا نم اس :تملعل5 | ٠

 نب لقينا دوسالدورضدعضم رج ون قدا نم نر لاقي لقفل عطس ليسوا تسلل ظ
 :ياور نصرخل ثيل مل نارعم لقا ناكشيب لهل نلج الا منع فحل ن ؤ وسال الا ف ورعم دانس شبير اند ىلعمد الكف الملا

 افلا رازيلاجيخاعبادد ريت ءاضن لى ملوث .يسرخل تلاثد لآعالا باث باتكي ينوب هاد رانيا تمارصل نب ةدابع نع ظ
 قارا ضع ادد دعباناددت ياي يلدا بأ لامه بدرا اهزس رو ا د

 يبث نكلء احر رللا لشي لح نم سم ط ىش اع لثسب ىدادلا اورو ةداتمس نعم نعليقو د لت نيدوسالا نعمزعلبقف ةدابع يعم فا | ٠

 ذيل لص م سيل انه ءادردلاىإ يلح محد لاقو ساري متايوبا ديف لانورماسمم جوزي صمد نيج نب نتصالبعأ| ٠
 ليعس لئسوأوؤيب قرف زأو»ا ةقفنب مسعان م ىو ريد(« ندب ق رضي أر »الع قفنب ام دييال لجسلا ف لآذ لسيد هيلع هنا لمعمناةيرهدلا

 /اصدإ نع مماو قيرط نم ريلاوئاطقر اللا اوراق يرض ىلا ثيدلح اة نيرعن لاقغ تنس مل ليقف مريب, قرفي لاقف كا نع بيسان | ٠
 لاو لذ بييسملا نيليعسل تلق لت دان لا ىلإ نع نايفس نعى اشلاءاورث بيسلل زب لبوس لوف داو اونا ملعاد ةريرش لإ نزع 3

 ْ نع ليس نباوجينع ىروغلا نع قارا اور ويوم يلع هلل لمع هلا لوسي ةنس ةنس ليعس لو( 0نامتشيىنلاوىشاشلا | ٠
 | ى ناطقل نبًرنب لع دال وراني ممل هرا لذ رار اشملئرخإالا ةياورلا ظقلانوتنسا نم لقي مومو بديسلانبيجس ٍ
 || ماسو ميلع هدا لصوبلان ا ةررش ىل نع حلارصىلا نع مدام نعد [ح نع ناييش يي ىطنمررخ ئطفرانلان كلش قاولانبا |
 أل 6 زوما ةقفن نع نحب لجرلا(ف لاق ما بيسلل نبا نع ليعس نب وج نعد احن عد ثيرعل نقلطو نيعطا ابجمز لوف ةارلالاقأ|

1 
 ٠ | مدل ا رعص هرومنم نيو نيرطنم مخ مامي قضم

 ن6 نير النو شو اووف مةريرش ىإ ىلا ميدل نبا ظفلأ بشق ناطقا نيسيشخ مؤ ىدرو جنبا ف قريب عقد لقو ىقن لجبال ف ىص| لدي (قايسلاف نال برق الاريذ ىلا ريوغلاداعا امنا فو قش ف م مل ىطقراللا نبق اولا نيامبقعتذ يرش نإ ثيلح هع دوعب أم و ف اكسل و بيسلل نب ليعس ظفل لع دوعي ملثم ملوث نا ثاس نب داح باتل ممن نطق رارلا نظن اطقلا نبا لاقملفم||
| 

| 
 الجال لدرلقاوفربةريره و نع ىورو لاقف تايخالخل ىف غلاب و ملثم لاقف ةريره ىلا ةياود قاس بيس نيارثا رجح ىشيملا|
| 

 ع لباييصاو جا مرلوما نم ولك يسكن ملل رنبسك ملول ريطن انمي لحق ىط 2 مةزرباج نعول تيدا كفرا أ اسم نادل قكي داو ماعطاشمي لوح نآعنسن هددو طر الل قيس نمور لحرق عاد لال ع غب رغب أول عقب

: 
 ولية لوقالا لقنصملا قايبس لشم ملكولل ةياور ىف و مرلاوم نم ولك مسكر لجلال و لاول ملتي اوريو كسك عك هالو ند راسك م | بيطاوربغو د اد قا ةياو ىو 0 ونابحنبا

 ال [هاتط/و مرا نع ةراتومتمع نع اع عمن, ناطقلا نباملعاو للعلا اح ىلإ نيام قنثاعرد عباد مث ايوا مجعد مراوما نم ||

|| 
 وغلب :شئاعنعدوسالا نعميهابب نع ناولسيل نبداج قيرط نم _ريغننا لعب كر لتسم نمر غل هوم مكن ند نرتب



 رمل متتنم ره داس ظ - ندب
 .(| ميومصل يبل لقوم فقوف نيج نب نعروصنمانبزيعسداورو طلغي نآلدم فريال« رغد أب نعي ىدعن لاداظف حن
 كاب * لاذ يلب حيو ىعشلاو ة.نععو بيرل نبل بعس نع ابو رد لاق نيلوكلب ليزفلا دوعسم نبادر هن ع فب يلى ورد فوفوم
 اس اعضر شع ارقل نمل مذ نايت شثام ثسي لح طفل لبق نكد أعمالا قنتامدلا عامجرلا نم ميري دل هياس !نعرزللملا

 اةدارن دعشلل 3 لمحو لو ارذيرح نمل نارقلا نمر في مذ نهد ل ل
 براق ف يلوي دلل ناي ءريغ باج ككل لذ عملة كل ركسيلا و يقارةدالتلان نارقلا نمر قب [مذ نهو را وقره ان نا ارح

 مق اضلاو سم ناتعضرلا ال وشعبضرلا اله نانصلل ال هداصلل مىبال ثم لاوس ةوالتلا لعرمتس مشل غل ل ناداةافولا |
 يملا لاق ورايزرلا نيهتنالبعشيي لحن مى لورألاو نابح نباو قاسنلا هلا ءاهرم ةدصق ءيفو رح تدب ل ضعلا ماوخشتاع ثيل |
 أديب نعريزلانب نع ىور مو ب طضإلاب ىربطلا برج نباملهاو يسم اور يك ضعي ةشئأد نعرايارلا نبا ةياور نم ثيرعل له دنعأ أ
 ١ قوم لكن هع ميردبزلا نب نولي ناكلمأب يبن ابحت 0 ا ل ا

 نا ةشئاع(شمب -اووفرم عجب الر بلا لبعبا لاقو ةريرش ىلا ثيرح نم ف اسنلاءاورو ثب لهل لهاةقيرط دلع لعب ممجب كلذ
 ١ ا مخل انالومز ر هال يلع قطنتم ثي لبكأ ب اجا ذي تزال نا دعب حالا نم عوفوارلع نداتسء اح سيعفلا ارااخب للا ْ
 . | ركل انني سا نال وخل هداو ناذبامناىرا طشنم )و لعل خدي ييزلا نات لاق ثياس و كب بيبد ىلا طدئس: ىدروامدللا "1 ؟نع ىفاشلا اور ربيررلا نوه مبا له ىداشلا تب نبانلجلا لبعوبا لاق رد .ذالخ بأ ومصلا ضعب نعوءالعل اشو اع لوق عا
 [| و تلاسف كلسراؤتلا ٍةوخابتلإ ندري ندري لا للد نم نآلءو كنوخا مامدا سرع ألا” خلب ثا سين: لقفل ل || لهو تلقف يبل ناكو ريد نبق زبن دع سوفا قنبا بطير نب داع لا لسر رش دعب نايا فذ لاذ تطضم |

 . |[ سايعنب ن ىناشلاىورو موف هاب زمان اين جبال لحمل لبق نم ءازمرلا ناولاقف نيئمؤملا تأرم او نورفاونم ب اعلا
 | الهو ب ناوعس (جنالحاو مسأقللال لافاني رين مالطا يبالي راح يرخالا وار الذ (هاحب تعضر نثر مال لد نع لئس
 . اقدر ا و جول اله نم عماجف ىنيرألا ءاورو سأبعنب نع ليررشل نب ثرع نع برش نبانع كلف نع لذي ىفاشلا ةادد
 ةرهذ باف تعيؤرلساو لعس بف تاشلو شرف نم الرب هدا لاو ليسأن ل5 ناولسو ميلع هللا لص تلا نع

 [اويصنانا ىوربو

 أ| رب اف خاراطلا فر ث و دعس ئب ىف عضتراو ةرهذئب قاشن هناذ بولقم ل هالا فلل نآكرخل ىلا شرق ن مالا ديب برعلا
 1 ل اة ر/نيلعس بف تآشنو شرت ئثلل هب سلابرعإ :بلطملبع نبا: بذكال شل معن ر ىررذل لبعسىلإ ثييرحنم ْ
 "| |لانمالاف ىزيريوزرلاو بغلاف ليبعوباو نطل باك ايندلا ا نباىور و كو رثيوهو لربع نبرشبم هداتسا فو نعفلا قي

 : انوزالان : هدى راسو ميلع هللا لصمنلا لوسر للعا9ب اكل ف لج نع ميبانع ىهلا مههزرب نب ليش ن بئس وم ثيب لمح ل
 3 /نآسسلب نارقلا لدن انا ىل نحل اقف كام يصف اد اب ىعاوه ليبدو هلا لوسر لجن ل لاقف لاق نال ثيدع رك ارقش ا وب ئ
 ' ًاةيقعأرل لاقن رك قلا و ثيقع تحضر لق تلاقف قرا هنناق ب زعنب باها لال علك ناش لكل نب هبفع سي ل وح نيم برع
 8 [ريلع هل لمص بنل ىلا بكف كتبحامم تعد اه انعاداوأ تن ملف بأ ها ىلا لاىلالسراةوفيئ يهمل ع قينعضما كرا
 '' اناسلا زور يمص نم تادارمشلا باتكمف ىراقبلا اور دراغأاديود تملك وأرق رافف لبق لقو فيكل اقف كإ لنعمل اسف منيره لسو

 هلل لوسر,ت لاقف ..ل لص هلل لوس ىل تءاج نايفسيلا زبن تبرهن اشي, ل >< تااقفنل أسأت قفحلاف
 كينكيمىذخ اقنئذ كلذ ىف لعل هز عب الوضد نمت لخنب 3ل ىدل وو نيضلي خفف نم ديطيال يعش لجس نآيفسإنا
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 ْ 3ك أنا امي لهحلنه نعرب لا نبقو عاش رح نم ىاربطلا هور و ل اقل ف لنعمل و شثأع ثيل نم يلع قفش فورعملار كمل
 عادا رعطن نالأقف جوزرل لع بيوزرا قحنع لس يوت لمعمل اشم ناصولا ف لقيرملراعارخ ف مكارم ثلثطعمتلا
 1 تيبلا ىف الرج الو مهقتالو هرخا ىفاودارو ةديحن ب ةيوعم ثييرحنم هنو *جا,نباوقأسنلا ودا دوب تسشكاذ ا وسككو تهطا



 2 ا نع خل هلا ربع نب بويا نعيد نبملع ا, دآج از باح نر زعلا لبع نب ملحان طسوالاب انلل'ىدالنلل نبال لحب اجري لو ظ
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َِ 
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 ٠ مت نب هللا ليس نع و اسا ىباو ريق نبا قيرط نم قيربلا هارد ةيضيجب لتعن اه ليسا هع قف وني لولا ما لع لاق رهن نع : :

 «دلح نمد دونا حظعلا ىشناو معلا بلال عابض دال (شمد لوح مايل نم مرعب ايف ملفت لق يلع ق فش بسلا نم مرج

 | وذ ربدرفثل او سابعنبنعرًبد نب هرم ثيبرحنم اقر اللا نينو ىف نآيامدل عاضرال 1

 ريب صيلتلاو م _ مياس | __ نذدلب
 | باريش نبا نع يرجنبن عليج لبعن ع ىئاشلا فوثوم تبل ءاؤوواقالطغ لع ىف تناك ذا ةلحاو دليل تيدتنا طمع الرمتنبا|
 ابن اسلب ليطش واو لبث نا[ ”نيدم شحأفس ناث ا, ناال ىلأ تلو ق ىف ةفحاقلارسف نا سابع نب نع اشور مل و مم

 سابع نبانعىكللا مج هارإ نيرجم نعو سمع نبزهخن عى در وار لإانعىفاشلاهاورذسابعنبا [ا ريفر شت ف وهاذكو اح
 كلذ ةراغأر د دونغ سكش مم ركع نعو يع ىلإ نب )رع قبرط نم ىف بلا هاو ر وار ح لع هلت ن لاق نم شح ارب نين هتاال للاعتدلوقف ||

 [مهريغمب لق نمرمو له اع باور فاضي سابع نبا نعوهو نزلا منى اغا |لوقلاوميلو لحب ةيرلعو ب نبولانعم ىلإ نبا
 رمت شي لح نم قيما ارم حل ىلع تلأطتساف ذي اردن سبق كدب >ىطاذ نأسل ىف نآكددابيسملا نبليعس شم لح ان يشع: الثاوغلبفأ|

 ل الا طب ؟باراللا» ىطاملل سابع نياريسفنل قئاوم ليعس مثالا نع مبلل اهيل ةراش الا تمرفت لذ بصق ى هنعاكممنبا
 بالا ةررتو ضخ قحليامدلد تفحم اطونال سامو رايس لان اشي لوس ءار اسس لبسي ةريل ده
 عو ص أتون لعسن كمين ىلوحد لحلف لفن كلريذ ردك ءارقشالاسل لوح ضمك بانك نيم لقتل ثوروكدلا

 "لها لذ ارم لا مراركذ ىلا لعن اك نا هللا لوسرب لعس ل اقف تأر لذ عم. نكد ثعمد: ةليل لإ د ىف ضفلا ماعام دانت ةعمدنإ
 سه أعلا وش ارفلل لولا عمد نبيع[ كلو ه سو يلع هنا ءاصدنلا لوسر اقف هش ذءكعللد ىلا ةليلو نباو اوه لبعلاذو
 ام نبا شمل لحي ميلع قطتم جم له غال و شارغلل لولا طغلب قرره ىلإ نع بابل ىف و هلأ ثييلح نمديلح نفنوف
 'ر ور ظني سازأاو البق رملع تعقد نك لماذ ثرضغلا قيرب لم ارقنعا ذاذارملا ت ىطنذ ل ولج يس نمر را ىمس ف تعفو

 ادن كلان لعب الاميرفظماؤرثالا لاه رخن من ثمحب انس نب شع تلا فنصملا ل نهر الولج هويتي راج ىههسف تعفو لا ١ ءللأو 1 ءأد ل : 0 5 م ا 7 "0 4 » 00
 ا 3 ٠ ١ : 1 لن | ٍإ . ٠ 0 0 ٠ ٠ .٠ ما ص

 | لع نع مشه قيرط نم بولغلا ل العا ىف طئا خا ءاو رو وس نب دا نع بابل نبي د نعم ؤننصم شيرين ىلإ نبا مج خا لثو
 مد 0 لع اطوملا ىف كلي ف وثوم لمبو ءرقب أه . ءاربشساد ”ضيحبأه ليس غال هاذا لولا ما قل عرج نب (يسي لح هو لبا

 لفن شولذأي ريالدنؤطي لاجر لبان لاق رنا هيبنع لاس نع برش نب نم كن نع ىذأشلا نش والعب نهولسر أف
 وعالي ليال نوفي لس لا رمظفلو اس شي لح نعم نيطوي لئالولا لأسر ىف ىعنع ليبع ب تدب ةيفص نع مذ نعود
 ”اضنملارهاظو صوصنلا دل وقن اداعب نشول ير أذ اه دلع مب تقع ال بلا رن اليس فرثعي ةديلو ىيثأتالن جب

 0 مالا داتساالب منعوا رلذ اذه م4 راوجدالو اومن سابع نياوتاثن بليد و ع ل حبو هان ادام قعليالللولا ظ

 نيب لملا لها نم لر نع يب ىلإ نبا نع :ندرع نبا نعف سعرا قادر رابعا رحرخ يو ف ليز اسا ف ىظنف منع ىقنريلا ىركذلا
 :متلاقفرلاسف دوس رالف تدلون لاق مرنم سبل نم رع لب نحن ال مرلل ل قف ميلع كان قشف تلوث مل ير اج نم لزعب ناكرمتنا
 أملف اضن ببطبمل دير اجلع عقي تبان يريد نأكل اق ليد نب ثجير ان نع ناوكذ نب نع ىروثلانعف ليد اءاو شبس لبالا غار
 -رعو منيره نعذ سابعنبا [اوملثم > ير( نعد لا ىلا نع ةنلسع نبا[ مهالطلا قلعا مشن | ارم ضوه لل و نم ىقشنا تلال و

 داب نزعى رزه عركالبعنعايرونلا نعوأف دونم فنناف ترإوفا دع زعيناكوم] ةيراجدع مقوس امعنب نادايدنب
 ام ماطر ري ةداع شيمي لج عاضر لا باثل يرام نما ننظر ابعنبالنع ثنكل

 ىلا ا سلا ا م اساوباد از دووخسمعنأ

 ا تحب

 بلاقووباو ىدوموباورلبأ معاصر ىفىدومىلاعمم] *صقميفوالا عاما ظفلب دوعسم نبا نع ديب نعول داوم ىتبوموملا
 2 (ركرذ دوم إللي اجلا ةيطعوب نع نيصحيل نر لي نرخ جيو نم قدم بلا مجيزخا نا نال وج مف اجو

 .ةنلبعنبا نع لج نقب



 اهحرعي تلا نم
 ال رصف حو ةلثا» لذي يلح ءاسالا نع مجد لقا لقوىطقد الل كلالب مزج ماج الا لبق ن مدفعا مفعض نم ناد لزج نرجع ىلإ فيعضت ل تف الذ نرجع لس نمتاقن مهرب ليربنع ناورطن ياا يلع عوفر يزحف فربطلا
 هلا صنز مي لهح بصعبؤأالا 5 ىفىنلاوررفصعم )سبي ناواته لاق نآل مرفت يطع م تسي لوح :صفحدا زعزع كالا ءاو رو ىؤيرح نمولسم |رشعو ريا دبا جود لال ثالثا قرف تيمدلع رن ارخنلا مديلاد هاب نم ةأ مالا
 3 ليف يطال رببصوه تقف انه [لاقفاراص نعملع تلعجرلق هذهاس ب ىلع نداح عد ةئلس ماع لغد ”وميلع
 اميب !نعربأ تور نع بضو نبا يرحم الا درا دوبا اور ود ركلذ مفلين كاف نع ىتاشل ا دقاور رانلار ميسم او لبللا
 ال اريج ىرزننللو قحالبعملعاو تصقمبف ومنم اوي الاس ما نعأوإ ىلومنع يمانع ليسا مَ |نعكلاويضلا ني ةردغل نع
 أ ىلا بوكت اصول ل وسد لا ربا تدار لوقت ياس ما تمم دلس كنب ديدام نشب لمو مقا نوؤرشلا»
 امن نمل البعتخامي :سدائا هلق لبا االلوانبأ ردا لكامل ميم دسلك لق اريد يهد قناص ل دس
 ما نال اللا رجم رخل ةأمد ليال اوف عقل وش بهو نبا اطوم ىف, مم مقوى ونزل ةريذم ا وضأرجونر و ىورلعلا
 | لضىشا ديس تن كلن يزن اشي لح لاتعمل لأي عريزو نابحبامجرخ تشان قنما اغااله ىبست اريك للا لص بلال لقرفعج بيصا ا تلاق سياعكنبءأمسا طير يفحرو لو ىلا جمورلاريذ لعل, نودأ
 ابطل مايلنو نآبحنرب وجاي نبا أذسنلا واى ليزااددثادواد لجنداد دو ةعيرشلا نع بنييار منغ نعقصسا نيرعسزعمنعهفاشلاد | ولف كم شعوري عبرا يف تد لنعان تلق لب باتل غلييفح يب ف ثلا لاو امدرهسل د ةرجل فتكا ةح 2 :رمعناف تلات ءوجرل ار نذاذ كاي زاد ف فيل صدد ن تلاد ىل عجن سو يلع هن: لصمنا لور تلا اونا
 ا رتل قطو ضد نايحن بادن سلا مقث ال عس نإ, نأطقن نب ميقعت تالا دوب ثوري ف وح نيدعسن ارو بييدلاحتلا جب زنا حبو ايد لد وأنه لغة جز قايسد يطا لع لع نصب زي هس نحس غي نال ٍ
 اني مكبره ورليلس ةراور نمل جبونسم ىفن لعسريف بيير نع كور رؤو تب هملاف نيدالاناد نوقف نبا هراذد (تملق |
 اانب شيبح ىلا ترب طاذ ن (ملزسيل ىلهح بل هى نب لع ل ضف ىف ثيل لبهس ىلإ نعرلي ىلإ تس تن أكو بايار متع نع قرح
 ام لشن ريما ةاددوضول اها نم بال لهذا منه م من تيبذ تن اهماذوةالط هن
 اكرر م قاض لاقف لحآراد ليرتتس الاد ن لدا اشمي ؛ ْ ْ : لحإسم يعصف نيلي د باول لعخ بات لةظيطخ نما
 اىنأث رولا ةأرا لكى دات دونل تف نأ ذاذ نك لحال نتن نول ن ذا الحا لنع تيب ويب ف شحوتس اهلا
 أ نحر يثكا بود دبع نع يرجتب نعمفنصماف قا نر دبعداو دوب رهان عريثك ليعطم» ل ربخا يرجي نع ليظبابج نخ
 انجب ف ةالل قل تقلطرب جشم لوح صقلاد ني يركلذدوعسم نب ناسف نوجد دا نيرون نار نم دان نا ةفلع نع أ قبمسلاىورو ىنيلاوهد نع نب لج يرجنبادقان رابح نيب. هذه ىو باو علا ريثك ل هفمم خؤش يف عقود وع لها
 | (فورعم دعفتو امم لصن نا كأعل كاك ني ىرخ لاقف ل كاذ تركذ دولا لصدلل لوسر تن ةلج اه [رذأرلالخ

 اخ نشمي لوس عين فب نس لب فهدوموب اهرب حل خم و سم وص ف نساد ند نلبحناددادع
 ]| لقد (شمي لج دورك فق ايس و ةليربثيرحنم لهب عضو لعب حان لاب فرو اورولسو هيلع هلا ليص هلال وسير تن
 8 ونجل كلي لحنها قنا وميلح قفا لا ضجارراب مد رجدأذ فزاع نآذ نه ةأرا ىلا سين ايلف فييصلا ةصقاف
 ٍ 1 ضوذ عمو الا ةأملبس نول جال طلب نب يوعصلا قمل صا مرج شب لح نم لجو منا شيرح نم طسوالاف ابطل | راوشيرم نم نابحنباهاورو عبر نيون اه شي لجرم نا و.نابحنباورهب ثيرهت نهرب ةشالثد ناطيش مثلا ناذ ةأرم بلبس
 8 ف رولا ءادر دانت يعلن ع سياف ثيزح ن مفي بلاد فاشل ليل عيسي رجب لس اهدعب مونت مالقن العن اشي لح خا

1 

1 
ْ 
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 راب اصيؤفتلا نم لسرم# ظ . ناني
 0 داو رسام كتي أعسان تلح هد اتساو اهلاو ثحلنناوذُك ادوناداور «قانال لسد. هللا | ش

 : ري نراهلستنومو ان عزم دما ورهزاعا الا نازعاعتاد تطمن
 || نعرهروش لد قيمي لاقركأ !اكتلسغ مانا نيعناد لبع نع اطول ف كال ىورو نمتلالبعب تاأعششم [تفعضف
 ْ سبع ناد ةعدرعنم تدر يوف 521 انين ىف مرفت ل قو لبس دم اراك ميز ها نيدعس نعو ءلطع نعو للى نبا

 0 7-0 :داؤ أروا هله كيعزرعو ل !ذ ف ولاة لع لثعت د نينس عبرا صدرت وقشر
 : فاةناقمنن ورسم مموع نع دع الالبع [ةنش ىلإ نبال وناعرتا دعم 1

 درورعىإ نبا نع ند ره نبدي لوب لاقف سابع نب ءادارشعدررثلا ةعبرا لعن نيدن عبر جز دوقفما أ وا
 ل ناس عبدارمضن صالات :دوقفلاة أر اقم ارك لئرمتنباوسأبع نب ليشمل لين ين ر باج نع مره نك ربرشعج (

 3 هرعت لآبعملا قيرطنم وذ املا كاورئ ىلع ئاناومب ليسوع ٌةليعن عيش ىلإ نبانا اورو وولاة لعلثعت : :

 : 0 أما دعل اة ولافن قلعت رح نايم عركشو سوزان الم دوقفلل أ أما لآقملا

 عزب ليي نع قادر رااابعلاورعطقس موهو مول نيا فص موو نمنع ور ور ور شم لعن عوه قيوبلا لقد نوم نيب رن
 ل نع روصنم نعى روثلاقالطوا سومأرتايوفحراصللف تيلثباقأ ما ىف دوففلل ةأرم فنانا يلعنا ةنيع نملك نعى نرعلا 1 1

 8 دوقفملا دام منار( ل هس يلع قفاد دوعسم نب نائل لاقوييرج نب ًءاد لان تيم ماوه ىدملعن ق حريز ل
 نع ىروثلا اان رابع لقوملا جس ةفثوم عاطقناميفدا نه نم م امنع كيل ىلإ نينار لبع قرط نما :ررالبعم ود زنخا

 |ايرانباستن رم قلم تأ نيدس عبرا تفك نجي توبتساذ بعشلا تلخد لاقلففا ىلا ليقفلا نعله اه نع بابخزب شوب ٍِ
 رطل ثجو هاي لعب تثج ا شعوريشاظعبر ضن ار م ايقلطخ ديلماعد م هيلا ارنا عفر نيح نم نينس ميرا صيرألان

 ' ةدآنق نع ليعس قرط نم قل بلاى دورب رع نع ث دعجتب دي قيرطنم ةديث ىل نبا هاو داق دصا ىذا نالصلا نبه انبرع

 ظ || لاسفميلع تصقفر عىل منو تفلظ اذ لقففءاشعلا دوق هيصيرجرخرأ من الن ممووأ نمالجسنا كيلا نب نع ةيضاىبانمأأ ٠

 :عرورشموهو قبمسلا لاذ ربك اينثاي لاك ظ

١ ١ 

 لعل ]وستر وسنلاو ثحايال ءاع كانو ٠ فلعل ءعواولاراور ىرزئملالاقواول 0 1

 ْ ل ل تصير أن نينس يجر ناعما قش فسد سس
 ْ ظلص تور لعن لدار ال اليوان ,لح شب رع لاقف رعىلا كلذ قموصاخي جم دءاج

 | را مانماوببس |من ىو بسف 0 ومجمع زغب لا دمة تالق

 ري وورد يب همر ىلا لوفقلا ع «زخن لهل لفشلانبد ماقد نيف در لذ اسال لكالو

 أ /نابو قالصل ناره را لاق خالد ب ل شاد ميلع هيرمسركمي الث هلوغلا لآ ةمزتنذاكراعطز ًاعطن اك( لاقارعنتا ير داصعف ْ
 ا ى دوقفملا ىطتدرار مم لح شعور رشا عبدا لثعتن ا سرا العب ارا مناة رن ىإ نعرطم ريو لبعس لاتمام
 ا انالدلا قو رن ميسملا نع لاذ ثوطخم لوبا قد كل للى وه متين نان نمارعزاين نيبر اكس 1

 :نعور يؤ خولب نو نمدل تولاداقالطل تقونمةلعلامز وف أمي قحلمز تيرا قالصلاو امير ناي دوففللراخ

 قاطو را بعل 00 اورازلو

 قيست رددت جود كعال ثالث قوفةًالرتندل ةيطع ما ثيرحد لجالاب ايمنمرش عال ة يور قبيل لق
 1 نأتل ةباوراكز هور افظاد طق نم ىوريرةوراقشاواطسق نمورخى لو برثاد كاد ىلاو داري لاوميلع

 . [نم قانا ود ادجاد رعد لضالو بتل ءاصلالو ةقشملا الو بأبثل نم رفصعمل سيلتا اون ا

 2 هدد تب ةيفص نع سن نص ليل عم ادد ى شمل اونو م نسعد ىف لأ, لح



 ريك ميتا نم : اسخن اسا مهي . ىلا لف

 3 لجسلنع تناك نابحن محن نب زيش نع ليعس نوحي نع اطول كان زلو ردم جول نه نم ىف يبا هحخا ومد لقمسأ |عضرت

 2 نعني الع أ ممنخاتمثر ان تلاقف ضع داينع شاع مث ةنسأي يسر ف عض وودي ضال قاع يراصنادهيمشأو نام

 حاط” قلع نإ (ثيلوحأضب قيربلاسرخنو بلاط ىلإ نيولع د عيازمج راش كم نب اب لآقف نعيم لا تم :صالذ ثاراملا امل ىضقن

 3 رود ثار كبلع ملا سبح لاقف دوعسمنب لاذ تن مارب ذرهشعداعبسأر طيح فت ا خرم بح تطأ نتقلطوا ةفلط هنأ رفا

 سينا الثب لثعل مر بش ادهش رسب رث سعبه نم روق شعتيناثوارذ شعت عبس ل :نآو يهم لن هقيرط نم قبيل نم
 اهب نآبنافربنا ةعسن ىظننأبن اذ أرطحم فل م نانضبح واضح ت ضأو تقلطة رهام يمنع ىامنعى ودمي وق ١ ابيرقم لفن

 نيدو نموت تطل رقد نبوعيبن فكه الد ذ التام رع شي لح اولانم مقل تلعب وروما الثب تدلثعا الاد كلذ لح
 ش ' |ليبع نير ذلحلاةر ذ نيره نع قادر بج خب ياو ر الا لج لذ ندد اد روم غم ن عيب مرنم نه دا

0 
 أم ددن ووو د مليوك تطلتخ ناحل لاقو ةردلارنض لجرلاءاع لشا لق انه لشمقا له نم كان التنكملا هلاولقو
 ورة ذ الثالث ىلاو نم تكرداد ارتد درف لآق اهددر /هدوعأيُث مومعلا تمرحدوبملاهللا لنا ننام نول [نف وعيبننغؤ دو

 نم ىطقرادلا نس # نع قى نب :ةالث تلحق لص لج أوج درو ق دسمة ن> ١اوعأ زا ننر اح كله لق ن كلل نع
 : | نمد ناس لاق لزغلل لير رق هع راح أى ليدثالتلاث نا هشثاع نع كثرحؤلا كل الهلل واسم نيليزولاقنىط

 1 وزن ننس بر اىف نطب لكرة نس قرشع قذف نطب الث لح لص لجدار جهد د ق لص ةر» نال عنب رش ةأرم اتراج لغة خ لوفي

 2 مرفن تقلا ىودس) و لوق اضن خطقر اللا محرخ لغملا دول لوغب مررت نين نمل له ءأىلل لياناو تلق شاه ثبب لم

 ف ها نيارككو رمق انفز رنا تنوره سك داو فاه يارا ننسي يسن :

 1 شا شناد اطول ىف كلة كل ةرعب لشن نانس راج هرتز دوففملا ةأراف لآق ذاع شمي لهحنيتلس مب تلجأ ىوريشلاع

 روش بات نس برش رض هد دا« هع بينز نه د اخ ظ
 ظ حث منع رصس نه ى ضل نع ىناز هال نركب هنن ع ليبعولا هاد رد بخ نع هئيرج ني نع قرابه هاو رد ارشع ظ

 ١نبنعل ها نعروصنم نعابعش ذا[ رلئغأن ةبيشيملا نب الأ و نعىرخا قرط نم ىقنمسلا اورو ىرخب قنرط مل نايس
 اهرافارجود نجي توبتس تلفن باتل نبرة ماتت لاف اتعب نعل حالا اعقب يطنمئطئرالللو هور ع نع ليلا
 ناكاذاالاأمن اىلعد ىع(شمي لهح شو سفاح طن نهرا للي ن نبل بسائل فير نينو سيتم

 |” نفلسو بس نيل صسن ع بارش 1 ا
 : ةأما ريدا 00 ودرب ريض )غر يضفأرت لصف تحلف ايلا رفلطن فقل ليلي سناك ىعلطن

 ب ان نما طا ناك لدال 38 "لع ةيقب تلتع مث مريب قرار لخالي ارجع زئاكذلارجعن ناك اذ رتدع ف د ْ

 8 سا (عاهربمأرل و بيسملاثب لاقي ارح 0 سول

 ًاورنلعلوث ناو ءاش اناعت«ءاهرب ار لاقت :عجد ذر ره نع ق ورسم نع ىبعشلا نه ثعشا نه ىروثلا درو ىقبميلالآت

 0 يف ني لظتساع قلل بلد يب قرفي ا (ةدعذ صاف درع اذا قيرط نوفا
 | فن تعضووللآق ةلارماشمي لوسووخم لع نه راطع نع حرج نبا ثيدح نم ىقييبلاو ىف الا إو رورخبال نم لن دلو ذلا
 3 انصشدانار عنب لافن لاحق دايو انه فون ملا نه لقسمن اعزب انه عف ننعم نع ىفاشلاو كلان تلح بسن دعا جود

 : ذاررلالبععاور هت لح نشري ر يار برسل لعاب جو درو ترإ وول لاق باطخت نيرمتناراصن ال نم لجوبا: تلح لف
 ههلوقيرهنب اش لير ارصن ال نمالجر تعم» امنع ىرهزلانعقنيهنبانع رينا نباووهوا ورع ملثم عفان نع بديا
 ل لوس لسا ارسم 00 يل ل ل اعلا

 ديت" تنل بسم

- 

 4 ٠١ ناحل ةيتجالا نيك 1-3 الا نيل ل لا ا ل

 ا
 هدد م7



 ريب صشتلازم ] 01 حا 7 نانا
 دا طاح ىهومخقيلطت ذو ٍقلط ان رخنبهناربع الق نسجت نع مث لحس ءاطع نا قيز نب بيه نعرومنم نصي نير ١
 جهلا لبقست نان سلا ثدنسلتأطخا لق كأن اهدا كرم" اير نب يلاقف هلا يلوسر كاان غلبف نيلرقلا نتع نييرخ نينئقبلطلب اعبي نا ْ
 ريف رد كلا قسناللاؤماسوتلا لصما كدر لوم ياي متن دعوات ناتي 1

 لل وربط عر در دود ا سي نا لجل هوبلا د هللا, نم ون لجل لجبال ف ,تبأت نيعفيور ثيلح نم نابحنبا دى نيزللاو دئادواد ١
 كإريف هد كو قال لاو م.قت فحم غدد عز راي مى لسد يلع هنا كمص بالا .لداربخ ىف نواس نب نيبدح نم ظ
 .ءباوجالا بجواري انتم لعيني فسد: دل نم لاي ايت دانس دع لباس هرزس نيرمم نهذق لا 9 انآسنا ف ءلصا |
 ايشدالا نمل جسر نع بيبسلا نيليعس ثيل خ مىمعلا لي وب وظفللا ىممب ةراعلان,بقعنو ءاسنل قاطم فال ميسا ف ددد أبا |
 5 لانا نا تبل ول دوا دوبا محا (مزيب قرف لاق فيعني ركذذ لبحر اذان ريم تلخ غرس ربة أرح تهت لاذ ْ
 نمو ذي رح ن مديلع قف مزون الا نم تن نم كلذ تلح ءلسو ميلع هلا لصد را لاقف رش فصنب امو: ةاةولعب تدالدأ |
 لنع ليربوث فصضنب# لاري فن نيوريصلا ف سلو لاسنلا ها ددانكومتمرب اطوملا ف كاف حرت انه لل اظفللا و دياس ما ثيدلحأ |
 ل نمر جل اورو د عري نم ليلو لعب تعسضوف مراد لايل مشع نم اريرث تكف ةياور فدل ناعيا ىلعب تعضو امن اىداتتلا ||

 نيرشع نمأريرث ىرخ/ ف وظل نيرشعو ثالثب نأ سنلل هيا ور ىف و لصالاىف اد قفاوم لحد :لبإ ةسفع سخبم لعب لاقف دوعسم نبا
 قت ليجد ىف لاو ثايب فعضو فيجن: داساد نايب أين وحل فلب ف بوري أريحا غلبه ذي رج نم قاقر الث اللدا نوم ناقيأ موف حراصت دوق ةأرما يعش نب ةريغمل(ثمي لوح نير شب ىاربطلل ياورد لقاو ارمني قيميلبة يهدم شاليلا |
 ”نثثاعارامنم تشرب لفف د ثلاثلا ضمك نم للا ةقلطماتنططاذاالا وما تبالي يدر د ةشلاد نع ىور مل وق مهريغد ناطغلا ]ب ١
 اتيرد اب لف سلا لبع يركن ع برش نبانعو دارا ارا ارلوث ديف و دصق هيف د معو عنج بار شنب نع طؤلل ف كاد لاقف ا
 نيح مالا, كلله صوحال نار اري نب نلولس نعملس نيريد وفن عمدع نشل داني كان هاورف تباثنب ديد ااعمنم ترب | نا نضيف ىف قلطلا تاخداذا ضاعن هيو عن ع ىرهزلا نع نيس نب نايفسؤبرط نم قب يلا نه لوفيوهودل انئارقن نمالحإ| |
 قفا تضمن مرا تلضداذناميل بتل تب /نيريد ل ديوعم بتر فلط ناكرذ دل ضيا نم ليا هرم تلخدأ |
 || له قيام نع ثان نعنع فاش او قاطواورف منن ءاعم يلم فق ملذ نإ عا تعج الفتئلال دف تنعطذدلاث امنيا | | ى نّقحنعو وااو زن ذيج نايس نم هادم ينو ال :مىريومنم دن |
 2س نمو مجيولا لهم قبرا ءاود وأي يالو مث زئالو دنم تثري وأب ىربدفف ثلا ناقرممل نم مدل تلخلئ رثأوا لجل قلطا ذا
 أ لع ذفطباهوللابعا ناعم نويت رطنم قبس دخل 9 [رميلعم ل ةعجي الث دنقل ال ضمك ىف تلدداذ امنع ع اننع بولا
 نع بوي نبين عءاجسلفد فلا لة هنخيما فشلا ,ب درفت ةءصبحل كاتب لضيل ضئاح هدأ, قلطا ذا لاق رهذب نعمفاث نع هلاليه
 (شمبل ليو نب لملا لها نمو أرق نهد نارا ىلإ نبانهوأرساغن مب لضيالاسفن ىهو ترم! قلطادا تبأثنب ليد نعو كوخ هللا دبع |
 اورو ربو نم ىو ناو د د ذيل بج لصنم لنسب ىذاشلا قن طم قيمبلا وقوم نيئرقب دو ثلا لعند نيت قيلطت لبعل قلطب 1
 تكفاقشر رهغأبلعجلن لبي 1لاقف افصنو *ضضيجخاعجم تمطتنياول لوفي م ع مسن فيقث ن ملي نعرننامجو نم قفالا
 ٌظ كابربشال لثعت ةريرشا ة عش لهن قنل صدرا, نارم شم لحام قتاووثومد اموؤررعنب نعله ىد ري هم لوف ىهأ
 ئى رظنالانا5 ةرطجأرطفر مث نيتضيعد اخ ضح تضخ كفلطثرا امر معلقا لسيسللابا نع ليهس نين عمزع ىئاشلاأ
 ليقف نآبح رهو ابمْضيح ل مابتفأر عت ةريخص#ينبم نمل تنآكلو ةلجاو»فلط ديم قلطمنانقنم نب نابحاشسي ل هيدا
 رذاذ ءانحقن لبق نأبح تادد نيتبطيح تضخ نيجي ل نزولا نمالو لصيحل نم نسي لالا رمزوقلا نم تسي ف لمتد تارنادأرثرو تثار ىزالاقف نآيرثليدو عل لافنءكإ 5 نعم لاف لب دوءاع رنعو ن اناعىلا هعف كتثرد تما كلنا
 ا د رريبصوهو رم قلطقنم نب نآبحم القير نعالج رلى نما لبع نع حيرجنإ نع ماس رييسز ع ىنأشان لع

 ظ

.- 



 2 رفضيطنم ما .ناثاللجب
 ١ :عاضياقا'ررل ربع ىورو البصعمو| السمو الث ةياورربث ةكىلا نيجي عرهم نع قان:ر للبعد اورأد 10 1

 .: ١ 10 ردريغ كعمسو مم لازرجراامقشن ةرجان عين لوفي لوسر تعمم ديوب ا ليي و

 3 هيلع قفنم بنان ئملف بذاك /دحانا بهناو هلا اعالي( حنينعالئمال لآق 56 ””ةلادص بنل ناثمب ا

 ١ يضيع نملع قل نمت رص دلا طيح مي[ دع نعطي لاحرم فيم
 : ةس مييزللرانلال ثبجهالا بطر كوس لسولو يثني ماعم الو ليعرباملا اه ىلع فل جال طفل الإ ورثجلو نياو جا رانلادل 1
 : 5: ادم ذو رذولف « باد لعن عي لاو عمنيش كوس لة طب تاولسحأ وهو ىذا هاي نمبط_اظفلا | تامر

 1 اشلاو دكا دوباو كلذ رانلا نمو لصفمو بنة ناهنإ له ىرانم لع فلح نمرب اج (ثمي ل هس يضخ كاوس دلع ولو ثين الاربأج

 نبا نهد نزل وكل ندياسن عن فد قرط مدأ أوبن ليأوبنلث لاق هزاالا مل ظفللاو ملا كلل و جار نياو نابحنبا
 3 ارا هلع رماد فالرجل ناب نهال ماسو هيلعمتلءامع اكورد لوف ماكو دج انب فاد الو للا ئكلف ةيلعت
 سنام 00 ا اوم

 هليوتلب لئع دعم ثي روك ف لعن ىئارل اليد[ ن عشت اورلاة نه يبست نما لثع يصعل لعبا فل ةأرلاد
 دواسلا قرط م انا هادم ةربرشىلإ نعيم اعني صفح ْثي لحن لع قسم دز ضار نم دييغو ىربنموىربذ نبأ

 , 0 لليد نبه البعد سم نباو صاق د ىلا نيلعس دراي ز لاو لعد جور كيرف نع ب ( الاد

 3 س قلاب غرك درضربذو ىراقلا يلح ىا شرك نبذاعمو ةشئاعد لعسنب ليسو راويو ساو ثجيراخ نيليدر و تبأثابلب ند ثلا 'ٍ

 اك الاف قاربطلا محرخب شا شيلحو ثنه/ ضرر نم يضور ىرانمو قدبن الأب ظفلب ميلع قفل لي دنهل البع ثيل حد ليو ةدنما| '

 ظ انتل نان مخل عبرا تاما نم فاذا دم وأ "لب ٍضارر نم ةئيور اف الصمد رج نبين ظفلب نع مان يدع قي رط نم
 بسجوب هنا ”نعل لصق كلوقف هللا قل | سل 4# بحاصو ا البل لوقيو منشد سجئزين املعلذ هي لع« ليعضين الجر ءاو« رين

 رع كاني لفنلا درو سمان ولكل (,ةقلسطملا الا ثبا نأ بضل يأكل تينا ألف دعاه ديل عضت (21/تنكناتنعللا
 : ل درك

 1 ببن يدح نمي نشل دنعوهور نمد نم هلنعوخن ةأريوف لع ب عت ألا لد لجرارف هع الب عن /ناالجي ماما
 | |(لوقيفمبذ لع :سم الا لنع# لي عضي نا ًانعالثي نا نينع التي مانحالجر رم ابو اح نر سا نا نح بابشنبإ

 8 | ع ةيمانلتعانين راس يس هسا اشم رح لفن البان اعمال ن اعالتلل( ثم لع هدا ,ا ملف أرللا امو

 0 مبشرالإول تءاخ نيب مول | ودلع هنلا لصم وف نمل خبل يرصب ساد سابع نبا ثييدح نم يلع قفنم لج فن دالءأح نكد متجمالأ

 2 | هل لوق نمرزا ىر لاند نالوا تاكو ىل الوعل يئوع ثصق ىف لعس ني ليرس نعني ويعبعلاف ومب تمد ذل
 3 0 ةلحرماذ قوس الدو دلد لجل( تيرس يل مالكا لقت هالو نم سيل نماوتساد نموه نم فن

 3 ةالسبالا ىلإ عدا نم لعسي لحميلع قفشلا فك نفك: نالط اذا قعلتسملا حف ليغولا(ثاومنم سببا رروئيلنس نم قحف
 3 دا نما نعدد يال وزفلاللعيوهد بريف ل دا لحنم نيل ذوب نع نعد مارح نت بايخ هروشو هربا

 ا ا ا
 : نمور جنع يبيع بعيشلانع لااجدياو ر نمر يبل فوقومميقنمل نأ نيعدذ طد للوب لحرلا لارث ذااذاع شمسي لوح شيد احاةلطأ

 ' 0 تلم ايفر نم لجر ف طخ دنا رع زع ن لحي أكد بيو دتنب ” صيت قط
 | خل «افللماسو يلم هلا دص :(ثمي لحد ا ؛ يلم .ةرفل#دلجن نارا رعديمأت
 ظ دس لسمو ملل كيس دل كد اس
 الل اع زإلديق لوسي باد دوجوم زعل فرخ «را م ظفللاه قأرملا ةهد قرط او نالطا لقن“قلطرق لكذ ارفلطت م
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 ديكس نم ظ ام سلا خالل
 || ةيلق قرط زم تور ئغن دمنا ,اعقفس ثيل لبان مغ له لاؤ وسار الغ تدلون أمانا اسوا كص
 نم#اع لقذورخل ىف و ثيرويركرذ لع ئينممل و نمد وس دولوم هل لو ة دان نمط مغ نا مالح اكول لون مره كنب

 هالاسلا ال ىللا هل, تلح يما نبل الم لذ ايد ديلع دن صن كسي لاوس ب ا
 إ نا تال لص دم لوس كانإصا ل ليق زلم ةيم تبن دله ف ديل ساير نيرو نسل ل ال قداصل كنا

 لا هلوططب تيلحت تارمعبر ا كل د لوفي ق داصل ف اوهشالا هلاذل ىلا هلأ, لحي واسو ميلعمللا لسع هللا لسير سل لأقف هبذد تيدر
 مرفط فأما فالؤ راصنال نم الج نار عزب نع مذ انؤنرطنم ىرابا ىف هدأيسلاد دب ينج لدى زن لح دوعص مك

 رد هل ناكل نايل لول لاق وركلل تنل ع لاول أملا ثنا (1لاةملس يلم دن ءاصمن املثسي لههس جنيب قنة ءاسو ميم هنا لص
 اك م ىف سابع نباثيبرح نم طوهد هللا باتكنم هضم [ لول ظفلب ى را هاور د نك سأبع نب ثيلح نم ح ئادون اهلج ناشر

 مشي ل حمو الب نأع مجالا رغن ا نآتجالتللره نبا ثيرحنم ىفبملاوئطقراللا لب ناعما نانعالتم ا (ٌثمي لوح ل دلع
 فود ناعما م مؤدب قرفبث ا نينمالتداف لعب ةلسلانضم ظفلب دكا د ىلا دثع-لصادادب ناعما لقد اممم قرف لعسنب|

 نايمه طقو نينعالتللا نبب قر واسو هيلع هللا لمعمل للهدح ريش ىلإ نياو قا'رزلالبع فصم ىف دوعسم نياو عد لع نع بآنلا|

0 
 الو هاذا نذل باك نة رطل فا ورك ةركدل اطلس: لج نع اع بشن د قطعا نبا
 ب ملفنا, ضف انيوهو ىلا ف نقلا راجي لو ءاهسس نب كيش يني ململسوميلع هلا دصمتتل ناو فون فمن رجال وقل كت حادأ |
 اصف ةذرحاسو ميله لا لصدتنما تن. بحجم ران نيصحارن رع ثييرح ك3 فة نئامفلج ذرة لثسن ناشي نعأ| ٠

 ل وسرىلا ىلارعاواجالاذ بج لل نب ليددو قرض ىل كسي لوح ديل اغلا صق ىف كانك هيب ل سر اال دامو [ن نم ارلأاس .نامرذ سيب
 ] فانلد ىالوتلا داو روم بديع ق فش لوطب ثيدعت هل باكي تيضقال ها كل دشن هن لوري اقف سل وهو سوة هسعملا
 فطل جرو معطف ماسلا عاني مفلح لم ملا باع ماد مهبل ارظبنالدهلل بدل ثالث ةريره ىلإ( كثي لحاصا جانبا

 هدعطنشي (ى نإاوش رصعل لعب ىذا لحج اال انمي اى د آيار ل ضف عنم لجو هطملا راس زعلس طع لذل رصعلا ة الص لوب نيله
 راس (ازع بوي نعرجمأْا ىاذررلالبعىد د ربصعلا الص مايو ال صل ادعب نم موب لأن لو فاو مشو وق فعلا «ركد ارو
 2 كدب لج نايالا صباه دنع لاقي نآكدانو دات نعرخلا مجو نم ليبج تر البع هامر هاشم دات لاق ورمم لاقت ةليبعنع
 ظ 7 ةربرهحلا ثيل حن مريلع قفنم ثريا نهر بش ءاطعاال ايش هنا لأسب لصيم اسم لنع أرقفاوبال :ئاس ة عمل موا
 ّي.الصلاف لبعلا نب باج هور كر صعلالعب ةالصلاو صن لاؤماسو هيلغديب ءكصمن ميل ضرته ار صعلا لعب قتلا ةعاس شرا(
 |! كلب سوه نكمالس ندنالب عد ةرره ىل نيبكرنصأ, :عجارلا هله نال ير تكف دوجوملا فلاته زهد غل ةالصل ظني مادأد 1

 ('يئاسل صحو اناث هالس نيل البع ل اس مث الوا دابحالابصكل سةر ره يان شيره ف ندل ئه لق) 'ر:يهاظلاو كاكلنو ناس باصاد | ١
 سرا كس دب ىف ىيزن ثلا ةءاسلاوسملا عفر سلا نع بابا ف ومزون نمطقس نان كاد ىناوزسبأ | ٠

 0 لصس نب ليميو رت ناد ابع نيرو ميلع هنن لسع للا لوسر لبر لع هيضح نآعللا ني و فيعض هلئسو ذيل :
 ظ أيه لير ةناره أظلاو ةصقلا ىو ر لقط مهن اراد لعس نب لبس نكد ييعصلا قوش ت لرش ملوقب ك] نإ و روضح تبن سايع لبا ألا 1

 ةفينح ل نع نآيبظنبلع قرط نمريثكىل نب ديويشي رح لنسم ف ديعمالا وه عقب يوقد اير علت ةرحاتل نيم ددد ل وق || '
 و 7>ى هب ةفييح إن عنسمانبرجم قب ىط رم سو درقلا لئسم بحأ صموررخاو ءر يره ىلإ نع ياس ىلا نع عين ع هللا لع ىلإ معان نع و
 ل أملا به نت فرجاقلا نيملا ظفلب ف وعن, نمل ابعت مضمر إبلا ها هددرا د هللا ىلإ "عزم ى اش نس يرهاطزبا هدر كل رالإب لها كيرألاد أَ
 | اتسلق يرون نيلوهو د العنباالا اشهنعاهرملعاالو ثي لوللان هر طرفك نيجي نع ناح نب ماشه لئسماخناللذد !

 | نه نعرينلى إن يحزع هلال نما لقد منم عمي ل. دعزكألاو .يبنع نعد لبقتن جلا ربع نية لسد دعم ج فلنا |



 رج ميفتنم____ ل نا
 ١ الصيد لور فلج ب ورا لشس انا عكرملا نوم وق يرو نهال نم لو نآكد .دالشل اه ندارلًنزاكدراوعسل نبتايرش

 1 مسد. لمصدنل لسيراذ لاق أنس نوم نيل هماق فال ضعم الس وراسفناف أرح اقم قرط نمل هاهدانغ
 | 9 ةنيرذال لاو باير كاران هل مسق:لاقف كاع نب لوفي هداجند لدن دلص ىنل اقف ةأرملاو ليد جول ىلا

 ْ لوط يلع م ا طم هلو ىمسم ناك را ةريسفتلا نه نمةلخ ىشأشلا ل عنف لس لاقمفلحأ|
 ثبأث نعئيفس نيد قبرط نم قبري جرخ أم ئلازلا و حف ةدا نهةرعل ءارتسل كتميدل ةرككاعتونلن بت اءلد نا داد
 كيب لح ىوثوداتسا عطقن بذ لوالثعالبع ا بلهلان تبذل اقف اراب طق تقرسا هللا لاق ق راسب قا معن شانع
 | قف و كيف لان لقلاقلعفي فيكما: ولتفبث لتقيف الجر أرد عم دجو الجد تير هللا لوسي لاقى الججلا نوع ن دعس ن لبس

 | يرخا فوم لحمد لع قف ليوم يلع هلا مص هللا لوسر لثع سائلا عم ناو لمجسمل ف انعدلتف ليس لأ ربتيب اذ بهذ اف كتب
 ا 01 .."ةءلصمدل لوسرورءاين:لبق ثالث [رفلطف (ةلسم نه لوري اريلع تيكر عوع لاذ غضا ملذ لآقأأ

 ١ ناليياورظنل ف[: نآنصلا لان كلذ كرداًنزلانم ءظح مدا نباملع بتكلا اوفرم ةريرهوبازه سابع نب ثيرحنم سم اير
 : ىلصاو نازي نالبلا هى ل نآسللاو نين نآنصلا ظفلب ضي ٌةر يره ىلا ثي رح نم نآبح نبا اورو ثي ره شطبلا اند

 مثلا نبالع بنكهدا ن لو دسو لا صمد: لوس نا ةريرخ وب لاق يوملر ميش تيأداف سابع نبا قيرطنم دعا اسمر
 || اىوردمب ليد كل اك ق لص جرفلاو ىوتشنو ىف شنلاو قطللا ناسا أد وطنا نيعلا زف دل دل كال كرداازلا نممظح
 || بل 6سمالريدرثال رمان لاقؤمأسوميلع هللا ايصمينلا لا الحس نشمي لوح ون هد رب عنه قسم فيبر ح نم قاربطلاو
 1 لامنالبع باور نم قآشلا ةلنساهالسرمهركلذ لج ء اجل اقريع نب ليبعنب هل البع قيرط نم ىضاشنرتسما لآ ربحاال لفرط
 اور نكل تبذير: لومصوملا 3 لاثد باوصل ب ىل والسر ف اسذلا لق هلأ سر اودداتسا ىف فلتغإو هع لد س ابعنبانع

 |١ لقن لبحن ير نع بزوج زب لقن كلو صل لع دونا قلاطاو دعا هدانساد دو سابع نب نه ةورلع يزور نمد دول اوه
 3 ذروا ماعم تاهوجضولاف ثيركت در دانى وجت نبا نك سمول صال ساوث بابل نهي ملسو هيلعدل لصونلا نع ب

 جركل بعنعرمم نع ربكم رجال اق باج ن عرب لاى نم لقعموزورشيبرح رع ى كلاس أح هي انب لةايرخن قير طا رميح دانس
 أو قيببطلاو لالخ سخبو ماه ىبىلوم شه لجدلا فضى رنا اورو هزكذذ لجن ءاجلانمذأع اويىلوم نعربنزلاوباث
 . [ااعلا فلتهبم يشل س مال لي منممال فلو رباج نعني ى نع كاد نب بر كلالبع نع لاقف رقبه ليبع نراه جو نم ىف

 . [افاعتلانباد نانا و ل النو ليبجوب لاق نمو ةشحافلا وتم بلطي نم عش الأف او روبل ءانعم ليقف سمال لي درزن اللوق نعم
 ٍ ال دارجودلاءنمانئكرنم بله ارح :ةالاثاورننشلا هانعم ليثو انه ب فارلا ل ال لتس ىشتقموهو ىوونلا و ىلازغل او ىو

 . |ايرخنلاق نحضعبلاتو لالا لوقلا ىلا بهذ نميلعر لاو ىدروكننباو مالسالا ءااعنعملقن_و رص ن برو مد الاو لج
 . [ابيطلاواضاقلا ع ورع جالو ل لل لع طاق تيل ا اًرئبث لادا رب نبتلا نع: ايزل نعاركسم  هانعم اركس مامر رس فن لحما وق
 || ال و ظفح يلعف دلو نم نكن او يف فرصنل لذ ,لاو نمناكنارتدتل ن الد, قلط لو قل بجوم نوكتالذميل بؤرنم اثنان بلهالا
 نع ماين نعمب ئكئاكولد امسماب ذنلئيل كلي له نم مننالارن:سمالري در الملوق ناره اظااد لبن ايفالطرمال كلذ سائينبجو
 م سبل نم موق لع تاخد ةأرم م! (هثمي لح, معقد كلذ ناال ةشحافل نم دارا نم نم الأف أهلا حنم مذارجد د. ناد اذ ذل
 ” |دصمنل عما ةريرهىإ نعى ربقملا لصس ثيدحنم منو نآحنباد قا لاو دولو ىاشلاذنجأللخدي لوف ى هلل نم تسيل
 ” | نوضحلاو نيو الا سكر لع .ىيضفو ءنم هدا بح ميلا رظطوهو «لاد لج لج جاد داندو ةركلف ةنعالدلا زيا تلا نيح لوفي ءاسو مبيع هل
 || ىف مثنب نع بأبلافو ثيبرجم نبال فرجيال ةداداكر يقم اليعس نعي شيويانبهتلابعورفتبم فازتم عم للعنف طق ايا ضمد ٍ
 | نعرع ع قيرطنم زهد ءاور و لبق مدلقن شير رل ورجل جس اا كنبي لح فص شوهد ىزوجييرربن ميغا اميقد رانيا دنسم |
 . |انللةالحن مره وب (شمي لهح عيكو ب درفت و عيكو نعميبإن ع لج: نبمن ل بعن عطس ال قا بطلا جرحي و خخ رمنبأ |

 ايفا ان اويل

 دح 3



 ريح ارمههلتلانم ' نانلادلج
 انا ظفلمما كلر صفت تحكي رقتالل اقف فلين لينال مقوف هأرمانمرهاأخالحر نا سابع نبا ثيرحنم أولد ى لوزا كنعد هراسلارايصارغلت حا از لع ى ورب رن .رقنال قاو وم لا نمرشاظ لجرل ل قراسوميلع هلل اسعملا (كمن لليوح ماع هنو ىثارلا
 لاك الإنشاد نابع تاق لويد كنجرفلا حار ازأءذ لاقدر دولالثياعر فعال[ هضقنةح او لغد
 ىو ءاليع نع قصت يب رط نمي اورلا نيل ةلحأشىىرحا قير طراز انسم قوم لسر نم لأسر ضيا لو تاقن مناور مزح نبال
 .وب واس نع بارناؤو نوت ال ورفكلاقرفلان البق رفرف مهلا رف اس سيب أم نم ترهاظ نادرا لوس لة الج, نا سابع نبا|

 : برغ نسحلاق و ةدحاو ةرافكل قر فلي البق قار ها ظلي ملسو يلع هن ل مصبنل نع فل و راصلخإ ًاصياىزيرثلا لنعرعص
 لعن ع ةدحاو تلك ةو عبد نم لحل ضان ذر( شمل لمح يعم ثيل سبل لفعل دى غلام ٠

 قو وير نمرهاظ لد ناعيجبر عن عاوييجسأبعنبانع لها شرا ورز نمد بيسان ب ليعس ةيزور نميري ةلحاوة راقت
 ْ نك طر اوه كلونويدد نصلح يل وفلل راك يعل وش ام بيسان لو ش

 مويس ىف ترأغاذ هل نيرو هيلع منن لصين ل قنوع زي ليف دقن لع دنا لوسي لق درحد أريج 0 0 ا ل ل د 0 اسي كالي ادع ناد و لق قدس اا ملل
 نول قي كل نع ورلا الاوان نب ةيوعم ثي رح نم طولا ف كال ةشمومأ,ناذارفنع لاق هللا وسسنمن ىلا تداشأف [نمايلا| ٠

 ماذا رنم زا ليا قوافل خخ ىل عزت تن يل دي راجسز تقنع لوسد تبث لاقسيداف كل هاهدا نموهومك ليه[
 رع قادر لاربع عرب ىدروأر قع ا: لاتدل ا لوسر تنال [نملافء عساف تلقا ني هوس أر ل اقف ار قلاع ةبق ر لص د نموجم

 5 نه ىرتتنكلاذ :نمؤم ةرقر قنخ دلع ناهنال وسر لاقف »ا دوسمل ثم ارءاجمنا داس الان م لجر نع مدل بعن عىرشزرلا نكرم أ
 ِك ريعن تلا تدملالعب ثمببب نينمون لاق معن تلات هلا لوسدنلانيلبشن لاؤمعن تلاتدسل الامل الن انيديمغنا اب لأقف ارةعا خم
 ص او رو ىتفاشلا لاق /ثعبلابرارفالارمو السا لنور ذأ نايقما بر هخس دع لون ةيزورل اكن هدأ نع ازول سد هيلع هلا لمص هنل لوسم
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 يعز نع لبعس نع مكاو لارا نع ليل ىإ نبا قرط مطسو دل نفاربطل فد ثيرهل ار عدا لآقدادوس ةيراببى دنعوةبقدارنعقعي | ٠ نا توداى انا هنلا لودر تلد لآةييوس نب يرشلاثييرحنم نآبحنبا وق شلا د درئاديوباد لج فور وتنموم ين فأ,قنعالاقفرأوسلا || ىلا ترش كبر ني لات ىعد نهى نخلي ةبقر اع ناهد لوسرب لقفل ةيد [بلوسر ىلا بطاحءاجلاة بطاحن نئازلبعن بي نع ايد نيس قبرط نم لأصل لا يال نسل بايد ءاميرخ أر هقارط نم ئذىف سيلمر الا فنصلل رك هى برقا دا دى قابس ى ةرثكت فلا فلل ىف و هركلذاى لجن ع ىإ ئثحةبتع ند لسع نب نوعشي لح نمالل لت للو أيط اورو ةنمؤم رانا رقلعا
 هلل لوسر رورايثعالاو مل وُ ءلج عيبا نع بص نبزم ةياور نمور لنيل وه مدا نب كايدل مؤ ؤنعال هالو ْ هو رب رض ىلا ثيرح نم لهن لنعوشوثي ليكن ر كلذ "بيعاءا دوسي راج لزعو "شد نالاقف لسوميلعدلا صولا ف السا 1

 ٠ ليتل اصدن لوسر لنعسأر» فق هيما نبل الهنا سابع كس اهح نأ أ رانك اءاص متعة ليو سعد سما ٠ زي ليكم وضو يف و ثرصفلا رك مص نين فس نا نلت رعنب لس ىلا ئلرط نم ىزيرتل ىف داءاص ن ور يشع ريف رعب ناذخفاع ثيدحنم ١ 00000 نناشد درا دوباجر خافيير اءاص مشع سم: فرق نم قرج نعاسو يلع ل لص تلا | م ب3 انور يح 5 ابا م روق بز ام دع دش دروهأ] ٠
 هذا ومراد ىلاعت هلوفب ليريج لزنذ رخل فو ثي رحت كرب ىف لميو ةنيبلا باسو ميلع هل: لمص ىنلا 9# اقف ايم نبكيرشبا|
 ظ لوط, يلع ركبت ني داصلانم غلب نائل ررقف مجاور نومربنينلاو تلف لاق لير جل زن ءلوق ىوسظفللا نب ىراؤيلا تال ا

 نار فلق هم نيل الهنا لاق كلل برشا ن نسر يسن قيرط نما سمور ور سنع بابل ىف و ليربج لادا ىرخاةياهدشدإ|



 0م

 "ريم ارعيذلتا نم : 00
 |! شمالا قيرط نم نارفلا ماحب ىف ىض قل ليعاهساررخا نو سايعنبامل راندي ناو نايأع نع ربعص لنسب بهو نبا كاورو سأبع نبأ
 نا امه نايتعل سابع نبال : ايجيناداد نافع 59 ةتجوزموبنم ريتا ةشسا ترون أر تجول الس اعنب ,البحاص قربخا
 . اماطلإن لع كل 3 ىف هل ظ اتملاو عن عدوسالا ىلإ نعدوسالا ى نب يرحل ث يرحمك رلثسلاف ميلاد َ درك مخ هلابأتلي 0
 أمس حاشولا فلير ذ نارك ذو فراعلل ىف ةبتق نارك نك رواة نسل للو ناورم نب كاملاربعن  هريغو هينفلا لدم ول لعامتاذ

 ميله قفش منبه نع ضكيبو يخوف ىذلاتايلذ رضابخاهريغ ىارف نيل لحن مثيل هاي اب يل سيمت | ةعمبسلالل
 | قوهصت فد الط ناظغلب سارع نب نعرجج م نب نبذ خا نم قالطل شبيب لمح نأءالف قايسد مسن نمالالبع ثيرحنم
 : للايزن ءمصع ثيرحنمئطقر اللاو ىلع نبا ءادرد نفك همكميفو هريرللا ف ,اراطل للعب :رخ قير طم و فيعضوشو ةعيمل نبا 00
 لعل يلغال ن كراع نأ ونا ليلا الل امال: ارتب ف ىطوف لوقت ة أمر عم فالي ف وطي ناكر غن اود مّ و فيعضمداتساد
 . || لقب وعن نلث سرشا »الث لاق هن نلقف نيربمشربصت لاو مهن ناقفاربمث_راصن جود نع هلام اربصتو ل اشلا نم مع لآ ميفو ثيزكلن
 . | نعل سنا ىورب و مهو درب نار وفا عبر مثاسن نعاوباذ لآجس ف داتجالولمامل بمكه رص اني وعن نلف سواد :لآت اهربص
 د يد نهللالبع نع كلز ياو نمريسلا باتكلئاو ا قبمبااكوم(ماد ناله الصنم يلع شفا ل (كمل كاذب تب ان هصفح كلذ
 ||  اهدو كشلإهركذ نربشا شعب راوار شا دس تلاقارجوذ نع ةأرداربصتأر أك .ة صفح ملاقؤر عشلاميفو انعم رك, قنبا نع

 | نيزك تك برا لا ريغ ةالثلاقق تصفح" فربا هير ننم يود تيرزغ تلا شأ» لاف رك ةأو زعم فول

 ١ نب سوا جوزى« هن تلق خرط نب كلو تنب وح نعوالسن اربع نبف سوي ياو نمد دوب ءادر دارمي م ناالا جلا
 | املا سوا ةأر»ا ثا جبن أكت ل5 :لثاو نع ءنعرخلامجو نم انمي و ىعشياورنمدؤادىباد انضيا ف اورو ثيديكركارؤ تمأصل

 5 اذه لآثدمنم ان طركلذ ث دابح قل تم اصلا نب سو نع ءاطع نع د ئا د لال ني اور ىفو هنأ ما نمرهظ مهلمي لش اذأذ مبارات
 . || تنيدوخأرلا لحيوريغ يد و ثم أصلا نإ جوز باوضلاو مهو وهو ثم اصلا تنبتإ و خ أحل نياراضتف واطع كردي لسو
 | في لوح فضل اغلا ةزمحل هداتسا فو لابو كنب دلي ونق ارلا نا سابع نب شيرح نم فام يلاوربببلا ىف ا ربطلا كور و ةيلعت
 ا دأوا خيش قنعالأقفو ياسو هيلع هلا سعوا لول كرك نأ ضمد ف رعي فحل يثخنل هداربظكم ضن دعم ر» لع ضم نرةيسن

 : أ كي ءورخلوالطفللا ةيقد درب خب ماسو ميلعهنا لمص دل راو رمل ىفأرثطو مث نأرمر لمني وح أر نم هآظ ظفلب خلع ضوم ف

 ' "اكورد لاحأ ميش نا مد اريقكد يلع ديرما لحج وبأي بلارضص نب ةءلس نا نمل البع نب فس ىلا نإيو نب نتالي عنب رجس قير طم قبب
 . راسل نمبييم أر تنكل رضع نباياس عرس نب نطلس ثيدح نم فن لال نأ كابا وصود مكيف لجن هورف نلاثن طف ا وشي دج
 || ةليسد ومر ضانين نادم رررش كش دحام نم ترهاظنثين أما نم بديا ن تفخ نأ ضمد ريش لخدألذ ى ريف بيالات
 5 001 ا 1 33
 أور ارظلا قيلعن : فص لع ىعقارلا هبل لئسا ثيدلعملا ضو زب رخص نبناماسم] لاقي ضص نب ديلس ندع ىنيرثلا صن ميسلت ى راؤبلانع
 1/06 ارب ويصل لبمغيىقبميلا نعروكرملا ظفللاو قاعمال تقومر ارظوح [مز وقيل عتلا داوجءاعمبف نوجا نأسلاف ىزل نة عقرلا با مقعتو

 ا مير 2ك تلا



 جا مزح نم مخال نفد
 لاقف كاد ركرد عملا جرخ مثانالث (فلطف تبق مالسالا و هدل غرك لبكأ تعط الاو مالى قل طن تلاقد لص/ ءاع تسااج|
 دل ةرلق ناله طق ضوه .ييع حش بطاح ن ميا نب لن ب ةمالث نبأ البع قيرط نم فرب قالطب يي كا مجدا[

 !ايقعلاىو رميبسللةريذد بدين لان برب رخبق الطور لع سيلاولاقدفرافو راب ال نباو رمت نباو لجو سأبع نب نع باب فه مل درب
 الزبن ع لاعلى مث احل نبارك قالطل ف لوابقالعاسيو لت لص بنل لاقذ لاا هوذرم ةصق لاك وخنأطا نر هن: تاوغ ص ثيدح نم
 نموقبا لعد دنع وم لاقف ل هال يوزن مارق داؤود ريغ اجو ذارترع تضفن ناتقيلطت قلط نمت لس مهنا (شبي ل جس لجان ادغناو
 ةريرض ىلا نغراسينب نملسد هللالبعن ب هلاليبعو نمتلإ ربع نب ليج نع ىىهذرلا نع نايس نعى ليج قبر طن م وثبمسلا اور قالطلا

 ادبع ناكداعشنن كيب لح : هداتساو» ركالذ لجير نع رع ّلس لا ةريرض ىلإ نع بييسلا نبليدس نع ليوس نيلي نعوأ ش

 هاو رد منم مثاو .بدنعوذاشلاداطؤملا ىف كان كيلع تمرحال اقف نينقيلطت ةرحىهو ىفرمتفلط لاقف ليرد نافع لاستولس هالأ|
 لع تمرح اذ ملسو يلح هدإطسص يذلا لس م!تنغتسأذ نينقرلطت ةرحس ةأرا قلطأ,اءاله نقيس مانهرخ محو نم قانررل لع

 اع ين وف هوم ضف ةيبلكلا دز أما قلط فوع نب ناحل ابعت ثمل لوح كا وررتدوهد ناعم نيد, : نمل دبع هداتساىف د ُ

 ةيبلكلا خصال تنب فوع نين دل لبع لطم لاقذ_ر يزل نيود ادبعلاس مر هليل ب نب نب عرج نب نع فنصم ف قانرلابع|
 ا فيس طراد عينا نيرتم ص وتا دو ًْ

 '>ا|لبعن نمل ربع نب اسيل نمو نوع نب هن بع نب دى ط نع بأ شنب نعام ل ىف كل اورو تت وتسشي تن ىداالذالاا ||
 0و0 ل مسرب زل نبا ثيدحع مطفنم نه ىضاشلا ل 5 ارت لع ءاضفلا دعب منم نافع نين معاي روف ضيرءوشد ةنبل مز أم قطف 2

 ئينذات ترض تضحلدا لافن رقلطينامنأرمامدلاس ف وعنب نم بع ننغلب عبر نع كد ايناوس *صقلا هزه ىف قالطلاناكدأ|

 | ءانوضيرضا ديه ريف قالطل نماريع ل قب نكي جقيلطتدا ةنسب ارقلطغ تن تريم الذ فوعني نه لبع ضرع ح ضخما |
 ىلا كحداوبا؟اكلعالا سانا ىف هلشم وأكد دبعنب هاشه نيش لع لهؤقدزرفلا لاو مل وق عقم نيطرغبص الاد نذل ظ

 فلل نب مفارز مافشز يهرب سره بوعد ىوونل لا كلللدبع نب اشم لاخ م هزب نبماشع حرعلات بيات فعسف فدا ناقل |
 هربخو ةريغلل نب ليلولان ب هشه نب ليعم» نب هاشسه نب ههلبا ذا باوصلا و ارضي طخ مين نك باوصوهد ىذن كلللربع نماشع لاهل | ٠
 ى مول ةنسىلا رعت منأرما ىف لاقخ ةهنسىلا قلاط تما نم الل الر نع لئس ذا سابع نب (مي لح اهربطو يزل باشا ٠

 هر أرماللاؤ لجر ىف يهاب نعدأح نم ىقبميبا يورو نس لاول و ششي نا لذ نيو ع لحل ؛فلحد لانا سابع نب نعطي(
 عب ىف لجو ها. يجيرشلا لسد ركذ ادم لش سابع نبانعملثمى هدو لاق ثنس ىلا أرغم عنب ذنأرما ىف لاق خنس ىلا قنأط :
 الحب بيش نب ناكئطفر اللا لاق لفذ ممعالو ليد, نع سل لصاال نيج شل ثلا ىف قالطلا عقب المنا تباثنب لي به نينا قبل أعتل د
 لوذ نلد(ثمل قف كلظ يب نب قيسي لذا اع لائق ل نم نهد ق الطل ىف ردا ةلسم نم ماسالا ف شدح ال !

 ثبت ثيم يخالنب /قيقشلا الار فاو ى ذاشلا لوث صنلا ىف ثدى نلادرييصب سيل صلل ا نضتقموصنلا ىف كال خنا ةيعفاشلا نمنع اج
 ذي روث مروىلا ىطفب نبال ثيبد ”ةرخأ ثراوب و رارقا ليفي ملال راو ني مولد اثداو نولين نع سقما رك ثروول مزال ثررعلو دسلا || ٠

 د ولا ناك ديت زدردل يوتا و ةروكن لاق الطلا لهم صلاله نم عرش نب نمط اشن 1

 ادوإلورخ ارعجار مث “صفح قلطءاسو يت لص مل نايير ع نع سأ نباثيدح بابل فد ملفا رعجاربلث و مةالطنصت ىف معنبأ|
 ْ يلخ ميسي لهح مر ظغلب نك ملفنا ه دما ةناكرل لاثشا هرب له رش نعل ماشمل خو ماو دج نباقاسلاد |
 56 دوعسم نبا نعم نوهص لص قفنموورلام يف رب مث ةخدعمأيوب ن ىعبراو قلع ايوب نوجبداو ف [وب نوعيرامو|نطب عك حا 1

 اوهع مل ظفللاوىقبمباو ثيل نباو دوا دوبان الا سشيف ةنسربف ىفعجار لاقف ليرش مد ةأرااعجير نم لئسنيصحن,نزرعنا ||
 هلا لزنا سابع نب لاذ رج: ىف هوقلار وأششل5 سوثاث دن تدل ةأرم ىلا ناىأعن السوي لح دلل ارفغنسااو ياو ىف ئيربطل دان

 / ال هه ك5 ىف طال ناميف نكلن نع نام لب مذا اطؤملا ف كلر مشا شتس لكك لت نايل نيد اعف لا صفلا د اهب نوف الث اصفو ْ ظ
 دففحا



 دي 2
00 
08 

 . راج صيقتلا نم 24 ناثلادز#
  اطعي نا لعش قف ثيداحالاف بلاط ىلإ نيرفعج صفاماو مفر مان ا عفرين لبق تأ لهاوفلنخ مادا يحسن لببعف دنا لع
 رحازحيريطي اكلي |رفعج ثير اوفر ةربرش ىلإ ثي رس نم نابح نباوىنيرنلا ىفثمب ل ال دنسالا متبالث نوم لعب ال نيحأم#
 علاف هثي لعل ميدي نمهيلامهض وع نآحلح هللياكبموليربجعم بلاطو نرعجن اغوفر«سابعنباثيرحنم ىاربطلل
 نعو هابل نع قرط نم مكنه د رداد نيحانحب ىدننب يشاع مالسالاؤرفعجنبا لعملس اذا ناكر عنب ان اميعشلان ع
 ثبب لس ءويسلا ف ملقت ذلئع نونموملا شميل لوح ىلع نبال لع اكل ىف لع نع يورو فبعض [هدانساو سابعنيا
 . لف كر اق عضال بح هرب لاق ره ريع اعالج ن تبي لوح قالطلا باتكيف قارا الث 3 موصل مدفن مر وراوموص
 ...[ايراغإعكالبحمنرمالل اق الجر نا قارعلا نمر تى لا بتمر مليم امنع ىفاشلاو أطونلا ىف كات درا ووش لاق ارشلا تدر لجرلا
 اا ىلا ءاورد ثدرا ايوه لاق قارعلا ت درا ل اقذ ثدلا ليزي .لوقس مز ام يفو درك زر حس وملا ف ئيئاوبلذ رم نامل اع ىلا مع بتل

 انف ها حم اروجىلاىف لجرلا هوس انعم فورم ل قف رع ىلا لجو أج لاذ ىلع ل الح ىإ نع لي نب ليعس نعرض نبنسغ قبارط
 ||[ قلحاو ثييبالبقتسا-ل لاق ناو ثيرحير كلذ لعوشاذ از ميبا تبهذنذ عج مة لسفميلا بهذا فوطيى ذل علصال كلذ ىرت
 . | لاق ثيح نوجتذب ”صق ىف :شئأم ثيدح بالا د كنم تلق قالطلاالت درا( هلل[فلحا[,لجرال اف ةالط تدرا
 اله لاق *قيلطن اراعج كاهأ هلكت يفو ىرهزلا نعبش ذ ىلإ نب دا ققيمبلا لة ىر اتتلامجرخا كا هب تيك ولسو يلع هللاءاص دنلا

 مام طفل ةباوعا تالتخم وش ةوسا هد لوسر فوك(ن ا دقل لاى سي مر مرحاذا ىو هرفي

 . || قيرط ن منطق اللا ىقب ميلا اورف دشن عاما ايزي رعطقشمو فيعض الشد ناك ماب تيبلف د ارح ع ىف ززرماللا3
 : نيعوه يف لاق فام نعىورفر منع ديف ةياورلاثغلتخم قبري لآققررمأ ا ورفلكن لعن ف تلآت نإ ارنعءاطعنع قارولا

! 
 ام

 مرحاال
 : 1 باف داليعنزهو مزة دات وطار عةيشاوان ءادد شل فل: تنانين نحاكرهز اوسع |ب

 ' كيا ورا هو راج متو لحال ثالث ف لاذ تاثزب وي دنع هاشهنيطس نعل الهند يجن عرطمنع مشن
 :افلاعيمجال اذ مارحملع كدا ثأر مال لو نمترهنباع ثبآث نب ليد سلاسل اق بيو ذنب ةصيب قبر ط نمنع ا يعمنع تأياورلا ل صوا
 او رفة وعسم نب ناداه دانس لعق مو يلرعلا نيراروب نصرا اها رب ,رضولا او مزح با رخيص اه لنسو ننعإ

 هل ىف مذع هربا نعول قلرطنم فاشل قيود ءادهو ن يبى زثاقالط ىذن نكي نا ىفنا هزل فم ديفا نم قرط نم قمل
 ناو ةيعحر ةقيلطن ىرفى ونا بادر يفرك نع ثم نع ىروثلا ةياورىنهو قالطف 5 الط ىو ناو نلمفنيميىؤلن ا

 هاهرفكي نايمه لأ دوعسم نبا نع لها نعردخجب ىل نب نعو ىروثلا نه قاذ دل لبعئياو ر كنها هلينيمذؤالط و

 ىورو عم اقيلطت ثالث ءارحيلم تلا هيأرمال لجلال وف ىف لاق.ناءلع نعم خلبمن كال نعام فوه لئس ف

 "تما ليقاذ السر اترنبل لعب ىل لن باطن نب رع دمع دعالجا نا ب ارب نبةماق نع وق فنمل للفن لفل عازف



 رفا

 ريغ صلال نم ة 0 نادت
 | ىنلانعومص الن يعم ديل وت لوف ريصت لبا قمو ىرخبقيرط مد عبىذل ثيدن ف نايسد قدعت قيلغت و مضواقدأ| ٠

 ًاجادر هاد فصض د انساو جوز سابال لاق لاق كان مك لبق ناكل ع لاقناث الث طوى فاه كلفن جوت نار كيرف دع | ٠ تبيع ى انا هلل وسب لافن لسو ءيلعمرا لصوا ىف الح نانبأب نع نيسكت نيدع نريد ثيدح مئاطق الا درد ارصقن كانه نم
 دص هيل تانج ناو ابق! لقا ىلارجدزان تققؤاباع ودا تيتل سكوس طسل ال 7

 ْ تانقنع ماه[ فعيجزب لج [للعلاىف لجل لاق ءانضي ذوق وم سأبعنباو دوعس نب نع يفر ميا اذ وف وم دوعسم نب شيدح نم نميلا» 5
 نعي ورمل ميث لشاب لآ كر يف دحا ميو نار مامر تلق ةدعلا و قالطلا تعي ءاشل تبل لا ايلعن بيس نبلصسنعأ|

 0 ا اا اي هلل او ل ف نسل ريع سف يور ٠ 1 راك 140  ةيآا اير ورسام حلا ١ نسخ 0 د ما ا ل ا وع ب وع كي م

 نايات قايسرمنب نع بابل فو فيعض لينين بدو راجت ذع ىدارلاو هدجنعميإنع ملحنيزمتنعىورو قتلا

 لادوب لاقو ال ميرو مس و ميزع هبل دمص ملا نعاس فاطر عمم نمبر ركمملا نبا ثييرح هيف ية يصاو حكت لبق الطدإ علسو هيلع هللا اع

 .اجنعر دلل نبادواطع نع بيد ىلانب نع عيكو نع ةيديث فلا نب اور ود وخربأج نعواطع عمس نم قثدح بند ىلإ بن ودليطل
 ىف ردالالبعنب لاق اووف هربا نعم طع نع هبرجنبا نع منش ىف ةرقويا او دو لولعموهد عيله ثيرح نم ال كل درتساو
 سيما ىف دوازف يلبي قلى ان نع ذوع نزح نبع ثم لوح لواعم ثي لحج ار ملعلا لها لنع أفا الا وجو نمور دك 'قنمالا

 افون لعيد ضمالص لجلي لعل اقل اوس. صمد تأسف اطاوناان :

 مقر للام اسنل ا, ةرعلا لا حرل(ق الطلا لاق وسو ميلع هللا ليعمل ىور هل وق كا ورثيوضو نيرق نيماعمبف هشي لم ر كلذ لسوميلع

 ارم ؤبمبإزوىظقراللاو هجن نبا اورو افوقومرمع نبا نعرعذ [نعمزع ىفاشلا واط علل ف كاف نيد قيلطت قلطي دبل اذوثومواعوثرت سمع نبا
 ا يطق را لبا يو نا يعضايخو ىفوعلا ةيطعو بينشنبرمدداتسا فد نأنضجحأ,ةلعو نآتنأ يال قالط أوفر فرب نعرخا ميسو نم

 فال ركل ةرعوظواوا تناك رح وريف او يود كيت حم يلع تمرح قف يثقل .نأرءالبعلا قلطاذ اهلنعمظفل و فوقولا فيم
 و نآتضيحأ,/ثدعو نت قيلطت ةمال ق الطاءوفرمةنئأو نع مءافل نوماس نبرهأنم قبرطنم نأسف: نآتضيحشرالا ةدعو شبح
 || قارما تقلطف لاقؤ وسو يلع لصدنالوسر ىلا ليد: لبع نية ناكر نشمي للهس ايزي عنب نع .ايبطع قنرطنم نمل نادذ
 السدو: كر ليسم نموش لضاوغلثخا همثجا, نباد ىزيرألا و د ادولاو فاشل ميلعأه درن ةلحاوالا تددا ا هللاه وهنا ةىرس

 اهل لجاداور سأبعنيانع بابل ىو دوفع ضرب ثلا ىف رابع نب لد ب طبضال ب ىلا ماعاد كلو نآبح ناو دا د ىلا دن

 اةياروعلا ليد بده ىدومولا هاينملف شتم او قلع او قلطن م لاقرملسوميلع هللا ءاصمبنلان (ُثمي لوح اي لواعموشدأ
 اننا دو الغل لاق نمو مييلع نالذ هللا اش نا قلأط تنا منأرمال لاق نم سأبع نبا ثيدح نم قب ممل ا ىورو برك لعماثييدح نم

 "فعول كلا ف ىلع نباكددوا مدحت فد سصكلا محي ىلا نبؤلعما هداتسا فو ميلع كش الذ هللا تيب ىلا شمل هيلهوا هاء ١

 1 اسأ 0 0 م 1 ا ا 7 5 0 5
 تايللع ىف ءارقللءانثل بال باآتك مف و ةربثلك نرفلا تار[ لاق كوه دوومث نس :نارألا ف ود ءانلسال ل وقر رلاوأ

 رضاهم لذ هزل هاو اةص ف دودو يرجو بأنك ناب ل ةالص دلير كرف نس ديك وألا 7
 هلل ءاشنا نافذ نامءاع نلحنماووفرم عنب نعش عير ال نأساىفو نابح ناو دكا دوبابجرخا هس ءاشن لاا تس الئاشي |

 ىه لمسولا ظفار ركب راسو يلع هبل كيصمنل' لور هالك عقو ا ريثكو موش لج مزقتل ا سابعنب نع ىرعن الل اهلا و تنحي ملأ
 امد اذان اك دوعسم نب نعراسم ىف وان الز اسوس ذاو أ لن اه دادإ :ءلبملكتاذا ن ردسي دص نر نس نع ئراؤب خل "
 || لطابالهنن ل طإب ارح ذووق م لفنون الث ظغشيو ثالث و عرين اععب نآكم نع اح نالو لجل ان الثلاس لأس ا ذا داثالناهد 1

 || فن ور غالهلاو لاق ذغلا ةصقف هاه درك لانافر ودا لوف الالة رابكاركذ ثيدح قوى وبال حان ال ثيدحف لطارار حاف | ٠
 "10-6 مالساا يعمي عفرو لص هل لوسرب ىرس لق دأب اقع ناريطلاومامسن ىلا دوعصل ناكم: لعال دسم م وق امال 7
 1 د لاق ضايع لات رثكال/لوقوشد لسجن اك كلذ نا لع خيش ماو ميلع هلال يص بتلارء لسالا ورام ربط نيح ان رفعج طعاما ٠

 ههه طوس 7 22----



 رب صيغتل نم : رسام ن قال

 |مسع هه وهو را لا ل

 درانه لد ًؤوثوم وكب *و لع نع حرخ هوهومزع ملسن ناوفص نعله نرمههارب نع قادر لبعمجرخ راح اهكذ
 9 0 لن ماك الا ليم فسر ثيحىوولا دع هيل رعلانبا
 ظ ى ديا نباوىنيرثلاد د,ادوباو لجل اور نك ميف دوهرشمل اوهاله لن »ةعجس) نامل لدبى هر ]وقمع اليف رعلا نبا :

 ظ ار زلزل قل لدبي الدار فلاب يرش نه كما نينسوين طع تيدح سما دام
 أر هذ قود ثيره كم ف[ نل ل اؤمن فل وهو ك درا نب بييحنبنيزالبع ياو نموهد مأملال بح ص هرقاد يعم مكن لأ ]

 ظ أ نالعنواطعوم لافنى وجنب 0 دؤاديلا ةياور دب حرصرحأب رانا اوه يف روكرلبرأطع يبل سح نه اعوبز
 || قالطال فلاشي لج مايص اب ل

 8 رب ليعلم داتسا ىو + ص وأ نع ةرريف تدب ةيفرص قبارط نم ىقمسلاو امو لهيوباوتج نباددداد باور قالعاف ْ

 | ف يقنع الد وريعد داود اند شاركي نك فوه سيل قرط نم قاد اهدد ىذا سبا رفعض دة دوم اصل
 | قولو بضحك طوس دانا ليو ديان اديك يلو رحت نيشان
 || بضني قحقاط ا لارحب نال قالط رحب كع عل مل كانك اول لقف ليس نبه درو لجارسف نم ىفلعالا نبا مدي اورش دواد ى اناس
 ظ قوفشمريه عسشسا الاد لام نكن نر .اؤنه دبع نقش نع نم نر فرد دنا هلا الاديصوبالاث |

 أزف كاد ال قنغالو يت عب الاف الطال شي لوح يب نع يمل ول نعم يف يسود ةريره ول ثيلح نديم فص

 لب اثبب رح نم عطر ن لع بع لق الا نيكني ؤيشلا نم بجعنم االاقوربأ- ثيرح نم ييصو كر ليلا 1 هلام ورخا ثيبرحلا

 ٍ دن تأقث هداتساو حاكت عب الق الطال ظفلب منع عفن دو رف عنبر ثيرحألا عقنارباجو لبج نيد عمو سابع نبه ل بعوششئاءد
 فره 0 1 ا ترد اوقع يع انابلاد - »دلع ) فرعاال ببر غيرع اص نب لأقدم اص نبب نع ى له نبا
 5 اكل ءاور لؤو_ر وسلا ثيدح داع مالنا قرط لقأيسد « نم شيباح دب نع للعلا ىف مثاح ل نب لأ رع درع نع
 اع ديس داق تامة مناط اوتسرلا مأشه نع لأرنم نيج اح قبرط

 | نيزملسؤبرط نم طق اللالنع ىرخ قب رطمإ ويفر عيال نمديف ومنع ةعيبر نع(ىر زج نملس نب بوب ذياو د نم ملا يرخامث

 000 لع زلت دللالنع رن وي طرا ءلس موف هذأعم نع سوط ةياورنف ذأ هم شبر ادا وفض ناجل سومنعريثلافإ نى

 6 اقبلت تن اتتيسزعقىطم] هر راما, نبدي اور نم رباج شي لح اواو كل وذي وشو ضايع نب يدب [يف وأيا ةدطغض عضو ذاعم نع بيسللانب
 ْ هد هو الجيب هاد دريدا لور نمو ارو دقو ناعم نطرح يف سب لير عا قدا لات د قي

 اب لاه ىو رقثنسحاوه ىذيزا لارج نعميب نع بصش نر منع بابل ف تلق ك دراي وهو دببع نرش «داتس نأ
 ْ كلم لق والو ين قالت طفل قير نم زن اع مو ير كل قالط ليس دع ري طفل ن سن بام نوع
 : ايو عنو: شثاع نع 4ع نع ىرهزل ثيرحو ب صن نبيع شي دحدرهشاد مف ئذودما ىدامل لاقت الخلا فتم لآقك
 : ١ هلال رهد ف ولع نع ىرخ قرط نم لاعلان اذ وكيننباةاورو كو ير ايوجو لعن عةربس ن لازال نع كل مخل نعربروجءدلع
 1 ْ درر ولا نجوما ئنغلاومفلا بار ىف قبس لو لع نع شجن برجا ى نهد اليبع قي يطنم ئاربطل ىف و كلور تيوضو ناعمسُْب دايز

 : ل ناهز لاو ناريس نع لاف ىرهزل عمي ثلتخما هال حا ص معشق ريلعو نسحد ا نسأ ايهاحاو نياكاود كورت

 || |0000 تلم فوخفلاءزسة دع نمو هزل ن مرعي شه نع للأخ نبداحلآقو_روسلا نعت وع نع - رع
 ع ابها قب رضاع منى ور و تايخلاف مي اهرلذ ذر يخو نيصح نين عد ىدرإ ل يعس ىلإ و اىرعشال ىسومافل
 مدكلاوااونم ننزل ار [ىلاعنهللالاق قلاض ىف ثي الذ تحوز ن لوفي ل جرا يفعل اءنم دل :ذارلاو نكن او دوعسم نبال
 2 00 وح قالط ويلف «رخا فرخ ظ فا نع دار هنو حكم ندوغفلطاذ لقي خد نعول



 روت طبخت ربطت نامل [راسملف قر وبهشماةاورلاو رمل م ضيحقحأ ري ذم لاؤدلسوميلم هل ف صمناتاياورل ضع[
 ةيادد نم باو نعمنأ[ن عرف هناليجنظرمعم هل طنموريمص لن عليفر للا يناتلادىلدالةياور تلق ىرخ ذر ٠
 هت ةحار اسي مر عجيربل ل قف وسو ميلع هلل لص بنل رم كار كرذ ضن[ شوف ]م »تقلطل قررخنبانا ماس نير طنم ألا ا

 اسر سب ضل هوس مدون يؤول ددق يم فشت ري ظتخم |
 درو ملا ثم يف يختي علسو هيلع لص ينل رع كل. ذ ركلذ ضنا حوض فذ تقلطر منبانعاضيا ماس ؤبرطن مواسم "

 اد. ثري طتيقحأعجدربلف هر ظفلب رع نبا ن عرانيدنيدادبع قير طز مو أف, غلط تلا, ضيحىوس ]بقمة ضج ضخ حأأ
 ئ دا نيتاورل نبدا ليدل ماس ةياور ل فأن ةياد ردر نآس ضتفيأ١ ذه فد كس الدب قلطقر فرو ف تي هضحلا |

 نانا نيو ناررم ق الطل ال عن اوف نم لكني ءاسوميلع مل لص من كسي لوس د رعت لم لصالا لح و ثيم ناك ذا(عسالدأ|
 ةورو مشي سيل ىقبمسلالا5 و ناطفل نبا ييصو سا نع مدان :نعددياس نبدأ قبرط نم ئطقر اللا ناس حا, جيرو لأن هللا ل وسر 1
 :كالبع ل3 كل زهرا د ىلا ليس ملا قوهو نمل ناقل نمش [جداور انك بمب لاق ال يري ماس و ميل هلل كيص تلا نعأأ هرب 'رر ىلإ نع ليعم نع باوصل اعبجالاذ دس ا نع عيم- نيليعم» نعد اين نبرحاولالبع ثيرح نم قي ريبا دا ضي ئطقدالا | '
 أ ل زر نز اسيو ميلع هلا لص ىلا ن اشم لوح نر عيش ثي لم ىف سل نولي ن عن اال هرموحصاي دنس ناطفنانب لاقووصص لسور '
 لع هى ويد دب ف هللا لوسرإ تلاقف لاول تفرعف ةوفح كئناومببلا يدأأع لذأربإ لد ىلاتجرخ لذ تاكد أه ليج داذ صفح ّ
 روصنم ند يعس ةيدلا ا هل لح اب مرح لبنيه عنوق زف هارح عوفي فزد كيب رس ئريضرنسي لاقت ىف 1

 همي ناك هديا ذهاب تدان نينمول ما ةصفحن كلأوطلانعرديوج نعو ميهار) نع لببعن عميقه نع ءفيرط نمبر ١
 يلا عت صفح ت ءاجن صفح تيبارنم بأ اخ ةيطبقل يرد نما لسد لزهر عز داس دميلع هن دمع هنل اجا
 كن يبت ر بخ او ئشئاع ىلا * صفح تقل انالحن كل نب ىربتت ال لع مارح, اذ لات وب ف قيبفا نه لفن ما لوسي تلاقن لال
 ىقلفر للا ةاور و ثم, عيار يوم نين عرضين اراذ نينمؤلا ما صوم اوفى كلهه لحاذ مر مهنلا مب هك كأتدللزأ أ

 ع نحل ف لاو دوخي فاس وعم ةصفح.ن لجو صفح تيب ذيراد لاو مارعلسو ميلعهدل لص بنل لخد طفل ره ثيدح نم
 ل لص رن تناك اثنا ثيل ح ند. يصو ند ذا لا اور تيرا نه لصادارهش نييلعلخريالن التي علمترئاث| ٠

 نع ليسا ف دا دوب ىدرو مر مبنل اجيال عندا ل ذناو هسفن لع ارو رحضح:صغجم ةشفاعمب ل: ز اهدي مزمل
 1 لملابس ترس جس ياس ٍ

 غو يرعص قيرط نم نأز ل صقل لهنا ضايع ىعاقلا ممن مك سحاالص | ”ةصفلا ن نيب قرط هزه مومو مرح لع كا
 ا قدس تيصاي فك ف استل ننا قال ١
 د |*.فر قضي نالالح ناك سفن لع مرح نملك لسو يلع هدا لص ينلااذنبالا مرح هبي ايي كامرا فلن مسفنأ|
 1 قالط كلك ف للي سينلو ورغد وم ل وزئذ ودمج دره ىلإ نب ماعم ور مقبلا مه وسيد نيلادص ةرشع عل 1

 ًاهدعب لاو ةيذلا كجاو دال لق هنل امإب ىلا عن ءلوف ل زنا لمتق راؤم نييومعم ماقمل نيرورأن يخول سو يلع هسا لمص تلا نا
 || مى ةرخالا دات دلني عر نراخمنا لع ثي لح نمد لئسم ىف لحاىورد صن ا صنت ىف ملفت قوة شئاع ني لح نم يلع قفنم |
 ىف كرولا رمانة ح باج, ؤير دار لذا,« كلر كذ نو نرييخغداد ارح شت طعل لاق اشم لح قدلط نهرب |
 نع ةانسم ف ددأسا ىلا نب ث ران كادر وتدري نبا ميذد قتعلاو حاكنلاو قالطلا نير بعللان وجال ثالث ظغلب ليبع نيا ضف يب لحم قاربطلا قاندلاو كلا قالطلا لج نهلزهو رج نضج فالثاثمي لوح هريذد لع ثيدح نم العلا[ مرقت ثالث نعملفل مفر اشي لوس ءانعبرايرمعن باوجباب قيردابتالذ لوف قرط نم يش ىدا م عملبق ىذا نم فرط
 قاتداو اكتلاو قالطلثبالث ف بعلل روبل مدذ,تماصلا نب ةدابع نعرفعجإ نصللا دبع نع ىيف نب نعررعنبرشب ١

2 



 1 1 0 دخل حلا هشاشة ةلق15 17 أ ةةلاتا ش ناتالي
 | ىوروتالطعلت ناي اع دنع زن يور وعم كيوئيرلاةياور نم 2111 نست الكعب واح نأ
 . اذاو ةهبعضن [عنع ةياورلانارزنلل نب نعو الط ةلوبزع تشالانا' جرا نعداذم قلبت هاتان 2 نا

 1 دايشلاو وليف كيد اورفن عا اوبينرثلا ف ىتفارلاكلنيمفرتعات ا فرعيالفرمث بضذمأداورسابعنبا يلح ن موعصا بألا ىف

 3 أ ناديا دان ني ريل سنس وحن من يل بمعناه
 ١ سر داوبانع رش ىلا نباليع وفد أضيع 0 د زحنبا 5 اك ءعاراد ناري لج ؤعبضو تيمسايو رنين ثيم ولا

 1 | يدعم ران نست ماجر نعىقاز ر لاربع ىود دهالياواثب لضم الاب فطن وكلاللة دلع نع رهاب ن عزبسم نب

 | تنعي 0 ءنارف انزع ثا ثيل حنم هدب ًاخاو ثم نبا نع ثل| 5 فش اورلا اد كيبل نياسيفو ة ردو ىف قالطانن اذ اذألاقأ

 5 ءاورث س ل ا ب ل يي
 . | بابل سلرج لا د ا ا اسس

 | داق يرحم اودجات ناعدرادوياقالطلا هى املي ضغبال قوولسو ميلع هللا دص نا( قور ءلوثق الخل 2 331

 3 د لس راب فيباولعل ىف قطر ١ ةاسوب رع ر منا بث سيلالر فيس ددٌادوب هادو ايل دب الهت طفلبر ضب نعرأتد 1

 1 | نبفرعمس وب[ لفف د يدرغب :لاو ف عضوفو ىف أصول اليلولانبدللا لعب مفعضو *حاوئب| دانسأب ةيهاتشمل للعلا ف ىزوجت نباد درا

 : | يل ضب ينس قلخ[طفلب لبج بذا عم نعل كيدحنمدطقر لللاءاورو هولا للا نيل هش ل صوب منع در فلما نادل لصاولا |
 . || لق تقلطرب لوقي ماد هب بعلي ملعب لإ اموفو قوما نيدح نمنابح ناو جاي نب الواي مطفنمو فصض ءدآتساد قالطل نم

 1 م الط تيد قاسم لبي الد نم دايم اند وطين احر زا ركذ نوح با يله بوب تعجلد
 | مع نباشيدح ف وهربسفُيوا ءأرقنا ف اوه نبثرح لبق نوقلطق أ ثيزباسو هيلع مرد لص ينل نعى ود وش ملعاهناد نابحنبامعف
 أوله يفد ثيركل دنأرم قلط لج ف ىرتفك 0 ا اماقالطف
 3 ١ و رحنا أرق ىعربلا لبعنبالآقو ةدالثلا جو دعالر يضفنلامجو لع كا ذأرق لعل لف فايدرل لقف ريسفنا ةزق نا ف ممالثخاا

 تاس وفد أرب قلطرعنبن اشي لح ةرفوتم ةارق علق فم وأ, اع داتا ىمصل نك ذ ذ اش عنك عهريغو سأيغكبا
 3 لزعارت ظل ف لثعمل و ىرايلل ظغللا هيلع فنم ثيم (مجاري :ر« لاق واسو ميلو هني اص هلال وسرفإإ د نعرعلأاسشأو

 51 هر لعاحد رطب ل نمد ادله هر ف2 لق تقطن كات تبحث نبال قف ادد لط قل قيلت
 لقئرلب ارت ا ول :نميلعت داره فالح اعابطثيداحالا دادولا |

 مالسالبعن ب لهم جرخا كل نب دضبالرمعنبا لأث ضئاح شد مزأرم قلطي لجرل ف لزرع نبا ن عفا[ نعمل ليب نفق باهولالبعتادد
 اس |0002 اللا نعمل نسا ناو هشبل وتين يوس هدانسو دنع رابع
 م نملعسابال«ازعتطقننبالل مدا ةلمتف كاعد تل يطب نمر طه تنم إو زاروا وس اميل لعاكللاو ةيوذلا
 أ هديل نب ف ىلا داس ذه ايعل ع مج ةيبق ثيحُ أيد رو فحصت هيف قو دال دم درك جرعإل زر جوالبح نعد عي نب

 ْ + ذاومّل و رمال ذداربقلانحثوكين لقد داون :أرماقلطويب بع ناعنل لوس لاق معنا منن فيدح نمر ةلئسم ىف ةراعشنب

 | ىف قيسن شيله ارا ويوزل لأن علا صفلساو ثيريذ نم علف ىف سف نببأتل نذال قلها الس ميلععللا لص تلا نال مهبل ضن 5

 هل سافل لرب نع لبس تن بج موف وعلى وخول سو يلع هنن لص ةلاوريغو فاشل اور نالرظن هيففمل ال يثسا اورعلت

 3 4 8 (تلو لاح ريذاريضاط ارنولد ليلد ريوس ارلوتج ىف ريوسلل لخ ينمي حب نم مذالزمر وسل هن« جزيلا

 طؤاضباو يتلا ىف مو ومع لبا ونةنس نمل ةبسنلا نخالا قاما نم «هزايال لب فى ذ لع فكي >ل ظن ميفو ةد .ٍةلاعبت وخلا
 العؤفشارمجارإذ وم مح نب ثمن لوح أ :مراعتذ جو صوصخو هو لا قط نموا قالا ضاع عال افندالا
 ف همام نقاط فوتس نايعتا 0 0 ددق سداكي جمل و
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 - ه0 هاا ئ ىاثلامجلا
 15 الهدد أه ربه ى زر وه ماس د يم هما عيلان [يرصتلا ادب ناس نم أس مثير بك كلا جرت هلكاماالا لقن كلل نك رات لعدهاس م( سأل يلقنب نعش له رخال ةياس لا تسةالق ما يدميلحما صمم لوس لآقنيجولاذ لا ثيحيلارخل كهادار م وقل ىدقولاميفد نم ثا د بئيطق اإل تعبسو كل تعبس كدشن او ةصا ثالث دنعأ | تناففن /لآقشاىد ُ ىدارلاظفلب طولا ف كل ءاد رو ثصق مينو أ, بلح نمولسم تددو /| ليه تشل تئشن 0 ل سويس و كا تعدم تن ناطولس مل لاق ماس: لصون انااشمب له بزل ثالث ورلبلل عبس لق ملسو ميلع هنن لمعمل ظ ظ رنين نع نيرا نهي جرخا نأبح او ىقب باو ئطقر الاد ءايعمم لاو ةيزخ نادى رالا وجم نب ن لعام وفعنأل ننس .[| نم ىوررل لوق نزول ثيحح شير رداعن لنمو[ يلم و فالخ ف وفوم نه ن ءاوق يدب خب ملسم ءاد رد عذر أنا نا تلقلت نش واودب الفوب لاذ لذ ةدسلا نم لاق ضا ثيلح نم ىراتبإ فوق ومش اللب ثال ورعبس لن ضامي لولو نع

 قودانرو هود ذلاعز عريب نع ماشه نع داننرلاىإنبا ثيلحن مامي د يؤ دونا ءاور عفش فأعلى دل لعجا: اءمقلطالاا ملالوسربت اقف فلطي ن دوس تبلخس ارعزب نع ىزيزالاهدئاد ىباةشئأعل أرمي تبهوف ةدوس قال طي مهملسد. لع منا ى معقل 1 . ضي وصوم هاشع نعرإ ان نب "رقع شي لح نم قيربلا اور وذل أعلامويتيغوو دوس ناميبانع لع نب اخ نع نيبعنب نع ظ فاشله اورو يع قفنمث دو هويدا وبأ رز سيول سو لحدا لصين ناقد" علارموب كلعج تر نقد 0 0 .ري وشد ئطت را شملت تا شيح ارث لح نو اسم يعصف تباثوض ث الل لعراصنفالا ترانا ةياس من لفن مل 7 |١ لقيتو س اغلا لقي بث ف رطبه لطب ن لاقي ن ليد دوخع بد نبلئسم ىو تلا جربنا دارأذ يلع لخطتلس د مصنع ١ الل دصدم لود ندلسم يعم لما كش نأ لافيزم جور نمل هاب انك انس ذو طم 1
 ١ ٠ !|«تلزنمإ علوم قيما فورد مسرور يغأب نشوب ضاث هه نأذ جيف لوطلراوجني لصملاربشن اكربكلوا كيال رح 2 ١ ا نعت هدانا كير مهلا نال هوفر ب ذى نيمدادبعن سا تيرس نمو مساد ماثوخج نادال | 5 م ءيا بخل درو مل ول فرعيالداءادا ضقي داو بع هلا لعمل لوسر ناكر تلاؤ ةئاعن ام منعب نع ٠ | ىو وف هوم يلماقفنا د انمى رااح رسس رخام جددا نابع |رفس ارااذان اكماسو ميلعدلا لصبتلانا علاج يري لوح وخز بن مساقل نع قاوتسدل ماع قبر طنم ىوغرل سلبا ىف عمو .لظمو ل سووهو خلع امون تاحجم اعجب ثلا كلج دا نح نا ريرا كلو *جاحنملاجرلا فى مناد تاق و تلسم الصلال رخأين دوسلط ْ هلل 'لوسر نا ٌة و رعنعزحمجو نم ىف ميلا رخل و أىضي اثنا م ثيل ح نم اكاور هدي الانوار عين مكنه ئاراناولنكلذأ|
 قد ناك اكدر وق دودو. نيج قلل هند هيدقت اه لميا دعم 3 روس باقه تابس امن ش اح ل ليال نيام نحنا 1 ذة صقر ةبتح تن: طن ورز بلاط نب ليقع نتي لإ نب ئأدح عير جنب نعواقرظفاةرفتذ امي ناد تعمباعمش نانا ١ القد اعز دب عملة نبكحتيوغمو ا: تطيرةسابعبزع للاخ ن تي رلعنم سزاطنب زمر ممن هازال قدما | ١ «داتساو,قب باو ئطقر للاد ىربكلف فاذا اهدو يرحل رخص راف سانا نم ماي مزمل حاد لكعم و دعرل أراد لجيدءأج 1 || لاق ةزيبعنع نيريسرب نع بوب نعطي ىفاشلا بت ررثا ىلإ لثكرفت تح هنا والكب ندعل 6 الذتؤرفلاا لجن لاف | 1 يوه وورن تاق عرف رقت يار ندا دنا نا ناكلعا نار لتلاقن نيكحضب لع | ايل نارا ب رض مذ ليدل لأي الو مدفن هسيف نبشعش نع قأنلامدئادإ دوي: الو جول برضلالوو لجن مدبب 1 2 نويشي لح نم ةبدال ىو لضعمو لسير هوو مزعل صعمفرثال ومي أب سركت نب لها ضد ىمدوأسو عملا م ا
 لزعو دة ىلا نبل سثيب رح نم لج دنع لل[ . اًاذياورؤوه تدنن كانا و مزمن برن اكاتباثنا مو م وشرع نعرازبل : ' 0 و ثيرجرخا ف هن ىد] :ةرعلا فوه مالسال قمل لوا لاقي ولو د ءا دولا ةيادرف يصوم ريما رملاف خفير كن ا
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 راك ارميتلت نم 6 د1 !

 | اع ثيرلح هيف رلا كي ام لك تاو مالا لئاو) ىف ملقن تكتم لك ين ١ لوف
0 
01 
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 يناثلا لركن

 3 داو فها منشني مكر
 |ينرفيناو ءلوث ظةعيرال ناس ىف سابع نباشي لحرف :عبصقلاطسو نملك ناو موف كيلب ٍ :

[ 0 
0 

 ام لكو هاوس ظقلب نويعصلا ف
 ا لوسر باأر نيوبعصلا ذرب ره ىلإ نع هنأ ىلا ثييلحميف ماعطلا بيعي نادم ناوميمصلا ىف خنثي لح هيف نيم ند

 يدب # فة داتقلاخيدح هيف هين غن ناو: ىف سفن اوم وق واسم هنجراج شيدح ين هل مخي لك يناوم ل وق طقاراعن
 نمدرد اهله [مف بشل هركبالد مي وف ء نال سا لعب بسور ف الئ ء نال ف سفن نايم لسو يت اص نشا اها اد
 | ةريره نعد دنعو نان لجرلاب رشي نع وق لسو دفئا ىلا نانا نع تان عولسم لئعذ بن ًءاريسلا ذا دلع ىلا
 معربة ررهافإ نعول الببع نع ىرهزلانعرهمع قار رئابع قيارط نم قبس ىورو قيتسإف ىس نذ[مةلحاولنم نررشاللا
 املادة ئالص منان دعاقفناو ةرره ىلإ نع ىلا ناقطخ ىب قرط نمووخواسمهفو اقتسال نطب ىلا ما ةوشسهيرنباى نا واعي
 *شبكنع بأبلافو نبين ذك زينل ىتدا مد يزلنلا لع ىزلاىفيريب لجو لع ثيدحنم ىر اينو سابعنبب ثيدحنمأْاق برش
 || تأرالج نعريب نع بيعش نب من عوىزيزتلا جرخ الخ فلعمث بيرق ف نم ب رشم اسو ميلع هلا دعوا لوسر دع تلخد ت
 ؟ ارز ءاسوكثلا دصوس الوسر تنأر لآ اب نع لعس تب فاو نعوأهصياىنمرثلا خا ادعت امو برغي لسعة لص بتل

 ا ظ برجنب امزيب عمو اذ ب رشلا نعوم ؟ ,واسو يلع دهإ لص يلا نا ظفلباك ليرالاةادردوم ايل ثيل حاجا ىوغلك باب فو راثنلا هاددأ أ

 | ةحابالا لص ملعااق ب رلا ئيدآحا لح ىو طلا نا كان نم بحجا عى رخل لاق نكد ضل عدا نم ءاعركلا وي نانلا.ةيزرك
 ًااوزولو زوج لع قأيطاب لاف اله ىف مضحعلسو ميلع هلا لصمبنلا ناب اثم ل هند ل ع هدا درج لعبف ةرخااتم زن شيداحا
 د اب تاق مس فعاد نخركاصن ىبف نع كين 6/لاقخ جبال نع تييف تلال و قفند نخل الملا [لاقن يري انضبفن ترف ع
 د ساق لبجنبذاعم نعويميلا كاد ر معن نيس مطاقلاد مارالاو ىلا نخل منع داريا عينور باج ثيرحن م ورعنالا نه ءانب ذاع

 اانا لانو ليقعلا ثاس مقر رط نمو مهرب نيرشب ينو وخذ عم نه ةنئاْنييرحنمطسوالاف قاربطلا زورو ءاطقناو فعضأ
 أ نييرع مانا برغاوب ا نكوهو ليقم» نيرلاةميفو شا ثيدحن مالا [رفداورو تاجوضوملا ف ىو نباهدرواد قبلا
 ٠ اى ببن( سابناربدل 0 17 ذو ريوص نعالِضْنًافتوض لجو بالو هور باج يب لح نمور يصف
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 النعت اكاد ةررهدا ثيل جر وشللاو مسقل أر انك بركعو ءاطعو ميهاربو ”وعسمولاهرلو هلولاد تايرعلا
 نوفأبلاثل فلو اكاد نآبحئباونأسل ب اهصادىداللاو لج طفوا لثارمقش هع ايلا موب ءاجأوزنب ل رعيرلا ننام لا

 أ قاديلع نكتب نر بخوه قحالبعل قوم يميمصن عم نيون ديرغشةلبعل قيقد نباو لكل ملة نيهيشلا شيل هداتس ا هدوم
 أهلا دصن شنب لهحناربص خيران معنويا مخ سنع بالا ف د لاقي ناكل اقف ةداتت نع داود أر ناد دب دعنا, [م
 || ىف ناو ضن اصخ لباب ىف مدفن كلما الد كا مذ ىدلث الذ تلاد مؤ ىمسشا نه ممل لوقيو ل ليف منش نا مدقي ناكل سو ءيلع
 |١ قوطي ماسو لل دصوبنل نآ/ةفئأع شي لح أبو م دفن مفل لجيل نان ىلا ىطمن ناياشمي لج ةذئأو نع وبدالا
 | ايوهدالا موبنمأر رجا ظفلو مكايل ييصو فيلا د دكا دوباو لج اه دنع مز اونبفوه تلا تقوءاج ذاذ سمو لبقبف ايجي
 .[ ضير ضغالزاك لوا دئادوباداذأه لنع تيبذ [امونوه ىتل ل عشقي ةحريسوربغ نم سه وفي قرا رم ًاعبجتلع

 ل 1 | اهم بوه د غلي حسيسوربف نمؤارم لكن مافن دي عجن لع ف د وطيوش والا موي ذ نكون ل شعم لكن م هسفلا ىف ضعب ل
 . ادأنثا ناعم د كنب ةدوس :صق مين رحاسو ين ءاصوللا لوسرد» لنا ةرحاو ةليل اعرب نبال اىلهالاو لوقت اهدلعت بيق
 ارججأ بارىف مدفتالسم ىود مسقلا نم نأنلثؤرلاو رح لعتمالاعكمنالا شيب لمح ى دا داود ةشأعل اةايلواموب
 .[ةحلا لاقف ءدلاو رح قمل نعمل سو ءيععن لصممتلا تلأس م وع نيدوسالا ثيرح نم ؤرعملا ف مهونوب اكورد موب ته اللد [نانوارلن رضع تماقا ن ةرحات ا ةشسلانملاق راس نينمولس ثيرح نم قب مدنا ادر مقل نم ناثلثةرولل و ملوث و ملهنلا
 ١ وف بنا ليعنم ؛رقنلس لامر لضتعاَ لع نم كا ىورم مياهه ب نكوغو رت نبل هدانساهف و موب اللد نأ 1
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 ريس رصيفلتزم ١ ولا م زرع 3 0 نهد
 اوميري نك لاقدإنبو لا لصد سر كن اةر» نا همي ل ههحأضب لج لئسم ل ىهو”ثرعملا فة لنم نبا كذا سنبل الع قاد تن

 ذباح مدرع قف |ولطعب ثيالعلةحاحأ كان أب من اب منجون هل لوس بلاقف لج اقف البوطأايق تما دشأ سفن تبضو هل

 ْ ىسخا فو كرفل نمره عن ركود ةياور فو لو نآطلس باي ير اقبلت جرخ ىفارلا ذى لا ظفللا »لس نب يمس

 نكاو لجل غارق عرف لاق ررعشمي لوح نار فل نم كعم ا هع, اوك لذ لجل » كزارم ىو نيا نيمضعا راه دو دلال
 د ردن نائيددع مميزا لصأي أر فرعرد هزجدانخجلب لد هزت عفر مل غاب |

 | فصنارلوطو لصحي مو ةأرماب ا لخزصف جوعسمنب (شميي ل هسا. يشب كئطو ندو نال صلاوهرقعلا ناد أمير قع ارا ظفلب لع
 ارسواط نع ثيلنع 2 رجب نعواسم نع وفاغل ملثم سابع نب امي ل ه- عطقنم ىهو منع وغلا نع ىفيوبلا فوقوم العلا

 || نم ءىلطول نيمأع تي دحين موق. مسلاعاورو ميلسلإنياوشو ثيل نعرشلا مجسو نم تبدين ىلإ نبا رخو ف عض «دانسا ىف عميمنع
 أ ميث د [مرنع فلل نعىتبمبلا ةلعلااريلعو الماك ق الصلراذارتس اخر اداب قل ذاالاق أمنا لعد رع كمي لهحاضي سابعنبا| |

 راالبع ىور و قالصل لبجو لف رونسل تخير اذان لجيل ارجو ذي الاف رع نع بيسان بان عديعس نيجي نع اطول فو عأطقلا
 'رع ميل لبع نيدأرع قرط نم ئئطقر اللف و قالصلابجو لقف باوبالا تقلغو روةسلا ثيخر ادا رمعل اق لات ةزيره ىلا نعمفنصم ف

 ءافلخم ضف لاقى دا نب ةدارثشياو رنم حايل ذك ليبع .وباوزورو قل صل يلع بجو نقف ةروعىزر وا رثس راو, ار قلع ا ذا لة كعأ]

 سر لؤلؤ نارغ نب نلعب نير قيرط مرعب ططق رالل و قالصل بجو نقف رسل ىضاوب ابد قل نان توي دبر نودشا||
 | حر نك مأرب عم ةوييح نباهدانساف د لخرب لو ار, لخد قالصلا بجع لف اري 'يظنو ةأرم لمح نشك مو اسو ميلع هن لص هللا

 م اهنلا ةلفع# ليبى للا وفعب واى اعن هلوقب د رمل ن سابع نب (كمي لوح تاقث ملاح و نر غ نبا قيرط نم ليس لاف دؤادولا 1
 جوزل | اًاضي امنع ىثيمبلا درو ىرهزلاو نسل و ءاطع نع ملثم يدين ىلا نبا ورو مدع طنم ىبمسلاو نطقر ارلا ىلول املا ٠

 5 اضياىتيربلاو طق رارإ او ةيليث ىلا نبارسو زل اوه حاكما لفعس ليب ىذلا لوفي ن اكدنا لع كمي لح نفض نييرجد نم 1

 طسوالاىف ئاربطلامجيرخ ع وفرم ثيلح هيفورههربغ و ربج نيوف ا: و ريبجنبريعسو يش نعانعبا ة بشلل نبا هاود وأ
 : مم مدي فذ لؤمفعص عملي نبادأهوفر ءلج نعميبإ نع بش نب رت نع ةعبه نبا شيب دحنم مراكب اوف د 3

 سهما فصن ويصاب لخدي ل هأرل طرق قلاالاةعتم ةقلطم لكل عنب نمي لح علل اييدفتم نربط لرقم ٠

 | .د دهاو رب م-اقلا نيعبأتل نمةء[ج نع هاني ور لآثومفيرط نموقبميلا اورو نهب منع مف از نع كلن عى فان فوثوم|
 نايثادادؤاي روث اهوسلي تا ليسا [اماو ديف ”|دارعتمدماوث نهاري ف ةيزوجت ةصق لصاو ياو وهو أقل نبدي ديفو ةيقار باول 1 ”ثبرعتموأ,ةلطخ ذاع ترع لفل لاقف + وميلع هللا لصدللا لودر نم ن ذ وعت نوحي تاب عنا: شئاء نع جاو نبا و دعشلا 3

 4 دك

 أقف نم اق راف ناركدفر عنب ل الجن ن عفان نعتبقع ن يوم ةياور نم يفد ميلا فوق وم فر د نو الث وف ثول زمزب (نمي ج١
 | نراك نجياق داء دا لاقر عنب نع مفانع ةبقعنبى وم نعوبرجنب نع قازرللبعىورونيدالئ نمو دانانبسحلنكأرطعا |"

 له منن عى ور اما هرد نيئالئ كسكس نادل اتومار رق .ةعتنن ف فرع اال ناش لةًاهبمش) و فرد نوف الثءاسلا ةعنم
 : ابعنب(نعانبور قبس لقد مرد نون الئأبلقاد داخ ”عتارر أكلات دراىيفاشن نع غابصلان بادى دره ألا مافن هلم سابع: 3
 ماحىلانبا جرا لق شلل ةوختوا باونا هيث الثف عم نكن او ءوخحوا مجاخب ارعتم ل سوم نكن اذو سعد ميلر لقءلععثلل لأ 1

 'ى جند قيوس ةيفصدعمو ]سو لعب لصدنلن(ثييلجزتملا هديل ول لم أر نعد وطب ندعو رطنمأأ
 ان طفالاوريثلاو نمسل نمل صحو رغرجلو لعجننا ةيفص ةصقىف شل عنب عيعبصلا و سأث يرحنم نابحن باو سبايا |
 نينا الجل لاؤ.نا سي لهح اعطن طب لق رطل قثورنع نان مول سمة باور ىف دار ع تال اظىفلا# تطسفءاطنالاالالا |

 اد | ظفلب نع فاتن ع كار يرجح نمر يلع قفسأْت ار ةجلولا ىلا ىعد نمره نر اثم (لهحقاردصلاف قبس ةاشيولو موا ف
 بتييإف د نما ورنوم وف لن ءاش اووعط ءاذناذ بج ةاعطالا كرح ىداذ اهوفورب اسنعواسلو كرما دا
0-0 : : 
 رت ىدكتو

0 
 - َظ



 > تاتلاويجت _
 3 . 1 1: دل نم ا ُ |

 مر 3

 . أ | كيبرح نمر ]بالو .ثجكو نيله درا دوباد لجلداو رامي مع نب ثيدح ايوب يرخيو ضعب نمنسح (يضعيو نيل فو ثيدأح بابن ىف يمس
 ! |بيعشث )ع نعرطمراف ءاور لذ و جيولا نه نمالا ممتنع ىورب يلعن الرااللا لاق مهن ع بييسلا نب ديوس نع ب يعش نب م ع نعرطم

 ١ || لح[ ناديرب نه نا هن لور ةفيلخ لس ل لقي صلار كب ترصحلاق مزاح ىإ نبرسق قيرطنمىفمبل ى ورد لجن عميب نع
 ايا كورن قاطلادابز نير زنلاه دانس قد اووفم كيال كلادو تناميفو ثيرعت كيفكي ملا, نم كارب ل لقف جاتجد اكل |

 . طعام أم تجوزتلق ميم ل اقف نارف ع عدر هيلعو فوعنب نا لع ىاد هول دصمبنل نس (خرب لحق ليصلا
 . || نيدوصصا ىف قرطم] وريلع وشن ةاشولو لدا كل هل: كد ل اقف بهذ نمل ون كعقياور ىف هذ نم اون ند و لاقفأ,نفدص ا: لأقن
 7 0 ملينل ناكر باب م دذنأجرخنملقس يريد ذآ مسا روبهشلارن ىف لاق روش نئسلاو

 . !!قئالعلاو ا راسل

و معربا نع ننال سلا مج لبعنب لشي او رنمذراث لج غيعض» دانس او كارا نم بيصنبو لو هرخاى داز و ثيلكلا
 0 ليقف يف قلت

 ” |( لاننا بع نع قئاطلا ظاغملا نبك داب قيرط نم ليس /ملاىلد ءادوبا كورد ئااربطلادأاضياخطق د الام رخ عنب نع منعأ |
 ' || سعه ئي رجم قبمبلا مجرخا وأضبافيعضاكد ساد رخل لبعس ىلا ثييدحن مط _اللاءاور د وعصا لس رمان: قكل دبع كحال نوع

 ١ || نمظفلبو رجع ببيب ىلإ نبنولالبعن:دييتياور نموقيميب لح بلطى:لعقس ل قف ن يفر دب قس نم كمي ل ههحأرطي فيض د انسأب
 . || قوز ماض نيف احتل لحفسي ظفنب دج ن عمير نع هيي نع هزه نبني راج قير نمل ماه نيهان نبا مورعن وعد نب لتس

 |[ فود ةفيعضوشو نارور نييسم «دانساف و لوتسالقف مو ًاقيوسة أم !قالصف لطسا نماظفلبدذادوباررخ »رسب اجيزع بالا

 ااقنوكيقواق ضعت .يبو دال ةادصن كت لان لسوق لصد وسر الص نك ةاشاع تلأس دواس ىل (ٌمي يلوح وتر ىهداؤوقوم

 اهلنا دنع بيبج م نعوأ+طي اسم لنهر نع بأبل اف ووهوف ان كل تسادر يعصف سم ةيقو اضمن ليال تلق شفاك
 [فدصا ةببح مادأ,رق الصرف ناك >يفصو كلذ فالخبد ير وجود جي فدلاو ثلا دع الوم كلان بف نص: ا/تاجوزل عيمجناقالطأ |

 جلا قرط نم ةرييش ىلا نبا مجرخلو ر ائيدثار عبر (رقدصص | ف عجب نعؤصس نب لاق وف أسنلاو د ٌكادولا عاد أكف الا ثئبراىنايفلا مذع
 |( كبل | حسم رقترقودفثاو ثيدحن كميل قفل طاب وبفون بانك سيل ط مخ لك شصي ل ههح فبعض »دانس نكار اريد قال رشا نع
 | ى نابحئباوناسل !راوصاودج ثاريريدأرث ضر وع جود تأ سعر يغب تعلق و قشاو تر عو رب ف مضق ليو ذأ دص هنلا نا

 2 ل وت [يفالخل ف قبو داتسا»اييصلم يف نغمال عزحنبا لاو ىذيرنا اك ليم نب. صو تال ننس ن ل قعم ثيدح نم

 نعلبت كاسر لفعمزلبن ب رطمضا ثيرجللا هك هاد مي وأب تلقل ء ورب ثيدح تول لةوملذم تيمون ممظفحاال ىئال
 || ل ورع مة باععل نالر يال ديداس ما فالتخل نادل و نيرج اباوع ضب صو كلذ لقد من نم سأنو عنان مرج
 | دلت ةاكاد وشيلإب ل سوميلعملا لصمنلا عمور ثلا لاى فاشل ركذار دف لضالا د ىلا نهوميزلكرخوملا

 اال ني رومالا ىلو زوي وأسو مرلع هلل اصمم لوسر نع تيب نآكن اذ ثاربملأر ال عضق وأ ماض سو ون تأ سوريغب ترقد قش و

 | نعلاقيقر لغم بش جونمدنع ظفح مل و.ل علنا بعلةداطالا اذ فال هركنادلسد يلم لمصمتل ندحالس لوف ف
 أميف فالئخالاو رورشم ا يصوهو نانسزب ل فعم سيف ىمدرؤ بريل لاةىميال عجم رزبعب نع ةرمور اسي نيل قعم نعود نأ: سن ءلفعم

 01كم نيله بقعا نلعلد ارضي يي يحاور هيج
 | فصمب لوقي نأ بفضشس نب نسا دعم لوفي ب ىقعينب ره دلالبعأب تعم»اللر لئلا ىف اين يورو عصا نآنسا|

 ترفل فاذلا ترطحولمن لوب نعيش لاقف ماك لاق يتلف قشاو تنرعورب ثيدح صن لوفي صف اشلا تعمل اة هجيني ]م رم
 اان ذيعول ذا ة دات ثيردح دانس ًرتحمو لاق ث للعلا عقم يف فالتخالا نطق الاردن ومب لف تب لوك هع تلو سأنل سور ع
 ةلوالجر ةأماجوز و ميلع هلا اصمجنلا اس أعني ةيقع شيب لح نم له اق لو هريغ د دادىبالنع دانت قيرطو نلف نايصلا

 دوري وسوز امينا و ةكاد ولام جرخا ثيل جمل رلر ابجي ىذنل ىقلعننا ليا لاخي اذولا مث مضحن نادص ا نورفي ليد



 ريم لمؤلل نم رهن ١ ناتلللوت
 1 ممنم يعتاد اعل مصب ملح لقو ع ا ل 1

 مب دا رذل يبو نم نعملفن نم بيزو :طاركك لو نع ىور وكل 3 ىورب نا يلاومنع ىورأت ثا نممىنميإو مقح نمل بجوي ] ١
 كءاعم ال ثرعت نولي له برع موق مثن لاف نع الن تلاس لت ور نلبس نع نصح نليعمس ف رطنم كفن ع ةاورلاف بيطخلا
 : اشي 110101101100 :اهنلبعإلابتلقعرنلا ||
 ٍ له لون نم كريو ل في تنهال تعميرإ,ن يرش هدالع ىب اة ورباليزدل نب سامعلانبوقعب نرجس سمن نت ول ١
 الصلال او ىفرصلاو نهراب دف ءاسنلا ناتو عندا ىفالملا عانس يحل لف لاوق نم سم ق ارحل لها لوق نمو سمت 1

 قمر فلا راصم عبس الا ةعمجال و .لانماةعيرا شل للظ نولي مذحرصعلاريخان ويب: اب قارعلا له لاوق نمو رز عدغب
 ىلإ ارميا ةرأس نيلجا لاق وهلا دابع سن نار كسلا ةفولل/لض !لوفيو فرصلاوةعننلا ذليل ه لوقيونضرأبدا | ١ ظ ذ ءمنلناياوإنلا تسال تنيدملا له لوقب نخ الجد ناوللاقرعم نع قا رلا لمع ىورو نأضم رفرف لعب لئالو فحل 8
 ناسف اه 5 سصيسلا نه ىلل عجول لاقز عماج اف ىهو :لئلب نه نع مساقلا نب لشسلاو غبصا لوقيى ريب نايلسنرعسرلا | ١

| 1 
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 نبانع ءاهع ثيلح من

 نما نبانعد
 اقرلكتلاثبإ ْ

 للا لاو وركنم .ذامربإن ع لقيم انكم الايد تناائااعوفرم دنشنا نعىرخاقيرط نم للعلا قف متاح نبا ىود تاقفنلا لأ

 نيم نمي حن طبد يفعل لأ و ب لنج نب رممو م نبا يلح نمر بلاد بكل ف اربط داود درهصا لس نال ود الوصوم اكون
7 

 2 املا 4

 7 ظ

 نيرو“ ما



 ديه صيؤلتل نم 7 كا
 طن مأسنلا ىورثرع هن المع نيد لبعأ ادة الات شرح مدان لجو زعل لزنأذ دبالشالجو كلذ نم روف لسعة لمصمم
 «.نب نلت لبعد رط نم ىردطلا» ىد [يطلاد ناسنل ا ىورشد ب نب ليعسأراوفوثوماسأرهب ىريال نآكر مت نبا ن امنع نآمود بدير

 راو ىرلشنا ا عنبال كلك لا راسب نب ليعس ع يوفعي نبش رك نع ثلجي لعس نب ثيللا صمم ان ردع نا كلا تلق لامس
 اين بلبعس نع قث حل ةعيبرلع دبش كال للأنف مافن نبلاقماسم نه لعفيدف لاقرب اف ناينال ضيفو نكن

 ٍْ البع نع قرط نم ىواوطلاو ىربطلاو ةريسفت ىف يور ناد لصيوبا ىورث لبعس ا ثيي لحنا ومب س ابدل لاقفمنعر معن لأسم

 رب ماشف نع بوب نيدحب قبر طميمصفلا لجل نيثمأس د اورو مةئش ناكر حاوت ازيك ث يرحل ءاض لمصر عم ل ناز اهرقثاولاق
 اليعس رحب لو ماين نع دسع ننعم قيرطنمواو روتي الا هلل لزناة_ ثا كلذ قسد نهر ابدى ءاسنا أن نكمظفلو لعس
 ىورف يالا ليد نق اطخا نا نيبو كل اذ ىف ميلعركلاو رع نبانع ك5 ىف هي اور سابعنب تبث لشو تلو ءاضدل نمل ادن أكل
 فور اصلان مى نه ناك (ءاوشو امل رفغهللاور نبا نإ لأث سابع نب نعله اع نع اس نبذاب نعؤطص» نب ربخؤقبرط نمدؤادولإ

 . بانك فار انمناكو :نمريثلب نو لئفياذ أذ الممل الصف مرن و اذن اكو باكل هز شد دوبي نم كنه عمو لغاأ|
 نوح رشي شرف نموا نه ناكد مرلعف نم كلب اوك راسنال نم قمل نه نايف ألا نولتاي راسا كلاثو فرح مدع ل ءآسنلا نو

 ٌْ ,عنصيبه لارسال نما لج جوز ثني دلل نورجأوملا مرق لق تايقل دسم: تارب ريو تالبقم نبنمن وذنب اراتمأحرشوأسنل ْ
 هللال زنق هوميلع هيا كمحوللا وسر لإ كرغلب ةحاوترماىرمسف ى بنج ذالاو كاذ عمم اذ فرحملع قناتك تلاقو م يلعن رك كلذ |

 هايالا لاق راس ماذيرحن مرعاش لو لول عضوم كلانب دعي تأيقشسسمو تاربرم و تالبقم ا م ىلا ولي رحاو ومكث رح طئاش
 اومن كل اسذلا تلفن نعل اايعنب اة صفح لع تلد لت طب اسس نب نمل بع نع ممن نب ن مع نيم لع[ ببعد نافعا: لح
 نورجيلل ملذأهف لوحاكلل و نآس يجن مز لون وبربلا تن اكو ءأسنلا نايت نع ل8 ىنا نبا (يوقسش الذ تلق كالئسان ربي وقسا
 ل رذ ]سو هيلعهنل لسع هلل لور ف تح كلذ لعفن نأ تلاقوأرجو دعيت نا ذر! تبا نه ئبجس اش ال ماش ف يدا
 انراصت الا نيت اوأسو م يلع هلا ابصمنلا لوسر ء أجلت سوم يلع هللا اص هللا لوسر ىف ىتحسلج تلاقن كلذ ايات 0
 ن

 ىربطلاركذ قف ليلك« اهحاي بوصلاو مب قوثو مريخ بهو نب نع كلذ ىو ر ىلا نكامنعم لفن نم بيزلتو كلذ اكما كلن نع
 ديلعثلاىورومحأب ازا كلت نع بهو نبانعلعالالبع نب وب نع

 "' أأ وربط كلذ سانرللاذ اهربد ةرماباصا الج نى لك البعس لإن عر اسي نر ءاطع نعم لس بزي دنع لعسنب ءاشع نعم فأن

 ...[|نيعأرقيوهو بهو نبا دنع تكلاة نزلا قيرطزم هريضتف



 .يرصصقنانم 7 نانادلت
 أماولوانيقيرفلانمالكبسحاو كلذ نب عصا فلتخ اذ هاوس اب نو ددضوم ىف تابنامب ديرب م ثك نامهنا عشنا دعم[
 . ٠ ||[ نخاتلاة« ضل ىف: جزخي سوهو سبلآرغ لحل نافل ع نيثي لج آل جوف هنسل نم دل الدل بلطف لاقديالا لت نم تفيعدأ| ٠
 (كىفاشلا منع سقم يلف لوقو بف كيك اك ناو ىو مكالبع نباكاءاهراو ملم مضعبن ئيوجئرصتخ ف دم 3
 صئمئاشلا نولي هاي (ماع شن راومنقتف فالغال نا [ككلبع نيل ابعنب كبي عراة الطن مىلداانهدعسرلا لآل ٠
 سدرلاىفناينالاملوق بو كإذ لعب لاقد كال نع ىور م وف |هنناو ةيظأنملاىف ينس مربغ كلذ وميصخ .مطقلبنا ىلا ا هلداركديفءراةخيالو هو لوغس رفوف لاعلان ا كش دلو نست نر ندب مي/طظان يرطب ءل تعقد اة صقل م 1

 كلل لل ل لر امكن كلل 5لقنمز االصل نبال دف ترق ىلا ةياورل وتبني 4 وبقارعلادب اوبصاو لا كلل نعى وراد مهل |
 ::لئعنأكو لاق لالحمنا هبه ند ناالا هرم عشب اوتئاو كلذ نع مب اص اور خانم عج لث هكلب بهم ىهد لاتئيوج لولا

 ىف اقلالؤو تيل الث لاقف كل اذ امم بلطي نامنم تلئش ادار و دوغ رمامبل تحفر «داوجب ىرب ناكد شلل وبام/لافيضانأ|
 هيلع تففورسسلاب اكو مل برخلب له خصم لها دنع ىو رو نحب لع كلذ نع سلا رانك صن «قيلعت بيطلب |
 , امريكا يفو لئأسس نمردا ودع ل قضي ىهو كال نع مال نبن>لبع نع نيكسم نبض رح ةياور نم ةفيطل ةس اركذ !

 ى فايا ل جرخاو باوبالءكعمرت رو مب نهد يتلا نآس نب زمني زور لقو هللا نه ميفو رس ب اتكىعسا نه لجالو الخلا |
 مرهف ليصغنلو ناي ب تك لش نب لادا كسيف لها لاقف نعل تلآس دسيع نيزعم قير طنم مين ىوروبابلكف اظن |
 در || كر دامو مساقلا نبا لاق سبب سيل ل الح لاقف بينغ ]3 نعملاس دق هللاقمن/كله نع مساقل »نب نعيدتعلاىود ةيبثعلا| | ١
 نيد [ألي ىلإ ملمع نب نع ىور د ىلا كالي يشر ءاس و ميلع هلا لص بنل نع : سيرا مين نوورب وي دملا هي كاشي يد ىفميىدتفا لح |

 دك يط نم نعرب مشا عفان را رمضريغ وراس نبل يعسو حاس نب ليد و رنيم لبعنيمللاليبعو عقآث ءنعهادرقرطءلفرعنباثيدحأن ||.
 ' * [نملالبعو ليد ن برج ني رعد لعس نب مآشهو نوع نب هنالبعد بند ى نادى رلارمم نون اذيبعو بوباد كل ةيادد بنما لا
 له نر صم ىكادل قاوسالارفعجوب اند وللا اخاه اور ئقلا كلل ثيداح ىف ىظقر ال لاق ةو رثاىلنيدللادبع نب قكتساو هك صن, نر 3

 هبيذل لاف عفان نع صفحنب معنبهل اليبعزه ىدرو ار للا انثدح هللا ديبص ننرهغ تب اذوبا[ىرب غل ليعس نيرحب ش اود انداح نرحب تن ١"

 قاللح
 ل افالتلق لاق ديالاكزله تلزن نمفءف [[ىرد:لاقزحكاث رحلة ان ني اله نع لعولا قار قف هذ ا( فصصش عع م عنب كلل|

 نم رمزا كلقنعت 1 هللا لزنآو كال س اني معاذ اربد ىف هنأرما باص اراصن الا نمل ح فى ل ىو

 رييمصز م ةرقنبلربفنفو ملثم عفان نعومي بند ىلإ نباد كلل نع ى در داردلا مي" دحم تاثعب لاقاع يد فالاللأ هيتفامربدلا

 ع ص
 مديسلد 1 نك ١

 ( نلغ

 بلال



 رمل ميشلتازم . ] نينا للكل
 آف رعنال ب رغ ىزيرنل لاقرجح لع لزن عي ضكدقف لعفي م هقدصف انها اهرب دف ةأرهاد ا ضناح ىف نمافلب ةررره ل نع ةييقافل
 1 ذب درفلا وومب شحال مهب ورانم ثيرح نع دازبا لقد #ريره نم ماسةفبإلفرجيال قرف لاقد ملح ثيدح نمل
 د «ثيلح نع ثأننلا نع ىوارن ناكل ةزج لاق ةريره ىلإ نع ةياسوبانع قرهزلاتيردر نم ناسا ةرخا ثلا يرط ل هئخ
 | نع ظوفعلاو ىرهزلا ير حن م لط وهو ل5 مالت دعي زب نعل لعن ليعسز معمم نعنع لين كلل علعلد

 ًاضيا خانلااجرخن ةعبارقيرطم] د [غربفو ةاموباو محد هين اكنلق كامارو ىةناكر دنع ىزبناكهنا ةياسولانعاشللا ظ

 ا

1 

3 

 دع مض قيلو رك هرفكرقف رايدالاف ءاسنلاو لاا نمل نماظفلب ةرير هولا نع ده احن ع ثيل نع سينخ نير قيرطنم
 35 ثيل نعل ملمس نع رجبمجرخا كو ذك مهر [دا ىف ءاسللا »د لاجرلا نيت اظفل و اووفوم دهسا نه تيان عىروثلاهاهر لقد
 ًاهاورةسم اخ قرطملو ةرفكشان: اهربد ف منرء انا نمازاور فو بإن عليضن نير نم طاولا مد بانك فلخن ثيل
 : هد نشر اداء اسنلاىلا نم نوعللظفلب ةريرش ىل نع هربا نع ءالعلا نع ىجزلا للا: نيمأسم نع نر نيرمخنب هلل البع

 سرك ون ط نمر ازبلاورجنو نايحنبر دى اسنلاد ى ير ثلا مجرخا سابع نب انع بابل ىفو اذوثوم هنع مح ىلإ نبلبزيه اور لقد
 او ضن ع ناتح نبك اضل نعرجسال للا ون) بدر فنا زه نمسح دانس ب سابع نبا نع ىو ريمه عنال رازبلا لاق سابعب نع

 سابع يزعو عونرلا نم لع ويحد وم كلدضا نع عيب نع دانه نع ٌنأسنلا هاد روك دهنب لق نكد بيرن ع نطلب |
 زلط لاقن اه بد نمل انت نع سارع نب لكس الس ن م يبازع سوط نب نع ىعمرع قازررلالبع اهادر ةفوقوم رضا قير
 | قلط نيملع نم اضرب ابلا فد ليلذ لعب ىرخ قي رطل قي سو ىوفهدانساو مجم نع كرابلنيدزاور نم قأسنلامجرخاورفكل نع
 أ برخإءلجنعميبززع ببعش نب ثعنعو نهز عاى مأسنل اون ان قحن نم يقساال ههنا ظفلب نآبح ناد قأسلاهىنيرتلامجخا
 مل وق نم ع نيم اابعن عر ظوفدللو ملعاو اضن ىلاسنلامجرخاد ف ةرخصلا ةيطولل ىف لاقن اهربد ىف ةلا فاي ليرلا نع لس فلاب لج

 ذرعنب نسكت ءزج ىف بعك ىلإ نعو فيعضوهو ىث ّرلا ليزب بث د.يعم ىف ليعط الا .جرخا سا نعو «ربغد قانررللبعمورخ
 راالا وف اسنلاءجرخعنع ولعب لبا هيف وله لنع ربا نب: رقع نعو هاد دانسأبى لع نب! لذع وعسم نب نعو الج يعض دانس
 . ل ذرو ققو ىفميلع فلتخ اذ و فيعض ”عمارو مم نعداحلا نب نعميب|نع سؤ اطنبنع اص نب ةعمذل دبرطنمأ|

 الاه ثمل الح نا سايقناو قنابل ىالو ىو يفرحلس و ميلع هدا لصد لوسر نع مصب م لاقرز ونش نعم لبعنبا
 د» مال نع ىشل نقأنم ىف كايت محرخاو ل قش شلا بق نم ىف ثا حى نبا منعم جسخاو ى داي كلل رهن م مث ف نبامعمد
 نحل [:لآق هيقفلا نارعش نب مساقلان لس نع ل لعل لن يرصن نع مكاين ىور و معالنع ىمومنبديعس ولان ع بيل جرخا
 ئ بم هرم: ل عفانلا ثلا زكلالبع لب ناين هلا ذيع ندع ةالقداج نونجا نير د ضايع
 قي فمان[ تكن اد ل تانيعت منا تآيورلا يرعصتو ةرباكداريرت تكامل تلف نسحب ن برئ لاسلاةاهربدف

 اني

0 

 ل, ععمس ركع يسعمل

 أ ةألنإبتا هاشم نسلن

 أ الا نوكيال ثرعلو هقئش كي حاول 5و هلا دكرم شبح نم نهون 5 لجو نع سلا لوقب لاق هنمرخ قش ىأبف تلف ةفصانما لعل
 5 دىااه سو تت نخاوا رطبا تيد رن اهكعا ىفوا ارث نيمو للوقت ف تاقوعن ل قدوس ورحم كذا نوليلا تاق رجسفلا 1 33

 فاء! تلقت لاق ديالا نوطنأح مرجورفل مه نينلاو لاق هلا ناذ لاق يفد جحال حت ملذ تقال لاق كلذ مرعبتاتلف الالف
 || نيف كلن امدمزجرور نمط فت تنا تلفت نبع تكل او نوار ريغ نم جرف ظفحن م دع أ امنا ناز اىجلل هب نريقجتلم انه

1 | | 

 | نب يصنوباد ىدايللف ىدردأملا

 رق ىهالاءلاالىذلاهداو ب ذا عبرل لاق مّ وف ..رح هارورشم ندي دجى اذ ةدقلا ف تاني لوقي ناكىداشلا لحل ماكل
 ظ مازصنعأهجدنع دأيلجيو عيبرلانم مالا سأبعلاوبا عماره بك نس يف مي لعوناشلا

 يك

 وك

- 

 هجرخاوداذلا نعموخا هلاربع نب نمل البعمعب [لقف كذب درفني دلل فعمل رجم عيرل بيز لكو ريغ لاهل اصلا 00
 | 0ع مخل ىذاشلا نعوبو ير كلذ ن جدل لع تحمس لأ درب نع اك يعمل عملا ىلإ نب هش نب وأسا نبل

 عشا 39
 جوزواشي شحم لا ىف ولن يه لح نيينعم ةيلا نلمح تعش ناكر اون مرح مواسم لاقوفاشالآ |

 أ
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 ريك صيقتلانم ها شا دا فالح
 كانا شن اء نع اقل نع يد نبا أس كادر ناد البعن او لاقف مساق نبنلابعنع كجم نع ىقلاو اورويلبع مرح ىدداأ ا

 37 ا

 ؛علا مضل كي رخل نين رخل يبل نهد بداء ال اوننال نحر زميل هان الذ اهربد ىف اهرب دنم مزمغنأ, بث فا ردا

 *يجمو أخل ثنا رقفل ف صخ ةين يف صخلاو ف لحوم لبىازبنركا لهاا ندوب ةدرخ تين يشتد ةرحيوم اه لميدزرل نوكسو |
 نيكل نينيزكايدادىرهدال لوف + ةمطب برخ منو ةبرخريدنسم بقتل كى طلة وفاه لبد لممداصلاه اشيا |
 لاما نعب ذكر رض ناز مبقني دل ابقثل فو ة نرخ ةيثن نيئرراكنو ب اصنلا يف ىذلاميفت سافل ابرخد كد نبل |
 لاك لل ويوهو دعيج نبدرعداتسالا له ىفداقباطم هز ررخاذ لل لع راج تدصخ كوت نمد وصخ * ين نيتفصفلاو |
 | وري بئاسلن لعن ون البع:ياور نم ىهو ديف ف الثمار و مق رط بر خ ىف اسنلابتط الق وزرتثك الثا «داآتساف فلتخا|
 رض املا لقوف ىف طق الا ىور دقدوسأبعلا نب رج نب علب ديم نباد مالا عفان ىلع نبرجش نع هور و مفاتن ند عنب مش ٌٍق

 ملأساف شير نشا نه لاقف ”لشسلا د نه نع لاف بعل نبش ىلا لعد ءاج لأث ءلع نبدبشنع اذه لن فاربا قيرط نمله نلا 3

 هاورث بأسا نب لعن هلل ربع ىلع بق كهلثخا لثو كانال ال ناكول وارزق مولا ههنالبع لاق ملا ض يئاسل نع نم دبع دعا |
 |ن ع هلادبع نبى ره نعنصخنب نبصح نع باساب دعنب هنلالبعنع لاله ىلنبريعس نع بهدنباقنرطزمُناشلا||
 انسا ئف :ةنليعنبا طلغ ىذ شلالاةلق هايضياملاح فرعيالى هو نابحن او أسنلاو لجا ورش ىرش قبرط نمو ثباث نب مزخ 1

 بدير نعم يو ىورالكو قالطالا ف الد رظعلا فدل يحض, لح بألا !نهىف االرازبلالاقو او تح نعيمي درختييدحأ|
 لوف ىرانا من لق دان نحالثمد ىروبسينا لعوب ظفأيزع اكدر انو ىذن بعص هراؤشميذ قيرط نم تبث |
 . ليبرسقررط نم نئسل اب أوص”رقبو دوا دولا و لح اربد ةأرا ىلا نم نوعلم لاق ماسو هيلع هللا اص دنلا نا ةريرض ىل نعو ََ

 اهرب هنأرء اى ل جس ىلا *عيفلا م بهن ظيبال *ج[ نبا امذلاو دوا د ىلاظفل اووفرم ةريره ىلا نع نزع ننس نع كاعول|
 نب ليعمس«اورث لسبمس لعمبث فلتخا لثو ل فر عبال نأطقلا نبا لات روبمنمي سي نع نب ش2 قود ازدل ا مجسخاوأ |
 يحرخ ارباج نعمبب نعل يس نع ٍةرفغ ىلومررعواورو نيهاش نباو ئطقر اللا. جرخار باح نعر دلما نب ريش نع لع شارع ع
 نع هرئالا ملح نعاس نب دأح قبرط نمي نورثلاو لجن, محرخا ىرخ ان ط ٍءر يره ىلا ثي لبو فيعضو دانساو ىلع نبا | ١





 كبير. || ى ةبيشب نب نيتثثا نمل لعل ركب الن عفا ًاوبعلا عرج ةريثع نوح لمي ىلهح ةرصق ىف سأبع نب ثييدحن مر عبيعع ف
 ' م فرعيالو ىفاشلا لق فوعزب ناك البعد لع نع كاورد نانا عطب لاذ نع فاشل ى ودعم قي طنم قيل ْ

 ص مج زج فرخالا ًاطيالف نينخيلا ىلحا ىو نمماع سي لمح هر يطو نسحو يعشلاوءاطع نع ةبيش نب ريرخاو فلا
 0 نتن ن انما دل لور نع -نلأرس لق ىلع نع صاع نبس ارا .عرع بوب نبى دوم نع كل رابملا نبا ةبيرش ىلا نب فوقوم للم نع ةدؤطوملا
 ل | رأينا ىفربلالبعنب دا ملم نع رجخ ىقحال لاقليم سون ناؤسلل لم نعا,جزجب قححال لاف ىرخدلاءأطي نا دام اه لب ىو
 97 95 نيب لع نذل لاق ثا لس رقت نال كيب مجرت يباع تدار ود رقلط نا تير ئدوم نع ىرقما ن تئالبعب قير

 هيو مجيرخا ذا [مينمرحد دبا مملح لافف كا 3 نع لئس مز !لعنع ىور ود رحل ارت نم كلم مرحب 6 كانيع تك [مكبلع مرحبا لاقفأ
 ليسؤل زا ميفو منع صيت نع ىسضزلانع شلل .جيرخا نافع ديؤفقوتملان روهمذلاو منع قرط نم ديو درع نبادأضيإ ةيش ىلا ناد دازهلا
 5 رد لاق هدانبع نع ىرهزلا نعر ممن عقانرلالبع ىورو بلاط ىلا نيدعك ادى ذيرتلا لاقالاكن هنلعجب رمال نمل ناكوللاقن

 ١ نم مركب مالا نم مرحب لق نع نيريس نا قلرط مريول نا جرخا ةوعسم نب نع بأبو ىلع يرصد راف نافع لح ْ
 1 اعزب (كمب لح نيعباتل نم ةءاجد يحنباو ريش نيناعنلا نعو راع نعةلبعاضلاميقو نمو دالساو دردل الارث زر كارم

 "0| نيوفعنع وكس ب ةيوعم قيرط نوريسفتلا ف نحاو فد احل نباخيدعت تانمولل تانصحم ب ناو :ممطتمي (نمولاعت اق |
 ٍ؛ ا نعيد: لكلا ةضار غلاب ركن نا نع ف لاونج لد أركان اصل ناشي ل هس نحت لط ل
 || ىورو للاؤىه هامسررلابتكة في نحئامل ثراه قد أرقدافي نور نامل د اود وةيباتكوسو زدنا ةفيزحن عل ويري لع تمس

 / (أ [ انو لحال وطؤانأرفو ةصقر كلذ ص تو ىلإ نبزعسعم ةنوللاب رثف |نمز ىف نه ازدهرت لاقف كلذ نع لئس ءنارب اج نعىتئاشلا| |
 3 وزن ظ غلب اببش ىلإ نباد اورو ةيد ىحب :ىلطربو ::ملع نع ةريص ثب رح نم ىسيبلاىورو ؟وخ بليت ىلا نياكاودع مارح مام
 0 ماج وتاب ليم ثبت يد وأو .ةيذح وز لف قيخزخ د سإ لانس تي ىدد وة زالج

ْ 
0 



 _ ريك سيلتا نم ل نافل
 امحسسسل سل لل لت2سللا 2س ل

 .٠
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 العنب سمك نمماوارنسا 5 لذ فبعض دانساو «لمبزع يبان ع سعنبرسعةياور نم راو صلا وحجم ىف عن اذ نبا او مح رشعمل لآ شيملا
 "وصل ةهلمشقالط ن|كشالو كلن ىلعشيب سكن ولحد كلذ ىو أرقلطي دنا طرمشوامنم تن ايم داما جوزلاطرشاذاسأولا نالطب
 انالث نما قلط لجر نع مل اف رع نبا ىلا لجد أجل هيب نع مفاننيرعزع ناس غإ قيرطن مدس والاف ناربطلاو 2 ىور نكلاهربغو

 ل او لسو يلع مدا صممتلا دعت ماعاد افسانهلعن يك ةبخر حاس ل اللا ل والل لجيل رخال ري ةرماومري نع مل يجوز
 لحام ىهو نيالا ضعبمي دارا لصف سومو عابد بهاو لك يف لخلل كن كناقولذ للك موومهىع ثيرح سبا منح
 نعللا لخدتالأهن وف هنو لوالد ىنب ملاذا ودرلان ىف وفل ما مهنال كلذ طر نمف كت نولي نيعنف »جالب هريغل ارح
 :ةيلع نبا نع ناسلاف +وصنم نب ليعس ة رح عال كتان قلو يطعم كص ذ كود ١ مدلعا هلباوط سل ار تعمل نا ىلع ليف

 علل ناو نع لوحدل لمع نيرح نم يرطتساو نس ىلا ل صتمدنس ؟ريضتف ىربطلاد قابلا هاور دالسرم الك نسحب عمسنمع
 ا ش كلانا هاو رذ لعأم هلم ذوقومربأ دو ىلعنع ىوريو مي وقر صنم نبليعس ذي اور ىف مربملا وشو نسكت نع نيبعنبو م شياو

 ظ لبع إو رفرباجاماو ةرحل لع ةدالاوكتال لظذل فو نسحو دنس و فوقوم ثي لحل ةرحن لع يوزن ن أب يشبال ةدالان لع نع ىقميبلاو
 انعكس الذ رح الص لجو نمو دارو وح فب بللو والا لع ةرح كيتو 2 سمن لع ةودلا كتالي راج عصس ناره ذل ىلٌقلرط نم
 نع منع ىشانشلاو اليولل كلن سوجل دعي بانك لها هنن مرنونس كسب يلوح اد رقم ضيقا رلاربعرزعومو يعم هداسادالب

 | مواونس لوي وهل لص هن لوسر تعمد له فوعنب نمدلالبع أ لاقؤرمشر ىف عضصا مى ردا[ لآ نرمين عريبانع ضعجب
 اقلب ل دعني ريض الو طق ىهو لاومالاب انك ليبعولا مخ /رفعج نع نآلسقلا بخخفادر اودي نبل طعب كلن لأ باتك ا لضاثنس
 ادع ىباهرجزعاوقبدر فتك لن نع ةاورلا ف بيل لاق لج نعم رب نع سضعجن ع كاد نع غنحت اع وزوار لش هناا بعالو م

 0 عا منيسك نيءلعنال . كل روهد كلل فرغ زهق ناهاث 1 تيس تمل
 ْ اها ثلا نسحر نسي اهتل ابانكذ اعىإ نباةادروردبكبظت نيس نم لش ماوس ف نكلأم نم عمد نيسح كرف لج ىلع داعي لج

 اذوع نب نمل بع بوف س وجل «نع نصرك ذ باطلا نير هم دنع تكل ات بهو نبرير نع شمالاً[ هس نيداتكير اجو اجيد ىلا[ نان
 انكي لهاملع نولهتار ليرهولج اذ ب انكلا لها نم ؤئاط سوجلا مالو قيم تحمس اسوم رع هللا لص هلل: لوسر ىلع هل, لبث لاق
 اكد هيذن موارد داو اسكن ريق باتكل لهاتنس م عاونس لاق سو هيلع هلا لص نلان ف وعن نجل بع نع اور 9

 | و ل راسيو ميم هنادلص هن :لوسر يك لع نير شنب محك قيرط نم ىفبميلاو ةبدبش ىلا باد قار البع ور نك انذسسالا
 | نيغ قانررأ البعتباور هرم ةلوكنالو ديب ميل كال لع ةيزكب ديلع تبرطرص نمد لق يس نأ مالس لا هويعض عبرت ْ

 | نب ليس نع تبت ناوجتنار هنح نبا هدر و روث ىإ نعال عنلاءلع ءاججلا برك لفن سرد نمل بع اشيدحُف است الان نيب 0 و يلا ادق تو طوسد ران سيقما ادا سرأ عمد اى مكأ و ماس
 1 ' دلإ لد ايدنبهرعو سكاطوءاطع نعد 6 دانس ب سوبا نم ى رسلان اوجب قي طم شبيب ىلإ نبا جوخ وضل بيسسنلا

 نع بئأسلا نءاطع نع ةولس تيداج ان نافع .ةيديث ىلإ نبال اق كل اذ فالخنز اههصن نطريذكرع لوقنللو لاق (نكبلغتو مونى مهو ب صلا ىر اضف ةباعصلا تمكح كابو قلل ريلغت دي نجينرب رقت و طايتحيالا, مرح اين ىف نجوي لاين موتسااذ ميس وق
 0 ردا زر الشال 8 فرات لقد مزمل الدان مناة لواقأوسا : لف مس رايلو ىر[صنلاو 3وبملااو نتن لاونما نيل اياب لوقي للأعت هلا ن انسه. نجم زتو باعت نب بلوك لاس أبع نب نع ةورلع

 ' لكنا لع نع هح ههرب| قب رط نهميذرصن قا'رلاابعماصو انهو ىدتا شك وعو تاعلل هلحا لفف .عمش ل ناد لكأالذ
 ا لقلع نعرريص داس ىذاذلاىورو هو باتل حا ر ير برباجنعو ب ركل نوره لوقيو مها نو باعث قنىراصن ُكبذأ

 ا
 ا
 أ

 | ليصتتلا لع: لج ناو ةر نكن ىف فايس [يوهريغو باعت ىبب ىراصن نمزج در اهدعل نا معن بلغت ب ىداصن يبد اولكأال
 ظ

 ا نبا هولنناث نيد لدب نم شنب لمح ار[ يفد مغ اب نم وعنمو ةيزجب مناد نخاف الكر هاو هك كال

3 
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 ذآ



 ل كرم : ع : : زا 2 2207

 )ا ا كلاذ لعفن رف مهو ءأرشأ هظفح نم ث روف لرد او :يصلاىلع يتكرم راب ف ث دحين آكلنال ب رطمغم هرب رغما ١ اخرس نلامذي لحل اهريخب نم اوعمس وم مهلسنر ب لقت دعد ابا هاريغ نماؤ ناو رصبلا, نم اوعمس ما ملك مالوه نان ايش كلذ ديفيالو كيف نع داتا لهاد نآريرخ هاوت وكل له ثيزح زمر عم نع قطن مووجرخلز ماك نضر هاطب بلد ملا : 0 ةرصبلا راقت منعم ادد ناذ لا ةرصبلارعمديفمهو مشي لحل نه نار منع مايل كيحأأ
 زبره نع نع بصش لاو ليوسىلانإ نا ذحنع ئلب منع سنو ناع ليقو ريوس نير يش نب نايا نعمنع ضروب لاق د هركلف تل 1 :. أرجو كلل لآقف ملعاوفلتحل ىرهزل ب اص ن دل عم ثيلح مس غ2 تهم ماو ناطقلا نب لاق رمم ثيدحد مم دعناطقلا نب | ' و للتساو نطثر الل امهيرخا .جولا نيم نمد ناقثوداسالاع ونبعجار رمل لاق نوفل طر عنمز نأك الذ ردو معم نماسا| 1 ى يس اؤميفد ثييلمكأ ق ىسشل يشع كلياعو اقتل اديس نيناليخن م نبانع ماسو عفان نع بوبانعرمضج برس نع هنالبع | ١ ىبفيسأت ىرعت لي دب نرغب ردة انا لافرق لذ قي فصض يحد كان نع مالسنبييمل صد اند فيعض رجب نكن( ىيهزلا نعاقسلاربثكن برحبملصو لع عم قفاو لذ و متم نع قازرلالبع هاو انك الس« ىرهزل نع كيو ثنبعنباكاوددأ| ' 1 يش للعلا طن رالل لأطا لف د:ل ىلعم راكمق طر البحنب لقد انكه «لليريظف بهيج و ل صوب رجم هرفي ملع ميلعلعلاو |سيلثيرصكل اه لجان ع مرثالا لاقل همهريغو ةببيشن بوقعيد ةاىلاد ىرائبباوؤب لد نباك ماعلا 1

 وش شع منيو لس قُل لس نباناءظفل درع ىلع فوفو لا ئيزحو عوف ا نيد حاعم ناني ىلا مجمزعأهبججرفعجب بشد ثيل نزع | نسم ىف حرخا نجا هامالان ا نآطقلا نب رظن ىوقب امد كن اهللاو لعب ريف ىدتعا نه و ةيهاولا ووجولا كلت لعب ثلجي | اوفر رنبا نع ماس نعى ضزلالنعن كلين او لعبت أذل ةةطس اوركيرملذ ن اليخ ماس لاذ ى هزل نع واو ر نم مزمو نيوسحلا
 مناط يشل نظال ىلا لاقذرمع كال'ذ غلب مينب ندي لأي مسوي أش قلط متبرع ىف ناك لذ عبرا نينمزتب وسو ميلع هنا فص ىلا للف
 م نيثروالوا كب نعجرتل ف كءاسن نعجارثل هللا ياو اليلث الا ثك الكان كايلعاو كيفن ىف مذ نفق كن وم عمد عمسلا نمق راسب ا
 ١ .٠ .٠ د انلا ىلإ نع نر انعا ضعب نى اشلاىرخبالاقراقو اجبر ا ك.سماماسيو يلع هلا اص بنل ل لاقف لوس سنسد يس ةيوعم || -,لفذ نشمي لج طخوهو ن اليغ نبان اشير انه ف ةيأدلاىف ءزهيشل ابن بكف ىلا زغلا دنع مق يسيل قل رم )/ (نبنوفصو د ىعسم نبةو رع نعد :جأن ناد دود ىلا نع سيق نبذ كلوا ث ركب نبرسبق نع بابل ىو ظاهنلاو ةصقلا لأ : ناني نع لاس نه ىرهزلا نعم تصعب ىر الح ىذا وه رع لع فوق لاو اكنمل9ُ لاعر هلا بفوج عوج طريقي نرمالف |

1 
1 
1 / 

 ظ ظ ل نانا

 مهل ةليعل هوفر ةشئأم ثيرحنم لهدا وه دعب ةلس كلذ اصف ةنثاد تلق ىرايبل باور ف هميلع قف ثيم قالط تين ئقلطن :ءانرسنع كلانا غزولسوميرع مس ءاصد لوسر ىلا ىظرشلا هوان ارم تءاح ةشئاع اشي لجل نقلطف ةنيزيتس زن هزاز وجعا رعهم نبمرث ىلا ت رهف لاق ةرخا ىفو هركدذ تمس لآق در وعم نيل فون نع ث حل نب ف ىعنع ليبوسزبب ليج ادبع نغ
 نع ىرز رابح ن عفر نهال نع كم نبأي كر نح لئسم ىف قم [رجرخاىرخاو د ىعسم نب نع ترتب نع ينل ٠ هنلا هيعزع شمالا نع رعم نع قا'ررل دبع [رجيرحل ىرخل قب ىط دل و ىر ائبلا لل سن لعديعلا قيد نبا ن : نسا ١ بفم لح نمناشلاد 4 نزل الطاوله نعل ثري لح لانا يعى رعب نس نعو رس لعين ظ ظ
 حام نباودؤ ادوإ او لح هور هفبعض ىشو مص نبةعمد هداتساف و ددجار نبال سابع نبا نعبابلاف ومنع لصاولاهإ ْ
 يزعم جيشلا نع رلاجخ نعىدر لاق د ىزمرتلا طاو نكسن انباء يضع لقو فعض دينو للأخ ددانسا قو دع ثيدحن مى ذدرألا وأ ٠
 | نع خيا ةياور باوصلا نا[ مث حدوناو ةعر د وبا ملعاورمأع نب ةبقع نع نأ ءأه نبحرشم نع ثيللا ثيلح نم ائاو ئجا, ثنا ءاددأ دمر أيها ءذسحو ةرب ره ىلإ ثيزح نم للعلا ذب رئلاو للعلا ىف ثا نباورززإلاو ىكيوباو قتنم ارز وا ور ومهو ىشوأ |

 أ نم جل نبايور فد مك اور فمع عيون عقد وكمل اء سنس نم يل عم مو اهل نع ثيل ميثم انالاو لي دش اراك نركب :ريطي زب يسيل دز ركذ ماحب لاقدر نإ ىراذجلنع ىذه و البرم نلتحل لابع نب ناهلسأ
: 
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 رم فزع ظرصب قيرط نم لسمو لة نيالو اتسم ةأرلا ني عمال طظفلب ةريره ىلإ نعبر عال قي رط نم نيصملاقملصادأ |

 هفادوب جراب بابل ىف هيب لحب نسحب و جم فعضو تور دوب او نيعم با فث داى راي .ل قلع نيح نين ابغا ذل 0

 / 0 1 ١

 ٠ 02 1 ]ا
 4 لو 7 71

 0” ميدتنم ننال

1 
 ا

3 
1 

 ا
 د

 ظ لجين ع لثس هنا هنع ليعس نيدبوينع كلل ىو رو دنع تناواذ ا هرليد ارفلط اذا ساب ريل ناكر تبان بليز نع ةيشالا نبا

 نم ناكنم لقولسد ل هع ناظور مّ وق بئرا طش نايم مالا لايم .ل لجل اميصي ن لبق تن ث جوزت
 ٠ ادئللا فلا ىدرعبت نباركذ لقد نيظفلل رمل لصا نا نيتخز مح ىو عجم نوعلب ىوب و نانخلمح 3 هانمجلذ ْ شيلا مويلاو هلأ

 ا [ر ويعم قرب حما ثيرح بال افعقريذكب تك ديلع تت نلعب ننس ءلدجا 4 داعل ربع نبا لاق د ثيل بنك ن م ب انك اعبي

0 ثيل وس بالرهد قايسن غنا ف لمس | ك/رشما اكن بإب ىف قيس » تش مارت خا منيا ىف ىٌيرتللو تنش مم قاط لأ
 

 0 دول كراك لع ىرغ لال كر فصل دبا نخل تاب كعتلا#ة الو ا لعق لماذا دارين كنب عت جلاالوأرنعملع ةاكتال ة يره

 ..[اىيرتلا . صو خالل يرغصلا لع قرد عكتال ل انلا ::اور ف سيلظتخ وشل نع لنه لان بدوان شي رح نمثاشلاوى نورتو

 طم

مجال ةياعر ىف ءأرنلخ دعالد ارت لع رم لتنال نع دباس ل قيرط ممول لع تضل نب الوونالا تنبملع ديلا كال ظفلب
 ١ 

 . || كك ريرهول ىف [وراج نعماوق طار عننل نع هيداردا لبق راجع هوب ىدايبل هاو ردا زاخو ل الدرن ةأرلا نبأ

 0 كيور ةرفن ذا مىق هعذو منع ةرثاونم ةرره ىلإ نيراح قرط سلاح نب لادا اباج نعول ىلاقيرطؤم نأنلا جدخ
 . || لمسب حل نباداو رليعسىلا نعو نامحنباوىنيرثلاهدكادولاو لح اور سابع نبا نع بألا و رين عاةيطم] قاسم ||

 ٍ "اشلاعو زارا ىلاو هوعسم نبا أرد بنيارو ضاق و ىلإ نب لوس نعأ ضي |ميف د نآبحنبا كاور رع نبا نعورازبإ هاو لع نعو فصل

 ..[انلل ةريره لإن عالإ فيري ءاعلا لها م بذي جو نم ثيرعكا لهو سل تفشل لامست ب رنجنبة يهدد ىسومالاو
 ْ ااصدنلا نع ىورم وف رباج عر يرش ى راتبا نة رك لقا ثمل نيضيشلا طش لع نيبال :رايعلا نمثد جنو

 | نعاربر حولا ثييرح نم ى لع نباو .ىمونع ىف نآبح نبا نبم ادا تعطق كلان تلعف ادار ل اقذ ىلا لع ىلا راش |منز ماسي وميلغ هلل

نب رح ىباو مجولا له نم ليبرملا ف اراللبع نبااورو ٌةدارذلاو نه ةرخأ داو لفن اروبي سابع نبا نعي
 ءارلاو مولا 
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 ل
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 [معل نونإ اسابياورصينلل:ديلقلا نائلة نع هل لد لتلط هيهسم ككل لأ |
 3 رك يضاوملاىف جنس ابو لايرلل بأتم طفل ىلع نبا ذئب اورو تمار ننعطق كل 5 نئلعف اذ نك ملك ع ضاومب ىف ءاسنلل ب الغم

 أ | م لقتل كغ ع نبا ثيرحنم ثجلر نبا جرخا ثي لح ايفلوف لاله مريام لوق مرنم الح او قفاويال فصلا ةدروانوأأ
 | | مممزعش قتلا نعوفاشلانهرثأس قراقو ًاعيرارتخإ لسوميلعمد كصءبنلامل لاقن ىشر شعم ئيو ماس نالبغنن شم لوح
 | نع قرطنم مملكة جار نناو ىلورثلا اّسيادياوراورخ لاقل[ و ظفللا نيب نآبحثنا ناد زد هوختميبا نع ماس نع ىىشزلانع
 || < ليشاد ةرصبل[رعم» دحر ازبلال قال صبلا له نم هو شوي نب دبع و ليعسد عي رذ نبدي زيرو دالغو ةيلعزبا مزمرعم
 || ني ره نع تنالحلاةىرهذلا نع بيش اورو ظىفحملاد ظوفجريغ فيرا نع دانيل لاق ىنيرتلالاتدءلسر ان ثلا

 . [|لافندءاس قاط يق مالجر نإوه اماف ديب نع ماس نع ىىشذلا ثي لح ناو ىراؤدلا لات ثيديك ماس ناليغ ناففثل البوس
 || ف عنعا لسرلاعرد ىلا ودير نع اح ىلا نبالافد يف مهول[رهمملع نييبلا فحاسم لحد كنجرالوا كلش نعجرتل يعمل ظ



 نتي كانط كس 121: يو تون حل

 نب نيس ني ول نيس و يبس

 توب ىلع ةفقوتم نص و لالا ظقللا قفاوت ظاقلاب حاكتنل اف«ركذو كردتسلاف نو تاجولاو ةعر دوب موضصد ى نورنا رنسح ظ نبت يا 0 7 50

 لطأب هحاهنذىوربو سها ىبذ « الوم نذاريذب لك كاولم اثنى وحر ا نب ةبفعو غمد نع نس نع ةدأنث نعظبعش ||

 1 دل 4 ين 0
 تح 0-0 هيد ا , 1
 4 0 ا نع مسا بو كك نيت + 30

 انبي ديلعد .وم يلع هلا لص للا لوسر ةرم ىلإ الا هنمو بسلا ف رشف | وقد واد ىباليساع ف ؛نيريدنعبابلا(| ١
 من |وم بأي مشو مسالا مطقنم بس بس لك ثيدح قيس .و *يزحلاو قل رمش ىف ملفت ر قو ىداشلا:ةزتسا نب درمخأ| ١
 فل [ةشئأع شي لح نمريلع قفشم بسنلا نم م لب ىدرب د ةدالولانم مرحبام ءاسرلانم مب! ثييل مس مس ىنلا ١
 بايلافد ضرلا يدرح ةددلولا متمرحاو قاتلا طفل ىف بسنلا نم مري ةداضرلا نماومرح ذي دح نم ىراختلا هل دالا !
 جو نر لح هيل لل مجرلا نمولسملو ميلع قفش بنما نم مرحبا عاشمرلا نم مين هلآ فق نس كنب ةصصف ىف سابع نبانع |
 6| ةطمدقتف برب د هيوزت صن م ارجوزت مث« ايت اكو شخ نب بيد اليار جو رملسو ءيلعمس لص ال اينبحب انبتذم ||

 راجل عفت نم 8 هد من
 8 معن ماجد كئأسبلا لجرل لوو قع ىو ةليقل ثيم ضعبل مرح افك برعلا لاقحاسوت تا هدسع نى ورمل و عندا لي

 أ | قلاثد لل صا بذك نم لاقث ها هنع محلا نب لاس لثورمسب مل كيج نب نع ىوارلاوميرغنبان عدلي ىلإ نبا نع ميرجنبا ثي
 | للعلا ىف نطق ادا لاق ررعنبا نع عذ ان نع لضفلا ىلا نب نر معنعةعر د نع يقر قيرض نم ليبمثلا فرب دبع نبا كاد رو لطارخ عضوم
 لطب ع نب ماشه دب ثدح لق وركسم لا قفمنع ىلا تلاس متاح ىلإ نب:لاقو تاقثنان هس اموضوملا ىوريزضغلا ىإنبن زرع نابحنب لاثد
 | نصدةيهانشلبللحلا ف ىر وجبت نباوركذو ع ىضومرلم نهر البع نبال ودب اوههد نوغ [ للام يلع ع فجاة اردو هارحدا لعب هيفد ازف
 ى لع نبا فلوالاوك ورثي ىهو ةيطعزنبلضعلا نب ريش شالا فد عضو ا,نابحنبا امر لقو ةو يعن لعأرف لحب ى رع نبا ىلا ناقي مط
 لاول وافكا/ض بنا يضعب برعلا ىف ر لبج نب ذاعم ثيلح نم هلئسم ىف رازبلا ها ورع نياريغ نع ىرخاقيرطمل و نطق د دلا ىف أثلا
 ىور ميبزن نم عمن مو ذاعم نع نالعم نب للاخ ةياور نم ىه ُث فر عيال نآطقلا نبا لاق وك ىإ نب نطملس ين أفلا ضعبلأ عب
 نصت« دانس اج ناكلد لاقميلع ولما لنهب اعل ةمض ايبا هوفر برش ىلا نعايلس قلزع يتزين قت رطنم مكاو دؤا دعا
 الا ةكمت اهه لا هذا يرصلا ىف تي اعمل شاني نكمل لص الر يملا نه غلا عر ففلا دات رس هيلع هسا ص اشي لوح
 سد اننا هنا تيثو اين ناك ت ا امن رك سيسا ف تبي لة و دع عالثأع كدحووللاعت موش فرويد ئغلا قلطم غال هنللأ درت
 ةررب نيدح حافلا ٌةاذكلا لصا تتلشلالأ: قل أف صئاصتم ىف (صيا نه نم انين [ركثلتو تاقرصلا ف. [يف مرن (رقفلا
 منا جارلاو كلذ ىف فالئل ىرازب اركذ و ارحواانيعن اكلك فلسا ئلتخ قو ىلا وفك لي ملا رحود نال تريخأن م3 تربخ اهل
 | و للعلا غطت اللا مؤعضو »در دلا ىلا ثيدح ن كزأبح نباو (ى ليرثل ا و دو ادوبا ةجا ءايشالا نر وءايلعلا كمي لوح قايسوالبعن أك
 دربو قح ل والاف نايلولا مقتااذا شميل وح بخ :يطخ هلع لحل ايظخين ىلا بف هدفت دقو رعي رح نموماسم ةيشبرف شو ىلوم فور زيك وأسال سيب يل لد اثمس لح داتسإربذب هيض ىف ىراؤإلاهرلّذ لقد ىرننلل لات دانس الاب رطضُموش
 ىلا ظفللاب ةرمسنع نحنع ةداث ثيلح نم نانلاو ىنيرتلاود ءادولاو ىدانلر ولج مزمل دال ىف نايلد جدن ةرم ع

 نحل نع [ضي ةدنق قيرط نم قأنلاولجاو ىتذ اشلاو اورو نسح ءلع مذ فل خالق نك تامل ناذ ة رمد نم نحل امم
 (قبرط نم:جاو نبا درر وأ ةبقع نم نس عمدي مل قي ددلانب لاؤو لع اذه ىف ةرمس نع نسكن ى نمرثإ لاؤرماع نية رقع نع

 لبفعنبا ةياور نم *جاب نب ميرخاو لوالا ظذللا,ر باج نع ليقع نبا ثيدح نمر وتيصو ملاح او نسحو ىالمرئلاو دّمادع اةيلحا
 -فيعضتلاب .بقعنو ىاثلاظؤللاب عنب نع مف نع ىرهلا ثييرح نم دوا د باد سأج نعوه ام ويعي لى ليرتلا لاق ومتنبا نع
 :بعشوهو لع نيل لنممرشد ناز يف ميلاومنذارنشب جوت بع أما تلاثر لقفل رع نب ثيي رح نم ديحأو نب او اور د فخ بسوصتبو
 نع عم نع قازرر لاربع جرخا قوثوملا ظفلو عنب لع نثدلا| نه فئو للعلا ئطتر الا بوصوركشم ثيرح نه لبنح نب لجالاثو
 تن ذه ملك الالب نا (ٌشمي ل هح الح ب ىضد نا دبص لطن و [مونبق قف من ذا ريغب جوز ل البع لجو ذر نمعنبا نع مقا نع بويا
 ىو لالب تخف ىع نبن لحل لع تخا نيبأ هسلأق .دانع نايفس ىلإ نب ةلظنح كير نم ئطقر اللا ف وعنب نمل المع تخافوع



 نسير مقفتلانم 7 منوم ظ ئاثل اللجلا
 مهن ماس *يدنلا ظفلي ة ريره ىلإ ث يرحم اينو نايحنباو د*_ الاد نيرثلاو ددادىلا ءاهددأرمغ ارجو ذاك لانا نايو منم

 ىدوالاسيرداوهو دو ادوب لاق اه ضروب نكسوتكبناذ دؤاد لال ةياور ىدارمله راوجالذ تب ا نان أن د: ىبف تتمد نأذ
 اووف تنكس ناذ سفن ىف نيل سين طفل ىر علال سوم ىلا تير نم ملأىئاو نآبحنباىورو ةظوفحم تسييلو تكيناصق ىف
 نمسح نيمار اجل نم هود انه اهلنرنع نم ءظفل درو ىلا ثيلتكنمو ايس لعب ىفارلا لاق ىيلم (مزععركالذ تهركت او

 يخش دل نوع اضيف ءأنلمانسن طفلب ةشئأم نع بابلاىفو مهلا راش نولين لاقحال عم ىدوم لاو ةريرض ىلإ قب لحداربا
 ىو لقت شو سابع نبا غيدح ن مافلل نجع ملسم بن عصا, ناو نذأتست ركبادأرلو نم ارضنر حا بيثلاشمي ا جيولسم
 در) لذ شئأو نع اميه لغو هيلع قفسم تكس نال ان ذا نييكمللا لوس اول 5 نذ نست قحرتبلا لشن ال ظفلب ٌةريرش ىلا نع بيلا

 || نه ىطاقلا فسويلا شي دحزم مكن نآبحنباد عفشلا بسلا علك جمهلولا انسي لح ار نمد اذان لات ييقسن ركب ناهنأ |
 | عاناحنباودو ادوباو ىداشلا ما ىل والنمو ناطلسلا (ثمن لهحس ءاش ناغلول اب اب ىف ىلآيسو عنب |نعرأني د نب هلل |لبع

 . [لتسلاف كعرصبب نوفل ىهو جدد مالسا يلع [ميعشان سيب له لبق ىزل بألا ىف مدفن ثي لحرخل ىف ةفئاعشي رحم
 ادابشلا بانك قر ورلاركذو يصبل»فوفكلن ا/لاؤ افبعض نيف كلانا أ: ةطاعت ملوق ىف لق دنا دب سال دانس[ سابع نب اشي لحم
 ددوهيصيولسبسلانبرلا فن ان ويش يناله ىلا لابو ايرغارذ و كل اسرلإاداوةوبنالعب كلذ ميلر طم او عا نكي ل نعمل نم
 «ريغو | ببعش ىف له هرجاتساو ىدوم ود ىللاىفافلتخالةو اميلاديلعد رب هاي درو اىذلاسابعنب !ثيدط_ومفلأعأ

 ىف نصل نعو عيكو نينابفس مضي الاتاقثم يسن هرب رجب كاد د نيرو بحلم ىرثيوه سارع نب نعد بجنن لع زكالا

 . لوزا يباع ةيلكت د ىداللا للسم فو بعش قنا نب نورث من | ليسعىلا نعو منش أكو نيلي لشاراحسمز اقنع ا نب نعو نب لي لها ليس
 ف ئاداور اف ازتخاو ار وفص يدوم ارجو قل ابشر وسع لي أو مالسل هيلع ينل بهش هز, ير صتل رايد نيديلس ||
 حن ديعس نع شخ نإ قيررمنم مواد ناشلا ل لص ىدهاشو شرم ىلا اهنال سابع نباشمي لمح ميال دلتا
 لات ناطلسو الشمل دن ذاالا سا الظل اووثرع «لنسب منح نبا نع يرخا قيرطنمو اور نارعب قيرسلا ل5 و اووقوممزع

 الون لطفلي اعوثرم ه لنسب مخ نب| نع لضفلا نبى لع قلرط نمو هب ميذخ نبا نع ىروثلا قب رط نمد اور م وقوملا ظوفحملا
 هموم رن الو مرا ول ل نافع (ثري لوح شيش ى لعو لطب وحال ميزع طوخعسم ىو اولا نأ لاذع ى له اش د

 )5 نشب الو تاراورلاضعب فهم ع9 هيلع طخيال هدانرو نآبح باه بطال هدانرو هصق يف و ن اع نع ناهنع نين أب اثيلحا
 لف نم ابنت أه الخ ءارقفلا نما دالك نر هالشل او ةدذرل نبا مزج نم وب ريغ دبا ورلا كله بآدصالا لآق بيبا ح شف
 ف ب اذوثومو عوق ىور نيلغاش لود بطاخ شعب رابالا حان السم لوح ل ًاننيلف لفعل ار وصح نم عنشما الن امةعنب نأبا

 كن اعفيدح نمنطقراللاهاورو ثيدعك ركنم داى ر اذهل لاق فصيل اسوم نب ةردغملا دانس مف داع ىفرم ٌةربره ىلا ثي د حنم

 3 ىف ىقيميلاع اورث قولا ناو ل ىرجةيسيد نرعف [بيصخاوب اه دانس فد نيله اشلا» جوزلاوىلولا جبرا نم اكتم ىف رب الفلا

 . || لارساسع نب نع دفص نيمكيلن نع يحي هلا نع نآيفس نع اثم نبدي وعم | ةبيبش ىلإ نبادنع ىهور صو سابع نبا نع تأيق الن
 01 ' 1 23 نعبر قداس يلع هنا ءاصماىددم) | وث نالهاشو حمدي ىللاد وزب نا ةعبر حان, ىفن ولي ءىداأ
 || ف بطلا اوبو خشمي ل هج ملف قبس اه له اظاق:ةدبررن ىف ظنيلاث الأ فل نكل مرقناوعك ل تدي ذا ركب يوت مركذف
 ' أ دن اكؤب نم فطصاو لصم» ب نم:نا/فطصا هلا نال ةماسوميلعمب صم ىورمل و3 تاز لصناوبقىف مدقترحا»
 ” ]| ىهو ىذيرألاةياورفو عقسالا نب ةلثاو ثي لح نم ى نيرثلاو خيدأتلا ف ى رانا وحاسم ذ ام بشرق نموطصوو اني ذأ
 ١ لا دي باف قارعل نيش اعمج ق طل د( شمل قف ثيل )اكل يعلمدرلو نمو ليعمسا يهزب لل نم ىفطص هنا ن دجال
 ...[| ةيلهابل قاونومنيزللا مما, نو ضي ماوفانييتقين ووفر ةررهىلا نعى ليزتلاءاود الخ ضراعيال يبت ب رعلا ةبخ ف

 40 010 ا 5 00 ا مح م
 3 لع ركربو# افكامنم دافتسالل او في لحيو س ذل, صمغو ىطبلا لع ورحأسملا راق ا ىلا ةيضفملا ةرخا قب لع كوجشسا الثيل
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 ريك صلتانم مو ا م اء ندرس
 ىب ىلا نيل عمللاريرحار و مزح نب لآق ث٠أيقلا موب ىف ء/بلعارمر حر لجو نع هدا نان ابق دافي انشا ه طعام عج سيل مس

 ىلإ لي ويا س و ريلع هللا لص هللا لوسر ملي ةرأيبصلا

 اراده لعيرملذ رع امزع أنام .هللالوسر عمأغ انلعف هنعٌةرضن ىلإ قي ط نمر عم فذ باج أر اورهاسو هيلع هلا اصول ل وسر لب عءاعأه
 'ء 0 لا ترام لال ان نذل يأ. شقا لج من ناهنلا ل وسر ان: صخر ل5 نعني عبيبصل مش دىعسم نبا |

 :مم» نم لوالاقإطع نع عبر جنبا نع قا'ررلاليع فضم ىف هت لجو 'نالاىلا هلع كلا ذرزملذئيوعم اراد مدفن لفف سابع نباأناد

 كي رح ني ورعدصق كلارك أه رزدلذ لبعم بخ ”صقاراو كلذ لعد لعوتش رع كلذ غلبف ةأرء[عنس ف لخ نب شيم ثبديلسنا ||
 هو ركب ىلاورحاسو ديلعميلاءاصمنلا ل ىسر لبعءلع اثعنانث لاق دبا منع ء اج أما اي ص اه را دل لب عصا نعرب جي اور ارإو ديد شم |

 اور عي ىئاز هال لأق نهو ذو يقف رج نب ارتحأب ب نير ويمثل نمو ْ

 | تشق دارلاو دامق ثيدلح ىلو نيذدا ىرف نكس نأ دار و مسني | نعمث ف ثيرحنم الإ نهورمانسنن لح ى انين وكنت
 جت دج

 أ[ و سيدا تنب مس دب اصلا نم مم قلسسلا نم *ءاج حاس يلع هنا ءاصهنلالوسر لعب يلح لع تبر قو لاق ءؤمش انملفف ثدايقلا
 || نعرباءاورو لاق فلخلبةيم نب لصمو ةلسو ليعس وب اعل

 1 لع ليرشي ملاذ ارك ان رمعنعئدرو لام نف الخس خا برق ىلا يعدم

 ! قنا لاصيالا ب انكىف كل نيم اثال انيصفن لو لاق“ هايف ثاسور يبجنيليعسو طعو سؤ أط نيعبأتلا نمي لو طف ن الذم ْ

 | (ملعن تلاقفوأسنلا عنم نع اهانلافرلبىإ) تنبءايداءلع تلخد لاق يرقل | مادسم ينرط نم ين اشلا مويرخ اذ ءأهسا نع ؟ركاد امد الك

 ا 9 ركلذ سابع نباهع الخلف يلع كاذ ترن نئأطل ية عنق ذب ىعم نا عي خر بخل لآ ةيم ترماعي نب اوفص علل هنم
 ع قلل نمةضقلا عنمش [كلوفياربآح نعمسربب ذلايلاؤب رطن مواسم هاورامفةيلا ةراش الان عفوف ثير> نب عار ا ومع لاقنأ

 || هدانسإ ةنبدملادابخ ف ةيش نير الذ ةيمانباتهلسو لبعم داو ثيرح نب نم نا ىف زحف قرب ىو “لويد عدلع مايا لا

 | انرالبعف نس موملسم ف كا 5لكورغوركىلا وهلا 0 ىو ع دف الجش ىف ناي الندي اور نيعتف الزم
 ا

 كا

 ءضاحزو مدار مك



 ريجاصيخشلانم_ رقيطإ كانادم
 : هايامتياور لعبرجنب ًاعبأت صن نب هل ليببعوا عم نإ انو الجس نير شعاوغلبف جير جنب نع اور نماق لص ةلنم نم أقلاوبادعدأ ا

 اف شزلا رع دونم نب نلمس اوعبات لواحد لعس ني دأشهو دوم نب بولو قطع نب لهشو ةبقع نب ىس ىمو ٌةرق ناو وسوم نبنمإس

 هرطنم هاو رو ةلثاع نعمرب| نعود رعنب م انشخ نعام اجسو نآؤرب نيرفعجو ل لدم وجار د نبش د يحيل كلاىلا ءاهدو لأ

 ومن بنل لس نع .نلآسو رعب ملف ثيل يه نع ملأ سن ىرهزلا تيقلذ ييرجنبا لاق عرخلا ف لآقو عييرج نب نع هيلع نبا نع لهن

 و نابحنب لعاو.ايلع نيربف ةدايلاد له ديف لوفي دح سيلو لقد نب سبل رج نب نمديلع نب عمسنيعم نب لاقولاة ميله واف
 مم نولين امل ىرضزل نايض نم مزليال هن *مصلاب لفن لع [نعاوب ألو بيرج نب نع اكرر بهو كاد ربلاابع ناو اك لعبا

 وناس قئمبلاميلع هالكلا ف لاطاو ءدعب بيلو ىنلو ث لح نم يرجو طق ر اللا اضل |ميلع ملكت ل و مف خو ىسومنبا
 داق [اطابنساوأصت هاكحجلا نم ثيل له ميلعل دار كت ف كدا ىدرو الا لاطإو قبفعتلا ف ىرر جنبا تانك

 نيريسنباقيرط نمدطق الل اه[ نباارمضن كيت ىلا ينازل ارسقن الو أوم أر هكشنال لمس كلان ىورم] وف

 ١: نيبث نيربستإ ىل رح قب ط نم ابضيئطقرالإاىاور وينال همن جون قلان الوقت اكو ظفا ىف و ةربره ىلع

 ناو ورد نب لن قب ىط نم «داوو5 اوما, دنع مشع نع برحنب مالسلادبعقبرط نم قبيل اورو رب ره ىلإ لوف نم دأب لاذ

 و دة اح ل "هيا ع ا

. 4 

4 

 || تلاه ةينازلا لقا نملو ىئارلالوتدرسلل ن دوثوملا نم حوش لانو نات مظفح مالس دبع نولي ن امبشي د لاق وف أثهنع
 ابعنيإ(شعي ليجح نازل ىهارضن لستات ناطفلب عطق را لنع عقو ذاميلعركعي ةينانل هر ضن كت قل لقي مدأرضنو كنت
 : ا ل اوال ا رع : ةعنملاح اكتر روج نادر

 ذلا فد لي لشلا لاكن ىف كلذ (ما مل ىلوم سل لأقف ءيف صخر ءأسنلا اعنم نع سابع نب الأس ن معسل صج ىلا نعركل و ةيمل نب لوجلا
 هلق هلحو ندر ىلا كا'رعف لوصال عما ىفريثالا نبا دب ضنسا لبى داون : ىل انه سيلو ىلا ىراكيبا هاد وعن لاقف دات

 اا نمدجر مث ءاوس هيمن نبارك ىلا ظفللار اكل ىف ىر انا ىلاىازحو سابع نب نع جلا: جرف فل طالاف ى زنا رك لق

 لاوكل دب دارج ظفلب .يزقسم ءيعممالا رخل وكالات نآهاو دانسالا نهب ميز ربخب خدش حان نع ىزنل بابه جيو
 . [ارهب امج نمر فلاب انك ايي ورو لصالا نم عضوم ميلعفخ نأكن او لنع ىو ف لرطالا مجاري ل فرك نصل نم ابيع ايو ليدغلا
 ]| ل ربح نب لصس نعله ىل نبدأ ادنعهلالبعوبا ليوحات هل ايطلا دا د ىب ن ماسم نب لعأز 3 ؟بفورمملا غاقلافلخ ب

 | ماص ا, سل اط اد. ٍييشلل تلذ لفل 5 تلؤر عأشلالآق ا[ لاق ىعاشلا ار لاق طحأررذ س انلارثلكل قش *عنما ىف ٍلوغُن و سابع نبال ثلث
 ل اومن تلف عاش رفا قلو لاق/سآلار لصم نح كاوثم نوط ا فارمطالا ةصخي ىف ك/ل هس ابع نب: ىونن كالغأ|

 1 ليجسزع لأ, نعلن يزع كوت نع مال سلال ان نيكد نب لضفلاة مالس ننس [ك(مسانباانىب طن لآ د ارنع قو ابهركأ

 || الك ةهلادمس نايس لاقن لأف نيتيبلاركدئاولاق هولا ءارعشا (رذ تلاقو نآبكرلا ك ايتفب تراسل سبع نبال تلث ل ةراجنبا
 || هر وايتفلا هزه نععجر ةح سابع نباتا لاذ ىرهزلا قنرط نم قيربلا رخاو ىطضمل ال لال نيم اكالا كارو تينا
 ا[ م عننا شوالالح اهارين اكس ابع نب نع ءاطع نع عيررج نبع هفنصم ىف قادر للا دبع ىو د هاضي.ىدينص ىف ناوعوبا
 3 لولو هدابعأ هللانم ةجير الا > عنا تأكل اي رغد وحرب لوفي ن اكو لاو صصص لج ىلا بع بى فرح ىف سابع نب لة و لآق نيم
 3 م ا.اعتلل نع سارع نبا تلاس ليرشلاىل مراريع نعت الا نيريط رع لعس نب ثيل نعريلالبع نبارك و الب نزلاىل محن عى

 أم الك ق ليال اللاق نثر اونب تلقرعن لاق ”ضجج ريع له تلق هل لاق ةعتلا لاق ىف أذ تقيل ورسافس للأقسام
 || ساعنب درفنب لو عاجالل لكلب بجي دعوجد هم نمل وقل عنا روجفب ةباصصلا نم ريغ نع درر فن سابع نبإ ناش وب عفارل
 6 نقد لجن ات قد ”عئالل حان وجال هاشم احنا ىف هزح نب لأ درلغ دب [بصلا نمثو جنع لوم وهلب كلب

 00 ل السلا هيلع ملوسر ناس لع ىل عت هلل امش ممر جلو «يلع هللا كبص هبل وسر الذ

 ..[رطعيلف لج ىل ذرب جوز ناك نم ل وقب و بلخير بنما لعرول #سو ميل ع دن فصول لودر تعمم يف د_يييزع رسب

 ةييسك

3 



 ريدا رصئلتلانم 6١ه تنس 7
 ىتيصاذاو رح تقدف تاياورلفالثخ كل لع لديو : ءليزاو تار شالت تعش موطعب لاقو ةعشلاالا مرح لح م عرحمم

 درو [ لكان لعن ركن نان صعيفإن :| سبل وز طن [12وعسم نب اثير مس شل 3 نيبب و كا 2 ىف رهط ثي أحال او جاجا ورفسلا لاف يغدو لفن لا ظح زاج يعذل دعا هدد عدة '
 1 ةربس ثيل نمرلسم ءاور هّيغلا (ن ثلاثا هريفو قيربلا رخل ىوق م دانساو .لثم مع نب شيب لح نم بهو نبا دنسم ىعفو لشد لادا ا لو هريغو لسيد نساورببخ موت ايت نعى فب هعزع مي قفض رح ناش: ثيوضيركلط انزع رماعتمل أ للا انللاو ترن يضف مو عاسو م يلع هلا لمص للا لوسر عم ان جررخ لاق لبعم نب ةربس ثيي لح نم ونص ىف أبح نب ادد لضاشوأ| ٠ و ًاهرعبال دارت تلح ءأصقلا ةرماثالئالا طق دعتلا تلحا لاق سك نع همنعرجم نعم فنصم ف قازرلاربعلاءأضقلا | ٠ ة يعلو الان ارزلا بيثرألا كعاه ملةعبسواة.س لوف ريم تقوف ثيداحال نم عقب لقوارخلا عقد ىلا ابا مك كلذ ١ ىف نوال نطولاىل عوجرلا لع مزعلا وو تضقنا جيل نا تفولا كلان رمح دارا نا كلح له د لحنا نطاولل ىف م رحتلا نم

 0 سس

 سلع دل لمحمد لوسر م يراقب وكر يرطلانم لب .: عا
 بن كا ليو رقغلا دويعتد زل بابي كلذ لعف نما ءلع لجين نيد هركلذ دولة كوب دار ف 1

 ظ 0 هج نأ عى هنا لوس ناش لح زاب لع ليش لآق ةريس نب عرلا قي رط نمد اد يباواور |دولا دج سدأسلا اسوم يلع ١

 ؟0تاأإ ٠
 الاتحائآنار قالت نم اهرضحزم خرا م قلاو ىزلا داش عادولا جف كلة ركرب دارا ن اهرح نيباوجب نع باجيو

 درازلاو لح ل لع ىلهاشو ىلوبالا ساه د نيصح بن لمعأ 3

 اشبع هيو رطفلا فنك كلك ناة رس نح ةاورلارثك/ن ال ءادولاةجج ىلا ذل قف نم تاور لحانهفؤفتنا ن
 ىفو لاف شجن بايد و ةلس هاو :شلأو سو ميلع هل ءكص بتل جاود ا نعميق لاب او ردا تمر و مناة لسداد اسواق 1 لقد هز عي ىف لاطاو كيلو نأبح نبا هرج نباو ىزيرثلاو د ئادوباهلحا ىليوبالا هند ىسوم ىاشمي مسا ٠ د نويوفيداعل له لكن أت اءطقنم ناكناو انه و لاق السر ءنسحت نحرشلا مجيد نم عفا. هزورو كل ورتب ىشد درخخأ ١ 0 و لا ال

 | ىرهزلاتعمس نطلس تمس عرج انزع قار رلالبع قبرص نم ايل اورو حرج نبا نع ةيلع نب نع نيعم نيميحبنع نرخ لإ | نبيا: رع ىواوللااراصو هن حيرجن ذاك حو هلا ير جنبا نع دلع نب ياو بحي فعضو ةبلع نيا ريغ جيرج نبا نعاذه نم 1 لكسز نيعم نبدي نع رك نآل/نه لجن نم ثيرع نعضخ لازءكأف نع ءتلأ ف ىرهزما تيقل # لاق حيرج نب ناتج نم موزعبأ| رف ملكة قو نسحشيدح ى نمرثلا لقلاسر ال[, لعاو أرنع مو رعزع ى هزل نع ئسوم نب نلسنع مييرجنبا قبرص“ املوأأ نامجْباو ةناوعوب ددئجأب نياد ىزيرثلاو دئادباورجوذاشلا والنمل ناطلسلافاو هرهثشا نوارجرذ نمل فس ررسلإألذأ| ٠ هب لدن لطا [ح ايلف لط ا رحايلخلطار رحاجلن الو نذادبخبآ ضن تكل اةثم اي ةفلاع سي لهسدلا خل دب بات بادن | ١ دوركم نعني سنع ك رابملانب نع هاورفاورل ضعب طلشو مبلع هر دو فيعض ىو ةاطر نيرا ميفد ىلاربطلا و خجل نيل ٠ ى لجن وبال اين ل سابع ب اشم لح نرخ نم طأيم لا قرط عج لد أيبأ نإ الثمن درس م سابعنباد لعن بألا :

 نيا



 ريم صبغلتانم ظ سوس ظ قدح .

  |انرعم هاب نبل يعلم قيرط نم دود ىبا خلق لن أق) .جولالهنم اهيا انلاو دواد ىب اهاور ةفوقومل ةياورلا هي 1

 ع ارب ميول ظفل فالخبىور نم ن لعل لئأرؤدرعتل معقب م ةلحاو صن دا رلانمفالثخا نا ىىغبلا ة درد خو ررالاو ٌْ

 0 0 2 0 : 00 0 3 5 .٠

 || مهآنل تل ر عنب هناليبع نع (مهشياور ف ومنع عفت شيد نمميلع قفنم قالص امورب سيل و سنلبازجلا جيو زب ناملعمانبا لجيل جوزي ذا

 | نهاد لتحل لعوب فةريرض ىل ثيرحفاداو كلذ لوق نمو فان لوف نم اجر عنب ثيدح ف ريسفتلا مف ,ىقيطرفلالانو هركدذأ|

 ظ |ىلانع لي لسا قبرط نم اضياهاهدد تأءرالاءيف سيل و دوعسم نب نع ضايع ىلإ عمير لبع نع داق نع ىرخإقنرط
 - أو نب دوعسم نب نعقيقش نع ب لجبال لصاو ثيرح نم قمل هاورو عوخيركلؤ لاق هل البع نا ٌءليبع ىلاو صوحالا ىلانع

 مخير [)4 ىراخلا ةركذو ليمن ناري نمل اذ بل طم لبع تنب ذو سو ميلع دا لص مبا ىلا تبطخل اذ ميس ب نم لوين نع
 وحن انني لح عال اه دج ىلا كيش, اكلت بلطمل رابع نبش نحكي نب جويبر تنم و او اذي اور ىف «دنع عقود لى بجد انس لأ
 كامهاكرإ صرنا ذا ناس الل لوقب ناكأس و ميلع هللا بص منا ىور ملول حاهللا لثاد افا لفتة نس اوللا ثيرددا وزن ات
 . || عشقالا ف قفل باب ا. طصو ربه ىلإ ثبالح نم نو نآبح نباونأسلا ب ايصاد د لاو جار يخ ىف [كيدب عجوكابلع كرأبو

 | بلاط نب ليقع جوزتلاق نسقط نم ريو مسلا باد ىد اللا ءاهد بلاط ىلا نب ليقع نع بأيلاىفو اسم طر

 راج (شمي لح هك ذاول ىق ل قف سو ميلع هلل دصًانيبزنياعف نينباد ءافرلاب ةيلهأم ف لوقنانكلاق عن ينم لد نعرنع بلا
 فقوعن.نمحا |لبع ةصق ىف شا شيلح بألا فو لسم» اور كلل هلا كرب لاق ون تلق تجوز لسيد ءيلع مدا اص هللا ىسد ىلإ

 لفن موارد : لان مجدد هميلعهيب اص مبنلا ل اق ةباول طخ ى زر ىلعالا نامل | وفرح كنلا ناكربإب

 »لبق لاق نق رطل نم ني ىف سبل اذى هد ةردثك رلط فلأن (هريغ لثعو دعس نيل مس يب لحم ميلع قفس لبق كلك دعب لأنا
 -اوئلا ظ ةلريغب ملبن م لح او كد ريغو ل انكيو الجودر (ركنيلتاو انشاد انكم اهتمت ىط ضعبىف ءاجوو لي 0

 ٠ اعشلاو راغشلا هن نعىرلا فر عنب شيب لوح لءاملاو ةاعمل ىرن ظفحالاو 3 | ةياور جيوزتلا ظفلو لقعلا قرعقاولا طفلا

 .أأدقد «ل وع ىقبميلا كلان نيباك رج نباريسفت ىهأم او ثيل انك لجا ل ىرخلارماو نم لحاد لك ع ضد ى وريدملوق راش
 3 5 ١ : لص[ جنمةلحبو لكع ضبا مفر كي لو مثنب ا مبحلص ءجوزي نا لعمال جدلا جس )ا ناوشو راطشلانع قيمنا تأاد 1 ْق

 7 ذو منيب خد لوف نم ىه سلاف بيلشل لاق نا كلل نموا عفة نمو لمع ني نموزماسو هيلع مد اص بنل نمرأغشل ايسفت ىدداال ٍ دأثلا لاذ ةدايد مالك ىف د عفأننلا مالكن م دوخأب وه, نبا لوقنمن ولينا فرو وا يرام شا ريسفنبو دما لق لو "| دقادىباءاور دي ىعم ن عوق ا نلا د ىضصو ى لد رثلاد لجل ءاهر شا نعد هاو ررباج نع بألا فولو روب ٌعريره ىلإ ثيرحن مرسم
 اخشلا أل تلف مم نبمداليبع قيرط نم نويمصلا ىلا, لي ربو [نع كال كفو ثمل هذع ن وع نب رح ىدبم نبا هضعفل

 "٠ |( نم قزربطلا ىفد(ثمل# نا لها نم ىهو عمد ا: لع دن ال لوبقموبف ةريرض ىلا ريسفت نم نكن اؤحاس د -يلعهنلا لص ملا مالك م
 1 قب ساني كا قبعض نآكن اود دانساد |مزيب قا لمدة ةل لهن لاق دافشلا وهلا لوري اولا رافشالأعوفرءبعكنبل
 0 ضع السالب ازئاج كلذ نآكم لوول يلع قف ةدئ ملين: نع ب ماسو هيلع لعمل ل وسر ن لع عشسي لح اقللانه
 "| اهيل نع دعنا, ىراآل لآقو كلا ذيبان ع ةراس نعبرلا نييرح نم اسم ىور و عض ف كاططحإ | ةيفس شي لح نم ناؤنيشلا كوم
 ٠ || ار-مانالث ةعنلا ىف [ نذاعلسوميلعمللااصمسلا] ىسرن لفن بطخ دن اريوصص دانس مع نعجن نب ىف و موسلم درا واس و هيلع هنا لص
 ” ||ق ال[: لاس نعى رهزلا نعرشار نب قس قب ط نمطسو الا خف اراطلا ورد ةرأجنإر هنمالا نصح وهو عم اج داع: ال هناو
 || لوس دمت دعس ابعنب نأكل هو لأ لي ليقن انه لعفي س ابعنب انظار هنا ذاعم ل قفتعنملا اوين رع [س اع نب نامل لبقف رع نبا
 "| ملسو عن اصممنلا نع #ريره ىلإ نعذطقر اللا ىو رو ىوق ه دانس نيحنأسم انا ودل لوس ارنعانأ رن يع نبا لاذ ملريغص أ الغالا هلا
 1 | لحاطغ مالسالا ىف سيل لاق ضن نع مناقبط ىف ىدابعلا كحق لَ أف نسحم دانس اربملاو ةدعلاو قالطناةعنلا مهلا



 رب صخلتإم : ظ قالي

 اذه ضر اعبر ذ ىلا ثيرجريس ىف قأبس و لاق ناطقل ديم رت و طلخا لقد ىدو لسلا تلح تياور نم دز الرجا هركتتساو
 الإ نيش: نير الد ىلآعن اى لو هرج مرنم دبي أمججب نان لورلا ىلارظنتن اة بسب مع ثري لهح ةفن اعل هاشم

 ,يان الامل وق ىف سابع نب نعرابجنب ليعس نعم يه نيريلسم نبه اربع قب رط نم قبميلا ىور ى قنا نيللاو +جيولار سفم وه, مرير
 2 ا

 نم ل اد ةيبطجال فظن نم غلأبل عنم لعند ارد وقوه ميل دنع سأبع نب نع ةوركع نع فبصخ وب و ل
 طولا ألا ةرصق ميو ثبب لح فل خس رفلا مون ساع نيل ضفلا يلع هناءلسعدتل لوس درا سبع نب نعلسمو قرا ادد

 3 ؟و لع ثيلس نم ىنيرتلا اورو لارظنلا نعم ىهجو ل لعف لمصفلا نث لب نخأن د ليبتنخ اذار | ظبب لضفلا قفطن عنا

 دن اوجن طفلا نبامنم طبذنساو ىنيرثلا موحص ناطيثلا مولع نم ملذ دب اشو اش تير ل اقف كاعنب قنع تبول سمع لآقفداذ
 ميلع هرقازئاوسر وفا نكي د ولو لآس ئاج رانا سأبعلا اا اتم
 ن 1 ييارظنلا جرت ىف ةرشاب ةمدل:ن ىوونل ان ليف

 اج دع لال ديف سيلو ةرح مي بتمر ثم يرام ةرحس فلا دل نإ لع لدي هنا, بقعت و اعف نبامدؤرأع نكللد ماى محي
 لس ل نافاس لوف طخ لع :يط حرع كباياسسابطنا |

 | اورخأ ىفناالرواسمل ظفللاوميلع قفشم ذاب الامي ةرطخ لع بطال رتب يم ل جس يف يسد كيدي ىف دوجوم ىه ىو ماسو
 قفش ره قزح بابا ذدا نيو رالوه نتا سيد سي ناب طاسد اف يناتت اهل ١

 ' لجيالف نمؤلاوخا نموملا فلي اسم لنعرمأو نب بقع نعو ولك وا كري طحىر ائلاداذر هيخل دابطخ هلع حلا بطخجال ظل هيلع

 | لسن ةيلعدلا ادعمنا لوسيرناةرمسنع نسحب نعو معقل لع لدا نش زي ةحميخا هبطخ لع بطخمالو هين عب لع عاتب نادلا
 | ملالصدنل اه ىانارقالط تبئارقلط جو : نا سيق تنب هطاث شيب لوس لجل هاو د معيب لع عاني و يخل ةبطخ لع لجرلا بطي نى

 | يطا وذي رح ن مام ءاور تيرم اه ابطخم جاوي وعم منراخإ تلح نين ان تلطلاذ ا لاقد م ىتكت م( ف لن نولسيو يلع
 0 طعم ىف فلتخب ملوش كبري صن ماسم رسم ىف ىه ىه كسل © هربغو نايس ىلا نبا ىه لها نهدي ىعم ىف فلتخب مل وق ظافلاو

 اق ورم وع مانل بارض مجدا اداه لاق لباد ف تحل لسم حرص دز تلق ناو نع «اصع عي ال هنا مه تجول نع اوف
 لج نعميبا نع ليدل نب ملحن عر الاف ونسح لس ربا نع دريافاف يحتمل ليصلي ان نهارا ستسا

 قلعت قيلت ىف هيئيب طا وشو ةلج نع هيبانع منعلبق لذ و بأسا نيءاطع كعور امهقريطنم خارنطلا لثعيو ىقيربلاو / كو ش

 هر ىلا رع وبيبص فم اسم ىورو أري جرن ميلا فرحيف هفرعملاف عن نساءاقد احل ثببط ىلا نعوثب يعل ف رعم د 1

 :ررهدب شيب لح حساكتلا ةيطححب ا قسس يأ امض اف كيان ذا ذو رك نول لع سلا
 ”يلس ىلإ نع ىلا قبرط نم قب مبلاو نأرجنباو صطقرلرلاو هزاوع ىباد دحان نباد ُقآسلاد دوادوبا هج ىبف ليكم ةريبدل هالك لك |
 فرار اويذ هي الجم يف السل لاب ىذرم لكى ورمل | و8 لاسر ال ثطثد نيا ىف اشلا حرث لاسراو لصد فل تلو ة ربه ىلإ نعأ |

 : ١ اي اه در وارخل ظ افلا هلو نابح نبا لثعانكور ثيل لب مطقا لو نككى أذل ا/دئج ان نبا دنع لدالآكُ الا و دا د ىلإ لنع 1

 'رم: جايب طخييراوكل حا دارا ذ اووف رمداذوث هم دوعسم نب مشي لهح هلتيئللبلا ثيعيدالا ل داىف ىداهيرلادداقل دبع |

 . || قس وبان ةبعش نع ديل ابطلا داثاد ىلا ثيدح نموعيبا تبل ميف و ثيدتل هنيعشن وم لجسد لش لقيلفءريغو حان |
 خشن ةييعش ل هن لجن ناواهن له ةجاحل ةرليخإسوميلع هلا لص ملال وسر ازرع لة يب نعش دب هللا دبع نب ةليعإ تعم |
 خيانه لوا نجح[ نبا فلو جس لك ألا اهربخ ىفوا حاملا ةبطخ يف هزه قضم يل التل ةرعش لاق «رحل فو هركما |

 نم» اور مك ناالا ربا نم عميل ف ليببعىناد كاكاو ىزيرثلاد خاسضلاددؤادىباهاورو جال ةبطخ م ةالصلا||



 ريك صفت نم س6 قتلا رز
 | املس اج زو 5 صن اشي لوح ن نك و.ج لربط تالا لانملع لكتب رمد كاتبع تللسل نينموايم
 او جن وركلتسإو شا ثيب لح نم بد او او قاربطلاو لج [يفط عم ىعشو أ موقرعلاىرطنالاقف أر

 ا ا ع

 / أ اميقعت ب ا لا ٍدؤادوباكاورد نع كثبان ع

 ' || ىءلوق يس الصوم داحزع ىف اهنصاريثكنب لج هاهرولاث الس رمداجن عن (عنلاعباءاورو لقمه هيف ساركذ نإب قدري
 . || اولميهو لذ لصب طا قاملسوميلع هيراصممتلان اشر لوح أر ضراوع ىعذ ,ريغو لجل دي اور ىفو فزربطلا اور !رفطا عمن
 ىلا« تل [ داى عن لقبا نيب كال راجل نم رحاو لاح ةعقا ونال مالغلا فل قالطالريخص نكن لعالم ححوب طبل " || لح لك ل الو ين فلتتعيمجوبارانيد نيم أس ميفو سلا ثي رح نم دا دوبل ثيدح ار يجر غلب مارس ارمب تعذ ذاب هما دعو
 ...|لنع نآكو بنام نكالحال نك ذا سو ميلعمنل لص هلل لوسر ل قر غع لس ما بتم نر نع كر هزلا قب رط نم ننس بايع هاور ان كإ لع لكلب نك ليبعلاةمال ار غعي م يالا هن هكر فيل لأ بيسملا نبريعس نع قر أط قب ىطنمم ةبليش ىلا نياداور ام بعت
 . || معمو لسوميلع مل للصم لوسر دعاوم لئارفد نشمي لوح كلذ لبث نم بج الأن امد ىبفمو ىلا دنم بهل ى دنا
 ل نيم انث نبا هور ومل لصاال فبعض حالصلانب لاق دئاد ىد ب أاصا و مثعن لاق و ئارو نم-سلجاز جول نسح مالغ
 1 اذ ةأضول لها درا مالغ ذواسو ميلع هلل الصملا ل وسر لع سيشل لبع لوو ملث لآ يعشلا نع لل ع قب يض نم دارشألا
 أ وط انبرحت اورد مفعضو رظنلا ماكح بانك نآطقل |نباوركذ رظنلا دود يضخ ناكل قو عربظو|ر ورماسو بلع هللا لص وبلا
 يزعل ىعمعم تككيلس م شي لوح ف اود دانس او بيهرثلا ف سوم ىبا قي رط نمو ءنطش ىف طيرش نب طبل نب ميه نب
 . [رصت خل [غلاناوأيمعثا ل سعال معا ىه سلا هلل وسري تلقف نم ارجضح لاقن هك مانب لبق اذاعاسو مرلع للا لص بلا

 ” ةنئاونع كلا لنعو قثوردو ىرشالا نين دلس مالوم نآررن ىوس هد انس ىف سلو نآبحنباوىزنيرثلا فاشل هدئا دعب

 ..[الطن روج دعو يبق كنتم تيدا بعام لقول طنا دك تاق شلل نال ليقفطع نم بتسأل
 . امجزم د(ثملق 'طاذ ثيدح ليل لب رص اخ هميلعملا لصدنلا جبوددل اذهدئادوبالآثدانهنمصاوهو طعالاملا||

 | ةلثادل هصقلا لعجٍر ايلا ثيدح نيسكت ضاقلل أ عنن ماي الركذ (رص سل [شييش مد سحتساو ميشاوحف ىر نال عمجمر و نسح
 ٍ ا ا د قيزع نم تا يالجلاف نوجا ردا نال ممن ىف ويش مبقغب و ثصفحد
  .[العتلا اعلن ناد ىف ل صفح نب بضو ىهو رابخيالا باكي الفخم ايش نأك در ديوار ف صو نابح ا نالمبلذ ىوارلان ىلع لجين اءأذ

 5 . نم ءاتعضلاف نابح با ءاور سمطلا ث روب جلا ىف ظننا لاقل ءيلع منا لمص.ن  ىورص و هنمم لق ىذلل ةفئأعزا«ليوبد

 || نا نك نهد لاقء اغلا ث روب كلان نأ أجنف ىلا ظن الذ م تجود لجرلا عم جلخ ظفلب سأبعنبإ نعياطع نع عييرجنب نع ظيقب
 نكن لزع دعنب هاور كازلع يجنب ذلة غيقب نع رلاخزب ماشع نع دور ددخ نب نارطنا ماك باتكف نآطقلا نباركدو ديفيد عوضوم لاقن دنع ىلإ تلأسلاعلاىف متاح ىلانبا لاق و سل لذ رج نبل نعءانعضلا خوي ضجب نم .عمس ةيفبن أب
 .[أ ىلو ظن فو لاذ نكداتسلا ليج من لاقث حيالصلا نبا فل يوت ا يوض ىلا ىف ىدوحي نب هركذ رو ةي وسن | الا ميذ قيام مأشه نع
 1 : !نببارىل ظني الذ ةراجاوامنبر اجعل بع الحا جوزاذا عذر ههلج نعميبإ نع بع نب إرم اكنمي لح ةريبرض ىلإ نع بابلا

 اسم لوباوللب ىثلا ىف ةزماىل ةرلا فطن الو لحاولا بولا ىف لجرلا ىلا لجسرلا ضفب الانسب لاوس ةالصلا طو رش ىف مدفن ةبكرلاد
 أطسوالاف ئاربطلاو ملثم ساعنبا ثيرم- نم لاو نآبحن باول حبو ارتال ظفليرباجبشي رح نم اواو رجاو لسا اني ح نم
 | ضعب عم نبرضعب طن نا اسنلا ذي نآكربسو هيلعدللا لمصدنلا وسر نا رمد ث يلح نمرازللا ىدرو ى صال ىنوم ىلإ ثيرح نم
 | يروق (ملع مهوب رضاو عيس ابامهو ةالطلاب لدالو اوم اشمل لحن (زيبدالا هحاصعم لجرلا مىيطضالو بش مؤسوالا
 لاقل نحترم ففي لصو ا. اخد قلب لجرلانع لثس ماسو ميلع هللا اص ناشي لاهح ةالصلا ىف ملفت جل ضلاىف م لباوقر شو نع
 أى يرألا : صو شا ثيرح نم ققيسلاو جاو نباو ىنيرثلاو لحامعن لاذ -ىفأصي د هديب نخأيق لقد, لآ ليفي هزت لق
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 ريب صيخش نص ظ فسأل ىلا راج
 قريفال مالا ؛اماعلو ةياورلا ضايع ضان !لاتميشبلل م اعلد ىرانعللد كلَ ةياهد ىف ك (امتداعاستد ادب

 | رواسو هيلع ملا اص مذا رحب نببعكش يلح نم *يايخ ىلا نبالد ارقي ىامالل ضب ىرااؤجلا اور نضعبل كيث لوو ل ا نككب حلل نم ىشأ |
 بالعاب راكب ال[ ا يعطفلب فيلا دخجلب نبا ىف ةلماسنب مي وهز ع بابل فد كضضعت أر عن البل لس ديذو هور كن لجرا لأ
 || ىهو « ياس نياليدل نبنلزلالبع هيفو بطلا ى مدن ىباواو دل قا ن حس اد دار و وح معنا نعوريسبل ا, هشداو ا احدا قاده اوفا

 لا خط نم لفن لو داس ن لقعم ثيرح نم لن وايقلا مويدمالا كيث اكم ند دولولا دو دول وجوز: سمي لمح فيعض
 : لرلاءوسلا تمل ياس ة(رلا لاق نم رل لمطار و هلا لوس اوف نمدل ضخم مكي لافمال ىور (ثميب لوح ملل لضن بال ٠

 جين ع ى لاول فرط نم ملك ملا حانضي ىف بيطخمو باهمثلا ل نسم ىف ىلا ضفلاو لدا ف ىلع ناد لاثمال ىف ىركصلا»
 1 ليببعىباهركذو ىلاولامي درفت لعنب!لأ ىر لك ليعس ىلإ نعر اسي نب ءاطع نع ليبع نبدي زب ق ارجو ىلإ نهر أري دنب ليعس رب

 حو نم يجد نطق للا لاقد ىلقاولا دار فاى لدي حالصلا نبا ورهأط نب لاق _ ائيد نب رصسن دحين عىوريل اقف بيرغلاف
 شه_ى بلاير كتل نملاو ثيم نم را منن ذاع [أن انين تبي رطما بأ ذأ فاس ميكس مث رنا معمفرعبل نمد هيل ظ
 همنمىلوا و يبنلارأرخس الح هب وثحاىتفارلا هيلي ىرثلا نمد لع يقلل تيدي لشد رعاشلا لاق بجبال ء وسلا قرعن ل لصالا ةليبخأ |

 ثءماشه نع هوو دؤعمض سانا لعد داو ا ار ش

 «ةئيرحلازهيوأض قلخيدلولان أف ةبيرقلا بأقل وكمال اثمي لحن حو هد ىرفعجب منين ند فط» سسومن باص |
 حلاق يلق نبل ثييدحت بي رع ى عقد فو ىذا لعمال صممل رجا مل ءالصنا نب لاقو نيسحت مع اقناو وه نيو ركض مأما هداربأ ف 1
 وار شلا ىل وعلا دارلاوواضدلوب تنااذا ردا ىضالاقيمس# فيجشلاوهو ىواضن نموه لاقف سنو اوونضالا برع تيري ف |
 افياش مرر م تيب له عا لاثىعف اذا نع ىل نما نع ءل زيت نع عف الا ةجيرتف ءاررغلا يرد نش ىسنباىورو ةمرظن ىلا |
 بش اسلا لألم لاق لاق تيل ل نب نع لدؤلل ندا ديع نع تير برغي بر يهرب ىو رو قمر دال اف نأكريهر بخ لأجس ئ
 أ نيرلاح نيرفظان (ةسدل دال ايو أرد ام العب دال كنت أل اشم (لوس شرخ اجو زرت نصب يل رحت لاق ادن, ىف كلا مماوضا لف ٠
 :نرلاعانيكيلعف الاحوال و اريد حوت ةلا نارب سنع لو يرش ىإ نع با نعريعس ثيدح نمميلع ق فم كارب تي |
 قلو نيرلا تاذب كيلعن ارفلخو ايزي دفا جلاصخ ثالث ى رج ءلع را لكن لبس ىلا ثي رح نم نآبح نباو مكيف كلا لب ترث 1
 . [سوللاو نيرغطي هلعلف نمل امل الو نيم درب لعلذ ناس اسنل اول اهوفرم رغب هلل البعثي لح نم ىف ىلا ور ازيلاو ةجان نب اكد لا |
 رارحااما ءأسفلا ىادلاا ل سيرب لبق لأ ةربرهه ىلا نع ىراقملا لصس قب طن مانا ىورولضف نيد تاذإ قرح ءاد ىس دول :نيدلل َ

 ة اما بطخرؤ و ةربخملا ل قملسو ميل لا لصمن !ثمد له رك ال ادا رشنف فلا الور ااذاءعضتو رظناذاهرست فلانا |!

 وللعلاىف يطق اللا هركذو ةريخلل ثيرح نم نابحباد ىرارلاو جا نبا ىذوزلا وكانا اكتسب مدي نىىرحاش 6 اريل شنإ |
 و ملسم لنع ةريرش ىلا نعب الا فوة دوما مهلك امنبمدق قد ةردخملا نم ىف زلال لبع نير عمم تيلثا ودم الئ رك
 اثيدجو ضيا ةريغلا ةصق ىف ىهو ةناوعولاو ماكاو نطق رازلاو نآبحنب ص سا ثيي دخل ليجح ىلا و ةاسم نبريشيدرباجو شا 1

 0 «بطخاذا ظفلو رازبلاو ىاربطناو لح ءاور نيبجملااثي لحد نابح نياوةجأ, نبا اور دسم نب رع ثوار رباح |
 أن لا طرح بخان لاقحاسيو هيلع هدا لص ها الوسر ناب حاشي لوحح بغل اريل طنب نايا ريا ىظنين اديلع حجل ١
 ى عفالا ارجورثف حا ىلا ىفاعد اد أرنم تيأر كحل اخت تناك ثي راج تطحن لاو لعفلف ارح اكن ىلا هوع لي ايل ظن ناعاطنسا| |
 نم منا ديؤومجولا نه نم لجن او ر ومنع نلت |لسع نب لذاو نع ناصح نيدثا د نع لسا نب ثيرح نم مكيلزو رازبلاه دود ىلا |
 طضاشلرنح ىه نيكو ثعنبنؤاو نعرف ماكل ةياور تل قو عزب دقاو فورعملا ل اة و نلمح لبع نيرذاوب ناطقلا نإ ءلعاو فس قب[
 باخر خا .ةيفنلا نب لع نب رجح ن عرابي د نب فرز ع نآيفسزع مع ىلا ناو روصنم ني ليعسوقانررل ليعى ور لن أؤ قارا العد أ |
 كاناالول تلاقف أ(, سنع فشلت ديلا رمل سر او كرما ىوف تضر ناذ كب ب شعبا لاقت اه رخص دل ركؤ مونلك ما مننب لعمل ا
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 ريجصيخفتلانم 5 __ اد
 ”يشليمي دايالت ذل ىلعو اعمل 7 ءاعرأ ل1 ل وسرلا . لوسرلاماعد اواعجمتالر ثلا لبلد رسمي دانيا 5 أضنإ هردالانمأ

 و لوب كربتد هشتسي ناكوملوظ ةيذا لوزن لبق نولن اتاي راسا ل ا
 كلذركت ل نال : لاى امريغ نافل يمددملع نا ا مالا يي

 3 د عاجل ةنآرتسالاو ارطكمب نآرتسادا هن يضخ نمو مي ا”ووجالادسم ناهس |حيصنم قنات كلذ رسل نك

 ش يد اقلا درعا ةصقل ريعصب سيلخ نا ىف في امنرضحب ليد نادي نسال نيتك مي ا | نك هلضاشي ثيجعف رمزادي لي دان ذا يزلا انا

 ْ فدا جدع نب نحن ذي ياه ان لوفي وسد تعمم ةيح فل ةوبشنب ابدل ناد

 او مهعبال متيبصع ناذ هدا لإ و لك تيرم ىف معنع نيصحنبلظّسلل نع لذ رخ نب بيلبش قبرط نمر: جرت ىف مين فال بأ نصل
 ا اهكور ازبل بسد هديسالاعطفنب يقل موببشو بسلك تسي لح مند وره وبان ىو ة ط8 للود الخ
 كل رفعج نع غرض” نيمعنباو ىروثلامؤلاويو رع نع لج نع هبا نعرجنب سضعجن عقم !نباءاور للعل ينطق رارلا لاقدرع

 1 نم .لوص ف نكسلا نب هاورد معتعم درج نعم يبن عرج نب ضعجشي لحنم قئاريطلا ءاورو هنأ عطقنم وهو «لجنعاور كدب

 007 ال عش ىلا ارد اضي لاو ددلع تب موق |هنبطخ:صق ىف يعن عريب ان ع دع نب نسحب نسح قب رط
 رثغ ةيأبقلا مونعطقنن ةبايسالانلامعفر ثو نب دوسملاثيرحنم اينو لحا كادر و عن رعبا نعميربنعروفعي ىلإ نب شوب

 ل ل ا ||ىف ةورو سابعنبا !ثيدحنمرببللا !ىقئارطلاةاورو ىزيرص دو يإيسف لابس

 وف 00 ل نعد بشن لولو .ىلعمللالصوللا ل ىسر لاق لوظيرايزلا نب هلل ا ع تعمد فعجنب دأب

 0 وشير هن امن ثيل نا 'يفيدح نم لنسملا تادأي ىف ل جنب ههالبع اورو فبعض مقر هرباو

 ذا و فض ىه ودل ني ليعلم دانسا ىنوشمخ ىلا نباةاورس اع نيانعع بابلا فو ساو ةريره ىل اورباجثيزح

 3 يلح ىف معن وبك دانكهدمنع عيرانع بوىقعلا نير سأرعل ىلا نع منع ومب مخ تلقوا مثلا نععمرل ١

 ُق لح دش كي ةيفص ثيررح نمدقاد ول «اهدأمأ اوموببلي نير يس نبا خس واط لاا نكد هدب بىقعي ني رهين ع لأ غعلا لهنبناع

 1 َ ف لركن مقلب هنيتمإ هنيمف دل ءتثارإ ولد ىلإ هلا لوسر ! تلاقي حاس و بلع دنا ءاص ملال ةأرم |تءا تل + ةشاع

 0 :لوق نم ىذا ثيداح الو لبق نوكين | نص نا -بشيذ ىعا لحاو ينل نينكمرحو ناموا ينكر ردح و ىهقنا| 0
 - [|نعرني , ناب نع ماشه نع مقربا نيماسم نعدؤا دوبا ىدرد .ىدنض ف نآبحنبا دج كانبع ل ةهال لعمل جنم ميمد

 0 بزمان قاد نب نياق ط نم ى مز اورد م[ ضبا لف نكي نمو ثادنك ننكبالذ ىمأب رى نم آو ىث سرب

 ليو سو يلع هللا لعمل بصوص ىزنن لب قل نق ءلنسم ىف رز اع ليججىلا نع بأبل فو نابح نبا رهكعو نص هب

 5 سا "ل لي ىل راو ن|تيأرا هللا ل ىسري تلق لعن ع ةيؤنكت نب نع 0 امنع قبرط نمىزيزلاودٌوادىلاةاور ادلع

 1 9 ًلحو»ل ةصخرلا لأ ىلا عمس دنا ءاع للي نه قيربلا الق الدو ى ليزتلا يصعدون ليسن اكن ل ازرع لاق كتل يثكادأل

 01 دم سلا عيش ىلار اشو موساور ياسو يلع هلا لص يلا ةرنكن ب عجب لجرلا ىف لىقي كلذ نأكام سد للان با تلأس نيون نب ليحل

 ١ ىتري نا ةيهارت ياسو يلعهلا لص بلا يح ف كان نع ىلع 194 ؛لوقي كد ناكو مقل, هانكد رسوب« ايس نبلغ نه لاقت ٌْ
 ْ لا ببسو ريوعصلا ف ىذلا ثيروت قيس نم طيذتس ذك نعد الذهوب ل1[ 0 !تفئلبلف من مننكوا مهسأي لح

 شا ذم شيب لكل ريغ ابوطخللا ف صو, اقءاولر ب ع هيدا نع
 0 اناحنباداند تهافح تنل: 3 زحام از وعسل :اشيرطح ا ذة ملنم عأطنسانم
 | ىل ءاصخل هبفأع نسناتعزن ناونيتسك او :..ةصخ اطر لملاو ةزولا 0 سرع ىشواصخال اوفوءأدد لأول ل ثلعب .ينوع يف

 ٍ نعام نع ةيفب قيرط نمطسدالا لالا مطلا» مزع ببن نع ةردؤملا نن لس قب رط نمرازللا ة ءاورشانع بابا فوم |

 1 1 ل 0 ا اب تجدد لغرب ةولسو ديلعتنا دم انمي لوحنع نسل



 ريب اميفلتانم اهل ١ نالالك

 ملل اوشن جادا هلعلوا ةهداشم ثيداحالاو ماكحإلا نعت أاعنىلشد هاك اردومصلاف تبة دودي 7 ملعلا نع لاوسا دارا نآك

 يسم ك ارطلا ىفو نيويوصلاىف هربذورجباج ثيدح ىلوهرذن ةريسم لع عراب رخو مي ووش دلع هاد يقيم :وجنومةهفاشم
 يسد ارثانمارويطأ,مارثو ل وث نلل ننوهس ضرالا لل عجو لوقا نلف دهان اربمث و هير هارب لهب لئسم درو انام زيبع مينو نيربش

 1 هيف شابك لها قف عفش روت دين رحل لع دأرفو ةر وكلما ثيداسال ىفوه مانشلامل تليد هل وف ةفيزح شي رحنم
 مت املس ثيل جنم ىرازجلافلعو رثابلا رك نو ليرءاسم «ا ورث ىنيرثلاو دا دوبا رخام نمرثاركل/ لها قع افش سا
 انيس هوم ول روك ثيدابالاىفوشنو اعس انلىلا ثعيوم لو ةريثكة هاوشو نبح نبا يوم ىف باج نع ب بلاد هذع
 دره هان عرنورف نبدهالبع قير طنم لسمو اورضرالا هنعق تن ن مل هادم وو ليوطلا هع افش ثيل ف نوصل ىفوش مدانلو
 ظ اعبي الإ ذ[اوهو مل وش ماس دنع لبق ى زل يلج فوه عفشم لواو عن ا لواومل وش سخلامجو نم نائبا ةاددو
 ابرلخ ري هذ ح مال لع تمرحو ارشد فج |ييال هلع تم ع ن اوف رم مغ ثيلح نم دارف لا ىف نطق رازإإ هأضي لاسم هاور

 لما 1 احلال ذل ةعم هد وقنا شو داس د با لدا
 ْ هل نالآلخ ثالث نموكر جاهلا ن اووف م ىرعشالا ع ىلإ نع دوكادىبال,نم لافم نم ارنم لجو ىلع ال ريك يط»[د برش
 ب اهيزو ىف نيرثللو عاطقإا دانس اد الج اع اوعنج ال ناوؤح لها لعلط ايل لهاربظي ال ناد عيا وكلامك يلع ىع لي

 لل ل نكيو لهاوش ل ايل رخاو فيعبض ىشو دلل نابعش نب ناملس يفوارب ل الض ءاعشو الاى نه عمد أو ىف سرر نبا نع :

 ىو نائييشلا مهرخ هملارم ا ىفإب اح مرفل ان نمال و مر نخ نم رحش زال هدبارم رق ثوم نم لازال اوثرم در يعم ثري ليكم
 | نعجه اد ىل ىفن لمع نعوثجار نبإ اى 3_بره ىلإ نغو .ثجلر نباو ى نيرثلا ىف س أي نب ةرث نعو رسم فن ولو دعس نعبآبلا

 ل الضالع عاتجالا لصحال ءاشلا موب ىلا قحلا طئاقلا ةفئأطلا له دوج نامنم ل اللنسال امو و لحال ع مرا نيران |
 | ١ قرط لزلؤ مرخ نيد ةوعسمنب نعيش لاو رع نيرييب نع عفار نب بيسلل نع شمالا نعم اساىبا [ ةبدشلا نبا لاق |

 سأنلاناذانيلا ليعلن اقف ءاملارنم طفيل هتبحك ناد جرخ م ديب روج ىلع ديمو أ ض ون مث منجا يضف [ انس لخدف ةيسداقلا |
 هل هللاناذ ةأجبدكيلعو سجاذ نم زي واربويير تسب ةحاوراصاد هناوقن ل المك قلن له ىر الو نلثدلا ف اوعقد لذ ا

 ْ : نعيهتلا نع ناره نب ليزي نعد نع ىرخا قنرطم د يارلا لبق نم لافيال ءلثمو يوصص «داتسا ل الض عليش عج |
1 
: 
 | نوفصكمقوفصو مل ىثث ل الض اع شوا مج نلي مل هللا ناذ جي ع ايلع لاقف ذولا نم مررخ دوعسم ابان لنهب | 1١
 ءارو نم ىربوم لو امرق هلقن مرلق ماني ال نآكوم ل ول هلئلد طفل نكيولسم دنع نم هرقنللا ةفينحثيدحى ىهءاينالا |
 يو 8 الصلال اق ليم كا 3 ةدماولا ثيد اديالاو ربو سا |ثيي لجن م (فراغو نيويعصلا ىف ىض هيرو نم ىرباكوريظأ |
 دنع يفد لع ل نكي ل ناو ءووطنكأرم اذ ةالصلاب .ءىطتوم ل وه اذه ىد لج ءار وأو ماع اللوق نيبو نه نايم ١
 مولا الص تلق كن اذ لح تلف سلاحي هز لي وث هل لوسر تبثا ظغي واسملو يوعصلا ىف ىهو هع اعل نب ثني دنا لع |
 لاهي كلرإع مالسا «لوقب مل لصملا ةيطانعو ميل يق لحال تسل نكاد لج لاق ال ة ل صن تن وة المع فض لعالعأ |
 د اسم .حرخا سأنلا مالكنم كن ايف ءاسعباإة الصلاءنه ناءلوقب ىدالا هب طايع قرم عنم هنا ةلالرل مجود ليشنلا فخ ||
 ' السم لمن[ نإ ديجدد دعا منا مطب ةلساف رقت ةلسراطتند بيش هاد كاتس 1

 والو ملوث رظد لالا مث الص نسفن لهالتبا لصم لول ذزرىهو سح عرفان هورت الص لطبن الو مب ديلهابش |
 لب هرقل لعل رف لهل طارحأب كاع ذاةلالدلا جور وعفنال نم نذل (ءب لعن هلوقل هتوصقوف هتوصعن رطل |
 | ىسأبع نبا ثيدحاو او سبقنب تب اثةصق هيث د رسل حك ال نهر عب كيلكأ 1 لاقرمعن ا رعصلا نق ورب ل ظلغ نم نا داعأ |
 ف بيا ةيالامليلد تار ءارو نمد داني ناو وش من لبق دن له ألذ تاو ةيلاعمنملهي نة ومش نا ريوضصلا فر أ

 ...[ فسمع قلي مزقت الغ وك ذ لعفيدلنا.ةيعرش ماكل نم لعكلرذ ةيعررش مالا نولقعيال مز اوق نمل الجم[
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 - ريما صيت نما ممم نائل
 || لهو دي اله اظل ةبحا طفلب محا داقعنا فم و" نم نرفنل قلت لكان ع منطاب نمرعلطت ملولذ سور ارم لتق لعب ةيفصو |

 || سشاو ىف عفاراارك لذ كم قد ةرعلا ظفلب داق منال قداس و هيلع هلا لص بنل :ةربص ايد لاذ بوجولا ىط انك لح نأ جد سوما بجي
 . | هن احولئمدرع صخب موخن ان ناد قح ف ىرتلاكى ه لغ مح ىل حكهلا ناوهو لصا لع وذ اذه اهركذ ىقلا لئآسم ارثكانا مالكلا
 1 اولا ىلتن لَو ورك لال يدنا هك دا داو حقد ل صال نه ليلدد تيل هالك الا

 ى ةيودر' نباد فيم امجرخن ةلثأو نع رب نع لع نب هاشه نع بدولل ليعس ىلإ ذياور ىف كلذ عقد مح كربنإ ليقف
 . | ةشدانعرربا نع ًاشهنع لسن. د[ح قبر طنم ُىاسسشلاه اود كأي ىش اليثو هربغو ور علاق ب و مظنل قس مو ىداؤإلامفلع
 | ةممليتواضيإ# عع كلان ىهروميعشلا ملت نيكسملا ما ةعيزخ تب يبدد ىف لبو لت افمو كا ىضلاو نيس نبع لاقدبو
 اب هلا ص بنل ارجو ومثجو د ليدر قلط نيحديث راج نيري د لصقب ليمشتس مل وف ةدانق و سابعنبب نع كلذ كدر ث صن كلب
 ١ و ذاريخبد اش نم ةأرد وي وزن لوجين أكم لوط |. ما ذأ ثيدحن وو موال طم شا ثيدح نيود رايها ولسد
 ” || سس ابعنن| ثيل حن مميلع وفنم م وشو ان ىمم جوز واسو يلع هللا اصدر كعب لونج كنب باي د اصف مذ اريل د نذا
 . || ضع ضايع نش نع لعس نبل نعد لشسم ىل و اسا ىلا نبش رك مث اش ىلع رضرلل ىف هب فأطي ن اكدن كمي لح ملفت ذو
 مطقنم نال تاق لوبد نول مي ليم ىهد اش لحب نوطي بي لجين اكماسو ميس هن لصمنلاث هيب عرج نر ش
 " || قروي ل عجم ضر ناي ال مز عال ظي اور فو ثيب ىف ضرمب نامجاون ان انسا هللا ل ىسر لفن الشتاء نع نيويحصل فو
 : نوف نوكين بح ثيجر ظن ملل كك ما رنع نابح نب يبيع ىفو دشئأ» تيب هلع صرحا رض آني الضأن نبا لوقيو ماش
 ف نال بايعصاد ىراالو رجا كا الد كاف تمم الذ كم مذ ىدنق نع مول لوقي نك نا اشمي لوح ةننثاع ىو لقناة كن 1
 || ملصو لعد لس نبداحعب [الدي ماع الثورد ىب'لاثو لاسر الاب خطقر الل اذى نيزتلاوٌقاشلا لعاو هشام نع ةككو نابحنب |
 | (يزاف ريكي نا ط رش كعأرقنعا لاق نم منهم وت دضم رظو سا نع يلع قفنمي الد أرفتع لحجم ةيفص قلع هنا( لوح
 . [مسقلا .صتاسخ نم ذا ميف سبل نكلرضنارقدصا -لوث ىف نيويولا ىف شاب مرش اظوه يسلق دال[ فال هنإقولا
 3 نببمكثدحنم كر دنس ف كك كاهار فك لاقفاشايبأ منكي ىف أم يوزن ذا ى ورم وش تاءاركاو صئاصخ ف عيال
 . ؛ لي نع ليبقو سمت نب نع ليقوانكف منع ليت قيعضوفوميف ب رطضا لد ليزنبليجم داتسا ىف هر أن غب نمي اميفد ةرجغ

 ْ امين ىف ناعنلا تنين اهريغأجنا نحيي و ثمل نا عنا تنبءاعس ارمس كين لاو قي اد ىدع نبا جسخاو ليد نب بمكد
 نال بق يقر اؤ ءاسو هرلعدلا لصءبنلا نار اخلؤ ايرجرب اذ ب أطل نير معن در ةنيعلسسملا ازا سيت نبثمشالا ثدي لح د نم
 روعت ثيرحم ار ثكى لل لص الو نيسحت هض ًاقلاد نيو لا داءادىلا خلا و ىدده املا ناله هدايا ىف عين ثيل له مالح ارسم

 بعز نعد ركع نعد اد نعرخأ مجوو نمرازبلا .جرخاو السرب بعمشل نعد اد ثيلح نم ليف »جرتف فرعملف ميعن ىبا
 :ري لبشار فلط ثحش الا خا سيلف تلي ةليتز قاط حل سو ميلع هلا اصممنلا نة نخل فم في ىط نميأيْملا و د زخنب |. ص د الوصوم
 أ اهرب لقورداسو بعدت لصون اهيل هش نم تسبلأحفا هلا لوسر ةفيلخأ رع سل لاقف سلب ىلا ىلع كلذ قذث لهجل انبي ركع أجوف
 سايعزبا نع كلرص ىلا نعميب نع بطلا نب شهب رطنم كا اعور وربى نكسف تماس ثأر موق عم تالا الف تاكو درب هنم هل
 ياك مدد :؛ نيلي نانم ملا !ثيمس الو باجل لعب رضا هاو نلقفًْف اعين رمعداراذ بما لا نيرج أهمل نعل كيب امس ىلع فلخ لأ
 نيت نا كعوا مذا ليقف يلع لخر لو ثعش ال تخل سبق كب :لبتق كي ليك فوم يلع مذ ناح وزر نا ممل نيرعم ًاديبعملا ىلا "لنسب
 نا لبث تجوزئ ايقلط ىلا نآيبط كنب ”يلاعل ان اأنغلب لف ىرضزلاىلا هدأن اب قبيل ىورو نسف ب ايح ملعب زمال أر ملخدالو نئلادأم نمل رجل اقفاوملع قرح نإ, مش دق لغرإا كلب نوم ضحب لجل نب ان لع رجوتُ مليان تراتخأل
 امم ١ نينمولا ن الا خنيتاوخدل الو نينمؤلا ناوخ نير يب لاقي الد م وش فت لل وو اول مع نبا 3 5 عاش هللا مرحب
 نان نوفالئبةهنآشم ناشي ن روج نهرب غاماوم وش قي بلا مجرخا كانسمماتسلو كأس مان تلاقةثث امن عزل
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 ربك ىروكتلا نم رمح لاننا

 نتن أود ولطاب ناب ورعب موبمسفنب داق ةكلطن بل ساد_يزا نكيوبرص ثيداحال نم يد كاذ عوقورا ماتم ممضناثمأ|
 . ]| كونأ اب معن اأع وفم ”شئأع نع نيويوعل ىفأ يلع لرب مونلإ روض فقتتال ناكوم لو نيداحالا نم كلالوخب ومر ود سرا ظ

 ص ثار قرط نم مسالا يحن ف ى رائيلا ىف هابط ىنب ف و دصف مان فن ذح ما ملسو هيلع هلا لص دنا سأبعنب نعو ديل مأنب
 ١ اقننإ هرج : ندب ناد[: ىف ىوونلا لق نارجاو سما ملوضو ضافنلا ىف و ووش ميولق مانث الو ممزيعا مانت ءايبن الا كلن و سلا ا ا را ساء ايو 0 98 1

 | نيداحلب احا ةيطنت/ نال ضًاصخ نم كلا نبا قلطم ضب السما نا ىف هيفنكت مملع هدر وا ىلعةيعف اش عب .يباجب ثلا
 ضاراعا مي لين نب ةرضرأ عملىلاد اصيل عأسو ميلع هلا لص هلالوسز نكن تاق شئاعننعمسأفلا نعي ا

0 
| 
 ا : ١ 1 0 0 ا َ 0. 8 ف: 8 4 6 0 ؤ

 |١ ن يسد هيلع هللا لصون لوسرنا شن اع نعإطع نعى رزعبل م :راالبع قي رط نمرازبلا ف وملجرت وسم رتوب نادار اذاةح دانك
| 

 | يهو ضفتبل سومه ىضون ا دعشي لعلمك :يصذًاذنل لضعب حا معن ىوق دانس اوأضوتبالد ةالصلاىلا مج م ئاس ضعب ليفي |:

 م يصص لانس الل قوبل فف ياس د لاقأنج رس لخديد ل: ياك: صيخلتنابحاص كحد ل وق نس ف كرف لذ
 ا 0

 ةيزسلا بح ىف بنج لحال لحي ال لعل ل ٍلسرو هيلع هللا كلمصمن اى لي اليعس ىلا ثيم نس ف درألاهاورأمكووتلامل ل ليسا
 أ تا نكثر ال ناو صاصتخ يفن ىليال نقيس: [بقعتو كربغو ىريغ |, ج3 يطتسالاه انعم نا رص نيرا يضنع ىكديو كلغ و ىريغ
 3 نو ولسو ميلع هللا لسص شل الا. يالو ايش ج مؤ رطنسب نا لحال ليي الف كوسم صاخ كإأذ نا ع لي نا نكيو "لو نانا صنب

 | نم قالا ىددو منيب فرط ملع نع ملك لال ريجصلا ىف نب لوق ثالث اعل ريوويسو دينعما اصمنلا تعب ناكمسنال
 | هيواد نب ليعسولا ثيل ح هر ضعب ف عضو هربغ قبررط دل سيل مفي ىطوهو بنج هو روبل لرب ن اكو لو لع لئانضل ىف س ؟ عنب ثيبدح

 انعزعس نب ةجر اخ ثيرحن مرازبل الئسم فخ «دهاوشب ىوقي مذإب بيجاو ابا فبعضوه و صفح ىلا نب ما سميه د فبعض شو ةبطع ءذع
 جى لوما لظفلب في عيلا م جيرخنو ضف ديالو بنج لخجبالر يسلب لهن اعوفرم يس ها ثي لحس نم بطلا ةجاد نبا قد هل ليشيأ د صيبا

 | ىل د لعد طرت ائلاد شبان( ظفلب إسم ير خرباجننع بابل ىف وو ايفل هوب رق مل كلان ل عجأؤ ءديبس نموم امأق مول ظفلب ة برش ىلا نع

 هل ةرافكى فدي بئوعذ اين كاذ نم باص نة دابع ثيرحيف اراها تار فكم و رك ]عج نم بيرث نه وم و لبنح نير جر دنع

 ماكللاو فيفنتلا ف (ليصلا ىر ئبلا رشف كلان تب دقو ارخأمةدابع شيح نولي ماو لسرا ةربرره ىبانوليئ أ يلعب
 “ م لاو نهو هيف ثيدأحال جي نلكنامل بحال ر وثم ماوه كُل شن عش نع ماسو هيلع هلا لسع هللا لوسر تنم '؛

 اهرعب نموت يفص جوررثين لبق هنأبح ىف كنارو نيالا ها بيبو تن فحل دع جيوزني مو يكيلئبأ ضي لخدو «لعبو ا هنبح ف تنأ
 لقتال ةراغم جعب كد ة رانك فاضي اهاوث لف )نع تأر و ةرمشحى لحب نيزنم لخدو رع سم جيوزرتان اسس ثييزحأ اد

 19 لوفر عصا ىفتكو كلف تررح القد أم نيثالث نماوختنينمانطب ضن لع لفعي مداريطخو اب لخرب هدًريلع لع نما

 ل هم ٠
 را < عا 5 1 ' ٠ 3 "م ف . 00 ٠

 سنريثلا هحىفرأد قلي أه عوقولا لهاليلد ناك اير هانركذ ا[ تينا كمل روج نوما نال عسل لع دارنا ذزوجونصالا
 يلب بمر هع ويف رهاشبم سكي فايل نع نيم يلا بجح :ىمل نحر فيطلا لة دا لهل يغني حد ُ
 امش ان ةرجبزم#ريظعلا هن كل سمأذلا ف ةرهأصمب ب سل لبق ب ف شنلوبإ لا للا ر بنك عمتمال ثحن ثلاثلاارحآبس من وكم ٍ
 | » و لع تقولا كلذ ىف اهوباو بديج هوز نقف ةيطأبلا منساعع لقن باسل لاجل ريع علطبال ىلا دور هشل لفن سدس هتالع دعا ع |

 م داب دفا د كمن ن الاعب لتقل ل رين أك مل وق مجيب لهاو رداع لاول نمبنجم ءأسنلا نم شا حلكدلع م ١ 1 ىلع 8 1 " 0 ٠ 05 ١ ٠
 ااةيرثو اك و'ةليصو ة الص ارلعجأو ملنعل ا منهن وأني ذا نينموملا ىأز سبأ اةميسفلخ نا رع كرنع تن نا ملا ةريره ىف

 | بيس نب دعس وبر طزم نيويينعلا فد دنع جرعال قب رط نم نضام مجرخ يعض ثيدح هو ىذن ':أيقنا مويكييا[يمب ر فن

 ْ م سم جرخاسشاوتش او نعوارجاو للب ةيص و ناد رثداجود الر كإذ نولي نامترقشو نيس نيالا نملبعف ١

 ١ ١١ ناكنزعب كد ماعم ار نع بجباوال ها ملهال تارافكد هده ىرداالأءوثرم ةريرضاهلاثي رجنمدؤاد ىلا لثعو نيونحصلا رع



 ربح صلال« ا نانا
 ظ 00 اور لاف لسا ليا دارك قي ظ
 تيب تيفص اص نمو لاق نا ىلا اهربخو ب رسنميسقلا لبق ةيجزغلا نم عر انخباراتطصا نم وي هش ءلع هداو ريغ كلذ
 . هلا لوسرل نالت السير يعشاام ا قيرطنم ٌقانلاودؤادوباىورف لوالا ىذا راففلاه ذو جوزف ارقتعاوأع اهطصا ىجح

 نيربسنباتّلأس نوع نب قبرط نمو سم لبق «رأةخيبآس رف ءأش ناو وا ءاش ناد لح اش فصلا ىئ لي ميولسد هيلع هنا لص
 قف نم سار )ل خبوب ىفصصلاو ليرشب ل ناو نيؤسسلا عم ميسر عاسو يلع هلا لص لنا ب رضي نأكل أذ قصلا موس دينا مس نع
 ريسلالهانلتخي» ٠ طعلا لها لنع ف ورعمر الايض ىفروبهشم فصلا ميسربلالمعنب لاق تل اادأدصي لس انوش لق
 نع أشفق رطنمدؤادوباىوردكلعب منال نام اعلا ضعب نعل هرقل لقنو ىؤتنامي صأخ مر | لع اوعمجا و دنم ةرذص 7
 ف ديفص قلع سو ميلعملا لمصر بدا ن شل نع نيوبعصل ىو مند نآبحنب رخو فصلا نمةيئص تنال ةفئاع نع هيدا
 ا. نع كبائن علي نبداح قيرطنمومسفنل اه افطصات لاذ “بصق ىل ان عو رمح ىلا نبت نع ىر ائتلاف وأ قالص رقت لعج |
 انخاور ابخ صف بيبرص نزين عل المج قبرط نمو حاس يلع هنا لص دن اىلا تراص م ةيحدىلا تصف بسل ف ةيفصتسأك |
 || نع تانع لس نيداحقرصنم ىفواهر يؤ سلا نم هير انسة يحسلا ل اقف اه اع لذ تب لك لذ لحي ايف ةيفص ةيحدأ
 ةبداوالا نايا عجب ةيحرل راص ا, دعب مسفنل اهاقطصا درا لع لحم يرش ىل ىدىنلا لأثو سورا ةعبسب يحد نم ًاهررثْش ا دنا شلا

 لذا مولع ط شو هلا لوسراوح ا صاغ عيبرلا نب الجود تناك رمال ايف ةيفص تاك لاقي نامل دل ادىرلنملا لور عاعامناو 1
 . ١ 1 | ل 1 207 0

 كش الرمه ءان نمدبس نم :ةيفصو لآ هريفو ليبعوبا كلذ رلدمهابسو محابتسات مهلعريخش مل ةد د الف هوفكن اف عدوي |
 أ|ترحنم ةولنو تجلب نادك نيرئلاو لح واو هفراقناو ذاراد هدام اثبح عضو ماهاللو سجل 8 تراصدفن ملص ىف الوالخد نمو

 ١  9ا 2 ١ ب ا " :. 5 3 : | 2001110 . / 40 0

 أ اىعنب احب نا سابع نب: نعىارنطلا قو لح مون ورلادبث قاد نلاوهور لي هوبراقفلاا 3 قس لفن وسو ءىلع هلا لمص هنا!سايع نب
 / ع 0 . هم 3 ل :

 لع هللا كيصدن ةلوسرل [اكتنذ اكر لب ةينغ نا قرلنأ انه قارلا لعرض هرتعاوغصضوه دانس ار اقفل ااذمف واسد ب ةصملل سرا لها ظ

 أبعنبا لوف لهن ره كعو ست ضرر عب ىه أ( غسصلا ى مالكداو ءأراغص نم نآكر اقفل اذ نا, نوف عمتتلي ضن: .اربامقيماسع "ا

 أ | ىل ركنا ىلع فلا س (خخا عير اودي دال س الا عاسو -يلع هنا اص هللا لور لن أكس خا سخ نمو ل وي الحا دعب مدل ورخارزا معمم

 كي نم كلذ لعي الذ سرجلل ناك ذ ف ايفوحنرد نا لأقين نكد لي لوخد ب بف ملفت هارحيراخب لي لوخد ل ىف *وزغلاد فيلاوش
 قولسو هيلع هنا ءاص من ىور هل وش مكر ذأي و .لوسسلنذا هنن ناو ةن يعمصلا ثيرول يف لوفك ف لآتفلام كن اصخ نم رديرعن

 ”ندبع) نارفس انك ل نسم ىف ربت لاو طسوالا قف ىف رريطلل ضيا ظفلل نهد *منشلاهديسقلا باب ىف هدفت تر اءايبنالا شعم أنا |
 | ل ةلُث 9 ةرص وهف ايرث ثرؤالءامنن المع م املس مرلع هنا اص هنا لوسير لأقل أور يرق ىلاننع جرعال نعداتزناىب عا

 | نمل ءاسنالا عبن 4 ماع نا مييتصلا مماسو هيلع هن لص بنل نا صخرم له نا ة يلع: ملربا ميم ةرصبن الها نم موق نعربلالبع نب
 1 [ بجبو ئر يايلاو كن لل نمىلب يف بوقعي نع ةيايلح لوفيو د اد نولس ثرو دان لف سصأظب نوروكردن كسمو تيدا

 ةرصق ف ةذئأع ثيدحبقيربلا ل ل زتسا سفن لعب ضقب نمل نايم لا داع هلاو لأملا فال نيدلا وماعاد ةوبنلاةنارو هلع لوح

 ١ كهف ن اوم وق لانهم اذن ا|اغلا لع ءايضفلا بي قمل هلل ايس كسفكي ايلا نص ىدخ ا لوقو ةيتع تنبض
 ا ورولسم سر ىف يو وتلا ةرك لق و بضغلا لاح ناونفو كح ثياب قتلا هدو معلا م ىهن لاول تس ا« للون ءمسفنل يش ناد هدو ١
 ةريبمث وتبث نبيزخ:صقب كإنإاول لتسا» للولو هل ربرثي نم ة داش لبقب ناو يل ول يرق ىلالا ةيزرخ غيب دهس نمريكح نخوب نا . ) مام 6 و ا 0 4 0 ا 5 / م بكل 2. , ١ .٠.0 ةد

 بازحالارب فت ىف اهركد نيلج ة دأ,شب هل دا شي عاسو هيلع هل: لمص هللا لوس لعج ى نلا ةييرخ عم ين رجيوخ ىلا تباثنب ليد شيب لح
 ُِى ,نم ىراتبلا ىف عقاد كل نيد دارد نأكو يهعلاىف ناو فاد ىيمضص اف معز :يذرل نبا ب نعاو مزحنب| او مكون در اد با ررخن ١

 | دجلانم ُىث ىف رزداق فلل »أح أبا تلق تاوملا ءارحسف قبس 6” موفنال وحيدر لعب ةئدلاو هضنل كينان تاكد دوش
 نينمولأب ىلو هنا حاسو يمس هل لصون ةيح هني اى ليدل ذبلا لعوامل سل نو كلل نم ب شلاو ماعطلا لس ناد روث



 ارمئاثل ايحلص نع الوم كلن نبع هذي لحنم هيلع ق غنم وريذب ىروارفس دادااذا نكسب لهحرظن كابل اللتسال ف هنينالع
 لن 3 لول اعلن ب حل لاقماسو هيلع هن للص هنا ارب يلح نم يلع ناييشلا قنا[ دود مب لإ ىف عرج ءلنلي ما

 لاق ناىلافلطم يرش دن مث نم أصلا عم داو وجم مزجت باوصلا هن اداب ن ىف ىوونلا لا نم ابطل ا دوج عمو لطم نيد ءيلع نم
 ,نيوصملا ىف( تح 50 لص المل يوم يلع هن املس نآك فبما لآقانآو ىلا كنب حرصم يداالا

 هيلع لصرف وك رث ناين ؤيق نص منيل كرته لأسبف نيد هيلع وتب نوب ناي اسو ميلع هنا كسص دنا لوسر نا ةريرش ىل نع

 ب قو هئروظالاكرتزمد« فد سيدال زدفدننأ ممضنانم ينم لدا لض اوتخا ست
 رايك قراساع دال نعو طسدالا ىناربطلا ف ىعنبانعو ىليرثلاو دؤاد ىلإىف : دنقلا نعأو ىر اندلا لزع عولالا نيدتياس نع

 تاك نمأرغلا نا ليعسيل اثيلح فوة دات ن أكن ماضلا نان واس ثي لح ىفو ىشمبل لانع ليعسملا نعوىداولل نانلا ف سابعنبانع

 ثييالرب طن هن اليصرال ليذ و سانلا لاوما اوكا نسي اليل ءابحال اييدأ :نا/لشن كاد ىف :كى فلتخ ا وة صقلا دلعن لع لهو ايلع

 1 عرفت اود ادلب بيدانا حن مث لالا لص نيد يف ةروقغ تناكلبقد نين انين هنمري الذ تاثىدألا ىو
 ! 0 از« نب كانط لوف وه كلف رثاسبل نما يرش دعي ءاسو يلع هلا اص دن صاخكاذ نوفل

 و 0 مولع عسوم سانل د ةص رملسو يلع هللا لص ىنلل ف لاق ءذع لج نع ىروثل نايف ئقنرط نم
 ف ا ا ٍِ اهغلاو رشمو ىلسلاو ةدانقد ملا ميه 1 هزباو صوحالا ىلاو سو اطو له يعوإطع ١

 دوركم كما اهنا ترش فم رصف لود 0
 لق لق كان تاق لف كنس[ وعام لوقت نا تفلت لج اد ةأرعا كل سبوميلع هللا لمص ينل نأ ل لبمشلسا ومحال
 ةولشابايثأن ت د دى لعأسلا لبا ىلا ثيل رم ىدايللا قزم ثيل نه لت ميالصلا نب لاقى كاف [ةكذاعم
 فعضلاب ىورعموشو ى لذ اولاين (كملو تلا فيعمم ليست اقبطلا ىف دعس( ا [ةدانلانهدلا كاذ يلع

 درب وجت ناعنلا نب ,ةيزماسوميلع هلا اص هلا لوسر جوز لاقرب نع ديسا ني نبقز جزع فلو 3 أ .ميرخ اروكلملامجيولا نم
 ديلع ت تلخدا ذا اذى لا نم بجي هلا لوسر ن | [عرارحاابل تلاذ م العفف ارطشما| او تنإ أبطل لئئاعل ةلمفح تلاقف است

 ا نسا حو ىلع بل اقف كنم هناي ذوع تلاقفأب |اك ليو يي يسلوداعبارا قط بسد اطتسسا
 <[ |/هناه عطف انصب ىرق اوللثي اور يف هثيقشلا وعد لوقت كاكف نييك رارتتمو أراه [ارفحالبسا[ب١اب لاقف عر مث ذاعم تذلع
 لصعا و ثيدحت هنمى نيعتساذ هلثع خا ني ليرت تك اذ كولا نم كلذ تلاقفأنلا لجن نم تاو وأ فل نم لخادم يع لخ ْ

 5 4 ع ا 000

 دش عاش لح نمي نيضيشلا و ةينوجبن ىف دلعنلا ىوعد نم ىل هاوهد (نزيب ميت نيو :
 : نإ جوار مجول اذه نم دج نبع مسد كنمهلإب دوع كارمن دوم ماو هيلعملا اصول 0

 ى.كخالب لنك .ةينوجبن ناله ربغأ,ن قكلو بلك ماهف لت ونال ف ثصقلا «نه وخر ثوودطان ليقد شيلا عل ارمس لبق وعما
 ْ ىل نيوز ينل اعد اشم لهو ا كح بالك يركب نيديبع نيبكرب فوعن نا يفس تبوس ىف ينال ْ
 ا ةلاوب زياد قرانا ىف مامن ةحيورأرن رملعال ى لاقف شعرك مدار [عنع ىرايبلا ىو للا نهي« لجب مل ةرشبلا 4
 . 1| اورارحل 57 نق داعب سو ران الذب حور نا وكن كل سس ناد ًأرمال لاق دنا ةفينح نع ىقيربلا ىف واعوث ى مب رح نمثلسلا ْ

 اداب هلل البع نغ كلر لئسملا ىفو نع ىف هن وز نحن ل «لعن نحلني ناردلسو ميلع هلا كصمينلا جاور ىلع مرح كال مندل | ٠
 : نمطس والا ئاربطلا ىف و ىلع جرت ف .يرخا قاطع 6 نجي تم نك ال ميلا يوزن الو ثم نم الحا جسد نال اهل تلأسأعوف :
 ى.ئيدح قس ثق لاسعا.نن لوشاسم ]أملا نان ومسُللا ضلك تيد نة ف ومال غم رم نيدنالبع نع رع ٍ

 دب نال لا صولا قلطم هنحأب ب هنيصوصخي دل سيللوةشن ذوو ةريرع لا داديعس ىلاو عنب اد سا نع نيوينصلافوهد ايصلا| | ٠



 ربا ميت نم امم نادل
 امبلاهش المعلب درو نلا# لوفي ال هريخ نال قأيسأك ب لذا نوكين ائئاجالور حماد رج نم هناذ باطملربعنب 9, بذكال فلا | 2

 ْ | 06 .ادصغب نازرعش مالكلا ةيمدت ط رش ن دلع جالا ىو ىلا رئلو عاطقلا نباهعدالث هانو روم خر عشلا لصقي هلام ايما
 ويريد لسو هيلع هل لمص يتلا ب لش ل باكل يضل تن لاق لوال لفلان ىلين راه داسسلاد نارقلا ىف دروأن لمي كلذ كعد
 ' ول دص بنل لقي للى رزان عر ممع ديه نس دعس نب مورا, فيجي بهذا ليد نانا ف ملكا ذخ فدا لالا
 !ِ هو هيلعهي اصيبت اذغلب اضيا ى هزل ل عريرعملا ف ضر عي نهال الار يذن ع ىد ريوق ليقئيفل رعشل نمي
 8 وزويسلا »نسل نيدلا لفن وه و نير كري نأكى لا تاربال الا ىرضزلانعرخا جو نم لئأءنباداذ تسال "انه ,ريغ أن سعش تيببلثم
 -_..اثاوا عيشي تقلعتو برن تبرش ل ب لاق لسوميلعمنا لص بنل نع رن هلالبع يلح م يلع ل ليونيل الشم مدا
 كا انزمد معلا ندا قو دقد المودم ذل فن ل نم وقلهريفد دو دونا جخ هن لج نمرمسلا

 : ول لص ينل نأكة أو ني لح ةريرظ ى شي لح ن مديلع قف لطب هن الخ يرش لكلا ليل لوق عاش /راقتيكاقدص هلو 3
 ٠ يزال ويصدوز نما” كنب 3ك ط اوقبلغفير بخل برتسا ناس هيلعمل كمصدن لوس نك يرحو تحاور نب: عشب لفي ع
 ملسالإ كتيب اج لثمن ناكولسد لل لمع نتعب نسك سمن ريغو متاح ىلا نبال اماواضيا سارعنب اعز ميا ا دخد أ”

 |( يرادمدبف اغني وعش ءأن لع( طيالوسر كز دبش لاقق لد الي هداع ايها رمل هالسال سيشل[ فكر يوب :/لاقنأ يع بيشاد | بيش
 نإ سادر«نيسأدعلل ل اة سو يلع لص ن لئلا قيربلاءاور أب او ناع رج نب ريد نبع نسما نعي وار وهو فعضم يف
 ف لاق ىلا نق ءاوس اره لفة ءرقالاو ةزيعنيب وهام لاذ: ةنييعو عال ناب + ليبعلا بنقد ىبين لحبك لئلا

 مك ا ىورد رقالل كلذ عقب ماو أمنا لوقو ةنييعندل ةنيدعدع عرئالا ملول س و هيلع مللا لص من ؛ضورلا اسم
 ّ ىبرهزل نع ةنيمعنب نع ىراضر الا عنب لع نععهللا ليسع نيمسأقلاب دوم يول كان نيعنالبع قب رط نم ببطخماو يقيل
 دلا ناكشفل لالا ٌلقلذ نكىومت (ل اقزثللحاو اني الاطقر عش تيب اس ميلع هللا ص هلا ل وسر عمججار تلأق *شل اعنع ورع
 15 د ىغ بيطخل لاق و حل جنم يف هدانسالا نمبالابتكا ل قد منل لة ارعش ريصمف + رعيالتل اففحن لقي مهنئا ء لاا ؤفح
 تي نم (هريفو ىدالاو لجل مل صووول تخمر اهل هقلعو لعلي حار عزنا متمال سبلاذا يلع هر نامي ملعا هند لج

 َّى لئافي ةحعجربنا دلعلا اجو : | سلا ىفتكاو بركن ذرالزمخاذ ىبنل غب الة دال نميز :ورع نعد ىس 00 1 ١» نع ئايسنباو بأم نب نع يقع نب سوم ىدآدملا ب صا امجخا و ةصق ميفو لذ اني ةحارعض نامنممإل سيلا ذا ينس يب زن اربأو
 -- ادقرقكمال عكد عرذل اسد وهم ةواللاو ليال سابع نب ثيرحن م لكيثو قبر يلالنح نسحدانسأب 4 رن قبرطدلا|

 5 | بص يلع نينا ةصق يف شيرح ف ص اقد فإن يرعسشي د حزم قيمي متو رازبلاوف اشلاو دكا دوبا نيعال ا: انين غش"
 . [هياين الا و ماس هيلع هلل لص تلا ل نم انس ناةعناد : مرسلا نبلعس نمل بع اميفو دام قف موب نقر راسيو مع كلا
 ملال ىيرب كفن نير ليا, ولات لت قيف نع ى دي تففلك ار ثيحا نههلاهوقي ليشر لجي كيف نآك هباعال لذ معي اند

 | خا قيرطنم ف ميلاوىنيرثإاو دئادوباىدروكاص « دآتسانيعالا هما ل نوكين هينل غي لخلق كنيعب ايلات رداع
 ءزهفانسطحب ى انة لبث انباع لمي لج موقلاى دان روبط »ار وائل خان ةحنوكرشما الع ليشمل لىسر عم نيوزعلةسانع
 . | اكد صتب فلح ىلا لورا لعجسعي ارب الهلا لوسر كم ناين [لورلاءايخ قلع برضا ن الجراب هناماج نار ننءلع فا لجر لآقف هللا

 14 ل اقف كي ليبوىونالا موب نسم نع كسسما م لاقفاكر ان لجيل لاق هي مين عنصبال هاهنا لوس ار اذ لجل لتقينهبأج 6 0

 ٍ | هيلع هنا ءاص ينلإ ما لاك بيسلا نب ريعس نع ليد نبءاع قرط نم لعس نب ىو ر و ضم وين ينل سبل نال قفل تضمواال اهلل لوسرب 1
 | ناهئسا يفرك لتظتاناج رس ىف نكاد نا ظن ر معن الزم لوس نآكو لاق ةصقنركلذ لطخ نباد كر عي زل نباد عرس نب لتفيدلسو |

 || ىف ضموتولف كن ظنتمامم لوسرل لا كلن, تيفوال له ك(صن الإ ماس وميلع هلا دوب لوسر ل ةةوايضرل نمو نينا انفع ئ
 ناك اميلعاب لقد لو يشب داب ىرامن لانا نال أره وجت نبط سكت لوف ىدب نا هنن سيد هيي يا لقف

 1 لجان نأكة فث أع لوف يصعلا لوب نيملرا هتالص ثيلح نمن خيي نكن الا اليل نحد ماتم ق أ امهزلالااعوطنم ىدتببال| |



 سطس مم ا ل تل
 ورحنا سكوت تل نسأل ذ باتل ذاك ضبا لق ذي بصالو بكد تيم
 ١ ادن وقل عم بسب ناك ةقرعم مدع ناوأمف عيال ناي لعبت لحي داعم مطعب ىداو مقل هيدر ور عذلا نيجي نيج نايك ا

 | بتال نما قزيجلا ترد نوه اكو السل تشاو نقل نالت ط بل اةددلا 3: كيم ملال و باتكرمءلبق نم حلت
 ا "هلل لصع عدا وسر تار لوب نعمل لبعنب نوع نع لإ قبره نم «ريفو ةبديث ىل نبا ىور لذ ذبأتكا لئن حف رع كا ف

 ( | ٠> نادرو كاذب ب يذلا ىف ساه لاق ىلإ كلت نورك[ وق تعمس لق قرص لاقف بعشلل كلذ تركلف للا لاة رقد بك ح
 ل الشع ين مي ضرفلا أم شعب ةفالصل وكنب باب ماع ل ىرس لل تيارا ميلع هل لص هنا لسير لت لاق شا نع ةريغو

 0م اك رحمت ندع اهل محك سم كلل ةأرثءاعةررقلاو

 : ىلءلسلا د شيكا نعؤرسيب نيرنوين عرج أرماني جس شيد حنمو نوه ىلليقف بوثكلل نع تاض_ربلقتلاقذمنم فنحن ولينا
 ةنيعنصب ىاوث ىلا بهذا ىارثا ةنيبع لق نصحني ندعو سب احن عرقالا بتكين ذي وعم سيب علسو ميلع هلال ينل نا هيل كل نب لمع

 لوسرنإ ريف يور زول رسب نيش وي لأق ايفرم ا« كل بكرت لاقف ريف ظنت: في مصل حلو يلع هللا ليص دل لوسر زخات سْململا ةفيعمت

 - نكن خانواربلاثيرح نم "رب ل طيص ةصق ىف ىر اهلا رخل رار ك5 ىف :ع نمو ميلع لان لعب بكاس ميلعدنلا لص هللا

 أ سعدنا ا ىف س أنا ضعبراص بحد نب باطخلاوب لآذو ويقسم ليعلم .دلامجرخا نك ثيل هن ادبع نب ريغميلءهغاادازه بنك ١

 9 بانل بانى يشن برع كاذ لق يسو لاف انكديف فنصو عيل ليولاوبادا د وبآسينل فلوباو ىلا د ىلا مخم بنك لسو هيلع

 نزلو كومرو هيلع اونعط كلذ ليلولاوبا لاق الجيل ىف ىلبر علا نيرون لاق د ثيبيرل هويه نيياسو ءرط هلا لص ىبتلابتك يف لاق أف

 معلا ىلل بنا لاقد لوصالاةفرعم ملحم «يبشومفلاخيزم لع نعضو :يج ضعب تبا روف شاذ قران مرره رضح اننبئ مال أكد

 : ةزجما ىفاريال نيم ازعب زارا هنفرعم نا هيلع اود را ونا ل صخو جأبلا ةقفاومب ةروجالا تء أف غرب ةيلقصو شب رثاىلا قلك قو ذل

 اوفو هن م لفن يخبةانزعل ب كاذبا: ديال لزل لعد تل يزعم اف رعوم يم اوقفت نا لعب مالى رخةزعم ن

 ىراوها لب ا عقوو درفم قينصتف >اشسملا#ناه ىفءاطخنندبو ىجببلا ليلول افا ءاعروعمزب ليجعل ا دلو مون ادار لزب هيلع كيرا ةر صم
 لاذ و كلالل شه راو رقنسال وليد شنب ءاسو يلع هما ص هنرراق مونلا ىف ىف جلل لآقأع ىرياناك نا هدصخلم هار مآنموف ةصقموم
 -لوقيري فش او كل نكمل اربد روعمنب كعءأي ور صق ظقيتس مفرق او نك ىضن عم در ونلا ترفع م: داق ع بسب نه لعل دشن |
 لو تا عال العلام عه ضرالا قشننو هنم نر طفت تسهم ومساد انفلات !

