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 هنتلاتساالا كإم هر ععتنالف ءارزولا ةرواشم نع كولملاو ءأ امكحما

 ةن>و ةساررلا لهأو كولا نمهر لعن ةمدع هنيصتساالاريووالو
 ةعقن مومعلا هعبط ىق يسد 5 يا ا 5 ةمالاىلوأ نم هب نصت نأ

 ودنغى دفق وظنأن راب1> ةرمضح 01 |اىندعلا همز لدغ لكوتملا

 ىدنملاهب در لع لكوتملا قاع" ةيردنكسرخت ةينطولا ةعبطملاب هعنط ناكو

 هةعط سوفت رك اكق ديرف ئد نأ ضوعم باح ةريضح دعا

 اج ءار نجرلا محرلان مودع ابار اوجه 4 كو هعفروديترغسأو

 در نأم ءسنأ | لد ناسنالاب ناوالا نم ءاطخلا نع ءافغالا

 5 ردقلاىنمملام طءأووهسأ « رشب ىنئا ىدفن ئربأامو
 تاكو هللا لعوك اقف

 اقربأو كولسلال_لهيءاضو «اةرشأرونلابد- ا كولمجارس
 اور كل املا هجو هيوهزبو 4 ىددتعتو لوا اوعمت هيباك

 اقروأ ةمعرلا ماكحأ ماكحإو # قنوم ةسام-ل!ضور هي باك

 قنراوراسد قريب دل عجومم ىلع رغسهةري-ذااار ءااك ا نع

 اقطع هنم جااردب و عامش »دس هاهي سوعشلا ناو ججارس
 قتلاؤر ؟ ذةلادانحأب تدش و # تاص2# دق ةه.باوبأب 28 5

 "الاي دالود ةلاياولحتو قو رت ري + هدآسدراوم نءىنترداصم

 اةةعماارشال عاسفت هناما د « ةمكح ثدداحأ ن نهبرشافكنودو

 اقعفارد نسما ف 8 ع همكح تانآ عبط! انتم دقو

 اهرشأ رونلا دحلا وأم جارس « اخرؤم حا فا اريسدل ى عيذأو

 ب.ع ممو مخمل و5 ؟*5

 امو هلا 0

 إ
 ا
 ١

 ا

 كيفلث

 تور 3 الوئسم نوكباهذ افا ذه انه نو لي ةذه لك

 رودنغ 508



 «(منهدأ#

 م سس سسسس ا سسسس سس سس بس سس

 ءانعم بيع عطلابجقتتلاهل قيس: لو عببطلا كولسهيز تقاسم
 اا ضدشرتسسو علاسطللا همك[زاونأ : ىد_-:م 5

 هاف عاشن هءلطقىق ةعفنو هل ذفراوتشال هعنط ىلد ترسأت علاطللا

 لدا اردقلاىذائند:ذ أ ةداعس راصمالاهتلادعا تدفكو راطقالاىف

 ٍ لكلا قفا ةقرشمه ل2 سوع# ت از 2 لءءاع»ا ىو د | :: ىلو

 ف ماركللا هلاداو هظفخو لال 4 ىذ ق٠ ةوذ ةرفسم»*زعر ودب و

 ةيقاثلاماهفالاو ةيئاصلاءارالا ىوذ هتلو د ناكرأ دشو مايالاوىلادللا
 عوضأو ماسةرديح الو ةياسعلا لكل اريده ةيأد ملأ جارسءاضأام

 ماس كسم

 تأضأن هان كدمح (ةؤال_خناضمر ةوالتلا تحا صال سو“ ١١لوشق)

 اك شمت رهو كددعة:بك اوك اوف تءاطأو ةلدادخوت جا ارمس منول
 ماهالاو هبادحلانأن رف ة>احز تدفصو ماهوالاو 1و 2عش م نمانرثاطا

 دانزاثب امل 111 -5و اغطئال تلا كةةرعمراوأ اًفاوراى تملأ و

 دهب هعرو ناش !ك همع نو قءسلا تنأ كنا ديش قخالىذلا نع

 أرملدعتو ىوقلا ان ىوغتزوس نمانربخت نا كلان كنانتماوءلاضفا

 ق.دضتلا ساس أ ىل_عابتماقتسا ناطإس ثدُ هدو ىوسلا طارمدأ ا ىلا

 ججارمسلاكنذاب عادلا ريدنلاريشبل أوأ - ق.ذوتلاربذوبهناكرا د5 سدو

 مالعأ هيرو هد: ءدحو ىدملا خب اصم هراعصأو هل 1 ىلعو دان دم هدي رشم

 ىثوطرطل ارك ىف أذاة_سالل كولا ا جارس تاك ناف (دعبو) اد :ةالا
 لو لكأو ل فلأام "لس>أو ل-<جأو هبال فصام نس>أ نم

 || نمىاملالا ستقت كلامملا ف هلظفرهتشاو كلاوما همكح ترانتسا
 هساغن ةءاح نم سوفنلا ينو هايم ل اج نماذسلا سانو هامض ةعشأ

 لئاس طفلا بال تء«جد ةهياوأ هسئارعن ساس فب وانقلا تلقت
 هفنصم هنع هون اسك ىق. ة4اوهف ل-هءافأ الاو ل؛ 4 ”الال ا م د تدل _سدحو

 ةتءاشمن ءعهةسأر لد ميكسحلا ىنغتسس لاق ثح هفلوم هلع هندتو

 لاول قر 07 7: تح وج ري ٠ يت 1 57ج ب تكة ت25 2-ان قطر 013127717 < 7 توفرت

 ءامركحمم ِ



 « مه

هلو عم فاصوالا هذه عج نم نيفلاسلا نمدمحأ
 هل هفحتو هتنوم 

 سلج ةفرحلاو لغشلاو :دقعلاو رذلامعن كان دنماثشش كءز رمال

 رفسلا ىف كءءطن و راهنلاب همعاط لكلا, كعطب كلعال ىءفرو كرضالا

 كءاسطذ_هعثو كءاتمالاطأ ه.لارطنلا تمدأنا رضحماىق هتعاط

 ىل_عداح هتفلأنا كانافلأمفنو كنان دو-و كناسل طسضو

 مهدنع,ون هستاجناو كردت قاما فعفو هتسيردناو كركذمادألا

 كولماس لام ةقوسلاساحو هداسلا لعام دسعلا دعب دكا

 لوالاه.:لاقدقو قفارت نمهيززعأو بحاص نم هر مرك أف

 ادوعثمواسغنونومأم هامل 5 مهم كاد لال ءاسلحانل

 اددمالةءواسدأتوانأو و # ىذمام مع مهلع نمأنتو كف

 اديالواناسامسوئم قتنالو ع ةرشع ءوسألو ىدحن ةن:ذالف

 ادنزغم تسافءامحأتاقناو« بذاك ت نأ اد تاومأ تاقناف

 ظ رعش باكلا اذهىف هيلغنااندرأام (اذهف)

 باكيا شاقنالاتتاكنا « هتاقثأ منش نا اوكف

 هللا اسر مهم طاط غب هتالم | نم غارفلا ناكو (هصنامة“ قدجوو)

 هناهدسوتو تع فم همس نم بحجر نم تل ةلءل ةريثع عدرا

 هللا لصو نيلاسعلا بر هليدجلاو هءتاكو هغاؤم هللامحر

 ممسو هءدصو هل ' ىلعودمت اند. ىلع ٠

 دوجولاو زعلا هل هللا مادأ دعالااثابنوسوام مدنةأ ةداعس ةرئادنواسعم

 بررقلاىلعتاكوت ببرقدهعذنم نموننا دوحلاو مشلا نساعجبت هلكو
 اشرحاموطذم ةيسراغلا نم مجرتل اراطءدنب باك ع ان تءزتلاو تدخلا

 درعلازافو هياثعلا ىنتفداصق هلوش فرع” ناالموم ةدس رعلاة غال

 ركب ىبأذانت زا كولا جارس ىعدملاباتكلا اذ_هناكحانإو هلومأع
. 

 لالا اس

 ةف.:ملارث”الاو ةفطالارئاخذلانم"لع هب هقلامعنأ ام ضعي نم ىثوطرطلا

 ةيممسسسلات_ يي _ير2رل_0001_0_0_ 2 7اسا17ْ1ْ1ُْصت>”>ت>23

 ىأ كءز رال هلوذ
 12 1 تنصت ال

 دعا و اتش

 لج رلا غالب همذام
 ق هلأ هتافكو



 ىن-فيالرقو ىوتبالرهزو ىوذنالهر عشب تءممله ةئياستمموعطو !!ةانثلا ىوتال وق
 قواانع قطثذي هدضو سنجلاو هفالخو ئذأا لدغ سداح كل نمو أ كإ أل ىأ ةءئقوفلا

 هأ

 | اورصتد_ةق اوغاب افاولاقو اودوطاوغ-صو زو نومظا:لا ناك (نئلو) :

 «(ع ملا

 سوفخأ | ةام> ىلعانو دس> # هش ىعأ نامزلا نأ ريغ

 (هريغلاتد)
 نسنأ نم ةيربلا ىف ىلاخ *« ىرعلوطدرفتلاىلا تدنأ
 سورعلال دي ىرتفدىمنأو * ىبسفن م دنو دام تادح
 سونأ ل_-غنوأ ثرفاساذا » ىلجربىءرفنع تدن+ةسادق
 سورعلار مأى م-فاحرطب د. مول كحد دج سرع ىلو
 ىسكوادبأ ىف ىنأنم_هو مه ىق-جج رخل او ىرفس ىطدق

 سدت لقءىد لك ىلهأ 3 قاتم قكرد ثدح ىالو

 1 لفتملا هظ رقت ىقدوساو ىموتنملاهحدم ىف ىهقت سا نم حو دمم*لجأو

 ةيرغلادالمب ةفرعملا ماو ةدحولاةءاس ىف سدنالاعن ناك لاوال_ ميكو

 ا ىثح فرظواملء:!مملاعو ليزنلاو ريزولا معنو ل.حدلاو نيرقلا ماو
 ةضورو ارردوارهوج هماك |قلم<ناتساذ.و.احارءهءاناو افرظ
 ةفاتحم ناولابةعاسو نيح لك اهأك أى ون ةرده ا تءعمله رح ىف تلقث

 |00٠ما - - ور 2 0 بعمل هءاع تطذق#ناو بضخ مل هسأع تضعنا ها.>الان عمر و

 اناانمعد_أو ىوهلانم ىفأو حيران م"”محاو ضرالان مّهك١ :

 | تععم له لقاننه ىمعأو لثاو نامه“ نم قطنأو ىلا نهعتمأو

 ىدنه ىدسراف قرع ةرب زغافاصوأ عمجو ةريثك لا ىلةدحاو لعع

 ناو عمدا بأن او عمتمأ ىحأ ناو عمسأ ط-عونا ىلانو ىور

 3 راد رثسب و 7 رو كم 0 كدش جواب رم

 مولعلادنةو مدادولاررحو رارسالارق ههزنت حدمن او مو تح

 | تكوالا لع كدشي ماسنال سنؤمو مراكملا ندعمو م42 !عوبشو

 | نءكةاثوأ نيلوالا ف تعمله نرختالا ءابنانمريثكن ع كريو |||

 دحإ
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 ولامن ههيفاعكلداوف 5 السم ناكهتسلاح اذاريسع“

 د١4 لعرصموأ دو د>ربغو ة.كح كديزروأ العالد- أ

 وعلا مدق ىلعا دهع نئاخالو د لفاغريغ هتعدوتناامطفكو

 دعجالوواذرتغ اضور كمان دع هرسأت نامّرلا ىف عبر نامز
 درولا مسوغ ا داوم + عد 2! دب دروب ايادأ روت

 (مجاعالا ضعب دشنأ 5

 باعكدوشو فالس رم 5 وهرو دف اقل ل211

 ناده.ااوهزو ىادنلا»ا عص لابللا ت7 مهتبسأأو

 ناككلا تدب ىمورعتسيو « مول .ءل | بتكى صو تؤلخ
 بتارمثلا كاذب ”ىلعاورود 95 لوةعلاب ارش مولعلا سردو

 تاوثلل 4 هج بتلاىوسش #« هرهد ىف ءرملا موس امو

 1  (بتكلاىفدشني ام ننحأ نءف)

 ىرتفدىل سناّوملا تاءح# نء-سنؤاانم ثول-+ام اذا

 رذ-:مملاصهلاع نمو + نسعرعاشنم لأ ملف
 ركحفلارطانالدئاوذ د ا تايبأنم مكجح> نمو

 رهط. مل ريسلا هتءدوأو < امد :ئ 0 طفاششاو

 رصحألو هعالحأ لف « بددحلا مءايرغشلا حرمصناو
 ردجأم ةةيللا' بدو 4 اعقاب رصذ نم تدع ناو

 ربا ابنا نا 1 بذملا مركح هفتمدانو

 ريدم الل انين ءاع تديحامانؤمىرأ ميلف

 (ءايدالاضعبل مّرْنادِشنْأو
 سلجم انودىأزلاباو ديتساو. .« انءاءاوهات كولملا انصعنا

 0 داى انريصور بت ةفلاىلااندع راجتلا ان .دصوأ
 ردطلا هوو هب ”الغو ريا ل ل ولا ا ه رو

 1 ا اينينامأ نبم « انرفط انكح ةلاذواًكر تول

١ 

 عما - 6



 مخفلا ةهدرمالا

 د
 عفان ث امدلاو
 ها قا اةلورس

 ها ةننا ىا ةثدإ

 ء(اموكز#

 لمان «ل> أ هداسع ىطعأ ىلاسعنو هناس هّللاتءأرام ىعشلا 06 انوا

 هحرتالق ه3 ن نكست ند س+ ' هنعهللاىفر باطلا نيرع للافوا

 3 *امدلاو 4 ةمورأى ف ةة- هولا فرعملنه هر ”الاواسندلارمأن م: مئذ)

 (لافو) هرردنءرقاتأاو هسغن ق ل ءلاو هعبط ىف مرك-لاو هقادن ىف

 ا امو: بكرف قئمدىلا ج رعخاسا لكوتملا عم تنك ن و د-جنيهللا د. ءوأ

 : .اريدىأرف ةجرخ ماهروص:ىلار هنو كلا | د .عن ماسه هم ةاصرملا

 وه اندمف هلخدف را-مأوراجسثأو عرازمزيب ان. || نسح ءكاهاعدو

 تاسسالا ذه اهمذاذاف اهعلق رمأفهردصىفتقدلأ دق ةدقرب ره ذا فو 1

 روندو لأعُت هو تعال: « الاخ جيص أ رب داب الزنءانأ

 م زا“ لو 5 سنو[ ضد 32 نا

 ريمكأ مانالادنءمهريغم : « ةداسس مئاوغ كال ما ءانباو

 رود.:مهناصتاوسداناو 5 سااوغق م-ععاردأ اوسدلاذا

 دوب لاوذلا مون مماو « م-غارض ءاسقللا 1 مهنا ىل-ع
 ريمأوهو ريدان ثا يقو ناماق ةذاصرلاب ماش ىلاا

 ربدغنامزلاو بورط تنأو + ةيدإ هفاللاو ضغ شعلاذ ذا

 0 دع سد « رهزم كرونوداترم كضورو
 روم ؟,حاورلا دءبال كءلع « تتاهمدوص ثيغاا كلا ةسو ىلا

 ريد ءاكنلاب ىل_مووحمألا ها ماهم ا 5 وذ ثرك ذب
 ريفزو ةنا وقر هحصزا أ * ىرحاذأ س هو ىدقن اثم زعو

 رودي سوفنلا ىو مت ىذلانم4 ماياع 0 ىامز لا
 ريسأ قانولا تمض ند قاطو د ساب منيو نو رد حرف

 0 7 تارتادلا [ وم ناو 4 ل2 هل د مو» ءلانا كديور

 اعدمت هرادقأست 0 ارا كوتا اهأرق (انذ)
 !تافصو بتكلا (ام (امأ و ه.ىللعالل أ ةفابستآ ؟نعهلأ فريدلا بحاص

 ظ هلوق ىفموجانبان ىتأدقلو فصولا خو ,نع”لد5

5 
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 راقتتال مهلة اوغنمنمأمهقالخأ ىف سانلاةيراقم غابو كردأةمعنلا
 : ةقدقحلا ىف ةتهقب هلار دا نكلو هنامز هم هنشرىذلا عضوم اندحأولا

 : 07 مماصن أ باط ىف روأس نمارغسسانلا دعبأ ب ءيطأأ هناكماهاو

 الصلا هءاعدواد ( لاقو) ةكرملا ع نمةرثكلانكساو 0 رم ةكرملا

 كغعلوط»و لها رثثب نذاكطدخب لهحلا نم ىرتام ناك اذاءالسلاو 0
 : ناناصعأان م ديرثاماذن :ال لاق ةلوملانودتاعئال لامر هجرزيل (لق)

 ارذقساو ركسفلاةلاحا اة _مهالهغراف سفن ضرم قشعلا اورمصس

 5 ةءاربلاب نم "الا حالقالاب مدخلا عست:و مد: :لايةءاسالا عسستت ةنطفلا

 0 ةوادعر ذي نم رارش الاد ةؤاعفنءا .مالامعأو عضاوتلاىيدصلا

 ةالصلاهياءجسملا (لاق) هل فغلاحرالو ةيغءاسنلا ةنعملا ةما دن
 ناةدادعامو "بشعار وقاد لفجلا دنعربص,إ نالحام مالسلاو

 قوذسواحتاو تةورٌء قى اك ءونلاةدامع هنا هس نرأل عض طاوشمل

 نممفاجيرخا ميك ( لق ةروشأا تعفترا رو ا ردقلا

 تاطومانا 000 هلا رتعانم لد ىفذاب سل ىلاق كما

 لازل| همه ( تا وك دنالو أهمأط مك.عمف اهدودجو رمغ ن اولا

 عيونا ءمدةأرماتجوْرتْئش ىال م ما 0 م

 اةذللاق جاوزلا ىف لوةتام مم 4 ا 3 *أا نهترث>ء ا لاق

 هباوعن مريخ سدلب الامل اع ةنتق رهظ قدو رهم نر وو رهدمهو روس |

 ةلزنع مالسالا ىفءالاوملا ريذاعملا ىنءالو بتاس ءملا نع ل-هاح لج رفلأ

 نذل لضفلالهأدن عمل ففد رع“ هن ءاكعلل لها |بس ةيلهاجما قفا

 لهاا كيذك ل هاجم ثيدحلأتي م ك2 نااكو هلعذىلابوفملهاهلا
 ةازالا نع هردقمظع نه دق !ن ةىالا عا ةمكملا عاما لأني

 ١ ىنامنماعقوهفطاأ هد ءمدا:ل|!فنعناك نهلاحرلان نمةمهاربكلا
 ار رءالاتناكناو صرح الاباخ ظوطملا نمدو دل اتناكنا عئاكلا
 ع :أمطلا لاباغ ةراّدغا.:دلارادلا تناكنإو رورسلا لاباذ ةّئادتدل

ْ 

 ظ
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 ء«(ضدعل#

 فاد نريدأ اماذاا,ممركن ثلاف 1, اهيدوحت نا ىرحأف تاونناو
 زوال رامغلا نم نمأ داحما كل سنم موملاغم ناكم لك ىف 03 رغلا)
 هتوفيو ترهه-:مىذلا رةفلا لعتسا ميئلابع ددقلا بكر نمّدحلا
 تسامو ءارقفلا شعاسن دلا ف شدعبق بلط٠اناىذلامركحلا
 تدمحأ اذا. كرين يع نمريخ ْكدَع هب قطن هنأ لعف لطس نم هنعمللا. || ىضرلع (لاقد) هليورثكي هليذلاب نم ءاينغالا باسح ةرخ الاف
 رعوأ فرسأ نمو ليسأدصق نع كنكءام هتشاف ىهتشنامكتوفب ال نا
 ك,رصتءال سام سلاجما ىفكل ضو, ةقدقحاريسلاريش ماحئاذعأ داققلا

 نيت دلما

 ة_ء.اصلا ضرالا

 هلأ ةيوتسملا

 ىد ريسلا ّى

 هأ هتادار بلدنا

 اارحراو كرد_ص نم هعلش كري غرد ص نمرشأاعلفأ هع ماقالو
 كافءوام كلام نمكإوم نل . ناسحالا ف بغرب ىكل نسحلا ديان انئولا
 ىلاعت هللا نا_حا . هسفنل مهريخوربغل سانلاربخ ىأرلا مدري فالخلا
 داهتجالاب|ةلن قاذهلاريصب ر وسم تاذ ىلءاربمم عضأ نءدنع روقكم
 راش قرشي اسبر. بارخم ىلع نهر ناينبلا ف بصفلارحما دايتعالاو
 بعوتسانم لاحر نم ىفوأ مْزحو لامن هعفنأ ىأربر هبرلتقءاملا
 بلقتت ناودالادمحصمل .نامزلا مدن: مارح ىلإ هسفن ثقات .لالحتا
 ناسجرتىلاّتسملا نامزلا فرعزه لاجرلارهاوج مل لاوحالا
 ةءاطلا كيَمعن اجر كلوسر دادعتسالا نعىلفغل مانالافرعن٠د.]
 جاريسلاءوض وق مالاغأ اًدتشاإلك ةزمهلاط, رفتد_ذعسامك الا ةمنغ
 د.حوأ ىقاقمسالا نوريصقتلاو قام قاةحسالا نم نقلا أيءانتلا
 || مجرب ةابلارد_ةردي1 نم. اهم ركل اسيبلا جاتحا نم هج رلابسانل اىلوأ
 ماهقلاو.ررغ قجالاةسلادع اهربغل هتهرك امك فنلابدأ كافك اهاهأ
 ماج ليلا الخثناكدةىذلا ف نافن ل ملاعلأستال رفظهنعأ]
 لمعلا مصو باقتلا صاذا هوس لك ىلا هيداتب مامز وهو بويعلا ىو ل

 ةعاضب ميرأداهتحالاو داستجالاب تقاوعلازارحا قيفوتلا ناك |[
 نم خا ماسقتسا ىفوف رتنه قفوتلا لم-هلالاك دئاقري خ قيفوتلا | ظ

 ةوعنلا



 (ىذر رص ال نم منع ءسءثلا ءوض ىنغالاك لمعتالن هزعلاةرثك عقبال

 ممطلار م همدسأ٠ نم هسفنب ىرزأو عرولا لرغ, هر فس كح نم لذلان

 انندلا ف سانلا لاقملا عدو مالكا ة-فرتز اهرتس خوفل عدس 1

 ء(عوقز#

 ه«2جءهودعو هلقع ل راقب دص لاسعالاب ةرخ الاقو ناوخألاب

 لك نم جالا ظفدعا هع رلا هل تعدأ ةم-ءنلا هلع تءمه>| نم

 عروبالاه_ةذالو ءافوبالا ة-قادصالو لامالادوحال ه-سفن ندهالا

 لاجرللا ولق 2 ايما نسا نمجرأ ىهتش ىذلا ل-ءاغلا
 لالحما. نهورتس مار 21نيبو 3 باول عحا هلع تأ. .ةأاهغل اتنه ةيشحو

 ىلع حصر ل ل اه للاردن ىلع لصن ل نم مهل ةال م هءالعخا لجرلاءاسق :

 لظلا ىنءدهعملاك املماعلاو بذاكمهوو حرف مالح“ الا هسفنرسدت |
 وف:مكءلءناكامو فوض ن ءكانأارتم كال ناك اف لودا :دلا لئازنا

 ءاطعا٠ نعم ىحتساال مركللا هكا اجلا كوش هءفد ىل-ع

 لفافتلاءوس ءؤالاو ةءطقلا : نسح مركلا رقفلاةيزفاقعلا لدلقلا

 اهرثأ ىرب نا ةمعنلا ق> نم هب ىوملا له ىلع ل أد“ را مالك قالت
 اريفل ربجل لالا دا :غناكنمو أهثاحل زن ماعطلا ىف هعب ده ناك نع

 هللارتةن هرمأ ىف ناعت -انمو امو رحم لزي م قالا هكئاوحصءدصق ناكن مو.

 نمفذ ل نمو ه2 نمهفاخ هقوذنمفاخنم الودع لزب ىلا عت

 هرونث» ءاعو هرون كري هن لدعتالو 8*9 هنود نه هفذ مل 5-4 هوو

 نم قدام باط ىف زعلا نيدع ىنغبام بلطىف هاذ ملارات# ن ااسحعأو

 قفناف كءاعامدلا تلد ةأ اذا بلاطلا خاج ع.يفشلا كرش نك ءكرذح

 رعاشلالاق ق.تالاهتافارثم ىف افكذ ء ترب دأ اذاو ىنفت الاه فاهم

 ” كر اماذا قفنأو 5 رق هر ترسنأ اذا ىقفناق

 ريدم او لاسملا قس لدااالو « لدقم طحلاو لاما ىنغي دو الف

 (ءيبغاو)
 فرسلاور يذلا اهيرض»ن : 1و هلم ىهوا .:ديناذجال

 1 01 20 ا ل م ب سس جروس موصل



 ء( محزت

 ةللقلاعمتلذلا 4 .لءوردق لهاا عف هر لءانجلارذق عهدا عفر 5

 بضغلا لح انض ن مرد 0 : ةرحلا عومت
 تاكللا عما الموثأو ماك :للتدئأرا مالا ةوجللةاسأم : هر ظاناادنع

 يدم ءااىفباكللاو لمان !ادرو رئازلا عف 5لدو فضلا جني ةضاساف

 'ء لهاا لوقر رتغنال قراس لاعفدي و ا تبحاضلا نيود

 الأ لثم تادا.علازئاس ف ةالصلا لثم ةرعباهن لح تنأو هو و اول ةلدر ق ناكل
 لكلا بدصأ تدد فاناو لكلا لس تاسنا أمم نم هعسبج عم ةنيفدلا

 لو رع سؤالا ساط نهو مرح عمسطملا باطن م ةنتقضغدلاو بلا

 ثقفتو ردو لئاخفل اتت نامرلادنس اذا هن عن نم قطئاارهم

 لهأء اقل رسعملا فوخن 2 ارسواا فوجراضو تءفنو لل: اذرلا

 | نس لمعلاب هدد اولاه فت دص» النمري ؛كاادصال ىولقلاةراعرا

 هكلانلق نمةندع سانلا مظعأ ن م ةارمدركقلا لمعلا ّميةوقلاب ابو قطناا

 ةعلا لح رلاك دأ الب لةعلاو ةرغفاةر 00 هدم رثكو

 ارثك ذا ارختاءاملا هش دقو رحتانمىمقأ باقلاو لوقلانم نيلأءاملا
 000 !اىلوأ ةقافلا ءافدناءأ. .ثالاذشأ ه .اعورادتا

 دان نمتءملو هرثأ قبن همنفملو هيأر همن نم تنم لدا ك--

 ابكر راذا جبت هناك كلام ل مم'لرتنم كلاب دل للا قس (دقوإ هلع

 ىرح نا عبق كلذك اهريدتنا نودتدارأ ثءح اسنبىرتنال-» لا

 هرملاهو رعمرومالا شا تاوومثل نم ادارأ ثدح ىلق- ءلانسفنلاو ندملا

 نم هءقع هنودوالا ريس أن نهى س د جودت هي اععمت هللا ثاع فس ب

 ْ  ةذامسضعلل له مك2 (لبق 5) ب نولاطمرتوو قايراعناسئالا ب رمخ ريا هانعم نولطمرتؤو.

 ااا لاق همس م تلا راث
 ريل : ناب دحالو ادبأ هٌؤاطدن لمد: ناب دحالو ارباع الو لتةىذلاروتوااك

 بئاوثلا لءريصت و هاط2المد:و مد و عطب د -5 لد اديأ 4 هءاعأا كردي لف لدتو 4

 ٠ هز ظ-ع زنهد.عسلا للقو 53 اذاو تضخ مل كل ذىلل-<و اذاو ها. همك:



 نءربصت ىب- هركذ امودفت ن و هك: ا ةريثكح لعربصت ىن 1 تن |:

 قحجالا سر ملا ريقفلا ب رغلا هدد صلو هبيرغلا هئطوىف ْ

 اهلء نار ذحاق ك8 ءطق سدس مناف هاش دلا تناكز م رقفلا :

 نهوؤ ممم لس الموطلاخن منأرارمشال | ةمالع دعاني 2

 نمو م-يلع حب رمهطااخن فراخ الاامأو هن :ءمهرشأوةريع الميكرت را.

 اجرخالو ىلذلا نم ةصعملا فام لة> انه زعلابرفظالو لهجما كلم ||

 هرادىنملامعاو 4و درعملاةءاضأ ةكلخلا عاود نم هتماثش دما :

»)8 2 3 

 امزع مزعلادعثال ر اهذأا ٠ نهري 2 نهريج رصبلا ب اهذ 25

 اهاقاا بقعت ةراقبلا هز اهنا مهولا لوالا ىأرلا عم انغقاس اذا

 قكرم سائل امعنأ 3 .ك رب هذا لحرلا حدم سدل اهدعبالديزعو

 ناكنإو هعأا ارطنو هناونادققن م اسد رغلا هايدرمأ همسملو ةايتندرمأ

 هنا ارقلاوذو ضرالا اموهئم لقاعلا ىحنسا ال نأ مدس هلرصانال نم بيرغلا

 ارسعلا 3 دول او بضغل !قئد_صلا 4 د رللا هد_در لرثموطل غ

 | لك ىلا ىلتس 4 2 مل ط نامررلا ىلع ستءنه هردةملا ءوذعل و

 نعم مدلان م قدعأم - اراادحو داش درلاداترالا بحاذا قالت

 1 هائلا _ رهةلظاارتآ اسهئدللاىلا هلةءفرعص نع ةءاندلا نم

 نمناك الو ىوذأ ل هأ نم ناك نم احتالهأن مدام ةسكملا

 ءاصقأ عانتمال ناسح الا ىفدأ مذنم ىدهلا لس-نعداحنم ىلا لهأ

 ىلع 09 0000 هأ مرن 1و عدو هةيمحو

 مماكللا ىضارلاوخأ تكاسلا انيلعناك انعمنك:ملنم هنعهللا ىغر
 هناا ىطتتءويؤءراا تاوصلاب هيف قئاوريفوأ هليعال نكموأعال
 تاوثلانم ةسصااىفاعلعلا نسحامئرمالك ة-ه5 هناساءط تحال
 ىولقلاع مر ةكملاءاهقف تالا ءوسةدصعملا نءّرش ةيدصملا ىسند
 رانااك هتءفاع نم نمؤملاءالد ةرعملاثرون و ةروعلا فدك: ةموصخلا

 8 اكالهعمطلاناكاذا اك اردأس انلانوكيدق اهروننماهةيرح
 ت1 د د 2 جسوم سوح سبب سوو ع وول تي ب ب جب حمس وسع ع دج
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 هنءهللاىذر باطلا ني رع ةماكلا هذ هب قطنن هلواةرمصم لاء لون ١

 ىذررعلاقف الل جرلا لاقفال ما لق تقرسأ هللاقف قرا: ىنأ هناكالذو ذو ظ

 ناملاعال يش لاسعلاو لالوالا ءال_ءاادهح 53 راش انا ريا

 امك اىلآر ةذأ لقعلا هع ءاعىلا-ع' هللا هعفرامر ل ةبلهاعلأن ماطت

 كلان ءانغسانلامظغأ نارثلاز ماعطلاىلاد#لا نة بدالاو
 نراسلاد_>أ لاعلاهل 5 ترك تفانشو هنومم تدعو هتوعل

 ةهضفلا دز 15 .2 | مدع نم دوةفمااراظ:ت |نمرعخ دو>وأ اة م

 هيرم نم جارسلا لثمملاعلا اهلكىصاعملا هياعتلوسس ةعصتأ ارزعريصل و ظ

 ا ان هلل ن كجم قءفو: ل اورمصا هب لانس مدق:ن م ه-:هس -

 نأك ناطاسريغ نس :لاىذأن م أعم طه ترا اه ركل نا نمت يح

 هياونو هباوك "لزاتل لم انه ك3 نس لا كاحدام ناوملا ىلا رد يم

 ىنأب هنمام لعق أ: ثادح'الا رانلاقدسانقكاو ركملا كنعناطقاس
 تضذغنم ودعلل ظوفحملاو داءللب وهوملاو ندنال لوك املا رذحما

 كيتعنام تاطأ هطظ ءعدتشاو هسفن بذءدقف ه- ع ىلءر دم الل ن نهىل-ء

 ءام- قالا كت أ نم كننعام كردكم :هبالام كرت ناف كضعالام عدو
 رتخئثلان هرعةأنعم بالا تاق هيداعتالكن اهيرتنا كودعل

 ىنغالو لوزا عفر دال رادملاب عم نا نير مخ ن هو هيع ا:ةةسالا نم

 ةءل-عناك اميؤنذل ارث تونعالا ذم ناك امو. أ ام قالا

 رفطلابكل مع ناو تعسف :لايروءالال واح تتكللا لسرلا غا 5 ١ بوذا
 ةورذا»-ه5 ةنام_صلاو هءو رك يصنف مارألا همدتالالاجذارأ نم

 طورمش ن م هوفص هل ناك كلا قم دس نم هدعبأم هلرمأ بر فرثأا

 نهىوقلاءاضةت_ساداكب هدد : رلا كرثةءورملا قمنا نزختلا:ءورلا

 أر رح نوحي نافتحشلان م ىنغلاءا ة.ةساداكس الط نوك. نأ فرعضلا

 لعةثراا مع ءرخآو مح هلوأ قمع هئامانو قدنأ هرهاظ نآر هلا

 لا..ذتنآ ضايقنالاليزتو ةهث لا بهذتو ةووشلا قدي رت ماعطلا
 07 كج ت7 لعق يح د دوو د ت2 2222725252722 وج جور ووو مس س71

 بام

 ظ



 57 4 هل«

 ئ هلضف ىلع سأنلا عجا دقن 0-3 م هسغأ عضو دقق | ل. .هس ناأع خ نهو

 ْ ىلل_هأاس.:دلا ىل-ع ء نءود نأ س اتلاق-أ هضرع ىلع سانلا طاسدقف

 ش مالكللاب 0 :رهاوط تمة-سنمم-ةسو هرثارس تدع نم مص ٠ روخ 1

 ندلا ؟رومأ لالم لسرملار دق فرعي لو سرلاناك لّوعلا ل-ذ5 فرع ١

 تدامعأ اذا 2مم ارعانصحو بدالا م: هرو ىوقتاا عتصءو

 : دشأ ه5 مجيراخلا ناك ةرثك ري ادادزااسأك ت :طغأ اع ضرافىرئتالام

 لمعلا ىلعءاسالا ةءقولا ةسمجو نوكست ةعفراىقوءكاردق ةرمسج

 لير كرو قوتلا فطارفالا كرت قوتلان+ لمعلا ن ا
 ند دءال ةنايدلا ف هضا رذةك رماة“ ارونااك : ةءوراا : -مامذلاو

 ند-رفتال كرغ ىل_ءاباذك كسفنلانمهم نوكستف هردق نورك أنأرعا

 مالك اءافحما نم كر نامزلااهثدص ىتءىردتالكناف كودع ةطقب
 هد _جرعأ ىف هسفنل ةعداخم سانلارثك | هروأ ثمره نم همي د ارعالا ىف

 بئاصملا ةيمشأ | دن :ههبدرمأ قو ةوهذأ | دنع هي ءورمرهأ و ةممادنعا

 نكلامعا لا فرخ للقملا قجالا نمخرأ ريداالقاسعلا تا
 ٍ عسا مث ىهامامسأو هثفاك مترات 0 صدرا قانا ءاءرالو ضان اناكما

 كناسحا صك انامهمءو قئاس اءرلاوالاةيادهالو ةنأو غن ناكل هلم

 .ةدوا«م ىل_ع همعس نسسل | ىلا كنا 0 1 1| ىلعهضر هه رجلا

 ْ اكرات نوك نأ: ن هت« ائاريذلل الال ءان نوكي نأب تيدالا نفك سدل لسا

 اا رارشالا هلم وكت نازنالفالاو هل هفعاضفاريخك عم عنص نم رشثلل
 عضاوم ا ب بايذلا ع 1 مهئسأ# نع نولفغ و ساما ||ىوأسهنو عمت ا

 قوتورذ.ب تداوم دطق قرا هدهد عديو دسم |نم هلغنلا

 ٍتاخاذاو ةهءورأا ل - هأ هب عشا الاهمحاصنقوتاان هةئاففلا تاء ازاهأ

 ضءبأوعم هذ طق فراقلا تم امام اصف ةحالم اّتنراقوةدامعلان مهنطفقلا |

 زا قااوان دلانامان .ىفنيصاخلا نمةلالحلا لهأ اسهنء عفتربظافلالا لاسر

 ىلاعت هللا ه<ر ىناح نكاح .ءلاابأ ىذاقلا (تعع#و) للاحتا نط ابق

 ادسمللا

 جارس 24



 *(ععول#

 نمريعدسأ بنذ ملء مركةلود كاقدام هن :مريدشو هلانغأ ام كلام رمت انو عطخلا مع

 هتأطو تفح هيأر بدي سا نمو سرفلار ةأحو دعب ريعلا ةهك م بلك 2 2 2

 | هناخنامزلا نمأ نم كاوثمهي تطأ ام كاند نم فلانا هثادعأ ىلع
 : كلذكف رظانلان ماوضأو 0100 ك2 نا بحصأك ةناهأ هيلعز زعت نمو

 لع ل الممل  لرتنم بدؤي نم لضفأ دؤملانو كب ناب
 ىتح اصصانهللن كل ةودق ظ421ىالو ةوسارشلا ف سسدل ؛ ينشالام
 هيلعالاراعاج ءاقتو هتوادع ىلع كتوادعىف هللا عاطأ اذا لودع بت

 هناء لالاواع عزنتو كتالاوم ىف ىلاسعت هللا ىدعاذاك أو ضن 1

 عج نم١اةشلا لك ىكشلا ناسحالا ىلع ك:مىوقأ ةءاسالا ىلع نكستال
 تناكن 0 هريخخ عنك ن أمم ركلاق الخ أش هريخت هسفن ىلع ٌندو هريغل

 تناك هلام سأر انندلا تن اكن هو هجران دلا تناكملامسأرةرخ" الا
 لاما لضفأ هلعرزءلحرلا فوقو معلا لضفأ ةرايفةرح؟الا
 ةرهاطظ اظافل أ اوماع تقاعد 5ةيو.ع حافل عدن | قوةحن اهب تد.ضقأم

 نهلباقلا ف 205 نقي ةدصا# |ءاح >رو ةلالْض ىلع هم مأ ةماعلا ءاح 3

 (لاثمالا فو ) نقد! انو مت ىزشالا ا ءاطع هريغنمريثكلاك كلما
 نامز ةنمزالا ثءأ ريبدتلا لط» سيلابتكا اذا اكلموأ ارح :رواح
 1 قوت نعزملا م ةمتام لولا حلا اوطسنال تاوصلان مءاطخملا همفرقنال

 رهظملا. هاد ا”ايعسا ىت لباوق ىولقلاو ىدؤ: عاما ناذ< الا

 مهتلل هسفن صرع ند هالبلا هذال | قءفوتلان م ىدهأ ىلع )دال ءاهرد

 م-هفللءاك ذا ةسرادلا لعالدق ظفحما نافل هيءاسأ نم ن هوأنال-و
 ةءاساملاو وفعلا, :ردقلاو ركشلا,ةمنلادزتسا نطفللءامحا ةساسقملا

 ضرعت ريثكللالالةتسا قاذلل ةجرلاو هلل ل هاوتلا ريما فلأتلاب
 هناك ىلع ىلع لد تاكا اهبابرأ ل وقع ىلع ل دئءايشأ ةنالث ريمختلل

 لع امدهملقع ىل_علدتةب داو هلسرم ل-ةع لعل دن لوسرلاو

 هعدر د ةذالغس باع نم هن نردقأ اك دعاه كلو ريدغلاكمك اه لوقعلا ظ

 مدت عمت تسم دبوس هس سس سوو رو و و وو يرو و سس ع حم
 نءو
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 || كرتالا ةعديبت دهم ثدحأام اردقهسفئلا.:دلا لع حمل نم اردق سانا
 نق تا تكي كلا اهرا ارشامان دعو اهرامخر ومالا عازع هنماوم

 ةنفاضعلا لا عفر أن م اههسكلت نم قفنت هماعلاو هداغنا

 رعاشلا لاق مدعأل هسفن لأ دقف مدعلا

 رقفلال ءعو ىذلافرتف ةفاذع 0 هلام عج ىفتاعاسل ا قفتسن هو

 نك-:ملاذا لئاذرلا كرت هلثاضذ نكتاف لئاضفلا عج ىل_عردةيو نم نم
 ل: قدما ودان قط مالبظا كل سقت نابذ نكح" الو مللصناىله

 رح هرم أم هو عى ىرب و هر-علواع نا هرملا ةداعس ن م هك اله

 لقثأ هربخ ىلع فقوو هنسحدازرظتلا هسق هب راقداعأ اذاامبتكلا

 هنر,ةردقر ىلاعت هان ممعمس | هتردةمتأقو هور تان للللالا

 هصعاو كيلع هتردور دق, هفحخو هءلادٍ- اهردقب هعطأو كالةع نم

 ةرخ اال لاو اهيف كتاقب ردق, ايندلل لعاو رانلا ىلع كلريصر دب

 قف ل نم كساملاو بستكمأ قفيكلملا اف كئاق اي

 ىلوأ لمتلا اهعملازاذا معنلالاور شم ةقافلاردق ةعاطألا

 مالال.ةأاذا ةحلابامشلاو ةيفاعلاا.:دلا كءلعاوماوُكد رومالا
 راحاذاو ةعراا ب واق كالمناطاسلا لدعاذا حرصربدأ اذاو ه.ث5

 تو اذا لوغت نءادبإل ةعسنمهقدصلا بلو

 ىلع ل>رلاردو ضان ةلا عقم لفاوتلا تكا ضنئار ةلابلفاوخأ

 هدفعو  هتفئاردق ىلع هتعاسثو هن ءو رمر ل5 ىلع هدلصو هّدمهردق

 اطرد هسفنل لهح نمو قيدصلا عض اولا حاطأ نم هيرتعر لو ىلع

 تدءرحو ه.ستكم ماك هزلام كلامرسش همأو نع ءح رب نظلا نحن م

 نم ري ججرتال اهون ىف همك اون تماقهإ-. .أب طوم# ءعمه سس هقافنا ةعقزم

 ارهفذ باطلا رات كبناح نمأنالن م بناح نمأتالو ءلري هءوجر بال
 نظرع وصلا :ىراخلا تاوبشل |تارش ' ازوحاكوات ن «ةدوعلل جرأ
 ءادعالا ىنكةافكلا ىفكتسا نم .رارمشالا كرتاعفنءا.ثالامعأ تلقتلا
 رد حجج سس جدع سب جحر جي بنج تح جر بوس ع وو بص

 ظ
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 ةروشماىل-*«باو اوهلا ط.خةساام ركافلارادكحت 507 نمربسخ ىأرلا

 ندهزؤ رفك د قف 2001 نو منع ابغا اواالثعةمسعنلا تنصحالو

 ينةتسا نم م. ريكلا لم ءاضغلا تدستك |ام رش دةثىلاعت هللادج

 طا ارذالاو تاوصلان «.ءكإذ هاك رصقتلا هيلا ننانلار ةهثال>وزعهللا

 ردا نس ميك ىفالا نعقجاام لاسم ثالث ءاطخمل ىف كمت

 ىوذلارعىؤكو  ىضهام قباعارتع تك ةلالالا ةلقو . ةلزلالاة-اوا
 نل ةيظوومشلا هنانرجناسأ لوأ بولمان نوايتلا أوبرحام تام )الا

 رسامرومالار يس لدعلا باوص عض 2 لوقلا باوص وما عض

 تائتجاالو عشعمترالو بداهوسءمفرشال هدف أع تدسحو هل>اع

 بدصللا ىأرلا جرس ركمفلاةلاحاب وتهز عم ةممالو صرح عم مرت
 ةشحافلا نولصاوتملا رثكي ةفصتلابو بلاطملا كردت ىفأتلانسحبو
 هليال أو لب ارهصم نم ةمادنلا بقعت ةتاعشلا كعةيوقعو ديالاراع

 ثمل نولضفتلا دةفاذا نو رست متمرذساناهانماو رست ن ا لاعت

 دهاثأم ةاففل نم تددح نرحو ةظحم نمتسرغةيامصدرب نولمحضم لا 1

 لاملالضفأ هنم ىنفنيالامىلا-لارمش بلق ىلع فرط نهلداد باغ ىلع
 داسفلادسنوكيىذلا رادقالا فرشتلاضفالابو ضرعل ا هب نيسصأم ء

 ةروترببفلا الامدعب دو ند عنال هرهدوأ هو دعه د سف نملذأ كتر

 ىلعأ فرمشال نانمعلاةدوملان ءو ناسآلانأسالا نءربمت بلك صرح ا

 ىلوأ يول نم ىنغأ عمفشالو ىوةتلانمىلعأ موك الو مالسالا نم

 هن ]نأ روةوع هدارأ نأ عوضومريلا هيام طوأاح نمرعالابسانلا

 لفنتلا نام رم اىلا عاد صرحا ةوظحماةطمو, بلطلاحاستغم ةءغرلا

 نيل ىلا ىتئاس يملا اههف لومند ةئيسلا ةأف اكملا ةثيسلاىتنب ةنسحلاب
 مدرغا ن-و بننأتلامومذملاق- دونجا ةرثك نه عف هذه .هرلاحداصا

 د-ة*«نوزملا نورزملادنعجرغل اراها ءافحتاو ىلهحما نم هيوعملا ||

 مظعأ تاه: الا ىعافأ بدن ةمال-!!لظىف تاتكملاركشيو جرفلا ىلع ْ

 11 هوو ا وهو وو وسوسووود
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 اهئاكر يدملا لج راذفانلا لمعلاحورو ة>ار ئمقءلا_لضافلا لح راب
 مك أ[ام ىمعلا لظأام ىدهاروأام كولملاناحم ىناالاو توقاملأ

 اصلا ل وجأام ءالملا عرسأام انملابءثأام .ىوملاعدأاه ىوقتلا
 7 رلاطظحد سلا مذهمناف ارسالاو دسم ا طظ>حو رلامضمتنأدو<ا |

 امهئءامهظوطح فك :نارمثلاو هظحامونمدحاو لكى معن نالدعلاو

 تضاعف هذا ضال د قا د_ص نم هرم د ركام ىلاعت هللا نات ودع

 ار هللا 1-لا لكن انعنقي امل علك : ه.د0 ىف و بلطت نأ تلا نم

 عدص:نارذ>١ن رو هر جير امم لطاملا كءربال هع نع ثان ربع نه

 ل هؤوأشر لط» ن م كه-وو هل أمم .ع كاعد مثقف قمل كل

 < سائلا ونذنءزواحت - دب نما هتغرردقب ريقف بغارلا

 ا ني هلا كاع منع "لقت نونذلا تاع 8 م-وماع

 موتا 7 كمالك ىف ةءاعلا فاح ملا دش قرفلا تنال

 نمت انك "الا لذى ةأانحن مريخ زعقتوم كماكح أ[ ىفّةلفسلا ند و

 لعد نوكت ةزمطاةعدلا هسفنردق فرءؤورما عاضام نوغامتب طغ لك

 عضاوت نم هس انل راع هقرافي ىح هم .-اصرخا قرافب ن ١ لمعلاءاضقنا

 هلاعفأ ق هضغنو "مالك ق دور لظ ذساحا ةردق: نءافعو ةعفر ن ع

 2 ةيبعلاو ةينالعلادسفيءابرلا ودعا |ىنعمو قدصلا هأي

 لانك ورد_ة5فرعنم 2000 و ردشلا اك ا ةرمرسلأ

 هفت- ل ءادلهأ < |ناسأ مم اح اىلاب:ذملاراعمفُش :رفطلا قك ه ه4 دقت

 نم بح عم هذا دصالو كح ءانهالو مهن عم ةعصالو ىبب عمر فظأل

 عمطو لدقعلا دانس سل الفران نأ دس هفك اقهردق فر»مل

 ساسئلاوعدب اذه رحافملاعو كان هاح نالجرنيدلادسفأورهاظلا

 فوض هاوهىوق نم ك8 سرا , هلعنعسانلا ارفنبادهو هكسش هله> ىلا

 ايعادو ةمهئللادراط لظاانىفك هدك لق هطاغروطظ نم همزح
 وعص ميكا نيعأق غن ةيدحلا هت"ورم كءاندقف كتلص ل مق ن م هعدلل
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 رزؤع هن زيصقت : لكف ةئطملا هتظك عم ثلا اطرذأن او فعلا هيدعقأ هر أىأ 71
 نع فو ماقمىف تدرو ةنمآ ةبسدي لوقل ا لضفأ ديؤمهإ طا رفا لكو' ها

 ةقاط هللا ذأ ام ىلو أ هدو ىذلا عضوملا ىف هريغ ىرب ىذلا غسان 1
 تخمأو ءاضر يبا نعىذرنالن | بمتل| نم هتعاط هنع عفرالادحأ

 ءلا ىلا ةمال_ع هداوص ه._ثيد_الاريدز هيلع طش“ ناكل ذ نم

 اوفنأتال اولعف:ىت-اورذفتال اورتوتحاوراغتأل ةهوانمادنعضارعالا
 ةماةّسالاو ة-هعلا مزلنم ةحاسلا ةءاربءاعفش )|| بجوأ .اوزطت ى--

 عضوي ثععبأ| نيرخ "الا ظءاوم نءاوالا صصق ةمالسلاو ةطدغلا هتمْزل
 ةحار صرخ مالو رورسدسحلا عم ٍسدل حدقل اراتلاىزواك 3 ا
 ناتمع هنعهللا ىذر قد الاد ن رفعج (لاف) ىنَء طذهملا عمالو
 4. :عامهب فيكرضلاب ىلا نا تم سس نع لف ١ فكس مخ ىلب

 هلام .هقساأ لوش لاح هللاو ني-جارلام -رأ تنأورضلا نسم لوعنا
 لوقن |هن ع سه ذي فمك مل ان ىلإ ح مك رذ نم هراما:ةددكححف

 هلان.كساهل وق. ىلاعت هللاو نيماظلا نع هتنك ىاكناحس تنأالا هلال
 فك ايش ف اخ ن ناتد دعو نب :مؤلاىب فن كا ذك و م اا نمهانمحو
 او.لقناو لوقيىلاسعت هللاو ل٠ .كولا ءدو هلل | |“ ةيعلوةن 2 تهز

 هع سه لو بكد 17 رنا ءوس مه سل را
 لو#» لات هللاو ًدادعلاب ريصب هللا نا هللا ىلا ىرحأ ضّوفأو لوشن ا
 اههاوز فاخةمن هد لع هللامعنأ ن راتدعو اوركمام ناثسدهللا ءاقوف
 الوو لوة.ىلاعت هللاو هللا وقالها "اا لوي ن اهنع بهذي فيك

 لراتدلل | اقل ماذكل هتلامالاةرنقال هللا*اشام تاق كنج تا دذأ :

 نعل هيلعالا هتاهت عمق لكو* لو هيلا هناحتل | ىف قددص نون ىلاغتو
 يا ادد بئاغمودقوأ هؤاوه٠ نم ةاضمدرااوملاذلأ ةعدتموأ هم

 ا كانو طوق ىلعر ةاظرداصاارشو تراك لا هنم سأيلاي

 رش | ساما اهم كاود فلاخن اوك لو تح و قرصا ةءورملا
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 انيعّروو أسفت بط هدد دسأحو هتلئأودع نم هقلتثءاسو هلق ||

 كلود ءلو ناميالاب كل لو هيلءهللا لصونلاةداوش ادع معنأو.

 موبلع همال_ سو هللا تاوللاصءايدن الا ىف كلامأ اهتلةعنا مب ب قافتلابا
 اعالات انس !نءلج وزعدللا قانلولف هو دق ني اصل | ىف كلامأ اه

 تاثسأان ا يام هم نمعار ةذ ىلاعت هلل اانمقال اراشخا هانورتقا

 رعاشلالاغب
 معئأاب ساثأ| ضع هلأ ىل هدو 8 تمافءناو ىولملاب هّتلاعنيدق |

 انمأ ارامرثك أ ,ركتامةتئاماشأر ىذلا ءاك_ | ضعا (لاقد)

 | ىمهأام هن هللا ىذر بل اط ىنأ نب ىلع (لاقو) بحنامف هدام

 ةناعشو ءان-الارو.ق نوجا نيتعكر ىلصأ ىتح.دعب تاهمأ بذا
 ادءاسم هلءاضقلا نكن مساس: ادعدأو ءافدصالاة يرو ءادعالا
 ماوع مْؤلةناهثلا هيلاردبنممركلا لع بلغ الهأ هتدعاس ناك.
 هن قاحئثنهرت دم نم ردا قس ردقلاهى 2 مهصاوخت ءذع سانلا

 اهمال "ال يقلت للاحرلا ةرك اذه ناضل ته قلك هم ىل ئنربع نع

 هسفن ىلع ةيوةعلا فاح ةناك_:سالا نمججو رخخ دل. بلاط ام لأ

 ةمنأا ةيظع ةملب ةعقم راسب هبارذ : يلعب عملا نءاوملءام رج م-ظعأ

 هيف الا لهم ابو ةممجلا كرمغ ن 00 كفنلايدأ كافك ةعنم

 مالكا ماحدا ن ل نيك ةداعلا الذ بقع فن [لق ه.يفسأاماوق

 0 ةشسلا قاسحنإو نافلاءوس لءقارقلا اولع باوصلا لضم
 ممن اف :ايفال وع وايبضاو ةنككشا نعتاؤم هاو هلق نانالا اذه
 00 صرح ا هكلهأ عمطلا هب جاه ناو عمطل ا هذأءاخر |
 ءاضرلاب دءةساناو ا.ةلارد:_ثابضغلا هل ضرعناو فسأل هلو

 ةرغلا ه.تلسأرعالا هل عسنا ناو رذحنإ هل**فوخناهلانناو طفل | ىسن

 ناو عزم اه ضفة. دصع نده*|ناو ةزعلا هدأ ةمن مل تثدح ناو

 عوج هده>أ ناو ءالم .لاهِلغشأ ةذأف هتضع ناو ىنغلا هاغطأ الامدافأ
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 لدلو هرضبب عخطو همفنأب كيلع زم ند هوركنأ م-هاداعن موا

 بستكيو لت ةدوم عطقيهيفسلا هتيا سكيلعنوتاف هلضفكءلع

 رأ ا نالذع مع سانلا1 أ سنم ل5 هءوراالج نكمل ةواد ع

 ىلءربصلا لجأ ام كذادعأ ل ذ:كناودا طفحا لياقءالملالاحر مؤل
 نمىوقأىوقال هيشنهريغاناكو هعصنلاطنممو رحل هنمشلل ديالام
 تدرغدل_هأربي غريم اهتعزنع نمزع أ اعالو هسفنىلعىوقا
 0 باغنالن ف بلاغب نم ةوق فعضأ|م

 (هر وتم ثيداحأو كح ىلع قش: نوتسلاو عددارلا بانل )دج

 رطضيو هئادعأب ءءايفصأو هءاسنأ نقع ىلاعت هللا ناديرملااهمأ (معا)
 تاوةفاصندو هلاسالاس رقثو ةعفر هناد- ءأىلا هءاسحأو هءاس ءاوأ

 مهزانملافب ريشتو مهرادق ةالا_عظعت هيدل ىئأزو هد ع مهلا ذو هنانلز 1

 مطظعل سو هيلعدللا لس دهم هيدنلةيزمتىلاعتهتل(لاف) متاجر لاعفريو

 نيطا.ث اودعىن لكل اناعج كلذكو هثادعأ تاوطس نم ىفاب ناك ام
 ا (لاقو) ارورءلوقلا فرخز ضعد ىلا مهمضعب حوت نمل او سنالا

 انهت الوانم شحود بااالد شان نيمرجملا ن اودع ين لكلاتلءبشاذكو

 امهددأ نيهج و ىلع ءالملات) 7 ءوكت و هك نعذ ةانت ريسودهفاسنت ريس

 سال ناك كلذلو رجأرمفوتو تاحرد عفررخ" الو تنذلةرافك :

 هجر ءالد نوالن ءالسل اف لئمالاف لشمال نوكتاصلا# ءاشن الا ءالب
 هنوقعءالبو ةلزنمولعو ةل.ضن غولبو ة همدس صو ةحرد متم فضتلا

 تا ووكت ناز اولد ن | ةصءمفارتذاو همرح هلارتنال

 رحازنء ىنغالفةعاضاد نع ةئدساوأ اهتمدر هللام «نأاعةمغرءالبو أ

 ةهعنأ | هر هلل تح -وو ةااهي تماظءافولح ناك كل ذ لجل اهنع

 هلءجامهللا لود هه ركب ئثف عد واذا هنعهللا ىذر د # نيرفعج (ناكو)
 | ناكوللسو هيلع هللا ىلصىنلانع (ثيدحما فو) انضغهلعتالو اندأ
 اجرحو هردص فاض (نمانإ هيذؤينمهلهللا ضدةال بج سأر ىفنمؤملا |
 رت 0 م

 هلق



"0 “ 

 هباو>- قجالان ءتوكساا هتةعاقر سا ةالروهط هياعءانتلا ذكي مزق 5

 تو هسلعكيلعلاطتسا نم . هتدشم مالاكسلاو قجالا نري توكسلا |
 ضغبم ل ملا و س.داولا هل-مسانلاىقهللارثك الف هلق ا

 58 ذعأم ع كل دما هواد_ءلاو نام رحل اكل ىدنأ هيوم ل- ملل تاجاذا

 لذ نم ةنمزتشو ف ةحاح لشاب نءاسأط نم هدو< داون | ىلع لح و

 نم م نمآ ليلا فيض هندوم هل تماد هّتنوم هنع ةرو 0

 0ر0 3 راف ىف كاهل سلط نكن اك ةجاح ميمالا نم بلط ن .م ةمقلا ا

 مهعطقب مخالاو هتاودف هناوثا ىماو مركلا فدو مالا هدعو لقد

 د هلامثلال لذ ىذلاقبدصلااعا اثدش كدطع»ال هناف ميشال عضعال

 اذا ءاحرل دز ءكءفلنو بيخلا دنع كامفدكو ةمالادن هسفئو ةحاسحلا

 نم ا اف كاوصنب ل نم ريمالا ش *ضالو رب زولا تقداسصص

 ارم أ هناي اق دساحلا ناكر 0 هلتالف ةوادعلا ىفث# ُُء

 + 0 قناوع ا اواو ردغلاب هواك ركانناوخالا قداص نم

 نه كءاخال قيال هنأف كد < نمةدوم جت نا كانا هنمأمدنعل دعت

 9 ع ارب حرفي دساسحلا كئثيد_- مهسمل كلعىل_عئد_سح

 نم كرومأ هيلع مءف هنم إنا كرمس م اذا كباوص
 ند ئثال بذاك لاةذومو ىو "لك هل“ 'هوهف بذاكلا دوم ىلءريص ظ

 ةيناثااو «->ولا ةقالط ةءورا|لوأ همغت كالت هك أكف هله أدب

 همااك دهاعتبعر ولاو لافاىلاسالرسافلا ةحاصفلا هءلاثلاو ددوتلا

 هنه*ىلا ارظن دف ءو س لش ىلعر بص نم هلةئروظأ دقو الوغشم لغش نم

 ا اد سال ا ىلع ل اطة سان ..م هع اطريصلاب نزلا باغي نم هليعا |

 تعغرتالو ىرسل ارمقفل ار مال ناوهلاو لذلا ىلع رب_كيلق ناطلسريغب

 ءتلضغأن هم همركمالق ةءاندللا هماعتم لغو ةارسسلاب ه.د هلل نم ىندلاىنغلا ىف |

 ةعوج تاقنا دارالا بج امل ردت نم هتفطعأ هتنغأن م هنن

 حارس 1

 مياص تاكل ا )| تحاسص نذ «-ة>اح بلاط نم م مدح 22 ؟ عناصص نم



 « (مع دو
 0 _0_00_اااااات؟ت©؟©آئذا2 ا رب77757575ت5ئت57512755لججلجلدللتلل

 لصونم هقدصل.ة,لبذكلاءفرعنمو هنذكز اح قدصلا, فرعا
 نم سضغنم كةد_صةلزرؤغا هسفن , زضقو ةودعى وو د نم ظ

 ل>رلا هنزحلاط هءاعردقبال نم م ىلع بضع نم ئد ال نم مىكر ىدريع

 فك هير فاخنم لفاعل ا لقءع فرعام ىلها ا له+الول هأوهد.ع

 هءالك ف عروت ل نم هتدهضف ىنغلا عش ةكالهر يقفل ال كح دل |

 0 كةءلغاذا باوصلاا هنا لعاف قجال ا قفاونال ئث لك هروخروظ

 نم غابلابه_ة افرشاان مريخ ا فرعد مل نم كودعا#جافاهدهاف

 فاضال ربل اروادكداوجال- - رااراح اعود تام ل» ءأادن :ءام بلط

 تافءاسحالا ةقداسصم عفت لاذ كال اهةزافملا ف لمضبا اراحو ةءامعا

 موسقم قزرلا ا داق ك-ةود ه نمىداعن م رو.قلالهأ

 هضغلأو هسذطل سَع ةلئابملا لع مااكر ثكن م مور صدر او

 مثلا مظعت َه ١ لهاحلا ةرضمو نيش له او هعقن :مو نيز معلا هيادصأ

 ةذوملا ق بدصن هل س دأد ءانثلل حترمه نم قل نم هسفن عنع لقاسعلاو

 نيزأ هناف طا ىف 00 هن عقتنت ال قد دصو أراحكل نأك اذا

 لقاعلا هنم بروم هاجت او بد الا ف بغرب لقأ» 10 هنو اا

 هنأر متي لقاعلا هءذكحت نم ناماتست ال« تهملا مز بدالا هتافاذا
 م هسفن كام هلةءئالع ل نم هلهج ىلع م 3 : لهاا هسفن ق

 رادتسا نم تق | لةعهاوه بلغنم هلقع لك هيواسم نفدو هن اح

 مائالاةقداصمو ةهنع ماركل | ةقداصم هتعبطقي هرم هقءدصقق هودع

 اذا ةدصنلا نع كلل ->- ريق ةم-مملا كةءدص ىلع ىل- دال ةمادت

 ناودالاو اضارع ب لط نم كودعب هقحأت ٌكَقد دمص نم كؤاحر عطقنا

 سأر ةءداذع هةةداصم ىف سل لقاعلا رومقلالهأ ق ودا هاف ئشردغ نم

 هتدئافو تعدلاهلامسأر مدالاو بضغلا هتدئافو ةعداخملا قالا لام
 لك قيد_ص فطالاو قذرلا حال سول سدل اف قعجالا كايلع لهجاذا -
 |اله اح سانلا هلزنأ القاع هسفن ٍلْرْنَأ ن م هقجئر | لكو دعو هإةء ئرعا

 د د عدس 02م7 2 ص جو جرو مح

 نم ظ 0

 شه شه )>>!



 اننا ا سيل

 «(م هز

 درط نت ةرأ انا هلالق .الرقفالو هلال "ىنَذ تولان م خيل ناه ربل لدم

 1 مْولَةمعتلارفك لفل اةيآ لاعلاةرثك ناوحملا هعمشر ا
 ' عا ميثلا ناخامئافةعيدخاو كانا مينا انيل مركسلا ن منا مّوُس

 الا اعد تايسير ةرعمقوأ تناك هس ةروصتلا هلام

 قوس ادت قول لأ نه كاوتلا نامرح أ دس تقلا ؟دودصلا

 لا نمنا تود تناغلك الو بدصي بلاط لكن يب نامرحا

 ٍِب خلإ .ةد هرب نث بغرتال دادرامهفت ن مو داس لن 6 دازلا ةعاضا |

 لد قيقرلا ن نعل -س نئا*-ضل|ثروب حازملا اسار5نمدررؤ أد «ل

 1 كلربغ نيم“ نمر كمْع رادلال ف راح ان غو قار اطا|

 بهذتف حاز 1 نمرتكبال كيف م عئاسلا كامخأةروعرتسا لدقملا كردا
 فك هرافرعأ من «ره رغبت نم كي فنه سف كوضا | ن نمالو كتم

 نورا 0 2 هذأ| شغاسءرو مصانلار يؤ عمت

 لهاح نمكنر ال ماكان مريخ كرمضي اعتدوكسلاو توكسلا

 1 ايرترانلا نم نوكس امير أ ناف | !!الو راو>الو ةءارق 9

 اد ه رلا ل- هأ ةسلام عد ةباهلا كمزات ةءاندلا له أ ضخرأ اهشاوتم

 . اللا ركشمركلا لاسفل وس نمل: كنيد وسب ناشف لاح لك ىلع
 نتن ل رودصلا ةمال هذي جان دل |مركحصأ ةيفنلا ارفك مؤالاو

 نزلا أقف ةياورلادرتمل ناءالامدعنم ع ماولسد ىت- نسل /|

 3 باد ةلاةثاما مونلاةرثك هل 42| ءطقمو لق-علا هد م

 هوس ثروت ءاسهقسلاو قدحتا ةئدام نيسقيل |تفعسض ىلء ءلدتردحلا

 ثيدحلا عمال نه هلقعبءرلاناعإ قملاىل_علسلدلا ىقاخلا
 1 هال 1 ل يع داع ىو نم هوم هسا :ععسفراق

 نةو بدأ ب> اع سدلف هند تالف ثي داما كاع عطق نم روبقلا

 1111 و بج و و وي ع سرب بسم ميس ومو يصح هج حس حج حو صم

 اعر ةحابملاىدي نم بدها نوتلا مت ةعدصلا مده ةنملا ارصان لحنا

 ناتيملا كنعىئالو نايبلا لدم نامسنلا كئعالجام(لاقوإ لاقد ل هلا



 «(مع ل«

 نطثىتأ اعد ءاوااونمالات الاح قكاله دصرتاءاو نكمالات الاحو رذحنا

 بابلا اند رئاسوإ اف نوك-:امرذحانكفانرمؤ نمكءالودعلانا
 ْ انباكمج . > ارثىفاهممدة دو

 اهيفرهظي ةمولعم مايأ هلنوك -:ناكللل ىيدنمال .هريغلاف *(لصخ)
 *.همكلسغ مولا كلذ قوعيد ةدنا (اهن م١ ةمومدم الاصح كلذ قنأف

 ها (اهنمو) ه را ىلع ورا همزلق ةؤتعمةذإوأ لسكل!!ضءنوأ

 رثكو ة- ءرلا٠ نة هانعالا تاواطامزال ميلا غد قروهطلان ءفاذاذا

 ارورسو ةءارحو ل .هأأ بسألمق ة-ق آهتياصاوأ تاموأ ضرءاولاقواهمااك

 ه.فنامقتلب مومل وعدم او دعدا (اهنمو) انيحوانزحىلولا بسكيو

 9 عرلاثمخو نامؤلاد اسؤدةعقرصتل ارتسثك كلما نوكم نان دن الو

 *بئذلا بنص: ناكر ةنلارع ؟ل# ناك اذا دك 4#١تلاقاذه (نعو)

 4ناكل>راذهو ىف ءص نب مك نع « (برعلا مالكر داون نم لصف) +«

 اوفلأو ةةاعلاكح هنع سانلا ىاعدقو هن ردو 4 ردمو مو ىلع

 ءاملاب صغن ناك هتناطد تداسف نع لاند (ند) فىءعاصتاهذ

 هسفنةرضع أ دب سافل | دس ند لاوهالا بوكر لادا نملضفأ

 ان شاع زكام رس ريمعن مل نم مما ىلا جاسة>| نم مدعلا

 ضعى جالسلا ارمش دق ءأمح هل سدل نا 5 لانت ةصرفلك الو

 فضلا لوط ووابءرماو ونديتوملا دجتانزاف دهعلابقونم حازاا
 اًمامونموملا جاد |امم امود عنطصانم قر نمرش ىقةءادر تصولا ثروت

 || ىذاقتي رجا . هءاسامىبل ءاذافكي نم تةمفاخلاو كيما
 هلسل نم ناسناب سدأ هسد>و هق وقس نس ف مّكللاو كسب : نم تل

 نأ ةلماجملا كنلع كنودوه نم تضع نا كسفنبر زم تنأ ناوخا

 نع ديس لك دس رايشخ الاودس رافسالاىف هلداو مهل مودال

 نداخ مس دل لالا ضرعلا ةنا هد لاعفلالضفأ سا

 دعتسلف لاهحما نعلاخ م رلا لم ىذا سدا لوقء«هىذب لودجلا



 همس

 كشك كن 5“. 0 موملا ةجاحلا ىلع ناوعالاو سا. زارع

 ل دنصلا عفتني هدرب و 4 كار فد ءطب ل د_صلا | وأ ةءف لدن صلاب فذ 1-2

 الثل دب د نأ كفؤطلت عملت (نكملو دز هدوطق در د رب نم هنم بر قت الذا سبب

 لانس سهلا هل ارهظ وهن دوضن ءاضتسس زمعلاناف ك_لعأ ار

 اولح ن ؟الاذو لثمىف برعلاتلاق (دقو) ا كت :واهرح نم

 نم ممههاشثا كئادعأ ن م ةةبط لكحل لعجا اظفةلةفارمالو طرتستك
 0 فرن اونا ىف للمال نذالا قال اكم- مناف مهنوسوس» كن اوعأ

 قءتساو ه-سح لكداعتالذ الحر تدداعاذا هسن> نموه ىذلاءاملا |.

 عردلا س دس نم لد :اقلاف.-ءل|ناف هن عملت د ىنعاد أ هاساح نع |

 ناس>الانامهفطعت ناد ةيشل | ىلع خو طااو ب وذكلااىف نءمطنالو قاولا

 (دق) اهةههجودادزا مسدلاو :الحاو ماعطلاب نوما لكم رقلاك امتنا ظ
 ناك اذ اسعثلا عاعشرح رباك ل ل

 لةةينيكر لةاعةمر نك! ادحاو همه لقي ناس انلا جرأ ةءاغ امقاو
 نجلا دمأ حدق هءف لغم ال لو اعلاف. رشأاكلملاو 7 ٌسحملا

 ناك (ن*) ( جان ل فوط ماج الو ذملا اردو اك همّرلو هم ءلاعطقن |

 ا جر لك ل-» . جارسااكن اك ه عم“ لوقلكو هلاسقي ىف هءاعدرب الالب و

 هناطاس ق مزال كلا (ربدت) أفطي ناي رلا تفصع ناثنلب .المئةنيل
 هردخ# كلوشو ةئاآذ .علحاق جرم 17 ناتسلا بحاص ةهاعتك

 ىل_هأ كلا بذتش عك دامسفلاورمثأ |ن عةق .لهعرزو هرم ىل-_عهب ط5

 (ناكاو) د ا و 3

 ٠ ٠ ٠ رعاشلاقةدصدقو تا: نوكيامنءآنوكيامرذحأ كلا
 ناما نمكم«فو*خ نر 3 مع نامزلا بير َمنعا»

 اس ارمارااث الحر هثار ةىلعةأر |١ تءمانأ كلا اناس رن اىرئالا( لاق)

 كلااقوردو موه« لازلت هنأرمأ هدا :وكلاا جار ساو هلةوهيلعسو

 عضاوم كنم لعدةو دعل انا( لع اوال ارصاقعىفاهتأسسع ةءدع هتأرعاهتأتق

 ها عادت ىأ ارش

 س١اسمل الحاقلا

 ها قءهو انرو



 « م(
 ور سس

 كلا|بوشق ه:هتامرامقلاىقطار ةالاو كلا أه دو ه-ذهتام ل فلاي

 قي رهم هنمت ام صرح ةَّذدو كلملاق رائع هنمتامركسلاىف طا ارذالاو

 ةفنالاو باطاو حرفلاو لثاو عمطلاو كلا ى جيس أ بضغلاو كللاا

 انتي ناكولم تكحاهأ لاص# اخ : أو الب انوا سدلوب

 ثءخال بدحلا لهأ راطةسالداعلا كلم ارطقست ةمعرلا نا (ىلعاو) كولملا
 ةسمع رلا لد رطقلان مهلا هبا تاشلاش ةءاعتن اكم-ملع هن :هلطا نوشعتلدو

 لدعو امولعم او ثمغلا ةءغنل نال سهلا اهماعفن خأ لداعلا كلما

 أءاعب ! هريب دن فد راصت هسا :نا كلاب (نسحو) تقو هل نمعتبال كمل

 ضرالاو رانلاو علا ره 2 سهع“لاو اك ها أ ةسضا

 : ةئسلان مررشأ ة عد رأ قهرثاو:و ثدغلاهمش (امأن) توا ءاملاو

 هناوءأو هد_د- ىل طمنأ كلا يش كزنكد ةنسسلا ع. 2 قدمو

 ىذلا قل ا قمهع.- وو مهعيفر لهدف :لبلاةقتلاردقترمشأة -ءارأ

 لفتسمطثاغو فروة ك أ لكن» راطملاىربس 6 حج او ةلزنع هويدي وتم

 هقوق-رهشأ ةيناقاا كلا اىبقس م هتحاحردقد هئام نمااكر معو

 ُثدغل اهوادناهاعف هذ ةهدحو اهو : سهلا ىدا مكحح مه-ارخو مهتالعنم

 حرسن لدخادملا غب اا حيي رلا نافحيرلا هش (امأو) راطمالا ارش أ ةعنرأ ىف

 نوأو حوت نأ مش داد كلااءلذك ناكما اهتوفدال ىتس ذفانملاعجىف

 هنن ورأت امفرعب ىت>اشنش ه-ذءنوفضال هنومعو هسساو < س م |

 هرو:ل د- هعاأو ع اضأقهمانت لع ا اذا (رمقلاكو) مهةاوسأ دموع 0

 4 ةاررو هتكهم كلا انوكس نا تدني هنوبضد سا ل |رسو قات ا ىل- -

 مدصو نوداةيرست صال-5 هرم شدد ه2 .ءرهسأنياو هلع هقارشاو ْ

 ناسقك لع(ضرالاكو)داسغا او ةراعّدا |لهأ ىلع (را اكو هلدعب

 باقعلاو ناوثلا ىف توملا 0 ة:امالاوريصااو لاةحالاورسلا

 هنسال نا هنماىف (ءاسلاكو هرو |دقدالو دح ةماقأ نءرممةبال هباون نول

 ناطاس !! فنتك دة هنا (لعاو) هيذاحن 1 ره | يطع هعالتق او همدهو

 1 هه مصسسم و همت اتسم ب يوووجوو بورجو وجب وجبر وو تمور رورو سوست ححصسسم حسمت

 نم ش

 نيدفف» فرمذلا
 هآ ىلاعلا لملا

 ا



 «(عغال#

 مهاءحو كولا ا اراطع تررسو قالا نسدح نم نسحأ امثرألف سأ انلا

 مهمم صال ان ا أئش ٌرسأ لف

 0 ا لا نى دن نال +« (ىلل_مذ#

 طاست شمناو ناملات ارثع قثاىلاولاارمأ ا, ىدن ملا صر اة نب كلل
 ماناللو تقاوعلا قاف ء ءازجلاعالل نارععاو رهدلاهناغمؤلو مانالا

 تاقنمنامزلاو :اهفدعتساف تاتغب :رادق الو رذ- ىلءنكفتاردغ

 : ةريغلا عد ٍس هتوط_ دفن ةركحلا ميسقل هاف 5

 هناس.> ماي ىف ماثالا مق 0 :و ديل نم نامل- .عاو هتلودنمأتالف
 اهدنعتساو هساو> لذأ نءهو ابو هل: اودالرادى ءافشلا !!نمهدعأاف

 ىشوهسفن طمضن مل نمو هلمثروظو هلذقنأد هبل رمدل ع 3

 (مذوا اكرم هساود يطا ملاذا نا برقو هاون طضا طل
 ماع تناك م-ممن أح هبوددحو مهمرثك عمن اوغالا طمشن هلغ بعضا

 كلملا أديبلف 27 نمدعبأ ةكتلمملا فا 0

 هدفت ن ترهتلاب 0 م م سدأو هلق ومناسب

 دق امام .ىوص نود ّنمخءةدحاولا هيو نال سلا ه-باوحرهق ىف عرش م م

 ىل_ع رمغن أ ة دس تعتجا اذا ف كف ةرذحت اةيوقلا سفنلا ىلع ىحأت

 نم مة اهرهقاف ىرخالل سل ارش نوم هد _-او لكل نا ءاو هدد-او

 0 ةلاوركن شار غلا نأ ىرتالأ تاوهشلاب ناومح ا كلوماسءاو اهرش

 هراقرافن لعىطظلاو هترتفاوممون د.فر ذل |ءايض هرحنا واهرح نم ناك. 5
 درولاتأاءذو هسفن نم صن املا. نكس ىهالملا حامد تصذي هصرح هدشدو

 هنأف ه-تكارسم 5 ل ةلانذأن هردطقن متل « حش اورلا بياعل ع: 1

 ىل فلاب رحت نم سارت>الا نع ةحتارلا تن ط .هلمف ْك!|ةحتار طف

 رعملاف كودلاو هلتةتف نذالا ةيرض هبأع عقتف هذا ل سأ ىف ىعوسف هذا

 هفتح هيف : نو كس. هفو ىف ةنانسلا ]هد هم د : نأ مطل |!ةذإ هلمح

 يفور هماكوأ* اهمذ طارخالاب تاق ةفورعمالاص# نا م كل اذه (ركذو)



* 
 قئاضما ىنتحازو اهلمق نمال اداسغل|اهمتأب ال هنا تد أرو اهسفنل سفنالا

 : لوطاالوطأو دعبلادعبأ نم تءقوو ءوسلا قاما لدم ىنجزي لف
 ءاضمرلا ىلع تةاموو رجا ىلع تدّشمو تال نم”ىلعرضأ ئثىف عقأ

 ىنكردي لذ بالطلاىتةءلاطو ىمنكمتاذاىذغنم”ىلعرحأ ارانرأ لف
 نمهتدجوف ىنتتأينأ نهولتاقلاءادلاامترظأو قءاسال ثم كردم
 | نمافحورأ امشدجأ لف ىسفنلةحاراتسقلاو هناعسىرةءصعم
 فوقولا لثالوهرأ لذ ىلاوهالاتدأرو راحلا ت.كرو اه:ء.الاماكرت
 نيرةنم شحوأرأ لف .لابج اوةيربلا ف تشحوتو رئاح ن اطلس بان ىل-ع
 ا,تءاغو ىنترشاعو امثشاعو ناث لاو عامضلاو عامسلات < اعو ءوسلا

 تقناعو ركمملاتىريثو تدطلا تاك أو ءوسلا قالا بحاص ىنمءاغق
 لاحت اونيطا.شلاتطسوتو نمالاو ةيفاعلانمذلأ اًثيشدجأ لف ناسحلا
 رءا|تنرعثو رتسملا يكحأو ءوسلاناسنالا نهالاحزح ا ل-ذ

 ترشابو شو. ١تدقلو . بورحاتد_مشو .قفلان هرهأ اًمدشرأ لف ١
 ثحلاعو ءوسلاةأرلانمباغأانرقرألف نارقالاتعراصو فور.دلا
 لذي اهثترطنو نيدلانمل-ةأال-جرألف رذلاتاتنو ديدسحلا
 ةجاحو ةقافىذ نءلذأر ألف فيرثلاعضاو ىوقلارسكي و ريزعلا

 جرذ»وسلا مالكا نمذفنأ رأمف ةراحابتجرو بآشنلا,تقشزو
 دمح»تيرضو قائولا فتددشو نددلاتربعو ق<تااطموق ند
 ا تعنط-صاو نزح او ماو مغلا نمدهام لة مْئذ ىنمد ممل ديد |

 نمريخأاثيثرألذ ةشانلاوةّدْشااوَةّدءلل ماوقالا تءذقناو ناودخالا
 عوتقلان م ىندغ أرامل ههوجو نه ىنغلاتءلطو مهدع مركلا
 ترأرو ىدهمىل اةلالض ىذدر نم ة:أ ةذدصرأ و رئاغذلا تق دصتو

 تديشو ءوسلاراحلا ةاساةهنم لذأرأ /-ف ةلذااوةيرغلاو ةدحولا
 تسدلو فورعملاعانطصانهعفرأ افريشرأ لذ ركذاوهيرعأال نادثبلا
 ظ دئعءايشالا نسحأ تيلاعو حالصلا ل ثم اًءيش سلا لف ةرخافلا ىسكلا



 « (مم )+

 ةنامع ناروذل كلاارعأف هلاومأز احو هراسع لعىل و“ سأو نيمالاريزؤأ

 كيضتال كن هلا وجوب ل ىكلم ناكل اسأل اقواهلمقد ملقم هردفلأ
 ديربو لال اذ مى امل ..ةأ فوسواطغم“” كد معن ىدر نإ حالف كلام

 قالخالا مراكم همف قار ءلايد>وب باك لاق وهام و نومألالاق هناعأ]
 فونص نم سفنلا“ ءافشه سف سرفلا ميظع بدك نم قاف الا مولعو

 ناو ات د>وب تدرأأ 10 بدمل لو اعدنع باك ىف سدلام تادالا

 ناصقنالو ةدانزال ناوبالا طسو تن ءارذلاب ساد نادم أنىرسك

 ةجاحما دع اهءاتقاف ةحا سلاىلا تاصواذاف رحنا علقاو ردم ارفحاف
 لفردكن ا ونا ىلانؤمألالسرأف احر حلم 2 5 اهريغامزلتالو
 هنم لفق ه-ءاءدوسأ احرز نمار خداقو دنصاو د > وف هط_سوىاور غش

 لاق كاملا مأمهنلاق كتفهذ-هناوذل لاقف نومألاىلالمغ
 هدول هز« رخأف خفناف ليغقلا فز خثو هناا, ماكتف فرصن او اه دع

 ظ قو دزصلا لق نكمل: ةةوو ةلاماهد مف نارو اهتماطةفاهرشأت جامد |

 5 هه لمس نيل ضفلا لاق هلزتمىلافرعمت اوقاروالاذحأف اهرغتش ١

 رج ؛زاربا كلا ايزو رو دف فا[ دوج ناد واح باك اذهل اف هتلأسف

 | تريعأم ىلع نيرضحل ! ىلا هجرتو تاقزو هزم "ىلا عفدف امد هئم تملطف

 هتلياوأ دل هلاقفامأ 0 تاقرولا «ىلالاللاقف نومأملا

 لح دهعلان الو انقادشأ تاوفىفانتتسلأ ةىلن م هدف نفامالمالكنلا |
 ظ هنمهنذحالاش دنأب هذرطو دىلا_عت هلئاد ب هقر طا

 ءاوعنل | ىنوعت (لاق) سرغلا مك حرهج زب رداون نم هب( لصق جا :

 ىدش لدم كا> أ ىنظع 9 اسدأت :وةه- يصدو هقفت اظاعولا ى :طعوو

 1 ئذتسا لذ ة رمت !ءولضو معلا ون .تاسلة غلو عر و ل“ مىدحن الو

 دحأ ىكامإف د..علاورارحالا تك!هو ىلاقرون نمءوضأ امضن

 ا 1 تاهحاذ |ىدفن ن .م"ىلاىدعأر أف ءادعال ا ىناداعو ٌناوهريغفروقالو
 ا

ْ 

ْ 

 رشأاممد> وفة 422 سو اماعار د ذ- مهلك اذا نم ىبفنب ىسفنل تزرتح أو ١

 جارس 3



 «(ععدز»

 (ىلاقد) جراغرتاو لخادلوأناك-ف هرشو هريخهدأقو هرزوتسا نأ
 مالسالادعب ةمعن لقاعلا ىلع ىلاعت هلام هنعهللا ىذر زيزعلا 535 .ءنبرع

 هللا ف رعام | ه نكس لواو ىلةعل 0 يما

 بابلالاو ىهنلا وأ باماخىلاسعت هقلانا (ىرتالأ) لهحلاءالا ىلاعت
 هلو ع ةماعلا ىلع بدعفر اصلا ىوذو

 ناورا (ليدو) معن اعين ىلع هنو دمحتأك ماهفالاو لوقعلايةلفسلا

 0 راصىذلاامةيمأىن :,كوامزرخآو هود نا
 ىمفن ف تاق لاح رلاولاومالابهّدمأن اراس نيرمدن بنتك ىلع ترثك اس
 ةلودلاداسو نمىلروظ, امدنتاو لاومالان مراتك نال [كلرب ل- رادد

 (لافد) ناسارخ نم هتلود تضةتناف ناس ار“ ىلع ضةتني نأ ت اههو هإ.5
 انت»اح ةفالخماب ناسارن ةروكى نومأملا ىعد1 لوس نبل ضفلا لاق ىدم ةاولا ظ

 لاقب اش نات_سدلاك كلام هجوو ةفالم ان :رم هناكءارورمس كولا اب أده

 عفرأ الو ىنسأ ضرالا قسد ةيد عب هجوت دق هنأ كذب بتكو ونابوذهلا

 0 0116 نا ودومل بعت 3 اهنمل نأ الو رفنأ الو

 رهدنو عفايىأر لاق كاعائذىأو تلق ىل معن مرثك أئثىمام جشلا

 ناَعَدو همازك اوهلازئايرعأو كاذب نومأ ادم ىف لاق عم ةلالدو عاقب

 ىرئامناءوذا لاق هدأ لاتقل قار علا ىلا هحوتلا ىلع عم جأالف .هرمأ
 ْ تنرق كلمو تديصم مزحو سوك أرلاق قا 30

 : ووعالا ىفلا لاق هون نذل لاق ضاق تنأ ام ضقاف ضامرعدأاو

 لاق بولغمرتغلا ام بوهرم ىؤد رث عت الو نمسا ريطالارهاطلا

 1 |نوطتامال فايسالا مراوص فال 1 ةعارأ لاق يل هعم هجون و

 يسحلا نير هاطب هحوو نومأملا سف ددملاىلا نود امالو داعلار 9

 لاريسمبو رمالا كل عم ردْفأا عولاءعملاق جرط تق ىأ ولا

 هنلعالةهلرممتلاو عوج اكلت قبرغتو مدرذلتقو عد رسمت رم

 ىدمدعنب ىلع :5و ىدنلا هل ناكو رهاطرغظف همأ اوُكءاارمالا ع_حرب م

 1100 0 ست وج بج ست اع مج جوج جس جم موج يروم حو ت77

 رب ذو



 < مب«

 ادوحوهبلاطلااهمأ ةيقاعلاق ركقتلانسنأتال براغ ااهمأ ىنأتلارذحا
 ةعل وأ قرح رستك ىلا. 6 : تصصو) هغولد نم كلما عطقتال

 قبدصو ةدّشأاو دعام فريخأ لت ءالاخأو اهقراعت نماددن] ظفانشا

 ةلحلا ىرعس هملا (بتكف) رقفلاحاتفمو لمالا كلر دمو رفطلا

 حاتفمدوحلاو لمالا كردم ىنأتلاو رفظلا قبة صريصلاو :دشلاودعأ
 َنَمَع اسأ لعىنفقوأ ار ةسدارأ دقو ميكسحل كولا ضع (لاقو) رقذفلا

 كءا.-و كاع ءارزكرنات ل جا هلاقف ىرغسى اهم ل- عا كتمكا
 نا كتمعر نولق كل نماضانأو نتردق ثالم لوغعو كددشلوسر

 ىلءنيرضألا (لاقو) ااا رطءوأ موماع:ّدُْنلانءهج رب
 ىوقأن معفنأ هل. 4 سرفلات اك ل-أوهودزح ناديواهناك ٌىَتأَرَق

 مريملاءاضقلالوسرةلودلاو ل -كتلارثك أ نمّدحأ ىفأتلا لقأو هدشلا
 روج رز وأ ناك: ناكو دشا ارم هءلع تم هيأرب ناسنالا د .ةسااذأو

 | روجررب : ىل ع تتاانف قامنلا ه-هفم لاح اعطدطو رد(ةلاىللماخ

 ' هنزا راو اوسارك ى عءارزولا تاس دقو كاملا سأ عرس ذح ةئاس ةر ع س#

 همقن بوهرلا همعت لومأملا هلل دنا لاق مث كاملا ىف فةواهسلا ىف

 وجو ردقتلا هل هو داس. هن شاسعف 20 ءلا هيرانأو ةياطاس

 تا.ثءلااهدروأو 0 : ولااهاجو هت#عن لضغب هتعر نعرف 0

 هراع ىلاعت هللا ن ماماعتا نبالاو فران اهغلأو نيلك الا . نءاهدازوا

 ىوانم امرثدب هل قس الاد دك .ءاما رف ]وك رعت و ءاجسلا وردت عقربو

 داش الدرددو ع د ا.ح هل بهو" سأو ادم ليدي

 5 ارعو ءأه لال رتكلو ءاقملاهل مدت ةمف اعو هدق سوت ال اك. هو أه خا

 (مأف) ىذأا عفادو رب# !ىلوم هاف هملب موعشو هيعر بال أن م4 :مود

 هفالك لون عمد: ةثادح عفدتلو هع.فرو رهاوجلانيؤب هذ ىشط كلما

 ا مدعو 27 عرى كلغلادوءس كالاديؤملا هملا ةمغرلاب هءاع لادلا

 : اعرتسااهق هلرا هدو هانآ اعدل كرام ناهلأ- 1 هيدب لالا دشو

 ندع أ 56

 هأ مويلع :

 ها عع هيفم



 فهلا

 اهلل يقل موبأ ج (ااو) روصتمارفعج وأ هلئةف رذحمابةناعتسالا نع
 ه>وف لوألال-لان *لعو لا :ءو ةنساتثامهل تت دق اسدئارصن : هرع انت

 لأتملو ةيافك-اانتمدقلاق ملسهىنأىلا مشا ارظناملف هناهأف هنلا
 ن اكو لح تاكسدس نإ كاسة: تاسأ هياسبنلا تغلبدقو ةناذ ءلاىلا

 قيثو مزح نم تزن ل كنال كان : ال لاقف مل موبأ كف كيم تناعدت

 عمجت# | أم ن نكلو عطاق فيسن هالو عئانرب دن نهالو يقدر نهال

 اطاوتاذا لاق نوكيءارتىذلاق هلجأ سب رقتفعرسأالا هلمأقدحالا

 تءد> رناو ربو ل || هعم ىلط» د نمدن قربدقتلاو 3ع كرم ىلعن أ: هلا

 ناطلسلا هبلا تكف عوج رادارأف. تاهو تاسناارشملا
 تناكل رد.قلالزئاذاى عل ' ريصبلا ن االول ل ةصنمهمأاهجوو ”ىوذملاب

 برها ىلا« ة>حالاو رذ# اراظةرتلا ىلع ثعبتو نانعلا عقومعق ة: هل الد هذه

 و3 سوم اان (لءقو) تايلر و ةياغ سف: لك نا ىلع
 ءادلا ناك اذا لاف ا الأ ةلعلا هتك مندقو هفوسامأ م ٠باطل |ميكح

 ءاودلا عنو بوبرم ار لاح لط» راازدقاذاو ءاودلالط؛ ءاعتلا نما

 دالي نمان_صح انحتف ةارغا |ضح» لاقو) ىلمالاءادملا سن :و ل>-الا

 دس !نمرع هل 2 ءاعبوت5كمر - نهدسأ ةروص هم ان 3

 ركفتااو لقعلان م عرسال عال ةلار هلله لن ناتلاو

 نورا»هىلا مورلا كله هجو لوس نيدجأ (لاقو) عزل اةدامةيقاعل 5
 اهأ بو:5م اتم فسىلعو ة هرتاد 5 نارك هعم فايس ا الثيدشرا

 اذ ودكم ىلع || ىل_عو. مزهتف ةقاعلا ىف ركشفتالو من من لجالتأقملا
 ىنأتلا تودلام ث طاغلا ىل-عو كفو مال اناولصق كيس ةيرض لصتأ

 نحنا (لافو) لمالا كارداىلا هلمعلا نملضفأ توف ]| ك. اء فاختالاعف

 ةليحما عمةّدشلا ةئالثعملاعت ةئالث دوي نام واح باك تر 5 قوس نبأ
 تيأرىل-_ءنيرضلا (لاقو) دصقلاعمفارسالاو ىأأتلا عم ةلعلاو
 لولا اهأ هلم هاي هدتلاأ ةيريحاب هيلع ب وتكمار 2 ند 0

 ردوا



 «(عووز#

 ةدعلان متو كذدب لح هذاا تهتن ااذاو راهئلاولمالا ن نهثدث>- قودو

 كن اذاو نيقباسلا ةمهص نسحب كلجأ مركحاو عتملالبق لتحاف

 هازل .اأ نزح ه- ةاعلاب تح .رقاداو ةياغلا هناقسطعلا ش>وتةساف ةمالسلا ظ ١

 نيالا ؟زي هذه كفن ض.قافزمالا كاعساذاو ةعسرلا نوكت 4

 نمب ىار ن«ىنث >> ىأر ءالانبا (لاقو) دروأ اهلاو دعولاوهف

 ةمالسلاو هاللاية نو رقم ةم ا ١ 0 .اءابوةكءارخخ سرافو "0 2

 ناورتوا ترش (اند) فوخلاب نورسةءن مالاو تاعل ايةنور قم

 مالسلا ه.لعميسملا نيد ىلا لفتت او ةيسوحملا نيد نع نغراكروجرَو قنع

 صرخت افا ة-رد- ةلاناك اذا تانيا" وك هسؤاناكهتقط :مىد-- و

 ناك اذاو زخعدحأ لك ةقئاافاعارط سال ا ىف ردغلا ناك اذاو لاطان
 ىلاعتهللابات (الو) ىجان دلا ىلا ةننن امطاافالزاندحأ لك تول:
 تاك دك امهلع درو مالسلاو ال صل اهسياعدو اد نين اسعأ بىل_ع

 بامعل ا, ةمال_سلا تئاذاو ءالءلالزن ةمفاسعلا تدعاذإ همس رك ىلع

 حول ه.ةد_- و3 سرأةرريةح -- فوخ |قاعن م ”الاّعاذاو

 0 ءالملايرمشب ا ىفا عملا أ اسفوأ 0 1

 عبارلاو و .هأ لمت نم ””الااهسأ ث ااثااو بامعلاعقونلاسلااهسأ
 جدر تساسموأ لزت مانو رتل وللا أ

 رطسأ ةئالث ه.فانوةدهارخ سراهدت ةلاءنا كلملااهسأ لاقف أاهدتهيساد أنإ

 ندو هيشعب مالا هسلعدوادنب ناملسن او.ىنتكجل اقدد>حوا

 هنرمأت د ىذلا تأ أكنادجووعضوملا اذ_هى

 فاذامف ىنولا لربو هصر | ازاهتنامزلا ه.فرطسل وأ اذا جرخأف

 زظانلاو ةدايسلا نصحمالا السان رلا ىناثلار طس لاو توفلا هيلع

 (ناكف) تحل نم سدو ءانبالا كرتنم 0 "الا لتقل ثلا |١

 اننس لوم اعردقلال زن: 1 ناةلودلاهذ- ه مث هيل يلج لع لوقت ل-موزأ

 ردقلا ءاعأذ قارعلامدق نايل مالكتلا اذه لمتس ل زيف رذ انيد و

 1 0 7101 1 ا

 أن 2 رهطك محن

 هأ ىدءمعو



 ا 30

 ها ضراةرورسلااماف اهغنهثالثو ايندلارورسّنهثالثروجرزن
 مغلا اماو دغلقز رلابماةهالا ىنو ممدلا ىف ةعاطلاب لمعلاو م.قلاب

 كواملا ضد 62 فولد ءامى-ءو فد لاؤسو فرسم صر

 مالغأب لاقو قوسلا ىف هءاءفنعدقو ُثه.نمري_غاراج قوس مال

 لاق هررضهامو لاق هلع ةرضم هر قذرلا ىفكللا|هسأ مالغلا لاقف هنقفرأ

 امولاق هلاناس>ا هيفعلا قو هعوح دتشو ه-قيرطلوط»

 همالك كلما عاف لاق هلك لوط و هلج_ فذ لاق هءلاناسحالا

 روجأمبهاوو رودةمقزرلاقَف مهردفلاب كلت .مادق هل لاقو ْ
 اهم تقزرو هنؤه تم فك لاقف ىثج ىقكمعان أم .”انترمأ د5 هو لاعأ|]

 نءلذفأ امدعد ناللاق ةلجرروتمال كات دج كاناالو لاف ةيوعم ْ

 ةيردقأ ادهن مذلاو حدملا نوكيأسغا لاق كالذل طص:لوفلاق لقعلاق زر :

 تئاصيأراذهدحوفهر زو ةءافلاق اهولس ىتح هسفن ن ا الافرعالو 1

 ىلار دكسالا تتكو (لاف) قدقو“ :لا مقاوم عمت هروسمو تدحزممتو |

 دحأ هغلمب ملام اموتم غد و برهلاو قرشا ا ىفهدي تدفن دقو سلا ءاطرا 1

 كيتاوتسااذا هما بتك-ف عدربو عفت ازحوماظفل ىلاثنك | هلو ٍْ

 اذاو. هال ءأاب كسفت تال ءذاعل !كتنهاذاو تطعلارك ذددت ةمالسلا ٍْ

 توملارك ذاف ل مالا هيا تغل اذاو فون اره ةسافن مالا َنأملا

 صضءد ظءوو (لاف) اد اسصن ارم |ةءاسالا ىفاسف ناءتالف ٌكسف -1 .-أاذاو

 تاوثرادةرخ" الاو ل-عرادامندلاناكلااامسأهللاقف اكام* اك 2

 نارلعاو املا ةءاسالا كرب اهمشدع ةوالح كسفن قذأف دال دقي ال نمو
 نهالا ى نانو باعل |حان> تحت ةمالسا | نمأو ءالمل |د- هب ةماعلا مامر

 اهدادضال عقو:مربغ ةثال“ ||هذ_ه. نءلاحق ننوكل الذ فوة ابروتسم

 نءزرت>افمدآناودءرهدلان اف ةك-اهلا ماهل اضرغ ك سفن لعحتالو
 طءولا نعتدنغتسا اهو دعو كفن فت ركف ناو دادعتسالا ةياغب كو دعألا
 لرب_غدب فسد رق ل--أ هب ردنكالا ناب ىل.ءردتكسالابتكو (لاف) :

١ 

1 
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 هدعب كلا اهداقف لخفلاافكلالاف رتعاف عماصلا لمح تاذانزلا |

 هللالءف (اذ-هن) هو رك.ااو بونحملاىفاسحل ةءاطلا| ىل.ع ةيعرلاعجو.(|

 دقناكحار همن نمم-هداعامو ركشالا همرئارضو هنادعأب ىلاسعت| ظ
 هباونمؤب و هود_-ون نع ف.كذ هونعام هلضفنممهدازو عنجربسا !

 كولا |ضءد لوسر فوت ىدقاولا (لاقو) انئاسدو اننا تعدل |

 بوتل٠بهذ نم حوا منج ىف دوف كلا دمع ماسه ةقالحخن ف قدم دن
 ماقتنالا شاع ماصتءالاتاماذاو ءاللالزن ءافولابهذاذا هنف ||
 ناورثونأ هج و حاضولا (لاقو) تاكربلا تقكما تاناءخماترهظاذاو |
 ه سفن ىف هيرع_س فرحتي ن اهرمأو هت رام ىلع عجأد كلم ىلاالو بر 1

 انذكل او د4 !نمىوقأ لزهلاهدنعتدجو لاف هما عمرك هتيعر 1

 تةزرناورشوأ لاسةذ لدعلا نم عفرأرواو قدصلانءرثك أ(
 لقأو فعضأ هد_ئءوهاسع هدب راعى كل عنكملو هءأ رس هي رفغطلا ٍ

 هت. ىلعىلوتساو هلئقف هيلاراسف لوذذعوهوروص:«كناف: عضوأ وأ
 رو2او ,ةدصلاو د عيذكلاو دل اةفآحزااروجرزب (لاقو)
 ا

| ! 
١ 

١ 
١ 
١ 

1 
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 | ىذكللا بعتسا اذاو هته تيهذلزفلا كلما لعتسا اذا ةدسفم]
 اوهورمسر اح شقن .(ناكو) هناطلسدسةروحلاطساذاو هيفخقشإ
 | ةدسفدروحلاو ةصقتم_ذكللاو ةضغملزذلا سرغلا كولمد_-أ
 | حول هقنع ف بدصأف كرتلا نم لح رراب دنة-سا تاعصأ ضع. (لدتقو)
 (ةفآر ءاحلاقطالاةفآو بيهتلاةّذشلاةف 5 هش بوتكم بهذ نم
 | داخل الاق قدصل |ةعقام» كحل ضعبل (ليقو) بذكلائثلك
 لدعلاة:هقافل.ق ل>اعتوهلاقبذكتلا ةمقاكلق انيندلاف

 كلم لاس (لاق) ةايحملالذلاةرو#ةهةاهىل.ق دالك« لاق.
 لك قد هل لاق هتلودوكللا ةمالعام هدالب لخددقوردنكسالادنهلا

 لاق امندلارورسافلاق «.:لزحلالاق هلاوزةمالءاخلات رودالا
 (لافوإ هلانتالكلإءلام لع صر اىلاق اهغافخ لاق تقز راميءاضرلا



 ء(مم1

 نالضفانلاق مهرداغلاتلذ كدنع امرتمق كىلملاغن نيش دحما يذوب

 تااط أن لك نينم ارمأ 0 زلط تاعامأ ةفالا نمرُيك | 4 مسعف

 فص نأ اغليلا» أيطخملا نكاد فلام نام ئرما لك ةعق لاق

 نقفلاق ال اق ةقدل هذه لثع نسب دوا نيد. مارلا ءاغلخلا ن هادحأ

 ىل_ءامههيبو ىنيبةدامةدعلا ل_هجاو ةلعمز ابد فلان ر رعب أم ةترأ

 لاملا توسب ىقام امه-هءاطعاتد أر هإ-هأو مالا.مالا قو سالوافدوغلا |

 ىدنعناك لهسنلضفلا (لاقو) هناقدعس [منودةما ءل اودصاختا

 لاق نوناخالاقب كللل تدخأ نعىن“ دص ناتو موراكإهلوسر
 ا هي ًالافو:صو تناصملاةرارا: ءلءاهظاوش مد وح هيتس ةءاصأ |

 نائاللااهمأاب نوتاخهلتلاقف هب هنسم ءئامردب لف كلا اىلا سا دا عزفف
 حالصتا ىلع كالا لم ءادودو هز ا هدب دج اذ ال قاع مزح

 رمعلا لضفل كلا كةءءعر تع :رودوو اهداسؤتسا ٠ نءهلرحازو ل :معر

 ا دوعلا همصقءالو از_عو_ةلح ىلا ةءاس الاهديزثالز هىلا ءاخلالا نو

 ف دوكربالو ىدوملان مة مولا طظفص ىلوأ د أ امو يكلم مومأ انااا
 ع اهريغمل 47 قالزتاد ىارلا ٠ ن*ةباعرلا نسحالو , .| !دلا نم ذلال ذلا ١

 لهذو رصنلا هنعىعام ردقلاىرح نامل طاغم هر دكر راو

 ركشب هلا ذعف تهاولاوه حان !او بؤوهوا|.بل_سو 00

 انرو سهل اكم د أ

 هأ ىعمو

 د-:ةهنزوىقاعلا

 هاءوث لكن هسفنلا

 نم ءاسمحل ّنادحالو كش هنت ىف م ةزلا عرف نم هيذعو مج هلا

 اةقاساا مومذم قتستف 0 ءعر ند و 5 دنأكر هل دملازءلل لإ د كي لإ

 ةرددقلا هنكح هللابرا ارةالا ىلا بولةلا فرم كل _فتو مهرم نكسر ا

 تقاعاعرغألا ١ ناق ىلاعت هلرك-شلا ض هعءاعدلا ىف نس )* الا للدم مو

 هنزوصركشب ود ىلع هثعساو لع اص ىلا لعق دس 0

 ثلعفف مالكا اذ ممعرذإتو مذ موق: نأ كلما (اهرمأف) 2-2 ألضف

 ى-غلاورعالا ىفطعولا ل ودق مهم اع هن و هيان نانو هلا عجرم

 ا ابل نر اووو اهملسدو 00 هيد دهم مد -ممدبامو م-ماع وحلا لاف

 َُت ادايزلا



 «ء([م1#

 هع ؛كدعناوتس الوؤئشلا هسحم كد اذ نكجااللاو ىرأ [مزحالا

 ع ربو حزنت ”ةيضاخهلو كقتي همماك ب اقل انافا دصتقام-ةاعجاو

 امنافةروشملاد_ءءالامدسةتالو اق لا لربع“و تدثتلا كريزو لءجا 4

 لاق دامه ة:ساءاإلم كةدعر ىولق تكجلم كلذ تاعفاذاو كيد

 ءاشلاأ |

 باقي هنأالا باقل االو هسقلالا ناسنالا يعمامو
 عيبطلا عمللةءااهزب رغلاق مصانلاليلدلاامء كح اضع (لءد)

 كءييطت لاق ىءملاءامعلا اخلق قطنملان حلاق قفشملادثاقلااخ لأ
 ةرتاس نء مور كلملوسر تلأس ناور منيل ضفلا (لاقو) هلعطال نم

 ةءهرو ةغر نولقلا هلع تدتجاف هغسدرحو هنرعل ذيل اقفمهكلام

 ءاحرلا لاكشلانز زح لاوذلا لمس هيتيعر جرخالو هدنج مضومال
 مظتلادرب لاق همكح فكحف (تاق) هديىفنادوة_«مفوخاو |

 ط.دخمو ضار نان" | ةيعرلاف هقح ى- ىذ لكى ط»»و ملاظلا عدربو ا

 نودعلا ىضغتف ىواةلاق رود: لاق هلم هف.كف (تلق)

 تناكو ه.اعمىلاعشاو هيلاقاغصاىلا ةشحما كلم لوسرر انف (لاف)

 هل فض لاق ىدرلا لوة,ىذلامهناجرتالاقف ىدنعل زنتلءرلا
 لوقيهناناجرتلاىل اقف ئث,ناجرتااماكف هتريسرك ذم وموهكلا م
 دنع هوطسوذو بضغلاد: :ءلحوذو ةردقلا دنع زانأوذموكحلمنا

 مشرعصقو هننعن ل, جف .ءراسك دق مارت>الادنعةبوةعوذو ةمأاغملا

 توملا ةفام هنوفاذو الامد لالملا ىءارت ءزوءارتن مهف هّنبوقع عند

 هدف هذ :متعالف ةسأنو ةتوطس منتعذوو هد ءمهعسو لقو الك:

 جار نان: | سانلاف عجوأ بقاعاذاو عسوأ ىطعأ اذا هلع هقثونالو

 تا للجالا د_.عب فئاخاالو ىلهالا بئاخ جارلأ الف نفاع

 راسدرالا هع.تتالو اهتافجأنويعلا هيلا عفرتاللاق هلم هرف.كسف
 نومأملا 6-0 دخ) دناوسروةما,ملع تور وأطق همم .عر ن 1 اهئاسفا

 جارس ءا

 سم تا مد 2 بو وع ل و رك روم ووو د ا كو ل د دمي 7.

 وصح



“[» 
 نومأملا كلذ غا ف نورفغب هاو, طغاماذا نرذلاو لاق تم ه>- ل-حوزع 1

 لجوزع هللا را:كحن م هب أرق 92 ” نأ نقالأ كلب وهل لاقو ءاعدتساف

 نومأملا كضفدر[فلأةروس لك نمأرف "٠ الى نم .ؤاارع-مأ اب ىلب لاقف

 | ليف روهالا لك قدمقلالاق لقعلاامناورمثوؤأل (ل.قو) هحاونايرمأو

 | كفن نمهفص:ةنالاق ءاضملاا خلق ةسرلا كرثلاق ةءوزااأه
 ءاكلاضعمل (ل-هو) د-#او مذلاف قارغالا لاق قماش لق

 دارأاالاقنطلاءوسمزحما هلوق ىفمهضعب للاقف نطل ءوس لاق مزح ام
 ىذلااهل.ق ةروثملال اق ناودلا اف لل-.3 هرشالهسفذن نفلاءوس
 اطامت-الاا ف لبق ل.جرشبو لودي ف كلاق ةّدوملا ىلع وللا عم
 قارعل هالو ني> دأب زل هب وأم (لاقو) غلو بحماق داصتقالا لأ

 عوجرال ل _عحاو ةنماك ةريغلا نافا دضق كضغرو كن ك.ادايزاب

 انالاهلا ىلا ىّدو:اهناف كامجمالا ةلوصرذحاو كما نم ه. .:: عوزتلاو

 انوه ديح ترحأ ه4: ل رونا ان ن3 له 6 ةو)

 توك تاي 0 اًمانوهكضش ضم او نانو سرك أ ىم م

 ' لّوالالوقكلذنمو | ةاموث دمع

 امرعسب نأ كوفي سالف 5 اديورامح ك.ذم>سء>ار

 (رخآلاقد)
 . تدن> مرممر هدأ“ أ الو د هاك نمرهدلا نشد الو

 لاق مزح اه لّدسو ىنءءالام كرت لاقذ لقعلا نعرههرزد (لكسف)

 لاق هذدسا اك لق ةردقملا دنعءوفعلا لاق ماهل 5 ةصرفلازاهت“

 05 .5و) ط .: . قرخهب>لاق قر. 2# هلو 9 بضغلاك إم

 هنامز لوله هنمد-> أ هغلسملامةردسقلاو ةلزنا ىف غابد- 5و هولا |ضعل

 قدثد-:ءىن.او قردق د:ه ىوفءىللاق ةلزنااهم_ه كب غاب ىذلاام
 00 ل ا فام يىمفن ولو فا هنالاىلدبو

 مدخول ارغسدارأ دقو ءامك-ل|ضعءءاردا :كسالا (لاقد) لاديتسالا

 0 ل ا يي 220022070707 كي

 مزح



 «(مر 5+

 6 ١ اوغرذأف ىلقعل يتم قث وأ ىد_<انأل او رات<ن اىنأف :ةرمأ ف ريخ

 د21 دم الد ا كلذكلل دج عدو دع عساو ذك,الدح عسا لاثمالا

 ءاتمملانملزنرلو قيفوتلارومالا مامزنا (مءاو) دكلانم ىنغأ
 نذلاو ىلا” هللا لاق دابّتحالا,نورةءوهو قفوتلا نلجأ ضرالاىلا
 ىلاك هاج نءاناكم.ؤ تءج تنك" (ذقو) .انلم سمهني دهتلانيقاو دماج
 فيطل (نمو) هيلعديزمالب بوهوهرأ بستكم قءفوتلا له رارسالا ف
 تاقالاكردقل|نمىراملاناو ردقلاوءاضقلاىراحيف هماء تفةوام
 هرك ذ مدن ىذا ل+رلا ةمضقىف ةيردنكسالاىفانب ل زتام تلال ادي ىف

 (مهناب اكحو مهري غو معلا اكلولمر ا.خأ نم عماحوهو نوتتسلاو ثلا | بامأ ١
 اسنءلاتعقو رابخا ىلء لقت (لوالا) لوصف نسج ىلع لقسم (وهوإ
 مك م- ىلع رمش (ىفاثلاو) اهانقحنأف باتكلا نم انغارقدعن
 (عسبارلاد) ةصاخدنملا مك م ىلع قش (ثلاثلاو) ةداغسرفلا
 هدو م مج ىلع لق (سما-او) ةصاخسرعلا مكح م> لع له

 مههارع ىسهتنمو مذا ارغأو موةلالوةعىق رظنناكلذاةهعر هام ةعوجم

 نمئذب نهداسف لس ,الئالث يسراغلادو نادي واخ (باك نمإا
 لوقعلا ف ةك اك لاو ءافك الاد ساو ترافالا نب ةوادعلا لمحل

 ءالعلا ىف ةدابعلا لح اوركملا نم عوذب ٌنهحالصد فتسال (ثالثوإ
 عبشال (ثتالثو) راطخإلا ىوذىفءاضدلاو نيرصبتسلافعونقلاو

 ءادلاامت.أانهسالزامقل نبا (لاقو) لاملاو ةمفاعااو ةايحلا نهم
 افىلاق هوسلاةأراا لاق ىودلاحرحلااف لاق ةدولومةنوعرلاف*امعلا
 ناكو بتاكللادارعوأ هناك !هذهأرق (انو) بضغاا لاقل يقثلا لما
 نأكو ةشرن٠”لعفابضغلا هللاو نك-!لاق هزامشاقافب رظ
 ىلر:بضغخلالاق>١نا نامةلىنءاسغأ هلل .ةذ ا.ضغسانلا عرسأ
 ىلعاموو(بضغو) لجتاالا بضغل اللات > | ىلعدحأ ىوقبال هللاوال لاف
 هللا قدصدا.عوبال اقف ل.س مدلالمؤ ةمثف ةار دب هامرق هرادعأ ضع ْ

 ا
١ 

1 



 120 اذل*

 قزرلانةوننا تدعو نز<ف.كردقلاءن قون نك تمت ميسر نعل
 نو نا تءعو 1100 نقول نإ ثددعو نيت

 3 اهلهأب اهماقتوامندلا فرعي نإ تءعو لكك رابسحلامونن
 نه تيدعذاعمنب ىح (لاهد) هللا لوسرديهللاالاهلاال هيلا نثملب

 هريد دن ضق اسد ىرب وهو هربب دب هقزر ل واني نا ديرب لدحر ثالث |

 (بعأ نكوز اطودغم دهاز ىلعس ء« نوتفمملاعو هديغمه هلذث لجرو

 امانأ هتهدعت نعساغناطاسلا ةمدخ نمالخر نا ةير دنكسالابل زئام
 قيرطلا ضع ىفم_هنم بانا اطعام اناا لدعم طرمشلا ه ضو

 اةاقاويف ىثاسلا ىثع بارسأب ضرالا تحت ب رسم ةثيدللا ورتب ف ىارتو
 لج رلا لازانش بورسلااغالت ىلعارإبآ | هرودىؤن *الاهرو ديو اهةرتخ

 لجرلا عاطف ناطاسل ارادىف رثيلا اذاواهنم علظف ةئدضمرُم :هلحالنأ ىلا ىذع
 0 "افلا رئاسلالثملا هيفناكف ناطاسلا هدأ ناطل اراد
 نا هنعهللا ىذردو«سمنبا (لافو) بااطلادب ف تلةملاك بلا علا

 قوك هللا هرك ذاهريغوأةراستقلاو ةرامالا نمرعالا ىل قرش لجر |

 هيةلخدأ هلةرمسأ نا ىفافرعالا اذدىدإ هعنع فرص كلل لوقف هناوع#

 نالف ىف حو نال ىنةرس لوقف ناريس ىل-ءاطظغتملظبف موج
 مهضعبدشنأو 11 تالا ل هنكف انو

 رغتالوودصعلاكب طم م امأ .اقو ميتن اول
 مدل -علاي عفتتيمل « امهشأاو مهتنح ف
 رشر هدإا ىفادعالو تكس. دام أري 5

 رض وأ علف هللامكفنا ل تنك لا

 لقعلا لاف كرىل ة-احالف ىهذ |لاقف دل | ىلع لقعلا (نذأتسا)

 لاقف هبا ميكح - (ىدوأو) 31 !|جادحأ الانأو "ىلا جات كناللا 23 د

 الذ ديم دخفالقع كقزرالو وعد !ااووذهيك مدنيا د هللا كةزر اب |

 ريدخ

 الجرنا (يورو) دحمابرضملقعلاطارذاىلاقي (ناكو) دودجلا ||
 تا

ْ 



 *(ما
 فلا ىصلا هل بصني مث مودل | ىف هدعن ىلع دمعمل |نمه:مسدرقل أرصسو

 دهدللانا (تاملثارسالاقو) همف عقر ىتحرصبس الف ةبحح او هدودلا

 راغب: هركسع مدقق. فءاسملا ىلا مال_سلا اممم عدو ادني نامأسدئار ناك

 نم هردايتذرثك أوأ لو 2 ةماقفلأ ىل_ءانهءاملال وقف ضرالاىلا

 0 (اولعاو) ءالادعتسادقوالا مال_سلا هيلع ناعلس ىدنالفهرفح
 موضعي دشنأو بلاطلا فك ىف باغتلاكردةمىضقموهاسس راسها

 هدوتت هود هن :متررفو 5 ارذقمرومالان نمت دش اذاو

 (راشب لافو)
 اهلا ت د5 ت رمعولو اوه #4 41 راسع ”ىام ىل.ع تءبط

 أدنغملا لاس نأ ىلعراصوو # 0 ىطعأو ىلع اطءأ الف ديرأ

 انعتلاالا تءامعأامو ىسمأو 0 ارهقم ىلعو ىدصق نع فرءاو

 ةأدضأا بلط» هلراجس ىلع ىلا نأ نب اًرذ ةفوك !!ىقنوعاطلا عقو (ادد)
 دشن اد شنم جدو

 رامط ة هع: ىذ ىل-عألو 5 راجت ىلع هلا قسم ن ..