 ا نم ىر ايدل ىرخل ةياور ىف عقو لق و بلاط ىل نب لعن أك ايث بن اكلاو قال او .ةربوهلا نا ءارنإا تي نوره اظ نع ىجابلامي باج ا 1
 انعم ن ىلع دال اذياورل لوقف كلل لوسر ل بنك, انكم مدب لع بتكثيرب ليك لها ياسو هيلع هللا ص بنل كارم نا ظفلب اضياعدللا ||

 ع نبل بكا يوب لكن او هنن ل ىسرلىلا هيلا دأرمفك ةنطقلاه نه ىف اسيا ريصص) فر وسلا ةيور ميزه ل ليد بئاهنا رمى بكت ملوقأ |
 ىصبق ىلإ كر ملسو ميلع هللا لص يذلا نا سارع نبا ثيلح نمر نعمب بنك ظ فل قالطايغد اف ثيد ادا نمريثكق درو لثدأ و

 هن اعد ىمتأرلكثيداحالا نه ريغ هلال وسرانيلا بنكميكع نمل البعثي دحو ى يسكب كه زيدحو دش ايفل ىل بكثي لحد |
 ذو اي بر اواسو ءيلعمرا لص بنلا ل لاثعلا ل ىسر له ظفل حي نا بناكل عمم دس رط ضعب ىف ءلوثانه كل نير عش بتاكتارء ا
 لعلم وأن م ليي علسو ميلع للا لب ىف هد رحب نايل ىلا عيضوملا هادا اك لدا -ل وق ىلا جاتح لذي نك 'ف رعي ناكول نا هرفأظ| 1

 :لأ رهو ر جرام الو دي انك مهاوربغ هوبلا كإ اذ شكرنا ةرهأط لعمر لقد لع : د بأحإو هللا ل ىسر ل لب هل البع نباع أب بتلف |

 نه طف سيل ذإ ممنعب باجلو انما ضعجوبا هاا نه ىلابهذودارما بسح ءاع ره أدب ايوه اذ اقدب طخ هدي مقل ذخا
 يحسين ناين رعش اد( لمصلا نوبمزعهد م نمالع كولد بتكياكاىال هبتيناعنشمإال نهد هئادبع نيد بكت تيد
 برهن ججرلان كرت نأف طن ميف و ريغ نود زحرلا لول جيا اقف ر ىععلا نمكريغو زجل نيب نديغد ىقيبا قرش قافنإ هيلع |
 5 | نانح مويواسو ميلع ميل ص ملوق وبث كال ىف, لايجاد «ريغو ع اطقل نبا كركلاو شفخبالارعشب سيل هناهندا( | ةرعشلا نم ظ

 دات من ليو

 ادييم حسا نشيد نتن 0 سس ال يح را سا نو 2! عض ملم دا ضد
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 مزن قاثلاب -

 أ[ لو اسسوبا خيش |!ضرلع : 0 0 1 وروثل لع سا نقاوبن لعشيدولا نرحب ميس كر بخانا لقتال ةفئأم تلد لبو ف رخادرعم |

 11 لا رات دل نوير ةعلر ديد ةيقبذ كل ذد فد دانيال دحيم ف لاعالإ اعل حرصمئاب|
 ا يف ذود واه دخ كلذ ريد م دانا دن هشخ برج كدا هل اعني شسر بج

 ١ لد م لفن د5 لصلاو اكل تار ىلا مقل امل وف صاخ ليددىل تيا نهد اشم كأس هيلع رحت أر نعتبغد ول لل ا أ كني راشساو لعب نيقالط عاسو ميلع هل لص هلا لوسر لع مرحله و
 رخل ىف هيشالاد هلوقوال هربا ناجد يف هيلع هارح ناكل هو اكاد مونلهلصبل لكنا: ناك لوش تادصل ْ 3 ظ
 1| ىف محب سلدملا“ نميوتساقاداند مم رويرخ أوو بويا ىلا نع ةرمسنيربج قير صنم هريغو شيز خيا ءاودأم نذوب
 ةايف رب ملذ ن ارلورلصب يف يضخ نم اهطي راسو هيلع مد فصول لويز ىلا لسير هنا بوياىلا نع بهو ني نايفس قرط نم كهل
 د لعب ليجسولا ني لحسن مي زخنبالو مرحب سبل د عا لكلب نمديفس ىلا دل الوسر لاقف ءلكأين بلو هيطعدتا لسصدنلا ل سد
 د « اخ نم لكأ نم لاف يلا هلا لوس لجو روتسما ىلا ان ؛ ءاجس[ ولاقاريل شالك الكا موثلاةلقبلا كلتا اعقورايخ تقف نا
 4 سيل دنس ناهي لاق نرونسو هيلع هللا كمل ل ىسر كال 5 غلبق تم هرح تمرح سأنلا لذ تنويم اي 7 الذ ةثي ةرجفلا
 و قلطماىرنل نادلع للي ثيداحالاه نه دونر اوهثبن ا «رلاف هلال نموا نيب در او أيد ركاز كل و هنا لحل مرح
 ظ | نم قائلا ود ئادجل ىفلب قالطالا عم يزع لب نكي مل كااذ لكأ نا ثيدأحال له او غيط اذا لكي ناكر نبا نا عف اننعداهلا نب أ | ليزي داد دقو لهيسملاروتطحو ارا نمملع ل ىح مولا لكأ نعرببخ هوي ىث حسو ميلع مد اص هز ىرلا مومخا ىلا سمعنا يلح

 ىلع وغبار لقبافا امي ل حا ىبطمالا ونا لبا نعىتك لع نع ىنيرشلاو دو ادب الو ائيط امهنملف نبال وايرلا ناك لمع وحدود هلاك قيد دوله يعدل صدت ل سر لوط خ اة ثيل
 باودما دكر اي نئتم لك ناكاشمب لهيراج ثيرح نم يع قسم ين دل نم ىبأىلاذ لكل أذ وب اص اصعب ىلا بم رشف أحب 7
 ىف فيلا لبعل سلججب اكس جاو لعل لك باكل امن اشمي لحن انم لكل لذ همياعمللا طيح ينل نع دى جى نع نلسلا

 .[| لك ا[ لكل اؤوباسو ديبعملا كسص بنل ن اء اظفلو يح نع مم نع قادر لا دبع فلصم ىلوضو السر بنك نب يحي قبرط نم بعشلا |
 نع هداليبعنع هلاصف نبال رابم ىاطلاراعن صفح ىدالا لعل: نب رجس رازنلا لَ و لبعألا انا ليعلا سلب كسلجاوليعلا
 ٍنعالورمتنبالاءادرماعنال و دجولا نه نمال لصتمدانسإب ىور مل عنال لوو لبعللكأ كلك دبعأ م ظفلب رعب نع مفأ

 || د رشا ثيرح نم قس نق نيهأشنباماصو هلأذمميف صفحد(ةملمب ل مو

 . ءاللاط كاجالخ قع له ودام حجوا للا ء اان ذم فراج ل لل ارت زلط زل" جلاب وتنال فقل وقل ١ وحيا

 اكيبل

0020 

 اشتهي

 ا تمر[ ام "819 5

 اف زب لو فبعض ف دانساو داشئاو ثيرح نمو هوخيربأج خيير ج نم راسو ميلع هلا لص بنل قالخل ب انكُذ هعشلاىلالو ةصق يف
 0 هنلاكوسر كا ,لآؤ اضياالس س لوا ثيبرحينم بي ىلا نبا ىو ءوخجالس ص رأسي نءاطعقبرط نم ا ا اس رك 6 اتم ب ىف يدم 0 در 2 دل مرآ العش ل
 ا 0 هش اءأي أيل لة وسو هيلععلا لص بنلا نا هناء نعربعس نع رشعم ى[ ينل وبا [!لعس نب لآقو كإوسرو كلبع ىلا

 | تش ناو أولم ايدل تىكتتش ناشإ لوقيو السنا كر قب كبر ن لأن عل داش رجا كل ىف !بهنل لارج عمت رأس

 | و لبعلا سلي أكس لجاو لبعلا لك لع لوفي اتلتم لك يال ك| 3 عب ن آكف لعاب قف كان عضنا لب دراج ملاراش او البعأ
 | هلل | كل كح لدم اعط ةىتكلا كلت لجيمأسو يلع هلا ءاص لك اه ملأ ةرصق ىف سابع نب اشي لحن م لال دلاو شلال قدمللا | هلا كلة حاكما اعطقلكلا كان لجيراس و ميلغ هن ءاص لك( ملة ةرمق ىف س ادع ن اثير رم لئال لاو صن بسلا
 : | بحر حاف ىعرلا نع جم هفداو د حرص لقوى ليبزرلان ع ةيقي ياو در نمرة نسح و دانساوهنبررؤل حل لب طق ظفلب هلانلاةاوروا

 ير للا# ينط إرم قر اال نلمس ا اذكر

 : دس ان نباميلع 0 و اوك ىف ةيصىصخم ليد تن لم ليا فأي قا'راالبع
 110 0 5 نيبال دعمت الردم ى دوج نبلآقك اطوملع نعم سل ايئاوه لدا ىناطنل ل5 ير نسا
 00 لا دنمملبث نمولئت سسك ةدولأعت لوقب كلانا ل دنس امسحي ناكر »ل ىقينم 58 تب لوقا هش ويعلو
 ثيل هردغ ل لتس اورظن كاد لع هالادب الآ لالدتسالاف دل غياب ,ورعشلاو[نيلع ودل وقبو

 10 خم اى رعنبا
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0 
 (لاؤميف ناك عطقنم ملكنا! نيه نا دارط ضعب وات _رثعنالا نيم ار لقت 2لا5 تلف ىلا[ كثي ن نم ةأواربتدا كلش او هرخا ٠ 1 ا 1 مد 7 ٠ مث | 5 ٍَ 2 0 ٠.١ (|ئص» ع 8 ئأغ 00 «موا تاامع

 4 ا ل اخذ 11010101010

 رابجل ملت نم ظ مما ْ خاقا لب

 د هلل ظغتسف اميلق كعار هذاك نا نمد همه سنا يفلان زحوول عننم فلك نأ مدل عب ذم اقلا نبا ءاكح

 وربالاطم ناك ذاًرنموارةعزخملا لدعم !بلاطم ىهدىدلا لوز لنعأينرإ نع لغوي ناكل رئموة ىنيعس دويل فميلا بون
 269 ناعدسل هنإئ ار فيكو ل داى يوجه ى ىعد اتحنرومالام نهد هه: مالكناو سن, سأل يشأعم نم قلن قده شم
 | هك نانم فعله كيس[ هلال عا هنن ببس ف فلتخو وال نان يتب وجو ايت تايبوذ دصن اصخ
 لع | نمثكذل نايلعركعب ناهد م اينخال ةقفوم نبنم مر انخا نم نولكل ناس: ريب ها ورة رقفلاراتخاث فلا وءايخل نسور بخ
 ىف هلوعسو لثة عرخا يف علسو ميلع مهلا لص نايل وو كلذ لعب عفو نشر بخ ناو عسش دنس ناك ئاس نم ه اليا نا ىذاخا أر علعلا
 نأب سا مث ابن نيمك النا فلوث ديلع نرث هن نفر نر دبخ سيف حرمت نم انعبش ا أو تلاق كلذ لبقم بف ناك( بلا شيعلا
 دوعن بلط بسب ناكاشل 3 نا ليقد نري هير ماق كل نبى ذ تف د لنع سبل (جبايذلاو احن نم منيل ط نت: (رىلا غناء كح نهر
 امم خوأسنلاةريخب_لوسرل نوير ب نيذعتما هنا ن رعب: تطخمن نار فعل ب ةرفصو :ف نم [نأ خيل لماذ بهذ نم (ةاهمنم
 هلالص مر ذم وف ىفآثننم برقي هو شح تاب بريد تيب بمثل لصلا صفو! صفح ثيب ىف يرو ةصق ايي وزن بست
 نسم نم نأسنلاهاعم اة يلع لديه فكل خط ىشب سيرسل نا لع مالكل دعب هداعاد ميلعرب صلاد سقفلا ضنا أوسع هيلع
 ميلع تلخرثررعنعس بع نب نعرماسملو ايي البع نولي نار اتخاذ اكلي نىكين ناب واب دبع ن ولينا نيب هريخ ىلع هللا نا سنع نإ
 داعش نم ةضبقب اذا هب ارجو ترظنف بنجر لق ر يصح اذاو هريغ ميلع سلو هراذاا هيلع ذو تساي زيصح لع موطض م وفو
 رخل قلرط نمو ايرخلو أن لل وهند ةرخال انا نوكين) هضرتال اميفو ثيل لك ائيع تر لتن اذ ؤ سغلاا ةيحات ف ط رق اراشمو عاصلاوخ

 || و مدا نمولسو ميلع هللا اص هلال وسر شارف نك شئام نع نيويصلا ىف و مم ابيطرمه تلمع كشلوا هين ورمت نع سابع نب|نع
 ١ أعط نم ني لملا ملقم دنياور ىف همليدبسل دضم احا اين ماي ين ال ماس يلع هللا كبصمللالوسر بش ا [ميلح نمو فيلو ىشح

 .ءايتا لص هئذ اعنسا وها ليق نإ انوق ص كاؤذ ر لعجا هولا ٍلسو لعهد ص هد لوسر ن ره ىلا نع امم ضيف
 | و لانا يرط أضن داود راتخا ىذلاو بلقلا رقت هركو نم ذأعتسا ىاذلا ا باوجلذ تاق لبصلا مسق ىف ثيرحن م لفن كر قفلانم
 3 هللا اصورنعن فلا نال مغ سفنل اق معم شنتيبالو ف ًاقكااو توقلا عم كر لي الىنلاوهمنم داعّساى نا اريلادبعنبا لأ
 مق ىف ملغ نغلا نأكو هلايعد مسفنل ةنس تونر اخدان مزاد انغ نكي لو نغأن الث امك لجوو ىلأعت لاق لذ و سنا ئشرداسو
 نعل نه قرابخالا عشت نمي و نيدومزي نبذ ىط سفلاون غلا ن اعل يل دميفو غطم غو مش شف نم يعن أكو هيربدقن
 لع نرحل اللا ملوو ميفق وان[ يلع نرظحىلاللاءاسشلامل لح ةج ماو ميلع هناا ص دن ال وسر نا ضنا ءاشمب لح
 اقءاسللا مل لحا كح وابو ميلع هللا ءاص هلال وسر تراي تل اق ةنئثأو نع ء طعن عو ىع نعزي نب نا عف اشلا لاق ثيل وس له
 لهل حر خلو عفاش نع بيطلاوبا عاقل مذ اس نكشو هيلا لعب نم ءاسنلا كل لكيالملا عت ءلوق فم يلع نرطح اللا عيان اكعفانلا |

 ,اطعنع مرج نب قيرط نم ىاسنلاو مككند نابحنباو ةهزخ باو ىداللاهاورو ةدانلا نود نابفس ثيرح نم فاشله ىذهزألاو
 سابع نب نع سو يبيض نم ى لدرثلا ىوروءاشأرءاسنلا نم جوزين امل هلا لح تحس لوسر ىو ا, ظفلب *شئاعن عرب تب ديعزخ
 ساو تانموملا تنشق هن لحلو دي ل ارعب نم ءآسنلا كل ليال اقق كج, احمق مناك املا ءشلا ف انبصا نعمل لوسر ىث لاق
 أ |( ىوسأب مرحو كا اصل انملوق ىلا كجاو دا كال نلطع ١ هيلا ميال لاق مالس الز ربف نيد تاذ لكم رحو ينل أرسفن تيه نإ تنم وم
 ...٠ ٠ ةقئاعن عدرا نعىرهزلا قرط نمميلع ق فش ةشئأعب ؟ لب_رابخفلا هي |تلن امي لوح نسح ثببرح لأ ءأسنل ف انصا نم فلات
 م ايلاقدلاث لاق سيف وشي رون تالا كيلعالث ام كلر كاد خلاق هدأ رب يودع راجي اسد ميلع ملا لص هنا لوسرر» ا تلق
 ا مع ورسم يطدلع اقفتاو ةرشالاداللاومل اوسرو كلاليراهأذ مقوي الا (رني دو اين دلة اح ندرت نانكن كجاود للف بنلا

 | | دادو لوذلا وخر باشي لح نموماسمو الط كال نوي ب اور وانبلد اهد لعيد ه انزله ازءاسو ميل عنا ليص هلا لوسد
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 < هيوم مرج نافاس
 1 01 نارور' سامر ىب نم فضلي لفن# ازاؤ هرب ىدل تيان ةكلوساو زول نع كا ذو ١
 3 يذل ل تا طاش دي كلا سمت ]ينم داوبسالتر رويل ورتول ينم
 00 اوسلاو ولا رس مالو تشي ررث لع نش
 |! نأصقن .بربهيت ووطن نمربعلا ةليزيأب لب لشدة د ايزلاف انهن انلالب انلقةرنسلا ضةلكأنلا لبق نأز نيد رحت مايا لآق بوجولا
 ؛نكو ,و راسن ىوغبلا لات لهو من اجور فم لعارثا كلي ناك ثم ىصعم ماس وميلعللا صمت الصو ناضو يقم
 نادال زيلانحد هايد ىوون ص كنب يلو قحذ ةيجا نأ ملعب ظاو قلاش اورلان او ًايمتقم نا, كلذ بقحلتب
 هل يلع ديار عام دينص د يويع دام الغ اره ولن ريغ قح ل أ نحف بوجم غن ها دلع صن ىذأغلا
 : ذل اؤلاربطلا رخام لثم :لئأد نع ب نع م اشه نع ل ًاعنصل نطور بعنب دوم يزورنم : اللوم عرف ىشمب ا شح فاللا
 ْ و ميؤيرف لعب اه ىطن ليبللا ماش رانصق لببلا ماي صق ىف هاسم ورحب ىلا وونلاراش اودي درفت دوم نا فاربطا لق لد ىقيوسلاو
 افصل ىف ليوطلارباج شيز نيا برجوا هلع لع ىلع هريخ ل لثساومست اصخ نم نكي ل بجسد نيجسن ادع ذل الدأضيا هئايسف
 .ه للميت يح صفرا علط حوا انش ديوهيسل لو د نيتماقاو ناذإبءاشعلاو بر غلام لصف كفلدا ذا فن يب
 ْ كصب ناكد؟انذياللتساو ةريغو ىدرو املا مبحررصو تولد نمي ثيأب الل ءايشعلا لعب لفننلا كر د ةيسلان ىلع مثلا ىىناشلاصن لقد

 || كلذ ناكليقو كلاب ينعتول ولا بجو منع اعف اشلا لتس لقد هاا رمطم فيلو سفسا ف ملح ارل ماع لييل فعول
 ولا ناب اوحرصلق ىلازغلاو هالسالابع نباع هنأ ناكاناو صا لقنهلا ازيا نه وةقشملا مدع لاح هر محلب لأح قميلعأصباو
 ةلجبارلا ماع اورو نم بجولادهلعف هصئاصخئ نإ بنما حرضوف ادور قسلان و د سه قميلعأب اجاد نأ

 تا“ موي جبليفنجلا رويال اره هاو و لق :طئاع نع انركذ ىزلاريك ب : يريم ميلعاجاهناكك اولا نمد لوف ش
 ذاق سفايريغو له طة الص لكل» ىضولاب ى « وس و مدلع هللا ءأص هلل !ل وسر نا ل ظ خ نيمدللا لبع ثيرو مروجو لل تسب ||

 قش 000 ل علا .نع عضو فلقد ء الص لكل كوسا سا كال دت
 ا اشو ايا ىلإ نعديلو نبا ور ا هول وا ايدى ذلا جول او كلاوس ىلا مش الو يلع بجاد ىضولاناكف بجنولا نع مز
 د : ١ ىلكم لكن, ضراعب واوريشي ميلعر كيب نااركتم يالا الإ ذاهيلع بينك 3 | ولا ع بتلين |تييشمنم تح كا اوسلاب تنشأ ظ 00 ما لعو ىلع ضرفي ناتيشخقل حك وسب أ صوا ذل الإ لن_ربوم ءاجلو اوثرو

 1 واي سان نم كوب هد الع اوتيل توبا وخلل هع طقسي الان ءكع ليج نا نيو عاشو زلركتلل ةلاذا نم

 1 .ىف قلاثرال ىلا يشي يصعلاب هدعو هلا نال لوف خابصلانب نها لحمينزئاجسم ري ر فن نم ليفت سالر كل لع رقاولذ ريغ ]
 1 |. وتعب هاد نازلووحر جا سو هيلع هداءاصمبنلا ناك شئاو نع قئقش نمل لعن عى نمرتلاة اور م ىلادا ةالثاملا

 ْ اقتل لوسر ربخأم * شام نع نيويومصلا ىلع اسما قبب يؤحاو ها ةعصع دقن لقف اوف ىضلاس دل اهيأي مرل لاق ةيقلا نممسأ زروبرخأو |

 : اةريرح كبتنلن االامسفنل هلال وسر وقت مو هنم سأ انلارعبا نينا ذا نكيلاد عمير اتال يب ناب حاسد يلعن
 ا نئاقدرف ا داقدس موي عقوأم كاشي ناو قبلا مايو وهدي ثكئ اود لعل 16 وق هب مشتنيف
 ظ : هررسعم تاي نم نيد واخ ميلح بين اكس وف ًاضيافراؤلا اور يشع ف درفا اذ نينح هوب قداىد اغلا و اهدا الجر ىذع
 ١ بوب اه ةرثبالا شيع شعلان كيبل لوقي نام بج 0 ل رح ىف م لفن نيهاسملا
 ٠ هلا كيصمتلا ناكل ليها نع جر عالا ليج نع عرج نبا نع اس نبليعس نع عئأشلاىور لو ص اضخم ىف قيبلا يلع

 1 ءلانا كيرف دارف ميفوهو ءبججامن اكن نع نوذرصي سأل اد مويا ءاامقح ير كف ذيب نمر يولد ميع
 : عنا ركلي ميج بو يبول العليا كلذ 3 سيلد تلق فرع موي ناك كلذ نا بسحاو رج نبالاق ال [شلع
 كل يناسب جند درو ل لأ ؤ للخ تا ةالصلا ضايع 18 يلعب وجو ممعتب داع
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 د 2 لع بيكظفلب كرش قيرطنم لعبوباواورو معيش بج لج نم فبعض دانساو بتكلم عضال تم ادارياوروأ م ا

 - اخشرانو لد 0 كوري رحم نيدلل اليعو لع ضرفي مونيهاشناطفلو دعم نعي مودع الاورثولاب تعا ءوقىما]

 777 77 ا ا اا 0101010 ذة ز ز ز ز زةز>ةزةزة2ةزةزة ز2زةزةزةزةزةزة ة2زةز>ة><7 >720ز2زةزة2ة0>2ة> 70 0زةز> 3>+ 07077

 هنا صمت ناكزيعسافا نع ىزيزثللد هلا ريغأه المع يمت لفل ءاعي هلال ىسر ناكل ه .لليقد شان عاد 1

 ريك م وفنلانم 00 اال
 ْ ةداعل ا فص طع لقف# اما جوزت نم ىفر هنعو فبعض كديسو أهلا اور ىلاثلايطشلا ىلهللا قمتيلُف نب د ىطش لعن عال فن ”ك

 . اهيا ادمثيهعفح نع بانا اد هل يسأ,ملع رطل اذا دهوك علة اريج عكربخسالا معقد سابع نب نعو ىيعلا ليدميف فبعض هداتسا

 رس ىم ناكن مسعف دجى نعوأع اطقن ميف نال تق لسد دي ورناو ى ندرثلاء اورو ىحن ثزعو هند دل دبا ةادد هثعأطا

 عفر سابعنبا نعوم ريغو ينال لاو درئاد ىبارب هزجن نو لس ىو ىه لقد قب ياو ب يدعلا وجم ىف ىىغبلاكاورانم سبلف وكما

 روم وه هولا راشلاو و دؤادوناو لح ةاور مالسالا ف رو صال مفر هنعو ماو جان نبا» اور جمالا لثم نيياتماربم
 | ١ 2

 - يار قوم ىهو راك ىلإ نب خاربطلا باقر نك بعض ىهو ذا روزباوه يهاب لق وشفي لو منع 'يركع نعواطع

 ماج عدد ضع لق [يننمن داس اخابخ كب ناو رك عيبتملع تمن لش هرأكم يف ن وكلنا تركو هريغور اهلل ىف
 ارش اق قلي نيرسفللا نع ت لجون االادإ ضرعن هن ارقلا لد نم ىه «ركذ ارو .نركو برين لقنلا نماليلدء)ت لحد ان كلف
 ْ هل اىلا نوب شن ليرق نلف شل زل ةداد مين ديكو ملوث ند : اول لب ياليل د كلذ ىلع رجا مل تلق اليلدل لج هو كلذ

 | ايلو ىل ىداع نم لاق هلهن اوفس ةرب رض ىلإ نعراسب نب. طع قب طئم ىر بلا جرخا ثب لمس نم ف ىطا له ل ضرئف دال ثم

 :رنير كن مايازع هيئورلا اد[: ىوونلا لفن ع لذ 00 امىلابح خش ىدبعىلابرقثا وب رار رن ذا دقن

 « رلذر ولدا ثيرحنو قنا ثيل بيف اوشا تساوى و ىنلا لق جرد نيعبسب 2لذأنلا باول لعلب لب ثدضي نشل با ناءاياعل ا نضعب نع
 | نمو ىاوس مذ ةضيرف ىدا نك ناكر بل لص ن مسج يف ب رقت نم نايضمر سرث لاء وفر ناس ثيرح وشو( اال
 ىلع ضراعاو..نيبصب لوفلا قلع و اني زخنبامجرخا بعض ثيل وضو ىلا ريغ ىف ير ذ نيعبس ى دا نكن كم يف ةيضيرر ىدا
 ا وحلا كوول لا است ا اا
 ةرماسو ريلع هللا

 للعلا بايخملإ 000 ثول ةعيرب ترا فبدلا اورو اجباورون دو كلا ةالصب تمم اووكيلع

 ل لب عض الامظفل و مجول اله نم ىدعنباد م كر ةاور ومش انعكرورثولاو خل اعوطن مكاو ضئرث ىلع نش ثالث ظفلب دنع ركع

 نر مكرؤو قرط نمر ع [[ى نيهاش نباوءافعضلا ىف نابح نب اكاور و ىئيرجبلاو ئطفر للاى اور كل نو عصغلا لرب قل انكر لا
 صخب شمل: ولولا حكد يفلان عكر وتو عوطنو كا ن ضو ير ف لع ثالث ظفلب مذع تير كع نع ليعس نب يي نع ل لنم نع

 ا

 لعق وو فلسلا ٍضعب نع ثلي 5 لفن لنزاكةنو كلانا واقي ليلا نعكد بوجوب لوفي نا مب لأ نم مزليو هذ رط مقتل افعض
 نع ٌءدانت نع رش نب هل لبعقب ىط نمر ئسس ان ىف نيه انش نباو ئطقر اللا ىورث مدضدأعي درو لقو بجاول نباو ىدذلا 3

 ناالا كغاءاص الوباسو هيلعدللا اص بنلا ن أك شثأو نعال ابنم نيويعصلا ىف ةرهاظمثلداو غلاب جد هلعب لوقلا مالسالا

 | كوخ رانيا نبع ىر اهلل وا, عصبس ال ىلاو ليش ىيشلا يمس لمعي ياسو مريع هللا كسح ملا ل |وسر ثيأر و اع نيديحصلا ىف و اليسغم نم ىججي

 كلبي باز, نم نيعنع دونا د يبالو نس >ثيلحلاذو املصيدل لوفن ىنحايرع ليو عربا لوقن قحرفشلا بع 7
 لعب نهالص لحاوري هوا م احب تربخا امانه مماريغ عدضلا لص رداسو هيلع ميلا كسع هللا ل ىسر فار هن الحا ارش لالا 1
 ١ هز اءاهعلا ضعي نع ب نيم ين ىف ىوونلاركد ناو نا ىلا وففلا موب لعبأ لع ظاو در اء«اوعد ىدرو أملا لعدرب نهد 1
 ليدار العلو تاو الا ضع فأر ذر ناك ايدعاور عبف و لا لعرض سنن اذ عدل | الص كع موري الن ايتداسو ميلع هلا 1

 ةلزمإو لع تيتكش الل قول سيو ميلع هلاءابص هن اكو ا كنب مهيب كنون ود تقد ىف اهدارطا |
 أ رضلاو عضال ركذ رف قط نم لبق ىلا ثيي ليما نم لج وب بعض الإ "اوان «دجا ف دحضضالاورثولاو كاوسل بلع ا

 ةات



 راي ءضلتلا) : م هاا
 ل صصص دع دسم سم ممم امم حم ممم

 ا

 اوميف سأبع نبا نعو ى لقاولا هيث ىف, ميلا بعشل اذ لبعس ىلزعو ليوط ثم لحل ىف هيف مارا لإ نعو في عضو ع و نيس تقلص

 اس يف نآبحئباملعاو ءوسلاةلبم عقال د برلا بضع طنا "3 لصلا نفل م [ىيصد نآبح باه ى نيرثإا هاور ش از عوم اور لح
دجرلا اص هلظفلو ف سجيالنم هدانسا ىف ىع اضفنا با مثلا لئسسم ىف د ىعسم نبا نعو نآطقلا نباد ضأطنباد ليفعلاوأ

 الرب نت 

 لعؤفللا ةريره ىلإ ثب لحم ىلو اوين العلا قالمص نم لصف مسلا الص ناىلعمب ل نس ىقفارلا ميسا فب لضخ فطت ىسبل 3 لمص

 : لا ىدنءاعد 2 ليص نيكسملا اع اق دصلا نم احر دع ىلط ثي لح نم ىقن ميلاد دا دوباد د ألا ب تلم (ميرقاىل ولسو مييلع
 : ناو ىف نع بل فو يضل ناس شيب دمحم الاد نطق اللاو نابح نباو ةجأ, نياو ىاليرثلاو ىف ًاسنلاو حادا صو رص نانا

 را ال11 1 لول تع في لعل[ لكرلم عل قاذ ةلقم تلفن كله ال تيقن |[ لس وم يلع هد اص مللا لوس ل اقف ىلا تصنب ترك

  ميهزبا نعوفاشلا ثرضورغملا "5 لصصلا انيلع مرحأنلأقف ةقدصلا نم بشن ليقف ثنب لملاو هلي نيب نا اقسم ب ني ناك نا هيبانع |
 ٍ داش( لو زكا كلا نرملسو . هلا صمغ نعول ول : ب ل قب رطنم قدميبلامويزخا ومنع لج

 وج مل سو ميلع هللا اصونلا لوسر لأقل او ع نبا نع يبا نع مل (ياسلا نمتتل اربط نير هش نبع تركت ني لس قي ررط نم سود شلا لئسم | |
 زور خأ دا ذاغالب رك دافئا نع قب لات دنو نافع نالجطاو مدلك ف انفاد لا اتواوعضصت اورفاسواونغتسل
 ةازعو يعم وهو تبن ليميفو ىرأصنلا ةينابهر كان هكلالد هالي رئايسم يف اذ اجو زا ظفلب قيمسلا مجرخا و ىلا نع باميلا ىف و

 ه1

 نصاب ىلإ كرسي نلقعم نعو فيعض هدانساو راكم برجنلد فاء جمننال طفي جحا نبيع نم
 : بعل لك ' أعنعو كر وطخملا
 هولا يلعذ لج ل نمو كملف لول اذ نأ نمو مم الاوكثأيم نانا وجوز ىم سيل تنسب لعب من قينس نم ملهم لا رلسو

 ارمانمرام اتم ينال عوق سى صاعلا نب معن عو ىرائإلا ىاو رواسو ميلع هللاءلبص ىلا خب ماش شاك نأك و الاك نهرلخن نرجو
 1 نسحودانساو قاشلاةاود الصلا ف ضلع رت لعجيو بيل اووأشلا اينادل نص ىلا بيح أ يوذ ىف شا نعورداسم اور حاصلا رمل
 : هركذ كا لد كل اذ لغد ضم ءزجيف ك روف نيركيوبا هان الامحر شو ثالثؤدانب لسا الا ىلع سة ش القد لدا داندنإ يطلاةاقنأأ
 1 يرالا ادد حاكتانمركدذ نيلس ملل ناس نم عير اًأهوف ب وبال نعو ةالشسملا ل يطنم يد ىف الل ظفل لي مو ءاملا ف 0 1

 أ ءاور ملثم هشتأو نعو الجب نياواىليرلل اكاور لئيثلا نعت حاسيو ميلع هللا اص يذلا نقر مسن ع نسكت نعو ةرارطلا ىف مشن لقد
 1 و ءلصوب دشن. |لاقو ةدانج نواس قيرطنم الوبصوم كيدداور لأم[ركتلن ب نيم افرأسنلا وجوز اموف س ارلعد أ سئلاو ىذعرألا
 .[ ليس قرع يلا مناع هاءلع قحد هنوف ةرب ص ىلا نعو لوصول ىلعذيطتر الا مججرو دفئ ارك ىف ليسا فد ئاددبامجسحلا
 3 أى اهلل اق نر نمميؤر شا نعو اين _ييصو خطقر اللاو ىزيرال ا دةأسشلا ةاورءادالا لي ريب اكمل وثنعشيبنا لي ركل اهلا

 ظ نم ضيبل| لشم دق لصيرحاسو ميلع هللا لص بنل ىلا ءاجالجر ناسي لاهح نو لص ىو لعس نب اشي مزحنبا فعضورازإلاهطف

 ْ لجن نب فعج(شسي لعين ج نيب لح نم نو نآبحنباو دؤادوبا ثيده مدع ض عاذ ا هربغ كد امو ثةدصص ىف اه نخ لاق بشلل

 |اقباد فلولا ىف دطق را مجرخل عن ني در حن عد ددأيقي مو يب الاد ك اكم ىف ةدودولا دولول جوز: غلب نآبح نبا.
 سوط ر لل لع نمد ىعسم نبا لئسم ىف هدو الا هزي مالاوأ :رثاكم اهلا للث الأنس أما نم هلل ىلابحا دول ةأساظفلب تب أوهعلاف

 أ ءيلعملا لس بنلان | ةشئاو نع جلي نب ئم سيلف نس نع بغر نم تنس حاونلا(شسي ل هحأ يزف أسوة

 || لصاورطفاو ةوصا اكل ثيدح نمل سا ثيلح ني يعل فو فيبعضو هو ن ىمبمنبدسع ىدانس فد ءجد موصلانأذ 1
 || لاق ال كلف تجوز س ابعنباىللأت لآق_رابج نيربعس نعاونش رابنيلا نم [خوخعو لو ىم سلف دنس نع بغر نم موزلاد منا || ٠

 | |ىدانس ا وق |ربطلا د اور ء لج نعم نعمل نب نم نع بابل و فمعض ه دانس ا همنع ناسك نيءلع نب ل ضعت

 . [امل اطصمينلا لاف ىلع مر ىل نير اجمل نا هلال ىيرب تلاقأهن طماع اشسي له افخ أت ”ةالصب قلصت لجدو ميد هللا مواظي ةعيس

 ْ ملك( ق دصنركبأبان شيب للهح سابع نب نع يلع قف نم نام ضمر ىف نوكأ دوججإ هلو يلع هلااص نك ثم لمح نئاربطل افاد
 || قسا موبلا كلفن ىدنعالا, كا قئاون ق لصتب نواس ميلع هلا لصد وسر[ سارمعشييرحنمدازبلاد اكو ىنيرثلاو دكادوبا||
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 نص متم ل ا مم 1 طل
 ادد لب ين [0 نم لجسو [ هان ثلا بأعينس بوجو ع ل ليأد ابرذ سيل ليزي ل (رم فص أرزلجبال مدع دع لد ديال ىف سيل هن اب بقعن
 أ دتعضو فشضع ىلا لاق ةيدالا» نه سبع نبانعرابج نب لمس نع ءاطع قيرط نم ءريسفت ىف ىريطلاركذو كلان ف الخماع لربي دان
 ظ | اهل بج ني ا عم ثيلح كلل ل ريو :ىيحص لين اس نيعب اننا نمثاع مج مرعنع ىربطلا «اورور خلا ءجو نم قارا ابعةاهرو كازجل

 للعب لتقا نس لكل اق يرواسو هيلعهل فص هلال وسر ىلا لج القفل ل الع نب مد البعنع آنا مةرقف ىف ارعضن م/اينغانمأ |
 | هلل | ليي ماسو ميلع هللا لص هلا لوسر ىلا نو لف سش (ثمي لمحل: ندد ار نيرجأرملاءررقف طعن احن ال ول لاقث :ةلصلا نم ةاش داق نعل |
 ١ لي صصتلا د ادوباجولافمسولا نع ىؤلا فرب | شمد للهم يلع قم: لصلا لب ميد وسبملا د لي ىف هتيفاوف لكيسمل هىلط ىلا نبا | ٠

 ةدانجوةداقلو سأرعلاو :ىلط نع آبل فو سأبعنباثيرحنم ؛هرباج ثيرحنم كإ د لعفنمنعلماسم لنعوهدنعدىرتلإ |
 أوى ءاطوملا ىف كأي د أقدس ف3 لصلإ معن نم مز اريخ او مبمعأ أنبل برش هز لرع شي لوس شاد تمأصلانب ةدابعو ةريره لا اوليعسلاوأ | ٠

 ثق دصلا نم نال ليقف ب شرب نار للعلا نب نع ناي فس: رىصنم نب ليعس لاق ا ضارب نع ءاجي .نملس|نيريد نعنع فاشل |
 ملعب تاقدضيء اج عسر ىلا نبانا دأسي نب نطلس نعم حارب نثر نوع ربح بهو نانا روصنم نيريعس لي د

 برن أ هن كيطصا هاو ةعيبر لإن با ل لاقف هنم لكي نارمحلاداولكاذ البدر د انبلد يلا برقف بآسخن نيرعميب رخل حما ناي ذأ
 أم |عاسو ميلعمنا لصون ل وسير واطع أك حنب ىلع طعاديزركيىل اهني لوح أيف لهن أر نذارعبشن كن كنئمك هس كل لق(. |

 كبف نبانم أه اب ماطعإ بزل ىف سيل نك نيالأ امم اطعأت ميو تأف لص نم ثلثي ركب ىلإ ىلاءاج اح نبى دع نارابختلا ىدلقتم |
 !نممب قادأمنم قثبال نممووف نم فلانيلو عضم مذ غر «ليديل ةفلوملا نماهاباءاطعا نال الدتسال! فرعي ناداكي ىلا |"

 | نمواسو هيلع هنااسصمللالوسر هيلا رنتعا هدالب ىلا عوجرل ادار اورمأسا مبدع نامل ةريسلا ىف ماس نيج لا وبارك و ىعنا ىدع 1
 ذه/ نم سلب معمل اسكر عشم نا شمب لوح دق ليصل لبان م ني الث قي دصلاهاطعا كلل نلذراخن ىكيف هجرت نكاولاقددازللا |
 اين مالسال ىلع طخال ًئادانروطيسولا ىف لانا: دقد ف سيال نهي ا نمد وبن ءأذ نم لقد لعب ٍ
 ْ رعطقي نارلب الاس نيحر عوركبىفزعم ةنييعو عرتالا ةصقالا ميف سيل و ىقرمبلا يسرح ىلا دونا دا نعو بزيملابحأبم ابا 3
 | امه ذاذ مالسال عارقملا ناد ليد نشو ميالس الاد اأن ناكرعأس همييعمنلا لمص بنلان [ن هلوف هدافي يصل رع نير هيفدأ ل ١
 | قب نصحني نيبعم انا لو يعل ا لاق ةلبججلا نب نارحن ع يح نب نمو لع نع مشه نيكل مدقلانىربطرريسفت يف نكاأ |

 خللا نم موبلا سانلاىف قبب ل لاق يعسشلا قيرط نم ىرنطلا ىور و غلوم مويلا سيل دعب ضل ءاذ نمو نم يف اش نفكر نص |
 نخوت ةةلص م لعن ا ممشبناد ميفد ذأعم ثعباشمي لوس ىو نسحب نع جمخا ودلع مدبع هللا لسع هنلا لبر ع لعاأك اما لح :
 اريشع ف الفل ىف شعو نفل صفر يشع ريذ نالذع ىلا نر يشع ف دل نم لقت انمذاعم يي لهم مدفن نيد مانغا نم |
 رتل نوني, نمل ل هال لاق هن اذ اعماشمي لس ءركرث ذ اعم باتكف لأن سو ام ىلا مص لصتم دانس ىصنض نيلهس جرا ١
 | نع سأل نع يسب نب مهلا دياور نم قي يباني للأب دأرشدالاو نير جأ, مار عفنا و قفر من ذ هق دصلا ناك م ردكم هانخأ س ينو |
 سيمت لوثميبسلل 25 لبدل ناكم دب زبي نم ممضجتمينلآذ لقو مي ةجدل لس سوه كيعطمد ال لاثد ى داو امقلعو عطقشم ىهو ذاعمأ |
 ب د سان أك ك إب سيم ىلا ب وسند وه ليو بايذلانمربغصلا اعرب اك عر ذا سمت ءلوط ىلا بوثلا مي دلل ب رغ ىف ليبع وبال |
 لج عوطتلا قرص بأر سي دن ىبف هع ناقداصلا صبخ يخل دبىددىرطل بش لوونمل باشاك |

 ري نك ليوط ثيدحسف لجلال دبع نيربرجنع رسم هرب عاصم قد صنيإو مهد نم قدصنيلد «رانبد نم لحل قصتي | ]
 ل ًانلاو ىندرتلاو د :ربره ىلا ثي لحن م يلع قفشم *3 لصلا لوبق نص نت ن كح لس و ميلع هللا لمص ناشي لوح قلصت هلو ا
 | نسما ظريف ىف ةربرشاىلإ ثيي لمسنم م يلع قفض ه3 لصلا ال لحال تيب لها اسمي لوح ءوخسم لج نع درب نع محن بزب نع |

 نرم بل أط ىبانب رضعج نب هل لمع جرت ىف نم لئ انصفلا بانك كر لتسلاف كاين برلا بضع ىطترسلا ه5 لص ناسي لوح ظ
 | ا دع 2 7 21 هي طل ١ ومما ا ككل 5 كادي
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 ىف يعصن لوالا اما مالسال ف اه, يظن ةبغروأ و نأذ بدلا وأي دع طعاو ناوفصو نأرشس كلا 7

 3 الصلال تلح تيب! لها :عنم اذا سمس سمن نوف ى نط حالا عفا لذ ال د وخير كاف ثيدحيزولسو هيلعمللا لصصدللا لوسد لاهيا ش1

 |  بيشسيلطنم ٠ 2 ةمهرو _ قانا
 ناهي سيل هئاال نسل ثي لول لب ال نمو نينح هوب :داقترلا طع وسو ميلع دلل اص بدلا لا ريو يبل نرش يره نم

 قل انس كاناذاعلافرءاسو ميلعملا لسع هن( له اكرل نم نوطعب مما نم سمي لع لالبأيميف سيلو سهل سجن نم ناك لذ
 0 علا يع اال هع وللا بالاس اف
 هلل اص ءنااشمب لس ثيرهكركلذ كنود ساد ى نبس ابعطعاوقب نب:قلعوداذ و بر نب عف اد ثي لحن مرسم يما
 هنا رف نعمزباوهو هر نع ى سبأ عون بف سيالو ب زل ط الغانم ىوونلاةدع اله ماس نبى دع طعزءاسو يلع
 قمنا وعزف نعم نزعه وو ف سعيالو طببسولا ط الغانم ىو ىنلا ه لعانهو الب نإ سلا طعاما (ثمي لج نيعيعصلا ىف
 :[ || ف بييحنيرجد تاقمو. قس نب مالك زمام ومب فل ىس درفمازجف اخص قاف ىدرحب نع د نوصيعصا
 ماس اء اىلع لرب نائيعصلا فوم احبك لعالو نآقربزل مف كريم لذ اضن نيسجخنوخ ه:اوخلب فرعه ريغو ىربطلاو بف نب
 || و عرقالاو ”نييعمشو مالسالاف معيئفعضانإلوالا *عبر الا طعام (ثب لوح ماعا لاو ةدرلا ف مو السا لع كيث وأووط

 كاطع مامن اف ديما نب ناوفصالا هن
 إبن لبق ناوفص طع لاقف دو سعملا ف فيرا منعم لقنو مالف ىف الا هيلع هر وربسلاف فصلا كاي رص لث وعلي نا لبق
 ىقب ىوونلاميفعت ومو السالإباقناداو شكل اح ىف هيما نب ناوفص طعا طبسولا ىف ىل نغلق و و السا كشيال نكن أكو
 8 فيكى وونلا نم بحت اذه لافف *عفرلا نبامبقعتو كانو الس لعب ه طع الب قفلاو لقنلا م نم قافثالا, رص طلغ انه
 ' منناو ماسو ميلع هلل ص نلا قاطع لاف اصفلا هلله ىف ةبمانب ناوفص نع بببسلا نبل يعس نعى ليرتلا واسم روح فد كلذ
 ىوفالاوهو حاسب ن لبق ءاطعا نولي (فرحب نالإتحا نه ىفو :ىفرلا نب لاقى سانلابحتل ذاق حيييطعب مسرب ف ىلا سايلرزضإال
 و ناوفص جيت ىف بي نينلا ىف ىوونلا هلق كل نكو هالسال لبق نايطعالان دب ايصلاىفريث الانبا هزجرّدو مو السا لعب نولي اقاثلاو

 ا راسا اس ا و د ب
 فيلعمبا لص نارا ىوعد كليف مولع مالكل م لقنت نقرب زلاديك لع اطع راو قوما هاو تربل! لقن ىلا عفاش: نه
 لخالاثمي لهو شر دغو ريثكن باو سأنلا لبس نباو قبلا هزجإ) نيو مانملا نم ناب اوصلاورضو اكول نم لإ 5 ناوفص طع

 د اكله دنعمب اصارنك/ل اقف هنعماس انيليد ىلع ميف فلتخاو راسي نيءاطع لس نم |طونلا ىف كلل مرأشلا ممر سجالا ؛ةلصلا

 ليدزع ىعمءاور هكر لثكا لبعس ىلا نع ءأطع نع ليث و ثبثلا ند دحءاطع نع ليقو نكهه نعلق ىدوثااهاور
 ) وق أ ىصو ىث ماد اخلاو راثبلاو ىبحاد نجا نباددّنادوبا مجرمي ف الخيري خ نم لصسيل نع وطع نعول ١ نبا
 . .[ هيلع هلا لصمن ا هنعو ل5 نالا_ءعوطنملا ىلا الو 5 زئرلل ىلا تاق دصل نم قش فر صين حاس هيلع دبل ءايص هللا لوسر لمع ىف الا ىرج

 :؛ تالا ماعد لصلا محار ادأييرص هدا ملددارفتس الايد ننخ و كوالا م لجلال الو لج لحج ناو سأنلا نسوا قر صلاه نها لاؤولسو

 . .[|خب اصلا »:سعمىف ميعن ىلال ظفل فو ظفللا ااه هيفو ليوط ثيلح ىف بلطم البع نبش ككل نب. اعرب نببلطملا لبع ثيب لح م ياسم ةاورذ
 .. | فيلل نب لذؤل ثدب لاذ سابع نب نع ورك نع نحب مط نم كلربطلا ىف يشب دوك لياو سا سم“ ىف وكن ث لكن نب لف فن ثيل ح نم

 . || سابع ثيرح نم قاربطلا ىف ىهو ثمل مفاد ني مسنم مكين نابحتباد قائلا وى كي رتلاودئادوإاولحا |نم موقلاىلوم
 3 منعش نالأقف *قلصلا» الاس نيلج ناشي لوح قاربطلا وُ انلا بحرص مق رالا ىف نيرهق دال عقاد أب |رعبت سا ىلا لجسلا تساي
 . || و تفاذلا شيروك دوت نم ىوذنم :ثالث لكتب وا لوني ذحةصيبق ثي دح ىف لاق + اشي لح مشن ثي ديك دعا يف ظحدلو يطع
  .[ةالقفللتاتدصا أدت ماوقل ف انص الاب اعيننسا بجيل و مدقت نمل ىلاذأعم ثعب شم لوح سينا ىف ملفت لق و رماو مام



 مود ما م

 ظ ةلضفيفد ما هلاباتك تظن يف وتصف كلذ ناسي لع تنالاق لج نعميب نعني بع نص سيع قيرط نمرخل
 ففوق ولا لرش نت يئخلا رعد ركبوا (شمي هس فعنع كلذ بدور قبيل لاق شم رع نعول و ؤطا لو ىلع ليعمل ى
 ودصفلارلا لف ديس نبدايزلاد لب نيهاسملا نمي س3 لكلا نينو رثع تعب ب با نا طيسف نمد بع نب ليد قي رط نم عئأشلا

 نحب بس يدأع مهو سبل له دوك هام بأ ثا قداط قرط نمو عاطناهفد قد له م هش كوب كأي

 كبد دام راهو ان وفومداعوف دقن قد دجتص «داتساد هذول ل ئلهئغا نزرع بكار د صقل لذا وفخ قواد

 0 ولا 5 هوب ثاذلماق دعس لا بتكر عناق الع نبدي دو ىبعشلا نع للأم نع
 سال

0 

 تال فح ل ضال رعورأب ىلا نع ددا غيعم# ُيِبحلسو ميلعهلا لص ىلا نع ىو ر لو ىف اشلا لاق تير يغا نش
 ة الثب لسوميلعهلاءاص دلال ىسيأيتا نيل : د تا اةدصل لامست بات لبق كلذ نم وف ملا ملفت لقد
 و ُلاسشلاو دقادوباهلحاو كفاشلابستكم ةوق ىزل الو ىو ربو ىوس ة سىنل الو نحل ارث ظحيالو [كيطع مشت ن لاق ليصلا
 ًارجسمف بلقذ ثق لصلا ب الشي ماسو ءيلعمللا كصدنلاكوسرأرت !مزثا عاريا الجسد نار أيا نب ى لع ني دلل اليسع ثيل ح نم نطق د اللا

 ٍ هد كفن نبلجس ن لكشلا يب ىوايطلاه١ز رجس ظفل بسن ىوقلالو خر ؤ طح الد كيطع مشن النفي راج أر فرط

 ] سخأ يب لج ىف ىو ر وعن نما نه ىفوه سبل ى وس يك الد لوف نا مب ناني ثيرح نمو دوج, لبحنب رجالا

 د د, دود كوس ةىك لل الدول ةةدصلالخال طفل ةررهدفا ثيرلح نم الدو ناح نبا *ج[ باد نسل و لا ةادد

 ىباثيب لح لثم واط نع بابل د ىوف سف نإ هظفلو نسح لثسب صأعلا نبورمخ نيه البع ُثبب لح نم الاد ى نيرثلا

 ظ 0 ليرثلا ىف ةد انج نب ىشبح نعو ىلع نبالد ايلف رعنبانعو هبوب «زورو للعلا يف نطق الاوركذ 1

 و يلع لا ءابص نر اشي لوس قابل فركب ىل نب نال ابع نعومي ل اله ب نم لجر نع ليمد ب ئيرط نم ريس هارد |
 : + يل يدر هيلع جلس ميلع ماء لص هلل ل ىسر عم نما تنكس ا ثيدح نم لسم نم ريغ ىهونث دصلا لأ. نم طعا

 ْ كيب لح كانت م ذب اشيد يذاكر اطبماو م فو يد يدش ةزبج درب ابجللارعاكردأو ةيشألا
 نموعلسبو هيلع هللا ص د لوسر ل5 لاق د ىعسم نبا نع بار فد سيلفنلا ىف قبس كرماسم فيلم ةنالثل الاف صا لخال
 : أةمثو|(مردن ىسمتلاو نغلا وو هللإ لوسي ليثفمهجوف ميودكو اشو لهو شجي يقل هويترأجمينفي هلو لأ
 : زمديلع قفش لولا لاني دح نازله ايكندحا لاق ىقفلانمذاعنس هن اسيب لوح ننس ب اص امور بهذلا
 أو ثرك نوعبف5 دا ثب لحم [ف لنعو و نبح نبايصيضص »نسل ود ٌءاد ىفف ةرياره ىيانع بابل همنم مم ةشئأع

 ةاودر يعم نع بلا دفع دانس اود ستساوأضيامنم مث |سللا شيب لم نم ىف نيرثلا ءاورف ئلا واو ءوح سشاو ليعس ىلا

 ١ ٌثابع يلح نم قبلا اورد ىف ميلاماوطو ذعوأطع ثييرح نك لئسلل ىف رب قط ملو انهي فعن هداتس فو حار نب ش

 ا لفات اخر يسال ٍْإ

 ٠  0 1هنآ ف اغصل |مزجو 5 هلدنسمإو 0

 0 م شك سس زم فرد طع نأ .٠ هادم هاشمي لح 3 هت ةدص نخل ساب دع



 ينير ميقت لازم 11 1 ملم 6 الكا احلا.
 || موي كادلاو ملسو يع» دص متن [باوصا ضعب بك مقداك ل أم ب لئجنب# يمدنعا ١

 || ل اصلان عميلكت قيرط نم لأنا لاول :يودرب نياريسفتى كلذ عقو معن واسم دنع يبرم ىغو نينح موبرلت (”اورمش ووشوردبأ
 ظ01111

 أر ضقدلاسو هيلع للص: نيديعصلا فد السلق نا هبال بلسملفاليبق لشق نم لقملسومياع اصل نتاغإبب هاط ىلا
 دلمحا بلسلا سمج مو لتقل بلس دخق ملسو ميلعملا كصمجنلان اليل ىلا ني للا حو كلاب نب ف ىع كثي لوح لئاقل بلس

 | ديلولا نيل ترعم كلو نييفوعل صقر يف ليوط ثي دم مام ريزعص ىف تباثوه وف ىع ثيدح نم ىابطلاو نأحناددؤا ذوب
 مدد مهايمل عقلطصل بما مقدر رب نم بيرن ءارفصل باعش نم بشير لي اخو ولسو ميلع هلا لصد يرضع

 2 ل عد قا هني رط سوفا دعم : انغايشأل نينح ىداو ىشو سطو نينح مانع

 يسن قبو ع لسو يلع هللا لصوللا ل وسر عمان و نغلق لبعس ىلا ثيل نم قب مبلا هطنشساو نكش 10

 ااوتني لما ىلا عوج لبق ميازغ مق نا لعل يلد هيف لاق ثيل لزعنو منقض نة دداو ءا لفل فيغو دي نعلا 3 :تلاطف برعلا م ٍْ
 جاه :هطسرال ف لربطلاذوذنل مجبر مق دن اش ثيدح نم هريغو ىراقبلا بط ىف ارو سما و ىو هرعمريغف نينح م اغرق ١

 نم مير تنأي رس نحسب له ير عاد م منخل مسفف »زل حجب قل فأعاد نينح ةدخز مسد ةئلصدلا يي عر زعدأت
 كب لهن علل ف هفيرط نم يميل مالى عفاشن ارخن ىهيقمل مهكراشب الد مشد اسو ميلع هلال صلال ىسر لجل ع هني لما |
 داس يلع رلا لص بنل لإ ىدوم ىلا ثب رن مر يلع قش حض وك ف نين م مي دان هي نقار خ يي :

 اهلا بخ تنم مالاف عفا لاق تيب دحر كرف وصلني ريد هقلذ سأطوا ىل شبح, لع ئرعش الا سا! !ثعب نينحنم عامل |
 ب سر قلل و ني وود س سضلل ب رض تنبات ل وح منع ىئب يبا ةاودد اف نينحيركسل ك0 ةربك اخ ساموابتففف
 و ىفرابلالعجت نب درع يلح نمميلع قف ْه اورجال ثم أرقلا موب لا خم ريصاؤن ىف دىقعم ليك مشي لح هيلع قف ١|

 . ليزي تبي مداورب هدو د ىلاو ويم لع يرجو دود ىلا دنع لبع نب ينعون اسلا»ى نيرثلاىف ةريرش ىلا نعبابلاىفو ساو عنب 1

 ءاسبو ديلعمبا لص مذا ىدر حلوم فيطل زج ىف هيلع تددومتصخم قو ليث بانكذ طابم دل [رعمجىرخب قرط لور انملاو جان |
 1 هنالص د نلن لوك ثيزحد رو عطقنم لنسب ر يذلا ثيرح نم فاشل سارا, بيخ هول طح لثد لحاو س سفن الا ردبدلا طعب مل 3
 نبه حبر ط نم ُنأسنلاو لجل لنع نك - يي لحجب فرعا لجرلا لاو و عطقنم هر أي نيش سفدر دير طح اه اناس اطعاداسوأ |

 نيكل دبع كلقاولاىدرو شيز ممماوب ارز ينح موي لسو هيلع هللا لمع جلاب يضلاقد لج نع عراب لاني هلل انبعنيدابع |

 نال لس ئاوبانهد مودا ةسمدلسو لعمل لص ل ممساةنأس فري ىرليزلاعم ناكل إةرعمنيدسع نع ميل |
 م | نوال ن عاه لح :عطقشم ثيدأحا يفك لق ميف درو يزد ازب الد نيس فل طوي رجس لال وش ىدئاولابنكمفأشلا ١

 ر ىصنم نيليعس هاورسارف اة سشعمعم ناكن اد نيسرف قوث لحل ممسسالو ليؤلل مرسي نكمل سو ميلع هللا ابصهنلا ل ىسر نإ[ اح

 | كتل انا يصلان ناكر ذاق نم ليسو و ل ضعسموهو سنع أي ني عام نع |.

 رعرسك نع ىوروبب قرن نبس غلا قوفن اكاد |اسم كلذ ممسميحاصلو مسا شورر كل نلف ممسمبحا صلو ميسا ةعيرإ| [ < 4

 ناكدىبرقلا ىدد موس نم خاب نأكس بعل اسي نيس فلل مقال واسو ميا هب اص هلا لوسر نأكل اة ب اريصل ضع
 اا وريص افنمىف ةنريسسلا ىف قضم نباعركلذ ضويقللاورد»الذخأب ناك ابزلانا ىوري عفاش هركذ سابع نبك“ دايشغأ

 ظ |كصملا ل ىسر نام هاذ اكل لها ن:سابح نب مي لهح ظنيف م ضبقي نآكر بزل نوكام اد قسد ناب ارنيزلهذل :

 كل اذ لع لد ؛نافعنع ًانيورو لاق مب ىلرزملا قب رط نم قبب ائفلا نع ليزعبب ةقدصلا ل هاد لصلا نع ل نعم ولسوميلع ا

 ريش ىلانبا اهددانمبرنعد نزلا ىلا نع كان نعيفأرثلا سم نم لفنلا ن ىطعي سأنلا نأك ب يبسمل نياليعس (ٌ نب راهح
 أ ١ ببعش نب معن عون قيطنم ىورو سخن نمالا نول غنيا اى لاو بيرس نهليعس نع ليعس نيج ع صفح نع ||



 رم صيت نم > ره اس ل هال
 هر نم وقبر (وضفلا ذلحؤ مسد يلع هلل صن اكن ابي لح اج ال سباب هرقنأه ىم قالو ايرفاومانناشمي لح

 أ ةررره ىلا يبدح نمد فوعنب للا بع ثيلح نم فيلا نآبح ناو لج اورام ديل و فلا ربسفت: بي لغلاف ةبدنق يزل ذ وأب
 ال ىلا 5 نيببطلا اشو لوضفلا فلح ليش( و ى للوم لبق نأك نيم افلح يرثي مدرخل ىف هنيبيطلا ف لح مالغألادت ليت

 لوس وكل ثب رع ىلع نبالع ند ناب دل م لأ لق ناكل ن يطل لح كر ديم رماسو يلعن اص الل ضف فسد |
 نيرثلا لاذ د[ لمسلا نم ثعبب نم ضعب لشن ناك زا رج ئبا شيرح نم نبىدعصلا ف ٍضعب نود تاو زغلا ضعب ف لئن ملسو هيلع لص منا | ٠

 بس لعوب لص ذا تماما نة دابع شميل هس لك ياعم لشن م هدأ خم ضعب ل لفن لسع يلع هلا هص ونت ن ةلب كليلة |

 يبل هريغددوادوبا جرخ اسم نببيبح نع لأب ى د وبص ىف نأبحنباو: جار ناوى ايرت) ثلث * هجر ف ووبرل للا لفنأ|

 انيحأرعضب ةصاخ ل تاكر لبث انخ ناذمل ىشري لقسم ىف اول خيب رمت من معمصاور ليد ىب ثا لاق ءاسو يلع لص ة اكدر ّ
 نموه باج [ن» لكل شن لبب سان تل نيديولسدريلع م لسع با ل كسرنا ثم صلاة دابع ثيدح نم كف: ىوزف يره ول

 ل اووولسيو ميلعمللا لص دنلان سابع نب نع رئي ركع ثيبرح نم كو دوا دولا ىورومنم عميي ل ليقو .نعئوأمايلا نعل ىكةيادد :
 ف ايو ر وقيل لاق ىرائجلاط رمش هلع مرنم ل ىف طفلا اضياروعطصو ةلوطب تيدي كلذ نكله لباس لس: نموا ناملذ ديتق لق نمددبب | ٠
 اهلك يداحإلا نال تنسف ىلثلا باو اول ىبذأميث نخب نم كاذ ذاقفلان اكو لش نمد لابعد يرس ص د ها نبدعس ثيدحأ |
 |ريغو هرلذ مرلقثلل سابعنب ثيرح ثيدأحال اف نيب شل ذود مسفلا ىلا * نذل ىف ىالاراصف .ليدعب رولي لبق كا 3 ن ىف ةرهاطدنس |
 ْ نيش نكلاةفممب نه برج ناكل شو رماسو ميلعدللا ايصوللا ل قسرعم برع ن لبوثب نكله ءارسنلا نع لمس نإ س ايعنب اشم لوح 1

 راعبوم خضر نأك رقد فاد ىلال ياو ريف هةمئغلا نمي ليو ديف ءالوطم مشي لح نمد وادوباو هالذ ممسب نمل ب ضيناناة برأ

 اقدرو ”جرتحشي لحل نأ شاد دا دعنا جمخن لايران ممسك نمل موس سو ميلع مل الص ونلن امن جزع دايز نو رشح شب 1
 ةيلعملا لصفاث بي لوس لس رءاله لتكوني ساو لسنا م مىردلسو ميلعمدو صرب ن لو قير طم لسان دثادعبأ |
 "فخ برضفى عمير مدلعن حي لو امرعطفف بحر أس ةلسم نرخ ب رصف قاولاميفدانسأر مك لثق نمرايخ هب بحرعبلسطعا ١
 0 ل :هرو ةياسم نيش يلدا سيؤميلع ملا ىلصملا ل ىسر طعأ 1

 قد مولا نيظاس ثيلح نم ولسم روصص ىف تأ[ لئث ىنل اوه بله ىلا نب ىلع اومرصلاو لت ىنلاوه يلم بربع نإ, ةريسااذ |
 هيلع هللا لصدلا] ىسر عمانجرخ ة دان ىلا (ٌثمِي لوح واسد ميلعملا لص دنا يسر ىلا مسارب تبت ارحم تلتث ا لعن ع لج ريس ْ

 دوعم ور آصنالا نم نتف نخلق نأك ر الل هجيلا بلس د ىعسم نباطعب ماس ,هريلعمناءاصدنل ناشي لوس يلع قف شير قنأع لبحر نر ارو نم مينا فحل تد لسان نيفسلا نمالجس الع نيكرشلل نمالبس يا نينح د ييأس | ١
 لذ كلجسوف لوعسم نبق لطناذ لبجوبا عنصأي ظني نموا سو هيلع هللا لصمنلا ل ىسر لا لآق سا ثيدح نم يلع نفسي عاب اذاعم |

 2 رثو الوطم لج ىلا لذ صق ىف نمت اربع ثيب لحنم امه و ثييدحلل لهجوب ثنا لاآقف هنيعلب نه ان درب جر فعأزب اهب رضأ ١
 | نب عزبذاعد بلس هضقو .لاالكل فف نيفييس مل لندن ينم راو لكل ة_لتنب لاقف لس و ميد صدع وسر لأ[
 مجيب تبررط لقدر لب موب لبرجك لجيو مادري ن عد ىعسم نبل البعن ب ذ ليج ىلا نع لجارئسم ىو ء فعن بذاعمرخألاناكد حوت |
 ناعم ليو ريعصلا ال ضراعموشوميلسولسو هيعمل لص منا غلفنكو لتقف هنن خان ل فيس منع س نابي وهو عي صوقد |

 أ نمط غرمصب هرج نيلوق اعذمل ىبفاثين نهرتم ذا لناذ هيو يق دن وقوله نا ةهنغلا شيب لتر طخبو .!

ْ 
1 
1 

 11 در اسال نبش كنداو رو الس وهم يرلكب لن هن البع نع نيس نع « لنسم ىف ى ليج اورد لأسم يفد ىارهزل ف ىع نب هنالبع نر ةيلط

 أ جنا طلع نييّيطملا فلح شي لحق ملوث ريس [ و سمل لها ضعب لاق صن نب جلا و ود نموا ره ىلا لوف نمربسفتلا ناش ىددا ْ

 ٠ وشل قفل العب مب ”نالشلثا م نآكيناثد دعلا ىلا عج اافقاذأ برا [ملقن فسلاتادئباا ذا برس ناءلصاح بانت مش |

 ع

 أ همحا لئيم ىف وة دانقاولا ثيم نهيلع قفتممبلس لذ الين لئقنم (ثسيب لوس اعقب .لزن ى نإ مفسد ىعسم نب:لفنن



 2 ري رميفتلنم ظ 0و اثنا
 ب نط نمره اورو نيىيعصلا وشها للود 0 انمي برت نع ىربلا ناسا
 0 رش ناعيا د ديال نان لوفي ردد زسد لع هص هل لكنا: ة لسا حاز

 لوخ مهاد وامن يفعل. هلاروكل سنا س ابعلاو دعو لعس دربي زو فوع نب ننقل البعو نامعل لآ5 + (رعنعركل
 0 1 نال واول ا ل لدا ألا يدق دو متلو نع أهدنع

 ل ا ئطقر لياركك اه ذقرصوبثانكرام ثرذ الوارد ال متعمأ( .» .يلعهلاءلص هلا لوس لاق لف ةرنرض ىل(نع برعال نعد [زلا ىلإ نع

 . || ينل شنالالا كا اهادى دلو لاق كب ناكنم تول تلاقف ركاب لع تما: هاف نع أه منع رح ل نعول خب
 ٍ 70 0 باكل هينوتلولا يرش فيج نع بابل فق لص وبن دل (نوندودل !ءابنالا نال وقيم تعمس لو ماسو ءيلعمللا لص

 7 دفنا قافثاهريفو يطرقل لن يبل نسح دانس اااه منع عبر نع جنا كولن عنلملسن ل يضف قيرط نم قيرصلا

 نمسح( شميل همر هردنسادبخالس ترسل ا دعب منا ناو عيطونذ كم نب ةحدرخ ندع رنا ةةدصماقن

 1 امرك من أهرونب انئاوخا هللا ل ىسرب انلقن نا عنب نام عهأ) تبنى يقل ىوذ موسولسو" كا يدر ةتايرعطم

 ع 00 ومش اه ىنس اما لاقن و لجلو قد ننكو مةيطعا بلطملا ينم أنناوخا لأب أذ + هلهللا كعضو

 1 ردك وفريد لاقش كورد مل وق د دوادوباو لاو عئاشلا اور وقايسد ًاصتخا ىراؤببلا

 | اصيل راش اك لذ ئينمردبجو ئينم ناّْعنأك رطبا نأسلا ىف ىهومشباهرف عن شل يرك ل هالساالو يله
 أ كلذ كعاىقيو ره(. الو وه وعي بالو رول نا انولسو هيلع
 لع لش 0 و "اه نعم وجرح لب بلطلا قدمت بف لحي مو ةاس

 || يوب نيعم بوحي ناكد بالضم لاو رجم نيشلب حبو بلطلل ىنو ذه ىنب[ملوق فة ياورد قر ىيشلا يمت نأسلا»

 3 كيقعلا ءلعالث يلح ف لع نعدئاد ىلا :””تح لاعب را ا لا

 | / ىلع عرخل ليسيربخصلا ف قاربطلا او دوميلعد كاد ىلا تىلسبأكةما كد نلاهنصيووشرئغد ى الاد نآطقلا ند نحت لبعو | ّْ
 1 | واو ررباج نع ةريطو كاربطلاك ىهومي س |, لو دانسادو لمنع ينح نب هل ظن ثيلح بابل فوه للسم ىف هس ايطاادؤا ادباةاور

 اهينلد ل مو اغلا لت لحاو سوشة راسم بعلب ت رصن امي لهحر ش١ نعو كو رثي ىهد نعني ها هرحةججرن قى لعنبا||

 0 اللد ل انهن تاكل وق ةصق دينو ثيدحت بت دحدل# اعلا لح مرير ىلإ ةييلح نما قه ربج ثيلح نمو يلع قفنم
 رو سا قل دا هس

 أ _ لس اصا قت "مق لحال سيل لسع دلع هنا لص نال سدر لاق الا تن اكس يع نبا نع ىلط ىلا نب لع نع اص نباي غم قدرط

 ؛نلءقاطعز عيد ةنال نع شلت لشي كانا نم مدي زبست للا لورا مف لولوي منم نس نفل نيأس
 ري هوقو بع ناد وخلاني نيالا لم لةسجلا ىسقما م ىنلعج كلن وش :ىنولا
 م 00000 والا تعاد عم اقام ناو دعو نع فرح نايرح حالا هب كاس[ ىفوم ف سعب اما ظفنل ناك

 هو ميلع بلا لص ىلا نا ةريره ىلا ثيل اثلاو هيلع قفش مهرب ع باخ نم ممماو اهالبرشن معمول موساربهج ل ند

 3 ا ل نيرو فلا دراداب هىداؤبلاه اورد «ميمة رايح تقدجب نإ مدقق جي لقي سف منعا نيدهس بنل

 : راحوا نإ مب ف ”ص قل ارك لثوأ(ماد نع ةرضبلا لا نوال بارت قراعندولس ساعة منا يأ يثاب

 0 ناللبج ن عريش نبى قيرط نما لعوب هوسرخلو نقوم يعصلا ل [ثو اذ قوم واو وف ص ىشمبلاو ىف ادطاءرخاو قولا ليش
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 ردم صرخلت نم 1 رة ننال
 . اوين دامحبالبعنب ليل لعشر مالعل ىلا اريل فلسا ءاور هلا قو الا تلق لعل لوو شآسسلن اشم لحس أنلا
 لاذ ةبره يلع قلع ىلار عمر املا ذاب  بتح ىب 6 ناهس نب ثيةح ان مسور نب نسع نب لجن قفلاوب اب ىرعل نلولس نمل لابعنإ
 ليلك لاق هلا فد ايالا تلق ىلع طر ورئأسلا ن نفس ىلع وهو سائلا يمصال شمل هللا جدد سأنلا »يلع هللا يجهل ال ىسر لأ

 اعللج 0 يلا
 ظ سما سلجلا ىف «ددو النسا. ] قس 1 نكلولسو يلع ههرطسص هنن نعأ عوف ي دركذ نالعبمل سيالاد ساجماباتك3 قاد سبالامضاقلا

 اللا مالا قفب تلقلاو لل أهل شنعيال لا تالقمل لاقط وزن تالقم ىقصلا ماقال ديطلا ثا يثكلوت بقع نرذعلاد
 نعاراخل رع سيل لاقف بزر رش ىف ىوونلا ركل لقومه قد دال تلق اعمله اورفاسل: لق و يلع هللا اص دل نع ىورأرمنم

 . هوما نس فيلبي يظن دا تمل ف ا ندع نا فا ازع اع ها دو يلعمل المص بنلا
 ةزأدإ ةعيدولاناربرنص ةوعسم نياو لعد سكب ا نع

 ِك مسيرطدتت نمو ذطحرس ناين زج وسخ لت وسداد سدس هل ةلا سات 3

 ٌةالع مالسلا ف لعج لضفارو مه ًأصمو هاو مشن لعروس نم ققنب نآكو رخاعض ىمف لاذ هوك صم ىلا ةعبدالا سايس فصين أك |
 مله ةقفن نمل زعبي .لنآكم مساع ناد سرس دكر ديس مااسايا انا اا رولا ال ذأ[

 فوم ارا ىف سبة كمهذغشدويال ينال الب اثرا «ريغلا هلم لقتال ولع اسوم لع مدر صحه كلوسر نكمل لق هرخأ ل 3

 1 ودى نيارايشتو ىلاربطلا طسو الشفة بأ دروو منع سون بكل, ثيلح نم طرستساو ىف ميلا يلع ب ىضقلا سا[ ا ةديدا 1

 فاه رضا ذوهويارغاعقتي سمي ماس يعد دعت لوس شيدت |
 نادم 37 !م ممل عجوحالسلو لكن فملبق ىذا دب فر لا ىذ م عددا لح ول ىسر هو هلا لعجتي ئتنم|| ٠
 وح لاوم قاعد هدو عم يزد مطور شن فل مودل بدال لجو يلعب ليبسا نا 2

 ا ولت نجوا داوسددل هند مران بوما رهاب شر دعو يم قلت عرش بسال حر 5
 ىف العجل سلو عارلا ف ملعج قباء وق نس: قف“ ل هاد سفن دعم قف نايت صاغ ل سو ديلعمد: لصون كنان بايد الولي يسطدأ |
 ةنأكدرثياورلا ىف ب حرص نم فرعا الذ لل لنكن ىلاواو لب ىطل لمع ثي لوس ناب ىذ كا صم رثأس ىف سؤ رصين اكمل ىف اد هل دس ]|
 كنا ثرؤ ال لارملسو ميلعما لنعمل امىلإ ثيلح نم يلع قف نىثر ىبال أبنا نا يدل حان ا ومنع ثروب الن ىكومطمشنسا |

 قارطلاع اورو اسم طرشملعم دانساع ةقدصأ: كرو ثروؤنال ينال شعم[ سلا نسل نم ضئارفلالئاد ىف لأ سنالو:ةدص 5

 ف ٌقاسلاء اود [عاضيا ل لتسو بابل ظفلم ظل ور نمل لسسلا ىرهزلا نعربعنب كامللاربع قبرط نم ضل جو نمط سوالا ف ١

 نالع نثعببن ندر اوف ايرواسوميلعهلا لص هئلاجاوذ ناش ام نع ث و يعنعىىهزلا نعمنعةديقن عكا, ثيدح لدسم ||

 نم ضن لرفلا ىو اور نكردث لم انكرنار ىن ث ر وبال هلا لوسر ل5 ل سبلا ةينأع نيل تلف هلا ل ىسر نم نييئاردو هنل سو: كب ىل ىلا ا
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 ني ارم تكلا نم ا نانا

 نمو كلثلاب لتصو ف راسل نايل ينرلاب كنب درعا اولاقف مو ىف ىلا كل درعفرذ ىتنرت لسا ىد ىبم هل نال تلق يف صن | :يرلع ثيلح نم
 ةرصمول |ارخل نبال طف عج ني هل لسع[ ةيصو تلعجدر أني دفلاب:شئاعل تصواو ىد ىرباحل مل نبال ثتصو !ةيفص نا ةيقلع ما قيرط

 كعو| نإ نم ىلابح سك ىدد نال دع ثري ىلهوح نعام ىل تصوا تلاد ازيد فلالا ه ىطعا ةشئأع تلأفف كلف لق هلل لبر جبو)

 ثياعللو كثر ملذ ثلثل,ىدوا نش داو أل ذل لع نعش لك ثيب لح نم ىقب ميلا ثلثلا,ىدو ن: نم يلا عبرلا ىدو ناله عبراإ | :
 لبق ندلإ صف دناءلع غبي لح ثير جنرلاب ىعوي ى ذل نم لضفا سحلب ىدوب ىاللا ل داس أبع نبانعاضياىورو فرج

 أم قفوملع لقعنم اجل نافبعض نأكن اد تركو بولا لبق مزظفلو رأيا فلعد هذعش محاشي لج نم نذسلا باص ع لجل
 ىقبيبب ارعس قلد | جود روم ضم لاق اذأعم سمن لوحته اسال لفن ضوبفمل بحل فركب عم خشن ء(شمي لوح د

 ىف يبرق (شمي لوح طل ذوهو ذأعم لرب يدعم ىذارلا عش ضعب ىف ثوم ذدل كفا. هرش و الس ىمنع نسكت شب رممزم
 ايبصولا ىف تفاعلا, لبنا ةنسلا تضم لآل نا بيسللانبليعس (شمد لاوس او ىفوم مب نع عفان نع ثعش ا ثيدح نم ىف بلا قلاب اصولا ع

 و وأن ةةانعو ةيصو تاكا ذا لاذ عنه ره ثب ل نم قب يلا ايلي هريغو قعلاب ىص وبل حرلا ىف و كحد رع (لثسي لهح قسرا
 نالفلوانكالفل ايل ليقف تكساس علا تنين: ١نا يشم لوح نيريسنب نع ملثم جرخاد فيعضوهو ملسلا نيل هدانساف

 :رعب يعش نب هر نع ٌةداند نع مآ نع لأ, مم نب يامل قبرط نم هرح نب وأشار مبصو نمل حرااربطب رع اسمي لهح شير نالذ كلثن
 : افلا قب رط نم ىقبميلاو نطق الامل ذم :شئأع كسي لهوح أ هرخيضفلا ك الدوش [ مرصد ىف لجيل ث لحب لاق رع ن ةعينامإ ني هلالبع 0

 هلا ىلاد له قبو بتلك د موا .نا دوعسم نب انسي لوح نه قدي ريغان لبث ثدح بث لح نملبيصو ىف لج انكي تل راع -
 ىف هالقل نبا نعمت [قيرطنمدؤادوبا»صفحملا ىدواررعن (ثمب له د ايد والك نع نسحد انس[ قدمي هلالبعمب اورايزل لاو

 ْ مكن نا اعبرغ(شسي لوح را مز ىلاذ ث دأحسدب ثدح نان لعمل تصداثبم اذن اشي لهجس نقول لد د
 اشرب داب ني الث نمروصت سلف نبال يمين لذي ىعداد ناوباد تاني الث نب هز اولدم ل وق بانك لهن كلها زنود نما -ٍ

 ماع هقلصلا فعضامنار عامي ىلهح هدا تلو اع نعد دوصلا »له ىورتو لاق اممسنيثالثو ةينأ دعم سفنت ةينأث نبال ةصح

 |نبناعنالثن العب ثيم[ وصنم ل دانس ال نعركذ مهر رلاو_انبدلا.ةقي ىطرك اين أهلا مل هر جاى بلخل د ىرأصن
 7-0 نابع لمسها .نم ناهس تايب نا: د لوقا داسال نق مهني نا ةديدنا

 غرب قلطرب هرظن ف بره ىلا ثيرح نم لايلاو ىريرتلاددؤادوب| كنا خنم نحال وكل :ةنمىلاةن الدف لح يردوا
 نبىبا نع ب ايلا ومب *رشت ءن ابطل ركذو يف فلتخم ليوس نب ب ىناميفو سنع مليشلا لا ثييدجب ميكس لبمشنساد كيس نع

 نع نال نع كأي نب فسوب قي يطنم قب مسا دوكاد وب اىودو ف سيال نم هدانسا ىف و ةيف انتل للعلا ف ىدىجتنباهركت 7

 : اذه اذا لاق السب نسكب قب رط نمو فيبعمض لئسب داناىجا قيرط نم قب مسلا هاو رو نآسلا نبا .يحبص لود لولا ل هيف ورا

 تيب لوحي ويو نمدؤ رعاال لط أب ثيل نه لاق من لجن مارالان عفن ومقرط عجن مومصي الى زوجت نبا لاقو تبا. سبل |
 أ نم غ لغملا ريغ د ىتسمل داع الو ن مذ ل غل يغرياعتسملا لع سيل ظفلب نطق د الإ نأمذرعدونسملا اع سي لجن عيبا نع بش نبأ
 : 1 ةؤمملع نأ طالظفلب ”فيعض ىرخا قب رطنمو اورو عوف ىربغ يرش عنه ىورب ماو نطق د ايل لاذ نافبعض هدانسا فدا
 1 "بجيب يلع نأغالذ :عيدد عدوا نم (شسمي لص نبا لبقو سره ىه ليقو نطق اللادئراور رخأ ىلا شا نكو يوه لغملا

 5 !نباداورفاغ دربأيلعم ساأراد هل نوكأ لدن عع نأؤةرييلا لبق عمار تنب# دوس جو زئلث ناك عن ةشش امبدرملا نآكتاشقولا
 6 لنع تاكا ادولاداسو هيلع هداطص ينل نحو دا قحأمأا و لب سمخبلط دب نباح دا ذل ةرجلا اد راي سك كو

 . [اليفي اج سضإد دمنا نيكيحهعلا ف شاي لح ب اباد هنعؤ ريو كفاذلا «ركذ صو كااذ لعجخر معن كات داش ان نكن الفد اذكأ

 0 . . لإ 6 كنا ةرملاد

 31 ميلعملا ءابص را ىد رمل وق قيعبلا رك مف :ديحل نبامعب اند كوري ىهو مصلا نبه ثملا هيفو ءلجنعميب| نع ٍبِصْس نب ئءنع
 0 تل مدع كل لبى رعي لف نيمو مال, احين الا اسياد وئادددهع تن و



 ردك مكن نم ران قائلا نلجا

 ناشي لوح عيا شون اشفلا 007 اورو شاووداتساو لجن عيب نع يعش

 نيؤنعأ م ,عرفا م را اي اوسروه دوه يخل هان كل نيكل ةنتس نع الجن نيمتحا
 هنا مل نفرين لبق تاليشول لآل ناو درس ننم ناكل حل ناداندو دوا دوبا ون اسنلا و برا قداو
 وتلا لس رقط نمش لج ا ماا ةأشنيعبدافشيلح ايلش ل ىفمل لآفف ظفلب رك نفل قلا ونش

 يا ىبانع بيلا ىو زم قم بقر قنغ نم مول اور فور بره ىلا ثيب لح نم ميلع قفنمرأنل نمد م وضعا نموضع لكب

 لة راوكل لمار هلل سر تلق اين | ةشثأو ثيرحنماك ورد قب بلا لأ يبخل هيمي نع نوعبد الالة فيل باش نبال تلفف ع انوآلا

 ف ؤارط تحتج وال لا نمرشع س دًاسلا سلجم ف هيف ل ىقلا تصخم رو درفم جف هيلع مالك اةدوش هاد اك رفعض نيب د

 مق لو فره ئب لف نما ال نمأ دوا ةهجنمولسو ميلع هل ايص هنا دعس مي بُف «ركدذ ص ان دو نبا دعب لعس ]بقا لأ
 ذل نأ ل بنطال هاج دل ماظن م لوف ل ةلوخو «ورش نعود قرأن لو نحل اذه لم

 . .الا ل ععطقنا مدانب تأداذا امشي لوس تاقفنلا ىف لأي مبسكلجرلا راو ىعسماس د .يلع دل كاع هن اسي لوح ألا 4
 نكي ليف صوب ف هال كرتد تادوان ادلسو ميلع هل اص متل لآق الدر نشمي لح فقول ب أك دونم دقو هاهد شير
 دأ ”تادمل الا كرو لوف نو ديماسم ىف وهو ةري ضل ثيدح نميعص لنسب نشل هاوروعن لاذ هلع قادصناذع

 'دزب عب نأ دع نيد لد يذل دقادو ودا ديد ني دحريفىدرو بضل نع يعذب قا قلط

 لاف وت نيل ىلع يف لاف ووكيل مو ابا ديع عشا نا ىف ينامزاعيفد يي مسفن نع شب دوردلس وم يلع هللا ليعدنلا نع

 الا حا تمانع شبل ع شيب سد يطدت ل مهتل فا نع تيدح بلد ذد اشم لحن سيال لعب ا

 رم كاب متيصوذ احا عملا ةصقلاتعفرف شرا ملول تنبادع هاذ نلئس يشعر إو قاؤولا هن صح ناس غنم ملغ ن اشي لوح

 رسل يع م« دافانيطن بات نيرمن لونا دزلا ماس ب رت تبلل

 , عش بلو نم ةنيطوق راه اورو لس ىلا فور عملو طقر الإ يدرخل سأبع نبا نع ' نع لاقف لشاب نبرش عبملصوومب نسلم

 1| لسع امشلاو اماه لاقخب ثرلال ضنا نع لثيول سو يلع هللا لص (كمل لح ناسلاب اوصاو لجل مويرخا جرم نب بعكرعو

 1 لوعبراراجب قح اسي لوح شعل لقلب ةفثأع ثيرح نم طقم وشو اهلل سبه العا ظفليد دى يرح نم يلع َيَفْس لف

 أ لاق راع داوعد ا ظفليى سهلا ىلا تاقن لاحد دنس ليس لاا دّوادوب الامثد ابعد نلخو ةارقراشاد كش: نكفو انكهوانكفاناد

 ذل لس ىملافورحملاو فيعض ممالكو قبولا لاق ثيي لمس نير نم نشعر اد نيعبر ا ىلامأحأ لربع قاصدا( ءمع ثياورىفوارادنوعبدا

 كل زن ىشوب وثب ىلإ نيف السل البح دانسا ف د ةريرغ ىلا ثيم واوس فارما «ركذ لمت فعضلا 3 نابح تن ءادبد قتل ادد .٠

 رسل يقف بكا يدح ننعب رقم ماع ظنحزم كمي لوح داتس اف يظن دكاد ىلا ق ايس و كار نب بعكتب ير نم ناربطل كادر ف

 ٍ ا زوج نب جرا عل نم منع هش الث اود نم ىو رو سبع نب شيددح نم دنيعبر د نسم نيفيز

 ْ أبا هبط طلال اف رلث لأ لعس لاؤماسو ه يلعمللا اص ذنا(شسي لاوس دأز ةا نموت يت رط أف سيب

 ٍ مين ءئيشناطقلا نب لافد علا غافلا كر رشاد يف فلتخ ىو تاكل نب شجي ىهو ويب د نبش نحو دانس قى

 : | رتب شيب ل هية ثا شيرح نمر يلع ققش ىو نعل ك دلو د كيفكم ى نش دتخل ةولسوميلع هدا لصمنا امي لوح هراغد

 / لاول لقت د ى داؤبلاو هد. ث-اور نمد لليعف فعح لتكن اذ ضع لشن نا لا هذ راح ئريد ةلوم: و خف لسوميلع هللاإسص كلاما

 ل

5 0 -_- 
 : ”يصواوجب وقل ىفاشلا قلع رمبلا لأ اةوٌنانس سعوا دس ة شعل الانبا نآكم الخلا نامبفو_ذل جو هنمأضيا هاد د»كيلكتارل صويلف 1:
 ١( لذ تن دعب نس ذع ىاحا نبا الغ ةيصوز اج ناثعن (شسي له مالتحال قهار تلق نيح نأكل قال لوف نم هنخا 1 : اكول رواج لئف موبناكدل مناف ىف نابحني اذ تلقرعاددب ميلسنب معو عطفنم نالرجنعر زل ن ىبشب راب 1 ىبعلا| !
 ا تدع ا تيلح وسءاظول اف ذاب نع ناىكرضزل !!قيرط نم ثدي ىلإ نبا نخل 0



 رياك صيولتلا نم م نانا
 | نع مل ولا راد يفر كرف ىلع نع رشم باور نم ىداطلا رك رق و ربتملا لع ناكت لذ نإ مدنعريياد ىف يباد لبيع فلا | ير ا[ وراء مث راصالخج سلق نتي ناوناد ةجيوذ شد راندا لع ىهو هلع يزع لثسيرينمل اول اتا ددناد لوث ىهد ند 1 سبر نراطعو يفضح نب فو علل لطلب دع نيرهشم بأن ظنا د تباعا نم كب داو هر تبطل نو ا سس 7 012. له 161 فاك اسم د

 : قرا لا هر روكي ةدايز حرا عرفا وم ثق ًاطعادم نشب ل جح هيلع نفشس ىهد فيعمل« رركشييرك ىرتكأ| را ' أير نموؤنب قال ل ىسير تقف دتشاعجو نم نوعي لسد يعمل دص هنن اج صاقد دين دعس( شميل وسب | 2 ْ ام. بيري نع ةداتثاجلا قير ط نمروي رشم نرد ربل ة جرت ف ىلاربطلاء اور د دج نب جفن دانس دافوس نمنع قبميلاد لان || يف : رو ىلاودد# بقفل تب ش| عواد كا ليقف دو عم نبءابل نع لاف ةنبدملا مر ةرماسوميلع مرار ص تلا نا ةداتتوملا ل | يب لح اناص و لبنك ددتالا دعت لقي نيظفلل بريل ىلدغ ارك نك دا فوه ذاع رت نم ةدقال ١ | تاكا ندم نبأ لاق د نيثلث أفصن ظفلب طميسبلاىفولانغلاد ماالاعناروغلا+ ركذ لاذ اثثدافصءافصن لأدل ف لعب م 2 اد دعو لور وصحت لا نامل رن نم يق يلا يور ى للا مسالصلا نبا لق لوعنال ةضيرشل نانا رمش نم سأبعن ذو
 3 ادنعولا وما ثلثي 1 قلصت هلا نامظفلوءادر رلاىلإ ثيرح نمر هل هاو رو نفع اه دلي نبنبتعر ميشو شايع نبل يعط 006 | ءيذ ورك م ىف ايروككل عجول ذسح نومة داي وكأذ هدنعككاوم ثلثي وكلم قد مصتهناناظفلب والاف ثيدح نم يات ركام

7 

| 
 م

 ّ وكل عاؤركلة دا. نرك/اوما ثلثي كلذ ور دع م كيلع ق دصن هلا نا ظفللب درا ىف ىلإ شي د نم قمميبلا و زازيل و *جأو نبا ةاددو درمكناذوأ 5 . 00 1 1 5 1 د ؛ : 3 0 / ا ١
 : | نإ اخ نعو#] ورثي وهو ابوهم نبر عنب صفح قدرط نم ءأ ف عضلا يدان ىف ليقعلا هاهد ثنلصلا ىلا نع نأمل و فسعض»# دانسا ص
 ظ | لف عوح ثمل لهل( 6 د رلع قفنتم«ل دعب وشكي منيو الا لأي ثالث اسم ةياهر ىف نهتليل تيبرديف ىصوي دم ظفل 0 ١ ا 1 0 03 ا ١ ع ش | ىف يف ىصويانا ريا هل نم قحاد رع نب (شمي لحل رجح ىه د ثيم نبا هنع ءادر هنبعصص ىف فلم ىه وكس هنااا و
 .| |[ ثيصو لئاقلل سااشمب ليهح نأسلا نبار وص د .ونعركذ لف الجير نإ و دج نع مريب | نع بيعش نبورمت ثبب لحن م لجساةاهدم | يع نابح نبا صم هرجائ حل بكل كف معن لاق ايست نارجب انل لش [رلعد رت لاوضلا هلا يري تلق يبن عىهاسل وخشب مساقلا | فسي ل نم ليمولا اجب ىبأ داو روزنجاونباد نابحنباد لجن لنع شذ رس شيزح نم لاو رجا كر لبكت ان لكافم  ةياهد و ىورج نيف حر بكف ظفمب . حنيذ لمس ثم لحسن مريس ىف ىلاربطلا «اهدد ىدح لرب ةبطر طفلي نكانأشطعل لكل اًقس | 1 اللا ةصق ىفم يلع نير جا ردك كف اميل وح ةرب رهف ىلا نبي دح نمديلع قطنم ثيررحما نكن الفل تلذ وفلل تن ل وما 0 0 أ َ 14 2104 35 38 4 3 1 0-3 . . " نبأ 0 ١ !نرؤح ل فالو رشف منتو غل لأ : : وص تناو قلصت ناتؤ د صل اضف (ثمي ل وح ةدمج هوب ىو لسلاح اذ ف ليستج يا ادمسياب لضب, يمأ ةء سس ل تفي ن اسم لكم لع هن قحاظفلا ةرير ىلإ ثيدح نمل قفنم قرم ىبسالا لتغيانا لسم 2
 . تلا ىف تيدا نه نسل نورت ه٠ وق ااه: ى زوجي ناد قحالبع لاق الجب في ع هدأ ساو لع ثييرح نم يلو دق دل 00

 ًاسوعم عطقلللا لعن لهاعأت نول ىهجشم لاوس ضعب نأذ ثييرعلن لها منرثبأم سيل ائيرحنييم شل ضعب ىورو عفا لا لق ثداعلأأ يصوال لاذ إ سومر عمد اصول كومير ناله أخ نع ل ن[ملس نعد نييعنبا نعيفأشلاقيرطنم ىقييببلاءاور ونس نع أ ليوسىلإ نبرضس ثيل نم ةجسأر نبا ةاودد ::ييرأخ نيورع شيب رح نم جلو نباو قا لاو اى نيشنلاو لهن اورازكو دانس الازسحأ | ىو مأثلا ظفلل ابو مان ثي لح هدجأر نبا ككل يرثلاو د راد ىباو لح امفح قح ىد لك عا لذ هناناة دأب نب هداعاو شداول ا :يصدالاشمب لحم ثيريت عضوب عم هانببعنبر شب لع دا الخرم ةيعصل مصاف ءلسيل ناو بيج ةنصل نم ةيلعلا|
 ل ا لا ا م 1
 : رافع نس نم ليسا د ؟ادوباو لو الا ظفللأب س ارعنبا ثيرح نم طق ا تن دولا اهزيجيناالاىوريد رولا ماشي نا الا ا ل ول ةبصولاز جال سبح نب اهلا ح بلقنا ةجير اخ نب رت عل و ريدا ف فاربطلا دنع رع نب ةجراخ يبد ح نم د اهد. ديالك 5 رايز لقعم نعل ذذنرحالسي سابع قرط نمد يعض هدأساد هل ةياح نمو .سولاله نم داب

 ا 5



 1 ال خلا تعض ا نط ف تي

 | لقوس مااد نيورس رجول الث ضل عا نس نم اعج تلق >وعبسمب خل انقر نيكس مالو: التطلا مسا ةينسزمايلحجب

 ىف لئاعترضيرف لو كن اك نيخاو مود نع ه لم ىف ةرما تننأر نيحرمتنمذ ىف لوعلا ىلع اصل قفل قش تباثناا |

 ا ديدن اا دست نئضسلل نك نين ن1 سب

 0 انللبال سالف لاق ,ىعلو الفميف مالكم رع ناكو حالا نم دلع || ٍ

 : م ًأكحالاىف مزح ب|مورخاو قأيسلا لهريغب م نم 3 اورو ىرخم قرط نم. جرخمو رخل ظفلاب نع «ركذو ملفنا هركدن دع ٍ
 اشنساب اطل نير ناميب نع تبث بدي نب ثور نعم يبا نع دانزلا ىلإ نبانع سواىلا نبل يعمب نعمض اق 'ليعلمساقيرط
 ناماع ع و أشر اللا ثفيال المبيت نب ةبه املاه ثلشلا مال ليد بهذ رخل, ةفو عملا تس سلول تباثنبديان هيبشت يضرك

 ٠ اى سرلسلا الل هللا ليلا و فصنلا تخيالل ع لنعو س لسلا,رجللو ثلثلا مالو فصنلات خالل لع للعو ثلثا :لمدولكلاا ٍ"
 ليد بهي اا ملل ىف الاد ثلثلا الإ ركب ىبالثعو مشبه نيكملعو هي ىسلأب الاو لمي نيب ابلاو فصللا تخلل 'وعسم نبالبع

 8| | أملا ل وسر ب وص نم سجس اذ فلتخا لاف لجو تخيلو نع ملاس جا نابعش نع قبمبلاءاورفد ىعسم نباو دعو نانعأ|
 ال | تلك بارتوب رف لاف 6 لاذ [ الث يلع تلق ن اعرف لا اف لاق سبع نباو تب لني ليد ود ىعسم نباد ءعو نع ماس وميلع هل إص

 | نميفيمبلاواورفمل خوعسمنباةعب نم مابه لدا اني لكك نبا ومس تنلا دعب د لبو: الث مالا طعا نع نزم ايل عج تلة تب للزب ديراب ف لق
 0 «مزح نب اهرانكةفير سرس مالنا سضحل للا هذان نع ةجمعاو نالضفي ا هداج نهذلكلذ تفل عبار
 46 بوم ندع[ ضو نيدسعأ زنبور قو رص سيال وتعمل جرفلا نسور ازا لاقيه ز عشب ورل و در منع ميهأرب قيد زم ٍ

 ْ و جون ىو هيد ركل ملول [مات:سيئالاو سليف ىفآعلل جرشلاوباًاهدر واو ءصقلاركلذ اقن ىم رج عيا خلات دعششلا نع
 : 1 .ةعست ىلا ةئشس نم هلوعنأو فصنلا تخاللر ص فيو سلسل لأ و ثلثلا مالا فصنلا جوز بالا نمد نيب وبالانم تخلو لجو 5

 هلي عروش يلي اضف ةصيبقرلل شارل لآق نيسشعد :عمبس نم رعت واثالأ امبابه ىلا خال! بصي غي |

 : 0 ل ابق ب أريصلا لاوثادر واو برب ميلع بو |
 . ع

 ايلي

 اييإ
 لىقنا كلان لبق عمن انلوعيكو لاق رئاطخا ضئل فلا فظن. نيد دكألا م لاقي لح لع كام اابع اوحرط لاو تر لكلا ثيم
 قب ذر نيراع قب يط نم مل اول مرش عوف فيض تملو لاو اورإ هلاريخ أت [ثل الكل ااو سف مل روك اهفردلت تان نبديذ

 هقف اد رمعىلقس لف للاولاد للولا الخ ار مارا تقاطخ ن اكن او هل! نك اوص ناك اذ ىلارب ار ل ىف اس لاف ل الكل نعركيوب لس

 ةبناكمز لع كمل لح لوف ىعنع نط سا ل اورورعطقش مالا تامل
 الن لدنك رلا نمر د لقب بج ضعبلل ف

 ٠ | ةريرش ىلا نع دواس ىلا نع يسال نعأ 0

 ل نزع ةباكلا هاو نوكولهلب لاقي امنع قب يلا ىدد كلذ ف الخس نع ظوفحملاو دنع
 ليد نع تفل وب هزبإ قيرط نم قيما ةوسقلاىف هل اراخ ضل لعب إبلا ثلث ن أكاشيح ةوخبالاو لج ليدر لوق ل وق تاومالا

 يال[ تألب ناد (مرفح ينحل قبب درجو دل [تألبن اي نيالا نيتتخالل ه ف صنل رسو زالعلا ضرث لاقوة ايصل عم هالسال

 هع رارخالاو ثالث هيلع لجرإو هارد كرتو لجس تارول تيار لاق لوعلاب ساحل يلع شاف لعا» ريشة مفح جوال قبب

 هته هدد انه ليلقالالوقب نخب د كلذ سب فال سابع نبيل مُثماوقبةبايصلاص ل خا ءازجا دعس لادل لحجمسيلا
 !ةنعأب هلل اليبع نع ىرهزلا رح قطعا نبر يع قب رط نم ىقبميلاى ور لقف كلن فالخ ثيم بنك ى نلادمقفلا بتك دور شم
 انصح نلانورتلافف ثاريملا شعار ف نر لكم هسصب به ذا, دعب سابع نب لع نآث لل نب سدانيرثدو ان !تلخد لة ثبتعمبا

 رص !لاعانم لو نم سبع نبا ررشد ل لاقن ثاثل عض وم نياذ فصن و فصن به ذاذ ثلث و اقيصنهاقصن لاو ىف ل عج ماد لصوبلع
 . || ني لاق رخقزمكاالو ملقا دكبا ىردا هدا مر عنصا فيكى دا [هناومعل لاق اعبرشعب بكر وميلع تعفادت ل لق لاق رع
 ظ د ةدخضيرف تلأعأن هلارخا نمرخلو ند: هرذ نم م لذ ىل للا مياع ساب عنب لاق لاق مث صصح كيل سنا نماربخ ابان ىف دج
 | بجاي نبات يشل تع اكن ميش اى هللا فمك يبه لآقف كلب رعملع ريشننكعنم امرفذم] لقفل ةريخلل#لقتلاربسفت
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 دامؤرسو

 ماب ا ىلاثلا للعب

 ظ م نيقيرط نم قبلا نآطق سيال ثانى[ شي بالا ملل ناوالاو ثلثا مال نيوخنللو سرس مالا ةفصنا جوزف مالوش
 عطفس ناكر عن الدي رحمشو علو ىونب ساو ماسنب أحب درغل رخال ةياهراو كيرشنل تبلثنب ديدن ع يصعد لأل

1 
 بث و أول ييصو تبث ن يريد ثيرح نم نئسلا ف ىقيدبلاو كر لتسلا ف مشقة رحاو مانمانسلا اح ناك نإ | ن'بهولاقن
 كرا ناكر يناظر عارم الب الهدي يند عدو نعيعنلا يرحمه اورد فعض ىهو مقدار نب ةيمااعبا

 ص اق دولاب نظاك وارل لاق دعست بادر نم ىف ماما نم تخادامالناكن وأ قنا دوعسم با شمل اح كرش ًايلعثافأ |
 ]ع دوعس نبا نعودا هبعكن باد نعو منع

 || دب مصار عجب دل يش مدا قب يلاعت هما لوف ىبعمشالف لاق
 ب أرعلا يفر الجب نابم لو عاجالا نياذ دج دع ملفت ةوخالان

 فلم 'ر لقم ىف ةببثق نباكل

 ع

 00 يذل وينج ا



 ربك صيئلللانم م” ىلاثلا نك

 ”راعصلا قاهنا لقلت امن نبل نعي مبلاركث وأضي نسكب لس س نم ىقب مب او طق رنلاو مختل ميهزبب نع عرخلا لئسسب ليس مف

 ىبسلاك اراض الا نم ةأرها نا ثم لوس نع هد انس يع ال و كلن كتاهن اصأٌو و ىلا نيرعس نع ىورأو الاكل 3 ىلع نيعبانلا وا
 |ناركتال هلاود مان عي ل غد صنوب كعم غدي لثق عيبرلنبرعس أنني نان اه هللالوسري تلفن نائبا عمو سو يع هن لص
 توعد لاثو نقلا مالا ىنرتلثلا نيتنبلاهطع اور احرف ديل نيت قوق ءأسن نكن هن لزناذ تان قصما مطفي لاتنام لن ذلك
 5 نآناه دئاداهللذب هدو عقوورباج نعل بقع نب رج ننالبع ثيدحنم ند خجل نباو ىو دفاد واد جس قابل
 0 وموبا ليز بورت نيلي ه شسي لهح ادعو هو د كادوب لاق سلك نب تأ

 ذره نم كايتو دأب نبادى نيرثلا هدة ادوباد ىراكيلاو رمح تخااللؤىقب ايو نيلثلا لكس رسل نءالا ةنب ال وفصناا ةنبالأ | "
 اكل د عنص او ىازل,لصالا ىف ىتفارلا لبث لب رش يضل وس قأبلاو ”عربر نب نطاسو ىس وم ىلإ لجي ءاج ى د ابل العنمدا : ١

 ا 3 ايعلاف ه١ يلع هللا لمص هللالوسر نا اع( شامب لوس فير وهو لا ذل, لبنف ءابقفلا نم ربثكم لكى عقو نالم وصد عم
 | نر تلدح نمل كئزد >جل ئباد ىنيزثلا هببلميخا نود ههاد ببال هوخب لحرل شريت العلب نود نثر اوت هدل لك
 || ب سيال اسنلا لتر قد ضْن فلاب اذأع ناك هيلع للا نك مني رح نمالا ف عيال هذاى نيزثلا لأ لقد فعض هيث _اينو اع نعأ
 | كلبع ىرتشي ا دادا الجين سكت نسم نمدوصنم ني ديعس همل ظفللا» قاذرل البعد قبلا كاردل ىلاذ الاد قحا ةبصعلاو ةبصع | كر ناولسو -يلعهللا لصد (لأث مياس ساافمتق.غاو تب رلش اى لاقف لج ملسو هيلع هد اءاص هن نا الجسر ن كورس وك
 قفض قتتعا ني الوم لمي لمح كلوي ةنبصع لنآ ل نا أقف مث ريم نعراسو ميلع هلا لص جنلا لاس هن ايف ثيبرر للف
 ى أضيا نسل باوبصامهيرخاو ميلع قف إلا ثاركل ال ورف اكبر حاسملا شري الريد نب ةدأسا اسمي لههح وبلا ىف مدفن [مديلع
 ذ نينم لها ثراويب الشي لصح ياخ ل نأشل نات دالثالا نبااذلو جرب السم نا ىغداف نلف طر نبا بنا
 انج نم نابح باد اورو ءلجن عمر نع ب يعش نبورمع ثب لح نم نكسلانباو ئطقر ايلاو هجسأي نباد دؤادولاو ُنأسلا و ليحا
 نمزثلم رن ال ظفلب ةررض ىلإ نع ياس ىف ثيدح نمد ازرإ| جمر خاو ليل ىلا نبط يفتي غشا كقيرنلا ةاور باج ثيدحن م شيب رح ف
 درا اق نيد نبةمأس يح ن مغني ططق راند مكن قأسنلا ادد ع ثيل نيل وهو مي دوت لاق لشار نيم د هلم
 .فيربا/نيتلبل هاش روتي ال تباورلا ضعب ىف ىور 10 ه2 ءاسملهانعف قك بع مهو هظوفحيربغ ةو اس | شيب رح ف ظفنلا له
 ل ورماسلارف اكل ال ورف اكن زوالا ش رس ال ظفلب ىقر سلا رنقكلا و مهالسال !نينلملاب داما ناءاع للف لودللأن يبخل ال عجشرذ اهل زماسملا
 نب جمع شي اور نم قلاب قانا ثار لئاقلل ب' سمي لهح ا ووهو ةرسنبليلخ اه دانس فى نينل لفاش اعتب

 لشاد نب لش اد دو ىقنريملا لاف ىقيريبلاو قانررلارسبعو عفأشلاواطوملاو جر نبا اوروعطقمم ىشو ”صق ىفاعوف سررمح نع بيعشش ٠
 مر خا وأطخ دنا لإق هدر عن عرخلا .جيونم ألا جمل نك انملو اوف سو دج نع ديب نع بيعش نب ورع نع دوم نب نيس نع
 5 للتف اوصف ىف ابطل امجرخ اصح الا ين اب خبث ني رمت نع بابل ىف و ثبب دحين اىف عم نعرخلا جيو نم نطق د اهل وةجاونبا
 اعناشي لح قرخ اقبرط ل ىف يس و ىلاطنما يرخا هوس ى!نيبنى دع نعوأ مر ثالو لفعا .وءيلع هحارص ينام لاففأ :
 هريغشررو هاذ ناو مث رب المن اف اليت لق نم ىؤ رب لوف فبعضوهو ميلس نريثكو دانس ىف و نطق د الل امي لنقل ثرعال
 ور ولليلا لجراادك لل ودا كللاو نكن او دابزب ةركرف أي تبان عوركع نع لجر نعم نع قا'ررل البع قرط نم قم ميلا

 ه دانس او ةجأ, نب ىزيرتلا ثرياللئاغلا ةرره ىل(كسبي لوح ف دنع في عضوهو ثروت ى هر قاز لاربع لاق قرب نبأ |
 ادامشب لح كورا عم (لآق هايركلا نسلا ىف ٌقاسنلا رجرخاو هريغو لبنح نرهدمكت ةو ,رذ ىلا نبه البع نيش
 31 عنب كيب لوح مهقنم نادل تاق هئاورو يعبأ اسم فوقوم ىرلاب ىهاذ مث ىهاذاد ضف ارفلا ور فن من
 !! ىف كبف ناك در عبطتساال ن اع لاقف ةوخأب اسيل و نيوخال ايس لسا ىلا مالا درت فيكم يلع (نحح .!لاقف ناؤع دع لخد

 بح 3 3 | 1 1 ا هد يس سي سميمسسل سسسس 3 ل اا 1. .- خس
0 3 

 عهد كجستككت تكحتحح
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 رابح صيفا نم اب اتناول
 وهلا طفلب ىزيزثلاءاور يعن عب أبل هىوق ثيلح- ديف سدا لوفي ناكدن ا نيعم نب بحي نع لفن و بار طضالاب قريبا لع و
 ابزع سراط ثب رس نم نطق رارلاوٌفاضلاد ىزيرثلا اور ةشئاع نعو مل ثراوالنم ثراو لآئلاو مل لوم نم ىلوم ملوسر

 . |١ للبس نة وأءا ىلإ ثي رح ديف دانس نسحارازبلا لق همفقو قيعبلا و ةد اللا حرو ب /طْصال ا نأسنلا ملعاو بسح لال ةصقب
 ار: 0000 ع ل مدس هد ركالش ةليسبع ىلا ىلا ب اطتلا نب محبا

 ش ىمرخاو الس يمي رأسي نبءاطع نعرماس نب ريد نع ىدرو ار دل قبر طنم قرا للاو ليس للا ىف دوئادوبا امم ثاريمالن ا لييرب جف د اسف

 : فيي لح نميز ريغصلا ىف خاربطلاماصوو فعض«دانساىد ليعس لركوب كددتسلل ف ملصو و رولس| نب ليد لس منم َُأسلا
 رض ىلا نع داس ىلا ثيرح نم نطق راللا اورو كريغمل ا ىف يظن, نم دانس الا ىف سييلو ئييش ىاوزلا ث رجلا نب لهش تجر ىف ليعس ىلإ

 /هلل اربع ك دانس ىف وم وينص د سمع نبانعر أني د نب كلا لع ثيي لح نم ملال تاور درع نب لي نع يدار ل أرلاعسيلا نب ءالعسمب فعضو
 هلل هص هل لوس. نا هبل لبع نبش دا نار ىلا نب هلال بع نب كرش ثييرح نم اه كابل كدر و فبعض وه ب دم ل فج
 ايش نعرف مو نمد طق رأللامجرخنو ك ورث ىشو ننوكذاشلاد كد نب نلولسم يو رك ةلكئاو ةيعلا ثاريو نع لتس ]سوم يلع
 ىف صقلاو ىزتأكلبق مدفن ثيري لص مف ثارمإلث هع لن لاق مث ودهم ىف ههاريخق إبق ابكر هنا تسي لج السر

 اه ركذ ئابصعمل هاف ةيادر فوم و ميلعقفنم 15 لمس دال ىهن هل امله ا, ضئاغلا جقحت نمي لهوح د كاد جال ليسإمل
 ْ الفلا تقي سأرعنب شيدح نم نيوهيصلا ىف تتلو طفلا امن هركلف لدن لسو هيلع نا لص بنا نع بنش قاددالعب لذ

 ئ لقد ىر نمل لاق نك ظفحتبال لفل« له نا قيقتفلا ىف ىدوجب نبا لأق لقد مداد |عينوهد ىلا غلاف عيتظفنلاانهوركذ لج ىل الذ
 1 ةراره ىلا نحر ريمصل و ىلا لحلول الويل مسا .ةغللا ىف خب صعلا نفي اهرلان عالضف خلا ثيح نم ”يمعلا نع رعب ري سالصلا نبا
 |مش بدحْم زو ةجاد نبا ةعاجبامفأفنآدنال اشي لح هريغو لحبولا لمان اكنم_تيصغمث ريلذ الأو ك لوم اعإ ثي لح
 دب وم ىلاثيرح نم فعض اوه لأثو شا ثيء اج نمقيوبلا ءاورو وب هوبا فيعضوهو ر لب نير لا ميذو ىرعش الاوسوماجلا
 ور عنب[ كل شيب لجن م حش ىلإ نبا ىلع نياو كور ثي وهو معباولا ن مع يف وه لس نع هيب نعب يعش نب زر غش رح نم تطفد الاد
 : عرب نيراع نعربرضلا قار لالبع نب يهرب نع س ىينبملع نع عض ءلب ىلسلخمل نبا اود ضر نارخل نآفي ىط دلو كاد ةدأنسا

 ب هل اليسع قبرط نم لج ىود ةيناثلا» ن ال ويخرج نبع نود نمو رب ربه ىلإ نع مس ىلإ نع نرخ نب له نع سوي نبيع
 كيف زله لع قرصتي لجدالا لآقف لص الج ىازواسو ميلع هلا كيص نا "وسر ةواراىل نع مافن نع ليزي ن بدع نعرحن | .

 | تمفاربطلاد اور لقد اغمض نآكن او مل ارد ةريرشل ثي ليكن اخ قرط لثم اى دنع نه ع جنانه لاقف دعم الصب لجد ماقفمعم
 الأ ف (مئاوان ذاق ثريوكت نب كلف ثيرح رخل مثدئو جب (مرقوف اف ننثا ب ارم يمص نم 2 الصلا ىف ىدغبلال اق ى د دا ىلا نعرخلامجسو
 . [كيرتتس ف كل تللع مو يشمل بانك كل[ أهل لاذ ارث ريدم[ نركب ىلإ ىلا لهن تءاج بيو ذ نب ةصيب امي ل هحاكربك معي
 ' |اكردغ كعم له لاقت سرس [فاطعا سو هيلع من ص ىشلا تلي شه يشمل ال قفرسانلا لأ فرس الا اسامح عج اذا ش حاس و دلتا ءاص هلا
 اله نم مب ايللو نآبح نباو نأسلاب روك مق يقد فيريرا ب١ نفث ةريغ لاق لش لاف اسم نير مافن

 !]البع نب مق ئصقمل ءدوبمش نكي الو قب دصل نم عامسمل بال[ صيف نآت لس سدي روص ناالإ هلأ ةفنل رص دانس ومجولا ظ

 لاةوءاطثنالاب ع الأ عبت قحالبع لع القد ةصقنلا ةورش لعببف فعلا مأع دل دن ىملاو نلوم فلن لق ود انعم 5
 بتايص يضاقل 3يبللل هب نمو كاد لوق باوصلا نولي ن بشي ىرهذل نع مين فالتخالا 3نادعب للعلا فئطق اللا

 سؤ رقوركأب ناعم لعب( قلايسد هلي ةجادن ا ةياهد فد بالام زجل تءاجوقلاد مالا م'قيدصلاىلاتءاجلا
 مل وذ اصح ن نارتو ةدير رأسي نبل قعم ثيدح نم اهضيىدر نإ ةركلتللس ذل بنكم جير قسما ىف ة دنم نب ًاقلاوبا

 نإ ةريرباشمي له بابارخ ىف[ ناةدجبت تءاجلات م-افلا دسم وق بابن رخ أى ىأين (ثعملع وح سابع نباناا كود
 روصو ميذ قلتغ للعلا هل ليبع هدانس اف و ٌناسنلاه دوا دولا فود نك لادا سلسلة ربل لعج . و يلعدتلا لص ىلا
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 ريب اصرؤلتلا نم 00 نائل
 |ملسأت مالسيالا هيلع ض صف سس ملاميفو ثييرول لولا م لب ى درتي مالغن كرش اثبرهب هصلامالس تون هلع ىلإ يحاوأ

 أ .يرخعبسل ةالصلا, وضد مثيب دج هيلع قفص ا غلبب ملل وهو دأيبص نبا ىلع مالسالا ضرع دنا عنب يباب دانلا دجرخاو ظ
 و ىداعت فىدروًاداة»رؤاانكد لاما تيب لاقف طيقللا ةففن ىف دي تير اشنسا داع اشسب لوح لقت لث د نلسلاب انما

 | الحب ند لقنب م نك أما تيب نم تقفن انبلعو لاقر معنا "ليج ةصق نم ملف[ ف سبا ءا ل ماوفع ل فقيرف و ب نيرا ىلا ظ
 | قيل هقيرط نمو فشلا تن امها ىلابسنن ا عم نيع نانتملب ةفاقلامقحلا هالغل لاق رع نامي لوح ميزعركلا غب ويصل نم |

 يفكر شا ىشلاونأقف دو اقلا رع هل اه لذ الل هأيعا لت نيل نإ بطاح نب نامل ربع نب يحي نعم يب نع ماه نع ض أي حنب سلا نع
 : املاواطوملا ف كلب هاورو_لصوفمربا نع بطاح نب نأمل يبع نب يب نعى را قب ط نم قريبا 6 اوروثُنْس 5 لاوربعلاقن

 قبر طزمو ةلوطم هصقب مع نع أسي نب نأوِبس نعرشلام جو نم قبلا اورو هر ع نعرأسب نب أويس نع ليعس نب نيب نع منعأ
 ىلع نع بال ىو هوخيركرذ رمل اعف را مالغبب تري لحاو سرط شي دأجايطو نيإجد ىلٍ ع نع نعدلا ضف نبكرابمأ|

 ن «كضىبقمءرم حلات سنا اه ىهلعد ضن فلاوباعت د ىعسم ناشي لح ضن !إ لياتك هريغد ىدايطلا مويا
 ف مد اب هروح سنع صوحيالا ىلإ شير نم لج (مريب ل محفي نم نارججبالذ ضي شلال نانثالا فلن دح نافل سنو ضرفيسولعلا

 مورخا ةركبىل نع بابل ىفو ءاطقن هيف ود ىعسم نب نعربجنبناولس نعفوع ةياور زم نطئرللاوىر باد مانو قاسنلا|| ٠
 نبا قي يطرب للعب موو منع سمن نع فوع قب ىط نم ىنيرتلا هادد ةريره إن عو ىزارلا لمعس نب لعدجرت ىفطسوالاىل خلباطلا
 ادد نم اهناف ض رغلا وهاك رب سه ىلإ نسي كا ح ب لطب  ءيف ى نير لاقالرعالا فوعملع ءيف فالثلا نإذةروللملا دوعسم
 ”يدبال كورلي وهو فاطحلا ىلا نير نب صفحءاع هر نيو خطقد للا ميلزو جا نب ما نم عزني ا لوا او ماعلا فصن هاو
 مولكسأنلامب كيمنال فصن ل لبق ما .ةنيبعنب لأقو واسستب )ناد طيولا مسقلا نعم ابعأزه فصنلا طفل حالصلا نبا لق
 شيب لح نم ماكل نآبحنباد جاب نبادىاسنلاهىزمرثلا هلالي مضيف (شسي لوح بابلاخا ىف نإ رعاشمي لج
 [!صضول لل ةياور فو نابح باد كيتو ى نهرا ويلص تبا نبدي لش ذل (رلعاو يفد شيري لوب قع قم محا نت الفف
 هع يف تالحبالا نطق زل اركذ لقوا ره منم عمي لبق را الاويبعبص شا نمر الذ ىلا عامسو لأسر ال[ لعا رق ابن ايوهتصو نيد قم
 ه نيو قاوملا نب جرو لس أبا ةليبعاجلا كميم لوص ىملا ناجم لملا ىف بيطخح و ىلب ريب اكو ريغو ىف حر ولاعلاف ثالث ىلا

 فيصضوهو لو نبنايفسميف ومنع ة دانكن عرأطعلا دئاد ةياور نم ىزذيرثلا اجرخاش نع ىرخاؤب م]ول وصولا شياو
 ”جرتا ف يعض دانس ريغصلا ف لربطل اعاور_بأجنعب ايلاف صا انه ئطقراللا لاو السم ةدازف نعرعم نع قارا البعةاور
 ضب نب جب عأهالكزب نعلالبع نب لع نع اعلاف ليقعلاد ديلا نب نع غبما نب مسأذ اود لبعس ل نعورفعج نب

 اتنب 'لسو ميلعللا لص بنا طعان بلطلل لبع نب نجح ىلوم يون تخفلا هشلبا لاق ةفنعملا ىف هنبانالعءاورلاقفن ىقبمسلا|
 ياه رتب اكلند ىو ة زجل ىوم نا سأبعنب نع ديد نيرا شب دح نمدطقد اللا كود . 3 يحمحا 03
 أر ل ئلاراطل امويرخاو طا اهنا تيب ىلا نبا يفننصم ىل آييو فصنلا ق زمحتنب او فصنلا هنن ماسومبلع هلا اص ينل طعن زج د
 | اع ميلاد جام نباو قأسنلاو دوك دوبا هل ٍرأو منع لقعا | ثراوالنم ثرادأز لاقملسو ميلعمنا اضمن (تيل لوس أيضا 0
 مناع رز ىلا نع مث اسيل نب |مكحو ثداو لاخلا ودبف تيبلح ىف ب رليرعم نب مالقملا يرحم أرح ناو يع ُ



 ريس صيخلللا نم رمان رس نطالب
 ”يرح بقع ى نيززلاو آكح نضر يسأيملا نم ىب ن أكو ثيب لكك انه بقع ل وظن ىبدبصلا ثي دا. الل قفو) ىهو لبو ىلع ثبت مث هين
 دنلا داش نسا ثيح نيييوهعلا ىف ى نإ” ىلط ىلا ثب لحب بقع و متن ا ةب اصلا ريس ايم نم لاما ريذكملانأكى فاشل لاذ و ل5 ىنذ شل نعمل

 || لوف كاع لور ناككلذ نإ دا ريغ نأحد بعكنب نب ةيلط ىبًراعج تاع فق العجب اقف نق دص سو هيلع هن اوم
 أ محاصر ب ناز وحأرف علاق ةطقللا نم اعل ليبسلاىف لجأ هدا لوسي لاق الجد ن اشم لهس مونغلا تقف نيح كي ظرعب هفالشلا
 و ناوملاقلخ دبدللا .هرحرلبلانه ناشي لوح هدب نعميبا نع بهش نبورعشي لح نم ناسا ودٌادوباهلجب كلى مثالا
 ظ موف مالا ت نر ف مدقندف و سابع شب رح نمميلعقفنم رف رع نمالا هنطقل طقنل الو هلمص فن الو ملوش دضعي ال ضدالا
 و بال هأرفرعب سما لحتال ىا لأم لش انو لوول وه عئاثلا لاق لشن ميل ىدائبلاهادر لثدمالا -تطفل لا ىورب

 افاد دأرصافعفرعذ ماب ءاج ناذلأذ ْ وميلعملا لمص من( لاهح نيش لالا لجاولا لشاانلاد بل اطل  لشنملاليبع ىلا لآق

 ذه نالاة للاخ نبريد ثيرحنمقأسلاو دكادكاوواس لنعظفللا انهو لزاخ نبدي د و بعكنبىلاثيدحنم م لفن هيل [عفدأذ
 أ ا'يري دو ىروثلا نرواسم ثياور ىف لب كال ركسيل اهب دفن يلس نبد حنا ىلا داش او فر عفا ,مغأر مس نا «لوفدعي *ظوفيربغ ةدابزلا
 بيعشإب مر حشبب لح نمريفريغو نر سلاو أ سلا دل جاو ما سافاودد للاخ نيلي نب لح ىأضي !يرازيل افاد واد [حاقفاو ةسلاىلا

 ]93 مدفن باص ءأجأم عالج ىكلاداثبللا مرعب نايل رمزملس هميطدن كس ها ىددملوف ض الاثير ىف لج نغميبا نع

 ينسب نكن زل وا كيخالوا كل ف (ناز اه لخ لاقف ةاشل نع لاس ولا نب ليد ثي لحل ءلوق ىلاريشب ثيدعلا ةاشلا ليا ذ أجا
 هود [بسإ الة شئاءاشمب لهح ًاطؤلا ف كاب ءادر لاوضلا اري ظفحيد ريظخمل تناكمعن انسي لوس لاك ىف ركام عيب رصنلا
 »صخر اهنا مشئأو نعيبا نعدوسالا ننال بع نع طعجما باج ةياور نم ةبيين ىلا نبا هجرخ 8 الجب مي رعفنتسي ناوشددللا

 | ل اقف مشلاءنهذخب دع كلجلب لآقف حولا مي ءأجشا د وبنم لجو هن اة ل مجىلا نينس ا ثسب لبان ردى ةطقللاف
 (ىقفاشلاو اطول كان نففن نيلعو ع الو كلو رحوبف بهدال اقفاص لجي هنا نينم ومل اري ب هفي رع لان ارئزلخات ةوئاض (تدجمأ |

 ْ 5 دع بيان يطنم قبلا مرخلو ه انعم ىراتبلامقلعو لاما تيبنم- نقفنانيلعو كان نع قانزرلادبعدان ودب نع بأس نبازعميع

 ْ ايفنعلاو ىلاع رذ ىل لس راذ ,رعل هفيررعهركلذ رمت رمع دعا ذوبنم تالجيو لاق بيلا نب ليعس ثلجي ليج ًديئس عجم هزااى ىضزلا نع
 يضم ةدصر هن نع تاشام ف مسيل ن نينملاراسا| في رعلا لا سون اريوغلا يسع لأ البقم نار املذ الن

 دل
 ٠ | اباوصلاو ةليمجنب نيس كفارلا غش ىفرعقي هلي ءاضد [نيلعو كل هدتلو ورحوم لة اريؤمل اق رجإي دا ثيجألأ | .

 | ىف ني ادوبا عشلا داق ناس ر وكالملا فيرعلاوسا لوبيش !لآق نم بصي ل فورعم ىلا صوهوتلببجولا اين ||
 علم انا تاقبطلا ف دعس نبالأق باج او مغولب لبق مالسالا ىلا ءاءدرداسو هيلعهلا لص بنلان:لعاشسب لوح قلعت [|| .
 لهب و باحات تو دوا نينس عبس نباوهو مالس دل ىل يلع اع دملسو يلع لص ينلا نا لاذ نشح نب رين نير ست نعبويإ| | .
 كردتسلا ل يت ىورو كلحناوا تغلب اريغص لط هالسالا ىلا ماكقرس لوي ن اكن لع نعقيعض لنسب قب ميلا كور وكرغصل طق 1

 ىس شعب راب ثعبملا لعبد دب تأكد ةنس نبى شع نباوهو ر لب هوب لعىلا ب ارلرعف داس و يلع هنا لمص يذلا نإ س|بعنب نع

 |اسم مفايخولا نبا لاو نينس سنع نباوهو م لس ايلعن قوس | نب قبرط نمضي كر لدسملا ىف د ماوعا ةعبسو | ةنتس ثعبملاف نولي
 [ادساتعرم انيح لنأكالعنا نسكت نعد ناد نينس ناثنباوهد لس يلعن ثرحنمةدوسالا وب نع شيلان .

 3 نيتس و أنام عنان نسحب لوق مصولف مود [مف فلنناو نيتسو اثاث ذ د أجب هتادامل نا دع مهما دل ىزوجبا نبا .دعض لق
 كلل يشعش بما رعب ثلا سو ميلعدلا لصوت ن سن اه دديبد اهدا نينس د اسم ناوور تن لق تاشسلفل
 2 |0001 21 اهلل صا لق ندا لت قيلت :« يف عال تاكد ههنا نس يح لع نسكت عرق
 ْ 1 اين ا كرعن كت اد املهنا هربا نع ري نبرفعجل وق كإ ذذ نم ب ىغاو لاكش هاذ نسكالوق دعاراوك] ريغ مك درو  نوصب
 دلع ادداو عشو | ننبا نكس |نع:ويبر لوقب لق ناو تس وا نيد: سمح عبملا لنع ءرمعن أكد وشما يلق نأ ةنس نيس



 ريدك صرؤلتلا نم مالا _ نظل

 | | نع فحملاو هجيولا نه نمثجحار نباد ادد( نم بْن ملا هني قحا بهاول أهوف م ةريره يل نع اريد نب هر نع ع مج نب ليعلملا
 ووفر ةرمس نع ن يرحم و ورجولا نه نمطقد لاعاد و ص نه ىداقنلا لاف رع نع مب نع اس نعر ازيد نب مع
 0 ' ١ ا ابعنباثيرحنم ئطقداللاىاهرد مج ل مهرخوحب ىذل ةبحاتااكأذا
 اداربحاصء اح ناذ لس أبره عش اه اكو وارمص اذع ف رع!لافف ؛طقللا نعمل است سو يلع هلا لص ىنلا ىلا لج احد لاخي ليد

 64 هشالكأن املا درتاهٌدافسد هاذ ارعم رعد رند ثلا, لاق لبالا لضخ لاق مغ واكيخالو اكل لاذ ةدلر هلا صن لان اب كاز اشن
 3 لبث ولالب لبث ىوارلارإ ئ نياوهليث لثاسلاو ظاقلا, قرط نمم يلع قفموهو -قيرط نم منع ىذاشلا داطعلا كايت راواتلي ةح

 نيب دح نيه ىف ةطقللا نم فاقلا كب خلع ٌةاورل عج ى سه الا لا يسيل ابق عدلا و درب ديوس ليقو لق كل[ للاوربع
 :جآر نيا اسنلاهدوا دوب نيلرع ىودنوالدع اذ [ملع رويل طفل طل نمر | نب ضايع شمل لح نيكشل سايفلا نكن اد
 ةائر خف رعيلو ةكيدل ؛ ىبرمبلا ظفلدواشب نممين وبدلا لاوبفال اداري حاويفابحاص ءاج نا: بيغيالو ملي كل | مة دايد ودب نابحنباو

 راسنا بة نصر خيل ضعب ىف ى ودول لبزللا ىف قيد لملا دس ومول | .ييرخ اهرب ن عرب عنب كلر نع بابل قوق رط لو قاربطلا|
 نمأعوفرم ةرعنبمرعب نع *ملح م لجن ع لعب نب هللا بع نب مع ثي رج نم لجال ظفللاو ىقيمبلاو ف اربطلاو لح ماي ةثالث رف عيل

 6 ادار صءاجناذ ىلاردطلا دان مليارخنس مذ عب ك5 قوف نآكن ا ةنالث (فرعيلف كلذ دبش و (هر دور البحت ريس طفل طفش || ٠

 د ا[ جعباتم يزخنبادل جرخاوعن مفعضب ”ءامحب نصدق فعضم سعو < ربذيذ ابحكص ءاجن انام فدصتسفا|
 ةرعم يلاوص لعب نال مم بجعوشو نال وب خيلعي ه:عكحن ا نآطفلا نباو وهم عزو لويججمن) مزح نياوعنرو تاعاجم لع كورد 1

 م قا روغلا كل نب خعو ثيدحلا نح نيفنصلل ضعبركذ أر لاق نيد رحت ماءان دل د|رختلا ضعبف ىو هفارلالاذ نا ميبيلل ةبعصلا

 مل سو ميلعمنا ءاصمنل لوس ره ىف عطقنى ريالا تناك ةفئأع اشي لووسرع فعضا دعب )تل ؤرماظ ريدم وبةودصن اذ
 اد هلل وسر ديعلع قداس يعطفت نكت م لوا شيدح هركذ عطقن نك قراسلا دينا ظفلب هرنسم ىف هش ىلا نيامفانلا شل | ٠
 نمو لي دنا ىقيمبلا باب ىف لاو نمو د ءاوف ىلا نيييعصلا ىف وهو ني وذ (منملحاو لكو هذجوا سرت نجلا نمتنم خد ىف لسوميلعا | ٠

 |سيل و ىرازبل ىلا ماسم مرراش ىطرفلا» نعوملصا فأن ينوه سيلو اسم ىلا نه ةشث اع ثيل نعم نب نع يبل ةدرع مد
 | بحاصءاج مث ”طاذو لعو وه نم لكأذ قز ر وه لف ماسو هيلعملا لصانلا ل ىسر لا فاد نيد لجو ايلعن مسي ل هحاضي منوع |
 كار و وحل بعس ىلانعلجر نع مسقم نبل ال يسع شب لج نمد دوبا داني للا د العر ملسو هيلع هلا لص بنل لاقف د ازيدإ لشني داني لل 0

 و مجعلا|نهنم قازرلالبعةاورو فهيمه ث ف يعي نا ةرماسن ا داذ_ هن عمر أسل نب ء طعن ع من ىلإ نب كب سن نع( ىدرواوزلانعمنأشلا

 انضيا د كادعبا ها هدو الج ف بعضوشو ريس ىإ نركب ى قي رط نمأ حن دل صن دل ةدايذلاو لغد ادن الث مهشور ان دلال ج لعند اذ

 ,ه ةفيذحنعىو ر لذ (كتميل 9 طن ىلع نم مىامس ف ىرزنلل لاق ونسح هدانساوه اندمب لع نعد سعب يحين لال قرط نمأ || ٠
 الاورلا له ىقرمبلا لعاو مي نلنحت ىتمزلا بوقعي نب ىسوم هيفو ال وطم لعس نب لسبب لحن ماضي دك ادوباءاورودع لبق تانأ] ٠
 | هاو لطبضالا في ىعنلا لبق لكلا ملبن نولينم لقي د لاق عم اه في عنلا ف ةئسلا طاراشإ ثب داما (ةضراعل وأ طضدل 1 1

 أ متبنكاف م ذال ظفللا| له بيثزتلا ف فنصلل لول لصاال ثيل مل نه سذ يعبال و ءلكايلف اعط د جد نم تسي لهح معا ||
 ا رماسفيان [-اهنخا لب انيرح اعطلاف اولقني ل نو رثكالاو لاقمذ عب لو ملكا ر اعطرجسو نم لات هاطذلب قفل بنك لجوي لق 1

 ةعؤرلا نبال قه أشلا« انعم ىو لاق رش ماعطلاىف ثيرعت لعجم ديبطقلا ىلا غلا سكعو بئزالدا كيخالد كايف (نادلوقنمماعطن||
 ة ىلع بيلا تاكد رمل وف ملفنا كناثنالاوأم-ا صون ا دلا> نبدي د اكثبد لهح اب ايص بتكرمميلع تفقد امؤ كده ٠
 اسامي متت الإو ميل [يعفدأذ اولكد واد لع ف عب( يحاصء اج ناذ ةلوحأ رف علف ريخأو ل ميلعدلا لص دنل مى رين اد 1 1

 ْ 38 الوحاوف صيام 5 40 ثةلح ارفعي نارا ناسف 0 رن ل نيس ديار ل تاو اخي لس اا 1

 9 كب هس ن اكقيمبلا لة ثالث دا نم اع ةياود قو الحاو ا اءارف ىعكلل اذ لعب لوقي لسكن .ةلاس دع مف ترش لاق اهل ةبادرفعأ | ٠
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 ربك ل رصرغلت نم ئ 1 ىنائنادلب

 | ه دز الثباه خب :ليرعاسو ميلع للا ءلص هللا لوسد ىلا ى لها ني ى ذ كلب نا سس نع ميفو ةرصق روش ديس مسلف س دنس ةقرينمأ |
 5 ةلاناي له ققش ل اقف ايلع د أطعات رح بوث مأسو ءيلعملا لص _بنلا ىلاى لها دي ودر ليكن دع نع عرج ارابقف ايعب ني 5

 : هو يلع هي للص ىلإ علا نبا ىلهاو كوبث مأسو ميلع هلا ص ينل رعم أنو نغ لأ ىدعأ سلا ليج ىلا نع ىرأئبلا ىورف باودللاط

 اي الهلا باتكش ه ثيبرهك ءابضيب ةلغب ميلا ى لاو باتكيرحاسو يلعميا ابعد لوس ىلا ا بحأ ص الوسر ءاريووش شن بتكواد
 ةلصملا كبر ىلاو نق جوف ىلضاماسسم ىف وأ يبا .نلخرملس و ميلعمم اصمم لعسر ىلا ةيؤدنب اوي ىرها برك مهاب :
 هللا ل وسر ىلا ى لها طبقل ربما نا ٌةلي_ب ثي رح نم مص اع ىلا نباو م درخ ني زكاوب داني لص ىور هنينح مويا, كرراضيتلغب

 ناسك ىرخثل لسفود ب 00 لح لخاو هني لملاب ”لهبلابكر ناك ل ذب و نيتير [جاولس و ءيلع هللادص

 متالاه طع ىذلا ىلا عجن ذا ريطع) ىذل اغؤ ميقعلو ل ىرمضرمع لج (ءا رباح (ثسمي لهح ثيردمل نه فري داشلل ىف ةيد[ ماد
 ترعى نيرتلاو لجالو هلم ةرره ىلا د ربان ع راسم اراه 2 ثاربد ىلا( شميل لهجس نجي راسم كثيير اوملا ديف تع و طع طعا
 مليبشم يقر ادا ايي معا نملاوبقرت الو معن دلربأج(شجل هس ثايب لا ليس رايب س ىلا كب اثني ريد ثيدح نم نامحنب الو
 أنبل ىرملا(ناربأج تسب لهس طش ءاع ىريشفلا لف اوبا عضو ناش لا هد كا دوناو عفاشلاب املا قهر ركو ثاراملا ليبس
 الوديع د را الا د يلا و الا

 . [كدلد لك لاقن ل نآك ا, الغازه با تل ىف ل قو ماس و ميلععللا لص بنلا هي ىلا[! ناباشب نب ناعنلا انمي لهح كسب نم دلو
 دي اولدعاو هيباوقثا لاق ىو ربو عراة لثمن اىدريداذا الف لق مغ لاق اوسربلا ىف كل ا نا كرسي لاؤ للا نه لم تل

 :١0 7 |[ 1|[ 1 1 1 1 ز|ز | ]| | | | | | ]| | ]| ]| زذ ز 111 بفضح

 هجم دمع نس

 ١ ثا ابوكين اكل رميا ل وقد ى ايها لئع ثلاأنلاظفللا و كان كنيعحصصلا ىف وض و ئلا ظفنل سقي رط نم ىقبمباو مالا ىف ىف اشيرمكد الوا|
 1 بنآعنلاوه بهاولا نايل زغلل طمسولا نع ذو ميله ريغو ىقيربلا رجخا لع ميعشلا نع لنه نب دئاد'يادر ىو ياو سبل
 1 اعني ثيزح نم قاربطلا تانبلا تلضفل الحا الضفم تنإوأذ ةيطعلا ف مكه الو ندب او وس كمي لوح ىهالن طلؤوهو ريشب

 ْ: اضل دان ليو لله نمركامل وريد لاكن قيك طنا ارككو فيعض وهو نسوي نيرليعس «دانسق د تانب!ل سيواسشلا لاق ذا الا
 أهي لق للاولا الابشد جف جبين ابهاول لجيالاشسي لح : ركنمةدا شو لبقلا ىف ثح *يطعلاملوق دعب ثيل انيغف اليسحا | .

 . لاود لقد ىذثنامب تلقل لصتاوللاق و الس مب سوط نع نبنسحن نع ير جنبا نع للاخ نيسم نع ىئأشلا لل و بهو أمثأ
 . دقو سو طن عب يعش نب نع ةياور نمو لنع وشو سأبع ا هيلرنباو ىزيرألاو دئادوبا|
 . || © للاولادل ايفر حري خبه بي وا "بطعطعي نا لجوالات ه«ريغو ُتأسشلا اود« دجنعميبنعمنع ليقثموميلع فلتخا
 || قمعم دن نمو د ءاد ىلإ لنعانلع مدا ينوش يف داع نر عبش اذان لكأب بطلا لثك يف عجيب ةيطعلا هطعب ىلا لثمو لد طعي

 ٍ 010 ا اا و

 أن كاسلاو دادىلالو س ابعنبا ثيل نم _يبعص ىف نابحنءاورجل قْقُنو !ىد اهراوئثرت نمالاب هت االنإ تمهل لاق معن
 ٍ طار ىلع وتلص ا ادداثكو تارككتسن ا/باوثلاْن نيبو رخاا مو نمهاورو ىزيرتل امل وطوصقلا نود نأمل ةرييشولا
 0 ثداولالا مويلاوه ناو ديئضم وا ديتزحشلل!ثددو لاذ ضر اذا قس و نيرشعذ اذحجة شاع لخرللاب نا اشمي لوح 0
 : نع ارث نبا نع ريطد كلل نعبهو نباقيرط نم قبلا ءاودو منم ماو ري خشئام نع ةورعنع بار شن نعد |

 ' [|ينلان لا ىور لو ضبفلا لا كل ال ةبهلا ن ماع كا نيىتنارلا ل لتسا ف يل أو هو ل نيم اقلا نع نايفس يبا نب ةلظنم
 5 آس الا تناله ولا ايزل كماالوبت امل ىن ايفلا ىر ل ئئارتولس مدلل ماع يذلا ىلا ىرع هس هيلع هللا اص
 ..[ليصحتازبدؤاد نع ثم ارنم بنل أيحأص لع در وبف ارا ىف وجري ة به بهو نم ع كمي ىلهح ثيدح لل نكن كف كل ىرفملا
 1 أددالاق وخر عنع مر لبعن ماس نعةلظنح نع بهو نبا ثيرحنموقيربلا ءاورومنم اولا عنا فيرط نب نآئطغىب نع
 اميه نب نعس وم نس انيبعنعلبتو لات هزح نيو اين وهن تلق مهووهو اووذرم ةلظنح نعم وم نونا ليبع
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 ريب صيخلتلا نم 0 قاد

 | لقد (ثمي لوح متلا ىف هدفت لقد يلع ق فتم يسم ضدالا  تادح«شمي لهحرمسنب هاكحداتبدثاءعب رب لبفواضي ىاربطلا| ٠
 ٍْ مادة ركل خي دح نم دال ليسا با نب نمسح لآق داشسيلارلهح بألا لواىف د لفن را لبسو لصال بحر

 , مسا ىدر وربي تىلط ىو ف قو نيويعصلا ىو نافع فقد د ىعفق د لقت العف و دلوق فقول اهاع در اويصلا فاقت لربتشا

 ١١ نعل ابسو عشب اضرا فقو نع عومرادتباتنبميزرسج ع ناونث د مذ | سداد مارح عله صأعلا نب معو ليعس باب ,ذلاوركبلإ
 واط ورش تال صالا يفت انرلع «راوريزلا فثدو رادع نب سبح ىرازبلالآذ داضي| طا

 ذ وعملا ارم لكنا هيلو نمدلع حانجال نا طش مع فقد ب اعلا فاق وا ترجم يلعو مضق اني د قولا ىلا أر نكي لأن ةيحوم ٍْ

 نعيش نب آم نعر اكب نب_ليقنرط نم ءافعضلا ف نآبحثباة اورد ماشع نعل لص ليهاط نبا لأ وة سيل نطقر نإ لاؤ سيد
 نبرثوكماور و لاذ ةءاججم نع هاور لق يم ب درفت هاط نبل آو لثأعب هفعضو >ىهيسلابه نثثرثكو »تلق يله نق اهدأرت ظفلي شا

 ةيرحلاظفلب كأن نيديصعقيرط نم ب أمثل ثييداحل ىف ىهأطنب | ءاور وف يعض وهو مب جفت هلم شعم ب ١ هدانسا ف ور راصلارج
 ل قو *يدعزلا ىلا نيل م درو لغلا به نت ديرما ناذاو دات ظفلب مع نبا ثيلح- نيو قعشلا ىف نابح تبا واور و يصبلا وعمل, به لي

 ةرابزسلا ناذاوداهتداود هان ىف رب لبعدر ةجرن ف يذلا ف مرد دع وموب ىو ر و نيب رين ركتم ى داي ديذ لاق ومب بأ فحل د أ د

 لقو نسحمدانساو ةربرش ىلإ نع نادرو نب سوم نع لبغم» نبه[ ضن عرب ن برع قيرطنمبابشلا سم ىف يفاطتباهددد| |

 نيواوبا اهدا و لهل به نياو خلصت وفر لاس إ كا ذاطع نع يؤلف كن ى در و وح سيل بي رغأبضي | ةدانسارهأط نبا لأت

 لعب د ولو تلبقلعاركملإ ىرهاول ظقنلب شا ثييرح نم ى يرن ءزورو تبجي ءاركو اردثىلا ثيعد ل ظذلب ثيدصسنم يرحل |

 »و امذلظة اشلا نسرف هيلي ة ريش ىلإ شير نمديلع قشنم اش نسف ولد ارتد ا ةداح ن رفح الىشسي لله مو تحتل |

 .٠ . [ضقو واسوي لص هلا لوس جيو أمي غني اود له تناكن أو 1
 ع

 اولكر بايضال ل5 لمص لق ناذحؤ صو ةيراها لس ما عطب ىلا يلسوميلع مد صون لوس نأكل ةشئأع نع ىلا ثييرملا غم 1

 اس ةيلع هللا كصونلا لونا لها ةردد د ةريككن سا نع نيمينزيصن ىف ةوسللا ا[ نمل ماتم اكتيد أ هدلد |ناورولسوميلع :
 .««ةك لصمبنلا ىلاىدها هورل كان ناهئاد الو فايس نم! ىذيزتلاو قاسنلا ولم واد دو تيبس دنس ةيجأ|

 ا هبل ءأن هع ذه ان تفقد همي وش هن اد ريرعص دنسب د او رضا نص ىارلاو ذذ تن ابحي صفح يلتف ناد
 هدامقرانب ريش ل5 ةرئعلا ةريشعلا تيبلالهانم مماذلا ع نايف لئسب ىذأشلا بلطملاو هذ اخ ىيا| قف ورماسو ميلع هللا

 | ١ بياغضاابهذث ةيره ا نانا دداف داء اشمي لوح راسا مز رتع لآ لهل نمل ليش وفر نبدي د نافاس ف ماها
 أ نقل نكت نبرجنوه هش نعمإ واراد معميب نع شه نع شعل سوي ىلا نعر ونل بع نب ليشملع ةد لي د بأرمشل اني دامب نموه

 || -بمش ل ”يلعلا نآذاد دايت ظفلب رن ئش ىلإ ثيلرسنم ى نيرثلا هدد كور ثيرثوكو السوم د ميلع هن ىلص ينل نع لومألا نع

 ا ل وهو رةيؤنسلا به لئثر لملاددولا تن

 | ودارت ظفلب هاو ثي لحم بارشلا لنسم قو اور هئهضاط نبا هدد وا خم نيمللا نبع نع ليبق ىلا نع منع لبقف ماض اع يففلتخا| |
 ْ دةبعانخك عادو تب هلح | نعل يو نمضي هدر هاو مذ عا الو هأط نب لأت نلهلس نب لين ديف بييرغ# انساوأبحاودادات

 ْ مارأع ماكل لاو الك الوفد ناد رج داو تلو دان عفر شم قيرط نم ال اطلا طسوالا فد بتاكل رخو ىف هرئذ مشل

 ْ اف هجدواو حاينلا قف ةربرض ىلا ثيرحنم ىر ايلا تلبقل عار دتىلا ى لاول 9 ثبجتا عاركىلا تيعدول ثري لاه ظنه دانس لد

 ظ ظفلوري غنم ً/ايقيف الهم يب لحم لسو يلهم لص ن اكذ مي لوح ةسادمن فو ةاشي ريعشسأثراعباضخلصالافأ|

 أ (رلبقث ب له ىلالاولات هلامجب اجب يان قلص سنك ناد دجال || لص اني لهادلسو هيلعمنا لص بنل لاقف برمج مرعم وم رق ضيف ف د هال[ لأق قش هفلع نب نلطنا لح نع ُأنلا فد ما[ | لسقف ميلا وره كو للا ناد منم لبقف دير هيو لسور يلع هدب لص ءينلا ىلا ىدهى سكن لع ثيدحنمدازبلا هدد كد دألا ||

 ْ هل ا كيصدن)لوسدإبا ل فب اولاد ةوسكلا عوقد سئشاع مل وق رابهث ثا ىف ثيداجالاو لكأذ ه ديبب ضدي له لبث نا ع
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 دبا ميزت نم مهم نال

 (ىذارالا ىف ىنبىتحمأري لسيري ىرخا ىف و نيبعكلا ىلا ءأ العجي ناظياو د ومضر فلا سبجبالد لفسالا ىلا لسعالالسيري م لفسالا|
 لد نيدوك ل دنعوعن رف اجي ضار دلل ىةيبقحسوقب راش نا ةيادرلا هيب ءطقن يفد فا رطلاد قربا هج نبأ
 ' أليسا ىف ىضقإسو ءيلع هنا دص_نلا ناو دج ن عمربن ع بجنب همم اسيل ل سطوح ىضقنت حا دابع هرج نعي نب قس أ

 ياو وو نبملالييسلاىف فضق طفل جلا نه نم دج باودر دوب لفسالا ىلا اعدل !لسريف نيمكا غلي ةحكاسمينا ظ
 ئيطقر اللا ملعاو نيِصْكلار وو سباجيو لفسالا ىلا لس ريل عدلا نب ندور وذدم ليس ىف دطق منة شئأو ثي لحن م كندتسايلا

 ميدلي لج نعر يب نع ىترلا مالح ىلا نعمفنصم ىف قاذررلا لبعهاورو كلن ىلإ نيةبلعت شي رسنم هجر نباءاورو فقدلال|
 || ليجربب نال لق ماسو يلع هلا لص ناش له[ ررعضوم مدا بند و نيد[ ثسداولرلا لع :سوهما ىاذلا م لقت دو ذم |
 . | نعل كيوب شناص يمل يع قفش ثير و لل راجسىلا ءأملا لس اق رديارإب قس لفل اهب نوقسي ىلا ةرحص جس ىف ىردامنالا هصاخأ
 ١ كب بط [سليقو ليج ل يف و بط اح نيةيلعت ىداضالا اوءأملا لييسم ىهو ءارلاو نيشلا فب جرش عمج 2 ««رخاورارلا فيتم |

 ' [لضفهنم نم كمي له سيث نب سبق نب حب ن.نا ثيغم نب نص ىلا ئيش نح لاوكطب نب كح وأيد ارصضا سيل نال عيالو .ةعتلب ف
 يلع قف وهو ةريرض ىلا نعرجرعال نع دأتنلاىلا نع كار نعم فشلا بالا ف هررك د يقلا موي متم لصف لامعنم ءالكلابعنملءأملا

 ادراك غلا دب ريمصلاوها نه ىلا لاذ لايعل وجسد لي ل زف دىيحمص ىف نابحح نبادا لكنا لطف مر عنمب امل, ل ضف منمجال ظفلل

 . اداب هلا ءاش نا ةريغلىتفأمثلا لع رول وحهولا لع عيبرلا لجو عقال دع لفي لا مويالوا وكلما ظغلل ماد فاشل نعؤ رفع |

 . | ىناشلا نوكينامبشو نسكت لسر نمو ةربره ىلإ نع فيصضرخل مجيو نم اكو رو لج نع ديإ نع بهش نبه غشيدح ىف ظفللإ
 1 ءاورورييلس ىلا نب سيل هداتسا قو لجا اور بيعش نب رح شي ديو ىذا ثي لح ف اني دح بن آكل  لخدأت لين اسدلا كذاه ضجيركذ

 و رخآ طفل ةلثاد ثيدح مريب ىف ءاد دو ةربغو يعن ع شمالا ورب ل لاقو بيعش نب جع نع شمالا ثب لحن مريغصلا ل ئاربطلا ٍْ

 سأياثيح نم ننسلا بايصاد ذي رح نمدلسم أل ل ضف عيب نع جل سو م يلعن: لص دال نادبأج هن لهم ثيبعش «دانسا
 كا انيرعمما شب لآقو شل لاقب مل لوم ل عتساد ىترعن (شسبي لوح [رط من لع وه ىرشفلفلاوب لآق د ى نمثل فدو دبع نب
 ييرخاو بأن ىلا, لثمريد نعى دروار را نع ىذ أايثلاهاورو يبان عماس |نباليد ثيرح نممنم اد دبى دأب ثيدحت نيءاسملا

 بيجيب ره جدت ف لأكل ىف ىلع نبوي لهسلا مايد ننال نع ىو مي وف الس م سهلا نعرعم نع قانرر اطبع
 . |ايبيزجف الام يود و شيره وكي يبصدك بأ ماوبنجل وفي لس و ميل ءهن اط ص ولا لوسر تعممس لا دارو نيعم نب رنع ببي نككلقندأ |

 . .|اتبصاس لوسريلاقرعمتس فاه اذ شاري نم كره داشمي لمس فقول اب تكا نب نع يرش انباع
 بهوثال د ثروثاال و عأبتال :فدصررم اراعجل ىو ريو ةرمثلا لبسو لصالا سدح لف هنا ىلا +ب فن انت در دقو طقملثم بصا ما
 أم اجي مريم قفضوهو نذل طفلا عفان نع نوع نبانع لس نع قل ىفداد دو ب رجع نب نع فأن نع ىرهلانع نآيفسن ع ونفاشلا|

 ل هل شي دعا نحف مفي طم تف رعملا ف قم يبا مندب عاقل بيج نب منوه عفأشما .و6ى نل الجسمي ربط[ دنع قنرطملد

 .أأ اذ شيب ل ويا نايم لاقير وكله لامن لاق نا كلذ يغب عشب, لسم لبا يرصد رجا مة ءأشم تنأك موس ةناللنا
 أمر يخة داق ىلا قيرط نمنابح باو :جا نباد نسل و هاواي لاقوة يؤم إسم ثيم جن الث رمال لعجطقن مدا نبت
اخر ادمشسي للههح هدعب نمر لعن :وأهيرجا -ؤلبيى جت لصو ذل وع يوكل ص ل او ثالثه صب نم لجل :ا

 ِ (ارداسبّحب نو داق لل

 || وهو نينتفب دنع م مج قوف ق نشل ءانلا غب كدلئعاو ملوف يمل ثب لح فة وش ىلإ نع جرعالا ثييرحن م هيلع قفشم ول لبيس ىولتعامأ
 رمى نلاهناسنلادافيلعت ىرانبلا نيدسللالركأريذ ىولد لآقو *مود راب فتد نع ن (شمل لاهح بوكر لعمل و, بلصلاسرمفلا| |

 .''|أكذ صم هنيباكعغو لذ ه ىلا دنا ةلنم وعن و هيلا تسنف ةدورممماى دوبي ةيكرتناكذه ود ىركبا ليبعوبلةمييلت ذب
 ا.( يافع ا عبسب قش ل شع أي لدالا صنل ىرتش ل معنا دعما ندر شع نقاط ف نفلاراقم ف فلتاد يالا

 ةاوبو ىلثوملاف الو اهحاذلا نيث الث وتباع رتش !ليقو يسب يشب ناثلاو ةركبتث لولا فصنلإ راش مرادلاي:نبال ةنيدلملا



 إرث هك 0 قائلا
 اوتناابتا دبا لاف ةزهضو ةد
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 راني د نوثع نع ةنييعنب نع ىفأشلا قيوطنم نبيل دور عطقزمل سوت لسع نا هنيرخل عضوم ىف لاق لانا نةناصن لاقدأ

#0 

 1 اراد ىل طخويونزب عسمو >كربل, ىلع لف باش هاذ اورباسو مرلع هدا اص مد لوس ىل ىلا ب قلطن شيرحن ب زرع نعد فاد ىلا دنعو ىو فلس مام نرعضل نوطعي الةد!س لقي الهنانا ذاع فج اذ لات عميكس لوس أ عما اقفعطقا نيف د وعسم نع رول اند سو هعمل لتس لوسر ماد لق دوعسم نيانع جريب ةيبحن عق دعج نبين عل ف نأيفس نع مالسأ ١
 ا ا ف تخت ْ :لوسر معطقا يارب دل ضرا ىف ونا لقن سنك ارك ىل تنعم نع نييوصصلا فو نسح م دانس هيلع كيد لقد سوق يدل 0 0

 طور راديو بلال نير 0 ةدودل هدددا لقد لهل لين نود ريره ب تيدح نملسم هيا دطا ابا 1 1 سؤ ملعب نعريملا فوكلحا منذ (شمي لعد وكنا بالا مدن اوسرلد هل ىحالاث مي لوح اجدد ديف ناد معلا 0 تاع برشاد ف مدننا يبس نعال لين ةيزجون :ةدصا ل عن ىح نشمي لاحد لعلاوش زها دال 1 ايلول عض سف ىضح هني ربنا قب لوم نما ضر ارز عطقا لسد ميلعمل لسص ينل نارك تنجم تيد نم ٠ هبعلا ىف لصاملو فعض ميف دري /ىرهلا يف هربا ثيررح نمد را دوباو رجب طوسل غلب ثيحنمووطع اقف طوس ىدم ماك ١ |١ ىحمرب رقى 0 رف ل عطق منا اشمي لوح بطلا و نأبح نبا ءادد انك ثلذ ىف ءعم ةيوعم ةصقد نعد له 3
 لومي لات همم موي ل تقف يف فلخ سلجم عشا كلحا دال انبودنت ل صممنلا لاذ لق عنب ان أهذا: تعمد حرجنبا 1 ١ نمور يؤو >يزخ نب فد كديجلا وقح ابع | دارا نم ذاع صن قوم يفوه سيد راي بلطمل زعم تل هلع ١
 هل لوسر عطقنسا قذاملا لجني ضي نشمي لوح بابل لا ذا لقن لوب هيلا قيسي داي ىلا قبس نم (ثسي لهح هدف
 ةناالكرزلا الا لول نيعد مسكي علا .ه ا ناطنلا نا ذعضو نأبحنبا عصا ذ طد ضيبانعيريهث نع سب نب ىتد نع 1 | نعى ذأمىلا سلف نب ينب لح قبرط نم ةىبر الا نثسلا باونطا هادم ل لان شيال مناخ لِجي نع عمزع ةنيبعنبا نع عنأشلا|ذا الف لاق لعلاءأمل اين ليقف ىطث 6 ىو ريو معطقي نا دارا برأ ليو لسو هيلع ملا مع أ ا

 اورو نكسلا نير وحنص لذ دل ورب شارخ نبدا لببع يؤ نومه لا ظذبإب سابع نب اشي لح نم ثجأ نبا بآلاف هذ ركودانلا واللا | 8 لاف ا اع وممريغ براد لدالا جرد ىرهزالاه درو لعيد عميل لعلا ليقودالع معجم ةةدأد 1
 ل( لوس 1 تأجل ة.ثلا وشب دج نم جاو نبالو را عصل فهيد نأرحنيأه راك نكا فرعنال ناب طقلا باق 'ِ اوثصق بلد علملا لاقفدأعا مث ءاملل لاق معنم لجيل ىذلاشلا هلا اوييرل لادا أرمإ نع سيب يدح نمدولاد ىالعمأل| و ءالكل ومالا نعنممال ثالث هب لنسب ةرب ره ىلإ ثيالح نم جلو نب دلو ىرخا فرط دنعم] و ل هالك نب نعريج نب ليث :ش نع نسح لئسب ىاربطلا شع وهو كل نعمي وار ةيسيد نيوككل لبع هيف هولملا وداد هج نبا نع مذا[ نع كل نع ةاورلا ف بيم ||

 ا وأمن لج نا مسخ شا شي دج نمريغصل ىف ى ربطلاو فيعض دانساد فيري رانا ولما أد لاق عنم لحبالكألا
 ||لبذ قسينا دعالا للا برش ىف ضقماس دو .يلعمنءاص بنلانإثمأصلا نب ةدأبع (شهل لح نورعم عياوشو قب ثلا[ يمه و لب نيانأرحستباد رق درا دوب ءامم رقت لانا كوهوولسو .يلع مواعين ك دري ف شاب :لاقنهنغ أحدنا لسا ١ اريدلا ركب لو شالح ىلإ 3من ةبأوصلاةذرعم ف : ل ,ءبلل لوقي عمم ثالث ملسوا ْ نلعو ءاصملل لوسر غم تو ْنخلأز حلو يلع هنا اص هن ال وسر ب اردص| نم نيرجا ل نمالجم هز |شادخ ىلإ ثيرص نم لئسلا| ظ ىف رهسو ناسا فدا دولا ىورو "سير شي لجو س جرس نب هللالبع نع ءافعضلا ل كيقعلاو كم شيرسازم ليت ماسال
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 أ بعقب رط مريب ابطل مل صووعن مكر لي مزق ةوعسم نب نم ءوم» لجبل حل لاقيال لس ر وهو ملم مة لعجب نب يعي نعأ

 !| كلر ظ نييشودودلاد وعسم نبدي اربع ماس ميلع هللا لص ىلا هطقا ميا لوح ”ىلقلا.ةي دأعل

 + 243 م
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 اجل وج نمد وقاد ولاممصتقمو !(حاسسلا فاسو فعصم يقود هنعإ نعموار رشد ةررض ىلإ تيرجح نم ىاسنلا ريويبمصل ا ملصاو رجوله نمد ئادولامرصخمو مو نال هفاسو فعضميذو .نعاطعنع وار لسع ينو ةرره ىلإ ثيدح نم نأسنل

 ىقيعبلاو ةجلر نباقرقيول د لكل تسب ى دوم نم سفن ر جان لع نسل ىلههسددا ءأش نإ اهئلا ىف فايس و لعس نب لسن لح نم :
0 

 انه نم فعضامجو نم ناراع نعى ورد كلل دلاس ألا ءاصيال ىف شل لاق ءابصلاو لآ غل انه ايلع نامظفلو لم ثيل ه تثيال
 ابلمن لج نعو كا ذالاسانلا لمص اللاقو عئاصلاو غأبصلا نمي نآكد نا لع نع ميبانع نيرفعج قنرطو قبلا ىودو

 اسما أي ل ات دا اس راما كرز نيل رجالا نمضي ن

 4 يبع|نم ىراوبلا ىف عقوو مهبل فيفختو نيعلا مب عسا رمملال ٌُقاسنلاو لحاو ىداؤبلا ارو قحاورف لها تسلا ض دا رعنم ذأ
0 

 : : : ٠ |( منك
 ئاربطلاو نع دقادوب اهله مل ىف ضرا لعأطت احط أح! نم رمد (يمبي لهح كريذ و داذإلا لنع ىف نمل ف وع نب معن عو ناربطلا 1

 (شمي لوح اج نع ىركلبيا نلملس قب رط نم ديبج نب دبع هادرو فخم نم مواد ةلص فو نع نسل ثببرح نم ىف باو أل

 "واط نزع نايفس نع عفاشلا نوماسلل امي موكا, م لوسر ودل ضدالا نآتوم ىور و موكا ءلوسرو هن ضدالاىدأع 2

 اغبقد لف لل نكت ظفلب نآيفس نع صبت قيرط نم قر لا وأربق دس لذ ضر دل نت وم نمش يحب نم دارو لودر ظفنل [ككس : رض

 قماسل ياو .لوق ايبا هيلعركل [موغد الصنم ةيوغم رد فن لوبي عمه نك ماو سرلو هل ضدال نأ وم ىف سأبعنب 7
 عين قر بذكت أر وب لع فقوئموهو نيل, صتخي[يحالانا كع دعب وذ ىذارلا اهب ل لسا ذد ذل نم ين فره سياج أ م

 . ||| نازومدارج مهو دام ليعن م ىذا رقلا ضعي ةانثملا ءأيلاري لْشْنب ضرالا ىداع لوقو تيأرعلا ىف ها الاو بي نبتلا ىف ىوغبلا اف دار
 ىاوعلا تلكأ هورج امي ملف ما ضر احن نمربأج ينمي ل هس مز ؛نالومميف لاق نمطلغوه ريغد ىرب نباملاةداولاو مهلا خب

 احسب ةنم ةدرع نب مأشه امس نآبح نب ادذع مجرصو ملعنلةتلالبع نيدل ليبع قب ىط نم نأبح باع أ نلاولج) :ق لص لع بذأرنم
 ًامنارجالا نال اوملا كلم الى زلا نا ىلع نايحنيامبل لئساو ىلوالا :لهكيرباج نع نآس يكن ب بهو قب رط نمضي هاور ور باج نما

 قزررلاب المو وهو :يفاع عمجئاوعلا يبل |عاهناد ىورخدلا دار ارجدلا قالطا نامئم مرفلا ىلا ردأتناومعم كثير | هاظو
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 نيرهدا ثيرح نمدا دولاملوبذ واسم هيلا قبسي مل ارىل قبب نم (ثمي ىلهوح هيغل هو نع ملفت رقد فوعنيوريع نب هن دبع نب
 هدير الفار فتح نمل فغم نيلادجاشممل لهح ة دان ىف ءايضلا_ييصو ثييدعملا نع رب دانس الاازحي لعادل ىوغبلا لف سرطم
 باميلا فو نسم نع تعش |قيرط نم ىئارهطلا مجيرخا لقو بع ضوهو وباسم نب للمس« لئس ف هضجأر نب ميش | نطعل ارلوحطارذ

 داطثر لا اعارذ نوسمخ در دا عززريبلا ير حيو هارد نور شعو ةسمُش لبلاد يبلا مرح يرش ىب اهدي لصع لح لنعة ره ىا نع |

 ؤلطا و عضولاب ممموضو ى رقم |! فسوب نيريشك لنس ىو رهو لفف «لنس ا نمل أت وه لاسر الإ, لعاودنعبيسلانب ليعس قبرط نم

 ّ ار د ناش الث عر زار محو دار و الس سبيبسملا نبا نع ىرهزلا نع سوب قبرط نم ىثبمبلا كادر وهريغم خطق رإللا كل يلع

 دلال لسسكو ة حولا فب دبلا هيما سد ءل لجي هيفو ةريره ىل نعرخل جيو نم قبيل كادد د فعض ميفررعد ىرهزلا نع

 أ( قرط نمله هزور درمذع حبس نلادوذ دنعد ف ىف قأيسد فعضموشد منع: نعميوار شحم يو سأبعنبا ثيل نم

 ْ ايدجتلا نيون ىف لعو عامي لهوس لج اغا ط رشاد ة ري ولدلا ولدا تنكلاق هنت نكسلا نبا .ححنص لنسب ثجلر نبا ءاور و ليجدنسب

 اه تفاشلا لاق فبعض لنسب لع نعم قأ.ذلا قبرط نم ىقبيبلا ىو رف ىلع اواو غأبصلا نم رمت ناءنع عطقنم لئسبق اررلالبعمجيرخ أو رع

 أ النع ناو ىد ديبع نب هلا ضف نعب امل قورتضسللا نونا كش قسف ممتعا نولي نكب لأطب نبالاق وأ ,مدلر ةطخم هلو اى فلا ةدانب ||

 ْ 0 ا و ل قاطو وجسر اذع اورد

 ٍ با وصال برثا نابحنبلوذو (كئميل# ثيرككا بد رأت ايثيلا ىف ديلع ى زايد ق لصني فأكل نأ, ىربطل ايحملامىقعتو ْن

 نيثكشي رح نم ىقبميلا ل ىؤفولسم قجريغىل ةتيماض دام نم( شمي لهح اربرقم دقت ل وسرلو همضر الن وأع لاق هنا كود

 0 "سيف نب عب ىطنملوصوللاو الس مو ل وصوم ٌة برش ىلإ ثيرحنم ا مر خا اشيا د اد ىلإ لبيس زم قرط نم ءاور وأ, يبون نم

| 



 اهعلح نادل

 هب : .عذلرغ نصح ىلإ ن عوج برلا نب سبق نع قار رلا بعى ورف ىلع دان داضملازيوجم مازحنب مديد ر بآجو سأبعنب دوعسمنباد لعزعأ'

 0-5 زع.فييح ىلإ نع نييق لعلا ف النا بأدكىف عفأ ذل هركمف دوعسم نبا[ و ءيلعاوعلطا ب ءكع يرلاو لأم ىلع ةعييضولا ةي دأضملا ىف هنع

 هي مهيب | نعى دريبلا هاو ر معن منعم راولذ سأبع نبااراو فعمل ىف لييبا مجرخ او اضم اقمالا غديلخ نب نيد طعا امنع يشار نعد

 ”نصقلاركلف دب داضم الار عفد اذا س أيعلا ناكل ات س ابعنب| نعرأس نب بيبح قي رط نم طسو الا قاربطلا جرخاو مفعم لئس سبعلا
 دورا نعم «ابب نبرضوي نع. بقع نبلغ مب د سفن دانسال || نجم الا ىو رب اللف ود راج از حاسو ميلعمللا كسصمستلا ىلا ط ىشلا عفر امي

 ناك ىوقرنسي ىف بميلااورف مازح نيميكحأر او عل نبا د داتسا فد كلي س يدل لآقف كلذ نعلئس ةراظفلب قبببلا ءاورثر اجاناو منع

 لالا كلذ نم لف كلذ نم ئيِن لعف نأذ بف ل يالو اناوبح ب عاتبي الود او نطب هب يه الن ميلع طرتش و لجاىلا بر اضم لام عفرييأ

 ماجاك نبا موف لما إ رجصإف ضارقلا د اح ةنسلادا بأنك نم لص رق قفل باوبالك عاجل ايام هزحني لاذ ب للثأَو 1
 | ى تدرو ةرهاطلا نسل ل وق ن أجاد كا ذ دول و هرثا و رجا عثماسو -رلع هللا ابعد 1 ا

 ماعراملا و75 ( ٠ م
 نام رتل طبه ناوداسوب سس ديس ست ضبا ل ل ”ل انه لعب ىف يس 8 ةاسلل|

 أم فض ع ولعب ع مف رمش يقي ناماسو يلع هنا لص ناد ورم تلاس درج تعا [مارتم ة د لعنم طال ب هيلع قفشم عردرو مغ

 ا مؤهيذ نع ماحد ظني ثيدح نم طق الل يفلاو ليفل نم رت رطشلاب ربيخ لها لع انمي لوح ثيدحل أ رنم جرب
 لس بلعمللا لصخنلا نايل نب ةاراربخا قحاسإ كاني كرئالو رباغابكر ع نباشمب لهح ريغ ملفي مور شلاركذ مهو ؤيْشن

 ديل ب نيو نضل ل ساو ام ل ل :رؤ نع مف

 : فسبأن بريد فيرجن مدا دوبا.جرخاورباجسشيب لحن مميلعق فس ةرباخلا نعمت ملسو ميلع هلا لص بنان اء ريذهرباج اسمي لوح

 . | |علس ميلع هددص جن نا ملص ىلههح نم ما ومي اسم عدا زل نع يو حاس و ميل ع دم ءاص هن :لوسر نك ودخل نب تب اسي لمح
 بلاك ةاكراف ل

 أ| ىف ئاريطلاورماس | نب لب د نب نلت العميق و مع نيااشبب لح نم "جار نبام نع فج ن لبق هرجا بجمال ادلع اشي لهح ار كال|

 5 : ل وت . : هع لكذ ثيرعكلا نه و ةربرغ ى ثييرحنم قب ميلاد ى لع نباد لصي باو منع اىدارلا داب ن نير جشو ى أطق نبى ىش ميفو ربا ثيبزح ندريغصلا

 ”نالئاووف م ةريره ىلا ثيدح نم يث ماو ميفوهسيلو ىرايبلا ريصلو نعف ةيفن م نرحل ضعب طلخو ناي مس ىف دي أرصملا ف ىوخبلا
 || نعدوسالا ثيدح نم قريبا ءرجامطعيلفريجارجأتسا نم نسي ل هس« رجا طعي هومنم ىف ىتساذ ريجارجاتسا لجد د هيف ركرف 0|

 مفل نيو لآز منع ميهزبا نعد اح نع ةؤينح ىلا نع ك ربما نيل ليبع قرط نم واو رميخ موسدع لجرلاهواسال لوا ثيرح ف ةربه ىلا | ٠

 | فان_االبعلاة د اضياالس سداح نع عمم عب انوعطقنموهو ىر لك ليعس ى نعم هاب نع نليلسىل نيد[ حنعماورث ياس نب داحأ |

 جرجا لوسيل ايجبرجأتس نم لاقولسو هيلع لا ىلصءبنلا نا( لحا وا ليمس ىلادةبيرهولا نع ميفزب نع داحن عر عمو ىروثلا نع
 ل ”عوف صرب عرا ل ىفقأسنلا لع و هور خلا مو .«ليبس ملا ىف د اد ىلاو لها لنع وشو قا". رل بع نع م لنسم ىف قس مجرخاو

 ْ قكاربع د دوال و نأرطلا :رذق و لفل ابسع نع لك ليعس ىلإ ثب لحنم ىلا و تفر اللا ناوطلا ريفق نعواسو مي هلا ليص بشل تك

 ْ نعم يوار بيلكوبا ماشه دانس الا ىف د :لعاؤ مسي ملانبلا ظفلب كلا ورجيم ناب تأطقلا نبامبقعت وماسو ميلع هد نلص بلاك هايدى |

 || نايحتباحاقث ىف دن رجب مفث و نمفر ظني .*قث عهؤاطلخم لاق هركتمثيرحو د اند جه نلاونأطفلا نمل ف سيال ريعس لا نعمه ىلا تبا[ | ٠

 هب نآرطا لاقي نام روصّنأب تبنت قادر لح كابل نباو سف نطل ذفقو ه رنسي م انكم ع رباحرصم قريب نس عقد د ا لي اه اج
 | عير نهايعب انس دل ض عب غاب ادب اشي وأ مزيةقبأ ليم لح ةريصلا روش ليقو نيطلا شن نمزيققوانكبانلا | 3

 أي وف ك وبن ة ون غنم معوجر ىف ناك لن نار ضعب ىف هقرط هل و ديلع قفنم ةزيدملا لل لرظمل نولين ع ملسو ديلعمس صن | ٠
 | ل وسيوف تيطراب تلات تيطدن ا اذه ثاجيو دانا ريدا موقلا ضعبليلعأرسفن تبضرع ىلا ةصقاف لاقعاسو هيلع هنا كمصءناكدد 5

 أ | تلثا سا كد ديا نيرشعأرماعف لاق ارملث قلادة ىقبلا ةروس لاو ناقلا نميز اف لق لاق غن كلنع له لجل اقف تيضد شف هلأ |

 ل > و 6 1

 ١ يربح ياماج# كرب قرأ يع 28 يمك م

 ها



 _ رايكم غل تلازم مم 1 نادل
 نم عيرب سرفلا سويط صولا لوسر نان نب ليد ثب لح نصري

 لإ[ تتسراج كينح نسال طئاسم دفا ةعخؤد ثمي لج يفشل اب انك ف بعضه د دعبنبةيمبءداسا ذأ
0 هلل صهيل وسر لعج/مارباج تسي لهحدأت هدا داد لالا ةوفش الأعور مقرب مش ىلإ نعءأطع نع .ةفيطح لإ نيبرح نم ىف ميلاو م

 

 ش نم انعم موخ و هنع اس ىلإ قب ينم | ىرأؤبلا عفش الذوق رطلا تف رصو دو لو تعقد ذ اؤوسفب مق ىف شلامملسو هيلعأ 01

5 100 :. 
 * ب افا طلئور كووثودانساو ثيل ن مثلا وبر ني ناني ىرسر فلا 5 2

 ملوق ىلا ملم ذرالو رباح لو نمورخاىل! تعقد اذا هاو قاتراى ليعميبا نعللعلا ف ؛احىلانبا لاق ورب جن عرديدلا ىلا قب 5 3

 عل | جدل ثيلح لعب ديلع هلل ىايسو حدا ةلعب تسيلانإ يردد ل ادعس اغا نب كدا لمد ف ْ 0

 نذوب هع أب ناو كلر ثدأش ناد خا ء اش نأذ .ليرعش ن ذوب ةحمورنبن ا مل ليدل طئاحيوا عبر كرش لك ةعفشل [ىضطق حلسو هيلع مد للصم سس

 ميم خيل ةدحوما نآكسادءارلارقفب ةدبدلا ين قرط ل هأمعرباج ثيدحنم )م ائأسا عبد كرش لكف ةدفشل ىورو مهتحاوب | ينل
 درو جراج نعريزلا ف نعويرجن نع ملا نبديعس نع عفأشلا خوفشالف دو رك تعقو ذاؤمسفي مل (ؤاعفشا : 2

 يره ىلارك [ةريغد عامود نوضح نبل نع ءلصد كاكا هول فوه السم بيس نب نع ىرزا نع كاذ نع

نع يل ىلإ نعريو ريب أش نب ناكأما ديره قا نعاس ىباو ليعس نع ىرشزل نع قل نباد عرجنب ةادروأ
 ب لبعس نعورباج 

 هاذالا كت نم شري لهسرأج نع لس ىلا نعى سه زل نع ىذأشلا لصوو ىفبميبا ملكك لال نيب الس ىرلسو ميلعهن للص بنلا

 1 لح نان هذ نيل لة نشل ثيل جم كاك دا مداح كرتماظفلو فال هدومي نا ذ ف
 - || كب نادللبعني جي هاد ةيادد ف رازبلالقو الج فيعض هدانساو لاقعلا لح عفشلاو بخس الو فاخل ةدْفْش د ظفلب عنب
 لصاد نأبحنب لاق و ئييش فيعضو مفيعضن لحد السيل ع هيو ار ث لعل نب ليش تجر 2 فدع نب|اةدرواو ةيثكيلانم ىلىكسبلا

 ْن !لاقعطشنا» ”ةعفشلا ىو ريد راو نط عفشللاؤ ءاسو ميلعدلا لص .ن ىددم يل ] وق كاتب سا قبربا لاق ور كتم ةعرن ب: لاقومل

 0 00 يطال ىدرو ألو غابصلانباو بيطلاوبا افلا تشيل علانه ارك ثنمءلع موللق الو كتبئت ريق :

 "رب م ناب نآطقلانباميقعن ه دنع احلف قتملبع رك م يلع مولا اع مقح تشم: ا اه دبق نائل قعدر لح ةعفشا ظفر عت 0

 ليزتلا هالكن لبق هالس ةءنسا مل وق .لالد ف تان قدرك أرئاد نم ةعفشلا|نا وني رمش لوق نم قاز رل بع ررخاو دنا 3

 || ليت مالسلا ظفلب كو رتدوهو ىلب لزرسنب صفحت جيت ىف ى ل عنب هركذ و عيضول ا, ىنر وحب نبا ميلع ولو رككم لاق هرباج ثيدحتم 2
 | 6 ,ميسلا لنادى ملقتنيثاشاءاش ىفؤدأبل ةدرع ثيل حض ف 5 هوبا لبق لاوس مّن نملاوسلا 9

 3 هبازع ىرأرعنالا ليبعنبهلالبع نبريجن عر غلب نا نييقارعل اف التنبب انك عفاشلاىلاهلشسب قبلا دب اضم ميلر طعا معنا

 1 نا#ةجن عريب نع ليبعنب لببج نبه اربع نع شاذ ىلا نباو عيكو نع ةيديث ىلإ نبا دنع نكاد رع ىًاطعا ىنلاوش دنإب ييرصتلا عفاشلا قيرط 0 ب كداررم ديبعد كمل ىداض النيبعوف لامير عع طع ىذا لجل لعن خلل جسراش دوئاد نب لقي لب ءدج نع

 : قو نغم |مفيرصم ةرصبلاب نعش الا ىوم يقل باطنما نير هلا ديبعو هل ادبع نشمي لهحتب راضم بلم ديلإعفد رع

 اني ام ناكل لن لكم او لآل |ساد نخر عدادأف هيفأكيرو كاعأبف هني دهلا مباددق هأعأتم هبا عاتب والدعم التف لنور
 للملا هبا نعملسا ناين نبهنالبع قب لد نم طق دا ءاو هيي ع دانساو قأبسلا له نم ثا ميميب نع 1 ..[ ين نع نع يشل وأطول ىف كل يلا تم نعناع .دلعجر ظل قف ضاق هتلعجولنينم ملا يود لجس لقفل حبر ن ولك
 لاف ءالصلا نباوىلازغلاو مارالاو نيسح غاقلامعبتورصتطب اش دى د نبات احا نخ فوعنب نطل اليعمن لبق كلذ رعن لاق

 كا لدا قيما لاقد مراومالاعرطا شي نآكلايبفهخرطاش من نوكين لحج دايعلا لاق يبي مهر د فلا[ ناك دئاد نبا
 نع هاب اج تصنلا بلط [مذ ع ايدج لذ نيياسما لك العجين | امملع بجدول اعربل لاس نب ةصقلا هنيه

 نبءالعلا ثيل لح اممسفنا بيط

 نم ىقيوبلا ءاور دامب بدلا نا لع ناحل لاو ىف لعدن «لجن عمربن عدالعلا نع كافة ضر اقمالاو كاطع نثعن ديب نعنلفادبع
 ىو.ملوق كاان داعم ريف "صقر كنز نايع تحلق ديب |نعءالعلاَ ربا يف اماكن نعميث سلو كال نع بهد نبا قير
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 راب صيخلتلا نم رن حرس نانا
 أارازن /يرخإ عنب نع بيل ف دؤادويل هاه نال ضعي يما نبىحب ثيدجأ ا, نصح هزح با داذ يدلل اه قرط نآطغلا نب ١ و هني لعاو بقانللل وى يرش (رعلصب دو عد دنا, ركشو رأس شي لحم ايل هاه و نين [[تن عا دالا نا نيب الس م فص نب ةبم نع لجن رفعجشيدح نم ريلاد اد دو م لفنان دعم -.فداز د نيعبدألا لاني الثا نيبام تاي اددالا ندا دمالأ

 ْ و مسن ممو نسف فلن نسل و يدون ةحاطفلب ىليرثلاو دا دوباواورو رم نعوسح شيز ح نم اينو ةجا,نيادقاسنلاو دون ح .تزخارلبلا لعامل لوح هب عضوه وزين علا لع نب ري وسمي د سفن حاس هيلع راطصمنلا ل نمار ع يضف عصق : ٍ ان يرولسو رياح ل ءاص مثلا لها ضعب نإ فلي طس دال ىف قاربطلا جمرخ' سن عو نيعضوهو ى هلا مبذد قادوم ةيدأعل ظفلب
 هلا لاةأيقرا لاق هاتي روم ىدانعل اقف حاسو ميلع هل اص هلا لوسم لأ ءنانىلط ىلا شي لوحي نع :رايىلإ نب ناكل نبع قيرط «نم زم مقاول يلع قفشم نه راب ىلاذه كسوف نهوكوبني رك مارح يلع ضار عاووكاماد ا نرذلامومتطختا ْ لا ولس ملقا صم للوسد ناةركب ايد له- بمدصغل لب ايكيا مذ كانيموه لقف نع دن عكف دان

 لنمو نأبحيبا يوبص ىف ة نبل صي نع بابل ىو ظأذلا[ه دنع هلو رجنب نع ىرائبلاهعطنقا نم ظفلب ليد نب ليعس نعم ري ] أ طلبة طثأو ثيرح نم يلع قفتاد جريب دان وعطأتا نم ثياور ىف و نينل نم ظفلب اسم ةوأقلا موب ناضد |عبس نم قوط ضدا نع ظ 0 الريش بصخنم كر ره ىل (شميي لاه مبق بابل ىف ه رقت يدوت تحس زنا[ ديل لع رمد اشسمي لح نهرلا ف مدفن لل ةابلخا 1
 لعا و ىزدرتلاو أسنلا هادو انه لبق ىذا ثيرهكزرخل ىف ليد نب رس شيل حن مد ئادوب ا قح انقرعل سيلا م ْ ضع لعوش هاا ةلاّضر | الجر بصغ نم جن لاو ثيرح نم اربطلاىف معن بصغ نم غلب مزملحإ هدب هيل قادبطلا !لف سابع نباو لح لائعدوعسم نااو يف معا + ث ىلا وأي ىلااطلاف ماسلا ثري ئاو ىزمذئالاف صأقد ىلإ نبعد طخ نار ءعرد وبا وكحوريبلا ابطا ىف سوا نيد الش وفعلا ياتى كيفعلا اعد ةدرخح نر وسسلاو كسب ىلإ د ةبديشس ل نيب

 ينم ىسايطلادرادوبا اور وأيبثلا اه الثخاةورعنب ماشه ءاعمبف فلئه ءأضي املس فقال ارجو لاس دا لورا 1
 عنب 2ع نب هن البع نب رثكشبب رح نمأممدنسم ف ,روهار نبوئس اوةيبش ىلإ ناو اورو فبعضوشو :عمن هدانساف هثشنأع !
 أي نم ئاربطلاو خم نع نسكل ثي رجم قبربلا هاو ر هفوع نب عنعى وري لوقب ىراؤلا ءقلعو لجن عميب نع 3

 بصغ الجر ناظفلب هفنصم ىف نميا نبا ءاود و-تقفن لو قت عرزلا نمل سيلف مز د راغب موق ضراف رد نمامونرموم رخأ || نبمنارثيرحنم ىنيرتلاهدقادوب خا ا حرخا مث تلزان فل انين ءاج لاوهالإب اك ليسو لاقرخأ ميبرتةةاضإل| أى ور نم يبا طتل) طلغو [فريغو سرأن نباد اى رهذدلا مزجسبو نيونتلا وه طق رعل لوثر بلث 9 نملالبعم ةدابع

 : [ووهرد ىلا نيرشعيطعي نا نيب ناقش لل اريخن ا صاد ىلإ نبرعس ىلا بتلك م تياث ناقه د منبعاقفف ةردفلانورشعأ| م أو ارتشم ل ريق سا لإ تن اكل 5 قد أبل ثور ع شي لي نم لباب انكىف طايم للا هاهرو فردض باج د منع عيش نعيبعشفلا ١ نوع عجب أجمل صهو يرش ىلا رب بتكد زرع نع د ه لاق عطقنم نه لأ و قر سلاءادد ءارنمثعب رش اللا نبع دطق معنا أب ذاق ىلإ نع بوي نع ةيلع نب نعروصنم نيديعس مبرلا ةرقبلاو س فلان يعمل نايا هعلانعنث ىف .لوش ردع زل هديسامأ| ىف مدقنل خل ابسعنع ىذل شبل | هس دوعسم نا شيرحن مءيلع قف غيلاربم نعوذ فيرحه يجول ف نصيبا | يلام نع نارا ره ظفذ دور شد ارا ل غي نمل لاقداسو ميل د طع هناك دد م لوف لصالا طنلكملوت فركب فا || هع يؤلف وهج حامي كل تسيل فعن لتنال ميف لاق ثب لح ىف ى  اشاا نلحالبعنب مسافر نع ليس راف دكا دوب لكلا لا ناوبحلوب.ذ نع لسو هيلع هلاؤص دامب لح كا نكسيلد هاور اسمن ها الاف .يبببلا لس ا!ثيدح نمدجا,نبإأ| ءادر ذوق ومد شئأعنع غالب مؤلف كاب درلقو مالذ دي ىناشلتيادد يفد ثا قدازو معرب جو نم ىطقرارلاءاودوواسم أ ط ىشدلعمن ىريشقلا ردو نآطقلا نب نسخ ةشثأع ثيل نم ىفبميباو ثجاب نباد دقاد عباد لجا ىئاوظعر سلكت يما ١
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 ريم صيفلتازم مه نثر
 ليكولاوش نوكين لقي وهو ةريبح ها مويوزف ىت يللا ىلا يما نب رع شعب ماسو ءيلعدلادص نا ريسلاف نيتشادم انيد ةنارعبدا | ال
 نب ديعس نبل خ حاملا لوورأسو ميلعمد دصونل نعأرياعرقع ىث يفلان ىأسنلاو درئادىلاىف ؟رهاظو ىلا دا لوبفلاف | نع

 كلن ةنوممرسلكن لوبقىف مفاد, الكور ملسو ميلعمن الص منا شم لوحوهو وهو ناذع نب نا علبقو ىزاغملا ىف [كىصاعلا
 ثا دن وهم ه أجوف رايصدلانمالجرو هدلومعناذ ب !شعبمن | الس مراسي نبناملس نع هجر نع نع عفاشلاو اطؤملا||
 مجوز ليو ميلع ملل لص ءبنلانا عذار ىلا نع نامل سنع نارح نباد أسلاف يا
 حي رصنل قو نكاعفاد ى نم عمسي م نملس نإ, عاطقن الإبر البعنبامبفعت و |مزيب ل وسرلا اذ تكد للحب ئبوال الحئنومم
 5 ذوو نمش عورعبس ةدس نلملس لأ وم نا جيرو لاصتا نآطفلا نبارجي و رطبالا لوزن فيدح ف دؤيحىلا نبين فمنممعأمس
 ١فورشن اوخنب سو, هريسفن لت مولا ىداصضال لجرلا هه كدا نينس نأ ةنسن ف نيو تس نس فار 0
 ىلوخ نب سو] ثدب دلو للرسم لن ءاس هايل هلا ءاصن ل وسر دان ال لاف ساب نب هل اابع خر ملع قب رط نم سيف انس يفو ىقاولا 0

 تيفلاذا لاقل سو م يلع هل طصملا لوسرل هن ركل رابخملا ورش تد راربأج (ثسي لسد ممم جوزف سأبعل لب مف أباد | وأ
 اورو نسحل نسب نع نأسيكن ب بهو قبرط نم دا دوبا ثور نع كري عضف دي كنم غنيا ناذ انسو يشع سمج نمل كيك | 0 2١

 ها اطص ذا (شمب لحس خل بايكرخاو ا ىف ءنم ذرط ىدئها قلعو جدي ثمن لهل هلادذأةسو نيث الث نم نخ لاق نق طقر الا
 اشباح ثالب لع موقانزولسو ميلعمنا لص ناطور ىف ىا لع ثييدحنمريلع قفنم أ وضلا داي هلا جن ىف بانتس مس يلع

 3 بلح نمميلع قفشم م« ىمجس ان باوبهذازعار :صق ىف لاق نا سبب لوح بلا بزي ن يلع ماد اسم ىف ليوطلارب اج ثييرح فو
 من ةبيغو ىلا ىف حرصو هود مباوبهذا لاقفهرخا ىفو ثيرحت تيد لا هلا لوسرب ل اقؤرماس نم لج ىلا لأق ةريره ىلإ
 دلع قفش أ رجرأت تفرتعناذ اه ةأماءدع سين بد غاو لا ماسو ميلعملن لص دنا (ٌسمل ىلووح ب وهضضلا ىف ىلا يسد كد نب نعأ
 لقع نا لع ىتذارلاءي ل لتسا حج لياد بيصاناذ لاق سيل ناهجح د اند و ده ىف ىلا يسو للاخ نب ليددو قربه ىلإ ثيدحنم

 نا لاثودثراحنبليز ومو نع ملسو يلع هلا لصدل للوسر الأ ع نمل لع ثيرحنم ىرائيبل قيلعتلالبقي ةرابالا

 ال وزب ميلا مطب نومي الوطم ةدأن ىلا ثي لح نم نأبحنباد لجن اورو اراصولاىل فأبسو يروي فعج ري ذل
 أوونم ىدد ثرهاشو ىل وو بطاكشعب رارالا حافنالاثسي لوح كرك نم بيز وشو اقلبلالعنمعضوموشو 0
 ش قو نيرهأشلاورجوزلاد ىلولا ةعبرا نم اولا ىف ليدل .ظفلب ةشئاو نعريب| نع مأشه ثيرح نم اغطق ذل ىلن اورق ومد
 00 زج اندر ذا هلع ولو قحاووق شيب لور أرق لإ لب أنك م اكنل ىدأعيسو لوميوهد بيتو «دأنسا

 داس ىلا مه لاك لأط ىلا نب ماعد لج نع لع نب نيسعأ نب ماع ثيرح نم كاملا نب د, ع ىلا نع ناذأش نب لع ىلإ ييرح نم
 ٠ || تاسفن لعولو قح لقو كيلإإسا نم ىلا نسحاو ثاعطق نم لمص ريف ”عقر فرس اذ ىف ترجو ماس د ديلع هللا لصصممن
 ع الا طماع يد ناصم داتساف نطل 33 ىوقي مد القتل يسب باد ففعلت
 ِ لأ صتي ماسو م يلد هل زإص كيلبخ ىلاصو ا لأثر دن ىلإ نع تمأصلا بدل ابع ثييدح ند. يبونص ف نأبح نباد خل اربطلاو لج ىددو ةريغو 5

 : هلا ةيران و ميل وف لبق هرقت ثيرحلا نه أما لع سيئ اب رض (ٌشسمي لهحارمناكمداو قت لوقا ن نا صدد أر نواه ركف ين ازم ْ
 اول اذن نحول سعي سوم ناكو ةرع نولسنغياومأق ليث سا ئب ناري سه يلاثيدح نم ناؤييفلا مجحرخ ا, ىلا ريشي ةدددلا بيع نع

 هر ار د سم هسا را

 ا
 ى

 1 ايد , مو : ٠

 2 فالنبي رو ىفويفةؤمم ظفمل اد قادما اعلا ظفلب نكاذدار ىلا ثيدح نم نايضلا يف هلقن هرأغ اعزلاو نومدم ةيرأعلا||
 ْ اثد ناوفص ثيرحز مداد وب >ز وهغمرير أع لب لآقف حار بصغا لاقف نينح موب اور دا ناوفص نمر اعتسإ ماسو هيلع هلا كسعان ا
 لمحا دز و ةادوماي رأع لبمظفلد سايعنب!ثيرح نم نه اش مل ددو او مل اكاد نأسلاو لحامجرخاو هز وهضم دي راع لالا |:

 ”ياور ىف مغر هالس الا ىف هلا لوسرإ هوي نا لاقت مل نمي ن داس ميلع ملا لصد لوسر يلع ض رصف ارمضعب عارم ألا
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 بابك صيخلتانم م نال
 لعل انه ممضعبل اقفكد 5 ميف و نيدانب د ناكن يدل ن,عيججف و ثمقلا موي ةنأه رهتلاكذاالا هيخان اخر كف اسم نمر رح ىف
 امإوف ناقرداضبادانسا ريخب رصتمل ىف عقو نال مضو ن أفرد لوقنا ضوص وبلا د أع نيهسملل لب لآقف ةيأع نياسملل ما ةصاخ
 ثيل اس أك ة دانت ىباللين كان ف ورعد كمي هلي يلع ثدربن ال لاق هنيد دنع دف ملي لعن ياو ىث ءأج

 / لوسر ىلع اه د انثوبالاقف نار أني دروعن اولاقف نيد نمسح اص لع ل لاذفا,ملع لصين ة نانجب ىف املس و ميلعهلا لص تلا نأ
 قادوباو لحاهاور ور ين ازد ل الثن اكنيدلا نا ميف و لوطم ولالا نب ةلس شي لح نم ىد ايفل سو هيلع مي مؤ ص ميلع لصف لأ
 اهب لاق علسثميلع هل او صءإنلا نانو ىنطخد انياو نيس دا و ني داني دز اكنيدلا ناميف ورب أل ثيي رح نم نآيحنباوأسلاو
 نيللاناصن نو لية دان ىلإ ثيدح نهم اص ء ف نيرتلا فان اءاهر وهرب ادد فو هللجميلع تدربن ألا هنيدىضف
 ذب نمضي نابحنباىورو رع ةيناثنأبح نال باور ىفو أ رد شع ةعبس منييعتب ثي رح نم نأبح نيا و لحا و ةجلأو نبا
 منع اممضفا[نا موقلا نم لج لاقن لاق لئآقلا مكاو كل دوم دو اراىلا شيب دح نم منان ىوروهنرانيد ناكنيرلا نا ةدانتولا
 الص : لاق تيلل قو غلا قح ك.إوكلس و ملع هن لص ىلا لآق تيل نع نير انيدلاةداتق وبا نمض أمل هناةياو دف ..لوث

 ل 3 ل وش ه رزعب يلعت درب نال دنع رخا فو ظفلب ب يبلاو هوب قطقر ال ادد 5
 اند لو هلذنل باج شير حف لج لن عوش و ةريرش ىلا يلح نم الضاد فيس مسنا نم نينموملابىلو اان لاقمسونفلا هنوف
 هلعو منا لوس ليقىلعمني ددىلاملكش نب دوا 5 فل نمو -نثرولف اقحو الا, قلخ نممنبطخُف لناس يعملو

 رخأملا هلا لوس ري لبق مل وق نمو ةريره ىلإ ثيي رح نم نيويصلاىف تبان يبرحكلا نهر لصاك دعب مار لك عو لت ك لعب مأنا
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 اهياال وسر[ سلة نماس نع ن اذاز ير حن مريب ىئاربطلاىف انعم عفو رو ىل نغلاو ردلاو نيسحسض اقل ا وركذ لاف نصل قس ْ ٠
 ىدعب نمو الولع ه ىلعف اني د كرت نم نثرولفالا كرتنملاو + مرئاس طعن و نياسلل ايس ىلفناا ويلعن ٍ
 0 طين ره لاشي لحد مشل ليك ضب تمد ال هنأ لنا ضد لوس نبدأ البع رفد ناسا لأي تيب ا

 ةلادوبا (ادب نم تحرس بح أبص ف لحن نا ذَؤ بح ص امه لحب نب ملل نياكي غلا ثلأ" ىلا عن هلإ ل وقي لاو حسو ءيلعملا لصدلل
 | و تاقذلا ىف نايح با هركذ لقد نابحىبا للا نايحنب ديعس لب لجبل ناطقا نبادلعاو ايلا يهصو ةربره ىلإ ثيدح نما |

 ره لاديغد لنسي ملو باوصلا هنالاقو يره يفرك علف لأسر الاب قيطق د اللا مله ديزي نبش ركااضيا دنعىوددلا

 : اكدبزينب بأسا نشمي ل وح بيهرتل يغنى ارمصال مسالا عباءادد مازح ني هكح نع بابل ف د ناقريذلا نا
 اف ش اسلاوه اناورعهو ليزي نبا ءلوق دك لنع مقو نكث عبللا دعب منك شبرا و ثبعبملا لبق سو ميلعملا لص ىلا كرش
 هوب ناك لف ةرأيقلا ىف مالسالا لو كف ماسو ميلع هدا ص بنل كي رش نآك هنا منع اىلاو :جلر نباو ىلا لا هد قاد جاكاور

 ةعملا ىف معنوب | ءاور و ةيله الا ىف كل رش تنك جن نيالورويطد اف ظفلىد يلد ىراديدل يرش ى أبحر لاق قفا
 بوقل اب سيلدل البعو للعلا ةاحوبا لاق ئأسلا نيهدادبع نعابضي !ىور و بسلا نب سدق قيرط نمربكلا ىف نارإطلاو

 .َ 0 درع قب رط نم رجب نير ش ان ًاكمقد ا نبريدد بذ عنب ءاربلا نإ كمي
 ةدرف ةينب نأكامو دو زيمج اذ دقنب ناكام نهى اذ ءاسو ءيلعمبب ادصمبنلا ك5 خلبف يش و لقب ةرضف برتش اذ نيكي شمأ
 راش لل بع نعب أبل اى و دففصلا قبر فت ةوص اجرت لع ليلد قابس مسلي قآبسلا نه ريغب داتسالا لص ىرئبلالنعوهو
 كوولسو -يلعمبا لص نشيد لح وللب 3 قاسنلاو دقادوبا .جرخا ثيدكت درب مويس مف دعس هداعوأل

 ِ الواى مدقن ةيععض ل ىراشيل قدابلا# وع لكو لس ءيلعدلا لص نا( لمح ةأكرل ىف ملناش اثدصلا نيثيال ةًاعسلا
 انور ةؤرعم ا ىف مينا لاق نايس ىب دب ةييرج م اكن لبق ف ىرمضلا يم نب مع لكوملسو هيلع هللا لصان شم لح
 قيرط نم نسل مجيرخاو دانس الب تأيذ الخ ىف « كح ان كه ةفرعملا ىف قبولا لنسي لو كلان لح نا لع نب رجس ف عجول نع
 منع قأس م ةبييج ما مجيوف ىف ىلاىرهذلا يما نب رت دلسو ميلعملا دص دنا لوسد ثعب لآقرفعجوبئدح قلشا نب



 ريم صيئلتا نم ْ ٠ م 7 ىلاثلا لطلب
 لع شخ ذى جزم تعمسل اقف منع بهو نب|تلأس لوقي ىلعال بع نب شوي تعم لا« يخنعالفأن الا ىدارطلا لقي
 نوئتل» ببعنا خش نول قف زع لع ال دبع نب ضيوب د نيكسم نبش ذو ليزي با تلأس لوقب جرفلا نيريو د تعمسو لأ ل ملول
 ا اولاةفاربثك البرو ىداصن الاثير اجنيعمجليقل#ريخدا ينم نيوخل نا مقفل و عم ظفليه اور نمل ديرشن ع مج تبا و د دة لحاو
 ض نع كرش يرط نموا ارجرخ ذو سابع نب ذيدع د ثاذكد هد ادج ىف شحن رعب ن ةرابسأ ب عنهالل نسوة هئزسصمدا رس ادن
 بيل الإ واسم نها لأد لحب ل كسي لوح - نهب الذ دلت احلع معو نج ليت اد دامك حا لأساذنإ ظذنلب هنع ةرركع نع كاهس
 ||| و لوطثيدح و تنم سفن ببطب «اأطعاارالا بخ, لائم سد ليال س ابع نبا نع يركع ثي لح نم لالا منم سفن
 ش و ييعض ىف نابح نباواو رو فيعضوشو ى العلا د اننا قو كيلحف هون سابع نبانع مسقم قبرط نم طق داما ةامر

 / مسالا ملا هرحأر ةرشل كلاذ و مرنم سفن بيط رب غب رخ صع نخاين اء سال ليال ظفلب ىلعاسلا ليم ىلا ثيرح نم قبرا

 00 الع تلم ركع يلوم ا دوك ال
 برعم مز ذارياغب لحل يش او لحا نيلجيال ظفلب ررعنب نع بابلا ىو ليبمس ةياور بن لمما نبا ىو ىقيميلاو لحل هاور لدي نبع
 نع باب ىإن عن معن ب رعي اور نمرازهلا.جيرخ امي دثر رن ملا لأب *ر رح رىؤر دوعسم نب هلل لبعنععو ميلع قفشم
 ” سل ارك نبش لكلا ديو فدصملا ظفلب ش ثيل نم دطق ر اللا ى هدو بارش وب مب درفت لاق و منع لك او ىلإ نع شمالا
 "رجلك هزني ناقربزرلا نيد اد دنع ىوارلاهض | نعل يجن رع م لنع ىرخا قب يطمل و لوب ىراصن ال! ديعس نبدي نعميواد
 ىنيرثلاهدادوبااو رو فعض م يف نأع دج نبريد نيام يف و رعنع ىث ايرلا ةرحباثييدحن ماضي طق ر اللا هلا هاورو

 نبريزربوه لح لاك ييديكلا اجيال و ابع ل مخ ءانومكل حل نخب ال ظفلي لج نع مب نع رب زينب بئأسلا نيود لابع شي رح نم قممببا

 | فتمي لهل اوك لبا نكبآبا قا عصابى ثيردو نسحم دانس قيللاقو مثالا لقنىربغمل فر عال رمتخا
 |ديتيلف ىلل لعوكرحا ع اذاد :ناغلا لطم لاق عاسسو ءيلعديا لص بلا لوسر نار رش ىلا ن عرجرعالا نعد رزلاىبا نع كلي نعوف أشللا
 ظ ةاورو ةريرهىلا نع أره قيرط نم ووجرخاو انضيا دان ذل ىلا ثيرح نم ىزيرثلا الا نئسلا باوعع | هاهر و كلت ثيدح نميبإع يق

 ظ انعيقوهو سيدنزوه ودول ليجا ذاد ىوريد لعل ل لعمكر م ليحا ذة ىدديد هل وق هوس نحو ليولاو دا
 ١ حلئوشو لي لشنلا عسل نو لوفي ثي رجس راونعا ىلآتكت لأ سيمبل هريخوماسم ىف ئرت داعب ارادة نجال ناد يف لوالا
 نيدلا,نيدلإ ينعى غلا (شبي لح لبق لعب قيس درا هيزلاو ةدود ى دي راعلااشمي لست فيفخ لأ راب عنا لمد
 ال ناس راوصاو رج هر ةعزلاو هضقمنيدلادةدودر :يد اعلا ته[ تب لمح ن (مضلاب ل ضبفلا يف مرقت
 || لئعوشو بصي لو ليعلم هزح نبامفعضو 2و أد ار رعمد اسم نب ليتح نباوهو ى اش. نعو اور شايع ني ليعلم اميفو فأنا
 || و فاصولا صأع ىلا قيرط نم ا لحا ريغ يا ور نم نقي يط ىلأسنلا ىف هل و انه جر نبا ةرصمخخاو اق ايس مث اياصولا ف ىزيدألا|

 أ ثلا ديمللىدالل نانعمقن هلق و» نه اح قيرط نم نابحنبا ىو دورا نع امهالك ييرحنب اح قيرط نم ىرخدلا/ |:
 : مكووثنصلاد ور ملأ أكةدودمذثيداعلا ظفلي مه دنعةدا م ةدود ص تىبنملاوة داي د موضعب ظفل ىف هةادوم ةيراعلا مرظافلا

 أ يعيسؤلط نم نيمأشلا نسم ىف ىاربطلاو جلو نبا ادد لقد خأنلا فير نموه و دانا ىلا لدب ة دانت ىلا نعوومنلا ضعب
 | لانو مولا ةاور و مفعض و ىولسلا داي نبليعلمد جت ىف سأبع نب شيب رح نم ىلع نبا مرخاو شا نع لبعس ى نإ
 ١ أى بيطخل هاور و ةيعص ل لوفي ممضعبو لآ لس مذب لحد ”بصهع ءلوهصن ل طق ر للا لاق لقوةلبحنب ليوس قب ىط نم: بأيبصلا ىف
 | دع ليبيدارمال خيو لسوق صمم ن5 تخل ل «مرخلا نع لجم نع دبل نأبح نب هن دبع نع :عيل نب قرط نم صيت
 [اماسو ميلعهللا لص لاق تعضو الف هذ انجى ملسو .يلعملا صون لوسر عم انكريعس ل مسمي لاوس هر ز لا نيحأب ْ

 ئ 0 ا للا ا اا ا
 : و ةفيعض لين اساب قرط نم ىقب ميلاد ضطق دال ثيخل ن آه د تك م ثان اهر كذ و اريخ مالس الان عمنلا كازجل قد ىلع
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 نم



 رايك ا صر غلئارم ا” لإ ىاثاللج

 فادوباو لحا اور ورلن اند ”ث الئناكنيللان|ميفو الوطم ع ولالا نب :لسشيي رح نمد ايلا لسو هيلعهن الص يلع لصف لاذ

 أ هل لاق حاس ميلع هد الص بنان كلو نطق د انما د رجس دانه نيب دذأكنيدلان اميف هربا ثبب لح نم نآبحنباوىاسنلاو
 نيللا نابعن نو لب ة داق ىلا ثيرح نم_ينعو ىنيرتلا و ىفاسلاءاهد و ةربق ثراه فو ه للجد يلع تدرب ن الا هني د ىضف

 ذباح نم أنضي | نابحنب ىور و يشع ةينأثن أح نبال ةباود ىف و هر شع عبس ءذييعتب مي رح نم نآبحنباو لجاو ةجأمنبا
 متع ممضقان موقلانم لج لاقذ لاذ لئآقلا مت/6او كا ذو و اريل ثيدح نم هناقن ىف ىورو نير ازيد ناكنيرلا نا ةدانقيلا
 انين منلاق تينا ؛رغلا قح كالو ةكلسو يلعن لص ىدل لاق تيل نع نير انيرلا ةداتق وب نمذأمل هناتياودف : لو

 لذ مالسإلا لوا ىف ناك هناء العن لقن مل وق هرج يلعت دربال دنع هرخن فو طفلي فلا وشب قلق الل هد

 اذعوديلال | وسر. ليقىلعمني ددىلاملكف نب دوا 5 ف لخ نمو -نثرولف اقحو الاء قلخ نمدنيطخ ف لاناطسو يسال

 رخأملا هلل لوسر لبق مز وق نمو ةريره ىلإ ثيي رح نم نيوبوعصلا ىف تبا ثيير كلا نهر لصاى دعب مار لكك عو لت ك لعب مأنا
 امدال وير[ لأ نامفس نع ن ذاذ ثيبرحن مريم قارطلاىف انعم عقد رو ىل غلا وماي لاو نيسح نط قا ةركش ىلا فعلا قبس

 فىدعب نم لولا دع و ىلع اني د كرتنم هن رولفدلا كرت نملأق ث موئأسس طعن و نيه يابس ى دفنا و بلع هلل
 0 وسن كو رثي ىداصنالا ليجس

 تماما اك 09 نجح ( 227"

 دس مو باوصلا هنا لاو

 !ىل معنوي
 هبوُف ا ةاحوبا لاق ئأسلا نيهدادبع نعاضي !ىور و بئأسلا نب سلق قيرط نمرببكلا ىف ناراطلاو

 ًغ 0 درع قب رط نم لج نيلي ش ان ًاكوقد ا نبدي د بذ عنب ءاربلا نإ (لنمي
 ةدرف ةينب نأآكامو هو زبج اذ دقنب ناكام نهى اذ ءاسو ءيلعمب دصمبنلا ك5 غلبف يش و لقب ةضف اير تش اذ نيكي شمأ
 ةث ادلع نعبابلاىف و ةقفصلا قبر فت وص محرت لع ليل د .ؤايس ف مهيمبلل نايسلا انه ريغب دانسالا لص ىرأوبلارثعوشو
 يد تيل ولادات قاسنلاو دوا دوبا .حيرخا ثيدعت درب مويبسي ف دعس هداعوأأا
 8 الواى م دقن ةيعضامل ىراشيل قدابلا# نع لكو و ءيلعهللاءاص نمد لح ةاكئلاف لشنتت اقدصلا نشيال ٌءًأاعسلا

 انور ةؤررعملا ىف قيمنا ل5 نأيفس ىلإ اب ةييدج م اون لبق ف ىمذلا ةيم' نب علك و ماسو ءيلع هللا لسن سي لوح

 قيرط نم نذسلا ىف مجرخاو دانس الب تأيذ الخل ىف« اكح نك ةفرعملا ىف ىقبميباد لنسب مو كاان لح نا ءاع نبر هم مفعجلا نع
 منع قأس م ةريبج ا مجيوزف ىأهفلاىلاىرهذلا يما نب ةرزدلسو ميلعملاا لص دنا لوسد ثعب لآقرفعجوب دج قلشاانب



 ربك صبئلسا نم ْ مه : ىل ثلا للي

 كف لع ةيطخ ةء أجزم تعمسل اقف منع بهو نبا كلاس لوقي لع ال لبع نينوي تعم لاق ريو نعالؤان الاى ودايطلا لقي 0

 نوننلاو بصل[, ةبشخول قف لع دع ال دبع نبض وب و نيكسم نب شكلو ليز با تلأس ل |وقيجرفلا نيرسور تحمسو لآ لولو
 ٠ اولاقفاريثك 3 ارو ىداضن الاثير اج نيرعمجليقل يخمد ينم نيوخا نا ءظفل وعم ظفليه اور نمل ريرشن ع مج تبا و د د ةلحاو

 || نع كيرشؤيرط نموفبميبا ارجرخ لف و سابع نبا يزود كلذ كد الج ف اشحن لعب نا ةراجير أجر عنممالل اق سوة لص هداك رن الين
 بيل الا ولسم نما لان لجبال سي لوح نهب الذ دل ادلع هعو لج متلي اد راجل دج لأس نإ ظفلب دنع ةيركع نع كا
 1 و ليوطثب لح مى تثهنم سفن ببطب أطعا مالا ديخب لائم سدا ليال سبع نب نع يركع ثيي رح نم ملال مزم سفن

 ورىيع ىف نأبح نباءاورو فيعضوشو ى علا د انسا ىف و ث يلح ف هو سابع نبا نع : قدرط نم دف رانلا ءادر

 _ [!سللار هلا مرحار ةدشل كلان و مم سفن بيطربخب ميخإ دصع نخ اين اء سال لي ال ظفلب ى لعأسلا ليبجى لا ثييدح نم دمي
 || نعد اح نبق رع نعنلللبع نع لبقو ليمحملا نع ليعس ىلإ نب نمتز دبع نع و اد ىبإ نب يبوس درو ر نموه وم أسملا
 برها مز ذاربغبرحل ةيش ردح نيليال ظفلب رعنبا نع بابلاى و ليبعس ةياور نب لملا نبا ىوقو ىقبويلاو لجا هاور للتي نبع
 نع بار ى نعناع نب ةرعاي اور نمرازنلا برخاممدشوب نموا لأي هر رحروؤر دوعسم نب هلل |لبع نعو ميلع قفشم
 . سيفل ريش نبش ركل ميو فنصملا ظفلي ش كيب رنم غطق اللا كودو بار وبدي درفت لق و منع لن او ىلا نع شمالا
 "ل ك] ورثي ناقربزلا نيد ٌءاد نع ىوارلاهض | نعلين عم لنزع ىرخا قب يطمل و لوبجج ىد أسند !ليعس نب دي نعميواد
 ليرتلاهد,ادوباكاو رو فعضميف د نأع دج نبدي د نيلعميذ ور عنع ىث انرلا رحم اثييدح نم اضيا نطق ر اللا هل حا هادرو

 نبريزربوه رج: لاق ثيب ليك د اجيال ابعد مرخن ءاتومكل حل نخب ال ظفلب ك لج نع رب نع رب زي نب بئأسلا نيد لبع شي رح نم ىقمهبلا
 : تثسلول | ليات بابل آ ليمح ىلا ث يرجو نسح دانس قيربإ لاق و مرثالا هلقنهريغمل فرع الر تخل

 |دبتيلف ىل' لعوكرحا عب اذاد :ناغلا لطم لآ حاسو -رلعما لص دبا لوسز نإ ةريرش ىلا نع جرعالا نعد [نلاىبا نع كلو نعوف اشلا
 هاور و ةريرهىلا نع ماو قيرط نمو وجرخاو ابضرإ دن زلاىلا شيرح نم ىزيرثلا الان ثسلا باص هاودو كلي ثيدح نم يلع قع

 دعفوشو سنزوه واول ليجاذاو وريد لخلف ىلن لعمكدحب ليحا ذان ىدديد لوك هور نيا سز/ى لمؤال و دخا
 | طلفوهو ليدل عت نولوقي ثيم ارانصا باخ لت ملت »ب غو ماسم ىف وادلب ااو ةرمبح نجالةءاد ف لوالا
 [|ندلا ندلاويبن عىل «كثبيلح ليل لعبؤأيس ران هعزلاو ةدود سدي داعلااشبي لت فيفخ لأ د 7 داق, لصو

 دل ناس لبايطاد لجن مر اذ يعزلاو هضقم نيرلاو ةدودر ةيراعلاة«ااه شيب صحن مضل! ب اتكضمللا ف مدقن

 : لئعوشو بصب ملو ليعلمدأر هزح نبامفعضو ا أي أب عمد نب لبنح نباوهو ى اثينعو اور شايع نيل يعطل ميفو قآسنلا

 || و فاصولا صاع ىلا قبر ط نم ام لح ريغ ةياور نم ن اقر يط قأسنلا ىف لو اله ئجلر نبا ةرصمخخاو اق ايس مث باص ولا ف ىذيدلل
 || ثلا هيهللى دال ناعم قث ولقد نه مح قيرط نم نابحنبارويضصو ةدارا لان ع هالك ف يبرحنب اح قيرط نم ىرخدلا|

 : مكووئنصلاهر 1 اكةدودمثيداعلا ظفلي ار مه لنعةدا م ةدو د سدتىهلملاوؤ دار د: ممضعب ظفل ىفوةادوم ةيراعلا مرظافلا

 ديعيسؤلط نم نير شلال نسم ىف خي اربطلاو :جأر نبا عاد لقد خأنلا فير نموهو ة دا ىلا لرب ة دانت ىلا نعيسنلاضعب ىف
 ملاونوموباهاور و فعض و ىفولسلا دار د نيليعلمسا جن ىف سأبع نب) ثييرح نم ىلع نبا رخاو شدا نع ليعس ىلا نب

 بياطخت ءاو رو *وص ل لوقبي مم عبد لاذ لس ىمذب لحد "بعص مل معن ا قطف ر الا لاق لقوة لبحنب ليوس قبرط نم بأ بصلا ىف
 : ادع ليبيوأ عل خيم سول صمل تن تل لو :مرخ نع لجر نع دنيللانايحن بهن لبع نع عيب نبا قنرط نم صيخلنلا
 ءاسو ءيلعمللا لص لاق تعضو أمل هد انج ملسو لعمل اصدن|لوسر عم انكريعسىل مسمن هس هر زلا نيحأبت :

0 
 1 و ةفيعض ينساب قرط نم ىقب ميلاد نطق دال كيخل ن آه د تكتم ثان اهر كف و اريخ مالس الانعمنلا كازجل قد ىلع
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 نع كا لئعوهو رع نعش رهن نبل الب نعم ربا نعف الد نب ةيطع نب نار ردعنب ع نع رع نيهياليبع نعةيوعم نبأ
 سيردا نهنالبع نع بدلا تبا لاقه معب نمور يهد لوف لوقلاو ئطق د اللا لاق دل البركل لو الجر ناميبا نع فالد نبا
 نمت البع نر هت مجبر أت ىف ىدائيلا لذ و هوخيركرذ ىلزملا ثراككل نب لالب ع نع سرب نعفالد نبنل 2# لابع نير نعى رجلا نع
 نع ةيلعنباواور لاق و كأن قيرط نم ةرصقلا ىق يبا ميرننو ىلا و عمسو وأنا نعىدد قده ىف نمل فالد نبيع نب
 : بويا نعرعم نع ا رلادبعءادر لذ دام ص صحب مزيبملا ميف لاقو كالي ردو لذ رح نع كت لأق بالا
 سلف لوح ند ميلعر ارد ام لغبف ا ما ا فوتو ل مت بركذ لأ

 اذ |مننأناىلاه شلح اذا قدا هرظنا نو مت الصاله لج مايصو ا« ضي ال الل أ هلع ياه هنا امانا لخرم اقف
 ْ د [ذ3 رخل نيسع نبااناد قازرلالبع لا كان قسوم ” رز ةنيهيعفبس ع فيسال ناالللا ؛دغئسا|ة|معرو لاو رنا

 7 ١ نب نلت |ابع نب عع كلر نع ىدلبم نب نمل اربع قيرط نم كلي بئر خف طق ارل ىو و لثم يبا نع فالد نب نع

 ا اه لاقو عفيسالا ةصق نم هرصب ركل لو غتسا ءلوقىلا بوب قيس +ةكنف علان لأ رج نعميب| نع فال د نبةرطع

 دع تضر عر عنب شمل لهح ليلك لعب فة فعج نبل البع صف | 1 هلج نعدانسالا لقي لف كلب نع بضو نبا :
 :ظزاج نقاد سمخنب ناو لبأق نمميلع تض ىعو تخلب برب مو يقي لذ رش ع عب را نبا ناو شياج يف داس و ميلع هل لص ىلا
 1 رويوض ىف نأبحنبا اه لو ارإ تغلب كري هملوقنو دق نخل ىف ف اثلا ىف و لحا هوب ل هاله [هرنعو هيلع قف تالب قلادو
 ”نبانادر لب مويولسوم يلع هللا لمص ىنلا لع تضع ىف يبل ةياهر ىف أرب سغنس اهنا دعاص نب نع لقنو ةداينلاب فيرس

 لح ةو نغن الأي تلكتسا ىا ةرمشع سمن نبا ناو هلوقب وريف تنعط ىا مشع عير نب ناو لوقب درملاو نييعصعلاوخخ ىف لاو ة :
 :اكىدأغملا ف ىرئاولا لآ و عيدا نس لاوش ىف قلن ناكل ينو سم هس داجىف نآكق لئلاو ثالث نس لاوش لكن
 3 قاوم يلعأمو مل بتك دنس ة رضع سمح ولولا لكس ذا سن |(شسيب لوح ارنم فشاو رشح سم نبق لئلا ىف مت نا
 اور ةبارتلاىف مار الل اعبت طييولا ىف ىلا غلا لاق و فييعبط لنسب هع بيبص نب نب زعل البعير ط نم تايذ الما ىف قريبا دو لحما
 (الب شا نع دان نع ىرللا ناسلا ىف قب مبلا«ركش و روك ناسلا ىف سيلان اف اهريغد ا دارفالاىف مل علف هداتسإ طقم اللا
 ةالصلاىل مدقتو لع نع هريغد دوئادوب شيريل غلب قحيبصلا نع ةثالل نعلق مفرش, ل وح فيعض هنالاقد
 بل الق مزم تبن نف نيقه لد زتومنع نشلين ات مهرادذ ىبسو ملقم لتقف هية ىف داعم ننلعسنا

 نب لعس نا ص اذ و ىل نب لعس ثيرح نمدازالا ىو ر و ليعس ىلإ ثيدح نم تابنالا بصق نود مييع قف ىرارنلا فل عج
 انوش لوف لفي نا بني يلبث دعب ىذلا ىف قأيسو ىناؤلا هيلع ترجم لكم زم لتقينا ةظيرق قب دعولح ذأعم

 بلح نمريغصلاورببللا 3 كور ئاربطلا نإ كاد ليون ومرشينفلوتب ادرك بقع ت ار لعس نالءلعاف ميم امس
 يتسم رض ثبنا لق هنأ نأذ مالغلا سف ىف يظن تكل يرق ىراسسا لع لو ميلع هلا لص ىبنل دلعج لا لأ صنالا ١

 0حفيعضوفو (ل دانسالا نمي الاولسا نع ىو الر يغصل ف دان نيياسلا نا غم قمناعجتبن القدم ناك و3

 نيل نم تنك يبس لخ تبني ل نم كلت تبا نم نأ ترق موب إس هيلع هل الص دنا لعأذض حر فلا ةيط
 ءخ ىزيثللو يسلا ىف لعجتي اور ل هلئقي لتبني نمو غلب هنعربع نب كاملالبع ثيرح نم ناسلا باربع كيس كنا
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 رسوم ل ل اا ل ليسا
 | عيقنيدب قيرطنم ظفلإاوظعمو ميلع قف رغلا نم اهب قحاوبذأ,ذبعب تعلسعئأبلا دجو لذ د لجيلارسف اذا ره ىل

 ظ قحا وف سلذارث نأ اها سلفا لق لج دنع نيعب لان كل ددا نم ظفلب «ريغوث ركل نب نلجولاربع نيرأب ىإ قيرط نم أعله دنع 1
 9 | تان جحا( سعر يلعملا لصد لوسر هيف ضف ىذا اذه ب هوت سلفم لاو نا ةريره ل شب لوس هريغنمرب ٌ

 هنعةللخ ن بر عن ع رقعملا ىبا نع بثذ ىلا نباقيرطنم )ايما و عفاشلاهدؤادوبا ثيلعلا مواتر قحل عانملا بحأصف سف |
 / احناوركد وبث ىلا نب اوفو الهاوي هاب الاد ا ىلا نياركلي .هلويجوهر نئملانباوىوايطلاهدوادوب|لرممعداوباهأ]

 0 دىباثيي رح ىف ىروثلا قيرطنم[خريغو نطقر ا اد نآمحنبا ىورو هسايطلا در اد ىلا قب نمىنبمباو دطق د ارلا وهو تاقثاىلأ 5
 ١ 0 ! اا نع !؟لش قريبا لحد ةريره ىلاريغ ميو ري الثيران هربلا دبع نيالا لَ ه فضعملاركذ (ىزلا ظفللا ررهىلانعأأ

 0 نأبحن الو مب قحاوبذ نيعب سلفم دنع مءأنم لجو نم ظفلبّ رمد نع ناسنلاو دولا دوبا هاد رام ظن كا 5قالطا ىفو نسكت نب لخو ّآ

 قا سيل ها مع اكد رسل وشب قحاوبذ هنيجب_ هانم مثأبل لجوف لجحلا معاذ فلير عنب نعف [نع لف قبرطنم.ىلوع ىف 5

 هذ ءاص#ةلوس رجح ايل لا يأن ىف اقف نير ا اهدا نو ذه تق ورغا ملط نود منم سل, ذاعم عرج 7

 رز“, || تاياورلانم عا فالخيوهو ىلا زغلا معو كءاع نسا, يرجك ا 3 نا ميشالاو نرش لتس جنمذاعملعماسوميلعهلا |
 ري“ اى هيلعممل صمم لوسي كل اذاعمن نطق لا اعراب ادد كااذاوسفلا رخل نا عييرصتلا دئاد دءليسإدبىففةروبشملا| ٠

 0 فر شميل هس سي ورل عج نهو م زم قفرلاذاعم بلطأيفأما < سأةلال كلذ نا ريف جدلذ كار رخل ليت

 ..و “ل || ب قحاوو هنيعب هدج فاس مد نمرعتأبلا ضقي مو عاب ىذا سلذأك انماب جدأ, ثمر لها أي ةنيع عفا ٍ
 يَ نمد ٌءادوباو كان ميرخالقذ لآق اكوهو لس م ثيرح. من! لعب كفارلا رك ءأد رخل يوساوي ائيش مني نم مضت لذ نآكناو 5

 2 0 ب7 نع اور نإال شايع ب لبعطم رينو ىرخ/قيرط نمد كادوب املصوو السو ماشه نبش نب نزال نركب ا
 نع. عنب ىدوم نعم زعرخا جيو نمددورأهل نبا يرخأز ليعلم»ءلع فلتخاو عضا لسرملا دكا دوب لأت ى اش وشو
 أ ١ ىف قاز_راالبع ملص ود ملصو معي ال ىفيميبا لاقو عطقنم نه و اخ نم ىل هاري عملا ىلا ثيي لح ىذأشلا لاو ةلوصوم ىرشزلا

 ظ هو كد باص! ضعب نا لسرملا ىو كال بت غو ةرره ىلا نعأضياهاهر كلن نب كلعنا هندنراركذو كل نعمهتصما | ٠
 نب هع شيب رحم جلب ميلاو لأكل و نأبحنباو :جلو نباو ُقأسلاو د ءادوباو لح مسبح هي وفعو لظ لجاولا ىلاثيِب لهح دنع

 1 الا ليرمشلا نعى اللاوو منبوقعو مصرع لكي لجاولا ىلطسو 3113 ]باطل ع ظل نكاد ىد أنا ؤلعوميبا نع ليرشلا
 ان ا قيرط نم قمل ىف املا ثق ىل لبعىف ملا صقش قلع الجب سبوولسو ميلع هنا لص دنا سعي لح :ليلد ىلا نبادب د فت انسالا ذك
 :ور اق عطقشم لهو لاؤمل دوي يف عاب قحملسو ميلع هناي ص بلا سيف مببص أم لح قنعات نيلج. نيبداكلببعنازلج لا |
 روثلاءاور و لاق ةرأعنب نسحب قيرط نم .ز 2 فيعضوهو دوعسم نهلالبع هرج نع نمترلا دبع نبمداقلانعرخا مجونمأأ
 ازهب قيرط مك شلاددٌادوبارجرخ ثيدحس ب ةيعو رشم ىف ق لوو زاج نزع كت انبع ني مساق »نعد دا نبانعأ]

 0 75 نب م نوع أ تن
 لا لأ و يال مي ا مد طا ب7 كيب هكا ل“ هر

1 
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 ثبرنم سم ثب لولا مدوف نم ك ىو نم: الث ل بمشي ثح لأقف »3 لصلا نممبطعي نام لأ سف متبأص | حاس هيلع كلا لص

 ...[اموقن موك ىو ةنم :ئالث موقي فحق اذ متبأصا لد و ميف و الوطم هركرذ الث رحل ال ل زؤئسلل نإ ةصيم لاق

 |قيسففريسلار رسب "بلآ خف لحاورلا ىراشب نأك نبيجن مالجد نر عطقش دنس طؤلل ىف كلك
 | نائف بنيد لد وديصاذأنض عمن ادا. ال يفد «ركوذ عفيسالا نأذ سأنل لعب لآقف ب

 رايخ قرط زمللعلا ىفئطقراللا ملصو و ب رح ورخأو مه هلوا نان نيدلاووكب م ديان رغ نييملأد



 ربط شيب لح ع لح بعل لخ نوم ناجم له ىف الل لصاال قتل كذبة و يلع هنبقعتد عوضوم
 | هر ناكذاتقفنب بكري سرظلا ظفلو نم هّتاد مب ةربرض ىل نع دعشلا شي رح نم ىداذللا هنقفن ميكربا ىلا دعوا وهرمناكاذأأ
 3 وكرم نشرل اشم لحب رمثي نايم باب ظفلبدئادوبا ةاودو ةقفنتلر شي و برب نا ىلع ونوه م نآكاذا_رنففنب ب يشيد للا نباو ْ

 1 |مفرلا 4 مدع ر لا ل ماحب نب لقد فنقولبلعادةرب ره دين عوك اص ىف نعرشب ال قيرطنم مك لد ئقد انا ب رولعيو
 |[ رب يص ىلا نعوكارص ىلا نع شمال نع نايفس نع ىفأشلا ةياور ىشو ىف نم لع قو نم ةياور قيما م نطق رارلا حدو لعب
 3 5 ادؤيرطنم و بلاد لو نطق الاد ديطع ىف نآبحنبا دور ميلمو رزغ مل نهار نم نهرلا افي الث سب ىلوح

 2 1 ةسرب 2

3 
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 || نب قاوهبا قرط نم نجار نبامجرخاوسد رغد يلعو منغ »ل نهرلا قليلا وذ ى ةرببره ىلا نع بيسملانب ليعس نع ىرهزلا نع
 أ نع ىرشزلا نع بد ىلإ نباو شوبو ىعازوالا هاو ر وأيا ”لوصوم ىرهزلا نع قرط نم ءيرخاو ىرشزلا نع شاد

 ا أد 00 ا دام نع ديري ىلا نيا كي لذ ىلا نبانعىفأشلا ةاور الس م لبعس
 .اايزثلا و دقادوب ا كح و الهمر ىغو مت دارد ءنغ عفأشلا لاق ور غميلعو مهغمل هنهر ىذلا بحأرص نم نهرلقلغي ال ءظفل
 .ًااميلعو رخغململوقوملصو قحلبعو ربل لبعنب ا ععو ةفيعضأ, لق بميناو نطق ر اللا قرط لو ءلآسرانآطفلا ناد دف دارلاو

 [تخل نبأ رعفرن افق و دأرعف د ةاورلا فلتخللظفملا« نهرب ادبعنب لآ ف يطررحتت بيب لوف نمةجس سا ليت ورغ
 ]أ له نانو هدو ثييلحلا نه بهو نبا ود ذو معرف ايفقوو بثذىبا نيإلع فالثخب اع ثيركااولسر ا مودم ريف رمتمد

 | ل اق و ىرشزلا نع لفن بيسما نيلبعس ه"لين مرو رعمرلعو معمل لوف ليس ملا ىف دوا دوبا لاو بيسملا نبربعس لوق نمثظفللا

 . بلر ءاص ىلا لوف تييأر ىرهزال تاق نهر نم نهرل قاغيدللاكةلؤتصسد اور يسلا نبا نع ىرهزل عر عمان انرلزلبع

 6 اله قح بهز كله نا لاق دا نعطخخلب مث مجم لاؤععن لاذ كل نهرلاف كا |مخأ|ل نا لوقي لجدلا وها نهرلا قل خيال راسو
 نسون لأ طن الملاط ىل نب يحين ميه نب لجلب بصصا ن مدأق قيرط نم مزح نبا ورد مدر غر يلع و رخل نهرل ابد نم كاف ظ

 ٍْ نع نلمح بع ني ءلس لاو بيسلا نب دس نع ى رهن هلع بئدن ىلا نبا نمار و نع هب ايش ان كانالا اعنيرصن [ ةفثل لها( <
 امهثلقإ زسازش :ح نبا لاق مد يغميلعو مغسل نهر زل ملازهل اول غيال .وميلعدللا لص لا لوسر لاو لاق ربه ىلإ

 || ىدعزب | ركذ ةركتم ثييدأ ل .لرمصن نهد اابعو كن دبع ومص مب طرارمش نع ى ًاعنالا مودال صن نب دلل البع قبرط نمد طق اللا
 , لوف همام ماؤزس كارعلف دار ادم: ىنمعم أع نبرصن مزح ن باشي اور ىف لوف ناربظو
 مث ليلو ليلا بلاقءأط عراه رييرج نب[: قاد رلالبع لأ ركأأب نذر هن وهم برأي ىطو د وجب ناكولب د ىلإ نب ءأطع نا كوم

1 

 د1

5 

 اميض ىلا ديل و لسري لجرلان د خلب لقو تبثن عزل ايد تال اذ ل ءفين بح ارد رجوزل ةزلاو ديباوإ ديخاو ننام اهالغل
 ١ نيف , ري وعرجنب نادل هال اه ديس شو م] تلح ىلا اهل لوف ث داو نأذ مأعطلا نم لحاوش لاق نإ سّئأط نع ء لنسب يدر م 3

 ايد نومل لق لؤرمم انوار هدأ يصيلف (جداجا نوب والحل ل تطحلاد سابع لولوي يئاط عمم ااا[
 : اق رابإام أر هيلع أب و ذاعم لعر جرا سو يلع هلا لص نن كلر نب بعكس لح 7 1 ب تلرجورفلاد أعندللاقف كانى

 || ند معابد هلا ذاعم نع حطنلب مب نع كار نب بعكُبا نعى سفزلان عر عم نع فسوي نب هاشه قب رط نم قنريبلاو ماكو
 . [وطمالس م قاد رلادبع خي رح نملبسإملا فدك ادولا هاورو د السد [و عم نع كدابملا نب هل البعد قازرلللبع هفلأ خو ميلع نأ

 او عست نسف كلذ نآكو تب ثيلجوم اح الا ىف رعالطلا نب لأقو لصنلا نم ريحا لسرلا قحماابع لت نوح ابع بعك نب ىتنوأأ

 أد ا ادا ول يزل ليس ركب لق نسيه كمان ةوقح أمس سم ايغل
 . | ين اييبكل قف قازربطلا كور و ءربذيل نمإلا ىلا كاإق لعب مثجبر ماس و ءيلع هلا كصمعتلا ناداه ى لقول قرط نم ىفبم با مومخا
 . | ةلؤصس 03 لود بيصا لبعس ىلإ نعبأبلا قو هللا ل ىف حج نم لوا ناو نمل ىلا اذأعم تعب جاي ملس و ديلع بلص دنا
 | ثلج رس سه كلن .دل يكل سيبو مف لجسد اب او نخ لافف منيا و غلب لذ هيلعاوق دسصت لاقنف هني >رثكق رعت أ

00 
7 
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 ريب صيت نم ا 0 هطول
 : احا نبا هاو دوم هرآل ني رب عيراعب نقر نبالأس هناميبا نعسُو فذهب عر مم نع قد نلبس ده راسا ا 1
 ن أك ناو. وجيم يف عري تأكنأر عم ركب ويفر لج اىل نيريعب ا يعبلا لم نبالتلق نيد يسن نع نوع نزع لان نإ نإ نع 0
 ناوبك ىف فلسا نع يمل ب : 1

 1 اص نع يس "لج كليب رضجبايعي عابد ع (شمي لهم نأبح نأ ةاهو وجنت هاربا ننقطساىدانساىف د 7
 لع نعبيسلا نبا قيرط نم اذ رابع قود نه ضد أعين دنع ور لذ و لعو نسكت نبع أطقتاهيف ذو لع نع مع نبك نب نسا ٌ
 او سشاملبقر علف لالي ليعلاءايخ لأن هعملالبع بيان اشيل هس نع وو !!نباىورو ةيس نريعبب اريعب هر : :

 اميبانعنيربس نب سبا قي ىطنم ىلا ءاوررث و دانسا الب دل ىف ذأ اشلاورتورثالا نيش لأب اي . ْإ

 ضرفلاباب هسكدف قات ش تناثر ف تيجي *ةد تيا زت ثق نفت هدد ىلا نرمشعدلع شافت اكلأ
 0 فند |عنوشو طيسولا ىفىلازغلا مينعبن طفللا نه الذ [ةروأب رقما هميلعهللا اص دن اسي لوح
 اف هوعد لاقف دباصاب مافمل ظلغأف قح ومي هنا امصدي لوس لع لج نأكة ير ىلانع نيويعنصلاف كالا لع
 >منآفو ا ووطع ف ور تش اف لاق نس نمر ي>وه اسال نسال اول اقف ل
 رس نال نم يلع سم قف لس ةعفلستسا د ميلعدللا لص نا عفان ىلإ نعول سم جرخا ة كيسا دا

 : اميز دعب عفارلاو رك رد ثيديك يطعب ناعم أذ نايعا رارابخإلا ينج لا ققوفاروبا يفرك ,لحرلا طعب نررعفارأبإ
 نطو درع ا اي

00 

 بي

 ييخزضل# اي لا ل نر ا ل ا

 د وج ل ا

 و را كرولا سر ل

 0 احسب تس راحل ُت 5 : مره يلح قو ْ

 ٠ ها لوم مرقتدد هدجنعميبانعبيغش نب مع ثيبدحلا 0 1
  1الوديع ةياور نمالوبأت 0 0 فشتلالو

 ! هدعر نهاد يس دع يبحر ا يق نمالو عأجإ نمالو بح ص لوق نم ”الوةيبقسأ
  1نهر لاترش| نع ىرأؤيلا ؟ تنقع قيوم يلع قف هرتعتز دقو ردن .هريلعهللا لصون !لوسرن أف ىدومجنم

  1ناو فأسلا ورود قنيرثلاو لح هملهال اريعش -نم نخاد نيل ملا ىدوك لنعمل ار دواس يلع هللا كص هنن لوسد 1

 0 ١ يتذأشلاءاود ىرفطلا معهشلاولا ىدوبرإا مدا هيل ىراؤبلا طرخ لع وه ميزت الابحاص لاند ساعات لف
  1ساسي ل هع فرعصت وهو هيت ها نيد ما مالك ىفعقووالس مميبانع له نب عج قب رط نم ثمل

  15اسعدنا عمنا وسد لأس حط انااشبد لوح ثيدحنم 0 ديلا مع

 :آ ها لا لس صاف 1
 / 0 لامعزوكو
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 - رمل ارم كلل نم 1 ناثلادلجلا

 |نشر حام اهداء ش ناد رض أش ن راتبا يرق قلن سب نع ار, ىاذ لسه اي ل صي ترضح لاقف دوعسم نهنالبع
 أ فلن ا ا ها ل لج جا واس وعل
 أأ|ةيما نيليعلمد نع مهلس نبيل ذ ةليبعىلانعىوزرلا نه كل لبعدلاو يمن ىف عرج نر اؤع مث بمن بل بعل | لع هش

 ام رذد ىدأت الكر هاظوهد ىف بلد رجا اذح دوديبجن كلارا نل ىف قدو ماس مر عس لاقرب نبا مالبع
 أ نبع ايعن ليعلم اميف هد لجن عيب نعدوعسم نب هارب نبك اربع نب مساقل قيرط نم نطق الا هاد دور يطقناهيفو بالا طفلي ةرخ دوعسم نب نع دوعسم نب ةبتحن دل دبع نب نوع نع الوجع نب ن عن أيفس نعرصتخلا ف هاش كد د نبا
 نإ ىتفزرلافرتم اة فلافل ةياهدألا!دارت وافل أخ ى سب ةياهر ىفواقلأ تن أعي بنما فلا ذا بادر ىو لو ةيقعنب دس وم
 ا الاقمار عينتوهو طيس لاف أرك دن اذولازخلافع هنأكو مقفلابتك قف لجبفن|ناو يرحل رتكرم يآ ركذالمايالتلا
 ْ نب رج رببكلاىف خئربطلا لاقو عطقم دانس ب جاو نباو ىريزتلاو لجل ا هادو دوعسم نبا نع غالب كل أه اورق دانثلا اودأناق

 دارت عيبل فا ذلنااذانأعيبب موف مدل 0000 0 ل
 : صوم تام سيلد وعسم نبا نعشس رن نه طنا ىف . |مزجر فذ مظفحمنط ابوك نب نزل اربع ف فلتخا ل تاقنمت اود
 | دقنبنللدبع قيرط نم قيريلاو او نضل د درا د ل, دنعىرخبؤيرظملو قبرطلا« نه دع جر جيو لذ ءللعنطقد الا ركذ و

 | نبا لاقد يملا منصو اا ل اس اصلا
 | , انوع اطقنالإب مزحنباملعاو عورش نمار ميلعاونب و لوبقلار وقلت ءاياعلا هعأججلنع لالا روبرشم هن الا عطقنموش ربل البع
 || هناليعتب نمحلادبعو نب ةساقلا قيرط نم دطق د الل اهاوم ري ؤبرط ل وه لجو ميبا ونزل اربع ىف هلأ عيلب نآطقلا نبا لعاو قحدبع

 | يدحو ةمقلا ا ل ا
 | [بف يل ةنيبالو هما هعلسلاو ناعيأب ابن لتخا ذا ةيادد فو | #8 ريبانم.ع سل فلتنت نول لبع ناالا تاق لادد
 : ب ولاه تم ىدرالإاد ارنطلاًاهاو روم« لجن ع نلتزلاريعن مساقلا قي ىط نم رنسلا تاداي ن ف دج نبهناا دبع ضاومأقل
 1 وهو ف /نلتن ريع نب رجوهو ليل ىلانبائاق علسلوملوق ىش ون دايز لحب دوفناو ةوعسم نبا نع ب نع اقرا نعلأقف
 | لوف وسل لأي عيبان دارو أبل وق لوقنر وره دنعاماو مزم لحس لنعرعقي فأقل يف ءلوقأ او طفح اقيم فج
 1 ات ىلازعد ان قيرط نم ىقديبلاو اولزو لاربطلاو عذأشلإ معصم لج ىلا نيد ثنا ذاك آعت لوقب د ناسا بعنبانع

 . | ذااونما نيدل ميل لآعت هللا ميف نذاو بآتكا ىف هدا لحم حسم لج للان حاب قلسلا ناري لأق سابعنب نع جيرعإلا | ٠
 . [أ قل اف نونليوهو ةنيدلا م هاما : له قيلعتلا قيلعت ىف منعضواد ىر اغلا مفلع رقد ةيالا سالي



يلعملا اص (شصير لوصف م يفو تباث نب يد نع وريؤو ناحل نبل بمس نعى راي ا ذو ةريره ىلإ ورباج ْ
 [|اذا تأ لامس م

 م عفد ناد الق نم وقوم جيده اربد تير قو برشا شيد نم يلع قف يخل كرس فس فر هندنم ١

 / قطنمرفصتو رس لاذ تاره هل لوسيل يقف هت نحر غل عيبزعس هيلعسن صمم لوس ف ثمي لح لنعأ,مابو

 نط علئاسانإ يف نيبوأرعم لكي هدافصتو م( لةرشت اد لف لشن ةح طفلي ربا نعىراؤلل ورانصت ور اغ قح ظفلأأ

 دازموهرت يشل مطت ةحرأأليبزع ىف طفل ساب عنبا نع سائاط نع رمد انساب ازبالو رج نعد وارنيمنبلهس راع[
 اش لهن نعي الث مينا نحبك هرب نع ف كمي ىرضوجأماكحبء ومسم| مالكوم زن نموهزتو أ[

 قرف «عردلا لسا لجلي للا نب زاد ةلق أل نعوت لسع يلع هلال سص ينل نار اجاشسب لوح قايخبازا واذا نع
 :جح نبل نعيطع نع يجنب نع نايفس نع صن ىثاغن لآ نم قرف فلا سد طهر يدا ةهزل د ةطنحتنمأ |

 ٠ اا

 يشفع نام نا كانا سنيدس نم مؤ تود: لت هنأ اشم عم 1

 ديداستلاف ضني زاد هلق حلا اسف هىناشنإلاق هدى فاش مذعمجرخيواليكبيزاو درك عيبد ليك لبق عين مارتازلا|

 ا ١

 ظآ يدخر بع نبا ريتنباو ليعس ىلا نعبأبلا ىف و كنا زور نم ذي اور نم نولين لقوا صوصنم هيلعمنلا اص من نعنولبن لمح 5

 عمج ل قحت نمو دوخأ ةلذأهلل سيما اربطلاىف رعسنب له ميو أسفل اى يبلخن دن ار نوع دحر و, نيونعصل أر لكو ةريرشدلا ْ
 نايفس نع فأل ةبرعل ىف صخس ل يرثي وهو ةنبا زد نعوقرب جشم ل هس دحلسعمجتاءاس د كردون ةدلفحأ|
 معيب نعىتولسو يلع للا لصون الوسرنا ة حى نلمس( شمل ل حث نليعنبا نعم يلعن اهيشلا قفناو منع طع نع هر جنب نع ا
 :رععئأشل 4 هدكشبب لهحنعأ ريغ و نائبشاد رهدو ىفالا ابطد الها ملكي مأرب ةيرعلا ف صصخ نال 4
 بمزج زعلا عيب ف صخب ]سو ميلعملا ل صعسلا(لسدن ةيبره ىلإ نعرجاإا نب ىلوسنايفس لا نعن بصح نباوش وداد نعش ١

 تعمس باب اهولاربع نمل لبعنعىراؤبلا اورو كانك صتشاو ال قوه د وأ دكش قسواذسمخ ىف وا قسوا سم ند داعف

 و كا ذيبحلعن م بر مااكف ذو رشا نود ؛ركدذ ة يره ىإ نع نأيفسىلا نعد د كذ لح عييرلانيدن ا يبعمْاس داكلا ١ ظ

 امدلاءاص دل لل وسر ب نص نم لجرل ليبل نب ومحل اذ دا يبإ نب وم لبق لاةفداتس اريغب صلو مالا ىف كذأشلا هركذشي دككاذه 31

 | اييررعلاو لآقف ثيرعت فالخنا ىف ورك و هركاف نيا تعال ر قبو تالف و تالف لاقد نهر كا لعا هريغار وتبث نيليد أ هوديلعأ] ٠
 ظ عملا ىفريبلاوركدو ةوض ركل هزه ا رعب تلفف تبا نبريدد تلأس لق ديبإ نب دوجيرك ف ماسو ميلعمم لمص هال وسر ف عضم لا 3
 عف اشلاركوب هزحنبالاقداداتسامل مكي دو ءراعلا يسب يلع درو عضأشلا لعد اد نب رغهرلكا رد أبغي اقلعم عفأشلا 11

 | نه ذاسن لعب واكل ىف قنوملا نيش !لاةميدلتريسا نمملقن نال عفاشلا لنسب ىدد د ألا لاقورةجحميف نولين لطبفادانسا 0
 سيده نازل يرسم سدا ثري لهح نممهووهو يلع ق فتم ثيدتل| ٠
 ! هللا اضمن لا كا ركزو لعفبالن اهل اف منععضي نامل داب [نبهذاذزفوانب الجن اشيل اوجد ضو ا 1

 ةربعموا نع لاجرلايلزع كاز نعوذ اشل عنبه وعض لبو ميلعمم لص ينل رك امرعث رلبخ ةريخلعفي 2 ناو لاقفإسد |
 ”نم نيهدعنصلا وشو فبعض :ث أحلا والو صوم ةشئأع نع ةرعنعر يب نعلاويزلا ل نبتث راح قيرط نم قيميلاو لس مهما

 .يلعقفنم يركب .لد اليععبنم يب ل ليل اس الداعم بار رمت ة ثان عمد عبس ند[
 داخل هوخ تمأصلا نب ةدابع ثيرح نم فب يللو هوخيرباج نع نابحت اود دا دو دلو رعنباثيدح نم | ٠
 ,ع ًاتيملاو عئأبلا لون لوقلاف ثآعي ابتلافلتخاادالاولسو هيلعمب كصممنلان ادوعس نب امي لمح ناعر لااا ٠

 0 القدوعسم ند ادبع نب ةديبعىل نعربعنب كامل اربع نعةيما نبل عمم نع عيرجنبا نع ماستب ريعس نع عفاشلا دايخ | ٠



 ري وقتل نم 1 ىنآثلا لج
 .[ا و شيريل :ىهص لعمب لوقلا ةطرح ننس ف فاشل قلعو كاع يربغس ىف د. ل ىقميباع زمرتللو كاب فيول امل ظفلف دفا بد
 || ة داتادصنر ورمز عونا: نع بوب اع مس لاقفازه كأم ثيرح نعظبعش لثس لاق دش رطل دادواقيرطنم قبولا ىدر

 يشل ةرف انو بحنان ىندخعفر تن اوت شمالا هكا خدام ؛د رع نبا نعبيسملا نب ليعس نع
 9 د نمر ل شيطابنإلاقوروبقلا يف كا دو تكلل ىدونلا لو رقرغل يقبل باعت د[ رجول, ءابلإر وكن يقبلا

 م نبزعرأنبد نبدي البع نع ةبقع نبى دوم نعلم اولالبع نبؤزج نعشوأع نببيوذ قيرط نمر عنب نع مفأ نع ةبقعنبيدومنعأ |, راك دوا هلي نلادبع قيرط نم دق راد كل يب خان بز ىف اسد هيلعمنا لص هذا ىدد (شمي ل هس وهنأ هاا 1
 ا نال لاق فيكن أيش نم بدجلاو ىف يب لة بف عنيدسيومال ىزب لا ليمعنب ىدوم واد نازرهون 78 1 : نإ

 نب ناسحوب مانت لح لقد ةبفعنب ديوم نع نياور ىف لآ ثيحدطقر ارإ نسكب ةصعؤينن نم بججلاو طخوشو بقع نب وسوم نعا
 هو كيرلا زين علالبع ب نعلاقف هلت اي ىئرعلل هاو بوسي ري ىدوم نع لفيف نطق ر اللا ميش ىر صم ارنب دع نع نارشبا
 نعل لبنحنبر مدل اة والبيع نيوبوممب وطن لاذو ةليبعنب ىدوم نع ىدر هاد د قيرط نم ىدع نباءاو د قو ليبع نيىدوم |
 ىنأفلا لاقو نيرب نيدعيب د وجيال ندع سانا أجب نكل يعي ثيرحب نه ىف سبأ ضيالاقوءريف نع ثيدملا نهف رعاذل منعت ياورلا
 . | نكبقع نيوموم ملوث ىف مولا نا ءاع ل ديا زيف هي دفنة دببعن بى بوم نأب للعلا ىف ئطقراللا مزجرقم ثيدحل نع نونهوبثييرعك ل |
 ...[ دبل ليدل لوقيدا ىو دارلو:لذأهطز عطس لقسم كر ف لعرب نع يبدخ عفا نب لمس نبوي قيرط نم طاطلا ىلع «ريغ
 ضي |ةليبعنب دوم قرط نمرنازرخزبا نيرارهأش ءلمعيالا نهد نيدب نيد كا كباكنع ققو هن ركيو مءاببقحتيشب دي تشاو دقن
 || >يسلاعبوم نآسح رينولاىلا نع كل لاق زوم كل أكل يل وبن ن لهي نب رجع دنع ىهارلانمديذ هولا نآكو ليمن هسبع نع أ
 . [كيلزمماعطلاىزنشن كرت نباتي لح نيد نيد يب نع قت ظفلر يارب بجي مؤ فالخماباب ف ىذا شناداودرق و هطانن ليلا . رمح لقنانع ديوب: نيدل,نيدلا عموم لاق عفا[ نعوبيبلاىور وتلا لفرع يطق دادلالقنانكثيبرغلا ىف ليبعوباملقن نكو تيشلأ ١
 ص اارنسو السمك ورمل وق لفن ل قو قرط مل وميلعق نم منأكم نملة نناقح عينت نا هس ميلع هلا ليص هلال | وسان ازفأو زجل
 | كيل كلنا يفوربأج نع قيميلا وذ طق للا و ةجأر نبا سئاشملا ًاصوعئابلاءاص نأعأصلاميف ى يح مأعطل عب نع لسمو ميلع هاا
 اصح نماشع نعنيسح زب رلخخ نعو جيا قيرط نمرازبل وهو ةريره ىلإ نع ضل هجو نما ورو قي لزب لاف نعأ
 | ورد الج ندبعضن. داتسأبى لعنبا اوحرخا سابعن باو | نع ب ايلاف و مووولا له نمالاميلعن اللاقو ةريره ىلا نع رج نعأأ
 . | ايدل مارخيكل كلبه اعبي ةئارخ ىف هن طلت د رقلا نءايباناك زو حور نفع نك ومدعق اع
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 8 وميلعملا لص بنلا نعز سك( نعىقبمبلاوةببيش ىلازباو عفأشلا مزور وأو نمل ابا نمل مالي مةحأعبي ناكل ان نعولسميلعدس لسع |
 و تبث م وق ضعب ىلا 'مضعب خا ذام جوا نم الوصوم ىو رق يل لا هنأرقن هبلعو دأياد هلذ ولف نخاف لاقوالس موس َ

 3 |نعمفاشلءاتبلل طرافيد اال ئاملل,ةرفف يتناسب الخ ء ينم شي لمد خلال ] وص"الاب أر سابعنبا عنب
 .. || ىناشلاجرخاو كربارق ظفلب عنب نعرف از نع كلل ثيرح نم يلءاقفت و ملسم ه ار ميب نع ملاس نع رهزلا نع ةنيبيعنبا
 .. || ناوؤسألا نمطاغوهو رو نإ لبق ىقارلا يش ضعبىف ع قدم مثل خاتمي اذ دنع تباذ ثيركلا نه قانا لاق كال نعال
 3 اعتب الجد ن | ىو داشمب لح باوصلا ءعرص: ملا نعي ارنا ىف نيو ركل ماب هركذ لقورحهوف يصتخمل بلطملا ف ةدفرلا نبا وا لع
 ١ ةرالضقناسو هيلع لصد كلوسر ىلا م يقف عيبا لبق مترب اذ عئأرلا لاو تعتبر دعبمئرب ان عاتب لاف غلتا ور خل نم
 || مع نب نع للنسم ليصتلا لال دل اىلا ماكحالا ىفعالطل |نب)ىا نعود ءاطع لس رم نم ىنذأشلا قب طن مدر عملا ىف ىقب با [ممنورب نمل
 لصوبلا نشمي لح مدفن ر ذو هريغ و هنأشلا ىادر ةهاعلا نموت ىتحر ال عيبنع ىئواسو مدلعهلا لصدن (ثبي لح
 ا :راور فوهفاثلا منعم مررخاورعنبانع منان نع كلف ثيرح مريع قفنم أح الصو لبي حد غلا عيب نعي لس و هيلع لا

 ||[ نعولاسم_مرخلو مع نبال لق امر ةيادد فد متهأع بهل اقمحالص القمل ةياود ىف هر فصو هرم الصع لبن
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 | |[ثيرحنم اجو دنادعبا مهطو يش دنعنونم ل ثب لوح يرق هدفت ذقن بأ ب حسي ل حف فلتغ مهو اعزب

 نعم نبهلل دبع ني_ريثكقيرطنم اكو ىزيرتلا اور وى ليرتلا نسحو قحاربعو هز نبا. فعضوةريرش ىلا نع حاب نبليلول
 دم قحق فاو ةدايزلاىف هظفلو سا ثيرح نما زو نطق د لاو في ضوهو ءارححبو ال الح مرحأط ىثالادازرو هدجن عيب
 ربا ىمه ك]إ !لبعن عة ليان ىلا نحيا ”بييش ىلا نبال قو أضيا كلووضوتشئأع ثيلح نم كيلو نطق راو هاو هدانساد تال
 ْ نا(ثسبي لهترون موت لرب نوه سلا تاب اور عييججذ عقد ىذا يمل الس مولسو مع هن: لسع ينلا نع طغعرع نلهلس ل

 لصمللا وسر نا ةفئاع رع ةعوربخلوهتلغد دو ه درب نري زعلا دبعنب عما مضقفأريعمب بأصا ةءل غسان رالغءانب فافخ بر

 2 رع

 كم دهر ةا ا عا د جح - ةوع حجج 2 و2

 :راشملا م.خمرحا ميياداو ملابس
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 007070 ماعطلا ل زل ٌىث لكب سحنو طفلي ماسم هدضبقي نبك طذلب ىراذبلا ملثم الا يل كيس حا دل وسبع نب/لآ5 قوتسي

 | نمني ماررو ضبفيملا عيب عت اسوم يلعمن دم (شسي ل هس يباله ذ لن انحن كح ضيراحسأرعنب سايق ةهفع
 |دق و ثيدح ف مجولاانه نمي يباو نمي نيد الو ك.انع سيلا, عيب لجبال ظفلب هاج نع ءربا نع بيعش نب ور ثيرح ن مجلي نب
 | نعقتسسانباشيدحن موديلا اوني ملا, بر واوضبقب ل كل ل بسم ا لشتأل

 ادصدنالويرلعتس لاق يبا نعيم نبا صي نين اوفصنعءاطعأ]

 0 ال هر ع ءاطع دعم يف فلئخا راني نم غياب فلس نعمان لها ىلامّدعب ارواسي و يلعملا صد تلا ن|ليس|نببأناع
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 1 بوبا نيماح ءلع هر الارز :س [ينزا ثيي رح نم ارب دينو ندطقر ااا و :جك نبادرجم] منيا بيع ميف اعيبميخانم عب نم[

 1 لايلو .ئيرانف ىداؤبلا وو لئسم ىف ىريجشهاورثأت الث أيخكا كلو هلوق اورتن ب العب ملوث ىوس ةروبمثلا شيري ابنك سيلو :

 اوعسو اًمينمك/دجاالل اقف عوببلا فممكن ةناكر نبريدي نبةولط ثروت مزطقر ال ئورذ اياذث الند ف كاوملوق راو قعسا نبا :

 : تت لعمل لوس لافف شداد يلع دطقل لأ قف بيلي هدر لسوميلعمم يعدل عسر دضقف ءذجو بيع نمددر هل :

 . [ةرهداشبي لوح ريغو لال وصور ازبلادجرخترباج نعو ىرش قرط نم ىف مبا و اهلا نأبحن ب ررخاسأبع ني نعوغ اش
 9 ”خلرخحال افرح وقنوات اراو رلارضعب ف ايفل (شمي لح ىزعيال طفل هقتعيف يرنشيفاكولمهرجيناالاىداواللاهى ينل

 .[لقعوف نآوو لسو هنأ لصدس كوس نوع عوير ينأكر سن لإن مالجي نش ثيرحنم كح ئزو نذل هبانصاو رجدلو ميلع قفتمتبالغ
 0 )وأ نأرصالقنم ني ابح ناكل كلذ نارك و وف يف طم بلاني مور خلاك لف ةكر ةقعلا هيلز ثوم افعض

 ..| و كلا اووهربغو نطقراللو تاو دواجن ةيادد هروب صتل عقد د دفا لا يررص تااذكشي دلع يبل عري ناكقمساد
 _ || عا نيافوهد تلق ريهدلاوهو ىووناا لآق نابحرلاو ققنم :صقلا ن ليقو باطخم نير يعير حنمطسهالا ىف ىابطلاو طق ارلا
 3 ' لوق يلتف فذ "انباع تأمربلاف بيطخم كانى ددرتو لوالإ ماك عالطلا نب ٍ -ه قكاربع مزجمبو ف :رازيلا ياتو
 00 ةوللبعك كك ياورلا هزهو ىنارل لاذ الث رابغ طرتشاوتب الخلق "راو دو ثالث راب كلو ةناور فو مايا دن الث كلذ كال ل عمو

 م انب رسصو لايلش ل رايب زعناةعلس لك تناوب الخل لفف تعباذ راينا ظف)و رعب نع فأن نع قطا نير جس شي لح:

 2 طاميند |: الث ليرع ىاسو ميل عدلا اصلا لوسرم] لع جن صبلارب رض ناكر نس نب نر لسو هيلع مالا ايصمنا ل وسر
 ا

 16 ذأ يدم در نقط دج ننس بيو ام بن دم :
 ..[ازمافرتشا اللد نسا نع قازر الع فنصم ىف مقل ار لم ال ةركتم حالصلا نبا لاقف طارتشالاةياد د اداد لايل تالي رق
 ..|اماسو# 0 دصدن انبي لحس ماي ةنالث دايخ لات ميا لس .9ميبعدللا فص هنن لوسر لطب اذ مايا ةعب ر رايت طرتشا هاردعب لجد
 | ماس يعصب لصون ن عر تل عرانيد نيم دع قطن يع قفشوهد ءأسم م قت فن قس نيويال نيس فل
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 ررصيال مزحنبا لاقد ناطقا نبا ضو صخور وطم ”شئأو نع ةدرعقبرطنم لا الو نلسلا ب اءصاور جنو عفاشلا نامضل ار جاك

 اج السم نإ ىدداو *صق بف طفللاالك كاك اورو هوت بره ىل ثيرح نمد كا دوب او ًانشغنماتمسا تبيه

 . || نعوم ويعص ىف نأبح ناو ئلاربطلادذعدوعسم نبا نعو جاد نبا دنع علك ىلإ نعد ىداللاو لهالنع عني نع بأبلا و ببهرماذ
 . لير ملل اغاماسلا سأع نبتبفع ثيل حل اكن عع نعل يعس نيريعنعو فنصلا ظفلب ًاضي لحالنعر اين نب ةدربملا

 . هنو ماقعببلا بجو ناداداوًئيثعأب اذا ناكر عنب نامي لوحتج أر نباو كلر لتسلا ىف لث او نع بأب اقودتعيف تامعبأتو

 كا لخبارعات نئويبلل خغلاو لبالاورصتال ةرره ل شيله بيعل ار درلا وزن |مصمل ابر هدقناكديلم قفساليلق
 . || 3 دنعجرعال نع دانزلاىلا نع كاشي لحن مءيلع قْفْس رم نماء اصوأه دد(رطخلم ناوالسم ضد نأ, ماين ارعب نم نر ظنلادوبف

 - | لول لسم ير ائبلا هنيب ديف نيريس نب رع دع فالتغيو طاقلاو قرط مل و نمر يؤ سياد ظفللا نمنع عفاش اورو وو )سن ظفنا |||

 | ورثة لعمأ

 . أ نمدبكراع اكد ]ذخلا مند نييرعكن مام عيتور صنف مسأش دق د نبا نع القن ني هظأقلاةركش ظفللانضانثلث يلين دعب قودو
 || ىه اناف ةيلوعفملا اع بوصنمليالاواوكدتال ندد اع تن ضير لعن اللوق يش ايي دعب الثري رنا رخو فرب قتلاو نعل
 3 اتا نمةر هاشمي احنا مهن لس طبرق ة/صلاد داس ذواتنا قفاو مصن ال يوري نم مذمو روطصلا

 || رم نباشيب لوس ىر لا هقلعو نع ن بربس نباتي دح نم 1101111117
 4 عبح:ذعمضو لثم ظفلب ب مييلا و هجر نباو ب دكا دوب أت بل لم و! لثمأرعم در اه در نآذ اياقث الثمار ورد ةلفت ءاتباضم ||



7 
 ا

 ل

 ماعز بنعل عيب :عم اشي ل حرز عولط لاق كاذ قم همالبع تلا ف لاق عادل ابع زنق حدا منع يف طفلب قنا ن خرا 1 قيرط نم ينال رال د مالمصو لبي وفجر وعيب الر حنا ثيدح نم نيو نيدصلا وح شنثا» نعفر مخ نع لابس ىلا قيرط نم لعل قائلا ا ا .هدؤ ع لس ى نما لاذ تالة اعلا نمو قريب نعم ثمي لوسدأح بد فن ىف مبا واى ذيزتلالاقو شا نع ليم نخل 1 طيب حزم علمود "جاد نباو نابحنباوىنيزثلاهدؤادوباو لجاد »ويبي قحبنعلا عيب نع كاشمبلا سي فربذو لاو نابحتنادأ| ىالازتلاد دئادىلاو رمل لتشي لح نا ةياورلا(تمْلُُ لوالاهبشالاو ثا ان فل + لوعفمإنبل اعملوا مد دارا فب نكاد ا د يديوحفعم ناك كا ال ذأ دضا لع يررففتج ناين كر فيةح اق قبل للتش ةحافلبد اج دعتم سود دقت لآ | خي لف ض نع ابج نع يلس نب داج قير طم ىف بلا كرفي تح بتم عيب نعت شب لوحايبعت كاذبا «ركذ كلاس مفقود | ' ب اوصلا» نبع ضوه توق يقي مياو ازلاوىدع نيا اور ةنتفلا 3 ميالسلا عيب نعت نيصحنب نزرع ثيل بأبلا قدام ضر لبق سنأك صفلا :نهن لاف يعض ذوو ب رك الهال السلا عيب: لب شيلد [خاقنا تلافي لاو ب صاع تلعن كاني : .. :لاق ترالا نب بأبخ ثيرح نم مفي رق ويعص يف نآبحنب لاق تمل برك لهالم دارين عىل دعي كلة ددو ذا روم وقوم باد و ميف طاب شالا جنعنيفس ل نعشمال فير طف ملضو نب لات دركتمذ لقانا ن | نمرق رقد ىوونلاهبقعتو ثيرع اطعضملا ل اي واو منع لا عنصلا ير عشب دحنم قازررلالبع ل نعو هنعلقعم ثيل ن“ وسم ويف بصي لو يزل ب نعمب د سفن لس نباح نابل نب عذو ةلولعم قيرط هع هنعرلطع قرط نم ىلهبت ةنا وسعي سباح نع ن يفسىل نع اذ ى نيزلاه راج عرابزلا ىلإ نعناسل ابايعادواسم ةرهلا نم نحو (شمي لوح مازحاب ملح ثبدح

0 

: 

0 
: 

 . "اا ذإ صو فدو نمد عبي ةحفاطقلا | بنعلا سبح نم ايوف رم ةبرب نعم دانسأر *يخ ىلإ نب رحل نبه نع طسيو الاى غفاربطلا مجرخا 0
 ثيريل انالفمس لتاذ لاقف | نعل بنج نب رمد نعي ان الف ناب أنتم نيرع غلب نيديععلا لد ةراصب لعرأنلا

 ءرم ان لنع كلذ سيائاعي ثزيعلا مانبي لوقا ادلومحلاو ارا وأرعاتبمو جمعت, نعل ىف ةذداولا ثيدأ لا بأبلامل ا

 : فأن نع لألف اطبع قيرطنم ًاضيالحلو دؤاد ىلالنع ىرخ| قير طم] و لنسلا ءاعفقي له اكرجتل رهزلا نم يرخ ناب | ١ | ناطقلا نباص مزيد اوعجلرب دج م عم عثر يعلثالذ د لا نامد يبس داوجئاوكرنو قبلان وعبد ةنيعلاياوعبإبتؤمهم لا |

 أ ف دراولا ثي داساللس ايفل ل يقرا دزه ]و ةودشلاداد عاب مازحا ١ ناوةدوسةرج ىرتشاربزلا نا ناو لم نجسلاادأ | | ىزنشا هارت نع يفي لاكودديع لعب نموةراهصل قات ذل: رب فان نم سيل ول روب ثااوهد لولا دآسالل 1 ثيدر رف م نبادب طع نيب ذاث طا فسر يو شل ريل لت هيف نوكي أس | رأطع وف نوي يرهعوراطع نم ورع ا
 مسسيإ و ال بهل افرع وهو يبرأ اذار عزم ناك نوال لع قفنسوموأي إلا ركن 9 ءيلاعجر "يزف دشن مانأ ين دارازالحعي اذا ناتروكت ندا ىلإ عنبا غلب مم يملا ليفي ناةيشحخ باص ق رافي نام لجيل داز و صاعلا نبع اريل بع شيارح نموقي بلاد درادوباد اورو قرط ندسلاو نيوييعصلا ثمل و نيطأس الاه لهن «تبناوش كدأملل نبال ىرخب أذل | لول اذهب .لعقف شر يشل ببال فنزل يحل ص لعد الإ نمدح لكن دن نا كبي ل وحجر ست | امن بار ذا سو يمولشة زمن يبذة وم نشمي لح ةفصلاةلرفنب أر كاذداك لقدم نفاوتم [ ناد | ادم ناك ناتع كانو هسا عسد ةحأ هس نيرو كشر مذ قاتدل لق داع لعادل ندا مرددين ىلا

 . بيف مهلتانم م : 3 نه

 ١ "ع

 نت ان يا نا ا"



 تير
 ا م

 ”نايم شل ريغ فيعضوهو ليوا ريغمب ث رمي لول اق هرل و نعرلاو نياويال ظفلب سر نع ىرهزلا نع أطر نجا نأ
 !قايس ف وربصو ملاىلو نطقر لاو نسج ى لدرثلاو لجل ثي ايقلا هوي متبحانابدمنيبهلا قرف اهرلوو ةرلاه نيب قرفنمبوياىلإ

 ألان كسزلريذكنب العلا قيررط نم أف ال لص وراغ ىقب ميلا دنع ىرخا قيرط »ل وميف فلتخم ىزفأ لل هللا لبع نب هج وداتس فو صق منع ||:
 | انلوو «نل ب قرفيال تمأصلا نب ةدابع(شسي لوح نم ريس بانك «دن سم ىف ىداللالنع ىرخ قنرط ءلو كمي دو بوبا ىإ نع
 | 9 رلل نبع أر فيعضوهو غنقاولا رعب ههالبع يم دنع هدتس فوط ناطق ال ةير اجمل ضيتم هالغلاغ لبي ةح لاق قمل لبق
 زغير يىلاءمانجرخ.لواىزلا ليوطلا ثري ف عوكل نب ديس ثيرح نم سم رص ىفو ناطق اللذي نعلا بعت: لمس نعم يدرفتو
 8/ ةتلاب بد كادوبا يلع بوبو قبر فنلا 'راوجءاعمب لليسيف (,ةباركيوب نلفت بر حلا نسح نمأمل ةنبًأرعمو ةأرما مرفو هو يدك ةدازل
 وهم نلب اطتنالإب لعافدؤادوبعيبلادر وردا هيلعمنا ل صيبنلا هز اهرلوونير اجنبي قرف نا ءلع ري له تاكردلا نبأ
 مكعو اون م ئيطقر راو لجاومجيولانه نم:جأر عباو ىزيرتلا ءاور نكل هله اون قيما جز ود دانس عطصو احلا لعد بيبش ىلإ نب
 وقانون نوعي فس أسد عسا الصداع مت فلل م نوني الجت
 هيف فالكل ةياكحرعب اعلاف نطق الإ لاق ولعن ع بيبش ىلإ نب نوميعن م .ىمس |م] مكن للعلا ف ديب نع أس ىلإ نبا لح نكاو نه
 باارجن عيب نعيت هسا ميلع نا ىدر ملول نه نع لاؤا ذه نعةسدب ثد نوهم نمو نزلا لبعن مده مدرك نوكيش ا عنتنب

 يفوز لوطم حولا نيف نمرازبلاهاور ومببس ف عضم اومي ةرشن:ن!لآقو ليرلا # ليبع نب دع وم رش لنسإر عنب ثييرحنم

 || نم فعضاىلسالا نان اي دننمل بع نعواسالا نع از رلالبع رخام ضرتعموفورب هيوم جفت زراشإو ماحد الا
 ىه ديبعوب لاق دل ومءارورخل عجن نآكمدد ميل قفبرجبام يا ز عير عنب نع فان نع ىور قطا نبان ا ىقب نارك دروب دنع دع وم
 2 طب ىفايارتشانا_ غلاف روبمشلا تاغللاوءاجس السيت ىل ىو ونل له ليد ىلا نعوقيربلا ملقنا نك دفانلا نطب ف عراغو اريعبلا عايش

 | لجزعبيب نع ببوش نب رع ثي لحن م# جلي نباد دؤادوباو كاد نابعل اوبن عى تر داس ءيلع هنا لص مناك ود مي وي ةصاخشقأنلا |
 ىقكبيطخلو دطقرارلاىاور و نآديوضأ ضو ةعرجل نياوه ليقو كسالا أع ندد البعةفيعضةجكر نال ةياور ف ىتدورمس لو أر مهفو

 مم ا ا يب ل اهدا هن لاقل
 نمىئبميلاعادرو عيب نب|نم ثيرعل همم اهلا, نلاقي وك د عنب لاذ تراك نب ورعنعرلوقب تفتر دطق رانا ركقو قددص

 داريإوه ىاسالاو لأسر
 ان

2 



1 
 ريبك ا صيغلتا نم . زعل 2 ( مع

 لصق مب الجن عريب نعبجشنبؤرءنع :فينحى ان عريعس نب ث راول اربع عيلهننإ!نلملس نير قيرطز مثيره مولع ا
 ةحاينب لان سلاباوصاءافرو بي غلاق ناس راوفلالا نب|ن عم يف لفنو طأيم للا لغب هؤعيشم نم لاننا عزك ىف ًايبورو ةروبشم:ليوط

 م لؤماسوميلعهلا لص نكتب لوح عيب نآط رش الويبو فلس لال طفلب عادلا نين تتبدل نبع تيرع نم ءن ٠ تأبحن
 ب |ايبلاومط شو ةررربترتشا شادن شميل هس ةربرب صف ىف هفثأع ثيرح نمم يلع قفش ل طار وب ديابأتكل سياطرشنمنأكأ |
 3 أ طناف سيلزكأ اري رح نمميإعقفش ثيرعلا قثوإهنلا طرشش لاق ورضا ولا ط يش الامل يو هيلع كص بنل كيما ً(شءالد نولي ورفضت :

 0 ىف تسيراطو شن وليزا شي ماوثا لأب اقف بطخوملسو ميلع هدا دص ءناشمب لووويالولا هاراشإ نمل ص امسزٍ الاقل اوطراشا هنا |
 طال رم وعيال رلاوم نواسو ءيلعمدر اص ينل ايربمب شئامن شب لح لفن شاع ثي لمن م ىلع قفنم ثيبركت هللبأت
 ظ راش, لوقب درشت ةوررع ماشه نالولاق ىفارلا ل5 ظفللا نبي هيلع ق فس ثب ب الولا مول طر تشاو تتش ل لآقف لولا /نوكينا

 | كثب لوس دوخة و رعزعىرهزلا نع هاورفا نه دعارأشم عب رم نب نمت لبع نا ليقرقورلعا هيلو ةاوراارثآس عاني لوالولا ميل |
 ل اهدا ركل ثم (ل هحنيظفلل برع نب شير نم يلع فشارب نيافة او د فو دايخ ع يدل اقر فني أمد ايياياعاتلا|
 نبرجيزع سداح قنرط نم فم جسخا ةريره ىإ نبل فو ىورعلاءلضن نبدا دبعنير جم شي رح نما عريغد ىايزلوولس |
 نوعطر كلو قد :رب بلال اشي لحد تود نم جرب دقو اذيوبف نيه امج ىلاعينا لير ركتح نمظفلب نع لس وب نعدرمغأ |

 ةفئلبإ نعبر معطل كح نم (ثبي ل وح فبعض ن برم لح نمءأذعضلاذ لييقعلاو لعبولا ةربعو ىدااقلشاو لودجا نبأ[
 تيب قفوئاجأوا مرفودبدا صرع ع و[ دان" نبا شن ليون دال بث ل نباد ان مل هنم هلا يو دلانم عرب |

1 

 و ُناسلاو همس كونو طعس نيا قثدرقدم ري ذر مزح نا لهو تركت فلج يت فيستذاا

 وسر ولان الفرعسان اشي ل هس كنم ثيرحوه لاق اهيبارع ك2 ناحل نبا تأعو نول ىف يدلل رهرمخأت ىزو با هد ١

 . - || ريغو تبث نعزولس نبدا قرط نمد عي )او رازبلاهرفر|للاو:تجل, نبا. ليلا و دق اد وبادر ثيبرعم زر عسلاوش هلا ن(لاقفانن عشنا( |
 أذل سس بلا لوري لاقف لدء جة ربره ىل!تيرح نمد واد ىلاولهيالو ىزام_تلاو نآبح ب يطرق ورا سم. ط رمش لعمدانساو ش نع[

 1 نود يارب طلا هر ازال او جاي نيالو نسحو دانساو ثيل مفر يو ضف هل ليلاقن رعسالوي برت لاف يخل ءاس ماوعد,لبلأقف

 ىف ةفيجىبن عوريغصلا ابطل ىف سايعنبانعو يومملع ثببدح نمر ازال داعب نسح هداتساو شا تيربو خريس | ثيدحنمأ |
 | تيرحن موسم دابلرضأح عيببالرباج تمي ل حدب ال ثيددح دنا لاقذ لع ثيدح نم تاموضولل ف .جخاف فذ زوج نبابرغاو ريدك |
 نلااوع ثب ل هرم نب نع ىراؤيللو سابع نباو سا ثييرح نم يلءاقفنا» ميلع قف:م ملثم ةريرغ لإ شسي لوح «نعرازلاول ْ

 نخب دل احا التت تازورلا عب فهل يبل ناكراوقنالا شميل جير ثيدح نوماس ضعبنم عرسي ماقدر |
 ايزل نس ارعنباو دوعسم نور غنبانعلتفللا/زاهريغب قرطأريغو نبولعصلا ف لوا نم ةريره ىلإ ثيرحن مواسم قوسلا لقي نادعب
 7 ةداردلا »نه نال ايدام بيبا نعلاعلا ىلا نباكحن كاريه ىلا ثيرح نم ىريرتلا و نأسنلاو دوا دىلاورماسم دنع هل اياد اا فلا :

 ١ م ا را هوسلع لبا هويالةرره ل( كبي لوسرخ فمات ||
 | حارق لع ىداز ماسو يلم صم( ل وحد ركل ةريثكم جو) نم هد نإب قريبا يقعت د تبث مظفحب ال تأ شلت يرل ىو ءاعم
 دلا لختيال ةلّسلانا هيف هالوطم هوغب ضان عد راد وباه رجب ثيبلعل ني شر رب لع ضل لا ٌثمشر رب لع ف لح لآقف مب ايما ضعبل سلحو
 ؟ىإ نعن الين طخيالاثيرح نمالامذ رع دل سحىنيرتلا لاق صتخ تاشلا ئنيرتلا هأشي ادركادوباه اورو يبركت 2ث الثدح لا |
 خيركم اللا ناكساو دلو ذك وبطل ذيدح دعيال لامن كالا نع لقنو فنعم كب لاح ل هيناطقلا تبازعاو نعت |
 ا نعإسلو هو ةربره ىلا ثيدحن ماو لو ميلع قفنم صعب عيب دع كض عب ويب ال عنب امي لوح ىرهوجب لاذ ديعبلا ثم قرب تخت 0
 نب يقعشيدحفميفدز وكمل ق ىرشا ع ىرشلا«اندمف دوش ارزيواعاتبب حرم نباشيدرح ف ىف اسنلا انو صاعتبةبفعأ |

 ماس .يلعمر اص بنل نإ. عنب شي لاهج تاخءلع بطخيالور زي ةح ينبه يبلع مانيب نا نمل لجبال نموتاوس نمل ماعأ |



 يبودصتت نا داع مرسال خاتادلك
 2 ا ا 9 لاواكىهوءريف ذا ععصور وشلل اعل ناعنل نب ديد ليقد تمارملانيديد قل[

 ش يس ملا[ بطلا |عيبن عى مث ليسو مرلع مدنا ءاصمتلانالعس نعش ايعولا ليز نع ليزي نبدنلا لبعنعر نكىلا نب يحي قب رهط

 ْ 0 نيك ضلاو يم نيل علمساوأمل ار محفل >ل وو خطقر لل كلذ در و.ةرسنإ لاركد مف ثييرك ل صاوه له ىوأرطلا

 حا يب مرغلا لقمان ضي دا نودب ضايع بايد نع شاى نين رقى هد لقد قويا لق ةديشلا ورك ريماث ليد

 | كالناساولب بن عد لسو يل دلا لص ى دراسي ل حر ثق نيا يعش نم رزسن ماوملافوريعشلاد طنا نير
 0 يضل قا اق ا 11

 دانا هاودرتن ثيددح نمر هأش لد اعز زوج نياوربلا دبع نبامعت وأطول ىف قلا“لسرملاةياورلاب دوصف عضه لعس نبل
 ”نااور نمرنم وا لهاش او فبعض ةبماوباوأضياعفأذ نع لعين ةيماىب ادي اور نم يرخاو فيعضوشوربهز نبتبأث مينو
 كك لمع لعشر ,خاروزجت كود موق يا اناشيد ل دعا دم «استيم و نلت دة رع نزسك

 بأرسارعنبانع :ىموتلا لوم اصنعي لان ا ا ا

 عك إسوت ا 0 ,عيبنال هازحإب يس ثيبلح از امدهسلا
 ا اي يسم تكس قا
 0| عرفا داس ورستظوول هال! قاضيا رعد وأن ظفر هفاتنع ىرخ قرط نم نال زوروم[ردتسأذ وهو

 ْ ةييارشاماثيدحنم اوأضيأ ا ا احول ءلعاو ش |نعلونل

 مف نبا شيب دحنمهلنسم ىف ىراللا واو ورسنل سعبرلكلا نم نعلق ةريره ل ثيدحن من نال لجلب امضوعيب نعهئرباجو

 ط نآيفيسىل وعشت الادادإنوكين ءفخاو ليف نبامب درفن اقف منعا تلأس اسم احل نبال ةررض ل نعم :ر ىلا نع شمعالا
 : ولعل ا ا ل

 1: يوزع دو يلع هللا اص ىنلا نع نب مي لح نازي طربا !ىفرسارعنبا شدد أو نيء ربل نعد رازإلاو نأ بحي امجرخلو ثيدلعما

 | نمنا دانا دسمة مرعيطل مالرصلا 0

 : درمضع باور وامل[ عربغو كقاشلإو كل قفاونو يفت ف فلنا ركسزمطلغو (جمفءابلا فب هلت ةزبح يبل ي ماسمد افا
 ا متناجاننوهد ركلاةرازلا يادد ل دالي موتك اد رجا لاقي و لايك ىف لع لة قالاللوعبب لا له نم (غريغد ليبعوبأوةديبعو
 دما 'ةلبعلو لتكن البق بنعل يبدل لاقف نآس برغاد

 1 زب (ضملاو يق الل عيب نعت ءاسو ميله لمصمم الوسرناظييره ىلا ثني لوح دبل ىل مرن ليحاص بس و ظافلالابأت
 ١ َّح كاع وني ذوهد ىرهزلن عرضا ل كول داس ذو ةررغ ب نع بيل يدهس تيدحت ازا »يوهان 1
 أ نعي ذو كلا لق يسد هز نع ب نر لمهدر عم بيز ف طر لذالس م ديعسزع كرها نع هاذ

 4 || ىوقءداتسإو قازرلالبع مجرخر عزب نع راه قار طير شذ ىف سابع نعف مدقنأل ماعد نال وبا نود نيصح زبن ْ

 ظ قالا يسالني مو كي نم يعقبه تسلب نع يه هسا رعد :-لىلم
 دلو منعا نع مداني صفح يرطن زا دافلا نهر لسة نعد هسدحتر متبع أننا ض
 هس ىب نعت زبره شيدحنقأسنلا»كريزةلد لجل كالا ةديب ينعي نع ف نامي ل يب بج دقفةأرصل فاق ذ
 | ١ زهور دوعس نبغي دوعس ندور تارت نا نع بأ فه ينم ىلا لق الح غالب وهو نع
 زاعم نبي نع ئيحخى لإ نبا قيرط نسربلا دبع نبااناطن هدانا نيب لح ةقفرس ف نينقفمصنع ىف ظفلب هنعمنبنلثلا دبع قرط
 ١ مياسو ميلعمنا لصمناىور لوقا يدب نة ثيرمح رنين فتم ديني وينص عي

 1 _ سوالف ةليطاب دل 3 راع تدق 2 اداب دونلادرغتساو بيئذتا مقالا ل ضبط وشو بنعم

 لج 3 حدك زج خطك اا تراجع . انج ا حضا
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 5 ا اكلا

 دس
 ناد

 كريؤلو
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 | را لاساساد دجال اودظتا زوق اشو رىهىيرختالا ةياورلا اسم نيس فوه لق يباب الا [كربغ و نيلفنارذ لعن يدرفو ديان اف مّ شفيك سيف ةداعشير خف دم ل وق رات قدلبع ثيل نشرح لوقف

 و ةنسلاىفرمت نعبابل ف هلاك دلإعفري نهوءاوسطعملاهزخالا دان ود درت يغب .و اعمل دصملنلا نع لبعس ىلا ثيل نم اسس
 هوى بلا ىف رم نيزع راع قفسم ةركبىلإ نع هر ازبلاىف لالبنعو تقر ار ىف سأ نعو ىف ةرره ىلإ نعو كر لتسنا كغ نع
 طفلي را نكران هلو اذار (شميب ل جلع اد ديو :يسلا فول ضفن ف كر جير ند يوما كشيد الاد |ولعم
 هدانسا ىف سيلو فطعلاواوب منبع نت البع نبت ياس ىلا شي دحنم بوي نبل مس نب رجا عون نريذصلا ىف ىارطلاهاور اءاف دا لو
 قرط كردتسملانملئا ضسفلارخاو ىف 2ك ىور ناسا ءاوق لق و بد ىل نبا يش نتابع نب ثراكبو و اق ظنينم
 فحي مو كح ىف ل ترب هين لسما لتخليد نأ ميرو عطل النا نبا نعاطع

 5 لنسب ظ فلا ناك ىقبمبلا لك اليكربل,ربلا و ندروب [ وبه زر !صنل كج زهمق م يذو . يي 1 ا لئبمالثم ماعلا ماعطا | > : و ديلعملا لص بنل عمد ت:كهنالبع برعم(شيي لسلام لاق ثيرح يلق ىف وكل هت ديلوأ نب نا لوس دانس ىفو تيد ظ

 ناو ميلع هلا لص هلل وسر ىف ما ثنين البع ثيل هح تما صل نبةدابعش يدرج نما مالك فةداي بنا سل نعملصادأ |
 نكلو مينميلع فلنا لقد قا نا دأتسالا ىل و هصق ميفو مقر رطنمىقب ميلاو يطق ر اللا د دوا دوب الج كا نيريعبس |ريعب كرت
 نر عوؤلابيعب يميل ”صق يفد ةريره ىلا و ىد لخالبعس ىلإ ثييرح نم يع قف أيينجأ يعبي وهاد دار عمي ييبب نار نبخ ل كأع سو يلع هلا لص نان اشي ل هبسوفصد هلج نعد نع بهش نور قيرطنم تين اليف لونا يف فما درا

 ماو بيطخم هركذو دطق ارا نعدلح ءاكحتي نغني داوسوهريبخداعو هزادراطلتغ درر ملا تاس[ عموم دوجاوهورمقل |

 اهل فدو راج نير مواسر فل نيهسم ليك اريك عيال قل نم ةربصل ع يبنعوتذلاشبي لست سع نبك ليتل
 ماعطلا ن ميه لبأب مأعطلا نم ةراصلا ال ماعطل نم ةربصلاب مأعطلا نم ربل عايل ظفاب ناسف «انرو مكن دس ْ

3 

 يقل د ءاد ىلا ظفل قبلا معو دؤادوباو لسم ترج رخأر ف ةدالؤيريفج وشد .ه.رلعمنادصدتلا  ليبعت تلا ضف ٠
 بهذ ضعي فو هدو زرخأر ف قد الق أ, مضعب ىف الج ةريثكق رطرببللا ىف قاربطل ادع مل و تي لكل لصا مد إم نكن او باوصب سيو :

 زد عيسكرخلؤو رين اند هعسبيرخ ىفوارانيد شع ئثأ/ م ضعب فو به نب قلع مز رخآ ضعي قد به دز رخآ ضعب ف ورهوجد | .
 لب أفعض بجويالفالتتنالا اه ناىالثعدسملاب , ريو تلق :ل اضن اه لرش ايوب تن اكان اب ف التخالا نه نع ىقببلاباجإو 1
 ٍى دام لأكل «رهوف ب قاعتيالذارعمتر دقو أرنجأباو لصفي لا, عيب نعى ةلاوهع ميف فالتخا ال طوف لال تسال نمدوصقللا 3

 0 01ه عطضا ةياهر »يصب مكيف تقني ناكنادأرتاود ناب دج تينيف نئنيدع ب | طضال زك 8
 لدلاناصاق و ىلا نبرعس لمي قثوملا هلاومنّمدالقمو ل جة صق هربا ثيب حف ءب ب ايمى نزاوه باوج انهو ةداشميلا

 وهف اشلاو كان كلذ نعت كوربوادنالذ لاقرمهناولاو سببادإ ب طرلا ص قني لاقف رمل, بطرلارعبب نعلمس ماسو مريع هنا لصأ | ١
 نعصاقوىلانبرعس ل اس ناش ايعجلا ليد ثي رح نم مركيازإلاو ىقنر بلاد دطق راللاو ككل ونابح باو يزخنب او نتسلابايصادأ | ٠
 مقلسطرل ب نعت ةرصتخ [لاو دود لال ةياود فو يرئرككو ثااذ نع رف ءانضيبلا لأق لضفا من! لاقف تلسليءأ يبا 7

 كد ا لي'رنب*ماساو ناغعنب كايضلاو نبصحت نب دوا دو ةيمانبليعمس انا للعلا ىف مطر نركز و ةبضأ|
 اكل ل تاكل اق مب لف كلل نم ىلع امدو لات شيع ريد نع يزين بمس البع نعنيصعما نبدئاد نع كلي نعدب ثدح هاياناكيبرملانبا ع

 بهو نبا ثيدخ نم قيريلا اورو ؤييش نعمب ثيرغتل لعميار رق مداد نعةرممب ترف مب ث رف فيش ةل مدا دنعم قلع داك[
 ىوايطل مزمدءأج علف هىوقل س موهدالس ى طسوريرع هنا ل صبا نعد لس ىب نب هر اربعنع ريوس يي نعلالب ننام سنع |
 نحو لق ىد سلا لقد تبان لآ القرار نا برونو شايع يد لاح لأ رسله مرلكتحئل بعد هزح نرجوا د يطل

 شايعوباوه.نإ معن نم وب ورا مزجوميف نعطا لحب لعادلو لاذ مكاحنو ىزيرتلا.يطصو «القن ةدشعم كان «رمعا لقد ناتقث نآنثا| 0
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 ريل ءينللنم , ناثدلوب

 ا طعس قل نكن لق :ايدنب > 000017 ا خل نيس ار كرابا ذرعشبب رجم

 | |[ةرقرغ يبن نع ”نيبع نبا قرط نم ىداتإل ناو لشد نب جو نم مب بت نسح هداتسا ىوونلاو ىرذنملا لا ودبلعت ]لحب تعمد

 / موش داوي نم لكف ورحب رجعنا يوب لذورب تلق ودم ن لقد نبع انع ثلا ورومب ةدرعاع نويت تعم

 3 : بيدبت ناللس سوف هوهرتلدضومذ ل ذكانيؤو سعمربذ ىل نال هفعضأماىفنرببا لاقد دنع تب سيل نا منع جل زل لقنو :ئاجقخلاوعيبلاف
 و لسموه بينزل ل ىذالا لقد ةورعنع هون لح وت نال لتعريف وهىلاطخت لاقو ىلا نمدعمسأءا ةورعن دعم م ةرقرغ
 1 لاه لجل نم غيعض يمس لاق كوخ هارح نب مذ ”نيدملا لها نمش قيرطنمدؤا دوباىدرو موب «دانسا لصتممنا |باوصلاو

 ْ زادني عيبز هور اج ثيدحن زءاس بانل نع نامي ل هيوه نمد يال الو يف نال نموه كاع لقد
 |[ لوليتا رانكذ كراك لورج تيرس مدرع فمه يأس هس فلك نا امبفوورماعت ناالا يبوص ىف نأبحنباو ىلا سناو ٍ

 1 ذكىلارب لح لوث نمر يغئل اريمشت 5ك لعو سبع نب ثيل نم لهن و ::جاي نبا ناذةربرف ىلإ ثيرحنمنابحنباو لجل اورمامررغل |عيبن عوق

 | أيل صاع نانع نيصحن نر هدد ورم عد عيد نع شاد اباد قالا نع لسن, نيم خب
 | 0000 ا هام نا فو مولا

 ' ”كنمب لوح نيفأع ص خنللا نع ىوطنب 4 نلاليفو عض وخب اممم بلغال نينا جنيب د درت ليو رطخما ررغل بد زل لبف عي
 هيد نش حليق رايإزركذ دوعمضولاب روك 2 01 ا : راء كراش
 1 شالا( ججرخ لو ءيزعمااصيباللا نع لوول نع لس ص ىرخل قبرط نمءأجو نريس نبل وق نما نهن! فور علل ىقبمسباو ئعقدانلالأذ

 لوككقيرموذيع شن دعاني قأفن ىو لقنو نواعم لوقلا أل قلع فد فحضر نركب هنع راو يلو لق دال
 تنبغرق ك زا نلقعل لقتال, ناةعنم ىرتشا#علطن صاقوزب قلع قرط زم ىقر لاو ىواهطلا محرخياو دل وصوملا نمل ثم ارفع ض دعتلسرملا
 0-5 اةعلر اخو ىلطنر اكن ضف معطم نبرنج/ مزيد م ًامتيزاشىلال رايك لدواط لاق و كر املا تعب ند نالرابضفىلن نعلافف
 تلق نإ هانموفيفص جو ندع لدي ارينا ظيت ناكتحابجودل ةّاة للا عنن الكر اهلا اور اثير فعضدعل دي لدا

 و دطقرار |, نيلد يظإع فوصءاببن قولو قلل لصد نلان سابع نب شم لهولاء هاد رعبلا ةياغف انه نما نفض نخاو

 ةريغو نيعم نبا قو رقد شن !ىوقلا,سبلورمعدب درفت قب ميلا لأق منعتم نعربيلنبب يجن ع ميو رف نير قبر طم فيولا
 او زجاوهو سأبعن بلع هرهغ فقد و لأق بيش ىإنافنصمو دئاد يل ليس مافن كشملق الس ع عيكك هاددعل

 لسع ةراورف سلو سابعنبا نعرخلا جو نم فاشلا جرخل ناو مورطن ع قيلس نقب طنمأضيا دوا دوبا موصخلا

 دما شب لاههد انس نين الر ماو -يلعمللا لصعبنلا نع ىورب دل لاق ر وكرم عي ور نمطس وال اه قاربطلا هجرخاو نبل
 نيلاس ديف كيلا نعوفار نب بيب نعدايد ىل نير نب قرط نماذوفوموأ وف لحن فوقومد وعن اد كميلااوراشال
 .نبنإ نع باب قفى زوج نبا ثسيطتم لاذ كد لع !فوثوملاو منوف لتخ للعلا ىف طق نإ: لأق همفنو يحصل و هللا بع و بيبسملا

 | حطام لال 1 دار عيب نع ظفلو مل وبيلا بأتكلمماعافإ نيرا وبا ةاو راعوف م نب
 ّ .ةيلعمب طصمس لوس د كيبل حايرل أذ رزغلا عيب ؛نعو لب لبحو يق الملا و ندا ضملا نعوءأملا ىف كءدنإعيب نعو

  [ًامضعببدوعسنب| نعل وءوسوفلاقودا و ا اج ثيدح نم نءلسم هرج ثو.ناتد لكم دب لا لك نعل
 هدفا ماو ريثد فاش د دف نرصد الوطم اينو ”جا, نبا ابح ناو ُنَأشلا وى نيرلاو لج ليعوف و

 : ب لسيف هيبا نع ةفيججولا نب دوع قبرطنم عوبسلا نم بلكل نم بإب ىف ىر بلو ودلع نعش رف ثييزحن اسناد
 م بفزلايب هزل عيبت  تماصلانب ةدابع(شمل له لكومو ءأررلا لكأد مذونسللو:مثاولا نعلوميفو مهللا نم نعوك لوا
 1 لقوة دأبع نع ثعشال نعي الق ىلإ يلح نمماسل منع ريغ وراسي نيواسم قرط نم» نيس كن شلال نصما» نع تيب
 . | اا اا ا ع وللا
 سس سال ا ل م اج سل حج حس هيج سبح < سس ل

 رو < ع 22 ع
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 يمك مم
 حرصوا -_ لامر 14 9 و /

 0 26 03 : 00 1 ٠ ا
 دي 7 || ىدوعسلاشيرحنم اير ور بوعب لكو# ليبل حرا لعل أقف بسكال بييطا نع لس لس و ميلع هلال ص ينل نار يير> نيه فادغ شب 3

 1 عاج نع لاق منا الا حولا نا نم قزربطلا ها وره هركرذ ببط ابسسكلاىا هلل وسير لبق لأق ريبا نع دير خنيعفار نبةيأبع نع دو دن لئاونعلا

 6 نيعيمج نع نع كيرش لاق فدادنيلئاو لع يف فلتخالةوز ب يف ديب نع أي لوقو يرخ نر فاد نبةءاذد نبي عمنأ باوصوش
 ارق نا نيعم نيك ر قو ع نع لأؤ نكل هال د ازلا رخو أمضي كلن (هاو د عن عرب عنب ليعس نعنع كرولا لاقو ةدرب لإ هلا خنع

 هاور نمثياور ظوفحلاو ليعسوف اووشو ر يعني عيمج لوقو تلق ىرونالوككاذ كيرشو ىروثلا فلتخذاو لاق ب داعب هاربا بيع 4
 : افالتخا ىدوعسلل ءاع فو .بشا لسرلل لعل ف متاح نب لاقد ىاخجلا لبق لاق ىقبيب لاق السم لبعسن علت او نع ىروثلانع
 لعب منع نب ليعمدا ن اذ ىدوعسللا طيلخت نم. هاظلاو ميبان عد ءافر نب ليبع نعلئاو نع منع 9: نب ليعطم»ا قبرط نهدازبأل مهيرخا

 هدب سار الملأ ريهيز نيج :جيتتىفرمع نبا تيب رح ط والا ىف ىلا ربطلا او للعلا ىف ثا حىلا نبا [عرك/ عنباو اع نعب الا ىلو طالفخالا

 اب قانا و اور ورسم ىف ييرخ يع فادو رج نعو دوعسمبلا ثيدح نمديإع قفنمابلكلانذ نعت ل سو ءيلعملا د صءن شيب لوح
 ابعنبا ثيددح دوا دوبا وخلو اب | جرخي سابع باور نباو ةريره ىلا نعبأبلا شو ىكتم نه لأت ؟ليص بلال ابطلاورونسلا نكن ع
 ةياور نم نكل ليصلا بطء انثتسا ةربره ىلا نعرخلا مجو نم ى نيرتلا ىهد يس ت اقثامولا بو ثيدحب بلك نم لال مظفلو ةريره فل شيلد
 لجو زعمس ن لاق ولسو ميلع سا اص دنلا نارا( شي لهس سان ماجد هرباج ثيرح نمءانثنسالا در وو فيع ضوه ومنع منيا ىلا

 الالم رمتنبب نعر حالو نيظفلار يلع قفتم مانصالاو يزاخاو ةديملا يب هرحرإ وسيع هلا فصلا لوس نا ةيادر فد مح اوس
 مقنةدافلا نعلئسمنا(شبي لوح نم مري هرحٌ ذلك وق لع رحاذ هنا ناوداو دونم سابع ني نع دا دال مانصالاركذب
 عوير قتالذ ايئاد نأكناو كولكو ظفلب خرب ره ىلإ ثيرحن م ىبعص ف نابحبا دوق د اذ امئاذ ناكناوأرلوحأر وأهوفلات لدأج نكن: لاقف نمسا
 اهوقلا ظفلىف وريكنمس ولد ارز وحلو وأع و نخمظفلو ىرأتإلا رص ىف ءا صاد أر نس رابخيلا ضعب ىف تءاج أمن ىبطخر كلو ةوقيبداق .لوفأداو

 - مدى يزال لاق نكي الصفم ةرره ىلإ ن عاليعس نع ىرهزل نعرعم ثيدح نم. ديص ىف نأبح نباه ىذا و د ادولا و لج ةاهذ
 نل امو دطقر رد وز راضيا رم ياو أطخ نمو قنا دز ومب نع سبع نب نع هل ليبع نعى رهذلا اوصل: هأطعتوم لوقب كرات
 او نيجبولا نممظف حنا لع لرذ نيعبولز عم نع (مزياور ىفارككد ا داباو لهب نكن ليؤيو سي كان قيرط نا ظوفحير عم قير ط لاقت
 /رابجالبعم وبات ديبانعملأس نع ىرضزلا نع يرج:نب نع بعبا نبدي هاور رخل فالنخ يقوم يعصف نأبحن بل وخل تنل ميف د

 ل لقو روطصلاوخو س ابعنبانعمتلا دبع نبهئلارديبع نع ىرهزرلا نع ءوورذ ىرهزلا باص مهلا بو دطقر اللا لات ىرهزلانعفيالا |

 هاور ل اسناك) نكو كلب نعم اور ناطقلا يحن للعلا ىف ئيطقر للاردن كسعبن نم 3 ' قيرط فد دورو مرع دعادأة عا ليصفتلا ميفاع 4

 لأ و ليإلاباليقم ةنيبعنب نعلأرتمنب جاجقبرطنمقبميبا هركد نكوب هريذايلوحارور وقت ن إرم هاو سيأجماب لبقم كلن نع نم لبع قي رط

 هاوروذ هل يطلادءادوبا هب تدقفو رخل ىفريختلا ىلا هبشو ميف .طلغ نموه وونزيع نبا نع هالتسم ىف هيوهار نب قطط مجحخا تأ
 ىبوص ف نابحن باو نئسل اب ايصاو لحب كرنع سيل ارعبتال رم ٍإ
 اب هجن رح ف سوينا دح ١ :ب لعب ناريثكىل انبي - نع بصفر صتخو الوطم هازحنب لح نع كهاننبفسوب ثيرحنمأ |

 نسحى نيرثلا لاقرتودع نم لع مكحو فسوب ندب اولد اذ ريثكىلا نب نحينع (مريغوراطعلا نر و كاوتسدلا مأشخ افرو ث لحما
 نبف سوي نع بولإ نم.ورس (امنم نيرا تادررب ف ميك نعنبر يس نبا نع فوعهاودد الح مجور يغنم ور لقد ٍروغع 3

 لاقشا م زحنبا نعل قن لب ناطفلا نبا هبقعتي لوا لب فبعض صعزب هلا بعن ا قحللبع عا ثهانأ |

 دى يك ري يأ 2ث م 2 ا
. 
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 - راك صيؤلتلا) مل رسما لوالالك

 : /انستيفيصْاهرعشافدندبادأ ' ”قيلكل ىنب سرظلا كيص ]سو ميلع هنا اصمبنلا نارايعز باش سي ل صو شيزسنمءاس
 : كثبلح 5 صلال :ةس ىرلشإ هيلع هناءاصمن (كسي لويس يخ نِمالإ

 الصوب للوليز نإ شلح هصيبقإ ريو ذ نإ سابعنبا شيل نمملسم كتف لها نم لحل الورم لك" اك بطعلذ ىدشلا ف لقا
 اهتفص ببرطضا /مدافارلعن سمن ما لفات ومأريلع تين تنم بطعن لوقيرض يلب هم ثعبينأك 5

 ... نابحتبا و ناسا ب ايصال و سابع نيا نع سمى ىرخقرطملو كتقفر لها نمل ح الون [,ممعطبالو
 3 ريع التو دع عم تعب :و يلع هللا اص هلا لوسر ن ئفسالإ .ةيرجبان ثي لحن مرذ ىلا ه لاهل
 < .فسب لحنم ىداغملا ف ىدقاولاءاوروسأنلا نيبو منيب لخ لن هد لعنة م 2

 7 ال كمل زعم يطعم اعمل لوس نر ولما دج نيج 1

 0 ملال وسر تييريعب ا سل
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 لوالالز#ل
 |( معاه هيلدزملاو أب ققوف أف عكر دانمانؤلب يفر سًابعنب| نع واطع نع كيلا نب لج لربع نر ف رو 1

 طع نع ل لنسب فو عمل سيق نيرمت قيرط نم ىلاربطل عذر و طفح هس كمي ىلا نباو لبأق نمل يلعو ذ عب لاتيلف بناقل قف تافرع
 مف ان عشيق عنب ىدومزع ضأيعنب رس نعى فاشل هاو لقوأضب فبعض رس ىقراللاءيرخر خنب نع باب ءاضي ا فبعض ل لدسوأ|

 لانا عبراو افلا ؤ.اكةيبيرح أي اسوميلع مننا د صدي كوس ر عماو لص نينا نسعي لوس ريص دانس نه هالوطم وخر عنب نع
 ءاس هريلع هللا ليصدانلا ناربأج ثييرح نم يع قفن لعل كنب ولأ راضقلاب سآنلامأي لو يسب ظنا كما ضقلا ةرهغف عماور متع |
 . رح 0 اسرار اتم ةبقعتلا ىف ىزوجتنب رئيس كنب و ةئاي عبر ثفلامعموةرمتليهرحا |
 لكزز هلع ةيدامب ىطاوتمول انمار عفاشا: لاق كاذ ىل قبس قف مرطاودعلءاضقلا مولع بجوو فريدي عجم دمواىرخالا |
 ا,هبسل الاعلاف عما, ةعلإن) ن لقا ثك 9 القو هلا أغني فول 5 !مزلولو ةد جر ضربغنم م مفعب فلختةيمقلاةريترقعلا ذل ١

 " هللا دصدنلا لوسر سا عبس نس ةزعفل اكد لاله لخد || اولآق .ئياشم نم عج نع ىذاغملاىف ىرق اولا ءاور أب نيآغم انشد ٠

 أد دف نمالا أه ليم نم" لحب فلق لذ يبي لعل ليرمش نم لح فلي ال ناوأهنعاو لصقل متر ع أ ضق او رمثعي نا مبا عصارداسو 1

 ظ هريغال و دوييعصلارابخالا فلاب ملاذا ىلقاولاد نيفلا نياسملازعم نم ةرعن أكف ةيبب ادينيل نم ساند عمحرخو تاروأ |
 ارو هأرملسو ميلع ملا اص عبنلا نإ ةريعنببعكششسمب له دلعا هلا وأب اهصا نع ىذ أغملا ىف لوبقم ىذا غملا لها نم 1
 مج ل ىف ملفت لق هميلع قفش:ذ رب برق نآعفىوالاةءاسلاف ير نم شميل هسلب3 بابلاىف قبسأ يلع قفتمالق فارتنأ| ١

 كارم كحل ارم من إ : 15 9 ١ 95 1 0 :
 يع : 7

  3ع و 1220077 ت جت رحم 2+« ه9 ١ د 2177 77-1 0-12 لل و قس ا سو تكانت رع
 اسم ص م جس هوي يسم هسا ب همس سو بي همم سدح محا سم م سس يمس سس ف لس سس يسسسمم

 ٍُ ْ تان سىاتلا اسوي قوص مدور ل ا
 : ظلي ميم اود اسقراجت# مدمج لكو رضملا نه لاو غم نمر خلا ع ضوم ىلا راش زملس و ميلع لاك مج نا 1

 اديك 1: سولو

 : مالقن روص دانسأب عذأشلاو لعلارصحإلا مصحإل سابعنبا ب بلح ٌ

 نم لقفل تذكر لا عوير تدلع ملقف هتلحبو تلض كك رط نم يدنا, ناكا فايق حل أ دخ ب دياب نادأسي نبنلملس |
 نمار كر لي مامن بويلأب كدا ناو ناهس نالعطقنم هز روصن كت اقث هداتسا لج تفأشلاو كال ثيي رح فلا مون عن ا

 "رفصلاو دورا ربع ضوم ىازو نونبديدانلا ميس لوصومربلا دبعنبا به ندع نكهه بخ بوبر اب نا لق ل هخصقلا|
 : دبله ليم م نم نم تلاس دوسال لزم ميهارب نع شمه الا نع ةيوطموبا ءادد ا ارنمىرخ| قرطر عنعزت الا نهاد[
 ١ نهلالبع نب خرا نعريبجنب ديعس نع بوب قلرط نمي جدخاو ىف ميلا مجرخا لغم لقف تباث نيديد تيذا ثلا لبا نما |
 لب اذ نم كيلعو يما دافصلا نيبو تيب فطر متل قف نأذ دفو قيرشملا ما اطسو لف لجد ءبأو رمح تعمس لأؤ ثعيب رواأ ١

 ابهنارأسي نبنملس ثيل نم كلن عجداذا ةعببسو كا با ةثالثمأيصف رجب ل نف لاقو لبق نمد أعقل, ةان نيدلاعر نع[
 ناورطنب يشارب | كاور نكلع طقم هز روصو ثيركما ةرعلاأ نيرا لق يسرق باسايرتح أ ها. دومالاث

 .[ وسال نعىفيربلا ىدرو ىقيرببلا مرخ الوصوم هركلؤ هث دحر ادوسالا نبدأبه نعرأسي نب ناولس نع عفاننعةبفعنبىسومنعأ|
 ةوررولا ىف ليزي ىذلاو ىدهلا ميلءانثي رح ليزر وأنشي لح قفاوبر ع نع لصتنلا بري ىنآشل لاو لاذ مدقنا مم ركل فرع تاسلاق دنيتنا[
 ردي لنسب عئأشلا قي رمشتلا هأبا تادو نعملاو رشعلا مار 'تايولعملا مايا سابعنب كسب لسة داي لا, ثأر ىنلنمظفح ب ىلوا :

 كح يب لحم (ىرزأؤبلا لبدناءكدهاماسوتةئ لم: هيت جهل بأ مزج ذيع كرا قلو نكسل ندعوا نمد |

| 2| 



 ريك صيفنا نم 0 م 0 لمالرلجبا
 لوق اطبكتلاقمعت لاق طرتشافا جاري الاه كلوسريتلأقف دوسيلع منا اصدنلاتنإ امن أسنلاهىزيرتلاه دادي الو وس ابع نب نعا <.

 ظ كييصالا عندو لأسرالإبلعاو كيلا .عضصو نأسنلاظفل تين دش ماع ثاناذ نسب” يح ضردلانملخ شايب !كيبىلوقلآؤ
 || ىرنعل جال نال هريؤ ىلا دعا ملءانثتسالا ىف ةشنأع ثيرح تبثول ىقأشلا لاقو ناويومصلا يف (عمزم لازوهو ثيرحطازاشالا ىف تيثال نا
 تبا رينأسأب*عابض صق سابع نباىور لبقعلا لا وجو نم ثيرعل انه تبثرق قريبا لآق لس ميلع دبل ص بنل نع تثأر ف الغ

 ٠ اناث لس ماو ةشئأعو دوعسم نب نعأ نيا داو ف, يباداوررباجو سا ثيزح نموأ, سفن ةعأبب شيب لح نم: يزرخ نبا جرخ ه دايح 2

 ْ 0 ا اعلا و سال 2
 . || ال و طرزتشالاب لقي كزمب كسفقفايرتش الاركور عنياع لنا ق ةيمئاعسبوصل ةدكوونلابنوخ راسال لاأقف ل زغلا هوو مث اكل طل ل ابعتبا | +

 . || لول وزتيوهو ةراعنب نسحل يف نكلاضي ا سابعنبانع كاذ ور رخوشم طارتشالانا مام رىعداو ةنبأتلا ثيدأحالا ةفل ال مف

 ا ثيبرعل ةعبس نع: ذدبلا ةيبيرعماب لسوةئالص هدا لوسرعمأز خرج نعول سلو قس يلعق فن لك نم ىهوأهج بف يبي ماي رصح ا
 . !ايهللبف *لك اة دنع ى رد شام او مرت فوشان ءذمو لح وشاب نمو عموم بيرو ىفأ لالة رقد فال مالكم لح نمش اوفو
 ر كزعق لصنبناارعس رمان (ثسي ل وح درك جدراخةيبيرجكو ليوطلار وهلا ثيرح ىف ير اهبل انعم قو وة لات يف يأب كلا
 ًابنع قلصت ذا تانى! نا هللا لوس ل اقف لس و كا لص دانلا نذز ةدأبع نبرعس نع بيسمل بل يعس قيرط نمري ركل ىلاربطلا ًارتوم

 || لضف |ةكرصلا ى ا هلال وسرب تلق ظفلب لًاككلو م يبعص ىف نآبح نبا هج ار نباو قاس ل دنع وهو ءارلا قس لاق لْضف ةقدصل اى اف لاقوعن لآق
 د لنع رخل قيرطملو ملل نو لاس الاف مطر شلع بقعتف ل نأبح نبا يبعت ارا و لعس تأتنتس لل و لليعس تال لس يوغو ثييرولا
 . || نع ةبعصلا ىلا نب ديم ب رح نم ىاربطلا دنع ىرخا قير طم) و ارضي |عطقموشو ل و الاوخرعس نع نسك قيرطنم قالا هدئادلإ

 . ومما! تفوت ةروأس ئبأخا ةدأبعنب لعس نإ ظفلو سأبع نب اشييزح نم ىرأؤعلا جرخ ارق و فيعضوأْضي عطقس وهو ةدأبع نبرعس
 . كن نفاو ممن لاقأرنع تقرصتنئثرعفني لوقا م عي اذ و تفوتم١ناهالوسربلاقف دوديلع لا لصدنلا نانا تع بئاووهأ

 . |[ قطقرال اجونن دابالؤلطنت نر سيل ىف جود ارا ذإب ا لولا ارا وجع داعل ةأر فلات اسي لح [رنعة قرص فر غلا هن احنا
 . || عئاصلا ميعاد لبا نينأسح نع قارا بوقعيولنبرج نع أجب نجني أبل قيرطنم ماجا دريخصا ىف قاربطلاو
 0 قال متنأفلا نبالق رخل لوقا بع طاع نأسح مب درفتى نبدي لأقو نأمل مهاب نع هورب مهلاربطلا لاق رست نع ذا نع
 . || بوقعي نب قاعما زب زو ىايركابوقعي ىلا برع نيب قرف ناو نيتجت هاي لج يفوهو ىراذبلا م يطخل نيبرق و ةدأش /ىداغبلاو :ةقاحأبا
 "|| نب رح قرط نم قيما ءاود لقفمب درفني تلق سبل لاجل وجب تعاناو نآطقلا نبا لاق ويحط ىف ءنعوه خالق لحاووشو نأ ْئ

 أ نب يح نع. يوم نمؤلآتلا مهدقلا نم نيعبسلاو ىداأجكر وتلا ىف نآبحن ىورد كمل ناسح بدفن لقو ناصح نعءريغو قدنالا
 ..|| حا دبلع مرح مرشوذارعموالا ا: الئ زفأست ناةأرهل لل ثيدح داتسالا نهب مهارب نينأسح نع عيزب مم ادبع نير نغ نار
 | بقع ةظفللا مومعب ةرعلا جاو ةالصلافدرو أ بقعتو هلارججأسم هللؤااوعنمال ثيل ضرفلا جنم ارعنممل سيل لاق نم ىف يبا
 لاق منا ناوبا كل لاقفداوجباف سو ميلعمد ا صيينلانذأتس الج نشب لرخص مىملا ضداعي ملاذا كلذ لحنأب
 1 0 8 كارلاو حا ظفلب صأعلا نيف عنبدللا لبع ثيرح نم يلع قف له [يغ امريفف لاقل لق أمرتنخأتسشا

 8 اذهبي كا مكن لتساو |: ميك كاجوضضاذ ممل جداف لآو تآيكبي كل لاد ناد تيت ١لقل و تجار نبا نأسنلاو دكا د ل الوأغربف بهذا
 1 لئاسلاوط التف لبق نما مسدقو نعت عشنا هرزم لا زعاكر روثلاةياور نمٌقأسنلاد دف اد يلا دنع نككبشتأس لا نيءاطع ثييرحن موو ظفللا
 . || ةيهافزعربارد قبرط نادؤاد وبا كود نكلربذ ىف ملم دل لاق أمزنأنس لاق ملوق نا ناب سل حلاو قأسنلاداور ده اج نب ةيوعمو نها
 ...[| اذخااذ وز ذاتساف اوملاعجلاقدل لاق كانذا لاق ىاوبا لاق نمل, رحا كل لخ لأق نمل نمو فيلل: ص ينل لارج الجم نازيعس ىلا نع
 5 رن لطب ن لبق فرع كرري نمتفر عوج لذ لسه يلع هلا لص نا ىو د شسمي لح ذارلا قابس ىلابرق نه غربذ دلاد دهام شل

 5 0 ليل نم ثييلحلر و كي لل رعي ناز تل السع ثيب رح ندير اغو نفس اب أيبصا ءاورف هذ رعي ثيل حوا نآثي لحل ع تلق كن اندقن

8. 



 ربك صيخلتلا نم ١ م6 لوالللكت
 مق و كإ3ناءيبا نعم ليلا نبوكارص قرط نمخربش ىلا نبا ىدددأمومالس كركر فر محن 2مل ها نم دش نع ةبعش نعر دنغن

 هايم ءاطخ ىفيرط نم ةيديش ىلإ نبش دهم[ جاف بجيل ن مع نبا شميل لوس نع ىئاشلا كالو يلم فق مةأش هما بجسا
 ءرخاو لس رو وكحو مك |نم ا الث يلع ل عجن مح نبال اذ تنوم قو عجرف مو تاذ يعيلا قلطن مثار يخيف هديماحيلع مب اب قلغا ا

 :ه تال نيعف ان ثمي لهح قرط نمىفيريلاو ىفأشلاو ةيديشملانبا عير وثلا لثم سابع نب اش لوس حولا نه نم فيري | ٠

 ا روملوق ةأش ميلعف +ليماجنمدم[ح لتقنملاق ءاطعنع (ميفرف يجنب اوثعش نع مدا للاهوب ان دبيش ىلا ٠

 عنب مدأع نب صفح.نب نعم نرجو لؤو دانساريدب ت ايف الخ ىف ىلا ث عفاش ه ركل فر عنب مص ارث مهل غم بيسان بدجسدر مت |
 ىف :كماخفان نخاف روك ملل عدلا و وهو مداعنب صفحمم نالغ نخب د انم لف لاق مبا نعى رمل عنب هداربع قيرطنم ةبييث كا نبا ٠
 قرط نم يبا «اورف بيسملا نبا داد باق دصتو عنبذذ شبابى اف دوسالانب عيطم كنب ةةئاع .ةرماءلتلأقع كانلتق ةحبب انيعل فانا |
 5 وخم لبعس نبدي نع [عجلكافبغ نع ومناخ ىلإ نع ةيبش ىلا نبا ا هر و ةأش نلثقاذا دم (مقيلوفيناكذ منعديمس نيجنع كلنأ| ٠

 نع ريز نعىدروارل] نعيروصنمبريعسور عنعولسانيريد نع كفادد دقيدودفلاب داعي ىلاوحدباهصل نشمي لح |
 تب . خل ؟لاقف نيئدارجل نق نعملأس در رم نع بعك تع كاي نب فسوي نع مب ىلا نع شف نعوة رة داب ىف منعرأس نب ءاطع

 نعديوعم ىلإ نع ةبييث ىلإ نباهاورو تي: ىنلا ضم لأم نيد جنم ىلا بحي نير قلمكهقار دق ريكا, لاذ نيفرد لات كسفن ا

 ظ بأس نننإةنززعةلسىيزع نهب لع البعزعوودارج ناز ديه ار ديف زعىرخاقب نموا شا داود ووزع دحسالا وز كرشمال |

 ورييزلانبإ نعانه ىور ىفاشلا لاق ةآش ةريهصلا ىف و ةرقب ةبمانلاةرببكلاة عقلا ف بزل نب اش ل هح تاداجة ضيفي نذخأتل |

 1 كمي لوح دوعب الو هل فغسي لاق ءاطع نع ارا نيوهر باج نع مينض نعو::دبهيلعف مرر كت نم يطع ري عطق 0

 أ ملقتمربل او وزعي رد امال ىريشقلا قفلاوباًاضيإ هركذ و نيدرحلا هايإر نعمل قنىلامقبسف سابع ثبارثا اما[ مريغنعىوربدملثمأ|
 نمنع طفاذا ةريبكب ديو رلاىفلاق .زا وايه ميلعه للا ءاص ييلزع رهاب عروب أش زبد ءاهزع يور نبع ن نايفسنىددها دل ةنوراطعنعأ |

 الق فيعضوشو ليزي نبدالخمدانسا ىف[ عدصو ىنورتلا نسح .لعفين اكملسو ميلعدلا لصهنالوسر ناربخو مزنءارلختنأكأ|
 هلالث دة همن لل وسر رمت وقت تناك ألا نال نيمعرد نيترعشلاىفو رد لولا ةرعشل فا نبجو لافيافبدرفتاا |

 5 داووياس هلع هللا لص بنلاك أ مغ الطب لع لدي دار لصاالة درج وعدم نه لآذو بانر لامير ىف نه ىوونل كت ًاييرقت اردأ] ٠
 درفت: نلف أدير كلو جوال لطاب زالة و ىلوتنلا تلا ذركا ناكوأدد نيرفعوا نينأش ناجل لعجت قاوكرلا ىف هارد ةرشع نيو 1!

 : أر للنمو ةرمشعب ةأشلا نوموقي وايل نو لضيو انوماظ يفوق لبصب لع اتيلع ثجيي ناو ةيدآبلا لهن م لد !لاقن

 مررصحانأذ ىلآعتد لزناف ةيبيركلب ديا يضاووضرصحر ما بويل م داس ثيل تاوفلاور |
 هللا لص ناش لاه دي لاراسفنف كال ىف فالذي هن ىفاشل | كوو ةبدصلا نم ةءاجج#ي اور نم يلع قف يدها نم مسيتسا || ١
 ا

 يسمع ةفئأع ثيردح نمءيلعقفنم ثيدحىطراشاو ىجلأةفةيئأ ناحل ني نب ديت ربذلا تن ةعابضل لاق دا (شسوي لوح يعم ١

 ومع

 1 نباقاود ةأش مرح اح ىف بجهاشاءاطع نعم وف ىنأشلارنعوه ذكور عاف لقنأكت ركاربع ني عفان باوصلاو لصالا عفو

 : و م اعط نمةدضبق ة داكن ىف سأبع نإ نعوريتص لدسب ىعفأ لاو ةرسكرتللاو ةرف أف لحل يلعوكرخل لجدو مم لابع يلع وكدا |

 اف ارنعق وع شيرح نمي فد نيل مزاد, لقت تاكد شاحن فمي يلجأ« يده ىدروأرل لآق ةرقباراصا ا

 فال درراج اقر ابن ب عشاان ثأيغ شي دحول البعا لآ ىتأسسلا رك قدرط ن مراكز تس ال( ربل ابع با ءجرخا فوقومزثا ىف ىفارلا دان

 ١ انساب دفأشلا ىلإ محال محال سأيح نبا شميل رن ثيرح ند يلع قفش رعب ناك ذيب ماع دامس !لماسوأأ



 راب ل صرغلتلا نم ا زيرس م 9 لوالدل#

 زام|عميملاىف لاق رز اسابعنب| نع لبق هلقنملا كلل غاب فوه لباق نمدضق جرسف نماولاو ١ ةريره ىلو سأبعت بإو
 اعوف رب بيسللا نبليعس نع يلوم بهو نبا( ور د نعي هر[ قب صنم قمرا ناقرثفياباصاأن هيفاب صا ىنلا ناكل ايتااذا ارحل ىف

 ملثم سابعنبانعوة أش لبقلا ف بجواز ءاعن عر | ع لضعم لنسب ليسإملاىف دوا د ىلإ ل نعوهو *عيف نباميفو والسب ْ 1

 لوقت ءرنسيلو قبيل ركرق سابع نأ مكر ديدو لع نعرفعحبد نع فيعضوهو ظعج رجس يفو قريبا داو رف لعل ْ

 . ا لوقيرعدب ن [ل قف رابنا» هيعز دع قب رط نم بيش يلزبا هاورف عنب او[ ملثم سبع نب نعود را لئقب ءاز جما جسام لمع تبا !ٍ
 1 مداقلارط نم قب ميباو فاشل اورف سأبع نب داو ذرب در ل فو كح نارعنبا نع ةيس ىلإ قيرط نمدوصلم نب ليعسو اهطنمةيضبق||
 يولا اه نمروصنم نب ليعس اورو هأعط نم قاري س ًابعنب لآقف مروه وأر نق ة دارج نع لجر مل اف سأبغ نبا لنع تنك لجبا
 دايذعو اعو عنى اك ءاطع قرط نمو نسجي نسب س ًايعزلا نع قربا ةنلبب*ماعنلا ىف اون ةيأوصلا نا امم يلح ربط » لنسو

 : ساأيقلابهثيلح ارملعل له نع تباث ريغ نه لاق و ىفأشلا +حخاو 2 دب اارلتقيةماعنلا ف اولا س ابعنباو ديوعمو تبأث نيليدو

 : ناعما لذ لك لاو دوعسم نبا نع ةبنأكم دوعسم نبدد بع نبق ليبعىلا نع ديلا ىلا قيرط نموا نمب لان لب ةمماعنلااذلق

 | قيس ةفجعويربلا ف هقاتعب بالا وزنعبل ا زغلاىف هةرفبب فرو شحولا دا ىفاوضق مز اشي لهن دب هر لق ذا ةمأعنلا
 | قفجعوبرلاف ةقانعب بدال ف وذاعب لازغلاىفاوضق مز: شيا هس ثم ديب نع ة درع نب اشف نع كان ىور وكأآبسو سابع نبانع

 . | لعدفمىه لاق ءزتئيلك مران اوأيندا تلتق ىلا لاقفس أبعنبا ىلا لوس ءاجلاق روركعن عوق بريبا ىور ف ,ءنع رص دنس ىفاشلا كلذ
 . || سايعنبانع كآربغلا رطنموفاشلاواذانعا,ماكمدعاقانعلا'نلورينلا لكات»_بحيقانعلاو رح ند مرر ا لع كف قنعلاو وبدا

 5 دوعسم نبا نعره اج قيرط نم ىتفأشلا اور و ة,رفج_ ءوبربلاىف دضق نا يبا نع هللا دبع نب ةديبع ىلا قبرط نم بريبلاو ةأش بالا ف

 7 يتلا نعت لضفوربذا ةجبراتفلبقتا نأ دل نم قنال ف مب فب ةرفجس لل كذل نآضل دلو ل مشد لاق لح عبري اف

 | | عضب الل و نطبلاميظعاي لب ةلخملع باد نون هرخاو هيث اس ف هر رخل اه لهب ةوتنملا ظدجوملاءأبلا فيظختو امرا ءأحلا ضب
 | قاع من لها سوط عنعو مي لوف ىرعمل دلو مالح للاقو ب ا ل ا لي ىإ لجن ىف مالدي لشتو ةلمولا

 . || نم ةببشىإ نب ىور ووو ر هاج نعررو لكوي نكن ةأشربولا فلآ ناءأطع نع حرج نبا نعاس نبديعس نعىفاشلا ةأشيربو ْ

 1 ' ا منطب ادت قو لالب لاق مسيو هيلع مداح ذا (ثمي لح مأعط نم ةنفح صحا بصب بضل ف لاقهنلالبع نعد هأ# قيرط

 . || لا قراط ىلا يعم لنسب ىفأشلا ى لج بضلا فر اشم لجمرعب نس لع ف قا لو بيرغلا تيان ىفريثالا نبا هركك نيمح ما
 . |[كزو حل ىفلاو ءامع مرق أي دجميف ىنالاق ليد [رمكح يعلاقف هلاسف ع3 3 يظر نقئابضربرا ل لاقيانم لجن أطو ف [حاحانجرأ |

 ْ نا تسلااف طت نؤلس دعو لول, اساء ندع عسا سي ند مايل
 0 كيلا قيرط نم ىفاشلا ةرقب ليدلا ىف ةبايصلاضعب ىإ ١ ر نعو لو بيرن نع يعض دانس ازيا رخاورطع نع هدأ

 | ريض هدانسالأقف ىوونلا لفغو ماعلا لها لع سابع نبانممعامس تبر ف كاملا رخا عضوم ىف ىف اشل لاق عطة نموهو سابعنبنعأ |

 لاق فوك لاقفرعلاسف ليم لتق السن شميل هس لوعوبار تح نم ةايشلا يلا اعرسكل قيد ةرهه فب لي المسبب
 ...[اةم الاف بجواذإ ع شمب لوح بضل ةرصف ىف نيثيرحبلبق هلقملا لبر اوه ثيل عك مكن كترم ما لاقملعاو مرينا
 3 تيباق فقاع ءلعوردم كاف عرج موي ةورنا راد لح رؤ مم مدق لاق ثداحالبع نوفا قير طنم ىفأشلا لغم ناثعنعو ةأ

 52 ىف هلع [[2!لاقف نفع نا ميلع تلخد عمت ءكصاملف هتلتفف يحترف اذ يلع عقوف «ر طاق ميلع راسب نا ئخخريط ميلع عفوف

 || ةيبيش كانباءاورو نمد انساتا سات كلذ ىدالاق لرفع يشرع ىف ىمت فيكن اثعل تلفف لاق ربخت الر كلذ موبلا هتعنص



1 

 كي و عر

 ' :هتلوجع دمى 7 _ ريب صيتللازم 1 0 لوالسب

 ْ ىجولسو ٌرلعمسا كص بلان تغلب و بيش نب لاذ رخكىف لاقدد انف ىرهزلا نع وب نعب خو نب شيرح نم ميرخا د دا دابا كام يلعا ا

 يالا مريشقلاةفلاوبا.يضو يف كيك عبتو ىراذيلا دارفا نم هو .اوييراو دال ىحنال ثيرح ميارخس اعاقفن أونا له ىف مككز هوو عيقنلا ١

 !5لُيؤ نيالا ليخعيقنناوجولس ةيلع هسا لصبنلا ناره نباثيدحنم نآبح ناو ر هند رخ | معني نع بارق طل ىف ةعفرلاتبادأ|
 نب نمرأر دنموهو هريغو ىذأتكدب هزجبنونلار عيقنلام يبل | بذل لص| ىفوه سيلوس رب ني زنجي معن و :ق لصلا ليال هِلوق نانا نار .

 ! يلعب اضمن وسر نامي يلوح ل والا رورمشملاوءاوس أمنا ى 1 هر و لووول ءأبلإ, عيقبلابمبتشيو قبقعلا ىداو لص وهو 57

 نيل منال مهاظاوش و اييرصلقنب مل مركب ارهاوف الست تن ا :
 دب عشار نع ىف ءاشقلاةر ماع م فويس نيدلقش طلومرقولسو ميس د صمم وس باص نمل وف بايلارآثأ |
 كلا طوخ 9 ميلع هنلا كسصمدلا ل وسر نإ خنبا ثيرح نم يرابلا هاو رأر ةشيو السر انمب ركب از بهلاربعنع يخيل |

 بلا حاالسلا نآيلجيالاارلخ ريال لاق |ةصق ىف لا خيدح بابلاث هاذ ويسلل الس مولع ليج ةيفاو يرحم تيدبا نيبو منيب 1
 ى ةشُاعزع ىور خقفنلا هج يولا دعمخقطنلو تآيعحل ارغب ساب دل ومي وق سونلا ةظيسلإ ماسل ةياور ىف هءاجسخا ميفأع 1
 1 ؛! كتقفن قلو تلأقف نآيمهلانع تشسأ هن رنع مساقلا قرط مى ماو ةبيلا يركب ءاورف شاع سابعتب 1

 قيمبلاو ةبيشىلا نباواورذ سابع نيارثا ار اورمهريغواطعو بيبا ناو سؤأطو ردبج نبل يعسو اسرع كاك :ريش ناني ىوددأ |
 || فصضوه كر ابع نبا نعتمدوتلا ىلوموك اص قبرطنم ىدعنباوريبكلاف خلا ربطلامعفرو مرج نايبهاب ساياللاق هنعطعقيرطتيب |
 | ير عواطع نب يوقعي قرط نمرب /ىف خربطلا تركن شو نيبضتؤيملس و ميلع ملا صد لوسر أس ناكبيطب سيلك مل ًّ

 0 بوقعيو تأ يشن شو رف صعما نسبليو تان رش نش ونهر نب ضن يولس هم يلع هلا لص فلا جاو ذا نكل اق سأبع نبا نعرانيد نبا 1

 + | ةيلاجرش ىف ىوونلاهيكذأإ و رالنلا نبا جرخن لاق م هركرذ سأبعنبا نع انيو  لأقف دانس يغب ف رعد ىف قبري ورك و هيف ديل[
 ا ضيا زج لو ماددلاىف ىريشقلاقفلاواوركتو هدانساءلع فقي هداني داتساريغب فلشالا فر ننال نب هركف رق هبيرغلانأ | .

 يب ايقاع د بنا هبشيفبيطلا بن أكد مولعمو لاق هب بجيل يلخ ناكسلأة فون بأرزمخ نع تلئسأهن  *فئأع نعاببور ببال ٍإ
 ىضعال لآق ةيغاذلامبججت حسو يلع هلا لص وللا لوسر نأكر شا ثييرح نمو ل نسم ىف لجاى ور أد مباع كعيان هو بيطلا | جى لخاد

 3 ديبالا زهءاعف رز لا ةحرلا ةبيطلا راؤنالا نمور هصلا تتنأ» يغاشلاربرجنبالاقه بيرخلا ىف ىدرحلاملقنا نانا دعت إ
 ١ لنع ثريطلاعاون نون تأبنلا ف ىرونيدلا ةفينحوب ا لعو بأ_ض خيار ضغبور ونلا تيرا بخ نرمي ناكمالأ ضيا ل الا دربال أ[
 سن نافع ثمل له بيطد إنك د سمالو مرح تناو ىبيطتال أ ءوف ارم نع يكح تنب ون ع فبعض دنس ف عدلا لييبا |
 :رافرب نيرفعجىلا هلئسيرر يغصل وبلا ف وهو ىاربطلا قي رط نم السا سم اني وذ نآييرلزوشي و معن لاق نآتسبالخري له مران نعأ |
 ذا بزارلا مرش ىف ىووونلا لاق هأضب | النسم ب نارللاشبب داحب وجت ىف ىر نمل هدر وا و نع نع نامع نب نار »نع ناربمنينوميمنعأ |

 هام ||و ناش أينما اسوار |عيالود ن لاقو هرخوهو دوج لح لخددد سابعنب انسي ل مح هدانسا اع ففي ف نا نتعب بيرغأ |

 ظ5 2 نؤمن كى اوم وق هاربا ساس هوخضر نق هريغاراو نايس ااةقثلا حر بخاو ىفأشالاق يحي ىلا نب مهرب امهف و ىلا ْ
 اؤللاف كايدو ةريه ىلاو لعور عاام ىنغن اهب اريصل نمو هريغو ةريره ىلإو سارع نياو دعو منعك ىوربكسلاد اسوا |
 كنيدي ططقنوه العر دأب ةييش زل خطو طق نو لعاب زو منت يجس هور ال هيف هت حاطع ا مؤ يب انس مؤعاقالب |

 «نيدعس تيقللاق شبابا ناميفو سابعنب!نعر للا لعب نم لجر نع, شبل ىلاقنرط نم ى ميل ا هرننليعتالاد ٠ ١

 ”ضاقال بقا لععقوزيجأةأرماو لجر نع لثس نا يعنبنعرجا لنعؤ مهربغاراو لوقي سابع نب ناك[ ن كه ل اقف كاد كركر ف ريس 1 ظ
 « و سأبعنباو ر عنباو د لجن ع دصاعلا نيد رغنبدل لابعنب ره نب بعش ثيدح نم قبري و كاكاو ئطق رانا البناي لاقفأ | ١
 .ةيلعملالصعينلا الاسف نار رهو مذ ماعم جس هائج مالجر نإ ميعن نبدي زي قيرط نم ليس لملا ىف د اد وبااكد دمي دنا |
 :عىورن لوقا ضياالس م بيس نبرصسؤا لنمو اليوم ف بهو نلاهاهروملاسر عم تاق لأجد ايرهار لها وأكش ايضقالأقف ْ ظ



 ةر نا ص اق هىلا نب رعس ثيرحن موأغ ليصدأدصي الو أر غاضع عطقي ال راج يرحم. و هرقناكفطعلال ةدقأرف طخيالو ميو |

 1 باشا بهل ادبعدجرتىف كلذ لاق ناقمخيراتف داداه هاظلاو لاقانكدج ا ل_ىموص ىف ىرابلللاق ولكني 95 5
 | له فئاطلا لكلبقو امج داو لقو ىئاطلاِضاا !كب لي لشتو واول, وص يمي لعا هادم ينص ىف زل ضرعتيا ىراقلاة الأ

 : 7 ريك وزاتل م ظ اي زعل ان : ظ لوالازو

 ١ اب د د ا الر ظفلو مرل هب صاا ذا شبل بف ل عجو ليصو فلة فعبضلا نع مس :ةةئيطم

 . || لعاق زكا ب صم ن[و ينصف ىرايبلا نع تلاسى نوزال لاقي د خب لقي ل نال جل نب رنعوشو ليصل نم.لعجوإب خجاشبكم رخل
 18 !ملكح دنا عفر دقالاداذللقر عن عراجن عر نيزلا ىلإ نعرلججالاقبرطنم ىف يبا هاهرو جمب هوقن ل يجبشي حوش وقيمبلالاقو فقول

 . || قب رط نموكاىز و ئطقرا لا ةاور و طق الا مجول نه نم ءذقو صو اذوقوممير بدلا هل نع كلي نع ىفأشلا اورو ثيركت شبلي
 ] ايعنيزعب ايلؤو لكويو نسم شبك شف مرام بأمصا ذا ليصوببعلا هو يلع هلا ءاصمبن!لوسر لاق لاقرباجن عوأ طعن عةئأصلا ههشرربا

 .[القوالس *مركعز عوج جنب قبرط نم ىفأشلا هور لأسر الإبل عادقد منع :مركعزعور عيب ورقي رطنم قي ييلاو طق اللا اود
 ظ : بلا ذي مرفت لك 2 هرحدلا ناسي لهحأضي سابع نب نعاؤوقومىور ىقبمينالاق واع عزب ثيدحبد دكا 6 دئفناوللثم تبا

 ْ !اركوش :مراللوقزي :رخؤالطال كلوشلاىاتنومضم هن هنت بحل صهراتخا جوف ور وف قيس وهرب وةربرهىلاشيرحنم

 5 شاحب طبخيال هميفو ثيرحا نيرا تمرحىلا هلم هرح هاربا نا .عفد ليعس لا ثي لسن مولسم ور لثو روك ثي ري فوفو

 ل هللاءدبصدنلا نا (كمب اهني لما هر فلعىف درو أما نر الرطن هلم مرحنم فلعل لعمب لالدتس لا ىف نكت ة فلعلالا

 ره وخن ىل اه لير فنبال لف نود مع

 نيكل نيرملا قب نييأد 4 هرخل ىلإ( كاسل لوس ثيبرعل اه ليصر فنيا لد اه دان ل تةيه) لع ثيي رم نمدٌا د ىف ال وأو دبص ل تقيو[رهأاضع

 |و قير حن مولسمموفر و ثيرعل ةنيرما ىلا ليصل نق ل بلس خص اقو ىإإ بر عسن اصيل وح لس ثيرح فل فو هو هدقن
 فص ولا نعماور لعناللةفرازبل ماو لسم ف وهو ءاجر جي أين تنو كل دهسا ىف وسخ كنار خب هور ابل عد دنا نهعقو

 تنكر لاتفبلسلا له فااعس اوماكم نادر مي وف رق طر صحم نه قميلع دري قأيسو دعس نبراعالامنعالو لعسالاولسو يلع

 ىوونلا لاف و فعضلاىف ب راقت ةهجنمالارعب اباللبقعلا لاو فيعض و رف ميفاطخل نكن اذعريغمل سيل در اذ ثيرحت فيعض كأدصتقم

 0 نع تعامل عن بهل اليبع نع ىرهزلانعةنبدج نبا قارط نم ىراوإلا ةيزجزمخنو ةقلصلا ليل عيقنلا ىترلسو ميلع هلا صولا :
 7 ناو عبقنل لحماسو نلت اصدر ىسن اغلب: ل 5مل وسو سالائجخإ لآ :و هيلعهنلاماصينلان) مأثجنب بعصلا نع سأبع نبا 0

 . || لوتىقيميلالق ىرهزل ]بيس لم نم قأبلاومتم لصتللوشوم لولو هدل ىحال ثيركلابقعم ىرأذعلا مجرخا نه # نيرلاو ف يسسلا
 |[ قموكاكو دا دوب او لهن اور و الضعم بار ثئببا نعش نينا اربعن ع دان زلاىلا باع اودانكو ىرضزل ال وق نموه عيقنلا

 . [اشيرح نم ٌقأسنإاواورورمشو ود د | نم ثبدح نا ىدأئبلامكحو ملك وجم دا ثان نب نميز لامع نع ى در واد للا زي زعل دبع قي رطأ |
 1 درلا ىف ىقكيو ةىفرلا نبا ثالث اع .عبتو ىداهلا تاقيلعت نم نغلبو ءلوق لعجج عم ىف قحربحيلغاوطقناىولاكرذ ىرهزرلا نع كل



00 

 ريدم خلتلا نم + مام 1 لوالا لل

 ةر ره ىلا ثيرح سمبل كدرو ىلا ف در واب ىوث اوه مساق ترذضل لق نعوم بعدا لص هلال وس ىزنف نلعب |

 هاد روز رعس نلبس يلح ميلقترقو كلو : ل دانساىفولهرهلاو هلهلاد عرفضلاو ةصلالثقن عزل |

 أ, لأق سرقملا تيب برخاد آو شافك ولتتاالو بنتا, قيقنناذ دا اولي قنالَو قوم صأعلا نيو عنب مدار بع شيب رح نم ىقيربلا ١

 بايما ملص دات داطصت لا ماما لالح بصلاح تميل لاهحر بونص هدانسا ىقييبا لاق مر غاىحردفبا ىلعةيطلس بد

 لطالو الوم نع بطنح نسير ابع نب بلط! ىلوم د رعىلا نيورمع شيب د حنم يرينا ئطقر بالو ماكاو نابح نباودهزخنباوناسلا |
 ْ”لا ل اح عكيرب لابص 0 مك اورفومكد 0 ل الحور يصولسو يلعن لصون! لوسد لةلاةرباجنعأ[

 ىف لاق ورباج نع امس ف عيال ىزيرتلا لاقدل ومد نب !لاو نمناكناو ين نلت عوركا لصيوا هو لييصت ملأ هرحأ 1

 | دبع تعمدوملسو يلع هللا لص هلل وسر ةبطخ بش نمئثرحمإوقالا ةبأىهصلا نمرح نماءامم-] فرعاال رجل اقر خا عضومأ

 | | ربان عراصرالا نملجر نعور منع ىدرواردلا نى فاشلا هاور لق هةبأوصلا نمر نم أعامم-ل ف رعنال لوقينلمتلا لبعنبا ا
 نيل نهو ىفاشا لات بلطلب نعم يفدلأق ارت نعي ل الب نينلولس عمو ىدرو ار رلا نمطفحا يجي ىلانب ل ب يهدر يذاشلا لاق

 ىف

54 
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 لج 26 ---

 ٍ هوو ىبوم ىلا نعبلطلا نعو منع مسا لإ اخ نبف سوي :باور نمرابكلا ىاربطا ءادو (ثملقق بابل نع ىف يئن سحا |
 لابعنب يو ىدرو ار للاو لالب نه لسو يحيد نب مهربإ فل اخ لق و ىواوطلا لع درع نعل روس نب عيفبا هقئاوو كورن
 ب ن[اعدي اور نم كات نعةناورل ىف بيطخم ءاورو قثو اونم طفحز ضو نورخاو لبث أم كلو نيل لبعنب بوقعيو ملاسنا |
 اق عب مفعضو ىرلعنبا لها ىفو هو كان نعمب درفت بيطخم لاق و لي فيعبض نامعو حنبانعمفاننع كلن نعى ور اال لأ
 و انه لع نع سأبعنب نع ثرححت نيود الب قيرط نمرازبلا جرخا مره ليبعا جل ف صخ داس ميلعما ل صن شي لحل |
 ن ومر غو ل الدوشو مبًارنصا عب فلق |يو يلع ملا لصد الوسرعمرخ دن ةدآنق اشم لوح ضعضءدانسالأ ا
 لكأذ اتم رقعف رج ملعل د ءذخأف ابا. مر فاباذ اهو هولدن مباعص لأن مه لع ءوسات شو ماواذأ |
 ظ اولكف لان ولات ميار اشاو يطل نا رم سصررتم له لاقف ولأ س يو ميلعملا لسع هن لوساوت هن متمعب لاو 5

 واقعي اكل دول ةنسم رش لعلنا[ ضع ةد اش عينع ل هيل قفل ٍ
 اقدصلا كع دانقأراشعب سو ميلع هنا ءلمحرا راثالا حرش ىف ىوايطلل دياو ىو اراكاذاس نخاق ملبس اسماعلاقمل ةياور ف اردكاف لعل
 ىقيربباوئطفر ارا دي اوأر ىف و ثيروح لح وهو ةدانقوباءاجيو نآفسعا ولزن ة حنو كمه و مب اهصاو وه ملسو هيلع هلا لص وسخ |
 اف شلل من لطصا م ىلا و تمرحب نكمل ىل|مل كيرككوولسو ميلع د صن (لوسرلرز اش تركرف لاذ هشحو لارا داطصا نيحلاقشاا|
 | ثامن لطص [لوق ىموباسينل| ايوب لاق طق اللا لاقل هن رطس نا .تربخا نيحلكاب ةوزواكاق مياويصرملسوسيلع نا صمت |
 ىوونل لاقومنمكا د نيويعبعلا ف ىذلاد ةيرغق دايزلا ع ىف بل لاقدر عمريظ ثيدحل انه ف ركل لعاال نم لكي ساق |
 | مةدانشإباناىف لحب كشي ال لاقف مزح رجيوبا لبقو افنعمجيانعو نأتصق ةرفسلا كات ىف ةداتق لال ىرجن لقب زيدا عرش

 أ اةداتقىلا دايطص|ناكلاقفربل اي ا روب كوه مياوصال اومسشتلالا راك لصي ظ

 ظ ا رع اش لغد عل فعول فرفع ة دن .بوولسورر د عامل و نر
 8 دانقىب اذا نيك ولوقيو ثيرتكلا نه نم نويت ثيرواإد ايصإ عمد تنكم ثلا لاق يبل الحاد نيل مميش ن الم راودصا |
 هل هللا كدصدنا لوسي مانجر خلا ريعس ىلا نع ضايع ثيدح يف فم متبأر ىقح جوان ور ديالو مارحاالب افي ةذأجنأ

1 

 ةحولا راهب ثي لمسك ممدق يف نعي دلس و ميلع هل لص بنل ناك داب, نضذار ذك اكم ناك لذ امر حلق ولسو |
 م هل | لوسر كلاس ظفلبر باج نعر اع ىلا نب نمل ند ججوبرط نم كلر لئلا ىف ا هيزو جدو نابحنباد ناسا باينص| شبت || 0 ير ا ةالصلاط ورش ىف ىلفناشي حل نايسنلا هاطا نم نع 00 نم يلع قفتم ثيرك ا يح اراجولسو ميلعمنا لسع ينل ىرشاةماثجن ب بعص تشم ل مح

017 
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 ريكا صيشلتلا نم ْ 1 ظ 0

 وق بابذ قايخعاجلك لع نعأ ورمل ندا مولع واع اتا .د ميم قفش يرض كروس
 || لس ةالعدلا لبصمن كسي لوح نا ذالا ملقا داولا نمر جرختح أر اصير ملف بصلاة الصم تنأذ .و يلع مالصنن اكبر لوح
 3 لاق ليو هيلع دص منا شميل لوح سبي أضل سارع نباو علا ةالصلافو ممتلاف مدقنأ رذاذ رلصيف هنفلا ف لآل
 مولا باص ” ماعز ضيب ىف ىف ءاسو ميلعمللا لص ىنبلا نقرر نب بعكس ل هح س نباشياذح م. يلع قفنمو ديصرفنال مر |
 ذى ضريسحو مر ءزعسأبع نبا نع هروركع نعل اربع نب نيسحن عجلان يار اير حن م قبريباو غلق رانلاو قار رابع م تمي ١
 لانا ثعف ىورتزف كفار تاق يراللاقو ةريرمه ىلا نعم لنمو نيسح نم فعضاوهو منيل ابا ثيدح نمر اراد دج نباءادروأ|
 . || تبديد نع عرج باي لور نم ىقبمبلاو ىفطقرارلاو دق ادوباءزور و الس مدان داى نعنقت ربخالةوه اسقف الذ ملثم تبين
 | مل أذ فلا نع لبس نع ذا يومصلا ىقيربإالافو دجال ثب لولاه لنسالق دكا دوبالاق ”شثأو نع لجر نع دار زلا ىلع لعس
 1 ل اذو ةشئاع نعةو رعنعد نزلا ثيرح نم ئاطقارلا اور امهللا واش اكو رهو نم لنيل قحاربع لا قو هريغو دقادولا
 00 يرجنب| نع نيديلولا ثيرح نعىل!تلأس للعلا ف متاح لا نبا
 1 ربى: ميهزبانم م نخا عرج نبان بنا بشيئ دانزلاول نم يعرج نإ ومدي لو ىدنع روعمب سيالأقف نيكسم ماعطأو وي مايع
 ئ لااقو سم نيديلولا.بهرفتطسو الاف ىاربطاأقو داذزا لا ءاعميف فلتخ لاقو ءيريلولا ثيدرحنم نأسلا ف ىفطقرا للا هاشن تل
 تق د اناا ىلإ نعرعس نيد ايد نع ىورب مدن زلادلإ نمهييرج نبا دعم 4لاقو لبنحنيرجدل ثيلعمانمركت للعنف طف اللا
 ا 1

 ىلا نحن او فيعضوغ و دايد كان بليزي يفد ثيرح ف ىدرخاربعس ىلإ ثيذح نم جأءنباو ىزيزااد دا د عاهد زج
 .لتق بن كًييال ذا دع دع .لوق لجزؤملا نو فص ناب نيمل مش ف ىوونلالأتاتقب الد ب غنا ىريو ءلق ىغو ةرلتم ةظفل يفد 3

 لسالا وقعنا لكلا لق ةررره با نع نال يسن نع ساني يد نع ةرسبنبصنح نعروصنم نبرهس نآس فو ريد ديل ىف هلك"

 نرخ شميل وح مرو لبو ناتفيإأ ريو دوو خلا ثيددح مم يعقننم تيري مر ف نتي قف سا شميل جح
 | الا اص نا ةوه اى رح ذتق لحرم نب نع إسم اد ىف و متن ثيددح نمديلع قفنم ثيل انج نرانق ى مرن لع سد باد ل

 نعزي ليل نيب عمت قرط ضعب ف م اسم دنع ع قو وبيلأ ب خالصلا فو لاق هيكتو دانو سفرك بطل اتقي ىايناكسناماسعأ ٠
 . دا ا هساملل اف ل

 ور و زاك حلسم ور لقفن# جلاد اع بسلا فاد ماقنارق و بثالا خو ةسين ىف لصنلاد ويوم سأيفلا فلو رمل نوويظعر وبما ذغ
 ع ىذأملا ليعس ىلإ شي رح نم :ييلرك 3 ىاوهو ئدومعو يحل تقب ما اس .يلع هللا ليصوجنلا نادوعسم نبا ثيدحن ابيزماسم |

 لع دل ءاصدللا لوتس لاف لاق بيسملا نيريعس ثي برم ليس |لا دكا دوباىوروسأبعنب ير ح نمر جر لعد عريف د دق دل
 دا دوباو رج لغلاو لضل لتق نعىونلا روم لوف فصصضوخادأتس ارمني فيي نحن م نطق الا ءلصوو بئانلا رخل لتي عاس
 ٠ لهدحلاو امنا ولها باو للا نم عبرا لتكن يع ىزماسو ميلع هنا لص هنا لوسر نإ سابع نب شييلح نم نآبحنياو جنن

 ؟/لالبع_يفو علفضلاو هيفدان و سس نب لوس ثبادح نمواور ؛ بابلا نع ب درصلا

3 

 أن رب نع نيعس نيدابعثي رح نم ليسا لف دئادوب ف اطخ/لتق نع ىزلادر وي وأ فص ض وهو لعس نبل سنب سأبع نإ
 0 هيلعهللا كص ينلا نع نرب رول ىل!شيرح نم ا ضي الضعم ىقيوببا او ذو فيط لتق نعولسو ميلعهلنإ لص هلا لوسر ىلإ
 الح هيف ىور قيوبلا لقد بان وهو عيمجنبور يفد تىبكملا لقي سال هيف سأبحنباشيدح نم ءافعضلا نأبحنإ ةاهد
 دا دوباو لجن رفضا لتق نع ىزلادرو يل وش ىلاعت هلا اش ٠:عطالاىف قا بسو عضولب ىرب نآكد ىديصنلا ةزجسيقو لنسم
 لفضل اكوإو دوو ..يلعملاءاص لا لوسر دنع ببيلير لكل او هل نع نب كيلا زبع ثيدح نم قب ميلاد او ألا
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 35 ربك ارصرؤلتلانم م زعل زعل لتس ظ * لوالاطل
 ب : سسسسل تك

 0 ديا لصدن اثم لهسوريذو زيبا ف سابع نبإ وعشنا عزا! نكو بايارخا ىف بكعب أيتعلا هلق يلو رع قفتم ثيرعل
 ع اا ريب ”نبريس نع ةرجافإن مقنباشيزح نم قلو ىئأشلا هساراعر ينل هتان مخ تا و هريعب نعرخ ىلا رخل لآ و

 ا وهلاقد دوبل ور مشت الوكت وم هوجو اورج ا وفم سابع نب نعد طع ثيرح نم ىف يباع ور هيف فلتخم يهاب او سأب نبانعأ]

 هج 07 ا وما لالا كلل لبر ثيروكرفاشأا|
 1 ا

5 
 خيداحا غيب انع ةأحلانب لقد توم ىف هيفدا و طلغلايثكهدأع نيدلع ناالا لصد

 حال و .يفو تبرع ارنا سابعنب نعريبجنبريعش ن عر اني دنيورعقنرطنم اور نالعب ثييدتل مولع ىف 2 لاؤؤركم 1

 5 اراوطقتالو “ رمنعستي اور كعرأزب دنب و عب اوطا ظ اذح ع |جال ةاورل ل رضعب نم فيعطصتا نك ههحوأ ١

 ل

 نأ لآ وبالف جرد عنب لوقنم ةأرلب قنتتال نا ظفاهن دعى نع ماك نعوقبميبا لقنو ر عنب نع فان شيدح نم ىداذلا|
 , .رعاليوللف كلن حار دقو ذي رح نمو | عنبر لوقنموه له فالثلا انضر ار ننملا نب كحرق : و ليلد ىلا جاتحي نه مايالابحأص 35

 هني < | ارعب نسبليلو باقنلا نعنومارجفرأ تل ىق لسو ميلعمدادصننا شم ل هس ةقلعمو ةلوبسوم ىرايببا ىف قرط.ل وانوقوم ني نع فأنأ| "
 اد جبال ظفللا و عنب ثيدحن مويا و مكاىلاو دا دوب فعند ا صيف ور ليو ]موا ايطيداززخو ل فصعم بايش»نإول نمنيص/ ا: كلذأ |
 0 ذاناىلاةناوم وق بايغلا نم لوق ىلا لجا هاورو كات لعب نسبليل كر اينلنمسيرولاو ن ل فعزل سمارو باقن نعم وق رعبميفداد |

 . || سبليلفاداز هيل نمو سابع نبا ثيرح نمميلعأقفتا م كاني عرب 3 الطالال[ههجلزأرجو ةررغلا يلتهم تئيح دع سباب لي وسلا نمدانإ|
 . الاعم دانا ماخاب تير نولسم روس يشاخ بلي ,هنيلع هن كيصينلا عمس ذر |(غتياو 7 وليوزس !

 , يلا وسم ن خوان ن ورمي نايكرل نأكت لاق *ضئ ا ءنع لها قنرطن مة جل, نباودوا دونا اور أمل رظن ديف آثي لفل ابسج نكاو وجسمي اذ ةرورضل 3
 3 | دينا, ليزيزم بلقلاف لاق و *«زخنباجرخإو انفشكات و: وأجاذاذ أرجو لع [رسار نمار مأبلدبانارح) تلد سانو دا دان تابت |
 1 أمير أتخارق ى ازتلل لكل. وطصو ءونعار تجب وفور كبد تنبوأوم,نعر نمل تنبت هاذ تفرط نم يرخ رخل جيو نمد ونال 1

 يبغا

 لسع ليرتانكتلاق مانع ولانها نب ليعلم“ قيرط نمد هثهخ ىلإ نا ىور قديف لوقل قلع فالانا ىطخمرككو يدا نه رش َ

 عب .و نبت طغفأهر رص نم أع رات شثأع تعِفز :مرج قو رمد هطختنا ىلةةار انه نينمؤلا م امل تلقفةيوزألا 0 ا :

9 

 ..[ ظفر رع نبا ثي لح نم ىف ريبلاو ىرع نباو لييقعلاو خط ربطلاو تطقر إلا ارجو ىف ةّزلا مارح, لاق سو يلعن اصف اىود :

 مفر دع باتي د/لبقعلالاق و معقرب در فتى لعنبالأق فيعضوه ابن وب الت ب باوياهدانس ىوارمهؤدل مرحة دعسلا] ٠

 .|| ةفرعلا ف هلنساو ءفق د رروصلاو لوهجرخا جو نماىور لقىتبريلال اق وفق باوصلالاعلاف ئطقرارل'لاقوانوقومكوزبأنا |
 [|٠ بايشانمسبايال مرهق لاقملسو ميلعمم ا دضمتلان اشم مسار ىف لجرلا ارح وأرجو ىفة لما ءارح,لاق عنيا نعأ|

 0 كمي لهح عب أب نأتسلا لخ دي له ميرا نع نأ عل فس لو مسن ثيدح نه يلع قف سر و نافع مس 1

 رحال لاقف قولك ب ذ توفوا يعد و هيلعملا صديت ف: سن هنسيل ل هسرعبناي بيلي نو وق مدقتر فسعدا ١ ا

 ةدارزلاو نه بسحب اللاقو ارازح ثلحإ ةتياومر ىف تسلا دارو ظافلامل و هيما نبءاعب ثيرح نم يلع قف ثب زيا كاع هنهوةرعلاب|

 لنا بوي حلا( لاوس يؤ نم تير رمل حلا له ريفي لو أهو كلي لذ بديج نير ؤ نري تأءأ جداد د ىلا لاق 9: :ىفخأ|

 لو تدك امين سابع نبالوخد اشممل له سأبع نباوروسملل صف هيف هيلع قف مرخوهو لست غب ناكإسو هيلع اصأأ ٠

 متر يوعد درجاق لوب زراف ى وول كادرك ملف 0 وما ا ]َ

 للام د ا ا ؛ا لع لديإنيرف عير د نيرشغو ا نيتاشمطعبق لصملاناةاكنلاف ||

 لعنوريغي نية دصلانديباطكمالجم | ٠ ناك دسالا ىف ريلادبع نبإ :ورخاو هارد هئاالث ىوأست كو ةرشعب ة اشلا نوموقيو ش
 8 ا 9 1 9 3١
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 مرآ

 ريب صيخلتلانم ار مس 78 لودالاط/
 ' [ةشصاربوس نورغلوعردسرث ذرى ناكول نيعم نب يحب لا قح نقلت نقلب اص ى عناد و كاع لبق أكد نع نضضدلأبسزب!لبنح برجا
 1 يالا نع لموملا ن)ن عك رأبلات ا هاوغاو كل راردل نبات يفاطعاو دانس نه ىف طلخ قو تلف ركل نمنع ل ركب نأ
 .. [اطابمرلا نيدل فرش ظفاحي فا و ردكتل نبان علا ولا ىلا نبا نع ريوس ل عجز :ىيعص قيرط نم ىرعقملا نب ركبه لئاوف ىف هأنب هد كلذ
 أي هدا نوسلمرخ |ناأسم نا نعل فمنو يسم هب فنا يبوس ى رابين كاولا ىلإ نبا نال ريمعلا ,ردعبنأر ملك دانس هر هاطب

 . || لو ىزارلادبعس ندع جرتىف طس والاف قاربطلا جير خارباج ن عردبزل لإ ثيدح نم ىرخا قيرط مل و يف فلوخأ ع الضف ءبدرفناامال

 دأب نع رخل نبانع.جنيبعنينأيفس نع ى دو أجاب يبج نبق يرط نم الز طق ارلإ هاو رباج ثييرجرغ نم ىرخل قرط
 دورايلاو تمل قف تيبس هلل كافش ب هيشتسن ترش ناف -) برش أم زم'ءأر لأ راسو ميلعمللا اص هلا لور نس ابعنب رم

 | ماوق دهام نع دج ىلا نب نع ةنييع نب|نع [هريغ ه.عىلانباد ىرليمكتو”نيبعنب ب اوصا ظأفح دو لقف ةذأش تياور ناالا قددص
 || قت ىنلا شير هللب ايلاقف لجر ءاجف *نيبعنبلدنعانكلأق (ى ليج لقيرطنم *سلاولا ىف ىرونيرلا.جرخإ أر هنيبيعنباةياو ىوقي امو
 اا لئسم ىف ديلأيطاادواد ولا ىور و ثيرح ةنأب ثريف سجل اقف ثيدح ةئاىثرفل نألا متبرش اذ لأق ذ لاق رص نزءأرنع
 . [|نملا هنطقر ل: ىف ومقسا غش و لو نود ريم ىف .اصاووقسإفشو ماعطامن ا :كرأبم 'مزلاق عفر رد ىلا شيدجنم
 || كان فيك ]ف ىفينيأكأرنم تيرشا سابع نبا لأق عزز ءأر نم ترش لاق تثج نب نم لأقف سأبع نبى الجد ءاج كيل ىلانباقيررط
 | لاق دو يلع هدب لص هللا لوس ناو هلا لجأ تغرف ذأ نيعلنتو السفن هللا ركود قللبقشماذأردم تيرشاذإلاق سأبعنب أ
 نإ 'مزةلدادنع فقي نافاطاذا بأول ىذا شل ابعقسا مب لا جتا
 ِ | بيعشزب و عنعحأبصلا نب دشملا قيرط نمد ئادوبا هاودأد 7 لنع فوتولاف در ورثو هدنسي مو ءامدلاكرذ لوقيو ماقلاو كلل
 . || بابلاو نكلانيب ماقاور زم اتسا حد غم مر أنلا نم هاب دوعن لاق وعتن لا تلق همك ريدان ءلذ هلل بع عم تذط لأق بيعشميب| نع
 | هل ولن تيار طفل ئطقر اللا هاوره مطفي ملموس تيد نكم لاق امسي رطسو اذ ميفكو ميعارذو ىو وهرلص عضوف

 ّ || < صب ف اطلاق بيعش نيؤرعنعيرج نبا نع قال الدع عاورأو هديؤبو «لج نع درب نعميف لو ه”تاملاب هالصور هفقزلب

 . أف نكرلانببأ,لاق عوف ص سا يعزبهل البع نعربيزلا ىف قيرط نم ىقيمببل نايالابعش فو ور عنب هلا لبعميبرعم معن بهلا لبع نب لج
 . |[ ف هفةأرابو لس ميعمس لص ذ' سابع نك ايصلا جب أر نمودم دأتسإب ايولقم قاز_رانبع ءاور و مزللم بألا
 | قيرحنمنآبحن لو ُأستلاو دكادوب اوراسمو اتا ىف كلل رج كالو من لاقف جا نول تقف ارعم ناكيصر سعب تزخاذ أرتفح
 ويعلزعم مال ن !اوجتحباويصالا نىعفأرلارك سلي مر عتساو رباج شي لحنم ىرالاهاهردو مث لنعظأفلا مل ومنع بي !]

 نمفز(وملوقأقاربطلاو نابحنياتيورزههاظوبف ممول اراذ ىلنا نع ترحل ىف اهنا وم تاون | هاظلااولاق و نع سابع ن يارب ا
 هيلكرا صدم لوسرمان خا اشمبب كا ذإعتل الد ثيرمت ىف سيل غأبصلانب لاق دقو أير صه دا لف منع تمرح [نوكااو أ أيبص

 0 هور م فم ضوهور اوس نب ثعش هدأت اىف هثبرش ىلا نيركيوناو جاد نبا اتيمرو نأيبصلا نعانيبلف نآيصلاوءأسنلاانعموماسو

 .. [أو ناطقلانبالأق نأبسلا نع ىو ءاسنا) نع ميل انكك لس ميلع هلا ءامصوملا'لوسر عم انجح ذا كلا رخلا طفلي جولان نم ي نيرتلا
 1 يلح هارحالاحأو ايهسددط د دن لمصاعبش :عيبلي ال أملا نآف باوصلأب ميشا بلين ىلإ نبا ظفل
 5 ل باز [مرحاالالب هيد ني ةمأسااينأر ف ادولاهجج نجح نيصحت ماكي ل هسا جاف م دقت ريعب نرخ ىلا مرا
 -' [نملط بد ميلعدلا دصمنلا لوسر سار دعدنراو رىفو ةيفعلا مج ىرةحر كب نم هرتسي يقنع فار رخآلا و :هيلعمللا اصمينلا

 ولو مل وق انكو اش يف ءًطخى داهل دبع نباودتو )لق و ًاطت قيبفتتلا ف ى دوك نبا هفعضو دوا دوبا و انلاورتاسم سما
 املس و يلع هل دص دامي هجر عب هيلع فق !(كشمل قب سب الن اءاطع نع كح تأ شلا نارك ل قف ءسار دع اليبننر عندو
 . |اناعنف مف ئبدح نم لتساو سابعنباثي لح نمو ةنيبنب|ثيدح نمميلع قف مر خوهد سار لعوجحا

0 
0 



 يك صلت نم 00 مالا ا لالا
 ضئيل صخ .ناالاتيبل |هرمعرخأ ن وليمتجدكحنرفنب اس أبعني كمي لوس ريغ سابع نب ثيدح فوقنا ||
 ىفنن: نارا لل صب ىرالل و .نؤثاي ةأرل نع ففخن ال تيب ممسمعرخل نولين سأل زم ظفلب ميلماقفناوانثسالا نددأ |

 و ا ا

 روما لي و ظفللاا ندي هرا ل ءادو الب ف رصنتن إس ةيلعمل
 | انسب لاةفطسو ةةئا سماك رضو دكلف ةفئأم تلأق تضاف ا, دعب يح تب ةيفضتسج

 أ داش لوسط آذلا و امرنع قط مل عفنتلف لآقف تضأح مث تيببب تف اطو تضاذإتناكرقأهن هلك ويري تلقف تلات ىف |
 أما دانسالا فلن ناثي رح نادم ةنجئم لذ ىراق را: نمد قف ايحىف نر اذ[ اه توم لعب ران نم لاق ماسو يع هر اصلا

 تاور كورلا لجدلا هدأ سالو هركتف لاق لأق بطاح نع بطاح لا نم لجد نع ةمزف ىلا نور قيرطنمئطقرانلاعاورف كوالإ ||
 <لوزباوةانسم ىف دهيوباهاوروقومللبىل أذ و طفلب ىعنبا نع صاع نع ملس ىلإ نب ثيانعد كد ىلا نب صفح طل ظ

 نب ثيللاة أم سوي تنب ”شئأء نع مهلس ىلا نب ثيللاتنب نبش يللا قرط نمطسو الاف ىزربطلا هاو رو مولا نه نملك ٠
 أم اووكلص .ينلاق رجا ناككناو تير ف يعض ناهلس نب اوبذ صفح, نافيعض نآقيرطلا ناذهو مهلس لزب شي نع ماسلا | ٠
 ناثاااراو فيعضوهو نامل اليعس نبهلأضف ءداتساىف و سأبع نيا ثيدح نمكيقعلا اورو فصي ذا نمأريفف قاربطلاتياود نإ
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 ”ءاؤش ل تبجو ىربق ر اذ نمظقلب رع نب| نعمفان نعر عنب هل اليبع نع ى لبعلا ل اله نبدسوم ثي نح نم أمي طق د ارلا اوف 1
 هاجم »نسا نم بلقلاف نآق ربت دص نلأق و .قيرط نم دوم ىف ةهزخن با ءاو دو ةلالعلاى الور ماو لآذ كنفمد 3
 اذيبرح جب ١ ليفعلا لاق ورك يذلا نه ىوري ال ةقثلا نارحرصو ةقشن ع صل ,فيعضلا اكمل تيرعل عن يددالبعةياور نم[ ٠
 أ نب هثالبع نع قي ملاسنب باسم قيرط نم نلاربطلا اد د دقفرظن ديلععباتيالملوق فد ئن بابل[ وزو يجالو ءيلععب تبالد سوم |
 نأب فما لبقو ماكحالا فرأيضلا مزجو :ةمأيفلا موبأعيفش ءل نوككن ادع اقح ناك راينالاة جال متالاثان ف ماجنمظفلبر معا
 أ للا نعبب دقت دا لاقو لبش نبنأعنلا رت كال نع ةاورلاف بيطخت «اوروربكلاوه دانسالاا نع ف رولدملا هميزبهلادبعأ | ٠
 |(ئطقر لل لاو مف معضت أعنلاو نآعنلا حجزت ىف نأبحنباو ىلع نباةركذ هنا فجدقفف د زيدون مظفلب عنب نعمفاننعأ] ٠
 ا فيافغل فرب |نيدلل البعد دانس اف ورم”نب دعسان بري ةئهدحنمرزإلا اورو نأعنلالعال تب !ءع ثيرعلا نه ىف نعطلا | 3

 ا 3

 متبرع يأ مب 0 وع# 3 'ش

 هد دانسا قريبا لاقت نعر علان مل نع بوم نيراوسن عدس يطا دكا ديد |شيدح نم ىف يبا كور وفيصشومد || ٠
 فلا ني نينلملسن فملاوبانربخ كيرف ىلانبان كار ناعنب دعس: لاؤ دوبقل بانك ايندلا با نبامرخا رتل نع بالا |
 قط أو :هطقد الو نارح نبا فعض ناملسو ةرأيقلاه وياي وأ عيفش ل نك ا بست حينيد لأي اذ نماع وفرت كان نب شا نع
 | هس ماكسدلاف قحلبعومل اههصلا ننس[ ىف كايا ه دار ف نكمل ب ءاعوبا نبا شين حن مدعم نك ةفيعض/,رطكتيبداذغأ|
 | نيديمج خمول قيرطنمدؤأدوباولجاءاو راب كلذ ىف در وأب دعاو قرطلا,ع مير أب تعإب نيرخانمل نميكيسبلازدرلا قت ييشلا ومنع
 لصلاا نكو هالسلا هيلعدر |ةح سور لعملا درالا اع راسي لحل نم اأعوف م ةريرهلانعطبسق نب هلالبعزب لي نعدأي : ظ !
 | هارت دعب نيذوأب نم بشرف سم لئع ليو طلار اج ثييدجرخل دقو ءشرتاللدعب م 'هزءا نم برشا !بهتسو لو باف 5
 5 3 ': 5 ا كل 55 يال ب ضاد هند ضررا نعول نع لل نصارس شيد اد ده يدهش نادك 1

 أمنا (تيلق هربا نعردعبالو ريزلالا نع نمط نب يهل ثيدح نم كااظ دعب قيربلا ءاود م فيعبضوفو هالبعمي دارقثأ
 ةيناثل كيرلا ىلا هنعنعيو ب نأطقلا نب .لع|وميلع بايبال لاقو ليرءلانبإ ثيدح نمد ييقعلاه اورو لمؤماهبإ نم معلبامعمس | ٠

 ١ ٠ع لبعس نب لبوس ثيل حن م دارغب خير أن ىف بيطخلاو نأمإلا بعش ىف قسريبلا ءاور وعمد ئيرصتلا جان نب ةياق فةدودمأ|

 ليوسرب درفت بيغ ىلا لاق كر ابم ا نب هللا لبع جرت .جرخلان آر باج نعر لكسملا نير نع لاويلاىإ نبا نع كداب 1 0 ة:بيرع قبمعلا لاق كدابل »برت محخانكرباج نعر لكلا نيرغ نع لاو و نب نع كدابلا نبا أ| ٠
 !كلزكو هزيرح لسفيو معينا لبق نع مب نخا ناكذ ا ضياو تاعباتملا ىف لري خارق إسم ناكناد لج فصضومد تلق |
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 ربك صيخلتلانم : راس لود
 .ااملع ةلف لل |تأع ناار دع وشو ةبقعلا الغماس كيلعمللا لصد لوسرىللآق ظل, س ابعد | ثب رح ن موكا لا و نأبحباوأ

 . || و نيدلاف واغلب ابق ناكدم كاماغاق نيل ىف واغل اوركأر واومداؤ مدل لاثما,لاق# ديف نرعضو ألذ فزؤملا صح لغم تايصحأ
 . [اشونلانايفس مزم فوعن عع[ ج هاهر كاربطلا لاق س أبع نيلضفلا نع سأبعنياشيرح نم ىاربطلاوأنضي ناب ثنا هاهد
 | ى اذ بوصل ىف سال سفن ءتياور و تلق قا نرلادبعالا نع واو الو ناولس نيرفعجنالا لضفلا هينبنع ْ 2
 تقسم رس .9اليطعنهلس و ثيرس ىف دعي رص يسون هي مثلا
 . || نب نانس عا فدراؤ عادولا هج تجج لاق ىاسالا و عنب هليرح ثيرح نمو لئسم ىف رجا ىور وف نك صح لفمبة رج ىرب
 1 :ءدلاءاصمنلا لوسر لوقي| نار علتلقف ىرخيإلا لع -يعبص| ىضب اعْضاو ْ و يلعدللا كصدلل !ل وسر تينأ  تاقررعب انفقو لف ثلس

 أنبه رع نب نلولس ثيرح نم قعس ]و لجاو د ٌةزدوباهاوروهريغ ةطارجغنل لقد رز ءادرو فز دعح لب را ومدا لوقي لاق يسد

 1 لضفلا واقف لرلا نع تف ورتس هفلخ لج و ةأصح لكع مربأبب كار وشو ىدادلا نليزمف يلام ربومةيزملاةس تل منع صحا

 . [نملاقدبإبعن ع ىورس وف فذالادوح لاومرانةرج مقعدا ذافأ وكعب ل قيال سأنل اه لاقق سأنلا ددإو سأبعلا نا
 0 ٍ نرش د حاورخلا موب تأيصحوبس رقعلا ةرجملا رب اصح توعبس ف ب ىرباءدل بلوق مدقتورخالإس ا كمدا|| ٠

 ١ 0 وهو مالكم قن العفو الوق كنب لقتل زئاوث عبس الحاو لكملاشالثلا تلد ملا قير شنلا ارا نمهوب لكش ْ

 1 لوال ا مككسانم ىنعاونخ لاقو تايمر عبس تايصحم ا ور اسمه كص دنا فسمي ل هحذابسا كلب حرصي راه دكذ ىلا
 ' || لوقاراو ةأصح لكم بكيت ايصحعبسأف اف ةررهشلالنع لا ة رجب ماسو يلع هللا لص دن ]م نعد ىفر باج ثيرح ف
 ' | اهتيبفوقولانمكسأنم ىنعإو نخلاق و ثالثلا ترمي نيب فقوشا شميل هس فلولا هر ركرق هم دقتفوكسانم ىنعاوذ |
 ٠ |( ديوط زا قنلبقتسم هوقيف ليس مدقت ةةأصح لعمري يسأيمح عبس دل قرين ىري داكار عنب ثيدع نم كداب هاف
 ٠ ةرمجبا ىري ةايوط موقيو ديري عؤربو وعرب :لبقلا لبقتسم موقيف لسيف لامذلاحاذ نخلي طسملاى ري ديدي ع فريد دخديد
 1 ماكو أسنلاهاورولعفي و يلع ملا ءدصرت لوس تير نك لوقيو فر صني اه دنع فقيالو ىداولانطبنم يقعلاثاخأ

 "ا مونرخ/ نما سو لع متن ادصدنن/ لوس: ضاق! تلاق هشئأع قيرحنم ايياو نبحث باود ئادوبا رجا ىورو كاد رتسا ثمود 00

 . | يح لعمرك ايسحعبس ةرجج لكس ملا تلاد اذا ةرريت ىدي قبر شتت كراع شلت قم لا عجس ةريطلا لص نيحرخأ معبأ
 ىبرلادنعديلا عفريت نسا: لوك قا عوز وقوع رتم كيال دقو ورجع يالا و هلام فله

 ” |[ ف يلحف مدقتةديلاعفد اما ترف أدروانكاهربرعسر فلا موي ىو هلبقل بقسم قيرشتلا ماي الكرب اوميلع نوهاويفا

 بوكا ن لس نب مماع ثييدحن ميزا هدوم يف دالة ليل قلب رسل وكت يا نر حختشد ضع بقع لازون اذكر
 0 اووشلم كيم ةريظو را موب ةرججب ىرولسو يلع هلال ص ديتلل تينأر لاؤ ربح نبا نعو فاتن ع بوي نع

 تبنبا لعجن ىربكاة رك ىلا را دوهسم نبإ ثيبدح نم يلع قفنموهاكى الإ رأسي لع نوليكت يبا نا قحاو ثي دج عضي
 نإ ىلدالا رك ىداذا *نسلاه مل وق ةرقبلا#روس ميلع تلذناىذلا ىر ان كه لاق و عبس ىرو هنيمينعموهراسدع

 دم لعف ةيناثلاىراذاو ٌقبلاةءارق لقب هنن كريو وعريو هلبقلا لبقتتسم فقيو نيبارلا تايصحممغلبيال ام هلقالبلق مدفن

 اوروظلا دصإ سو ءيلعهللا لصد: ثمل له ىد اطيب ادنعرمخنب ثيدح نم كلا دافي فلأثلا ىراذافقيال هكلذ

 لقرب ثيرخن اواو و بصحلابة رقد لق ُث ظفلب ض ا ثيي رح نم ىرأؤيبلا *ك«ل خد م >عجت اهي محض م ءاوطبلا ءاشعلاو بررخملاو
 7 | لك تيلفءان نمو لئن: نم ةنس سيلو بعل .و «يلعملا لص بنل لذن شاع شسوي لوح ءب فاطف تيبلا ابكر غميف و هأنعم

 7 لو 7 دلزنا لوقت ريالا لوزن فعي كلذ لفن نكت ةورعن عإسمو ىدايللو ةنمب سيل طبال»ل وزنا, ةعاسمووانكف د ا

 نم غرف مل اسو ديلعمسب) كصمتل لوسرنا(شمي لوح سم يرخا عفار ىل نع بابلافوءجو رح عنا نك ال سيو هيلع ها لس

 ثيداحلن رم اظن لفل العفو الوق ءزع تبان دادولافاوط هلو هلقنمإم نبا ثني لح عمو عا دول فاط ع
 9 |اناو

 ع م“ وجسم... هاا قة جيك د 3 7ت-- دم تح
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 7 8 ظ لوالد

 ااذجز 0 م 01 1

 أت[ فاول هارح نماولحا ربا نع ىراغإلا ف نكات | ظفللاا نهاد رصقيو اوقلحي نإ ب اوص| سا سو ميلعمللا لص من ابي (

 أعان لعيربكيناؤةلبقلا لبقتسم نوكيتناد ميال منيل قش, )بسلة قاحاذاو [رقصقوة طرد دانصا تبدأ,

 و تي ملذىلا ةاهاررفبقعلاةرمجُلا »هلع هللا لمص هنلا لوسر نا اا نع نيوبوهملا فش ةءلبلاأراى دنا ارعش نفري ثا ء

 ةتم)اءاد ثيل لمسبالا قلت قالك ىلا راش هيلي نمانيب وعفيوسق نم نؤمق نيالا ناجى اشاد ن قالولل لأ مخ 1
 < هيرخن لقلب تلبقشامس ايا يخأ وفرع سأبعنباتيدح هل عماله داما

 هلإ”صق نموه نخا ىفارلا لعلوزئانج) ىف قيس قف رعشلا ةاداضيا رالف حافلا عي نرايإتلا ا

 ا ب مر

 يلف ل لور وكل ملا شا شيب رس نم نخوب هم يلعدل ىلبص ىلا أيس ات سارل عيمجقاحلضفالا وم وفل نع 0

 ١ ىبازع لهشإو نيصعت 0 ا
 لوطبأج ثيالح فو دانا فاطأقاح د !ةرهجىر قمم لثانلو رواسوميلعس اص لوسن شا( |

 ةهعادولا :جىف لس وميلعمد /دص هللا لوسر فقو نيدلادبع شب لهم نعم يلعقفنملا ىف ويف قلك ركذ ىوسأ | 1

 تيؤتع سابعا | شيب لح نمو هثيدح نم يلع قطنم ثيل ىرا نا لبق تقاح يل اهنا لوس لح لاقف منولشيس / )
 قلم ةيمداذا فيد لحم لقتتضاف [ةرجيلا لبق ةبقنعلاةرممج تمرف فلا ليل ةيلس امال يومييعهيادصملا | ٠
 :د لبق لحلو ريال هال سيسهم هدب اطيح لفتوسلاالا لك سابللاو بيطلاللا |

 "و ا لقن د يطفاكش كاز شمر لجسم فتزظو ياعوا
 و فام نع نا هناد دقد لا شيول يبق روش دج يسارك ندوة قو قررنا اشك :ارملسوأ | ٠
 دازاذاة رت ىريقيرشتلا ماي ىلا يلأمب تك تملا 5 ةريطلاءاسص نيد م 3 دو .يلعدللا اص هللا لوسرضاؤإ ؟

 لعر دمع سدد من هرمنا ث يرحب أ توك ىعاو نو -لوقانا و ثي لع سملا ١

 سنو علسد عما لصعصن لعد نا لعن ماءاشميب لوس يلع فتم لد ةاةسلب دلوعات تون ظ
 ابح ناو سل باسو ل جاو .نعوفأش او كال هاا رشنلا اوم امر عيقعلاة ردوا هوم .باومرو ينم تييلااوتي تعش |
 ع عدن يرنسادص وايد تأ كو 1

 ىف دعب مدأع نيرساربلا ىلإ نعلاقف كال واه لأق يبا نعيم لعن نيرساربل لبا نعميب | نعركو ىلإ نيد لابع تةنيبعتبا ||

 قمع ويل لامر سخن كل ظن سلا ميشالت كنب لعلم لق ورعم كلنيعأ
 0 ا ورا !نومرب م نيوويل لخلا لعب نمو غلا نومرب 0

 نيو اس3 فا ذك نم بق فد دبع نايل دنيا أح ناعك اوباميبلانوب ا
 نعأبلاق هًراضع قلارأسي نبلقعم تهيراي ستيج يد لا ويس ناك نس ل اج .َ 1

 « دانساوئطقر اللا ةزور م ارنلا نم اوأش ةعأس هيأ غيل ار اومر نا ءاعرلل صغيماسو هلا صمد لوسر نا ةرجزع بر نع مش عأأ

 ا هلا ىلص بلا ناربأج اشيل لمح باو مأيفو نسحدانسأب دز ءاهد رعبا تيد :

 نمت ركسانمف ىدملارؤونا ه اورد ىرائبلامقلعوأنءنعم منعرايزلا ىلا ثيادح نم سمل كلان ةحماي دا رئاس مري م4
 ندتسا وهو وخير اج نع ءاطعنم عرج نب نيدحن مدل ردتسلا ف ان هاور وارباج تعمل اق نزلا 3

 |١ اكتب | سايع نيل ضفلا نع ديمص ىف نأل ركع هدالومرأذ نه لثبل اق هراججالاب كرم هيلع ملل
 ْ 2 ادد ةروكنل فت مصرا لاؤمفم يدع 1 لسد ]| |
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 نيو ١ سك د نرو . كول للك
 ل لا لقال راد ::في سرب بلكملا ببوسلد يلكلا”عيبر نب :بما نب شارخ ليقوم ثي لح نم ن]ربطلاةاود *لصنإ |
 نعرباج ع كاان ىور رجب ةيمد ر رئاوعرسب نإ نيش مل وممن اد داوك سيينا نيبكردل ب عتسناذ سح ىداو كاوبتنا |
 2 تل قيرطلاك لس ف ا] إد كل طرسع نطب 0
 وبوهو لوقي ناك ر.ع نع ىور أعمل تحب ىلا 7 انمي صاف مث فقن تاك ع داضنلان ليقول وقرب 2 ل

 وسير لعف |ماومر تحن وبكل لني الوم ل وق ىقيربا ارح رز د«عراصنلا نيدالانعأ نيضوأقلقو لعن كيل رسم ىداو
 هللا لص هللا ل وسر تير ر باج شيب رح نم ناؤييشلا ىور و لسم لنع لي وطلاربأج مشبب لح ره ًاظوه سو ميلع هللا لص دللا

 'دصعلا ها ثيرح قايسو هزم اجرمب جاال اعل ىرداالأ مكس انم نعاو نخ لوقيوهور فلا مويمتلدار لع ىريلسو أ

 . [املسم دنع ليوطلار باج شير حف وه ةأصح لك هربنا ةنسلاو لوف ةاطرانيربإجب هيف ىديزتلاورحدداور سابعنب نعد |

 ]| سابعنب لضفلا 01010
 وهو ىزتاق اصح لوب ةيبلتلرعطق ىلع ليلدق اصح لكل دعم هريبلتو قروب لاق ةأ صح لكومرباو ةبقعلاةرمجىد ةحببلي لزب ف
 10 5 فور ةفل دز ىلا تفرع نمو هيلع هلا لمصمبنلا فدر ناكرب د نب ماس انا سابعنب ثيدح نعني دينصلا

 0 ىليدز ذىلأسنلا ةياور ىف نكلة رجب :لقحةياور فو ةيقعلا ةرمجعر ةحرني لو ميلعملا صمبنلا لزب لانامكود

 ” افي سنمقييبباو نطقر اللاو دود مور ةيادو» رجوفد رج لبقتنمدالقنم © هيلو طق ى دالف ىد
 . || لاسب لانماريثرل كلاكالولو عقر أزنم لبقن ا داما لاق مأع لكأمب ىري قلادات له هل كل وسرلي اولا مانام لذا ليعس لل

 "|| وثوم سابع نبا نعر ورشموهوأء وثم دعب الو ف عضم جيو نمأ عوق ريح نبا نعو افوقوم ديعسىلا نعى وروقيريبلا لآ

000 

 2 ا

0 

05 

 . اشو بلاق ءأرقعن نمارحل لعرال ذل وكع عم ملس هال ثييلح ىف انه كود لقو ىقبم يلا لاق هن طيلخت ن مدن ىقبميبا لاق و سا ريت بعض 1 هو اند دلال قلو لحرق جنو ةقسد ير ذا يدور الكل فدي ! ماقال رح شفي القفل نو بيطار كل حرفة نم د
 1 بنيادمما نع يبا نعرةعمال نها ابح نب ةليعوب اثر حم قاوناا نير ير نم ىف ميلاد هد وبما كال

 لذ ىلئعماس هميلع هلل: اصلا لوسر نآكف و ها ا ل ٌ
 هباذام لاقل( لوري دو بهو لاقف هازل بصي اعز أك اق الالأق اةنفا أمن لاقف نيصية تم ثيم ا قب نملجد 0
 و مب انا تيب اوذوطت جبر ذلالاهنم ةمرح قش لكنم ٍةالح لقفوكن اكن ىدحلا ةرخو ةرجب ةيمراذمكسميف صخب
 كمكل لحرقف ةرجب ةبمداذ سابع نبإ نع3 علا نس ثيرح نمدنجلر نباوىلأسلا» لعاو دؤادولا ىدادوربنرلانبا | 3 لينا مزح نيكو ثيرعلا له لاقءرقفلان مال عال قرب لاق تيب اونعفت ةجة علوا : يا

 انااا فلكل للوقت ةشئاع تاكو لاس اق بيلا درانلا الا قتل كسا لح قلم ىداذالاقرمعتناةعولاسأ اسال وبيطل | تاز و يلعملا لص دتلا لوسر تار لقف اننا لاقف بيطلا و سابع نبي لج لاقف ءاسنلا الا |
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 ربك ميغتلانم + طما2 لوالال ١

 دادرو نوفاثعن دويزعد لاقداراو لاق نوعضت يف دورات ميركل سدس دادس لسن 7 ١ ١
 :ربرهتشيي لحن مدؤادولا هاورو للعل لف ءفقو دطق ر الل بوصه أع وفرم ةشئاح ثيبرح نم طقر للا وئيصو مب رغنساو ىذيرتلا ٌّ

 ب +. نم ىنيزأل هاو دو قرره ىب نم عمي مل لكما نياو نوضنت موي هضالاو نورطغن هوب نطفلا ظفلبأعوفرم ةريره ىلا نعمكتملا ّخ
 ف سعطفلبءوفرم شئ اعنعررلتما نب نعنايفسز ع ليعطمدا نب هاجد اورو .نعن ريس نبا ثيرحن م *جاينباو هنعيكربقللا "| "
 اذاو نم عمعا ىداؤجلا نع ىزيرتلا لفن رقد لاقنكلس م ةشئأع نع نآيلب لو لآ قبولا لاق له أغمي خفت نات 1
 5 انعمب دانه هرج ل نوح يملا سو يطعم بعت اددم لوف اخرعب تادف ةرره زم عاعيب !اينممعاسشلا| ٠
 هال وتب اثب سيل ىوونلا لاق وى لجا هل حالف فل دزمب تيا كرتنم لآق و يلعملا اضمن ىور -لوق لبق ىذا ثيردا 1

 : ع! |سنرب نباو :ينرخنبدل ةي نول جالفاعجك ررز نمو لعب ىلإ ن عم لفن ل قو عفارلاد نخ| نبا نمىردا ال هربطللحلا لأقو

 االإعم كر ري ل نمور كر دان قفاوضيفي قحسانلاو مادالاعم همسك ر دا نمل اسنلل و نكر ةفلد زم تيان [مدلوق ف ىفأشلا 5
 ساو نونلل ىف 6: ناكؤطم ناركذ و اهراكنا ىف زج ليقعلا رفعجولا فسد لقو نعشلا نع فرطمقيباو رنم و كدلي :سانلاوأ| .

 انل مز مريخالا فصنلاف تضاف ةعمذ تدب ةدوسن بر لهحاريرق مدفن ب كر داقفاركدد انف دنرعوي ثيل هملء |

 [١ لور قدوس تن ذأتسا تلق ةفئأع شي لحن مميلع قفش | عماذ اكن يل فنلاذلو مرلأ باه مب مومماسو هيلع دنا ءامصدنالوسدذذأب أ
 مرعل لليل ب دوخأي اال اصوصنمودا :ورخكىلااهرمأي لوملوق اوال نذأذ ةطيشلبقتتناوو مجدل لسو ديلعدن كصدنا|
 مللإ عم نمالوأه راي لد ْ 9 ميلع هلاءامصمت لوسر نذإب فادزم نمريخملا صنلاف تخاف سمان (شبب لاوس ١

 | عيفس مر لسؤيلعمما لصدنا لوسر لسد *شئاع نعميبإ نع مأشه نع نا: عنبكاوضلاشب دس نمظيمبل اوكف ودؤادعبا |
 و اهلنع د د ديلع هلا كضصدنالوسر نولي ىذلا موي ه هيلا كل ناكد تضاف اذ تنسم فر فل لبق سميا تمدق,ر تقلا دليل ٠

 نيدزعبربا نع هاش ع نعدب قنا نم ربخاو لاق الس م يبا نع ماش نع ىدر وار للا و كتل لع نب دفا دان |ىفاشلا ادد 1

 ١ م ليذأننلا ثييرحرخت ىف وهم ةيوعم ىلا نع ةءاج ادد نه ىقبمببا لاقر غلا مويدلكريمعلا ة الص -يفاوتن اه سا لسع ميلع 1 هلآ ة لص نلا ناتيلس مانع بيرد نعميب نع ماش نعدي وعم ىلا قيرطنم قيربلا اورو ملثم: لس مانع ديس اتنبأ|

 لاو دب بصلا الص عم ىفاونن ااه ىإي فيلل ةفلدزماب نئموب يصل لص سو هيلع هلا لص نلان دل لنج ني لود ركن لقد ّ
 شرق شو لطقلا ىف اين بحاذ لس هميلعمدااصدن لوميرنم موي ريب نق ص ناينعم يفارموي تاكد ملوقر تلا كايودلا(|
 ::.لث قون ةانفلابىلاثلااعو ثم اينما لودلا ع رقيق لاق ضرس ن البق لايفلا ىف اون نإ بحاذ ابضوج هوب ن اكو 3 ناوين '

 - أ هيباو ر ىف كلنب اهرصمءاج لقد نيو يأعهنالسص هدنعميف نولي كذلا م هويلاموبدارلا نوك(ن )نييعتيور ها فلكنوفوأ||
 كل ١ :ليلاه دنع ناكل سو هيلعمنا دنع |ديلس ما لوق أر يرق يسد لحب اهرتش د ىلا ديزل! نمدرلاس و تقسى نا دئادجلا]|
 للبت ىذل ىف مدقتاوه لب ايرصءرا لف مرلإبارعم نمالوأه ساي لو ءلوقاماو ديل لع هاد ارت كاكا لينأ|
 بن اكذنا رمنبا نع مقاذ نعالوملا ف كلل سانا ع يفي ؤقحدخلا ىلا منيل قيرشتلا ميا نم لا موياقإأسلا 8 نمرعأ 0

 ىروثلا ثي لحن م ىلا ىدمد و ق'شنلا مأيإ طس و نمل هلا نمد أين ىري تحن ىفنيالذ دم ا 3 ظ

 أعوفرمرمحنب ان عرعفان نعملا ليبع نع ك دابلل نب نع ىور د لآق هركتذ رح لاق لأق سمع نب | نع فان نعمللا ايبع نعا ١
 .كوازط نم هيلع قف قمه لا هلها ”فعض ىف سو ءيلعمللا ليعونا لوسر هلق نم تكس ابعت (كسب لوح ميقروييال | ١

 ٠ [لاهاةطض ملسوتةلر بمسار ضلسد اغلب اسنلاهاورو ىقنيبلاءقيرط نمد دل ظفللا و هفاشاء اورو هنعريزب ىلا نبهناديبعأ|
5 9 
5 

350 
30 
3 

7 7 

 هجم يالا م نمثالا هين اجمل داش او نق العلل لاق مث حبو ينم

5 
1 1 2 4 98 0 0 

 1 / ' 7 . ا ا ل ا
 -- 7 ب6 7 " 4 هَ 0 ا ا را ف عا سعر



 اد ا ل ا
 موش يدب هي

 1 1 و
54 

 7 نادم

 كوالززوب
 ملا +

 ابار صبغلتلا نم
 هننست ل

 210000 ا < تش سسسسمسس سمس

ضف ظفر ر جنين رق
ينعم فال ءةمدو أعد ل

ع يعم لاقي رقي 0 تاتا لالة 
 0 5ع لاذ لم

رادو ع
ازم ىلع رس دعها 

 علا تيريق هدانسافد
ل فحمل

 : 5 

 مس اف ىصاىلر سو (عددص تشابتر (كرصب ىف دار وب بلقءىف لعجب يدل رب ىذ

دا تيزي ف عشب ط نم قري اوف ل اور نمسوىزيزتلادنعلا وأ 4
جن طع#لاهن سوهو متم غاوي وك

 : ل

رلو قري لق عب عاج يهاب رف ع 3
 ير لج رلط او خا بح نيد بع كا

 ١ و رو

يجند نسب لم سَ هيلا
م لعقفتءرض و هذول 

ارلاف قومها يمس تيس ن
 ىف

 ا ير ا ا م أ رو

طتانر» كيوم وف راج نع لعلب د نب ةمأساو سايعنياوب ويا ىاوزرخنباوأأ ا
 ناب قيبضل قرطلاوهو نييز ريا قير

س ثيرح نم انعمئيلعق فننف روفر أو ايمصنإو دو هيلع هلاد صوتنا عتق تيزبع|| 3
 لس لك اصلا لوسدعفد لاق خم

تا لوسر تذدر [هلةياور ىف د يوتو لايف زن يعشن نايا تورم 0
 الا بعشازغلب مف تاقرعنم "ب هلا كصو

ف تحير ةفل دزملا تودي ل
 'باهعلانع فوقول واو ثيدعتل ب

تيث نذل نيعم نعأريوصنمور
 ظ ف اكن اريعضصلا ىف 

جسد هكدا ننتج لسر يس ل 54 5
 1101011 0 

ىفو يوخ نيز ايلا ظافلاو جت كر داادقفر فلا ءلطين | لبق 5 5
اشمي له فرع ةفرع : ىئ/يبلاو ئطقداللل باور 

 1+ راكاف ع

 010 اة ضعقالاو تقدما طف رعاشمي لحسن قوم رعود دف لا كباس نمدامإ |,
قل دانس ىف :نرع حطب فا يربح تيرا ع

 : هرسظنللا|نمباغالب طولا ف ًِ 7” فلج اسب نكك رمت | ع نيا دبع نب مسا

«2 



4 

 5 2 و 07 . رول د وا سلا

022 0 53 

 18 ا رورو عيا ينو طعاما نعو جدام مب دهس يت ايزسد لعن وللا لوس نامل 0 0 ريكصيزلتل نم_ سي _ماف - لوالدلج 5

 | لك سمال تطعيم شك اسو هيلعمللا اضنبإ انس نوره ريخاؤ سانلابطختي و رتل لبق ناكاذا ابو هيلع ع ها ديمو لوسر ناي جنب نيدح نم فنياد مط ميسان يؤ هوب يهز ميلف سال بك دو يلعدتلا لص ٍ 8 0 قدي ل نيد تيبإبقوديدل وشم معارج النزل يرن 3 نفذ طسر قادوا هجم 0

 0 : | 000 يوي 1
 هلا صبرا لوس يلع ىرعا لانج ىف هثعب "أ امنع رظفلو انعم ةرير شالا ثييدحءن مم يلع قفنم ةدسأتلا نسا وتم لخ 00 4 نيرا ديمو لس دصا فيي لح اص دانس ايفالانقمم ليم "لا وءاعرلاباتكى ناربطلا| *# . ب اان ءبلا ةرخا ىلا كتيعاوطو قب ب ردصصعا مرلا لرد او افصلا لع لوقب ناكذنا رمت نب نعل راب ظن مق ديال شح

 ب دك 3 0 ه0 دالاس راند رضا نووي هتك دموع ةس ديا لالا مل اك | ده يع || يلتف فقول لشد و ..لعمللاءاصدن ىور م وف ليوطلارباجثيدح نم ايل زتفةرغبمل ب ضت نعش نمديقب ماك | 0
 قيميلا قرط نمو دسلايطلاةياور ظفل همم كسقب نا نكي غانم ممالا ءلوقي ما هريغ قنا نو تبان سيل ة فرع مادلالاقم قمل 1 طذارلاركذ نا انكي فرعم سبل ىدن اني لاؤ د نفل دو كال لنوع نيف م د فس انة يناظال : ! نييعكر مط صتلا مرق الب اتمنه لق نماؤلا ل كا هاو ددبرضدالاهقرط لعب ث_ااطا داذو ىلا فارس 0 7-5 حاف اتم لب له لوي ةنيتعك اال ديالي ةرنع أ ةاقوقفلا دعم تلوشو ةنبرماىلا جدة نيه لس : 10 نيج زير لانج تح نيتحكدال يزول سد يلع لص عقزعم تادزغلاقنزم نحف يخاف تلا ا 5 الموعد لع نب نعى زال و دوادوباو ىتاشلا مايو يلع دن ليسن لوسد لاق ينس وقاناف لول شا أياوُما, اذامايدل لقيلو 0 ينس لوضةالصانالب ودرة تاك ماعتاذالا نمل اقسم وس تايلاند هني 0 2 'ءاصيدنلا نا متريس ف اذ كذو لاق ىدبطل بمس ملة هدم ةبطتل هقيب الو ندوب فبكت بخل تارهغالاب ىاالق نول نأ : 2 00 و لوقعم ىو دوا يسم شي ص ىددو نط تنال ناس يا ع ديانا بل ىف لسوميلعدلالصأ] ٠ 7 اميل درك ف سيل لال ذا م بطخرؤسو لعمل ملص ذا لشد رجرخل ىلا غي ليوطلارباج تيل ح قد ميغا 5 ١ 5 |ريدزت قبل لاقراجءنعميبا نعرج نيرذعج نخيكبت ا“ ١ ابا ثيبدح نعيمي أش لرعل اصف ما سيظل لصف ا

 + م لاق نال نع ةررعنع# 1
 هو 0

 ْ ولولا فنلا موب ورخلا مويو :فرع موي كل زعشم ذا يفد كبروا رماخ حق ءرب س انا لع ةفملع م اق غفاذ ذح مركسانم 6 :رعمف ل اب بن كوب م موي دزل لق تاق يقيد رك يحج ةفص را نعل ان خش ا
 ٍّ ا بمس نيزح نمد دلة رشا موب بطتولسو يلع هنا لدتا نا نك يدل ذبح حال ظ 3
 أن ليليزيواسو ديل لصدور تيأر ةفوف نيرلاةنيءبللعلا نعدفاد الثقل 2 |مأياطسواىف بطخي دو يلع هلل اص يذلا ْش 0
 (|(م ءار لدحر: نقوملبو دن لصدام ل وسيف يفو يرحم تناقلا قدرك ألا 0 : ولت قاف .نسلا بيت ليت تنك جبل لة ا هنالهج نب ادام لوس عل نم ع6 نع باباق تستر هوي ١
 ةلايس ةرمسلا 515 روصوم كان نعىددد رو فاكلا قفز رن ركب هلا ليَبع ..ىللط قبر نم اطوملاف كرد كيرشاال «لحدأ | || مداالا لا البق نم نويبنلا وأنا لقا لضفاو ددف يع موبد اعد ءاعرلا لبنف شميل حسب جنم اوهو لضفلا ماثينلح ا نمد ترعب قو! وميل ا دمحاناشيب لحلول نموع نا هنقاننطا/لعجأ |
 م م03 ملا ءاورو يعن ىو ليج نبداسداتسا فو تيل نو عدو عال دخن ا "أ م رون عيب نع بيعش نيور تشيد حن م كلي زاد لجا اهبل وصمم اقرا قيرطملو يبقا ربلاربعنباا نكد يفعضف ||
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 راب نم. امرا 5 لو الل 3

 | رانا لمعدرعما دع كت دنيا :ريكرانيينودكتافاكإسو هيلعملا اصملا لوس باص ناش لح
 اجت تازيملاو رجب اقم لبجوهو ناعقصقاوقداف واو دأعامف ةرمتلاءاضقل اهداعاذا ةكرارطب نعاولتتيتارصلا ماعورلعأأ

 اجا مر افكلادأصب نيبو مزيل ئاح تييلا ناكني نيا نينكملا نيبادرأدصاذأق مع هدأ صبر عقنت يحب ة الجب ٌةوقلا نو سرب
 | اسك ءور ءكض دنلا مرق القي رح نمءلييعلممالا و قلاربطلا ل صو وأ فيلعت ىراؤيلل و سابعنب نع مانعم مرقن لقد قايسلاا نإ
 "ى ةلقنماةأن شمالا, نو لشي ملوق يبث أعقبعق لبق نم نوكرشللو مهتوق نيكرشملا ىربإاولددا لأ نماتسا ىلا دهأع
 |ادغن ونس نتناول نيج سان دهضمق ىن تلقي ارادة موب تهد يلاقي ةدونلا نم :لءملال نلا

 أ ربخليبا نعرييج ىلا نب نع نيب نب نعمقيرطنم ىي ميرو ىفأشلار اك اريغ نم دبا يصلا نم هريغو ن مع نعافصلا لعد
 أأ عم فرن نكالو ابكر قس نارباج ثييرح نمإسم ره ىف و تلق ميلع لع اله أفصا لفس ىف ضوح موقين الع ىادنم
 يلو جا نباو نأ نلاو دنا دوبا ضاق اددعب .ذاوطف لير ل لسوميلعمنا لص هدا شميل ل جحا ىف لب فصلا لع بولا

 ةاوطق لمر لس ذيع ملل هلص هنا (شمي لاو بف ضاق ىذا عسل ف لير لس يطعم اسعدنا ناس أبع نبا ثييدح نما نزف

 أو يلعب اطمن لوسر لهر لاق سابع نب نع ءاطع نع رييرجنبا نع هيوعموب دن لجا عيب ىف فاوطلا عاؤناضعب ىف د اراكةرمخ 3
 ناغ نود هو لقلا فاوط مب لري كن ىف فاوطلا عال ضعب ىف ههلوقأداو رافلل و ناعور مت هيوم او جى هًاراكه رمح
 أتيبلا طاوشا ل الث هس اق لقال و) ةررعلاو اك ىف فاطاذا و ءيلع هللا كصدللا لوسر تيأر رمح نب نع نيويدصل و

 ألي رف وعريناكحلسو ياعم لص نا ىد د (كسمي جسد خال ىف ليدي يمن سبع نب ثيرح غم لقداعبد ىو
 أ نع نئسلا ف دوصنم نيديعس ىورو ىف أشلا مالكنمىقرمبلا هركذو ه لج ملاروكشم | يعس هاروقغمابن ةوارو راج طج مزمل
 نايجقزم# لنساو ارونغمأبن خوار ورنا لعجا ا لوقين اداب ىراذا لجرلل نوح ف اكلا مهرب نع ةريغم نع ميته
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 اميسيتليساب ا ا

 ولباس دو يلع 0 ب ا "نجل ون ماتسو رحب تالاف سن
 لا دا اناس شي لح سول ينشد جليل لأ جاك بال :

 مب نابل بحاصوركذ كلقدانكه رحب م كيبن نسل ءأتاد كل دعت هد كبت قيدصضد كب مهل ماو هلا مس

 لآنيف < ىل نيزععف أشلاء او ر و فيعض مل لنسب *يجلن نبا قفيرط نمركس ع نبا ها
 اراقب لصتو هلأ [اةريكمماو هل مسوق لاقًنهاتسااذالوقن فيكهنا وسم لاقر ويس ايت نايصارسا ا : ١
 اد اناكإ عنب |ثب لو نمءاعرلاوطسو الل كاربطلاو قبلا كرو عرج نإ نع ماس نبديعس نع مال |ىقىهو كلة رج

 أي لصنو كبانأعإ مرا لوقي 'ادارا انا ناكدن أيا هثي رح نمليقعلا ىو رورييعص هرنسور الاه هللا ف هللا همن اقرت تس
 ىئرربطلاو ىتبمسلا هأ م د يصرلم طم داي دلال
 تكفي دصتو كبأ 119 و رجب ساذا نان الع نعروعالا تر نعراعرلاو طوال

 | دجرخا كا اكبتأسلا تبمللا لبيعها وى نلاوها ناه.تيبألا نس حايندللا انتي نيالا نيكل نيدوقيد وق كيبندنساإا 0
 اان للفاتاانيردوسال حاد كابي نكرل نيب لوقي هو .يلعملا اص بنل! تعمس لاق بئاسلا نيهدالبع تيب حنم قناه دو دولا

 ِ و اشاد فانت كرذلا و قلشلا تمر دمعات وا فرحان را ىتاذ لو داو لد نامي يدويا ةن 8

 لوف فاوطلاب الو نر الس ما تلاع ىض ىلا شير ح نمدازبلا مجرخالقو النتس ا ركزي لو ةزككا نك قالخإالاء وم
 . سو ءيلعملا كصمنلا لوسرب سان نم لهطف) نونسللءأع للا ورثت لىذلاءأعرد نم لضف اى لب ف ئوطل ىف نزلا ةدارقب سال

 23: يشتت سام حمص باد صومه هشيم ف هد تشعر

 ١ 5 جفا ءاطدروع ل خيا لكي قلعت ضل اوس ا وعري ن اكسو ميلع
 !| هلل [.الاةوفالد لوحدا وريكسا ثلا اللا الو هلل ليكن و هن نايبسبالا ااملكترلق يسيل ىلانع جا تبالو
 انبعس اب لكددلا ناأضي |ةيرهىإ ن عملو فبعضء دانس او تاي: رمال انسحر شعم تبتكو تاب مقنع نع هت
 ا لاحريزولةران بانماتتد ةسح ةرخالا ىف و ةنسحأيننلا .رةرخالاوأ اينادلا هفاعلاووفعلإ كاساىلا !لانملاع 4
 مت ورم اسوم !ناشيرق لاق ةدايزلا# عل لور لسو هيلع هلا لصدلا لوسر لأم سابع
 ! لق و لوميا وصاو مس و ميلعمللا هم لوس ماقد طفلا لهريغب هيلع قفا غفيرا كدا ا /

 اسد لص هنلامه راو ديا اوسلهل لش[ ,ناوقلو برأي ىه مزنه لذ لق موقرمايلع ملقيدران نوكرشملالاقف برثي ىحمرتش

 || نم لب ءا وف ةنهو لق صحت نا ةنعز نيذلا الوهن وكرمشملا لآ قوش راج نوكرمشملا ريل نينكلا نيب ءاوشميو طاوشش ةثالث :اوليربت
 در يلوا بة اس ليف وا فاك دانس الك ادا دنا اعد

 والاه نم نلربطلا هربا ”تيلعا فق أ مابا تخ مالا نافع ناك ايدل و 1
 ا مفر ثم لج ىدلا ةفيبص أ بطضالا لعمق عزم كن ثنا يب ْ رطبا
 رق ن عرج نوم ع اةياور تقييد وراد جا ةيلع هللاماصءللا ل وسر نوع دع لعفت نكاد نسح دافال س

 | عب داخمد نالت لف هيعيدع هم لسا اتا مرق ا فوواسو هيلع هللا ءاسصملا لوسر نارب باشي لوح لسا هدار ديل /
 ياو 3 ييجي ات نسلط قانا مرامفبم ترج نمي زل تال

 :«لن اناني نمل اهكسمم راج ثيدحنم جا نباهاورو ثيبرح انعم ىؤرف كراقبا

 ل دع داب زعو رن ابخالف عاصدلساعنص يشل هللا |لقو نيكررشملا انيألد دكان لب هرلل هأنل ام ظفلب ىرازببا يعبد ىف لصا |

 ا



 5 ١ رع 3

 هقمعيدذا تسل رج ىف د :و يلع هاءاصب كلا لأقف تيب اف نيتعكر لص نات ردنا هش اعاشسب لوح: ير صأه دا
 ١ تريب ةيلعملا ءاصمد الور خلت هيف طصأف تييلا لخدا ناب حب تكتل نع مئ الثا نأسلا فهر ذنلا ظفليدما /تيببا
 ظ ارذاوتفئأع ثييرح نم لسمعياور تم رقت ثيرول نم :عطق وه أؤ تيببا لوخد تدر نا بن لص لات ىف تلخمأذ

 00 هوا ةيسأبعلا متاجر و فاطللءسناليهسلا طخ تعست ولو عد ذا نسر تدذ
 ا و يلوا «داث ثربيزلا نام دان مث قرط نم ىركا لاه را «اورأ6 «أعسو نأ غعورمعت اف روصقنالا ذه ىف ئألرلا بش دقو
 . [اهذخ لاقواعبسؤاط اسو بعدن اا صن شب لوح ع فررلاةرابعإع كلان نم قدري د ل لهأتلا نع نكن يريسأبعل لبق )وه

 . ناغلردص ناوط نم غفار ٠ عملا اصاب ل محبب ق مقنلبلاو رع نبا ثيدرح نم يلع ق فت فيولا انمخعأ ||:
 , يعرب مام نماو ناو ىلاعت لوقالت نينعكر فاوطل لعب ءاصألل دو يلع منا دص نا شمر لوح نب ٍشنيرح نم يلع ق فش
 : ثيل جؤيمبلاو كأبح نبا ةياور ىف ب حرصموشان كو ةالصلا لبقو فاوطل دعب كاذ لاق هنا ةرضاظو راج ةيبرحن م لدصم
 انى أرقب نآوابيو هيلع لا ص هنا هشسي ل هس مايبما لوى م لقت وطننا ال ذل للعدل شيدح ىف لآق ليو ا هر ادصنا
 ةريغو قاسلا ل صوو ملا يراوءلصو ىف كش ءاعرباج ثبب لحنم رول هيياوه لقدتزياثل او تورفكلا أميال ىلوالا ىف فاوطلا

 | دولا: جيف فأطو سو يلق لص من س أ بعنبا نبي لح نم ءيلع قفنم عا دولا هج ابكاد فاط .هديلعهل كصخن(ثيب له
 ..[دارجنعو دوا ديار نع ريش تنب ةيفصنعو م دنع ليا ىلو هام نع بأبلا فو اجت عميلعاقفناو نجيب كلا لتسيرعب دلع
 اه اريل ءادولا هجىف بكر أما وأ يش اب هفاوطننلات أكد ل لوف خا درو مة لئاوفو اروح نجف هاني رول ال للعوف هلظنحنبا

 1 و راج ثيدح نمل م هاورفميؤأماذالث ليرد هنيه دفصدنا لما تيثايف ايشان .قاوطرتاكن اك لوقار|ميوتفشتسو سانلا ||:
 | م سككالقو فيع ضم داتساو ء) تضر عىوكشل ا يكاد فاطأغإ ناو .ناعهللادص هنا سأبع نبا ثين> نمدق|دوياو رح! ىكودأ

 3 با ميعم صدا دراج شب لجان ح فرسيد ميه طع فاعؤ ديو دم ىف
 ١ جس بابلو هيلعصن فمعدبتل أذ طحن اذن لدعم لخد لا نع فعج د !ثييرح نم نامي نم أني تضاثو
 . || وهو لل هناك مد لج نب اشي رح نمر هاش مل و ثيره ءاوبلاب كانيع تضاقد ميلنسأز بأ بف روهسلا لخد م نلحاروخأن اذ
 0 مزبرح نهم يلع قفش لبقف ملقن كندلبفأ, كيفي سو مبلعدلا اصلا ل وسر تير ىلا الولو مفتت الورزع لل جتنا أم نكرلا ٍفوطب
 . |[ ىرخ الست يرحم اا ككاهاود .لبقف م قت ثملوق ىضو ةدايزلاو قرط دنعم] هملبقف م قت رخل ىف سلوق نو درسا ظفللاو
 0 لليقيتاكذرنمأبع نب( ث مي لاح اركب فيض وهو كرجل نورظوب هدانسا فو عتيمق يفد الى طم تيرم انه فرغ نع
 ١ ||| ملكرر لص دينلا تير لاق سأبع نبا ثبي رح نم قير مبلاو ان ءزور وا نكماو وقوم جولان نم قب مبلاو ىقأشلا هلع رميبو دوسالا
 1 ا تب فعحب نب لح نم قيميباو نكسلا نيءاعوب او رازبل ا يولاو ةعزح نباو ىد اللا تا يطلا د فاديا هاو رو عوق ةركذ و

 1 ]نهج نبدأيع نب رين عمك نب اوهركا لن لاق و ىو نةيدازبلا لأق د ىديم برق نم يرحب نم لجر نكسلا نيب لاق هلل انج

 ' | مديطرهس2لبقي باطخت نرعتيأر سابعنب لاقشيلع رسل بة يسأ يزعل اخ تأ هلل ةم يلع ز هب مل قرف عتب ليفي رجا



 ريب صيفتنم ظ مإإ نوالاردجل

 ناساف اوصن نبليغسةافدو يا ريتا انعم نأ, وونل |باجلو تيبلا نمروصتزالر بلا نا, ىفارإ | بقعت و ط.يبولاىف ىلاززغلا و

 ةيسا) فر نحل سر« ىف ئاربطلا هور واوس هركلف هدر مملل لقف تيبل تيد اذ, لوقي *ماسقنب!تعمس ناتسسدربقي طن مدل[
 لسع االصملا نبي رجب نع لس نيرهس نع فاشل هاد: بابلا نه لصاو اوه ىذه انمداتس قواؤفرمأ|
 لعب ىفاشالاو ..لعصينأو ديجي نياخ لسمو شنت رسل 0س ْ
 مقسوم وق .ءاطقنال ثيرحم طرفي مل هناكف ىقرب لاق تس االومهركاثل قث تييياةيور دنعتيريل ع فد سبا هدد[
 نيدو نعيش نعسلغلانباهاورتلقرعنعكإ فوري الس بنبر انين مالسلهكنمومالسلاتنا اميلا فضي تا || ٠

 يمان داس كم واسال لاق تيبباىلارظن اذا ناكرمسن دبا نعبيسل |نبريعس نير عن ع 1

 0 احاداو رورمع ركزي لذ لبعس نبوي نع ةنييع نبا نعل نسل ل_روصتمنيزيعسةاددأ |
 تسيب! ىاداذا لوقي تعم ىريغأيعمدس ذل نمرمد ىقب اد لكل وقير عن مت عملاق بيسسلا نبديعسء مس بوقعب نيربيجنعأ |
 الها نمؤم نم ٍضعب نعى فشلا رخل ىلا ير خب لشن ةدقعلخانكأن مول لوفي نارتو ول وق دنع قيما ءاودو هركدن |
 ْ 0 ا 1

 متيبلدو# ؛ةابعلا مريلعتافحأر بت ن ىعبس|حورلا نمد م يصلابس لفل .عفر ىسوم ىلإ نعم يب نع ىتاقرلا نر نبديزب قبرطنميليقعلاو
 اى ةأخفاغم 7 دواخبريوايب: الا تناكلاقس أبع نب ان عراطع قب ىط نم جار نب الو مذيل معي م ناب ليقعل لاق ىسوم مرف قيتعلا

 قلل اقف نآفصعب يلع هياؤص هس كلغة زان رح نعىل!تلاسللعلاىف تأ ح ىلا نبال اق و أشم ةانح كسانملا نوضقيو تيبلإ,نوفوطب
 نام ا لاق سأبع نإ شيرح نمرجل ىو ر و دانسالا انهي عوضوم لاه ىلا لاقف صوخنت مرلا عن وب علا هرئايث بن تعبس د هذه سا[ ٠
 'ء نوبايرانلا هيدر او ,علامهرذاد فييلا قخرج ترك دعدلاربو وهات ايلتس د 1

 3 ابع نبا(شمي لح ةربثكق طن مدكمرابخب لادا ىدلافلا هذر واو فيض وهو لص نب ةويبر هدانسا ىف قيتعلا تييبلا| ْ
 قلرط نم ةببيثىل نبالو نيفيعض نيرو نمأع وف رمى لع نبا كاو رو ليج هدانساو دوخي رح نم قبري مركبات جارح لخدبإ|
 0 ةيؤو ف عنب ولط ميفو ًارعذ نم باوصاو نيل علاو نيب اطعكالا مارحا رغب هلو لحا لجلي )ل لاق سرع نب! نع ءاطع نع هىلط 1

 هلال وسن! ثيل هس م خيريخ تقبل نوأج نمدرب سابع نبا كار نا ءاذعشلاىإ نعورمت نع ةنبدع نب نع ىتذافلا ىودو ئ
 بأ, نم عمًانلخدو لسوام يلع هلا ل صولا لوسر لخبد رعنبا ثيرح نم اربطلا ةبريث ىببأب نمزييسملا لخبد ٍرسو ميلع هللا لص ؛

 باب نمي لع هن الصح ين لخدو ءاش ثيح نم مرا لخ ري لازأطع نع ” رجنبانعواني ورقي لاقوفعضهينوعف نإ |
 ل سجس 2  رض ئببانمجضمةبيشفأ| ٠
 ٠ سيئا مخ ف يسد لري طفلب شا تيرلح نمميطع فنا ماجاب ءادوس دما سيو وقفل ويت لخدرسوميلعملا | هلصدلتل ناراج ثيل حن مؤم مرجربذوقفلا ماهتلخد سو يعمد السمن ناشي ل هس دفئاءتيدحزمديعقفشأ |
 تيبلاتصرهل كرا كيوق ناثحالولاثمي لوح ثالحالا باب ملقا نيدحت ةالصا لغم تيبلابفاوطل(ثميلحأ| ٠
 تيب نيج رصتقاشيرق نفر جي نم عدذأ ةتسأرؤ تد د وأب رغابابو ابق شابا, نراب اف تلعجو ضدالإب اقزلات يعل[ ت مدخل تكارششب لعوت, لح ثيوق ناالول ةشئاعإب سو مبلععللا ل صوننلا لأق تلاق هشئ أع فل اخ تتدرب نان يمل بع نع سلارتم| | | .ةعونن ةريثكاأقلا(مرنعمل و ةقئاع ثيدح نم.يلعق فش ير غو يفرش نيبابماتلعجوضدالإب هتفصلأ عهابالماوق دعمتبتبإو أ

 نهال كلا نكسيلوعرمجبت م له منزمهولا ضو ىلا مويلارلغ وضل ةروصلا لعدد اعاو ملهي ىلوتس ادملوق ةعكل| ٠
 ا انا او ىلا كله البع بتكت هر خا فو ميضتقيإطع قير ط نم قايسونكافلاو قردالا كلذ نيب لقد, ىل ىلا قشاا 5
 راسي دعتيبل ل عجيو لوف ثان كاهداءاو ضقنث يقف ىزأ' بايلالسو .ئانبىل ءدرف تنم يفدان ناو ةقاث هاوطف دان |



  يارصيفلت نم 4 لولا

 5 | تتم ليلا عمم عفر ىرائبلامجرتو 0

 1 باطلا رطنم»يبشىلا نبا ىو رو عيبا كن وخرعب مز هسوزبتعكر *فيلك كذب مصعلاوأعبر | سني لم لعمر لص

 3 و ىنوزلو فلج الفا ا(ثسيلح 01يوم اوص كلوعفرب اسمو يسارا 0

 هراور باوصلابميش آل لاق ويف ف التمؤل|ناطقر ايلا كحو ىزيرتلا جر غتتسا فير صل ل كب ىلا شبيب رح نم ىقبمبلاو اكل و *جأد نبإ

 ْ لكان ع يف لاق نم ىنيزتلا» ىرانجلاد لجالاقو يكب ينزع ع ديرب نبل ابعزعر لالا نب, نعت اغعنبكايضلا نع اور نم

 0 القفعوبربنب نمل ربع نبريبعس لآق نم بسلا له لآق قطقر لل لافوأطخإ لقف ىكب ىلإ نعميبا نع عوبرب نبل لبع نب نع

 أ امخهاتساو بيهزتلاهببخرتل لف مس اقلاوب| مل ّصوو ىذيرتلا ميلاد أشاربأج نعبأبلا ىف هروب نير يعس نب نمت بع ىه(ماو مو

 ش 5-5 نبس يق نعم يا ور نم ”فينحىلا نسم ىف ىرقملا نبا ةاود جوعسم نب ربع نعو#_ورف ىلإ نبق اوفو كو رتن هيدادو

 هلتسم ىف كعي ىبا .بيدخا ةمأسا ىلإ قيرط نمو ةفينح ىلان ع ةرمأس ىلا نع ةبيش ىلإ نب النع وهو منع بارش نبق داط
 «هاور ثيرعك| كي دعسو كيب كييب ريف ليزي عنب ناكو هل وق رخنبا ثيرح تمايلع يف ثيرول كيب !كيبلتيبلتلا| |:

 . |[شعشيعلان كيب لاقرب ائيثىاداذا نكد ل اركذملةياور ىو

 كب كيب ودل كيب لايق ثافرعب فقد لس يعمم دصصمه ل وسدن سمعتي |نعدو سلع ثيدرخ نم ىقبمبباد ما هلو ةهزخ نبا ةرخبألا
 0 اة لما شلع ملا لصور لوس نظن لاق السر: ركع ث يدرج نمر وبهنمز دعس هاو رو ةرخخ اريج لاق

 . | نمربظ لسكيلع هللا ا ا و

 . [اشيعشب انا تيب يفد يفهم اكتم نورد أند مويتاخن ذا قح لاق شيرلوك ثيبإ مرلل كيب ةييبنلا
 | و شاشيرح نمرازبلااةرولبعت اقحاقح كيس! نيبللاف لاق و ايلعمسا لص: اتاياورنا ضعي ورم وف رجلا
 : ماذا ناك ايدل دعنا طرشي لج قداس ان ينال ال لم قو قش

 نرخ نبك اصميف و تباث نب +ىهزخ شيب نحن م ىفأشلا دانلان متم ريذأعتسا و ةنك/ا ودنا وضد هلل أس ة رعد جقمديبإت

 ومالا ربع نيملالبعميلعموب ان ليم در فيي آف دعى وألا بحب ىلإ نب مهب ماو فيعض قف لدىهو تبلل قالا ةلئان ىلإ
 0 هم همنا دصنن كمي لوس قطقراللاو قيم يلام جرخل

 0 |( ثم لسيف فلتخ ىهو لبقعنب]خنهدالبعميفو ةشلاع ثيردح
 ْ سارا كل راف سن بانا زهيد منيا لْيِقي 2 داطشرلا اب لأقف

 ادا لوقين اكن عنب اشي لهحدنم "نم اديك وبما همانيعنب طلع كلب رق نإ ع تهنانج تيرم
 || ىو و تيب لوح قوطيوشو يلي ال /عنبا نأكل وقي تاكمن اى رمجزلا نع كاذ نع ىق جيلا لتعن كلا نقعرا تلاطل
 1 1 ردك دع و دل لاب ودس يمد

 ٍ 0 رح 2
 رح ركل خ :دلسايعمادصن فبيلح ا ئرخ ل لوخجر ار ريوس نيح
 1 00 1 00 0 ذو ىلع ىلا ممم

 ع ْ | هو ديلع هلا لص ءذ(ثبد لوح م 000 نبدأ العلو

 ادا نأك 1 ل ا ف 1 ا ا

 | و انيرشت فعاد جنم .مظعو فرغ نمد  ةبأمد يركد اميعت د اقيرشت تينا نه دد الاء هر تيبلا كاد
 |[وقليعسولاو ؟ 1١ كاسر ب لوط نعام اشلا نيغس ىلا نع ىروللات ًايفس تيل ىتيبلاابو ةبامو دايطعتواع

 ْ هركقانوهو نيعضوملا فلا ةيأرم هيف با لوحل ثيرح نم: ات ىف قرذالا ءادرو ب انكب وللا يعس نيدغ

 ب 0 0

 آت ب

 ا :
2 02-0 

7 : 



 ريب ارصملتلانم 1 .6 لوالادط/

 هلس و ىلع هللا لص ناو ررقن فيرطتلاوليوستلا وشقنان ود ديلا يمن بعقس ما باضتخال اب س ثمل ل || ٠
 نييليللا ةأرما ليبرما:جيت ىف !ربطلا ىور نكاد لمي ثيل نه عب أصالا فإطا ةأرلابضتختن اوه فيرطنلا نعى 3

 لون ال ولسا طنش رسما بضتخنانيلعناخا فتاك لسعر يبعدنا اصمم ل ىسير ايي تلاق هيل كنب يبد ُ
 لعل ري كر افظا تريغلميف هريغو لح النع مدقنمل :شئاع نع اء ومع ثيرح لب عنما لعل دي الانهو باضعخ نمانيدي || '
 مل ارناف رط تبضحل داق, ةسشي تسل اري لي بضخبت صا!( مقال ةص أ مارحلا لاح ىف دعما ىلإ ظن فضصلا تالا زاد '

 0 يل هل

 2 قي ىوونلا»ىدزنلل ل ضيب رقد دانس ريغب ىركذ ك ناساف رننلا نبا مالكن مو نخل هنأكور عنب نع بزل ف ذيل وركذ رق شيدت '
 0 انيعقانرراادبعتياو مم ريمصلا طين عنسب معلوف :ناوعوباوطسو لاو رزنلا نإ اور مق ىزيزتلا ىلا وازع نم هنو ةبزيرل لع هامل 1
 الذال سلال هيو لل بليل لاق بايقلنرم مرا نب لاف اسواق لص ينل ىدا: البس نإ. ءنبنع لاس نع ىرهزل نعرممأ |
 قح اع طقيلو نيؤخسبليلف نيلدن نيي نأ نيلعن هءادر وزان مكرجام كل ه سروال و نإفعز مايقال و ماعلا | '
 نع بيركقيرط نمىد انبإ دنع رهأشمل د هركرذ لاق سو ميلع هللا دصبنلا نا تيدرصتة* فر زنلانبلاقدنيصكا/ انكي |
 عقزعدزب همي وصادىق هادروهراناسيلونه اولجرتا, لعب زي لم زمواسو مياعدلل اد صمنلا لوسر قلطن لاق س أع نبا 3

 53و08 ىنارديلط مع ىاد سب لله: عجب ب ادكىف قبس ضأيبلا هللاىل بايثلابحا تسل( ل هيف عزل الا سبلي يدر الا ورار ألا نم ْ

 ., | قه نم يدع اقفتا د هوخرباج ثيرح نمملسم ا نينعكد ةفيال ىنبهدصإ سو يلع هلا اص ااشميب لوح بابلارخأ ف ١
 0 اللا لصد وسر تيبأر نك كوقي ف مرح مق نلحادمب ت دوتسا| ذاذ بكري م نيتعكر لصيف ةفيلكت ىدنر عبس اين اكن سشبا| | "

 5 0 ويرسم ىف لصار أجليرواسو لا دصمدالوسر وخلا سابعنب) ثيدح نم دلو دقادونا ورمل هاد وغم ظفل لعفي إس 3
 || عتسنعب ا فحل فم لسو هيلع هنا لصخن ا (ثمي ل وس بنعكد نم عرف ن يح جلاب لهاذ لش ىف بجهامينعكد فيل ى ذب ٠
 5 "ريو قيل ينم سو ميلع هللا الصم !لوسر ل الها ناربأ سنع بابلا يد ظفلل نامت سع نبا ثبي رح نمميلعق فتم تلح ان | 3
 دنلا ناك صاق ه ىلإ نبرعس نعو لا لنع سابع نبا نعم ًاضي او اهر وح سا نعو ىرازبلا هزو دمنلحاد ب توتسا| |
 نا سابعنب!فسب لح اكو رازبلاهدٌكادولا هاهم هتلحير هب ت دوتسإادنا لها عرشلا قير طزخا ذا ماسو هيلعمنا كضأ ا

 بفيصخ م دانسا ىف و هذي لحزم | صتختم )١ ىطم قريسلاو ما و ناسلا ب اوصا غ اصااربد لص !لسو هيلع دبا داصولا ْ ْ
 أنفي )للا تأعبن للنع ةيبلتل ا ذأعا سس ميلععللا اصدن دع: اورلا ف التعب ازيضالا نم ةفئاط لع لوف مين فت ىهوأ| ْ
 || ةفئاعل لاق لسوميلعملا لصمنا كسب لح سابع نبا ثيرح ىف ىقريبلاوأضي اد ادوباهاورانه تلق ىل نئنيحن عمم نما
 هلا لص ةرباج (ثسيب لح ض يك ىف م لقتل قد أري حز م يلع قفشم تيدلإب ىوطت ل ناريغ باك لعفي ار كصف ؛تضاح قد
 | ف بزوال هك يب جلا نع ليللرخل و ةرونكادايداىفدأيداد طبعو ا ::كاالعو)| بك ىقلاذا جم هي اكاد هيلع ظ
 دانسإبو لئاوف ىف ةيجبان نير تبدل |لبع قبرط نم ب زيرلا ثيدداديال مير ف ركسع نبا داو لقد ىد ننناو ىوونلا مل ضيبأ|

 نبل بعس نع ىفاشلا ىورو فرعيال نمو دانساف و ءركلذ أبكر قلاذاىلي ماسو :يلع هلا لصد ل ىسر ناكل اةرباج ىلا مل

 ناكلافطب أس نبا :يورزمبييش ىلا نبا ىور و أعطضم وال د ازو ابكر بلي ناكمن زرعت با نع عفان نع رمت نبمللا ليبع نع لاس

 وي .ى
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 هلال عن (جوتضصف نأبح نب اراد رربصل اوه ل والا انسي ىقريبلا لاق هرمصي لو للا نب ري نع بمئامملزب دالخ نع : |
 ”طصدلا لوسر نإ سبع نب ثييرح نمل جا ىو رو ةريرش ىلا نع بطنح نبدلل اربع نب بلطملا قيىط نم فل ثةياود داز وأ |

١ 



 7 رام صيؤلتلان م ابا عرماب لوز زب

 0 رل كيرع نييك قف لمريم ماسوتيللا لعمر وسد ب لع [البم تم !نم 0
 1 | طا دعما ومد اوان وراسل زعمو لصوت هله ملاق ته مل اق لا م ل

 أ دن اا دلل لصين ةف لاق ضا شير ل ةياودفو ىلإ قي رارراس ويلا اص متل هرم ارباج نمي

 [|تلقن تحال ل اقف ءارطبلاب نم 0 م فاطوبرطزم يلع [قتا ىسوم ىف العقد انكو ]وق

 ٍ ناك يس نديم شياو كيا نس لانس 0 ل
 / 0 ا أعنما 1-0 0

 اق در سك ويعمل عاصم 6-0 صال راس بار ادد معاذ
 | نعبيإ نعءامعزببوقعي قرط نم ييبلاو اح اورو كيقحلا فعض ككززتلا منسح تيت ديدن ثيبلح نم قاربطلاو
 0 م ورح يبالعمب ا فيلا قل لف ميار سبل غم اسوق كلا لصدلل ]ل ىءرلسنغ لاق س ابعزبا

 | كلا مامال ل ستغتنزماسو# للك ]صو هل اهم ةفيللا زب سفن كل قربا سيع تنيوأمس نشمي لوس فبعض بوقعي |
 .[ | ءاصمنلا كوسرل ليي كال 5 ركق ءاليبلاب قيل صل كك فز زهح تلال وأو لسبع كنب مما نعم يبا نع اننا .تيزلتال اابعنعأط ىلا ىف

 ْ ْ ةناعنعمربا نع 0 ديلعأ |
 [ماقل ن عريس نيكني رح نم ٌقأشلا ها 1 و ب ل ا

 ٌ | 1 يصعد امص ارغنلاضيالسرم هو ركب ىلا نعمربانع ليغ نبإ

 .[ تان وما ترلوقةقيلكت دانيت ىقحمعمانجرك لاق لب ىطا بج ضيرح ىف رسم ميرخا لق همي نم عمي ماضي منافلا نا لبق رت نك
 ٌ ؛ةنا لمغلا شبيب لاح يي لهن ىيزحا نوفي ىرفششداو لست لثة نصا فيون سةيلعملا لصهنلاوس م احل ران ابو نب رج سبع

 ا ثري ا ستغبو هورس رم سال حد لخداذا ن أكن | نب| ثيبر نمميلع قفشم

 ]| عملا ءاصولال ىسر بييط تندشاءكم لح هوخم اسسم ظفلاو ىرأئهلا ظفل كااذ لعفي ناك سو ميلع هللا لص عينلانا

 | الطن نك ل لسوريغ ظاذلا أه دنع لو ظفللا نم هيلع ققتمت ببلابفوطب نإ لبق لحود مرحي ن البق ءرارجال اسد
 1 0ع 0 ىنفو س9 ميلع هلل! كيص هللا ل وسر قىفم ىف كسلا صب ف

 | تبط 00 ةراور ىثو ل ع ا

 |( ل ناىور لوف ناعما «لمرلا دأطعل ا, ص يبولا صيبا ك اذ لعب هتبحو مسار بيطلا ص يبو كد | لوا

 لئن ةنيسلزم لوفي ناكذب] نبا نعمأني هزبدلن البعثي رحم ىفيريباو هطق داللا ادوىفاشلإنكاب رحال رية اوهسمنا

 | ىناشلاملسدا لقد ثيبرعك اواو ىهوىزبرلا ليبع نبىسوم هدأنساىله ثيل هارحالا يشع ا نم عيتبأرم لية

 دؤادوب إنك نبإ هالسا يلع اقفأه ليت جرخاؤ ماسو ياعم لص هنل !تعيأب ةأمانافدد ثب ل وبر نبارك بماو

 || هدانس قد عبسأفل :اككينكىريغن ذح كوير اال لاق نعي ب هلا ىف اي تلا ةيتع تنبدنه نإ :شث اع ثيرح نم لعيولا

 رن ارو نم ةأمما تادها تلاق ةشئأع نع ةيصع نب يفصنعرخا جسد نم دا دوبا و ُثأنلاو لج اعدد ثالث تالورجم

 8 دربغل ةأرءا تنكوللاق ةأرمالب تلاقةأسإ ديو لحرب |فدداأر 0 دو ..لعدنلا كص هللا ل وسر ىلا اق لاي

0 1 
 ايعزب| نعل هاي ثييدح نمرازيلا ىو «تعرأيف تلج ف تبنتخان د يضتخا أقف ءعيإإ .هنلعدللا اصيتلا
 كن "ل يوتنوفل تالا نواز فو تينت تحاميل: ةيضتخ نك وعر أارتزسو يلق اص رز لور تنل

 1لل) ىسر تئأر لاق نجل اربع نب رسم أه الوم نع نأرت تب ةسيمت نع كير 0

 م اوال برقا مارس ياما لع

 دراي 1.٠ >> فدل

 00اا



 ريبجرصيفتلنم س»< لعلام
 كقيو يحاول بجبن مكر اف هزيغ تود ىددلاق اسف تاكد ةري لعبه قسب يتضهاجح عجاف ى هلا قست ناب ىداكلزنف 5

 ةقفاومأ هبغرلا وانا ديع وبن نياظا: كرري كن مج رهغا ىف ةرهلان لبق ن منو لقنعيا ذاك مزال مولع قفأج ممارح/لعجو 3
 يلع دا ص وب لوس حرخ ظ غلب الس ص سّئاط ثي رح نم ىفاشلا اود : .] لصاأ لرب نع ثيلعا اهو ىدهلا قسا موال اق 3

 ب أيصاساف ةدرماو اقصلا نيرإضٌةلا هيلع لزنف هيلا قلطملا مارح فر صيامي لير اجل وزن عب ءاضقل ىظتتي ة عال واج مس الدني ما نم[
 | اك مزنشا مريع ق نفقا او هرخا ىفر وكل ليلعتلا هيف سيلو تيد تلبقشسول لقوات دهم عم نكردد بره ناكنمأ| ٠
 ز لوث» تيقاوملاىف قبس لقو ناؤيشلا م جرخا روج فل نمو اربهنا ىف ةرمعل'ن وري فراكلاق سأيعزاهاودارمليلرف هرب ىلا نو لقغي ||

 و رسولا دصدلا ل ىسر له للأقباج نيب رح نم ةصأخ ابا اود .و لا لص ينل ريغ ى لش نم لحام سبل و ثيرلجكلا نه :
 5 ب لحز مميلعق فتم اعلم رحلوا دص دنا (ثسبب لحب ١ هيلعدللا لص ىنلاربؤ ى له : لج عم سبيل و كحاب ديأينصا

 ووجب لها م ةررجلاب لأ سو هيلع ملا لصوللا ل ىسر أبو ةفب !ىذنمىرحلا ق أسف ىلفاو و يلع هلل !هيصونلا عتاب حن ب| 3

 ل سرعت سأبع نباشيبرح نم ىزوزتلا ىور همعمأنعتتو ٍلسوميلع هلا اصدلل ل ىسر عتمت نيصخن نإ. عير نم لس ىودا|

 : كليعسو تيبلاب كافوط *شئادد لات اسوة اصمن شميل هس ةبىعم أنحف نم ل داو نحو سبتد لبوباوملسو ميلع هنا كيصءلا 3

 : هد له شيب لمي اذ سكذ كازو كوزع# للا وأفصلاب كذاوط كنك ضي ظفلب أري لح نم كازو كين كيفليذ ؛ماوأفصلا تنب

 در خاول حت اوف تفاذيو ةرعلل فوطتن اك د تضايأ عا دولادجج أع رسوت لا لص ىينلا عم تجرخ ًالقرعلا, تمرح ةشئاعتا |||

 ْ اد اب لها مدا تاب ىلعممل بنك كات لاق لد تلاق تسفنا كرام لاقف بو بلع هللا لص ىبنلاارلع ل خرق نيطت تالا
 ىثدئادوباداز ور باج ثيل ح نمو طافلا لوأرنب كت ممبإع قف كاززرعو كح كابن ب ثاذ اوطو تييببأب ىفوطت ال ناريغ جاكت عنصب أ |

 ثمل حسب اتكيارخاو ا رخا و نم هأنعمبدلصو ضيا بانك اقيلعت ىراذنلا هركدو لصت الو تيبلا, ىوطتا] ناريغرباج ثيدحأ |
 | لصءللا لو سر عم انج خسل و ثيدح ىف نع نيو تملا ىف وا نك و لججا ل تانراذ نحو ةرقب ليو هيلث ط صلال ىسرانعى لها خفت اعأ|
 ١ . وة لصد لل ىير يبن لبقفانهأن تلقف سقيم علبر خلا :ًأنيلع لخلف ديف و ثيبل حا لعقلا ىذزم نيقب سم ميو ميلع لا :

 ا[بوبانم ميرا وسر بذاك )قبلا تاس نع ليو يلق اص ملا ل ىسير ىدغ ااولأقفانعأ, تلقف سقي معلب [يئاذ ظقلؤ و جاو د |نعأ |
 7ك لاهلاو خجلا هنيزفسفل مغلا لقب هتان نع ظفلؤ و هشئأو نع لسو نتا اصلا وسر ضربا ج نعل و ةررقب قب 01
 زرق معاعيركرب لد زيليلولاميدرفت ىلا لاق نرددب# ىفب |دولاةجؤث [نزمر قع نمع ور يلع هلال صمد لويروجت ّ

 نادم ثيل جوبا ظوفح ناكنا لاق و هيف ليلولا عامب ا رصمرخا ههيوزم د اور م فيعضوص ور فشلا نب ف سوي نعمنخا دنا لاقي |
 || دصيبنلا عم ارجل و يدحؤل ربو نع نيويوصلا ىل فن لك ىلجب !نيعتقماو اكو دل نماوم رجب نامب أ نصا سارعاسو هيلع للا لمص ما |

 و ةيورلا وين اكاذاقحةصقلا نه ىف هذي رح نمأم)و هيب وله اذ ديوزتلا هوبن اكدر قحال الحاومقاوميفو ثيم لسع هيلع هللا ||
 : رع ملأس نع ادب لازم لاذ لآ مول انيجوت اذا مرح نزداسو ميلع هدا كمصدلالوسر ان جي رانلعريظةللانلعجبأ| 3
 | لهأذ '”ملللوسر او ”فيلحا ىذ نمى هلا -همقاسو اك دهاد كب ىلإ ةرجنأب ادولا هج فاسو اصول ل ىسر تمت لأ ١

 | ماتم تلزم ساننلاق لع دق مذ هج نم هزنموك دحلا قأسش ىدهازم م ذم نايكف يب ىلاةرهعلاب دعم سانلاعتسمو جاب لها مث ةرمعلاب | ١
 5 أل هرقل در دانس لحياة ليرد ا سن جعل 1 ص ةشزم ليال ن لك دها| :
 سار اوله ف ؤمىلا يف .دا اد اشميب ل وح شب لح مله ىلاعجساذاةعمسسو حض ف مي ةذل ميضفأب د ل نفديك |
 ١ى مايا نال مديلفابدع لبيب نمو لييلظ ل هسعم ناكنم نيعنن قمل لاذ سو هيلع لص من (شيب لحس ملف مدقنأ|

 و 3 لصدللا 0 ىسر نوسأبعنب ثيل هس ليوط يح ىف عنب تبي لزم ميلع قف مله ىلا عداد ةعبسد جا |
 ظ / احيفلب "لوو تلق زج هيب يلعن خيش لعب نع ىراهياركد أعمال ةعح اداتعبسو ري ىل ماي اهذلاةلاقماسأ
 كيبل ل ىقنن خيم هلم المد قرباج تسبب لمح لبق :لقتاقلطم ارح مرحاملسو ميلعملا لص من (ثمب لوح هريضنلا ا

 ايا مع
 ىلإ ديكو رش هي



 لصبلللا نم يو اب لوالاللجب

 وو 7 اقر لل ةراور و دول دجلا ظفل هن هلت بجو و ارخأت اد ومين د نم لقنام لضغ مرح ل ينس لى لئمق )لوبا

 نإ عكذ تيا 0 ا ل ا داو هند
 .الزم يعزل لبع يربغو دك لدحلان لفر ,مقوؤنلاو تش الرم لقملا تيبززم م رحال مثيرح لأق وسنه نيزمج اريعزب له

 و تلت دص ا لوسرأه رم, للا لعبرقعت نإ تدادا أمل ةشئاع نا نسي لح دع كاذبا درع

 1 ميتلازمأه رعب ناز لبعاهاخررم زيقعت نا تدار آه شئ احنا كمل لح ارنب لح "حز ديإع قف مرن لحال يزتح ناب هس
 || يلع فش رثع نوكرشلا هدصد ٍةرعللارن ل ىلا داداو هةبري لك مأع مرصد لسو" "ثا كسع دن (شسبي له مرفت ءنمأه يلف

 1 .[اكناغلاف درو و ةيبيحلأر سار قا-ومي عرف تيب نيبو هنيبشيشدانكلاغ |رقعم حرخ : السلا يلعملا ارعنباشبب لح نم ا

 || ف ىدعلا نق قبلك ىنب تاي اةقمياتبصا نم أن ةسشع ع ضب ىف تيب ا
 1 | يقم درصترع لة يدا ةرمت ديس نقاعا مالسلايلعمن |اولقن وق يقرا محاور عشا

 طلاخج ىلا زي لملا نم دولا لسع جين( ىصني فيلكو ةنزعجب نمءاضقلاق رجح ىقعي ل لس وهل[ لص اذ يضاوطاغىه
 د 2 ديم ىف لبتاقيملا نمالا مرجيرل اا و رسل صسكيقح

00 : 

 عطنا د دؤاد بالدم نجع مةرعف ةرقلا ىذ ف نينح عر لفل كلا و ف
 000 مبدا مسيو“ يلا لصمرل [كوسر رقع لأق سأبعنبا ثييدح نم الرو نابح ناو ةجاي نبا

 ٠ ا وج كبد تاس ةيذ قا. يدا زعيم دس نش هارد دخلة
 ل اب لها نمانمو كلب لها نمأنف ع مادولا ةج هأع رست 320 لص وبلا وم تجخ هئاع بيل جس ننس مبادأو

 5 اواخر رهلاو ل عمجما كا لها نماياو لا ةر هب لها نمأأذ يل

 :راافتم طفلا نهرب سلع ق فسر جد دج لنلما عموم للا اصيالا تعم. ا ثبي لهل موينأك
 الط فورت زينل ةداج» روكي هنن قال جرد يعل و ل

 ةرعكيبامثلها | يوميلعملا لص هللا كويز تعمل هدأ عيمجأ م توخرو معمم ظفلؤذد ةرهجلا دوج ًاعيجلمب نوخرصي ف يسابف

 1 ا د ال الا راحت ب تل حو

 نقعد صاقو لزب لعس نعأنعي م يفو تلك سارا ودهاس ماو خولط ىلا وو لمس نع أي و رد لاق يح ليسا م لح نبإ

 الواو تبدع أد طاب راج يلح مميطع قفش ةره | ناعجمد ىرهلا تقساب كربدتسا كرا نم تلبقتماولاضمي لح غرنغد
 58 اةيلأ لصمبتلا عمانلبق ارباي 0 مس“ يللا ءاصدنلات اربآج شم له كربلا ظفل تلح ىدها عمنا

 اور نم ىيوطلارأج يرحل قلم ور «ريخب طلخا جان تود دوادان هلحو اصل أخل ةي اور قودرفم علم

 0000 لا دقات طع قر حيال وو دفاتمل نايل د ظدداج نم ديرب نع رغب عج
 ةاباجنيدد قناص وف ةرم عم سيل حلب لها ظفلب د نغ نايفس ب نع شمالا نع هيواعم ىإ قرط نم لبيب
 قر هو لأ أكوش لل ن لاني دمل نم لسوميلعملا لص جورخ نللزم 0 ويلا اص نبل ل وفاو كس أنما طبضب ةيأنع شا

 1 تو ص سطس أس ب درفا لسو يلعب كص هنأ |سايع نبا ثمد لهحإس ىف ليىطلاربآج ثييدح
 قطف ةال ابنك ىراتلادجرخيو رهام لحج تمويل دصأم لاو ىذ نم نيم عبدال ملول
 الفا طفلب هيلع ق فتوي درفا لسو3 لا لص هنا خشلأع يبي لوح ثيرك أب ن ىلع ةعباد هيعل با ضصاد هدا لصوبنلا
 وا كر 0 ا

 0 اد ودا يديد اسازع | ديما ص وت تزج نع راب ما داعم عقلي



 رملجرل لسو هيت لسمم | سر لاق لاق مالس نبدي ربع نب فسوي نعو مودم« لنسو >جار نبا يخرب جن ع بالا 5 ثيم م |
 امني ل اسنلا مرن ةوخيركرتتلا كوس كلا ءاجسنالقعم ىلا نخ ىو اضلهجرخ هيج كميف رع نافزاضمسف ل قع سن ماع داصنأل |

 | ر وكما ج.لازمتجار ني مجرخا» قاسنلا -جرخ عسل رعن نأضمدف ةرمسل ا ليسو بلع هل لي صبنلا نع,شينخ نب بهو نعوأ|

 | ليو لنا لص ذا اشم لس فيض دانسأيرب اايعزبامجرخل لغم س تعور ازبلا جوخ .لزمزع نعي فر ينختز هرش «اعزك
 لسوق دصالاشمي ل رو كزأ هلا بج نيوز نبط لجل اوردأْليرحنم هيلع قف بص هليل عجتلزم هع ظ
 نوال جون اك رأذ تضأخنحدولا هج ماع ة سمعي تمرح ها شل اع ثيدح نمديلع قفشم نيت ةرحدو ةينسؤ ةشناعرم
 معاد ىل اج ماع ناكث الذ لك هعنتلا نم اهيرهحامن | هلك هلا لقتل قو طال مف لئعمل و كتر معا وةياود ىف دب درسنا
  لييرباجمدانسا ىف و يره ىلا ثييرح نم ىقن ميب» كلها ةريودنم مرح نا عيب لضفا لاق لسو ءبلعدل دس ل درب شب لوح
 ىف كال ته ظديد د نم جهر نا هلق هلاد حيفاومند ىلاعن ف ف [ة3ل /مفايلعن ثيل وحر ظن -هفرؤ ىقيمببا لاق حو
 هدأنسياو كلخا ةريهدزم هر لاق هلق رهلاو ين مت دولا هت جوقزع ل ئس نا طعن ع ندد !هيعؤرط نمل رلتساريسفت

 ةب هد نمأ# هرغ ناب مأمن ادع ينعى ور أراد هربا نيعزبال 5و ال (يقوفاشلاوركت تلف كانك عزعوجلوق ىوق
 0 ل هيل زم ل لصق فس | مشت اه انضم كلها
 نعت يعش نعرعيكك ىو رو ساري مناريغ ىف عت نا .هرفيشلازم ونمو لكوشفن تايم "لاق هل ةرهتناو حام كل اعن هلق لاذ رجع
 تركلذ رمح تيثأذ تالانبا ثييجزم لاقف نلف متزا ملفا يلع تن لاق مقعا نيبازممل تلقفر ع تيتا لأق مين ذا نب نع.تنيعزب ككل
 لع قف تيدر ةفيلتملا ذ غني لمل الهال تقود اس كلام ىلا ناسا يعني (شسب لمح كاذ الكا سمي ,لاقف ءا كلذ

 يسم نع ىفاش نياس نعي فرش: له لئنيحن كب قرع تاذ لسن الط رظعش

 برج نبا لآق ننيح قرم لها نكي فو قرع ادرس .د”للا لص مين تقوي لاق هيب نع سؤ نب نعه منع يرجنإ
 أيعينيازعيطع نع ةاطدانب باجل صو لاق ىقبمبلا اورو قرسقملا ل ضال ق ع ناد تقودنا انعمس كل ناكل اقإطع تعجيرف
 نرقدضلا لهل رح ميو لعمل لصمنا اوس نزينم كاب .اولآقفإربعاونا نإرصملا ن نضوقف امل سمع نبا كسي لوري نو

 ٠ ىتبيبلا لاق از عيل ىدازجلا قرع تاذ مرد رج هكقي طزم اهو نحا هر ظنا: لاق تبلعق شي ءاندر نان ادانقيرطنعدوجىفدأ| |||
 هروب اقرعت اذ ق رشم المك ال تفو دو ل ىنلا ناةنئاعاشس لح . وا بص نلت قو مغلبب م رن قلي نازك
1 

 : ظ ادرج نع بابل ىو ةقثف اعده منعولفا نع نايم ب درفتاق شلال دب قارعلا ظفلبأ نع سافل ياعم نم كألاد
 ' : :ربإ هاه ررسأبغ نيزعونزقلا اكحاؤ ىواويطلاءاور !نعو د ٌء|دىب|ةاور ىبمسلاف .عنيش رع نعذممد هرب صب مدل

 ٠ ثيل لا ملقن ىلا ءأطع لس ص لضعت فرطلا « ناش هة طرا نبرجا جيف و لجل د اور د صيعزب هلا ةايعزعو د لبر ىف نبع
 ٠ | نير عدايدر ىلإ نيييزيقيرط نم ى لوزتلا د دكا دوب او لح قياعلاق سثملاله كت قو لسو يلع ساه صدتلا نا سابعتبا
 ف عير ظن قافن ل! لقنف تلق ن ينحل اقافتاب فيعض ليزي و لاق اكسيل ىو ىنلا لاق نسح قهرا لقمنع سايعزب ههاديعز دعأ|

 | م ل ري لوىرخللعلومنج شزم كلذ :
 طقمللف كاان ىلورف فوقوملا أيا مد ميلعف اكس كلرتزم عوف يو هيلع افوقومس اب نبا (شسي لوح قرع تادإ نحوه فيض ذالا|
 ظ ازبدع منعم هارلا نكو ل ى يي لاقف ىن ورمل ليس زر. يعزب رمل صح نب لعزعى وزرلابملع اي بييازع هنيص يزعل مج 5 قب يطزم مزح نياءاورف عوقرملااد ار دف سيدلف كرت ًائيذ -كْس نم ىذن نمطفلبمنعرابجبنب ليعس نع بويا نغ دنع ىفأشلا 1

 فتي الإ نعلن اكو لع انعانكش ابقى هلجللا نه تقبيل نمألا هرب مط ةيلعملا لص نا (اشسبي لحن ال ىرجا ف لاق ىسدقتلا

 |رخاتادو من قزم مدقتاب ل فغةرمعوا يحب مك لجمال دعق ذل ريش نم مسمازم شب لديك طت فو رع نمومدجنمأأ ٠
 | عاد يحب له نم «لوقي ليون لمص وننلا تعمم هس ما شير ح نم وديعص هز بح باو ةجاد نباو داد ىباف لج هاهد ا

 مهني لي ميكو“ ره

| 

| 6 



 0 ريك ميغتلازم 3 ال . م ك”وألاللجا

 .ايعزاشبب لح يأدنلا رخال ف سوي ومار نلا نباى ومو لص «دانساد يبن عيطتس ل وبك يش ىلا نا لاقف سو ديل
 ء أضقلابهللااوضفأف ميفو ثيل ع نا لبق تتارو ججناتد نق خا ناهد كسر لاقن دو ردل| ص كتل الاء اج. شا جر نا
 ناتضيزف ةرهلاو لاشي له بابل ارخآق أيس ٌةرهلا ىف سابع نبا نعى ودل وق ةاكرلىل م لقندق و ىداعبل اقحاويذ
 ان ريس نبا نع هب ق عض ىشو كلل نب لبعطداى دانس ىله تأرب |ركإ كل ضال ةدارزبتياثإ, ليد ثيرح نم ئطقر لا

 وق ىدع نباعإو رو مكن يهدد عصا هذان سن دأزعيا نبر يس نبا قير طن م لي: حاؤوقوم ىفريبا ءاو د ورعطقشم ىهو ليد نع
 نع بألا ف هءأطع نع ظوفحيريغ وه ىلع نبال اق و فيعض ةعبهل نباورباج نعءأطع نع عيل نبا ثيرح نم قبلا
 كيبززع بح ميفو لبقعلا ني رول نعو ريغ ىؤيطقر اإاو ن أرح نياو *ب نخ نبا .جيرخ رفعت و تارسيفف لبر بج لاوس ىف رع
 ًاخجايزباهاهرةرهلاو ميف لآتق الدارج نيءلعلااقد اه أ لا لعمل ل ىسرإ تلآقامن احشئأع نعو ريغ ف ءليرتلا جر خا قعاو

 1 باور نمىفبميلاو ىزورتلا هر حاول اويفرضعت ن اوال لآق بحور علا نع لغس دوال ديعونل نارباج ثمد لح :

 رع ىورو هريغو حيرجنباهاودا كى وق ومربأج نعت ىفحم اىفيريبلا لاق فبعض حجاوياو نعيد لكلب خنع ةأطدا نب
 [ةيناس لع درلا ماكح الاف لوفنص نين دع كل زمعع اجل قن د فيعص مه اود *ىبمم نب ثيبرح نعي اموف رب كلذ فالي ر باج
 | ىتفرك هياط الا دنع تاياورلا عيمججف نتسح-ل قاع وزي ول نا لج مادا !بحأص مين همجولا له نمد صم ى يرانا

 ْ ناوين ونلالاقو سرب نزل قافتالاد .فيعبتتر عز كا) نآف بايمن لجا نمر يثكرظن يموت ىفو ٍرومض نسحأٍ ف نأؤ طقف
 ١ | موطنافا تب ات ةرمل اذ سين لاق ناهفأشلا نح نورت لقن رق وفي عضت ل عط أذا قفت لاقف _ىبرهمن ىف ىزيزال مالكي زتغي

 || راج نعريزل يلازعس الهيعزع بوي نبين عي فعزب ليعس ثيدح نم قييم كور و لطب بو نكيسن !لاقف منحزباطرفاو
 ' | لو نايفسزبب ىقعي لق نة ريغ زباوهاته هلل ليبعو كل ريخويف رعت ناو اللاةاكةضيرف ةرمعلا هلال ىسرب تلق لات

 | ملاديبع نعيحن عربقعزب ديس نعرفأضزبر فعج نع هاو ف و لنغ يللي مغاو ٍيفعتب ريعسز عا هربغد ىف .دئاازر هه للالمعزب
 ' |[ ث مي دح نم اربطلا ءاورد ةربغمزبمد البيع نع لاقفرفأمسزب فعج نعود التي هور لتف كا قر حشو فقرر هلا عزب

 .[نعبب جت لف هةراغيلبهلاليبع ىه لب لآؤ كسيلو ىفعج يل ازياوه ١ نه هللاليبع» لعب لأق هءتاور ىفااممعقو هريغعزب يعس ٍ

 : 0000 امو ثيلحرباجن عر ىرشماو ب كليك نعمب درفت ربيزلا ىلإ

 .اضادرم | نيازعدىعوإ قي يطز « سرع نباءاهرو اعاهناد مرفت باج نعر دما نبا نعي سجنبام ادد كلنكمل كزم
 || عاص ىناو فبعض هدانساو قيييباو منح نباو دطقر الا هاو ر ةرنره ىلإ نع كأص ىل نع باي و « بنك وصعود

 | تعقأ هيزب دي عم نعى د ونلا نعدلاس نبديعس تعوذ شا ءادر كاانكشنحت نهارك اص ىباوه لب نأمل ناوكد وه سبل

 ١ ف فيعض هدأنساو ةىلط ثيب حزم جاي نباةاودو 3, معلاف دارج لآق ١ هوبا لص هذال ىسر نا فنك ل اص ىلإ 1

 | فز عم اقلازع رع نبيجي قيرط نميؤياربطلاءاهد م مضعب لدتس ! وت كل تزم عصب ال و ساغزبا ثيددحتم ىلا |
 || ىل,ةثيرقم افا ابع نبا اشمب لمح ةرمعكةرجاف ع طن 5 الور ىشم نمو: ييكهرجبات عب قتلك اا دص ىل هيصزم عوف
 |اراعنب لح تيفاوملاب ىراذإلا قلعو قيمبلاو لاك ور وصنمزب لس هئأشلا هلل 3 علا و كاوا وهللابأت

 | فلو خ نايضانال ان ني هتلاق نعم حن كعنما» سابع نب هاعس دان الزم رش .وةنلع اصر لوس لا لأ
 فقىرسل ظفللاو هيلع قفاه يحل دعت ميف ةربع نان ىرمقعاف نأ ضمر ءاجاذا اقف يلعويضتن اسيضانانل كزنو ضازإع ارياه

 اك اور ىوم*جل رعت ظفلب ماو هاو فكر أذبلاةي اور ىف نكد نانس ماة رد نهد ى قم »جوا «جمدضقن ل ةياهد
 قرم م يلس ماايلأقف كرت همّئباو ةىلطوب ا تل اقف هلس مات ءاج لأ سأبع بازعر خل يبو نم ئياربطلاو نايعتبا |
 آ ب تلاققبلط مامن ارب ن | قيلط ىلإ تيب نم 5 0 لقف *صقلا دلعت لع لحوم ناذ هج نع كلب ١



 تكسي نم رس ظ لالا ٠
 خياورإ امم لاق باكر حن ع ىتياو دوصضزبدهعساهاور ”فوقومأمغ الإ :ىدوهص بر طن و ةري وه ينازع تاكو امد مزمل نعوأطقلا !ٍ
 ها ست لا سكئ

 بي جرجس تيجي سسك ه1

. 
 ٍه نإ سارع نبا شيبنرح لع هناو مونوم كاي دازمأطخ كذب نيبتد كذلالحقسا نمل لعند السا شيد نهانا عاج ١ ف اسم ىلا فوثوللاا نه طنا |ذاو تلق يبس تيلخو عس كلن ةنعو + لو تليد هام ثالثا ىقيانإ صنوا اي دوريسمللاقمعإ |

 ةداضندع تيا اقل بيرق فال نال + ديشز,لسوةئاوصمنلا اقف مد فزع كيبل لو لجد مس ؤسوت تام
 نيد نع: هيسزب# دبع ثي لحن مم *جانزا وداد ىبا ةمريش نع جت كنعد اه ةياو ىف و ةيربش نع كضتزع جيلاقذل ٍ
 افلا ول اانهزمىؤيمسلاو نازي اوؤطقر اللام ك وال اظفللأب هنعر بحزب دبعسزع تيأتزبةد نعنع ةداتق نعتب هسعىفا ش
 نب اىف .بقتعىفن# لبعو كا اركدهسزعر دتغ هاو راؤوق مك هر ه نم دعا بابلا تصف سيلو ريع هدانا قب بلا لأ أ
 منمزبرصسءاور و ىف رز تيشيالر نانا زبالة وأ طخ عف_ لبدح نيرا لاق و فوقوم منا يبدععلا كاقفءدارطلا ناو معقد ١ اي لل جانو ةدبجع ديعسف سال تبخل ناعمزا ل قود الان ةعنودرشب نرخ هيزط سعال ٍ
 انا يعسزع ةدانق دعو رربلالبع نبإلاق و كاذ ىنر ظن رع نم عام رصي مق داتثتابىبونقإم مرضعب فق زن د ثييرح ةك؟أ | انهزم هرج لأدب ىطنلا ىلا ج:ييزمأ ع دانس ىلو سياج تعرديزلا ىلإ نع رخل قيرطزم عجم ىف ليعلم الا داو هلق رن نعأ من دل عوفر وقيمنكلاقاعوهد تلق م تدؤطقر ارلإ ل اقورسأبع نبإ نع. ءاطعز عر ايردزب كرمز حد اورف تاوكذ نب نسل هفلاغأ| درتي اعزعماطع نعماورو كيل ىلزيامفل اة ولا ومد سو د |دص ينل ازعأطع نع رج نإ نعد نيس نآيفس نعأ ظ
 ءاج عنب اوبفانهانإ رسقزب رح ىف كل 5 لاف[: | كلا فرعه و قوش الة رزنع نيعمزب يحيلاق لاقفةر تعيعدوجل نبا لعات ةدؤعأ|
 أعملاف هب اق ىلإ ن عب وب | نع ثافقسان ىناشلالاقو اسم ل ىودر داق هريغو ئينلملا نبدع فزيعمزب يح قث و تحيزبا ف لاقبد ظ
 انووه د ىهو هيب لما عمان سبطلب نبا وعن هيي رساد:نأس لع سأيع نب| نمن ىف ى ملسو ب العم ىلا نمنن ف تحط ند ظ انابةسقلا درع ءابالا بأ ص رعبا د تنل سابع نزع ب ميد الق ىب| لعل نإ لاق يلح ةمرشن ع ىلب الجم ساعت أ||
 | قطقرالإ نسب رقو كلذ نع س ةرأحنب نسعل نإ لبقالةو *مريش نول قف هيف سانلا هفلا نو ةرأعنبن سعت رأي ءدع ىلمل تاما
 | ىف ىذيرتزإو لس كام نع لاقن ل لو تنايوإ نا تلاقف ل سو هيلع هلل الص نال وسدملا ة رو تت) دب بشل لح نايف
 !الايبكاغشملا ند 82-0 هدابعاععلإةضيرف نا هدا لّسلرل تلا عذخ نم 3 لمان ا سأبعنب شسوي احح تسب لأ
 ال بغيتؤب بلدي اور ىف ىك تسي ىر اذهل ةيإ ورؤ كل قس ل لب تيني ظفلب م يلع قفشو فنلأق منع جاز إةلحلد ادلع ك.سمسي نإ يطل
 'بيركنب د قبر ط نمةجنو باى اهو لضفتلا مخل نع سابع نبا نع ملعب نم ةاورلا نمو عمجق | رغ اس انف قاسنل ةيادد فدا
 اعسمعت ًايمراعمالا عنا عطتس إو ٍِ كر داىلا نانا كوسريتلق لاف وع نن نيصح قثرح سابع نبا نعينإ : ع ْ

 دريد كايبإ لع ناكول تيب |لاق مدع اذ ار لو تاىلاناهدلاىبن ا,لاق الج ناظفلب سأبغ نبا شيبدح نماضباىك اسنلإ ه[د رو ىفاشلاءادر يق" نبد تيبادع نادل ليو ريد لوف شيد كلم بيب دكر ره هج لاذ لقد كيب نع تسلل هناا
 شنو هيلع بجي ل نم فين ئعبز اهب طييسؤلا ىف لوصل وق تطقر لاو ىاربطلا .رخا شانعب ايلاف د فيعض هدانسأل اجب انناق ملصا ومركز لأس مضن نم لي ىهد ثىغلأب| ناجالد للا ةيادد فيي ذولإب قدا هلا نير لاقرعن لاق بضأل
 انا عيطتتيا) ريب اهيش ىلا تكردا دابعتإإع عيل خزجيزف نا لسد” ةئأ ل صدا فورا تلآت ةأر |ن اكو د [ل ٍقحإو ععاطتسالا
 مف ا يفازيمي اليبع نع نيس نب رعميربا نعمل نيدييد قي ط نم قب ميلا فكل دزلا ادد تعنت : لح لع تبلت نار عيل . 1 7 : 1 0 0 ا 1 2 ذل ىه رشي رح ىف وبششلا ظنالاو دبر عشا شيب لح هن ثيبر حما نيإ ب ىقب عجاوقحالا له سبل و ىارلا لاذ عن لاق منع جاف |
 نإ هيعوز دف اهدا حيطتس كاف هدايعإع هنلا هضيرف متكر دارببكه د يش ىلا ناعنإ ل قسرا تلق هي اشرويعتج نم ةأرمانا عا ع

 دز اصمم <لوسير ىلا لجير ءاج لأ ةدىس نع رايالا نب|ن عر نيزلا يذل ى وم نعرض فيز م يعلو ر ورش لآ نع أند

ٍ 
 ا
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 ْ ا : هنعز ابن ىلإ نع
 يلص ليؤن هل اينلزب ليحل ةعب انمهي هدب ليز ارزينرع يسن بش مي زعبيطخلو ليعطمس )ا ارإ رنعوهزك تلقاز ىنوم ةيمن نع ىروثلا» اذر

 ْ ةركنف سليعزبا لأق اول ىقن 9١ ىف عل وظفحل لاق سًابيعزب| نع نأيبط ىيازع شمال نع ةنوعم ىب| ان مفنصم ف بد ىليزب زراكادر أيد عفر

 هرج ناكل :عييطم رجح ظفلاغدم نو بيضرب نع بهدا تبن فقال »ف ادا .ذاهاقادعد

 يلح هدا يفد السرب سابع نبا شيب ريوخولارقلا بكب لج نع ليسإرلا ىف دكا دوبامجرخاو فبعض دنسو تيدا
 ا لش رس ندا نعد د رع قري ليعس نط نم قيما و [ي/لوؤطقر اللاةلحاد و دان لاقف ليببسا اريبشتز ع لمس لس ابنت دصن |
 ل 8: ةلميرلاودازلا لاق ا دل تق أ ايت تبيع ساير هلع الذ زواق هلق لص هنلزع

 3 قو اشو للا كوصولا ىراذل و نسعل كيرزوص «لنيبوؤطقد اللا مج رح كنزا دعب الس رم نسل نع ةداتتن ع باوصلاىقييبلا |
 ىه ماحب لاق لق ى ارق !وزبمنا دبع ةدانق وب اوهد جزع ىوارلا ناذلا نيب | .تازعق دانفن عد هس نبداح شيب لزم

 || لب زي نيههاربا ياو نمىهو نسحم نيرتلا لاق وربع نب ثيرح نمئطقر اللاه ةهبايزبإو ىنيزثلا و ىناشنلا ء اورو تب لإ كتم
 ْ هاددوأضن|ف يفض د نو سم ابع نبا ثيب رح نمئيطقراللاو مجأي نبإ اورو ثيل كورتر قانا لجن بف لاق لقد ئذ 5

 .اركرقطو ا ل لا لس |ني) ٍئ

 1 يسلس لدتا .: |نسعل ياو هاياو از رودعلاو ارنسم ك5 ىف نا اسبال -زنللزيركوب الق وقف عض راكف طن قيحا رع لاقل قوت فبعض | مه ١

 00 او نولورتغستاوردفادوب لا ةزجر الاد تكا زادك نافةدارا موفر ”ن:هل بخل دزم ىقييبلاو دقادوب أجاحعا | قعمو ناغال راس نيل ريالا! 0

 أ تباعد هم ضراوي ليل از نسب يبان فعن هوشد لس فق بأ هيف ذوو رزان قنات «داربلاة افردي ل ةفرسل كي "2 للاقوهدانس||وفعض 5 6

 ظ ١ م ناكل لاق د يمسزع عرج ىو داتق فر طزعطي هالاؤ لا هضلاوور“ ماعلا يي ايزمليظا اسم لننم مبا كك ردايساأل اوس انكم ل هاف روكتسو | 0و 2 0

 1 أدلت مكان قولدن لاح رديلازمب تر: نرعطلا نوزع ما كيتلاط نا عامل لاةإسو ها لاس نان نا تر ,ف نور عتق دس لس ١ م

 : أدم قيب اعني :مراخلا 0 هقطز «قيلربطلا طق ارلا ةاحان ور ةنم مق: ةفأيسلا اند ةينم؛ فراتيلا كلة سنأ ناز لع لاق سانا 7 4 8

 00 نا نسححلا ريا ناي بقعناف هيل الشع مقسم وه امال شيال و 0 ا ل |

 دديخاو

322- 

 وم او ل ات ني د دل ىلا ل ا ا و

 3 هير 2-لا 5 1

- 

 00 لا سما سوس
 0١ دل رو طعادج ذا كددإتمي لاح تال و راخلا يقلب نع ىنما شقا د ايجوعل يالا نعم دسم تنك[
 كنس 191 تاع وطول اف يدرج نادرا ثيل لانه ب صنءاش ناوأيد ىبيءاش نات ملف حرق راج ناضلسو ا 3 ةرهأظ ةقشءوإ ضي 0

 | كنييلزع كيش نع قرط نم قموسل ا: فعب قناو رجا ى زاب +وصنمزبديعس -جرخا اه دحل ق يطمع !قثميفويصيال ئطقر لاو ع

 لد تا ياخؤقزم ماظقل» قربا فل للم أبد ةرهاظ ةجصا ضو سبب منسف نال ىيزعطباس نع ميسا نبأ ذك يب
 | تسب نايفس نع يرو نعمل ناعألا الا بأتك كرز وادر لساني ع د تاز ينس فلا خ رق ظن 1 ىس تت مو فبعض :ثيلوشيلعل ١

 0 0 عم تا هتار نمل سون دصدسلل سير لاق لاق طباس نا نعأ

 | لإ لدا ل 2 ل ع ليرط سعي فب امور واو الس م تسب نت صوخأل ىلإ نع ةبيشولإ نبإ هركذانكو اسم

 ويا ةيلعالف 5 ةدللا تينا عدبت :ةلولرداداز كلب نمأع ىثرت بلاط ىلإ نبدلعنع ىلا ![فيعضرطم نيراعكاب رش نعاب داد وأ [:3

 ! : اقمهدأن 5 افدجييرغلال ةد(ظخرهرلا ءافر أس بم ميلا عاطناس| ل نم تلبلاو# تترسانلا عمن ومي امن لاةدنا|تأل كلذو ايناصنوإ ان دال

 | ١ فرعي ىرم نإ لاقو كله نم لآقف نه ىلا هر لشسدم نار ل هوو فعشذركدأ|

 || نسحا قيرط نمأع فد 0 كيقعلا لأق ه ط ىفحي تببرح| سيل و ثيل ذاك | |(

 عل هالسالا | ةحجج مى تاب نم عفر ةريره نا نع ثلاث نم نموطص ذأ دع مانا لاقي ىط عرذشا لاق هاذه تس“ | 30
 ل لاربع رض ردد نا« دان اعد ايد وقت ارش نيتسلا كا تمت -ناطلسو|# هان جاتا ساس عبس|| د

0 

 هع 5

 ا 1
 4 2 ديالا يا ل ايا اةبارم 000 ١"



 فلتعا نا ةيله أى ترذن خلاهللال ىسر ايلاق نإ ء(شسب لوح ء قس الاه نخامن اكفاكتمللل هب ريغلسو هيلع هللا 2-1

 و موصيو كلشلا ىف فكتعي ناد نا ةياور ىف دطقر نلاداذرمعنبإ ثي رح نمسيلعق فنمك رننب فوالاقف هر كاريس فلن |
 داعب نعؤبقحتلا فى ذىجبن نبا فعضو مي فلتغىه هريشب نيدبعسب درفت قحلادبع لاق و بيرغميف موصئركذ ىقيبسبالاقأ |
 ا ةشثاعشبب لحن م يلع قفتملا ىفا او !ناكع هدا مل لوعسلا ىف:نشكتعي نك «و ياعمر ااصمنلكوسرإش ن(شين لهب نمأ| ٠

 مخ أهل تبرم بنيي د ناورأ خالات بر مصق هنن اتس اهنا و دفكتعم لخد اي َ
 لصسلاو مر كن رويس اذه ىر وسم لجسم :ن ةلثىلاالا لاجل شت( شيد لوس تيدعيركوف كاازب موز زماهريخمادأ|
 ناكنا(ثبد لس ىف نإ, طزتشن نا ةئابب سا دنا اشمبب لح ريغ ة سرس ىلاودبعس ىإثيرحنمم يلع قف صقل ||
 1 أى ةشئاع ثيرح نم يلعقفتم نأ الا جالا تيبلا لخ لي ال فلكتعاا ذاناكدن اشيل له ابرق لقت *شئاع ام سادخ ليأ|

 5 كاف اءال ضير نع لأ يال نايس لص ىددا شميل وح ىر وب ريدم ف تسيب ن أس ال ةظفل اع ناسل ىف وه 1
 ا ا عرعع دوم منحنا للاةوثيغد لس تظل كا نأ *ذئاوز دوعصل كذيعبم ىهد ملل شيل يفو *فلأعقنزمدق >ىبابلع مرعبألو ا

 1 م ١« ةرهلا أ ضف عبس ةنس لم ىلا مرخ م أفون اوريغ نم ايلا لص ونا خلو رهط نم سخنة نسم تفيف تازن دول : 3

 اسلا لها ننيأ رمل عرج أه سكش نقلا ومالا كنه ضب ةايدزإ اناهدعب شأءورشعهنس وه حو عش ةهنس يب دعياربمزكبأب ثعب نأ 3
 ثري رو بقعمل قيقتفلا فيز هيازبجرفلاوبا لقن لث د يب ركذ اخت صق ىف عق ه لف هريكف التخا ميفف سم خديو ب ضف ألا 1
 ونب تثعب مرف اقف بب لاذع ماو رربء فازب كي رش نا [مضتصق ى سابع نب نع ب يركع ةرفلزب لل قلازب لي رح أولم نبا 18

 || نين انأه دعررثاعودلونارإو ىناغلا كك لئاولاةباهدهف هريغكأقو :ناورلاو نه لع فق :هلىداعل اربع نب لاقسمعس بجد فن (مغأ 7
 ليوا هور لعل وألا عيب در شع لأثذ .."ةلئاريص تاب و »بياع ذر شع تلات ضقن ب نأذ كن نم هد ىع رعب هني دهابى اد 8

 نع جاجنع ليبعوا ىورو هريخ»د ىربطل | فعج ىلا دايتخاوهو ل والا عيب زم ىلأثلاؤ تاون لاق نم ففاعئييدهرهاطلعا|

 هسفنا فلما منجل ففتح رضوا ليل نبدا لحاذلاوكي دوكد تلك م يلاأعت ل وق ل وزن دعب قبيل لو لص داي رجب
 'ةعيرلالا.ىصو تس ةنس ضف نا ب أوهع م لازعب نيرل مهن ىووتلا لقب ورسم ءنس ليقو لاق تس نس ضف ناريس باليل |
 ليق ىرراهلاؤ هاكح هلا لبق ضف لقد ةين اطلس ماكحيللا كفك د رداد هأكدم ضو كلذ ءاكح عش نس لقد نان ةنسرغض ليقول |
 سايعتلاشمي ل جس مىسلاذ هلقن لقد رم نبا "ةثزم يلع قفنم سجتياع هالسالا فب( كمي لح كاري لقد شع ةسرغل |

 و عبجول لق ىل لا هل الوسأر ماع لكىفلاقف سب احن ب عرفا ماقف جي مكيلع بتكدل نارسانل أبان لان لس وة د صمد لوس نيطخأ

 يلدرلا ننسى نع كره نلازع سكوب نلميس ثيب دحزم رجا عوطتقو زف ةرمكلأج اونهتنااوعيطتس مداياولعت )تجدوا |
 سلا نعرخاق رطل هلق نلأظفلو ىف ماو ةجانزباو ُقَأسلاو دكا دبا اور و ءىطت ىهف رمت لآت د انمي سأبع ِنيَرع 1 ١

 | 15ةل سهلا انبطخ ظفلد ةرره ىلا نيد زم ويصف .اصاو طقس «دنس وع شييدتمنصآش ل ىذيزلاد اكعد |
 لاك[ | لاق قعطتسا امو تبجول معن تلقوللاقف ان الثاولاف تح تكف هد ال ىسرإ مآع لك ص لاف ئجن ب مكلع عيرضرخ نترسانلأ أي |

 ميز عأمناوموقت لولو اياوم ىقن تبجو ولو تبجول معن تلق لاقف هع لكى هلا لوس راي ليقف وب يلع بتكإ ..هئا| ' كيصدلالوسر لاقلاةمظفلو دجاثزب !ىف شا ةتجزمدعاش هلو أم مه ا, تصحفولو.ظفلو قالا او روث يبيلك مك نورد 1 ١
١ 

 كيعمبالاو ةربنخ نبارم آلسألا + يلعف قنع ب جلبع |ملو مالسالا»جميلعف غلب مث جىصاإثيب لج تاقثالاجدأ |
 رخال ةبعشن عوعير ز نبي زينع لارنلا نرش ب دج ديد انا بيطخاو .ىدصو م نحزباو قيميلاو اهو شمع, ننس



| 

 الومرسو يعم دصعما وسر نأكلاق د وعس نب ]نعى نيرتلا هد رسل ل بح نبرحا و ما/ ءاهد هما د نبةدانزح و 8

 . || و منيب ةفلآ ال وريم ىهورب ا: نإ لأق بيغ نسح لاق و ىنيزلاءاد د ةعمب بسطفي ناوي لقد ءأيإ ةن الم بخ غنم 1

 ..[ادج يع ضف الا تيسلا «نياوم ىصنال تسب لاوس ع هد اد نست م ويبملصب ناك ادع ل ىجشس اف ةقب ألا يداحاالا نيب 0
 . || ماك( ف ف نكلا نار وهصو يملا هتخ نعي ب بمد .:بع شي لح نم ىف, جهاد فامجطلاو لاو نابحنباو نئسلاب اصاع ||."
 ' || قدور دونإلاذو ستشاث تر تح ماكم تل ثأو ل اق مع اذوال نعو كعم ثيب لحا ناه لاق ثيردككل مل كذا د|ن اكن | سره نا|نععأ| . يي

 ١ ىلصمس» ل ىسر باويصا نمأساذ نا بيرك ع ىو رض هيو د نسا ررضد عم ل٠ كالا لاقاب نكتييرهتلانه تلاد لاق نأسلا 14

 و ةرعيألاو تبسلا هوب تلأقفأرًايصأ هل رثك[ٍلسو يلعن دضمنا ل ىسر ناك ىلا ماي الا نعاس ةيلس ها ىلا «ىقعب , 9 -يزعسنإ 3 5و

 ا قيل اناا ودد فاتت ألاف كشر نال قت تا قرص تاقفاعد أن ار اومأقث يرلا 3

 ١ 8نابحنبا 3و ١ و لحثلاو تبسااربشلا نم د لسو هيلع هلا اصدنا ل ىسر ناكت لاق ةشئأع فييرحنم ىذيرتلا( ج5 || .
 . [لقناب|طضالاب اضيإ ل عاد ةروكزملا ةضم أعم ءأيصلا ثييدح لعادق سلس يخت و أدبدالا ورث الغلا شتا نمو نيالا

  [نعليقو ىلا وص أ ضيا نان حداق هلعب تسل و نابحنب| ةبادر « نهو اصلا تخل نعميف سيلو سب نبدنلا لجن عليقو نكشه ننقل
 ه -ببانع هلل ربع دنع نولي ن ]لق (ت 8 برطضم ثييرحل نه كسلا لاق +شثأم نع ءأوصا نع منع ليقو ىسب هربا نع -

 مرج ىل نىلتلاا نه نكتة طقر اللا كلان ىف عت و ىلو الا ةياورلا تكا ابع جيروم ىهص نم خفي ىط هن هو ءطساوب هت لعو متخل نع | .نللا
 نمي لحل قرط عمي نيؤو عمل نيزنكلل طاتحتزم ثوكي نا ألا .هب هلق كني هيوادنهوب رخل داعم سملولا دات سال ب حيوا
 :ادقادوباىندادأشي | ميزه نابع نع ىرارلا لعاضيا بف فلتتا لبا نكانه الاس ومطبض هلقداع ال دعا ذ تىكي الف
 3 ىف بأن !!لهأ هقئاوم سناك هوميلعمدن |لبص موك م« نخنن ن ىكي ن | نكي كمل قو سيف نشا ءجيو نييثي ل و رسوض | ند 0

 | 5 نهو ةيناثلإ هلا اقثاقبه ابا مماصود ىلو الا هل أك قفا وي كبس هوب هوص نع ىتلاذ ىفل علاق «ىارخا ىف ف س الالدا| رج

 |رمغدلا وص نرش لكنم مايا دن الث مىص ره للا مأص نم مأص ال لمن بمللالبعل لاق نإ نسم ىل حح رزعاداد شل د ىص
 ١ لاق عن |ةدانقا دا شمي لسنم شلل مأيص نع ى بيسو ميلعمنا ىلصمن فيي له عدلا كلب لب الإ ظفلب مربع قف
 1 و ماسالا لبذلا ماص نم كل نبددالبع نع نآبح تاو رجال يلفاثل د مأمال لق سهلا د نمي ني هنلا لوسزي
 ا ةرص مه لللإ أص نم ىرعشالا كيوم ىلا شيب رح نم ةريغو نأبحن ب! ىو رام يبل هر نإ 'ربنامع نعفطف

 : يزخر لقد يملا لاقو قيرشتلا و للا مايا هب ىنلارمخدلا ءاص نمءلع ل ىجس.ىه نابح نبا لاق نيعست قعد |نكش ميج يلع

 "|! ناه هيقينصم ىف هيديش ىلا نبكي با دده او كل ث ىف كوب ليلولا ىلا نع نياربطلا ىف د ارلخ ليي لذ منع ىام ع تفريط عم
 1 تكس مدس نعد ديرتنا هد« دوا مزح ل درهدلا ةومء كتبي صد
 زري بطن ب ض | ثييرحنم ءانعضلا ىف ليقعلا + من قتعا|ماكذ ذا: قاوف ناتع نم له ف اكتعألا
 .جرخار سابع نبانع يه[ » 9 تب لح كيما زه ساو فكتعا ل دب طبر نم ظفلب ةشئاعن عميبإ نع عنب هاشه
 2 ةايشةراكن نئذا ىو ةداجم هيفناالااةعض  دانسا ىف رإ فو مرخالا سأبعلا نرجس جرت ىف طس و الا ىف بطلا

 ملاح مدقن ل قو حنش اه شي لهي نم يلع قفش لا مضبف تحن اضم نمرخاو لا ئشعلا فكتعي ناكر بس و ميلع هدا لمع هن |
 تخاق يره نع ب أدل( ف ةدنئام شييدح نم سيل قفنم نأ بمر نمرخاو الا يشعلا نمرتولا ىف د دقلا ةيبل درت

 || تكتعين اكل سو -يلعمب | كمص نال سر نا دهس ب اثم ل هج تأسر هس ب رح 9 يب قفش عنز و
 .الهكعززم ل اق م اكنع) نم أر ةعديبم ىل ميزحيي ققلا .ةليللا ىي فريز معيو ىرجل هليل ت5 راع فكتعاذ ناضم د نم طسو الارشعلا

 . [انبولاىا هناكوسر اي لاق من سنا نب هللا دبع ثم لحق ىظو ظافلا هل هميلع قف فب حبر خلو الا فعلا فكتعي
 اد كادوباو نيرشعو ثان لإ ىف لذنا لاق. صاف سجسما كم اهيذنا سول انه ىف هليلب قرأ مهلا قاد دأب

 رع
2 

 الكوب 2/

 ل صح دهب ممع اس جو يح 2

 ديفا م د فايد نيو للا اال ندد ع اولا إل ف و ا



 هاورو ا سنع سمو خش عمرا. سفع ثراث يصن مأيا هن لن سرشلا نم تما او -يلعمللا لص دن:(ل ىسر ىل لاق -نعدي اود ىو 1

 هنا انسب لاه نب نع ميب نع نيس نإ قيرطنمرازإ' ميسر 9 هيب نعرسقل أول نب قبرط نم جلي نباو قانلا !