 راس !|مامأ هللا عدد « راذقم لعنة < ١قأنو

 سدح تالف ىراسلامامأ هللاناك اذا,زازو. ةفوكجلا ىلا اعجار كف
 طعبدشنأو بر(غه

 اهأ داح در-عو هاناط» 4 نتبادةولا كامرا

 اهادرىاأ نأو ىسفن ىلع 2 ايلا ةيداع فاخأ لافو

 اهاوس ضرأ ىف توك س دق 3 ضر“ 6 ت دن تدنن نكدو

 رذقلانأك اذاهم .فاناكمتقطنمقدحو ره : نرسل لك ف (الو)

 رغد أ لك ةقث |اف اعان ءط سأ !!ىردغلان 6 اذاو لطاب صرح افأ ة>

 نبا (لاقو) قحاءئدل اىلا ةندنآ مطل افالزان د لك توملانأك اذاو |

 ىلاعت هلوق ىف ىلا. هلا مهجر ىرمع» ءلا نس او د نر فعجو سأبع

 هللأ مد 4 هل ب و :كمسهذن هاهولزنك-ل!ناك افاامسفزتكستق ناكو



 «(مر دز»

 لاقةءاشاك لجزا اقف هقنل رض أ هللاواذ اءاشأ ألو : هنو رثأ 1

 ءاشناكوأءاش اك كتسعأ لاقءاشب اك لاق ءاشن كوأ ءاشد ام ىلع كس ىلع
 كلحد- .ذأ لاقءاشد اك لاق ءاشناكوأ ٠ اهداك رم دصفأ لاق ءاش اك لاق
 *يشرمالا نم كل سدلف مق لاسقف ءاشب ثح لاق انتو! هانم تح

 كلام ىموعل ىردقلا اقف ار ظانتاسو<وابردقنيلج رنا (ىو دو)

 هتلادارأ دق ىرد-ةل |!لاقف تاسالىلاعت هللادارأولى مولا لاسةف لست ال

 امهاوقأ عمانأف ىسوجا لاف كء:«ناطيشلا نكججاو لس: ناىلاسعت
 ب و.مام شن ىلاعت هللا ء امدنأ ع نهاد نات امل ارسالاىف (ىددد)

 نه القعل وأ تءأر.له ىلاسعت هللا ىنان رئاطلا ل |ةف هن :مدرقرثاطداذاو
 1 دلو سزتلاةدلار اظنأانأو ه5 ىندمصنل ةلا| اذه تصناذد :

 اذكواذك اف: 1لئاقلاتساوأ كلا كهل لاقف غلاف ةرئاط'''ذاف أ
 جراوخان ملجر (لاقو) نيعالو نذأ عفت 71 ني !١اح اذا هللا ىن ان لأ ةف

 قاد ىدال دس ىدنح نمد. ا هسةعهنلا ىضر بلاط ىفأ نب ىلعل

 تاكح نا هنع هنا ىذر ىل- ءدألاةو د هأ "ىلا ع نسحأ ادرلا لس د ْ

 لعفت وهفاقح هاء سح وتس لاتح < دةفاةح هلع تدع ومص |

 اذان روكنام ىودأن لسىرد# لا نالئغلن ارهمنب نوع« (لاقر)“ :اسأم
 عطقنافاهراكى صعبأ نوه اقف ىدعيناهللا'اشأ نالغ لاف لأ ْ

 لاو ردقلاف ارظان :لاعترهجرزما لاقالجرنا (ىودو) نال. -

 تأرو ناطاملا ىلع هي تالدنتع هاطخأو اردقلاف : ةرظانااب منصف امو

 (لاقو) داسعال سدلرب. كىبلا نان لعق امورحم ال_ةاعواقو زر قجأ

 مهكعل

 هبلاط مرح ثدح نمانملا ىل طعن 5 ه.-اص قزرب ثء> ندين هل بد ٠

 كلملاد.ع نب ناسملس ىلع سلدنالا مم حف دعب ريصن نب ىءوم م ل5 (انن 5

 كشنات تح .رط عم و مهلعأو سان ما ىهدأ تن أباها |نديزب هللا

 ءاسفرغل ل١ لالا ىلانفل ىذا رارهنملا نا يسوملاقف نامل ديىف

 مص 5 2



 «(ماهز# ظ

 ةيرقلا فنارو ديو ةعقملا لوح ى عالا لمس و هريهس قب راعلاىلعدعتملا | ظ

 ردقلا (كلذكو) اكل هالعغي لولو امهرعأ مضذالعففاهاهأ نامعطتسإ
 (ذععأن) هرحاصل نبءها مرثم دحاو لكو ردقلا هدس بلطأاو بلطلا هدس

 لو: لمه> (ن 2 هكلامىلا عمجرو هئادعاب رفاظف باطل ىف لءهج

 لاك_:متاطلا ىف كفن ند_هحن الو ردقلا ىل-ءالاكت |باطل | عدبال

 رنيةتلاهوجوب باطلا ى كفن دهجاذاكنافر دفلانانهتههسلغ

 ثاعناو رو ومالا كءلع وتلتهو لوا امتان ردقلااد صم ةدومحما

 كناو ردقأ|+ ا نم كل لذ كد ول ادم نمرع أكِ_.لع ىوتلاو كاذب

 بتوُكئطانو كر هأاان ني كجتماو كدر اوسدقفتفاينذ تدتأ دق

 لكرم مجوخاو ك-_>راود نمةم راح هنا أ نذ لكنم ىلاسعت هللا ىلا

 هللاءاشناردقلا كلدعاسو طظملا كلب اقكالذ تلعفاذاف اتظ طم
 در وأم لكس برم هانررؤ ىئئذملا لصالا اذه ىلءنا / ءاو) ىلا:

 لكدتلاب مالا نم ملدو هاء هللا ىل-كلودرلا ثي د->- فو زيزعلا نارقلا ىف

 تودالىذلا. حلا ىل.علكو بو ىلا ع هلوق امون ىلت ه-.ءلع هللا ةبر صاوخلا

 0 ١ ىلاعت هلياريغ دبسأ ىلا ادم :نأ هم الامل هدع دعا ىشاملاسةف

 ىلاعت هليانأب اةءاواوملا أل نكسأو اهملعاداة عا ب اسال ىلا الب الءانعم
 أن رد سلو ةقاناا ىلقعي ل .و هياع هللا ىل_ض ىتلارمأ اك اشاملعفي

 رذيالو هتج وز أطل هب ىد,_هق مث دلوااو عرزلا بلاد نمنا (ىرتالأ)
 عافو رَّسَغ نء هتأر ها د1: نا هراسقث اوىلاعت هللا ىل_عكلذىفا دقعم هضرأ

 كرات ههارعالو احراخ لوقعملا ن عناك رذب رد ع نم هعرزلاهضرأ تدنتو

 ناسةقمالاو ريسلا ىلع ةعلسة عرايا افلأرد_ةلاىذ“ اكو ( ةعاللو)

 ضرعأف ,دقلا نع لس هنع هللا ىضر بلاط نأ نب ىلعن | ىورام (اهنم)

 ل ءهلباىذر ىلع ل امد باوحاالا أف لاس !! نع

 نيرضاسدلل هنعمللا ىذر ىلع لاقف نح رلا كبهاف» اشناكوأ ءاشراكىلاعت
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 هنانقلغأو هدب ىقدعقف لكوتلا ضقاسثب تايتكحالاو تلطا|ناناف ا

 لهما«. ىو احراخ ل ةعلان ناك هيب عز قل وزءهللا لعل اك:»

 هلا ءكديدتال ءاعطل اريضحو تعجاذا اذه. نمسحق هل لا ةءو احناو

 ةقرعملا ىلا هنمج ء وأ لعل ىلا ناتللذ لع ىداق نأف هل كاف خفنالو

 ةداصا بلع مرا لاق ىلاعت هللا نأ (قرئالا) ) هووادب نأ هلهال مشو

 لعن :وكسا اباه رمال اها هلذفلا عدد م كل |ىزهو مال_ىلاو
 01 وه ناش راقب ادق جز لرد (اذكمو) امقىلا طرا

 اودشنأو اهنقسو ةبادلا ف اعد 000

 فطرلا طقاس عملا ىزهف ك» | .ذ مر 1لاق هللا نارثإلأ

 تفس هل لك ندكحاوابلا د اهزهربغ نم « عدلا ىن-أ ءاشولو

 هلك قدح هللا ىلع خلكونول لس و هيلع هللا ىلصدهتلا لوسر لاق (اذكهو)
 اهيلااهتازرا لمح انا حورتواصاخاودغترسملا نراك قن

 سدر نب لم 2 ناك ( (دقو) حاوذلا !(وودغاا ىف ه.اطاهمش ل اهراكوأىف

 هنامزل هأ نود باطلا |سردكتورد- لاق كادت نم ىرب سراهدذقلا

 هو رهقو هناافاس نم هنود | هج رخافريد دتلاو بلطل | نعهزخام كولا نم

 لذو ةمهافءذيتلطلا هلربنا ءكحملا ضع هل لاسقف هتكلف ع

 اال وبطل اوصل نم“: . را باو د قالا ىلارثاسس هم .حاصو سفنلا

 رد لاو تاطلانء اوعج )6 ايو نوط ىو ! مرح فاقت تارا

 لعجرام-مثمدحاو قل. جنا ةيادلا ازهظ ىلع نيا دعا اكحام بلا اولاقو

 مس امههس لداعن او هرقس هلع ل قثو هرهظ بعثو هلجطقسو رح ول

 ىعأ نا اولاةفا. عالاثمدل (اوبرض 9 هلع ١ تكو هريفنم عنو هو .4ظ

 ناكحو دعتلل لماخالو ى عالال رو 7اهالرمضور قش ةمرق قانا ادعقمو

 تارشل او ماعاملا ن ماه-مةوق اباستحا مون لك ْق اموهعطب لح رهن نقلا

 أو -ععوح دتثافامانأ هدعداماقاف بسنه اكد ناىلا ة.قاعىف الاب ل

 هلد ية دعقملا ىعالا لمه نا ىلع ام-مأراعجأف هدوج ا مرتمررمضلا أد و

 7 ا د7 ووو

| 

 ها رفع ليهح

 ها ةيئنعك رج



 «(عرمز#

 اقل اهز_م لكوتلا نال تيكا عم لكوتلا كلذكو ناسفانتءالامهما

 د.علا قة:امدع ناصف ناش داس الو حراو# اهله بسكلاو

 (لاق) 8را سال ”-9 قفت |ناو هرب لقدم ئبدرمسعت ناف ىلاعت هلا ٠ نهرو دقاانإ

 لكوتأو اهءدأ هللا لو سراب لاق هل ةقان لع ل-برءاح هنعهللا ىذر سنأ
 لقعلا» نم نادّتس ردةلاب ماصتعالاو (لكوتلاو) لكوتواهلةءاملاق

 | اعةقئااوه ىلاعت هللا ىل-ءلكوتلاف رمالا نمنادتسي بسك ءلاو باطلاو
 قي رطلانمسلر ومالا نمارعأ مار نك هنكحام نوكي عطقلاو هنن
 كلذ لوصحر طلو هبرىلاءرمأ ضوقنو .هءاعهيان قاغب نا هل -ص# ىف

 ىلا سعت هللا هعرمش ىذلا هولا ىلع هبلاط ف عرش نا قد رطاال رعالا

 لوح اق دنخ ذتاو نيعرد نيد لو هيلع هللا ىلص ىنلار ةهأط (دقو) هنق

 هوطفاد أ مو ةامرلا ماقأو ودعلا نم هب سرث< و هم رهاف ل ةساملا

 مهرهأب و شون اى هو برخ اهمال رمدلب ناكو د.لولا نيدلاخَنم

 رمأو ىو كيو ءاقرتسالابرمأو قرتساو موك اصم همقاع مهاب 0

 نانا د ( لق نأف) ءاودلالزنأ ىذلاءادلا لْزنأ لاقو الا
 م 5 لو :ا|نمىربذقف قرتساوأ ىوتك' |نمىلاق سو هءاعهللا ىلص

 | افنآ ءانرك دامرثاسو نءرذ نم.  ةاظو لكوتو اهلقعا لاقد-ةهناسدلا
 / ىلع ذاكتم قرتسا 000 نم هانعم ( ناقل كلذ نس .م.مااخ (ل.ةناف)

 هل ائاو لكوتلا نمدح را دهذ ةصاخأ ههلمق ن نمهريلا ناو لاو ةمقرلا

 ة.ودالاو باسالامشابز 57 ىلاعت هللاريغىلا داو ف, ءذد رذاك ظ

 هضرأ ى هللا ةريسهر ترجام ىلعهلامؤ هناوعأو هسفنب رومالارعب دى دعوا

 لصحامنا بلقلا قث اووه لد كلذ نمئث ىلع روء«مرب_غهقلخ ىف اعل

 ادهذ اع . سال ىلعال بدسم ىلع كلذ وار قعمورب لة: .ةرسسعت دامو هرب قم

 اه : رامءأ] الور مالا عم هلك كل ذ ىف ىث عنا هسامرمث نكس لكوتلاوه
 4ع :ءهللا ىذر ىلع (لاف) ه.صأ ءع هللا دنعأم كر دة: سلف ةمصعم همق

 (نمو) ىت'اامْن هش برقأو جراد أ ناك ىلاعت هللا ةءصءءارمأ تأ نع

0 

 ا
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 بوب ا اي سس سس سس سس سس سر
 ىلع ثعبتاهئاف نئاعطللا اوركذاو رفظاابدساهئاف ةءاردحملا برحما ىف
 زرب ءاقالا عقؤاذا  برالاندحاسمئاف ةعاطلا اومزتلاو مادقالا
 | تر ةدحن نم غلب أ ةددكمب ر راما بهذ ف.سلام.سلا اذا ءاضقلا
 لاستق لما ريصلا عمرفطلا رمنلا بيسري_فلا اركسع تمزهةلك

 ىلذفلءاروقالابرتغتال ىثنعمرفظال ربيدتلاعمرصالا كل .سرخ كو دع
 اونرستالو ٌةردّقلا دنءاولتق:الو ءاقالاد:ءاوزال ءافعضلا ىلع كترو

 ائدلا ضرغنعداهحلا اوهزنو غانغلادنءاولغتالو روهلفا دنع

 «(تاطلاو لكوتااوردقلاو ءاضقلا فنوتسلاو ىناثلا تامل ا) <

 قاءوردقلاو ءاضقلاىف قىلا لهأ تهاذم ناىلاعت هللا ةفو (ىلعا)

 هردقو هثاضقو هلعنءجب رضال هلل ةرمسةهتانماكلا ةداراو لاسعفالا
 قاخلا ياست دقو معلا ىفانةذاوردغل اوءاضلىفانفل اخ نك ثداح هيكَعَو
 نو>رذ مم دلاعب زحلكو او ربادتو ه.فاوعطاقتو مهشا دم تقتشت وهذ

 نال قب رذ لكل جادتحالاو اولاقامءاف.ة سال ةجرتلا هذه عضن (15(

 ةرهاظاماكحأ ب اككلا اذهىف رك ذنائاواراغسأو ثا دلع ىعدتس كال د
 لكناالوأ (معاف) هيفراظانلا ىله :دئاسفلا بير ةتالوقعاا نم ةسرق
 رفكو ناعاورضو عفو رمثو ريو نوكسو ةكرح نم ملاعلا ىف ىرام
 ديالو هيحاثحت رئاطرط»الكلذك هر دقو هللاءاضقب ةءدعمو ةءاطو
 هئاضقالا ةقرو طقنألو ةضوعن نطئالو هءاجرو ه.ئطن ىلع ناو.

 )6 هيهلع قءسدقو الا كلذ نمد ىرحالاكهتثدشمو هتداراوهرد5و

 كلذو ناداضتبالبسكلاو لكوتااو نايفانتبال تاطلاوردقلا ناولعا
 هللا هلءام ناك ةلاسعال نثكوهف ءر دوو ىلاعت هللا ىذتام لكنا ملت نا

 مل-علاىفانقفاو رد_ةلاوءاسضقلاىفانفل اخ نمو نئاكووذن وكن هنأ ىلا

 رد هرهابرو ىل_داووهث بط ريغ كدأ| هلوصوىلاعت هللاردةرمأ ب رف
 رد-)!نماسضيأ تاطلاو بلالادالا لص الق باطلادع كءل اهلوصو
 1 انلق مايه نذلإل نارودقمامهنا فر دقلا نمو بول اءملارعالا نم: قرذالو
 تجين هو ص ووو ص م سوم سل 2--

 امها :



 «(مارز#

 طوسأاب ةيزمذو 4- .اعلجو هجرس ىلع عرهلظ مث حرعسلا ىف هنمئثال ضرإلا

 ءردحت هرءأحو 4< هادقاو يرسل |ن هود... هذدخأف هقنع ىلع ىوتلاف هقنعف

 1ك انمعم هعاسم قاط كفانا( ريع بسملا مو نمسا دب نين هاقلأف | ظ

 ممرفظالف ءارمالا ىلع فال ااولق أدان الا (اهيأ) هلاو 55
 اوعزانتالو ىلا: هللا (لاق «.ءلعفلتخا نا ةعاجالو فالخلا

 نالدحلا لوأو عاقجالار هلا (لوأف) مصر به ذتواولل-ث تف
 | هنءهللاوذز ىلع قأاغاو ةعاطلاو عملا ةعاجلاداعو قارئفالا
 دكه ما ةمعضاو ؛ ماس ١| لهأ لع قارعل!لهأر جاد 5 ناكو نيف ص مول

 اك 0 أ رماعلا نب هرمأ اقف بولغم هناورشااب سحأق ةيواسعم

 م-هرحأو ل: كز ماو ,عرادأق ء ئءهللا ىذز .ءلع ىتع كل عنءانمنامالا

 0 4١ نءاونكح ه_:ءهللا ىذر ىلع باصأ كلذ ىأر الق ىلاعت
 وغلا 3 مو مهم دن 0 ه موق ان هدنع هللا كر ىل- 7 هلا5

 1 ([ولع 9 ناك 2 سعال ذناكو لاتقل اوك رثوءود»ذ عافد

 أ كنامانفاو رايعالا عالم ساو نول اء اكدإ برح ادت اكم مزحأ

 ار قو ء: راقالنأو ودعلانع م لسا رك 2- .الاو ردح اةناناو رورسلاراهظاوا

 ركل "|: رثكن عفن ىلا ضس( لاو ) نع أتم ىلعانامأ ىقيضتالو لاتقل

 0 ةايكسلا اوسادكو َق اوصالااوُضْغ لف نه ءاقألاد-: هع

 ناحل كغ ل الا 15 تا هنأع لدللا اوعردأو نين ل !اولقحاو

 لاح لكىل ععوذع 3 لدن مب ا مظعالاد دما ل-» الا عاجلا فص و د

 دار طتسالاو 6-2 انا نيكل, ا 5 تركناةنئاواا:

 و ةوقلا نميسل ن
 مكس 0 592 :701ف اني

 رم وافاو رعشأ هو دع هير فظرأ ١ نمو رثعاوو دع فءضتسان . اددعو

 | يس ل

 ال زنو شرفعلا هنق .ةرب قادم نوف نبا اذاف نوت نسا عب رس ىنارعنلا ظ

 ا هللا تاك ىلا 0 لذ: داب . و حامرلا فا را ةتانملا اوعقرب نا

 لم

 يعدد

 ندسحما

 ناحل يف

 ناس ١

 هدأ ريق“

5 
4 



 «(عانل#

 ضرالا ىفاطا دارا دن نأر مأ ة .!ةصراصم# مهاساهنا (ىوربو) دالبلا

 راشدلا اذه هي ها رسل ارانيد هطسو قلءجمت

 مهانعأ اف هيل اد> أ لص: ملو هلو> اوفقوف كلل ملص هناانابعطاسدلا ام 1 1
 بحه لالا اوزكئوظ نأ مأومدن ءنمطأاس دلا نم ةمحانىوط كلذ

 راد ملاذ ة راثيدلا وقلت م مدي اود طاس هلا ىولع

 ىت-ىرقلاو عا. ضااوراغصلا ندملاو نا ارب لح هنلقصإ

 ناكو نو فذ نبا هل لاس» سراف ةطسقرمسا (ناكو) اهوقذحأ تفعنضا+ |

 مدقلاو ب رعلا عد عثأ ناكو كدلاو لاخنبا عق. وىمَأ 2 ند ند دمام |

 ةيطع لك ىنهلىر ناكو همط» و كلذ هل ىر ده دتةملاوأ نعت ! نا ظ

 ء.ءاقل تك تا اهو هناكم تةرعذق اهرساب ة همن !رصتلا تناو راشد اأ“ كت

 له برمشت الل كلب وهللوت برش لف ه-سرف يس '::ا يور د ( قمت

 نم هةلزنمو ءاطعلا ةريكح ىل-ع هوار انو #1 قا روف ْن تر ءار

 ىلاةوزغأشنأ نعم هم نام ةاامفتم” نبءتسملار دضةياورغاو ن اظلسلا

 ناد. طشوولا مزرب م انوفص نوكر رشا ىنو*خ- |١ فواوتق مو. اداب 3

 هل-تةف ةءاسالو اقف نيلسملا نمسزاف هما ل وأ عند لعقود 3 1

 ىورلال- مدح مك ”نالسمملا نيوفنت رسمك ١ ان |حاصق صورا

 الواحتف نيسان نم سراف هإ يرد روان وشي و هسا لعل ا

1 

 ا
6 

 لعجو نيلسملا سوف: 6 و اروورع هر 1 !!حاصق ىع 5و | هلدقف ةعأب

 نمدحأر كسا 00 الع ف دايو نا ةصلا ند رقي 5 . كرس, ىو!

 نيد.ءلولا الا امام ناطل لل ل رق هراحروا ا || قو لايرذعا ١!نيزسملا |

 ىنسوهلاقث عل عصب , و رئادا هن ! اق هبال هام دف نونقك 1

 ىلا هريشنيابسملا فك | لاسقف دن رثاذاسحم .طولاونأ | ىلاقو هفةل.م اف لأق

 ىلع ىونتساو ن كس .هسدأذ ا هتناءاشن كلذ نوكجب ةعاس |

 م ةدوقعمودّقع هفر طق و فرطلا ند :وطاطوسو دببة خأ :حال.سالإ هجرس ْ
 هنعط طق لذ ه اص ىلع امرئمدح او لك لجمث هنم تع ىنارصنلا ىلازرب ٍْ

 تت هنت ص ص سم اا ع ا
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 ةرساو هدأ ع ءاو ذدخاف مها 122 حامرلار و دصو ىق» ؛رازاابةلاحرلاو باسم 1

 (د لو ىلاعت هللا ءاشامم مم ل انت ةلاحرلاو ةامرلا نمد نياسملا لددت يرد

 ىلءموزلاانف و اص لاق هدوطرط ىدا.ب ةءقولاه ده لمرض نم ىنث دنع

 ىل_ع م اقف فصلارن[ىف ن اك انم لج راندمف انماء اول وذ بدترثلا اذه

 ردتةملار رب (انو) هلتقف هترغباصأفو دءلا نم يع هيلع لمغ همدق

 ءافقلل سادنالا دال روغُت ىف 4-ط_سورس ند م سأدنالا كل هدوه نبا هتان

 هروسمىفاع شتا دق امهثم دحاو لكن اكو مورلا يظءل.مور ةبغاطلا
 موكب لا هلا مادو اوففاصتو لاتقالاولزانت مثراةكسحلاو نولسملا قاف

 انفذرددتتلاعزفأت نأرمهدخىف نولسملا ناكو راهنلان .ماريثك اردص

 نايل نيكل نمالج رردتةملا اعدت موءلا كلذ رش نم نواسملا قرذو
 فتش لوقا اهل ل 'اوو ةدادعس ىلا رحاىفهنمفرعأروغثلاىف

 بهذا. قي نقختلاو دوس موباذس هةدادع-لاقف مولا اذه

 مطل ضع ةرثك د مهتررا رقاع ومالك 4 هالكو مورلأ ىزهيز ناكو:داد- 3 هيد

 جالسا افا ا انلأف لس رةضاصنا ىلا دصق مترزاغم رء.-١اركس ءق سمغناف

 ناىل أهي رغد ترب وهل عيد عك هاسترعالاهتمرهظ الدي دحما قاتفكم

 ١ محم 'مفل أو نيذمللا هن رمصمرد هنمع ىف هنعل هم .اءل مذ ةصر هلا هتنكمأ

 ْ 0 ل » خاش 0 ورئار.نعماب ناطاسل الدق مورلا ن اساب ىدانم

 ”اهص مورلا ف د.وةسأ ماند) ىلا مث هللا نذار فلا ناكو نممز مماولوو

 ,|اومالا نوث مدعو جار 41 مسيمل أن ءامحاوناكسف جارخم ام-هلع اوه ضوو

 ا اءامورلا كلم را هدأ -عموس نو لمة مسني وهف رقاب برعلاىلا

 ناك هدصوزوغناتح ورهلزع رز“ :هذرلقصلهأ ان كلثمو ىلذم

 تاناذاو زول ىف دهزيف هدصتل هن. 4 نما دشأ | اهقلت ه.دصلا دعت اناذا

 تسوق هن ذ ةدصلار هزتو ددسن هدم ٌنمدوسالار هثلاطةازوعلا دنع

 يد اذا برعلاعم ر ىمكلاهل ءاز بص ساطأ هد نا هياذه مادنأ

 عساوولأا ان ءصءار ةذاوقدف ع ااومأ داقفث نك شو وىل لاا



 «(عادأل#

 كإهريضق تاو مه عن غومم ا مأ نوما أ 0 -!العو

 ت:زكامنالسرأ. لاهل لاسقؤ هقنعى ل٠ 2 نال سرا اهلا دب نم ,مورلا

 نالسرأس | هلل اقف كلتفأ تنك ىناك ل يفلاق ى:دخ أول ىلع نصت

 ل.ل ا داسقي ناكسف هدي رب نا هوعس و هياو هذا كلة فأ نان .عىق للفأ تنأ

 ىلع هننوفوط اولازامو مورلا كلم ىرتسشد نه هسلع ىداش و هقنعقف

 داس أ عفدي لف سولغل اوم-هاردلان هءاع ىداتيو نيدسا|لزان . .ةماع +

 هرهأ نم كلذ ىلوش ن ناكىذلاددعأف باكي نأ سنا ن نمهوعأبج مح ايدِيش هدو

 تيدانوركسعلا عج تفطدق لافو نالسرام || ىلاامهامف كلااو تاكلا

 فصنأ دق لافانذكه مؤ ىلعفدد->او لجرالا اًددش هةددسأ لذ : لذ هءاع
 دعب رمأ هنا مث تاكل اذه هيلا عفداو باكلا ضي قاف هنءريدخ باك-ل نال

 (رطناف) زانلاب هتاكو مورلا هتلز ءو ةءايطنط .ه ىلا بهن" "فهقالطأانءالز

 هلم .كجالاو دهقلاوةلحمانءبرحاقاوفر ءاَد ذا كولنأ ىلعىفأب اذام

 هللا (لافدقو) زيمتالةلغلاو تبءرلل ةرتكل اولا ه امدقلانا ) ءاد) ْ

 مملع تقاضو ايش 57 / و يكيج عكا نكس ممول“ لا :

 تالا أيمدتعاا ادبأ (ةرتكلاف) نيزب للم ع ءاومع مع داع ضرالا |

 دع رأا اريبلاراخو د ؛ رأ ناصصالارب ل الهلا باسعالا عمو
 هلع | ترده اد 7 نأو فأل[ نرأ ,س تاريخو |

 اندالم ل اركز رج ار هوعاما هقى ماو ) 1 ءءء اذا |

 الا ردلا.ةلاحرلامدق:ناانو دبع ءأستل نب هل.هفن يتم رفعا 1
 ًاوزكربو مهذوةداوفصمف هدفا ل|هنوثسملا قب رازلاو لاي طلأحامرلاو !

 ىلا ةعراش اهرود_صو ضدالابو# هروهظ فا مهحامرو مهز ؟ماآ

 ىرسلا هتءكر ضرالام-ةل أدق روم لدسر لكو ضدرالاىفا.> مهو - |

 عوردلام-عماسوس قزةىنلانإ هراةغانامرأا مهفأد 0 050 :

 نء ةلاجرلا حزحزتثل نيدلسملا ىل-ءر. رئا تاجاذأ مام ولا 0 او ا

 ةام رلأم- مقشرود_عأات درفاذأف ه.ملو فنعم لج مما 6 ْ

 دع دسم ب ١ دم ع م مس

00 



 + (مءال#

 ةلودلانا | اوكشلو ركيرابدو ناسارخو قا ارعلاورصمو ماشلانيلسملا

 ترئاو :ؤنيطسملا دال, اول ةسأ مت مهتمددقدعسلا مو ناو مف تناددو

 دّنت-أف مالسالا نمكلاما || تنراعضاو نيايسمل ادالد ىلا مهرايخأ

 دعو عقول داسلا كلبا ىهي-:ىذلاوهو كرتلا نال راس 6 مهئاقلل

 كار كتحبسءلا لزي إذ مهمؤل جرخم هياعردقاعدعتساو ناومصأ ةثيدع

 اد-_ةنالسرالل اولاوو نيميسملا ىلإ نيس |مهالط تداع ناىلا نا.ئاد-ت

 ىذأاال ا ممصالددعىف مول و ةعمج هلع .] نوايسملا تامف ناهملا ىءارتب

 ا اة مه اهدأ ل نيج او نولسملا قف عاج ةلك أالا مرمذ نوململاامومهةلعت

 نمأوأر أم نيؤح هذ لأهف ضع ,ىلا مهضعد ر ان ة«جلا موو حاسب صاوع أ

 لبا وظلال نوط دشن اال كلاب اارمأف مهتال وم موةوددعلاةرثك

 لهأن هىأراىوذمخل راما عارذىف ةقراكم هاذاف كرت فلأر شع

 م-هراشتساف بقاوعلا ف رظ ::لاو نيى-ملا ىلع ةقفشلاو رس دتلاو برخحلا

 38 ةفءاقألا ىلعمهمأر عجأ م ةدربأو رواثْدف ىأرلا تاوص ص الخمس ىف

 اولاقو ءاقالاة-هأ أومهأت م م هل هأر مالسالااودحانو اوالاستو موقلا

 رشعمأب نال_اسلا ل اقف موقلا ىل_عل محو ىلا عت هللا ىع» نال. ترابللا

 رباس لا ىل-« نومط## نوذسسملاو ةعجلا موناد-ه نأف اولهمامالسالا ل_هأ

 م اعوءانو الا تءاذو سهلا تلاز اذاف 90 /اىرمأ قانا نوعدن و.

 تلازنايىلا اوريسصؤانرمأ اس العند انءل_صو اوعدو اول_صدق نيؤسملا نا

 يأ ناس و

 ه] نقرام

 ةسيسسس يي سس تس سس تت

 نأو ريعل امهم واف ىلع طبربو مهتيدرعهلس نا !اءث هللا اوعدواولص : جسدا

 نم قثوةسادق نالسز أحلا نأكو علا ين وايد كلب اا نه دم أ

 ىتح مدح فاك: ال هلاح راللاق مث هبزو ه مرقو هتمالعو مورل !كإ مها

 نحس ىرأو قب ءممذ تاع 2-1 مدح جدل راو قم. .د برضو ىلعفك لدن |

 انو دناك نماول.:قو مورلا كلم 2. ىلإ د_حاو لج رد هلاحرب لج مت
 اسد 5 نودا“.اولعح ومو اااه رسأو هلردع نماول_ةوو هءلا وصلو

 قرم لك اوهركوأ ودل ل ودق مهلا مناع. تدعم *الا | له مورلا
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 ءارضخملاةرب زحناىف اود رخ همقد رذاب كلاذذا ىببومواههتةيأسلدنالادالب ا

 لجر ةئامهتوفلأ مهو قراط ل مج موءلا ى م ىذلال حلا ىناونص#و ١
 ىبردل هفاذخساريمأ مورلا ىلع ناكو ما أ ة الث اولد ةةاقمومف مو رلا تءمطف

 ضرالان ابننا اموق ناهس قد ردل ىلا تتكذ ه ناكو مورلا كلم :

 ءانأف كفن“ "ىلا ضهناف موتسقل د_ةواندالد ىلا اولدودق اعلا نم ما مه
 ىو رلا ثءخم هل. ىل_عو قراسامم -مقأف نانا نيعسس7 ىف ىيردلا ئ

 قراطؤأ رف لاقت دش مايأ ةثالث اول -ةةقاف كلا ادع ن.د_اولا ىلوم
 طس وةداومشلا م-مغرو ريصلا| ىلعم نق ماقفةدش | نم ةف سا 0

 ريصلاالا سلف نام و دصلاو كنار روندرغأار ذا نبأ لاق متمفامأ ىف ىف
 هللاوخ لعفك اول عفاف اشسش ل عانأو يلاعت مهد م سمنلاو منه
 نم قراط قئئوتساف هنودلتقأ نااماو ِهِلَدقأ نأام أقم .ءاطند دو الأ

 هل-جهن .اعهرادحأ عممل-< مهتعحو هتمالعو قب ؛ ردل ة ءاح فرعو هل- .خ |

 ملف نياسملا هللا ى جو ا ةةدعب قب رد ىلاعت هللا لق و ناد مالك 5

 م-ومف نول.-:ةد مانأ ةثال'نوذسملا ماقأف مورلا مزهناو ئثركم-نملتشم ||

 ع عبو ىسوم ىلاآسمب ثعب و قيردل س أرق راطزتو
 مه نك:ملو ةلطبلط ىلا قراطراسو ٌةءاطر 5ىلا ث .ةهراسو كلا أ دم ءنب|

 دوا نيياماسةدئاماسملا احلال هأ رك نعول |ةدئاملارسغةمه :
 جاستلاو ةدئاسملا قب ردل تأ ناهسيلا عفدف مالسلاو ةال_صل |اهسوماع ا

 اسهاةمرب1 ىتءلار ةاوحلانم اهفالرا دفا ىبءاعةدتالا موقف

 هلاحر لو هضدقو مورلا كلم رتل اكلم نالسراملار م ا

 اهلثممهدسعنن 1 عمتح نا لقاشو.ج تعج دو مورلا تناكو *- جدأ انأو | :

 ةفدارتمرك اسعوةلصاوتم اكن لأ امنا ارا مهددع غل ناو :

 اضع موضعا كردب همام )الأس 4 كاضمامذعولت سدأر ا ا

 حالسااو عاركل | نهاو دعت اع ءلا مو صتخالو فرطأ اموكردمال |

 دالب او عمت دق اواكو برك |ىقنوصحما فل ةدبعملا تال" ألا ا 1-2 ظ

 الا
 ٌ ع را

 ه رعمأ كر ون

 3 1 ني

 نيلسملا



 ء(مءدل#

 هللا نا اوريصاو مكجمر بهذتواولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا
 امقأل اذ |هودارأ بر حف ىفيصنب عك[ موق (ىدوتساو) ن نس رياصلا

 سس !ناةعاجالو لف حامملاةرثك نا اولءاو مك-ئارعأ ىلع فالخملا
 مهفلارماكن يك نلا | ردن موب ةعيبر رة سستع (لاقو) نيك زلانيسقي رفلا مزحأ نافاوتدثتو
 ارخك بامحلاو لإ باتح اعلن ن زو .ايرتبكاقمانج هليج راسا كورال احلا

 0 ةحاوق ' 1 كلا توماارف |معر . رك« ب ورحنا فضل ن مد>اوريدغ (تيأدو)
 8 ديان اقاغت هللا كدئرأ (ملعاو) هن ىلاعت هللا د, لوقو ْ

 لاذ زاوغلاو هع نإ .!ةءادورتصتا |هل ءزي زعلا هاك ىتانل عضو دق ىلاسعت

 نام مماد ااا دو مكرمصتسهللا اورمصتت نا اونئمأ نيا ارمأ ا
 نذلاناىلاعث هللا لأق لا ااا ةلاامأو هئيدو لوسرأو رصنت

 ىأا ءسك ام ضعبب نآطم ثلا ملزم سااسغا ن اعلا لا مون ك-:ماولوت
 ملسو هءلع هللا ىفص هللا زوس مه هعسر ىذلأز :كرااموكرتو مولد مود

 ل اعلا أوعم عأ لء .ا ةليث ىلع ددحأ موب ةأمرلا بتر ملسو هيلعهّللا ىلسص هنا (كاذو)

 د رافكلا,نولسملاقتلامث عضوملا كلذ نمانمك موملعاوبرذضنااسشت رق
 و كرنو غانغلا ىلعاولق اف خا انغل|انةوفتالئامرلالانقذ رافكل امز ماه
 نياسملا ىلعاوث فاو كام. ع ركن لوالا زكرملا

 ناقاسوم رجم موه ى | مالعلا ش ىلادئاف(فضياو) دحأ ةلتقمتناكفأ

 راس ءالوالما ٍ 7-20 مُر الو هتباوو هل ضناولأو 4 ةءكح لعتسادق هو دع

 ذو هرب ينل ُظ يد نو ىخأاو هته ريغو هقلعلوا

 | توسل ,رث تر . ناعوت هريسلا ارغنلا ف شكالف ترحل اتنكس

 هاو ر# 2 مت 0 و 052 4 أ] له (نعو) هماع تءلدأ دق ودع

 وعامل و 2( ىلا ' مم 0 جرو ة'راهتلا طسو ىف تدكس برحلا نا كلذو هتف ذنع

 حرملا نأ يب هلا ذ- هد ىلا ريذم هل ءاسش نياسملا ارك اسءزم# وركسعلاججراخ

 كال لتةفودع !! ىلع لجو هلاح ب ند هيقلو ناي رق تبق انو هو

 ,قاريصت نب يسوم ىلوم قراطرب+ (اماو) م هل | ناكو هرادصأ عج مزجناو

 ه2 ا --

 جامع“ لع



 «ء(علإ#

 :هئمرغ 4 :ءاحو ه-سفن ىف لج رلاو سرغلا ىل- ع هيدي نمد أم ةمرذ لح !

 هّتاردق لاقف موءااذنم علا اذه عنمصيام ىرتالا ىمتلا نيا هلل ١اس
 هل.-ر ىلاةيرقلا لم-ف معن لاقن* الا ه-س رديرأ هل لاق ه٠ هلاك سادات

 جراخل-ءلاوالا سان اريل ةعاسالو او ه. لازربو هن هب ةمال سدلو

 ىقلانلعاا نعلد لمح لجرلاا ذاف ايهاب ايا كتر جلا

 سل كيري ءالؤه نعىصخملا نا هل لاةفرر ىصخملا :5 دب سد نسأرلا

 ٌدرف ةرشعالو نو رشعءالو نوسجالو ةنامالو ةناحدحالو فلأ كركدعىف

 اهطسوأو ى :وكش ترا ل وأ نا (معاد) همك أ د د:لزيمىلا يم هذ! | نا

 روزح ه2 كه ءاهوش ةسااع* ءانعد برخأ ىول. اهوخآو ىو

 افوأ ب رملا نوال ئذشت سدامولا ىف سوه" توملا صاس.> ىف

 نك قاسن -ةضلقاذا قاذملاةرمدرملا ما ااهرخآو مالكلا

 اهاقو 110 .-- بغل: اهثع ىفء«ْمندو :شرعأ مةريص

 اهدئاقو ةدكملااهناسلو ة.عاطلااهحانحو رذل |اهتءعو ريدتلا

 بر |سو هيلع هللا لص لورا (لاقو) رصنلااهتئاسو قفرلا
 ىناحارمغ ىلا ىطخ» امال كال ذب تدعم موُدْغ ب را (اولاقو) 4-ءدرع

 رعاسماا لاقاك
 ىلاس مويلا ابر ىناو ه علا لعامل ا :دح نم نك

 (رخ لافو) ْ
 هارب موق اهرح ىلصت و * سا اناايتح در كا تثداز

 (رخكلاقر)إ
 0 ال ا د را ل وامرلا
 ل.ءل> تادريغازوع ف داع 0 0 ؟ همه عن 59 تمرطنم 2 225 م ع

 لييقتلاو مثال ةهور ا 5 تراسغتو اهل 1

 ا هاو برقا ا اناهللإ متل 6 ءأ رس | ض»» لآ 2

 اوعبطأ و نوت مل ءلاريثك هللا اورك ذأ وم :ئاهذشف : عل اذا اونمأ يذلا

 1 11 __ 11-5211131 ل لا -



 #م٠م(«

 نادطتلا ل الو قئاقم كل اع: أ لعىوتم عج نم حرصا وا
 هراشد: ءاورفطلام ل !اانامعذ ريدعملو الجر رمش ع ةسجالا نيدو د عملا

 ا د.لولاانأ ىضاقل اانذاتسأ (تعمسو) دحاو لج رهلاطنأ قدازامل ةمعأ لارا
 هيو رع عنب قرماع نا نيرون :ماا غد لاق كص ىلاعث هللا هجر جام 1
 نمو هيدي نس 3 املا شوج ىأرق عفترم ضرالا نمزشن ىل-عفقوذا |

 ركسفلا دقم ىلا تفتااف لمحماو لهل ااًولمدق ماس نعو هع نعو هفلخ
 ارسرولا اسم اركسدلا اذه ىرت فدك ل اقف ىفضا |ناب فرع ل-روهو

 انز«الرو.::!اهألاقف اعماوادحواريثك امج ىرأ ىوخملا نا لاق و
 ل ةلاسلا ةعادم# هالهأن :لتاقمفلأ شحما اذ هيف نوكينا

 لئاةمغلأ ُس دانه نسا ليوكم اموروصنملال اه ىدهذملا نا
 ند لح رباه م مم ذأ لاقت هماعفطعن مث روصنا |!بعمتف لاق اللاق

 هنسف اللات لاطالان ءالج ر نون مومذأ لاق اللاقلاطنالا نس
 نيكس لادالءاوط والف هجو مف أ ىلع جرخاف هد رأو هيفذقساو روضنملا
 ءلات نمغصلا نم مو راند صرربب نا فاصتو مورلاثتهّي>+|

 نيم ©لا نهل>ر ,هيلازربفز داس. نمله ىدانيوهورفغب ورك هحالسوو

 نوابسملااف نرطضاواوح اصو  نوكرمثملا حرغف حلعلا هل: :ةفةعاسالو اقف
 زريق دح اولن أن“ ازراءمن هلهىدانو نيفصأ| نيد حرك جيعلال مج مث

 لم< ورك, لء> و لعل هلة ةف ةعاسالو اقف نيمسملا نم لج رهنلا

 عل | 2و نسل نم لد رك از رمف دحاولةئالثز راه نم لهىدانيو

 افامروضنلل ل قف سك نوك:تداكو نولسسلالذو نوكرماملاحاصف
 حلعلا اذه اصب ان ىرتامارو ملأ هلل اةفرمضف هءلا ثعرف خللا نئاالا

 يذلا امو لاق .ةةلء ككذلا ىرحام هج ىنغأب لاقمو.لا دن هتلكلاا

 م-وكر هل احر يل اداصق مث ن ' الارعت لا“ رمت نيلسملا نكس: نالاةديرت

 ااوومسمملا

 ق0 ياا +[ ©7؟©؟ ببال 7س 2 جت

 ا مما هب 3

 ةنامممقأ |اة3 «.ذدفطعنامتروصاملا قنفذ . اللاةنيدودعملالاطدالا

 اودو الازها- ك اروأ رمثن دق سرف ىلعروغنلا ل-هأ ن نهلجر هلمقّتساف



 30 نأ

 ل اك وأم دلا

 هاذه ف ! ١

 ءأ ء“ءاجو

 هءارو ىرؤ تنل د ىد -كراطإلا ىو 200 ل مال سرافلا

 000 0 هوس عادم 2

 راشعاو ناعمشلا اذا كءلعو تور# ارادمهءلعو :"الذءارو كمه

 او رثكأل نأ كل. .اعالو ةءأ ارجاو مادقالاو هلأ دلا ىو ذ عنطصاف لاطالا 1

 نءالا ىف ةعفنالاك اولق نا و شد |ىقم-هف اوررمكع< نإ كبثعدنعب و |

 ا ايقلا تدب سنا ا
 انعرمأ نافلالاكد_>اوو م« دحاوك مهئمسغلأسانلاو

 نمثل (ىكحأسو) فال ؟ ةرثع نهاري دحاولا دج وك الذ برحدق (لء) |
 ني ةيغاطلاعم دوه ننيعتسلا قتلا كلذ (نك) ىردتأ | همق ىرتام كاذ ّْ

 ناركسعأ !ناكو سل دنالادالنروغت نمدشتو هل دم ىلع قارنا المهور :

 لجز و لدن نيب لت اقم فل أن يرمع قهأرب امهم د از لك ٍس نسق ذاك

 نب ةيغاطلا لاق“ ءاقالاانداك ل اقداذجالا نم ةعقولاريضح نم لح ر(ىئدغل) ا

 ركسع نه ىل 1« هلاحر نم بور دلل 9 :سراممو هلدعب قد و | مدرأ]

 رضح نءومسمنم تاغ نهو انوفرع اكمهفر لنيذلا نامهتلا ن هنيؤسنملا ا
 رظناهل لاف لاحر ةعمس دعى ح نالفو نالذم يي ظ

 مهدعق مهئم ناغن هو ةعادعشلاب نيفو رعملالاخرلا نءىركسعءقنمنأ الا

 لوةيوهوارورسماكحاض ةمغاطأ | ماقف نو ديزب ال لاحر هم: ؟مهد>وف

 لول نم ا مهنببرحما تشن مو نم كسب أم '

 مئمدحأر فب .ملو نيركسعل اك ىتح هماقم نءحزحزئالو ةريدمهدحأ

 انولح ادوةل->ان .لعاولج مث د :ءلاأو رطارمعل !تةوناك املثلاق: :

 اهياو رامضوانباسأ نا وات اولاحو نيرظش انرصواث :هباوذرغف هل ادم ْ

 ةراس> قند#و عاب الابر امقنولر انفعضواننهوء هس كالذ ناك-ذ ّْ

 روحو ١ ناو وعنناناطاسا ١ ىلع ركسعلا مدقم راشأف مهعم ْ

 مزح اوذ (نبةعياق) هقشو هدب دمود هلا المو م-ععج قرفتونيلملا
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 قاب برعلا د شأن موفو لالا اهنبا ةمسعلا لاب دلا مأ (تصوأو (

 | ناف .أ,هبرهما هج و فرعت ىتدح كت د-ثن تقثو اذا ب رحى تكذتال
 اسهنم تسد اذا ئث فءضأو هل. ا لسست د-جو اذا ءئثىوقأس فلا
 ىلاعت هللا ن مرسل! نكيملاذا اه ةربدسم هل. ا تن اكامةّد.ثااددجأو
 تارغلان اربط |امتمرطب تبثذلاة_ىلةتراحت نم ساخاو اه ارئاق

 ناكر اربأ (لاقو) ةدشلادعروْملاو ةءاحشلا مامزر ذا ناف
 قثوأ كرذعو كندي كنم قثوأ كتلمص نك ىنءاب هئبالكلاتفلادحأ
 نا (م-عءاق) رذل | ةمذعو نورا ياا كةءاره# كم

 1 را اأن اذاو اهباعالابو اهل. 0 ازاذالودلا

 ناكءاضقلا لزناذ اءاكحا (تااقو) 1 محلا ىف ةفالا تناككالسملا
 ةنئ-سن مهل غ2 تترد لود اَءَدَم تضقن ااذاو هل .ل1قبامعلا

 هدد ءءاب ىوقل |تاغ 1 ه-ةلود لاس ةاءغيعضلا باغ و رد 42

 ءاذب (اولاقو) هسوو كلا ادوعسب ةنو زقفاهسوصو لود (اولاقو)
 تلواذا ء[مكىلاضءب (لافو) هتروعتدب تض:| اذاف هتاودئرعالك

 تكءاهأةليحسر (اولاقو) هم تقنةلود تتأاذاو ةمأ تلو ةلود
 لاح "نانو نأ بورلا ساي دنع فولأملامزحلا ( نمو لاتحمل
 تاقلاىلاةرظان نو.علافناحانكارسكن ا اموههنافباقلا ىف لاطنالا كو

 هيلا ىوأي نيحان ءللا نصح تناكيرضت هلو طو قف هتان ار تناك اذا

 رئاطاانا كلذ (لاد م) ناحانجملا قرع باقلارس ؟تااذاو مزرئملك

 سأرارمكح 7 كج | اذاوني>د-هبولو هتدوع جرت هر انج دحر مس كا اذا

 + باقلاثانثو ركشعلاج اا اًةرثك مالو  ناحان#|تهذ
 78 ءاقرسك-: اركاس لو مفر نوط !|نوكيو تاقلاىلانوكراسغل أعرب

 ادصق تقلا لف شدا بحاصن ا ءللم نو: م نأالام-هللا لفأف

 قيطنا همومي لغتشاو ودعلا هطسون اذا ىث 5 ءك هيرداةبالو ادعنو

 ىدعالو نمكجلا بورما ىف دناك-لامظعأ (ن# 9 ناحانحلا هم ءلع |

 نيدمت#ب روهتملا برح
 مآ ةءاس ىذلاىأ

88 © 



 م

 (لاف)ر افا ل نىفدل.2ا فرص: أ دملف ضع ىلعاوضعب شومحل الجو ظ
 15 .مأ ب لولمرت 1 ىدءلا نا رم ىل» هو نم نا سارنرعمأ تنكر. , نب رصذ ظ

 هدو وكت ذأ .فلا مظعلا دئاسقال شذ ا : نولو برغل 121 ها

 بلقو ةجاحدلاث<و كيدلاةءاسم عاملا قال: نم قالخأ مدع

 رفا ها لا ربسو ىاعثلانامو رو رءزتلاةل جو دسالا
 نوكح) ه ب ىو رين ن“و بثذلاةراخو ىركلاةسارحو

 ةرسثع ىلا“ هللا قاع دشأ لاقي (ناكو) * اقشلاو دنلا ىلع نعش ناسارخ

 راثلائيفطن ءاملاو ديد الك أترانلاو ىلا. ا تدفيدب دحلاو لاحلا
 حيرلا ف2 5 ناسنالاو تامل قرصت حرأاو ءاملالمهباعتلاو

 عنكم هاو ركب. |!بهذ. مون لاو نا سنالا عرمص» ركسأ 5 همداذد

 0 هسساوح ثدب نا كلذ (لدأف) ملا كير وتاخد شأف مونلا

 م-هداوقو مهئاسؤر ب ولة لقسم و تاعاسلا عمهرابخخأ مدمس ويل

 تا ال_.ج اذ ءو مهدد و مومأ | ”س لق مهنهةعاحللا ىوذو

 مهدعلا تاسفان :* مود 2 اشاد ةعدلا تورد

 5 مهماسو فلاب اد هلا, مولجاحاسوجو ىأراو ةينسا|تانالولاو
 522 2ك محا سأأ ىلع عىذل و ءاقالا تقو لازتءالا اماو موهحاصرردغلا

 ىريو م ةر نءارادخأ مانبسلا لع تن كب وهركسعىنايشسو مومأ | هسا لم

 هانرك ذامعسج (ناف) كإذ نهروسدملاىفاسمهئن بمضي و مهو جى أهم
 هو>وو سؤرااو حاورالا هم 5 قفنتءاقاإ و لءختاو لاومالاه ه3 د

 التاهلارد (هللو) باغ نمرصبأ ه ه..ةرغاسكاو ىمخدالهم .ذ عادلا ْ

 هالمأ| نم نا لاقذ باوج ادر ةقرازالا نرح ىف هل هةسإ تا اسلا نك

 نيديزالران هلا (لاقو) هرص» نمد دعال هك اع 1 كوكو أ
 5, 18 , هلو دع ىلا ضماد انزنن هادم .عىلاةبهرعأو ةريزج اهالو نحسن أ

 نءرشتناو تءلقنااع رفةلودلا ىلا ن كالو لك: ةمردع مزحو دنتسهربغ

 ق قفوتك.هاد-ةال-.قىلاع:هتلارذقساو كا ةرمسبألو كلعاف ح د

 تصو و
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 0 ا ضع ىلع مهطعب لجو بك اوما« عنو رغااو ركدلاو

 توركلا ةمزأاهناىف فاس داكبالو دقاغملاىرع ا
 م-هلاودعأو ىلاعث هللا لاق نآر ةلاىقىلاعت هللا 76 ذامالوأ (أدتو)
 لوقو مَءدعو هللاود- عديد نوم .هرن لم طاير نمو هوق نم يعط .سأأم

 22 ”الاو ةدعل | نمرشلار و ذقمىفوهام لك ىل-ءل شم َج 2 ساامىلا عت

 نومرب سانأ ىنعرم نيح ةوقلا لسو هل عهّفا ىل - ص ىو“ امشو هل. لاو

 هزاغظ أصقءالدز زغاادارأ اذا ةبا دل |ضع (ناكو) ىرلاةوقلاناالأ لا ةف

 العماقالا ىدب نم مدعي نا كلذ (لوأف) ةوقاهاربو ةدعاسرئيو
 فو رعك رهأو صبا :هءاعدو م-رةلدو ةلظهدرو ما. ءصو ةددص ٠ نايس

 رغب هن ع هزبأ ىذرد اطل رع ناك( دقف) كلذ لاشأو كتم نع ىلا

 2 1ع درو د زنا (؛4ور ول ملاعأ . نولتاقتامغالوقب وكلذم
 | مرا مو لاق 7 ا ودعلا ميقا تو ”ىأر ع لاقف ني _طسملا فب ٍ

 كرشاامو 0000 ب اد هلانا هذعهللا ىضررع لاقف لاوزلاد: ءلاق

 ةةديسلا 0165 يدب هذ مف حلا .ةالاوزلاىلاةود_غنهناعالا

 ءارمالا بانت او داوتقل اهدا -ةسا ف ناشلا لك (ناشلاوإ 2
 ' ندري باعث فلأ دوق, د: مم: ةمبدنأ | ءاكحتلاق 06 ةيولا الاباحأو

 .ةلاسلا وذ لج رلاالا شنحما !ءمدق ناجم دددلو ابل لا وو بات

 طءار هد رحسا هلا مراسص نا 21 تدع ارمتاو ةءاجشااو ةد لاو

 هوسرامو لاحرأاسرامو بورا ا طسوت لق نم ع لاقداصشاجلا

 عق اوك اري صرف لا م_ضاوعافراع لاطبالا عراقو نارقالالزانو

 لاط :الاو ةاحانذس بح ىذلاامو بر هرحخان هةرمسدملاوةنملاو باقلا

 هنمةدشلا عضاومو ذم ةرغلا عقاومو وذعلا فوفص اريصد كلذ نم

 ناف هلم ممم كم .ج ناكهدآر نع ل املا ةصو ال لك ناك اذا هتاف

 نا (ملعاوإ ةس دزل !ىلا مغلادرالا اهح .بئاتكحلا عارقلىأر
 ت0 0 7-0 00 اي كفار او ءالتعا عم .جدنع ةعداصت برحملا

 امه ا ا ا يل ا



 +( ودل«

 ااغاو راها مورلا لاطبأ ل -رغف موب ضا ذه اماوقأاسن.# 01 نولو#» |

 تكمل ارم فيصن اس باوت نيرهأ | لوب بام !ااذهىفرذف ةتارعلا كنا“

 ىدان هرئامدن 9 تتء_هس دائسا 5 رنممادالاو تداوحناقدأ

 ىداحلاو ندمقلاو نيءارذلادع « هبت يرمذ نا هتعرفص لدظا ها قاىلاىدالا
 (اضيإ أف .سأ اىف ةغان !!لوقدشنو (

 بحا.4اران حافصا ادد ةوتو # هدهد فعاطملاقواسل ادع

 ىرثاا نمانرُثلا ننأو سأرلا نم هاو-اسع دي د4 | ضب دق ن نم اذه (نأو

 اذه لاثءأ نم انرك ذل ل . وامتلا ةءهاركحالوأو 0 ماسحلانيأو
 ةينااناعل فدسلاو 0 (د0و) بأ | !هيقامب املا

 اهرو كوخأ حئرلاو اهاسرأ ةمر تشكل سر ءاوملاوا كيب .ناءاشرعيلاو

 نيصح نصل اسمناو سراسفال ةدعتم لدحر هلخشم عزد لاو كناخ

 رئاودلار ,وذ.هءلعو نع سرغلا و

 (اوماك>اواهربب دنو اهامحو بورن ركذ قيودا ىداسحلا بايلا)

 ت22 0

 ناوه :ءل_فغالو اريغص ناكنأو هودع رةمصال نأ كالا أ مرح (ن*و)

 البل اكلم داقرلا عسنمو ال_.ةروسأث وشرب نا مك حو اريقح ناك

 رعاشلالاق 1

 رمق هيدعاس ف ناكن أو #ْ كامراو دع نردالو

 ربالا لاثتا رهو « ناقراازشفو.س انا

 ل-مو نيرجلا نايذلايقرمتام رفلماذلا نرقحتال (لاثمالافو)

 اللا 0 ناو اه ةانطا لهسانوأ تكوادت نازانلالثمودعلا
 أ رم لاثماضأ (هلاثمر) اهتما ؛ تفعاضتو اهمارف بعصاه١ا ءارض

 هتيلب ثمظهلغنىت- هتلفغأ ناو هوربل مسه: كحرادثنا ءىدراا
 بور اريبدثىف اوعضو د ةساسنل انأ (اودعاو ١ هرب ءأم طالاز رعأو

 اعوف ةمأ لكل نا ميلاقالا ل هأرثا "اسعد 9

 ءاقالا نماستج م ةدس_ 7-3 هو ةلبن!نمافتصو رييدتلانم|



 «(؟ة0)«

 امهانلمشم هذاك !ل-جوز ع هللا نغم ةعاس اندلاتو ا :ءىَل لاا

 مذو عج م اًضو الإ نمئثاسممف هنرق مهم را كانه ناكو ءاسرألا هيك ارسل 1

 ا , مهموح ن 2 ]مطقن اس ملا كاش ا :.مشامتانرك-سو هأسأب رمثؤر #

 ءامدللا هسا غاب و م-مئمهانرسأ ناكح نم عزفف اهنمانلك أوراسثلا لص لهو
 ل مم ولق قسع راف دقوا مات ةءارصنلا ث .لةن اه مورلا ىلا ثيدحلا

 3 : 0 :ء هللا ىذر باطلا نيربعنا (ىودو)

 لاق لا:اهأ نعذ اقف برحل ىف لضفأ حالسلا ”ىأورمعاب هللاقف

 لاق حلاق لوقا لف.لاق بدص وُ ططاماهم*لأق ماهسلا قف لوقتام

 رودن 4 -ءاعو ةرئادإ اوه لاق سرتلا ىف لوقت اخلاق كانا

 نماذهورع (ناكو) كنادعال كلاذلاق فشلا لوعة

 ىاهباصال لاقفرهنل | ىلع ةم_سدأ قلامولزئاهلا طرأ أود رع انام

 ىد ىقيسو نو د--وروزج ارزحرا دقم ّمعرسأ نافرعسملا لغرب اع

 ىنوةدجو ٌحأطب أ ناو مهثدب ماقانأو موقلا فرقءدقو ىهجوءاقات قلل

 مالع د. 3-5 ىف ان نضع امهضعب لاقف سمغناف موقلاىل ءلجمم مهتناليتق

 رمدقر هيلا ارهتناناوأمع.ايحهوكردت نا نظنامهللاو اص نوعدت
 سراسغلا ناي , اهكسمأف مكن |نم لجر سرف لل-جرب ذدخأ دقو هسرف نع

 ىلو هسفنب لح لا ردا ::ثغالق كرت نأ سرغلاردةيامو هب رضا

 لاق رف نأ اولاق ىنأ ودقفت هللاو عدكروثوبأن :ألاقوورع همكرق هسرف

 ة.سداقلا مون لج أارعنا (ىوربو) ىنعرصو سو راغف هاش را

 لا 5 ىلع ةيسداقلا موي سرفلا كإمدوجدزب هم ناكىذلاودو سر ىلع

 طقسو مسر طةسف هروذر ءدذدخ لق ه ىلع سر ن اكو ورع هل٠ ةدساف ني اسما

 تمز#او ممسر لة ةفراشب 0 "ف ف ناكيوخ عم هسءلعل غلا

 اهان.كح تلا ةيرسضلاامأو 00 :اقنا (ىوربو) مهما

 ةءاهاح ىفاهلدع عملا لف س أر نم هنوحاسع هضدسلا تأ” تزو احىت ا

 م-ههاز ازهئاباو ريعاذ اوناكو مهةسنك ىئاهمقلعو مورأا اهتامغمالسا الو

/ 

 هأ يي ارا مذ مدر

 جارس 0



 2 هةرق هوت

 +.” ندع ىأ ءارلا

 ها

 «( ود«

 رم الهو قمنا ىلع ناك اذاهوفل امن قاخما ن اول كوبأ ىلا ام دونا نعأ
 كلل نكي ملاذا دل ءكسحتااقاذه (نعو) توملادعبالا دال هلك ١
 هيله نيج! نا (للعاو) الوذزعافم ىضدرومأ عمم < ىف ناكن يعم هسفن ن .م

 رقد هفن ىلع نعي نأ. او فءطنيجلاو لذزهتلاو هم نه صرحت او|

 لامودو همساشب ال نم م نجد حاذملاو ه.ذبو هتحاصو هدبأو همأ نم |

 نم هغم يسد 00 م فاض ناسسحلاو هتدجف# قف رلاوراسحلا ْ

 قتلا اذا (لعر) هحوأ هنالث ىلعءاقال دنع ةعاصشلا نا( (ملعاو) هد هفرق

 فصلا نمزرب قادحالا,ق ادحالا تحاكستو نا ركسعلا ف حازتو ناعما

 اذا (ىناشلاو) مراقتمن هله ىئدانيو ركيو لمح كرثءااطسوملا

 شالا طبار نوكد توما هيأ نبأ نمدح ردي ملواوطاتحخاو مولا 10
 لع 6 ةرازلا هنلاعالو شهدلاءرماذإ بالارضاح باقلا 3
 مزلب هباعصأ مزهما اذا (ثلاثلاو) هسفنىلعئاسقلا ه مال كال اسما بقت

 ىوق.ث مهو دعنبب و م-وندب لوو او ع 59
 مسوغ مصل و 1 .4 امالك-!امهدعو م ءعضأ | جرير اما ولا

 سيد ىتح هذعف شك هسرف نع سد 0_0 2 تف2و نمو 6 أعقد ند
 و اه نه لت اةاااولاناذه (نءد) 4 ةعادم *.ه دجأ اًمهو مْمودعلا

 ميرا نع عافدلا مرتك امرك أن مو نيلفاغلا«روز مرغختمماكنيرافلا

 (ىناثااو) هءاءل أل (امدحأ) اميتمديالن امون دحا لكل (اولاقو)
 انا نوكحمدز :2اخوش (ناكو) رارغ لاو نا. لا لاك هنعلفغنال |

 كرتءملاىفاو دج وفاوقرتفا عراف ك-) او نما ملا نيب بوح ت -راداولاةاندال» ىف
 طقربل هنأ لأ هذ نعأرلا نمهنو-اعأ كلر دقوا 4 | ة_طس نم ةعطق

 مهن اانا نوكح ةشوامرطانداب ىفدنلا ومش (ناكو) اراد 0
 مهءةاذا نو ب1 فو انا ىلا هرس ىف هلل !فس مانأ ىف اودردخ

 موقلاىفناكو اضعنانضعي فرعو اولاق مهنم ديرئاما هنو ديرب مورلل هيرمس
 او دشواندد ثم ةعاسان.فاوتقنماسملادب دانصان.ف ناكو موراي داما

 ش م

 انفتأأو



 +( ةهز+

 كلذ ثرهقو كف تارا 6 رع تقتح اذاو هبت دمحتو كفن

 نوكأ هفع_ضو بآقل ا ةوقر د ه ىلعو ةد دو تناك علا

 معلااذه (لعو) هجا ارمخال سفنلا ةيهار ؟وه-ا اردنا نياتلا او
 تاكو قة سفنلا ةوقاسهنرا نمل ام 43 لك افلا عيج نوكحت

 نبل او ةعامضأ ١١ لاقل سوه. .اعهللا ىلص هل الور نا(ىددد) هحو لدم

 1 ملأ نم مرعب نايجافقهداسعن م ءأشا ن نعد ىلاع :هللااوعضد زئارغا

 مماوالال ا“ ةمارباصب باقل ةوقب ا ل اهنانؤنلا نع هر ,عاجتلاو

 موقنو لا ءامذفأا 54 ”اراسصت لعلة رمحاوزلان ءءابهتأ 8

 : رءأش )| ىلاثو لئا ذرلا,خمضتلاو ىوه لا عاما نعىجهتنيباقلا

 بار 0 ق ْنآَر ىلا نس>أ ام 0 هررعوض# او ةعا مهأ ا عج

 هوغو بتتعأ |: هع ضاع يلوح سدل اريسصي باقلاةوقبو

 كت تاقلاةوق و تءاح نم ةئيدرلا ةلءفلاو ءار نادل ةحاكلا ىقادت د باقلا

 ىأ ه--ودغ

 هأ 0

 باقلاةوقبو باعملارومالا مق باقل دوقيو راعلاعفديو رارسالا
 تاقلاةوقب و لارا قالخا لعدم ١بلقلاةوقإ وهراك-!| لاق“ !لمحتت ْ

 0 اومزحملاهمحوأةيورو ةعزع لك ذفذت ظ

 ردو أ لاقاك داةحالاو نئاغضلاب ةنودمم امم ولةو لاح رلاهوجو ىت ل احرلا | ظ

 اناه ء هللا ىذر ىلع لاقو 2 ا :ااب ولف ن او ماوقأ هوجو ىف شدنأ اان

 نودع نا سفنلاةوثو ةعادهأ ل اوريصلا (س 1 او) اهعطق ىرئافك اعف ةاضنلا ظ

 برضلادنعادل نوكت ناالو لطالا قامو لاسحلا ىل_عارمم»
 ". اص ٠ نم هدهااف رووا اورد رولا عا ها بهحتأا ىلعاروم. 0

 98 1 قوة ادأ ىلع ارو.ص نوكنت نكحاوريزان اوربا

 لكامل نوم كتاوومدااك-!ام كاوحلأم ءلاغ كيلااهثاقلاو اهعام“

 تومالو ةاسح اع 00 ةقيقحلا ىلء كل ذ ىنالماع كده

 ري لدعلاهمجوأو مع ' .راشأ ىدلارسخلا ىل !ج كنومدت :ءنوك 1 ىو

 دلل در نيمو لل لانا لل ءااو علا ى لعذر اس > وأ ام ىل_عءاسقءا| نه

 1 ال وب ع يوم وجع 1. ادي وو دج ١ 00و ا



 ء(عدغل م

 لااقو ىلا ما قو ارم تاةف ىنعحار ةارم_د تأقوؤ هنقفلا اسممأ كلام اا ةءا

 دق كتيأر لاقف هب ترغطظ ف. كح تأسف يلاعت هللا كافاع كنا مهدت
 تدك ىذلا ع-ضوملا فاداوستيأرف 9 ”تغتأاف ةنالئوأ ني-. ةارداك را

 1 1 هارت نام ماوه اذاف هتذحنأو هءلا ترثفاءان همف 9

 لئاضفلادانعو لاص لا ساسأ ىه ىتلاةلصخما ناسف نودسلا بابلا)«
 اريعي وريصأ ااهت عربه. و ةعامفأأ | ىهو هل هن هيف 11 فدل دعو

 _ «(سفلاةوق ااةوقباسبنءإ ظ

 عسب لسد : اهنمو باقل |!تاثىاهاك ت ريس لم هكا 6 تلاق) َ

 هربرغنبجاو معلاو لدعلا هبجويامللعقوقلاو د 0 ممل هولا اضفلا |[

 روهتلاو نبحما نيب ةطسوتمةلاحة عاما او ىلا عت دلل را ءوسأ ا

 (لدسو) هعاسربصلا هو ةعامتلا نع ع.سد# نب سنا :-الا )ل :-و)

 وهو هقان قاوذ فو. ل اد> ىلع نورمصن للاسقف ةعاسعشا نءل-ه+جوبأ

 توملادئار ط. نه ةديرط ل-:لان فاننلاجرا (م-ءاو) ندم :ءاملا نممام

 اهبيسةأسح برلوالا لاق (دسقو) هرايدتسا نمي توملا لامقّساو ]
 دانا (دوملا /عضرخ نمو ةامحلا بلطاومدسةافو و ةافولل ضرعتلا ١

 56 كافلاو تواارافش نهةرفشةعزملا (اولاقو) ةاحمأهلت هو[
 ودعلا“ نمنع *الاةءاسمثلا ةرمث (اولاقو) هسفن نع عقدي لتاسةملاو هس |

 ريخأت (اولاقو) ال.ةم لق نمرثك أاريدهبر ا قف.لتةنمنأ ( زعادإ |
 كودع ىتاتن ابعت ةن-ىأ ىف ممضعمل (لءو) براسحملا ن ندح ل حالا | ْ

 كودع لتاق:نا ى-ممد 7 حالس ىأ ىقرخ" 0 (لءقو) رخاتم لجأ ىناقأ

 ةدمهلتناكن ؛ةءاحشأانا (اولعاو) هتلوههاضقنإو هتاودراداعلأف ا

 تاور سلاطف أت ىلع (لاقو) ةد علا ةرثكنغنملةدملا تض#: | اذاو ْ

 كدا كلذو لانكم نا ”ااتمكلارا يضر ملو هنعأ]

 كناىرتالا عمايل قد ال 5 ني : ةمركموأ عقدت ةسوم رك ْ

 تز-عو 2ك نهفو تع ا كلل دادس مك نابت مههاذا ا

 تست



 «(( وز »*

 '«جيرملااوصاع أدق هاوسر و هللاءادعأر اغك هال هاولاقو كلذ دنع نولمسملا
 عرضت اوءاعدلاب تح نفق م-ع'اغأف مهقمره.نومحامهولأسو هيلا اوانأو
 ءاعدلا ىف نولسملاذ_عأذ م-مئهةب احالاب ىلوأو ىلا_عتو هناس هللا ىلا
 بوأق م ىو# هب م-ممرب ناىف لجوزعهللا ىلا ةال_صلاو لاسبئالاو

 لسرأذاكل 3٠ م_هاهدبقءابلوالاو ةفرعملا لهأ ركشدي زيو ءافعضلا
 | عمت و مزيك ارم ترسكو قزم لكم هتقزمو مهند فاحصر مباع ىلاسعت هلل
 م راب دنمالجر نأ ب امل !! ذه ىف ىلاعت هللا عنص بنا (ندو) نان |مهثم

 | دف امض نهلكأو مالسل ا هءلع لل ارمهرازو سدةملإ تان ىل اءاحرك
 ! 7ل-.- لكن اهحورش مارو هموشدخن ىف ماعطلا نمةسدعةسح تراسطق
 ( سطعذا سلاح وهافدبأ هدالب ىلا عجر ع ىنذم هتكحرت ىتح هنزخاف
 | ناهيسف لحرلاٌئرب وابتةولاهطقتلا دقرثاط ا ذاف صرال | ىن هسدءأاترأطف

 || :دملالوطوةقشلا دع ىلعرئاطل ! !ًذه توةلاز رح لحرلا اذهفنأ ل ء> نع

 || قرشا | ىلا ىدل, نمل. بلانت ممهاطفانأ (امأو) هئربلاس-كلذناكو.
 | تءزؤاملاعجرأ ةفرحملالو ةراحتلا فرعأال تنكولعلا باطقأ]

 || ىوقأ ناكو لل-هفأ اذام بفن تدهذن اى لوقأ تنكح و ج ورذملا نم
 || تراقسا مثل ءالاب علا سرداو ةرجالا,نمتاسدلا طظفحأ نا ىسفن لام" الا
 عهمأ تنكو ىلعسو ىلع امم ىفةرذاو <: يم تناكو تلحرف ىلاعت هلا
 || اهلدملق هط..و ىلع قف: هعمو اغلا ىف ل_هللاب مات نم نولوقي نيرذاسملا
 ٍ دالب نهت>رشت مو-طاسوأ نورد ىلا ترثاك اذاصوصللا ناف

 | انعهصأوانتالات رس مورالمرح كاذذا ىهو ةيكاطن | ىلا ةيديوسلا
 ظ ىلا طةءةسامل وتو ناسا تال ى.عينت اخأف ة.كحااطنان ا ىل-ع

 ١ تفتلا تام هج [ لف نا. ب-هلا ىلا ىدي تددمو تاظةءتسافرابن ةوعض

 , ةل بح ىل يت لو ىددي ىف طقسأد- ةد سانا هوجو ىلارطتاو ةلذاسقل اىلا
 | ل-هأنمل-حراذاو ىلاسعثو هنا هس هلل | ىلا ىرمأ تءفرو تء>رتساف
 ا يام ىأرال كش وهاذا ع هقىدهح و عئوذ ىلا تفتلاهلذ اقلا

| 
 3 22ئظ5ل5ئ52ا 22 تذه 25ج
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 مالسلاوةالصلاهءلع ىمومذ أ هنتنبارهمنعاضوع مالسلاوةالسلا
 بزناحد دعس دما ىداولا ىنوةىئاو اس ندمنماعحار - يو هتحوز

 هةجوز برضذ ا كذ كس, هايد ف نيئاناو سماق هتحطت لدللا م محأروطلا

 ءاورلاوءاد غلا ع عمانتل ديلا جاتضام ىه دلع س والماحتناكو قال

 ىدوم جبر ةلحما نمدلةو. لالا ن نم ىع .ط او ةدف مناك هب طصرأمو

 هع .ةاومأ الاحرف سقانالاهتوانمع راسو تق" 1! : مالملاو هاليعأا هم ءأأ

 ابتسمت را ءلاران تسن ىجا و م هال لا ”اراتئأرذ اررغلان 9

 هجرحأ و اعرذ نو ام ق» صأااداتأالذ ىردرأن 000 كدر وأ سد

 هللاانأ ىلا ىءنوه أن نأ ن نعالا ىداولا ْئا امأش نم ىدون قذر نرم ارا

 هلضؤجروم 24 0 نم عمىلاسع و ةناس اف ثااعل (اذكهو)

 (اذه)هلأسامى فود و هءطعيو هلمأ هل ىلاع هللا خس: ىرشدل اوى دغابلكتوا

 سدلانو انعلاق اذه (نءو) : 52 :لابىدوت ةارانس تق ةقب حج رح يسوع

 م لات كاع نآذ لامعالا عاوفأ ىفالو تاج ناوريلا لا اصف ل 1

 لأصل وغلا نيل هدو نا هلللأو < نالا ٠

 جارتنأااجرأ حا نم م« وجرت لال نافل ظ
 جاذىلءللاو حالدق عاعش ن م 4 اران سدقمأ ىذم ىعومنا

 ىحانم ريد وشو هاحانو علام 4 5و هله هأىلأف

 جارفنالا ةحار هنم تندد ىلا ثااسلك تركللا اذكو

 | ىتفف تك ارا نمرثك ددع ىف ةمقب رفا لحاس ل ارنودعلا نا (ىودد) |
 كلت نمرب_:كددعفف مسوملا نولسملار ةنذ ءالهلاءاونةءأو اوشطعو مهؤام ||

 نيالا ىلا اولسراف ءااعاة:.ال لوزتلا !امدهوع :5ىل_- اوسلاو نوصخلا

 اودهفق ن وك-اهعاوداك ىتح مهشطع فءاضتقاورأفءاملا اعامدسال مهول نأ /

 جيتار ءءاقستسالاو ءاعدلا قاوذ_عاومهتاءلصاورمشتو مهلجانأ ظ
 وع ان :راءاهدلاتفتلاو تدع رأ نا اولي ل ف ىلاسعت

 ف وأ اًولمواوب 0 آو مهناذجو اع 5-0 3 ْ

 اضن ذب دا
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 نهدو نكد ىقءانل ل.2قالاح ىلع هي وأط ةلهلل اهذ_هتناحدقاو

 هلا مهري ناهركواع كلذهدازفاندنع جار الفا: لع هروب سدت :

 هذ ناكو تونا ااذهىلا جرو مق دللاءارحو نه دالءاعو ذخ أو مهنز دف

 أفا أو مزاكح دقاغأ دقو هوحضو لسعلاو تن زلاو قدقدلا ع.دبلجر
 رحاتلا لأسةو ه-ةمالس ىلع هللاركشو هقرعو هراحأف ءاداسنف مانو هعيش

 ل-سعو تي زو ىةدى مهاردلا كل نزأ ادانز حد قا توناملا حاصل
 عاملا جدقف هئم م عونُمل اره هريض نأ» ركو ةعاسبل !ةهيلا تدتحا

 اذ-5تد نلانمواذك قيقدلا نمىلنزرحاتلا هل لاذ ميصمس اودانزلا

 هن قع رباما ذك تطخملا ندواذك لاا نمواذكن عمل |نمواذك ل سعلا نمو
 توناحل ارعقىلا ةثافنلا ه:متااحذاث لإ -كوهادمف لماما كلت لاس |
 همزتلاو هيلا بثو ناك علف هبحاص هيب رهذلا هنيرع هم قرد
 هللاودعأ هل لاقو سفن ىلا هن ذو توناحتا بح اصقاوطأ ىفهدب قلأو

 |الوان دعتمكتلعام هللاوة نال ذاب كلام تونا | ت>اص هل لا-ةفىلام نأ
 مداخ هن ىلّرف حرت لاق !لذهانخ لاوس ىل.عالو كءاعتدنج ىنال-عأ :

 دعب "ىلغدر والل> رنأرغ ملء ىلامهأ لاسقف ىرام< وىلام عسسل يم لش

 قوناح ىف ه-تئاءلوب ذأ اذ هىناعأو هءاسشع ىنمىرت_ثاو ءاشثعلا
 لل جاهل لاهو معاند_عدملا فلج رلاوانراحراد قرانا اد هو ةعبدو
 ه-ةثاعىل_عماسقلا وهعمج رخل عفرف ىل-جرلا ىلا م ضءاوج رخل تم
 ماسقف هل. جري ه سفرف د_ع-ملا ىف ان ل_جرلا اذاود علا ىلا ه.عم ىثمو
 اذوهلاةذنئاءا.ىلامننأ لاةفكلام هللاسةفاروعذه ه-ءلال>رأا|
 قاما اذذ_:ءوهل افرام نان لاق زد هنهر دأغتامهّنلاو كَعتاع لع
 عضولا نهرا اير --اواسعلد ه.ءاست٠د جوف هرادىلا ضونف كم
 ارورسواحرذاودادزاف هته, مهريدخأو هل-هأ ىل-ععسو وهنف ناكىذلا

 تعش هروممل مالسأاو ةالصلا ةيأع ىموم قو (اناو) دواوملا كل ذياكربتو

 هءاع تن: 5م ىنوم عر هال>أ ىذا ل_ جالا مال_لاو ةال_صلا هساع

 ١" د0 صوم 2س وجب طخ ع همس تح جمجوم م 2 مي و هس 2 و م جمل
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 لح وزع هلا ىذق امل هلامذ اف ناموحلا اذه بحاصب هللا ىندت أي ناالا
 ىضقت ا فرذوأ يشل لاق ىجأ ناحدق هنا تاعل أل ؛لودلضف كلذ

 ني مس ءاقلاوأ ىنند>و ىفاقلا (لاف) هءلعأه ءاصو لجرلا قون ىف تره

 راع )احا اً هورادلا ءذهىف انهاهترحد-ةل لاق لدول انش هم

 كك ارفاس نمراسفأا نم لحررادلا هده نكس كس ناك ةيبع ةصقامولا

 ..ج هنفو هر اج ىلع هجر كما لمه وه افق“ را ةراعت فةفوكما

 هااعأف؛ كا:هاناسنارم أف هءلع لةئفرا #4 نع هل ازن ادارأف ةلفأقلا تنرنذاهلام

 نك أو هناحأف هعم لك أبا لج رلا كلذ ىعد ساق لك ل سأ مث هلاز "ا ىلع
 نود هز أر مال ةذركلا : نمح رم لج رهنأ هريس هلاح نع هلأ دم هعم

 ىدت 'ءكماعام نوكب و ىرغس ىلع ىنمعت علو قشر نك جرا هإلاةفدازا

 هقر طىف ه«مراسذ ك ماعط ىلا جاد كَدم دع ىلع عب رح ىلا لحرلا لاقف

 هلئيدملا جراخ هةفرلا تازنف تب رك: الصو ىتح ل اح نس> أ ىلع همدقم

 ىتءانلحر ظفحا مداستلل لح رلال اةف مهتاو> ءاسضقل ساسنا| تادتدو
 دلو 6 م ءلا:هأطد , اه هت اوس ىغقو لح دن: ة>اح ىذذاف ل _خدأ ظ

 لزب ل-ةمهعم ل->ر ةقورلات تادراساهنان غو هم .-اسص د --حوالو ة-ةفرلا

 اولاقو ه.-اصو ٠ راج نع مهأسف دهحلادعب قف راال-سو ىتدح يس

 ةئسدملال دورا ا ىلع با.-سالا عضو 4 :كلر هاش أر الوان «م ءاحام

 هلد< لذ تر ركحت ىلا اهجار لد.رلا وكف كلذب هترمأ كائناظو كرثأ ىلع
 اهافاوذ لالا وادم لصوملا ىلارأسو هنمسّن.ةري-> ىل_عدل عقوالوارثأ
 ودعلا تهشدفارا هت لدي نا ىت -افادو عجاربةفانان ر ءاعناحار است

 اذدهنم هل ل- ءةقور ادبابقدق لدم قمم | ىد قدف قا دصلانز<و

 اولاقو هسياا مست اعظعارو رسساو رهظاف هسفت ىتدعت نال لا

 ةجاح او ةرورضا|نم هءق نام ىلع تقولا اذه ىف كدءاح ىذلا هيدا

 د-قءاسسفن ىهو كاهأ جاتحاو ءلرفسلاطو كلام عبج تاج ةقاسفلاو
 ظ ءاسفنالا- يشهي ئرت-ناماند-> وام هللاوادلو مولا اذه ىف كز تدلو

 دقلو
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 ةعيرأو ارائيد ةثامعبرأ هيف نايمه ىلعاضف ةيئالفلاةلذاقلا ف تاكا
 تءزخاف كلذ ل ماسرتع5 صوصفاهعمورذ نأ نم دا م-هرد فالك
 هسيلا بات ئامىلا تدملا ىف تدقحافدولو م ل.ل ىل عاطن كلو اهءامضا
 اتسع رتشأ ناتقفشاف مهاردما ةريشعلا هذه ريغ ىدنع نادل و ءاسقنلا

 امبىرتشا تاقف بسك. | ىلع ردقأ الو لام سأر ريغب باف ءاسفنلا ئاوح
 ىو ىلهأ قمر هرّدسأ اًءيشلضفغتسأ ىسف ىرا نر د_صهيفوطأو ادهش
 ا تءّرح ه«عامض ل->وزعءهللارذ هاف 4و فرممت أ لالا سأر

 رارغلاالاىل ىن: لهنإتلعو هرب تكا امالو ممل اهي ع.جرأ ام ىدنعال
 ىعزح بجوأ ىذلا انه ىدعي نوكسلوم ةلاسحلا هذه ىلع موتكر تن أو مهنه

 بءوتة.رادباب ىلعاسلاهدنملا حومش نم لجر ناكورذوبأ عْشلا(لاقإ
 هسعم ل دت ناهرمأ َممَمَأ اذا بغرأ انا صفح ىبأ شال لاقذ ثردحلا
 لاقةفانل نذأف هءاعانلت دفلاق اًثدُش هيطع نا ديرب هناانئط ماقو ىدنعا

 لاف ه.لءداعأف كتصت “ىلع دعأذ كعز- نم تءعدقل فاوطال ىدسن ا
 نالفسانلا ناسيءأ نماسهبناكو م:ىلاقةلفاسقأا كالت ىف تنكو ىدس:لا ظ

 عضوم ىأ ىو نايمهلاةمالعامو هل لاف هلود هد” ىد نلف نالفو

 هفرعت تنكهتب رو ىدنحلاهل لاةذ ةمالعااو ناكملا صوف كنم طقس

 ىنانمداذ-هلاقف هيدي نبن هعضوو انامدىدن اج رخاف معنلاف
 دجوفنايمحلا خففاذكواذك هتفصامراعالا نم هيف نا ىلوق دم ةمالعو
 فاوطلا لاذ همفكل هللا كرا, كلامف-ت ىدن41لاقذ رك ذام ىلعراعالا
 ةميط ىسفنةرن اندلا تن أ لفن رثكسحصأو ردناندلا لم اهتعةراخالاهذها
 وهو ف اوال لدن دف اًءدش ىتن اما ىلع حال تنك ام ىد: الاف كلذي
 بدت'اوادي دشءاكب ىد :ماىكمث ءايزغالا نموهو جرخوءارةفل نما
 كل ل ذيدوو كتناماىلاءث هللا ىدأ دقو ىكت مال ع ىلع صفحوب أ هإ لاسةف ِ

 ائاوكيلذل ىكأاملاقف كيلع هدي نا هءاعانضرعتْنش ناواريثك الام
 اهانأ ةينمأالو' هلمؤأ لله أ ىل ىبام هناو ىلجأ ناح د5 هنا لعأ ىنال ىكأ

 الب ب بت بتبب<بببببج٠بسجبيى"”٠”رددد,
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 لثم ىف ىذاتال لوم هبقفلان اوك دنا ناكف قلطأ مثاماب أسف لحؤلا | ا

 (ىنعمو) ىعئاز « هضاب ل اه ىلاعت هللا تفرعاذاع تلثساذا لآ اقلا ل اقاذه

 محلا تدثرمل نانثامهتمدرفن اونيذلادوهشأام هه.ةفلاناسل ىلع اعدلا |

 ّى و) مهب محا تنثيالفاضعب مهضعل ىوكاو راك انهالت وامه

 اهءاضق ىلو دقو ةثوطرط ىنادلا نادر مونأ ىضاقلا اند-اماذه ( ض.ق:
 رادىلا اووأف ةمناد لاسنعأ ن نم هير هن ر#ت هل-فاه تازنل اقف امونانرك اذتف

 اووسومهراناو دقوتافراطمالاوحابرلا نماسرمف اونكتسدل هلا :هةيرخخ

 مونملجر لاسةف حودولا لع فرمشأ دق لئامط" احرادلا كل: برقو مهعشدع
 ةعقبلاهذهاواخ دي الوطثا ا اذهت تاو دعق ال ءالؤ هان ةلفاقلا لحال

 ناكملاكلذبرقيلم -ممءاعراخأ رب م ىهاسذ ||تانواسفومخدالا اونأف

 رمل لسرلا لعد ذا كلذ مه اهغتسفمهباو داولجو ةسفاع قاوديصأم

 نء (ىنغاو) ةئاكم ناسخ هيلع طاحت ارقسرانلا ةمقرب ىله_صيارادملا
 ىلاناكم نماضهان ةءلة ص ةريزحب ناك شومحما ن ماشدح ناءاهقفلا ضع

 داسنجالا ضءب اهي رمضف بدت سر قءاذاف مه أش ضعبا ةعاساو دعو ناكم

 تش : دو بر ةءلااذأف ه-ةنعو# ىلا ءرقملاعفرم د ا ه-عرقع

 (فربسخأو) ااا مع هقذعق ؟ هدعد]و ىكسملا : الوهو هع :رقملاداد- هأ

 صفح ىنأ عيثأ | ىل_ه أرك 30 تن لاورذف أ ,جاسلادياولاونأ ىذاسقلا

 رطعلا عدي ىل جر توفاخ ف تن دولا نمأرسد | دغبب نم هاش نيدجأ نب رع
 رطع ءلا ع نمنيفاوطل نم لبر هءاج ذا توثاسحما ىف هعم سل احانأ أةدمف

 ةداهاهساش ىلا عفداهل اقو مهاردةريشعداطءأق هدي ىلع هلمح قف
 ناك امع.مج قرفتفهدب ن .رم قبطل | طّةسف ىضمو هقمط ىفاهذ أر علا

 توناحلابحاسما صفحو أ لآةفءانجر تح عزو فاوطلا كيذ 4 0

 صعب هل اريح واهتم عقم عمش لزن ريو م 7 !|ةفءاشالا هده ضع هل ريحت ثال هل

 02 لالا ران عرسال 4 لوقيو رص فاوطلا لع شل لق أف كلذ

 ىنمىلاعت هللا اء دقل عاضا-! عز نازهشأ |! ممأ نطنثال فاوطل !لاةذ كلذ

 ىلا
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 ل-اد نم اصب اذا كل ذك نتاغابق ذهاب كنود تاق دش فاس |

 روما مانأ ىف ةب : رغ ةصق ةيطرق (ترحو) ىلد اول هول: ”الرسقلا

 هقديزأاب هءاعد+ةىثدلمش ثنا دبه نب مس غب فرعي الجر ناكل ذو رماع أ نبا

 كام-ممالانوةورعدم-ولكو ءايدالان م عاج يراسل هسشلا

 انراقو حج كف ناعما كلا هيءطرق ر٠هج:- و نم ماوناكو ةقدتزلاو ْ

 اهدؤملف مومق ةداومم مه له ا نم مافءالا عماسملا فاس ءاللصأ اًرثأ ىف 1

 نوطتت ة 1 ثلا تاداومتب لمه# ىذاسقلا دنع مساق ىلع تدثف ظ
 هو ٠ ءاهقفل | تف .بأو مي ع سا دةءورصقل ىلا اوءاطفر خ3 !اوهقديزلا ظ

 نارعتس نانا رمئطخسأو هوب ريضحو رمق مسأق صاغ“ أه ه1 :ةاوءبوأف

 ا.هونأ | ل. و نم لانج وادع هعم هوبأ ىل جو دا دحلا باس.“ ”اوسلو م ءاقل

 ناب 7 فا. س 4 .ةددرّضار محو رمقل بان ىلع نوكس نأ. ا

 ءوأوأ هراف# «نسالو 1 هزو 7 لءفمصقلا نمفامسأ هل تعفدو ىشدحلا

 2 00 ىقيبشالاو ر *هيقفناهأروط> قفتاف هما انور هاناو

 رم امال كغست الءامدلا ناد الؤها لاقف هود" ةساقروضحلا أب ناكوحو

 ىذأ هع !!يلاقف هيو ذب اذاعاح د رذ 5 ديلا نما و٠ .ىحاهيشأ| نود حاولا

 هاء ةقوا هقفلا ل ١ا5و هنف لاك 57 ع تان ”ان«ىبرمس لاننا

 ساق هواذوس لاف دوهمتلا هاله هه]تق7 نع ىفرمخش |ىلاقف هيلع هفتوأ

 تاسث :امهتمد_مشولف لاق منلاق لت 3 مه .مجمذ ه.ةفلا ل اسقف ة دج دع

 ن6 كاد فرعا 021000 اسغاال لاه هلتقت ت تنك ٠ 1 ةفاح

 نواسملا !- 23: ماعدلارءالؤهاب ىلاةف نر وا ثملاءاوةغلا ىلا هم ةغلاتغتلاو

 ىلاءاهقغلاعحرف هيارت .ثأالو هلق ىرأ تسلم هؤامد كك غستو 7 3

 ميشو علما ضفنأف رم *أ 72 :ملتةاوتفأ مدع اًددش هيلعاو درب و هلوق

 رماص ىنأ نبا لاس. ةف ساما هرم خرم اع ىل أنبا ىلا ارم بدلا بهدف فسنلا

 01 اقالو نسدالاند مش اذ و ىضاسقلا مم م :ةدف ىثدل.شا | نبا نول: ل مدضصم

 م سس سطس طط|,/ طخ خظ سس سس سس سه سس سس يسمي

 ' ىللاقف ل ل--وزعءهللاءاضقل ىف: ءتدده كةءةرىلةملاق مفاسد ْ

 امبرص ىأ اهزورت
 هز

 رس آب مشو هل وو

 انتم ءانمم ةهلز
 ها دغأ



 ىسعأف جئلوفأ اعجو وكسش ناكو ةلودل ارمصان سد ,”راناكو .نادجل 7
 هعمالحز هلدصرأف هلق ىلع سدن املس نامث ءافشهلداجوبملو »ام امآألا

 رجف# اد هيرعضو ل ىلا هلع بئورمصقل اريل اهد ضعن ىف ءاحا 1 فردت |
 هنف ىذلا'اس-ملار فلا فرط ناسصأف هترصاخ نءلفسس أ ةمرعغلا تءاسذلا
 نءسح 103710 فااناولملا نمم اب حرت جلوقلا

 هنيدملحاس ودعلان هس تازئو ةيرددكسالاب تاك (دقلو) انا اع ْ

 مهمل ج رذخ أت مهضعت او رسءأو مهضعب ولعت ن يم اكما 01 دن | : ١

 هسو ريد جالعال |ضعد همااد_عةنيق_ىلا اومهتنا اف هنا نومتاك دع وأ

 فاك اله جرلال سن اه لذ ه- م ناك رب هنداطو رد هلا قءاقلاف :

 ل-صوو ا.اسل> اسس لاب حم ىتدح يسسف لح رثادد .تاحناو «.ءاع ظ

 اغا ازامتالحر نا نمسا ]| ضءن ى 3-و) ةفاو ىقةيردنكس اإل

 عضاومو هل؟الد نوهت. ءادطالا هلا نولمر هبنوصبرتب اد. تس تب ما !