 ا م 8 لوالالف
 نيل (شسي لوس م لفن[ هني لح لسمءاوروانك# ل وشأع موب مايصاشسمل لح | زاروكره أي ديم قثو و *هززخ نبا ريضص لق 4 همأبص نع ىهنلا هنع عديل أريف رع موب لهنا دايجديت اس اي سو ميلعأ |

 !| نب دو ار نع كيلا نياثياور نم باو اور ومنع نيمو نم سأبع نبا شيد ح نم عسأتلا نم ىصأل لبق ىلا تشع
 ” أ زوموجال عزافد ىبدلا *فلاذعامرناث هرعساتل سشأعلا نظيف طلغ كلالحلا ىفعقوأرمر هنا طأبتحال ملح سأبع نب نع نال ىقنم !|ن ادا موص ىلو ع نئطادىشاع موب لعب موبدا لبق موب مأيصب نرعأل لباقى تيقب نأل ظفلب سارعنب نع ديب نع لع
 ْ يقل نكأو نال ىقنم سابع نبا نعل اق اكن اينعم او ىنتن شع ىدأكلا ىص ل بعقسا عسأتلا مصب مولا نه اعف رحاوأيعيالا |
 اراكبلاف سارع نب ىلوم :رعش نع بثد ىلإ نقب طنم قيريلا 09 (رلق 9 هني اور نم عوف لب خنع ل ىقش هركذ كذا

 هل زيبع عمم دن تايفسأت عفاش لاقت كاثلا فعل ماو لالا نعمل نيف هن ىفي نا دفاعا مويب ىلاويو نيدو ىشأع موصي سأبعنب ض
 | ره قرط طايمدلاعمجو بويا ىلإ شيلح نم يسم ىهدلا ماس ءاكف ل اوث نم تسب دعبتاد تاضمد ماص نم (ثسيب ناوي . | ان وب ةلعب ها ابوي لبق وم وصد ىرريا اوقل نوما شا عاوم ىصمل باور كد ملفت اكد دعب هوبعا لبق هدب ايصنىدل تيقبشال أ أجوف رم سابع نب نع ىقيسإل ياورد د يبل اويبشت الو شأعلاو مسانلااوم م ل ىقي سابعنبا تعمل ىقي ديب كنب

 9رازبلا و ىراللاهرحاو هج, نباو ٌأسلا مجرخ ناروفرسس 8 رازبلاو نيج نب دبع و لبتح نزح هاف ررباج نع يب ىلا
 ' ىف ىدربطلا ميسر لمخإ سارع نإ طس رو هفيعنم ىرخا جو نمطس ه الا ىفكربطلاءاورو مبازعة ره ىئزب يف *ءاعضالحا | ماما فخ لن مط ورخإ قع ملتي :

 لعقفت م .للثمايصب دلو“ ١» ةريره ىلا انمي لاس غطت د اللا مجرخابزاع تيلءاربل - هاضياطسوألا 1

 نحن باد ىنيرتلاو لأ فا قع سم او سشع عدارلاو مشع تلاثلا ضيبلا ار هايص دأب ىددا سو ىلع هللا لص مر النمل
 3 سنع سم و ةشععب راو ةرشعش الث ضي مايا دن الث سرشلا نم مىجش نا و .ياعدنن طصدللا(ل ىسرأ: ص ارد ىباشييرحنم

 او دداد» ريع رجح 9 دقو ةعرد ىلا نع هاى ىف ىريرج ن عللعلا ف اوى نبا ءاروأضيا ةريرهىلإ يرحم تابحثبإ ا 7 - 0 1 ل 3 م 3 7 5 1 :ً

 لقلا نبا ملعإو *ئأع تير نم نأبحنباو جلو نباو كالا وى نيرثإا سيخ و نين الاموي مايص ىرتب نأكل سد .يلعمتا لص 3 : : 00 : 00 . 13 1 5
 .٠ 1 ا

 :. لحأو اق ىنيرتلاملاق ريد نبدمأساو دانت ىلاد *صفح نعبد أيل | ب 9 امص ى رن كا قاؤعنو ل ىرعبس زد تغافل[
 || بص سعن فيل له نأرسو كأسلا و دوا دوبا .مرخأ ةماسا يلح مجرخلف ة دانت ىناثياح راودُد ادوبا بيرخاة هش صفحأ ١
 بلم نمنأسلاو دئادوباو ةريره ىلا نع ةجأ نباو ىزيرفلا ماس نا ولع ضرعي نا بحات سيختاو نييثالا موبمنالعلاعألا 0
 امرتمصالاو كب يبصل الخد نا نييوب الا موصن ال داكت تح طفنتو طفت الد اكت تح ىصت كانا هنا ل ىسر اي تلقلأق ليد نبةمأسا 1

 هااود و أ سأنا دلع ضرعي نا بحات نينا بد عامر لاعيالا ضرعت نادوب كاناذ لا: سيمض و نيبرثالا موي تلق نييايىالأنأ
 بفسب لج نم يع قفش هلعب موصيما لبث موصي ناالا :عمت مويركلح , تمي لوعدنم اوم نجا هاودوف:قأسنلا
 0 شب ىب لاقفرازبلا .مررخب لقو تمل فرع ال مشي وبا لاق ود لعبوا .ليئاوم ىصن ناالاوكم أيبص دادي مدياواعتلاةلبع دعب هاوس يرش كل نع كرت ٠ نيرز ترانا اتا ه0( قورو رس ا ل :ابد ثم مايفي تعم ةلبإ اوصخن أل لسا ديدور ىفو ةريره لإ
 ا بر بنع كيم ايل 9 م ىسبدرفنيس دعب ثان راصد ةةلعم ةياهدف قداؤتلا دان تيبب» نه برو م لانا
 ه نكات هيرب وجع لس و لع هللا لسع كين الخد لاق 9ع نيون لبه ثيل نم نآبحنبإ «اوز د ىداذتبا او ردك



 ريا صيخفتلا نم 66 لوالاطب
 ' للام ىدزواررلا رع ثيزي ن سلاربعشأش ذل وفيت ن عر وصحن# ني عسو ىلا قيرط نم نطق الل

 ا سل ءأر اذ اؤ ضج نمربكارضعب هلهالا نا نيقن بن خيو بالخل نيرمخب ات انا ةهس نبق يقش ةيقشأ|

 يلد از و نيروكل دب نيظفللب ريعصدأنساب ىقبميباو غطقر ازل'س ل اب ىأياد عما تاله اهاش ليشي اجل هر ماب :اينلالوا نمش ار اذافمل

 را البعور ىصنم نب ليعسو دبريبش ىإ نباميرححا ره ةيشع سملاب « اله مما نام لس نالجر ن الهاش ديرغي نال لو الرخا

 اذا دقفنب بتعمرمج بكلاق عهرر نع كاب نعةريغم نع د ا ايردب قا: رئالبعلأقد ه قيفش نع شم ال هياورنم

 امهرخاو لوسن تحاور طفتالذسمنلا لوزن ايدعب ه ىجأر اخ اواهرطفأز نيثالل مآ سمئاالوزن إىل لبقار املالحلا ف 2 رز

 - نب قبقشعي اور ىف ىد ىنلانع ليعنمسا نب لدم ةياور نم قبمبلا -ييزخا أي لثمو لم دع نعشر اهل ثيم نم ةبيش لانا

 06 00000 0 دانس له دانب باف قرع ةللب فاقد نونو مععمءاب نيقنأخ حييت ةيضأن

 قولنا 'سانلا نفسي لح ضالحالاىف مدقناو ١ل ىصوم قيربباوأقنعت دأب !مرخأ م وءوضول ١و لخدأو ئطفلا سأبع نبا

 ْ و ميغ ىذ ءفىناّضم ىرطفا باديخإبر عنا لسا نب دلاخشي لح نم ىئأشلا سمتلا تررظو بأ عيسلا فشلت اة يع نمذ

 ! اح ف نيرخل نيقيرط نم ىفاجبا هاد مد اديتج» لقد ديسب طخ ل أقف: سمنلا تعدط لق لاقف لج ءاث سمن تباغو ىسالق نا

 3 دورولا ااضقلا ةياور ىقيمبلا يرد و ضب م: أف هرج نع بهو نب ديد ةياود نمد اور و هن اكم اروي ضفن و ىلإ رخال

 ظ و و شاد سأبع نبادرر نبا نع د دب حو منأكم اوي اوضق اد لقد ةصقلا | و# بيرص نعع اور اعماوق م ةدلعتب تايجنم

 ةقبطب الذ وصلا ن لكي هانعم و نيكسم أعط يرق نوقوطي نينل لع و سابع نباأرقو محلا لع دي للا بوجد ىل بره فا

 اكس مويس لينا منك لد نام لددا نموا طق دلل هاورف ربع نيارثا 3

 يدق نقيب نبذل اي ءاطعثيب لح نم ثراتبلا هاورف سابعنيازنا قيم طا

 . هوب لكن ام نأعطبفأ, ىصي ن !ناعيطتس ل ةرببللا ة ةّرداو ريت ينل هو ها لاقنيكس ماعط

 ا وعلو قبلا ننس ىف ق ىط ل و هوخ س أابعنبا نعزي نبل يعس تيل نم دوا اد ىنإ ةأددد

 همم أببصلا ءاعر لقي ال ناك جري ككل, نب شا ناش كا امىلع ع دقالو دازو و ىشن دنع رع قيرط

 !قيلغت ىف ةرذكق ىط نم ديركذو .ىبيص ف كاتبا قلع تلق ١ ىصوم شا نع ةدانث ثيرح نم بم ا كادر د ىدثفي نأكك

 ْ 0 اقيطيال تاكتح شاربكل أق تبث نع ر عمو نا ادا هاورريلا لبع نبا لاققيلعتلا

 ظ | 9 كنمري وب لكل ا ا نم ل ىقي موه نإ طع ثيي رح نم ىقبمسب هاورثا

 ْ هلام نايس عقرطس قا هذه تلد دمام ليل ديكس ةلديف فارغ ني واود نام ناي
 1 لاوس زءأربرتانه لفن عدضرملاو لهأتلن قح ىف ظلك نين سنم يالا »نه نا لق هن سبع نبا ىا هنعو :ءاأج و لهأجو

 : 00 بأاو لصشءانتسالا ناءعزتب عورمشلاب مز عىطتلانإب هب اوهحاد مأيصلا لوا ىف قس عوطتناشلا

 | ثبلدح ب تس ترق 1
 تيب لس نم ةاريطلا عاور ونس ةرزفكير ىشأع م ىص نا ميفوا له نم ةدأق ثيل نمإسسم نيس ةر فكة فرع هوب مأيص

 - هريغو سا نعيد | ةشئأعث يب لح نم لجل هاور وسمعنباو ناعنلا نب دأتقاو لعس نب لرسوم ١ نبلياد

 كالا خ9 36م تيدح نمو ليلا م ثوالس م لع قفش دو عب فرح ديم عب لسد هيله لم

 ْ 0000 لس ميلع ديلا مص منلا عم يسيعطعلب بح تيد تنل ماه (ىلبزنلا

 ِ نع برع نم يعصلا ف وهز س نباشيدح نمنأناميجرحا ؛ هع قا : الو مب صاالو موصل انا هيملف نإ

 ّ م سوم اد ىباو لحا :فرسعب تفرح م ىب موبص نع أ د يلع هلا دصنن شي وس لف م

 الصمتلا نع ىور نو ءكيفاعلا دعا مدام ىف دييقعلا اورد وباي يأ ىدرمميفو ةررض ف ١
 ا
 0 اخ 3 تو محو اك حنا

١ 

 سس



 ريك اصيؤللا نم 6< 1-ان

 ١ اةظوفدلل عطقر ربا لاق و ئيبن نمو | مز مرمهو ىهو نا البع نب سطل لبني ريس ننجح نع ه نع عقو و وسو نه نم *حلد نبا أدر ا ١

 ودشُئأعشي رح نم ميلعقفتمميإو منع مأص ماىص ميلعو تأ, نم ثبيلح كاد ءاع ىقيسلا باتو عنب لع. مفتوا |

 :رم و وربط نبا قل ىط نم اين لل ةفيعض ىشوءأش نا ديل همتع مديلكرازيلل ةياور ىف و ثيل حتا تبث دنع .ر لوشن 'ىنم اشسانؤرع
  20انينب ةليرب يب لح ١ بجلاف ثني أحنا و دير ابى للحتنت نصت نا تلاقف ةأرماتتااذا او يلع ميل اص ينلا لزع سل|جأز

 م لانكا تلاق معى ىص لق |نعمىصاف ا نيش قص يع تاك امل ل قسرا ت لاقت اريل فايع اه درو كل

 لح نعدحا مىسبالو ضب نعزي لات سارع لبا نعرومساس يربك فتان سطل ق١

 ثب لأ وأم ىق فللتخاؤ ةالصلاب سال اقييلعت أمزنعر ننلا ب ا ىف ىرا هلا ىف و لوق نم رم+نب نع ملثم قادر لامع ئ :ةرآ

 ام ثييرحا نه اتلتفاوأن رطفا أممدلو دعأتن ابدا ضرما و لع أه ىف لأذ وتلا لص اا شي له ءابتالاب ىلوارييعملا ا

 د ةالصا/رطشو هوصلا عب او لاو و فاما نع عم هللا ناميف و ىيشفلا ك لأ, نبش انمي لح م لقت ن كل مف نعال ظفللا

 امدح < رمح سأبع نب لىق نم يف ظىفحلأو دب لفلا ا و ديت وع ضر هل صخر د ىأشلا ةياو دو ةعبر الا نسل

 لاكزاكمعطبد لطفي نا أيصلا تاقيطب هو ريبكأا# ماو ريب ععيشلل صخب تن أكل ث,ىقيطي يلا ءاعم ءلوق ىف قفل دئادوبا

 ل ىفيسأبع نبا ن اكو هرخىفدازو كانكدازبامهسرححا | 9انمطاداترطف [هدالوا لعد ي اننا خلد عضرلاو لج د انبات موب ا

 ' اكمال عم نأضم روضة رخا نم لوف « دانس اةدطق الز ا رهصو كيلع أشق ال والفل كيلعف هقيضن ال ىفلا*ل ناب تما كح مل دل
 | ميلمو نأضمد كد دا نممظفل و ثطقرارلا فش مخ نبي | ههنا سأبع نباورمعنبا نع كلذ ىور س موب لكد رأضقلا عم بلع أك
 نعأضقلا مدعنيود مزح بالاقو «ضقبال نا دانى ىو اغامهجع در 9 ةطنحن مالم انيس موب لك ناكمرعطبلا ٌىن ناضمر نم

 قرط رم ىنيبسلامح حراق كم مدباك بالة دما تيرط نال دان يخلي سلبت او ديم قرف تارخ نإ
 -يضقي هانيكسم موب لكك د نع مطيو نه موصي لاق سخ| نأضمد ميلغو ناضمر كر دإ لويس ىف نع ناريم نب وهم 9-

 ثم له دع نب نيبو ارباجيوأ يلع ب نبدا بحاص متم قو بأ عصلا نم +ننم لف هللا « نه ىف نا كا نبي نع سدا
 اكس عنب يما في كد ىلا اسس نايس لست سحر يس ل ا

  3اقر ةراللا هور وأضيافيعضوف ان نيههابا نع ىوارلاو أدجن ةيبعص ىش فيجو نب مس وم نيرميفو نطق دارلاانبكسسا
 ٠ | ان! تلقف لسو هيلع مدا كصدنا ل ىسر ظلع لغد ةشئأع (شسي لسا :لوق لم سابعنبانعويصواريمو :وقومة بشرا يع

 | | |ةندرعزبا نع « لنع (ىدارلا كهل درع نينا, ف هولا قيطقر اللا بض و اطخ ه.لاقو .ةاكم روب موص| لاق و لكأآت تيدا نرخ ْ
 | أ صقنإ نب نوم لبق اه داز ةئيبعنب) ناركذ د ةلييع نب نع ىف اذلا اهاو رانكو ةنيع نيزعبوصتمز رعنع تاس اهاهد نكأ

 ' [وسرإب تلقف مب ]م لضف لد أنف ئاصاناو د يلع هنا ص بنل ةلع لخد نع سبي لوس رين لورخألا ف ناك نيم ناد
 || ضفاف تمن ن ف عوطن نأكن او من أكم روب ى ىصف ناضمر ءاضق نم تاكن ا لاقت ك رؤسدراناتهركق او دئاص تنكقا هتلا

 | اوفارو سيلو ىرخا قرط نم هاو رو !نحبى أه م! نب نوره نع كأمد نعد ياس نب دج شيب رح نم ل اسنلا هيضفن الن تشن نادأ
 | مسعر فلتخبو كأمم نع قرط نم ققيمبلاو كاربطلاو مطقر اللا و ىزيرتلاد دؤاد واو رجا هور هميضق ا: كش تاذأ ك١

 نوراش ناطقل نبا لاق د لأقم ىدائس ىف ىنممسلا لاق و د سفن ذا ميلع لاعب سيل كامب ناسنل؛لاقوأ ٍإ ظ ١ ظسللا#يملت فرعي

 : ن اكشل ا نا دنع تاياورلا عب ىف لآ مث يف ك هس طلخعلع لدي امد دعم ىف ةبصا نب سات درو ىئارلاهدلدنىاللا|

 | ا دعاس لح نابغمر ىف ن اضم وأضف روصنب فيلق نا ضعيف ناكوقفلا مديد نياربظلاو فأل لنع ىو وقفلا موب
 | ليس الجر نازريسعإب تنب ءيط أو قب يىطنم ىقأشلا نأ مر نم ايوب ىطت نإ نم ىلا بح نابع: نم اي وب موصا تاللاقأ
 مج خا و ءاطقنا دينو ركزت نآبعش نمايوب مىصا لآق واوموصي نا س أننا ساو مأصف لاله ديور ىلع لمع لئع ظ
 تأ

/ 

 ل
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 1 «نإيلأط خم عر و تكلشاو تلح لآقف ننس ىف ئطقر للاب اور ىف و الس ى بيسلا نبدههس نع كلا أ اهاودو دعب الا قلذه ل ىقر

 1 ناهد نم | م هرخا و ديف ةظفملا «نه جي لف هوصنم نبداعم باتكىف ىظن مان نا ,قيساركد و اركدإو ةنيمعتبا نعامدب يقنر وصنمنبإ |

 نب :مالس دي ور نمدطقر للا هاور لو دلع فذ ركزي ل ميانصاناو نب لح 0 هرلا (ضعب دع تلقح أفاركتو دىانوالا|

 " [اسآاورلا ضعي ىف 4كسورو ا )ملعا هنلا ا

 ماني مّرحنبإملعاو رب ره ىلإ نعيش ب نع(ىىهزلا نع رعس نب مأن شه شب لح نم دؤا>ىبا هأكم ايويٍضفاد لجدلا لامن
 رهزلا نعرج نيرابجاربعد سواىل!ثيننح نم دطت رازلا كا هر ف .ىبحص ىف ةناوعولا هاو رأك لعس نب متضأرب | دعب أن لق

 سع نع ىيرخا قب ىط ل و أمور وأم رقنزون لن لتحنا نقو داس نأ نهرو ىهد ةريره ىلإ نخ نلت ل بع نب ليج نع

 جنب عذات نعوييرح نبا شيب رح نموألس صب يسملا نب نبعس نعي اطع نع لإ قا ىف نمود لصنع ميربا نع بيعش نبا

 تال نب نع رج نيزز علاج أ هوصن منيره هلم حن مقل بعكن يرش نع للملا سثعم ىبااشمي لمح نمو_ظاس

 فيد ف أو !كتديصاهلا هسا كوس أب لاقف ةيلعسلا كص منلا ىلا لجر ءأج بيسملا نبربعس نعثو ادو ىل!نيبلطملا نع :

 هو يلعهللاة ص ناد هداشمب لحد اكمأ هوب نضْقاو ق لصت و «يضغتس او هللا ىلا بن لسرتاللا لص هلا هيلو

 ا تناورداصانيملة فرعا دنا ناف وصل |لبق نماثلا تينا لهو لاقف ني سيش مصوعقاو لقد هاج ىذل زعل

 | | سهذلا تلح فاين ا نب لهح قبر ط نم دازبلا ب جرسخا يا ويب ف تاتو ١تاياورلاىلعقو قذدلا ا

 ادع را !تيفلا, تيل لغم هنا طرأ لةنيعب انيمي ريش عمل لآ هيفه ثيرعيركلف ريم ى نع ليبجت !إ

 0سم تبصا ىلا تيصالهدلاتنا هتجو د نمره أظ ملا صف ىفدقاد ا للع عضم نب هيلس ثييدح قدر أكل د

 د | ةأضتقم ةراذكلا ضتقيال ا تأآقل ٠ لوقوما ىضهدزإ سوقي نم نول دع مايصلا "

 هنلا مات نأضمر ىللكا الدنا ةريره لإ نعمك رك قب طنمدطتر لا 'رورخ لب كلنا س يلد صن اعيد

 كا اتباور اىف ءاجسلقو بعكن بري نع مي وار شعم ىإإ فعضل فيعش ه دأنسا !نكل ثيبلتل ةرقر قعيبن اة لسعلا

 ا .اعمج اجب يطغل| ع لحنك تأضمر ف تىضفا ٠ لات الدر نم وبنملا تيرا ىرشزلا نع دو 1

 0 هلة صن وق ءاهنركرب ىرهذلا بام ظافحنمن ةشع اور قبلا
 5 درب ىلا هصق ةريضالا اب هدام اغوخو ريبكل عاضماو :يحيضألا ىلا لسو ميلع هللا لسصدنا ل ىسر كلان لعفي ناك ريثكو

 ّْ تاج لاق ةفشاء نع لم ريدم ا شد دي نه ىلإ ىلؤم لاس ةصقريبلا عاد ارو مب ب ف فايس و بتاع نب ءاربلإ ل اهغيمأين نبا

 ًاقفدع هأسل وخد نمر نس بام قايئد كا هنا ل ىسر أب تل اقفرعاسو عمن! لمص ننال وسر ىلإ ليبهس تب هلع

 ل ا اس ىلإ لى قنا حن كاهن ةيلس مإ نعمل ةةياود ىف هميلع ى حن هبعضم | لس و هيلع لن !دص ديلا
 يق دصاخ أسل ٠ يلع هللا صولا ل وسر أرمصتي | صخيالا 5 نه ىرنأب نلق و للحإ ةءاضرلا كتب نييلع نلخدي نا

 1 م ةعئو مرهالكر خأ ىلا ةراغكم ما مف صب » سا ذا تالؤ ثيي نمت ادا و عنا مصال امل اع ىلا ةرافكلا ف رصف

 اة ذ لآقف لاق تا ىلإ ثييرمز ركن احله هل: سد ايلاقالج د نا بلأط يلا نب ىلع ىلا تيب 'لها قيرط نم جرحت
 0 ا امل للعا فقرمت ال نم ءادانسا كن ال يعض شيدت نكت تانع هل | فكل قف ثاأيعو تن هلكف

 فيراتي بجو كو لادا نان فجلرخشل إب هي ل مل أيعو ىف .يطبنأل د ل

 [ةمنلا مناد أسبلا اىلوواد| بجو كوم يلع ارب وجعب عربا !لعَب كسعل كنع تطقس للشب و لاقثربلادبع تبا كل 0

 : ّْ يلعو تاءنم جنبا اشي لاحد كا دوب مورخ فل نعال ب ةيص ىصخت ىوعد ىف ىرهزلا قس يبن ةىسيلا ف |

 7 :نطلو ان نمره نع ثعنتا نع عسأقنا نيرأبع نع ةرئيقن ع( زيرتلا وفوموأ عون ىور نيكس هوي كت اكم ءنعمعطيلف هأيصأ|
 كيل ننقل دكر د لل ا تما نعت الايفر قمن ير غلام
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 ف ضرفلان ع 5 | كتف ار« لوبن عيب نع ن نم نب لي نب ةزج قي ىط نمد ععص ةياود ىد ذاد ىلإ لنعن أب هيلع لضشنتي

 اذه لاب ام لقف هيلع وللا شرب يحن لظ ىف لورب رف ك ىن ةوزغ نار نماسو هيلع هنا دصدنلا عمانكرباجاشم لح كان رعص

 اا ًاصاولاقفأ| ٠
 ا ا ىصلاربلا نم سي لا فف ب اصاولات ا نه هل اقف ميلع ل لظ لق الجير و احين

 قلزدألا شيدحنم قأنلا هاو رو .ظنحي ممنلأس صخر قلا هللا هصحر يمكيلع لاق دنا ثيي لكل انه ىف ليزي ث آكش اريثكىل

 نر عت لظ(ىف لجيب سردلسو يلع هل لصد ل ىسر نا هنا دبع نيربأج كل ربل كلة ردع نب نغير يخل يثكمل نب دج ورح

 ص قا م «مكيلعو سفسلا ىف لوم ىبعت ناربل|نم سيل دن !لآق ث اص هنا ل ىسر اراولاتمكبحأ ص لب لا قف أل ميلع

 .اجبلاق لآ ند البع نب رعنعدتي غن ر أع نعزي زعلالع نع هفاشلا» اور و لصتم نسح اه دانس ناطقلا نبا لاك لوفاق |

 /إ0000000177بب7ببب9إ7إ7)
1 
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.: 
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 ا
 ١

ٍ 
 ا

 14و -

 دن داالبع نب لجون مزنم لكن أل جر ربأجن ع ديورب ثميدحما نه تاذقلا بالا سل هفارلا هركت ىنل ظفللإ يركز

 للمزاد اقر هاند كثبلعس نب| هربا جنم ع مس تايش ني جرار نب لعس نيارغألاو تابت نبأ هدحاربثكك ىلإ نبي رعم|ورو

 قداس هارب م) نم سيل ظفلب ىرىعشألا امنببعكش يبد نمزج هاد  :؟ ليو نيونعصلا ةياو ر فو نسح نب و.عنب

 0 ال لا تحلب نا لتر ساسح سا

 ب ايعمس ىذا اظفلل باها دا ومنع كدارل امنع رغم تغل نم فلا[ لعام قطن انه (ىرعشالان ىلي نإ لقيم متغل ارغال كا
 او كقتلاقو فلا مآع ىطفلاب سانلإعا اهو د م !هناد ىلنع_جفأ فاثلا| نهد

 زن ىضفإ نمأنمو 0 !ليعس ىلا ثينرخ نم لس كو لعل

 نعاطؤملا فكل يجرخ >9 ثييرعلا انقاذ + مم نع تناكف او ىطفاز كت ىوق | طفلأ ورك لع لويصم مالا لاقفرخلا الئزنو
 نيالا را لسد يلع هنا ءاسمللا لويد تيب لات سد م يلع هنا كسلا باعوا ضعب نع نلطالالبع نبك با نع كي دعمه

 دئادوباد دنس ىف تأذن مم هسرحلا و نسما

 ديل ا أصل

 : وقوم روك يص| نكد .فعضورخإ .جو نم ىلع نبا سيسر | 8ناالاب هك

 نامدق شءاشنإ لآقن تاضمد ضل هلع ف طنطا ل

 : 9 السرو ريع نبليبعن ع ءاطع هاو رو لآق ملص وندرفتو ىنبنينأيفس ءد انس ىف هن نبإ:ةبب نس نمطت دابر ل د اناءأش

 لأ ل ره تيرم لك | ورز كيف تيلتققد دا ناحل اولاودانس | ىف و هم نمل لابع ثيرح نم هاؤدد اتمنا فيعض ىداتساو

 هلا ضقن نيدركل حل لع ن اكول تيأد| كيلا كلا لأقف نأضمر سبأ ضت ةعيطقن نع لثس ميلععلا اص دنا ل قسر نإ داغلب

 ١ .نيازعىرائيإا لقنو تبثيإل هلل ىصوم ىور لقو لس م نكت نسحداتسا)نه لآ رنا قحإ هلأ ضف نكيلا نيقددلاو

 ذاعموةديس لإ نعم ابلاَو « وب نناد قرغت ليني قاطم اجو رخأمأ|نم سف عت "هلا لى ذابت اعوقحا نإ

 00 لمه لص ناطور ل حي يبا هع يرض نفاد ةرره لاو ضاو لبجنبا 1
 1ك و فيعضنطتد للا لأمين فلت# صاقلا هاب نب نمل ايمو ةربره ىلإ نعدطق د اللا -عطقب الود درسلف

 يحج قع نم أرب د لاه ديف تيد ديل سن أب ناطقا نا بطتداذع عب قس لاق )كس أيد د ركل 35

 رولا نلف ودنب ءرلاوم وص (ثسمبل لح نمداالبع لح .دبعب ثيل اذه ىلا هاب يب | نع اح ىلإ نبا مص رثاست
 اقرا عقاد لاق كن اذ ايلات تكاه لأقف يس د يلعما ءاعمينل ا أجل .| ةريره ىلا كمي لهح باب الواى مدقن

 ةياودىف ةربره ىلا شبيب لح ىو أه لضع طفلا ل وشل اعذب لح نمضي | ه5 جسر تحأ_9 هيلع قفش ل ىطب ثيلعلا نأضمد :

 و بك يب د ةرعشن فتتنب د جو ص ْ



 رايك صيؤلتانم ا د
 ع | ثمب لهجت يف لب ىشريؤل نم كل 5 قا الغ اواو امر اي ذل تاكا كاوسلارمهىا لق هنلاتأوبس لاق كاسل

 ظ وبار د يسويها هع دوس ناكل 5سشا نع ناربطلالذعو نسح هدأنسا شت لة تينا ةدرما تاي ْ
 أ اءوف قر نيم دبع نع دج ان نيالو كورتيوهو ناقريزلا نبد واد يف فيعضءدأتساو ترا كت بنتو تنمرم تل مالا
 عضد دز كسب لوحي د لفشل نت لكس عسو لا كنس, كا اساذلا مهلا ل ىقي ىطف| | ذار ا اكو دزتال وعد ُمأصلا

 ايدك كلاونب رشا يدح- ثماعديغد ىذيزنلاو ىهانيي اها درو سقف ىرمذلا يما نب نعنع نا ةالسصل | طنو وصلا رثأسلب نع
  اانهريغ ةالع مل ءاصدبتلا نما نله شال ف سعيالو نسح شيب حا نه ىلورتل»لاقعض ىلا بعد داث هاذه هيد> ن هنجاهاهرمأ
 ظ كرر نر سبب لوح عا هنا ىريشقلا كلان شا نع رديبصاو مي فلتخل لآقف منع ىباتلاسمللع ىفق اح ىلإ نبا لاق شيدت
 . اذا سانل ظن توفرت دار نم رقي اعد م سانلا أن عب اءاركرتلب قح مأصف ن ضمد ىف كم ىلا قفل مأع جدرخرحاس ف ميلعمسلا عملا
 . || قشالق سانلا نا ليقف هل ٌةباود فور باج نعسم ة |كشنو اة اصعلا كلدإ لاقت ماس لق سانلا شعب نإ كلذ لب مل ليف
 أمر الو نال صلأ هيلع ساي نبا يب دح نم ىراانلا هإومدو ىصعن العب ءارثم ممدقياع لق تا ف نو نب ماد مايصلا هرلع
 غلب ةحشأ غمر ىف هككىلا هجرك ف ام لس يلع دن لص بنلا ناب أيما ءاصوديسا نار جيزفاسفل طفل ادا نما رتحا لول ن | مانا جاو ديعب|نيفلإب ميمغلا عارك يل ديد نانسع نيب يدكاد سان قانرطف) يدك غب ةح مأسف تا مديف مك

 ش0 نهر شالوز ساتيتال بعكس با ٍر9 قاس منا ضمد نما ما ساخنا تايم مدقق لطف مس مأص نا ب ني مد ماد مي يكاد نبل نيب بامصالا نم حالات و ليدكاوولغ ,ةاعبسم نع هدا هلصمبتلل تيبدح تبي الا ا لفي نامل سيل ىفا يون ماس تح بص نم لاقف شيرت توبث كعب ل ىقلا طيوبلا ىل عخأشلا قلع لد لب لقت طا ه ينل
 ١ (ثمب لهل ل ةياود عريسا ادعي رغما مدرك لقا مل سو ميلع هللا لصمبنلا كا ىدد لثد حوش _موبنمرطفيز ماس ىهعزناسب احدد ليبحر شي ثرع ةرمسيي ىلا نع قنا ىلإ نعقبيلإ جاو دا د ىبا هج سخن لك أبد ميلع هنإ لص هنإ ل ىسدخنس : يؤيزت اكس ىيبلا ىرت تسل تلق بزتق لات هالله برترت عفرف تامطمر ىف طاطسفلا نمد خنيفس فاك اغلا رجب ىف عم .٠ ليج نب ريش ثيدعيف عورتا تخإمل ةةنس لهنا لقف بكد غمنم لك ماعطإاه نفس بيرم ثنا دتلح دق ذا وهو
 طفلا ٌمَأصلا بعين ىطقا نمأتمد اص نم أ: نمر نم تدوم ةستع تسل ماس وم يلع هللا لع مدن ل ىسو عم نو ْنَغ ليجس لا
 ِ اذ اذ ىطق اذ اقع جيو نم ناو نسح كلذ نا مأصف كوق لجو نم نا وريد ةيإود ىدازجت ١ |ءلع غال الو
 :اوسالا زرع نيؤيجمل قولسو ميلعدس ا دس نااشسبب لوا وتدلاف انعم أدي مس ماج نمابماب ١ 99 نسح
 مىصا| ًايصااريثكت اكو سو ميلعمد |ءاصمبنلا لأ هرم نب نجح نإ هش أع شيب رحت أ ىلع قطننم ىطقأؤ تشن ناو مصف تش
 وصلا د سا ىلإ اه لثع ةيإ در ىف هل ىق ليي لب عىطتنا وص نعمل أس |مامن ا منح نبا ىدا ميل عركلك فسلا ف



/ 
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 ريب ار صر ئلتلا نم ١ 8 ظ لوالرط ٠

 اجفطم» يدا

 ميلع قف هيلع ب ظاوي و نأ ضمر نمرخاو ال زمثعلا نكتعب ناكإسد ميلعمل فص دنا شيب لاهم لبق ىزلا ثييرهت نم فرط وه نآيشلا |
 أنا منيا ثيدح نم ئ اجرت 6# لعب نم لوز نكتعن م لجد نع هل هاذ ون ةح.رخاو ل! سفعلا فلكتعي ناكطفلب هفئاع شير ح نمأ | ١
 : ا

 ٠ 1 . . :1 2 .٠

 نع ك ردشداىفو طسوأل معلا فكتعا ن]ىر لوك ديعس ىلا شي رح نمو ناشمر نمرخاو ال لمنعلا فكتعي نآك ويلعب كيعأ |[

0 

 ب

 و ليي ميق دعم رات ولي و أرنا مايصصهلعيرملا وطب [ونيعتساظفلب سأرع نبا يرح نم ماهل وجاء يوه 93 نها ساي نبةرف
 .9 ورهتلا نموملا روع عن ة ريره ىلإ ن عن أيح نبا ىف د :ساد نباةياه دٌئاد ىف د ةريره ىلا نع فاح ىل نبال لاعلا فم نهأش

 ناكشا كود كيب لاس ءاي نمد ورجيول هاو كنت دنع يقرب همتلاءلع ن ىلدصي م تكتل و هللا نا ىف س رست نبا نع نآبحنبب|

 د أتفاغيي لحنم يلع قفنتم هي ن يسم لجررلا قي ام ررذ# الصل| مل وخدو تب ان نبل نعم مس مع هنل| كبح هيل |!لوسر ين نيب

 :يانيسمث لاق أمبير لق ناكر كملفف سن !لآقةطاصلا ىلا انقرت سو هيلع هللا لص مننا ف ىسروعمأ هيت لاق تبأت نب ريد نعش | نغأ

 ةالصااللا سونا لص هنا ىف مان خروع نم اة رفاه ل عش تب !نيدبد و مس ف ميبلع هلا كمص يتلا نإ نش ا نع ىراؤبلل ثاددىو

 هو سمح ناكني لاه هيأ نيم لجرلا”سقيأيردق لاق ةالصلا فو دو عروشس نم عغارن نيب ناك كس الان لاقدضأ
 تزبا ثيب رح نم يلع قفشم ٌقساووعطا فلا روكدنم تس ىلا لآقق لصا وأ كنا هدا ل ىسر | ليقف لصون! نعرماسو ديلع هن لصدلل | !

 ْ صولا عبم ىف دغلأبمل سلا لاصولا ةيهرركو مل وُ ربعس ىلإ يب ل نم ىراؤبلا بد ظناو نسل اوشا عو ةربره ىلإ فمي لح نا

 اان لاللهااءزبرخ ادماع ما لصاف اويتنب ثااوبأق لاصولا نعى, املرحلسو هيلع هللا ءاص ىلا نا ةريرش ىلإ شيبرد ح فاديشت ناك |

 دنسم ىف د مرقممت ن وقم حري ال اصو تلصاول سيلا اننرد ولم ثيدح نم جرو اويتنيت اوي اثيح م2 لكتماىركتذ زل لالملارخانوا |

 "سماد
013 

 نيرشع ليقلل ماعلا نم فكتعاذ تكتوب ملف أو اع نش أسف نأب غمر نمر خا وذل امثعلا نكتب ناك لسو ميلع هلل ءاص ىلا ن:بعكنب ىلإ

 : راتبلا بايصاو ىراؤيل اكاقد مب ميو أعط علي نا ىف ةج أحلل سيل هي لقلاوروزلا ل يل عرب منع ةريرضىا ثمل لهب 1

 :ةللا| نمي هيلع قفَس باص ىلا لقيلف هلتاقو) هئأش زا ناذ لييبا تربل ماسك حا ناكادنات هندج هايصنا ةريرض ىب شي لمح |
 . نمو صأعل ىلإ نين أع يلح نمو لبج نب ذأعم شد لح نمو ةريره ىلإ ثيلح نم ٌنأسللا دئعس زج مأبصلا.لوت نكامنم نو

 ارفلتخل يبت فلاح ثيبدح نم نكى فار ركذ |ماحىهجتب دمت قأسنلا ( ط9 5 .ةرخج ل داند حاربت نب ةذيبج دب ثيدحأ |
 !نالينعلاب اوكأتمت الو ةارغلاب ولأ اتساف ةمضاذا بابخ شمل لهسجوا دلع امزيب عمدا ميلقب فإن أسمب ل ىقل له بأس ىلا فيلل وق ىف
 ةيبلح نمأضي ٠5 يورو ه ًافعضد هثيرح نم قبسإاو ئطقر اللا هوفلا وب ىلإ مبنع نيب ارون أتن اهكالا تل |ب هات فشش سببت مث أص نم سيل 5

 الطع نع سيق ن يرمت قير طنم أ ضب نضر للا /حسرصت>| 9 رززنلا لع ثي لميو ىناربطلا باخ شير سرت هاضياءافعضد ||
 كاملا فرط قمل هع لير يسر نعمت قا اذ يصعلا تيلص | دنا صعلا ىلإ كاوسلا كل لاق ةريره ىلإ نع
 فلل !لهريغب ىقيييلا.جرخأت ءاعأو |بطرلا ك وسلا, سال نا عنباو اع نع ىور حلوق كسلا عير نم هيارنع بيطا

 لا ظفلب ةيديش ىلإ نبا كا في نب أو ] 9دعبقلا موي ميج ثيير وت ماسلا قفش س ىبين اذ ليلٍ نكلد ىف ٌمأصلا كأتسيبال ظفل

 | أملس و للا للص هلل! ل ىسر نا لاق وريش دعم :لصاوم نيلووي مىضان اس دداتنأق ةببص أ صخ لير يشب 8 ؟سا كبر قرب لمس نم رجل | 3

 8 نوليأر دوجا ناكو سأنل ا دوجا ناكر باسو ميلعمللا صدا ل ىسر نا فمي يلهم ىدأ بندا كيد لعفب /)لاقد لاصولا نعى |
 يبس أ لضفلا ىل نيرغن اكو ايت جيو دوجاوهو لاللا مب ىوريدوجا نآكوملوف هيل ١ ثييرح نم ديل قف تأرشمد !

 تمد رحاوه هرج تسم ىف ةياهد ليون و ىيلت !تاشمر ىيريذكلا مه دوج ناي ملكنا ريلقلاو فأضم ردم نال اال ىقي |

 دلع ت ايغمد ىف دليل لكىف لسو يلعن كص انن للي ناك ماليا هيلع لإ دج ناشي لو ءانماألا قت نع لاس آل هلسرملا يللا 1 ١

 . رف عيه يفوأعوفرم يبادر افعضاىف ناين دورس نع بملأ ط 9 سباياد بطول كوسا أصاكأاتس نسب 1

 امال لآل ةاسصاناهكوش ا|!ليحبت ب ذاعم تلأس لاق ف نب نامت اربع نع ليدي د أنس ب ىزبطنا ىدد ٌك ىلذ ا ةةنيعن سف 2

 | عير نم مل لانعبيطا مقأصل ف فول لاق سو ميبعمدا ءامص هلال ىسر نا نواىيو ةيشعم ىهركي سانلاناتلق ةيشعما دن كان | ٠

 كيرلا



 ردي صيفلتلا نم 04 ل وال نلكب

 -قلعو هركزذر أع لنعاتكلاقرثد نبدلص ثي لح نم ىقبمبلاو تطقر الاد النو نآبحتباو ننسلا بأ ويصارداسو شل لص مساقلا ابا دصع

 ىلل ن ىفلتيا] عوف سريه لنع لئسم نه هرب نابع نب لاق صيبسلال يل اة ع نمره و لب ملسم لنع ىش سلو تل ص نع يب ىىكداؤبلا

 ه اورو ل ىف همرلعنع كأس نع نايفس نع عبو نع دي هاد نب فأعطاه اور وميلعدرو ف وقوم نا ىيهوجبا هساقلاوبا عنو كلذ

 ميرخ ةررهىل نع به بلو 9س عنيامب دادد هركنذ عبكد أنث ىيكول رمح نب رهن ات لأ ى دالا دسبع نب رجع دجنأ ىف بطخم

 | ىلض أل أل ابقتس اربغلا اولبقشنت لو نيث الث ن ابعش ةلع اولكانرهكيلع + نأذ فسمي لهدم فبعض ىهو مغ ىفلا ىلع :جيرتاىف ىلع نبإ
 ث أص ىناإتلفن ىللآقف لك اي وهو كش موي ىف ركع لع تلخد لآ برح نبك مم ثيي رح نم ُكأسنلا ن أضم نم م ىيمىصب نآبعش

 اوم وص هاو ميلع هربا اصميب (كوسر لأق ل ىقي سابع نب تعمسلاق ك لنعا, ن آلا تأه تلق و تمل قنؤ هنن اوبس تلق نرطفتل فل

 من نم هدب مىبصب نأبضمر ئىلصتال أل ًابقتسا سيرشلا ولبقتتسش ال و ني الذ نأبعش لع لعلا نلماذ «لظوا باس كيبومكسب ل اس تاق تيوزل |

 ان اذ أضيا نقلي لوميف سالي كامب ضيلح ريبص نم ىهو نيالن ةلعلا زولك افاولاقو مجولا نه نم ماتو نآبحنباو دهنخزبا ءاددو

 الذ ربه ىل نعرخل موو نم ىداوبل ( لو و قولا ال د بف اوسل دار .عيويش نع نخيل هيعش ناكو دنع ةرعش ةياو د نم
 دفن ليعلوس١) لاو نيث الث نآبعش 5لعلولمانرمكيلع ف ناذاع طف اذ» ىبأر اذاواوم صن ل اادلا ثأر اذا سو ميلععنلا صون ل ىسد

 عبر نعر ىصنم نعبر جي طن م نآبح نباو كأس لاو دو اد ىب امميرخا هفي نزح نع ب أيل | 9 ةبعش نع هدا نع كر ائبلامب

 دغش أبصلا نم لجرر نعبر نعر ىصنم نعد عاأجبو ىدوىثلاةاورو-لبق ةلعلاولكت و لالا ورتفح بشل اوملقن ل ظفلب ةفينح

 لسداتتأ لص ل سدد ا:شثأعن ع سنن ىلا نبهلل بع نع عاصر ةيدأعم قي رط نمد اد ىلال و ريرجشي اور دع لهل جر و قيم

 ين بيل[ و ريم هدانساو اروي نينالثدعم يلع نانمنيورل نا ضمد م ىصي مثءريف نمت فقال ناش لاله نم طفت
 قئاوبنا.ألا نيمىوا ب ىصي سيلا ولبقست ذل ذرب يض ىلا (شسميل نحس ريغ و ىلأ سلا لدعرعب أيهصلا نم س ان نعيد لجل لنع سب نع نيينالث اعنا
 || ناةررهفل اشم لو ُقأساا تاياور ىرلحا ىف فدصملا هركذ ىذلا|ظفنللاو ظ علا اه لنعمل همبلع قفش مكر حن مم وصب ناي أرأيص كلذ

 ...[|هل البعو منعم لج نع فكربقملا ديعس, هلاربع قر طنمدازبلا مفك شب كذا معبلا اخ ماياختس مأيبص نعى لس هيلعمبلا صولا لسد
 ل ةربره ىلا نع مبيا نعدأبع نع طم ىثلاشيرح نم بمبلا هوو كرقاولا ءدانسإ| ىف همنع ىيربقملا ليعس ثيره نم دطقر للا و فيعض

 ظ اان ب لح نم هريغو هيزرخنبا نينأل نعلا لكن مكيلع ف ناناشسمي لهح لشحن, هد ملأ ثيب لكك مكنم ىربقلل ليعس نب هلل ال بع ىه نه دأبع

 ش .نهو جا لنعيرذ ىلإ نعيش ط9 دعس نب لوس ضي رح نم مرلع قفشورطفل اوهام ربذجسانل لازيالاشميي لحس مدفنأك سابع نبا

 . | م01 كر طفيل رمقلا لجيل نمو ميلعر طفيلف سقل لجو نم كسي لاس طف مراعا ىلا ىد بع بح لجيورنعملا لآق ظفلب ىزيزتل النع ةربره ىلإ
 ١ ًانعباىزارلا فاح باص طافلادت ل لنعمل و نآبح نبال ظفللاو أح نب نآلس ثي رح نم ماك د نأبح نبا وننسلا ب ايطاو لهدر ىبرط هنن اذأ | ةلتغ

 ٠ ءلا ثيل حل ثم للا ثييرح نم ص و اكد ىذيتلا 59 9نيعض» داتساو ك أنعمب ناصح نبن !رغن ع لع نبا (طورو

 . [نوتر عفر كوز: ليعز ]بت تايم رطع طنب هو دصولا هو نأكل حن لسع زم شا نع يأ فلاش يلا دز هاد ردح اوس
 او تبات نمر فعجمب درفت ىدع نب لاق ءاءنم تاوصح ا يحك

 هنن
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 ” ||| ناويس نبدبهسو نورلغ نير |غسعب او نع ازا لليعب روهمتم ثييدك
 : نع تباث نب لميول الع نع مسا نب رهاب نع اهي وب |جسرخناو كمل بر تعض وميلع وركن طييشلاهاوررازبلا ل او طشنلا
 ظ | :«(كداهبلا لاق لحاول جو مانل !.بصت ل ل ا لس يب يف اس لوي ماكل هس نم تبا
 ١ |[ لصيء ل عأبص تاكا ذا ماس و يلع هلا اصدنلا لسد نأك سلا نع لببج نع بول نبدي قيرطنهطس هال فييفابط , 99

 | ٠ بوب نييحي نع نمدلالبع نبنيكسم ب درفت لاق دله قب دينا ةح لصب بطر نآكي ل ذاد برشيد لك فوود بطر من
 5 هل ب لم نم_يبومم ىف مناوعوباو كسلا اور و شا ثيل نم يلع ق فتم هك نب دعبلا + ن آفا 1 للجسم نبأي سكن منع

 _ [ا خد نمرززبلا مورخحا 9 ةريره ىلا نع نيبو نم ٌأسنلا و دوعس نبا ثييبرح نمر لزلاو حلآشلا ء اهدد ىداصنالا لين ىأ |



 رب لصيؤلللا نم 8| لول نب

 اير تايد اهبجوزمأئش سما ناكرحلسو يلع هلل صمنا ء دانس ا, قاس موطنلاو ةضيرفلاىف (ةأص هو منان ضعب

 لحفلا هز اوجءلع كا د هلعفب مزيومب د كارب ناكماس هميلع لا لص ال داضت نيريخت نيب سيل ت”ااقو هداس ليقأيمش

 و ةنمحلا مكب ىه هيرأل مل ققمريسلا فعضلا نم ءأسنلا ف بكر اممنم أعد أص ة ألا تنأك ذا دل عنس ١ كلرتو ءلآ> لذ ىه نمل

 : ب لبق ماس و ءيلعهدلا ! لص هللا !ل ىسد نأكن ١ىراببل هياور ىثد متجأ ه انعم (مرختفب فى ؤرر ف ةوضعل هانعمو ءارلا نأكسا

 ميلستلا ىكصم مي لقت أيلع بلع نكل و كد نم وقس ىلا ثيي لكلا نه تركذ ثيحأ,مسفن نم بجعل تكوض لبق تاضر ب أصوشومجاونا

 ةرره نع بملف ةصقل ةياصأ هلع كمين تداد ليت سو هيلع عاهل مراعات لي

 ىزلااذاف ان لأسر خت »نا اناهمل صخر اصل ف شأبملا نع ريس ميلع هدلا لمص ىونلا لأس الجيل ن | نعيغبألا قط نمد اد ىبا ء.ييرخإ

 ع. وف س م أه شي نم قييم و -كفرب رصين عل و سابع نبا ا ثبب لج نم هجأ نب مويرحل »باش ا :(ىنلاو غش مل صخر

 ري سولار مشوا لكأت باص وهو ىنن نم يسب لاح ةالصلا طورش ىف مدفن 'هيلعلوه كتسا لو نايسنلاد أخت ذما نع فر ْ

 << || ءاسالكإ اذا طسوألا ىف نئاريطلا اد احنا و دهئزخنبإ و قطن دانلاونابحنال و ةريرش اهيل سس يع قس ءاسد ا 1
0 

 بزي يلف ةرافكال و يلعءارتق الفايس [كاضمد ١ سمنت ىف رفا نم يا او طقر نلل د ماو مرلع ء تضل ايست
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 0 م ايلا دياور بشل اذ بقعتاو هفؤئ ىو 0 6 افديعت الا قواد ى نب لجن مب دىفت نطق د ندا م
 - كيس 1
 يم /مةنمن ىفادرظفا سآنلا نشمي ل هس رجس دنس ىف هيىتغلا قامعسا مانع بم ليل 9ريال
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 ةريرص ىلا ثبب لحن رم هيلع قش عضال هويو طفلا وب نيب ىب م ىص نع ىتا ديلعمللا لص نلا نا كسل لاهح بابل اارخاما هلآ

 فليب عاذاعتمامل صخيوسو هيلع ١ كص يذلا نا دشل اع شمل لوس د لنق اعثر نم ديدرفلاد تيان لل ٍ

 - ؛انب نحل اابع نب كسدع نب هلل البع نع .ةرعش نع مالس نب يحب قي ط نم غطق ر الا قيسشنلا ” |مىصي نإشعلا ىف هث لثلا 00د :

 : دنا ىلا نب يحي ثيلح نمو مهساقلا ا نير أفعل اع ثيب لسنم ه انعم هاو رو ى ىقلإب سيإ يحب لاقو سن با | نع ملأس نع ى سهزلا نع

 | الان يبا نع لاس ثيم نموملت ا ءنعةورع ثيدح نم كد الا ىللصاو ةنث :ثأع نع ةورع نع ىرشزلا نع هايور ن اكون اهو

 قات سخن نكن عيدان لوق لغم ىهد درك ناهد ىد بي لل نمت ير مف سخي
 ديف اناح ]بدل للبع ثي له نم نياريطلاو نطقر الل (ىنم انفه لاهدابرشد لت مار زاده ارميا ل

 ىفو السزب ليعس هدأتسا فهر و نبل يدب ى دأتملا نا ميف همي ةريره ىلا نع بسلا بد يعس ثييرح نمو ىرلقزولا مبفد ىهمسلا

 ٠ 1 هبال يط نمريرإا ىف ئئاربطلا ءاور و نآبح نم سرح 9 رخك جو نمإ صنع دج, نب لعرض ىلا شميل حو ل لقاولا نم بيرق

 "ل نإ عصب تأص قم مابا لسد لس ميلعمما لمص ىناتطاعت ابعنيزعد يركع نع يصح نب دو اد نع فيض ىشو >ريرج ىلا نبل بعامسا نبأ

 رم || يللا ليبع نب ىيوم هدانسا ىف 5ديبا نع# هلخنيرم قيرط نمو وألا ماقد لأعبلاد لادبد بروك ماي اق مايالاءنه اوموبت

 قيرطنم ُنآسنلا موعرتسا همه نأ ىف دي ىهاد نب قأعس اد هبي ىلا ناد ليهتب لبعد لعيوب مسرح فيعض و هد

 1 هر لعبا اضدنلا ل ىسد تا ىف دي ىو تاراحنا مانعرتل ند

 مور ه ندح هن لج نا لاذ نكت مجولا نه نم قيمي اورو بلأط ىلإ نيدعاولاق !نه نمسلقن كاف كلارك لاعب ووش

 حتلصلا ن اميفو دن سب أهغ ا لبقف |رنغ تلأسف ليي لاق مم نع قر زا مهل نوه نع داما نيريزب قيرط نم يعم غيير اث ىف شوب نبا

 ب مشو لكأ مبا قيرشقلا ماي طفل ىل احلا ةيبن ثي لحن م لسم ودم ىفأمنم لاعبو دل ىف نو د :ىدوص ىرخل قبيطم] د أضيا لع

 تاصزاو ناسا بأعصاءاورد نطير كال ل هايس سك 3
 ا قب تلا مايا لاق ملسو ميلع دا لص يفلان رع نبهللالبع قي ىط نمر اذربلا اورو ثييلح ىف ص اع نب بقع شي لحن لو 3

 | نبا ديب فخ مش نب هللا لبعرعم لخد دنا خلاه ما ىوم يس ىلإ قيرط نمد اد ولا ءجرخا وريد أم ىصي ألفة طاضو ب شو لكا ش

 تام داه راف انرم ب لسه يلعن ا لص ملا ل ىسر ناكل مايألا ه نيف لكدرمت لاقف“ّء اصلا ل اةلكل اقف اعط ديب سقت صاعلا



 ظ :نأيكن نا دع لليل ربذكلا اه هيزخخ نبا لأق قف كلذ عوق وري لفن ل عو ف رعب انيقاوب شد دب رش نبل لقب نا تلسرالضفلا ها ثادعأك

 ظ ةوط دفمد مون ىنول طفي تاس لاق لإ قسط رشه نكي دال ضل فس ذ مرش اص ىهد يح ناديا ماصار طفنل

 00 1 اص ىه ور ىق نآب ىلاطخت هيلع بقعت نكل كلن حن, :كإ 5 ىلا نملاوالخرر آلا ضعب ْ

 ارطفا ثيرح قط لآ ةرانبالا كة رع اهنادمايتحال رض[ ليدأتلا نه لعادل ميتال دا تاك اتم
 ا ا تس لقعمو ىسوم ىلاو ييرخ ني فارو سوا ند الشو نار ف نعم يفر حار : 1 ١

 و دؤادوبامجرخأت دالْشو نإ ثيرلو أدىعسمنباد ىرأاضن الاسالىلاو صأقو ىلإ نب لعسو سمح نبإ ورباجو شادو 5 رط ىلا و

 ظ ا تأشلا |

 الئ نع ثعش ال ىلا نع دب الق ىلا نع ًاضي اربثكىلا نيمحي قب ىطنم نوروك نمل هاود و ىدأؤلا نع ىزيرتت لاق نلت ميفاىور ان ونص اوه

 ْ ل ا اولا وقنا لقد للعلا فى ذرللا لق قيده نب علأعبت هاقرطلا راتب اوعصو سدا نبا ٍ

 نلعب نعرك ى نيرتلا لاق عفار نع ليزي نب بئس نعظر اق نب فربأ ا

 لف ىفجيريذ ىه ىراؤبلا لا: نكد حي نعاضي ١ امالس نبديواعم قيرطنم أيا هاد ٠ كا ون أبحنبإ ىصصو بابلا نه ىف ئن ص وهلأت

 ] بسك يح عفار نع بئاسا نع اذ نبهيهزبب نع هيب نع اوشا ءأشه ىور لاق ميلعاب دوصنم نب قاونمال تلقد لاق ىليرقلاملقن

 ظ ١ بأبلاثيدأح:فعضا |ىه لاق دن ا نيعم نبي نع لقن و لطإب فار .قيررط نما لنع ىه اقفل, قاب مزجكإْنب و بلبن اي

 ”لصوو ىداذيلامقلهو ةبيش ىلإ نبا. جرخا فوقوملا وأد ممذر ئأشل !لاقو كي_ل ل١ نبذع عضد امن طتاسلا ورث كيوم ىلإ ثب لح

 يو ل الب ثيدح نكوميف ف التخال ركدو ٌقأسلا اوف نآتس نب اادأسب ني لس كيلو و مى اد يجامل ظفإ اركذ نوربأضبا أك

 ااناقدخمأس| نعنع ثعشا لاق هر أس نبا لبثد نانس نب لقعم نعمنع بئأسلا نب ءاطع ل أقف يا فلتخ علما نب لع نامدلع

 اس يلإزبث يل فوأضي ا ٌفأسنلاةا ورذ *شئأع شيب لح | فدع ” ولا ىهو ةرلرض ىل نع دنع ممزعب و لع نع منع مرعب لآث و هون شاوي 8

 ظ افقد د لإ مدعو اصل نع شمال نعيد نيم نبع قيرض نم هجيني اد ثأشلا «اهرف ةيمه ىل ثيرلحاو | 8تبعض ىهو

 ش كلج اريد رززإلاو لل اكلاف رقاب أل لنع ولكد ةريرته ىب نعد يبان عروش نيقيقش نع قي ىطنل و شمالا نع نامرط نبا||

 | ]لا البع هيف و ليعس ىلإ ثيل ح نم ىفمبلا و اى نيرتلا علتحالاو >م جيبو نقلا نرطفي ل ضال لاق إس ميلع للا لص منا ىدد ف

 | ىفئطقر للا لاق لق و دظفح ىلاوماكت ل ثو قودص 0 ل !تيليز نبا

 هاوروألسمملسا نيزيد نعلحاقريغو ىدر دان للا هاور لقد ظ ىفجيريغ ثييلكل ناش كلي درثلا لاو 1 نع م للعلا

 / اولاد ما دوبامج د ف ميلعهللا لص ىتلا ب اعضن نم لور نعي آوبصإ نم لمير نعمل نب ليد نع د ىثلا ثيزح نمد داىلا

 1 ' تدل اسي تلح اقف نع طق اللا لئسو عقلا .عرذ نم لعد نا !كوجنىهلاقُ مليا يا اشرالاقو

 || 5 ادر و سو ميلع هب لص ىننلا نع م لمن م نعررلس | نيب لير نع ىدد د اددل ها وراه ليعس ىلإ نمع ءاطع نع مم ال

 : هاددأغااضن| 1 نهال كن شن تمل 3 ىدوقا دب اور يصل وأ لس ولسا نبليدن نع ىراضنأل 0 ٍِ

 ْ 000 ا وشرب نمسح تان توام اويرؤطقر نأ لاق يهسىبميؤئلالسر عيزع
 [سايعنيزع بلا ؛ و كاسل اى يرتاووجالد
 [||اديستت ,نيزسحلا_:رب ره ديت فيعضرتتسب طس والا را معلا د اريطلام حرص ازاي يقزعو ل ىلعم ىهورازبل لنغ

 1 | تم هيد نوم معد ليسو يعم ناك . له

 | قهر :اش ضعب لبق, ناكيس و 5 :شث اع اسي لوح باص ىهد ًارابقي ناكمن ظفلب ديس 0

 ١ 0 ا لاا اا ير اع اوما !تاكو ٌدأِص

 5 ليقيناكابنع -ىنعص ف نآبح نبال و :ىبوبمب تسيل اياورلا اهانه لاق هادا جزخمغلن ل علا نب لاق وهلا فنه لق فبعض ىعذ بن علل
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 ريم اصيغلتلانم مم ظ كوالا للك
 | لت دفن -جيولا نه نمل .ظفختل] لاف ثي لعل طف اذ ُآص ىهو مق مبسح مي اصأذ ن أضم ر ريغ ىف اما سو -يلع هللا كصنا ل وسد ناك

 (كثمب لهس ىنإب لخد ام يطغلا سابع نب كسب لوح اري ب اتيال ءايش آب غاز وألا نعش لىيىهو نكسلانب ةبدع 8 دايزلا
 ةدعنب مأشه نع ىرليبزلانعةيقب «د أنسا ىو ةلث اع شي لح نمدجأي نبا باص ىهد نابطمر ىف لضلا ليسو ديلعمن لص نادم

 د ان همئياود دب مرصد قسميلا لاذ نكد هتمت ىف ثيب لوكا نه درو ا و الع نبا هركذ ليعس ىلا نب ليعس مهار وكلا ىنيببألاو
 فيعش لههسو شه نع ليعس ىلا نب ديعس نع قب ديب او د نم فيعض دانس أب جو نبا ه اود ب نييملا مرش ىف ىوونلا لاقد فوهتجسنا

 ُُء

 ةاصوه علب نأك .د ءيِلع هلا اصص هللا ل ىسر ن |« لج نع ديبب نعرف ار ىلإ تب هللا ديببع نب لقب ىط نم ىقيريلا او ده لمد
 لقب لح نم ءاثعضلا ىف نأ يح نبا ءاورد ىداذإلا ل اق نكو ثبب لوك مكتم هن ١ ل ىف لأ و سكنم ثب لح نه يبا نع اح ىلإ نبا لاقد
 ناتولع ب مأيصلا بانكىف مما ىلا نبا ءاورو برقم »ليسو سمنبا

 0 ل ل اص ىهد نأ ضمر ىف كانو لهرالا نم ْش
 ٍإ ايلا »9 هداتلسإب س ب كلو شال عف نمد ا دولا هاو د و ئث بابلا اه ىل سو هيلع هدا لص ىننل 'نعويصي ل د ىوقلايا ْ

 دلعيلل | دنااشسل لح ديجد انسإب قيمملل ك[مالا بعش ىل سأبع نبا نعو طس والا قاربطلا ىف تشل اع ة هلوم ةربرب نع ظ

 مادولا ةجف .لوق ن ود سأبعنبا يبد ح نم ىذيرتلا و كأسلاو دؤادوباو ىداؤبلا عادلا دج ىل حن أس ىه ورجهتحا سو
 هاهو «نهريغ ٌكأسلا لنع قىطمل و يقر يزحاو هات عج ىد أذبلا ظفل نكت يب دا حالا نم ين ىف برص هن مانا

 ا أم نك حو ىفسلاىل مأيصناب م وطتلا در اذن نم نكي نال مارمتالا و مأيصلا نيب عميدلس هيلع هدلا لص دن وكلكشتساو ًاياعاد

 داما يظن ىلوألا هله ىو تلقا نقم نك ! ووقفلاةازرغىلألا ارحل هيج ىلا ناضمد ىف داس مو يفأسم ىهوألا

 سكنا ىف ني رملا نيب عجبت اورلا ضعب نا ىلسرط م +ىبيعصلا د أمخالا دزتال نه لمد د اوجبن ن أيل ثىلعف ءلعلف كلان نم ْ
 ك هنم مناي الا ناهد هل قشتسملأخىف عقو أوم لحاو لكن | لع لهن لصيوهو وب مآ سموه و يحب ذاع نصل وأسأ قوي ز اوه فأن

 نبدي اربعه ولسو مرلع هللا لصدنلال ىسر ل أصأئ بف رد ظفلب نيوب عصا ىف ىه و رف اسم ىشو نآنغمر ًابوروأسومرلع هللا لضم اص لف

 ىهو الوالامييهاخعبداءاع ىور نوي ايع نيا تشم لس انتل نسي نة ال قمت روتي دال ابلاغت اكاد ىوثيو داود

 ايعنيز عش ف ىضنم در لوألا مر أس هو ويح يالا مرش وشو وجو بأس ىهد تحال ا تحاك 2

 م نعيوككل قيرط نم ننسلا بأدهصا كاد د ىثلاو باج سنا ثبيلح نم هريغو ُثآسنلا ىف همثيحب نبدن دبع ثي رح نم مريع قفتاوأ
 دم أيت تركك نإف رخكت ى داو مهسقم نعول قيرط نم لعس نبا ءاهد لذ : نعمك عومهس نم سيل مزأب لعا نكت :لع

 ىداؤغلا اور فلاته هيصتفت هرقل حد ساحب نعم يبان دفع تبدا فر جسرا

 0 مود و سن اطو ءاطع نعدره نع هيب نبا لاق «ركذ نم تلق مرح ىه أ: ُمأص .بف سيل لأقف هع لجن تأ انما اهدبغو كب_لدلا نب دعو لنج ملعا منع تار نب نوم قير طنمهربغد ٌقأسنلا هاهم عيارلاو هأنم لق [[نيثي لحل نبي عمجكد ارلا نإ هاقلا

 / ايص نورك ال سابع نباب اعصرفل يف له لق ريبجنب ليعس نع هنخ نبا نمر هم نع ف انررل لبعو سو اط نعورغ نعأر كد
 ءاسن اكد .ظفح نم كي ىشرب ش لحو مداع نعد عج هاد لإ هررجا ماجي طعاو مزح ان تليرش ريال طعن نع لاقت مغ موه بح لس و ميلع هيلا لص بنلا كا سبع نبا نع يعششلا نع أع نع كي رش اود ثييرح ن عىل تلأس قاحىبا نبا لأذد

 ّْ للا نام دووم و درر ص ظدم درك 8 9 ينطلخن طفح !

 || لوقف ىثارلا ءدان ىذلا نا مدقت بيل ارش نكي مورنفلا ةازغ نآسمر ىفرخدن الاء 1 : الوجد انه ىديبحل

 |رطفم ناكؤبسو هيلع هللا كيص در ال ىظن ميفو لمد دريغد ربل ادسع تباد ىدأهنلا هركذ نك ثبب لكلا نه قرط نا ئيرمص ءدا ىعادولا ةدج ىف
 نينوض طول يضل يي عنو يي تي وبلا نبع
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 . | لهاشي ده لاك )و نهاشول.الامقدصب مخمل و ميربخلا ق لص لع كلذ ل ىت فقونت نك مل ىرشلا بسلا دوجول برجولىضتفتا نيف
 هونلف لالمل | الار قم س أبع نبا لاقف ثني لما تمرق مى »ليل شلات لااله اني [ازن سب .ركشمب لهحإع هاف |دامل قير امتع لذ

 جول اله نمر ويوم لرسم ثيي لك ثيسلا:ليإ بأ راثككل اقفديوأعم ءاصءاومأصو سانلاةأ د وعن تلق تيأر تن لاذ ةعججب

 ثيب لحال لو .ىايسو ذي ذاعمتي ورب قتك الك[ وق نم نهاظ ع ةنيدلمل لهأب ىدتفي نابي كرما سابع نب انا (ىوربو لوق

 دوباو لج مل مايصس الق ليل نم يصل نيه نم ىد يدل مايصالف ىفلا لبن مأيصلا عجبي نمد: سفح (شسمب لاه بابلارخأ ىناي مغ

 معا ىدداالمرب انعم 1 13 يل فلا د او طيب اد يح اق يدع نيد نقاد ناساف

 لف ' ٍلأس نع رمي ىلا نب هللا لبعن ع اح نبق يهدد ماس نع ىرهزلا نعركل نمت دبع تح باع !نبديخياد در نعب صا

 هواه ىهلاقمنا ىراؤبلا نع لعلى لقن وبص ا فوقوملا ىنيرتلالاقو عند عصيالدؤ ؟ا>ىبا لأق هميش ١فقول|نكل ىقريضزلا هطأسد

 ًاقددأنسالا كل دى دنع لا مرجت لقد هف دوبي | ملو فوثوم ىلنع باوصلا؛ فكاسنلالاقو فوق وم رمهحنبا نع يبصلا هب ارطصا بف ثينح

 ْ لاق اةوقوم ىدر اللا تاقنتاور قيل لأقد ابا طرش هلع وفم د 12 لكسملا ١ ىفكلاقو ننؤيشلا طرش لع روعص نيعبد الاىف كان

 : 00 ةوقربخا ليزر ديف فالتخإلا امزح نبال لاق و د ىبقمهقنلا د ايد و سلب ىلا نب هلل لاببع ءلانسا ىلإ طخ

 ١ ”انعبأ لات را «ريغد >يزخ نبا لنع ىبف لوألا ظقللا و | 8 لبللا نم صيفي نم مايصال نطق رالإ!ىفنكا هرا مثلا

 ش نا شمل لاهس ىراولا هيفدأبياءاهد لمس تنين ىةرزك و اذعضل ىف ناجحا هركذ لد ل ىبشوهددابعنبهن بع يفد خطت الا

 ' |( ىلا تلآق هشئاعنعر.ىبيعص ىف سم ثيم مناص ىلاذ لاق ل اولا نأ ءادغزم له ل ىقبف مجاوذ | لمعب اع لخ لي ناك سو ميلع هللا ص
 ْ لص نبا ل ىسر جرزخت لاو ماس اذ لاق كيث ندنعأب هدا ل ىسر اي تلقن قث نع له هاي موي تا كرعلس و مربعا لص هللا ١لىسر

 | || ىهاي و لآ اشك تابخ لقو ر وذ انءاجقر هب لغات تيلها هك ىسرإب اي تلقعجي الف تل !اف ر ودان أيوا غي لأن تيب له أت لس ميلعلا

 ْ لثسدا لص ينل! ن اك اظذلب طق داللاو نابحنءاددؤاد ىلاعاهر ه «لنع ظافلا امل وأ اص تديبصا تنكل لاق ف لكاذمب تغ ميت أه لأ سيح تلق

 ظ

 م

 افا كهرب لو تيد سيجا دم ندوب حا ذانان هله ف اصلا لاقالالف ناش لقمه مهن الق ناقرزغ نم دنع له للوقبن ايت [رتلسو

 كردع لا قنرذتك اوي لع لخدود تلآق مىصا دا ىلا لاق لل تلق يذوك ل تع له لاق اريلعلخد نإ ظفلب ىفويبلاو طق لا يس اهاوم ُةاِصاَقا

 «ظونعريف ةداي الا عذهو الات أ اممايوي ضفام هيبرث قبمبلاو خطفر نيا ةيزوز ىد موصلا تضرُف لق تنك ن اف يطفا١ الر 5026

 .[| كا ماتو ططق داللاد نآبحتباو نأسلا باععاد ىداللاضقبلءاوتس نمد ميلعضق الذ مص ىهو فلا عر د نم شبل لاس

 ة يره ا نع نجس نع مأشه ثيلح نم الامذ رعنال ىذطرتلالاذد ةريره ىلا نع ءاطع فق و ٌفاسنلا لأق بسه ىلا ثيدح نم ظاقلا

 || اشهناةيصبلا لها عز ىراللا ل او هدأتس ا معي الو مجو ريغ نم ىور لقوأظ ىف مار اال ىداعبلا لاق و شوي نب هس ديد رن

 1 آد يدنا رب د القل لآت قضاخ نم سيل ةياد دا لاق: لجن ءركك ف اظ وقشم !ريال طافت ضيودك اج ىب لاقو دينكم
 جطنسمورخا و 0رطرش لح رديعص مل الا دل تبى ديل ف لق باكل قف سيد هيج ب ش لملعب نع نيم لآ
 ١ يت نيزع فأن نعنع ىفاشلا واط ىلا ىف كلان وقوم رج نبا نع ىو ه هلق اشيا تج اء نباميرخلا قاضيا أيغنب صفح

 أ نا ءاددللا ىلا سل لاه بلغ ىا جملا ل ذل قف عد د يبس لءاْصقل | يلع سيلف حولا .ىر 5نمو ءاضقلا يلعن ٌةأِص قه يق ءاقسإ نم

 أ نابح تبا دورات نبادهقالقاا نسا بايص و رجب »يطول ل تبسم قدس نيش لاقو اقتشسا ىف .هريلع هللا لصدنلا ل ىسر

: 
| 

 ىف آذ اير واس و هلع هللا كصمنل!ل يسر نا ءادر للا ىلإ نع هيلط ىلا نبن العم ثيب لسى يا د هسنم نباو ىلاربطلاو قبملاو دطقد لا

 ا دانسا هلنمنبا لآق هءوضو يلع تببصأت «قيلص لاقت اذن قريد احمد آلا ك1 ل تلقثىشع«د سس فت آي تبقلف ن نعم لاق

 قالتخا يف و رجب لاق نكد بابلا لها مَ دع ١ ىهو معمل نيسح هدوج ى نير ا اا رو نوع

 3 ناكل سو ميلع نا لص أكده الب آعاقلا ا لع لى مى بفويم ن اق ىد انس ىف تلت ثيدحا له ىثبعبلا لاق و « ريغد قاربطلا هركد لق دينك ||

 : َح لآق نإ, أن دريم ىلا قيرط نمرازإلا ادد لبق هيي ادأغلا ارد هج يزمىقنألو * لالا ارم ”عضوم ىف لقد اءىطت أءأِص



7 5 

 سس اة اوبل نال نينف ا ع 2-2

 ١ كاك ل قادر روزكالا لوقف سابع نبا نم عمي 4 نيريس نبانال سكنم لاقف ثيم انه دعي انه نع ىلإ تلأس ة أن ىل ظ

 مديسر أ 9 ليجد: إب قبيل اها ر هصقلاو ةرورشم دصق يف فسوب ىلاعم ثأل ادد فلس نع الخ هنيدي لها لقنب طقف ثلث و ٍ

 ث ا نبنيصسياور نم ٌقأسنلا هاد د تاره اش ليذين األ اوي نيث الث نأبعش ةلع اولك ا رعكيلع منا هنكرل ا رطفا و ديبكرل اوم ىسص ْ

 هيلع هيب! لصمرب) ل ىسر باويضا تسلأج ىلا ألا ل اقف هيف كاشي ىلا م ىبلا ىف سائلا بطحتيمن ١ بالنا نب ليدر نب نمتدل ربع نع ىل لولا

 قيبلاو طق ر اللا د نآبح نباو هزخ نباو ننسلا بأ صا الغاوم ىصن تا ل.الب آب سانا »ىف ندناذ لاقرمعن لاق هلال ىسر ليغ نادينا لاذ :

 ْ 0 اللاهافد نقف نيللا | او نيه ىف لات [[كىهو ين: أمر دري ربت نآل ىف جيش امهم ميرخللا نامجو ميف د ريشا !ثهو ةأنعم

 ا و نيل نم نبع أصف نيل هدنعو طقاولنع نكي ف نمأ طقا دا بيدب د هان و اريعش نم أصو ارت نم نال طفلا *فلبص ىف كأن نب ةيصع ْ

 أ ابجون قيثرلا ل يصب الف بكا درو سنا نال لد قيوسلاذلو قيثدلا ريل لوف توي قعبض الا نيل غنا «داتسا ف

 رك نع ماشهأ:ذ لعل نيعأتت كع نبرصن انثلح ده زخنبا اور ربذل اممدرولقن قيوسلاوقيثرلا أو 3 .دالكى فن صنلا دروم عأبتإ

 ! ف ضو يللا وريعصلا نع مآعط نمأعأبص تأضمر ة أكن ىدو نالسو ميلع هللا لص هللا وسر انا لأق سابعنبا نع نيريس نبا

 :ربالأقنك وأضبا نطقر نإ ١6 اورد نم لّقأقي ىس ىدانمو هدم لبق اقبفد ىدا نمو لأق مبسحاو هنملب) الس ىدا نم كوله

 ا ل طنا مه سجت عاصلا نا لع ليلللاد اوت منببعنبانممهرو ةدأب ,زلاعنهو دك ادويالاةقّيفد نم ع أصوا هيد ىد لول لبوس ىلا

 ١: للان و -يلع هللا لصملل ل ىسر ليع ق ىطفلا ةاكد نووي غأك زنا مم سكب ىلا كنب مما نع دار قبيل نم محلا ودينرعخ نبا

 باث ل لاراب وسو ءيلع هلا اص هينلا لرع ىلع نأ ضم ةأكد هطعي تاكد اى نبانع مثان نع كلان نع ىداؤيللو ةنيرملا له ْش تأتقي

 2 لعل مس هيلعمس لإ صل آقدنا <شسمد لور نبا شييلح نم هيلع قفش ثيل سماع مالسال ياشسي لوس رد ١

 ب ا ىطمدي اليبعنب -ولط ثبب لس نم هيلع قثانن مىطت ناآللاللاق هريف كعله لاآثو نآضمر سيشل ركل الا نعاملأس ىذلا

 . نب اان ةرملازولك ان رمكيلع مل ناف «ورت قحاو طغت ال د ل الهلا اورتةحاوم ىصن.؛ لأقن نأضم مسند لس هميلعهلا لص ىلا نإ تبا

 تنسي ىلوعسإ#م لزعب بخ نبا ثيل دم فرط ىه دتيؤرل اوم ىص (كلسل لهن ىراذبلا ظفلا ناه د أم دنع ظافلامل و تولع لع قئاتم

 .نم لجاه اود داورطنا داوم وصف نلره أش ليش ن اذ ور خكىف د هركلذ لاقماسو هيلع هللا صلال ىسر نال ةالم هاد 1 0

 ١ نا فياك نب نيسح نع ىلا كلاي ىلا يلمسنم د اد ىباد اودواوىطفاو لوم وصف نارهأش ليش ناذ هرخأ قمظذل هرمجول!!نه
 !لصتم دآةس | لاقف ئطتر الا هاوروةيورلل كسا نا همييع هلل !كيصدبلا ل ىسر انيلا نيع لآ ةيطخش كور يدا بطانب ثدأعا

 من لانميلاال ا ملاذل نا ليشتا لآقف ل الحما تببآر ىنالأقن و ميلعمنلا اص ملا ىلا ءاجأيب |عا نأ سابعنبا سب لوس رجم

 ا دج نكي للصأب ديفتاذا كامو باوصل | ىلوا دا ةلأسنلا لاق الس ص ىود ى نيرتلا لاق منع همركم نع ك أعم ثبب لح نم 00

 : هدئادو ادى دألا مأيصلاب س أنلاىاذ مص هنبأد ىلا سو ميلع هلاءاص هينلا تريخأت لالحلا سانلا*ارثرهتنبا سن لهح

 ماا اودطقرارإا همعر خلل 9 .نعمذان نع فان نركب با قيارط نم منح نبا ضعو ىقبمببلا دكا و نأبح نباد دطقداللا
 || اضم ريش لالغ ديك داعم سعد يخف أيبلاد ىلا لجس ءايط س ايع نبا رغب اميه هني ملا تدب ش لاق سٌئاط قيرطنمطسوالا ف
 ليل ن كو نآضمد لالهديؤد هع لحاع داو شن أجب علسمسا يسد ناقد اجيت هامأف من دأرش نع سبع نباوربس نبا لأسف

 اءابتعاال ل وق بايلارخأ ىف أب دع شد فبعض ىه دامي ال زرع نب صحب درفت نطق د الل لات نيلجد ةدايشال ب اطفال ١ دأرش
 اقييدلحلا بخل و بكت ل :ةيما م اذ |بغ نبا سيب لح نم رويل  ىلار ل ل لي ءرخكىل رجقلا ل دأتم ف ىع نمبال د مىجإلا باب
 رمأو ت لاق ع زسكش 9 ديلا نم ديعش سبنقاإلا 'نم العلي سيتا عن م سابع نبا نعددادوب ( 695ره
 ميال باسكت نا لوقا ىزلاص:قندنلاقو قكايركا برج هادد اوكسما ة ىعلاو ربلا تال ىفمبن ورتب ايما
 ْ 0 ا م صم بس سا ىصلا فميلع ل قعب تا

 | م اكتر د ر نم عن أد لجيو نك ىزب جيد دع ملط لق ل الخلا نإ لع باسكت لدا ذا داع هب هلا نذ ا مل رمت ثالحب كلا أبتعا



 ربح صيففتلا نم ١ 3 ا لوأال نص

 ل دعانا يل د تاقرعلا نم ةقدص ىف الملا رب اهاذإ نمد هل ىبقم اعد ىن الصنالأهاحا يقر يصف

 ار يا ا !لىسرن ١ سأبع نبا نعوأطع

 : ارطضت دو هيلع هللا اصمرلا ل وسر نا اسيل لحرف دار بعت نم عاصوا يق نم نال دأب ها ضأح اس ولع وارح منا واركذ البلا

 ءللأق وم يلعملا لص (ىدد ثمل لله عنب اشي لم نم هيلع ق شتم ءالاصلا ىلا سأنلا ورحت لق ىدؤت نا ساو ىطفلا

 ليعود ضر لاق رجا تعوذ نر فعماإةيادد نم ىلا نطق رذلإ ررخترعيموم نه داعاو مىبل |! نه ىف بلطلا نع ٍْ

 .[افس ساتس ف سسنال اق ىلا !١ناه فاوط نعرمم ىنغا ىبميباةياور ىو مىبلا له رمش ىنغا !لاؤورفلا !ةاكد لسو يلع

 | نرعو ىو" ى نبا نع عفا نع صسغن هل البع نع شاع نعات رع نع( سضزرلا نعمت نلمح البع نب هللا لدعأنن جنب ظ

 |١ لع سيتي هيعكلا تلوحأب لعب تأضمد وص ضرف اول أت «لحين عيبا نعلبعس ىلا نب نامل اليع نبدي ر نعز هش نب زي زعل البعأ

 ابللا هريغصلا نعمك نا ا ال اكن ةنسلا نهىف صاد ىلا نم ليش مع شرب سار ٍْ

 0000 و ]1 00 كل نرلقف يبيح نم ادار ع دايخ تل اهانمدا رقم امام ليعلا در ضو كن الا ورلت ركرلادأ|

 ظ | د6 0 تكرشنلا ةلاود 1 لاق لس و ميلعدلل ا ءاص من !ىدر شل ىلا ودح م ىييا نه ف اوط نع نيكاسملا غيير هونغا لان
 هس نير #:دقولس يا دصص ل تس انقر جتا ترتد اناا نيم نموا حطقرللا

 ّْ نب ميكاب) نع ىف أشلاه هدو لأسر او فعشو داتسا ىفو لع شي رح ن مذطق د الا دودو تودوُم نسم لبعلا ورش دريبإلا

 دع ميلسو ميماعمملا لصدلا ل ىس:ضرف لات لع نعم يربا نعل نب فعح نع لعلها نب مآ «او دو ىقبمسل لق الس ىميبا نع صغنبا

 ظ ىف كروغلا(ليؤ ف القنا فد نانا لكن ع بيبز نما ءاصو ١ مث نماعاص هاريعش نم أعاص نوى نم ليعد ريكو اريغص لك ا

 | لع الالبعو فوثومانهذرمأ ؛ نمر أصوات ص فض كل نةفن يلع ترحب نم لاق كح نح ىلا نلت الرع ىلا نع لجل ادرج نعم عمأج ْ

 ظ 00 و م حرقا لدا عددنط هالعما ل سد بر غب يي لح تع

 د الب ف سيئر ىلإ ....ذسبب لحن همتقلم لع قفنتنممنع ىطفلا تؤ رص األ انقل ص سيرفال هد لبعىف سما لع سي (شمي لج لبن

 كمل له نع هن را لل ا نع شنقيط نم وبا دال دز لق تاج سرب لا ٍْ
 بلاني انعلادياع تغمدوق نع تاك تقدما لضفا ديره تمزح نم ميما ىلإ نك ءدا عل ىش نم ةكاضنإأل 0

 || ىتاشلا هاددو كاهالذ ئن لضتن اف ريغ ق لصتف كاسفلب ألبا ق ىطلا عب ىلرب رم اخرمق ىفربأج نغّلسلو ٠«ل عتزمازباو كفسلا/|

 : | نات مفنبًارببظاريقنوكممل ناكاذا يف لاق هرب ردا ة صقر كرذ ل.ىقيارباج عمدا ريبالاوبا ربخا مييرجنبا نعل يلا لبعد نع ْ

 ||تيتشاد بابلا ل وا «لقت نيءاسللا نم لوف ىلاعت هللا ءاش نا | تاقفنلا ىف هقيط ةبقب أيسو ل ىعي نما -سفن عم ًالببلا لصف هل نأت
 ٠ ايلاق صاري, 21) ىنيرتلالاقو سام و نبلغ نعدل نب لج لقا نكد كلأيريغأا ىقي لجل سبل هب الق ىبا لات كلل, نع ةدايزلا » نه

 دو لئرث نري ذهن هللا ليبعد ليعلم»ا نب عملا :تأتع نب ك (يغلاو رعذأ نيرمتعبات لفن اولاق أكسيل لملا قشد نب/لاكلأبريغ

 3 [نب )عاج (كأينذسلا بوبا قيرط نمسبف تددو ميألصلانبإ عشاق قرط تدددا لتداتملا ليزي نب ضوبو ىرمعلا

 || كاع يفد لبعورح لكن ع ميرطين اكمنا ىع نبا نع طق اللا يرخص جيسي ال اامسوم نب بديا و كبي ىلإ نياو هبقع نب ىءومو ليعس
 اكرهس ب اشمي لوس ىنعق يره ىإ نع ىداهنلا سر 9 ,ىخخ سأبعنبانعقازر لاربع رخو كورت, ىهد ىساكولا

 ءاصوإ بيد د نم اعاص و اربعش نم أعاصو رب نماعاص ! 0 هياعدنلا لص منال ىسر اني ناك ذ طفلا ة أكد جير

 0 صن مسرة ا ا

 ظفل ىف و ميرخ لاا نال انا لا ليعس ىن ا لاق _ يعش نماء اص طق ١ نم اعاصرمت نماعاص فانصا خال مك ولم و رحريبكو ريغص لك
 لبعس ناشي ملوق ضاو طقالا وبيلا وزبعشل أنما وطن أكو ىرخل ةناور ىفقاذ و تعأو مج ضل تنك اممورخا لان االذ

 دن 0 ا لا اص در قاوس سلام طقالاكذف



 يي نيبزتت نم اميه ش لوألا
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 اأرف بجنرث هتلجوف يبكي لب نيب عضوف عصف لأن كا دل: تقلا ف بهاد نهريخ ىلا لاقت ساحب كنك ى رقت ال! لاقن أرجل
 1 نأ ارب رعي تل سلاق هأيإ ن١ س أح ثيورمح ىلا نعد لس ىلإ تيدلن اليخ نع جانت ن ًايفس نع ىف اشلا # اكزل اأبنم نأ 3 اكدلا

 مب لح نم نطق رنا ءاورو مب لبعس نيب نع نآيفس نعروصنم تب زيعسد فازرلا دبعو ةبدش ىلإ نباو لحاءاوروهركذفأ

 عئاشلا هاؤرو ه < هب يبا نع س أح نب ورم ىلا نعد لس ىلا نب هلل البعو | سأح نب هربغ ىلا نع ليعس نب يح نع ليز نب دأح

 :.ليرع نيب ةرخاو مهلا ترفختو ءاوش | سكبس أحمل يبا نع سا ح نب دم ىب نعدان لا ىلا نع نال ع نب !نع نايفس نعاضيإ

 ذا ق طر ضو ر علا يسبب لآق مسني نعرف انك عرمم نبدللا ليبعأ نت ثآيخ نب صفحلتثلبتح نيرج قي رط نم قبولا شوقا لئأف

 يل ندأعما ىل لات نب لالي طقا لسد هيلعهنلا اصر كسب لجن ايلاوز لعملا ةاكد بأ ةداوقلل تاكا

 ال !اينم نمسا ن داعم كلتن عرف |ةيحأت نم هش و داز و !نامي مرأاغ نم لمبو ريغ نع ةعيبد نع اذوملىف كلا, ةاكزل ارم خاو

 سل كإ[تيي لح ىور نانويىئأشلا لاق ة داينلا ير تسيل و ا'لوصوم قرم او عكا كاو قاربطل اودى! دوباءاددو موبلا ىلا اكدرلا

 ا لف سقة نود ندأعماف ةاكل داو مع اطقافلا لسد هيلعملا ءاصمينلا نعي هر سيف نكي ذو ءىنبشعل و ثيي لش لها هتيم انه

 تين ىصوم ةعيبر نع ىدرواد لل نعىور لقد كل[ ئياور قف ىف اذا لأت كوه قيميبلا لاق وملسو ميلع هل [دصينلا نعي و

 نع فطم نع قبلنا قر بس ىبا«اهر د لاق دره ا للا ذيباوز نمربلا ليج نب هركدا نكد ك د دتسللاف مج.رخاد فو اب نع

 الجنع يبا نع ءالبع نب ريقكن ع سو اونا اورد و لاقميلع عب أني نك 2 ىصوم ل الب نع هيب نع هقلع نيديبخ نب نس نع كأل ا

 ال اقولسو ميلعمل ا كصمتا ىود (كسي لهح نيدجولا نم درلا دونا مويرخل كمل سابع نبا نع :ىرلغ نع ليد نبر ف نعو

 هعبأت همقيرطنم نبيل هاو راه هلجن عميبا نع بيوش نب درع نعى الكل ع ىلا نبرهشيب لس نم ىدع نجى ةاكدالا| ٠

 0 ىداقيل شعل عبد ةقرلا ف (ةسل له ن اكو رت هد بهش نبورر م نع أ مالك ى ذرعلا هلل ليسع نب خو ىطاقولا نع ْ

 ظ و ةريره ىلا ثييرح نم ىلو الجلب لع اقفنا نلل نه« لجا ل هقدصلا نلعناىف و سخن ارناف قسم لاوس هدقتلقد شا
 .تاومس (قاخ وب ضر الا ىف ناةولؤلا عضفل ادبهلا لاق د اكرلا ايو هللا ل وسر لبق سم اكرلاف د (فسب لوح قرض

 يضر اعلاف فة يهد طمع بانه لمس يرسل ع قس

 ه ليعس نب هلللبع نع دع نب نآيحمعب تو تقلخ موي ضر الا ىف تقلخ قل ارعبضفلا و بها لاقل ل ىسر ايناكرلا امو لبق
 ال اق نيرشع غلي ةح ئث به زل قوكيلع سا شي لمح أنم رنا وعص) ىف مل صاد فييعض نآبحو ثيب لكك ك ورتب هدانع
 اسد هيلعصما لص ينل -للاقفاذنكرجو الجد نإ (شسمب لاه |يدق مدقنتنقو ءيلهقفش سخن اكرل ىف ة ديره فا اضسمب لح لقت

 .عايفسن ع ىذاشلا سخن د اكرلا ىف و يقف هن ىكسمريع ةيرقوا يله اجبر خىف مت لجو ناو مذ ىعفإأ بم قب ىطوا هذ ىكسم ةيرق ىف هن لجو

 ةب رخىة لودر هوك لات سو ميلعدللا دصةءنلا نا "لجن عميبإ نع بعش نب ذر غ نع ءاطع نببوقعيوروبأش نبدئاد

 كأشلا ءاورو هى ب هش نب هرج نع لعس نب مأشهو ت لك نب و نبغ ثيي لسن مدل د ىب اء: ور و اوس ركل مت لجو ن | ةبزهأ>

 ولأ ملع مي ىلاق اذاكر دوو الحر نإ دعشل نع ئلآبدنلا نع للأخت اروصنم نب ديعس لاو ىقييببا هر أك كادر و رس نخ خر جو نم

 هلع نعنأيقس رع ليعس »9 ل 8 :ةبيش ىلا نب كل نكد قتلا نع شكري نم ءافد ه5 لصد ئّرلل هتيقبطعاو سمك نم

 رش اسانا ل ل أقف أم امان قر دارئو هن وكا ب ريد نم ةرجمرلع تطقس لح نا يح للا قيمموف نم لجد نع ىعذن ىشب نب

 ْ ة ل ىلا ؟ءاننملا دلل الحد عدو معبد !ارنم دخلا

 [ صل كد هريعش نم اعاصو ل نماعأص سانلا لخ ن امر نمرطفل قايد رماسف ءيلعملا ليصل ل ىسد ضروف رج نب شميل

0 
1 
0 

 دطقر الثاوجأ ناهد نا دوبا نيل اسما دعطو ثذرلا و ىغلل نم أصلا ةسرط ىطفل 6 أكد ضرف سو هيلع

 أ نيطتر لل! هزؤرو خطقرالل امهركد ةءأعبمعب او كام قايسلاو مف [هعم ولت قسط نم م بلع قف نيهاسملا نم ظنا و اركد ليعش

 28 ّ 0 ١ مد ل صربتلا نا سأ,ع نب شميل له ضو رببإلا و ربغصلا لعد اذ و كلاد نع عابطلا نب هسع نب قارنا قيرط نم كلاي بت
 :

 1 رت

 | | اهردح قي رع نم م و



 ١ ريمت صفا نم 1 ممم لوالنلكب

 ظ ع راع نب ليبع نب هللا لبع نعل ا مصن نيججرق هدأنس ا ىف د مل ىطب ثيي لمت لجاسسمل ات اوصف فح أ صملا تيلحيو لآت نا ىلا ة.ءلصل ااوتأ و سأنلا

 ا مطقنم ىهو أرني اذوتوم لعد شمب لمح نم قربا ىاد د نكلد نع لجنوب / طوال ىف ءأكد ذل تلاذ اهف اهشئاءاتسمب (للوس عل طقناو ف عضم

 . | بدبس (لازباو هوبصشزي ريعس قب ىط نم قب يملا رينعلا ىف فذ ١2 سابع نبا كيج م ردغ هرببحب نب لبعس و دنمم يكع هل وق نمر وصنم نبل بعس ١و د
 ا نعيربيزلا ىلإ نع غيدددل يه لب نعدي وأعم نبن لو ىأث لحأ شي ليبعىبا لاق باند رجم ىرأتهلاقلعو روعص لنسب لاومألا ىف لي ىباو

 نيرمخت ا هريغو لضفلا نيك أمد قيرط نم بييش ىلا نبادقازراادبعى هد يلد 3 جونغيربنعلا سيل و لجو زال ىف دازو هوكربأو

 1 سابع نبا لأس ن رجب ألد اعن اكل عس نب يهرب ناس أ بع نبا نع رريعص دنس زازرلالبع او 9 9 سمك ربنعلا نم نإ يزعل لبعع

 ]| نم نخ ناره كل بتكلاق بما نب دعب نع سابع نبا نع فبعض .سو نم ليبعولا 4 8 9س اذ قن بف ناكن ا لاقفربضلا

 | تبيع نيرطنم قبلا ددبش ىلإ نإ زبعيشلو سيعرف أو ] لحم ةأيرلاوبجدا مثا دوعسمنياد سأبع نبا ورم (.دسعي لوح مشعل ربنعلا
 1 هاد أمفف ثلإ اذ نسحرمكتا لقد (ىر يلا ملال لس ى ىهو نيرلح نم نق لصي نا نيبأسملا ءاسن نم كابق نم ص نا م وم ىلإ ىلا «بنتكلاق رأسي
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 ظ 0 ارنا لب قلاش هماياجدنم
 ضي ارننلا نبا أكحو ال امتع تبثي ردا ل ىفاشا:لاقف سابع نبانث أو | اكد هاجت ىف لاقط نم لحب ملعن ل لآق دبش نبا ا

 0 عل اي غلباذا لاقف ل ءلح نعاس منان ثيل ح نم ىقب ميلاد كاربطلا ىاورف دعس نبارث أو ]9 [هريغو نبا و سآبع نب نع قبلا و ّْ 0 3

 ١ لات ف وقوم باوصل وره الش لاو أعيوف سمثي دس نم ناطق داللا اور هرمعن لأق ى رج ىف ليس ثني ىف أرعضا تلأض 8 اكزلا ميفؤر مهدد 0
 . [دطفرالاا د دك ادوبا عاد أرميوقي وت أكد طعا اذ لح سيلب س ال تملأق أرنا هفشأعنع ةورعنع بهن نبدعشي لح نم طق ر اللا ىودو

 |[تلاقف هشئاج[)انهأب ل اقف قرو نم تأٍقف أهلي ىف ىارث و ءيلعهلا لص لا ل ىسر اع تلخدأف هنت ا ءثييدح نم يقيساو كاك وأ

 ل :امأرن | هنشأع نع لأ يسو ريبصلا ؛. كع هداتس اهم أانلا نم كبسح وه لاق ١2 تلأق نين أكد نب ديؤت !لأق هللا ل ىسر أب نيرب كلل نيبذت] نيتعسم

 ا ُ حبل لاوس مانبالا لا,نعأت « ةأكدلا مجارخىرتال و أري ةأكزلا ىرت تنأي[زنأب أمزيب مب نكد اه رج انين ع دعم ةاكد رغما

 | (ةاككإا نمر خضالذ بهذل ميد وجو هت آنب كي تاكد عنب نع مفان نع | طوملا ف كل أر حبسا لجن ىل ةاكدلا اوبجحوب لهاا سباجو حشئاعورم نبا | |
 || جدال اع نيداه ع ىف ىباتيارخخا تآزب كت تءاك افا هششل اع نع ميب ,نع مسغلا نب نطل الرع نع هتع عفا شلاو كلاب مورفع اع او

 ' : 0 ١ د
 . (| اهب هتيدأعمتاكن لاقن لح نعم لبع نيرباج لآسي الجب تعمير اني د نب و يجن ع نايس نافل «اوفرباجشف أو | ؤ ةاكدلاا نم ع

 ا نب تيإساو سا نعيم أبلا » 5 ة اكد احب ىف سير بأج نع بيعشلا نع فيعض ىهد قف نج ىلإ نع غطت رارلاو هار_ه قبولا || يامر:
 02 : هن تك

 | ىو [قدص لبالا ىف لاوملسو يلع مسا دصمنا ل ىسر نار د نب اشسمي لس راها ق اكدب أر قيهسلاو نطقداللااماود

 01 ىكزيدلا ةليبعتب دم_ومدعور اب يوص ريغ ءداتساو ىازل ابأبلا تةلدصزبلا لد هرخآىلاثد نفي ىط نم ثي لمس نم دطق راللا 5 لصزبلا

 هي || نعد او ر هييرجنبا نال لولعم ىهور د ىلا نع سوا نبشألاب نعش ا ىلا نبن نمنع جير نباتي اور نم ثلاث قب ىط» لنعمل و
 مدانساانريس أن

| 

00 
 | ةعباد دقيرطمل و نرخ نم مرج نبا عميس لاقن منع كر بلا تلأس لأق و جولان ه نم للعلا ىف ىذيرتلا ءاود و هنعمغلب نا نإرمع 0

 كك يوازقبم ل و

 قتال! داس دمد خت موسي طانكونس لين إتنالد ور مريب ديقددرهر دون تسد مقدسدل | كيتا
 ا ةفيعض مفرط نككى ازلاب هاور طن رارل ف ىنن !دلمرملاوارل ابو ةلحىملا طبربلا ثيب كانه ىف اكل رلثسملا نمد نيش ىف تيد ى نال ليعلا 4

 1 00 لا وى ءيلع هللا لص هللا ل ىسر نأكب لنج نب ةرمس فعل

 | ةاينلا نم: اكزلارلق ن ىف فالخال جوف مراقن ل ىحت هيلع ل ىي تحل اد ىف نكد ذل قسمي لجسد رج دانس ىف هيرب نع ةرهس نب نا ملس
 3 | نم نيبلسل نم نخل نا ىل ىاف اة لصم رم نتعب لأقرب نحس نب داب د قي ىط نم لاومالا ىف ليبعوباححرخل ان ارثمداثأ هيف تلق نعل عبد

 108 'قزراالعو 9 9 سذعل بح لها لاوما نمو نعل فض مجم للا لها لاوما نمو يشعل عبد ةراهقلل رباوغلتخا ادن ملاعما
 3 نسريس نبل خشياور نمأعروف ىىلاربطلا لصو د « انعم بع نم أب ل رخل درب اللسع كلل ارنب شا كتعب لاق نيرريس نب ش١ قيررط

 ١ ةداقتع اع ه ب اظحت نيربع لع ترد ىلاقاساحد أ !ناسأاحنبدرع ىلا شب لاهحطس ءالا ىف نايا نيل هنت ىف سن نحب

 22 أمك 89 اك
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 ريب ا صيففتلنم | ماس لدالزل

 لصلنترح لات :ناوىم نيكل لع عيت تاقبط» ىف لصسنب (ك 8 )9 كلاذ لعن ىذلا نيعيملو لاومألا بانك ليبعيوب» كا ةركذ ْ

 ٠نملواإ ىهو نيعبسو سمح ةنسروغار للا ورا ات لل 'ن او نس نيكأإلا ربع برض لاقميبا نعدانرالا | ىلإ نبنلمدلا لع لح ىدقاول رتب

 ءاذبإ جي ليملا لهل لأيكماورنلام لشا ن نائب نازيملا (شسمي لوس لئوالا ب اتكىف كلانب لوقلا تطسلقو - قارملع ضفن دارس ثدلحا

 هارد دؤادونالات ىرينفلا اقفل اواو ىووتلاو نطقر لاو نآبح نبا .ىضمد نبا نع سكأط دي اور نم كأسنلاو دا دىبا ومب ىغنساد

 اورو للعلا يل نطق الل اهركدو سقط نع دل ظ نع ن ايفس نع ىردب دل نسق رش سياق هذ اع

 تدم لهدوبا بلت ىقبمسلا لآق و يف لجاوب أخ طق ازلا لآ س آبع نبا نع س ةاطل لي وأب نع ماظن نلخ ىر ىلا ينقط نم

 معلا ثاسبالاداد هه هلم لها ثدد ةاكدلا قحمب قلعت ىدلن دولا نإ تيري شعم ىلالخل لاقم بس ضسابع نب مغ كيال اد

 بحابخبحرراشعادن الث و هح نوف مو نانا هدو آم به لا دانيدناءاع ىل قفتا لكد ءديببب تقف نم لكن ع ثلا يا نمنع تن

 ةلحاو او هيأ لطرلاذ .درجرشعب شعيد ةيحيدأشعا تنسو رح ىسجتو ورد مهد ثدوأ 3 لق لاراشعا ةعبس .رمضرللاو قلطللاريعشلا نم

 هللا لوسرأنتا نينا نااشمن لوح لقتل ىئ يلع ل ىيتح لا ىف ةايوأل كثمي لهسر وكرر مهد للأب اهددنوىشغو عين

 ال اتلاقران نم نيراوس هللا كروس نا نبا امر لاقن أل اتلاق من اكد تآيدقلا امر لاقت بهذ نمناراوس اجييليا فو لس وميلعهلاا

 و قت بآلاف مهل لأقو ىنيرزتلل ظفللا و ءدج نع ميبانع برعش نيوزمع ثيرح نم ىزيرتلاو ٌكأشلاد دكادوبادن اكد أيداف لاق ْ

 اله ةلكدزأيطعتا ممم لآقن بهد نم نآتطيلغ نانكسم ارتنب لي ىف و اهل هنب اًرعمو سو ميلعملا اصدللا لوسر تنا 24من انجيلا طفلا |
 1 دلو ملل أمتلاقو لسو ميلع هلل الصلال ىسر ىلا أمرمقل اذ أمتعل نش لأمن نم نير اوس داوقلا ممسك لوس كل ا

 ب لح نمألا فصيل ناب هزج ثيح ىزيرتلا لعدد ريف و هرب نعتفنىهوإبعملا نيسح يلح نم مصحرتادؤا د ىلل ظفل

 و ديس ها ١ ثيلح بيعش نب هرم تبيدح ىلا منا لقد فار لاقي ةطدانيداج ومب ةدقد در نع لبملا نيم هدعيم نإ
 لد نمووكه د دكا دز ؟ادوب | ررخل داس ما ثيلحو لوو قبمبلا و خطق ر انل ادرك اهلذو دؤادوبامجيرخإ هلق أع تي لوو امرفأسو دلت اع ثيلح

 ارواس انيلعو سو ميلع هللا لص بنل ؛ءاع ةلاويو ان! تلخد تلاق أرمعمظفل د لحا ءاود ليزي بإسم نعاضيا ( , 9 )_8أضي ا امعم

 ألاف كيرسوم ظدالا (و 7 ل قدن اكد يدا را نمراوس دل [كرقسي ناتاذ انناوا لاو ل انلقف مز اكد نايبطعتا ال لأقف به د نم

 ى ةاكداللاق وميلعمللا لصمنا ىود شسمل لاهسد ىعسم نبا بلح ملقن لذ و ك ورث ىهو ىل زال امكايولاميؤو «و ل سيك دب

 :شاعو ملوق نمرباجن ع ىوريأ ا همل لصا ال لاقرفرباج نعيردب ال ىلا نع ثيللا نع بويا نس. ةرقأع شب لمس نمت سعملا ىل ىفوبلا كت 1

 دلع هللا كصمز | (شسمل ناجح عر د ىلا نع دقيطنوت فاح ىلا نبا لقند ل ىبج ىقيمبلا كأق د أاحرجميف لعن ا ىزوحب نب لأقد فيعبف ليث ||

' 

 53101101100001ا1ا1ا1ا1 17 كيل

 وأ نانا بالما هوي 0 لحنا شمسي لوح هينا ف مل ننال لح تما دوك هلع مارح نا اذه برك د بهزلا ف لاقملسو ا

 2 ثيلحنم دن الثلانأسلا ب صاد لحب سهذ نم فن نوي نا لس ميلعدنلا لص دتلا سان مبلع نتن اندضف نم
 - 0 كل | هدر او ملأ ماه ملصو ىلد هيف تألخت ناطقلا نبارك شيدعت بالكل عويمقن !!بميبصا هن رع لبست ا
 ةلاكبإإ يدحنم دفا ادوباىور ةلثأؤ عنباو شا | ثيل نمم دلع قفنم هرزمف نم! ماخنولا سو يلع هللا لصد ال ىشد نا |

 مي ولد هير راس عا با 2 ْ

 3 لونين كنناود ١مل ىلا هال ىل هلقنا بصف نم تن كرداسو ميلغ هللا كيصدللا(ل سر فيرس ةوببإ نا تبن :

 الأد دادلاتب ( عقر بعالاب تمم مدري قرد” رنا بق د لا هدي سد يلعن ص دن لخلل ا ١

 ديلحلا ذا لآق هنا بهكنب يلازم © قى لساامب نورغن لأق د نودعملا كتيب نا ينام ها يش ا
 ش 2 لادا دلل | ثيرح هالستت قف قل اانعو ملنم ةريره ىلاد ءاد ررلا ىلازسع رايز كيل كلججأسم يقود ور كفحا مم ْ

 نادتعأسلاط مش نم ناس أيعنباشي لسن م لز اللا بانك رلاسعنب ( 699 اوفي ىصلا ردات فى ذل مك ا
 تيس ١ ورساك ةلعاف هن دلطلا راف ثيدعت نحال 3



 ريروارصيؤلتلا نم ١ مزن لوالاط

 ننزل: نفع كت قفة انتتايلهأش دلو 5 لش رمناا تاطقلا# لاكي نفت هنآ افقد ةقحهلا نب ليس نع

 يل نأذ صر ىف فتح نوَفَؤب اج نعزي ازلا ىلإ نع ةعيبخ نبا قب ىطنمربلالبع نبا تافدأت «لهاوش (لسا ه ىنننا بص باأطخت

 مقاله ىلا نس ولاد ةلا اكد اهدا نا فخذ ىلا بتكركبأب نا :لقلا ىف لقنو وق ثيل دلك ال او ةئطاولاو ةيرمعلا لاحلا

 م ل قياس لك نما كوجّنخب افعله نا فسوينبماشه قديح لاقن هثاشلاادد ةدالا ل ديف سيل نكت قل

 «ريثكو >لبلق شفع انب [ناكن ان نمل فب لهبوهواث] هاا نه تب اثاىرداأل و ىفاشلا لاس رول لشعاو دوي ناب م أب مارا جدا

 شافع ميسللا لالا الق فعض داع طأفحت قادت بزايرلا حش ىف (ىوىنلالقن و هجن لثمي موقت دانسا نسف قبلا

 0 ل نيل لاقمنا لع (شمب لهل دألا ىدونلا بىصو فيفختلاو هليوم ارسسكب ليقو ءافلا ليقشو عملا يغب

 بسن لهل كلصامل لجإ ف لصلا ىف كلا نخ ن اكركب ابنا اثم لوح فيعشوهد لبيع للسح ه داتسا ف دمقي رط نلف
 1 كل ال تر سنم .اند قد نانا وحب مسالا 7 ل

 كرت و زباج تيب لح نمولسم ءاور د مرإع قف ة قرص قر كلا نم قواسم نو دم سيل دبعس ل (ثميب لح < ضفلا
 لل يثاددةسجيففهر دش قادا سفرك !لوغلباذا لاق ملسو ميلعهنا لصدناىود امسبب لوس بابل !!١نه ىل ىنارلا
 (( 59 و فس نمو ناس نيليذيميفوأعرد نىعبرا هيقدالاو قاوا سجن غلبت ةحدضنلا ىف قث ىلء اكد هل ظعلب ديباج نع

 لك نمدقرلا :ةلصاون أرك قيثرلاو ليف نعول توقع ظفلب كع نع : كسب كب اعبي لج نم لمد ولأ اف ىلداللاودئادولا

 نع ثرركت ثيي لمن م جلو نيايتاؤرذ >) اد ىلإ ظفر مهار د دسم [ميف تغلبا ذان ين هئار و نيعش ىف سا ومهرد أفرد نيعبنا

 : نظل( كو ١ 5كع اعسنقو با اوصلا طق داللا لاقو أ مرنم عمق اتم نبا توكين لفي رص ىلنع مالك ىراؤيلا لات لع

 ' دن [نملن اىيالو شال افلم ني سنع نم لف! قش دو ذ سه نم لق ىف سيل ظذلب « لج نع هربا نع بيعش نبو هضمي دح

 ظ ِن هدو باس داز اةرهر دكار غلبي ةحمرز ينل هاو 00 اوناه دلع «كسب لهس فيعض دانس او قهر د

 ظ نسله هلي اود ىفو اح نع ةىمضنب مدأع نراك نع قانا قافيلهنم دا ادىباهاهد هملبثىا دلاىف هدفت بهنلا يف لذم

 ش 790/لاقكل 5 باس دازأف رانيد فص ارييف لوك ريع ادهارأنيد: ري ب ا| تناك افار انيؤز همتعشأ] نولي ةحبهنلاىف داعي ين كبلع

 ودا نكفوفوم لع نع ة جم نب يصأع ىنعو 1 ميصنبللاةو لسنا أصمت .ىفرور كاان بأمل

 دز اوعلا ثيل نم ىذدتلا ءاودلق اتم لق مصأع نع ماود دقن لكا نكد لأ اذ وقوم ممأء نع قارا ىلا نعرهمو نايفسو هبعش
 لونر نضرْفف مضر او ضئرفلا لكس اب لعب ة ارنا كايف دلأسرلا ىف هفاشا لآ ع ؛لّثأفاع وفرع نم وماعنع قاس ب نع[:

 , ايدل يل لبع نبا لاقوأس أيقألا ذاغل را جا هلع دكا دودج 3 السن هسالعمل

 احن ع قأوهنا ىلا نعةر اع نين سك ىدر نكت افنلا دامبألا لقن جنم ُقث بهذلا 8 اكد ىف لسد ميلع هللا لص بنلا نع

 يلح نمتطت دال ( 5 قزق كدت ةدآعنب نسكت نال هججميف نكي مل دنع عيصولو دفينح وبا ءاودأ |نكو «ركنذ لع نع ثرخحنو

 و كن ثييركت اناني دار اني نيعبر 1 لكن منخاي نا نمل ىلا زعب نيحا ذأعم ىاا هن املس ه يلع هبل !ءلص ىلا نع ضخ نب هل العنب

 1 انهن نهر ذك عنو هز ان نب_برج نق بهو نب نإ ىرصملا د ٌءاد نب نآعلس انت لح لاق ن 3 لولعم دكا د ىلإ !نم» ندد! ىنلا ثيل

 5 اباوصا طافحءاوز لقن قأونما ىلإ ن معمل نحب ريزجن ا ىو يف نخاع هلع قال نبا بن و ءلع نع ثرطكنو ةرهد نب صاع نع

 ' ||| نع ةراعنب نسل نع نأرب نب ثنو هد انبي رج نع بهو نبا نع هديغد سمن نيرو شوب لد لحو ن ىنكس بهو نبا

 71| قينيدن ىدنسا كلان باصبن 8 لمار طاقس ف مهو ةأئدّدا ادىلإ يش ناعلس ليعميف لج اقاوملا نبا لأق «ركذ قون الا

 ّ ْ فدجمنماوب نعم لحتب ورم تركني كبدي نياخد هادج قيرطنم تدلل 9و كلنسل قوس ىلإ نع ىفالا نأ

 7 يي و يعد لصد مخ قود افا نمي نوم اعاثا بلا هولا قدولا ترك

 ' [تلق علمت ىلا ىددو ىلا بشد ةيبمإ دي نم ىف كل 3 لعد لاقي ارد لجلو لكاولعجيو نيفسن [مىمق د هنه نم لعند

 010 001012012.- -1-1-1ب1بب-ب--ب ا



 1 راب ميغا نم |مأ ش ش : لوالالعب

 ,دوعصلا للعلا ىف ةيطق دارلا لاو رك اذ هيب عض عسر: سكة ودلع نع يره اعقب ىطنم جبل ب ىل هذآ نب حيد لنسلا ضادايد نمل جسنبا

 ١ دل ”اففلو ذلا ل نأ, نيذ فجل مدآن يي ا درو قا قيس مفي > رفق اسس نبش نا! ىلاماذبل رأس او قس ىلا كاع ققو

 | ف سشلا لض طفلي بررغلا مرسال يشعل فصن مع آنل او ب يغلاو ىلاوسسلاو ىلا نإ ب كس امو فعلا ولولا تقس أذ وميلع هللا كيصمنلا ل ىسر
 أ | منعيماسو ةقثلا اصملا ل ىسر نا لبجنب ذاعمن عر أبي نيإطغ كيب لصنمدجلان نباه دؤادوب ثييرعت لبألا نم مار نيش حسريبكاوارل اوه

 تلو داعم نمءاطع علوم عم ناار طرش هلع رأوا صو ىقبلا نمي قبلا لب الا نمريعبلا دز فلا نم ةأشلاو بكت نم بعت ندلأقق نمل ىلا

 مركلاد فلا ىف ةقىلصلا ب وجو تقود ذأعم نمعميلطعن ا لعتالرازبلا لاقوهنسب هنومدعي د| هلوم رسمت وملعب لإ ون ل يعي م :

 هللا لصننب امنا يي ني ئدرف نو فلاسأو | صرفلل صد خل فسم, نائل ماسلا وق الص ميلع مدلل مظلصلا هب ىشود ىشاللا

 ًراعجووهرئاريبغمل ىسر ءاع هللا شف أمإربأجسشمي لح نم نطق دانا و درك اذ ىباو ثيبرعت لع ص كي البخ ىلا دحلو د نيهنلا بكثعب لسو هيلع

 ثول نبل رس نع نطق رارإا(_ور 9ر9 س بعنبا ثييدح نم نجاد نبا ةاهد د ثبت موب اصرخ حاهر نب هلا لبع ثجف مريبد هديب
 :أبح نبا دوادوبا اور و يبل كلع دان لق دهتسإب تا هللا ل ىسرإب لافف لجير ء. اصر أذ ١ ثعب لسو يلع هلل اءاصدنلا ل ىسر نا

 ميه رأى عموركص كيم سانلا لع ثمعبي ناك هيلع هللا كبض ميرا ل ىسر نا ليسا نب بات ثيي رح نمددجأ, نياوىنيرتلاوأ|

 لييب د نب ثلصلا قبرط نم معن ىلا دب أونملا ىف د ب الاد وصقم ىف كيوص هو هشئاع ثي ل> ىايسوأءاطفناميف نا ايسو ثيبلعت ١|

 [كزوق سي مناف فلصنلا قباو فصنلا آل تبننا لاقف صرخ هلي ملعتسا لست يلعمن ا ءايص هنا ل ىسد نإ: لبن عميب نعتملصلا نبا

 |ىظيزتلاو دقا دوبل رق لقفل ة ادد ىداقت ام بيب د من اكد ىدؤن ب لذفل ]صرخت صرت هنا هركلا اكد قلافما تسب لمح ايبا لصنأل ا

 | | دناك لعيوت و لئقلا صر خيا بنعلا صرخ نارملسو هيلع هللا ليصل !لوس نم لق ليبس) نب ب ا تع ثيل نم نطق دارا د تآبح نيد ُفآسنلاه

 ىرزلالةدك دب مناك نبا لآق د نم عمسي هدا دوب لاق لقف بائع نع بيسلي نب لوس هلع «داليو ا! لوفلا تقلص نموت أك ًاببيد

 وسر نعورب نكي لأ هريابع نب كلت ل قبس و وب تام وب باتع تاو رج الخ ل نيعس لق نال شال تألق :

 نع دمر نبر ىسما نع بيبسملا تب ليعس نع لاقت ىرلق]ولا نذ لتس تطق رارلا عاو لقوا كه _بغمجو نم إس ىميلع هللا اصدللا

 ىرهذلا نعيق سا نب نامل للبع دي ادد «ناهد لسى اباتعىا سو ميلع هلا لص ينل ن١ بيسملا نب ليعس نع يوصصلا ا ىوبالآقو بأتع ظ

 أ| ل اذ ىرشتلا نع يوب قيرطنمىقنمبا تنخاو ١ 9 هت تم ل ىقب لضنعي بنك الس م تاكتا د ثيدعت انه ىدوتلا لاق م ليَ 0
 | زال قسوا ةسمخ أ رص سخن غلبب ةح بسنعبل)و لخن نيو ايزل اخون أل نا.ةنسلا تضم لأ بيسدل نب دبعس سلجب ىف لس نيام ب! تع
 كما قسم لاوس ةدايذنلا «نع ءاع فقال ملها نيب ددنيب هي تيد نهرغكذ كودو بنعلا هيلا أل ملا نم صرخ لال اوأأ

 سلتا ل ىسر ن اكدضنكاءاشسمل لح صق م يؤ و ىلعأ سلا ليبج ىلا شيب لح نم ميلع قفنم سفن أ |.قي طل رخولسو هيلع هلا

 - لاق شئاع نع ةد يعن ع برش نبا نع تريلخا عييرجنبانع جلو ثيل نمد ا دوبا ةرمقلا بييظن ان لها اصر أخ ةحادر نبدد البع ثعببإ |

 هل جميلا ده د نم لكوي نا لب بييطيب يح للا سر ضم دوب ملا ةحلا ود نيون بع ثمجبي اسد يباع هلا كص ينل ناك بخ ناشي دكت هد

 | امبي فالتخالا نطق رارلا كو سل لم ىهو :طساو ركب مو طيرشإإلا نخ جييرحبنبا نع قي ىط نم ناطق دانلاد قاذدلالبعم اهر لد عطساوا

 -رخاو ةيرهاب ١١و كلي مل ليقعم كل امد ىهعم لسد اه ةرديسه ىلإ نع بييسملا نبا نعى ىهزلا نع.ىضخيللا ىلا نبوكل صه اورف لآق

 ١ تصب سو ميلعما ص ناشي لوح قسو فلا تااعبرا ةحاور نبا ارص سن ىقيارب أجر عماري ذلاوب كربخ عيرج نب قيرط نمددلا دبا

 || انناكد|انيعم معم.ثوعبملا نولي نا ن_يو نينق و ىف كلل اذ نوكين ا ن ىجيف ىيغمعم ثعب هن (ىور د وع ملقتأص د أخ :حاور نب هنلالبع

 قاب ناتحاعد نيد دبع نا قيما فقد دايرقا تي هطف ضكتقد ىف هل نيعديف تعبأ )9 يادرلا نم دعدفقا -

 ( فاخر بي قف سعب >تومب ليمقتسا سن ذل للحاو أد اع مهزيلع رص لخأما حاد تبان أب ييغنلا مبقعناو ىطشلا مهم جرش هريلع أ رص ضيف مأع
 || نموكاهلوزابحن باد ع الفلا سلا باعصاو لمح عبرلا مرلاوكزت اذ ثملثلا اوكذنت 4 تاذ<ثللا مرلا وكرت اذ لص سنن ذا (شميب ل وعش
 0000 527رأين نبدىعس نبنلجتلالبع«دانسا ىل د عيدلاوحرت ثلثلا اوحرت 4 أذ تلثلا لوحدى |و نفخ قص خال ظفلب هش ىلا ني لوس شي



 و لسوم هيلع هلل لص بنلا نع مذا: نع وه لأقف نع ىد ئه لاس د.( لئلا ركذد مفيعضت ل ب نع لفنو ىز دره «ركة راسي نبى بوم

 نعكرايسانبا |نع مراع نع نرح كاف نا داك 00 ا استي أت 1 كن لقن

 جن عميبا نع بيعش نب ممتن عيد نب. ماس ا نع هاو حسوب لاق يشعل لسعلا نم نوب .وث صر عنب |نعميبا نع لب تب مأس

 (تلق سلع نع ب امل لو ىذيزنلا لاقرمهولاناه لخلذ بيعش نب فرجع مب اتكنم طقس ءلعا د لآق «زيغو هرأع ءأنتلح كلان نإ

 ىلا نآعش قرح ل الم ءاح لاق «لجب نعديب| نع بنعش نب هرم نع ىىصملا ث راكب كبورمعيادد نم كأس لاد د ادوب كادر

 ناتاكيبىذ نإ بهد نأ فس تفرغ لوألا هل ة اخ كيس ]لاقيه لايدام وجت لاس هلل خخ هوشعب ةميلعدللا لصدنلال ىنير

 د ريدطنر ل لأ ءآشيب نم لكي ب أب ذ ىه اذ .ثلا و ثرلس مل جلو لور ىشع نم مس ميلع هللا كصدنلا لىسر ىلاى دوب

 صر هن ع بهش نور نعى راضألا لهس نب هكيالا درو النسم بيعش نيو نع ةديه نباو ترن نب نلمح زل دع

 : )00 تو دعت ديان وع اند كاقثلا سناخزاول نورم يبات ناقنالا لها نمأسيل ةعببم نباو نلقانلا ليعد «نلع كنب

 أهل | لوسر| تلق لآق_رىفعلا كالا الخ ىل نان ال ىسر أي تلق لا ٌةيَاوه ثملق ةزايس ىلا نهمينو ريالا لة هضم هر انغو

 ::اولسد هلي طف مابلا لأ ذ مطمىهو ٌةرأيس ىلا نع مي_وم نب ناوإس دياور نم ىثيسباه هجأر نبا دمادويا كاون المج ل صحا راب لج |

 : ع قد قيل ءان اتم :ريره ىإ نحو لاق جان موقنالر هوب لاقد لاق د صب قن ل !علا# اظان؛ ىل سلو در أونعا نم حا

 ْ ىف ىشعلا ودا ملت د :!اقممو اع لعشسا امهس_فمييلع هللا كسب كيلا نا با ىلإ ني دعس ثييدلح تميل هاهدو كودي ىهدر ةخ نب

 و عئاشلال اق أمن او كد ذألاو ىرأغبلا افعنم هل الب نيدينم «دانسا ىلد نيياسلا تأودص ىفماطج هايف مدصبقف متي قاد لسع

 لعن لاق دم ىوثرب مل موطن ىه دار ىشدراو كب : هيف سب فاسد ميلع مهلا لص هينلا نإ لع لأ هج باب ىإنيرعس |
 كات رف سللر لانها نبأ اا وئنمف يمال كب ايلا لأق د منمزغوبأ]ل نا(ىرأتخلو ىيعض علا لصلا ىف نا ىف كويل عن أذل! ا

 لص لسعلا نمثل د لبحت نم نخلتذ] نا نامي ىهو ىلإ ىلا 'زنرتعلا لبع نب ىبع ب انك ءأجس لأ لكى لا نيدلل البع نعاط ىملا فد تبا

 00 ا وأقل ضن يلمس بجنة نخاي ناكرلباب نا ىدداشسي لوح

 0 ِ نم قأسوا حسم ودان ةلجأل ٌكأسلل ةيافدىلو ميلع 0 ىه وف نصملاهرركث يبيلك له ةقلص ىّهلا نم قس |

 ١ -8 مجيرخ) ليجس ىلا ث يي لج لقمر اج نع بيل أبل[ ف قيما عستةتاقحدةدسرخ الاد بح سيما ظنا

 ْ ل اح الا و و - 8 دطقرالل ىزيامرعل

 ثي لح نم نأيح نباو:طقر الل ءاورف هديغ | 8 فيعض» دانساو هولي نبا فخ ساجةياور 0

 قيارط نمانج نباد اسنلاو دكاد ىبا اورد أءأص ن ونس قسولاو «سضنىف و ىغ ارلا ثيي لكل ىف ليعس ىلا نعم يبا نع يحب شا

 "تلو عمسب م عطس ىفد دٌئادوب لات اعاص نوئس قسولا لازماسو ميلع هنا اصدن كوس: نا ادبعس ىلإ نعىرتهبلا ىلإ |

 رعي دضاعن عميد انام نىتس ىسولا لأي سس نبإن عفا ثبرمحنم قممبلا ءامدومكد دي ايبا لاو ليعس ىلا

 ا مع هوسإالا قير نم طق لل اق لصوقلا نم قسوا ةسم-نودأنف سيل دبا ةنسلا ترج تضئ اع اشم تنيسملا نب ليعتش

 وصمم تدم سعد محم

 علامنعلا ثصن يطل[ قس امذد ىنعلاارّثعن اكوا تىبعلاوزأ أمسلا تقنس أف سم نبا ثمل لاه أ ضيا. ويعلم ىل ذب ؛وعوب)

 مورو .للعلا هنا دمجلا نبا هركذ مج نبا هلع رقد ييملا دعرند وبا لاقلقد دوم أبت باو ُكأسلاه دئادوباو نأبح نبا و

 نسخ موو نم أيس د ذاعم ثيدح نم ةميأن نبا ٌكأسلا وه ةرب سه ىلا نع جب نبا او ىذيدتلا ورب اج شيدح نموليس

 ببث ليبسلا ءاب نم قس اص سم ىزذعلا ا ا ا لف هللا او اارزع عرلملا مسا
 ايل, ةملاوهننا او هب عش ىللا داما مب اعني هنأ كِل ؟ىهمو مل ىصاىلا ءاَملا مذ (ىىيد ضحت ةيتآس دبش ىهدارؤن اع

 0 سس د دوا راب رتعلا تشق ب خوا مقعنب قسأ د افوديو ىف

 2 اووف ينم وهو دع ىمنب لدم ءدانسا ىفد ةاكد بتم نم ضدالا تتنب ||: سيلد اعاص نوتس قسولاو دز انمي



 ريب صيفلتلا نم 46 لوالا لل

 يملا ىف كلاذن وكي رشعلا فض وضنلإب سالو مثعلا ليساو لعبلا واس تفس |ييذاعماثمي لوح تا مشعللا اكدبابأ|

 ثب لح نم ىف ميلا يو دطق ادن سود لصءتلا(ل سير نعأفعىفعف تاو ضو بصقلاو نام رلاو غيطبلا ورأثفلا أرق ب ىبعتو تطنكت هأآ

 نع ءىملط نب كسع ثبير نم عب ىذبنن( لذ ره ,عاطقنا و فعض مف و ذآعم نع ةولط نبدي وم نع دفط نب يي نب قاع

 نب ىموم نع ىودبأ ماو تاور ضخ ىل دعي نش بابلا له ىل ٍلسو مبلعملا لصمنلا نع متعب سيل ىنيرتلا لاق وأ ْضي'فيعض ى هد ذاعم| |

 نب ىبوم ثيدحنمدنصب قبس( لو رو لسى ب اوصل لاذ و للعلا ىف غطت رارلا هركذ و ةلس كم يلع هللا كلصمنلا نع دىلط

 قلي غنا لبع نبا لاق هعردوبا كلذ ءنم لف شمل قمل كتب ل يبكى ب ان دع وم لاق د كحل هاد د د ذاعم باتكا: دنع لأ :ىفط 1

 سبل اع ىف سا ميب | نعردولط نب د وم نع بي أسلا نب ءأطع نع ناريننب ث عت قيرط نم نطق اللا وداثبلا ( كو ,9 )89 كرداالداذاعمأ| '

 :عأجج نع هفيعضت كحو نا يزب شرا رع نبا هادم و أرز نب ث لح الا ميبا تعريف لاق لحل شبا داذبلا لاند لص تاد لضخ ىل 1

 نع. لوق ل لب سا نعل قف بئاسلا نبرأطع نعرب رجب نع ىر[يذسلا ح نبناد ص قب ىط نماهطقر للا ساهر و لسى هس ومنه دوبهشللا |

 ا بييج نبق صل امين و ملثم دهشي لح نمدطت رانا ( 9 )9 الج فيعنم كلذ عمن اد ىو دنم فيول علوميبإ :

 اعف اح 9 ثيرعت ق سير امبف ليق دقن بدبش نب هئالبع ىىسميف سيل: ةطقرانلا خا( شجن دع نع ب ّاٍمْلذو ا

 م
 نما ىلا سو باع هللا اص مانلا معي نيحدأعمو هلا دب لا داس نيل( كراس ا ْ ١

 8لصنم ىهو تأقن مناور يملا لاق ىلا بيلبزلاو تطنحما وريوشلا ةعبد لا هنه نمألادق لصلا او نخاتأل مزيدا سانلا نامي ا ّْ
5 

 كس_ ومش دن وب لأ لقد اهركلث هعب دا لا عنه ىف ةاكزلا ءاسو ميلع هلا اص هللا ل ىسر نس م ع نع دولط نب ىدوم تيد نم نطق زل ٌّ

 هر نسا لج نسيب ا نع ببعش نبو سبع ثيلح نم نطقر لا :سآا نباص ةر هل ذأعم ب أتكنع هثب لح ملقن لقو لس ىهغ نع !

 هلل ١ ليبع ن:لهش ةي اور نمىش هاو أ ممدانساو ةرنلاو »جاد نبا دان ببيزلا هرقل و ريعشلا و تطنتت ىف ة آيذرلا لس و هيلعمدلا كصدللا 1

 :”ضفلاو به لاو معلافرشبلاو ليلا و ةروكرملا هس كنف ةرشع ىف ثلا دق لصلا مس هيلع هنا لمع كل ضر لاقن سعت قيرط 0

 بف ط ليس لاهله ىفيمسلا لاذ بيدبنلاو ىقلاو ريعشلاو *طنعت ىف هو لصلا ا نمل لها ىلا مسد طخ لص ا بريشركع هأ|

 0 ل سبل ثشتأعو كع هرم لوف ارعم و ىسوم ىلإ ثي دحأ عمو يعبأ رعب هو دزلتغأ |

 فيعضأو دانسا نا مدقت قف ةد للا الر ظن -ينازهات لسوتللأ دصعس لوس, ًاهريغ و ةد نلا نمهقلصلا نان تبلت نك: عبدلال ريغ ىف ءاكذلا إ

 نوثزذلا فر اشمب لوح هيهاولا ةدايذلا ه نكي ن يوي فيلل ل دب فبعض ىهد ليبع نيو رمح قب رط نم هو لس ملا نسعك دي اور ىف مقوف اهديغ ادا '
 نم َنئيؤن نا نوننألا 0 باشا لق تايوقا رصد لا تاس سدس ص 1

 الوش م الركتف يصعب ن يحى ىمعأ |
 دثاع نع لعب ىطنمروبأسبن يس انى 8 ىور ّي لأ بابن نا «ربغو ملوقب كارلا دام نوليت ١ لفجو ملس ىلإ نب ثيل هداتس اى د[ |

 نا ىدرالوف كيد كورت كعاقول اوهو نامإلا لبيع نب ن اع هداتسا ىلو نوئيزلا و لففلاو بانعيال او ريعشلا ودل ق سجل ءامذلاعيونمأ|

 و لبسإملا ىف اة لا كيص هللا لوسر ىمايو لآ ولسعلا اكن نخايو ذ ادا (كسب لاح بابل سخادا ىف ناي مكمأب 1

 :ر اكس أط نال ىوق ىه ىقبيدلا لات نكلذ اهم و سئ أط نيبرعاطقن ا هيف ه متع سو ام قب ىط نم قيعيبلاو بيش ىلإ نباد ءدنس«ق ىديمت |

 نار نبا ثيي لح نم ى لدرنلالسعلا نم ةاكرلا لخا ىف لسد ميج ودرعللا لوسرر عربؤما ىفدرو مل ىف كلان ىالؤجنعاعون و قيس

 ْ بييزلاورملا ىف عبرا ىلهقلصلا كسا لحب , بريل هجيخاذوقوم ينو دع رس 9 يعم ىهو دع وم نيوكلص ميذو غم دانا هجيخا

 ٠ نمو عركة سل يسد ميلا لص نا لوح دقدصلا نك لاقدع اع قيرض نقي ره كدرت,وهدىذرمعلا|| |!

 ظ هببتلانب محرخ الو وك وبلا فعضو سأيعنبا نع بزنيملا بحأص» ركذ ساب ىا«ديغو

 أ !-عاؤوقوم هدارت عنبأواو اطقناميف دريل مدكنب ييدوزن هعأوا ديف ةاكدالذ اع نباودعنعومّل ىقذانمإاضئبانداع ١ ٠

 رم ١

 || ىه و نيهلا هذ لص «دانسا ىف رععب هلو لاقم «دانسا ىف لآقو فان قاف ذا رمش لك ىف لسعلا ل لآ سو هيلع هنا ل صدنال ىسدأ

 نع ليار نب دولط مىرأت لق و فبعض ىو هو :3لم مب د ىفت لاق قيمبلا اورو ىكتم ثي لهل نه تأسلا لأقد ٌتلوخلقو ظفحلا قيعش ئ



 0 ريهك ا صيقلتا نم |« م لولا

 . [|نطدول ركذد كفن نع ىورعلا جن عيدك نعل ييارسا ذب اور نمىرليرتلا اورو لعنع ىدلغن بة ينج نعوكك نع ازيد بوسه ف ثب

 _ ودق اد ىبا جدا نكو الس يس و ميلع هللا لص بنل نع قأني نب نب نسل نع رك نعبر ىصنمثيا هد جرم دع بث ف الندا

 || قيل لاؤ اله تبتا فردا ل ولن !لبق سأبعلا لان قرص فلست هنا و يلعمأ ديعئتلا نع ىدر فاشن لات قيعيلا لأن

 ْش نيداع تق دبصسأعلاًنفلستسا نجح نكن | لق لس يلعملا لص نلا نا اخ نع تبل ىلا ثيدطحه لضعيد يبدا نه كاب

 دقاد ىبا هاه لوا مأع سبعلا لأي >ق لص ناجن انكانايمعل لآ لس هيلع هلا ص ىتتلا نا .ظآفلا ضعي ىف أعاطقنا هيف ناألا تاق هلاجس

 1| بلح نمر ]زبر اد ىلاربطلا نيب اع ق ليص س علا نم فلست لس ميلع هللا كصننا ىدد (يئاسمبل لوح مئاد ىلإ ثيل نم دسل يلا

 5 نع ةديأغب نسكل) ثي لح نم نطق د اللا و ىلع ناو دازإلا ءا وره فيعض ىهو ناوكذ نبل خه دأنسا ىلد ًاعىلدان مب د ىعسم نبا

 ١ نماأنتيا نطق الا «اهد و أملا شبير ىل م لقن كيف كت نع سأل فل اخلق د كل ورث نسكلا و «ىخسسيب نعد لط نب ىسوم نحوك

 نبنسعأ نع أ نع ب اوصل د أضيا نفبعض هه هصقلا«نه ىف س أبعنبا تع ةم نعمك نع ءاح نب ل لئمد ىذرعلا ثيلح

 ه كداذبلالنع شا ثي لح نم ثي لتر لبص لذع غلبت تحازتد ايز ىف قال و ةأش لب الا نم سم ىف ثم لوح زم مالس فأني نب

 5 د يذلا ركز ملسو -يلعمللا كص ىنلا ب تك ك٠ ىر صن الا نمدرلا لبع نب رس قير ط نم نطق رازلا ثياهر كسا و هريغ ثيدح ىلإ

 (ىدأذيلا ىف ىهوال ىطم لفن ضاخم تنباريفف نيث الث و سمخىلا نيرشعو سمت تغلب اذا ةاشن لب الا نمسح ىف ضا شب لح
 نأ لاكن ريشا نه ١ ىف لاقمن ا نفع( لهحربجنبا بلح ىف هدقن ةاش غش نيعبدا ىف سب لوح [هديغو دئاد ىلا
 نم ىليمبلا ءاود وب ن مع نعي زينب بث أ سلا نع ب أيش نبإ نع متع عفأشلا و أطىملا ىف كل ادملاب كبل مُث-نيد ضفيلف نيدميلع نآك

 سر نه ل ىَق و ميلعملا لص هنا كوسر ريم لع[ يطخ نافع نب ناعم ذا ليذي نب بثأسلا نا ربخا ىرهزلا نع ىرخا قي يط

 قاما لاق ةاكدلا ا رنماو دؤتذ كدا وما صلخش تح نيد ضقبإف نيد يطع كتم ناك نم نافع لاقخ لاق هنح.لآسا مد سيشل بها ىل هيب لد لاك اذ .

 شالا رعركذ مادا نك -ىديبص ىل هركنب ىلا كد ايبا لأقف ب نابل حرش ىف ىوونلا مقعت د ىرضيزلا نع بيعش نع نا عل ىلا نع ىداؤبلا ةافد

 ”7ائبلا ةوصفمو لاق عم ىف ىديبجتركذ )نكد رب نمل رك ىف مأصتحالا باتكىف هركت اله عدا دميلع هللا لص هناا ربتم اع نأ عمنا

 ا ار قار ماو ال 1

 نع مهنالث لضفملا نب شب نع دةببش ىلإ نباو ةيدداعم ىلاد للاخ نب فاطع نعر ىصنم نب ليعس هاهد مب اهيا نبأ غلول للا فرصلا

 , الاه ةريرهاب اوم تبا صاق ه ىلا نب دعس تلأسف 5 أكذلا باصن تغلب نسب نأ لص أري ىلنع هقفن عزجا ميبا نعل ص ىلا نب لير

 مث دأف نو 5 5 لعني ناطلسلا له مرلهعملق ةياور قد لدا :مكع فلتخا ا ناطلسلا ىلا ارعفد ااولأقف نأطلسا ىلا ارعفداوا أرهشا|ىر لفل

 (مهدازم ىلا الاي ىل نإعنب ال تاقلاق هوز قيرطنمدببش لا نب( وقر 9اضامسدبف نعد مزعىفيميلاءاهدو اولأقف قاكدميلا

 اوما ثك لص لوعند لح نبا لأت ل آذان قدىىط نمو ناد لاق أبيط دأب أبن أمب نو نقي اذا تلقرارم ألا داعي مىقلا يال قش ىلا ارعفدا لأقمت اكد
 ادد م أو | 9 ةشثآعو هبعش نب ةراغملا نعو قب للملك ىل لزرع دن بيلا ,9 أردن ما نمومسفنلذ رب نّوكى اهنا ءالو نم ىل

 # ظاصلااوعأض لق مز لا ارعق لت )١ لأقف كلل اذ لعب متل اسف مرملا أرعف دا لأفف  اكذنلا نعبر نب! تنس لاق >يخنعاضي | ةببيش ىلإ نبا

 نم لل اق نمل أجب مل اف مك لصم نوضرا عروق رب حبشي لح نم لم هاه داد بابلا انه لصاو ىفعجبارب جتباو د نم نر ال فبعض ىبف

 و مار اوبر ف وكون ١ذاذ ن وضم بكد وكب ايس اء وف م كبنع نبربامب نع دوا د ىلإ لنعو انن ىملطب انئوت ب نيق لصلل نم أس أ: نا برعألا
 فيل نمطس والا ىف ىاربطلاللعو مهأضرمكتاىذ همن ازوهىّصراو املعف اوماط ناو مرمسفن الذ اون لع نأت تىخنببآ, نيبو مبا ولخ

 دز ا وسر لاقت دب نم لجد ىلا لأت شا | شيب لحن مبهو نباو ث ىلكت و نهب لنعو سك ا ولص أو مرملا أه ىعفد ١ أع ىف بص اذ و ىلا نب عس

 للص ثعبب ناكرمتنبا نا شمل ىاوحأ ل نب نم لعام واه سب كل و وعن لاقل ىسرو ها ىلارغم ترب دقق كل ىسر ىلا ةاكزلا تيدااذا
 لنعو نيبو دا ىبب هرضعب لنعىشيريبلا» تابح نبا وذطقر للا و منع ىقف اشلا_ه اطوملا ىف كألاد كلو ىببرطقلا لبف «لنع عرج ىلا ىلا ىطفلا

 نييوبوا موب طفلا لب ن ىطعي اقاكوا ولقي نيزالاريعي اكشن ابا ثيدح نهى دانا 9 > رز ههنالذ داني ىيمفاشاو كلن |
 1 1 ا 1 سم5 < د دع ا دك اح ا كيك



 ريم صيفا 0 ١ ك4 لو الانا 0
 قت دوو جددا

 | :ولعس(كفءمن تنور نا 0 | له ىف برعلا ىلا نبق لصملاث عب دو يلعميلا لص ىبللا

 هلل اال سلام تلف نا لقنالق هب ثيلح نم يلع ق فس تاينلاب لاحالا ما ثلا قي فرمملا ىف

 ْ هلا ضرع رع دش نع دارا عال قيم رس يور نهي سيف تنبأ 0

 ىلع ليلدىهو زن, س يلفت اكن ىداأ باب ىف ببتكل قه ::جاد نبا نع نياؤر نم كيسنلا ىف ىها نكماالا ىف (ىديشقلا نيدلا قت

 و كاني سيل م داتسالاقو ة اكرلا( وس اقحل أملا فنا ظفلب هيي عايل تلح اسال ٠

 لو داس لشن تن يت دددكدأس ب لادم وهدى رعشا نحاس يي »يعاد

 لضفاويفدا:نموميلع ىذللا قت ى | ة اكد ىدا نماللس سن سك نع لبسارملا ىف دئادوبا اور ا أرنم ثيداحل أنعم ىف

 و اييوفىربأج ثيرح نموكا لن ادد فيعض#دانساو كيلع أ, تضف قف ةاكلا تيدا اذا ع وفرع ةررهىل, نعى زيرتلا يورو

 -عاسلا لب الا نمنيعب لك فسد ىلهح ةريره ىلإ نع ويصنع أش لد لاق ءرش كنع تبهذا لقف كلاب ءأكد تيدااذا ظفلب از ىقوم

 ودك ؟ ا دوبا وره قون أرنم لهل ذل سبل انبر تر زع نم م نعسل ار ىطش فاه نذك أف أرعنم نمو أه نجل لف ارح قمأه أطعب نم نبل كلب

 . انمي نودنم ناكاذإ الوعد انسا ا دهجبرتل ا: نه ىف نيعم نب يحي لآت لقؤ ه لوب ع ميب| نع :رب رك قيرط نم ىتيريبلا و لاك د ىلأسلا

 0 | د مبانلقل تقولو ثيدتلإب علا لها نيني تيدا هد ديب سيف ىناغا لاقو مونيا ذيدح بتكوبف ىه وبالاقوحقن
 ٠ انهال ول اريذكظخي ن اكن ابحت ب؛لاقو دانسالا وكس لاقف داس نع لست ميجيو ا ىد دا: لآقف لامن لثس .و ملقلا ىف ب لاق ناك

 لىبج نب. ماكحالا لئادا ىلع الطلا نبا لاق زكنم انيدحمل دا كحال الدني هايتس نموهد تاق مال شيد

 هالغوؤلمبلا لاو بينزل يغلف كلن تيفوتس لقد >ئ الا نم قا قت اقف نمأطخىه و دلل ابد ىرشمديغ مذح نب لاقد

 و تبأثب سيل مالسالا ل ها ىف لاومأل ىف لاومأثل اب تن أكدِب ىقعلا نكن م ىعد١ ىلا نآب ىد ىنلاميقعت ومن وسم نه نم ثيلح

 ”ظفل نتملا ذه ق ايس ىلل اقر اذ برك ١ :ابامي باجل ان كل د نع ب اوجد ؤيراتل اب ليج عمد] ىبقمريغ غشا ىوعد ده فورعمال

 || دعنم يوقع نيرضشل الخ نم :ةلصلا نخأيه قلصملايلعريؤفيف نيرطش ملاد لع ىاملاءرطش نما هو نؤتااز از ىهأمناو ىدارلا أر مشد

 اخو فهرها يمل ع ت نخل ا اهنلاد برك نعلين ًاسمرعماج ىف ىذوجي نب هلقن الف ممذلي الاء ار اف أكنلا
 هريغد له لنعارضيا ص أعلا نبد م نب هلل! لبع قب سط) ١ 9 دور أك نبال قتنملا ف ىهدةشلأاع تبر نمطسوألا فئاربطااءاود

 جن عميبا نع ببعش نب هسمغ نع قاوشسا نب | تي لمس نم د قاد ىبا ونجل نسال بلجال لاق سد هيلع هلا لصمنا ىدد تيل لوح

 أ | بنج ا] نعمو قرصللاىلل بلل وأرعض ىم ىل ةيش املا قلبت نا بلييال دعم قاعسا نبا ل أذ امهيدود يالا مناة صلتونال

 ىدئاد ىباو رهن هور نيصح ن بنز عنع بمب قى »و كلذ ذ نع لوينف ميلا بنج ةةلصلا ب اينما عضاوم صن ب ق لصملا نىك نا 5

 ةياور ىف دؤادىباداذ و كلف فلتخي قو نر نم نسل عاود صداع ثاقوتم ىهو «ايهم» نابحباد هميفعلنعةدايزبىطيتلادكلاشلا|| ٠

 ري ع ا ا ١نم ىهو نابحنباهرازبلاورهب ياوعض از كك 8 نآهرلا ىف بلجالو بجال ل ققرمب || ٠

 ملأقف ةآباو ضحاف الخ نه لاق أسنلا و ى ليرتلاو كمتلاملعأ لقو نيل مف ىرشلا اريغ نعيرعم ثيرحن !ليق لف وأ هالع و رازبلاد

 شا 9نإم نع نسكت نع ليج نع ب لوصلا لاقد سا نم لينه ضموع نم اسفل حج شاش لال 1 ِ

 5 م صا

 بت ىنحلاس علا لع بكاال ال ىخنأت داذا تح نخل ًابرفمر قبب اس نل لاسرفل است سا قل سل

 هش أح ىف كر ننلل -عبتو (مردكنذ ناريسفن لرث 3لا نب لق جال نآهرلا دلوقت ىشو د ءادىلا ةدايد لاسفنلا! نه اعل ليدقبس |

 7 م 9 يإع قفنتا ثيبركلا منف لب ىلإ كنان عرلعل ص الق مق لصب م هوه أنا | ف لس ميلع هللا اص بنا ناكل داى تبا« سي لوح

 ل لبافدميفكداب | لاقف ةاكذلا ىف ىلا رتسح نمر“ ا و يلعارد لسد لوس لاقي جنيلثهنعبأيلا

 نم شياو نطق رارلاو او ناسلا باعاو لجن مل صيف لحن لبق مق للص ليت ىف سو ميلع هنا سمن ؛ل سر لاس سال نادلع
 ا[ ل تا رش ا ل ا ع

 وس داب يو اور أ 1 4 7م - ٠ ويحم اب



 ل ًارىلو نمل قد ىعشم نب نع لها نع ممل ىلا نب ثبإ قرط نم ىفيربلا ىو ديب لل نعر ىبمشم وهو بلأط ىلإ نبءاع نع ق ىط نم .

 هنا بقع د ياولارعلو

 ا 9 9كاةلسا لله ءعس ذوب سوت امص نا تما بصل نيت دابعمي لح نم هيف أيعأس لعس نب سيفا شعب د هارلدتسلاف
 _ّ هد نارغوتال هدو وا نم ىرهذلا نحرعس نب هاب نع ىئاشلا 2< رجح | :قرصلا لع نانعببأت اكره سلب !! نا ىدأشلا نع
 7 [|نارعس نبال تآقب 2 ؤ نيلآقعنيلأقعزخلقاقلصم ثعب ف ةدانرلا مآعاه ساشا مع نع كو رو خرقلا فلاةدماعل كل |[

0 

 . ريب ارصيؤلتا نم : |« لوالا نإ

 | |بيهنزبو حقب رطنم_ييصواةوق ىمىاور و دانسا تريبل فعضو مق لدم رينملا ىف سيل لآق هن ال رب أجيب لح نمو فيعض ىشو بيج

 || ف هما ىلا ثيل نماذ وقوموأء وقص ىور ان ك] ١ نم ساو ىقريسلا لاق أْضيا فيعض» دانسا و ىقبلا ل سب لب الل لاق ن اال لبن عميبإ نع

 ًاعهمربهد نغر ليىباءاوزومعئردامفقد ف كش يهز نعءابقنلا ءاور ىقيبلا لات وش لد اوعل مقبلا ىف نسل لع نع ممأعو ثرلل نع

 ليلعتلا م اع قيثون قمت لعأق لع ناطقا نبا .يضصو تآبحت ياو دكا دىلإ لتعوهو ىنن وقوم قأونس ىلإ نع ديه ايغ هاو

 . || ةأرا نإ سابع نب هشيبلح نم هنعبص لع قفش ءابضقلاب قحا هللا يرق لاق واسو يلع دن اءاصءللا لىسر نا(شممل لح منرلاو فقول
 لح اجياو د ىف و هلم ظافلاوأنيف ق ىط مل ه شيب لوم سيش مى اربط تنث ب ىلا ناهنلا ل ىسر أي تل قف حاس و ميلع ملا اص هللا ل ىسد تن

 ىونم لاق لسو هيلعمرا لصنا ىود(كسن لوح أيصلا ىف ىلإبسو جما و تاء ىلا ناسا ةياهر قد ٌحخدناتدلبةخنالاقف

 لل دمي كنب هلل البعد لدن عبميبا نع. بيعش نب هله“ شيم نم قيمببلا و نطق داللاو ىنم تلا ةقلصلاملكاي هتحمكرتب ال دمل لامني

 أف ىقىم باخ نب رمح نع بيعش نب وره نع ود لقد مويولا!نه نم وربما (ى ندرثلا لاق لق فيعض ىهو حاصل! ن نائم امه داتسا

 ٠ ورم نعأضيا ىأييشلا قأوهما ىلا ثيل نم ئطقر نا ىاورو مع نع غشملا دي هرب يصب سيل لاقف منع لجل تلاس نيم لق هىلغنامييلغ

 ْ نم ىلع نإ ةاود و كورت, فيعض من سعلا و مغ نع ىز ىعلا ثيل نم و فبعض ىهو لع نبل لنم منعسي وان نكا ب يعن نبا

 ليوس نع بيعش نبو مع نع ل ىعلن نعولعملا نيسح هاور للعل ىف نطق ر الل ل آو فيعض وهو قرف ال لوهو ءاع نب هللا لبع قب ىط

 زورا احم باو تمل مماوهد بيس ناكني سنع بيعش نبع نعي أني د نب ورع نعد نيبع نبا هاه د وربع نع بيسللانبا
 يب نع يي لجن نع داود ىلإ نب يججلا دبع نع ىفأشلا ة اكذلا اراك[: ذل ىلانيلا لاوما ىلاوغتت ا لأق هريلعللا لصمنا ىدد ثمل لمح

 الل ىلاتيل لان باء ىف رم سلا نع بالى اقلطم كالا باي ىف هويععلا تيبداحمل مىهب ىلا هكا نكاد السى بكعأدث

 : ل اقول ثمميلءاذ ىف وم هت نع بيسملا نب ليعس ثيلح نم ىقييبلا ( ورا )_9 ديوس نب لع >جزت ا طسو للا ىف قئاربطلا هاد ةأكذلا

 ١ نب ليج نع.خبعش نب نم قبري( لو » 9 ر 8أضي اذ وةومر عنب نع مف: نع بوي نع تدريعزنعوثا لاو ره ) 9 يم هدانسا

 :رآف تاضر صنم فكر محد ل اقف هت كح صأعلا ىلا نب ناثح مق لاق ص أعلا ىلإ نب نآنعل هدأت ن اكد ناداني |تعس لاله

 نع صأعلا ىلا 0 نملنحنب رح(. و9 ) 8 ميلاف لفلآق هبنذن نا ئ اكذلا تداكلذ هذي لأ, ىالنع

 فلز نامدا ازرع نعاطىلل فك( 99 ١ 9ك ادوقوم ىغ نبا نععف [نع بوبا نع ةنيبعنب نع ىئأشلا او د5 :ىرمغ

 كا كربلا لبعنباو قايسلاو طقرارلا 8 ره غال انلاوما نم جيت تن اكد أه سجج ىل تي ىلا هب و فيت هشئ اع تن: اطلاق ميبا نع

 '.ضادخ نعت

 .٠ انه نور لا كي

 وو طق اب سيل ثيل ناب و عاطقن الاب عفأشلا لعاو كرتءأش ناو ىكد ءأش ناذ ةاكذلا نممبف جه بخب هلا ميلاعف داذا د نيئسسلا هيلع صعبا هن

 « دانسا ىف هرباج ثيرح نمىفيبباو نطق دارا قضي قح بت امل الاد ىف ةاكد ال كسب لهن عيش نب ينو سابع نب نع بم ايل |
 تعز يكق يرط نم ليث ثيرحسن موسي ددسن م ثان بيش ىلا نبا هادد لقبا لع فوق ىمضاويوهملا قويا لاق نسعد تا فمش
 ءال| ىف ندوب اف خشم لوح منذ بهذا لاق متن تلق تقنع له لاقل بنزاكم ان اوه ر داب ىلا ةاكذب ربح تيتا لإق ىلاقملا لبجسىلا
 اقلك و سو يلعمللا لصدنلا لوسر ناشي لجأ معن و# امكمرلا وأ دابأ هقرو باي ناب (ىلوس هرقتءاكنلا

 ل نس !ليبجس ىلإ نع امرؤ ف ثق لصلا كاع رح تسعي ياي رض ىلإ نع نيوينحبص ليش د ىبرشما نط اكذل ا ننال خا عسلا ن ىنعبي لفل اك لعب |

 ةلحالنسم ىف وا يعاس د ىعسم أب فرس هيلع هللا لص ثلا نا دق اد ىلا لنع 5 لعسلا ني لعنسا سبع نع ارشد ةيبتللا نامل لاقي دذألا

 ' 0 ا ا ل ا جي |ثعيدت )

 هت ا ا



 61-000 1 0 | 7 70 زةزة>7 ة >2 ز ز70 زة7>2ةز>ز> >> 2ز> + >7 11-777 ا 712772722

 00 و و ولج ا ىو و سو سيح

 كس 6 لوالالبا 1
 ادي يت ٠ وعجم حت ٠ ت

 ا لقتال لور فيالح ينط تس ل

 1 لا فيعض ىه دو دع بحفل نع ميداد روخالان ىدي زيدان سين تنل ثيح نم اطلاو جانب ال كوم

 ىلع ليل د ىهو زنكي سيلفمت اكذ ىداأ, باب ىف بتكل قو جاي نبا نع نزراؤر نم ئينلا ىف ىها نك مأنالا ىف ىديشقلا نيدلا قت

 ةفاني سد دان اد وسلا نظفت سايس سنس

 قر داس داب تن وي دست راس لاا ىث بعشلا نع ماس نبل ماوس اون ايبم اور

 لضفاوهفدا: نمو م يلع ىذللا قا ىذا لقث ملا ة اكد ىد ١نماثلس ص نسكت نع لبس ملا ىف دكادوبا كادر[ أرنم ثييداحل هأنعم ىف

 و اوف ىربأج ثيلح نموكاو لن اورو فييعض دانس او كررلع أ, تيدضق قف ة كلا تبدا اذ اع ىفرع ةررهىل! نعى زنيزرتلا ورد

 غأسلا لب الا نمنيعبر ١لكىف فسمي ىلهح بره ىلإ نع يصله اش لد لاق ءرش كنع تبه د! لقف كالا ةأكدد تبدا اذا ظفلب اذ ىقوم
 و دك ادوباورهد قونئارنم لحل ل سيل اني ر تأ نع نمر منعسلا, ىطش هاهو نكن أف أيعنم نمو أه سجل هلق ارحب ماه أطعب نم نوبل تدب

 | نمي نود نم ناكاذا روصدانسا ا دهجرتل اه نه ىف نيعم نب بحي لات لقؤ ه لدب عميب| نع 0 اكد كأسلا

 ا | ى ميانلقل تيثولو يرحم لعل لها متبنيل ثيرحلا نهد ديب سيل ىفاشلا لاقو مب يحل و لير بنكي خيش ىه م ادبوبالاقوخفت
 ّْ ازهال ولو ربنا ل ن اكن ايحت !لاقودانسالا الص لاقفىداتسا نع لست ميجا ىد دأب لاقف رهامنع لثس 80

 ١ لوبن. ماكحالا لئادا ىلع ءالطلا نبا لاق واركتم اذيدح لدا م ىدع نبا لاق مدين ههاديوتسا |نم ىهو تأقنلا ىف -نلخدألفيدلعلا

 هدلغولبمبلا لاق ه بيزيتلا صرخات ىف كل ا١تيفوتتس القد د الا نمقلخم تو لقفاونمأطخىه د دل لعلب ىرشمديغ مزح نب لاقد

 وتب اب سيل مالسالا ل ها ىف لاومأل ىف لاومأل ار تن أكذب ىقعلا نراكنم ءىعد ١ ىلا نأب ىد ىنلامقعت ورنوسنم !نه م ثبلح

 ”ظفل نتملا اله ق ايس ىللأق من أذ ىل ككل عهذبا مب باجل اد كل د نع ْب اوجد ةييرأتل اب لبي عمد ىبفمريذ خشلا ىوعد د فورعمال
 ا 0 ملل م

 | لوسب هايم لع ت نخل ءأمملا ادزت ”تنأكن الو قنىملا هللا برك نعني ًاسلرعماج ىف ىذ وجي نب هلقن الف .مذلي الاء راف ةاكنرلا

 ىرياغد لجا لنعارضيا ص أعلا نبد مع نب هلل! لبع قب طر 9 دورا نبال هقتنملا ف ىهدةشلاع تبل حنمطسوألا ىف قاربطلاءاود

 جن عميبا نع بيعش نب هىبغ نع قاوسا نب تمي لح نم دق اد ىبا ه نجل بنجالد بلجال لآز لسد ميلع هلا لصمنا ىدد ثيل لوح

 | | بنجال هعمو قرسملا ىل بليل و أرعض ىم ىل ةيبش املا قلصت نا بطفل ذعم قانا نبال امه دو دىالا مراة لص نغفل هداذد

 ددئادىاهدبب ود نيبحن نإعنع بيلا( و كا نع لوبنف ميلا بنجتت ه3 لصلا ب امنا عضاوم ص ب قلصملا نىلب نا

 .ةياهد ىف دفادىبادانو كا ىف فلتخ لقو ن لمن م نسعل عاجس دى هلع :فيقونم ىهو ء اينمد نابح نيا هيث «دنعةدايذب ىطدتلاد كف أشلا

 اال للا موع تازئزسدإلا نم ىهو نآب>نباورازبلاهلهن يلو رش ازكس 8 نأهرلا ىف بلجال د بنجال ل ىقرمب

 ملاقف ةاوباو ضحان الخ نه لاق اسنلا و ىليرتلاف ىمأتبلاملعأ لقو نيل هيف ىرهدل ريغ تعررهم ثيرحن لبق رقو شريم ةلادالاد

 ها 9 نإ ع نع نسحل نع ليج نع ب وصلا لاقو شا نعي نع ضكم جو نم ٌفأسلا - ج ضل لو زجر كنم ذه
 كيف قبس نوفل بلجن! بلم قف قاما نبامب «رسفاو فالتج بحبن د باف كو ضم يلي ضيع « لتس وجا ادد هلا نع

 بت ىنحلاسرملا بكر نادت دكا زينجاش رفا مج سانت دج

 احق ىرننلل -عبتد مدكذف ناريسفنلريث )1 نب ١لأق 0 نآهرلا دلوقت د داكادتلا ةدايد للسفتلا! نه اع ل ليدقبس |

 1 م 9 يلع قفنت ثيبركت نق لعب ىلإ ءاناذ مملع لص !لاذ مق لصب موقو انا | ذإ لسمو ميلع هللا لص بنلا ناك داى نب اثمي لوح

 لبا ىف ه هيف كل داب ملا ل اقف اكذلا ىل ىت ا يتسح نمرل ل ف دف انب ثععب لجل د_يلعارس دسمنا لسد لارج لثهتعبمأيلا

 0 أ نسا باطما لجل صيف لح نلبس ليت ىف سد ميل هلا لمعت ل وسد لاس سا ادع



 - ريبيكا رصرؤلتلانم ١ | ©. لوألا نلت

 ف انما ىلا شي له نماز وقوموأعء ىف هى ور ار كل "نم ساو ىقيعسلا لق أصيب ا فيعض» دانساوسقبلا ل لبلد ل !لاقناالا رجب نعميبإ نع

 ًاعهمربهد نخر لي ىباءاوز ودعت دامفتو ىف كشل [ ريهذ نعءاسشنلا او د ىقيرببلا لاق يش لم اوعل ل قبلا ىف نيل لع نع مصأعو تل نع

 ليلعتلا سد قمن لعأت لع ناطقلا نبا_يصصو تآبحتباو دٌرادىلإ لتعىهو ىزنن اذ وقوم قون ىلإ نعريهز الغ «ادر

 لح اجةباو د ىو فلق افلام ف ىطمل ه شيب لوك سر م ىبص ًأملعو تن ىلا نادنلا ل ىسر إي تلا قف رأس و ميلعمنلا اص هللا ل ىسد تنئا

 ىلونم لاق سو هيلعمل الصن!ىود(اتسن لح أيصلا ىف آيس و جاو تاىلا ناٌفأسلا ةياهد د ٌحخناتدلبةخ نا لاقف

 لاكي 9نن هلل ابعت لمن عميبإ نع بيعش نبع ثيل نم قيملاد خطف رارلاو ىزيدتلا هقدصلاملك اب تحمكرتب ال دل جلف امي

 أف ىف ىم بالخل نبهت نع بيعش نب وره نع ود لقد مويولا!له نم كورب | (ى نزلا لاق لق فيعض ىهو حاصلا! ن نثملامهداتسا
 هرم نع ضيا ىلبيشلا قاوعما ىلا ثيل نم طقر الا اورو هع نع خشملا يهرب ريوعصب سيل لاقث منع لجل تلآس نم لاق و ىةنايلغ

 ديوس نع بيعش نبو ع نع ل ىعلن نعولعملا نياسح «اور للعل ىف نطق ر اللا ل نو فيعض ىهو قرف ال وهو ءاع نب هللا لبع قب ىط

 يزال كم باو تلق يساوهو بيس ناكني سم نع بيعش نيو نعي أني د نب و ع نعت ندع نبا كا و د و ع نع بيسلا نبا

 ب نع يبس نبا نع داود ىلإ نبل يججلا دبع نع ىذا ة اكذلا ارلك[: ذل ىلانيلا لاوما ىلاوغتت ا لأق .ويلعهللا لصمنا ىدد تسد لوح

 اكل تيل لال با ىف رم سلا نع بالغ لطم كالا باي ف هديععلا ثيداحمل مىهب ىلا هكا نكاد السى بكعب

 ١ ل قو لثمميلعاف ىفوم نع بيسملا نب ليعس ثيدحنم قبولا( لو و 8 )_8لبعس نب لع :ججات ىفطسو الا ىف ئلازبطلا اور ّة أكذلا

 "ني ليج نعتمش نب رطنم قبيل ( لج و 9 ) 9أِضي اذ هومر عنبانع عفا نع بويا نعةيديعزنعوفأذلا 2 9 ) 8م : دانسا

 :رآف تاضر تم فير محد ل اقف هت لع صأعلا ىلإ نب نع م لق لاق ص أعلا ىلإ نب نأمل ادد ن اكد -نبادا نحن إ|تعمس ل له

 نعصأعلا ىلا نب كف نحةرق نبدي وأعمق برط نم لحن دجن (لو و 9 8 يلا علف لأث هينفن نا ةاكذلا تداك لذ يذبل, ىالنع

 اقلزبنمدلازبع دعاط ىلا كلا( او 9 ) 91| نوقومىغ نبا نعرعف [نع بويا نع ةنيع نب نع ىئأشلا «اف د دى رم

 كا كربلا لبعنباو ىيسلاو طقرارلا م8 ره غاكرلا انلاوما نم جيت تن اكد أه سجج ىل تي ىلا بو فيت هشئ اع تن. اكلاقميبا نع

 ل اي لو نمل اق د ىعسم نب نسل هاج نع هل ىلا نب ثيل قرط نم ىفيريبلا ىود هيب للم نعر ىرشم وهو بلأط ىلا نبع نع قيط نم |:
 _ه طنا سل ثيل ن ابو عاطقن الاب عفأشلا .لعاو ك رتءأش ناو ىك ءأش ناذ ةاكذلا نمميف | ه«بخا هلا: ميلاعف دا ذا د نيانسسلا ميلع صل مهتب

 « دانسا لوب اج ثيلح نمىفيمباو نطق رنا قي ةح بت ايل الا ىف ةاككدال كسب للون عي نبا ديف و سابع نب نع به ايل |
 ل اكقي طورم ليث تيرس نوفي رجب ن منخل نأ د ييش ىلا نإ ادد لقبا لع فوق ىمناويودملا قوت لاك دست مد كا فمش

 |١١ ىف خويا من عشب لوح منذ بهذ لاقمخ تلق تقنع له لاقن بنزاكم انا وههر دئا ىلا, ةاكذي ربح تينا لاق ىدلبقملا لسا

 ءًافلكثو مس ميلع هللا كصدللا لوس ناشمب لجأ لمعت و5 اصلا دامأ هقرو لعبوا نام لحس هرقنأكنلا ٍ
 2 9 5 3 0 0 ل 8

 |نمالج :لس !ليبجس ىلإ !نخ عرش ف ثق لصلا كح ره افمعب ري ىض ىلإ ن ح نيج ليش ر ىبمشما ناضاق أكدال انهن # اعسلا ن ىتعبب لل ك5 لعب الد

 احالنسم ىفوأيعاسد ىعسمب صب لسد هيلع هللا لص بنلا نا دق اد ىلا لنع كاك عسا نيا لعنسا اسبح نع مرجو ةيبتللا نام1لاقيدنألا

 هنن نبال هدإ وانام ىرهذلا نع لعس نب مهاب نع ىنأنلا 3< | قرصا ناي اكره د لت )نإ ىنأشلانح زنا بفعررإو انمي

 . || بهتزبور حقب رطنم_يصواةوق ىم اور و دانسا بيلا فعضو دق لص كل ينملا ىللسيل لأق هناا ارب أ ج شيب لح نمو فبعض ىهو بيج

 : ة.أرا نا سبع نب هشيبلح نم هنعبص لع قفش ءابضفلاب قحا هللا نيرف لاقرداسو يلع هنن اءاص هللا ل ىسر نا(شسمل لج منرلاو فقول

 . [|نم ىلع تا ءاور و ك ورتب فيعض ى ن ىعلاو مع نع ىز ىعلا ثيب ل نم و فبعض هو لع نبل لنم منع ميوان نكل بيعش نبا

 لحل

 5 001 2117370 0001 تا 5 نيو يومانب
 1 0 الا الا دا رجا يفد اوعلط ياحب يقح تتعب ف دعست ةياخت جأب |ثعبذذي

 ذيب 9 9ك لل لاه كعس ندب لسؤال اص الا تم أصلا نبهت دابع شي لح نو ميو أيعأس لعس نب سيفا شعب هياكل رلتسملاف

 ||نانعس نبال ت 3 ُُ » 9 نيلاقمنيلأقع نخاف اق صم ثحب ف ةدادرلا مأعاه خلنا نمت : ءهرو عرقلا ىفلاقدماع لكل ٍء
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 ديبي ارصيئلتلا نم «<١ كوالا للك

 :وركمىهأ[ انه فيعضلاورب لو فيعضلا منظم ال ك5 ىل اطخبوو للاخ نب مكعب فعضد هى نايفس نعرآ نبه مركع نع بوب! قيرطنمأ |

 | ماس و ةيلثا اص ا ل ىسر عب لاق نبنسح نع .جيفزبسايئازع ماس وبث لاقاح ىف س واو رف تبي ىلا نبا ب غلو تبقلاعقفلا للا خنب !

 أ دصصم شعب سيخ نلا لاهل هلا لبع نب مس نع شا هال قيىط نم لاومألا ىف ديبعلا( ف )م 5 ثبب ليت ه3 ليصل ىلع هال لبع نين أيفس ١

 /| ه ةضيرملن ع ىنلاشسبلا ىلوعس» لنهسسمركري ىو ٍقسر نب ليعس قلصملا له مهسا نا همفرلا نبال دياذكلا ىل عفو ه.ةينشلاو دع لوب نخآي تا هىاذأ |

 ىهال لا ذل نا ليشو» لحد هلل ليبح نم نأ ل: رعط مطر قف نيراعف نم ثالث اع ىفرم ىىضاخلاي ىعم نب هللا لبغ سي لح نمد اد ىبا بيعمل

نس | قأيس و دا:سادوجف ئئاربطلاو اورد ثييروت ةيئنلا طرمشلا ذل هدنو محلا 2و :رضي ىملا طعب لد مأع ا سفن أ ةبيط هلادق اكد طعاو 1
 ًاتتموا د

 ثيرحمي دارا اهريغو حوش 9اب لن قرتفم نيب عميل وعقب نيب قرفيال اهريغ دره نباو نس شب لحي ا طلة :ق لص بأ
 يشحن ة جنيب ق ىفيألا و ق فم نيب عما! صأقو ىلإ نيلعس سيب ىلهس نص نا ىف اللا لعس تير لب ىطلامثي لح ف ىهد منح نار ]

 نعرليعس نبيك نع شعبي نبا ياو نم قيربلاو طق ارنا غارلا لب تيملا هي اور ىفد ىجارلاو لمقل او ضو ىف أعقب [ نا طيلل ددق ليصلا| |

 انك اباعص عمايل لاذ هركذ قرفيأل .هميلعمدلا للصم وسر لأق ل ىقي هوي تاذ تعمم و صأق ه ىلإ نب رعس تبعنم ليزي نب بسلا

 تعببل نياديغ هادد الحإ الو لطإب فييرا لاقف هنعىبا تنس لاعن ىف ثا نبا لاق ومب درفنبأ«ججاجتحلا ك رثد ةعبيل نإ فعض اع

 عمي للة رب جلبع نيريطنلا د ىسالا ىلإ نع مالس نب هسقلا ليبع.ىلا نهرو ديف :ىيمل نبا يهد بسد دملا ىف بيلا نيبدتد تمل |
 نك هامش يحي نم ةعيمل نباعمس ل لاقدلا ضبا :ىىلإنبريعس نع( »9 8 باتكسممي هدي ناكأن امين دعس نب دج رم <عيبف نبا

 لىسر نعضرهيمعمما لف هنس ناكنكص قد ى نيدعس تبع يذيب بأسا ثيرح ضعي ييدحت الع يحي ديلا بكن اكسيل بن

 ولعس شيلحن مسا عيب نبا نظف قرن نيب عبجيال و عتب نيب ق يفيذل «لعب ليعس نب قع بتكو ارحاهًآني دجال سو هيلع هلل: ءاصدتلا]
 -هعسزب ثميللا مب ث لجانه لبعس نب محي ل ىق نموه أن او لطأب يبدا نخ ندعم نبا لاق ديلا أم بتكى تالا لئأسملا نم لدم هالك انها
 ىف ييبلاهلجا وداد ىب ل ىكت ميلع ل ىيتح لا ىف اعز ال تي لاح تك : |طرمشلا ل قنمدمس ن يعينع

 ّْ توبا نباه تباثنعمب دفن ل قو فيعض ىو أيس نبناسحميفو اثير نم غطتد الل او لع نعت رمد نبدأ حو ثمل ةي اور نم

 ؟ | فم لس نم قيربلاو دطق د اللا ه اورد فبعض ى هد لاجيلا ىلا ئشث ر اويميف و ةنشاع ثييرح نم ءائعضلاا ىف ليقعل ادق ييباؤدطقرارلاو

 0 (ىءالل م نب هلل اليبع ىهومف ئش نع أ مريغو عمد زبن نباكاور لقد فيعض أشلا ل هاريغ نعمثي لحيو شيع نب ليعط» مشو سغنب)

 0 ماع لتعبلسخ ل عو ةلذعملاب مرميلع لتعا سس شم لوس لعب ركن ىسخب قيب سطو فوقودل للعلا ىف نطق ارلا صو منقوف فأن نعمل

 اكرأأ | أمتع ىلا ثععب ًابلع ناره نبا نعي ظييطعس قب ىط نم برب لع ىف ى لأ طخ ىدر لقد «راولذ ع و دقتفرم لوقأو |مافصاومابكإ

 راسا نك لع نعل[ ضدأعم نه د(كتسملق بال دال ةغاد قلادة لام لأي دل الو ديلا نم ول ار دفيع

 ! افميلح نم قيما و خطق د لللاو (ىليوتلا ل ىت هيلع ل ىيتح.# أكن ليفتسملا لاد ىف سيل لاق اسوم يلع هلا ءاصنا ىدد اشي لس نيعبم

 د ل اقف يعض نلمدل البعيو ل ىحش يلع لى تسيل هن اكد الة. ار دافنتسا نم ىذيرنل اظفلو لغمربح نب نعميب/ نع لس نبليد نيم دل بعأ]

 4 مهزازب اوس نير نم كل بثرغ ف عقر ار وف | ل 9 [ثريغو ىذزوجت نباو ىيمبلا لاق انكو فوقومرمح نبا نع يوصلاه ىلا |, 0

قيام 7رر) )9 فوقوم كلا, نعرروصلا و فيعض غينحت نطق داللا لاق هم نبانع عفان نع كلاءنعنينل|| ٠
 ا شئاسد ملح مكب ىلا نع 

 هدانساب سر ال اع ثيدح (كملو) هريغو سكيى نع راثالا لعملبف ىذلا فهن ه ىف داتعالا و لاقرب نبا نعى درأب لثم لعاذ ىف ىم

 لا نيعبرا أرتمئاس ىف ين ةقلص ل هظفلي سا ثيدسف داعب ةاكالا غلا ماس (كسيي لح اللا هدول راصبل لضعت د اثألاو

 را نم عفارلا لك اق دق زلزل تناياذا قخلا اس كل دول ةيزعد قدس تيسفلس يارحيم
 0| دفا د لال ىتنا مزمدأصتخلةاكذلا مد اذئس ىل نيل صاللا و ارذقفلا ل ىق نا بسحب ميالصلا نبا لآق دو سل ضلا ثيدح دبا غم

 2 ا يطق ر الل انعق لص له لوعلا قبلا ىل سبل (شسم نحس ثييدعكا ههئأس لبا لكف اع ىف نع «الحب نيب نع يلح نيم ثييرح نمكأضلا د

 هج نير قصلام يف همزع سك جو نم اد ر د فيعض ىه و هلس ىلا نب ثيل نع كل وتو ىهو بعصم نب دوس ديف و لأ بع نبا شيب لح نم



 2 ريم ارصلتلا نم 0 [ <١

 0 ا

 جب وو ب
 مسح 1

دىبا عيب نيذلل لكدمو هنسم نيعبرا لكشم نخب نإ لم تملا
 5 . اذأعم نع لئادىاثياور نمٌةَأسنلاو دكا

ىف نطق انزاو ى ني ثلا حدو هنح.ق ورمسم نع لقد ىلا ياو نيومكيذو يطق را اد نايح تبا
 امضي اقورمسم نا لاقيد لس رملة اورلا للعلا 

 ىف ديلا ليعتب لاق ود ىبمي ىرر اعلا صتالإب نييك نا غينيو لأ دج ءاحه ناطقلا تب لاق كلاذري رقت ىف منحني غلاي لقد ذأعم نب ٍإ

 "|| تح شأابتيادد ىف كات لاق رمخأانآب ناطقلا نبا مبقعت دا ذآعم قليل ق ورسم لآ نا منع لقنن قب بعروهو 0 ا
 : ب 1 تك سر داوم او دولا ساطنع سقنيمأ |

 ش اك ليوم انو اخأعم ملص مد لسد ثم لاق يأ يعزإ نحسن عيوككن نع د وعسل قبرط نم ناقل اور روم ء
 : لذا ذاعم نا هيف ل ىق ةفعض هلع ل ليد تهبعض نسحب نك ايزي اوكف نع. نر اع نب نمسك ءاور لذ د ليل لزب ةيقب نع مل صوب د يفتو طلت ا

 ْ ١ العم نعسّواط ثييدعم ماط ىلا ىف كلل كادر تأر لي نأ ف ميلعهللا لص يزلطوتاب ل 0 :

 مسيقيلع هلا لصمما لوس نم هيعمل ملاق د أعيشمنم نخلي ايلاق كا نهد[ اوحنسم ةرشب نيعبد: نمو أعيبتةرقب نيئالث ن موون درا 1

وق اور ابع نب لاق لبجنب ذأعم هرةين) ليقربا سوت اصمم لسير ىف تن ةحاتنإ |
 ١ نال ذأعم نع سابع نبا نع سو ام نع م

امد سلق ود لئسا نيإزلا نم تيتا«ىلسر»نبلا :
ينلا شعب القلب سابع نبا قرط نم نطق الاف دازبلا 

 ادعم لسوميلع هنا لص 

 القنا كن يع ىهد ى دى عسل نع ةيفب قبرط نم. نكل ثمبدجل ع نجاح طج عيب بتر قبلا نم نيل لكتم نخب د كوم نسما ل

 | حسي منوه لش قذننم ثيداحرقبلاق اكد ىف سيل قحالبع لاقو ةدوبشم مريب ذاعم ةديرمو ىلا يمال اذأعم قلب ١ ناو سفاط ىقيبإالاقوأ |
14 

 هك
 رموادنل

 مايك دو ااا ا ااا

 ١ | تاددا انك خللا بجو ةرقب قي يصخ لك نا ميف فالتنال ى لامير ىطقنم نقيتل اعلم ىدبط دودج تبلت دبسعت نأ
 : |ملجرعيببت ةروث ب نينلل لك هيف ناذ أهديغد تادلا ىف ليرىطلا مزج نبو رهن ثي لعب مارالا بحأص -بقعتو باجي ف ضيالاد تلتف كلذ

 : ناهأ ناه أعم يب لح ىفار ع رقبلاق اكد ىف هنسلا ناءألاعلا نيب ف الخيال اكالتسالا ىف سلا لبع نيالاقو ةرقب ةدىقإ نيعبد لك هموم ْ

 (شسبب ليه ذاعم نع لئاد ىلا قيرط نم ئلأسنلاةيادر ىف ىهد ابيدق ملقنعيدنلا تاكم» زين دابخيلا درو لوفر يلع عميل بانا :

ت دقو ىداذبلا ثييرعت [رٌباسف 37 | ةقدص ىلومل ىسز ىللأعتهارما لاتقل صل هضيرفمل بتكر كبارا نإ ض١ ْ
 ٠١ نع هدروا ىثارلا نك م لق

 الصم تعمسلفغ نب ريوس اشي لوس م دقن أكد كاد ىلا لنعر ب نبا دي اور نم ىهاناوميف ىه سيلو ةلودولا ةدأيزلا سسفتل فلا نغلا |

 .: يانا لاق قدما نا ةيادد ىف زعل نم ينفد نآلا تم ذب سد يلمع صدع: ىسدانر» لقي سو ميد لصد ن :

ىس تي لحن م قيرسلاو نطق رانلا أسنلاو دؤادوباو لهب زعبل نمةينثااو ناضل نم
 ةيلعملا طصءلن "وسر قرلصم/نأ7ا لأ لف نبي 

 ا لا عا

 و

 5 مههدحاو ركب دأرلبقيت افقد دحذخ لاقفإم وكدقأتب لجي «ان:أثيف نبلوضاد نم نمل ل تا ىدبع ىف تال وقيم تممف ينجب ولا تلق ْ

هلا دنع نم هينا نيلجم نا ديف ةصق ميفو لي لل اسس ث يب دلح نم ُتأسفلاو دكاد باو لجل ءاور سك يرى ىضوعن بألا دوصقم 00
 ا 

 ع ضحلاو اشي هنت لاَ كلؤخشق لص ليردا لاق ليرت ا, تلقف طغلب قا لربطلا اورو ةيشفو | هعنمبأت انخالاق تا نخأت [تلقف ةقرلصلا نجل .و يلع ملا لص املج

 . | شييرح ىف ثيلح يلع لخد ىئادلانآكف (تملق يرحل تعلو ةينفلا ىف لاق اقدح مفف تلق» ناه ىف نق سل لاق [ريايظن الد: رإ ه نب

 || خيب لح نم يلع قفش مرلاوما ماركو كابااشسمب لوح لقت لق هليىطلا سا ثيي رح نم ىر الا ة اش لبالانم سمخ ف (شمب لمح

 - [(9ت ثيبرح ىف« ركنف داعم كه سابع نبا نعإ سل تياه ىو كل 5 ل لاق نمل ىلااذ ثعب ا يم لسو مريع هنا لصينلا نإ سابع نبأ |
 : الجول ال .ىضصو *رصق يف بمكتب ىلا نح منحل بو رجب ةداع قي رطنم دؤ ادب مهتجرشسل تب 0 :شفأيربىفتتاأ

 1 ل ثمل لوح مدقن ةعنج ءنقدص تغلب نم كمل نعي مالقناةافح نيسج لكىف سم لعس ملقن نوبل كنب ثيوبر ا لك

 | شيب لوسأ نسبا مدقت سيال هم سه دق لصصلاف نعمل دارمل ىههنؤ لصلا ىف ظفلب مرقت اوعتاذالو نم ىه# اكل ىف نوبأ |
 _ | ليم ضنلملا هانلاو :لوكالا نخانالاه اه نخلت الو هدي هلع ارل يئس وري قل ملفسا لع لتعا هققثلا ها لبعنبب نآيفس هيعاسل لاق خلع

 . [| هللا لبع نب نآيفس لعتتسإ عن ايبا نع عنب سشب نبا قيرط نم عفا لا هدايخو لأملا ىاتعنينب ل لع كلف ةينشلا هم نجت نخو غلا 1

 ' 6نخنإ اود و اق دصم شعب بنا هللا بع نب ن ايفس نعم جو نمنع كفاغنلا واط ىلل ف كل اوه! ور و قبب سيف هركرش فئاطلا لع



1 

 ا
 ١

1 

 روديفص نم عن اوم دال اود لقد غن لحل لاخي دألعلا# سرق لمعلا ب لغ دوصلاديأغ ىف تسيددحانه م نح نب لاو يطا '

 ثيرحنمدجا,نبا -جرخح لف ف
 ف سبل نطق لاو اسم ظفل ىف و ةريره ىلا ثيي لح نم ميلع قفششهؤ لصمس شالو » لمعى سلا لع سيل (ثسبي لوح ةديره ىلا (قبرط
 ىور وي لأ هذولا دة دصاو أف قيقرلا د لبخت تق لص نشيوكت ت ىف لقاح ىف ع اع نعت نئلسلا ب أنصالو يطاق ليصل ق لمصلبعلا
 كإ ايزي, ا ىلا ه دانس ىنأشلا ثمل حارب فيعض «دانساور نيد سرف لك ىف >ّيأسلا لمحت ىلا وف سرب اجب رح نمدطقذانلا

 و لاق شأن ع سا نب نالذ نباوأ لا نب تملا نعبر نب هللا لبخ نب افلا نع ىفاشلا حجل خلا مل ىطب تيد ارطعيل نينم حملا
 نب ىنعو نيت اش طعيذلل نا يف ظفحا لىاذلا مفلاةجال اه ناعم لم ضان ع سا نبت أم نع ذياس نبدأ نع مهرلكتآقن دلع كربحا
 هلل وس عت لصلا ب انكق ب لصل لكي ىبا خلا مهد لآقأش ا نا دهس نب دا شرب لح ىف بصلو لاق لع سئس ناميف ظفحا المدد
 رن اع مذ رعتم ا نم باانكلا نه نحب لأق تيس نيد نع ليمن نيرضنلا عسي ىهاد نبقاوساه اور لفن قل اشلابسح هو لسو ءيلعما هلنص
 ند لخ للا دءيلس نب د احنه ب د ملا يح نب سون قب ىط نم ىق بمس ء اود لقف ىظن :ماةنعداتسالاف ل وقى نكت سو يلع دنا لصملا لىسر نع
 نا سك كمأبانا محراب انك ماع نم تون لاؤ داس نبدأ شيبرد ح نم ٌقآسلاو دكادوباءاو راكد مل بتكرشأب ناسا نع دم نم باتكلا نه
 نا هاعنفطق الإبن مالا نان انكم ىلا هجرت لاق .جولا له نمثل دداتسلا ف ام جيرخل و ١ نعد ما نحداجنيوه نمد
 لو لهصلا لبع نعي لما نب ءلعنع ىو ب كار دتسالاو عينت ىف لاف كل نكمأث نم عمي ل ذم نب هلل لبع إو شا نم عم معماغ
 هما كاطع) ب ىبر نع ليد نبدا لاق وش نهأب انكد ما نم س نقد لاق داحلنت نافعأنل د لا باتكلا نه ةم أ ىلا عفد لاق شما نبدللالبع
 ناطقر نزازعلقنو مل ليش نب رضنل ا ةعبأتم و ب د ىملا لهخ نب لضاىب هياود جس وفد ؤادلا قأيسركلف هي ةاورلاضعب صن ىبمسلا لاق كفن | 5

 ١ ايات مث لحأش ا نا هلل للبع نبدخمم انين لح ىلا قت لم ىرأربخ الاهدل لابع نب يشأ لحمل حاد لنس | صتخعو ل وطم هريغو عامزلاب انك
 : هب لكل نيباسملا لع لسد هيلعمبب!ءامص هدب لوسر ٍٍضرُف لاذ: لصلا ةضيرف كنه : ١ نلمدلا هلا مس نير اىلا مدج دامب باكل لهمل 52

 رولر سفم تدر د نيرشعد 3 ادلع ةدايزلا تال لود فاد ىلإ هياور لل لوشل ا دق هيط ىددبد ملوك ىريغوانضيانابح نبا يصد ل وطب ||

 وقنا. يبدع اسد ىرهز نكد نينا يددشوفاتملل اناا 1 ١
 ”ريرمس نا نلمحال الرببع نيج قبب ىط نم دطقر اللا هيا د ىل وهو ىتنن | نوبل تأنب ثالث ريفف نب سشعو تت امل لع ةزحاد تداالا ذاق لاق سو 1

 || بلع مدا لص ديل بايكم نح نيورم لكن نع لجو تاق دعلا ف وميلع هلا لمص مينلا ليرع سفلي دني لملاىلالسرتلظقسا يمني زعل نبع | ١
 : 0 خوله د ارد نب رشعلا لع سداد أذ يف نكرلذ لب الدق رص ىف اميذ اكن كلذ لعمل عىل ريأتك بن لكل نع لجد د تاقدبصلا ىف لس 1

 .ن يملا نع ىرهالا نع نيسح نب نأ يفس قيرط نم ىليبدد مان د نطق د اللا» ىضدذثلا د دفا د هيا دلع ور ون وبدابخالا ا
 : ادي لف ضيق حيلك ىلا مب لف هيب دن ىقف نطبق قيل |خاملا هجري دق للاب يكسو ميلع هنا لمعمل ىسد بكل اق من نيه عأأ
 أ | ىرهزل لف بعض هو نيسح نبنايفس ماصوب دفن لاقي د «ديعو | له مي د مل ىطب ثيرعكا ةاش لبالانم سمت ىلإ ناو ضيق ق>برمتأ |

 جالا نهض ىبنع ك رايملا نبا نش بميرلا ىب نع لاونلو دطقداللاد دكا ىلإ اور دب ىلصي ال ى ىهزنباويص) نم ظافتتتو ةصاخلا
 ميحوف حني هنن الع نب لاس ًاهنأرف ١ باش نبا لاق رم لآ سنع ىف ودق لمصل ىف ديتكا اللا سو هيلع هنا لمص هلل ١لىسر بانك ويشن » نهلاقإ ْ
 3 ب | نب نايس قير غنم طق د اللا »و رد أنعيا ىرهزلا ىف نيل ىهو ءقي ىط نم ىردع نبا هجدخاو 86 5 .نكنب نآءلس دلصدأ | نيسح نب كلفسعب !نقميسلا لاق تبي ركن سب نصا لسع الأسد هلع نما عنا لبع تيرم ويتن ١ىق | هدر هد هلت

 :: الأ ل_- دال ىب هبآف اراها نه فلا اوقحتن شمل لس دوبل بانك كر أذ نك «دكد ريوعص نيل ىل مهيار نضال بيتك ىذلا همن ال ركب ىلإ ىل ب انا ل أل نيدجبولا نمي تسيل رديعس يلي ىلا تانى دزت جل ةفنلا«نعت ون نعيعض ىهد ىرصذلا تك
 . 1 اا ا 1 ا ا 20 هيام : أ ١ 4 قابس ةيطط دلعص مدد لوس نصب ليج نب ةأعم سس لاس سك فلا ىف ىلا يبس و سبع نبا شمي لح نم ميع قش دما[

 222222271217172 7 مم بم مس يسم ميس سس
 3 - جرجا

 اند تيك

 نلت

 2 .اروجسو دعاراشسس نايم[ سوم يطعم كمصدعا لوسر ريف قل دق ليصل مخضيرف ءاله يدرلانلمدرلا هنا يسب ةقرصلا «نه لآ هنا

 | ل | لص !تاباوالاضعب ف

 -_ ريف ميغتلانم | 8 لوالا دلك
 أدهم رلع قفنتم ثيرح يه ةايزلاعنأ, لت افرك آل انامل ىف ىف ايسو ظفلل انيك سبق تنب هطأف

 بل
 بأ



 نيب ا رعبغتلا نم ا ' لداليل# _
 عم نأ ليت | رماذ لسمو دا نطب ىف و تن هين ضن أما تارأني د نب دره نع بؤس ثيير نم دطت دارل نيالا اقم ىف نفديتا سدينحا ] هطب (ق و تنتارادتا ةيبمنل (رعادن ني تع ى ور هسشسجل لحد ىصنم نب لبجس« ودق د |

 :يري *. نب دىعسم ةب أبصلا ىف نابح نبا لاق هىر دبخ.لآقيد سوا نبليعس لاقي وسوا نبد ىعسم عمان ؛لاقيربلا لبعنبا لاقفرخعلاءاد :انكوب نم ىلا عقر اوبل لاقف تاقثلا ىل ن عاق لع تآبحمزب «دك انو ىلا كالا سلا بقل ىهأم د بسني رخل يلو ينل مسن لبد لىب# أ مك عم ني لمييعصت ىلا منال ف نيشقلا نيدلا قت زيفلا لاق تيدحل نجبألا ف رعبا ل ىوج ىج دخلو لاق نيف كلا نع ”لتخ رعل تبا ويوم ىهربل بح نبا ل أذ ثبب لحم دأبعلا لعصن ا نيتك" تن اولبص نسم وقيس هيلع دل لؤصصما ل ىسد تعمم لم وبا ب كلا 02د بع ىلا تحيوت جرا لاف بجو شتولا ن'ل قي نعأبا نكي ماشملإب الود عمم | ربخم جمل جني دن ايكاوب تمالجم ناي يخت 'ء قيرط نم نكسلا باد نرحب د كسلا باعضصاد لما هاط ىلا ىل كلا, تيبدج ليلا د م ىلا مكي عمنا نيرتكتماولم سمت شسمب ّْ ظ الصار ناب أي «ىخر م نع مالا لها نم ينس ندر جنح جييدج نبا ثييدحسنم فيلا «ا وده دل دج نم نيالا ْ
 ى منيمت لع نأبحنب لاخلا قاد وأدخل مل لاقب اما ب نكماونف ىناطخا نم لاقيدل وىوىتنلاف ناكك] 5 ناءيلع ل ديد بنك لأقي رهط طغلاذا| ريم للخال لعنسمةطفل ةزه و ًأطخا دارا ليخوبا ب نكت مأرصلا نب ةدابع ل ىفد مانثلا نكس ءبعصمل راهقلا نبراييد ب نم سراصنالا عيبس
 أساج و ميلع مدا لصمنل ال ىسر أب ف ملاق ,وميلكا اصر! لوسر ق١ ىمدعما نعريفن تيديبح قب ط نم كد لتسملا لأ ادد : - فعضودانسا ىفد ىش لك ثفم حن اق كت ب ىشننال و ثم نل امنم تتردي لقف ا ركرت نمل لعتمدب ىتكم ة الصك الت ذل ناو تقرحو تعضف ْ م اوائِسدلإب كرشتال ناوسد يلع هللا لص يلخ كلأصو !لاق ءادر للا ىلا ثيي لحس نم جر نبا مم نل امنم تثري لفف جالصا كرتنم لأن مس 7 ةلئأ لصد: ىو داشمب لوس ع كاد نب بعكشسي لس نم لضكو هجن نبا ءاود# داثف ىلإ ثيرحنمرهاشمل هىدىجل نبا بشع
 هيه نبا ما نع بطن ثييرمس نم قفيربلاو لهن كاور وذل ىطم . ٠ ٠٠ :«ىخركلذ تصوأت لها ىلا عوجرل لير ىلا لآقف لوس هيلع لحد 2

 ةجارزبا نمو رخا ىذلا مجيولا نم مقأس طفل |!نميءا در للا ىلا شيال نم رازيإ يتكلقفارعش ةالص كدتنم فس لهس نانبعضأ| ال10 ثا ني دام تيد نم تهاصإ | نب ةدأيع ثيب لح نم اربطلا 5 ذر ودنا كل نب دع ىم لا نا لبيه نب لبيع لّيسم 4 و ملطقنا
 لتسارارجرضك قفا رهتم ة الصلا كرت نم لأ لسد

 . تاديبى مي رب عفرين أكن ا,سأيع نبا نعوم لق

 "له مسس>

 ميلعمللا لص ينل نع سا نع شا نيوعيبرلا تيب لحن م لهاشمل د قأسلا طفلا | ا
 يبرد لثمت ليعس ىلإ نع يطع نع رع نع ميكي نب لبعم»ا قب طن م جون ىبا « اور و «ىكنتسا» فاك ةالصلا ك رانمعفر دنع . |٠ ةياسس ىلا نعؤ روب نع نع سس ىم نيج ججيزت ىل ءافعضل ىف نأ بحنبا ءامد قرب يه ىلإ ن بأيلا تملا يساوفكا 0 فارم عبرا زعرفعج ىلا نعوباورأ لح نب لح مقل خوال ىص ىم عيبدلا نعرضعجىبإ نعرضنلا ىبا عاود لاقنمنع لستلاف نضقداللا
 ش نابحنباد كاشلاو ىطزنلاو 0 ل د ا ا
 : هلا كرسر ب امم ناكلات ءايقعلا هيرب نبق يق قيرط نم ىذذتلا ( 69 ١ 9 عوخ بيصعما نب غلب رب ثييرح نم كايت نأبح نبااءاو ا

 كعضو ةربره ىلإ نع قيقش نب هلل البع نع لأقف مجولا اه نم* ماورد ةالصلا ذل شك كرت امي ل اعالا نم نودي ل لس و ..نلع هللا مع
 5 | هر لقفمنم بيجي ىهو الصامل دج ل مبالصلا نبا لآق رانلاىلتطزل عن نشمي لوح 7 اةاكبأ جاكدلار بَل ةالصلا طل مرقناداولا ىل ةالصلا نع مونلا شميل لهحلرلو ىف قتلا يانا لعررتكلا بعض نخاع ىلا دارا سا قلطا لاق نوب يلا كلذ هادا |ضافلا كن دانعااذإو ضن |مفلا نم اس ريغ كرت ىلىق تر اة الصلا كرل ىلا دأتعا اذ لأفن جر وكول تيداللا تامه ل312 لر اق وطرف

 ققتادلنسا هل ظفحا تسلو جازلا ىوس قح لملف سيل تيبلاحدادبأب مقبلا عن ىفانب اهصاد ضتىييبلا لاقل لذ 0 لع قاض تيب لعلب ينمي ىكيونمجدان قرع جاف ان نم ثلفصمل تهشم دقه بت اك ذاشل ارفحأ نم ىد وب ال هضفل و به بحل ص نم :ليوطلا | ١ أ ةريره لإ ثييلح ع«ليؤيو نسحوبذاظ ىف انه نأكن أن نسي (ىلدلا ءاذ رأرعن كتبو لصلا ىلا لتعمل ثيب لح داتسالا نيك ظىفحلا | 0| - ويب با ثسبللا عم دازو مجولا نه نم لابحت قاوها ىلإ هجرت ىف ىيرز اول ل نبشم ل ءاني ور و ضيقا موي دان ها نام نشلا نع ننس نيرعس
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 ريبك صيخلتل نم ظ اها ٠ لدالزرك "|

١ 

 طاالإ

 كودو رريعص « دانسا مأي) الث دعب تن اج مننف دومتطنحو هننفكو منلضف ركب ىلا تنبأجما مب تين .لها ىلا لتقل وب هلا لبع عف لب نأ 1 دبع بانك ابد لاق هليل ىلإ نإ نع ب ىبا ني لح نم قبيل احب ريع كتي لوريال نب هن ابعأزبا تلسغج عك ىلإ تنب مسا نا 1

 لل ةبشخا نم هلا بع با ل نب ىلبىلا تنجم عنب نملك فال تنك كيل ىلإ نبا نحس أع ىلإ ثييدح نم باعيبتسال ىف ىبا دبع نب ظ ا

 ماجا هدد دنع ىتألاوأطوملا شل أم دما الظل رق هميلع ءاصو لسفرخ نا شجي لاس لضب تمدد قل بضو نكرم ظ ا

 نفكولسفف تأر ب نعطنا دعب انالث يه شأع لاق رهن نبا نع عفا نع ثيل نع ة لئاذ نحو ىغتبةيذاعم بط تم كان «د دو |

 لق ألاف نع ن ىنجال نب عال لبع قي يط نمت رع ف ين كاد رد نيل الظل نق لو ياعم لص و لسع ناةع نامي لمح ْ أ

 © أى ىوخبلاءاددو كالسيف ىف نفد نفع تديءل ارب نع رندرف تبدا عنب مهرب قيرضتماضب من (قرأ| |
تق نعربم نع قازرل لبع 9 5 لحانيمللا ليصل لنسلا تادايذ ىلا نكد لفي لو داذف وجم 0

 .||و نأمأع دعرببالا كيعلات ةدأ

لف فلتخبو لسفي ولمن: هلعطكتايورلا تقفتاصيس لاي ريل ىصوا لق تاكد تفدأ| ْ
 5 نا شيب لوس فشلا قالطا اعدل ةالمصلا 

 هنأحأب انعمم لأ ه صفح ىلإ نب لاس نع ةنيبع ني) نب يطنم قبريبلاو ىلازبطلاو دازلا نس عد مليا راحلا نيديعس هنقملعزب ْ ا

 د تمم نسا ال ىلف ملفنا قنع ىف نعطي و ص علا نبريعسل ل ىقي هلع نينيحم تي لع نين سعت تأن مب لهاشل ل وق
 4“ ردا نم لعا بابلا ىف نيل طسو لإ قد ندنإا نب إل فدو ذ أح ىلا نع شتم جيد نم جب, نبا وك أسنلا اور نككف عض

 صصص 2 0

- 

2 1 

 5 سفن نينا, نمىخس موقت فوم اع مي لينين مالا عض ىف لع تنب ىف اسماد باطخل نبربج نب زيد ءلع ءاص ماعلا

 | . 01 03 . / عة 1 3 6-1 ارح هبا

لاو طق رالرلل هباور قد تمم لقنألث وى ناد !ىيببا ةياوز ىف هياورلا» اله ىل ةايألا مرإ َ
 كصش | عنب نععفآ هبادر نمىئيمس

 هجعا تيديعسن ا كسب له مول مرمر ى ضب قبطنم ى ميلا« و د همه ربغو ب اهصلا نم ريثكعأججأح ىضح نسل 8:رأ: ا

ن اراعىلنب راع كرو نم اد ٌ,ادولاهنسلاهنه لاو هول ىصف هميلع هللا لص نلا ب ايصا نم
 هيأ 5 ذانجل يش

بعس برو سآبعنبر*ىقلا ىفو كلت تركتأذ مالا كي أم مالغلا لعجأزباو ىثلكم
 15 انس «دهاول اقف ةريره ىباو ةدأنتىباو ل

ْ 
م ءاسل لعجد مال ليلم لاجرلا لحج ان واجر آءيمنئانعبس لع

 9 ١ تب موتك ةداصب تعضوو الدادأذص مرفصو ه]بقلا لي أ
نلا ىلد صاحل نب ديعس نم هب مادالاو لاني دل لاقي اهل ثبا بع مدع ظ

 ةدانتىبادليعس ب اهرب مش ىب اد تسابع نبا ناعم ىب سا
 ا 1

سد ميلع هلا لص هيلا ب أيما نمأسفن نين نم ىخو بره باور نبا و تيسح نس هىفلا ىو لأقفن ىقيممل!ءاور 1
 3 ها ل

ذأب هقيقحمم ['لمخ تبا تا لح وبث روصص ىدانساو قننملا قدددأعلب لبا كادر كل نكد هنسلااولاقفانهأ» تلقف مارال هيأ مالغلا 3
 ع م ت

 ! ل قو نيني نجف لمدد ا تمد ويعم دنس ق اة كدي هديل نان باشي ليال 1

 ليبصف نبا ان ةبديشىبا نبا | 3

6 

 بس

 تهللالبعأل حف نع هددب م لاق واع وف ص ىسع نبدس_ىمدوسرتىف طسو اللا ىف قاربطلا هاوداى مب عف ان نع ميغ نع

 :مفأن نح ليعس نب يحب نع نوره نباليزب قيرط نما دانلا هادداممق الطلح جربو ناقض هد (تسلق ٠

 سا ثني لهب الوصل اوشو ّق ىف ىم لي زين عسع أجي ءاورو نوره نتليذي نع بش نبيه معفدب درفت لعن فلات نك اع ىف ىمأ|

 بيبسلاثبا و ةورعنع هل وف : ناني لح بكالكتي لي عقرب تاكدد) شا نعركي تادرو تنةلس نم ع فاش كل

 ابعنبا ثيل نمط دارلا ىدد مست ندب ملعلا لها نكد دا كل دن لعد كلذ لنم بيبسلانباد ةد عت عانعنلب ىفاشلا ملثم

دات ينيعب الو تافيعض [مداتساهدىعيال ٍمةنيبكل وا فمي نيعفد نار لع لصاذا تاكلسو ديلعهللا لصنلا نا ةريرهى ادا[
 : 

 بيرص نب دبع مب درفت
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 ري ل رميتلتا نم 2 لدا
 عع

 للعلا قل دن قا ناو اورق لي ىس ثبب لمس باغ نم ( 04 99 ليىس نع قر زال لسكب ىلا نع ناب زررملا نب لح قبرض نم ذز ىىب نباأ

 عنعر أكب نبل رزلا قي ىط نم :بيطكا اورو لبنح نب لهب عض ب ىقعي وو كس لهأج نع يكب ىلا نب'نح لسع نب ب ىقعي قب رط نم
 - شوقلقودانساىفاداسا لهدف ةاورلا ضعب أرِف طلغ قرطلا نهد هب لت ىلإ نب نع مداح ىلا نبني نعل ل يع نع نىنجا ل,

 ١ تس أقت نع أقن انلدادد :ًاقحمسأصأب ةدارش كانق '. اقشعو ىىب بعل تاوادنا : ثا د وظن ىجابلا ليل ىلا ١ نا لآقي حرقا نه

 ةلابرسا «دانساف ليبشأسفنلا »لاق ءالرشل اكد قك تمأصلا نب ةدابع ثيرح نمدازيلا هو زاقلط تلا 9: اق سأيع نبانيع ىلا

 ٍْ عمم ميبلت بح ىق ةأرلاد فد هدكذف عبس ةدأرمشلا كاينع نب سب اس ثيي رد نم كاكا و نآبحنباو ىاشلاو ديئادوبااو 509(

 كل أملا نباةياور نم للعلا غطقرنلا سكذ د صا كبل ه لبقو لل وأرتطب فو تى ة أردن لم فلعب ممل تاكساد من مطب |

 فادي لهل أكنجبال نم اول ا بصف ىلا رعضو ىلا رح ىلذت رمال ن أعم ىف سمح نبا نه سبح نب ليعس نع مذ أه ىلإ نع عببرلا نب سيق نع

 نجاأرملا نب اوه ةد عن نع ره نب وه نبا نع ىيئااشلا هاو لسا يلعن ا فسم نا هح رمش نجا ارا كا ذ نيب أف تلكه نق هلا ليببس
 |١ نطقر للا ءاورو ًاهالشفن دذ اخد هه أياسغت نا تصو ا طاق نا سيخ تنبأ ما أرتدجب نع بلاط ىلإ نب رضع نب ليش ندب لهشما نع

 ُأ

 ًاننممه نبا أنث لح طاف دج قرط ىف هخ ىبا لاق وروما نع ممم ا نعي نبن ىع نع امس ىم نب نحن عع مذ [:نبمهلا لبع قط نم ||

 || نع ضآمويو نم قيربلا هافرو ىقعجت نب لح تنب معجم نوع !ىسودب ىوزخل أين دس ىم نب أنت هدي انت باسل سأبعل اونا

 : تناكت قول !ناه ىف سيبلغ تب ءامسا نال ظن مف اه نب بقعت مث ني خل نيبو نم «اور و نسح و داتساو سبيع تنبأ عما

 تانكي فيلر كب !ا لعب مى البل أرفد يلعن ا.خشت أع ثيب لح نم ردبمصلا ىل ارب اذن اذىب ملرسكبأب ن١ تنل د قي لبصل |سككى لإ

 ذل نيرف مم ءأع لتسا ليغ نم صحي درا لع نظو اهئ در ىضحم « ىعدبس يلعن ٠نظو كنب نا باين انكيو ىه نإ و تجود ايلسغت

 ىف هر ننلل نباو لهل ثبب لك نمب قود لق ومنم دانك دع ضرع حري ال نابحاو كلب لعرب اب »نا لقب تأيف ل4 ىف باجاومب سأر

 أك ذ لع لعنف راسغ.داعي ال نا تصفاو تننايوأ_ سفن تلسغ أنا سورا, لطبي رص ن "نهم يبل أف دنع -نعض دع ليل د كل 'نب اهرمنحع
 اذ ىز ى/ذ نبا هدر وا ثيب لح ىهو عذار ها مهاس ب لوصن او لنسلل ىف ناكرعف اد ىلاسو ز ىبأاس ما قب رطنمرجن «اور سؤ وهو 0

 ( فاش لو موش كدا دن يم كحد ىلىتلقو هريغو مب واد قاما نبا ىف ل ىقلا شا و :ىه اندم للعل او

 2ضظ2ظ)22*ش*1 1521 2525 2 < 202023232 2 2 0 2 ج3 0 0و]ؤو

 | ملالصمبلا قفك(قا لاقركب بانا ةفش اع نع ةورعنع اشبه قب ىط نم ىراذبلا هتيبصو ت لف قلك مب ىت ىف نكي نا ىدداركبأبا
 أ الها ىن اولسغا ل اقف نز فعن نم عددي هيف ضف ناكب ىن ىلا ىطنث ةماعال د صبي أري سيل ضي ب اونا ثالث ىف تلأف لس هيلع

 أ | تيبليليدصوهملا ةثلشم لولا حلل ثبب لك :ليملل ىهأأنا تييملل نمل لججلاب ىله !ىت نا لاق قل ده نا تلف نيب ىث هبلعاو ليد د

 مل نفك ىلسغأذ نينه يش او ىظن أرد دصق زكلذ سلب ىب مضتحل ا تلقت شنث اع نع ىربلاهنل ا لبع قن ىط نم ماعت هاود لقد

 نا ثمل له نيب ىنلا ىف هش اعنعةو عن ع (ى ىهزلا نعرهم نع قاز الا لبع اود كل نك أهم ليلتي ىلا وحب نأ

 . ! اداز و بأس الإ ىف راكب نيريبإلا ع ىكذ غابه ليأبنا اوفرعو له دىقو ملل دل( لئاط أاهأقلا ليسا نب بأتع نب نمر البع لي دعاولصدب يصل

 دم املأب أهأقلا شاطلا ن١ سلا ديع نبارك و هزي لملاب اهاقلا لش اطلا نال بت نإ (ىل هني ىم ىبا نكذو اذيالب ىف اشلا«نكدو مش ن اكرئاطلا نا

 :رعنب اوسا نعب ان: ىف اشلا لاق لتضع! ضعب اح .الاصلا ةيتبو شم ىف كلان رك ىذ للا عيل اف فئثاطاب اهاقلامنا موضعب ءكخيد
 ”ًارعمنبللاه د ل نكل ر قت نع ش ىب نب مسع نع ةبديش ىلإ نبا ءلصدد نيور للع_ كدضةليصابانا نالعم نبدلأخ نعروش

 اب نام نب كال نبع ثعب لاق بعض نع لان وق 9 #ليبج ىلا نع ناالعم نب للاخ نعر ول نعن ورش نب سه نعااط د م

 "هيب! نا لجد نع نأيفس نع عيكو نع ةسش ىلا نبا 6ر9 لاق ق مدقناكع او ىهو سم نب لعأصب فعند ل أكلا قىىلعنبا

 دع عنزنت 2 لأ نآحوبصنب ليدن ناجطوص ف ىط نم ءاوسربلا دبع نبالأق هعم لتتنم لسخب مأيلع نا ثم, ل وح لع ىلع دص
 ان ليز لاقيلاق ثيب وح نير اابعلا قب ىط نم ققبمبلا (ىوقر و لهي مىيلتند يلين ىف ىقىنفدا هايد نعبؤلتنغت "لو اي ىف

 || ىاقد رلبذلا نب هللا بع سار هيلع كسع سار لدا عشا ١لأث و بلع كصو مذ اخ نب هلال مننكت ناس انج مذاح ثي هللا لنعمل سيدرلا نبا
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 1 قل سس 95 لوألا

 متيللامىخرم دبي نم ىرعشالا ىمىم ىلإ نب عموم قيرط تمي 9 9ن ايس اكق الطال له يكن تناكةفئاعت اوبشن نال ةمأطب
 كانك ل ليقو تببملا ٌقيدَب كابس اك هد لص ناو «الضعاو دعا تلاقاذا ل ءاكبب بزي

 | تبم نم أ, ظفلي ىندنتلا هاور_و هيج نيآلو

 || ىاعتلا نعريملا ىف هده اشو ينم درك هادد و تنا'نكه دم دارا تأكتم هملي د ال اىىغو ه«للنساو ه لبجاو لوقف ا ىقبث ت ىمي
 مكلبت م تأ الت ا نكسنا ىلليقالا أعم تلق "لاق فاق لق! نكآد نكاد ه البحاد ل ىقنذ كبت منخل هملور نبعد: لبع عمم ا لاق ريش نبا

 ل كي هش يبوس دولا لع جست حن ل1
 تا بيق ىف ىربطلاأقند هفئأع ثيبلح ىف أيس أك ثيبدعلا نه ليو انف سانلا تتعب عيا يسد ميلعمما كص هنا ل وسد لاقل
 ,نمةعامجا نهر أخا هد لها ةيصعما ف ذالانم لأني و تيبملا ب ب نعي ىذلا با لعل أب داره ناو أمنع ىزنملا محأينلا تم تأكان ءاكبإ ادد ملا

 : مدااص مب كوسر مان هس دلت نكاد ب نكاد هللا و معمل مجيد ةشمأع ثيل ويمعءا هلاو ةيبت نبنيرلا ل زيينلا وه خا نم دئالا

 | لع درلا ىف دئاد لاق [ا«دررا ىلا ظفللا نهد ىقنا اهدبق ىف بع فاد [رلع نىك مز لآقن|رلعن ىكبي مهو ةيد ىف ماع لس ميلع

_- 

 || ١ ادع ضاكلاببزبمنان لأ نكأ وردا ءاكبب نإنمؤلا بنعيدلات هاوس ثدح أن هلاد سبع هناوحريدلاقف يه عدلا أو |. ىعتبا ظ
 اقبطنم ىدارغبلا نس :عاور هر يل إ)_هطلغ ىهو ىل نفل امين عبتمن لآد هددو ١ انىفادلا اع ىدونلا نكت لق قميلع له ءاكيب ||
 هللاممحري تل أقف هيلع لها ءأكبب ب نعي تملا نا ربان ع ثد ل بح نبا نا أرغلب ةشث اع نع مم اتل ا نب نلمدلا لمع نع بيج ىلإ نب بيس

 ميسائرلاو نيزك الد نيب اكربع نعن ىن رخل كا عنب لىتارغلب امل :كيلب ىلإ نبا قدرط نم | د أهو [عزككد تيب اكب اشاد هللا د سبع تياد سمح

 | اموكى سيرف ىباتع راسلت قيرغلاوتلوطبلا أو | اقلط *نيملا داقشع تيبلاو بيىغلا د قل حلا دكوطملا دع ضال طخ

 "لبس قو !بحاصو قرغلاو نوطبملاو ن ىعطملا هجن ءاريشلا اعوف ى نه نيييزمصلا فد ليبذت قثرغل او سرش ىرد طبل تان نم ||

 [ًياملا مارحما ثيل نمد اد لال و ىأع نبةرقع ثيرح نم قأسلا كارو هلل ليبس ىف لتلاو هى نآبح نباو ىزيدتلا ه كلاملو

 ا .كايتع نسبا ثيدح نم ماا د نابسنباو اسلاهدو اد ىلال ه نب لير جب مل قل ىغلاو نيش سجال عقلا مصب ىذلا خلا

 لهلا تتسم ىمي اللا و قب حلل بح أص ون ىطبملا بنحب ادن بح أبص و قرمخل اد ن ىعطملا هلا ليدبس ىف لتقل (ىوسوبس ةدارشلا اعول ||
 ١١ نلممجلخاذر ل هيو مه دانساو دش بيررغلا س ىمأع.ىف بس أب نب نعيدنم سلع ثيي رح نم هجبأر نبا كادت ببر غلا | 8ع ت ىم#الاد

 ليوا لح ف الذل للعلا ىل يطق دارا زركذ و كراع لاق ضب دول ركتم لب نهملاو دم ىكع نعد اور ىلإ ندي زعلا دبع نعمك نب ليزلهلا قلررط ٌْ
 أ |مبقعتهربجنبإ ثيرح نمر ويم :هطقد الا نا شد ١١! نه قكادبررتغ ورم نبا نع مذ ا: نعنرب نعل لع نع لبن ملا نع لأت نم ل ىف ع وانه
 يذزي < نع ني بديثل لكي نب مهاب ب درفت اضيا فيعض» دانس اوم .سع نع رشم جرو نمرازبلاو دل ل !ىف غطقرأرلا ءاورو دآجاذ نآطقلا نبا

 ىهودالس مس ٌةاطنعىدد لاقو كبفعلا كاور و لب نملا نمو سس ىلا داشا و ثبدحكت قومي انهو هاب ناك لعنب لافت نعنع

 اجد ىبايفو ةريره ىلإ ثيدحنمءيقغلا ءاورو ك درت, ىهو نيصحت نب ءعميفو سابع نبا نع رخا قيرط نم ىلادبطلا كاف دق ىلوز

 | ليلا ىف ف وم ىلا ةاودو كتم ثيلح ىه ليج نبه لأ دعب ل تيب لكلا اله للعلا ىف ى نوعين نبا لاق و تيب ريك كتم ىهد آسر

 ني ىسدي هد نمنبتش ف افشع تييلاأ و١ رو أضي اروع الو ىلاربطلا ىل وهد ثيرلح ىف ةزتنع نب نو سه نب كأملا لبعرج ةرلدع دعيت ىف
 ده فعف قشع نم سو ميلع هنا لص هلل كيس ك5 لات سابعنبإ نعل هأ عن عت أنقلا لحب ىلا نع نرسم نب لع نع نان لت ليعس نإ

 نعانه لثم ىور نم نابحنب ١ لاةدرهاط نباد ىقبيبلا هركلانكه لن اك ىدلع نبا هلق تئ0لا ليس كح نسكن القد ليش تأن تأزرف

 | المنع نخأي ل القد كلذ نع اسر لعب لفن ىدوعم ىف هلرجرخا ٍليسم ناك اى ااه لبعس نيلي ىسو منياود ةينأج بج نيس نبع

 ْ لق رزان عل اذ نسل لئلا دبع بيع ةلاد قلل فلا ب ا ىنالأق و ثم لجل ااه لم نع ضرع | نه لجأل ومسلع رعب قد ًايلاع نأك أ

 بل | (س ىف ىل ن اكول نقلتف ىاعلعب انقل ةرسكتم ثيداحا ىور ذا غلب امل نيعم تب عي لاق قة ةداكتلا ضب ميذ ثييدمسيإعأ يقي ريكا د تأ
 || ١ نه نمبجتأن ليوم نعميب) نعى سه اظلا دع نيد قاد نبرهه ب رم نمهاو د نادعب ماك لأقهديعس نب ريوس و نغا تكا عر و

 3 هشناو دواد ثيدح ريت نو هر لقد قاد انوه ادد 1 0 سرع هي فد لحية مناف شير
 سمس سال



 رايك صيت نم |هم لوالاط

 نمدثا د ىيرغملاو د ىعسم نبا نعع مكان و دجكو نبا( ليزتل ١ »سب لم -لفأب أديم طيش نم لأ بس فسيإع هللا لسجن ا ىد داشسي لح

 ًامرزنكا لاقيو لاق اف ىقوم ىور لقد لأ مهدأعنب لع ثيرح نمألااف ىعن ال بيغ ىندزنل ١ لاق يبس فعض لقد مداع نب لعب اود
 3 ل ور ا آعنب كعمب دسفن ميل! لأ هيلع ىمثن تيب سيكل له م أعنب لع مي لقبا
 | عانباوؤ ر 9 هريغو ىر ىئلاوعيبرلا نبسيقو ليثإمل نع ( لوو ره ل ىغم نب كلان نب ن لجل لبعو يطع نب لضفلا نب لهن
 دعس عمد عاد( رفعت نرخ نب ث كور ىصنم نيوكك اطبع اود بيلخم لأؤ و « ى م هبعش نعدأح نير قب ىط نم أعءوضوملا ف

 حش لنح ىهأ ا ثيرعملا له لصو ىف يعام نبىلع تاطقلا ليعس نب يخي بأ لق من ادرئا دبا نع كح انبان أمى س يل هصأع نب
 فيع بخ وشو ليبولا نيد [حسلع ًاهدالد د ىلا ةياورو كملف عجب نى من و لتسي ال كعم ه ىعمس نيرزل 'كب اعصانامللاقورعطقنم

 قي ىط نم ل اكل بحأٍص اه كة لقف لبس ١ قي ىطال انج قلعتلا نكي .ةيإ ود رف سيل ورلثكب نم فعضا يصأع نب كعل ندب أنملا لكد الحب
 كوع نب أر فأس سبأ نع سبزلا ىلإ نغ ىكدرععلا هللا ليبع نبلغ قب ىطنمسنم فعضا ل هأش مل و لعب اهدأنسا لع فق ل همدع عيد

 ا البع «9 بس ىنيزنلا لاق ندب ىلا درب ددكه كل رع م أع فدى 3 تر طلو نيف تاع ومع كا 1

 موينخماركل !للح نم لجيو نعضلا ًاسكلالا :بببصمم »آن ى عيب تممٌقم نم أم أع ىف ص «لدب نعسيربإ نع م لح نب هرسبخنب ليخ نبىكب ىلإ

 ْ ماجد اما عطرفعج.ل دل ئعنصا لسد ميلعملا صنم لاق بلاط ىلإ نيرفعج ىتزلج ال هنا عود (شسعي لوس جا نبا اعد فلا

 نكسلا نبامنعو ىضعجنب هللا دبع ثييدح نم ماكو نطق اللا ودغجأب نباو ىلا و داد ىباه هدو عفاشلا يراغش ىا
 أ |ةيكا نيكتت الذ بجوادا ثمل لاه نعج نب هلا لبعة للا و ىفو سبع كدب[ عسا ثيرح نمدجأو نباو ئاربطلاو لا هاود د
 لقب ىجىلأيواولاق شو ةصق .يفو كيبنع نبدبآ جب ثيدح نم ماهو نآبح نبإ و ٌكأشلاد دؤاد ىباورحو نع ىفأشلا»كألأ
 || ءاكباةصن ىف بح نبا ثمي لح نم ::جأر نبا (ىؤ >ر 8وصالوالاو ءنق لقحا اذ! ب ىدملا لاقدتاو د نب ن1 نمقل ةياود قو تاىلا

 تاز سفنب دوجي ىهد »حى مشاإبا منبالعجماسو ميلعمدلا لصنا شمل لوح مىبإ دعب كل اه لع نيكبيال هو سك ىف د غنم دلع
 لع قفش نير ضري[اثلا ل ىقثالل و نعي بلقل او عم لت نيبعلا لاذ (ةءأجصلا«دابع نمد احب ادق أفكالاقف كلذ مل ليقف ه انبع

 | نبا نحب ىف ليد نيد:مأسا ثيبدح سلاف ءاسرلا ىدابع نمد محيرب أنا و ءي ًاهفاومل ىف لعبمل ىق نكن نم ماا ندب ا نع تبت شبب لح نم

 3 يأ 3 9« ىخ باج نعاطع تيدح نم ىقيريلاو ىينتلا ءاود وف ىع نينلمدلالبع تاق ىف ل لئاسلان انه ىفدانغفلال متنا

 أ نينا غهصققوميف ذاعم نبرعس ءسبق يف :نئازعس 9 سجد دسم ىف س يعنيك 9 نيويعملا قربا جنع تبلل اعماكب:قاطم ل | زب
 نهرب ةد أني لسو يلع هد ا صنلا ءاح انا ظفلب نآبح نباد *جلد نبا و ىاسلا لنع يبه ىبالكعم 9 ىزيزلاو دكا د ىلا لنعن ىعلظم 8

 يتلا لص مار قد ايد هنع 5 ليدب س8 بي نقليعلاو::عماد تيعلاو دب مبعم سفنلا ناف بالخل نب أي نيعد لاقن رم(

 00 و ميلعملا لصميلا لوسر نعل قمن ىفو يسم د هاا مدا نعل كسب ىلع | هَ

 أيلكد ةري ره ىلا نع نسعل ثيدحنم ىلع نبا هاهر وى نإ نع ءاطع ثي لح نم ىقي,بباو قادبطلا اورد لعل اىف اح ىبا
 يله ىوعرب أع دو ةدازبد ىعس نبا ثيب لس نممنعم دع قف ب ىبيل/ قشو دو لل برص نمانم سيل ثمل له هنمض
 دميلع ب[ ىف ب ناعي تيم رمح شيب د نم |عرلوا نجت ىهت نب ثيي لح نم ميلع قثنم هيلع ملها دأب ب نعبل تبملا نفسي ل مح
 أ باع كوع لاق وميلعملا مصمم هلوسر نا تمحا دخصفح لاق رمت تا سا نعرؤساو ىبن ءاكبب ب نعي تييلا نا هنع ياعم ىف
 هادا سكو جلمرلا نيعلا ن ىكسو ملا هب لاقب نا ةظفللا «نله ىف ب اومعلا ىلافخمت لاذ «يجللىلب تلات نأبحنبا دان هدبق فب نعي

 5 ل ث لحن م نآئيشلا او راد لي لغتلا موقعب دىجو ىثنًاطخل هد بش نمد لب ىعل اوهدر اهبل ب هت ىصوقر اذا وعي ل ىعا نم

 ! سكيى نبا دبع تان أمل تلاقعفت قي رطنم نانا 9 آس طفل ةيبقلا م ىب يلع هن أب نعي ب أذ بلع نم ظفلب
 5 ل وظطنب تبيلا ب سو ميلعملا كمصمملا وسر تحمس قا هيلع يلو عتي دح تدين ءالوا نان نمركيلا رزتعب ف كآن كب ىبا جيرخ

 :ناورلا:لهىف ىلارقل د «ريغمي نو تيب لكل ني رازنلا لآق خلاب ن نب [ ف هعمل وهو نسسحت نب نهم دانسا ىفو مققتنا ميلع قا ءاكبب هب
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 ردا يرذقتلا نم | د ع ليطلب

 نالفإب لغد عدت ربل هس يفد دع بالي سنو نش نمدس: تانذ د لآقف ات دجال : راتماانات ىهعنصن نإ|

 أ نكلو ملل! كح رأن لشر١ لوقي آو هن الف نين الفي لىقب م للعأت ىوتسيدر اذ دن القني ن الف ال ىقيُم بيعال ومىمس نأن الفن

 | يملا نامل يهاك 3 وسرد: لع غ ناو هنلاألا لا“ نا فرات ير ا

 أ لج لاقف لاقمتج نقل لق نمنع: نكي ايقلظا لوقيو بحاص ليب[جممرداو لكذخإياريكتد كتم نافذ ايان انإقل ايد ينفد | ظ
 رمال جركل واع قاس ءاقرد رتل داس دات نات[ ساس ةطس اال ظ

 نيلشار نب ىط نمز ىصنم نب ليعس د اذ أ أرمنم له لوش ل نكاد يق احسىلا نبا مل ضب ىدا لا ليعس ةمأر ىلإ نع ىدارلاو ىلا لاف ئ

 2 أب هزي لنع تبلل ًاقين ١ نىبحتس لوف اكسنع سس انزل فى ١ وهربف تبملا لح سوس اذ) اولا ؟هريغد بيجنب ة:ىهضولعسأا ٠

 نم ىلاربطلا ( ور 9 فر مترف دج تو السلا قي دهدنا ىلر لق تام ثالث هلل لالا ١ نا ليش لق هلا الامل ال لق ظ

 .|(ى ةروملا داو ةلدلا اولبقمتساو ىرب هلع اوم ىقف لا ىربت هلع مشروب ىقتفدادنا ميل لأ نا ىلا نم لل نيمكتل ظ
 ااحمهرلا لاقت ريقلا بن اج ىلا ماق أملع نببلا | ىىس القلق و -ضعب قيس ثيي لحل سم نب! نع بيببسملا نب, لبعس قب ىطنم دارنا || ٠

 اف ميل لاقشا كعأعل نب زو عن عرماسم روم ىو ىإ ريطلا كاد ه .هذر نايف دان وضد كنم قل وأ حوذ نقص ٌنِكَصو منج نع ضدالا

 نمد + م لن لف ( جر نسر عجادا| اذالوملعإو درك انس ةحارج عيد رد نجدد علق ل حارب وقد اذ توماس تيدح ْ

 لقد ئالف ننال ب ل ىقيو لجرلا فني تيا تلد ذا ىعسضي ىزل اله لجسال تلق مثالا لاقد لاب نال اف تبقا لاعاد ْ

 |نب ليعس ا تاكو دن ىلعفي اهناك هن مخي يش ا نع مي س ىلا نب كب ىلا نعميف ىوري.# سيذملا وب !تأر يح مانا له١الا لفي لح تيبأدأنأ|

 اف هيعمل نكف هدا نس دميه اص لسفر تيم كتف ديد ايلا هلو ما لب تيس فدشي يودي شايع ا
 ذا اثم ل هس قابس كد ناللخب ةرورضلا ليال رماد كا لسن ليف لعن أق | 0 نسا نمد لسا الكلاب ماد لوقءزقمالا 1

 | ان ١ يزتكا ام لقو لحاول ننقل ىف 3ث ةلثلا و نيزنثالا لولعجاو لوقا هاوعس ها هاو سقحا نحا ىيداضالا لوسوال :

 هنزمل ديخنلج ىلا صلفتف أن قرغف 0 كمالو م لقنالق » صاع نب اشفه ثيلح نمليحا نقلل

 الزتاغنآت اهوروزفر ىبقلا ةرابذ نعي كتبهم تنك شسملا لوس نخل طفلا م لقت لق ل نه ديره ىلا نع لسم.جررخاريت ع !ٍ

 ْ تولانتسا ظفلاب ليم! اه ةريارش ىل نع ١ الاريري,ثدلح نم اعثود تابح ناو ىنيأللا و دو اد ىبإ 5 عشت :

 و دي : دوس نيالا و لمصت دج ثباد ا 0 هددعس ىلا اها ويتلاهروزرت ندا

 و ل ا م نبب ىبا هيف مت :

 ارعورم ولىقتؤلوأهو روززف و لخالاركنيو نيعل عمريو بلقلا قيمنا ىلا لب مد ىبقلا# د أيد نعواتيبن تنك ظفلو نيابج 1

 | ف صخر سو ميلع هدا ىلع هينلا ندي شن اعز س9 نجد ءاو د بلاط يلإن لعؤ هو تعض لس نكا اشيا لأكل ادد دذ ب 1
 تش يح تباو ةجأو نبا د ىذياللاؤليحا ر ىشلا تاداؤذ نعل هيلع هللا لصد | اتسع ىل هس جأب نبا كا ود د ىبقتلا ةدايذد

 اىئاوججأب باه لهن هاورنأسح نغ ذل ل رب نه ىلا نع ميبا نع نطل البعب نب دول ىلا ني سم“ ثبد لح نم _ىببعبص 1

 |ىهرطاصإبا نا نا لعد ىو هنح ام ىل دب اور نم مناد تأبحنبا هر ازإلاو نسل باتضاد لجن هاود نب اعنبزعو ا

 * لثأؤ خام د سباو تاي عما ثيبدعلا نه ىدادوتلص كب لأقف نأيح نب! ب غلو فيعضى هو ماىلىمأأ

 ,مالسلا ىلوق لق هوبقلا تدذ اذا نعت هلال ىسر ل ىقا فيككسمل ةةشئ اع نعرملسم هاهد أ ءاسنلا هل يشل أب ن اوعلل لذي

 . لودي تناكلس د بلع هل كس يتلا تثب دهط اذ ن ٠ لعن ع نيسحلإ نب ع يب لح نم مكأولل و نيبنم ىلا نمراب لل لها ءاعأأ
 نب ليبي يشي يبدع نينم قم مىقر ادلع كس الا ل ىفي نا هنسلاو موق ءدنع كيت واصف هعمجلكت نمر ش

 ْ , ملقا طلب هش اع ع شمي لح نماءاور و كلذ لاق نيقملا لبس و ميلع هنا كمصمبنلا ن٠ ةديره ىلإ 0

 ا ينعاد ىلا م مخل ناد نياساد نيف نمر لالا آل دا ا ئ



 لب رصرؤلتلا نم دي لوا

 ْ الالب نبق اع شر ىزلا نأك و أش رمل لس همياع هللا فص هنا ربق لح شر لاق سباب ثيرح- نم ىقيريلا د ديبلع هللا لص يقل لربق اع شر

 ْ ثيدح نمىنييباددىوصنم نددبعس لوو ر 9 ىرقاولا» دأنسا ىف و ميلجد ىلا فلا ةحن مجالا فش نم مس اد لبق نم ؟ليوسأب نبأ

 | ضير ر ؤ شد تلا مسب دو نير دقو نيقوف ورابع نما. محميإع عضو د وأما هدإق لح شر اقلب الس سمينا نع دجنبر قعح
 ِ نفع نبق ءاع ةرضص عضو نق ميلطمللا لسعمت ا (شسمل لاس لسه هيلع هللا كمع د لوح هلع ناك يقلا لع شرىلا نا مجىلا'نهنم

 ١ امل لاق اربأوفص سيو بطنح نيل البع نب بلطملا ثيي ردح نم دكا د ىب غانم تااد نم يلا نف داد ىتناربق اربع لا ه ن ىعظم نبإ

 السهل وسرد ما يرطب ليت الجي راسو يمص لعب ى اظن تيجو يش تشم تيدا

 || أبله يرتعرسسح نيو لس هيلع هللا لص بلا ل ىسر غار ذ ضأيب ىل ظنا ىف كلل سكي( نلا لأق بلطملا لاق ميبعار 3 نعى ومس و
 ظ ا لاخا ارب نا بلطللا نب لاو قه لص ىهو بلطملا نعمي قار لي نب كالا ديف سبل نسحس# دانس اوه سكرات سار لنع أ رعض ىف
 لأؤ شا نع طيربتا سب بنلي د نع أيصي لي نب تك ب رط نم | مصتخ ىلع باف مجاب كبا هاد رد ىلأويصلا امري ال همس هوب

 | انسب سلا ثيي لح نم طسو ألا ىف ىناابطلا ىاو دو بلطملا نمرريثكن ع | ذر نم راو رب لوصلان 1يلار ان او اطخاذه ةعرز ىبأ
 ! لوح انعم نكلقرعق اد ىلإ فمي لح نم ىرلق اول مبذ خل د أنسب ثوعظم نب نايثع :جرت ىف كر دتسلا ف كاكا «اهد د فعضدف ضكأ|

 َ نقلا اكسبي لهتس طيس عال تبنت بصحن و هئاشلا لاق يصح ميلع عضو دن بيرق م لقن مههاربا نبا نق طس مالاسل و ظلصلا بلع نا ىشد

 ْ يصل اغلا نايقس نع ىد ائبلا « نكد آم حض راوي ان كل نكد اضيا م لن نوطسم يبحربث د ىكب ىلا دب د سو بلع هن لص ينل ابق تيأد لح تباا
 هلا دصدلنل تاديبع نيت فر عم 9 ني ىسالا اذ يشم بف الو هنسمط الاشل اذ عدن لل لع يره طست د ىبقلا نا دع ىتنأشلا هنا
 0 يقل كزتذ كلان لعقن>ىبملان ١ ببخأ ةد أن مب تدب اذا هوقي نكلسو نأ كمصمنا ىدد سمبل ارنب ىسنب ىب ناعم
 لع كيصنم (شسميل ىلهح بال لنتا ىف ملفت لو تماصلا نبذ دابع ثيب لح نم دجأو نبا ىردنللاو دفادىبا :فلاغ كلذ

 و ةديره ىلا ثييدح نم .نوبص لع قئنتم لحد لشم اههلح وو تغصا نآطارب ملت عججدي مل د [ريلع لص نمو طارق ملك مجد د ةدانجب
 كوسراب تلق ريوعمل ادانساب نما نياللو انضنا ىرّؤبلل ىهو لحا لم لاق طاربقل ١ أذ و «ريئهأب | أي تلق هذ اس ىلإ تياود سل ومال ظفنلا

 3 .طاقب نجلالا نم جبد اذ أرق د نم غرفيو ريع لمع قحسعم ناو اسنحا وانا لسم ةذانحعبت نم ىدأئيلل و ناط نيفلا دو هلا
 قانطرف مخ نب اليق وؤ يره ىلا دش اع ف لضن (هلنعو طادبقب عجري هنأت نفدي ن لف جوت يلع لص نمو لم لغم طاربف لكأ|

 | ف لحا لم أمه غصاوا م لح) نآطادإق ملذ أزف د في ةحارعبت نمو طاري -لث غدد انج لع بص نم ظفلي ىندزللا هاددو ةرينكطي داش
 || تنك يرهإباسعنبالاقف هيف دان داالا اركد دتسا وهو و ةربره ىلع مد شعم تبال كلا :صقلاب كلر لنسلا قركأكلأ هادم
 كح ىاوتل ااه نكلاو لح) نم مظعإ طاريبقلا نم ملف «لنعأضي ١ ةداب نلا نممبك همني لما نماعاذ و للعلن اصدنتالوسرل انمزلا

 || ىف ةدانج ىلا نمظفلب ةريرش ىلا نع ير نع ن الل غ نب لح نع ن ايس نب ىلعم قي رط مرا نبال ومع وف ب نيرا بحأص
 1 ننع بابلو 9 لاقمميف ىدعم» طاربق لف نفت قحاه ىظتنا تان طاري لق ريع لص نان طاري لد ارعبن نا طاربقم لف أراها
 زق جر نمل ىاثل ١ اريل الوصح نا !١ نع ىقارلا لقنمربلتراؤبلا مجرخا لصس ىلا نعو لجل تع 3 نب ىلإ . 8 سم لع

 ١ | نم رفي تصاوقل نفل نم غفل ار الا لصحيال ريصادد كد علال ربقلاىف عض ىن تح ارعبتا نمد لسم دي اورب ءلوقحيلف و باقلا تلاها

 || فاذا تاكل سو بلع مل الصنم. اكمل لاوس خللا مش ىف اذجليعلا قيقد نبا كا 3 ر لقد |ملع ةاوبخ عضوت تحمي اور و ازفد

 1 داببلا لات ناقه نعرازبلا دمت دٌوادوبالأسي نآآلا من ا: تيشنلا مل ئلاس او مكيخال ورم غنتس ا ل قده مبلع فاو تبمملا نفد نم
 3 | نكد هنلا ةما نبا أيه ادبع|ب لآقيِ) نف للا لعب تبملا نقلي ناي ىقسنو أوف .جولاانه نمالا ه-يلعمبل ا لصرتلا نع ىو ريذل

 | ديت 1 هعاسلا ناو قح ثحبلا ناد قاتل ان او قح تنك ناو هلال سر لعن و هنااا هلا ]١ نا ة د ارش أين للا نم دنزع تجنخأو

 راهب و دلبق هيعكلايو ارادت قل ابو ايياكقكد انيد هةلس الاب د د هد اب تبضد كلنا هر ىبقلا ىف نم نصيب هنا يق يبتدال
 ٍ | مسوي لصمنلا كوس أذ كى اوعنصأؤ تمم ااخا دمأا ىلا تعئااربطلا لس وميلع هدلا لصمجنلا نع نسال مب در هان اوخا



 1 راج رصبخلتلا نم ١ لوال زا

 ىِ ارعس اشيل ل وسل اابعنب مزج كنب أه ىجرخا مينا نيسح نب دع ن ىرفاول او ور 9 عم تمن لفدل لعب نحب رسايل هللاولأقو

 ا ' ال ١ صلو ىلا نبدعس لِقتنا غلب لاق ياش بازتل مه اوليشاو نيل كفن لوب ه رئاسو يلع دل اصلا لوسرب ةعنص [كىل اوعنصا ||

 4 ظ رثل منقنانق د بازثلاءلع اوليه ل ىق نودمنعال ىصوىم رسم لنع ىه و هركن ف اوعنصا لب ل اقف بش نم قو لنصلا دن احاثيش ثا نوف
 0 | ب يبحر ثح ثالث تييل دعاس ويلعن (لصننا ىدد كسي لوح ك درتسلا فدع نعد ناآبحنب ف دشئاءنع بهل اذ ا

 يب "لع اح و اعبر اميلع بكد مىلع لص ن ىعظم نب ن مع نفد نيحيبس و بع هللا لص بنل تير لاق دعب د نب م اع نع نطق رانا اهرازبلا اعببحأ |

 0 ' نع. نب يفعحب ثيزح نم لهأش ملو ىف جبل لاق املا يلح رف ىاق دال داذ د .ساد دنع ىهو بازل نم تأيثح ثالث «ليب ريف آ

 4 أ سولت اص دينلا نار ننللا لب قيرط تم ليس | ملا ىف دق | دنلاءاور قر فعج نغرغ نب ابا نع ىتأشلا هود (تملق السم ديب

 نحل بي ملف لجد ىفوت لاقت[ ىإنعداي نير قرط مق يويب 9 9 ل سدد نم عب للعلا ىف قوبل ةالث سف فاذح
 ا راس دعاك كسك نقى ةريره ىلإ نعقالخإلا هداك قيشاباو ,9) 9 بى د ل تيفففرب: قاعات تايه الثالا ||
 سارلا لبق نم اندرداسو يلع هل للص ملل! ل ىسر نا ةري ره ىلا تييدح نمل, نإ ( و9 رو فيعض دانس | هنسح از لك هللا بتك

 دواس ان اص نيمييانت ليلولا نب اعلان لح هجأب نبا لاق دهعيتلا «يهآطند دانس كسل لطأب ثيرحا نه للعلا سوبا لالو الأ

 0 | يمل ابق ىلا ف8 انج داع اصوراس وميإع مل اطص لا ل ىسر نا قربه ىلا نع دهس ىلإ نعرربؤكىلا نيب نع از وال نن م ىنلكنبإ ْ

 0 دؤلحىلإ نباءاد دنقو تافثمل اجر و لحبولاثبب لعل نهال اه ريغ رجمبأو نبا ننس ىف مىفلاكن دواس سيلا الث ساد لف نم يلع أن ٍْ

 اةنانجاعيوكولس هميلعد ا فصدنا يص ثبب رح لى درت سيل ع لحب لاقواعبد |سيلع سك دبا تملا فدان دمج ىلا !نهنمل ديفنلا بأنك 1 ١

 ازوألا نعنع هيث دلعلا نظاو ل نسبت نالعب الا نالطبلابمرلع كيما ملا أسوي | نك فب لح اه كحد ىصصلا نمرمح نير نساألا أعبد

 |ماسوانثأ لصد ل ىسرل لمت ةداربا كنسمل لوح ملا هللا د ىراتإا نيش ها ولا ىه ويم اص نب يحب ناكن ملكا لهو هين >نعنح

 مهونم قيسلا اود و هنع ميبانع ره نب رضع ثيل نم قيسلاد نأبح نب كده لقضرالا نع عناق عفر هأبصن نللا دبلع بضوار

 |خشكاع ماع تلحند لاق ريحني دهس اقل نع قس لوس فعج نع ىدر وار لل !نعير ىصنم نب ليعس لتع ىشو سبأج هيف سيل الس ى سخأ
 أرع [يطيب دىطبم يطال ل هذ شمالا ر ىبف ضالذ نع ىل تفذتكأميبحأص ور ياسو يلع هللا لص هللا ل ىسر نبق نع ىل طشكا هأن بت لقن
 وسد نكن يمس اد سكب ىن ١١ أ, لقمر ماس ف ىلع للا كأيص هللا ل قس تيأر ورمل اك داز مج ىلا !له تمكث و دق اد ىب عزرا ةصرععلا

 / | لصرللا كسر ربك قارس ناقل تاينس تيرلح نف بوو 30 و سو هيلع هل لعمل لويد ليس دنس ساد ينو اسو ميل هللا ْ

 حأص ىلا نبهكت ص نع ليسا ملا ىف دؤادعب( ك3 م 9 كإ نكرع سبق و ىكب ىلا بق و داذ د دفيرط نم ةبدبش ىلإ نبا ماو رو | ةسوولس

 كام الس نب ديل ىلا نمد ىلر لب طقس اير عقلا لاقأيايطسماثلوا نام, ويب عمجت نكي ىنبد بلا لاقيش يوب ملسملا .رربق تينأد لآل
 بتكيت اق هيلع قبب هربقلا صصيخ نا ىئولس و ميللعمللا لص مبنلان اأن لوسملعا هللا هرمصا و لوا هدقلا يب دحو لاق اسم لعجن يمص

 ره نيأد نم نيب ذل ا ىلإ عام مم مرصد سبأج ثيبدح ن موكا د نآي> حياد نجل نا د دٌؤ اد ىبا هل ظفللا ه ىنيدللاأط ىبناةميلع

 ف الاون كنع ب ىععملا ىلا ىق ىتملا نم ندياسمل ادا نم لعلا و ترب غ :ىبوعص شط ورماسم طش كاع تب أتكلا 3 لاقوعب تكلا نو ليولسم بوه

 ! ماه نع سود ىفلالثسم يحاص كد و مقيم هب ازن نم زنكاوبقلا ىلداؤب ل ىقيرببلا هيلع بىبو يلعدانيوا اد ىبال باور لد كلذ 1

 عاطل : ٠نب لش ةياهر نم ذر أت لطأب هداتساو «لبق كيط لأ, ناذللا عمس تيما لازبالاع ىف د ىعس نبا قب ىطنم فود ١

 | دهس وق 5 مدأشاو ىرمصبلا نست يغمر ىبقلا نيطت للعلا لها نضعب صخي لقو ىديرتلا لاق عضولاب ىومرلفو :

 اكمل للهح نم رعلا نم رجا نيطب نيطو الش ضرأللا نم ءربق عفر سلا دصبتلا ناديا نعش نب ىفعج قير نمدايإلا ||
 السوميبا نع ره نبرفعج نعجن مهابا نع تأ شلا ًاصحا يلع عضو د ميه نبا .نبادبق شرد دنا لسه ميلعملا اص نع كود ١

 هن اد دان و «ىكتمبي ا نع ءاع نب سبح نب لهح نب هللا ع نع ىدد ار دلا (قي ىط نم ىقييبلاو لمس ملا ىف جؤادعبا 4 ةرذاأ

 هلا لالا شيب لوح هلآ سدوعم تاقثلاجد مي ليبميلع انحلت ال ىعرال دحكيبعأة الس .غ ارفعي لاقوميلع شددبق لوا[ '

 ا و او دع وو م اي



 نيب لن صيؤلتلا نم هلك لالا للحب
 ىو مرادرب مىراضالاد ىك ىشذس ىذنل وهو رآصن الا نم لمينا (ىقسو لضفلاوو اعد سا عن ول يو يلع مب للص

 ٍ ادن قشو فقد لضفلاو لعرملس ىميلع لا لبصوبلا ل ىسر نق ىلاول نن نينا ناكل اف سأبع نب ثبدح نم قيميلاه جانبا 0

 : ؛قييبلاب ىفب رق لتس ذأعم نب دعس نف دا يواسو ميلعدنا لصد شدد شممب لوس لا وه نار قشرو ىفرببا لا لوح مم 0
 العلا ىلا نب بقع نب حج ثيل نمل امظفحس 3 ىفيرعبلا لامي ىنب لعسربّؤ ماس و مر عمنلا لصون لل ىسر للج لق سابع نبا ثيلح رع

 1 هللا كصملا ل ىسر ىا لاق كل[, نبرعس ن لجم نع بعل نع ييرج نب نع قاز لا دبع (ط قر لق , 9 نإ فيعض ىشو 00

  |[ق اس ىلإ ىلا مم دانساب قييبل لذ ع 0 لا
 در اضيق أشس 1 ىلا قي رط نم خلازبطلا ود نّللاب ىف يلع وطب نا لبني نب هلل لابعر اذ رىعللا ضرع ةدر ان جرمطحممن ا عميسلا
 رو لي مرح ربل م١ لسفمي سة ناقلا لجد لنع عض ىف سرس أعرق بلاى هرقن مر ىهالا ثا لع لص ليزي نب هلالع

 هاودرقو ىأتل لب ىلاذ ميت ت اكوا ١ تطقساوطسبأل ن امادمبن ن اكسس لا لعلف نه ده هنسلا!نكم لات وفل لع, ىن

 لجموهأا لاق و لي نب ن بدل البع » نبجلاب ش ىسقءاعاولهف ركل ةن ان حب تن ليش أعنا ىلإ نع ىر ىنلا قبيطن مبين ىلإ نبا[
 بنج هلبق دعب ىثلا طسب لق وأسبإ نثرن نحس دمه نهرا لع نع لج نعل دانسإب ضآقلا فس كو هر و ربما وها نيف
 منلا نعربع نبا نع كل 5 ىوز هنلا لرسر داب ءاعو هللا مس لوقي ن اردقلا مخلي نمل بكس وم وه ءاسشل اب انه عنص ما لاقد
 3 ثبملاعضو ا ذا نآكماسو ميلعهللا صن امي لح نمل ان و ن ًابح نباو ننسلا باوعصا ةيقيو دكاد ىلا هيلع هللا دص
 : ,درشنو فق ىل ب لاو [هليغيوكاهئزو يانا الشع ىف ىدمثيي لح نمعمي ىذلا دوو هنلا كوسر دب لحى هللا سب لق نيقلا

 هاوهلقد .ىفر اف نيذ حر و فق ىلا ُتأسلا لبق و نطق اللا حش ًاشهو ليعسمققاو ورم نبا نع قيلصلا ىلا نع ةدانق نع ماه

 .رع عقأ] نع ب ىبإ نع در وع ىلا نب لبجس قيرطنم قاربطلاىراز 9 م 9أع ىف م ةدأتق نعل يعس قبرطنم نأبح نبا
 لذ نكل اعيىف سرب نبا نع بسسسملا نب لبعس فب ىط نم دجأو نبا ءادد املي قيد صأع نب لبعس ب درفت الاف ىو ىخرمغ نبا
 دجال نءالعلا ننلمدانبع دع بمًابلاُذ و 9 بولا له نم تا ىبا«ىكتتس او ل ىريىهو لكلا نرزل |لبع نب داجسو دانس

 انس بازل كاع قسيت هلل ل ىسد دب لعد مهلا مهسب لقد رك ىف كاتعضو اخف ىف لحلاذ تما دنا ىنب اي ييالولا ىل لاق لاقم يب نع
 |(ىلوم هزأحللا) 9 ئيازبطلاهاور ك3 ل ىقي ماس و ميلعملل ل صمللا وسر تمحم نان |مئاتيو ةرمقبل نأ فب ىسار لنعأرقا م
 در دعو هللا ددنلا , لولا ىلرعضىت نيحمنن ىعضي نينا لقيلو »يق ىلر عضو اذا تبملامعفد ىف يبل فقت لحنييرافغلا

 |لصورلا ل ىسر تب م ىثلكه ا تعضو ال مظفل و فبعض ءلنس د ىقب يبا و أضي اكل ءاود عما !ىلإ زعم 9مكاع كا ود هللا

 ودللا ل سس قو هللا هى رخل ةرانر كبر خش أر ضوركل ين أر هك نفل م لسد ميلع هلا ءلص هلا ل ىسد لاق سبقلا ىو لسو مييع

 امن طيري لطف كا نك لبقلا لبقعتسم نبال [مرسج ملص سلا قرعجنا نيقلا تملا لخداادذا لوف ثبب دمك هلا كوسرت لع
 1 00 ميل عملا !ءكاصمللا ل ىسر ن١ كد لكل ليعس ىلا ثييرح نم ةوبأو نبا لعفي ن اكك إن كور حاس و ميلعمللا لص

 ١ 1 ا تهل تلا دا يوما 071أأ0|||ا|]|]|]| | | ]| || ]237

 . أ ولبقلا لق نمولسو هيلع هلا ءاصمنال ىسرد نين ةنيرب يد نيديقعلا وره رو فيعب ةدانسا و ةلبقلا ب لتساو هالبغلا
 رظنف بت اكشل نكملسو يلعب اصر هلقأو | 9 قنحض لكد ىعنتلا نيب نيو مح هداتسا ف وابصن ل اميل بص ودل ديك

 "| ةفيطق سو يلع هللا ءاصمنلا وسر سيق ىف لعجسن سابع نبا اسمن لاه بابل نخل ىف ىف أي هببم د نقب سانا رمح سيل
 5 در| ةنيدملا نال داذ و «ىخ نسعل نع ليبسإملا فد ئاد د يي الا 1

 ١ ا مأوك د ل ىعفمل نبم مج يطب ىش لعج ل ىق سلب انثل لأي تالق تجر غقسا >فيطقلا كن ن ارب لع نب لركذ و «ؤجس
 ” || تةدفيطقلا تحط ملا و1! لاق مقيوط نم شلفلا ( 9 ره لس واعمل دس هد ل ىسرلل ىم ني[ ةثئوه كذا
 | دع ميلا و قي ىط نم ليطالا ىف كال د يذ اغلا ىل ف.ئيسا نب وو 8 بيي رغ نسحلاق وراس هيلع هلا كلصمملا ل ىسدا
 1 دنقلا ىف هم قد, رقفب درس ناكل يطق نها هترفح ونص لوسد ع نيح ناش تاكل سابع نب تيرطنم |



 ودك ميغا نم | ب دل لوالارلحا :

 اضبط تبع كنس وف ب سر

 53 صاقو ىف لب لعيس ٠ .نيرحنمماس ( 89 ) 5 باتكل هان زيغل ل ىقرعب ياه ىف لهل داز قىطنم ىئاربطلاو لجل اود 1 ١

 (مع نما نع أيلا , 9 لسد ميلعمبا كيعمب رس رب لعف أعرض نبا ١ لع اوبصن او از ىلاو ليث ميف تأ, ىذلامض مى لاق م

 و أ ظفلب ثيل دوا أذ بنا نم لوطي اذه خلا مولع ف شك انك ىلزغلا قد هيب ل نيشلا د لئع ءأيحا مرف

 شميل له هاظ طاغانه و عامل ىلا مبربرعث ضر لها اع بضغف نيتسلا س ادلع لتق نيسحت نال ترمغع ثلا تاكو ل اذ

 دنلا نعمس لآ: ب لبث لح نم لس ء اورو سأ ع نيا وشن أع نعم نودص لح قشنم رمبأسم مادبا د ىبث او نمنأ ىد أصنلا و د ىبملاهللا

 ىف ةذ انكيالع )اصلا ليلد ةكىلُي ألق كإ اذ نعمك أرنا ل الجاسر ىبقلا او نفت ال الا ل ىفي وهو سجن ىمينا لبق سوم يزع هنلا لص
 اطول ا) ىهو لييسملا ىف منيع اص سرج د لويتسملا فرك ىف لع لصر عنا تيترقو أط ملا فىه هش أع ثبب لم نمي واسم ءا ود لوبسملا

 دادمكيلع مالسلا لاقف غسيقملا قانا ارييعملا ىف نكلا |نكه دبا نع م

 نيبكضبق ثيدحف هاو نخر اغلا هش اعةرخي ىف نقد لسد هيلع هنلا اص نا ثمل لوس شي د احا ةدع بابل له ىلو نينمؤم موف

 نب ماشه ثيل حنم هىبر ألا ناسلا باع صاو لجا اوقماو اوعسواو او فحكم عح ثيدأحا ةدعب ابل ا و دب ىل نث دو ىرخو

 لخدا نم 0 ل اله نب ديم اع رت ىلتعنو ىنيرتلا_عص كلاذ قلحا مىب مزن لأق لسد ميلع هلا كص يتلا ن ام أع

 م م ير ا ندا هدلا وي لخدا نم ميس أشه نبلعس ب |منيب ومني

 . لع ملسو يلع هللا اصمجنلا تي فة انجى ماسو ميلع هللا ءاصدنلا ل ىسر عما رخل اقر اضنألا ١ نم لح نعسبربا نعبيلكنبا

 ا ل يل سار لبق نم عسوا ميلجر لبق نم عسو ااه ىصوب

 اند ثنا ون دش ىلإ نبا جحر خحأ ةطسد دماقر لق ىل «ى قعد ىغلأذ م وءارل رى ربباوصلا

 انبا صو فبعض هو ىأعنيلعال البعد انس ىف د انك كلسلا ب أصاو لج أنريغل قشلاوانل نيللا سنع نبا ثمد لمح

 هل ا ونهو دجأب نباواور سبع نبا ثي لميايغ نم ىور لقد

 ب دلو انوكمل ل و -يلعمللا لص_بتلا تامظفل و ىرىبعل ا هلل البيع يق و نحل لعرب نبا ثيب ل #ليرب و د ىعس« نيو نبأجيو

 ' نيهان نبا لنع باج تي ديور جولي ى بالو مل نيل ماس ميلعمللا لص بنل ن لمع نبا نعفأت نع ثل أ, قب ىط نم دنيديش ىلا نبا
 0 ورب ب [ملحنالحر ةنيلملان اكضدا ىود شميل وح 6 ىلع نال اق 2 لي ثيبدحو بالا ثيدحظفلب وي انلاىف

 أاريلعمما لمد !كوسرل ولف رملي ىذلا ءاخم يلع لا لمص دلل وسم ال لغلاف داك اهل د لس قا !تعينقشيرشإلا

 "قل وه رصين اك للا نا !نيب و سأبع نإ كثب لح نم ىزنداللا و لا تاور ونسح هدانساو شا |ثيي لمس نم دوسأو نباو نهد اس

 راقي رطمل و فيعض هد انس او شل ثيي لهموم شك اع ثيب لح نم ددجأو نبا درو فعنض ىدآنسا ىلو ديلطىب اوهسولي ناكىذلا تاو

 كلا جدانكو لس ظوفحلا ب اوضلاوأطخشا لأقو مأشه نعدأج نعرليل ىلا ىبانع للعلا ىف باس ىباواورأرتع هببا نع مأشه نع

 | سابع نبا نع ىغأا ده سمح نبا نع كليا السمر لبا نم لس لو رس ءاصمتلا نا اتا اولسرملا

 نع لاق للاخ نيولسم ىه أنه قفلا ن 'ليقو !نكمنع. رم لكع نعءاطع نب رعنع دقثلا نع ىهن أشلاء اور لقف لقلا ن آيغط نمملعلو

 م

 اكو كلذ ىف ن ىغلتخيال لاق كل !لكيضنل !ىلا و دعببر د دانازلا ىلا نعي أينصا | نضعب نعو ملثم اس ص دع ىم نب ن لسع نع يي لج نبا !

 | مها نع هج نا همنا ثيدحنم»ا ود دافلزكب | ١نإ خيب نب تاكربلا ىلال هب لالا حرش نع تا لويف + رع 9ك ىبإا

 | نا ىيببسلا قانا ىلإ قيرط نمد را دىبا فورو ءاملا هربؤءاع شروالس ةأعم نب لعس لس هيلع هللا دصمللا ل ىسر لس لأ 1

 نفذ دولس ىو ميلع هللا لص كنلا نا بصي لهع دنس نم نه لاق وسقلا ءاجر لبق نم سقلا تسلا لخد| طخ ني ذنيدللالبعأ| ٠

 أ| « ليث ءولخدارمهو دم أساو سأرعلا ودع مماسو يلع ما لصمنلا لسغ ل ان دعشل ا دياور نم دوا دىباءمأساو سابعا اودع[

 قس نثد ىف اق ده نع هلاك اه ري عبدا مول ظ خلاك ل اة قىعنب نمدلالبع معم اولطدا مز كركم لحد لات
 باف لغد لاق سأبح نبا نع. عيعم ف نانا لا لشد لفل نايا دينعدال ْ



 ْ رايي هيلا نم بإن لدالزلجما

 || امم او هليادوبار قس الا جيرو دعب نلاىل ركل باقس اذ الخ ىضادلكذ 5لثا لرجل انامل حبو اطرقانل ءلعجيو الس انل.لعجا هلا الر
 عصي إس و نعم اص ملا كوسر ن اكل اة يعلي نين نيبكتل نيب او رق عب لئالعب ل 3
 ١ و ثا اص ميلا لوسر تببأر ب لح ليز األ لاق ملا ومني هين عل داذو جولا اله نم ت اين اليغلا ىف عف أشلا سكي ىبا اور و١ نعي
 : يس ةيلسم ءاص دنا ءح اول عملنا ١كم له ةالصلاىل واصل اكن دام دع جتا هلادبس نع قيما و 99 عنصبا 0

 ' مم قيعل ذل اس دا هيلع ولصق سانلا لخدمف ظفلب سابع نبا نعت عن ع هللا لبع نب نيسح ثيب لج نم ىقيمسلاو ةجانتباكدارأ 0 3
 ٍِ كلل ا لص لل !ل ىسر ىلع ةالصلا ليش ذا سديمع ىلإ تيد نم لجن (كو 9 9 فيض داتساو لمزلسد هيلع هللا دصملل لوبد نع 0

 ظ سار دا نيروعتمللا دبع «داتساى د س ًابعنباورب أ جشب لحم كل ريطلا ءاورو ثيب لع الل اسر ا اولخد] لآ كيباع لضخ د اوماسو| 0

 1 | ا عم فاعمل و اددد فاو ةوعسم نبا شيبدح نوكأ ادد د حوبضوم دنا دال لاق باك نز ىه 23

 نأ ةيشسك نبا هرقعن و ديف نىفلتةياال لقنل !لها دنع اجو ننسلا له النع يلع عقب ادارلا |دارثاا-يلع سأنلا خ هلصو سل :كرتال اذ أغيب كل أد مع

 ةماعلا كرد

 نبا اكو تلق. اطقنا نا ور عجن نقيب ل طاب ىهو يمد نبا لق الج بعم ىفو اس ديف وأ داتسإب ىود دكت يب 3
 ١ و لاذ ىداشلا منجي ولحا مم يلا دارفا ميلعاولص نيياسلل نا رصصلاخيحد نبا لآق فبعض تن اكن او م لفنلاعكأه ياو د, بقعتما 0
 هلا لص نا( ىوداشممي لاوس لح اوميلع ةالصلاىف مارال ىلىسال ناىف مفاننو ىقاو ىش ى أب )سو ميلع لا ا هو

 داو ىلا مىيلا ىف هثليفلا ت ىهربخا لسو_بلع هلا اص د !شسب ناهس تعجب ةءالص ىف هلقتملا الا هلال لاذ تمدعاولصلاة لدي : 4
 ا ا ل ل ىلا هيج نثمبشا ل 4

 ًاتهركت لبلل | ميلطظ ىف هاف داولاف ف ىقن د النا لق هع ًايلاول اق ) نه نقد قم لآقف البل :نقدربقب ماس هم بلع هللا لص ىنلا تاسابعتبا 0"

 |!نثد ان رعب دطتدارلا ةياور ىف وريال اكد اويلي د ىف و هيلع ق فشم يلع لمعت مايا و نسأبع نبا لاق مهل نفصت ماقن تلظقفنا 1

 ب ارش نبا نع اط قلل ىلو رازبلا له يخسر ٠ 9 يلع قفتم ةني ره ىلإ نع بأي آل , نيني نربط ىلخ فوضالثإ 8

 يل نبا يذوب نبالنح ليعس لإ نعود ىع تبث ن يذ ثيدح نم أ ناو لج التخدةربره ىلإ ثيل ضخم ليوم نب م وا ىلا نعا 8

 ةوع نبه م نبدل اابع نيربتكنعو سمح نإ نع ضي ا هلنعو طس والا ىفلاربطل تع نيصح نب ن زمع نعد كاذبا لنعمأعنب ديقع نعي

 ىأن نك كب سله نكذ بييهتكزب يربو ة داتقؤا وة دبع خعيبد نب ىأعو لأ اسنلا لئع ةىربر كب ىاع نون نع «لج نعم

 ىجي نع ىودو لاق داق ىلإ نبريعم ثبب رح نم قيعبب ارش لبر وعم نيءاربإ اريك لع ماض ماس و يلع هد !طصنن اشم

 2795ر ١ 8 سي ش لعب نبق ماع ءاصخنا سبع تبا! شيل ح نم ىور 4 تفاتل !نودالل ىصىم# لج نع يب نع ةدأنق ىلا سل لبع نإ

 هدأنساةقيمبلا اود و سيش ك] نإ هضم لقد لع لص مالقألف بع اسو ملح بلا امص ينلاو تنأب سس مانا | بيبسملابإ ثين لس نم ىذاتلا

 لاقوسو كلنا لصد ىهداثمي لوس دعس نبدي وس هدا: سا ىفو ثييدحف سايعنب نعد مركت قير نممهجرتخ م روم لس

 ىدر نكل ناله «دجإ ل نيب ىينمرثكا ىو دو لاق منين ىف نيمركت هادا هدر وا نكد ثالث عب ىدبق ىف قكتيت ا |نميبآب دع مكانا

 نع فنصم ىفقاد دل لع ماو ر و عفريقحدليل نيعبدا نما ن0 ا ل نب لو كيتو قيقا

 رون نعبر نمرثككضرالا ىف ىن ثكم د ل قف لس و يلع هل اص بنلا لع ن ىماس ار ىق ىار زا بيبسملا نيربعس نع نيالا تلا

 كاب داداد « سكاكا مةهو ىف ىرسا هليل هس ى تر سأع ىف شاي بت قان دان ( طرز ليقرو فيعش كعدأ | '

 بره ىلا ثيب د ةنس صلي ع .ةضو سعم كت الص سو نيمو !افسب لح ثيي دأ بال انه ىف محدقيأم ١ بكسل ثبا نع ىودأ ددأ) 4

 دا ثبي رح نم فد أع ىضوملا ىف ىز كي نبا و ءاؤعّضا!ىلن ابحنبا يئاجبطلا و 8 90 شل 1

 ليؤن ثيداحل ةلعميف درواورحهر وق ىف ءأيببالا ءأيحىف ارح 0 د ْ 36

 او زا هرملا تدر وضبُف أر لعب ءايبنال اهداقتتيللا ب اتكىفل أف هع ادهشل

 نيكي

 000 3 نم 0

 اقم

1 

00 9 
 هو : 2 ا



 | وسر باينصا عنق ىئنفلا هلا كوس بايمن ىلا يهاب قيررط نمو تاادبإ دا عر تو رعجخا فان : الجد لكراخأ سو هيلع هللا لص هللا ل ىسر ب ١

 أ تاور نبني د عر عتب لصص يعطل ل «دنس (لوال مز9 مينا ةذأنجب لع دبكتلا نا لح اوعمبات د ىعسم نب تيب فو ولس و هيلع نا لصأ |
 و ةرب ره ىباو حوعس نب عبرال امنع نيو د نم هل اق هلع نب ةيفضما نبا و لع نب نيس و سابعا فلخو أعبداربكت لع تنب م ىنلكم١

 نع هذ ىإ نبنآولسنب ىككىلإ قب ص نمد اكن تسال سباالبعتا ( رق ١ 9 مهريغو تنأث نيلي و بذأع نب كازبل اهو اعنب دبقع

 ودع ارو سأنل !فصو صم ا ىلاوبب ل هش اهنا توم ءأدب ثحاي أو اعسو أسمن اعيد نثا اري لعرب لس و يلع هدد للص ينل ناكل اق هيب

 قبب نط نم دطقد الا (ىدايطلاو بشاب( 9 ١مل 8 لجو ع مللا قوت قحرعبدا لح لس هيلع ملا لص لا تبث © اعيداديلعإ

 ل .ه يلع هلل !دص بنل ناذبأج (شسمل لج أعيد ا نيم مل ارث اس ماع و اسمن ب أصلا لاعو اناس ر لب لها لعربكي عن اكلاة ديخ دبع ْ

 قو فمي وح نب كلو ثيلح نمي قفشاصا ف ىقيأ اكلولص سمي لوس قط ةبفب ديف دىنفاشلا هياود نم هدفت تآرقنا مابا[
 خيربخاف ره نلا نمر هم نع فرطم ىربخب ىشأشلا لاق د ةنالصلا هفص ىف ةالصلا ةيفيكى مدفن لع لإ ل نل ةالسال ثيدحدغم |

 لص دنلا دع دصي 4 مسفن ىف لس ب أنكلاةعا ذل قي ف سكين ا انجن لحال لا ىف ةنسلا نإ ب رععلا نم لجد «ريخلن ليس نبديااعا ]|

 ادد تفعضو أ جسو نم مدفن لقدم ف صل ثخحأ 9 ارسلي ف يرن ىت أ قيال تاريبكتل فة دنا ءأحرلا نملخيد سو هيلع دلل ١

 لاقو فرطم عياور دعم ىرهزلا نع ىل اصلا دا يزد ىلإ نب هللا ليبع قيرط نم »ف ىعلللا فد اود ايي قيدببااهاوق نك فرط ىتداشنا
 نيديهس ث لمي دمألا أبا تعمس ىرهزلا نعيرمعمانث 0م ثملا نب نهنئ لمسمل سو يلع هلل يص بنل لع ةالصلا ب انكىف كضأقلا ليام

 لو منرفي هقح تييهلل أحلا لخير لسد هيلع هلل للسص ىنلا لع كبصي د باكا *خلؤب قي نا فاني لع ةالصلا ف ددسلا نالاق بيلا

 مزح نسال انه لأجرو ب عم نع قاز لاربع نع ىينب لج نع قتنملا ىل دو دأب نباموجرخخل و ماي ةرداد ةىالا قي[

 شمل ! كاع مي اذا شمل لاهحلعس نب لبس نع ىرشزل!نعرمهم نع هاو رف دايز نبلحاول البع .شرمهو نطق ر الا لاقو نيدعصا اف '

 :الرط نم نا يحنبا -جسرخل نكن نعنع قو قون نبا ميذد ةرب ىه ىلا نع ىقيعبلا و ن أبيح نباو جار نباهد واد ىبا ءاعدلا ل اوصلخات |

 ى ل ضغن ولا ثا عد نتف نع سو هيلع لصءهلالوسد دم كد نب ىع شمسي لاوس عا اعرمم دنع ىدنا .ش

 هو يلع هل(! اضمنلا لوتس دص لاق خير هىلا كمل ىلهس ل متم ىي تلا هاو و ةنجي .لخداو يف داز هرولسم ماب ثيب لت دهسا 1

 هاش هلو لاق كات و ن بحس نبا و دجلا نبا د ىّنيرتلاو دوا د ىباوننجل ثيردم ان ريك ان ديغصو انتم انبي فغا مهلا لأقف ةذانجملع ا

 1 ىبلا تلأس مث اح ىلا نب) لاقو هذي لح ءمنا لآق هر عنب دم لكعي ىث ليرتل ملعإ د » خخ دخلت اع نع ديس ىلا ثيل نم «ا ور رص 1!

 ه ميلع هللا لص ينلا نع دواسوبا نولىقي أما ةررهإب نو ني. ل ظ فكن لأ فف رب سه ىلإ نع هىلس ىلا نع نيثكىلا نب يحب ثيدح | ١

 ف اسنلاو لجن اورو جوا ماع داس ىلا ن عدد شمل لس درا ريعصلاو نقسريغال ا ةريرهىلإ كلب ءلصويال و الس ى |

 مه نباىلا ياو رت اياورلا ىناه ص١ (ىراأئيلا أذ ذرب سه ىلإ ثيب لح لغم اوف سيب ١ نع لرسألل ١ مههادبا ىلا كب رح نم ى ليزتل اذ

 8 ! نب هل لبعنر ا سانلا ضعب هون لذ هلو مهاد اوبامي |نع آس ىلا نبا لاقو مف صيملذ روما نع متل اسف لاقى لي لشلا نعملقن يبا نع

 . [,50 يبل كلل نبف ىع ثيدح بألا نه ىف ثيدحومما ىدابا لاق وعيسئب نم ةدانق ىباد ليغالازبم ب نم يهاب وب طلغ وشو |
 ب ناكدنا هلع هلوجم كلاذ ىف ثيدأحجالا فاتن ءأماعلا جب لاق اه درو مث ىقرلا لاق ثييدأ حا قاع نم مطقتلا؛ نال «ركذن لا َ

 "وسد ةدن انج حدو ذولا ايدب اج نع ديبالا ىلا قب ىط نمرجس ( كو 790 | علل ا لصامب سا لاو «لباغب خت لع ورأع لب تبي“ ١

 م لقتااوضتاف اذ لو ولف قكذ دا ناشسسمل لاح لعا هداف سرج كا أب ميلع تفقو ىذلادرَّدت تحج وسأتا فو مه ال وركب ىباالد :

 | 2 نمءاعمت الص ثي نكتشيب داجإلل ىف ورمعم دك ناك نهرحب ل ءأ جة د انج دع ءاصب ناك اشسمي ناهس داعب ةالس ل |
 ًاطيفوأفلس لج هلا ديلا تيضي ةريره ىلا نع ىلا ئفتق لفط ثيملا ن اكتاو وفق ك) د ليغ ىلا لعن الصو ديلع نيد ١

 يي او ف نتا« جب نمر خيال و «لعب أنشفتال و أجىلق لح ىبصلا عنف دامني اهم مب لقناد اعيفشو اد ابنعاو ةظحو ارخذو ميونأل ا
 | علا لع ةالصلا ف نسا نع نآيفس عم ابد لرجاد ًاقلسو أط ىف انلملعجل مهرللا هس ىف ا اع اصن ن أكن | ريح ىلا ثمن لسن
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 "دهس تعمس جى نب هر نع هرعت أنث لعجبن نب لع لآقف كلذ لع دب اصلا قافثا ألا و ءى رمح نب نع ناريم نب نومي نع بئاسلا ||
 | 5 نع صك حيو نمر ننملا نا ءاور د ىقبمبلا ءاو د عبر لع نعقتجلف اسمتو اعيدا نآكلف كل 5 لكى اق سمح نا ل ىقي بببسملا نبأ

 1 ممج أ عبس واتس هاسمجو اعيد . هلع هل اص هبل لوسر يع لع نو ريكا شن اكلا5 لثاد ىلا نعاضإإ قولا(

 د

 ديت صيفا نم 0 كا
 هيباو د ليو نفر دنس قا لاق و باكا + تب ةذ نجت هع أرق دا سابع .نبا نعوك تو نأحسنب د ىندزنلاو أ تلاد رعبا فد تمل
 و روص«دانس (ىو ىنلا لأؤ و ظوفحربغ قد ىسل اركذ ىقبميلا لاقكد ىسو دا زو سأبع نبا ثبب لح نم لنسم ىف دعب باء اورد ”ببش ىلا

 ا ا د ل تال ل د70 لصملا وسر انى تلاق كيرطسم» ١ ثييدح نمد تبا
 | نسعو ؟عيراربكا ىناهإلا ل #الصلا قرب جت عو اديدادبكو لبق ىلع لص ظفلب س أبع نبا نعنيويودصلا ىثو سن ثيبرعسيف مدقتت
 زا ةريره ىلا نع ديس ىلا نعمريذكىإ نب يحي لربخل از والا نعم ىشلكنب ههاس قد ىطنمزنجا,نبا (لورؤو و «ى خس ةدب سه ىلإ

 :رمةقنا اس دنم دعا بابلا ىل سيل دوا د ىلا نبا لاق ثالث هيف انج مسار لبق نم قل ىلا ادي داربكق غن ججماع لص يس يلع هللا كصصمللا

 معبد ١ نمرثكا ةذانعي لربك سو هيلع هللا لص دنا تبث لش فلا ءاع ةالصل افك درد كل ل الا

 || ى اهديك سو مرلع مد ءاص ينل تاكل أقف .دلآسف اسم لكن اهاعب د :[١ ائ انج اعرب ليز ناكل اق ديل ىلا نب نلمحال دبع قب يط نم
 يسع ف ون لاق ةعرذ ىلا نب ت أغع قل ىط نمربل نابع نب (ى هر طرق ونا رفد استرا ةزانجدع كصما دقيلح لح نيل! ْش

 أ( ىف ناقرإلا داز فينح نب ليس لعربكدن ادلع نعمت كرا ( 9 ره ابر مييعرباتمقد نيلي زيلع اسف ىدانخل |[ 38
 ان هلل اع نع دار ىلا نب ليزي نع رخآم ومو نم ::قمخ ىلإ نبا اور ور ىصنم نب ليعس و ئيد أن ىف داوهإ ١ ركذ نكد أنس جرم
 انو ملف كلا 2 لعب ضاع ةداتتا نال طلغنالاق وىئقيعسلا )ود ًاعبس ميلعر بكت ةدأتق ىل ىلع دصدنا مدعو اسمن لأقنلقعم

 ل اق ثا ةبيتع نب كك قب رط نم دو صنم نب ريوس ( ور رال جيرل اوه نهد لعن الخ ىف ت أب ةدانقاب نا لبق لق مت أل جحد اقر يغ دلع
 رث مارال ريك نإ ةز انك ع هنسلا لاق ذا:ءفمصزب ششي ل نم للعلا ىف تا ىلا نبا «دكذ ها عبس و أتس وأ سمر لب لف ! ىلع نوري اقل أك
 ل اقثمنع هس تلأس لأق كا ف هءارونم لعفيو فرصنب و لني انالث بكي تبي ءأحرلا صلخيو ىعري م سسفن ىفن[قلما م
 من | فيدح نب ليس نيدخم أيا ىلإ نع ى سه نل قب ىط نم كلر لسلل ىل بييج ثييدح تليد نببيبس ومان اطخانم
 سوت لص ىنلا لع اصف مايل نيكي نا ةذانعبت لع ةاللصلا ىف ةئسلا نا سو يلع هللا كصمللا ل ىسر ب [يصانم لأجد هربخإ
 5 كتب لذ هنم بيبسملا نبامعمس ىرضإلا لأق .م ادا لحفأب لثم ىدارو نم لعفي نا هنسلاو ايفخأ لست ب ف ثالثلا تاريببتلإىفءاعرلا صلخي

 :م ايرون انثدح ىلا لثم تيملا اعاه الص م الص ىف ناس نب بيبح نع ث سي سيف نب كاوهغلا تعمس ان او لقلي وس نينيهطبتن ركذ د ل5
 واعيد مدأ لح ماكاللا تربك شيب دم نموهم ىورف ىالاد لتس أ !دباعسلاقافت واربع ىال نإ قتسال لو عبدالاد لوف

 31 اربكو عير | لح بع لع نب نسحاربكو اعيد |. دع بيبرص لسبكذ أعب دارك ىلا لع همك د اعبر ١ و هيلع هللا لص تملا لع كب ىلإ 0

 اولص هوبا » كل ف ىف سل ف كبأبا ناب عني ىهد ىبلااعربكرك بانا اعلحا ناركم ناعض ىم هيف د(تمللقا عبدا نسكت

 ا م سس لع ةاةلصلا ىلا نا ف ورعملاو نست دع ربكتيبسلا نا قاتل او قيس اك داف لس ه ديلع هلا لص بت ملع

 نث اني دع هلل لص مبا <لوسد , أ| نكت ظفل» ناهس نب ترافل يفد ج سسخ وس أبع نإ“ تندح نم لاش دع اك لآق

 ىه ى نمل !ابع نب ضنا دب د ىفت لاق و سابع نبا نع ةمركع قب رط نم ىق بلا اود ب اتكل اطرش نم سيلك لات ءيكف عندا
 _ منع يلملا ىلا نع (ىر ىب اسيل اي ىلعم نب ليواور هذال ل اق و دنمضلكسخ هوجو نماظفللا له 0 8 8نِمنم

  أوللاوبا نأكل قو هد الب ىبا_ظعنس اها ناه أرغم هع وصى م ثييدأحا ىدد ! نه سلق منع لهل تلأس لق و سابع نبا نع تاربمنبا

 تيب لحما عضي ناكذ نايطلا دايز نب لح ء اور أ! تبب لكلا له لج نع ب صح لاق و لهل نم ىورب نا نم اني ص او سأنلا قنا

 ' || ءالعلا ىلا نعمور ن الس نب شان ميف و سم نبا ىلا لتمب نيه أش نياق ىط نم ل مسوشملاو خان ىنوينب(ى) ْ

 نيت ارث نع خمس نب ىضعجب نع مآس) ىلإ نب شرك اورو ين يف تيثيال وهريغ مفل اخو لاذ !نكىمم نبا نبع ن اربم نب ن ىمم نع



 سرك رص غلتلا نم | 6

 أرأبنم ىرخل قرط نم ىور سبع زنا ثي لح نكل ىلا هلع لصي لل قفلت تلأ ىف لحد كنتى ع لص سو للا لص بلان سابع منب

 اى ريسي ف عض يق ليذيو هنم تاو لغم سبع نبا نع مسقم نع دايز ىا نبليزب قي رطنم قلو ىاواطلاو هديا, تبا مات مجرخا
 و يلع مللا لصمن ظقلو ناو سغسا ىعب ان ىهو مقر سن م لبس املا ىف وادب |ءجمرخا ىراذغلا كل امىبإ نعايضن | هابلا
 لون اكد ليمخلا ن ال مث التمن اب ىف أشلا لع لق و تاأقثمل اجد 8 الص نيعبس راع ءاص تح نجس # صفع لك سنع رمش ع لمد لن لح

 ةديدك نيرطع واين ن وكي ريكا دادا ناد لات نيعسس ن ىكي فيك ت اول وبس لمصدل ن ىكباق شح ةرمشع مهن اذ 8نيعبأا|
 اىفآي راعو دع كميل لوس ةالص نيعسبس يلع لص در أكف مرلكج رعم يجو فن نيعسب لع لمص نا دارمل !ن بسد 9 نيعسال
 ىطبملاكهرف ةدارشلا فل درد ناد لى ارث اسك ف أصو !١ نع. تدرأعلاءلليمغلا لوقا مسا كل نكو بابلا خل

 || و قيرغلا و بيرغلا ون

 نم ]بسم [رلع لصو دبر لب اعل اوجد هميلع هللا اص بتلا نامي لوس بابل سل قميلع كلا قأسن ىثتنإ اقلط ةنابملا وأقسشع تيما

 . ارلانبلظنح ن فمي لح أ شب ادو لت ىلا يسو أريلع ة.اللضصل نشا هيلع هللا لصد امو سيلو ملقث لقد ة ليدب تب لح

 .أأ | ثيرح نم قييبلاو كاي و .ىيوعص ىف تآبح نبا ملئضت هك اللا تيد لاق و لس و ميلعمللا لص بنل لسفي لق سنجوهو لمد مون لتل
 تلاقفمتمأ ملت كل اللا ل ضت مكبحاص نا مس ميلعمدل كصعتل الأف >ىسالا نب دال لتث امل :لظنح نا سيزلا نب هلل الس

 طبر تحصن مرج ن عمير نعيإلبزلا تب هلالبع نب دأبع نب يحي قرح ق ايهما نب ثي ل نم ىه و فتاح ممم ل بنج هد وب :
 ثيل يل وكيف د اع اع د ىعب « لج نع لوف ىف علا نا ءرهأظو ناي نب !ق أيس | له ثبب لحل هلظنح لتف لقد ل ىف بما يه لع نباص | ٠
 َّ ليس! ىلا ثيب لم نم ليلكالا فكها » اودو لاول كلن ىف ليسو يلع هلا لص ىتنلا موسي ن منكي لل اوه ال رييزلا دنسم نم 1

 قاربطلاو كد لسسملا فركاك ءا ورد الس ى ةو رع نع ىره.نلا قل ىطن مربرب ىف طق رسلا تن اذ هاهر و فعض ىدانسا ىف 1

 وهو نجل العنب عم كاك د انس ىف د مب فيعبَت ىهو طساولا هيبيش ىباقيرببر داس قو سايع نبا ثيدحنمقيساوأ|
 هتجوز يف منبحأص حليم سبع نب نع مشم نعو كك نع هئالثلا اور سلليوهو جايجىاربطلادانسا قو كوش | '
 دوجلاو ليل عل يزن غالين | لحب كتقب سا لسه ءيلع هلل اديصشا ىئود اثمب لوح ل ىلس نبال نيملادبع مخ ىإ كنب دل |
 نع بئأسلا نب إطعشباور نم نال فعض امدانسا ىلو سبع نبا ثيرح نمدنجاب نباو دؤادىب ١ .ايند مان الب اونفلي ناو |

 فرص داذس أ هر لص ىل ورس لد ىد لاةساج نع مع أيل | 8 طالتخإل لعب راطع مي ث دحام ىهو نع ديبج نيديعسأ |
 ايل لرخ فاي نسعي اع غالصلا تمد لوح طش دع دا ايد 6 نا هللا د عم نحو ىهأ 5م رأي 0

 و طيسولا ىف ىلا نغلا ءركذ ثي لل ا لله امدينيشلا ىد# ىعدد نبال هلا نا لآق قس وميلع هلا لصمنا سدد انسب ىلإ

 ايديشلا خذ ماركا هللا لاللجا نم نا ىئعش الا م ىم ىلإ بي لح نم درا د ىلإ نعو مجءرخ نم ىردا ال هدبأرنلا ى مأنألا ١

 أعيجأ سي ىو ل لصا] مز !تآبح نبا نع لقنو س١ ثي لس نم ظفلل انمي تاعىندىملا ىف ىذوجي نبا ىددواو نسح هدانساد أ[
 :ىلط ثيلحنم ٌكأشلا فو ب اوبال ماع مجرخ ن الزنك ىز ىجت نبا اع ميذ )اد دس ىم ىلا ثي رح نم لييصالا لصالا هله ١
 ديلان اي دنجنب ةرماشسي لهح «دي د لبلد -كببشو ه نيب ذك السل ىف يعي نم قم نم هلا لنع لضفا لح سيل اع ىف
 0 قمنا ض ا (شسبب لوس عك م امني اور ىف لسمأ ها عسو مدح لع قف أرسو اقف ارسافن تتار ةأر ىلعلص ..ةنئادصأ |

 لاقن ةأرملا زي لنعو لجل السار دنع م ىقيملسو يلع كلل لؤصدا لوسر ناكل هل ليقف ارتب ع دنع اوما ةذ انني ىلو سار دنعلجدأ 1

 .ه:لئادصددا سر نا(شسي لع تازليكتعب ر اريك اسيد ١ نبه ىخم مشيرلح نم >جايزرباو ىزياتلاو دٌءاد ىناوعن | ْ

 « ١و روانميرب ا جنع ليقع نب لجنب مد لليع نعرهسنب يهابا نع ىداغلا ىلو آل ةديبكتل نعب نزلا مايّرقد عبد تيبلا دعبل |
 ى ليل ةركأت ىم لح اولص ا يىق ى نب نعي بيزلا يل نع تعي نبا قب ىط نم طس هال ذ تاادبطا مور 9 قي ط تموت |

 ةييلح تمدجبأءنباو نطل و9 9 ةعيبل نبا تع قورببلاهثام تدرعم دىفت عير اريمألاو قدلاو ديبكا و نيغصل ارأيغلا

 الج فيعضريش ىل!ىش د تم سا ةد نحب دعارق ماس و ميلعمللا لص تلا ن١ سأبع نبا
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 ديك ارميكلتلا نم ا لوال ال

 آو نمدر » لقو جنو ملسغن ناد لاق بف (ىزت ام تام دق ضاكلا يشل كح نا تلقنظفلب فنصم ىف هببش للزب لنع عقد شن

 ل ىسرس سيق لاق اع نعو لج نعسيبا نع فاد ىلإ نب هللا ليبع نب هلل البع بدعي هأعم نت لمى لقول ع لعس نبا كا ور ملسغما١

 فى هانبور كانو لسعات بهذا ىلل اقثمنبللا ؛تظفنلاةمضكو لسغاة بهذ لال و كي بلاط لت ومب ليسو ميلع هلل كبجدللا

 نب تبت ءاج لاق يبا نغ كلاي نب بكنب هل للبع قنىط نم دطقر اللا ءادر أ, شامل لسا لسغ كرز معب للئساو تايناللغلا

 نكت ل (مألا تنكاذا كلن اذ ارم ار لمس د كنب اد بكر ١٠ل لآقف أه ضحا نا بحا قلاو بن لصد ضد تفوت ىا نادل 'كوسر اب لأقف س أم نب سبق

 اذارلولا تابت قددو قلع هناوم.طفبال د لسغلا كثب الا ملع يف د الدال .ذعضرعم ىهد تمل تيل 'دطقر الالات ارعم
 اق رصل األ ح حوعسم نب نع بشره نب لب ثبب لونم هنعنص لع ثبب لل لها نيلي عت سياح قفض مسورلا هيف ف نرش ةعبر امم نطب ىف

 مودا يفز فنف كاملا ديلادللا لسري م كلذ لثم خضم ن ىكي ف كلذ لثم هقلح ن ىكي اداب نعبد ا ما نطب قم جيوكلج قلخ نا قولبصملا

 ممتنع ابضيا ششلا ثي رن مو شا ثيب رح نم سم مزنأبه دع ببلقل ا ىر لب كنق ءاقلاب صا و لع للا لصان !عل لاهح تيرم

 سارلسوتكتا لص نإ ىود هى فت اع ثيم نم كلهن و نابح نب ( 59 ل 8 :ىلط ىلا نع رض !نعىكرولا هور وال ىطم

 ةيلسما لأسيالنار اع ساالا نآضاتفيجب س -نباداش اى دبغ ملسو ميلع دل ءاص بنل عم ت ىف اس وى نب لعب ثمي لمس نم ملول ماد او

 لع لسصي مل واول ضي ملو هبفو ثيم لحلو ب ىف ىف لح تق نم نيلجدلا نيبعمحن اكول سو ءيلع لا لص دنلا ناربأجشسمب لوس ناك

 |: ىف سميث حان نبا نأبختباو ٌقأسلاو ىلا اور ولحإ كتف عي لصي مل ليسو -يلع هللا لسص من رمصتخخ ىئارلا عرسك و مظفلب ىداؤبل

 ًاقلطم مع الصلا ك تدلع ليل د مييف هقسب لل هنكت عمل السنا د آه سكين ىلب نا جيو ىو ىنلا ملا حملا ءيلعو ماللاقفب ىه لصب مل

 مسوكاتنلا لص ىلا نا ضو ل هس ذعلا ف شا ثيلح ا يسو مربلع ةالصلاب هريغ ىابال نا ! لصي مر وكنم منلي المنال

 ١ اقف هيذ نبتمأس هيف طلخمن !لاقد ىداؤبلا هلع القد روصو كاك هرل ىطو ىذدزتلاو دئادىباورجل مرلبخي ملو روب كنت ملغ لصي م

 سارا داك ادب (كو دص سلا دب اج نع بعكن ب نلجدلا لبع نع ىرهألا نع شيلا ةياود حد د ليتل و اكح سا نع ىىضزلا

 ةكنا ىلإ لوضالهو هرياغ ال شلا نم لحل ءاع لصي ىلو دب لقم دقو ةزجفع و ميلع هللا اص ىننلارم لاق اصب! شا ثبب دم نموكاهلا و

 ا أاهنف ثيندؤل قلع ىف ءالوشلا لح ةالصلا ىلن نم م لقتاد ضراعي ان ددهم رسال تطقر اللا علعا ١ نكو ليز نب ةمآسا دع ىداتبلا
 ع عاى ت اييجتقلا كلت دنع مديأد لج لاق لأقل نم سانل ا ءاج يح نم وميلع هيلا كم بلا كوسر لقف ل اقرأ ج تي لح

 د اجوتإ هداتس | ىل دعك ناو زو تيب علا هيلع لصف ةنج جم ب ىفب مدع ىدفرا صن الا نم لد م أقف كو قيش ب لفم كارد مادألف

 || فيي ل فو مجبل وب نمأت و. يلعملا لص شل ىلا ءأج ب لعبالنمالجبر نإ ظفلب ىلاسنلا ءاود داع اينب للفت 9 ك وتر ىهو ىننكب

 : قسبلالحو كابس ىف لتقف كبس ىل ارجأوم جرخ كبح لهنا مولا هل نعد نم طفش سو يلع هن امص ىلا يلع اسف لوغتسا

 ...[أدارلا ن اكول رمال ءأعرلا اخ ليككد نيس نا لعب سد تق لع ءاصمنر ا «راغو ىد أبل ا ىف ىأج نب رعب ع 9 :كرعملا ف تمي ذر ا ءاعانه
 ' دال ومحو لكنم دي ىستلا هنلئتس هلم يبشتلا نأ بيجاو ثبملا لع .: الص مل ىق ليو أنل ا له لع ئكعب و اه ضن [ىب خزانجلا ة الصأفإ

 راق نمضي نه ناذ مرلع لسصب لو دل ىق ىف رب اج شييدحم نعسان ثيي عما له نىكي نا لفي نار فصالا ىن ىلا لاق طقنءاعدلا ف

 لص 9 ميلعملا لصمن | تدثا نم لع درلا ىف ل ىقل اعف آشلا لأطاو هللا هضبف ذح جر "تيب لخد من ابح نباتي ادد فو قنا

 أ خل ديا ليل لي ست ًاصخت نم كلذ ناب همن ب بأجا د هرملع ةالصلا تعب كنبلب لطاب ىه 22

 اادجال !باةث الث لعب أه سخان نوزلججطل مهريغو حيفتمل نم لييشلا لع غ اصل وذ أجا تلا نام دلي ى طل ا ثدملا و نه مزمل ةلصلا

 نيايعزب| نع سابع نب ىلىم وسق نع مهنا ذل نم نيت رح لاق ق أوئسا كن! اور س أبع نب ! فسبب لح أب داي ايلا و
 اادومل لصف : نمحملا وعض ىث لتقلاب ىلا ف تاريبإت عبس يكد ميلع لص م ةدردب ىف ة جلس د يلح هلا لص هللا ل ىسد ىا لأ
 ل ىب لاو فبعض ىهق خر اع نبن ست اوض قاعس ١ نياك ذلا تاكن | ىبسبسلا لاق ةالص نيعس و نيننث هيلع لص ثح معمم يلع

 عقم ن علا نع ث لم داع نب نسم ن |ةبعش نعولسم ةمدقم ىف مقد ال كاتدح ليبهس لد اهئ دا تسلق ىتتامين دجال
0000 
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 ني ارصيفلتلا نم مك لوالادل

 (قحينعشي 0 ضال, عضوي قح نع ىدوثلالافنن التذنإ ةرب مه ىلإ ن عيميبا نع ليرس ةيافر ىقعقوو احاتساف سلخ
 لاف د انيلار ىفمل نع لكس لس و ءرلعمدل اصمم كتميلح مزالالاةكلنكو هيوطم ىلا ةياور مهد ددئادىبا ه اكحرولل أب عض قف

 نم ىنهىتلا وداد ىبإ ارم قت نمأرنم سبل عينت الود: ىبتم 8 اد انجي مان لهالااعبف مش كي ناسيا « ىلع بخ كب نان بخت تود
 ارعسالث مت نآكتاد , ىلع نسب ناكن ات بخل نوداد لاق دانك تل شمل نع انين آنل اس لاق د ىعسم نبا نع لجأ, ىلإ شييدحأ
 (ىدعزلا و جيلا فعضو :عىسشم ةذ اميز ل ىف لح لم صتقم صنم ةحبأر نبا ادد دأب« لقن نمأرنم سيلو عبثت |١ و ع ىبتم ةد أنك دانلالها
 فن مخك اص كلن نان ةدرانبإب اوعرس ظفلب ةرره ىل نع نيومعصلا ىف ثيل لدا ميس مهريغو ىفيمبل اد قآل اهىنمرثلاد
 لصمبلا وسد عم ًانثيأر لقل ذر كلىلا تييدح نم الن د نأسنا او دو اد ىلالوعكب اقر نعن ىعضن ىنف كاانريغ نكي ناد ميلان ىمدقت
 لاو قضم تاك ث انج ىف لصقل ابوك ع ىس ىم ىلا ثيرح نم غبصا نب اقدجأت تبالو المراجل رن ناداكتل ناو يس و ميلع هلا
 ههارك>ارللان ا ءاج لدينه لات و ىشماب اوعرس ان قناني فق : اذا مل ىف نم د ىم ىلا نعبر خارش ىثيرسلا هاو و فعض هدآنسا
 ا يضل نم نم لسفنب اي نفد بيتس حلو بابل ارخأ ىلا, ب اتع نب نلمدلا لبع لب هلع لولص هب أعلا تااشدد لوق ميسالا ةلش

 نع جاور ىلانب عل الرع نب دل لع قب يط نم فدد ؛فاعِض اهلي سا ثيبدأولا كلانىف فك دروىفيبا لاذ ىف ا مديغدرعشد
 <«| تن ةليكنع بابل , 9 ىلع نإ نع هس البس فعضو *تيم|(ماذ او عشلا ور اهظألا اود | عىل يح نب/ن حف ان نع مين

 4 أ نإي ال ابعن ىل قيما و قاربطااورازبلا مهجر خل سو ميلع ملا كصمبنلا ىلامعف د ارث لقد افطإ ملق من يبان حدي ىعشالا حيمسم
 ]| ثروو ةدايز و نباج ثي رح نم قنمسلاه جا نباد ألا هى لوزنلا ميلع لص طقسا ليت اذا شبيب لوسنيع هداتساد ظ
 0 ةاهوأذ ىف ىم نبأ رمددع نزلا ل نع لحاد نيغف ثعا و ادد ىليزألا لاف يع ىهو منع بزلا ىلإ نعركت ليوا هدآتسا د
 8 ال واع نم يزل ى نع شل, يش نع أو 9 )لق و ىند مصب ١ للعلا ىف ئطق الا لاق د قآل مزج ب هرعصا فق ىملا
 9 نب عشا قب ىط نم خبيبش ىلإ نبا واود و فبعض عبرل داعي وق ص ليلا ىلا نعررلب نب عسرلا قب ىط نم :جاو نبا كام د د رفعي
 9 2 دؤنلا نآبفس نع قرزالا قاوسا قب ل نم مال د مويبم ف تآبح نب وأي نأسنلا هاو واذ ىف ىم يذلا ىلا نعر اوس
 " | اكره هلع ىبق نعنع لقد ىراذنل) طرمش نم سيلرابزل ١ اناث رهو و نيؤيشلا طرش لعلى .يصصو رب أوس نعيريب ل (ىلإ نع
 ذر الحا عال لاق آس ىف ص ٍيزلا ىلإ تعرب نب ةنيغلاا قيرط نم انمي كول هاودد ىدىنلا نأيفس نع اظوفخ نآكتاا

 (ل قي ىف سرببزلا ىلا نع اذ والا نعشيقب قيىط نم ارضا »ادد د سيغد عيب جنبا فقد لثو ةنيغمل لربغ ينل ىلا نع .٠
 3 هيف اعلأب ميردل اول ريد ميلع امص طقسلا ظعلب كاهن و « اعضعد نابحنباو ى رتل ولج هاور خبعش نب رغما ن* باب |
 3ك للعلا ىف نطق ايلا جد و نايفس .عفرب لاق و ةريغملا هلع اذ ىق ىم ىاربطلا اود نلت ىدانبلا ط تندلع هيععص مولا لاق ةيسنل اد

 9 اجسرخن | سابعنب ثيلح نمو كوزقي ىهد للاخ نبورم هيت ىف ىدع نارجرخ دع نعاض: بيلا 23فوتىملا |
 1 (ى هلا ل ىق نم ىداذهلا 5 سكذ لقد ةريخزلا ىف سه أط نبا هوقو نع ءاطع نع ى أوه نبا نع كاي ىشدياورر نم أمضي (ىدع نبأ 1

 افطإ طع اول ص عىل نأ لب ىه ىلإ نعسسيبب!نعليبع نب ىلا :ب اود نم هدأت 00 داقيزعت
 7 فيعبش هداتساد ساطعلا يبصلا ل البتسا اع ىف سرع تبا نعرازللا ىود ب لَك 3 قيعض ءدانسزمكطافانم مزق[
 قيمبلاورازبلاو دعي ىباو ديدش ىل/نياد قل ًاسنلاو دواد ىباو نجا بلأط ىلا ديب ١ لضب يلع مإسو هيلع هللا مص دن 0 ا
 لاضازيشلا كن نا تلقت لس يلعب ءاص ها كوس تينا بلاط ىلا تان ل لاق لع نع بعل نبدةيجأان نع قاوم ىلإ ثيدح نم
 الو فيعش ملح قبلا مالك ود ىل احلف تتغذى ىلا نيد اوف تقلطنن نا قحاتدح نت دل اوف قات لانا ف ا
 ير صنل انسي دل انه قرط نم نت ىف سبل حسم د دبى كات لاق د ىبمشم تبت ثيي لحسن ىثارلا لاق لف دفع جد نيب |
 ميل لتميإ لو منذ د نم عمن مل تيبلا لس. نم عرش لاستيغال نا تلستغاذ ل ساق ل وق نم كلان نينو ناالا مل سغ هنأ ا
 لستغا ائبم لشسغ اذا لع نأكو هلك ىف رخام جيو نملاعب ىلإ لنع عقد لقو تيا سغ نم لاستغبالا كعالا د سعو ىليربلا ا



 مرت ارصرغلتلا نم ١ ه اب لوألا

 العسل اهرب نع ىشأشلا نيعب ال اد هر اعلا نعاضي ذنب لج لقنو الو لعب ىنألا« لد دق لبشال دبع ببنم نويت نع
 . || قفاشلاهاور و لهاكدح نيرسلا ا عضاو نيلي لقملا نيدىمتلا نيب اءآق ف ىعنب ناجل لبع خي ايدي ىف ص اق و ىلإ نبلعس تبأد لاق« لعب نع

 سطن> نب هلل بع نيب لطملا لعف نم قيببلا ءاهرو ىقيميلا ذك ردع ر حلا جس نبا و يزل نبا هةر مه ىلا و ناوتح لعف نم «دين اس, ايا
 فمي له كلذ ةدبره ىلاد مهو نأمثعو ناو ىنهرعس نب ( لو ,9 9 لجو ليز نب لبجسل آرب رع نبا طنحو كد اهنا لد ءسغو

 ققيمسلاودةنبأ, نب او ىسل ايطل ادور اد ىبا ةنسلا نم مناف د نيلو ا لعب ءىطنتبل / عبر ) اربرعسلا بن لوح نأ يلف انيك ل حا عبتاذ اد ىعسم نبا

 ناوى طنتيلفو اش نام تنسلا ثم دن اذ راكريرسسلا بن اهب لوتلف ةزانجبعبتا نم لآق هيب نعد ىعسم نب هلل البع نب ةلببع ىلا باهر نم

 كادر ءادر للا ىل نع بح ,9 ,ههاعملا تبر ىصنم لع مدأنسر ىل فلتخا للعلا ىف طق ر اللا لاق و جلو نبا ظفل عريلف ءأش

 طسوأل 1 ابطل سخرت !ثي ردو نافع اهدانساو ساو نآبوش نع اوفس ىذوج نبا للعلا فهم فنصم ىل ةبدين ىلإ نبإ
 '!|(ىدذالا اع قيرط نمقاذالا ليو بدين ىلا نبا 6 5309 نيك يعبد امنع هلل نفكعب دا) لي سلا بند اج لستم ظفلب أع وفى

 ة ار ان لجنم 2 سيره ىلا نع منيل لا قيرط نم قانيرلا لبع و 9م 9 ميرال بسلا بن اجلي ةذانجىل تبا تيد لآ
 نأ انضاهجلةزانجب مايا ىنر معو سكب اباد ,و ءيلع هللا اص يذلا تيثأد مع ثنإ (شسمل لاهم يلع ىلا ضف لقف ميرال رن اجب ْ

 ”مرمو لس ى ىرض نلا نعوهأ الجل لاقي هربا نعملأس نعى ىهنلا نع ةنيسبع نبإ ثيب لح نم ىقيمسلا و ن أبح نباد دطق رانلاو

 و سش ىبو عم ىورو لاق ك دابللنبامل اقومعا لس ىملا ند سب شيرت لها (ى نا لئلا لاق يعد نبيع نباتي لحد ىبخنبا لحل جلاس
 تك ان ةذانب مارا ىشمب نآكمأب ١ نا ىلآس ىلليغاد ىرصزلا لآل ةذ انكتب مادا لفي ن ايرداسو هيلع هلا لبص يذلا ناىرهزلا نع كلاب

 نبض نبا نعونحا كيرجنبا ىدا لاق ناك رآبملا نبا نعى ود م تنيبيح نب (لثم ىىهنلا نع كس نبا ىو رد ى ليلتلا

 ال ل لي ندد نايت نبات ا نعس تبدايزانث كيرج نبادع تألق لوجان نهن لآقو لس ىب تال كرم ٌىآضلا لات

 1 !لاقددالبع لآقأرم اردن ىشيرهتد ىلب ىباد سو ميلع هلا لصصمللا ل ىس د ناكر د ة آف ىئ لي نيب هني ن اكن لج نبا نعأ
 : ينم 1 نابحنبهعوجرر خلل 9 جنبا لعق آس ثيرحو ره نل اش« ضكى اريلسو هيلع هللا لصصملا ل ىسد ناكرق و لئاقلا انعم |

 انف خنسلا كا نكو ىرهزلا لاق تامنحو سند ىكب اراه أرمي نباب دف ن اكرم نب هللا لبع تا لاس تع( رهزلا نع يمس ىلإ نيب بع قب ىط ْآ
 أ أس نع ىبره نلانع لآق نم لف ومع! ١و لآت ىرهزل لع يفانرنلا ان النخب للعلا ىف نطق ارإ الكت لقد ةنيبع نباثبب لح نم نص

 ىهو هةنيمج نبا دياورزم نال لوصوملارييجزت ميلاد اتخلو يمد سكيى باد مس و لع هللا لص ميلا ل ىسردقم لقد لاق دفم تاك اهيا |

 5 ادام تلح سه نلاقي تسأ أقف تبدل نه ىف سانلا كل ان ساب :نببع نبل تلق ل انج دمل نب دحرمعس 9 ظنا هقأأ
 : فدي نعول نع نس .عالبةرهوا فيا ف ببإ نع لاس نعميإ نممنعمساي دبي « ديعي .بيحا

 مدع امن جواه نم مب سد لملف دا لقد هدبغل لغو ةديبج نبا دب خلح ذا ديضدا ىيرهذلا لعل جاددا هيف نال كنك

 2 !ا منع تلاسلأفو ىلد نقلا مح نخل .لذم سنا نعى نلا نع ضي نع( 9 لق 9 مزح ناورزدلا تبا
 || لعب نعق ف دعم سانلا «اتو عش فت ةنح ةذ نيل علو هيلع هللا لص ىلا تدع شم ليس ركن ب نحسن اطخب اطخا نع لافت
 ةذاناف نجي سو مرلع هللا لص ىنلا مآ اع ثييدح نم د قايسلاا لهأرضعب ىف قفا قرط نم ىقب ملا ىعقل مه ساد كا

 3 ىضدتلاد دادس و9 ١ر9 سولبلاب ا[ساو كا دعب سلج مف انجبت ىف مأيقل أب انساب ن اكظفلب ن ًابحتباهاور و ىصتغم لق م[
 | لس لعمل لص بنل لآقف ةدانبإل مأيقلا ىف عي لعقنا نكه لاق ايدى نإ تمأبصا انب ةدآاع ثيرحنم قيرسلاهرازبلاو ةججأ, نباو

 هئاشلهلا3 نيل ىهو ىشبري دىفتر ازبل ل اذ و ىوقلإب سيل فاد نشب و بيرغ ىزيزنللأق فيعض» دانس اهريش ىفل اخاوساج
 :ر ًايبلىهأما جوعقلا نا ىو ىتلاو لش لبفع نيا ر اّمن و [هسيغو ىر لك ليعس ىلإ و ةعيبر نب صا ض يدل يم ان دلخ ثييلح
 لولا ىمضوت قهزوكلملا ةدابعةياهر ىف قد دٍضرأل الع عضول عضول ب دملا سبلت لع هل اوميامتس لع_قآر مأيقل ادد

 ' |لهلي يو سقلا ىلا ايييتتات ةداخمل و "نأ اجمل! لوسرعمأنكعربغ و ةزاوع ىب امص ىلا ليىطلاءاربلا ثيل ىل اد هدو |



 نايك رميت نم 1 لوالال
 يبدل رب سيق ميفو ءمسةفيطل ىف نفك, هيلع هللا لصمنإ س أبع نبا نعد ب قيرطتم نعت ( طق لق ان يدس تم

 .لل ىدعدبا هد! نبا 9 ال هنيسب دوك دانس الاب سو يعدم اق ةذيطق « نبق ىف لج ثيي لب هيلع ههنا هنأكد فيعض ىهو

 «9 9فيعض ىهو صان مب ديفن هذافل دداذ او سصب# باث اد : الل ىلإسو يلع هللا لص نفك سهم نب ساو قي ىط نم لد أكل ١

 ::يفزكلازب رع ليقع نب لج نب هلل !ليعسثي اور نم ىهو بات ١ هعبس ير ماسو مرلع هلل الص ينل نناكءاع نعد نبل و لجن كيبيش ىلا با ٍ
 نع ىو ش-سف هي اود ىهفل أخ لقو لبقيالث فل اخادنا آنا و نسجت دىغنا اذا اناذ تاعب انها هذيدحرليعب طحت يود ليققع نباو ءاح دعلا

 لبقع نباةيادر لضعب, سه نبا نع مدان نع ب ىلإ ثي دن ءن ىددد(سملق ار ب نى نكمل و يلع هللا لص !نبأج

 الجد ترب ساد ام طغادان اود ةرمالا تل” لمد ىبلتق' نيع نب بعصم نا( له ملعا هلان اع نعش بفن نبانعأ |

 ب اب ثبب لج نمرلع قفنم نخذالا نمير لعىلعحإو ساد أرءاوطغملس و مرلع هللالص <نلا لاقن ساد لي كالو أ,, طغاداد ||

 َ نارككوب موا ثسبب لوس لذهذ حق حف شا نحكم لوف كا قيم لري ةديماسلعي اود ىلد ثيدح ف تدالا ثا |

 اودع نع ى*عشاهياور نمدّؤا د ىلإ ًاوب يس الس بلس من اف نقككلا ىل, تال شي لوس آبل لل ىف( قات بت ى نفك .ٍ

 لد لما ثبب لمى ىسمنم عمس لن لاف يطقر اللا نال لعبد ىعشلا نيب عاطقنا مبف هيف فلتخ دنع ثاهنبو مدانسالا ف[

 تارا دؤاد ىلا ىود لي أٌقمفتما ١ أنصت هانعمت نينا 9 )9 _شكنسبلا ءاتيوكردا نعك »د ارياج نعل سم

 ن ١لىقي لس و ميلع ملل لص هللا ل ىسد تعمس لاق ف أرسل د لج ب يب اعد تاىملا عرمطح أمل هذ | لبعس ىلا ثد لح نم دا[
 كلو ليدي نيرطق كي ايث_و ىلادت مل ىفل ل (عا كل نب داد لاق ده صفلا ن د دب نآبح ني هاد د ريف تأد ىلا بأي ىف ثعبب تيل[

 وهو كإ اذ دلت ليعس ىلإ ثيي لمى قلاش صقلاو ىذغلا ةاع ةافح نو شجي سأنلا تا ادهم ص +ىييصلارابجالاو لاذ ملص أن ||

 داون هئالثىف نفكدننث اء اشسب لوح اهلاوآن برع شجي مب ايل ىلث حبي دنا اهزيب عميل ىف ىلاطخلب كحد «دعب نم >لمللب 1

 م اوان الث عملا ت ىكين ا ل [ةلب هه ىب ا لقناة م اعالو نصب رف نيل |
 0 ل ل «ماعلاو صيملدع ةدايذأ |

 سليالث كإاذ نم مرح شتييو لوف وق يف -نفكت د ميلع هللا اص هبنلا اع ن اك نلا صييقلا نب ا طعا لس هميلعمللا كبص ٠
 ل نيل ا يقال ل حلا ةبمق ىل سابع نبا فيس ىلا لهنز طبل
 ندب دارا عر دوار اذ١ ار دانك ب ايلا لع أسلا» د نإع ميلا لصوتلا ل ىسر ن اكس و ءيلع هنل'لصمنلا ل ىسر كنب مى ا ا

 هيلع هللا لص منلا نب ىفاكما لسف نمي تنك ت لاق ةيؤقتلا قنات ثديها تيرس نم درئا دونا ءاوداريرظا تو ل ا ١

 (ىلص هد «كوسدو ضل ب ىتلا فر عب تجدد مث فحل او هكر عمدا اقل دميلعملا اصدنل !ل ىسر راطعا,ل دا نأكت لسد 1
 ةارع قبنم لمد دود نع ملح نبذ قدح لاذ قأآسا نب غي اور نم «لنع ىهو أي قش أب ىف انل هاتب بابل دتع سل اجلس و ميلعمللا ١

 و نإرقلا داق ناك ا لاق لق قاما نبا ن اكن اد لىبيذاو مس ىنب نطقلا نب العوني كبل نع رديج مان للو لق دوعس نبا ||
 لأ | ف نكسا نبا تاميلع كعب ماع اعنب ا نكي ن أف » نيغوا دىعسم نب ةو ىعنب اعنيدئاد وه لهددنتيت صعق

 . || -لعإ انو :ءداللو بلع هيديج 00 ةوىعنب دا للاجوو ذ تناكتةريبج م1 نا اولاق «نيغ 1

 0 ماا ا م 0 نبا ىهدٌئاد نأب ن أبح نبا منجرلقو لعب سيل ن أطقلا نءا دب

 393 لع رت عساف وعل يسر ب دع حلل ني لشن لل و ىهأم نب ضلرتملا ٍضعب لاو 1

 | لهعنخ ب ىبإ نغ ب هولا زبع نع رك با نعمجب نبا ىف فد نك ةيطع اروضح سول 0س ظبمل د نىنلا,فناثوراذالا 1

 تادرو بيز لافنرولسم« اورد شيره هىنلكماننبالضن نوماس و يلع هللا لص هللا ل ىسد الع لخد تلاق ةيطع مانعا |

 نع هي اوصا ضعب نع عذأشل راسى ميلع هللا لص هلل !ل ىسر لعف نم كلل لقن قفار د د انت لح ىف سيب مل ه9 تبا د نفنا| |

 ”لعبجببرج ىلإ نإإ نع ى لقاولا نع لبعس نبا هاور لق د نيد ىمعل نب ذآعم ثب لعس جدد نجل جدن ا ماسو يلع هللا لص هنلا ||

 دا بأ تما فعال

 د كمل كك هكدا

 0ع

٠ 

 0 دل كل ذل ا هاش أ دات

 ف
 ل

3 
 دكه



 ريس صيلنلا نم ١ لو الزرلك

 تلاقتذثاع نع مانو نآبحنباو ديد ىبا و 9 9 لبق رفعحب ول و سأبعنبا ثييرح م نفتقد -دصببل لسد هيلعمنا لص ىنبلا لع
 هللاىفل الوفنتخل الذ ميأيثمرلعو -لضن مان [:ئمدرخأسبأيت نمد درك ىرلن أراولأق سو يلع هللا لمص هللا ن وسر ولسفينااوداداأمل

 نابحنبال هنياو رىلو ثيل بيث هبلعد د ءبلعمللا لمص ينل ا اول سغ ن وه نم نور ليال تيبب ا ةيجلز نيواكم مرفت ىتلا رمل

 ةةرخوع لي لعرو كعرسو يلع هللا امص يتلا لسغ لاق ت لكل نب هللا دبع نعوكأا#لا 29 ) 9 بلاط ىلإ نب اع هرج لج ىلا نآكف
 2 بس لس صيبقلاهلسفي صييقلا تكملي لخداذملسغي
 (قفنت ارنمو ىضولا عض اوي أرنم|يمب نب امتنبا نلسغ ىلاوثل لاق سو ميلع هد الصمت ؛ سمي لاس غاللصلا لو يش ىف هلقن تبمأل
 كد يركن الهوكسد رعب ن ىلعقنآررمكتيم اولعنا لأق و ميلعهلا ل صن! ىدد اميل لاس ريش ارم او ةبطع |ثي لحم لع

 فىلعماشوبا لل اقم ًانباث هروللق نع تنجبمل ىقب مهاصلا نبامرقعتو مؤيحأب ن ىلعفت يركن ىمب اولعفا ظفلب طييسولا ىف ىلا نغلا
 2! نامل اريغر وشر كب ن عري نع ىلع ىلا نب رن عدبببذ ىلإ نب ( رق لاق 9 ىذا ف وعم نيخ تيب لم نبه كلاوسلا بأت
 ىندرزكيب مهحرخاو َىلُعِال ناريغ كس ورعب عنبصت اككنبمهعنصا م مزعب ل أف: ثبملا لسغ نع نل اسف نب. لملا تمل لآ

 اد 5نموعاوف قولا« رهان نكتريمص «دانسا در ىننال ناربغ لاقد يكره مهتلآسف تهب بملح نلف هبيداذ و ل نئانجت بانك ١
 ة.كتيم ن ىصنترم لع تلازم قيلعن ؟شئتاع نع قيعبلا ىور و أه ًانطشم لسد ةكلتا لص ينل اهزب | ناسغ ا ل خرطع مانع نييووعصلا ىف أد

 | نم اشبب صم بيرم ىلل ليبجسوباو قاذ لا لبعلصو لقد لاق نكن انسإالا قيص طشمب وبس ذا كلذ تهدكأ,مآكذ تعش ن ىحرسسن كا( ميلا
 ا م هر مشنلا ل صال كل ١ ىل دفن أيما ت ىلا أرن أكف مكتيم ن ىصننزم لع تل افك طق رسان تدلك# أمات أر ةشئاعن اهلا يم اربإ قبل

 ؤفضاعبسو|ًاسجو | |التا,خلسغا نب »تالس غل لاق دن ثمب ل هس اري ملقنآرتم ام تألب اتنبا تألس أل لاقلسو يلع هللا 3

 كل 3 نمرثكاو |أدبسو ا هياور ىف ىداذبلا لنعيو ثيب دول كلذ نمل ثكاوا سجنوا مل ىقرعب أه لنع نك هيطع م١ ثيلح نم ميلع

 | ر ىفاك#سخالا ىق نلصب هبطع م أل لا تجب ريوعم ىف ؟بذيذ هلل هزه لس ميلع هلا لص مدنا ل ىسر تذبل

 مىفه لاقومب طنا هعوات كسم«لنع ناكدتا لع نعللاو ىلإ قيرط نم مان د تبن نإ نإ 9 مر 9ع قف

 وه ىداللاو نحن كتنفكذ كتلسفل بف تمول<شئاعللأق .ه بعدنا لصد ا(ثمي له د بلع هنلا لص كلا ط ىح

 3 اعادص لمع ناد عيقبلا نم هيلع هللا لص ديلا لىشر عجد لوا وأوةب لم نم قيرسل او نطقرا للاو نأ بح ناو نأ نبإ

 لب هب دف ل قاوم نبأي قيببلا لعاو ثيبروت كننفكو كتلسغو كيلع تفقث لبق تمول ك ىغأن لاقن ءاساداد لىتادأ]
 و ناكىلك ادن ظفلب ىراذلا لتع لصاو قاودسا نبا الا كناسغ لش لل اقن ى دوك نبااراو قف أسشلا د لحإ دنع نأسإكت ب كل ص .ديلع عب أذ

 غلا و ب لوصل وهو وأقل آ[ كتلضن ةروكرملا بتكا ف ىنلاوضيب ىخ الل, كنلسغل ل ىف نا تيسلل كا ىعداور عا يفغتساف جالا

 5 -دصق ىف لسيد ظثالسمنلا مم ناك الجد نا اثنسب لضرب رخل فار يمان لض يعد (جلو# خيقلل هبناذلاوةيطىش ىلو ال1 كا مب
 | ثعبيش اقمساد اورج و بيطب «ىسنأ ل ويب ىف كى شكو دلس و ءام«ىلسغا لس و يلح دل لص ىتنلا لاقن تأرإ هي ىه و دننآ
 هلو ياواد [هدنعو تايحنب اد لآسللا ضيا ىاددد ظافلا١ قط ل و سابع نبا ثيي رم نم _نعنص لع قهنم أيل دْيِقل امي

 ًافوكأن ضايبب اوك اينيدحشمب لهست اور ضعب نموهوهلعلو يق بيس ع جبولا كد ىقيعملا لاق ها ضي ماسه هي |و رك ىشو ساد

 ب ىن ىل ندكيلف أي لوبىثوكل حا ىلون اذا ًاعوف ى دّؤ اد ىلإ لنع نبأ ج ثيب سمس يضم هيي ودم ىف ملفت مان ىم أر اوفكو درك يحإ

 م اعلالو صبار سيل ضيب فس ركن مغيب ىعم ب افنا دهئالث/ف نفك سو ميلع هللا لصدنن ١ اش هس نسح «دانس اد ةدب
 :رهب قت ىل ميل ىف هفمتاعل كلذ قأسلا ةياود ىف ضمشين (باوشا دن الث ىل دا د ىلا ديار ىل و فك اع شيب مس نم يلع قفنم
 بل سلام بملال تاكزتإف ار نفكيل ل تيرتشا| أرنا سانلا لع مبش [ماق هلع ال١ دود رمزك ده دبل أب ىلا لقتل أقف ةدطدرب
 | سابع نإ نعد كاد ىبا ىدد مك لث أقلام (ىدربد كينلعرملا ءاول مذ نيسلا وقف ىهد نمل آب عض ىم ل ىصس بش

 ”رما لهو ست لف د دأب ز ىلا نب لب ابي دضت دن رج هلو بث تأ (ىذلامصبفف باق دي الث ىل لس مدع هدلا لمص فكن |

 لاو رع وا



 نع ىدبزلاب سيل و ن اة ح بل نعىهتلا ناولس ثيولح نم اينو نابحن باو جد نيد ىلاسنلاو دق ادىباو صنوكات ىم لع شكو ارقا لق
 يوب لقنيب نافعدي ل احلا يجو فق ىلاب د ب لطالب ناطقلاا نبا ملعاو هيب' ن عجب نبا ثأسنلا لقي وراسي نبلقعم نعميبب
 اتت ةريغملاوب نثولتسم ىل له لآقو ثيرح بابلاف مدي الد نناملا ل ىرجيد نسال فيعض ثي لحاله لاق هن ١ تطق را نإ نع ىلرعلا
 اس ناو سب ىط نم ل و دررغلا بحرص «لئس وأ ,مدنع ففخ تيما لثع لس دعي تشاد ن ىل ىقب ءئيشملا تنأكلاق ناوفص
 هلل وهال نإ ع لنع لقيف ت ىهيت يم نمأو د نا ءاص هلا وسر لاق ال فد ىلا ورك در للا ىلإ نع عييرش نع ؤرج نب ن ئوفص نع

 مقل !لئاضن ىونيشلاوبامجرخإ ه«لدحود ةىلإ نعي ]بلا وِ ظ

 ظ ظ
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 لفعم نين بقع ىيبص ىف نابحنبالاة سبل ن
 ى نيطل ابحملا هدرو ملاالا هلا المكان ىم ونقل كانكد لاق هيلعأقي تيملا نال ةينملا هنرمفحنم مب دارا تيبركانىملعادأ قاف ٠
 ”لامكلحإ نتىيهال من ىم لق ل ىف و يلع مدنا ءاصممتلا تعمس نبا مد ناهس نيقلتلا ىف هل سوة /|ءفلا ذم ديغو ماكإلا ف ْ
 : كلابص ىلا قب رط نم ديدي ىلإ نيا قد نع سسبنلا ىلا قل ىط نمو بان عس نايفس ىلإ قب ىط تم ١ لد هنلأب نظا نسيه ظ

 اعل لونسحل ه أنعم ىلا طخ لاق د ةلحاو داد ىف رايئلا و معها ذا « انعم لاقف هانعم نع لثس فلسلا ٍضعب نا نأبحنبا تاقنىد نبا ظ

 اون اكلاق عهنبا نع نب ضن بانك ين لل ءىلإ نبا اور 9 ىلى ليعنط دنع: امد'لاق عفى ةنيره ىلإ نع نيميعملا وأ هايد نس آي ىلءانيو رشا نع بهاي( قي و دلظءاس ملعون تمد مب نبدنظ نسخ لوس نسحا نفك يوكن سس لح ش
 ىلا |ا ول ١2 دجل صخرلاب نثر ح ىلإ لل اق رتعم وعر اوسؤعس 9 مب سبمنظ سجى م ىم لنعمل ع نس اخرا اونقلي نا نىبتسب ٍ

 || ساب نبابحاص ليز نب سأجساثعشلا ىب هر ىلا مربلاو هللا دعرلا ةد ىس ةءارف نيعباتلا ضب بتس ملوي نظل نصل
 | ن ىبقسي راض الا تناكلاةيعشلا نع أ ضي امبف د تيل نع فيفخت كلذ ناقدان و ل نئانجب باتكىف فى ز ره كيوب امجرسح»

 ةيلع هللا لصمن شمل لاسر ىخد وكن ملا ءأثعشلا ىلارثا نارقلا ل أنف ىلاى يفغن سلا رب سحناو ةرقبلا ق موس تيما لنعاو ارقي ثا ٍ
 :رالن» لا كم ضم ان ع ىصب قش لقد ياس ىلإ هلع د ميطع ملا ءاصدللا ل ىسر لخد تلاقدتياس ما هي اور نم إسم تااأاخهسإب اضم 7

 معيب ىصبلا نآذ ىصبلا لوشمناذ ان وم مسح د١ أع ىف «دسوا نب ارش نعد جلاب نبا (ىدر 5لئأف كير مبا دعت سنان

 لسع وت ملدا شمل لهسري ىس نيه نق مف هدازإلاو طس وألا ىف اربطاو ماكو لمد انمي :جعرخل 19 ليبخ لوقو ميو رلا
 عضوف ]تم لقد لحد وي ىلاب نبا اشمل لوح أبلا , © هلنث أع ثيب لح نم مرلع قفسم ةسسحد نب قتل دميلغهسا| ١
 سأبعنب ليضفلاو ماع هالو لسيد يلعهلاءاصءلسغ نأ لسع هس تيب لعل ب ىنب ىيس لقد هدي سال ا ْ

 دوأسا عرس ايعلا ىف فلاتخاو لضفلااو ءاع م«ىلسغ نيذلا نا ىل فلتخي ل هبيسد نبإ لاق مثفقاو سارعناو ءأملا لدأنب نيزثدمأساو
 ار !تبهذلف لس و ميلع هللا لص ىنلا تلسخ لات لع ثبب لح نم ىقيرببلا و ملا و دجأن نبا ى : رف دعأمأو ىننا نإفشو ةقولل

 هللا اص هلل لسد لتس !ايلعنا سابع نبا ثيدح نم رهن ىورف «سيغد سابع نيلضفلا وأ 9ائيندالق تيل تمنىكي | ٠
 مدأنسا ف دءاملا نآيصي «ال ىملل صو ليز تب ةماسا تاكد ءاح ممن ىباقي قو لضفلاو سارعلا ناكو بيل يلعوءدد سى سوميلعأأ ٠
 اققيرفعجأب  ءاعنب لن تمم مئيرجب نبا ثييادح نم قريبا د .بييش ىلإ نب اه اق لنا لب ور ) 9 فبعض ىهو هللا دع نب نيسحأ ْ
 ذي ناكو تئابخ نبدعسل ثن اك يقب سرغلا القي سبنملسغو صيف ملعو لسعيو د لسلاب ثالث و: يلع هل )ايم مهناا لك ا

 و سأرعلا نيل ضفلاو لع لسد هيلعمل اءاصمبنلا لسع لأت اع نب نس تع ى ولك يحي نبلجا برت قطسوالا ف نادبطلا | ( 9 )9 لهب لس ىهد تك حلك دي لىقب لنغلا لعج ل د١! بصي سابعلا ومنتخب لضفلاو دع منلفس لد ازنم |
 ا 9 ثيل كيعرح لسفيا] نا يتلا معد اعلاف لاقل الب نب ليزي قبل نمرازإلا ب9 ) 8ءاملا يلع بصي ليز نب :مأس| نآك
 يي ل هوه دنع نم ميرخو ديب اوب لسد هيلع كلل ا لص ينلا لسغي نا يه سا مننا كي ىلا تعبطس والاقرننانبا ىو دا

 نم قيلاد اهثد قيبل نط 9م اها ذهيريبا نعرهسني رفعج نع كلا, نح هفالا صير ىف لسخ سو ميلع هن للطعن ١
 وحنا لخألا نم دنيا دان سو لعد هيدا لف اون الم يبا نع ةديدت نبا نحر يدب فاح ثيدح !!



 نيج صيفلتلا نم ١ نإ لوالا للك
 شلل ليلا هانعم دلمرمإ اراد عطاقلا «أنعمو ::يجملا لا زل أب هيف دي اودلا نا! ضورلا ىل لميس رد مذاعس يسب الس سمي نعيطازا

 ميف وسن لئأبكلا اع وقى ةدانت نب نبع تيرعب لبق كلر ضننلا جوتن لتس كلا |ق خيال ىظن فلا اله ق كاف دوم كان نسل
 نعل د «ىخ رح نبا ثيلح نم تاي لع ىف ىوغبلا ءاذد 3 اهوى اسنلاو دٌؤاد ىلا كا عاو دان ئماوراربب تلت ملكت تلا ل )هزوتسا

 وبن اع و ار وعم نب ربل ١ ة دأنق ىلإ نع ىقيعسل او ملأت «او دأع ضيا مل ل لتس همبف ىلع فلتخا لو فريعض ىهو بتعب ب ىبإ

 : جنم لداكلا ىف ىلع نبا نيم لس ىننبلف ملح ا را !اذإ هلبقلل

 0 1 م1 فينا فيش توسان ١لقيلو هرأس نع لفتت ومنببمب ليل قندأد هك موك لحل صن رملاذا ظفلب علربلا

 5 او لقت كنييهلس وتقل هاط كش لق ىلا تيرا اذا ظفلب نسحرنسب تاوعرلا ىف ىقيسلا اود و فعضي فو لضأبلا نميرلا لبيع

 ةياهد ىف د كابا هسفن تماس مولا لقو نيالا كفن ءاع ميطضا م ةالصلا 2] عوضو أ يؤ ىنث كععضم تبت ١ اذا ١ ظفلب نيونحتصل (ىرعنرإلا

 ذر و مأزملا لتعم زي لس ىين أك اي ءاربلا ثبي رح نم ىذا شلاو ٌكأنلل د تيمالا قش لع مان ش اش ىلا ىدااذا ناكىداننللا

 و9 0 اناذا | ناك نب هللا لبع ثيب لح نم ىسرتلاو فأل رجالو كل دابع تعب مىب كب نعى بر
 0000 للف ل وع ءصقخل هد: ىسأو نبا وى رتااد كان: عدعسنب نع بيلا ا

 مهلا هقيزح ا ُ؟:ليقلا 0 ا

 ىمقل تس لوح عن قداس او هديميدس قت ليل هياعو سرعاذا ناكظفلب لثالدل!ىل قيمبلاد ات هاو ةداتقلا)

 جاانعو لوف ظفل نود # سره ىلإ 9 هنع اس ىلىهو نس ىلإ ١ثب لح نم نأمنباو دوا دىبا هي )الزل أل لىق

 ازا طلغو كل لبق مي اص |نمبًاص نادر هرلا نمأ, ىبدتنكيت لد هدا 'الاملا ال |_مالكرخك ناكنمشأو دان دملثهةربرص ىلا نع

 هيلا |ىىرينقنماقلاوب (ك رو 9 كلانكسيل هيلع قفنملا نمملع ىرسطلا بعمل واد ميت ىه سلو ىراؤتلل ءازعن
 وطق قفانمل بخ منة يه ىنقلنكاو هللا ال املا ١ ل ىف يف ىلغالفرمكامض ص تلقنأ د [ح ىف ى ةريره ىلإ نع نب, سس نبا قب ىط نمأ
 لاق 1ك 0 ال لاش هاد دق ئاءنع بيهأيلاَؤ 9 كد شصدعبمع نب لضفلا ندهن تمل بيرل

 | (ىلاريطللء أعدل ؛ىفساج نع هيفو ثيلجت منكلا هل هللا الاملا) ان مكن: ىم اونقل ظفلن رفعج نب هللا بع 9 7 ىم ل ليك امله

 ظ 6-لا ف فيض دانس ! كيفعلا «اود هاققلا دوعسم نب ةدرع 78 ك وزلو ىشود لها ج نيب أه ىل ىلا لمع و كيقعلا ءاؤعضلا و

 ْ بارع > ىعسم نب.ةو ع قدرط نم نب سضنتحلا بأت قى :للاىلإ ثا« اور و دب ايصلا نمر حا »ليغ نعرساوص تيدا بآيلا ل

 بد او ةوعسنباد نآةندرن نعنع اديف ىورو طخ مأتم له أرنأو هلل ا.الا ملا الكان ىم لونقل ظفلب دافي نع 3

 -نعميرب!نع ئاسلانب ءاطع تيرس نما ضيادف و9 0 ل

 لها منحت لخد ههباالا ل الم لك ضت ن نم (ظمل لاه دنا لخد هسساالا ملا ال نة ارش ت ىملا دنع نقل نمظغلب
 ا أجيمنع ىو دنا, بقعت ف رعبا درا و بي رع ىلإ نص ؛ناطفلا نباملعاو لبجنب ذأعم ثييدح نم اكاو دؤادىسإ

 4 لع من ذأعم ثيب لح نم مري ىه سلو اسمو ىراؤيلل ثيل نه (ىزنعت ٍنَعَمْنِبا طلغميبسلل تآفنل !ىنآاح نبا هرثذد

 8 ميج سخا ليعس ىلإ دة هىلانع به أر أ , 9 نعت لخد هل الا ءلاالن اعيد تار نم نا تيري موسم

 ا هب 0000 را تلال“ 7 ىم لتع لات نم ظفل هاو رنعرر غل! نع قاسم ىلاقب ىط نمطس والا ىف ااربطلا

 3 مطسوتقلا صولا تيا تردى - 8 «لدوة رب ىهىلإ نع آلا لنعد ىخمد ىرضعت يح نب سبأجسيفو ا لب ارانلامعطتأل
 5 000 مةدللا الهلا 8ل لاق لع نم أقف طفببتسا نقاد مينا ضبا ب ىف ميلعد م: ىهو

 3 ١ هلل ١ الا را هد كل دهس ىف بقماش ب اياوقلل لع ا اا 8 رملسم

 : | 0 مددانافا تبدد لد عبار و لفل ومد عيط د ةدابع تعبأ ما ءاود

 ١ اوس هلا دصيا ورا ةةمل الح ا ع 0 ١ىلد جوخ ون نح نع ميفو ناغنملا صبت



 انعاضبا( و )9 فالتخاءلنس ىلد دن اوعوباءادد :م.ئشكب نا اوحإ قحاوفسن اولعفف لآ بر ظداياول ىف :
 : ربا نع ثي نح نب هرج نب فعج نع امي 'ىددد فبعض هدانسا د أرنكسو أن رانضد الع لنن لاق ىقستسا اذا نآكمن |اةرمس 0

 ديرما نم | ه| لوالنلج
 م ب صو ناعم ا ريضاو ىف سيل هديب اورلامب تان لله لاق و :صالل ىف ىدوننامبقعت قو أوعفر اذ امب, لي دع لقي «آنعم لاقت
 ع 9 :ن اوعوب او دجسأب نبا ادد سأبع نبا نعي : ف , 9 الج فعضودآتس او قييبلا ءاورفد ًارج نب هلل اابع ثيدحأوإو ف ردتسملا ىف كال ءاورف بعكنب ترم لآ فيدل ى نيبعكا ثيدحأي | راس ط رش دع ريص لاقنهرهاط عر ادالا يو ىنل ىرجو لبتحْب رجا لاق نكو ب اوصل رمبشا سياج رك: نيغ نم نيقفلا نيني نع لاق نمدنب اور لاقو لاسم الاب للعلا ىف دطقر للا ملعا لقد سو هيلع هلا لص تلا اولا ىكاوب نا نبأ نع وهو لاكش الا لب نيظفلبد ا نيلاىا هر لقد ىلاطتل لاذ
 تنب "نثق اع نع ىرضشزلا قت لح قاوم نير نعد ايوب! جرو السى كلأت مورو دؤادىباءاور هلجج نعديبانع بيحش
 بكرل لح ونجل لاقفرطملا طل لس و ميل هلا لصدور ىلا وكما, ىف نا «لجب نعاعس نب ةجسد [خنب ىاعز ع و شاد دنس ةوعوباموجرحلل ةنيذك ةيبرغظافلاميف و ثيرعت سكرقميفءأي ال اشف دايداد لننوسو ءيلعدبلا لص ىلا نات لحأه آب انا لحس

 ظ رع هيطسب جنب ليغ رومان م يشع نح تاياورلا د ثييدجت كت قستش لس وميلعمدا لصدنلا وسر عم نجرخ لاق هج
 نفسا عرللا لأ سايب ثالث سلك علف لس وميلع هنن لصد «لوسر اذ لاق هيابإ ىلا ثبرح نم خل اريطلا لعو مي لح شا لثكا
 ال ينك عج هل لسا دارا يفك ني لكن ادلب مدل امد نم جنسس هلو انيس اد ىل ينكر اف سنس ٍلسو يعمل لص ىننلاناضا شم لوح اهداد» فبعض« دنسو ثيل اكو أتوا ذبل وانس قد دا مرل نالت
 امهرهاطن لحج اعنس ادا فميلا هيفكن طب لعج لأس اذ ناك سد .يلعمنا اص ءبنلا ناميبيا نع بن أسلا نيد ةلخ شيب لح تملا
 نبأ نعمل د ليز نب هلا دبع ثييدح نم ميلع قفش لس وميلع هللا لص بنل! نعا درلا لي وت تبث لو داعببل نبا يف ميلا
 5 يميل ناكن لكل سباكتلب مه لس و ميلع هدا لص منا« لوسطفلا لى ار ل حو هقسستسا لسد يلع هلا سم ها
 امظف و ليد نب هللا لبع يي لح نم أل هن اوع ىباد نابحنب او قأسلا و دا دىبا لسا ىلا طع الن مرملظت يلع تلقت
 8-58 ىنغن|بصخت ىلا دب ون نم لات لب ىقب ل وقتل كل ال ىف بسسلاو علو نيزييشلا طش لع هدانسا مام >الىقلأت ادعم سأنلا ل ىيوىلنسم ىل لمت داز مهن اعمل لق تلق اان اهال ا لج القس نخلي ن  دادافءا وس هصيمتهيلعو فسلسا
 ال ىف نم «لئسم ىل مي وش ار نبق اونا ع لاذ طعقلا ل فبل كدر لىحو قرسنس | ظفلد كلن لدي أد نبا شي لح نم ال
 . افلا بحي ناك فمي لوح بخل ىلا قا بلقي كو هدد بلد طفلب سنا ثيرح نم ىف ليطلل تال اوطلا ودي
 اهي اورو لافلاا هوو 8 ريط ال ظفلب ة سيره ىلا نعامرل و ثييل درت ا ف ىشو سعب ظفلب شا ثبب لمس نم ىلع قلم

 أ نع ديس ىلا نعبر عنب نه شي دح كل لكرهأط نباو نكسلا نباد 5



 ا ميتا نم | قه لوالا لل

 ظ | تلم باس كاطع تاب قنا ب ارتب د 3ك ف طك قو رداد اهلل لااا ناقد ول

 ظ لاى, وق ضعي غون د لهن ىهااخاذ قست ءايبنال نم ىف وجرخل اق هعف د ةريه ىلإ كنيدح نم مايو طق رارلا ىفستسإ# ربا

 داطلاءاو رو ثب لت قستس السلاو ةاهلصل اميلع نأعلس ب رخ لهل ظفل ىو هلفلانأش لعبا نم بيتس لقذ اوعجر لأقف

 جا, نباذو مدبغب هب ةكلقف اوعجد ١ سكلى ده لؤم السلا ميإع ناعلس حج رخ لاق ىجانلا قبل صل ىلا ثبب لح نم أر نم ف ىط نم

 | عكر لاجر الول لاق ٍلسوميلع هلا اعنا ىدداشسمل لوح لقت لقد اورط مل مارا ل ىلو تيدحرتلا رمح نب يس نما
 اا ل اد لحي ىباأبص بالعلاكيلم بل عتر مو عضر نابدبصو

 0 جلاد نب مدخن هاب ىد نسا افوأ امص بلا نكي بل ضدنا: عنخ با اينرا]ول

 ككل اصدللا ل ىسر ن١ |كرجبنعسربا نع عذأسم نب كرس نب كلاءعقيىط نم ىب للا عفأسم هعبزت ىلتؤ رعملا ىف يعن ىلا

 مادبا لاذ كل, وف دعت باو ىقيعيلاموجرخعأ 9أببس ب ازعل كاع بصل عند أمد عضر ةييبصو عكر هللا دأبعال ىل لاق --
 وبا -ججرخخس| لس هاش هلو ثيدعلانهريغ ل سبل ىدع نب»لآق د تاقثنا ف نآبح نبا موكل ل ىو نيعم باد 3

 ا اريو١لا هى نما, لاق لس و .لعهنلا اصدشلا نا | ب سهاضظلا ىلا نع كلص نبدي وأعم ثي لع نمشي اصلا ف ىعم ىفأضي

 ْ 0 مقداد طاش هم الم ومايا '

 ل اة نونعإللا هز 0 رم جو سد فاركليلعت ىف ا
 اي لأي -1ليدشبو ىان أجار دتسا فأكل ماعد ليعبر 00 لق امد ايدب يسند تولد عتاب[:

 : :ىفءىقلا نمرماد لكركدين!بادألا نمد ثيرعل انللا ىارلع قارلا باني هنسحر ماك ١ يظيدلدلا ثاأع قى ضانعأ 5 5

 دنلا نا !سابعثبإ شمل لوح «ليغد سم نبا !نع نيويوعملا ف ىهوراغل اثش لئلا تي لجل .ليلدد مكن اىذأش لحم نين نم لعذأو

 «] رلسملا ىف ناثلاو أسلاف ل هال !ظفللاو مهلقت لبعلا ىف عاص [ءأقستسالا ىقرعنص ديا ود فد لبعلا لصين [كنيتعكد و يلع هللا[

 رض أظ ىهو سهلا بجبل لي نيد جرخمن خش أع ثمبا لحم م لشن ليعلا 5 الص تقو ءآقسنسالاؤ الص اص! ىودد مسي لح

 انينككر لصف لصف ءاقستسالا ىلا جرخب 18 لا اصمم وسر نا ةزبرهادلاشسي لوسيل ىف صب | ل صف بفف سابع تب ضيع

 كنت اقنناورت انا ىالاق دنلشاد نبنأعنلا ب دىفنقيميلا لأ اله نم | ىلا ون اوعىباو :ىبأو نبا لجل بطخم | 5

 || هن : | لببختم فو سابع نب !نعدؤاد ىلال نكد بط رازب هشثأع ثيلح ىف ن ادا ةالصلا لبق هرطخ ناىف تاياورلا تفلتخا 0

 أ البث ليز ندلا لب ثيل ححنم لج (ىدد نكت كرا طفل نيكد لمص ب ىعدي ل قلاىلل هجسوتف قسنسب ميرخ نيويومملا ىف لي: نب
 0 قت نس نا تي لج زم تيرشل لني تا نيل و طخ لبق خالصلإب
 ش ح]بلاو دابعلا نإ ١نيط أفلا نمرلعجتالو ثيخلاانفس) مهلا اداقسم اديب اللغو :لغأعب ص ايمانه ًاثيفم اذ قس | ١لاقا

 ليان عون رداع ضال عينات ندا هعرنلا أنل تبل اهرللا كيلاألا عىكشالاب كنضلاو ليته واللا نم

 ب لول له ار ادري ان يلع ءاجسلال سر اق ادافع تنككلن ١21 يفغنتش أت لاك نين فشلا الب نمانع نك معلا ز ىلع

 ا وقلخت و غارلاودالبلا د ل ىق لوب داد دأب أع اال غا١) ىقصيداز د هر يب نم أس نع كورد كنان مالا فاش ةركق

 19| ؛هي ماس نع ىدري د لاق ىنلا قيرط نمد عملا ىف كاعد لبنا فنبعم «ىفىقربلاءاصدالو دانس املعسل فقن بو »اوس ملفملإبلا

 الأ كلبي لح قو ارح نبه لبع شي لح ىف ورب اح ثيل ىلد كل أن نب شا تي لح ف ارياعم ضعب وافل الا هذه ضعب ني ودق

 ظ اا تيدعأو| 9قايسدانقسا ايف قدرها طفلان ثيددحأو | «دينآس فايف ١ ثيبلح ىو م نب

 ٠ هنلا تناظفل و بج ىل ةناعوبا اود كا ب و ميلع هللا اص شلا تالا ناج ثيرلحت أند دادي ادد

 ّ' ١ ا كوب لسد ميلعمنناءاصدنلا تنل يملا كاد ده ثبن لعن ًاثيغم أدع 0 لوه لس و ميلع هللا
 ٍئ رفة نه شلد ا ئكاويوس ولع هللا لص منلا تيز متل يلف 0
 000 اال ااا يل 1 ليي دل ل ا دكشتل



 سيك ارصيوللا نم م ئ : ظ لدالا ناك ْ

 لبع ثيدح لوبرث ثلأثلا / و فايس "صا ثببرحنميلع قفنتم ىلآتلا ]89 ثيل ابداببدإب !ولوق بكرا دعاوفجب لاقفر طا طحت ا
 را فرج هناك فما ةقسي نانا, ججرخؤسو يلعن دصدم: ل وسد نا نع قندأ عضم لج2 ك0 ٍ

 |أدابع مد رسلى دألادارثا نم سنك يلع قفَس ىهدانكه دا د ىبامهدجر نع | :لبشلا لبقشساو قسنتساو اعدودهادد ل ىو آ

 : دل هه للبعأ مهم ناكلبقومازحو ::ناكن العسل ليفان وميبال أخل سيل هنكل راسم مي حرص كى ذ املا مهأع نيديذ نهلادعىوه |(

 : دج ليعلا لس ناتعلت ماض ل نيش هللا ىلا جرحي سو يلع هد لص هنا نا سابع نب (شمي لوح هب ةدا ما عما ْ

 ظ -نم إو دب سأيع نباننعمببا نعتز انكنب قآيتسا نب أشه ثيرح نم مراكقيميلاو دطقارلاو كاكاو ن آبحنب او هناوعىباو ١

 ,ةياجا ءاعدلا مرسا نإ ة سره ىلإ ثيرح نمد ؤادوبا بيغل اريظب ضال جال اعد ءاحرلا (ىدا ثمل لهسلزعب دع ممضعب لي نب | ٠

 نا هلا سمبل وسل ههل البع ثيي لح نم هجر نباو ىزيرتلا» اول بتاغةىعدأ| ١

 كامل لق فولاذ ك لكم كا سار ننع ايتسم: ني ني ب بلا ءىللا ةىعد>لاةإسد يلع هللاءداصمبنال ىسر ع

 اهتباود و كرغصل ًاذكا يم الاد ىلا ىف ليقف دى هيلع هنا اص بنلا نعرادردلا ما نعمل و لثم كلو نبدأ مب لكعملا ْ

ششأع يلح نم ءأع للا ىئئازبطلاو ىلع نب اد كيقعلاءاعيللا ىف نيدلملا بيدنا نا كسي لمع ءادردلا ىلإ نعش 1
 د يفت ه

 « املأ دكلحل بوب اع ىف بره ىلإ نع نيديعصلا ىله سل داع ةيفب تاكد كورد ىهو ىئاز والا نعرفسلا نب فس ىبمب 1

 تينت الا, نير رجا جا نعال ءاقستسال الص لسعيد ين ءاصدما لسد نا لوف تبدع لعب ظ ظ

 اييوس يس شل بسال ه-يلعمل لل صمبلا سد نا ثيب لهس كا عض[

 انك يي نرسل نفاع وردم أيد نأبحنب او هناوعوباهدؤاد ا( 9ر9 سابع نبا ثيرح و :

 قف نكس نلعب ضبا ص هدلوطب فيلو سهلا بجأ> لب نيح جرف كصملا ىف ل عضوفربنمب ىاق طل طخ وسو يلع هنا ||
 ل لا -هرتلل مويلبق مايا دناللثم ىسب امال بهم 3

 امىلظلاو لدأعلا مايالاو يطفي قح اس «ةوعدد الثا ةرمه دب كيد رغب تاظنرابح ىقدرد» أاردع هب اييالاىلوؤن 1

 |نم نابح نباو >جباب نباو ىف شلاو د ٌءاد ىلا و لجيش و ف: سير ىلا نع دلت ىلا قيرط نم جار نباو ينم نباو ىزينتلاهادد ّ

 نانأبحن معز و فيعيا] ناوذ رب ىه ىلإ نعسي وار ن ذ ىلا مضعج لأب ناطقلا تباملعاد كى رب ىه ىلإ نع شعجس ىلإ ثم لح 1

 | كيدي مسعد لروعة ومس ددرا هكرطت يضلل كدع ل يسلال 1

 | خرب رهسسمس ناكل علك لع نبل هير فعج ىف نع ىلنغ بلل ةب او د ىف عقوو نيسعلا نب ىلع نب لهي خل من | تشن سره ىلإ نم 1

 ىفسيل يبل ل روعمل اوه «نيذسز أب « لئسم ىف دنا لغعبا نجلقد مبا مساو -تينكف نيصقنبلعنب نه ضعجإباقفادأأ ٠

 ةيره ىلإ ثي لح ايميل 9 ىدأسملاو جال اهلل اولا ة:ىعد ظفلب لشن | نع ليبج شمي لح نم ىف م يلو ماسلا نكت ىفعجيولا ثيل 1
 | نييسل باد نخا لا ن نيملاو لايلملا هىق صفين مرج نبا ؟شسمي لاوسو لسم مجررخا ثييدعك أميط ال لبقي ل بيطمنلا ن١ ١

 روس هيلا نءاءاور اوىطمي ل بارلا ١ ولو ءامسلا نم طقلا ئعنمالا يرل اوم | اكد لوعنمي جو مريلعت اطلسلادىحد هن غلا ةشا|

 ىمع يف ىلتخاو قيمسلاو كام اد د طقلا مذعملا سبحالا ق اكزلا مهىقعنمالاد مذ لتقلا ناكل ليعلا م ىت ضقن ١ ةريرب ١

 هللا ىفغيفرسمخ» نينثا لكف لاعالا ٍضرعت سرع ىلإ اثم له و سابع نبا نعنع لقد ناه نع ليقفةديدبنب|

 طفلا ارب لس _عرحتل [هطسي ةح نينماوكزن١ ل ىقن نعت بخ! نيبو ديب ن اكرم :١1 امين سأب كرمال ء سر[

 لقادعس نب عصم نع ىراغلا هاه ر أعمل لدتسب ن ؛نككيو ىلا ب ىقا دي أهلا ىلا :امد نال نأبسصلاو ىبنتلا ن وجرت َ

 لا ملصود لس ى تر ىسو ا فعضب الا نو يصعنناو ن ىقزرزت له هيلع هللا كص لاق و > نم ع١ ضف تالعس ىادأ| '

 ظ أهلا ناوخا نكس ا نع تبان نع دواس نب دا قب رط نم ن) ار دتسملا فو يل ك ق معن قباو ىاسشلاو سيقس

هللا ىلا ب قت ها وامي فذ شكللعل ل ًاقثءاخإ ف شما أكنف سو ميلع هللا لص هشلا ىلإ, حالا و فنتحي و
 ( ءاطنسا |( 



 ' نيج لميت نم عم __كلوالبك انني دي ا ايمو

 أ يب عمو سبق بد ىسالا لا ل ىدارال نعم تقتل ىف نآيح نبا «دكت لقد ل ىو قيد نب لاق لقد ةرهس نع ديواد دابع تبعي
 د |ستلاصص ناد كل اظعف لبيئحب ىلا تنك سأبع نبل ىق نكن ىص عملا نيف سأنلتأي خا 4 نأكةرمس نأب فال *ذشاع تيدحن يبد
 ”رع ىرضزلا ثيلح نممرلع قف مث قلاب جو سمفلا ف وسكى م ليج سو يلع هلا لمع ميل نا هنئثاع تسمي لح لاكن للان

 ْ ديب اورلةقفاوم نإ ةرم يود ىفأشلا جدد ةرهلس ثييرح نم ودعا سون ىف زيئاح ثي حس ى راغب لاق دان نأبح نبا اه ددأ نع ةدرع ْ
 -تعرسول أمم“ ةريقبلا غر ىس اق نإ تينأرف دنيز ضر نح شاع دي اورب د ةىفنبلا قر سس نم ىكنب أرفف, لااضيا هتياو راو مدقتلا سأبعنبإ

 ةنمدقتمتيباورف تيم د الظن ديف و ىقيميلا لاق لحب و نم فحمل ىلو اد ملاذ اظف احن أك ناو ىهد سوكلاب درقنب ىرشزلا ود نيغب هدلقن م
 21 ذلا تفسك ل فلب هشثأع ثيدح نم نآبح نب ه0 دو دسم ىهو سمنلاف ىسكىف رسال ياو دعهغلا ف سوجخياورنآب ىدىنلعمجأأ 1

 | هم وم قيرط نم ىقيباو نطق اللا الش روكتملا هششأع شيد حف قلو ةءرقلاب سيجد تادعج عبدو نيتعكد قت اعكن عبرا مب لصف(“

 طحااواسف ثا قبر اذا شعب لوس نالوا مورل ب هياثلاىفو تىبكتلا ىدالا ى آر فاىرهزلا نعدش اد نبق اهم! نعنيعانإ| |

 ا ا
 أم اديعلا نال وسكاو نيلاعاةجب ىذا شلاوبىصتءلع ضزتع موف فشككي حيد اود ىف ههغب حاولو هدا وعدا ظفلب ةديخما أزل

 ناجي لب داق سيلو نيه لىق لذه ناب بيجو ني علا عسأنلا ا نيرشعلاهنماثلا ىلال مفي الف ىسكلا ورش اعلا ماد لدالا 7

 علل هتبطخىف هقستس امر شيل حس أ يسأكسرشلا شع قمن ىم نأكو ميشا تان موب تفسكس مالا ناوعص منيب عيل انين هريغ ىف عقب 3

 للاقوهيتكت لع سو هيلع لصين جالا طقرييد تبهأد ساب نبا شسوي لاح شا ثييدح نم نعم دلع قفة حم هلع م يم"
 هي منع ديم نك نع ل شاد نيدبالعلا نع مزال نم ىدبخا مال ىتدفانثلا يداي الو احا راراعجا مهلا ابان ردعجت الو ةجيرااعحا مهما /
 الزالزل اكتأرالا نم نيرينلا ف وى ىس أبو حلول ةمركم نع سيق نب ناس قيرط نم دعب وباو قادبطلا مهجر هن اد 86

 لعمل اصول لوس نر لعن ال كت اشلا لاق "و هيلع هللا لص مينلا نع كاد تش مل ذاحع أعجب أر اصب ل خلي سفلا عساي رلاو قعاوصلاو 0
5 8 

 هوب اص أ » ..لعمللا لصدللا ل وسر نار وكنملا ثيل و نيد ىسك ريغ ًافاخنم سما الو تايالا نم ين لئع م الاصل أي نع ٍّ *

 ل ف دن كب نب نزلا نعد ول اهديغد د ىعسم ىلا هه رعش نب ةديغلا ثيددح نم. يلع قف با هالات ىم ىب ىسمتلا تن

 كى ه ىلقاولانعسلشم قبيل كت و راو لداللا عيب نم يشعل ىف ىلوت لسو يلع هللا لمص هلل ىسر نب هه ا باس لب انك

 خرب ف كرسفلا تفسكن يحل لتقل ليبق ىإ نع ىو ز ىقبعبلا تاور ىغأع موي ناكني لقت ن ايتام (ىيميلا ىد دهم ىف

 ءاروشأع م.ىبملتن ن اكو نيسكلت لق م ىب تفسكس هفلا نا «ريغو لبث ىل نع قيءعبلاىورلأف |مىم ههأرن ًاننظ فحرأتلا فض بكاوكلا

 اعدم دنس *ىمبت مواد ىشأع موب تاكنيسم لتق نا ةدانت نعاضي قيوبلا ( 9 9 دنع هلقناب ليبقى نعايا بم دو
 لسبب هذ رعملا د ناسلا ىف ىقيعبت دب تلقوفص ن١ لاق مدع اجل ذل ىف لحن !ءاعب تع ىود لاق هنا ىنأشلا نعمل ىف يسد

 تاعكز سم ت الع ميرا ىف أع كر تس زلذ ى اصر ا لعن ع ةءنث نع لىحشلا أع نع دابع نع جلب ان ىساشلا لا

 ١ 1038 لص أؤ ب تورس الون ىتبؤ هوب تاقلداع عا ده تدثولو نقلا لاق عكا نيتصسد ةعكرد دعكر ىف نين و
 . متالص ترف ل5 ناىلا هركنذ لآطأق ةرمصبلاب خل ذل فك صمت ا نعت راكلب نيدللا لب قيرض نم مسخ # سابع سب نع دم 2
 ْ رويس عبدا تن كتل الث ىف 'ءاص سا بعنبا ناممولا!نهنم |مصتغجبيش ىلإ نباهاهر هتأيالا ةالصا نكه لآت + ن لاوس عيدا د تأعكر

 عاق شع ابد نا لاقف لسد هيلعمل !ءاصمبنلا دبع يف تالا ثني لل نا بش ىحنب سين قي رف نمضي (ىورواس نم
 ىفءاقستسالا 8 .الاص بأكاد دبا دإ راف احوفرم ساعت تعد >وب ( ها 9 فيش لسماع
 قانا عي در هرآبخجلا و نيتبطخو نيتعئربراوستسالا | اراضف او تاولصلا فلخراعدلا ارطسو) ف د سلا ءأع لل !ًاهان دا عاؤن امه
 ف ىترللاو دو د ىباعاور ثبب لكلا تيل ار أ جا لنع قست هيلع ملا اصمينلا ىاد نامل! ىلا تيدح ق ددوف لوألا أي |

 . | انوي دصعتلا ىلا كش ىق نا ::ىبر اؤحب أع نعرز دأي د نم ىيوعص ىف دز لوعبىبا 9 رو سابع تبا'تي لح ف ىآيسسإ



 نسي ارصيؤلتلا نم 1 ظ ظ لوالا لل

 اربيل ثيل ناه_ىهبنص ىف تأبح نبا لق داعش يو رثم ى ضل و دج نكد أدق مك اق مع ةافذ راق

 نب 0 نا أ هقن'ن اكن او بيج ىقبميلا لا و س واط نم بيج مس 1 نببيمعياورنمنالا]

 نويبع نحاس ءاد هد آنا و ىقيلاملاة«ىخ هفيز- نع لوو 9 توف ل ىلا نآيلس .نل اخ لق هس ٌدأط نم يف معاي

 (ىف تأعكذ عبدا منهزهفص ف ف وك دص ه-يلعمللا لص: ا دش اع نع 5س نع ليعس نب د نع >نيدعع نب | نع هب 1
٠ 
 ا

 موعود 3مل طور ا فرىسكلا الص ءاص لس بلع دلا ءاصنن ا لع ُكاشلا دب ربح تلعب مبدا
 | يع اسس كود فسر لو معنا وا أسنلاوولم دنع ىها نك: نمذ ةفصق ءلوق ندد

 ١ || !«وبير ليلا سملا تسكت لاق بعكنب ىلإ ثييدح نم قبميلاد ا كددا اد ىباو ل ظفللاو لجن ناتو لذ سم ء عكر لكى نيتعكد

  1ةوسب قف هيناثلا مان 8 نينارعبد تاعكر سمع كر ل ىطلا نم روس اقكوي دصاسو ميلعمل اكمال( ل ىسر ناو لسد ميلع هلل اع

 ١ سابع نبا نع هداتسا,ىفأشلا شسوي لاوسأرذ ىسكجع ةةح ومي بقل لبقشسم ىهأ كس لج نين دججاو تاعك سنحت مكدو ل ىطلا نم

  1اذ | مى هه ثيل قبلا ةةد ىس نم خم فاللي ىط أو أبق مأقندعم سن او اصف وميلع هنا ءهمصمللا لوس لهعملع سما تفسخل

 رويل لذ هدرو |مىكرلا لي ىطت عم تااياورلاضعب ىف لىقشد ىعيسا لب ىطت نيويوصلا ل ىهو كل نع ىفاشلا هاند

 أاجورهسلا لب ىطت نال اق نأن شحاف هته بيم بحل مل مق دف ديغو 9غ نيدنلا لبعيد هام ىم ىلإ نع مالك ىدازإلا» تملأ

 : كوه نكو .نع(ى نيدتلا «اكحأ مف ىنأشلا «ركة لق و اهريغد نيويوعصلا ىف ةربذكر ارخاىف ل ىقنم ىزت اكىهو ىناشلا «دكني ههربخ ىف لقيم |

 أ معلق و يلع قافتالا ىلا رنخلا لقنو أر ىطيا] نب ىقارلا عطقف ني سوهسلا نيبح سمبل اد حضورلا ف ىدىتلا لات م ليو طيب باكا |

 1 شالا نيراطع نع ديعش اود نمدنالويددانساد لأ لود دا .حرمنا سس ف د ربم نم دبع ثيدلح ف ليوطتا ْ

 1 ما دبل عف نم عجب اهتم اق سوت لقف سمغلا ف ىسك أو | تيك خه ىف دماج بعتسب حل وف طالتنإل لبتنم عم لقد ٠

 ا نيتعكر نب لصف ةرصبل ا, س أيع ناو سقلا فسخ لا يح معلا نسحل نع ىور رقف مقلا ف ىسخأو | 9 .ةعمأج# الصلال ىد اني نأكد لسد د

 ١ نع نييدجملا ىف والا أوإ ابدص لسد يمس دسم لسد بأ راكب تيلص لاذ ايس

 هدايلص لا وسد ذه لحب سما تفسخل ا ناح نمبر تاه اجب سما ف ىسك همم لس 0

 أل : كب ىلانيهنلا لبع نفت ريغ ب وهال نع هفانشلا ءاورف نس ثيدحأو | 9 تبرعت دعما 0 2

 أذل :بطخ نسا كوقو قيعض ا لاقو دان و «ركرن نسف نع ا

 ْ (ئؤرو ةىعبلا لها بط كا ًانيطعنم] ىق ن اه دن اسيإ لننماز نهال دهسا سس كاتانترسن

 كس تمس تاج نسا سلال 1

 3 0 , هيلدا نعمل نا سسابع تيان ع سئ اطتع بيج قن طتماسي انطق دانا كد لا أ

 ا
 لفن نميبللاؤةالصلا ىف ةاسكب ىلإ بسبب لورا اسد نودب وهو ظن دانس ىلو تارهجس عبرا ىل تاعك نأ يقلاو سمألا |[

 قسم كناو هللاركذ و سأنلا !بطخو فرضنا تلا لف تلات غد الصتيفس ىفدص سينا تفضارسو يس لل ْ

 ' دلما" نيدو كنب ثسسنم بيتي لينا هس ضنا

 اثري ما لعصف مأقف نايح تبا و ىلاسنلا لى هد ب لنج نب. غ سهس ثي لح نمله مير و. نييجملا ىف كب ىلإ تدب ءامسا ثييدح أ

 ا | يعبلا ف ةوس نم اوحسأرق لأقف سمنلا ف وسخ ىف سو يلع هل لص بنل الص كوست سبع نبا كامب لس ثيروكلاميلعشلل ١و هللا نإ ْ

 ب ىباد لجأ نحسنم تدعون ف ىسك الص ىثولسو هيلع هلا لط يتلا بتج ىلا هددكس اب نب شسصيب لح ىف اشد نعم لفن ||

 نعالج نوع ىم نيرط نم نادل ةعب نب دنسا نوفل نما سم سف داذ منعدم شكت ثيدح تكف اد |

 د أملا طه ةءررق لع مس لف سمتلا تنسكم ىيملس و ميلع هبل المص مبنلا بنج ىلا تيلص .ظفلو سابع نيا نعسجم نكع نع نآب انا |

 اال امزح نباملعا د كاك د نآبحنب او ىز ثلا صو أنى صم عمال ف سكى آزب لسع ظفلب نأسلا ب اص او لبحإ ةاور ةرمس نع||



 "نيو لرميؤلتلا نم 4 5 لدالادلع:

 0100 ١:5 9ىرمنادنلتخمنعتياورلاتا !لاقد قيس »ورك 5 ؟لق ع نبإ نع حل وق ريش ىلا نيا د: عزود كأ :فالخ 3

 4 !(ىلاا واحأب 1ناثمل ل هسا, عنب ا: سابع نب نع ىو لوف نالخاضيا !تبأت نيليداو سصعنبا نع نصملا ف هبي ىلانب

 ”:يجادزباو ىلا سنلاف 0 الاص م ىلا ]و لفي نا لج صااذاو اه يطفيب نا يه أت سما اب ل المماوا ادهن نو ليمثي لس وسيلع هللا

 دم ىمحن ناسا نع.ىبعص ىف ل نباءاورو م نحن باو نكسلا نب اور زنملا نبا يي ومب مل ةمومع نع شا نيريغ لنا ثيبدحن 1

 َّي لو نرحل دلال دك وخد ىلع نب لاف تيد عع يل قل واج قلعد لا ىةقاحوب لاق مهدوه

 اليع فمك قجا لق ىبانهنإس سان أجل رؤلا لو ليعلا لصق ماد موي ليسو ديلع دا لمصدمالوسر مخ دلع نالبع عرش”ججا

 قارا نب ليذ ثيبرح نم اكو لما هجأت نبادُلأسنلا و دة ادوبالعفيلث فرصنبن ١ ابحل نمو لعفبلف *عمجب أنعم ليش ن بح نفذ

 00 اورو( :لملا تبلع_ ىم لصيف اصب ناواش نمل اقف دخت ىف صخر ُثلبعلا اص لسو يلع هلئاءاضنن

 8 او تيثيال نلت نهر ننملا نبا لأ هدنسلابأصا لاقفملع نس اغني! لسن اهدا 5 لست بالا نب نطمح كيم نم

 ابغاه كيوب ىف عفقجا لق لاق |ةريره ىلإ نعول ىلإ ثدي لح نم مكاو دوبأت نب اد دّؤ دؤادىباو يع دو يا ءطرملإ

 هب ا ا اورديقب هدانتسا ىلو نوعجج ان و دمي نع زجل ءاشنف

 اص ىل نعزي علا جنح دأح ديد ورل هل اسد دطقداللا عم ووك اص ىلا نع عير نيزب نعل !ديعنع ّى اكملا هتلا دبع نن دأب ) دعبأتو

 ٌ فقيمضه دانساو ىلاوعلا له أبا ليقم ١ ىص ىمزيزعلا لبع نعسسنإع نبنأيفس ثيب ل2 ندىؤببلا ادروملأسر١لبتح نبا بص نكد

 7 مهدانساورمم نبا ثيدحن ماضي اكاد بلع ىش دين يش ١ ىش ١ كرب ىش ىلإ !للب س بع نبا نع كارص ىلا نعرتوسأو نبا 6

 ناورباج نع لوف باطن نب ىف لفن م 0 ادد ا !نعرخترجو نم قاريغلا ءاددو

 انالثان النا ربك ن ) دوعسم نباد دعو يع نع يصر اكذتسالا ىلربلا لبعنب !لاقد نيعبعْص نيرنسؤطق دادلا ًاهاور انالن نالت

 0000 ا عدا ايبصصلا سبل (نظرلختل ىد تاكتإم نبا بول لمس ربك هللا كا هنن اإل ا

 ف ميلعمللا دمع منلا لتع أنك سلي ىلإ ثبيلسف ا الص بأتكيركو بهذلا مرح باتكىل ىبايرطلا

 ىرسمتلا نإ لاف سهلا تلجلا تح نيتعكزأنب لصف انلخ و لويس ؛لخد قوس ءاد مع حاس ليست لعلام !تفسك اذإ|
 || ىلا لوعنذاؤ أمم لم)فسككا اذ اذ أيرظفل ف مالو نابح نياد ىرابل ل [تقلي ةحاوعم :اولصف عوق دا دانس ولما نسي لاقل

 0 ادا را زا وطول اورو لصف شو لجأسلا

 ف تام وكر يداك سو هيلع هنا ءاصمينلا نا سابع نب (شسمي لوس انين  ىسكلا ىف ةكباىل نعوم جيرخي بل تلا ذكي

  ||لعذ نعي اورلا تريئشا لول انيس ال صفمال ىطم سبع نبا ثي لس نم يلع ا قفناو تأعكذ عبدا ظفلب تال عبراد نيتعكر
 اه صأعلا نبد سمح نب هللا لبعو ىلب ىبا تدبإمداو *شأع نعدئالا هاجر نكن تيعوكد نينعكذ لكشف نا و يلع هللا كص ءينلا
 | الص لثممل ىف ىفلقبأسلا ة سكب ىلإ ثبب طرهاظب ةيفنعتت كس كا ليا بدنجنب ةرهسو (ىىعشالا طم ومى ارب أيد س أ بع نب

 | جن نيتعكر لصب لع يف و يس ني, نأ عنلا ثيل جيو نيتعكد ليصو نين ىس أرق هيف د مجيرتسخا ةيهم نب نمل البع ثيل

 "| طير دع تعج ماش و لج مييرخ ل نياتعكر تب ىتكذ نم أه ىقيلص الص ت :, ل كولصت ظذلي ٌكأسلا هاور هدا اد ىبا|
 8 تاووكر ثالث هوز لك لص ثمل لح كايد دا دبا مِبجج سخا نينكر لصف يفد قر ألا نبصيبق تي لجو ماطقنا لأب

 "|| ةخفسكلا) سمقلا نا هشئ اعلي ب مدبس-لاق قدص) نم دن سلات سيعنب ليبع نهراطع نع بيج نبا ثبب لح نم بسم مميحرخا

 نوب يراد تاعكد ثالث ىف نينعكر عكر برش م ىقي م مكب موقي م مكرر ف ا ايتموقيالي دش أن أيقم ًاقذ لس و -يلعملا !ل صن ل ىسر ليرعأ
 ' موينسمثلا تفسكت لاذ 'رب أج نع ءأطع نع ناهلبس ىلا نب كلملا دبع قبرط نم قيميلا ادد د تاعكد رن تالا عكز لك 5
 : لوس طاغ نا كفا شلا نع قابلا لاق تلج ميرا ىفعتنعكز تس س نهض هس د لعدن للسما مق مهاب تأ
 0 جال دج موت تعال وبدا يكد لك ايدك ذم زد ايزتسلا نع

 دمع فش نا

 نا اي د د م 2001010 077 7



 0 9 3 _ باك سيفا نع ركع لوالي

 رره لإ نع 20 ا ىلانعمنع ليتوىرهزلا 'نع -ثالثلانم مسن ىكين لق طسوألا ف ىهو ننوب
 بَ بلل | لقأو ىلإ ن ع للعلا ىل مآ ىلإ نبارك و ظرّقلا لعس ثيي لح نم خجأب نإ !ىورو فوقىممن للعلا ىف ئطقراللا مو لإ لئعى هو

 0 6 .« | نبا نما رتب هد د1 لأسر قفا هو ٌقىع نب لما الرع ثبب لح نمرازبلا هاهر هلطايمن امد ن علاقو
 ما جب نعاقعلا ور واخت ايوا !ا و فيض ىهودلأ بف نب 01 ار نإ تيرس درر اوك

 00 ةدسأت ةريرص ىلا و رع نب هلا دبعورم ناد فئاع لق رطا كف لاقد عوف يعم ثيدحت 0

 0 ادوبا فور يبل ةببشىل) ١ نبا عاد دأو ىلاىم سأرع نب نع قازرل للبع هاور أ عوق ىلع نع فه ىلإ نعام ايلاف

 2 0 نبريعس نا ةريره ىل»] سلجح مت انوا ندع ل لى قرط خل

 0 قى 0 تنككإ ناو #_وموب لاقت قدصحفي نح لافاني لع ريك أعبر ربك ن اكسس .ومدب» لاقف يطفلاو ضال نك يس

 قط 1غدا ع ورنسإ مرئتار قيم لاو غمر ىم ىلا باوج' لود .قنيعض وم اور فيلوخىقتمبلا لاو ملغ تنكت بحة صبا

 ُْى أل اضل ةيبكك دلة ةرسدع ننال لسه مرنع ىللا دصخنا ىدربد ملسو يع هنا صوتا لل اعزتس مساك

 كأي د لهح يق لوقلا 8 دقت لقو فيعض لهو تعي نإ لحم ر الدو ةفئأح ككيذح نم مينو طق اللا د دا دوبا عوكل ةديك

 1 نم سرقلاقشن قشناودنءاسلا تسرق دين أثلا لو سي نإرقلاو فاقب ىلهالاى كعإل اوىطفلا لس قي ناكل يس وميلع هللا لصمن ىود

 8 رازلال لمع .٠ بع نبإ ١ - 8 ثنا لهو يسب كو نك اني سم ننع رشي نب نأعنلا نع نعيابلا 5 و لك اد ىلإ ث يلح

 0 ؛ظفل انه ةريصن الو هليوطالخب ١ م ًاهاوضو نسمتلاو نولءأسش عبا

 ءلذم ىس وم لد ةىر نيس نعي دى قث«لنس هأت قوم ىقيمبلا» ىلا زبطلا تادد 3 هان وال ىث حىعم نبانعشلا ا: لثمىور لقد

 "نقب قلرط نم «أي هر ثب نقسم لاو دالنملا نب ادنحاو هىببج نبا ميقد ميجا 6 هافد تاريكتلا ىفسي لب مقرب نأكدنا ع نعمل ىفا

 عوكرلا لش هى ريكيريبتل كن عند رخب ىفو دنم مفرلاوعىلزلاد مارح دنع مقرلا فمي نح ماس نعاشي مهزلانع ىديبزلا||

 ليلو ناس ناو جا:نباوقاشلادبعلا ل تلعار لع بطخ سو هيلع هللا لص نإ 3 .ءالوحا

 © (ئوؤرو دفا !لهاكىلا ثب لح نم دأب نبا ىلأسنلا و س أبع نبا ثب لح نم نئانطلا» ىر لكل لبجس ىلإ ثيبدح نم
 |! قل قلت فرت ىيانردععالاموب :نقعلاب دحر لح بخ سو هيلع هلا لمصدتلا تببآ سأدر لا نع س ًايرمحلا دلمديد تجي مينو

 افلخو اسو اي لص رانل !لعف نم نخر ةالصلا لف درطخل .ةميلع هللا لص فلا موب نلءار لع بطخمر 8 يكب ىلإ نع نيوبربصلا

 ةيطخ لبق ليعلن ىلصي |رخسد سكيى باد بس ءميلع هلل! لص يتلا ناك ع نيباشبب رينو تاع نب تيس تس قلت

 عزدوشو سم نب ليوا ميفو ربا نع دجسأو نبا هاورر موق ص فمي لمس يف دره لقد سأيقل | حا هنا ها ضتقم تحد ناكني سعوا
 84 ةيليش (فلزباءادرو «ركرذم نس للاثك هزب ار يبعؤب ىطزم قابمبلا كدت هرتز تار كت عبسب هينأثلاو راس اربع مشب ةبطخم قي نا بكتسي لو '

 1 ةيتزم هند تامضب ادخلوا لعن دري اجسنع طر |هيلارخا ىف ريو قرط ىف ال |نطغلا موي ةفيناكإ سو" «ةدل ل صمم تنم لك” ريع نمل 3

 أ | ماد او ظرقلا دهس نع بماي قرم نب نع الد يأ نبا ود وأد ىلإ ءاو دو عد دب ج ثيل ىراولا لاق ةربرض ىلإ

 ارك ا ع اقنباوءاؤ ربط ادني نطدار عر و ديلا نبأ هاه

 يضرت نبو عودانسى د.ساح ثيبرميزم برسل اددظرادلا قل سشسللا رن سمعلا ىلاريبإتلا لم تؤ ع م قبو جصلا الص لعب ٍ

 ”فلتخى رحل قرض نمنع (لوالا 9 بخجل قربا لاق نع طب اس نب ننعرلا لع نع ف عض وهو فعاد ج نع كوز |
 ليفطا ىلإ نع فيلخ نب نطق نع ضو نم لاك ءاورو ةعترب جنين 1 ميك ملع فلتخاربآج نع ميلع اهراس ذر اللا ارحرخإ

 ف فيعض هو لعس نين مزلا دبع دانا ىلو د ىعسم نبا )لن ابع نباودع.و سمعت نم دعو ريبص هل اق د راغد دع نع ُ

 متل تل اممىبلا يبص ىلإ غلا موب سيرظ نمربكين اكدن ا نامت ن نيهض ىبذ ىزبر كا ىه ناكناو ل وب نع نب عسأ
 ١ نعءطيو ىثرمبلاو طق ر اللا اهاود كل ذ نالعفياث اونا تبباث نبديذو 00 «ىعمير دطفرارل قب رشنلا 3 1

 يي

 فهما نسر نوعا تن دحب



 - _ريخامقت نم لف لءالالم
 مدح شمل لوح لح ثيلح نما رمت نرب لمس نملسم عبداوا ضالثوا ناعم او عبمصا عض ى ماى ذل ريرحكت نعولس و سلع هللا لمص ملل( ىن 4

 ميلع ملل |طصمبلا ل ىسر أن ارثعفل لح كمي لوح ى والا ىل م دقنو وس ىموإ فيلم ٌقأسلاو دكا دوب ةماروكذ لع به ناو برك سأبلأ [* ني

 هلت دصنا شيب لويذ يملا اع سوابإ/ نع ىوغلا ءا نعمل نكس ولدك بالسم نال امبلع.قفش بلع سجن ناوريرحت سبل نعاس ْ

 يعل عن هرفسلا ىف ناكش نا رسم ىفو شلا نعسيلع قف عرب تن اكسل يقرب حت سبل ىف ماعلا نيريبألا»_ف ىحنب نقلا بعل ضخ سو
 رافسالا ىضعب ف لقلي ناجل لبعوريبلا نا اورل ضعي ىفد لو ىدىنلاد قيما ورمالص» نب اهيا« ازدأ ردنا طل 4

 (ميبعل كرنب ليبقتلا تترد كن ربخل قالطالا مالا اح كالا ىف فس طزنشب ال ملول ننلا شيب لح نمضي هيلع قفش | صخر

 :ذاىلا «ركذ هرعو ىفسلاركذ ىفتاياورلا فالتخب فالق اشنم تاك املاللا حرش ىل ليعلا قيقد نبا لاقد بحت ىنريرحت ىراؤإلا يلع جنت
 1 خلي الذ !الثعم ن ىكب نانكيو ب مكك) قلع فصو ن المك ىف هرآبلعا بجد دي اورلا ىف ليلا رأبنعا نيعئيد لاف

 عال ليو هيلع هنا كصصوما ل ىسر نب اصف لبع مويا طمانب نصا ديره ىل شميل لوس ماوعلا نبريبذلاه ف ىعنب ندا دبع سن مخنم كاذ
 اف مدفن أنجلالو ليعى بكوب .دييلع هللا لص من !ىدد كسب لاح فبعض دانس او اكن ةجبان نب و دوا د ىباريبسلا ىف لبعلا 2

 ,نع هتأنتلا سانلاركذو طفل خلو سعال لخن ا نيرعجلا هالوأمل مزح نب غر ىلابتكيإسو ميلعهدلا يحسن ا ىدد تب, لهس 1 لصالل نا ْ

 نسل يلضالا ب انكىد منح نيؤم ثيبرح السا لد اد يملا لاقواضي»فيصضد تمل لس مان هو .ب ثري, وحلب ىلإ نعل شنب يهاب أ

 ةثلا هر طفلا مىبانب اصب سوم بلع هدا اص تلا ناكل اق ب لنج نع سيف نب د ىسالا نع لاله نب داعبلا نععبكو قب رىط نم ايلا لجلنبا| |[:2>

 نوط ملع قف الصلب الا ى يي آو امال ليعلا فرب تاك وديلع هلا اصمم لوس وسر لبق لع صغالاو يبصر البث ١6

 ى مند: تاو فر و سبح نب شي دح نم هلم قننأه دعبال د دجال لبو وميلعمللا لصمنا كسي لوح دعس ىلإ
 نعى ذل( ولم 9 نينعكد لص لذ ىلا جداخا ظفل ىف همن اللص مخ ذأث دا و اخ ديعس ىلإ تي رح نم «دنسم ىف لجا
 نب لح نمدراأللا مرخإ | 9ك وقر ىهو هعبجا رب ايسمرن نكت طسو لا ىف ئيارب طا دنع ىرخب قئرطملد مف لجأ لع يفد .يحنصو ان قت

 نيالح ابا نه اب مجيد كرت ءاش نمو لعن آش نبل اه لعب الدار لمي مل سد لع ملا للص هيلا نال بصق ىندلع نع عيرس نيديبولا

 قيويلالتساذ لعلاه هياهرلا يف تفلت أم١نه اهدي لوأرلبق لطنتلا مومأمل هركب 1م وُق اصلا ىل ةالصل نعم أم اقنلا نا ليعس لا
 5 |موبؤن ل صالل اء ىثس ور هننب كلا لبع ثب نمىلجخ هر 8 ماب الارو نسخ لق نيملا مون ىلصي اذناكوه| شا زم ةىأج.نسغ

 | ور _-لولال تان اازند نيكي د تاق لك أي حر طل هوو لفي ال ) "د يلع هدب اص مدل كوسر ناكش ا! (يلسي لاح اه ني الوأراق

١ 2 ةديديدع بالا 5 لد تابح نبا و ليعلمس الاد علنسم ىل هسا ًاراصو ا دارف  نيلكأي د ظفلب الع ًأهزكزي اراد تيبكأب
 

 انادهبلع ناد ناشد ىدنلاد لجن لص ةحرصأ موي مطيال ويطيب قحرطفلا + جضدل ملسوميلع هلا لصملا ل ىسر ناك ةليزب

 لقعلاوأرغيىلدؤتلازءافر ءاخ ثيردسو دعب أيس س١ تير كمل ساو ءاعنع بيلا كررت لات ناطقن نبا يعصد ىقب داون
 ٠ ليريعسو ملس نين اوفصنعبالس صعق ألا هركذو لمس ىلإ نعرازبلا عاود وفعضو عتب تعا ضي هاو روظ ىفعريغ ه دانس لاقو

 :..لق ةالاصلاىلوبهرخن لبق طفل لي ىف عطيو عجبي ىفح تالا ليج. معطي ال نا سا ىدر شجي لوس ة ورع داعان ىف سو بيبسلا
 قف ماقال و نا الب طخ ني ليعلا امص ميسو ميلع هن اءلصنر )س أبع نبا سيب لح سبع نب )نع ىئ بطلا ىف ىهد ازرع دا م

 مدللا لصدن ا( هدام له هنا دبع نب ربا نعسيلع ًاقفثا و قرمم نبرباج شي لح نمولسم اور هجأب ناو د, دوب ماو روميلع

 نب ريفكشمي لح نم قيمييلاو ىدع نباو لقد ارلا» +جاننباو ىنزتل سخنين ىف واعبس ىلوالا ىف ضال و طفلا ىف دبات اكس د
 | دع نيس *ءاجركتا ف بابلا نهىل يت طا ى نيرتلاو ىداذبلا لاق ل قو فبعض ريكو او لعب نعميبا نع اف ىع نبط نب هنلا لبح

 مناع

 اىفى نيزنلاركد دارو رع نع بأ .نب ا نع لبقع نعد عرب نيا هيف و فت عشبي دح نمضي ا كاو رو ىدزقلا ىاكحا هذ

 نعي سو لاول نع ىهو نيذب نب للاخ نعت و ليقع نع ى لأت هفعض عم ةعببل نبا نع بارطضا يف د عض (ىداولا نا

١ 
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 ” || كر اوبلاو دع ه نحل يع و لج نعميبا نع بوش نب ور + ث يلح نم ::طق د ارل اد جأب نبا و د قا دوباو لعل ءاور هى ليزللا



 أم كفو مالا ن ع نانعمنب للان نعي وسط اسوا 2 تان ادصنا ىدر ْ

 م ركذد ءاكرللا ىلا ءاخ !لعاز وت ىمعنأشاةاورق ني فوفوماويمعاو لاق نسل ىكت ندر تبدنحنمرطل فشلا 1

 ةركصدذى عض هون متم ست» تمأصلا نب ةداعنعراننعؤإ نع ع فاد نيربب فيرطنم نآيفس ننس ءدهردهةيطنمل علال

 ”,مدنسل؛ف لاين سم لاق نالعم نيرل انني رطنم لبجر لن بانك ل الغل ( 9 9لبج ني داعم ثيرح نم سودرطل'بحاصأ |
 ءاروشآع هيلو ضال اهلي إو طفلا هليل و أه رآه وصيد ارلبل ىقي بجي نم ليل لوادننعا هلل امل خد نه لىوب اقر صن نيف أجد نيملع بظاد

 لآل عبد اك بلع اطدا نب ىلع ىللبتكم زب زعلا د يعن يرج ىلا هدانسا, سقاها ةيخ قبب ( 9 رو ناعشنض تابوا
 تاوقس ءأعلا تاانغلب ىف أشلا لاق هرحتلا ليل ور طفلا ليلو نا يعش نم فصنلا *لبل و بجد نمدليل لوا دخجيزلا نيرث عرفي هللا نات هلا ١

 ناداب ن نم ةضورلا بحأص هركذ نايعش نم فصلا د:ليإو بجر نمد ليل ل هاو ىطفلا دلير و كضالا دبل د دعم دليل لاي سهل ١

 دعم ىلا نعي ىلإ نب مها قلرط نم سود رفلا نسم يبحآص هركذ تيلح ميفو مل نأبعش لئاضت باتكى رصأن نامل صو و 1

 ىيحن سس 0 .ركسعلا لمس نب لع يعم ىىلارعجلا نبا( شور لقوى اع ىف س ليسن إى ه ةمار' ىلإ نعأ|

 - مسن م هجر نبا نيلبعلل لستفي تأك و ميلع هلا اص ن)ىدد شمل للا: ىهو ماس نب نادم «دانسا قلد ةمأ, دا ثينلح ْ

 0 او نافيعض[هدانساومكافلاثييرح نم لتسلل تادإب ىف جان بدل البحو عنف نيإو ىوىغبلاورازإل ءاهرو لعس نب كاقلو سابع نب 0

 لا | نع عدان نع كلان ادد نبا |تعو كتأشلاةادر لع نع فوقوملا نم مايل وان ةبِعص هداشس اد مقار ىلإ ثب لحن مدازإلا ةادر 7

 لئاؤدسدا لاق وريهلل لشغاه اردبالا نب ةدره نعاس و 8 ر ومما[ نع تام نبا قيرط نم قيما لس 1

 ايدج كلم نا نزاع دب كسل كلور انما لاق هلع نبن سعت (شسي لس وهبعم ثي رحنب دعا ىف لأنا ىف ظف:الرازبلا لأ ْ ١

 ا ع قايل نع لبقو نسكن زب نام قيرط نم ىفيوبلل تاقردالا ل يفد كل د لتس ىف مف رئنا ١ق ىلاربطلا دعلا لو 1

 0 يلع هللا لمص ملا ن ارانب لسن م جنح نبا١)و تاقثلا ىف نأبح نبا « سد ىدارال امفعضو لا كلادل أ ال ري قايم او نست !

 اينلا رد وع ربا لعرب نب عج( اللا رهسنب رفعج ريختر نب مهار» أنا ةئ]شلا لآ هةعجبذد نب ليعلاىل رجلا هدب ساي ن ٠

 1 0 داذأا ني فج نسا نحس ير تس سدا( قاربطلا ادد هلبع لكى ةريددرب سلي ناكإس د ىلع هنلادصأ |

 اةرملس كلل! مارا لوعخل لامي لوس لسى عمابادب ةياهد ناهي دعني مل عيه نابظف هب س أرح نبا نع نيستل نب هلع دج 2

 5 111 رجا لعن اويشل ا!قفناو سان ةربره ره (ىبا نعت هفس ىلإ نعل نب له ثيبرح نم عنخ نب او نآبحتباو دوا دوب الوتس جدل

 اة نكرم تا ربرش ات |ًاع ىثس د ىعسم نبا ةأرما هللا لبع تدب بنيد نع إسملو للاخ ني ديد ثيبرحنم تابحتب اولا ءادددأا

 ' ىفاننيو هاش جيزي وسو يلد هبا لصصدتلا ل ىسر تاك أبع نبا ثيي لح نم يميل و عجن نبا جدخ ملا ش

 أ / واوريفتلق سئل نال هركي م ىيلا ماو تقولا كل ذ ىل تددو نبجو سخىل هكا نا قال ليصل اركذو ىقنيرلبعلا أ

 !اجأسانيعن كلن اناتسا لمد طعما >اول شئ أع ثبب لمس ىلا ايشي نأكى زن ! تش اع نع نعمل ده ىدد

 اروكدت لحن ابان اله لاق بهذ ططق مل ثق وربرح هىوطت ديه وأ, جب رخ وميلع هلل الص بنلا نا اعمل لوسيا ع قف ىفد 7

 دئاد ىباجإر يل !نيوفلا ١ونييكلاو بيعي هذ ىف بحمل نأك د ميلع مدا نص (شسميب لحين الا باب ف مدقتيئثال لحما ا

 عئو لقد بركن ىف مسلي ن أكن الغ د رح ل ديسلل يلم قى ىهو ين فلئغ دأب ن نب خديغملا هيف و كي ىلا كدب مسا نع 1

 / ةيلعمللا لصمللا ل ىسر ناكل افف جابي للأب ةد دم هرج تجرد اين ءأوسا نعبر محن نع ج قرط نم ةببش ىلإ نبا لنخأ|

 ىد جابي لل[ تفكلل نعى غل اع ثيرح نم ناربطل او هر هءزخ اتت ط نم ٌقأسنلاءاودو عجواولعلاقلاذا مسلي
 داعم اني عم نازل ي) زو فعشم لأ ىم ىه لا صوب او ريعنب ليبع نعل اص ىإ نع# داجبنب نس دانسا | 3

 هد ل سال ف يود سقت 22 اروؤس د ميلعمنا هصمبنلا نا لججتإإ| 2



 - ريب ارمبفلتلا نم 1 لوالا را

 بد ون جيال ىف هلم نبال ةفرعمل شوهد دن :6] قص قم نكش كد أنسب نش نيدنلا !ليع نع ىبنوالازب :علا دبع نع ىأنيود نقع قيس | 3 0

 نم ب لمس بقل لابقشا بابىف ملفت ة) أملبقتسمالغ وا هلبقلا بقسم رع نبا لاق نابكرواال ديف قفخناقمل قى م نناكمن 2 ا 37
 ىف ليز نإ لبعس أيل 0 ,+ ره نبا 0 و

 هاا ولكن اله .ب اه صنتسا اففكدولاو نمل ق عفت ةرافل نع لشس مسوي لسنا هذ اشم لوح مك لد نأبحتبا:ن ناسا 3 0

 و ىديذلاودئادولاهاددد_ضود ةريرش ىلإ نع بيبا نبا نع هلا نعرربعم نعد أب: نبل جلول ادع قرط نم لكشلا نأيب ىف 0

 ايعنبإ |نعدللا ليبع نع ىرضزلا شي لميروضلا ناوأط خبز او ظىفجيغ ذا ىزياللا م اكحأمف ىراؤإلا لأق و رمعم ثيدح نم أم ديغ 0 5

 مو_ؤكلع هلع مسني نع ماس نعى ره هزلا نع ءرج نبا قيرط نم طق ارلا ءاهد هعيبلا | ىف دن ىمم ثيدح قأيسو ةن ىمم نعا 3

 ثيرمنم ىليمبلاودطقر لل ااهاؤرو ةذاش نه مننا ور نكد قو لصيد يلج نبا نعسب درت نا ليقف بوبا نب ديب (ىذ ىجبا نبا| 3

 ظ و نح ىدوفلاقيرط نم داود مان ىف ىمر هج نبانعويرعلاد لاق بزيعريف ىفبب لاقرب د بعدي ىرهذلا نغر داب دس يا 4
 نم هس زو هادو دانساد الس بيس نبرهس نع بيلو 9 ظوفحلاوه نع لد .لوقرمتنبنع مفاننعا يو 5
 اذ ولعب فخ ةالا صاول صرهريغو هفر نمو ىسومأر و يلعن (شمجل ناهس ك وزي وهو ىدرملا نوره ىبرهدأتسا ىف وأضبإ نطقر اللا عادم و هو

 لوس و ةرمسنب كالا سمان ان دعس نع ضرر ) 9 قييم اورثمعم نمو ءاع ثييلح أي | لس هيلع هلا لص دللا 8 ا 0

 ركزي د ىقبميلا لاق نيزعكر هنن اثل اب ههعكر لوألا دفث اطل الرمل ةلب ف غل ة الس بخس دصايلع تااشسمب ل ريغ صأعل !نباز 0

 الاد لمل فو الام ءاصمن ا لع نع ظقح» ىث أشلا لاق دزي سلا دليل هون 8 : الص برغملا ص أيلع نا مبيانع رج نيرفعج نع رب م

 نع ةبلاعلا ىلا ١ نع د أنف قنىط نم ىنرمبلا !كاورث نس ومولا أو | نذير نحو دس وم ىلإ نعش و د هل د تبعد م ظع# يأ 00 5

 0 0 ا دادوبامدجخاةهفب نحو او ىممدإ ا و
 ظ جعل لحلم نم عندي لع هذا لاقزا' 0 2 طذنا ضر ليمشأناو لوف :وكرءال قشو تعكر ءذ ال ف ءاصن اناعفينح لاقن فوغ 2 الضوي 1 دوا 3

 0 يمال دا لعس بيدحلي ذا هاذ 0 ا !لصمللا ل وسد باوصا نع. سايثالا لفن لق و ةروسضلا نم زب ىهلا| | يار 7

 هلل ! وسر ليعءداع ضدالا ىركت انك ظفنو 0 ةىم ساعتي نع «لنساو ألا دع ت5 فالخر م نب نع تعفقر 4
 ' اادنلإ لضدلن!ل وسر . رعد تير“ لبعلا 5 تأ: كس أنلا هد نعب اهوليزل, ل نا مربلعبط سننشن ولسو يزع هللا لمص 0
 . | ف دصديعل وان ىو بلي ىضلارباج تب نم قر ملسم تمير )ينك سمين ديب كوبك دبكه فصلا لح لان لسد ميلع |7325
 ا مل اهاذفاسم ناحيرال ميمارلصم مل و ًايندلا قرأت حني ديعلا لعب ظاوي لزب لو ةيئاثلا هنس !!نم طفلا ليجسو م يلع هنا لص هننا وسد ا

 ظ : .نم دىخا هاك ابلاد رج 0 هديب الا خنسلا قمن او نطقلا ليعع رش لعل و! تاراسلا ىل ستشا نكل ثي لمى هدا ملل اه تعمجت لصي ب
 5 لس هيلع هنا لسع راميف ن اذ لب ىطلادب اشرح غي ليجلا لصب مل سو هيلع هللا ىيصننأبمونيبصف اي لفسالا هن لوع.ىبا قو رقع |رفتسالا ا

 تنس دولا جف منح نبك نكد لس لاق ناني ار نع ديلا بطب كنو ةالصار كي هدر ضف رشا ىلا ةيقعا رج 4 منو

 وثب ليك يبكيك هنن وهد افصل لع هلت نايسو تن الا اصمم ل ىسر نع ىور ريتا لع ريدي ن مالا فى فاشل انسفس ١ دي ا

 ىف رص نصب ف هركذن لاثو ربك هلا لجو ةلبقلا لبقتس اذ تيبل ىاز قحافصلا ىلع قد لس و ميلع هنا لص لا نارب اج نع ىىهأ اذ 37

 5 ب مح 0س عضال الص هب داد ا ل ا سم صل وز يلا

 ١ 0 علا اال تسرد لدم دسوق عضال ا ورطفلا هونج ناورس .ه لعمل الص ناقد

 |ذِقد الو بيرعن» دأتساريبزتل بكد ايعا وتب داع ىف نس ةريرهىلانعطسوالا و آضياانوتوماشلا ءادرد فقدم واذ ىق ىموآعىف أ 0
 00 ا ا ام يس 0

 | مرش اعيش نيرويارلد نكل قى نم مهن ىف هدا ةالصلا ضقب و ثيل انه ىلمل ىف و لعل - خالصلا ىو و لصلا ىلإ ةحلعلا ىف

 دس اىنأب قح ندب نم جين وحن مربكبف طفلا موب زيي سو مدزع هللا لسع هينا نأكل اذ ىرهل نعمدانسإب وردا كب اا كاتيا 1 7
| 2 0 20 

 فلومل نم

 0 ا ع 7



 ل 4 : لوالل لك

 اهو تلاد فكل ىل دعي ك] 2 ىف باص از نلت لوقف قري زلازتا يع ىلا ثيرح نم هلو نابح نبا وفضلا ودوكاد وباو اورو جيف ىلإ نب
 بدلا لص مانلا لعذ نعش) ىقنم هرشسكلا كنه هرب ,لاقف يناثلا ىف لدالاو ىلوالاهعكرلاف عم نو ويس قالا فصلا لها نر مصتخلا نك ىفاننلا ؛

 "ىلاثلا فصلا لهاو ىلدألا ةعئرلا فمعم نوره ل والا فصلا لها نا.ةنسلاف تبأنلا كاف هنسلا ىف بيتزتلا ف الخ نه لاق نم موا سو ميل ٠

 ا لاةىوج طاختنسلا ىف املا فلا ىليوق ةأداذا لاق ىئأشلا نال سكى دروب به نهلااولاق و كا 3 سكع ىهف اشلا وبن الا عم ن درلوسأ||

 اليس ةينأذلاهكرلا ىف مهم ن لهن ةفئاطناحإب اورلاٍضعب ىنرعن ىناثلا>/ اووي يلين اسم باوضانءرع ديغوتجبأت نبادد ٌكادأب اوأاسمن ا رزعاوأ '

 1 ١ ًاحوخ اه لاق نكاو نأف سعب م لسو أ لصمنا ل ىسر 5 لص ,ةركذ ىلا يفيكك نا عش شل لقي د دأعم نيب رئل لقانسو ا يتافأكتيذلا 0 .ٍ
| 
1 
 ا

١ 

 الا ل حل رف قليلا هي ورلأو | 9 مرن اا تيدب رق ورك كديعص ةةروكردل ةيفبللا و درب هيمهركذ نيل ةعاهبتن ا نم ميلا رأشا امد .«الكمقتنا | |
 عل قهوكسوحا ةالصكالا فرخة الم تاكا ساعي نععرم سكع نع نيرحم نبدا دن لح ناعيا نإ ثب نمىقرمببااهاورف كلبا ْ

 ميس, يا اكن يذل وبد 5 ةئاط عم تدعو مسد يلع هن دصم لود ترجو فاه تس حبسا ملوك فلخ معا
 عاظ وهوى هيلع لدي تاياوزلضعب قاضيا ع لا ىف بوس رعي لأق نم آن اص نمل وق نسعي دانساد تيل اميجدعم لن انف
 ك] ١فا| نيتشاو الذ فلصم دارا ناو يومعن نأفسع# الص دةفبص ىف دارا نا ذآ يومنا ىد ىنلا يزد سابعنبا قيرط نم ىرالا ةياود '
1 

 أ | تر صحا ل يش" هرقن ىنلاىف رزلا شأيع ىلا ثييرح لثم وهو سكت ىف درو كلنكك سنى و ثيل ىلدالا ةحلرلا ىف ن وس يناثلا فصا| ظ
: 

: 
 ا
 ا
ٍْ 
1 

 قم
 ا 2 006

 .٠ اذ لعب ف صو فصل سو هيلع هلا امصدللا«لوسير فل فصو ما نوكرشلا ودبل لبقشسم فصو «وميلع هلا لص دلل ل سر ماقرصعلا ا

 ق هيلعمالا لمحات ةلاص قسمي لس شب دول هن سرب نورا امو نولي نيزلا فصلا لوبسو لمس مأعيجاعك دعك رح

 دك دوبااهادرو اقرلا تادن هويراسو مرام اص ملا عم اص نم نع ديبجبنب تاوخ نب كارص نع نايور نبريزي نع كاد ىاددعاقرلا تان |
 اني اكان هاورف عثحيوا نب ليس تيرم أو 9 ناين انيامجحرخأق كلا تبرحأو |رسنب اهاهرو ةيط ىل نبل يسن ع اص نع قآشلادأ |
 ع د نعلا لف ْ انيعو مفلخأ ص فصق فوخم ةالص مرملص و لعمل الضان ىأشل اظغاو لصتخو ا ىطم تيتا ىلا هود وهف يه هال ]|

 قف جنب تيدحأو أب وق ىمدعب الاد ىداهلاد ادد دعك دعك اوضقف امانة حدك عيماصن كلو ءايددل قه بهذ ةعكت ب ْ :
 2يلعسا هضمنا كسر ماقنوهانفئأسفودعلاانيداوق خلق لسو ميلع هد: صمد «لوسرعم توزغس طفل تنالثلا مجيرخل و أشياملع |

 ريك اظفل يب لج لوق معن مث ثنا لوجب لويد :عكد دعم نم لس و ميلع هنا لسع للاسر كد د و لعلا لع جفئاط تلبقاو حم دفئاط تماقأتل صب ْ ظ
 لخص ئعماقق فىخل و اص سرف دلع مهنلا بص هللا ىسر ءاص لآل هيرب نع ديجي نع ضيع قرط مدا اوأإ
 ١ و )9 ثيدكنو لعلاا) قه لبقشساو انمى اىماقف نورا جف هعكد م, كصف و لعلا لبقتسم فص ل: ملح هلا لمص هللا 1
 م انع ىف ىت خااص تبور قلي عنب تسيرح خبال ىطم فرلا تازلب ىلا ةالصتخفص ل خش أه ثيل نم نآبح ثلا ْ ْ
 ةيلقنملا >نالثلا ماؤنا١ل امن عقلنا دأتخاو دؤاد ىلا ناس ىف أمظعمو مريس لاسم نحف متسامرتال ا ظ

 ثني لص سو بلع هللا لصمن !تذباث) ثيدج- ىود,ل اقف ًاهركذ ىدأشلا ناف ف اسنل رميرخب قلادرق ىد كو نغمه و هجراالا رآتتنل ن امنع لق نمدهو وأ

 ::ىسن نأبح باو عاؤلا دن أءأرنم لكن ركذد «ديغو نأبح نبط رقد (ثملأل  انكدلذ ةدكو لاو لكن نا حكرمل تناك اوهس ف ةوكد فئاط لكل

 فالتنلالا نمش و دهؤالا هزه نم ف لانعاش ان لس نامل مام ديفا اد نع ف أ الص رايص لس د يلع هلا نكتو دان زب سيل لاقدأ
 وميلعملا ليص دنا وزغرخل عاق الا اخ نات ضل ركن نبا اهيعمالا أثير ح بابل نه : معان لاق نا جان ع(كذ ول نبا لقن دملبلا|

 طدالصمللا لوسر أ رِذ اص و نعل ناربأجسثبب رحنم ى.لقاولاركذ لب ب نيهلزسرش ىلاكد» ا يلعسنن نيب طلخىهو طمسولا كلذ قعبت أ

 اطر ثيرعل لىصا ىككلوقنملاو ريجنبتاوخيلا ثباورلا» نه يشد قفلا سكى نيغشا امااقالا تاذ ةو نع ف ىو ال صملسو يلعأ

 لجوال ذا ههاظر مكن ل صوبا تاوخوه مربللا له لحلف لاق مسد هيلع للا اص ينلا عم لبص نم نع كأرص ب اورو هى نبل رس نعرللص | ْ
 امتار هلل الب نع أنبا صا ضعب أ: كف شل قدرط نم ىف يتلا مججرخا نقف كلذ فال جيم الا و تاوخ نع تاوخ نبب رص هر اور نم ثبب ريل ىصأ|

 قلق نآدور نب ليزب ثي لح دعم لسو هيلع هللا لمص نا نع رب نعزيمج نب تاوخ نبل ع نعرج نب ممأقلا نعمت نب هللا ليبع ل 2

1 
١ 
1 
/ 



 نيك ا رصيولتلا نم | 7” لوألا للكل

 ٠ هيود س نياديشت ىف مع نبا ثيل ح نم اش ملد رص ا_فقو اذ ىف ىمدأ ىف . ' ال اهل لاب ةعجب الص ليال نرتب هدنم ند

 هرننلا نعريؤ ىف تبدثو يتلا ىف هركذ «ىحد لبو شتر ىم ىلا لب ىتل وال ذام ىلا عوجدلاب :تارلا نيبو أرب ل صفيو اهريغشلو بنار
 مارال لس [لف ف وصقملل ىفتيو اعمرعم تياص لاق سف تخل نب بث أسلا يب لح نم ىور نكن كه ثيبداحلالا قعداملا ذه سو ميل هن ا
 آ و يلع هناا ءاصمنلالوسر تنافر تيدا ملكت تح ةاالب رانا *عجت تيلص اذا تلق [ىل لهن ال لاق ىل لسرا لخد [لذ تيل صف ى اقم اتم
 اليعصلا: نلربطلا داو راهم وف دنومحنعداة ىقومدكاد ىب دنع نبا نع سيم أ رلأ ل 9 رخضورماكتنةحا الصب ةالص لصون نا كلب انس

 لع وسل اعز لتشا فافلب ره ىلاهدنسب هلا يطل دا دى قاطني بلا هيض لمح نول الص ىف يدم مذا ذارمهشمي لوح ٍ

 اضيق يب »هدام تبع يهأيلا و »9 يخا سطع لوس امزلالتشا اذا دب دع صسلف كلتش اذار غر ع ى رخل قبرط نمد مبخا :

 الصلات( اولا منا هربخ در (شسميب لاوس ضعب سيظملع منعبملسصت ساند زثكو >وجسا لاطا فايف جفون قفوسو المس هنلا ل ىس لمص
 كيو ىخ لوك ل ىت نمو ديب نب ديوس لوق نم ىفبلاو *بيشوىلا نبال .لثمو رع نع لسرم لنسب قاذدلالبع قيرطتنم نح نبا هبط لجل

 ٠ || ر 8ع ضل موو نمىفاشلا اورد ثيدح ىلا نم ىرشزلان عاطل ىلكلاد الاكل مطقيمالكد ةئالاصلاعطقي مايالا جد شى يضألا 49 (|

 لا در دعم هويءاسدلا نمذكي د مل ىقميفاح فرخ نبا نخ (بيه ل2 9 ىرهزل لل وق نم ب اوصلاد مخ ىهو ىفيويبا لان ام وف قدي رض ىبنعأ .
 ١ :ء لايريد يسم لجأ قايل هعأس ذا عوفرم يره ىلإ تيدح نعنيميعلا ىلا ىه دي مدع أعنا له جلا ةعأس فد صيدا

 ةالصلا لضقنن ىلا مايل منج نا نيب (ىه سوم ىلإ ثيدح نم ىو لاقل ةرشحأمنيعت فو شيفختعأس ند ةياهد فد« اهاطعاذلا اين هلا |
| 

 منيماعب هاله لعمر اكىقيمبلا(ل 0 عا هاو مالس نب هدلبع نع لفمور معلا ةعأس ضل ىسنةلاباج ثيبدح نم عديد نأ شلالد

 | أ[ لاق ليس نعاياس ىلإ نعم لك نب دبعس قيرط نم يمص ىف >< خيري كلذ او »)لق هد دقلا ليل هضساكاريبشا مث خيعب ةعاسلا
  1ا يمس سي اهتم اد كالا »9 لقلا »ليل تيشاأكارتنيش مف رتهع تنك لاا قف ىبنل اع

  1نيعب راو داعب ىلا ىدأبلا ف ف وتغلب تمل يخل مفعل لليل ىف ددقلا حليل لقننن كر وكم ساقدالا ىف لقت ء ألا «نيه نون اواو ضعب نم .

 ل «انأت لابي رق تاكومب لوزن ليز نب لبعس نارلخ اذ ةعملل بيطت نبا تا(نسيلا لسد لقلا هلي ىلا هى خوال وت '

 ا دوصنمنبزيعس -لصو هربخك قايس ىف ىه سبل صم لق مدنا١لا يعم مالكوشو هل آريرق ن اكو .لوق نو دد ىخس ورك مت نبا نا ذا شنب دح '
 اا زلو وات اف ت يم ىهو ليدد نب ليعس ىلا >عمجلل مهتس ى هو هى هوب دج نبا نا نلمالا لبع ني ليعلمما نع ومب ىلانبا قبرط نم ىلنريبلاذ | .
 نع شمل نع شايغتب صفح نع يذم رب دكا د نع دج نبدا يق هرمص اواني بق ىلا عديت نس ىف ىنارلا ركن لكلا ؤ دعم ||

 ن للبت نيتعكر تيلصأل لأقف بانج لسو نا لورا مدد ننافطغلا كيلس ءاج لاق باج نع ةلفسىلا ندعو ةرب ره ىلإ نع اص ىلا |
 ظ يق عت و لويسلا يذل اربق ققلا عد ةنس أوز لح لبلد عننا لبق ل ىقدقتنملا ىف خيم نبدجلا لاذ مهين جد نينعكر لصف لاقل لق كت
 أ عب لقوكو لسد ميلع هللا ءايص ينلا نكس بع نبا نعدجاب نبا ىو ةاورلا ضعب نصف سات نا لبق نينعكت تبلصا باوصلا نأ, ىلا

. 
 ا |نمدوعس نب نعوصو طسوالا قاربطلا ىكلعود ىعسم نبا | 9_9 الج فيعض»دانساو قثب نولي ل صفيال تاعكد عيدا

 ذهن داوم نيتعكد اه سمب ه نيك عمت لبق لسصب ناكؤسو هيلع هد لصين نأ ةريرره ىلإ نعطسس دال نئااطلا قانرلاليع مود لعن :

 اذا هلقناق رخل ةدزغاف فوت ةالس لصب لوس ديلعسدد دصمن اشي لح فى يح بت انتو 8
 نيف رم لكني ليج نا هد لذ نطبب ةنالص كسل لوح بايلا ضل لع مالكلا أ ةفي احد هس ىم ىلا ة الصد يره اغليإ لعن لص

 لص مش نيتعكد نيتفئاطلا ىرلحأب لصف فوك ةالص إس و ميلعملا لص بنل عمل صملا ماورثرباج ثيلحأو أو ةكىبادرب ا جكفادد ||
 نيؤس ةلعيف د ربا نع نسك قبرطنمدعنخنبادفأسنلاد عئأشلا»اد دوامصنخ ىراقإلا و ركذو ثب لول نينتعكر ى رخل اهفث اطلب الكحزين  1

 !!ناحوبودكادىلادياور غن نطقد اللا ايد كاسب يم ح كا دوز ىوف ةرل ىدرأ] | 8(ى خلا هفئاطل ! نيتعك دص مالو
 ل ل ل درس ويشد 1١

 ا انيردزم ل قفس ن انسب و يلع ءاص ةنالاس سعد لا ههس لخغ نطبب ناكتللاذ نا لكك ةياور ىف سيل يبل ىلا ص لس م ظ '

 و يي ا

 سمسم سس يالا



 ُظ سنس لاق يرفصم ني ويلعن ملص الخ عار لاك صعاب لني دعا دس لي انسي قا مر هينا ويغيضأناوأأ ٠

 0 لى رضلاب اين رلا ىغبسرعهو بيز هع لخد سداح ماد الاد ىبانعد أر سب ل افك بين منها

 3 امور معت ناكر سونا صمد سر نا (يشسيبل وح فبعض »داساو لخدائ ربما هفعلطافعجس نار لكت داد وأين تلضف
 4 كل اكدزني رمت *ييلا نسحى مادالا ليربو اد ىس رم [ميلعو س نلا بطخ السلا يعسن | ثييدح نب. + نع يوضع ىف وا نكه هدا

 5 4 أ ادد ةعتو نيليعلا قمسبليرجدربمل ناك سد يللا لمصمنا هللادبع نيدبأج نع قبله نكه دام نر لعفير اس5": مؤ بص هال سد

 ءرأ | قدانءادوسعم [ميلعو سانا بطخب يلع هللا لمص يتلا نا شبب صح نب هه نع عب رالاوماسلو جل رك ل وو ختم وبيبم عي نخ نبا

 رج دات ساو جزم علا ب اوبصاءاح نولصي نكت ا دو هلا اا عوف سوا ذر للا ىلإ ثيي دس نم يلوم ىف ىن ىلالد يفتك سا يفرط راوتر اود

 ذب قدس طب يسن تيما يصلوا نا تس

 اى ىلقاولامب دفن لاق ملم ىلا اأن ىط فرصن اا ذاق هتعمس ىف ومسبلي ناب وث لسو مرلع هللا اص هدد «لوسرل ن اكلم اع ثييلمنمطسدا ا

 دم م ١نع انه نع ن ىهيم اب ليم قيرط نم نأ !نبوهر

 الوقع اطقن امين ىو هاثاس نب هلل |لبع ثييرح نم ديار نباو دكا د ىلال مفرط نم ليبرقلا ىل بلا دبع نب عليعلد|

 : ٍ نب -- اسس سا كيلا لصمنا

 ' 0اس تال طاع مدضزيج سمطلسمخل ا

 ءودف ةذأنحتاماد هقخلعس نع ل 8 ابثا لبعلا ىلاوهج نا

 :ي هر 8 رمهريغو ىقيمبلاد نس نباور ننملا نبا. ضو خا انجي مار زهقمم سو ميل ع هللا كصدللا «لويرتاعليصت

 ةز انجبت لنا اص نى نيرتلا د حهالحرلا للة ز ان جنم فرضنا نيكو كش عم سرفب يللا لص دنلا قارس نب سبأج شب

 قاف ضمد اريك تا ىلا ةنازجيزعم ىهو عب الب ىلا دميلعمبالصخنا ناب نعدؤادوب ( 9 مو سرفدعرجر واشاد جسما نإ

 ها ل الل بحأص كل نب باجل هءارازيلاداذو شم تاكد لت الان لاقن ل ليفناريكق تبا |

 هم لقد لع نقم ثيلول) ن ىعش اهون نال و ن ىشُم أهون اذ اصلا أ دنااذا شسمبلا اج نار لع دفق و ريوعصلا [مهريغو ىف بلا هىداتلا

 : لي ااعلرلاىفوةعمجت ةد ىسد عج ةالص نمل دالة عك ىف(ب نآكولسد ميل د دصداةدره ىلا ثم لوس ءاهت الصف

 ا الرج م سأبع نب نع مدنعد لبق ىىلا ثيل ىلرلسم لنع.ىه ةريره ىو لع لعف نمش ذود وق ةرره ىلإ ثيدحنم

 تس طيري ةيطاغلا ثيل كلتا لشد لمذا لبد ماري وم نوني زل يل[ وقس وسير هلا ليسن نال ١

 ”شأعلا كي لح كأن 'لفو مدعمة ةيناقطم لمدة يعما ريموت دك ىلالوانن 0

 ُلأسلا دئادوبا ةاهر كل ١ ىف دراولا ربل ظفل دخلا ب درو دقف لويسملا .ضحاذاسانلا باقر طخ نعذرتحي نادعجي لد اتايودنم فد لوت

 ٍ ا ا هوب سانل اب اقررطخنن لرو أجل أ !نيما لبع مي لح نمرازبلاو متو نابح نب ش

 هد يظل تن أكس نلا باقر هنو غل نمو .يف ثيدحمف رج نب هللا دبع نع 5 م0 دقيالا سرب سات 1

 :ةةلازبب قرش و *ىجيب سانا باق دخت ىذل امم قالا دال نعيد داود ضانبذاعم نعددقا دل 0

 0 تا مالو راحت تداخل

 4 !موبلسو ميلعمللا لصيينلا لع خالصا نمراثكالال بقول 8 0 سا ا مهقيالا

 1 يب و لد( تلق هب تلو ا

 ثري لح نمو ةمأدا(ىلا ثيدح نم قيرمسلا للعيد ءادر للا ىلا ثييلح نم :جأر نب لنعلهاشمل 5م :الصلانمدعاو كاف دعم هويوكيا ٌْ

 .ايهس ىلا ثييرح نم قبولا ملال كاد دام ليل د قنإ_فيكلا ةر ىس ةرارك بخسو لوف قبلا دنع سدا ثببدح نموركا هل دنع دوعسم ىلإ 4

 0 < الفد نالعب ُكأسنلا لات نوت ىمروصنم نب ريعسد ىداللا ناقد ا سا حصل ١ .٠> هر ىسأرقن مع وفى 14
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 رام ار صيفأتا نم راس مم لمالارسك

 - نسكك نع ةدأز نع نطق رارلا لالا ؟باوصااو .ينوشو نم فعضنرضيال ةدانق دعو نسل ع هيف فالئنلللا | هو شا نع نك نع

 ميلا اور و.خجأر نبا نمل ثما داتس اي طس هال مشي لحن م ئلازبطلا اورو سا! نع ثيبعض لنسب هجأو نبا هاو رو ليفنعلا لاذ كل نكد ةرم
 ؛ هيد ىهار نب ق أد كل نكد امرملنسم ىث دازنلا د ليج نب لبع اور هرب أ جب ثيب رح نم عل طقن يف دانس أر و س أبع نبا ثيب لحن مي ظنميف دانسأب

 نالكميبلا ا فيعضىهو رب نب يبرأ لب فلاف ىرخا قلرط.ل و ليعس ىلإ ثيرم نم فعنم ديف دانس أب ىثج771573 قع '
 نو ريغ لاقو ةنسلااراضال ثيينأنلا ءان تريظأما لاذ ضبا ىلا كاكحو عض>لا لاق خنسلا تمنو لخا نسل بقع انعم تممند يبث ل وق فا

 ىوفانم , لنع هلا تمعنو نخا حرض رغل ايف ىانعم جم سعب لاو لسغلا ةنسا!ن الة خصخرل !سمتنو كدا شنلا لب اديوبا لاق دخلا

 وجيل م ءوضولا نحل صوت نمأح فرم ةيرره ىلإ نعل سخن جالا ثيبداحر بقع سم اورام دعت وب لملا ترف ملعب لازال

 9ث مسم نمو لستغبلف أشبم لسغ نم لاقملس دوق لص متاكد ثم له بادئ الث كداب و دعم ىلا عجب ندب ار ل رضغ تضاو عسا

 دف قييم ضاع نبا ثيددحثمأع.ىفرم كد هلق انلا تيلل لسغ نو 1 ليضال لاق ةراد تسمم له فيعض نر او لسغلا ىف م دقنأ

 ام لادا نمسا للا نيم ند عصا عنب سب هب صاد لامتفإل ب لسو لص مهمايددريثكقلخإسا هنا .عفد وعيال لاقدأ |

 (تغينا لسولاءاص ىبلاىرماذ هنأ قيد نم نابحن باو دين خنباو ننسلا بايعصا«اورف مصاعنب سي ثييدح أو لسفنإب ةمأ
 | ىف اوبال اق«دج نع فيلخ نع هرب لنعو مدأع نب ساق هل نعم يبا نع بصح نب ةقريخ نعد لنع عقد د نكسلا نبا ىيصو ر لسد ءأ(

 مان هاسإ لاا نيم منا ةريره ىلا ثيلح نمدازبلا دف لاث نب هما تييدح أو ]ونقف لج نعم ن علاق نمو نه باوصا:لاعلا ُْ

 وضد لاقفر ازبللو لستغأت ل ستخي نإ ى أت ميفوال ىطم قيببلاو نأبح نباو دين حن باىاورور لس وال ستغي نا لس و مراعمللا لص نا
 5 هييئثكلل 1 مل يعل لص سل وهز اين سلو لسمخا منا اه لنع نكن يوبوممتلا ىل ..لبصاو لستغي نا ىدرم نالذ قيطث اس حلادب

 ايقاور بلاط ىلا نب ليقع مرنم ضي ئئازيطلا اور د أهرل ثان مرنمو لاوبطلاد اود لاو مزمل ةعاب نير وكلا نيثالاديفل ل سغلإ,ىمالا

 - نم مايو دين خ نيو درك دوب ذىاو دام ىلاايشبا هر طاف خم أح لسغ ىف نا بيب نايل ف هدم وف ةنيعض اه ديناساد روب ابن انف

 لسغنمورنمأوي نم 1 عج مديد ديب أمي نم عب دا ةرم اتش ن ايملسو ىلع در لص ملل [كوسر تعم اع
 ادالل الع ثيب لزمن غ اسمو تبا

 قف ثيل لب بدق ماكتب لس ديب موي لسنا نم ةرب ره ىلا (شسمي ل وحل سلا ىف م قن قد قربا دنع أعلا نب
 . | |[ ةيتاكتعب الاف لاق دلعي اوى ه ضرب سدأسلا ىف وار ىندصح دهب ىنل ا كة سم غل خ لاق خلآسنلل ظفل ف وصنع كل ص ىلإ قرط نم مظل هيلع

 مدانسا ناكناد نات أش ناني اورلانأت اهو ىدونلا لاق نصيب ى لير اك جاجا ليرماكم حب
 .نمدض يف موو رو كن اص

 . ||| ىلا ءاحم بايت نسحاسبلو هلنع نكن ) ببط نم سمو نس اود عرج موي لستغا نم كميل لاوس أنرنم ىلد ال ادب اورلاوخت لبعس ىلإ ثيبدح

 : 11 لا باق د طن او سا
 أأدمإل هنالثد داب زد بره ىب القي ًارلبق قلامنعجج نيب دابا ةدافكتنأىهرنع »ضل ىفو ثيرقتلاب ملاكند تأبحنبا ةياودىفجوصلفد

 1 دايلا هو ماردنالقدابن ورجدداو ليدل اق صتخم زبره ىلإ نع هكلبص ىلإ شيب لح نم ميجرتلا 9 أ, أذمانعب ةنسكا ن ل ىقي

1 
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 ومو عنب دو دان هتنع بابلا »9 لحلو ريغ منصوري سو تا لص لا نعاعع وم ىلإ نع ذه قراط ثيدح نم كاف «اودأ
 : رداميف فيعض هدانس او ىب'شلاهللا لبح ىلإ حن ىف لجوبا مك نو يرغ نيد مضت جيت ىف ليقعلا مي ثيدح جكخد ىفبمبلا اهاددريالا لأ

 ةدبره ىلإ ثيلح نمضي اميفو هىمرفاسم لع سيل -ظفلو طسو ١ 1 ئئادبطلا ىاوررمنبا ثيدحه ناطقلا نبا لاقيهالولا اع فعبم سفنأ

 | : ماالاهعمت يلعن ضل مويلاوهدلإب نموي تاكت بأ اسمي لس ديدأبلا لضاو بسلا و لعل اهزئأ سلو أملا مريلعة عباس هما[

 ب ماخييدحن مدين خ2 ١ - 9 نافيعض | مد ىد أضالا سنن ذأعم نعد عبس نباميدو قييسلا» دطقر للا ضير د البعوازرف اسما

 ١ أميل ىقةالصلاف لأعنلا تلتباا خا فسوي لحس ءارسنلا نعنع مج طقسا ميلعروجمتو ظل! نامي جدخ انك يلع عمال وذئانجب ليت نعاني:

 ناك بل كد وكلا فرح مدوجم لس دح مالو باب اخى أر عمم بيت رج نبا ناكدد هلو دهن ةالص فمدقت
 ضمانا منيل اصف لالب ندا نم يطق لم دنع ةفص ىف لب ىطلادب اج شيد ح نم د نخل ين عجيل د وكأناو نيديععلا ىف تباثف عنج ب
 »نم يملا اور د ئفد همىند(ف فلتخاو صأعلا نب ور عنب هللا لع ثبب رح نمدّؤاد وب ءالتلا ع هس نم عدمت شي لس معلا

 ه مب أعصصاا لفت. يأ موب تاك قاف دب رس ىث هحلور نب هللا لب شسعب لس يلع هللا لص منا (شسعل هسا نع بعش نير غن ع ضكأ ١
 دال ىلا, تقفنول لآقف مكاو كعمملصا نا تدر ١لاق كلفلخأأرعاسو يلع هللاءاصمملا لسد هل لا هلص ل ةعاب ه لصيل ىغن ىلإ

 ->رفنا قيل اة دولطقنالل اب ى ليزتلا لعاوق أطرا نيج حقد س ابعنبا نع ةم ثيب لح نم ىزيدتلا و لجل ولعل ضف تكرداادأعيمجأ |:

 دعي فس بحضصيأل نا كلما ديلع تعد *دهج مويزداس نما وفم تب نع مطقرد ازال دادفالا ىف يلي أؤ ثيعج ىهد ةئاطما نياك ب
 ْ د ص متنلا نا لاقن كل5مل لبقف وصح عج هوي زفاسب نا دادا نى رهزلا تعليل قدٌؤادوبا كاددانملب اقم د دعيمل نياديف

 عج نات ريض قل لأقن تجر عج موي موبلا ن االول ل ىقي عمن مسا ةئع ميلعالبس ىاد دن عنج اش و ور وح عمت هويرفاس |
 1 صا ذ/ حلوه ةالصل ظني ل دد:عججت مويزلاس إن نبق ديبحأبانا نأ سيكتب اص نعيد ىصنم ني دبعس 95 ر و فس نع ستجلاا ٠

 يلج ةدوكنرلا دابغحلا نما رقن ريف ةدراولار أخل هعمض مفلا نال ذل ري ريكو عمملا ب لقلا نا وقع سوط نص فقدم ساو لبق سبظلا 7

 ::اكه من ممعمس لاق ور نعليل ىلإ نب نقلا لبع ثيب لح نم ٌقآسنلا كادر ملسو يعهد طص غن أس دعرصق د يغمأةناتعكن عجب ةالصأ | '

 | | ىهوامرنبةطساوب قيمبلا اور لقو غش سل ل اقف رع تعمس نع ثمي لكل نه ىف اري ءأج باور نع نيبعم نبا لمس و نم عأ مد ىكنب تبعت

 طلو ل ظفلللاو نأبح نب «اهرو مني ثيب لح نم ءيلع قف لسن غيلف عجين مكلحا لاذ شسوي لوح نكس نبا [ر عدد ري نب ب
 فمعجلق وأبي وص نيرشعيو »عبد | لوضلبت يه اريغدادرنم دعو دئار ضال وغلبنرخنبا نععفاز نعواور نم «لدنمنب مساقلا وبا لعد ٌةالثإ

 :نخباو ناسلا بايصصاورجب ل ضف لاسفل اذ لستغب نمو تنوي هدم هوبا ضوت نم (ثسمي له اضن نيرشعو ةناد البف عفان نعمة يط
 نم هارالا قلاقو السم هيلعهللا لصمباتلا نع نسكب نع ظن دأتق نعم رمضعي اور و نسح شي لح ليزا لاةدةرمس نعن سك ثيزح نما

 لبق ومهريغ وول( يفد يزل رات نعسان كب دل نب ع به ند وهو لق تير نه ووعب لأستالا لع ةرمنع نمسك ةياور 2

 نسحب نع فيعض ىهد ىلن ضزرككى باو د5 مب تكن م ث دبا دالصاائين نم عمي + ليقدريخو رازبلا ل ىق ىهو قيقتعلا ثييرجالا نم عني ٍ

 للعلا ىف نطقر الهلا يف هوو سا نع دانت ن ع ديعس نع ماوعلا نبدابعهاور مفي طن مرازباامججرخلإ كا ذره وو ةرب ره ىلإ نع 71

 كل هس ساس عملا هك 3-2-2-2 ” .( | نجلرم نيمهعابا قيرط تمورباج نع نسم نع ةدانقةقيرط نم ليقع ءادر د هقيرطنم قبلا و هعلايطلا دكا دوب هجم لحل هةربايص مما
 ك0 و و نهم نب نلتلا لبع نع نسحب نع ص وب 151525 ةرمس نع نسكب نع ؤد نق نعريعس نع هديغد عب راد نب ليال يا ود اوصلاو لاق



 نييك صيفللا نم م 0 _ كدالدجب
 ,9 )9 الوا يلع شرد»األف هبآغلا نملينملا نا ليععطقث بابه نو لاةدعس نبل رس نبسرعلا ضير نمديبكل ىف اربط ( لو 5و

 : ناداخإ ناكلسد لم بنل نشمي رودس أ ملالوم بالك بنس مناص ن :لعسنب تاقبط ف داشثملف ؟مريلعسلج» ناتدتعمل اوين

 اذاءاسو لت الص دل الوسر ناكل اق يعل نعي اع نعدبم اساوب اأنث هربت ىل نيركبوب ان دح هال لاق و نأبح نبا ب مفعضا نه فعض
 : واقي لح لجل لبقلا نيب ىلع سونا اص ممنلا نين ناك | ع لس سس ىهو ثييرهي مكيلع مالسما لاقف الا لبقتسا «عمب هدير

 ثيح عض ىف ر!سو يلا لص ىننلاملقحاذ لاق يانا ارم لمع صق ىف ىرأؤإلا ىف دعس نب لوس ثيدح ليدي و قلها شملا ىلاميف لنسسملاَ لأ
 بابل حو هور عنب نعمدقت مثأماف ماق يسم لتقل دود لا اع ىىتسااذا تاك هسيلعهب اضمن ا ىوداشمل لوح نذ <

 اطخلاو نا عوكالا نب دوس نعانغلب عفانلا لاقوعببت نب امجرخل مد ركباوباد لسد أ لصدنلا نحيا زعوال سىوؤطع ظ
 اقر ارقسملا نقلا ةجيددل لع لس ولآ اصمم *اوس دى :وتسإ لاق قت رح ىزلا كحد نينتساج سلجو نيتي إس رودي اص (لوسرأ | '

 00 تبدل لكلا دعوي تيان باخ 3 ةسلج ب بطخل ماق غن اذالانم ند ىلا/واظفح ازاسلا كلج :
 زاتبطخ بط | سوتةقللا لص ناك مل لهح ف عضو دانس النمل لعصاذ |ن اكولسو هيلع هيل لعن اربح نعسجاب تب الاو ثيركت ىلىش

 دانس ل35 ل الب ذا بنملا لع رعقف هممت هونج خذ هلا اص در !“لوسر ناكر مس نبا ثمي لح نمسك ر لتس ىف كا نينسسلج سلي
 بطاحإل ليعس »حزن ىف تف رعملا ىو نوبا (_ورؤ 9 كئاذلا لنعنمعوكألا نب دهس ثيرح لقتلقو دكادوبامفعض مالس نب بعصمأ |
 "لأب ميئاس نع بهأب 29 بلخي انف اخاف ند ىملا ن دوب ف ةعم وب النملا لع سلوفف حيرت ناكل سو يلع هللا لما
 رخو سكب ىلإو ليو بلع هللا لمصتلا ل ىسر نيعلعيرينملا لع مار الا ساجاذا لوا دعم هويدادتلا تاكلي يتب بئاسلا كسي لههحأ

 هع مون زقلا هلوكذ ىلا ءالنلا ناك جوله نمي ىهاد نباوعالنسم ىفد داق داود ار وألا هلع فملأذلا ا لدلادان س ننال نفعت

 كن )9 ءاروزلا لع ثلأفلاءالنلا دا سانلارثك لذ ن |مةعشف الخ .تحيرعو سك ىلا دنا لصسا ل ىسر لم ىف ديالا هع مارال سلجاذا

 .رذوبال واعد س انلاوعري نانا الكرطع لاقف لاق ن امثع هني دملاب ناخالا دان نم لوا ٍطم_ىم نب ن[علس لاقل اق برج نبا نع قازرلا دبع

 انيبريزم كيلو لبق ىنلا بئأسلا شييرح ىف ىد الا ةي اور ىلىهلحاو نديؤم ل ةعمج هوي لسد ميلعمم اصل نكيولد لوف اون اذاديغ
 ”نشم ةاللصلا ل ىطو بطخعرصت فسمي لوح رب لق م لقن لق 5 لالب نا رينلا هلع لعق عدي موبرجرخاذا لستم (ص ىنلا ناكر م نبا

 اةد لشم نؤن ف ةدوسكل ةزههاه لعبد هيل قفب ةنشعملو قمل بطش داق, وديلعهنلا اصدنلال ىسران ماد قاد لال ةياود ىفو
 ع أشلا نزوبن أرب نم:يإدفهأنالا5ل الغم ىدرو ةيلص ًارمملعجنن اةديبع ىلا انالخ لئن أري هلي نا لع لاواىرهن الا لاقةمالع
 اللص تناك شمل لاح بطخ راصن انسي ناكإبسو هيعمل اص هلا وسر نال اقدر ارا ع نعى سب قبرط نم وك فو رازبلا( طور

 لا دص ناككشمبب لوح دلي ىطالد ةريصقال ىاطسولادصقلاميببلنة رم ثب دا ج نع إم الصق متبطخو قاس يلم
 3 اورفمل مراقتسأو ه9 مدقق هوب سانالابقتسأو | ثيداح نم موهتل نهتغتلي 2 ناكو كولبق تاو مهبويس انلاليقْس ا بطخانا

 ه !ور وأ مديغو ىلع نباو ئطقراللا هب هفعضو مي دىفنل ق و فبعض ىهو يطع نب ل ضفلا نب لسير فو دىعسم نب! ثيدح نم ىلا

 ذ ميباوباو لح بأ دار ن األ .لمبعما) ىدع للاود لاق نك الصنم نولين اى لأ ة و دببإ نع تب أك نب( ىلع ثي لح نم ةجأ: نبا
 مد لوح لبق: سال! قلطم نم منوي نكن :الا فمي لحىف هراولذ ثفتليا ل ناكذمل ىقأو | 9 نيش تما نم ع أذ معب ى ار لع ةبعنص
 هل ءلص مدا لوس ىلا تؤول و شيب لح ىف فلكل ن نحن يمك شي لحس نم دوا دولا ءنبطخ. ل سوق لع لقعي ناكرس د هيلع هللا لصمنا

 اقف عمهم ان ليش ديف و ثييدهيإرقلا نم نيبأنل ص ان يخجانل هللا داق ك نرد هسا لى سر |,انلقت يلع اخلق هعست عسالو | ةعبس عباس سو |
 0 ٍِ تدل ول دي 0

 ١ ل لف يلع سمانا بنم ىلل اذ ريشحخ سميفتنأ وب اغلا ىلا ب رخار أ صنالا نمل لاخم لاق سوت للص نا نا لو ةسيدلح نم يان

 ١ اننا امد لاب نب مسع جيت ىف كدر هاري نب) ثييرح نم ىلع نبا لعق م ملس جوي سانلا لبق ذأذ لعص دات اننع نس ملعوس هربنم

 «٠ فورا نكو ديو اعموهائادب سى ىزل اوريكرن ىه (غ|ناهعلعف ىذلا و ناد الا ثدحب ىزل لوه ن اع ناين لمكتي ناكر | ءاطع نع ىف هنا

 سدس

 5 لع نايبلانمناذ ةبطخملا هرصق او ةالصلا اوليطات يقف نم هن منبلخرصقو لجدلا ةالص ل ىطن | ظفلب داع شييدح نم سم لجدلا دفن نم



 سي لزميؤفتلا نم ظ | رسم لدالادل##

 د 'دؤادوباو سم : لعيب زم نوال بطي نآيبنا شيمي لوس + بلم ل نيرججن ن ولصي وار نورك وراس يل "فلنا اص تلا ن١ |

 دنيا 0 ادبع تيب اج نعاجرل و ب نكلقفآسل اب طخ نكن !لاةن نق بلخي ناكل وميلع هاج دنا ةرم نيرا شي دح نم قانا

 سدت دص بلا نعةوره ىلا نع رؤوس لح رغ نبهان هان لقد يع قف در نإ نحول بطي ناك هيلع

 مافن ذل ىف بطخو اسلاج بط ىل والا بطل ىف دير ىلعم سلجيقح س ىلإ [مزيب ن ول صغيا ارق نيتبطخ ىو هوب نوبطخ اذ اكمل د مكيىلاو 1

 مهب بأج ثييرح نم هاور كلذمنع تبث» لعب نمو نينبطخت نيب, س لجين اكدر كمي لمهسربك د »فعل لعق ان نوكي نا لني ىقيمسلا لاق

 لانا سابع نبا ثيدح نمر ازباد لحي لا هرجهل» بئس ثيبدح مالقتد كا زدب هناك ةدره نإ نح نأشلا ىهد « رج نبا نعأ ومد

 ىلصيدنلا ظاو سلجم هزيب ل صفي نينبطن وب موب باين اذبلالجا طفل بطغف موفي لعقي نق > وجي موب بطي تاك سونا دص

 بهي صفا لعف نم ليفان لاود نيتي نيب ولع باهي دندن نب لكتتتس اج لت ل تمذاسوصا مي سول لح 10

 مب للسلع هلاد .كربب دعب لطب اءاع لليل بجوولو ىلوال ا رطغل لبق لوا سولعبب ب جول« ابمتقاولو بوجولا ضتقب ال عفا شلا لن
 ناضمي لوا هيدي مامالاوظفلد برش ىلإ قبيح نمميإع قفن توغل لقف ”عرجب هوب بلخي مارالاو تضدا كبحأصل تلقاذا

 ٍ ولت اصممتلا لل مالكلاد اعاد لبي يق ضوكسلب ديب سانلاادواف دع اسلام لأقف عجبت موي بطل سو هيلع هن لمص منا و لضدال»

 نعرف ىلا نب .ثليىش ثي لح نم فيم بلاو لانا و لجاو د نحن نب تبدا نمعم كن لاق ءلوسرو هلابح لاذ ار ت درعا ذاونلاغلا ىف

 اءاقستسإالا ةعركنذ لاملا كلهه ل ىسر ايلاقف ىلزعا اقف عمت موي ىف بطييولس و ميلع هدا لمحمينما اغيب هي رس نم نيينيدصلا فد نها !
 ١ للا طهرلات) بعكنب نمولالبع قيرط نم ىلا ةبلخل مرق هيفبكتس هلاسد قيقا تار سلس

 0 ول, اليمملا لع جات ىهوراسوتطنأ ملا لص مبلل ىسر هلع اوم قف ولت ىولتقيل ريخب قيقحمم با نبا ىلا لسوق علل لصمعتل ايم

 ا لاقثءلضدينملا اع قوه مب لتق ذل فييسلاب أحل معن ولات ىلا لاقل ىسر اي ثاج در الاف «وجد) تافه

 تا 5 خةجعنع(رو» > ) 9لدبج لسى زميل لاق ثيب لكن مفيس باب د ىف -ماعط 3

 ١ لس وميلع هد مط صمنلا لأس لاق بييغطفلب ىلا نغلا د نيو مادا هدر ديس هوك قيقا ىلا نب ىلا واسد ند صد كوس تشع |

 لف .لقاطفطئعملا نمرحقس تون إذ جيو كل رعع لا كمال نإ هنم بجو شح طاف ىه ودار نمل ىفقدعب لقلاةيفيكدع قبقتت ىلإ نإ 0

 | لجيدتلاوسرر تلقف بلو هو لس نأ لصدبنلا ىل تينت لاق ددعل ءاذد نإ نيد ن موس ىددا(بحأبلا 3 د نيتظ تبا ٠
 د دهنخ باو ةعبدالا ناسا باعص (لو) / ال أه ضيا -نبطخىلا ذاب لعجد .يطخل د دع لبق لق نيد نع لايوأج بيغ :

 همرلعمل ءاص بنل للون ادلعب نزمجل نصين مولع نييسكتو نسم أوف بطخي ..:نثلا اص بشل ناكلاقةليدب ثييدح نم كاع ش

 مسصيبلاد ةعبج موي نا ذطغلا كيج لاقرب شيب لح نئرءاسم ةبطغن ىف نلاةطخلا ايس كيس هيلع هلا ىلصمن اشم لح ثيرعما ناخد ممل :

 2 نب نع بيلي 9 كالس ةيعت ند دب نيل قملصاد ثيرحت فن خم نيكو دعكرأت 3 كيلساب ل لاقت س2 بلاس و هيلع هتلا || :
٠ 

 د: اول يحب نب لجا درت درو اوب اج نعن ايفس ىلإ ثيدح نما سوا ل3 اربط! نور لقوق نب ناهنل كلا عند كلذ راق دبغد ناحنال 1

 04 هل سوت "ظنا اصلا ل ىسر قا منارذ ىلإ نعول س ىلإ قرط نمأضيا محلل رد ىلا 1
 : م لا د عوق دبا نع لسم امرؤ نوجقيلو نينعكد ماريا ف بطخي مارال ومكزحل اجادا (ثسيي للوح تلنعل ١

 (قبررط نمو كل اد ىلا نب ةبلعت نع ىرهزلا نع بث د ىلا نب ب طن «ىقنمسلامهجرخل | 9 دنعاليولا ف كلام سجس نجل ة ةالصلا| 3

 اعونم ل نعدينكىإ نب دح . نعر جم نعتير داعم نب ناد ص قنرط نم هجرس 9 لوف بيبسلا نب نع ىرمهألا 3 ١

 ناك نع كافل دال وطهلعس نب لهم يد نم يل قفنم يلح بلخب ناك دن لسد يعمد هسحالا فيلل وح خلت 7
 ها ا نبا 0 تيد زجبأ نحدينلا دلة ضوأ/ف دو مرلعدنلا كصتلا هيلا ىقيونجأ] ٠

 امعل لل ومرسأبص ليققو وهاب يق صاعلا نبريعس لوم ىورلا مىقاب لبق د اد با ادد ىدانلا م مرينملا مناص منا ليف بعكنبإ 1

 وغسل ذنب باك هد لايك »نبا لاقالازه هلل اعيد سوا .انحن فض

 اتخذ 01| 171 ة 77777777277777



 . ريجاتا نم ا كداب
 كك ١ ب تهدمت فسم ةسسيسللا

 1 ةئبراألا١ او تدور لاي ا هبسوللاهللا ماير 550 الا اع ل زن فس داون ةدع تدرو نق

 1 ناقل قيقا ذاولوث ىف نيرسسفملا نمريتكل اذ [وقاعب ,رعطقنم ىهو«ًافعضد ىلع نباوضط”رارلا» دنيا ةونار ناضل قويا اوةياهد فو :

 : 3 ىفت لال لأقمن | ره ىلإ ثيبدح نم“: راو وم | 9 لهأج نع هريغو ةربش ىلإ نباعاورا له رطغت ىف تل لارن أيما ونصت او ل زوعئتس او

 1 ::20 اص ونا نعاوضفن عب ايعلان كسب لمح فِصض ىهو راس لماع نب هللا دبع هدانس قد اللا ىللسو هيلع للص ين: نلف

 1 اص اوعى يعم نو ظاقلا لوب أج شي لمس نمديلع قف نال ارملا اوضفنا لوغدا |ةداجتاوراذاو تاذنمرفو الجر ىشعانثاظلا مزم قير

 ِ !ديقحلا , 98 9 بن ناصح ب آما فل ابد يصاع نب ىلعمب دين فبعض دانس والجد ن ىعبراال ا قبيولذ ظفلب دطقر ارلاواورو ملي نمذ تن

 أداعدا ةليبحوياد ليسو لعسو رييزلاو لو هلحو ناو رغد رلب ىبا يبل تاكو ديف داذدأزديادباج ةيددج نمل در نبددسا دج 1

 :اب للاخ ذه ءادرد لاق ربت قرد لي لمتنا |نه نا ىلا ءايقعلاراشاو ١لجرمشع لد إل هو حوعس نباو لاالب و ورع تيد س نم كشلا

 1 رداع للتساد هيادرللاسفنا نم نسبل ام يرو اب نولصي موق ال قهو لاق كل ذاركلب ريل هرغ نب لس نع ىاه ىلا شا نعمللا لمع

 ١ ْ ةاللصلا و هرطتلا ناكرا ور مضحنرمهديغدا او داع مرن لاتحأي ورغنملا بجاد ماورلا ربتعم ءالتمالا التعمادلعلا ن١ نيعمديغ ندعبدالاد ابنع | :

 وهو ىورنم هير هر لح ميلا[ جيرو باخ. ىهواوضفنا مز !منياور ىف لسمرص
 1 [فن اكلبقواز أع بطخي ىلصب ىهو لاؤ نم نأب [زييعجيج لصي

 ! كلر دا نما شميل ل وست عاج السم باب ندا ىف لقن(ىرغن أملا لصيل هعلر خرجت ن ماك ردا نم كسي لوح: الصلال مب كادداعبطخأ|

 ىف خدمي ماقإ ايلعن!(ىدر لوف ىرع نياو نطق رارلا ىفوهو دين هقت أعبد لريط أهالص ةعكرلا نود كدد| نمد اركد دا دقف عجب نم وكر
ْ 
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 ايقلابهزلدفلرلا ن اكدر وصحم ن ٌثعو طعرعم ليعدب ت در ش لاق ىهذ نب ىلومد يع ىل للا ىدنسب نع نأبح ناو ىفاشلا كل, روصخ نا غع

 ا نيزمدلا لمع ةراتو >ىلط قدا: مراعي ناكلاق نك دوب نيعيد تنكر صحب ندد نارسوتفلا(ىف ف يسرك لقفخحم عقي نا لعبا )ليلا مأق نم نال

 1 ب 5 هدع اج الص ىف ملقن غدي ل لست خاب ه نق بنج دارك ب سانلاب مسيو لسة ميلع ل ءلصمن شسوي لوح  هربغ ةراتو سيدع

 ْ اا دمج لصي دلسو يا لصدن «ثسبب لحن مق فيم ينج سجد سو طه ههنا خت سأل, هسي نارك نا

 ١ ىو[ نينبطنلا باتي تاكل ضل ديا دو عزب دعقي نيتيطخ بطي ناكولسد قارس رم نبا نع نيدبملا وانك دا مدين

 بطن اكإسو نأ اصونلا نا ليزي نب بتاسلا | تعي ابطلا فو ضب لولإ نتبطخ سو ميلع هللا امصمجنلل تن أكرم نيرب اج نعواسمدارفا

 اداص شميل لوس كمال لقنب ل ناب ءزقتسالا نمذ وجاء ىه لب درو ثيدح ظفل طفلا له نال مقيو لسن لهاظلات زي [مرنبب سلب نيتبطحت عمم

 ١ ْ دا ليوطيوبخ ىف باج ضييح نمولس يلع لاو هلا جل هع موي بطخننا فصيل ل وحب بايلا ضل ىف قار رمح لوف ملقنددصا نود

 | دا ملح تبطخىل وقتل ب ةيصولا اع بظاوب ناك سلال !سشبب صلب اع مشو مللا لحج هويملس هم يلع هل لم منلاهبطخ تن

 0: 0 اعمل ةيزور قو ثيدعت انا امكرنئادأتلا حك ذنا بطي سو يلع هلا لسع ملا لسد تعميريشب نب نأعنلا نحرجل ل نسم فذ د

 | مدع ويزن اه معمق كلت فرمتةحسا يب ندا اطخي لسد لبصس لوسدناكلات ديالا نع جاوز كت و .ةوس قوما

 )0000000 دل بد سلطوي تأ افي ناو تق دصدل تمي ل وست لودخرج

 | 0000 ا يو دا اه ما ثيدحنمهسم قةروسهيطم أرق نا فصيب لوح سانلازكنيد تقلا لقب

 ركل يلو و ملط لع ب ىشو عرج فول ىف يلعمينا اص منن ال ىسر قينمأل نيل كاررقلا وق تظفحأ»

 وب ناكر لع نعيش أش لاوروصنم نب لمس هر اود د دج نبا كاهد هللامأي اب نركب 4 اقوهو ك رابت عمي موب ى اقواس نا "دلل ادصمن |
 ١ د انكشىدا ل لادذلا دعب هعجبت عوب بلين اكن اشسيي لوح ماطقنا «دانسا ىفو ترضحا/ي ملوق نع عطقيو تروكسمتنل اذا ةبطخت ىف

 1 أ ءرا تهبل و ]وو نسحهداتساو وهكلس سمت تاائاقا ه يلعمللا ابصدنن]لوسر نآكرب أسفيبرح نم ئيلالطلل طس وال! ىف

 : 00000 ل ا قالا يدعم طبنتي» لاوزلال و اوفو س دأسلا هعأسلا لعب اال رسو ضنا لآلاف

 ه.لعف نم تبثه عج ل ةالصلا ملح نيتبطغلا ميرقتتامّ وف, مأق!لزن اذان النملا دع بيطخل ساب نيح ناكني دأتلان ابن ىكذ نال

 | تسال ات نينيلاأ 5وجاعد لسد لحصالم ندا عل نان فاول عع



 _ سك ا صبفلتلا نم صم ظ _ لوالد

 هلع ءازلكو .د 20[ ءلص ىبنلا نال كا ذو لحاو نيينم فال لجباسم ىف الو وظع ناورصم ىفع مج و كفانا لاذ ]وق ةك تبحومتجدا

 ْ م م سل , 8 قار ك] نكال ولعفي

 امج دان مدلج ا

 رع 9 هينخنباو »جب, نباءاود [كدعم ابق لضاةاللصو ريصلا اكد عمي اس دسياع هن لص ىتتلاعمأ|
 هداكتفيات ىذ له نا يملا( طور ا ظ

 فيهو دالغب لخد كفاشلان»باصالاو ىفار ل وق ىلا اربرقب تل ىرقل لفالو هني دل صبا نم نى دعم دما صلت ذا || ٠

 ظ و دعم :ماثال وبسيلب ريغ نمد الرا دىف لضتعملا مايا ىف >هلقلا ةعمجب يقدم لب ىف مالسالا ىف ترحل هعمج لوا نا دالغب يبس أ:
 ْ نيك ًاسع نياركو مف اوعجج سيم تكلا مايا ىف نين ادو ن [هنس ىف كلان و ماعلا لوهسلا ىف موسفنا لع ءالخا ةيشخن كاان بس ْ

 !١ن] اكاذان لث ايفنلا الوهسمد أعم أ الوبس لهب تا ص 3 د ىلإ نب لعس ىلا صاعلا نب ور غىلا وسوم ىلا ىلا بتنك جنا قسد زير أن خم لقم
 ان !دسلا تضمدب اجمل لج ط عديغ ”ىم دارعتب لأ الح لعل رذنملا ت )لآل و عج او ليش عم يل لوبسملا ىلا اومضنا هعمل م و

 نو ماوادثالث لكف ظفلب .نعاطع نيعفيمخ نع نلمولا لبع نيزب علا لبع ثيب لح نم ىقترسلاو طق داللا دعم رفوف[ نيوبدا لك ||
 ١ | طل كتم دطق اللا لاة وحق, سيل كاسل ل قو تعوضومو ب نكأغناذ هني اع برضا سجد ل از نعلا ديعهرطنو عضاو *عج: كا :قوفاف نيعبر

 , «دردا ةعمب ملطف الجر نيعبرإغلب ذا ءادردلاىل فسبب لوس لغ رزججالا شيدعملانه بمب ل قد هير نادر جيل نأبح تب لأذد

 | ناب اداذ كاد نو داري سيل عم نيس يلع ني رح نم قلالطلاىقب بلا ىور لب ل لص ال نيعبرأب الا دنعججل همام اى فب لوس لصا الو
 ١ وهز سسملا ضاقنلاىقيمبإا قيرط ىفدأضي) كو زابوهو ماطسب تيريأيهو كورد وهو بيزلا نب فعجمدانسا ىفو كلذ نود نمدلع ب جا وطسدالا ىف 9
 هلل !لوسرانعجلاقد ىعسم نبا ةياور نمىقرسل ىف ها نكهددا ل نيعبرا نم لقإب عجبود هتيلملاب مجاس .:”ةئالصننا شمسي لجاضيا قاذإ| 3

 :رأمزاد دو ادوباهاددأب اناذ هب قلعتي مذ نهسيلو ثيرلكل نوروصنومكت !لاقن يعبد اخس داع :(قداللجد نوعبرا نيد لسو ياعم للص ْ

 سال كر افغتسا تي اتبايمل تلقلاق ةدارذ نيلعسال ”*ىجب موب ءالنلا عمساذا ناكم رانا كللاد نب بعكنب نمدل الع ثيب لح اهريغد 0

 الو عبر لاق لس ويوتنككتلقضايب قب ةرح نم تاوضخمن عيقن ءل لافي عيقن ىفأني عمي نم لوا نال لاق وهاب دعبل نادالاتعمسالكت دادد نب | ١
 نين لملا نيرججأرملا نم ملق نم لوا لاق ىراضنالا +وعس لإ نعطسو الاو ريب نبط 09 9بابلاشيرل ريال كن صمهدانسادأ | ٠

 | هولا بني كاسه دانسا والجد شماته وولسو هيث صمد :لوسد هدقيد لبق معجتعمجب مويا ع مج نملواوضوريعتببعبتما| ٠
 | |نالبق نيدلالهاءجلات نريس نب نعمريضتو سيح نب دبع( 99 9أرآ)بعصم ناكو نما تاكرعس نأ, ل د0١: نيبو هنيبعجيوفيجضأ|
 | راننف هيفعقجأروب ل عجفلةملرف كإ 5 لثم ىداصنللو مايا عبس لكديف ن ىعج وبدوييلا داصنالا تلاق هعمل ذنناتا لبق ولسو ةقث نلا ملقي !

 لهدف اش هرل جميلا اوعقتجل نيحح جب اوتش هوك و نينعكل نئسوب ملصق ةرادار نبل عسا ىلا اوعقجاو تب و ىعن' موبيولعجن ركود هلا | ٠
 الفا زيرط نم نطفر رو مر ) هدي لا هد ارك ىلا اوعسأت ةعجيت موي نم ةالصلل ىدق ادااونما نينلا اهياي دعب كا قس لذنان [رضاونضتد | ٠
 + جين رعطتسي لو سبهين لبق هع لسد ميلعمم للص نلا ند لاق أبع نبا نع هنا ليبع نخىرهزلا نحت او نع نلددلا دبع نإ 7

 .هلز«لاوزلا سنع ورطش نعيارتلا كادادافمكءانب وردك اش اوعجأت روبزل اب دويل امبف سيخ ىلا مويلارظناف لعبا ربع نت ببعصم لل بنكت ||
 ٍح يبيت كلان سيظاو نرظلا نم لاوزلا لنععيجخنب ردا ولسوتةئاطمص يذلا هلق ةحرحدجنم لواوبف لاق نينعكرب هلا ىلا اوبر قت حج 1

 ظ ارحم ع ضوم ةمجما أبضلا سسكو ةمجملا ءائلقفب نأوضخو نونلإب عفت هر اضالانم نطب هضايب ودةنيبدلل نملبمدعةيرق هضاب قب ||
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 تنص نك 22721010
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 : : 7 ريك ا رصبولتلا نم ش سرب لدالالج

 . لل فرعاال ىراخب لاقو مديغو هفيلخ نعرلقن هلجاوبا ملجسيد درج ليقع ةدآنجلبقو مدا مما ليقد_ىججم نمزكلا ف نلربطلا# -
 | 6 الث دعه كرت نمظفلي باج عب 5 , 8 ًاضيارل لعن قسد رو) هديتي لول نيزهالا ل لعن>) لاو شت ان صيدازبل ا لركقوا له

 : لحجز لا هل لن فال تخبو مجبل ىلإ ثيي لح نم ودا منا نطقت لاق مكاىلو دع نحخزباو مبا, تبادُ : اكاد دمبلق ىلع عبط ةدور ضيف ن

 . [ نير نعرشعم ىف يطنمطسو الا ىف ىهو لاعلا ىف نطق ر نلاملاق و ىهد غرب ره ىل نع لبقو روصلاوهو )ناهس نع لبقف تاس لع

 ن )لا نسح دانساو دانت ىلإ ثيب لخ نما ىلو لجل عاد ر ورشعم ىلإ نع مهاب نب ناسحسي دفن لآ و ةرب رش ىلا نع داس لب نع
 ىرب اب نعول لربع نعمنع ليقو يبإ نع س الع نعنع ليقف ةداّرق لإ نب هللا دبع عميواد ليسا ىلا نب لبس اع يف فلتخا

 ١ "نمو فعج رباجسسيفو ماس شيد نم ناالطلاو ربج نب سبع ىبإ ثبب لح نمد رعلل ىف ينوب اوربا هيعزب سكعورباج قب طنطقر الا

 يللا ءاص ىننلا نعم نع ةرار ز نب لعس نبز,#الا ديبعإب له قن ىط نم هى جل: ب تكفى ذو ىلا لع نيركبوجا ءاهد د ىف دا ىلإ نب) ثيي لع
 . يوما فو دنهنلزإا مو تاقث م اور واضي دعي دب اموجر ختم 9 قف انم بلق يلق لعجو ميلق عم عبط الث عمت كرت نم لاؤلسو
 5 !هميلق عرس عبط لعالور نعديغ نمد م ثالث هعجيب كرت نم لاقل ما هديلعمسا لصرينلا نع ىدداال كلاءلأف لس نب ناوفص نع

 + اهدي يالف عج قةحمفتربف نيليموا ليم سار ءلع يغلا نمةبصلا مرح نين اهسع لهالاظفلب ةديره ىلإ يب رح نم هاد د, كال

 ”مطس هال ىف خئاربطلا لنعيو ىوخحنآعنلا نبدتث راح ثبب لح نم ئاربطل او رحا لنعو لأقم يفد نآعلس نبى لعم هدانسا ىو ميلق دع عبطي

 و تاقث لادن يظءايد مالسإلا بن لقف تايلاوتم عج ضال :عمي كرتنمسابعنبا نعدجبوب (وو اشيا هور ختبإ كب

 ساممجقالا دأب ايان الفقس ركن فانه نذل عمي كل ضؤقفا هناا عوف مدباج نع بيس نيدعس شبيب ل محب ألا
 : اينؤغا بمد زسراذإلا مهجر 9 ثيرعل هاد ىهو ىولبلا هلا لبعسيف وجار نب مح رثل ل الص د الاهل هسا كداب الوألا ليغ ِْ

 ينلانا ضا(شمل له داتسالا غلو ثيرعلا نهربلا لبع نبا لاقو تب اةديغ [هالكتيقيرطلا نا خطق رار! لاق نا ضي نيلي د نب

 هدلا طص هينلاعم جاتك نعطسو الا قف ىلا ديطلا لتعو سمثلا ليبق تيسيظقلب ىداإا لاوزلا لي ةحوب ءاصب نأ وديلع هنا لص |
 نادال مرقتءلصا نيو اداكاواص فسي ل هع عبتنز عجز م سمكلا تلاداذهلا وسد مموج نكمل هياهد لذ ليقف مج لس
 مضوم قالا عجب اهقب لو ماقال اعضومىفالا نبل شارلاو الك المع قالو لسو هلا اصددا لوس دبع ىف <ء.يوقن امل لوف مربغد ِْ

 نولصيإف اك ار وةينملا ل.ىح نياقماوناكب رعلالئ بت *فعضال للباو ءلصعلا قيليجلااوماقا ين عمرمظعالاليبسما ىف ال اوعي لو لحاو

 ال ١ هيفرعبجت اكم هني لملآب نكيولفو ل قتس الآب اهناخام ةيفنملاءايش الا نه لكد أت فما نهركد ايرلسو ميلع هلا اص ينلامه سرالاو تحج

 هيلو م وصخ | وقتي خفيعض ثيداحل هقفاوبا,ضعب د كااذ فلج ضعب در لقب عم قيس اك ناشلا رصا نيد ظن لملا لزيم

 معيبججب ىف بعكثب ن مالا لص ثيل حو لجا فع جسم ىفالا قيرشت |١ و جل لع ثيرح نمت انب اعصاب وقح ةريذكشمي داحا نم فعضأب |

 ١ هبل لص ينلاان سا لاق دبا هعل !زمن اكو ميبا نعابق لها تلد قيرطنم ىزيز ثلا ثيدديد قايس تاغ عن مر ةدارذ نطس |! -

 ل سهاشملد ىذيزتل او لجإ فعض لها لع لبلل او قمع ىوز ةريره ىلإ شيب دح نمو لويرجلا نه يفأبت ن محي بغا سو

 2 دفرعملا ف قبولا و9 ضيا كلذ هنمانوي اري بابل ل واق تمدقناقل ثيدامالاو قبميلاواور لس متر الق ىلا ثييدح

 1 هد رلأس قب عر ةنيدملا ىلا نرش ىف فوعنبو رهيب نم بكر نيح هو ميلعهللا لص ينلان) رقع نبىسومو قاعسا نب اى زأغم

 دتاكش ارمني نعاتيور طسوالا ىلر يلا نب لاقوممروبلا هرم ماريد مريلعرم آف تولقننيد,ىعلهأب اوسيلويارق ل هادي رق لكرظنا (ىدع |
 أ

 أ «ملابتر عن ةريره ىلإ نعروصن ريس زر 8الوصوم اسرق مريلعكل اذ بيعالت نوعية نيدملاو دلو نم ىأيملا لها ٌْ

 ٍ قاددالبعأو 2ر9 سوت دع بطخهر فس ىف ع مج إس ميلع هللا لمص دنا عنيجنبا نح ءطنصم ف ثازرلا دبغدكة د لج ثان نئتيحاف ا ةفأ

 3 طص بطن جرزش ةالصلاب نذل مث ءارطبلا نماسلجت مل اوييف عجب ترضخ جيف لعن رآدا ىق ب وسنأإب أيكيتمناكذي علا لبعن بربح ضيا ||

 3 د اكلع لاب كذب زعلا دبع نير نا نآقدب نب رفع نير طنم فعلا ىف قمرا ( هر ه ناك عمي مام الا تالا قد سهجد نيتعكد



 الرول نم سل رس لالا لل

 نا ليقسسمفلا تغازف فس ىف ناكا ذا ناك لسو ةيلثا لص هينلا نا كلا, نبض نع لضفلا نمد! لبع نعناع نب: انت ناعس نرغانن ىرهزلا

 توقغندي حقئلاقدءاذحل او برخملا ىل كلان لعفي نمو نصعلا ل داى أزرع سمن غي ذلنالف لبان ادأعيميصعلاو نرظلا اصلخرب

 1 افوقومرج نإ نعي لاوركد او لمصا ل سيل رطمللصعلا» سونا ناي جيإسو سيل هلا ليعمل لوسر ن | نبلاشيميب لوح نش نبا

 عمجإسو يلع د عضوا وسر نا سابع نبا شميل مهل وف س مدع فان نعد بقع نبدعوم نع عيضاو نبيحي نع ءارقفلا ضحب» يكد ٠

 ىطمال و فوغيإلغ ىف ةنيرملاب ءأشعلا و برغملا نيب هسصعلا و نيظلا نيب عجل أتم ظافلا هله ناب هيلع قف سالو فوعخرإخ نمد:ني ملا

 متم !دععسوتلا لاق كاني دادا اممل لبق هلعريغ نم هني ملا, عج ىلادبطلل باور ىفد نم جبرا )نا دارا لاق كل 5 ىلا دارا أر سابع نبال لبق

 دوبعلا فا عر صءاج لقا نه دارك لدا ىفاربقع يناثلا مدقيد اراد سخن ىلاىل الاسيوي نإ ىهو ىروصعمجسن اب عمل نه نحن ديوب ابأجاد 1

 ل صنم أنا تدارس كلاذنظاان او ناقد اشعل لغو ب غم رخاورصعلا ليد سيظلارخل هنطواشعشلا [بااي تلق لاق دانيد تبرع :رعأ

 لب معهلزويالو ًاهراغن .الضفةرويزشملا ثييركلا بتكا نعجاوم ام ليسا ىهد تيري نا ل ددرطا ةارتا :

 رس مما وق نو وقزتس اسس سداسبس كن دريس بيتنا
 نم اعرفو ليوطلارباج ثيدح ن مواسم ءاشعلا تقو ىف هفل دزه ءاشعلا و ب غلا نيب عمجبو لزطلا تو ىف ذ يعبر مصحلا و سرظلا نان عمجج

 ”ةلطزم يلع قفنهر فسلا ىف مايصلاربلا نم سيل كبل لوس انعم هاو رد كا نب رمح نبا نع ىيرائهللا د دفل د نب عجيل ةمأس | شييلح

 . نع ليثرساًاينارءاسم نول بم نب هنلا لسع نثدح للعلا ىف فاحوبا او ىصقا و رذاس ذا نيله اداره اي شل لاوس حصق يف و دباج ّ

 || انجب! هاورو سارمب سيادئاذ تببلاغ قادوا لاق ىطفاو ىفسلا( ىف ةالصلاصقن مكر ايف د رب اج نعر لورملا نير ن عرل للاخ
 : مارب ظ غلب زيا نغربيزلا ىلا نغ دعبل نبا قيل نم طس والا وعلا قال !ااورد هر بلأز نعى ىكسعلا نازح نب لس نع

 نع ماضل باك مع]قلا قايطا نب ليعشءاورو اورطفاد اوصف !ورفاس اذا داو بش اطونسحلا اواو ضفتسا!ئاسااذا تينا“!

 | ميف هاورو لس نق هو هوك د ميلع هللا ىلصعنا لوس لأقل أق «ور نب ةدرحن ع ىباز وألا نع سوي نب دساع نع ءاع نبر صن

 ْ 9 ىطش اه رفسلا ىف ةذاصل | رصق نم قمار ايخظفلب؛بيبسملا نب لبعس نعن:لو ح نب نع رجح بزب نعلا ليع نع ةزمحتب يهذرب ا نغارضي |
 || لع ىذارلايوقحا يللا وموصي م لاق دا اف يطفاو ةالسصل لصق ورفاس لدا نإ مكر ايحطظفلب هل. سح نبا نع دك نب نعيفأشلا هاد انه
 أ | ناينباونج نخ نب عر تخل نبسعم نوب نا دركي اكس صخم خلو نإ بعيعللا نااعيوف سمج نبا ثيددح هل ل ليو مالا نم لضفا يصقلا نا
 ىلاذ نيناللصلا نبيع مل لس وم يلع هدا اص دن .لوق ىدعنبا دع ةلقاعو نسايهت باد ةربرش نب نع سلال | . 9أنيبيطاف

 ذر لوسأرنم هم حاورثا عال هممت قال نب ريس ل نإ ثييدأحناةدع ىو اسم ىف أب شيدح نمد افسم ىهأ جيب بئاددلا كرته
 ًاميزدبوسلد ماقادن |دمآسا ثيدح ىفأثاو ماقال ا, صالاسيفد ل اوزيب ةماق اء ساسو يلععما اصمت و نيوبعصلا ف «مأسا ْ

 تيا ىف تكف رطل عمج ناحل لاق ف الجو ا ارو رمي بجو هانا ينف قلت تاي سو هيلع هد ص هتلاوبود تويم وق |
 مهنا لقنل ارجو لقد لفن ىلا جزئي ل هد مذ١خب توببباا رظعمو ليسا ىلا هيت ع تيب ناكل اقف بنايرلا يرش ىف ى وفل اسوبتو من !قصالملا
 جحد لها نع قضي رولا ناكو :ىهبأر نولصيدن اذ لعب و يلع هبا ىبصربتلا وذ ) جنوله زب ا اكس انل! نا كلنعةقثلا نعاطؤلا ا

 مش لقت يا لحولاو فواو ضرما عمال ن اروبهشلا مي يدلل دعزاشأ, دبا نكد يتلا جم تسلا ,ذ لعبا اص بلا ساوز ٌ

 رسل ل3 ىهأ تما جرت نا دارا سايح نبال وف نم كل ددافتسين نكي ملل: صعل ارذو لح مم ايلا هي عجتإنيو ميلعمناا لمص 1
 هيلع كئالض ان فور [يو لغشلل سبع نباعمجو مهب دضاقسسلاوم١لذو قش لكل نع عجب «انصتقم ناذ دثم) لح عسوتلاداذا ىادبطلل مقتأ كد :

 دز الثلاب اء ىجوقيمل هنالعاو اب درفتةرطما] دل وت نو داط وللا لى شو يلع ققتمر طم ويمسال و ف وخريغ نم »نب نمل ار عجل سو 1

 | ناوس يرجلب نكميلع مالكلا «لقترقورطمالو فوخديغ نمد ورى و ىفسال و فوتيريغ نمرو,ذملا لب تيد بتكنم قت ىف
 | | له نم نكسلا نبا_يضصو (4رهعلا لعب ىلإ ثيي لحم لاهل و نآبحنبأو نسل باوضصاد رازبلاد لج ميلا لع هدا عبطأر نوأرتخعج كات نم ا

 د فاحقبا لاق نكو -ىسإ ف رعلال ىر نبل نعت لمرتل'لأق دمجتولا و قفانموبفر نعريغ نم ثالث عج كدت نم نآبح نب طفل هجوولا ||



 اع

 1 .. سم صيت نم ١ لوالا للك

 1 وسر ناكل اق لمس لإ نعدوصننزجس لي رو زاد الأ نم لقا ىذا تقي ىهد نيتحكد 0

 [|ة:احلات لاقف مق هنأ اذا اجراو درفنااذ تيتعكر لص رفأسملا لأب هلي د سابع نب يمد لوس ةال صل صقي رف ضاس اذا سوت الص
 0 نيل افاد اير ممن د ا ا |انئىدافطلا ايْيرح ليسم ىف جا

 نجلا ا لاق دبتنلا 0 ا

 : ارسل يبق هس لأ صدم لسد ناكر جنب شميل حيرظتسم كسرت الصلازبب رعجبأب ميسو" لا صون أفلا ىلا نس

 "|| مثيب لح نم هيلع ق فشار فسلاىلصعلا» سيظل نيب 0 تي حاسم نفوم :

 قحيغاخوو هد يم فدانا هنعمل كد لد لب حارسا يان نوحي داداه كاي.

 :١ 00000 ا ا لم ةسفاعل لوف قفشل بغي نيد ضع نيبو أرب

 رافد سري ىف ليوا ناج سيرجي نانو ىلا ليدوبفملبق يذلا نبدا عد نيتيدح نم عقبه وياتي مدق ىوالاتسق

 1! كيو حددي تسليم وزاد داك اهي هادو منيا لصف قا ف نذاثيفتأف 0

 1 [ههنلازعجمركع نع نيبح قب طن م قيما و نطق ارلاو رجا اور سابع نبا فعل او اعو ذاعمو سابعنبا ثييرح نمت

 ١ 1 0 ديما ناالا يف المج هوجو نين ىف هطقرالل عمد هيف هيلع فلتخاد فبعض نيسحو

 ا وكيل زعجاجف نعيمها للا دنىلا نعد دنسم ىف له ديا ابع نب يعير رخل ىرخس قيرطما نك دانساعفحف يلو علا نب لفخن تبا دأبتعأ
 | ةدعتب مانهنعل لألب نين املس نعم ين نع ساو نب ليل نع ماكجل ف ضاع ليو و ) 9 سأبع نبا نعهقم نع

 1 !اجيدبلا فيي لج نم (قبمسب او نظف رار اولاد نابحنباه ىنيزتلاود كادوب او لجنداد داعم فمي لاهو هس ارعنب نع بيد كنع ا

ّ 

1 
0 

١ 

 : ١ لربنا لق سمفلاه غانا ذاك اوتقو زغف نآك ليم عدلا يسر نا يع لبنا !ىلإ نع بديج ىلإ نب لي زي نع ثببللا نع :
 ش || عجل, نإ لبق سمنلا تاغ نا كلان لفم برغم الو ىصعلا لالا قحرهظلا خلرسملاغيزت نا لبق لترا تادصعلاو سيظلا نيرعمتب 5

 . دنع ف ورعلاو بليل هبدرفن بير خنسح ى نمزتلا لاق أمزيبعمج ةءأشعلا لالي ةح بر غلب ارخا قفشا يغب نا لبق لتر ناهولشعلاد برغملا ني
 1 08 يرحل له دؤادولا لاق و لس« .جيرخا ىذلا ! دعب لقتلاعمج روس يلو ذ أعم نعل يفطلا ىلإ نمعرلب زلا ىلإ ثييلح نمذأعم ثيدح الها

 ظ 0 اااال تعوطا يلج لاي ةينالا ثيابه تيد شريد دهس لاح تير عت عجب نبأ 1

 : [لبنطاو ثيرح يل ثيرح ]ل لخد نى دنع ىذلا اد ليزي شير ح نم ؤرعدال هيبانعللعلا ىلف الإ نبا لاقدد رييزلاوب !ميج ىلإ نبا
 ١ | يلا كافر اذبلا لاذ تكرم !ارزاخ,عملاقفمنرتكنمعم هيستقل اس ىراؤإلا ن املص و متم عجل |الذ 'ربشما ااه هلع ناري ىف تيري مولعف

 :ء وديار هنعس) فرعي د لبفطلا لإ نع. بيجىلإ نبزيزيل نعنعمدأب منح نباملع ادام سيب مزاد ىف لخري دعيرتويشلا اع لخل

 ]أ و قيباوؤطقر الاد !اسلاددؤاد ا الاىلانع لعس نب مأشه نع(ىرخا قنرط

 5 سرس نمد لنسب ةلقعت با نع دطقدأللا !داور اعشمل لوح8 لعس نب ثيلااوهدر رليلا ىلا ىف سانلا قتوافلاةلق وثب لول نيل ماشيه
 3 لع نع ضر دانسأب :لتسلل تادأيز قلع تيمنا دبع( 9 ) 9 فيعضوهد ىسوباقنار نسل أ ضيا بف د فرعي ال نم «داتساف و يبا لها :

 || نع ليقع« نع يلا نعيروس نبةيأبش نعمي ىهاد نب قاينا فير نم ىفبلاو لبيلجسالاءادر نا فس جو كلذ لعفي ناك :

 1 «يونلاملاذ يوضص#دأنسا دلتا اهيهوصعلاو نرظلا اص سملا تلازف فس ىف تاككذا : »ىلع هللا ءاصمنلا ل وسر ناكل أق سا نع ىرضزلا
 0 ٍْ نعى اغصلا قاهنسا نب نه ن عب وقعي نب سأبعل ىلإ نعل نيعبر الا ىف لأم« و روب تممل نكد قاع اءلع «ىكادئادإب|ن اذه د ىفد

 | .خيرسثاعيزت نإ ليف لك اذا نآك د ميلع دل لمص هنلا نإ سلا نع ب أ رمش نب نع ليقع نعل نسف نبل ضفلا نعمل دبع نين
 0 3 انمي جيولا له نم نيويعصلا وشو بكر )محلا ربط سم لكر تالق سما تفاح نقيس لان ةربسلا تدي نبا

 4 كددتسا قكدروب ف هوك يل نم بهو العلا و ولاه نمر لما صم لقد دانسبإالا ةيديفم برع ةداي د هند يصعلاو أوف نينلد 1
 3 نيني وقعا كنج ن نورهان يسال بيش برغن بابان داثئدح طسرالا ليال اهادر ىدشانيرلعلد



 1 ريم لصيفتلا نم 1 ٍ :ش م ْ .ٍ 2 لدالاطب
 0 2 دمعت مد

 | عادل الع او ىوونلاو منحني صيصو عم ثيلح نم يبا نآبح تبا ءاورد دنسيبال معمديغ دك >ىبا لآق ندم ساس نع نبت نبل لب
 || نع عادم ىتانالا ناوالس م ناب نب نع ليثكتلا نب طخ نع ىو هد اقل نم «ديغو كل دارملا نبماح اد ءاطقنالا د لس دال, للخا ىف
 ةدرغ سوت يلع هنا لص بتلاوم تو رعظفلب مقيرط نم يبامهجرشل دبأج كاور ظفلل انفدنلق ةمشع عضب لافف سا نعمت

 يكن عدد بابلا طيح لثمن ثيدح نماعسوال ف نالطلا( كي 9 اة جد تح نيتحك لعدزر ذر شح عشبأع منذ لو
 || 13 ةلازعو !لاقو للعل» ىف دطقر اللا هركذ شيا ىعانوالا لعميف فلنخب رقو مرقت ([لولعم وهو ض١ نع ادي نع از زواللادراور نم
 ْ اياهعبدانمرثكن د اوش برحيلعوتفلا أع مأق سو ميلعملاا اصنن !تبث سان مم ليلي و © لعفي ناكأشا © حي نع

 ذم /ورو نيسح نب نإ ماو نش ع دينا ماقا نطو رو شع عش اقامن ا( و9 )9 سأبع نبا داود سشع ةعبس هأ امن ا هنعىؤرفر صقل

 | تاعناددئادوب اماوف كيلا يرق ردح عبس ظفلب سابع نبا دياودأو )سف الخلا زمارت+السل نرمي اور عفاشلا لاعا بي نرتلاى لاذ
 :ببهحت نإ عدياور ]9 أيا ةمركع ثيدح نم ىراقلاورجنأعاورفرنلا يلقب شع عست ظفلبهتياور | 8منع ركع ثري لح نم

 بل للص هدلا وسر رعم تو نعلق نيبصح نب ن بخ نع رند ىلإ نع ناع لب نب ليز نب لع ثييدح نم قييبلاو ىشررتلاو دادوناًاهاورف |
 نسحأم او فصض ءاعو (ىديرقلامنسحر فس موق ان اذأعبدااولصرلبلا لها! ل ىفي نياتحكدالا اصيال ةرمضع لة: هاناذ رقفلاعم تدديشو لسد |

 أ | ره قايسلانو دش اسالا اع قافنالا هر|بتعانم نيثرممل داع نم فرع مؤيرلا ىف فالتنجلا ربي و هلهاوشلمثي لح ىلمزألا

 !؟لرسر نا سأبعنبانعدرم سكع نع اء نعبر ابلان أبن! ق از الالبعأنث ءرنسم قليب ن: لبعأهاو رقنيرشعميث لاق نمدب ادد
 سبع نبا ثيرح نم بلاد *جنبأد دؤادوباو نأسنلاىهدص يبل # الصللصقب ايديني سشعماقا دك قا املسو يلع هنا لص

 مةسقب سلا تاياورلا نيبىقيبلاد نيب حن ماررعمتد شع عست يار هو ىراقبلا اور كلان ىف تاياودلاو دعا ىقمي لاق منح سم مذ مااضيإ

 : ار خالعي ل و لوخللا هوي دعو ىضعرعست د يزور ىهد ار سعب ىلا علعو صفع تعم ةياود صورو كبد لوخرلاى والعب ل اريضعب ف نوكين :لاتحاب
 [نباةذأش أف الاد اتسالاهربعص ىف هنيرشعد ياو روأةفل ال ةذأش شع حسم: دياور قبت هنيتم عمجىهو 3و ُه سعت أ ةياور شو
 :ه١انيالنمملأس أفا بي نبتلا بحآ ص ىروعدو هانم لق أكّد انااا ثيحنم :يزضصب تسيل شع زب امة اورورسكلادبابماع ليياالا مهلا

 نم كانفلس الظن هيفو شعت عمت ةياود ىف بلع فلتخج 4 كرأبملا نبان:ىقيمبلا ع د»رقو ةرغأ رواد ناكول ليفي يويزنل' نم مجد ىهوأبم اد لغم
 اد نآفسعىلا هم نمدربعبدا نم لفافا لصقنال كل ه١اي سابع نب! مي لوس نيرشع ماقا هه دأضيإ م قيرطنم |يناةرببحنيربع ةياود

 | | ليسا نع ماور كورتدىهو ره تبب هولا يعميف فض دات ساو قئاربطلا كل نكو فئاطل كد رزبادر ىف سيلو ىقيباوتطق ار ثئاطلا |

 من ناشمي لوح الب سأيعهبا نعاطوملا كات هركذو روصص »دانس ه فئتآطلا ىلاو ةلمب ىلاد نآفسع ىلا نكاد ١/لاة ظن يعىلاةالصلا || ٠
 : ذا ة ذا نمدوبرلا لين لإ عنعرسا نع مذ ان نع كلاو مياس الث هماقألا مب نينجا زوجو زاجاضرا فد ماقال نمدمزلا لضاعنمأ|

 1 ههتس ناوييد ذا مقا هن نبا فبل لوح مهد ىهو جنبا نع فان نع (لو) 0 8 ةعرزوبا ومد مأي | ةنالث رقي نا ارجأن مرنم هلق ظ

 ةالصالا تيتع نينعكر ل قفرف اسلاةالصاد تلقفرمس نبا ىلا تجرخ لجل نبدجمامث قرط نمر مج و رص دنس قارا ةالصلصقي نيش
 ينل بأ و ناتعكر نيتعكرمنولصي مافي شوا سس اتعب لاق ىد دال ناهي ذاب تنكلاة ذيل يب انكتا تيأد» تلقاث الث برغل( .
 معفان نعكلأو دربتةوب راى عي نبهنم لثم ةر عملا نم امريغو سا بعنبا درج نع ( 9 ر علوق نيتك مسي ل سو يلع هدادصأ |
 با نعاس نع ب أيش نير لب درب عب راتني ملا» بصنلا قلبو كا ان لاق كلذ هريبسم ىف ةالبصلا صفت بصنلا ىل بكذو باناءلأس نعأ َ

 درب عبرا ىليصقي ن اكرم نبانا منان نع بوي نعرمم ثيدح نم ريل 9 لاؤ >د ميداوخ كل ذو لآق ةالصللصقن مر للاابكذ منا 1

 قول دابدعبراف نإطفي وكيتعر نأيلصب ان أك مأيع«نب هللا لبعد رع نبهنلا لع تاجكأب رى نياطع نع بيبج ىلإ نب ليذب قنرط نم ىددد

 راب اة اصلا معقل هيب نيعملس نب ليز نع كاد تيل نم ىقبميلا وف امريغوسا أو | 9 ىرايبريمجل انه قاعو كلذ |
 ملص و ميلعمنلا لص عنا ل ىسر ناكل اق ةيالعلرصق نع كاد نبب ض١ تلاس ى انها ليد نيجي نع سم كاعد أءا له ضداعي هيب ١

 ةفيشت ؟ 1 , 1
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 - ريما صيففتلام |الم لوالاللك

 ظ مذ أح ىلا فيي دحنم ىييسلاو طق ادا هقيرط تمد قازرلالبج اور نيطعسو تما ان تمر ةئاع ظصجي ل موس شيد الع تنك لاح هلع
 | انا ةنشاحن عياطمح نحيل ى نب قرط نم ميل محبب ىلإ نب( لور 9_9 دبوتكت الص ىف نيب نان نيمار ششا» نعشيفنحل ةطئاد نع
 : :نيبعننإ نع ثالث قازرل ابعو رديف لبا نباد تفاشلا نرطسو تماقفإس تمااهغاةءاس ما (شسمي لاهح فصلا ىف نعم موقنزأضلا من تن

 ظ نمو اننيبت م أقفرصعلاة الص ىفديلس ماانتماقان رلالبعظفلو أطسو تم أقف نيتما أغا هس |نع ةريوهأ,ل لافي_ىوق نم ةأرم نعش لا داع

 | |خنش اعنا شيل لح نيفص ىف نيعم موق اس ما تاد نا نسحم لا نح ةداتنقيرط نمت بدبن ىلا نباص جر صخأ 9 غطق اللا ادد هقيرط
 | | ب نب ديبعيو ىه ىداولا العاب هشئاس نواب اون اكون كيد بز[ ربو بي لج نبا نع ليبجل بع نع مف اذلا ورعب اغلي قضي أل دبع موي ت أك
 ظ فاه نععيكو نع فنعلل ىف ةريغدلان ( و ١ 9 قي )نشيحأرمالغو معوباو هنشأعىلوم.نرجوب ا ممؤبف يثكساذ وتم خخ ني روسللاو
 |[ تلخ اصب ناكر تنبا نا فيمي لمح ىراهامقلعو فصعل» ىف ناضمد ىفآر موي ن اكفرب د نعال ارالغ تقنخا قناع نا عيل ىلا نبكي ىلإ نع
 ظ ةأوتل الوم وسام دار لاق لجحنب يهاب نعصفأ لا لوم اررظ لع ءامصدن 5 ريرهىلإ سي ليس ثييرح ىف ىر اذا هاور فسوب توبا
 ظ نل. لصس ءاورو كأص نع بث ىلإ نبا نع _نعقلا ثيي رح نم قبيل عاود ولويسملا ل أيل ةةلصب لويسمل اربط قون دصي 5 ربرشأيا ىانا

 |[ -- اهي 8.ربنملا لع ىهو سن ايولسو ميلع هلل الص دن الص ىف نيويونص ا ىف لعس نب ليس ثيداح هي ىقيو أقلعت ىدانإلا هركذو روصنم
 ظ لوناكز لعن لالا متاللص نموغرف الفد نيج صيبقب ةوعسموبا «زخاف تاكد لع نامل سانا اةفي نحنا ماه قيرطن م دئادولا هاددأب
 ا اكمأنالا نام يفد ضو نم دؤادوبا ءاددو هعذ رب يمر صتلا كيلا ةياو د ىو مالن و نأ بح نبا اودينخ ني او ل لاة كلذ تعنوبنب
 أ | د ىعسم ىلإ نعمه نعرض يونم غظفداللا عادرايميوقبد ىىف1لوألاو لوبي نلا وذ ىهد تفر لحس ل بج ى للا د يسأي نب أع

 9 ةالصااف يأ ا ا لوسي نيسان تاي قش 0 ىللوسرئُ

 متين وفخم لذ بام ن رعد قديم ندعي فيي لهل رأل اسماك اص « لجل ل -لعفي كيوب نآكف دب

 | | اسوتنات لص ينل عم ترفأس ذاع (شسمل (لهيئوضولاب اب ىف «لقت لقد لسم ثييروت نم تبحجأ# تبعج ل اقف سازلا نم! لق او يفكنيذلا
 [نيؤالعلا فيلم نم قيسسلاو نطقم اللاو ٌقأسلا تسحب لاقت ىطف اى [تصصو درصق (ىنل اتسمت تلذ ك فس ىف تعنص أ, لأق تعد مذ
 لوسرابتلات هلكت م لاخذ تح دلك ىل هنيدملا نم د يلعمللا اصدنلال ىسرعم رقع أين فش اع نعدوسالا نب نمدل نبع نعالهذ

 [كلوكسساو نآضمد ىف ةيرغ لق دارل ا ةباود ىو دع باعأب و هشئاعا, تنسحا لاف تمصو ترطفاو ترصقو تما ى اد تناىل أن هللا

 | وهو تمل قهزم ىهد ريع لخدو دشن أد ك ردا نمحل البعنطق د الل! لاق لآ ست ىف ف النخل ميفو ناضمر ىف ىتعي ملط سو هلا صمت
 أ | تون ىدايطلاهديبش ىلا نبا ىلد تمل ارزم عمس موريغرص ىهد آريلح لخفا تاون لاقد كل لل ليش [دويغد يد اب زيان ىفنلاقأك
 | نطقرارلا كوت فلتخا طخ لقف ديبا نعميف ل اذ نم ىروب اسي رككىبالأذ >قئئاع نع يبب نع نامل للبع نعيم طق ر اللا ةياود ىلد |رنةعأمس
 | ىطقنو من ورفسلا رصين لسوتلا طصمتنلا ناك شلاءنع اطعم ىط نم دلقداللل و ميشا لس مله لعلا ىف لاقو نسح «دانسا ناسلا ف لا قفمبق
 ا - فخ لد ات متلو اننا در عمك قت تس أكد طش ح.نأف ةليعبمنعصو رجل هركسسا لق و قوق نم ةأنشملاب هوصتو "ظفلو دانس اريد ١ ع

 | انا فمي لوحشا د فالخ ناويعضملا ىل تبنت لو تلدات أن رند يع لقي ملي اود لسد ميلع هللا اصدبنلا نعأو نع ن اوولذ ريعصلا أك
 ا : انج خلاق سا نع قآبسلا نه ريخب هيلع قذش ةريشحو لها: مرن ناكد دكا هرصق وجار نب لجأ لا نم دعم نمد يسد م يلع هل لمصيبتل

 أ لسع هادا من ىورو ميل ووقف شع لاق كب مقا كتسلق هني ل ىلا نعجس ةحح نينعكا نينعكل هدي ناك د اكل نير نم لس ةيلع هن لع
 ْ : قتال نم ةوخلأب لله أناد كلب دجرصم ةراود ىف نهد !مىصفي كا لكؤم ىلا سين عاب مدخو حملا موبولدولا هج مأ عدكم لشد

 تبثف كشالب عجب مون عسأتلا ناكر مالا ولعب ارلا ناكا ذاو عمي تن اكتفقولا نا نيويعبعلا ىلد :عباد وهيص تلكم أنهم لقب ا نح نيونيصلا
 جروزح نلثعكد نيتعلر لصي لي ىلا ةنب لما نم دهيلعد (صمبلا ل ىسر عم انجرخ لاق س !اورفرصقلا ماو سين موب ناكر رح نا :

 02 نم إو قفشاثالث كسي دصق لعب سأل يقي كمي لس بابل ضل ىف اي ةمزلا لها منى ن )اسمي لوح ميزع قفنم ةنيددملا ىلا
 | برجس نحايح نمر عم نع قائررلا دبع نع منع دؤادوباد لجنابوب نيرشع كوبتب ماذا لسد هيلع املي مذا سمبل لوح ىيضحمت نب ءالعلا



 ا صروكللا نم طع ظ كلاسك
 ننال نيدحتسا يشل اورو دن 1 [١ كدي طتاد يزخر كيف عك دهاذد ا

 فلا ف ةيلاطتخالا لان تاس قط يداي كدت دعاس وواوس قنصل ظغلب رصد لبعس نع ىرهألا نع نكد اد ىلإ||

 جات نبا ءاوروضخإلا ىلإ نيكل بو سا نب كلا, و ريد: نب ةمآس ا غاز والا شييدح نمت هاودد » نييعضللسو لدال اكد رحو ْ

 ةدصز/ كر جازمطفلب ة يره ىلا نعر سيو بُثذ ىلإ نإ داذ هياس كيلزع ىيهزلا نع مراكب ت ذ ىلإ نبا نخ ك ورثو وهو بجنب ن ثيل
 كنك ريره ىلإ نع ليعس نع ىرهزلانعرج نب قازرلا دبعو ة اطنا نبرباي دياور نم حطقر للا واوروةالصلا كر دا لفف تعكر عيل

 ب اله قرط نسحلو وللا ادد هو ليتل وأعيد نظل لصيل ةريخإلاهعكدلاكل ردي لنمو -لوت نمميف ىلا دأبزلا مرطاد كني لد

 نامل شير ال لدا ل ديب نح للعلا ىف اح ىلا نبا لاق د دلولعم رك, عموعم ىف نابح نبلاةرقو ليلا سيلرت نمر ادلع ىاذوالا ياه

 تاو دخل لإ ل3 دان قالملا نمت ردا نيس لوو لض ا اردو اركردا لقف علو ةالصلا نم كردا نم

 لالش ار نب بج يف و لرش ىلا نع بيسملا نب يعس نعل نش ىلا نب دو د شيب رح نم تطقرارلا اور ىرهزلا قب طزيغ نم ىرخ قيرط لو

 0 شق زل 9 8 رنوفجيربخ ثيرح للعلا ىف نطق رارلا لاق و فيعبم ىفد'

 يي 9 يره ىل نع اعيدجريسو لس ىلإ نخ ها وزنم ىهو سب نيرج قيرط نمانسيإ قد الا ءاهدد بانل يشأ ْ

 الص نم عكر كدا نم عقد ديب نع ملأس نح ىءرصزلا نحيي نب ضو دح ةيقب ثبدح نم قالو ةجان نبط نآسنلا ءاهد يجنب ْ

 مبللة شوب نع ةيقبمي درفت ططقر لاو داد ىلا نبالاق ةالصلا ك ردا ل قف ظفل فو .ةاالص تم" قو ىرخا اري فضيل اهريقوا دعمت ظ
 ١ | 9 نكد رقف عك ةالس نم كر دا نما ءوفرسةريره ىلا نعدهاس ىلإ نع ىرهزلا نعوه ناو دانس الاد نتلل ىف اطخانم يب نع للعلا |

 ف خضلاذ نآبح نإ ى شن قرط لو نيشل نعنع ال دي وسنلا سيل نيف قب عد نس نأ تملأ مه وذ عجب ةالص نمل ىفأ ا

 ااا اه د داي يطع اج تبرك عادلا + كرا نديسن يجنن عطا نيد ا

 ْ | مهاد ميع دبي نمأضبا .جخاو نطقرانلا ههعرخل نه نبا تعمف ان نعديعس نب يحين عر نبدللا لبع نع رب نب شعب هاوروأطخ ١

 1 اليعس . نيب يجج نيو اسم ني نعلا لمع نع س أب لا نامل نب يهاب ثيدح نم طس ولا ىف قاربطلاد إنبي زعلالع نع ا

 ههادحلا لعن لف نطق رازلا ركود ها ددد]تت ماعم نيالا مو وزيبزعلالبع نحسب جفن ميدابا ناد ليعس نوحي نعسب درتي علا دبخ نا ىداو ِ

 !اماسو ل هنلاربخا ه فصلا لغد عل /مكارولس د ءيلع هللا لمع منلا ل ىسر د لوجسلل لخيد دن )نركب ىلا فيمي (لوسمذقو بوصوف ١

 نم ةدبرهىبا في لوح ايقفتالل اقف ىلا هذاك نم ىبشو ,رخت ىلا تعّتوو لوف نود م لقن ل فو هيلع قفضأأرب لمجم تعكر تعقد د كل لب | ا

 : هعئالا كاتب دتعي ما موكد ارموقلا تكرداا ذا لام اة دش ىل ىلا ثيرخ نممأرالا ل ةّرقلا ىف ىراؤنلا دعك )دعبل و دعم عكربإف عوكل اف كددا ْ |

 0 دا © كانب رِقحبمن »بن خ نبا نع كح ئدابعلا صاعأنا كا الانتقال ازعل لص الفورم ءاد فوتو م.فو عل ىها نه

 3 (ىزلا تفلاعي امجدتو بلص مادالا يقين البق كردا ١ لف ةالصلا نمد عكر كدد ٠ نم ةريره ىلإ نع مبرخا دن ربروف ب زخ نب ويونم تعملو 1

 ١ مارشال ايمالاوازيبآس مارالا كاي داجأب كل نلعب دنا كلذ نينو نع ىولقت اهرب[ ذم الهو لبق مانا عكرا ذاخعكرلل اكد لب هومأىلا ديف نوكيا 1

 2 نخنو قش اوفى بحب ةريره ىلإ ثبيلح نم فجر خلاد, وكلا ةلار داب نوكيا ةرمهسلا كر دلل هي تيب ال ناد دى لمي

 كور كسي لهم لس قشو داعم نعى للعلا قنطقر ارب نرككو البصل !كردارقنحعكالا كددا نموائش اه و رهبالو اورتن

| 
 -بد د لبج ني ذأومو لع نيرجنم ىذيألاا اىاللا عنصب [مدنصبلف لاحماع# امالاو غالصلا مكن الا )ذا لاق لس يلعن ابصمنأ

 العب د ثي لركرت لحل >نالث ة>-صلا تابحلل اق ذآعم نعديل ىلإ نبا شير نمد ئادواد دن( 9 9_١ قنا ل ىفغب تح ةرويسلا كت 0 ْ

1 

 ميسيار مندبال اعل لاق |موزعب نعيركذ وك دابملا نب هلا دع سرا تخاوموولا!نه نمألا«رنسا لح لغالل قو ماطقناو فعضأ |

 . دنلامف الف دعم تمثل اذ ضعي ماس و هيلع هللا لص بتلام قس لقو ءايف لات خقبس اهتبطف ؛املع تكا اطلب لاحم لمجال لاف اهم '|
 , || 0و د نكذامممعمب نادل اليعو لوعنصأت ا ن[رفذ اعم مكل نس لق دسدصمايستلااتإ م: كلاس

 ج اداأل هةسسسس هس 2 تا 22-22-27 ٠

 تت سس تلا اج حسم تح تس عم : فدع
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 هلل 3
١ 

 ( اعلا 0 0: لوالا للي
 صطذ11 1 كك كذا

 1 َ 00 ان[ لدا سدت هد نالاسترل جنح منبه ديب تع نالجنإنعر# نريعابا نع ناقل قيرطنم :

 الفلا دع لباد قب نزذلا نرجو نم ىوزاذاصاخو نم نول ثبرعلاب ا ا ا

 ' 76 او لذ ال ههنل وق نود يأ ثيب لح نمنيوونصلا ف ل صاد ةفئأطو ىوايطلا كلة ىلاداشا !لقداحلردادبفن |ينز نمدلعا لهب درب

 ش "وم يله للص ينل ناكتلاةخفأح تيرم نم ابوه ( كور د تكلع لبحنب داعم كبير نم ىلاالطلا يؤرو هرمرف وا

 2 دنا سا بسلا لمح بيرغ شيب رجب ١ لاقو ىداؤبلا ىف ىلع اع "الاجر دنمى ث.داوشلا ملاذ هو دأزب لص لوبسلل م عجداذا !