 هباوجرخ ا. 15 نام لا ىلا ليج و نفك و لسغق ثيم ةناءاو 229 ك1 ه5 خا :

 ارهاما.بط ناكو ىدوريلا هلل اةيبنم .اطل-جرموأ.ق 5 ساهل كمل ابان

 لانوس ىت> هوطح مهل اقف هتصقي نوح مأ# اهلا عهبق باطل نا ١
 هاقسو مكيف :ءاهنرم كاما ملا تاوامأ قرطتمو هلق 1 ا

 همللع ةةر_5 ىل->رلااذاو لمس كالا :هام عف دداق هذقس ةنتح لاوو اًمدس ١

 ىثعوهاغيفرادغب ىثءلجر (ناكو) هناكدىلا ناك اك داعد ماك هوا ١

 طبيا اىتاذاو مظعلا ل 465 تر ه ءاو تعوود_هرادياذاو ق: رطأاف ا

 ايلاسةقاطلا نم لجرلا جونو اموكر ادلا تراصو هسأرتأط + افق اما ْ

 ى.هادلا ل آ ضرأ ىف نعلاب تنك لاق ىرضحما مساسقل او مى د>و) |[
 يس ربو لقال تمدقو تءرنأت ىلتقيرمأةناطا ا الاد شاو ىنئثوف /

 نيف تدهس
 فايسلا

 0 ا ا :

 كولمرصعناك لاقريمع زتءلالضغلاوبأ (ىنرمخأو) دب ىربا1لاعفلا

 1 ىرتشاف لاق ش عملا ع. لج ره لعربعذا وسمد هلي: م قزيضوه 2

 اوهاذاو هورطنف هءاعايشغمطقس غرف انا اند مخلب هك 5 جرس و هل م
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 هب ادب ني ا .ف هك لأ امدك عض نيرازح !ضءب ناكلذو نيفلا كا ىف

 3 رش ىلا لمتد ناىل |ىشع لح وذ ملط : را از اماقف تهذو هنمتاف 8

 ارا يفاذاو أراه جرنو عزفف همدؤطعشتب حوذم لد - رارمؤا ذاف

 ' لوتفلاو ل:اةلاريخ نوراطب اولعج و ىل.ةل ريت مه دنع ديلا رلاوةط ,رشلا

 ةيرخلا قلو“ ةمل-جرلاو مدلا,تولموهو نيكسلاءدسب و رازحما اوباصأت

 من لاق لجرلات تاتقتنأناطلسلا هل لاقف ناطا_سلاىلاهولجو هوضمقف
 ناطا_ىأ! هر رمأو هو لاك هاالافارتعا فرتع وهو هنوقطنتسا اولازاخ

 عفدنأ هل: قد ,اومهالف كل ةاو رمص.نأ مالا تعغجاو ل_:ةال جراف لقا

 لجو ضف لتقل |: اقانأف هولتة:ال موق ان لاقو نوما ةقلحملا ٠ نمر

 (دَه نم قاعم نكد ةناطلسل (لاَقف هتلتةانأ لاقو فرتءاف ناطلسلا ىلا

 ىقلأنأ تهرك-ف الظل :ةءلجرلا اذه تدأر للا ةف فارثءالا ىلع كلج
 لجرلااهمأ ان لوالا ل جرال لاق مث لتقف ناطاسل ا هررمأف نبا جر مدي هللا
 ل-ج رول ا لب رلا لاف ئرب تنأو ل تقلا فارمءالاىلا كاعدام
 2 مطام نيكس ىد-هبوةدر 42 نم جراخانأو ىو ذو ةيرخئا ف لوتقم

 20 لس للك ردع نذدتردتعانا و ىأ- د ؛نذ ترك أ نافامدلا

 كلما تقل ناكو كمملا راف سا كلا ا ماطنن ن كلم ار فارالو (انو) امركم
 راسا كلما ارق لاقف هتلزنم ىلع هنم ف اخي ناكو كلما باهشهل لاقي معنما

 هعجاربلازاف راق ىنأف كلما ب اهم ىل عنا لةةن نأ الأ كهمىل ةاءحال

 هتاالحت همركداعلا كلذ لاو ناكوإ وم اللاق.دلا ؛ىسدغ هيرمأ نأملا

 كسف» كلما ارش لعجمت ةفرشمةماقلا فاواذةل كح وهب لهأ ةلالو

 لعق دي هىلارادفس لسرأ نأ ىلا كلا تاهسش ل: 5ىلع هلمحو راس باو

 1 ا نماذي دل مئامايأ هرخأو هلتقىل اولا مظعتساو كالا |ب اوت
 ضك رب سراغباذارادلا. ' ءاط نم معلطت ::كلما ناهس اندمق ةعج مونى هلك

 تامل او سراغلا ل صوف ىناتف ع .ديرتأذهل امو كنه هفمخ هسفنف سجوأ

 اه س ع ءامل ا ارفن ناكمرا هه -ارزو مث كالا | اهش لد ىلذن كلاارفل

/ 
ِ 
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 د و اوعمتساو هللا سانلا ا هثراط.معلانبادياعا|د_هازاا

 هيدر فعو دهم مان ءامدلاىلارطنف لاق هيدي ىلعج رغلا نورتي وا
 امتفزم حير ته ىت>انحربام هلل اوف لاق الامثو انعام مماقب ضرالاب

 هللاهجر ل ءاهنيمساقلاوأ (ىنرمخأو) نانثا اهنم عمتسلف قزمم لك
 ءاسا|دفنف كوش ةزافمىسانلا شطءفزاتا قب رطى تنك لاق ىلاعت
 ءاف نامثالا عفرأب ريزاندلابهعدب لعف. اج ىل بحاص دنءالاد جوي )و
 قددنمئث هعمو# وكر لء< عطن ةعطق هيلع حالصا انأموسو هن اكلحر

 : | ممىل_عىأفه.ةماكف قيقدلا كل ذيءاملا هعيدبن ا لاما ىلا ىف عغ دة

 ءاممسلا قمر قيقدلاهلعرثنو عطنلالجرلا طسدق لاق ىنأف هتدواع
 هل.ةيناىنأ دقو هريغكإ مأ الو كة.قداخ هو كد.عانأ حلال أقو هفراطن
 هتلاوف برشأىت-- تربال كل ال-ب و كةزعو لاقو عطنلاهد ب برضمم
 مكناكف حرس لوءاملا بس شف نم. 1 فرطماو بادعلا شن ىت> انقر غنام
 تاوبالان جو راطم هل هب ود ال ني رمط ىذ بر سو هما ءهللا ىل_صىنل الاق

 لاقي ناوريقلاب ءاعلا ب مسن ناكن موهش ( ىنريمخأو ) .”رب"ال هللا ىلع مقاول
 ةىظعدي[ناوريقلاب تدأر لاق جامد دلا ىناكسل ادمعىن رمت الاقرب رح هل |

 ا ىلا هب لت دق ملكتدال مان أذ نم تكس أ دق هل ىصد ءاحالجر ناكل ذو
 0 مو مان أذنت كسأ دف اذه ىنناناهللاقو نجرلا د .ءنيركي ىنأ هءقفلا

 .هحو ىلع مسممث ةءاس عشا اطدف لاهي لام ج رغب نا هللا عداف ماكتب
 نأدوشأى صلال اة هتلاالا هلال ف هإلاقذ ىصا|قافت_سانىصلا
 مك ١لافو لجرلاىلاثغتلامث هلال وسرا دم نأدوشأو هللاالاهلاال
 توما ىلا ىل-ءهذه ىتك !ىلافو هتءراحىلا تغتلامث توملا ىلا“ !.ءاذه
 ساسنلا عّتجاوركب وبأ مهشلا ىنوت موب ناك 19 ىلاعت هللا هجولة رح تنأو
 لاةفاوةكسف ساسنلا تصنت سافل رلا .'7ممالاترئاك-:و هتزاسنحم

 ركحذاكث ردا قاسو يشل اذه عم ىف اوعم»ا ناوريلا ل_هأاب
 .اهلثع عملة صقناورهقل اءاندنع تاز لاق اراذه (ىثدحو١ |

1 
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 أمأ لاق معن لاق ديزني دمار هنماند نمسخ ديزب هل ل اقف بن عدو ةنع لسع
 هللاوانأو دلة دةعالو د يعرم_غب كم ىن:ككنا هتنا تلأسا- مهل هللأو
 كراحأ ام هلل اوف دي زب لاق ىف دعب ناو كنه ىنرمص نأ ىلاعت هلا تل امأط ظ
 هذه لك ؟ال هللاو هّدق.س كحور ض.ةىلا توما كلم ىنةباسناوكذاعأ الو
 ناكو ىلصب عدغتو دوقتعل اديزب عضوف ءالصل ا نذؤملا ماهأف كتف أى ةبحما
 هلدقف هسأر ىلءد وجعل لدز هي رمد كرا هو ىل# اوعجاذ» هك را ىلهأ

 ريسالا ىحأو ريمالا لق نم( ناصيسف) تش ثيح بهذادي زيني د ل. ةوأ|
 روض-و تؤأ!رافث نمةاساعولط هداسعىف تاء دق ىلا هللا تاس

 مونلا عنموةلءل ثاذ ف رأ ةماةصناطلس نا ( ىو رو)ةامحلان دعم نهتوملا ||

 اهرايعأب ىنونأب ةدقب رف اىلااكرع ن الاذغنالاةورحبلا دئاق ىلا لسرأف
 حرت ل هعضو م ىف بكرااداذااو هص اذث هنمحم هلسرأو بكرم ادئاعلارهعذ |

 تذفناو هلرعأ تاما معن لاق هيكاترعأ امتاعفدق سدلا كلل للاسف
 هعمو بكرم لا مدة مءا 2 بكرملا مدقم كد هسو ةعاسدمب عجر وبكرملا ِْ

 اناا مف بكرملا ف تمهذ ىلا ثرمأ ثدح ىهدتن ا ُكءةمام كلم ا اقف لحرب
 تأن'أب هلياان هللا اب لوي توصدانأ اذاف نوفذح نوراعأاو لءالا فوج ىف
 كمل كسلا دارعم أت. دان انعاهسا هتوصرة سالف ارارماهرركي نمثمغتسملا |
 انهجوتو كسل كمل هدمت نو نيئيغتسملا تامغاب هللأ ان هللا اب ىدأسني وهو
 هائحر اف ةامملانم قمرر خا ىفاقيرغلج رلا اذهان فلات ثو صلاون
 ه-مسسصلا ذنمائةمفستةرغف ةدقب رفا نمنع حا ةماك لاَقف هلاح نعهانلاسوردعل نم

 ظ ناديسف ..-انزمثوغلابالارعشأ مفتول اتدجو تح ميسأ تازامو م انأ
 ظ ىت-ةثدولا ةلظورصلا ىف ب رغل ورمصق ىف ارامج قدأو اناطلسروسأ نم
  هلاال ةدولا ةنظورصلا ةلظو لمللا ةللظ ثالثا ت الظل اكل: نمهحر ذه ا

 مماجت اد شما ماما ناك ىل+ ر (ىفريدخ أد ) نيجارلا محرأ ا لن ادهس تنأالا ْ

 نفسر ىفانءلا تفحزف ودعلا <:ةفمانأ ةيلقصب تنك لاق ةبردنكسالاب
 حاصلا زهشلا ان.فوالو همارمأ انه أر ف لحا ىف تسرأو ةئ.ةسةنالث براقت
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 انه :ءمم ذيهاذي دقو نيدملا ءال_!اوخلاذه نا ني:_سحلا ىز كلذ

 ىولدق شد,« اذاه هفلعت مم هاريارظنف 3 هركلل ىلاعت هللا هادف دق كذب ,اءادو ا

 مالسلاو اصلا هءاع 10 ارباهه>و ايات ةرهش قاس عن ءالا هنرق
 اغرذا1ف قاما هصقو م- هاربا هحيذو ل ةموب هدأ فتناكحرتكمملا

 هللا ىذرةرب رهوبأ (لافو) هل.ةنو د ءلاىلاعت هللا هعفرذ اناير ؟ءابرق هم

 ادي دش اعز عزي رلادعب قرتم اور عمه ىلا مالا 4 ناو زامالما -

 قرأ. نم هب ىلتاامو هنطوو هتودخاو هيوبأ لعراسملاو ل- ءللا كسب لع جو
 براق ن اهناعذ نم ناكحو ىلاعت هيروعدي ىلا الا ٠ نههل-- اىحأو

 ى-طوو ىونأو قو نس و ىتدد تقرفو ىلادال-. || بحأ نه م ىو" هج رخأ
 ثءحن ترا (ثن هاحر .ةمواحر هو اري كلد ىىل هداف

 يننحو اهلعتدي نم لكم ا,م.تواوفانأ ىتااداللاىلا حو بستحأال

 كنمرمس ىف ىنوخ اد وأ نيبو ينعم - ىنتءالو ىلاممب-واولهأ لا
 ءاعدلا عم. جس نأ أر 35-0 ”الاواس: دلا ىربخ نسب هنأ أ :أ عمر ورسو ةم- علو

 ل ءاعد كال نا هقسادق ىلاسعتهتلا نامل ل .ف هموت قمالسلا هلع فسوب ىأذ

 كي وبأ ك ءأ |عمجو اهناطاسو دال ءلاهن-هكتروو كانم كاطعأر

 ها عوف اضالىلا«:هللانالعاو أسف: بطق كندن ل ١ -هأو كدوحاو

 54 : الف اهلوخد نم م لك هن : ورعرمدم تراص السلا هن .اع فدو (ءاعدبو)

 همم ىلاعت هلنأ عج (انان) هل. ى اهنكسام داق (لاقر اهتم حجرخحم

 كلا نم ىنت آد سر لاقذ هءرءاسقل ىلا قادشا ه-ءأعمعت |١ تاماكتو

 اسئدلا ف ىلو تنأ نم الاوت اوهملار طاف ثد داحالا له وأن نمى-ةلعو

 كلما دبعن/ ناسماسه و (انلوإ نيحناصأ اب ىتةأو اسمن ةويدرع الاو

 0 و نول | لهأ قلاع قار «ل ىلا ديزب ندم

 هش رذاملهىفأ نيديزبىلو ةفالخت اكل أ دمع: ديزن ىلو الف هيأ نا

 سم ىفأ نبدي ْرب هيلطقدي بزب ني ذهن ىخسافارملعاسملا ودب أ نيد ناكو

 ىفأ نبدي ردي ىف ناكو .برغما دئعن اضمرر مث ف هي قأف هن ءاط ىد دو

 رم
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 هرسأو ساسذلا عج و همأو هنبا نع كلذ مي-هاربا ؟فاناررق هلع ناو

 رانلا قف ىرمو هموقن ههي نما ن ءلتأ ناو راسا هاي هل دلخملا
 ءالمملا لها ع. هج ىلع ىلع" الاءالملا ىف كمسا عفرتدق ىلا عت هللا نا 4لاَعو

 لوو رئاضفلا و لزان ما ىلعأ ىف كل ذر دقي هللا كءفرمل ةملد م «ءفرأ تنك ى تح

 هللان كاظّن ءوسد الف كإةءلالو ك 2 .!كلذي كاتب ىلاعت هللا نا نابع

 م ىذلا هكحم اطضممتو أ ىلاعت هنلأ ىلد ىنما_ة> كل ذنوكي نأ هللاذوعأو

 نكف كلذ لكي ر مزد نافىل اع هللا, ن ظنا! نسحأ اذه نكسلو هداءءىلع
 مهارب|ىرعتف مي ماعلا ىلعلا هللامالا ةوقالو لوحالو كب همن سح أ دنع

 20 او هتريصن و هبأر هلدّتشاو هلوق, مالسلاو ةالصلا هماع
 قاحءاهللاتف نأ لا .2 او نيكجبلا هعمو ل .ادعض
 ىنيان نابرق ابر !!مي_هاربا لاق انا رقىرأالو نار ةلأ ها دأ كعم ىرأ تنأا

 سار ازا قاض نطفي لذ و كانأ محرءاسن نافهملار طاب ,تءر نيعا

 انابرق كاع جأو كح ذأ ىنامأست !اقىرأ ابا يهاربالاق لحا
 هل للا ةفرمشدت :ساو قادعم| ه>و ىلا, ىرتاذامرافن اه ثلة : و هيلا كفر

 كرورس نهىر ”ةنارسز اود قطر ايم [ 3 تدجا ةمَدْلاَو
 نكي ل تءأاب هللاقف جرفغلاو ةيفاعااب و>رأارمأ كبرل لركشو كل ذب
 ىح ذ تدرأ اذاه ىر هش .:هرحد 5و نانو ,”ربلان مىلاسدحأ اننا ن نهئث

 ا ةيناديدالادجاو ل. وقرا نيا اةؤانوددشا

 ىأ ئرقاف فاشن هع :رفاذأو ىلع كلذ مخ أنا رك أانأو كيذؤ.ةوضع

 غرئالف كن ايدي قلدنا كل نا عزكم دقن رمتال اهفىل_هومالسلا

 نامه -ةمامعب م صعق هيلا مالسااو ةالصلا هيلع م هاربا د_ع هّتدصو نه

 كر ددالك ههسو لق سناهركو هه-وأ همك جنب عكس ىلا هم ا

 ىلءاهر ؟نادا اال هقلح تهدي لمخدأ مث همد مختوهاذأة+ردل

 دارأ الق ةيناثلاداعا مث هسفنىف َّى يه أربا سجوأف ني كحجس لا تداقنا هقاخ

 اناا ؤرلا تق د صدق مي-هاربا اي نأ ىدونو نيكس !|تيلقنانيكسلار نا



 هنأ عرم ع ُ
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 سس م سامو اس سس جسر

 ىلسميهاربا ىلءاوعلاطأف داموراصفرا دهم قرتاوريسجلا بايدي دس ىذا

 كاي : ىلدع هم ءأانو رطاب سام |يرنوا لسا. ديدص هودصو) و هءأع هللا

 ةراستأ .ةأو عسجلا ىف ىهو همأ ىلا دءق ى- ىشع جرب م .هاراإا ةلاتختإ

 ىذلايتنمآك اميه ايتلاقو هم ءأأ تسادح ىت ىتدح هب نمآ نم مل وأتناكو

 ثاسفن ىلع لت ةةلاىر ذا مهاربا مأاهت أ||ّةو 5 أدرب كل اهران المح |

 ميهاربال وو ميهاربا برب تنمآ دقوا يش فاخأ ال ىناف ىن-ع كم !|تأاّقف

 هللا ل سرأف 9 اياذعهلاوددعتل هي نو رأي مهددع ىمحال سانلا نم م عج

 ماقو هنعاورفف ممتويعو موهوج وقىرانلا كإثدامر تفىدفاةصاعاصر

 دهام (لافد) ه هبارك دمو ىلاعت هللا ىلا |. .«اد سو هءاع هلل أ ىلص هاربا

 هغمو مام ىلا قاطنا مالدسلاه | اعناعلسدتنا ىث ناامه رييقو:داتقو

 لح دف هعاذ هالذا لد دب مالسل اهم أع ناعم س نكيلو رك هلماش : ىوح

 كلم عزنو ةكسم هت |افر دل ىفءاقلأف هءاخناط.ثلا ىطعأو ماسلا
 ىلع س 5 ءاقنامأ هش نأطم 9 لعق اأو هذممالسل هيلع ناهس

 سانلا 5 ,ىذق لعش هئاسن راج ن فلس قلم عم ىلع طاساو همس 0

 ناعلس تكسو ناسءلسهّللا تنتقد ةلاولاق ىت هاب اضق نو رك سل لاو

 ُ - عئات عنام وهو كلت هتلاح ىلع نابعاس لقا اموت نيديرأ كلذ ىلع

 انأ هللاقو هد. نممهدحأ عطتسافنيدامصدوفردلا ع تاكل ابتلا
 ههد ولست لعفلاق ههد ويش أضعت هب 20 هلا م ناماس

 نام .اساوطعأ مث ا هيرمض ىلعممحاصنودابسصلا الفرم معأا عي امام ىلع

 نأن ءن درمؤلا نم همذ ناك ام هِلْغس 7 و نشدو مهدا_طعرا رقت دقام نعت 9

 اههادسا ناططا ىف هةاخددوفامولسغو امنوا قر فلا كلان لاء و

 هناء تماقربطلا تءاحو هءاضو 1 آم هماع ىلاعت هفلادرف هسافمدخأف

 نو رذت» او اه مالسلاو ةالصلا هءلعن املس هيا نودأ. .هلاىأ موقلاف رد
 قاض يهاربال هو ىلاعت هللا نا هذه هللا ىذر هننمنيسهو (ىورو) هبا

 ٠ هحيذب نأ مالسلاو ةالصلا ه. و مهارباىلا | هللا حو أ نب نيئاس عم ىسنباناك 15

 و



4# ) [+ 

 لتقلا امجوتسادقنءلجر ذم [لاق كلذ فكل اق تمعأو ىحأانأ
 قار ا الا ن ءوفعاو ه- :ءآدق نوك انامهدنأ ل اتقاف ل

 ىلا اتاهداَصت :كنا مالو ةالصلا هيلع ميهاربأ اقف هت 5 9
 نأو انام نال: نأريَغن مه 2 سلدس نمهاحور جرخأو كعب 0

 درب ل ودورة كلذ دنع تومأ برغم ا نماهب تاف قرمثملا نمسا أب هللا
 لخأ وعد لءج و نيذس عسسس همق ثا نول ل هب رمأو اشيش م-هارباىلا
 و هجمتو اًنوو هرمأر هظ ىت- > مالل_سألا ىلاو ىلاعت هتلاىحلانومتلا ظ

 ارمدج هلاوذب كلذ لعمهرعأ عمجاو مهاربا أوف رم نأاودارأ اف هند لعا

 قر الوز ازمالتغ دم بسلا وستضووو امازذاتوسم واللا نزلا
 سائلا اهمأدورْعْنذٌوء نذأو هنءقازالا د هم و ىتءالفراد_ىلااو طا وا

 فدرشالو د.ءالورحالو ىثئأالور ذاهتع نةادعنالو يدار اراخ أوم هدا

 نءبرأ كلذةف اول جاع ١ك ىقىقلأ كلذ نع فلخت ن هو عمضو الو

 اهليلعقافأو ًااهمئاغ عج رناارذن ا ,مسفن ىلع ذذت مهثم ةأرملا نا ىت-دل» 1
 مهم ناك هناىث-رانلا ىلا هياوذذق كلذ لك اذا ىت- ميهارباراستلنيطتحتا
 قه ةفك ىف ميهاربا عضو كلذ خاب : اها .هللا ةفاسما ىلعراتلا وو |

 ايفامو راصلاو ضرالاو امسلا نى, هن :عهللا ىذر همام بهو (لاق)

 لمعت : دحأ كاضرأ ىف سدل امرا اولاقوةدحاو ةدهذ ىلاعت هللا ىلااودهك ٠

 هورمهناف ميتا سانا مبملاىلاعت هللا جوأت هيرمصت ىلا !نذاو هريع ظ

 هوذذقو قينمملاة 5 ىقعضوالف هرصانو هم .اوانأف ىلاعدناو هوننعاوأ ظ

 ةواد_عو كي ىناسعيا عت كلام هللا ليكولا منو هللا ىدح لاق داع اا
 فك ناوانلا ل اقاعت 2 1 نمىنو موماع قرمصناف كذ ةىوت
 امالسو لق.ملواو ل جوز عاهبرراسنلا تعاطأف ميهاربا لعامالبوادرب
 نظف مانأ ةعبسراتلا ىف مالسلا هياعمهاربا '(ثياو) درعلا ْةَدْسَن هاما

 هل ءللا تن رىفاف مهارب الع اذاماو رافنادو رغ لاهم قرحأد هنأهموق

 ظ سانا باذو ىذعم-هاربا جونو مدنا دقرسسلا ادهراد- ناىونىف ظ

 1 ا ل 0109و 119717 11/9797991007777719 تتاح نوب حلا تجد ج جب جب رجائي وج د يحك 2: 76- د ذ



 ء(ءاحل#

 هللا نوجا أ لاق همو5 هجاحو. ننكرسشم ا نمانأ امو ا ث> ضرالاو
 اًميشىرءاشب نأ الاه. نوكرمش" امفاخأالو مالسالا ىلا ته ىنادهدقو

 ناانتخآا نم فاختامأ يهاب ااولاق نوركذ::الفأ ال عئث لكحر عدو
 | مكرمشأام فاخأ ف ف.؟و لاف ,تعواهتسستنأ نا ه.موةتالءوس كءدصت

 قاع ذلا ىأف انا اطاس كراع هيلز ملامهللاب جكرشأ :|نوذاالو

 مث هموق ةأه دع اماز-صا عدرزا (ناكو) نواعت من :2 نأ ن مالا

 اويسؤر ىلع هيف ارمقل فم . مه | ععملا 'مهارب ابل

 كالذادفف ١" باع هموقلاراهظاوأم* زهتسااف ناار ل وق وشو

 ةرطنر الل لق قعد انا لذ دورغىلا كلذ غاب نأر غنم مه دنع

 هنا اوذطد مومانصأ ىلعوم ماع ظ غلا نه ىنعي مب .ةسىنأ ل اقف مولا

 ىلا غارذ نيرب دم هن ءاولوتة هراو«8“اذا نو عاط | نمنورفب اوناكو نوعطم

 امنواك َ الأ لاقف انامدواماعاماهلا اوعضو دقو أملع ىل- دقو

 ىت-حاهاجرأ واهمدبأ عطقو انهم ونمعلاب ايرمضم ما ءغارف نوةطنتال |[

 م-هفادي ىفاهقلعف سأفل |ىلادعو اهبارشو اهماعط قارأو اذاذ_> !عاع
 تدباولخدم هلا مع نم هموق عجرا و اذاذجا_كرتواهنع جرن مثرعم ا

 اذهل متن هارلاتو هو مهعأ و كلذمهعارا َُم عنصاماوأر اذ مهمأ انصأ

 .هارباهل لاق مهرك ذى 1 مم ضعمل مىضعن لأ ةف نئماطلان 1 هعمل ان

 يانا لعدبوةدور غل اهئئزوتس واهمس هانعم ىأ

 اذهتلعف تنأأ اولاق ل-سو هماعهللا ىل.ص هاربا أ الف نودهش

 نواه: باو اكس ناو هولأسأو اذ هه مهريدكهلعق لد لاَ م أ

 منديل ءانتسن نعمان دان ْن لالا : أكن اولا ةفو سلا اوهيساو

 نوديعتفأ لاق نوةطن .ءالؤهامتلعدتل عفتالو رشنال اهنا اويعدقو اولاك

 هللانودنهنود_.ءثااو ١- فاير الواد ثم عفتيالام هللا نودن#

 دعت ىذلا كلا ىلا فص ه:هكاذ عم«! دورغهل لاذ نولة_الفأ

 انإ

 ِ دور-غلاق تيعوىحىذلا رنا ميهارالاق هتدانع ىلاوءدتع



 »لى(« 

 هلا موك وهتةوزغ نع اوةلومه .مأ ني لالهو عبر لأن ةرارمو كلامنا

 اورو سال اان لاقل !!مالك نع سو هملع هلل | ىل_ص

 دوشأو قاوسالا ىف فوامأ تنكو اهفر هنا تءحر اء ضزالا ا 201

 أف لسو هم ءاعمتلا ىلص هللا لور ق آو دح أ ىنماكالو نم سمل |عمهالصلا

 كلذ" ىلءلاطاذا ىتحال مأ مالسل ادرب همس كرح لهىءذ:ىفلوقأو هءاع

 قع نداوشو ةداتق ىنأ طداحراد--تروست سس مم نناهتلا وع قف

 نود تءاساف مالسلا "ىلع درام هللاوذ هاء تابسف ىلا سانلا تحأو
 ردفل اًةالتص تءأصأ ئمالك نع ل سو همأع هللا ىلص هلل لور ىد من مون نمل ل

 انهي ذ و لام! ..ء,نس] أح انأ انيبف انتوسبن م تبرهن ىلءانأو
 نأك امو تن :-راعضرالا « لع تقاضو يدفن" ىلع تق اض دة ل>وزءهللا

 هءاعهطلا ىلص ثلا“ ء ىلصنالف لاح اكلت ىلع ثوهأ نأ نم «ىلعمهأ ئث

 ةلزنملا كلي سان نس ؛ نوك اف إو هيلع هللا لص ىلا تومي وأ سوا

 توص تءعمف اذن .ون ىلا عت هللا لزنأذ ”ىل_عىل_هالو ا قتاكنال

 ىلا هني ادا .سترردل يعش كلام ن نب تبعك ان لمحل ع هخرانم
 0 ا ١1 ."نإوا تءلقن يرسفلاءاح دو ناتذرعو

 كالا ىلم .هص ىذلا تدن عامه را .ةترعتساوذ ئموب امدهريغ كلمأام

 وبران :ىشال ار روريسلا ن-:هههج و قريب ونهو هن ,اع تايسف سو هملع
 نم علت! ن اهب ٍننمنا هللا لوسراب ت و كمآ كترلو ختم كناعَر 9

 كعك مألو هللا ىل_ه ىنلالاقف هلوسرولاو هللا ىلا ةةدادص ىلام

 تداعأ مالا او ةاللع) !هءلع يهاربا نا (ىدرد) 0

 نار هنا لاقي اكوك ئارلمالاه- عند أاف هدف ىر ع.ضومىف جردو

 لافاغزاب ,رقلا ىأرانإة نيف "الاس | اللافلفأ امن ىراذه لاق لا

 موقلان من وك الخ رقد نثل لاقر ا راده

 ال رك [اذهىراذدهلاف ةغزابسعثلا ىأ رو عص ألف نيلاضلا

 تاؤمنلار اهذ ئذلل ىو>و توجو ىف نوكرشأ ام رب ىلا موقان لاق تافأ



 ةقثر:ك قطاملا
 ذدثو أرملاامسلت
 ليسرتف اهطسو

 لفسال اىلءالعءالا

 ضرالا ىلا

 ىلعرم» لفالاو
 ها ضرالا

 ماد

 مألدت قم قطذملا* ءامأ اذذءااملوأا م-مع هللا ىذر سأس.عن 07-0 .1(لافوإ

 منهاربااهباع مت ةراسن ءاهرثأ ىف*ءلاقطنم تذخت | مالسلا اطقم ا

 مزمز قوق ة> وددنءثدنلا دنءاهعّضو ىتح هعضرت ى هو ليعامسا مم

 هكا :هاهعضوف ءامأه سدلو د أذ ئموب كس ع ساو نيه ]ال 1

 متو هءلع هللا ىلص م .هارب | لغد م هام هروءاقدور د هدقانارعاسهد دع عضو و

 اودارلااذهقاكرتو بهذ نا مهارب الح !اقف ل. .عاهم|مأ هتعم ةاقلطتم

 تلاقف املا تفتاءال لعج وارارع كلذ تااقف ئثالو سدنأ ه:ؤسدل ىذلا
 ىلص هاربا قاطناف تهجر مانع, ضن الاذاتلاق من لاقا: ذه *لرمأ هللا هل

 «عدحوت تددلا ل.ةئساهنو رمال ثم مل |ديع ناك ذا هس بو 4 ءاع هللا

 رغد او ىترذ نم تذكسأ ىناانبر لاذ تاوعدلا:ل 4 اعدو هيدب عقر مث

 هله لعام مأ تلءجو نو رك غلد ىت- مرغاكديد-:ءعرزىذ

 سشطعو تثطءذءاقسأا قامدفن ىت> ءاسا كلذ نميرشنو هعضرت مالسأ ا

 ٌتدل>وو ه. ءلا ارطات ناهءها ارك نقاط اف ىول: 1 ٠ هملارطتت تاعدواهذنا

 للهرظات ىداولا تايقتسا مت هيلع تماقف اهملو صرالا و لد> برق اءافصلا

 ىداولا تزو اح تح دوهملا ناسدنالا هس تعم م م ادد اع

 كلذ اءغو 001 ةادحأ ىرتهترانا 3 ارذعتماقف ةورملا تءأ

 ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا لاق اه منء هلأ ىنز ساسع نا ىلع تارم عسا هلت

 هصتلاةفاتوص تععمةورأا ىلع تةرمثأ اللف اجرثدن سانا !ىتسكلل لاو

 كلاب ى هاذافكأ- 20 ءناكن ات عمو 5تااقئانمأت معمق أهم لاي رب ْ

 هطوخت كالفن ا لارهظو حج ان لاقوأه قعد ثدف) عزز م طور“ هدئعأا

 فرةثامدهروش وهوا اقسىفءامانم فرغت تلعجوأ اكهأ امدسلوقتو :

 لوللاقوأ مزمز تك تول ل.عاسمس مأ هللا مح رب سو هملا :هللا لص ىنلا لاق ْ
 كللاا4لاقف اهدلو تءضرأوتد رثفلاف ا اننعمأت هع تناك فرغت ||
 هللا ناو هونأو مالغل أداه هن ءاعب لدم وزع هللا تنبأ نه نايت 4 - اىفاضمال :؛

 بءك نا كلذواوغ ا نذل ةثالث ||ةصو 6 مو) هلدأ ع مدا : ال لج و رع



 . «(دز#

 برو (دووز ةمصملابال هكلع تذعب . فات هللانا لع لباد( تقول اضع

 ءاوردبروع نورطتي لد ارقى كوت رد : ىذلار 4 مالنا | هملع ىسوم

 ا ةوكرش رح او ءاصعب هبرشف لاق لسو هيلعهقا ىلسىنلا نءىراسبلا

 4 02 ندندنأ هايس دقت ىذلاوفءريرهونأ لاقر 0 ل

 ةرائااهنا ةرائاو سانلا اهدوقو ىلاعت هلوقرعسف: ىف( ق(ىودو) ةعيسوأ |

 عجن ليحي رم مالسلا هيلع مسالا نأ (ىو روا)لامندلا ىف سانلا تدكسن ىف اا[
 ةراحاون 0 !|اهدوقو لوة»ىلاعت هللا تعم لاقق كلذ نع كال هتدنأ

 سايءنبالوقمهضعد لوأت (دقو) المأ ةراخم ا كلت : زوك 1 ىردألا

 ارارثربصت مثا ماب صاصقلا ن مدرضضل ريشا ثوم هرثح امنع هللاىذر

 سدأو عج ارش نال دعب اميثع هللا ىذر ساسع نا لب وأتو (تاق) ْ

 نورمد# ممر ىلا لاق ما. ازحأ 4 رادو امقرفت ه- هل ل» اهعج امتوهىف

 العو لج ا مرملااهعجو اهل ااا ةداعام ىلاعت نرلا ىلاردحما نوكماغاو

 +« (ةدشلا دعيج رغلا فنوس# او عسا ||بام 1. ظ :

 هز اوه (لاقو) أوطذق أم لعل ن يمس اس (لاف)

 امس رممعل ا عم نا ىلاعث (لاقو) ءوسلا ف ثكن وهاعدا دار اطضأأ ب. نمأ

 مل-سو هيل عدلا ىل- صدهللال وسر لاق الاء هتازئالن - (لاقو)

 هللا ىذردوعسمنءا(لاقو) نيم رمساع اسمن ع نارسلامكءاحدةةفاو رشد

 نيم م مع سأة ن ارسدلا هب اطا ارىفرسسعل ا ناكول هدب ىبسفت ىذلاو هن

 اذان رخل مو رسلاركتورسعلا فرعا هناةأ الا (ىنعسو)

 نانثاو 4 هنرركعح م 1 ء١اووهوهذ هتداعأمث و رعما عما ثرك ذ

 موضع ل أقد
 تن>و نوط | خد دنع ثتماظع د ىولبنامزلا كلا لكس ظ

 ثأامو 0 .لا اعود تمثل هسا دج تاك ان عراو-» اهتاتو ظ

 تلو تلاوت اذا أن ارر و د اهادم غومل ران او ريطصاخ

 تادف هاج كنء تفيحكص تا>و كاوق ت:هوأ اذاو

 0 ولا ,



» 3 
 00060000 ااا ا اد ب ب ب ب بجبجبجبجبجب7ب7-7-7- - -بتت3“3تتدبد72076

 ىردقالن دحماوبأ (لاقإ) ةاكزلا عنامىفدزاو (ثيدحاو) اها ارثا داع
 دروامو (لاف) قلاع راو ةفاكمريغاهخال خامل نيب ةصصام ةأا |

 نما ف ومن .اعهللا ىل_صىنلالوو ومراءةالان مكالذىف

 هكاش ٠ نءرابخ لاو لما ل. ءدس ىلع دوعلا َسٌسد+ملدو ءلا لكس وءانر ةلإ

 كلذ (كأو) ملالغلا نم م مولطال ص دة: نأ دمال هناو تالاف ىفقتلا
 صامقةلا ىرح ىلا عماجملاف (لاف) ىدئار ةىالا قادع»اوبأ ذاتسالا
 ىرحاذ- ةلفاستدلارادقردقلا اذه لقعت تلا بلا 4 :هولاق اومن

 فرع هم. هوم !نالّدصا !ىقهح و ةأذا: الا مالكو (تاف) صاصقلا هذ 9

 رعراذابباكلاو دم و فلعل | ل-.ةنو انسةلا | مرفدع هو رمضلاو عفذلا

 )مم اهرشن اغافدةساحراو 4 نمرف سشحولاو ريطلاو ىكاذادسأتس و

 (لكناف) ماكح الا قاثرقلا عفربافو :دلاق مابا ممل مهن

 تدلع ماهااورعالال ةفااممت ءدو هنا 0 > ىلءءازح وهو ماسة 0 !صاصقلا

 ىل-ع لك مال كدزءلوةءلاو لومراهءاحالو لوةعاس4لالو ةفلك«
 قادس فأذا وق نع لاضفلا اذهىقو مالا نع الضو ءالقعلا |

 ىلاعت هلوق هل دبش» وئثلةعلان الذ اردقلا اذ_هل_ةعث تناك اها

 نم هناأل ةفاكم تسدلاها (باو ءاق) الوسوث دبل ب :- نمر ةعماك امو

 مهو ءالةءلا صن اصح نم كلذو لسرملاو ل ودرلا ل«: نا ف.كتتلاةرو رض

 هللا طاساكدارأام مهم هللا لعقي هدد ١ اوناك نيةاكماونوك«ملاذاف نالقثل ا

 لعب نا للاخت هلاو 44م ءاع ضارعاال.ذ 1 :دلاق مومأع

 نازاحء ادت | ك4جهد هلال نازاحاذاو: 7 ل و ميم 2 دارا اههكلماك

 نأز ود و لسرالاو لوسرلا لعب نم ىلع ةلو عذب" الاو انو 1 -ذعب اهاود

 مقلااملعرس ل نامت كلدنم :ل لانى ورضا اعلا قلع ىلا: هللا

 (دقو) هي نو د اوي موثدب اه ن ندكلو ماكح الا فا رمع عقرائافاسم :دلا ف

 غزولا اولتةالاق و ءاع هلل | ىلص ىن ا نأ هذ ع هللاىغر ىزاذيلا ىو ر

 ْ عسدص ءوس ىلع تقوع ءامعذهف مالسلا هب اع مهاربا ىلع د ناك هياف

 وس تصس هصت 15: + :٠7 2752ج ص7 و يبوس ص هج



 ظ

 ظ

 طددب مكر ردت هاش هتمقر , 1 1 ا! ينا_طدرق كاد كسا تفر ىلع ءاغز هاريس هنو ور

» ) 2# 

 ريمأ أن هللا هللا صاعلا نبور ع لاقذ هقص هاذا ىحففورذ هءلعملةرماالف

 9 :مصةتاانار علاقو دئة ل مق هقدعو مالمو للجو 7-5 نانينمؤملا |

 نب صاصقلا (امأف) هسلن نم صن سو هيلعهتلا لصين تياردقو

 (ناكذإ) هت صاسقلا نارح فو هرسش»- ىف سان !| (فلتخاه) ماسلا

 تواائذلكرش>و(لاقإا-متوماهرسش-لوقد ام-ممع هللا ىذر سأءعنب آل

 اهنانب رسل مشع( لاو ةسمايقلا موبنايةونامهناف سنالاو نملاالا

 رشعتدات -(لاقو) 3 اماارمشت بعكنب «ىبأ (لاقو) أهم صةةد ورش

 : ضرالا ىفةباد نمام هنع هللا ىذرةريرهونأ (لافد) تانذلا ىو لك

 اارىنوك ٍ -4 لاقي م ضع ن ماهضعمل صقيع 37 مامقلا مونرمثدقسالا

 مدانمأ#أ الإ ه٠ انك ربط :رئاطالو ضرالا ب د. نمامو حسنا اًورفاو

 ةداعان عطقمال ىرعشالا سحناوبأ (لاقو) ؛ نورشص مهبرملا ئهلوق ىلا
 نول_ديواوداس» نا زوحو ةوعدلا هغلممل نمو نيناسجلاء اهلا

 هلوق هلا ةداعالا تو.ث ىلع (ل“ ءادلاو) اوداعب ءالئازوصو ةنملا

 رئاطالو ضرالا ف ةباد نمامو ىلاسعت هلوقو ترمت- شوجولا اذاو ىلاسعت
 (ىو دو) نورش#م-جرملاهلوقىلا جلاشمأ مالا هيحاسنحر يطب
 و هيلع هللا ىل_صىتلاناهحأ ء هللا ىذر ةرب رش ىنأن ع يملا ق لم

 نمداقتلءا فطحل ةاثلا نا ىت- ةمايقلا مواهلهأ ىلا قوقحلا ٌندْوَدل لاق

 ا (لامد) ءانر ةلاَو دال

 كلا !ام ىردأال تافاتدطت ا ميفى ردن ألاقذ و

 ىقصينلاا# ر ادق ه: .عمللاب و ذر ذوأ لاسقف امهثايىضةيسو ىردي هللا

 ا : هذ و العلاق ىة,دح5 أ ىبرئاط تلقبامو و ه.طءهللا

 ل ا م لسهفيعلا 0 ة.كن نع لثسدلرحم ا َنارذونأ
 0 ىار : ١ ىلعم دعس نوأ قال لاق سو هيلع هلا ىلص ىنلا نا امهريغو ىراخمأ او

 بأن 0 7 ا

 هاوقو عنمو برض 5 مال 2 .اء ترمب أسمن ِ يف -- ططنواهفالاظاب هوطتقرو رد 5 عاقب 3

 وتس هر فم رئرد

 هلأ جارس ل



 انههانعم همدعو

 هأ تف

 ضعأ ىأ داقا

 هأ ياصتلا

+)" 

 دو هنع هللا ىذر ناةعن نام ءلخد (بد.ح لافو) هناك د ىلع

 مالغلل لاقف مدن حاهكرعف هنذأب ذخأف ئيثاهفلعىفاذاو هل ةقانفلع همالغ
 هرعا هللاقمم هنذأب ذ_أف ماقىئ-هر ل زب لف مالغلا أف ىنمصتقاف م3
 اهاو لاهم هسنم غلب دق هنا ناسمع فرع ىّتد دش دس لوقر رهو كرعا

 ىنأاناهللا دبع نيف وع (ىورو) ةرخ الا صاصق ل.ةايثدلا صاصقل

 هلع هللا لص ىنا| لاذ امئانناكوأ هم لفامداخ اعد مسو ه.اع هللا ىلص

 نبانءهاطومقتهونا (ىودو) ايرمض كدعوأ ال صاصقل االرا سو

 هللا ىذرهدعب ناتفملخت اوسو هلعهللا ىل-ص ىنلادافأ دقو لاق ناس“ ْ

 نمنوردتألاق سو همأع هللأ ىلص ىذلا نأ هن :ءهللا ىذرةرن رهونأىور

 ىتمأنمسلفملان الاقف عاتمالو هأمهردال نمات.و سافدأ اولاو سافملا

 اذه ف ذقو اذه جشدقو قا بفذاك زو مادو ءالدب ةمايقل | موي أي نم
 اذهو هتانس-نماذه ىطع.ذاذه ىرذواذهمد كفسوأذ هلام لكأو
 هاب اطخ نم أ هاعام ذب نال بق هتان تدن ناف هنأ تس عم
 ركجبانأن ا ىنغلبو هللاهجرشلام (لاق) رانلا فى لا مث هيلع تحرطف
 اذهو ىلام لاقو مدي مثال-جر ريض هفالخلا ىلو ا! هنع هللا ىذر قدصلا

 هللا ىذر رعملا تاسراف مم هلل اىذر ة-ثناع هتموت م-مملع اهثد درالا

 نأ اذه نمىقاعم تنكد ةوالجر تن رمذ دفىنا هل لاةفرعوءاش 4-6

 لاق ج را اخلاق مامالا 41 ذكهنعهللاىذررعهإلاقَذ ادحأ ب رممأ
 راثكالا .(تلد) هالك افهامتاف لح و كلعص :راهلأس ف ىلجرلا قات نأ
 ناووح*الا ىلعامهدسأ ىداذ ١ ءارس صاسصقلا قر و« اورممالا نا ىلع

 ىنءملا كلذ ىف رنمالا ناكو ىند | كلذ ىف هسن مهرجان ىلازرومأللا ملغ اداربمالا
 ىذررع(ناكو) مظعالان اطال ىلا اوكا قد ىث> موءاعرتؤ اضع

 موثنف مهثدن| وهم وم دسانلا و ها ىف أ تدع اال ١ <«-:ع هللا

 هريمأ هلظنذ مهراعشأ اوقلحو مهراشب ٍْ انرضنل مهثسبأ مو )» ,قارادعو |

 1 ب طوس دعا يب ا جس وج وووفل م
 الو



 «(؟1)*

 اكنم لاق سو هلع هللا ىلص غلا نا هنع هللا ىذر ةرب رهوبأ (ىددو) '

 0 همهردالور انيد مسيل هنافارخم هارقيلف ةيلظم هردخاله دنع

 تدع رايقة ست السن مدت انسحمل نك: ناف هتائسح نم هال |

 2 الو ىلا تا تر ماو ءاور مد“ 20 دحاذ هو هماع | ْ

 1 ' الا ىتءء(ان :15) مولطاا هم 2000 : ار
 هذتع ات ةيظمف انتا ةسمىفامأو ءادتبادحأ تنذي دحأ ب قاسعبالهنا

 نال « :ءااودورز 0 ىتارهتام نرمف نسا ا
 هللاىذرىرد# اد. هدعدس ول أ (ىودو) مهلا قنأ عم هالاق: أومهاقنأَن امدصلو

 نوسحفر انا. نه نونمؤملا صا لاق ودلع لسوف

 ! مهتدب تناك مل أطنم ضاعن ن نم مومدعمل صنخقمذ رالاو هن :4 | نمد ة راهذق ىل-_ع

 ' هدم د2 سفن ىذل وذ هن 2 ١لوخد فمه نذأ اوةنواوبذه اذا :-امئدلاى

 ىنلانأ (ىورو) امئدلا ىف هلزنمل هنمةنحلا ىق هلزنا ىدهأ مهدحال
 ا ىتتأملف هلم ىد_نعهتناكن م هروم ل-* ول تلو هلع فص ظ

 ١ دك وك رهف ثلا لوسوا لاقف هيزع نداوس ماقف يمقن نم هصق

 صةقاف كنود سو هراعهللا لص ىنلا اقف ىنتءج وأف ةمقعلا هلل ىثطت |

 هللا ىلص ىذ 1[ ناعللا فو ةكمانأو ىننيرعضكلا هللا لوران لاذ ٠

 58 .ةب هلع نكح أةرصم باث 'ىنعب ىلمامش لاك «اذاق هنطا !ل-بو هلع
 مم ىط انولاأ

 اهو فاقلا ريشملا "الو ءاقلاندهللالوسراب لاف 6 ه ىلع كلام داوساب لاقف
 نم هليقر ا هللا ىلص هللا لوسر (اذهف) كمطد ىله .ةأ ناك دهءلاورخآ نواب أتدرأفا ْ
 1 5 هذ نم مد-ةنام هلر 2عدو و ىلا هللا نأ عم هسفقن نم صقد سو هيلع |

 هللا نال دابعلا نيب لا طم ا ىف صاسمقل | عديال ىلاصت هللا نا هلمأ رثأتامو' ظ
 6 دخلا قو) هريدغالو ىف :دا-هعددال ةلظم عدي نأ نم لدع قامت ظ

 نا (ىدريد) ماش ماظن هان نا لا طظانأ : هنيه !.ةل اموهىلاسعت هللا لوشن

 هل ىذق.ذ ةمايقلا مو.ىلاح" هللا ىلا همم همد_ة ةب مالم ا ءاعدواد

 ادد يو م ىلا هللأ هم مالو د سا عار وأ ىلا هعقدم وهءاع



 »١م(*

 89م نياننلا نم عقب نأىذرو نيضرعتسم ا ساند الاسدحال هحراوس

 0 : ه] ناك دوو هدهتت ىماعتد و 52 لا لع عيت - ريطلان م تانذلا

 نا للا ق.س (اذهىفو) اهبىلو لاح ىذ لك لهأ نك١أو ليلعا
 1 ءاضفلا عج ىلعر داةن لنمو دسةتابابذ نكن الو ملدا امن

 وهدسخأ سانلاتاروع مامالا عمت هنت اذاو لئاذرلا ك ا افا
 نمسانار ءشفامو جو رخاب مه ملسو هسلع هللا ل_ص نذل نا (ىودو)

 ماع 4 ءاقدسفالناارذح ميلا ج درخم | نم عنتماف نوك_ن هباصأ ظ

 ٍ هأ نآكم مهملانارلعل هسفن ىلع ىن>اذام سانلارامغأ عهسد ىذلا لعولو

 اولجهدنءاهق افئر ايدخالاهلقن لعاذأف رات :الاعاسمن 9 مهإأ لاءاعنأو هّسيعل

 موف ىلاعث هللا لاقن «بذكلا عامهن ىف نوكمف رذكلاو قدصلاه لا

 | م4 ال الا قدصلا عاف نوكبو تعال نواك أبذكلا نوءاسع“

 مماطق ل انازنو قاخل | تارثعل اعشتم م لان داعم ىناخلا لعردصلاجرح ظ

 :فاضتنالا عسمطة بال مث را مارا هراس بدأ ممم م ىعو دقو | ِ

 عسنج 3 طةسالو ةمعرلا كال هأ ةردةاذناكن أ 2 لثاق لك نه

 نأ ب نم ضغدأ و هلاوحأدسفأ م هاف فش ىلةفوس ناكناو 4 .ءرلا

 ةهقمارم هكدا لأ

 ها هيلا اق ؟]
 ظ

 داقدحالا دي زتو فثاسملا لمحت» ل ابا ف ضغم نأ بح نمام>أو سدت | ا

 عام“«ن ءلقاعلىنغأ|ذ هيفهردص ىقددامو !لئاق لكل ددربو نئاغضلاو 8

 امون ل> رءاحالذا هنعهللا ىذر صاعل نيو رعرد (هللو) ةيليلا هذه: ْ

 تحقو ن ' هاو ر_عه]لاقف كلينركر ل نا هلئاو انآ كلو :ش

 مالسلاو نأ نءاان لغشلا ىف
 ش 0 ا 1

 ْن 0 مصدقة, هناكئاسفلاو عطاقلاو لد ءاقلا
 هذ :ءهلناىذردو«منبا(ىورو) 5 محاسدس اتا ذ دقا ْ

 ءامدلا ىفةمامقلا عون سانلا نمب ىذقءام ل: أ لاق سو هبلعهللا ىلص ىن :لاناأ|

 يىدرو



 30 هلأ

 اذا 0 هاهحلا مهو تادوا|صومأو لوكءلاءادعأ اورفتسا

 كانا برعلا يكد < (ل انو تادومل امها اوةرس عاستملا صوصالا قرس

 كلعت 1 نود رقيق كا نو و كل ةءءاد_ءأمهن : اه ةاعسلاو

 ةروهشلا عطقت دقو قب دضلا عض ىئاولاعاطأ نم (يئاسلا لئلا فو
 ه>رح لمد ال نا-الاو لمد. .ففيلاب مدللا عطقدو تدنتذ سوفلا»

 4 |هذ_ه ٠ نه هتلقنو لال اهله نم ه-:ة“رامةياعرب ساسنلا قحأو

 ضرالا.3هلن 4 اناطلاس ل>وزءهللاءان آن هربسلا هله نم هتءدوتساو

 أ لوقب ءاكسحملا ضع (ناكو) ملاعلا كلهأ ىئاولا عاطأ اذا ةردسقلاوذف
 ينال مو ودمي عتب لعفت لإن مخالا هل متو مثالا نم ل_سن أدارأ نم

 ١ ليدعتو دوهش الا هسغن ىفالودحآ ىف ادجأ لق.الو قحلا مو الد_ع

 اناعقام ىلع انهيصأف نرخ كك :1لوقدأت -طغأو ماوقأ لوق» ايمحأ دقانأف

 لح ورع ملعال ة.يدنلا ىف لات هللا ةسمكح فيل (نمو) نيم دأن

 مالا قسفي ىرإلا !قاسترضم موعو اهرث ةراطت 20

 هللا ىذر رعنرا (لاقو) هرمش ن“ قلخمل اي رتسدف لوق هل ل-.ةءالوتح

 ىلا ناطل_كلا در .ُتاادفوو هللادؤو ع انوا

 (اولعاو) نيضارباو دلو نوضار م :|هنوريخيم مهاح نعمهأس و سانلا
 ايعرتكللن الا اهو ننال يش ءاحنأ ىل عن اسنالا قاع ىلاعت هللان ا
 ةعفانلاءاضعالاو ةفرربشلا ساوحما هلىلاعت هللا قاف !هعدنت لوطو
 هز نايسلاو قطنل دل ةوه ىذلان اسالا هم بكرام لضفأنذ. ة-سئرلا
 لآ ف هءلعدب "نئماو دا ماملا نمي و هندي لصف

 نابملا هلع ن أسس ؟ الا قاد أ ةرقلالع نورا ىلا لاف نجا: هروس

 مامي وطفل كرغأب اوادحو ناهتستو لذتءاضءأاضدأ هسققلخو

 لا مانالا تارث- ءىورتو مالكلا تاطقس عسدتت لد ند بأ ارش او

 3 الاف رعشا لمتسا دق ناك اهنؤدوا_هرث.س بحاولا ت تاروعااكح

 مرك ألدحذا هدأ ةدوس هنا - 3 سوما ع نكراضف نالمتسملا س*أ ىف

! 



 * هل
 00 ا 2 يا 2: اا 79ش يي ل لت ل يي يي م

 كاللااد عنب دمأو "| اراح يسالحر نا (ىؤدو) حلا د 0

 تكا كءمانأ سرا تش ناففو .راح كن اانريخت3 تن أامأ د .اولا هل لاةف
 ىنكر باف لاق كاكرتتد ناو كان !تواعاذاك تن ك ناو كانضغأ اقداص

 4 لجرلانابهعلا (بهعأنمو) لانك رتدو لا فذ ننمؤلاربمأ ا
 ةقئلالهأ ندوه ىله ه- 1ءلأشت ىتح هل.ةةالف لقب هفاتىف 12 عدو

 داسفو كال_هلاه_.: ثيدع كد: ءمنيممال مأ هن امسلاو ةثامالاو ةلادعلاو

 امهنع هللا ىغر ىلعن , نسل تاقدي زن (ىملافو) هل. ةلارحالا

 نهم دقت[ انأل قو ءأسنم .عتءمدق كاقسن 5 ا لا وسال
 ىدنءىدول لجر (لافو) زغأن ار" 1 ”الا نم مدق لوأواسندلا ٌ

 مأنيبلا ةماسعل مأ اناأ هذه كّتدهصت نا لاق نم-:مؤملارمأ اب ةدهصن
 ةروءمظعأب ىعاس || سل ىدهملا لاق نينمؤااريمأاب كل لآق ٌكسفنل
 ىشالف ةمعندساح نوكأ :نان مولذالو هن اعس لق ن نمالاح يقأت الو

 ابسأ اب لاقو ساس: || ىلع لقأ م كو دعت < بءأ: الفاو دعوأ لطم ْ

 (ىودد) ناسا نال ىمر4 .ةهتباعالا مصانانل مشي ال س انلا
 لو. ىرن نت هاكر ها ىلع عف عقوف لوس نب لسضفأ ألا لج .ربىيسالحر نا ||

 ظ نم سدو ةزاحا لورقلاوةلالد ةباسعسل نال !هسلا نمهوسأ ةباعسلا ||
 الجرنا (ىورو) لاق نرشأ لهفه نالراعأو لق نك يد ىلع لد |[
 هللاه>واهبدرب هد 2 هاه رهط لء عقوذ ةدعصنرو هزملا ىلا عفر ١

 لاقال-رنا (ىودو) ىلا عن هلل | ىلع انرث آ نان: :ءباوبجالو ىلاعت ]

 اوخدماوطءااذا موقمهئافراستالا باصصأ ىت هللاهلل |نيئمؤملارمأ نومألل |

 | ةد ص امةلكنماهزد هت نومأملا لاك نوبذاكمهءاوهذاوهرح ناو

 ناورع (لافد) رادخالا اهم ناوند ىف تش نأ ماو اهلضةثيبأو

 و ار نمأت الثىع اوظفح !نيدغا ىسعل | عامر ند أ

 يعطتساام قيدصلان ماو رثكشساو ءوسلاتومملا قيوزتلاو مك اناو
 اك لا ضعب (لاقو) نم هراثك.تسا ناف محط باامودعل ا نماولقّةساو

 اورد ١



* ")+ 
 2111 ا

 0 هزءرب زعلا باتو لاو>الاو لزانا ا ىقحدقلاو لاومالاو

 ام رحمكو و عاس ىس هقارامدن مك هددترم نع دءسلاو ه-ةئاكمنع

 نمو ادعام .: نيا صاو“ ءم مو اعماق: نييفص نممكو ماع همست ةس | ا
 اب #؛٠

 هير هللا قد مو اورتفا نع جوز نمو ارحاسمت نسفلإ ن مو انغام نبع

 عمس وأ عاسل ىتص»نا رادقالاه_ةعت د ارتو مايالا هيدعاسل حرا

 اهادنديال ةنحلا لاق لسو هل هللا لص ىنلا نا ةمدتقنيا (ىود) مال
 ه4 :ال كل ذي ىمم*أسنلاو لاحرلا نين عمي ىذلا (ثوبدلاف) عالق الو ٌتوبد

 فرع هنال ارمالا د: سانلا عقب ىذلاىعاسلا( عال او) مهثسب ثدي
 كا (لاف) هعلقي ىح هذ عقيلازمالف ناطاسأ ادنع نكلال> را

 يدوم رفن مالسلاو ةالملا هذ دع ىموم هع لعدي دش طق سانلا باصأ

 ةملاع اثلا جرخ متاوقس مله ةناسثلاج رغم وقس لف ل: اريسا ىندب ى-ستسدل

 اما -.ذ نأف ٌلءم ناالو كل برقساال ىلا ىسوماب هنلا ىلاعت هللا جوأذ

 ىبسوهاب هيلا ىلاعت هللا جوأذ انس ع نه ه>رْخ ىتدوه نم برا ىدوملاقف

 موماعىلاسعت هللا لسرافاوبا. :اماعرلا افا 0 ءمك اهلا
 ريمأاب ىلاق هنعهللا ىضر باطلا نير ع نار فقسأ قل (انو) ثيغاا

 ' مامالا أب لجرلا ىلاق ةمثالثل الت أقع نمولاف ةئالثلالت اهرذحانينمؤملا
 0 همحأصو هسفن لو دو نوكجب ف مامألا هلق ةىذكلا ثدداحلاو

 0 اءامدقلا مك ىف (اندحو 0 تدعنأ كارأ مهن :ءهللا ىذررعلاقف

 همحخأ ىف ةمد غلا يس لجرلاوه ىيهكالا لاقث امها لح وزعهللاىلا س انلا

 نومأملادن ع ةاعسلا لحر (رك ذو) هماماو هاخأو هسغن كرف مامالا ىلا
 هلياد_ ؛ءنوكام ضغبأ نوكيام ىد_دأ م-االا ممدعنم هنكيلو لاف

 ناق هد أعس !االادح 0 1 ندا امي (لافد) ل>وزع

 هلا ىثو نيحرد شالو (هللد) قدصاذا نوكءام ماو مذأ اس |

 نا طرعشا كم .>-ا ص ىلع كلاذامق تنس ن ناردذ الا هل لاق ل حرب شاو

 رمشلان كوك كاينانإ دق ىناقأ لاق ءانلقأآتدشناو كيلع هل.
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 تت ل تع عا 1 اس دك حمام صج سس ردع رهماعتسابب عاج حل معصم يي

 نأ اون * نب قساف مك ءاح نا اونمأنذلااهسأ ان ىلأعت هلوق كلذ نمو
 نقش ندبلإلا ف تارا نيم دان جاعفام ىل_ءاوهصمق ةلاو<اموةاوسصت

 هننن نأكو ةعقولا دعب قلطص طصم لاى ىلالسو هيلع هّنث | ىلص ىذ | هع طدعم لأ

 هاء هنا ىلص ىنلارمالا_هظعت هنو أو>ر ذن ةلهالاىف ةوادعمهدبو

 م-مماةدص ىنوعت :م ل أقو ل-سو هب اء هللا ىلص ىنلاىلا ع. >-رو جرففلسو

 مهرمأن ءفشك م م-ماعإسو «. اعمل | ىلص ىن !| 0 9 ةاودارأو

 كلذ (نمو)اةسافىل اعت هللا امو هب < الا هذه تازنفايذكهلاقامدج وذ
 عماسأ | نمد ىلع هلل ال سمو تدهسلل نولاك أ ب ذك-ال نوءاعم ىلاعُت هلوق
 ماعم لان | ىلع هم همم كه هذ ناك- ةمذلا ىفامهندس ىواسو م 2 اى لئاقلاز ظ

 مسمىورف لبو هيلعهللا لصيننلان ع هه ىورأم (ام وز ملا ف

 يدا عفرب الحر انهه نا هل لةذ ةفيذح عمال اق ما -- نع ميمصلا

 هللا لص هللا لودر ت٠ ةفب د> لاف هنع هللا ىذر نافعن ناممعءملا

 ىنلانا (ىورو) يا 0 سو هنأعا

 مكرارثلاقهّللا لوران ىلب اولاق كرارعش مكرم: أ الأ لاق لسو هلع هللا ىلص
 (ىددد) بويعل انوغاسلا ة.حالا نيب نودسفملا ةمس جان نو ٌؤاشملا

 نبهجولاوذ نوعلم لاق لسسو هم اء هللا ىلص ى ١١نا هنع هنا ىذرةربر هوب

 زاغشلاو نائم لكنودلم تادةلكنوعلمزا +هلكن وءامنذ اسالاوذ نوم

 لمع ىذلا نانملاو مالا تاَتقلاوّءو ادعلامهندب قلي ساسنلا نين شرح لا
 هءاعهللا لصىنلاناا +.معهللا ىذرساءءنبا (ىورو) هءنك وربخا

 امفدحأامأر يمك قنا ذ_ءدامو ناعم || منال اسقف يريد رمح تو

 ةديرحذ أ تةم.غأانىثعناكف دو *الاامأو لوملان :هىرتسال ناك-ف 5

 تاءفمل هللا لوسراب اولاقو ةدحاوربق لك زر غو نيذصت اهقشف ةمطر

 ظ ّّغ ه.اءهللا ىل ص هدب ةكرمل ا هلا لاتقل لاه

 | ةكلهلا ا و رد 5ىذ لكملاوأ ناطلس ىلا هب اعسلا (امأو (

 ظ سوف لابرب رد ةلاوةمغلام ولو ةسدنغلا همم ىلا عمجتاهنال ةقلاحاو

 لاوءالاد : 5
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 قفا هأزب زعلا نآر ةلاق ل>و زعدهقيا 0 *أ

 هزاوجس "بسرلو مههاش ساو ماغلاو ىةلاورللا له أودا#الاورفكل ا لهأ

 ةعضواطوةسوهل» ذرو هس اهب كد هاسوح و 3 ”الاهذهىف ماخلاالا مرنما دحأ

 (زامفاو) لاوقالا عصأ ىف ةريغملا نئدم .اولا ىف تان ةب“ الا )م 508 هوا

 وهىرمعبلانسحلا( لاقو) مهن ءاطلا ساتلا موت ىذلا اتغملا
 طاغلا ةغللاىف 0 هزم ازمه اوهو سلحما ىف همدخأب ,زمغب ىذلا
 ىلءننمؤااريم أ (لاتو) فذع ووو . عفدلاوهو لّدءلا نم هلدأو ىفاحنا

 ءىسلا شاغل ال -:هلاامممءهنناىذر ىرععبلا نسحلاو بااط نأ نبا
 قذانمادبدشلا ظلغلا ل: ءلاام_مءهللا ىذر س اعنا (لافو) قلخلا

 عضو ديد ل|ىوقلا ورثل ا لوكحالا ل: لاربع نب دسع (لاقو)
 رمعلا مئالا ىساقلا ىناسملاو هنانب (لافو) ةريع-ثن رالف نازدملا ف

 لكوهرفك قديدش ]اودى ميلا (لاقد) مضضلا لّعلا لتاقم (لاقو)

 (منزلاو) لطاملاب ةمو هادي اا لّعلا( لءقو) لة:ءسرءلادنعدي دش

 هنع هللا ىذر تن ان ن: نأ سدح (لاف) هوبأن م فرعدال ىذللا "يعدل اوه[ ,

 درفلاحدقلا بكارلا فاش ط ناك مئاهل [نماطبن ميز كاذو
 (هربغلاقو)

 متل بسحوذ مالا بن 5 هوو أ ن نم فرع سدل منز

 ةنسسورشءندامدد هر هوبأ هاعدا اتا ل جراذهةلةناارثك أ (لافو)

 (ىدو) ئد هم: قوالااماغنردكحي : الءامدقلا لوذاذ_ه (نءف)

 . || ىتح فرصنالاقف ةرممبلا ىلعاريمأ ناكو ل_جرب ةدرب ىف أ نب لالد ىلا لجر
 1 (لاقو) انزدلو ينعي د نباو ءا نان تخلف 1 مأ نعفنك أ
 / (ل-و) "ى»دلو الا نس ف لا ىلع يمد هالأ هذءهللاىذر ىرعشالاىمومونأ

 سس. ءنبا (لافو) :اشلا ف رهتاك اهب رعت هقلعف 5 هعز : هلىذلا م هلا

 ىت> فرع ةمومدملا لالخ ا ثالدد لح وزعهللا هفصو أل أمرئع هللاى ذر

 اهتغزياشلا فرحت اك اهب فرب هةنعىف ةغزهل تناكه نال فرعف منزلل-.ق

 جارس 3
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 اهومدهت اهومدهاضئاحتاو بن اول ديا انام لاقف مو هيلع |

 رنتك هللا ب . نميآ ىلادعربب را ند هلي أذ _دع ند بدمس (يلافو

 روهسملا نان ىلع امدمح مقا هتف ىلا سةكف دنلولا هتأكت غلف اهاعجفاهعلا
 تاغدربلادب دش مون ىف ناكو ةركملابح زنب رثملا ىلع هخأ مث طوس هام هبرضأف
 اهبىذرأ ةلكتدرأ دقل هللاوف ةريسه نب ديزب ىلع تاخد ىعشلا (ىلاقو)
 || قأىلالجر (رظنو) اهلعتردق اف قلاخامجطط#أألو نينمؤااريمأ
 تنأ اذافىنيدكنءذع"الك:ئبلاقف دشرلا ةءادن هياءو ىذاقلافسو
 هلءدو ادىلاىلاعث هللا وأ هميم ند بهو 6 اقو) نوراقىزف

 نبا (لاقو) ىعىف نوتة نما انا ٠ بدت الفاملاظ بنداتملاَذا مالعلا
 ةالولا نايت ا نع نوبن» مود نامزلارخا ىف نوك: امنع هللا ذر سأس.ع
 ءارقحنا دنع نوضدقث و ءاينغالانونرميو * ارةفلا نودعاس نوهتنيالو

 ىلع (لاقوإ) نجرلاءادعأن وراءك ئلوأ ءاريكلادنع نوطسنيو
 أ ىلعرو ىلا موو نمدشأ ماظل | ىلع ل دعلا موب ه-:ء هللا ىذر بلاس ىنأ نبا
 سرافب اذا هدحا.س ىف وهاهدن مالا هءاع ىسع نأ (ىورو) موللاغا

 ناك اسدك ى منو فرصناو بكر م برشو لك [ةر.ن ناس ىلع لزن دو
 رك ذ ف مانو ىلصوأض وت مش لسة مىغمو سدكللا ذخأف ىص ل قأ هعم
 ركتأف سكملا نع هلأسو هموت نم مشل ظقيأف عج رف سكلا سرافلا
 م رك ا مالسأ اهنلع ىسعل امد هلدقف هفمس حرمت اهامدش دج ون وكن نأ

 سراغلاابأ نا هيلا هللا جو أ فهلا دقو سكس اذن ىىدصأ!نسرك الا
 (اودشنأو) سرافلاابأ لق يشلاو سكلا ىلع ىصلاانأ لان

 ىهانالو هاما رظنع «. جازم سل ىذلا اذا
 هللادعولل اودعوت « اودعوأ اذاموق نانا

 لؤياوام يهدف و ةيمتلاو ةياعسلام رعيفقن وسحاو عباسلا باسلا]

 3 . «(ةعمزلا بقاوعلاو ةثيدرلا لاعفالا نمامه رمأ هيلا
 لدعم ريذلل عانم مغبعاشم :زامه نيود فالح لك عطت الو ىلاعت هللا 6 اق
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 د انا وو بعل

 00 (ىورد) ةعاسا اكلت ىف حافلاب

 هملعى أ ل || ن سحلا نب نسحلا تددح نب للا د ءنب ىدعبد كر ىلا

 « ةلاق لهل نمذ :موماريمأ اب هللاو ىم لاسقف ام- ميد و عمف مالسلا

 ةّوَغلاو لوم تاق لقهل لاف فاح اانأ ها دمع لاق هفاتقسأ ان انأواللام انا
 كيلع هن .ءدااسعف اقداص نك أل نا قو فو ىلو>ىلا هوقو هللالو-تودا

 لانا اص تنك ناهللاقو د.شرلابضغو نمعلا ن نع عتماو للف

 3 حوءالاانذاكد-> اهب . فاحضالربك أهللاىحصلاقف نيعلامذ_مفاكلا

 2 تناع اس ىلا هردنو ه-ج> ودوتسو ما ذحلانهللا هيرضو همون ىفذخأف

 هللارف مود ةتاير و 5 علب ف كلانا مونل ا تال تاخر دعا ال
 راخدن :«كلامنا (ىودو) اذن ماتو أي لاك ستطحو هر

 كءفئيامو لاق ىحانأ ان ىل هللا عدأ لال هل اقف ةدريىفأ نب لالب ىلع لد

 | كلاادمعن ن.ناول“لوق كلذ (لثمو) كد ءاه نوعدي ناتئامنا ءاابو اعد.

 | هللاوعدي نانلاب مولاعمو انه كل هللاوءدأ انأ لاسةف ىل هللا عدا مزاح ىنال
 مشاسه ىنر ىلوم فيد (ناكو) ةياحالاب ىن-أ نيتوعدلا ”ىأف كءاع

 ةروسل ادع ة ةءاعاشراماو ةممقل دعب ةلودأ: :ٌةءةراصدق مهللا هئاعد قف لو: |

 2 يقيل امه فزاعملاو ىه اللا تدرثشاو هماللرأ. ةءالاد عن ان أريد اندهعو

 يا رومايما.قلاىلوتو ةمذلا لهأ ني!ملاراشم ,أىف كو ةلمرالاو
 هذد رام عمقا واهتم غلب ولطاسلاعر زدصةسادق هللا هلع لك

 يك لإ علهل هرمأ قرغتو هل عثد دمت هدصاحادب قى | نم هلت

 كم .اولا ةماظل ارك ذي زم زعل .ءنب رعلاقبذوُش (لافو) رونعأو : هروص

 زا ان ناب> نب نامعو ر-هك كب رمش ند ةرثو قا ارعلان جاساو مأشأا

 دملولا ملغ (امأنإ | أر وس ضرالاهللاو ت"الستما نعلاب فسوت نيدو
 مس ؛ءاع هبا ىل-ضىنلاتاسأ ت :أر ىرأ اال ا ند نجلا دمءل اقف

 هلل ىلص ىذ ||ثاسب أ ىلا راق ةندملادم .اولا مدق الف دوسلاحوسملا اهماعو

1 

 < ها رّدئىأمأن
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 اغاوا .ل ٌّنوضعدءاس ذلاناءتايةمالاهدهموماع ديزتو ة : راسلوا

 9 فراج ةيتكراقبل د 3 مهنا لاح رلا ناين : ١ ىل_عمهاج

 د>أ اهذر اال ىت-انرام عنقت :ىأب اراقذ املا م هلوو طق مهباصأف

 مهاردةعبرأ هومرغو هوك امفهودج و نهنا ىلع اود طصاف سانلانم

 اههنعهماىذرساعنيا (لاق) نيملاعلان نمد-أ امممهقة.سامو اولعفذ

 هه قناعلل أس دلي مه ةءافكل ذباومه مهنام-نمف هش حافلا ودين اكح

 لذ لم ارت اودوكنو رماد :ااهدوارفع يد :لك أونوك املجأ ىص

 : افلا ف ةيهاتملاوأ لأقو

 مينو هعترم لفل ناو « مول مظلانا هللاوامأ
 موون ةدلل قا دى اي ايم اكن تول مانت

 موزتام ريغ مار دو 9 ايانملارادىئداخلا مورت

 موصخلا عمت هللادنءو ىغم نسدلا مون ناد لا

 موسرلاو ملاعملا لرب_5 .. تضفت ممأ نعمابالال س ١
 مولعلا ىف قاف «ىتحهلعف بيدأتلا نسح لعم هل ناك نا ممتعا (ىو دقإ ٠
 كلما كواملث هءاعناورشو أد ةف هع وأف بن ذريغ نمامو: ل ارسل

 كاران هل لاق افظاذكو ذك مون ىبرمضن متعن 0

 العا املا عط كقيذأ نأ تددحأف كرب أ دعب كلما كل توج رمل علاق بغرت

 نيدارز عج نجرلا دع (لافو) هزدز ناو مثونأ هلل اَعو تداواذاولاعت

 ني ىلءنينمؤملاريم أ نعل ىلع موضرميل موماع هتراما ىف ةفوكتلاب سانلا ةيمأ
 ةيحرلاو دعما مرنم: هنمةءارب و ههسو مو هنع هللا ىدر بأ اط نأ

 ةءافغاتءفغأف موقل | ىف تن كو لاقاوظءامود سا ||ىل ته ناكورصقلاو

 ظ ليوط ل.قأ دقأم ثىانموتأر ةراصثالان م ىن أع ن نع سانأ جءو

 تعبه .ةرااوذراةن أ|أن أىاق تنأ نمهلت تقف رطنم ىع ءزفأف ىدهأ قنعلا ||[

 هلظاوف هدب ر ىذا ان يادصأ تريخأذ اع رق تاظقم :باقرمدقلا اذه بحاضصملا

 لاقفدابز بحاكانباعجرخذا ثب د2 ىفاناو ه3 بمادح دك ناكل م ظ ْ

 أبا
 احلا
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 ايوق هتاعسو هةقلخو ىنةقاخو قاب ىماكناو لد_ءغانماذهو

 ك_ةا# ةريعهل هت نا ه-ةةلخنو ىنةفاح ىذلاب كلأسافافمهضىنلءجو
 صقنأن او ماقتثالا لع مهردقأو فعلا. سانأىلوأ ناةيواعم (ىلاقو)
 هجوأ ةثالث لعلطلا كحل اضءب (لاقو) هنودنملظ نمالقع سانلا
 هزاع هلل ام عبال ل-ظو ىلاعت هللا هكرتيال ا ظو لج وزع هللا هرفغبال لظ
 (امأو) هب كرمشل او وف ىلاعثهللاءرغغبال ىذل اظل !(امأف) اًءدش هيىلاعتو
 ىذلا ماعلا (امأو) اضعب مهضعب دامعل ملا طذ.ىلاعت هللا هكرتنال ىذلا اغلا
 نارومنب نوع» (لاقو) ىلاسعت هللا نيد و هدب دسسعلا لطف هب هللا ال

 توجر هل ةالص لكريد هللارفغت_سافاهئم ج رنا هتافف هللظمالجر ماض نم
 نييراو2انملج روت طاسسانيفسوب (لاقو) هتلظم نم جرخضنأ
 مال_ىل او ةالصلا هيلع يسملا ىلا كلذاوكشو ادب دشادجو ه_لعاو دج وف
 هلأسفران نمنالعث هسلحر ىقو ىلاعت هللا ءامحأف اعدو هريق ىلع فةوذ
 مولظعتررم ىنأالا ط5 تدصعام هللاو لاف كلذ نع مالسسلا هيلع ىددع

 اه وركمدحأي تاعفاذا كءصوأ (انأو) نيله:لانيتاه تاعمتم هرصنأ لف

 نوراهىذ المال |هءلع ىموم لءفاك هلرفغتساو هل ىلاعت هللا حداق

 هو.لغ ل .ةارساىن نأو هن*ارب هل يمت مخ هتمحلو هسأرب د خأو مالسلا هلع

 تنأو كةجرىانلخدأو ىنالو ىلرفغا در لاقف لمملا هدامع ىلءو هيلع

 لادرشعمرمف تثاكمالسلا هيلع طول موق نا (ىودو) نيجارلا مسرأ

 راسعشالا تو تافرطا| ف نوطوغتناوفاك اهبل جو زءهللا موك -اهأف
 ىدحلانسانلانوذذحاوناكو راجنالا نطاو ىف ةيرالاهامملا فو هرغملا

 م-منم حي رلاجياوخاب ركشملا اورهظأ سلال ىفاوعتجا اذاو مهوروعبف
 ىفو ىريكحا|ةماطلا»نونأب و اوطوغتي نأ لق مهبايث نو ءةرباؤناكو
 نونأتو ل.د-سلانوعطةنو لاحرلانونأ-:' مننا ىلاعت هللارلاف طاوالا
 ١ قهالج اب نومربو ماجاب نو.لو ساحلا ىداذأاو ركدتملا يدان

 قيفصتلاو برادلا لي وطثو ةءدللا صقو رو# اب رشو فدلا برضو

 مذلاب قهالجا
 ىذلا قدنلا

 هل_صأو هن كرب
 لج ةسراسفلاب

 ذلان ل 2 سو م مس و مي مج ب جا رو سس ص رج 2 و وجم ع

 تحسس سس إسلملسا

 يي هس يي يي يي يي يش ب أ أ آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ

 ها م
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 | تاطاتءاف هق-ناسنالكت .طءأو اوتئْزو تغرفت اسلكو ىف ىئ اها هح أف
 ه-تضف نم صق:أتناكورخ الا ةضفامهدحال تءفدف ناتضغلا ىخىف
 باق , لعد صاخف هم اهل عفداف هلت اقف : هم ل2 نوح م همت

 هيلع سنو: نا (ىور 2( تاداطردك ,هل عفدا نبأ ن هلو و هفكسح
 ىوأب ناكنيط#» ن م ةركنمت هم ءاعهللاتدن أوءار ءلانذ تالا مالسلاوةالصصلا

 ىيتالواهتدقف ةرصش ىلع ىستأ هءل ا ىلاعت هللا جوأ 9 : كف تحدق و اهلطىلا |[

 أ ىدسالا كامل نبال (لءقو) موكل اهأناتدرانودب دلو لأ ناب لع
 فصتةدال موملاهم نمد لاق س 5 0 .كهنع هللا ىذر ةيواسعممانأ :

 مارح نما. كمهرثك 1سانلارقفأ* حما ضعب (لاقو) ىسرتنيالملاظو
 نب دل لجر(لاقو) هدرنمهلديالام ل-اغلاب نادتسا هنال
 هللا ىضررج لاف هيو تعقوو هتقشف جاحتارك ف هنعوللا ىغرزيزع ءلادمع

 قوس ىت> همس وهملاطلاّش مولا | لارسال ف دلما ىلا لح رلا ناهنع

 9 ىلجرىدانرانيدنور#( لاقو) 4 .اعلضفلا اظل نوكمف 4و

 اوهو هدضءعنمهءارذ بهذدق لحراذافاد-أ ناظالف ىنأر نم ل.ئارسا
 اريسأانااغدن ل اقف ا نعل 7 ادجأن لف :الف ىلأر نم لوق وى ||

 لسد الص ادن ىطش تررعذا ماشا! لع - او- ضع فرعا مانت ىلع
 ال انزل طف هنأ تن ردن ادعت هراكو هوانوث هلم اقرار

 اهعطق ىلع هامامالا تقفت اف ساهباىف ةاكالا تءقوفءانلك أ مةديدش ضع
 ادحأ نظن الو ىنأر ند ىدض» مىد.ءاسس مث ى فك ىف تءتوف اهتءطقق

 توأف: ةردفث ىل تءعفرذأ ىد_فضع امةديرأ انأودالاا قوم 9 رش

 هلهأ ىلا قم ادر “لد ضءعطقت'ئث ىال ماسنملا فىل لف :تسدنف اهلظىلا

 ُكفرعأام لاسةف ىنقتءاف كك وامانأ هللاد.عاب هل تلف دامصل ا ىلا تدع

 ' ىد_ضعنم دودلارثانتاهلاقا1ف لح ىف تنأ لاقو عرضتو ىكمذ هبرنخأف

 كاذساو ىمارث رانا“ لع توعداذا كهل تأقف عجولان 1-0

 لدعلا بحت لدع كنادهشأب راب تلقو تكي وءاهعأ |ىلا ترظن ةكعدلا

 اذدو



 * هو]#

 ىلع ىغ غد" ُداىلاعت هللالوقي لاق سو هيلع هللا ىلص ىذ !انا (ىور ول

 عك لهن ءهللا ىنردوعسم نبا (لافو) ىريغارصان هفدحالن م ملغ نم ظ

 لجرلا ناكىت>ملاطالا اوّدارت السلا هءاع سوت موق نع باذعلا ىلا«: هللا

 رح ادي زب نيروثوأ (لافو) ه.ح اصلا هذريو 2000 3 ةمل ا

 راد ىو ةنملا ناولهريغ (لاقو) هدارخ ىلع نوب رع هل -ريغن 59 لاى

 ةمرم لدعل ا( مب كا لاقو) بر نا كشو' الملا نمرد ىلع سس أءاقملا
 رذحاف تاو اك ءاع مروج او حاوجلاكيلارم 2لدعلاب ةيظ اغلاو

 لودلا باقم ىلا لابمالاالاهل حالسالو ربغلا لزنع قد !|الا هل هز>ال نم

 اوسلاحال ة ايظا اريشعماب تكس !!ضعب ىفتأر' هرائسد نبكلام (لاقو)إ

 ىتنعاب كرك ذ فوغ ذاذاو جر موترك ذفوركحذاذامئافركذلالدأ |

 2 نكن ىت> ةمايقلا موملاظل اى هع هنأ ىذر 3 ها أوأ (لاقد)

 ىت-اولظ نيذلاباواط يذلا حرمب اذ هي هلظام فر عو موللظملا هيل عحرس> |

 مم اء أس نم موملع ل ستان هييدحأو كامل ناف نأ هلا اماوعزن

 ماش دله نأ سم يدك (فد) رانلا نهلفسالا ةلردلا اودرب ىت-اولظام لم

 تزلا موسؤ ر ىلع بصو سه ىفاوم3 أ دقو سانا ىلع ماش لادرم ميكح نبا

 هللا لص هللا لوسر تءه«ىناامأ لاق جارلا فنون _ءءاولاقاذ_هامىلاق
 (قريحاو) امن دلا ىف سانل ا نويذعي نذل به هللانالوةي لبو هناع

 رودي نيسأك<- الامم .ءعشانوه ناكلاقةءردن :كسالابإعلاأر هب نا أكن تن

 لا ال كاع ى#نأن ملقق هافود هد مونأا ىق هد :أرذمهوحا

 نمل أسنال اقف هتاف لأ ال لاق هن !أف لأستال لاقف هءلع تدعأف
 اهنمتجرخ ماا رادلا لثمىلا لاق بهذ نءاىلاىل ل-5 تادف يحل
 راص ىتح قدو نواه قل _ء> ىناكتةلاذامو لاق ت لفك 0

 عاببا انالف تيأرىلاةيعلاونيدلالهأ نم لجو (فريخأو) خلا لل
 أو هنا نعسوءعانالاق كلب هلال عفام تاقف هتافودسب مون !!ىف

 مهمه اردذخ اف" ىلع سانلا محد زيف ناكدلا ىف عسبأت :كحلاف اذاعا



1 
 كرصبالو كابل ءهتلاةردق ةردقملا دن :ءو كيف هلال دعزلفلا دنعرك ذا

 ض»: نا( ىو دو توعالالت اه نافءامدللا كافسنءءارذلا تكا

 تاسالا هذه هطاس ىلع مقر كولملا

 مدنلاىلا ىذش ه ردصم لاغااو « اردتقمثنكا اماذا نإطن ال
 م هللا ندعو ْك_ءلءوءدب 0 همن :م مولظملاو ا .هماسنت

 مقنلاو َلدلارادَو اوشا اد ' و اهب لح موللعم هوعدْل دال

 دادغمب أ اضقلا ىضاقىناغمادلا هللا د .عوبأ (اندشنأو د

 داع ا مونلوها 1 دابعلا لب تممهام اذا
 دايرش اهروزتد-: ن 1 وع صاصقلا موملاطااناف

 الحر ىتلم هاف اثش تءهام لو متاح نبدي زب ناكد» مدمس لب لو“ كب (لافو)

 (لافو) كن 0 ا ب م ويط

 |! ىنارادلا ناعلسوبأ (ل اقو) هاالا هل |رصانال نعفهللا !وة”ادوعسمنءلالد

 عقرب ههجو ىلع ناكو هوفرعيملو مهفرع هيلع مالسا| هماع فسوب ةوحخا لخد
 لاقعبرأب لاق كوبأ كاصوأ م هللاقو ه-:لاخ نبا ناكو مهريرك, ىل-فن
 ىلاوعدب ناسعالا ناف كن اناقرافت كاوه ع.ئال ىنانلاق نوامو

 نم طقسنف كد ةكسدالام ىف اعطت مرتك الو رانلا ىلاوءدي ىوفلاو ة:4 42
 ةنمحمانافانا ا ظ نكالو كال بيس الق ٠ نطااكيرب ئسالو هللا نع

 ىلع ىبا اق كدكسبامهللقفاموب لضفل نب لع 53 و) نيلاظال قام
 قارولادو»4و ةعمل نكس لو ىلاعت هللا ىدي ند ادغفقوا ذايب ٍاظ نم

 ىلع ىلع كاذد|تكرتو د« ىلظ ىلاطل تءهو ىلا

 ىلح هله .نانأا1 9 "1 ىذما هّتأرف
 نما ضف اشتم اها“ « قومأ هملعةئءاشا تغب
 00 ةدهتو رحأ اذ تودغو

 نمهل تدثرىتح + هجرأو ىاظ لازام
 5 هيلا ئسملاانأو < هناكناس-الا امئاكف

 ىدرو '



 ءا
 املاط كاخأرصنا لاق ب هف هيس ينلاذ هس ةقاوضر رش
 لاق املاظ هرصنأ ف يكفامولطمهرصنأ اذه هللالوسراناولاق امولظموأ
 هماع هللا ىلصى :لا نا هنءهللا ىذر ةربرهوأ (ىورو) هدي قو نوذخأت.

 رقملاتانذأ كام امس مهعم سان دعب امهرأ رانا |لهأن :٠ مناف هلاقلو

 ٌنومسو ر ىلع اليم تالثامتانراع تامساك »أ سنو سانلا اهب نورمضي

 اذاو ىلا هللا (لاقو) اهصر ندحالو ةنها نيربال تذبل ةهس“ 8

 اهان رمد لوقلا ماع قكاوسفاوةسففابفرتمانرمأ هنرق : كلمن نأ اندر

 اوقسفق ةعاطل ايه. هانمأ انا اههد_>أ نالب .وأت 6 ' الاقو) اريمدت

 انغ.سأو مهدد-ءانرثك ىندلاةءارق لع ىفاثلاو ةءاطلانءاوجون ىأ
 ريخ لسوف - ءاع هلل | ىل- ىلا لوق هَ :مو) أاوغو اودعق م-ماعمنلا

 تارمش-نا (اولعاو) جاتنلاةريثك ىأ ةرومامةرهموأ ةرونأم ةكسلاسملا
 لوقت ضّرالا تعش اذا دهام (لاقو). ةاصعلا نعلثا يرد

 ىلاعت هلود كلذو مدآى ب اسما نجا مد[ ىو انك لج ,١ .ء ادع اهملا

 هللا ىل- هىنلانع (ثيدحافو) نوذعاللا مهمعاد و هلل امهنعلد كئاوأ

 ركب لسحلا احا بوذب نا نعي مدآن باث ذيالز ارد توعل لست انا لاقهناملسو هلع

 " لا نوكسف ةرير ولأ (معو) ت رجلا وباودلا ل6 سيرالا تيتا رطقلا عيت

 0 ع نيدح نا ىن> هللاو ىل,لاقف ه-سفتنالا ارضيالملاظا| نال وةءالجر ه- :ههللاىذر

 21 ء.يذر || ةيطضدوعسمنبا (لاقو) ملاظلا لظباهركو الز توغل ىراحلا
 , هياعهتلا ل صونلا نأ هيث سم (ىددو) لسلاح اومدآ ندا

 1 ناسف هماع مرحو راسخ لا هلهللا بجو أ هسابعن لم ئرما قح عطت وأ نم لاق سو ا

 1 7 نمادضق ناكنأو ل قارس اش ناكر او هقلا لوسراب لجر لاغف ةنحلا

 اشذالا طة موق ىف لولغلا رهظام امهنعهللا ىضذر سامعنبا (لاق) كارأ

 ص: الو تواام-مفاشفالا طق موقىنانزلا اشذالو بعزلا م-وب واق ىف

 مهفاُش ةالإ قدريغب موق كحالو قزرلا مهن ءعطدالا نازنااو لاك موق

 ءكس | ضعب (لاقو) وذعلامماع هلااطاسالا دهعأ |موقرةخالو مدلا

| 
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 «(؟ هدال#

 اوغلمت ع ناو فو رضتف ىرضاوخامتنا ؟-: |ىداعاب كلر ةغأ ىلورفغت ةافأ

 قعاوناك من و مكحجداو رخو -لوأ ناولىدأ. عاب ىلوعفتتو ف |

 مسأو و ناول ىدامعأب اًمدش كلامى كلذ دازام مم دحاو لجر باق أ :

 كلذ ص قن ام انةةحاو لحرف اقر ها ىل- ءاوناك مك-:بو مسناو كرخآ او

 ق.عص ىناومأق منج و ك-.ناو عنا 0 ةأناول ىداعاباثيش كام نم

 ىدذنعام كلل دصةنام هتاأسم ناسسن ال تح تن .طعأف ىنولأ سذ د_>-|و

 امصح أمكحلاعأئ هأعاىداس.ءا ملال عدأا اذا طا صقثب مالا

 كلدرت-عدجو نمو هتنادمحاف اريج دو نذ اهاناكيف وأ مث |

 ىنلاىلا ادن همزذىأ نءىالوا سي رداوأ هبور ه-سفقت الا ٌنمول الو

 (ىدرد) هيثيكر عا هب تدحاذا سد رداونأ ناكو ملسو هلع هللا ىلص
 تالظ لاظاا لاق لسو لع هللا ىلص ىنلا نا ام ممعهّللا ىذر رع نس هللا دنع

 لاق سوه. اع هند ىل_ص ىن :لانا ساسعنبا (ىدرو) ةماسقل لا موي

 : ةرب رهوبأ (ىودو) باع هللاند واهئدي نسل هنأق مولاقملا وعد اوقثا

 ةلطمهسعال هدنع تل 2-1 نم سو هيلع هللا لصنتل لكل هكنع هللا ىذر

 لعهلناكن ا راثيدالو مهرد نوكيأل نأ ل 5 هزم هلإ شمل ف ئثوأ لص رعنم

 هيحاص تاء دس نم لل أ تا: س> هل نكي ل ناو هتلظمر دقي هنمذخأ أ حماص

 ىل_ص ىذ !|!تءمملاق 4. :عهللا ىذر دير نيد. يس (ىورو) ه هلع لمك

 (لاق)نيضرأ ع ءسنم هفوط صرالان 1 يلوي دو هياعدلا دك 1

 هللا لصىنلالاقاك هنو واهن5 عر ةأاعاومش تاةيهانعم ىوامطأ ارفعجوبأ ردو ىأ فاقلا

 لوقب هعبتي عرتأ عاصم ةما.قلا موب هلام ئصةاكحنلا عنامىف لسو هلع || مب داتاذكحو

 : هياواذام نوةواه» بىلاسع: هلو فال اد 0 هناكو كزنك انأ كل امانأ جامصم

 لو هيلعملا لص ىذ لانا هنع هللا ىذر رب رهوبأ (ىورو) ةمأم .ةلا موب

 لاقلاقه_نعهللاىدر ىرعثالاىءوءوأ (ىورو) مظىنغاالطملاق
 أرق ردو 0 ىت> ملاظال ىلعل هللا نا ل-سو هءاع هللا ىل_ص ىلا

 (ىورد) ديدش مل ايد نادل ُط ىهوىرقلاذ أ اذاكيرذ أ كلذكو

 121701070100021 1 1 ا نحت

 سنا



 *+(؟ ههل#

 كاق.أ ىلوةامأ 0 ض.راء««وعدأامتالاقف كلذىفأ

 امأو تاذعلا, هالو و ةيزحلا مرغ | ىلع هللا همقمس نأ ديرأذ كالونو هلئا

 اهنوؤح كلر الفاف ضرعي رتسنا مكرحر شب نأديرافكن :ءع هللأر :أىلود

 ىلوذامأ و هرمسا "م ىنرست هك ةأاعلاناف كر دام هللاو نر مسد ىلوقامأو |

 ةنحن ا ه.ذ لخدأ ىذلا مو“ ءلا هتلا لع نأ ديرأف كمون لق ىجوبهتلا لعح

 فك لك أت || همق لدتدي ىذل ا مو٠ ||لة هت ا

 « ( هّتق اع ءوسو همؤش وملطلا ف نو او سداسل |بايلا)«

 لافو نورفاكلامهك و أف هللا لزنأ اعمل نموىلاسءث هللا( ىلاق)

 هليالزنأ "ا نوملاطلا مهكئلوأق هتبالزنأ اع كدع) نمو

 لك ذ ليئارسا ىننىفثالثلات ان" الاهذهتدرو نوقسافلا,هكئلوأفا
 | هبذ تاك مسو هب اءهللا ىلص هلوسر و ىلاعت هللاد_: 00 نم

 فالح ىلع فوةومرغكللاو ىسفلاو لطظلاو رفكلا ةئالثلا فاصوالاوذ ه
 نوااطلا لبا عالفاغ هللاني_سحالو ىلاعت هللا (لاتو) ةد.قعلا

 ىنال نيملاطلابالا ت تأديامةعافشلا ىف كنذ أول هب ورمذح نيدججأ (لاقفا) ١
 نوأ اظاآ ل مب اسعالذ اغهللا نيسحمنالو هلوق ىف ىلاسعت هلل ةيزعت هت

 هللا هي رعت | ىنءاقو ثىناظنالو ىنمذؤمالن نمهق نوكنالار رس منت :ءأالولاق

 ظ ملاظالاد_ىوةياالاهذ_مىفك ن ارهمن نوع# (لاقو) نيمولطال ىلاعت

 هارو ااه ءهليأ ىخر':رب ره ىنالزأ. حالا عك" (لاقوإ مولاظإلةيزعتو

 00 :ىلاعت هللا باك ىف كلذو ةريرهوبأ لاق هان بر لطي نم
 !(ىو دو) مقنلا لولحو منلا باسىلا ئ ثىعدا ( (مل-ظلاف) اولطاسع

 لافهنا هناكي#هرر نعىورامث ملسو هيلع هللا ىلص ىنل أن نع يدصلا قاسم

 ىدأ. ءاب اوااظتالفامر < كتاب هةاعجو ىف" ىلع ظا| تهرح ف اىدانعاب

 ذمالا عت اح لكى دابعاب مدهأ ىنودهتساف هتيدهنمالا اضكاك
 011 نءالاراع ماك ىدا» عاب مك-#طأ ىنو عطتساو هد :عطأ

 | اهيجب وذلارفغأ انأورايئلاو ل- ءالابنو طن كن |ىدامعا ع.كحأ
 ا 1 210 الوم ارو وي رو م دوووم وو هوه جوس وجت وج وع "جويس ص ويعج دج حجم جو يجي بيبو تييووجوبستج < سل

0-0 

 اكتم تسل
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 و اذخأف ىنط'مل نافقالخالا ظ
 هلل اف ىوثكا دج أ قسلو سانلا دسف دق هناو هلهاو نامزلا مذيالجر مهم |

 لك أنو قصتلءالف هنملانتو ممتن الث هيذؤت اح اصبلطت تنااذهاب 1

 كت+احد لو باطلا ىف فصتسالف :لهق هلعوفحتو ئشا ا لا ١

 لاثت جالو كل - رلك أبو مةتنتالفرصتنتالف كدذؤب امحاص تدرأ نأ ن نكللوا

 ك.دعن نملْوأ انأوانال“واناوخ ازاءاعمأ تدجو امش هنم

 نهاد نمو مس ىرادنم 36 ارادملاو هنها دملا ني قرغلا فل -هذ)

 ناو“ :بحمما نود س < مهو ا لا ملا طاتدخ | باب اداهو م |

 (لاق) ام روم أمةارادملاو ارنع ىهنم ) هن_:هادملاف) نوراديمهجناو ظ

 هللا يلصىنلا (لاقو) نونه د. مو نوهدتولاودو ةنهادملا ىف ىلاعت هللا 1

 سانلاىلادّدوتا ا ىلاعت هللا, ناعالا دعب ىلةعلاس أر ةارادملا ف سو هيلع ||

 تةماذا هنا 1 ضار ةلاءادان ترمأ ا[مكسانا |ةاراد- < ترعأو

 رسال + نا انلاىرادتنا )م ارادملاف) ة:هادم تراس ةارادملا

 دوو سو هءلع هللا ىل_ص ىننلا ىلعت زن هي" الاهذهن ا كيذو كدا ا

 اولاق ىنأَ رشف اولاق ىلأف كد نمؤنو ةنسانت ده [دعادجماب شيرق تلاقإ
 ىلص ىنلا فةوف كن رمؤنو كد اهلتساواولاق ةىنأذ ةعاسفاولاق ىأذامو ف قا

 نه دولا دو ىلاعن هللا لزنأذاونمّوي نا لعف نا عوطو كلذ ف لسو هياعهللا :

 نكر تت دك دَقل كانتمث ناالواو لو هماع هللا ىلص هل (لءقو) نونهد.و ْ

 نأ (هلاثمو) تامملا ف عضو ةادحلا فعض كاقذالاذاالملق اًميش مهلا ||
 00 ءاقيلابلاطظالاعد نمو . ىلاسعث هّتيا كاسب أ لا ظال لود
 ءاهقفلا ضعد ىأر (دقو) هظفح نددلا ىوذل ىتني تاناذهو ىلاعت هللا 1

 هلذنط رق راه انا همقفلا (ناكو) ضيرعتلابةدوعلاهذهن مجورخا ْ

 كاقأهللوغ نأ رثك هقفل | ناكف هعفمسو هه 2 أو> ىذش» قارمهنر أح

 كمون لق توب هللا لع+ كل ا هاو انرعد كندة ارق | كالوتوهللا |
 هيقفلا باوعق هريس و ىنارصنلا جوتشسف تا نفل مق هدي زال ||

! 
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 اق نذلاق هربسع د - كنا هل ل.ةذ هءلع نزف تاق الام 75 ملم رعفا

 كسل هل لق 0 ةءو..مالغ راس لادارز نب ىديا (ناكو) م وس لس“ 3

 ميلع غبسأ ويلا«: هلوقىف(لءقو) ملحم هنلع لت اللاةف مالغلا اذه
 | 07 نا ناسع هنا هلاو قال اهب وس ةرهاظلا هن طابو ةر هالز ومد

 ئحدس داع ىتدصن نا نم تلال 0 نسر حأو ىههكلإ .ناللضفلا

 للمرور 0 نبىحو ىمدع نا ىور د5 س لأ (ليقناف) قالا

 تنأوىسع لاق: نم[ اكاك--اضينافات ىسعاىبحىلاقفايقتلا
 مكشا "فلا الكتحا ناا ميلا ىلاعتهللا حواف سا كن *كاساع ىناعلد

 هجولا ةقالطت سلو نما نوكينأ بحتسا كل ذك (انلق) هيحاسصا
 با ءا لو ىف هانر ؟ تاميو لاي غاوي ءامهنم تل .نأهجو ىقمستلاو

 ىأ نيدنهىورامباءلا اذه باطلا (لدفو) ماص* لاو قال نم

 نعام اكهياعصأ ناك لا ةفلسو <. ءاع هللا ىل_ص ىنل !سادع ةفصقةلاد أ[

 م .الريطلا هسأر ىل_ عناكح نمنا (مولعمو) ريطلام_مسؤر
 نا( لاقو) رئاطلار ا قر ؛الو ماك-:ءالوكر بالو

 ىنبعىف همظءام سأ رناكو ىتمعءىف سانا |مظعأ نم بد تل ناك فقل
 0 محا الف هند ناطلسنعاحر اخ نأكو هما. ءىفأ د 'دلارذ ما

 ( هل ىعسا الو هنو ه ءلاوعدالف هجر ناطاس نءاحراخ ناكو 3 واذا |

 4 سان دج راق نادل ربو انديالوا 57

 افءاضتمناكو نءأب اماةلا دب لاقاذأف ا:ءاض# ردد تاكو هعفنزل

 ىوءدؤ ل: دءال ن اكحو ايداع ثدلل اوهق د < اءاحاذأف افهءضتسم

 ّط الود ءادو مشو الد اع ايضاق ىرن ىت- ةدص ىل دي الوءارعىف كلرشالو

 بدال ناكو هراذ عاام لعب تح هل :هىرذعلا نودع ام قو ادع [ مول ال

 ةويصخلا هد_نع ءو> رب نمالارب_ثنسا الوءربلا هد ةعودج رب ند «ىلا الا اعحو

 ىلولان ء لفغ,الوودعلا نممقتنيالو قشر الو طف“ الو مريتال (ناكو)
 هده (فةلاف) هنودو هتادحو هما ها نوجا ةناوعأا نود هوس

 اسس ل -ٌ-للل- ب ب ١7 أ ثذذ#ذظذظظظثتثتث#]ث#ث#]#ز| خخخ خخ تت ]© تي | + ||! يي!!! ييبييبييببببببل .امليلسب

 ها فك ىندعدب

 | تمصس

 ا ما رخال
| 



 +(؟ه عز«

 2 نيم ىل !ء هع ءضو باقلا قضى ل اءوس لصأ موضعي (لاقوإ

 قلاخ ادار 3 عستبالز | رمشو هاصقاو قلم ادار 1 عش النا هنوهأو ا

 نمالا لجرلا قاعنءوسي لهو باععالا ياخ اءوس لص ىساحمل (لاقوإل |
 ةزعلاهلخادتو هسفنرلو ادع احل وود ىرالو هريكدتو هم عا

 نسخ كادت ىأر هطف كيا ”وىلاعث هلوق ىف ىرضملا نس#لا (لافو) ٠

 لاق ماوق ثالث ىلعاهأر ةاعماهب ناكو هامش كاسنلا ضءمل (ناكد)

 نمنع ا ام كخال لاق ملولاق أنا همالغ لاقف ابماذه لعف نع

 هنء هللا ىذر ةرب ره أ ن ءىراذلا (ىددو) رحت نأف بهذا كرمأ
 الحر مالس || هيلعم رمناىمدعىأرلاق سو ه 00 اناا

 مالسلا هيلع ىسع لاقؤوهالا هلاالىذلاو اللا 2ث قرش أ أهللاقف قس ْ

 ا داسف هنع هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع (لاقو) ىنبعتد ذكو هللا. تذمآ ٍ

 هناله_.حاص تلق ق.غيءىسلا قالا (ليقو)ءاوغس لاةريماعع قالدالا ٍإ

 ن ء(لاسقبو) هب .حأ صرب غ هو سا ال .ضلاناك- ااكهدارم ريغ هلق عسل :

 4 ءاع هلل | ىلص أ ا (لسو) كرا نع 7 ىلع كرمه عقب نا كلن“ وس

 نا هنعهتلاى ضر ةربرهوبأ (ىدرد) قاملا# وسل اةؤ مؤشْلا ن علسو :

 تةعاءال اقف نمكرسث | ىلع ىلاعت هللا عداه لد 0000-0 :!

 مهلاقهدالوأ مالسإ اوةالعأ | هم 1 ىدو (انو)اءاذعثعدأ ملةحر :

 لا ةنسح تيأراموالذالوالوق اق لاند متةصتناامنتاصع ىنءاوطفحا |

 هللا ىذررعنبا(لاقو) اولعفافكلذك اهن :رتسالا ةءيس تدأرالو اهتسفأ
 ىسيس(لاقو ا فا كول ل وذا ىنوة«مساذاام-ونع ا[

 ةيلاطم قلل اوس لصأ (ليقو) بضغاادنعهسفن كلعال ىذلاوه قالا |

 ١ قالا نسح ةمالعو لربع هقذ اوك َكسغن باطتنأن وذ كةذاونأ كريغ م

 ١ تتاع ١ فراعلا (لقو) نا اةويم ميرامتتل ى 00 ىحمس هم اعملاةحا :

 هلل نوكنال نا بان هع مف سدت ناد و 41د نم همالعو قا نام الو ةسفن | ١

 , ناك ام-ْنء هللا وذررعن هللاد عنا (ىودو) نفع نيد

2 



 «(؟ هر

 وأ ماقف ةءاسلاررضح ال اقورذ_:عذدأو تمدئذاتسأ ا لاقو ل->-زأ

 كلذك د أو ىلوالا فل اقام ل مل اقوراذىئاوالف هعمىذمو نامَعأ
 هللافمثسذحو فرصني ناسمءوبأو ةءدارلاو ةثلاثلا ىف كل ذك م ثرذتعب
 هيلارذ_:» لع و كةالخا ىلع فوقولاو كرامتاتدرأامن اذاتسااب
 تاكلاو بالكاف هلئمدَحت قا ىلع ىنسدمتال نامءوأ لاف هحدم و
 نب رف عج ىلع لزنءارقفل ا ضعن نا (ىورو) رحزتارح راذاورذ> يدا ذا

 اب دووم نك ملول تأأ لجرلا معن لوقب ريقفلاو هم د رفعج ناكو هل ظ:>
 ل_سف ة_مدخلا نم هلا جاتصاعت حدقتالفدبقعنا ارقعح ونأ لاا

 ه.ةلد.عتاا ىدومعل ارفع انأ نا (ىوددو) هءادهاىلوءاغشلا كفنلا

 | ىنأت اخ هدقو باكلا اذه دخل لاف دمدلا بلكه عمو دانَجالا ضعن
 ًارفعجوبأ اذه كو نراملا ضءب لاقف هعجو أ ىتحطوسلاب هسأر برضف
 هللاقف هءلارذتس و هيدي لةيلعجو هسرة نعل زنق دياعلا ىدومعلا

 .ةدعملا.اىدومعلارفعجانأ تعممنيسلانب ميداربا (لاق) لحىفتنأ
 باكلا ب حاصارغغام-هالالوةءووعدي ىلءالا فوج ق هيزحن مغ رفاذا

 نيح كرك ذأ بضغت نيح رك ذا ىد.ءلخنالا ف بو: (لق و) هجراو

 اواوةو ىلا هث هلوق ىف رمسفملا ضب (للاقو) ىتعأ نيف كةعأالف بضغأ
 هنبال نامل (لاقو) لوقلا ن مأ:س> هل ىلقف هتمقل نه لكى أ اسح سانال

 خالاو بر<اىف عاد لاو بضغلادذع ماحلا ةثالثىفالا نوذرعبال ةثالث
 ط.ض ىمودم 4 ناك طامخا هللا دعنا (ىودو) هلا ةجاا دنع

 ىسوجلاءا فاه ذ أر هللاد_.ءناكوافوز مهارد هل عفدي وتاكاةدنعا

 اف احاعع هل عفدفأهامق لف هذيلا اهاطءانهدحب لف هنددر مه اردبابوب ٍ

 دعه لاقؤ هةصقرك ذو ىسوغن ا مهاردهذههذملت هل لاق هللا ا _.عع->ر

 اهمةلأو اجمل عرمصأ انأو ماوع أذ نم دل ماعملا هذه ىناماعب هنا تاعفام سن هللا
 هبا برضد دي زري ىلاراقت هيواعمن | (ىددو) ىردغ اهبرغيالئارثملا ف

 ,ثارتلا وأني و ىندبةردقلا تااحدقل كل فم عنتع النهب ,رسض: هل لاف

 ا
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 فلأت هنال مدآ ى عد (امناو) فااؤد الو فقل أي ال نه ىقرمتالو فولأمفاإ

 ْنضغام2منيلجرأ سؤ 4+ .اعهللا لص ىناا (لاثد) ناولالاو ر هاو | نم

 (هنمد) مكسندب فلأ ىأ كتم هللا مدآك
 ا :هناللوك أملا مد“ الا ىعم

: 

 جوزم نادارأ لح رو هلع لص :!لوق ( هنمو) هذ.و ماعطلا

 نا(ىورو) مشب ف لؤي ى أمكن م دوب نا ىرحأ هناف اهملارطناةأرما
 ةأرما تءافهتفحلمو ه_فصم عضوذأشوتي ةلخدلال رى كلا فو رعم
 نباكلأ كلع سأب ال فو رغماناىت أاب لاقو فو رعماهعمتذ 0 اموتندخأو

 (ئورو) بوثلا ىذتو فدصملا قتاهفلاقالت !اق جوزف لاق التل اقأ رك

 هيلا سائلا ضع حرسأف هله اق ل رع ل نيل يضررذ اننا

 ىنلانالاقف كلذ هلل.ةف م.هطضا مث سافل ضوح اريكحج او

 ع.طضنقالاو انع بهذناف سان ناانيض دضغاذ |انرمأ سو هلع هللا ىلص

 (أقوإلاهمطتى هرئاغك ١ جفاصنلاناهنعمللا ىضر بااط نأ نيىلع (لاقو)
 سدق نيتراحما (لاقو) مهنءلتلانبولق ناو موةهوجو ىف ش.:نانارذوأ
 ءكاقليوريش هاقاتىذلاامأن كاضم ه>ولا قلط لكىرولا ن نه ىمدتل

 نبةورع (لاقو) هلثمنيطملا ف هللارثك أالف هلمعب كيلعنعسو.عب
 ناكملو ة-.ءطك- 1-2 نكمل ىنبان ةمك-ملا ف نوتكراطلع هللا عضررم 0 ١

 بدكإ ”يواليطعلا م-رط»ب نم س ع لاتحاد 5 افاطك-هحو

 مهاربانا (ىودو) مفي اص محاص بعت نمو مسالك بلا تحاض

 0 ف ىراربأ ا ضءب ىلا ب ربخ هءلع هللا ةجحر مدان

 اًذههل ل. هزواحاسل هدهذوأف هسأر برعضف ةري-ل | ىلار اش أفنارم ءلا

 ىتب رق اعقف هن ءلارذت «هءاش ناس امثدهاز مهدأ نب ميهاربا

 نوال نادرأ ملف كلذ لعرح وأ ىف تلعدق لاقل لاسقف ةنحنا كل هللا تلا
 هاعدى زيا نامعءايأ نا( ىكو) رعذل ا ىنم ك.صنو رخال دم ىدصت

 كلود ىف ةمغر ىل سدل دادس اأن لاقرادلا باىفاوا1ف ةفامضىلانأسنا

 هءااداع هلزنمىفاو الفن امءونأ عجرف ة هللا عرب فرصناف اقع

 1 سل سعف تو م ا م ب جو سص سمع 22

 لجرأ
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 نب رع (لأتو) :ارادملان هو ركملا لاقحا قاخمان س> (لءقو) قاةالو
 : للا الا مهوأب ارو قال_الاب س انلااوطااخ هع هللا ىذر ناطقا

 ف احس 2 |عم عفتتال ةئس قلخما ءوس ىزارلاذاعم ني ىبح (لاقو)

 نيكالا!ةأرما(تلاقوإ) تائدسلا ةرثك اهعمرضتالةن لن | نو
 قو) ةرمدملا لهأ هل ضأ ىذلا ىع“ا تدصأ هذ-هاب لة ىف رمان راثيد

 يلا نأ لسو هءاعهللا ىلسص ىنلا نع (ثيدحلا
 دكر اتا نامعامأن نا(ىدرو) قام |نسحو هحولا طش مةوعست

 اوطسإو هياضأر .ةتفدامو تسام عطس قوف نم هيلع قلأذ ةرحاسفلا ثقو

 هلع بضر نا قدس ن :مائشاولوقتالنامعوبأ لاف قالا موتنساأ

 له مهدأ نب يهاربال (لءقو) بضخ ناهل زحل د را 6 :لا

 ءاش مو -10- لاح ت 5: 2 فاد نيدرم من لاق . دلاق ت>ر

 "ىلع لات ف ناسنا ءاش مو تاذادعاق تاكح ةيئاثااو رب

 ناكنألو#» وهوةراك اب ةنومر نامضلاوأر اذا ىنرقلا سا 3 (ناكو)

 (لكسو) ةالصلا وعنف قاساومدئالكراغصلا| ةرالا,ىفومرافدبالو

 0 و او ن-س> نع هلل أ دلع نب ىل_وس

 أنبىلعن ا(ىورو) هيلع ةقفشلاو هلرافغتسالاوملاظا دج .راو:افاككملا
 مأقث هصرخأ نانا : ان ءاعد3 هن 2 5 هلامالغاعد ه :ءهللا ىذر بلاط

 كرت ىل_ عكلجا خلاق مهنلاق مال-غا عم امأ لاو اءءطم هأرف هيلا
 هللا ه--ولرح تنأف نط لاف د تاساك-:: كت وقعتنمأ لاق ىناوج

 2 ن.ةطصملا ىلءىلاعت هللا | وغرف هم لا ةوةىرتاك (اذ-هو) ىلا

 ثييادتبا : نم ةجراعف ىلاءث هلوقىلاىرتالا هثاماوأ نمةوفصل ا لهأو

 ةيرشلا ىاقح نغم درج كلوح نماوضغنال_لقلاطظءاغاطف تنكولو مه
 ةلاسرلا عمات ىلع ريصو مهتم ىلع هأوق - ةسورلات عل ن مهسدلأو

 اقل ةسأب اب اقرخت له هنوك ع م مهقالخخأ ن رم همسأقب : ناكىذلاعم ملول

 ' نما لسو هيلعمللا ىلصن 3 (لافو) هاشم ع نم هةجرب صتخم هيلع ىلاعت

 جارس لف



 ر 0 وفا

 امىوش ةديدح

 همت مدلل ادمفستو

 هأ ءاوةسالل مق

 نكوحأو

1 
 يس ا سجس سس سس سس سس سس سس بسسس

 نس نماذ هذ مولاغإ ةلام ع أوأ ركنمرغ م لالا 51 أعمو لسم لكن ع |

 (ليقو) ك.ذ < فصلا ىف فن ن#ريغت هانا قاما نس (ليقد) ىف للا |

 ىرّنملا مصاع ند :سدق نمل ةذ قالا نسخ تابعنأ نس ند اسف ه>الل

 : راحءاوش ه_ءاءدوغس هل مداخ هن“ احذأ هرادق سلاح موي تاذوهاعس لاق

 وراللاةف ةيرا4ا تش هدف تاهل قنا ىل_ععقوفاهدب نهطقسف
 رهط هاد ينال ةبراسبتءاج (ل ءةو) ىلاحث هللادج ولدرح تنأ كاع

 هيلااهمدقت دي رث نم ةعصقب م-.مع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ىل_ع نيد نا

 عومس

 اسم هيادصأو هءاصأف ترسكن اناهدي نم تاطقسفاهب تعرساف موو هددعو

 هلعل ىلاعث هللا هجولد رح تنأ اس4 لاةف كلذدزع ةن راحل تءاترافارمف ناك
 اذا هنعهللا ىضررعنبا(ناكو) كءاضأ ىذلا و ل ناندك نوكا نا

 5 ةادث نسح نم كلذ أو ةرعذ قَد ع ١ ةالصأ | ن سح هدل_همع نم ادحأى أر

 نمىلاةؤكلذف هل ل.ةؤ مودع تاكو هلي ١ رم ةالصأ انونسح اواكف

 نس>ًال-رناول ل.فلا (لاقو) هلانعدذفا ىلاعت هللا ا
 (ناكو) ينس ن منكرا اأن ة.جاجدهل تاك كد اسحالا
 لوةلا نس>و 000 ءاشأ ةنال'اندقف لوقد ىس املا

 العأ ىلا دبعل ا عفرت عا رثمدر ادينحلا(لاقو)“ املا عمءاخالا نس>و ةنامالا عم

 لاكوهو قالا نس>و ءامأاو عضاوتلاو 5 هلعلق ناو ثاح ردلا

 ىكياءديزب تالا فك .اءدازام قاح وصلا ىناكلا (لاقو) ناعالا
 ىللعن؛ن حلا(لاقد) قام ال اقث المت قاخلا نس> (ىل» .5د) فوم لا

 ىزارااد## ند هللا دع (ناكو) قالا نسح يفرم ان أون 2-0 ابسرتع هللا ىذر

 هللاالادحأ ةفصا هذ مب سدأو كل سدلاعق عمات النا قانا نسح هللا

 لام او ىذالا فق ا نسح ةمالعىفامركدل ا هأش (لاقو) ل ورع

باعثو ام اسر رد س أن 1 نمنوكتنا قل ان س>ح( ل .هو) نؤملا
 ايرغمهند

 روضالا قحلاءاضقو قاخمل|ءافج نم كاع دربام لوبق قالا نس (لبقو)

 الو
1 
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 نسا مهيأ ثدي سو هس 0 واذا قالا

 ىراستعلا(ىور) اهرسأب عت ارشلا لاثتما اخ انسغل (نذا) قالعالا

 امحافن كج خم سو كم ل لا اسرق هل هانا

 مالسلاهياع(لاقو) اقالخاى:سحأ ىلا أ نم ناو لاق اثعقءمالو
 0 هرالو هسفنا ندلا اذه صا هللا نا

 نافسأ ضعي قملسو هيلع هللا ىفص تلا (ناكو) امهع مشي داوطم زفالأ

 ا ا ثرتأ ىح 6 كي لاش #52 .-ىأر ءامزش هد .داحل |طظلغ ىنارحت ءادر هنساعو

 | ل ل ا نشأح

 للاقو مل-سو هياغللا ص تلا تفتلاف ك.أ لامنمالو كلام نهىلرغأت

 هءلع هللا ىلض ىلا قدعىلا ترظن سنأ (للاقد) ةماك ةماك :ملو هلاورم

 نإ هلا لوس هم ءلا تغتلاف هذ مج ةدش نمءا درا ةمشاح هذ ترثأ دق لو

 ىلكىنلاىفأانبا ارعانا (ىررو) ءاطعب هلرمأ مث كذا وهو ملسو هءلع هللا
 ند ىلع تس]كنأو اةءوسوار هذهىل الماد# ا هلل اقذ بو هماع هللا

 تاقاف ”ىلعدعأ ا دسو هءلعهلللا ىل-ه«ىنلا هللاقف كبأ لامنمالو كلام
 اان وسو ارك هلاَو اما تق ددض سوه, .اعدللا ىلص ى |!لاقف همالكد اعأة لاق

 لء> نيذاعم (ىوددو) لحو زعهّللال ام نموهاسءا ىلام نم ىل فاتت

 ل-.بنيذاسعماب س ع اك قات نسح هل ل اق ل سو هءلع هللا ىل-كى لانا

 لا رلا اره اوجروظت هب وددعلات قائم 2 الا نا (اولعاو)
 مشو < .!ع هللا ىلص هردن صح ىلاعت هللأن ,( ىرتالأ ) دوج هن اهالاك | |

 قاد هن اع ىن# أ ام لع هل اصخش ع نمئدا هب .اعنشي ل مثلث اضفلا٠ نمهيه صاع

 ممانعاللاق مظع قا ىلعل كناو ىلا: هلو5 ىف نيرسسفملا ضعد (لاقو)

 كا افج كي فرثؤ ال (ىل 3و١ لل- وزع هلئان هو :ؤرعم ةدش ند مماخضالو

 اراهظاو اضيخلا مايك قاخمانح ىساحملا (ىلاق) ىلاعت هللا, كتر عم دح ظ
 7 01 تطدا اذا احاف نوكمناألا رحافوأ عدتنللالا رشدأاو ةقالطلا

 لك ده ةماقأر بدأ ىنالانما ازلا ٠ نعوفعغلاو مافاو ى داس |

 هإ ىدعمو
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 نلمو هلع هلل لص هب دن ىلا: هللا (صل) ميظع قا ىلعل كناو مسوا

 . ا 1 لارا لن ل اس عا طلامم رك

 نددت 4 عي امل“ هل اضف نم 4 ءاع هللا ىث أ ام مث هرغ -غهيون ملاع |

 هللاناخومشلا ث !اناذه (نءو) يطع ىنامع ىلعل كناو لاسقف قلخما
 ل للاسهم نق: امدو قالع ا نحن ىلا 0

 ىفهنينمؤا |مأ اب اهنع هللا ىذر ةْشّد اعل تلقري_© نب كم ع (لاف) قا

 أ قلعت ناكنآر ةلاأر تأ امأىلت ااه ااا لل اونو

 اير 000 هدم لوقلا انوع كم هسا نآَر ةلا

 نآر ةلاف نآ ارقلا ملسو هءاع هللا ىلص ىنلا قاد ناك !ذاو قاما ن سبشل

 اهتسواهكعغوب واهلي ذرو ةصيقت لكن عىجون معلا واهملع ث<وهل» ضو لك ع مد

 نيله أجلا ن نع ضرعأو فرعلانرم اضل 0 لد هللا زنأ ان كلذلو

 ءلرمأب ىلاع: هللا نال اقف له ريجاب اذهام سو هيلعمتلا ىلص ىلا لاق
 نس ن مادجذ كابظ نعوفعتو كمرح نهىل طدءثو كءعطذ نملصت ن أ

 | مهدحأ ناوطغلا | ذ_هنم ةماعلا قالخأ نأ (رظناف) ىرتاك قالا
 2 ند ىلع سبضذغو هللا سنمملظو هاطعأ ٠ نم مرو هلصو نم عطقبل

 عوشو و لئاضفاا لوصأ هنألت اماكل هذه ىلءرمتقا (اغ اوز همها

 عنا اءاطعاو. ملاظل نع مقصلاو عطاقلا هل صويفعلا نأ قنالا ب تقانملا
 ناسللا نوصو ماحرالا هل -صو لح وزع هللا ىوقت فورملابرمالا قو

 تادآ ..< لدن ل_> وزعهللا ىوق: ىو ثتامر2#!نع فرطلاضعو

 هيزنتواحناو نصلا ناهاسجلا نع ضار ءالاقو اهافنواهض روع رشلا

 هبال: لوصالاهد- ي3 جودللا هارامو ه.فسل!ةارامم نعسفنلا

 سن أ نع ء (ىدرود) ارامتعاو اتعمو !مدنتو اصنع رمشا | ن باوع ن3

 (ىديو) اقام تسحاّلاقاناسعا لك أيذءؤلا ىاهتنالوسراب لاق هنأ ١
 نسا عمال تثءب ىلاق لو ه.لعهللا ىل_صىذلان ا نتسسلا دوا دونا

 ماو أ ىلا ثو يم ىن لكنا ثيدسحنأ (ىذ" ١ قالدت الا ١

 قلما
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 نئىكحاب هر ا طنغو ايسوزو اسي ىمم اذا ءوُس

 "دلة وا 5 اهلا ىثععفاش مركحأو

 (موضعمأو
 مر اهزاحنانتنأو « السرم ةحاح ىف تنك اذا

 أش *.امغأ م5 هر 9 بالج همكحاب لسرإف

 مهردلاهل لاق. لوسر « ىوس ل وسو لك كذع عدو
 4م <ىثارا دةورماعنيثراسلا هيضاقوملا كلم ادع (بتكو)

 يق ةنامالاو ه4- .ةنكستل « تمد موق بابق ةوشراذا

 هيفس تاو ع نءىلون ما د هم 0 أوو هنمأب ره تعس

 3 لن ار قب كرو ا بابان ءاا)«

 اوباقو هيف قلجتالغام باسل ذمه نالاست هقاكدشرأ الع
 ةاندل اوءاغوةلقئالحتو ةماعلا قال- أ ىلااود.مذ :وىككررسوقلا
 اضع مومذع حده ىف امار 9 والا نم اورشاعءثوا اوقالث أذ ام_هثدن ىرحانو

 رومالانع ض,راعملاو ةآارحاو قلملاو منصتلاو بذكلا موطاعتو
 (اذهف) ةرئاهملاو حازملاكإ-ىف طارخغالاو اهراهظا شعل ىتلا ةنونك لا
 هنلاص نام ض.ةناندنع (اذهو) قا نسحأ نهمهدنع همشأامو
 0 ا لوأف) قاخلا نس> نمهلوسرو هءلعىلاعت
 5 مسو ناعيا ضال خل اقاوع نس أر ش ىلع

 قاع لو قلعت لمانلا نسكن ناك اهب راقوأ سو هءاء هللا ىلصهنلال وسر
 (انعوز قاخلا نسح نم سدأق 1 هدالخأ نمدعي سدل

 اوذ..كس | مهخال س انلاقأامناو ل-ةءناسباملا اًذهىفناطخلا لصف
 لوسرلاق الأب ماه هبومت :)!قالحالا اوم دزقساو ة 4 ماعلا قالخأ“ الإ

 نيلسرا او" ءامدن الا قالخ أ نم كيل ولأ (انأ اهو سو هياعدتلا ىلص
 نأ اوجرتام نم 2اصلاو ءالعلاو ءامفصألاو ءاماوالاو ميملع هللا تاولتا
 هس ءلع هني ىل_ص د همفصو ه. نا ىلاعت هللا (لاق) هن هر كاناو هللا انعفتي

 4 اويلقو هلوق
 سوم اقلا

 سوقلا ثراصو

 ق برظ ةوكر
 تالقتاو رايد الإ

 هوك راو رومالا
 4 خص قر وز ةءلْمِم

 نمطقسلاةرئاهااو
 هلأ مداكلاا

 هلوأ مذ ىنأهلوق
 مهءاصأ ىأ
 مال مهباصأام

 هأ حلا او:سعسا



 ءانعمءاسكل ءاشرلا
 هأ ل. ا
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 ٌثدن نمالام هن ءهّللا ىذر ىرعشالا ىسوهوبأعفر(الو) نيلسأل براضلاك ١ ظ

 ايرتشاف ةريصمل اب هذع هللا ىذر باط# | نير مج ىنب| هللا درمعو هللا د م .ءل لاما

 هللا د..ع هءجا رذ حيرلاعيجيذخأب نار عدارأف ةئيداابتحر 5 ةعاضا هب

 هئع هللا ىذرارتع د أو مجراه دناعيج اذع أف مرا فصتب مولد 3

 هلاعملا هنعللاىذرزب زعلادبعنب رع(بتكو ) لاس ا|تدمل فصنلا

 ىللط ايلاوهامسو ىركشا ىتح قل امهعنع كل عق ناك ن ه كلها عافدعامأ

 باطلا : رع (ناكو) قس كلا ان نسدلاو ىو#» نسدلاب كلملا ىدتفي ىتح

 ال. .لاولخ ديالو اراه اولعت دب نام رنات لانكا هب .اعمدقاذا هنعدّتلا ى 35
 تدصأ امهللاو دمسأ ند ب رادع (لاقو) لاومالا نماثدش او .هحال كح

 اموتوسك نىدعمنب» وثالا سو هم ءاع هلل | ىل_ص ىبذ |١ ىنالو ىذلا ىل- عى

 مركحو هن ءهللاىذر با أط ىأ ند ىلعنا (ىو رو) ناسدكى الوم

 ّت ”التمادقوالا عيسراف داوسلا ىلع ىراصنالادوممانأ لحم اهيع

 ءالؤه لكل اق لمعتسا اذا لب رلاب نوع:صد كي ذ؟اولاقءالؤهام لاذ هراد

 .هللا ىضر ىلع ىلا عمجرو قراما ىف ىورب و ىتامأ ىقاواك أبنانوديرب

 دمقالاقف ىلرت-ناهللا لوسرار لاف هلم<ةسل هراه» ند «نجرااد_.ءاعد

 هكا ضعت (لاهو) مدت و هت :هيدهانا (لائمالا ف و) َكَتدد ىف

 ورضع نأ ةحاملا» ءاعتردؤ درا

 اهاوكرم كد ' امالا ترياطت 95 موقرادهب دهلات تأ اذا

 (مهذمتلو)
 ايولقلا تاتح ردملاكرو ةولح ةيدسحلا نا

 ا م فوفانمدسلا لدن
 ايدح هتوف دعو اه ادعلا نطضم ٌدرتو

 (ةوشرلا ىفهتلفاسمو) :

 نيدنلا لوغشم لج لمع“ 95 صخ# ناملا قدي نم مرك أو
 ظ

  لسوهلع هللا لص ىنلاناانرك ذ (دتو) لمعلا قف ىل ةجاحاللاقو هنع
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 ةماسعلا أو هراب روقعأا تاكللا طب رب نم لثمو ناثذلا همَع ىعرت ست

 ىذلاوه هنال نأور عنب كلا د. مولت ةصاخماو فسوب نب جاسحملا مشل

 (لبق هيفو) ةمعرلا ءاعرتسا
 تاكذلا طار نم سائاأ عنج رقعف « هناببروقعلا تاكلا طيرب نمو
 لماعلادهع بةكينومألا لق ن مسراف ىنوال بوبأ ندءالعلا (ناكو)
 هلعىو.ءّمدأ لوقو لمعلا كلذ لهأ نمورطح نم ىلع هأر سقف ا

 او ائاروامشاح هدقفنو هفاصنا“ىلعف هنم ىلا لطت نمو هنئمهوفوتساف

 ّجيفوتسا له مه لوقب ناو ةعج لك ىف هلع لأ ىلع هدهعأر نا لماعلا

 «(تاعافشلا ىلعاثرلاو لامعلااب ادهىف نو -مخلاو عسب ارلا باملا) ه

 ه.خال عفش نم لاق لسو هيلع هلا ىلصىنلا نانن_سلا ىف دوادونأ (ىود)

 رسلاو انرلا باونأ نماعظعاراب ىنأ دةؤ اهلمقف اما ءةيده هل ىدهأف ةعافش
 د.لاوأملاظا|ناطلسلا دنع نم هّتجاحءاضق ىل_ع تردق اذا كنا ه-فا
 هللا ىلصىنا!نا هد ىف ىراخمأا (ىورو) كءلعامجاو كلذراصرهاقلا

 اذ ههّتلالوسراب ىلاقءاحاإف ةسدتللا ندا هل لا-ةبالجر لمعتسا سو هيلع
 هلمعتس لل-رلالاناملاقو سو هيلعهللا ىلص ىإ!بضغف' ىلازوو 8

 تبى كد أ دعتالفأ ان ىدهأ اذهو ملاذهلوة.فانلاعأ نمل عملع

 ىذرباط# !نبرعناكو كلام (لاق) هلىدوم لهراغتف همأوهيبأ
 ىذرةريرهانأ (رطاشو) مهاومأ فصند يف للامعااراطاشن هنعهللا

 تدئانت ب اود ةريرهو.أ هل اقف ىلاملا اذهكل نبأ نمل ىلاقو هنءدللا
 مه ترهظني- مهرطاث (اءاو) رطُسلانذا لاف تلوادت تاراستو
 هللاىذررعنبانعكلام(ىورو) مافرعت نكت ةالولادعبلاومأ
 لاق تءرفا# ا ىلا اهباثءبقالب اهلا دسع هون أو وه ىرتسث اهنا اههنع.
 نم مدة ني صاقو ىنأ نيدعس(راءاشو لا ههرطاثفامملا ىفاةدعر رع
 الفالالح ناكنافةوشرردغنم لماعلا باس هأ امن اىأر هناك ةنوكحلا
 هل«فن هريغ هلانمالام اللا نم لاني نا ىلع ةوق ةرهالا هل نا نال كلذ قدكس

 هدا هسصستسسول 0 2: ٠ - جو جول مج 222 مجد ص222 227 ص يووم تس سس عع جا



 * :؟)*«

 لو عرزىلا ن اعجربامهتدشامكإ متن اامهئاف ناغعن ؛| عنو فوع ننا مثو

 نينموملاريمأ اب لوق ءف همرب ىندت أي امهتدشام كلم نا ةعنغلاو 0

 3 اراتاناف نمنمؤملا اريمأ اب لوقف هدب ىندث[, ءاسملا ق كلا نأالانا مهكر افا

 هللا مأو ةضفلاو بهذلا نم *ىل_ءرس أ الاكل اوءاسملافلاكنلاو اسم اكل |

 اولساو ةسلهامما ىف اهماعاولت اقمهدال.لاها م-ملظدق ىلا نوريلمهلا
 لسيف هءاعل_>أ ىذلا لاسالاالول هدب ىمقن ىذلاو مالسالا ىف اوملع

 امو هذع هللا ىضر باطخمت | ند هر (صو) ريش مهدالب نم مرتع تدع ءجأم هللا

 هلا عنمل- ماعل هنا هلاورك دفاذه ن1 لاة:ص»و ةراعخح يدب ا 2

 (ناكو) هلام هم« اةواهقان ءاجج رض ناالا مهار دلاتأ لاقةنيرعلا ىلع

 بتكناورمثونأ (ناكو) نطلاوءاملانان.م انك لع لو
 ةهرلابةءغرلا ةماسغال جزعاو .ةحهلابسانل ارا مد سدس لامعلادهعىف

 مالسلا هءاعدواد نب ناسملس (لاقو) ةفاخالاب سالا ةلفس سدو
 لاه ارهظا بدضقلا ملصت كلذك رامحللنسرلاو سرغلاز مهلا طصد
 أ لدعل د: ه1 نم ون الا هطصأ نمالان طك نم (ةعدقلالاثمالا فو)

 هب رس ىلعد ادق ا اسو هللا ىلص ىلا لمعتسا فاسان ١ لاله (لافو) 1

 لاقد.عمانأةرامالا تدأر فدك سو : ماع هلل | ىلص ىذ || هلاقع جرام ْ

 تءحراكموقلان مكي > | لءالمضف ىلنا ىرأ الوهللا لوسر ا تجر

 لاق اهرشثهللاهاقو نمالاد .ءمانأةزامالاكلذك لاق ىلد.سعمهناكوالا
 باط#!نيرمعا (لءقو) اديأ لع ىلع لعأالاسن قمم ا, كثعب ىذلاو
 لس ىنلا بام نم ل انالاق لمعلا ىف نا كءنعام هنع هللا ىذر

 ند مي هاربا (لاقو) لمعلابمهمستدأ نا نم ل>أم هىلاقو مشو هم ءاءهللا

 فراس لا 3 ءم-فاس دفولاهءاع مدق اذارع ناكدنع هلل ىشرمدهدأ

 فرعضل اهءاع لدي لهو م-هرع ريم نَء ودالسلا لهأ نمفق رعب نم نعو

 7 لات تك الاولاقنأو ىلاعت هللا دج مئاولاق ناف ص 1 ل هو

 نه ل“ «نيلاناغلا لامعلاىلو اذا ناطلسلا (ل*و) لق ناكلذدنء

 هدو مسم ل 2 7 ومس جو جم عع حطو لج

 ىعراس
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 لدعلا م د ىذشو م-# .هنل ك|عتساامغاو موضا ارعاالو مهزاشنا

 دعس نا ه-ذع هللا ىذر اطل نير ع غاب لاق هسءافر نب ةيانع (ىو دوا

 نرر#ع لسراف توصلا عطقت |ىلاقوانانهملءلعجو ارصق دخت ا صاقو ىأنا

 1 نان أ اذا ةنئعللا ىطررلا نو ةلسم نيد هنع هللا ىذر باطلا

 ةفوكلا مدقق هنا هءلع قرحاف ادعس تنا هل لاق كد . وهاكرم الاب ود

 ريل دعس أف باسم || قوسأ ماران ىروة-ساو هدْيز جب رخأباملا أ اف
 ريمأ غلب ل. ةدنادج دل لاو دعس هم ىلا رقم هسفر و هّتغصا ه] فصو و

 هل لاةف كلذ ل اقام ىلا ع5 هللا دعس غل 3 توصلا عامقنا تلق كنا نينمؤملا

 ناكاشف ه-:لحار كرم لوق:امك نع ىَدؤنو هانرعا ىذلا ل عفن رجع

 لسرأنافءرصأف لءأ هر هلام عوجلاو ص#|ن ءهراسصأ ةيربلان طب
 ىلع وهوةاش لارمالغلا* ءاقةاش مهنم عتباف تهذا لاف هم امعل ا

 ارتيسم تناكناف راقت لاقدتالص يضف امل كت نا هملاراشأف اهكذداراف

 اذافبهذف ة ةاعلاددراف ةر تلا ناوةمامعلا شم ءاشل اددراب ذي

 ةلةيب رعال لءجو هتقان مال ذحخأف ةمامعلاذخ أو ةاشل اًدرف ةك ولم ىه
 ئءاندننعناكوااولاقو نيلو زي هونأف موةىلا لللا هاو 1 ىت> اهفطخالا
 لك أم نمربخ بغسل بهذأ لالح لكمتلا م ب ىلاقدم كانتْأ اذه فالع
 رعورسبأ الف حار ءاملانمدرت» افا هأ قرر ل وسلا

 تدك ناان .أرام ل, نقلا نس>_الول هل لاق ه- :ءهلل ذر باطلا نا
 هتلابفاصو ك» ءاارذ ا ١ وهو تاءفدو لاس ةفريسلا حرسأ هنا (او دو)

 نااناكم تءأردق لاق يشب كالرعآل ه هنع هللا ىذر رعهل لاف ل اقام

 له هأناو ةقيقر ضرأ قار ءلا ضرأ ناهنءهّناىذر رع لاقف ىلرمأت

 ىلو هدرابكل نوك يشب كلرمآن ا تيس عوجملان 0 هتيدملا

 هلىلوهىل** سأ هنع هللا ىذر تاامكل| ند رعنامسأ نب ديز( ىورو) راحلا

 هوعد قل او نيلسملا ن ءْل_> > اند مهذا ىن :هار هلل امذ اجا ىلع نه ىعدب

 كاناو - :غلاو ع رمل ابر لةدأو ةرادكسم مولظاا ةوعدناف مولطملا

 جام "ا



*)) 0 

 ْ "الود ادجسا لات تارت دارو ةلادزا
 مال_سأ| هءاع ف سوب لوق ىن«مأد لو , (ناف) هدحو ملاهي ناطلس د. ةعن

 مالسل او ةالصلا هءلعفسوب (اناق) يم نك

 نمىدينبب ةياغكلاو ةنامالاب«_فنباةاو ىلاعت هللا" ا.دنأ نماسن ناك
 روءالاىربو هلئاسضفو ههئاص» بالو ةرارس نطو نقلا ال

 0 هلةمروصو الهأ امل سل ن مىدنأى ةعئاض تأ الولاو لاعالاو

 لالا ست امالو هتازنم ل_ه:الراس. .ج دب ناد ل-ص»> نامو.أا |

 نم كلذي لسدف هر دق ملعمأ هسقن نم معد أمضعد هلر كس ز, نا لئاضنلاو

 ناك اذاه:ءهللاىذ رىذاشلا نا عمأ ضء.لاقاز ه (نعو) هرش

 اض )رو كلذ ناكو هل هد نم هماط2 نأ بح وهل ال نمدي ئءاضقلا

 فسو نوكد نأ لقحو ىأرا اذهفالع لطراستال ؛اهةذو 4 اع

 ةلكرشن ولدغلاو ثالملا ٠ نم هملا هرمأر يصنع هلا هللا حو أدق مالسلا هنل 1ع

 نابانلا اذهىف ىوربام بت (نمو) هس ىلع همنا اف مالسالا

 ةأرعال نيمدقلا عقصمن فش .افاسوفدوسأ ادع ناك مب حا 2

 مالسلا هيلع ليرنجءانأف مالسأا هم هءلعد وادلاس ا 0 | ىهن

 نامتللاو هاد نم هيوم .نل ىف هد ىذلاىلاعت هللا دع نم هرم 9

 ىكدر ةةمكحلا ترتثاىفردخ ناو ةعاطواعءف ىبر ىنربجأ نا لد ريجاب

 مالسل ا هماعدو ادا هادا ةرباو ا و هلوكىلاعت هللا

 ةسءللادو ادقوأو ةمكحلاثدتوأ ناستلا. كل ىوطلو#» دو ادناكو

 راتنسالوح ماقأف عوردلا ل دوادو مالسلا ه. عدو اد سلاح هنا (ىودو)

 دو اد سدل لوح مجاطف كلذ نع هلأس الو هل ل هنام فرعبالو عوردلا ةم ص

 هلعاف ل ءاقو ةمكح تعمل نامل لاذ برح مو. ةنيصح عرد لأقو عردلا

 اسست هيلع طرت. شاالماع ثعءاذا ه-:ءهللاىذر تاطخت اندرع (ناكو)

 امجاحذ كالو قن :ا|لكأت الو ق.قرلا سلبالو نيذاربلا بكرتال
 ىلع كإ متساال ىاهللوةءو مهمل <: امو سان !!مئاو-ن ءاناب قاننألو

 رو د و هسا دع 207579265227 72ج بج كو بج ب جوت قو ع حت 213222

 مهزاشنا
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 تسمم

 ىنلا تأ لاق ه-:ء هللا ىذر ىرعشالا ىءوم ىلا ن 3 هدهد# ىفىراضلا

 تاق لوس حاشا الف لبر ىمو سو هياعللا ىلص ا
 ا هدارأن نءاناع ىلع لمتسمنالانا لو 4 ءاع هللا لك ىنلا لاق

 نع (ىوردقو) هسفن فام تانءام وا ك:ءب ىذلاو هللال وزان

 7 ءااراصامىلاهرمأراص ناسا سيلا كلم ادام هللهنارهجرزب١

 ضاسعلانب وررد (هللد) لاحراار اغص لاسعالاراك اودلق م. الا

 ةلفشلا نّه او عاسفترا نماررض ىل.قأ ةءلعلا نم فلأ توم لاق ثءح

 هراعصأ ضعب ىلع نومأل | تضغبوأ ند 9 : ىلعملا (لاقوإ) نأ» دصلاةرماةلود

 (رعوتسملالاقو)ةلةسلا ةلود كاس وأ هللا كتامأال هل لاقفادي دشايضغا
 0 ةيلواحاىقرع ناكدقوريك الإ

 أهعمد دوس نأالا لدلا نم »+ 3 ارهدلا نماموت 8

 نيدو « اهمثالذدعارف داساذا
 انهعركرومالا لاسقاب ميدلع 8 دردغالا ريذلل اهداقامو

 اهي حرؤمالارودتان كلو » هلضقب شاع ١ با ىذلكامو

 لاعالا دملقل ع نموه ذاسفلا نم لودلا ىلع _:ديام مظعم نأ ( اونعا) |

 خالسم ىف باذو كان بون ىفصلالا هبطذمال هنال اهيلع صرحلا ل-هأ

 341 هلا ضرع جم ةدمق هنو رعو هني دإ ياناس مندلا عج ىلع ص» رك دياع

 نود #2 هناء | ىل- علم د هنامالا ىلع صرح ال 1قمسدقو ام منزلا

 تاك أو نياملا قوة تءفتهااذاو الودم-هاومأو الو هللادا-«

 داسغلا بدو رومالاتضقتناق 0 اوو مأمن تداسف مهاومأ

 تانالولا ةءهارك ثراث الاب امك لا لوأ ىنانركذ (ددقو) كلاما ىلا

 (ىورو) ابيماسغارالو انالاملامالاىلتالن اهساساوأ

نو اعمق سول ناسا ن مل>ر (لاقد)
 1 تتكبد جر ه

 روج ه دست دجوالا ىكحل مىف ىنتف طق<ىل_عىتفام نومألا (لاقو)
 . ا ىذقو ىلدلا هبوب ةلودلا د_ضع ىلع هيزغ كل ملو هر مدق الو )لامعلا

 | كا 4 ل ل لس ل ا

 رسكلاب خالل
 ها ةحادا

 نوكسف خف ةهنزغ

 ها داليل اوربا نم



 * ( محد

 لا الوسم واحس سَ ١ نن باّتع سوف لاق ىلاعت هللا

 ىدنحاد.ءأن »تأ دع ناكو هل - كف اوقرعو هنأو م هل د ءوباسهأ نكح

 لوقي هنعش وفرز (ناكوز ىلاهت هللاأهةرم :دكم ىلواسا ةنسنورمثعو

 ةيشا دعب ةرغلا ليلق لعل ارق هاو 1ةعأ | فتم .صحالا سأ :لارومأ ىلب نأمل

 هللا قف امال فرسر:ع ىف داوح تفعضرتغ ىقنيأ فدعرب ىف ديدش

 توضيب اوكا امى ىلاولا ف نو . نأ قش اذ (لافو) حالةمولا

 07 اوون او ةقرلان ههشنوكبو 1 2 |ىقهدنع باهرلا

 "” ديلدسصر انا (ىدريد) قحرغب روفصع ىل-ق نم حزدإ» ةجحرلاو

 ,هللافف ه4 .هف انأ الو ءاضقلا نحال لاقت“ 0-0 ورلال جرب

 ارواشت ل وتنأو .راط لق لمهن ل نمو لأن «كدنءلحلاو لح كلو
 ١ هب هقفت نم تا ءلامذتف ه-ةغلاامأو هاودرثكمرمأ قرواشن مو كرمأ ىف

 ةرييه نب رع قرضا هب واعم نب سأب |(لاقوإ زن هطم هيد واخ أوف

 أرقتالاق كلادبال ستات هبالاقت الءاايقق تيم ان ترد
 مانأن م فرع لهىلاق من تاق ضنا ارغلا فرعث له لاق منتلقنارقلا

 ااهبانأ تاقاثيش معلا مانأ نم فر: لهللاق لما مبانأ كاقاكيش برعلا
 ّنهام لاق هال نعم حلصأ الاثالث“ىتنا ىلا ٌكيني«تسأ نأديرأ ىفالاق

 نأديرأاف ةمامّدلاامأ لاق ىعانأو ددا> انأو ىرت كم ل تاو

 موقف كانا دوسامأو كسفن نءد رعت كارأ ىناف ا كيدسأعأ ْ

 نا ,ناسولس( ل اقد) هتاوّعلامل ٌأوهذ مهردفاأ ىناطعأو ىنالوف طوسأ|

 نمسعصأان افاد اتيلسةوماةاقالمام مالىلاوةالصلا امسماعدوادا
 هسغن نأ ضار ىلهأح# اقالمأ|

 (لاعلا لع ؤت ىلا دوهعلاوطو ثا ناب ىفنو بمحل او ثلاثلابام|)
 , هبافكتلاو مز<ا لهأ لاسعالا ىلون نا تح هنا ىلاعت هللا كدشرأ )ص ا(

 أ الك اءالولا كالمو ىوهللالىغلل ةلوتلا نوكتتو. ةنامالاو قدصلاو |

 [ةةاساأو



 «( مسالا«

 8 نامعا حادملا عمدا دما ل_عف[ك هره ال ىلع هج (اهدحأ) تالد وأن

 ىقلحت ع نم اللد اك هيدي نيب هر ءوبارغلان مامدش عفربنا (ىاثلاو)

 هحام ضقتال (ثلابثاو) م ا .اادوعب و اداه نم

 ارارتءولمم هفكب عسر هت>احن 5 ا د اخعحر نا لوق:برعلاو نيحادملا

 صدأ انعم لاق ىناحر ل |ساسعلا انأ انذتشىل هلاقاه ض#: (عسارلاو ظ

 ايارث هتطعأ كن" اك اارترصي_هسهيطعت "ىلا اتقان كمعاو ه-:-اح 1

 هَ فن را همفب تعذاذالوقتترعلا نال عدلا ىنءملانث (سماختاو)

 ناكىلاةفارسمأ ى ار ءا (فصقو) كيذك ني حادلللوةيىأنارتلا

 ا مهنع بئاغوهف هنو.ع ىل-عنوبعلا لسرأو هنوفدنسد قباط: ىلواذأ

 3 ران هللاد.ع (لاقو) فئاهئدملاو جار نسل اف مهعم د هاش

 هدعب دحأ اه دجأ ل جراف هسبف تناكن ا ةيواعمىنعيدنه نان دعربالا

 هساكح ا ىاهتماو اناق رافت ف هنمأرحان هن :مارب ىلع ”ىرما ثاللاامو هفرب لاك نا هللاو ادنأأ

 مآ روعزلا) ا ازءةماناتددوأ هللاو هزم ىهدانضرالانم ىو" نءاامو 091

 ا ا موق هل ضةنتالو لةعهل نوف ال سمق ىناىلاراشأورخ 0542 قدام

 | ةديبعىلاىلا هذعدللا ىذر باطلانير ع بنك ى ءعان_صلا ط١

 الا هلارم يية,ال هنافد_هدامأ ةرافلان دالي مق اناس ءهللأ ى

 ' ةروع ىلع ه-:مسانلا علطرإل ةرغلا دهب ةدقعلا فمصحالا سان ا

 كلام 0 مل ههول هللا ف فاضضالو ةءارع ا ىل- ءقملاىق ق؛ هالو

 ظ هلاست كب نأ هلأسبو هذع هلل اىنغر باطما ن : رعىلا ل > رءأح ه:ءهليأ ىقرا

 5 ملف به ذو ساطر ةوةاودباثت أذا: اًرزم ىلا بهذا ىلاةذرمأ ادا

 0 دوزمنذأالام هداع درع : هذ فاثدشمهد- دعسباطال اقف

 نأد»ب ةرمصملا ءاضقو غطا ىخ م نومأملاىلو (انو) نذ"الاكلت ىف
١ 

 ظ لهاذوجو ءاقاتف هدير قوذهد جوف لدا« هنحت#| هلقعو هلع نويجتسا

 ضددىلا م-مضع رظنواوبدت ,دعتق هدم تاقباما.د_ص انا اوأرف هيلا

 ١ هدصأ ىذاقلان ..كمهض»ب هل لاقف بحاوملانوزمغ وفكألانوب 7 1
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 ةحسمم ةيمحا ييسماا

 هفعض عم ءاملاريدطو .انتثالا لك أرال همظع عمرستلا ناف فاح
 مزاحملاناطلسلا دنملا كح (ىو) هنمىحنالك وكلا ..ماضقنبا
 1-1 .صأ عطقب عو.كااكهريض فا ع هحر اماوهاصقأفل-حرلاب حا اسعر

 ىلع هسفن هرك ًاولجرلاض غأأا_كرو 4 هنمجف مدلارت :ةنينا ةفانحم

 ناالا هعفنل عشدل اءاودلا ىلعءر اراك 2 :ءو دو ىنذل همر دو هتمأوت

 بلاط ىتأن : ىلع ناىرئالا الع ةريسلا هله مم ةدسأ الدو اطورسش مال -لإل

 نا )| ىلءايلاو هيو اعم ناك ةفالذاه ءلاتضفاأا هنءهللا ىذر

 ىلءهر 000 هرماآقرأ ا ا مع هللا ىذر نأ ةءمترع

 هللا جحر هللاةف هل ارعاف كتءسب ىف لد ناف هد هع هلا ل_سراو هيرعا

 (اذكسو)إ هنا.صء بس ناك.ذ هلزع نر وحن ايل دعلا بلطا نا ىف ماتا
 مهن م فود: ن فا الا ءالؤه تاضفوأ نمأ هول ارعم اان اول .ةف هن اعاوراشا

 لاقف ةيوستلاىلا تدعرمالا ةةوسااذا 5 اينو ناعما سان اا ااونأا

 تداوي الاب ناكول هلهأو ة ءاعتءأو نع#ر وح اءلدغلا بالا ناىنورمأتا

 رن-غ ىلا |ءاطءاومه لاا اوف اكس لكل ىلع مومط عن ىل- دق ألو مهني ْ

  ىلاعت هل ادثع هعط واندلاف ه.-اصرك ذ عفرب وهو 1 ١

 ىلاعت هللاهمرحالا هلو اريغد :ءو هقءربغىف هلام رعا عضد نأو و ةرخ الاى

 1 ثااودولا هلروظ» نم مهتم ههه قد ناق م هّدو هريغاربصو مهركش
 هةنوءم ىلا جاتح افامون ل: !|ه تاز ناف همم لامة هددعو قلم كلذف

 ىلاؤلااممأ كاباو نيد م *الأو ل ءلدنرمشو هيرمم ن اها ذافاكمو

 كلذ كنه طعاذاو ه4_سفز جدام ل نكوف دكا لع انج نافجسال بقل

 جنو < اءاضق نو كح, زمن. كنممواو حءاضةلا طم س اناا كل ءح

 ةوجوق نارا اومحأ مل-سو هسسلع هللا ىل.ص ىلا (لاقو) مهالك_غنل
 لح ة هنع هللا ىذر نأ- .ةءنب نافع حدءالحر 0 نيحادملا ئ

 حدعالجر ل-سو ه.لع هللا ىلص ىن لامعمو ههحوى هاقلأو تارت نهاغفك

 س+ ( ثيد# !ىو) اهدعب لفااما وعمل كر اروط تءطدلاقف الجر ظ

 00 هيبتا ا ا

 تاليوأت



 *( 1 عوز»

 هده عماد كلم الا ل مكءالف هللا ننال لوو اتلاور عي يمد

 خاب ىرسك تاما هئع هللا ىفر دعا ركوبأ (لاقد) تاقيطلا |
 1 ناروب هش اول هد«. اوفلختسا ن ملأقف 10 صوتا دنس

 ام-رتعهللاىذر سابعا (لاقو) ةأرغامهرمأ اولو موق ملفي نا لاق
 ىلع عم طم نب هللاد__عاولاق موقلا ل_معسسان م َهر42 |هئتق تناك انأ

 049+ نارسأ اتوا بتال ءفسهازا هلا ند هللادمعو سد رق ٌْ

 تان الولار ءاسنود ىمافعلاةمامآلا ىفالا بنل! طرتثد سالو موقلا
 امهنع هللا ىذ ري سحلا نب ىلع نب دمز كلل | دمع ند ماش هرضف-ا (الو)

 كنالاه ف حلصن الود ذالذمل |ساطذمك نا ىنخلب ماسه هل لاه ءاطخلا نمناكو. ا

 نب السو هيلع هللا ىل_د ميهاربا نب ليعاسم#|ناكدقذ ديزلاق ةمأ نبأ
 ناوسو يعقل لسدمتو ةرح نب |لسو هءاع قا ىل- ص قامضماو ةمأ

 نءهؤم اده ءهللاق كلف اح ا انأ دي ز لاف رأى هما لعاءادلو

 ننحرم هللا ىوةتب رمأب نأ قوف ددحا سدل هنادي ز هل لاق كود

 ىبع ولد ءافللا ضمد در كم ىلاعت هللا ىوقتب رمؤد نأ نود
 موقلا ف ناك اذاىلاغ هدب رب ف٠ كواولاف ىنم_ه أ دقرمأ ىلد هلعتسأل جر :

 مهنم لج رهن اك ناكمهريماناك اذاو مهريسما هن'اكناكمهربما سلو
 (ىدرو) ١ هوه َعةدصللاف قراس# دايز ند عسر لا الا هلعناماول اق.

 ضد هلاققم ياعسل مودى راشتسا هع هللا ىذر بزعل دمع ن :رعنأ |

 تونر او هاا دعاذا يذلا لاق م ٠ ندمويلاف لدعلا ل هأب ك.لع هياهمأ

 ناورم ندرمشن ند ديزلا مدق مند ردع لوما س انلالاقاورصق ناو
 ريغقدي دا اوهنين ءوااريمأ اب لق 76 رم نب كلما دمع ىلع
 دوح ”الازسك الا كاذ ناورم نب كلا دم هغلاقذ فءضربع قنلا فذ عا

 ردق ىلا ه«بفاعتو ةسااهيدل فاو «ىرعل اه دذع نم ءأنناكىذلا

 فءضربعق نما فنعري_غىفديدشلا وفعلا عش وهافرعنو ان تنذلا

 ملظبال هاعفأب لاح رلااو رمت :ءا( يكل لاقو) هنعمتلا ىفر باطخ زب رع .

 ديصضساتستنساب# .:

 ظ
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 نيرو هيرضام ذوب نا( بحاولاو) ضرالا لها ندسان م ىلع جارتالو ا
 بد رحلكنمو مهارد هرثع مرك درج لكن هودد هنءهللا ذر باطلا

 لك نمو مهاردهتسرصشوا ةبطر ببرج لكن مو مهاردةيناة لذ
 نامهردريعش بي رجلك نمو مهاردةءبرأ ةطنح بيرج

 ه-نءهللا ىذر باط#انيرعنافسناكك-!اامأو ه(ل 0
 نأرمأو ةسنك ثدتناعنمو مالسالا لق نك: مل ةسدنك لكم دبر مأ
 رسك الا ةسنكن مجيراخ بءادروظ الو ةسنك نمة>راخ هيلعرهظال

 تبهذماذهو ءاهزصب اهم دوم 2 نيةو رع (ناكو) هدحاص سأر ىلع

 رمأف هنع هللا ىذرزمزعلا ددعنب رع كلذ ىف( ددشو) نيعجأ نيمسملا ءاسلع
 (اذكهوإ ةثبدجالو ةعدق لاح ةسنكاالو ةعيب مالسالار ادق كرتسالنأ
 راصمالا ىف ىدلا سثافملامد_ممنأةنسلا نملاقىرص-ا!نسملا لاق
 ىرذلعصالا(لاقو) ترخامع انب نمةمذلا لها عنعو ة:.د# اوةعدقلا

 نوعنعو اوعنعملموملي ىذلاهنطاباو:.طناو اوعنماهث اح ارهاظ اوخمطنأ

 زوحتالل قو ةاوا-ازوتوءانءلا ىفنيلسملا يلعاولعي نا

 « (ةالولا ىف ةريتعم |تاغصل |نامن قنوساو ىناثلا بانلا) «

 لتانقملانمحالسل اةلزنعىلاولا نملاس#أ |ةلزنمناهليا كدثدأ (للعا)

 قدا الاسعملاولا دقفاذاف . للاعلا حال_صءاغتباىف كد هج د هاف
 لاعزلا تاقتط ىلا جامو تر !موحال_سلالئاقملا دقذك ناكك ْ

 ف.تلاو ناندسالال قردلاامه ةّدعلا فانصأ ىلابرحماجاتساك
 لكلو نيصقال عردلاو ةدءانللموهسأاو ه:ءاطلل حمرلاو مزحاذلل |

 اهعذعب داسدال عناسهال ةادالاك كلل لاح رلاو رخ "لال سدل عضوم مم

 :رادالمهنمؤ ةروشملا و ىأر ال مهتم كلل ل احرلا تافقءط كل ذك ضع دسم
 م-مْمو ةيامسللو_مممو اهافن<ك مرشمو للاومالا عج م- مو برخلا

 راقولاو'اعدال مزتمو رك ذلاوةاهامللىمو رذقلاو لامدلل مهتم و ةباقك-ال
 م لج 72227275277222 هدم 222ج ب وو وج

 ممد



 «(1 عز«

 دهعلاض متن 3 (لق) زودالاع لسو هءاعهللا ىلع هلوسرو لحوزعهللا

 اههبعش|امورخار اهلظاورامغلا ؛لرتك هم .ةهرورضالا# هزم عنع املءفناآو

 نءاوفلادد- اى هس: ءأمىلاذردهعلا ضقنبجودالام لف ىتءو هءكلعءرزع

 ل  الالوقلاىف نم اى لّدقو

 امنا ىلمقف ءاساعلا نيب فالتخخ اةيزمل اريدقتىفو *(ل

 نب ناةءىلا هنعهللا ذر رع هد تك م1 عرتك لاول الر

 هيود ند ىلعوامهرد ني-عب رأو ةسناس ىندغلا ىلععضوف ةفوكل! اب فن

 مذاب

 نءرضهيكلذو !«هردرشءاثا هنودزه ىل_ءو امهردْننريشعو ه-عبرأ
 رانيدبام ةردرمدع ىن؟ افرصلا ناكود>أ هفلاخملومهنء هللا ىكر ةراوعلا

 ىفاش !!ىلوقدحأو اههتع هللا ىذر ل: -نياو ةفنح ىلا بهذم (اذهو)

 ىلا ةدو درماهعا ( ل هقو) ضقنيالف ماما يح 75 "اك هولعح و هذ ءهللأىذرأ

 نودلءالاةردةماهتا(لد قوز سدق الاوهو ناصقنلاوةدا راى مامالا

 نآزوالو هنع هللا ىذر رع هر ذة ام ىل_عدب زينا مامالل زوم رثك الا

 اراد او لكن مذ أسف ومدن ىواسد نأزوحص موضعي (لاتو) هنع صقل ْ

 ريقفلا ن نهو امهردنو»«رارسوملان مددؤل هذع هللا ىذدر كلام (لانو)

 بوو ىثدأ :ع هللا ىذر كلامه لهىلءجرذت:و مهاردةرثعو أر اثيد ا

 "ىرشرب د-ةنوا» لهم تدور ءءامس نالوةأ, ةرطرب ل:

 ىل-_ءةيزحالو ناتاورهءفكلامنعو ناصقئلاو:دانّزلا هم .ةزوحتال

 زيزعلا دعني رم 0 و) نيناجملاو نايددلاو ك. .ااماو ءاسنلا
 دة ةفوكجبلا لها نافدعنامأ ٌكيلع ماللسنجرلا لامع نيد #« اد. .ءىلا

 زوحأف“ -لالاع موماعاهئتسة:دتنسةساولا ملا ن روحو :دشوتالب ةيباجأ

 نهذدخأتالو بارخىلءارماعالو رماع ىلءانارخ لمهتالو ميضراموماع
 هع .-سنزوالو جاو |ةقنوالازئابعا ان مالو نوة.ام.الام بارخا

 رورو“ :]!ةيد- هالو هضف ةاداالو نع .ارضلازوحأ الو ند املس

 حاكشلا م-هاردالو توملاروجاالو ىو نمتالو ناحرهلاو |

 جارس

 ةءالع_اًككرامغلا
 راتزل6 ةمذلال ها

 هإ هودتو
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 اءا فيملارهظ ىلع هقمن مث كلر شنيعتسا نلف عجراملافال لاق هلوسرو هللا
 لصأ اذهو هرحرغفىلاف مناف هلوسرو هللا نمؤث:أ لاف كلذ لدم 4 لاقف
 ىلص ىنلا ىدي نثث ل: اقل جرت دةواذ-ه رفاكب ناعتس النا ميفع

 رع ( تتكو) يملا ناقر ىلع مهلاممتسا فردكف همد قارب و ملسو هيلعملللا
 | لهأالاانلاعأ ىل-ءاولونالن اهلاعملا هنع هللا ىكرزب زعل اددع نبا
 لهأ ىفنك:مل نإ مسوملا ب كف ةنامح موق اندجو انا ه..لا اويدكسف نآرقلا
 رب مهربغ ىف نوكدأل ناردجافريخ نآرقلا
 ةذوخأملا طورشثلا نم ئذثاهتفلا _تعدوعلا ىذلا ضقن ىتمو م (لصف) «
 (لافو ١ رغ_تالاو لتقل نيير اس لاب هم مامالاو هنمامىلاد ,ربال هيلع
 ساسللا فن ياسملا ناو زم:نأ مهمزاب و هنعهللا ىضر ىفاشلا باصعأ
 رب انزلانو دْسو قرخل اب نءايسملا سنالق نع اهوزيمسال_ةاوسل ناو

 نولمت دب سرجوا س او ا صاصر نم متاخمهباقر ىف نوكدو موطاسوأ ىف
 دشناهاقةارااامإو ناايطلاو متامعلااوسلب نام سدلو ماسلاهب

 مماخاوةنعف نوكحيرو ىلواو-هو ه-هو-ف ل_قورازالا تر انزلا
 نو.كربالو ضءارخ“الاو دوساامفعضدح |نوكي و ماجنا هيلخدت
 جورسلاءنويكربالو اضرع فك الادريحناو لاغملا نويكريو لدخلا
 قرطلا ٌقضاىلان دو مالسل ابن و دالو سلاهلافنوردص:الو

 زوال ل.هو ةاواسملازوتو ءاسنملا قنيمملا ىلءاولعي نا نوعنعو

 ركتملاراهظانهنوعنعو اهلعاورقأ ةملاعاراداوكلت ناو نوعنع ل,
 ماقملانمنوعنعو ل. ئالاو ةاروتاابرهجلاو سوقأنلاورب زك اور# او

 مونمةفئاط لكى عمامالا لع و ةماعأاو ةنيدملاو ةكموهوزاسحتا ىف
 | عج نمهينوذحؤبامعمج قوتسو مهالحو مهءاسمعا بتكي السر
 مهد _عع ضدنا هللا ماكح | ماما اودي زجت اءادا نم اوعنتهاناو طورسشلا

 ىلع ل دورافكلال انمع ىواواحاك دباسهباصاو | ةلسعب مهدسحا از ناو
 رك دواقنرطلا هيلع عاقوا هلّتقوا هند نو ااسعنتفوا نيلسملا روع

-. 

 هللا
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 ' ةنعدعانو قل الهأ هنم ب رقو هلهأ مهو لْدِل بر قأ منال نيطام ثلل الامم

 اركذيوهن ل- اطانلا هر تامأو ىتدحلا هي هللا ىحاف ءاوهالاو لطانلا ل هأ
 ١ | هنعمللا ىذر با خلا نيرمج (ناكو) ا.د ملا تهادأم هماع محرتف كالذي
 لحالو موئيدىفاثر لهأ م-هتاف ىراصنلاالودوويلا اولمتسنال لوقي
 رعت ءوعأأ هن ءهّللا ىذر باطما ني ردع م دقتسا (انو) اثرا
 نذايسسأو 32 م11 قوهورع ىلع لعد تاع ا |ماعالماع ناكو ةرمصملا

 هده. برضو هللا كت اق هنءهتلاىذررع هل لأةفاسن ارمهذ ناكو هم :اك-]

 نذلااممأان لوقي ىلاعت هللا تهوس امأ نيلملا ىل .ها.هذ تيلو هن ىل عأ

 ماوتي 6 نمو صدت ءاءاوأ مههضعدءأم اوأ ئراض لاو دولا اوذذقالاونمأ

 لاقف هيد هلو ه: ,اكىلننمؤمارسمأ اب لاق افمتحح تذذتاالأ مونم هناف مك-: م

 هللامغاصق أ ذامهمندأ الو هللا مه ذأ ذا م هزءأالو هللا ,ناهأ ذا مهمرك اال
 رثك دقددعلا نأ هتءهللاىذ هر اطملا ن رم ىلا للا معأ |ضعب (بتكو)

 ءادعأ مهنا رع هيلا بدل 7 م> اعال أب نيعت 20 ترثك دقدي زل اناو

 (لاقوإ اثم ملا اودؤنالو هللا هزنأ ثءح مهولزنأف ةششغانلههناو هللا
 يا هنع هللا ىطر زي زعل اد ما دسأ نيرمج

 نيدرتسف ى_عادرب نناسح هللاس#ي الحرث عىف نا ىنغأ» هناف دعبامأ

 ©.داوذدغانيذلا اوذكتالاونمأ نذل انجي لوي كلاعت هللا, مالسالا

 ا اوقتاوءاسملوأ رافكللاو ملت نهباكلااونوأ نيذلا نم اسعلو اوزده
 لس ناف مالسالا ىلا ناسح عدافا ذه ىباكككانأ اذا نيدمؤم منكن اهلنا
 لع مالسالا لهأرغغن ملح الو هن نع تالف ىأ ناو ه٠ هنو انموهف

 ىلسىنلاجرع (اناو) ملسأف هيلع باك ١| أرق نمل لاسعأ نم: هئثا
 ىلالاةفةر 41د: ع هقحلف نم رشاانم م لدحر هعتردب ىلا و هيلع هللا ظ

 06 راف لافال لاف هلوسر و هتان نمؤن أ لاق كم ببضأو كع.تأ ناديرأ

 ه.ل عدنا ىلص ىذ | |باعمأ هن حرف ةرمشل اد. :ءهقحل م ةلر شع نمت سث نأو

 نموت "أ لاق ك٠ سدصأو كاعبت الك ةة- لاف هدال>و» هود 1 ايلا كوس



 سواحلا اودارأ اذا ان-لادغ نم م4 موقنو نيملسملار هون ناو هدازأ نا
 قرفالو نيا هن الو هماسعالو هوسنلو موس أس ]نم ماوثق مهيه.شتن الوا

 داةنالو جورملاببكر رئالو مهاك ىن :كتنالو موهلاكت ماك-ةنالورعش
 ىلع شةئالو انعم هلم الو حالسلا ن ره ايس ذقت الو فويبلاب

 اة.زمزلنو انسؤر مدا ةمز# ناو رولا عسنالو هيب رعلاباتعا :ءاود

 نمئثىاندتكوانن اءلصرهظنالو انطاسرأ لعريانزلا دشن ناو اك قبح

 [ةيفحخايرضالا نست ازك ىفا:سقاون ررضنالو ف ةاوساالو نيلسملا قرط

 اسنتاوصأ عفرتالو ني_لسملا ةريضح فاس" اكىف:ءارعلاباسنت اوصأ عفرنالو

 الو 2 ميقاوساالو نيلسملا قرط نمئثى ناريسنلا ارهظن الو اناتوم عم

 علطن الو نيلسمل ا ماهس هماع ىرحام ق.قرلا ن ا اناتوع مهر واحت

 برت الو ه- . .ةدازت اق اب هنع هللا ىذر رع تدتأ .(اني) مهرا:م ىلع

 نامالا هتاعان اهقوانتلم لهأو انسفنأ ىلع كلذانطرمش نم- 78 نمادحأ
 دوواعنل ةمذالف انسفنأ ىل-عءانهضو كلا ةطرشامع *ثىف انغلاخ نحن ناف :

 ناهنءهللاوذررع (بتكف) قاقثلاو ةدناسءملا لهأ نمل امانم لح
 موبسفنأ ىلعهوطرعشام عم ميل عام هطرتشاو نيفرح هيف قحتأو هنلاسأم نما ا

 علتد_ةذاد_عاملسبرض نمو نياسملا ب اسس نماسدشأو رش: النأأ]

 نيرع نا هنءهللا ىذر باطل |نيرع ىلوملسأ نع عفان (ىور د هدكيع-

 ناوموباكر عطقي نا ىراصنل ا ىف مادلا لهأ ىلا بنك ه هنءنهللا ىذرت اطل ! ٌْ

 ساءلىز فال اوسلي ناو ىق-ثىفاودكرب ناو فكألا ىل-عاوبكرب ْ

 زب زعل دع نرعىل- ءاولخد ةملمث ىن: نا (ىؤرد) اوفرعمل نيطسللا

 اولاق ىراصض:لاق انل ضرفان رعلا نم موهانأ ني ءؤملاريسمأ اناولاقم 1

 امزح مهتيدرأ ن مىشو مومصأوت نمز ذ.اولعفف اما ىلا وعد ا ىلاق را ْ

 قش نءفكحالا نويكربوج ورعد !اءاويكرتالنا مهرمأو امتومزت< ١

 لو ىراصنلاودورملا مق | لكوتملا نينمؤاارمهأ نأ (ىودو) د_>اوا]

 الاثم

 4 مماوأ لع لجو نيإنسملا ىزو مز نب فلاغو ,هاصقأو مهذأو مواعتسإ (ّ
 ا 010001 1101 1002222 ع عع سس واسع
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 ءامنغالا نم مأوه نب رحاهملا ءارقف نماذ_ه هلال بر نيرثأ لاف هتأرعا
 ودفوأ نيثالث اهم نظأ ةرص اهنم تدب ىتحا ههمقف ءامنغالا نم لب تلاقذ
 ةودح نسءاح ر(لاقو) اها ااه اط عاف قحانأ ىلسدلا هنأ ساهل تااقف كلذ
 ىلا ةاندثرأف هنعهللاىذر: زيزعلاد,ءنيرعراد نعلأست :أرماتنأر
 ةأرماةماعاف ىلع ىلنذأتسا كانه الأ. .2# تلاقف ةمثوتماراد تأرفرادلا

 فت اخف كل ندأتاهتاناملقويمو لدا لاقوارب زعلاد_عنيرع

 لمع ل-جراذاوءار ةغلا تدن نم ىرقف مرأ تح تلاق كانهام ترسأ

 للم كاذوهتلاقف نينمؤملاريمأ نع اهتلأف ةأرما كانهو نيطلا ف
 ىكف تانب ىناتى ل ءارتو جوز تامنينهوملارغسمأ هإثلاقف نءاعلا ىف

 ىرنكال صرف: اقف ن ذ ضرغ: تااقنيدي رتاماه لاف اديدشءاكب وع

 ةنالف تلق ةداشلا سامو لاق لل دهلا تلاقن هيك ةئواف تلاقاهممام
 ريمأ اب اري هلياثل ارح تلا ةف ةعباسسلا تك" ىبح هللد#|تلاةفاهمتك9

 كي نهانمتال هادم تل كل اولا لاو هذي ن نم لقلاح رطف نينمؤملا

 هئمانل !نيساويلف عسسلاى رع

 + ( ةمذلا لهأ ماك-أ ىف نو-او ىداحلاتاملا)

 4 :ءهللا كر تاما ند ٠ رعملااشتك ىلاق ع مَع نجرلاد_.ه (ىورز

 هللادءعأ ناك اذه مه-رلا نيرلا هللا مسي مأشلا لهأ ىراصت حاص نيح

 يضاف | ءانم دقاا كنا اذك ةنيدمىراصن نم نينمؤاارمأر ع
 ا:سفنأ ىلع كلا ناطرمشوانت :افّ_هاوانلاو«أوا :.رارذوان_فنالنامالا

 ةعموصالو هيلفالو ةسنك ًالواربدافوح اهثالوا :نب اذمىق تد#النا

 نيىلسملا ططدخ ىف اهنماطت#ع ناك امالواهنم ترخامدد- هالو بهار

 انبر منع «لزن:ناو للا نئاو ةراإل اهباونأ عدو ناو راجئالو لءأ ىف
 انازانمىفالوا:ئانكه ىف ىوأن الو مهمعطن لال ثالث نيلملا نم
 انءعرسثرهظنالو نآرقلااندالوأ لءنالو نيلسملانع همتكتالو اسوساحا
 مالسالا ف لوخدلا اذتانار ةىوذ نماددحأ عنمالو ادحأ هيلا اوعدتالو



 ةهقملا صا رغلا

 هأ ىر اظل ءانف

 همم

 ىلاع دف ىرغهن.عذخأت ةروصوأ: مق لادعدست هلي لذ ن نس ؛انففصق باطلا 1

 تاقانااعأ. نمىلوتتامو لاق را ل اداب نا عب لا تاق ثنآنم لاقف
 اهنمثوقتاتلق اهب عئصناةرب رياك لافاغلأ تلق قررت ءرتامو لانير حلا
 لس ,الف لاق نيلسملاءارةف ىلعف مهنع لضف اذ. ىل ىراقأ ىل- ءدوعأو ثا

 ا ءو دع. صق فصلا ن نمىدومىلا تمر و ك_هضوممىلا مير اكلم

 نوع رأو ةسج تاقغان سمك ىل لا ةف ىف اع دذ ىل 0 ممبوسو

 نيلبدهعاوثب دس ناضصأو ماعطلاب اعدمت تمك_4ف] ن'الا لاق دس
 كلذ نوذاعي ىاعصأ ل فريد ءاضعأوزيضي ىف هلانعومت د وو شدعلا

 ىناتدنك ةكي ىف تاس مش مولا نم قيال هءلارظنأ تاعدو لك ؟تامؤ

 خلا نوعا ب سأنلان ائنمؤاارمأ تاقفاهاق لو ضرالا تذ

 تاةؤتاق فمكلاقو رح زفاذه نم نملأ ماسعط ىلا تدوم كمال
 كتدارا لبق كلزي-نانيعطلا نمكتوق ىلاراعنتو نيمؤملاريمأ اب لوقأ
 همم ن نيام ةممللانوان ءازمخل ا. ىفؤمف اذ كمدلل 1 كل جطيو مويا

 قا ”الض نع كامزلا تعبأ الملا ةسولانا عشرا لا تلو ٍتِعَو :انوهلاق مم

 هارد موف له باس ىلاتهقاتبأرىكسلد ىراو# ازيا ىنعب كيان سو

 ىلع ىلعىرا رقاب ىسومانأرمأ مث ايندلامكت : امحم ىف -:ابمط مم 2

 باطلا ند 1 ا "5 (لاقو) يلاممأت لدمت- س ناو

 لهأ كح مالع لاق: صج ل هأ لع ن اكسو دعس ند ريع هن ةلئاولت ْ

 ىلع وىدر ةو ىدمعتلو مو ءلاكالاملأقف ىو. افهم ىلا لاقف ماشلا

 لاق ءانكو ةمجو ىمأ راه دشأ هب اصءلافد أ لاف سالت اه لاق ىداخو

 لافورانيدفلأ رعىناطءافلاق ةطيرواص.ة لاق ف.دل|ىقسدلت اذ شا

 جوحأوهن مل - 'و امد ىل برأ ال تاقاسونم اطءاوأسوثم قف اوا هد

 نودوهوالام ىلا مديسر# .اعمللا ىلص ىذ !|نافا هد لاق ىماهلا

 لاملا اذه نمدللا كات ؟ امرعاب لاةفىل تاقاك هل تاةف ك:طع .طعأ ام
 ىلا هي قأط) امزح هل .ةأف كسه فرعشتو أهل ضرع" ناريغنمءاطع

 هنأرما



 +( ال«
 0اس 2 2ريال سيسبب(

 ضرأ ة-ئيدلاناني:مؤملاريمأ اان اهو ىلا كال نوشرت

 ضرب اناو كما لك بالو اندنن كمامطىرئالو دي دشاسوب شنعلا
 متةعاسر امةلاق لدحؤب ههاعطناو انك دهم : انريمأ ناو فن رتاذ

 اذام نيس رجونيتاشلاسملا تيب نمل كرفت لاق هسأر عفر ْ

 َتنأ لكشف 9 نيد رجاد.> | ىل_عزيتاشلا ىدحا 255هال غلا ناك

 كلاس نءىذلاق سام كنمع نعىذلا سا مثتارش عدا عكيادحأو

 لكدفرخ" الاسد رجلا ىلع ةرباغلاو اشلا عضفءامشعلا ناك اذاف كتجاحتمف مم

 ىرأ املا تايوتا مهتوسب ىف سانلا اوه.ثأو الأ كءاعسأو تنأ
 رع (ناكو) هن هبارن ىف ناعرمسالا نا.ءزح و ناتاش م وب لكه نه ؤتافاتسر

 لخر لكىلءهارج :مهافكتالجر نم مدلل لاو ل اب نيس , رح ماطأ دو

 م-فةويمش ىلد ءهي رت سراف تناكا م ناكه نب واودلا قنأك نم رمش لك
 انأ باطلا ن : رع ناك ةلسوبأو بديلا نيد نعس م م-مترواسأو

 ىرتسشت ناد 2نلاناو ةجاح نكللأ لوقدو نوباوبأ ىلع: لاس .ءلاأ]
 هدنءنماهفى را تان هدتك ضن نمو نو او هعم نا رفاشسش

ْ 

 ىتدكجو نهرا ىف ه-سغنب نعمات روغم) | ضل ن 0

 ناكنا هللا لوسرةدان ىف نتناو هللا ل دس ىف نكحاو زالوةبو نهحاوزا |
 لوسرلالوق.مث نك! رقأ ىت- باونالا نه ند رقافالاوأر قب نم نك دنع
 "أ سدطار قلاب نوملع 03 390 2 افاذكو اذكمون ج رخم

 نه ىن> تاوالان م ني داف ساظر ةوةأودوده لوش ,و :اودلاو

 عجرلا(لاقر) ني->اوزأ ىلا اهب ثعدنف 5 نهتك ذصأف تاسغاانرعو

 بنك فن رد || ىل_عىرعشالاى وم ىتالالهاع تنك راسل ذاب رندا

 انفاع.جاوفاقس ناو هلاعووههيلعمو دقلايورمأب ب باطل ا ند : رع هم ءلا

 كل تاك أ ”ىأ ل دس ند اود شرم سه اقرب اد ت تاقفاقربتدثأ هنيدملا تهداق

 نيفخ ىلا ت دمعف ةنوثخلا ىلاءمو أف هلام اسف ىرب ن |نعن مزارع مأ ىلا

 | نيرع لعا' :اتدذ ىسأر ىلع ىت ماع ثسدلو فوص هج تلو نيؤراطم

 ك0



*)1 

 00“ ندناممءهعم عبو هثءدا روش ى هعم ىلنأكن مو يل

 اهدلجو اهمس أرو ةاشفصن موب لك هيلع( ىرحأ 0 قارعل ىلا دوعسم نبا وأ
 ةاشعد رميح ن : ناّمع ىلع (ىرحاو) مونلكسد رحفصتواهءراكاو

 01 ابا | ةسجوؤاطع ناك اطع عم موب لكمه ارد ةسو |

 (ىرح 0 0

 اراعل ضف (اءاو) ةيرحأ ةرعو روش لك ىف مهردةثام ىذاقلا ع رس ىلع

 | عييضرووبغصل ضرف» رعناكو كلام (لاف) هالصلا ىلع ناك هنال موملع

 ضرف مث هل ض رف وه ىل لاق رهلضرغ.الاذاتلاقه.«طرارعام لاتف] ها هحضىأ هعضرتال همأو عاضرلا ىتب كسي ىصو لبالا نمخ هل ضرفم_طفاذاو || صوم | فس هلوق
 لا» .ءللرعضرفو سنم>نالاق 4 ةس لك م هرد ةثامدولولل كلذ ءبرع -

 ردق طسقل و ىار ةلابزبفو بن رختاو(ل اق) هس لك م-هردةث امولخ خامل ىذلا ةلموملا نماط فو تدر نم نمط سةور و لك قى ارب نم نمد هدرح ين أ ورك ذ نم ل هعلك نيعلاب ضد رعلا

 فالآة+ناسياسمامع ناو نسحلا (لاق) ىرقلاءتيذلاعبرنغ |" نلف هسا
 سلب ةءابع ىف سانا | بط ناكو سانلا ن :ماقل أن 2 اهز ىل-ءناكو ري.ءلاروز ىحر
 لك ايو صوخلا فسد ناكو هاضما هؤ اطع جرت اذاو اهغصن سرغب واهفصت هات ؟تناذصلاو

 ةرمصملا لهأ ن نهدؤو باطلا نبرع ىلعمدق نسحن(لاقو) هيدي لع نم لور-خلا هلوقو
 اعرق تاب زيد مون لكى هلو هب 12 1 ةلاقىرعشالا ىموم ىنأ عم .دلا ىف اذ كه

 ديدقل اانقف اواعرونب-الاءانامحأو تيز : انامحأو نو همو دأماهائفا و ىذلاو انيديأب ىتاا
 ليلقوهو ضن ر علا مهللاانّةفاواسعرو ءاع ؟ هءلع ىل_غامت قددق سنأ» | نا سوم اقلا ىف
 كل تةكولفاو ىاعمما يتهار 71 مكريذة:ىرأ هنناو ىناموب مهل اقف خاب ب نايصلا

 اا راوسوةةتساوزك ارك لهح ام هشاوامأ اثرءمكوفرأواماعط مكي 15 لدرلا نم دذ»
 ضرغل نيئمؤاااريمأ مك وللاقف ىسوموبأ (انماكف) اهب َجعَمْم"اواندلا اضيأ خدنلا متابح ىعتا.يط تدهذالاقفءوا عفرمأب اموقري.ع هللا تعد« ىنكلو اذكه ىقاقراازبخلا قاقرلازيماتئالصلاو لدرخلابانصلاو ءاوشلاءالصلاو لاق ىنئالصو ىئالصلاو هوقو
 يوشألا معللا هنا ل-هءارمالاريشعماد قنوات طم هواك انامامطل الا تيب نم هك[ سوماقلاىفىدّلناو

 ررعاذ
 نورت | * 1



 «(م هز«

 ىناوا نيب و ىنباهتمق لاق ىنريذتل لاق اهنع ىتلأ نال ل اقفريعار ةئاسام]'
 ربمأ ان لاق نيدو و ماع نءنمةسوب هل 2 راصنالاو نيرحاسهملا نم
 عاص ىلهأ دنءامهبىل ةجاحالف ناقسولاامأو لبقأف نانوثا اامأ نمنمؤملا

 هللا ودرناط# انيرعنا (ىورو) ل هرب نم

 حارحلانبةد سمع ىأ ىلااهب بهذا مالغلل ل اقو راند ةثامع» رأرص هنعا

 لو لاو .ل!مالغل اهب بهذف عنصي أم ىرت ىتح تدمل |ىفةعاس 00

 لاف هجروهللاهلصو لاق كد اح ضعب ىف هذه لعجانينءؤملاريمأ كل

 ا ىت> نالذ ىلا هسا هذ هو نالف ىلا ةعم .ىل هوب ىهذا هب راحأب

 لاقو لج نيذاااهلثم ٌدعأ دقءدجوو هريس افرع ىلا مالسغلا عجرف

 بهذفاوف عنصي امراغن :ىتحثدملا أكملت لدج نب ذاعمىلا اهب بهذا

 لاقف ك- باح ض ١» ىف هذه لها كل لو. نينمؤملا ريمأ نال اقو <. لاه

 اذك,نالفىلاواذكح نالف ىلا ىهذاةيراحا لاق هلصوو هللاهجر

 ناراثيدالا ةق راما ىف قيد ل وانطعاف نيك [سم هللاو نو ذاعمةأر ما تلاقف
 موضع ةوخامئارع ملا ةفر عك ذي ر يخاف مالغلا عم -رفاسلااءمىرف

 تجب نق
 قازرالاض رهو نواودلا نيو دن ىف ناطاسلا ةريس ف نو سلا باسملا )

 «(لامعلاةريسو

 لكم ةسالغالا ىرعأو نيواودلاذ خان ملوأ نا هتنام كد شرأ (اونلعا)

 ىتحم- تولي يذلا مثةقباسس || ل-هأ لضف» ناك- والشارع زا

 ةثام ل امعالل ضرفو ةنام : رآوةنامل“ ”اد_-اواثدش ةماعلا ىل_عىرحأ

 31ه ٠ الو ءاطعل ا قف سال انمي ىوسد ركوب أ (تاكو) هنس لك ق مهرد

 ضرعلاملا أذوه امئاو هللا ىل-عم هروحأف هللاول عاما لومي و ةقاسلا ْ

 لءجأ اللوةءرخت (ناكو) مهاعالا: سلو رحافلاوربلا هلك أب .رضاح
 فانرالارعردةيملو هعملت اق نك سو هد عدلا ىلصهّللا لوسر ل اه نم

 هناكو هتالول هثاطع عه م-هردةثاهسراع ىلع ىرحاف راع ةيالو قالا

 00 ااا ا اف 2-2-2

 جار 1

 ها ثاكما ىأ اكلت



| 

 أ هيلا ارظناسإل هرهظ ىلع هتءصقو هدو مو هنو اداو هذ هتزاكع هءماؤ اح |

 هلا ةلاهتامانمن ءؤااريمااب لاق مف ءوسدال دالم ءلامأانق.حاريعاب لاق رعا

 اد لاسئا ونس نم ىرتامو نا نطلاةوس نءو لوقلا نم سلات نأ
 اماءاكرناقزاكعلاق ايندلا نم كءمامو لاق اهبارةراهرحأ اسندلاب كدْمح
 2136 ذود ىلاغام همف لا ئدومو تيقلنا اودع اهب عفداو

 ارمف لك او ىءأر أراهمف لسغاوارمفأضوت اذه ى ىبعصوو ىالصو ىنرمثل ءأم

 رعماةنلاق ىمال ع.متالاد_هبانئرلاام نينمؤلاريمااب هللاوفأ ىبادط
 مهللالاقمث كورك ىلاو سو ه.لع هللا ىل_دهللالوسر ريقىلاهسا# نم |

 تءعنصام لاسةف هسا < ىلاداع مث لددتمإلو معتم راسغ ىحاصا ىنقحل |

 لنالا ل هانم لءالاو ةقرلال هانم ةقرلا تأ لاق ريمان كليىتأأ

 ءارقفلانمن ارتم-ق مث نو رغاص هو دي نع ةمذلا لها نم ةيزمل!تذخاو
 ئثاهنمىدد :ءىن ول ني:هؤملاريمااب هللاوق لمسلاءاذب اونمك اسم لاو

 نءموملاريمأاب هللا دشن ريع لاف ثكإ؟ىلادعر علاضشف هب ةدقال :

 هل ىتضرعاماذ وف هللا كاز : أ ىعز] تاق ىث - ه-:م همل-املو ىلع ىلا ىندرتالنا ٍْ

 انأل ومب هتعهدقأو سو ه هلع هللا ىل_ص دم نإ ىنعاخن |تدشدت دقو .:

 ىنأف هل نذأو ىل-هاى 7 ند: 5 نكلو هتدع هل ا نمو مولاءملا بخ ا

 ارمعتدتأ اذاهللأَةف راثبد ةثاسع بدم .- هلاةءالجررعهم ثقه ذا هأ :

 ملناو هّتدب ل-هالاحو هشدء فك اءفنطملائاخن رك ناقاثالث هماع لزناف 1

 انال# هيلعلزنف سيح ءاتاف را :دةناملا ه- .ل | عفاف ماع فم انناخن 1 ١

 نا تأ رناسم-انلاق ثالثلا تضماطف تد : زلاو ريعثلا الا |ثدعهلرب 7 1
 ١ ناكر هفارذ ننامانانما ندعو اذوك نأ, جا ءلفانن اريج يملا |: ء لو :
 ٠ اهثعبدق لاق اقور اذيد هنااا هبل لا عفدقلاف هرالانرث 7 الا زهريغان د 5 ْ

 ةعيسلاو ةتسااو ةسلا | هرمصف 70 قاحتورفب اعد-ف نيمو ارعمأ كب ||

ِ 

 دهزأد ع: نهم نينمؤملاريمأ ان لاقو 29 ىلع بدمج مد _ةذ| يهسقف :

 تحنصام لافو رع هلا ثء.ف نا اللا اةالامثدلا ن نمو :عامو سان ]|| :

 21017 و جيجل
 9 أمات ,

 9 كيل 9



» 

 حلصاو ىنال هى ىلريخا ذه نا لاق لوم وأ سا سك ذادوا

 ىدع قأن مىنىد:ة,ناردجاو ىلبةنيحلاصلا ةنس هءشاو ىلقل

 نقود .الانةني دا ىف سعب وهامدب باطلا نيرعن ا ن دم (لاقد)

 مداخافلسداناوالا. ءاذئنا خروف اذأسف ةدر 9 5 لم#راصتالان مةأرعا ا

 ةبرقلا ا,ممعرع لم ر اغلا جرن أو كتر انا ريق ل ءالا جراج او

 هءالصأالت لاو امداخ لمد ةودغر عىل عىدغالاقو الزم غلب ىتس

 ىذلاهنا تذرعف هن هأذأن هلع نديم ىلا عت هلياع اشنا هني دعت سكنالاق

 3 (انو) ة هقفنو مد اضافرماواهرثأ ىف و لسرأف ىلوت تهدف اه رقْلَع

 لاق نم: مؤملاريما اب اراثي درع هينا لاق أقرتاب انَمَقع تغلب  لاقر 3

 ارعمدةاابثوح ند ؛روش (لافو) نمسا الام تدسانغخحا كد هوا
 'كءار ةنىل اوك ١ل اقفاص لون يح اهرؤكي فاطءأشلا ات تاطخمان ما ظ

 انريما اولاةرماع ندد مهم نا# «لاقفرعاع نب دمعساهمف اذاف ةعقرلا هس. لااوءفر 0

 ارعىكف اًمدشْك عال هنا اولاق اريسقت كرما نوكي فك لاو رع قل

 | تارمادلتلا 0ع لعد هت>اح قا مم نمعتسا .رانندفلأ هءلاثعنو |

 *ىل_ عتاد امندلا ىتثثأ كلذ نم مظعاىلاقئد نيد .ءاارسماكياصاشلام

 نولمش در نيطسملاو | ارقق نالوقب رم .اعهنبا لص تل |تعع«”ىناو ايندلا

 ل-.عرانع د تاج: ىفا قرت اد هتباوقام اعتب مده امنغأ ل ةةنحلا

 ؛ل دنع هلأ تشام هب عنسصاف ت !اق سهلا هءاعءتءاطامىل ناو لوالا

 ةال-كىفاهاهحمت اررمص ه-.ةرءاندلا رمئاهرامن انهن تا ةنوعم

 اهاضمأف نياسملاشودسن ما ثدح ضرتعاف مصأ ى> كسب :و ىل_هد تارو

 تءعملاق هر نيوتن“ ثاونم تسدحواهللا ك<رهنأرعا هل ح امو اياك

 ضرالاىل ا ةنملا لهاءاف نم ةأرعا تءاطاول لوق» سو هسيلع هللا ىلص ىننا 1
 تاك نواعل رات أ امهتلا وىناو كلا عير نءضرالات ءا
 لاعس نذ ريعهل ل اقيالج رص + ىلع لمسات اطل ند رعنا (ىودو)

 اي-شام مدق نارع هير عش لف هيلع مدقي نأ هءاا ب 7 ةن-لا تضمالق

 ريم اك ل-عغزا

 وأ ل.خلاةمدقم

 ءاؤ رة ةلاردق
 نيرتعلاو ةسا
 لاغر هبعجو
 دارملاو لاح رك

 نوقءاسلاكرلا

 هأ ةذحم ىلا



 رفع ٌك_هرد

 ها ضسالا قمتدلا

 ةنشأاو ٌنيسلا

 ىلا ةيرشقلا

 هأ هريغصلأ
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 دع رابنلا ف صن هعم تفطف هقد- ىلا لبا فوط و هورقسلع تمد

 زينو ظءلغم 1 ١ أت هلزنمىلا مهذم تاستغاف*ا«ىلاعدو ىلسدغاف٠ ءاعأ

 مه نذأف ةفصلا لها د منادوساذاف راسلا ىلعن م رظنالاق ع سموم |

 تدوعت ”تنك دقو هخبسا نأ عريطتسأال لغم اذا لوعم كأي لعشلا

 فرع: أ لاةفطغ_اباعدم ىنطد لزنى ةهىقهتعضواذأن ناهم-صأ كمردا

 هتريخأف هتحص ا نب ع نم هب ق> | ىفأم عزت ىقةرت تدتك لاق ممن تلق كتاخا

 مدت ةداتق (ىلاقو) مهنبب هعمق اى :+ نولسألا لمتد ق هاصح اف بهذا لات

 ان اذه لاةف هلم «هل.ةربل اعط هل عنصف ماشل ا هنع هللا ىذر باطخا ني رع

 نيدلاخلاق ريعشل ايس نم نوحم.ثدالمهوا ونام يذلا نيلسملا ءارقفل اذ
 ماعطلا اذه ىفان ا الر رم اتفرو رخال ١ مفدسلولا

 ناىرلارعنهللادمع (لاقو) أديعب انوب انوْمي اب 5 اة او.هذو'

 ىلا انب بهذ |ةدم ..عىلال لاق ماشا !مدق ني> هنع هللا ىذر بالا نير

 لاقف ميري ف هلزنم لخدفلاق "ىلع .عرسه عت نأ الادب رام لاق كالزنم

 ماقفماعط كدنع أريما|تنأو ةفصوانشوادملالاى رأالكءاتمنيأربع
 هد ..عوالاقق ر -.5 تأري بكج هس مجيرخأف هداوس ىلاّةدسس ءوبأ

 كغ. اماسندلان نمك. فكي نينو ريمأ اب "ىلع .ة.ءرصعت كنا تاقدق
 عد ىذا (لاقو) دا ء.عابااب كدعب اسئدلاانترغ غرعلا قف لعقملا

 اوال ةديد_ٌدةحاح سانثاا وهءلعاؤ طرأ نيقدصم باطل نب رع
 ل ”الهذد لوقي اهر واسف ثأ ىف فتم ةءامعب ارزتما مذ ماقف تاقدصلاب ْ

 اذاىثدح هدب لت دف عاج وراسناا فصتن |ىّت- نالف ل ”المزهو نالف

 سواط (لاقو). هللاهدعبارانلا هذامب هلخدا نم لاق مث لك اهلك | نكما
 لك ا ىت_ان.هسالو انهم لك اسف باطلا نبر عد وع ىلا 7 سل |اتدحأ

 وهو ةفوكلا مد. 94: :ء هللا ىذراءاعنأ راع نب كبدي (لاقو) نا |

 هتارونمدي رطقب تسدل 5 45 0 نار طو نارازا 4 لعو ه 4 .اخ

 ما الكنب مؤمارتمأ ان لاف هق را كلت ىلار امن ىأر ءاءاغ
 ا لا

 سيلاَد :



»)"(“ 
 1 1 15: 16 7 1 1 11 7 <: 1177112 1794 ب

 اقلك ألا تنو أوك هسا نيد تزرب و ٌكيا_هحأ ف عض نيح تروقف

 الوقمهسلا او اتع<ك مخول تنكح اوفقوذا وقد تدضمو او

 هللالوسر ل اتاك تنك الع منسجاو ان.ةيمهدشاو املق مهعحشاو

 كسفن ىف اعضاوتم كايدرماىفابوق كندي قافيعض لو هيلع هللا ىلص

 ١ نعءوانع هللا كاز 2 ضرالاو تاو وهلا ل هاىلا ابو. كيردنءاعظع

 هذعد نم اضع ”ادقلرك اياهللامحر باطل |نيرع (لاقو) اريخ مال.الا

 ىدلقت تازاىفا لاق هنا ب راطخلا نير ءقوسلا (ىودو) ادي دش ا.عت

 ترق: نان أو تففعتم 0 هان مت ءلاىلو ةلزنع هناس هللا لام نم

 ترسااذاف 00 00 فورءابتلك |

 ىل ل لاقامو هللا لامن نمل ةسأ اع ىريخا ىرخأ هباعد (فو) هتددر |
 تودو ىوقورهءاو هيلع حااموظ .ةلل هلو ءاتشلل ةل- نمتلح هسنم لمتسا

 دع انأ مث مهارقف نمالو مانغا قمال سر ةنملجرتوقك ىلا. ُء

 الغ كلامنب سنأ (لاقو) مهباصأ ام ىندمصر نيطسملانمىل-جركلذا
 هلك ايال كلذ لءق ناكور يعش لازم رع لك أف تأ اه | نيرعد هع ىلع مأ مطل

 ىلع هللا عسوب ىتح ىرتاك هن اوونه لاقو هديب هيرمضذ تصف هناعإ ه 7
 تل ءاان فوط ناطلا نيرع تدأر ىدهتلا نام عوبأ (لافو) نيلمسملا

 كاطع (لاقد) رجامدأ اهادحا ةعقرةرشعاماث |ارمق فوص هم> هيلعو

 اناونا ل ىف نئادملا ىلع عرقالا نب بما !|باط#انن رعلمتسا يئاسلا

 1 مصاذاف ىرسكن اوبانم

 هدد ؛ فام طغس |١ [ هل .فاطغساوح رذ خاف او رفت- افائش مثوالا ضرالاىلا !ذ_هريش ام هللاو.

 هةعجو هوو بطلا اذك ثدأ رف ىرسك ناونان هاناوأت تاعد ىنافدءدامأر عىلا ستكر هود 5

 بيدك ةناغيلا ريمأ | هوت 7 3 رهوح نمو : أطفست د_-وق ترفتحافاذكوا

 . ف ةاسلاو ظ ضرالا تفائشان دصااا مهني هه اهني لسملاءىف نم نكي مل ني-:مؤملا

 ن 0 خانلا ىرباهفر عىأرف بئاسلا ٌتاخ هيلعو رع ىلعطفس (مدقانفا
 ل "ل مدقانا بلاس لا ىلا هاما داريوهو تءجأاراثأ

 031مل"



 "فلا فق كرقا ارعنع ءم-فطوق نأ كا اا تاق مسالا نا لاقإ |

 لاقو اك اراعرسسمءاحو بلاسام ىأ نب ىلع عج رم اركوأ قوت (انو) ا

*))١ ١# 

 تكآآآآآا# + ءءء ةٌا 4/41 ت2ي2-.ه ٠ 7”ح

 ىلا :ل-ر نم مكلديالونو رئام هلنا١اضق ن مرضح دق هنأ نيا تل ارسثعماب ظ

 12 ناو حرمشسأو مععجا حنش ناف مكودع لت امو لس 7

 اولاقواوكمف اربع ومقنو مك ؟اموهألا هلاالىذلا هتلاوف مل تالبتخا|

 ثلام (ىوربو) رم ل ترتخ ادق ىنا للاسف ْ :ارتحافانطءاوانريحت تنا

 لام نمىنةنء1ىلواسا رك انا نا ىنغاب لاق هولا اذه ريغ ىلعةصقل هذه

 هارعا كانذ هل تناكو فوعن ورع ىنبىلاامونادغو (لاف) ا دشىلا عا هللأ | ظ

 اذه عنصنام هل لا-ةف نب نيام أضن هم .ةاؤاهعمب در رب لا ىف راصنالا نم

 غرف: لاق عن هام ا مهروما قرطتلا نعونيلسملا ن ع كلغش

 نماهرشو لءالا كلت عاسفلاق لانملا اند ه نم نغم ::ومهرومأ قرات 1

 ىلعو هسفن ىلع لال نم غني ناكو لاسملا تدب ىف هحرطمت ضرالا الا هلام

 هسنم فب زير عااد. ني رعىلو مث كلذ لم ىل_عرع ناك مث هلا.ء

 نه تذمخأ ىنك-او لج !لاق تاعدقامرمعو ركءوبا عنصدق هل (ل-.ةف)
 ,تاوفا كل ذالوأو تدز و سيفو: -ادةث ىح ه- ءلىلن كد نأف لام ا اذه

 يوناو انا سهداواز- كموره هللاهادءأالذ لوقراءا ارزكخ لاق
 أ افلأ ني نام هللا لام نم دعت أب ف ك3 هشه هدم | ىبح ها أىرع- دالإ

 ا مهدشأو اناعا مهلكاو امالسا موقلا لوأ هللاو تنك ركب انأ ان هللا كر

 مو 4- نعت م هللا لوسرل م-هظغح او ىلا عث هلل م ينوخاو اتق

 كازقهدنعم جءفرأو هم ءاعمومرك او الضفو اةعمواقلحو 0

 هيك ندج -- سو هدأ هللا ىل_ض هللا لوسر ثق دص ارم مال_سالا نع هللا

 قدم! ايءاحىذلاو ىلا-هت هللا لا-ةذ اميدصدباك ىقهللا كاهمق سان ||

 او دب نيح هءمتدو اوفاذت نيح هتسنآ او نوةتاامهكءو اهيقدصو

 راغلا ىف ه.حاصو نينثاىفاث ةممصلا مرك | انقرفا يح نشل هنن 0-6

 ةفالخلا نسحب هنتماىف هتقدلختو ةئكسلا هنا اعلزنملا هر ثا ىف هقيفرو

 ل11 ا سا 305055375305327 29522222-22227 2277 ب حت

 بنو



 *«(عادز«
 يي

 ثددحا.ذدلاف رك دلال. 5 امدح نكسف مودبئذالو

 مك ءاسفنل مدقو رمالاذوفنو اذدلاةدعاسمو رمعلا ةصرف (زهتناف)

 (لعاو) اورخدااككسفناونداو اور ذاك تاحناصلابر 2 أاوهرق

 ةثالثل|ىأرتشاف ودءال كورتماو داعالىوهوملاو نديلل لوك أللانا
 تاماقملا بدحاص ىرب م را مساقلا اوأ لوي هلد هو مالسلاو تكس

 كلام اعث اطل ذباف تءدق « ىذلاالاكلام نمثالأم

 اكل ى-عاكلاعاتءأر « اوثتفولو ىلاعأل وة
 ىطع ندا طو_سنم س ةنلا عساوريزولا دوادىنانءا (ناكو)

 هللاق# لاوذلاب ىدتن و الاس درمالو زيثكلا ققتسو .لم رحنا
 تومب فاد 55 هوءانامعل ابكدي طس ىنغاب دق اموننمنمْؤملا ريما قئاولا

 لصاو اهرحارثاخ ذ ني دانا هلل ان ةعاس قرطاف لاومالا

 ا لاصب افي كلذ نمىلاغاو كيلوصوم اهركش هتاف٠و كن لا
 ءاتنااو تلارتكتاو ءاطعلاب دج تنا هللا ىق 3 01 كيلاءانثلا
 لعاهشاو

 لالا تب نمقافن الاف ناطاسلا هريس ىف نوعنرالاو عساتلا بايلا]

 «(لامعلاةريسفو

 ْ عروح ناكض رالانئازخ كاما ماللا هءلع قب دصلا سو نأ (لعا)

 نافاخالاةذ ضرالانئاز * كدو عود هل لق و ريعشلا لك أو

 قيدصل اركب ونا فاخت» ال لاق قبسسلا (ىور وال نيعئاسحلا ىمنأف عشا ظ
 كءاحدو لاق قول لاق ديرتنا باطل |نرع هل لاف ق وسلا ىلا ادغ

 كل ضرغ. لاق ىلايع نعىناغث. هللا نامل قوسلان ءكلغشام
| 
 ناىدوو مهرد فال ةينام ىرخاض »د و نة لس ىف قفناف لاق فورعملاب

 الاف ىرصملا نسا ةصقل هذ -ه (ىودد) لالا تدق هلاهن مدرب

 قفنادةهود-وو هللا لامن م تقف مكاو رظنا لاق ةافولاركب ابا ترضح

 , للاقمتءنءاهوضتف ىينعاهوضتا لاق هردفال هن ام فصنونيتا-سىفا



 «(مىل#

 نآدادغبب هثالكوىلا بتكف ل عفاف لاق ةعاسلا موقت ناىلا كركذابب
 ةيماظ:لاة-سردملا طخخو هل جد ئاماش ىل_ع ةعقب عاتباف لاومالا نمهونكع |
 اقاوسأ افوحىن ؛وثلملا ماظن مسا سوملع ب انمكلو نا. 5 ؛ نسحأ اهانيو

 تت ”ةاهملع تفقو و تاماجو تنام اعابض عاتب ,اواهملع ةسدح نوكت

 معو هري صرالا قماط ل. .جرك ذوددوسو ةساير كاذب كلما مال

 هردشا نم ةتامع رأو نيس ارمثع ىنس ف كلذ ناكو هرثأ نر اغملاو قراشملا ||
 راقي د فلا[ نءتس واق ام غلمف كلملا ماظن ىلا تاقفنلا باح عف عفر

 قغنأام ع نا ناع /|]_ه هأو باتكللا نم كلام ماظن ىلاريخلا نعم ظ

 كناخو ه-سف: :ىلا ا بمقحا لاومالا رئاسناو راند فالآ ةعدست و

 كلذ.د. .هسولأ سحأ الف با..ءلل ناهصاىلا كلملا مام: هاطد_ةاسومف |
 ص رالا قيطأ ن اى كل له هلل وق ساسعلا ىتأ هولا لالخ

 ماظن مساوعمت نالاف وهامو لاق مانالا هوهئالارف كلر شنأو ك أرك ذب
 راثيدفلأ نمةس هل نزتو ماع كه“ | بةاكتو ةسردملا هه ع نعكلملا |
 ىلا وظعت قنوتنا املفلاملاضءةءن ٠م !لوقد هف٠ اخ | هم ا و

 رانيدفلأ نيتس نماوكاس )تءذر كنا كاملا ماظن هل لاق نارا ْ
 تدر نا باطلا ل- اهذ الد.«ىوأ هل لاف نا. ه!يرضناناوا ا

 ىءلسراف كريغ مساا اءاتدتكو وارماع بو:5ك11كع*1توممال راسب ظ
 عميج كلانغوس دو عشان ل 58 كاملا ماظن س> أ الف ىلا ضءة» ن

 ةسيفودال تاطاررلا لاومالا كلت ىتبد» ا م انمسا 500 ْ

 ظ ىل-_عكالذ عج فةوورو داو نيئاس دلاو تاناكاو عاب كلا ىرت_ثاوأأ

 هفافوأو قوصل ا د٠ هس طاير ىف اذهان: موهىلا هل ءفوصلاف .ةوصلا ْ

 اهلثاو نوسف أ: ةا| سف: :ةءاق تقاس ااهذه لد م ىف دادس نوما ١

 تدصل نحو هرش "لف رمو اهندلازعامف ناف نارا علا ليساف ١

 ناك انس-رك ذلاالارهدلا ىلع قس اثيشدتملاناف رك ذلا ل .جدولمتو |
 .رءاشلالاق(دقو) اهعمقوأ :

 0” ا ا هيي يبت
 الو



 * اال«

 ناكن 1 قرولاو زيا ىرحأ وتاقفنلاو' ىعكلاو تانارجلا مهل ىرحأ 58

 نا“ نامل هتكلمراطقأ رث اس كال ذيمعو مهقازراىلاافاضم مل- ءلالهأ نم

 نتةارعلاوركب رادو ىلع الاماشاارئاش ىلا سدملا ثدن ىهو ماسلا لئاوأ

 مونةئام اهز# هريبسم لود ربت ءارو نمد :ةرعم ىلا اهراطقاب ناسا و

 ةغباس ل ةلماش كا ءاكوالا هد وان ددعتمو أ دهازوأ ه- رلاطوأ رد عل ماع

 اه َعئاَتع تاوبالا«ذهيىف هلاومأ توين :مجب رض ىذلا ناك-ف هتنلع'

 هءلعوردصاومل .غوأو كلما فل اىنأىلا هاشولا هب ىثوذ ةزسلك رانيا

 هتبار زكر شدج هى ماقب لاومالا ت توب ن نمجرغغالاملا اذهنا اولافو

 لاقهلع لع داق كلما غفل اىنأ باو كلذرمال ةمنطنطسوروس ىف

 ىلارانيد فلا هئاة- ةئس لكل اومالا تومب نهب ركنا ىن مد ثأا |

 ىمأ عشانأ 0 مايظنىكبق 00 ةعفتسال ن نأ

 كرلع ىدونواى رثمالغ تن ًأورن اند ةدج طفح ديزي نوف 56

 كت: اورش ىف ف كمبو كتاذا لغت راجت اير ا اراد نم الع امن كاسعا

 مهدصعت نذل شو حو ْك-:ءاطن ودك .صاعم هلل ىلا دعصد امرثك أو

 يقل ال ناو لاما ارذافول فو.س كد ع اوذاكاو د ّدحا اذا تئاوذلل

 ْ رو او ىداعملاف نوقرغت 53 عممهو عارذة نامل“ : هأامرعىد-م

 اذا للا شدح ىب مما أشدح كل تةأانأو روءنطلاو رامز اأو ى لا

 ' ممر ىدب نداقوفصم نمادقأ ىلعلم الاس و٠ مالا لحلم تماما

 موقك اهللاىلااودمو مدهتأد !أءاعدلاباوقلطأ و م-هعومد اولسرأف
 (م-متاعدبو نوشدعت مهثرافخ فك شومجو تنأف ك_ثوحو كل» اعدلاب

 ةعب اس٠ !اءاوسااىلا مهم امس قرت نودر ربو نو رام م ماكر و نود ّ

 شاناشتبأان لاق اديدستءاكب كلما قلاب ىف ع يضَتلاو ءاعدلا
 0 رلا اذه بقانم (نمو) شما اذه م تن
 انأ هحوخناب هل لاق ةىفوصا ادع سوبأ هل لاقيهد_صقالس رن | هل ا

 داما ولم ضرالارومعمف نوكال مالسل اهب دم داد غلب هسردم كل ىف ا

 جارس 1



 تامككك نارا

 ريع |قنعم زم

 ىلا 4 5 نم

 ت ها هرم

 ظ

»)"15[# 

 ' ل-برأو فسو ىذخ ة-ضفوا.هذ ضرالا لم نمىلا ب>أ كسلا ةر اننا

 كاندثغأ لع تاذتنكناو كانجو زئاعأ تنكنا4لاقوالوس راهلا
 ىلاجوىنايش مان |ىندرب وه ىْئزهت-» هنا فرعااناكللا|لوسرلتلاقف

 تزوخل مال لا هيلغفسوناهب رمأف ةريقف ءاسس عزو عاناو ىناقيت يكف
 هم-ار هللا اطدو ىلصت ماقو هيمل5 فوت 0-2 هات تاادأو اني

 هتدوار موناهتث. اهم والا -ج واهباشارملع ىلاعت هللادرف مظعالا
 مسوي نات ديمو فسونب مثار ةاهل تدلوفر دك ىسهاذأف اهءقاوق

 ىوقال (بعق) أمه رهدلا قرذ َْىد تايب نا سالو باسطو

 ايلاامريص بول طمبرذ ريقفلا ىشالن | ىنغالو ف.ه_ضأا ىش النا

 امو-ر مربصن م> >ارو الث اسرب_صي لوُدسمو اغار ريدص بوعرمو

 بجي | مون هنود ادب ىف هفعض ملار اها مالسلا هياعقيدصلا سو اذه

 اهاهأةدسسورممم ةكلماضلز (هدهو) عاوصلا مون هيدي ني مهفعضم

 نذلا موقلاانثر وأو ىلاعث هللا ( لاق ) .تاقرطلا ىف سانلا ففكتت تداع
 اذودعب ! فدسول (ناكو) اهب راغمو ضرالا قرا م نوفعض:س اوناك

 قفرالانئاؤح دس مبو عوحتأ هلل .ةف عسب الوريعشل ازبخ لك ايو عوص
 ةةنعكفحتأ نا نأ ردتوإ) نيعئاملا ىدئاف عستأ | نافاخأل اف
 5220008 ءارزواو كول اامق بغربو ءالثة علا سك اند اهادمىف

 لرزب هود هيآق ةلأ ىلع بلاغلا كاملا ماساقنريزولا تاكو قار ءلانتنك

 دقن اكو ن الراس. /|نيهاش 05 كرتلاكالم غفل يالرز ودق هنادجر

 امهئاش دمشو امهئاكرا دشف مامق نسحأا 38 هلو دب ماةق هلمقن مهسالررو

 || ودعلاهناس>امعو ةافكلا لمتساو ءام .اوالاىلاوو ءادعالا لاّوساو
 3 هنارح كلا قلأىت ه- بدار# ةلاو ددعمااو تدنجلاو ضغمملاو قيدصلاو

 هنةءفوتو ىلاعث هللا نذا. كل ذهل د-همىذلا ناكو ةناطا_سل قاخن الذو

 أثناو ءاهقفلل مءلار ودىن.ف نيدل ال + ةاعارم ىل_عهتةءاك ل-.قأ هنا

 ءارقفلاو حالصل | لهأ وداه زاودانسإتاطأن رلاسسأو ءاممءأل سرادملا

 1 1 بج وع م ع ون و جر ووو م مص حمص

0 



 *( 1 هز“

 دب رة هظع لاومأ كلذ نم هل عّتجاف هسنم افوطعرثك أ جلخ "رمي سلف |[
 فطع نادمسأل يش هنأ نوعرف هل لاق فر هربخأو نوعر :ىلااهام_

 لعدر مو. ديأ ىفاهف بغربالو هرئاخذو هنئاوت نم موياع ضءقيو هدم.ع ىلع
 فرعالو مهرب (هذهف) مهاومأ موماعدرف مهنم تذعأام ىرقلا لهأ

 ف.كف 1 تسلا مما ع نهؤدالو هرادع فاذالو هءاقلوح بالو هللا ظ

 اخ 4 ان. نقوبو هللا لوسر د هللاالا هلاال لوبن م ةريسس نوكح

 نئازن ىلع ىناءجا ىلاسعت هلوق ىف سابعا (لاقو) باقعلاو تاوثلاو

 اهامم فاهم رف نيعب أ تناكو رهم نئازخ ىف هىلاو يباع .ة- ىلا ضرالا

 00 ا عبود 1 نوعر غسول 1

 فسو.ارهمرمأ قثوتسا (الو) ضرالانئازن ىلعىناءاللاق ذنمفل
 ىلع هدوعت نأ كيردارأو هيل اءامشالا تراصو لكو مالا هُيأع قا دعلا

 ترهذوزيزعلات ام عوج اوءالغلا اوس ت ءاجو همراهم بكتريا ةريص

 اهل .ةفس أ: :]| فك تلء>واسهرصن ىعواازنرقتفاو رئاخذلا

 افلا .5 مهنتك و ه.ةطظفحاملاطت كنغ و كجر هلعا كلل تضر نو

 ِيسف سدحلاو ةدوارما نههءل |كلنم ناك امكلئمرك ذي امر هنال ىلعفتال
 تسأدحو هم ركو هلخت لعأانأ تلاقف هلاك :مناك امىلع 0-2 وك |||

 ءاماع. نمفلأ ةناماهز ىقفكر ناكو ه- ورع موب هقب رط ىف ةمبار لعد

 ك1 ] وح اه نايس تا فاما درة ده[ :14-5لهأو هموق|

 تنآنهو فدو لاف موتعاظ اكول د..ءلا لعل و 1 اذءمعا|

 مكاو ىذا َد جلحرأو ىدقرودم لغ لدغ | ذك : !اانأ تلاقا

 فاو قوق ت.هذو ىرمأل ابو تةذو ناك اميدنأكو ىدهح كلاومم

 ىدرب ند منذ ففكسل أولأس تعدو ىره ىمحو ىرعىنذو ىلام

 مز: ءوحرم تر عاكر مهم ىلهأ ةطومخ 2 تكاد 2 ىجربالن م ممن مو

 اديدش ءاككر :مالسا | هيلغ فدو كف ندسغاا' ازحاذ- -همهتمو رك لا

 اا ا مهارباذنتا ىذلا وتقف ىحن م كءاق ىف. لهامللاقو

 سس سس صليل



 «(غءاذل»

 اوأراذاق سولجءانمالاو اد اودرءالفرمح نمكلذلرمذ«ةرمضحالا |
 عقجاو لاسملا قرذ اذا ىت-> ه-ض.ةءام ض. ةدعرتأ فرعا

 لال اةفرفتوونهوه ملا نوعر و ءأذ مأ لعد ددع ةغتاطلا هد هن

 كلت لاحهسلا اوهنأو ةسمال_كاوزعلاماودو ءاقدلا لوط هاوعدو
 نيب نولك أف طاعتلا دعمت نسامللاو ماسملاب اهثعسشرممغتب رمأف ةس هدأ ءالعلا

 و نم كلذ ناك ناف هتقاف بنسد_> او لك نم لءة_س و نولرع» و هيدر 0

 ري-غربب دتو ىأر ءوسن ءناك ناورثك أو هل ناك امل -* مه_ءلعدرنامزلا

 نم ملص! نأ ىلا ةفرعلاو بدالاب هذخأب و هيلع فرعي ن مىلاهعح 22ه

 انثام هتلسل ةبتارلا نوعرف تاقفن ىف فرص: (الو) راني دفلأ انبامنيعلا ٠

 ةناغاعو فلا ى ال ١ دعست اهله صفت م1: اعل اكل نوب رائيدفلأ

 مال_ىلا هيلع قيدصلا فدوي هطستن ام كلذ ذسمد لصحو را يلا
 راثيدفلأ فلأر دعةعبرأ نامزلا بئاونل لاملا ثدي ىف نوعرغل هلصحو ,ٍ

 00 ادار اربع ضو تناكوبهرواأ (لاقد) رائيدفلأةثاقدو 2

 هولءربو او اثف.ك هوست اّتدفأوافزانم تحتنمىرصل ءاملانا

 ىردترا الا هذهو رصم كلم ىل سلأ نوعرف لوق كلذو اواش فرك :

 كلم ضرإلا فن ك,ملاعظعرصم كم (ناكو) نورصسال) م

 ئثنعئثاسهنم عطقنبال هله: هىلدلاى وأ : تانملا تناكو هته مظعأ ْ

 ىو رئت اهلكر يعم ضرأ (تناكو) مثر ىلا ناوسانمكلذك عورزلاو
 نيابجمانيينم عرزلاو اتافاحو اهروج ىف اوربداملاعارذم شع همس نع .

 عورزو نومءو تا:جنماوكر تكىلاعت هلوق كل ذو اهرخآ ىلا 45 نم
 فلأ اهم ناكو ربا ما ركل ماقلاو نياك افاريفاوناك ةمينو ميركءاسقمو

 جحاحتر هد ىل 1 و ىل_عيس ارعْ هللاد- م (لاقد) ريستم

 جالا ىرصنأ هنولأس : ىرقلا لهأ لعش هريد ليو هر فح ىف اف ريوس ْ

 ىلا قرشل ان نم ةيرق ىلا ةبرقن ههيسه ذب ناكوالامهوط»بو م-هتنر وت

 دصا تن 000 دارأ ف .ك هوسو ةليقلاىلا لاعل | نهو ترغلا ْ



 ك2
 و كو رو رو و وح و وو و وح

 هللا لص ىذل أنا ه .اع(لم ءلدلاو) مامالاداهتج >!ىلا 0 ومكلذ ل. نيلسملا

 بهذاىلاق ثدي دلال املا له نم ىنطعا س ابعلا هللاق لو هيلع

 هلجاهللا لورا. لاقذ هنع رع ءامصأ“ احالق هدف ثحو هيون طسف لفل

 ه4 :ءزهف هلمصلءامم هامرثعو اللاو "ىلع هه ن نطل الل اق - هيلع

 رثنق اللاق ”ىلعهلء-< ن مرملاق اللاق ”لع لحاهقا لوسي لاسقف

 هذ :عساغ ىتح هريصن لسو هيلعهللا ىلص ىذا هعيتأأ هد ةثاع ىلع هلج مم هنم

 تدجو لاق ىنأ نرمخأ ىدسالا ىلع نسحلا لاق * *(ل 2

 جر تق! ناك ام عا هنأ هس رعلابلقنامةيد.عصلا ةغللاب ىل ام. باك ىف

 نمدحؤ,ام جار ا قرص رصملاومأ نم مال هماعفسو: نوعرفلا غأا

 ةيراملامؤسرلاو فاصنالاو لد.ءل | ىلع ةدي>أو ةن-س تاب انانوحوأ

 ارظن نامزلاثداو4# هعضو بدحبام عضو دءنو ةشقانم الودا عطضاربغنم

 فلاأف اأن و رشعو ةهد أ ني-علا بهذلا نهم دا روقتو نيلماعلل

 رف دال. لا ةراسعىف ف رهام (كلذ نم ( ا فلأ ةئامس رأوا

 قو ليلا حالصاو عرتلادسو روس | ىلع قا نادال

 ل-هاوعلا ةماقالا مم عوج نم ةيوقتلا ىلا بات نمةيوقت |

 ل هينا: 1 نه ةرحأو تالكالا ٠ نه كلذريعو رادملاىف هعسوتلاو

 فرص (الو) راني دس | هاما ضرالا نب 1 او رذدلا|

 نالغلا اوهنر تحاشا|٠ نءهتاجو حال بلان نمم برأ ءاساوالا قد

 مهعامتا ىوس نيواودلاب نيمو برم بتاك ف آأ عم * مهعبج هدعو مهعأت ثأو

 فريش ىدحاو فأي عهتدسعو هدهارم < ىردت نمو ناز | نم

 ل-ءارالال فرصا (انو) راند فلأ ف ال 7 ةيناع نيعلا ن وكالخر ا

 اولضالى علان ءةرغاون اكح ن اولالأ تدب ن نممهاضرف ماتالاو

 0 قفرصي (انو) رانيدفلأةلابرأ نوعرف ةرب نم مهام
 فرع (انلو) رانيدفلأانثام مهتاول_صتودب رئاسو مارب

 | ةتافاههحو فدك ل حر نه ةمذلا تر ىدان مىدانبو تاقد- تاق
 ظ

 2 ل

 ىأداهاهضاهلوق



 «(ما 8#

 لاملاتدد بحاضص لاةفرعملالاملاءىج قار 3 تر ق8 لا

 بح تن فةست<ىوؤنالةعكلا تروال لاق لاسملاتدب هلدأأ
 املف راصنالاو نيرجاهملا ن نم لاحر هسرحو عاطنالاب دوف ملا ىف ىل طق ىودق |

 ىسشأ ال ”التيردلاود-_بربزلاو توقاسلاو تهذلاو هضفلاىلا ارطن ميصأ

 4 :موياذءهام هّللاو نيذم لاربمأا فوعنءنجرلا د.عوأ سانعلا هللاقذ

 هللاو هنكلو تدهذ ثدح ثم هذأم هللاو ىلا ل أهو 00 موهنكملو |

 هي دب اي عقرو هل .ةأ | ىل- ءل.ةأ مث م-ممدن م مست  عقوالا موقىاذ- رك ئ

 |( وز 1 لوش ادمان ر دنس نوك ناك دوع أىنامهللالاقو

 ناكسو ه.ىنأف ١ اي ةاردرالا# نواعدال ثء>- نم

 ثالذ لعفف ل لارا ىراوس ءاطعاف ام هقءقد نيءار ذل ارعشأ
 ىرسك ا هبملس ىذلا هتيدجا لق لافونربك | هتلاىلاةربك أهلا لق ل اسقف
 ىذلانالاقو ام-بملتمت دمى ن مانا ارعاال_-ر ةقارس !موسلاو

 مهوىلاعت هللا نمهأ تنأ ةلرط[ان| ل ره لاف نيمأل اذنه ىذا 1

 | امهمسلااغعاو تق دصلافاوغثر تعم راذافهتنأ ىل !تن دام تك ءلانودؤب

 هائل هلع ارذملا ارطدو ةقارعمل لأق لسو هي ءاء هللا ىلص ىنل!نال ةقارمس

 كو ىلو (انو) نيراوسااالا هل لعمل ىرتشك ىراوس تسالاذا
 هأ ناكنمىدانفرمأو د- عملا ىق بصف لامعلاع نه لامه ءاح قد د- ىلا

 ىراصنالاب ونأوبأ لاق رذاذ د ةهدعو أ نيد لو هملعهللا لص ننلا دن :ءأأ

 ىنءاحولىل لاق سو ه .اعهللا لص ىذل|ناهّللالوسر ةفمادءان ذأ ةةح تلق >

  هيدو اعم ترن افرك وأ كيف .ةكيراشأو اذكهو اذكها كتل ٍ

 ذود بهذا كدنع ل- أم لاف ىنعل خت نااماو ىن. ءهعت نااما تاقف ١

 ! .ةعلاقرانيدةئامسجل امتدح وف اهئددعفا ءدغ] اقمنهد تل هذ تءهذذ ا

 0 أ نهبولأوأو راشد اه-خو فلأد تفرصناف امام تددعفاوملثم 1

 تس : نا ىلع ثددحما )ل د) مسو 4+ ماع هللا ىلص ىذ !!ليزنو هوراصتنالا ا
 عمم ج نيب هن ا يوتا وتقلل ْ

 حلا



 «(مااز#
 1 سس عجبا سوو مدع حبو سو مس اس ا دعما هع مس موتو عم

 رظحو هراجا سرغو هضرأ سدنهو هريد دن نس> اف نأ سدل | ىلع مأق
 تدئباوهراعثا تءوقو هدوعرضخاف ءاسااهءلعل هرأمث هيئاوج ىلع
 ارقذنوفاال ةءضل 0 اواكف هتاكرب تك زو هرام

 قاسالو ه.فكبام هذ قفسلو هتنامدو هتلغف بؤءروهناو اناتشالو
 انقر و هاران تقع لاملاءانضو لغلاف ةمغر هيوربامءاملانمهنلا

 رقئدأف هتاف نم ىن>امر هدلا قو هةلغتمهذو هوان تالقو هراعشأ ٠

 ىلعهب ىوقتءالاسلاعجىف كلا (لاثمو) اوتتشئووكلاهو موقلا
 هلذلف اهنءمئاملكأيو هلوصأ صعو هشرف:نرئاطلاثم ءادعالا

 . هدد رام ىت> كلذك لري 4 0 كلذ ىل-ع هونج سما ص هم عأو أهممط 1

 ةلولملا ضءءرا .*أق(تءأرو) تارمث اوم وهلا هتلك أت ضرالاىلاطةنف ظ
 ناولاحرلانالاقو زونكلاءانتقاو لاوءالا عمجب هيلعراشأ هربز ونا

 لاقف كل ءاعاوتف هتف م ملعملا اوهالا تض رعممدعحا| ىتذم وملا كنع اوقرفت

 رمأف الل اقباذة- ءاسلا رضع له منّا لساد نم كلذل لفشل
 راد ساف اهتقول باهذل ااماع طقاسةفت ترض ل-.عاسومف ه-:ف> -نراضءاب

 لاحرأ انولو رعد ”ال لاقو كلذ نعءاهتف كلذ ىف هراسصصأ ضعي ناطلسلا

 انيسمأ اذا مناف لدن هكالذل لهل اقاورعض> مهتد رأت و لك سلف
 رض و تره لمعلا ةنفحلات اه كال لاق ليالا عظأ الف رس أس

 ناكورصم ضرأ ىف نيطالسلا ضء.ةريس نءاني ور (دقو) ةدحاو ةيانذ
 لاحرلابل_ةحالو لاومالا عم ناك هنازوقدلب همنا ناكواهكءام دق

 ذعتساف كيلع مداق هن“ اكو ء د عاو:ءوهو ماشلاب شون ارمأ نا هلل 5 8

 لاقوهدزع ةءوضوم ق.دانص لا موأف لاومألا مب قفنأو لاحزلا
 مستو هل- :ةورمدم ىف كلا كلذ شو. اريمأاز ا :قددانسمل اى لاعرلا

 مهعنطصيو هتقولموعقنالاج رنالاد نافانأر هيأر ناكف كلملاو قيدانصلا
 ىغم-ممف سل نيقغلم ه-مذرشو نمي ادانخأ نؤنوكياغعا ه4 ا

 كن 1 يلا (ن#د) بورد ا ةسرامالو عافدم_هد :ءالو



 «#)٠؟(*
 ت77” شف 272757575757257

 لأم ثدب مل_سو هلع هلا | ىلص ىذلل ن ناكلو هد_:ءاذ_هو توملا هكردأو

 نمتددح ىنأا لاومالا مسقت ءافلخ | تناك امءاو هدعل : ندّشارلاءاغلذ ذللالو

 نو وأ تدب ىف لءدقف تالضف ارئملضفب ناك ارو نياسملا نمر اها

 نم جاتحاوأ باغ نمرضح نف ثدب ىف لعد تقولا كل ذ فىنغ|وتع سانا أن

 ريمأنا ىو راك مهرد هم :مثدمأ اق قد هال ىت> قرف م م هأه- هل متةرضاح

 ءاضءباب لا ةف لام هم تدب ىلع فرم“ أهنع هللا ىضر بلاط فأن ب ىلعنينمؤللا

 رمأو نيدبملانعب ه هسيفام مسقفرمأ مث ىرتسغ ىٌّرغو ىّرجاو ىطمبا» ءار-جاب

 اوراس كولا |نم 0 :كنامث) 4 .ف ىلصف لعدمث هربو هسنكم نأ ارنا

 مظعمو مورأا كولمو مالسالا كلولم نم ةريسلا هداه ىلع لاومالا ىف

 نك:ملاهرو ات تناكىتلا مورلانأ مو رلااهماعطاسو سلدنالادالب كل هأ ام
 نول دي مل دنالا نبال .س نمي زحلا نو دخت اوناكو لاو مأ دس

 دقو نوذخ ايام م ذخأيو ساطلاب هلاهر ىلع مهئاطلس ا هعمقيف ةسدنكلاا
 بحت لانة طالس تناكو لاحرلاا هم نو :طصن ؛اوناك انمئاوا فاهم دعي ال

 توسع نب_خسمالو لاحر توب موردلل ناكف لاحرلا ع٠ نو لاومالا

 تهذذملا اذهب هذي نمناكو ْ ءاعاو رهظو انو رهت هل“ اهذومف لاومأ

 لاملاتدب كالذاود- ءلاقو نام مالا 2 شب رمضت لاومالارخدمالو

 لال انتيب ندضا داير“ الا ىوقام_هد> | فءضاذاف هدلاه> هه دصو

 تدب ىوقاذاو كلما ىوق.5 دن4اسأب ٌدتْشاو سمانلا ىوق ةامعلل هلذيب
 تئوفكلا|فعضف ةا-|تفعضو رصانلا لقللاومالايالتماو للاسم
 ناكذاو دهام سادنالادالب قكلذاندهاش (دقو) ءادعالا هلع
 كشالفلاحرلاةطاوب لاونءالاب عفادي اءاو لاومالا فال لاح <رلا ىق عافدلا
 بان هسنبال كولملا ضءب لاق (دقو) لام دب نمري->خ لاحر تدب نا

 يعن ءادعالل ةبوق:اوعج ىف ناف ءادعالا ىلع ابى وقتا لاومالا عم. ضال

 ودءااكيلغبسشو قا ؛دضل كيف عمط.ةلاجرلاتفعضألاسملاتعجاذا

 وهن اف ةديعمنيع هم. .ةناتس هل )-ر لش ههتكلم ىف كلما لم افا

 11 1 17 د ا 2 اوم رجلا 3030101 ا ا
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 تناك اا صا ناو فءض قود ءلارمأو مهو دع لعن بره اظمالسالا لهأ

 نيحالةلاننوةفرب واهنولغتساوناكف دانجالا ىديأىف ةءطتةم ضرالا
 ةرفاولاومالا» ةرماع ضرالا تناك-ذ هتراحتربا-:3| ىبرباكمهتون ربو

 ناىلا هءلانوجات<ام قوفحال_ملاو عاركلاو نرف وتمدانجالاو |

 دأو ةرداشمد_ذحلا اناطع در ةرهاط ىلإننا مان أون ىف رمالا ناك
 اوت اواناعرلا ولك اف اهتومص ةامج ضرال ا ىلعمّدقو عطنلا ىلعلاومالا 0
 تاق ةرامءل |نءاوفعضو ا اعرلاتدرهق م-هوفعدة-داو مه نم ا

 دالب ىلعودعا|ىوقودا:جالا تفعضو ناطاسلا ىلا ةعفترملا تاناسلا
 و دءلارمأو صن ىف نياسارمأ ل ري وانمرباكحبلا | ز_خأ ىتح ني_لسملا
 مد.قلانامزلا ىف تناك كتاعاطقالاّدرذ نومأملااهلخد ناىلارو هظف
 كلذءارو نوكام ىردأالو

 م«( لالا تن ناطاسلاةريسف نوعي رالاو نماثلا تاملا)«

 ضعءيود:سلاو نيصلاو دنلاو فئاوطلا كولم هق تك| ساب (اذ-ه و
 ءافاخلاو مالسلام-ملءنيلسرملاوءابدنالا ةريس فالس مورلا كول
 مويلاه ٌدعتو ة.عرلان عاومس جو لاومالارث دث لوما | تن كف ندشارلا
 لذ: مهدعب نم ءاغا#لاو لسرلا تناكو. هلق بامل اىفائربام ىل_عةهم رك

 دان>الا مه ةيعرلا تناوكفاوملع عسوتو ةءعرلا عناط هنو اهرخدتالو للاومالا ظ

 ه-عو> نأ ملءدقو سو هيلع هلي ىلسصدع أمس ةريسهدهو هاهماوأ

 حس سس سس ب يبي تسييس

: 
 ىدوبم ل: ءريعش نم عاص ىف نوهرم هعردو تام هناو هعمش نمرثك أناك 0

 نسا هنباو ىلعو ناممءورعو ركونأ هددعب نو ِدسْشَأرلا ءافاخلاكلذكو

 هءلع ليا مقال ل سو هيلعمللا ىلصىنلا (ناكو) 7 زعلاددعنيرعو ْ

 وهلا ىف عضوت دوو اههومااهةرفمف لاوهالا هءأا ىد تناك نوعا ادالب ظ
 (ىورو) لامتس هلنك<مو دغلا نه اهقرفيوأ,ماءعاسطنالا سرفتو
 لعد مثورخ” الاء اشعلا ىلص ملسو هءاع هللا ىلص ىنلا نانخ_سلا ىف دوادوأ ظ

 أ ده ل 1 نطامل أ موه قف بهذايق هقب ودب وأعرمبم جرخو هبرخ ظ

 مج التم وم ه2 ب ب أل وقت و محم ع سو عم ج2 مج تسع د ترج ب سس قط بح

 جار "2و0
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 لاف صاعلان بو رعلم<ناكامرثك ألام لان م لمخح رساافأ
 حهعأ ينال كلذو رعلاقف كدعب تردحافللاناترعشأ ورعان نامع

 اونه«اماناع»اولازت نا كاف نيعرازملاىلا اونسح أد ابز (لاقو) اهدالوأ
 اذا (لاثمالافو) مدلاباس تالا ىفزواحن مك اروث>٠ (ىفد)
 ذوع جار اى حن رفعج (لاقو) هتسفر همأ صم لأ | ىدق:ءا

 رومالا عرسأو ملافلا لع للذتساامو لدعلا لذي ززعتساامو كما
 جارختاراسكناو ةسيءرلا كال هو نيضرالا ليطعتو دال.ءلا بارني
 اوفعض ىت-> جارخلاللهأ ىلع ل اذا ناطلسلالثمو لماحتأاو رولا
 ىوةناووهف عوجملا نههاك أبو هم عطقد نم لثم نيضرالاةراسع نع

 فعضلاو عجولانمهسفن ىلع لمندأامو ةيدان نم فعْضدةف ةيحان نأ
 جارخلا نم ةبعرلا فاك نم لثمو عوج الأ نم همست نع عفداسم ماظعأ ْ

 دوممأ ازهنمدي نمو هب ساسأ بارتن هدلعس نيد ىذلاك اهتذاط قوف

 ةراسع نءاوزحم نوعرازملا فعضاذاو ةمخلا عقتو فعضب نأ شون
 فعشتف عارزلا برسممو ضرالابرذقذ اهنو كرت ..ؤ ضرالا
 د_ذجلا فعضاذاو دانجالا فعض كلذ نو جارملا فعض وةراسملا
 كت.ءردي فقام نك كلما (اأ) ناطا_ىل |ىفءادءالا تعمط
 ئثداسفلا عم قسسالو ئثحالصلا عم "لقءال اهنمذخأتاعكنهحرفا
 (ىددو) حلم! هليءالو قرد اللامالو للادلل برت لماقلا ةنامصو

 رمأاب لاقف ثيدع هثدخ اريه«ىعدتساف ةل.اتاذقرأ نومألانا
 ةمونىلا ل_هوملا ةمو تءطق ةمونل_هوملاب و ةموب ةرصمل ابن اك نم -:هؤما

 اهتادصف ىلء 2 ناالاىتأب كك" الةرصمل ا ةمود تلانقف اهنبالاهتأب ةرمصملا
 مادن نكلونالاا,ماءردةأ الىلصوملا ةمون تلاسقف انارخخ ةع.ض ةئام
 نومأ اف ظمتسان لاق كلذ كل تلعف ةدحاو ةنسائملع هللا همم “انملاو
 هالولار ومأدقفتو »د نه م-مضعب ساسنلا فصنأو ملا طلا ساد و

 ,لازامنولو#ب مهريغو ن2 1نمسادنالادالب خوش ضع (تععنو)
 1 وطعم ا را ل د وص دول مم

 لدا
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 منأ هضق ع نمءانأ مات | نوعفرن مدخلا لعج و هنع تكسف ةريث ك ةمقهلاماح ذأ دقو هيادصأ نم

 انرو اولاقف كلام ىلاقف نوملك-تب ىرسكم هعجدف ماسح ا اود لة تال "الا

 اف هركفدال . نءهارو هدرمال نم هذخأ ءاعالل اقف تاماحلان هاماح

 ةددقسلاحو ل. ةل> هيلعو ىرك ىلعلج راو ماد تاك

 نيورع (لثسو) ائيشهل لق, لو مثىلاق كاذ نءاذه ىرسكهللاقف
 وزخ ناكو فن : اوطل | شو .> ىلع تردق م فئاوطل | ىلع ناكو ذاعم

 كي لا .ةلاوزوم طأاةناعس لاقؤ مورآادالب ل كازهكو هن سلك ىف

 مه ىذالاديدش هتعرلا ماظن اك كولا ضء»نا (ىفدو) كعكلاو

 هررهمولتقف هيلعاونثوق كءءَد لف تتوعف مهاومأىف

 ض.5: قو هعمثي ملاذا همحاص باكسلا لك ًااعر لاذ ءاكس ع

 نيللا همقسب باك هل ناك الج رناكلذو كاك أب ءدكن ءساولاةىنءملاا ذه
 وب تاذءانأ 5 0000 يوازي وم بيب نأ و حربو ملل هلو

 (اودشن أو) كاك أب كلك نه“لدقف هلك فتلك !|هباع بئوفعتاحوهو

 تا || نوهام مزح اءاوذخأولو 7 مهضعب لك امل اءلك اونعسدقو

 * (جارخملا» ءاء دهسا ىف ناط] س لاةريس ف نو هدرالاو عب أس !|باملا)#

 ةوقلاملانا ( (ملعا ١ هناطلسلاز هناودعلاط نم غال ا (اعأ)

 لدتعلاة ناتو نمالا ةحاةلو ةكاملا!ةراعو ناطاسلا |

 ودهلاىلعدد_ءلاىوقألالاو كللا ةّدامو ناطل_سلانس» وهو

 هلق نم وي نأ ه-قح ن-ف ضرالاةاء>و ك]لاةري_-ذوهو
 نءىل_ضفامالا ةء هعرلا ن 200 وه الو فرسدلا ن نه ع-؟و هقح ىف عضولو

 2 ممأامف) اهاعاهعفندو ع ىتلا هوولا ىف كلذ ىفني مت اهكاصمو اشاعم

 كلا (اهسأانو) مالاو نيضرالاةراسع ىلع صرحل الك صرحا كلما
 ىذأرع- غب مدلا نم لل انت ةقلعل ا ناف قرخلا ةيناسمو قفرل ا. للاومالا 5 محرم

 لْزَء (اناو) اهتوصلوهو اهتعساب ةضوعبلا هلانتالام توص عاسص»الو

 نءااماع لمتساربدم نع هنعهللا ىذر صاعلا نب رع هفعهللا ىذر نامع



 نه ءانتسألا هلوق

 #١5ثم(ء«

 هطيتست ملاذاو باطرتع ند ملاتأ ه: ةقحتسااذا كناف ءانتسالاو قاقحتسالا

 أ نااءارادمهرادف ناطاس | تىصاذا دلاخ نب ىح (لاقد) هل لع أ ناك ىف ردا ا

 هناوا ضءمل دلاخ نبأ (لاقد) ضغمملاق جالا جوزلل ة همقلالاعلا هات كسلا

 نوكمفطض“ نأكانأو هريثك ن م 4 ءق :١ صرا لاف دشر نوراهىلركذت

 كنءطعملا

 ةقالءامر 0 و هتوصحو كلل اذدهدت 0 (ملعا)

 سارحو روغتلانةج مهو ةروعلانءنوعءذادلاو ةمرملانعنواذلاو :

 ودعلا قلي ىذلاد 4و نيسلاداد_ماو ُثداودأل:2ءااو ناونالا ْ

 ممر انعتذب مهمد هر ىف عوف دما حالىلاو هيىري ىذأ امسملاو

 ةدارلاو روغنلاةاو صرالازع ءمهو روغثلادستو لسسأا نمودو

 دزعربصلاو ءاقالا دنع د4 ادن ىلعو وذءلالعةكوشلاو مر انو

 اوسكتملف مولع تناكن او باطااىفاوضقأف هد ا مكناك نآف ءازأم !|

 ناكللل (ىشو) دغرامأ اورك ذءاو ةجسلالا اوعمسأو هع ءالإ

 ىذلا معلا اقف هنأ 3 ناّتسلا تحاص دقفت ؛(ك هدونح دس كهف

 ردجأ عاقلابوهو عفان دلاتا للامر كلذ عمو مفذيالام بشعل | نخ هعقتال

 0 ةأفاك- ماو عمت اسداسو مهئازرأر اردايالاد+ نما لصيالو ْ

 ارسوحتنو ةعال ادوعس ىل-ع فةواهدد-ءو كلما دون> مدح و مهممالب 0

 قيضتالو كنءاونغتسف كل دن ىلع ّنعسون الددو ريش هنبالزم وربأ (لاد) :

 موءاععسو و الم < | عزم مهعأ :ماو ادصت ءاطعمهطعاو كك اودكبف موماع

 رفعج ىأىلا رعالا يذما (انو) ءاطعلا ىفمس,ملع عسوفالو هاح رلا ف ا
 قدصل مم ةربسلا ده ل“ ءءاوريس,داوةل ل اقوأ تيس عر رو ا

 نينمءااربمأ اب لاقف ىسسوطلا سانعلاوبأ ماقف كعب تم اك عجأ ىار ءالا |[

 ىرسك نا (ىوربو) ٌكعديو هب ا :نإاحا ْ

 ل->ر ىل-ع هتنعج قوت ال الا تعفر واو غرقا فطام ىقاماعط عضو ْ



 +(: هز«

 ا ناطلسلاةيضعيطةساماهنا (لعاو) مرغلاو دلولاو ناطاسلا
 اماو هتعناصعلسو هرودغب هت-اح لاشي عئاصمرحافاما نيلجر دحأ

 قد_صلاب ناطا_لا بهمن نأدارأ نماماق دحا هدس ال نيه ملقم

 ناطاسلا ودع هءلعمقك< منال ةصم هل مق: الث ىفافعلاو ةعصتلاو
 هءلع نعطنق هتلزنمىف هسفانيف قيدصلااماف دس لاو ةوادعلاب هقيدصو
 كال-هللاضرعم ناك ن افن_صلا ن اذه هسا ءعمتجا اذااماف هل ه-تهصن ىف
 ةرخ الا لذ ىف هكراشامندلازعىف ناطاسلا كراش نمءكحلا ضعت (للاتو)
 مهملا هرو رخال كلذ ناف رارمثالا مارك 1!ناطاسلا نهتدحوال (ليش 0

 (قو) هسرض علق و همد جرت و هاذقطرشق ماسخت ا ىلا كلل ارطضد أمك

 ىلارقاساذاامهتعمللاىذررعنبا (ناكو) هلهمف_سالنل ل-اللاثمالا

 ةراعدلاو ةداغولا لهأو ءاهفسلا شهر عف دّمس هيام هدفالجر بوتس كم
 امذهدل!بج وتس نع ىضرلا سبت تازكسل ناطاسال نا مصتعملا: (ىلاقوإ

 ردأ ا نمرطاخ ءاركسحلا لوق (هتمو) ىذرلاس>وتسا نعطخعدلاو ّْ

 ندعنأل هبال عفقملانبا (لاق 03 ناطلسا |ثتدص نمارط هنممظعأ 2

 سأب ريغ ىف هطست ةزعلا جر ناف اظالغا هظالغاالو اهم ناطلسلاّمش
 ' رسفت نا ئش ءاشأةعدرأ سرغلا مح دحا دمماس (لاقو) طقعالو

 امالوغأو نيدلا ل وأت دخأ ءاكذ ىلعا مذ لكك تبالو ديل ءالرسفت كم هفال

 نا (م-عاو) ناطل_سلاّىىأرلاو فوخنا قب رطلاةغصو ةيود'الا

 مهابحو ةعوطةمموماحرأف لالا سرت الا كتم عطقنااذاناطاسلا
 الال ىلاولا نمتدأراذاو مهتعاسو مهتقو ىف هنعاوضرنمالا ةمورصم
 ىلع هتدعاسم نس أ نك ةمعدص ةضاي راهن افاهّدر ىلع هرباك-:الذ ىجءنتال
 ناوضلا كلذ ناك اوصلا نمةس.حانهنمتمكمتسا اذاف هنأرنسحأ
 كتمكح نهلد_علاو كرصدتنمرثك أةفيطللا اءاطخلارمسس ىذلاوه
 باطتالو أطال عاتق ا نكح اذاف ضد ىلا هضعب وعدي لدسعلا ناف
 نههل-.قام باطانكلو أطباناو هئطبتستالو .ةلدسملاب ىلاولا لبقام



 1 ؟

 اهذلامظكو ل٠ 0 كص:ناطل_ سلات اب مزأ نه انارت> ١ هعرس راع !اىلا ْ

 لعاوضدة:السدق نفذ >الا (لافو) هة-اح ىلا ل صو ىذالا حار طاو 1
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 ناكمالا ل .ةةثولاو ناطا_ىلا ىلع ةلالدلا لاق قرختا امر 0
 ناطا لا ىلع مد-ةملا ةشحافلةكسا هلا سان ل! ىلوأ عفقملا نبا (لاقو) ظ

 ةمملارمضتو ةعدقلا ةمرحتاد_ىفت هل ادلا دلاخ نب ىح (لاقد) ةلادلا

 ةءصعم ىق هعطتالف كولمان ماك- 7 تمد اذارهجر زب( لاقو) ةدك أن 1

 نمظاغأ كب ه-غا.او كلا ناسا قوف كسلا هنا.سحان اف كقلاخ

 مامقل س انلانعاو.ستح ااسغامهئالر اقولاو مه ة يملا كولملا بعصا هءاقا

 ناطلسلا طم الو كن موهعس>و عش مهب أد ؛ظالاط ناو ةيمفأ كرتتالف ةممهلا

 ديزلل عد نكحلو اءضوم ديزل دعب دالف هل كتمدص ل وأىف كدوهدغ

 كلجأ اذا هرتشتست كناكو هءلعرشأو هنملعتت كناكو ناطا- الع اعضوم ْ

 سا و هدم ,لوخدلاو ءلار افك ؛ قش وثأذم عمم ل ته هد هدفت نم اطاسلا

 ىداعتن اا و كنلءانوع نونوكمف كلرمغتب ته ئرد الكنق هد: ل : اطد أ

 (لاثمالافو) لعف هان ىفكلملاعم لعخديو هياث حرطيءاشاذان
 لمقدقو هدا ةرامزردحا ةعدشلا

 م رعكاستأ «ىذلا م. ةْدلا لم 4 ارزغم كم :أب ىذل اعسم 2 كا سل

 ليعامسالد شرلا(ل اقو) فوعتف فد والو لف لدنال (لاثمال 15 !