 لاق ثدت الص ىف نجيب سو ميلعمن ا دمص ينل سحدااريلأ م او ىئتوث لص جم ا

 ًانلقفددحو 00 وبعمل صولا ا ا ْ

 ره ىلإ ةةقكزم نهم لع قفنتميلع اوفلتخ الق يرق بل مالال لعب )للعجن كسي لاهم تعدص ىلا 2 ا م هع :

 , ليزايسد علا هك اكاد دعوت ا هذاا «روكس يتب ثيم تنإس اورو اح تيد اونا ند نمو

 اع 00 ١ دعا نسف نع دقاشلا لطف طلاب رعبصلا لتقف ىلا اج يدارلا لص نم فلذكشعلا لصولف لوف نوم :

 53 ل5 لعفي رن او نيتعكر [رلع دي # نينعكر عم لصف مأيق سانلاو ىنايفخوتعلا :نوفت ناك اءاطع نع بيرج نبانع للاخ نيملسمأبنا 1

 . .الاروسات نوساذاو نحف كلوازنرا اولىقفو لج نم مننا عمم لاقاذاو اوعكر راف عكراذاوا اوريككربلا ذامانالااوردأننال كمي لوس ديالا !نمدي لعن و

 أ ىنيار ثني لج وي دعو يحتال ماب منوع دلو لسمو 0 دىلاةياودو ةريره ىلا شيد نمدواذوناد ّْ

 ةوصنرىصفاد) ارو د كاد ىلا ظفللاو قرره ىلإ بلح نم نوط ءلع فتم أخ سار ساد هللا ل ىىينا ا

 أ نعتمبق طنمدببن لا ناك 4إلل 0 عيب نياالو بلكس ار-ساز هلل (كوينا طسو الاف ئاربطللو رآج

 االهنمفنصم ىف نمإا | نبك املا دج نير يرش ف مقري و أردني ن اطلب هنماثاناذ مامال دال لبق صتختو سار عفدبى للا ةريرع ىلإ .ء

 لد سي حم ريانمرما نيرا رتل هنباعم لأذ )او اذأت لسو بلع هنا, لص ىنلا عم اضف انكبذأع نيءاربلا فصيل لهس أوف صج ولا

 اصور اذا وكر لاتعت كداذإ .يوقمسا مرق دويل اذلوو ةولرلاب كود دابت١) ثمل لوس يع قفشم ضرالا لعد تربج ل ساو مىلع كلنا لص

 وعلق لب يما لحال شميل لوح ياعم تيدح نم نيس اد ةجاءتباهوجاتخراذادب وكت سرج أذ لكس امدأ|
 : اورو 17 "لأ ىلصبنلا ماهل صأر لعند أشعلا خالص قليل .موق ما ذأعم ” نامي ل هس ةريره ىلانحميلع قفتم ذباو م لقت يلع

 [ داعم ناوءأش تخنق هنا ىسدإب ليل لاقؤعلبو ميل دم هلع ىنل كان كو تفنن ليقف هد لمصو .فلخ نم لفة

 1 ةاعما هنانآتلا "'اسااوةالصلاميلعلاقفتيلصو ترخآ كلان تبارأيلف اني دبأب لع ضان باها وازقبلاةر ىسوفنئادانم كوم طصأ

 نعانث رييدلا انا نأف هرعل تلفن نآيفس لآذ لنعيد لأ جب نعد انيد نب لحن ع نآيفسشمي لح نم يلع ق فنا نة دوسأرق١نكةدوسأرق

 ْ 1 اوصوم ىرخل ةراور نم ىرابلا ركود انه ىو عل أقف اعالا كبد ايس دشغيا دا ليللاو ضل اوأو ضو سمتلاوأ قا لاق هر رباح

 [ | عفكشلا داو نآيفس نعماي!هنياهر ل فاشل ظفلوش فعلا قاس ىزلا ظفللاهظ افلا قىطمل و ور عل نآيفس لوف يف سيل و ثياب

 برقا أرق قليب فيي دح نمرجا للسم قائد ففع مجدا دعدترمفلا نه ثيدد ديسك وسد نيت قرييذلا و ةيادر تايفشت نأ
 ” | لجرلا مسا ىف فالاتزعالا كل اع ليل للا و هبصقل اد لعَت عميد برغلا تناك الملا نأ دأب تباذ خا ضلاو دكادول هيا قو ةعأسسلا |!

 : ليس ناثمي لهب ويعم ىف نابحنب كا اهيعمج و كل ةريخ لقد معك نب مزح لبد نامل نيمارح ليقةدرفلا«غذلا كلا

 000 لايسو لج نب تاو فيي رم نم باع قش هىكر ممل. ءآن لع سهذل غلا ةضرأ:خ فول ةأرم لبي سو ديلع هن للصدلا ؟
 1 هذا شممي لوس عبس اء توك ولت افرول ماو اوقسبتلال امون ةرمس نع نلاربطلاورازبلل د علا, هدكن نك ءايا لع لفعل

 "|| نم عوكرلا كرد نم ثيل وح بابلاطسو ى مدقن نبدي قنا 16 داخاق بج ةالص دكت بايسإ ايولسد ديلسلا |
 . || نب نيساي ثيل نمط ال اجبر نوظلا لصيلف ةريخجالاهعكرلا تمويوكرلا كر ري لنمو ىرخن ارا فصيل «عمبا موي ةريخالا ةعلرلا
 ْ ” وعلا اركذحا كل ردا اذ طقلب ةيبره ىلا نع ديفس وريعس نعمل ةياور ىلد لهيس نع برش نب انعام

1 1 
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 هل ووطقن ىهو سباب ليما لهاجو داذو بره ىلا نعل ىف تيبرس نم قيمتلاوم] ظفالاو ضطقر ازلاو دكا دوب نجاة ورب لك فلخباولس

 ةرارلاءادرو ككل ورتب هللا لبعد دنع اص ىلإ نعم اه نع درع نب د نب ليش نب هللا لبح مي لح نم[ ذعضلا ىف نأبح نب لنعاى خل قيرط .

 هاوار لك قرط نمول در لل ىلإ يد لح نمو لاو نع ضيا ل ىعلت ثيرح نمو هللا دبع نعد ىسالاو قلع شي بوضمو لعنع ترا ثيدسنم| ||
 اله ى قيمسو تيار سيل طقرانلا ل اقوا نها نعسأب لاق منع لكس هنا رعب نعنع نبا لقنو تبث دانسا ناللاله قس ليقع لاقأ |

 د سس لا ا

 زنآؤعدياور نم ىف 0 كرف ضاع يع 1

 "كسي لوس ثري نبشلااه هي دح نم مدقن ربكم قد كيف لوح عشولاب ىدع نبا اء ناةعور حنان عفان نع كلا, نعنامعلا| |
 ١ | نعيفرهزلا نعرع مشي لج نم قي لاو ةبييث ىلإ نياك دددعدكل قس خيب نا بار نبا نح بت ذى لإ نبا نع كيلذ ىلا نبا نع مالا انيرق اومدق :

 و بلاط ىلا نيلعمشمي لحم يرتب !ةاور فعض_مثعموب اذ بئتأاسلا نعت .بقلل لمس نهر شعم ىلإ شير ن«قلاربطلا او ىو ديلان 0

 اع 19 لقدارم ليقف ع نسحب مقيم العلا( ى دقن ض حب نع باول لقنوموشر بكنج ول ذرط عج لقد مريغد ظ

 : جين أحد يم او وتس نا مزسأل] رووتسان از :رمعأ نشأ مرشلف هز الث اد اكاذا هند ئداضالا ادي ىلا ثيل ينم ىئليمسل م

 ىدحلاو تمساح ىف تدادالاقفأب وق نمد خ شلاح نعيليعولال يؤ رب5 هير از مألش لجاوب هزم قو ةيداعم نيزب زعلا لب

 3 ربا فللجر م نب ناكشمي لوح أزل موقلاهيملو | انياب سادسا يوضح ناسا ْ

 نع نمالالبع نب افلا نعناع نب نعم نحر نب وه !نععفاشلا تيبلابحأ ص الا مرمقن ال ناضل نمشي لوس بابلاغ لأ
 |لف ةالصلا ترض لنعرف دم ىمأ ؛ اهلل لع فا لاذ تنقل يه باق 'رط نم قلربطلا ناو لأ شمل و عاطقناو فعبض يفو >ىعسم نبأ

 ١! الصاله ضراعباللاقد ما الا واو رو تاقل لأجد تدبلا بحاص هلقتين ا نسل نمناتماعلقل هنا نعمل لاقت هم وموبلخلت تمثا ||| ٠

 : نع رادأق سو هبطعمنا ليعمينل دأب تع فقو سابع نبا نا صر لس ن اكشخ ماد هاذا سن ل شل! تيلي ىف واس و ىلع دل !ىيص تلا 0

 || «د اس نعماقن ضن ءاس ث-نيينع كفن "و ديلع هللا لص قلاوم تيلصرب أشم لوس ةالصلا طد رش باب ى م دقت دمع قفض نيم!

 ١ ىءانتيب ف و يلع هلال صصونلا ل سيد فخ نيو انا تيلسص لا شعب لهسرشم نبدارعيخإلا ىو ”وماسم_قلخأنمألا ةحاع صج: عف لف 5

 مجم ردا د يصل يتلا 0

 نال مساري نكات ورقم ىهو يل نبينا هيثو باو فمن رح نم قيل طسو الا فنا بطل كانالصدعا فصل نما 1-7

 بوك ص نا خ0 و عبرلا ننس ارقد( قداظبلاة يددبعنب يعجز قىىرخؤيرطدلا |

 زال: لاق دنابح نا ظفيلوخم نأبيش ناشي رح نمرجل ءاهرو زعل نما للجد كرجل له ل ىقنم بارل  خوصقم يف سيلو
 ْ لس يول فسر نما سي وحلا رسول قياسا: فراج ام لاا باور نم لييسإملا ىلد كا دىبال و نيحشيبدم

 تسلا تقدرو ع هس هان شفلد هاددانس دال نارا ضن تابت: نمو لا هر ٠
 ره ىلإ نعطسو )لا ىف نلاربطلا هاور أب هله اوش نمو م لقن ليت ا, وأص صح مدنا ك داذ ةرسلكىلا فم لوس بنج ىلا يقيالج وكيلا بالي نإب 5

 1 نا ةالاص يفرم نبا سي لهب بلا شن ىف لاي ليسا نوط لعاب ماسو هيلع هنا اص. اق يره ىلا سمي لوس فبعض ه دانس اددوغ 1

 1 اارلسفم وقىلا قلطنب شعل ا ولسو مبلعدبل اص بنلا ممدلصب داعم ناكربأج ثمب لوح باف نبسو هيلع قفشءءاقرلا تاز 3

 !ا) ثان يرحا نه ليسو اور ىف كداشلالاثا نيكمتع ازيد نب ورع نعويبدحبنب) نع لييلالبح نعف ذا دبوتكم راو ملت 0

 اسال ءادرود ةدأ ذل رصدخ نبا نسيفادزلا بيسان تس طل ا ا ل 5 ]



 2 ل
34 

 ' [ي ليطفلا نعم ىمنبدسا ءاودأئاو هدانسا بيحب كاملا دبع ل سفاربل بع تبل اذ وثالبلا دبع باتكؤ ميأد ماكحإالا ف قكربع لاق

بضفك | البعلمج ليد نب اعنع اىدزعل لجني دلاربس نعيم ن بليلولا نع قوز و ظ
 ا نم طقسا٠ قو ذ ص نبليضنت لرب ضأيعنب ل

 ال ىطم >لئاع ثيبرح نم هيلع ق فش أيقس نلاو .فلخر كيوب او ادع أ ةىلوملسو يعمد طع هللا ىسر ن:»كثسبب لوس نيلجد دآنسإلا

 ةطش اع نع شييديلو لى الضب سانلاى دتقيد سو هيلع نلص ينلاةالصب كيوب دنلوب دآسلاج سآنلاب دصي ناو ظفلد
| . 

 : سكول ناكوم نال ناكيسو ءيلع هل دسص در وكدعة دبع ىهو لعاقلا فلخ افلا قلص وج هلع رب زحال ذه دله رك ل ىطي ةريثكقرط

 | دقادولا دادي رطقي ساد عدو لستخاد رخل« اق بمس ركذ ع سفلخ سانلا مرحاوماالص ىف لخد سو يلعن لع

 8 هىشل ىف لاقوربكك لوا ىف لاق ملةياور قد مصفر طي دسادو ءاج بكا كم ناد ديبأم هاذا ةالص فل خد ظفلب ةركيىإ ثيدح نم |
 و نطق اللا واورسش نع بي امَلاَل 9. سوو ءلاسرا ىف فلتنإد ىييبلاو نآبحنبا_يضوًبنب تنكئلاو با !انالاق ةالصلاىضق
 :رب ليجمسا نعش رد اورد :عيبل ثبهنالبغ يفوظسوال يف ناربطلاورازإلا او دجنءاور بلاطييل نيلعؤكخ 9 ضيا مل سراولصو قفلت

 "و لصاورظن دانسا ىف هان الصلا ىف تق تحت يش لاو« ىف ونوره ىلا ييرح ن منجا, ند اور هالس صر أي نءاطع نع وكت ىلإ

 ل او فرضن انركوربكينا لب مال صم ىف لس و ميلعمل ا امص بنل ماو تحف فصلا تلدعو ةاللصلا تمقلايظفلو قأيسلااهريفب ناودعدصلا

كتلا لبق ىلوالا ىفركف ناصف عزا نأبحتبا يعز انب لصف بكر سار فطنب لستغن رقد اذيبا رجس ةحأد ايق لن لذ ملكا كم
 ةالصلاب مرقلاهريب

 دلع ىهو موقبمارالاابصاذ لاء اسو هيلع هد هلسع نا ىدد شميل لوح ة كك ثييدح ىف ا؟مرحا نالعب السكري يناثلا لد دله

س اضياواطقن النسلا و ك هرثن ىهو ربيوج هيفويإلا ثيددح نمضي بنجر كت نم نادال ددطكد الا لحي مةلجلوضودبن
 م لح

 وقى ردأ,ف يف تيدح ىل نع وبيعص ىف ىدالا نيدس عبس نباوضو سو يلع هدلا لصمللا ل صروح ى عسموف موي ناكتلس نير غنا
 جوبلاةالصلا تربضحل ذاذ نكن يحمل انك الصد نكنيحيلا نك الص أواصل قنا فحىنل دنع ثموكتظيرش هلا لأق ةامةممالسأب

ومد قفنإبك نم قل تكل تمالك درفت ولذا ب همكرحل
 ٍ هدو نايتس عبسو) تس ثاثاو ميديا نب ْ 

ادإال دياور فو نينس تس نرران اد ىاابطلاو ننس ناتو عبس نبا ناو دا دؤب اد ينس نا نبا اند )تنك ظفلب قأسلا
 ا ة

عص ىف فلتتنو مال سكب يللا و ةياس هيلث نه ىوب ايها نج للص تكد مهلا تكذلا هرجنماعمجب تل
 كود درع ةبي

 . | |لبعوكلع ساولو اوعيطاد وعملا ش يي لح بابل ارخنى قايخفشاع دبع ناوك ماد :شمي لوح ضيا ديباعمرذو منرملع لرب ,ناربطلا
 | ةرصملحمب اوبقحا مناك مب مقال صليت اق امر قسلىقو يد ليصلانباد ىدد دال هددها نك الصاوكياق ومب

 ماا بيب ز مسار ناكمشبح لبوكيلع لمتساول و ظفلب سلا ثييرمس نم ىراؤتلا ىلا وه ظفللاء نهتم ىلا بأني ةالصلا ىبعلامأنا
 همي لح نملسسم كاورو سفن ر ذ ىلاشبب لح نم هيلع أقفن) لق د ةديخلل تلهب ندد «ىخطاوعمس )رد ىلا ل اقدن امل يار ىفوهسلابآت

بعوكبع ليعتساولو ظفلب مل دولانججج ىف كاب بطخ هيلع هدلاءاصمن !نيصعأم)
 ْ اربطلا ىف و ءكردتساذ كايزوشد و هللا بنيك جوقي ل

 نب ا فلوقس سو مع ددلليصمنا فسمي ل هس اطقناىدأتس ىف د مالك لخ لص هرب لكلا هعفد لبجنب ذآ عم نع ل ىعلكقبرط نم

 (ىاوهو م لصب ناك هظفلد لجلكاورو نين مل ةياهر ىفوا زاب ضل نعد ادوبا هعا ىهو سأنل امو ناو ع ضب ىف هىتكمم)
عميبا نع أشهشيرح نمناربطلاو لعيوبا و ىبعم ىفتنابحتاةاهرو

 نإسايعنب|نعرأطع ثبرح نم ىلاربطلا كودو قاع ن

 اذ | ناكظفلب ةنيحب نبا شيم نمو نسح هدانساو ةنيراملا سا نم أهديغو ةاللصلا ءاح مم ىكي ما نب نفس سو ميلع مدر حل صمبنلا

 نلظتساى نا ىذاغل قايم انبد دعس ديرك جيب ى لاول دانس ىف د مرمطسجو مقيد نياك ني رد لع موتككما نب فلفقسا فاس

 يح دلع هداهلصدتلال ىسر دبع لع ى وهو سخي م نايتطصطخ ند دين يبل أردو قافتند هونلمم) نبإ ار

باتكأزقا وفلا مون كمل لهح ننعم ىف خببص) نب هن اقم نعيو »ىلا نبا و منسم ىف نأيفس نب نسم
 ةراوسقلقلا قاؤاكداقمعلا 

 | .و طاقلا هله ىد ديلاد ىعسم ىلا ثيدح نم ىيمم فراس انس معبكاف اوس لاى اذاكنأذ ةرجف مم قافاوس ءنسلا قاذاكت اذ ةنسنأب

 ل



 نعيشه نع نايبنب ليج ربع نع ماكاو نطق )للاو نابحنياد *جا, نبا لل ن ىقب ادور ور نع نمالاعمىشرمل ىف لقيه ودب تباثدبلأ ٠
 جخل م ةبعش باوصازثكاور دنغ هفقو مكاو لاآ نكل بونص » دانساد نكهام ىفرمر نع نمل. ة الاصالف بجو ءالنلارعمس نم ظغلب ةبعش
 رنا ييرص اغراذ النلا عمس نم ظفلب بن نع ةدرب ىلإ نحن يصح ىلا نع شايع نير كبى لإ قبرطنموهو ىىعنتال ا( سدوم نعارنمنهاوشأ |

 .ميبا:نع# د سب ىلإ ن عك امس قيرط نم وز و اني! نيصح ىلإ نع عيبرلا نب سبق قي ىط نمرازبلا اورد هل ةالَصالف بأ
 قعضو ري نه ىلإ شي لحن م ىلع نبا واو دو. عضو ربا غيير ح نم فعلا ىف لبقعلاىاو رو صا فوق ىلا ىقيريبلا ل اذواذ وقوم !

 ”هرعمض هو سأنلا نيب ر ىبشم لوبسملا ىل الا لوبسملار أيس الصالا تي لح يي ليئشهههه د اا

 ٍضبا|نفيعضوفو منع سن يل , 9 ةريره ىلا ورباج نع دطقدالل امهجرخإ تبا دأتس لنيل

 اولا ىدانب ناري تانيا و ةرطمليلا سيداتم ساي ناكإسوميلعمداءلص دا فيه اجو لادرلا ىلا لاعناتنجاذ ٌْ

 ثييرح نم مكهلنو نابح نباودنجأو ناددكادوباد ٌقآشلاو لجو اورغشي لل نهأل روك ا
 ميس وديلعمللا لص ىبنلا لرش نا ميدبا نحول ملا ىلإ

 0 ذاب نبانعمفان ثييرحن م نيويوعصلا ىف ءل ساد مرلا دس ىف اولصي نزعه ساذ مران لفسا لتبب ل يطم مرا صاهد:عمج موي ىف يبيع نمذ ٍ

 نأكادإ ند ىملنمأي ت د ديلعملا ادعمنا لوسر كا لاق م لأ ىف اولمال اوكار ىف اوصال هئادن شكىف لاق ورطمو رد و درب تاذ داب ش

 سابا ل بسم ىل شيب ليك اناه ل نب ىفب و ور 9« ىراغبلا او دو سم ظفر مك امير ىف اولص ١ل! ل ىققي نغسل ف طم تاذ دا ةددأب دلبإ

 ره لالا ىف اولصت عوج لىقي .و هيلع دل اءاصرمد وسر نا دان لاق .ن اذا نم عزف اذا تح فالصل ب ىدانف هن ذوم ىلا ءيفدا ذو بعص ش

 .ةواركرازبل ا داذ لآدرلا ىف ة”/صلاريطم موب ىنينح هوب لاق د ميلع هدل للص ىلا نإ سهم نع نسحب قرط نم رجل ىدد لب. ظفللا نهب ترا

 انيدل جبل غييشلا لآ وكل نكذيابنلا لان الا ثباد دك لقد ثيريل بكى رالف تشعل هركد ىذا فلل وأ 9 تاقثلارانيلعق شيا ا

 دعم رشها مطل كع دادي إلا دا د دوه بت فصل ةيبرعلا لها ددكذ ناد لىمالا فهيم يا فنار ١
 يله ىهو العلا نبوهعأن «دانسا ىف لنسملا ا داي ىف لحب نب هلا لبعيو مات ءاور مك حير ىف اولسف لباهرطم ناكاذا ظفلب ةرهسنب نقال لبع

 ىف وه سيلو ميل اركذ لجال لاثلا تير ىتفاولا در واس ميلا دك ادوبا هقناو ومب اوقحها اذ ىجيال ن ابحنب ا لاقوىداؤبلاملاةثبدكا |

 :لييل ف هيدانمماب ناك ظفلو يهحنب نع مقأن نع بوي نع :ةنييع نب نعد لئسم ىف صفاذلا ياو ر هروحن نيرعبتملا ىلا +عوفرملا هقيرط |
 > كاد ىلإ لثعس ابع نبا ثيرحنم ملقن ضرس ول فوحخلاةرزعلا رولا كوسر أي لبق « مااا در ىفاولصالارعرلات اذةدرابلا لبلاد ةىطملا |

 ضخ ة١اص١ل ظفلب اري لم نم هر ومص ىل ىشو دذنثأء شي لح نم ظفلل ل نأبح نبا ةاهد نيذبخإل مف لي ىهوركل حن دصبال فس و

 اس اهصاد رجا ةنع ىذا نلاواطوملا ىف ثار طق خل ابل بلف طن اغلزمكلح: لجهوةةالصلا تما اذا (شسميل لاوس نانبخإلا معفاليوشو الو مأط
 نعد رع ماشهقيرط نم علكة صقم يزد «انعمب نيذ لاو اكن ىف شلل ظفلاو مثرالا نيهللا دبع »باهر ندوكاكو نابحنباو*ينخنباد ظ
 لج نعسيفداز نمار اور درغملا للعلا ف ىذا رثلاهأكح مف دأؤبلا جرد هللا لبع نعل نعؤو رع نع مأشه نع مرضعب جاو رو هلا لبع ٌ

بطلا يف دازو سلا ثمي لح نمو !نامث يمس ننا شييلح نمسيلع قفنم ءاشعل الو لباذقالصلا تمد ءاذعل مضحاذ فسم لاوح | |
 ماذا ىلا 

 | | ىلصتن لبق ةدايدو هانعهةطقام شرح نما يل افاد مانع نعالج الو برغل ةالص لبق دا شعلإب اسي ةاصوكلحاد ةالصلا |
 ئاريطلا هاو داق يه ىلإ زك 9 قلاربطلا هاد دسبع نيوكع و ناربطلاو اجب وباد نجا ءاوردياس مانع بيد أيل 3 ودب غلا ةالص ْ ١

 الجدة زم نمونال ال !لاقريلسو ميلعمبلالصدن !ىدد فس لس لنع عوكل نبدياس“ -8 نسح :داتساهطسوالا ىف |

 ىف ظيلضتتلا و ةعجبإ كو يف داونون نا لبق هر ىلا اوبوت سأنلا امال ل وا ثييلح ىلر باج ثيل نم جاو نب ا لرجلبم !
 ل2 ليغ هل البع هيف [ركذن

 لأق نخل ءجبو نم وضإولا ىف بيج نب ك|ملا لبع هاهر و فبعض هين و ثي رول عض ون عبكو عزت ىو ل علا د ناعلمبنب ليار نب دع نعأ |
 ب أنلي

 فلا نبا لاق لبن أسال طيلختو تببداجهلا هقرمسب مرتم كامل اابعو لين نب لع نع ضايع نب ليي نثالاةدبعم نب اعد طم ىم نبدسإ

1 



 ريم صيففتانم ظ ام لالا
 : و لىبجددانسا ىو ارلع وظن[ ىلوال !ةريبكتلا# اصلا فناناو فنا قت لكتمعفرءءادر للا ىلإ شير نممفسعم يف بيث ىلإ نب |

 ل همن لعجتب ريس لما جس دوعسم نبا نايس نع قط نم لم نع ئلاالطلا د ةربزكر ان ىلؤالا ةرييبتلا ل ضف ىف فلسا نع ل ىقنلا
 1 ونا نعش ناو أ هوت انالف ةالصلانمإلا اذا تسي لوح ىلدالا ةريبلتلا ف الصلاح تددا!لاقمنع ىننت ناداه لعفنامل رف

 أ ملحن لاديطلل طسوال ىف د ظافلاو قرط مل ه ةنريره ىلإ ثيبر حس نمد ة دانك ىلإ ثييرحنم هيلع قفضر قولا دن كسلا مكيلعو ن ىشنأ ناد

 | [سلعو اوناف ةالصا ةنئثز اذ ظفلب شا نع سلو كناذ هضئاو تكدد ا, لصف بكسور اقوب أرمأذ ف الصلا تسثا| ذا ا ىف ص صاق د ىلا نب لعس

 1 لعمال ىسر نم جالو ةالص فخاطت نا ءادد تييلصصأد سناشسمي لاوس تاق هلأ ةقبساد اوضق و فكردااماولصف تنيكسلا
 ١ نزف أيد |عيللدي اور قومي ماصيق ةلش نم فيخاذ بيعلاءأكب عمس اذ ارتلاطاليدا 8الصلا ىف لخدال ىلا دي اور قو _لعقفضإسو

 1 أيا ىدرلبل اد ىعسم ىلإ ثييرح نمو ةريره ىلإ ثيلحن مميلع قفنم ففخيلذ سانلا وكل حا ماذا ةربره ىل شي لهما
 ٌ أم منالصىف سطننب نارواسو هيلع هللا هل هذا (شمبب ل هس نم ف سصاعلا ىلإ نب نا شيد نمإسم نفضبلف مىقب ماذا غي اود فو

 افرح لرعم مزعب نام دفرعبال لجل ثيدح هى دا ىإإ نب نع لج نع ةداخبنب لشي دح نم دود وبإ و لج لعن عفو عمم
 أعلا ىلإ تذبدمانا ل جلس و ميلع هلا لضم ثم لوس ل ىبجي ةنرط ى دال لاذ مث مذايس و رازبلا هجر حا لوبي وهو
 أ لصمشلاءم ن رشد ىسالا نيلي رنج باب ىف م لقنالق واق دفء ىلإ شميل مسن مميلع قفننم اراج ماق ذا و وعضو لب ذلذ

 لعزن محم ملحلاق-همايلصب ل مىقلا ضكىف نيل ىهاذا فشلا ومن الص ضن لذ يزكي وبسم ىف ييصلا وم تديصق متيجولسو
 : يلصق ءئا عبر وبسميئ فك ىف غبلص انااا هفتاللف لات اطدف انيلمصرا انكأن اهلا ل ىسر اب ال اقف انعم ايلصت ناامعنم اد لاق (همصيادف

 : ايزي نيرباج نعاطع نيملعي قيرط نم يركن كسلا نبا روصو اند نايدنزباد دق اراد حنلا» ىذيزثلا و دكا دوباو جنة ان[ مافمرعم

 غو اررباجمنال الو منباريفولر مل سيل د ىسالا نب ليزي نال ىفرببلالاذ ل ىرجس دانس م لقلا ىف ىىش اشلالاقو هيب نعد ىسال نب

 | ةفرعملا ىلددنم نب اههجرصخس| دعيرب غاي واد ليزي نيدبأجيات لجو لقد هريغد ىلاسنلا هفث هربا وسم لاجر نمي تلقدعب
 . | اذاتنا ثيكل وا ثيدح ف ءاس يفر دى نع بج ايل ور هدب اج نعديع بكلملا ربع نع هي اى د نب ههابب نع ديقب قيرط نم

 01 ١زبلاوأضي) د ىعسم نب ثيبرح نهج ناو دذ ان ثا ارت فل صف مرعم زنك دا ناف هيفو ثيل رتق دنع لصلا نو سخويئآم ١ كيبلع ن

 1 د« ,نخنباد نأسشلاو دوادوباىدرم يستعيد نابحنباد لأ سنلاداط ىملا ىف ىل دل نجل لح 9 سوا نبدا دش ثيدح نم

 سخ نبا نع عفان نعاطىملا يشل ايطو هرج 9 نينم موي ىف ةالص 'ولضن ال ىف ريح نب ان عدي نب ن ايلس ثيدخ نم نابحنباد

 : دلاكاذ سبل هسنب ا لاق ىف الص لعحب مرتي اذ ل قمع. لاق عم ءامصأذ !مامال عم غالصلا كر دا قبب ىف لصا قل لاقف هلا سالجد نا

 1 ىرضاشل ددا دعا جب اواو لوف ::عأجىف تيلصا دا أم لع كوب ت املس نع داوراب نا اع لي نيف ىقيمسلا لاقهساىل كلف
 [مذأعاف سن ىهاي درو لقو قلأسلا >وس ال !نب لب ذي فيلح ىلاريشب سم ابا قالطال | درفس ناكول اموصاللا لع أاهداعا

 : ل ل ل ا سلا .

 مه .ضرفلا نا ليروباو حلول ىقريبلاو ماكلاد نآبحنباهى نيرتلا هاورىم ءايصبف لاه لع قل صنب لجراللا لافف سطل اص ماقفلجد |
 ءةاو لاق شبح تيب ليكررخا ف كريغو ر د ىلإ ثيدح ف مقو كلن كوأضبا ةوسالا نيري زب تييدح عن نمل تير نم قبس دمه خلا ١

 اعاذ لصف سانلا تم :لويوق ةالصلا تئجل ذاع سلا ىف و صاع نب ليزب نعيخعصعص نب مون قرط نمدئادىباةاودانأو اه ةلذا ْ

 نفل نطقر للا ءاور هىلواو تناك ا ذو ضم[ فل اننا نه قبمملا لاق و ىوونلامفعض لق فدك ىتكم هله ٠ دلذ ا كل نكتلو تباص تن

 ١ وسد ليقع نمال مل ة الصالة ن ايلف النا عمسنم كميي لاهس ذاش تميعض دي اود ىف ططقادلا لاق لذ ان منن ى لص هفلا لعجتلو

 الرج نب لبعس نع تب أذ نب ىرع نع ى لصلا رغم نعملكلا باز ىلا شير نمنطفر الا هدا دوب'ضرموا فوخلاق دنعلا مو هللا| |
 0 بقي ف ضرمو اخى خلاةدزعلا ا واولاق دنع عانت نم معني لف ىدانلل عمم نم لاق لسو هيلع هل ىلصمسلا ل ىسر نا سأبعنب نع ّْ
 0 نع رعش كم لح نم ع ىف وازوقىمهلنسم ىف غبصا نب مث اور لو نغسل وو ساري و فبعض بانويوباو لص لا ةالصل ا ا

 0 ل لا 11 ذو بر تيل ا ع 2 3 دز ارا دو ارا لا ا



 أ( ميلا داضبا صنوزور نكلو فبعض ناع دج نيريد نب عورذ ىبرلاقف تنا نم تلقف »جر دأرجملرعف رو ةييطخ أر مز عطحو :شح أ كمل هنابعت
 ا نتصل عنو تلق فم تكف و ديل ىلا كت لف لة عك لك دنقلا كج اعاوزإل 3 ,ىغيرد ىلإ نعسق نب فنححل قنرط نم

 قف جر د نيرشعو عبسزفلاة الص ل ضفن + عا ةالصر م نب فمي لوح ع 2 :ةا|صيب 3 انه لبق مرقتلإرمزلا ْ
 خال صرازبللو هدر دل رب ءنجإ سل هي هر ىف وافعضطفلب ةريره ىلإ نعوايور نفل ةالص نم لضفا ..ىراؤيلاو تتأشلا ظفللاو هيلعأ] ٠
 ملايثو تابحنباددركا دىباهاور و رحتبا الا نيرشعو أسم: اولاقءاهد نم لكى نهزتلا لاق ماسلا ديور هش داعبس ل دب نرش عو ا عضب لآقو ْ

 2 هع فعضت ةالفل لف لجرلا8 الص ةياور ىو نيسم:تغلب أه دبس ارعوكر اذ ةالذ ىف اهالص ناذ ةداي زبك كل بجس ىلإ ثيدحنم 1
 0 ةيب ىف نالاص لفم ارلكتةياور ىو ةجسد د نورشعو عضب ظفلب ةوعسم نب شي رح نم نادبطل و رازإلا و دعي دلو لممالو دعا 8
 اضل ودٌكادىباو لود مدر إلا بحاويف داذأر و لجرلارعم دن اص نم لْضف | نيلجيلاعم نالصود «لحو هت الص نم لف لجرلاعم لجرلا ة الص َ
 ب ءاعراش (ىوىنلا لاو كلذ طسو يف فالدجاركو ماولو لطيقعلاو نكسلا نبا ىو بحكنب ىلإ ثببرح نم دمر نبادنأبح نباد 1

 :عشبب لحب راذييعلا دةباور نم ماب محض نككىعيسبسلا قابس ليا ايغ نعى ود أو هن لل ف رعيال لبق يصب ل نبدا دبع هتعنع ىلا قيدملا

 ل نيلجرلاؤ ١ ةاو نياربطلاو راإلاممعرخل | 9طن دانس ىفو هش نبض ابق ثيدح نما ره ممل در او ءنيعدلا رج تعفتراذ
 مقتنعة الصو ىرثناةي م فالص نمد لنعىكد اوهوهرحا شيد: عبزاةالصو ىرتن عبدا ةالص نمل دنع كدا هبحاص امدح ||

 او دكا دوباو ران اطرشلا مريع وقس الاخ ع أجب مر هاقنااو نيالو ديرق هن الث ن ماي كثب لهس ىزتننئار ةالص نم هلل ادنع ىذا
 معاق ةيرم ب نعمل : 9 ةيصاقلا بنل لكأي اما ةعاجبلب كايلعف خلف هي[د ر دل ىلا ثيدح نم مالو نابحتباو لأنا ١

 نم لبق لر نع عازتا نممعنيئولف ىدانلعممنم سابع نبزيع 9 قنانمالا مع نلخغبأوو ارتي دقلد ىعسم نبا نعو فلخخ نم قبر |!
 اىكرم هايين هر ثيدح ن معجب نيوزلا سادس( « 9 دفا د ىلإ لثعلكو أ ضياد ىبملا هوتكت ما نباشيرحو طعيلا ةالصلا 1

 ق.دوبأه دادلها عقن ناتق رو ماما ولع هللا لمص ىو د كسل لاوس م ىلق لع هنلا ننةخيلو »تاع | معدد نع ماوثا :ريتنبل

 و ثيي نيل كاعمو زل ف ىف ن زي هنلا(ل ىسرأب تاق ارب نأمل لسوميلع هل للصم نلف تندبق دو منع ىلا دوكأ ابو دق ءارلاوأ |
 و ئاوسخماد! سم لوس دل ريف ودالاخ نب نطزلالع د دانس ىف و ةيبمشلا هنن تاك زاودصق ديف هأهر اد لها من ناأه ساق ديف

 تقلل قنملاو اراقسم ىلا ذ ىلا لاجيرلا هع جى لمبأسل ىلا وسو حل نعءأسنلا ىنولسد ةقئادص :!ىدداشمي له باب اخ قئايتفس م
 ( 2 ىذا اهنلاد لاق دىعسم نبا نع ئدوعسملا ميف لنسب ىق يبا جرخا نكلب نيرا دع مالكلا ىف ىوونلاو ىرزنملامل ضيبول لصاالا ْ
 يصلاؤ ده ىعذو ني رع ىل ليي ىب ا هركذ نكد راف ىلا زوجا ني لوينسملا ال ايتن ىف اريل صتت#ت الص نم ايما ري ة الص أما تلصاب ىشالا ||

 ةعنذ حن كب لمت نم ى نيرتل اق افنلا نم ةركرب هر انلا نم ارب تاتياربم) بانك دال !هريبكتلا كر ليهعأ جفا نيبال دصنملاقأ

 دغر ىصنم نب لبعس نأس ىف ىهو ىنيزنلاميلاراشاد حبا نإ هاد درع نع ض ١نعوور بكسل ب رغتساددازبلا كا ؤرؤأ|
 فاضل نمطقر از اركوو ىل لي نعمتي اور نم! نهد نيصاغلا ربغ ىف فبعض ىهو شايع نبل صلمس لع هرادد اضيا تعض ىهوأأ ١
 قب طلو فاكسالا بيج ىهأئاورمفو ىهو لاق تبأث ىلا نببيح نعل على نعم اي ور هريغوعسرلا نب سبق نارتّدو عضو للعاا ىف ظ ظ

 نش | نعيم نع نوره نبريزي نعت خن نب ب ىقعي نعيطساولا وكنب دجا نبركبث يد نم للعلا ىف ى:ئجب نباأاه ددد اى ضن ظ

 ا .ددروزإل وه نال ىب ع بوقعيو ك/لاق د قافنلا نم كوبورانلا نم ةرباربمل بتكوأ شعلاق الصو ىلا ةالص عاج ىف أد وي نيعبرا لص نم
 ثبب لن ميكا ىف لجوبا كا و رادعضلا ىف ليقعلاو ريكا مق كلاربطلا هاو ًانأرنم تمل نه ىخم مايا عم ىلوالا ةريبكتلا كادداىفدابخا ١
 نب, نسكت! يف سيلورازيل اهادرلقو ىلوال ا ةرديكتلا خال صلاةىفصو ةىفسم ين لكل ا ىف س ةرب ره ىلإ نعا ضيا ءاؤعضلا ىف كبقغلا أ ْ 99 يلع رمعملاب دانس سيل ألن لجوبا لاق ول ىبج دانس :كيقعلا لاق داثلا ةريببت كر لي داز و فنصملا طلب له اكىلإ| ظ
 ( 9 ر رو تعض ىهو راع نب نسكن يفد ملثم د١ ىلإ ل هللا لمع ثمي لح نم ثيل رجعت ىلال د ءاضرب سالفلا نكي ل لآق نكت نكسلا| ظ

 '| لس نيلعمل اص ن ايو ثيبي لوح لبق ىذل بابلاف لقناني ىتكملا ,/ !لضف !مزدب ىل لول اذ: الص مب ىلاهح دىعسم نبإ نع

 ا
2 



 (مرعما يلا عر ةدابزلاهنهربغ نممقرط تم لفن ل فدا نهى وفر جن لاق وان رند رككى ١ ] علسو ميلع مدن للص ىبنل القفل رس
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 _ريعل ميؤلتانم . | ظ لدالا دب

ك فضلا ب لرتس كال سمار رخلبق نيزعكدل للعب نعي نايل ناو لقنلاف فيرخ له (كسملق برغل لن نانعكرلا دع
 ْ .يال نا

 58 ىأ دنا دلاخ نبريزنعورتس رجب( 59: ١9 يعمل ظك صعلا لعب ةالصلاءدح بري ناك ىت أو) 9 برغملاةالص بق ةالصلا :

 "2 [|ك١ الس سانلااهنئقن ا هلخي تاالولريذ 20 لآقف ًميلصي لسد يلعمنلادصونلا تنأد رقل هدلادلا5 فرص الف عصف معلا لعب دصا ||

 : 1 لج ماق برغل ت د ىلا ندا ال لاق بهو نب ديذ قبرط نم ليإل قا ص ىف ىو رز ضن نبرغ 9 ١ )9 اوي برضا لبللا ةحفالصلا |

 "0 ١ لوح نيتعإرلا بعب لو كنالسص ىف تغتل:كنبأر لاقف لاس ةالابصلا ضف الف ةتر ل اب حو اللعق دت ١ لص أ تفنلب لعجف نيته لمعي ١

ل ثعل لوس ثيدح ىف ب دنع فان ثييدح نم ىراؤبلازنولاو عفشلا نيب دعي مزيبس ايو يس نايا ىهنبا
 . نا لبقدتوين اكد كب ى

 9 هلل | ل وسد لنعاركل رج ىلبأب انا بيسملا نبا نع با, ننبا نع تيل انثوعي نب نان لح للخبير ولادعي دو لجن ان ذاذ هب ْ

 ظ 'نمدتدل رفض مع مان نورت لاق فر يبعل دحام فش تيلمع تلطقيتا ذقت دل مانام لص نفر لاقفولسو ميلحمم اهل

 ولا ضف نه لتس هناء رحص لو درجت نبلماع نبيع ىل كرا دوزقول ضقن هلع ىف سنا و سابعنباو ةريرفىلاورعسو راعو

 | ناك رنبا فس ل هش) ىج وم كلا اعف نئرلبى لإ عر نبا ثيدح نم قريبا ادد« ضب ]مزن ف الفلور نمثرتوااذالاث

 0000 اذهب هعرعئأت نع كالي نع ىنأ شر: ليث ارخا نمت ويب ثاتأررمفشة عكر لص دوعتبلءاقاذاذ لببلا لول نمزن يفوتولا ضن
 ... | دق او  قلثلا فصنلاىلالا تنقي ل هيو زنلقالدص ىف بهعككدب ىلإ لح سائلا عجرم نا لنسب لحج نب نح ى.لخل قرط نم ىقميبا

 ' ||[ بعكنب ىلإ نعمب أوي ضعي نع نايس نبا قيرطنمأ ندي ا ىاورورعطقم هكا ليي حن ) ىيرصبلا نسكت ثيي لح نمد ٌءادوبا ةبأوعصلا] |

 اتونق ا ا ااسسسوسا م
 ٠ لقت عبايسات يداؤنلا ىف دع بعقس مهلاد مدانساوأع ىف س شا ثييرحنمريخنإالا نا ضمد فض ىف ىدع نياد قيمي 9 رزق“

 0 دب نسكت ىلإ لئاوف ىف كأني ور كلج نمل هللا عمم ل ىقيأر لعب ثول قف فكك نعلين نآضمر سر ش فصنلااذا::نسلار سد ل جس لبق ا
 ناقل للع نبن 250 لع نع ىرهزلا نع لقعم لع ان ارق لاق صقح نب ربعس نع لد اكنب نامل رع نب سخر عك) مس نب نافع نع. دي ىقزرا |

 | جيحسناضمر نرش ىل مي, موقي نا بعكئ بوبا رماذ ني رفنمأع اذ وات ىلصي روبسلا لها ىارف عم ىهو نآضمر نيش هليل دج ضر تا
 ىلن ىم ىقياؤن اكذ ليبلل ارخآ نير ن ىمىقن فلا نم لضفا اربع ن ىمانزت لاو هنت لبلا تمنلاؤن راف الصب نولبدي سأنلا

 نعلا ملال ىقي ٌْث«لجحنلصنلاومس ىراقلال ىقبام لعب تول نمد كد صلى ةركا نعلين نانعمر نيش فصتتااذاختسل لاقوملوا |
 | نهري نيدببج نقطع ثي رح نم ىلا ةلوطب تبرعت كنيعتس انا مول اوشو ! نب تنقدن ربت فسمي لوس نسح هدانس او ةرشكلا |:
 أنما مهلا ل ىف لبق ميدل نمالامد يس لاق و كنيعننم اذايرلا وق لعرب ىلا تانيا و نينعؤمارفغ ملال فا يلقن فالكل ىلإ ّْ

 ا نثرت نع ديب نع ىئزن) نب نمل لبخ نب ديعس ءاد رو لاق ل ص ىم رديه حنعارله ىقبميلا لاق لعن كاي رللا وق ليقو كيتشن
 دانساو ةرضخلاب ام رلا كدب مو سنا مرق كانيحتسان لا لوتملعد سمن كب مرلا ل ىق هلعرصتقاوزوكول لبق كال نارك الذ يعبأ

 لحام تما ىل اد لعلاو عفا ىباو بهد نب لي دو ىريخلا نال ىباوربهحنبديبهر بخ نع مولر لعب تىنقلا ىو د ىقيميلا لاق دنع

 ا سر ان لاق ن ىلإ نيل اخ تعانه توتقلا نير ليز لال دك لد ري ماطر ولولا لبق ن٠. ىقاىف مرفلا ىزبانبانأ قي

 معيوباد همأسا ىلا ضر طا 5 هدكز كنيس اذا مرلا تنقل ذه دياع# لاق ص اركذفرضم لح ىخيرلسو ديل هلا
 لها ةرفكب نع موللا كلا لعب فلا الص ىل ىعرلي ناكدن | اع ىف س ضن ع شع و لسا ءلظنحشمي لي مق لن اسم قعينم نبرجلد

 . | ان نمو دان اش نع وطتع ن!لاقف ةعكر تبلبم انا نينم ىلا ايلاف ليسد .عيتف عد معن لسلام تع قسمي لمع بانك
 الشم ىثدجل تيلص كيعيمل تيلبص ىذلال اة فلسلا ضعب نع و9 ر عل وف نير ىهو تايبنىبإ سم سوب اق هلنس قو قبولا صقن
 لعقبال رهو عكرب ف مىقي م نيديلو عكرب لعج لج أذ ل يلوق نيرفث ىلا ت لعق لاذ ف رطم نعس نأع دج نب ليد نب لع ثيدح نم
 نصل دبس نم لقي لس يلع هلا طعنا ل سدت تعمم بهن نكت لقفز و ؤاعفش لع فرن دي دهاشما نهناو تلقف

 انآ

0 

 .مسسس سمعا ا- بسسس سا | ته عهتسل



 ريس صيفلتلا نم ٠ 039 714 را ع ١-1 لدالرل#

 رم لها لو نيعم نب يخيم قو دوللسم فاس عب لاق د أ نلاد ىداغلامفعض بيدنا, ملي كتعلا هد البع نبدا ليبع هيف د قجتولاملو ا

 ورم ىلإوة لق نبدي دأعم نيبو لطقنا دال فو تيري كتم ىهوت نسم نب ليل هي نم سلفزنوب ف نماظفلب لجن اور ةديرهكىإ ثيح

 غانم مالاج كلف سال عج لالا هيلا ىف ناكالو نيلي هعكد نيرمشح سال ا, لصولسو تل اص نشمي لوح جبل 1
 الوم ضان سيو دوف دعاه هدد نا. تيس نم تدم قتيلا وكب ضرفييخ |

 ل ريكا | 9 كاد لع سالاو لسد كا طص هل ل ىسر ىل غش دياور ىف ىدايغبلاداذاينعاو تت لبإلا

 نا امدج مدن يعم دمه لحدا كاين ذاب كارما نفرد ام هاعكذنأت ءلص:نارباج

 1 جفت ىقةبلا لاق تاللفرت ويل بيغرتل ببانكىل ىنارل هل حاز رولاو >عكر '2نيرهشعة ءاجبيغ ىف تاضمر سش ىف دصب ناوولسو يلع هد صا |

 أضم ةنبمش ىف لصين اكن بعكن يزيد حبان مدج منع ىف يلا و تييش ىلإ نطواط يلا ى ه فيض ىهو ناحيه د ١

 ْ دانس اولص لاقو نبق زحام لوسللىف صو نآضمد نم كايلوج يوسي ”ايائاالص هن لنسب لس تيزي دكت د اذ نر

 1 -ندب قورملا لص شبيب لح نم دواد ىلالو قايسلا انه ن مار تبث نب ليل ثي لح نمميلع قفضعنب تكمل الا هن لعامل ة”لصلضفا| |

 || نجبر ىيشمربخى هوز ثكتس واش نمو لقنسا ءاش نم ءوضومزيخ ةالصلا شب لاهح دب ىنكمل ال !نله وبسم نمد ن الص ىقلضْفا
 1 لب ىط ثيل ىلر د ىلإ نع ىلا نحارب ردا ىلا شيب رح نم يبيع ىف ناح نبا كاؤ د ور د ىلإ نع س اى. نب ليسمع ثبب لح نمرازبل ادا

 7 قداللن رعي قيرط نمور ىلإ نعام نبا نعى ضاقيرطنماني تالا قهاهروطسوألا ناربطلاهدرو ادار 2

 00 مكاك فلاغيو لبعس نب دج ءاوعضلا ىف نأيحنبا لعاور د ىلإ نعنع نب ليبع نع ءاطع نع عئيرج نبا تع 7:

 ناسااب صا لا ئذم ثمرأرنلاو لئالاو الصرح نبا كمي ىلهس فبعض لنسب لجل هاور ةمأوا ىلإ ثي دع نمل هاش لو مني لم

 5 م دانيد نمدالبحو اعف اننا ل ىقيو يزال و نه نير ح فعضي نيعم نب ني اكذ ءيلع و ركلاد لعربغ رعبا نعرمل هلقي

رنلا الص لاق ن | نيعم ني نع ه دنس ىدروراا !اكذ نو لب رمح نبا نعودو
 ايت نيلجاناف ل ليقف نينيب ل صفي الرعب رار أ

 أ| ىاض الاريعس نييجرم او نم لبق ةحىدذالا نمد لاق ىدز الا تيرعجمل ليقف تيد ىإبل لاقن يتم دشمرارنلاو ليلا ةالص

 اخي .ذ باربع إف لتخا ىليزفلا لاف درج نبامفلا خيول |ىيعبص ىدذ لا ثيرح ناكول نين ل صفا اعيد رخل اب عطني ن اكن رن با نع عفان

 اع خي دنح تيد انه انا لقد هلا ةالص ادرك فرخ بانح تاتا ودان يعصاد مرطعب فرد عرب قوي

 1 زن ديعصو انا فاد كي ف ىددالا غلآ رع نب باهعصا نمدعا جتا دمسعدأنسا ىدبكل ف ىأسنلا لاق و تير مىلع ى اكن

 مف الو نيوأط ثيدعئ الهى در ىلا يخمب لاذ ومهو يقارن رك للعلا ىف نطقر اللا لافو سأقث ناو د لآت و كر لتسملا قمكاكلد نأبح تب

 ص تيرحخازه قاب كأنو لبقن نام قفلا نم ديزل ليبس نال |تمزشم لبللا النص ىف ماو ر أرنلا رك لول سكني علف هس نبا نع فديغ
 دا نبرج نع درو لاق با دنس لاق ىدر م نع لئس امد ىدابا.صاق دما وبقم ةقننانم ةدايالاد هب فحل قابلا دعد ّْ

 جب تح تىح نبذ نعيد لا نورين قيرط نم سيريا موس ينو قاس لقد وقتا ماك :ساب عوق سرح نبا نع

 1 سال رعاة دو لدرجة ير نماسدالا ف ناوطاسجر انف ىرضقرط لديك نوبة لل ش

 نقالارج نب رتب از نئطقر لح رخا ا ًابنمد ىه نإ نع مفان نع كلام نع نينحت هيدرفن تلو بئرخ ف هطقدالا !لاثا نكد تينت ا

 ٌكاشلاودئادوب 1 -جرخلا ةرمس رع نب لسنمفلا ثيب رح نم خو لع ثيدح نمل هاش -لورظن هدانس قو. عنبانعنابش نبأ ٠

 لج يصل ةاالص ل اعلا 8[ اه ىلبصرتولا ىف لة ماسو يلع هدل الصمت! ىد د ثسمب لوس شيريل نيم دتم ةالصل اوفس
 ةالصلاتسأاا ذا شمل لح يا منقنام كفاقا ماضي يشم ةالسمس نس شي لس رضوا ل 17

 تعكر 0 ايلالاو الثم ليبسلا ل خد نم ن اعف ارلابب تحبو ةربرش ىلإ !ثيبدح نمسماي ىنكلا ال١ ةةلصالا ١

 : ايد «كاكمس رهن شميل جست الضفه .الالع ال فساد ندبة طيز 8
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 ١ يسأل 0 نودب نيج! قملساوانيكر جنبا نع ىدنال ف دابلا هنا بع ندع يدحنم نارحنباودهنختب :
١-000 



 | (معلالعب اعاضقفد اتناذ ذاررظلا لعب نيتعئرل اس اضف ىلاهديخو تاس ما ثيراح ىو رقتتسالاب فورعنأ ةيتاولا نسل اءلع مواددن ىكاناوإ |(...
 اال مان الو ني لكنم ماب اديان مايصب نلأصو نر ال ثالث ماسو ميلعمد ليصمايلخ نا صواعا دردلاف ثمين ل هس بحس دعبل بألا ُ :

 | ةياقر ىلو يضحلال و نسف نيعد الد ٌءاد ىلال هياور وهى لعق فض ةريره ىلإ شعل ىلع مبابلا فر ةغسلا 1

 لوالا ١ للك

 0 م

 1 ا ر 9ك ناجي لسد يهم م

 اذ اكسو انئلس»» ثيل 5 اردن بعض ىشد لك نبهل بع هياور نمس كد عمت لو ضالا زول ايت سصا-ظفلو | نه ضراعبأ/ نس ١

 دال لمسار ساد انما اظن ديد سنفحت طق للا ةريؤجلا كول لق تنقرتاو)

 1 :هدانس| ىو كا ذ نولعفيافاكأ

 وا نررالاسالا ارامل ا لا ناو اسال

 ] زلنا قل يزين ناجح تفي ناكرج كد قوم نم وحي عيال رجهنع لالة دز ن ناد»ينخنبإو

 000 طير اسال ب دعاوي نم اللا أ طيس هيلث لف هلا لوسر ناك فأن |2١ فص بأ

 680 ديفو ذع ب عيا نحب فوة نع رف نحلبعس نباح نمد ناجح بو دق ال «اودد ني يفد فيرمج يفد بف أينع

 | ةدارد نيعمندخم لمن نك ىةرجف نب لاقدوعم» نين وعلا طاقسإب بمكتب ىو سابعن كي رم نك دوك اصودانسا دبقتعل لل ذد قد لمص ْ

 ٍ 0 ل را ا 09

 تودق احل لفلادؤا اد ياس ف 32 كا لاقي فيكش يزيل اما عتاتحم سلع ليد نهد كلذ تود :شثاعن للف 00

 اجو توقو زباب رشا ىزل وهو لانو نآبحنباد دبل ناد لأنا اودرك)دوباو لجل اور ءبقعلا .يلاداشا ىلا

 م لوح «ذإ يصح نإ مداد الد ذاب ن ادب فلام د دع تعبأ بو جا ناد ن.نفد ىني لد دسعإلةيا نإ

 ١ سس هو عتل !دع نعل لع رن قر ودل مها اا ودمع

 18 | اكاد هاند ازا نبا مدالع شيمي لاك وسال دعك لكل لجا هناوهلت» تنتذ نورا اين أرءأب لقر ثول

 1 امد ناك 5 هنا دصم اهتمي لله ”ارجرخ) نأ ىرهعما دلبللا مث "”يباعجاو يقابل ثيد اسلو:ةفئاع كي لح خ ىهو نسل دانس

 0 م 9نأيأقستسا دوك اانا دع ماحد الدسمه لولا فضا ةالسل كيد كا ظ
 أضبا ءاقستسالا 3 ايس هاقلطمءاعرلا كرتمن دج طل وع وطنلا لص تاقلعتم قايس مغنفب بي ىبتل ن الإةسسالا الص كرنك نب

 : اع ثييلح ىلىل سف يور ءاع والبول ىلا اد ميشنيلل ىوري ثييرح ىلد لجب لف لاحباف ىف كرتين ماو كل ذ لع ل ديا
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 ١ 1 0 ا اا لطف داب «فنبلا ىلا نسون:

 ش ناش حن ابسو ار د ىلإ تيرج هيفوءادر رلا ىلإ ثيداحف ىلاربطلل هي زور ها نكو عجب موب لسغلا ضلي ةرير ىلإ كبدي ِ

 امل د بلع ليص ذا اه م فسبب لهوسأ هريغو جنو أنا ا هاو رين لكن م أب هنالثمايضو مىنلالبق : زنولاوريضااةالص نيعداأل
 ١ هإسب لون نود ل ىطم نينا !ىلءلصاد ىرائبلاطرش لع هدا:ساه دفا اد ىبا نينعكر د لكن مواسي تاعكر نا غل ةهفسزنف /'

 : |ءايصمبلا وسر ناش شم لههسم يفرح رظن هين د لعلا' لهازن ىكأم داب »اى درو هكر ةرشعأ تن ضل ذاك و دنع
 : أوو ره فصضو دانساو تلق بيبرخ (ك نلدزتلا لاف بهذ نم هن ىف لصق مل هللار ب دعك دق نع قل أ لص نم لاذ

 " 00 اهلا يبدلل] لتساوربخ ىف هررملق زنا نوكت ال [:وكاراو ناؤيجض افاد انساو ل اربطلاواو دءادمدلل 1 201110
 ||. دالع يدي لاق نجا انبي الا ةيضفوي مولع مكر ةرشح نفث ف لج تا 7

 لضم لو دن ىلإ ثيدح م تعمل قف نينعكر لب قح سلب لذ ليسا كو يللا"
 : ِغ 2 00 ا ايْسا؛ 00 0

 ةعتا س + ار دقي دل تح تدوخ تتسم« توا مع والو



3 0 
 ا

1 

1 

 ناك رمفلتلا نم 1 0 لراادلف ٠
: 

لثم سابع نب شمي لوح بصل لبق ةعكرأ
أسم ناميف ببسلاو نيم )الوى ليمهللال ف ىه سيلوأ زيزو لس هاو د .

 مجنرشن 

٠ 

 رم نياسلاسو ليلل ارخا نمد عك ل وقياس ةنا اص مدل ؛لوسر تعم-لاقؤرتولا نع سابع نب تلأس نلوم ىل قبرطنمءلبق ىنلاو ىهأ[|
 ْ  0ملسو ا اصودا وسر لأسال ير نإ.عنب هلل لع نع قيقس نيدنلا دبع قي رط نم اسنلاو د؟لدعاوو 9 -لنمركلذ

 دل مادو وعفا نيب لصفين اوبسو هيلعمدل لص مينلا نإرن نبا (شسي لوح ليارنب نم عكر او دما هشم لاق ليل الس نع
 ْ لصيوكدما لقعنلاتإاشسبي لجل اوفو هبرج نب نع ف نوخئأصلا مهاوي لح نم نادبطلاوأومبتم ى نكس تادنأبح خذ :|

زيرتلاو دكا دب اد لجأ كلا علطي نا ىلاءاشعلا ب اااسص نيب ؤوكته دل ارادجيت ولا قو وريحنل اح نموكيربخ ىف ش
 ألو طق د للاو مبان نباو ى

 ماعل نب. رمند لبجنب أعم نع بابلاؤو لط ا.كايورعطقنمدانسا تآبحنبالاقو ىد الا فعضوتف ان> نب هجراخشي لجنم
 ا جس 8 ءاطعناو نعض يو لهحأ ى اور داعم شب لكك هند العوم نباو سابع تادى دافغلا# اصل لاو سأع نيتبقعو |

 رق ع نكر ف بعبح وهو عيب با ديف و ىواطلاورمكا اكل ونجا ءادر ةرصب ىلإ ثم لوس و ف عض يف وناربطلا قت دبقعو درعأأ

 ١ افعضلا ف نآبح نباءاورررعنب فس لهو كورلي فيعص هوا نك ع وبا ضنلا قد دطقر للا او د سأبع نإ (ثي لوح ْ

 5 نع بعشنب ير ثيرح نمار الاد رجا ءاود زر نبهنلا بح ثسبب لحل عمونيوم هنا ىتداو بهو تجلس ف ا

 جمع اب يطوم ريح ىلإ نبا اود ارت ىىشالذ مون لبق ة الا ءاد هىنلادعب ةاالصلا عع وعلا لوف فيعضو دانساو ىلع َ

ن ارييصي قحيلصب ليلا نم مز اذا ملون بس لاق ورع نب وبل نع سأبعلا نب نكن 1 :
 7 الق .لعب ةللبصلا لمصي نا لسلام سوت ق 

 ىاربطلا »او رو نيل بفو ثيللا بت اك اص ىل| دب نسح هد :سزماسو عدلا لصدنلا ل ىسر ة الص تناكشلنو «لفر لعب ةاالصلا :

 [خيددح نم نأبح نباو هن الذلا نأسلا باععماو لجل دليل ىف نارن و١ شجي لس لبق قلب هني اود تدضتعا لقد :عبمل نبا كدانسا ىو |

لاق و هزككاب تن كل هو نا لصمتل لاقفرتوب و لصو ىقب ةزنوينا لف نب
 "اة ةوبمشمربخ ىهوو 2 ىفلاب تنخر |رعل 

 من نناشد ح نم لانو نابح ناو خباب نباورازيلاو تاقثال ار ناطقلا نبال ات دأذق ىلإ ثيب لحن موكا او ىلاربطلاو هينختاوأ |

 ةفيعضا صا قرط ل و نسح خيب أذ قو لص ىه ن طفلا نب لاق هلس نب يحل مفان نمر حنبدللا ديب نع ماو عنا اذبلا لاق !

 اللد ره تسيل ا ةيره ىلا نع به ايل أف 9 م نبا نعق ى نيريفكتي لح نمرازبلا دنع 1

 اهكذد ديار ىلا نع سبيس نيليعس نع بآرش نبا نع تنيسع نبا نع ى سن قب طلو ك ور ىهو ى املا رواد نبناعلس-يفو

 كانك و ب اوصل اوهوالس سمي وري هريغو ةنييع نبا نع ىرنيزل اب ىقعي نبرشمب د فن لات وهطقراللا |
 ْ ١ ىيرضزلا نع ىيببالاهاود

 كف دقق بؤ ءاودك يس نحس يومعتسس روما عاصي هفاطضماد نتحمل 1 |

 ىف هر يبا ىف ى ادبطلا اورد صاع نب هبفع يسيل هج 9 نسحب دانساو ةجبا, نباو لجل اور ربأج كنس هوس 9 ىرهزلا نع ثلا نع ْ

 ةوباا لببل وخان مظقيئيال نامكتم فاخ نم ثيم لح هيلع قفشارتو ليل يم (االبص سئ ول عجب عنب (رمب لمس تعض هدانسا

 1س اج ثيدح نم رجا ومس لضفا ثنو فدى نعيم خلال نذ لب ارخن نمزت علف قبس نامكتمعهط نمد لبا لوا نم

 لبللا لوا نمملسو هيلدا اص ينال ىسررنو )لف ليلا لكنم دن 1 ا ْ
 داشسل |وح هيلع قفشإ هسا ىلا هرثو هاو م ضنومطسو اد

 أ | فب لحزم قييبلاو اح يطق لاو لجل نس مك رهو مطل انعكر لع تينكو هنس كى هو زول اءلع بتكلاةولسو ديلع دل فص( ١

هل اتعكرو طق رارل دياور ىو نجا ظفل كلا انعكر ورتولاو رشا. وتو كلو نت رف لعنه تال طظذلب سابع نبا َ
 ادم اانعكرو لرب م

مركع نعيلك بانج ىلإ لعىر الي و رطل نعكر و نعل اوزنولاى دعت الةيادر قو ا
 -نهنعلقوأصيا ساري دفيع بانجوباو ةي

تسم قمج خالات فناغيورمهونغ و ىو ىتلاد يلوذ نباو ياللا ناو قييباد رجاكتععبضلا ثبرر هاله دعت قلطاو ا
 أو دكر د

 / ظفلب نع دم ىكع نعنع ليث مسا ل رط نم بجس نب لدجو رازبلاو جنى اور طع أ وهو دنم فعضا هعبأت لب بانج وبادب در فتن لنكلا

مركع نعد يعس نب لحب نعدح نبل لنم نع يحي نرساضو ةياو ر نم ضلعباتم هلوركدع بتكلم دولا دريل قلاب ت ما ْ
 ل أن د

١ 

1 
١ 

! 

 17 ناكر جنا سويتي م ىرف ماني م تونر كبعبا نأ اثسبالوي ووعي «ديغو قتال رع لا نسح ىذدرتلا لأؤو سب نعقلط نبسنف



 يم صيغفتلا نم || ب لوالادلجا
 ١ قاس ادازولسو يلع هنن لؤصينلا وب يح برغل لع ىراوسلا نور ليايملسو لج لضم للبر باقنصارابكت يرق نما نعرمأعأ 56

 1 ال كمل لا 11 دور واول ءلدع ولن رع اع نيتعاربلر ملال بق دس الور يأ ءان رمح نب سمي لح ولبن 0

 | اقفتادت ارح ناو لهنو دوادىباوىداقلإ ءانن نذل اثلا ىف لاق نيتعكر ب رغلا لبقاواص ل فخم نب هللا دبع شي لمس خير تن |
 سفر ثويز لمحل نم ب ىنإ ىلإ ثم لوح برغل الخد خالص نبل اذا لكنبب قيس فبعض ةياورفيوق الص نين اذا لكني ظفط م يلع ْ 0

 قرط ن يوكو طق دابا د نآبح ناو خو ناد اسناد دواد ال عفيلل لحلو رتودن )بح نمو لعفيلف ثالثبر توين بحل نمو لعفبلف 4
 كلو قحإل ولا مم ورو أم وصل اوهو.ىنقو لحاوريغد قبمسلاو للعلا ىف نطق لإ اد كهزلا اد محبا ا صو ظافلالو بوباىلإ 308 80 يلا

 ىفو تاقتملا دو تالثبرت ىيلث ءاش نم بحلو قزتولا ب ىبا ىلا نعي ظفر للاى و يمان ني ىلإ! ىلع اىح مفر زنملا | نبا عاوربجلول 3 0,

 ظ رب قرف :نأف طخ وسؤعضف ناسح ني ريكا نب نباملعإو ب بابا مي لمرض و 3 شبل لاةدأضاد فاديا دنعأ 7 0

 ىنسمؤدتول» شم لهي مسلاملا) تاقناهتاؤر و بجنوب سيو لعب نمورماس هو هال اؤصوعنلا ب لمع ليم سيت ولاعأاو ماضل 5

 000 اا اكاد بود تسال اال ىع كب يرو قحسيف أينما «ذهدا ملتي تالق بنابح نم -

 مكأكلا ية لس ويلا اص ورنا ل ىسررأرغس تنس نكي ةب ىتكلل يك كيتول ولا سل لاق لع نع رهذ نبهحاع قنرطنمىبرتلاوٌقأشلا| |

 لمح عمال يدع بلاغ ثيلح نما هرب كاع مسد ناكوسو_يلعمتلا 0 ىلا فمي لوح ْ

 مفارز( 9.9 نورفاعاايءايلفد تلزلنا دوف[ قي ناو يوه و نتعك لصف مسالا كرته تب لفت اجر اعكرعسيتىبا |

 'ء يدا لضاهدو يرعب ثييرح سالت سلة ثالث لذ قلل تققرسو لدا ايس نسر مف 1

 اقف نالو تاقثوولكل ارد برغل الصب ىببشتا#) و ضال وزوال ةدايؤو أولو نابحنباٌونطقر الاف سنع ىلحلوا عشت :

 انيك داود ارا وين اكظفلب دوادىباة سنع ثالث نمثل رتويواسو" :يلثأ صولا ةلوسر نكي ةفشأع كمي لوعنتا اكلم حج

 | ءايصملالوسر ناك داس ما شمد لهح ةرشع ثالث نم هكا الو عبسنمصقنأ رلوينكي لو ثالثورشعو تالثدثائى ثلا ا

 ل ىقانعرا زج نب محي نعت نب عقر طنمر ينم هوك و لا ضلاو ىندزتلاو ك0 الق يشع ثرالزبرث و يملسو

 أيزكللبف ىر ندم هن رويفف ظن يفوق شع شالت: «ذاكب لوحه اوزعةيضاراد قاد بادي طيزم ليندا ٠ ٠.٠ ٠.٠ .ةرشع ثالث لع دايز لقني»
 وف ىقريره لإ دعالزع قيرط ن موك و دانا ناو نابح نب( 9 8 تلبللاو هىبل !تاعكرد دعم د ةرشع عبس لبللا ة الصيف ىور

 كحولات 0 يل صدبنلا يلع بهظاو ىنلا نى جل وف كلان نمكار وا ةرمشعىضلبوإ |عسابو|عبسوا !ستو توا

 5"لصل! يلح ن |ر:رثكعمزتو لا ت ادد معنا لاق ارا نباهدرفةيظاوم أ رع تالي بلا الاف لقنلا تىشف اددرت مارال

 اياز (لرفأو | عكر رتو دل اك دو ناعم نع بي ورط نم نان نا ودا كمل 0 سي ملا

 الت ليللا نيرا ناكظفلب رس نم سن ىفالا ساجيال سنتي نايولس وتلا يصينل نات ذآ اشيل جحا يساء مدقنأضرتعف
 ق نيضةريمجلا ىلال لسا سابا حاد < ىينئظفلبىقاشلا هاو رو اهرخاىلالا نين سلول سنك د نمر وب يرش

 وح مالا ىفالا سا يقل ست رتوا هنت ىهدبو نيزرب سليل سنت دا دي ىمم بف هن الص ىف سارع نبا شي لح نم ىراؤيلل

 و قتلا ودٌادىباو لجاءاورو نصف ينو هضشأع نع ماشف نيدعس ثيل حنمولسم ةيباسلاو ةس دأسل (ىفاللساجيالعيسبو ةعسانلا

 ثم |. اريل نهرعأ لالا سابعا تاب 3 ىبا يملسو ديس صن اش لمح لل نيب فام تيارا انآبحتبإ
 كت الزياورتوت ل ثم للوس نه سل ىفالا لعقي وكلن ظفلو نينيب لصف ثالثب رت وب ناكر ح ظفل د شق اعد اور نموكيل الو

 وهو مخ يد طنا يطقر الل لاق لقف برغملاق اللص ارملازن ىكت الث ليللارنوماس و3 لص هد لوس لاق لا5 د ىعسم نبا نغ يذيب
 مثار |رإ مهجر 9 فبعض ىهوءب جزع لبا هفر و شالا نعي يغو قد تلا ةاودا !نكد ىعس نبا الح هفقاو رومعلا ىلا !لاؤو

 ط ؛.اججا,نبا كاور وزولسم لييل رخل نم عكر رول رمخنب اشم لح فبعض سهو كلا ماسم نبل همنا مين و شاع شب رح ن ماض

 4 زمنا كلون عضم نع بجو نولي كا نوع يرطن غفل هدا 9اق لقت ب رعملا اصب اوبر يشنت

١ 
| 
| 



 || . لوالادلج
 أ | لرجا ك لعام ىلبتكمرللان قلد ىعبم ىف كوقب ناك سو يلع مدل لص نس ابع نبا ثمن لوح ك] ندع يدع نمإسلو الصاج |

 ق لاس داوملصو ىف فلتخاو ىف ميلاواو د ىمد زئل ليعس ىلإ نعيم ملا و :لارجسيف لاقف ديزي ىلإ نيم اديب نبرنب سكر أ ليقعلا عضو بصق فو *جار نباونابح نباوريككاو ىزيتلاد واد ك دبع نم[لبقتاكتمرلبفن ارد و[ عضو خذ ك دنع اعجاو || ٠
 نايس وص ىنلا نا ىو د ثري لح ثبب رمل انلاىرب أذ ىاد لبعسأب نإ. لبن عليج نعداحةياو ر للعلا ئطقراللا بوصأ|
 هلال ص لاى يرن[ شيهوسقألصلا ةفص ابى مرفن هللا (رابل وريد رع رش ثدي له ما ديكوريسلاي.نولرق ل اذا ||

 هر 9ريالزب لاق قات صقانلاهكرح فيعضلا:لجيريصقل»ىه نآتبعم نينلاو نيغلاهنىدلا مب اغنلاميبلث با نع ديبانعا| دركلا نير نب ف سوية هجرت رلفعضااى نابح نبا لصو و جولان ع نم هبييث ىلإنبإ ف ضم ىف ىه نكد ميز جدلا مدنا دازوالس مدع | نهر فعج وإن ع عجاج ثيل نم ىقريسلاو عقر الاه دئساو دوا د ىلإ نسف ىهد ةركبلا ثيدحدعمب ليغتساو كرد فمك[ منحك بتسريع هد ركن نصف فل عتعلاؤ فاشل ركن تيدا ع تيفاسس م لس لاق جاسر يشاقنالج ىدطسوءيلع|
 27 ج7 حرش ف ريعص دانس لاو ناله مالسإب نمي نم لع بانك ءلينيجرجسإ سو يلع هدا لبن ن:بذاعنيءاربا نع ىفتتلا |

: 
 ذك

 ليقعلاو ةالصلا لضن ىف ىدأع يلإزاورابلا ىلا عن دد كش تريب | نعت اص: س ىلع صنم نا ليثربج بخ لاقف كلا فما ليقف | » -
 متنباوباج نحب لو و قبب لاق ف ىعنب نجلا لب شيزح نم عزك فو قرط نمد دنسم لح بدماوناغعشلال |
 د يلا لساني ذا ارقى ضلال اعرجبن ىف نايا افمعم سانلا لججسو ل ذنون ظنوا رلنملا اعرق نعش هح نع ىلا ورب جيو شلاو 1
 ةلعئلاقيلعتقمليل ب كاد نعيضو القد , مه ىف قلعممزاىيزملا عز وينعنص ق ىداذباءأذن نال يلع تكل هلا ح 0 لاقثأ :

 : وخبر خ نا ميإنعةوررحنب ماشه نعام ىليإل كامىاو رو .ج ضف سف مدن ىباوال وص ىماضيامجولا كا دننمىقييباةاودا | '

 لاو يهيم لذ عم نإ عرسل لبلاد ل قف صافي دن ةعحشس ل ههسذي دح نم قيما و يقدالا تصف رصبال نانا وعس نبأ | ٠
 ليلسيلا5 لير قف صا قب س نا فعن ا بييسملا نبا نعى هزل نعررعم نع نصل قازرلالبع هاور لف عمل «لجا لاق لاعبا 0

 لسجن ميلع# رسل نام نع: نب ىوأ قيلت ىرايلا «ركتد رج د هضم عيقس نملحد ىجس م ناتع لاقف نافعسعمأ /
 ىلع ةرييسلا نان ع ءاطع نع يبرجنبا قيرط نم بيش ىلا نبا ومي لح نم ىقيريلا أيل سلج نملق ليسا (نلاق نا سابع نفسي لصحأ|
 لعن رلا لجو ةدرف 5 لنسب برقتلا د اجب لاؤ ن مدي ل لتس وولسم [هاور دىجلساا ةزب,كيلعءطدر للا ىلا ناب ىف( لوح ار: سلج نم
 نظن لق نيتعكر لسوء لصد «لوسرعم يلج نبش سي لم عيوطتتلا الا دص بايراع هداو ةالصلا ىف دوعسس بدلا«
 لص نزاكولسو -يلعدللا اص ينل نا: صفح خب ئتئر وو لاق ندب ى ءاشعلا لعب نيتعكز ومنيب ف برغم ا دعب نينعكر و أه لعب نيزعكرو 1
 ًنبتنسلا نمةعكرةرشع قانا عربا نمحذشاءاشسي لوح نيب ى دعب دعب ننعكد و ةدايزب يلع ق فش وفي ملط نيس نينفيف نيكل |

 لاق ةديغلاوأرْمعاط ع نعداي د نبق ريغملا ثيرح نمدجبار نباو ىأسنلاهى رتل مح نبا ثيدحىف [كىئابلاو نظل لبقعير ادن ىفانبدلا| .

 ويكنم بفم ىف د ثبيرح لكو فبعض رج لأ وساظفح لبق نم علال ها ضعب ريلكن لف ةديغم» بيرغ(ئذيرتلالاقوىوقلا, سل قأسنلا |
 ل ! 9 +ريبح مامتذ) نع نار فس ىلإ نب ةسبلع شي رجبظ ىفعلا نا تعي »شئ اعب نصت :نينع نع لاذإطع لعلوأط خله نآسلالأذ

 عب را صعل لبق صنم هباوحي شيب ل هجيولسم» سسفب بو نابح نو نأ نلاهرضو اشي ىذس زااوسق طوييزخ نمثكاو ناسا ووسمأ| ٠
 نابحنب افيو نكلل اقم يفو ن ارم نب رشم يف درع نبا ثيدح نم رن حنتبا غييشانكو .عضصو نآبحتاومنسصم ىشاتلاو دادعبا |

 مرا نير رغملا دلتا لا دنع ميلشلاب نيتعكر لكني لقب عبرا ىصعلا لبق لصيماس و يلع هلل الص مدلل ىسر ناكىبع سمي لاح يدع نباو

 ملا لوسروكاذمل ليقول سو هيلع هلا لص ل ىسر لب ءلحب رخل لبق نيعكدل تلمع (شسمي ل جس م دقناك اناا دنحق رطل 35
 ْ نب رع قيرط نم ىرائيبل و وخر لس م هاو و لفلذن برات اوكاريل لئاقلا د !كيرد واد ىب ان زيمند اذ ص ار ملف اذار معن لاقمملسو هيلع مالا '

 5 ا

 ' أريلف لاطأو ليس و هيلعملل لص معنلا نإ ف ىع نبنلقالا بع ثم لهجيريبشبلا ولج لالجاس سنن | كلاي نب بعك در ىت غي لج ىف وادا وه

 أ ازيدح نم تاس اعصار الا همنا هم سحاح رعب يداو سيلفا لبق يد لح اظفأح نم بيج ماشي ل مح اللايك هدقن



 كارب أعولسا ءناث لأ مىه نينسب ةرجلا ب ةريره ىلإ هالسا ن علو ر ام يسضع تشن وأهلا اذا ىف لبس ءلسو لأ لص ىلا 1

 يد

 || لك و فيعض وشو ةءيرلنباميف ورمكاىلاو ىقيمسلاو تطقدارلاو ل ظفللا و (4 ليرتلاو دٌّواد ىباو لج [م ل قيال م لويس نمو#<# لأ[

 2 ريك ميفلتانم ١ || م لهالإ دل ظ

 ْ | قءاوند« صنع أه لوبن اولسو ديلا لصيبنلا نع سابع نب نع مركع نع ب ويا نع دنببع نبانع مال ىف نافل رك آه لوتباو دب ىش
 1 هببازعد 2 نيرع نع شكربو نسى .9)و قبيل لان كش نخنآه هش هب ىن داداه ليج لاق با نعرر دن نيب نع نايفسنع مقل

 . || "ادد داكوصوم مذابح عرين باج يلح نشل اود تبلى وقلب نين وال ىبمىم سابع نإ نعريبجنيبعس نع
 نعةرركعن ع ىراإلاف و ركس | ٍنءاعو رول لو هب ىراوتجلا نب ءلعاو ةىيرد نير نع عيزب نبدللا دبع ثيب رح نمدطبقدأللا

 ظ وداد ىبامج شب لبعس ىلانع بمال ل ورف يمولسد قناص هد ؛هلوسر تيد لقد خوججسا ملح نم سيل ص سأيعينب

 نيت رف نإ قر ىس تلضف دما لوس اب تلق لاق ساد تب ةبقح اشي لوح ىف و لج هن نبا صصل نم عاج نح قي دك

 دهك# وراح

 بسعتت

 ١ توم ارقآس راع و هس ىم ىلوولددرل ا ىلاو سأبع ناهد ىعسم نباوسن اورج كلو نم ديف تععص ةياورلا ناب احم نكاؤمب د سفن اعماركذ

 ّّآ قش س جرف يؤتتللاكصيينلا نا صاعلا نور ع شميل ل هحئالس س نالاعم نب للاخ قبرط نمو رعملا ىف او دأع ىقاعسلا« لكاد هع
 || قحالبع فحم ىدىنلاو ىر ندا نسحو مك ىلاو نطق الا ههجاد نباوذ اد ىبا نآن رجس كب ىو لصفمل ىف ثالثارنم نرقلا ىف ف لوب
 . ||| انهريغ ل سيل الوكاو نب لاو اضبا فريال ىهو قنعلا ليعس نب ث راك منع ىوارلاو ل ىبج ىهو نينم نيميل الرع يف د نأطقلا نباو
 | الاربع ىررعلا ديفو دواد ىبا ان روهسو ليسو ربك لوجسلاب ساذاؤ تقلا [نيلع قياس لأ طصممنلا تاير حنا سبي لاح تيبدحلا
 ااقلصد ملف ف نيؤهشلا طش لحمد ا لاقف تت اوهو )رغم » لئح عقو نكلأ يا ىرمعلا تاور نموكاهل مجرخو فبعض فهد
 3 دول الص بنلا ريف نوهيشت بلا ماسو يلع مدا ءاصمبلال سر دنع شالجر نا نسب لاح ضل ظل رعنبا ثيل نم نيردوتصلا
 ا ذيج ت لعب ىلذ م اوا تنكلاق فرع و نال قل ت لويس ل قف ءاسو _يلعمنلا لصمنلا ليم مذ لهب لذ خلوبسلالزع خا ارق
 ع ب 1 اءدصوبلا لوسر نا غلب لاق راسي نب ءاطعنغرلسا نبريذ نعاضب اعاد رو دى الخارق لاق لسا نيزيز نع ليسرلل ىف دوا دوبا
 ا :رع اقتاعم ىداخبلا رنعا لهريظن و ثيعض ة قو ةرب مه ىلا نعاس ىل نع هزل نع ةرف اور قبيل لاو كف أش ا ءادرانا و رواسو

 ' اس ىرف سيظل ىف لوييولسو يلعمللا كص هنن (لوسد نا كمي لح قيلعتلا قيلغت ىف ءليصو نم ت يكل ول ىق نمد ىعسم نبا
 | ملا قاف ىعيال ىهو نلجي ىلا نع -ل هاو متتلان [علسل نيش هرم امزفو و رمت نبا ثيب لحن مكى زد ىو ايطلاو دوا دب ااولوجش قريت قمنا

 . |[ ف واحلا ياو تلدو طاقس [ كي لثع نككينم عجاف و ل5 نلحي ىلإ نع ناهس نع ىوايطلاةياور قومنغ لولا كادر دود با
 ا قنا وج ىف كقيإسوتةللأ لصين ناك ة فاء اشسمي لمح هدقن لقدر عن ثبدح نمدؤا د وبا ةددربابشمي لح سل لهن الع
 .[(لال كسلا نبا_يصصو ىقيسلاو كايئاو تطقد اال او ننسلا ب ايدصاو لجل مز: ىقو بل ىحبرت رجب و معمم قنو د صو سقلخ 4 نال وجو لج ليلا
 قل شورباج شيب رح نمٌقأسنال و ثي لكلا له ىف ىقبمبلا دنع ىصو ميكا وق 9 نيقلا كت نسحاسس كرابتفو سا فك وند نان الثد ضد

 سلما
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 اسس ل ل را « للام |

 : | العا اوددقو ب ركنع ىط نع قايطسنباةاور نممناؤ ونعم هو ف ىعنب نجر لع نع سابع نيمينع نع بيركتيدحومأ||
 نك لقاتل عال لنسا له لاقف هن نبخ نب نيسح تيقلف انما نب لاق اس س لوعأكن عقيم انبا نع هيل نب نع لنسمأ ظ

 | اكيعزب للا ليبع نعى رشزلا قيرطنماممدنسم ىف بيلكنزوثيبلاومي ىهاد نب فاكس ازاو دوالحب فيعض نايرحيو دب لح ارب كن نفت

 ْ دل سسز لبعمم [عدانساىفو ةدايزلانم كاش ىف نولي تحل صيلف نالص ىف ناصقنلا نم كش ىف كح ناما ذا ل صن س ابحبنبا نع

 أ | قانا ن نكد د لاسر الاو لصول فق اوكا نب دعا ضي امر ف الزجل كيو للعا ىفنعطق رارإ رك مؤ قسازينكنب ب عن تو نيعض وهو

 در نع وه نب لبعشا إو روريهو ىشو ىرهزلا نعنيسح نب نآيفس نعرطساولا ليزي نب رهن ع مالس نبرأ نع ءاور لىليبلانإ

 ب صا وهو قرضؤلا نعملسم نب ليعمم نع ريزي نب رهن عل بنح نب لجا» اور لقن انييامهو ىشو ىر هلا نع اينما نبا نغريزب

 0 عرس فل نمل ءريعفم أدل رس ناف ىبمس منال فلن نم اح سبل ىو د ثم لوس فعيعدض ىهو لرعلوم ىلا ثري عج

 ١ "ندر مه جز فكك ل حابه اور سابع نب نع يدل 9 9 فيعض وهو بعصم نب دبس هميفوميفاكمارالاو دز د

 ةدره ىلا ثيدح نم يلع قفش با دال لجان ثم لعمر ةالصا مالك ول نيداعم ثيي رح كدة ففوأ |
 أ كحيل رصعلالف سوسن ارش شميل مس م رقت ن يتلو نينعكرل ف ماقف:ن رام: سولسو فلا لص ناعيحبنيمدادبح ثيي لح

 ناشبب لح نب لف رصعلاو اريل فسح اس | نا داتق ن عيزجشب نب ليعس قبرط نمي ىف هذ_بطلا يلع كي لو ىبمشلل ليس لو
 ظ قيطلاضعب ىف ناراشاوكدانس ا, للعلف يطق لاو ىف يب لعبمسلا رم ب سليف ب عسر صعن نم نينعلزلاف اينتكركسا ||

 دب نقلل بعو لبعس ىلا ثم لح تافث ل أجر و سنع ليعس نب يحي نحل الب نب ناعلس كلب در شن سل !نه اندافةدانا] ٠

 ”1 لبس ىف ىاىبرسالو ماني ال نم نيب عرف ل ىقي نا بعفسا | كج اا نضعب تعمم ا, لفن ىبمسلا جوعبم ىف ف

 هس يفز دج راسو يبا ىلا نحنيرمالا تبذل سخاءاش ناو مر ءأش نا ربطغمن ا ليقد الصامل رجب تلق قيما
 د شيبرح ىف كلعب او كلذ ىف لبعسىلا شير و شنيحبنب شم ل هس ربع قفنلا قف ىعمدقخ لق مافات ضبا اللب ىيمسلا

 | هالنوع سوت لصمم وسر لعف نمنب سال رخال اق ناكيرهزلا نعلقن هل ولاد ىعسم نبا ثيريس فلل ةاييرمص نيب
 | هلل نيم ال نخاو «لعبو مالسلاليقولسو يلع هلا ءاص هنل لم لاذ ىرهزلا نمررعم نع نار نبفرطم نع يرفللف قالا

 | بطن رنا درو مص وق مالسا لقى رس ومد انف نم ىرهزلا نعد وبلا نكاو فبعض ف رطمو ع طقسا نه قيل لاذ ا

 نمو اكد نش تباو ةجلو ناد ىذيزتلاو دئادوباهاورفوديسنلا الص[ مأ و مرقتا تنقل |عيبشلا الص و ؛تىنقلإلا]

 ْ ملسو يلع مد الصمسلالوسر لاذ لاق سابع نبا نعدتم ركع نغ ناب نير نعتز حلا لبس نبى سوم نعركن نبش نب لجلال ْ

 :رلتل لايعز عي ييحصص ىف مبحيرخ ا يلا سنلا نعد او مكاىئذو نكسلا نباح ىبا صول ىطب تيرا كل ىحبال:كينمر الاى, سارع |
 أ الس صديب نع ن إب انيمكك نبتهاربا نع يحي نيرهع نعم اورد نمننبا ناو دس ىمنع ليث مسا ىلإ نبق اونا بانو لاقرش با[

 |١ نع يفوت ف س أبع نب خي لح رشم او مهريغو فرخ نبل لبعو عفار ىلإ سا نع بأبلا 8ئنسلاةنمضومالاوأ

 : سونا اور لا ثيي لح و تيعض «ل نس وركأكلا ىاو د قر نين البع شيت نادرا هاو د عفاد ىلا تيد سابع لضفلا 1

 | كيرالا هيك سارعلا نب لضفلا تيبطدبو ىني دل مرش ىف [رخش ءيلع ولكن قو ٍيستتلاة الص فلا بسايبال ظفل نالرظن يهد اضيا| ||
 ْ لصف ىف ينيوصاو لحد اوهلق نفل روس لئاضف ىف يثرعا ئيطق د اللا لاق دك اد ىباداو دع أعل نب ءرغ نبهدلا لع ثيبدح و 17

 اأو بص ثيب لح رف سبل ىلرعلا نب ركب ى ب لاق و تبثي ثيرح ريبنتلا ق الص سب بقعل رفعجوبلاقو ميشا الص ةالصلا| || ١
 [اد ”فيعض راك ىط نا قلو نب ابتن_ىيومصت ىفاع نجني لما د ىم ىبافنبص و تاع ضوملا ف دركي ىذ عي تبا لابو نصشلا |
 ا ةيهتنلاعو الزعم جو نم لهاشلاو عن نمله دعو يف نر حلاق لشل ذآش من الا نسع طرش نم برقي سبع نب ١ث لح نأكت ا ا

 أ فق تو ىرناو ةيمتنبارفعضرتو درقتلا نه ءنم لفجالف أملا صاق داص ناكتن اد زي زعل دبع ندع ىمو تاولصلاقابخشيبلا|
 | طنا قس ىفو ضيحض يرحل قف بذيل شيلا هاه ىف نيدل يش الكت لتخي لقو ماكي ىف عى دايلالبعنبا هاك ىضذلا /
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 ب اج وت ددوض"



 0 ريب صيفتانم ار ' والالم
 التعثر حن م_نحصرطع قفشوولس ون عسب ن لبق نيت بس ويف سلأجءوه هرم وليش سال تو السلا دقت ذ قسم عم سأذلا مأقف سلجم ا

 | قبس ل قود وعسم نب ثييزحنمميلع قفنم ب رح اوبمدل رب ةفا سم: يلا يصإبسو أل يعن ثيل ل هس ى دال ظفللاو نينا
 1 انلصم)ك] 5 صركذذ اأن انمي مص ليو نيرلبلاذعجادو روبسملاةرجلن ىلا دضمو ماذولسوت ]لمع اشي لوس ةالصلا طورش
 || انب لص لاق ةريرش ىلإ نعني يس نبرجشب لح نمديلحق فض نيت ريب دعدزي لو دف د | قلاب لتساوملكتنيليلاىذ ثيرح ىولسد
 1 كوبا هوغو ايضغم هيلا لندسساذ نوبسم لبق ىف اعزب ىلا## نينعكد ىف :١ اواو سيظل انا مشعلا ل الرص ىلمز اس ثلا لصرمل اكوسر
 ظ ونبه رظنف اصلا ترصق م) تيشلاءدلا وسر ايلافف نيديلاو ذ اف الصلا تيصقا لولا قف س ازلا ناعرس رخو م اهك ناب ارش رغد
 تربخلو لاقرفر وربك لس وربك مفرف سخر ؛ نيك يسو نيتعكد لصف نيزعكرال | لق لمص طلاق نيديلاو ذل ىفيا.لافن
 نجل ايفاش أو الكر ع ملكت ىالعلا نيرا طال ص ظف لا ؤرط عمق و طافلاو ةديذكق يطل و سم ظفل ماس ب لآ نيصح نب نإرب نا
 فثسب لح نم نوب او كاكاو دطقر الإ مأبق نع ىلجيوا س لج نع ايف ىفال اوبسال لاقريلس وتين لصصننا ىدد ثمل لوح درفم

 نسل جس فيعضى هو ىهدر ل هاظلاو مس ىلإ نيركىلاربغنن أضضتفمد لى بجي قييبلا لاق و يعضوهو مشع كي ىباميؤو عتب[ _.
 ْ نوت ثيداسا لع لبق الابل ملفت لقد رماللو ىبسلل هي ومين صخرد ةالص لاف لاقل نعفلا لعف سوا
 ةاس نعل ىف يفد ارلنفي ى ذاب نخاذ سابع نب فين 2و تكسب ة الصلا ىذاخخ الارض ىف لَك نبدي ىلعم ثي لحام | -تيق ف
 في لح واف صلا ىف قب لل كى ارخات تنجح لببابرسوتأ د صونلا ةالص ةفص ىف لب وط ثيل حس ميلع قفنم هني ىلا
 راو ابعنبا ثيبرحنم نلادبطلا هور .بديو نع قرعلاو همم فسبتل جبور عصلا ىل أبل ل ديت د ؤاد ىباهاود ةلحل د اصح

 :رلملادةرغبلا لف لإ لسو لن مدا لوسر عم تيلص ةغيلخ سبي ل هح م زقن ىمرسل رجب ماسي ليصل سلا هلمعمنا
 ادق ة دىغبب ناك لوجبة يفد قايسلا ]ل ىطمولسمروبس مدع ىكد نماربق ماو ساد وفد ف .مأبق نماوخس.ع ىكد ناكف هكر ءاضلاو
 ظ مفراذان اكأضيا سا نع نيخيشلل ورماسم اور ويسيوأ مهد الق لوقن ةح مان د رج نلهاعمس ل اذاذا نآكرشلا نع بيس ا 0 ) 89 رابتنم

 | لوحاسو دنا دلما“ لوسر و "لص فصو هنا سنع تبا ثييرحن ماك ججرحخل نر لئاقلال ىقي تحلق بصتناوبوكرلا نممسان
 :ر اذ ةريغلا ثيدح ىف ىور هلاق ف نيت جبس سوسو سلول (ماقمتتسا ن أذ سلو مآ فنسيبولذ نينعكرلا نموكرحا ماؤادا ةبعشزب ةريغملا
 نيناويلف (ماف وتس ن للبر كذ ناذ نينعنولا ىف مامالا ل ا ال و
 ش ناو نين رويس لويسو ضلذ اق د اننينعئرلاف اقفوكرح كش اذار اور ىفغطقر اررلو ىبسسلا ل لب لن و سا الذ عاق ىىنسأوا

 يرسل لح رووسو سلجم ائانووست نا سايق نيتك نال ماذا نال احوبسالد ساي قي
 || نحو ٌليزتلاو دداد ىلا ننس ىف فيبر للصاو ذه ريغ ىلا تكف هنع جرخل ل دوا د ىبا لاقل ق د ب فيعضوهو فيجرب جاع هد اددوأ
 || تعنم | نصولسو ل لصمدلا وسر نال اذ فرضا 5 ىرمسلاىل لبر جم منال صون ١ الف ضل ب اوعيسف نينعكال ىف ضيز لعدن ةديغملا
 ؛ ناكر لوا بتربولسو ءيلعمدلا لص هللا (لوسر ناك ل وق .لثم سا عنب ةبفع ثي لح نمو سابع نب شيب رح نمو جولا نه نموكا ككاو دو
 . | ءادد اص ىف ىقنر اك ولص ثييلح و كل نكىهو هتاللص فص نميز قتتسالاب هزه موني مب ن منسي لص نى مثار ايلول صلآقؤ ةالصلا

 .[كفلا مرطب اعيماوا ثالث لص ريف مناص ىف كح كش ذا ليعس ىلا (شسيي لوس ضم لقد تري حلا نب كلان ثييدح نت راب |
 . سلا ةخكرلا تناكتصقاانمتاللص تناكت اد لف أن نات ريهسلاو ةعكولا تناكتم انت الص تناكت أذ نين: رجس هيو نقيتسا ا, د نيبو
 م أ ه ناطيشلل مغر انناكاعبر اءاصن اكناو :نالص نعفش اسمتيلص ناكن اذ نين لور يمسي: لعب لا » نقيتسا ل ىق ىلا واسم ناطستلل امغت

 ]| كودو فل ىلامقأس ان لثم لأبن و ةممانامنالص تناكن ان نين وبي وبب املا نقيس اذاةنلقيلا لع نيبلو كشلا قليلف ظفلب دواد ىباداددأ
 || لاقووهوىهو سابعّنب نعنع ىورو ديف دعس ىلإ كلب ىو رو الس م ىورف راسي نيواطع دعم بف فلتخاو ىقييبباو مكاو تابحنبإ
 2 دلع نيبلفن يننلا م لصقةلحاوار ري اذ مكلحا كشادا ف ىعنب نمل ابع فمي لوس بابل لف ثييدح عصا لبعس ىلإ ثيدحد نغفل,

 . | ةجانزاوىنيرتلاملسا دنا نيني لوزسو ةثالث دع نيبلف اعبدا م للصان الناددب تاو نيتنثلع نييلف >نالثم للص نينألا د لب ناو ةلحاوأ |



 لدالدطبل 5

 >-0هشمي لوح دانسالا نهال زلانب نع ىدربالوتجربغ نم هدريفم بمدن وجرت ةد كنتي )قداح لو ظ

 ميسو قط صمد سر جرترمنب نسددا دوب ةالص لف ىعووةراشالا لعدد بن أكد راض! نمفن يلعملس 8 ةةئارصسأ |

 هدصوهو يلعب وراسي و اكنيح لعد رب لسو دال بصمللا؟لوسر تيأر فيك اليل تلفف ميل عاوهضر اضل تراه لاق يف اصن ىلا
 تنبه نم ارضنا لهل ووكأب عدن ا ون اهلنا اهىزيرتلا ولا هاورانك[ه وضكطس دونه لوفي لاق ٍ

 ثيداجالا هذه تلد ]و9 ن نيب عيدي نيك ن'ىنيرتل رك دل“ ةولالب لرب كلا نعابسص لسنا ||
 لقال عفللل أح لعام ىغد

 مالو دهفس م ثيرلحو ةالصلا تاقوابابى فو ىباعوجج باب ىهوولسر يمص رباجشيرحاه ينو :|وقيدداسد الشاف ٠
 .ةراشا[راك فو ةالصاا ريشي تاك ١ لك ل محيبنلا نإرض نعا مريغو رينخ نبا دوا دعب(. يو ر_ 9 نيويعصلاف نئاعأ

 0 ا .”ةتالصة ١لصا لو ىه

 الي نابذ انحنالحاداراةسانلا نمدرتسب ين ىلا وكاد دصاذإ ماسوتيلك صمد لوسر لاق لاق ىدرخك ل يعسىبإ نعلبلقرعب لاق

 تك ىداتبل ادد لدالا غو يزاسمهادرو لاق اكوهد ىرانب بدع ذه ىددناطيشاوم نان لاقي ناذ ديف

 دل ًاصع دعم نكي لءنأذ أصعب صنبلل لجيل ناذ ع امش ىجداقلت عصف ١ مكريد لصاذا بره ىلا شب لوح ىيبص نمقلذ وزب

 نب ابني لقنعف يدم ادرج يل ليلاو ابحي جمد ادعو لجو لف الاي تار مان را :

 ناالاطخمي لي نيبءاصل طخيالو طيىبل ل3 ىثاشلا لاق ووهديغو ىوخبلاو ىث اشلاو هنبدعننايفس-فعملاداشادراكدتسالا أ(

 تكتل لف مقنيباكك ل ذ ىف ءذونو ب رطبغ مال اثم مهلصلا باد درو اد كمْ خام ح ننس ىف لاقا كك تب ات ثيرح كلذ ىف نأ ع

 1 اذا ءاصلا لي نيب رالاواعيول سيل لح لقلب مل صا صتالف دج نموهد م لنسب ىف اشلا نعطىسبلا ىف نزلا هد َ
 رم ىلا ثيلح نمميلع قفش مي لي ناب رب نا نممل اديخ نيعب افقي ناهناكل مالا نم

 4 رس م 2
 أت ديلا صيىلإ اشم لوح ويل لع (ىدلكق وفول نيعبرالا ف ىو أهلا داقلالبع ىلا ها عفر طضا مة بازيلا شف ثيرللا ىجخ 1
 دس يسود دياب ايم ناطعمولب تما دان اناتم سب يي ىلا اصي عج ى ىدرك/ ليصسأبا 'آ

 ليقرييس مؤ لان نب :رماةطبرملسو لل للا لصا اخس لوح ابا: يراد دد لاك ى في ىف أ 0اا ١

 لهل لعب 1 اف فيقتل فو ديلع مرق لسو هيلا لصد كسي لوحجا) ىطم قربه ىلإ ثييرح نم رلع قفتهن فاس
 3 ذاع شي ليسا دوا ىباداورأ ناشف ضلتخو ص علا نب نات نع نمش ير نم ىو جانبا واد د 1 ١

 !/ لف يزتزناممل لوس ليف نيبلسلل 5 هىلااورظنيلروبسل خيم نبه بر ف سو ثلا د محمد ل ىسر اتا يقف فيت ا
 دنلا ىبم نولخري اون اكدأفكلا كا 0 جبار نباىف لضاش لو مدآ نبض ضان 2 !

 || ىن كير لب ىراسا ىفرليسن |وعطم نب البج نع نيويعصلاىلو لاق اكىف ل نو لاو تضل سول ن ىليط و لسوتلا | ]|
 لهادلا اى ةنيدمل تيا ظفلب ىق مبا ءاد رو وطلاب برغلل ىف[ يفي لس لال صمنلا تعم لاو كيشم نس قيىهو نااقربلا دان مئالقأ |

 د30 دصمنا ل ىسر اوتاد يبلانا | ةريره ىلإ ثيب لح نمدو اد ىلا ناس ىفو ثييروح لبس تلو كر شم نم ااناوددلب ||

 دان بنص نب كاد سم رار سعينا ثيل مست دج ياويل مايل 1
 نسر اقلام فلعو ونكون نبا تنأد لاق ملا هللا لبع نركب ث يي لح نم ىق ميلا و .ضنصم ىف تيدي ىلا نباو ىتئاشلا لحب لد بص :

 كل ذ نم ارعنذ اهيجيو ترس دما كاد نر شمي لاحق, بلا هادد باايثلا اربد نا سوهس لكرن عوكتنب داو نخل ىقىف سابعتبا| |
 قيديزاج ليقف ة أملا "اه نم عل اقف *بباهتمم ةرقخ ما نجس خ تل اق ليببع ىلإ تدب هيفص قدرط نم ىف ب ارتاح نييرمششتا ل

 تزيح ازمالا اربح لأرمق ا نا تممههقحت انصحلابرمهمشنو | مباجتو ةرلا هاه ىرخضن ادلع كاجا»لاقف صفح ىلإ لسان نالث :
 تي املا سادستست 220822 ْ

 -_ بدع دوعح بهو سو حج
 ل وع عر 1

13 0 



 ريب رصر وللا نم ا ظ لوالا زك

 | لاق نكت افيعضوبا ٍفعجبو ميلعن ىف رليرمالاو تايشلاوأطخم ثلث. ىاثلاه نه نعمنلاعفرمهفر ةركبىلإ نع نسكت نحمرب) نع ض
 انش جنب نيسحن انثوصأع إب ف درعل نقل فعج نبل يضفلا مسأقلا يلا لئاوف ىف هت لوو ظفلب صن نب رن ع د انركذ ل فد م

 0 : عضو هنلا تا ظفلب فحم نب رجس نع هجار نباواور نكد نب سبع نبا نع ءلطحنح ى از و ال نثر سم نب يزول نث فصم نب ْ

 | | لبىط ثيدح ئه ىحدعس نب ىوس ثيبدح نم نعص لح قفنم ءانالقيفبعنلاد لأجل يبتلي: اللص ىف ئيذوكلح لبان اذا
 د العال كاس طيزي ةالصلاىف لسم »از ءاّسنلل قبفصتل او لاجرلل عيسستل م ظفلب صتخمز ريره ىلا ثييرح نهميلع قفتاأ

 ( | فل لحل نديعس ىلا ثييط له لندسسمو مق هن ال ص للبت لو بزوج يلع بجو هرصخ ايلصم ب بطاتاذاف كوم لل[ وجر قبألأ
 | نكي ل ناد ىلنذا كا ن كو ىل سلب ف ناكن اذ ف لسو هيلع  كصونيا لعل خداةعاس ىلتناكدح قيم هس تدان ْش
 : يكد اسست دصمم لسن ناكل دعا خت هانم نع لكل ثاكنع# ريغمنعرب ج ثيل حنمٌناشل 1 نذاأ|

 , روحة ظفلبةريخم نح شايع نيركيىلإثيرح نم هاو و ىل نذا غر أو مت لجو ناو تلخدريسف لصيد ليسو ناذ تدذأتسا تبن اذار
 ا ههاصملح هدالدو لاقرزخنليقو ميس لبق .نتمه هدانس,ق تلتزم قبب (لأ 9 نكسلا نب ا.يضعو ةحاب نبا اهدا ناو ويش ليي أ

 ا ام لعمل سنو | ه لعنع.ربا نعلبقو لع نعسنع ليقف هيلع ىلتت» تمل قنا |
 سم نبا ثيي رح نم نآبحنباد دواد ىلا دنعو دعم ى نإ ١ طعي ل اجلا ميستلا ثي لحمل ل لب مان الاءاعرة فلا راوجىل هل وق هوب

 اودذالا يك "9 9 دعارقفن نا كعنم ف لاق يضلاق انعم تليرشا كال لاق عرف أي5 يلع سبنتلاو ق الص لسوميلع مد لص ممنل لص

 909 9 لسو يلعس صمم لوس زهعيع هال لعق فنازكسنا نعي يل ( 99 ءىضريزب بروش ثيم نم هديغ
 نمل الع ىلإ نعرض ق و فيعض تكنو ةالصل ف تناو ادالا لع نتشنأل عفر اع نعنب اكل قب رط نم ضنصم ىف قازرلالب

 ىف ىبرسلل يبس لأ نينه اسم يظلا ءامص لستة لمصمم «لوسر نشمي لوح طاف مالا كعطنس ذا اخ لاقلت ىهاسا

 اانا ثيرعماىل درب لال [رقفنا لاق تنصل لل ىق نم ةالصلا لعب اول ىتد حوعسم نب هتبب دز سم تعم لح قفة المصل
 ..ةلالص نا حشسي لوح دارتجال ىف لفن نصلح ق فتم مز ١ رص لي صاعل لإ! تنب ةو ادا لح -ماسو لعمل |لصنن «ثس لو

 || ىلتقا ظفلب ةريره ىلإ نعرسوجنب طوض ثي لح نموكاكلنو نآبحنباو كنسل بأ عيعاو لج لبر قعلاو :ىلن ة!!لصلا ىف ني دوس تقي سا ظ
 : ليز ثيدح نم لهاش ل سبر يص ىلو تعض داس اوريكاكل ء اور دعو خلع ىف ص يابع نيرو بر فعلاو ةييئات صلى نيدوسالا

 10 لاق ةيبلاو بازغلاوايزوللو برقعلاو ةراقلاود ىقعلا بلك لتفب ساي ن اكس: لوس يلع هس لصممتلاةىس ىدح نعرخنب نعي نبأ
 11| حلا هور قعوكرحا لجداذا مر ل5 لسو يلع مل صيبنلا نا بعكن بى لعب نمل جر نعمطٌقنمدانسأب د هاد ىل/لنعو ةالصلا ىف

ٍلسو يلع هدول مدل وسد ناشي لوس ىرسإلا لعنب التقيل ظ
 57 اهراس نم هراداذ ةالاصلا ىف ىضو سارعلا نبا نذابن خا 

 3و و

 11[ عن ولولا هت ىفي نا ةيخ كرف وكول ىف حلسو يلع د للص ىنلاو سس ةركبى با لخد(شيب لها ىطم سابعنب ثيرخ نمد يلع
 3 لكى اخي دح نم نآبح ناد قا منلاو دود ىباو قمايعلاد لج رعت ال رص رح مدان دز سو أ د مص ىنلالاق عفاف ةوطخ النو 1
 [١ يكاد فصلا جماخ مارحللىل وعلا نع أبن ليقن لعناال و مل ىق عم ف ف لتحمي ىطغماب و نييقز وه دنع سيل لش ظافلاو أ

 6 افصل اف كل ىشد ىلاعتاللد انعم رغص ىنب بليه اعبنمع لفلا,ناطقلا نبالأق وقالصلا ىل ولاء ادد ا ىف ستالد ان لاذ هنأ نباانهأ |[

 زر ا

 و
- 

 ا

 3 "للا دصوبا! سر وريبسلالخددن | ةركيىلا نع سك: + الا نعمفنص ىف ياس نبداجتياو رو ليون ربلاخي شكرن ان عكاد تناو :
 3 انا يلب ىبل لأ فعكاد وهو فصل ىف لخويا لست المص مهنلا فرصنا يق كاد وهو فصل خدم عكا علل و لص رص

 : قالصلا تمت ظفلب_ىويعص ىف نكسلانباهاور ايوقحاو اعرسم ةئالصلا نآبتاىلالعتال « انعم لب ىديغلاقو لت الو اص حسنا كداذ ل ةفأ |
 5 6ث ردتالو اص عساكداز لاقفان'تلقف ةركب ىبالاق اذن ؟ىعأسلا نم لاق الصلا ضف الف فصل ىف تلهند تح وس تقلطن اذ

 0 مهد ءاطعنع لج . نع به نبا ثبي رح نم جخاؤ ثيرعملا نه ضردأعي ايرلب لا نبا تبب لح نم طسوالل اذ ناربطلاىو 5

 3 ةنسلا كا ذنأف فصل ايف لخري ةحاعكاب ب لي مي لخلي نيج عكريلف عوكد س انلاو لبس و كلحا لخدا ل ىقيربنلل لعرببزلا نب



 تيم صقل م ..>.-..... ين يكس 15 حاسس - لول
 ةالصا ف كيطعلضانكمساا هدأ املقف اعد نيولك ل ىث ىلا نيوييمما 3 ملصاد مالسن ديل دف 20111111 ع

 ليلاددماقف نينعكن نمواسيوردصعلا سو "نزل الص هلل ال ىسر اني ءاصق ره ىلإ نع ىور نسي لاجل غش 3”لصلا اىف نالاففانيلع د نشك

 ايلع قفتمبمسلل لس مت اص نم ساو ؛از وعن لولاق يبيله دق لص لآقف نكمل كلذ لكلا فن تيس ما !ة لص ترصق هن كلوس  لاقفأ 5

 لغب ' سليب ىهو نير وس لبن دب ضلا ىف كمان صلت و : ١

 لوس اقف تيض ماقالصلا ترصقلاقف نيلبلاو د تف نيتها ل رصعلاقل.مسوميلع هللا لمصمم! ل ىسران: صو سو لست :

 هللا كوز اولافف نييلاو د ق دبس قف سال ءلح لبا قهل ال ىسراي كا صعب ناك لاقف نكي | كاق لك هس

 ادنع كلا, قنرطنمجرخل ةاورلا «ناه لا لعب سلاح هد نيج سيم ثةالصلا تمر قب اير إس و يلع هدد صمم لوس اذ
 ىف هيلع الكا قرط جد باتك قابس بش ةيورلا« ذه نكميويعصل ىف قرط نب زيد رهن انا ىوم كيفس ىلازع تبعت 5

 سيلا اصعبلا ل ىسرعمم تيلبص شبح نم تعج لاق ىئاساإ امك نبدي , وأعمال ون العلا نيل الص يتلا رم قضم 07

 لا ناسف ن قتكس دمه ايْلاملع مري ب اوبرصف ىلا نورظنز لنا شان تلققوهر اصب ذا قفروخ هنا كريت لفنإم ىقل رعب شطعف
 نقل نإ قوش يلتتاو ييسنلا هاما سأنل امالكنم ئنارذوصالو ده اننالصناب أعم (لاق لسد هيلع اصمم وسر فأما 7

 ا للا مدع تيل دا لب ة شبت نم تحجي امل متمرحاو لع سيلو قب باو نأرحن باو ٌقأسشلاد دواد ىباذ اسم 4
 ملا نمالو تأننل'نمال شيك ة سجأرم ىف )مك نبدي هاعملح ركزي مه ل جوال ضع طاع د شن وم ١

 الوز دا ؤالس شفي الك لاق سوم يلعن لعن ىدد كمي لوي ماعا هداو شبت نم تعجسأ سيف ناذ هلقن ىلا دوعسمنبا] ٠

 ءاييم و سوثا ىهد الكل ل لب كوضل ا .ظفلاب مقر رط نمو اورو طين اولا ةببشوباميف فيعضد انساب سأج ثيل نمدطقر ارلا ءوضولا

 0 ا

 | نم كلر لتسملا ىف لاكلاو ىقيرسلاو ئئاربطلاو ناطق ازلاو نابحنباو ةحارنباد اور هقنز.ل سعير ال سلو ىف لاو نكو نسح ثيرحقالطلا | ٠
 لهو ز وأجتنابطلاو ناطقر للا ووكاي لاو عضو هنن اظفلب سارع نب عري نب ليبع نعزطع نع نع ليقف ديلع فلتغيو عار والا ثيدحأ | /!ٍ

 ه دري طسوالا ١ ىف ابطا لافد لتر شب# ةوجوقم ل اق يعني يصر كيو اوال نع نبديلولاءاور وركن ررشب هيد ا
 ا :| نعمف ان نع كالا, نعم نعمفصملا نب ربحت ع ىو رن ارخان ادانساميف ليلولاو ناهلس نيريببالامب يفت متسالا ١ ةوجتنحجي ىنازوالا نع 0

 ْ هع ىضوم اك ركنم تيداحل هله ل قفار نعىلا تلأس للعلا ىف قأحىلإ نبال اعتب ةبقح نع نادرو نبوسومن* عي ُ وأ

 ال ولا رسم ني ليعلم اولوقس الامم أعنب هللالبعسز ا وهون ا. .يسين للجد نم مس !ماءاطعنم يعاذوالا معمس ولمن :اعضوم لاق 5

 انلانع نعل نعالا ذه ىيورب سبل لاق و الجد ىلا منع ىلا تاس للعلا ىف لجن نيهدالبع اة 9 داتساتبيالو تيد زهرتي 0
 مدهادلا أذ .."ةناءلصمل وسر :نسومللاب ا نكفلاخلقف وف س نأيسنلا اوأطخق نإ عزنملاو لجل نعل الغ ال شنو اسوقئاطع 8

 فنالطبإ ىف فالندالا باتكف رض نبرجشلاف فيلكتلاو عضولا باطخيف م ىمحلاماعامعأتدا :نمددعي ةدافكل اطخ ضنا لتقف ١

 اود لنبي دانسامل سيل ال اميلع وهركاا 0 ىوربركلا 8
 قرب( ف كانه يبول بهرفت برغر يتموه 15 لاقو قيل هأددودب ك امنعيريلولا ثي رحم خيران ليقعلا ْ

 نع ركمونللو لود اوس لاقو ءنع مها نب قدوس حتى كلا, نع ١ اورلا بانك بيطخل اورو كاد نعطي فحب سيل ضاع ضوم ْ ا ش1

 دج نم ولد ر للا ىلإ ثيبرحن م قاربطلا هاو و اهني اولطقنا دانسالا ىو بش ىحنب سمشميفور ذ ىلإ ثيبدح نمبر نباد اود كلت ْ ّ ]

 تلح, قم الز وأ هللا ناظفلب نع ىف ها نبق رارز قرط نمريصل ١ ىف ةربره ىلا[ يدح بايل'لصاوفعضاهدانس' قو تايشأ| ١١
 ودلع اوف كتسا ارو ى سل ىل داذو أرسفن امب تن لحأو ل لبأه دولبص هي ننوسوت [عمظفلو *جو نباكاددو ميركل هيل لا رمضنامب 0 ظ

 1 والاد رففلا كيف تب لحم نهر كت جيسي عادلا و ثييلح ف ثيدح نمد عنب أشه لع تلخدأ,ناك جر م اينظا» نه ة دايزلا ض 1 |

 ل ىلع نباو «ادروج بشل نم ميج لزعتم زول بداح! نايعز ته ََ

 ر

0 

 ا



- 

/ 

 اه لوالا لزوج

 :ذامرنملكدانساو رخل نيماعو سارع ثيم نظف «او رد دوعس نبض ضي زم نءاضعي ان واوروكص رم لاعن ىف أ

 د الق نم قلص داع لاؤ لس ةييلعمد الضد !ىودةاسل لوس (ضيا(لولعميو فيعضوداننساو قرب هىل ثيل نمرازإلا ءاورو

 ظ لاقىرهزلا نحبوؤن تيطخ نيرو ميفو ةريره ى باشي زن لباك اف ىدعزرا وافعل اذ ليقع او ققيمبلاو نطق رارلا مرلا نم
 ظ ا [ماللا قولا ب بارع نعيطغ نب ور كير لاق كرابلا نبا قير: ديقعلاو 9 )9 هربغو ىزعنباكادأ
 [نيراطس دس لوا اءرضؤم نه ككين اذانيزقز: لق ١ 8 عماسلا»ن وزين ا ىلا وص نمر قسا
 [ةارسو سور للعام نب بضل, تلق ثبتي قالا أقووضرم
 . || لوك زخ ففكألا شمر لوس يفشل باب فم قن هربا نماوهزنت مي لوبا لقد ةوععوب زيف نكأ
 1 ا را هدد الو ياي نءاو دوا دوبا كك نو نرتب ١ رب هت يمالو ىلا
  عطسإ انالعلا ل ءاحرب احىبالاق لهو تاتى لإ نب بنج نع سريخالاق يرجن با نع لمني اجي صنم دو !نلاتراددولا

 رم يمل ل يلد را نيعم نب لاقانكو ىرخن لم ليف ماع نغةياو د بيب تبذبالو لاق ناو 3نب نسكاوه مدن

 1 ليسو نق اللا لو لنسلا تادأي زوق مثدد خساولا للاخ نب در يوش اعزدب ةطساولا نارازبلا نيبو قت سلا]دراوزنب ناو
 ١ ايعبح ضف ةيدأ الع ءالمالا يلج ملت لوو ى لقت مدوهو دل بيجدأبخلب عجن اغرق بيلكت م بيلا

 ا” تالصوا لق ينمي لاوس ىراجناسقلعو «لجنخيرب نعي نم ثييزح نازعادةديدالا نمي يا

 ْ لعن با فقدت لاقد تقل طنا لمد لتلاع ثيلح نم اع [ايقنو هينخنن او اسلارلغنانسل اب انطاو لهحر جالا

 نمالو أننى ضدك لضا ا نمر شالا ذلب د انف ىل درج نمط : :الاوربغصل !ىئارنطلاوا اوردلاسر الأب 1 يلا

 3 مسا نير ىقإرط نمنع اعطقر راتبك دانس ناب ان لجدلا# ع بوز (ىلا مي لور قظ فحل تغلب ةيراج أ
 0 ازنيوعلاق لسد .يلعمدالصدنا ىور تميل حسك و رتم هو رينا دارع هييف فيعضودانساد دنعيداسي نياطع نع

 | ر يذكر دابعنعوو رزين بدو اد ثراه زوش فو ليعس اشي ز نمو ل نسم *نمأسا ىلا ني تمرات بكر و هزرس نبا
 0 مصل يفو اكواد رفعج نبدا بح حب ايلا و 8ءاطغيلا ءاّعض اسلم ىهاف هنعءاطع نعى الاهل البعى لان ع

 1 جوذاذاد ثيلح هلجنعببب نعبش نأ 5مثيرح نم اهربغو هطقر اللاو دؤاد ىلا ناس ىو كو زايىهو بنت حنا

 : اي عزازعر كريم وع ف ىداؤب' لأ ١ 8اض اقبل ور وخبكر ودع بكرلاقونو ةرسلان وداد ىلارظنبالا زاجاد اة يعمم داخوكلحلا
 17 ناس راع هدا ليصمللا وسر نا كبي لوح يلعتلا !قنلدت ىلانكف صو نم تركدلا دلفوُك 5 لوعرّيشل شجن رجعو لو 2

 : 0س مت مداد ىبا أرريم لق موي طغباغيأس عنا ناك خ ارم ا 82لاقهراز ايهنغ نمر أخو مدى ذيق أملا

 :مالاىرتش لجزلاف لآق د يلع هلال صوبنلا ناىور كمل لعب اوصلاو هدأ ,ةىمدوور ىريغو اكلاو نأ, قحازبع

 010108 سنع نبا ثبب لحن مو قيمبلا أي هنبلز كر لا اهرارالقعم ندب ار ارث وعو علال املا ظش اس ارذل
 : يقر للطن موصل شيب رولا ل هرظيلا ماكحلب انكىف ناطقلانبا ؛لآق 8 اضرب افصضخل نو نظواو رو »جي ملثم موقت
 1 مدراس ولألا نيد سلمي لوسروب ذعلا لف ةهلجن عرب !نعبيعش نورس شيياسدع مالك !ن ايسو ديلع ]رعي

 نآخنباو ىواللاو ”منخ ناو نتسلاب ايصاو لجنو ىعفاشلا ::رىشلولو كرردأو ين لاق لحاولا ص يمقن لف ليضأذ !ليصا لجن لا

 ماطق "ايف همر لهاظ لو قيلوتلا قيلغت ىف قرط تندب لق و ظنو دانا ىف لاذو ءذيرات ف لصوو .ىبيدص ىف ى داي قلعد ا الاد

 ٍِس ادار ناو تلاها نيد الا مالك نم يل سال« ما تالصن فمي لحرق
 | صا نط ثالنادرحاام ناو ادد سا نم ثرجيملا نا كمل ل موس يزف ناننس هصق دول نب ديو أعم ثييرح نم
 1 |نتجلييمانو انيطد ريف ةالصا ف ىهو ب ا دوعسم ناشي لح نم_ييصوق ارح ناو دوا+ولا
 مسا نمش ليمان لاق ةالصلا ضف اذ ثلحأدو ملثأد لاذ نم ا سس ا
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 . رار عزا نوم <١ 01 لوالا للم

 تيب زحيابد دنآسنلار دؤادابا نال ب رشلا نحلل عب ةدايزلاه نهزجا / طيس ىلع سالك ف لص نب لاق قىرغالا|
 «نتوللودهشاولا نعبب سوك ومصمم «لوعر ناك لاق ةشث اع تييرح نمر ب نسم ىف ىو ين يول نع ىذا او هناجر لا نعأ]
 | الكتل او دلصاولا تنعل لاق نع هاج ياه نم درا جوبامرخسأبعنبا لا 9 ثييروت ةرشتوللو ةرتش ئلاوأ |

 |( كوعفملا هصؤنملاو قرب قتح_جا لرش قن ولا + صمانلا دّؤا دولا | قرد ريؤن مديت ىسملاوعمثاولاو :صياتملاو :صمانلاو 1

 م يلع قف دوعسم نبا ؤركيىاسضيإ ساو ةششاع نع يفو ىرازإلا اور قرن ره ىلا نعئيفوكاذأ ||
 ام ةثارنثبا! تجوز راضرالا نم ؤ أمانا ثاع ثييرحنم ىراذيلا او رص اخس نس رح فو تلقرد نطل مرح نايدفأ ||

 مابا كبل لوحدى خرسلو تال حئولا نعل قمن الل اقفأهرعش ىف لصا نا ننس يجو ز نر هسو يلع دل ىتللتاقناهرعشأ || '

 'ىداول نشب ةربقم لرب درسوا ,فتساب بز مرقن نيرحت نطاوم بس ةالعلا نعى فرلسو يلعب لصوت نا 1
 ةضورل اوف ىدنلالاوو داو نطب ىل هاما ماك زويبماو هب فركو ثيل يحل بنك ف ارك 'الو انآ, لجل مل ئلصلانبب 8 راورلاهناه 1
 ((0لبال ناطع[زونناو كندا ذو ةكربو تنساب ناذاريفاولصف غخلا هرم ىف قنوت الصل فكرها ذ١ بر لجلال اكن بذنبي 1

 انمعابا دانس لدا نم نزل لفغم نمد ربع ييدح نم فاشل غنا هنت ضيكديفن ذا ىزتال نجزم تشل نجل اصدار |
 نع يي أيل, 3 9 ماو ئاابطلاءاوروعن «رخا ىف اد ملنعسيلو هيخنارحن اوجد ناد كاسنلاو رجاماهده ىلا | '

 اووخللاو رسوم يلع هل ال يصمدا«لوسر نكمل للهح قرط نم ث نحال ب اي مزقت ل قو نلنسلا ىف لصمنبةريسو ةريره ىلا || ٠
 يتلا يسد قرب قمل ال نوبسم راكضرال كمي ليو نا ذال ف هرقن قد قر يره ىلا نعي سما طيش .بفناف ىداولا اله نمانبإ |
 ل ا لاسراو لصوىب فلتخاو ى خر يعس ىلا ثيرحن ماكو نابحنئا ودي نخنباو نبا, نباو ىزنيرتلاهدؤادوباثعاوأ |

 جرسو"ةلاط صولا نع.يبان عجين درع عىدوثلا ءاودو ليعس ىف نسيب نعجن بور جوع لسن د اجساد ىززنلا |
 ”هودزازبل(لأقو 9 ب اطض ين شير لهو نانا ود يفرح نيزيزعا لعن عت و تبوس ىلا 3
 نشرح رف لاقو طوف السر لعل قطف ارد (ل اق و الوصومطجينب وعنك او نيرو نلت ربح نب هدا لبعو دايذ نإ 7

 ل اذو الوص ى مدي ليعس ىلا نعسيربا نع مج نبد عنعن ايفسانت ةصسقو ميغ ىب انت جن ىرساانندؤتن دول نجني فعجا | ٠

 دى لاآق ١ 9 انضبال سر اقيملا حروالس موال ىصوم نيبعنبا نعى دنع رجوىناشل( لاو قطوف لس! ٠
 قلاب د نيارشخلاو الوب وبف قرأ ل لصاولاناكاذاو لارا بللعا,لصاح مامال حاصل ق ؤفيعضره»صالخإ]

 نعيزاعوثرم درج نهلالدع ثيدحأ ممم لهاوش لد (ثمله بصرف لاؤانكقرطلانمقنرطنموعبالانه دلت “باتكل | ٠
 دا شمل لوسدأا وبا يجرح ةربقملا] لص نان ارز حن ىلعنيرحارمرم 9نابحنبا دهحرتخا ةريقل ف ةالصلا |
 ال ى-اوبفل للا لولبضنال) يقر ىونغلا لى ثيرحنم ىو ظفللا'نايب هدا ل تسب اوع هوبقلا لفنان ا ىف ويعمل الص |||

 نحنا قايسنلا و جويهلا هلا نعل ةشئئ أع شييرحنمميلعقفنمل او كلذ نحكاتا قف: لجسم موبقلا و ننال طفل وار لعووساجت | ٠
 بدرا لااسد ساس لاشي لحب لبد ةوره ل ثيدح سدد تيزاجأس أبنا مو 1

 الاب عا ليلق ىذا محا فحخب (صااظ لاق ليسو ءيلعمبا لب نر فتسبب لا جمدارتجا) ١ باب ىف م لفن هن اللص ىف ىهو صاع لبا ٍ
 تك لنسو ىءاز وال هع هيف فلذتن /لولعمى هو ربه ىلإ ث ير نم لاو لاكن نكسلا ناو دو دوبا هوبطسل بازتلاناذإ |

 ناعمس نبهللاابع” جنى ف ماهل ل ىدع نبا اسد ايا دّد ا وبا مهجرخحلازعيا دشتاء نير طنمنعوو ر وفعضأ|

 تكيب لوبي الا 9 فييضودانسادانعبارضعب سلب قرطاااءوفرم ةررره ىلإ نعرض يون م»جاءنبافدأ| ٠
 | نان تربحن ال اقف انلاعانبقلاف كيلغ تبقلاك انياد اولاف طعينصلعوكمار لات الصدف الذ مراعن سانلا علم يلعن ءلذلس | ةيلعمر ا طصنن ا كسب لوس تارذ الخل قيس هاو هس نعا صر اسم ايلا وه ةئيرالاءاور ولعب ايطيدرسم |

 امس احوبلار جر ةلأسراو لص نفل ظخاو لبعس ىلا ثبب نحن م نآبحنب او دبي نخنبادكاحماو لهو دا دوب ازا امر نا نار بخاذ



 ' اي رمشسانم 22: 511 لءالارل
 دانس( لو لسلسلا عفيف ثيرهم مولع وكان هاور بف لعاشميب لهو مراقناك مهن موادو دانسإ)ف ولج لبمح كن معابد هر ات ت,جتو تكرابو تلص| يخل اع اد نعل لد رهغشع ل داوود ل لعزل لعلص مهب ةالصل لوك حاب غن
 ظ ”:جرلاق ال طان اوعتلبمشسام ١ فعصوهف و ىلا لشإس لوب اهدانس/ف 5 ريرجنباهاو رس ا رع نبا نع رفو ازكى هو للا نيد ع

 ا ا ا م يسم

 3 مالسنب نايناطقلا نباملعاو ليم ابعنيربرجيالا الص عيلو مين لقب لاقو نابح نب او نيطقر لاو ناينلا باوصاو

 : ايار ناكلعنبقلط شير حن م ناه فرعا الو لمان ثييرحت نهربغ قلط نير عنا عاال ىراننالاق تنين( هوفر

 «كيلوولا نب ن عوير جنبا بي رن مىاطقر للا دددجاو نياولكتب لادم الص عنب وأ ضتيدو فرص نلف من الصف ىزم واف
 نا ىهو _نالص لع نيبب هز صوتيلذف يصنيلف ردو سلوا فاعور ابصا نمسو .ييلعمد عل صمنا كوسر لاق تاق ةشئاع نع
 ى *فيعض نايا نع ليعشا كراور و ييرجنب نعش يعني لمطار اورنم.نإبلحاوربغلعاودجاءنباطغل اكتال كلذ
 هزل طحين برجل سرد قرط اد نهج والس سرأبسو أ يصون نحيبإ نعنع وورفو يب رجنبا بارنصا نما فلا
 ةرم لاقو فس لزعطساىاو را ناك ىلعن ب لاقو فيعض ثيب لح ندعم نب الذ وأطخ ليه ادا ور لاو اح ىباو للعلا ىف طقدارلاو

 اياطع ثمل الب: رجرت ىف ”فرعملا ىف موب كا ور و ”يوادم ثبرحن م ىدلذغابلزبزعل لبس نير دن سم ىف اماني دلقف لاق كى هد
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 ٍ 00 ةلصاافوكزملاسفاذرلسوم يلعب لسه لود لاق لاق بلاط ىلانيىلعنعىوري انج ولا ثاارسال لذ مرفتةرارطال ةالصال
 ٠ | |لعج قيرطزمداور نكى امل اوهو قلطنب لعب لويصل او طلغ هو بل اج ىلا نعل اقف بسس ناكه ةالصا لاعيلوأ ضوننيففرصنيلف

 | سو يعمم للصم  هوسر نعل (خيمي لستات باب ف لفن هيف ليصو »إب يلسم م يصر فان ديبتحا الاسد م بلع
 "ا نوتسلا لية شتؤملاو :نىنسلل لري نيننولاو 9 رب ةرش ىلتسللاو ةرش ولاد :ةينن ىلسملاو هد ولا ودل ربص قتسلاو لصاولا
 | قيريشملاتاراورااربغف اينا بينرتلاىل ىقثارلا لاقل قوق شتسملاو ف شاول .لوق الا ىر أنبل ظفلل ا رحنا ثييدح اسر لعق نم

 || ولكن ملا سو يلعملل لمص نا ىو د اكمل لج لع نب قلط لاو وار” ليبعىب لاق لحلو از لللبنحنيرجن ل او ضال جر انه

1 
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 ةاضو 4

 ْ د ةالصما ل رازلادا رضج ع |نضعير مين اون عض ناظفليرازبلاو »بجلد نباواو رو ضعب عا نضعب اس ناوب [قنن اد مادال لعأ 1

 1 ميل لبان, ئاطقنا نيو ةالصلا طسو ىف نكاد لسد يصمم وسر انما ةرمم نحر جو نمد لنعو نسح هدانسإ 0
 | كح نس ايلا نم فا فبعض كي ناطور ع وسن موق نع كاراد تالصا» تيا تيا

 | تسييس نيبرقلاد يسع 3
 ا ِ ثرب لس نمالا يف عنا رازبلا مي تو نلف هندى مهذ نب مص ثيرح نم شل ازبلاو ىلزلاو لما ال ا ا 5

 ص لمنال هرتناهركدا ذا يلصيل اعيش ةالص نعماةنمشلمبب لاحت شيبرد نه فعال زال نا ناكل و 8

 لمعلا قرط نم نلانلاد ىليزتللو نا ذالانل ملفنا بيت ثلا لعن مارضقف ق لاخت مىب تاوليصو داما رسوم يلعن لليصتنا |
 اءاشأت لبللا نمبه دقن لزخت هوب تاولص ءيررا نعسو .يلع مد زلصمللالوسر للغش نيك شلل نا سرب نع حوعسم نين البعنإ 0

 ٠ ىوارلاكوقو ثالثا امتفنإلا نه صف ءاشعل للصف ماؤاون برغر لصف مافات مصعل لصف ماقا سيظل لصف مقار ن ذانالالمافأ| | ١

 ٠ | رعس ىلا ني نتا لبع قرط نم نابحنباو ىل اضل هاد ر ودانعم أرتقو نعاهضب نادرا ةءاشعل لف انا ورهاظفن الثلا )لاول اينعلغش
  1ير اققالالبر ازسو عدس لمعمل ارسب اقف ا ذازيفك ا شعلاو برغل رممعلاو سينا نعق ريغ موبانسب>لاقميبانعأ
  3مذ ل“ لآقف لجانع تنس ىلر كن مها ةالص يلعن ةالصالنببرح سلا اهكروالا لزب ن البق كلذ او

  3هب 5 "الص ىف ى هور كلف ةالصوكل سوناتا سوم دص ناو ور ريل هس ]طايوه»:ضراعلا ل ىلوعلا نبا اةوا 34

 لإن بر عنع#رقبديفو .نم مدي ل لوكيو سايعنإإ شير نى بلو: ةرارلا ىن لا لص ارنم غرفاذاذأيف قاابارسفا] ٠
 ام اهضفارثاولصف قكرداانبسو .يلعمد لص -الوقب نب ايصاطعب حا قمل 5 ١ 8 ًاعاطقناوأقعض ع جلرعلا نبا 5 لورع رهو 3

 ,ىهنعربظنب بقع قرط مزطقر الار قلا تخل (فلادع نيملاعضوب رخو كيري لض ىلا هتدلوقرسف ناط سب لسان |
 تخت ةالصل/ نكتلع طك عضو هنسل ل اقايلعن اة نفيجولا قيرطنمالجاو دوا دوب( 9 ف ءنعناببوص نب ةبفحشيي لح نيو

 رجا ع هريس لع سابعن نع ووو ر لق ره كلذ عميف يلع فلتتنو كورتيوم عيطسوولا قاونن نيناةالليعييفو وسلا | ٠

 ةتازيزرغبصالا نم كهلتسللا نمت وكلا# موسرب سفن ف كا مار يسو لت و صوملا ىلوسرل قف كلن كلربج ن ارك وربو ل وف ىقنبلا

 ذر" نا ةالصل اب تمرحا ذاك ار نكلو ةريذا تسلا ن!لاق ةةريخغلا هناها لربك سو: لص ىننلال اق دي الا ىناه تل الع نع

 تتابحنإ ب ما ولج فيعضو دانساو ىقبددلا كاورو دلما ةالصو اننا لص رنا: كسار تعفراذاو تعكراذاو تريكادا كيلي

 اجويسلاو عوكول ناكميكل اق كاد قمل لئن بزغملا خالص ىف ةءإفل اش باطن نب حن انمي لوس متاح نب لب ل معا ءأفعضلا

 !لاس رال ايوفاشلا .ضعض دكركلؤرعنا لسا نعههزب) نيش نعرريعس نيم نع كالا نعىعفاشلا س بالف لاذ انحاولاف 8

 ديفيس ا ّ
 جوعسم نب | 0000 ىود تقلا نيليلاعفد (كثميل لح برغملا داعا مز عن عنب ى صون نالقيرط 1 نبا

 اةينيزاق )قه هداف ناؤع [| 9 ىدانيلل نيريلاعف د ىهو عريغر نبمسلاهاورف حا هأ 9 ىقييبلاود لدلت نباكاورلا 1

 اديب مالهد لاق تجنناوا مهرب العسمد اكل ل وا جاو ليزي ن مس أنل'نمو ننال ديصل لامي وق ةريره ىلإ نعلرضب ا ىود 1

 هتدداح أ .ق الط رس الف نصتلاو نيلتا وعم يف ينل داو نيش لاقيان هيلع تمس لاقيال نو هند ف ريصرب: هربت |
 | ىف سدلو ةرتاوتم قرط نمل سو يلع هلا يصوتسلالعةالصلا تيور راكلتسالا لاقؤفزتلالبعنب اهلا راك ل امقس لقول |"

 0 ىل ةدايذلاهله تدرورقو لاق كس نلو هريغور اكد ال ىف ىؤونلا لاذ نكد موقي نارحال بحال لاقل صادارنئق |"
 لصور لاق نملاق ىنر ةريره ىلا ثيرجن م >فه بدال هبا و ور لّقق + فلنا تعمر خاف تعص اوربت | ٠
 له لوعو لضذع جدند مهاب لاو معربا دع تراب ينل درعدع داب مهاب لاو مهاب ال عتلصا ممل ادعم لع |

 | اذا عفر حوعسمن با ثييرحن مال د لتسلا ىف كح ادور ةعافشلاب مقل مويدل تاليه مزبالاروص لي زعسمت اك[ ٠



 : .يلملانم 2 0 3 ف ' لوالاررخ :

 وو )لاق نا قبرصلا كي ىلإ نعصاعلا نيلطن بدلا لبع ثياور نممرزعقفنت ميلا موفخلاشننا كذا ماو كرلنعن م ةرفغم ىل غلو |

 ل عجن درا لد يكف لاق كباب ن هرص اعلا ندر عن هلا لبع نعا ور راو لو هيكرذ ملا لقلافف ىف لصرف هوعد ءاعد ماعد |||
١ 

 نييرعز# 9 ىربغو ى نا لثلا لعل عشي لحن م بابلال ولف ملفنئيلسنلا رينج علا هس نا روب ءاو ر نمالو سون يزعمرر يصنف
 قي لوزم6 9 فيعض ى هو ئيطةرارل النعليز نبمللا بع ثيرمزملل 9 نيطقرارزاو ىلع نب اهركذ دلعلو هريغو ماك لنعلبعس لا |

 2(بى نر اب اولصص ءاوق مم ملسنلاب ف الرصلا مفي ن 25 روععلا هش أع ثي لجبل والا ىف ىجضاولا جاو ىلا ربطلا لنزع سابع |
 مولس ناكرسو يلع ملل ل صنا جوعسمنبإ (ثسمب لاوس رعب ىلا ىف ىلبركبلع مالسسلا لوقت ن اكسو ءيلعمدب للصم! كسي لوح

 ؟سنلا تاور ى لميا ظفللاو نابحنباو ئطقر اللاو ةعيرالا هلا درو ادلع مالسلا راسب نعومنلا درو دلع مالسلا نيب
 نارةلعق ا جوعسن بائعي هساربعلاقف نيتتملست بسب 35 ناكارتتانرعمىلا قيرطنم ل ء ربع ىف -لصاو ظافلا 2 نطق راللاو

 لاقو ىطثداللاو احللو نابحن باو هيلي نبا ى ليلا ةرياو ديل سل ناكر سوميلع ل ملص ىلا ناد يشث اع ثب لح 7 ١ ١ صلو يلمس ىف مجدالو نيت ىف دوعسمنبا شيبرد هب ناصر اسالا مزبقعللاقو لعفي ناكولسو ءريعمن يصمم وسر امم
 3 يلع -غقوثليلولا مقلانيو نلاعنصلا ك ]ملا لبعد لبس ىلا نبدرغابنع يبا نع ماه نعر هن يريهز نعموفر للعلا

 سرت طصويبا؟لوسر ن١ ىداضنالا ليعس نبط نيربخل من لاق سو سبيع للص وبنل' نع كلب اريهزل تلقفليلولا لاق بقع أسو
 ب نلخ نب ىقب ءاور و يوصلنسا لاهو اذ لى م «شثاعنعمساقلا ن عر نبمللا ليج عب بضو ها ور مخل 8اعىف 7 هال 3 ٍ ا ل ا ال ع ل سما و مل

 1 | ى الحال ناءلس نبا ذا سز نم وشو و فيعضوهورجتنب وهى لنع م داعو اع وتس دب ةدرعنب ماشه نعوم صاعياهدنماك نسم 7 ش

35 
 قمار ذ قلرطن ماو رخل له نم نين خب م جو نمد زنثاعنعو لدسم ىف جإرسلاسارعل هاو _عييصو نابحن بط قر و طا هلا |

 | هىكررو هلالهجت ةرماثلاى الا لعقب م تاعكر عش رتو ازنوااذاناكلسوءيلعسل للبس دلا نا هششاعنعم : نيلعس نعود نبإ 1
 000 ل د عتخلب كا سورمل د سرعت ساطي مالم عة رعنلا 4

 اناكلسو ميلعمس لص نلا نشمي لوسءانم اتاك ما شه نعر نيديهز ثيل رجرخاذراعم مان كةرتسي مول سطر
 1 ثيل ينم لسنا |ميبالا ل ضارب ى رب ققحدللا *حردوكملع مالسلا نيالا كل خ ضارب ىريةحدللا ةدوملع مالسلا نين عرس ْ

 عيربل او ساي نب _داعو صاق د ىلا نبل عس نع ايلا 8 :ريبغو ئطقر اللاو نابحنباو لجل ىاورد ملقئرقوجوعس نبا |(!
 | بوقيي واب لئاوو مقالا نب لفادد ةبعش نب ةريغللو لع نب قطو ةريجنب يدعم هىفر ليو لعس نبل سو بمزاعنإ
 انواعس نعد مرازبلا(ىل 3 نابحنباو نطقراللاورازبلاو سدو دعس شي لس ةرمس نب رباجد تمر ىلاو نيصحن نب
 لوس واقر ارلاومفس مى ةردش ىلإ نيباكاور ءاربلا كسب لوس ئطقرارلاو داع نباهاورداءاشسد لوح .جوربع

 انساو جان نباكاود ةريعنب ى لع فسمي لوح ديباتنب اواو فيل ثسي لوح عيد نبا يو لماما هر روس نن لبس |
 اوةليبلاو هويلا] ىر ملا ءاو رةريغملا شب لح و ورح نب مزالع .يفوى نيطلاو رجل اور ل عنب قلط سب لوسق

 ظ باعوا لبع نع فل نب قام ن عاديا نان عمن شل اور هقسالان لاو فيي لوف رق هدانس و نارا
 "| نخ او نير انجين لبع ثيل حنا اربطل او دوا دوبا ىو جنب لئادا سب لوح و فبعض هدانساو هاش او نع تلج

 اغلي ارماو هرخ/ ىف ثيدحي لسمواور ةرمس نر باج فمي لوس و ضن هدانسإى و علنم نبادىاربطلاهاور ثمر ىلإ لوو لو بوهو رماجنب باعولالجيؤو ةذرعلا ىف هوبا ادد نيصخ نب ب رقعي تبي لمع هديعمس مدينا |
 ءدهو ناكزروةدايز ةوعسم نب في لحن منابح نبا ويعص ىلثوس د لهذد هنيه نع نم يدعم فهل سمعتي نا
 «ةيخاذ تسيل ةد ارزلا لهنا كوفي تبحربالصلا نب نم ب جنش جنب لئاو ثيرح ف ا|ضيا دؤاد ىلا لنعىعو !ضياةجلنبإ
 اظفل ككاو درك ةولا ضع تضعي ى شب ناوانسفن لعن نا لسو ميلعمد لصون لوسرأنم ب دنجنبةرمت نوح تمد



 راج اصيل نم ظ ا ليالارلجب
 هيتس انو ةيمسشلاميفو :لثأع نعميب نعم شه ن عربهز نب تباث ىو رو لاة نم ظفجاوه نم نذل ال قررا ارفعضن كة يب رقلاب

 1 مدن كاماو تلوليصلاو تاربطلاوبب تايذلا ىلوق ظفلو دؤاد ىباواو رةرمد ثيبرميو قدس رج نب نع فان نعانساتباث هادرو 1

 0ث «نمطسوإلا ىف نريطلا ءاو علع شمل لاوس فيعض «دانساو سن ل لعو يراق ىلع ويلسو راسو مدإع هل للص ىبنل لع 1

 ليش نثر تلقفونلا لبن عىل رين لاقف سو للعمر ارض ىبنل لشن نعل عنب نيسك تلاس ليما ئترماطعنا|
 اهل تارهاطلا تاغيأسلا تائانإاو تاايكزلاو تائرلاو تاي داغلاو تابيطلاو ناولصلاو هلل تايم ل اقف سو .يلعمي لص ىنلا 0

 ' طاب دايز لا نمر يفو .ىف سل ومنع يركن نع اونم لولا قيرط نمر و درم نبا هاو معن عى ضل قبر طم لو تمل فبعض دانسا
 تع لي زينب ث رن نع ةعبب نب اشير حن مطسوالا ربي لف ب اربطلا ىاورردبزلا نبا شمل لوح و هريغلف ثبخارو هل ويف
 ناليهشاتأببطلا  لولصلا هلل ت أيوا مسالا ربخملإب و هللا مس[ سو نزع مرن ال صمنلا ليش ن لوقت ريبؤلا نيل (لبع تعمسد مولا(

 | |نن نم ع ملل ناو اريف بير ال ةرتأ ةعاسلا نور نن هاريشب قحإب ل سر لوسرو هلبعاخ نا ليشاومل كي شالك لبو هنلاالاملاال

 ا لاق نايلو الا نيك لف انهن لهاو ىلر ضخم ملا نيحلارصلا هد دابعمعدانيلع السلا ماكربو هدلادخعسو هلا ارب! كيلع مالسلاهوبقلا
 وعسم نبر نس لن وهوريرإلاىف نيابطلاىاور هيو اعم ثيل حو فلا خيل قو اسالو فيعنهوهو ثمل هعيمل نبا درفت قاربطلا
 . اهنإإ ل ايلقعرخا ىف لاقد ثاربطلاولعبمل دان نكل حوعسم نب ثيير مل ث.هوهو رازبلاو ارضي نئاربطلاواور نالس ثييرميو نسحم دانساو
 : ابطل العبدي تايكزلادا"انكاو ل ليطلاءاور لبجلا سيل ىلهسبو فييعض ىدانساو اذ سلم صفت ل واذ ص ايمف حزن الو كاز: الص

 نارفس نعنيكد نب لضقلا نعسغنصم ىف برش ىلا نبا ءاور فق ىلإ لبى نمل سو تيعض «دانساو تاربطلا واوطقساو

 و تاولصلاو هل تايذلا بكل ىف نايدصلا لعب نينا لعبنا ملعب ناكر نرغب نع جدل قير صلارإ) نعصعلاريز نع
 ةناوأضيا اه ىف ص سلب ىلا ياو نهمل لبنلا باوك ةبو درع نر كيوب هاو دو كرما وس وعسم نب ث يرسل ثم ركل ذ تاببطلا
 | اني إطحنهللا ربع قنرط ن ىلع نب نيبسح ابي حن مو قو رف ىلإ نب قأونسا ديف فرعض ىدانسا واع فرم ازيدإر غي اور نمو نمحأ
 | | د د انساومللا ليبعنب ىلط ثيرونمومق اسف لسو ديلعم لص ونلا لهشت ىهلاقن ىلعربفت نعانيسحتلأس لاق ىرقزلكنع
 ريوضصأ ياو دانساد ليعس ىلإ ثيدلت و يوحد سة رضي تيرس ل يعل تا 79
 هاورنم مغ براقمأب علت لأ م ليئاسا ىو ىف وابا نياوةعببر نب + او هر ليو راس هاو سابع نإ فل اشيب لح) 29

 مالا اول ىث لاقت يلع ةالصلا هيفركن عل تسر دسم ماو ةرجسم تسلح

 | رك د ىلا سنل يجري فانا هابل مو ميهاب لع تكرارأك لأ لعد ريعلع كر ارو ميه نب ل لعد مهاب للع تيلص اكره ل الع
 رت لبرشتل لرخاىل لاق سو يعمر ص هنا لوسر نا جوعسم نب! «ينرمل ىلهدس ديلا خد شالا تم لت لقد نيومعصل و ل صاو قايسلاا لك
 ٍْ !اعرلا نممكلحاريقمل ل هلخفلو ليذنللا وشاف ىد املا اهاور ىلو ا ناو رلا ءاش ملعب عليلل هياور لإ وعيب يلا .بعاءاعرلا نمريؤتبل

 يدر وءاش وا نذلا نموت خ ىراؤيلاظفلو ءاذمأد ةلأسلا نمر ف رسم ظفلف ةياذلا هياورل الع ًاقنئاندب علي ديلا دبا | ٍ ٠

 : نسل اراد برل يفارق ىلرل ام اف لسه دع,سابعنب انسي ل هس 9 رييص ىدأتسا مل الب اي ستناو عري م3 ريرهىلانعواشللا

 أ ارفض ميلا ملتالاو درذنلا نم وقياثخا نم ناو يلعم زلنا ن اشم ل وح" ب ايتسيب نازمثراعرلا نمءيفاو لا |
 يور 2 شيبرحنمإسسم ىناالا لا الس خوللاو م لقملا تنا شم. يرلع!تنا ايو ترس ايو تنلع ابو تيلساايو تضاايو تملأ 0

 0 را يل
 | ليش ربغب ىداغلا) ىهوق ر ره ىلإ ثي لحن صوسم أجلا يسم *نتف نمو تارلاو يحلل «نئف نمور بقلا باز عو مهب اذع نم
 داك ثوعا ىلا مهلا ةالبصلا سخن ىف ىعري ناكلسو يلع هد زلبع نكسب لوسملا ليهم سشنل ىعيإ ةقاشلادانوليغشلاب

 رمييلع قفنم مرعملاو يالا ند كب ةوعا قا مرلا تاهو احل خزف نم كب ثوعاو لاجسرلا يسم تف نم كب ةوعاوربقلا بلع |
 ألا برش قيال ريتك /ظوسفن كلنا مولا و قبث نالص ىف عدي ناكورس يعمد احدنا ثيي لوس اح ةيبرح

 0ك #0 111 ١ ١
 ريع 7 1 5 مهب 72
00 0 / 1 3 
 0 : 5 120 07 او 0 مم

 1 ١ ل ول اذه 1 جلا اج الا افا اال لا ولا الملا ناس لاا



 1 ل اا
 ا سال جارادلا باتا ق نابع ناتي طدابتلا دم قير لقال فاشل نو ا او خبل لأ

 ١ 0و حسو ادي يوان ايا عصي حادي نظل تاك نا وح ضاحي 1

 7 ةدعنجأ رت نب نع منع هنعوف اشلاو كلاولبمذنل افرام لوس ريغ ف الخ ق رمل هرم لعاووفرماةول قتل ينم ف رحى وقلت ا

 / ْ أ نموا ردو فدا رو نري هد اولصا تبي ايكو لقرب نلعب سان ور عسا اليحب نلمإلا 0

 1 0 ل ا سا كا ا منبماشم نعى رض قلرطأ|

 :اسو ؛انبانع ني ضان رضعب ءاور ور عىل عف وقوم تبي لح نه نا ىف ضلت خجل لاعل ىف نطق نللاقونأ الخ ىلعتاراورلا عمو م١ ها دزرتملكأ

 الربطلاو نقد ازلاودوا +ون اه تأرقلاقرعقلا لتعم ؟ان لا  .لصالمم داش لح مدرع« ١

 الل وم درو تير نايووأ رف تد رغب لاق خيو د هتلا اين كال السلا تاريطلا تاولصلا ير تايخلا ظفلور عنان علها ثب دعا
 1 هداكليغنلاانهاعي ناكر نب نعرات د نب بر ثييرح نم غبصا نب ههاقكاور ولعب هركرنس أسعف وسؤق اف فلضحو ربح ارشن ف دئاوربو

 . | تايقلاوكل رت لوا نم ن كيل ةرعقلا لنعن كت ادا يسم لنزع سوما | ذيل لع تيجان ىغركذ نالول نقل نم وسلب 8

 حا .١ ب لطب راج قيس: فدعا يف هقول بخمس مسسريغتلا لذ :!ىقران شريح اب
 جاو نافل لوذازلد انلان عمي ةوعاو نجم لأأرساو سخل فو تاريطلاو تاولصلاو د ترا فأر هلا مب نقلا نم هوسن رعي ًّن 40

 ريب زاازاؤ سانلاقثوانئىهو ثيللا فلا خو ىدانسا ىف ًاطخارببزلا ىلإ نعمي وار ليان نب نميان الا تاقن لامر و ملاعنو للعلا ىزرتلا|
 ١ القونمالاع موديلا مسي ليلا ىف لق 00 ل ةزج لاق سابعن ب نعيببجنبزيس وس ٌواطن عربرزلا ى با نعلق 3

 00 اهلا تلأس ىو ثلا لاق و فعضمرق ريش نببٍب ىقعي لا 5و لبذنلا ثييرر دان! نكي ل ءسازلا فلان ىقلأب سنلن 'هراللا ١]
 .ر صلو اربع لاؤو  غيضوهرشيمبلا لاق وأطخشيب خشي رنتي سالرصو عبس !لاقو وفرض وهو ىيزنالاوأطخا] ٠

 1 د ليسو سوا نسر تدع يزل بانا نين قلما سبا تملقا الهول عابس لكليولد دعاس يفرك ةادرببذ زلاىلا تيبلحا ا

 ' أين انا نيبترب اد ريغ نعريبزلاوب ادور يق زجظف اه نايخنباذيشلاوبا عج و دامخاف ا كاس اكلب اننبنم)نكلورباح نعل

 5 ننيوناابعاينظفاراعوب نزلا قفرييزلال رعوب ىت نمي ن | رهاظاني رح كرر لانس ىف كادر وادا بارع مها ءاربيزلا ىلا دياور لجن |

 امنا لا ار يرام سس او زرقعمانندعالا بع نب غارت بطغ
 ' || ىف ىينئناناىركذىزل ظفللاأو| | 9 عااد ريعبغ غلا ىف ةيمتركق ب نيللى يشلاو ىوخبلا زير لاقو قناني نمسعمس |

 | لوقي ناكنرا لس ةيلعمر ا يص بسلا ن عربا نعوف ان نعريهذ نب تبث :عيزن ى ءاذعضلا ىف نابحت باو لها للف ىدعنإا لنهر ثياح
 :ريبزلان باو دعو ب لزجنب ةرمسو يثور نباو ىرعتسالا(ىسوم قنا :راوتصلا نم ليتل سور لذو ءامسذل نيخملا مس لبذل لبق

 ا نب ادن سنلاودؤلا ةوباو واسس ءاهر نوب ثدي لوثر نعود اكان وقوم بين عري فر و ديجوباو نالسو ةيداعم
 ايبىلإ نع ةبعش ثىل انذرلعنيرمخ ايزالحدئادىباواو رمعنب تسمي يأ سل هد تاولبم)'تاريطلا تالا وكل «وق نمنكيلق واوا
 000 دا يو رم هم بع
 |[ | ةنررشتا ةاالدسارو دحر ننال قمرا نالوا زب انتل هدا كاي السلا ناكدارفتدوتتا]
 0 لعزل داور وأ غريغ نق دو ةرعش نعى عىل نبا.عفر ذع#عبأن لقد رصد اذسا لاق لن يركن عدا رن با نعيطقرارل ماهر

 || يش نيلعالاحمشنحمنرإ الا منبانعرحل د ريغواد رلاةدأضي) لع نبض نعي ازبلا اورو -ظافل اضع لَغو ل عنب رض نع
 01 00 ا ا ا ما سس

1-7 

 ا

ْ 
 ا



 ريما صيفتلارم م 5 لوالارل

 لاقءأعد بل له لجتل اقف لسو .بلعمر نلبص هنا لعل بعرف تالبص ىف ىعري الج لسوتبا لص مر 'طسرعمسديبعنب *اضغ شي
 رعي زخنباو ىزيزثلاو ىاسنلاد دوا *وبا كو ر ءاذنام ع ليل مث ينلا لعل صيل م ميلع ءادشلاو هد بل بيل مك زصاخا ىريغنوم)

 سة صولا نع وعس نبا نعش كن لا نمل جس نع قابس نب دجنبر طن مريس دك (ىور همك كابحنب |
 مهي ريج كانا يهرب لاو ميعاب الع تمجنو تاكرابوتيلص |[ ل العد رج لكل ص مل لف ةالصلا ف مكلحا ليتاذالآق
 لادعو لل علص ملل اوبؤق لا كايلع لين فيكسيل لو سر بلي نا ىور شم لاوس بف رظنيف دال ل جرلا نهال تاقث

 ”كايزعس في العر ملا سر نلقنلسوميلعمم ل بصملا لو سر ذبلع جرخ لاق قريب ب عك يبرم نهميلع قفنم شيب ركنا لعل
 أويدوز ادعو نييعل بص !اولوق لاف كييلع دص:فيكرل 'لوسر رولا لاذ ىراعأسلا ليج ولان عو ثيل كيلعد صنف ركل | ٠

 كايلعز "2مل هلا ب كيلع إش نامدا رم لعس سريشب ل قف ةدابعنبرعس سلجمىف نيو لسو -يلعمد لص مس الس ل لاقأ ظ 00 خييرل كرلءءلصن فيلق كيلع مالسلا نه هلاكوسرإرانلن ىرائيللةياورىفوميلعؤ فضة رت هنيدد |

 انضذءتايل لمن قير : هذ انباع و كاحكو ئطقر ارلاو نآبحنباو هرب نخ نبال ةياو ىو ناشلاو دا باولسمهاورأ

 ءاءردسب ليدرعو ىلاسنلاو اير تيلطردعو ىدانجاهادر ديس نعييلا ل وانالم فشلا يلص
 تايعىلا نب نلمنلاو سابع نياورب او تب اني عفب هر و قلي رب نعاضي !يثو للا سنلاو لع ماور ةيراخ نب ليزو نلاربطلا ْ

 نافل ا طضرلا لعمز اكنييلوالا نينعلا ىف لسو بلع مر الص مدلالوسر ناك مل له تاوعرلاف ىزتغت ل اهدددا ||
 || ل اتميبا نمعمس مل ةليدعإبا ن ال طقنم شو يبا نعجوعس نب هلا لبع نب ةليلعىلا هياور نيوكاكو ةيبرالاد لجل دأ
 | قبطنمة بشل نب( وه ر اق هريعد لسم ءاوراللااريفعلا ليعنمركلن ل هةديعاب'تلاس ةسنيوعتعتبعشأ|
 | كلين ار اتفالبعلا قيد نبا لاقوى يرن رق ويصو دان سلفضرلا دع .ناكنيتعكرل نفس لج ذي وبا ناك لس نهر[ ٠

 نويوصلاف ناب بقعنو عبرا نمونأب وعنيلذمكلحا لبغننا ذا ريععلا ثيبرحلا مومتلريذجلالبزنتلا ف ىعرب ا[ دال وغلاف
 ْ هلاوصمدا سر نا حوعسم نب نييزح نم *هنخنباو لدم ف اف خوعننل ةريخال لزنتلا نيوكلحل يفاخا ظفلب ةريرهاىلا !
 ١ نا مث لاذ: وسر و ىربع وق ىلا تاينلا ىرسسبلا .كدو لعام ضب د ةالصلاطس نأ سلجاذا لوقي ناكت لرننتلا .لعإسو -يلع 1

 | بع“ دنيا سس لوعيي نامالا ءاشأعو ليغ عباعد اع خل ىل'ن اكتاو «لينت نم ةرفي نيح ضان ةالصلاطسو ىف ن 07

 || (؟نيذنلا نلعب طسوتتا لما لسد ن اكلاق منع سو اطٍؤبرط نم ئبلم ناد دظفرارلاو ىزد ششلاوىض الاد اسمر غلاف[ ٠
 | ندع ولو مالساا ربان د اشلاثياورىفعقوو ثيل مللت أريطلا ت لولصلا تاكزابملا تارقلا نر قل'ن مؤ موسلاانمأعي ل

 ناقد لا اور ىو ةياور فيررعنلا ناوييض امه امرفب عن «ريغى درو ل وقل انصر 'ىليزنلالنعوه نو كان كوشأ |

 ٍ تاربضلا )و تئلصلاآلو ت ايغل اف نمي ذللادرب مل ل ربطلامسكعد قاثلازيكتد لوال اهيرعت نابحنب ويضم ا

 ف ب نيردارو ىف سلا م ويفنلا دعدرب ىهو لل دن هلا ءاش نا ارعييمجميذ قدر لولا يبد احالا كوسنسو لاذ ا[ىه رقاب فال 3
 ”قيعض ةيإور ىف مث يناهرلغ فالخبب تاراورلا عي ارتوبثي تايقلا ظفل نيعنت باوصالاوىئاشلال اقل اة:نوضاشلا»'نعسلفنا|

 رفصإراورلازالاد هت ىنن خصم عققتم بانل اف هرعس نباح سام لرب تايكازل ت ابناوس اولصلاطاقسإر منباشبيرسنمئطفذارلا |
 اوه ىليزللا لاق انياريكتلاب كرلع مهلس نف نيطل تي اورو ويش انيلع مالس نضال اد كف عقو و نيعضومل أ مالم فيرعنإ| 1
 ظ قرانا نامل لوس لاقفراسو ل "ءاص ىلا هن فبيصخنرعو لئسلىو روحت زمالك ل نعم يلع ل جلاو لبغتشلا ف ىود شيز عوتصا |."

 ,  [ن ففي نعد يدر »وعسل ناشي لح ى لنعلزتتلاف ثيل حصار ازبلا ل اذو دوعسم نبا ليث” كيلعلاقفليشتلاف ئضلتخا | ١

 مادو ىطلاو لينأسالا ةرتكبارقاظن لش اذلو الادب سبشاالو لين أساريجاال و منم تير ليتل لف لسو تهلك صوفلا نعىورزعالواقيرطأ | ١
 | لعزل امجينب نيل اقومباربصا فلتةدرق ىريغو انضعب مرضعب فلاخال مراعص» نال دوعسم نبال شت دعسانلاعقجل ام سملاقأ |

 تعمأو لاق .يانعب بصح نإ 8ليربنإ هلا دبع قبر ط نمر قاربطاوو 28 و ) 9ليشتلا ىف ىورادويصا دوعس نيإثي َ 1

7 077 777007 

2١000 

 مسج بدمج هس حج نم «هجمووج برر" 7:2. 777ج وو 1 نا
+ 

 0 لا يك



 نيج نجاع نما دنوخأر كاز بكل فصو ناكناذ لاونج تنكءرلالا صن شفر عال اق نسال رلاوم تعدل نننجاعل'ناذإ ىلا
 , | ماقانا ىذا نسم زييشلاويف ىلإ انلتاذاو لاخلا( اق عباصا خ*يفبك كل نيليلاعضولب داتعالا ة رش قيبشتلاف || نت

2 

20 

 2 و

 || يلع لصمنا كيب لاوس منسم ةعفرلان ها زعو كانك يع ىراقبل اور دن لعقد هعيرعقدىرضدلابصنوىرسبلا |"

 اذ مايهل نقلا بصالابر اشاد اهلك عباصاضبقو نما« عنو هفل ضو قال صلا ف سلجل ذا ناكل "أصوم بوسر ظ

 7 . م : 5 ع 0 :. 3 1

 ” افريل لبعنبا لاقعرعسم نبا نعق بقت نع موصنمو شع الا نعن ًايفس قب رط نم ذاسو ليرشنتلا بايب قاض لاميلعب ىبو اول ىت دو قلو

 ا اغالهو فكلاع مجد ضرالا لع لمعمل اوه نجا ل ضاتللرب ضلال غمل امك اؤعقوو مداصلانبإ هربا نم ضرالا لعب لسا 7

 ١ [|طس والا ناربطلاو ىسم الكهقنا نرارض باثكل دك ممب يضعان راكوار يتكسر ىطلا خيو طلغي ناكن السب دفنا, لبقال منافمنمأ] رز

 1 ْ ن |ليمىلا كسب لاح نت ازبتي ىلا لعفياكم قا دايلي دعر ع ةالصلا لزب ىه عندنا لبعتييأ رس نيقرذال 1

 ا مىرق١ ف يعضودانساو ينل علم نمل ةالصال ثيرح ىف لعس نب ليسن عوكل امل وازنيا نطق لاواو ر ةوعسم ىلإ

-- 0 0 

 اتا ١
 هاوي 5

 ع

 . نيل صيفا وم 2 0-5 | لوالرلجل

 ظ ١ ئ َ لهدسر دى ىلاَرعلا نارساللصلا نبا ى قا دام عب لاق *نيمجلانجاعدارما سلو ريب يشلاوه زج علا قع أكمي لي

 1 لع .يتحلر عضيال عفن الع ليضدأمهيوميغكهباصاضبقنزبؤت نجلع ىبف ن وتلا انلق ذأ م|ق ىازلابن جاعلا »نوفل, نجاعلا
 || ىانعم كان كيل تيثولو تبي ثييرجبل يريعدل ةالصل لف هيعرش هيه تاي اره علا نمردتكل م لعو مالصانب (لاقضاالا

1 

 . || ليد مرق سيال هعول ىف سلجل ناو ىرسيلا لعد دع سلجنيثعكرلاىف سلجا ا لاق لسو هيلع هبا يصمم (لوسر ق الص افصو

 01 م1 نم يع قننم نيا هج لوجسز الص ضا ن ارايلذ يول دب س اناا رجسأس ايي ل فرمعلا و نريظل ا نمن نتا نم هاذ و
 . || تييلح نم ىرييلا خدع ىرسلام فكوبضو ةالصلاىف سلجذا ناكإسوسيلع زل يص ١ كسي ل هحوبرسلا ق نابسد
 . | ل دعمملاولب عبو نطقر ارلل و ميثبكر دع سي لي بضم ليرغنألل ةالصلا ىف سلجا دا ناكل اريطلل طسوالا فو ثيي لح ررمعنبا
 : | طولا ضيفي ناك. ل قناسو يزعم لمص هنا الب فصو ى لعاسلا ليم كيب لس نبككىرسيلا نكاد دبل
 . ألا دع نهلاو ليعضوو لسمرنعر نبا ثييلحس نعذخو ليج با ثيي لح ل لصاال ةيدبسملاو ماييدلا لسربو رصنبلاو رع عم

 . |! ىرمبيلا نبك دعى سيلا وكو يملا هتبكد لع مهلا هك ض و ليج ى اغيب رح ىف ف درعلا د نييسغوازالث ل فعو دعلاستبكد
 . | ناب قا ناكلسو .يلعمدا ل صولا لوسر نر حنب لئاو كميل لوح ىذمنلا و دؤاد ىبادادر تبابسلا نعي عصير أثناد
 ' || نارعنبا كمي لسع رين خنباو آسلاو د ءادىل! لنعمل صاو ليىطلا م ذيدحلا نهم قيء بلاد >جاينباطس ىلاو ماييالا

 . || قايد ماييدل الفلا خب ابسلا -عبصاعفرب ٌممينبكرملعمب دي بص ليلا ةالمحلاىف سلجاذا ناكطسو الا نأ قئاربطالو ناب. ميج
 . | كظفلب ذيدح ميسا طسولا رذح مار رعي ناواسو يطعم الصنراريزل نب سبي لهم ا[: زم قمسنيد هحمعباص
 1 صانع ظفلبىدروا فضملاو ىبص لع شيب ركنا اه ىق هريغو هظفل يل نبك رى رسل .نوقلبو طس ىلا .عبصا لحم ميا مل
 ]| شاويش وان الثلقعو يملا نبك نلعمملا ىيرعضوربنلا ىف لعقاذا ناكلسوميلعمل لل صدي ر منبا كمي لاوس نيطل قرن ا«زيبو

  اركذو ل ايصولا لوسر ةالص فبص» هر وجنب لاو ثيل هس ح بسلا تن حرز زلوم مارال العجين رت ةوصو مدارس
 كب لا ىدارم نولي نا لفكيقيمسلا لاذ و ظفللا نامي ققبيبباو درب نخ نب أرب ىعري رك يسنأرف عبص م ذد لاق ليغنللا نأ نيليلا عمد
 5 ةرجز و ايالوأركر جهل تب ابسلاب ريشب ناكلسو يلعن غوص ار يبالا نبإ فمي لح ضد اهيال حار خي رب كيال ارم ةراشن 5

 ٍْإ ادوعم نبا ثم له: راشاهرصبز د اييالد اوف نود ى ل صاو_يبوصْ نابحنباو كلاشالاو دوا د بباو لها نراشا

 ” || ضرفين البق لو قلوضيل لبغنلاهرضرف لحب لل تساو نبط ضرفي ن لبق +لوق نود اشريغو ن ريدتلاىف لص اود ايضصو ماسي دح
  [ونيظقرارلاءاعةالصلاو .نيطالا ةالص لبقيالار نعم ىطر خت فمي لوي نا لبق لوقب ةنيبعنبب وز راكلتسالا
 0 00 فلا ثغرعضوهو يعج رباح نعيو ور ل ورثد ىهو هثت ن بو حيد وأ نع جمس نعي ف مبلا

 انين



 تح

 ريع نلءاود ىو 25200222252222 -- ا

 ا ا

نو دال ةسيرإو تيل عضل نا اثلاو ة*لصلاةتخشإ نسحب :
 ين ته ؟ثيدامالاددد ىو هد يأس بص

: 
0 

 اسم سيلا لجسم في ناكو ناطريشلابقعن عى زب ناكر ىديلع هلل ص متل نعيشه ذاع نع
 : همكم

 ميةناوتاو ءارلإ سليل جلاب اج موق سبلبع نبا طبض يني رهسا ني نيبقعاءاح عقل فانم نىك مدر سيذتل سوال '

 0 قيل ىذلاوهد هضلا باول الا ورابع نب هعساويمجبا در ى ةناإلق ونورا فاد كيضوارلا خت طبض نمطلغوأ]

 | اددان اور مك يلا بهذاوايودو لقلإبءافجط غلب ثيب لحل نه ىف هللنسمىف لجني وراوروباسيلا بط ذاللي نو نايل افجي ذ انا ١

 : ا ام 1

 : واال ا ىلمرنل ل الا ظفللاوىقبردلا ورم كلو جا نباو ى لم لثلاو دال هوبا نإ اجاو كلب نمصاو ىوربو ىف لهاو ئقق راو ئفأعو 1

 ا الد ناله ليد عفر اوداذد ل لجو نيب ينبت نجاد لقي وأرتقان الا ددو ةوباد نقاء

 ١ اذا ناكيسو ديلعمد سهما لسد نإ جب لث 3[ سيف فل وه فلتطىهو ءالمداوبا لاحت فو فاعو لقيم نر ال ااا تو

 و يعض لصل ىف :صالكن ىف ىوونلاو سدو بارودلا لع د١ .١اكلا ىف ىرالنمل للون ثيي لحما ذه اماقىيوتسا نيت يسلا نم سارؤةفر

لنسم ينزع !ةنسىمب تبفطو حنو ببر لاقف بالرمل محشى دركذو
 ةالصلاو [ىضفلا ةفيضإل يوط ثييلعيننا ىفر ,انبل ا

ير مالت ناو .نيج نكن لوط شبع !ىلل يجنب ذاوممرع: ننطلا
 جي دانسا 

عاو دينك لع ضب: ضن اذاولأ او ثييلح نمد ٌئاد ىبالو نآطقلا ميو جبع دب : لقدر جنب بضع 3
 8:) 89-ب الق

 صيملاب : انما نةرولو سسغتكر 5 يعول نب نامل شيطس تنسوني 4
 لدا ة رسلان م-ساروف اذا نكت سويت

 | تعب ل ةالبم نمزت ىف نكاد يعم لصوت ىلا دنا ثم يرش نب كاثي رسال ' «ىهاي ما *نلاثل فو ةعكذ 1

الا اع لهعاو سل درب الا فلوبسلا فسار مداها ل ظفل ناد رايت مات رسل 0
 ] صفى ةريره ىلا شيرس نم ىراقو مف ضر

ةناطتوحب ل ىك ل ةياور ىفو اسلام نلطت حر فرامل لججأس نانا ق حربا ةاسلاج حنت عذرا مالجاس نات قم دنالصأ 1
) || ْ 

لوسر باص نوع ىلع ليج لج بشاوفو 3
فلاقإ أس :و رع هن (لبصميلا لوسر 3١ الص_فصوذا ب هديل للصم 

 | س

 |قحبرتسسالا '”سلجن ىلي نا ىداوطل كني ادوباو ى ىزمز ثلا ضبن# عضوم ىف ىضعلك جيبو قحلعتو ليت ةالحاسأ | ٠

 أها اولا دنعسز الصؤسملا صقف ةريرها ىلإ ب لصيف هو مت الص لا ثبسف تولت ىلإ كوني اذاعه يعجل نيس 0

 امحارتسال !!سط ربا خا لعىثارلاذي للتساو ادمهلقترثرو نمتلك رباينأإك سو ديطع هن لمد هس تازينسالا بانك 1

0 وأسال ىلع رجل نسر مقرف '
 انو للا ثين دن نه عررص 00 

 اريسمدتل د نع لكر فيد مجرب ةعشل لدعم در ذي را اهل لىقيثعق سم ظفل نا كلة ودب 0

 | ةسانسنعبا ال لس ل ٠ متقن ن لفامس . ىلج ل زاكتلا ل همز نلعميف 0

 د سان دا ةالصلافصو ل ريو نب كد "أهم ن ب ىراهباذه ضد ىرسبلا الجر دعسلج نيتعلرلا قس لجو |( ١

 | دهسا نمسا مفر اذان اقلب ةققلب ىر اطال مب ى دال ضر عسي ديب لقعاو ماق لع ل العاق ى ىتساو ىلو الا عرلا ىف ةربخيل ات ويس | 7

 1 | ماقاذ ناكرلسو لصد د ارعاةى وتس ىو ايطلاو لهشنو اا 0

 بطن ةريهلو فرعيالو وعيال ثيل لغ طب 1 اعبضي اة صضرالا دع علب عضو نالصىلا 35

ا تع دي طالع نب ان 0
ان نمل بابل لقوله فيش وقتا ديل الاطإو

 | ل

 دانس ا شيد مص لو لق العا لفعم ةوقيوتيرب تبقا يذل وهو رص نوني هزل يو نر دىفلاقشا| ٠



 ا 58م : 2 لوالا نضج

 ظ 1 ززاصررا'لوسرل ىوانل نكت الة عزجن يره ودير هياذان اكسو مرلع دليم هلا كوسر ن:بذأع نيويربلا نع قه ىلا شبيراح ٠ | وكيودوزخنباوزو دو سابعنب نعويقلارب نع قالا قي“ يلوزو دمي ري مذاق جرعة رطبا ضايب تبيأرف فلخ نملسسو ا لإ دو نئاربظا أور -لثمة ريع نبى دعو خم و .ىيع ىف زاوعوباد لج: كاد د هيطباضاي ب ىريةح
 3 1 رنيم رب كسي لوح ىدراذنل 1 يعل اقبل د نبا ص هجر نب اود ءادىبادزجاداوازعساخا بنج نعم يقفرم ابو 5
 "ا ميلك ل صر وسر ناكر جنب لف اشسإ) وح لقت ةهب نخنرباو دوا وبا يبلتمو لح ري ليعضو لماذا ..:ةلالصم لسير
 ٠ المدلل ناخبا ص عضو لوهساذا ناك ذشأع كري لوس زم ثيدح ىف كانو نابح ن باو همي نخن إل عبأصا مذ هبا ذا لسد

 ناو سول صوم وسد تقف لور ثييزس ىف طاع نغنابحنبا نر ناك ف بحضوهو لارا نبع داس يفوخزفلا أ باس لقت لذ ناكتطقلب نطقرإللا هاو لقو ليمج وبا ثيدحمنع ةخي لقلب ىلا فرعي مد ىدزنلا لقي تيل
 .| ني كسر لع هلقأع ثيل# ةارلا ل راتساس نمل زد لبقلا عب اص قإط ار البن نم يقع ضار ادجاس -ن لجون ىشارف لرقم
 قل قالط ناكتاو نال ميف قلاع تي لح هلال د الو نيليلا باص كلاب هد امو ةلبقلا خجل حم ىمض مووت وثش عبالي
 رم ينيو رنا ذاد «سيظطسل كراذا ناكل لنع وللا ثيدح ل تاييرص دليلا را لعق هيلجس فارطإبلبقتساو يف اتي رزخ ىنءاسلا ليلا ثدلح -رلع اليو نياجرلاب سخي مص! 'نايحنإا ةياودف عليبقتث-ييضتقي فضلا ظقرارلا باد

 1 ا .نالص قسما كثري لحسن ال اهضباقال رافي دي لرعضد دجم اذا ىراغا دنع ل يجرب ثيدح لورق مقل لأ
 :رهرل مأو:نعفارلا ليو نارمالا يفد بايد لادا ىف مدقت اسلاج نئطتقحوع فدا مثسايارلا ضعب دالاس نث/نةعنجلا م
 أ امرك دو دوجسلاو وكول ف ديال ةسمل تيرس هر كك سوت لع اذ ل لدهلى نيام نمل لانا ياا

 .[طنزحدل سر فرا ةالجاس نالت قرهس ماا: دضتقحتلسارمفد ناكل نكن رالف نيترعجلا ني مفرلا»لاننمالا أ
 اى يف نعال ف هب ذم يبرر تكل وجإلا لبق ناكني اد الاله هصوضقت ىلا تريل عضاولل نهرشد ىلا بقع ماسلا

 | ىلتاطوفرا ثنا ليس وجي يبد ح سما اضإ ندا زيتمالافف ن ميعصلا تبت يازجي سولاف هيا لاتخاذ
 ١ | ذاؤس فلو مشار نية حافر ثييرس نهرا ل نمو نابح نب ربع تباتخ ل لال ف هاعلاداو ننس ابتكر سي فاز هو سلاج 0

 .1 يأ نياننسىل َ 3 ىلا ثيلحف طفللا نه ناماقب هيلا ءادانيرل الج مالسؤلا زينل داذامأ ت 2 م ةةجوفرا مظفلإ أ د افز برجس فنصم ىف رئيت ىلا نيرو باو ويمص ف نكسلانيعرزبلا هاد وأ, لمصأقم لا 0 ش

 | يدي ىلا ربى ل نحول رخجلد نبانا5 .لظفل قس دوم ومنع ىف فسم يرقد لق خجل نبا دانساو تع ازعسا »دان دفا مكىش |
 نعبد اطقلا لبوس نيد يلح لعب لاح و بسم مومر خال دان سالا انهو ةرياره ىلا نعليعس نكرم رمل  ليبج عريب نمل لجن“
 12 7 - 1ك 1_- 4 7 9 ء | نيترو نب سولو ل رتجلا سو .يلعرد هانصدنلا نا هزيشو نيويوعلال تو مت اذ ل ليعت يحزبعس نب عي ظفلو هئلاليبع

2 
9 + 0 

 يرأصا ف طارلع ل وفي ىلو لا قرون مم سار مف راذا نايعنا متزن نعني ميشو ملقنلثد كالا كر نسا و ليسو ميلع هللا ' .اليصع كرين ةنس ع لب لاقف لجرل اي ءافج ىلا املانلقف نسل ام لاقث نيد للا طح اعز الا ىف سابع نبال تلق سؤ اط نعومسم أكرر دب ادبو ل طيوبلا ل تنل نعن نع ورعلل ى بيد اوح ون سابحيب نعش الذ ىوداهرد لص احس ميه ؛ اعز نا خالق جوس ىزد لئلا موسركتسا +رصقو مايق ورفرو ضلك ربي ناكل يطع هن ازيعميتلا ا ةوعسم نا نخ 7 ا عكر لصف قمم لث أوربي ري ربت نع ملقناملا ريك سارعفرب نا ةنسلاو ١ نير نارحنباو ىزمرثلاددؤاةولا ||. .٠" (يلعرعقو ىرسيلا- لبد ف ىوالاةرسلا نمسا عقر لف ليلا كسي لوا ذ ذ نيويصصاف نات ل تق ةحافالا 7 2000 سلو فمات أرب ث نحو نار ندا ةيرخ قنا نيعيرالا ىف مشل لالا ىف نين اع كولو نهب جاو يبدأعل ةلعف
 ابعنبالعلور توسل اعقالا نى در واراد 10 زج ادقالا رعبا ىل ةدناولا ثيداحجلا وا نعني عمت اعلا ١ نتاوي( لناس ن وعقب لدا علا تيد إكس واط كسا نأ, عقر كاهن سابحنبا قرط نبا نحيفو ةنبسلا نمد قي
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 حج

 وااو هاج مام
 واس“ 1 05 3

 جدول هع سالو لس ي لعمر اص دا لوس الاقي عنب ضارع) كلو ل ندب ن وسع نرجع عارقو_بنجمل اره“ لج ئار

 ؟«| سايعنبأأو | ضاو باج دوبل نباو سارع نا اطيب لحن مت د هوكي رلار اش قلاش يبد امل ايم | و كتماغفداهليب رواق ماعلا |

0 5 ًافعضو دانس ويمدا نيهماباح جف مين ىلالعيزجاففأ
 3 7 | نيعضوشوإك رول وبا نال وط سوال ناراطا لا ؤوم 

تماوو فعجرباورمق نير عسيفو ىدعن بلاى اجأ وو
 3 كو سان امدح يفوت نبال« ضنا 19 ناكور

 || معد مما ني ريا عوالم يرحل نعودومنب نام ليمنعيلرخنبهنالبعن عق اذ لالبع اود وتفشي لمنزل ةاحوب لاو |"

 كن ااضالإ كتيجتز ثمل ا

 نيا رمز فتلانم ' 8ع ظ 1 ظ لوال ري : ]

 ظ

 ب ”اكف ماابصلانب قتلا لاق وا نكه رجب لضرلأرلا وراكم دوم يا ا

 0 داكار يثاعب ظميرح نمل للعلا ىو نباىور من لص»> مقنتلالف لاقف ى اونا عنو :ونم ثا زعيم ليل لطيبم ولا لع

أس مالا بدها اسن ب اب ذلؤ نرحل تفرق يفد ثيرعت ىدنح تاب نابع نم قرن
 طي ساد تميز ب

وري انثي داحا هماع لاقت رع نباسفعبضد يركب نب نأمل
١ دوج للباب ىلع انك نال يجرخلأ 

 31 ١ يور 9

 ا افعضلا ىف ناح نبا(
3 3 

 اف ةييزخيإو ةعيرالانأسلاب اهضاسرتبكل لقمر !نيعفد ضيناذاومي ليل يزبكر) كر عوند لوباذا لس يلع هد زل يصونلا نابرجنربلئاوأ
 هر

و لثلاو ىداؤتلا لأ .نعسرب نع بسلك اح نعش رنينرط زم موصول ىلنكسلانباونابحنب)
 نأ هنوبلاونطتراللا وددت باو ى

 اقوال م ديب نع مصانع اهمعبأت اماو قييسلالاق كبرش يدفن
 7 ٍتةيادد ىذا لادالسربمعاعنع عاود ىو

 4 ذعر كن عازمبا ماه واور والسر ممر نع اع نع نيل دعي قي نع اور ان اءاع نب ىزمزنلا لل بقع قوودم لسا

 7 :لادوع نمر هاش لو ديب نمي رابح لبعناال راد لإن ام ىف قنرطلاو ذه وال وبموم هيبإ نعل و أبي لبعنغأ

 ِالاع اثيكر تقسف ةرابكتل طا يفي ىلا نع لو عع نح شيخ نب نحر طوول( ملا |

ف ال فيطصل صدت لسد كنا ثمل لوس يي ضدرانست ليعلم نعل جت يل ل5
 د ىجبل/ فمر لو

 لوسجوجس نس سار مفدي نيجالو لبس نيدكل) ذ لعفبالو ىرائبإل ثياور ىو بابلالثا واف ملفت
 3 03 لاقنوكلحالصاذا اثمي

 ن0 اجياد يطع صمت وس ناك ندع شيله ان غل دباس يس

م قو ىنونعو قلد ى زل ىجو لوب تراس ثلاو تأ كرو ترين كا
 [نابحنباددفاشلانيقلاخل سحاب كل ران عرجيو م

و ذان اكليبجر) ثوب لوح هلاك دابتف اوقف ءاقلا نوري لسمو هوانا
 :نعاي لي او ضيالان رجم فنان ك ن

ضدالا نمت نوددألاةوباداو رول مب_.ىينصف ةريزخبا_ييتتو نسي هضود ديب ١
 :رر اخي ضعب ىف لفن ولا 

يلح ف دا وبا ميثبو 7 بيب وجمل ىف لفي ناكءإسو ميلعمبلالصوتنلا ا
 هرم قرمبلا ىف وسي نق نب !يرف لعب اذاويلر علا ث

ثيل حيل نيرعسو نجا بقل ل هباصأم تدريماذ نال ؤ
 ٌْ يب سصفالص فسد ليتر 

ييزخرب نيبو نقد نيبقر فايف ركقد سوي |
 3 ٍْ ب نرد ك الط زالد بج سيري لاهم طف ةوياوع

 2 [سلل ا صيتلا جوع لق صو 0 م م زحل

 1 الص 'ليولا جار عتلصاذا ناكاذلب ام نيعو قأشللاو ظربزخنبا اورو ىوخيو دز نب

1 

 يني تل و وت ديت تنبع طم

0 

0 - 



 لو هيلعمدلا لمص هلاوسر تيثررباج كميل ل وح س

 دا نات رع! نشابعنبا كميل لاحم ف موو نوفل ا, ث ليي طفح ىدر لاقو مس ىلإ نب, نايح نب لعاورباحنعري# نإ ٠١

 - ريب صيف م ل! نم : 00 0 2 0 لوالارزك

 ف ىليعفرمن ةنشاوزك وت ىنقلا فمي لرعفر نشا نع قبب و ور ومبطب' ضارب ميري قح يري ع فريدا قستسال
 ٌيأع2 ل ارعف سن |. عنب نعىبرائيبلو لب مث أعد ف لسومي هللا اصلي عفر هنن عدو لنحو سم ءاور يقبل ل هال اعد

 د

1 

 عنج يدافلاو هر و ىرعدل اسوم ىلال كاعد ىف يلي عفر دعاقفتا و ردبخو بص ادام عفر مز رض اؤكس و طس ىلا ةر لن
 | ور از ارضا ثيل حليو ان شنبح ن عنيف :ىريدعمه لأؤ و دعو ربأجو ربه ىلا و *نث اءذبب لحن م نطاوم ىف ديري عفر ني ليلا عفد
 ضال م كتربجن كل تروج اذ لاق لسقيلعمم ءامح ىبنلا نزرحنب كسي لوساعادناو رطب ضارب ىري حوف للرب غيل عفرلا
 وحر هربا نعله عننا قيرط نم قااربطلا ىاودو لي وط ضي لح ىف نعل هاج عض صم نب ةىلط نيب لح نم نابح نبا فن ىفنتال و

 اذه لصف ىف مالتى ىركذو ف عيال ى دونت( ق و بزي تيدا عزف يدك نم هحسمالكف ىدذتل ا ضسرقد أ
 .[[ةليبج نيزيرعلا لبعمبف لنسب نيطقر الا رعشلا صار صق عم زيمججالعاب لوب

 || منعم سلا نيركبى لا قنرطنمطسو ال ىف قاربطلا ا هاو دىرخب قيرطرل و كوت اناا اقوذمطقراللالاقىوقلابسييلو

 املا

 لحال

 هد

20 

000 

3 
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 عن قا ذا ءازبلا فيي مإبسلو و يلع ق فن نيو قل اف ل طاو نديتبكولا و نيرليلا و هنا ىلا«ليبداظساو ضويحي دع عاش
 ممم فريلفمفرا ذوو عيضيلف جيو حله ضواذل حولا روسنا نرسل نيريل نت نب اشي دن مدؤاد ىلالو كرفت عقداو كيف

 . | [ملقيف دازو صاق نو نبل عس دي اور نمي ىلا لثعو ولا ناه نمو اجر! ننس ىف ىم بارا عبس لعلى ديو
 د ازيل وضعي نود سصوينن ضعب ىف زافهجوف يلعن دز نلا «ازو ءلشم بلطمل لج نب سارعلا نعيبسمو صقل قف يبلى

 ' | ىقريبلاخقيقو -ىماجف ى زول نباو عميل ىرليملو فزرطال اب اويصاو زعو نابحن يل يصد قحئاابع هر كلي لوما تسكر لتسا
 . || لاقدالصا ىرافبلا يرجو سمو ارخويش نع عقر ل لاؤفإبسم مرش ىف ضايع ضاقلا شال ذركا داس يرقات ونيت ناد
 انوكش ترالا نباح كمي لحد ؤادىلا نأس ىف يلا ابعنب اةياو رب بقعت وهو سارعلا أل اببادألا لاقالس ا غيال مازنلا

 || ني سابعلا نع»ريزخنب ىلعىبا نعل نيعبدالا ىف مك ماو دانك ذاندكادانهابج أ ص مرل رحيل سوس يعم الي لا وسد ىلا ]

 . | يدل بص لير شى نير نعابسو اور ل اقوا لع منع بهو نيليعس نع قارنا ىلإ نع لب نير مد نعى افصال ل ضفلا
 ]| نزعة رئاز ىلا نبايركز قي رط نمو حولا ل هن وقريبا ءاورو ,رحطفل هيفالو انهكآو انهابج ف مرقس لسنا الك نكوهو
 ُ (سمتلانلانإذالاقودانو لطفل ىحبهو نإ لرعس نع اوس ىلإ نب سوي قب رط نمر زل نبا وه واود وابضراق ايدنا ىلا

 | رس خلات لاز اخلاق عمل ىق ىف ةئدابنلا نا ىلا قبلا راشساو ؟ن كلم لي ملم اناكتل [ثظفل ون نربطلا مدا نكو اولي

 .[ناتعم عيل عاو بارخن عر عم ىلا نعربع نب ةراع نع تال نع هني عنباواودد قاوسسلو نعم نياور ىفر يعز كلذ نب
 | الخ عبهو نبل رعس نع انها ىلا نعءاًصمرلا ث رح عالاىور آغا وست طضاب .نارق فرعنانكن تل وهام دانسالا' له
 ا ا اش يا الا اا ب ل ا حين ةوجسوف :ي نتكب ودعشب لل ذه ىنالا حق لاف بهد نب ديعس للبن داس علاقفيلو دين ندا

 نال لئاكن دع دوعسلا هب ولطم ناكول نال كل ذ دع ث بز ل هبال ل ئذيحو لئاحلب ن وقر اكن جلع نعد «ابجلب نضال
 | .نماوبلط انو لئال ا

 ْ 0 ا ملا 0ع هنلاو مربي ًاييدرلب وأه ضروب :1 ادع ة داير م دريخأت /

 || نخيوار طلب لعاو ءافعضا١ ىف لبقعلا خصال نئارطل اماوررب اجنعسيهومنفو ىراوبلا يع دنع كلا, نيفشخ نعربجنبا
 [تال هنماعدوكدع مسن نكت داس ىقه دلالات يلا اق خي دول نه ريغ رب لن لاق انيطلا هقن هزقو لوبجخلاةومدركتلل نب
 || ضالالا رمل كوصو نم عنمالاه دوكلح >وعبلا ناكو .تنيلاراذص موقلاٌ أع تناكلاق ذا ىتازدلا نع حو احضر دعي شاب

 1 0 لاء[ صوو ىداؤلا قلع ..نم اعدل مزه لصرلا رهو مرن ىف ملي نو لوني يلد صرر لوس هباوص ناكنسكبل اق ]

 "هذ فا

 تفتت

 لقال دس

0 

 .تاولآل اطابالا

 :ةيلك

 اي
 َُل
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 ع او قا تي ا نتخ

0-0 
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 : ريم مزن م 96م2 - للرب
 | ”فراطزبا عيد فبعض لنساا هاو د ىقنمسلا نا ص الخ ىف لاقى كنلا نال تير ف ننزبات ةدايزلاىزه تلاعتو تكرأرت لب تيداعأ | ٠

 | نحمس ىلإ نيزيربنعق احلل نع ضاوي نب ليس قيرط نما هاو ريوييدلا نا ض رت دموهو ةياورلاو له تن للاقن بطلا |
 | د نيس وا نسكلو) ىمام ]إس نمددزتلا لهو تيداع نمز عن الو دازوى لمثل اظفليمؤ سن لعب نابسحنا انس |

 اح ناسا نسعى جرخا لبن نيرا نا كنا ةياود زيي كمل ةبسنلاىفو قالطال ىف قون كش ناكئقنبالاقأ | ٠
 نسكن نمشي رونو .ىالخب وصلا ناكن ازا ناهو لنسب ق اهما ى نعك يرش ثيلح نم يرخلؤ د درت ريغ نمىلنسم ن*اأ[
 د ىكو ةرعلا» نيبو رسوم لع مينلث .لظفحم يفءأس ل علف قاععسا ىلإ نسيه مولانا لعل ري دنا نيكل بخب فيد اس جشيرح مالا ٠
 ند امينمزعبالو موق هو ةدايزلان اذ ملفت دنع عش ثياور لح و مس ىلإ نب ليرب نع قارنساىلا نب رضوي: و لعن ست 0

 ايلاعانل قو لقد قاونم لنا نعصوجللا ىلإ ثيرح نمو قادما ىلإ نعدبر وعم نيريعذو كيش ثيرح نما ضر نيزبطلااماود ||
 (تهلاذأينا ريكا لعس كبدي أبنا ىوقلاربعنبليعطم [نا عريب لبعلم»ا نيدعناداج ني رطل ى اهع_تايقوليساي الصنم لج |
 1 ىليدب نحو اوعس وإن ع صومدلئب ان سم نب نافعأنثىدال خبل لكوتملا نينسحت ارث جل نب ناملسرثعن بع نبهت هد البع كنب ا
 0 نمث نالها مرلارتولا تونى نماوقا ت اكسو يلعملالمصمللالوسر دماعل اذ دع نب نسحت نيت” وحش ىلإ نعم س ىلإ نب 0

 أ | نعىريقملا لعس نمد البع قرط نم كد رتل مكى ودل أو تيداعنمزعي الو داو عفارلا فاسا,لفمشيي د حناركات ||
 الم ىعليؤمي لير .ةيناثلاعلرلا ىل ربصلا الص ىف .ىكرل ان مدسار عذرا ذا لس لعمل اطمح هللا لوسر ن اكل ق قبره ييزب 1
 كازا تبضق او شنو تيطعا أف ىل كر اب و تيل ىتنميثنل ىت و تيفاعن مذ دف اعو نبي له نيف نت لها ميللاءاعدلا |
 اكل فنان اكولفولا بج جهل فيعضوب# لاذ اكسيلو يوصوكا الا تبلاعتو تكرابت تيياون مل زيالخ»كيلعضقيالو ضقت |
 | اطسودل ل ين نيطلاو وار 9نولاس نشل دراول لع نب نسم ثيي لجبل ا لسا نمىل ولعب لال دنيالا ناكديديصص شيد |
 ريتا اله يركض ند ال نكت )ىان عمسفملال اف ك ركككلانعفد كلا عت لاق لوف اسيا لا قمع دانس نو هىخنق ليربشيدحنمأ|
 كلو نع ميغا ىلإ نعربا رد ياو رن ثوهوأع وكس ى درك هس لإ ث يرحم نابح نبا هاد ول هاجس ن عو غو ىعدأشلا كح 3

 فل انبيلح ملقنلو نوب ماعدرا عل لذ هارقلا ل ةءلرقلاعمال و جوجسلاو عوكل ر اكذاىف نسالن اظن بل اللتسالاى ل[ ٠
 ريجيم سيرا ن وقت يفشل سجله يدل مثل وف ىلا عنب راس نعت نق ايسو هلق لنعرف تنقل كرت ثيدحو ها أذل :

 .. [اداااذان اكلسو -يلعمر ال صدننلا نا ةرب ره ىلا ثيل حم ىرائبلا اور تىنقلاب سي لسو يلعن صون نع رياك ودمالا| ٠
 خلو ثيبرحمل انالف يل الهش كل اير مرلا رن طم عمسل اق اذا لاق رف مىكرل العب تافلحإل ىعرب وا لمل لع كلي نا ا
 || ى مهرلع اعدناس بحزب ل ىق نمد انتيس و هن اولصلا بجو مب سجن كنزا دع لليد: وعمد ذيب مول وي كاب سيجا
 ١ ا ل 1
 1 دالا/لاقننلاداكذالا ىف اركي سيينا سايقلا لبسي سجحنا لعل ليامرابخجل نم ى سياف وع نا بئار ىف ىلا لبو درو 1
 0 .ننم نمو و ظفلب سأرعنبا ثيرحنم مزقت فل نمو نحتو تنفي و-يلع مدهزص ينل ناكس ابعنب »كمل لحأ 1
 نب ب ىفعينبهلا لب قلرط نمد دوبا اور كوجسو دع كتير ويمن تغرق او كفكتوطبب عد اذ توعد اذاعونرمسابعتبا || .

 لذكه ىجوأرماوحسماذ معرف ذاذ اه ىبظب ىلا شالو يفكك وطب ها اولس ظفلب سابع نب نعيسكنب رن عت لحن منع قاس!
 مفلاطد «ىخضبعكنب ر نع ناس نبل صوب رطنم لكى اود و فيعضوهو اباثم! لهو يعاد اكقيطنمىوردؤادوبا |
 امدلاواور امل الل تسسال ل كلذ نمنصحاو تاَقْنلا نعش اعوضوملا ىو ريد ؛لاقوو افعى ءابص هويت ىف هلثنابحتبا | ٠
 هيؤلاق لقورقصلا نبع يفو مملعو علي ديلي عقد ةالغلالصالك-نئأر لقل لاق ئلتقن يزلا هصقى ضان عسا ثيدحن م!
 :شيلالاو اق سالن طا .هنال ىف الا ليلاعف ريال ناك *و -يلعهربا لصون (لوسر نش كرب لئئوقل حىوفلاسيلنطقر اللا ||

 النك ير السوي )سم ناش نع نديم ىف ليرشا ينال لصالة عخيشصد 2



 ءاعرلل

 || لص ةسيلاعتو تكدارتعب لاق لوسيل هملا طمصملا وسر نا لعنب نسكت شييرح ف دروو ىوقالوالاو نرش نيمللا لبعلاقفأ | .-
 نيعلاف )عنب وس نع)عن هنا لبع ع رقع نبى دوم نعملاس نب هلالبع نب ين عب هو نب ثيي رح نم قأرشلا و لاو مشل! لعمسا/!*

 دوار عصر سب ةدايزر |رن) ب ىلرملا ونت ىل ىدونلال 5و ليتل ىلع مد ديصو ظفلب قش لل اىازعف ماكتإل ف ىربطل بلا موو لأ والد |

 2 3و نيطلاواور هرنس مير ىلإ نبليرب نعق اولا إ نعبقعنب ىدومن عربزكل نر فعجملا نب رشاد روانكه بهو نا دش نع ٍي

 ْ يت د يس نلت

0 

 2 ريف سيقام مااا يا لوالد
 5 : د ءافل كرد -يلعو ظفحاد زكا ”رللاعب هن عشنا اور ىقامبلالاة وعىكول لبق ىنقلا نا شا! نع لوح اه اعقبرط نم ىراؤعلا ىو

 | ةانساوو كك عبو يعلاو تقي ماكي ديب ييرشعو حيزا فلخ تبلص لاذ ىرصبلا نسكن عكا رجاوي رك وو ر ف نودشارلا
 || نعماشم ملكوفلاسريخم لريال لاق لعدلا مصأءريخ ع ركل ليك تن نا سنا ثيير حى رمل لو قي رجال تلق منال ال اقوفيعمض
 ' .[ًماوريف ورام! نب ف افخم ةريره وبا ىورانكو سا نعمك نحن عملو ريغ ونيس نبا نعب ىياو نلجير ب نع مهئلاو ٌيداتف
 0 انكفامالكلاقفو لعب ما مىكرلا بقا ربع اةالصى دب ىلا نعلس ناش ا نعي مج: <فس س نب ليسقط نمد مورو

 || نتن يزما مل اوعو ءاعرل له رييصلا ]ف تنقي ناكر 3يلعمد يصمم وسر نك بي لسبب رد سوموب» مد رعد ولية لعفتا |
 . | نملنيال ناو كرلع ىضقالو ىضتاغللا تييضقأب ست وث و ثيطعا مف ىل كرابو ثيلرل نمث تلى تو تيذاع نمبف دفاع و تيبلها

 : نعىوردرشلاله من كملق و يلعمد للص ىنلان عرسك نعىورير لفلا ل م عفارلالاف تيلأعت هازب د تكد ابن تيلاوأ |

 نريد طم قت مبلاو نوط الاول نابح نبا ةرينخنناو خيبرالاوز متن ادد: ميصلإ ف كلذ ناسنعسيف سي نك نسكن |
 3 دارت لبى لمرتلا هاذ ضقن كاف وق ىف الا مرعب تبناو لازال. ناو لوف نمو !ولامرضطعب طقس و -نغيلاوحاوإ نعم سنام

 نا دوت ن العن أب حنباو هرب نع نبا يبو رتولا تىنشىف نبنوق!تامملك » يلعدل ل صونلالوسر يلع نست نع مرظفنو كاز ارعس

 هاو لثم نيثاو نمظفحاوضو >بعش ىاو دو لاق لاق ناكل ساو ضي ابا .عبنو ميس ىلإ نيليربنعق اوس اوبل[ ديت تول تانأ |
 دلل لأ كاد ل الورلا نان أبحنإا يلا به ذاوةلتو تمل ءاحرل"ناهانملجب ناكلاق (”اورتىلاالو نىتقلا يفرك ل مينباو |

 إ

 نودع يور نم يي نو سمج 7 ل ةيدتيعد مين 0

 5 0 7-1 37 اتايينيرنل"

 لارهركلونيريلكتساملكو هيف لاقد مب ةوحت ىلا نع مس ىلإ نب ليرب نعيلا ليبعنب نسم نيارط نوري كا ىف اربطلاو ةرهاطلا|
 || قرط نم بعمل اور لقو كونقلا نير وقن ن هان لعدن املك غيا دوجماولا ق لص لاقن منذر بعشلا3 لعنب لهبلع تلذراث لب دل
 : از صنزب ريغ اورد قل الص مب ىعيب ىلا ناكىزل1راللا نا لاقت هيفنمل نبال كل ذ نب ركل سى نب ليرب لاق ارضعب ىف لاق

 دعويه هع سيلو نمره نب نزلا بج ن عرب سيب نعداو هو نب يبجاربح ب ط نم اني قربا لص وار اف ازعيازت ىلا بادكف
 ..[اتاملعت ءدل قمت لبيان ىفو يصل خ الص ىف ثنفز سو -يلعمن ا لصوبنلا ناك الوقي سارع ن باو خفنكلا نب اتعمس رم ىلإ نب لير
 || نبللماورويصلا ة"لصنمع ىلا مب ىوعلنإعد انماعي ظذلب عيرجنب نعى ومالا ناوفصىلاو لبسم نب ليل لاق نرطنم ةادرو

 ا و يح يا عا و اع نت رول وس ترم يومو

 : ب سجنا نعى ومالا ناوفصولاىاور قف لاح عفن ذنكلا ىلا جازي نم هنب نمتإلا لبعو تولت فش ىل لاق ميورجنبا نع ريب

 ملسو يفالو ازهر يغنئسلا ىف سيل هنا لعمما لصوم ضد ىفو ثييرحل تيرهن بن لها مولا لقل قرت لاف هو .نلعميلا لصورلا "لور

 ْ كد اذسا ىف خيقعنبىم ىلع ف لت ل قو دعني ن سك قب: ملح نب نيس نباوهو دع نب هللالبعناذوطقش ناذ كل سلو

 ٍ ١ نسل نعش راو نعييبا نع وعنب اشم نعتبقعنىموم.عنعتبقعنب مه نب نبلبصم# ثييرحن مال انعيا او دد

 أ >فنو ىزن اككرقعنب ىس ومدح مذ فيت لقد: وعسل 9) قب لو ىسار تعفراذا ىرتاو ىف لسد هيلع لا طيصدللا وسر دفع لاق دع
 || لومار تعفراذا قبل انه ىف +لوق لمان ن ليغشي هيل يف ةالصل اد ابزبو دع نيه البعن ع لوفي .نع لاس نمن الع نب هي

 || ةالوسر خلت ظفلو ىرنسب رفع نب هع نيانبليعما نحكي لذ ىلا نبا انث انك ئ ىملا ةرش نب كيوب انذ,ىقيم بنار لضفلا انأ
 1 ةري و ىز ورا ني نمور كلي أقف كيبر*لا كرما عمال هر فدا و هكلذ عوكرلا ليقنولا ىف لوقا نا لسو ءبلعونإ يع :

 || نمزءيال نرتولا نون ىف ءاراعلا ضد ازكي قنا تاونفلاو لسو سلع هلا لصمنلالعلمجب ناكىداقلا'ذاعمح رحاب نا قرط نم



 ريبيكا صيغاتلا نم 0 ١ ظ - كيال

 ا 5 ١ ْ ثيبدحن موقيمدلا و رد قازمرلا لع نعزجا ىاو روإر عن فعج ا نع معن ىلاو قار لاربع قرط نموا نكس نا نعش نيعسرلا نعى رلا
 نيوع :ن اور والف يب ارا رشا نع وحج مص أع قدرط نم نيهرعصل لف ثيل واو تونفلاب انك | مك ىمصو يعلى ودوم نيوللازيدع 3

 : سضالاج لاقل اق سا نيعببرلا نعمظفلو ك3 ببسو نسم ف در ىهار نبق اياب لوقف سوم نب هلا ليبعتي اور نموص/قازرلالبعأ :

 نق لس ةرلع هدا ءاضولا كوس لاذ, لاؤو ساو صنف ىلا برعلا يحن نمىحيلع ىعري بهن اسفر لع م لصد '«كوسر تنقا كانا نإ |
 21 ذوطنج نكيو دقن نيعم نب نعم ىلإ نبا لانو ىوفلاب سيل يب نعجن ن بمن لبع لاق ىزذارلرهعجروباو يذلا ق داق حبلا
 نع طلخق ليبحنب ىدومو وقى نرد نبدعنبمللا ليحل اة و نقكس ل قو لص لاق ذل ىجاس عوق ريغم نعى ور ايذ طاغي سنك فن

 ( نعيلع نب مدا اابعدر اورث فيعض ن اثح نب لش كمل ”قن بنر ملا نبع ن ع :يديش ىلا نب نااخ نير تلاقو هنو ةردغم نع ىو رباهذ
 نع نايفسنب نسكت ئاور الهاش نيد نرجو لثو لمنور بغ قنو وظفحك نق وليص لعنبو رتلاة ارتكب دعراوبالاقوىلوادببإ
 أ | ن نحت ة غلاة الص ىف تقي ل نيف لسو _رلع هللا لص هز ا«لوسررعمم ثيم لاق شا نعنرسكل نعو منع شر اول اربع نحن اربم نر فغج
 * "أور نموه لب كل زكسيلو دئنصلا ثيير يي ها ابعت ف وعن عشر ونال ع نع رئبسن موضعي طلغو كا زكرمتذلخم كاك رلبل فلم
 الانا نايلسن صاع نع عبيرلانب ساق يرط نمببلطخ ءاوراد له دعركعبو دجمب لحب ىقبال ور هلقلا سار لربع نياوه وو ع
 تطاير نواعم لس كافل لت هم يلع ل يصىبنلا نا «يمتشيأر قش نا

 || تنار نيم سو -يلعمر ا لصمتلا ناسا نع ذاق نعربعس قرط نم _ىيصو +ينخرباو ف ره بزي« 1:0سزكل اف يعض

4 

 و

 ب دااد لهزاب رجا فلك نىك ايسو دج له لن ىفيالث تب نطضاو شا نعي د دل تفلتخاو مىف دوا موتنا عد اذاالا|
 10 . 0 5 ا

 ا صو درا امماد يف ىه سل د لاول كر ليل لا ىووتلاوزعو موف لسعيلا ديال !ضعب فيبر نهازعس يلق اوما هلو

 ْ ا كرز ل1 نا زئشل نظن لالا نع يميصت قبو بلا لقنو تن ىنقلا ىف >رفم لع زج 1

 "| |ركيرانعلاقف نمنع... .. .. تلق مولرلالعب لاقت ويصلاىف ت ونقلا نعي تنرد لاق ظزمحنب ماوعلا قيرط نيرا
 رمةفلختيلص لا دوسالا نعهعإ نعجن زك و يصلان دقي نارام ذار ىل ن منسم نع داو: زم و ناقع زي

 كا ا سل ضرنساطر و قر وره قلصت الات نشي ناك فس وضحت | ٠
 !دصينلا فا خمرا ص لا يبا نعيعجتت الا كلاي ىلإ ببن دمبو نبا ف اسلاوىزم شل ىدرا لال (صضر اير فاض

 .. | ةلزانرياسمب لزن اذ لضرفلا نموبصلالع اماداول وقف نسحمدازيس) ع لب ىهو ممل كفيف دعو نامعور تركي نباووسوميلعأ ٠
 ” أ 2|: 0لزإيل ناو قبس |مدلع:بوعمرتب ثيل حف لسو يلع بلا لصونل لف كوريؤجل يوك نعل لثعالا ناز اأرذ تقف طوي ونمأ
 ُ : لسمو ىر الا او رف كن أرهأ 9 سب اسف  اولسصالف ننقل || ايف تنقل كرت و-يلعمدلا لص ال تقيالوصالاف 3

 1 ليلياةددد كاف يول اسر كوبا يفد شيد لكيلا الص نم في نيح لور اسوميلع هد هضم لسد ناكل رش ل ا
 3 نابحنرب ميجرحل ةراره ىلا ثيدحن مو مرفنا-ىدينصو «ييزخنب امير شح شا ثيرح نمل ذاونلانصتخجتونقلا نا 1
 . | لكوعري ناداذ اذ! ناكظنلب نارحنباسنمميرخارىنلا .يولا نم نبل قلص و رداع عري و لحال عرب نا ١ تقال ناكطفلب | ٠

 أ ةيعكلا ىف وكلا نهحسار مفر لعب تنق سو يلعمللا لصوم اهلوسر ن؛سابعنبا ثمي لوس عكر رعب تنقلت ىعنيد العا
 (.٠ نيظلايف اعياتتماربتش لسو.رلعملا ل صولا كوسر تاق لاق نع مركع نعب ايخنبل اله ثيل حنم الاد دا جوباورجل ةريخالا |
 . || ف لعر دعبل نمو لع عريف ريذحلا هعكرلا نمو رجن لل عمدلاقاذا ةالص ليزيد ىف وصلاة ال صو ءاشعلاو برغل ةرععلا ا

 ش 2 : : 1 و اا طم ل
 | علولا ىف ءىكرلا نم سار عقر لعب تاق سو يلع مدنا لصمبلا لوسر نا ةريره نكمل لهسئرخ نم نك يو كيصع ناولذ |

 ذد برعلا نمءايحل لع,ىعرب عوكرلا لعب اري تذقظفلب لعق عش كر د لثمس كلل لاوسزي للسن يلعن ةسحدلا | ١
 بولا تلا نم زي عقود _هنع ساني عيبرلا ثييدح صرب «رهاظا نعد ءارب نب فاؤخن عرس هر عن ع لش ئبلولزناا |

 كلف ريصرنسب ىررم حيز اربع نعمت لم لفعل( و راه ترفلالص د افكل دعي دلا كرتدالا نأيإ |



 كمل

 نييك مزن نم ا لوالرلج
 1 نأ يفر دوعسمنبإ نعد: راع نب هللا ابع نب وعن عىل يالا يزين قاىنسا قط مدنا نبا ىراهرثلاو دا ثوب ع اشلا مانداكلذو

 1 لاقم اع يئفع شيب رمنم نآبحنباومك او :جأن ناو دوا د ىبارنح يرحم ناه لص داب نناكن | مجضل نا رعب ىفاشل لاق ءلجهالد
 هلعجالاةداعالاكي ممارس تلزن مولعركر قاهرلع بجسد "فلا دصونبلالق مطعما كبر مسار وهبش تلزم

 1 لو « كدر نا

 ْ دورا لوسر ناكف يف ثب لى صاع ن بدر اع شب لح نمد كا دوب !ىورر ارنا | ضعب ىندرو نالاق هرج ل انيضينا خعل فس

 تايد ايالاةنه دوا جوبالاق ته نالذ دعا طار نآيبس لاق روع اذا ون ارم بالذ ىو مظعل جر ناوببسلاؤ عكر اذا بس رع هللا

 اوس ىف وو جوي علال نايس _عوكاو لجرلا لوقي نا خرسلا نم لاق رضي دوعسم نبا ثيي من منطق ارز و :لظ وضحت جوكال نا
 قطقرارلاواو رف يعش للعم يف ف لتخا ل وو ف يعض ىرمسلاو نعي مس نع دعششلا نعل يعتمسا نبى رمسلا هذ د و نجئد لعالا ل نايس

 ىلر ناوبس وكم لرقي ناكسو ميلعمل البد ملا لوس هنا خؤر حن عدو نعى عشلا نعرليل ىلإ ننزل لبع نب لشي لح نمأ عيا ||
 2 ةومتسلاقيرط نمل اضلا هاو دلو فيعض ليل ىلا نب ناتزلا بع نيل هنو ان الذات هيد دعالا ىبر ناودبس د دون قوات الث رهيوربظعلا

 "| عيسلازب اثري لح نمرجلو يف ىو ىرعشالا كل نإ ثيي رح نمرجاو ىف نيطلا اورو ىركيو يف سياو تفرز حن ع لص عمم نبأ | .

 " [لاوتال د هعيمج نمو عضو دانساو يف ىو دوباسلن رأت ىف ةفرجولإ ثيي حن موكل ناو رو نسح ىدانساو ىرجو -يف سباو
 5 ”لهلصاو تلف سلو كوق الف انا أنا ل اقتل نملا نبا ءاكحا مذ نعل ينحني رجا لس لؤو غدار زلا كله ى«ربغو مهلصلانب
 ا رملوف ثييرحل كد مج انبر مول كلاونبمودوحجسو .ىولر ىف ل وقي ناني لس سيلعب ممل الوسر ناكسلاق.*ننثاع نع ربدصلا

 "|| قطو ىو ىررجبو قمم شل ع طخت دلساك لو تنم كبو تعفخ لو تعلو كإ مهلامح وكر ىف قي نايل سوم للعلا لمص نارك
 ةررص ىلإ ن عراس نر اطح نع ملس نب اوفصو بخان هاربا نع فانا نياعلابر هلى لقب تلقننسا اوو ىرشنلد ىرعش د ديصع

 1 رو ثنما كب و_.يؤو اذ ىقىم بلاط ىلا نب طع شيب لمن مايضيا ىاو رو ىبصعو شو هذال و تنما كبو تعشخ كا وسرف سيئاو هب
 [|[تللساعالو ثنم) كبو تعكر مولا ظفلو دعب لح نم إسم ءاور و تعشح كالو -يذو طي اذ قلم ىلع نعى لخن قبر طن مو ىش
 ٠ 1 هللى لقدر تلقنتساارو ةرخ/ و ىلد عشا هيف د ىقنمبلاو نابحن باو ةرينخنبا ناو رو عصعو مظعو ئعو ىرصبو ى مس كإ عنخ

 0 نعبر نبانعمىضب قيرط نم ىاور ورب انعم رتل نبا نع ةزمحىلإ نب ببعشش تينا نم اسفل ءاور و نييفعلابر آ5
 "|| ةزلا»ركتشمل لوسلع نع فار ىلا نيمدازيبع نع مرعجلا نعنع توشجاملا ثيلحب وصلا وا دخازع لاقد ةلس نب رع نع
 ...[اوب لايف اومظعفوكرلااماذادجلسيو اعكان نقلا [رقا نا تبيه نادال رف عوفرم ”صق ىف سابع نبا نعيإسسم_يبرخا +وهينلاد وكول

 . | يكون يورد قي اورتن ثمر لوب الد مدتةالص كس تيب لوس باتي متت يد نادينا |

 1 ند مرلا هرج ن لهنا عمن لاقروكرلا نهم سارفراذا ةرلعمللا لص ءللاوسر ناكل داىبإ نيم لبع (ثمد لهحر جتا وأني

 نوب موكلملاءاعرلا مع تل لون دراي دربلا وابن لوط مهلا ةرعت فدان مسمر عي تشم لدو ضرالانبو ت نمسا لم رجتا شل

 ا نلكل قو ولا طاقس ابو قح' نمفلالاطاقس | انه قو ا[ب ذره اف عفو س صمم مق ديفو هفيجيلا ثييروسن مجبر نبا هاود دماغي :
 يف تاق لسو هيلعمم هد هنلا نا ثمل ل هسا مذزحجبش 'شلا ننس ىهو لاذ ناين رفا لنعمىذلا ناب ىدننلابقعتأ
 ةعج رار "مالا لبيج ثيرح نمط ازا اين 'قدلذ قحتنقي ل نيإذ عيل ىف اماذ كرت فز عمر يب ايعضا كناو طعوعلي



 : لا كير هسا عساي هوساوي ونيعصف م نيعو مارال فلخن قل نعيم ارفانكق وسجل اجى الاخ نم لاق نرذارهف ذل خس جرد :
 الا يباورلاءطخلع لي اهدى بال دعوت ىركوأل اق هعركس ناك ةدانفل تلق *رعش لاقمبف لاق لب كلذ نعيمأ فرك د 0
 1 ىلا شير حنم ناوي ناني لح مين عملا ناسالا دعا ليهو غريس هزاع ويبيع ن لو الادخعكر رف نايم 1
 : او جيلا »ير كءاذا خردل لاسيب نا مداخيو ةالصلا ىف ىرافرلبقسسنو ١ يرخإس ار نبا ثب لح نمو ىر انا -جرخل | 1

 دكا د رز لافي لوف >شثاع شييرح نمور ييبلاو>فر لحب رسنم تسلل ب اضا ماد ر ثيبرحاله ىفبازعلا دي شاذة وعش ٠
 نهدي نكمعكراذا و ليمجولا ثييرح ىف نابحنياو خرم نخنباو دا وباو ى داخل ميتبكرواثحلز لانت حضن نا اسوميلعملابصنا |

 1 اةكلنعقرط لو -هنقرالد سار بصنبالف ل لذعيث هيتبكد دع يتحلر عيضنو عك مثدكاد ىلالد ىداغبلاطفلو سفرصه مسيل ا

 :ابصن الل لاقإس رح هر طص هدرا لوسر نر حنبا نعش رمصم نب ىلطق بط نم_ىدص ف نابحنباميسر خبار فنيل ءركذايسيشالاد |
 اف ماقن.ن الص خا *صق ةريرم ىلا(شمي ل سب زهاء وضع لكي ىفحشسكمأ مث كعباصا ندب رف هن كيت بكن كلي نحلر عفن تعكداذ١
 .ايفلجدل مقيد ةالص ىزتجللاق .وم يلع هلل ص ينل نعجوعسم نبا نعرعم ىلإ قرط نم_ينيعو نياعقرا للزو ننس اينما ىددو بابلال د١
 :يلازبا كاسسقسالو سلظ ىلع املا بحول ثيحب وول ف « ياخى عسب نام يلع هل /ليص من ىود اثم لاوس جوججسلاو وكلا ىف سوط
 نمئئاربطلاواورو عضل ىلا نهنرملانب كو لجلب ليز ني.جولط ميشو ل ايسو عجرم نب*صياو تعمس لعس نب لشار ثبب لح نم
 :رع نعول زسم ىف لها مل بص و ليل ىلا نب لا لبع شي لحن هلي يسارم ىف دا ةوباناور و لنا هل نعل شار نعل اق :راال امجولاا اه
 ين لنمو د خنب ترفع جوعسم ىلا ثيل ح نهرين ىف نااربطلا اورو لسرمل منآحوبا ٍِد ءازيلا نعسنعللعل لو ئيطقر للا ىركذو لع

 ْ | شاع ةياورلنقيلعتىأ نيس اقلاوانعو فرعض وغم لكد انساو سابع نبأ مرضا ثييرح نمو نصل وز ملكد انساو لسا ةزربلا ||

 جن ماه ذعم لقنآلق د كاد نيب نكاد نم لوم سار صخخت ل مكانا ناوي رحم سمرنح انعم تملأ ب لح نم دا ملوأ 31

 دوطقرارلا ات جيزي ا[عوكرلاف لجرلا يزين لوم ةياودىفو ةالصلا ف ييزتلان عون ل سو يلعسالصناىدد ثدي لهسدبمج لا | ٠
 آم كلو ركو دضنل ىنعراام كلىضدا ل ىلعاي سو هيلعمس لصون لوسر لاقلاقيب ن عقد رب ىإ غيير نمو دعنعشس اين ثييرصأ أ

 نجي لين لب دق دصاذا ناك نيج نبدنلا لبع نعى را يبل و -يدنجن عمي لب ضاطفل :ىبنخنباءاورو بنج نعول ايمي ليزنو وأ ىلع

 اهضفارمتيهسا ذا لاقننايلصت نيم ادعم رسولك صن بيجو نيريزي نعل يس الا درك عربا ىور و ايل ةأو لوف ء ابار
 د ىعسم نبا ثقي لسد ورننم امن لكن نكن إى صوم ناقيرط نيوقبجلا ودور و لجل اكتسب كز ىف أدل ناذ ضرالا ىلا لل ضعبأ] ٠
 2 خيره ىلا ينم ريزخنبا عاور ىو لاشلاو لجا عاود رو كى باو يف دازو ىزم لئلا دوعتو أيقو مفر و ضنخ كجم هربت 0

 | 1ك ولإ وخيسابح نب نعو هي نعاولو عندو مفدااكرببةيدد قديح لري ن يمسك موق ندي طفلب نيمضصلا لص |

 | ايل لصد! ىود ثمي لحب ابل لو ملقنهنم مفرلاو ءوكولا لعن يبلتْماو لح ني ليل عقر كمي وسب ابلا لئاد إف مرقن مزيل
 ب ةدفنا التاعال لبد نايس ىدوجس ىقلاؤف لهساذاو ءاندافا ذعر مرتفاث الث يظل لبر ن اهبس لاقزمكرح عكد اذالاقوس 8 1



 "ارصؤتا نم 0 68 01 : لدالزر

 0 ادنبد قاع ن عرج عليبكنبدرلس نعترعشانث قوم نيون رح ننس ىف يل لسموب عزو رام لع ناطقا نبا قير "لقرب
 م حت عس راس نعي رع نعو لنسسم ىف ىلايطلا دوا ةوبا كادر زاهد ثيدح كلف اسوة ئاطص ىننل لص ل5 لئاو نمر ج عمم قولت
 رف نايفسو”رعش ناب عقاولارطراعتل ال نب امو ثيير هللا زه نعب ارطضضالا و ىجو ىف بيف لئاو نممزعمسو لاق لئاو نعل او نبدقلعتءعمد
 أ نوف الارز يم لكلعالا وطعام نيادد نابداقنلا مزج شل اق :بعش فال ل نينا ةعبأتنب نايفس ةياود تجر و ضفختو مقرا ف
 الع لعبت منصف أف ن متي ور نكلو طفلا حج نيمعقلا نورد وارعار كنان للعملجن وجيم ىف لاق نيمةريجتإب|رقس حلو
 | رووا نئلحثييرح نع ىلا تاس للحلال متاح ىلانب لاق ْؤ نو عفرب لن وريرحاو نيذ كوقي هيومرق ع ىزم لئلا لاقانرهلو لاحإلا
 | لسو لت صون هب نر لعن عىت لع نب يجن <ليبكنب رس نعيليل ىلا نبب نعر اردطل نبمسعن ع لاربع نبركبارث ملحن ب نا عن
 | ظنحت تناك اذ ليلىلانبانمانهولئاو نعسبنعُنب جوها امى دنعاز هلاقن بانك ناو قبإق نم عرفي يجني ىف

 ٍ ا ا ار ا اا
 د مفاد نير غن ثيرح نمد جاو نب وانعم ىود نكاظفلل لم عدا م :ىيضر وبل نإ قحؤلخ نم نش نا اذا سوم يلع مد زلصدما لو سد ناك

 0 نيل ضل الوم ملعب ىضغملاريغ لاق اذا لسوميلع ميز صمما سر ناكئيمانلاساانلا كلش ةررره ىلا نع .رب ره ىلا ح نب هللا ل بع لإ نع

 ظ
 ٍإ

 . | ةريره ىلإ لوق نكرر دو لو ال فصلا نميرلي نمعوس قحاظفلب جول "ره نمد >وبا ىاور و رمش ايدل نيذ لوالا فصل الها رعمي قح نيا
 ! || علاودروا ثي لحل ذه طيس ولا لع هالكل ف مااصلا نبا لاق ملا ن ارح نبا فد لذ وفرعي ا ليفؤرب هى نباو فيعض عاد نئرتاو
 | هلعب نم سبنلانباةّمالا ا لا وأعوفرم ردع ريغ هذ كانك نبأ: ىلددروا نان نيرك مام الأعيتازكه

 | اهلين ق ايس نككوعم قحتاو ثي لح ظفل ادادارجاصلا نباومنايكأ م طاغ له داززو كال ذ لثم ىو ىنلا لاق و ىلا روبسلل ن نقحنيبمآت ولو قر
 نم ةناعمل رم غس لكامل نيران نبماتقفاو نم ناذ انما دلئالملا تنما مارال نما اذا ذر يرع ىلا ثم لوح ان ذلسا ايو أنعم ضعبرطعي
 :لشالملا نافاونماف مر لل و طول الامن عت:لس ىلاو ليعس نعى رهالا قرط نممرلع قفنت هينا
 "قلن يكمل :لكك لهل لاف و نييك نالص ىفوكرمدلاقاخ ارخا ظفلب ةريره ىلا نع جرعه قرط نمميلعاقفتا متن نيمأت فاو نمف نمزت
 : نم مرقنأب ءلرفغرامسلاله وق وق قذاوث يئس فلخ نم لاف نيل اضل ل ىراقل لاق اذا ةياو روسي ذنم م لفتام لرقغ ضد مارح

 || ىدويهتعب تسل ةدايز 2 و مالصلا نبالاق ضلت امور ذ نم ملفتأب ةدارز نيجولافو طييسولا ىف ىلازغلاركت يدل ق رطل وسن ]
 ..[اتيتةالصلا واق الصابر اخ نينا نافل ةارقن م فلا بقع ل ىف ناو دبل وق كلذ ىف ةدراولاشييد اسيا: رظق سدنببا كلاقاكسسبلا |
 ٠ [اونماف ىراقلانم١اذا عقر ةريرهىلا ثييرحنمىيج نم تاوعرا ىف ىرازبلاىور تلو اس ولع صمد وسر نعكالذأ |

 : : ثييرعل نيك فلخنملاقف نيل ضلاالد مولع ب وضغلا ربع ىر اقلالاقاذا امه هياورىف وايد رافيوا الصلال خلد ن ىكين'نموعا ىراقلاب رتتغتنا5

 ٠ || الص ى | قي ناكسو يلع مد للصوبنلا نا لبعس لا (ثنمي لوس نييكلاذ ناقل ا نارقنمةرغاذ) ناكانفلي حطو ناقل تيد مقل
 | هككلكف نديلوالا نينعكلا ف صعلاف و كلذ فصن لاقو | *[ظشعس مرق ني ضيا لف ودب ينالث درو ةعلرلكىف نديلوالا نيتعرل اف سبلا

0 
 ا

 . .|| عقدورمبو ىعل و تيكن الث لق ل لب رعبا ليزا قزق لقمل ظفل ف از مم ويصف رسم كا د فصن درق نيب خلا ىف ودية رضع مذاق |
 0 هللا لوسر ناك دانقىل) ثمل ل هس يعاود اوتو لسان م ةوهور البصل نبا لاق يأن يعسسمر لق طفل ماال أعتى زغلل عت لسصالاف ةييرجاتف

 . || ةيآل نعمسو باكا هتافب نيد رخال نينعكرلا ىفو نين دوسو باتئلاهيتافب نيبلو ل زينعكرل ف يصعلاو سلا (رقبفانب لجل سوم يلع هد ايص

 . ||! نكعدررعلاىف نمو عينان ليطالا مىلد الاف ليطيو آلا نعمسو بانككا ماب نبي سخيالاىفو ني ةوسو بانكلا ماب نييلوالا لأ سلاف

 ملفت بادكلا ةينافبالا او قبال نيلخةكاذ ا (ٌتمي لاوس رن والا ةعكرلا سانلا ك هلي نإ كنب لب يمد انظف هاد ىبال ةياور لو ديصلاف
 عت اوهضو سمانا زال لسو بلععلا دويل وس (لس اربع نوه و ببس ثيردحل زو". تمابعلا نب دابح شيد حزم
 عا سانزإع و ”ةلالصنلا ن اكريصحنب نر ةثيرح نمي الإ و مر ١ 8 انه ءدج: ل كلذ لاق دن الص نمل ارطف فرق اميلع

 ع



 لاقابن .د ديلعمل لص بنا اف لختيلص سجنب لا كبر لاح ىر اعلا فلعو لسوم يلع مر ليعمل اوسرب ة المص( شالثلا

 ”ةسضيئ1 نهد نه بح نرفع ا لا

 نبدولط قيرطن ما زيبا .ييهص ف نابح ناو ىلاربطلا اور لبميدرفين مو قن_ نتن كماذير حسا ل جس ىدعنب لاقد هه نبال |

 اديبخاصب و مق 5 لالا

 قبرطنمرقيمسلا قارس ف ةزبره ىلا ثني لحوم

 وقسبجنبللا# عب اسلا ديالا ميجرلا نلقلامدا مسي سيج ني رعسرتو نرفلا |ىهلاق مهظعلا نارقلاو لاقل نم|عنبس كذا لفلوأ ظ
 دلةالص ا نلاوكحا ماقاذ١ شبل لورص هدانساووكلبتر مدل أه برخ اوكا هد ا رجرخأو سابع إال ق ينأرقاكس ابعن يملا لببلع

 "| غيسسان احرك حل ةالص نال ظفلب عفاد نب عاذر ثيرحنم احلا سبكيلو هنا تلف نقلا نما يزن نسجل ناكن 5 للاعلام
 ءادالد»ن كرمي لوحب ابل لئاداىف ملفت ثو لاهو ةربكو هلل حاذالاوب زفاف نق كعم ناكياذ ضفلو وطب تيرم هاوس[
 يب االاملا ال و هين يتلو ندا ناويس ل لاذ ف لص ىف نعام زملعت ايي نإرقلانمزخأن اعيطنتسال'لاقفلسو يلع د يص ىبنل ل

 لف والا نبا يرجح نمل طغللا و ئطقرارل اوكا لاو نابحنباو دور ا نباو للاسنلاو لاو دو هوب امل الا زنى الو «لوحجلو نيئكلا
 : موق فعض ناطفلا نإ لاق اسنلا مؤعضؤ ير حضن يلع بيع حكى ر نبل لا نيوهو كسكسا يهز يفومزم مقاول
 ْ اه يبس ناكو فيعضد انساب قل اسنلاو دكا دوباواور بزارملا هش يف لاقو فيعضلال صف ىلا نال ثلا ىف ىدونلاو نكذ و ديجي

 ف

 ْ نع ك اد تبن يماة اذا نم غفل ا رقع ب قس لوف اح وبا مفعض ثوم نب لضفلا د انسا ىف كلو قوى نباخ

 ناكلإف ةريره ىلإ نعد بس ىلاو ل بهس نع ير هزلا نعى ليبزلا قيلرط نموكايننو يطقر لل هاو (مأو لاري هراكلبس يلع هل ليصل
 وتر عبلاواوطرش  عروع ملك ؟نسح مد انس طق الل اة نيكل اق ونص عفر نقلا هانا نمو رش اذا دو يلع هل يصمب وسر
 8 لييوسفنى اولاق مث نيم لاق نيل[ ضل االو غلب ةح:خريرع ىب أنبل غرير ه ىلا نعرم جبل ميعن قط نم قالا لنعو يعم ن 1

 سنع نعل يركن يدلبس نعى دونلابرط نم نابحنباو ئطقر اللاو دا >وباو ىمزتلاز ىصايءل مو نيبكأل اة ثلا هضلاالو
 ٠ نيكلذ نانو فرعيالذاو سنع ناطقا نبا_لعاو ئطقر للا صو ريض «لنسو توصأر,عفد وداد ةياو د ىفو :

 ديفا ناو هلورججوهو سيق ن يرجح يف لاقف منح نيللع يبا هسا نيدصتو ريو نيبعم نب اهجيم قو و ةيوعم) لبق فو رعم قوش
 «نيمآلاة نيلابضلاالو لا الف ليو يلعب ليصممنلاعم كيلص لاق يبا نعله نير ابن دبع عى رخا قرط نم دامب هاو دو ذه
 نإ ,لخداذ لركن بس نعت رعش هاد معماج ىيمزنلا لاق دن ىصأ,ءمظفلب .جىلا نه نمؤطقر لاو رجل ءاورو-نماهانعمش

 لا نييزعلاقرعضاومىف >بعش هيف أطخلو دعا نآيفس ثيبرمهملوفيا لح عمسو لاق هن صاحب ضفخو لاؤخلثو نبل لئاوورخأ|
 قيوالا الق ةعنوبالاقا نكون ىص ريرمو ىه ارفاو .يىص ار بضخ قو قلع يف سيلو يقلع رف دازو نكسب اوه ارفاو سينعلا
 : هر ةطبضفنايفس ءاورومزتموودانسإف رعش بف برطضام بال كيو بالاقو نايفستيإ ور خخرس نعل صب العلاوورو

 .. | ايفسو ”يعش فلتخ ناطقلا نب!لاقو يبان عل كنب «ليسنير جنيف وبان زق وتبعش بف مو لاقي يطقرارإ' لاق وسنتم ىفالو «دانسا ف
 يئدوغلا لق "عر: نوبادىد انيلا روصو سنعنب نجىدلالاوؤسينعلا برج دعت لاق وعثر ىدوتلا لاةوضفخ بعش لاقفميف |

 1 افنليو ربا هسأكنينكتا تاقظل) نابحنبا مزجن نيو سرق سنل بلوم سنع نير جر وية حنبل قلاب سونول لى د دارو
 نع لاو نب ءفلع عرج لوي هبعشنو لئاو نعرجلوقي ى هنلاف سخن ئاتى ازين لاق ناننزك كوكي منامالو كسل ئبامزنيكتا



 أ (شالاةراخ ! ةعأص نبا نعزيطقر التاي ارعرحا مهجرلا نام منو اذ عبسسلاو نارام افهجدلا نمله مسا وأرقاذ بانك :غذ
 | تديقلا ف ىكررب لاؤهوس لشمس عفر ةريره ىلإ نعى سبقنا ربعس نعل الب ىلإ نحو سيخ فعج نب ليمكا بح نك فني كيىلإ نع مركو نيرفعجب
 |١ روجي نبا يف زكلو ددرتلا لحجب ناطقلا نبال عاومعف طعم قو تقال نمرحلو نيطورصصو تاق لاد انسالا'ناهومعفري لومي ئةرغا حف
 مجال لضرمال ذا موفر لحن منكم فقو مون ناكن او يوقت ممل حن عباتمنكل وال اقم مف نافرفعجنب يجن لبح لعبا نم
 ' لاب هررهت لقي ناكمنا ظفلب م ركرذ لالب ىلا نيج كثر حر فعجنب ليمح ا لبع نع باث نبع انثر فعجنب ليم البعن ب روس قي رط نمي ءاودد
 1 الرع يو لبا قيرط نمزيطقر ارا ةياور و نيبو باكا ناز ىمد نإرقلا ما هو ناثملا عدبسل وعد ميجرلن لال ,نشارمل تاياعبس نيهاعلا

 0 / ا ل"عبأسلا كي الارث بره بالة يجرلا نملامللا مست /رانلا ميو هو نقاذاناكمرا سو ءيلع ل الص لنلا نع و ربره ىلا نعمربانع

 ' [|| هللا مسلعو تاياعيس بادكلا»خاذ لع بسوم رع هد مزبص ينل نيلركراذجلا__ءور طيح اف لحجب نبرجحو طمس كلف ىلا زغلا عبنو ديانا مايالالا

 . || لير لص هلال سير ناكس اب عنب »ثم لوح خيران ىف الو ميد ىف ىد ازعل اوورب مو ى دونا لاق حافلا فول نموه ومن در[ مهحرلا نمتزلا
 3 5 نيج نيريعس نع ليس ملا وا قفا >وبااماو مرير ىلع صو مانو دونا 3وبا 1 انملاررا مس لزنت قحنيئروسلا لصف فر عيال 501

 7 أوت كن [مكل ىلو افلا ىف نقلا نم نكت فعلا طخ لثاو فتم الدقن نما ريدا لرقم يتم لوقا! اذ لا
 |[ قطا طبل ف اهو ةطعجن انما نمرعو لاذنال الاد نينا !' ندوات دربىلا رجب نال اوكام م نفعل تلق س ابعن باغي زن م ءزلنموه نار قلاب

 ١ 8 اوك نياك ابنى و يكن وفن مو ايلا فل عفشت ة اوس كمي اهحى نم للاد دوا »وبا هاد : انما مهب طس|مزيباوبتكدو

 . | ةككركو ةريره ىلا ممءاوم فرعيال عفن[ سابحن بر يكلاة يبدل اف ىراقبلا لعاوق سيره لا خيو نموا نو نابحنباو ةعبرالا هجن
 1 آب 10 قي لجيل أ نيل لاو ادد ا نحب ةيزح زمان لو تاق كأرختل
 ١ نيب ةالصلاف اميين اكل سو هيلع هد لصيبنلا ناسا :ياودع و مدر نلاهنا دين هربوا غاكإر جو كيلا و لسو هيلع
 إ .ةاموب ري زكلقو ىولعلا هسسع نيرجإ هاطل ابل يفو مب نع مفان نعت هل نبا طنمدطقد الثا او شرع نبا ثييزحأ منيت هوس |
 1 رفد فبعضوشو ى لسالا داي د نب ةًابعميف ور عنبانعرضل جو نمر بيظك اور ولو ي يو فيعضا صياد ود نمو ىريغد

 | نيتروسافاوز ورياض اكفر ع ملكى لو سة يلع مهيد ينل افا لمص ذاركتو نيت موسما ىف اب سفر حب / لص دن لاق كوبر وضد نابحنإ
 ةينلاناراعلع نعل يفطلا نعرفعت حي دج نمي نطق رارلاو:ةرف لع شي رحأ م وع وذ سري غر عنا نعشللذ هنا باوصلادأ
 1 كمت اباجد كل رتنوص مث نب زرتسيفو ناب تكلل ىف لقي ولعل غل ىفد مولا نقل هد مسبب تاو تكل از سوي اكسو هيلعملا
 .. قبلا نيعم نبامفعبض لقو ن *وملا,اعس نب نا ليعارؤ ككل در تسلل قف مك أررججر جل ىلع نع عرش قيرط لو أني !بذزكلأب
 1 راو كررغو فيعض نيبوهو تيدبل اهل: ؤبرط نميلح نعنيمجو نمئطقر ايلا واورو عجبا قيرط نمل شما مز ال فبعض دانسا
 : لصين ناكل نع را ىلا نعد اح نب لبعمس قر ناولسنب رعلل [ننتنبضلا ربع نير جا انثئلاح ىرام للا عاورف سابع نب ثييلح

 1 01 لعمسازازبل لاق و فيعض ثيرحدؤادرب ناقد كلب هدانسا سيلى لمزتلا لاق ميجرلا نزلا هلا هسب الص قنفي مسرع هلل
 | كا 5رعياللبقو كيلاول م نآبحنباور إلا لاقوىه نم فرعاال ع :وبا لاثو كوبر اذمدب او ظونحمربغ ليثعل لاقو ىدقلاب

 . | سيرين اكظفلب سابعنب نعريبجنبليهس نعملاس نع شرم نعن اسحب ورك نبهللا لبحقبرطنم مكانا هاور ى ضن قير طنل و
 || اونفالل ورتمو هو ىؤرحلا تادصل وبا فرعس لقو شيب لح عض ملا نيل نبا يش هللا لمع ن اذ كل ذ ىف أطخلو صو خالصلاف

 1 . يلف كير نعمدا نب هز عورنس ىف هر ىهار نب قاما اورو نيطقر ل اصيح تحل كي رش نع ماوعلا نبدارع نع
 || لح زج هجن لجنبرجا قنرط نمو نسبطلاو ئيطقرارلااورو ره جولا انه نمب وصل 'وهو -ل سر لب عدانس ىف سابع نبا
 . [رصينلا نا سارع نبا نعورجنعسربا نعول نرحل نهام تاقث ليسن بخ برغل بما نري مئللريم اني بصل ا5ببانعىلا
 ..(| نمنطتر لل ئعور رهن نيت دوسلا نيب كل ف ن ىكداي د اراك رطلاو نع ىف سيل يلين ىجرلا نزلا مسبب سيم لسو هييع هلل
 . || ضير مدانسا فو مهحرلا نمت صب نيت هوس لف سيل زي مل لسو هيلع مدل ل صمعنلا ناس أبع نبا نعلطع نعوجيرجنب قبض



 سيما مطل م هل 5 : لوالزلا
 ماجرلان امرشا ثدملاب ةوعاةوعت ناكل درء ا صملا در نا نسحل نعدرا دب لبس م ىفو مرت ا[ أبد رو لقد مرقتالاذ
 : قبس لا ىد لخلل ليعس ىلإ ثييرحف ىهمقتنا ميجولاناطييشلا نمهلعلا عب املا, وعل لوقت ن نسما ناب اص ارضعب نعد لوف
 دافتسألوال ف ىرارتشا[مإ تاعكلارياس أ سبتشي لو ىلالا عكر ةوعتن سو يلمس صمد لس اعف نمربتشامل وف
 مومو لزق تسالاءاع دز تقيأ, نال ةدوكو لا ثيداحال ف ركري مافن اعلق ابى هذوعت ريش هدعأر هإ و ةمرقتلل ثيدامانمأ |

 زان اكو ماع باو ء .و نسكل *ىكرلكىف خوعتلا خسرو قو فلا ءارتب لف ىكازكل و لذ ذاع نسالا ضتفن نعتساذ نإرقلا ترق اذاذ لأ عن وق
 ازبنابح نباودؤا ةيلاو ْ هنراو1) ةيلعقفنمباتكلا تخئافب رف أرني لنه ةالصال تماصلا نب ةدابع شي لسعد لكل وهف قفنس

 "و نإرقلا ماب لجدلا قيال 5 الص يزجال ظفلب نطق ارلا ىاهر وقرا نجف ىداببلاأبلعاو ىره زل ان عرجمأرمد غنت ارح نب! لاق لعأرصف

 نيف ارمارقالاقو ىريب ذخاذ لاق مامال الخ تنكن او تلق يفد ةريره ىلا ثيرحنمظفللا اله نأبحنباو :يزخنباءاور و ناطفلا نبا

 ذك عاو ريغ سيلوأه ريغ نم ضوعن رقلا مه اهوف سم قدابحن عريب لانبدوهحن عى ره نلا نع نيرع نب نعبمنا قبرص نكت 98

 هزعو نإ فلا نم كعمرميلنار رقم ديف نال هنالص دعما ثيرحجب تتافلا يعن هرعدعةيفنك تح ل أف رن اسف لهاوش لو لاذ ينم
 ومبر فرمصن انمي لاح د الاله ا ندوهو !,مهلعن نع زجل علا دعما بير حليو مقل قلص ُكيبال ثيل اوق انتي ىجن عفا
 (ييف ةًرقلا نحس ارد قاف نارقلاعيران |لاد لاقف هلا لوس ايرمعن لج ل اقف دحر عمقه لاقن نلبي سيجت الدص نم لسو دلع هل ليصل
 ا/لوق سانلا مقناؤ يذو قرب هىل رع هيك نبا نعىرهنلا ثبب لحن م نابح ناو *ىبر الاو لجان عيرتذاشلاو اطول ىف ثأر ق:لرفلأبسيف سي
 ياريم هزهزلاونايفس نب ب وقعيو دوا >وباو يسد اتلاف مرات يلع قفنا ثيطخش مندي ى ره زل هالكن ربما ف بارع حال سانلا قنا
 |ةيلخن وأ قنوكلعد لاق يرارلقق قلل ىلع لق غلا الص ىف لسو لمعمل لوس هضلخانكتمالا نبق دابع ثدي ل هج ع ديغد
 نطق ارلا عع زمرتلاو دا >وبا نحو ةداقلاازجف ىداؤبلا لجأ هز قيل ند نالصال .ناذ ب ارك خئؤبالا اولعفتالذ لاق هن انلق
 ل ابع نعتبر نب هون ع لوح نلحق انسانا قيبرط نمو يبا مد نايحنبا

 سو ةنئاءلصمد لوس هلا لاق ليسو لك بحى بنل ارعصا نمل جي نعت تلا يره نعي الق ىلإ نعول لاقط ن هرج ورنا
 ب الق ىلإ نعاوياقيرطنم نابحنباواور و نسص«د انس لبانكلا خلا ؤروكل حا لقب ن )اال لاق ل عفنل نال اةًأرفبمايالا نور نئكلعل
 لوسرأزم اايعس ىلا ثمل لح ظوف م تسيل سلا نعال ىلإ قيرط نال اقف ىقيميلامفلانبو ناط فحم نيقيرطلا نا هتنو شل نع
 .”نلاد ةدابح يي لحن ماوس كور لاقف قيقتفلاف ى دوج نباهرك< ثي رج اذه عكر لكى بادكا غاب قن نا لسو هيلع هن مهلا
 ىهوازهلبعتمساىزور ريقنتل ىف ىداعما لبعنبا لاقل هشلا لبعس نب ليعلم ةياو كلا هريغ [عازعو يرحم اذه تفرعادد لاق هركدذالات
 ف هوسو لجلب عر لك رقي ل نل ةالصالمظفلو لبس ىل شبح نمو انعم خلو نب انس ىفو ظفللا لبا مفيدحن هرج مايال ابحلص

 كرا قس اذ سول نضر طن ل سوجأخس ىو
 . الو: كا ةاعفا مث رخل ل لاقمذ اذ الص ملاصق ىف ىقبر او نابحنباو جياتي او فو رض ود انس | بيتانو باتكلاةخئاؤب أ رقث

 يجوإتل بل داص لونه ار ا[اولص بوق عم اذهو بانك غافب ةعكك قي هاقلسو هيلع هع ناقدات لإ تي زو ا

 مالا جمتلولعما رك تباهعلا نم ةءاجن قرط .لورباجشيبرسنمدوهغمةأرق ل دادالاقدرقف ماد ل ناك ثيدس قلق ببركت
 انايغ صفح ن عرج ريغ يذل طي ىبلا ةياو ف ىعذ اذا هيا اهل عو ميجرلانمتلا هبا ميس قف باتكلاخناذب أرق سو ءيلعهللليصمنا
 ا دول رص زا هرلس ما نعد كيلر ىلا نب نعي جنبا نع
 انو سلهزب عشب لمن ياوكاىللو قلد اللاو ”ىه نخنبا هدر و يبا نع صفح ب يؤ ط نمو الا اورو تارا تسأو ل مذ نيهلعلا

 [نعشيلا ةياورب كإ 3 ىلع زتساو لس ما نم كيلم ىلا نبا عمس ل لاف عاطف البريك نو اعل لعاو فيعبورمد صخب دج نبا
 اعلا ناهوأفرحاذ حقرسفم قلق مل تنعنذ ل سو -يلعمدلا لضصمدل وسر ةتارق ن عاهل انس ءزا حرس منعك ميني دعي نعش كيم ىلإ نبا ٠
 أفاد امل لوس, نير تيميف ىلا د انسالا لع جدو صصو هطساوالب لبس ما نعدجكيل ىلإ نبا قيرطنمى زم رثلا هاو سقف لعب سإلمب ا



 ١ _ سم صيتام هذ _ لوالالف
 كالشمس سسنساسسا

 . ْ ردي ىلإ نبادجرخلفةريرع ىلا هدأت فشم ادا وق باو كال هجر خامجول اله نهووازب شن شلاعو هربس مالا كافق ىلع ايقلبتص مأيإ !
 3 لاق ملكفلاؤ امريغو ةريره ىلا و *شئاعل لسراذ لاق هصفلا هع ىف سابعنبانععفار نب برسل نع شمتشلا قرط نمد لئملا نب
 ظ م+الصلا نبالأعينرىلزغلزلعو راعت نم هونل لعر أكن هى و هارب لف .نيع كنف لاق ةالصلاي نصت فكك نسلاو نه ىف تما

 نب دره دنع واورانكث ل ذو سكدزإس ابعنب نعر وضعا يقنتل ف لاق ول لص دلةريرع ىلال هاتف لاففا نه ىف ةريره دل ىركذ
 مح اتذنسالا اعز ىلع سيب لوح طعنا ال نم رذ سبل ىق لأ رجضاجويعص زرت نونة ةيادرلا» ثق راني د
 لاق قالصنالاق خالصلاقفنس اذن اكرب حث ييرح نمل اسلاةياو مف ودب ىتكلاالصاللا قاذانابحنباداذو لوط سم واود
 اهركواضي سل ةياور نق ةظفللا هله كم3 نيهاسلل نماناو نيسملا]ولناو ناكم لعججو .ماتيدصللاب ناين رق ىعفأشلا

 الو قر عبد اذ لع ثيرح نم اضيانابح نب ارنعوهو اسم ينحل عب قابس ةرعذ ارلاداز نمل ن يعن اناضعب عد ىقومدواوبا ٠ ٠١
 ظ نياق لعب داز و كل نسب هبقعن ب ىنوم نعني جبان عايل بعو رلاؤنبلسم نعرتفاشلا ةياد موف ىهوال لجبو كناوبس تناالادلا

 كرا وبس لقي نلت تسال ءاع 2ث تنسلان الات ب اوصال ضعب نامل وف ايلف ذل ني ادر ىف ىصو تيرص نم ىرلبماهكيديب
 6 كرجتو مرا كنارعس لاق ةالدملارةفتسا ذا 'و يلع هل ال صمنلا ناكتلا# *شئتاع نعي هون ىلإ نعبابلاىفىه ذي لحل كرمجو منرللا || ٠

 .دعموبملتملا,سيلمز اب دكا وب ا.لعاو عاطقفا يف نكت اق ىد انس لاوس و مكاحلاو داكا هوبا واور كريغس لا لو ك لجيل منو كما كر أب
 . [32 لورق ىوقلاب سيل نيطقرالا لاقومبذ كلذاو سكر لو يرسم نب لرب نعت الصلاخصقاوور تعاجن ابو بحب كالسلا لبع
 هرتز: راح ب نخ نبا لاق فيض ذراسيو عوخس :نئئاع نعت ين علاجيرلا ىلإ نبدئداجقنرط نم جلو نباو ىئ نم ششلااهاور ىب خا
 1 00 صل نان ويعاد نيد لعام قي سيوف ىلا ل
 !عناو ليعس نباونانحو وعسمنب نع بيل ايل ذره لا نعيطعن عز ابطل »وابد ةقبأسلإ "جا يرطب ضرتعم
 ل هركذاضي لس مص ىفو ضم[ +ريزخن باري ى هو قاس فر عنخ كا ذ دحر قد احم لاق باو ص اعلاه نب غرو ةماد لباد سين
 لهلواو رقرقلا لبق ةوعن ناكولسو يلع مدل يصىجنلا نا عطمنب سمج شمسي لوس ءاطقنا «دانسا ىفوا د طنس ا ننظم يغ ع يضوم
 انيفكمس لن ةيبكربكمسلا لاذ ةالصل ف لخداذا لسو هيلع الصدم وسر ناكاظفلب _نيدحنم كا شاو نابحنباو دني نبا دو دوباو
 التي هرينخنب كح خم كل فلو نابحنباظفل هز منو مقفنو مئفن نم عجرلان اطييغلا نمدلاب ةوعا ازالث "ل بصاو ةركبهللا ناسا الل
 ا اا ا نبريبجريغنعى وردا وق يارملاو *قرط تعضوا لقو بف
 : كايتو لو مرللا كناعبس قي ير لا ةالصلالا مقا ذا لسو ديل هنالصرما يسر ناكلاق ى رخت ليعس ىلا ثيدح وكف
 فن نفنو زم نم يرلا ناطيبفلا نم هلعلا عيمسلبراب ةوعالوقي م الث سبكادا لوقي ثالث ال هلاثل لونك كري هلاالو كيج اع
 خل رز :) :نينختبا لاقو ثيرلحلا نه معراج لاقو هدانساىفولك ل ق هبابلا ىف ثيي دحر يرش ا ليبعس ىلا شي لح ى لم لالا
 لج ىاور ةرجو لع شيب يلا انه لعنشس دي نعش ]و زجل :ا) لاق م يعسولا شياح هليزاسا نصحدو ثي رح ل ارخفر عد العا لنعانباث اربخمرللا
 هنلانا +وعس نبا ثيرحن ه*رينخنباو ةجلينيإو ' ربو مس ل نمو دانس فو مهجرلانطببشلان م هللاب ةوعاميفو «ىخس ماد ب ثبب لح نم