 دوادنب ناملس (لافد) ةسمر 215 اه#او ةلادلاو كارا ينص نا ْ

 أ تشكل (تلاقو) هتعدعتتالو ناطلسلا شغثال مالسأ|اموءاع

 ةلالملا تاب | حف 1 نبل هد_ثو 3 مهملا ثروت ناطلس )| نعضا.ه 2 :الا ١

 هنهكتازنمزرخا لذلا هنعس ةرمث تناك لذلابزغلا باطن منأ (م-عاو)

 نواوتلا كط# نأر ذحاو ةمماستملاو د21 نماهتدستك |ام لدم ناطل || ٌْ

 ءاءشالا ب رقأ نا[كهمحاص ن اطلس !ان سانلا قثأ اهفدضاا هلا كاقراع

 نءو هادوأ ناطل_.لا ىل-ع فرسأ نم نان ه-ءلءاو كحل اهمالو ناطاسلا
 8-5 زعتداع مهادانمةئالث ساسعنا (لاقو) هاطذتدل عرضت |
 اكمال ب مودص سدد وك دفع كس ع وص ترج بو يل ب تصمم

 ناطاسلا



 *(م٠ م

 ماش او د,لاري_:5 فارصنالا عب رس هنادد رث ٍْ
 روهالا ىلع

 «(ناطاسل | ة.عمىف نوءدرالاو سماخت |باملا]

 نب :موملاربمأ ىرأ ىنانىأ ىللاقاه-مئءهللا ىضر ساسءنءا (لافإ
 هءاع هلل |ىلصد شب اععأ نمرباك الا ىل_ عك مدقيو كريشةس و. كلذ سا

 ايذكه لعن يرتالو ارس هل ني ثفتال ثالث لالخ ٌكمصوأ ىناو سو

 ريد نوم د >|و لكسامءنبال تلق ىعشلا(لاق)اددحأ هدنع نياتغت الو ْش

 رذح اين اطلسلا بعصا (اولاقو) فالك | ةرشع نهريدخ هللإو ىالاق فلأن م

 نس دحال هالو ريثدلاب ةماعلاو دهم ابودعلاو عضاوت 1 قيدصلاو ١

 َكعَذ امناطلسا |علطة ست الء حما ضعب (لاقو) هرتآ نيصألا كلما ىأر

 4- ءلعنتما نمو هلةةساناطل_سلا ىلع لد ندوه ءاعكءلطأ ام شفنالو

 كدازاذاءاكسحلا ضعد (لافو) هذعبأ هريشتم ع ٠ هنارهظأن مو هأداع

 اناس اكدازاذاو انأ هلعافاخا كلعجاذاو الالح اهدزفاسدنأ:ناطاسلا
 سانلا عمن !امل 1 ىل_ ءلوخدلا, تلد. اذأو ه دس عم دسم »لال عف هدزف

 لزعاف ةقثلا ةلزنم هنم تازن ناو هل :اعدلابك. اعف هيلعءانلاقاوذ_-أف

 هدحولاب هش كلذ ناف ذاك لك دنع هلءاعدلا ن 12 الو قل |مااكه نع

 (لاقو) هنرك ذو هتمظء ام لأَك الو سانلا سؤر ىلع هماك-:نأالا هب رغل و

 ٌكناطاسءاضرو كن رءاضر لال ال, كناطاس ىف كاتح اح نكتتا عفقملانب|

 امهتمك.تام_فردذلاو لا ان ءوهأت ناكملعالو هلع ىلإ نمءاضرو

 رثخال ناطا_سلا مد -عن رع نب لس (لافد) بنان و يك ام

 كولا ضعبنا (ىورو) كاضصتأ اذاريغتتالو كامحاذا ناطاسلاب
 لاق نهامو لاق لاص»+ ثالث ىل_عفاصتأ هللا ةفاماح ب تمكتس]

 ىنريشتس:ىت-لئاق لوق”ىف ل..ةئالو اضرعىل ّمشتالو ارسل كتبمال
 هوست كن نعرجدأ الو ارسال ىثذأ الىلاق كاس. 39 ىلاح كلاد_-هلاق

 ديعل (ليقد) تنأ بمصتسلل بح اصلا معن لاق ادحأ كماعرثوأ الو
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 (لاقو) ةحلال رس ناالا ناطللا قآالو همف ل دأ الرمأ ف ل: دأ الو
 ْكسفن هنعن ةاهدانغ هن :ىصو ناطل_سلا. نمتد_جونا هبال عفتملازسا

 ايندلا تاذل نيبو هن د؟ ل هقص ناطلسلاهذخأب ن م هنأف لدوه> هل زتءاو

 (لاقو) هرخ ”الافرزولاو اس: :دلاى يشن هلك 820 : ال نمو

 امرأ ع انف | نوما 'م نبغلا دنع نيرغ ىلا ق نا ار سهم نب نوعم

 نولؤنالو رك الان عهت.هنو فورا ان هيرمأ ناواناطاس بدصنال
 ماك-:الو عطق أكل هناف هجر طو نم لصت الو ل هلا | ايعأ ران اوةأرما

 نعله دم ل اغش الاةرثك عل اروثنم (فو) ايعفخ 410

 لقعلا لهأ ن هناطلسلاسدص نمتانغلب وانيأردق كو اهرنك,تاذللادوجو
 لوالالاف[كناكفذ هروش د سغو : نصل نيدلاو ممل و ىضفل و

 ذيخيفذامرلا عدوبر جاو 95 عر ريس "ىك ذلاىلادما» ءأاىودع

 دوةعافالثاماطثاح ميق.ل بهذ نم ل* .هداصملن | اطل | بص ١ نم (لد)

 نم دعا 1 :مدو هل 1-21 (قد) 8 اهاق ه٠ اع طثا احتار 9 هوقبأ هءلع

 ال ياو زلضالو هافوالو مه ده عالم اف كوم ا هم .هتا ىلا

 دوالوووك رثم م اح تدضف ذاق كلدد ءهورقفهدنعاعفاوعماب ناالا

 ةدرعم حلصتال رهجرزب (لاقو) رفغالب:ذلاوءالملا حالا ءاخإالو

 ةاساوملاو نيالاءالاناوخالاةاخاومالو لذلاو ةعاطلابالا ناطاسلا
 د> أ لكس نادسفم ناطاسلاو لاسملا سرفلا امك ضءب (لاقو)
 بك اركناطاسلا ب>امءاكحلا (تلاقو) لماكل ةءهل ل-جرلالا
 ناطاسلا بانمزلن م .( اولاقو) فو-أه-.كرلوهو سانلا هفاضدسالا
 مرك- لاكه-ةجاح ىلا لصو ىذالاحرطو ظرغلا مظكو الج اري_صريسدف
 نهنكستملنالوق:برعلا (تناكو) هاندانن َّ ريمثلا ركب ناعشأل
 هنافو هل قناطاسلا لد ماغا(د: :هلا كح قو هلادعب ن نم نكسف كلذ اءابرق

 بهذا !؟تتكلما نانص لد ؟مهنم هدقف نع هسفن هاهو هبادكأى 7

 تاوزئوذو تاوديوذو تا ودغوذناطاساالوة:(برعلاو) رخآ ءاحدح و ظ

 دب رب



 «(عمدز#

 املي هنمرثك !تكردالا |
 «( ناطاسلا ةرعص نمر ذهل اقنوعبرالاو عدارلا ب اما |)

 ناطاسلا ةءدصن عىل ا ىل-ع مهاب اصو ىمتلاو نرعلا» مح (تقفتا)

 ناطأس | هءوص دي عرج ب ةسنمدو ةلملكت راك ىف (لاق)

 دقات (ناكو) ة ةيرخغلا ىلع مدلا برشو رارسالا لعءاسنلانامتئاو.
 (كدرم لاقو) ناطل سلا ةم .دصارطدث هذ ممظعأ ورحيأا| بكر نمهسفنب رطاخ

 دقف لقعرغ ناطأ سلا بعص نم هنأف ناطلم !ارمأاهمذ تدشتتل ابرومالا ىحأ

 نمابمفام ىلع ناطاسلا ةمعص (اضيأدنملا -قو) رورغلارا..عدسدل
 ة.نطلاراغلا هنف رعولا ل“ كاب هم-كناغاو راما ة_عظع ةورئلاوزسعلا

 دشأهمذ ماسقملاو ديدش هل ءاقت رالاف كلما املا أو ةيداعلا حامس ||و ظ
 ارشثو لاحت ادب مو دحب ال ن اطلس لاري نال» رش ناطلسل اريح ءىقاكم هسدلو
 ريسخالو ديزملاتاطاف لأ نسقنلا فلم و لاحم ال ردو ناطل 1

 (اذهو) فاتن اوةحئاحا هيكل كو ءاجو لام تمالسفىذلا ئثلا ف
 هتأرىفاللاق بدالا نمك.فام ىلع ناطالا بدصتالا ىناتعال لنقاسملا ظ

 -ه كيفإلا 0

 اىأىردأالرئتريغفرو.لاد هىدرب و 0 | هررثعى طع | .

 ْس 58 ا د مرار ف سال اه يصلاو

 ولا علم ءااوئم دحاول ان اداهنم مظعأ ضرالارومعمىقسدل ةهظع

 0 هبرقد الو ل 421 كلذىلاد_-ألطدالفا

 مانأ ةرعسم ىلع ايمانك ل مىلاعف 0 نم ه.فامرتاسو ىد | هذ «لوسلا

 دعا ةدا_>اولا هءؤدا- وم يا كة نع سمانا ثا ىل-. 4 | نم

 كابأ شد رقنمل--ح رغب واعم (لاقو) توقاسيلا راخأ نمةد حار 1
 (لاقو) د كب سالاش شطدسو ىلا بذغ فضغ هناقناطلسلاو ا

 نبات :د<-الا (لاقدإ 3 7 دهام ةماعلا ن نمالحر ت:' و نوفأللا ْ

 هيدر أ اعلا ىلا فاكتأال نوىدتقملالا ن نفودأال ه.”الإسدو

 ادسيس لل

 ا ل و و سس

 جارس 1
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 ءاررلاو عنصتلاالامونم كا ءملراجاذاو ةمعزلا بولق كلم ناطا لال دعاذا
 'ءيثنماهوعدوأأاخ اكول :نئازن ةمعرلا نولق (نيمةتااررسقو)

 نأ عت ردق لوقت نأ ىلع تر دقاذاةب ءرأانا )مع اور اسوق هنا اولعمل و

 | قال اذ_ه (سلو) لعف: نأ نم ل لوق:النأ دوتحاف لعسفت

 اذه لثم لع هتأ هلل .ةف هيلع لك هل ظاغا الجر نا هي وأسعم نعىو رام

 كلذدو انناطاس نسب وأذ ةباواوكملام مهتتسلاو سان !|نبب لو>أ اليف اىلاةف

 (هذهو) ةقشاوهاكم :ل تادعاذا ىنع لوقتالن ادذ-,ت-اف هلوقرع سف"

 تدسف دق هتناطد مةعءاسج نأ ه لاعفرالريشدزا ةريسنم نسخ ةريسلا

 | ؟<_و تاي |١ال داسجالا كا ءاسغأ كول ارمثاسعم نق عقوف مهتايل

 نسحتانغاو (تاق) رئارسسلا نعال لاسعالان ءصدمنو ىذرلاناللدعلاب |

 مطناو لد علان وكي. دةدا-الا الم نالىلوالا نءزخت ناةرعسا اهله
 تنكر ركنا هيلا عفردقو هلوق ةسانع ناز لالالالا كوكي ال ولل !كلمو
 1 ءنم غفوف اهفءادعالا لام 1-7 نمؤنالةلاحكلتو ةلملق ةداع ىف سد 1

 أ ماشلا لهأ اب ناورمنكلملا د٠ ,ءلاقام نسحأ (امو) .ءادعأ نم نانا
 ظ رت امهئءدعاسو رذقلا مهنع ىفنب هحار ىلع حئارلا ماظلاك ملانأ امنا
 (لهأا بائذلانممسرحكو تا.سضل |نمموممحو راطملانم يك 71

 نموا (مهلات لاقو) ءادفلاو ةددعلا أو ءادرلاوة نجلا نأ ماشلا
 بغرب نأ ىلاوال الو اسمول لش هتءانط ىلا هش هعر داقن م كولم ا

 رثالا نصا هةقس ىتاا ىف نكلواهرك ةماعلا نماملاثب ىلا ةماركلاف
 نياسلل برأ نا عج“ الى ازيزعلا دبع نير (لاقد) ريبدتلا تاوصو

 ٠ ]| ايندلا عمم ن ماعمام هعم جرش اة مهب ولق هلمتالن ا فاخاف لدا ةماردأا
 5 | اور الان ام (يلاقور اذهل تنككياكق د ءىوأقلا ترغن ناف

 هق.س سانل ا طفدالجر هللا لعجامْننمؤملاريمأاب لامك تنأوانأسانلا

 رف دابز ىلوم م ا_سنا (ىددو) نمالاب هلاوعاطأو ساسنلا عم*ن 3

 ل00 سارا اف تك اددأس لاقف ةيوأسعم كلذ 2 دايزب

 ه0 ع عج جس سمج
 الا
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 نو رت زر هج و مت و و و

 مهئاوهش بوكر مهامهأناو ءالضفلاو ةداسلا ىلع اريمأو ءاسؤرلا |

 لثاا ىفءاحاك اوقبو مم ”آورمتطقسو مهنايدأ تمهذ ممتازإطسوتو
 مه مهند ةأرسالو موق ءاسؤرالموقلا فب رعل الوقت ةمومدملا ةعاحاىف

 رعاشا |لوقب معقو طشاانانساك ةءساوسلوقتو راجنان انساك ةءس اوس

 الضفئئان ىلعمهنمةسشىذل « ىرئامأراجنا نانساك ةساوس
 ىلع اريمأ نوكتنأن وع ءاسورل اوالضفلا ىلع اريمأ نوكحر َن *الو

 امون ناو رم نس كلا اد. ء (لاقدقو) ةانزلاو ءاغوغلاو ةردامدلاو ءاسدالا

 قل هدي نا ىأ هن :رعنب هللا دع نه ىفر دعت ن مرمالا هلماةةادةو أ

 لاقف هنمهترتثو هقنع برضتو رضا هئاساج ضع هل لاقف ىناطأس
 دوادراس(ا!و) اريمأن وك أ نم ىلع عنما تاتقاذا كال ؛دكللادعا
 هتللادعهل لاق ةمهأ ىند نم كافه نهلتقيل هم .هامعل اةلودلا ىف زاجا ىلا
 كناطاس ىهاتنذ كئافك أ قدتق ىف تعرضا اذامعنبا اب نيسحل نبا
 حصتساردن كسالال سدلاط اطسرا (لاقو) أفءف دع هلي! ف عب فعا

 سدر نكح 0 ا.خالا سر نكت يضرشاسم دوو ءرلا

 كلم ىلع عمت ىلوت سا (الو) ر 5 ءأا عارك نوكستو نيمومذاارارعشالا

 مهغلبو مازانممه نأ كلمهتيشوو كموقاكئيهودق هلللاق دنحلا
 اهم ولو تاغو اهرودصتاءو اهمتارعز خلعت ةمأ لكشف م-ممت أم

 تو اهرارسش اهرومأ ثإمو انام اهكتو تقحساو

 ىقشو هتسان ر سكر باس: النأ اهدءاوقوةكل محلا تائطأ نو ملأ

 تثاون نم نمأت 3 71 1 كم ةازنم ةلزنم ىذ لك ىلودو هر ءّرع ىذلك ىلع

 داقحالاو نئاغضل اجئاتن ى هىتاا ءادعالا

 0 .عرلا نمناطاس !|كلءاعق نوعيرالاو ثلا 9 | بايلا)«

 مه:مرفظت ناسحالا, ةمعرا كلما ردنكسالا ىلاسلاطاط طسرا (بتك ١

 فاستءالابمهنم ءاسقن مودأوه ناس الايمهنمكالذ بلا ناف تروا

 | هنأ ل- او فورءملا, بولقا اىلااهاط متق نادبالا ءا|ءامغا كنأ لءاو

 عز

 لا ة.ساوس هلوق

 عا شف الا لاق
 سا.ةريغ ىلعءأ ب

 ىسءاوس لصالاو
 قالا ىمأ | ع

 اوفاخمت لل اوه

 نيمعا اهنوك ماها

 لصالا ىلع نم.ةان
 1 ارداف



 ء(ود)*

 ه.هصو لاب لقرام .خالا ةمدصو راومأ|ث رون رارشالا م

 تاج سم هطلا ىللءعترماذاو اندن تاج نع لا ىلع ثرماذاحيررلاكرارمأ

 واغتنأو مهداشراو دساف تناول 00 أسباط

 لاكش عأ ب ئاتلان مق -ملا ومس (دقو) لاشتما ووهئيادقو

 ى دبس نأ ىلع ىعالار دقق ف٠ 01 ا هم كينرط اي ترتلا (لؤ تو

 نم كريعريهط) ن عدو رع نأ ىلع لءلذلاو ىلا نأ ىلءريقفااو

 هلم ه*أذ نهد ري_غءاربا ن مقاس ديبكا كسفن ريهطت لسد بو. هولا

 نس<دداو لجر حالصاىف لحجر فلأ خام :نأ دنملا» هاك ضعب (لاقد)

 نس لجرفلأ حالصا ىف داو لجر خام لعفل !نس>نودلوقألا

 ْش لناقلال وق (هيفو) لوقلانودلعفلا

 هواها نتفتالم 5 هريغمل *ا!لحرلا ا مأ اد

 2س تنأو كذ :اعأ5 ي انضا|ىذو ماقسلا ىذاءاودلا فصت

 دعو اهرلانمتنأو ةنص 5 انلوةعداشرلاب ح ل5 تلزام

 مكس تنأف هن ءترمنانأف و4 اببغل ا

 ميلعتلا عفني و ك :هىأرلا #4 ىدتةبو لوقتام لق هك 8

 ميظع تاعفاذا كالع 1 لا ب الا
 0 ل و [يناللص ةوقدن عمهح الص ىف بأ الا ىوقأ (نكلو)

 لايذالاو ةعاسقلا تاورملاو هحارلامال_>الا ىوذو متم ةضاخلا

 مسمار دأ ظفح لا ق١ رطل اوهف مهثارس ةماسعأ | س ًارناكى تح : 6 :رفاطلا ْ

 تامرحغلاةسالمو تارواف اى 3 امهئنالا نع ءموكساس#و مه اورمو

 0 ل ا
 ةسعرلا حال صملاب رق وأن اطا_سلاىف ناتادن ىمرافلا كدر (لاقو) ْ

 كلل! نأ ناطا_سلاب قح أامو ةجرااَةَدُدو ىأرلا ةقن امداوسامم

 سدر نوكي ذة لش هدعم نودوس و هءلع نوكل< لدس لك هد هعرلأب

 ءاسؤرلا



 ةا/)* ١ (*
 1 يي را 11 ا اهات( نخل شتات 7: ل تتسم هع... تح ....:: حست تاكا نإ ك5 سس سدو د صحح

 مهكسىقارثأ اها وأو ةءعرلاحالص ىلا ناطاسلا لاص ىعدأ نا ( ملعا) ملعا)
 فاسفس ن ع 0000 )احالصا 18 ” آورامهظةحو مهنايدأب

 له 17 سإ ٠ نع هسقن هعمشرثو سد رأا عضاوم ن 3 هد« وقالخأالا

 كَ خالص تا قوسفلا,نالءالاووهالاو بعالاو نوجلاو ةلاطد /|

 ةفدو رعاشلاس اون ىأ ع-.ةرلان -حاسملاو عسل الجرلا ك كلذل نيمالا

 قاطأو رد اصلا لا :ععصوو هناطل ساب نهوأ هلع ةعظع

 نومأملاهوخا كل ذي هرراخ هسفن ىلع عقل اءاسن هلاو مْدلابى ءاملا ةنسلأ

 ذفنأو هلق ىتح هيراحوداد غي هّتراغ نيسحا نبرهاط هجوو هن الولا ىلع

 فق. ناسارعخ نمرباسذملا ىلع 8 2ك لدعب ناكو ن وهأملا ىلا هسارب

 س:ورو>امورو+و قوسف ل- هأ لو ةمذ قا ارعلال- هأ مذ 5 ل>رلا

 هصعتس» ارفاك انجامارعاشالحر سا ؤنابأ بدصتسا ل وقمف كل ذي نيءالا
 لل 5 اهل اوهو مراغالءثو مث 700ناكتراورولاىرشل تعم

 روان .١ كجم ًااذا| ارسىةسنالو 0 را ىف ىللةوار-+ ىنةسافالا

 رتسأ مود نم ل ريخالو «ىنكلان هم ىءدواكو مم ند مانجو

 كلذ غابانق ىرولاهويعو هلت ركنتو قاما سوفت هيلع تربسغت ىتح

 ارعش هش لوق.الو اره برش. الن | هن اءلدخأ نارع 00-00-6

 3 اك قال ' ئس.س ىلءداةموهو هتمعر حالصا ناطاسلادازأ (ىنك)

 نكو هنأ هل م لع عم .2 |ةماقتسادارأوأ هسأردقف عمد حلا ءأةبدارأ

 ءاملاداسف عم نون || | .ص فقد .كو صخخلا باح 000000 دارأ

 كلاعدت سانلانوكم كسفنل كس 0 1 ءال |باصأ (دقلو)

 غلب هدجلعأن مو هيداعأ فن مغرأ كسل أ نم لق م

 لاق هو دع نم ناسذالا مقل م م4 |[ضدد "لو همنامأ 37

 ىسلا منفلا (ىنالوإ هسفن حالصأب

 بر اول ولان هكا ىلع >و 5 وع مول كا اد_ءاذا

 برطلاووهالاجربوهواذغاسا 5 ةطدأ هن ازمملا ف عش !ىرتامأ

 دم و ل و و و بيج بود توم دعس ص ص د تدع

 هأ ةمرلا



 هنأ ىارما هر

 اوووك: اك هاوق
 عماج ا!قوهلا

 ىورم 0

 نعءو ةركفأ فكأن

 ىمسأاقا 2

 ها السرع

 ء«( ١ ود)*

 هنانقل اعل ىلاولا ىلا اك-_ثرمأ هيزحو الجر رأسصو غلب ١ اذاق هيرصنت لغممأ نما

 هنأرهلعل ناطا سلا ىلا اك تمكث تدت داو هل-ةعداز نأف همن أ نم ىوقأ |

 ىوتأهنأ هلعل ىلاعت هللا ىلا اك ثناطل ىلا هفضل نافهاواسن *ىوقأ

 هللاالاكنمىوق أ د. كفوف سداوتل زانوتازندت 5و ناطا_سلا نو

 هجوم ىناف مسوملا ىف ىلا: هلل ىلا اه رض[ تعفرالاو ىتغاشضنأناف ىلاحت

 هيلا هةعيضدرب همل اوىلاتتنأب ممأو كفصنن لد لاق همرحو هنن ىلا

 * (مءاعىلو اووك-:6ق نوهرالا وىدالانانلا)

 ىلا ىلع ىلوب اوفو كنايك مك 00 الا عمسأ (لزأ))
 نملاطا| ضعد ىلون كز ذكو ىلاعت هللا لاق نارقلاى ىنعملا اذهب ت 0

 كلعكءعهدةأامناف كنامز نم تيما ام لاه (ناكو) اض

 ةربسانمنو ديرت ة.عرلارثثعماب انوةفصنأ ام ناو رم نم كل ادع 0
 نيعب :نأهللالأسن اههتريس مسف:أ قالوانبف 5 نو رست الور عو ركبفأ

 نو ءاه ىف تنأانملا لءثارساودب تل اق ةداتق (لاق و) لكىلع 0

 ضء»ىلاىلاعت هللاجوأت كاذ# نم كلاضر فرءن فيك ضر الا ف

 هلع تا#هس| اذاو كح :ءتدضردةف راس لع نتاعتسا اذا مهم مهنأ ادنأ

 هلا ىنر بلاعب تلا السا ديس (لاقر) ع 1 تطط»دةذ كر ارش

 امهيلءايندلاواملل سانلا عاطنارعو ركب ىف لانا نكس: :م ؤااريمأ اب هنع
 مكلاوعاطنيملو ةفالخا نامعو تنأ تءاو وامي اع تعدت افرش نم قيصأ
 رعو ركب فأ ةنعرنأل لاقف رعش ند قم أمكلع تراصق تءسنادؤو

 ندهن خأ ب و كومشو كل“ -م موم هلا انأ ىت .عرو نأ-ةع ل مهؤ ىلع ”ماوأك

 الل تل فدو نيد عمران تكق لامار وجه-لاوكش فدو

 ىرأامو ةيوقعلار ب | هم_صعملا ىل#' نأ جد 14 ه سدلو هش مذ المك ذو

 مالسأ اوبونذلا وش نمألا 2 مق مم ”أأم

 مس سس ص ص سس سس سس سس سس سس ص سس سس سس سس سس سس سس ||

 (ةيعرلااهب لص: ىتااةلصخل نادي ىف نوعيرالاوىفاثلا بابلاز» |

 معا
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 اولغئتالف همة: موماءمهتلعج ىنآا صعن مو ةج ر موماع مهتلعج ىنءاظأ

 تبتكلا ضعب (فو) ملعمهفطعأ "ىلا اوبوت نكداو وللا بسب مسفنأ

 كل تنحأ تدم ناف هديْظ ع نهكءلعوعديو كزطظ نم ىل_عوعدت مدا نبا

 وقعلا *«-سذ ا .ةلاموهىلارعالا ترخأ تمس ناو تدلع تدجأو

 :افاك_|ءادعالاف كلم لعمتال مالسلا هءلعدو ادنب ناملس (لافو)
 ةثئاعل ةفلمم تورس لاق نخسل | فدو ادونأ (ىدرو) هناأن 22 ]7 نكلو

 سو هيلع هللا ىل_ص ىبذ || اهدومف اهذخأ نه ىلءوعدت تانقئ اع ةقآَىَسَ

 ىرتاىملاظلا ىلع ءاعدلا نعاهاومذ هذع ىئفضتالأ ىن-ه. ىدقسنالأ اسقف

 ةسسعرلارثاس ىلعو ه-سفن ىلعاعددةذ هةفونالمهلل | هناعد ىف م ولاطا ال اقاذاف

 هاز ه.ذ 9 كو اعد سءحتسا ناف ك؛ظاماةذوم ناكولو كظ هق.ذون لد نم هنال

 انكم د ةوق ةمالا هذه فلس نع هبورملا ظافلالا )ن هوز عال هْط

 تدمبت رفا وأ ل. .ذفلا(ل اق و)ناطا- بلاى الا اهائاعدام ةراسم وع د

 2 :متع:صو هلالح نم نزءعالل املا

 أانير اوءدناولاعت مت و اوعر ةاذافرأ هءالاوراربالا ن نمل-ضغلا ل هأو

 ' زيواسم دق (اناو) انرمأ ه ءلال جوان ءأع ىلب نورئاسو اكول قوي

 ةيواعملاقف هاب .أاو نافع تن ةشئاع تلاَعف نامعراد لثد ةثيدملا
 1 مهلانرهظأوانامأ هانم ءطع و ةءاطاتوطعأ سانلا ناىأ ةثباان |

 ناكمىريوهو هفيس نا سنا لكعمو د-ةد أوم ةءاطانلاو رهظأذ بضغ

 ىنوكت ن الوانل ما انءلعنوكش ىردنالوانباو كت مهمانثك-ت نافهراصتنا
 نا(ىوروإ نيالا ضرع ءنمةأرمافوكت نأ ن مريد نيذم هؤااريمأم 2

 رود 1١: ىلا بهذ هماع ىدتع و هل ةعض ةالولا ضن همصغءالقعل ل

 ل هللاقف الم هاهلم .هك] يرض أمأ ىت>اهكلركذأأ هللا كمصأ هل لاقف

 ههر 5 رمأ هناناذ اريغمل ا لفطلا نا هللا كءامصأ اقف الثماهلم.وىلا درمضأ

 اذأف اهتوذ لرمصانال هنا ةنهأي ظاهريغ فرع.الذا هبرمصنل ه أىلار ءرهياق ا

 ,ىوقأ ءابأ نأب هلبعل هرب ىلا اركئومرار :ناكىذوأف دتشاو عرعرت

 سس ل

 0مم لاووبسمملا



 ءابلا مشب احاوب

 هأ
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 ىدنبالثل هنا كيامهو لامنادةروضامرثب و ندسأ ةروص شوقنم هءلع 1

 ] هءاع هللا ةمعن
 «(ناطلسااراح اذا ةمعرلا ىلع بصاسعذ نوءعبرالا باءلا)«

 هلقسأ نمس.طأ ءاعولا سأرو هله الءاعو نامزلا نا هللا كدشرأ (م-عا)
 كولملانا (تاقنئثاف) اهلفسأنمىؤصأو قورأ ةرحلاسأر ناك
 نم ىغم نك اوسلاض:أ (ةعراافإ) اوضمنذلا كولا لثماوسل مودلا
 نأ نءىلوأ, مهثهىغم نمراث آت رطن اذا ك ارمأ مذننأب تسلو ةبعرلا

 ناطلسلاك ءلءراحاذاف ة-.ءرلا نمىذمنمراث آرطناذا كلري_هأ كمذي
 نةدامعنءهه*#ىقىراغلا (ىود) رزولاه«اءوريملا َكيلعف

 انعيابنأ انيلعذخأ اف ل اةف ل سو ه.اعدللا ىلصىنلاانعبالاق تماصلا
 ناو انماء ةرثأو انرمس و انرمعو انهركمو اناه-ثةمىفة عاطل او عملا ىل_ع
 (هنمو) ناهرب هللا نمه.ف ؟دنعاحاونارفك اورثنأالا هلهأرمالا عزاذنال

 ناطلسلا نع برت نمهناف هيلعرب.اف اًميشريمأ نموركنم ساسءعنب | لاق
 تافاريش ةءاسملا قراف نهى رخأ ةءامرف ( هنعو) ةءاهاح ةّممهتامارعش

 دا سو هءاع هللا ىلص نأ |انل لاقدو« .م نبا (لاق) ةءاهاج ةّءهتامالا
 اوذألاق هللالوسراءانرمأ:اهخاولا اهتوركتتارومأو ةرثأ ىداعب نورتس
 هللا لص ىنلان ا هنتسفدوادونأ (ىورو) كة هللااولأساو مهةوقح مهلا
 اولأساذاف مكماع بحصالام كت« ن ويلطت نوضخ.م بكرم 77 لاق سس و هيلع

 اذهىف عقوملاظءثردح (اذه و) مك! اوع دلو مهو.ستالو مهوطعأف كلذ

 نءانتنما| ف كحنو هيف مهءزاننالو لظلانماوءاطام مهملا عفدنف ب املا
 ناو هلعءاعدلا كاظ نم ىلع كحالس لعمتال (هللادعان) مهم
 قيندتملا ةفك قدواءجالا مالسلا هياع مهاربا ةنحم قوف ةنحالف هللارةقثلا
 كيف ىوق ةواد_عو كي ىفاعا لت كنا م-هلل !لاق راجل هي فدا

 ضعب فت د>ورانيد نب كلام (لاقو) مهدمك ىنفك او ماع فرمناف
 نفذ ىدسب كولملا ىولف كول 'كلام هللا انأ ىلا ىلا«: هللا لوقي بةكسلا

1 | 

 عال



 +] ١(«

 را ك.اءءانثلا قيس و كضغس انالف ناردنكسالل (لق)
 كالذ ىلا هاعدرمأ امتحان نمءاتأ له لعن نأ ىنينيف ريرمشت سدل هنا

 5 0 ةدمتإ ص هلرمأف تاعلجو# نما

 ارشوأ اري اند لاس, نان ارمالا نأ نورتامأ ل اسف هلع ءائث

 ظ ةنتفوحال, مولع نوكسف ةيشقوأ الامم .ءرلا ذقن ال نأ ناطا سلا (ىجش م

 لما قد دقو! اناوعأواد- :- هلاونوكمف اناوحاواله أ مه ذكي نكلو ظ

 دونما ةرثك ن نمر هءعرلا حا ا

 «(رئاجلاو لداعا| ناطاس !| لمى نوالثلاو عساملا بالا ) «

 لممو دقعأ|طسو ىف ةعمفرلا ةسقنلاةيوق أم ءلا لهم لداعلا ناطأس !| (لثم)

 نورنا ارم املوأو ةطساولاالا نومعا اطظطتالفر ذملارثاس لدم ةمعرلا
 تا ةطساولا ىلع نون“ ١اىنتءناعاو ةاساولانودقأ :اادقو |

 زاحنابتدقاةده صن الاف رك ذيداكيالفرذ_كارئاسترغةطساولا
 ل انزع ىطر نيس تدب كمل هنيدااو ةكم نمي

 رردلا عافأو تدق :اوبلاو رهاوجلاناهتلقثأ دقر 9 3]42 هن *يم_-واذافارتتسا

 كلما لاجج نا 6 هدجفتلال ااهملع هتةلعامهللاو تلاقو «ىلات تاق

 ناك كلذ فال ىلع ن اكن او رّدشا نم لضفالاف لضفالا ةطساولا ل: نا
 لهأ هءاانرقالاف ررقالان وكي نأ ىجش ناطاسا!كل ذك م ظنا|ء سمس

 ىوذو ةذاصخلاو فرثل او تلاص“ الاو ىأزاو بدالاو ك١ معلا

 كو رمب دّدْلا قص ةنوهف كلذ فالح ىل- ءناك ناو هلق لك ند هلاكلا

 هلضفو مهئاطلس لاكي ةعراا لاس كاذك هتطساودةعلا لا جنا ظ

 قليجرلا نهكيمذلا لد مرئاخم ناطلسلا (لشمو) هلدعو هتعارب و
 موربارم>اض لازيالو دسم ارثاس افىعادتو قاقوملأ تام >اصخ

 اه اونا ىلعربالاو ٌشدقا: ااوتال الا نههروسدم ىف اسك ن٠ واهعاق

 نه توق“ !ار رغنيأف ةرحالاب عل قين أكدونو بطلا اهعضومريغف اهئالا

 ناكمال_سلا هءاع ىلا لابناد احن ادوادوبأ (ىورو) داتقلا كلوش

 حالم 1

 ةناكسلاو كوت
 ند ندأه- لع

 اذارعالا م

 ها هيدا
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 ءاهقفلا عمهحت ناىد-:ءىذلاو سو هيلع هللا قاض تلا ث ثد لح و

 دوعقلاو لدعلاطسو ةئدسلا ءايحاو ه.لمعلاو قحلاملا مهوعدنو

 ءائباو كولم او داوقلامركتو ملاطما فشك قرطظنلا لاو اونو ومالا ىلع
 ةلكاشا اتانالولاو ةيئسلا بتارااو ةعركلا د.ءاوملاب مهدعت كولملا
 الا وحو تلا حجار اعبر ناسار ل- هأن ع طح-و كلذ ل ءغو

 مالسل اوةال_صلا هئرلع انتم ءنااوانت “أ نانولوةباوناكحو هنأا

 (لدو) داكن ارذع هلو امان نم ناك ثيالانيعفار هل اداقناو

 د-نلاو سرفلاو مورلاو برعلا ءحهءاع قفتارمأ ة-جرتلامزه تحت
 نحو ةرب-شع لكن منسم دقملاو هل هل ..5 لكدوج و عنطصب نأ (وهو)

 نحماصلا برقي مولات فديو ةعبرمشأ |ةطفحو نارقلاةل-جملا

 فارشالاب لعب (كنذكو ١ نيدلاةو رع ل. سف لكو نيدهزتملاو
 قلخما ةمزأ مسهءالؤهف طغلكنم نيعويتااءاسؤرلاو هلق لكنما
 ىذ لك لغ ى نأ ساب رلازةسا هللا لايك (نغ) مهاوسنم كل ءمهبو

 دما هتازنمد رام ىذ لك ىلعو هرعزع ىذ لك ىلعو هن ةساير ةسأبر

 هي قاخخأ ةةل.ق لكن ءءالضفلا هل تنادنمو اناوعأ ءاسؤرلا كل نوكت
 ,داسجأ م 000 هناطلس مودينأ

 ةماعلا تما (الو) بولقالب حاو رأو حاو رأالن , حاشأ و سؤوزا

 جلاس ريسك ىلع سلاح يش ناك حالسلا اوسدل و ةيطر 3 ؛ نطل ا ىلع

 م-فو لاق ناطا-س || ىلع ةماعلا تمافاولاق سأتا| امام لاذ ه-ةعزمص

 الثم تراك ىضانركلاقدسلاق الاولاق سأر

 «( ناطاسلل ةمعرلا مذل جوملا لاصخل ان امب ىف نونالثلاو نماثلاباملا) «

 هر رمعصق مك اما هح وأ هال ىل_عكالال ةم ءءرلا مد سرغلا مكح )لاف

 ارلعب كلذ هثرو ف دردق قوف هنا مئلاماو اعط كلذ هئروأف هردق ىلع

 رم اىلاكناسحا (لاثمالافو) فاصنالا نمل ص عنم لج راماو

 هلثسملاةدواعم ىلع هئعبب سدسخلا مثالا ىلا كناسحاو ةأفاكلا ىلع هثعس
 ٠ ل1 نط. 1: 1 ور اا والا هت فقس

 - لوو
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 ملامة.عرلان ,مءالوؤصت نا تدرا ف. .؟ ةروضفلا سافنالاو هدود علا

 تدءاطامد.عن نامه تايه مهتيعو مامي عو مهقزار و مهقلاخ مرته فص:

 ىلاعت هللا ىذرامم بتم ىضرتن ا ةنسح ةوساهللا ىف تلو تامأ ام لمت .,عقس»و

 كذمىذرو ك.!!نسحأ فنك رثملأ موف مهجر ةربس مهمفريستو ممم
 ف.كرظناو لو او لاومالاو معنلا نمثل رثك او لمعأ] ندرتستلابا
 دوءاماذل هىذ كتاولد قكدعفن الو كتاوفهرفغخيو كتالررتسلا

 قد رام خخوبو ب تاوصلا ىلاى دوو لوقءااىوذد دو سوفذلا

 كراع هيولأ املا.غار ناكدقا هنعمللا ىذر باطلا نر عرد هللو داثرلا

 | نوكين اتاك كسي ءرل نك صاعل |نب ورم ىلا بةكدن اهنعىو رهناف

 . كرما كل
 دع كولملا هم اهمقىتلا هللا ناسيبىف نوتالثلاو عياسلاباسلا)+

 )ل اودال او ىدرلا ريع وزومالا تار اطضاد:هننطالساا لةعمو دئادكل ١

 دعاوقلا كءلع تير صاو ؛ةلردص تر ومالا تعا اذا الملا (اعأ)

 سانالكرتا ناتاصخ كىناغئالق ريغلاراثآ تيأرو نامزلا هج وكلا
 (دقف)ن اولاادب أب انو تاثدحما ىرازا نميئرانالا كل ومهأ.ثدو مهيد
 لاومالا تدفندق نيمالا همحخأ عم 2-4 ةةفاومرخآ لاق نومأملاناىور

 اهلعفول هل صدت ىخال تدقب نومألالاقف قازرالا بلاط ىندانجالا تحلو
 ىف : ىلع اهننض" الىخاهللاو لاذ ىل ةأمو هل لق نيتاه "ىن دق عضوم كلم

 نأوللاق 25 هلى ا كلت نعل“ *.رمالا هل صاخا ا ىريغ ىلع يكف

 2 داطل_سلا ف ”اظولاو تاحار 7 سرا دالي عم نو 078

 3 وال هرمأ ىلع بلاغ هللا ن نكمأو ”ىلعرعالا كلم نون .ريثع تان انجح ارثاسو
 نيهالاه أ عم هتف قناسار هت ل-هأ عم هّتعبب ضاقت |نومألملا ىذخ

 نآرقلات أر هدو لضفل اهل لاف لوو لبست لضفل اراثتساف

 ظ

 يي 729©؟7ص7ٍ؟_؟ب؟؟؟إٍ وس يي ب0ب7تبجبجببببمسببا

 مانالاو ربل |نامزلاو ريصقلارمعلاو ءانفلا هم اعهتلابتك ىذلاكلملا

 ١ يفك او فراءمللا كيلع تركحننو ءار الاووجو كسباق ف تبرعو

 0 رع 5 و5

 وفك اوتطاتدا

 ناولااو رظأىأ

 واول او لالا

 اني ل ليوم اولا

 ها
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 سءثانمو لالا ىثمر مقل !نم تاه دقو هر ىوآ نما نمو هتاوص

 نيمنادعبنئاروهظلا ظ

 ناطلسلا لاك هناغابمقىااهل - صخ |نامبىف نوال“ |او سداسلاب ا اال

 *(سوفنلا ياو نولةلاة-ارورودصلاءا ءاغثوا

 ةروك_ شما قالالاو 20 اي ا هم ل

 هام_شالا ثءضوو كاوه تروقو. كسفن تفلاخو ةوقتسملاةرسسلاو

 كا كفرت لو كردق تاهجو كقح نودتها هءعراان 5 اهءضاوم

 عمطتالف هلاب تدل كنا لعاف كءهتالامموتم تدأرو كءوس اممهنم كغابو
 نانالا اذه ىن اطل (لصفو) هلذال مممموذص الاممهنم كلوغصت نا

 مهساوح لك فم :ل| نم عاوأت مياعمعنأو نيعجأ قثالخلا قارن هننانامعت ئ
 08 او ا مه تايكف همعن مولع ضافأ م تب اوهشلا موعق ىف وادعو

 ا قءادالام همفاولاق لد هةمطظع ق> هومظعالو هردق ق- هللا اوردةاخ

 هوماسو هنع سد قتنام ه- هلا اوذاضأو هلعل_س اب هوغصوو هب

 ثااثوه ىلاقنمم-منمخ ىلعلاتافصلاو ىتسحل اءام.الا نه هز بصام
 هلل اقنم مهنمو نباه لاق نم مم-خمو ةجوزهللاقنم مهنموةثالث
 اولاقواسأر هرك أ ٠ نهمهئمو ههمّشد نم مهثمو يدل نم مونمو تايتيلا

 رهدلا الاكسل ميامو ىعضو تونلاقفمسرتعيفااسخلاو -> [كعناص قاشللام :

 مهمعني و مه'زربو مهساوجو مهماسجأ مصلو مهتيعو موي كلذ عموهو
 مطعم ىف مهفام]مهغلس وانسحاعأتم مهعت :ءومهراطوأو مهجر" أمىذشد ف |

 لمع لك ةلزانم ماع هتاكربو هدعاص هءلا مص« مف 5 ءلا نوجاة<ام

 (ةاحانمفو) 17 اخ يذلكو هدنع أسم قفنبو هتلك امش لع

 هللا جوأف *قسدلام "قلاقءالناكلأسأ ىلا لاق هنا مالسلا هيأ ىموم

 (هذهىو) كل هلعفأ ف يكف ىمغنلهتاعفام ئش كلذ يسوماب هيلا ىلاسعت

 ع.جءاضرت سلا ناكناعم رك دخن ىرك ذو ريتعان !ةرعةريسلا

 اهمأ مف مع ام كرديفيكو هلرديالام تسلا ساسلا
 10 سلا ا وج يح ع سس
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 نارءاف ب اذكح ناس اةدد تدلب (اذاو) بذل ا نمزرتحاكه نمر رتحاف
 مو تيالر بال كربح هل ل_ءقدال هنالك ١ ىقت ملاعب اذكجلا ناسنالا

 ةيدصالائثائث لكل لا ىف(ليقدقو) باذك-ا| بص ال قوما بعتنال
 تدم ه ضرب عج نف دي هنأف ماسعنلا ملاعب مي نازوح وئثال باذكلا
 رئاسو لهرلا نم ةفاط تدة ىوخأو ل هرلا هجو ىلع ةد-> او. كرثد مث لمرلا
 هسو نع فدك: و ةضرسأ | كإ: ذأ بارغا ا”اراذاف ةربغحلا رعق ىف ه_كيب

 ىأراذا ماعنلادِلاصرمس اورخآ ئثم سل هنا نظف ىرخالاد_عذ لمرلا

 كاذ كفن ةضلاكإةءرتغبالو هتجاح ىلا لن ىتحرفلازبال ةضدنلا

 .(اذاوإ هذع ف شكلا ىفةياغل غلبت ىت- هق دصتالاربخ هنمتععساذا ب اذكسا
 هنا.5ضديدي اهاعبل سو رعلا عنصت اك هسفن عنم,ناهيأدامناالجرتدأر

 نءىدذقلا حرام و همفطع قرطتيو هرعىش هسك ن تل هتماعل دعو.

 هرامث نم ىنثنا ام حالصاو هسفن ىلارظنالا ٠اس | نيب ةم-ههل سدل هنو

 ىلارظايو هم قرت هنافمهتفصدذه ىتلا سس واوطلا ملاعب هقحنأف
 ادوةحاناسنا تي أر (اذاو) هلاناستاكولملامذخكتف هرنذ شرفيو هسفن
 ترعلاو لاجئا ملاعب هقحأف تااهقسلا ىلع ةدملا دعب ىزاكو تاوبغحلا ىمشنال
 لجرلا ةدصص بنت اف دوق لا لجا برق بنت اكو لج نهدقحأ نالف لوت
 عوربلاملاعب هقحلأفروظبام فالعت نط.داقفانماناسنا تدأر(اذاو)دوقحلا
 ناتهوف هلو ءاقفانااهل لاقي ضرالا تةتارح دن ةىربلاىف نوكيرأفوهو
 <,_هاذاف ىف انملا مسا نشا هنمو ىرخالا نم رضي وامه ادا نم لدخدي
 الو هفاحدامصلا رفهفرت الا تانلا مهي رخو هرج ل_د.هذخأب دحأ

 ةيصص ىف نك طغل اذه ( ىلعو)ئث هنم عدنال ىتفاذملا لاح كل ذك شب رفظن
 نمانلا هعم ىل تماقت_باام هللار معلق مهكر تو مهتم ع رتست ساخلا

 اذهب مهعم ترس ث.>نمالا مهقالحت اة دياكه نم تح ارتساو ىسغن تنكسو

 تذأ ىناف هنعنو ذخ أت اريغصاورقتال حاب ىنءاب ىحابرلا (ل او) ريسأ ا

 اتاك نمو هعرصرو سلا نمو هدناكمدرةلانمو هناغو رساعتلا نم



 لغن خلا ةلغتلا هلوق
 حرفكح مدالا

 هأ ديذ

 نانردظأا هلوق

 هأ نوكست ردك

 «(ردحز»

 اضيأ عتمساف هقرافتالو هسنالوراجلا,عتمست تاأو برك هتدعبأناودعب
 سانلاتارثع تاطءالحر تءأر(اذاو) هقراغتالو همسثالو ناسنالا اذهب
 ىلع عقينايذلا نافريطلملاعف بانذلا لكن يمد الا ىف هلثمف موثاطق و
 مدلاوةدملا تاوذه:مةلغناا عضاوملا بلطي و هه تا دس
 ىل-_عممج#ناطاسيت داب (اذاوإ) هم اذتالو عضوملا كلذ رتساف ةسادفأاو
 نمكلرذح ذاتك هنم هلرذح دودو ىالا لاعب هة<أف حاورالاو لاومالا
 « دسالان مرأز لعرارقالو « ةغلانلالاقايك هنمبرملاالا سدلودسالا
 (اذاوإ) بلاعثلاملاع, هقحلأ ف ناغو رلاريثك ثيم نانابتسلب (اذ او)
 ىسهو نايرظلا لاه هقملأف ةسحالانمب قرفيو حاسغلابىثع نعتمأد
 اوقرغتف نابرظمبتدداسسف ةعاملا قرغت دنع ىرعلا ل وبقت ةريغص ةباد
 ةعاج ا نااكواوقرفت ناةعاسج طسو تاء-اذا ةس ودا هذه ةصاخو
 ىقش كلذكمينب لوخدلااهوعنمواهودرط ةبادلا هذ_همهوحنتلنقأ اذا
 ديت ومسهه» قرغب نا كد وباواعف م ناف ة عا ند نمماغلا جارنا

 نمرفثي و ةك-حلاو لعل ععمسالاناسنا تدأر (اذاو) ضعب ىلع مومضعب بول
 ىرخامو تافار#او ا. دلازا تأ عاصم فلأن و هكسحاو العلا سلاجم
 فلأيو تارذعلا لك أ هد: هنافسذان#ل ملاعب هقحأف ماوءاا سلاف
 تاور نمرفنيو تاض>رملاوةءادتاللاسالمالاهارثالو تاسسادغلا تاور
 امئااناسا تدأر (اذاو) تامدرولا*امو ْك 1| هيلعحرطاذاودرولاو كسلا

 نكت ناين ادحل ملاعب هقحنأف اهماع بوثولا نم ىحتس الا بندلا طفح هدأ د
 هك ارشأ بصندقو ةنيكسلاوةاثالا هءاع لجرلا,تدا؛ (اذاو) هع كلر

 هقأف ىئاتبلاو ىلءارالاو تانامالاو عئادولا لاومأ لك أواس.:دلا داءطصال
 لئاقلاهدف لافائوهو باثذلا لاعب

 كردي تررم اذاف « الصم هارت بثذ
 نيل هس رقلل 5 هن اعد ل»و وعدد

 عدصطنادو داؤفلا نا « العلااذا اهب لع

 ررت>او
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 رئاسلا ماكلا كرر هر ع_ضلا ىف نك انس هنكللو
 رفكلااةلدق قال ادق ىلع فاك ؛الاقفر 0 أ !امىرسسال (ل ء5وألا

 يلاقءاننلاب لت ن نملخادسحأ نوبكي لهو ل.ةءانئلابولو ءازحما كرتملاق |[
 5 ةعيتصلا ىلع ىدأع نم مد

 ظ 00 دااةريسلانامبىف نوثالثلاو سءاخا ب ءابلا)و»
 بركس منيعجأ قثالخلا ةمدص لوستو سؤراو سنثرلا اسرملا حي رغ 0 :

 + ميظعلا ارقلان ره

 ل اثم مأ الا همح ان حرمط» راك ضر قبو رسام لات( :

 ىانولئ عالمها مولعمو م ءاملارثاش نيد و امن ب هل امم !ىل اعتهللا تدذ ف

 ق١ ا هو ينم نعل ا كردتانرئاننالو ان وقءىفالو اناكشأالو ا 1

 اوما! قالخا نم قا ه.فوالا قاخمان هدحأ الق قالخالاىف تلثامسملا
 نءاح راخاةلذن ناسنالا نم تنأرادأف ةفلتم قئالخلا قالخلا دحتاذهو

 د. وطاف ناونحلا رئاس ىناعن نم قاخنا كاذ لئاسعامر طناف. لا دستعالا
 206 ور تسو م-ممءزانم نهي رنتك فنلماو# تنك يك هلماعو
 ىوقلا هعاط فا.لغلا هقل هقئالخو له اجلال جرلا تيأر ا ذاف) ةبحجلا موددتو

 ترعلاو روغلا ملاعب هس ةأو 0 مودالىذلا هندي

 هنن اثثالو هعماذضالو هن عد دعت علا تنأرا 51 :اورعن م لهحأ لوقت

 :ةف ةقرسللا هقالم ا ىلع بلاغا ل لا تبأ ًار(اذاو)كلذك, لجرلاب كل- 535
 هتهداذعو هتاحالم عدف ذر#ل ماع ل ”اعاذوفراتةسالا هحو ىلءال. [ آت :لاو

 لجرلا تيأر (اذاو) هل حصير اسمع ثال> رد دقأ اًذاذر_2ا تاس عدتاكا
 0 بالك ماع ل امدةفميملثو سانلا ضارعأ ىلع 5
 مانت تدك اههلماعز هيذؤب النم هب ذالاب ىدتدسو هرغحال نموغحنا

 نك لعفأف هم قالو هدد انعالو كن أث قف هذ: تسلا كدناذا بلكلاهنا

 تاق نا ف الخلا ىلع لج دقانا ذا تيأر (اذاو) كلذ له 118 رع مضت

 هةندأ نارا بأ دنافري# ا لاعب هقل اال لاق معن تلق ناو معنلاقال

 رضا ل “ 01 د

 ما

 ترضدرضك درا

 ٠ ها ناردغلا نم
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 (ىنءلاىقب رعلاضعملو)

 ركشلا كناسح ان ضني لذ 51 نب ةأديو ادوع تنس ادق ىب ىلإ

 ردعىل سدل ناد ىراز ةاىردعو« هعو يدار ذعاذ ناكنذ

 نيعث ثنأو اهم امَكءلعو ةمعنلا كنمنوكت ىلا لوة:فرطم (ناكو) ||

 (لاف)د اعلا ىلع منلا نم مظع بام ذهو اهءاون كءاءواهر تسحب ىلع

 ارك اش( لاقو) اروكشا ادءعناكهناهدام ع ضع ىلع ءأ: *لا|قىلاعت هللا

 راسا ن ا هدام .ع ىلع هللا ىنأ ”اامرئاسعا ذكو 0 ا

 فال دا وح | نا دج ىنغ هللا نافرفكن مو هسغئلر رشا

 اظوطل لاشي نا نم لجأ هنافرعسثك" الو لقال اومف ىلاعت برال سدل ||
 هلال اوولعلاناربسخأف ر ها  ؟دنوأ قمدانك هبل نانملخأو ْ

 ه4. :عدتلا ىذر بلاط أن , ىل-ع(لافو ) ىن؟ا من ىل مءأا.عاوف مار ةغبلا|

 دحأامرثك أ كاطع أد قفر كسلا لارا أح ن نك تقل هدعأد كمت !ار ةك |

 نأم اك نأ ةجاح هلت دضقوأ ةمعتهللا تن دسأن ع ى .ة>و 0

 رعاش !|لاق هت تدق افر اك نأف رك-ثلفر دق ْ

 ك2 راما لام ٌةعؤر ؛دحامركشسلا نعىنغتس ناكولذ

 نالقئلااممأىلاوركسشا ل اقف« هقلخ ركشلاننجرلا رمأاس
 )م رضع لاقو)

 : نحاع ا درر ها قوق كرب كش 0 ثرع نأ
 ركحارم هستناوأام ءلالؤ*ال ٍّ ىتعاطو ىدا#: ءاو نان” ناق :

 نير موقاب تلاقف أر ذيع ٍتفقو ىلصو ا ميهاربا نبق اخ“ !(لاقو) ِْ .

 (رعش فافع ىلع ناعأو فافكنمىماوو لضةنمىل امعاو ل2 هعل

 رظان :أ|هلمأت اماذا نس. صدشر كلا ناكولف

 رك اشرما ىلا معتق ع ارتىتحك] هسا

 هزكسجإو

 | وعدي ىلاع: لاق رفاكرفك وأ ثم* انثي سانلا نع سد ةمهراومهتود

 انعم د...

 امهنأراهللامحرك رقفلااتفلاحو ىنغلاانقرافو ركشلا انملقذا رهدلا |
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 خ رفن د هسأر ىل [ءافغش , وهعم موت ناىلا اذه حبات < و تارم لالا موقت

 قوقءالب ىأو لوة:ىئم ىلا لاققذ ىلا «7 هللا رك-ث لا ةف هم -اصىلام تكا

 ىذلاد.ةلا عضو كك ط و ىف هطسو ىف ىذلا عضوول « 1 هللاقفاذه

 (مهضعملو) عنصت تك امكال-رىفهل> رف
 قاان كرين او تاعؤاع - تماصىركثناةيزرلا مو

 قراس امركلادللنذاىفا « اهرسأ ٌمْكنم د ء.ئصلاىرأ أ

 لاقفىاتمذحأو ىراد لءدصللان ا هتلادع نيلومسأل جر (لاقو)
 امفد.-وتلاذخأو ناط.ثلاوهو كة ىلا صللا لدول ىلاعت هللار كا
 هلل .ةفو رفغلال أس: رقخملاب مالسأا هلع سد ردارش (انو) عن ذصت 30

 هعف رف هح انج كلملا طسف ةرفغملا لق لعأ ت تنك اهي 2 "لاقت

 ا ءروضرس رم مالد !اموماع ءامدنالا نمامدن نا(ىورب و) ءاعتلاىلا

 لوق.ىلاعت هلبأ تععملا ملاقف ىلاعت هللا ه-ةطن أف هزم تهمة ءالاهنم

 هريدحت ن |ماللسلا هيلع ىذا ااعدف هفوحن نم قي أ انأو ةراحتاو سانا |اهدوقو

 رحم ا دج -وفداع متىنلاّرمك رانلا نم هّتبرحأىنا هملا هللا جوأف را
 كلذ لاقف كت ل هلل اةفرح اىلاعت هللا قطناف سحيق ناك امل“ م هئمر

 ىلاعتهللانا (ىورو) رورسااو ر كس لا اك اًذهو لفوتماو نر 1

 ىلا اقف ىفاعملاو ىل:مملا ىدايعمحرا مالسلا هلع يسوم ىلا ىوأ
 ءالباأس مبارعالجر (ىلوأو) ءاناىئ .فاع ىلع هركشة ل ةل لاق ىفاعملا لابام

 زحمن ةمعن ك.اعمءنأالو لريص هذعز متل ءالم هللأ هلال.أال لاو 0000

 اوددنأو كل اركش اهنع

 ركشلا كلذ ىر كركتو ىزكشب ., اهمنم كي زامأ فالس
 ردك ذل اركاندلا ىلع قيبامرغآو « اهتعنطصا "ىدلامانأرك ذأو

 ) مضعتلو

 اهرسأ, رومالا لكيتتيفكو « اهركشت حوأ امعت ىتيلوأ
 أهريق ىف ىمظعأ َكنر ؟ٌُثدلف 5 0 كل

 1 شبير يري ييرُش2ئ2ئ2ئ222ئتة  ة ةى ه[ىء ى[.١[ى١ ىه١[ى١ سل>18>-5252229-ب-بببل

 جارس 1
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 لدرتت او كءلعمعأأن هركشأ د ءس نهريغأ | (لافد) كي يح لواط ف

 ناو نال ردك اذا ةعنل» اة. ال هناف 00

 مدآ نالوةب نسحلا (ناكو) مقذلا ن منامأو معنلا نم ةدايزركشلا

 ركشلابكلددحت ةمعن تركشا-اك اهم نوترم تن أورمعنااركشن عفت ىب

 انهنم مظءأوه امىلاالا ةهعن نع ءركشلا,كفذتام 0 لعام مظعأ

 ند ”ىأ ىلع لاق مالسل | هناع بود ىلارشتلا» 'احاسل نأسءفس (لاتو)

 نع (ىورو) ةمعنلاتقن الا هدم لاق مالسالا ىلع لاق هتكرت

 لع .ةأوةرتذاف ةمدر ىلع م هددت 1 مىقىلااعد هنعدشبا ضر نافع نامع

 هد لد ىل-_عر 2م دالاس هللاركحش ةبقر نام ءقتءأف مسهناسنأ 1

 ىلا لاقو نك رلا مزغل| ىلا عند ١ نس ١نا (ىورو) ملم لجر ةصضغ

 ا 2 أالف ارراص ىندحت وىنةطاو | ارك اشىندخت لا

 مركلا ن وكن ان 0 ريصلا كرب دم 1 ثنأالو وركتشلا كرش

 مالا (لاقد) افخم االا ىفاحلا نهالو موكلا الا

 انا (ىذدو) هءددملا د_ةئعريصلاو هيذاعإا نزلة مار هدد :الىذلا

 .اكارناكو كئم هللركشأ ىردة لعانأ هللا ى 0 ناعلسل ب | هلع

 ىنععزتت نأ اسال كلحأ ىنأالوا اقم ادم اس هذءترشن لولذ سر ىلع

 هيارعم ىف مال_بلا هيلهدو ادامتد راسد نن ةددص (لاقو) ىنتماهعأام

 | ٠8 قام اع هتاؤسع ام لاووا يقاس ركنا ةهدودهب ترم ذأ

 هللا ىلات ؟امردق ىلغان' ال كك سفن كم دواداب تلاقوىلا_ه5 هلدا اهةطنأف

 ْ قارولادو#و كات ؟امذكئمهلركمأو هتلرك ذأ
 ال هأانهامق تنكام مقل ىلع هلهأ ثنا ىذلاداكل ى 1

 ذاضفاا تحوتتءارصتتا 532 اك د الضفت ىندرت اريص#ت ثددزا بم |

 ركشا همح اههإلاقف هملا لسوأ ف ناطأ !|اهسقخ قب ,دصمومضعرأ (ناكو)

 ىسود نياك ىلع شارك أ أ هلا 7-3 تكسو لخرل| نرمضف ىلا عت هللا

 ىموشا "11 لجر وةئاعو دا در ف ةقل ليعود 9و نوطمم 9
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 نماريثك نام ملبس وعدا ىلا: هلوق اذكدو ديرت ناسا |

 ناو تنس -] تهقسأ هي الا ىتءعم نكسأو مهن ادعساالف نوءدي سانا |

 تأبنم اك هو ءاثناهملا نوع دتام فشكف ا هلوقلءادب تثش ١

 عست نياانأو ى :رمسعأ ا ىدر نمي تنك فينا (لاق) دنقلا ىلع قاطملا ل-> |

 تاقفرك-كاام مالغ ا. ىل لاقف ركشل ىف نوماكّتيةعا ج- كو لي نم ونينس /

 كنا هللا : نمالطظ> نوكد ن أكو لاق همدنب ل جو زعهللا ىمعبالثا |

 او دعت ناو ىلاءث هلوق ىف مام ( لمة ناو) ةماكلا هذه ىلع, لازأالف ا
 »0 :ا5) هواضحا ن كك دوج ولا ىف لافظالا نم قصصأمو اهوصختال هللا ةمعن ١

 : انالدبأ|عقدو هؤواصحاع ناك عذملاو عنمو عقد نهج و ىلع هللام ا

 ا أمم موتع هللا عف ديامو افكاضصحا نكمتالمهن

  ىدعال درءلان ع ىلاعت هللا :

 ١ (لاقف) ركشلا ف٠ ير اوءاسلكلا لاوق |ىلااندع مث( ل 5
 هد> و نافءضأ!ن مىرقلا عضوم همعنلا ن مركشلا عضوم *[ك- لا ضعن :

 هذه ىلعم لأاو ب رعلاءك_> (ثعءجاو) مقيم هم دسع نأو مذيل |

 00 دوجوملادهةركثل ااولاقو مع تلاد. ةرككلا اولاةف ةطفالا

 (لاقو) اه 0 مريخ 0

 ديزااعنعلركشلاىل ا ند ةعرأ منعم ة عب رأى ايعأ“ نء* كسلا ضعب ظ

 نمهو هةر ا عد نعل هراظطالا ان نمو لويقلاعن؛مل ةيوتلا ىطعأ نمو |

 رع لارمهنلا تيعراذا لاقي (ناكذ) باوصلا عنبلل ةروُدا ىطعأ
 تحلل لالغأ ىو ةرفكلاب ثءعرا داو قاوطأ

 تبناصم ىو عرتم نافامعت 5 لزتل رك شب تيعراذامعن

 قرك ذىزلا دال اع مه دل نردد نس انوا لا
 هدايزلا تدب و قو اامركشن .عرمقل نم ن تال بلاط ىنأ نب يىل-ع (لاق)ا

 لمثالو ن اصابت تاما سانلارمأتو ىرومملا الو ىبنت قداعفا

 اهءدنالو كيونذ ةرثكل توملا» ركن مهنم تنأو نشد هسلأ ضخدو اولعامع ا



 ةنءىاربطلا و
  ناالول ةمامأىبأ :

 نوبذكي نيك اسما
 مهدر نم حلذأ ام

 عمماجلا ىف 50

 1 هأ رغمأا

 ١ مز | (*

 0س سا سس سس سا سس سا سس سس سس سس

 | هيهو نانا لع وهو همدج مدد وأ الام هبطعب نأ ىلاسءث هللا لأس نم ناف
 عنملاف مان الا ىف ىشثل ىلا هتعص فرص ةدعصلا همهؤو أ ىم اعمل ىف هقفن أ لاسملا
 ءاطع ىلا: هللا ءئةءالعلا تاق انؤه (نمو) ةليزجهللا نمةمهوءانهه

 اوصعتناالا وكن ديزال حرك ثنئلامفءانثتسالار دقت نكع موق (لاقو) |
 متفاعان نم حطلصأو هو ما ةراف كح كلذ ل_هجأف نامرحلا مةاعأف
 تردل ب وزذلانماوطس ناأممتولو بونذلا نم نواسال سانلاو هرم الا ف
 موماالزنأ امول.حنالاوةاروتلا اوماقأم-منأولوىلاعتهللال اق تادازلا
 مك راورفغتساىلاعت لاقو. مهلجرأ تحت نمو موقوف نءاولك الممر نم
 .(لاقو)ن نب ولاومأ. مدعو. اراردم لع ءاعبلا لسربارافغناك هنا

 نمد وعالن بح ولاهموع ىلع تن اكولذا ةلاالةصاختي الام وق 3 0'

 ةدانزلا دعو ىلاسعت هللا ناتاقوهشلا (لاف) ةومحلا ىل_عىلاعت هللا |

 هيلعروظملنةرك اثلااس فرع ةمالعتدانعلا ل_عحدقو قحلا هلوقو
 ناصقنىف هلامو هن اساب ىلاعث هللاركّسي ىنغل اننأر اذا فركش مل هنا انطعديزملا /

 هع ري وأ هيك ريال ن ااما هءاعذخأ ىذإ اركشلاب لح أدق لب ركش مل هنا انلع
 نابرع كيك نم هيف ه.اعاسح اواسة- عنعوأ هتقو نع هرخؤد واهله اريدغل 1

 لئاسلا ق دسول ملسو هءلعدللا ىلص ىنلا لوق ىف لش ديف هويشو عن ام ماعطاوأ
 مهسفنأباماو رغب ىت- موةءامريةءال هلها نا ىلاعت هللا لاق هدر نم حف ام

 ناك اذاو ناسحالا نم هنمامىلا_عث هتلاريغ تاعاطل! نم مهباماو ريغاذا
 رت مهسفنأب اماو ريخي ىتح مهبامريغبال ىلاعت هللا ناو ةفاسعلا لظىف موق
 نأ ركشلاىفدأ م مذ لافأك بنذيمالاإإ وا ى<لالصخاوا بدأ
 كاع ىلاعت هلل معن نم اهلك كحرا اوح ناو همعنب ىلاعت هلا ىدعنال

 ناوندي زال م رك نئلدي الا ىن_عمنوكد نأ (لق<و) اهبهدعثالف
 ناك نمو هثرح ىف هل دزن ةرخ* الا ثرحدي رب ناكن مىلاق هناى رئالأ تنقش
 هنونؤبالواسندلا ثرحنو ديرب قلخمانمريثكو اهم هتؤناسيندللا ثرحديرب
 ام هلا زاك ىرخالا هن "الا ىف هلوق لما ديءاشن نملاوثم هنو ري دقتلا نوف

 ءامنام



 *]اذا١(«

 هللا تح عنمتالو كلسلامامهبذءاتاللاق نديلاركيئاف (تلإا
 تلق العءالعأو .اريصهلفسأ نوك,نأ لاق نطملا 0 امهمف |
 نوطفاح م-ه>ورف !م-ه نذلاو ىلا عت هللا لاقاك لاق ج ةلاوكع شام

 تادف تن |نأف ن.ءولوريغ غمهناف مهناسعأ ت كتب[ ياقنا حالا

 ددأ عم هطةس نإ مالسلا هيلع سد ردأ (ةمكحفو) قدرك 0

 ناقل هناص نوكمأ | هقادت ىلع ماعنالا لثع ةمعن ىلع ىلاعت هللاركس نأ
 نافرك-_ثتاعاطلا لعف نا ثدن (اذاو) ىلاعت ناار

 لكشأ» ء| ارقفلاةاساومىف اما هراسع نه ةمزالمد ثأر هامأسوف

 : سر#نأتدرأ اذاف هيه لا سذج نماهنالاهريغن م ينغلا ىلع رك لاب

 عفر ىف (ةعاطلاو) ءارةبغلاًءاساوم مدأف ُكملعىلا» : هللا معن ماود.

 هردق عفر لعركشل اب هنشأ ةيصءمرتغ ةنكحملاو لوخاو ةعضأ أىوذ جا ظ

 هيشأ مهتيذ- آف طاتوءار ةفلا ضب رعى (ةعاطلاو) 0

 2 اهسلاق (هعاطل او) تاعاطلارثاسس نم ه.ف اعلا ىلعرك لاب.

 رئاس نم ةجامل|ىوذي هءثأن اوخالاو*ا رغلا ئاوح ءاضةو نطل 11

 د..هلا ىل.عىلاسعت هللا معنرئاس لد أسقت ن نأ لاتااو تاعاطلا

 نا الا رك ذو نانا ردم لاق ن ارك ةعماجل تاراابعل !(نمو)

 حراوجاءلعوا

 5 0 وقاتل مش بلاغا علاق د ديزال
 رقفلان ىلّتس مث ىنغلا لعرك_ث نمئرئانا هيلع لمادلاو موقن وداموت مب ْ
 (لاقو) دعو فامالاانت هنلاو ضرلاب ليث ةاعلا ىلع 3 ن#و

 ' سذج نم دان زلا نوكةاسا (ل.فناف) ة هرخ الا معت م: ديزال هانعم موق

 تاضانف:ن او ةيورخالاو ةيو.ثدلا معنلانأ (اوناحأف) هسلعديزالا.

 مس ديزالهانءمموق (لاقو) همعنانا ثدح ن موتا ماهلك تفاتحخاو

 امهودتو مقسلاو عنااتاقوالان هريدك ىف .نوكي دق حالصلاو رخل اواربدخ



 | اليكفام 0
 ترهاظاذاروكث ةبادمفوق ن :مةذوخأم ةطفللا (هدهو) هياعةدماعتا

 هام ناك اذاروك_ثهحو (لاق.و) فاعلا نم ىلع م قوف نعسلان
 سنالاو نحلاوانأ ىلا: هللا لوي .(ثيد- : كقول اهرهاظ :نداسملا

 (ممطت لاط) .ىريقزكشو قزرأو  ىرغد.سو قاس ماطسابني
 حش عضوم ىف مبنأ نوسس<مهريص عضوم ىف مهنال سانلاقوأ اغا

 ىلا عت هللال او حراوجل ا ىلع ىذلار ؟كلاامأو «(لدسسسمل)» ٍْ

 اركش لمعلا ل ءه روكشلا ىذامع نفغلءاةوار كس شدوادل ؟اولعا 1

 اه لاقفريع نب ديبع عماهثء هللا ىذر ةدئاع ىلع تاغ دءاطع (لاقد) ب

 ه.لعهللا ىل_دهللالوسر نمتءأرام بخمأت , امداد نيدمْؤا | مأ ان دنع

 ىنم ل دق هل !ىف ىنات أ هنا م 0 نك هنأش"ى أو تلاقوت كف إ- سو
 تاقو ىنراد.عت أىتيرذرك, ىأ ةئباان لاق م ىدلج هداس سميت :- ىثارق

 هاملا ص رثك 1 نم ةيرة ىلا ماسقف هل تاذأف كب رقسحأىنا

 ىف دعم مث كبف عكوهم هردص ىلع هعومد تلاد تح كبف 3 ماقمث

 'ككمامهتلالوسر ا هل و ةالمملاب هنذأف لالب ءاجىتح كاذك لري

 ااروكشادبعنوك الذ لاق رخأتامو كءنذ نهم دْ-ف:ام كل هللار غةغدوو

 ىل-هىنلا (لءش) ضرالاو تاوهلا قادت ىف نا" ىلع لزند و لعفأ الذ
 وهوىلاعتهنبا لاق تاكل اد ارم هن .5نسولوعلابر ل بودل عهللا

 . لكىا اروكشدارأوأركذ دن أدارأ نا ةفلصرأبئلاو دلال عج ىذلا
 أردن ”الاىف لعامهد_>!ىفل معلا هتاف ند ردخأ - الا فلذا م_مئمدحاو

 | ىلصىتلات ا (ىودو) اركسثحراوحلابلاسمالاودازدالا (لعفل)
 دقو اذه لعفتهللالوسراب هلل. 55 ةلمدق ند هدأ ىت - ماهو اجهل

 اروكجئادعنوك االذالاق رد أتامو كمنذ نم مد ةدام كإهللارفغ

 نتةنعلا اركشام هما كجرهل تاق مزاح ىلا ىلع تاخد نوراهوأ (لاقو)

 1 ةرمسا امي تن[ر اذلذ هتءذأ اريخامهب تنأر راذالاق

 ةيرسنإ مشل دوب توق ادازو: يطق خل ارا لن تععهاذ ا لاق ني-نذالا

 و



 «( دز

 دو# (مظنو) ب>اواضد أر كلا اذهو ىهاذتيالام ىلاركشل ار كش ىلع
 "لا ىندلا املاك قارولا

 ركح شا |بعاهاتم ىف هل“ ىلع #« ةمعن هللا ةمعن ىركش ناك اذا

 رمعلا لصتاو مانالاتلاط ن ناو #« هلضفنالا ركشلاغولب فيكف

 رجالا اهمةءأ ءارضلاب سمناو « اهرورس معءءارسلاب سماذا
 رهجل اورعسلاو ماهوالا اهب قضت 9 ةمسعن ف هلالاامسهتمأخ.

 نأ هنكعالادحأ نال فنك امر دةررقأد قف هناسحاو هللاةمعنبر قأ ن مو

 تقادن ىهلا مالسلا هءلعى هوه (ةاحان مقو) ىلاعت هللا ةمعت "نكش ىزاوب

 ناك ىمكلذنا ىلع ناىلاق 2 رك فيكف تاعفو تاذو ديت

 ىلهر كح كلذ لي 42 9 رعم

 ةعئنامأو همفىلاعتهللا لاش: ناسالارك-ثامأو *(ل صفا«
 ماع هن ”"الاكحوب نأ ارقلا ندد ليو دوب ةودغلا عت (ل-) ده كير

 سو هءاع هدا ىلص ىلا نا ريش: نب نأ ءنلا (ىورإ معلا عسجىف

 59 رك ا | اركش ل نمو ريكتلا 3 0 . نما
 ةنحلا لهأ نعةراكح ىلاعت هللا (لآقو) ركسش معنا. ثدمحتلاو د
 هللا« جر زيزعلادبعزن رع (للاقو) هدعوانةدص ىذلاهليدىلا اولاقدبنا
 داع نم ءرع ىلا هاط هرأنيىدع(بت و١ ركجبناد 8 ذنافم«:لااورك اذن

 ارهن ةرمصبلا لهال ترفح ىنارعر مهل لاقي ىذلا ةرصبلارهمرفحا اري زعلا
 لشن دفان اركس كلذ ىلع مهرأ لو مهاومأ هبلع تداحو هرم م مهب ذاع

 بدحأ الىئازب زعلاد»_عنزبر عما بةكسف هيلع تقفنأ ام مهماع توف

 ناوربثلا ا.أهترغح ثد - هللد 1< لاق ل->ر نماومل ةرمصنلا ل-هأ

 (ةقيق>و) مالسلاو ل نب نما اه ض راف هثنح نمار كتاهضردقهقلا

 لوقلا اذه ىلعو هناس>ارك ذب ن سحللا ىلعع انثلامسقلا اًذهىف فرك.شلا

 هلعمؤان”ىلاعت هللدنءلار كشف ةق.ةحروك-ث هنأ: ىلاعت برأ | ف صوب

 د.علل نرلا ناسحاو هناسحاب هيلع هو انت دنعال هللار و هناسحارك ذب



 «(انحدل#

 (انو) ضرالاهراديو هيانغس د ىلاعت هللا لافام هو ازح ناكف ىدنء لع

 ىلاعت نال اقامهداوح ناك احاردتسان وكي نأ مالسلا هماع نا عأس ىف اخ
 وكشلاناهشلا كلدثرأ (مءاو) باسحر يغب كسمأوأ نئماق انؤاطءاذه

 نه نامأو م«: !!ةدانزب معزا هظذح عموه لب اقف معنلا اظذاحوه سدل

 ناسالارركشو تلقلانركش بئارثالث ىلع (ركشلاو)مقنلا لولح
 وهو بلقل ار كشف قاذلا عس.ج ىلع بجاولاركشلا (امأف) حراولابركشو
 ل قام ىلع ةمعنالنأو هد> وىلاء هللا نم ةمنأا نأ ل-«”نأ

 ىلاعت هتر كجشا |نوكي ىت> ىلاعثهللانم اهتءادنالا ضرالاو تاوعدلا
 اذهو كريغىل .عو كءاءىلاعت هللا ماعناهفر ء«ع لري_غنعو كسفن نع

 تيدا امعن ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ ديعلا ىلع تح هم .:لاقي ىذلاود ع ا
 م اموىلاعت هلو ةذ :رءلاوهو باقلا هلعزكشلانأ ىلع لدلدلاو هريغىلا

 ىهت :اةماكللا!ءذه (ىلاو) ىلاعت هللا نماهجنأ اونش .أىأ هللا نذ همعن ن

 رم دقلو ىلاعت هلواض: أ هناعل_ادلاو - !ىفقلخلا 1

 ىتمناركش هناقىنوةةافىأ نوركشت : كلعا هللا اوقتاف ةلذأ حنأوردسب هلا
 متومدعب نم مانمع م ىلاعت لاقف د.عل ا ىلع ةمعن امنا هللا (ىناشو)
 ماعثابباقلا فارثع اركشلا لاسقينا هدنع ةرام لاو نو ركشن اعل

 طاسد ىلع فاكس ةءاركشلا همك 9 (لاقو) عوضخلا هحو ىلءىلاعت هللا

 نعزمملاةفرعمركشلا نامءوأ (لاقو) 4م رح طفح ةمادان دوومملا

 كال ىركشو كركشأ فيك ىلا لاق مالكه ا (ىورو) ركشلا
 نببهو (لاقو) ىتتر كةدقن الا |ىل اع هللا جوأو هل دنع نم همعن

 هم تكنماهتعالا ةرعش هند سل مدآ نبا ى لأ مدايلاع اءدو ادلاق همام

 ينثادوادأب هملا ىلا_عت هللا حوأف اه اك : نيأنذ ةمعت تلد ايتو

 ةيعت نم كيامناملعن نا كل ذركش ناو بيانو قرأو رعد كلا ىطعأ

 ل ا ركشلا عأركشل اعوكشلا لاقي (اذهفو) ) ىو

 ركنا مئركتللا ىلع ركشتف معلا لخأ نم قع .ةوتلا كلذ نوكيو هقيفوتب

 ىلع

0 



 «( [ابابإ*

 لملقلا نمكءلع لوعسأ كءاق ىلع نامحلا ةرارم لا_ة> اوف بم مص ان ملف ْ ٠

 هن'الكسفةرسراهظا نم عقأ لربغرسءاشفا نا( لعاو )كل ريغ كرس كن
 ا ريتقسم ناكنا ةمسغأ وأ انعْؤم ناك ن اهنا. لا اما نيتهدو ىدحابح ونت |

 انيذض . قملا عضاومىف لاسملاباداوج نك ىنب اد هنبالءاهكسلا ضعب (لاقو)
 لؤبلاورمل ا هجو ىف قافنالاءرملادوجدجأ ناف قالا عمج نءرارسالاب

 رعاشلال اهو رارس الا روق رارحالارو دصل اة (ناكو) رسلا مو:كع

 ا|ه«كاءدأ نوكرتيالل *+ احرلا ةاشو نأ رت ملأ
 أهص» يسصت لكس ناف هه« كنلاالا كرس سَ الف

 (هربغلاو) ظ
 هيلاوصنمكناسارذجا < هيجان مو:كجم لكأم ظ
1 

1 

| 

 هسقاوعنم رذاحت ثن «٠ نميزع أناّمكسأاةرارخ
 هئاوج ىف بعلت مانأ « هرعت تنك امىوذلا سل

 هيراضمىلا ماسلا كدهك و هر تدق فول ىود اذه ظ

 روماملاو ريمالااهءلع حلصن ىتلا ةلدخلا ناب ىف نوثالثلاو عنا رلاباسلا)

 ىذنمءاسجنلاوءال "الان هدي زمان معزو لاسم ارثاس نم ني شر ىو
 | (ركشاا ىهو ..مارك الاولالحلا
 هللا هان دق ومالسلاامرملعدو ادني ناماس نع ةناكح ىلا«: هللا (لاق)

 ُتدح هرمأب ىرت حاب لاق شحول و ريطااو سنالاو نيئاوأ من دلا كلم ىلاعت ظ

 ىولببا فر لضفنماذه سو هبلعهللا لصيلا كلام نكهاانفدارأ
 نمةمارك امسحالو ضرالا كولماهد ءاك ةعن اهدعاهرفك أ ماركشأأ ْ

 ثيح نماحاز دتسان وكت نأ فاخ له ض رالا كوملماهتلظ كماعىلاعت هللا
 نواعاال ثم>- نممهحر دتسنسمهك الهدارأ ةمأ ىف ىلاعت هللا لاقاك ملال
 مومسنأو معنلاموماع بصأريسفتلا ف (ءاح١) ندتهىد.ك نام هل ىلماو |

 رارتغالاوامثرهزب ةط.غلاو. اسئدلانءقوأ اء حرفلااناو رافغت_سالا

 ظ ىلع هتدثوأ اغانءءالا نوراقلوقىلاىرتالأ رافكا اراعش نماسهجربزب

 جارس 1
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 هتاف “لعءاشفاف لج ر ىلا ىرمس تيشفذأ ام لوةيصاعلا نيونرع(ناكوإ

 هدد أر دص قرضا سد نب ف ن>الا (لاقو) قءضأهءىكردصناكذا

 تدشفأ اذاسرفلا لاما( ن ,هد) ىلع هقك 1لوقيمتهريغ هب د تح درس

 (فو) كسفناذبتدصوأال_وفرمسلاب حوأالنا ىةدع صوأو ةلرمس هلا

 اودشنأو نوة:ةالهاحالو لزيفامزاح هعدونالو كرس درغنا م ارود .

 قجأوهف هريغ هلع مالو ه4 هتاسلب هرس ىثقأ ءرملااذا .
 قيضْأ ءلاعدوتس ىذلار د صفو هسفدرس نع ءرم ار دصقاضاذا

 رعاشلالاق نورعأت | ه.اعرثك هرمس ىشف أند (م ارو“ :«قو)

 ىفءلاربغ ةثالثلارسو »“ 0 كرسو

 (هريغلاهد)
 ممكن نم كلرسأ يت و #« هراةرض كرس 3 وت

 مزحأ هرذاص اسعفو 5 فاختامف كرشنام و

 مولاه-تملاذا تنأف « ريخم نم كرس عاذ اذا

 (رخآلاةو)
 مول" ند لاحرلا هّتْسفأو 0 0-5 لح ن ءءلردص قأ ضاماذا

 مول.ملاانأقهدس دع ىرسو قرد: تلا تاع ناو
 نابل ن و كةءدص هيلع نءلطث الف كلودعن عةنومل كام ميك (لاقو)

 ملاسم عمان ةراشتساوأ مهاسم قي داد نمهيضتقت ةئير ةل هتعاذا نمديكإ

 هلله نافة*ورمو عمد»و نيدو لةءاذ نول ٠ نارارسالا نبه تاقس ل

 ءاةنءعوهفهيفتاكن مو ةنامالا طفح س>وتو هعاذالان نم عسأ :عرومالا

 (لاق) نئاخةءيدولا بلاط نا همعذتسد نمد _:ء كرمم عدوتالو برغم

 (قو) عدة مرسال بأ أطلاق كَدم هءلاطل لرس حدوتال سودقل اد.عنبحلاد ظ

 هةعدوا اذا هلع ةملو:سم ةءاذالاف كناسا يدا نع كرسلازا 0

 باو



 + (ذ/هز «

 هبط قاهئابرهذلاىبث م اهي وطريعمل |قرئارسانفو

 (هانعءفو) ظ
 سخن اهب غ٠ ناافود سلا نع « هناكمت م.:كحارس عدو سمو
 سفناخات 5 ال ثا نه هتءدوأف د ةروسش سفنأ | ىوهن - هيلع همك

 ناىالت اة لاف د دل هشدنع نب نام عىلاةب واعمّسأ ى ءلا (لاقو)

 ناكدث, د- حكص نم .:ءاال لأق هيلث دحاوأ اثدح 41 ةرمسأ نين هؤماربمأ

 تنك ناد اكوا كسفن لعشالف هءلعزام لا ناك هافأ مق هملارابخلا

 نكلوىنءاناللاق هلناو لع رلانمب اذه لسد س.فأ ترأاب تلق امكلام
 ىنأ كغتعأ لاقي واعم هي تدفن لاق ردلاءاشؤا كن اس آدوعت نادر أ

 لاق ناسنالا ىلعءامشالا بعصأ م امئلولا| ضع ( ليقو) اظلا قرنا
 . ميه 1١ نب نسق لاقو رس بكب و هسفن فرعن نأ

 نينضل ىنأاس نمي كرم #9 ىناو دال || نونكع دوحأ ا

 نو اثولاريثكت تو تلد 0 هدافرم» نمنثالا زواح اذا

 جت وجور 15 د رج #4 تميس 2-2 1 يجو - حجم جم

 وول ل 2 و
 نرش ازع هءال 0 ىننافارس ماوقالا عض ناو
 نيكل اؤفلاءادبوسناكم « هتنتضاماذاىدنع هل نوك

 نأدع.دالو عدوملاو عدول انين”الايدارأ نولوقي سانلا تافانخش (لاق)
 ٍ ة هرس نأ :5 لعريص نم سانل اريهأ لاقي (ناكد) نينعش لآ هندي ربا

 ىلص ىذأ | ن نعيد اف ىور (دقو) او دعريس, نأ كشوف هقيدصأ هدد

 تاق) هنامأ ديو تل :لا مث ثيدح لج رلا ث د> اذا لق هن أ لسو ه» اعهللا

 أرك وأ 0و را فانا لترا اك تناكاقأو
 سوف نافعا عالق هللا هنام ان نأ !ادتملاس لاه: أسءامزحنءا

 هامان م صقتي ل جر نمأمةو رع نب ماش (لاقو) هركت امه. حاص

 لان ْمعنيرفعح (لاقو) هنامماصقنالا

 ىنمةعتم ناجرتال + هرس ىنءدوأ ىذلا اذا
 ىلذ أ قرع هناك 5 قركفىل ع طة هرحأ)

 مس سم يع سسح ييسم 0
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 رارسالاءبعو ا اس مالك اهعم و قطاننأ دل اوعي ذب ةزرانرارم هءالا ||

 ىدعو هلم لبقثاا لا لقت سل ل->رلاناو لا هال اءاسع نمل قتأ| 7

 هقرش اقف هرسن وكي لخرلان او رسأ | 5ع بطتسالو هلقشد و هنا

 0124 ءلقحارتسا هعاذأ اذاف لاقثالا لم ا ءالان ان ولو قفلا ند ْش

 ىقر رب زعلاد. .ءنيرع (ىلاق) المح هسفن نع ىلا ا فاكجحو هشاح.|

 اهؤماخ اهمتافمنسلالاو اهلافقاءافثلاو ةمعوأ ب واقلا همنعششا |
 ترث ' الك لاومالانارو.الا بعأ (نمو) 16 ةمْئرعالك |[

 مو 10 املك هنايرسلا الا انف فو ناك ابمازخأ|
 ند نم مأ هم ؟وأَو هيرأم وأن نم عنموب 00 هراهظا نم ١

 رفطلا ناتلصح هن دصحت» هإ-ةهرمس نصح نم ناو رمثوفأ (لاقو) هناوطس ١

 كدا ءالمنب هاك ما[ صقم (لاقو) تاوطسألان ٠ مهماللس !او هةحاحت ١

 ننافعل (ناكو) هتقرأد قف هيت واك-_:اذأق كجادو أريغىفهر كالفأ

 لاقفنامع كت اقوإل او هوهو نارج هبا تثاكه نع هللا ىذر نافع

 ىرشأانجرلاددعل نار جلاقف فوءنب نجرلادمعل ىلع دهعلا تنك ]

 ريم أف نسرلا دد.ع قلاعن افريخلا هريدخاف اذاسع ىرمشدلا كلل نب رئاد_علاسقف ||
 ءافنوادنأن ا ا اسسالناهتلادهاعأ نامعللاةفرب-خلا ناسع

 رارمالا نامتكن ا (لعاو) نافع نب ن افعل نق ىتحاوم ل زيف ةرععب !اىلا ] :

 ىقردخالو ارمفام ك سال دن 1قردخال هنااكو لاحرأا ارهاوح ىلء لدن

 ثمود هل هللاقف لحر دنع درس عدوأ الحر نا(ىوربو) ) هرمس كسع الن أ 03 :

 كمتكفيكموضعبا(لبقو) تحسن لد لاق طظفحأ ل اقف تاه>ج لد لاق ا

 | رعاشلا (لاق) ريضسملل فاحأو ريخلا دجأ لاةفرسلل ١

 ريح اورارسالا ىل_ععوملذلا ىم م. تاقشاامنامتك( ىعتردقولو |
 راطخ ىلع امون اهريثن نم تنك ذا 5 هرثارمس ىملت نما ل

 امتكّى هتدع»ئث نوح | 01012 |ضذيش 93 9 ْ
 هأاسهقف صعب ةداشن :ًاامرمعا ان

 يلاقف ةرصملاب نبي رمصبلا

0 0-0 



 «( انما«

 ىورلاننا(لاقو) ىسالاهءلع تفعاضو

 قاطمريغوهف فعاضتاذاف «٠ فءاضمريغ قاطءالبلا نا

 (رخ ؟لافو)
 ريصل | ىلا ءاز ءلا نس> ىناسأو 9 ةغلأ د رْضلا سم تدو*ت

 ىردص هب ق* ضيانادا تنك و « ىذالا ةرثك ىذالال ىردص عسوو

 ىردأ الث مح نمهآللا مدضا ئى 9 # مهلك سان || نم ىمأت ىلن سحو

 (بار 5 الا ضعدلو وز

 لوعمنامزلاسرىلع سلو « لجأ رحابربملا نافزعت
 قادم لاى ناكوأ ةمئاسنل 5 اعزاح :رأا ىرب نأ ىنذ ناكولف

 لجأو قدرا ةلرانو # كم .دصم لك د ذ ءىز.تأا ناكل

 لحرم هنا ىذق اعئرعالامو 5 هماجو د. سدا لكو فدكف

 لعفت ثداوحاو ىمعنو سؤ« تلدءتانف مايالا نكتناف
 لم<ساىد.الانةالذالو ي ةملصةانو انتم تناله

 لمخف عاطتسنالام لمت. « هع رك اسوفن اهائاحر نكلو
 ١ لزه ساغلاو ضارغالاا:| تدكذ هب ا:سوفنانم هللا دمك أئءقو

 كام باع 0 ما

 | هأ رم اذ مشع ةر مالسلا ءءاءاشسو ىشقأ لق 1 كتوح
 ءاضق ىلع اونيعتسا (ثيدحملاىفوإ) ل>امدب ل- 8 هيوعخا ثرمخخأ ب وقع
 سل[نامتث نا (ملعاد) دو. همن ىذ لكن اف ناس 3-أار محناود

 نمو كوأملاق- ىف مزاوالا نمو نتا سخيف ةدوهتجملالاصانم

 انانمأ نأ (ملعاق) هرسأ تربص, تماكت اذأف 3 نأ كريس هنعمل

 ارحأو لافقالاو باوبالابة نم للاومالا زارحأ ناف رارسالا تكن م

 : قدر لع (لاف) عامتالاو كولا اءاس ادو وءارزو | لع ةيجاولا ضئارغلا

 0 الإ طفحو قريشا اذ "8 كل ارسالا



 *(( ا

 هننوث نم كحرأ فيكى دس.ع تاقف ىناكثذ ةداحالاب هستلطاخ ىناع د- د

 ه.:ىوكشال ىذل ارمصلا هناالءج اريصريصأف ىلاعت هلو5 ف(لدقو) كجرأ

 هنء قنا ىذر باطلا نيرمع (لاقوإ) ك ُثد نهريصأم سنأ (لاق) َْث الو

 رعاّشلا لاق ركذتلاعومدلا او رزغت-نال

 *« رك دنلال:منازحالا ثءسالو

 روصنتو هيضقتملاواسملا رك ذنعز#!ةدشو ىسالام طع ىلع نيس (اتو)

 رعاشلالاق فدالاددرتو ىزك شلك ةيهاذلاراضملا

 قواخل اال قاا# اىلاعجراو «. قيدصلاىلاىوخشلا رثكال
 ىت رغلاب قب رغلاب رال

 ريص نمل -5 هنا لعاو نعةمدصملا مظءأريصلاب ةمصلا مح اروثنم (قو)

 ةدشف ناكوأ ةمدصمه.تأز 5906 و حيرذ نم هوجربام لانالا ةدش ىلع
 ءاننفلا بوحو نم هنءتءامر كنت نع لفغن الو سفن ىلعا عامومل يدينا

 ممحأفو 00 هلرادالن مراد أ.ثدلا ناو ةءانا و

 او هلهةقالن مل اماعو 0 مىداعب اهيلعو هلل ةءال نم

 امةرقتفان مو مربابمف مق نمو م ةسأ 5 9 مص نو هل هقبال نم يس

 اهي اسمو باَمءاهمارحو نات ا نتفاوف ىفتسان مو ّ رح

 روصن : اذاو ءاق .قولخنامذالو ىف عر اهرورسالو مودي اهريخال تانغ

 رعاشل الاف ةئده بث اضملاو ةلوس تداولا ىريذمت» ذل اهتقلقح

 الزنا لدق هنئاصم 4 هسفن ق ى تالاودل ع 1

 الغشمهسفنىف ناك اه« خغ_ءرئمل تغب ثلزن ناف
 الوأ هرخآ ريق 5 رخآىلاىذفيرمالا ىأر

 اعةوتم ناكن هو علل بقار نمو عدة لرذاحن مءاكحلا ضءب (للاقو)

 راسملا ىذةةواسدلالاو-أ ن مان رك ذامهسقت رعشا ل نمو اعجوتم قادم

 هللسأو ءاسحالا هقران دو لان 2 او ىرثلا قامام نم: دودللا فءإ هلام

 رمصلا هتبلسفاقت او تداو 4| هدفل| ءأز_ع. لاو' هرقل ردمو ءالوالا

 تفع اضو
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 .لئاسقلا لوق هذم ( تد رثذ) هدس>أو رصلاىف لق تن ىوفأ (اذهو)ا ش

 ريصالريصالربصلا ىداذب نامل ع ىنراصأ اريص مار الا ىلع تريص

 دوادىلا ىلاعت هّاخوأ (ل .دو) تاماقملا هذه ىلع تراث هلاوه (روم صلاو)

 ريصلا (لاقو) ر وصلاانأ ىلاقالخ|نمناو قالخاب قات مالسلا هءلع
 اريصلاو ءاقو هللا عمربصلاو ءالب هللا قريدلاو ءاتي هللابرمدلاو ءانذ هّلب

 . علا فاودشنأو ءافح هللا ع

 لاح رااب بعل محا ثدأر *« ئذ لك لاحرلا تعلاذا

 لانا [نم نمهأ| ةلزنع 4 ىنملخ نع "ريصلا فيكو :

 | ها عفراذا (كلذو) معئتلا ى 8مةلاحريصتلاو يدل ان 00 (لاقو) ْ

 معئتمف هدنع نيرياصل |لزان» :ىل_ع هلدي ةرخ" ”الا مالعأ نمادع هل ىلاعت ظ

 لاح نمد قرفغي ال ن نأ ريصلا ثراحما نيد#وأ (لاقو) مناارورمسب باقلا

 عموايالمل اعمنوكسل اوهر رصلاو امرمفرطا |نوكس عم ةنحناو ةمعنلا'
 اودشناو ةنغالاقث!ناد>وب

 ميصلا عضو :عل :هىامث هفدخاأو# ىريص ىلع اوه عاطأ لو ت تريسص“ كسك

 ىردأ الو ىر_عفارس عندما «* ىث 1 .دص ىربعذوك ثنا ةناخمإ

 كررص ىفن اتابع اذال اقف هريص لعرب اصل ىوي اذاميىسادعلل (ل .ةوا أ

 ك4 |لوق تعمس«امأ 0
 أرمالا باص ىذر ه.ذامرعالا نه. « ىذه ناكاذا ىذرأ دقو تدضر

 (هانعمىف لءقو)

 ىربص ىنفاتي وىذرثنأ ىسحو ةرسح فلثأو ىذرت كريدأس
 هيلع وأ اذ اذه كةنا كلكم. نم مظعأ همت نا كاك و | نيش (لاف)

 لاق هس بدصأ اا بوعد 9 رسذل|ىسمل أق هبوب ,تدصأ ال مالا /

 لازأ اذاسع < ىردتأ ىنارادلا ناهلسوبأ ىل اق دججأ ( لاق) نسون ىلع ىقسأ ان

 كالذي مهالتإ |ىلاعت هللا نا مهلعل لاف الت او موملاءاسأ نع ةمالملاءالقدلا

 ىديعل ١ الن تازنأ هتان أ ضع ىلا وأ ىلاعت هللانا (ىوربو) اوريضو



/ 

 رهملا نيمو امركم قلطأ ىن ل

+) ١٠٠١# 

 ايهاماو ىل# نا اهاءاف *؛ ةحار قعد ريصل !ناف ريصا

 هنلا تك كلذ ىلع بوب أوبأ فدو (الف)

 امهاعالوقأال لب ىل_هاسو 5 املانأف 00 ترتسم

 اهلح ثالع ناك ذا هنامإك 3 اهدةءسءاص ناك ن م اهلدو

 لولو ه.ق سلاف 2 ءسريصأ | ىرأ » ىن:افاناسستحاو اريص تكساس

 للع هيلاوكشأ ن مو ىل- هع « ىزا انلاىلاوكد اناىبادع

 لوه هسفن ىف اعودفيو 5 مح ارريغىل اوكشد ىذلان او

 (ءار ءْشلا ضع لاقو)

 هراطوأ باع ىذقبو ب هرادةعىر<رهدلاعد

 هراودب نامزلا لو * رّوعالا» هالو نع هموث و
 هرانأ جف نم بحمتو م« تطدغدق نم مرت كناو

0 

 ليلعهءااوكشأن مو لع + ىنناسانلاىلا ىوكشلا ىنعنعو
 لوقأ ل.5 هيذبا ا«ملدع يب هنا هلناىلا ىوكسشلا ىنءنعو

 (هريغاد)
 هللاوهىوللا فثكي يذلا نا 5 هب ضراو هللا قمن تلش ا اذا

 هلبا ىذتاسث ةل.- ئرعالام 5 هتردةلستسافهللا ىشقاذا

 هللا عئاصلا ناف نسَأءال « هسيحاصب ناسي .-اعطقب سأبلا
 (ريصتملاف) 20 مو رادو روصو رياص ةاضفللا هذه نم( فرصو )

 نم(رباملاو) ردع نآتو رد: ةراستف هراك-١1 ىلع هللا قرم ص نم

 ريغتت لنك اوأ اناللملا عسمج هءلععجولىذلا (رايصأ د( رخل الووكش 3

 لافاك ة- ةاخماو ةرشباو مس هرلا ه-هجو نمريسغ ناو < قا ههحو نم

 رعاش ١

 اريصريصاب رويصلا حاصفر عصا | هي تاغتساقريصلا رباص

 اذوو
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 وتوج راب و ا ا ا وم ام

 طايدن ال ىدصت تدر اماكف ءئاوح ىف فرصتت هذعهللا ىذرتلاط أ |
 الف ىلاعت هللا ىف كح 'الىنااهل لوقو و هنع هللاىذر ىل-ءراد رقد ناك

 ١ ىوخأ ةرم كل لاق اذا ىلع اهل لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلا هتكش كلذ هنمرتك
 ىنا هللاو كتلة كل ذا لا ةذ د,رثىذلا اذ همف كءحال ىنا هللاو هل ىلوةف |

 ناس يغب مهرحأ نوربادلا قون ىث-ريصأو نيريصت اسف لاقف هف كءحأ ١

 دوق اماخلا هنع هللا ىذر ىل_عءاعدف ا هالوم تري أ وةيراجنا تدءحرف ْ
| 

 هنعهللا ىذر (لاقوإ !مبنيءّتس ةقفن عمهلاويهوفةدصلا لعاوقتسمورمأ
 |( لوأ,ل ذياللةاعلاو هنظ بال لكوتملاو حافلاب ليفكحريصلا
 | ةمادشدطلاو ةمالسرمصلا (لاقي ناكوإ ةعفر ل وأ, حرغبالو ةكنا

 ْ فوخمرمأ نم لحوأ هوركم نم لزنام يلعريصل اوهو عدارلا مسنقلا (امأو)

 || تقوىلاعت هللالأق ءادعالادثاكمقونتو ءارالاءوجو خفنت هسف
 اا ري_صاوىلا#ث هللا لاو اوريبص اع ىل.ءارسا ىنب ىل_عىنسحم !كير دلك
 || مزعزم كلذناكباصآ ام ىلهريصاوىلاعث (لاقو) هللابالا كريصامو
 : تءطّتسا نا لاق لو هءاع هللا ىل ص ىذلا نا س ادع نبا (ىدرو) رومالا |

 ريصلا ىف نافريصاف عط:-7#ملن أو لعفاف نيقملا ىف ىذرلاب ىلا هلل لمعت نا
 ب ركسا|عمجب رغلا ناو ريصلا عمرسمنلا نا لعاو اريك اريخ لعف: ام ىلع
 نان دا لضانمريدصلا هزءهللا ىذر ىلع (لاقد) ارم رسعلا عم ناو
 ظ قيلاغم مفريصلا ةعزعحاتفو مكمل (لافد) نامزل اناوعأ نم ع زج و ظ

 : اودشنأو رومألا

 عزل اوىلا-ةهلحاذاف +« ق'اام عزجأ اغا

 ىلاثءبف هريصلةو هتليح تقاضةزسةرشثع ةسخ نوأوأ ( سدحاساو)

 أ

 مأذعت ادااةلضانملا

 هتوف رن اوح هءلعد رق ه ريص لوو هسد» لواط وكاشم هن اغا ض»د ْ

 اهلح كال وكف هراكمملا دعع »* هب تدقعن اىذلادقعىذلانا

 ل



 «(ىد)+

 هللاىفكىنا!(لاق) و حربام عفن لانو فام ةيداع عف دي فاعل: |او 1

 رش نب د#ملاقو هدامعريصلابججرفلاراطتن | ملسو ه- 8

 اجرام لك اهنم تفيربص ااه اهكل !اسمتدسنا اذار و هالا نا

 ا رو ىئرت نار ىز ان دعم ةسااذا دع هسااطمتلاط ناو نامت ايل

 البي نأ ب 1 * هتحاص ىلغ# ناريصا!ىذي قامخأ

 اهناوتىف وطأ نأ ان انأا_هيدم ءةرامذا- هلا ةننبام تام ءاورأ| نفس (لافو) فرناقااو غفلابرامذ

 بارخرصق ىلعانوتكم تءأرذا 00

 ريغلاو مايالاهلاح ثريغو « ركفلاومهلاهسلع أ نما
 ردغلاو هللا نيأف سانالا دنع 5 لمى ل ةدق اعتعمساما

 (هريغلاةو)

 اوريصاماوقأز اف د ةفريصاو «ي كثف راماهما د-أ اذابوطخلل م

 رفظ دعب اكشو ريم ل كصو 5 ةعسوداعب ىف مدس قم ءض لكذ

 اخكاو ”انري.صرفطل | بقعأريص نه لكن اكون اه ب روتكم (هتدو)
 ىذا لصأ ناك امو ريقلا ع نمىندبو رمعلا نفي لجاعلا قري هىأاد -

 ريصل |ىق4-: ةتتكل هنأ :ارو (تلق) مالسلاو لانو هيو لقا

 ريخرحأو ىلاعت للان جلي خو حجرغلاراطتناو ةحارلا لاهتسا
 ءوسو ةيبخ اراه تشاو ندءلاك منو مها لاصتسا عرج ا ىو تاس

 23 هت انتج ا ىلقعلا ىذل نلجأ[ امو ةيوةعلا عم مالا لجو ها اغا

 ءامعنلا لانرك-ش نمو اذملا لانريص نم نيوراعلا ضن (لاقو) مالسلاو

 / رعاشلالاق

 نوم هن اسعد لكو 5 ري لك حاف فم ريد ها

 نوم ادعاب ائرف 5 ىلانالا تلاط ناورب ها

 نوكيا تامه ل. هقأم ه»* راع ءطدصأب ل :اعرو

 ةمعت دمع ىلع هللا معنأ ام ىلا هللا هاجر زيزعلا دمع نب رع )ل اقو) |

 أرق اردو ه6 هعزتنا ام ل نأ هضوعأم ناكالا اريص هضوعو هنمايهءزتناف ْ

 1 دمج 0ع دج ت79 5577722 25757 270027277 ب و وصوب 277 22-7

 اما



 *( +ا/]#

 عاهلاوإ_ىول. مأرؤتو « ةي-س>وءازعىول ل ريضتأ
 مم انلاواكسال تانالا كالتو ئمالاو دا- تال الاح رآ:ةاع ظ

 0 و هننارأ ىذه تريد نا لح را هنع هللا ىذر باطلا نيرع ع (لاقو)
 | هللاو نسا (لاقو) ارو زأم تنكو هتلارمأ ىذم تءزحنأو ارود>أم

 ه4 هلا انرمصأ هن عاناجمت ولام ىلد ءءانرجآ ىذأ اهلل داق هبانخام عز 4 اةفلكول

 بعتلا عز 2 |ىفف ريصأان نم بعت أ زملاء ءاك-١4تلاق اذه (نءو)

 ناكل عز#اوريصل 1000 2 رحاالاو ة-ارلاريسملا فو رزولاو

 ادوحأو هرود مثأ عزا ناكو 4 هينا مرك أو ةدوص ن-.>أريصلا

 (لاقو) كام ء.طلا مركو هللا نسل هم الانام هالو أرب هلا ناكس أو هتاف

 نب ادم (لاق) ريهلاىلا اومعلل حزملاب سا: 01 ءاكسملا ضعن

 رك هعقد ىلا الم مس كا 2 ملام هناع تريصام ق-أ نا ىد-ها | ةم 3

 رص ال ىلثنم ا تاع 5 أسهل ريصاو هصم ل هد اداو

 ظ (رع[لاقد)
 | بهذي كرحأو ىفأيال كد قف « نكمأل كديقف نمارأ تطوعو

 تاق ىلع فهل || عمات ن .ذشرلا مل خو دسم سل كأن (لاقو)

 18 ءاعزاح تنك ن | يك (لاقو) فراظ:سم دنع حرفل 11 0

 ١ تثاف لكنا نقدا نمو ٌكءاال_هالامىل_ءعزحاف كيدبنمتلفام

 رعاشاالاتو ءاذةلالو زئدن تهؤأزع نسد ا

 ريصلا لغماقملا ل وطا.ضداسك *« هريص مان نوز حملا لاطاذا
 رمحلان ه هيلع قافنان لو 5 همغ دم<ريصلا نا كالو

 قاهثالاو قولا بنا ارم عد زأ ىلع ريدصلا* امدّعلا ضءب (لاقو)

 نفسا نمو .تاؤوخلانءالس هلا ىلا قاتشا نه بقزثاو الار
 نمو تايبصم ابن و اهئاسم 'دلا قدهز نمو تامر نع عجرراثلان لام

 ظ رطةناعف ريصلاوهف ثااثلا مسقلا (امأو) تاك عزل 00

 ريصلابف اهنا ةدهر نم هثو دسح ىثعوأ اهوجرة م .عر نههدو رو

 ريد 6 ال ل777

 ظ

 ا تالمهغدرحاو هلوق

 هأ لضأو م'الأ انعم
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 ك0 000202020071771 لا

 ةفاتخالو نامعالاك تقلل ة.اعالو. جازالا قوتك لالجاللا.سكمالو
 ريصلاوهو ل والا م هقلا (امان) ٌدحلاعضاو ىف ل زال اك ةءورالا
 ضئار هلا وم همرادع ن هات: لا هلا رآ ا ا

 رغب مهرجأن و رباصلا قوب اتا ىلاسعت هلوق ىفلخديو ناي لاك تساز
 ناسعالاب نمريصلا هنع هللا ىذر بلاط ىأ ن.ىلعلاق (كلذلو) 35 ا

 نيه لهسهللا ىلا ايندلا نم ريسملادبنحلا (لاقو) دسحلا نه سأ 00
 تهد هلل |ىل سل | ا ا ناو ل
 ريغنهةرارملاع رحت لاةفربصلا نع (لئسو) دش هللا عمربصلاو ديدش
 .ارباص هاندج وانا هم ا حدا نيسددح (ناكو) سدمعت

 | صاوخلا (ىلاقد) هءلع ىنءأو ىطع طعأامعاو لوقو كد تاؤأ هنادنعلا من
 نمديزنب د>اولادمع (لاقو) هندلاو ناكل !ءاكش [ ىلع تان ائلارمصلا
 مزعنزمو هاودو ارماع ىل اسعت هلل اءرم ص ىل اسعت هللا ةعااط ىل- ءريصلا ىوت

 لاقو) ايئم مدعو ىلاعت هللا هناعأ ىلا هللا ةمصعم نءرم. - || ىلع

 ريصاانك لع مساسقلا لاق ىتصوأ دم نب مساقالزب زعااد-.عنيرع
 ريصو ه.دصا ا دنعربم ناريصربدلا ن دما لاقو) ريصلا مضاومىف

 ءاحرلاو فو ايرب_صل!فلةعامناو لد ل م شا رمد

 هررض ند رذام ةءهار ؟ دنع :ريصو هلم .رارفلا ىلع .رصامنش فاخ نم

 ىلعربهلاوهو ىناثلا مسقلا (امأ 2( هدر فاما هملاط ىلعريصائدش جر نهو

 ةحارلا هب لت“ هنأق ةيق نم داو تيقتتدأ رعب م نم 25 ردات اقام

 ْ لجربس» مل ناو نأ 0 اا باستك |عم

 نا سدق نب ثءشالل هنع لبا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع (لاقو) رزولاومل

 فاح ىلاهث هللا باون ىئةريدت ناو م-رلا,كنم كلذ قس ادقف عزمت

 ىريتءزيناذ 2 و ملقلا ك يلع ىرج تريك نا ٌكْبانم

 لاف ماّعونأ همظأو نورامتاو ةلا كءلع

 3 ” املا كلت ضعب هب اعفاخو +4 ثءشال ىزاع:لاىقىلعلاهو

 ربها
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 0 ءدضا | ضّضم ىلع له ا اريص قل اربغ نه ثالث ىقالالثا افلاس ذك

 ممسسسلا ه1 تلح اما و هلا نسحأ ن مضْةبَأ لقاعو

 ةنازيلا

 سدلام ىل.ع ءرب_صل(اماق) هنءللا ى هشام لعريصو هيما: هقارع ام
 هل .ذ هلاعف ىلا عت هللا مح ن“ هي ىل- صّش ام ةاساقم ىلع ذمعلارم مص اساسا

 اهالوأو هماسقأ (لوأف) ماسقأ ةعبرأ لعوخآهجو نم( (مسقنيد) ةقثما

 0 هنعىح منام ءاهتنالاو هىىلاعتو هناحس هللارمأام لغربلا

 (ثلاثلاو) ةسصع هانا با ةرمسم نع فك "ردات أقام ىل- عربصأا

 ةيهرنم هثودح ىو أاهوجر ة, .ءر نم هدو رورطتءامهقري 5

 فورم أنمىل-و 0 ىل_ءربصلا ) ع - '

 2 :مومهمْأ لكدنعو ةلملك ىو ناس لكم دوج همانقأ )م هجو))

 باالط أن يىلع (لاقو) رفظريصنم يفيصني عكا (لاق) ةرفاكوأ
 (لا) ودل ال ىو ةعاذقلاو و2 .ت7 0 .طمربصلا هذع هللا ىذر

 مير لاعقوتد ريصل ابوءايضريصلا مالسلا هياع(لاقو) ءكرد/اريصل اريشدزا

 (لافو) بوطالا ىلع نوعو تورك !!ن هرتسريصلا مالساا هيلع ب (لاقد) :

 عه*أ ل بتاكل اد حتا دع (لاقو)ةّدشلا ىلعربصل اًّدعلا لضف أ س اعنا
 نات مرمصلاووتشلا ناكل هدئعدتلا ىشير باطخمل نير لون م بدع

 هر عتاوم ىلءر مصل |ر* محلا ضءد (لاقو) تكرارا ت اراك

 ماءالاف ا ةقتلا اك ىف عفقالا نب ؛١ (لاقو) ةوطملا كرافت
 نأ ه.حان صح وذ مااريصلا س دأو ايو رضا ماركلاو ماسح أريصأ

 نكلو ريما تاغصن نءاذ-هنافل وعل كا لع دس ىو

 اطر درع ةظفحلا ك:ع هشامو الق ثروماللو اولغ سفنلل نوكد نأ.

 (لاقد) ارومصأ. اق بت اصلن دعملف ءاقم ءلابحأن 0 هشو)

 لء- تاكد اس ال ًالذمالو ريصلاك لودلا لقت لمعار هظرأ مرهجرزب

 ١
 د هك مس وب ج تهجم ور ب سو وع دع هس سل سو م وعم و وجسم و ويويجس ومحل

 نأ 2 :كحإاإ

 ديدشتو فاكلاا بسكو هأم ىل_عريص ماس ةأ ىلعربصلانا لعاو ج(ل

 ندالاو ارعاتودلا لعريص نس .ممق ىلع بستك-1| لعرض اف باسكت نس دلام ىلءريصو ديعلل

 ها حالاوا

 سفنلا ساحل

 5-0 هك 2

 2.4 نوك_سف

 هأ تبضغلاو
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 بكاوكلان هال-تا ّنوعَأف تاماك, هير مهاربا ىل- ءاذاو ىلاع” هلوق ىف ظ

 اوئنعتساو ىلاعت (لاقو ريصف هديا ل هالدباوريصفرمةلابوربصق

 لاق ةالصلال .ةريصلا, (أدذإ) نيرباصلا عم هللا نا ةالصلاو ريصلاب
 ىل_صىنلا (لافو) نياصملا نود نب رباصلا عمم_سفثل هشام ظعءالوو

 نمو م-:عورخدأ نافريخخ نم ى د _ذعنوكجب امراصنالا مل-سو هءاع هللا

 ىنامعأ امو هلل |هرم_صد. رين نمو هللا هنغن نغس نمو هللا ههعي ففعتس 1

 هللا لص ىلا مهقدوعمندا| )ل اقو) ريصأ!نمعسوأو ريخءاطعد>أ

 هللا هجواهبديرأ مدمس اهناهللاور اصنالا نمل جر لاقف اسعق لو هلع
 ىت- بضغو ههج ورغثو ه. لع قف ل سو هءاعهللا يف ل ةيرش اف

 ري صفا ذه نمرثك أب ىمومىذوادسقل لاق مث ترددت أ نك أ 0111 ْ

 ا4لاةفريق 4 -ع -.:ةأرما ىلعرم لسو هءاعدتلا ىلص ىلا نا (ىورو) ْ

 فرصنا اف ىثمصم لع بصت ل كناف ىنع كيلا تااقذ ىرمصاو هللا قا
 لاةةريصأس تلاقو. هفرعتملامئارذتعت هملا تءافم هللا لوسراذه اهل لبق

 اذه (لق<و) ىلوالا ةهدصلادنءريصلااغا ملسو هءلعهلنا لص ىنلا |

 ظ لوزنل وأ دنعدولاريصلاءانعم لاقف ىءمفا:طلااهأ ناه>و ثلا

 تقوىلوالاةمدصلاناءانعملاقف ىساقلاامأو عزا. كتافدقو ةدصملا أ
 لوهذيربصل اهناف نم لك !اهلعت اذه ناكور يصل اب مالسلا هءاع ىلا اهرمأ
 نامالا نعمل :سملسو هيلعهللا نص ىنلانا (ىوربو) ةباغوأن اسوأ
 ' ضرأب ةقحالانأ ةمحلاتلاق (ك4 اروثنمىفو) ة-اكاوريصلالاقف
 ريصلال اقزاحما ضرأب قد الانأ ناعالا لاق كعمانأو عو الاف برخغملا

 (ٍلعاو) كءمانأو ةنتفلا تلاق قارعلا ضرأب قدالانأ كلل لاق كنعمانأو
 طب رقتلا كلذ نمقرنأو ل_ةملادإ-ةنماهحر خو قرخرمالا ىفةل_هتاا نا

 اهٌؤامناكنارانلا لعردقلاك كلذ (لاثمو) هياعةردقلادعبرمالا ىف
 | لوطتو اهرانرثكت ىيدح ل غل ةهولمم تناكن اورانلا نم ريسب تلغالمق

 | عماسلا ىلع مرح للاق هلم تاكمملل سدلو درجن اديو اح (باك قو) اممم

 هدوم ويل اسم سس يور

 اند ردو
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 ىب لى < كيرا تعوىلاعت هللا (لاف) ةمركمو ريحت لك لاي

 نأ ريش مهرحأ ن ورياصلا ىفوباا(ىلاعت لاقو) اوريصا عل. م

 اهراقأ ناموا مءازح هلوسرو ىلاسعت هللار كحد ندلا فئاظو (مظعد)

 املانرعأت ن ودوم ةمأمه اناعحو ىلاسعت هللا (لاق) باريش هناقريصلاالا
 مهلعجرمالا سأرباوذخأ سا ةندمع نبا لاقو اينوْلاَن لق اوريدص

 (لافو) نولوقءاعع كيش قل لب كنا لعن دقلو ىلاسعت (لاقو)ءاسؤ ردتلا

 نيماطل | نكْلو كنوبذ كماله مناف نولو ب ىذلا كنزا هنا مدت لام

 اق نم باكل ااونوأن يذلا نم ّنععمتلو مل نوددجي هللا تان "اب
 لاقف ىذالادوجو عمرمصل ىلا مهبدن ( 3 ؟ىذااوكر رشأ يذلا ن م1

 سفنلا سدد 6 .صلاق) رومالا مزع نم كلذ نافاوقتتواو ريصت ناو.

 هنا لهأ نأ (ىرثالا) ىءاعااو ىهاوذلا ن نءوهراك او رءاوالا ىلع

 ىلاعت هللا (رمخأت 9 رادلا يةعمءئف مربصا عيلع مالس م ليقف اودون

 هللا ئض املا نعم ريصو هللا ةءاط ىلع مر بص ىند» مهريصل هتن> مهأت 1 هنأ

 ىأ ىدنع لاوةادغلاب مهر نو ءدب نيذلا عمل .ةةري_صاو ىلاسعت هللا لاق

 راسل ةذاع كل تاءالغ و قءفوتلان ثح ناوأمأ (ند) تسفن سدا

 لاحم كات تاز (ىورباعفو) لزاونلادنءقةرلاو تاما

 نال عاب نامغس )ل أقو) 1 ءلال صوان ءلعريصنمهدواذاب مالسلا هماعدوأد

 اوريمااونمآن يذلا ممأ اب ىلاسعت هللا لاق رفطااريصلا ةر كو ةرغئث لكل
 ريد لاىل-ع حالفلا ) قاعف) نودلغت كلعاهلا اوقئاو اواهارو او رباصو

 اوطبار و مودءاورباصو. م.لع هللا ضرفام ىلءاوريصا ىنح ىوقتلاو
 تاواصل اراطتنا ىلعاوطءارىناءلاو داه<ا ىلعاوطدار ل. 5 نالوق هءف

 هءاءهللا ىلص هللا لوسر ل اق لاق هن :ء هللا ىذرةربرهونأ ىورام (لي ءادن)
 لوسراب ىلد اولا تاحردلا هب عفربواي أطاح هي هللا طم ىلع ءمدأالا سو

 ا ةالصلاراطتناو دحا لا ىلا اطخملا ريكو هراكملا دنعع ءوضولا خامسا لاق: هللا

 نسحلا (لاقو) طاب نرلا اذفطاب رلا اذ امان لا اذو ةالصلا دع

 2 تتم
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 لاق ل- 00 0 (ىددو) هيدي ىفأع لد 95

 نبا (لاقو) ةمشانلا ىف ىطءأو ف .ضلا ىرقو ةاكزلا ىدأ ند همثلان ماكرب ١
 هب هللا هرمأ ايش :عنأ خله -عديملو 4 :ءدللاو اهاطشن- أيل نم ديز

 لو#. فاو اماافالسر تن أر ىدسالاح املا ادأ (لاقو) ميد ”هاوو لغو

 0 كلذ نعهت أف اثيشاكلَذ ل-ءديزمالو ىدغ 3 *ىق مهلا ١

 )ل ءاوز فوعنب نجرااد .ءلجرلااذاو لتقأ لو نزأ لو قرس أم ىسفن عم

 0 فانا نأ ىلا_هت هلا كالا و. نم توك لضلا انا ا

 95 رما والاع.جوىلاعانتمالاو لاخلا قرامو هيهللال ذكاء قردصتلا |

 (لاق) مه حدخلاو مهتنواعم ءلرث يف قاخاو ددعلا نمد و قل الانس ودنعلا ْ

 اا ىرسك لاف ةفلا| اولاق مد نءابرمذأ ئذ :ىأ هراصمال ىرسك ١

 مدو (ااو) , ادبأعستيال يصتلاو عست ادجواذاربقفل |نالر ةفل| | نمرضأ ظ

 راند فالآ | ةرشع ه-ءم ناك هك ىلا ءاعذص نم ه:ءهللاىذر يفاشلا ْ

 ن ملك هرب اندلا تصو ةك_مجيراخ هته برعذف ةعيضاوم ىرتشت هلاولاة و ا

 توا ضفنو ما ةرهظل !تقوءاحالإف ةضرق ةءط» ١ نأكه- هلع لل د

 لحرلاناكو ىبا غب انالف اورم ىلاق هتافو تن رق (انو) قناع سلو ١

 م .هردفلأ وع ف هلهدجوف دبر لتعدد «ا| ذيريخأ مدقا ففانثاغ ا

 ىدؤد نأدارأ الدر نأ (ىورو) هانا ىلسغ| 1 هلاقراهاضةفاسثيد | ١

 مويلا اود” سا. ءنا ”!لوقن لاقو دل ءا|ةوج و ىقأف سامءنب هثبادنع ا

 هك اوفلا ىرث_ثن نآرمأف ملا ارمخأفاذهاملاسةفرادلا اوئلذ هوتأف ىدنع '

 دوحومأ هثالكوا لاق خرف الذ ىرقل |حلصاو مجبل أو زيخابرم أوتقولا ف |
 لاصخٌلا )ن 2 اندنع موب لك هالؤه دغتماف لاق من هلاولاق مون لك اذهانل 1

 قوم اهللاوري_هلا لوصالان هاهلعاو لاحاو لكلا ىر_عةبراسلا

 باوصأإ |
 « (ريصلا قنوثالثلاو ىناثلا تامل )« ْ

 هنو ةلمضف لك كالمو رغطلاو ما مءزو لاص# ارئاس مامز (ريصلا) ا

 جت جس ص مس ص ص جس م جس و وضاع عمم

0 



»)١ 51# 

 دعسنبثدللان ا (ىو ربو ' ىلبق ن«لاسملا ءاركنوكيلاقو هناسل مط
 اهنالاقف كلذىف هلل. قف ل_-ءقزباهرمأف لسع ةجركس:أ رماهتلأس |
 الجرنا (ىوربو) انتهعنردق ىلعارطعن نحو اهتجاعردق ىلعتاأسا

 هناغهنءثى لحترت نال رئادارأ اثر نبرماع ند هللا د_.ع فاضتسا ظ

 ءانعمقو انع لح نم نودع الملا هللادا-.ع لافثكل ذنع لأسف ْ

 ىنتملا لاق
 مه نوملحارلاف مهفراغتال نأ 9 أو ردو دقو موق نع تاحرتاذا

 «(اممبقاعتبامو لّضلاو مثلا ناس ىف نونالءااو ىداحت !باءلا)

 مسو هياع هللا ىف ىناا (ناك ) لضفلاعنمو لكلاب رعلا مالك ىف( عشا |)

 رياح (ىورو) اهساوسوو اهفارساو ىدنغت عش نم كي دوعأ ىف امهلل او دد
 ملل ناكنم كلدأ مثلا ناف ثلا اوقتاو لاق مسو هبلعهللا ىلصىناانا |

 امهنب قرف (دقو) مهمرااولتساو مهءامداوكسفسنا ىلع مهلجو
 | ةقفنلا ىف نوكي امرثكحأ لذا ناف ل ذبل !نمّدْشأ مشا ااولاقتف نوقرفم
 نمو (لاقو )ةمامقلاموندياولامنوةوط.نىلاعت هللا لاق انك اسماو
 اونمؤب لك ءاوأريخلا ىلعةهثأ مثلا ىف (لاقو) هسغن نعل ةعبامناف لذ
 ةزاركسلا ىلع ىندني مشلاف نودلقملا مه كئلوأف هسقث مثقون نمد لاقو
 رع نا (لاقو) ندبلا عفانمعسج فو لاملا ف نوكيوهفعاتتمالاو

 (اذ-هو) هل سدلام ىف عما ناعشلا اساو هلام لح رلا عنعن اما سشدل

 سفنلاءاطم نمل ضفأ سانلاىديأ ىناع سفنلاءاضس كرااانبالاق
 تءم«تكلهدق نوك [ نأ فاخأ ىنادوءسمنءال ل جر (لاقو) للاب |
 داك. ال يدهش لد رانأو نوكةملاءه كداوُأَف ه-سفت مم قولنمو لوب هللا ا

 مثلا نك-لو ىلا عت هتئاورك ذىذلا مثل انسدل للاسقف .ئتىدب نم جرم
 قرف لهل ائثلا سب و ل فما كلذ نكمأو اللظ كخأ لام لك أت نا

 لية:لفءاوهعتي امهنعهللاىضر سابعنبا (لاقو) ىرئاك امي
 لذمأاو سانلا ىديأ ىف ايءراا لذي نأ مثلا سواط (لاقو) ناسمالا
 دا طلق تكلل طلق دن 7122-2907-0355 7 1 2222:5260 د ت>

 جارم» ١"
 دة

 اك ثددحلا لواو

 اظاااويقن ا عماجلا ف

 تالط مل-طلاناف

 اوقثا و همامقل م و

 ها حاملا

 فلاب ةزازكلا
 صضا.قنالاو سلا

 ها
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 ةجاسملا لذ هوجو ىرأ ناءرك أىناف ةءقرىفاهعفريلف ةباح ىنممكدحأ
 مه* أ انأو دم اولا نأ ىذاسقلا ىلع (ئرقد)

 لمس 6 .- ام هلا سدلق 5 رسما ان و لأ ان ةرمآو

 ل.ل نيلاعلا ىف هلال *ىر ًالوما اركسلا نالت سائل ائرأ

 ل لاةينا ىسفن تدرك #4 ءلهأب ىرزي لضبلا ثدأ ارىلاو

 ليشب نوكي ناارمخ لاناذا « اهّتأو ىنغلا تالاحريست نمو
 ش ءلو نياعت دةاك كامو # ام رك نيرثكم ا ءاطع ىداطع

 (ىسعلادرولا ن نب ةورعلاقو)

 دحاو كؤانا فاعؤرما تنأو + ةكرشىءانا فاعؤرنا ىناو

 دهأج قحلاو قحن ابوح ىحستلا ىرت ناو تنع«ناىنه كدضنأ

 دراءاملاو ءاملا حار ةوسدأو ةريشك موس ىف ىعدج مسقأ

 ةهازنمركلا لصأو مرح لا اهلكن ساحملا ل صأ ءكس ا ضد (لاقو)
 عمو ماعلاو صاخلا نم تك_اماءاسهؤاضمو مار + |نءسوفنلا

 الغف ماعط دشار نب لولبملا نع ناكدنا (ىودد) هءورفرنخ ا!لاصخ

 عت هل لءةفزيةسقلا عدر فصن هل ىرت ثي نارعأ م هل عسسم هدف هب رمأف ةرعسلا

 ملاح لجر (مالد) اونز-اذا ن زو سانا |حرفاذا حرفن لاسقف ىرتسشتو

 لاةفءىل ُط

 اهئاحرهدلا عنمأال نال "اف. ةضع ع وخلا ىنضءامدقل ىرعل
 اعباصالا ضعف عطست لت نأ ن اف ىنفعا الا ٌعاللا اذه الوقف
 اعثامطل ا مأ نيااب رتب فدكو 5 ةء..طالان الان و رئام لهو

 رخال اقو)

 لال اق ضرعلا دعب هللا ةلرابال هسندأ الىلا؟ ىغرعنوصأ

 لاتدىدوأن ا ضرعلل تسأو هعجأف ىدوأن الا لات-١

 هسه اطعأفاثدش هنع هللا ىذ رىل-ع 9 كام ناسا رنا (ىدربو)

 ءاطعاف لام ق أف كل هلمكلام< تنال اقورا :يدةناوم<و مهردفال 1

 هنأ أءط
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 قدص لك اذا لوي ىروألا نأ فس تدم“ ةزاع نب صف- م4 لاق كلذ ْ
 كتاأس وق لعجواههل.ةفهيدن لعلولهبر فش هديفامئالع1 قداصلا
 رعاشلالاقو لوقي هتءعم«دقل هّيا,فاخ اذهل وقم هتععم تنأ هللا

 ادغهنغىدمحاررلاملاىل « .نككالوابر لاسأل نك أىنءرذ
 ادلذالموأ قب شام را 5 ىلعلالوه تاماداوحت وأ

 هننيع نع هنارب-ج نماواد نيءب رأ ىلع قفني ركب أن ب هللادبع (ناكو)
 ىاضالا,-4ثعببو ه.فلنيعرأو همام نيعدرأو هراس نءنيهدزأو ظ

 هن راحامو ىرت-ثاو كولمةنامدع لك ىف قتعيو دا.ءالافةوسكلاو
 ىبادوذه لج رلاقف انماءاهامح ةبادبلطن م هردفالآةرشع
 ردهز نهللاد .ءللأقو هرادىلاهّب اد ىلءادولج الاف.

 ءقلاو ةسمالم ابو دغتو حورت م ىن.دص ناادرلا ىدَْت ةلذاعو
 م.قاكدابعلاقازرأ هللا ىلع م« اغعاو تكءاهنا اكله لوقت
 ملأالو تومأن اىدنع دالاكو « هعيطتسساول دللا بحأ  ىناو
 ريمأ اب ىلاةف هنعمل ىذر بلاط ىأ ند لع ىلءمذقاسارعانا (ىودو)
 ضرالا ىفاهطفن لاق اهرك ذأ ن ا نميىنعنع هاما ةح احكدلا ىلننمؤملا
 لحما ءاسكلف اح هك ارقاب همالغل لانة ذرعقف ىلا ضرالا طخ

 1 مدد
 جال انثلا نس نمالوسك |فوسف# اهتسادم ىل_ت ةلح ىناوسك
 الدحاو ل وشلاءادن ىحثرغلاك + ه.يحاصرك ذىعلءانثلا نا
 الديه بست ةناهقام نيغمال «: ةمركم تل: ءانانح تان نا
 ال.عف ىذلاب ىز#< فوسئر الك + ه.دتأ دب. فرءقرهدلا د هزتال

 ىارعالا ىلواسإف اسهاباءاطعافراني دةثامهدز هذع هللا ىذر ىلع (لاةف)

 هملاسقف ممن اسوب تداطال نيسملا ىف اهتو رو نينمؤملارمأ اب ريق لاق

 ىنأنئاوركشالوق ل سو هيلعهلل ا ىلصص هيا لوسر تدع« ىنافرعست ان
 دارأ اذاريضءلانب فرطم (ىلاقو) هوعرك افموقمم رك مكانأ اذاو كماع
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 0 ءام ل اقفعا رعشلادحأ هحدق ماركلادحأ دي زمونأ (ناكو)
 مئاهبكلرقأ 2 >.هردفالآ ا هرشع "ىلع عتاف ىناقلا ىلا فمدة نكلو

 هرشع هل او عفد ىنح اوسع ؛مك كلذ لةففاسوممج فوكو ءال ىلهأ ن اف ىسحا
 ةثام قرف هللا د ..ءنب ملط تيأو ريو يدا ز (لاقو) مهردف الآ
 لءردك:ل!نبالغد (اناو) هديبورانا طل هناو ساي ىفمهرد فلأ
 ئثىد -:ءام تااةفةقاف ىنتبادأ نمنمؤملاماار اهل لاق اهنع هنا ىذر ةشئاع
 اهدنع نم جراف كمااأهم تك ةةمامدرد فالآ | ةرمدءىدنء ثنا اكواف

 قرتئافم 2[ قاب تلسرأف د.سا نيدلاخدع نهمهرذ فالآ | ةرمزعاهما أح 0

 دم مهو ةئيدملاذايءاواكفدالوإ ثالث هلت دلوف م-هردفل 12 وا
 درب ند سرج ناك نيس < مني يس (لاقد) را اوبر عورك وأو

 نفذ لدقف ةىراوم تهذامالل "غال لاق و هلأس ناَحس هاف :تاطاارادىف

 | لاف هرب :كىاش مالغلاءاف اهب ثعيتلف اما. ., سم هض' نأ رق كال

 | ةرصملاب ت لص |مث دب ةيادأب لاي نروح تناك ى كالا (لاقو) اهذ_خلئا اسال

 عمال ادجعمملا ىف اوعقحاف لان ساس انس ىثمى- امفرمالا مقاغتف .9

 ىلنذأف هلع تنذأتساف مزاح ند عاقعتلا نب وارض مالغانأو تئءبف لاق
 تتح لهمأف موقلا عمتك هتريخ اة نول هلزتعل ىوت طخ تل ثق وهاذات

 قاعدف لاق ؟و تيزي هذ ::افانب د ةدراحاب لاقو ةعصقل |لسغمنزنعا تلك أ

 راذلا ق قام نمط ىلا: ودلك | نه ىذق اذا ت> هعم نكح نأ هير ذو

 عممو ١ ا تاتا وظلوا هدرا فالس ع - هب لسحق

 ماس لا بد زب ةرمد» ءاارعب تارغل |ءامهللد-21لاقو ه-ه- و ىل- + لضانفب

 هد ىدتراف ىف دعءادرب هدتأف ىءادرب ”ىلعىلاقمث معنا اهل هركث ىَدْونت ىنم

 5207 نأ اح ”ايقتساهنع تف اقف ىجمصألا لاق ةلعشل اكلت ىلع. ب

 لد هلاماطنعا تاحالاةومحب قد: : لذ موةلا ىلا ىثمو نم كسر ىل صو

 دشار ند لولملا (ناكو) فرمءااو هلامىفتايدلان مءأ٠ .>ال سد ناكام

 هراكو رادع مآ كحتساو راني موي لك ىف نابل ىل» , نوهت هيقفلا

 ظ

 0 ب و و مس #4

5 

 أكل
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 "ىلع مهردةئامعرأ لاق كت احامل اتجيرخأ طف تاملا هم 4 اعقدد هل د دص

 ال ههنأراهتاانق 00 2 .لااهجرخأو رادلا ل_هندف ند

 جاتح ا ىتح هلاحد ةفتأ ملىالىك< أ ا لاقف هن هناح الأ كل ءاع تش نيح تالءث

 دو عةو نافع قد ال فور عملا بحاص قبص نيك أ ( لاقوإ تضاف ىلا

 ةأرمان ء(ىوربو) ١افو رعمضرقلانودعد اوناك امل .ضغلا ( لاقو) "اكتم

 ءاذدل]ام هراععأ نم هعاجى وهو لاله نينا. 2 تااقاجنا تادمعتلا نم

 هللا ىدعت نا لاق ندلاىفءاذملا فتن اق راثبالاو لذملا لاق دنع

 معناولاق ءاز- اذه ىلع نوديرتفأ أتاأق ةهركمري غل سف) اهب هم هنا

 هدح او م .امعأ اذاتتلاق ةلملاسأ ريس د ومو لاسم نال

 ندع اود عت ناءا عل |اامعاو هد مح ..ض»ئث ىأف ةرشع غْذ أو

 ىلع عاطب نانو .كسأ : الأ ارحأ كلذب نو دي رثال نم هراكربغ هتعاطد ند دام

 ص ء تادءعتل | ضد 6 تلاقو) ةيشاشيشدي رتاهلا اهنم لعيفكيولق

 لذي ءاضتلا اغا طقفمهردلاو راذيدلا ىف ءاضدلا نا نطتأ نيدبعتملا
 دجاولا ىطعي نأ ءاضحلا سدل قاقدل اركوبأ ( ل اقتو) ىلا-:هلل سوفنلا جم

 ناكن جرلادنعوبأ ميّشلا ( لاقو ) دجاولا م دعملا ىطعن ناء' مااا ئامدمل
 ائاومديبا مش ادح ألوان ناك لدا اوجالانمىكولعصلا ليسو: أ ذاتسالا
 لوقا «نمزألاو ودة ”الاهلواذت.ؤ ضرالا ىل_ءهحر طن ناك

 ( ىنلالاقدقو ىرخأدب قوف اهلج أن مىدي ىرتذ ان نمارطعخ لقأ اندلا|
 امونأض وتب ناكو ىلف_بلادبلا نمري_اسيلءاادملا سو هيلع هللا ىل-ه
 ىت>رص|لاةذ ئثهرضءلفاثدش هلأسف ناسنا هءلع ل_ةدف هراد نهم ىف
 دديدقهنالعو جرخالف جرعاو ةمتمقلاذ لاقغرذالفريصفغرفأ
 ١ لءفاسغاو هوكردي لف «فلخاو سو ةمقمقل اذعخأو نانا لخدىللاقو حاص
 رعاشلالاقءانعم ىو لذذبل | ىلع هنومولب اوناك مهنال كلذ

 ىداصت:قاىفلذاوحلاعمطاف « ارارماندلا نم ىديتأال-م
 داو ىل_ءداكزلا بت لهو ه لامةاكز" ىل-ع ت.>والو
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 افلاف هدر ته رك اعئاح هل .ب ف أسم نمءأح هنا وبالكض رأب ى 2

 ع مالأ رفع نب هللا دبع اقف اذه ىو ىولأ لاق مويلاعناصتنأ
 ىقدعو تالآ نهه-فامو مالغااو ؟نارغ [ىيرا ىم ىتخ“ أ اذهوءا ملا

 بح ودغلابةقوس نب د#© تأ رىروملا (للاقو) هلشللذ هوو مالغلا
 لت ندجرلاد ءعونأ (لافد) ةربحخ هيام نمهلانلأس ىثعلانو فلأ ةثاما

 تدبكانهواثاغهدجوف هناعصأ ضءب رادملاىرانذو رلاهئاد.عوبأ ظ
 هوعاسض قوسلاىلاهوذ غناه فهدج وام عسمح رمأو لفقا ارسسكف لغم '

 تاحخ دفا دش لقب ل- ةتدبلا حا صءاهو ل نماةقو محار كصاو

 تلافو ءاسكلا تمرواتنب تلخد ف ءاسكتح اهباعو رادلام ه ىلا : هيأرما

 1007 : اه-و زلاقفووء.ب عاتملاةل-ج نماضنأ ا

 ا هرخ دنا شيش قينوانملع مو انطسا .بمشلا لثم تكس !تلاقذ ك راسنا
 هناوحاىلااهب ثعف مهردفالآ | هسه ترو رح ند كلما درع (امأ د هنع

 | ىلال_< موماع ل_عأو قال-صىف ةيئغااىفا اوعخال ل اسأ تنك ل اقواررمع
 اود تع ند مساح ن ,ىدع ىلا لسرأ سدق نب ثعشالان | (ىورسو)

 (لاق) ةغرافاهريعنالانإ ل اقو هيلاا هب ثعنواه الف اح هبال تناك

 501 او موكل تدب نم انامن» خذي ذبأ الو اناكرباتدثأز.- ءال رهجرزب

 3 نص نه. لاحرلا بولق ىف قاد ل .4ا لءفلايمطتتملا زعلان اكاذو مه

 (ىوربو) باو اوركشلا ب روماواسع رفظدةف فورعم ابرز ركودوجلاب

 ىستسأف هم َ رطق امو شطءداو>الا نا ناكورك فأن ,هللاد .عنأ

 نءاوضت تلاقو نام الان البل هلا في رتاق د امال راف
 مايأذنم جو زتامبرعلانم.ةأرما فا منانغ ندا لاب ءلو بانلا
 نايس تلاقف مهرد فال | 7 ةرشع اجمل الجا مالغاب لاقو هلا دبع برشف

 ةفاعلا هللالأسأ تااقفاغلأ ن ررعةعابملا لجا مالغاب لاقف ىنريخ“ هللا
 فلأن يعي :رأاهملا لمف- كلف أت تلاقو افا ني د ثالث أهمل | ىل 2 لاقف

 ىلا عر يلف رلاضع. (لاقو) اهباطع دك ا تف اه مهزد
 0 صم

 يا 5



 ا

 | (ىورو) هسفن ىلع هيحاصلاراثام,ممدحاو لك أيل هلاكماعطلا اذا
 رضخأ نيل" هسؤ قءطرضدن وا_ةلاتابران م ةءاج هلمرلاب خ>ا|هرأ

 رفظناوأ اهلك أمرمص> ةمح 2 رفظنأف هدي دعد اولا ناكف لدللا قسغدقو

 قءطلا ىف هلكت مظل ااذا د قطا م.ةراملف هلك َ :4و همح أ ص ىلا هعقد تءطد

 مين قفا مارب ىلع تداولا مس (لاقو) ايست هتماولك 1

 0 هلا نودي رب سام ارمدن ايأاب تاقف انش ا نم ىرجت د_-ةودرلا دب دش

 نكي لو هبف مهامو ءار لكك ذلاةؤ. صقنت :تنأومونلا اذه لدم ىف

 وبأذاتسإلا (لاقو) دريلاةاساقم قى مفتبمهقفاوأ نا تدراف مم ساوأامىل
 مهتانءأبرضب رع أ ةقدنزلاب ةفيلخ اىلا ة 4 .فوصلاب ليلخ مالغ سال ىلع

 ماش اامأو رونىأ بهذ م ىلع ىتف» ناكو هقفلاررثست هنأ ل١ :# اامأف

 ميتاج :ءأت ريضأ عطا 11 ١ وم-ماع صدف ٍعابمتاو رونا ماقرلاو

 لاك قاستو مد-قت اذا ا ىردتأف ا ء-سأ اهل لاق ىروثلامد_ةف

 قأو قا.ءاارب ف ةءاسو اص ىاوص أر ثول اق كلماذامولاقت معن

 ىأ ىلع ىذاقلا قاف ملاح فرعتيل ىضاقلاىلامهّدرف ةفيلخلا ىلارخما ||
 ادانعهللنالوقيذخأ مث لك-لان ءناحأت ةيهقث لئاسهىروثلاندحلا

 ىءاقلاىكأ ىت>اظاغلادرممو هتلابإوةطناوةطناذاو هللاباومأق او ماقاذا

 نشب لدواعي دال ءالؤه ناكن |لاقو ةفماخم ىلا لسرأف

 مهنعلأسفا ةدارعلا ىف ناو |أطرتسا ةدامع نيدعس ند سدق ص هرم (اناوز
 مت«الامهتل |ىزتأ لاسقف ندا نم ممدمملع كل اسم نويحتسا م خا هل ل- 3

 4  ةموه5 لامهدذعسدةل ن نم ىداسأب نهرعأ مث ةرانلا ٠ نم ناوخالا

 نيهللاددعنا (ىربو) داوعأ اة 2 ىذثعلاب هباب ةتع ترسكسف لح ىف

 مالغارمف وموق ل ىل-_عل زثق هل ةعيضملا رند اوحالادحأ ناكو رقع
 ىرف مالغلان هىلكل3 اك لدثدو صارقأ ةث الع هيوقن لأ ارملع موقيدوسأ

 لاقف راظن_ هللا دعوا مولك أف تلاثلو ىفاشل اهل ىر ع هلك [فاص أفاصرقمل

 ل باكلا اذهترثآمفىلاق تدأراملاق مونلك كتوقمكمالغان
 1 ودم ا جم هيجو بس را وكت وما ل جام ب جوج يبوس وج ص وود دعه
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 كتارا 000 ا يللا لا ا 2 مما

 أ تقسو تامدق هدجوف لوسرل'هافاؤف هموق ىلعاهةرفف دلو هل. نكيل ناد
 درا هاني, نينا هناكو لسأ نيدير (لافو) همود ىلع اهقر هدا

 ظ | كاع دب وال_نوكت نا كاهثو ةننملا كل دب و انعرك نوكت نادهللا
 ١ أعان بلاط ق اسر أملاح ابص طق تدهصأ ام مزاح نب م 5 (لاقو) ران ||

 ذقسالزتكف ورعاا ىفقثلا ىلعوأ (لافو) امافوم رأت 4م دضمابتددعالا

 دحو تامالو مهعبفدأو سانا ادوج 1 نهرب ْرلا ن و) رحافالو رب نم

 اهناكمادنعصرفلاز ما رخ لعابوتكم (دخوو) زاك دعا اناننهملع

 0 ل ف : لاممه َكبفن ىلع لمتالو

 هه>و هللا مر ؟تااطفأن : ىلع (لاقو) هلم ءلد لعل عماح نم كل

 (ىدرو) لريسغأ نرتاخ ه- 0

 ف.غرالااهتنب ف سلو ةّعاص ىهو ةشئاعلأسانم كمن اأطوملا ىف كلاما
 تلاقف هءلعنئرطفت اماند ةعسدل تلاةفهانا هنطعاامت الوكتلاقف

 ةفوفلم ىنعاهنفكو ةأش تدب , لهأ اه ىدها تسمأ انف تاعففواناهيظعأ

 هللاد.ع (لاقو) صرع نم ردن اداه ىل م اعافتلاستو نافغرب

 هل نا بنص لو هيلع هللا لص هلل |لودسر دع ىل- ءاندحأ ناكام رع ننأ

 (نمو)مهردلاهاخأ ضرةءنملضل ادع اكن 42 1(لاقو)اثيشلضفلاىف

 دوما قرت اان لاق ىدزالاد- وأ هرك ذامرا“:الا ف ىورا ماتاحم

 ناطل_سلا ضرقف مهل اناخاوةرسأف هوقرحأ ىراصنلا نا نولسملا نانرمعع
 اهنفو ميل تربو لةةلااهمف اعاقر بتكو ناسؤللا أوف اوةرحانءذلا نم هعاج !

 اف هعر تءدوؤ :امفامهي رع ةعد ةر ماع تعقو ند مما ءاهرت 7 :وداحلا |

 ناي غلا ضد ه-هناح ناكو ىلمأ الو ىلانأ ت :ك املاقف لجرد_.لتقلا

 الغغف عقر تو كت :ءقرىلا عفداف مأ ىلتسدلو دل# اى ىتعقر فهل لاس ةف

 هنا هتعدتا ىضراك اطنالا ساسملا ضأن -(ىكحو) اذه صاخقوا ذه لتقف

 مهعم < عستال ةفغرأ م ةوىرلا ترقي رةءالحر نونالثو فن وانصح

 عد فرامل ةاوقكن اىلا ماعطال اوسلجو جارسلا او اًةطأو نافغرلا اورمس *

 ه2 د 27 ول ب ع ص صم ص ع دع
 6 اذا
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 الجر نمن اهئاوناكو ةمسقلا ل متئالءذهو ةمرح و قحهل؟لكو كنمادحاو
 ثرأو لهدءسنب سدقل(ل 39١ فيصو وأ هب راح مهخدحاو لكل رم ف

 تلاقفا مع وزرذك 1 رها ىل-ع هيدابلاباتلزنمعت لاق ندم ىضسأ طق ْ

 ىوخأ,ءاحدغلاءاحاسإف ؟.:!لاقو اهرفف ةقانبءاف نافضكي لزنءنا
 لاقف ريسلاالا ةحراملا ترك ياا نمانلك أامتاقف كن اش لاقوأه رو ظ
 لءقيوهورطت ءاعمااوامان أ ءد_تعاستقأف ناسغا !ىفامضأ معامأ الا

 ىرذتعا 1 ركلانلقو راتسد ةثامهت هدد ىف « ىو ىل- درا اندرأا مف كلذسك

 بكراامأ اوففا فا عصن لج اذاراهنلا عتماشف ان موه ع انلا
 ىحترب كت دءطال و اند أتل لاقو انت هنامث ىرقلا ن ءانوةمطعأ ماسلا

 الب ناومخالا ةاضارم ملط نهنارهم نىنوعم (ىلاق) فرسهن او اهان ذخأف 1
 هلت ةئالثإ الا فورعملا مال سا ءعنبا(لأقوإر وم ءةلا لهأ بدعملف ءش
 رادار همظءدقف هرغصاذاو هانهدقف لغعاذاف هرخ_سو هريغمتو

 (لاه) نيؤصن هخالءرازا قم هدحأ ناكر حلا (لاقو) همك22و

 رسل لون نو ل (لءقو) فورجملا قالا رف رن كس ركل

 دهم (همظنو) ىندملا قوّتساو ظفالا تاقفربخا ىف فرسال لاقت قرسلا ىف

 لاقف مراح نبا |

 فرس ةعاط ىقاط رغماكمأأالو 0 فرش * ىنغاا بسك الو راعرق_ةلاال

 فان هيرحأ اذائث لركحو يي ه4 مد ا

 اذه ىعسامو تاءلطلا ة-هلطب فور عملا ىعازخم هللا دنبعنب (ةءاطاماوإ
 اهةّدعمف ىأق رلا عاتد ناكو ه-هحو لك قلدلا ميظع نأك هن (الا مسالا

 3 لجر فلأ مهددع غامف ةحلطه امهر كذدلو هلدلوب تعم لك ناكو

 رعاشلال وةب هوو ناد« ىلو ع تاولطلا ةولط كال ذم ىل عمذ ةوملط

 تاملطأ ةرهلط نا_هه » اهرفتلا كما طار

 عم هلا لسرأفر هدلا هدنة دقزاسحماىف ناك فاتك !ىفهلعمناهغاو

 هدلو ىلا ا هعفدافدلو هلو تاه نك نأ هك ءلااهلسلاقو فلأ ةئامهمالغ

 مما 6

 عتم هلودو ريغتملا
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 وضمت نانيدلاىف (ءاضتلاو) كلذي هباق ارورسمناونالا دهاعتو لاسالا
 دي رثال ةهارك ريغ نم ةحاع# هللا ىف كمر ىب رثوىلاعت هللا هفلتت نا كسفنب
 بلاغل |نالن اولا نعنغت_سمري_غناكناوالح ا الوال_باعاداون كل ذب
 كي هللا لءةي ىت-ىل اع هللا ىلعر ا.تدخالا رتب ءا ملا لاكن سح هلق ىلع
 نمهنعهللاىذرباط#انيرمع) (لقو) ك_فناهراةةة ناستام

 هسلاح نأ ةسلاجلا مركشلا لوس اذا ملحلا لئساذاداوحلا لاق ديسلا
 لضفأ نم هثاسا#اموورذ:!|نينامعنلا (لاقوإ هر واحنا قالا نسحلا
 اردق سوفنلاق مهلجأو اعاطمهمرك أو الانموعنأو اًشعسانلا
 ساسفلا ساعنمساسنلا ل_ضفأ نعللا تددأ ىتةلاقف موقل |تكسسف
 ةناميساضرأ نام عنيةداط عابنسحلا (للاقو) تقدص لاق هلضفف
 هفرطءام ىردبال هد_:عازه تدسال-> رنالاق لالا هءاحاملق فلا

 اهم ىب.ح سانا ىلا فات هلوسر ل_عجواررصاولعج متهللابرم رغل
 درأنا بحأ املوة,ةحراخ نيءاعمأ (ناكو) مهرداوتمدنع مصأ امو
 نوصأ ام. ناك ناو هضرعنوصأا_عرك ناك ناهنال ة>ا> نعادحأ

 هناودع ا ىل_ع قفرلال اخد اىف فطاّت ىلعلا قروم (ناكو) ىذرعهنع

 متن أمهملا لسرب مث ؟ءلادو أ ىتحاهوكسما لوقو مهردفلأ مه دنع عطف
 كلعام عسمعب بلطملا »عنب كل | ىلمعأ (ىتتعلالاقو) ل->ىفام

 قري_ثاف مما ت امو وزغااديرب هترذأو هسرف بكر هدنعام دفن الف
 لق انانغأف هعمئشثال قلميودو مسن انءلعم دق لاق جنم ىلهأ نم لجر
 انضءنداعف موكل|انبع هنكللو لاعانانغأ ام لاق قاموهوك اسنغأ فيك
 ةءاجهتباد. عنب ةاط مالسالا قب رعلا (مرك أو) اندئغتساف ضعب ىلع
 دةوازكذح واذكن اك ىطت احاذهلاةؤ هثلب و هلل مح .رب هلأسف لحر

 تْدثناف يشعل لاسملاب”ىلا حارب مسهرد فل أ ةثاسقسس هسيف تيطعأ
 هتفاوف ةيراح ء|.-ىلا ثءدال رنا (ىوربو) طثاحاو تش ناو لاملاق

 امي صخأنا» 7 نأ و ىرفنل اهدنا عمق لاةف هراعصأ نيد
 د هال اقرأ دم دم: 4 . يسيل. 1909992 7 رو المش 0130 5
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 للاةفراضنالا نم لجر ماقف ىلاعت هللا هجرته الا هذه ده فيض ١ نم ىلاق

 هيلع هللا لس ىئلا ف .ضاذ_ه هلدال لاقو , هلزنمىلا هلم هللا لوشرانانأ
 لاقف ةسدضلاتوقالااندنعام تلا ةف اًةدش هنع ىرخذت الوهم رك افسو

 ظ فرض ادخأ اذاف ىدعقاو جرسأ مث اوماش ىتح موق نع موال عف وق

 3 ضلاثتنسلا عضة ىلا" و ه-.ٌةفطاف جا ارمسل | نيت كن ”ك بوق لكأب َ

 اف ضلااوامهتن ]| ناغضءالعجو تاعفف وع .اعهّننا لص هللا لودر

 ملبو هرع هللا لص يبت || رافنو اصصأ الف نيب واطات أنو نالكأب ءامهعان طع

 نورثؤيو تارنو:ل0| ذه ةنالفو نالذ نمدتلا بعد )لاق متمستامهيلا

 ةياععل | ضءبأ ىدهأس 1 (لاقو) هب هد ل

 قا ار اخا دب هدير دلرإب قاطع هنا دوعن هن وشم ءامتصأ ر

 ىلءنورثؤ» و تازنف لدالاىلاداعوت :- ناس دنأ ةعيس «ةاوادةؤرعآ | تان

 مو تةلطناىودعلاهغب ان (لاقوإ هب هد ”الا ةصاصة هم ناكولو مهسفنأ

 هيناكن |لوقأ انأو ءاسملا ع نمنئث ىمو ىل_تغلا ىفىلمءنبا بلطأ كومرتلا

 يلجراذاف م هن نأر اشأف ك .ةسأ هل تاقف ىلدةلا نس هرانأ اذاق هم ءقس قمر

 هل تاق صاعلا نب ماهو هاذاف يل اقاطنا نا ىعن |ىلاراثأف ء[لوقي
 تامدقوهاذاق هت هده هملا ىقاطت انا ماثهراش مآ لوقيرخ 7 عمم كيقسأ

 تامدق هند جوف ىعنياىلا تعج رمت تامدق هتدجوف ماش ىلا تعدر مث

 ىحا او هيلع هللا ىلإ ص ىلا لاقت لاق اينع هللا ىذر هشناع (ثددو)
 لضأاو راذ ا ندد ملل ١ ةزحا نماسرت سانلانمسدر 9 هليأ ٠ نماسرش

 لها او رانا )|نماس رق ة-نحتان م كاعد سانلا| ع نمدسعت هللا نم كنعد

 لس هلع هنا قسى !انا (ىودو) 00 3
 يسارا تاتو تدنذأف تلك أامثالام. نم كلامغامدآ نيا لاق

 أ اندلا قءاذنمو ئدلا ف ءاذ“ هوجو لعءافسأانا(اولعاو) تدضد أف

 نمودهللا (لاقإ) سفن !اةداع«ورا# ”الاوهاطعل او لذملاامندلا ىف هاضحأ او

 حج ضخبو راهدالا لرثه_:مالعق ن وفل امها وأو ه-سفن مان ق و
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 أ ىلا هرةذأو اوءل |ىلاعث هللا قاحت جب ءوحأو رطل اة طع ردقلاةلماجأ

 نمبر ثعمأب (اولكأو)ةالولاو كولا «وولا فرصو هبل عبو هلا تاع

 ةنحاىف سل هنا ءاعتومءالا اه ءاعغمسأو هاد هن ءلع هللا عسو

 لتف ةن#لا تأ امئاو ةعضو اظوقس ةنحلا لع دتال ةملاكب كسسحو ال

 ال. الجر ءالذيأ ا ضءد فصو 0 نمءالا ذلتو سن الا ى ممشنام

 الهس»- نالفاذهوذىف (اولاقو) التدحو هتثد ثءمح نهةلج وهلاتخأ

 فصوبدحاو ىنءءراثيالاو اضم اورو اوموكل ا ىلعأ اضن | (هذهو)

 لقعلاب فصوبالو ءلابفضوب اك ءاذهدأا,فصوبالو دوحلا.ىلا-عث ئرامأا :

 ءاذلا لاقو لذنلا هل ءبءصاالنأد دوجلا (ةقيقحو) فيقوتلامدعلا

 ضعلاكهأو ضعبلا ىطءأ(نذ) راثالاع دوج ام ف لوالا ةمترااوه

 هريغرت 1 نمو دوح بحاصو عقرتكا الا لذ, نمو ءاض# بحاصوهت :

 نونااوذ (لاق) راثباب-اصوهفرضا|ةاساقم قوه قب ورضاسحاب

 اع فنوذس ناهتءاجنو كيدي امك سفوذست ناءاضسلاةءادي :

 داهزلا نم موق ( ركاذتو) اسيندلا لك أ!نءىلابتالناو ساثلا ىديأف
 تلاقف 00 تيرم هقترودعلا ةعداردنع

 ناوةحامءكاوهءاضعلا (لصأو) ةرك "ل ا نما

 للدملا هلع بءصاذ المخ 0 نيل الب نع او

 انئافعلاق (اذذو) عنم ناوءاطعلا بعصتس الناك اذا ا.د كسمملاو

 لعفءاطعلا نالل زالقاطع هنت! نادناوجل زي ىلاسعتهقلانا :

 نعزحتال عماج ا اهمأ هاك ا (تلاقو) ل_-كنم ل رالاؤلعغلاو

 ىلاعت هللا (للاق) ودعال كلورثااو داءلل موهوملاو ندماللوك ألاف '

 هللا ىنرةرب رهوأ (لاقد) ةصاصخ مهب ناكولو ممسفنأ لع نورثؤدو ئ
 ىتعطاف مباح ىناهللا لو. سراب لاقت لو هيلع هلا ىلص ىننلا ىلا لجر ءاج هذع

 اندنعام قا. كم هد ذأ او ناةف هجاورأ ىلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعرف ْ

 مثلا كمطإمهللا لوسرد: ءام سو هءلع هلل | ىل_ص ىذ دلا لاهؤءاسملا الا ا
: 

 د ا ' :
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 كلأسأ ننمْوماريمأا ديشرلا نورا برام ني من هللادبع (لاقو)

 كباقعىل_عردقأوهىذلاو كيدي نبي ىنملذأ يديني تنأ ىذلاب
 هءاعىلا_هثهللاةردق رك ذاملهنعافعف ىنعتوفعالا ىانقع ىلعكنم
 هللا نا ثعشالا ىنب ىراسأ ق ناو رم نب كلل اد.عل ةودح ن.ءاحر (لاقو)

 نومأملا (لاقو) وفعلا نميحامهللاطعاف رفاظلا نمبئام كاطعأ دق
 او راشأف كرمأ قتوواش فا هيلع همعأ عمناكو ىدهملا ن مهاربا هعلا
 مزا* الل تقلا تدرك كينذق وف كردق تدحوىناالا كلذ لع
 ةسايسلا ف ةداعلا هر ترحاسراشأ ريشلانانينمؤملاربمأ اب لاقف كتمرح
 كلذ تق اع نافوفعلا نم هتدوع ثدح نمالارصنلا تلط: ناتدبأ كناالا

 لوة.أشنأو كلرطنالف ثوذعناوريظت ْ

 ةلو ل ذعت لذ تاءذاعف « ىل كد :ءرذعلاىطو كنمربلا

 2 رغ لد ءدهاش ماقم « ىلكد_:ء مم>انى كلءماقو

 مول كلَ نم ىل-عو زعغشكإةال نمىللءفخضغلا 2_١ |ضع»» (لاثو)

 عورشو ماقتنالاةلْد و مدنلا نمبضغلا هيلا لويامركذتينا (اهنمو)

 بضغلا نعهعْزب ام كلذ ناف هجرال نمىدي نيبهنديف صاصقلا

 «(ءاضاودوحلا ىف نوثالثاا اءا )<

 اهدرومف. رثاا اهعقومميافعلا اهردق لدلجتا ةلصخلا (هدهو)

 اهلاجو اه>انو اهسانأو ةكلماادعءاوق ىد->اىهو اهردضمو

 اهبقرتستو ةرباب1اهلعضاتو ناقرلااهلذتو لا اكفاوسا
 اهبنسو ءاءاوالاابرثك تو ءادءالااهب لاقستو راوخالا

 ءأ رغلاميه درت اس ع رع ىف هب دوس و ءادعملا وءأ رقلا ا مكلع و ءانثلا

 ائبأردق كو تامقلاو لاجاناهنم هيشأ تامجاولاو ازعلابةلصخلا (هذهو)
 هلاثيامدلا نمل ءاق ضرعءاختيا مالسالا نيد مزن او هنيد كرترفاكن ع

 ائدلا ضرع ن مرعساناتةفا وذل |صرأ ىفديرا سم نمانءعمدقكو |

 نوك-:ناهسغن هنود ذم ىذلا هليداه نا الا كرت هله (قلعاو)

1 
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 ناكاذاو سالف ٌعاقلا تضءاذال وة:شرفلا(تناكإ اهربغملا ابملعأ
 0000 ا دناكبعدل اذدو مقيلقأس 5

 روشنلابرعس ةعاوروم .ةلاىق علط ا لاق ةؤووسقل 0 ءاعمللا ىلص ىذ 0

 كولملا برت تام هيدي نم ىلا بضغاذاةضئاوطعلا لوأم ض»» (ناك)

 تدسناذاكيررك ذاو ىلاعت هلوق ىف لوق» ةمركع (ناكو) هضغلو زف و

 ) اروتلافو) هيضغلو زيف هم فاخدللا ارك ذاذآهناف تنطغاذ | دع

 كةمأ الو تضغأ 1 ل ا ولا

 ءانمادن ا هزعبولقا اةرفار 5 ذننا ([تمد) عأ نمف

 هضغلاوّدلا هسشللذ وكم هفعمو هشدطو هادقلمهفصو و هج

 لع ءمو هءلعءانمااب هذ سلالا قالطناو بوأةلا فااطءئار 5 د نا (اهتمو)

 (ىددو) نشو لذ هغسلاناو نزوز- ءم- 2# ناو هلا سيوقتلا

 دادزاام لاق لو هلع هلل | ىلس ص ىذ !١نا هنعهللاىذر ىر دا د.ع_ىوأ

 راكح ذن نمءاك لا ضع (لاقد) هلام 7 ءزع او ةعافازعال اوفعن لجر

 سرفلا 'لولم ضع (بتكو) اعرف دك ل سل هللاةردق

 كلامو ةكم هس. ءقو ه-.:لوانف 0 ورا دول

 (ناكو) اوت 3 نمكجرب ضرالا ىف نم م>رار ارد تءاايغايشعلاو ١

 ل سدد 0

 لثاسقال عم عمأ || تصنأو و ىوفلاىعاود تلاماذاانا

 لضان ل داع محى 5 مهياملأت نسا ا

 لماما ىلعرهدلال محن «.اتمالحأ هفسنا فا

 رذعلاةلذ ىلا ىضذفةاهئاف بضغلاةز.عو كاباءكسحلا ضع ( لاقو)
 (رعاشلالاقو)

 راذتءالا ةلذ_مرك ذاق ةزح_علا بضغاا ىف كترتءااماذاو

 (رخآ لاقو)
 زوجأوه ىذلاالاز هلو « انصخ ش>اوفلاربغىلءانر رز

 دم خير م ل حست دة جت صج 2 سم م ص ع سل
 لاهو
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 لاص+د_جأ امهل لاق سرفلا:ارركح نماريسكى تا هءاء هللا ناوضر
 ىلعهللاهذ ناورشوأ ةريس مهدجأو ريشدزأ 0 تلالاقف كو لم

 اموتكتن نامأونامه ىلع لاق ةانالاو لحما ىلاق هيلع هلاصخ باغأ ناك امو
 الوان اتا صن "ىف لوقف هلي هرذص قمضد ناك هنا هللح نم غاب و ةمهاولع
 تلد ,افعأت ةانالاو 1.2 ااعرذام بت قضل ة.عرلا د :عءناترهاظامسجلا
 كولملاوءالعلاو ءالقعلا ىفداذتو. اهناجرهدلا ىلع قس و. اهتمفتضمعت |

 اراعش كولاااهدد#دنا اهدراومواهرداصمنس>و اهتدجمةقوسلاو

 َ م م هاوس نمامأف ةصاخ كولملا نم ءاك- 2نونصتانعاو ابان دو.

 ةرثكو اددع نوددالف هئار انو سدد نفذ جالاك ةمعرلا :

 هع 0-0 8 00

 أذا 0 ا كاثا.ح ناهذو كجادوأ خافتناوب كن
 ناىب تم سل :تذك اماط و تْضْعلا نه تكبرمأ ال كف. نم رذأم

 نءتاواو شحافلارب :كللابردهت تدعفزئاجا ريسل ايءاسلجلا نيب ماكستت 3
 ههج وريم ء>لو هنر وصابالف:] يضعن . كجج دو ىب مهاذارك ل دباضع

 هياط ىوذنو 2 اهقسو. هفارطاداءثراو ه.شفش أر اطَضا وا
 ةءرسو رع هناك هم نمهيونوو هشدطو هلة ع هفحو ”هنادل قاغتلاو

 هيافتلا هلدو ةعا هناك مهدت اا همهف مدعو درق هناك الاعشو مع هتافتلا

 دو هنأ هدم لب يلظعو بنل مش (ندو) قجأ هناك هعض* و هظعد نم ىلا

 1 (ناكو) 000 سوفنلا لق

 هأف فق ا هل رمأي ناعلس هيلع لدعف ملاك ن اسوأ - هم نيدو هندد ع منو

 نباابلاقو 8 .ف ىلع كسما[قزيزعلا دي ملعب رعهينحاذاو هسعل

 قي 33 صفحانأا لاقف كيلع ق.سلاهلو كمأ نبا و ةلورخأ كلملادمع

 تاق د لمد 4 نموا قوعف تددرلاف كب تعنصامو لاق

 .ناكي “ذل نعل قش نا (اهثمد) ءافحلا ىلع دي زيدق ها (ىروعلو)
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 ىنلاناك (دقو) رابحوهذ ضرءملو ىكرتسأ ن نمو راجووف بضغاملو

 هارت 59 علب كس : ال ضغب ناك اغا هئكلو تضغ ١ ملسو 4 ءآع هلل ىلص

 مطكنمحدمااو بضخ ل نم حدمامىلا#ث هللا ن ١ (معاد) هير ةمرح

 ىنل اةريضحي ةغباست ااد_ثنأ (دتو) اهاخاا نيمظاكسلاو لاسقف ظدغلا

 لو هيلع هللا ىلص

 ارّدكت ناءوفص ىهةرداوب 5 هل نكملاذا لح قريمخالف

 اردصأ م الادروأ اماذا يا هل. نامل اذالهح قريمخالو

 00 (ناكو) هلوق سو هيلع هللا لص ىنلا ركشي لذ
 ناهلثام ؟كفشرأ أو طعاو) ىءءاهفس أ ارمث هر عفدأ لوقي وأمس عمت هدي أ

 ءايفصالاة سلو ءا.دن الا ةيلح ىهو اردقاهاحأو كولملا ل ادن نسحأ

 اهلعاو اك ذمانالار 5 دال اعفنان اعرلا ىل_عاهعأو ءاماوالاو
 لك 0 لا مو :ارثنلاماو لئاماق
 بعلب همذ ىذةبام كلذ نم كلعولتأان :أ(اهو) لحما ى هو نسالارثاسابب

 ميمق نكمل اذه هونىلاحافسلا ساعلاوبأ مهوأ سانعلا ل 1 ةلودهد_ه
 قل اةذل ف ىلامسان الس ول لوب ناك هنأ هلح نم ذ م خاب نومأملانملحأ
 ترض: راص ىت> سانعلا ىنءافاخرثاس هلح مف مار < انالا "ىلا اور قتام

 ىنبةلود (اهتمو) نيالا هااروقو هك !مايهتةلصخلا (هدهجو) وا هلحنلتملا
 نايل ىد_عملاناورغم_هرخآو نا.فس أن ا ةمأ

 مدقتأأو بر لات اقراهيكلمو ايندلاهل تنادنأ مرجأل ةدواعم نم لحأ موف

 ىد ءالقعلاهبىدترمو قال اهي ىدتقيو 0 أ هب برضا هل>راصو

 ةرعشوأ تو 5 طش ساس: | نمد و نب ناكول لوقن ناك هنا مع كح

 نقلا ةلود هذهو) تيد اولسرا اذاو تاسرااوبذ اذا تعطقناأم

 نك >وامولعاهرثك أو اسأبادّدشأو ضرالا ل ودمظعأ تناكو
 زرطتو لثا1هل<برضي راصو ناورمثونأ ىرسكن م ل-| | هرساك أ ىف
 بااط ىلأ نب ىلع نم: مؤااربمأ نا مى و ردق) تاف:دملاو بتكذ 0

 لوم 1 30 1 00 ع سس ب ع ع ع ج مح
 ناوضر
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 دشنأمث هقطنمنم غرف ىثح هتودح ل حالو هثيدح عطقام هللاوذ كوخأ
 درتملو ىتاصا ”ىدبىد_>ا 5 ةيزعثو أريمصت سفغنئال لوقأ

 ىداو اذوهوعدأ ني ىنأ اذه 3 هءح اصف ع نمفلخامهاللك
 نأ قسو بارتا كارو دع قلطأم 5ىلاوو ءاذأو ضعي ىلاتفتلا ع

 برع !|هةلاق تدب لينا ا هبي رغاهناف لمالان مةئثام

 رزالالايذمالحالا عير«. انخلا سونريخلارمصق
 (رخأ لاقو)

 ناسا رعءاروعأ اموطناذا هع مهسدأح فاخال داع مالا

 ناب نسح اود اودحن او « مهءاق- اءوس شملان ذحاذا

 ذرب نم ةوقامو لوجم اد :ءربصن ل نم لحام مالسلا هيلع سلا (لافو)

 انالذ نار دنس (ليقو) ىلاعترال عضاوتنمل نمةداعامو تضغلا

 ىل؛ىرذع أةيوقعلا دم مهلاقف موتسق و اموللو كنا ءاثيو كناصقثءانالفو
 هلا فورا د5 بك اوهام نأ .عنبرب رحنء(ىورب و) ىد.ةثتو

 «تكسا تأ ا هنباهل لاق لقواساف ى تك اسرب وجو هنم لاحت ةلحر هيقلذا

 ناسخ ىظ.غ ىفشأ 210 تسأل زعموا دا اهل لاق هن -

 نادصأ ضعب (لدسو) ترهصول ل اق. لأ ني-مأت توفعوللاةمفردقأ

 هيضخب : ناك ه1 ناب أمسضغ ,ملوأ+ ءن لاق تصب سسالا 27 الا | ظ

 بضخ (نمو) < وريصر وهون المل او نيمو. ءأا هه> و ىف نيمتمفئشأا

 5 هاو ةقنالاو ةءاهثأا لئاضغلا ن مدقق لو بضغت اهادمىت جاء امشالا نم

 د_غ/ نفخ بضغلا عتانتن لاصتمما هذه ناف ةزيغااو زان ايف عالاو عافدلاو
 هللا» امنا ة_ءاعشلا باب ىف هر ددسأم لعل اضفلا سأ دةذدقن تبضغلأ ١

 فاسغس نوكم ةناهملا نمو ةناهأا نوكست ةعامهث أ ادقفدتع (ل لءقو)

 ملنم لاعب (ناكو) عقو«هلئاضفرثاسل قسالف عامطلاةلاذرو قالخالا
 ىعشلا (لاقو) بضغأ اد: :عءفرح اما 42 ١نال ملاك سدأق بضخ

 تضغتسا نم هنعهللا ىذرجفاشثلا (لاق) م 7 اح مياملاو معدن لهاسجلا

 218013 اال لست: يت 162 770005007 نت 0307222 7220055908: تا

 ش يا ل

 ىأرزالا لاذ
 مها افاوط

 هأ تئاعما لاما
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 ريهز نب ب عك لوق لحنا ىف ل.ق تدبر عشأ (ندو) دفلملا

 لهاحكباصاوأ اهلح تدصأ م انلاو لولا نع ضرع لتنأ اذا

 نابارعا (لاقو) رثاطخرفنه ملحأ لاقفالجر ىنارعا (فصوو)
 ةعصعص ( لاقو) لقعلا نيبو همحاصنمب لوحكلذلو لقعلاودعبضغلا

 (لافو) هديرأامبرو هداصأ ارق لةعلاةدقرم بضغا|ناحو ىنبا
 ىلع بخضغاذان وعنا (ناكو) بطعلا طلاس بضغل اءاحاذ |اىنارعا

 لحر ىلاريشدزا عفد ىبعدالا (لاقو ) كمف هللا كرا ها ناهسلاقدحأ
 ناكف ىلاهعفداف ىضغٌدش ادق ىنتبأر اذا لاقو اك هسأر ىلع موق: ناك
 نءرعصتو اضع, كضعب لك ايناكشوبر مث, تن أ اغا هلابت سلف نكسا هءف
 بتتكي نأرمأ م.هتكإماهن.سنملوأ ةريسلا هذ_هو بارغلاودو دا بيرق
 ناكف" ىلعهضرعأف تدضغاذاهمحاصا لاقو هلابت سلف نكسا باك ىف
 لضفأةيواعم (لاقو) هضغنكسوأر ئاذاف هماع هضرع ب خغاذا
 ريص ىلةبااذاو ركش ىطعأ اذاو رك درك ذاذاف لح او للقعلا لج رلا ىطعأ ام
 (نمو) زحنأدعواذاو ىنعتساءاسأ اذاو افءردقاذاو مظكب ضغاذاو
 لذلاهرغ قحناىدءنهو ةمالسا| مرح بذغلا حاامأ نم ءاكحم مالك

 نمدرضىئُدتلاو ريص لاو ملح ظغل مفك ءامك.ل2ا ضعب (لاقو)

 ءاك-لا ضع. (لاقو) مدنورخآو نون بضغلالوأ(رخآل اقو) حزملا
 ةوهشلاو ةدهرلاو ةمغرلا بطعدةف لاه عمد رأ ل-رل ا ىلع تا غاذا

 نط.غاللاةفلوق.ك.فعتءانالق نايك اصلا ضع (ليقو) بضغلاو

 ه.ال ل>ر(لاقو) ناط.شلا لاقهرهأ نمو هل لبق هلو هتلارغخن رم أ نم

 لهف لاق ابئمكتجرءام دأب كرك ذيو كمن عةبوهو نالغب تررعفلا
 نومالبال ةئالثل.ضغلا (لاقو) م-رافءان اف لاقاللاقئشو٠» أذ ذا ىندعع»
 تلعن ساق نبضنحالا (لاقو) رئاسملاو ٌماهلاو ضيراا بضغلا ىلع

 ان: دح وهو هتسءانف ىفهعم سلا < ىنا ىرقملا ماع نبق نمل

 هلق كنببا اذه هلل .ةفروسأم ل> رمهعمو الة نولمص ةعاسج تءاجذا

 1 اا
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 'انهههلقفئثكعم قب ناكنا اذهان لاقو فت>الا فقو لزنملان مسرق ظ
 ءاكملا ضءن لحجر ع هلو دوم ى 4 |ناآم :و كعوم» نا فاخأ ىناف

 1 ىلاقو بولغملا نمر هن :فلاغلا بر قل عدأ ثسا مكح# اهل لاقف

 ةرارز نيط.قل

 قدعأو عمات _ساأم يد م نودرت # مك! امو ىلا ةداعس ىتد ل ىلةق

 قار شحاوغلاب ىف او ريدص ع ةهش نسحأب ىلا كر أ

 قذحأ شدفلا,تنأ امي راشد 0 قئروقك ىف :ةيباسدق كت نآو

 ماش || نم هب و أعم كاف: ىذلاتنأ هنء هللا ىذر رذى نال ل-ر (لافد)

 5 ل و كاف امري كا ..ناكول

 ك- :ءالناتل (لاقو) تاقاهرشانافآوتمغ أمناو هتلقام فمي ملاهنءا

 بضغلا دتعالا ملم فر هال كد ل هنال# ىنانا 0

 (تسو) هلا ةحاخ ادنءالا - اوحأالو برحادنعالا عابتلاالو

 ميكسحلا هللاسقف ىنعأ كانا هللاقف هنع ضرعاف» كَ 21ضءلجر

 ل كلذفو ضرع ءأ ف: هعو

 ءامكرغ ىلذأو مهأى لد نكن دورور نم كلانا ل

 مات كلو ماه تسل لاف كاحأ ام سدق نب فذ- اللامو (لدقو)

 نأ. نم فو اال اهب اوس نم ىنءذعام ان الثا مح أذ ةماكلا ععسالىفاهللاو

 عاش !ا(لاقو)اهءرسشوهام عمسأ
 د الاهؤهمل اد: ءناك اذا دع امضار ءرال محلا تيس دأو

 متن المعلا ذنع ناكاذا 33 ارسومءر ال دوحلا َسيالاك .

 تلفاماما لاف امرنع هللا ىذر د نيرفعج بسال>ر نأ (ىوربد)

 ىلاه.ذ كاك انافام. .ةسلامم تاقامو هنم هللار ةءجنانافأ: وهام |

 نشا ضةدرذتضغاااورذحا ءاك للا ضعي (لافد) ىلاعت هللا

 يلح ل رلاةوكمأل ىف. صنمكا (لاقد) ىلاعت هللإ تضغ هر نامضغلا

 قسبآلا ل وة( ىحاصلتءنوكنالو :لذتسم ع كلونا هغسلا لوقف
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 مي هراصنأ سانا ناك لح نةناففنحالا قدصو لاحرلا نمىلرصنأ
 ضعءنهل ىمك تك اسودؤ هايدالا ضعب مث ىف عرسأ الحر ن اور
 ىلاق ملولاق اللاق كلرصت أ الأ هللا كجريهل ل اقو قب رطل اق نيراسملا
 (لاقو) ىلحتالا ل تءماح لهو لاحرلا نهى ارصنأ للا تدحو ىنال
 ن الاداة كلن غرفتالهشاوهنعهللاوضرص اعلان يؤرعللحرا
 فاضتسا مساق ناكنمالج رنارعنهللاد.٠ ( لاقوإ) لغشلا ىفتعق 1
 ىوعف هلل ىل_هأ فيض عنأالهللاو تااقف لت ةلكمهو هوفاضأةاموق.
 لءماده ل ثم لاقف مهلايقأ نماليف وأم امدن كلذ غامق اهئاد ىف اهو ارح

 5 اءافنحالا (لاقو) اهئادحّءاهؤاهفسرهطت دعب نوكت مآ
 وفعلاو عفصأ| نورب نذلا لاق داغوالا ىأرامو اولاق داو الاىأرو
 ميلك تسلو ه.لءربص, ىذا اوهلاقف مل نعفنحالا (لاس) اراع

 ىلء رأت ميك ىنردا ربك نم ل>رهعزان باهملانا(ىو ربو) رو-هىنكلو

 نه تحمس |ىنساذا تنك ل اقف كلذ ىئهلل.ةف تك اس تاهملاوباهملا
 تزيشو هه- و لامثىندساذاناكو. ةلغسلاو ماثلل اةءلحتو بامسلا فنعم

 ثارثك الاةلةو ءامحما ةقير علو هورالاذ نو رغفلا لضفي رفظنأب هسفن
 ألاقن ارمثاولاةف دووملا نم موق ىلع مالسلا هيلع جسما (موز هائل اوس

 قفني لكل اقف اريخم-هل لوقت ت:أوامث نولوق:مهناهل لشق ارد مه
 رفكو دادزامهفتنمو داسل-نمقيصني عكا (ىللاقو) هدنعاسمم

 أ نع ةرمشاسملاو ناو الاءاقلو موسلهاحاةبفصو. مولةمعتلا |

 لاقف هيلا امش ىعشلا] بر (بسو) دازلا ةعاضأ داسفلانمو

 ل اقو) ىل نار فغفاقداصت نكن اوب كلهتلارفغف انذاك ثنك نا ىعشلا
 كرية ىف كعم لمخرر ا. :دس* ال هنع هللا ىذر بد صل ارك ىلال لجر ١

 ناس ةنفن> الل لج رب (لاقو) ىمالهتلاو ل خدي كءعمركوبأ لاقذ
 عمم مل اريثعىل تاقول كنكل فنحالا هل لاقف ةرشع ّنوعمتل هلك ىلتلق

 "قي رطلا قه .شاعوهو فنحالا بسالجر نا (ىورو) ةدحاو ىم



 »)اء١(*

 ئنبان هبال سدق نيفئحالا (لاقو) دحأى هلاكرتمئثلضف فرع |
 | نب لس (ناكو) هرذاهالاو ٌكفصنأن اه هضغافالحر ىتاوت نا تدرأ اذا:

 هل لاقف هءلا هب ىفأف ذا هغم ف : همو5 ند لحر هررض دق هناك ىتدمسل فوت

 ناالا كاندّوام لاق لخلق الىاق ىناقتناتدشدامأ تاعفىذلاام|
 هو رك-ا|لمتحتو لهاا ىل_ءلو نانا نئوفعتو ظخلام 0

 ملئاقلاقف هدس ىف“ لام او ىقتلا ف

 للرب سفر دلاهنتلا و « ةداساوسلو ماوقادوست

 كذيطءال هللاو لاف 3 .ءتنأاناةناوع ند دلل تاك نم لحر (لاقد)

 محا برعلا لاثمأ (نموإ ىسلانم سأرةثامهاطعاف دسسعلااههطعت ام ةءطعا
 هضوف هّهْشُف سان )!فارعش نه لجر لعيضغام اهنا (ىوريو) دست

 قرااف هذرأى هللا ةفيلخ تنأو ىنةشن نا ىق-سامأ هل لاقو ل--رلا:
 كلذ. نءعذش لاق الدم هم .ةساذاانأ لاف صتةاهللاقو ىب <ة-اوماشو

 اكلها ه لاق هبا مهذلاق لعق *ال تنك امىلاق لال !نماخوع

 رعاشلا لاق اهلئادوعأال هللاو لاقو هسأر ماش س و

 ماوقالاوزع ناو: اواذيىتح 7 اوقرمش ناو ماوقأ دحنل غاش نا

 1 < |عفص د نك..]و لذ فصال « ةرغسم ناولالا ىرتداوعشت و

 (عكلاذ)
 له انهانددرا::سئانئاواو « ًانمول- ل_ضف هانددرلو-و

 لضفلا,ةداغسل!لهأ ىلع اند_عو «؛ ةريثك مولح تف دةوانخر

 لاقف سد نو فذحالا ىل فص ناوف_صن دلاخ ماش ه (لاقو)

 0 نتنثاب ثثث ناو ثالث هن+ كترمخأ تشن انين هؤاارتمأ ان

 عقديالو لو<الو صر#<ال ناك لاق تال ؛هنعفرمخا لاف ةدحاو

 ا قود و رع ارث ود ناك لاق نيةنث ا هنعىفرمحت اف لاق هيلزئاا قحم

 هسفن ىل-_ءاناطاس سانلام انءاناك لاق ةدحاوب هنعىفربخأف لاق رمش

 م2 تدعوه :ءالا (لافو) مدل زعلاو ةيلغلا ىفي صنيزك ا 0

 ا م
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 بذذملا كراش اهيفىلاعت هللادّد -ام قوفةبوقءااىف زو امّتن منا (معاو) |
 امئاهناةرغ ””الا,نمدتو ةيوقهلان همرخلا هم -وتساامبجوتساو تنذلاىف

 دوادن» ناماس( باكو ىلاعت هلل بضغا_ هاذا ىشتلاو ىوهلل بق أع

 ىن قدصو هد_>و هئيدملا مت مق ٠ نمدشأ هسفنار هاقلا مالسلاامرماع

 تلغيو انهلهارهتو : 0 ٠ ناطمل سلا نأف مال_بلا هيلع هللا

 لذىفارعسأ ىق قاف هيوم هلغت م افاطءال ئةو امتاجوا هدو: :- |

 ند همك |( لافو) هلقعي بعلب , رج حدةوأ اهرويئطب ةئيق هيرهقدق هاوه

 ىنأن ب ىلع (لاقو) مدل ار مان نممظعأ 4١ عرج ىلعربصلا فص
 مهك وامدج أ نعسرافء اريك نذاريسك تل اس هنعهللا ىذر بلاط

 ا ناورمشونأ ةربس مهد- جأ نأريغ قءسلا لضفربشدز !لاق مهد“ :

 هنعءهللاىذر ىلء لاف هانالاو م 4 لاق هءاعباغأ ناك ه قالا ىأف

 نم مسالا فرعت ناةريسل ادو# (نمو) ةمهاولءامهتقن1نامعوتا امه

 فن اخا فو مودأ كلذ ناف ناقعلابالو تاو لان ل- عد ال كذاك قالا ظ

 فارولادو# (لاق) ىارلاءاحرو
 مارح ا" ىل. عمنم تمظغع ناو تاذم لكن ع 0

 مواقم لمو فور هو فيرع «* هنال”نمدحاوالا سالاف

 مزال قحاو قمل هان فم أو 5 هل_-ذن فر ءاف قوف ىذلاامأف

 منال مال ناو ىمفن هتاحا * نءتندلاقناففودىذلاامأو
 مك احل ضفلاب لحنا نا ت تللديف ب اينمؤأ ل ناقىلمائزلاام أَو
 6 نماباوح سال |عرسأ لود ا.بارعا تءعمىيمدالا (لاقو)

 اذارانلا رحت ناف -هانةثءاساددراو بضغل |ةرج دن نبد ند ةويال

 06 اتو)فوصأ نم قرتختةارانلعتشتنا ءاصغأ تالخت حان رلاارلع تحما

 تضعغاذان مدعس ل39 هءق نعجج | نم تال' هنع هللا ىذزرب زعلا درع ند ١ رع

 افعردفاذاو لطابىه هاضر هل دي ل يذراذاو قلاع نع هءذغ هج رخل

 هكا محاد ن ع هنع هلل | ىذر دش ند روعح (لثسو) ع

 فرع
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 ( قوما ناكناو هنم سأ.:مللاحرلا نمدي دلا نا هللا هنعا سدلبا لوي
 |رفع- نا( ىو رو) ديرئام هنمسصت فاق ددم ةعاس هءلع ىقأت هنال هناعد ظ

 اعاكن |نينمؤا ارثمأل لاو بضغلا هفدقس|دوو دءشر | ىلع لعدد نأ 1

 هلا كدثرأ 2 او) هسبفنل همضغ نمرثك اب هل بضغنالف ىلاعت هلل بغا
 اهمقنأ اه هتلاسر ل هك ثرح ملعأ هللاو اهل ةهقال ةماكسلا هذه ناىلاسعت
 فرصتت اغا ناطاسلااهمأ تنك اذا كنال !مأشمظعأو. اهردق ل جأو ١
 ماقأو عئارش عرشوادو د دّدح د-ةىلاعت هللاف هللامأب هللا كلم
 هتفل اذعدنع هام لك ردم موسرودو د- نعى واةثسواضورف

 عطقلا نفسا[ نم لتقتالف د42 | كالدز وادي نا ىو ادودو#ماد_>

 هترثعتاءقأ تاؤرملا ىوذ نمرثع (نِد) مفزانمر د ىلع سانلا نودؤب

 (نةوز مم ارثع تا ا ىوذاؤل.ف أ مالسلا هلع (هلوقل) ئثديلبا قلوب

 ساحم فاعف ماقد ناكسف هروذهو ه-ةأزئمر دق ىلع لد اق ناك مداإ#

 ا عزنتوتاو هج قب رشآو هنروقعمده نوكجتو هو أرطن هيفدعقب

 (لاق) ةالغلا ضعي هيف ىذلا مااكلابماكي رخآو هسأر ىلع نه هتماسع
 لجرلاذخأ اذا مهنعهللا ىذر ىلعو نا ةءوربعنم زق ةاصعلا تناكى علا

 لعأ لحر اذهل قو هموك ىلع دممملا قهر فرطو هتماسع تءزن مهم

 رسزلا نب تعصمىلوا# مهعا-م حنو مإب ضد ارز ىلو (انف) هريعشد

 ىتسح م.هاجرأ تف نم ىمركلا عزت متري ءا سو اسهر ع#و مسوس ديأ تدممك

 لاق جاخمانفورع الج رلاىلو (ااف) ىنمو تمن مومدبأ مرذت

 مالكللاريسامف رثؤد ةسف مثلا سفنااو ناوهاملأدةالةلءاذلا سفنلا

 لَ هنقو

 و
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 هللادابعب>حأ نا كل نوصنال َمُدْس نا ٠ادردلاوبأ (لاقو) كاوه نمولدخ ظ

 نا(/ىورو) ادن ضرالا ىفنول مب و هدادعملا هللا نوح نيذلا هللا ىلا ا

 ىندثت كنا ىلا لاقو ءامسل ىلا هسأر عفرف م-هدأ نب ميهاربا م-طلالجر
 لاجناىر<«ىرتىتاالاصملا (نمو) هسبقا#ثالو ىنرثتالسف هبقاعتو
 ١ لا لاكسلاو

 «(لحلا ىف نورشعلاو نماثأ !بايلا)«
 |مفصاا جفصافىلاعت (لاقو) بينما وأ ملحم ميهاربا ناىلاعت هللا (لاق)
 ىخرلاوه لما مفصل اهنعهللاىذر با اطىنأنيىل_ع (لاق) ل.

 (ىفو) هعمدةحالو هضزمب ونالب ىذرلا ليلا عفصلا قو باستءالب
 هللالوسرا ل اقالجرن ا( ىو رو) ان نوكب نا مام اداك ةعدقلا لا.مالا
 لاق ٌنداسناف"ىلءرثك-:الو نهب شدعأت اسك ىلعلس 5 هءاع هللا ىل-ص

 هيفا تانلالا ىو ذب اهقحأو قالخالا فرشأ للا نا( لعاو) بضغن ال

 نوصنمةزال ناطادلا هننمانلا نحو ندا نآلتجاو سيلا ةحار نم
 مهرداوب هيدرب لح هعم نكمل ناف مهتالحا ةسران#و نام ادوأ ةماقال

 "ىقلوق»ناكو ةانأو مل->اذناو رثونأ (ناكو) ل.ةثءبعتحت عتوالاو

 ةانالاو ل-4ا اعرذام بت ةضا ةبعرلا دنعناترهاظاههناالول نات تصد
 حورابلاقف مالا !مملع مرع نبا مدع ىتأ *ان ركز ني ىمنا (ىوربو)

 هلاحوران لاق ىلاعتهللا بضغلاق :نرادلا ىفءاشال دأب ىفرمخا هنأ
 ءددامو هللا حو ران لاق بضغلا كرئا لاق ىلاعت هللا سضغنهىندضءامو

 ىلا نع (ثددح افو) سانلا ىلع رشفلاو ريكتل او ززعتلا لاق بذغلا |

 برض (ىذلاو) : بضغأ نم ىلع هللا ةمعش تء>و لاق سو هلع هللأ ىلص

 هءلع مهاربا هللا# مال_سلا هيلعقام#|ةصق باءأا اًذ_هىق للا هلكت
 لءفاتدأ اب لاق ىرتاذامراتناف كك ذأ ىنا مانملاف ىرأ ىنا ىن: ان مالسلا
 | هقلح ىلعرمأو نيمدلل هلتمث نيرباصلانمهتلاءاث نا ندع «رموثام

 (رامخالا فو) ميا مالخبءانرعشبو ىلاعت هللا لاق اريعخالا لقي لف نيكسلا ظ
 امس تر معلا 2 2بر هيو 5222-0255م سمس سمت 32-- ح

 لوش

 ظ
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 اواوأ الا هامق.الةرع ةدعصنا|ةعرس نا 0 و١ ما تددصو موقع ا

 ”ىلاىدهأ أرماهّتلامحر لوقب هنءدهللا ىذر باط#انيرع (ناكو) مزعلا
 «-.عهللا ىذر ري زعلاد.عند رعىللاةنارهم ند نوعم(ل افو)ىنو.ع

 هءاسن أ اهب هللا ثءب ىتلا ىه هضرأ هلل ةوعصنا |كلام (لاقو) هفركام'

 هلم سوفتلاو مهرومأ ىف هللا داع ةوصنأ او دصتل | مالسالارهأ نموا
 كدو (م- اروثنمففو) اهاوه قذاوامىلا هلدام هله أ نعةرفان جدمنلل

 ىلقثله>١نه كوخأ لاقي (ناكو) كاوهىىثمنم كالقو كدعن نم
 مهضعب ل اقو لة وعصن

 رم عصخأاو ىنتشش غلاة ف« دي زأ ىتم ة_ديصت تورت

 ريتاو الا رداط ديزو ع اديز تيصن نوك أنا ىلامو

 رضاع فما لاق, ه١ :اجيزرنا فانا دن ولو
 رحرملان اك لع لاقي« ْئت ل كح سدت هل تلقف

 (رعالاقو)
 حوصنل أ ناءصع ىلعو « ىدعصت حوصناا ىلع و

 (ىئاطقلا ل اقو) ا

 اعاتسا هئمةرم كديزب « اممكدلع ىيفشلا ةيصءمو

 اعامتا هء.تت نأ, سدلو « هنم تلقثةساامرعالاريشو

 (لفون نءاقر و لاقو)
 د>أ مكحر رغالفريذ لانا »ع م1تاقو ماوقال تد دنقل

 دلولاو لالا ىدوو هلالاالا + هتشاشب قبت ىرتاسم ئثال
 اوداعا ةاداع تاواه دق داخكاو + هنئازخامو زحره نع نغن ل

 هسفنارا.تعالا نس نم هريغاراتءالا نسصامغا بهو نبا (لاقو)

 هنالؤرماكدصني ناءاذعلا (تلاقوإ هسفن ىف هلربخال نع كلريخالو
 هنالك بأر نم .ةذل لثمأ ةفرعملاف كيأرو أر موضع (لاقو) هسفن

0 

 :ك-ع- و ىف هل لوقدىتحءاخأ مدخنالل جرلاناف ههرك أ امى-هجو ىقىل لو

 داراادصقلا هلوو

 هأ لدعلاا هدر

 ىنلودمأب ءأامعقن

 مرس# ند أ كلام

 جحر كى مو
 هلوق ق ءأعشن طهار

 ه|١ طهار ءاعقت

 سوماق
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 أ ارقاادةغهندستو ةوالتلا قه" ماقا هناك (ةييمصتلاو) هداءعىف

 نينءاطلا نءطو نيفرحلال:وأ:نمه:عنذلاو هلاهتساو هسفامموفتو
 ءراس.هكيل هان !رنأ ىاك ىلاعت هلا لاق نيعجأ قئالغلل هسفام ملعت 1
 هناع هلا لص لوسرال (ةوصنلاو) بابلالااولوأرك د ّملو هتان ؟اوريدبل
 تلاطلاب هتثيسءادحاو اًنسضو امح هنود نمةب أحنأو هترمهاو هترزاوم دو

 قالسالابقاذقلاو ةماكسلا فدلأتو ىوعدلا د هتةير اطءاسحاو

 مسهييباتى هيمايقلا اوفاكست أم ىلع م واعمةءللل (ةديصنا ١ د هره اللا

 نم مهرب ريدو اولو-امدت ءمهجا#ت و هوفطشا دنعم هداشراو ةهلفغلادنع

 مهتلحنداسو ةدعرلا مهم ريسو مهاع قالا مهمالعاو م هوسل ادب رب

 يملا رفانلا بولقلادرو مولع ةماكلا عج ىف مهترسمنو ةحاح ادنع

 وكرم ةجرلاو مهربكر شوتو موماع هَقْغْدلا نيلسملا ةعاسم (ممص“ لاو)

 خل مهرط او لغش ام قونو مه دعس امىلاءمتوعدو مامر حي رفتو

 هه اوحو هندبو هسفن ةنؤم عفر نيابسأل ةدهصن هلا(ن *و) ماع ساو سولا بأ

 قار طلا نمةاون ه' ءهنفأ ىذر باطل اني رعطقل ىعمالا (لاق) م-مع

 م-مجاد يك لاقدر ادلاىف اهاقلأف موقرادمرم تح هدم اهكحج ماو
 لوقلا.ناءالا ىلاءهوعديو مههالسا بص نأ ىلا عج (عمتلاو)
 نع اوفك وأ ناطلساذ ناكن اف. قلايو رفكما| هم ,ةمءوسوهرذ و

 (ىود) م-ومق هرمأ ةماقالهزيادكن لتتلافالاو ةمذاونوكس نيالا لاق

 بانواع لضم ال الئ لاق اسو هءاع هللا ىلص ىنلا نا هن ءدهللا ىذرذاعم

 مموعد ناف نيلسما ةعام ماصت :ءالاور مالا الو هكصاذمو هل للا م

 حسو هملع هللا لص أ :لاتعبا هللاد 0 سرباح (ىدد) مهئارو نع“ ا

 (لاف د) مسم لكل م هنلا و ا و تأ :ةلق ةعاطلاو عهمأ | ىلع

 ام ال لاق لسو هس.لع هللا لص ىنلا نا سنأ
 قطن ةمك-ح لاو رجافلاوربلا هلعب لءلاءادر دملاوبأ (لاقد) كنس# دل بدحأم

 تدص نذل ني_.شتنملا ىولق ىنالا تدثتال هلي هعسنأ|و رحاسفل اوريلا سبب

 1 ل ا وسور
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 وه تقاحلاو قيضلا ف اهطغضىذلاوه (قزاحلا) هدنءقيوتال
 نمهّدمأو هز مراعأزاعىلا كش نم (اولاقو) أردهنطبفدحصىذلا ظ
 قرانا هللاد..ع نمد ارز ن اةراشتسالا ف ىرحام فما (نمو) هعرح

 ىلا ثعبف هيراشأو ءاضقلا هملون نارك ىنأ ه.خأ قر عنب هقاد.ع هراشتسا
 وبأ لاس قف كم ىنأ ىلع هي نيعت هللا يعل دايز ثعبف هيلع عئتهافركو ىلأ
 ناحيسدارز لاق المهللا لاقءاضقلا ىلىرتأ هللا كد_كنأ هللاد عاركا
 ىتترشتسارممالا اهمأ ىلاقف ءاهنت كءمسا مع هيلع ترشأف كترشت اهلا
 أ ىأر هلت دهتجاف ىفراشتساو نياسلل تصنو كةدصنو ىأرلا كل تدهت> اف
 ةقرازالا وح ىف هل عسا تاهملا ىلا ثعب بالا نا (ىورو) ءتد#و ا
 هرسسد نه نود هك-أع نا كارلا نوك. نأ المل | نم نا باهملا هإبتكذ ْ

 ا نمنيعجأ قنالغلا ونيلسال هناا نااوذعا يي ( ةديصنلا فل دف) ظ
 مالسلا هءلع بمعش (ىلاق د وخ نأدي رب هللا ناكن اكل مدننا تد أ“ ناىضن كعفذيالو مالسلا هءلعحوت نعارأمدخا ىلاعت هللا ) لاق) نياسرملا ْ

 مل تدصنو مالسلا هيلع لال اقو نيرفاكمؤق ىلع ىمآ ف يكف مل تدصنو
 عدنا ذادرعلا ناسو هيل ءهتلا لص ىنا| (لاقو) نمدصانلا نو .كتالن كلو |

 هللا ىذرةربرهوأ (ىددو) نيةرمهرحأ هل ناك هير ةدادع نس>أوهدليسأ
 نيدلا ةدهصنلا نيرإإ ةدعصتلا ندلا لاق ل_.و هيلعهللا لص ىنل انا هنع

 نمسا |ةءالو هلوسرإو هءرادكجاو هلل لاق هللا وسرأب نأل هو ةهعدنلا ْ

 نقوم ام هناك الاو حالصا هر ىذلائثلا لعف هاا ( مدناان) مهتماعاو

 ادهن رعلا لوقت ةعصن اهريغدثو اهيطاض ىتاا كول سأا ىهو ةحاصنلا
 ءايشالا ىفمصنلا(فلتغو) هتطخا ذاامصن هتدصنو طم ىأ حوص:مصرقا
 سدل اع هومزنتو هلدأو هام هةصووهُّش (منااف) ءامشالا فالتخال

 ةيغرلاو انانانوارداظهل عوضماو هعظعتب مايقلاو الوقو | دةعهل للهأت
 هأصع نم ةادأعمو هعاطأ نمةالاومو هاطخاسم نعدعاتل و هباعفا

 هانرك ذام عج ةداراو ال_ءفوالوق ه-:ءاطىلا ةاصعلا در داهحلاو 0

| 
| 



 *ء(1 8#

 دب زارم طخ نولوةمف مسويقاعف م-هقاز رأب نيلكوملا اعدىأرلا فاورمصتف
 اوقها اذاو موق از رأب مهب ولق قل ءتلالا اوئطذعمل مدلوقيف انقاعتو
 ةذسل هلأ.ع توقو هن هنو#» هلا اوثعد لحرةر واشعا وهاذا (اوناكوإاوأط خا

 ةرواشلفاو تتامط | اوتوف تيرحأ اذا سفنلا لاق (ناكو) هبلغرفتملا
 تست لس. ن نمىلؤ“ فراشتسا ام 1 الو ةروشملا كةدصتر يلا قدصاف

 كزاكمولعالو كلنامامىف كلسأب ةدش كعنعالا عل | كولم ضعد (لاد)

 7 ت2 سس[ تاه هكر غ ىأر كب كبارا عمقا ن هلسفن ىف
 دادزا كريغىأر كيأر قذاو نااهئم الاص كلذ ةق نأف ا

 هّنمأراملاءلتعم هنأر ناف كرظن ىلع هتضرع هفلاخناو كدنع دش كمأر

 نم ةصصخأ | كل د هنا كلذو ها :عتدنغتسا|اعضتمهتنأر ناو 1

 ةروشملاهلءضف نم نابلولو ربعنا او هتدومءل ضدعو نا

 ىلا اقل اقوةدسحلا ةن_سلاب ةياصالاة داق 6 ساد.ةسم تدصأ ناكناالا

 هيا ع قرشا: تر واشا ذاو نسح [ناكل ذك لعفواو قادتل دل

 نعمل كأم ةعامجلا ل بتاطأ ناو أودم#م عمدبو هم !.مالكيأر

 هراكتر اك هتيقاع لضفل عمس ظرلغلالوقلا نا (لعاو) اوهاك :مهمسفتأ
 ىوقرثءى> طو ترغعام ىفارعا (لاقو) هتمغملضفألر !|ءاودلا ىرمش

 سدع نم ل>رل ( ل.ةو) مه مهرواشأ ىتح امش لعف أ الىلاق كلذ فءكو هل ىلق
 نمي ودحاو مزاحات 0 سدع يأن مب اوصرثك أم

 ىنام-هللا لوةد ةرمد“ !اريهأةريمهنبا (ناكو) مزاحبغأ !أان اكو هعب 5

 هربا ٌتسم ىو ش ىف و اا امد الاو هسفن هصاخ هم اغن هم ,عص نم كيذوعأ

 نمو هروشل] د 2 هيض ![ناونألا نم مقل (دسنملا -قو)

 آض رمدادزاو ىأرلاأطخا ةيمشلادنءءاهقفلان موي .ضرم ادن ءءابطالا
 ريثكحالو منغ ارالو اميعمرو اشنال (ءكسحملاتلاقو) رزولا لجو
 هةهرب نهالو اغتاخالو اهءاضقدب 7 ةحاح ت>اصالو ءاسنلا عمدوعقلا

 نمرواشتالو نقاحنالو قزاحمالو بقاح ىأرال (اولاقو) نيليدسلادحأ ْ

 .ةوب ال
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 لاقو اوعافتام رافو اسورنأ (ىددو) عانت داك: :الةاللاءاراالا

 نمانلعكالنال ندفو ىمورلا لاقو رواش ن 008 .اع كال ال ع ن<*ىسرافلا

 م م ةلزنع ناكمزاحم | لع ىأرلا لكشأ اذاره+ رز (ل انو)رواشرال
 هوجو عم مزال كي ذك اهدجوف اهقلافاهطقملوحام عمش وأو اول

 باودصلا هل صلذ ىتدح ضءبب أوم عل برصد 13 * لك ءاارمالا ف ىأرلا

 ضءلاق(دنذا؟-ىفو) هتراماتدج هتراشتسات 7 نم لاقي ( ناكو)

 ملا ه-مازمملا نههداوعرسلادادرباك ةماز ل اءار زولا ىأريدادز مزال اكمل !نا كولملا

  ةمزحو مز اك لاحرلاةمْزحلْرتلَو دناو ةوقلابهلاثمالام ى أرلاو مزحن اء لاني و راجنالا
 ها ةمدشك || (لأق) ىوملا ىلعةدعاملا لهاا لق سك ءاعصنلا لوقرئارم نولكتس
 ناكللاقذ نيهالا هاخأ ىنعب عولخملا ىالحتأ ىل فص نيسحلا نير هاطل نومأملا
 ىلا ىتضبالو رارحالا ممه ايتام سفن نم عش تدالا قلص نوضح

 ام كلذ هعدربالو هتبقاعءوس ىريف هيأربدتس هروشم لءقنالو ه هدم كد

 ,'ىساهقر و رب لامست الا عملاق هروح تناك كف لاق هد مهم

 | مئاصنلااةذاذل قاذولهتلاواما 0 ريبدتتلا
 موضع ( لاقو) هنرفظاما وش دذع هسفن كل مو لاجرلا تاروشمراتناو

 0 ةدئربغةدارعلاك ةيورري_هبرومالا كلااذاذ هنأ

 دحأ لكنمىأرلا باوص نوريشت:و بورعلانودهثنمهئارا فالتعا
 ءاقملا ءاعكولا || هّتلامحر لوقي هنءهللاى راتاطلان رع ناكو (اذه) ءاهك ولا ةمالا ى>

 هأ ىنءموائزو نع اعيرأ نعمل اعبرأ ىطعا ملا (ناكو) ىكو.عىلاىددأأر ما

 لل ندو لو.قل |عنعمل ةبوتلاى طعأ ٠ نمو ديزملا عن« ملك | ىلمعأ

 موضعن (لاقو) باوصلا عنومل ةروشسلاى 3 نمو هر عنكم ةراذكسالا

 باك ب حاس (لاقوإ هريخأتن مريخ هعدقتو هربطف نهرب ىأراارب+
 نا كلاب ىت نبال موضعي لاسقذ هءارزوراشتسامعلا كولم ضعب نا جاتا
 ةمالالردحأو ىأرال مزحأو رسمال تومأ هنافالاالا اددح |ةمريشتس

 4 ةيزامرو اشاذا معلا ةلولم ضد (ناكذ) ص ةلد غن نمانضعيل عأو

 ا ١ ا 7 عجم كما جس تب م ست 2 و تس حس سو م

 ظ



 بلقلاو راماسخلا

 , وو ىلع لم 4

 ها ةدحاو
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 ىرتأرزوةرزاورزتالوىلاعثهللالاقهئمدكوأ م نافلاق هتاهىللاقا
 رمأ ةيو ام ىلع بلاط ىلأ نيل. ع دفو (املو) هل.دس ىل“و هاوج نم بدقتخا
 | نيب رأي ةيزاج قيرطا!قىأر فارسنالادارا انف مهردفلأ ةناسعمل
 اامالغ دلت لاق اهبعتصتامولاف هريخأف ةبو اعم ىلا عج رقمهردفلأ

 ملم هل تدلوفاهعاستباف اهبهلرمأف فيسلابك قر غم بر ضي ىنتيضف أ نا
 | نيس غامق ةعيض هد واعمه_:معات افماشلا ىلا سم مدق م ل.ةءنا

 ىلاةيواعملسراف مسمع زدج أالىناّةب وا«م ىلا ب ةكةريخ ا ىلع نبا

 ترض نانودامأ ملسهلاقف لاملادرب رمأي نيسحل | ناك اذه لاقف -
 كلذب كونأ نددت دةاهللاول او ةبواعم كدف الق ف ملا كورغم

 انماغعالذ هغاب نيحني-لالاسقف لاملاهغوسو كمأ ىرتشي نال -.ق
 5 ال-وادوحةيواعم

 «(ةديصنلاو ةرواملاف نورعثءلاو عداسلا ب اءلا)«

 ةنطاسلادعاوقو ةكلمملاس اسأ نمءاكحناءذعباسمبابلا (اذهو)
 ركذ نو ةيناقرفلا لاص لا تايىفءانرك ذ(دةو) سؤرم اوس ئرلا هءاارقتفيو
 ريشملا نماي أرلضفأن اكن اوريشت 11 نا (اوللعا) اهتساتواهدئاوف انوه
 كناكءورىفنفذق:الف أوض طءاسااب زانلادادزتاك ان أر هنأريدادزن هناق
 كلذ كنف هكريغ ىأر ىلا ةجاحما كنم سانالرهظلاحرلا ترثتسا اذا
 تدرأ ن اوهبعافتناال نكلو هب رخفلل ىأرلاديرتال كن افةرواسثملا نع
 اولوقي ناك تساءل باملالا ىوذدس:ع ندحأو كرك دلرفنأ ناكرك ذلا
 ذافنا نع ك_هزع ْك_هنعالو هناو*!نمىأراىوذنود هنأزيدرةنسال

 رمأ مالا هيلع مهاربانا ىرتالا ةراشتسالا نءكل هءاوصرو عظو كيأر
 سوف | ىف هعدوك هلعو بدالا نسج هلمكلاهف ةروشمال :مزع هئب احدي

 رظناف كح ذأ ىنا مانملاف ىرأ ىناىننان هنبالللاقف هيفةراشتسالا ىلع
 باطخم !نيرع )ل قو) بانلا اذهىف مريام نس>أ نماذهو ىرئاذام

 ةثالثااو نيطءلاكنانأرلاو ل_.ع-لاط. ل اكدرقلا ىأرلا عدلا ىذر

 «اراالا



 1 للام

 رار لذه (نعو) يلا ماكنت الالم ا!كءاقعا

 1 اونمبسنأو ال_هأ ناوهلل سل نم. ناوهباد_>أ اومرك«. نا ءلوملال ينال

 ىل-عكنم ىوقأ ةءاسالا ىلعن تال اله أةماركلل سدلأ نمةمارك ادحأ

 رعاشلا لاق لذا ىلا :معرسأ لْدبلا ىلعالو ناسحالا
 امر## سانلا نم فرع. ملوفعلا نم # 0 ىت> مارحالا ع نعحوفض

 | السم شئ ءركلاب ىذالااماذا « ىذالاهينوكيت املا سلف
 كلا ةنمأةيوقعلاو ل“ لا ١١ مالسلاام-ماعدو ادني ن الس (لافو)

 كلل يدان الدر واسعم (لاقو) مي .رريغاك لم هللا ثعمد هِلٌدَم ىلءوريرمشللا

 كلا ا لضفرشدزا (لاقو) 0 ءاؤالا ىذروأ بضغهنمرهظ: نأ

 م ا مراكملاةدافتساو دما“ ءانتقا ىلع هتر دقي و هاسغاةقوسلا ىلع

 ظ | صقنااكو موملع ةيالول | نم هعضوا هفاةدعسأو هنلمضف تناناوتمرتكشسا

 ١ ةذإ. نم مظعأ : :ذل ىوفعلدحال ىف نومأملا (لاقو) ةقوسلا نم سرق اسبنم .