 1 ناسا نعو ءالصلالف لخواذا ناكطفلب وقر يبلاو مكالل اور وس فنو _زفنو هرم نمي جرلا نأ طيينلا نمي ةوعا نا مرلا قيد لع ملا لص
 | موك لأ اطحضد يبنع رع احر ناهد ةء ضن نر ط لع قمم يف ةوسالنبرعنب نيت يفعل هد

 ١ السال/ ماعز مر !لبعم يف وردبإلا) نااربطلا ءاوررعحبا ثيرح ىف ءاوسرقف كل زكسيلو مولا كذ اوبس نيبو جو تبجد نيب ممجتا ري همر اهضتقل "

 بل بلكئل تالق و نعد ر كرما نبا هياور نم 1 بلا و الجو ا علا .
 وق متاحوبا.لعاو ىلتسهىف دهوعارنب قانا او لع نحديفد

 أ

 ..[أامكوع عجرلا ناطيغلا نملاب ةوعا ةرعتلا ”غيص تمديادر
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 ةم نيرو ور هع اطخإل ناري ظفدواد ىلإ جعبته أر ميصالا نب ليعس نب زن قنرط نمر قب يدلاو لبن خ نبا كاو ارو
 مكمل دوي ارض ىلا تيا بيبا نعردبالا نيمدرالبع نيرمأع نعم ا جنب نعش ندربعنبا

 اقرضيردليصبلاة لسا لمع هاء هد مي لسى رانا سقوط اذ طعاعب رتماصباض تيد زيجنعرةييبلاةود | ٠
 بقت غال! نجءلعءطصارءاق لصي نا ط تس ملناؤماوكر نى ض فنخا ىدوجب» ل عج ىأمول لهب نا عطنسسا لن الع اني لص عطستسي ملنأذ
 .[رادي > نب نيسح ود انس اف و _لثم لعشيي لحن مىنطقرارل لبق لولب ام .يلجدأ قل سم اص نيالا بنجر لعد نا عطتسا لناذ د|بقلا
 وكلا للا داري /ىرغف ل اداذ يلف يعض ثييرحا نع ى دونا لاقو كو رثد ىهو نب علا نيسحت نب نسكلاو وي لما نبا فعض
 «ةزصوبنلان رباح نعردبزلاوب اننا يفس قيرط نم-ةر عمم ىقيميلاورازبلا ىور نك وعض عم ثي لحم انه قمل دوجد الو ءايالاركذ
 تعطبسان لرضرالا لعل ص لاق شب صرف زول .يلعليصبي !دوعنرهلؤ ارم ضاعن خاذ ئداسو لعب صد و | ف ارزدي صداع سو هيلع
 ب نم جرخاؤ لفع م ىفضحركب ىل ريغ ىئ دولا نع اور الحل عا الر زيف لاو كح ىكد نف ضف ل درب لمجتو ءأَا مد اذ الاو

 ْش ل ىىث ىم اج نعب وصلا لاف مث أ. ىبلا نع لس لقو ىوخن ايفس نعيطع نب ب اهولاابع
 | ن يطا ه رق باع ىلادبعو تح ركبرباو هماس با: الث عقاجاز عمل 8 ئذب سيل لاقناع ىف شي لوما نم ىفىر فلا نع
 | سابعنبا نما ضباط قار 9 ركوب ص -بارعصا نمالجر لسو -رلع هلا لمص ينلاداع لاق حبا نعبر ثن نب قر اط ثيبزح نه
 ْ 0 ليل وح فعضام دانس لف و بس قشمم تلا نافإإر يا ٠س ارب ىس يار: ىلص فشم .تلاز ناذ اذ ضي لل طبصن اع قثرم
 | امدعبنتجافطسو الؤزابطللو مقعطنساأرووتاف لهل ظ فل ىف د متل مراقت لق و ق سرع ىلا غبي لحن. للع قف ةعطتسا و نم اىناذ
 زيبا دنمتاط تسب ن يلوذ ميقلا نمزج سيل وعني ىعقأرلا بقعتو مامالا لل زغلاب لرتساس سيان ىنلؤش ىف لق ةعطتسا
 السل لسنه تكا نيذئالص ىعبل م فه وعقاب ةاليملا نإ الع نعول صل نب سيصل أيس قيف وخد مزعل ب ةومامل
 امتأت دمصنم نيصتربت شميل ىلهسةالصلا نمد ءاطتسا بج يكن أكد ىلا و نادال عاطتسا و للا نع: عا: ضعي نمد دا|رضعب
 #البم نعرس ويب لص ردا كوسر ل اس نا ظغلاب ىدازيلا لعاقل ارجا ف صنم لف أمئاذ لص نمو مثقل ارجل ذصن لذ العاق لص نمو لضف|وبزذ
 وويجضلل شايل ب دارملا يني ل ذم ثيبرينارجان لمم نمد م اقل لجل فصن لذا لعق لص نمو لضف ئه مما طبصن لاق العاق لجبل

 ناكىلالاةءامما وير ارز يلع طاسة زصن !ىورا[ةداطسالاب ىاءامئا, ل صوه أمال أ قن :لئؤللاو له ممرطعب فحص ْ

 اكنالا مرا ءاضال نطل اذا. رقيقح موني دزمل نارتانبلئاقلا نه مل قانا نهو مولا بلغ نهق الاصل نعس يي :ضراعل هوغلا
 ضعب بش ض لإ ليبمسلالاقو هريغو بلا ابعناظفللانلميداهد كمل عاقلة الص نمف سنا ادع مانا الص ىوروجلوق | ٠

 5 اوم ليهو كمل دع اهلا ةالص نم تمصن لع مئانلا ةالصو >تياذلا عيا ثلافنالدو رم ىهو فيعمتلال هن سنلاسانلا

 اى ٠ مايقلا لع ةر رقلاعمأىونيضم د نلالحلذ اجل ناذ |ععيضم هلفانلا نو يجيد اعل له١ ىبرجربل اربع نبالاق هلوال لئاقلا
 | ىبصتترم كارمن ؟ىطتتلا ق لص ىف صخي در لعل له نرحل نعظفحلال ىلاطخ لاقورنوسنموا طلغا ماشي لحاف ارح عنج ناعدلاا ٠

 رمل[ ةالصب ساو !لعاقلا ة الص لعمس فو تيري جر داق! غلا ض عب مالكن منككمو >لنفللاءذه تك ناذالعات امن
 ! (ىزمرنل ام اكحاقت' دو:رمعنملادعقاذتالانم أيعدا|مو كنا د ىعقلا دع_سبد أدل[ طضمءىطتلان اذ وعقلان عد اذا مما ا

 أاعببس كنكم ناوأيطالا ل لا3 ينبع ىف ءامل عقول سارع نبانعىور وق هيسئاشلا ل نعنيدتتولا صاوهو حيصبلان سك نعأأ ٠

0 

 0 سب



1 
 :ءاد درل جا شري رح نم ريش ىلا نب! صم ىفودإ فالف نطق رارإا برغل فرب لح شي لحلم 9 نعبض و لقعلاءاور عنب [>3 4

3 

 - ريبحاصيزلتلا نم / ' لوالالجا

 ١" [يولوضو و عوعساريخازو رطفلا لجن نيسرلا ننس نم ثالث كميل ل جس أرنب قرط مخرب نشوب اهاور عمي نعزعس نيلهسسخإ
 . [نييولط فرعي ىلا لا ىسكلذ ضن ناز ساء يدنالا مش عمان اظفلب سابع ن بايب لمن *ىثبمسلاو ئيطقر للا ءالاصلا ىف لامذل

 . [لالذوقومنئاعن عاب ابر نير نماضيامايودو ةربر هى نعلبقو سابعنبنعيطعن عم نع ليقف يقم يلع فلضاوو ع
 0 »و نيا رح نمط والا ىف ئاربطلاو نابحنباءاورو ىداغبلاملاؤ رشئاع نممءاممفرعيال نابانب لت يدع كدا ساوفبابلا ْ

 3 دان دوحه شون نما ويب ال ذعمأل لوقي لوم يلعن ليعمل وسر تعمم س ارعنبا نحب ن رجيراطع عسر ركاب ور :
 1 ايف اعبجو منبه ولطن ضو رحل نبدر جنم هو نبا عمسو لعب نابحنبلاقو انتل ايلئاهف دعانا, تاسف ناوأز طن

 ' || نمره اش لولي حنعميف مولا نوككن ىشخإ كمل لد سحب جفن بصو نباالا ثيرحت نيهيرت نعد نيل ناربطلا

 2 لناو ثم لوس سره ىلإ ثيي رحوخ عفر مستي لحن من نبطلا او دو غالصلا ل منل العن يولاعضو نييبنل قالخا نمأ |
 ١ الف تنكلاق لئاد نير ابجي لبعن عد اجب رح تيرحنمنأبحنباو دوا ةوبا نيب لامثرخل د[لسو لعمر ارصرينلا ن١

 ظ 00 سا فاعمل جيلان لادمإ» :مةرغ ىلا ةالصفع
 اهدي ليف ءوكرلانهسسارعفرا ذا عكر ربو أرعقروميريرجضل عكر ناداداذاذ نيم هشارخلفمي ف ىف هليل خدان فخلا دل

 اوفر طضؤسو سطل رس ةالصا لانس كان قدي ين نيس عضد لوو
 :يضن اهاورو لامن لح نيه ضمة ن 1 ا وا لا

 او سرلا يرسيلا فكس ظياعى ملا ولع ضو لسد يلعن الصم ثمل لسد لص دع ىرسسبلا م لبى عغصتلا و لبعضو ظفل |
 طلو ةسرلاد يسيل نير ظلما« لير عبضو + لفل دو هولا رص تجرب لبا شير حن منابح باو هيو نخنباو دوا ولا لعأسلا
 ااكمزار ابخالا ضعب ىف ىور لازغلا نعمل وف غسرلا نما يرق ةالصل اف سيلا ىلي ىلعنهيلا و لير عضو ظفلب ىف يطل ءاور

 ف ناكاذا ناكلسو -رلع هلل صميلالوسر نا ذأعم ثي لحن مى لربطلا ى سيلا اعمالي عضو أرقي نادارا اذا نيك يري لسرب 1

 3 ١ الدب نكد لجاتب بيصخم ا رف و ثيرحلا هداسب ىلع نيه عيضيمنبأد امجد و تكس اماسر اربكاذ اذ -ينذالأبقميليعف د نالص
 ىلا اعف فنا تسي م (هرلسرب نر اال الص ىل ايري لس ين ابدر وار ابخملانه لوفي نير حمل ضعب عمل زغلا لاق يي ناطقلاو
 ف الحمل لصاال هزج السسلاو هزجيبإتلا لاق ملسو ميل ليعمن ريدر (تسمل لل هسا يس ىل لحتشم ىف مهلا نباعاكت لصلا

 . مالسل افلح طفل سمول ثياح نموا ماو دود ىو ى ذم للا نختلنعمد دنع نينا واكح م ففلا ميه'بالوخىم هاد
 5 للاءالسا جسم يول ين فاتن فيعض ىهو نتا لبع نب قر در اور نموهو ف ىف ىمب اوبصلا للعلا ف ئطترارلا لاقو ا
 ١ تدوخ نكي ليريبكلا برعيالو نا دهم مالسل ورا ناو انعم اقف ديالا ىف سال نب رم 9 منجعلوقي د لما وهومب
 ا مزج ظفللاعيتسا ن الر ظن سر فو تمل لهيال هزججريبكلا نادعمب لال راس الاى ىعذارلا هالكرضتفم هو ىربطلابح ا
 | لس يطالع سس غتسسسب لوحتي ىبتلاظ افلالا هيلع لكجنمرإت هربرعلا ل عال ثد احر داطصا برا لباقم
 ...[اميافلعال قلتساءطتسل مل ناقدار وف اسلاو ىد انيلا بل عفعطتست ل ناذارعاةف طش لن ذارئاة ل صنيصحنب نر مللاق
 | يدحن مدار نباوىزمزتلا_نالض ف لورلا ع قنا ىن اسوة صن ثمل لسع ض كا .كةلتسادارعسوالااسفنأ

 موضع ف نكسلا نبا«ى دو ب لنج نب ةرم» ثيرحنم كر رتسسمل اذ ما اور و نبا بسلا نيب عفت ١ طفل لعن عدو عدلا مداح

 0:1 ذ ز ز]ز] ز]ز]ز]ز]|]|]|]|]| ]| |]|] ]| ]| | ]| | ]| ]| ]| ] ]| ]| ]|| ]ذا
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 2 ظ انباواورةالمملاىفاعق الاد مولا نعت طلب ضان عوق اللا ىف ءاعفالاو السلا نع سو التين ةريره ىلا نع ٍ
 | ناب هيبفعلكتيلاع ضي ن اوه ليبعوباىلاق ناطيبتلاةرقعن عى ن انوع زياعنيرح ند. يبي ماسوو فرو قبو

 1 000 (ق +صالخماز ىدونلا لاقإعق الا سانلا دعلز عج ى لإ وعو نيئر وبلا
 قعدنا ىو دحملاذ وزيب عجنمرك دى ايو نس ء|اعالان إؤ سابعنبنعسؤاطةشرعب مف قايسد اه . يو ارنا قد ضاع



 ضير وقتل ره م37 لوالارإ

 [ةويبظالاسلا 1 قال ةوبشم وا نءطح سل رز نون لنه ندا ثيدكؤ اعطال س
 | وعوئاتتر للا وداد ىلاواور لعب ممم يل ذأ نمخببب قافامي ليف رق السلا لش اذن سبايعصم لم لسد كأن ياا نب رن ناكل

 85 ب مدع واد ردد وزال نيد يلون حاف يانم لجولة .ل وق العطا قفناو سدح ديلى نب لاح نعدأب ب ىلإ نبليزيةياور نم
 ليصتبرجا :نعوتدأللا ناؤعلاةوليزم ليزيد ليزي دأب للاونه ىودأ اى ليمك لاقو ظافحن نم ةراغو ريهزو ايطار و ىديتلاو» 505

 1 أ لق عاد ثينراحا يلف ل وش لبنحيوب لهد تت ىيينب رز لمحل ةو لحد سيد ىلبسحلاو ىر اراد ديد لجنود ىراؤيلا .فعش نكوروجال

 ا يعش :ايزخإ و قيل ىلا نبع ميمرلا ليع نب لهش اور ىشسمعلا لا ةداع كري نكي نقلل نقل ارلذ دوعي ال وثم ذ لوقي> هرهد نمةعربمب ث لحي ليزيد ظ

 اىوقا لجل ىلبل ىلا نب نزلا نبع نعوو ري داريا نأمعلاق دايد وا نب ليزي نعلبقو ليل با نب نعيش نعلبقوأمريإ نع دسعم يهب نعل يقت 1
 اليا دوا ند له :نع مصاعب لع قرط نمت اللا( 9 و نعبال ف ثي رحاله ىف لوقو وعبالر ازبلالاقو دايز ىبانب ليزينم :

 3 |ىترحابند اناا ةلطادوعيلل رف سائد مر مرغدابد ىنب هر تيقلأ هو ١تملقث محأع نبدعلاف ثيركل انه دايز ىلا نبليزي ٠

 57 1 955 د سو مريع هل الص اعل درع نا ليزب ثيرح «زحمرب الاد هانم طفل للة وعيال ينو كاع

 ع ريا مالا سر ليرعف ب , لف لصف لسو مدعم ةيصوماةوسر ةالص الص مب نيلصال لاق دوعسمنبهدارمجنع لحم ث مي لوس» سبغزرمتنب
 00 |ىنطفرإل اوى لع نبا عاور ومي ةوعسمنبا نعد قلع نر عدوسالا نب نمقزلا لبعن عبس كن ب أع ثيب رح نم ى لم تلاو دواد ىباو لجائاود

 لن وعر 0 ا ىلانيداح نعرباو نب ره شيب لح نم ىقيميبل
 د | نعل ديبانعواحربا نبال ةدودنع تب كرا ملل لقد هزار ىو لم لا شح تيل لعد ةالصا انفسنا

 ا نطقر لا لاقو رييصيوم سيلدوك دوال راةوكلذ هعاوعبات 'و امرا رئر اذم لا-لقن فبعض ىم مدا نب لوحب_خيش ى لبنحنيزجبلاةوأطخ ني لح

 3 تع ا «رعثرلا لزعو عوكرلا نزع ة البعلا ىف نيلي لادن دلل ىف ف كرمال ]ور نسخ نسما زم ةالصلا ىف نابحنبالاقو تبل م

 7 اهركاف راجت لقبر اللا بلكات عامي ذ قاكاونعطارم) ةّئالا ال نادو -لطئتال اعمل نال هيلع الغي عنا فعضاه قيقا
 0 1 لاحول تنيبرق د كمل ددرش ىم مالا عض لجالو يثال ساجيزب عرج نعلاقو تاء ىضوملا ىف ىدوعلت نبا

 0 ل 00 سدر إع دن لعيب وسر ناير جنب نح ايلا الص نم ظوإب
 6 رق ىلا © ءوضومدزالاذو اف ك2 مادر_!ةالصالل ق١ ةالصللف ديريرعأر نه ش٠* رىضومر قلقموهو

 و "يي مف يو _يلطولا لستم لوسد اك اماعنياعو ن 21 وا ك]] نب -قيسود ١ ق ىذوحل نا اور ملتمأ

 5 نفعنا هل لص اال ثيرحما نه قيفعتلل ىاكح نا لع بك لجن لاق كلذوعىسام ليو قالصلالتتف ىلاراصة عفر الك

 5 اامدىتوحتنبألا) الدب نلانبانعريوممل اوواور نفر بالو للصاال ى ربا نبا لاك الر نلا نبا 9 .ذالخسابعنب نعي وصلا

 د دا وباسم يلعب لصون ةالص ةفصف ىدء اساله كي وسعت فيدات ؟« ضر أعبل ثيداميالاو نيب تحن ملإبا

 لصور طوير ب اينما نم رش عنف ىلعاس اليجابا تعمد ءاطعنب فر عنب لين عرفعجنب ليما بع شيب رح نم نابخنباو خجلي نباو ىذمذلا
 يعل نم الو هج لان ثبت اوال سد يعدم لوس الجو ديحدب لق داو ع هو منلعمللا

 ْ "نار فبافسبنب ميسا يذاييفسي ايرعف سة رصلا ىلا ماقاذا لست هلل أربصءدلا(لوسر ناكلاق ضعلؤ ول اؤىلب لاق
 ل لود ز لجر رحل ورق نب لجن خاو اور للاخزب يف اطع تن انايب كلني نيد لات ةداتثأا كمر هي رمتنب ليش نب ىو |ىغلاملعاو رلوطب
 | نب ليسنيس ابعنم عمن ىلا نمد رننب ليظشبب لوكا ريم عمم نأيحنب ل اقواس ولج سو لعمر لص هل لوس باونع نمر ذع

 : ا سلا .: : نطو افي رطل اذ هيبانعياعس ل

 و نيعب انلا رابكنموريغو نمزلاربعنب ريس لا نعى هربا كلذ بر اق الو ةداتقإرا قلي ىمو نمل ذا ص اقو نب دهتلعنب و ينبأ]
 | اذا بضاوورريغو ليمجى إ نم عمسمزاب ىراهيلا م لجريركى باتإطع نب هرعنب جو بف دنع فعجنب ريت لبعواور ىذا ور سنين ام) |
 سكك ياس ا ةدصا 2000-02-2



 ا لح هليل سمتليخيان دااناكليإ مؤتمر لسو هيزعصم لص دلاقخيبن ال ىلامي لير الاد هلا دهس بع ملل هنا حن 9
 دل 12 نابح نإ لاقو ديل يب ىهقيالو م بحل صولا تفتليلتو كا لساذا ديا ور ىفو لهن نعزمو -نيهينعزمم رض دعاس ميز عرب | كب

 2 يم صيام 1 : مؤ لوالارلج ا

 3 0 سي ليم ثر الصامل ماقاذادةادر نادر ظفل نتارنغ عال نالت الاو فرار

 . ]| رع للكل ءاكحليذرجا جو ى زم لتلادداد ىباداو د]ع)
 ٍ 1 ا

 . [عكراذاو ةالصلا ىف لخد اذاميليعفزب ناك سو تبلل ضيشل نؤننا

 | بنتك هلاةو ولاا ىاو هدرا ” 9 تبمسناو ان
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 / 1 د ةياوعصلا نماسفنر شع تيبس ألا ور نيزيلا فد هنجو ىراخبلا لقومي برعنرين اكس و ديلعمدن ليصونتا(ثوسر نا 1

 ْ هو ندب ةويوشلل ةرشعلا ةنسلا و لعشي اد +لعقفنا وب لالا تعم»لاةو ايبارعص نيث الن مون عوف نلا ىور عم اهم تاينالا

 ١ ضف كلنعمي ليرفرب ماكسس اذلا تاكدل لا .الا يسب قبرط نه مؤخرا ىف ركاسعنباىو دو لاق اكو شو ىفدمدلا لاقتباهدعل رباك لعب

ننس لو مليا جوع سوم يل لعمل لوس ب ونص اكل الع نب ديجحو نسلق .مغلل جي ىف ىلا لاق دو
 ١ ٠ لوو ةماطل 

 اما اذاناكنئنبانعيفان نعم نسجل مامالا(ىب «را ل9 ب ليرعف ليومنا لسو ميلعمدلا لص مدل لوسر بارع نمر ولن عتيل و نعد هل

 ةرقحنحيوو لي”و ب با تعد لهل نب هن لبع اق و دعتملاب هادداظذلبو نجف ىداؤتلا ىاو رو -دبصحرذ سيال ايلصم
 ١ ' ار هل لاق ا أع نب

 [[ناهلاو فدل تع دعي يلعب هناتكد لاق ني علادبعنر عربا لبحنب(ك) رف تانصرغع اغا لكملفاصلا سيد
 ا الا ءادر ملثم شايع اني اعنا رق ىئابا ءاود دن الص لجرلارب نيني ئث هر يبجنيربعس لاذ و مثالا جاور ةالصلا مان نوع نيريس

كوبا ىزخا ىلا نعريب زلانباو لخاو سيبزلا نبا نعلطعو نزلو ءاطع نعبر جنبا و نخلو يرجي نعشلاذ تأ دل قازرللبعلاقو
 ا 2 !نعر

 ْ) املا .هسيلعهداهلص هم (وسرانبطع مرن ةرمس نب سان عقلا ذ ف شيب لوك *رضراع ل

 "صوب ديلا لعق للا ةنم ل مي ليد الو لسمىاور ءالمصلاىاونكسا سمت يخانذا| ناهي قنا
 .|/للاوزوكرل وهو صوصخملاعضوملا ل

 اد ا ل ةرمس نب أجي لحنها نصي تاور أسم ناك ذ تاربو لب وط ثيزح نر هت ال دم

 ” لا
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 ادد ةووكرلا دنح تباثلعفرلا نود متل ةراذالالنعةنالصلا ىفنوكسناب اوما ايناهوقلا نايم رقتلاةرصت بقل عقل َّ



 سي صيت نم ما ْ لوالارل
 زاطلا» فيعض ومو ليقع نيام يفد لع نع مل نيقير طل نلعب نيرحل نعمل فلا قالا بانك نابحنب ل «راعم ىو نييس لا ١ نع سف ىلإ نع ىدوفلا ق ومس نبلبعس قيرطنمال رتل وكيلا واو دوا ذه نماالزس دوج خشب لح نمزثل ل5 فيجضضوعد فيرط نايفسوباودانسا لو ليعسولا شي رح نم جان باد ىزم ل اد رو نقلا نهب نمرعقاوعو لبقعلا كرمك لقدم نبأ لها وع

 نأ دن اكأ) دن و ليعس ىلإ نع ظن ىلإ نعقورمسم نب دعس نع هاورث مابا نبن اس سدو دنع نايفس ىألامب رقت ليعس ىلإ نعال مزتن ىلإ
 قا ةنسوف ديزني اج تيد نم طقم اد ديما كك بمب فروه رشا يسب ناي ىدرثلا اغسل عيا
 نمنع وهوردر الاب ق الدصلا خفي ناكر ع شنثاع نع قى زل لب +شتئاع ثييرجف ظذلللا!لع سلو لاق نع شئاعمتورانكعربكاهلالوقي| ملل ةرزي ناك سو ميلعمرااصوبنلا ن١ مرقلاف ىفاشا ى اورو لاقو قاسى نعيظرعش غيب رس نمبر بلا اورو قاما اشي لحن | ٠ نا اريطلا واو رو قتوهوهو ريع ىدانساو ملشلااعُذ ًاضقناوريبكتت قالصلا مل فمظ ةلباثكلثدن ازيعن ع صوحد) وب نعؤ اسس اوب ان يعا ان ٍ اباثكو مهنوبا لاقو ضان علاقغهفيرط نما لع نبا اورو كورت ىهو نم ه ىباعف ان ةلزس ىف وس ارعنبا ني لجن هناربطلا ءاودو
 : لاق الملا ىف لسد ظفلوإ ثواب د جرت ءيطحماف نب اوروأ ني ةرجمارب مندل لس م ىهردل الجنب لاق أين رمان ةيادد

 : ار نبا واو نش بارد طفنأ أ و مه دايو عضو الكربك ها لاقف لسيد يلع دنا اصررب اهلوسر قالب نعر جنب لاس زا ارح ني عساو نع ألا ويجالو لعنع لولا لثموربك الصلال لخداذا ناكاه وقم ينبا ثيردحنمىرابباىور من كوزتدوهو شايعلا نناباىداتساىف
 5 رولا نو نمو هريكاميلا لاقو مي ليف وقل ليقتساقالصلا قف شاذ لسو ميل صولا( ناكلاقىدعاسل لجل ثيرلح نم
 انا اعلان صلنسب حيد دابا اورد لارا هيفا اقلام ددباس لاقرب نم نكد سيم عنا 37 قبو عرب زيني دلط نع بيسلا نيزلعلانعريع انثي ءالصا بانك واومنيصو ةريزخن هم يجرخأو ةالصاابابكف نابحنبا |
 لوقا ليقتتسو .هضحاوم ءىضولا ضيق حكجا ةالص ها لبقيال (شسميل لوس مدا كهر اذا ماهر دصص نون اولص لأقل سومينع 3 امسح ثدي لح ل ةطظوه مو تاب +وعلا نمودأن ساو رز دنسم ف ىصو طن فرعا لاقو منخباركتأ لقا تحرج ني داكال ا ال برع درجولازب زعربكاهلا ظفل نيصن علا مو ناطقلا نبا لاق و املا د ثمرجو نيكس لاقةالصلاىلا ماؤاذا ناكولسو يلع هدا لمص ينلا .:
 ١ او تيب روسزما نابح نباو الاد دا ةوبالورمين ذا تم ىلامي ريع لسع ميزع هيل يصمما ىدد امي لئآو نحيبا زعيربلك 1 1 نب مماع هياور نمزج يفشل مربكتمو نسمي ليعفر ريكا ديلسر أ لعد رج نيلئاو ثار ليت دانس ف سيل ديال ب لعين اميل ١ نم لكل لع جى رزع خيبر نع مبا نحالاس نعى رهزلا ثييرحف يلا نبا لاق دوجسلاز همس ادعفرب نييحالو لون نيحالذ | لعن ور نبل: :ياود فو هللا قلت حن الص كانتا نأ قريب اداز حرج نطوللا عرس لاقف كز نا وعفد ريوكرلا نفرس ارمثراذاو مىكرللربكاذاو ١ ا 5 ميل فتعلم را بتسد حمي ريفر و .يلعالصيل لود ناكر هليل ل سر كوبل لفتاة وضول يس ا للا تقذف قرع باث نة هذع لسكان ققاوم فلو دنس هل نيد امنع باجتماع نيرطزخةماق س١ (3ن ايطازو دو نئسلا باع اب ساس ا» فنيل طفل ناساف نجد مبوقل اذه غيرك نيكل ل يلجد» ساروا ا ى نين للا يب لرو مجد لضيف هدا كرم [ةوضولا يس ةحوكر ود ةالص ل طفلة الص قسما قفار نبخعاذر نير نمد ةونابك لإ ١

 ع ايبرماظو جنب ئاو نعش ورب يتلا »ا رينب عمرفرلاب ىرتي ليو ا وعم عبو مىف ضع لكي قدري[ يكس امها ذأ ٍ ْ | جيري مفر ةالصلالماقاذا ناكدؤادولا قلو حب الاو ىر انا ىادر لس لعمل لصيبنلا نعربتجلا نحشلاخ ىور ميانتا موقت | إ اييالاد ا عمريبلقاى ريف نيكي مفرإالوت مينذاميمأ لب ىذا حي رف رشربكالصاازقان كاكرنلا نهدي نيرط نلف ْ نيالا لصفم لكرقشما جلد سين ذل لب ىذا ربك سد ميل »فص دا وسر تبدل ض١ نعال بياع قيط نعال ش0 هر تسل فين ذاميماببابىذادد دودو ةياورىفوسيزن ذا مت ىو اهو داعت تؤ فلو ميزا ترحل ايف ليمن بع ْش
 ه١ نآنثاق داريوربال 200 ليو دربك ار لسو ميلعمما صولا "وسر فلن تيلصص لاق لثاد عينج |[ .ننمالا ربع نعرخا سيو نمر 9 ار عمميرلب ذرب لسو هبط الصدللا در ىىر درا لئو نحال او شيحد كاد ىلاو ليبصنب لجل ةياعدأ ْ
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 5 ريب صخختا زم ٠ 0 ظ ٠ هس ٠ لوالارلجلا

 1-2 فرحت الص يفيكو ثلجي دفان نعشلاد ثيرح ن ىراخبلا اور لسن طر طعم لضم كوس نعل تا نركتيراالو عفان يبق نسوربغوا

 ِ هال فخم ةالص فيك ثي رحل بص لس رلعمدا لصد لوس نعل دال اوق نا غن نم وقل سيفو كانالب كلو شيرحنمةري نخب كاعد
 ْش متدبان عوف اذ نع يفعنب وم وم تبل سنمىفابلا اوروبا ارث نماحناب ب صورعفان نعوس ىمديراور نممؤا ساهم ناب كلنلمجلزخاو داي لا

 !قدص دو للصم لوس ناكل رخخنبا (شسمل لاوس رالي فنن ا فوت ةالص واكتب نم اح نايب وه بز إرشيف ىلا أر زج

 :لعربس ناكرعنبانعرخامجو نهى داؤيللو هلال اع رهبسب ناككعيبر نب مس نعى كيلا ريم ظاذلا.لو هيلع ق فنار تيجو شيحم زلدار
 1 ب2 وس هي نكمل لعصر نا سا, لعرت ىبو يونا جوى لبق سارب ى قيم وجو ناكتيحتلحار

 الش ةلزنحضت مادارا ذاذ مب ترجو ئيسس نار لع ىلص نام, ةمظافلاملو هيلع قفشم لذه باج نعىوز مسارب قيمدجون

 ليصل وسو نير (لوقي للا لبعننيرباجرعم» :اربب نلاوبا نربخلوييرجدبا نع ريم ربعأن فاشل لاقو لوزنلا لسمركريوو ىداخياظفل لقا

 قطكرلا نم نين ر وبس ضفخينكاو دازو فايس لم برجنبا نعرركب ن بري رح نم هرعيزخنبا هور ولفاونلا ناس ملعوهو لص لسفر عملا
 داكتوموجو ناكث يحي ربكولبقلامنقازبلبقتنما وطني نا داراورفاساذ لسفيل ميال صين ناكض' ثري لس وغدابح بالكم |: ٠

 اقييمحنبا شيب رحنا رعت له نيتي لبو رق لع نا( لاهسدكسلا نبا حصو سئ لح سس ىل نيدو دبل ثي لحنمدو دوب
 هرج 9 ناكوأ وليف تما بقل ]يفت ناو ميلعلزنرو لسو هيلع زلصمم كلوسر ن لاقف تآ ماجي وهصلا الص ىف سانلا
 نارع مانويل هازل نس ضنانيئنمابسد حو أع نيب قي نموا كت رجب شيب لسنعميلع قفنموهو ةرعكلاىلااورارئساف ماسالا

 دلو اثيرح فر نبا نعم زم نتلا هرعكلاق ىف ةالبعلا نعل اسوم ربع هلا لبصناىدر تمي ل حرمك نين بلا نيزعترل ولصق
 نعمنباؤيط نمد جلو نبا داورو هلاثبب سظق ىفو لبالانطاعمو ماجن ىفو قرطلا.ةءراقو ةربقملاو ةرزلو عيب ردا نطومز لصبدا

 اد اقيعضو ل نس ىف روكلملا ىرعلإ ينبهللا لبعو للص يملا لبعع جلو نبا لئس ىف هالج فيعضو هو ةريبحنب ليز ىزم ثلا نسف
 انباىيصو نايهاد عيبجا يب نعي عل اح ىلانبالاقو هىصلاورهاظر اصف انو ثيللانببر تب هللا دبع طوق يملا ضعب ىف مثوو

 ىفاراركري هس يسيل ل فرغت العطب ةداي ز عد قربقملا ل لب ى حاولا نطدميف نكد 8 اليصلاط ممر ىف شب لل نع فضصمل ان كّذو نييرحل ماا( يني
 . |[ نواره ]9 نانا ولا نيدوملا نييع مكلف ىجرؤ صر سو ميلع هس لصممل 'لرسر ن الالب نع جنب نعي ريوبوصصلاىف ىهو «بعكلز قال اذاوج لبلد اج:
 نا ةئمأسا نع. عزب نعن احب ىور نك ىرائيلا ها نق لعن لد يسال ىناعد ثييبا لخد امل سو -يلعم وصيينلا ناحراسنعسابعنبا| ل

 دولا ة جل ن اكس ابعنبا ثيرحو وثقل موي ناكر جنبا شير حن أب نيب حا نييتابحنبعجسس نيتيراسسلا نيب حرعكلا ىف لبصإس 2 رلعسد الص ىبنلا
 ا اذا ةرعكلتلذهزا لاقف ببثكومو ايلتس ماد ورسمأو رزح نم خيو يلهم لصيبنلاناحشقاع نعد دوبا__جرخن الر ظنميفو
 ا مئاروب ند نإ زب نع لعج نوحي ثي رمهزمنططقر ا ىاو راموهو ضب جوبيبعسا مجد لج رن, فير حف سين ناقه هتف ن وكانا

 رق || قوصبلا رق ببصن ىنل ىه ناز غنبةرقح ناو هز ىكل نبل بسن ىلا وهال ول ىوخنن ارح نيالو لصف رخل نم رند ولصب
 | فضللركمبر ف ن9 عملا زيدان هيض نر عار ج خاف ناد زب خنت بار بوط لول فص ريدذ وك لخداع دال تالف ع
 ا ابعنبإ نعزع وعن عض مالا ثييرحنيرازإلا هدا ةوباو لجنون ور سيفا معاد تارا كيج ىهو ىلسو ميما لص نالص تيفي

 وتثلأ دصرب ليئرلج ماما ثيل سيل ركعيد ثيل يدب نيبدرعكلاو س لؤللاتيب خس دي وعو ابصيسسو .يلعمنأ لضءنا وسر ن 3

 رثوطت حدك أ زعل لة.سدس ينس دسعمر) ثيي لجأ "ل صل قرص بأ تيتان عيدنا ديب اما
 هزل ىف قبسرفو يلع ق فس اه نكد اذا راصييف ظنيافلاىف لاق لسو يلع لصدز (ينمد لهسال وطم#ر يره ىلا ثييزح نميز عق فم عكار

 !نباووكالم صو لاسفل الا نسل بارع اورازبلاوزجدو فانا ولسنا ريختر يبل ارتد وبطل ةالصلملنن انمي
 فن نبانعلييقعنبامرو فن معن ىبالاقو جوله مالا لعن عيدنا رانا لاق دعنع.ةيفنحمل نبإ نعل يقعنب رح نب هل اربع شي لح
 يرجح نم نيطلا م لم ششلاور ازبلاو لجا هاودميلار اشاىزلارباحثييرحو »رباح نبي لج نمرابص وش :* نيل دانسا ىف ليقعلالاو :ولعنع

 س اشيل حلرعلانبالاقو نأسحى لع ثيداحا ىلع نبا لاثو فبعض تاتفلا د وبا ونعرصاج نعسان فلا حيوا نعورق نب ناولس

 ناصاادل رو دع ع فوض از يي سل رع و ني د ني يي

 . 5 0 ني ع



 أو نيتاديصال دود كتباكأ |

 ريب صيخلتا نم 5 4 لوالزلج

 . || فيرحرمدو دوب بجرخلو ليو /]١: مملكأ و عنارلانيرحنمرانبلاورتشيرس ماس ميسر
 أمل لحال كول لصاال هيف قداي لا ةفيعضومدار مادا د ًرماذ سود يص ىهنلالاقةالمصلا تماق نب ألف ::ماقالا ىف نضال الب نانا ى
 نموعافن كين رت ىف مرعب دام ءامالد هاذ كما تالة لم لهم مثيب سونا نموت غسل د

 امعنب كل راعمسيذ د عنب! نع وجب ىاقيرطنم دشن اورو ظوفح سيل ىنودلا لاو كير شام يد فن زبره ىلإ نحر ما ص ىلإ نعمت الا نعسزياود

 ا. هيا رج تح بالو سمت انرشحد اا ن رب لالب ناكر مس نيرباجس نيا حنه سم حالو , 9انوث و ملعنعوتي بلا اورو فيعض ىشو

 درو قنا وثرم ثرعيال ديوب نبا لاقد خم اذاال و ذاذ د ويصر :سباذ وق ىممذبرحنم/وق يبا او دناذا ءأسلا ىلع سيل نبا ثدي لهبإس يلع
 ||. قييباوراح مفتون ون نناكأولا ةشيئاع اشم ل هحلج فيعض وهو لب للم البع نب كح كدلئسا ىفوأع وفم اوما ثيب لس نم فن بلاو ىلع نب
 ٍْ انيلال ول عشري لوس ةاث ريفي اص انكةشئام نع رعنعىرع زل نعل كم قبر طنموفبمبلا لك 9 | و نيطسوءاشلا»ىدان

 لعمان شع انث_ئوصنمنيرايعس لاقو .همجما اذ سك مالا ريرهش ًفيلطللودةرصقم يقو سي لح نير بلاو نا ذال اتكون تنذال
 نال لههرعل نع عنو شالا ءافلخادزتماد نين تومان م>ىبر نينا نا(خن تري لاح تنال افيلسر عمقيطاوب علاق لاق سن نعررلاىإا نب
 ْ صقب»دامالا ىو حإمن أيشلانادورعملا ىف ققنروبل ارك لقو لصا ل فرعبالدى دونلاوىر لنملا مل ليو بيم ارحأ صم زمان دعا ءارغف ن هدى لجو ركذ

 بل دااغلسلا الوب ساالد وسو ةةئأبعمدا وسد .اعفيج نال يخسيالذ ةمادالاو ناذالا ني عملا ماوس يل وقف نيني ةومزم كد رج نأ
 اظفلو زل حطعوهو «لاو نحار لعومون ذا جسوم يلع هلا لمصونلا نام نب لعي نب رح ن منطق رلاو لجلو ىزمرشلا لو 9 لق هلال
 الرع مرن ءاقاولسوةئلصمم وسد لاذ اور طف ةالملا تررضحو يبغا وبةئافريسم فاسو يطعم الصنم اكوا ى لم قلا

 . | نب ملاك ناظقلا ىو يلرعلانباو ببلاد ؤعضو نسحو دانا ى دونلاو يعض وداذس قحالبحلاة درسا نرتب در لاق كارب يطب مدن
 اهئال ةناولاعدع لب سلار روم تطار دعا لضن مرق ثناذاريؤب ماقاو «اقاد نذاف ن ةوملا اف طغلب جول ١ص نم نطق ارا ىاور يلق نام

 مندل ركب اموفر سنع لعبا ( ره لق و فعضل اريد ش كلنح لهما نير تنعي دانا ناكاو ىزم زنا ثيادد ىف لتنام تن
 | مة/هلجلاو لشرب نعل الع نيدلعلل ناو نارحزبا ( كره و علا ليذوا لب وطلا مالس نهم يف باو للتم ىلعنب لاا ةوم نولي
 : ايدل نوملخحتاو مم أما تنا لاقى ىف نما ندحجدلا لو سر اي تل لاف صاعنا ىلإ نبن تعيب لحدتعب رالاننساب ارضا( ه9 قبال

 ةرئاونمزب لئلا ظافلال ب كلن لصا الو لاقازكمنلا لوسر ىلا لييشا رب سنى كوفي ن بار عمير لصرمتلا نا لوقا ال. صو رجا ذاذا

 !هدلالرسر اليعن ا ليهثباو دخلو ا ةرطخىف دوعيسم نب اثري رح نهب الو ليلا ىف ناي .و-إوسرولبعوا هللا (لوسر ارش نا ليش الوفي ن اكس ١

 شد -لوصنلا لوس لاو هال لال ناري الآ وسو يلعسب ليتل هدو ثيل ماركو ؟ةيقلاداوزا تفخر ولد |نب هريس نعورازعلا فهنا

 ١ يضعون نيضسس راسنا قاس ساس
 نام لقرعس نبل رس ثيرحنموكاىلاو نارح بادئ نخئاد دوادوبا( وق 0 يواعم قيرطنمىزم لاو دوا ةوبا وع

 امي ناسيا يصو تن ثيل اي لايشن سابا يسد
 :.عكلامجو نيزعلر ليحل نبا ثي رحنمارمه :ياور تو ليد نبةماسأ ثيرح نم لعقفنم ل شلا كزع لاذو همك ل شف نينعكو لوو مرخ
 لك لعيب ب نلضتنلال اق فركب ىذا اليضارب نشبه ةزبا وزعت اهم ناوانعسحاب قت هرم وال ل قو
 3 مال ابيت كلين ل ةووي رب نحل هاوس يقف أمضنلب رحى لارسال وثامالو لكذل ل ارقسشمأب وة رما ىلا« كن رويل /

 الع تؤسو يطعم لوما سر تيأز هفلحزب مناد نعي نبل (لو 6 اتناكن اوم د نم ديبلا لبق

 | لهل هرب رويسماوروبسلالهالا ابق تيبااع وكرم سايعنبا نعوقر ملا( هر 9 فعضودانسا كاتيا دق بابلا نا سانلا أم وقت ةرعكلاب اب
 بقي غدو قرنا نيام ثيرح رض اعيرق بابل نير نيلي'ف يعض هن لانسان" نمار فدو قرا شم ضددل لعاب رند رت
 درةربازعوفا نعرع نبللا لين عري نيدللا لبحنعب نب بيعش قلرط نيكل هاو و ريع نصل ذوأعرفرم يبرم ىلا نعى زمنلا اود

 لبقلاطفتنسم ل اذ نابكدواالاجرههقفخناف لا عن قرف جنب (ثميل لجسم وقر تنجز دمج نعرف ان نحب وبصل لاذو للعلا ىف نطقدابلا هلك |
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 نين ةومثذ الل ل ناكت شاع ني رمنمرقر باو نكسانب ار »9 شياو نعمسافلا ثيرحنممرلع قفنم مون! نبد لالب ان ذوم ل داكسو ميطعأ |
 دالث داو رييصي نائب ناك لعو عيري مامن مي دما اقل اورخني لابس دار لوالا ناب ىلا يب بجو ةدو ليحل دايز ع ركل
 | يسال اننذاف الد نيريشعنم خخ اليا يلع هل ميم ىلا نا غرو زخ ىب اشي رحيف ريغ ثعداللا(ك 5م .هابقب ناكظرفلا لعس
 از ةوموسو يلم هل ايسر ىسرل ناكر وصلا ىف يبا ثي رس نمداؤ سموه اسوس يلع هل ازيعمنلالوسر فن ذوم.لمفيول ذا ناذال ولساني ١

 لد اومبةسا نالالا او ليدل 4لوال اف اورلارلنلا لاي سانلا لعب ثمين حسب نع ىف يدان علني نال اجرب نكيو هونك ما نياهلالب

 رصلا برك نبدايد يري لاهوس ثييروللا ع ىلع نسح مالك اكلنا ىف _بلا لب نيالو هلم أ ةريره ىلا شيز نم لع قف رطعاومرتسال
 ”لاؤركا هوباو لول قد ىبف نذا نمو نذا رع لص ينل ن الاف يقين الالب داراف تنذاذرلا الصوف هذا نا و .رلعميل البصل !!لوسر ىلا

 د ادوبامقاسو يمر ئلاظفلاو ئالصلا برك نيد بز نعيم مين نب دايز نعني قالا نا بدين نب نقرا دمج يازمن جاهد ١

 وللا شيب لاب رام ىهبلوقووس | ىونب لصلسا نب كتيأرو لاق كريو ناطفلا -فعض روش شالا ثيم باتا رم ثلا لاالو طم

 وبادر وعضلاىف ليقعلاو ىف بطل السويلم ءاصرعنلان ذاب نذادايذ د ايئاف الب ناكني ورمل تسمقلايفوس ب وقال ملامافكتعا لعرعلا
 ءاففوو لبر إذ الالب اوبلطف مىفلا ل نأ ةالبصلا تضخم طيس ىف لس يطل يصومنلا نايرجنب نياطعنعز شار نبليعس ثيرح نانا ذ الز
 نذا نم عقب را لذ اي اليم لس شيع هدءلصمخلا ل لان مقبن دار الالب نامي ص وقل مكس نزذا قالبس نا؟يوقلالافف لالبءاحوثنذان
 عنا كثي هس ءاؤعسضلا ل نابحنباو ىزاللا سباع في دم فحضر فيعماْذع لشاد نب ليسو نت ثرملاوه عرلازونارهاقل
 | هن ادبعنيرهنعو رعنيرهششي ل حنم دكا ةوباو لمن تنام فلق هلا لور يكرر تنكأتاو -نيأرانا هلازبعلاق لالب عاد اللا ريز نب

 ظ ا ا5 ىرخزماس 2 يلعمير لصرنلالان ناذالا ليد نبدالا لسع ران نأ رام نصب لإ يشللس 2 ناعم لصومنلا دارا لإ لين نب هللا راسن
 || ديف هيلع لثناو فيعض ىهور يزور ىف ىسل يطل ادوا ةوبا. نيب وتقاولاوعور عنب لهو تنال اذ ةرريراتنكات اوس تيأر انا ههالبعل ةضلاليز ذل
 لعبوا ريصلا +رصق نال فلاي انيصن لقرب ل او أب رفالا ثيير نم نسحب نسح م دانس بل ايوا رخنب هل اابع نع لف هدالرع نير نعلق

 د لا واوران ايي ناكررطعب نم هرج ماو كريو لج:نعسيبإ نعود نبدا بجنب زدنا ربعك لوري ذا ىف نيه نباو لكنو ١
 افقو سيخ اؤ لسو ميلع سلا لص ىبنلا ىلاو يشم يشم ماذالاو ناذالا ى ار هز الج نعمربا نعيد نب هللا لبعنب لني هيلا بعنعسيمتلا ىلا ين رطأ ١

 ا ءابعن ا نيشاش نب للنعو ليد نئمنل  لبعنب لمن ريد نعسيتلا ىلا بام! نمظازت ىو رمال لاق تلا مذا ناساف تمرفنت لاقالالب نيراع
 يقارط | 9 ليد نبدا لبع نا ورعملاوا نع قال عمقا وك للا ناميف لاق الحل لعاال بيرخمل قو تنال لاقلالب ن ةوياد اي ثلا تيثأد ان١لاقف
 ليدل نبدنلا لع ماقا نهلواولالب مالسالا ىف نذا نمد ناك انس ابعنب نع مسشمنع يرحمنا ذالاب انك زييشلاوبا|رجرخا سن
 سوة[ صيدا لعءىماسو ن؟رلل لوب نأتإب ىبححلانم نم عمد قلا شييداحلا نما نال مسقنمو تن نير طق ودانساو

 ن لعو ىلا ومحل اقل فعباو يف لا خجلا و :ليضفلاو ه|ر ولا ارش تا ئقلا قالصلاو تمانلا ةوعرلا ىزاع بر مولا وقيو ناذالا ئ

 زل ةيف سيل نك شير حملا ةمانلا قىعرلا زم بر مرلاركنلاعمسب نيحي اق نماع ىف سم نأح ذيب دحنم نسا باوضاع ىر الا يزت9
 أ ةرخا ف رحل ىذارلادازو ”عبف لا تيد رلاركدنمقرط نم ئه سيلو امبذ فيرعتلاب ةىيزخنباو لالا لنعو !ًدوجاماقمل قو ةعيثدلا
 ؟زاءمسنل يقسو *ماقشلا ةومحلل ماقملا ناقريره ىلا ثيلحنمرانبلا (و 9 ) 9 قط نم ئيثىف اشيا تسيلو نيجارلا مناي
 ل ىفيفن دوما بيجيناو بل وو كاما يحضتو هربس ما ثيزحس نم زم رثلاو دوك اد ىلا عاود ثيل كبل ل بقاله مرا لوقي نا برغم

 اذاذ ثول ىقيا كنق لاف انن ىلضفي نين ومان هن (لوسر ايلاق الجو ناد. ءنيدن'لبعز عزاضلا و دودو ورق ارإ ةريره ىلإ نيدحزم
 لرقلااعوقرمدي ىعم ير لسن مناضل و را عقر ور كايلزو *ريزخنرإ هادر لوف ن ماع وفرع ةيديج زا 79 لعن لف تيريؤلا

 ...[) ثيدحا دعاولصوف وقيام لذم وقت ن ذولا عع ذاكلو فت رسو يلعمما لصينلا ع مس اور جنبعلا ربع ثيزحنموريغد ساس يجرخل

 نشا )الأرامل اص نمزلصجو أرماداو هلا ايماق) وقيمنا ثم اذالا تملك ىالاو هنبارالا ةوق الوحل لوقيدراز نيل ال 'لوثيارلنم

 0 يل نابحنباو ىز تلا ذو دو ةتسلاميسبتحأل لوقياملشماولوقف نوما قةعم ذا اموفرم ىدرل 3 ىلازه ترربو تقلص او قبف



 استرلع هللا لعننا ىدد مي لوس ناربالا ١
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 ل أنلا ىوسرنسلاب اوضارزعوهو ليذ نبه البعثي سيف مرقن:كنمان وص ىلا لال
 ب نك طيشلاوب( رش هاماق ندوب غنيبإوق ىف عرفت لادعضوم لعن ذوب نوبل وق نيخاوعل لَك يف سبلو قرط نم» لقت م نذل
 | | زب ازييشلاللبادكفو ]نم وصنم نبل جس نأس ىف وهو لوس فش ماقالاو ةزانملا) ناذ الا ترسل نم لاق كأس الا ثزرب ل! نم نادال

 نعد رلغو زيي اوبادىرارلاو ثيه نخب م ىص نسحمةرو أبا راتخن لس وسيط هلا طصت الوش تيببا ق ىف ن ذوي م ىتكم ما نبا ناكر تنباع
 ه نص اسناني انوا ه ىف نعمدرفل لاقولسوم يلع هلل يعمز ادييزخن بالو قرون خلا توصمرجعلذ_يفو تصف ىف روحوا ثيرح نم

 | نب مهاب نعوتاشلا ني ذومللفغو تالا لشد اذإنما ين وهوَ شهلا لاق سو ديلع هد الصد اور رمي لاوس نكسلا نبا ييصو
 ١ نع شال نعناضس) سهر ليبدس نعى در وادرلا ذيب دحنم نابح نبا كاود و الدق قربه ىلا نعي ا نع وما رص ىلإ نب ل يبوس نع دج ىف |

 نجح لاق ليبهن حتر عنب جيو قاودم نب نمسا لعب طن مدرب نخيزبا هاهو ثيي ليما نمار ماعلا ظفر خلبب ةئريره ىلإ نعرلاروولا
 دوادوباولحاواور وادي طرمتعت وبر نماوخدانسالا نوب سم برأ ىداحالبع نبل ل ل

 شهدا ن عدوا الياور ىفو شير نضمن ةوماو نما مامالا لف فلب ةري ره ىلإ نعرمارص ىلإ نع شمالا شير حنمنابح باد ىزمألاو
 ذعر نعوك اص ىلانير همن عن ملسنب مذ اذ ىاورولاةةرخاملاز[راالو لوف نو دأبانمىىنم لئلا قط زعم نرسم لالا ل ؟راالو اص ىلا نعش

 قيرملا نبىلعن عركذ و .سكعزجسلا3 و هششاع نعمل رم ىلإ ثيرحنميتعا قرب هول نعمارص ىلإ ثيل وفن ا>ىداناب  تعم» لاق تف ع
 نرد مساقلا نب مورو لالبنب املس واو لاعلاىف نطق ارإا لاق وشر عملا ىف ىفنوبلا لاق نكت للص ىلا نعت شين هيف ل ىقينال نيقما لص ىلإ أ |نمشعال امس شهلا نممعس اها يبا نم ازو ليس ء مسا ل قييلمل نبا لاقو لصا شع الاذيب ديمسيلرجا لاو |مزمالحلو تبي سنا
 انبازعس |ابعلاة ورك اص ىلا نعل نعس نع لببزتنب لاثو لص ىلإ نعتنن رح شكلا ن عر دب ىلا لاق د لاذ ضكدلا نعل مس نع م ريغ عج
 ناك ءفلاع نعوملوص ل قر طلع سرع ىل نعرمابص ولا قيرط طق دار وديقعلا جر دول رص ىلإ نم ثيرريملا زو شمملا عمس مى روشلالاق
 'ينشمدل لع التدا نمواعبجق ري لاو شتا ع نم نب رب نيه ملص سباع رذاذ أد يجنابحنب (ىرعصو *عر الا نع لهل
 1 ل | ١ 9 ةدانزملا ىئايضلا يصوم قرط نمل مسلا ساب حلا ىبا يحرج عنب نع ع اجي نعسنح ناورط نب ميضنباوف ورا

 راسب نرتمدل انعى نكسلاو زج ىلا اور نمشي ليلا زمر ازنلا ىو ريال رول نيا للعلا نيارجسكم © لجل نعد يماماىلإ
 | نهذطقر للا لافممىن وم مزلفس هون كرعب نوكي دن! لاقكول لعب ناذ لا سف انين انتكرترافل هللا لت ناولاة.يندازف ةربرع ىلا
 - 5 انك قزم با دارفانماينإب ىلع نبا «نجرفت كل نكسبلد رمد نم اوهرا نبلا نا ىلا ناطقلا نبار اشان هونج د سيل ةدارزلا
 لمرلاييلع نيام نعمرلا لبعزبى سعد جلت ىدعنبا مج هع هاب ةرب نم ريق رازبلا ير طريت نمير فمدب امير - 9 سلا لبعنباو
 لف اطتنالا نمركمالادانسالل بيعالو هفةزموب ناطنلا نبا لاق قرم ةدايزلا هع فرعنا ل اقوهسيعارم عتاد شمالا نع

 ..|ايفوعويقلا موباق نعاس انلا لوطا ن نمل لتساعد عم نعبمل ايف ف ناخالاةيلطف هع ال رتسف ع لاو سكيب دحما ع
 طارش ال ضطعااؤ دوق هرب توشطعي سمنان وانعم اوفي تعتد راد لا نب (ىل قف .ةفلتخظافرإب ةريرص ادري نبا نع

 7 ىقلولمسلاداذ *ميقلا#«ىب مرق انعال ىطب ن ىف, عي غيره ىلا بي رحنم نارحن با روصو د تما مرقانحاف نوشطعيال ن شةوملاو دفن
 |عميلا/لرعس ىلا ثبب لجو موكا كيا .صعميرا شر ةلهالاو وينالاو لاو سمثلا توعاري نيزلا هلا دايعد يخيف داىبا نبا نحيفو هللاذلا
 ماور وبلا كل ثبب ازعن مسا ذممآ يرق ىف نذاادنا شاي رحى ئراؤنلا ناو ردا منيل ليهشالا شالا ونجن ةوملا ٠ وصى ليف

 ثيل لحنم يبي نباو ى ذم لئلا رانلا نم ةوربم) تبتكر سنحنينس عبس ن ذا نما
 دزحبل ل تبجو رس قر شع قل نذا نم يؤ عنبا ثيرحن موك او جلو نبا او رو الج فرعض ومو فج اباج يف و سمعنا
 . نم خراتلا ل ىراذبلاى اود وسرلعكناا»لحا شيرعللا زهد -نعوفاز نعي جنبا نعب ىبانب دج نعولاص نبدلا لبع يو ثيدحت|| ا

 و هي عفاثنعرفعجولإ نبهللا ليبجزع ةويبح نبا قن نط موكا ىاور نكي بش 0١ه لافو عفان نعت ر صنع عيرجزبا نعلكوتمانبهحتأأ ٠١
 يذلا نا اشرب لق يعضوم ودرطع نبل ضفلا نب ريع يذو جنبا نعوفان نعبر مكم نييرحنم لوال خس لاعلا ىف ى دوج نبا عاود از بصينلا نال ا

 هكاللا ناد ! هسا ال ل عل ا ا 0 لل



 3 0 اما املا قى كلا 65 يع ,
 . 1 ١ بتم 0 تفك ان تت تت

 هذول هذيان نطل علت رن نب لداعق اذار تن تين لارج ا
 | كنم لقا /بفلاليقشيي نايك اءاش ناري قرح نب لئاو يل حايسو مقيفل نني ثيجبلالعن ذوي ناكعبا ناتيننو لرعاق عد نذامنلا

 ريب صيفللل !نم ظ #0 لدد الليجا

 بايع ئداضنالاليزىبانعازيور هللا

 أ ل ناالج تيأب قلها وسر ايل قف رين نامل ربما جلا كيبل انبنل الب نع رم نب يرتعش. غدلا و عتيد اعموب ان رن سموف قاس 5
 نعول نفح اظرف لع نبيا طعس نبحلزالبع نر طن ماك لع نبال الاد شي رحماك بقل ليقتسأ: طياسمزجهع اف ملام
 . ل لاح كو ختو رج و عسب ن عيل قل هس نيراعنبملل اب قيرطنمك د لدسلل ىف مك اورو ]بقل لبقتتم ناد اذالاب نيكذاناكالالب نا
 دق نهلبم نب رحم يطع فتووب تسي وال مذوانيغيهقنعى ول دافلاطعوجفالصلا دعو غلب ارا ل مضهلالب تيد هفيجما
 1 اداوم ف رن افا لقي سلف لور وربي دل دلي زد تعم د وا ددرد ريت

 لادا ولاعه الاء اجيرخم رق لاق ةرئازطافلابه ويحب نم نو ك ان واوروةاطم ا نيرباح مدانسساىفنكلمزا ذاق رد ليم نيأرف نعد

 !نمواو دوال مشو انيمي ساد ليه ظيفرعيتي ن ةوالالي تيأر ظفلب هريزخيز»! واو رو اوطرش دع تعوشر ةراراتسالاو نإزذ الاف نيعيبعالا

 ل وببص اورو لي ن ةونالالب ىارك لنحو مويرفستىف ذ يباىاور وم ينيعص ىف تز اوعموبلا ىاوراناكو نيياذ ثلا ىف نيعببص ال اعضد ميفو ىررخد

 اد نع نعود رزه وحزم عديم رهو دولا ينس اعد نالح ين نير طعم هز السالب لةددن ل او هين

 ومنع جاب, امال ىف يحل قيقد نبامرقعتو ملال سنحضو امثل ذ نيب هججلددا ىف قاذرلالبع عدو لات روع ضربا درهما موت

 ىدوالارسردا قب رط نم نيطلاو ن ىعن عاريه شعو داوي طنم ناذالاب انكي زيزلاوبا سيرت ضب بونم ةدازتسالا تدرد لق
 لطفي احم فبعض دانس عطاوه عام ثا لينالع ناو اذ ذو يطع الصدم رسوم لاب نعيد لد :
 ٠ نعل ىدارل لجوبا سايد بطر لكل لبملو ةدايز و ل ةريره ىإ ثيرح نم نابحنباو :ييزشا وباي نبادنأفلا هدا دبات ىصئ ليغ
 : كر اند كاص ىلا نعةتر از لاق شعل نعني ا نيجو نمرفي ملا ءاور و ناعمسم مما نإ ؟ اف نابحنبا داو فرعيال ناطفلا نب لاق سرع ىلا

 نيل نعود وبا لس احس نبال للعلا فو لس مهم انعم بالا طقر لل لة رت نب نعرهاجين حى دضا قرط نو قرير ع ىلإ نعلهاجي
 نيل نعم اما اور وفقد وزي دلع ن لي لح نسي لا قفماوصنم نعي رج راو د ذهب رع لإ نجح نعدأبحزب محي نع وسنم

 ظ !نع ند ابح نخ ةووعم نر تداو ورز البث عوعنم نيس يحلل تمزج داس نبهت ربع ل نعم
 امي نذولل ظفلب بال أع نيياربلا ثي لحن مق اشلاو احا هاوروال لاق ماب رىبانباىه أله ءلط عوصنل تلقا هو نعود انساب قاسم نم لاقف

 | قارنا نعرماج شيدحد قبر 0 تساططدل دعاة
 نعن منيا شيب رح هرفن لو كلن ليظو بيطزل تظوملا ىف سباجونطقرارإ'لاعىف ىرر مال يعس ىلا ىرع نبال زع شا نع بابلازو
 أمد دلع مليا ىلبص تلا ن ا سلا وطلال
 || ماطوهوالا لجرلا ن ثوب ال نا >نسو قحلات د يطهنالصمناىدراشمي لهس» لفنتاكلين نبهلالبعو قد والخ ىلاديزو رهاخ ىهو
 ن وبال د ماط موال (لجرلا نوال نامزسو قحل اقرب نعلئأد 0 ييشلاوباود ضألا ىف ئطقرارلاو ىبوبلا
 مث قافنا ىدونلا لقنو ىلإ ة الص لقعال امالخ تنكل دما دويص فم نع تيرا بع نال ءاطقنا يف الا نسحودانساد و وهوا
 رم نم ئننىعقي اميين سقايمرماظيطعيالشا وجال يب فد رعبدلو نا هرطعي نعل قنو دبا نمرعهيول ناشي
 ةرلعتلا ل |مزيشو بزر احا صو غلبصلا نباو داريا ىف ميت ىعذارلاو ل لصاال >صالخما ىف ىو ىنلالأقو دينولسو نا لص دنل اكذب حيرصتلا
 ١ | /لالقاند كيرقلا قون لس هرم الص هلال كا ةيسل مضت ةنس نال نشل ىاوصلا لوقا موفر وحى نال علب و كش ن ىلي نا لقكد
 | قوه يعل نحىرعزل تيرس نما متل ىضوتمال نويل لاق سد يعن ليحدلاىدد تي هس دب ىلا يل وانعم د
 ل الا لا ستسم تالا هروعمم
 ١ ار فص مرقد مينا دود ىلا لئعز فنك يرجأ,ملا ثيرحهومتدرع اطوهوالزوكزحب ن ةريالف ةالصلاب ل صنم ناذالا نا

 لاين نمل لبعت ص ى , اقواس 5 ل لصد (ثمي لوحي وصد ىف ندرع بنا جت انساذد بح ناو تينا ٍ



 ا تا 0
 | روسو لايك 50 قاهر مسكو لابل يضمرحلز اوقف لوم عب سال نيتنمملالارلوراكلاب ريو قتل سرت سهل 1

 و ميجا سيفو ثيزحلا يكمن سهلا هل بكسل لق اقف سنن نيذانلا لس 2 يطعم )يعمر لوس زعل ةرو زب (ٌكمب لوكربا
 ْ لاق سلا شيح نمر باو نطق !رلاوجريزخنبا ىور لقفلاة وه ريملا ناذ ف بيوثتل ريختر القت رفد هنيغو د |دوبا
 ْ حن ةومالاقاذاقارغلاةقالرمىف بيتل ناكساطذلو نكسلا نبا دصو هونلا زك خالصا لاق زا فلالع جس فل ناذإوف ن ثول لاقاذا خنسلا
 (نهيبخة السا لاقف نان علب لا قالا يوسوس لصون قانا !البزعبيسلل نبانب رح نم :جاء نبا فر و مافن لع

 ... نير ريطلاف وهو لالو نعى ضن قب ط نم نكسلا نبا علو راد >قثعم عاطقنامبفو كاد دعرمال١ تير فل نبثانىف ت رشاذ نيتر<ونلا
 نبع نب صفح عىرهزلا نعلاقنمجولارهنم عملا ىقيدبلا واو واضيا ةنموشو لالب نع نب صفح رعى رهزلا قبر ط

 [نرعرلاس نعىرهزلا نع اع نيزلجلا دبه نمد جل, نبا( ور وم سكرذ الالب نا لهزيثر يف صفحلا5 نوي ناكارعس نان ؤوملا
 | مهالصس سر عقاذ هونلا نم ريخةالصلا قالغلا الص ىف لالب داو ىرضاوف وه اذالارعشين البق س زل امب نعم جاب مر ةهاةيصق سكرذ
 || ريعنإإ نعرف ندع نالعجنإ ثييرحن موي عبلاو اربطلاو لمس اأو او رت نب نع ضب قيرطبي ىثنال كو الج فيعبضىدلن ساو سو يلع
 ' أ قري لوستلا دىف نيبد احلا خيقبايسو نسح# رنسو نيتم مونلاز مريخ ةالصلامالذلا ىلع ىحةالصل ا دع رعب لوالا هاذ الاناكلاق
 ظ يوم ع سم نبرفنال لسونئادصملا وسر لل ةدال
 فني طن مواور ئطلر لانا ثودان ساوفجال نكسلا نب لاقولالبو نازل ربع ن يبس ءاطقن |رعم فبعض ىهو نان: لصطماوباسيفو
 اق ةناذالا لسو .ييطصس للصملا لوس غهلع رو زررلا (كرمبل ل جنح نفعضلا؛ىل لطم يب خخ ومو لاقبلا دعس وبا ميف نزل رعنع
 | مرفو يي رح نمالوطم نايحنباد دا دوب ماو ر هقنا تبث ىف الا لاق نينرم مونلا نمريخةالصل لفن افلا لعىححتلفف مهبصلا ىف تدكاذا
 رعى ل نط نمد, دوباونكدو لافعسرفو ليبع نبش جاو لاحم فورعم سؤ وهو رو زم ىلا نبك |ملالبعنب مينو ةداي نلاوزه
 . || نعقرو نعول نب كامل البع ماو ىلا نس يخل بئاسلا نب ناراعئل بخل لاق وعر جنبا قيرط نهرب زخزبا يضع وررمتةخومامايتم دو نخب
 ْ اييصا الغ نكلاق ةرو نحلبا تعم يفر زب نعل البعث لش ايعنب بوب انثليح العنب دجلدذ لا نب ىقبلاذو ةدوزحبلا
 "ز اسنلا ىاورو عونلا نم سب الصلا ريف قحت لاق مهلفلا لع ىحملا تيب ألذ نييح «يبوفلا دوم يلعميل ]ص مرن وسر ى لي نيب تنذأذا

 . عؤاجوبائاق ناك انما ريد نبهد البعدار ىذلا كاملان ١ (كممل لاهس هز حني ىطعو غرو ليعىلا نع نااسىلا نعرفعج ان عشب جو نم

 1نائبجارن لة اسر للعدل لوسر ننام لمحل وحا نال الصلا تلي لاقل ىلا نبا نعاقرم نب رك نعدرع ثييزح نم
 اقف نإ رخل نإب شيطعالوس تيبرف كماتها نم تير ال تعجن اهلا (لوسر اي لاقفرايسنالا نم لجد م. اختءاع نكرذق مهو نيالا ةالص
 يل ىلا نبا نعو ص نيورعنع شمالا نييرح نم نطقر ارراواورو ثيبرحا ةالصلا ماقال وقيم زال ايلغم لاقف اق عت منذ نرييبلا

 القليل ناكاللاق ليز نبمدلا لبعز عنمجرلا ربع نعد |يز ىلا نيلي زيؤي طن مناذالا بانك رمش وباواورو ب لبجنبذاعم نع | ٠
 ًانوومل وطب ثيبرحلاركرق ىدانو مينذاؤ مهعسص لع رهرسل طسرع ملف نا ظفيلاو انلانيب ناو نإمضخب ناب ىش ميلا جد نيف ساونا اويشغأ| ٠

 1 او مذ (عربل# لسرمويرذالاو |دنسم نوكي در اهلا داداه امص نثلح د هادو راد امل ىق ناالاىدزنلل لق ءاطقنالا جره اخ ني :

 دق ؤدبعل قيقد ناو « نحب رعت زهلد لهالالاقحالنيعنفرثباصصانرقتيلاد ادا لاو يزاد يشمل نيكل | ٠
 لاق ا[وهو لطأر |)ه ىو ىلا لاق سظلا نا لحلو قرم ناذالا فلن ذاب ناولسو ميلعهلل لص بنل! لاس لي نيمللالبحن ا ىلا زغلاو نافل 1

 كال د لحن كن يذاتلاب ىرماذ لس ربع مرار بصملا هر مغلبشو أيوا حرصق ىف ليز نبمللا لبعد عبيسملا نب ليعسنري لحن !رللتبعلنعو ١

 ليل لصد!( سير ةوم نم ةردخو لالي ناكمل وف بن كىهو ىض ايبارباج با هدانسئفذ ضي اوم كذا هضيرنبالذل الب دومادلن ادلعأأ|
 | ىل هذا نعم نال ظن لاللئسالا فو المعابد انف للبيت يففرمس نبا ثييرحنمنيرييمسلاف تباثخ لال مارق امانة 1
 | ل الرتسالاو ةالصل أب نخاف ل -لاقناذالامرلعام دميلعملالصوهنلا ناؤنر و لم ىلا ثيرحن'ناسنلا لنعو ىدونلا لاق يفد اننذدإب ,

 سب ىلإ ذرقلا دلع نوي لالب ناككريسمل لحب لوطا قب ناكعتلاةراؤنلا نيب نمةأرما نع درعإب ض نمدؤادرإ لتعم لق ىذلاكب |



 سييحارمزلتانم ل ل ل ا ع دلال
 4 سصّلان اونا نبا هريعشو رعهةرشويااودو ليز ني هنا زبعن معمم رو بيسلا نب يعس نال ليز نيمناريعتصأ ”صنىلتايامرلا لم ز علا وريذ

 هلال نعل نم مدد ليج أعم نعلق نم خي يلح فلتضو ليلو نول صاح شب رحااعاع اف اعقلاو نع ىف نيف وكر انامل
 ابنبهلاربحرب رتياور نم ىلوالا قر طلا ودع لووك لاقل نكد نسال اسف يخف لي' نب هلا لبعر لو قيرطاماو كا دن ريغلاق نم مزمور ين نب

 اعاربا نبريخ نحو اهلا نبرجم ثيي لحن م دع ليد نبدللا لبعد ابخ ىف سيل هزل دحين ر حلاة وزع للعلا ىف ى ندوزنلا ناكل مؤ بر ئيلام رباح

 ينل عجن تبث ريع شيب لملاص _ىيومصرف درب نخب ل وه بح نمي يل ىلا باد يذ بدل لت يبا نم عشرا رجالا لع نحن متل

 نصا اع يطا لحدريغو ناضل نهر شل يفد ىراتبلا لاق نان اذالا في لسع يد نيميررجل فر هال ريا لميت

 و نال ارث سو ناخالا عفش نام امنا لالب (ٌةرمي لسع ض 2 اطعنو هرافطاو ءرعش سون لجو بف ومقف ضار نعد

 8 "9 يغال لسةيطمراطصيتلا كلب |
 نأكل ذي نبهللابع نعيليب ىلإ نبنلهلا ربع قيرط نمىزمرفلا ىورامارنم تيدا غراقال ينثر ئ درو © نق مق الارت يو ناذال عفن
 ”ىطقشايلكبابلا هى ليا نب هللا دبع نح تاياد رئوي دوك لاةوطقنملاقو ةمالاو ناذالا ىف فش فش سد دهس السر اذا
 .[اينعرمارب يلا ةفزرالبع ييركريننب لع نبا تلد لن ايبح نع ىدروادرلا عرنس اة مو ضتسا ريد ننال هال
 ص قإرط نم هريظد جوااوبا ميو 0| ق9 نقلا هزه كر لي رمت تبدع الباف يظن ع محصن لحل اب لو ادرب ىلا شارب د ندهالبعتيب

 ون لاق ليد نيهس اربع نيرتنعىرقاولا 9مل 9 نص ىراتلا نا ى زمنا لشند ىلا يتسلق ليذ نب هناربع ن برجي ع مع نبا نب رجس نحنا

 العبور و ةيزوصريد نيم لبسي هولك مزل مرام دصولو كرمال هقرشد ارحل لهش لعسنب لاقو نيئالثو نيا ةنستنرلالإ
 0ايلادركان (ىلك ف يباب ةيباريبكب أل ناكو ةماقال نيو ناذالا فم ناكالالب نازي نب دوسالا ني رسم ىواطلاو قر الو
 دالالب تعمس ىو الا ةراور يل نكيو عاطنن الامي ملين ىعتداو *ماقالاد ناذال انني ناكال الين ءلفغ نب لب وست اور نم ىو اوطلاو تايذالئ م ىف

 بلقرا دصمب !لوسر احلال, نذا لاق ظرفلارعس ": نرجع رب نع صفخت م لاؤر و ديش نعيلع نب نيبسحن عريش ىلا نباواورأمم كلذ ذوب

 ا و
 بهذ لاقت هلال هذا نر زثهلل هنقتعا ننكواو دسلحا# كرسفنل ئتقتع اهنا ل اففى لثعم ىلكّلب سك ىبام] لاقن هاش الاب نادانا

  [نييماشلارنس ىقناربطا (و قر 9لوالا نيبو رب قف ىتلا نكيو سل رم ىهو ىلا خا راطع هدانس فو لسرع مران ت أم ةحارب ناك :به لذ
 دول نب ردو فص ةدانسامينذا ىف هبعببص لعجيناوو ئذمز شم حراانالاو ناذال لعن اكسرا لالب نعشيبماىلا نب ةدانج ني رطنم

 | ىدازبلا صول نك ماقال رلكك رفا ىف لفل تحت هرقنملا ل الب ثييرسسعفارلادرو لل( قاع ريغ ئ الا نع وبهم هرماقالا هين ىف
 رعد لق ىلا نب يب نمر عمنعول:رئالبعشياور ىفو مددرلل ىف ةلركذ شحيم يف ةماقالاالا ةماقالارت ىيد ناذالا نش, ناغيب زا ذه |

 ت ىالوطم(ضياوايوروقاشلاهىلملثلاو ىداللا وادرانكف لك ةمتعرعبس *ماذال اد هيك شع عهش نا ذالا ىلع لسو هيلعمللا لص

 2 "كرب انوهو س لقملا تيبن ذومربب نلاوباالا ىدانسا ىف يلو وخلو ىقوم تشييد حزم نطق ارل: (ك 9 | و سبا قبر طهي ريش لدالا ]

 1 لإ لسة لم لو سر نا مفيد وكاد نأ,حباد نشل ادد خو الاشلا ثماق ال ارتوبو نا ذالا عفش نا لالب سلا اا فيرح نوم رلع
 رسل ا 1 ٠ يه ٠ ٠ .- ٠ ل ١

 ْ لم المالك ذل فلة ساةقالصلل لع بدر أياوسفلا مز لوا هصقلا نمي نع عاام كن وصوم ناب للتسا

 !(ناورما دو هلل يصون نا فب درب نخيزبا ونطق رارراو ذا ىر ائيلا اور ةرو زنا نع ايلإ

 . | الالب نا بيسلل نب ليعس قب نط نمر ذوبا ىاورأو

 ظ ىبنلاناةدد زعل هس غلا كبل سلو ةماوعربا سجس تلو قالصلا تماق ل :اوفالا :ماقالارزنوبو ناذال ب لالب ناكلاة شا

 كاتو ذم رقلاد لحاف تمهل ذاق لس تك تندناذ ايي يم صو مايال ىف ليحل قيد نبا هدر فيتا نعم جو أب يط قبلا
 كيب نع ككن يقبل ارو قي وه يباود ف العفن ب عمق رك نبورتريغن ىعطم دانس ىف سيل لاقي ك الات ىفعضو ىلع نبا قب او

 ا...( ماس ةصمم الوعر نال: لعن ويوم ذيرس نما ال (ىوو زو يعج افجتل فايوه» ملص عت
  داتسالالاة وف اس٠ قليرع ىلا نعيطعو نس نعرخل دانسابىور ىقبمدلالاذو كو سر ىهدرمث نبو سيف و م اذالا خيو ناذالا لكننا

0 
 ايلا لال

 : لل هضم هلا ليز نبه البح ب زححى ضل نب يطول قراطال نايسو مس ام اذه سبلو ديلا نمعهن قايم نباوس ري نمد زال



 نسي صناع 2600 لوالارلجا 1

 | نالق كل ذددلز وعماقالإ عمان رب هو دلوقالو شعل ارك خلوف سيلومزم ندا لهب ديبإ ن عرس ىلإ نب نهتلاابعن حى سقلل نعش لإ نب

 + لصف برن نذاةانق هلل اهالصن صعلا نذا اينؤامالصق بظل نان يثور اله نم ُناشلا هاددرقوان برو الاحرف فرخ لص آلذي

 ظ مص قا لعب كاكا [قصف برغم مقا ةوضؤومب بدنا نبانعناطقلا ربعس نبدي شي دحنمأمحيعنص ىف نابحنباو هريزخنباوروأ قو 00
 ! ادي او ال ربا نه عمي نق ليسا نال ساب ىدانساب سبل ى م ثلا لاقد ُقأسلاو ىرم لشلا ءاور دهرعسمنباطبيرحنمرصاشم يف نافالاركزلو نكسلا نبا

 ' قد رازبلاواهد سباح شيز زمرخب عاش لو ةرثا ةريغواوراد ماشعن عربعس ثيرحن «بيرغئاضلالاةانائاركرب و ةالص كت عمال كرف قالا ْ

 | |وععلا ةالص نعاولفش يحق رخل «نيرلسو يلعب ليصملاسسغلرسبحمملا نا ىو طل امو دس ينل ورتن و صو قرانا لاب ٍرالالبعالنسأ[

 ئ اكسو صدر (ثمي لوسُانذ ليظخخباىف هركك اق تود دسم مرش فم زعمت زل كح وعل دبع نحيت هدأ درف سهغلاب نتحأ|
 رفا دلرىلصل الب نواو نهض تفاواننأ نع اورافاوماقف سم رجال يرقي اذ مزاخلع برضؤ فلا رتدكيعياننالمم نيطعاوظفجلاقؤر فس
 ْ و دؤاح ب اواور وهم اقالاثل راخال ركون يف سيلو ترصق يذو )معن ردبصحزب نإ يقي نط نمو ظافلا لو ال وطم 5 دازقىبا ثييرح نم يلع قفشم وبكر و

 ا مقا طاف يفد قبره ىلا شير نمل سواو روكا ص فل لون مقارن نيتعل هاف نذلذان ذوهرم م يفو نري نحزسكت قرط نم نآبح نما |

 | نب لبعس ثيرحن مرازبلاوىلاربطلا واور نرخ ناش ىف يبصلا ولصو ن آكل نمانباودانن) لاذ اك ى نيتعك/ صرنا سلا |رعلوباسيفدازو

 أ |” يماجبورشيرحن مدا دوناو وعسم نبا ث يرحم نابحن باور جنو عطمنبرببجج ير حن م نيطلاو لاو نأ نلاو ءاطقنا_يقو لالي نعبيسملا
 || بث د سارح ثيراحنهطسمالا ىف ىلبطلاورانثلاواوروةماقالاد تاذال اك مين لحوثو ىلولسلا مرسلا ثيرح نمل نلبي ذو ىرضلا
 001 هان ماو يؤو فاونسانبامرص كيب فريج اك صقلا د اع ل ريام ره ىلإ ثيرح نم إسحق ن ةريناك مك ذاذان ثوم ساذ

 نيلطحانج ىو بديل ءاعناك لذ نا دوعسمدبانيرحيفو نينحنم هجر ليف هريععل وع .بادبحب لاقو سيخنم رشف هيحناكتلخناراق
 0 سلا موا ل عا م داككلعناااس مرأسإ
 ى نيللي جلسوا ص (شربل لجل يرق رس لإ شيررح هرقتناذال !ءانعلل سمنان دجسولا دير / وق هولتخ لذ وشال
 ءاشعلاو ب غلا نيزرعتت اس وسيط ور لص ان (ثيب لح مقتل سهل نع ليوطل باج شيبلحرف ىه نيتماقاد ناب وطلا تاو ىف ذرعبرصتلا
 | دنا شم و يلا طصملا لو سد رمق لعبت اال نايم نبا كمي لهب ايل واى منيب هلفتنادنليغنمنيتماق ب ءاشعلاتقو ىف هادم
 لو نارحيزباو هريزخنباو نطق لاو دن طعوباو أ سنلاو دو ادوناو ىف اشلاو لحل نيثرم ةالبصلا تمار ل ىف ناك زوما ىاالاىكدارفتم قالا
 | تاررم نب ولسم ب لهجوم نابحنبالاقف يدحالع سيخ نعجرل ال طذجبلل هيعشر اقنع ثلا لإ لم نعن هزم ذعجرإ نعيم ثيلحنم
 | ملارربع نعش وي نبدسسع نعد أصلا ٌريغمل نيريعس قب طزم نطق ارراو دز اوعيرب اواورو كادذ فوك موو هظح ببرج نيريزي نب ريع ساو ل لاقد

 | حوار عظرقلا طعس ثيرحنم ولم نب( رق ةاحوبامؤثو ليجس نكا مرن[ ة عش نعدسع و اورافاوسيفمداربعس طار من نحو فان
 || لس يلع اصملا سر نيقلتنعناذال لعامل رو لعب اه نافصضا مودرن ازرع ه ةدزمستماو و ئثمد شي لال ناذا أ
 ' سم واورو نابحنباو هجأر نباوٌق اشلاو دو ادوب مف اشلاملو اف سبلت اسس نب ياض وول #20

  [سضلكلزب ليقرظو *لك سشعوسن ناذالا نوكيا ب و ريب عيب لنا ذو ىف رومصلا ناطقلا نب لاثدطقف يفرم ملول ريكو كر قر د مشيا ثييرححنرلا

 ....[|رقلعبلاو رظقسملا ىف ميعف ىبا واو ررقو هقناريععل اذ لمت نا غيط ق لا عمريت ب رثب سم تاياود رب ىف عقيرقدلاق ليك دعب نال دهب يدك
 .٠ [|| نمبر غتتسم ىف هز اوغوبامجرخا كر نيكو ق اوس نع جرخلو لعب لاقو كتل ييزت يفد ىرنسي هاشم نيذاعم نع مد ارب نبئاونباقيرطنم

 أ |نابحنباو هييزخاباو دا دوبازتطوبرشم بصق حو -لواىف سلتلا عيب رتميفو نا ذالا ىف ليذ نيدلا لب كثب لوحذ عمد عزيبرلل نلعب
 زبعنإ ريز اهلا ربعنب رع نعيمتتلا ثيل نب يهب نير ئقترحقاوسسا نبا نعسينعرعس نب هلع ربا نب ب ىفعي ثييرحن هر ميلا امعديتصي

 ردد ثيدرحسركدذاس وئان لجيل من اذاو ب فاط ةالبعلعمجسانان ببر سيل وانا لعب اسمعه صدا س:رما ريل قىلانيتدحاأ
 و ىاراو لفم جبأر لق لاقفءاجر غنا ميفو كنمات ىصى لن |مذاذدب نويل تبأدام يلع قلان لال عموقفيفو ةماقالادارفاو سرإتلاعسس رت ||

 ايلا لبعن عبيسلا نبل يعس نع خام جو نم[ او لجإ عاورو قاوعس نبا شييلج نما شياجأم نباو ى ام لل ادد همب برقجين جرجا واور ١



 - سرارعم هاا لوالارلجا _ نابل صيت نم

 نصل نمالحت حالا قوس نب كيري ل 5لاقور طعس نعولس نب ثيلمعبانو مزح سواد نع (لعزمتيسبسلاارقفلا نعم نيد علاق |مهفلاخستب

 لم تاذ اللباب ريغ وكلف بيطخم حو تحل لبجنب ذا دمي ماو رم بالا له ىورو زيدا نعتو اح دعو زبد 12

1 ٍ 

 هل
 0 أنا مةلرعب بطخنااميففو ل ةفرص ف لسم نع ليوطلارباج شيب حن مدا فتم ع ةزنافلا نم نا.خالاطقساو نيئالصلانيرعمج راقت[:

 1 ل ماقصر شعلاو برشلل نيب لسو يطع رصيفلا عجن نبا شير نمدؤادوبا( ىو 9 رو |مزلب لصب م ل صعلا يصف ماقزوت نيل لصق
0 

 1 ةرحاو ىف داري 4 ىئاشللني اور يلو نيريعنعل (فملصاو همافال !بالا|وبنمكرحلو ثا اعلامي داني لسنا دراور ىف و ىلو الاف داني هو ةالصلكا
  نعبصن لبعس قرط نمم يجرح و لساو ماو بنر لسمو فد نا ذا سكالي د و.خماق اب (مهمئرحاد لك جي عمجئراخجلافو در اقابال امنع 5

 ١ نع طظ طحماوس ابعنب نحر اجب لبعس قيرط نم لابو بصالا ديل والد رو الص لكى اقر حبو هرقل ق نا نزاور ىف أل وبا نب نكار نب

 1 هاضبإ منباو ليذ نب ةماساو تباثنب هيجزخو بعكب لاو دوعسهنبا ثيرح نه ليلو ماقام اعالص .نارأثال بي ليرى سطلاركورهنبا

 . اتم لنا ىريعب ناش لكرتلز» برغم لصفر قفن ة ماس ثييرحسناف دوعسمنباو :مماس اي نبا نعسين فلنا مرمد تميل اممم
 ”كالصلات رحل زان صان وظهار [اولص ثمل لورين اقاو نيذاذ بأ مالص زا ىد اهبل لف دوعسمنبإ ثيرحوأعزيب ل صي ةوامالصئءارنعلا | اج:
 ئ لودثرصق لوف دازو ناذال لب انك ىد ابل نع هوكرثما ظفللا و <فلت ط افلاب ثريوحت نب كل, ييرحنمسيلعقفشوكر مل يكن دول :

 | | و نذاذؤ ل صلاشو لداؤ ان دي دارلا وف لوو كذاىدزخلا ريس ىلاللاقلسو ميلعمد سجن (شري لوجكربكممربإ ةدرخا|
 . | [كادىددواملا» نيس اما ذلاومامالا ول زغلا يف بت قايسلا له وبقلا هوب كلذ الا هرمالهريتا) و حل صودا ناو كوص مقرا

 . || اس ىلا نعسربانعةعصعص لإ نب نزلا لبعنب هلالبعنعل يفق ةييزح  تكتماع ريفواط ومو ى دابا ريض فالي شاغمرع حصتخا داش 5
 . ااونج ل ةومل ايروبص 2 عمسلا] ازرنلاب كنئوصءفراو الصلب تندناث كانيدإبو كاخرن تنك اند يدارلاى منير كاران لاق نام هل 4
 غلابو ل ذالاضاال | 14
 نأ 2

 نرلاعؤيش

 مسكي لسير تعمم كه ليعس ىلإ (رثن اومن مر ميزاب اريغمو درو نيل ةييذل بال م نعشيقررلا نب اسس ا ةند
 ف امزح طلاق هوصبال زعل اتعاب هو درو يردن ين اسوم رلعمرلا ليصمبل لو سر نم كال ن شكا رم لكتمعمس ةررئن ؟جوكيو م سكذاملكأ تلى
 توصل فر لعب وغلا يلعاجراع اذ ىلا ناضل ينام فاش وعد درفنلل ناد: كاتس عدلا دودر واو راو هفلكن نهب اوجاع وح

 أ[ ارم صاع نب بقع ثييزحن# قالا ىود لق خبث يف ن ىكيذل نا فيبر نال ىل رم ضعب رععرجزلا نم هنيال ال لشن يف ليفازكأ |
 . أ لفيف ةالف ضرايوكلحا ناواذا رمي لاهحذيب لحمل ىكلبحلاادرظنا هل لوفيف ىلصدو غالصلاب ك ةويدنيطش ساد ىف اخرج نمكلر بجي |[

 فص واخلص »ماؤاو ناذاب لص نأو ىاولممز الصد _نماز ابراص>مائإاب ليصن او ءرمسو لصتخماقا الو ناذ ل يغب لص ناؤ قلص كقوميلع ١
 المعارض نب ريوس نعيزس نهظعاوملىف ناضل( قر قدرا اشفلاليبشيدحلازه برغل يرخاد قرنا ملوك نما 7و
 قي (ةالصلاب ى داير نم املا لجبل ناذانض نفرق ى ىف ض راى لجرلا ناككذا وفر ناس ن نب ناجل ليعنعيهتلا ناولس نعكرابملا «ّ
 1 يقا:رلالبخماوروم جرجس نورتي مىركرب نوعكرب ناإس نع امى نعدوا دنعن اينس ىنداذو هدلبعل اق افص مسا دونجنم ال اييلصيد 50
 . انواكتم .همينع ماذ'نذ ميت امر ناناءدىشلظةالصلا تناغطفلب ربا نعول نابلس نير عم نعاهالكةبيفرلانبا ةونسمل | 3
 ان وقمت ن حتوم نبزن يرحمو هوخس تلا نعلطع نب باولبح يي رنه وفا اد رو اذ طال د هدادونج رم زاخطص» فاو 7.
 احالعل لجنه ديلكو مترا و دوب دؤادانث شع نث دوصنم نب ليعس لا اسبلا ءاورام رنه ىلا نيدؤاد هياور نمو عرف مزلع ديا لي

 | كاو كامملا ف نعو كام زيي عدس الف ضراي رص نم (/وقي ناكن ابميسملا نبل يعس نعريعس نب يجيز عا طولا ىف كايد رع يقوم 0
 0م «نيدحيدعطعس نب ثيل درو لعل قرر( ٌقمارديونعا عمي ور زول بحل لاما للا نما رو ىلسالمن ماقاو هذا 2 ١

 . || اذييدحوخركرف 8سم نال لع الفان نب بييسملا تيب زعم ريبكلاىف ل اربطلا او زو طع اوهو لبجنب ادم نعبيسلل نيريعسز عا اره يب
 ..[الالب سوي مدالبع بنل عرف ليلا نمائوه برغل سعب حاكة حق ليخم# ىبقالصلا نعانسبحور اكل لمس لإ( لهسمغالا قا ثرئازبعأ

 . | نعكأيلذ نإ نبنع ىفاشلاةماقالا عمال ناوي دأالصفءا علا ماق ما صالصف برغم ماق)ماعالصفبصعلا ماقرف اهالمف سيلا م اذ :
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 نمل ميولتلانم ظ 21 .لوالاررج

 0 يرحل ماظن الاق دهان نعرعس نب سيق نع فخير وم ري نطوط ب عهارذث لق هحينبدالغ لاه دنسب أس كأول 0
 وطني عهاباياور ىف مل نق فيديا لاق دحنو .يغو ىد للهوى باد لبا دبعنبا كلذ قل :نكد نإ نمرع عمنا ىذارلاةاحوبالاقد ا

 دنياي كود ىل نمر عام لوم ىف كذنانالاقو ىدعنبوادراكلاس نبربعس د نم. يبيمص ىف >جنخنباواودو للان ابراج اد زباب
 :| | ى ةيينخنباو ناسل ب اوصادرجاو ىذا شلار انو ليل نيفاشش عاس در !ءامصو تيب ب فاط امل ندنيمالا ايي سازلا دوما نموكلم ىلو نم فانهرب

 | نيدفان نعنب ضل نييجبو نميطقر لا هاو رو ىرمرتلا صو عطمنب سبجز عمار, نبملل ا لبعن عرب نلاواشي حن موكاىنو نطقر: للا نايحتبا ||

 | نقراللا يجر لو باج نعال سيبجنعدأب نيملا دبع نحيببزل ا نعلق غسل لذ لرلعموهو نباحنزعنيرخانيقيرطنمو يبا 3
 | انيرطنمصب "لاف بيطخطو نارمصازيرا ىف يدنا وبا اد ررو سابع ربا نع .ةياور ننئلاربطلا ور وسن عرماختياود نم سارعنبانعاضيا| | ٠

 | ةرهرادءراطعر عر شادلإنبربوس قيرطنمىرعنبا( و 9 )9 ل وطهوهوميبنعسابعنب ملا لبعب لعن ع يبذلا ىلا نعل يبعنب »مانا
 | ييسر ىرابلا لاق نككميبطربانباللاقو ف اط نيحك!لصيلف فاط نمىرخلف دازو يرون سهلا علطت تلا رعي ةالص ال ثييرعل | ٠

 يمان نيرا نع” اه نيذكت سيل ةرلبلا هزه نالافو نيتعكرلا لصف سهل! رراؤرم لئعيف اطمن لد ر را ىلا نعاكأب أب نيدللالدحؤي طنم
 1 اورلاقنةعفرلانباو ىراولاا لا عيسلاع اور لاقف ىربطل لل يلع هعبت زم مهو الهو ىرايلا لاس هاج واود لاق ن ان سا سبجتيي

 اءاسمطنق ارا هبا نو دحوم وا زيعسيننبا ىارارملعا هدلاد .ناكقرازندا ليان ماس ىلإ صو تيبلا[ اذ فاط للحل لصنقال ظفلو
 1 قاوطلا البصق الصادم دما وكي لقيا لق لاف امركم طل :يقينب ىددو يزل ذل واي منعيم ذتكو ماب نم
 . ||| ىرام لادا دوباعر جار انعكرال رطل لوب ةالصال لق اسوم يلعمل لمعان اكدر سي له تتااصا ميج عر الاب مبشالا وعد
 « | ١ تلقى سوم نب م لق ثيرمحنمالامذ رخال بدرغى نيه رقلا لاق هصقميذو حبا نعببنبار ىمراسي نعدئاعوب تيرس نمزوطقرارلاو |

 لعب لجل ليج نا اوهركؤعلا لهادي رجلا ىهو زم لثلا لاق لور ججرهو نيصح نير جعل يقو نيصحيرب بري: ليقف نيش مدا ل نلتضرت | .٠
 دج زباور نمد ل نب ريش جيت ىف ىلع نبا هاورو عوخير عنب نعني خا نييجد نمي رطل عزعي دا يور 3نقن فلا ىقحكرالإ فلاعوطأ ١

 ”بقعنب هوه نعله نب لب ىلان عا 'مرلالبعشي لسنازعي ل اربطلاى اورو ناطيسبط بارع نان تسيب نعمل بلا ومرلاريع رجا
 .( |ىاريطلا ءاورو قبر ثالا هريس د صاحلا نبرغنبب هنا لبح شيب رحم ئطقر الا هاور و ىلنس ىف نيو صقل ود ثيريلايررعنبانعرفانزعأ] ٠

 | نعالوس وم ىدرلاقدالسرم بيسلا نيريصس ثيزج موقعا هدد مدا مرسل ووزجز عيا نعبيعشبورمشيم نا( ٠
 0 نافرجشلز)دصاكلا لعولجل اع مرتلا ىوعدم يَ وا لسرملاو نيعض كرنسو ىلع نباو ئلاربطلا ال صوم كادر وردعيالد ةريرهولا | ظ

 لشعا] دى بنطا قو ليللارةالبص .نتاف نم لفي ن1 ىريشللاب نآكفمب سار ال ىرمصبلا وسكت لاؤووريغور لزب نبات يتسم يف فطالما! ٠

 اهيغو نيعيصلا ف لس ما كيرى فر ععلا روب نيرا لع عوار سد يعدم الصمم لوسر ناوعزس م(شمي ىلج اليل اق فرضنا ٍْ
 *ر أسثلالنعو شد ميو نم ثيم انما ف نيعاش نباو جا لثعوهو ىف ىرذسو لعب الوليئاره الصاد تااقأرغا|رغعيلاسنلا لنعلب ةموارملاب ديف ص
 ءاطعن عررر جمر اور نم وهوا مرن ليبول ةيؤد سابحنب) ثيزوءنم نابحنباو ىزم شلاواورو ةزمدوةرم نيتعكدرصعلا لعبا, ةيدىفى صدرا /رخعاصيا
 نايسو#هرنا[ملاوفل ةح امركرابعياو ديف د أه لزعطف امركلنامدث شاع غيبرمس نمل د ىراهيا ىف من طالخخاا لعب .نمعسأ او بئاسلانإ
 نظفت ع ورسمو دوس كريد ن لساني اءليعالارمععلازعب موب ف ناب لسد صودا لوسد نود ذشاع ثدي ل ههه بقع
 ا .لسادعملا وسم رصد: لس م: نعرجل ىو ذو ليال 3 ل لو طق ل ذعر صعنا لعب نيتعلرةلزام ىر زوو اال مده ىكل نع نوب تاكو للامم و
 سو ةكا لصور (لوسر ناك نأ م سحق سم لحما لازاثلتاذ ذا |مريطقنفاهداالوسر اي تلق يفو نب كن ويزعكر لصف قبل خد(
 نعي لو لص اوبداباح دور صحلا يعن ناكظفلبا نعش طئاوءىل ىم ناوكذ نعيطح نب و عنبر هجن ع اينل'نبانيبرجنرهدزل دوب نعيو ممدعل يدب
 يلا #رثالا هاوداعيمجداعلاو بغل |رمزلب وكري فلات ولط بف سيطت ضقايملؤ ف ىعوب نمت يجف ادع نب رخنعنح ف رظنو لاصول

 سمشاإرفت حالف ثرطاذاودازو از يعمزع.ف ىعنب نلزللبع ل وم نعور جزع وب ريب ر يبس نب نقلا لبعنب نامعنيرهستيا ور نمل فا[ ٠
 ان ةزيزيرطن يلا واورلطع سابعا (شمي لاهسلاح فري كتدلابعي سور هلم قثد نايع نيرا عينين هرب تلصأ |



 ملا دبع نبقاونسا نع ييجي لا نيرهحرب يع نب نع ىتفاشلا مج مويالا مثل لوزت ةحر رخل فضة الصلا نع عن لسو يلعب لص |

 ”ةر ال افصن كولصياوناكمز) سو ميطسم غل صيبنلاب اهنعا ثماع نعش هى نب يلعت نعول ر ركل ةعفاشلا ْ

 لعب هاس»ا نيب لشد سوة طبعن (ثمبي لويد ىجلاب وه ليقو >كركبوه د مرلاب كيزعن فد دلي تيارمالا تأدط شالو تأضونال

 نابحتبادىمرنلا( كفر كا ذرعباوولع عوادمنا عز وهم يزن مزجاو هفثاع يرحمهم( ور وتو طم صقر يفو ةرلس ما
 لمرثلالاقىأمراراعيردل فررصعلا رعب امالصف سظلا لعب نينعكرلا نلف لأمم انا نال مصعل رعب نينعكرل ءليص )لاق سابع نيإشيلجنم
 | لنح ظفلوادانسات غلا شئام غي لح ن كرجل رنعوم تؤ هوختباثنبري دنع رق و اهلاعب م لاق ثبحودعسابعنب خم
 ناكلغشنا هرفن يمل غل ىنحعتاهمب بهذ ىلإ اواضياح شاع ثيرح نم ىراظيلو|ملع عواد دعب زنا ة لص صاذا ناك,

 مدازسياو *ةيفحنيزيمولا م,رةلصاو نازي ىف قلطبعم زب فو درع مزق تاكا ذ ناهس م ثيرحنمز ابطل( ىو مرو يقل ليعرف وب
 لا نماسات نال كلدتن اكان تباث يريد ثيرح درع (كل_ا 9 تم دقب زعم |خش ةفرصوا يف ب رفوميلع هر با بالو الج فيض
 | د عيل نبا ديفو ثيررحت اعيش سبق لوب لصي مر ارك هن ىلا فر خاف صعلا صرح منيو ةولئسباو رمق سي لسو هةكئبالصوملالوسرالا
 نعل فشف»شئأع نعسلو »ةرصلا نهر يظر ايف سباخىرنح ليوا ولعب نيجي ناكعز سهم نعرجالو م لفنالا انش سابحنب نعى له لن
 كونا لانك ناناعام لا ةفربسللعبنبتحكر سير نير سبق ىاد سو بعدن لسن ثم ل يؤم ؤعطفخى ول ا لالاقفننافاذاسرا كوسر ابامريضقنفا عصقلاو نع ىف تلافأر نعل يشاعىل ومن اوك نع سيق نب قر زال عدد اس نبداجيواورامأ يما و ميشو
 سيث نع وهيه اربا نبريخنعريعس نبزعس نعنايفسان وبل ذي طن مو ىقذالا يلح ركيولو سوم يلع لبعد نلا نآس فل نزعل نيل
 اف خنب سين علف نكلمي لعس نعر بن نبا يب رحت هدّواد ىباماو و بابلا ضااوانعم نايسومرلع كيب لوماوث ن ود انه يق نب

 ذاكر ثيب لجني عباوعلاىن_لعج نكس نبأ رمأو رن: سبق مرعب ليف نب سيق لاو مرضعب ن نيب فخ ب مما فالكم

 اد لنس ف لايهجركزيول زال له قل نيدزلابع نعزي نعيجا كاور وان الئ نت مالا دركوعرصق م يذو رع ين عرعس نب سيق نع شغ

 ا لوفيارع بحت عمم ىلطنب عسل قلرطنمى لع نبا كاد رواسب نكي هثل ولانها لبعز عمل نيريعس ثي صنم رعنباماود
 قربا عيان كلو هللا لبسي درفت ل اقف ىقنوبلا لاقو يلع ركنا اد ءاجنمشيي رن انه ىرع نب رك فيعضمن البعيد ةركل فر ذاب ١ن نغم

 | ناجي ركن وعنه. يلع قفنناناعاوذ سيلا لعب نيعلل نينعكرل نع ىلظشف سبقلا ربع نم سانا لاقفأو ونعرف نيتعل دف رصعلا ةالص

 أاظا ءالعس نيب نيزيبزعلاربج قب رط نمىتلورثلاهزوروا هيدا ديعلاةالرص لاقف نيزعلر مبصلا ةدلرص لعب ليصالسو مدلع ملل, صو لا ناد

 ْز الكم يدول لصتميود انسا سيلو لاق رعس نمرلبر ىب نإيغع مس »نريجنبلاؤو لمس ثيدحنمال افرعيال ير غلاة واعمل: الصالاتف

 : ا نابحنباورزخنباوورول صه رجن اذلسر مشي لحل د ليعس نبديدريعس نبدي لج ىدددؤا درب (ل و و سيق نم مهارب زب

 || هم طفلا ةالصو جب لسوسيلعملا لربنا وبس لبق نب سيق دج نيب نعرجس نط جين عبوس نب ثيل قبرط نموكال نا ريرنصأ|
 ايمو سيقرلاو ورعبقلا لبقناىركسعل نكت نأ تكفل لب [ةيص نك لاق سو يلد ونال فا علو اصف هةر



 سرا صتلللا نم 0 لوالللجتا

 ىبصل ل صن قفص نأم الباور لد ةارماللاذف م يطعانلخد لاقى هجاريجخنب هلا لبح ني ذاعم قرح عس نما نعني طسسدث د (ىورو
 | تود ىلا رلاالو ةرماو ره ف منال ناطقلا نبا لاق ةالصل اب ورم ملوث نو نيم ى رعد اسوة صمم اذوسر نع ركب نم لس ناكتماق

 و ببن هللابع نعىىو سال لاو هب لس ديلعمل لل صرنلا نا يبان عرب ش نبدل البعنب ذاعم نعلاقف بولا رزه نمل اربطلا اور لقوى نع 7

 يي ا البير سحدانسارعاصنبالاةوهاشم نع فانني بسه زتدازسالالجالا»بصعلا] ٠
 | ىاورو نيلاريذ بابلا له ىف تياو لاو اضراب نكناربخ وشاعر لش سس 7
 : امور شعدزالزِ العم نيرطاو ةبسل ةالصلاب مم م طفل نشا نعو فيعيضو دانس او مهتما كأي نبدا ابع ثيبرح نمد سعلا ىف عين ىبا 2

 | ةقنحومو ملال مرقتاع كذا اسي |ذح مانا ءالسوكزسعلا ذا ثيل وحر بطلا لرب رقد لد رامرعو يون نيدو دودانسافد
 وريعسلاثيرحز يلع قف سهنلاب ضن نجرصعلا رعب قالصالو سنن ءلطن فجيبملا رعب الصالة مي لوس سد ارف نم هونلاو شا(
 نباور تبادر ن عكا و ثيي رب سملاعلطن نحيليصلا رعب غالصلا نعى ظفلب ةريرش ىلا طيب رمز يلع قفتاو سما مطن نب محمر يلا ظ فل ىف

 . مم «ل تار فلا ع هرهاطو عفن م سمشلاو اولصت نال صعلا لعب ولنا ىلع ن عدوا هال ودي واعم نعى رائللل وخنفاو هماع نيدنبق عوسع
 و موكالا نيدراسوب رذج نبق مم وج نباو صاع نب بقعيد غربه ىلاد لبعس ىلاودوعسم نب معن عب يل ارث ىزم رتل لاف دانس حوض
 أ | ن] برس نعاضيايذو مقل بانصلا و ىيواعمو *بمانب لعيد »سبع نيورعو *مام) ىباو مم نب بحكو كر فعن بذا ع مو د نب هلا لحد تبأث نب لين

 تفتر ١ذاذناطشلا نرث |رعم ووطن سهلا نال لج مربغد لطعلانبنازهصرلد درلا ىلاو خص ةدانت ادد ةيلاو*قشاعو صاقدلا| || ٠

 نكوعفاظلاواطىملا ىف كالو تاءاسلا كاتى ةالصلا نعوذ يقر اذ ٍتيرغاخاذارناق ب در غل للا تنداذاف اقرا تلاذاد اذار راق تونسااناةايقداذأ ||

 ق اوهلاو ف طم لاؤو ايس ىلع نع كل امهقاو_ روب جقفناربلا لبعنب لاق ىجيانبعلاهد اربع ن عراسي نب اع دي اور نمددولد نباو لا شلاو
 نب صفحر ع ناطفلانبال اقول :رعال سيبك تبان ىهو :لريسعنب نلةزلاربعوهو ب اوصل اوهو ئازصلا هدا لبعنإا نعام يغووليطلا نب |

 او١ازلا كح د ل نول! هيششلل نيعمنبانعس رع اقودرأوصل لف ساب نكسلا نب ٌ وسوم يعهد الصمنلا نه. وان ىلع ةرمسلها

 ابحت وط تير عرب يزس داس ودول يهم 3 الدب زيجات ساد لاك لي
 زاربطلاو اورو لب وطيب لحق نك لس يلعمل للص هد الوسر لطعملا نب ناوفص لس لاق قرر عىل ثييرح وم نب رطل اووكًئئنو جلي نباو

 ت ايفالخملل لقا مدلاو طق ىلا ةربغأرل تقوال اتقو كل نناقاع سككاذا راسي ف ميشو غهاصنحمان نم( شدي لوح وخر عكنب نس شيعتنا
 اعيرارخش ال لعاب ثري لله ة قدك ذ ناذ طوق نود نيوبوعصلا نأ لصاو تلاىف «لقتدقو «ربغاحم تقال |وق نود فيعضرنسبةررره ل نيرحزم
 ملكت فيزدلاودر وارقى شكون ترا أالاو ترضحلفا ذل ناد ةالصلنالث ضال يرحم تكف ىذا تيرا رضحافا دان

 ىنييليناربح نب ليعس نعيصو نبا دراوموهو لصتمودازسا سلو بي غلاتدلع# ينم ىلم ششلا عاود نكدانغا[ه درو #باوصل ١
 جىلا الم نموكاىلل ءاور و هللا ليعنب نلجزلا ريع نب رعس ل اقف افعضلا ىف نابحنباىكتل و ور جر وسو طع نعمان ع نيج نبلينعأا

 لسمواورام .رضراعي نككتبرضحاذ ةازجبارخرتال لو قلع صنقم جام نباواو رو < شحلفلا طولضا نموه نوح لقزلانبعنيريعسم اصلع | ٠
 جا ةغد | سمقلعلطت نيحلزان مرر بقن او نيف طمع نازي لسومرطمد لطصمنالوسر ناكتاعاس ثالث بججزمأعنبةيقحشي دست( |
 لنا بلال هفيعضوهو بعصم نبةجداخس كلن ومر نفط ناطفلب ن يعاش ناالزانين ىف نكطقفنضرل لع محبس تيدحلا| |
 نباداو رو ةدانث ىلا شيرح نعم يطع قفنت ني زعكر صب تح سلجيالو روش وكر نداذا قرد لوس زو ىلع شي رح ةانكارابتع ىف دردأ | ٠

 نتئازوالانعري رق نب ليز نبه نباميدرفتو قيرحن مل لصاال ليقعل لاقو اريخس فنى م يتعلن ب لعاجس!ناذاازةسره با نيزحنم | ٠
 قفنار بو سضِدرو سمفلاىلط نال موك حار قيال لاقولسوميلع مد بصنناىدد ثري لوح نعال ىرع نيالا نعم رس ل نعجتلا ٠
 لة وسواس سمبل لسد وخ هللا نع وسم مدور ىناطسيشئقيولطن م ةداي نير تنباشييدحنهميلعأ |

  نمدءاس قل وبط ربطت نا نم ىرنع صال عن لعلم لاؤف هتاف ى لي نيب كيلعن ف دمه اف مالسالا ف .ناعل اسباب قرملالبلا | ٠

 1م انفدايزب ارب شبح نم ينو نابحن يا هججرشحأ وق سرع ىلا فيبر حن مديلع ننال صا نا ل بيكا دربها كارب تبلصالادازندالبإأ | ١
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 سيكا مرفلتلا نم همم لوالا لزج

 «ييرس ىلا نا قات سعب لنشل لو ملقا سما هازال فيصل بقل لس ةرطعمل الصمللاثوسر ةدلصن لقنأكسزع ةوسالقيرطنم اكنوأ

 ازرزدب وانعم لبئانكشي ذانفكوانهابجز راطمرلا نحيإسوتةلا لمص بوس وكس باخءنعولسم ونور اود اربال "ني ضراعيم سلا مازفا

 عطور اميل ريل الاد يخلى انا خيول ىوكشل الا نير زعم ليو نجار اى ابانكلا سم جاك اسلم واش لن
 الالام ى نلف س ملا ناز اذا لاقوااكمنااه ا رضمرلا لس يأ ٍرصرمر وسر ىلا نكس بارخنعب هو نب لبدس يدر حني جملا ورازشلل نبا
 هزيم عب لح ةربج لا )مر ناك اربالا نا نيبفاو دربال لاقف صارم, اضن انكلأ فلا ثييرحرلع لرب ةئوأ وللا لاق ب|بخشمي لمززش ىلا ىداوقلاو

 يدخن ىف صخري ودا اللف صخي ا نرذ سئل ةصتقح هري) )دربي صحن ناك ورع باخ شي رحمي لظاارايصاذ العراب
 الصنم نفر صنبءارشلا ناو شّتاح كسي لاوس عرفت هفصنو بل انا ءاشعم ريخأبمهقرمالفما دعوا ناالرل فيي لوستخىلا جرن
 ا سا نمو ىرا تل ىهدأ رعب نعي فر عيال هنا ظافلا لو ميلعقئتمرسلغلا نم نفرعبام نيطدره تادنلته نعد موتا هول عموم

 نسل باعت و زورة زجاج عننا نفسا يرض نفاد شرح ليف سارعو ةالصلابسةئالصملا لوس نسبغت
 مخالف ىزمرالا ل رطل مولط قي نعمل نابمزح بيج ورجال مغعا در ةريرصلار ةرفس | كك نارح اد ىااربطلاظغل ىو .ثرنغو نأبحنا
 قاوس اوه رش ىلانيادياود و >ريوأا ا ذاررط فلا ضو لاقي ةالدعل ريخلت حلا نا كيلو لاق دب كايلالؤرطلا طعن ناوانعم قاطع اد جاو

 دىلا» نق مرتيرضنلا ىلا نخنريللا قير صن[ ىور نكيرافسالا نم مرن يق اوم هوقلإم عبي ينحل الب وبصل قالصب برن ظنا اعريغو |
 أ قرو نيغىلاشلب لجزمرارمدلا الص ىلع سانام تون وملاعب لاوسملل ضب ةنوذجال يقول ةالصلا رول ارصمللا وسر صام تلا

 .ن البر عنب ثيدحنمةجلنب (رق واركتاذي سيل نسم ىف اول ىرع نب لاقوميف فلل عن دجيددانسا فد موكا داو
 : باعالبع نع مال ىف ىتذاشلاداورزو فيعضوشو ىرزجت ماس نبنا درم دانسا لو ايصو الص نيس نين ةولل قانعا ىف نانقلطم

 نيمطأق برص | نعنسمل نعواور نمأ|م] و لسرمريمعل وهذه لعل ىف طق ار لاق الس رم سوت محل نعنسح نعي ناوب
 سشل !ناذالا ىف نقتل ةوملاد نماض مادالا ثيدحلابسو|وقنمةمامارلان ع( , 9 9ظوفعؤسيلو ساس نعى ور وربابلا لاذ
 يذبح بونجلا نعو ظقيتيي قحبًانلانعو لبي تحولا نع ارث نعي فلاهفر شب لوح ب ابل نضيف نايس احنا و ف عنب نطلالبع
 دعب ناولس ىلا نيد جن ع داس نيداجالا مر هرب سيل نبعم نبدا دزنتاع نير نم اينو نابحن باو هولم نبا وو اشلا هدأ دونا ولا
 | وعم مل ت سجترصقميفو دع نعىرط نهد وينخنباو نابحنباو مناد نطق ارراو لجحو نأشلاو دكا +رباواو دوأبةعدوسالا نعي هاربا نع

 نب ربوجتراوز نم ىف ى يكلف سابع نبا نعنايبط ىلا نعارتمو دضقلاو ثي لحل اب اوسع نايبط ىلا نعل مق ىراولا مقلع
 لاو هداج نبريرج هعف سب درفت ميلا لأف ى فق وم نكل كاز شم عدل نعيش نعوكاحلا و سكذ ى نع شمالا نع مزاج

 نع نيصجربا لاق كو اذ ىفوم شال نعووأيو شرعي د ليبضف نبا فلاذمد بهو نب هلا لدعري جنب رفن ىلع ىف ةطقر اللا
 اد توقرم ند دع نحن لل ىلا نعبرت 'سلا نب ءاطع لاذ نكس اب نب سي سكي هذ شمالا نعون اورق قير نير اعز انو نايبظ للا
 ٍ يلح مدوادوباءايرو نمل باوصا ايمرشا ىرسالا مصاعب نحن باصحرلا ثيرحقاشلا لاق بارصلاب هيشا لبطف نياوعبتو
 هو ىلع نعي ني نب مهول شيب لحن مديني نباوادرو لسرم ىلع حن لمس عر ذيوب لاق كتلا ىل اوس صقل نود ثيرومإب لعن عيمضلاا ىلإ
 انين م نسم عمي هج ىرز ىلا لاقأبضيا لسر وهو لع نعى مصبلا نسكل نري رمى مرنم هاور د *عر ذوب ملا [اهضيا لسرم
 الشنب ند يسوي لصملااوسد باونعا نمو ليغ بذل: ال زح ينو دا نعل وكم نع نانس نب درب نيارط نم ناربطلا 9
 نعزاجمفرلا »رفيف ِصْصاتدانساوس ابعنب نعل صاخب نط نما عيا ةاود و دس فلتتلوملاصت١ ىف لاقمهدانسا ينو تورك ذاع لبعد

 !شرثو مشعازبا داييط مم سر ضاو نيينم مسورب موةالصلابركدالولا هرم كي لوستابحنبال سيك لعف م) بيكي نال فلكل مزع

 نب عيب ىلا نب كلل لابح تيب رم نمزطقر ارلاو ىزم ثلا وأعو كلج نعيربا نع بيعش نب و ينييل جنم ماو حاد سبا عجاضملا ىف مغيب
 . [ايتكمأرذ نانو لوب لسو هلآ صدي لوسر بارق ىف :فيعص ىف الجو لاذ مثار ىلإ نعبب ل وقر تاي موه وويل ةرابس

 [نسوسن_نظأخلب اذا ةالصلا دعولر نبا نينرمضاو نينس عبس ن ائخلاو ةوخهلاوىداوجنو ن هلارجاضم نيب وقرث دولا نمرلامل امج ظ
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 نيا صيت رم ضد _لوالارإب
 رجا كر دااذا روح يلعأطلايل فيض ف ميم نظيف ييرف ظر قلو جما مز ال كاذب فرع خب يع للا وهو فاقلا فب فنار اذارضمظرقلا
 ا داره سلظفل ىلو لفت رو ة سره ىلا غييرحن مط فلا نمي ىراوجلاىاور ثيرحت ئالص يئس مشا ررغتن البق مصعلا ة”لص نم قلوس

 لردارماعوف م ةريرع ىلا نعي نيخو رعد نعلسا نب رين قيرط نهطس ال اذن ربطلواراكتالصلا كر دارقن امال اعمؤالصلا نمدعكر
 نبارعوفان نعل بئر غيرو هتفنإل سم !ريغتن لبق صعلاةالصن تعكر ددا نمو .نفن و, سمانلا علطتن لب فلا ةالص نهدوكر

 | معي ل نمىخلا لع عب ضدلا فلا لبق رمل نان ةوملسوتا سينما وسم نا أوف, ةالصل كل ردا رقفميفد هو خلدون
 ملدا قالصلا ثيل لوح شيدر ليلب ن ريال الب نالاقف موتا نباو لالب ناز وسو مييعمدل!ىلصمس اوس ناكمزعي رس ىف مرا
 وفجبو ل ,عنبا نعرف اث نعم نبمللا لبعن ع ملا ليل ىل نب بوفعي ثيرحنم ئطقرارزاو ىلورتلا هلل اوناعتقول خا عيلان اوبض تقلا
 دغشيب لعللا لهىورأوو ثييرهتا عندي ن اكدابحنب١لاقو كو شمل سلا لاقو نيعمنب اي ناكور ابلل'ن يس انكل' نم ناكل نحنب لجل لاق

 ىشيي لحمل زعه ىف لو قي داحنبا ناكركرع نبا لاقو عمضولا ى لاك ىبس و ظاوح رشا مر نكب ىقعي ىقير لا لاقوميلع بف لمعت ركن لاقو
 9 مليت كردي ىرعلا هلا زب ثيل ذيعضت قر يلع ناعقلا ناقد نيبو اهئايح يكل ناسا نتن

 ' و نطقرارلا اور سرج( ثري قريره ىلاو ةرو ل ىلاو شا بلاط ىلا ندعو س ابعنباورب جح . | ١ 5ب وثعب

 0 ل ظ

 لكفعي بابل لع ىف ىو راهو دعا نظا ايف هدانسا ل اقوىلعنعو لج نعسميبا نعزيسحت نبع نب رجب فعج نبى دوم ذنب لحن ىلا
 الو وعم جو نم لسوء يله ل يصيينلا نعمطفحا )وكان لاقاذ ىف هميي) نع بشن فعجن ع نياور ظوفحمل ناذ لولعش نا عممزالع

 | 8 بابل اع ىف جرف تنذب ائيذ فرعا ا لمس لاق ف ىهملا لاق و إيل لع: بف رع عجلان و ىلا او مب صا نفرحإ نع
 ان ل اقومنعنب ساس نب رن عزب نعلاربعنعنثعمل ىمهداليعن عرقي دبور نريد بلاد ىرعنباواو شيمر لأم
 لعاب كرنب مدلب امدانس/ىفوىطقر للاواذرث ةرو لعل ثري لحام 9 رطيال ول ذم نعبلربجن عض فب در د فنى لعنبا
 لاق. نا قبرص ارك نعى ةريولاف هي ادرلا عزه ىفاللف سعبال تقولاطسو اكد بيعرشلاو بيذرزلا ىف ىهتلالاق «موهد

 ادد (ثرب لهمارلعموع لاقو ىلا« ركز ةربرع ىل(خمبي لهم يأ ف ءوفعنمازيل ايحامم) ناوي تيزي ناع عناد
 ينهى لغرثلا ميجرخل و مرش قو دوعسم نبا شييرحزم ال هاور دقو لول ةالصلا لاعال لف لاق سونا لصمزا
 انيلادر هربا وةةربرم ىلا شير حنمميلع نفننم يجف نمل قرش ناقة الصلاب او دربا فرحا رشا اذا (قمي لاحيانلل ههه ة فا
 وفصو ةسلع نب د رد ليعس لاو ةريؤلاو دزشاعو معو مىلنع<بج أيل | 9 سظاإب او رب امرف > يلو نبا ظفلو عنب شي لح سس

 0 ١

 دون لوي ةعربف نيركاذمزورغ ىلا لاف نرظاباود ب اف ناشلا ءادد سوما ثدي ع وتود نعى وز و
 نعقرزالا قاوشامب جفنو نآبحنباو دحام نباو رجا ماور ث سغملا ثمر لوو ىف نيظااباو هرب اظفلب هين خنباماودح شاع 1 ٠

 اظفشاعفم نعد اب لمس ى داربال لسوف ولا لوسد منبر هال اخ ن اكو لالا ثي اور ىنو نع سبت نع راط نعل نأ
 سلئرعق راط نع اوعرلا ىور ايه نيعمنباسلعاو رص ى نعوم ىزارلا ثاحولالاو نكون هص جرن رج نع ىملركذوأأ| ٠

 هدا رمش نمت هز لعاب نإو دنع لاذ ىوقو اذ وقوم, نعسب شرجي ن إلا رقت موف سقريغلا نعسبق دنع ناكول ةداذ قوم يناعأ
 ى ريش لإ نبا ءاور نوغص وسو ن نبط واود ةيسعنبو ء(شمل لهو نسبطا!اودرباظفلب ىداخبلا ادرس ل( لسوق لعا| | ٠
 سارعنب و هم اور ضن! يكسو شيب دس سيظل السمباو >رب اظفلب ديبإ نع وفصنب 0 1

 جشم هد نابه صني تيفو صعلاو سرا لج مدرب حرب خرب اوتو خر سوم يلع هما لصد وسر ناكظفلب د ازا ادد :

 لجو نااربطلا كاور مار اودصلا ليسو معن ىب اواور قلع نب نول لبع يوسو نازبطلاءاورتيراحنبنمرللبع شي لح
 (لانلاود كا دوب |-جرخل ىلا نعي ةوعسم نبا حف درو امالا ني خد اربال ف سيل نقلا ىف ىلرعلانبا لا ليأؤ ريد ممتنع !آ
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 )اني صيتابم 2. 7 ا لوالارلج
 هدول نه عامر تلف طيرفت هونل اف سيل طفل هريلا قال ص نع مون *رصق ىف هوب لسم ءاورو ريعص نسحلا: هر ذل صيلف
 . || رجال ثدي ناو |.مقد نع, صيلف لهنا ناعاذاذ يلم رتنب نحيل صيلف ثأ| دن لعذ ف ىرضالا قالصل ا دقو ئحبيفحنالصلا

 ليطشسلاكلاالو لالب ناذا 1 ةيرتو 1 وراسل ال سال ا
 نطيل حز[ لي تسلا قفا ضبا و لالب ن اذا .(موحس نم يدر ادع غاب ٍاسمرديعص ىف ىهو قفا ىف يطل فل نكنو
 ار جدازكع وقيد سيلان ةرعسمنب نع نيريعصم فور صتخ ينم ىلا درو فعمل نايس رنا نم ثلا
 دادربا( ىو »ر وظافلامل داش ومني نعمراؤبلاداز هلي رو :ئدبسلل لعد يدبسلل عبضوو كه ارفي ىلا نك نضرالار امك

 وب شاواولتك رعصلل عطاسلا كبر غيالو طفل ىف وو ليحبالو اوبر ماد اولكظفللبم يب ارعيلع نبق لطنب سيلهي سرر ارا زم قلو
 اصلان لحلو مرصع ءايسلا ىف ليطنسلا ماقن انين ف بلاء نينا اربع نين نمدطقرارلا ىو هرم ضي
 :ناكتوكي ا لل اداذن |زعيطلا ظفيبرباجن عن |بوث نب نلرلاربع نب رع جين م كال هاد وألصلرغلا نحو مأوطلا «رحرفف ضرتعااذأذ

 ىصومى وم وةمملا لاذ اهطلا يرجو ةهاصلا لجين اف قثال فال يطتتسم بهي ىرزل اماو ماعطلا هر حبال ةدلصا لحال نأمرمسلا '
 (نايغليمنا هاون نب نجل ادبعنب لمح نمزطترارلاو ليس ملا ىف دا هوب امير حا ميراراش ازا لسرملاورتعازس والسمو
 اد خربزخباداددو رسول دسم رس ملم, ديد نمد سنا يوما يرش ىف ىلا طل غد لا لمي طاءاصممل رد
 مى هونلا نحو سيغدايل ير فلامؤقوو رج نبا نعى هولا نعبرت يزل نجس ىل ريغس ف سول نقر اااقملتم سارعنب» "نيم كاد
 ظ باسل ؤعطسي ىلا سيل فلاف ىف ومس رعب اذبي رح نهربصل انو دعم بادكق ىرهذالا ادد وادعي امزعوب جرب ابا وصا
 0 رمرصلا كلر دارقف سمن ملط لب رزبص نهد يكر كردا نه نيتي ادرلا جد عر شن, «زيارجلانكلو
 هسمنبانعير ايلا رقه ةشئاع ثيدح نه بطعاقفناخرلع فش عنكم نب داني ةحارب شاد لولكت لب ن نري الالب كارمن
 رولا له بيج لكك سين اشيرحنهنابحنباو هيزخزباد لجاىد ديزل ايار ثلا عرشلا نع رفو ري خزب مر ةرعدو
 نرلين لفقر له دع نالاؤو .لفم شا ءن عدي زخنب (ىرومر و ناب ن ةرب ةحاوبرشاو اولكت ليلي: هونك عزنا نا ظفمب
 ”ناور كل نعوفيو كا ز'مونكم ")نبا ناكو ليلبن ذاهب سلا ندعي مهب ون ناك لالب ناوكأب  هونكت»!نباد لالب نيب ناكتاذالا ا

 نيف هلق ةرثش احنع دوسال نع فارس ىبازعياىورو لقاضي اهيبزخنب ارح صل +ثنثاع نعسرب نع ماشص نعىكدروا هزل
 يق انش اوزيبن اذهل لع جن اكيلس يلع هد لص تلا ناب هن ارحب رس أيجبو وسال نمريخ ارض قاس ىب ءامس لعمق الزل
 8 ب ىلقم راو مه ىلاب هين اثيرتب لع وك ىزملا ععبت ىذوجس نيو سلا زبحنب أم 9 ىدرلقلل ءارضلال لع ركل
 نمددكا دوب اىاورأرمبعنملل اويتحنو غال صلاريغل الزل إلعدةيفزجما لجو ثي رحم ارواعل لع النعت بأ يص)بإلا ميصلا نا دال ىقيمسلا لق
 ارعدا مانزبعلا نال طكدأزيؤعجري ناملسو ةةئالص ىبنلا رمز فلا رولطلبق ندن الالب نإ منيا نكي ننعس وبا نعدراس نيدا حيي لح

 . | مرر ناكرقانب نحوفاتنع_فورع ماو فصضوعو بويا نعبر ز نب لبعس هبات وت لس نبدا عسي خا ظرفخريغرم ينرلل نب
 اى فسويوإلب درقن نطقرإرل الا ضا نع دان نعربعس نعي ضاق ط فس ى ىلا قيرط نم نطق ارلا هاور هرطاوع دو درب للاقرسؤر سه للاقب
 ظ لا ماا لا الا
 1 للان ممىقيرعبس نيصنل فسعل م و ليلا نمي عبس اتشلاىف »يلع هللا اصمللا لوسر نيعءلعناذالا ناكلظ قل ارعس للص

 ..[ دعس نعوزجزجيب نجا عنب عب معزا نعررعدلانعازب 0 رشا
 نيدبرحلا مادا عراب نكد نكد ىل)رغللاعبت عذارل ا هدرو اري فلانهى دونلاورهاصل!نبألاق اكو ايسلازعو قيبعبسل فبصلا || نا ورقيرعس فصنوزعبسل تقلا لدبو تف هز وييعلا اناا ناكقنحني مل رمنمذؤوايقب مسوق امصيم الوسرنمتانذ الا ةاظرلا
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 . ااضرات طلاد مب لرتسال فلا وعض عم لوقنملاو فرع و دانس لفعضوعم ثيبرحملا نهو ى ئنلا لاذ ييرقتلا
 :مبنم_نا مزنماراغتعام وفحص اررقفلا نماريزكن ا لاقوررلص) نب بقعن بشل اءايب ىئرقلا لعس طييسولاو



 سبا ستلاوم 1 : 40 ظ لدالا لجل

 ||| ةالصلانم هعكر كردا!نماعد طفل قو ظفللا' لاك ةربرهىلا ثي رح ن هيلع قفتم صعلا كردالؤذ سمنان لبق مصعلانمدمكرأ| ٠

 ئ ٍ ارمكر داما طفلي هزيل عا نهرب ارخإ هرفناو ىثبام هةبلف نابع نبال هيراهر ىفو .ناذ امدضقب .االا ل ارشلا هاذ ةالصلا كد دارؤفأ

 لعجردا لق مارك اوف ىربطلابمغل ل دىكرلا عاما روس اواي كر دا لؤف سمالا علطن ن لب يصلان مو رسمانلا ب ضن نال 3س |
 ناطيشلا نب سن يب تناك تحسم غلا رق يسلب قنانملا الص كات لاق السو ميلعمد اصلا نعود (شرر لسة جلا دضفللا| |
 ثدي له نيقنانلل البد كانون ةركوووخبدؤا دوباعورر سا نعل لبحنيالعل شييرم نم سالي لقال أرقمسارك بالابر اه رفنظ»افأ | '
 !دازؤ ليلا لبق اذا ظفلبر تفي رحن م يلعوفتشت ارعا|رطف ارفف برغل ىهراشإوانيه سكران اربدو قرشا لارااوانماه نملظ لبئاذإ/ | ٠
 100 ديد 0011132 هيل يأ حس وو خس فدا ىلإ نيملا لبح شي رحنمو أر وروسمأل نب غوسيف ٌآ

 يغب نا لبق اذل موبلا ف ب ىغملاىب لمحل 5ن لل نيم نجي نزع أنعم لص ل قف ةالصلا تقو نعسوميطمس لص ينل لاس الجد كاري 1
 اكو ةرصخي ب غللاةالصارخبألا تقولاو خيرا, تبقاولل نعت رسل ةرصق و ع[ ليئربجه رامات صق قبب لاق ال وطمولسم اور قذشلا ا

 8 9 لعمل /رعيمنلا نا رتعلا ىف ىو حس سس. سس سي لس هرب ونطق ا لال ا

 مام سمتلاعبباذاذإ برغل ةالمص تقو ما ظفل فو -ظفل ص اعلا نبو عنبدللا لب ثي لحن ما سمواور قفشلاا بغي فأر ب رغملا ةالصتنتو
 دن عنا هرم نع و هع نعس ياه ىلا نبوي نم ىراذجلا واور برغم لو: ف عه اف ثوسأرق لسا درع مي البدن (عرري لوسؤنشلا طقس
 يلا نبالاةنييبو طل لول يي ةيهاسو يطعم للصم ةلوسر تحس رو لصفملاراصقي بر غلا ىف [شنّك لا عنة لاقن تباثدب
 نعي عماشه ثيرح نيركاىلطو صنلل نييل ىطلا ل وطاب ب رخلا ىف ريوس رع لصميلالرسر تي لاسنالو ةرئاماد فلعالا
 هو ”شيلاع نعتسوبإ ن أشم نعرام يو نمٌقاشلا هادو امريلكنينعكرلا ىف رعولا ة سب بررغملا أرقي ناكتبب اثنيريذ

 ماذانتدح كلام يل غف نكآسعنباق الصل انببجو قفشل اغا ذاذ يبق فشلا جنب (ثمل لوح ب ىب ىلا ذنب لس نمو كسلا عباواددو
 نب لعازثالاق سان باور عنب جب لصلف ترق ننسلا ىف :طقرارللاقو مسزينعلا لبعنييعازث قاوهس١نب كب بار كانا قا ب اذ
 -قفو ىنيربلا صو داوسنو كلا طفل بأ عوف رهرمتنبانععفان نعل نبل مانت ب ىقعب نبق يتعارث نايفس نبن ور اعانث رمصلا لبع

 ال اثم ملجم هفازحوولا شي لح لخيملا ىف كاك اركلقوادانسا لم قيتعشييدحلاقو كلاي نعش نازح ثييرحن مركاسع نبا هادم ||| ٠
 | ب ايانعود اتق نعتبعش نعرطسااول اوهري ني نيرجتانث للاخير |عازذ_ىوصل هرينعخنبال وص ربل ت ازىتىللنم وحر لل ٠

 لرب نبرجشلربدرفت طفلا ص تونص نا درب نخب الة كير لو فشلا ةررجب هزت نالابر غل ة الص تقوةعذد ومنبع(
 |سابعنباوءاعو منعيم ازه ىو موقيولا لاق قرص 2زينب رع( عرق قفشلا ةرج ناعم قفشلا ىف ديف رعش باضالاذاماد/| ٠
 || ةالص لكرنع كاوسلاب مال قم ادع قش ناال لاقي لحم يف معدالو ةريرعىباو سوا نيدارشو تماصل'نبدابعدأ] ٠

 ءوضضولا عمل اوسلا مم لطم ةلاضفلب ةريرع ىلإ نع[ ربقلت ريدس نعول ليبع قب ض نم [حاىاور لبلل ا فصن ىلا ءاّنعلا ترخالو
 ميلسنب ن اوفص قرط نمر ازبلا اورو ال اوساارك يغب مجرلا١زه نمد ابحنباو عجل نبا يرام لثلاواهدو .لذم قبيل اورو لثمن ابلاو

 باايلأرل) ك :زادومو قرف ىلانب قانا ليلا افصن ىلا ءا شعل اسنقو ناجي لعق شا نال سن ظفلب نع نمارس نيليمتنع| ٠
 ل ا ظ
 ذصن ناب و كنيباوءاذعلا تتو يي لس للص ليلا تعصترل اطمن خب سواقة دسك تفناظفلب .نعريجنعميياودنم بوري | ٠

 يف طسوالا ليل ف رصن ىلا ل دير ادرىفو ليل افصن ىلا تقو -:انءاذنعلا يل ذا .ظفلد مرق ر قو ورتب هلالبع نيب رح نمسا لبللا
 ظ < ائيبا نعانس رق زل وهو ليلا !فصتني نيحأ,قورخا ناو قفل بذي نيح اشعلا كقو لوا ن وأ عوف رم ةربره ىلا نعت نهرلل
 || قاس ثنباشي لحن م يق فشق ريماوبزن وبلد بصلا زمن مفخذانزيذم نيم ليلا الد اشري لوس | سون ليطف نبرهختا ٠ ١
 زف ةدأننلا نيب نمد قا ةربا رشا قو لخري حتت الصرغوننا:ةظقبلا ىف طي فتم ارا طيرفت هولا سيل( قي لج رطتلاة البصر ١

١ 
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 ١ : شالا ظ ب لوالالل
 1 . |[ كس زج نبرط نمروطقر رز اور دفعا رينو قفل [ضي رم ندنح تاك زول نعود زوطقرارلا لصو واقبل ضيا ىراؤبلا و ركذ طع ين

 . || عكر ع سمرج) فا ذع ناسا طع تسقي يضعون ضيم او دل مع[. 2

 هذ ضيكاز ماجي ةبصزم وقابل. نعوه لح ع ود تدرقتق اتي شو دعت نأ[ وت
 . [| ةيشلاةيقو حوشلاق تين مؤ ضن اول انصار لبحاج سارعي طه اراد من عو لجل ا هيقرأ دو
 || مدعو حصفلا نا حريغئدارل(ىقر وروابط ضاق اما د طعم ليسا ايل 3
 1 ا لالي صرنلا لاذ حؤدارصوح ذاؤأر يلع قوفدب ذاك ن!نظف ضل! تتعاؤأ يلطف ابو سكت ةأرمام) تناكأ| 0“
 1 ا يلو اتاي لانا. نعوم ىدر نكت لق يجنب رسول مرا دبلا رو

0 1 
 : ها لوزخنباو زم لاو دادوباو رهن ذا شل نيتقولا نزع يبي تفولاو كار نم ايبنالاتفوازعر نايل اؤو تلا ىرخا ىف و 3

 نب .ابجنبوفان نير نع مجاز :راربص رخل ب وتدنككميف فلو ىلا نب شايعنب دن نب نطل لبعد دلسافو امنوا[ ريالا
 "ىلا زلالعو قنلاشرتعام يبي يبل اربع نيو يل علا نب نكي سل. صو دريت انمى ليعلا قيقد نبا لاق هوس ابعنبا نعميبإ |

 عزيز البج نعد لسولنب أتاك ىلا واد اه نال رجس ضاقعاسسيلو تيببارنعف وما لاقو تيب نعبخلا لع ع 6
 000 ا ,لاواوراكهو تيبلرار لنزع ميج يما ميفو ثرركل نينلملا لب 2

 8 نيرملا لعل الا كاني الا تقوو كنوع لوقو ةظفللا 5 ١
 تايد ةلمالم اصر سال رف دباس ا 8
 2 لب نعول نب بيج صوالص باك وريف نرباادل ككسيلد تمل لطار كيم وع دونت 5

 ْ ل1 1 اس را اسوة ايس دل امنع وعدم لان للا جمرزع |
 ظ اا غل بوو ل تبا ةراكتلا نم ينو _فبجضوشو جانب حبتايرف رخل قيرط نمولذعضلا اى نارحنباوئطتراللا دردق اعنا نب ةنعع يئن نأ

 5 اورد وسب طاف لوك فدك !نباوصصو ديقلعنب و عنب مين نسعمانسأ زالوا ةرره راند. .نالغييعا ١
 م نا نعواور ثيحيفألخايبطف نبدجناو طا ىراغلز تل قنو نيقد برضا نلسيذ نك ةربرغ ىلإ نعخأ جو نمىزهرتلا 3
 ْ ريوانسالا يعمد ةررعب معسذإأ بدأ ع نير نكي خا قيرط نكن واود و ركذذ لاقي ناكلاةلعايع نعل نعرع اق يد
 . | ةةنعلئاس لاس ثصحني رمل لس صرنلاةالصرف ناكشلةتاد افلا يلا ىف ب سضنارخأ زيف نالا واسم ءاور وسوم ىلا نعو شك

 ْ نعام الكا سيكت ب بعواذيط نمو ءاطح نع +بنيزح نم نلاضاارباج نع ذل :جبلكنم سابعنب ةييئلثموم سلذازع دعوةالصلا زل
 ْ اف ذي قحللبعلاقنيقائه ىف ئركارباج شي لحد فئه زل لاقت سيكتب بهو ثييرح نو نارحئباو ىزم تلاد لجن وز رباج يي
 .٠ || كيب حن مزطقداللا واور رشا نعد انقدراو ر نم نيرهدال ىف_مىجم ىن يعل )١ او _ىرودص ل نكسسلا نباو يطق ارا عا ددرنا نحول لرب |:
 3 ىف قويا واور نسابعنبا قأيسختيوهار نب قون اور ىرارعالدوعسمر أبل ١ 9 ىلمرتلا !هيلارانناد السر نسكت نعّدانت 1

 00 سراي رعا هيفا ادن هز جنب رجنعرأ زيا ادذاد وبا صفو لسصة نري نمي يينعل اذ لصا ادلئ كرلا 7
 مسنب هيه نب انت يحن برجا نع خيران ٠لاضرلا نبا( يور و نيظلابالتبالاةمرقتملا تيدا اف رمش اميل ىكزا طلو ىرتسم رجا ادد 2
 | ليزا رانا لس ةيلع مر هدص مسا لو سر ءاع ةالصلا تضف امل لاق س|رعهنبانعيتر هلا لريثكن اكو سجن ننام نب ةبنع نع اونعا نبا نع 3
 3 الساس لأنا نعت يعول يود فو يجنب ب غاي قلب ةيدر وقد كذا نب للا ءلط نيحورملا را صف تل,

 8 سل سولو رس تف لشيواسر اق محب ثم راح يدري عطس صل لصيد بءأج لين يجز ع سو يلع |
 0 وص جا اطل ظدا سمنان ياتو لسا دلع فلو ىناراتؤمسن نم تطقسو اول نات صاعلا نب نإ رس

 ,] ردا نمو بصل كر دارؤف سما ملطت نا لبق يرصلا نمد عكر ا ل و دع ءاداللظفلف |[

 لل
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 سكصيعتلام 101 0 ةنسنف
 0 نب نامنس ثيرحنمو ليضوعجلم نبا نار شااودو ولاد نو ىفاشلد كلامزصتت بوت فاست «نيطتاف| |

 ْ نع يطقرإر لاو :لس مانحيربخإالدر نانا علس نعد اد بال راو مرن دار مس ومس نناملس ناالا موبمشه شيب رح وه ىقبيبلالاقدا مرن ىلع

 ا نذارمنعن املس نعوذاننع”بقعسىمومواور رق و ناولس دم ل ىدلنلا ل اقوم لس ما ترماذ ترضي شبمحلا تزد هطاذ نانا ىلس
 كلانا مايا ة الص ىدلات هسا صونلاو اشي لح زعل ةرسداناميس نعرف ننعاني وجيب تصير طن ئطقر لسا سدابنع |
 نبباديلص يومن عرماذاو لعن الذ د ةرق لاذ لاقنورل لسور صمم رس لا «كشافا شير نب هاذ نجس شاودقا در ّْ

 كل شنانااه سان اسوة اصيل ترض ضاوغست تناك ريبجما نا ة شاع نعقر تن عع نلانبب لح نم[ نا هاودو ءورقلالاسرفلا ٌْ
 نيف قرط نماء وقرم مصلى اربطلاو نوفر بلاد اور ودى خاب غعسرب نع مارشع قيرطزمنابح نب ءادر وأب مضي أرئارقا ل قالمعلا ظ

 || تازب 623ج نكرالادادرو هرقن [دّئاد ىلاوت هو عبس ما نعت رطنمزيطقراللا زور داريا ماي لغالا داذو ىوخن نعم ؤورسم قرم ٠

 انساو لبصتو لستغت ضخ اكل أرئارفا» يا ةالصلا مرت: ضاوتسملاف ظفلو تجار نباد د ئاد ىلا يز مرتان ىم د مرجنجيبازغأ |
 ةقئاء شيب لهو ررباجنعيفو طسوالاف ىلاربطلاواور ةالصل ايم تت ةدازو هرخعتومز كب هسنع به الار ثو فيعض |

 دقق اظل ني حاور نم لبر رمش ىف ى زل لاق لسوف لصونلا نون ىننريعاعرابخلا زهد لاق نعبجت او ةرفصلا لمان
 ثيلحزماطوملا ىفو ةرركلاو ةرغصلا نولي لذا وقت ضيف اليل نيمضن للا تر ظني ناراردسلا صالة تناأوفاعشنناعن عر منعا ىف | ٠

 كي فلعو ”رصقلا نب رتئقحبرل ال لوقتف ضل مدنمةرفصلاميذ فسركلاب|ري'لسري نكن اللا ءارنل هرم ىف هزئاعن ع ؤلم» |
 سو فلل صم الو سر عم نخر مي رككادوق رفصلا من ايام كلا >زنثاع نع فيعضدانسأب ىو مزبلة دىنفارلا هددو |« بيرق لهو 1

 توخرخل جدد نمازعيا ىف با ىفو عنارلا يدر و اامسلهوهوم قي طن للعلا: ادبوانبامحرخل و لنيعضرشو ءاقس ) ميفش نايف ٍ

 ىدؤا دوباداذا رقي دحن مها لحجب ىرالاا نيش ررئكاد قر هصلا لعن الايكتلاث سو ميلعدد ليعمل رباب نم ناو ةيطعم شير لح |
 مقوم ر ريد لمغلالعب ىرارللو ضي ىف دعياريث قدرالاو ةرفصلارهنالا:كاطضلب مبيراقتس وف ليتصم ١١ ىاور ازين: نيطلارعب يفوق |
 . || اه سافولسو لل ل صينلا تالف ترض يقس رن لير كيدد ل رس قربي لصيتلطاب ةدايذ ىو داعلارآروا له ىف ةداير:طبس ىلاو هراينلا ىف |

 مريف مو قاونسا نان ليقرةدازامم»شئاع نع ديبانعومانلانب نهرلاربعنعقاومسا نيرنييرحنمدئادرباةالص لكل نعل غلاب ||
 قر نابل. دامي نجر لس لور واط س فنا ايت لس 31

 اه دفا دوباداز و نإرفعيزلاو س دولاب ازهر جو ىلطن انكو قداب نلا نم .يثوةظافلاملوأرنعيمي درا ركن عج اين نب سيزكل بمس ىلإ تيب زن
 270 لاقت لزب عة سس حسب ماو نابحنب امنع ضئريعم نبا خيراؤيلا وذو لبمس ىباو سارنلا غذا ار طنب لسو يللا صوتنا اه صايل

 ْ ناطن ارق فل ايف نصم نمد اجل يفعل لاق بي فدان نيكي هفعضن نايح ناب غدار اهفرعيالن افلا نبالاقوح جل موقيال
 ' نا اري نيعيراسفنلا تنقذ ا ذدعوب هس ةن ارنا نعزي ججرع الس قيرط نم جاد نبا يبخل لما ماو عع ودرب فبعض ولا

 م اموفم شا نعيخا ميز ق رلابتم اود ةفيعض وعد هالس سيف ريجزعو رول لان كا دلبةربط رت | ٠
 نعوسك ئيطقرإرلا .نعضرق» ملا ىرشال لالا منال دز ايما شسمه[ ساس ن الة ساما نبإ| ٠

 مسي قفز (اكنو دو دوباورب ضي قحل ا حازو عنق ققح ل ادام وتال يردي لوس. يلع وقود ناةخن عمري ةلاووطقن صامل ا )!نيدافعأ|
 هولدن مطقرأللا ( يقر و نسحمدانسو :بضح ضب قحلج نا ةريؤدلو رفح داحلط تال اطواايابس لاق رس تلامس ناعمرئش ||

 | تاق ما أ رت ن سبا طصمو لوس نزلا سابعب نععرم راع نعى ريب لسم نبو رج نعنع نعاني ٍإ
 | ىفيعضر انساب ةربرص ىلا 5 >نهربغ صلو ىف لريطلا اورو لسراىربغ نال صوب د طنئرليأعلا ن ازعاص نبا نعل قنوت ضخ تحل اما

 عمريت نلتب(يو ور و ةضيحب نيس ق حيسلا نم ةأرم طعوقي نارخإل ريل أب نم مال لججا ظفلب تبان عفيورشيحنمدوادولا|| ٠
 ب ضيحللق دع (يري لوجعاطقناد فعضورانس ف نكل»نيجأرببتت قس لانو عتق ق حلا وناطرت ن لسوةقئالصمم لوس ىف لاذأ|

 | نعافمىو روم وف قلعت قيلعتملصو نعت دكر سنى ضيحتسالثا ةرجامزا يشر لعنعاقيلعت ىراؤلا ع ركذار ىاربغسناكعايلد |

* 

 : : ١ ا 0 دس 1
 يفرد 00 / 4 0 نر سلا 1 ل ل لا



 ىرخلافن :نيقث تشن لاف تللش اذ تضخ سا ىف سو لام تنك” فاء( ل هجافل نع رشر نعي عت نب

 ١ عبات كلد ىف هوم طيس فا هدروا ثيحلازخلا لعب لبا د سلا كرك القو مزرما نملصرلا/ زانيادونملازوماوق يف سيار ريعع

 . 1 هللا ةوسرزمغاح تناك لسا تاريح ناهي 0 ذ ةرعم سب غدار لاك ل هد(ىدرنلالاقعرلف
 انجن هد لول سافله شاب ماعراذإب

 0 اعرف تلقت تن لاقف قضيبي دلال ضال سايس كارما
 0 0 ب لا

 و قالبو عيل ا دياد انمىزم لنا فل اصدار |كزعاسغاؤ ن سدااذاذ قالصلا رف هيض تليق  اذاذضيحلا, تسوق سل ذا
 لييزمتجأمنباو درا وب اىاددد ل رت ل لك و كيسي رانج لة: اخي يلتع انه نو راعلا 1
 يقي رطند صو نازي يفد وع نع صرلا نحب ضيا نمد دوا ويف بحنباود درو ينوي
 .!|نلخنع نهارا دلو اف دودريصال ءاددوقالص لكك حرت رست طفرة رعب ماع نعى كسا
 4 ديواعم ىبا نر قو *ظوفعتريغ ةدايذل,مال ىاضوتدل فهلا لاقو لكذ كورن ف صدا فو ةشاؤ لاقو ماشه نعي نبدا جزع
 دا نكاعدإلا هولا ملفنا[ مريع امد جر 9 ءافم نعقاو رانا ةفلاهطخيا هلا فتم ناك عازل
 نب أيه جرخأ لفل واعمل ةياددد . 9 ىركسلا ةزج اة منابح باد عن اوت يشن نابحدبو ىلا ودرس
 ةشاحن عز رحنعتباذولا نب بيجزع شعل قيرطزمدجلم ناودزا ذوب (ىقر و ميدل فمنك دال لعل يالم لبس
 ْ اناوريبزلا نب ة وعن بيعمل و هريغ يبرم ني لع لاةرقو نقر رلاثكا ةردبزلانيالاقن ياو لف خجل, نبي وة ورعدّوا دوب سني +
 ليام وهار نيئايتءاورازبلا ١ 9ائيذ سيزلا نير عن م بي جميل و ىراؤبلا نع ىم شلالاقو زم ة رح نمعم»
 لقى سلرو نرائربانطيبن ال عطقنمدانسالاذ ٠شيزلا نب ناكتاد لوي ورذ ى زا اوهذ دعناكناذ شئ اعزعردب لا نبق رعت جرت ىف
 00 ةةالس رح بلا السن هولك ل ظففف يجر اضبط ديقوؤ مزقاع نسم: ناني من 10ىور
 اأو 0 ل جواس رسام يدق هن ار سلا ولا 7
 وبميلامقي طنمو فيعضدانسأب لعب ىباماور ة”اص لك ضولاب ضرض يقسم سدس يهل سينا جاري وز كتو فيش
 ال اق كل د نمرككوم تلاةفسرلكلا ' كل تمنا شجتنب نجلا لسو ةئأصننا ثري لاوسزل بطلا داود ةيضتعمز تنب قدوس نع

 قاض اوقدود ةيزمارا دي ةرلاف هن[ لييصو) تنبح عاذ س ءاسس شقاع( لههحعب الا لئاداىف ملفت شي رشا نزح
 (/”رم) ناو فرعي دوس ضيا مدد يجول تنب مانلقلسونئارع د١ تي لح هرقن لا اود يدي أب خالا
 مالا ادراج يعط نعول نما ناو د دوب زول ذل ناكذاو ةالسا رض كذاك
 .روطقنا قيودا بأي لابن طيس ولا قيل اينو نابحنبا داور نكتار س) ناواع زنك يزلناالا قرع

 يطا فلا تءاجس يلم ىلا نبا قب ضن رار د مايللو نطق الز ننس ىف قدوجومو ةوذرلا نباو ىدونلا ورش ملا نباعطقنا أ
 1 قر نال نحل وارض رعب دوه اف مينو نس اركرو ضاع اهجىإ كدب
 اةلاضكتضايتسالا مدو زكر يضل ١ د يجلد ام اولا ل
 0 اراب هت وول ليعرس رشي مادا سل يطا يلم

 رضا هدد سفما ل كرس دو ةرج ولعت اتوسا ضمن مد ءاعيث ص |

 مساق درر !(لوسر أل تن ت تي اقم يطل 00
 [نتشا ضو ناض التلف ياسا | ميعيد لبق ريغلا ننهي تناقل مالا عقم ف

 | قبلا زعل داو عج شاهي نم رقي بلاوأط ىملاىف كل هراذألا تخامالامز ارم نم لجرلالأنباد قم لانو كنريخما لاو ةوعو كنضحب ا

3 

1 



 سمج ةلتلزم : ِْ سم هل

 نا لبتو ةصف يف نارين رام واو لوط فيي دح نير صتخ ضيخلاؤ افلا ل نعلن ارق يفت لقول نال ئثكولمف ثدي لمحل |
 ىلا ف زكاوعسنما سم ظفل شب نبدأ بع رياح نب لبس اها نر عل |سلااروصل لف د اوصلا نك رقاولا اة احر اوه اوه كلذ نكئاسلا

 ينركالثرسابع نبا نعور كذرعب لاق كلاب بكت ولو راي دا ماجن نصنو عراق عماج نارانيربىرصتلاضم ل طار فس | ٠
 "| رماد راكم ضنا حرش عار مقواذ اياد وراني *فصن لوف ل ضن لبق ثع اطفنا لعب فرالارابدا اربط ةراو راني رذهرل الايقاف طواعية اذأ|

 ندب اعقل والا يال مم| راني هفصنءارانيلقرص:نقاهتاحنانهتياددؤورايهفصنبةرصتلؤفصاناكتاورانيربةرصنتا|
 ةصنب ق ليمن لذ لسنخت ا ةريطلاتأر لقواماتاذاورازبالفرصنيلفهرلاىفمت اماوكدح اذا ذا عوفر مسابح نعمدقم عشيم الين عج جنبا ١
 اهفرم ةرمالب م كاربعن عسر رحل نيريعس ني رط تؤتي ةرف يئن أو ىاق ةثابعنبان هر اقع نعي رجنباليمداوورور نيد

 لاخلا | مو راني هفصن لستغنن لبق لا اظقنال بر نت اورانيرف هال (مشض نا قف قمار رف لاف تقم لت نم ريف نالعج
 يصح نعى !نايفس قب طنمئلاربطلااهاورور اني ةفصنؤ رفص١|رم ةراكذا وراني لةرمحادد ناكذاظعلب حولا الع نم| رضي ازايرسلا مر لمرتلا

 لاقف مولا نم نمنيطقر للا اواورو رانبد»فصنفؤر فصل ف امانا نموراني يلف تا شوم زمان نرمظة ل مسقم نع مركز رعو همي زب ني ىلع
 ع ناك الاقف ضّئاد,وهورزأرمزعماج لج دنس كازبع ن عوز لإ فعجرلانيرط نمومدارلاو طعيربا هدر هرااق لوالاي 1

 انففصوارابباقرصتبق سابعنب نع سقم نعريجر بسن طنمقننط ندوات باه هفد عبد هاو فظرانيربةرصتبا| ٠
 6 00 ل جا ئ

 ًارلعطمرتتلاكايادزلا ]9 قنا ىاني هفصنوا ب وصلو فلال اذزحوهو نيب تم يفر اني *فصفوراني لبق رصتيلةةياود ىف ءأج

 1 قضلانلعا لاما ومفو ينبني ل عدمج نم, فري مخخ جما يضعيىل عيوثنراالا .كرتلع ع مج وغد ةرمالا ركل ربحا عامنا زف

 سالو نيرا !ءل خلا وسنكأيرازيلاميدرفناذ مسق هلاريوعلاف م خئازتاو ملكت ليجحاربععياور توق نيضجلا اي
 مثلا ميجا بعز ليقف رجعت نسحا م رجا نعم ما ل نع لالخ قو ريعلا قي نيد ناطقا نبارك بل يصح هيلع عيون رقءاسنلا

 معاومارف تبث ىلا نيبداجلا ةزيجنما لع نا ثاني وفر غبصا نبع اةلاقو ةبعش وف سير درو يوصل ديا :رلايمهد اوبال
7 

 | نط يفؤقاو نال فلتخالاقفمنعلا لس لعل اف ناحل نبا لاق» تيب لحما راص حبا يف لق ثيذ ع: فف مقل «زحرب افيعنت او
 2 بل نيبو مس ذقوو ةرم ل ل ىرنسالاة مذا خبعف نعركجو يدنساليعس نبى جيت اذسجٍ عفش تينا ماواك نسي نم مد موق وم
 اذوعون مريول قف نالذو نالف خالف اماو بوفرف ظفحاماد+رعرن لاو اقوق ىمد:رعش تنم يطقر ارلاهاهدؤ ىف زعمجر »عش نا قادر

 /لاقىبا طخ لاقو |لجريؤكءندضو فييرا زدانسا ب طضالاو هنا ان نلانباث ثيررحا نم ناكىل نارقلا مات دفاشل لاقرب
 انجي رشتناذؤاشيرب مازلا نئرتون رم لصتممناردص»لاو لاق سابع نبالاع فوقوموالسرم ثيروازم نا لوم عت ومع شال لعل اه ارثكا

 يل ةريغالو ينيك ىذا رف تيفي نابجدلو 3ك طعس مزلا ناو ثيرحلا نه ب طضأب قرات ابجي وم دججرإلا بعز لاقوأرشب
 ؟ .يذ نعطلف نط ن عب جاو نير هل زو رومضت ىف لوقلا ن طفلا نبا نعما قو دسم وراه ىف «ورعم كاف ةيلع نعطيالو هيف مال

 ١ نه ام لنك فالئخالا نشمي ب اوجتحال ف ثيرحنمإك ب اوصل وهو امالا ىف ىاوقد ناطقلا نبا يعن علا قيقدنبر,ىشاومنمزعجراري آ

 لا ماكتقشلا نادت صالخئاورهقنتلاو بزر يما ررش ىف ىاوع جف ى دونلا لعدربإو كف داع ضو نيتلقل ثيبر سي *ع انصب لب خي

 هلي تاس لبجنيذاعم تبي وسرعان نبا كاةضعب ىف ىدول عاى مانت طفيعضدرانحت ناديت كن | ١
 رمسزعتيقبهدانسا د ىوقلاب سلل لاقو نيرحنمدوا دوب ار ازال اة ىناملافنذ ضئاح عر نأرمانملجرل ليا سنو يلعن ملبص | ٠

 اوةيقيعب ىترتف شطضالاوم كاين انى زك هلالبعنب ليعس نعش ايعنب لمس ادبي اور نمل بطلا اور عرتطغالاهدالبعشبا |
 | دان:ليمدعر عسب اود ةاسرب ا لاق ذا دم نعدر اور زئاعنب نمزلا صفا زعياو ءقثؤازحاف رعنالاتافريعس لاح لاهجتفب أ ٠
 تامه أرما نمر لجيامولس ىميلعمننا طعم (لوسر لاب همس الاسارشاذاعم نعفقنكماكأ| ٠

 نيزاهلاذيرحنملعقفشممقاوي ناكل ش يمك لومتدنم- تسل دوادىلاعاور رازالا قفاءك لاق ظ 3 ظ

 ا
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 ا



١ 

 را 200 لرالا للك

 دلد ودان 1 سلدو اونا لاق كزنسملالوكىثو نطقر ارإاو تحل مندوأأ ٍْ

 طر عسل اقلاب سيل توم ىذا تفل اوبال ةو نون عيال لاح در حان عيوقشم رح ىر اوبل ة و ىوفلاب
 أى دونل قلو ماقد انسال سلو نيبال بل اربع نب لاقو اريأ دخلي ىبا نبى لعمرن فلتخال و تيرا قطقرالل النو ةريخ

 0 وج غلايد ترف ءزعض معا قافتاب نب مرش
 الاقناع نيش ثييلسنانابحنبا لي لما هع ب معا بادن الث وسل لعجتنا ْ

 ْ .ادميط نإ هنا ىدراشمي هنأ اركزذ بلاطىلانباب كيلعتملافذ نفك لعروس نعابلاسا

 سو حس انيق لصاال لض راهم هرطش نكرحان هلا
 5 قاف عرج اشك بط واقف ضع ركزي ذه مم از ابا ةد ةرجولانم وب تيدر ازد :

 اطالع واقوم ينالانو هفرعألانباصص ركزي ظفلا نع قبفشل اذ ىدوجب نبا لاقوادانسا ل رجا هوا
 مقفي! ن رف ,. فل ابغا و لاحد انسامل رجوي ل ىر تملا لاقو دل لصاال لطأب "الخ )لانو ف سيبال لطارم عرش ىف ىدوتلالاقدأ |

 مت احلا نباولاف زل ناسلا باركر ةسيإلا اح ىبانب نمجلاربعشي دحلانهركدلاق دا لجبل لضاقلا نعل قش ب اطال ديرما
 ا اا ااا را لا دانا

 مواد تارصقنا زيف نابضم دربه تي نطفي دصتااميل يللا نك ظفلب مني يي نم م م 1 صن

 ل لدتا دج نال ليو مب نسر طق بلان ظفلد هوغدوعسانبٍ نال سلا فدك قرب البا

 «ازنكن ا نيف نم ءرقفلاددوااو لطامناد ويب رضتاثرم اقوم الدالانمدإ اطال نك لالا دعم ناري رقت كاد ظ
 ليدل ضي اسد تسعا/قرضيخ تي ل هند كا دعا: كولا رداع نافاق الالام
 ةىنمزتلاهدو !ةوباو سد خوف اشللا -ىسرخلا جرا لوط ثيرحوم» بابلا نعني رضب ضرع طق نهفات ينم ىلا زم

 تلاةشجسنب »نجما نعمولطنب نت نعميلطنب رم نب مم نبانع ليقع نير بملا دبع ير حزم او نوطقراللاو <جاعنبا
 نسرين مرتلا لاق كل دنهثكوش تلاةمعجنل يفو | رطب يي دحلاميتفتسا لس 2يلع مم لصيف تيتافق ليرط ةريبإكزممجضاهقسان

 ل ا ا ابهفتبلا لاقد ىداطا دنا: نكد لا '

 كا نكرهدوب امجرخزم ك)لرىلنم نبادارم ن مل سياف نكل قالطالا له .نمركشساهرمصلا قفز نيل قعتو لاق نك عن ثيلحأ |
 ةيامدأ ةللقن ىرفنتْساو دازن مف رظنب ىرفشتساو ملت ةياور ى نا ا

 0 ا ل
 ل 9 يدمج هاو دةزم هزني ارضا لن لنج ايمن لبق نبا دبجنا لاق ياا فس ىكمتاو ثيروأ ]
 دمها يعرف ةيطد لصيد بنب نانا ايان كةبدج وادا ما نيزغ نيش نيرا اا

 هلارابضقب ص مانك ترام وفا فرج زن زلم نع تناك شجتنب بنيد نا طم مقوم بيعت كا بدار او هينا ملعتبلغ
 ١ نكمرشتاع نعجوسالا نعورازلا ل

 لابامشئاعل تلادرو علا داعم ناكور نسحلاؤ و ةالصلاءاّصقيأن م نحيا رشق انامل يت يصررد لوس دنع ضيخ

 اتفضل اسوس تايد ااا زله نيرا يدار تقام قال 7 طق زمام
 اعللاة مالا هز ةزؤالصل عرفت صج تابقااا ذا( لوح عرصلاءانمقل ضرعن ىراتبلاهياد ل سيئر االاشلل زكصو

 . اكدصت» ىوطتال ن اري باج عير ازا ىو هصق ىف دادي هيلع قفا تيرس يج ىطنال ن ريغ احمل :امعنصاعم شومر“ زق

  ااانزعس لي رع هج توو سيزهئرضاذ ودا موسم ديك

 عوف ةرب ره ىلا رباني لح نهلسل هريعسول ثيل حن نيوييلع ف ذياب ال سا هانا ناقة[ ءانضاحأ|
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 دربادن لطب لاو فيس لياليك عر راهب عيل اذزا سرب نالاة دات لازم لعاب ضرممس دعب ساس | ٠
 كالوس: ةريخلل نحر يزل نبو هرعن عرب نعول اوربا نبل نيرا طسو الايات لف راع نعم ةبصان منا و اكرأجنرم ]|

 ١ «رنسب طم ةةازه ذم رئلالاةدد زل |بانبا نعى سلوم نب لبعتشاانياو هروب ا مبجرخ» نك رب نع ريدم نب ئدرعن علا ند لاوإنبا ||

 ْ كيبل انشا ووراذكفسا» فنا رمش ناو ل نعافطو لاق [70إ نتنياهو ربانزل ف لتس نبال ظ
 ْ 13 ماق ماما ميف ىف الا ةترجاصلا نبال( ادد نماطوطخر تخوم لرسر ميم رس سيل لكأ اراورتسا ملوش وانما 0

 ف ةيفخلعمر لرب ساو نه سلام اعلانك سيلا يلج هس هيقخل ضن لج سرة لصون لوس هم لقبا جعا ظ

 ْ سياسيون

 لال ةكرم شلال ةداظلا نور ةريغثك نمررتلا ماو رواعيم«ييظفللابنابحنبواور داس راعجبسنلا سم اعلئاسلا هضيهىنو ظفلب جل منبازدايزب :

 | كتلي درب ةثاعتم رفاطسسأب نلاربعلا قد نيالاقو ص ىع لاقززا ندعم نبين عرك و حرم نخنرم حلوم ىل رجل فرعياال ديالى دنع ونال |

 عمم يلع درب لنابحنبا ريصتو ثير للان و فعضملع قاذتال ب رمل ررش لى زول عداو ةلطسادالب ل ربا نع يضل نحرص اواعوفرمأ |
 ا لل ل كس <

 لجئاويلا لبعىبا نعوم نب مانت ىقتلالافف نين لعروس ركزو ىهتلا مهاب ١ د علا مارب رج ركموقيل يمنع نعم أ

 رايتلتنيتابفلا صنم ناكدأ]
 101 تضف الا ا

 نيم صيفتارم 2 _تاللك
 ند ىرس د ذادوب

 : سلايطلا درا دوباواوردد أزل الإ نبا مى رئلاودا دبا اور كو ةريخم ابنا كن حرا نمنع زم كل عرهانم رف عوج 21

 ه اور رعي نبدسيع نيرجن لعل اف نطقر ارب ارك رين ولا ذم دوث نعايجيولإ نبر غني مع نبانعمالا ىف فاشل ناهد تملأ للون ريغ مون
 نب كاملا بج عمور نطق ال ااقورأسن مدون معمس ل درا دوبالاقو رعب سيل نال وفيا رجوي بانمعم مك نمت الق كل زكا
 | قطر الا ننس ىف قوو(ت ل مرن مركز يعض موو الايض مزح لا: هن نس نكي لوريل نع نيف اراد نع رب
 ١ ةرعاهازر ف ةركذ ةوبحنيوأ انش لي نب نب هون نع نب يلولان عريش نبدا دانثز نعل ربع نيرهش بمد رعت رحشم »علا مذر ىبام

 انثردلقي هوءاجسانعلاقن يبشر نبدواد نعل اوأكت ميجينبرحانعو رز سم ىل رافصلا لبيع نب لجا ناو مكاو لعل ل هزئنر لبس رهمممسا مرن
 ! انعفان ثيرحنمالمال فد عفاف ىفاشل ادق لوأف مالا مالك هزار صودععب للنمو دفا د عن التازي أع

 ئادصملا اور تيلد رو مالع نم دانت لفسايرتىارل,نير) ناكر لع ثري ل حسم ايل ألو _افساو نتماالع رم نانا
 | ةطايلع متل | د مياصالا ور ةلعنمهلا هرقعن انتسب فكعضي نال دالاومإل وقف ريع ىدأنساو وبا نو ميزي الع ؟لسو

 لكلاب زي نيريرجقيرطنماع ودلال اربطل فن ظنا فوقنا نب روك إتك لو امل سيلو ريععب سبل لو الار مزج نك ريع ذا

 ضعب ىف وه يامر ناس ىث ىراولؤروخيربانعرر كول نعدن زم نعريزب نبربر جن عي” قب نع فصم نب رهن عش م نبا يزور ىلا

 . || ست هئاقل عين اوت نوكرمل نيمرظ مام كف نم | 9 لح فيعضودإن ساو ف طال ىف لكاسعنب اع ىزملاماررئسالق ضعي نود كلا
 قطن ويرتاح م سوي يصومل لسد تيأر نكاد لاق مرا نعلخ لاا عرهاذ نموا, قح نيمرقلا نطاب نارراتنكلع ىو لا
 ةنسيللاةىرصبلا نع نسل هادرث ماع نحئرقيعض:لئلا له ب لرد جرش وف ىدونلا لاق وماما طيس ول اف ىلازغلاعبتو عياصصالاب
 | [قنركلل نسحاا ةبنيش ىلا نبا ىور نكل لعام نهو جيو حلا طل ريعص نر نيمر ماهو يقنتلا لاذ اهوطخ ريغ لع سجنا

 | رنيالا ذخرلعةافلاعييعضو هميفخلع يسون وت ةحاج لاب سوي صمم كسر نير هرعش نب ةريذلل ثييزح نازي (طوق
 للعم اقيرط نكون اورد نيفخم لعق يص بارما نظن ناك تح رملو دعس العرس ريالا فخ ع سيلك
 دوا با ذد زلواذ زيت ولو نيمو عب ادذالث هن األ لسو كل يصور لوس صخر تيا نري زخ نرسم لوح طقوم ةوغ

 ا
 سب ند نعمل هب نعمجطومم نيد جنعىانلا ثري ليسن م رهطصلا:ىر:نوبا لاذ للعلا ىل ةاحسولا نبا لاق و نري نخ نعل ليل نعيم نب ورمل

 ا

 اعلا قري لوسزن بطلامييسرعتل ةدازتسالا ةدايالب رئاز نعرفعجاطنب نيصاهاور حب لا, 2رك 00
 | دوا درباتييشامو منلاقةنالثو تلق منلات نيد سو تلفن لاقامىيتملق متنلاق نت دعووسا مالوم
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 5 . 0 : نوالازرجت 06

 . |[تفلشكلو عيت القنص دلانرب رع نب لاربختيو وجم اف ساوند رز ثيررحا رو مرن فري نم لقا نإ نب اشرب ل وح عطنا 1

 | وحسم نبال لان ئه ومو اومن يري ؤ دوعسم نبا تحرمق ىلانجل تف مال يشن قاف مينى فت ثمنا مت ةصلا
 | ةرباذا كاشوالا لهو مول صخيرل هل لبعلاقف امن ماد لج ف ديالو نصت فيكوعموموب )لان يشل ردا ربي ابنج نال ظ

 ريو نادارا ناذضئاحل من وفلتر مز اوقافادر احلق نيو تلا هلل لبعلاقفر مر اعمق ععسن م لود مررب اقف ليجصلاب ئمماتنا املأ
 ةريزوس ١ ل اعاد لسا ريف بنج للم اع ادن وو 1

 اعيش ١ يفخسبلف نتا ذاحاياوأ موب قمل زهليو مي نال ناسف صخر سولت صمم لوس اق بيل را

 الا ناب لفنو ضباب طخبل ىمصو درفمل اعلا ىف ىنمرتلاو قبرا وظف رارلاو هيديش ىلا نبا ئياشلا ودور هن نبادنابحتياو 2.
 | كل انج نهال اباد مايا لئانافضسونالناًرقسوا نيرفاسانكذ رسول طعسالوسر زم الاسعنب نرفض لوس مرح ننس [37 ,
 ثيلحيرانلا نعي ليهيثلا لاق ىقييبلاو غطقر لاو نابح ياو تريز نباو يل منباوٌلأسنلا نم شلاو لج مذ لا هطول ىبوا طئاخ نم 0

 اوبرا نر داع نعود رزان قلوبا قرنق نباركذو نع شيمج ير ارح دول ل نب معاعرلع يرن مداره لام يعزم ل ع ربح
 ننال فييرا )صاىدارمو .دمتعاجركقورتق وس نبرهشو وحن لأ للو فرم نيديطو ادب ليعمتاو تجنب باه لا ليج يطعا عاما[ م

 /تيرحلطب ىلابطلا ىو لقول دانس ل بطلا رزععلط يدم نك كلدن ريغ يحل نيم ناوي وتل لعق ليرط لالا || +
 ...[دوفصنع تيرخلا ل نع قور نإ قيرط نمو هيلاواور ةفيعبض عراك ل يحدث ذ نع تبث ىلا نب بيج نعةيمالل ركل ر بحق يرط ندري

 |ة داير نطقرارلاىف عقد :دليلوامىب مقل يرسهلو نيرا يلو مايا تي الث ناز اطألخد ا! نانييطخيلعازناسم ناككذإ لح وسم لتفلو لاعبا :

 اقول وسمتةئالسمملا لرمرل يبس +حش نب يخلل تي لوو ماعنرعبتس نعجه نارتو امل وصد ناله رضا
 كور الل اظفللاوأوملع ويس نيترعأطاوزلخدا امرعدنلاذ طذلب هيلو فنش نان رهاطامو امتنا لاذ نين عج لاوفاو عننا نيزم نيف انين(

 0 انيل اركذذف نيغلل نعت ننكق نط لو هملع رس نان هاطاعو نيفف نيمرّولا تأخد ىلاؤ نيفخت عير لاقذ شمل الربا كذرنعمل ظن ىو ادوبا ا
 ظ ا ام و نظام لاق نين لعروس هاو سر يساظ طف ها شلاواورو نيعبراوهرسخ رنه لزم نبارك وافي رطنيتسوخنهءنعو هراأا ل

 | ةعرونم سم ةياودصل نعاني لسن ىعبر ١ هي لمح ١ ميال رقف لات ارو ةيزكريملابابىفثيدادجلاودل وق نانرماط 2

 َ ادد راكد تسمالا  نبلالبغنبالاقو نيعب رو لحا نسييف غأح ىلإ نما تسسسق و ةىف ىف ىموأا >

7 

 ا.( نب "اقوحعامسننسو قبلا ةعاج منع ىزم تلا درسو يبا مص نينار بغت كوت هدد نهرعسا قرن نبا اقل ابارك ونين م لعورم | 37ج ' 0 الا ماا نيرا اص مال نيفخلو ريما لسظيل عمد زوص 7
 ْ معالرمالة تلق زيه ىلاو سابعنيباو شقاع نعتيأبال ىزل كيلا ل لفالخ مم ملغ نعلرب متعاجوةمدرس ناوي إلا لع

 اق ئاهنب مير ثيدح كلذ هدو نيف اعرسملا تان شلاح شي لمن هؤطقر اللا( 9 )9 لطاب وهو مسملاراكلا ىف ةريوم ىلإ ثيرج 3
 ا شجع لسا نب ءاسز غتر ىلا نإ هيرضامأرم كلب ىللعال كلة أرنا شياور ىفوبلا مى نبال سل تلاقن كلن نعامايامر اوس[ 03“
 (.٠ نب مقالب ن عريوات <يارتنبرغ رام موا يلد نيون الر طفنموبف يقص انككق يسع لاق لة يد نعرغ نب[ فل“

7 

 + | تلج نركز وقيومفعضي اكتر لع ملال و ةريغم ابتاكدارو نعول منباديراو ب3 و ةربغمل ًرعةريذمل ابنا ن عوج ءاجر نعزي نب هون |

 2 ل حت اصح اع ا احصل "صح تتح جس سمسم حسم يح تتحسس حس صل 2 يس ا ص صسسسصس7 ل مس سل سس س2

> 
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 ليج ريتا ظ 0 لءالارج
 ْ دقفم ايلا عقيد كود ذي رص لا طخ ب ماض ٠ع هداداو كر ذجم سانا ذار ياللا سول ل صمنا :

 : 1 ا ا هتلاظفللا دؤوب د١5 ظفللاب قالا حرض ع» مر هوو كيفاكب انتلالاقف كلذ نع لا فاماي هما ا

 0 يلو ق لج رلا ىلا تدق يقزب رز ر وا ةفلسو الصوم فسر دنع ينخعنتجا)ةر وادع دار ينير منعيبالق ىبادح كرا ذ

 لم ليني الوالع ينفلتطم لسانا ب زيمرتلل ريخ كلذ ناذد للجلتساؤ ءارلاٌك جو اذاذ نيس .منكياولد لسماع ريطلار يصلا يف

 : كسار ع لبق وزد د ىلا نعمل ىلإ نع نعبدوب رع ملي قورل اخرا ثرل ةفل نع مف سيلومز عب ىباعياور و نع رماع يب نم لج نرعسنعلشو
 | اح يبدل يا يي فالحب ادع راهم اراب ياسو دا نسال الظلام ١
 م كرير لافنن طنب نب لغو دعلا فنور دو نابل عراقرطد المد# اجبانجا صدد ئادوبلادر درك نون راقي رطن مكتب

 ْ هذي نص ىلا نرعتردس نير غن عنا مح نب ريو شماتة دج نر مدان هتانفرع نبدرقم نة رمل ازا ددقريرص اع بما

 ولزمز ل ةريشوب نيرا يخش ناذ در شب سهو ماقتل :زجداذا ينس تعامل زي ناو لسا زضو ديلا

 ةمالا »كر لاقور لإ صقر رفق ايبوتق رص نير نب رجا كيمو ندا |
 توج هيجل اتسم هس مس «ةبيمن سود مو

٠. 
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 داننلاىبا نعت اطعلا ىلانبصفحتراور نمت عنصلل و كونى ىإا ظفلن لوكا دلاو نطق اللا عاود كر ذالاارد ةرافككل ةدايزلا|

 | ةالصااسر محير فس قاجرخ يلد ن(شمي لوح ج فبعض صفو أع رك ذازقوف قلص مخل نما عوفرمق سرها نع جرعالازعأ
 مسي هدزريصسا سرايا ضالا لمي عقالصا وجويشولا مرمنااع : تقرا الرجم صو ميطاريعم عفر اباوعم يل

 ١ نزح نم واكو ئدرا زلاو دوا وبا نين جرجهلا كل داعين لاق ه كلتالص كنز ازجاون رسل !هددص رمي +ىزل لاففمل كا ذاركرف
 : :داوس نبرلب نعميللا نعرف ةنسالسب شاش !لذسهقأسشلا اور خر لك ليعس ىلإ

 2 هت هفاث هنا لبعدلاالصتم و ةريو طسواالا وف ىلا ربطلا لاق انو لسرأف كاملا نب فلا نوال قو نع ظ

 0:03:ةربعنعشيللا نعو سغواور دو ؟ادوبالاقورفاننبإ نم ويفر نع نمل نب كأرملا ربح يرش ع أك امذ نو ع نب دعبوم
 اريلولاىلا قيرطنم يبيع نكسلا نيااهاوم ياو لانه نك : تق ظوفعب سي يف ريعس ب رك دلاةالس مط عنعركب نع

 لعرب دز رب نع تعيين ماقدر درءاد ىبال اة الصوم ركن عادت جب ىلإ ني سبعو شر نيد منعت لا نعمل يطق ٠
 ل لا ا مس 1
 وهال سابحنب نير عنهما دلو يم لل نيلعس نيرجنو ضرب نيووتام نيرجن يلع نو تاج نيون يهمك ل شلادفظ رفد | ٠
 | عامان .للبقن متت ْلابولسوت لل صونلا نا سارع:نب نعرشنح ن عز سمو نبا نعد ييخدب ان زلال نازي 20 ملهم ل ةيارهان نب 1
 | ١ ىور نكاظفللا لق هداود .ةموماللد معلا لابو ع موف نإ ناريظال اوت ظئزيسن اثم لمست لعق اقف كان يرق 9
 ازيا تآبحنباو دربنننءاو قالا دكاد ىلاد رح ليعمل صاو نبترم» ويل الص اولبمتال ىف رعب ثيرخنةطقرللا| 3

 ةرهصق اس نيرخع موق علف وقم !ناكذانكو عزي نات ءامنشسدا#ان خيا وروما ماعلا وخل 1
 م هت سس ع هس كحل 2 ملاوي :صتكأإ ٠



 ١ نيام ولتلان م ١ راع قاقلا# لوالارزجا

 اس هدذا مي لوح لقتل مبجاو) ثيزح ف صورا, منيبزحنمؤايمي ليوم جورعسن مين اوةيتك صم اثير لوح ْ
 فيعض لذسإذاؤا وبا داوم جنبا ثيرح ف دوجوش لكل هميعارذ ومجد ذ مدنا( ل سومو اعانتلر ويم نيني ضب
 "ضنك اىف ىراوتب لجرلاد اكون يلع هرب هيلع لسف لوبو طئاخ نمرسرخالق تعليل نين ٠ ١ 10 ضرينلا دعيج هرم ظفل

 اهزمورزسم فر افصل ليبعنيرجا دان ثييرحملا السلا لجرل لعد ر أ هيعار وزر ىلضن ربط برض مج أع نمو طا لعوب
 راع ركربىراؤبلاو لح( اق 9 لحاو ىرائيبلاو مثاحوباو نيعم نبا مفعضر د تباثنب شلع ةرازمو نيقفرملالامرعاز نو ريسمف سيمولا
 أ نب رثرم عباتيود ركادوبا (ل قوم طفر نب نعرعف ان نعاولافف سانلاو هدا ليبعو بويا فلا خئزاذبلاداذا نع نجبومتتلا تيلحأ
 تلقالجن يعض دبا نبرغ نال دجال ىلا لاق ورمتزبالعف نعووو رو سو للصم الوس نعني ضع نصقلا هله ل تبث

 ى اور منال كتم نيغ تيكا نه مفر ىقيرلا لاق لقو هللاوتقفلالهادؤر ضلعمؤقو نهفقو عرضا ماظفاحتباتنبرتاكول ||
 (ىزلاو ميري وس جيو رزيسلقن:االا _مارقب نكد عفان نعداحلا نبا ةاور ورم اركي همنا الااعوف سر مبربا نعربفا: نع محن كلا ضلا

 ماع رارصتة النشا درزن بصي نجل ب اقلا نا دع شيدر زف فارلا لردس ايميل يعاد نلاركذ اذه ىف تبث نبز جحر در
 متنا لاؤلسنوت يغنون اثري لوس متو دو من.نا هيف نيرموعمل فر | لح ثييرحلا له نعي خيو قرحاولارزعلا
 محبا نعوذ اننعر تبدل ريبحن عن ربظ نيدلع ثييرح نمي باور نو نطقر ازا ناقفرملا ىلا نيديلل ةيمضو مجول يرنضن أ ةيرزط
 ' :هتو ترا ذوق ىمر نبا نعدفان نعله قي نط نمواوز ب اوصن وهوا عيطو مشع ناطق نوحيس فق ئطقر ارز لاق اعرف م
 دبلن عملاس قبرط نمننطقراللا ها ورورعفان نعى بعل تباثنبر# قيرطتم لت رةو لحلو نيفو نيم نباو ناطقا مؤعض نيب
 رمانعسخ ىعرشادبرضابمرضوفانهرجد ان صسم نري |نضفن## بيطلادبجصا معذب رض سو للص يضل ءم مي ظن اعوفرم
 قب نط ندوررضلا ىه ىاذ وق سمى هزلا نعوربفور جم وأود بريل لاق كل و لتموهو لرد نب املس ين نكت ثيروت فلكال الا نما
 اقيم نيريلل لرطو هجولة رنتي نوهت ظفلبأ خوف سمر عنب نعاديدجفانو لاس نعازصيا كل هرتم وهو نا كندا دىلإ نب ناولس
 لصونلا نعرباج نعرلينلا ىلا نعتبر ان نب قر نع خطايا! لع نب نا عقب رط نشوكاىل و ئطقرارإا ئاور و لطاب ثيي لح ىر ذوب لاق
 :. انجعؤتتااصا لاف لد ءاح لاق ر وكما هلنسإ ةرزعن عمن ىلا قيرط نمو نيقفرلا ىلا يعز رلل ةيرطوس جولة رز تلا لاق سلع هنا

 ايعب يرحل ذه ى رج نب افعض نيقف لا ىلا ورسم سيري رض نم هجورييسف ضرالا ىررب يرضخ برص لأقف بالا ىف تاع ىلا ا
 00 اذ ىق مق دزعن عوواو ر يعن با نال ذأ هنياهد مين لحليذ ملكت مليعلا قبقدنبا ف كلذ أطخاو ريف منا لاةو لجن ؟
 نع ب ايلا لو فوت ىم باوصلاو تانث كتشنب ناؤفحتيدم بقع ننسلا يضاف ةطقراللا لقى نّلقاضيا تو نطقد انا
 تنلن ة رجح, عروسف رحلو ضرالا ى لب تبن ضفومنلا عار اذ ليعصل خيب ليئربج نا لسو ديلع هد صممنلا مزغا تكل اة علسالا| |
 لطلا اور ةماما ليارعمو فيعضوهو ر لب نيب لا يفو ىل اربطلاو ىاطقر را عاود نيقفر ال ئكليام: تعسف ضال ام 1

 أ درفت نيقفرملاىلا تكلي ةبرضو .جولل رض ناني مضومهنلا أجوف حضشاع ثيب لحن« ىرع نباور ازبلا كاد وأ ضي افيعض هدانساو
 | 2 نيحموفلاف تكلةر اعز 9سشي رج تيل ٍ يش لنهر كند كتم تي لدم |حوبالاذأر هع دايم ىل نب نحيل نب شيلرحشمب
 |[ يضيفكترساب نيران ١ يلعمد |بحنأىىدر رايح ازبلا نادر نقف ما ىلإ نيريلل ضل >رزط خجول قرد برفان اق ترصخررلا
 1لنع جنك يِعبص ىو حيل نير ميعاربا ديف ةريببكاو طسوالا ىف ل اربطلا نيؤكلل يرض جول

3 - 

 . |ادوحز قفاشاوورر ىفأن

 .٠ || قليلا عجرقودي نطضمارلكف نيب بض نم ذعر مو لحلو ب رضرا نعت فرللراثالاننكاريلا لبعنبالاقد مهنا[ خربعلا نبا

 < الع ا مالصلا نبا لاقلسو ميلعةد نريصمينلا لعف نعمز ىقنمابن : ب نو يملا ةيفيكرك رعب لبا نراعشيب لح قرط ظ

 .. | تطلع ذيدم نمار ابق هقناؤتوزلزعملاةى زل سيل »تي !بزيد وشف يدون لاق و سخالد ادب
 || لق ومر ف دح تيمي دهيعيلع لانج برت شلا و درئاد قالو هامل[ ن سيظوا لاني وكري اير (ناو د ستيت وم
 | قريلخ لع منذو قدرك ةيطكال فلا خسوعنع عمم ديذبكو ئئاربطلا نخولنم لق ىزل علسالا تيري بزبلا بماي ل لنسا |
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 ٠ ا لدالباج 106 : 5

 َ اف كلانا نعم لفرع نياريضتا ىف مدج» قتل ره اطابات سابع بور تنم نعريطاريعصاوممإتت ادت .ارتانص لوف هناك |[..
 هز! نبااورو نضال يرحريعصل بيط لاق سابع نب نعيب نعني بظ ىب نب س ىلاةنيرط نموؤيمببائدرف سابع باريضتا وو

 . الح نب لاق ليوكذ ارلا و سك ما قباطم سيو اوف رم سابحنب 32 نمو سيسفتى ثيو درم نبا ىدر واو رتب صل ابطا طفلب رديت |
 (.٠ اريازتزلعجو روس ضرالا نت طجضالب نانا دعانا طفح قيزخ شي لوس تبر شدد اربغتوكيريعصت ندع زيدي راكتتسالافأ | ٠
 نٍد[كل لاخي فصلارؤ ىفص تلعج شباب سانل للع ناضف ظفل هوفر رن عش ارحب ىعبر نع مجبتالا كرام ثيرحنم| سار وبطانلأ |
 ا( باب نكي ىبا|رجرخا نق ارم غلا ل صتلنو لسه طفلا نك ضد لصخركل ودا لهما ذالر ىبطانا ايزي نتتلعجيو ارسم ضردالاانل تلح |
 | نكن م ةرقبلا ةدوسر خانم تايال 2و تيئاو ميفومجولا »لع نم(.يبيصف نابحن اوه يزخنبااماورو ىرنمس ىف يف ئفيش صصوأ أ ١

 يوب ارتو ظذنلب كلام ىلا نعبدن وعيوب نعي نسم ىل ىسل ايطلا درك ادوب هاو ررةولضضالا فان كسل قابتي نت وخيم 00
 نعام لكلماكىلاو نافحؤيرط نمىقبمبلاو كام ىلإ نعاس نبررحس قيرط منطق رارر ويوضح زارع يعرخلا نز هأ|
 :رعيصلا ىف بارلا ثيردحل صاوريم الا سيخيؤما تاوبحد وب يارا ىف لعجو نهج تيمسو ضراالاو فا ذم تيطعاو بعرلابترصنأللة هنا || لس طوع امانا قف ءاربنالا نمردل طجبولام نيطغا|ع لزعس ظفل هز بلاو هس حجر خل اع ماد نما ضي انسب اث ظفللا لهو كان نكن اوعرلا 1
 اضف طوب سمر نع ةبسب سه ىاؤسعتم 9 ار ىبطوا يسم نضال ىل لحج ارنم لذ لق اريذار نمر ب نيطجتو نا ردبج تيطع رباح نم |
 يطع لوفو نباتي نانو ؟رييبلا نب ةخوولوك عماوجتيطعاو داند نباح يب رجل ماير نكرر تيساربنالالعأ |

 ز خو ب سلوم ارورطضرالال تاج فليدلاد از نعر ذو حو يناطعاؤ هبل ضدالا ىرحوب رت نمربواقليالثا || .
 ضوام لا نحتارفتثلا فو بازنلركذ مززهرجا اور ىف سل بصدر ىبطو الوسم ررط ضر لكل تطجظفلب دور أول نبارتع شا 1

 | نينياحن مدافن سم سه زيا, ضراوتني لهاا بازترمهتلسو لع من الصدم وق ىقب با رنعسا صدد رييعص مدانساد ةدوكل ل ميدالا |||

 أ نقدر الجت دعوت سو ميعسب رص ةسرملا نيش زحل نيج تيدحنماسم .قطودد تح ومئات ريس ففرممن ةوكأ م ||
 هلل /يصمنا كوسر ل لاذف ةرغا اش ىف فشا» ضي رجس نيبو هييزخ نيام راع لتس اذ -نيبس ةزيررملا در تنك | 9ةرصق ةثيزكأ]

 | د ديدحالع اناملك نمير سبل قي لح كتل نيب اان عم كيا رعداد تيرادتدياسف وديلعأ]
 4 انيددو >لارجعلنس قو عيبصالاب كاوسلا بإب ىل ىركد ل خرسح ا نل جالو مل ةينال ن لعالم شا ثيرح ميشو ىرجن الا |
 دل ولالا «وذ لعب ١ وفي ييصبلا اجب نسحلل تمس ىبرعبلا نايحىلا نعولس نب هجبقيرط نم ياللا مسالا ىبالخنسلا 1

 انالانا لهو مخ سسبجنب ليعس نع ساي نيولقو قيرطن موزيلا تعيانبمالا.تيذو لعو لوق رصد الوةيزبالالمعوةوقرلصبأ ١
 م يمل كو سم ناباو ىوخ لان عش اعمل نباوهو ناب ثييزحنمسيزام نمل والان اسعنب (ىور قناة ىقومأ |
 بيغلاومل ترئال نلب]عال ظفل سا نعسجتلا يه نبانبرغن عمرا صنالا ليعس نيم قرط نمازصرا نكاسعنباطاما ىف ||

 قى ملقتد ا يا ماجا ممم فجل نالذاش ومو لاق»:زركلج |
 3 كباصاب تيلصو ماي ربلا ةرش نم د_انجت نعرمترفو هعاعلا نيو مل لاق لسو ميغ ارصدنا ثيل حارب اب
 ْ دا ةوباواقيلعتىرازإلاةاور يلعركيب مو لس وس يططمنلا لص نلاكاوطف دي ل مسفنا لتقنالو «وقيدنلا:تعمس قادر لأف بنجأ |

 ليقف نيج نب مولا ربع عم يف فلقد ائيت لقي لو كوضف رخل ىفو ىوخ صاع نب رشي رمىنم>ل صرع وكاد نابحتنادأ |
 ظ دبلة وساكرشم اه مكاو افا هرلا نكت طساو الب غن ع نعل قو ور من عسيق ىلإ نع نع ١
 ظ هذ نولي نال وار بلا لاقو ى خلا دع نينتنإو للا ىرمد وكان ير و هتتق ديقو ةيظعنبناح نعي از والا صقل هز هود
 :) ارطلا لتعم اما ىلإ كيبرحنمو سارعنيإ ير نمل ماّشمْل و قي يزممتو نكمااملسغرت نوكيتاعيمجانئاورلا ىف 0 ا



 || ةيرجيفارلاهداز تلاها الع فقا ل١( ى مل لال دديال# كل دوس ربت ىلغو قول طعم نعال و قالرصل ضخ فس نوكيناو
 . || نب كلاموعج نب نزع نموكاكو نابح نوعي زخنباو نطق نهرا نق) هالةالص الق لضف ناهز لس مسوطيصم
 . .[| نمرع وشمل وا وورش ىلع صضو نيعب نيو تمل جوخ و ظل اه دوعسم نب وعنا بييشلاو علا نح ازيعلا نيريبولا نعالوغم

 [يرغ نقد لول لق لأنو لع ظفلب نيريعاعل وعر ضاو ى لم تلا .زحض نكس نبا. وكص قرف ل كوس | سيغد ةدرف ماد جنبا .
 111 رجل اج رد مو هموم دعو صح مودع دووم عع ظ
 نب ىلع هاور د لاق له صلإرمههتلا زورإل صخ سارعنب نعريعس نعاس نيا طعقي طن منطق رارر ( ىو روانكم جنها
 6[||[ اذا ديال نيسفتى سابعنب نعلقن اعنبماعم فطيم ةاحوباو تعز وب( ق9 -ذقد باوضلاؤاعوف نمواطخي نع مداغ
 ٠ | |[بئاسلانيداطخقي نظن ماضي نطق ارا هاد نوصل ممتد تومت لسن غي داي درج ىر جوا سمر قو امد لبيس ىف *حارجلجحلاب

 ويد اناجبجن ىنرولو مورقلادمد البيس وف هحرجن لجرلاب تنااذالاق نفس ءاعو )ىضرم ةنكتاو طوق ىف سأبحنبا نع رجس نت
 | ايججل اناتنا نمط عنخ فز هنالؤازبلا لاق واعوذ م -قيرط نمرقربباومكك كفو عري نخنباورازبلامجحرخا و متلستخ م |

 اه دجلم نب ازين عويس د ايطردلسوةنلص در ىدد وق طالتسللا لق اح نمرعوم ارب نجن ننعم نبانعىرع نباركذوأ

 [ىناشللاةومزمعوا نيرخ نيقيوطنمقييبلاو طقرارلا واوروبا نكوهوطس اولا نلا>نبو_عيدانس اف همزيرح نم نطقزازلا

 | 32 تعممادبعاب تساي للا ةلعل ىف لالكف لق ويف هد ارخقس اماز هوسي تقل تصلب دانس تفرع تا الاف
 . | هلكت يورلتت داليا نوج لح نم ئيذاز م نعني الطابازم لاقف نتف لع نع ةرمضنب هدام ن ع اه ىلإ نعمه عق :/رلادبعا

 0 تحمو لجل نبدنالنعلاق طق عمري ثر حاز هتلادال لجل لاقفدازو رج نبر جوهر تلح نلاناهللاربعسنباعياور ىف لاقوظيلغأ |

 . |اءدرمنحيارلا 5و الجوف قالا بع نع نمج نم نبض لعرعمناكنا ةرلقم هلاجعن بلع ءلوقب نيعم نبأ
 . املا لصيتلا ناد ماما نك كيإ ل حرم ن بطلا( قر زو لج فيعضوهو لج نبع ةداعئبا دانس ىفو يعي اللاقو خطقرارلا
 لاقوادجل لررشيب لم | ماوب اوف يعض ءدانساو ئبضولابأ,ملع سمو مدباروعيرعل حلت ىن اذان يأن لحن هوينخيمق نبا وامرامل :وررلعأا

 0 0 خلع اور قفتا ى نا ”نباج نعال ةعيبإطع بنزع يف ام دعاوى تالله ىف لس يلع هد لصمنلا نعت نبال قيل ا

 تزل زوكت نأ سوت ل مع نلا لاقف تادو نعي ءازب لخرو لستغاوولتح ىيزا يبقا نباح (شمي لص نم ف طعشي حا أ
 2 هاجد بارصاق رفس ىل انجرخلاق باج نعؤطح نع قي خب سينا نموا باهر سجرئاس لئقغيو طور ةرخسسا صحت

 أنمرق الف تا لستغلف مارا كعر لاقت تنااو مصغر كال خا ماولاقؤ منلا فة صخي ل نورت ل هربا صال اسف لتحاف يهتف سار ىف رج
 || ةقرخ جلع ب صعي و مهتيد ا هيفكيامغا ل اوسللئجلا ءافشا اذ اوملعي لذ اولادها مرتق لق لاق كلب سيده اسوة لصون لع
 5 ىوقلاسيلو لاقئطقر»رلا لاق نكو قيرخ نب سابزلامب >رفتد واد ىلا نبا لاقو نكسلا ننام صحو هرج رئاس لضيدوأ, لع #

 | نيارعلطع نعغلب لاق دز وال اقم نما ضيا د راد ىبا ءاور (”لو ب اوصل زوهو سارع نبا نعيطعنعورهرفغازوالامفلاخأ
 باوصلاو ازو الالع دي: فلن ىطقر اللا ١ هر سار عنب نعطع رح عانو» انعركي رشي ني نموكاك هاورو

 9 ل ب لا والا وا ا ا :

 معا قب نخر رببنلا ثيدح نا دكا د ىلإ ةركركسلا نبالقنو ىعاز والا نع هنياور ىف نيرشعلا ىلا نبا كل :نيابطعنع نناأ

 نانيبنةميفمهتلل نكد: س ابعنبا نعد لماطعتي اور ىف مقيءلصر لل سجئدلع ريمملا ىف درواملتهازهو لاف ىعاز والا ثيدحتمأ |
 يال ادبما بح ني ليل ىلا شيز نموك شو نابحنياو هييزخنباىور نكا ناطقلا نبا كل ةلعمبن قايس دفن قيرخبرييزلا
 (لعججت ازالث ل مرو نإ ا ود اج لا افلضش سحر ن لس أريعنب نع ملي موب نيرا طعميزع

 ةيطعتياهد نلالجتعضر مام مّل و !زاع زب لح يعن م ىاوق ونطق ا-ؤعض هللا ليبعازب ليلو لادا +وطرمهتلاوا ليعصل هلا
 < الق ادارفا نمويف ةريرج العم اركذانجاطعىغا نبادياورف مطول صل _نرلث قطقرارلاادر ىررؤإلل ربعس ىلا نع



 نيمصيطانت “7 مس
 يرون مى نبا سوال هدرا ةوس لس خف كارز ميال قفا لع منيل قشلا لحث مسا مع رياضي فيو لوقا سن غتف |
 يالا نيالا قشب بف ظفلي مىديمع ف ليدسالا ىاورو تراب اضي هاودورسبالا نهال سارقشب أن يفطغلب ”شئأع اقل 3

 زرابتب اصلا ذااناراحاتناكتشئاع نحر نبوي ميدال امقش لع بصي _ؤلكبز دلي نيهالا قش لع بصي طفلي يديعض ىف ابعت واود! ١
 كيمو نالت نكلمزخلف نام عطني يجسد عر عدل بال رقشي لع رضي هريبونيالارقف لماع ز تلاه فاير ترغأ|
 .اعارنوت نيرعنبا يرحل ريفي اكقانعم ىف سيل لسغلاو ئضولا يف دروارؤريرقلا ف بيخرتلاو لوشن بجرئاس دلع ضفة سدر ٠

 راني طرق اناا ذاذ تايذحشالث دار اعنحلذ انام شير لوح نعض رنسو ىزمرشلاهدئادىباوورتانص شع بتكنبطأ | ٠

 ' || كلسم نمهرض شى ل خلاق ضي نملسخلا نعال ش سو ميلعمد الص لاوس لا تءاجة أما ناتشتاءشيد لمسوضولافأ | ٠
 ىف بيلخم ركز نكسلانبري زيد تنباعما باوصلاو فيصعتنئلبقو لكتش ندب مدا لسمأع موببسسو ىرانلاهىفاشل شيرت يىريطتف | ٠

 رينا ضيا ظنللا يبس ريع قفين اءكسف صرف ىزخىورو مل وق لعاداد تدردت صقل توكنالقك دز طفلا د تاور |
 يبه كزسملاوءاؤلا هانم فوصلاو مرطفلا نمهصرفلا ةلاديس نب لاق لهن ءاكتءارلا ناكش و ءاؤلا سكب هو لكن مت عطقلاصرفلا
 ناب باجل ]ريغ يطف رخو ناذ تاير اطعب ف وقل ظن يفور وعد يارقفب نيكل ةياد ضايعة ومف هرعملايطلا
 ارد ناشي لاوس ةريدزلا وا كسلا *صرغلااب دج قاثلرلا ابعشي اود ىف منمالاىف ىف شلاظفل ل هناف بقعت ومد لنسلل منش
 0 م ديلع
 هر اطقلا نبا صوم لثم باج شيب حنس جري نخ نباو هجلم نباو دوادىلالو بارا ثيي رمت زنئاع تير سمعا منو اشلاوأ | ٠

 عاد سقلا 8 يظحرف ىمخمعبارب كسفو ننس ىف بخ رمذازو كولقنسس مارق قيس لاقاسومياع هد لص! ىدد شرب لح |
 | نايسو عارم لسغلاو رم ئضولا ظفلب دس »م ثيرح نم ثيرحار أدع الراتنالا.ياركرم لاا يضاف امس فظل وبا ظفافأ |

 يل و 9 كو نموهو نمتلا لع نب سنع ميفوسرقلاةريظحف ىموقنس نخب و اش لها فالخ كئاواكلد نولقتسي ماوقا
 ' باو -اجأم نيو د ءاد ىب او لهه وور ريمص وهو رترصق ميذ وأ حرلاور ىرطلامؤف هو لدي موق انلوكيس لفغم نبددا لبع(شميل

 ناحل لا ل لاقيت طيش وضولل ن بعكتباملا (ثييل لوح أرغم ثييداا ريض ولا ىف فارمالا ةيبعاركف درو دم ديغدرتك ناد |
 أم لاقف ضني وعو لمس سوس ةيلع هس طصينل نإ عنب تمي لو - 9 فيعضوه وب عصم نب ”جياذيميفو ىسسغو ىزهزنلا

 |نمىارلع وبا ١ 9 فيعضو دانساو هريغو ةجلمنباواور_رابسربنداع نكن او للا فارسا«وضولا ف !لاق ملا زه

 طلال مفصنب ا ضو ملسو -يلعمد ص مذاىدد لو دانس او ئضولا:س سو نهرا ةوعنن ناكاع وذ يه سارع باذرب لحأ |

 :؛اقأبمل ةياور ىو ءاكنمطسقب ىف بلة ياو مف و كلو ثم ىهوراتيد نيتلصلااىدانسا ىو .ةم|م للا نين حمو ميلاو سيكا ىف
 ظ د يعل البع ثيرح نم نابح نباوةييزخ نبا جيرخا امفورعملا وهج مرني وت سوال منا ىور كدر لهحرمأ
 أ أنك ةاحيىلا نبال للعلا ىف :ىر ذوب. تي راصنالا راع ١ثير نم اضلاددوكاد ىباا ىاورو نرامْلُنوحب (ضوت

 2دكيحاولافف كيل ل ظننت: ني لملا نار لج ورميت .ل ليقف صعلا لصورمعت رب ماب نارا دنارتح_ف سجن نمل بقر عنب كا ى
 دعق نع نال عنبا نعني نبا نعيوجفاشلا لنعمل ص ارئالا لله ةالصلالعي :هىزترمديحرسالاو دنيرملا لد ءارلخدا | ٠
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 هيياح
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 خالصلا لعي لف ةعفنم سهل او هزي ملا لخدةربصعلا لصومي ليو .جدرعسف مترب لاب ناكاذا وجنت رن نم لبقامت ريتا | ٠
 متالب مميت سبا نا ظفلب نالخوبا نع ضايعنب لببضف قيبرط نمزطقر )نا ىاورو هنا هزيرلا نم بي شف رجياجذاشلالات أَ

 ؟ءاشع قيبرط نم ىق بلا كانلو نطقرازلا اورو روي إف ”ىفترمسمشلاو هني ١لخد مدر رمل نمل يما>ثالثءلعوهو ءلصصو :

 نبا اور نكواق ىق ىمهلنازيبع نعم ريغماورام باوصلا 00 نعسان يبعتعراسحدبا |.
 أ اديب ىلا قب نط ن مقيد لدعو أ ةييعت -ديعص ىف ىيراخيلا 6ركدتو اذ قم نال حنباو قاما نبا ثئداصنالا ليعس نب هكيدأ
 || هن ارنبا نعوفان نحاسي نيوعجومئيترحملاةف ميلا لدعإ نالع ب <ييقيرطلا نعزئاجسءاناوربصعلا كضح ىنواللليق| | '

0 
 )ا



 3 نيج صيقتابم 7 لو لوالارزج

 اركي اكل دع عرخ نيوقيعع در ر يعز ياو دوسال نهم تبر نانا بن لاقو فل ىلع لقفل قناف لهأش اقاز
 نم طاغا ل منان نمل( ] 8 9ءاعل اه اضع نين نا سيذن ن وكي ع ناميشي للعلا نطقرارز (لا قوت نعي ارب ىلا لأ

 4 مش ليلا يداي هع دوما ونال بسيوني ضنزم ادد ير تحري الص قاعد

 شف واور ارم قبو ير ذالتدحىف ريك بزعل رهو زاوجبل نا يبل ني رمال لفي ناوداءام سيمهالو عيب ةح الز عللو نضوضاونب
 00000 اا واللا
 اكل ةاطاركل دل ىلاذا(ةير لوس ايس الش نا :اوق نون نيرعيصفلا ف اناء ناتو لاق ينوه وان لخا ماني هن وكلا

 ل و سول وا ديطا ةاطاو توما 10

 1 ا و با
 ِن اند ىطت ناك و ميلعمد ليعمل نيدهيضااف تباذلا ض١ ييرححزع ليو نفنعض نتابع قنارر »5 رلقف

 ' ءعال قيس تونا لع فاح سدس السدر ذار إن يرحم نآس باتو نم ىوراتم ضن عزو زد لتعب
 وترسل كل د لعادل دكا طح
 ذوو لح ارح ون اذا عن لاق بنجوهو ان لسب:لق نين" الوش لاق منغ ىور ات ”رل ل وخنيفلتخزب ةداؤ ننرمال لعق دعال, جوع

 ا اتينا - ينجس سلا امر وبك وضم يوب هيو >
 رع للا نمر أخ يلع د نيؤيشلل ةراور قو ءاش نا ضوشو انيق بجوهوان لح منيا خبال وراطاذلسنتغب

 ْ قوم ةنيزسمالب ف او الكل بئجوهو رضي لسضؤنال نامت عنب نعال اعلان( قر كل لغو
 د انعنلاةب([ذتومهونعتناننإرق باقه نم نآرح نب للو كول نق رو له لاق ثيحدكاذ ىلإ نس لسع

 ذأ ديوب لم كافة ددؤاد اوفناونغشلا اوليفدر نجت عش لك وم ىجيو
 حن ال بي رعاك لهرفلا )وفين ش : 10 يجو ةارقبالاقارخ ف عضومو > "تسول اب

 نب 01 يس يسد سا ةزارا ل 9 كان نيلويشوفر تك نيرحنم
 ش ةربره ىلا نعازتينكم نْطتدإتك خلاطعلا نأبا ةاورو كن لسوق !كوسر نانضتتل ةن ده نعلوصنم

 رندعب الا ناو|منيغو دؤادوباو ىراذياضيررجلب علا لمار قتيل لاود كفاك فاز غرفاشا |ةورلوقنم

 هوم كل شنماع ىف ص ىلع) 8 فيعض دانس او ةبازجق ر عش لكس ناذدبانكنْل سخن مذله ث لحق عجلم نبا هادد
 طالتخيلا لبن ءلس نيد رن مهم لقو يئس نيإطختيا و رنه اذوب هداذس و ثيبلحل ركع كب بلحن راضي م عيانج مرح

 داما ءاولنسالا عضوم سف ىف ىذالا) |امسف وق ىلع طؤقوو باوصلا نا ليف نكل دا شبير حن متجام باو داؤاد بام يجسر تنحل
 38 رب راني نمل ستغاذا لسفر ع مدا صمم  الوسر نايت يشئاع (شبي ل وحش وبه ذييرح نمر ايس يلا داش بنو ار تسال
 ١ ماع ن هيلع قفنع اكو راجع ءالل ضيفي يعش ل سما نم لخيفءا1ا فم عباصا لخري ةقالصلًادضوتن |[ًاضوتي عمي يل ضف

 ْ 0 اعط تاذرغ ثالث مسار لحبصي مم يف دازو ىرائلل طفللاو ضلمجذا نمو حفئاع نعميب نع ةرعنل |
 الكرت ها ا ا ساس قو هاو فال

 دا ا ا ماس هسا دره عقل لسجئأس

 ية لصءدا كيسا نيندا لسع ةراثو اعف يلقفت يبد لضفوفل رجول معرضا أ هيعرذ
 نون ؟اليرش اكد ابكترذضرالا ل فيوم لني رضاع كرخرفا ان النف قالي لخما مان الث وأ نين, عمرفكل خفر ازجل نم لسعأ |

 الي لدم نينا غسيل لضفكأ د ءماقم نحت ءرسجرت اسلسخُم يزكم تايثحشمالث مسار دع فا م قالصلل و نضو

 ْ 00و دحر الد يس يخالف نرد تون لعوب لقا لسد انم قيادات قر

 12 اح دوا ووو يسرح ب يورو تاو .٠ سوم ا ب وس
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 ظ
: 
 ين دوك ذناطشو ريا قيرط سانا ليس نيروم نوسوم نع فيهضوم :طعمللارع عيعمف تدبر ساوسو مدعوما جب ٠ ْإ

 يملا عينان: ] م لوالا ربت

 1 د قت زيغم ناذ كا ذ ىف بصي لف نمل بح نب يغب فعبط ى فوجب نب ناكتناوهدلذسا يعلم نم ىلف فيعضوهو دسم نب كلاب
 خرب نعل ممل نب (ل 3و و ضاوه لب كركر و ينعق اوم ازمدم عشب كال دبع افرطال اذ اق ىفركاسعنيرعنتسانثاا0

 3 زود تيزي شمل | 9 ليعطس اع ركل: لطار از هيبا نعرج نمد اربعلاقو دوق رسنباومارغو طخ نم شايعن ليعلم

 | يتاكترعنعريعو ىرقلاب سيلا زهىقيوبب ل اق و بازكوه ترين ولاني يفواةوتومو ل ةرتموم :رضفلا نيرعسيف لوفر
 ْ يس درهما دنا وأ امون وطاح انس, كا زن اج بند ب
 أ درعة نير مسعد وش قيرط نمر يبلاوةطقرارااهرازبلا وول كو نابحن بو هييزخنب نسبا مصادر جر جاوز و

 لعب وربع ةركسلا ناوى زور يو فات م رظافلو كوخ ةمنبدرتنع ذل نعاناضا ظرإ فل( رو لظ نحسب
 أ | تير شرحلامدرعش لاق نطق ةرارلا(ل 0 را ىلامسار ثلث ثيركتا نه لاق مش نعمدانسإب :ريزخنب (ىرق رو د: حرش ىف

 ا /سصحقرمنب د عنعمادرورضعبن للعلا ىف يطقراللا لجو .نعيج اس نبمرا ربع عقم نبد منعدلا لرش نمى ةربالر ازبلا لاةخ زم وسع 1
 اع دل الد ميففانباف ني رحتازام ناكن تل مرح ننس: ىف اذن لاقو ديا ةرلاو نم طخ ىلع نعم رتغلا ىلا

 : ىف لاق ديني لع نرفلا مر

 اهل ةيكمرعب ثيركلا لم ىورااو سيفترق ناسيواد لسن بملالبع نال كادلاةانوربلا ل قم وتنهل غيرك هاروبطلاب انوع |
 لال ارصمصختم ثيرولازع اوفعضف نو ككل اك لمرتل افلا ةرمالغ ىف ىى دونا( و ثيرحح زم نهب رن ناكل ةوةيعشأ
 بصتل ا منإقلاوأرقاؤ فرم اعنعيزيطقراررا ( و ور 9 ىرمرت ريغ ص نم رك نم لق لقو ةريغل .يموصقن سرين دعليلد كنب |

 لمنال ةءارقلا نه ينج نم نط ني محلا نه ىف« عدل هيبنخب لاق نكا لس نبمد اربعإثش/ ل ضعي لهوا فرحدالوالف بتباص نان بانجسكلح | |
 بنيات يانا سابح نب نع رايك با نين لجدل كن نموا سد سيل دال منا نيبال لع دراكح عرف ثني
 روس لحاللاو | .ةيطعمد ليس منا ىود شبيب لوس ءنايحن لكلع هارب لدم يلع هد الصين ناكت ذئاب تلاوحجنتلا ف كذوأسأب|

 اكوا رون رلا نيا | 9لاك كرب فيلخ نب تلف ياورد نب ثي ليما نه : ب عضو شيئا و نعق رانج ري لحب أ ادتعر ولا

 ١ ل ا ذصم *ييزخ نبا يصلقواسأبمب ىرااه رهن لاق لب ثيرحت قل نمرحا ءلقي كمز الدو درف كورن بلطلل نم ةالصلطورش

 شلح نمدوكرما ظفلاب لعقود انجل نمميفانيريافلخيز داو ان: نمرلسوميططمد ل صمنلاوان لست تنك فئات لوس
 ٌق_الصلا ؤضوأّرض ىتبنجوفو انبدالكيتادارااذا سو مريع هن ايصمنلا ناككنلاع ثمل ل جبت نو هيمو درس ما ثيل حنمو

 ىدوضوأضوت مازبوا لأي ن ادار ابنجن اككذا هوم يله يصمم لوسر ناكأرح وسال قيرطنمإ سه اظن وازع ميل عق فتم
 ..!ارنعق رح نعىراغيلا و مازي نا لبق ةالصلا ىئبطو ضن بنجيوش و اني نادار اذا ناك شئاع نيج ىلا قي نط نم او قالصلا
 ىوزو هوس الاي إ ور نمأضرا ىم وار ىت ءاوقىلامظفلب لالا ءاودو ةالصلا يضنو مرق ل سغينجوشو هاني نادادا اذا
 ملعلف تعي سس نسم لسم ءيجرخل لق ريف لكأي نا دارا اذا نجل ىف يَ ثيلح بش ؛لزت لاق ناطفلا نعت طخ نبا
 نبال نع اجيب رح (بنجبل لكأل ادنعئبضولا و 9 يلق 9 نحن نعل الذم ءاوحل لعل ركوب ى درفت ب طم نكن العب دكت
 . || تاكظفلإ حلا نعتلس ىلا قيرط نم قاض( 9 لَو و طسر الاف ل اربطلا دنع ةرع ليو در مي نمو يزختياو
 ناسلابامصادادرامأرم] .9برغيو لك ميريل سغب ىتباوالكأت تا دار اذاو ةالصللم ضو نصت بنجومو هانيناداد اذا
 مييصب سيل هذا لجا لاقل ءامسيخالو يجو ماني ناكلس يطعمما لصملافوسر نا زنئاعنعازعي دوسالا ثييزحنم

 نييك رع دال نمر لسمك ءايسم لوقو ثيرحل رسم جوخ ورسم نورم نيريزي لقد م ومدي دونا
 لقد فيك كو دسد مهاباالاا نه ىف قايع ابا فلات ل هرثدلا لطفل و ثييرعملا نهى زينا ليال لص نير نعابثملاقد ١
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 وعم ىلا نم ةعن ىف روطر عمن :وفم نبا( و م شئ نع رس باو ق طع ىئور كا زكو دوسالا نب نق لازبعسقناو
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 د تك وح عدل دك ع طوس ع صحتل

 ١ ليلا ازغلاة نير أبا معبتد نال ليصت مالك هفد يبيت أ نا هدر يبح +نب حرز عوطسدال و نابع هييرخا .
 | رضعب طلغوخزيثاعوأسنل اضف ءالاقلا نوطميس ولا سخكم ربل كل نرىف ىدوتلاةرادصلا نب صاغ شا ةرجملس مناي نير ||
 | هيهوارعشم وتل مول نعبئدت ىلإ نباظيا ود نقي بلاد رج لسفبإلا دب لسع م( لهحوس ل كال ذعقورتغ بصي ف سانلا| | ٠
  1كبل كلا خياو نمو ناب ىن نب نمل دبع نب رهتزنراو ةرموم ربا نعال هلاخياهر نددرازبلا زورو فبعض ل صو يضوتإلف ملح نمو نواف 1

 هالك بس نباح دياو نم نابحنباوز تدلل نين زعلا لبر منجم نباد ىك نم تلا فرو زبره ىلإ نع وراك لبس ىلإ نعد ترب زيف نع ا 1
 :وارب رع ىل عا مالكق اع اوبامل لاقيين ةياور نم لجل مرير جنب عري او رمد واد ىبا درو ةرره ىلإ نعسيبإ نحمل ص لإ نبل نع ١ 1

 ىراذإلا نعى زمر لقن يش بابل ىف ميال جاو لع لاقو ف ىقوم شالا ىراؤإ لاق فوقوب نا رولاو لاق فعضوةرطمل قمل (...

 "سب دلني لاق و لا عتسانمزم تواوتبنانيدسسينطعال لعزل لاق وطيوبلاى اذه بخش عصام قف افلا قلو ونع || .
 وه له بي زب! نبا نييرحىف فالس نطقارراركذ دفة ىموص | تاقثلا مف سال ربان عيلعلاىل احلل نبالاقو تبثيشير احباب 3 1

 ناعم فس لآ ردع ىيبقلل نعم لوقو لاق فير نب ورم ن ع سابع نب هدافلا نعو يبان عل يبد نعول سبقنا نعو ارك لص
 عليقعن عيبا نيجيلن للص نمد نبل اة ى شا قيرطملو نابح نبا ودع زمرتلامنصدت(عملق اعرف ماين بابلازهف 20 |
 ليعل قبقذ نب لاقوايوقث ىمدئاور تلق ظن ديف لاقوذطقر راو سك لسن هيلفانيملسغ نم حذر ةريره وا نعي نبريعس نع 1
 نحيبا نع لبيس ةراورأير نس: نا وانعماعر كدة يضرلكتسمأرنمدانساىلخمؤل ولا جرلا نيج نم أ ع رمل نأ مهو بل تمعيامل صا لالا ىف ْ

 تملأ زم ىلا نع لئن ىل ىمق اما نعس رب نعل يبد نع نايتس ءاود قف منحنا نابح نب ا رع ناو ةلوطعم عوقب هومل ْ
 نم طاحت الا نسحد انسان عير هىلا نعي رسس ىلا نعو عنبر جختياعرا ماد لاق نيب يصب نا غينيف | ممل رج ضد رد ل ىم قاما
 له تعم نيس ىزم لا دعى ةونلاراككاذانسحن ىلي نامل اح ةىسامذ ض ةرئكب ىش ]با فواق وقوم _نحووور :.منن رباك
 قل طعاما وعفا ةياور اوم لقلب فقول باول ي وءأرقفلا|ييوقحل ثيدأ ل قرح نماىع وق يرحم زهق رط قبل دتتناوف يهل لاذ

 : : اى ىرائيلاو لجإ او تيرا لوبا عضو لا قمم يفوت رسبت نب بعص مدازساىف خوايبلاو دؤا وبا هزجاماور هزت ةئاعوعحس

 توبنل أ ممفند تيل تبثيال الاقل علاوف ئطقرراوةاحل نباو د دي زمر ح# نئازوببؤ نايس طن حيفوعيمزخنبا :
 ايمطاوخفي ل خن حبب نع قاوعما ىل نع مم قيرط نمر بلا مسرحا ت

 در و اللا مما 1 ْ
 قب نير م نعد: ام فييرا ل ىليرخ ثيي لحلب اردصا ضعب نا ى ندر ار نكدنو ترلنسم ىف لجن اور ةرئغلا ف

 !نعظفام ىلع إن عمكامف نعقيلاهوراممل كريو دوادىباكل زب زجانكورتوسنعمز بمنع هل بأ لددليعبب كاد: سيلوأأ
 هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعم كع نعم منعلالب نبناءلس نعي نب لأ خل ريش يبانث ظفاحنأ 2 سمل !سايعلاىلا||

 ةرعيضازو قبال ةركزب اواسغيانا سف سب سيل زهاط ن ىو كتي نا ةوقلسخاذا ل فوات لسغ وكيل يل سويط هن
 ىكداؤبلا« قع قوف نمد سانزلا نو ولن. وتحا يش لل نب ركب نهانا ةييطوب تل بيشو يفلوأ|

 ميو حد انسالاذالصا كوتل !ربسب,فعضرولو ىرخد .لومالو بهنملاربسميذ اوملكت | غاري ظ فاحت لقع نباوع ئئ اره سايعلا ولا
 أ |ىورام كتللميف سال نا فبد تيلقاده مب مص دي ال لسغلسخلابذ اللول قنلا لعسالا ناب قرره ب نيس سالا لبو منيب

 |تيلال ضن ان نبا نعرتذا: نعل ربعي تيدنكىل )ل لا قلة لينحنيرجا نب هد ربع قير طنف يللا هدا ربح نيرهع يرتب يطخما |
 بيد نع دلل ما شه لا نعمي ترسل بحب زعم ) لاقي باش بنا كل دف لاقالتلقلاف لستغيالنمانمو لستغي نما

 للاق رسولك لكن ىور (ثميي لوس مهاد يدا كنه فلق نيب بد عججام نسحاوهو ربع دانس ازهو شمل منح كات | .
 مابدك نحتياور و شارعنب ليعهسا ى دانسا ىف ور عنبا ثييرح نمعجلمم نا كزعرتلانلرقلا مائي ضئادكنالاو برجين رقي |
 ةريخملا وه نم ئطقر اللا ىاور نك ىقسميلا|مرعبنو ىراذبب اكل وخلا مقبسو تَبقعنيىسوم نعبر دفن مرار ازبل لك ذو أرنمازهو ١
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 : 095 ظ لوالززجب 7
 ل ا ىهقضول المزن لبق را للعم ١ يلع نواح مثوبةرنع ناو يثأر لهو :ا/لاقو هزحناو قبب: 5

 لب دخرشقأ ثيل ح و ممرلعقفنت ليصو استاذ تيدا ذاوةالصل غرف حض متل زاجل تنب> حافل )السواك 3

 ١ اسس ساس ع 1

 : كب +: | مضوموفو درك نم مانا (شسيب ل سراء اا ريرجرلاباهماذ نيل ةلاح هزيل اكد لق لايف نيتك
 بيج "أ ءالل نهاري لوق نو درت صقلا لع رانجلر صتقاو كام نب نأرتعتصق _يفو لو طم ى رخل نيس ثيرح نم نادر لقو هزم ست

 0 يلح نما جاداورو بوبا ىلا ليي نم ابطلاو جلع ناو نأ شلاو رجا درو بابل نابح باد ةييزخ نيود اد ىبا اور و ا

 زرار رز ,اكل قرط دوس اثير نم ئس از ىل نيهاش نباو ةرره ىإ ثيرححنم ىداحلاو كلام نب ناني ويرخ ا 1

 ارو منع قرنان الاى لا اناسلغان لبو ميلع هلازيصمنلا !كوسروانامزلعن لسغل ا مول فن نان اتكئاذنلا ذا شفع شمر

 7 ننس قد كالا منان نتاج عال د زد صتخ ىفوأرنع افلا نعربعس نادج نعول ب نعال نب لزلا لبن ع

 يأ ئئارح ازال نث رحيل ى لا نعي لءنسم ىل لحد ماوران[هو كش سغ نمنلهرلاربع نع جاز والا نعإسم ني ليدولان عدا ومن مرحأ
 أ امدبابنبا صو ريبص ن سحاق ةليبولا نث نفط ابر عانت ىزمرثلا يمول شراع نيم الييجان كلاس لاب عاقل نب نمولالبعأ
 : 1 انابكلذلع لدتساوالسرم هناقا نب نمل ليه نعاربغواور يخنق والا ناب ىرانجلا ماعاد ناطقا نب ظ

 با 7 تاكل يا طررب هيض ناك ذل ةركي نا لهيب بص نمباجل دال لاقفأكين بيلا نه ىف تعيس ْ
 الاقماؤرلصلا باكل دن مينو (ليخت يف نازل وينع.لبع خيير نص ويقنتلاف ى تلا لانس نلت ظن نحب اول ب

 ْ ا ”ياور رو ملا 0 لح ناتباثهطيسرلا ظ

1« 
 تأ

6 
 د

 أ00أ---ر570/0/1 7 ]7 ] ز ]ز]|ز|]ز|ؤ0 0| | 0000000““ 7 51--7-717027

 1 دوادولا ا ءاربل نمل ناكأرن لاف بكتب ىلا نعسان لإ جسد لتس ننس لف فاي ىلإ ن
 ةياو 0و ىرراخلا بحكي ىل نا شيخا لس نب لبس نا ىضر نم ضعب ئث ل مبا, نبا نعش كل نيد عن عل اقف ءاطقنا طش
 لا ١8 لبس نم _ىرينول ىرهزلا نابنطقراللاو ن درع نب كوم مزجو ليس لاق لاق رعزلا نعرنا ب قيرطنم ةجلم نب
 0 :زاح ىلا قيرط نم قاس اا يتسلل

 8 ل دش ف 4 0 4 7 م رع هم نلا نعوم نيرط نمدرب نخنبال دياور ىف عقو قدر دب لاستض) ابساق كلسالا لي ىف لسو :الا لص لوسرار صخر رمت :
 3 لمى ال عج نبا نم لذلك نأ يزسخالاق كن دعي نب مزح قرنفل | 7
 ب || نع شوب نع كرابلل نب وع دونم ني طعم نيرطنم نيماط نب باتكؤ نك م ونار ؤدقز م منع جلمانيداح( تلق |

 2 ىرهنلا نوكي نا لقينا نبالاقو كرارملا نبا نعبي سكىلإ نعور نسف لان ب ةيجرخنانكو لوس رحىرعزلا
 6 "70 ل ناموناميقمنبتا ليس نهسعمسوا نرغب سوف لبس نعل جو نم

 "ليي بيلا زيوس نعىرم نن نعول نكام ىو وضل
 1 لقعنا نكأ باول ةلعف ثيداحا قلع بارلا ىو ليضلا بجو قف نان نانا سسهازلن لقي /وناكشثاعو نأتعق رنا

 ب
 نات تلقائيا لوسرولا ت نا (بب لحسم سيفو يلرعلا نبا شاقل لاق لسغلا بايب دعاربجا ماعلا 7

 لع قفناه ثيب زيا وأرينل !توغف إس هالحال >لاق حياج ل
 + نا ةقنئاع ثيبرح نمو مل ا ةدعرشأ تيد مناور يا

 نيف ىلإ حو ةرديث ىلإ نبا ميسرخعل نرأس ةرسب نإ هسادسدا

 6 ا ا 1 7 نا ول يف نا حتا را ينال ردوا يمال 1 3 51
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 3 يىذ»
 ىلا
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 ع



 م لدالارز

 :رر ب اتباث نب رج نعنإبا نب رجينعطسو الا ىناربطا ام يجرخلر نبارك واط نعرطع نعول

 بلا واورو ىلاربطلا ووو كفيعضو ع ثريرع ني يبعنيمئأل سارا( نعسعفروافوق ومس ابعنبانعس واط نع#مسمأ

 نع :ةئيبح نبا نحنا نير نبدنالبحن عى رغب قيرطنم قبلا هادر طع راور ىلا عجرف بأسا نبإطحن عسنعليعم نبع
 كلو ,رطوم كروت سلا نمةربلا عبوس ريضت لو اذا نأبمج خت ووفر هى رض قيرطمزو ىدلتغلبلا دعب ب ةركتاوأع وفم معرب 1

 | كوس 0 5رقو الصلا لبق فاوطلاؤدعيسلارعكرلاو نيفكاعلاو نيفنا طلي ينل هدا لاق لاق س ابع نبا نع راج نب ريوس نعبولإ ىلا نإ
 جوتن نافل |مكوهو ىدان سارعنع رؤيا قطن لذ قطن نم قطنللميذ لحارة مدا !ناال الصلال نجى اوطلا سلع هنا صدم

 أو «ةئئازصمنل نتا م ينل لرد لبر نس ردزام عبس نسحل نعجيرج نب قرط نمرجاو ناشلا (ووروعفرا
 1 اقندلعو سابعنباومارذ ملل نإرهاظلاو ةعوؤرل ةيإ لا رن ؛رئاسلا نيإطعتتراو ضعت و د وريدع رولا ع 0 اذاذ_ةالبص ف اوطلا لآ

 ق 5 طلاع لق تما اذإو اذ ىقوم مننا نعس واط نع ايفسىلا نب ظن قي طنمارضيا كاسل اور ةراععلا أ ضي الذ :هريغ تولين

 ا ار رف ,اورارهساو قرطلا يو أؤ جوا ةرسخ طعس واط ىلع فلقخلرا تن
 ايملو در ارز! مه طال اوعتملب سال نحب هللا سد يطعصا طع يلح اساو|لددا رف نانظا ناالا ب ارطضالا

 لما طع قنا نزرتو «داتساى زال نسحو نسم الاف نان كو فيعود نا

 دور تازعما شيب رار تكىل اف درعلاو لاذ لإ رح نب مذ رع. وق ىف جيب ماحلبازييشلا كا ذ ىف عينا دلصاحل,ج ملحن عودا

 2 و ل ل

 قو هدد اريح اعذقو منا ىلع لياذيفاعيمجب هزحنب ورشيد مانحنب ذر: رمال
 دو ملا ( اربطلا ءاورص ىلإ نب ناةعو مب يحارج نا شالا مب سال دانساو ف ابطلاو نطقرا لا هاو ذ يني نع

 ىدانسا لو ورسم يفتش ىف ني زعلا ل بع نب دعم درو! ناب شر فريال نمو اربطلا ةياور يلو عاطقناهدانسا ىف هفحاصلل ىف

 را ا اخصق ىف هظترارل (ىؤررؤ كةرتموعد درجت
 >) ةزيصصلا لييبا لاق لس رع ملدا لصمنا ربو يي راس يلا
 0 يدا يفق اد تايوان فصار درج يال تير يابتكزم قيل فريال فلا زعرمانالا

 أتعاب سس ىلا نحس ارعنبأ لمن مميلع ققشدرالا كيو انندراوس راكم الاعت دين ناك لفرع ىلارذكب تكس: هل طعن (ٌثمي ع
 رمأ زهير عنب نع( يور ليلاس دارس قس ل لوط دباب بحي
 ' تونايزو سم واقالو وعصر د اخد: هيام قام: لبق نمظنلبسنعيوعفأشلاو كرامواد ف
 :رئلاعديي ريع نو دامسللار دلل ندعوك لرتساو عا نود انوانعسلشلا ةسمالوا امو ق ىف منعحياو فو نودام

 هارااذ ا ا ا لا :و لع ملل الص مللا لرسر ن اكن |تلاق>ظشاعنعسرربا نعوماقلا نب نلمرلاناب
 الاجار الا سللا نا كعب لرتساو ريحضص ةدانسا . لاسم»ت ى نإ

 تلا للادئزمزنلاو دئادوإ هكعرلت الذ ال لعب[ ضع لقي ناك سد عمت لصون تن ءنع

 1 ياس مم ايس ودام كس

خان نعيطح نحر ضايعمزب ليف نط نمو قوقولد لوا سارعنربا نعرابجن بمس عيار نإ طع عر عج ليس نبدأ ج قب نط. نم
 1 

 ظ 0 ا مع اريطلاو تارذالك ىف قيربلاو كر رتسم نم”ةرعطاو

 1 قارا افا: دربل يهب كيري قيمنا ل راع تيري سلو لبق لتعليق ناب ">م يلع دنا ص دل بوسر تاكدالا نوب ماقوا

 ئ قبرط نم اضل ىور ف لذ أ9 ا عما سارع ب رو اناا تف سلا نمد ةشيررجتو تسلا ناي كال نعام تصق

 ا نعييج يبل هلرم | 9متساو ةالصا قارس: أل



 نيك عرفتم

 ٍإ نعوشارلا نيسحملو نسجت نديددرت يلم ثييرحيوق سيلو ملا صلا نبا لاقميف رأى «دال رعت زغناو قايسلا هلا نغلا دحمهايصلا نبا ْ
 رار يلتبس اح سيلا قتاذاد ساما قفب وس
 لانا زعاباب بديلا قايسويدرلق طيس ولا ىف ىل غلا معبتتو ب ششوادو نهى جتا دن نال علومتوه يابنلا مادلالاق و ديتودويفصلا

0 
 ومارط حضور قو مريض ىر لكل لس لاو ماعلا نب رنزلاو قي رص ركب او ةركي لاو شاد ةزنير مى نكتب ادله نع بماي
 اى ىزمرتلا هالكن اميفرابامنا ناالاقالص تيبب ا ذاوطلا لاف لسوميلعمداىلصنرا ىور ثري لوس نم لشن لئاوا دع مالكل فأقل

 نم ال 'هوكرم ”وزعن الواذ ىقومو أول ىمور رم لا لاق نابحنباو *ربننباو نكسلا نب ييصو سابعنبا ثيبرسنمزطق اراك ظ
 ظ 2لنملاوراصلا نب مم دلاو ىلا شل فيفا حور ققوو ىف ل3 ىف نخنطو سارع نب نع ؤطن عب اسلا نب ءاطعبلع مر ازد وءطع شب

 (ىب ضااذاووهدظرانأع فرم ثيل دنع ىوراذا ةفو لص ناسا نيرلطحناذ ظن كنقالطا نو تفيض مف لا ثياو رنا داو ضوفلا»

 مور !.نقيرطرطع يف قف لا ناكاذامب فيبر ليطت لاس فشايال جنم شكيو كل ذرب نى ةفلاو مف شما جيناك ؤهرزعيكجانأ | .
 وشل نايفسدراور نم بج: ين, بج هطالتخإ نع ل طمالتخإ بق .نعواور نمدياورال بقتال وطلتخا شا سا نءطعن ارم لعل تع نان رضا | ٠
 "باور نهرز ايوا زوي مفرلاةياور عرفتم فب ط اعف وفر دق هيلع لنرقى دوفلاناكناو قافن طالت فد مس نمكئعرنلا درع |

 0 عيان طاوس, سيعيد لسيطاوعودار ناار ايلا لاقمعفر نيل ع تووف سس ناينس
 واعداد رف ةيذط دا يفض و ىرلق ايوب ليو يرجورنس فقد ةطعنعنماو شهور عريسا ش

0 



 ١ | ١ لوالا للك

 .٠ || ىرخنةقيرطو فيعضوهو ناب نبزيزعلاربعار فورا رجس مت رب ؤيرطملو فيعض ى لارا عوفر ب جنبا نعوفاا نك نول البجع
 3 نب ناعنلا ثري لعأر ماو مد ن اربط سر خس قط نبع شميل حل مو لقدم يفد ةرتعب ب ياايؤو دعنا 2

 | ىزمزتلاو نكت يا كنب ىودا شري لملم و د صو ةرهحنيديواعمو بعكن يولد ششي لهل لل وق انما عكر يشب
 اذهب منصتاملاقفم دعى راؤبلا ى زم لالا ىأخ نمو لاذإح يب نعؤر عنب ماشم نع مارلي ىلإ ماشع قي ط نمرقنوبلا اورد
 لش عاور كنه حضي اوه لق لاذ 3ةلرصلا نأ كولا سم نع لس لسبع مر صمم لس انا راع ني زلط ذي رح لمص ل غنشتال

 ترن لاق درا ئيرملا نب نعى ور وو ةرس ثييرح نم تيلثاان لنوم لاؤو سالفل لعنبو رح يضصو طقر راو ناس ةباضاو ||
 ٌ ذو مزحنباو ف اربطل و نابح نب نيا جو قرمس “تيب حب فالخج ب رطضم سيو مقتسم ودان لافو ىدايجلاوق سبب شيرت نمنسحا ظ

 'ء رو نرد لو ع احئاو ل حلا نياونئئاريطلاو ناهحنبا دل ميف تس داو ى ذوجن نب او ىقب باوزير ازلاو تعز ىب و ءاحرباو ىذا

 3 نقلب يفجي لو نارعبشلا.جرجيج قلط ثيل ضنا قلط شيب زحل رعب ثروت ىف تك قلل 5و لعاماو كاذوريغو ناصنبا
 نهال فالتفالا كلذ ناانيبر قوق درعزب هارذع ىلعو قرر عيلج رف فال ىأوس خيول |مزاالا مناور عيمجب وقح رق ق سب يب لوما
 هزضفا داش مي ل حييرعم» ىف و نيطن ءبارخإل .جارخك ءرائيلا نلاءر وعسل نعازتيا مرتو نيئيبلا طر رج ل نن ناو منعت نم

 .. [عسنعادربج كلل ربح نيري نيو من ىلا نرعفان قيرط نع وريدص ىف نابحنبا «ضولاديلعبجو قف ششسالاو باحا ود سبل .جيقرلا يب
 | -تلفنلو نعول نس رع ثيبرحاا هم ةالصل !بادك لاقو كمل لبخ نيب ني نود مفانبا له ىلا رجايفح لاذو ازمة سبرم وبن عاى نبقملا

 : ا ل لا ور ا هما 1
 ٠ ااالافرعيالتب زارع ن ا قو نين | يق باباه قى ورام دوجاوم نكسلا نبال اةو غبصامب

 . .(| مذ ليقيال ناكلبتحني رجا نادل ثي ريت وعف ىربقلل نعاجبججري نيو يعن لا نرمفاننعبماقلانبانعيخبصاوزور حيي ةياهدنم
 . ../لقوحصاةءاملاربح نبي نبقي طن منطق رلاورازبلاو ىعشاشلاماور ىقثوث نيعمنبا فلاخيو قءإرقلا نعاضرب ىذب للف مين ىلا نب
 ٠ أ نيلز نن نلببت ارذ الن ىف نقبعبلا لخداو سيولا لص نمالا ظفالازبم قرسره ىلا نعىو سسررلعنال را نبلا لاق كسيغسفعضو كو شا نلاميف
 تاقو ىريقلب نعلن اوس ىمىلا نعرف ىنلا نع سف ان نيدللا لبع نعت ذذلا قيرطنمموسرخا ما الورى قلل نيبو ىلقونلا كإلالبع
 لفل يطعي ال فلكل نطارب كيلا سماذا ن وكوأرذ!رضقنلا نا ىف شيدرحملا نبا فزحنس نلت ل سبل جد ازع دع وب نيجمزب الا
 || تكن طبالا نوال ءاضفالا نا ىعدىف زان نكلق يطنملا هوبتلاصبصخت وكيف ضل انفال نبط ناءلع كي .طشلا نوبفمنالوأ ضفالا
 0 ةوكيوا مذا '«نحب (ل قرف ةطارو: نكره كولي نا نما لوصول اد ميل الو نال ىلا نالذ ضف [اؤ ةريس خب لقزحاورريغ
 ٠ | يولصاف مرد ىف ن وس نيزل ليد >فلاع ثدي لص يصخقلارؤتفن الذ سلا دفا نم فر انضالا «رضعب لاقو |زطبب نركب [(ليلا ني
 1 يذل ودب نابحنبامفعضا نو ىرملاهدالبح نب نارا ربعي دوعضوو ذطقر ال صوتت جرت نكازح: تسمازاسيفو ثييرحت ن شفوتنالو
 سمزم ىينمولاب ساي سوم يلع هل الصمال وسر نعسان ةرمجشي در حنمى دعنا( ل هدذتل قد درخابلهلا ل جشيير جنم
 ظ عوير لسنيعضولا مد ياسو لقدر ذنب لناس ةدايا هدب رغاءدع نلاق كل أراد لا
 ...[دوس) ثلهالبو مسدرا سنك بوجوب طم ىداطلا ور وأ ماركذ ف نلاثلاو نه اىرع نلامعميي موق عنى رهزلا

 ظ | نم .مجرخلو رخال: هذمادكد دولا صو مولا نعال تاقفو دانس لج رسب ثي رحل تمعن اعنعو لعنععز يلا ظ
 مارد نب نيسح كت لحب اون نب لضفملا ان ض ىبب نب عانت عنب مم مئازن دعي ىبا لاق مول انيادشئاعءزعىرور قنيقيرط

 :بسكيلاب ١املوقي هور رلعمد | بصمللا لوسر تعمس نلاقف قاع لاودو ان تلخد لاقى ما هللا لاح نب فيس نعسيربا ن
 || نعى سبرلا قاتلا نعل نربطلا هراور ظفلا لهو ةمبب ثيلحنم مرقت ضولاجرفلا سهنم يري لوملوب دانس ىفن وا جرف
 أن اىكريرفلا سم نم ىضولاب ساي اسوا هصمللا وسر تعم |يذارمسب نعنوو س نعؤ در عنى رهزلا نعرجم نعؤ:رئالبعأ
 || ق نييسكتوا نسل رسب لق لسو لأ صدر ىور ثدي له كرز تعسر و سذلور جرف رطرشأريلالسراذ نيرحي جري قرع

- 
3 
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 ْ نييك رمزا نم 0 000 79 : لوالارج

 ْ در نع ةرعبرعو ور نمد رف كل ذ ت كذاب ميلا د أمة رس ىلامبرحرم“ ا ناار لسز كلبة :رعبازاساؤق له بضولعأ |

 !ك "قنوع ناب الاد هومل ردو ةييزخ نبا مزج قاف وجوه د ٠ ئاس صدام زل الع ىف وعطموهو نا قيما ايزيبوم نيب طساولاوعطقنم

 اضع نحل ثلا نمنئا جنو نب كر ذلع لرد مقارن أضف رسب ىلا تبذل 3 زحلة نأبح نباوتريزخ نبا رييعص ينوي نم
 او ”ربنخنب ارث قو نايحنباو ئطقراا للا اولا هد عقو .نقرصم مب تيقل# ةدرعلاو رسب ن عنا هرم نعسيربب نعوةرعنبأ |

 أ | 9نيسارك نمهخحؤ ميرال لع نقر لذا ط يد م:ٌكلامدج لااا فى قج |, قط قيس نمركتنو نقر اد

 12 دلقن صيدم رش لعمج رخسز المقيط ةورعمرلبنلا نبا ل رف زل لاقلقنناؤمنفأ
 ]ازؤو نيعمنبان عزم فعالو ارحركسم لك ىلوبالا ملت الو سكر ارسه غبب رحال يداحل الث لقمال نيعم سمي 35
 زنبعمن يعن عر رم( و دل 9 سمي وضولا ضاقتن مبهزم نم ناكر ذو نيعم نب: نعتبنتبالا هنا ىذا وكل نبإ
 ءالاربخن ع شلل م شي لح لاو سل لرسم ىنردع ىنن ى ادعم تلق ل رشزب م تالاوس ىفو ميا بع نر الن مةرسب ثيرىف نعطي
 دعس مقتل اكتسب رق للي نبذ هيف عيال تلقا ع لولو تعنيف لقي نذ ةمس نعينا ثم نعؤو سعنعركب ىلإ نبا

 ْ لح ديب نعت ءاشع ةيدر داون ىدادتانعط حل ميرا ةبسا نيرطلا هه نعنع تيثاو كاذن عدد زر لع
 ىفئلاربطلا لاقرب نما زمرعمينول اماشه ناسا لاقان كو مزحنب زر عنب نحن بر كي ىلإ نعم نخاا نا ميب!نممعمهبنعل امايثسع ناب
 ولا ماشع نااعلرتالذيا ادرلاعزهو قرع نعي ينيب برب نع اشم نع امانة لسزيزعنالبع نيران يبل
 جائر نيم هبتثرسأي اطار مايا يب نم معمم ١ دعليإرلاوخطساو ندبو منلب لخيام رم لامربا نم

 « وج ؤرط نموكاكل ئاور د ىلا: نسخ لاقفاماشص تف جيلاة سكر نسم يبا يب طم شع عهبنول رع لاق لأةليعس نإ
 نما نهرب داو نئدح اع نعز يسب حاط هنسم والنفس اع نعد سن هيت
 ا كه ةداندب رك ناكقديبا |نيكمعوس غيب نعركب ىلإ نمموسس اشم كلين راما ليف حطسا والب هربإ
 .ةيرع دارج نعسبلابلا ) 9 نيتضللنعتمماقبد لعلام تسلو مركزيا ةرات بابا سكري ةراتناكت سب يبامرفستيزو

 سيب نب نلمعنلاو قلط نب ا 0 صاقر ىلإ نير عس ولااخ نب لين د مرج نب هلأ
 ثالاو جل نبا يرخاوبىزرم للا سكالذ نباج | سيلان نب ىورأو تصرف هر ةليح نب ”يوأعمو بعكنب ىبا شا
 : عفان نب رمعظاذلل نم ةىلهج مع ىذا( 5 و اس هدانسارطءالابضلا لأ رابموداتسا ريال 0

 6 ٠لا هركرذ ربما دب( ل عسا ردا 9 نايس هريغو طق ارلاميسرخل!, ىزم نا ركن ةريره لب(
 هارضوتيلذ يرن سهل جا إمعفر كلج ن عمربن عب هش نبط لحا لبا ليلولانب رس رحت يقي قي طن# نر ميلا وز ةادرو

 ملكا وج لخاب يد شري لهل رمأو ريع دنعوم ىذا نعرطلا ىف ىزم لل قوتنا ارجرف تساي
 نع ”رعنعركبىلا نب هللا ابر عر نلا كاور انماىراؤبلا دعو رعقيرط نمرانبلاو بمروغلو ىزمسشلا

 "ا مضل طير اقر ناد 1 يرش و ,
 ي هك ل ١ 9نلاخن بلير و رس نعق ىلإ

 ا ءلعا ووك او :عرذ وبار ىضف:ر يرحم تربل لأم كي ١
 وحد 0 انك ن يفسر نب "سبنعن مومو لوط" نإ

 زمدئيلم نبأ امهجرخأ :بيج ملا رع ا رت و 8 ”سبنعنم لوطمءلوم تيثاذ نييماذنلا ثيرحبف ماوه ْ:

 |نايسو# احول عاد ىزمرتلاهركزذ ضاع شري لح 0 وعادل نكس نب لاو لو كم ةر نيهاعلاشييرحلا#
 يلع نبا وجم قبرا ءاو رش سابعنبإ (عو ريكانوب نكذ لس مثمر | 9:طقرار» نيرطنمأأ| ٠
 اا انرطنمو مو قالا هد فرك ناخب 0 و تيرم نكتموشد ةزج نبكلععلاهدانسا فو لنكل |



 نزلا

 جلع ناسلا ىف لاقد ثيبر شر عبجج يلع ةركلاو نال ىلا خو مب درفتت ايفل قم اوم شطف نضع د
 ةيدلو ديلا لاب اميذ سكريرفو ل وت سابح رب نعتانت نعي هرعربل نب ليعس ورى نم تلا( قو ةداتق نم. امس اوركاوظافحم
 ملجاس يف سيل: االاهرجءنحميبنعبيعش نب نر ثيرحن لاكن اف ىرع نبا واو ازجاسواأعكادو اما مان نهرلع نضوال (ثمد 2

 را دا ماوهو نا ءاس نبل اقم ةيادر نمو ك رام ضد زكبلا ن ره نير ديو د نمو ثيرعتن عضوب موهو لاله نبىربتمي فو

 بجو لم ناقفإسو كلل الص ىبنلا اذااذاذ تفنلاذ فل نم لور مغ اذ قفخا سلا ةنيرلا لص تنل لاف في عشب رح نهرو بيلا
 طيسق لدي قيرطنم قل (ورف ف بوجبا الو تم ىهورقسل نكسب سبب تقرا( 3 كبنجربتت قس لق نضولا

 لقوم ليج و دانس |ًضرت م وهضاذاذ ضن حو ضو ؟انلالجاسلا هلعال د مانلاةافلا دجال وإننا يتحلل لع سيل ل وقيب ةريره برعمسم زر '

 ىدي ناب رجاس ءراسجو ىدلنع-هودىربعلا غظنا وقيم نكيالممي هللااعابمنالبص ىف لبعلا ماناذا لاق .د لع لصمنا ىورال هنأ |

 ان( 9 9 يعضوهو نازرتزلا نيدؤادميفو سلا ثيرحن مك ايذاء ىقييبلا هاودرق و مجد يلرعلا نباضاقلا ةمد: عا جركلا
 نمللعلا فنطقر الا ركذو لا ضف نب كربلا ثيرحنمرجوسنلو زي ندا قت ن يعاد نبا كاور ول رام ناب او ض١ نعن |رأن عضم جو

 ,نلارعازو ؛نسحل نع لقد لاقى لبعملا .١ ظنامدلا لوقب جلس ىهوربعلا هان انا ظفلب سره ىبانترسحارع مالكر شار نيدابحشي ْ
 هو لهل لجن ميحرخا نسحللس هوو قنالاأ لعاو منحني تايلر كره اجور ةريره ىلا نم منول نسحلو لة يعدد الص
 ريس ل نعنيمان نإ( ف ار 8 لجأ س هو ى لنعسديور ى ليحل !عرظناالوقي :[72اميهللا أبي ردلس ىه هلرعلا هاناذاظفلأ|

 اذه كاطييف كانالاق ةالصلان« وغرف ريف لسو ميل مس الصمم وسر مرقص ىري تباصا >شئاع( ير لاح فيعضءدانساو هانعم
 ن لفل نمتزيإ .:اةئاصمنلا وسد تقف لة ةفنئع حريه نإ نع يرعالاٌطن مس ارم ةر لفل ىرا)قايسلا لف ثيدرتلا |

 اوصتتا هو دادلو كان كقييملاواورو كطختن نما ض نب نوعا ملا لوقي ن اني صنم مو لوسملا قه وميمرق نطي دعا لي تعقوت رتسنلاز|
 .:راور خعا قرئازلا ياهلا ىلاؤ .بلا حو بره ىلاركذ نوزب حشئاع نعررعإلا نعواور مرضعب ناب ةياو لاى نه ىب ميلا لعاو نجلس وشو

 لاقفعنصاامى فراغ يلع ترغذالياع لذح نهرو ميلع هد [لصينفلاجرخ داق شئاعن عب اكل ارخاوا نازي اس( قزف

 ف اجرا نباو كونو ثييرحل ناطييفت عمو هد لوسرأي تلاق كناطييف ل ءاجحشل لاقف كام ىلع لفمر يال ىلامدتاقف تزعلتشئاعاي كام
 صمت لعامري تعضوت لوهيسلا ىف ىشاذاذ اسي طعمر للملا وسد ت زقتفا نا ةشناع نع عنب مسبع نعي ابخزب شوب قيرط نم للعلا
 عريش يغصلا علا قارطا ( ؤ قر راال ما ةشئاع كل ردا مسيعىرداال ءاحوبا لاق كاطخنل نم ل رض رب توعد مولا لقي ى شيمر

 هلى لي تاخماو يعي ااننمز لجرث رز جيل سقلا تفي رام سي راجملا ماقد تلق ةليل ت اذن هيلعم لص مرلاكوسر تراقن تلاقتخشناعع
 انسالا ىف فال ممنيتصقلائاغت مضت قايل انه هاظو عملا كبرت <ئاعاي كن طيش ك نخل لاق فيض اريفدر م,لسقتغنظنال |
 :رجرولو نيغون ره نبلي نيو بهو دانلوعنب ف عجواور لذو ةرعنعر عس نب ركينعفيعبص وهو لا زبف نيريرق ةياور نمدزاز ةرعزعسي وار دع

 نب وعنبر همن عصتابن نب لبعم ىور ىتقاشلا اقص ملت ةاحوب لاق هشئاع نم عهينول رهعو هيلا نعيمتتل ميهاربانبر جت نعريعس نب ىبي
 هو -يلع هلل الص منان عى ورا ىذءيناذ ةقن ن اكن اف لبعم لاحف اال لاقو ص وتاالو لبقي ناكدز سيو ميلع كلل الص ينل نع شنأع نعلط

 سب (شمي لهحب ابل ضد ىف قالا ثيلضر كد ايس وأبةعضو تايذال 20 ىف ىقيربلا ام درو طلاء نع جوا ةرثعمىو دعم
 اى مكاو نابحنباو ةيينخنب اد ةنيبرالاو لاو نع تفاشلاو كاران ىنتلفو كد سم نملسو ءيلعمر نيصمرلاالوسر نع ناوغبصتنب

 5 عينعوف لب ل اةريبعصبس يل ةرس قطر جل تقدر د ىلا لاف شارل ىف بش صام ىراذيلا نعل قن عئمرتلا_ييوأرةيرحنمدور احلا نب

 : يول ناو ثيبل يمل و ىلا لاقو ىهزاماو ىقيدبلاو قرا نب زماحوبل نبا لسجن ب واكتل ف ندعم نب ميل زيدا ضع و نبباث يعم طق لا

 79 نش كبف نييدأحل قرع ىف ككل نب ناو ىراذبلا يح ومناور مدمج يقحل لقو ناله نموا ابنم ة درعا ىف مق هفالتخد) نائعيشلا
 ناتي للا له يل عيامراو ةريظن مرخا لوف ءجمارخل ىراخنلا هزليمر نزرع لك قدوس نيف شاول يع لصسمالا لاو لاحلكب
 كاوا نأت عطقنم#سس نع قو سعنعو اور نم باور نإو ةرسب نعناو سم نعقو سع:باور نم

, 
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 زيمر دزنأ ريض مرفوعا من دلع جوضوال ل5 سوال صن اود دم موقف موق عقدي هو دسار قفخؤفخردالا م ١

 ٠ || نزلا ةنسلا ىف دكا ةوباو رغما لطعلاىف ىزيرتلا هلقناخى :رازهلاو نجا ملصا نمد رت فعضو ظافلا ف فلتخا يلعو ناالازلا |

 سسك صطتلارم موب يب ْ لوالارلجج
 ا م ٠ 4 1 . 1 0 ْ ٠ ٍّ .٠ 0 .٠

 اليس اهطا ةاورو جرو ١نوص نمالا ئضدال لاقت ثيل زهنتم رمش رصتخل مو ارهىلإ لافن كو احرص نمالا ضو الاعوث نم

 3 رخني بئاسلا ثيرح نم مريطلاو رجا اورو اجر لهوا: وصومس قديح سفن نمار لجو ةالعلا قوكلحا ناكاذاظفلب

 ون ظيلي س ابعنبا ثمب لحم ىلا و نيطقرارلا جبل ةوبضولا لاذ لسو -يلع ملل (لصمزا ىور ملمسوا ير نمالا ئضوال ظفلب

 ىف لصالا ىلع نبا لاقو فيعضوهو س اع منبا(ىل ىمةرعش هيفو اج فيعضومور انننل نب ليضفلا دانس ىف لري ام سيلد جرزجلم

 ها ردا ل 1
 أ بتارغيف ئطقرارلا ماور عنب نعسل لأ ف 9 وم دوعسم نبا ني رح نمو لوالا نم ف عضا ىداتساو :ةماما ىلإ ثيبزحنم
 تال) حس فيعض ىدانساو سدوا ليف نم "امال وضولا ضقينبال حوفرم عنبا نععفان نعسنعسداربعنب ةداوس قيررط نمثل ام

 ظ نلعكتاو علو نا: لاق :طعنب نيضولا نعيقر ةياور نموهو ىلع يبل حنم نطقرارر)و ةجام نباو دؤادوباو لعلم سلاأكو نانيعلا
 م تلاه نم عمسنول عروب لاق نككىلع نعى ورعم دقن بان وهو نئاعنب نجرلا ربع ن عه قن ىعو قلب ظرف رعب ريل زه

 يأ أر وهوه ىلا نب كب ىلا نعتيقب ىدانسا وا ضبا وأعم نييرحنم ئطقر للاو لش كاورو (ىراؤيبا ب هزجل مكر نحو سرندل نظن

 ب 4| نسوي ايلا نهىفتي وعم ثيرحنمنلتلزع ثيرح ا لاقو ندي ىقباسإ ل اقف نبثي ركل ني نه نع ىلا تلاّس احول نيا لاوفيعض
 اه يي | نككقنهو ىذارلاىس ىم نب هارب ني ىف اذ نمو مي لقيرل ثيرركل نول ىفوك لن لاق لع ثييلح ىدوفلاو ملا نباد ىدالذل
 ايي مب طب توزلاطيتشو اول .كيولاو نيرلا >نفنلا كلرسكو اوما نيس قب ثيركلا نه ىف دوك سلاسل ةر هبا زق دلت
 م نملاوسوةئالصنا ىدر نم جزاه سح | ظقينتسم مادأم منال ورخ نمميذامدظفاحىئ بردك ظقيلا علو دطير

 ةىقوم( و ل ها هذر عنال كعب لاقو وضولا يلعب جو ؟هونلازقس١ نماطذلبة يره ىلا ثيبرح نم قير يلا ةوضولا مينا مزن ممجتسا
 ن للعلا ىف نيطقرا لل لاقانكو ىلع نب نعيد لب نيرعبب ساب هلع و ةريره ىلا نع خب قل ط نمت ايفا ىف ناو ر و يون ىدانساو
 الاف ىذاقسلا ؟وتضوتنال و وامصي م دوعق الوم نيف أشعل ن ةرطتن ان اكسو ميطعمدا صمم لوسر بادنعا ند( لاسردعا هذقد
 ىزمرتلاو دواد ىبازاسواني ىتذاذن أوريو ةيلع نباحقنلابدارات ا ل ة|ةوعق بسح اقوم, شا نعر رج نعدفنلا أسسا
 نوليويرن ممسور قفخن وح ةرخدلأشعلا نظن اسو ميلع مد (لصمللا!ةوسر باونصا ناكظفلب سا نع دانت نعد وعش ثيراحنم
 :لرقل عش قبض نم ى لمرتلاظفلو ٍلسو مرلعهلل لص لا لوسر ربعرلع دانت نعتيصش ميفدازمل ظفللاو دراد ىبا لان ىئضوتمال
 اه كر امل نبالاقن ئض ىتيالوانولصيف ثوموقي ةاطيطغ داء رسال نا نيحةئالصلل وظف لبو يلعهنإ هناالوس كراعضإ
 زيد كنس ول هايس را ننقل لا هنا نمو ىديم سيدها نما لون 8 سولجمواندنع
 اكان اكلاق سلا نع قران: نعد رعش نع ناطقلا خيام اور كل دتن منين ميف نكت سال ثلكل نن كا درعو سلا هند
 . تح هالسا بع نير نعغبصا نب مق أ اور ةالصلا ىلا موقيزن هاني نم مف ميونج وع ضيف قالصلان ظن لسو هيطعمرد ليصل
 أور ولا طيطخل ارك اوف ةلل ىزورتلاةيادد-ضداعيو فيم مونلا ١ ليكرملا قد نبا 8 9 نعراشب نيرهخلا د

 ايد ارض نكوابتورب ارنب نعى ز مزن رتل لو هج ىنج توعضي يف ساو ىردسب ناطقلا هجين عشيبرلا نم لنحت
 اب قرول لبنح نب نجا لاق و مم ىنج اوعضف هيذو قران نعترعش نععبلعال اربع( قب طنم لالش رازبلا اور ر ارنب نعمان قب رط نم
 ات تدابس همس رنج وستة ..ذممونج تلوعضي ابا كك ضر لهدا تلق لالخ وتر صن ناكه |ضهل 52 "طخ وناىطقا

 داي نجا نيمدلا لبعماور_و ل والا ظفللاب نيطقراللاو ى نم تلاد دك وب١١ جلسوا اعكارو اق كان نمرلع ةوضوال ظفل فو ملصاغم

 ثريا يزرع عي ىقحارجلس دااماقوا سامان نملع يول مجدل ظفلب قيل ءاورو يمض ةحارضو ارجاس ان نملع سيل ظفلب
 3 لل اخىلإ ليزب دع مر ارمو لحاو نيتي جرش( هرإ 9 ةزااثلا ةراو رار فعض لع شيب لحل ا نا قنات نيمركت مامّألاعبت ىعذاارلا
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 رف دو اد ىو ةيزخنباماصوو ىراؤبلامقلع با(شري له ذوق سم ةربرع ل (ثرد لل نو ةؤعد و قيس ري
 ْ مرسوم فر وك نم ليءاهخ لصياهر مم ماقف ءلةرل»١تاذوو زخم ليل ىف اس حصرا ووعلا نم يرجع نا هربا عرب سرب ليقعقي طومامع نيب“ ار
 ١ ةدوس ىف تنك ة غنم الل إ مرا نه بامىبار الفم ملص هين # روسو مكرف ثلا عامر ةمعزنف ضلي مامر مع ننذميفمعضوف ميل 0
 . || و ةالصا ضقني كوضلا ل ةرسويلعمر للصم الوسر ن ارب اج(شمي لاهح يلع فقاو ةشئاع (ةرني لوو ارعطق 20نا تبجلف | مكر
 مرت نم .باوسنعيروتعلالاق وسفر ئوطقرا لل طخو ركتم يرحب وه ل ةنر)ى وب سين اركب ىلا نعلقنو ئطقرا را نيضولا, ضف ا
 سخةالصلاة كمغالف دوم لع مد ارصرشلا نعي يول لهل لاذ نكو صني رح ىاضناىف سيازج: لاةىذوج نب لاق و ل
 ( ور و قادنلانب نزلا لبحو اعف ى نوه نبإ موو تبييض ىلا يركب لا لج طسساولاوه رباجشييزدانساىف موكل ةبسشوناو | يي
 رف -يلع حرطض: قو حيلاعلا ىلا لعمرارم سبل عقو ىزل اومتالانبيرحو ينع ثيرحكونخلا ىف سبل لاق لحن برجا نعى لع نب 0006
 ُّ ايضوت لاق لسو هيلع الصدن ثري لاوس در فم زجر .ةرط يبت دعي وب: عمد تايذالخس او سيلع مالى بلاف ىتساارقو 0
 !|لاق بزاع نيفربلا ثيرحنم:رينخنباو دور أكل نيو ن ارح نيو حلم نباو ىرام لاو دؤ)دوبا هَخ هو نماوتضؤمتالو لبالا 0

 لهم ىلا ني لاسر فالذل ىلمرزتلاركذو ميلقان ةلادعل لقنلا مرج نمر رخام نا نيب سل ءالع نيب ةالزداول عدت هربزخحببا 0 0
 نالقرقو ت يب نحرلعلا ىف ةاحرلا نبا هركد ناو ءاربلا نعي ةراضح نب ليسا نعو | غزرغلا ىدن نعول راربلا نعوش يفك 27

 .[يضيلعتب ( ور وس اود متنا شيب لوسو شيعي حا نو رفد ريو بااميرئلابقل غلا ني
 دوؤومرمز د ا وبال دمت هادو هدو 3 82

 با ناني حسين وعقل تنقلب عوف يد مص سلات يناشد نعانإهعازسب قس يج لقلي | - وت
 كلن سو ميلع هد لمح هد اافوسر نم نيرهال اضن ناكرب ج(شمي لا جس وع ار نب قاهنماو لح ني رج ماقبل تي لحم ةرعنسنب 1
 ...ميلعير ليصوتملل تب ىق ثيل حنمراصنخاا لهددادونا( )قو 9 3يرحنم نابحنباو هينخ ناو ةعيرالارانلا تسمم ئضولا 0

 السى ةاحىلا نب( اق قابض وتمتد ةالصاالا مقرن لك ماعط ل ضفيامدب# سيظل لبق اص قفنؤيضوباعدوف لكات ميد ازبخإسد أرنج
 تالف ى رش ةلعمزو دؤاد ب ملاقاماوخنابح نب لاقو مين مهىف .ظفح نهرب ثدرح ببحشاولي نا نكي دانو موس يبن
 لعاتث طسوالا ىق ىراذبلا (لاق و لبقعنب ريش نب هد اربح عمعمس ازا رباج نم نمي رش ازهر ركتنل نب عميل ءامرح ننس ىف
 !(ىيسحللاقناًمصونيرلو ل كلسو مرلع هنا لص ملا نارب اح نعي لكتملا نبا نعى و رى طرشلاءقلعابا نا نافسل لق ل اذ جا لملا نإ

 قضولا سباك تلق ثرركل نب ليعس نعريمعل اذ ىراذنلا رخام سبام ثيي نحل صا ليشيو ارباب ععم نم قي بخ لاقر رآتملا نبا تعمس
 انينولو اص هرم رخل لك ءظفلو طس الا ىف ئن ابطل جعوصتحأ) ..راسص نب نيش شي حن مروان ثيدرحل هال لاق رانلا تسماع
 ا ا ملاقو

 5 هللا لوسر لاس ا نا تيس انوأز مالجر تنكلع نعنانييشلا ةالصالو ئضوأرض شومر ذنب ىزلل صب لجل 3 لاق ْ

 مهتيود ذو كرك لسغل نيون ىراؤيبل ةراور ىفو اّضوشو ةركذ لسغيلاقفملاسف دارقتلل تاق تم ثنبا ناكمل سو ميلع

 داو *طنقارتياو للا لصو لس نا ةرماايلعن ادار قمل نعراسي نبناولس قيرط نم” أمنلاد درئادوب ا هاور د كجرن ضن د اضاوتلا
 ةوروحاتسالا ددعتب نحن ينيب يجدمسفنب لاس يلعن ايهزخ نبال ةياود قو لامس نارساي نبرامع مامن نابحنباوٌقاسنلاو ْ

 يزلاب لعن عر يمج يح نمنع ةزاوعوبا ىو + ركل ىلع نم عمسول ةدرحو ةركو ينال ضيميف دلع نعي درعقبرط نمدذ دولا
 1 نعي يعمر المصمم لوس د تس لاق لعس نإ هلا لبع :رعيمح .مارحتيلحمدؤاةوب (ى , ور .9 ين نعطمالودانساو

 6مل امنصحولق هفحض هداتساىفو ةالصلل كنضوّضوتو كييزناو كجمرن كر نم لضتنى نييل كو ىنس كل دلاقءامزعب كك أ |
 انبات لزم ىقبميلا لاقو ةريرهىلا ثيرح نهرب مدلاو تول نبا وم نعو ىلمزنلاو لجن يرد توص نمالانضدال (ثميب لح!