 (ٍ ىلع لدا نمي ريغب نظ ىلع ن اه أو كلا | بقاعاذا هنا (معاو) ماقتالا

 : يو وقعلان ه هيحاسص لعل دأ امم مظعأ ىأرلا ىفءاطخلا مق نم هسفن

 ارفاتنم هرفظامو ىولغمرسشلاببااغلا هنعهللاىذر باطخلا نيرع (لاقو)
 | ىلاعت هللا لاسعفا همشد ١ ساذلا اعف | نم *.ث ىأ نوططالفال (ليقو) متالامال 1
 ةاكز وفعااو هيفسلا ماوق لحلا م ك<(للاقو ) سانلاىلا ناسحالا لاسةذ
 أريخو ماقتنالا عش نا ل يذلا كلا ميكح (لاقو) لقعلا
 تنذلابدم .ءلا لذأ نم ناعمس لو ناسي( تا 7 ولما تقانم

 ملاظرتغف تدلل ءعناو م - ار ريف توفءنا ىف | وفعلاببنذلا لذأو

 || نوئطاخلا عئصي فم تحت كحاب لها رعالا ىنرتال 1 نويدل
 وعاش ثلا لاقو نوئغتس ا .غتس» نع كثافو لهأالا لوب رنالن اكناو

 ! 1 احلا ةمايلحاز ا يع كلو -وذهللانأو

 لاق مولاق  كناتقاللاةفةءاعفلا نيىرامق ذخأ جاحمانا(ىودو)

 ىننأ بن ذب ىف ذخاتالن انينمؤاربمأ باكى منار "يلع ك.خأ ج ورح



.») ١# 
 1 ا 1 ق1 011 جروب توج 1 ماا اسس تا كا نفت دات نت: سس سس جس

 ىانج تدّتو ئرمة ىفأ اذهان هإلاقف لحرلا ىلع هنع تءّةوفدب هتف نما
 ىنءوأ لد - لاقو لجرلا تومف كلل ذ ىلع كلام ىتضدق ىف تنأو ىجرح كرم
 نماذةهو هلدس ىل_ف: مع: لاق *ىلءاهرتست كنعءتوفعناف ةيواعم هل لاق
 ضورعوهو ىلا لا نهرتسلا تلط: نا عساولا لاو ميظعلاءاهدلا

 رعاشلا لوو

 رذتءنف ميت أنف نوينذنو +*+ مك دوعن م ك نأ انضرماذا

 لاقثهددوتيو هيونذب هع رق لعق ىتد دق لح رب ىداملا ىسو# (ىأو ْ

 تندد رك ذاب ىرار فاو كءاءّدر هب ىنع رقت امىراذ :ءانال->رلا

 ! « لوقأ ىنكلو
 رحالا ىف ةافاعملا دنع ن دهزئالف 5 ةحارةبوةءلاقوحرت تنك ن اف

 تةثواذا كلا اناف وفعلا نم كللل قد أئذ ذالبلها|(لاقو) هةالط ابر مأف

 ه:هتدشحت نأو مطظءعناو بنذلا اشو ملو فعلا نسح ه- :مه-ةءعر

 6 نهو) ةيصعملاىلا كال ذهراعضد ىتح رغصن او بنذلا|ممٌدحوأ ةبوقعلا

 اذا انلاقف هدالوأ ع جد ةورواسلوقاذ-هىفةغاام 1 |

 لصد أب كلذسلو افوخاهؤاماوءانح ةدعرا بول قانا كزمعأ
 ىءاااذه (قو) اهةدقسا نملاه لمسنا كلو |وةقسال نم لعد قدا

 اذهو هأن :حوأ اسعلت طال ىنعملا ادع مهغلت نم مهمدرمذ ىلأ أعت هللا ل اه 0

 ريق لوم | كح هلد وفعلا ندح نمانررام فلاضالو روناس ل وق ىنء*

 وثعل ا نوكي انهاهف هلام ا بوكرتءارغا هكر تام ىلعو ا قدقسملا بجاولا
 ققلسلاك نلاتؤلف هب وقع تا ذم لع تقأ اذا بقاعملا (اهأ امف) ةدسفم
 كلوح هل_ضفت لع اًوسو د[ مأو نال ناو خاف اءاو كنال مراد عدد املا

 ناكو هماقم ىف تنكر أرك ذاق كنلءالوطت هيهللا كإ فاك لب كتوقو

 م-حربال نم ىدب نم هماقمموقتفر هدلا لق نم م نم 5 الو كما مى

 ميقأ ا ينذم كفن مقأف ريصقتلاو طر : رفتلارد> و تقاوعأ اىفرطانالو

 ند. ءأو اردم كاطع ناك اماردةمكداةءنكملو هروقحأل

 1.01 05 انتل :729022630:552050:99:0905:70009 د 229979 يقت معتز تقشتمم 22 هدد دل

 ب اقع
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 ”ىأربمالااهأ ىردأ امهللاو هزءافءال هم مدس نبل سل موضع (لاقو)

 (رعاش !!لاقو) توفع موب مأ ترفظ مونأ فرعشأ ك مهول

 قَد همر ناح ُك_وال_*خ -* اماو رون ذلاوفعلا ف تازام

 قام اودمقلا فاومأ ك دنع « دعا هانصعلا 82 و

 ها موالابدنأتلا || نيينذملانع ء مفصلا ةدواعم ىفكللا بنو ون ةماعلا ناناو رشونأ ىلا ( عفدو)
 ”ةاوأعم نم دلو ءأ .امأ نحو ىذرم نومر للا عقوذ بوفذلا فمهعباستت عم

 هجري زءلادبعنيرع (لافو) مهجالعل اةواعم نما عز اسكم هاب ارلا

 )ل اقو) ةهردق ىلاوفع نمو لع ىلا ل نم لضفأ :ىلاةين نرئامها

 ني:ءؤااريمأا ادد , ًارام باه ابرةظااناورم نيثالملاد الجر

 بقاعملا نيعب امل | ضاعن (لاقو) كوفعافعالو كرصنرمنالو كلب لان

 م-مئافاكموأ مهركشل عدت_ىمىفاسعلا و تملا ءاسيلوأ 8 ةوادعل عدتسم

 هقءضلا بسنت نأ ن نمريعتر دصلا عاساب كملع ىنثين' الو مهتردق مانأ

 لوضوم ىنانلا نع كوفعو ك.ر نمكترثعةلاقاة-.جومةرثعلاةلاقاو

 مد هللاو كل ىلا” هللا اةهدلوصوم م4كباةعو ع :عهللاو قع

 رارشالاه ب وقعو صا رعتلارارحالاةبوةءروصنملا (لاقو) نيفاعلا

 0 حبب رعمتلا
 ناقعلاب ةازاحملا نع « تاجبؤنذلا تيأراسلا
 3 ةرال برضلاع 0 5 اوفع باقعلا|ومذ 00

 لد ءااواعضوقعلاد_هثملام لضفلا ةندب ب رعلا لازتال فنحالا (لاقو)

 تاضف:د_ةؤتوفعءاذاو تفص ارق .تمقتنا اذاهكحما (ىفوإافرعش

 تء.حوأامنوكيناالا اعونص٠ناكناورذعلا لقاء[كحلا ضع (لافو)

 هنرعوأ هو ركم لا ىل- ءهمر#) هرذ ع كلوم ثق نول وأ هتعيطقةؤ رم ا

 قشمدلفلا لحشد (ااو) ركتلا ف كارتثا هيةرذعلا كلوبة نا رشا ىلع

 رظنذاك ل ذكوه اندم ةاعلطتم هل هم ءاعق ةيوأ«مدعسو هني ورا سانل اد ث>

 نكي ف بالا قدو ةرحتاىفأت همرح ضب عمال برهرممق ئر حتا ض»ب ىف

ّ 

 جارس ا



 1#" ١(*

 ا ا

 | نا هللايقف. ىلامتاللو هلل يقف ىلانأال هل لاقف رمأ كنعنيمؤلاريمأ
 | نبه 2. عقد (اناو) هل دع ىنعسو ب ذك ن او 110 0 ىلا ظ

 انما اء«”امهتلاو باطلا نئاان لاقف هسنع هللا ىذر باطل |نيرمع ىلع نصح

 ه.أ نيالاقف هد عقون نأ م هورعسشخو لدعلانانبأ سامو لزحا |

 | ةلو ملا رماورطلا ذاع لوقي ىلاعت هللا نانم-:هؤاارمأ ا

 ا اهالت نير عاهزواحام هللاوذ نياداسملان 9 هناو نياهاسلا

 سو هيلع هللا ىلص ىن !| (للاقو) ىلاعت هللا ناك دنءافاقورم ناكر 4. ءاع

 لك مق حيا (لالر) ءاعمأا ىقنم رب صرالا ف نهاوجرا

 ةجرلا ل هأ لذ :أ( لالا وا ةجرلاو ةفأ رلانمهةحأ ناطأ !ا,سانلاىلوأ
 هللا ضغبأ دقل مال_سلاام.ماعدو اد نم ناسجأس (لافد) نوجريس منال

 1 اس ءامدلا قرد ىلا نم ءرس.ثملا

 لاقو هع ءلاطو هو دع ممون ىدو هم ءاع [تولاحل: 0 نمدوادن ع ء (ااو)

 تيا كاك ويرد ءمد ىننعف تمظءاك ئادعأ نعفىدمافعأ بر

 عم هسا رالو ماةثنا عم ددوسال دحلا' 0 (تلافو) مومف اع نم

 وفعلا ىف هنمدوحأ ئد ىف طار ةالاس 1 ءمكحلا(تلاقو) ساو سفن هزازعأ

 ايل مرسلا كاذكو ةيوقعلا ىفه-نم عقأو :قودالو |

 ناهد نان مريخ هب .ضق ف لأ وفعلا ىف يخت نالكنا ( (ملعاو) ةيوقعلا ف

 هغن عفر 1 يمام (ىلاقو) ةدحاو همضق ىف لدعل ا ىف

 اهيراوالةروعو ىل >- نمربك أله>و ىوفعن همظعأب :ذنوك. نا

 اولع عا 0 ىلع سدل نومأملا (لاقو) كرس

 ا :اللحر (لافو)+ واق ىل صاذقف فوذلا بهذ ف لا ف نأر

 دحز واحد _ةزواسةتااو لما فاصتنا ماةثنالا نأ نع مولا

 ناو يفت نيكد هسْؤْز ىذ طرب نان نمْؤملاربمأ دعت نحو ليصل

 (اودشن ًاو) مهنعافعف كت عهتلا فس أنف عاف نيتجردل ا العأ ىلا عذ رمال

 رشملابالفو رعملاب هل ةهاق 95 هلهح كءلءغابجداذاو ْ

 لاقو



 «(ا #١

 حازأو ءاطغلاف م5 (مث) ةليضفهل بجو ملو مقةنااورصتناا نع جرحلا 1
 1 ة-نيصهاولأو نيرصتنملا ىلع نيفاعلا ل.ضفتب حرصو ردعلا

 0 ةاعف مق اعن اوىلاءثو هنا لاَقق نيمةتنملا ا

 لوقلا (قيقحتو) ل وأد هلا له ال صن (اذهو) نيرباصالر بوف حريص

 هلدعنمانملاسحأ هللا لضفو لضفوفعلاو لد-ءراصتنالا ناكلذ قف
 ناكوأو انصاخم هتجربانعافع ناو اكله هقحان ذاق انءلعل دع نأ هنالا ظ
 ل دع ءلا ف ناملءالو ناس الا. ىلا "٠ هللاهنرقاس قئال عسل دسعلا 1

 00 سوْنلاو كَ خه ىمضت ”امكلذو ةه-ثواتموءاصقتسا)

 (اضبأ و) نا .حالاو لدعلاب رأي هان اىلاعت لاقف لدءاانناسحالاط م
 ة'سمل ىوتستالو ىلاعت هللالاق ةن_ىحوفعلاو هر استانا

 3 دس عدس ءازح وىلاعت هلوق <“ .سراصتنالا نأ ىلع (لدلدلاو) هئءدسلاالو

 1 الازوال هناال ةمدس 5 هحمذم تأ م انة كس تسءاغ اةيارغاهادم

 ظ ىلعتلا موثلك نيورع لوةكوهو
 ظ ا .اهاحلال وج قوف لودخف + انلعدسا ٠ ناهالالا

 اذه (نعو) الج ةقرقحملاىف نكي ناوالوج ل وحلا لعءازجلا ىف 7
 ندهارهدنم مو هءلعهتلا لص ىتلاتنأرامتلاق اهنع هللا ىذردشن اعّدور

 ئث هضغا مو ةءالف ىلاعت هللا مرام نمش كهتن ا اذا هنأريغ طق ايم ةملاقم
 هل ناك نم ةمايقلا مودانم ىدائ.لاف سو هدلعهللا ىلضدنا (ىدرد)

 بااطلا|هيأ توفع (ناف) ايندلا ىفافعن مالا موقيالف مةمافرحأ هنا ىلع

 نوكرن“ الو موس ١ ءلرحأ ناك

 كناف(اض.أو) قول ل .5نوكين ان هىنثوأ ىلاسعت هللا ناسمذ ىف كرجأ
 أهم : دسأ كدسيسعع تن اك تاوُهغ ناو هاع ةدايزالد *يل 18 كل تيما

 تحال( عفشو )اهلاثمأ رشع هلذ ةنسحلارءاحنم لوقا ىلا” هللاو كال
 ناوهعدس 50 ع ناكنا هللاةف سوى ناطل سلا ىلا سق نا

 غلب نين :ءئاارسمأ ىدي نب باكل ضءءل (لدق و) هعس لدعلافاعي رس نآك

 ظ

 ظ



 ء(ن5)“

 لماحته يف ناك ىعأوهناو 15 ىرمس م نافهبو ادأ نكلو

 ماقتنالاو هعطق ىلع مْرعو هق.دص هلا كشف ء[يحلا ضع» ىلا لجر (هاحو)

 بضغلاةر ون نكن مأ كاك اكل لوقأامم -هفتأ ميكحم ا هل لاقف هند

 لوطأ ناك هدوم لرورسأ لاقف عاو لودتاسل ىف اقف هنعكلغشام

 هتاشسمأ رثك | كدنع هنانسغأ لاق ىرورسل. لاقف هينذي كمت مأ
 | همرح'لرورسل سهو هملذ نع كمان أ حلاصن عف ءصاو لاق هنانسعس لد لاه

 لوطتقت اةااملانت الئالءاو همام و بضغلا ةنؤم حرطاو ظ

 يس

 بختام ىلارئاصت:أو بضغلا ةمحاصم

 (ناطل] !لاج ىهىتاالاص |ةفرعم ناس قنورمثعلاو سداسلابانلا)

 ناءثملا ن نمساسالا ىرهغ هككلممان م ىرجت ىنلا لاص#اانزكذ (دق)

 نانمامطلا وجباستلاىر هع ةكاامملا ن مىر < ىتلالاسصلان'الارك ذنو /
 وفعلا ذحن ىلاعت هللا ( لاق) وفعلا امتدعاقو اهاصأف لئلاو ةثمحلانسحو ||

 !ىلصىنل ا ىلعاي 00 ءأو فرعلابرماو

 تهذف : اعل لأسأ ى :-ىرردأ الل اقاذ_-هام ليزبجاب لاق لسو هيلعممنا
 نم ىطعتو. كعطق نم لصتنا كرمأب كبر ن اداب للاقفداع مث لدرمج
 اهلا است هللانا هللا كدشرأ (اودعاو) كلبط نعوفءثو كممرح

 | ىلاه”لاقف هسغن هر اففصوو هءلعد>و هلمضو ركحدو هيلا تدنو :

 بجوأف ني:.هللا ب حهللاو سانا نع زيفاعلاو ظرغلا نيم ظاك !او
 ريص نو ىلاسعت لاسةف ناس>الانمهملع ىو :ءأو نيفاسعلل هتمحم ىلاسعت هللا

 نمنيفط_دملا تاف_صنمرومالا حاز-عو رومالا مزعن كلذ ْنا ارذعو | ا

 ىلسرلا نم م مزعلااولو أري_طاكريصاق ىلا هت هللا للاق مالسلا م ملع لسرلا

 اوهقصيإو اوفعملو هناحسلاقو نورغش مهاوضغاماذاو ناعبس (لاقو )

 0 كر 6 وكلا

 رمل. دا 11 دوا للا هي ان اهلا تالا :

3 ! 

 أ 5

 ما

 ب



 ظ 1

 نمذ كاف هندوممودتالؤجالاو هتقادس مطقنتاللتاعلا (اولاقوإ
 ةاجلاةآرلاك جولدن اك كلثاعذو كءئايطا: ارمكباصأ ءاضعت

 نومأملا(لاقو) كتروص نيسحت ىلا كذم حو أ كات ادط حالم ا ىلا كاف

 لاق ةء.سالع ةلواماواك اهتدجوفتاذالا ف ترظن ل_مس نم نسعلل
 درادلاءانملاو._منغلا منو . ةطنخمازب_+ىلاق . نيدمؤلاربسمأاب عسيسلا ام

 نم نس اىلارظنلاو ئطولا شارفلاو ةيبطلا ةتارلاو مءانلابوثلاو ال
 ىهو تقدصلاق لاعرلاة ثداحم نمنينمؤملارمأاب تنأ نيأف ( لاق)ْئث لك ||

 تاك افْئثلكنمراولاتدضقدق كلا ادءءنيماشه (لاقو) ّنهالوأ
 هلد> أ الوث> تنطلا تمعثو امطام_ممْمدجأ الوتح ضمان اوولحنا
 اًمدشتدجواخ اطثاحمأ تدتأ ةأرماىلانأامىتحءاسسنلاتدتأو ةئار

 ناورم نب كلااد.ع(لاقو) .لهفحتلا ةنْوم هنو ىنبب تطقسسدلج نمذلأ
 ناوحالا همداخو باكالا ة لام نمالائث لكن م :رطولا تدضو دو

 مهاند أو ةلفسلا برق نه كلل ادع( لاقو)ر فعل |لالتلا لعرهزلا ىلاءال اف
 دما نم لاا اعئم نمو نالذاملا نسا مهاصقأو لقعلا ىوذ دعابو
 اذجوحأ امك الوقف. رثلا مالكا (ندو) هدمحتال نم هثرو

 ربعو ةليوطةيرتىملاو هلدع لقءو .هفكيءاحو ه زوج نيد ىلاةردقلا

 | كاو ةيلعرومالا]ل مثقالخأو هيلاورست قارعأى ناو ةلوفع

 ريغلا ف اذه ىلقعو بقاوءلارافنتنيعىلاو ق.فشدنار و قسف ر سدلح

 نءظفد:ل نمو رهدلات اوطس نم سرت ماالارفظ مول ف رعب لنمو

 تءأراذاو ميم« ناوءانثالو مظع ناو باذ همظاعت»مل للزلا تاستاف
 ةوفهوأ ءاروع ةككمز ف تردضؤ أ ارمتالةزخوأ ههركتارأ كسلاح نم

 هةدأف هيروءرتساو هلكواذ نك-لو هذو مرمصت الو هلح عطقنالو ءاريغ

 هرمأب لذ نولمتا ميري ىفالقق كلوصعنافىلام” هللا لاق هلع نمأرباو
 وعاجل ال اقءوسلا مهلع نم ةءاربلانورمأ اسمناو موعطق

 لصاغفم ضووال ىفاحو تم 5 هتحاقق ل_صغم ىنمساراذأ

 د 20م كح



 هل..ةوأربنكم مس
 ةعمأملا مهو
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 | ءاشاو ثامالع 0 ئذلا ىل-ع :ىذدالو

 ! هاقاي يح ليلو « ءرأ ا ىلعد 00110

 هأباو هلا او ه4 ل.هكااخأ بنالق الو

 ءاخاونيح امدح وب ىدرا لهاح نماكف
 |لاقنرمقا انهن مهل اقف ءاعدف ا ءاوارسما هءلعدج وو 0

 ٠ (لاثمالافو) ةنسةئامعستلاق هن لع تعوذ مدلل ؟لاقف ىردأ ل
 أانقالبل ةككلزترفء+نيهللادمءعج (الو) هلءاخ نظام ءران نظر
 !فيك اولاق "ةدحاوتل ل ىف مكر ارش نم مكرامخ انفرعةكملهأ ان لاق

 ا '
 هنرارشأو مكرا.خأ لعانرامتأ ل زن أ ذاورامأا عمو أذ زنق كلد :

 | نمل داير اثلا ىلع ناخدلا س دل ها (ملعا او) م كافر . مكرزارمنأ ىلع

 ا بولا ةعقرلاث تح اصلا ىعازوالا (لافو) يمعانسلا لمانقلاسلا ٌ

 / سبق نبفنحالال ع مس نيشلام (لافو) + هنناسولم# نمنكت منا

 هذخأف تءغاذارضاح عفتناالو ترمضح اذا تثاغ ىلا قاتشأ ام كا رحانأأت

 لاق هملقتف بئاكلا هارب

 عاطل ثن أو بددحملا تنأو »+ موثدد نم سفن تا

 عاسةجات دعب نأ 5 35 هدل_->و أودعد ناك ءأمو

 لماز لد ظناطاشلاو حتار وداغلالا رهاط نب هللا دع (لافد)

 رضاح ىنازعاو نالحر رظانت ىد<الا (ىلاقو) ةرفاوزون ؟تاوخالاو
 بدأ نم عاسالاو ضرفندلاىف كلم ةراظا.نم امهد ال لاسقف
 لوقو لوةءلل هان لد :.ككاذمو زعل ةنرعمو نر تدلاحو

 نومأملا ىدنب قراذم ىنغى انها (لاقد) رهو فرش كؤاخاو

 هءلعت ردك ناوفصدو قورث 5 بدحاص ل -ظىلا قاتل ناو

 هيدي عوط ترد ناالو ىلاص 5 هروقح ناال ناسالا٠ نه ىربذع

 ىنطعاو ةفالك اف صنت ىمدخ قراخما كو لاقو نوهاملا (برطن) ظ

 لوخال هب يل ارب ورام د خل ناسالا ذب ه
 ك0

 ' .اولاقو
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 «(م-هبادآو ءاسالاىق نو رمثعلاو سماخلا باملا) <

 هناعيس(لاقو) نمةملاالاو دع ضعما مهضحعب ز ةمووعالخال |ىلاعت هللا (لأق)
 |١ ناكو ىنءاحذ ادعي رك ذل ا نعىناضأ دقل الا انالذ ذْحتإل ىنتل ىتاي وأب
 بدالاو لةعلا لهأ سلاح ناكللإ (يئشو) الوذخناسنالا ناط.شلا

 جاهل ءالقعلاة سلاههذ ربعلاو رراختلاىوذو بسحلاو ىأراىوذو ||
 راما زياش !ءامدقلا لاقف خو.كااءارأ تدجكلذلو هتداموللقعلا |
 اولاقو مهومه طةسالو م-.مسمف شال راوالا عبانيو راقولا |

 م-ممودع ىلءترمد-ةذ عسطلاءاك ذاودقف نا م-هناف خو.ثنلا ءارأب ىلع
 نمري مشل ا ىأر (اولاقو) ريغلاراثأمهعاعسال تدصتو ربعلاءوجو
 فرعأ ىناف نوغط:ال امالثث ىنو ءنج هتاسا# كلا درع (لاقو) مالغلا ذهب

 اد ىدنع اواتغتالو بوذكل ىأرال هناخ ىنوذكتالو ذم ىف

 مانالا باقّسو اسدأتب راحتلايىفك ملا ضعد(للافو ) مملع لق دقي ظ
 نمرهلاق(دقو) لو“ اةركةرغلاو لمعلا: ارم ةيرخلا (اولافو) ةظعءا

 نبةمقاءوليفطأ |نب رماعهن.لارذان:نب- سرعلا ءاكح دحأوهو ةسطق ||
 برعلاء كح نمريثك (لاقو) رظ:لادب دل !نسلا ثيدحل انكلع ةئالع
 تاوتساالو مدقلا لوط هرضرلاأر نود: مهئاف باءشلا ةزواشع مكيلع

 زريزعلاد ع (لاقو) لوقعلا لع قدصأ لوالاب هذملاو مرهلاةيوطرهءلع ||
 ىلقءلاناف ءاقدصأو أ اوناكءادءأءاماالا ةسااعك كيل ةيواعا ةرارز ننال

 (لاقو) فرششا|ىفديزتءالقعلا لاحم سانعنبا (لاق) ىلقعلا ىلع عقب
 هلقعب نوك.ف لاعلا لجرلا قلل مق ناكني لٍجرلا نا ةندمع نين امفس
 ام-ماعدوادنءناعلسرم هيلع هللا ةجر سنأ نبك لام( ىلاقو) امايأ القاع
 ابوتكم هنف دجوفرصم صرأب رصقن مالسأ 1

 ءاتلفورص5 ىلا + رذطصا ىرق نمانودغ

 هأندحو اشد #* رصقلا نع لأس ند

 ءاشاموهاماذا +4 ءراا هرملا ساب



 *)؟١١(ء*

 نااكو كللا٠اقىفءارزولا م.ءضلا نواهتااكلااالو بونذلاّدلةىف
 نهاهئافقنو اهاةص هدو>و اهرهوح ءافصنالا ك-يحو كد رثالة آر 1|

 همهف ةعسو ريزولا ل-ةع ةدوحالا هرمأ لم -ك«الريمالا كلذك اد_صلا
 قاف للا ةجرلا نيكمنوكب نأ ربزولا طور مشت (ن هوز هءاقءاقنو هسفن ءاةصو

 نا هطورش (نمو) هتظاذن ناطاسلا هجر ءتأم هتجحرب اوسنأمل مهماتؤر

 ((لاق) ةعصت مكيألو ةقشد لمقال بغا صان ا نك

 اهقىراذناىلا 0 ا ل ال هريزو) كولا | ضء»

 نه ىطعت اك هركدت امم كانأ نم طعا٠ كسلا ضب (لاقو)هنم * 12فاف
 لطالنتم نو ءناهطورمث (نهو) رمشب ن 0 منأو تبحتاعكانأ

 ةماعلا نم كلا عقوم كلما ن هرب رولا عقومو هم ”اسالورةالورحال ةماو

 كلذك ة-.ءرلاتدسفدسفاذاو ة.عرلا ت تداص حلصاذا ناطل سا |نا اكو

 ةفالاق .(ناكذ) كلما اولص اذا وكيلادسفاودسفاذاءارزولا

 لءءريزولهللابر دما (لاف و) رب زولا ةفاذ# ريمالاة فاو ىوهلالقعلا

 نومأل ا( ل اقو) كملع ىنطاس هصعنالو ك.لع ىنفطعي هللا ثا ىسنعنا

 )مع او) كءلع ىنطل سف "ىلاه,ب رقت اف هنا ىدعت نا كار ادادزب نيدم

 نءربزولا عضومو اهات س] ناو «دغصن ناطاسلا مدن 8و شالفلا

 اممضنق عحاذا هنافنيدءلاكو ناسنالا نم نينيعلاعضوك ةكلما
 < الو دس#لا ىل_ءصقأاا ل->خدامقساذاو رس ,ددلا مد : ال عطس و

 هلهأريغيف نوكين اكلم لصبالاك اهلهأرغف نوكت نإ ةرازولا

 (تدوأو) ءال_ةدوهنأطا و ءارزوهلاضأر ارمثالا ناكنمءارزولارعشو

 هاسمشأ ةنسدل و نا كللل صدي ىف ان تل اقف اكل مناكو 5 اا ظ

 فدو عزفاذاهيلاأحلب نسصحو هرارمسأب ه- .لاىذغيو هيأرب قثبريزو
 اةئاندمان اذال مخل ه هقيفح هريذو ةنوذض نا فخ نار ةالا لزاناذا

 هتشررل اذا خانماطو همه تيهذا هءاع تا داذأت أ رماو هءدتناك

 ه.متشسام هل مط ماعطأ ١

 1 هوم دج دع و 2و و تمس جس جا سس 2 ع دس م هع و مح

 بايلا
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 نا نماديدص لذ هلأ. كلذ نعنيسنمؤملاربسمأ اب هلأساف ىذلاىلاراثأو
 ىر> 4 ,اعامو هلام كلااربز و ( (فرعب الا مالسالاب فرتءاف ندا هصوهلوق 2

 ا

 مما ةقوشعملا نمرومغلا قداعلا هءعأر بام هب قأ اولا همحاص نم ىع

 نامضغ ىنتبأر اذا هرمز ولىلاقو عافر ثالث ب تمث دو و كولا ا ضع (ناكو)

 توهم اوهلاب تسكن اىلوالا ىف ناكو ة-هقرد ع ه عذر "يلا عقداف

 ضرالا نم محرا ةيناثا (ىِفو اضع . كيطعي لك انك تام !ىلت دكا

 مه صنال هاو هللا كح سانا نب: ضقا هيلاثلا ىو اري !ىقنم برن

 هعرصبلف ةءاطأاو سب .هلاو ىأرلا ىف كل ىواسب ريزولاناك اذا كيذالا|
 ءامهدإا تنكساذا ىلائمالا (فو) رمال مار تزول

 ءلولملاةمزأو ةرازولا ىلا ةدثاع ةكاماارومأ تناك (انو) ءارزولا ف
 ريمالا ةدو ءرتغت ال اولاقف رئاس الل 0 1

 قر الاشو ريمالا شخ الف ريزولا ك.ح أاذاو ريزولاك_ثغاذا

 نمو ربزولاب مف ريمالاههركمأ برو ءارزولا ةاداعمو ءارمالا ةارامم
 اهبارسزولاو رادلاكناطآسل اانبئاو ريزولا ه:ءداهتف ريمالاهدارارمأ
 نارتو أ(لاقو)ج :رئااهمابربغ نم اهاتأ نمو ميواجابن هرادلا فأن ذ
 نومأم سداج هآنوكدو 5-5 مع لك نع «-سفغن عسفرب ىحرمأ كلل منال

 نمد رااعقوك ةكلمملان ا عدومو برحجلا مح انمداخو بنغلا |

 هل هعو ه- 2 ا ىلا, طنب نم نائكف ر امنا

 كلما بتاك اهءو.عوهتلود نساهم فرعيالرب زو هل نكملاذا ناطلسلا
 هر قب صوصخملاو هتكامقافأ قه 2 قامانلا هيا 8 هرارسارق 2

 2 ]و هد>اح هل رو هربزوريمالار هل هنآك ارظن نود هموزأو

 ةكلملادوعو ةساب رلاة شي رقو ةفالخلا ماوت ةبامكلا هئيع هلوسرو
 هرس ىدفغنو هيلعد اولا 0 تي الث للم ا ىلع تاكل

 ةرثك ىف بلاالو هانئلا ىف ريكا اوذ نعمابال ءمسحملا تلاق (دقو)هملا

 صدررحلاالو ربل مكلاالو "فرشلا ىف بدالا ئسلاالو ىيدسصلا

 حارس 5



 أ ىننتشالو اه هفوح ةسعرلا قهراقت ندح بهذالو اراهحت نوم

 0 رك نيقاقل ردح نوكين و دعربب دن نع مودل ارد دّدب

 حالصا ىف نعمطدالو ةماعلا هاقت ان مدس ءوسلاةنااعن قش ناو نيدعامتإل

 عج كلذ عم ىث +- ةناطد 0 ةصانخت اءالا ةماعلا

 ه.-ةلاطب مونم ئرعا لكم اقأ اوصل لاح ىلع ةنااهب كالا ماقأاذاف ةكسامملا
 عمر |كلمملا (لاثمو) ةيعرلا ةّماع حال هلا ىلع عمت ى> كلذ لم م ىو

 ا ا الا نم موك الو هرم سانل |عنعىذلاءو ار رولا
 احاستعهامملا ىلا ناكواحباس ناك ناو هلوحند« را عسب طتسالاف حاسما هسرف

 رزولال مو ىذر اا لثم هيعرلا لدمو سسطلا لم ناطلسلا 0 هوز

 نااكو ريبدتلا لط ريقسلا بذك ناف ءايطالاو ىذر | نس ريغسأا ل“ م

 اذاو هناد ضن ةزاسنم ءاطا] فصو ىذر !!نمادحأ لت ةينأدازأا ذارعفسلا

 كلملا ىلا لةنريزولا كل ذك لدلعلا كلو ريغسلا ةفص ىلعبديطلا ها هس

 اًودصرنز ولا نوكين اا: ارشثا:هه (نذ) ك كامملا هلتةمق لج رلا ف سدلام

 لوط ةيعراارومأب اريصن هقالخأ ىنانومأم هنيدى الدع تاسناف

 امشل ةرازولا لوبن أ كلل ارذح و ةريصدلاو ةنامالا 01 رم زولا ةناطد
 فارشالا» فذقساو هثراعم ركجنأو هرراقأ افجعفترا اذا ب ةللانأو

 يتكشس, ناكل ادع نين اسم سدارأ أ نول لدغ 00002

 0 زب جاما بتاكحص ناسطلا ف ىف

 دجأ ل ىلا ضفحانأ انلاقف ا ىدقال نأ ني :موملا نا

 ران ءدل اى هن هاف أوه نم كدحوأ انأز علاق مهردالورابدةنا مح هذع امه رك ذ فاول

 اذ الاه: ةرانهي رالزا ايد سام رسم !زاوهو ءو لاق مهردلاو لب ولظا مالك دعي

 الجر هدنعدسوةءافلخل ضمب ىلع بدأو لقعم| لجو .(لخدو) قاما | لشفالا هباضو
 لاقفهررقيوهملا ليعةفيلخلا ناك ايمذ شو. اريمأ نبا

 بحاو صرئؤم هء>و 1 ةمزال هتعاط اكل ماي هتعااماك-!مار ظفام

 بذاك هزااذ- ه معرب 5 هل-أ نم ترش ىذلانا ها ماةيرق

 1 هوا ددت >> د0 3207770 202322 25 232335537 12 25 3 و ع رج سو

 راشاو
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 نمةرازولا تقتشا (امناو) ىلا عت هللا ههدع نم موصعملاو هلع هضحتو ظ
 لثم اهلا ثأو ائابعأو ةكحاماارمأ نمل م< هناديرب ل ةثلاوهو رولا
 اذ ناو هكذى مننا قدصريزوهلنمكوملا (دعسأ) رازوالا|

 ا ةئمل ا كلو نمآن وءرغل مالسلا هيلع ىمومىلاق همنم نب بهو (ل اق)هناعأ
 تنأاهسلاقذ كلذ رواش ناماهر واشأ ىت حال لاق ككل مكلو ١

 الو ىلعو ناك امهرهأ نم ناكو ربك. ةساو 52 قدس ترصذا د دعت هلإ ْ

 رش ءانرقلا سئملو الاسم هولأدال ل_سم نأ نيدي زي ياس اريزو ناك طفلا
 ةرازولا ةفالخلا مث ةوبنلا نمد الا ل زانم(فرعشأو) نيدحترمشأ نيرق ١

 عزفمو ةسا.سإا ىلعربهظو ريب هلا كد رعثو رومالا لع نوعربرولا
 ه-ءاقو هنأ بلو هرمصا وهده زتع ثالملا عم 22 ولاو ةلزاتلادنع
 | نمكلااديفتسامل وأنا (مءاد) رزولا ريهظلا معن (لاثمالا فو)
 روافام (لوأد) هلعب ناك ام اءهد:ع ىوقي و هلو ناكام اع نيرمأر يزولا ظ

| 
 ا داقنتساو ءارزولا باس متسا ىف هلع ةدوج و هزيسق ةوقو ناطا_بل الين
 لمح هثاهبو هلاك ىلع ل د:لاصخ ثالث هداف ءالقعلاة دامو ءاساملا
 ءرملاو هتمظع سوفنلا قطسرتو ءردق لوقعلا ف لحو هرك ذ قاحما ىف
 ةدواانالا ناوعالاالو ءارزولاءالا ناطا_بل احلصنال ةنمدو ل ءاكح (باك ىفو) مهؤارزو مهتنيزو كولملا ةءلح (لاقي ناكو) هنيرقب موسوم
 اررمءانشالا مظعأو فافعلاو ىأرلابالا نعصنلاو ةدوااالو ةووصنأ إو

 ناوعءالاوءارزولا ىحناص اومر < نا ةصاخةالول | ىلعو ةماعنسانلا ىلع
 نومأم ريصب تديطربغا كام نإ رذعامر ومالا عيضت اليك" ْن رداارغا ' ةرازولا لو نأ ك| ا ارذ_ك و ىنغو ىودج ىذ ريغمماوعأ نوكحتف
 ل رهعموالا كلم لت ارساىنب فنك دنع أ نب حيرمش (لاق)
 ش*او نيكسملام> راةفمصص لكى فئاصص هل بتك نامضغآ راذا ميكا
 نكس كح ةفصم هلو ان كلا! بضغاماكف هر الاركحذاو توملا
 ماظعأ ارطن نوكيامضفطاأ ن وكي نامل لغق<رشدزا (لاقو) هبذغ

 هادو ئودحما

 ها ةءطعل املا



 رطل هلاسح .

 هأ 2 ارفنانىأ:

 * اى 57

 ىنلانع (ثيدحافو) رع ناصقالاو ا .عةدانزلانافرومالا كف

 ىذر بلاط فأن ب ىلع (لاقو) اهامسوأروءالاربخ لاق لسو هب ءاع هللا ىلص

 (اولاق) ىلاتلا ق:هنمو ىلاعل|عجرب ريهنلاطسوالارومالاريبخ هنع هللا
 (اناة) مومذم كلذ وركسملاو ءاهدلا ىلا امحاصب ىضغت لقعلاةدازنالو
 00 ال صو توغو لول لوقلا منان هدقاعلاطانهلك 57

 رككاوءاهدلا ىلا همحاصب ىضغ هنأن ماوق (امأو) لئاضفلارئاسو مولعلادو
 نافل قءعلا مزاو نم تسل لقعلاريغرخأ ناعمسسك ركل اوءاهدلا )0 15١

 هرامتتخار لقاعلا همستك رش لكى لوقتاك فك ءاش ناو ركمو ىل هاديءاش

 غرفالار ةجرزب (ناكو) هلقع هلق هم هعقوأ امنا لد. .ذ هعقوأ هلة عسل

 طفح نم تحملا سل لوقت هلأ .> ىل-عبابلك قسنو هلاثمأ باك نم

 لوق أ(انأو) الاعرص»ل اواهاظغح نم بعل اتا [ينطراصت لام الاءده
 اقع علاق لاكابذ واسوا ذه ىارق 6 نمبدقأا سدا 'إ

 الماك ايذههرمسن و ١

 أ «(مهبادكوءاساىلاو مهتافصوءارزولا ف نورىشعلاو عدارلا باملا)

 ىلهأ نم اريزو ىل لعجاو مال_-سلا هلع ىسوم ةدصق ىفىلاعتهللا (لاق)
 هللا هللا ميلك كلذي سان !!ى-أ ناكل ءارزولا نع ىنغتسي ناطاسلا (ناكولذ)

 نأ ىر أ هددت ل اقف ءارزول نكس كس 6 ( 01

 ةكامملادعاوق دش نأريزولا عضوم نا ىلع 6  الاهذه تلد ىرأقى

 مث) ةدو<غ ا لاصخما ه وتلكتسا اذ اهوو زمن ناطل_ كل اهمأ | ىذةدناو

 ةرىعن نا ىلع ةماكلل اهذه( تلد) اريثك“ هلك ذيوارثك" كءسنىك (لاق
 ١ هن الاواشتدلاز ومأ مطتنت ةف رعملاو ةريخما لهأو نيحاصلاوءالعلا

 رافذلاًد>أو طوسا|ىلا ل. + !هرفأو حالسل ىلا جا اص سانل |عمشأنا ْ

 (ىورو) ريزولا ىلا مولعأو ,همظعأو هلولملا "لجأ جاتص كالذك نسال ١
 هه ءان فاس |الوان هللا ثءءاملاق هنع هللا ىذر ىردخل | دءعسوأ 1

 ىشلاب» مات ةناطب و هياع هضحتو فورعملاب هرمأت ةناطب ناتناطب هل تناكالا ||

 هضق و
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 ,كلةع ل ضف سأذ || ىلع لجأ نات هر كحاو امهتمتدحاو نعاللاة

 ا ا .عوىلاع#ىف 5 قا ارعلاناهنعهللا ىذردي و اعمىلادابز (بتكو)

 .هعصأ ف نعطف هفكمهلل اى اقفرع نب كلذ غلف هلهأ كفك زاجل ىناوذ

 ل 4 ىتغرئاناف ركملاوءاهدملا نعتغرئاكن او (ن ف ) تاغ عاب أ دعب

 ائيدحو اسجد ءالقعلا هي ىماوتاسم للا ف عانت الاو اهي ىدونو

 رمأ”ىأداترمو ةل.سولاجابو ةعفرلاتلاطلاسندلارومأ نمائث سلو
 ةدسلا ةرثك نم عفنأ ٍ أةل ا فعضأو هل .لا نمر ل جوأ قدناكت

 الالو دن م ىنأَتاو . هلم! لقعلا كالمء اك 4| (تلافد)

 قئال# از دهنام عنصأ انأ ل اقف ى سكب فقوالجر نأ (ىوزو) رومهالان م
 ىرخالا ىج ربو لف ةبقرب هفراطال_.- ىلبجر بدن لاق ىهامل اق هنعا

 حزحرتأالف برك اورحزلا دل ف | ياست مث لمف هم .ةربهفرطدب وكلذك

 نيرطش هتمقفاتد_<ترخذل- مغلا نم# لعدرأب كالذ لفي نا ىط اع مث

 هيلا فهم 9 امرذص : كله 10 ةعهسفامرعك أ نكي نم 0

 .لاقذءا ارعشلا ضع

 هيقام رخص هكاهأ 5 م ةعور أ نكن نم

 لاففدشرلا نوراهنذأتماالج رنا ئصدالو اانأ ىذاقلا (تعمسو)

 أربق بصد ةيومنا ججرخاف تاهدشرالاقف هنعقئالختاز ازدعن ام عنص 0

 نمورب|ةربا برب لءجوهمدق ىلع ماقو ضرالا ىف ةد>او عضو ة دعوا

 هبرمضد د شراارم افهتسدغرف ىن- ةعوضوملا ةربالا نيع ىف هرب لك عقق هنن أت

 ناوذفاو ةماركل | نم ه هعج نع لس 0 طوس ةثام

 لولقدا الو هيا ذاع رة فرصال كل مد أو هناك ذةدو4 هتلصو ل اقف

 ل ءاضفلا نال لاق ىا؟ هذ نوكنألى هانئتازا تستكمل ا ىلقءاانا معز نمو

 دل > نو 0 - طسوتل ازواحاخ نة و ١ ان نم ةامضف نهب ةط_سوتم تأم هك

 نتمسك او لأ نم طسوتموه ىذلام ركلاك هل.ففلا

 لادةعالاب كءلع كلا مأردنكسإلا» كَ 4| (تااقو) يحاور ووتلانب+



 ركلات بالا

 5 عادل
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 ةهادشورعو ةءانزالانالوقد هي واعمناكىغعالا(لاف) ارو نلد دبا

 ار رباح نة صدق ( ىلاق) يطعاارمالاا ةريغماو راكلاو راغصالدابز ارو
 قف[ ارالز هللا د. نب ةدلط نم ن الها سرعغ نم لاملز 5 طمعا

 نيح مه ذأ الولاحرلا باغ تءأرالو مادانم ندا لوليد رح

 ةريغملانأوأو دابر نم ةمئالعب ارش هس ثأالو صاع انيورعنمنوعق<

 ْن هير ركملابالا|مم بان نم رخال باوبأ ة ةبنا ماسة ثادم قناك

 ددزارعوعاب سو هيلعمللا ىبص ىلا لاقءادردلاوبأ (لاقو) اهلك اهباونأ
 لاق لقءلابىل نمو هنالوسزاب أو أب تاق ا رةكير نم ددرتال-ةع

 ددزت لاعالا اص لفذت متالقاعن نكت هللا ضّئار :ذأوهللا مراه تنتحا

 تاسالاهذه (ىورتو) 1 ازع هياعوابر هكيرنمددزتوالةعاندلاىف

 هنء هللا ىذر بلاط ىلأ ني ىلعا

 اومن أبا ن ندلاو اهفوأ لغلاف # ةريطم قالخأ مراك- نا

 اهيداس فرعلاواهسماخ دولا » .!هعبارمل- ىاواهتلاث لعغلاو
 + .ثاعنمسالاو اهعساتركشلاو 5 اهنمايازع_د !اواهعباسرللاو

 ارمسءأنيحالا د_ثرأ او 5 اهذدصأ الخال هل سفن :لاو

 اهيداعأ نموأ اهبزح نمناكنا + اهثد ع ىنيعن ملم: نيعلاو
 دامسا ف هبأر نمو داشراىفهل-ةء نم لفاعلاع مك ا ضعت (لافد)

 مية هلوقف ءاوغاىت هله> نمل ها او كج هإءذو ديدسءلوقف

 لاو رشلاو ركملاو ءاهدلا ىلا هلتء لد شف قرص نمامأغ مهد ذ هل عدو

 ,باط# |!نيربعلاق (دقو) موه أمهه ان او دايزو ناحل نم دذاو

 رعهللاو ناك ةرغاا(لاقد) ىنعدمال بال او ست ادت تسل هذعهللاىذر

 عينان هل-ةعأو عدنان 20 :ء هللا ىذز باطلا نبا

 رذتو هلداوعف اخ رود هي>اصو رسال ءاهدلابفوسؤملاو

 ىرعشالا ىسومانأ هنع هللا ىذ نين اطال[ ءرعرأ (دقو) هلثابسبقاوع
 ,نينمؤملاريمأاي هيأت :-وأ ةدح ومنع ءأدايز لاقُ 38 .الو نعادابز لزعي نأ
 لح 2 2 2 22212 22222222

 لاق



 ه]#« ١ ١ (*

 داحآع وهناك نذاهنالدإ.ضف هناءالقعلامظعم (لاقفإ الم لضف
 دودحلا *يثااامأو هل ضةلئاضفلاةرثكناك شالو لئاضتداعاللو
 مكواة رذتلاو .ةعاجتلا قرووهتلاكدودحلا نماص#ن همفةدايزلا نوكست
 راسا نس>و رومالاب لع ةدان زف تستكلالقعلىفةدانزلا (امأو)
 هءاعهتلا نص ىنلانا (ىورو) ناكدقامنك.ملامةفرعمو نونظلاب
 ثيح ل قعلا مالسلاهملع (لاقو) سال !لقعأس اناا لضفأ لاقل سو
 باغأ اة ءنكحي نمد نيمساسقلا (لاقد) فولأمفاإ ناك
 ضعء.تام (اساو) هياعلا_صخلا ب اغأ ىف هفتح ناك ه.اعربخلا لاصحخ
 ن الا اولاقو اهكولل_هتعّمجاو تد_ثدةحاو مورلا تشضضث ءافلخا

 مباع ةئولاو مف ةرغلا اننكح9#ضءبمهضعب نولسملا لقت
 هنا لءاوعجأو تارظانمابه-فاوعحارتو تا ارواشم كلذ ىفاو رضو

 اسئاغ ةفرعملاو ىأرلا ىوذ نم ميثم ل رناكو را ةرغتو رهدملاةصرف ||
 هلع اوعجأاهوريتأالف هءاءىأرلا ضرع مزح نم اوناقف ملمع

 نامكصر أ ادغلاقف كلذةلعنءوولأسف اناوصكلذىرأاللاق
 . , . ارمأت ملاق انتدعودقلاولاقو دعوال هءاءاو دغاو هدأ اف هللاءاش
 يدك تلاوغاوك لعامهتمدح او لك بل أو امرتدن شرح تامه دعأ دق نيظع نيءاكراض> اد

 ها هلق | تبان مفدراغلااغاب اقام هؤامدتلاس ن-اشرابتو امئاوتف رخ "الا
 ه.لعاناك اماكرته اصب أامف هّدعأ دقدزعاشذ نيءاكمل| ىلعهنم لسرأو هدنع
 .* |1١ لجرلال.ةأمث ادارأامه_:مالانف تثذلا ىلعاع.جاسشوو اممولق تفلأتو
 بالاك-لا عمبنذلا اه ل_منياسملا عم ملثممفلاقف ع4 | للهأ ىلع
 نمو دعمفرهظ اذافمهريغن مودع مهر هظ ملام مهن لاتقل او جرغلا ىلا زمال
 اوقرغتو هلوقارنسةساف ود علا ىلعاوفلأتو مهنا ةوادسعلا اك رثمهرغ

 خالال دب او / ١
00 ركملاو ءاسهدل ىلا لة عا! فرص تالا اذه ىف مومأملا (امأو) ممارنع

 

 52 ل ضاعلانيورعو نايفس ىنأ نبّةرواعم ةّتسد رعلاةاهد ىعشل !(لاق)

 ظ نبهللادبعو ةهدامعن دعس ننسدقو ة.هأن دان زو . ةيعشن ةرغملاو
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 ناكو ىل-هطودو هببالل اة هثاك ذي لث | برضد يذلا ةي واهم نب سانا نا

 3 ةأ مالا خر فكانأالا كعم ىنأ ل لءهو ىلممام 0 :

 ىلالعل اهل ىند:ةأنس>و ةحالمد ادزاريك اساكو نوك.امر + ىأ نو كج ام

 نوكام طمأ ش *لالئمىخأ لثمو كولملا هنسعتستو تاع 50

 | لب زلال © ملص: اغا ىرةوقلا ىلاراسصو عقرب ريك اكو نوكايامر امرغصأ |
 ةسراملوطأ هب و رلا ةدصو ةكنحلا ىوذل مصيامفانلا ( (هجولاو) بارثلا 0

 مانالاباقتو مهعاع»ما لعرب علارورمو تراهتلا ةرثكو رومالا |
 ْ 0 روع ىل-ع ترم دو لودلا م «اسذتو ثداو#افرمصتو |

 ءاكحلا ضعد ( لاق ) ريعلار ابو رابخالا عا انأمهعامسال دصتو دا
 'ةرغل او لةءلاة ارمةيردقأا (اولاقو) هةظءعمارالا سقت و اميدأتبراهقلاب

 راقولاراصمثاعياشملا اولا تح خود لا ءارآ تدجةلذلو لدهجلاةرك

 ءا ار انك.لعذ 000 ف ايعنالو ممم شداد راونالاعمماشبو
 ةرر تك الا م-متدافأ د-ةفعطلاءاك ذاومدعنا متهئاتخوضلا |

 رعاشلالاقو

 براعتلالوطل علامات نكلو « هلهالنءز لقعلانارتملأ

 (رخ الالاقو)
 الةءاه رك ىمايالا هل تداقأ ي كف اربغىفع راارعلا طاذا 'ئ

 ةاحفلا ل قاعلاوج رب فدك ء اك 21 ضعب لاقاك تافآلةعانأ 6
 مزال هلم هم ةذفنت نأ ن مدعنأ ىوملاو ءاغب 0108 ةهوهمذاا و ىوشاو َ

 كلمأو ناه-ثئماىحورلا نم نان 2 |ىناك-اسم ضغأ وهو لاتحمل ْ

 دنع رسأ ل قاع نممك لق (انهو) نذل لاو سفغنلانمسفئلاف |

 لافاك 5 ل ,ءراسمالاو ىوومالف ارح نوك نا >أ نذ راس هأىود ْ

 مون ان ىلع ْغ

 ظ

 م..هل 1 0 أ

 هانت نوكسو

5 0 

 ديد قرا ىوذا قرنا 3 دمع نو ةرح سفن أ

 نو كي له ناسنالا فدازو ىهانت اذا بستكسملا لقعلا ف سانلا (فاةاو) ١

 22222 ل م ا

 ف
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 الند الارثا سو ةءذالاو دس لاو ىوعدلاورثقلاو تقااوبحتلاو
 امأو ججرفلاو نطملاثاوهثىفامتاقوأ تءطقف غابوا امأو ةكسلوملا
 تاوهشو نطاسمأا قالخاو ةكّئاللالوةءموف بكحرف نو.مالالا
 لسرلاوَا.دنالاك ةكتالا/ملاعنم هناك موثم هاوههلقعباغنذ اهعلا
 هئأووشو هاو ايولغم هلقعناكن مامأو مهام ل لةوءامغصالاو ءاملوالاو

 ءاسنلاو بك ارملاو سنالملاو براشملاو معاطملا نم تاحانملا نمعالذ ناكن أف
 || هلدح نم همسك نأ دعب عتتو لك أف ثرحماو ماسعنالاو ةمو.ملا ل_لاو
 ماهجلا ىلع فاك: ال هزال ماهل الاعب هانةحنأ اغاو محاهملالاع نماذهف

 هل-نمامسك ن وك. نادعداهب عاتةسالا جب رحال تاحاماهذهكل كو
 شغلاو دس او بهقلاو ريكملا نمنيطا.سلا قالخخا هيلع بلاغلا ناكن او

 صخشل |ىعقج ناو نيطاسشلاملاعنماذهف ةمومأملا قال الارثاسملا

 هتروص يئايمدآ نوكمذ ةمومأللا قالخالاو ىوذلا عانتاو تاوومملا طارغا
 اذ_-هتدةاذاو ةدعلل طصاالق هتاووعث ىفةههب هقثالسىاناط.-ث
 ذومثلا ىلا جوحأو نيعأا نم ةد-ةرلوطأ ىريرغلا لقعلا اذهنالعافا

 فرسلا نم

 ةفرعملاةباثوهو ىزمرغلا لقعلا ةعانوهف بستكسملا لقعلاامأو (لسف)
 سصقمو لمعتسا اًذاوعذ هنآ هيلا ىهتني دح هأ سدو ةركفلاةباصاو ٠

 وثنلا أد-منم هنراسقينا(اما) نيهجو دأب نوكب ( هوغو لمدأ اذا

 ترعلادالوأ نمثدح مالغا تلق ىععالا لاق ىذلاك ةنطف ن ب>و ءاك ذ
 ةثامثلإ نوكي نا كرس أ هتحالمو هتحاصفب هللاو ىندتمأو ىتئداص ناك
 قج ىلءىن# نا فاخأ لاق ملوتاق هللاوال لاق ىتجأ كناو م-هردفغلأ
 هناك ذ طرغب ىهلا اذ .هبرذقسا قج“ىل_عقمسو ىلاعبهذتةءانج
 لاق بأ كلا نا.د_صلا ضعما (لءدو) انس ه_:مربك أوه نم ىلع قديام

 هتياغو مهفلا ةعرمس لقعلا هنآ هكا تلاق (دقو) م رهنسا ىىدع ىف اك ذ
 ىرثالا ةياهنةضرقلا ةدومالو ةناغءاك دلل نسلو م-هولاةباصا

١ 



 تاك ليد لا

 _ *(الز#

 ةسرضمنيحاوط هرخآ ىفو عطقال حلصت سوقلا ه.ثث انا: -اهلوأ قىرف

 ىل | ماعطلا قروي نان اعنم ىحرلا لاف“ امهئاكه-ة دك دس رو نءطلل لصت ا

 كلد ىل-:ممث نب_-اوطلا ىلع هلا ماعطلان ا اامدريناسلو - راخ عضوب هوو دل

 عقم ىح جرا 5

 هأ . قرقدملا هءلع
 7 ا

9 

 تاعفن |ام ةقلخلا ءذه نام هت ىندأب لع نيمطا اذهداردزال ملي لب
 ادهىلءو لعاح ل -«+و د_م اند صقىلا ةرقّدفم ىهلد اهافيإ اهميفتن

 ة.هاركءاكرتنكلو بععلا ىلعتفتولوضع لك ةعفنمرك ذنا:مهذولطْملا
 5 اأىوىلاعتلاقف نومها تاع ل | هلت ىب» ما اذه ىلعو ل وطتلا

 ىنغتسو عناصل اتا *”اءلوةعلا لقت_سثةريعا| هدو كو رم» نالفأ

 دهاشلا ىفعئاصلا تا.الدسفملا لاف صا رعالاو رهاو 4 اىف رظنلا نع

 رارطضا| ىلع مهعئانص قرافنلادعب موهاسشاو طامخاو راسا اوءانملا لمم

 : لالدتسا ل ءلانمل | ثداح فرات لادن هناعس عادل 2

 ءاضتناى ةعاصو هعذص نم ؛لوةءلا ق قرفالذا دهاشلان بئاغللارا 6

 ىرتلزيمل ناسنالانالان رو رمضدا- هاثلا قل عااناكساغاو عئاص

 هناعس مدقا !ءالقعل ارا و بشار هن» راهقأاو طي طا. ءاو ىدسعأت ءلا

 لبق (ناف) دهاد )| قر ظن ||نه هؤدافت :سااسغتاو حرتكو قا لاعتو

 ريرسلا قرظتلا د: ء لوقعل يقال اى ىوقأ نيرعلا“ ىأف

 اه-مثدبامو ئدرالاو تاوعفلا فراغ دنع هالايزءلاوأر اجلا هئاضت :5أو

 تالا اذه سداواةءقدتوالم- كن : ىدتساد- هنا (تاوجاف)

 ه_>ووالقاع ه.عسو ايزي رغالقعهعمنا عب ملقم كالذلاعوضوف

 ناسا دال ءافاذهتدئاذاو كم 4-2 اا لقعلاو هو هياعفءاكستلا

 ماسبو نيامامثو نيمدآو ةكر الم ءادمأ ةعد رأىلءق واحلا قاحخ

 ؛ 18 تاوهمثؤ ماهم رمااامأو ىودهالو ُّ اوومشالب لوقعف 2ك الام

 اذكهو ىوملاو تاوهشااو لوقعلا ا,مف هللا سكرذ ناو نيطاسُشل اامأو
 ناطامشل |تاووث تلق ةءيتاو فردا لالا 1 ف بكر

 أرب / كحال ةسمومد.لا قالت "الابم_مماقوأ اوعظةف موق عم_هاو هو

ْ 

 بوعأ أو
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 يدقق :كحالو اردو هّساد:ءنو ربك الا !ددعنولتالاكءوأ. 0

 لها 3 مهئاراظر ودص قا هوع دودو موهاشأ بول ىف اهوعرزب ىتح
 هدول ةسااماوثالمسأف نيقيلاح وراورشاف رمالا ةققح ىلع 7

 أ ًاداسعأب دلو م نولهاحلا هنم ش>وتسااع انضموا

 هدانع ء ىلع هؤانمأو هدالب ىهللاءاغل- كئاوأ ىلعالا لح اهةقلعتم " 2 3

 مهيؤرملا اقوشدا هليدلا :

 و ثءل اوءاهدلاويىلقعاا ىف نو مثعلاو ثلاثا |تاملا] 71 0

 ًالاع هداك-أو هل غو هماسقأو لقعلا ةةءقحرارسالا باك تركذ(دق)

 ه.:لؤقلاْ نهر ر تام باد لو ةكرادمو هعقانمانهاه (ركذنو) هدر

 الدعس »نا ةقوط ىف ناكح نو بد اع ا !ايدا,مشتسالاهنا

 هنو ندحوم اد: عال اع ىعس و ل ةعهعمناكه نع نآخأم ىلعهدهأش

 تاضدو هنام لكدةرصق ىلار ظن نك كلذو هيلع فءاكشلا هج ود

 ١ نانا هيلع فرمثاف هونك اسهر قتكامتال“ الا نم همف لعجو هناكرأ

  9..مشارزو ةسورغماش ذو كيج مه“ :ماناوأو ةغوطقم اوم ل 00

 ةلدمالاخو ' ةزو شن كئارآو : ةنوةطتاف ايكو ا

 حس مس

 عل“ هلالد امو ءاسا] بص تدزانمو ءامتومو قس رانأو انوشلوا

 سفكانمو جراخل نادال ن خا ددو عتاولا ءامضال نامت امو ءامااضغل

 معهقلا اذه لهركفمث عافت الإ ءالقعلاهدعتسامرثاسىلا ءاوذلاو حانرلل

 هترو ه ىلعسكر ثو هدفنا قةئاؤأ ىملاع عناصرداق ةعتص ارح اع

 هناو عناضريغنم هدوحوذلاكس|ةرورضلارهلةع فرقت دف عناصالا

 را ىلار ةنؤال لوقعاا ىلع مد معاذهو هعنصعناسصملار ةمغب

 ءاضعالانمقاسنالا فام نالدإ_:مالاهذهكل ترثك اماو لالذتساو
 اذاف ةفءاظم ف اعّضانرمقلا فاعرث ك [بئاسعلاو ةع:صلا فيطلو
 ونفع لك ةعف؛ و ةسسكرتلاو تئاستل | نءامفامىأر 3 :ىقاممللار 0

  ورسطو ان نومافرش حفدوأ عقل تادعامأ هيه 06ا-

1 

 2 سس مس بح سس



 - ثاسخ الا

 تءدت عج 6 زمفا

 عسنملا ن وكسو قد
 صرال اواذَت نأ نكلو همام اج توم معلا توع ثا نكس مهللا ل ضرالا نوطب ند

 هإ

04000 
 تل ا يي 2خآخآآآ حس

 لكن مهريخر ا ضدن واعيدضت هل ككرثب فك هرب رهوبأ لاّثق هعبضأ نأ ٌْ

 لقت ل-ج تم لاس# | لثم لهل اءسع ته لهاا لثماس ا رمشلا ظ
 وه ناو هلم حي رتسف هلك هصقن نا كثوءفالمل هصقن ىعأ اياكذه ناو.
 كلذكف هل هعريص نأ كشو ا فرينكتا حراس نحلل ل |

 ريكللا ىف لعمل ناو. هتمقب ىلع ىفأ, ناك ثونال.لقالملق لعتاذا ل هاسجلا
 له اءبع تت توع نأ هيكش واف رغصأ !ى ةنافام

 هنلا ىذرب بلاط نأ نب ىلع ني:مؤماريمأ ةيصو ىف نورثعلاو ىفاثل ا باملا)
 (هلهأو لعلاق داب زن لمكلل هئنع

 ىلا هنعهلاىذربااط ىأ نب ىلع عم تجرخ ى تلا دايز ني ليك (لاق)
 بوادقلان ادابز لك اب لاقمم ءادع_صلاسفتتانردصأ الف ةنابحلا ||

 ملاعف ةثالثسافلا كل لو5 أامىنء ظف> ١ ريذللا هاعوأ اهريفن ةعوأ

 لكعمنولم« قعانلكعاسمتا عامر عههو ةا لس لءلعتمو ىنابر
 نمريخ لعلا منو نكر ملا هنماوث لو لعل ارونباوشيضةسومل مير

 قافنالا لو كرز لءلاو لاملا سرت تنأوك رحل علا لاملا
 نيد معلا ةيضو. هيلع موك لاملاو مك احرلعااو ةقفنلا هصقتتلاسلاو
 | هتافودعةثودح الا لمحو هتانحىفةعاطلا همسكي همىلاعت هللا نادي
 مهصاختأ رهدلاقبامنوقاءءامعلاو ءامحأ مهو لاوهالا هيزن تام

 هرذ ملا هد_براشأو اهدنا ةدوجو مبولقلا قم-فاثمأو هدو |

 نما لهتسد هلع نؤمامريغانقل هل تدصأ دق لب هل هل تدصأول اج اعل

 اذاةموأ هدا.ع ىلع همنب و لاق(كوأ هناك ىلعهّلل اييدحي رهظتسدفاسينالل

 ةهمش نمضراع لوأ هءاقىفكشا !سدقنب هتاسنأ ىف هل ةريظيال قحل | لهال

 مان الاام_ماوم شب ردو اند اًةاعر نما سلواخدالا ولاملا عنج هنأش

 ك0

 يرام يي ب يي يري ب يب ابيب مي مببببببجسسم7»

 | كئاوأ نا وثد ارأن مو هتابو هنبا بحب لطرتالثل جت ىلاعت هل عأَق نم

 ماو
1 
 ل 0

 اد



 * : وأ«

 ا معلا ىلار 43 مهدوأميوفتو موئاعتو ::كحام لهأ ةسان سأل تهدم

 ظ رعاشلال اقاك ا
 0-1 مه عز ائالا وق لضفلا عا وع اهجرتمئي:سلار نكمل اذا

 الع واملع نش كفتسا و 95 اه ذ_عثنيح ماوعالا عفنتامو

 ال-ه> هب ن "23 لا +« الثامفرصتلا هوس نمرهدلاىرأ

 ١ الغلا فل ايد قريع |اتنيأر كاذك "و هبمد-الا ناسنالا فلأب امو

 ىأ هد-اموب هوق || ةلضم لةع٠ديؤءالاعلكو ةلذم لع هداموبالزع لكءاكسحلا ضعب (للاقو
 1 4 ءاع ىموه أذ هو «لاتلطن عه ءاعةلزنمو ذوأ كلم فكس ف 7

 نائظا ارح ىلع ىرغم لا هال ع ىلا ماسلا نم لمصر امالسلا
 ل 1 نايعتا ن نا ىلع كءدتأ له لاق هبرةظاق هنمل«تارشخلا قلل

 سو هيلعهتلا ىلص هللالوسر دع اذ هو همياكو وهللاىنوهواذه ادشر
 36 هس هلعو ىلا ءثو هرا وعش هررداصوأد ة هفاحخ عسج نم هنوفصو

 نمافر ءأهئبا :ازن: ىف ن اكو لفاملعىفدز سر لولا قف ه :د أرح قام ل زن زئتسا |

 |يديدستب 12 الملا ترفل مالسسلا هيلع مدآ اهو هلع ههمئأ كلا

 نيقداص مد :؟ نا ءالؤهءاهمأب 0-0 !انمدآر هواهم راس دقت

 نااهلمادوهنلاىصدتست لص قاخأو هلدوععأا,مهرمأ اوزعاملا
 كال نيصنب (الو) هربدت نأ تاط# !ىلصف اذ هو باىذ لك اهمف سفانتي |

 ىلع شةنلاكهرغص ىف لعل امعتيىذلا لأ“ ؛هرا الا صءبىف ىورا-ءارذع

 فحالا(عممو) ءاملا ىلع  ةكب ىذلاكم ا :ىذلا ل مورخما
 5 1 ًاريمكلل |فزحالال اةؤ رأى شقن لاكرعصلا قمل علا لوقي , الدر

 يا ءهينو ىتعاان ءصحخنت |.اق لغشأ هن كلو القع.

 اوناكوان اد او الوكواخو.-ثنوم# لسو هيلع هللا ىل_ص تلا باصصأ
 ريغ هقفلاو 0 معلارو < مهو نئسلاو نآ م ءلانولعت
 هدفي هلكو ةنسيلاذا او اطورذقسأو الوصأمهرأرغصلا ىفلعلانأ
 ' تاغأو للعلا لعتأن 00 )ل اقر هلك

 هأ هدد



 *( ءىلإ +

 4 سس طءمالا هسلاالوواقأي الذزا كلذ عد عج هذع عاقب هت-ردعاذ هر :راتاه |

 0 ءاو>اغاو هقسدلاعهلحدامو ا هزأشا لحمو هردعل ١

 افرتق لمع ناك ةطقسأا ولعن وكب ةمتر ااردق ىلعو ريمالاق دص هل

 ةدجولا توصن وكيت

 د_>أ الو هللاىوقت رون نأ ق وذ دحأ سدل كلملااهمأاب *(ل-تد#

 عفراالو هللارمأ لءةءنا نماردة ل> أدحأ الو هلل! ىوقت رمان نانود

 تافصنم ةفصب فضي نا نماناشىلءأالو همام لعتب نا نمار اهخ
 ىلاَقف هةعسد مد كو هسة: هرسغصو ىذلا ءل !ىلاعت هللإ|ت اخص نمو هللا

 مهىساركلاو معلاوهىنركسلاو ضرالاو تاوهدا ا هيسركع سو ىلاعت
 اراد ةالا اوراطدخالا ىوذو كولملا ةمغرف هذ 00 ءالعلا

 ا .ضغلارءأدتبالاو ميقا مويفأط# نال كوأه.:خو.ثلاو فارشالاو
 مان عو نو.هأل| ىلع لحد ىدهالانب ميهاربانا (ى>) هل طق

 ريمأاب لاقو هالؤهلوق اف هلال :ءاممعاب لاقف هّدفلاق ن وهاك

 | مو تنال ل نومألا لاقف ركلاىفان 1 او رخص )| قانواخش نمن مولا

 نمر ل بالامل ط توت نإ الهّللاو منىللاق معلا باط ىل# :!نسك وأ لاق

 و لوح اناعنأق مدحت نأ

 رطنلا بو معلا باطب انخجش ىأر» مك ا ضع:نا (ىودد) 2 ىلا

 تنك امل ضفأ كرعرت آى نوك-:ناىضست اذهان اقف ى كسل 0001.5

 مارت هدم .(فوؤ نعوم نكي نورت ءأرغملا نال هلوأى

 || هصقنو ميتا هءلهجانريبكلااماف روقحمهلعو روذءمباسشلا لهج
 ريغصلا ن راك انلع,دقبلو الِضف هيسك. ملاذا نسل اواعنال ضف أ هيلع

 ريغصل |نوكي ل>ر ىفة ص 8 :ت-سحو ىوةأ هم ةلمالان ال هملدمكأ

 معلا ىلا يشأ |ةدح أح نمانك دامك هنملاضخأ لهما دل ئواننلا
 هادع نمنال دشأ هياستك اىلاهبعاودو رثك أه.ااناطاس ا

 لا هنا هموقبام ليم هلع توقف ةدعاولا هسقأ ها

 صدم
7 |3797 



1 
 .ناق كلذ كد الذ ناطلسو ألا سانلاكهرك أاذا عفقملا نا (لاق)

 دوأ عوأ تدال كومرك ناك: نكلو اهات ةماركلا لاوز
 اعامت اوالا.ع مه 56 [هقفت |ىلا ة-اح سائل اًرثك !نادتلا كدشرأ (ملعا)
 قئار امآأو ةيقسلا قتال !ناطاسلا ن منو دّوسم ناخناو اناهصأوامث>و

 وهف ماصخلا لصفو رحاشتلاعطقو ماك>الاف هنا !نورقتفم ة ةللعلا

 الب دلك ملءالب صو + !عمجو مولعلاةفر «مىلا اهلا قانجوحأ

 هنىلكلاو لعلاة.اموعساناىفواصوهناطلساافاملضفأو لهأ
 ةيناسالاة وق ىلع لملدكلذ ناف هنا# مظعتلاو ه-ءاؤساىلا قوشلاو

 تكاد[ قدر هوز يول بابا اهات ةيمسهملا ن نءمدذعلو ه3

 هتيعربرضأو هاوه بكر مولعلا ن ءانلاخ تا 1ناك اذاو ة ةبع راىلاهن

 ةرهزنا(ملع او) هءلع ركام هاتتدوو قت رطربغ قرق نسرالب ةنادلاك

 تلات هاف نهكلذداضامو نساحماءابمو تففاثاانسحو ل“ اذفلا

 نم تير اندم كم 320 كءاعرهظ كلذ لك لئاذرلا شكو

 جقأ كدت نوكباك نسحأ كدسح نوكسش ار ةلزئااولع

 | ىلا جوحأ هلع نأ ارمآو 4 نسل تاحردلا له أن نمد-أ سدلو

 1 عمار يللا ةعاردو ءاهقفلا ةمعصو بريول
 (انغاد) ناطاسلا نمءاكسحا ريسو ءاهقفلاعماحمو هالعلانيواوذ

 قالخأ ة سرا مأ هسفن بص ل3 هنأ (امهدحأ) نيوهحو نمثل ذك ناك

 ملعىلا جاتك كلذ لكو مايوكا ىل امان و مهتاموصخ ىلدفو 0

 ف.كسصو 0 ساردو ةيوق لعلاب ةريصب و تةائركفو عراب

 نا(ىناث لاو)ا مه اهب أ]امد-ةءملو اهتدءرومالاهذهدع لول هلاحنوكب.

 مهر حج لرو ياو منوم ال سأل | ن نه هاوس نه

 هضانر ىلع مومدعلا ا فالذ نوكمف مههاذ هقوهفلانمو موموأسم

 جيل ءأ ارظ“ ]|ةرشاعفو ءافك الا ةرظانمو مهدشأرم مهل“. و مهممغنأ

 د لاف الط ماك> الا أ سدردتو سوف :ال تب دهتو لوةعلل

 ملل مس سس سل سس سس سل ا سس ل بيب ببال للسان



 ا ا

 لالا نم نوكسف

 ىلانوعرأاهوأ

 نياموأ تدازأم

 الا للا

 هأ امودامىلاوأ

 سومأق

 * د/*+
 وك 0 د 017

 هعفشلا تاوحاو ارعصد تأمنت :ةساو اره تلأسنءللا تدب ألاسكا

 لاذ :ءفوردملا عان اندم لاق 5 كال ادباع ل سف تاوصلا

 لذنو ىذالافك لاق فرشلااذلاق : ةريرالاة>او ةريكملا
 مركلااخ لاق مراكملاءانتءاو مراغملالجلاق دحملاهىللاق .ادنلا
 هوريو دضعلاة دش لاقزعا ااذ لاف ءاخحراو بلاىف ءاخالاق دصلأق

 اذلاق قداس )|!بحو لئاتنلال ذي لاق ةحامملاا ذل اق 3دَعلا

 هنيعتبل لاق ىارلاخلاق ىتقلاةلدو ىقكباعىضرلا لاق ىلا
 متحاف قربخرانتءكذاو ىريص دانز تير وأ كإااهل لاف ةدر

 ا ثال ىه لاق ةمعه دلك لك! لاق
 ءةرضت3 ىلع فب ةدعأس نت سق (ناكو) الأ نينامب تفرصناف هردب ا

 وك هسفثي ل--رلا ةقر «م لاق لقعلا لضفأامامو نا

 هاقتسا اق فراك افلا هلعدنع لج رلا فوقو لاق معلا

 قوة اهيىذقاملاق لالا لضفأافلاق ههجوءاملجرلا

 *+(ناطاسلا ناكرا ىهىتاالاص#ا ةفرعم قنور معلا اماا) +

 نوكيال ةعنرأ نان ىلع نوكيا ىدوحاناكامر وصالارفعد وأ )ل 9

 كلاا ناكرا مهىلاق لل ؛هؤللاربمأ ار مه نم لق موثم فعأ ىنان ىل-ع
 ةعاق صن نأف ارق عيرأبألا لصالر مرد ناك ميال كل لبا
 | بحاص رخالاو الموال هذ نال اقر هدأ هباعةدحاو
 الو ىطقةسم ياو كمان صوت" الاو ىوقلا نمف.هضلافصنن ةاطرش ظ

 لو.ق؛تارم ثالث ةبامسلا هعبضأ ىلع ضع مث مهل نعىنغىفاف ةيعرلا من |
 ريد نت :كد دب رت ب>اصلاق نينمؤااريمأابوهن رم لو هأءأ أره لك َّق

 ىلاولا كال هسئعهللاىذر اطل انيرع (لاقو) ةصأا ىلعءالؤد

 لالا عج ىل-عدوق رمأ هحلص ملةدحاو تصقن نا لامع عدرأب الا

 هيف نهوال نيذو ا فول تالة لذ هقد قى هعضوو ه]- تازنأ نم

 ظ + (لعلاىلاناطلسل ا ةجاحىف نو رممعلاو ىداحنا بام | ) «

 لاق



») ٠١# 

 اذا تعط: ام ةرعش ساسنلا نم وىند ناولو ىفاسا ىتمفكم ثدح ىلموس
 ةيواعمناكى عدلا لوقاذه ( (وفو)امتددماه ولءاذاو اهتءاعاهوّدم
 ا حالا هدب عض» الىثاان قذا اوه بطلا لحتاو بطلا لاك
 الو ريما ىلعهل ةنوهملابالا هرب تاصنال ها هن .ءرم نال 206 دو 4 مع

 نافاهعمج ىقهرظن لعالاك:| ةسعرلار ومأ فيطأ ل2 0 نادل جذي

 اههماعدوا دنب ن املس: دلا كلم هلياقآ دوو هر عقمل : اهقوم فيطال

 نكس ريسلابنوأ تا نال دهدهلاىرأ الىلاملاقفربطلا دقفت م مالسأا

 رعاشلالاقدقو ريثكلا ف حوقولا
 بيدس أرش رحم 11 مدمس نرقال

 ميسم هرمأ ميسج ةرشأ» 4 هيا ةاهلك ءاشالا لصأ (اولاقو)

 ريم ءكلا عض» ةاديأ ريغصلا ريشا. م كسل ' مزادالو مه هن ءعيللذع نا عضوم

 هالصلل نذوملا عدرأن هَ ازعو ا ءأو همحا# دابز (لافو)

 أ ءالاطراصو كس 4-:ةغ “ل .ءأ اذا ماعطل انف ماعالا بح اصو

 (ناكو) ةئس لع بر ذم ةعا دوا ديرنلا تحاصو .ةاهد

 ادظشنا © تل ا ا

 ا

 نرثك الو هدشلاالا عفنيال ةنمللا ن 1 ال لوقو حاقسلا س ايعلاوبأ
 نيطع را قمل هلسا ى ىت> ىقم سندعالو ةماعلا ىلع مومن ءاامةضانقا لق

 هناهءادعادانأو هكلم لك انريثدزا (لافو) اهضوم هم اهءا ىرأ الىت-

 عجأ ئث ال ةيرقااك م اهمكحإو ريصلاك لوتعلا لعك احم

 اذهنالوةب رع (ناكو) هلاح تاعفص اهيل مأتي ةجاحو فو نم ل ةءلل
 ىجعدألا (لافو) فنءرغى:وةلاو فهضريغ ىف نيالاالا هل حصن الرمالا

 اهاففل لس قالخالامراكس !تاعماح ت الكف رعت لهد را ىللاق

 حرمت اقنواهذ فاق اةفلاهمضار خال نو كحتو اهاهفح ل_-مسو

 ىن.صن مك !لدني-:ءؤللاربمأ ان من تلق مدعتسملا موتو مهناا

 للازتال ءامشأ نع اسىناهل لا قف كولا ضع ىلءسرعلا ميكح
 ايمفكدنءاعىثمناف 3 4 ء اوا,ماع ل وكشلالازتامو ةئلتعمىر د صيف

 جارس 1



 ء]* ٠ *

 نامءوتناطلسلاو نيدلا لاقي (ناكو)أ
 +« (ناطاسل ارمآل هعماح لا دش قرع عساتتل 5 ءلا] <

 لعب ورح هيوكتو هةعر ىف هل دعس -> ىلع هودعب ,كلاا رغط (اولاف)

 (اولاقو) دونحل !ةرثك ع نم عفنأ ةيعرلاحالصاو هرك اسعىفهروج بسح
 ا فيو هتافك هحالسو 0 مفعل عا ات

 ةنالوالو صرح عم مر نانةجا الو عد عماربالو د را

 ةلاهدو نواهتعمثالمتا..الو 000 هنقو مدع عم كد

 دح>أ الز !سانلاامأل اقف تطخ هتعهللا ىذر رك وأ ىلو (ااو) ةرازو

 ىت>ملاطأان لاو ه-ةحب هلذخأأ ىتح موللاهلا ن مىد-عىوفأ

 ءادءالاةلا-ةسايلاق تلنامثلن مردنكسالا (لبقو) هنم قكاذغأأ

 ضدي سا: ارارحأ اوسوسرهجرزب (لاقد) ءاقدصالاىلا ناسحالاو
 ةسامسلا ناذيو ملا( لاقو) ةفاذاةلةسلاو 4 .هرلاو ةمغرلابةماعلاو هدوأا

 دسو ةقئمرغفوهتمقلاذخأو هنع رااب قف رلا كلا اسال صاسومف يت |

 ىوقلا ل مىالو ملاطعأ | نم موملانملا فصنب ناو لمسلان مأو جورفلا

 اهبالاهلةاي>ال دسملانمحو رلاك ةبعرلا نم ىلاولا(اولاقو ) فيعضل | ىلع

 هم هعرلا حالصا نم ىلاولاد_عبو هنالاهلء اق .الدسحلا نم سأر اكو

 قيلحخ ناطاسلاو سأرلا باه ذ دمي ءاقءلا نمد حلا دعبك هسفند اسفا
 ةرارا عّرملاو ةدهصنا | ىوذ نمديأر فلام نم ىل_عربصلا ه. ميدل : دوعب نأ

 نإلردك.ناالو رييدتلا ن سح ىل_ءالاالولا دسم ن ا يشن. الو مفوق

 حاقلةردقل و بضغلانال بضغ ناالو ههاركس نارا

 دة<ناالو رقفلانمافوحت سانلا لثأ هنالل ذهن ناالو ةمادنلاورمثلا

 ىقتكاعث كوم مديد ل ه2 هنفلا : نا ىلاوال جم ديالو ةازاسجلان عل جهردق نال

 4 0 حا سدح هرذ ىاكج :اهذ هطوسالو اطوسأ أيهبق 9

 و ثموح م . عضأ اليا ةيواسعم (لاقو) ديعولاو انقحما

 ىطوس
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 انأو لضأ ىتمءامكحلاضعءالجر (لاقو) كلة تأسأ ناو
 (لاقو) لولو مهتدصع ناو ةلولذأ موتعط أ ن !ءارمأ َك كلماذالاقذ لع

  2باك (قو) هي فأ دن :ءقفنام قوس ناطلس اكل اد عني ناهاسأ

 هدع ة«ورملاو ريال نكي ناف للعلا الا كلملا نتد ىلع سانلا عفقملا نبا
 الحرداب رز ( مهو ) ضرالا قاف ىف ةءاندلاوروهفلا كلذ دسك. سف قافت

 ناطا_بلاوذنامزلانا ه-تيقاعل نامزلاام ىر دب ناكول لاقف نامزلا مذ

 هثنا نامزلات:!لاةذ نامزلاىل فص ”ىوكح داانيالةيواعم(لاقو)
 ا ا ءلاوز دسفي دسفت ناو صن 1

 رحافلاودعلا رفص نم سانلا قحأ نا ءاكس للا ضعب (لاقو) كلا نيد ىلع

 بعتل امودأروجرزي (لاقد) رئا اناطاسلاو ردالا قيدصلاو

 ناطاس ةمدتا تاب ,ااذاع "محبا مس (لافؤ )ان ها ىبسأا ناطاس || ةمص

 ندريحن ند تردد دف هتيعرحالصدير بال ١ عمل“ :كااما قاع ابنا مدل

 كالهوهو ىلاول| ىلع ةءعرلا ممل .الاماو نيدلا كالهوهو ةيعرلا ىلعىلاولا

  51رهملاك لداعلاكالملا (يلاقو) هزم رغاوأ توملاالاكل هلمالق امن

 ل:مءوسلاكلااو اد-أرذبالو رارثالاو رابخالا هب عفتني ىناصلا
 سان !ارا.ةاهاماحت و ناومح ارارشاهمل|حرمس ةفيجا

 * (نارقلا نم ناطاسلا ةلْزنم قرسشع نمثل |بامأ|) «

 الامن اطلس اان عزل ىلاعتهلنان الاق مسوهياعدللا لص ىنلا نا (ىود)

 ساثلاق ناطاس او مالسالا لم سعك (لاقو) عفديدا: عم نأ رقلان عزب

 دومعلاو مالسالا طا طسفل أف داتوالاو نانطالاو دوم. لاو اماطسفلا لُمم

 (لافد) ضعسالا اهضعب حلدنرأل سانااداتوالاو ب |:طالاو ناطاسلا

 رخ " الان ءام_هدحال ىبفالن اوخا نسدلاو كلا |نا ىنبان< -ةبالرعش درأ

 سراح هل نك 1 نمو مودهف سأ هلن 5,1 نمو سراخ كلما سائندلاف

 داهكا ل هالك ءاهعو بنا اراالهأ عم كب دح ىلعجأ ىننأ عئاضق

 | لقعلا لهأ نم منكملو كذا ءكرسو ' نيدلا ل هال 0

 - يمك“ يى وكلا ع
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 نا جات الاد اولا (بتكو) جارخلا هباا ىذأو هل ن ءذأو لوذفلا

 تدندأو ىءاوه تءأو فأر تظةءأ ىناهملا بتكسف هيريس هيلا ب 35

 جارخلا تدلقو هرمأى مزاحم إبر 41 تم

 00 ا اوم م مه لكس ت هدو هتنامال قولا

 : ةلوصس:ذملاف اخ لو رطل ىلا نسل ترسو ىتانع فرطأو

 كلااناكاذ' هديبعوبأ (لاقو) تاوثلانمهظح نسحملاكستو تاقعلا

 سفن أ قامنهم ءارزوال اريذم# هسف:قامفرع نان رمأل.عا 0

 اهيل ناك مرح هنمأب الو ئربلاهناضال ءالملا نساء ذاكم ةماعلا

 هكامءاقسس |
 «((ن اطل !ارشو ناطل ساريدت قرمشع عسد اسأل [بامل ا

 سدل هطسق هش مهثمدحاو لكل ا اراعرلا نسب ةكرشش ن اكن م لولا ا لضفأ

 10 الو هفح قىوقلا عم طال د>أ نمهي ق>أ دحأ

 هنيدملا»امان ,م ةمالاهد مب دخان و هيلع هللا ىل-_صىننلا (ناك) هأدع

 لضظف ًادنهلا- (فو) اهتاح ىذش ى :- ةئيدملا كاكس ىلع هي فواطتف

 ئرعلا هفاخنمناطا_سلارعثو مرخلا هفاخو ْئرملاهفمأ نمناطلسلا
 ةفوكلاهالوال ريفا هن ءدّللا ىذر ناطانيرمع لاقو) مرا هنمأو

 لام ائاضب أ دنهلا كح (فد) رافلاكفذملَور اربالا كنمأيل ةريغما

 ىرلاهفاخام ناطل_سلارشو لذزان#ا ناوالارعشو هم قفئنالام

 هلو-رنلاهشأ ن :رم ناطاسلاريخو نم مأ الو بصدت ه .ةسدل افدالم آارش 3

 هفاذحت ناطاساولاق ىنغملا ادهن عو روفلااهوح ةف.حلا هشأ نهال فا

 كلريخ تو.ءهر ةماعلا ا مالا (قو) اهفاضناطاسنم مريخ هذ ةعرلا

 قلو ءادعالا نعءنبحلا كوم !لاصحرش لاقي (ناكو) توجرنم

 هنعهللا ىذر ب اط# |نيرع (لافد) ءاطع الا دنع لكمااو ءافعضأا ىل-ع

 ايعاذأ هس ىارناو. اهرتسةن-جىأارنا مزالمراح رقافملا نمةئالث
 تف نإ الكلطو اهنمأت : ملا ,مع تنغ ناو. تنساب تلت ناذأر و
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 اخو دالة فد ةمامألا للا نماتو .هامّدلا نّسُعَو : ضئارفلا
 هةعاطباهئنرقذاهءام 5 و اهلضفي هصح نا هللااوعجوأ دال_كلل 1

 لورا اوعبط امأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهسأ ا ىل اعلاف دلزدر دعالمو
 طذاح ن1 لثومو اهرونبءاضتسان 1ىدق ةّءالا ةعاط منمرمالا ىلوأو
 رفكل ان لدم م ةمدْلا نهئرب ةعدعلا عطقن م ةءاطلانءعراشلا اهماع

 هتنافكو ةء .هاولاهةنجو مولا هنيدو نب نسم ةىلاهللا لمح ةعالا ةءاط نَعْنل

 اورسثالو ةصعملا هشحو ىلا ه- ءاطلا سنأ نم جو رخاوكانا 3

 هود ناطل_ ىلا موق ىثءام ةديصنلاو صالخالاب .اهو ةمالا شع

 نملضفأ ةمهاةعاط 20 .للانةنو رقم هعاطلا اونوك نا ل* .ة هلل امه ذأ الا

 مرىمالايلاو م1حالصتسالانأطا_ىلا لع ةمعر ا ةينهلاةعاط

 مهاعناطأ بأ ق>و مهند لد دعتلاو مرماع دعلاو موف ةريسلا نحو

 عارلا ىلا ةجاس ا نم ة- ءعرلأب ةملاو ركشلاو ةماق:_ءالاوةعءاسطلا

 ميسا لولو ةيعرنأت كا ةاعرلا الو موملا ةجاسحلا نم ىعارلاب سلام

 ظ ماسلا تكلل
 (ناطاسلارومأ كالم قرسشع سداسلا نانا

 (لاقد) ثالا |ناز رح لدعلاو ةجرلا مالسا !امهملءدو ادن ناهلس (ل 9

 نسا ازاحمو بتنالللا ىل_ءةذشلا ءاشأ ةثالثناطلسلا كالمداب ز

 لتقو هدالب ب را مورلاكلم فاك الاوذر وباسازغ(انو) لوفاق دَصو
 قرع ا ,رخأو تاتقدق كنا مو رلاةالمهللاق هتةراطن ىنذأو هدونج
 «ةادملامةسامس )!ىقتغلو ىرأام لعتد وق ىت-> هن "تددت ىذلارمال | ام

 سصء.كح ترمو جار اك تد : دأ هل :عرمالا طضب ا ناكن اف إم

 لاح نا لع هبال فدا[ كارو اسير كل ةعاطأ | د: .عرلا

 ةياقكدلالهأ تءاوو د.عوالو دعو قفلدخأ مو ىهئالورمأ ف لزهأ)

 ىولق تءدوأو بضخالالىدالا تر رضو ىوفلالهأ ال ىهنلا لهأ "تدنأو
 تدو'مو توةلابت معو ةنيغضر.غ نه ة-هيفاو ةءارحربغ نم ةنملأ ةيعرلا

 01-1305 2 تجب جس ل تدخل جوخ و سبح دو و وج وتو وو بوو جوج وصوم وج ووو مص سس
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 5 راو ريسع غرهدملاو لودماالاو هقس ىل- هاو زنك فورعملاو رفا

 7 ١ يا حا هلعذوأمو هلعق ىلا د وسم

 قال_الاو مكانا مب قارب ك-سفنأ نماوغمت | 2 رم سدا
 رعألا نع ه4 _هخ ع

 هنرب رجنمنودأ ل هاج اةهنج دحلامدهتو فرش! !عسضتاهناه ةثثدلا | يل
 تاساكعم نأ ىلع مدت او برعلاءاكح( تعجأد) اهاقثا لمحت .ريشعلا سأ د 0 9

 ناو *أرما ضعنالو مروع قطن الام كَ .ا5 لم<ئالاولاف 0 4 9

 رثك ناو لاءقتالو اهتيعص تلاط ] بنذلا ةري رماد
 «(هعاطلا ىهو ناطاسأ اهيزعب امن اب قرع سماخت بالا« 8

 ةعاطلال اه ناطاسلا هفزعيدحاو ىثامذب وهن اذيو ف سراف كأم (لاق) ىضذأف نا ديوملا

 ةماعلا ىلع لدءلاو ةصاخلا ىلاددوتاا لاق ةعاطلا الما ذلاَو ناذيومو سوا

 2ع اطل اقي (ناكو) هلا ةنيز ةعاطلاو ةءاطلال ةءمةنامالا تةدصلاق ىدأف ذب و

 لءد(الوإ ةنايدلاو هاو 5 ,هرأاو ةءغرلا هجوأ ةعبرأ ىلع ن اطأ د !||| ىف اك ةاضقلا

 ةلدعم لاق كاملا حالصام ده سأب هل لاق رد لولمضءب ىلع هريشعلا دعس نوفد_لازنكلا

 ةسسفاقو راس ةلدعملانأف ةعئاط ةمعرو ةعزاو هم مهو ةعناسإ] ها طوال

 ىلع ضرفةُعالا ةعاط مات !الاو فاأ 40 .عرلا ةعاط قو مالظلائيضإ

 ثناطلس لاو هع هنا اوقنا ةثلا ةعاطن ةنورةم ناطلسل |ًةعاط ةنعرا

 ةعاطلإ ارثاح وأ ناك الداع ناطل لالالا هنن ا لالحا ند كه ةءامطب

 ةللا ناكرا مده هعالانامصع نيلسملارومأ م طدنو ندلا لعث فان

 ذا تاؤرملاو معنلاو ندا( قلا هتسئلا تس نانا دعا سنن !!ىلوأ
 ةعاطلا هنآلا هظوفم مر 4 او مهنلانوك.تالو ناطاس !ارالا نيدلا موقنال

 ىلء ا اةقدر طلاو هداوسلالرانموخراو ةءالسف اذفاعم هعاطلا ندلا كالم

 نمةهدعةعاطلا ةعالاةعاطد .ةئدلامامقو همالا ماوذو ق ةرلاةورعلاو

 لع دنلزرحو اهملاأ 2 نم ةوصع مالا ةعاط ةهمش لكنهةاحضو  ةنتفلك
 اهسفنأ الل تاس ناو اهرد دن ىف ةمثالا لع ضرتعت نأ ةنعرال نسل اسف

 ىَدْؤنو دود#لا موقتةعاطلاب دانهتجالاةْمالا ىلعو دايقنالا العلا |
 ا
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 دوحلاو ة-عفقرلا بسوي عضاوتلاو تقااب>وركجلاو ةش>ولا

 دملاو ع.دضتلا بجوب ىفاوتلاو ةمذملا بجوب للا دما بجو

 رورسلا جو مزحلاو ةرمابجوت انوه لاو لاس الاءاحربجوب

 تحاولي لا :لاةباصاو رذعلا تو رذخحلاو ةمادنلا بجويربرغتلاو

 هدوملامودن 6 ةرمش اعمل فنتك نعلن 3 تلاطملا لوس ىنأتلا و ةهمعأ ا|ءاقد

 ةناهتسالاو هةدعاس ءامدءر 1 قاع ةعسو سوفنلا سنا بناحماضةذو

 ري قطنملا لدعن ِو هدم لا ن وكت تمملا 2 و د-عاشلا حوت

 حلاصب وردقلامظتعي لاضفالابو ةل_صاوملارثكت ةفصتلابو. لساخلا
 ىل_عل- او ددوسلا ب<نؤملا لاسة-ابو لاسعالاوك رت قالمخالا

 لرد و موكل امس اىهسا ةدؤتلاو قذرلابو هلع كراصنارثكد هضسلا

 تاغااغغلاو ةيكااهلهأوسكت دس ءسلانا ءاوآ لضفلا كلمتي 6-0 : الام

 ةمعنلا للعود دصال +4 | ةيهذ ارخص نمو ل وملاب دونا محاص مات

 مس تاكس ن و عريض نهو مدن ل24 نمو ةاسكت بقاوعلا قرا لاو ّْ

 نهو مل-عمهف نمو مهةرصاأ نمو رم ريعان مو رذ-- ف اخ نمو

 دصصرلا عراز ةمالسل |ىنأتلا عمو ةمادنلاةلعلا و لض» اوه حاطأ

 تلهداذا تعت لهاا ىبدصو طوبغم لقاسعلا بحاصو روردلا

 اذاو عساقاف تمدئاذاو مدتافّب أس اذاو ع-جراف تالزاذاو لأساف

 لحاف تدضغاذاو لزأفتطعأ اذاو دجافتءنهاذاو جك افتاضف
 ىأزلا لبقعلل عستاولك تاؤرسملا هركشب كاغثدقف هريب لأ دي نم

 هل-هأ قيفوتااو ةمالسل ا هتركو تدثتلا هل صأ لقسعلا هب وردخلل ع."

 بدسداسمت>الاف ناحو زداهتجالاو قفوتلاو غلا هترثو لقعلا
 0 ان.فاوده اح نيذلاو ىلاعئثافتلا لاق دات الا, سده قفوتلاو

 عمر أنمتاسلكعدرأ ءالعلا (راتخاو) رودقللعبتاهلكلاتعالاو اكنَد
 لمحنالا نمو مس تاكسن هرويزلا نمو عسش عنق نم: ةارودا|نم تل

 اريصلاو فرش ىدهرتو هللا مها ن نمونآر ةلانمو ا لزتءانم



 «(ةهحز«
 ديلا ب دوف دز ويوتزو "035ج ج وح ورمي

 هعرلالازئالو روهال ا ةرشاص نع مهم ىف كولا | ىل.ءدسأفا |لوحدأ

 ةريثك نيطال س كانه بدقح | اذاف مهماطلس ىلا اول ىوام د. اي :ناطلشا |

 تاعجو باوبالاو ناختان ةيعرلا ن نءتصض>| بهن ارورغملا كاملا (امأانإا

 حوت 2م هلب بايو ةعنامنماعلاو ءاملاوةرائ ابرئاظحو ةذ» ءثمالا.> مهنود

 ىلا ذه ناءاشن مالاىلاع: هنن ل اق باوبالو بحاح كانه سل نب ائاسالا

 ماهم هكاتوأ هتيعر ناطلسل كل نا نم يبان( لاوزالتسب

 (لثسو) ناهتماريغفني)و اما ارذاريغىف:دش نارمأ هلاكو ىناوتلاوأ
 برعأو هاوههلرهقو 2 |ز هه دج كلم نمللاقذ مزحأ كولملا ىأرهجرزب

 (لاقو) هديك عه.ضغالو هاطدغم نعداضر هع دذ لو هلعف هردهك نع

 لاز ةناورع لاط نع لغم لا عاناطصاىف لودلال او زءاكسحلاضعد

 نى 0 ةطفحلا هعفنتم هظ ظةءلابروطةس مل نم (اولاقو) هناطاس

 مملهجلاو لسضتلا ةغالملانم ك- از | ارطىق تد->وأم نس دلاخ

 ىلع تع ةن-س>اسف اق ريكا عملعلاو ءادهدل | نمرم_هن عضاو طاو 23

 نبةةدح ىلع تطغ ةةدسا هاب و نيتشحس

 « (ناطاسل !قةدومحا لل اصخمل |قرمشع عم -,ارلات تايلا)*

 نع كتبو ترق ناكلملااهسأ اولاةفاوماعد كل او ءاملعلا تقفت اهسقو
 نه ه.فاك-: أاهئاق اهاثمكو دعل سل ىتل أدل 41 قال“ الاب قاذف كودع

 باطما نير عىل فص ناحوص نب ةءمهصا ةيواعم(ىلاقو) ءاو ءُش اًةراغلا

 رذعالالو . ريكسلا نمان راع هّتنضق أ قالداع هربا اع ناكل اسقف

 بارق ,فرعضلاب ايفر تاوصالاب رغم نانلا نوصم باخ ا لوم

 تجوت ةريذملاو ةيملابجوت هعفتملاف (اولاق) بن ر ةال فاحالو ىوقال

 قدصلاو ةغلالا بوت ةعاتملاو ةوادعلا توت ةغلاخلاو ةضغنلا

 عاق+جا بجو لدءلاو ادت ضو ةلايثألاو 2. ةالانسو
 ءوسوؤ ةدوملا بج ود تالا نسحو 2 ةرفلا بجوروجلاو ىولسقلا

 ,ب>و ضصانقنالاو ةساؤملا بجو طاسنالاو ل .(! تجوب قلخلا

 لا



 *( ا«

 ةليستاذكلا قسدلو» مند ننعف هل حمل
 ةلملق هسق ىتدامكل <« لوقءام قاض ناكنم

 ناكرن[ ىف ناورشثونا ىرمسك ىلا بتك مورلا كامرصيق ناىور (امتو)
 مال ١: :هأم لاصمت تسد كاملا ىل ماد هباحأذ كلما كل مادم ىنرمخا|

 ىلعال تن ذل ار دق ىلعال نأ, أفامو د.ءوالو دعو ىف انبذك امو .ىبئالا
 ىلعا: :اًضوو لودالاىوذان. ]وو قوقملا قدام لاو انضغردو

 نا ق<لاقو تارم قالة ةطرسلا ةاهأر ةأاملف لوهكللابا 2

 ادوسح ناك اذاهنأف دسسحلا (امأو) هللا تان“ اننوئمؤمال يذلا نذكلا
 سانا احدثالو عابت :الا تاكله فارثالا تءاضاذاو ادحأ فرشرمل
 9 !١لاقو مهفارشا ىلعالا

 اوداسمهلاه- اذا ارسالو # م1 ةارسال ىذوف سائل اصل

 سدلو هاذا ارالاةيالولا حلصت الدو أ هما ,لالمض ناك اذان لخبلا (امأو)

 انانمج ناك اذاهنافنيحلا (امأو) هيدي قلاومالاتومب نال لذ نا كلل
 ةردقلاوانوضغاسثب رسناك اذاو هرودن : تءاضو هودغهسلعأرتجا

 ءارو نم ةردقلانال بضغ. نا كللل(سلو) ة.عرلات نكي عن ارق
 4 ضغأئثب هماكف رمد را ني سعصمىلء نا ار ف قسا لغد يا

 1 ازتأ مي هيريخأ ريمالا» اثنافةسالا لاف ءامداف بيضقلاب ههجوب درع
 يم هل .اللاق تاهلاقاه دعب هضغب : الف مال سلا هلع ىسع ىلعملاعث هللا

 (لاقو) لدعلا سهل: هنمواارثاحالو لحماس قل: هنمو اهمفس ن وكر دنا ماهل

 هان ذدقف ناعالاامأف بايتحالاو نابعالابناطلسل اكلم ىعازوالا
 لود-الاءاز اهعرسأو ناطلسلا مذهق لالخ الخ دأو وف ناقحالاامأو

 ثدعتف ىكح توم بن !نال تامددق هناك ناسطا_سلا ب>١ اذا هناق
 للطب ناو ا مدهلاومأو مهعرحو قئالخما حاورأب هتئاط
 ندأن دق« نم نعأ انمعمو انراعاىفاني أر اممظعمو ناطلسأ اىلا مولطألا |

 اك: ناهس 00 ل 16777527

 جارس م

 ْش ىرتفبامنا ىلا: هللالاقو هسانرال ودينا هتان ل

 هانواستماوناك



 «(ه<)*

| 
 اظءأو ةدايساا بلستةليذر نهك.و ربكملاعم كاملا موديال (اولاقو)
 كات ىلاعتو هنا سلاف نيرب»-ا ىلع ةنلا مرح ىلاعت هللا نا كلذ نم

 نرقذ ادا .ذالو ضرالاىناووا عنو ديرءالزيذالا وام ةرخ" الارادملا ٍ

 ىنابآنعفرصأس لج وزع ,(لاند) ةنملا لود نمامنخدا فلايركللا 0

 اربك-:م تيأرامع حلا ضءب (لاقو) قل اريغب ضرالا ىف نو ريك, نيذلا
 نمو تقاابجورريكلان ا( لءاو) هماعربك:أ ىفا ىن.عىفهؤادلونتالا
 نمو ءاملا صغنكناكهتناطب هتضغ أن مو هلاحوةّدس ملا هلاحر هتقم
 ىلعهلم_هفراالا (امأو) ءادعالا هيلاتاواطت ةاسمناهتهرك
 موقتالىتاتافضلا (نمو) لاحرلاتارواشم كرثو ىأرلايداد.ةسالا
 (لاقو) فخلاو روجلاو ثدخلاو ردغلاو بْدكلاةك!ماااهعم
 فاخلاو ىذكلا ناطلساا نمرفتغتال لاصخ تس مهقلاو ىرعلا ءاكح

 هدعوب ق”ولاباذك ناكاذاهناف نيحاو لخياو ةءارحلاو دسحلاو
 ْ (تلافوإ به ريال ناطا سل ءاوجالو هرم فضملو هرب 7 مف هد.ءوبال 9و

 نمد.ءولاوهءولا لاطب ان نانو رةمداسعل اداسفو دالءلا بارخ ءاك-لا
 نأىرحأو ه.حاص ىلعئذتاغأو قالدالا طقسأ (بذكلاو) كولا

 هتك رئام هرتز زعتول لاق بك ال1 ىلارعال (لقو) هنو ارضا هنع عزتبال
 وهو انملاب اذعتسا هلصأو ةءاندلا نمي رمضو شدنأ |نم عوفودو

 اذاو هريغبئذ همحاص ىلع لم<هناهثءل (نمو) قحاركف تاغضأ
 (رعاشلالاقو) هيلا تيسن ةكا ام ذكتعم»

 هءاع كام ضعب هن م اهاانمنوذكلا بح

 ظ هيلا نيساء ري غنم « ةيذكجي تعم“ اذاف

 (ربغلاتد)
 بدالاةلةنموأة وسلا ةداوأ « هتتناهمنمالاءرااسذك.أل
 بعلىفو دج درا ا ةي كن م 95 ةحبار ريدخ بلك ةقص ضعمل

 ١ (رخ" الد)



 *(ةه)#

 :ىتح ةدمأ ىنب ىلا مهرا.- أ لصتالو ماودل نو سّؤب نو .سادعلا (ناكو)

 | وهو ىد٠ ا تينا (لكسو) ةممأ ىنبرعأ ف عضو مهرمأ لمقتسا

 تاس“ و ناطا_سلا ةوقدهد كاكامفءضأ ىذل امد هفأ ب لول مرآ

 لام ارآ. هل نصت صدك لعترثك ان أريدادمتسالا لاف ناكرالا

 | لاومالا نمراثكشسالادب رب لجراقه سقت قتلق لاعرلاو لاومالاب
 1 تضةةنان ناس ارخ ىلءضق> 7 :ناتارمهو هل.ةةلودلاداسفنمرهظ امي ظ

 ْ ناسا مهتلود

 أهعهمو دال هناءاكس 4| مهزىتلا ه-: هاذلا تاغصل| قرع ثلاثلاب املا )«

 . «(ةكلمم
 اركان ا (اولعا) تاعالاو ريكا عمكلملاماود تامقأ | سنع ن نمو

 | نينو. 0 |نال لثاذرلانامس كو لئاضفل انالس باحالا ظ

 | نيلعتملاة تن هسفن لصربكتملاو ةليضفلا.نوك,ب لاو ةلزنلابا
 أ نم ذهل ذر نم كءسحو ” نيدأتلاةدازتسا نع هل ضفرثكستسي بعتملاو

 فات !!نمعنعو تقملا بسك ربكسلاف تبدأ: !!لومقو مصنلا عاتسا

 || ىنلا لاق كلذلو كرشلاءنو رقذ نآر ةلا ىف ىلاسعت هللا هرك ذريكتح لكو
 | بدق هن افربكسلاو هللاب كرمشلا نع كاهنأ سامعال سو هسييل# هللا ىل-د
 أاردب ل قح لضنالاركحلا ام كاني ريشدزا (لاقو) !مهتمسصعت ىف

 ريكا أم سدق نب حالا .(لاقو) ريكلاملا هفرمصف هيبه ذي نأ هيحاص

 || هنمافنأتو ريكشلاىادقتءاستمحمال غو ا
 ١ رعاشلالاق)

 ا ريكهب لاق. نأ اربك ل د ةضامد٠ الواب اك

 ١ ل هىناتددو لا ةذ هسفنب بعت ل_هاحل+ ىلا نوطالخأ (رظو)

 | عمك !!موديدقو هاك 4| (تلاقو) ةق.قلا ىف كاثم ىف ادعأ ناو كن اى

 0 هتلسقداسس قجأن رو هموقداسسري-ةث برك رو صناقنلا مفعم

 ا عطنا ةجالا الذ ذإسو 4, .اعهللا ىلصونلاهيفلاقىذلا سباحنب عرقالا



 +(و+ ا

 دوي ؛لولما ضعي (لثسو) لضفلا ىوذ لعربكتو فارش :الاهتج تا

 عفرو فعضورط؛ن مانئاطءابلاق كاكلم كيل سىزلاامهكلملاوز 4

 تاس ىذلاام ةككامملااوءلسنا دعب كولملا ضعب (ل ةىوإل دغل موملا لع
 انةثوو انئامهل غرغتلا نع انتازلانتاخشلاقف مكلممددو 1
 مها تدسفن اه انتيعرانلاعملظو انيلعمهقف ارم اورث 0 انتافكا

 انؤاطءالبطدو انلحخد"لقف اذ- ارت لهأ ىلع لجو انم ةحارلا اونكو 5

 مظعأ ناكو 0 انو دعان د صقو انلوهنم ةعاطلا تلازف 3 اندمع ٍْ

 لاصخلا عرسأ اك (تلاقو) ان«رامخالا راتتثسا فكل مهر لازام ]
 ةاراسحلاراهلظاه-نعع جتا تبر فتو هداسفا ىف اهمظعأو ناطا لا مده ْ

 ئرب دقق هل دق بدك ن ناعأ ىف هل. نود هلق ىلالدملاو مود نودموقل

 لاوز نم ناذيوبملا ومهم( لاقوإ ةدسفمةاياححلا لف (اعدةو) لئامق ن .