 يفز ارعسيب وحلببس نع هرعش ثيب دحرك لد ىلإ تمنح نبا لقد ليز نب هدب شيب دحنم انعم يلرخا لع ن اعيش قفا لذ ش
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 اغلا يوانب دس ىراتإلامل رخل و اهردغو رمدو نيعم نب فعضرة ديب يجن زيدا نم قي دععباتبال ليقع: لاند مولاه نمل ىةربالا |

 تن لويو زب زعلا لبعنب ليغبنب لها نت بدبس نيمرلا لبعا نر حم لدم ىفرا نيلا نب سطملاب جسدا »اهربطنن نوبل اديك مت لاقفر ا جالادأ |

 لل سال ا شلش لسا احا ل ا ها انوا لوالا ني
 05 لجما هامل عيل زغلاو طيس ىلا ىف ىل خلا عينا رللو طلخا لاقف بزمن موش ىف ى دانا مرقعند لاق نكتب ثيرحي رهو ثلاثا ولج نحارب
 8 :الو فرعيا]ل طيسولا اعمالك اذ مدلصلانب (ل قو بزيد تيدا يتم ىرذنلدد ى داتا ضيم فو (رككذ صلات لاق مادا

 يررإ ةفص مر بارو اس ا
 ١ سارعنب ىلاةياور نيواؤعضن ف ليقعلاو ىثهيبلاو نسم نطقر رل١تبباث يربو هفضل لاذ: طسوللا جو نههلا + وقيصلا او ىئيرسلا

 امن لاقتيمسملل ارجو : نفصل نرجع اس الثوكرح يال لاذ ةزاطتس الا نع .وايلت ص ويد الور لسلة و لج نع ,يبانعرعس نب لبس

 اهججرخل نلعب و لدم ف نلايو ىلا لاقت .ةرلاوبضب ىعو لاق سيثالا نبا ملاق ءالل بمس نم ذوجار ىهو طئافلا ىرجنلزه رسل مول

 اربط او دا هوباو لهم ىذا نم ن اواو مال عسي اتناك مما عطو ىدربطن دل لسؤرلع ها مصمم لوسدري تاكد شا ء(ٌئرمي لوسيل
 درت صفح شيب رحنهزهانملو :شنْنامنعدوسالا نعي ارب نعوم خا قيرط نمدؤاد ىلا هاورورعطقننم ىهو درنتاع نعمعاربا ثيل حم
 يوصل ءلنفل تاع عمخو لنم نبا لاو هيلع قفتعس نهب ةركد:سيئالؤركل حل لاباذا ةدانقىلا (ثاساد ل سرك كو نابحنباو لعند د واد ىباا|

 رك نيب نو عجياكو |بق لها لع فن ىلا هوم ناعبس هدا ناظم لوح نيب ركل سني وق الة هال اذاو .نيهبم لكك سيال نر كر لارا ذا

 مف نب سيطمل لجسم دارت ناتنوبعيل ادار ها ىف يالا ىزه تل لاق سارح نبا نعيد ربعنب هلا ليسن ع ىرعزل نعول اان
 ١ لهو كنا نيالا هنعبالو نب زعلا لعب رهشالا ىرشزلا نعواوز الحيوان الر ازبلا لاء راض يتناول فويس راع هد الصورلا ل وسير
 100 9 رق 9 اضيافيعضٍب يش نيه! لبعو منسم يلح ملا لبعد نارعريوخا الو ل سيب لاقف ةاحوبامؤعضزي رعلالبع

 ثيريلاةرطوف فورعمل يدل ميس ىف ى دونلا لاقا رنه و بسحب انس رك زال ميف سيللو ثيي لهل اه لصا سابع نبا نعله اسشبب
 (ىربطل لنا نو ذيب لحما رتك انه لج وبال لاقف خىذرلا نبا معبتتورلا حجو لا نيب وعمان اكمز ريف سبلو رب نوجتتسل اناك

 10 د فيعض نسل: يلم نياو ى لمرتلاو دؤاد ىباداو د ربه ىلا نعبسل ر ا » 9 ”فيعض تن نادميلعةدر]ورانبلا دياورو :

 02 9و هوخخةرعاس نب م وعن عوكلنو ىلاربطلاو ديبنخ ناو لج ( و و )9 اب كرين تيب اوتاكو هظفل لب ءاناراججلامايناركت
 1 هللا تا للا وبطل ازهاملاقف ةرعأس نب ميعملا :و يلع هللإ اصمهفلا ثعب كر ال ١تل نئ امل سابع نبا نعرما قل موكا

 مذانبتيلط نا رفس ىلإ تيب رح موك نو تولم نبإ مادر وانه مالا يلع لاقف ةربد لسغالا طئافلا نم اما الو لودانم رخام لاق ب

 هلالبعنب لك شب لسن معذاز نباو ريش ىلإ ناو لهن ءاور و فض هدانساو كاد نب شلاو هلل اربع نب, ساجو بول باى سيحللا
 نب مالا قهفاشلا عركذو ماماىلإ ثيبرحن م اربطلا ع اور و بشوحنب سب لعسيف فالك دراوصلا ةفرعمىف معن ىبامكحو الس نإ
 نم جور رنتي لزمن ال وخو لنعل وفل ف شمال لها ملدا ل ادد يف تل نذير ارجتنتس رراصنالا نم|رم ىف نا لاقيوسظفلو دانسا |
 ١ دا نبليذل ثيدرحو هيلع ققتموهو سنا ثييرحملو خرا لنعالوقلا ىلا مريس او كلذ بحل نم مزمرعجل مل ىف, بل سرك ناس مؤ ل ىتسوه
 ْ م 5 لقفملا هناو قاسنلا ل نعوصو ردنىل 3غ ننسلا ىف ىهو ضنا عشيب رح جور خل لنعلوقلاا ىف امريرشاو >عيرالا نآسلاوإ ىه

 اود لاقل اللا ظفلب ظقرادلاهتلاش ل سفتلعد نيو بط تو لصد يل سو يلع هدا لعدم لوسر نشا اشيل .
 ' أ سيالاقمنبوكلص نتسلا ف مبقعلاق لب كا نكرسبلو متع دطقر للا نا يف رعلا نبا داو فيعضوهو لتاقم ني لص ىدانساىفو ىقديلا
 لانس نيل طقل لف الو ةرطقلا ىف سيلاع ىفرمتربره ىلإ ئيدرحنمذطقرازلا هاوراماماو ”رعضلا لصف ىف ى دونلا هركدو ىوقلاب
 ابحنباورعنب نعله ن ملثم ىو رو موق ك درتموه و ربطع نب لضفلا نب رجس يف لج فيعض مداتساذ ال اساعدك ناال ضو
 ظ جو ىف وأب صحن قبر يلاو بدي ىلإ نباو عقل ىف ىفاشلا هاد فر عدم تل ل جدل م ةفشاو سا ةررعىلادىفد ىلا تباد
 اس

 : وا ىلا نبا (شمب لوو كبصو كنع# (شش )لسع لاس بعنب!نعس واط نعذريب نعل جر نعىشاشلا هادد تان ا مجاز السغب و



 0 1 ْئ لو دار 00

 ْ عدوكم نكي وفل لفس نم رطسال انبي و ضنا ياس ناكحاودرككم يطب هيت اب دا سالمنالأ
 ا 7 ور تاتو 0 الوعل اني صال ذلكو يحد قتسإباسوكتس |
 . ناو نبدا درا لاقيد عدن نب هع ةياور نمافعضا لف لبقعلاو ليس لول دا دوب :ن علا معنوباو عاق ناو قي باو ةجلم نبا

 ّْ | ةاحوبالاةدادزيواثال هذ دش لاباذان ني لص بدلا ناةياور واثاث رك نئنيلفوكلح لإبا ذل ةوسوةئارصونلا ناعيبانع

 ارم را ا اسال اا رو اول

 ْ اوقفت زمر رش ىدونا لآ ١م الافرعبالو يطع عباتبال طيقعل لاقو ب١١ دلو مسضفربالنيعمنب لاذ ١ 8 نيعباتلاو ىرعنباو
 لووك حارهذاذاخ شاء اشمي لحنا دينيز نيربقلا صقر ءيطعفنمل ساحب غي كرملافراشتنالا لص كفيعضدنا 3
 لنج ول لسنا نطق دب ديلمنباد قاضلاو دوادوبا ادرج نعى رجل اف نبعبيطتسراجةنالتبسعم بهزيلفأ | د 7

 2000000 1ناوو وطبلاة قر سل او مذ زل لدلالة قرف از ذراع 5 8 ل
 6 ا 1 11 و هلو كن كوطبلا انا
 1 . دول نيزوسد نا ط ناك 1 رعب نعش كلذ :فئاع وصرف الا تا ناكل ظنا ين

 ٠ داما لو كل ا رلاو د هلا ءايفمتمدز نع ىوزاسوةئالصنلا 0 ند 0 3

 نيو بامور )رون وونع وهو ةرايطاف ءقاساج ف نجكذ بإب دقاسد ةئرع ىلا نيحنماىراتنإ ني وركاوض | ا 0 0
ْ 07 

 ١

 000000 ب
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 قرط دا جول ولو اكو ا يشلاو طق انزل وز ك اد قنا زوزو دوعسا نب تير وملسكرل عىعو اوطممزم يجرخلىع للا(" .د
 3 0 29 فيعض لنسب نارا ءاور درعا نب يبن نع بل لاو

 .؟ | لحجر علو ةدانساو لجا عو هفيض ب لبمتو اودواد ىباءاور تباث نب عفنور) ”8 سيدا يق دروس دراعه للص كو

 1 لل روم 759 للجو ميف دارو: هطقر ا عاور هانعلا نم 1
 : ا هر ا ل ةربره ىلا نعت نايل نعديبإ أ” 0

 ها اا طق و سس دوك لحل رطا كريز هاوار هال 5

 درس ! ثييدح نما اطلاو تعمل ف ةدنم نباو ىرزلا نوي ىف ناضل اورو ةهيبخنبا يفد »ا ةرعيب تس نافذ
 الحل طوغت اذا وقت دة طعون مدام نحل ىلا نب د الخ نا اذ نب نعبراهش نيا نب نسيب نع اكل

 ا نحبزب|لعاو حب رم نعى ىغبلا نيدرح ىف ميبا نعال نبدالخ ورع رض نيرطءلو تام نالت رسقيلن
 نا ةقالصمم وسر نالس شيل لحرس, دب يا ئانل لاقو ىداا. موا تسرع لاا :

 نانا لقل لجا لاقف قا زحمل نقدي لكون كلع لق نالسل لبق لاق نزل نب للجرلا لبح كب لح نما سصر | حا الث نملقاب ىنتخ)
 يفنكل ضراعم يملا ل دا عيجر كش ناوارا فاتن ملقأب تنل ناوا | نييلارعتتنل ناوا الربو ا !طئاب لق لبقتشا
 هولرش سيار احا: دعد عيد مينىدال لأ ”نورلاوفلا و نير زخاذ يفد قلاسلا دوعسم نإ ثي رب شير كلان ع
 زلات دخيا لاقل كلذ نكيولل ىلذا ىزع نب : يار اوهتمالا نا لعل د ةثو سلا غل | ةلدان هلوقلر احا يف سيل ن اوه ىف طئاغل رمق

 ظ ةللالدتساركت دامو سام عبرت ءاركاو لاقوثءرل فلانه ىف لاوحاقنل ممدانساب ةدايزا هزعمفدع (ىلرلقو
 3 نحاعامللاو لوقلا ةأرراعناذادلعف دوعسمنب يبو وق ناسا ا

 “ نيوسا# دلو عبجر ارمث/سيللر احا الزب مين لف قبل لحال لئد لن ةرقت جرجالة النمو نيصقنلعف نوت ويف مسا نم
 | نباتي رح موق لهدارتو جس سرقسا ذا( شيب لوح تجد لقيود بانو خلي نمرادوباو عنان
 | (ننسلا ٍباوعالو أعيمجريعس ىلاو ةربرم ىلا ثيرحنمنإحنبا اورو هلفمليعس ىلانعو لشويلذ ٠ قيسا نماظفلب خييزخ باو لسمو
 3 و رسل قس. اسم ا كانط العلا سس كاش هاك

 ك0 ع نوما حي د 2 < ساهم نع 00 لا / 3 و هس

3 1 2 
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 ل وأ نموهو ملمذ نم حرج لوبلا_يلع> ري اليل اه ارب نب ارظنب ىا را ننشن ناكوس دن طعما ىو رايي لوسملاسررمم تاقثأ |
 ذلا نعللا سلايعاوقنأو ::ليقلا اولي قست سالف طئاذل اوكا قلاذالاةولس ل ل ص منلا نعشلاا» نيت ريمي لوبن للعلا ىف اسىلإ نبالنعأ |

 جر 1

 (ىو ةنايسو هرداش د شلاعنعطةرارل (ور هر رو كربلا يلا ميرع هرباليكلا هب رتسي نكتوايليقت سالف اها رجعنا نمرطنب | ن !نجيليبحوبا لاق وييرل زقبلف وبلاك حب دارا اذا لاقي ناكل اق ةنييعىبا لوم لصاو نعدابح نبدابعن عبي مغنى نيدع ىبالاقأ |
 رم ىبإز الج فيعضودانساو مثاقانبا اور هيلع هديرتؤمل ىببيرلالبقنتسالؤوكرما لابادنا ذر ىرضحن نع سهيل | ١
 20 ا 99 فيعضوم ٍفسلا نب فس ىيردانسا ىفو ى لعبا وروح ىف لوبا هركيسو لا لصسا لوسر نإ ٌ

 قلاسنلا لاب سلا نعى ىهزلا ثي لحن موكا بو نارحنباو ننس راودصا تاغ عضوا لخداذا ناكل سو ميلععلا : قلي لمح

 اور نمرزامتلعو مسازلق الرخا ىف (ريشقلا قفل هعبتو تايثا تاق مث ور ناذ_ىميصت ىرنع ب اوصلا ىرزدلل لاقد صال ؤملاق |
 ا

, 
4 

 ناقرارلا هاربا نيرجتالا تاقثملاد» ناف ىرنسوف نيو ةفيعضلاا ثيدداحملا ىف ناكل ةاور سابحنيإ ثيرح نمعا |

 ثا ناك فال شقن نا ىف ىى خا قيررط نم روم نك و ثيل ىف ال فنصملا مالكنما نال اقف بلم لع ظ

 دي صوتو" م ْ لوو

 اربع نب وم قيرط نمطسو ال لف نؤاريطلا ظا | راخيف در ورنا ضف لا يغلا مالك عذر رلا نبا اق ةتسرايفالا 7

 هب فن يئاسلا نب تارفالا وعم نحو هر لاقور اجرب هصعواةرغم ةرهش تنيجرلا لين لسداةنئا صمم لوس نقرب
 قرع ىلا ثيب حن م :ئطقراللامنم سقلا باع ماع ناذل ىبلا نماوهزندتسا يرمي, لههسسريغو ىرانها مذ دلو شم ٌتارثو قنا ناثم نبإ

 لبعداورسابعنب نع بارا (قرإ) لطاب عفر ن :لاقف ,ةاحوبا.طاو لوبلا نمربف ببالي ثك جام نيد لجن ووكللو ل ظفل يفد
 نوهت الواب سقل بساع ةمماع نا ظفلو نيل .يفو تالا طجيرإ ريف يف سبل نسح مهدانساو منيو ناربطلاوركانو تنس ىل ليج

 دز ارإفعجر لإ قيرط نم ئطقرارلاواور سارعو لوب نم هننتنيدال ناكق عرس اما ني رقلا ىحاصترصق ف سابعنب نعيبييعلا لد | ٠
 و ع نعدمازج قيس نمونيورةاحوب (ل اق وطرف: ورز ب نعزقنؤ لسا صومعقد اق ٠
 ديس د تصحو دانساو نبق زعم نم نا نظانلاذ يولسغل تو كسم ذا لاقفالوبلا نعل سوك لص مدد كوس نادم قله دانيلا رت لأ

 مت اور البلا نم بقل انام دخمأع نا لوبا نماوهز ننس لس دي ءاصمل وسر لاق لاكن سكلل نحارب نب ضدوي نعرل نت وصنم ب

 2م 5 5 ١ ىو 98 ممم و رمق

 و مؤنصمىف و ا يا ليلو لعاوريكك وس عبو سرلا وتساوي
 اعالحإ

0 
 |ودلبشل امنا عرمان طوختلا نع[ فرسو للص مدد! لوسر لع يكرم كام نب تفس ص تلاق >شئئاع نيعيب نع ق هرعوب هاشم
 :عيربثكىلا نيام يي رح ليعس اد ئكا ىف صلو للا ( و9 ه ئطقد ردا اور تيك يرل لبق ن سالو أع سريال اوليقتتساإل ||
 ةبءسلاو خل اربطلا سيلا دعاك: نرد انين سو مدنا لوسر ان رلع كلام نيدؤرس (قيبب) وح فيعضودازساوم ثم يبا نع

 :ةذرلانبا داو نيرعبال نمو دانسا نو عربغب ايلاف لعنال ىبزاكلل لاق و سكر كلام نيدقممازب سلق مي نعبر نيب نم لجير قب نط
 ] ودا نعي رجب نعاقاةرلازجع نما د لعد نعألا وقتا لابو[ صمنا ىود (ثبر ل جرظن يف شا نعب إبلا ف نايلطللىف

 ارفق لح نم لعل احر نبا وارد فيجضودانساو سو بسيناء هد نم نعيعنلا نعرض هجر نه يبعوبا واو روولس م
 تتار اخصلاراججلا هيو د ىجن مناور أنو ريؤاولا اكو ,قف نوفل نب لبنلاو ىلاطخلاةص بلا «لفنا[سفتو ا

 دو دى انه ى ذونلا لاقو ىلمرثلا_ىو ىذولش ىلا راشاو يوفالتنيرا زطقرارل اركدد كيمدؤا>وا لاقو ظوفحم ريغ شيل له

 (ةهزلا نممعميبول لبق ببرج نب و يرج نبا نعمل هذياور نادينا ميزو نكن تاق مناور و لا نع ره نلا نحوليرج نبا
 أامسجرخلو لكؤتللا نب ىكيبد للا سينرضلا نب دجيل عوف رم كا ذزعم ماع عم ندور لو ضع ظفلب ىرصزلا نحرعس نبدايزز نع قاد داو
 و مفعض ىلاراشساو هاش ىقيمملامل 7 ج-) 9 شا لعاذ وقوم ع نعت اقثلا نهوهو مداعنب ورلقوقطتراللاو كلل

 هل وعضو لخداذا ناك هللا لوسر رغم شقن را سبل سو يلمس طصمس لوس نا ظفلو ضي اوكاحلا نا لد تاقثملاح
 فاتر اني يدا عدرا فيو دورا شتر هدم تت وسر لحدا لغسان و كورثم
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 نيا صولا وم مم ديدن

 اذا ل لوح رارلا لنج فيمكن ليمدو دؤأ > با لقعم ىلإ نيل قعمو نابحنباو دجلم نبا ىف زج ني نر نب هلا دبع نعو لسع يف

 0 دصينلا تي ارم وسلا تييق 1رمنب (شبل لومتزب رم ىلإ ثييرحنم|عريو ٌناسنلاو دونا دوب هادد تيري طئاذلاوكرحابعذ ا

 نمرعياطخرممو هان نا لسا: سمد|رقلا ليقنتسم نأيح نبال دياور ىف عقود (قرطملو -رلعقفنمسرؤلا نيبالبق تس نيتنبل لعاس اجا ١
 الاوله تلبقلا ليقمتسم برن وم لبق مانجو رقت لبقتسن ن سود صدم اةوسر نا سبايسي لحنا بولقلا

 مطوامرب لرسنو دا و نارح نبال ظفلللاو خطقر الولاد ركاكو نايحنباو دهنخنباو دورا نباو وليم نباو ىلمزلاو دوادىباو ١

 ف فيرقلاب در صرق د قاعنا نيت نعنعل كولا ميد و نكسلا نب ازيا يصو رازإلا وع .نسحو ىىنمرتلا نعلن اهف ىداذل
 ردا نك لذ طاذن لريرشتسن ا من نبا داو قافتإب حقن اف لاذ ىف مود كاص نب نائبا ربخنبا |-نيعضو ىيغو لهن ظيادد

 لمس سالو عن بس اركز مل قف هد ناين ىف نوكيا قيد دزعل ن وكي ن لجل مول لف يابا

 ىف كلذ نع مارا لاقا نس نعوم رق سيلا نلمرل يعلي اي لقفابدلا ل ىبي سلجم لبقلا لبقتسع نطل متلنا مج نب ا تيار لاقررفصالا
 هس نيرط نم قسرملا ى هرف ىعشما|يهأ 9 ليلعتلا دوصقم قايسلا انيع ىف سيلو سابالف كلرتسي يش :لبقلا نيبو كانيب ناككذاؤإضفلا

 أ ن اورم قيرط نمد ؤاد وبا ى مرق منبا(ره| قنا معشلاور نبا نع شال د لقن رقو لاق ةمن هوعبلع هرمجرعقو اري لف يجو! ىتس ادا كلم

 7 : بوبا نرحب نمد ع قفنم يملا ايرغتو وق رش نكد لوالد طكاخب هابل اولبقتسا (ثرمي لا عع زوو قرم مرت تحتل ذ

 0 ماس تتابلاو .ماغلا لرب صم ديف ”«يا ىلإ نحرخا قيرطن م ناسفلا و كالاه كادر وس نعربزي بطعن ع ىرع زلا قيرط نم

 ٠ ل ا ا بلا 1 ايما عسسل كونك و اج

 ةرره ىلا ل فأي ||عيملو رصوبعشلا( ل اؤام بايو البقتسالف طئاغن أدم لذا ةريرهوب (لاقو حبت لبقتس ١ ظ ١

 خنق تيننب ت ىسب كل زاذ مز هوكذنل ايه 9 «لتسينالو طئاغالو ل ىبب لحل مهبقتتيلالف وصي نجو ةلئالما دايعس ناني اى

 ناش بتم لا نياكي اموت شوشحمافةينبالاف اماه ىلا ارض راموس خلو |
 نا لها

 ْ بسلام أم سْعو ا و وسل اك سا قااذانةرزضتخخ رت وشك هزم 1

 ا ا م دابق هوكي ١ طياغل 0 ادا هوفر هيو لس ثيرحرلا ليي دناكتيعكا ارتحل رج 7
 يان انا نصار ذب نام نع ويصل ريش بإب يره دولأ اكلو دجام ناو دؤاد وبا نع الللاوقتا (ثيي لهح يعض ئ

 الع ذب لله تعيب ال و ذاعم نم مسسول ليعساب ا نال نم يفو روكا لاو نكسلا نبامكو قنرطلا ةعراذ و لظلاو دراوملا ىلإ
 نبا نعئوارلاو ويه نيإ لجل فعبح يفد رجاء اور عنخ ابعنبل نعمل اول نطو نانقلا نبال :دانسإلا | 1

 يسال الا نيالاتالب يصدأ ىلع اقرا لعن صاد نعنع مم
 دلل ادنل قلو مرسلا وغوا رو راوكل نبا ثياور ىلو مويتفاو ناح نال نأ رق رو مظوا سانلا قي نطنف يل لاقن :

 نعدلم نبا قو فيعضىد ازساو نيعمجا سان ا ْ
 نبا( ل نعد اذا ريع ءازعقو مليسلاو تايب ىئوأماي ا قيرطلا اد اجبلع سير عتلاووكأيا اعوف ره نسح انساب سبام

 ّ ”لّرسو تباث سغم فر طقرارلا (لؤ و دعيه نبا ىدانسا ىنو بف لاريو اهلل ارحب رضيولاقنرطلا راق ىلع ا
 ا ةلرسما ايبا ضو سوريات زن ست لقت ند ةدح وأ

 منبالو ايطوتيو مين لتي ملون مهم ضو قالا ةياور ىلوميف لشغي ى رجل ىلا ةداينب 0

 ددحاءاوروأ,تياةريرع ىلإ ثيبرح مجم نبا كانا قرا نلبدال ىو ريدم فا برو ناوي تابحتب د ظ
 ١ لسوميلعمللا لصور اوس م ف, سكر مكتب هللا لبحنحةدانق شم هلا شيب رح نم ا ا دان نموهصامجو

 0 5 ىف كوبلا نمو نكيامقدانقنولاةرك ىف لابي
 تخاربال نايم داوق نكسلا نبا. شزب_يسو قيل نبع نعم كاد دج نخوه



 - م اا

 ا دك صيفنا ماع _دالنل
 [ وسرت اورق نبدلا دبع ييرحن متيم نبل (لو قر ءاء رص ىن فارسالا مع ننس نزع مج وذ هضولا ىف اخلي ناكل سو سيلعنا |
 | نمهراغو ىذه تلا ىورو اجرين ىلع تكنو منال فارسا 'ىضول لف لاقن فرسلا نماملاقفاسوتي وهو رعس سم وسيوميعمدارسم
 | ثني حن ع فيعضرنسرولبدبلا ( و هور رو ف عضم دانسا ىق ارم اس وسو اوقتاف نا ىلامل لاين طيش نضولل نأ عوث س بعكعب ىلا ثيبلح
 : سار 6و ناول كي شالو االاملال) نالها قالب قتسم ضو لعب لوقي نتاوي رنلل نصو ا( وفل ركع نيصحنب نر

 | تابحنباودلا ةوباو سم كايلاسوثاو ةلرفغشم انااا هلال نا نياك جبد مولا كان جس عي ريطنللا نم زطجاو نينا نمنطجا مولا :

 د اوبامل نقتق وسر و كربعا نش ناب او لكبر ش ال قرلحد هللاالا ملا ال كا ليسا لاف ا ض وت نم ضعبي عن ع ساع نب بقع شيب لحم

 او داتسا ل (لقزو نب سرطتما نمزطجاو نيالا نمزطجا ممل ميقداز و منعرخلا جو نم ىرنمرتلداورورلشابب نم لخديأ| ٠
 نإرتقيرطرمط سو الإ ئااربطلاورازبلااهاؤرهدنعقلاةدانزلاو ضارتمالااه نمتزلس لسعر ور نكل تلو سيكي ثم يذودج الو 1 ١

 م نليجاو نيب وتلا نمزرطعجل مولا هدا كوسرارجشن ليهغاو هلاالاملا لنا ليث لوقي ضو نمو: ف ةءار نص قتن عضوباعد نم -ظفلو 5

 اذن ركل دابا مبلول ل اسخلا وا ةرف هرخل ىلا موال كاز أ بس ]9سانييبرحنمدجلم نباواورو ثيرحت نب يطتملا|
 أ عباطب عبط قر ىف بتككليلا بووتاو كفغشسا تناالاملاأل نا لرش ك لمجد ملا كابس لاقفاضوت نمظفلب ىر لا نيعس ىلإ ثيزح نم ||
 هر لطسو الا ىف لاق ىلاربطلا نال :هوف مديل هلا مزاحم فعضو فوق للاى انلا يع مجعقر وس فقو ىف فلتخاو هوقلا هنوف كت

 درفت لاقوخرعش نعمداقلا نيرسور قيرطنغاططقر للا ييرخت لالا «نحبل ىف ىكرملا قادس !وباواو رو عمل نكسب مالا ةيعش نع |

 هلرقلا ليقتتسم ىذا ل ىف اهرحل عل امل ازيا ذوق ولم ياهل للعلا ف نطقدارل اجد تلق لق مداقلا نيرحيو ر نعيش ني هنع |
 لق ثييدحا اوس للا هف طمف د٠ وضولا نسحلو يصوت نم ناب فت نعرازبلاياور ظفل ىف اا اتسي نكلام انمدق ىلا يدداجلا ىف ةريو

 ل دولا( 3 نا كلل فقر دامو ىلا طبابمور مراده ىلاجوتلل اهلا ىلاغ لا عفر مالا مرش ف يحلاقيفد نبا :

 | ماو فيعض برضو انساب ليلاد مويا جف ناسنلا ءاور برزلل رش ىف لاقو فيعضاد ليعس و تيدحنامتبصاظوراكذالا
 نا بيرالو كشالف فرق لل |رمأ 9 ذدنشلاو فالقلب فعضي نا نكون أر[ .ظفلا ره فيعضامالكو ريعس ىبا نعاذ وق مد
 طسارلا مفاع ىلا نعنيفسان عيكوأزث :يببش ىلا نبا لاق 5 داع ىب ان حرعشانث سذكنب هجيانثراذب نب را لحمي لاق لالا نافمتكع

 . لويوشالا ا عامتلاو فعضل | هيلع مكن عمال نيويصصلا قاور نهال وهو .عدابعنب سيد نعزلىلا نع

 هذا اذ ل اولا لف كأناامنا.لو' ثيدح نب ةريره ىلإ ثي لح نمىعذاشلار اذن الئيوكلحا نتسالو لا سو مرع هبل لصمنا
 و درقكاد ناو ىراللاو نابحنباو >يزخ نب! هاورو راع ةث الو رينتسلو ل سالو طئاغب اه سرت سالو هلبقلا لبقتسالذ طئاغلا ىلا
 اال لير ناف سا شسيلف طياغلا قا نم لاق لسو ميلعمملا ةلصمسا وسر نا ةريره ىلا (ٌيي لود _ىبيصو عز اوعوب اد قأسلا

 كرير جوشو اراك نيصحم نعى !رلاو مع او ىلاوععمزا .ليبق ثدالتخا ديف دعم نب ربحلل لعس ىلإ دع هرا لمد جرحالف النمو
 سمتلا لابفتسانعىتثلاد 0 دهلوث للعلا نيف فالتخالا نطق ارل ارك و تاقثلا ىف نابحنببا و كو زييش :ءراوبا لاق و

 ف ىور فيوض صو ف سيال حالصلا نبا لاقو فرعي ال لطاب نيرحازه بزيملا رش لل ىو ىنلا(لاق جرفلابمقلاوأ| ٠
 ءلع نبرهتاور انما انكو كملف منقل داب .حرتو لجرلا لويب ناحل عرسصلل اب :حرفو لترلا ل سينا اعرف رم كلنا بانك |
 ديلع هد الص منلاب اوما نم طهر هعبس نفث ر حن سك نع رعبا نافعنعريثكن بد ابعلع ىرارمد درفم "نجف ىزمرتلا مك

 || ىف ضع دلع مهضعب لي نب. كلام نب ضار عنب هللا لبعو راسب نب لقعمو نييصحنب نإ معو وجنب هللا لبعد اجو ةربرص وناعم لس |

 . | ملا ىلا دار جرف هلجرلا لسن وزو عدا ؤ وبلا نعيفدر كارل ءاربف وبلا نعوتنو لست غل اىف لاري نى لسو هيلع هللا ىلصوشلا ناثيبرحلا] ١

 ذااتنل موه ليم لصاال لطاب تيب د حوهو ماكتالا بلاغ بولسالا لع دعقارواةسمئخ لالي وطازيرحركون يهقلاو || ٠

 و ليعلا ققدنبالو لاد قلقا ءنان لاقامكرش (َمّل راب تسالاو لارقتسالا ف ماعىننلا ناهعل نيام بنغن هلو دابعأأ
 مدعي <

١ 5 



 ا الإ 1 _لوالبل

 ا ساو دوعسم نال اال ورجل ركوب الضوي لسعر نك سويط يعن وس نش ضان عقسمنيربعسنع |
 )1 ةغبف |رزحي ةيعاسو_لعدن] هنن ناتعشئاءاشيب) حليو اني ا ذيعضو مر ض بهم ضاع ماعذعنتا قو فيعض أ

 رولا ا رتل سلا ءامعرطقيرمسارو ةالصل ىلا جزخي
 0 صورا الوسرانان الا رعس نب سيق نبي رح نمد جلم نبامنكع اع عسر ولاا ىءر قدلرم فحتلا يسر ويوم زا لست لسة يعمد دع :

 | دل ىلعم نبدح نمد اد ىبا ىاورو .نكع مع سرول ثا ىل[ظناناكذابيزغتشاأف ةيسرود فحل هانت لستنغاؤولم ملانعضوف سو مرلعمنلا ظ

 ٍ هركزو كاذرعمو ورولعا كلن اوعلوسلاب ليلولاميؤجتصو ريصعلا لاود د,ادىلاداتسا لاو ملاسر اوملصو ىف فلو ء]رذو هن ع3 ٌقاضل»نكوأ 5

 1 سالمين: ليدعابح تمام تفسد اوفا مهو مت 0 5

 . | |مجولا الع نم ىزمشلا اورد ىث/نا بن
 1 فيتا دف نب تدوس وذ ماما را 1 ف نوجا يال ١

 دسوكرن نم علا لرع نعش رأ راالبعةاوراثيرحركالا ىلا تعد «لطلإؤ ةاحر !! نياركدو دولمنبامهعر رع نارسن © يلا

 10 وا قررط غول ناذر دل رن انك نالفاالو ميشا ىضوأؤ وقوم ضانعشا اياو سا ضعب قسزي ًارلاقنالموخضا نع

 ا |[نباىف 3و ازعلا(ضلا شير | 9”)سرم فعن ب سايا نعو عال نعش اولا لبعشياور ظوفحلا لاذ ركب ىلإ نعش نع ظلعلا نيت ىلإ

 | طعنا ريل لوس دونر ثيل قبط نع بيض يجرح وديني جد سبا يطوي ناك سشلا نع قزرز نع ثيل قط نم يشيل

 0 ا احب لااا ااا يزال[ را لوح م

 زنون درب اوقحال )هل لاقو ميس فعضو» لسحب. ئرتذلا »جرت ىف ءافعضلا ف ناجح تبا كاور و ءارل نميكت عا ارب رشاؤرت اوت امله اق دازو

 ٍْآ 00 1 كوفر وعيا نع(ٌئاطلا ري نبوررا ربع نرح لاق كسلا ىلإ نبا قدس نم وصتلا فص ىف ٍرهاط نب هوررقتاى ل ءاخئلامب|

 "|| رونو طيس وادع مالكة مابه لاقل اهلادليبعن يوت لقبا مم ىف قركالملا ! ىف ظفحن غي ثم لح جيلان لعنو : . ١

 | كرعتطتو رد نضل اتامكاد لاما تأريويسالاب ادع شيل و ىثلا عيننو الص ل139 نعش مبلاباونتعاةداجج_ 2مل
 ةؤض موكب لقو ةزانج لا ىرف هزيل قوس اذ ونن ناكدن عنب (ثي لعح لد ال اكدوعسم نبا نعدرخ ظذلب نعواوروا ليك
 ٍ اجرا خلا قلعو ربا نعفاشلا هاو و دونر جنب نعمان نعشالماسب الا تاكو مرفخلع روس لصملالاارعم بهذ نئاجرلا .ضرف

 اءوضولا ىف ةدراولا تاوعولا لع: نظف ملل للسلاح لوث ١ هللاو هولا نيامعيتواعونرم ىور هنا ني علل نايدلا ىف عقاو هرخ ظفنلب

 ا ا هع لاروع اناهلاررلالسخرزعيو هوجو دوستو هوجو ضي م يرجو ضيب مالا هولا لسغف لوقيف
 املا ىور درانلا دعىرششو ى نعش مرح رح مالا سررلا رسم ل دعو ىس ءار ون مالو ىلا عنب ىلاتآ ثطعت ملا لا لسغلنعو

 0 موب. كير حت خس دلظاو كزكرب نملع ل نتادكاتجبضفغمرلا(ى ١9 ) 9 (عوامو خطي ىوحلرمو ىدار
 راما لاؤ» قالا لنت مويط صلاءعيىب لق تبق مرلا نيلجرلا لسا نحوم دا نلوعبتيف لوقا رع نيزل نم نطجل وللا نيئذالا
 ل دبره نا و اوبل الاى ركويرو مل لحال عرلا نهض هلا ف ىوونل (ل 3 نيحاصلا نعال اب
 9 ميلاما ف نكاسعنإاو تاوعبلا ىف ىرسشفغشللاهدروا الج قيعض قرض نملعن جين ىور ترقق يبرحسيفومصيول هللا نب

 اضز ءكزنسما# ةاعرو يال نمودانسا لد لحن عييبسلا قارنا ىلإ نعل اريل بيجي نيبيج نعى زو رملا بعصم نب جا ةياور نم

 | 000 ا دعمنا دامت درفاق ولاد نبهينألبع نبر حا نعى ارلا عر ىلا قيرطنم

 للا( 9 9 ك:زاروهد بيبدندابعم رواه قرشا شيب حن فافعضلا اق نابحنإا ءاورو هوكدع نع نسل نعز يدع
 : || 1 ا 2 ماو ىدان_ساومل وطي سبل و ب ذاع نيماربلا شبير حن م

 َ سلا نمرع 0 وق نيق ملا نيرعنت ناك ظفلي جا ىاو رو نر ريسه أكو سارلا م ناز خال لإ لس و ءرزعمرا طصملا«كوسر ك١
 ف دار ىلا نعدجلم نبا (ىو 9 ر 0 متن 1 2 د هما 1

 اننفيعييت

 اطرح"

 نو رش لب الا لحن كوست اوؤرلولأ رار رس نووي *- يفت رعد طا



 ريو صلت دم : لوالالل :

 لعام دانس قو لمح كانا ليال هرج ضع طراد قف لراس 500 ٍ

 ميس ءاح ىلا نب) لل ئضولا قداعأ امس صيغ د ىدد قلد ؤسبد نمد

 مامااسرالاب هطول نعي يطعم وعر رانا بيوتي نيت تال
 أ لق ةيونالع نما منعم ردسا رم يعنالر ازا لقد ل نض قضو نسحلذ عجرا لاقت ظفلو ىضونلل مراد عزع راج :ريرج نمل سموو
 نميشف ماورانكواةوقوم عع باو عنايفس ىلا نع مع :شمعلا نإ درر قفاطخ عفر ديل نإ ضييزح نمالع فرعي ىف ىررفل ضف

 الق لس و هيلعمد |[ صينلا ىلا اجلي ناش نع بسلا |( 9و وق ىم>صق ىف هور ع نع ريع نب يبع نعيطع نع كال نب
 و نطثرالالو ةييزخنباو ديل نبلاد دوا د باو نها اور كل ٌقضو نسل جما »لع مرر اٍلصمرلاءلوسر لاقف ٌضظلا لثهميهرةملع كتو
 هيا اق ووخجوسو ءيلعهرا ىيصينلاب ادع ضعب نعي رعمن ,لالخ قبض نمدؤادوباءاورو دفن صو ةدانق نع هزاح نبري جس دفن

 1 نم لمر ئترحنعباز»ا نملجر لاقاذامل تلقفلاق ملاقزيجانسا نهرب تلق هثالا لاقرقو تح يند ناطقلا نيالا رك3ررع

 كلر رسل و لذسلل ىف : نككسلرموم دري نعلاقو ةيقب يف ناب ىرلنلاملعاو لاق نع ببر لذ ١م يونو لس يلع هل اص منلابلاونعا

 دانسالا فيعضخمي سوع بلش. لاقفازعيف وقنا ىدونل جاو سو لعدن لعمار: سعب نعسيفو ثييرقلاب ةيقيوتيرصلا ضه

 نرال) حس قيلعتلاقيلعت ىف متنيب | مكرعنبإ نع عفان نعام نعرهذاذسلاىاور قايقدز عنب نعمل وق قرطلا ىنمل طن ق الطالا نع ىلو
 ا لطاب تييرحا نه ب زرلن ريش ىف ىداونل لاق ءالل هيدي اع صيئز دابق جرعلملاةلحاب ٌىوضوْىف نيعشساال اذا لاوس و يلع هد ليصم
 ١ .تاحاا)لاقف »ىلع مرنا لضم: ال وسر و طع ا بصب قدرصلاركأباناىور لاقنرخ قابس ىراكلق ىدروالل ةركذومللمصا

 ةاضااباتكو ازلا مهجر رجوماذلو مو شكبىإ نيت نكت ىرابا رش ىف فضصلن رك ادق تمل عروبربو رمد ث ىضو في ذكرأ أشسإ

 تيل لاذ بونجتلاب ايمرم لاقف دل قس تدر دابف طويل ءارل اقدتسنايلع تيار لاق ببنها نعروصنم نير يضنلا قيرط نمو لنسم ىف طهي واو
 ل قتسان ردا رذهيطول لرب قس سو راع در ممل وسر تيد ىفاذ نسكمار ايم لاقخمل قتسا تردارذ هةوضول ا قيتسا باذخ نب ]

 بل نحو تاسيس يا ام ا كا 5

 هع ياعيني يفد تيرا اووي لكل ضر يروا زعتتلا ناك ماسر تءرسواات نات

 يح :ذرعنم سوم يلع هللا لصونلا عم قالة دق قميلع قفتطري دي دع لآ يمص ىف دوال نأعننس سوم لعمل ليحتل ١
 موعمتذبييرلاب ناعتسا ود رلعمللا يصمت (ثعي لوح بصل !ركذ (ىراذإلا ةياو ىف سلو 'وبضولا يلع تين صقار هظفل وعر ىلا

 (نالادداد >ىلادراور ىف سالو ىلع دا يزل ميلصلا نإ نضحك يسوب و بلع تاو ىرانا ميري عاننبم

 هع ب نحل ضفملا نبرمتب نيرط نموا بسجل ناسؤود ادزتسلىوثيلكاءا ينضب زمن رمأوو بمحو كرنحب و

 ناكل هرعش نبرلغماب ناعتسا سو مرلعمرا لجن اثر لهح تيكسف لع ىبكسا ىللاةواّتض وثلسوميلعوا صم كوس دعتببص ||
 وع تسستا ص5 00000 3
 مالهم به لذ نيل خقيض تيان ةبتجيطعو ا ؛ نجلا ضق ىتحؤعىراوت ةحوقلطناذ .ىم تجرخت اهم خاف قوادال الخ 3

 ظ رك قبس قببضل جدل زعتسالا ناز" را مم يبل قايس_يفخدع ريم مقال صلو ئبضو أي قه يلح تصف اافسا نمور جرشلف 3

 0 0 رضعي نكد هيلع بيعي صواضيا.ىكبو لسع دالاقط «ناعتسا نراعي شيب لكل ل اقنريالصلا نبا ىركلاد لازغلاد هال 5
 ضاعن انربو منعاضيا ادرة د ناقل نعمزقن لقتانامح ناعنتسامنائىدر ضن هيف و هققرلا نعرخلتبال نا دارا رفسلاب تناكتناعنتمالا || ل

 لوسر لع تبدصل /ا5 (ل )اسع نب ناوفص نعازصيا مرتو مامالا ىف (ىزيشلا اه كاتس يق نم لجرو سو يلعدرل ىدونلا فوسر دل متعمد 3

 كعب تنكتلاق ىلفايعب»ا نعو فعض ميذو نيببلاذيراتلا ىف ىرائيلاو دجلرم نبا اور رضولا قر فسلا رحنا ىف دديلعمهنالصمللا | ٠
 سورا اصوختلا |كا سلا ؛نعئور كد لوعفيعض هدانسا و اضيإ جلم نبا هاو اور لعق ىهو -ّئاؤاز او لس و يلع هللا لصمرلا لوسر 35

 0 دازث مركم نب هيقءازن انف نيمدوف ها دبع تيه داولاوه تسلط -202322- 0

 ضال نيف سن... يشسلا7ا >: مئضئظا لب تايظ ب اا 9-7

 ا ب للا نضل نيس ني كش ايلا

 يسع
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 0 حسي سا - سس سس سس سيسساالاا



 : ظ فمي لحازه ب نمل ميش ىف ىدوونلا لاق , 8 فلس ارضعب اوت ندوه لس باص ينل نعبفؤرعم سبغ بورن ازع لاف ردلدصن نإ د

 ا رجاو فاشل هركلي فو خعرب لب ةدس وص سيلو يي لسا رص ونلا نع ردجرل ضد عضوم فدا نورس صينف منكر سيور
 "| (ناواردإلا ب |رقتسال نام الو ب ارتساب لاق لقو تيدر > قت نمى غبلا ناب .ةدفرلا نبا م قعنو ةريس >فئاطو صاقنلا نيالا ارو باهنص لا
 1 لجن عمرا نيف رثعم نب لطم نم دوا ربو هه مزور امازنقلا ويم بار تساى ىوغبلا ليس لعل و سرمالك فن سيف سايقدن لاوتال نع نال
 : اصلا عرك نل اف لسلاضعب الك مرقنا كف يعضودانساوقنعلا هم نمم لباد لازاقلا غلب تس ردار ويم يسود قصت ىارمتل

 ظ

 ش1
0 
 ا
 ا
/ 

| 
 ا

 ريم ملاق >ىلط نب ىدهوم نحل لبع نب مماقلا نعتوعسلل نعى ليرهنب ننزل ربع نعسزوه طلباتك نيبحوباواورأم ميني نا لفت

 1 |( لسرما نه دع ىبن ىارلا ليقنملاقيالا نه نال مل لح فا قوت وم ناك تاو انه لاقيد لفن تلق اقل مريزغل قو سار عموأغنا ْ

 ...[0هال انتر نبرهتلش ناهيص زيان ىف عجن ىب لاق وقنا ويل غل قو قير صوأضوت نم لاذ لسور صيتنلا نر جنبا يي اوس
 "|| وقيد مقنع رم ضوتاذا ن اكن رع نبا نعني, سس نب سا نعىراصنالاو عني سهلت نسكن نيرهني رعانث دار نب نعلن دلاد نا
 . [رهاباص ل اق و قنعلاوسوقانس اركي نايل لاذ هوقلا "وي لالغال اب لغيمل قنعيورصو ضون نمسك يلع هد نصمللا وسر لأ
 ْ )1 داون نم لاق لسبع هد للص ىلا ن |رتنب) نع فان نحن ملس نب رهف نعم دانساب سراذ نب نيسحموباواور ءنجتأ فانا ”نسأأ

 . . [[نتاذاطيقل(ثمي حار نبت ةزاغم ويلف و سراف نبا ندب رمل و روعص قيمر اش ناازع لاقو تعقل «ويلغلا قو مفدعيلع ميدبب |
 3 أاةنخكذملا لجل ربا ور خيار زورا سا لقسا نم سبل ري هن لججج نا نيلصلا مبا لكر فبكى بحيلامالوق مالفن عب اصالا لت

 '...[ةيفيكنمتنتسلا ىو دينا ىف نير مام لاق زقدارللصاال يدك هزه سو يعهد الصمم كوسسر نع شلل زب بشر كرس نأ
 | لئن مالكتضتقا كن ئش نيرييلا كح ندهن ىف مدع تبيول و ريلا نفر صنت, ياربلو عباصالالفس نمزيظفتا عقيل مؤصنسامليلتلا
 0 مب صا كالي اضوتاذا سو هيلعمللا لص ميخلا تيار لاق د ارش نب د دوتسلل قييم ىلمرتلاو دواد ىبا ىورل قف لاق [ىع و ره صنخلاب |

 0 ؤ نوب مؤبملا حهجسرحتلإ نر كل نيوجد لحس نبشرإلا عب نكت ةعيض نبا هدانس فو كلي لرب لا ع جام نال هياور و صد ||

 ١" | ىرسلا نييعتىل ملنتس نا يلازغلل طيسبلا ىفو ناطقلا نبا ىو تثالثلا نعيصو نبا قبرط نمثل ام يئرغف نطقر ا للاو ىلالو دا ||
 | تطعف امك عن سو يلع مد ل صمد لوسر تيد لاقو انالث يمزق باص لاخن :ناتعشرب لحبه الا قر وءوتالا|

 ايو :هطقذازلا واور شاع تال لوح و فيعض هدانساو طسبالا ىف ىلا سطلاواور ةوعم نب عيبرلا (ثمي لاوعو انك طن اللا
 ”اذا سابعنبا(ٌمل يلوح عالتقناو فعض ميذ هردبكلا ىف نلاربطلا هاو رج نبلئاو قب لوس تيدر ركتموعو سبق
 اوه اصر ين ووك اد دجلم نباو جن كادر انكو كل نكوشو تلقى ريهرتل ا هاور هن لا (ىل يف كيلجدو كيري باص لت

ِ 

 .' نيدو اببا يرخلا ناو قالا لبح_فنصم ىف نكو فوق سم ىدوفلارعمابسوف ىهو ضن اركت مهر ةاسوبا (لل 3 رانا ليغت نالق
 . لوم ليس لع وت لسو هيلع هل للعمال اشوي لا عسل رقومر جنبا و لعن حشا فاسو اف وقوم نيكس ىلإ نعصوحالا ىبا نس
 ” تنم ضقا اللا فانديتسالاب ه صار عاد عضوملا كلدن لسغب عنو هيلعمرر نبك مينلا قرد كلل دلعي ناكارلن رقع ةعملا) تو اًرضرتأ| الر نا سس #سإ لسا عبو بعكني ىلا لعنبا شيب لح نم ميقن ميال ةالسصلا هنا لبقيال موضو ١لعلاقدا

 ودجر ١وسوم يلع هنلاوبص يذلا مل لاقق مم اهب ظلم يملك س ظ دع قب وايمن ل قو كير ءاوبال ذر عو سكب ىلإ نع عنب نعاس ْ
 لود ذاز نيرتناولا نعب القس نب ةرييغللا دي درفت لاق د جركزي ل نكل .يسولاازع نمدحس والا ىف ب اريطلا ءاور و لعفت كئصوأ
 3 قرا نين نه طسوالاو نلرعلا قد نبا يلع رن عيرصا تقاارلا «ركدت ى لئاظؤللا نكيفازديتسالأب م١ هلع لعيلاد ضو م١ 1مل قثق لفمالا هيلع .جباتي ال لاقف ةنيغملا ةبجرت ىلافعضلا ىف طييقعل د سك كفيعض عيزاولاو لطاب !لع ميبانعماح ىلا نبا |



 0 قةدرولا تيدا 2 ]
 ١ تيدي ٍْ

 ,عثزالاةو بارطضالاب نطق رارلا ملعاورانبلا هدر سابحبا قيد لستم مو د

 0 ىقد درتلا لصخلو دانسا تيرم هما ضن يول لاقو نينو نمسا ىدر وا ةلكازه لغلا نم نام بق: سلا وسم لاق ىلا دعا

 تلد و) | -يلعالزي ىلا ثيرحافيعضت 0 هزنباوصالل نر ءناملصاحارمامالاميقعت كدا داو سسك ا
 قس 0 0 يطا اجب و كل لطكلا ةبردب ا كين 1

 ري مزفتانم 0 سمر كدالارلك
 فارس يلرتساو بابلا اعلان قم زق وا عب لغو تمار وشو يمارس ىلا لصن (شبي لوم لقت ورع قفنمأ

 اعل بست صعلا لربح لاق نكات بئاصعل مل عاوصعم نا اداب شييرحسبنأرلا قيودمود دعليقتا

 اسوي ربا الوسر تيبأر ظغلب نار وت نع ضامويو نم نب اريطلا وكل اورو عطةنموهو ناش نعيرعس نيرو قب رض نمدؤادولإ

 ا ها طعوس رحب بعيون رص رانش لموسم ناار ترا
 دما حسيربؤو »ماعلا دع وسو أد موت صولا ىف نزع تيرس نم راتب ناش ةجرخلو مح
 ايون هرقلا ثم ىواطلاو دابا امينذ اخاه قمرعبصالخداوامزتطارواعرهاظم ين اوم سار اوضو ريم سو وتلا رصورلاالوسر نا
 د نأ ابوس ناساف ل ريل « 9 مدوعو ملا سنلايإ ةرلردلصلا نب نبالاعبت ىو ىنلا ىازعو نسحمدانساو

 / ”عريعش نب مذري) حنماىو اعلا ها اورو نطقرا لاو ركاكلو لهن ىاور نا ثعو ةوعسم نبا ىلع مقو ب اوبصلاو رك نو نطق ارإا نزع لا
 ىزز ريغ ءاعسن زاويف انوندرس اسس سر وضوح سؤ يزد صصص لس 00 ل :

 اقيب باسل هم .عسربا نعرساو نب ناجزحكتم ركل نب عنخ بشوانلا( نعام حقب رط نم ىعلا ع رهاظدازسإب :مكاكبارسا١ ارلاببوينمأ

 ا نكلو ةدار ع دانسا الهلاؤومس رن نزل ىلا مكمافال بمن زال نذلذ ظفلب بهو نبا عرعت مر اننإ يملا نعىهرلا ناةعقب نط نم

 ادد قلو دانسالا زق لمرحنعسربتف نبا نعى قلل نبا ةياور ىف ىلد منا مامالاىف نيعلا قيقدنب نيرا فنيل رك

 كو نبا نع خنب لع نعى زيرتلا فورا لكو هاا رحنع نيا نع نابحنبا بمن ىمازكو تل بن ذاك يريد ضف ]
 ْ 1 للا ناين الانبا. رقعتو سوا ؤبص ينل نعسرب نعي راجعزب نر ثييرح نم ني ذالا »ال اليل سالادر وقح لبعلا 3

 ىدر ا ا ءارلا ضلي ايضوت اذا ناكمن ل رعنببا نعمفاز نعاطوملا ىنو نلريطلاورازبلا ةاوراري لجءام سارلل نخظقلب هي راج
 ! 053ه م ىيصعو نابح رباامهاظميماييابد داوزطايمرذبارسب ويف نين ال اريد س الا هعم يباب اوميشب بسس كلرسما لس ورا لبصنا

 ل اقيصمدلالوسر نا
 دعو مملا مل لضف »وعي فرغ امزطايد ا هر اظ ومس يره اخ ىلا ديما اي فلاخو نيتبامسااب مدمس و مسارب

 2 ذا اوس ارب ريس عارضا ظفل و ىننميلاو مكاو ولم نباو ٌقاشلااّصِيا ءاور د ىرانم نباو يي نخنب ا ضو ىرسلا اجر
 وأمزطاب وأثرها ظروف: ره اظل سيمأرمافلاخو نيت سلا أمراخد اذ مين ذ ريصد يلم نبا ظفلو يمايإباعرعاظو نيحلبسلاب
 .ن اكبادضالا لاق مين ذا “ارو نم نييماي لاو مينا طاب فب ص» نم نّييَطس ىلاب لاقو مسار مب ميس ام نمي نخل ةىقنريبل
 انعمناك)ا3 ازكقإرطلا|ز م نمالا تبني .جو نم نين ذالا ريم ف عي ١2 ىرنم نبإالاة و ند ذالاامء يسن ندعبصا ني لكوم ل زعي نات
 َس نملبنامووسن يخوت لس و لبص هللاكوسر نيبأر ةوعمتنب عير 0 0

 رس ا زل يفذاد يشر صوم
 : ءادز ماما ىلإ (شمي لوح د0[ | عند

 0 0 ءاوقلير نيهنادبع تب لمحْلاثل ىف ىلاتكو جد لمن

 قص , :مسيفو يلم نبا قاور ةريره ىلإ تب بارلا نسم دعوه نب ناملس نع جيررج تباقي اودي اوصل

 0 طقرارب .١ يسرت] ىدوه لا (ٌجري لوس سم 8

 ةلغزالا نبرجشيذو نطقرارلا مرتع م
 ساكني لجين ان سايرس طب ظل وخل سات 0
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 ا ا ا نرخ 0 ا ا

 اصايم دبل ل نيأرق ثالثالو نننره هلو ةرمريخاس# يلع مدل دصصمسلا وسر تارّصو لاق باح نع نست نعنابحنبلئاقمانث | ش

 (.٠ ةركتاميلع ءإقتنإف قاربطلا و: هرن دع(شرمي لهل معو ارينا دانسالا ىفو قاض لاق فيينا ك رت هرصاو طغت اا ظ

 ”ييلت !اربا كور ظفللا لهو تاضوتاأل ندجل لبق لاعشلاب تارب ىلابااماعل اقم جولا اذه نمهرقيرسلا ةزكدو نيما! بقل متنا رار رارياع درت 0

 حاتم كاد
 : قتبديش ىلإ نب كيبل  ورهتنأما ىلا ! لحم و ١

 5 مار علوا نب لكون قي رطن مط سوال اق خباربطلا ماعرف منب (شبب لهل ماو فيعضوداتسساو شيكا ل ىق ريطلاو وضصم
 | هر قب رطنم هول ىف ى دع نباددرف نجد ل حرم نايس ضااطفليفر جنب نع ةفيعضودانساو هنعتاننع

 . [اناكعب

 3 | ورث دا ىلانبا . |و9 كورتموعو تايزلا نسايم يفو ىرع نبا دافي رج( لول رعأ ةرطقنم فض ةداتساق ا

 0 اندر ليقعلا عارف سارع نبا ب ] ازيا ف رربطا اف ىع ةفيعضو هوة رولا اهدانسا ىو مرت انك ليبعوللا
 "| ةسنيليعس نعريلولا نعدوصنمنن مس سرت لسرايا( قانعب نا اربطلا ف ىو فيعضوهو نمره ول
 مم اواو ارزعوتاذامبا هن ناك نيجندمعبأص لل ضوت ذا لسشوميلع هد للبصمدلوسر ناكل ليك نب بجبن حرر هاظلا ىلإ نع

 زوالا ليي م نكسلا نبا مح ةؤم ياو نطقرارلاو *جلم نبا كارلا ضعب يضر كريب لاخي ناك ة يعمم لص منا ىور سوق
 ل نع رارعاب تيل كلر عل ازطعب ميبضرا ال وت ذ١ لو لعمر لوسر ناكل )جنب نعجن: نع سبا نب حاول بح نع |
 ذ ومر ن سلام زوالا نعما هر ةريغم وبا فلا غبو ازكع نب متعل لل! نب ري جلب عل اقف از والا نعمفف لفظ درب فلتر حاولا )ع

 للعلا ماعرإ نب عاىجالسرم ةدازقو ىن ا سلاريزب نعرخاولاربعن عز والا نعل اقف ليز ىلا !ىرفلاخو باوصلاوهو نطقرارلا لاف ْ
 فم اليا نسب قرت ومضراع كل ريو متي ل خي ناوإس والكل صربتلا نر جتباو ناؤحن ع ذارلا رض ضعب ىف عقو هيما |

 الج يدلل لبعلاق 8 لي اق ولءامداد ا عصيد نكد معرب الج فالو كال را نكن اغا سيئر كد اوصلا» ناس عنب قت كلجو
 اوس ناك شم لوحئن دريل ايل لموت صبنلا نع يبالي نع ةامءولانب لاقوريبص نيتي تل سبل يبا نع ]

 جيناك ابحنبا ظفلو ظافلا هلو كن نم ناو نابحن باتو ميلعق فتم لاعزنإوموضو ىف تحري لك نمار درج ل سواد صأ|
 ارمايتل هجن اكدأاديلال ةيادر ىفو لأعتنالاو رضولا ف نتاج ناكةرنم نباظفل فد لاعتنالاو ليما ىف قوش ليك نمارشلا

 نم ماكو او نأبح نب او ةيبزخ ناد ةملقا د د باد رماوكتمايماكرباة اضوقتاذا ةريرهىلا(قمي لوعإكر اضف عاطتتسا ||

 و ٌقاسشللو عب نأ/قيفحوهريعلا قيقو نبا لاذ ةيسبلا ذا ئل اربطلاو قر يلاو نابح نبا داز نعول ص ىلإ نعرشمعالا نعريهز قيرط 1ْ
 ١] ذا ضو ا يمس تار لاب اماعنعىور ه) عل نمايكأ رب اصيمقس بلا ذا ناكلسو ميلعمرل (لبعمنلا نقرب ع ىب تجرم ىلا ||

 | لعيب وصال غلاو نيم اب البا لاقف ضولا نعسلاسف دعو لجدداجحل ا مو نقم ىل ىمداي ةياور نم نطق ارا واور صولا تاما

٠ 
- 

 رع ذىعن عبر نصرا! نعل تح نبرهض داورو 3س بق ايلعل) ذ غلبق نما يسب يي ناك زي سهابا نا ءلملوبطلا ىف ليسجوب 63 ورد
 : نان ةريرع ىبا لاق ئتونازاتا نمنيل كغ ىفلا موب نوعري ىتما ن١ (ٌةرسمل لوس عطقنا هيف و لع, نك نش نب وين ن هللا لد

 كتلقثيطبارغلب تسي لي لسغفواو نموت عد عرب سهابا نا <عرر ىلا نع ىراودلا إو ظفللا »ليم هاون طايألا ىلا انيدي اكل درعب
 || اضوتي ومو ةريرع ىلافلختسكل ة مزاح نب نيئن هسا( وم ف ةيزم اعتنق سرا دصصمملالوسر سمر - مس ئثا ةربرهاب أي
 . |لاقفوبضولا لنص تادضوت ماندو ا تملعول نه يةذا رخو ف عباب لافف ضول از هام قربها تدك يطبا غلبب تحري رم ناكت'ةالوعلل
 || نامفان نعميرعلا نع يكد انثرح يديش ىلا نبالأق فال ايداونضا نم دفلسلا نم:ءاهجي لاؤرتو لحي رسيلو اف ةريرعولا جت || 0عضلقلا عبن اعراب مرشاف لاحب ب عدا نلت رضول خلي ثيحردؤللا نم يح غلبت لوقيرطسو عه ايصليلخسعم»
 قنا نه نمرنعا داتساءنرعولا نا اور و فييصلا لق ميطلا ؟وضولاب ملبامع :رواك ربا

 00 . الجنه ن عشبإلا انت اص نينا لعازث ل

 | تيبالهسريغد نيصيخااقلامب قس مرصو لسه خراو ز ىف لسو يلع هدازبصمبنل العذر ةربرهابانا| لهن مب جا هوان نعأو
 أ يكل كاملا ىلا مدد هاقق ىلا مربع ذر سار هرقمألب رداوأم,لبقاف ميريب سار وس :راضولا فص ريز نيدنالبعأأ

 اة ا 1 و ”00لا اا  لع 7ذ7أ*  ا ز]ز ]| |[ [0ازنز ز دز ز >ة >< < <(79ي02ي722 دك

1 



 1 هتبيارلاة ثالث مسارب ييسو از الث. هيعار 3 لسخن ا معبر لاؤ هس نب قدقش نعقيقش نب ساه يرن ماضي نطق رارلاو ري نخنباوأأ

 أدر للا لاو ةريكع ننهللا لبعو سابع باو ىقوا لإ نباوريرجو س اجو مسنباو ماما ىباو بوب ناو لس ما نعاضر ميفوأ

 6 دانث الو ليعس نمازي نإ يميل نكاد قنناسحو منعلالب نب ناسح نعق دارذ نعبر اعلا نب ريعس ن عن ايفس نعملبانبا|

 ,ةزيتانذ نح تايرهزلا ىف لهاا لاق ىرخا قيرط نم ناطقلا نبا. صو برزتال نبا نراك نب نفد جرت ىرعب يحرص سنع |
 ٠ 0 طوت سوم يلع هننإزونا كوسر نرش نعى رهزلا نعى ليب نلاانث ببرح نب رتل او رص ناكو ملص نمر فصلا للاخ ] ١

 اىريبزلا :عبرح نب ران مير لرعنب لزب :ةلهزر»لاق لولعم_نالا تاقثملادر ىبب ١ر2 لاةوسعباص للتو دكت 3
 ٠ || ها ]9 يناعرنع علاه نه مقتول وا ضيا ناطقا نب لبقرك ا صو شا نعفلب '

 | تدوس للعلا ىف ىرمنتلار داو هيقعلاو هيلع تباعد ىف برد: نإ خيي لحل مو تطعرتيوه» سي نإ !َ

 يش صب ام مسا| لرلارج

 م قادولا هور فعضمينر 0 انهي مي مب انصل ةياور نفرد الا ونجح نع رك لبعقبض نما |

 5 راكناو نافع خرا نبا ثيي رحم نكسلا نباو و دطقرارلاو لهاماو روميو ف لت قيقشش نب ساعوا زوم لغم لعف لفرع لالا

 زا[ ةينباو ناةعنعمربإ نع نك نباقيرط نم نطق ارلا هاورو علطقنا ميفو نقع عرسلب ر ىلإ نسا طخز سم ىقبربلا اور لاحت ا)

 ْ مانا ىو م 8 ىوقلاب سيلو محب نب قاوسايفو نقع نعرفعج نب هيلا لبع شري لح نما ضنا هاو رو نيا فيعضموباوا لح فيعض

 ١ اجو ناىقربلاو يصر نعوو نحمهدانساوأ الث انالثاض ايضووتايسوم يلمس ل صييشلا نا نافع عمري نعت ا نبريز نب جراخقيرط

 ررييمو ارق اولاؤ دانالث ةوضولا هركذ م مناف قع [سارلا ويصلح ل رذابلكر_اول نا يدال دا دوب لاق لقورهسلل ضرعتلا نود نك
 اتسسيإ تاقشلا ظنكم فالخعمأرنل نال سارلاوومأييثو نافع رغم جوا نم ىو مقبلا( و هي ركذامكاددم ةكلي دلو
 قط دعزجو وشر اركتدرورق : )رب كسلا ريض ىلا لكسشم نشك ى دول نبا ل أوو يم تججازب ص ضعب ناكناو هفرعلل له لنع دج

 || فحم افلا>ةفينحابا نا لاق و نعد قلع نيرل ان عة فينحلا نعمضا قل فسوب ىلإ ةياو رم ىهو ةريخر رؤي, رطنم ئطقرارلار نعل رغم
 بانعرنموأش الث منذ او سم بر همسو اي ريخر بع نع لس نب كام لبعقيرط نمزيطق اردلو ةزحاو قدوم ماواذ الث لاقف كلذ ف

 : يبا نعنيسكل نرلع نير قيرط نم نسل, ىقب يلارنعأهنمواصيارازبلامهسرجحلو دع ن عمير قيرطزم ديالا
 لنيعاب هد ة لحلو ره رد اريويصو بيرج نبا نعول ح 8 9 نع يرجنبا نعبصو نب لاذ 'نكىيعبلا لاق :رضولا هفص ىف اع

 لاقل مضوقو هنانبع نين زمزبح يدوضواءنصو طوع عك ريس نينا ن تبرعوا

 هرعس نعت رريش ىلا نبادا ل اورق تي)ق ىعنلا مها : ربا نعال رس ارلا رويس ىف ثالثلا ل امتسا ”نعياح يللا نما لدن ل عنال مالس نب ليصولا

 جوت ارفسالا لماحارا خيش ناانهركريام برغ مرضا نعقداتةنعالعلا ىباؤيرطنماضيا ىدر واو ةرسمتاذاز 9

 اعلم تتيح ناك و يلع مد الصينلا نا نافع (ٌيمي لجعل ىلا نبا نعدزز|ب الإ حاص هاك ضالثاإ جوا م

 نسي لح ى راتبا لاق طاح نسناس نيف نقش ني ىاوع رورو ناس سيو دلت سوس

 راحو لاعو ::لشّذاعو لا نعرم اوشا ككلر] در واو نيبعم نب ىكذعضر ةذلاقاركسيذو ةوجولا نمجوبانعطميذ ل هنالك با و

 ثمي لكلا نيل ع دوخي مارتمدانسا لد بر ل ىا ١١كم لاقو نلترع منك لاخت ضوت طلب ىرلع نباو نفل لربطن اما رقاد رولا ىلإ

 زكري فذ ننس ليلا لاق فص ل تناك ةربق نا هلل ريع كاظفلو سذصلاو نلاريطلا مامرف ةريعتيسسادبع(شمي لجأ ماو

 نعلم نباو لم للا عاورام قرط نسح ل ىلعم ىشو ”جارم نباو ىن م شلا نا ادشاع(شمي ]9 نيعضوهو ريا ىنا

 ةءامنمافكلياوتاذا ناكصظفلو لاحل لو شوعد ناو ركن ليدولا ىدانسا ىفددؤادوبادا اف ض١ (شري لجل ردو ناسح نم
 كلر رنسمو ىرتْوبلا نس رفعجملا ل لئاوف ىف اندر امارنمفييعض لا نعكرخب ق نطمل و ىلر ١ نكش لاقو نيكي لاس تحس

 ايزي نعت سس ىلا نير: نعد رتقاع ىلإ نب مه_.ىم ىاور |ناذ لولعم نكن اق ملا جرو سان عرش اع ىلا نب ىس_.وم قيرط ن موكا

 أ للام دانساىف و تي لاخاّ رضوا هت ليقعلاو ىف لبطلاماو ف لس ما نرمي لوط ره و نسحودانساو) معز

 جرس وول 1211637 ا تسل سم



 | مك ظ لوالرجب

 1 1 ثا زهرا اسمو لاقو كورتموبف لعن تور تناكتاو ةدارعنبهلل اربع ل لا كرير قرف نيدنر ىعم داني جامتجرنعو و

 1 0 ”لس نعى سم نيم را زذن املس نبرعريرلاانثلحتءرز ىبال تلق ةاحىبا نبالاقو و لينا ءاصمدل الوسر ع
 | رارلااهادر ىرشا قيل عمنبا شيز ارضي هلو لموعد معلاوه ريزو كورت موعد ل املس وهلاقف جنبا نعرف نبدي واعم
 1 ا هب درفت لاقو عيهاربا هلا ليلخو ضو عرخلىف سيو هوجن نر! نعر نيد نب هللا ربع ن ع ةرسم نب صفح عوختاو نب ب يسملا قيرط نم

 ! ألان لقوم النسا يل لقا كو مهمين كو نمل. رطرصا لع قبس لاو فيوم يس

 || اقرطلو معلن يز هنعاي,درفنو د عطقنعو ىمنبا نعاةرق نديواعمتياور ظوفحللو مب حر خب ولبرلا لاق واربشك طخين الا قو لص بييسلل
 1 لا ةفيصأ ظفلو هوخسحزناع نع طحن عويرج نب نعانبوميم نب لمجشيي رح ن عيت عربا تلاس لاق لعن ف قرب نباع دكت ءرخ

 1 قفرارينبالإ/تاعماز ةوبضوا لص لاقف ذلاثلااهداعارمل هلل فعبض:عبض نم لاؤف ناترم نينئر اضن نوكلع مدد اضرت ذاك نلاله لاف ةرهذرغ

 ألام نعى انزللا نسكل نبل عقب رطن ملام بئارغو طق رارلا حاورو مارق نم عننماو ل لصاال غرض ىلاؤو ركتم غلو فرعضا نه

 . [| | رشا ثيرح نم ىرعص ف نكسلا نيىلعوب ا ناورو طق كلامى غربا و بولقموعو ةربره ىلا نعسبات نب روز نعبيبسملا نب نعت ىربر
 وةعاس تلم ةربع -نمديلا ليقبال نم ىضو له لاق ةرهمرلجدو ةرهمي ليو هيو لسفر يضوب سو سيلعملا لصين فو سرا عد ظفلو

 مهزيواث الث حو لسغف وضول اىرو دعاس ثكمرتت صال مل هملا ف عاني نم وضد اله لافت لم نيته ي ليو -ىجو لضف ءوضون اعد
 لحارس ىف ناككإ ذ نا دلع ل لي وهو قاببسا | زمن مطقر ارد دياور ىو لبق لاقو البق نيدبنلا وضوو وكيد: ىضوازه لاق ان الث

 ولاة ليي ور نعا شيز عل فانز اظلا ىو ىلا (ل 8 سلي ىف ناكتناىلإب كلا جد كرا حالا نعاؤ الخ نيسح ضاق اميذطجرقو

 دصذا قير رح سعز الا لصد اىبال ملعتلا نال نيعتملاكانصو لاق سلف ناكرنا ةربعو دجلم نبا اور صاطزو دابزنجالاب

 اب وعتسيووصو ضنمديلم ناو ةيزخربا» قاض ادد داتاقلا نهدعدازنملاففا نالث ان الث تحت وس وءيلع هللا
 ْ لضفء انا امم ارو موبطل افرك لوسراي لاق د بلع منال صونااؤاالجدا تادؤا د ىلا ظفلو |صتخو الرطم و رج عيبا نعبيعش

 زا بدينذا سهاظ لحمي ممصو مينذلافميعيبص خدام دس ارب مصوت ثالث يحد ذ لف اذالذ و لسن اذا 7

 : رعت :سارقفل اسضلاةياو 3و لظو سرقت ص قنو !نعدعداز نم ئضولا از لاق نال انالث يلد لسغرت ءيدؤلنطاب
 ىف ٍرفلا ةصقنلا ىف ةإسالاذعب اونلا اع ن ىلي نا:بوجيو داز نطو( صقننلاوومجركذاه اه نسغو مضلاد و قاسالا +ولد ن اعمر ملا

 لمي لاق ةرلو لد .ساربوم سودا لص دنا شميل لحسإاهناد قايسل | هاظب بش ١لوالاهرعؤئقلارم يش | انهو ةدايزلا

 هد فانتم قذ انمرل ذاع حلال ةةرملو رم هددارب و وصإبس ذم يبلع هللا ااصرررا(لوسر ئضو ف صو ادن نا ةحو عملت

 7 ليحقيط نمل اربطلل طسوالا ىف ورقم مغ قلطمنيوبوصلا اىقوهو ةرحاو ةره.ساريرريصو ميفواث الث ضولامرفدال ىطمنطفرارلا
 ها !لوسر نا لعن عيد ربح ىلإ قم نم عجل نب نا هذاا ملقند دخت ربو نانس نير تح جرت يصرح هون فعن رفعجن
 || فييرحنمطسال لأ ىف اربطلا هدو رد لدم قرا ى نب" ر لتمعركالا نب ءزس نع( ؤ ور 9 ةرشمردار ويم سو ليعمل طبع
 | نال جاع رب نير: وكس ناكل ماورو كصةدانساو ةربمسارب ويصوم يؤواث )ثا الث قضول فصل شا
 1 هاور مطلبا عرضا دين ذاومسارب ممم سيف وثالث ةلطوضرا فص بركيدست ماقد حييل 3و شم اضالا أ

 || ةرحاو ةرهمس نب ومو ةياور ىل هم قلطاذ سارلا يسم ان الذ ثالث ءاضعإ) ند نيويعصلا ىف رز نما بعزل نكد 3
 ]| عيئرلا# ةزحلو هه ين او سارب ممصو نع بجيت يعس نعلن نينخم لك قيرط نم ساب ندا ىل ديالا

 ا و شزمل اهو رو الئ زجر حضورا دلع -يقوالمتد اد نسا نيرهمسار وا صول !اهوسروسم ثوعم نب |
 | | [ر ووصف انضوت ىلع مدنا لبع ينل ن٠ ن اعقب لهحلاقم .يفو ليفعنب لح تيهدنأ نيعلعا هرارم ظاقناو قرطابم لوا
 05 امةاحربا لاق تااكرأل ني نجلا لدعم دانساو ب هنعن إرم نع+لسرللا ا انيلاود ها دون ثالثا
 دا جرش ار موتي هع ةرعني مان .هباتدتا تاضاقفال رن 2ث بارص حردبتم# نا لاقوسُ تتاقرلا 8 1 2 1 ماي |

 نيوسوزم + : ضو وح سي ا ا الا ل ل د ا ع يل
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 تتسع دكعتاكت



 | يدرزم رذاذ تذنطو ولم ميرا, لل لع نعيريخ ربع عارفا ذع عسل نعرارنلل نعى وريا فاران ةعر ربا طا ومتع د عباس ةهغسمأ |
 هريلسغواز الت لا ولي لسغواث الث. وجو لسغ مف نذلي ىزل انعكلا ماتو ضمغمتقشنتس هضمضق غااثالث يري سغف نيه دعا |
 || قشدتساواث الث ضمغمف جام نبال ديار فو ىاشلاو دواةوبا هاور ثالث لاهتلا لجو انالت نمل ماجر لسغ قره سرب ممصؤتن نال لالا

 3/113 ىلبل ىلا نبنمجرلار رعنعلر عرار (مستلا هريس يمر لسغف هرخ قر ازبلاه ردو فكرم لقيولناال نابحنبا اورد لس دفكنمانالث || ٠
 ماو رمزعس ابعزبانعأب سمايل نر د رادوباىاورمعفرو ةرحلو_س ربو اثاث عر دل سغواز الث .ىويو ل سغن اضقتايلع ْ :

 ْ عبي نب نيددولط نيرههالا منع كاور !لول ناو نال و ىلالوحمل هلا ليببع شيب رحنم لا ناكها ع ىورا زمنا هبال لاق هرازيلاوال ىطمد ردنا( | +
 َ زكا نعارسدآس ى نمرتلا اكله ىداذتلامفعبضو) صنم قي نط نم نابح بام يجسرتخلا 9س رذعلوسلاب قيس نب مص رق وةك ل

 ارجل | 9اربصتةخىراذجلا ىف لصاورباف صو لشف بر ماق# عرخاؤو قشاننما نرضم طق كل ناذ يفو نابح نبا عاور لع نع ةربس 5

 قشنس او ضحضم م ىراخيبلو قشننساو ضمضمفراز الاف حنيه لخدازلارممأ ردع ق ضو ظافلا وير ؤفتمف ىضولا نص ىف ناتعا]

 .أ | قواثالث كلذ لعق رملو فكم قيشن تاو ناعم منارنم قرط لوم يع فنمخ وداع نيرير نب مدل دبعشيي رحأ د| 9 تالث لاننتساو
 | هياور ىفو تافرغتس الث نمرتنتساو قشلنساو ضمغمف اهمادنباو رىفو اق رعب شمالشب ثالث قشنتساو ضممن ىرا خيب طفل
 || لقف لحلو زعمت لم تالث قشنناسا خضم غم ىرائبلل ظفل ىو تانفح ضال نمت رم الث قشن ساو ضمضمن نارح نال

 حضمضلل ناب عج ةرم ةرمأرضوت مو .يلع مدا صدا ن:سارعنب نعل يلا قر ) فضلا لاق كيف يلع فالتنجلا نيب
 مرتقب أم كج قشنتساو اهم ض مؤنث لم نمدورغز خلذ ظفلب ىراانعلا ف قش ىللو نابح ناو د نلا كادر قارن سالاو

 غزي دلدنع ع نحسب نينا ةسارساوه كرنك وراياعدالثالثئرخ موشن شيدانالثا تم ضعنعف لل ىتش ىأأ ٠
 داو سضيز اذهل تموت قه شساونالث ضم مه مرج نعي نعسفرعم نب وطائرة قشنتماو نان ض مضل ٌةساظفلو
 وضمضمفاذفلب ىراذلا مجرخن ى نلا نيرحيلاةطهرساوهر بز نبه رع نع كر ز بينت ةمؤني ونتي ةرنم دع فونت دن ضع شما

 فييرحلا قس سماوه ايو سلارضعب ل كلذ ىوراثالثأرهمقننتسواثالثاهمضمضنا هدرز حلي ل قل ةرماو فرخ نمسزه شالت قشنتنسا
 ةرعللامرم برقاو قاشنتسالا ىدضمغلل نب عميد رم ةرأ رحت كيلو قشنمتساوا ضم دقوا نم لرد ىرا خبل ا سابخمنبا

 اًقدتمالا(5 لن ضم غفرت ىسلايطلادواد ىلالو هيف زخا ىرل اذكل م نشا تبدو ضمضمي ىذننتساو ضمني لعن عدو ازإ ةياور
 (قأشددتسألا ىف غلاب عباصالا باب لاخو يطول غبسا اسود لت ل بصينلالاقف وضوحا سال براي )5 قص نبت يجرد
 ليعمللا قيرط نم ةعيرالا نأسلاباوصاو يملا ورك لاو نار نب او حربزخنإإو دورك نياو هدو ىجذأ شناص نوكي ناالا
 3 ا ذياو ريكي نعوم مداءرج نع وأد ىلا نعل ال2 لاق !|مصناو الوطمر يبا نع ةربدص نيطيقل بعدا نعل نك

 نع ميكو ةياور نم مرنع .ظفنلا لهو ناطقا نباو ىوغبلاو ى نم رثلا صو كريخنعىور هال تب سيل ل يعم ريغ نحس ريدل لاقي
 أ داى دؤتلا وعى رب نبا نط نم عجم ىر وثلا ف ىلالو للا ىودثيب) نحريص نب طيقل نبا ع نعربزكن ليوم نعى هولا
 ل ,نيثكنب ليعمسا نعبر جنبا نعمداع ىلا قيرطنم 5 ديلال ياو رف دائاص وكت ناالا قاشنشمالاو هضمضل ىف غلاب همظفلو

 ظ كروي فو اسايق تي مغلا ب قلتو قاف نسال ظفلالا هدر اف سيو مف فلابد دعه الا ءيوتحا يل ض مدمن تاتا اذا

 ايرانتساسابعنب “يحين يلا فق دكادىلاةياورا نكوميلع هرتىبالورلا دياورد سالابف هرب ون الحضر تساال | ٠
 نالانول نوت اسلي لعمملاطصدنا ور حلوع مك ؤوراجشا ناو دجلم نيو دا وبا ءاورو ناطقلا نبا ىصانالثدانئتقلاب نيام
 ءئارف لنعلاة رشم يف لافد نموت جوبا نع غرق نبدترواعم ني نمد ملم نب وجم اب اليل كوضو و يندالا اوضدوو سضازمل؟ 7

 ليز نب منلاليعمع هرالمو لاق ان كهرجنعسربا نع رق نبدي ىعمقيرطسمطسو الا ني نبطلا هاورد ثيبرح هساالاءلاثل كابا(

 | |مذاننعيمعلا ريز نعال ليدز ساوبا هور للعلا ىف نطقرارلا( لق قف. نيعضوباو كونتمرمهومؤ عفا لومي نعت |
 /قابدضلاة ارحمنا دبع ةيادد هز هد يعكن ب ىلإ نعربرجب ريبجن ع ةرق نيديواعم نعل اذ نمر وق باوصلاد مارتن نع :



 ظ ظ مم ظ __لواارلجما

 ًامهرللب بارق مبا ةراور ىفو راسل اوبا تقف كإ 5 لاقاذ اذ ملوسرو ىربعا لشن او هدل0٠ل]] نا لبمشيلف ىبوبهط نم ميرفاذاذ ةداينب

 . [| بل اق وارج فيعض ل سر موهو نابا نعش ايعنبليعطسا نع بيج بكالاربع ماهرو ل درتموموراسمسلا مثاو نب يجمد انسافد
 ٍ 0 بسم مرسم سقت سس دسك

 ”ولسضوت يسيلا لعادل يبول هرنحيذو دويرذلل نحت دابا ولا لبق م يعركل يدي ل سني ناس يصدن
 نموكرمل ظقيبتسا ذا( لوعاع نيرحنمدوادرلافد ليز نبدنر الرعشب رح نم مرق وان عموا كريغو ني ىيرعلا اذ ل صاو نيعوكلا

 الرع نعم روعلا نيب دال اذ ناي ةوضو ىلقضنتيتو ضمضب ناكلس ىلا ضنا ثيل جسد اسال بارز مرقت فير مو
 د براعم دوار باو ة.ذناع نيبرح نمإسم قا شنترسالاو درضم لد ينيرعوتنسسلا نمر شع (ترمي لوح مريغو نا ةعد ليز نب

 : ر مه لبابا ذاو هع لوق سيف اذوق ىم ساب نبا شبير منم ىف, جبناووكك ل واور ولولعموهو نّسلا نبا. دعو ةطقلا نمش

 دليةرطف !نمدظغل نال كل ذ دلال دالوهرنس امن لع ىفارلامب لرتسام يمل نا مركرذ رسب ىف سجود سرنا سمتلاةتالكب

 ]| 19 9 ىلوصالا جا طصالا .ةنسلااال *قيرطلا ىاخنمسلا مي دارلل نال ب ىجولا رع اعا/ لد صنم ةنسلا ضافي درورلا
 منيب نعيفرصم# ف طوع ىور مل و© فيعنذ شيب زحوهو عطقر ارلا ناو د ةرنس قأشندتسالاو ”ضمفللاهوفرم سابعنبا نع
 نضانصازن دعرع( و9 ,ر 9 كازكد اير ايلعو ناهتحت ا لاقيد قام ند سالاوةرضمؤلا نيب ل صفي اسوا منلانيبار لاق
 ةعو دعزدك و نع»راو لاو ليز نبهنالبع صو نعلثم لقنو لحلو ءاربق شن سالا عم ضمت نإ لسو يلع هد اليص مدل! لوسر
 |هدابجرعو ور و اذالث ارنم قشنتسا ىرخ رغدان الثار م ضمضقف هفرنزخا نا. نيرحر لعمل 9 قدفلتخبابلاف
 ارنم ضمضنتذ لات تفرغ خل قشمت سا ارنمضمقل ىرخل در غزي شل ف يذم ضمضنقف دفع خل مذا مثيب لحرف ليان
 "ثيلميف»(قازتنتسالاو :ضمغلا نيب ل صفي ن.أروميف ثيرح ىف دّواد ىلا وا ةرف لجن عبربا نع فربصم نيدنولط يدرج | قشنمتسار
 ىريم نيا ناطقلا بيجمات مؤثر ح نم سيلا« .ساقنلا نعّللايو ليسارلل مق ريد ليناسال لقي ناك ايحوربال او فيعبوو عطس
 ناكل اق لا عدؤاد وبا اهرثت ىرخا لع ثييرولاو فعض لع العلا قفتتاءلهسالا يزف ىف ىدرنلا ىلإ قو لبنحنب هدو نيعم نباو

 :نهرلاريعتلاسو داز و ئجرملا نب لع نعىرارلا نا ةعكحن كو ىرج عربا نحفرصم نب رجولطا نع شْناكوقيو عركتينن يدع با ||
 ار فطر نا تول ىقي كوت نطل نيعم نبا نعئىدودلا(ل 9 :يحع ل تااكو ورجني بعلو !بعكن ب لرغل قف يدج عما نعى لب

 لاق وت صتد كوقي ل طرا نمالد تعسر اد ىلا وعل( 9 >رحص ل تسيل ةلوقي نوب لهاو سو يعمي بصينلا ||
 رسم نب :ىلط لوفي ن ةموراضالا نهلجر منال ياه تءلط لاقو جيتي ة نعمل! تلاس للعلا ىف ةاحىلإنيالاقد رع ةرهن اما حولا نبا
 ةضوزعلط اب مرمص» دطرلاو رد جنب "نعم لاعب وج اىرنعمريثل لع ناطقنلا نبا( اف 9 يف نلتجول فرصم نب هدط ن اكولو لاق
 تفاصن ناؤعو دعتياور »| 9 قلخوارضي < يضولا نباو كيران ف نايفس نب بوقعيو نير لا دهلو لبنك كيو رم نباو نكسلا نإ
 و ل رص دع نع دو اد ىبا ىور لب تيثبال هفرعدال لاق طيبس ىلا اعمالك ميالصلا نيك ودينا ف ءامالا ىف نلاميذ

 رمد ضمضللاهرفاو ان الث ثالث نيون نافح نب نافع باطما نبع ترررش لاق هس ني قيقش لئاو ىلإ قيرطنم_ىلوص ىف كسلا نب ||
 هبا بلاط ىلإ ني ىلع نعي 9 ملا 9م صلزبراكت بف صفلاف رص رفاضوت سك لصمسم لوسر ايار نكمالاق «قاشننملا ْ

 ورم ضاوهامدجارم نبل لبان الث قشندنهاو يف ىف .عيأصا ضعب لخداو ضمضو اثاث ءدكو مج :)سغف ءاماعدمر دع نعرجا دنس ىف |
 افا ضصيش اذءارجاعد نارمنا نقع نع كيزم ىلإ نيزؤيرط نمدؤاد وبا( يقرر و لبو فكن مازال قشندتساو نالت ضمذمف اضوق فلاب

 "| نعلن نضولاةفيصؤ لع ثييدحأ م 9 لصغاف ساظوهو عفر يفد ثيرحت ا الث لئتنساوانالث ضمض رار ىف باخذ ملا لي
 "| لسخو التقيتفتساو از الث ضمضٌْا مافن ىف وكل سف رضوت يلع تياد لاق لقفل ا تخت انذملا ءارلاو |مرلءاحلاب ةرح ىلإ نعاه رن قرط
 ّْ اى رازبلاد يصتخدلا دوباد .ظفلادنو ىرمرنلاواور ثييرحلا نيبعكلىلا ءيمرق ل سخ# قرم .سار ريمواثل2.يعر ذواث الث هو
 أ دقاد با هور نع شيب نب ز نعاهتنا5 ترم تالت كيلا «,رب شدو قشلنتس رو ضمضمف_ىف مف رانالا ىف لي ل خد. مظفل
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 سيئاصيفتام "< لوالررجتل
 | | نعريززب ينكرون ئت ىوق موجع انيرحس يؤول عال ل قف يمدتلا نعرجا ليس ىرلعسلا لاقو بابل ازعل عت نسح؛ نا لبنح نب رج
 , نيطقر ارلاو#جامنباو لصدور ازبلاو زم لشلاها ةرثريز نيريعس (ٌظمي ١ | 9 بايلاىف ام مصاوع -الوهار نب قاسم الاؤو ير

 0 ةيرعمس لاقأررمبا نعم: لج نعبطبوحنب نارفس لباني نمجرلا نبحنب مارر نعل اذن ىلإ نعد مرج نيزمرلا ربعقيرط نموكاىذو ليقعلا

 /مل يضوال ل ةالصال ةداينبتجلم نبالو ملير نش بالا »نع ىف ىبنت نسحارهنلاقو لاقى متنا ظفل كلذ لوفي لسبو يلع هد ليعمل
 55 -تباور فركاك دازو راض ال! رجج) نم ل نمٌقنالو ىل نم قيد نموررإاب نم قنالوادازو ضعب نم تعب عاوبيوكىلاو ليزقعلا رصو

 مقل ذب ليصوو لق يف لتعم اعن لذ ىطقرارلا اقوا, مبارك منم طققس اذ لسى ادعم وسر تعمس ابناو جب ليز نيرريعس تانبرأمسا
 بااوركلرولو تعمم نك ! رت نجج نسع ملير نعي ن ىلإ نعل رح نبا نعمزاحورب قاددسا ل شعم يبا مفك صفحة ١» نك رده غيغو
 ءطاوح بوب اوالس بيرطدوح ركب ىلإ نعلا فت ىلإ نعئبزلا لا ىلىم قرص ماوروالس سم ناي ثوبا نعملير نعلا فنا نعىدردادرلاهزودوأ |

 يورط عبيطكرب يلا رنسم نم يعاني ذوامعبات نمو لضغفلل تيربو بيعو وق ريمصنو دطقدارد (ل اق عيل ةروكتها ماد أ |
 أى بلاغ ىلا لرب لافتوبا فورعمليند١ لاق لاقازكاهاب انرعمس اين: ىلر يبت نزلا لبعوب ماير تعم» ب لاغابا عمدا مرحب نمرل ريع نعأ

 (١ اطقل ولا داز «د نالورججلب رو لافتوب يوععب سي نال ناالاةنكلا فلاخن مول ةبسشلاأ,يا امتار للعلا ةعر واوا حربب لاذ اوه

 قف رك رقفأيداحأ مف مسا اييصم نعيد ىلا وزو دورك ياو نمار فرعي دق ىف اماق لاق نيل ارمم فعالا نضياملير رجل
 در نهر داعو ع ةرظن نير ىف ىرانلالاقو ديكعبمنى رف لافتا أر 9ارلاحنعلا يالا ,اقمف+يحصابد تبول ناودرادصلا
 ل او الج يضغيي ليلاذ كاطقلا ني لاق رو مايرأرأ 9 قون ناكني دقت معا ةدلاب تسل لاقناالا تاقثلا ف نارحوج ةركذ

 كن رم! 9 تبقيال لقنلا هجوم ربلاذ لافتوبلالا اير نعم رميالو ثيبركلالهالا أيور امرها ال ترجو ملررو بويرشملاؤت ىبارازبلا
 1 نغلب ىدع با( ٍر فعبضو قيعضوهو لش نبذ راحوالزسا لو ىردع نبا ممردنسم ىف سيق ىلا نركب ىباورازيلا قرفة رذشاع
 ىوروزث راح نع عماكاف كوكي ثييرحلو) لاق هالجسعركتأذ ثيير للا لاه .بجرخل لايم و١١ اذ بوشإد نب قاع عماوسإل نر ارح نم
 سد ناريطلاو جام نبددا فرع نبل يمس شيرسأرأ9 سيف يضعنا زهو بالا ىف هش صراخ زيلع نا لج نع حش

 بيسو نجل مو مين فلتتخوهو سابعب ا هون مجان نك ف يعضوهو كلج كيب نع هدب سارح ب نمر بعنيرطوم أ
 يّ ةدجنحيبا نع ةربس ىلإ نب عريس نيم سعنبيرح ن مطسوال لف ل نيطلاودراوصلا ىف ىوغبل او نكلا ىف ىلالورلا ىورق ةريس ماو
 دب لهن تب هدد ريع نب يسع جورنى لاى لع نبإ مارت لع ذي رح 8 مةعضوهو ٌةرييس ءانعل اقف هفرعلل ىف هوبا 2 <

 | وعود ومنيرسا نعى سل رنالابيبحنب كلل لجسم انق سا ثيبرحأ ]9 مقننسم سبل هدانسالاذو لاعبو عو رج ن عيبا
 ارهاظلا ةفعرضلا ليش كاملا بعيو هللا ميبلول نملعوضوالو وضوبإالا قالصالو ىلن مقيم نامجاال ظفلي اا نع تبدا نع جبس نبدأ

 7 مم :
 || بجد ورع لعيب ةحاو ميول نم حوضضو وجبال .ذاملعال هلا عم ركل رول نم ويطول ليضفال زا ىازعمد لأم نكلر ازبلا لاقوملاق و
 ولن بلاو هيزخنباد ئاسنلا ل لناساو هو ل سغبذ هدد ارم |مكاوضولا غيسلىدوكرمل خالص دا) مفارز ني. جعاقر ثيرعييمتتلا

 || تعوق امركتمرسا عم لعل قفاو يجف (وضو سو لل البصمينلراهصاضجيرلطل 5 سلا نعةداتفؤ تباذ سعرهم ثيرجب يول بارا
 ينك نيم رحم لمجد رضا لقو .هدوصقلةيرصأ تلال حالو :.ظفللا هذه نوب نيعيتصل ان اباد هنا هبا ئضوت لاقفرانالا ىف هدي ْ

 رعت (ىدريد لول هزجل ىوق مدا هسا يف[لبيال لاب ى ثم لك ةربرع ىلإ "طيس )لد ىف زين نكس ىدرنلا(ل اق 9 ساج رع ىننعلا|| ٠
 ١ (لقس يطع هدب الصدنا ىود (ٌشميل يلهم رعب ىلا شير ىف انعم نكلان كه كراع يلع هللا مس ركزي ل لءاكنيضدال تاياثرلا || ٠
 || برجد ىفن لعب وعذارلامي حلوو ءازضعملا دوب ناك هتك مداركؤ يول وأ ضوت نمو -نرب عيمجب دوبط ناك بيعمل مساركة وانضرتوم |
 نطقرارلا حور و ك ةرنمىهو ىرهارلاركبوبا يور جنب هن م ىقيربلاو نطقرا للا (ىدر هويطلاب انك ليبعوباءقيسوديعشلا|| ٠
 1| دوعسم نبا ضم قرم لاو قيظرارلا حو رد تارا نيرو صضينب سادره يش دزماوبضولاعضوم» اربط , لطف لب ةريره ىلإ ح 1



 0 : ظ اكدازغإ لهو لجو أره الاتسار نمت ناذ خلا ندجارعب كانتس ام رلعر نعت ناذ كارالاب كاةريرولس طلعها صرتلا و وه رخو ةءلب# رح 1 1
 : ان دو نتذالجر نيعبرانكنعظفلف' : و تفرعملا ىف يعن ىباو نيكلا ىفركا حازم ولاو سلا ىف م ريطناو مخير اتا ىنر بلاك نقد راولأ|
 || وازهاوكاتسالإقف اراب اننا ةظفل فو مراءدرت كانيطعم كتماركلبقنوكاو ري ىننغ خو لبرجتانرتعمنفوسراي قت مب كأتسن كارالا |:

 3 ٠ ا ل سس شالا ليت ضايرفأ 1

 0 نم اىاوسوس ى ءيلعمنلا ليصملل لوس سل نتجن تنكلاقمنيرحنمليصولل لحي ىلإ نسم ىف كل ذو كارالابكارئتسال ارث حوعسم نبال ثي
 || تير كارا وماكاوسز تي ناك دوعسم نب لعاذ ىقومزجا كادر ومم اوي ينضلا ضو ايضيا خااربطلاو نابح بم هجحرشسأ 9 كارا
 ....[فراتتالث كوسالا عقر وقفا ليز ىلإ نموت درايصاضؤز عم ف ععنوبا ( لو فرو سير عمد الصيت ندعي راكدناميذ لقي
 _ الأعم ثييرحن”طرسوالا للى اربطلاو كاوسا رانك ابنيا ميغنوبا 95 رو ةتنزلا فعلا يور لاق عبدا مف كلارا نكت ناذ

 : رز درفت نير جنب نجا دانس! ىفو لين ءاربالا كاوسو ىاوسوهو ضل هزي ابيطتكر ارم قرت نم تونبزلا هاوس هن

 !ن عضوي نب مدعازفمس وم نبوكاانةهرنسم قرد لاةفميالاتسالامأ رم 9 !هناةرطر كارانم ناك ارك
 د لدبرءازهو مازجم قرع كيذا لاقد ناجيرلا ْ

 عمنا اردد نال ثيل ساونا ير يب

 ٍْ باكل ىل يعل قيقد ب( 9 ىلا عبو ل يرقي ضروب قالة وكف دع مالت س ابلقن هلص»' نب( قحقن نركب
 . ٠ | مصاصي ةوكيالف لاجرلا تكن مش ىف كمل سيلو >ليس ىلا لاحت فرعم ىلا جانجيضر اني ددلس ىلإ مماو كورذجالا لس ىلإ نب بوقعي

 ” اره وعنا ريعوب لس ىلإ نعم نعراؤفلا نيب ىبا نعى رضظلا نش نب. دوم قرط نم ىف, مبلاو نيطقر ازا ارنع برخ قبرطملو
 نك ازروكينم عشم ال لوقب نيعم نب دحيم ومس رق ب ساو ىوقلاب سيل دوم ان ونبو) نملصا مو م يلع هلل معارك بر نم ًايضوتامظفلب
 اس نب هش رعتببات نب لع قيرط نم نإ مربطلل طسوال ليفت ةريره ىلإ ثيرح م كلب الاجر ولو ىد ومو مدا قتل ارسوانيرجهلا

  مانضصت بتآكللانثال كنظفحي اذ هد رىناددللا مس لقف سانضوناذا ةريره ب اايلسوميلع هل ارلمملالوسر لاق لاق ةربرع ىلإن ع ْ
 - [!اذاعنر ةريره ىلا نع جعل قل رط نمازي امرؤ ومنع جنب مد نباوعدلبس ىلإ نيو عبدرفتل اق :ىضولا كلذ نمر هش ىتحأ

 رب مح نب رغب هللا زبعةدايزلاهنهدزطناباخرر نا لبق سوارا سغيىقحولن الا ىف هلي لخربالف مم ضن نموكردا ظقيبتس |

 . | طس "ب سوءشثاعىريز نيريعسو ليعس ىلا نعم ايلا 9 نعداز نلا ىلإ نعق هر عنب هارشعه نعلو شم وشو
 | ككازبوكعىباو ملم نباو للعلا ىف ىزمرتلاوىنر لاو نص كو سليعس ىلإ (ٌثميإ لحس م ساو دعو ةريس ماى ةرديس ىلاو
 || ىرع نبا عند بابلا ثيرحاقفليررعس ىلإ نب مرلا ربع نب هير نعريز نب سذكق ب نط نم ىف ,يبل اوكا نطق رلاور ابلاو
 "لق يجر جارلا م ءولم نباو ى قع ماع ىلإ نيدرحنم ئطقرارلا اور لقف كاز كسيبلو سيئكن حب درفنب رت نبريز نا
 || بتنك ىوقلاب سيل ثيررك ,كلص#ةاوبا لاقو نيلميق قدر هعدذبا(ىل ق3 و ىوقلا, سي نيعم نب١ ل اقفريز نبريثكل أما

 ' ًرسللاقو لجا_ىيجررل ىذ رمل لاق اف وعم اب سيب نجس لاقو تيرا ركتم ىر خلا نعى نمرتلا لاقو يش ةاحرباا لاق يرو مي
 ' [ارسإخبابلازه ىف ىورا ملك فوعنب عنب هللا دبع نب سزكد ليز نب سزكو ناعلس نبميلذ نعى ور رازبلا لاقر تبث ىشميف
 1| ل اة لوو سلام ب املا نع ىف ليئاسالا ليقعلالاقو ري سه ىلإ نعملير نبريلولا نعري ةربريزكسعىور درا لكذ ةىرقب

 ةرككىورا مدل عم طخ ناكاذ اذ كرز و ىسمنع ريدا الج شيب ره ليلة مزافمفعض نع قرا يع هز هوأط خلا« 35# تافلا



 نيكاصقفتارم _ ظ نوار
 ٠ هاوس كنسي ناكرسو ميلعم لص وبتلا هن نيخاةماسان لاقن كس ضن لع .تققش لآ تلقت ة المال جرخاخاوليللا نم هاق
 ىلل وعيعنوبلا هادرر وسال اوكاتسي نا مةرمال نما ءلعس قا نال 20 هلاديع(ٌع مي لوا مود رطبوهو نايف عنبدارح ذو

 اور تيرح اوت قلع ولت لا قفولسو يطعم د لصيشلالع دوري زاكسابعلا مي لوس ,مأؤف :ةعيمل بأ «دانسا
 تح نم اربطلا ءاور و سابعلا نب ام شيب لح نمرهد ءاور و بل )طضاميف نكسلا نب ماع وبا لاق :قيخ ىلإ نباد ىف اريطلاو ىوغبلاو

 لاق سابعنبا نيرحومىقيبلاو ناربطل( ع هر , لل لدسم ف مام نيؤفو يق نبا” نع ليقوم يبا نعمارتوا مق نب زعج
 | نىدومى قيد ل حا مم و يدرك الب لاق كاتستام ل قفاذالخا ميز نمل جوف ةرمدو (نرةجاحرسد يعمر لص بتنا نالددلا

 : باف لسغالالاوسلا ييطعبف كاتس لس ةيلع مد [طصمنلا ناك د ننلاع مي 06 9 لعق فتنمن الل اف سلع اوسلا |
 2 209 ةتيطعل فم نمضقاثذ نؤلذ سلاف سكب ىلا نب نمل لعل اوسددصق ىف يهجر علا و دركاد ىلا هاور .ىقراذملس غارق كاتساف

 دوا يبا هاهروميلع قف ربك ليقفأوزنهرغبعالا كل اوسلا تلو اذذ سخبالا نم ريك مرحا نالجد ني واخ ل وسب كلوت قارا معقر زنا

 مايل يقفتت 2203و |يط سمي ناو نّتبنأو بجاو عجب هوي لسغل يعس ىلا تمد م 9 ن ىخسترثلام نعرصرنسب
 سمو داو اون:جام نبا مفقوو عيوب دو رالاوسلاب اه ررطف نقلل ف ضيكهاوفان العا شمد ل سأ,مزمو سابع باو ةريره ب نع
 يلع هلل !طصررر ا كوسر ن ةرشلاع كيل لمح ١9 فيعنضطوهو ل لذم ةدان.سا ىفو نيبضولا شيب دحنم عن ىباو ناساف هللا

 ةركذ ىراييلا اور لاوسلا ىفوكيلع تزال ا (ثمي لحلب 9 اسم ىف لصوص ف نابح نبا داور لاوس يًربيمينبلخداذا
 اقابسلا نياليبع غيدرح نماطوملا ىف كام تاورد لاسرالاب عر ون, لعاو كوسم كبل عظفلي ب ىبا ىلإ تيب رحنم للعلا ىف ةأحىل نبا
 عسل خةققس ون هدانس اف ىذطقر ار اور .ةودعو لضفب ليد اكسس يطع مدا لمعمم لوسر ناسا (شيب لوح :م9 اسرع

 مونتبببش؟ىباراصوو كل) زي مله رمااريرجن قيلت ىراضبلا فو مطقنموهو شا نعش. عدلا نع ردن قي نط نم واورو كل ةزاموشو
 3و9 ظن كدانساف لرشلا نعش نبرطنلا نعنقلا نبدا ريم نمرقميلاونطقرارلاو ىرع نبا ىاور بأصل كاوسلا نم ى نجيح

 || (ةنباآو هقتلحر رف نع يخلط ادي ةورو عونا نع ب له ارضعب نع شلل نبارعظر فحل ميلا قوأسأي هدب ىراال ى دقه
 نموعنو عوفعضريزلو رج عميربا نحف وع بسور جني مللازبحنب ريزك يشم عينولا درو حارصلا نبدقملا يفوح بلا لج م ى درع نباو ىئاربطلاو
 م ىضد انه ةرخافو 0ك ميففمعبارصارزعي لخداذ ضمفتو نال ينك جج))ضفرلو نم لوكا عد مز ايسلاطارب دعي نم ىرزدس ىف رجا عاور ام كاذ
 هاون هطسوالاف اربط( طور 9. عبصاب واذالوسأرضون اذان اكن نافع رعب طاب نق ريبعوب( قرر و لس منلازصسسلا لوس

 اطح عال حدب مسبار سم نبدا نيو نر يفد لضدي لا نم فيكتسق نال لانس 8بهزي لدا الواي حلل
 نذارم كورسا ناكربام(شمبي لح نمو ةريككنم نم نسير كلازع ىرع نبا ”!ركذو نايدزي فعبضمسع عرق دانسالا زها كن لاقد

 الاب نكح نفت لاقواةكفعجولإن عزان نير سدح نا يفس وع نامل نبدي يم ارطلا دينك هذ: سن مضره سؤئاوصونلا
 رو اورو 5مزلا ودا ةوبل يخل از كيم طنز ملا نب يزعم بس ىلا نر عقاوسسا نباردعوهارنا نا نييحيف مالا فن للحلال نعد ىر زب ازيسو ٍْ

 ةشاناد> افخم كل وصوم وسر بارنعا ناكل ةربره ىلإ نع يلا نعد نزلا ىإا كس نع تبل نمي جرت يف كا مدع ةرلاباتكف
 لاقلد هلابارعث سالب تيضقلار كنف وم رس قف كل توزر وسل اهفرم سابع نيب و ةالص ل
 ”.ةعسلا اونو: قعبضنيعدبدو عبيسر زالمص فما زو: دةنسلإ,صبون:نميرل اضرب ن الضفه صخ نر ثعوا عبر هلاوسلا ىف ناذكولغفنالذال وسلا ركرذع

 38 سستم
 ٍ فرس كف نطق الر سجاا نعاظق اع زقشمرل دوعسم با .طضج نينو مهلصلا نبل لاتسسيالا مد كاتس هذ( مك 9 فيعضالو ريوس قيرط 5

 ١ ركتسالا5ولارابانل افاست لص مدد الوسر اولا يزل /رسيقلالبعرو رشولا ىف نارحنا عاملا ةريخ ىلا ىلا ىدانس أب فلاتخل هل ولل نمذعي 1

 | ةيوشازمو مالصلانب ل 3 ةيغطر دن لص #4 عجابص ماي هم الو هيفنم ةرئ ىو سيداكااذ ةعدركمج لاق ودم |
 وج نم ىواكل بمب رتسارق نر ةلطازه ى وسمو لانك رودول )اة وتس اذ يسريزتلاو ىوانو مازال ايه صويق ر تتسم |||

 .!ارمال )ل صاالوابتنقيركذو متانسا قوز جو دونل :للالملا فلا منو :سرضلا عجشصزيو: عارصلاوكسو ؛ قالا غسو 5 ديركنمريطيوز لغلاو



 ٠ | اا را ربا دامو هاا سا جا ةعور لمد همن وبا كرعشلا 3

 ديل هاذام سل عمرا يصمم لوسر نانرغ ترهل جلي ) مادقن ل رذو دوغ ريره ىلإ ناد نؤخ نم لاراربعو ريض وا كب ||
 .[|اذورعجتمزخاذا كاتسيب ن اكان ارباجوعويتعو ا ةيرح رم وسارت ص 9 9 دراوعلاتفرعم ىف عخموباىاو ارلسا تح

 م ا !نانج اميييج 0 9 0

 _-- كا نم 00 : 06 0 لوالالجا

 110 رم ةريغو تويض ىلإ نبا واود "عز هرتلا درجت ىاور مدتلا ةرطعتلا و اوسناو ه اخ نيلس مل ننس نم ميراب وبال رمي

 تنك شلل عؤكش) قرط نم ى وجوبا طعاو مون ىباد ليقعلاعاور طلو ةروراقلاو وكلا و

 1 : ا 7 وصتلاتفص ىف رهاطنب ( ج9 ار 8فيمض ءدانساو ةيلرم نبا اودي مشن هز

 2 امس رع نيار صقر ارلاووكاىملو ترب نخنباو رهس جاور افعض ندعبس ال هل رس 3/١لا قالصل ااعاول كلانس ىلا فالصل )ضف: شقاع

 || >نيحوبا نع يعن نكوسرافلايعيتتا روعي نردل نيلي مسازث كط ارموباازذا قنا فرظن يفت نيم ملا كدانسا كو ثرهزلارعاوصننا |
 تسعى ماسالا نب تيكا و وروقورعن حد وسالا ىلإ نع ورجح رار عراق نير روس لح م (داقطاو قفتلل ةسيطخل اورو ىدانسا ةنظنبق

 || رول اربس نب ىموم هدات ساد ىفنمبلا اور ليلا مايق ةزتولاو كلاوسلاةضيرف ىلعودخرتسوكن نهد شنلا ع انتي ) هل زق 9 ازيا هور هع
 ا دات ظنح ب ملا بع ةيبرح م ققرميباو ركود دونا ةرارحوباو ةهقزخوبل( كو ,9 8 ةة اله ىف تيشول قيما كدرتم .وهد ناعتصلا/ |

 | يمال وب اءنععبطو و البصل كرنعال اوسلانرم) بلع كل 3 قش |ريلخ ره اطرعداءناك/رهاط الص لكن اونجولا برمي هاكر لت رصمراةوسر

 |” مم 9 نيعشومو ملس ىلا وب شيلميقو دعبتتكي نا تيذخحالاوساب ترمامقسالاهبدلئاو ثوم خل اربطلاهرج قر
 | ميلعوز تمالع شا كاالولتمامايب قيرطنمتجام وبا( ف رف كلود دانساو يمناه ر لم ل رجو ءزاوسلاةردغو رخو مقار

 1 و ل سنتي ضصحاالام سريع اعمر الوسر تيار ةعيبر هب داع( تما ع رم وو :ىنينع ق نط نم هرقتزقةذيعضو دان ساو كاوسا
 |١ تلد 2 نص ركاز له عم رب ازانتمهرخ سأل اف قي عضوم» هلازيبعوب اعميذداراؤنلامقلعو :يزخباو سلبا وع كادر ؟ موه

 : خ 9 معبر خا نلقي ضم عنو اور ةةيعضوم وتنام نب هاور كاوسل .ءاصلالاصخرخ نمنئاع تريب لوح أف 1

 ١ اعد د سناب كاوسل !بطرب ةرتخاورازنلا لوا ٌةارصلا كاتس, ضنا نعيمصأع قيارط نم قي بلاد ءافعضلا ىف ءامحوباو ليقعلاو ىلا واسنلا

 : 7١ (لاق و برغر كتموهو ذر اوتمض 5اس وب هارب لاقدر اطيب ب مهاربي دفنا( 5 ىز داو اراطبب نب ههاربا يف
 مار ذاعم تزن مزهاشمل عرملأل تاعيربضوملاو زوج نبا ةركذو نشا ةيبرحنمالو درر اع مرر ا يص يتلا ةربرح نمل ل ص١١ نومصياال
 ١ سابعا نعرهايشد س اطر راطعنعر زنملاوب هاعنلارعةرزج ب هيجان جرا وي يلا لح كلانيسم ىف عيفم نيرا لاق ريب زن خل بطلا
 | معن ولاققلاؤصعلا تيلصاذ ان _صعلاللاكاوسا ألا ةريرهولا وعر طع وع ىفارببا (ىو 9 9 ةاصوهو وسن لسع هدد نيصميفلا نا | و تا سل دز سارا اكاد هولا 8 كيس لانا
 (ل )3 ةرتموعو دنس سبق يبرد دانسلا ىو هت لقو كلل عروب زنع حلا فوت وق سمر رصعما لود
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 ميما نم ئ مس اددلادإجلا ٠
 ل .تينلا نكيدل سارع نيل ضفلارعشلو 9 (قر ف ريصتخم نالوا نير نيل مالتي ناكئ ابطل رو 20غ , 9كلذر اركي جرصتلا :

 ىيوضو و .كاوسل عفوي ناكر سوة دهنعلا وانام نع ما ذيع نبزعس قر طومدأل> وبا( و الر 9 ناساال لينال ل هوقيلسر ا

 انوطومد زاد وبادر وكسب !وركا اك ص واينعس يلم ىلإ بارع خا يجرم ح !ريطلاو رتجلم نبا هور كرنم نبا صر كاتس ةحليلا ومما |[

 اوعنوبل واد د كفيه ضلع ًارنحوتي ن ]يق ةكوستالا قت قرأ مال هليل م دقرال ناكربس وتل اصمم وسر نإ ؤ ذاع نعرهتم نعي بلع 0

 دا داد رعبا نع يملأ ل قر اموت ة فو قت ذ6 يداك جوال صودا لوس اح غناء ق جيب وجت هرعويماشه قنا
 رعب دانساو يقدس نم بن |ملك لسا ناو لالعلةةرغوف لهاا لموت لص درا هلوسر ىف س طفلي ابطا عاور دي وعم نع ْ

 لكرازيا معن نيك يم لي ص لا
 نعائر فسار يعس نع مارك مل ازبع نثس مالا ءوضو لكر نعم اوسل ورز عل ريخل زب رمال ىنماءلع قشاو الون نصل عيت ةبعبض
 ى معربا ليقع مدر ند الادزج قاض( و ور ,9ليبافصن لانا ةالمص ترضالو ؟وضولا ممالاوسما مولع ترفل فل ةريرهالإ

  ة:اصركرنع ل اوسلا اشعل ارانب مما نيمو اعرواالول طفي بسمو واد وباناو دوب ريعس نعكرخا ن:رطومر قربا
 هاو دال هامجباو تو دعت نهر جاورازبلا عاد رو ليلا نلت ىلا ولشعلا ترخالهماظفلو لازم ربك نم رز مرتلاو دكا دوياو ره اود

 ليلا نمل ىلا هابح نيبو هه طفلا فيش »ا ليزلا لن ىلا ىريمز تلا ظفلو ازيا ةربره ىل اثيبرح نم نابح راو دا >وباو لجو د:حلم نبا ةيزوعزنلا ْ

 | ندوب قف ناحوبا ل 8 تمرقن لقد ىر اناا رفلعو قري ره ىلا نم:رج نش باو رجاو قاسنلا اه اور ةرزانلالجماو كش

 نخر (و 508 ةالبص ل كرنعوبضولا عمه اوسلاب من سمال ىتماءاع قنا نال ىلا سو لا يصمملا وسر ناد: شئاع ثييزح ٍُ

 يللا بويتونيامكةاليص لكرنع وسلا, مرن رمال ما حوش ىلول وق اسري طع م ار ص يتلا نعم» تاق :ريبح ةارعر صر نس كانا | ٠
 كيل راذعلا درشدل و ةالص لكوملاوسابم/رمال ما دصيؤش ا نالول يسود يانا ركام لس ماو بزيد مرق ف ىدونلف | ٠
 مالصلاوبا عالذ ىف عت نراكو هذ عمك ظفلا نه ميزتغب الذ_نم وبن مرسي يص وتس: يرحل ماما لوقو فرعي ل كم شطف زيمووف بلل | ٠
 ملا وسر عنا )عنب هدر اربع يدرج يخيل نيل رض عما بت ىف ليل افضدوىلا ماوق رم رك ارمر وار طبسس ولا دعم مالك ىف لاق اذ | ٠

 مسالصلاربا كاؤوكاكل هل ردتسم نمل قنلا هلق ىفاكرتشا ناو(منناذ ى نل ارمزنكمالصلا عب ارم ديف عت انهو هك ليما ا فصن ىلإ تسلا رقالاق يل

 .ًيالزةاوسل كو قف د دام ادد ى نزلت قد هزجببليملاهضد ىلا ينوركا اع .جرخل يف تيرعماو قب حن مرن ريغ
 لذ ىلاىف تنكرجربعلا ةريخرلانبيرح نم يغدو رالي انفو ار ارماىاوس سكئ رصمم لور تجانيكةوعسم هرمي

 الاف نناربطلا عايد بلا هاو درس (خرمي لهب ادا 6 نجي كاوسلا وكف ار اوكآنس الافو كارالاب لست طصمدلا وسر دون
 ةاتسااذاو أعم ورشا برغل ذا ظفر العز طنوزيسراف دوادوبزعرع ىكاتسا لا اسم يطعم ءاصمز :ىور هلل نعم اور: ئئئاع ثييرح

 :منبإ نكلع نباو لبقعلا» ىوغبلا هور لارج ورب نيعمنبا نو سر ثمره طق انبالاو <ةرقلا للا برش ازور عا دكاتساف ُ

 وهى سزلكوب كيث هدانساؤو كيرلا رسما: واكل هلا راكاذلب نعي نعي سلا بديعس برم« باو مئات بادى نيطاادأ |
 شقا يوعم نب مح ب نير نعيسميسلل نبل يعس ندع رت زه نا دعالررارم دب اريصل اوف مهدوب رك هنم_زعضاوهر كح نب امنا ةطيعضأ | ٠

 ْ جلت :ىريمربل اليعوبا لاق ةكاوب عبر لافف نع ىترقلا هرب نب لعماور هنكلاقف من يسال ليبرقلا قالة وريم كرري

 رساقوالوطكلانسالو اضع انسل : مزال لصور وسر ناكتالاة لت اهنير> نم كوسا! انكي معنوبا ءاور ىدانسالاةكينمأ 38

 لا ظفلو َنمفمل اذ ومو تيل ربككلوط كاتب كاسل لاما ناتسال اوه انا نهم نلت ل ؛ام مو يح نملاربعإ| ٠
 : ادامصينلا كا در ةربئل ريغ مقتل حلرم نال قن مل لا وطون ين راكىودارلا لاق ننال تسي: ناس لعالاوسلاذ 7

 كيقرابخجلاوم لول مالا ظنلب ال لعفلا ظفلب «ضلاع طقم الاثاوطال هيف سيو مقر طرم هرقت الوطالانيعوكاتنسالا طوأ| ٠
 م
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 مسرعا لالالالا

 وفرار ثذع 7 للر عس نع ارب هلاريبح عدس نبدا ج قيط نم يجول براق اضرمللةريطم.ز ةدلاوسم اوكيلعظفلب نابح م
 ل هاو مشا االول طفي, انسالا زبير سد ملا لربع نعاظو فش مرقنا(ركرإ لحوم دانسالا يؤيد

 || ك ورتمركو كاملا اببواقجيفو تام نم هاو رترشد از و ازج فب عضوم دكر نو ععنوب بو نس دعو عيش نب ةردغأ
 مج صب آلآ دايز نصي سارح بارعة ذيعبت طن مارنسإ هورو مادا ارعارصر نيفيعض نيرح يرجو نم ةربطن مح جلو
 دحر زل 'ريعسانإ حرم سم داو واطول ل٠ ليج ةريرهولاةياد ةركيلعقفتعتسلل مير را ةنئيط 6 رصلار فول
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 رت وهد رج را مخ فول بيلباو يفس نب نصا ةوعسم الط مز جو رعفالا هزيم نا بحرب
 رم .لوق وعم ةاعلا فل ري لاس الغ ىف ىل خش «رعواطخوه و[ ترف يره زاكو مضل نينقتلارعوان رق ضايع لق
 رانم نجيدت تسحر ازوال لاوقاارنمدوب تلو الوق نسخ ود:سمتلا ناقل طلبوا« ةريثكل وقاطع 2 ذل هوصلاالا ةقنو
 !اناشلافلا نيس نباملاقرلع م,0ليدبسال االاءلاعنميجج ىؤاوصتز خلي هىبقلا موي انلاثلا نثكمناذ ا فعض نأ عبس ىلا

 ا رشا اواو ل اج اسال جا ها
 را ررل صا خةةرخال ىثمالسلالبعوب لاق رخال قو اينبرل ودلع طلا زهد اؤرهلصلا بو مىلإو مالسل اربع نير يل ازابمامالا
 ال دتسا ام ضو اووللعل رع طخ رع لفنو ةريؤكةلداب كال 5 اع كرتتساو ةرضالاو|نرل ف ماع مهاصلا وب (رل يف 9يفلا هويكاسلا يام

 0( نولخو وشتم ا :.اذلاما ذإيفس بوستر دسم نعرباجتيردروماعطل وملك وج بعل امم نوط طفلي ارح دبا هاور امأأ
 ءا هول م نالف نيا لاكن ديفا دارك ماو سالتطلا نبا لاقل نسق لاقونةدكسلا ةوصنموبا مارمالا ىالماعل_. يبرم مد.اييطا |

 !.اثمتياضف اص هاو ارظن كايالرلا قلبي قلطاو كا زر زب ازلا هزه رص ابرز يؤ لعتتسل كلا لغد زيا: فولت وا حوريةي يذد أ
 ؛اردتسال فو |مارس هوكي نمل لعب كا دنسالاد:يع ارك حت زب ةطصالانردنم نضل جلت يجز موي ممم عاداتنا تيار اف
 اك رف فولت لوقي لسور رص مهلا لوس ددعمس قازم قا ةديلص ذأ صعل لا يتلا شار لاو ةريرهرلا نعدمطقر راانراود ىف نكار ظل
 اهةريغ وداد وسا ةادردعاالامماضوهو كاننسب ةكتالصرماالوس ديبار لاق .ةعيبر نب سات كراعلقو كيسلا سما

 د

 403 نالاق لك ناو مالساانيحورباوزتماش يلا رايتخلا زهد عراورأرتلا لاءارصلل كاوسلاب سايالاقكتنلا كمر لقنوكاخلا مناط سح |

 | نينو انامال فعلابهاتفش سدت ماس نيل اة قحاب وكتشالو ةزلاداكاتساذ متساذ لعشر حلل 9و ذيج جوز يما
 منوف ولي زيحألل سلا ةهارك ع ةريره ىلإ + لالفنسالا ةدجذ ةءاج رزان (ل مقل ةهيسلا ءجرحشا تيعض هدانساو ةنلا هدب |
 © الزتل قسم ماو كاوسلاز:رهاركل قسم ثيل ضيالاق ئانسالا يسد ليزي يومي زيدل كلاوسلاو ةروملاولخوم مفين ول خا لاقف دلع

 ةاصلارتيطاخ

 ِ '«نومصا ضعِل د انساوكاوسانراتكىف
 اذا للرقص كاتب ليلا زمطقيتساذ اكابر دعنا
 هدأ واوا« رمرشل نام ان سوات دع
 19 ليل همام انا ل اوسلاب س شانك ظفلب ضامي نا.اربطلا هاو لقو ةدأب نلاوره
 لانسان .لوس زول هوهطاخ امام نص ظظقبتتس ار لس قالت لص هلا زنع .د نهض خسابصزبا ينم ليو

 النم نبا يرغتساو كاوسلارىاذ صوغتلي ةنلماقاد ان ٍ
 0 .اددؤ ا دوب اورام ىؤ لوألا ظفللا

 . دكوتياةر د

 ا ١

 ةللفورا ل "1 5 : : < هو ١



 ريبحيإرم رونسلا نم 1: 1 م | 4 ١ . كوالا / ١

 زوو مرضانا دص راو ا«ور يوزع ذنبه كان يلاحضاوو كا كرب داحدا دفتاد وعمد[. 7
 ٍْ 0 ازاواضوتاإ ال سدا لوسد تياانك لقت ةرضعل ا [رذاحئفوت نا يهوي مم ورام 007

 فري وميط تع عام يتمم 1

 ما م رم وما دل يد مسلما 04
 | يمال طعوس ازاجالا عاري امرضاوعرفعموا نير مدؤادوب (و روم دارتارمنابويريصلارببهمجلالقحربعأ | ٠

 00 ارضقول ةسار ةرقميرسف ماعلا خم ري لخداذ ةةطقدنمات يطأ صون لك ةئاطص مل لوسد ير لظفنو

 خا ةالصلنم) وتلا اويل هاهنا مادا ةيماني دعب تيرس نان قرصا ولما يطيع نزع مئات

 هاهي ووزن ابكي ارقص امل لوا ضم تبجتو ديجتال رئي
 أوو را كلا )دوا ذولا يعلي مملة رخار كد ركتم ق نليازم لجولات يرث ف وفصلا»:زم دراقبلسو كارما /كوسرأن ممم اريشل نب ناعذلا

 ضظ21011111
 نأ ريك اراطلا اور اصعب ىرانيلا لعد دلال ظفل_.ركتج كتم حلوص بمكب يعتق لي لجلال ةركب لذ نقيم ارغل نيو ركةوفص
 ا حافلا نسانيدح كعب هاد مزسهاق د بام بوكس ئيم سمن لا: قل ظفلو
 ع يروم سكت ل حم ادلة تلاع تل) عمر قيم لق زج ص بكتب يكتم

 هاد ريمص نيبرح نمل لصاال زي طرقا ذاذ كغ اذه نعرأصتخأب ميل قتل وهو تريزا 5 اق نود عم
 25 نال تايذحشرال كسار طعؤحتو كفك ذل نجبلضارم الضعف رس ةوئاص مضل اوس ق لس ف ذي رس له
 50 حج الضيف ىضام وانيق قالصملا لل لازم ةاطعان اىودمإ وق 0 1

 د عمريت قيعض ناك القد الط مالا قاومس ابا زك هركذىلا ةارل قشر قو ظفللاا لق هربا ل نيج سي
 | اضوتتدصن نا تددر) ارق تالصؤسملا قة يسعي يصوم اجرا لاك ا
 ْ د ساونا ذل زيمر ضيقناارئرضول امم سريع اول الح دادىب لير رك 3 هللا

 تاياورلا ىف كايزل لجوال نب َْوَقَمس رفعت وجو ل ضيف طغلب لهل هزحورب هركآالة ل لصاال أب نايسلاةزع ع ا
 ْ مساجد فلاصوو دانس الا ا فعنيرعازع بقوا رم ردم لوس غي لحشل عسا '

 خم اركلالاذامكوه تاقركب ىلا نب نلمةزلا ريح نير هج ؤهارنه قيتعوب ادابح ب لذ زد هزنلاع عمم ىب ار عمس قبعات ربحت
 نابحوباهالكو ةرجسملازايلاوأ نسنن رجلا يع رع نيم ادن وب ناجل ع وه يول حلرم كاف مدعم ردع ناتناور نصوعامل

 انباع املس نب ةربع نعل بح نبت اور جابو هلمللاوةوبل ايلاف ىيربلا .ىغ واراد كازكنسبلال سفن قيتتكيإاةياور مننا ثوب

 /ةنيص بارع ليرتلاواو دو دخضاع نسؤيتعولانبارعقاوس انبارعدنيبعنب رع فاغلا ىاو همي هشام عه رخو يمنا ربع
 "يرسل ملا وباردسم ىف ىلا نكلنايفس نعر قرا نيالراو روعرقمدبلا ءاكترعسمةطس ب ى اس ربا وعي ور دن ليقو قاوسسا وبر هانت
 د .اييعلازمن نئظررل لاو دينو نعوم قل نعؤتبعمل نب نيرصوم (_رو 9 9 هيدتولا عسر نع دوكي د القت لوم
 ْ انف ند رواوكاكل نا مارالا ف نيرا فن ريشلا مر جيو زنلاع نكرببع رب ليبعقيرط نم عويّرخ نب اماد دو شاع نمدىمس قنيعيىلإ نإ

 ْ 0 كر ةفالخ هويرق ؤايس كاكاو ٍقيرطلا ةزمب الل والا قرطلاب ىدارس ل كدرتسللا|

 نيمو هعبإ الق نحب طادعم اد الزاد تسال لاق 9 هير لب لامصيب 0

0 



 الا اذزسجماو عجب اين لعاب, قوىذنا :رلع#رقاو قررا ىدوم ىلا نعمذونلالقنو كلام ثيرحنم ىايشلاو 52

 > يفاسعم 2 _كدالبل#
 3 |لاقوسولا ضد اى داير هجم دا وسو« نسج اس رااي ةوازي ورد باقم اسوي
 |( كرا خديمجقبرطرموف ميلاودظفرازل لامتحان ف رج صرع طاف كر ذ نمش يف رازإوا ةرضقلا هزلي برش نم

 ع
 ا
 ظ

 أ زر مرلعو 00 ع ف قم دزدازيرت تا يبول ب دادس ديو ارابأ ا وع
 اذوقوم_ثيضلل ىف منيا نعرور شلل قب مسبالاقو دانسال اانا الا تال ذ نم يشم يذ ءاز اوال تش بكد
 0 ازعل اوفا وت ارد ف ينل تضف قس يف وق ذيل ل6 ريا واع رنس
 | اب لعزل ارسل انا« ىثكو حازقال اضرضفت ل هزل رسب نعي ات ليع مدل ةوسر از: ةيطع غايب دحوم حاربطللاط سوالف
 1 اف هسايشالا عدلان اشي نوح انضلأب ركلادبحوب ةبوطص سعيدي هب عب درفت لاذ مارق ال ضيبضفتتى ازإ صخموا:لع

 : ا لهثبرح يالا انيهس نو جفعار ارمدظاؤلال يلع قفص ىونام ازعل ودراو و ىوشاموبرهازكل
 . يضل رداع نجد يسب واود دون هي ! ناو كارم وسب بريول م قر تعمل ارتكل” تعا ره قبيل ولينا نير ع ورع اقو نبا

 ا
 5 رجال 9007 لل دان كو كام قيرط مل ندعبر ال اوك كا زككوةرقف ماهددانسا

 0 ازكو اخ انفزضاوللو ره ىف ةركامنم سرتسلاٌس داسلا وردم تر شعلاوعب نئاو ثلاذلارم |
 ]| ن نيتلامنموكرمس نب يجوع 5 اور بانج إلعب رهترر يسون اظذا ارا وبيلا دارت :انركلا ران رجةينلازاعالا كلامو

 1 ل سلا ا ا يو اا
 .توطتسا مفارز ال تةنالث و" ربكعلع د م قحيازجا)او بتكلا نم تعينت مل 3 ربمس نا دكباوصارمر فن معيس سئييبرج

 | هيعيصو سس يعسم هنا ريغ ع يجوب برات ير كسل نب دع | اطضمرو رازبلالاةو قبرط نيعبسمل لكاكا
 ممر لق ةضعرلاريلونا ب رخ# ربيصاوب انة يبا هرنسب ىروا سيلا ةزجديدومخ ب مهاره جرت ل ل كاسعمرب (ىقر رود
 ش اربد لقد عع: مقلع نعبهارب ا ربرغمرعظ ةاو ارجيسيرغلاق ةدهركرك ضنا مار يز قدي وعم زوال فمما

 ْ ول ص لرب نيش يميشتز قو يذ اسوا فن نير تعي م زنك 0 ا
 1 00 اسرة لابس ناعود 1 لفلم ةموهو غمس ثييدادن قرع ريلعدازو متطظفللا از هفالةيزدا قلطموفايماربظاوأ

 |[ تسبالد و لخمزلتسا.ل ةقيعضيزتاذع لاق بزر اتي موتى نر درعلا نكه كرجل م وبول نما, نان غل نرحب فنتك لاقف ةالصلا| |
 عل دانساعدانقاوريملقيقد يب الاقو اون مصير جنتارحلوفنمو هر داو ى دونلاو حاصلا نتا مكر نطل عيتو يي يسوون لصيتلا
 3 انشا جولة اناذ 8اس نزح كرد نيطغتال يزل نبا ةببزج رعود رغالتسبحص حض لو © نلمح ٍضم
 داق هدو تؤ فيس هبت اص ةرتسو| صا اي ا 00 زا لامك

 ب ول حسم عل ,1ت رصمنو | 'سفمو الجي سارعموباتييرح نم كالا

 . || دع تمرح لتالرد ف قرش( و ور 9 يف رعشرب نكس ثث وصمم كوس واكرياحشب رح لطم ىف لقان/ءصربن ساب ئءاوصصلا ١
 ! يع مابه دوش اعتيرورم نتاوي ع تيرس اف د يدر قول هطعوس للص هارد ٍ
 1 تحرم قيس .ةيعبتلا وك ببءامرعص حالو :يفلرم ولاهو سر عجرخ ام لسع ىف شالات يبل ناسنيعوودوبلا
 . لوب سسكويررطوم ىو( و8 )9 عياله دانسا رعت ير رحم نيل سوا لح صلا مرلر فجل ندير تبيح ضع
 و ضروف اضوتربعومام اق وا الصمد لوسر مير حرركى دلال -يب نبعد بعووب باعت نعيرسق نب دوبل قع ةيزلا
 ا(فورزفو ياو اوس يلا يور ماو يدع ةقذاع اال ق حمو لضين

 | | دعي سادجم رغد لهي نب عمال ةيي رح نم ىقترسباو ئيطقر اررا مر الا 8 العنا هنن ليش ضو ازهالاةرف يهز هلع ءارلاز المنا ظ
 1 رجا دعني ىضز يبرر كتمت عر دبا لأ 5 1 هم 0 "و قفرللالع ارب نب ظفلب اذياح نعورج نعل يقع



 3779 بك يدل ل 0 21000 :

 :راح نيربرجتيبرس نم ل ساإر وص )ةرضف نمإس يلع هبا بع مدنا لوسدؤرس عيان اكرر لوح ىرا غلا جرش ىف يلع ٠

 اهاور عزه عقيرطلو ضاوعقدازف منير ازيا اضل زي نر حرا هك لل ناح ويجب دنا ١

 لعامل اضيق لاق ىف قلاع ليقورغل لوف كوكي هنيبمل ار اذه تا ملة الب ردوا ن:رضف نم نضر نم فرطو فيما اةساردعلا
 "ديلا يهل اب رس رطل طوق اه زير قيامة صورو و ا ْ

 لاق و ملي وامر ةاحوبالاة قو رك ارعشإال دوم ىلا رعرنه ب نايتس قاطو نخطط امرا لحوىتم|

 هي يس دم يمل 0 ْش
 5 امال ١ تاتو ن -

 ل اس ولا رح 2 ا
 نيل ارعالرابلل نبا ةيادر قاضلا جر ثيدجىبا نب زبك فالقجالاةطقررلإ اركذو كوثور عمار سجتيي رح لاقمتا قرم اربا

 3 ف اوبا هش اوصل لقا .لوق نك لاق رز نب هدر اريعو غيلفامل لاقي نارك مل جد نعتبغَصلا ل (جبارعبيبح ىلا ليزي دع '
 يعل مق بيسح لا نب .نزيو دع ناباتةياور لاحدتلار بج ناطتقلاوب العا اورعامدا شيع نع رياح نعد رنسص ف لجا قيود ةذهد

 24 8 م 39 ةبعصلاو ا زي زعلاربعم مسا ؤكبقصلاو «نبأ| مم 9 ينشف رقاب يم 9 مس نيود اقتورقن سدنسا|

 يمه نذير وقير زود لاففوسو لن | صدر كوس نم عمم ام سانلاريخاةرثرتاع عبدرقعل وقير خخ رب كشك عمم ديت

 ىاربطلو طجيوباور ازياو ةدامدب (ىو الذب اينر ال للاي رجدب نط يفوهع يرمي دع احول رمق يلح ١

 :٠ نأ عتربخاوقرا ب نيم رثليوس ان دال علزث نا مليم نير روس انثسش ىلا ني لق ريك نمل رجا ل اةةيرت ني تيناث مرورا تبريز ِْ

 أ (عارم لعين شاد اراف رن مدقلخميف ناك يريس وبالقد لاق تع وع ىراتارتحر خلاف هال كن ينو عم ملص[
 ا ال اتمعتوالةوائيش يف يااا ارا قس يطرد سدس تساوا ١ طي الحا هله د نمدقلحا ]|

 |١ اى قتلمسلاهىرارلاور اريلاو درلاحوبائئاشلاو دؤادوباد رجل جرو لمرة ورسم نيريعس عة دانت عما شه قيرط موس

 ' اورو مي دانا ةنف نما يطع دال ةقيم يب تناكلاق يوناو بيحب لمد بدم ما يرحم يالا

 | نمدعيبق اناكور اقفلاذ سلع مرر[ ليصررالوس فيم لقص: ازقيبصلا قو زم نرخ لقص ركحاوب ألي كوي رجح خيرح نمل اربطلا ||
 (| هعرتفلا هوب سيلعب منل لخد لاةةةزمؤ حن عرعس نبدا ربع ب ةوعازت نيج ةلاطيبرحن مى نمزتلاؤو تربل ضخ[
 ْ وكت لاش عيبفلا يمل3 بدرغوسحى نمزنلا لاق ا هصق فيس: عيب تناك قف ةنضفلا نعمل ضيلاط لاق ضف به ةفرس ْ

 ان بوبا |ى1 نت مان لعزل ظن ةزهىلا نب ريهس نعمفإني الر ربو وم ىل عيبا نحره ىلا عن ليعس نبهرل ريع ند لاعل او قيطقرلا

 | |ركررعس نعى ور لي نرن”ماسا ناز ه كوت مقسوم ىلا نعلج غرعزيعس نع فان نعى رمتلاهنداربع نور ظلم ريعس نعوذان كرت بلل اريبع ظ

 ْ ابواشع حراك وب رقد كب ندب سك وح يوب يجب قرط دانس اف بدو هز اع ب ةيقح يرحم قبل '

 : نمزارطاورازب( ىو م 9” قيرط نلروعم :يرانوف شوب ننام حرت اوم اجري ماشع صح هدانسا قم ابوك لع :

 | تبرح م ءاذعضلاف نابح با همليقعلاو نب اريطلاىاور ةذيعنموهو براق ال ىد انساه ىم يلائيبرحرخ غدي هنادي تيب دحنمأ |

لا عنتلناو ثببرح مى اربطلا كاورد تباثوهريز نيام دوك دع مهاحوقم انازال لعرب رحت اهمزلا :ىفدايبارعيبز ثنبإ !
 1 مقس ا



 ١ ١ لد ليتسملا شك لوراةرخالا فوكو ايلاف ىرارماق خضضفلا هزل تلا ىف لبر شت الو ميلرمررلا؛) ويرحل اري لو قيس ”
 ...٠ | دم وفرلل ذيل فيز حن علكاو ىل نعوا نق معالم قلاخلاقو للعلا ىف نقرر ركذ و يعض سمولئاو ىلا نعدوعال ص | ٠

 ٠ ١ مب تكلارنسلا ىتو دي وبا هاورا زك ةديعضر دبي يفصلا ىف ىلاريطلاءاور سارعوبطعايال ال (ىثو يصعد

 . لاي صيفتلم ل ل ا ا
 || مدالؤطد تال وكل ةركسلا نبا, تيصو طرد اهريطي لاق دب نلفت زن اولؤسرميلسمدازبص هلل لوسر لاف راهت لش ظ
 يع داظفلىفوأرماك أبي ظفل ىف وزن رصقم رو وبل سدد ولس سنن الدق نب نجلا ذيهر حرم نابح ب عقب مباو ٌئاضلاو دوا دوب رج ناكذ ْ

 1 ظ 5 ١ بدلا بوتس فرع ريغ ءةرعرقو ذرعا كج الجنلاقدويعص كدانساومغابد هدالا اكد ظفن فر غلبدا/مكذافل قواه ذويطا
 . | دراوصلا ىف ىلاتكى م نعغو !ارمكمزغ هبا لع كاذب يقم بركب امقعن وةك كن اردو ريغ ى مزح باو ردس نبا يصد داق رسب ١

 نةروبطباها لك ةليدظفلب نعتغ نبا لعبسا هب ريز نعلُذقيرطرم نيعاش نباهؤطقر رز هد نايس وح ابق غ9 ْ
 |60قلاديفسال ارجل دل وسل س ابعوربا عمت لعو نم )١ دنصقميفو هدويطمغارد ظلي لح نبا عرد اجلا يدرج مايسمى رءلصا
 وسير تعمس لاقف تيرم د ولج نم بل سنقل سامعمرنا) تلقت لاق تدر اهلا نب كيلا لمع نرد زيتا نيدبرح رم نوكلا ىف: يلا ورلا ىاور ثم حملا
 تم لاف سارعمربا نع نعيطعمرب باوقجي ذيب رم نعى باو ىلاريطلاو رازبلا واورو هايد كْسملكايذ رقي لسيد! لمعدل
 سابع نبال وعر ذولا خراعم نوي عضم حدب أو ىدوبط مدال لبد كذاب عتق ساالا سدر طع هد البصر وسر لاقف نوه ة اش
 نمأرصوت نا ذارا ديلع هلل اصول فوسر نار نعم ينل نع عجبا نب داس قيارط نمور بلد كلاود ينخ نباو رجح هاور رخل ببرج
 | نف اربطلاو نكاح لاو ىاشضلا ةادروىقعساورك كمل رص دازساطمدسجج 2و١ هوا مبخر عاب > لاقف ةنرورا مل ليقف يؤ قس

فل قد امر ىبطاب غرد ئارشلا ظؤلف:ظئاع شيب رح وق مبناو يطق او
 3 : خامل ااه زوبطتنيملا دىلج عايد نإرحنباظ

 ْ اقوي ثيبرحو أك ذوب لبد تل دولح قلب اها نب لنج يبا شيبرحيو ىل بطلا ىف ع توباودئماما لاو تبث يريزو تشب |
 . || ىه داهريغو ادريس ما لس ياعمر الصمتلا لوزا ضب نكن يمجرش يلازم نعو لم ىلا جرت قرد فرك دكا ىفو وبا سينا |
 0 ا

 بص 02” ق فيل :ىلطاباملوان «رعش لسير يصمد لوسر قلحا »تمل جس يرزعتسا ىف عرئك نب مساق ربا اهركل دوعسم ناو
 02 (تعبل لاوس سانذ نيبم من لاق فلير سالا مفتش ملو نر >ىلطأراىاطعاف نيالا فش لالا لوان ظفلب سا شيب رح مم لع قت ١
 هع ممجنو نم نب لاقةرضمال افكت نزلا ىف مرا ماذا رز فلز دفيع تما موآص ىف اوتاكو دشن ةصهزد دينا رز

 داود بعز )لين سيو منطيف ظفلب : ليس هاذيبرح نديبلع قف:مون تان فوج جرجا مضفلا عزا ةيناف برش ىذا تيب لمح
 لب هيلا نيدع  عريوسُم نن لع نع علوش نبل رلولاو:ةيديتالا نبكي ىلا وعام ءاورضفلاو بهزل !.ةينااف برشيد لكي ىزلا عطني بسم
 ١ الا سوو قولا عويس تسلا

 ولا هاعبر نب ةّرم' نعوفان نعومه با نب سس نعى نوتلاو ترمس قرط نمل اعلا ىف نيطقزرارل اور .شنا مدعم امل شق بوند

 :عارقق فان لع تان يفو اان هوجو جريان انف نرتب زل ظفبإ نا وكول اريعضو تأمل ىف ةرعش ثييرح و نعي ةيفص

 فكس لاو راس نا ثيي وحلا نيبركل عجرأ رقتاامكرظب هللار يعرب ريز ىع عفان وجي ريمعلاو لاقدر ىلإ نب يزعل مع
 ياو رسمي ءاهررل كارو ل كار لا

 لع الصور انوسد تعمل نك مياوطفا رك ش نمش كا راذالاقد تار اللا حيلك سريبن مالقلا ةوادا نم دارت موال

 901 كا ظفلوإي

 اذو ىىقد انساب ئطفرأرلا مدر قرع و سسحا نب قيمي ارنا ور لما كر ريل نمؤلاو يهزلا ديد ببني

 ...٠ | ومس وميلع : يلع ها لصمن الوسرنصق قل 25 شدي لهوح غلا دينارا ف برشلا نعصرلامتاضوعانارنوارنلا [| .
 . ....[3ت.لقياور كى مشفي للف عرقا اكو كلامي شارتع لس ةيلع هد !ؤيصمملا فوسر مرق تيب« جدلا هصاعةيب دحوم الا أ...

 أ :ب اور نسموطحخو للعم اف ئيطقرارلاةركذ ةريره ىلا نعنع ليو ةاحربا دنعر ذوباملع ريغصلاىف ئلاربطلاريجسرحتل رجب 5

 انك ولا لح دعا 24-02 اد كيج بي ل اح
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 م ةييرمجلو نير نيباعتنلوإلا لع المح رطرقفا ظ
 1 0 ؟رهاظةعو تار زا :

1 

 . . دا صولا ع -  ليالدلجلا

 (لعداتساب ئطقرارلإ ا نعرهاشملو 211 .ناتعمإسمرب نيز ا نيت ندم

 دف يف ؛ اذ ل سمعا ثاهاب ”نيملارماوعفنتتال سل سرا زنتل لسن: قييم ها يشل ا

 1 امذ ”رم لق يسيل هر طمع دل لوسر بانك ن١ لاق يك نمل اريعر عن اك نباو قبمساو نيطقرارلاوىيرالاوهتكيان ىف ىداذلاو جت ولن

 ٍ سيعتمد عير زبر ى ايت لحذل ةياور ىف ةربرشب نوم لبق واد ىلاو هدا شلاةباهرىف ثصعإل كباوأب هيدي ماوعقتتنألا|

 | دك لاند هكيهرم ليشا عمك باوعلاة ف مصعب ىو ذيحو دانس ول ضا م. .كتذف سالارتها زال وقبة ينابه زير كاكاأ|
 | !رسل صنت سارت الهنا | سسانلا مانفع تره وادتظفللا هاجرت رعب كبح لاقرتيف طق ون يق اقاةرل لنهر اربع وب اكاد 1

 | نشسلازر د كر ذالول وقرا: يك ذنم مهمو هني م لع رث تيجي يلع هد اي مدلالوسر .بات1ن زم هلع نسمرلا لعب كاز

 1 هب توك قنا فاك در دال برغوتي انكي وذا :ةبحصو ملا زيعل تسيب نعللعلا احب نيالا ةلسر» رسخكازه ىلا

 امنا ساوث لكلا را لقمر ضد قي همز ملص ة وتم سسررلاررعل هن امسرؤرع هنا صمبا ثور ن رطل

 ٍ كوارع زيعس هب يبن تيبرح رم ئارلطلا ل رع نبا [ءاورافارطيشالا نطور نعلق مكلد طبتم ادع تسمن زعد ايي
 را يم ةاباعاا : ولك ت صخر تنازل "نجر ضاب نحو لس لع مرا لص هرد(طوس درا رك أح ظفل 2 :عهليل لإ نب نقرل اربع
 أمن نمرلا ربع عيككانعرلا >ثيبرح مداد ئباىاور ىطسو الا ىف قاابطلا تع لليل اضصق مبان تاق ىدانس ايصعال اه

 2 يول را وول لع لري زوفوهربخ لعوب مس ازيعد ان اريخ لا نوجز خب ايلالع قو ا مسلسل

 ا خرسنلوزوانلاىنويماشدبا 5 ةدبادع يملأ ملا (ش ف كلن ريم نم عمسننا 1ع لتسنم نمل اربع ماوس مرصتلا رجا ار وكت ملعب

 ”اكاور نص همز هربا نغرديزل ا نعل صتبخكت ىعاكل ترسم قبه عنا نيرو ناح) فيصومو لمعلا (ئرع فو

 1 بح نيرطرمهرئاوقىف ىداشلا
 2 نزاع اعقل صوتا هع ملعب هلئازرح  اوممو سالي دعم رقوتيضاايامال
 ادعت اند نيقت دم تييشم نع راث و لس يلع مدالص هتلبراتكو علل ةر نمناف «ردس ىف ٌبارطضاراو مّيع يمد اربح نم رمل |

 اي شو اريرت لبق اور نم مرمر ئقت سبع نارك ااه تملى بارطضالا كانك ثوم ]
 ادع لب شوانش ن مس ءابرلا نوي ارماى .عابرلا ليقول مهلراهالا ناب ٍِس

 ”اوءأا التو اريوعيلا داب
 " يؤقاو مختبر لعذلال تيدا حال ةايتيضراعنلي

 | جاها لولو نبرمال لقحر.بماقتا»: ل3 ف 00 ٍِ مابه نر رضنلأ نسالوقنم وهو نقيب هربا ربعنا كلذ

 هد ارم لقد نيبال نفق البلع ارز تيتان 0

 يامر ا |اهبوسر مرح هي نعحىرشزلاد انعم بنج قطعا

 الأ ربطااودلملا رق قلادحشا سيال ارلعمد اص نادر ل وحى عزل وعر زحل اركوونا عباناوقر مدنا اقري سار الثف ىصلاورعشاو
 .[أ ةدوط يلاروهز عزو ضلا مالك موه ازاو قيده اخ كل تسلا نيللي زيدل ىف لاقو .ل لصاا) لطابظفلالا زج انها صالتخ ىف ىو تلال
 : ةاليطسين دل هوبا لود ؤب ذنب زغ زجد زل .بنق قال ف هلعج قنا هوباسم زق ىرعن اللا يحفظ
 ا تضلا.نو ةربازباعحصاو لاقي وره 3 رعد ىنل اوهاز هو اهرباجب امر اور. ىف سيلا شيب رح أجتقيلتل اف لصاحوب ازيا قرر غي نب مطل

 ١ ا يلقب نإ هت ومدكد الاماني داق شعيل يدخل ها ارر نايع ص دق اهصالازيبشازهذ وذي سلو ظرفلاو :

 ل ةيطيأ مور قلاو نشل سلا لاقت نومة اشم .نانييرجلا ىلدءنلنملازتلاو نشل دام ىفيجيارنلا ىف لاقق ىشنالا نب ابرعو كذا

 ءلوقرعب هرخ/قداز 9لدالطر إبلا تيبر حو سارعبنبا يي ىطقزإرئاواور لقق تيشلا يقل ك3 ىلا تسرك

 اهيومكسل 2 ةصدنالوم را ناتةودم سويتش ديل تيس سة ل» كامهاعا ٌئاضلاوألا 3و

 ل

00 
07200 

 ْ ليوم موف نيب ردئازم دع وسيلاو م انلاىف ذاك ايتزق رسح ىداز سا قف ىط ا:

 ع
ٍ 

 1 00 !نب لج قنرط وم .مهرخت هرب امرا سيلدا انك رحل



 نا ل را خل ذل ره ا ةيبعمل للصمنلا

 ِ اد 0 امالوبب ردابال بزاع نياربلا (تطمعبا جسومو ماوبب سارالف سكس كام ظفلبرياوعشب لح 1

 ' الاعتناء وجيب د سس نقرر لاق نيعضوهد ريف رخام بيتا او رد
 قرط( ر 0 ا اع ادع المس عطور شد
 | ًوضال بكسارنلاايلاقف كارا لاافيمتنمرل يضر املا اسوي للا طصردلاجرخلاق سارع يسلب لع نر جن عرب عرج ب رضعج قب رطنرغصل

 1 0 سد ول ارت حاس يع هد الوصل هع وفن الاف غلو هاا فون لايق نسما لف نق
 |١ فتن دسازج كحل متم ا قد: ةلابمأرمطلاخ رعوتل اب الكاسات ك2: عرشلا نمل لا صفح نير تميد فت لاةمتي نوني ةواسنبلا

 1 موق تدار ده للا رجل رمصقن يلا مواربص باكل كمين ارماظفإر عنب ذيبرح نم يؤ فن (رتطل ع رعوزلا ماو

 ا نم ئطقر ارلااهاورفابترارط ل عكرإٌرلا نب دان م ان:اضراعموالبوازعم بالا اوبشن داحيو (ينايؤرل كرات ةرهاط اجو لوكا الاون ىلو ١

0-77 

 ! داتحلة5اجالضعب ارضع ول مرش نارتو كوس وباويئزخ ب ص ذاب هاير كا ةيزيرعل ع ف ا
 ظ دال ليوان م 0 ١ ةرايطءاعر نري نخوربا 0 لدتسا كربكىحطيام لعجو تي ثذر فرع ةريدير ضل را ةحل فر سقليل لجرلا ْ

 ل وارسال ماشا او ةرهاظر غم نلالد عاش ل جرس 9 دن نعى لا توسنموهلبقو ىوارتلالعأ
 ارح ىلاوبالانيختست نزاكبرعلانابونفاّتسو هوبل مون تسلا) نميري لون ىف تدر اولا :ىديعص تب دال قالطاذ ضراعملا ا

 اذاو ال ماقاذاق اسر هيلع مرازص ملل |لوسر ني بزب تدب ةرارقأ للا او نايس رع هير صوتا كاقداتقابلاا شي لوح

 يب اور ىف :رومعل و اريظلا ىف ناكشل ثنا دوادىهالتةياور قو سانام ةياوررىفو سان اب اب راو ىفرةرلعقفلظارعطو ردع ||

 رثرم لعشلا له نإبررعلا قوق ربا هرجلب | مركراتوزس انلاي لبجإل در و خوضم ثيرجن ازه دل مرعب تيدا يبت يعل ناكذنانيريطلل

 هللا لمص ررر لوس در ظنت: كه قاد ىلإ ظفل يلع +زت يسم راورو ةفانل ١ىن ناكشلل 3 كا مترمعي أ و الغشل ةالصل ل3 نا لوق نع
 أ اكيد مكريهادانا اذا تراكم ىو .قلخازمقى الصم اقف قنعدلع اعلا لف تبة مونيا جرخ ذرمعلاوا ريا لو

 | ننعرجتلاومنالص نم عرف ةحتعكر لكى كال ذارمعنصي لازارغ اوقاءام فاه در رقاد خل ىوعاس م «ةرئادا ةحروس ىعلرزلارعضوفا ْ

 أ| ال فيك لة نتفت صير لح اكاذا شاقن ضن لس الإ سارعي مارعضو دارج يعوتنالوالوقي نيك ايس انهمم يبات

 ؤ ميش نالوبلا لفطلا ممن يلع هيباطحورل الن عطر رتاج اادط هزل دوت يا لقوله ملغش

 ' 0 ىو ش.نعت ايلا ود خلع ليل ىاقرظن ٍ

 ' ةعطتيمواني كمل سرع دزلصد ثمل لجن آف١)ايمأر نسحودازسا اداري ذاك ربت حلاو لجل هد

 ْ انام قفلموهلدرجودال قالا انهم تيرم سطرقف عيد باها لاففدنزم مال فرب معن ناز وهشام 5 م لاقن ||

 : دوو نهام لفكر يطع هد الصمد لوس ارق ناب ذوهيّنالوملع قرب لاق سابع مباةيبرح مع يععا وف

 قحالبعوإيضلاو قيم اك طازج ضعب ىازعاز مت لجو هوقنغيرذ قرط نمت ىف ىرائ با لقيرفو لسمانفلا ملكا مرحادنا لاق نبع

 ريتا كت او ثيد حملا اركَسم انئر رذانل اشم تنام تلاق ق دوس سلع سارع بارع رخار مو نم ىرا علاه ادرووعل .يرولسم د لشن ىلا ْ

 قم لام تنام ظفلب ر اربلا اورو وهل انني مانفيرجاو ٌقاضلا هاور ةرظن هراكصا ىفو قفتلل نش ليجرل سلع ب زيلل مشل
 والا ىل ىف اريطلا عا ور :ىلسدأ نعيابلاف د فايس يو روهرط مدال ليد ناؤاهلهاب قعتماسإ معتقسا الا لسرارزعمللا دصيخل لاقت

 : امرا ري عسيعنلا نع دعم قيزط وكل اول: يعض وهو دا برن هتسا دارا ْ

 ْ ل ع نعررنيع نا نععئازتلا ا هق نيطرقن يد باها نيرحأرمإ 9 تندحلا ركزو ة دوسلو الس مال ةنرمز م0000

 ] نع ردريتق ستعمل يف ى نمر ةادرازكو اذهب لوقي لس يطعن ل هللا الب سن ع نا نع

 | ايد سماق بامالا غي ذاذ 0 لدين ىلا لارا رعإسم نورا دويحصا اشم ]
 موتو عل يا ع ا ا



 نيا مزلتللنم 6 لدالا ردجنا 1
 كلش ارنا تنام قييينوبزفزكوكنلارمتل نزار هاظازهو نهالو ل ةوارهارخأو يزل باردظفل نال ىرختجوميزفا نود نك
 زاجل ناز ةرهاظر اع ننال ربنا ل تقيد مسعلو ننواةربرعوبإ تيدر ب ىلا ردتماو بلكت ىريزنخا كح ناهز( قرأ
 نازلة ناوجا ضعيف لتقبل دكا نال لك اومالاحقوسارز لع لاد.نقيرهالاقالط ليل عراق اسخن دويكات رمازا هم
 1 ىونلا نمور جو تجريم لكل نش ىف فالخإب بوف لاقازاكوانلطماييتنق لع ى رول ريس ىف ذزاذ ىذا لارض فالخ
 الع تجارب اركلاب م صيبصت قس ييلوانباعص نينا رنه ىف ف الذ لا5للكل او دوقعلار لكلا رن لتنال ناب هزجحناف بز وما جرش
 مزن خركحن مز راد ىف ىدونلاراتخلو ملجه دب هنو يعنب ىذل اريلصلرسكي نطو .اولكأب يلا يرارصنل دع >رلا مذ لاذ كال

 اذ تيدر يزن مرو رقى كويطنوهئرانكت لعار وخان ادد يلو ركز نحمل ىلا ثيرح كاز كريد تاويل نم ةريغأ |
 ى عقاشنلاو كلامك نبذ اوطلا مانام تسب زرطا كهل لاح ةرد بولو نم لسن منا ىو قنلااتالو دردب نيو اراسنتل ظ

 تنبت ع ىفط ولا نب قاوم نعشللا ملاذ ةدازفىلا تبرح م ىابمدلاو ئطثرإرلا اوركاكللو نارح باو رين | اودعيرالاو رجا

 ةرهن أف ئوصو ل تبكس الع لخد ةدانثابا كا اةخا رنا دات ننإ تل كنءاكو كلام نبع كت نب لنيك رتل نع لردع

 : | !لعيربا ىلصمرراكوسر نإ لاقنمث نلق تلق قئانانا اي يبت لاقت يلارظنا حارق دشبكت لاق ٍتبرش ىتجباثالا رن تصاذمنم برذتتل
 داو عدلا نعش اشلا كا اور وكلام ثيرح م توقايلاةاورو تافاوطلا | اوريلعن يؤ اوطلا نموه انا سن نس لاق سو

 ارتلاخوعيتإمما ١ ايد !نعيزوط ىلا نب قاوم نعول علل نص قرط نمر عيوب ءاورو ربا نع داق ىلا ني هلل بعرعر يقلل
 بجي مادكأ يح الاخ نستمر زإاو نب تاس اسر كالاقوو دن جوخ قاع نعماعرعباتةركزخ كلام ب بعلب
 || هرريسا نعم درر نيرط رمى فق اوساقبرطغاقيرط دارثالا قمل قاسو قيم ”رارلاو ليقعلاو ى خمرتلاو ىراذبلاىكع
 عمرا ويصوم نالاقفارلبضفيضسوننا مز لفها راضفبا دن وتوت نم يب ثق لإ أ»ا)١ خيي ناك دادقارا كا ميربإ نع بس ىف

 نع نك نهال اول عياد لارج غاواحختشيقرتن اخو ةاريبج كه دنم نب طعاوو لع نيؤاوطلا نم ها سس تيبلأ نا ل اق
 ااتاور ثلاثا و دواد ىبا |واور سطاعلا يمت خلاب ةليمك ناب بفعشف شي نحازهالا مف فرع الا ىزارلوت 0 ظ

 د يد ودعم انسفوعد يجن قا ادد ريغا أو لمن 7
 8 نيعم نبارتعتقن بف لجرخ وملك ناو كلام مر لعيرهخ) ص نمّلع ليعلاقبقد نبا لاق 0 لعادل 0

 7 دلع ةريج لت الز و هر نبا لافام ل وقلاذالأد كا عيزت نع ىبوصت ىف ةقنرطلازع تكلس نؤمن
 0 ١ ىلصينلا ىه ةريدنالا غول ل وسلا نت عقارلا لعجم يزل ارق
 "تا ]| 3 نميالال غصب ةدانقوبا ناكلاققدانق ىلانيمراربعشي رحم ىقبمسلا ىوروعت ةرقتام تايائرلاىففورعلو قناتي تسي

 1 نسال انا 1 داق بو 9 9تصرإسو ميلعمد لص مرا لوسر تيرا تعضص »اقف كل 3 ىف ليقف يأ ْضوَتن برغتت ُ
 3 2 ذاكرا داس لسع ومدارس 177 بدوون قلم 1

 مان || لصين افوسر ناكتالق *زيئاع نعت ةرعو عيب نعكرتقلل ريعسنبمبر لعن عوضاةرافسون ىلا قبرط نمينطفرارلاهاودوأأ ٠
 0 منع ليقثميفميلع نلت>او زعم لع ققتم ملا ندعو هدير لبعد رانضفبأ ضوتي# برذتةلنالا ول ةيصتقاةر شار لوم يلع هلا 1

 5 5 64 >9 لق ناو يذو ضاع نعت ؛رع عرش يسؤرم قرا ءادر وتنام نعتز نحمي نت نع لينك :
 7 3 نشا رعلسر مالوم نارا نحل راّتيد نب لص نبد واذ نعى روان قيرطنم دواضوب ناو رخو نم سور اع هدب | يصيتلا نع 78

 "| !لعيرلا اص مرن لوسر نا تلاقو ةرطاتلكا ثيبح نم درك تفرصن !املفارنم تلكاذ قره تنل معبض اللا ترانئاذ اضل ارم يوف تلاق تلاع ىلا |

 ال لاقورلزبلا» ىناريطلال اق انك اص ندؤادسهفرب درفت اقو تطقر را داورووكبلع نيؤاوطلا موج ارنا سسخبب تسيل لاقؤطماو ١
 مدام عتفينحلا | قرط ومو رثئاع نعررما نع»:رفص نب اوصنم نعوذ اسم عرب نا ولبس تير نم لييقعل اوطقرارلاوروروتبشأا ٠

 ّ 2 سل اح رض نيرط وشتم كب ئاتراما هسا 1

 : م يع يقوحشل عرب هيه



 . نيرم وتلا زم | مب لوالرلج

 | مضاوي لاقواسيو ميلع مدن الطعم ملا ةرسر نابلاط ىلا نبع نسبا نحجوسالا ىلا نب برحيل سمنت دانذ بر ضولا نو نابجسنبا ا
 1 اتم ريس نقوم شه, ىفر نسحلاقو ىرزمرزتلاظفلال ارمعطاذاذاطيولامازه داق لاةزهير اسلوب لسنينو مالا لوب ضن
 ْ ميبا ع اره نب ذاعتمىفرب درفترازدلا لاؤو يطقرارلا انك ومنح ىرا زيبا يررتقوملا سر اول صو ىفومفقورمعفر قله االا مص

 بيعش نب و جنيبرح نمل اريطلاو ولم نيوز( 9 راو دع ةيبيزحن دانس |رةسحنوددراوععلا نمنئاججذيبرحسنم لعشلا ره ىور لذ[:
 ] ل 0 «مرف فلا ةلراقو عاطقن  يذو لعق هاف ميل ليفني راجي ىف او موطن برها ميلع لارذ ىبصن سو مربع هدر ليد يتلا, ق اتلاف اركان

 ولا اك يي و طسوالا) ننيط ميو تحل قر حاكم رج نعم ربا وع نعلق بيكن( 3 3
 عطا ذاذ مطجرلارم مالغلا ل بلع ببضن متربصب امرا نع ورسم قير طم دوادوبا ناو ناكل اسم نب لبجم در قرعنم ار

 :رورهوبا مقانددانسا ىو نشا نعو_ىنو ارضا ذوقومأ/معرخل ميو نم ىفبمببا اورو بص كلدنسو ةنيراححنالوب لست تنناكو زلت | مدن"
 عبنم نيرجا كاور تيبل لعام غارم زن 9 قيوضوهو ملس ىلإ نبشيل مرفوقا :رئاريع اور شح تني بنزع 9 لنا موعوا | 80

 يزل” هل نلهارم رفا رذنز دعب ىيسح نرباوا لع نب نيبسح عنخ ىلإ نعرت صفح ا نب را رجلا: رلع نبا نترحلاق قل ينسم ىف
 || تلاقتشئاعنييرس نمؤظقرارلا (ىو 9ر9 دع نب ناسحوا وصح صف !حاص نا ونهْزنك تيدا حا ىفو كل دوك سابع

 | (هاذلا ف لصاو فبعض دانساو ل وبر صاالذ اعطلالكرول دنا لاقف افينحل خام زخل سو مرإع مل اليصملل فوسر دحرلزلا نيالاب !

 ناز ببرح مطسوالا ىف بطلا (رو 9 ر 9 لفي عل اضن ذرب عرؤ هيون داع لاف ىيصن سوم يلع هللا لصمر»'«لوسر ق ظفلب
 رارعصصو فنصلل قو تيبركت اوما زنال لاقف ةوزايلا يعزف ريتك صمدد كوسر نطلع لاب نببسك او سك نا مانعا ||

 دب قرف لدسمل ثيددادهلا ققيبسلا لاق عرسال نأيريصلا مم اعطلا لكأيوف نم ل ىين شري نانتدتسلاترزصم بارت نبا نع ناب
 نا !ماقرفراولإو هصلا لوب ىق ىل نهب اكول اق يح عفا شل رزع تيت لأ, كو تب وف: ضعي ىاهدطعب مض ذاتي اينو مالغلالوب

 «وعاربا قيرط نم ئطقرارلاىور ّق لّيأْؤ وخلا >|افرانإو خعملانسح نماذرف ىيذاشلا نعت ولم نيا لقن رف عقيل ةتنافلا ْ

 سخصوهر ديص لون ّكَرذحوا سو يلع هللا ط هتلا م ب ارصا لاق سارع با نعت:مركع نعناعلس سورر ربع نبز:جيزاخ نعى كيو
 سلا ماعطل كير ةاور اعط لتي حقير أبل ناب تلا رصح ندب سبقها (ٌميل لا 2ع فيعضو دانس و لوبا نكرر رق لل نكد يع بصق
 دداكتلةنئاعدعت علك رلا رو 9بابقوب قزاسدرم ل ضيرلو ماوفانا ليصل عدو لوقف مدس كرز راو تمازج لقال سلا لةنما بمسار هام يمل فير عرذ سلو ميس قفتمألس#غز ضي رلو ءاوي دع صضتإ اعرف زج لذ 6 ةئلصما
 | ورعب (تسلر حجز قيرلو رسم ذل بلع فسم يمينا خإا عرفو دع لاذ ىبص قئاذ 0 اوعريف نايدبصلب فق سر يلع هد العمل
 . [ارسل تيدر قبو تاره مس ”اوق ىلا ءاورارإسم نامّرِلع مالكا هرقن ب ازتلاب نهارحاو ار هاكو مس مل ضيلو قمل مكانا ةحلكلا غنوا
 1 يمل قدا ب ليهم بدع حتر حلو ردغو هش اوائل مزجو اسم ءاورامكتطقرارلاومةئزخب او يئاشلا اورو هرنعوم

 0 (ىمالس عبر بع ىلال ةنادر ىرارتلاب نهارخاو) نهالوا ىف شل مجع نراور ىف كرتلاب نهالو اظفلي سخامجسو نما رصنإ سم تاور

 0 تلازع نمر ازبلا هاور و:رخا ةجادكلاظفل قب اطياره كرارتلاب سهارحاوا نالوا كاره عبس لسن الا شطكلا علو اذاظ فلا ويطلب
 ن لعتمرح نمزطقر ارد عاورو(ق در صوهو يسارلا لال هوباالا يق سيل نسح هدانا كارتل نهارحات معيس ل ضي فظفلب| |

 ا نملاربعتبرحرصإس(ى 3 رق كاموهو انزب ب دورا يف نعبعضمدانساو عناوتنل ار نهار حا ظفلب لطول
 00 اا جر نفارعا يار اوك نه نازل, ةنئانلا « عضو ةيسارلطخيطفلي

 .. | ارفركزر بارتل ركاب فقل تاياهلاو بازل ركل ام ضوعتل قرف ىو ا كال لحاو تيبس قت دجوبإ )ف لولي فاس ىلا قايسلا
 || برقا رالا ديلا قيقد نب (لأ33 عدد اضل ماب حليالل توك دا لتجد ىو ارلا نم ةرلتن لقد [ظفللا مق لكَ أقفةقاد ال ايرمالا ١
 .٠ || طياوبلا ىلىعف اشلالافرقفل اةأمكرسلو هللا عجم ندب نيزتل او ل قالا نيلينن اما لي طف رجا لاو | ىل ىالا نييعتي محا لفت مل نال
 .٠ | |ةساوتلا نار4 ر باب ىف هرقنارمكعالا ىف لاقان كو تال ذ نيغث ادبإل بازتلاب نه نضاو ا نهالو عبس لسنا سال لوا ذو

 0 م



011010100011111 [1 

7 

 ,«لاذانكوركتم تبر حبو هةر :اىلا نعراعلاوف احول اوربا لاق ىدنعد وبا ملاقى وقلب سيلو كام نب اعرس مريم مواد يلع

 لسغي امنا لافف لسع نن> كر ازا نظعاو/ري لجل قد سلا ناقته يلع لاق اس و يلع مدنا ليعرر»ا وسر نيكو دع سبت ناكنلا | ٠
 و ميبزخوباوتيسام ناو ىزمزتلاو دوادوبا:و لن ىاوروالوطم اهنرس م اريطلا اور :نرلا لوي نمريضتبو تنل كوي نم أ

 ودمج بعلض ةدام ةيبارعلاون افصل لا نكتة كك زي ءلضا ا صيصتجوضة بزعم ل نال يوصل منو مال قف ةيجاداضا| ٠

 ارفع .سحالةفةب ل ل نال كو ثمل | بيجي ضيحن مد نع نا سيول هنلؤص نا! وسر ةرشد ناوور لولا ملا مضرم الاي عفب ظ

 مب يذنل فورت !هززرل كاف ءاضتت لاق ب وقال يصب برضتاونمد ىف شال تلقاظفليدادوبا ءاورو ناوفعتو)ةرقصب ةريغنتفا|'

 ءبباو ول ارعالاوباةياو دف درامود را كل ضدالو كيفي )سو يلع لص

 الاطخت م قيعضاانسإ هللاسائقامسان |مالاىف ىور كالا ايل لبر مرت ىف ى دونلا عن يبث "ع لرطعاالو :ىصن نانو

 وانوط اذه وائل لهب ودا نلوف قطلغرذ ايزي سلع لت نم تعا ج عزو مهاصلا نبا شلاذ ىف لقى رونلا ناكو دوفصلاياغ يك دانس

 /.اسداوما رعي ى عقود لقواوهوتزع منيع مالاراكساو:زوداصل فريم نبق ثا طبض ماب رق رجل ملي ولع هدا

 يف لصالا لاق نيل وعدازو هنوكزلل ةداملا ىف تعزالا:ةركذا زك جلجحوعا يذل دوعلاانهاه دلضل اجرعم)ا نبل قف ملضن ات
 ١ روزةسزعو هر متودازل ف مودع نق و .املاب ىلع م دممزننلن نيمهيعلاو شاكرا بفرق بصق م ملوف و ىبني ىزا ححلاب هن نيل

 نام وأم. مان نم اني نخلاوباسلاو ماهقالاهيحبصاب هنضرنعرشفنم] لشسو ديبحوب لاق نجا رون: نمو ءاملاب .هطتقنلف ىلاراريرتشو قلو

 بهزريولف مرلاتلسفاذا تلق /تادنشئاع نعت ذا عم نرسم ىف ىمرارلاىى:زذاةوقوم ىو كلا نع مجرخار معانا تينر نه

 | ا زناوقبيف لغات اقف يلسغالاقفض يكل مد نعإسو يلعهلا دصو تلا تلا سرا سيب تنب خمر لح فوق ومةرقصورمأ

 ني ضاذيبرح نيل قفنمءام م |اوبثرلع اوصاسلب لصقل اقفر خيم هيجان لاباييارعنا كمي كح: ْ لحسم دف رارلارنعاظفللاازهو هرقناءمانم نوكر مل ظقبتسااذ كسار جسر اي تب ةلوخنتياور وخلا ءناذ متوق د اد ب ملا . تاع ازعقراراف لوالارمفعضا هال: ساو تن ثيرح نمر ى ابطلا «اورو ير اذه الرايب تنوي عهيدو
 أنبا ةركجوعن عوترلا ىقل لصا الو :رفنكلب تحاسب ضرالا ةاكذ تبر جم جلت ةرره ىلا ثبرح نم ىرائنلا ه) ورو كامب

 | يرحا) ىعير زلال قب مايرنوممل وق اه بطر ضرال ”فرغجةفلب ملوق نم بالى بارع :ةرلازبع ع اور ربل ءلع نير جرفعجلا نعلذ
 ؛|اتتمع انئالعلا سر [ارعازئرعاص نبا ئطقرارلا لاق تاق ملحد داتسإب س١ تورو نمازي مهامنا درو رو .نكادإإ نك وهودوكرما

 هي.” تاجيل طقررلا طور ناب فرط اك غسول ل اق جلا قل نعوض احر يعس نب ىبجرع
 رخل | ور اكما رفحا يفو'لسرمس واط نعر ازيد نب معن عت ن دنع با رزعس ناو ضرير حول ثيدرح م رلع خ دنا و.ظافحاةنيبعنناب ادع نود مب

 ء.|| تيدا ىلا تيمضا جاهد |: سان: عملا قيرطلاةزه ناالا غلاب قيقا هو قداي لايف تسيلو الؤبوم شاعر رمس نيلي نع

 اردن ييعدبا نعبورعنم دبر يعسواورازكو سامو عج نعدنريعنب قيرطرماث:فمىوا جرحا ) ق9 ةرثد نخابابل
 | همي واذ ىلا يف رعا مالا عيان هو نب زال كرقم نيلفتعم نمر |ريع ثيبرح نص نطق ارلاد د واد ى باع اور سش:لسرم لسرلا زله رصاوش
 سعي اء قثرم ىوو دود ولا لاذ مام دناكس دع اونرهاو ةوقلاو بازتلا نرم.رلع لاب اماوز خاسر يلع مداريصمعتلا لاقفأ مف لابف روهسم اير وز
 بصير فلخلؤ نام ماو هظفلو مطر لرذاو ىدر رلى اور دوعسم ندا ن ءرمهر جا نال وصوم نادازسا ءلو عجرم رعب او الوصوم

 ك0



 ةةدس اذا ىرمزةياور ىفودلعلارك ديف سيلكدرو انكي تبباب نامت دريالمكرحا تااقإتالا اهي دالبقكريلضيلف |
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 ال5 لعفتت ناره لقنامضاو قايسازهم رعب /ثيريتازه نقلا ى ويلان لاقاساي ميكرو [!طرم لف ورلا قنا
 || بون نمل كن اسنكتلاق ةفئاع ن عازر #نعريجس نبى بين ع زوال قيرطومولكازبلاركوب از وجص ىف د اوكيوياو قطر الا
 1 دو ريلادباو رتب قيرطو مم رفبررهالا درو لقد كمل اعاد ١ ايرازيلإءلعاوارطر ناكاذ ل سغاواس اين اماذ امرا وسر

 1 ادعم سيول بنج كنيستنا در نأكل رش اه هاربا نعياوصنم نعنارفس نعتز لاو نكح سره رع

 7  [هنااوسر بوت نعل تيار رقل فلي .يولاقم هولسع ا اور زوو رجب دايإسو .يلعمدا يصمد وسر ناكتناء تلف

  !؟ةفئاؤعاسن ناولس در حنمىداا( 9523 9 ل لصاالف سفير لاا ماو ال ركزي لو <رفظب باي سلع هنا للص
 1 1 اا ا و ا عل

 1 قا[ ماع يرصتلا ى راضبلا ىف و لاق ز كد ضلع نم عملو أر نعرأ بي نب ن عليم نعاتومب نيزج تاور نونو جو نماء وع :
 [امش ذاع نجربا نعساقلاوبنمزالبعقيرط وم ويصصو ءييزخوب ىو هريلذ 8 9 ةارلا يندب ورفع ليلرلا ىف اراركررو
 ١ مقلي يس بيحب قرط نمو فوق ماوي فنىفايلصو زج وسمو ىذالاةنحوسق لوا اهجوز نرفاذاؤ قرت 3 رمل نقت حلاق
 ا ع هل لجرلااري صو اكاذ ةتقرخر هن ة)للدناكت لقفز م( رعي ب وقل اريل لها في ليجرلا نعتشئاعتلابب

 ا ناو روعيصا لن لودسا رس نم فدوه يلا يطلع اكسل تيل اوس يع هن ليصونلا»» تميز وج
 ٠ ووو يتق عملا رد قرفم وف يطل نعي وىلارظنا ناك
 ١ قف لخمريهس ىلإ لحق طم اد او بح باد ىز مالوم يدر لباجيرص دق ميل بيطنإحن ناك وكاد جاف

 ...[(قفض ل تناب ني) ىرري ال نافاثالتاراسغي ةاحباز ال اف كر ممعي الذ مون سموك حل ظقيتس ذكي لا وعنا ملا ريطلاريبطا
 "|| ممون نفكر حا ظقيتسا اذ ا ظلي منع جرعالا نعد اززلا ىلا نعش مثيب رحم ىرازبلامنمقرطمل و ةريره ىلا برح نم يلع

 لاقي نا نكت زادتسملايرنقك ىرلا سلا 5 ليبلا هونب صوص نا لبنحنيرجش م يلايرهذ اميري ليي ريبقتلاو ليبلا نوكرحا
 ىرنيزخدبا هاورؤةركتم# دايزا,مالاق هو ةملذ ىلع نسال اور ىف ثريظا يف نيدولتلالا تح نال نس اليل هانا دتارسمغل اذ :هاركلا
 ا الا 8و فحناهاراالو تاقأرم١ ور ةدأينلاهزهةرنم نبا( و دمعي تابعا دينيا احد
 : ًاماضوحو نا تيارا لح لاقف از و ئطقرارلاوةهرخ باو تلم ني|عاور عرس اربع ئخلمنباو ئطفرارلا اور نياح

 0 اراضي ةعيئالا ريا خريالف ىو: نكوكرحل ل ب ر نعالراخ لاق لن يصد اربع يصح
 ا ةسرهىلإ خدرحب اوصلاو 'هناميبا نعيلتيو للعلا احا وبا كافر ةشلاع "9 ةريتنئاب نبا دانيال نا تارعش الت

 ] لظنيإد لاقي رج نبا وكنا ىدر وق يغلب مرقتا دج ىدر "لمح ءارعلالقب نينو اللئام ثمر لوح
 | تاروعواوهو ل ل اول يدل

 نيد كالا راه نمدرو لقف دو رمرتغارلاو عطلاذع وا ها اما ا :

 ًايفساتوفاذنال ايل غاةديبصرق د يطاماللقاسنيع سروصدا تمي لمسة
 ظ لص يل هيصر ديل اميلي د اد سونام هانا ذه

 ظ رك ذإملابميلسغا # ظفلب ماو ظفللا اذه ::عررإلاىفو نيرمجصلا قديياهرلا ءزهو تلاس ةاما ناظفلب ماشه وعفا مدعاكاور
 | ةنلاسو هس لعمل الص ميلا لوسر نعمس تلاقلمسا نعر لتملا تبر: طاف نعراسي ع قاع نير ةباور نم اما هاا ىف نيرلاىقتةويشلا
 ا ل خا كا تاركا ةراعجا اناا نعام
 ْ دزب سلف ما نيب حا رم نارحنباو ةريزخوباو دحام ناو ىأسشلاو د قاد ساودح ( 9 ا
 ..[مصانسا ناطقلانبا اق سو يلخاد ا ار لا ضتوسو لسا ذم د دولا
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 17 ارعرلاس نيريعس نعارضإا اورو ميار مخ رم سباح نعني صحا نيد وار نعيد ىلانبا

  ن ليعسىلا نعيسمل يملأ للم [نالاو ةدانقاوةنسمانحمؤ و ةهيب لاق ؛قيطنم: لعل اذ عيبا يبحر باج نيب ع

 ثيي لهب جنب هلع ذوفوم كلام داو رك نباذيدر حو :جلم نبا ىف ريع ىباشيدرحو طق ارز ف دفيع ضوه )ثنو ةرب ره ىلإ

 عال يدر ف ويفر واروع سيف سيدل ةرضد١ ثيهرح "نمنع قف لط ىنالًيرؤَوَعمامرخ بكر سو ميلع هنا يدنا

 ل نتتسام ايي ادحرلا اولا ةز انج مو معوجر ة صقل اذه سف بو جيف وم ظفل تعقو لقو ميرسالو ق1 >!.يلعس يبل ىا

 يدع ليبأراءزو ا سوايئاايصينلاةة تماس ربازخا سهلت جواخ نب لع شمد لح يلارأ قو بالو قرعلاةدارطاعبب
 ماحهرلا لقتال ملا ربشامرعب ملل ة:ذإةاوريف ىميلع ركتيرلو للسيل ورلبصمم الوش مد برش ما :ريطاب: ل: تيب تأ
 نا مقاو ىزلاوراضمالارصتةنضارب ني ىليوم ةبيطأبا أل ةربغارحادص ناره ظلال دبط ينال كف يفر لق ىلا الا املك

 كلل يتلا جرا سارعنبانعاطع نعزمره ىلا مقاز ثدرس ما ةعضلا[يف ناسي اوك :رفارضيا مجبالو لئيبرق ضعبا ىل م نم

 | ليفان نكاتتمدا حت الح ازنرلار ضال يمه رظنة ارو و نمي بهز هرلا )خلنا يحرم رد الف لييرق ضعي مالوم أ
 أ لع كيضنمنالوسرإي نق ليغ وبا لاؤطت اهنا رو نم بيغ مثرلاب تعضتام كاي ى لاقف قو ىف لسى ميرع هلالي تلارظقنفا؟

 يكذو ةعوضوم: ضضاطع دعى ور نارح نب لأق مفاندرانلا نمعلفن تذرحار قف بهذا لاق طن ىف ىرفرضرإلا فقيره ناقلمد

 منول ةاوررتص اقف در كباب :بيطوفالاركذ ريذرا لف ديناثلا يالا امال كنيعم نيكل ةو تيبركازعأ
 7 تدلعارم ماسي كاجول اقف مث هن الوسرب نق نرذن تمير |ملذ لو يلع هدا يصمد لوسر تمججتلاقماحكرزه ىنزولاسشيمرح وم

 ٠ || كرد نب قرط مسلط شلاو ىقربلا) يخول نباورازبلا ( لورق 9 لمين ةفاوجاوبا «اتس قوز هنأ هازح زل ن
 || ءتررشف,ب تيديؤتك لاق انلاثربطلا درا رام نفداق مرلاازه 1 ا ل رو اا

 ' ...٠ || هرككلوق اربظلاورازبلا لسة طص وتلا مد بر شرار جزل تبدل اح :عباىورو ”الو# كوضض .نرلخلو لاقوا يناس

 (...٠ بيمتسعذا لاقف لاف طعاذ سو هيلع مدا ىلصيتلا تحلق يب نعرازلا بدل اربح نيرماع شير م لحم ىف يعنوباو قابلا
كل لاق قيبكتلق تعضصام لاقفلس ىر يزعم للصوقلا تينا منش تيهرذ

 "  اايذت نا كرما نم لاف ىفزربطل اداز ترش تلق ترش 

 .٠ [سايالو مساقلا ب لّيطاك دانس ا3و نلسلا مست ارح ل3 ىقتر سلا هرب ككا3 ىااربطلا ىاورو كاتم سانلل ليو و سارل نم كلليومرلا

 | قهورهاغ نوع م بق و رانلا كسالي و كوت ركب ىلإ تزدإ ودا يدر نمير رئاو ىف |ربطلا حاورورلعلإر دوبل برميل ءنللمب

 .٠ ٠ [رينلا اسس البعىل مدا سيك عع نب ناوزس ىل وم مدأعوبارعسانت كرارلل نب نهرلارب عانت: :قيلخوباانن ٍفيرطغلا جف يبوروأ

3 دمع هداهوسرأل قف يفام بذنب تلك ىمريزلا نيمداربعاخاف سو مرطع ملا لوم اوسر ةعيلخ درا ىسراقلا ناهس ربخا| |
 

 لل ليو و سانلا صمغ ليو لاف ىجوف سري يطعم الصمد الوسر مد نم نوكينانببحا خلا لاقل ب ايا شام لس وميلعملا

 | لكشم ىف مالصلا نبا لاقي يلب مداع ا رعس ةيارح نمي زف عيوب اوق بطلا كور ومي مق الأ نانا سقاككنم
 ..[ل اوت لسو هيلع هز رصمم لوس مد برشا ءلع نع هيو 2( وتل بقدوم 5 نكي ابالص ةييرح اهل يول يمول
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 ١ مع باز هارطعبلا ةعب نسل مالاةلمو ذا صولا لوسر نانا نعم نعةرفص نبددوصنم قبرط نم وكول ل وووص ىف ةيجزخ ربا
 ا

 ٌّءَء

 أى ظفر نزلو تحلم نياور جاو ىفاشتلا) هلا بكلاود ارجاد كمسل امد ناتنايمانا تلح تصل جسنطقز راو تبهزخ نب ظفل رحل

 اى داق هانتيبلاماف نامد نات نيمانل تلح لا ةلسر يلع مد ال بصمرلاكوسر نر نبا نعي نعراسا ندريز نب نمل يعير اور نم قيم

 درخعر هوب فوق و مل ثصاز كو معاوهولاةاةوتوماس اربريز نع لالي نب نا ولست راور نم ئيطقر زل ىاور دربك والإطل اةناممرللا ماى تو
 مان ةرلازبعو هللاربعإما نب لرذ دللوا ثيدرحتله مفر ىقب بلا اذو كتم لمقر حزجال/5 كورت فيعضري ز وب هرازيعورتأحوبا
 ابالاقرلسا يريز نب ههلربعتياور مى رم عباد قرا داور تر هريس قون لحي لجن ناو ناعم هب معضد

 دس ؤرنيو حرم ربا يجرحا الامد ربع نبريزكمتاهوباىهومزةعفعضارصنغ معبا: تملأ ةثالنلاءالوم هعروري ثيركت
 لالا بكلاق مرلااماددارججاو كاسلاف يمل ماذ نذل هلا صو انقةّمل نمل ظفلي مبلس ب ليز نعم قيرطورم هاونالا#

 | قطقرا دي لخمم يس مل عوفر م بعس ىلا نجح برع لا3ودانس اف فلاخ هنأ لس اب يؤ عارضي تلصل ب دوس اواو
 فاازكدلع مرح نللحاواهصلا وق نال وز نوكحف عةريخو ةاحوب أروع ل نر نك نوسللو للعلا
 || د ارجصاد كمسلا|رقفلا كوقرةدقرلا نب كوقم يي يل عا هللا عوفرلا نغم فأنا ظرلا كريري ل الاتنسال | صيف نكن عا نيرو نابانرعا
 مقواذا تبر جحمرقنامكرييضتل ىف لو زله نبانراود ىف لذ مقؤ رز و 2مم د نكيللو توج در اولارخاو تبيرحت اف كلذ دريرل
 اوف بارزلا مقواذاظفلبةربرهىب ا ثييرح نمىر ابا ردا مرقنتن اوك ةرخباىفوإذش يجر ا ناذ ةولقم نر كلانا فيابنلا
 ش مجازي ناو ةدازب هظفلب نايحنياوعيبنخنباو ذواد ىباىاور فش ضال اود يجحازيسرحل ىف ناؤمعزنرل ملك, سف وكم حا

 اف كاذ لقبا فوكرمإ|ن اخ بازل مقواذاظفلب نكسلا نباع أو دواضي اور ارلاورتجلرم نبا هاورومعزني لق لك”ْقلِؤإَلاميفئزلا ا

 : ظفلب ىنخريعس ىلا لعراس ىلا سعر اخ نب ريعس تيار مرو تيرم نبا ىاورو او لاقو الدرج ىنويلؤ د حاج

 وخان ىقبربلا» نابح باو انلاهاودوإفشل ارخوي و سلا مراقي مناومرذةولقماف ماعطل اف مقوادناقاذش ضال الى هراززلا

 ||( ههدلاربع دور ئطقر ارا لاقى ةعرز 0 مةاحرلا نبالاق ةريره ىلا نعم ارث نعمصصلاو ضل نغمات نع( 5و

 ادا نع ةداتق نعىورو كتم نالرتخ نالوقلاو ةريرهىلا نح: مارت نعدزإس نبداحواورو سلا ع مارت نعؤيذملا
: 

 رارلاةاورو ريكو دانساو نيعباتلا عر اوصل مش رح ن ءبابىف نيب ئيرانىف هرقيخوبا نام سرج راصإلا

 دضلاو دليلا هور غشنا نيم! بعشيب لحد فن ةريرهوإ نعبح نيريبعقيرطب وصلا ل اةوةربره ىلا نتما
 يبل لاسم لتفنالا ب سل ليقلا لل كا لعرب ارينخح ثيريشذفو ريع وبا لق وسع :ةراغم لقاك ل ٌقطسوالا
 15 اعطلاو ب تلاظفل نمت نئاؤ تك عركرمل أنا دهراورو ىريظقلا قفل وبا ل

 ”قوضوو نمت ىرذك الحى هف تنامف مدار سيل اد يف تعق و بارو مافط لكن ارلس يلا لسة يلع مدن زليصمنلا ل وسر نأ ناراس
 || ملاحو ب زفنرقو رياولا ني :يقبميثو مب ناس نكبيبسلا نر يعس نع ناعلج برز نب ىلع يبرسنمىقبمبلاو حيسطقرانلا

 رةيهاو نيبلوبتل نعزتيقيرعراور نا هعاظازجلا قفتاو أرضي فعضرق: ىو كويت ى نيب نلاريعس ىلا نيريعس نيش ون
 سعرا نعذ ىبنم نعتتينيع نبانعريبع ىلال مويطلا ىف ىةظرفجربغشيب للا له لجاوب امك ل لاق و اهضزا فبعض ناع لجن ليز
 وفم نيبلام يمد سرت ىتنز برت ايل ىق:تسرف ينو ميذو العجم هيف سرغلاب رمت تناكألا لس ميلع هل الصرنلا جوز نومي
 ندزتس سو يلع هدد زيصيللا لوسر نا ير رار رعس ىلإ ن عر اري نيا طعن عرس نيريز نعل الب نب املس تيب حيين لل تيم

 رتل رجا ى ىنرارلاهاور ىريصالسرلل ى لاقت هتلع ئيظقر ارلاركذ تيدوويرف ىحدم مطقاملاقنننغلانايلاو لياالار ناس !يأرج
 سى ءيلعدا لمصمبلاةوسر مرق لاو قيل ؤاو ىلاورعإسا نيريز نعرانيد نيمد اربع نلعرلربع يب رح نموكاكيلو دوا دؤباو

 هاو ملثم وادا ظفلى ل ظفل ”تيبمويف حو تريبل نموطقاملاقف ليالاعوساوه لاترايلا ىلإ نورعي سانارموتنيدملا | ٠
 نري ديف فلخف عربا نعي نيريز نعرعس نب مادته ثيرح نمطسو الف ىاريطلاودازبلاوةجامباءاور ىتصقلاركيأ |. ||

 قد



 |[ ظ 4

 | نفع نحملاو نع كرا دبع نب يلا ةياور نم نيل الوجه مقو ازكو بش ذإ طلب دانزل اوان عرع تدلقرو ةياؤر نق ذأ
 هنرعنبريس دبا نع ماده قرطنم رح اةاوبؤ مقدو ظفلل ارم هنع ةيرهج ابا ةءأع هاورلزكو غلواذا ءيأصاشأءةياؤر

 ازالاو ضل اور ببازملاب نهالو ا تارم عيس] سنع كل حا رلنا ةيلكلا غلو ذا ةربرهبا نعرو نع ماثمهرزتي اور نميسملو برشا ذاظفب
 قهبلا)اق بارد ب ةحياسلا ثريس نبا نع ةدانذ نعن ب | ثيرحنمدواد ىلا ةياور فو نمار وا نهالو لانو نيريس نب! ةياهر نم
 تطزماهريغو هقهبلاو طظمرارلا هحرحا أضيا مع عفاروب اةاور لق تلق نيريس نباريغ ةربر هرب نع ةقن هور ترش !زه ةيازنإ انكذ

 نرسل نيرط نمار | نظر ارلا هاهرو ليلة: ىلاراغراؤ نسم طفح ذأعم ناكر! ةهربلالاذ نكل هنع ةدانف نعوببا نع ءانسهنبأ
 اذ .نعكليعزب نواعم كيبرح نمجأ باد أنفو دوادوباو حسم هاو فم نينا ديع نأ يافو وصالا لعدم معين نك ةررهإلا

 هولسعافرلنالا ةيعلا غلو ذ الافو مخايلكو ديصاليلكىف سحر بال6 الو مالا رافض بالكل تقي هيلع هللإٍلصهنلا لوسبررما
 :عزابذقاادحادج الرا دبع الق ثف قيتشلرانكى كلذ زوجي نبسلكعو كالا حري مو ومساطفل بازل تنال هوذعوأعبسأ أ

 داقاوجاب نبأ وصا منع اجو كلا, نعاضي لىورو هراغو ليتحن رع كيل نب قفارقو تن ١ <تدحبل انسحاب دام أب عيسلا كمضل ارغب اازنلا
 دانس خنم نب للاذ يحض غم نب هداربع ثيرح نال بقرخنم باجي اذه »لوا مبا ورف وره دو راى ور نم ظفحا ةريره ابا ناب هيل الق

 | دزعلا الهدم ع نتا ملك مرحل اذه عفاشم لاق اهناث كا ني ةيدفاشملا كاطلا مزلانود أهيل يصر اريعتيف دق ةداي لمد هنععلع عمج
 تاي ل لرمضج ريف سنج بالزنلا نال ةنماث الوج نوكين !لةارلاثدتبصو عما مسال ترحل تمص طعاونتفو نزال وذ اشل لب | مص منال
 ْ ترم عسا/ولسغ ارمزدتل ا نوكيش ازا لل عتس :ىش نم ع الومحم نوكي ناأيعبار ةريغو ىدروأملا باوجانهو نالثثابادثرعم ةرحاول | ةرملاؤ
 نمىلو وهو تاياورلا ضالتخا ناد معجلؤ ازه)ثوؤتجبو ةنمانل د مفعف نهازحإؤ ه رمت مل ناو ةربرهولا ياو بارتل اب نضزرحب
 كري يفت ا نيرل١ر لص ةاصتل | ىض انو تمس ف ارعلا لاو 3 لك افلم [هللاو اهعفب ءاقلا
 ةداداذاقلطملا نيكل ذو ىرحا ةرعاقل مهرلب ال اذه مل تلف كوكا ذه ىف ليقمل ل عقلطملالجىف ملص  اوكلت ةيسغد أشمل ؛١تل ١

 اذكزلا انهو كنا رالط رع قلطمل لقب واعم اهر أيتعا طقس الالف اهرحأب ؛رييقت سايفلا ذقنق | ناذ مهادز تو نيد ضتم نليقم
 أهنججبؤو نشالو !ارنصعب ىف ةريقلا د نهارحا أهو :قلطملازياورلا نا كل ذوليتقمل ا ٍلعقلطمل زج نه نكي لب أنه ءويبالنكمو رص قالرقلا :

 هاززنو أن ه١)و إف بارنلا نعي و نوما دع قلطمل ! ]2 نا مات: ساريرلا لعانهو اال جن اذ نهارزحاو ؛نهالوا تاياورللزضعبؤ هنضارخ |

 نايخلا اءازئئيطعب اه طيوبلاؤو مف اثملا مالإؤ مقدرات كشلا (لعره) نكن كإ ذ عننم كيلا راع اتهو !انلج تاو كلذ ناب ىفالأ |

 بهثزنؤ ىشعا مزجاز ميو كرذريخ نبطي ال بازنلاب نهارخا وا نهالوا عبس مغ ءازالا هلكلا غلو اذاد طنوبلا) هظفلو امهيف |
 مقالا نعل سما تويعؤل نا مالسالا زيت [نهش داو نكلانجب ماؤنملا حشو كيلا نكذو مالاؤ خاشلاطفلازمو تلق مامضالاأ

 انزل فق عرلاَو ةسجنب تمييل قرا نايوبإشمملوف سجنا ءاملاه يترأس أمي أ ارينا ملعاهنناو نهال حالاق هنا

 اخراج اد باجل ةرادإ اعف طهيلع همز [صربشلا نا ظفلي مق أس بزبملو نيشلا عركذأدو باكل انشنسنو ةم مار
 لضم اذطو فايسلا امك لجا لوتس تسيل ةرهال اد ةره نالفرا دف د ليقف ايلك تالذرادؤنالاقن كلذ3 ليقف بجيملذ
 ص هللا كرسر نإ ةريرهرل !نع:نعد لذي نعيرسملا نب سنع ثررح نمٌةعببلاوركأ اهو زطقرارلا مرحا كاور نكلو مجرب كوسنلا

 بلا] انتو انرإ دق اتالو نالذ راد ان ها لوس ايار انف ملع كلذ شف أيت ايالراذ مز دهداضاالا نمموق رادقأيناوزيسديطأ | ن

 هاي 0

 0 ل

 تلأسملعلإؤ رتااحيلا ننالاقو ميس مرسلا هيلع هداؤصينلا لاند رويس ره ادؤ ناذ اول قف ايلكوكرا+ؤ نإرثيلع هنا ل ٠
 نأبحن لاق و.نودوا .لثموهنمالا ثول ازجطعمىب انيال ليشمل ا5 رتل يرسل مسعو مصوهو مخيربا فري لانش هنعتمرذأب 27 ا
 وسي رهن يضع ثيبرولا ازهلاةركأولت ركذأملو يوري مذ كا صوهو مسيعريغ نو ريالازه 22 نيالاقو ب ماديحاللرح نعررخأ |.“ ظ ظ
 اراب علا نيللا5و مج الوز وجا تيللاقو اهريغو دئادوبإ ئزارلاداجوب ا ضعضرت هلاق اذكطخ حرج لق نرجوهوتعرز ىلا نع أ

 هروتظ]م اتمالع ةخي ظن يف ةلان انك هند ”عفنمالذرركلا تالخجمب عفت زيف ميسر فلا نا هانعملب سخر لكلا نا هأ

 : ونزل
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 . ||[ عوجبح | نمو دازو اذهب هنعدل |رضلا نعت اقم نعووص نبع ٍقررطنم نأ:ريرحاوض اذ ةؤيننسم نمزم اغلا يكل ايو ر هستفنالا كريو
 تارغذ هين نمو هسفنالا نموزب١]ذ صاوسو مياصاؤ هاوضو عنروم خقرتسمؤإ لابنمو هسفنالا نمولب لذا دمياصاذ تييسلاواوأجرالا

 :ةال نيلي الف ملف عرمتخاثمعلارعب مان نمو هسنفنالا نموليالذ مث هبأصاذ ماعطلا مَع هلي ىو ماننمو هسئقنالا نكولبالذ هب تمض
 ةاور شا نعني ا قو سأبعنبا قليل ايضلاو بالك يم نير عو هسنفنالا نمولي الذ ريحز ءبأضاذ بولص كشس نمو

 ءىضر ىنىكل |! ةد |ىس هبتعو صربلا:نم هوي هز سما نشل ىلا ءأملاب اولستفت الظفلب لبقعلا

 درواورببجوهو ن املس نب بي هنعىوارلاو تيوضأب ركزو ضنا نغربعشلا نع مكس تبارركز ثيرحنم دازهالاؤ مطقر الا هاورو

 لوف نمور وثنوه |ئاو ليسم ثرح هيف مجال ليقعلا لاق و:نبلا تيل: افرعملا قهببلالاذو تاعوضوملاف ى ذيل نبا
 يلتف هرامل وطلال يحارب اذه ملكي دو رسيلع هباؤص هد )وسر ى لب ناب نضعسما ,مأب هربت ناوعلا نا تن 1

 ٠ || نم ةهيبلاو ةفرعلاف ميفيوباو هرنسم قف نايوس نب نسكاوربركلإؤ ىئاربطلاهاورأ ف ةنامصلازصعبل كإذ مقو قو كنا عقارلا
 . [ةلحرلا يلع هوص ههالوسرداداو ةدراب ليما مي امج قا صاف نع هلل لصد! لوسر ةقان لحرا تنكلاق كير نب عنسالا نبرط

 هاب | اداجج ! تعضوو اهلحربراضالا نم الحر ترماؤ ضرما و١ توماق درايلا ءاملاؤ لستخا نا تينتخو بنجان إو هتق نجران: تموت

 راوسوتاناو واصلا اوبرتقدال اؤس أ نزلااهي ايدل ل نناف هل كلذ تركن ف سقي لع هدد لص هه ال وسرب تحرش تاسنغاذ اب تنهغتساوأ|
 9 3 دزعض هيف مثيلا نعي وار <رقنملالندمل !نييلئلاو نالوبهج هوب او ىه ملسالا نع هيبا نعل ىوارلا قاىيذ نب ميهاو اهرعنتلا

 تارثيبز نعى درو !مرلا نعفنصموف ةبيشرلا نبسيوب ا هاورررعنعكإ ذ نيف كإ ذل زززاوصلا نمدنءأجنعوو ىلقو هب هزقنشنا(|

 هاوروورأذيلا مقلع ورجتلاي لسسغي ناكر عنا هيبا نع !نيلبز نترمتم نع از سلاربع هاورو ءاملا أر نعجن :ئجقمف هل تداك عنا هيب نع

 نب ركبوب هاو سابع نانعو مدل ءاملاب ضو ناكرعز نطق ان نعيسوب) نعرممزعانصيا قازرلادبع وزر عنب انعو كو ذظفر أزل

 لنسب قازرلالبعىورور لإ لعد غال ومياب اضوتتان اسابعنب )لاق لاق :لسوب !انث وعيه نعرشب نر نعمونصمؤ ةبشبنلا ||
 | دانس ياض وني ءأملا نحب ناكر ا مىكال | نب هريس نعرينبعوب اورتببشلا تاىورو هتماضويبو ميكاب ل شغب ناساي>ل لاق هتعريتصأ |

 أ رباجن عرب لل الإ نتتنل ا ربعني ::ق لص نعي جرا نب ميهارب ١ نعش اشللا صربل ا ثيروي ن )لاذ ةرسمشملاأملا رك ناررع انمي لور

 لا قلطاوأعلتيم ناك ناو قل صءنا لوفي ناكمف اذا نك يجىلا ن'تيعن لع ثيرول )له ثا نيريعص هق لصو ب رعنعأ|
 ةعرب لكايضف ار ايلزاعم ابر لق ناكل جل ! لات و >نارخ ثيرلا بلظن خو يعن نك دعس نب مهارب )لاو ثيرعلل عدضي ناكذا

 هلا جركمل ىباسلل) قو اريثكشي داحا ءلوركتمهيذ لجارلذ ثيرحف تظن ت2 نالاذو ةقبريِم هنكارسانلا ظفحا نمناكو هيف |

 ةاثسلا ءاصالص أ نممكو | ة لطم هب ءِتححناكن ا مف اذد لاح نوهاظلاورظناله فو تلق ارهاش .لعجاغارجرف ىف انيرح مارب نأ[

 رج لذع ترتيل كش شل ناد زج ىف هب ةجحال طاف اف الت ثلا نيبو: ال ونحت نبربع لاقو ميه ربا ةياوز نمالا لجبال
 كراوفص رح شايع نب ليصاطس) يبرم نمزظفد ال ١ أهاور ىرخا قارطانه توق لبر ع ثيب لحود عا هللاو ةلهتع كنز هي
 املذ كل ذعمو نايماشملا نعقوراو قو ليعاعس ١ ؟ضوربلا فير ىب مناف رسعتلل اراب اول تغتال لاقرع نعرهز نب ناسح نعي
 |ابلكلاعنول و ف ريغعتل برم ا عرشلا نا هلوق ناسح ةجزتىف تال اذف بح نباجرخ ان اوفص نع ميفملاوب اميلع عب الب عرفني

 (ةادلإيرلادرو تلق غلو  اربخ ةقارال ابرضالا دورول بلكلا ني سجخدروسو لوف لايلق لعب أت ههاعاثشاا هيلع الكلاس
 مكرحاءانا بكا خلوا ذإ!مكيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ةريرهرلا نع نزر ىلا أد صبلا نع شمالا قبرط نهم هاورأ(ف

 ناعيا رب سم نب ىلع هيفتق ارال اركزب درظت نم نب للا3 نرهسم بلع نيني ق ريل كندر لاننا لاق تارم عسر ]سيل مقويلذ |
 .ىهيينو ةييزخ نبارججرحاو تائث مك ةي ور نسح هدانسا نظف ارا !لافو مني اور نمالا ةوجولا نمرجوب لبست لع هد ل صيبقلا نع

 أايلكلا :يشاذا طفلب ةريرهربا نع مرعالا نع دانزل !ربا نع كلامةياور سني بحصلا وب تيري لصاو ءةربملذ طفل هقي طنصأ |

 ةادر) مقو هناالا#رثكاوا دانزل ابا ١ ظفلوه نو خلفاذا هع ىورو كلا نعد ورش اوهازه ترم عيسرإ سيلفر كا از أ



 قا

 | هلوحسالك قف ةشمرلا نس نر مذد بلي تدري عضي ناك احن ادد ىردزل» نعوقيالو ثريا كس يؤم
 ...|الفوضو ياصاؤ سمشملاب لستخا عرس ابعبا هير لوس جست طلغوهو ىوزتلاد دو ادوباقهسملاةشش امنع ثيرحشازح ||

9 

 .٠ || ةرعوجي نب بجيل هاور ةيأىصلا نم خريس ناك ناو ةنبرحنم ىدرعم نال جنب | نفوس توك ن ]حو ىناذ رعي نب ريت ن١) لسرعنلا
 نينلق ءاملا ناكا ذالاذريشيلع هزل صربشلا ن٠ ترحلاق هنعمفنصم ىف قازرلانبع هاد حرج نب | لعميف فلتخارق زرع نب نعاجلاب
 نا نظاذ لجيل الو تيدا لالقل نع زف بخا ىذا الاف رج بالذ قانزل اربعة رجل الة اغا اومعز رجالا اسارالو ايلي
 ' ٠٠ | ةديزعلبف تمرقت ىلا ةةاورلا ىف الا كل نكوهو عوفرملا يروا: سدارجتلالق» نيييقتلا نوكىف تنل تل: تميل نئزبرق نخات ثقل
 ' "| ليبعولاذا# ركع اف ال برعلا لا تس ١ ةرثط الق داما بوك وؤق عفاند اباوص) نكن ميحصرب حر هرتت لقزو: بالقصنب قيما
 "| ةليلك آرام سهرلع هد وص هدالوسر ءيشازهو دنع ةدربدتم تناكري لالق ةهسلا) و ريصصلا ثمر قنامج ليلا قرزت كان نكو نربطلإرأ

 ".٠ [اةةظااكذ نيبو يضنتلا اذه نابتيزالم ٌىالبف ناذوعتن لمه لالق لثم رقم اذاو دليل ١ ناذ نس يرو ذافوهتنمل ةدرس قبن نمرجزعملأ|
 |ةقدنيأ قلطا ايلا نا« يكل اف لذملا أه ساعي تيم مهرنع :يولعم ناك أل زعلا د جزرعملا ثيلحف اع ليقتلا نا باوجل اقام ارد
 ا . او راروملاةةولعمّونصلا ةيهبذس < لالق ىلا طل الاةو أشرك رج لال و بنعلا ىرق ىف تفل لالقلا ىمزالللاذو جبع ربتها

 ارحار | رعمرجلا عراشل ]جرار نما املع] يل نلاوراذصلاو رابكلا ناب ةددرنمؤبنن ناوالاف داقايواعمرداملا ابو ردرجو كرة ]خمل : ٠

 مبا صحازب نيابترقوملاع | هلاو ريدك ةزحاوب رمت لع 3رتقلاعم نيت ريدص نينالقب نم رقت ىف آهثاذال الا هرب لزاراشم نازل لفأ|
 . امانا لصع امج ةةكلأملا نتض اقل )يبم» او تييغ اشملا نعدزاملا نبا كرذؤ نعطر3و نيب ف لعرب تتلق نوكيا سمائل عملا وعدالا

 انكيبردلا كإ ليلا طعاصمال أ ,ّمقو ىلسلا ئ فشل اهو لوبجلا محن صم ثم نمأعسبالو لوف يجاوب سيب نظلو ! ةرل ا زصعب نظلع

 اغيزالالق نازبكلا تيبعسامغإو ملح ورق اط) ١3 املف!و لب ن الف لتطتسا نم 5 ثخاورإَدل الق تاذصو ١ تربك نو ذوكل لعمق زتلقلا رضع
 ,ى. || وقع ةاهرلا ننس لانلق ىوراج رع اهالثلك اىوارذلا ذاج ناويه ناف هالعا شو ليج ةلق نمةذوخ مايقو ىرزالأيلت

 سَ ثالي تالا :ياوهار نب نيالا ماظعل ف[ شلال القنا ثرركلل لذه ة)وزموحادزنملا ن اء نعوم رسب ذظفرارل لور تف

 ءاسفلل) ا نس ١ نبني ط نم فهل ! جحا ومهزن ىا ليل املفث امل قلل اثوعازوالا نعو ناز 2 لاا اسال سس

 ناتلقفلا لاف له ام نعرمجا نبع ىورو ىلوا ىهودزنملا نبمحاءريشقبملا وبطل انك ليبعوب !لابو قرارلاوءالل ايد ؤستست

 هرب ىأ نونلأاب وه مبرنملزف كيث دنزملا نبا. هاورماظم مد'نميجيو عيكوو تجمل نب كجرلاديعنع هريكلابامليقن مو ناز

 سجل هأنعم تيجي ملف سيب بلل >نلشملاءاثل ايم ششي لافف تفحص هرأرملا تيان فظفر ال لكحو كرخاارعب هب ضريلع

 ءرتس ضل لبي ال رنا رص ل بانلق ءأرلا ةلباذا اعريغو نأيح نباو دكادوب | اهاور قل !ىرخال ا زب اورلا ف منه !مميف ةسايإلا عوقوب

 ” 1س ايلا مكح بقال هانعم ايو كي لب ىلو  امتوداب ناذ لحم نيتنلتملاب يبل نكي ءاج نع تعنتجد نا زعملا ناكؤلرطسنفن نعرض لي

 ال عدن لسينما ناني أم يب لوس بمكسالبةيدنى ا انادس اجرا هل نك هلع لف الوم لج نزال خمرة ف
 مانع نعزيعمس نب دل اخ يرطنمىفعيبلا بطلا مخرب او لماكلاف ىرع نباوفظف رارل صرب ١!ثيررب ن ال5 خريمشتتلا نعام اه
 1 ناك 272نالاة سل انو صربلا ثري هاذ اردعأب لحقت ال لاقو سمسا اذار تنزتم لوو يلع هب ص هللا لوسد طع خ داعيا نع ةورع

 قطقر لا هاور عاشه نعييرع نب مثيبحلا مج انو للاخ نشل هوو لاق ماض نعىزتذبل اوبابهو نينه و ءمبأتو ثارحلا عضي )
 ٍترغالا ماشهنع هوررمل لاقو هقيرط نمطسوال إف ىلإ بطل! بجرح ١ كوزنم ىهوكزتسلا نازم نيم داتو نيدم نىعم نأ ميغ ْ:

 تؤ ضيا كلام نعشبهو نبا نعلطاب أزه لاق و ماض نعام نت يهو نب | تن طنمكلا» ش.ارئع نطق الا هاورو موق ازكنا نم
 ' . قلاؤ هدرو اضيكورأبصلا نبانمجلاو كلام ةاورل ثرحا ذه هوز ىضاوجلارمىل زيشلالم قبل ران ارش اوررحض بو نانو

 ..[تمصالارع نيررع قرط نمزظفر ارلا اوردر زيشل اع فمما كا <50 اوهررتلاازهو مانت تعكلاهىد اقف بأن
 ١ [نظرارلا ثعربلا ثدي لاقو لشن عرسملاملاب انضم نط مريلع هدلإ لص ههالوسر ىف تلاؤ رثشأعنع ةؤ نعى رهزلازعربلف

 نا



 ه

 انهز الا هنمريصم ازهواربنك اهؤ أم ناقد ةعانجريبىف دو منال نلل )عربتلا دف اشل الوم لوف نؤاغن ىف كولن (لعميه كلذ عما
 منكءوه <تلا ءاشتسالا ماو.تعأضي سب ثيرح قوه هللاقلخملوق نود هام لق امكثسرع لص كإ رك[ يداو ةءانسرو ىف درو نسر
 اجامل هلا قل>لاق ةءانجدر يبن ةلكس ليسو يلع هللا طص نال غصتسملاؤ لآ هناذ :لاقملا نه ىف ىل نضل بترد 6 ىضاراوالذ هنتي |
 يبل نقوملاهداد ًاطخيوهو ماعلا دعم الكلا فرصتخلا ةييليلل نب هن قو هانرك أمل بقعتم ءدالكو ءجرو !.عطواامنولربغ أمال قش هسا
 أمروا عطريغا مالا ئش هسضي لا موبط ءأملا هللا قلخ دوا >9 !ةياور لاف دوال !ءِناو باول نثتسالا اذعارناذ ولاه نهر |. ةراانمهل مو

 يق لل او نارطعزلا طوخ ريس اريؤتل ايرتتي دوبط يلسنال أملا نا طعن ال نتسالل نارا م1هلث اه الص دوا >1 ناسىف ازجرسبط كو مهو
 | 1 )أؤونيياذ ااه ا لحاو ءانا نمةنوممووهلسغإ )هيلع هدب! لص هللا لوسر نا أهم! ثرحنمْأسنلاو :يزخنبالنعوأ|

 كرانة ءأملاغلباذا يصبر جس ظهيبلا داورريؤتم ى زج ءأ«لحابمباصا ىلا «نلا نثهجو لسشرطع هايدى لسن ربنا ا ظ

 ايبا نبرعنب ههاربع نبههل اربع ثيرح نم قيل او زظعر اردا ومكأ لو نأيحنياو ةعزخنباورتنيرالاو لح موف الا انبخلج|

 هل زيتلق ءاملا ناك ذا ريءيلع هدا لص هد! لوسر لأتق باادزللاد عابسلا نممي نيا هومأملا نبش يلح هدلا صد الوسر لسد! ظفلو
 لع ريصص . كاك لاته سجال نا جا, نب او دا دجال باور ىفو نت همجي حل نين ءاملا نالاذال توكيل ظفلو تدلع
 َ ان عبق ورمالا نيرضعج نبل نع هينفف راكي ديذول اع درو سمة هدانسا نم نو ناو عيمج قاد |«هطرش

 ررقتاعززاذ احداؤ اب ارطض سبل اذه نا باو رعنب هارب عنب هه اريعنع ةرانو رعنب هلناربعن هه اربع نع قرا ةززعجن' دأبعنا لع
 نب هداربع نبس هداريعنع عج نب دابعن ره نع رك نب ليلولا ردع رت هباوصلا| يحل رنعو ذتإلا "فن نمل نسنظونح ميجا نك
 ابار نع ةماجب هاور لفو مثو نتف ءجولا ان هريغ لع هاور نمؤرغصملارمع ني ه اربع نب هن الربع ن عريب نلا نضع نب رهين عرب رع

 ارععنب هللا لبع نب هه اليعنعر لنملا نب معأع نع ةياس نيدأ قب رط نم هريضومكأىل اهاور ةثلاث قب يطرلو نياججول اريك ليلولا ن

 انو دانسالاليج تيرا هيلعنب !طفحم ناو اتق عشري هيلع نب نانرإ) ب ليجأهدانسال وذ ٍقارطلا هزهنعنبعم نلمسو هيباأ|
 لهإ نمزج هيندرمل6ت تمرح دال نالا زج نم تب أن ير طنم | ةرعجن مطيع نضهزم نيتلقل اثير نعرف اذنلا هيل ايهذا»ليدعأؤربلالبعنبإ
 لاق ةيذملكتو ىض أقل ال يعم»ا هدر ل ناعم ثبرعرام ندس الاؤ لاقد جاجاالو تباثرثا ىف !معلبم ةقيفح عطف رده! نينلفلا نالوولعلا

 ناكناوندال ءابقملا قاطع يكجوهو ماب .صحرذ ثبرعلا ذه نيعلا قبف دن الاةو تبذيمل نيتلقلار منال م لقت لا اووارطلا

 ةلفنسايقلرطب ان لنع تبني ل منال هتكرت ىكلو تاب ورلا ناب عمجلا نك ناب يحصر ايم بايرن اذ .طاذد اضصجن ىف انا خعدانسالا بطضم
 نسجل لالذ نم نياتلق ءاملا علب اذ رع نب !ثيررح نم 2 نب داور ام ىلار يشيب داك تلق نياتلقل ادازقم نين عر هيبلا وسجل ابي
 . لا ععاامأداو هني دحتمأعطعب نبال ىرع نب لا قو تيرحا لع انق نم نكمل ليتل ملأ ق ترحل كتموهو ب القص نب ةرداملا هدانسافو
 ؛ | سائر سر نا عركذ فرج الواتساب ميرجنبا نجت الاخ بربس نريزللاقررعنب  ثرح ىدر نارجب هتخناو ملاذ نكذب كا ذذ
 نم قو | نيتب ىف عش لل رجل الق تيارو رج الا ةرجشلالقب ثيرحلف لاقو أسجل جحيم نيتلق ءاملا ناك ذالاة رفيع هدا
 . |ةكيالفر ركز السمر قو عدخو | ناك نجل أسيل حمل برق رسم املا ناك ذاذ اذضو نئنبرق دلل ؛ توكي نا طايتمجلاذ ىف اناا ًايشد
 ولو كانلاوال الرصتم دوك انلاو ركذف انني ١ىدل ادانسنالا نديبت نوال دلبم يو للنيل قبال تاب الع نتا
 ” || لولا نيعيرقل الع ةدابزلاب ةلقلل ب لافنلا تويت ف سما غلو ةريعصال ةريبك ب سلا نوكت برس يف مدارلاو هوفرلافرجملالقب نبيع
 . [اليفعر مح نار نرب> الاق عرج نبا نعقراط نيىسوم ةقولإ قبرط نما هريغو قهيبلاو سحاوبا كاهل هاوراوهودانسالا نايف

 . || الن]ةلالتؤ !ليفع ن ىبجا تلتف لاق اسابالو أسجل جمل نينلق ءأملا ناك ١ذ الة مثريلع هه) ل صربنلا نا نيخ عب نيجن ا قيخا
 عزا نع ج|جانت رصيصملاريجوب ا انث ىروباسينلا وبان مظهر ارلا)اقو نيانمرق نخان تلق لكنظاذرجيلالق تبأر نيل اة رجم
 نبازيشريه رج ارب امك اذ نيابرف نخاان ةلق لكن 1 نظاف لاقر جيل الت لاق لال لينغع نن ريحجل تلتف لاق ”رخاف لاذوملثم
 راظرةوالماالصتم دانسالا نوكنايب ىف فان! فوهجتوبف ناك أد ىيكو تاق اني اداثكى لا نب يجن عةياور ل دجنبر يوه وع



 . دال يغلق نم اا ها 11 كهلان
 . ||| ةءاطيرب نم ضونت كنا هللا لرسر ب اولا لاق لعس نب لههس نعريرب نع هةزاحسى ل نيم نحل ادبع انن' بلجب لحب :رنكسوإ نيرمدن ادبعانث حايضوأ |

 نقسم نما نبك ممل البعير لاق 9 نيف هسضجبالء املا يش لع هداؤص هه الوسر لاقف تطفو احلا سانا رغم أيد
 سب ىف نت نسحا نمازع غبص! نب مسا ل وو كن ذ بلجب دعس ىلإ نبا تيقل حانطو نيالا هب حادضو نب هاش رحد كادوا ننس

 تيب دح ىف ةنمنالاقو اهريخاذه3 نه :ءأنجج ريب ىف دعس نيلموم نع هر يو مساق لاذ .لنرشم ةقث «هلاربع مزح مق و ةعانضب |[

 حاضمو نيرجالا ايواز ,نعرجت ءو يرجع دنا طلو ريو ببال بعن لاو يشم هنا مزحنبا زاك هكا نإ تلق قيرشمدانسا انه ليعسيل

 0 م (هف راجي ناكو ةعس او ةرييكة ءاضبر يب تاك عف اشلا (ل يق ريش, يلع هد وصمنلل باطخ قرف نمنيانثم نيئانب نطقت! اق كيت
 :ادنلق تخل املا بيجملاقف الكو نكأبمف مرطب ىو ةءادطب يب نمأض قفزيسو هيلع هداوصريلا ليقف جير لربي الو اعطالو رن اطرد[.
 ءامل ن الاف نددلانم عام بيف مرطب ىهو ذم ضؤنتا تلتف ةءانصب سيب نما ضوتتىهو لسمو س هد قيص هنلاب ت نم نؤلب ىف اسما اورام كلي ذنمأ | يم
 ايييلا انه ءامناكو مل و باتكلايحاص قأيسب با اذهو انجب |رعس نبل برم ثرح ف غببصا نب مساق اور هياجرصم عفو لؤو نس غال 2
 ةعاقن نامت اك ب نم طؤنرسثيلع هد للص بلا نا ىوربو لافف دزنملا نبا نك 3 تلق الصا هلرجا +نيبلا هز تصول انه ءائتح ةعاتنل | 4
 قزكز ريغ نم اضون ليسو ءيلع هدلإ رص نا! ءنيقلت ىف ى وحلا نب ! ثركذ لاف جوت !ريدلا مب نكن مهد انس [رظنبف ىعق مرلا لتعم انه ل حلذاانح |
 ...[اييقتلل تناك ةعانصب سب ناب عغاشلا مزجر و ةعانضريب ىف كل ذدري لجل ىف و بجلحلل نباويورف لع هقلع اف سيحل يق د نبا مركذ اكو انك 3

 !ىلاطارف ىرخجاحيس تناكامف دق اولا نحو اهطلا ىو رو هرم مجاري امأبرقق نعدو ادوب ا ىدرو أع ةرثكل تاس نمو قلبا مءاقلاب

 "زدت اليف ةركا خوبحو عبس عبس ة:ءاضبربب ن ىكت لاذ ىالقاولا نعش أع نب ميهارب | نعى ورف هْيعرانىف ىرذالبلا ءغلا>رقو كلذ

 نبطراملا نا ظفلب ليبعس ىبا ثررح ىف ملكت لدو انكه نجا ل هجيرو ١٠مطرإ مالا ئش سخي الا ليطر ىلا هلا قلخلاق لس يدع هنن)ارصانا ىور

 ةدانساىفو ةجاءنباهادر تضف هيف نين مسججي لاما نا ظن رز حلك أر أ[ و ءاينتسال الو هلا قلن يف سونغ غد
 لح هاور وس سين ]١ ءأملا ظفلب سايعنبا) ”9 منع ىوارلا كبر يش لعميد فلتخ ١ لق و كو لثم نبع ضوه و بابش نيني طنايسولا

 || نعمرح ندم ثرحن مالا مجم رنا ىيذاكل لاق و ةصق ميفو بنج ال ءاملا نااظفلب ننس اباهص | ءاورو نايحنباو ةيزخنباو
 ىف ىااربطلا هاور نت هس ل ءاملانا طفلب :تئاءزرع .9 نظفراللا هاور دعس نلبس رح 9 لسم مب حالو و ديف نلت ءلامسو ركع
 ةونصمللا ىف و تننق ىم نكد ةدجنص رح يب ىلط نم لج ه اورو كلر ثيبرحن هداج نكسلل نب ليتوب اورازبل او لجل ىباو طسوالا
 نيظرارلا ءاور ءانغتسالا ايمو لن, سمج ا !موبزط وأ ىل ١ هلنا لزن لل 3 بيبسملا نب لرعس نعله ىلإ نب دو اد قب طنم نظر ارلاو
 اءاصل رنا شوب نبا لآ رإ) كو لموهو لعس نب نيلشدر ميف و ءعطو مهي ملح بلغ أمال تسي الر سبط ءاملا ظعلب ناب لن ثيزح
 .ةليوتهربلا هاورو انهي نيدشير هيفو ىناربطلاو ةجمنبا هاور لم ءاءنرازنع و ريل ىف اطثاخ نيو أصلا :لفخ تكر د:لنض ىف كمال
 ةناوأ ىلا نعرعس نب لش ار نعرؤب نعبرب | نع يفب نب :يطع نب طنم »درو ! ميد تر ةس اجب رنولو | ءعطو ١ مر ربؤت نال هاطءاملانا

 | ين الء املا ظفلب السرمرعس نب شار يرط نمر لرلاو ىواىطلا هاورو لسوب درفت لعس نب نشر نإ مز نيلع يفغن ميو
 ةنوأعم نعرعس نبني شر بوري ثيدها انه لدعلا ىف قظراللا لق -.لاسيرا تاحوب اعوذ ولو !ىو اغلا داز ءعطوا هير لع بلغم
 شار نعصحإلا نع :ءأساوب(]ق و9 السر مرعس نب شار نع هاورف ميكح نب صرحالا .فلاخو :ةعآما ىلا نعرعس نب رش ار نعوطص نب
 هينل) نعى وري اس جج ناك .ن ولو ءجرو ءاملامطسيئت اذا نا نمتلق امعف اهلا لاق 9 ثيبرعت ارهتثرب الو ذظقرارلا لاق لوف

 ىلع نؤرحلا قغت١!ىوىلا لاق وانالخ مدبر لع ال ةءأعلا ل ىف ىغو ,لْثم ثيرحلا له١ تيدا ءجو نمزيس و يلع هللا

 خب ايرو !ان ىلو ! اعط ءل تريغف ةساخ ديف توقو اذ ازيثكلاو ليلقلا املا ناطعءاهعلا عمج ارننملا نبا لاق 9 ءذيعضت
 انك ى بزهملا بحأص هيف معمم الكلا اذه مملح نرولل ! ىذ الا ساق و مجرلاو يطل الع عراشلا ضد هل ىنف
 ىل ام الارفعضل أم مزن [ملعل لاقي الو نىلل ١ ىئ ذ ابيه ىتلا ةياو نا ىلع ابرد أيعام و حب! ىف ىايورلا لاف
 | .يكرص عم وو تيثي الاه ا به نملا بحاص نع نم نه لقد :لمج ثيزحا اكزنل تعضلا ايعاز

1001 
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 ”مس نبل يعساماو وعن ا/ لهججرالا م نسطلط ان ميول دف ألا هقثدو ىف باد سوبا نب لبي لتقرعب هةمإ نا ءيقبف هيلع ْ

 ليزح هبا رص هلا وسر نا متزن كل ذ ادفخ اذ بانضؤننو ا هل ستخن ندإلا إو ىف كنق لهف نتطعلا كلمت انرح )كف ءامل انك اضونو )شت !ناذ 0

 | لاقو مظفر ارلا اهركذ ىيضنملا هنا ليعنع ةريذللا نتليقو اءوفرم ةدربىبإ نع ةريذنلا نب هداربعنعميجي نعابفو اموفرم هللاوبع هسا
 أيدل داءاو ةيررهىبا نع قيفملا نع باوصلااو مهو لاقف يب | نع ةريتملا نعيف لاق نمنابح نللاق و .عبأت نمو كلان زف بارصلايأ ميما
 2 اهككاريع ننالاةو رص نموسوم ىزاذم ىف سا ةقجورل اربع نال اذو نرزرعم ةدرب ىلا نب قيما لاَ هنا دث ١ لا نعىرجأل يور لذ

 اا دروح !هاور ثيللا قب ل نمو أ,هريزعو ترا نب ؤرعو لوس نب ثييل | ةنع هاور ىئكوب ١ مدلل هنع هل هنبادر ىلع ميلس نب ناوفص عبات لف

 ليبصلا نبرترولاؤف قلطنمنان ا مسسالوسرإب لاف دابص هال ايوب لش يلعمددالاص مدد !لوسر شعانكل اق تا دقأيسو .نعوقهيبلاو مكاو

 اونو طلت جمل ىلق هفلسي نا نظب لان اوورجبلا نمغببب عري صل لا مروكل لك قجو أع اسرق ليصلا نذاينا اجرب وهو ةوادالا هعمأزرحا

 كلوز نلا> نيداجح نع.فرنصم ىف هيب. ىبا بركوب ةرمتعلل ا /صتخم كلإ امنع اورو تلق مننيم] كلا قام ةوهطل)ناذ هبا ئضوتو هنماولشغ لاذ
 لا تن بائكلا بحاصق ايس بس الهو .تتيمزكلا دوام وطلال اذ ,طسيلع هد الص هللا لوسر لاق لاق ةريرهدلا نع ارزسب)

 وظفرا ناو تارح نباو ةجامنب او لجا هاور هتنم للا هي ام مونزطلاوهل اقدر ا ءاي نع ئمس ا هرلع هس البصوتلا نا ههناليع برب جن
 كولا موطةرارلاوربركلا ف ىناباطل | هاورث ايلا نه ىوراء مصرا ثيارحن كسلا نيىلعوب الة درع مسقم ني هداريبع يرطنئركأيلد

 ثالحز موكا ىلاو نطق ارل هاو نيلاانلا نوجا الا ميف سيلا نسح هدانسااوربأجب نعال ارا نعومي رج نبارعن رع ني ىف املا حن م
 ا هاورو -ئقو طفرارلا نأ تاقثرتاورد نبط ا ءابل تؤول رد نعر جي عردلا لبص هدد )وسر لثس لاق سبع نب |نعاياس نكن

 لاى ءأءأ يف لعجا برق ىل تناكو ليصا تنكلاةىهارفلا نبإ نعرشفمنب سمعة ىسر نب نرعج نع ثيللا نعركب بى ثرحنم
 امل لسرم الجلاد هنعازم تلًاس/تزنل كلاق -تتيم )كلا » ناورووعل اوه ل اةهراج ثيم هدا لص مد سرا كال 3 تركن ذريلاأ« تأأرضؤن
 راذرؤد ةدابز نبامل ىتد نإوا هيب |نعةيأورلا نمطتمس :راكازه لق تلق علوم ارفلاو سشيلم هل طص مخل سارفلا نبك

 نبازييش يم قيرط نم قشبسل | هاور لوورتبكتعمل ترييلزتالا ناو هني١ نعىورب انعاو مسغن ىسارعلا كر ل :ملوثنخ نب ليسم نا أولا
 راحو مطكوهو جن يس ذش ديدصا تكلا ةىدارغلا نا رحنا متن نييسم نعومي نر طعجنع ثيبلا نكريكب نبى ةجأ
 بط هذ امو العإلا ةتيم) اق رسثيا عمدا لص هدلا سر نا نج نعيبب ا نعريمعتس نب درع ثبرح نم وكل ح ئطقر ارد اور و رسرت

 2 نع رح نيكولا دوظفرارلااه اورو ظفحير يفوهو ىنثملا] هب ىعازوال ملأ ياو د مقود فيعندشملاد ورتنعزشملا نيرطنم
 عاملا لعانط ملص !رمعتب السنا ةريرهفا نب نجرلاريعنعر ارب د نب ادرمع ٍقنرط نم وظهر ايل اقورو تدي *) نههدانس لف د تيس) لها قل طن
 | تباز ىياز معلا ربع هداس 3 و قنرصلاركب ىلإ تحن فنار الانا 3, تنيم و بط هى أد نا هيستيلع هدب لصوت | و هنتيم يفاطنا لذ

 اللمجكرملا هل انبع.اسلا مسا نا ظفر را هركةزفلا قرطل ازصجيؤ مقري يرمي وعض ىف نابحنباازكو -نققو نظر ارلا صد نر دضومو
 | وهلا ءأ, نع جمثرلع هن ال صمتل الاس كزن ونيل ةدمزوب!كبعل تن هلاسعبا مى لبحر مسا نم ئارجطلا هدرواو هداتساب لاوكشم نبق
 | مكآليوهورز نصو حلااغإو كل ؤؤف طلغو علا ءممابا شالا ىاومسلللاؤوريؤصتلاب ليبع_مس/ل يق 3 رع,مسا تازغلي عينم نبا

 ضنا زو مقاشلا)او كيرلا ورلع ا هلاوأمساوجريبلو مالاوه كرو لكرسع مسا نمي ةززم نبا هدرواو وعرب لاق ةنيفسلا
 ادعس رنه قهربل ' ووك ىلا و خطف رارداو ناسل د أص او لح !ورعذ املا ةئأ.ضيربب نم صون ميلع هللا ليك هنا كيب لح ةدا,زكاملع

 | نسب ال نوهطرداملا تا هنا ليسبلانيؤ نتشلاو بالكلا موح هضمي اهي قلي ردي هو :ءانجيردب نما ضنا هد اذدسر لبق لاذكوتلا
 | عطشوالا نااف زجل نللقنو مزح بروصوياو نيعم نيج هلبنح نازح ص مأساوي + نجرؤو نسح ترجل اةو «زتزتلا فلا
 أد هيلع مالكارخاف لاق و ةريغو قع ١ نا لعند ذالتخال !)لعلا ةركذرقو نسلا ذحاو للعلا كإ ذزن هو تباثيرسا الا

 3/2 جب تاطقلا نب الع او ديعسرللا نعمذ أر نب نمجرل اربع نب هل اربع نع يعن _ىكن ير عع نكريزكنبليولا نادر ادأتسا أيسحا

 ناماشءقزنصم ىف غبص ١نب مساقا3 هذه نمنسح ١ قرط لو ناطقلا نيالا هيب مساؤ ىسإؤ ةاعرلا تذل يعسولا نع
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 االزكا حرف ثيدأ-ا يري ع قو لتف هر د ا هيما 5
 امهتررلا ميارس ةالعلاو شاقنل ا ثيتفأم اونا را ارلا مس قل لوا 6
 الخ اد ةرأبحا عسا ازلاو شاوغلا نوخ >)|رن ريما منم لكرنعو ىشكرزلا ههادبعنب نم نيلا/رب ةفملاو كابالا لعنبا 0
 لطم صاقم نايك لح اغيل رف هصخ ارض تاج عيسسف أيراكملابملاطا الا نال مسا ضي تانكة لشي
 يمزروكمملا جراخنمرثاوزل الت اوغلا هيلع تقبتنت ةرهن كلل نب هللا ةصافمل يصعب « !زنزالا عمزج تاثر مصرخفت تيب ءازذ هاوي 9

 اين عيشتل | ارهرتن نا هنالوحرأو موعلاذع هب قيمر هيف هينمةنالىجلنزلا نيرا < مأقلل ةيفن تف ناره | ثبدأ حا 57

 ًانييزب ناو اصفنياءأنمليبو انملع اع انعفني 0 هلاوليدجرصقمازهر عورفل اف منكم فولوقفلا ميل نتيالجابو 35
 هلا ثيبلحرهاطلا كي بأي ةرارطلا بل أنك للك لونانزعالا حنة دا ا

 ىف عاشلا !ةسواوباو كلان .نحداور هتيم )4! هؤأب وبطل ىهزسا يلع مدا ليص هللا لوسر لاش كل ار عام ةطعمأ لي نقف أما نمزيطقل ا انعم لخورعبلا بكزنانا هتناطوسراي لا تفرز ةيلع هدا زمص هه الد ىل لد ءاجلا مره نعةدر ىلا ||
 هنعوإو يزؤو ةريؤملا ن .ةيدس هب حبب م تلقأويظو ةيزعماوا ةلس:ي ريعس ليري نال ةيقشيسا ل5 + فعال ل نمش يركل ازهدانسا||

 ولا ل) قي برذملا ها نور نعريعس نمو نع ةنيدع نبا هاوزف هدم بارطضإلا او هيف هيلع نلتخا ذاالا ثايقح ار يعس نوي
 0 ايو ريرد ىفإ نول نع قضملا نع :بليقو عوكل لسشييلع هد | لص هد الوسراجنارياسمىب ثعاسان نا ةدرب ىلإ ته ربعنا .
 ءلموب نازور نع هيبا نع يغملا نب هل |ايع نعميجي نع)يقو ةيعملاني هللاربعو | هللاربع نب ةريئط نزجوح نعل يقو يبا نع ةرذملا |[

 امرينملا ربه نع . ينملار ليلا نم عنتشللا م ننام +
 هه

 ْ امهات د_عخعو ىتهعسل ها م ماك م اك مرا ١ حف هنعوق اثملاو كلام ةءاو لوبطلا 6
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