 ذئلم>و برق: ناش نمةدعامهو 0 ان تار نكلسلا

 لاف كلم بهذأ ىذإاام هكلم لاو زدعبشكلا( لبقو) ردغلا ناوأ ناح

 ىلدشا ىلاعاو قكراشتسا ىلافغاو تقرع عىدادمتساو ىتلودب ىتةن'

 ناورعط.-( (انلو) ىناعدنءىنأتلاو ىتحاحثقو ىف دليلا ىتعاضاو
 فدكحو ترصنامةلود ىلع هاغهاو لاق ةءمأ ىب لولو اوهوىدعجلا |

 دالوأ فارم 3 نءناكو لمس همداخ هل اقف ترك شام ةمسو 0

 رهظ ىتح ىفلاو رثكت > ىل ءاقلاو ربكم ى در بعص !!ل_فغأ» ن*موزأا

 لاق ناورم ىنب كاعبهذ ىذا اامءالعلا ضعب ( ل !ثدو) اذهل ةمدراصأ

 ناب «ناكرعنيديزنناكلذو راسخالا عاطةثاو ءافك الادعا
 در ونام ناطل_سل !ىلا عقربالو يلاحرلايهدعال ناكورأ.» هس نيرمصت ن نم عض

 لاقر امس نر صن كلذ ىأر اسف ناسارت اأن م هيأع ٠

 مارال نوم ناك شوف « رانض.هر دام را للح ىرأ
 مالكلاافوأ برحلاناو + ىذت تدوم راها ناو

 مان مأ ةسبمأ امات:أأ * ى رعت اله احت تافف

 ناكو



: 0 
 ئسااناف كلاعرومأباريمخ نوك-:ناضرحلا لكصرحا كلما (اأ)
 هن للعت شت نسحلاو َكتبوقع هءدصت” نال هرنليرب نم قرش

 ارةتسم ةيمأ ىنب رمأ لازامروصنل رفعجوبأ (لاقو) كباون همت أ. نا لبق
 كلا نأش ميظع نهم-وتمه تن اك نيرتا |م-مئانبأ ىلا مهرعأ ىضفأ ىت-
 هللاىداعمقلوعدلاو تاذالاراثاو تاوهشالادصق هدقةلالحو
 ىلاعت هتامهماسق هركملانمأو ىلاعت هل جاردةساب مهتمالهج هطعاسمو
 وهاذه ناورمو ناو رم هلياد نع (لاقو) ةمنلاهنعلقتو زعلا

 ةروك قرمدم ضرأ ىف لة ةممأ ىنب كولموخ او هورا ناو رع«فورعملا
 عمق ىناومأ نم ىنعمت ن هذ ةيوذ| | ضرأ ىلا تدر هواك-!ملازاا ردصول

 هت-ثرتؤ ا شارذ ىلع دعةءىلو صرالا ىلعدهةؤ ىنءا 2ىرءةرونلا كلم

 لك ىلع قو كلمىناللاف ملو تاق اللاق انباث ىلعدعفثالأ هل تلقف
 ةمر# ىهو ر خلا نو رش ل ىللاقمث هعفرذا هنادعسملل عضاوتي ناكل

 بهذأنولمتست لو مدلع مرعمداسفلاو مم اودب عرزلا نوتطنملو لع
 كلمااانع لاز تاقف ءاعمركوهوريرحك اوجاسدلانوسداتو هضفلاو

 عاسدتأو ديبعاتلو |ذذيداول>خ دمحاعالا نم موقبانرمهتناو انراصنأ“لقف

 مث ضرالاف ثكّديو هيفكب اي اءام قراأف انمدرك ىلع كلذاولعف
 ممك-امامىفعظو مسلع هللا عرحام جالدقسا موق أ لي تركذاكسسدل لاق

 نافاخأو اهتءاغ كردتإ ةمسكفهتيو ميوتذب زعل اىلاعث هللا -.اسف
 مانأ ةثالثذفايضلااغاو مسعم ىمص.ن ىدابب منو باذعل اك لح
 | كلملابامرهجرزب (لدسو) ىداب نءاول<راو هيلا مت >|ام اودوزتف

 ةد_ثو ناطاسل ادق نه همقنأك امدعن ه_ءلاراصام ىلاراصناساسىن

 اذه(نءو)لاحرلاراغص ل ا-عالاراك اودلق مهن الكل ذ لاف ناكر" الا
 نمدحاو عافترا نماررمض ل -قأ ةيلعلانمفلأ تومءئكحملاتلاف إ]

 يىفاشلا(لاقو) لفسلاعانطصاب لودلالاوزلامالا (قو) ةلفسلا

 هفراعمزكنأو هىراقأافج عفترا اذا مثالا هسسقتل سانلا لظأ هللا هجر

 2-اذا أذذآذآذآذأذأذ|ذ]|ذ| ز زذ 1 0 ذزذ ا هك

 ظ

١ 



١ 

 ' ق و ا!ت> اواهمن وهلا اواكجو لها لح كل ذب عطش م ماد

 رفاكلا ناطاسلانالاق.ناك اذه (نءو) مهماءو مهاماهب نوط اعتب و

 نمؤملان اطال ا نم ىوقأو قدأ ةيحالطصالاةسا.سلا طث امثل طفاسلا
 نءقبأ بترملارو/او ةيادعلاةيودملا ةسايسال عسضملا هسفن ىف لدعلا
 هلدسفأ ئئالورومالا بدترتنم ناطل ال طصأ ئثالذا لمها ا لدعلا
 فر او لاءهالاهحو ىلءةعرلا نمد وب امهردنا 29 اول اها مها نم

 فو رعم مامز ىلعةسامس اهئم ذح و: ةرمثع نما ول قلد سف أ الدع ناك ناو
 لهالالو ناعالا له الن اطا ل |(موقيالف) ارو> ناكن او فولأم مسزو

 ىالط_صالاترتلا نمدوشياموأ .ىؤدنلا لدعلا ةماقانالارفكحلا|
 اماف ىوهكلمو مرح ْكلمو ندم هر البث كولملا عفشملا نبا (لاقو)

 عانس انكم نيضاراوناكمهتيدةكلدملا ل هال ماقأ اذا هنافنيدلا كله
 نعطلا نم مل_سالورمالاهب موق.ف مزح !كلءامأو ىذارلاةلز نسم مسومف
 بءاف ىوحلاكلمامأو ىوقلا مزح عم ىل-ءاذلا ن_هطرضي ناو طخفدلاو
 عصف مه2 هيل زندنهلا كولم نماك-!هناانغاب (دةاوإ) رهدرامدو ةءاس

  ناهيدانمرمأف مما غتسا ععسال هزاو نيموملاةاار وهاب اق 4م عجرتسم
 عنمأ ل ىعم تءنمنثل لاقو مولاغمالارجأ ايون هتاكام ىفدحأ سدادال

 نءف د كح ف هرمق تدق فةوورجأأ بون سدا ملا نم لكن اكف ىرمدا

 نيصلا لدن مناكو ىزاسحملاسا.علاوبأ ىفرمخأو انش (لاق) هتمالظ
 همف نوكي ىذلا تدمال ناكلذو مهتساسىفاك وللا ةءد رغ ةببع ةريسس
 اهياعو قي رطلا جراج فهل .كسلا فرطوتدل_كلس الوسوءاسوق انكم ا
 توص كلما عمق هإ_لدلا كرصف موللاتما أف ةطظفحو ناطاسللءانمأ
 ال: هك-س هل_تاسلا كل: كلرح نم لككسف مومل .ظمما لاخدارمأ ف سوقانلا
 ناطاسأا ىلع لدي ىت- ةظفحلا

 تمدهامنا ولما معز ىتل !لاصخملا ىلع ص.صختلا فرش ءىناثلا باءلا)*

 « (مهئاطلس تلازأو مهتاود

 مدد قربا

 قفرادض ن وكس

 ها

0 



: 100 
 ضراك عروال:ملاعو راغمالب مغك لدعالب ربمأ ءيكملا ضعب (لاقد)

 حاةفمالب لفك ءاضمالب ىو رع دأب رشد ةيونالر ناشو تايثآلب |

 (لاقو) ملمالب ماعطك ءامحال. ةأرعاو هوضالب كفار ريصالب رّمذو
 ىلءالالكؤيال ماعطلا نا لاص_خ عدرأ ىل_عممتلا كولم هتقغتا ىرسك |

 ةيعرلاو ةعاطلا الا هكص ال كلم او اه-وزملاالار امزئال ةأرااو ةوومم

 نما كولملا ل دعا | لع هسفنرامحان ساسنلا ق-أو 03 ىعلاالاايرصال ظ

 دودرم ريغا ذه ان ناكاولعفوأ اولاقاذانيذلاو مهئودزملد.ءمهدع]
 ىدأ ملاظلاو هيرفظلاب كال يعزانأو فاصنالات شام مر ءاكسملا( اقوا ١

 داسءملاىلا دازلارم ميكسلا .(لاقو) ةمقن لمعتوأ ةمعنريمغت ىلا ئث
 ناطل سل ادارأ ىتمو اود نمرسثو تئذلاد#ب تنذلا |
 د:عىازلاسحأ ن و لدعلا قوسمةءاو ركاذلا لجو تسلا نال ٌْ

 ىل-ع هلولملا ارك دهيدلذىذلاو لدعلا قوسمق 2 ءاقود ءةلزتملا فرشوهللا :

 ا موةجرا هب واذ-ه حاف روجوأ عضاو ل د- ءروهدلارباغ ْ

 هذعللا هل بجو

 ة.حالطصالا ةسا.سلاوهو ىلدعلا نم تاع أامسقلا امأ و ي(لدنلوو :

 3 ه ارم لك 55 اه“ اكواسمندلارمأ اهب موقيفرو< ا ىل_ءاها_صأناكناو ش

 ارناكو سرسغلا مانأ ىفداوطاا كولمه- ماع تناك امو# ىلع فاصنالا ْ

 ناط.. لاس >ا اوه نوعشو نار: | كود.« ىلاعت هتناءارانذك ْ

 ةغرصتلاق 5-3 ةارمفاومافأو اماكحأ ماوسسأو أنس مهل اوعضاوتق ||

 كلذ لك رادقأا لع سوكحملا ف. ظونو تاحارخ اءأم +-اواباعرلا نب

 نا هرب نما ,ماع بصن الو ناطاس نما هللا لما امير ىلع ماوقع

 تحاض هيدن ناس |! ىل_ءىلاعث هللا ل-: دعنم ة- هد رمشلا تءاحاسا هنأ دل

 هتضمناماسهتموهداصت ق هترق أاماهنذ سو ه ءاع هللا ىل- صذ_عةزعمملا

 اع كاو ىلاسعت هللارم ل لانلإ 00 ترا دنا كج تاطدأو

 ا ةفولأملا نيثاوقال ممتن اعرباظو ةدع موكل م ناكو هاوسأم لها وهتالزلا 5

 ذا ريدغىأدس



 «)١ة( *

 راربالا ءابلعلاءاتفثسامالا هل دع مال الكا ذك راتالا ءارزولاةروا شمالا
 ك-تمعنرعاورعاب ةدعمم نمو رع نم ملطتم ةيضقىف نومأأل اعقو (دق 5(
 سفنلا امو باقلاةوق لدعل اةعاشاىقو اهمد<روجلانافلدعلاب

 نب رعىلعنازمرحلا نذأتسا (انو) ودعا نمنامأو ني-ةءااموزلو
 دع-لا|ىفودهل لمقف اناوبالوا .> أح هدأ عدد هذع هللا ىذر باطلا

 هي دب نيد : رادو ىمحأ كرك انيس اهات هد_-وذد_عفممللان أف

 تيار لعن بن سحا (لاقو) تع تنم أف تادعرعاب نازمرهلاهإ لاذ

 1 هيلع هللا ىل_ط هللا لوسر درهم ىف ى صح عج د. 3و هذعهللا ذر نام

 نين :مؤماربمأ دئمووهو هيلع هثادر ىناح ىذحا عضودةو هسأر دنع سو

 د.عنب رع ىلا صج لماع( بتكو) هيدي نين هتردو سان | نم دحأ هددعام

 حالصالاىلا ت>اّحاو تمد متدق صح هنيدمنا هنعهقاىذر زيزدلا

 0 مال_كاؤروك ان ماهو رط قثو لدعل اناهت_صحر عملا ب و

 2 ك |نيىي (لاقو) هناطاس ف سا ذالالو هلريخالف لدعل ا موس نم (ءاكحلا
 9 :«-راذ لظا !قنومألاو ىراس لعسهك اونا ىف نومأ | تدشام

 كناكملوحتأانأو ىناكم لوحت نومأملا ىللاةذ * نأ ءاضد | سعتلا تءقو

 ل 1 كوول أو كنك ككل اغأا ىف نوكت

 ىلفسلا ةقءالا لدعلا غل غامت ىتح مهنولب نذلا مث هتناطب ىلع ل>رلال دع نا

 تصاقلا كلما , نه داعب ئث سدل لاق (ناكو) تاوهك ىلع مزعف

 لاقف كركذا.ك و كإ نرثكي ىن خه أ سحلا نهترثك اورد: :كسالل )ل و١

 لاخرلا بلغي نعنسحالو ةدجلاةريسلاو هلم لاعفالاركذلا ىحاسمنا
 هلل ص اذأ ناك ةئس لد ع اذيعاَنم ميكحلا (لاهد) ءاسنلا هءاغتنا

 نهد هيعوأ (لاقو) لضفلا ب ا 00 لدعل اًةل>ر «ّسدس| نمو

 (لاقو) ىلا عن هللان ءتاوصالا ننكسدل لداعأ |مامالا ن ادوع سم نب هللا دع
 ةعب رشلا ىفامو ةراملا ناكراىلا ىطأ» ؛ىت-الهمناطاسلالا 0 42

 ١ والا ماشأن م نوكتفهافءذلا مانا (اولاقو) هنمهللا ع ريدا .شل

 ل10 دس 2: 2 دو هيد 527722 5 2522ج وردد كد دس و 7و2 يم كو وو جرو م

 لاو



 *« (مو)*

 (انأو)تاءالولا لكل اساسأ ل دعلاراصف لدعبالاةراعالو ةرامحدالا
 هظافح مهنذلا لأ اه]-حهسفن ىلاناطاسلا عم<نأف ىو.ناالدعلا

 نوطفاحلاو هللارعأب نومئاتلاو هللا لعمالدالامهو هؤاهقفو هتاعرو
 نا هنءهللاىذرةر رهونأ (ىور ول هتنادا.عانوكانلاو هللادو د

 نيدلا نا ةديصنلانيرلا نا ةدعدنل | نيدلا نا لاق ملسو هاء هللا ىل_كىنلا
 نسما ءالو هلوسرلو هراكك.او هللل اق هللا لوران نملاولاق ةك_صنلا ظ

 رودتف اراثدناصلاو اراعشمالعلاكللااهنأ (ذختاوإ) مهتءامو
 نيبروديكل قاتأو ءاصلاتاوعدو .ءاسلعلا عئاصت نين ةكلمملا
 هللا مم رقدقوالف.كو هدمأل وطب و هدوعموقينا نيتاصلانيتاه
 هناهللادومش لئاق نم لج لاقف ه-ةفرعمصلامهافط هاو هناطاس ىف

 ميك ازيزعلاوهالاهلاال ط_سقلابائاقولعلا اولواو ةكئالا او وهالا هلال
 مهاءءادنالا ةئرومهو للءلاىلوأب ثلثو هتكالع ىنثو هسفتبأ دف
 امهردالواراداوروول ءامدنالا (نا) ىلاءث هنا نعنوفةوااومالسلا

 هنن ىنثأ نا ميظعثو هللارعال لاثتما مومد رقتو موعظعت ىف ل-علا اونر وااو
 ىلاعت هلل ال 5 مه أوسنم نءمهعضاو هزيدّكو مم.لادم عفرت بو هيلع

 ىولقةلاق-ا هيفو تاحردملعلا اونوأ نيذلاو ميةماونمآنيذلا هللا عفرت
 تد>اوق هردونو هتءدم ىلعمهءاق>او مهئناطال مهمات صوأتو ةعرلا

 هنال مهترواشعالا كح لصفيالو مهتودا ارمأ عطةبال نان اطلسلا ىلع

 ناناطاسلا ىلع نام>اولا لوأو فرصتي هتعي رمش و م هللا كلم ىف

 ١ نم هل هم«راموهرمأ هملاو فل ا.خاذا سدلا هعم هالو ةلزنم هللا عم هسفن لزند
 هرحاوز نءزح دزاو هرماوأ لثتمااذاو هتوطس نمأ: لو ه.قاعو هلزع ماكحالا
 هدامسفاضال خ هغل ا خاذاهملاو ىلع بضغب ناام ع اوف ىذرلا لكم هذم ىل-

 ةساسسلاو ىعرشا|لد_علاةهاقاىق رطاذهذ هفلاخاذاهءاعدر

 نم ةملاسلاريبدساةوز* الو ذم "الا ةعلصملا هوجو ةعماحلا ةمحالطصالا
 همز منال مزاح اكلملانا اكو ندلا وانندللا ةماق:ءالتدهمملا . بويع

 -سسسسللا

1 
١ 

| 

 ا



 ء(ىمح)«
 او و ب

 اردن سس أةئالثةبعرلا نا ل_ءافلدءلاةو رذتدرأ اذاو حورالب د س>ا

 ريق ادلومهريغصو اخأمهطسوو انأ مهريك ل _عجاو طسوو ريخصو

 هدتماركو هللاربىلاكلذب لصاو كناف كرلومحراو كاخأ مرك أو كانأ
 بح>ولهروحو ه.لع عاقجالا بجو: كلا !لدعنا (مءاد) هدجرو

 'نيعب رأرئاح ن اطلس( محلا رونق و) هتنعرةامح كلما لدع هنع قارتفالا
 ه:نمسرقامف كلا لدعاذا راهنلا نمددحاوةءاسل مهم ةدعر نمره هنس

 اهزعو وفعااىفاهفرسثو ءاطعالاىف كولا لطف هنعدعدام هل لص

 ناوعالات امن تاثو ءاهنااةرواشم ةئالمثناطاسلاةدع لدعلاف

 مسقني لدعلا ( مث) لدعلاةّعَأ ةنمزأ ةنمزالا لضفأ لدعل |قوسةماقاو
 ىلاع' هللا ٠ نعمالسلام ,ماعل_برلاو ءاسنالا هن تءاح ىلا مسق نيعس#

 ريبكلا ماع مره ىلا ةحالاهصالا ةسانس !اوهو لدعاا هنشد ام ىناسم )او

 ناعالاح ىفةعر ييقتسنوأ ناطلس قاد ن أد.عو ريغصلااملعأشتو
 زوحصالو نك« الام كلذ ثناترزيمللا تنترتالو الرا |

 ساج نيد هكلم با سدو ادنءناسعلس نا تالا و أىئانركذ ذ(دقو)

 ناتدذو هسفن ف لاقف ناهلسا ةصاخا مه دال ناكو هيدب نب نامصخما
 ىلعناط.ثلاد.ءقو هكلمىلااعت هللا همل ف هل وا ما

 ةدسؤلات اف الا عمج كنع طقست كاس ْمارل دعلا(لءجاف)ه سرك

 ىنأن يلع (لاق) ةكلمل ايمو ىتلا طثارمثلا مسج كل موةنو ةسامسال |

 نمهريدت 00 لوادر طخ نهرو لدا ءادا عدت ينو تااط

 اذادوتعسم نبا (لأقو) مودن هذتق ن مريخ مولاظنأامأسو مولأظ ناطاس

 رزولاهلءذارثاح ناك اذاو ركشلاك ءاعو رحالا هل ةالداعمامالا ناك

 نازرحلدعل و ةجراا مالسلا امهماعدو اد نم ناعلس(لاقو) ريصأاكيلعو

 ءانب كما ا اولاقف تاماكلا هذه ىلع ممقلاو برعلاءمح (قفتاو) كلا
 راسم اساسالا ف«ضناوءاسنملا ماق ساسالاىرقاذاف ةياسادم“ او

 هنامحالو ةبأم .<الالامالو لاعالاد:>الو ىيئحالا نامل سالف ءانم ||

 أ د د دع دا و ب وج صم
 الا



 «امالز«

 هاعزا ف تاثذلا اذا كف + اينءتئذلا نمصءاشلانعارو
 لوالاللاةئرمالا ناك تاءالولا ل هأد وو تانامالا لأ ناخاذاو

 ريغلاهبتاح نا للا, فيك 5 هريغت ىثمام مص لا ا

 ظ 01 كلذ لثمف (عربخاو)
 عكرهي تررم اذاه 3-0 أمل_صم هأرب بدذ

 عسقتال ةدس رغالام #* هناعد ل>و وع دب

 عطقن ادق داؤفلا نا « العلااذا اب لع .

 نء (ىوذو) ةيالولاةيطخو ةنامالل ىدصتلا ةعاسلا طارشا (نءو)
 امرغم ةاكن لانو كت نا ةعاسلا طارمثا نمىلاق هنا سو هيلع هنا ىلصىنلا
 ربرشأ |هل دقو حالصلا لهأو ف.عضلا هيلعوع دي ذةنيش اهغمةنامالاو
 او:8:و ١ ةعاسجماد_:ءوؤانت عقبو ىوقلا هلءرباخو دصارملاب

 ظ هاوساف حدد نمنورطتنيو هدم ةح ارث

 ناالسلاذعءاوق ىهىباالاصخل | ةفرعم ناري فريش ةىدابكا تاجا

 ١ (اهتودهلتام'الو

 ماودو كلما ماوقوهىذلا ل دا ةياعرلاباهتحأو لاصخملا (لوأف)
 هللا كدثرا ( لعا) ةيحالطصاو أ ةروين تن اكءاوس ةكملمم لكساو لودلا
 تسدل سانا | لك نا ىلاعتو هنادهس عمم لدعلاب مأىلاع:هللاز اىلاعت

 رهأب هللانالاقف لدعلا قوفودو ناسحالا باطت ل ل د ءلا ىلع مله
 هي نرهاملدعلا قا اعسوولف ىرقلاىذءأدياو ناسحالاو لد_ءأ ان

 لدعلاهب غل نمل ذا حلصب فيك ل د علا ىلع دازب ىتح حصن نكناسحالا
 قءللو ىوقلا نم ف عضال دود هءىذلا ضرالا ىف هللا نازنم ل دعلاو
 ةيعرلاو ناطا_ىلانيب لد طقف ة.عرلانمب ن ازمملاعضوم دلو لطدملا نم
 ضرعت د-ةفطسقلاب ما.قلا نمهعضو ىذلا للان ازع-هلازأ نك اضأ

 تناةسأرف ىل-جرةلزن كلانا ىلاولااسبأ (لعاو) هللا طخ»
 / قبامو ككلدع ه>وزو كتعر هال>رو كناوعأاديو كريزو هءلقو

0 

 حبا
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 «(ىح)#«

 فطعثتو رصشلا ا 4 لادا هئاوصأ ل وهم حاررلا نا (ى رثالا) ةظلغلاب
 لوصأ ىهنءلبءاملاو ناصغالاسسك:ةطرغلا ىو ناصغالاو نانفالا ظ
 ابميغتو اهه#و ارتب , وعص عمم ةسملا تناك اذاو اهلصأن هاهعلق ر هذا

 لام ناىرحأن اسنالاف جرف فطتستىت- مالكا قرئاه رجا
 ه-'ئةاكفذ كدلائس ن *مةنثت ناتدرأ اذاف قابل نسعي لوا (نملن

 لاق هنا هنا | (ةراشالاو) هن هيلع ءانث نحو هل < هاك الاق» وس هلك لكن

 مهم اماو ميدنوهو مهر واش, نكح (انلليقاذاف) رمالا فمهر واو

 هي هلا بدأ بدأ اذه (انلق) هن ودارعأ اواصفيالنإو هترواشممرءلع بجاوو
 هللا لع (ال) نيطال, لاو ءارمالاو كوملالرثاس ]ةيدأم هلهجو مالسل | هيأع هيد 5
 رومالا هتمهاسمو سل |عمبدالا نسح نم ةرواشا1|ىفامىلاسعت

 هوم :ععضتو همل ىلدعو هءلع طصت ءارزولاو ءامضتنا او ءا باح ا سوفت نآف

 ىرتالا هدم ىلذأ نه ةرمالا ىذلو سو هيلع هللا لص هيدنل هعرش هدب نمد

 لاع_س هلل اقؤ لوزتلا.مهرمأف ةوزغ ىف ناك ملسو 4- ءاع هللا ىلمم ىن :لانا

 لزنع سدلف كلذرمغن ناو ةعاطو 5 ؛لرماباذه ناكن اللا لوران ظ

 هدف صونام عقأ (نمو) اولحترا لاقو سو هل ء هللا ىبص ىننلا هن زم عهد
 دةع:سو هرواشملا لرتو ىأراايدادنتسالا ةقودوأ اواك اكولملاحرلا ْ

 لبضو ى :راخااىو رام( لاله هذلاو ) ىلاسعت هللا ءاش نا اأن: 0 وأشلل ْ

 ل عدس الانا او هلع هللا ىلص ذل !لاقف ىنامتساهّللا لوسراب لاقالحر نا
 حاورأىففيرصتو تانامأ تانالولا نا هيف (رسءلاو) هدارأ نمانل# ىلع

 اهططااو هيام ا ىلع ليلد هنامالاىلا ع رستلاو مخاومأو قئالخلا ١

 ىعرت_ها نكن اك تانامالا عضوم ىل-عنئاخنَءْوااذاف اهلك ديرب نم

 هنال اكول« ىلعاب اعرلا بولق د سف: ةإصخلاهذه ( نمو) منغلا ىلع بدلا
 !وقاطأو 5 نا تدي مهلاومأت و رح تعم ذا

 اوناك_فناس>الاو لدعلاب كولملارثاساورك ذو. .ىكشتلاو ءاعدلابمهتنسلأ
 الوأ هاندشنأ ىذلارتاس !!تديلاك :

 ىعارو



 «(مه]+

 ءافاوالا انكم خافي لو ءاو ةى ام حاطأو هس نءةباغلا كلذ لكى طعا هعبر

 اهجازمدسغف كل ذكرا شالا |وتر عش لم وأداسفوأ ردكنبءلا ىف تاكناوا

 ثر«-*ةواهئا صغأ تفع. ضواهةوستقر ا ا 5 .ز<ارضأو

 7 غلا تءاف كلذ عج ىلع داسغلا لخ دراهرامواهراهزأ تاقواهقاروأ

 ل نمتنل نم تال 3. لعن د انو فداك اهعطىدر اه ردو رز :ّش قا

 لورا لافاذهو ىلوآلا ف عقانملا ن م م-يلع ل دام لمن اوما عج

 اذا ىتعب مدآ ىد مط ن ءالاز-ههرجىف توعا بضلانامال_ىلا ةكيلَه

 اتا ضرالا تءنمو اهب ابغءامملات سدح ضرالا ف ىصاعألا بربك

 تا ارش او تاودلاو مولا كلهذ

 «(ملودلاو الاء عون ادرولاصع ةقردم فرش بب+

 ند ابقاء مهلا (معاساو) اف بل اطالوا بف بءارتانالولو

 نأ (ملعا) هلوسرو هنا هلل |ارماع صن مالا هماقةسا وةلااماطتنا 1

 ' اتلزن ناتذ#ا . كولملانءاوم له نف“لقوعالامملاس اسأ نمل اصخما هذه
 00 مسوهب ءاع هللا لص لودر اهلاةةد>اوو ءامما نم

 نماوضفنال باقلا ظلغا |طو ثنك واوم-ه تال هللا نم عراك

 نائراشا 6 ”الافو) رمالا قهر و اشو مهر فغتساو منع فءاف كلود

 | مثاو عوج قرفتو ءا تاكاو ناالا راح طابا نام ام ءادغا

 هل-صخ قادخأو 4 ءثحو هعاستأو هءاعصأو هناساح كإمءالاااغاو

 نهزارت>الاو امضفرناطاس لك : نمو هادعالا عم مانو ءا ءاوالارفنت

 نبذ :موملا نهكعمتا ن 1ك: :- صفد اوهّللا ل اقايك نك: أو اهني عدا

 1 رءاف هءاصصأ عم ماسل اح ناك لو هءاعهللا ىلص ىنلانأ (ىودو)ا
 د.ع نبأ لج -راالا قو هكا ضالااذه اولا ةف بلطملاد عناكب اقف
 هنا ل-عرثالا (لد) كنج أدق لسو هلع هللا لص ىنلا لة و بلطملا
 | غدا الام نيالاب سل . ( دقو) كة مالو ى :زتموند انالو ساما فرش. رثأتسا|م
 ره ئة شد ١ ب كَ

 هه ارامد- ال ارزنل ١

 بيير

 ملا غفب 4 مخمل

 تبذلاك نيسغلاو

 بق :اءر..كح) ّظ

 خت ما كيثلا



 روخا ةرارخ هلوذ

 ادهلخراص ىأ 0
 .هأ

 نءىدك.وهلوق

 هاءريخ لف ضر تأت

 «(م

 أاوهفا اصاخ هءفن وكون 7 ه-هاع ةهعنو وذ اماع 4 ةنواصاخهرر '

 راس عري ع ل نماهر وسمو راك راع نماوفصاهندلا م هن تناكولو ماعءال

 رعاشل الاقي صنالو اف بدثالىت املا ىهأ دلا تناك
 بدعلا ن نمولذالش غلاف 7-5 هءفنصااخ ا قر

 000 000 لق <

 دس ماا عسج ىفترقف :ةماسراوملاىل تر را للا تفص
 دس ارمأمظتناو ساو#او حراو/|تماقتافريدغتلا نهدسحجلا نمأف

 ساوحا ىلا ىرسف دس جوا ةاه-ازمدسفو حورلا نرد كح ناو

 لكذ أ ةلادتعالا :*ع43 ردم ةردك حرا اول او ساو اريصتق جراوجلاو

 ماظن لطم ف تاطعثو حراوجتاتضرفداسفلان م هطسقب هس اهووضع

 لام موراذلا لئماضي أن اطلسلا (لاثمو) كالهاوداسغلا ىلا وجو دس |

 ادوأ .2 اهنهناك امورانلاىلا مت<ملال دّدعم اهنم ناك اذ تشاد مىاخنا

 قرتحارا !|طرذ أناف ه->حوعلددهدو هدوأم اق ءارأ: لا ىلا جات |

 لاد_ةءالالالم اقسم ا ن 000 منعم ةعندا نال 5 بشلا

 ناطأ اك زك تشل ا لدتعا ةلد:ءمراذ |١ تناك اذاو دوام فب

 اودتعا لدتعاناو اوهقتس:مل طرف ناو قال اكلهأ طرفأ ناهراوطأ ىفأإ

 بلعو هيرعثمال> ناف ةراووخ ضرأ ىف ةرارنئمعل اةم(اضي أهلاثمو)
 ايفاص هتهاتباف ضرالا فلذق هفاصوأ د ادغلاو ردكسلا نم تشو همعط

 تءرفو اهةوس طاغف كل ذك هيت ذ.ةءافراوعمثالا قورعه درع“ حافرص

 تفذةمئاهراهزاتزربأو اهقاروأتحر أم اهمتانفأ تدت ءمأو اهئاصغأ

 دانعلا اهي ت وَقَمَف < 242 ةارو انولو امعطوارنك اهعامط أ لعتءاخ اهراع

 اهتملكزرحأف ريطلااوماع ظة_سو تارمثحاو حامل ااهماطح تاك ا
 تأ هنالان-ع قدنام ضرالاى هاوح قناكناو ماطنلا ما ساو هبوو

 يوم طين امرت يل عد رلاو ةاكزل ن نءىدكبو عفنلاو
 0 د دب .٠ 1 5011ج هت 1 تيتا راسا افلم سال ال عل

 كيل



 30 م

 ثغلا لهم هعفانم تت>ىقناطاسلاراضم لم مقأ و تبرع اءاكح( تلاق) ظ |

 ىذائ دقو ا,ملعنهو صرالاةاي-وءاهمل تاكربوىلاعت هللااءةسوه ىذلا |

 كالومف هلوم .بردتو قءاوصأا هب .:نوكنو نا..لاهل ىعادتو رقاسملاهن
 كلذ عنمالو هلهأ ىلع ه2. ا ا رئاخذلاو تاودلاو سانلا 1

 | جرخأىذلاتاننلاو ىح - أ تا |ضرالا ىف هللا ةجرران' !ىلااورظناذا ق ملا |

 م اومظع نا رن ىتأ ا ةجحرإ و طسىذلاقزرئاو ظ

 (هلاثهو) قالا صاوم ىل- ءتلحخذمتلا ةيذالا صاوضتركحنداوغلرو

 اء قوسف هجر ى دو نيد : ارمشن ىلاسعت هيا اهأ سرس ىتأ |حابرلا ل اثءاضدأ ْ

 نو. 00 2و اهنم نوهس دامعلل اح اوزأو تارالاعاقلاهلعحو 00

 مهك الفأر مأاق اهب رستو مهئارين ايد هدو مههأ. ماهي ىردف امقا ظ

 ركشيف موسفنأىلاصلختو مهرحو مهرب سانلانمريثك, رضا دقو. ظ
 0 تالق سال ن ندري املكذإل دقو نوواش 5 ظ

 نذالا فيصل او ءانك ثلاىلا :م (اضرأهلآثمو) هتمعن ماسقو هداعماوذ نه ظ

 رملاو ماعناللاجاتو لسنل اوُترعللاحالص | مهدربو امهرح ىلع هللا لءح

 ىلع عصف ىلا هللان ذابرح | 4 رخو ىلا:7 هللا نذايدرب لااهعمج ا

 اههدرب و امهر ىذ *الآ نوكم دوو امهعفاتم نم كلذري ىلا لاهدتعا

 ا انهي اما ممعتو ظ

 اكس ىلا هذ هللا هلع> ىذلا ىلع ءالا لام (اضد اهلاثمو) امهسذْأامهحالصرغ

 لهأ 4. : عراس ورةفلاو-أ هل ش>و:س دقواناءسو هحارواموو اسادأو

 ةيحناو ماو هلا هم ءةرمشنتو عامسلا هيؤأو كا هو صوصحالاو داسغلاو ةراعّدلا |

 ىررالو هنم- يلع هللا ههعتدأم ءعلا ىدتدال مث ةلةاسقلا موهسأ |تاوذو

 اروفوءاض للا هلء> ىذلاراهنلا لاسثم (اضيأ هلا“ :موإ) هعقنريبكي هرطريغص :

 بعتلاو تارا.غااو دور ا ه-.:نوكجبت :دقو اياستك اوارودنَو

 مث .لللا ىلا هن 0 رتسف تاموصاو صوخذلاوبصنلاوأأ|

 نوك ايندلا رومأ 0 م ميس لك اذكهو هم .مملع هللا ةمهنوأ“ هياكل |

 000 شا تت 2 2 2 تل ١



 نبعد ابهأ

 وهر باه اعج
 ما داحنا

 منفلا ةراع دلا

 عا كا

 فاوطتلا اريثكرانع

 هسفن لذ ةكرح او

 اهعوربالاهاوهو

 هأاهرح زبالو

 لوا كل
 ضلك ركل
 4-02 و

 ها جايةحالاو

 «+(م0)#*

 هات جوشو اهر>نموةرأفلاتةسفو اهئمكم نمد رقعل ا تددو

 ه:.ءراارهاقناك اذان اطال لا كل ذك راضملامرمف تلاطتاو عفاسنملا
 نهرود ىث مرحاو ةنوةعامهأ قءامدلا تناكو ةماعهرةعفتملا يل

 [ارهاظلضافلا ناودحماو ةسورغم لاومالاو ةرماعقاوسالاو ةنودم
 لماع ةراعدلاو قوغلال_هأ نهرب ريثلا ناوبحلاو «ةلصاح قفارملاو
 الوح ناطل سلال لعجوأو م.م | ىلءعداسفلا لند ناطاسأا رمأ لت ااذاف

 الفيكوالوسناطاسلا ماظن م مظعأ دج راةعاسسانلاب رهناك ةفكىف

لا /سكمو رشلال هأ قوسهتك وش فعضو اناطا-سلالاوزىفو
 | دانحا

 | لي_ضفلا (لاق) ة.هانااو صوصالاو ةقوسلاوةرامعلا ل .هأ قافنو

 اارورغم ل هاحالا ناطلسأ !لاوز ىنقالذ ةعاسجبره نه ردخ هس نسر وح

 ىقىلا«:هللاىلاسغ رتناة.عر لكى لع ىق.ةل- رود حم لكي#ن قسافوأ

 لأ هحالص ف ناف اهئاغدحماصب هصقو اهع" هلل دمت ناو ناطلسلاحالصا

 نولوةيءالعل ا( ناكو) دالبل و دامعلاداسقهدأس ىو دالمأ أو دايعلاحالص

 ناوهركشو ىلاعت هللاد-جاو رثك اقناطاسلارومأ مك-ل تماقتسان ا

 ا

 ظ نمهدناكتأم ةرمخ هءاعرومالارامتن انناطا_بلار ذءاوهقأف ممانأب

 جصانلاة لوو ءايلوالاءاضر و ءادعالا فالئتساو ةكلمملا بئاوج طبض
 ا مومهو راغص سأسنلا مومه (جاتلا باك و) عمافل اوسلدماةرثكو

 ةلو+ئمةقوسلاباسلأو ئثلكب ةلوذثم كولا اباملأو راك كولملا
 ردع الو لششولا نم هءاعوهام دنع هدنيقت ردع مونم لهاجلا وأ ئد سد 5 |

 هدشربو ةناطاسهلنازع كانه نمو ةنولانمهيلعوهامةدش هياكل

 رهاق ناطاسهرف دا بالا نئطونالمهعلا نم ءاكسحماتلاقاذه نعو .هرمدتيو
 راحرمبو ملاءبديطو ةعاققوسو لداعض اقو

 «(هراضعو ناطلسلا عفانمىف نماسلا باما )
 لتس سس سو توهج دج 227777722777 و وو روج صح

 تلاق



 «(ى1]+

 أ قرش 2-0 .,تكتؤفهناع را قدكسف هسفن لام فرسسل لجرلا نا

 ْ ظ لك فجأ ناب >الىناهثلاو لوةب ناكن وراه نال ا ةءو نيالا لامىف
 رايد سكالام (لاقو) هز أامىنععسش رعدأو نه لجرالا ىنهذعاموةدس

 نةوناطاس || نم قجأ نءىلاعث هللال وة ةعدقلا بتكدلاضءبىفتأرق

 اناهما عدل تع ةدءوسلا ىعاراب ىرثغا نمر أ نءعو قناصعن :مل-هخأ |

 فوصل ا تسلو قهءلاب تمدتاو نيدللا ترعشو م- الإ تاك اناحا_هم

 كءافمة2اموملا ريسكلاريت ل وةلاضلاوأتملو عقءقتاماطعابتكرتو ||

 *(ضرال اق ناطاسلانوك ىفةمكحملا ناب ىف عداسلا تاءأا) +

 ةعظع ىلاعث هلل ةك> ضرالا قناطاكادو>و ىقنا هللا مكد را اوطعا

 بح ىلع قئالذل | لء> ىلا ءثو هنا هبا نال هد ماشا لع تلا

 دردريربلا ىفتوحلنا لثك ن اطا سالب مهل موفاصن الامدعو فاصتت الا

 شاعممم ار ةتسا لورمأ م ةمطتابلرهأق ناطاس مهن كد ل ىتةريغصلاريمكلا|

 ضرالا نم ناطا ا عفروتءامدقلا ضدي لاق (اذفو) ةانح ناو مو

 ناطاسلاةماقا ىف ىتل امكحا (ندو) ةحاح نم ضرالا لهأ ىف هلل ناك ا

 دو له هتاملل د فام داس وسو يل 5 < نم هيأ !إ

 كل ذك هريبدت درفابر بد .مرب غن هل أد: :ءاوملاءأارع م نكالاك هنال

 لاشرتش دعنصلا قئاقرو ةبكحملا مدنا و هدو>و مهول

 ةّءس الدحاودلب قناناطاس مقدس الاكو هريد يكحو 4 :ةنأملاعو هقلح

 ناطل سدي ىقدحاولا دام !اكىلاعت هللا ن اطلس قه رسسأد .ملاعلاو ملاعال نالا

 م أبلاط نأ نب ىلع لاق (اًذفو) ضرالا
 مقة-سالاكف ى أراو كلااامهو ةكراشملاءالارخ" الا خصرالو درغتلاب

 رهاقلاناطاسلا (لاثمو) هيدارف : الان أر رلا مية سيال ةكرمش !ايكلملا

 سانل !نمم امش هلوحو رعن مجارس همف تدب لاه ناطاسال:ةرعرو هتمعرأ

 1 تتولا قومديأ اوضم 6 كا ْئفطذا كل ذكمها يدم مهعت انص نوحناعب

 سدس ماو 0 2و رمش اناو .21ل رف تا ان < لطعتو تومىأ نش طش# | عا ءا| ناو.
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 جارس ا[



 #١ى(«*
 ووتر 1 1 المو و77797

 1 :مو هر دكميماعو مهرماو ةص مك ىنارع“ الو ملام اقف ةلكىقلسو هب هلعأ

 ناسا هلو انحلاممو انعلاهل ةلك الاعمخامادلاك ةبعرلاعم ناطل سلا
 0 متل لعاول هك فار موقلا د الط رالا مهو

 (ثيدحماىفو) مهاقشأ موقلادساولاق اذه نعو مقتل طأرصلا وأم
 نه واموت «ريسسب برخملا نيطال_س ضع ( ناكو ) ا رمثمه را نقل قاع

 تال ”كيرأ نأ ديرتأهريزول لا ةفراتقأ|نم ةءاسج ىلا اننذ اءار رولا هءدب

 ةفئاطو ةرخآالواتدال ةفثاطو هردخ  الاوايئدلاع 4ةفئاط فئاوط

 ايندلا مهل نذلااما لاقف كالاااهسأ كلذ فدك لاف ةرخخ الاسند

 5 نباص مهتاوقأ نومك اهتلاءالؤوفةرح"الاو
 .نبب يذلا ةمدسلاو طرمش !|ءالؤهفةرخآ الو امن دال نذلاامأو اد_>أ
 قط نيطالسلارئاسو تنأوانافةرخ الي اسندلامهنذلاامأو انيدنأ
 تاوعدلابهودذو تاهعان1اواناان اطلس !!اودع نا ىرولا ع .< ىلع

 انيلو ةثطادأو : ةرظانان.ءأ هلاونوك. دتالوائارئاساف هويادعنو
 ! ةمالسلا هذم تاهو هلق ماودو هضومت مداود 4 هقط انه: بلأو هيقاو

 نااولعاهياسمصالاموننيطالسلا ضعي ل اقاذه (ن ءو) ةمالسأاب هلىلاو

 لاقرد-5 هل ل- رىنث دح هللا هج هد وااو وةنملا

 هياصصأ ضعيلا-هدارأدةناكو كتحورزقلطنأ ناطاسلا «ملالسرأ
 هناقالمم .ةوزعالا دمج مرنم مصابى لاق ةرمراسع لسرأ!تءعحارو كلذ تأ 9

 اهتةراففارانّدر < ”الا ىفالواراعاسمندلا ىف ىثذكال ناطاس | ناف كال هل» ال

 هعضوو فدعأ زون أ ةفال#اىلو الل هنا ناو رعني كال ادمعن هع ء(ىوددا)

 كامدع كم .ةادشرلا نو راد ج (اناو) كبو ىب قار اذه لاق هر ىف

 انوه ىرتكلاق م ابك لاتنور اهاندإ لاقف هفاوطف ىر اهلا

 ١ لعالاقهنلاالا مهيصعاللاق قالا نم
 نو د فيكر طناف م- هعمج نع لست 0 4 تهد 0 نعل هسفا

 هللاو هلىلاق مث عوم الالي د: مالب دن م ةنواهعب اول. يربط ندر

 درصم ككابرعغلا |
 اها .ناوعالا

 كك ايا



 *(و]«

 ةع-الا ىف نوءسوت ود_عشرلاةهطالاق نود سانلاناك-:ماعطو |

 | ناك زيزعلا د.عنيرعىلواسلو كلذركذ يموسلا < نوره و ىرارمس !او'

 نالفاظة كو 0 .ا لك ىف كدروكو نار-ةلا نماظفت ؟نولءاستب سانا

 كل ذلاثمأو روشلا نمموصنكو مضيتسو

 ( حب ارريغرساخو نياغربغ نوخم هتمعر عمن اطل سلا نا ىف سداسلا بادلا)
 | نم هق 'رطن دوو ةماع هت ءأن و مظعءرطخ نا طل سلا ناهللا كدر 0

 أناسا ذلك ىل ارامإو 9-- اهاارومالا نع هفوتحمو 0 الز

 دال الو هركفأ أدبال 00 و هإج ام هللايزمعتس

 ' لوغةموهو هن ءلئش ىف ىلختا هل ارقتسالو هءاقوغصاالو و -

 'قيضلجرااو ودعف !!فاخي وهوا د اواو دع فاخي لجرلاو ئ
 | ةسايسل عوفدموهو هتشدع#ربم دو هن :ءدْض ةلابإو هتابلهأرم دتب

 انك ورخ 1 | هةكمام ىثاوح ماقد ق' رات هتكلم لهآ عج

 ,نمه. اع امرثاس ىلا ءادعأ هلدصرأ ودع عقالكو رخآ ثرامعش همم همز

 ا ةاضقلاو ه الولا تصاو مهتاموصحت ن م هسسأقب و سانلاق العا

 | بيهأأ نممث ملاظلاعفدو لاومالاءارحتساو ذو شوا

 داكن ةربام ل-:م هيوفايتدلا نمأز ربامتأو ةدحاوا_فنهلنابا_هلا
 | نم هبهالانو هللا. ه-:عَنولت الو ,هعبج نءدغ ةادغ لءاس متاناعرلا را
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 ءاعم قلك و فال فال ؟عاهتم بساصو افي لاني ن اى ذرب لجد

 ,بتساصوةدح أو سب عتجسا و ءادمب ذل اف الك اىلع بساسو دح وأ

 مهلاق# ألمحملا - أع-جى طفلا اذه ىلعو سانا ف

 ماو اذهعةدنو مهروةئدس و مدعو م-هرارس أعرو

 ملجأ نه هس ابك. ربو هرمآفااضو مهم هير ى د« و مكانموأ
 ناضاررب دع هنعو نيلاق هل مهدد متهم ةرمصد ىل- ع منهح م ”احمعش وا

 هنعمل 5 ىل-هاع ضر 4 ءادو ءرم انسب لو ىلا: هننا نا الولو

 هللا لصين :لا همكحأ تاغلا اوه ذيرك داماك ةترمسيلاهراتخاالو
 متسساُسسُسسُسلاااللالُللٌُا”ا تت تت ة2ة0ة02ث5ةٌه2ةة5525922تدلزل16هله69لل5ؤ1ُ91ل1ل1555ال-0-9بب:7ب_ب-7طًَادلباب ب باك ١# ا 381

0 ْ 

 4 ا

 #5 هأ اه-الضاىأ |

 هاسص,ىأأرب |

 ىأمهم 0 اذم هلوق
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 سمالاب تءاح ام ف صنل ا ىلع تءاح دخلا نم 1 تداراإف اهذعأب|
 ىنك اوال لاق سمالاناهاعرمربغ ىف تءرأ ص :اهبالح لايام كالا هللاقف

 ت.هذ لطلاب ”مهوأ لظاذا كلا ناف اهنما صقنفاه ذأ ”م هاك_امنأ نامأ ||
 تءارفافدعأب لا ا هتلا كلل اذهاعن ةكربلا |

 تشامر ّنأ دعال هبردهاعو كلا |باتف 0 هر ” بالج تءاقطدغل | نم

 اهف هقيدح أحد 1 ران اهل ناطلسلا نا رغاا ضرأ فروبتل( نمو)

 ا اهان أ خاتءاهذخأ ىلعم نعفاحد_ةرصعت اهنم ء.صق ناوولحا ب هقلا

 لاو حدو ع صأ م _ و هءصق ترصعأ من | م معن 1 تلاقي كلذ عاش امو.

 مزعدةناطالانو نأ الا كلغ ىذلا اوه تلاقف لاةيناكىذلا نيأ امل
 نأ هلل 549-03 .:صاخأو ناطاسلاناتف اييكبصر توغتران ءاهذع أ لع

 نم خو. .كاشد 6 دحو) جدقلا لمترصءفاهرعأ مئادبأ اه ذعأب ال

 أملار ” ارا ردع لة رمد .عصب ناكل اقرمصءرادخخالا ىو رن ناك ْ

 ' 0 وناطاس !|اممصغف كلذ فصن لمت هلك نامزلا ف نك.

 اديمصلا خابشأ ْن ءييش ىل ل اقهتلا هجرانذعش (لاث) هدحاأو ةرغالواثيشا

 هن ١ ون ديم بدارأ ةريشع متم ىنح هب رغلا همح اذلاىق ندمت امنع هفرعأ |

 هللا ىذر عد ل 0 هس و لكءالغل | ىنس قاهعس ءاهحاصناكو
 همف كوهأاو ة. .عرال قاطم لما ىف ديصلاو ةيرد: كيل تديلو هنع

 هدمدص نم م سانا عنمو ىلاولاهر < مث قر خلا, لافطالا«ل. هل ه ةرثك ىلغ

 (اذكمو) اذه: هويىلاةدح ولالا ف يريداكال - كود تهذف ْ

 ناوريق ارب نا .ءرلا قمهرئاذ نونكو م مهعازعو كول ارئارس ىدعتب |
 اوهدأ اذ (سانلا ناكاولاق مهمتك ىف خعراوتلا با هصأ (ىورو) مقا 3

 دا نمو باص نو ة>راسلا لق نهنولءاستءاوقالتو جاستا نامز ىف

 نآلل) . صم زاسختلو عاض مسح اصدملولا ناكو. كلذ لاّدمأو عطق نمو.
 راسهنالا قو عامضلاو عئاصملاو ناس. !ا!نع هنامزى نول“ اش سان |

 جاك هضاسناو كلل ان,ءنىناعلسىلوالو راجثالا سرع 2 ظ

| 

 د ارو



 + (ابالإ +

 مهنا دأم واع تاظن' و مو ورم س الاى اءتكساتو هتزعدعد لذو

 روجأمو لد.ءلاةماقانههاطاءتءام لعرو> ام ىلاولان اكل نيمتاذوبو
 معو دال | قرو# ارذقن ناطا !اراحاذاو 4 هدا سأل: | ءاطاعتبام ىلع

 تدهذو ىداعملامهمف تشفو مت 1: اوسلو مهنأدأ تقرف دامعلا

 توا بولقلات طذو دوو سوفنلا تىضءضتو مهمانامأ

 هكر ريلاممتمتءفرق حيرجلااوزوحو نازيملاو لاكملا او-كو لطاماا

 ها مهديأ قف لقو ”امتابنواهءرز ضرالا جرختلو اهئامغءاعسلات اس ءأو أ

 ىأ اوز-انتهلوذ || اوعنخ دوقفملا لءاوزجانتو دوجوملا لضفلا اوكسمأو اوطنقو ماطختا
 هأ اولئاقُ مراأكملا ن نءمويدي أ اوضءقو ةنو:لاةاساولاءاواذو 0

 ممم تْسَْف سدس ار دة ااودحاصتو فيطالارادقملا اوعزانتو'

 0 .2 اوركملاو ةلماعملا ىف عادخلاو عملا فل 4و ةيذاكلان اع الا

 ١ ءاسحت] الا انزلا نمو راعلاالا ةقرسلا نموه عن ءالو ءاضةةالاوءاضتلا ىف

 رك 1و هنءؤره تأ أد ع نعادر م هلند نساك ن ,ءابراع مهدحأ للطن

 5 سا ندعو ماطخملا اذ- ٠ نقلك أ هتارمسممظعأو "ها توق هيل

 4 هن هنا شردت ناسعو (لاقزاه رهظ نم هلريخ ضرالان طقكلذك

 قاوسالا ىف هةك-1ه لهأ قصقنلا هللا لخدأ هبل عوأ 8 وحجاب ىلاولا م هاذا
 ةكرب !| هللا لد هب ل عوأ لدعلاو رب انمهاذاو ون لكو خرضل ْ عرالاع

 ةصاخما لم ةماعلا ثلإ ترن ,زعلا د ءءنيرمم (لاق وا كلذك هتكلم لهأ ىف
 ىنعملا اذ هىفو ةالولامهةصاخماو ةماعلا لعب ةصاخما كلمئالوا
 ددلولا (لاقو) ةصاخم-ةماولظ نزلا ني.صت الةنتفاوقتاو ىلإ: هللا لاه

 نا.ف 2س (لاقو) لاء اخ كفء أقم .عرلا نامه نسا

 دف ناو ةمثالات لص ملص نال دع "الق ارودنملا ارنء+ىنالىروألا

 لولملا نماك- امنا س ابعنبا ( ىلاقو) ت:ألاقوهنمولاهةّمالا تدْف
 ةرقءأ| ت>ارف هرقب هل ل+ر ىلع لزنف هناك_كأن .ةذه سم هدكأم قريس جير ْ

 هبي ههند>و عكلذل كلما يهتف : 1 رق ندالث بالحردمق 4تباخل

 سل سس حس



 انءاستا

 ها رادلا

 + (ند)#

 راوواس.:دلارادنيرادىلاعتهللا قاع كلذلو ةكريواعفت اهعاواستدلا
 دانعلا هعفتمعب صخشن قاأق نيرادلا حالصناطاعسلا ناك مثةرخاالا

 | ىظعهللادزع هةرش نوكي ناةرخ“ الاوائل ه>الس ملص ودال_.لاو ظ

 هعفنناك كاع رك هشادنعه_هاقمو اعهجلوقعلاىفءهردق ناك اك
 ةوعئلاردق ىلعو لاسعالا فرشت ةعفنا ا موعردق ىلعو اعمعدالملا ىف
 مهف اعفنىلاعثهللا قاخمعأ مالسا|موماءءاسنالا نا ىرتالا . ةنملانوكست
 تائظا !نم مهجارخخاو قئالخلاحالصا اوطاعث مهنالاردق هللا قات لجأ
 قئالخم احالص | ىفةوسنلا ةف.ل وه ضرالا ىنهللا ناطا سك ذكور وذلاىلا
 ناطاسلا قوف سلو مهدوأ م وقثو مهند ةماقاو نونرلا»انف ىلا مهئاعدو
 هع كدنعناطل_كلاردق مظءذختاو برقم كلم و لس ص ىأ الاةلزنملداعلا

 | ةلانغ لعاروصقم هعفن سدلو كءفنامر دق ىلع هععانو تسفن ىلع ىلا هذا هنا

 : ةياعو كءراظف-وكتمءجةنايصنكلو هس كو .«اءندلامأطح نه

 دقوالان اطلس ضرالا قهتل سدلو تاقءنا كلاءفن معأ ةاغملا نعشالام
 هناكو ناسحالاعئارثو فاسنالا قيئاومو لدعلا طئارشهلعذخأ
 نود سل كلك مي هريخ ناك ةءئر لداعلا ناطاسا | همر قول سدل

 ناطا لابن اكو مع.هرششنال ضر رذل ه .: ررثاخا ر رشأاناساماسلا ةتر

 ىوأملا ةن<زوفلاو ىلاعت هللا ىلا ىئلزلا لاذتو دايعلاودالبلا لصت لداعلا
 مان ”الاو ىصاسعملا فرثةثو دا.علاودال_لا دسفترئاحلاناطا فاي كالذك
 هت.عرىف لد-ءاارعتن الد _ءاذان اطل سااناكلذو راوءلارادثروتو

 لدعلا نين اوقاومزإو مهتدباسعف ىلا اوطامثو .طسقلا, نزولا اوماقاو
 تاسراف نى انيناو5 تدعتتاو رو اموسرت ءهذو لالا تاو
 تكزو م-مترا2تغو اهتاكربضرالا تجرخأو. اهئاغءامملا
 مهراع-نأت صةروم عقاررأ ردو م-هماعتأتلسانتو م-هعورز
 , قوقل تيضقو مي ركلالضفأو لفل اىماوف مهتيعوأتالتماو
 هيرثكلا ماطىلا ناهذ فختلاو ةمحطالالوضارداهتو نيءاوما تردغأو



 3 (ندز «

 | فصنيو فدعضلا ن عىوقلا عفدي ضرالا فناطا سلا ماقأ ىلاءث هللا ناالول ||
 الف ضع ىلعمهمضعب قالا تئاوتو ف.« غلا ىوقلا كلدهالملاظلا نم موملاغاا |

 ىلاعت هللا تمام اهماعن هو ضرالاد سفةؤرارخمهرقت سالو لاح مه مظتاد
 ينءن نملاعلا لع لضفوذ هللا نك-]و ىلاءث لاف ناطل لاا ةماقام قالا ىلع ||

 فك ملاغلا ىلع هلضف نوكسف هب سانلا نمأ ف ضرالا ف ناطاسلا ةماقا ىف أ[
 ىر ةربر هوبأ (ىورد) هنعملاظا ادب فكو هنامأ مولظا | ىلع هاضفو هدب |[

 لداعل |مامالا توعد درتال ةئثالث لاق سو هيلع هللا لص ىئلا نا هع هللا

 لاقل هيلع هللا لص ىنلانا(ىورو) موللاطملاةوعدورطفب ىتح ٌعاصلاو

 هللاةدام+ ىف أن باشو لداع ماما هلظالا لاظال مو هلظىن هللا مهل ةعءس
 اراض نالج رو ه.اادوع ىبدح هنمج رخاذا دمار قاعم هسأف لل--رو

 هان. عتضاغفاءااخ هللا رك ذلح رو هلع و رمؤاو كلذ ىلع امهحاف هللا ىف

 نبملاعلا نرمهللا فاخأ ىف للا ةذ لاسج وفبصنم تاذةأرما ه-تعد ىل->رو
 (ىدرو) هن.ع قفنت امهلاسع# نال ىداهافداو هقدصت ق دصت لحرو ْ

 هللا لظناطل سا لهو ه.ءاعمللا ىلص هللالو لاف لاقةرم ريك
 ه.ءرلا ىلءورحالا هناك ل د-ءاذأو هدامع نم مولظم لكهملا ىو ارهضرأ

 ىذر ةريرهونأ (ىورو) ريصلا ةءءرلا ىلءوريصالا هءلع ناكراح اذاو رشا
 دياعلاةدامعن م لضفأامونهّتيعر قلداعا !مامالا ل معل لاق هعفرب هذع هن!
 ربخ لداع ماما نممو.ادعسنب دق (لاقو) ةنسن. +وأ ةنس ةثام هلهأ ىف
 بح أ امون قلاب ىذقأ نال ق ورسم (لاقو) نس نيس هتدب ىف لجر ةدابع نم
 ند ةلسارأو مهاربا نبدعسن ا (ىو رو هللا لبدسىف ةنسوزغأن ا نم"ىلا

 نب ددعسل اول اق ناوفص نب هو لمحرشش نب بهصم ندسو نجرلا دبع
 َ ارعتاولص نم هللا دنع لضفأ قاب موب ءاضقلتب أن ند دمرت ند نام.اس ظ

 ا حالصملا نم ةيعرلا هلانام ىل_عتفقو اذا لاوقالا هله ةعص كل مضتنسو
 اس: هلارهاوجزعأن اسنالان اهلا كدشرأ (لعاو) ناطلسلاحالصب
 قالعأزعأاذاوهفاين دلا الص ن اطل لابو ةلزنءاهف سئاواردةاهالعاو

 محلا قال_ع“الا
 ها سسدافنلا
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 | ىل_ءدعقو هللا هنعل سال, ىلا ناملس إ] م لو ناماس اخ ى_عأاملا
 ه.!ءىباأدق ناكو هماكحا ل.ءارسا ونت ركن | ى- هن وكح هيسر كس
 ىوفاربيقو سفنل اكلم هب دارأامتاىكملا نامعنورعلاقو همس

 بو هيلع هللا لص نلا ناىنخاب لاق ىنارهثلا ناماس ىورام هيلعّْلدي
 ءاعمل اىلا هفرط عةربل هنأف هكام نم هللاهات [ امو ناهس جب أرأل اق |

 سفنلاكإمدارأاءاهريغدازو ىلج وزع هضمق ىت->ىلاعت هللاعُشت |

 ةكلاما|بلط ىلعةرغغم |لاؤس مد_ةاذهو ةكلما اء نتةةيال ل اهرهقو
 ناكشء> هّبرذو سلب | نم مد المقتت أىتحدارأاغا ظاعولا ضء لاقو ظ

 ىنلا نا هدعحىن ىراخمأ | (ىورو) ةنحلا نم هتءرذو هحارخالا دس |

 ىلع عطقيأ ةسراملا ىلع تاغت نحن انمانن رفعنا لاق لبو هيلع هللا ىلد
 ىتح دهسملاى :راوس نم ةبراسىلا هطد الأ نو نق هند تكس اه ءالد) ||

 ىلرفغا ب رنامباسىالوق ترك ذف مكاك هلا اورظنتو اوصيس<"

 ىنعماف (لقن 9 اةساخهللاهدرف ىد «د نمد ال ىجثد الاك-!مىل سدو |

 /(تاق) ماعرف ىلا ضرالا نئازن ىل_هىنأءجامالسا|هياعفسوب لوق .
 ة-هأوأهر 5-2 فرعد الالم ىدب نعد ل_صح نمناةنأ الانمدافةس

 ىل-ع هش نا هلزاح هل_ضفزارب|دارأول هسف: ىلع فال هل ضف نوةرعال
 ْ هوو هناكمىقلهدعذ ه]ذذأ اراهظاو هسف: نعرشألا«ةد هن دأمو هنن 7

 / ىدؤب ال نمو صوصالاو ةنو-# ادب فرمالا ىأر اذا هناوهو ىرخأ ةدئ اف
 ىلعناطا لا هني ناهلزاح ةيافك.لاعمةنامالا ءادأ هسفن نم لهب ةنامالا
 | هنءهللاىذر ىذاثلاباعصأ نمءالعلا ضع لاقاذهو هتبافكو هتناما
 ىلع ناطأ لاهم نأ هلزاح ءاضقلا طورمثوداسوت>الا تال 1 هسمف تاك نم

 ناك اذاهلع كلذ بص لب موضعا ل اتو ءاضقللة_ ءاهت سطخم و هناكم

 0 هن موقد النهدي رمال
 (اولدعاذاةاضةلاو ةالولا لطف ىف سم است !تانلا)

 1 لا وول ودم ووو ووجب ج52 طوع 222 217312

 الو



 ل

 قمنا ىف نلف بمال كاذؤ تيار فاما

 2 قئو دع 0 قبالنادلا و كلا« !ط

 ام امىل سه لاق مالسلا ام-ملعدو ادنيناعأسس دلا لثاقاذ ١ لاق ناف

 تاكو «ددب دحأ هلل *مىؤب الناب كلذ ىلع داز داع ن نمدل->ال يذل

 انئاونااهدحا هوحو نمد ٠ الاوذه ىلع م لاكلاو للان نذو هره ال

 ناك كلا بلاط نيذ همل اهداعأ مث هك-امىلاسعت هللا هماسنأ دعب اًذهلأس

 كءصعأ ال نافص ىلع ىل ه.ههنددج ىذلا كلما 1 هلاق هزاكف امك لم

 ىلرفغانرلاةذ ةرفةملابأ دي هنا هماع لدي ى.داعتو ةأن اىندلستف همق

 اذه دوم ىلع لم ءادلاو ىلا ومو هم .ذكيصعأ الكل مىأ اك ام ىلابهو

 هءاعد باحأ هناك-ذ ب اسحربغب كسمأوا ننماقانؤاطعاذ- هىلاعت هلوذ

 ب .طءأن الق قو هل ..ف كءلع ناس حالف تش نر كس قريصت لاف

 ام,لعدو ادن ن املس صرص#ئاذهو كدلع ةع.تالف ثكسماناو ترحأ

 بروف قئالغلل لاقىلاعئهّللا نال اوس مدادلو نمدحأ هب ص خل مالسأا

 نهدحال يم د. الىلأعت هلود (امأو) نول #ماوناك اعني ءجأ مهئاكسنل

 اعف هن اد[ ير رصن 5 ىرع قاب ىق هءأس ا انعمءاطعل أ[ ةذ ىذعد

 لو مهو "ىل- عه“ طا ىذلاك اناطمش هم ىلع طا ال لءقو قرع نم ىدم

 كلذ ىلاب.جأف ةبو: ءلإل وش 3و ةرفخما ىلعا طع نوكح. ١ كلذل أس اغا

 هنز م ىلعاطعو هيومن ىلعةي[نوكمأ كلذ لأس انا لمقو هأ أرْهعد5 هيأ لع

 دال ىجنبال هلو دارأ هنكسلو اكن امدوادنءناسعل سناك لتاقم لاقو

 ىلاعت هلو ةوهو هذ دام هاع لدي ريدطل او حاب رلاريس جت ىد دعب نه

 اذهلو دكان ل ا اهلسن التو : هب , الار ىلا عرااهلانر 3

 لعح أ نعي ىدعد ن مد_>ال ىبءاال اقف مقا اع ةلطيلل

 هللا ه.:ءأ سداب |ناف ىريغ د>أ هكا عال ىت-> ىتاخ ىفال ىمغن ىف كام

 ظ

 حارس ٠١



 بتاصتنالا لوثلا

 تاننموهواسعاق

 هأ لوه

 ىنلامفلاقف هلود

 م-منامز ىف ىلا
 ىفاكليقزح هعماو
 هأ نلالا

 * "ل

 مدق نم ناىوراموررغتلا نم هسيفام عم هياءلعرمأو ءاسضقلا نءرذانأ ظ
 هندهاشعن عتلا لرثو هبرمد> نه دع مل | همقو نب كج مريخ م ذدةفءاضقال ا

 نب لودلال ذأ امومأو هعشو هقالخأ, قاذملاو هشد عئارشو هنئس إ-هثو
 دع.لاو هتنيغىفءاضقلاوأ هفلخ ةالصلاو هتدهاشمو هترمف<نوكل او هيدي
 أ ناك اممءاضقلا همر نع هبرمصقب هذ ىنعمءاضقلا نعرذاأ ىهناغغا(ذاق) هنع

 لاقهارثالا هءلع هنوقوءاضقلا طقارش عامدتسا نم هنعدللا ىضر ىلع قءدض

 هءلعىذلاىّدأو اهتحاه ذأ نمالاهرخآى لاق غافيعض كارأ ىنارذىلال

 ىلع اب وق ناكو هاضقلا طنارش 43 تعمق | نم نا ىلعاذ ماذا دة سأفارمف

 رديلاذاهان اهبلط ءاضقلا نع افعضدعت اسمو ىببتلا تةلتديل هذافنا
 ىلاعث لاقف لول اب ةنامال ا ىلا نيعرمستلا هنادهس هللا فصو (دقو) ه.ةأ وع

 نةفشأو اهنام<نأن م أف ل .ىلاو ضرالاو تاوعنلا ىلع ةنامالا انضرعانا
 ةءفاسالوهح هسفتلامولام ىأ الوه>امولظ ناك هنا ناسنالا ا هاجو اهنم
 ةاضقلا لبو هيلع هللا لص ىنلا لوق لبوأتتلا اذه ةعص ىلع لل دلاو ءرمأ
 | ةنحلا فوهفهيىضقف قا فرعزجر ةنملاىفد-اوورانلا فنانث ا ةثالث
 فرعي لجرو رانلا قوهف كلا راحو هبرضة:لذ قا فرع برو
 نافيعض نالحرلا ناذوذ ( تلق ) رانلا قوهف لهج ىلع سأل ىئذقف قحلا
 هلهج تءاعدقو هلهح رش” الاو هلظو هةسفب امددحا ءاضقأ | ةمترم نع

 هنم كلل اب ى-أ نو انءلعكالملاهل نوكي ىفأ اولاسةذ تولاط ىل.ئارسا ىنب
 ةكل-مماطسسنم سل هناورقفلانيتلط«هوناعذ لاما نم ةعستؤرلو
 معلا ىف ةطس هدازو مدع ءافطصا هللا نا سو هءلع هللا ىلدىنلا مهلا قف

 اهئاو كلامملاو ةيالولا طورم نيف ءاسشب نم هك-ام ىف وب هللاو مسحلاو
 ه«نظامنود ماكحالاذ_فئتاهب ىتلاةقلاىلاو مسح هر ىذلاا لعل |ىلارقتفت
 نييروضحلاوأ هتغىفءاضقلا ل.ضذأ ام-مأكلوقامأو لمار |اومب

 نوكسلاو هكرتب ىمعب ضرغهرماوأن اباوجلاف هترض- ىف نوكل او هيدي
 ايلع ثعباسغا هنا ذوبان لعف هكرش يمعبالو ةردشا دعب بكتسم هرم ىف
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 (( ىارعا ناطلسلا (ركذ و)هوفعلقأو هناس-ٌدْشأق هللا هيساح هلظاعمو
 0ك ءاقو لدعلاب ةرخ "الا ىناولذدقل روج اناس ”دلاق اورعْما هللاو لاقف

 ' وبأ (لاقو) مدنلا عفنيال ثيح مدنلا نو ك,اغاو قايريثكن ماوضر نأف

 م- 0 م-1بحاص تاغ موق جم رم ل نيرك

 اها مص نك هن!ائهنيثالثو ةثالمىلاوفلح ا لاقءاسإ | ىلع انا داولاةف لج ر
 ءاسأاىلع 2 ل ءالو ىوربو ادي ربالواغب رءالواداكحمالو

 لاقهلسغ ىلءانو اعاولاق مثءاسملا ىل-عم 590 ني الثو هنالع هلاوغاذ

 ' مهل -غىلعمجاعأفهلاو ما هو ف مدقناك عن الو همال# ىلاوفا>ا | |

 مد: اك انم مكن , واعدرأىل اوفلحت ب: :- ال لاق هاء. صوم لة :اولاق |

 ه-.اءرضخملا هنا نورباوناك- اد -أاورب' , لفاوةةدلا خدم ءاع لصف هلاوغلخ

 أ ملسو هع هن اع هللا ىلص ب : لاق هن :ءدللا ىذردوعسم نسا (لاق) مالسلا

 نمل -:مو .ةلالض ماماوى هلدقوأ ان د لتق لدر ةمأس٠ ا ا

 رذانأاب لقعا مان ةتس لو هيلع هللا لص نلا ىل لافرذوبأ (لاقو) نيلثمملا
 3 ارسرعأ ىف هللا ىو كرصوأ ألاقعد اه |موملا ىف ناك اف لاقل لوقلام

 نوأتالو كطوساطقس ناو ادحأ نا (الو نس>أف تأسأ اذاو َكةنئالعو
 لودر لافاضد أر ذونأ (لاقد) نم ” | نمد نيه قد الواعتن نيوأت الو هنا

 ا مهلا ا ءاعهللا ىله هلبأ

 تاقلاقاض ًأرذوأ (ىددو) م: لامن مل الو نم: :| ىل .ع نرمأتت الو

 فيعضكنارذانأان اقوى :ه ىل-عه دب برضف ىنامتسأ الأ هللا لوسراب

 ىذلا ىدأو اوقع اهل نمالاةمادنو ىزن ةماسقلا موناهئاو ةنامأ هناو

 هللا لوسر ىندعب لاق هن ءدهللا ىذر بأ أم نأ ن ىلع (ىودو) أهمق اع

 ىنثعدت كناهالوسراب تاقف 6-0-0-0 || ىلا لسو هيلع هللا ىلص

 لاعثودنا مست انالاقفءاضقلابىل لعالو نانسأ ىوذ خوي ثموقىملا

 مالاك عم“ ىف 55 ل واال ضف: الو نامصخلا س ط-اذاف كنااو كد او داه

 نا( ات لاق نافإل ىف. تفرع كلذ تعمم اذا كنار" الا



 ىلو نم ريغصأ ا

 هاحاءاضقلا

 هرج بضن هلوق

 هانءمولظاعنكو :

 هاكام

 دادزاالاابرق ناطإ ىلا نم لج ردادزاامريج نب دبع (لاق) ةلظءاو رعد

 رثك الا هلامرثك الو ةليطاش نرثك الطعام |ترثك الو ادع هللا نءأأ]
 نانا ةئالث ةاضقلا لسو هيلع هللا ىلصينل انع (ثيدحلا و هب 0 ١

 محب ىذق لجرو رانلا وهف مل- -ءردغب ىذق ل>ر هن 21قدحاوو ران اى ْ

 00من ننال سو همأع هللا ٍ

 نالغ(رياختو) ا دبأ كح ىلوتأ الو مح اذه ل اقواهيفرطني لف مهح اولأ قهملا ||

 لانا تسدد دو ءاراعوةراند- جنك نولسرب (نوف:دااو)

 ىلع طخ ولدلقلا لعد وهذ قاف شالا. لق برشأو سانل اىدبا ىف ْ

 هريع سنو كشفت تتفق اذلفا ماع لاني رهاظلا ل دجرشكلا 3

 ل سسسسل7070707077 1 صم أ

 360 ءال#

 ريؤن ريمأ ن هام هنع هللا ىذر هرب رهوبأ (لاقو) ا

 سواط (لاقو) هكادأوأ هلع هاحنالولغم همابقلا مون هنْئب >الا ةرمدع ىلع

 موناباذع سانئلاّدسأن نيم اريمأ اب ىردت له عادادمع نين السل

 ةمانقلا موناناذع سائلا ثأ سوال لاقىردأل نامل سل اق ةما» ةلإ

 رهو :هريرس ىلع ناعلس قاسأف همكح راف هكلمىفهللا هكرش نم

 بارتقا نمناعلا نب ةفيذح ( لاقو) ثا سلب هنع ماقىت> لكس 2000
 عي العم ةنوءانمأو ةيذكءارق أردو ةرغءارمأ نوكست ناةعاسأا

 ىلصىنلا نعدي زي هاو رن 2 وهذ قلادة لجرو ران !اىقوهذراخ

 4 قر جا 5 نم ٌدبالو مكجحاذه لاف وهاك قرطظنب لع رع نباهملا

 رامخأ قو) نيكحج ريغ يزد ةؤءاضقال مّدق نمل اق لسو هءاع هللا ىلص

 ايبأ هلأ ةف نيدو لقعمأ لح رمءاقدا.ىلا مدقاء_ضاقنا (ةاضقلا
 ريغ ذ دةفءاضقال مدق نم سو هي هءاع هللا ىلمص ى “الود كغ أ ىذاستلا

 اهزخح تن :كاندلد ىف ةعئاض نرطسا ارومأ ناك خلف لاهم .ذ لاق نيكس

 امساحم كال أ اسأ ال ىنأ دهمشاف ل اقالة كلذ ىلع ن اطلس كه [ذأ لافاللاق
 هللاىذر اذ صل ارك انأ نأ (ىورد) ادبأةداسبمث كدءىذدؤأالو

 امقهن -هعرو كلم ىف هللاهدهز ك]ماذا كلما نا هسطحت ضع ىف لاق همنع

 ا
 ا 27



 ء(د5)+
 ير ا يي حم يي تب

 عمو رعأب هللاو ىإ نا !سلاف نب رضاحرذونأو ناس ناكو عناق

 حلارع لاقذ هلوق || هانا هتونج ىل_عهدمب رعلاقفااهتلا بوتليداو ىفافي رن نوعبس نيعبسلا
 ملا هدب برضى أ || ىدلأو هفن أهللا بادن منانس لاق فاوعفاءاهذخأي نم نوعجار هملااناو ظ
 ىأ شدرتسا || بصأفهللالوسراب قرّمألاسابعاانا (ىورو) ضرالابءد_
 هأ شعتا ابصخال ةرامان هرخخأ مم .ت سغن ىتأ |معان مانا ءابهل لاف س رغدأو

 7 مون ةسجاهرخآ و ةعادت اهله او هنالك 21 را نع مثدحأالأ

 1 ىأن اهّللا لوسراب لاق لجرهاح لاق نغسل اىفدوادوأ(ىورو) ةمانقلا
 و ىلص ىنل لاق ذهدعن نم ةفارعلا ىل لعحت نا كلأيس هناوءاسلا لع في رعا
 ىرد# ادعس أن :رعجاس | (ىودو) 01 || قءاو رعلالمو هم امد

 مامالا ةمامقلا مونابافعسانلاٌدْشأ و هيلع هللا ىل_ص ىذا! ىل لاق لاق
 تءهم هع هللا ىضر بلاسط ىفأ نب ىل-ه ني مؤ اريمأ (لاقو) رئاحلا

 موب هي ىنؤبالا ضاقالو لاو نم سدل لوتةيولسو هسيلعهللا ل-صهللالوسر
 هك مالا ارشنتم طارعهلا ىل- ءىلاعت هللا ىدب نيب فقوب ىتح هما. هلا

 هك 1, قانا الو 2 ناي نأ قتال سعر لا مقرر كلا

 هناضعأ نموضع لك نيب راص هْضافَتنا طارم هلا هب ضفتنا كلذرغناكن و

 ذاعم(ىورو)هوجوّرحالا ئهجرعق قلياف طارصلا هر قرت متةنسةريسم

 هقلرم ىف مهج فل زنمل ىذاقل انا لاق لو هيلعهللا ىلص ىنلان أ ل بجنب

 هءاع هلل | ىل- صىنلا تءمءاهنعهللا ىضر ةشئاع(تلاقو) ندع ن مدعأ

 دوام 37 4١ هر ه داش نم ىابق ه- مَأ رقلا موي لدعلا ىذاقلاب ىو لو 2

 هللا لص ىنلا نأ ىرصبل نسحلا (ىددو) هرك ىف نيذث | نمد ١ نقب هنأ

 ١ دعقال اق ىلون هللا لوسراب لاو إعمسلو 0 025 لع

  مونماوقأن دوبل لاق لو هياعهللا ىل_صىننل انا( ثيدحت افو) م دى

 لام ف ضوظمنم عكف ى# ىل- ءءارمأ اونوكم اوان رثلان هاوءدوول ةمامقلا

 هلال ع وتلا نا (ثيدحافد) ةمامقل اموادءران )اهل هلوسرلامو هللا

 ! موشغملاظ : ماماةما.قلا مو ىتءافشا + مان :ال ىَتْمأ نم نافنصلاف مس هيلع



 «(ى]*

 وهو هذيسلام لع عار ل>رلاد.عو موثعةلودسم ىهوةدلوواهحوز تدب |
 ىلصىنلا لءذ كح .عر نع لوُدس# م 2.1 اكو حار ار يكلاكفالا هند لود ءام

 ةياعرلا نمذوعأم ظفللاو هلام د را سو هب ءاع هللا

 رعاشلا لاقاك كال اووف هلك اب نمهريغةياعرل مدقتاذاف: اعارماو
 هاعرالد اثذلا اذا .كف 5 انهم ينذلا مس ءأشل |اىعارو

 ىليئرعان ءاملاق هنا لو هلع هللا لص ىذلان ءريمعل السم (ىورو)
 ند لهعم (لافو) هنجم امهعم لح ريالا مدشب ١ و م1 دوت ل مث نم. تاع |

 ة.عرىلاءث هللا هاطرتسا دمع نمام لوق مسو هلع مالا لص تلا تمعن

 ةرعس ند ند را ادلع (ىودو) ةنجلاةئارد_صملالا ةديصنب اص 01

 لاست الورهم ند : نجرلا د عاب لبو هءاع هللا ىل-ه هبال وسر يل ل اقلاق

 ةلثمرسغ نع اهتيطعأناواهملا تاكو ةلسم نعاهت.طعأ ناكناف ةرامالا
 لسو هيلع هللا ىلص ين :اا ناهنع هللا ىضرةربرهوبأ (ىورو) اماه تن زعأ

 هءعض ااا وس يوكو ةرامالا لع نوي عن عنا

 ةناماامن | لاق هللا لو راي نرّمأ تاقرذوأ (لاقو) ةماأغإ |اتدشو

 اهفهناعىذلا ىّداواهقحاهذأ نمالا ةمادقلا مون ةمادنو ةرس>|هئاو

 سانل اريح نه نو دحت لاق و هءلع هلناىص ىذلا ناىرامأا 0

 ب 90 (ثيدلافو) هنف عقب ىتحرمالا اذهل ةهاركسانل ادشأ
 راحلاع نم هدعقم'ودأ ءاذ هتدب لهأ طوصاك هم هجن موطص لم ؟ثنياسملا

 ىلع هلمعس نامصاع ىلا ث دب هنع هللا ضر باطلا ند رمت (ىودو)

 موهناك اذال وق ملسو هب .اءهلل ا ىل_ص هللا لور تع«لافو ىنأف ةقدصا |

 رس | ىلاعثو هن انت هن ارهأم مق مج رمد ىلإ عقد. .ةىلاولا قود ةمايقلا

 ماظعلا ىلاعت هنيارم أمت هناكمن ء ه:ممظع لك لوزيف ةضافت' : اهي ضغنت ا

 هاطعاو هدب حش | اهم .طم ىلاسعت هلل ناكن اف هلئاسد متاسونكاما ىلا عم حرتف

 مهى هب ىو عفرمس# اهي قرخخ أب امصاع ىلاعت هلا ناك ناو 00

 عار هياعهتلا لص ىننلان م تءعهرع لاقؤ افي رت نيع.سرادم

| 

 لاق



 مى

 ( رطخلاوررغاا نهال ذىفامو ةاضقلاو ةالولا فءاحاممت ثااغا|باسلا) ||

 ساسنلا نم: مكح اف ضرالا ىف ةفملخ كاناعحانادواداب ىلاعت هللا لاق:

 عانت ١ نمرسفتلا ف (هاح) هلللا ل سس نع كل ضم .ذ وحلا عستتالو قىلاد

 هنمثلل ىذال ن2 ا نوكح نأ دوف كد دين نيد ارض نا ىوهلا

 ساسعنءالاأق هكلمدوادند ناولسى انس لص اهذسهيو ه_صاخا|

 لها ماشا نا مالسسلا ام-,ملءدوادنب ناملس باصأ ىذلا ناك
 دل هه مهريسغ عم هيلا اوك احت هلع ةثاست 0 م تناكو هارعا ار

 موف ا تع : نيح بقوهف مه ىضيذ ةدارحلهال ق4 !نوكم نا

 هّدضت هو |ا1 نيطال-لا ىف ىلاعت هللا ارنا ىتلا كولا ا هنآ كلذ ندو ادحاو

 ظ ىلا هللالآ لودلا توبثو كلملاءاقب اة ىتاا ةماعلا ةساءسلا نم

 هوأونرودن ا ىلع م رب زعىوقل هللا نا هرمصن نم هللا نرمصنم 0

 .اتأوةالملا اوماقأض رالا ىف مهاكمنا نيذلاىلا.:لاسقف رصنلاطئارش ||
 كول رمدتلاىلاست هتيا نع ركدتملا نعاوبتف فو 0 ماوتاكرلا |
 هاا 3 7 أمملءطرشو ٍ

 ا دساحوأ هم ةىغئابوأ و2 ءم-_اءرهظوأ مهك-لامم فارطانمئ مهيلع

 أ هللاىلا اؤدابلف ريغلا ناسا اور و رومالام_مماعتب رطضا وأ ةمصضتا

 ىلا" و ةتاسحسة دن ومهدي ؛أم حالصأب» راددأ“ ءوس نم او راك نار وىلا عت

 ىوكحرو هداس» !ىلاعت هللا ه-عرمش ىذلا ط_ةلانازع-لا ةم اقانا

 ا نيدلا عئارمش ءزانؤلفاو ضرالاو تاوودلا هب تماق ىذلا ى هما: لدعلا لبس

 ةاعارمو ف٠ ءضلا ٠ نءىوقلا دي فكوملا-اظلادي ىل- ءدخالاو مولطاارصنو ١

 نيفعضة لا ءإ ارةفااو ةصاص# !اىوذةظءالمو نيك !سالاوءار ةغلا |

 رصنل اقف تانرمش تلا عنبرالا طورشلانماوشاؤلخادق مهنا اوابعمأو
 ماكو عارمكذك الأ لاق سو هيلع هللا ىل_صهللالوسرنا (ىورو)
 هة.عر نعل و سمودو عار ساشا ىلع ىذلا مامالاف هت.عرنعلودسم

 لهأ ىل- ع هم .ءارةأر او همم .عر نع لوم -بموهو هدد ,ب له أ ىلع عار لجرلاوب



 دسجلا ىن.ةرلا ضماا
 سومأق 4 !ء مما

 «( د«

 فري أف لاقمعن لاق فسو:نبدمععلع كلفأ لاق نع ملا لذأ نم لاستف
 5 ٠ لاف اضب رعالبوطان مءاضر ضسأ هتك رتدقل لاق ه4:

 ثرخأوةريسلاروجأ لاق هتمخطو هتررسن لاق همعف لاق كلأسأ اذه

 لاقو باسل بضةفلاق هماكحاو هللا ىلعةادعل!ىذعاو معافلا

 هللا ن|تاءامأ لاقكب كفا نذاىللاق ىل_ لاقى هزات ءاموأ كليو
 مالغان هلسرا لجأ لاق كمال كن :مثكحأن مىل عم هأوف هللاو ر

 ميهاربان : دهم ته لاق ةئيدملا له نم لجر ىنثددمالا (لاقو)

 شد رد ةنم ل جر نيباهفر طر وهو ةذيدلار فعجانأ ت دوش لاق ثدحم

 موكب وانتم لعحا ارفعج ىتال اول انقذ شد رك اوسدل نيرحاهملان هدد لهأو

 رارسشالاق نالف ىنب ف لو#: ام بثذأندالر ةءجونأ لاق تثذوأننا

 دي زب نب نسحلا نعنمموملاربمأ ا هل-_ءاولاسقف“ ر مم ذأ تدب ىل-ه 1 م

 ىضقي ون ح الالعاب :لاقن حما ف لوقتام اسقف ةئيدملا لح هلءاع ناك

 ه.هادب امرك سعت نع هّمل سول ني: مزال ارممأاب هللاو نسحما ل اقف ىوحلاب

 ناكنالاق لوغت نادال لاق ىنفعا لاق“ قلو ابخ لا رش كتعنو

 رفع> ىلأ هحو ريغ ةىلاق هيوسلاب سقنالو 4 .عرلا نمب لدعت الك ناف ديال

 76 ندا رهط لا ةؤلص وا بح اص ىلع نت ك2 ند مها ربأم و

 ند هش لبحر مد نسلذ ى :ءار هقا بئذىبأ ياها لاسقق 0

 ريمأ ان اتعد لافمالكلائذ كأن ا كرادتمم رو عط هللاالا هلاال
 لاق ىدهملا ندب قارعلا ىناحلا سان ,|تقزر كنا ىنغل, ه هف نت اممنم :مؤملا

 ىأ ند اماقمثلاق ني-فرطلانءبامددعبلاموملل ماو اوصل هنا كلذ تلق ناامأ
 ىأرملاكدةلو كحل وتسع وهامهتلاوامأر فعجو أ (لاةف) ج ركل بْئذ
 لاقف فل خلل لماع ىل-ع هللا دع ند :رعىلوهملاسر فذ :لاوب أ( لخدو) هسغن

 نماديد-الو اهفواسومذ ةفيا#غ اد وم انتتاتهناز طنلاانأاب هل

 امهماف ةفيللا تاك لد ةهّنلا باك كانأدةلراعتلاو أ لاقى :رتاذزاهاهذافتا
 هلدأ نهتنك ت عتا

 ماتم سس حصص دك عالج 0 ع 2 جوج وج م و مم

 تابلا



"0 
 يئس سل سس حسم سسسإ

 !آ ءاو هللا قئاف اد دب نس | ده ىتاّم نم لذأ همذ تنأ ىلاسعت هللا ىدب ند

 ىرطضاق لاق تءكو تيك ة مص»ملال-هأ ىلعهتاوطسو هللا ذأ نم نا
 ادهني: مؤماربمأاب ت اقو هشا ارق ىدي نس ىلص ىلا لزن ىتح هشارق ىلع

 لافت حرقه تداك لاق ةشراعملا لذ تنأرو ف يكف ةفصلا لذ

 لاس ةف ىرع أ رع لند ( مثل نينمؤماريمأ ىكك أ دةف احر خأ نيمصخلا ىك
 | هيكامرك أابءكمرك أىذلاّنانينمؤلارمأ ا هكلاقف زخوأو نطل
 أ هللا بحد قلهللاوذ هتغأ ام ضغو همحأ امس ناك ءاع قدتح
 تدرأوأ كد ر فال تدرأ مناك ذاهتد.حأو اراد نضع داهتضغنأ واراد

 | كل.ق ناكنم ىلع ىقب ول كيدي فىذل ا نانيسنم ؤااري مأ ان لعاو ءاوس
 ْ اندعاو هتف الخ ىف هللا ىتثاف كريخ قلك كِل ال قالك ذك ةكاال صم

 || كاسنلا صعب ىل_ءنوراه (لدو) هتمأ سو هب اع هبا لصد ةءصو

 |١ هني ت2 كلما أ هلل قمت كلملااهسأم السلا كاعو لاف 27 لع ملسو

 ْ 4م هام ولكنا هأب اك مح ىئهللاو ثءذك لاق معن لاق هيصعتن لاق ملا

 : لوةءدشنأ مهتدصعاماذا

 عديل اعفلا ف ىرمعل اذه 4 هء-روطت تنأو هللالا ىدعت

 اهم اما ن بهما نأ 4# هتءامالاةداص ْك> ناكول

 حمضصم كازركشل تاو م ع ةدمعش كيد هل . مون لك ىف

 ند هللادامع نب ناممأس نير ةم ت تلق لاق همسسأ ن عاما هدير (ىددد)

 هل 1 نسسلا دغوضر أب نارذع ا ةنسدماما و ىعاملا بلاط نأ نب رفعج
 : 0 0 الو سن مال. الا ىف

 تناكامكو | م-ميثحو ر نم ولو حونب ىلوأ نو ءرف 4 0
 هسا هي عرس ل هلعدبأطبأ ن م هّدحو زنمنوعر ةبىلوأ امولو حوت ةجورت

 جام غن! ىرسلا نب .رثثن (لاقو) هيسن هن ئطمل ؛هلع هر عرسأ نمو
 | نم م ضءن هن لكوذ فواعر لعق ن مل ل هنأ نمل>رلخدذار , ا ا سلاح

 0 تن نمملاةف هنماتأ غرف الق هم ىن-ةثافه ةاوط نم مهب رخاذاىلاق هس م

 حارس .



 نوكسلاب عيمضلا
 ها دضعلا

 نوذف مفيوملا
 تونبلامامأ ثنبلا
 ها
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 س22 صصسلللالالبء سلما |

هؤماربمأا اوو ذك لاق تاثيسلا هلع بتك.لو ٠
 ىلإ | ب رقأ ةفملحت ىنأنمن 

 ني:مؤملا ريعأ اب كد أ انا لا ةفماحش ب لب لاق ىذب نسل ةغمل+ت مأ هللا
 ضرالا ىف ةفملخ كا:اع>انادو ادايدوا دهسنل ىلاعت هلل اىلاةهمذ كشالاع

 نذلا نا هنن | ل سنع كل ذ.و ىوهلا عسمتت الو قحاب ساسذ ما نيب م-- أو

 نك :مؤاارعمأاب باسل موناو ناس دي دش ب اذع مهلهللا لمس ن عنوم ند

 نئانن !|ناد.لولا لاف ى؛ : ريغ ةغيلخ كنظ اسد ةفمأت ىن :اهللاد معو اذه

 ىلا ارفهجوبأ ثعب ال اق سن أند كلامن عدانز( ىو رواانيد نءانو رفيل

 تدضن دو شرك ىلع سأ احوهاذاف هءاعال تدق سو أط ند اوسنأ ند كلام

 نونرض : قوسسل ا مؤمدنأت هر :والج هيدي نيدو تطس دب عاطنأ ةيدي نمد و

 نب اىلاهسأر عفر مالد وامانع قرط أف انساها جا نأ اذ.لاًاموأف قانعالا
 ىلد هللا لوسر لاق لوقب ىلأ تعم“ م ءر لاق كاس نأ نع هيىنئداح لاقت سوالم

 هكام ىف هللا هكرمشأ لجر ةما.قلا مولابا ذع ساس: :!اًدشأنأ- 5 هعهليأ

 هند و ان مانامدوس ا رح ةعاس رفعجوبأ كماق همكح قروحا هيلءلخدأ

 سوأاط نداان لاق م همد نم ىلع حضتني نأ ةفاخم ىناسث تمعذف كلام لاو

 لاف هئع كك سماد ًودلاءذه ينلوان اق م هتعشلسماف: اودلاهد- هىنأوان |

 اهمذ كاك رش نوك أف ةمس صعما مب تت نا ىثخ | لاقأمم اوانتناكاعنعام |

 لاق مو. اذ_:م خبناكك امعالذ س واسط ند الاقىنءاموق لاق كلذ مهما ظ
 ىلأ نب دجأ (لاقوز مولا كلذ نم هلضف سوالم نبال فرعأ اراك كلام

 تتناك نو راه ىلا ثعبلاق كاهسلا نبا نع ثدصاللبر تعمم ىراو اما

 ىلا تمت |ايقرم قل اريلددؤ ىلالعأف ييضذ نأ. .سرحذ أرممةلابابىلا

 ةعاتىفىالع را مناد 0

 ' ١ ا اناج مود ناتتصح قافلة فهن ةوهىذلا اوهملا ىلا تءهتن افرمصتتلا

 هل تلق هيدي نيب تفة و الط مما اياةفرا نوراهاملاةةورماا فىنالعأف

 هللا قاف اذه ىيوب نم بعت أ كا ىتدلود م مول ىف رهأم نب: هو اريمأ

 اماقمكْل ناف كتعرف كسفنل ممن و هتمأ ناد طظفحاو هقلثف

 سد
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 لكانت ةدض: رعاستدىرأ لاق ىرت فءكر جار هل لاقف هل تد : مدل :

 زاطذاث وهاجم امدح اك 2 لوتس ناو راضعبايشعب

 لوقام ناءاسلاقف حا صف ةرس ؟ هراقنمىف ناهس قدارس نب رع ا

 لاقرلعب كةريدعأ تشن ا ن كلو لوقبام 5 تارغلا| ده

 اهم تنأ ةرسكه را قزم فل -ةدارس نمراط تار غاذ-هلاقىفريخأ
 ضل كنالاق تبون نأ نءواشامحا نأ نم قوش يا ونقو ةوعأع ظ

 اند ذلا لبلأق اذهن نم سعأت كري أ الفأ لاق تبحتأاب

 توا نةأنمو هعااطأ فم ىاظنتلا نقرعتوو ءاص فرك

 راسو هدنرف ن رضع هذ نم امانملع تدشغدقا ل أ سدعلا هنييمنقت

 رطذف ةرصداا لعريمأو هو ةزانج قير: درب ف 'نبلال؛ نأ (ىو رول

 تاهل لاف ساا !ار ذي رانيدن.كااماولاف اذهام ل اةذافوقو اجلا

 فسولاءاسؤربقلاىلا|.ذلا عقترب هلل ةذراشيدنب كلامىلاسهذاه- 2

 نافاس. ه.دجاف ة>اح هاا ىلامال كلام هءحابصف كلامىلا ةلاسرلاىَدأف
 هعم نء لآل ماق موتسماون ةدالف كاسب : ة>احىلأ* ى علق ة>احهلن ا

 ىتح ةقلحلا ىلا ىنع اج مهمه ن ملول زنابتماندانلق كانوا

 انأاب لالب هلل اقف توكسلالاطأف تكسراشيدن.كلامءار الف س اجا

 معنفاذ_هاّمالاقانئدغ هلل اق. هكركذافأسش تدسن لاسةفان نكد ىو
 انثتأ > هلا ل اهذه قءا:ةدف تاو ةرصءلا ىلع كلمن :رمربمأ اذ ةيلعم دق

 أ هنا سما ىل_عمركأ ناك امهسأ ىردأ م هللاوف ه.نج ىلا هان 5ل4 ىجضزب

 ىذلااموانملع اين «اعس دل اءلالب (لاقف) ىلاعتو
 | تدع أواهتلاو انآ .اًنيشاتهازد نمت ا الل اق ك دع ىتكس
 اناع ثيدحت ا اذ هان دانإب ةءارحلا هذه ىلع تأرتج ااماثيش انمهاردن مَ

 نس اان لاقف كلما دنع نيديلولا ىلع باومثنب ا( لعن دو) مهمهارداوقتافالأ

 ١ لاق نحب :مواارسأاب وهامولأق ماش ل لهأ هيان مدي ثب د م باوك

 كا مح الل 3 .ءراد.عىعرتسااذاىلاسعتو ارابتهنلا ناانوند>
 1 ا فقالا

 ا

 ع سس
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 كلوا هللا قثاقكنلاراصام ل :كردب نع جيراخو هو كمل.ق ناكن م

 هللال اف لتفلاو ريمظةااورنقنلا نع كلت اسهشاناف مالا هذ هند
 ناوىلاعت هللالاقو نول. ازاك اسعنيعجأ مهنلأنلكنروفىلاعت
 ناكلاااسبمأ لعاو نييساح اب ىفكو |جماندت أ لدرت نم ةمح للام ناك
 مالسلاام-ماعدو اد نينا ءاسلاهريفاذص اندلا كلم قآدق ىلاسعت هللا
 هلرخو ٌعاهااو شو>وااونيظاء-ثشااو ريطا اونلاو سنالا هلرضف
 هللاسقف عمجأ كلذ بادح هنع عفر + باصأ ثدحءاز» رمان كرت حي رلا
 اهوّئددعاك هةعنام د عام هنلاوك تاس>ريغب كنمأوأ نئماق انو اطعاده

 ىلاعثهللا نفاحاردتسا نوك نأ ف اخ ل, افوةدسحاي ةمارك امسح الو
 بانلا عفاف رغك | ماركشأأ قوابيل فر لضف نه اذه لاف هباركمو
 افك كلعحو مولطاارضن ىلعهنناكناعأ مولظاارصناو نانا لبسو

 اقرمثدالملاتر ةددق تاق نأب سلا( تدمتأ م) ف ئاسغلاانامأو فوهللل
 ةكامل|هذهرغامن ىلدلو وار. تح ٌوزتةك امترت_عااخ انرغو
 4 7 ندا

 ناسحاراث [هدنعاو ريوثح : الحراو دمحن | ند دك ١سانلاو ْ

 ترصاس,نتءتدجأ ن اءاشأ ةثالئنء كلاس ىف مكح ىلا عكح (تتكو)
 ىقاتمبو سانلارومأ عيضنىئمو ةجرااب وأ سانلاىأ اذ. كل

 ربلا ةئالث ةجرلا,ساسنلا ىلوأ نادل !بتكحف ىلاعث هللا نهةمعنلا ||
 نوكي لقاغلاو معو ىرباسا نزحرهد/اوهفرحاسفلا ناطانلا ىف ن وكي
 وهف ميثللا ىلا جاتك مم ركلاو مومهمبوعتءرهدلاوهف لها اريسدت ىف
 هل-_ص ال نم د:ءىأران اذ اذا سانلارومأ عسضتو هل عضاخرهدلا

 هللان م ةمنلا تاتو هقفسال نمدنعلاملاو .هلممسأال نمدنعحالسلاو
 هلا طراصف هتلصعم تائثحاو هتعاطموزلو هركشةرثكب ىلاعت ||

 ربع هعمو ثلملا دسعنب ناوأس جرس سنت ىدحي (لاقو) تامناهلا ْ

 تاقدارمسلا ىلا نال راهن ناغسع ةدقع ىلع افريشأ القزم زعلا دبع نما[

 هاي تاتي ريس ايي 067مل يس 5اس 2/6421شل 4 2تلل5لللل22ئئ 2555 يي ه1 تت ةييق
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 ة.فادقلا مون تمفاوول ل جو لعل عانينمؤااربمأاب لاق انفو نك-او
 قافأ مال ءرعقرطاف ىرتا. مم-هلعتيردزالاسن نيعيس لوسعب
 اردق م هج نم وني :ءؤااربمأ ال لاقذ اننوخح نعكحا.لاقف ظ

 ىف اهرحنملسس ىت> هنغامد ىلغأ ب رغما ل جرو قرمثملايرون رشم
  ةرفز رفزتل وج ناني ئمؤااريمأ ان لاذ .اندز بعك ان ىلا ةذ قافأ مترع

 رض ىت> هيقمكر ىل_عارخالا ل_سرعىنالو برقم كلم ناسخ ةماسقلا موب ال
 ىبسغتالا مو.لا كللأأالىا بان لوقي هستيكر ىلع نرلا ل لحن يهازبا
 (نذأتساو )اهريغكل أسأ ال ىيَمأ تم برا لوق.مل-و ه.لعمهللا نصد#الا ا

 ارهالا اذه نا لاق ل٠ دالف هل نذأ ئه .هخل ءارعالا ضد ىل_عنامهدنئا
 ريف اريح نافاثي دح هتلاواوسماف كربغ ىدي ق ناكد-ةك.ءااراصىذلا

 ل-ءومملاو بناسلا نبلو رشلا نس هللادانع ىلا ددتف 2 ارش ناو |

 هضغبب لوصوم مهضغ و هللا بح لوصومهللادانعب>ناف بابا
 ظ 5 .زقدانعلاد.س عساو نيد للخد (ال 9 هقارن ىلع هللاءادو.ش مهنال |

 | لال. هال اق هقاس صن ىلا هيون ناكو ةرمصدل اريمأ ةدرب ىلأ نب لالد ىلدع |

 | ناك اذ كه انوءروش من أ عساو نبا هل لانقف عساو نياان ةرهنشلاهددهإم

 ةيعدب مشي ةنسلا تراسسق ماوذ َعاَوام من امماو ىطم نم ساسبل

 00[ نيننييييويئسضئ)٠يد٠دبب يعععججاببببب

 مهم وهو شوج اريمأ نب لضذ الا نع تاخد اافانأ (امأو) هرومشو

 امرك أو ال.جاّدر تاتامو# لع مالسلاٌدرف هللا ةجر و عملع مالست اقف
 كلاااهيأ (تلقف) هيف سولحل ا. فرمأو هساحم لوحدي فرمأو الد زجامارك |
 اغذارافب رش الزنمكلزنأو  اخماشايل اعالعت كح أ دق ىلا»ثو هراصس هللا نأ

 رمأنوك,نأ ضربإو همدكح قككرشأو هكلم نم ةفئاط ككلمو
 هللاناو ك.:مرك.شلاب ىلوأدح أن وكب نأ ضرتالف كرمأ قوفدحأ
 سدلو كم هلل عوامأ د-- أ نوكيالف ك.ءاط ىرولا مزلأ دق هزاميس

 ل ؟اواعاىلاعت هللا لاق ناسحالاو لاعفلاب هنكللو ناسالابركشلا
 تومب كايلاراصاسغاكلا| نم هيذتعيصأ ىذلا اذهن ا لعاو اركسشدواد

 سس ويس وح
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 دكمنبد هاما ضع: لزنف جاحمت |جةنورعلا نأ نبا (لاقو) كساءال
 ضد» ن فدل هى صدغتو مراغأ هم باح لاقو هادغلانىعدو ةئيدملاو

 هلل قو هإرب هر رضف معاننمت :1هثنمب عاربوه اذاف لاو ( رظن :3) رعالا

 نمىناعد لاذ ىبمد غئو كيدي لسغا جانا هل لاسقذ 3 ريمالاتْنا

 ماسصلاىلا ىناعدىلا-:7 هللا لاق وهنملاقف ه- تحف كن ةراجو»

 لاق هنمارح دداوه مومأ توم م«نلاق ديدشلا ارحما اًذهىف لاق تودف

 لاق "ىلا كلذ سدل لاق دغوملاءاقملا ىفتنهضن الا !دغممورطفاو

 كيم ..طن مل لاق باع ماعلم هذالل اق هنلعز دال لج . ايالجاع ىنأس فدكف 5

 ىلا ثعن دمشرلا نو راهج (الو) ةيق اعلا هتامط ن ل خابطلاالو تناأأل
 ال رد فرشلا ودكسن طق افران دنا 50506 و5 سكد سنا ندكلام

 أةنيدملاهعم لفتت !بصئينم اا ريما نانا د الام ىلا ثءد هايدملا ظ

 هبلعلوسرلالافو هئاضم سدكسا|ناهل لق لوسرال لاس مالسلا

 هنع هللا ىذر همن :مند انهو (لافو) نولعت اوناكول مفريدخ ةئيدملاو مالس /|

 ل-جرب أف ريزتخلا م لك ١ ىلعمهامو سانلا نتف ناكاكلمنا
 م لك |ىلعهدوارف هرمام لاهو هزاكم سانلامظءأو هنامز ل-هالضفأ

 ام هحذت ىد_ < كيت انا هللاقو ثلا | ةطربث بحاص هل قرفرب زنا ْ

 كلملا هي ىفا م مل عفف هيكل ةاريزنخلام كم كلم اعداذا وهلك اكل ل- 3

 ناكلملاهن 0 ىد-# | كاذب هلم 00 نم زامل من اعدق ||
 0 هداك أيناءزمغب ةلطرشلا بسام لمفتهلك نا ىف هلك 8 ا

 ناغاءنمام لاقه.,بهذاملفهل-:ة.ناةطرعش ءااسح اص كلملارمأت هلك َ 0
 117 هربغب كتمح ىلا تئنظ| هد ةصذ تناىذلا» لاو هو هلك أت ]

 ريزنخ محن لك أ لعاوهرك أن ات ىف سانل ا نت غب نأ تافحت ىبن 2

 (ىودو) هللا هجر ل ّدقف ماةنتف نوك أف ىنتسف نالذ هلك 0 ةاولأق

 ىلاق انفو بعكاب 1 ]لاق هنعهللا ىضر باطل نيرعنا ]
 تبعك أن ىلد .لاقوسو هيلع هللا ل صتلا لوسر ةئسو هلل اتاك مكس سدأوأ ظ

 نكجلو



 *(ةؤأ#
 0 ت007ااشس سس سس سئ ت15 577777111717777

 2# ١ رعاشلالوق كلذ: ءرع لمع هن ءهللا كدر تا اط

 14 لح اهوط نك لغوخأ نس دلو 5 الاعدلو. هرمأ سدلف مل.عت

 لفاممنا هءاء تفتلا اذازريغص 0 هدنعمل- -ءالموةلارببك ناو

 س .و.املاد تال كل ام سدلاع ىلا تال ناكو ىلاتعال ل٠ .ةأذه لهم 6 09

 ناىذرنأ رماهتنا يح هاو هتيلحال هل-ةعوميدأ» رماعةربامتا لاف
 هرول»ن و هءاقو هنا !.أ ارغص ا هفرعشب ىثح هللاوال هلاجو هته هعفرتا

 ودور !!نيرذنملا ىلعةر هذ ن. ةرهد لغد (اعاو) هنلو هتمههارك|

 هن» ن *اللاّةف هتمامدل هذيع هترقدحا لقعوىأر اذةرهذ ناكو كلف

 ارراوساموقلانا ن دل تح ةره2لاقمم هارتنان هرب ىديعملاب
 ق:اقاذاو ناس قطن قطناذاق هناساو همأق هيزغصأ, ءراااغاو نرز#

 رذنلابعأف ناقلاءنزوتالو نا ازفقلالاكست الل احرلاو نان 2 لتاقأ|

 ديدش مو ىف ةكم قبر طف ناك عابنز نب حورنا (ىورو) همالك ||
 ١ ماعطلا مهعلا مد هو لالاظلاو ماس فلا مهل تب رمضو اولزنت هبا عمرخلا ١

 ىلاقو ىنأذ ماعطلا ىلا هاعدف عاربم هاذاوكز ذكمهامهدق درملا نارثلاو
 ايه نينار اعملك لاتراكا الا ةهزتم ل و راش حاصىنا

 حاسم نب حوزاجبداهذا اراب كمانأ,تننطتنقلخ هوما لاش الظاي

 نينمؤااريماان يل اقوشألا ا دمع ن ند ناعلس ىديند ماقاناز ءانا(ىودو)

 ثاهْلاَق هتاقنا تذاموءارو ناو هتهر < نا هل ة+افامالك كماكمىنا

 قو هللا تين دشلالاهي تسرعا_«ىناسا قلطأسىفا للاسقف ىنارسعاا
 اوعاتاو ميسفتالراتنالا واس لامر كفا تصادق هنا كتناما

 ك_فهللا اوذاخض لو هللا كوقاغ م وبر اس كاضرو همومي ديلا هثد

 عحانن م ةمانقلا موا ةنفاخلا فنعأت كترخادا ف مهاد ضن الق

 نععب هللا ناوجراو تدندةف تزااما ناما» للاسقف هربغابتدب هيرعآ

 كلوهو نمنمؤماريهأان لح | للا ةؤ كف.سو هو كنأ ب !تدرحد قو اندلة ام ىلع

 . ىلأ نب ىل_ع ني نيس ادلو نموهاذاف هدا ع نع لأسم ةقدفرتع ىدعاا



 ةاندإم

 ظ قا نماتههئرتكلاقمعاب كيل لاق هءلارطنالق نو راهايلاقف هلا
 موتمدحاو لكنا ل_جرلا هسا ملعا لاق هللاالا مهم صح اللاق ىلاعت هللا

 ْن وكت فيكرافت افم-وأك مهنع لمست كلدحو تناو هسفن ةصاخ نع لكس ||| +:

 ه4للاف مث عومدالاليدنمالب دنم هنوطمعب اول هه ساجو نوراه ىكسف لاق .

 فرسا نعفيكف هيلعرل ا نسف هسفن لام ىف فرمسل لجرلا نا هنثاو
 جانا ب حاىنا كلذ دهب لوق,ناك نوراه نالاسقف نيلسملالامىف
 ننسحانا (ىوربو) ىرمخلا هللاد ..عالا كلذ نم ىنعنعامو ماع لك ىف

 هبف نكن هثالئرعاب هل لاةف زيزعلادمع نب رم ىلع لخ دنيسلا نيد
 ىثدوةلاسرلا ن دعمو ةودنلا تن لهاهيإ رعللاةذ ناسعالا لمكتسادقف
 اذانمو: لطابفهاضر هل خدي مل ىذراذانمنسحلا ىلاةف هبتيكز ىل-ع
 (الو)هل سدلام ل وانة لردقاذا نمو قمن انع هيضغ هجر ذل ب ِضغ

 نوبزاسحاهيلءدفوذ دلي لكرمدوفولا هءلعدةوزيزعلادءءننرعملو |[ .
 وهنم قطةءارعلاسةف نسلاثي دج ناكو ماكل مالغمهتم مدقتف
 هبلق هب رغصايءرملااسغاني:هؤملاريمأ هللاحطصأ مالغلا ل اقف كنمنسأ

 مالكلا قمتسادقف اطفاحاماقو اظفالاناسلدعلا هللاغماذافهناسلو أ ب
 ناكل ّنلان نين مؤااريمأ اب رمالانأوإو هياط عم نم هل ضف فرعو
 كلادبأم لق تقد صرعللاقف اذه كساعمج كم قحأوه نمةمالا ىف

 دقو ةئزمم دذوال ةثنمتدؤو نحت نن-:هؤملا اريمأ هللا حلصأ مالغلا لاسبتف
 أ اما: ةسهرالو ة دغر كيلاانم دقت كياباع نم ىذدلا هللا نإ كاندتأ

 لاقت كلدعد كرو امأ قف ة.هرلاامأو اندالب فكنما:نثأ دقف ةمغرلا
 هللا ل- مهررغاسانن |نيتمؤملازبمأ هللا لصأ ىلاسقف .مالخاب ىتظءعر عمل
 اووهفمهمادق أ مهب تلزف مهيلع سانلاءانثت رثكو .مهلمأ لوطو  مهلع
 سشانلاولبنت ةريكو كم لوطو ك.لء هللا ل-- كنرغالف مانا
 ك قه او م-هئمهللا كلء-الف موقلاب قفاتن كمدةكيلزتف كاع

 || ناوهاذاف هنسنعمالغاارعمامالا لأ دف . تكس ممن ةمالا هذه ىحاصن
 . سس

  #2معو ١

 ها ةمدصملاةئزرملا



 «(هدبإ#

 3و 0 ةلظا|عيرسسو ىدملا مالعأ نحف |
 قوقل تدثتو ضنا ارغلا ماقتانو ماكس النت مار او لالحلا

 ىلا نك“ :مزااريمأ اندمسا :لعبتعذاالهف جورفلا ل حسو ءامدإلا ٠ نة#و

 نمنوهأب هتلاسرا غالب انثدنأت هلاقام ظغلابلاقو اسنل هيف بن ذال
 حلصن اعده ع كانمحأو كتمواَن نقف ناقل اناتل تضص*“ رف كشثاغلا

 اع اندمدالو هرس ىف : الو نا طل_كل | ىل عن زت ت:كحو هل ناوملا

 انف ىأرااذه لع داع ال نم_:هؤلاريمأ نأ لعن نفذ هيانتلب دامقم سا

 انريزعتوانراسث اى هنريسصب عج ارتس هناو اذ افص ىف دةدعملا 1 ءالو

 كلذ. نمىلاعت هللادذابعا اوان ءاهتفصو ىتلاةلاح اهذه ىل- عو لم :ءاولو

 هل تدشد الق تقولا 53 هيلا هتفالعخ لق نمءدقعو هعنصام لكدم ملع لطم |

 ةءهالو سدحالو ةقد.صالو عمها ءارشالو سالو برح نم تاك

 اوماق مث مالسلاواند- زءاماذ_ه انتداوشالا كل ذرمغألو قدعالو

 اولتد_و 3 م.داشتل .رلاوالارصقلا باناوغان او داك ملف نيقرمذم

 0 اورد :ءاو مهزانم ماوعقرو ماظعالا ءارزولام هاقلتو . رشفلا

 طرق نه كل ار3يحل , ني-:هوملارعمأ نامهلاولاقو زك مناكام ١

 ف هتاجىتلا ه-ةغزنو مح رلا ناطمشلان م هلل ابري_عيسا و هتد->وم

 قى رت سمودو مبا هنم ناك ام ىلع مدانهنا كملت و ءاعءافلا

 نهنورتامم سَ :مل-> -حاو لكس ارمأد 5 5و مكقو ة-ءامضقو 5 ءظعت

 هنمفرمأ اماوض.قو هلاوعدف -:ءدماضرلةمال ءهرو.كحو هتاص

 باهملا ىلارا لد ند كلامر مذ (انو) ءوس مومسس؟ مل نعمل اغاو ةرمدن أو

 نم عفرا ناهادان هنالد .ث ناونا قرت و هلانذار هر 0 صح أ نبأ

 ةفاطنكللوا كفرعا ىف لب كلام هل اق فر «ناموأ باهل هللاقف كيان“

 (ىدربو) ةرذعلا لمت كلذ نمب اعف تن : او ةردق 1 .> لوح و ةرَدَم

 ىل>+ ادق فاوطل ىف دم شرئانؤ واهات ه ىرمج-هلأ هلل أدام ..]لاهالجر نا

 ظ
 نيد م

 ءاح مت اينءةهنعت نك ارما ىنتفلك اريح ىنعههلا كازحال هلل أ ف سما هل

 كح اهددوملا

 هأ



 هادو ريك ل
 مربع

 «(ه دل

 1 :دإ| نماودر 3-توأا مهاتأ ىت-ه .ذ تهدأ ىذلا لثم مهر غمو5 نم 5

 ىلا اوراصو ,هدمحسال نم مهلامذخأةةرخت اللا. دلا نماوذخأ, ل نما ءرعا
 ا كردي نيب همدقت كيم نوكينا سحق ىذلا ىلا (راقاف م هرذعب ال نم

 ثيحلدلاهر غدا تمدق اذا كاعم نوكي نأ» ركد ىذل ارظناو هم لو |

 1 الفاو رو كريع ىلع تراردو هدمت ىلا نع هذيالو لدم ارو

 للجر (رض>و) مولانا ارمصناو باستا لهسسو باوبالا مف نيدو اريم أن
 ءامملاك ت نأ اسما لجرأا هل لاسقف ناطاسا اهل ظاغأو كوم |ضعن ىدب نيد
 (اناوؤ هيلاز بى>أو همضغن كي اهريذ برك دةؤ تقرباو تدءرااذا

 ضواعيوة بعشر نيا 1 ا
 ٍ بضغفزودالهنأبا وو أفهرمدت ىلا ءاسيةفاارمذ عسا أمثمارم اهو

 !م4لاقنةلعااو ةدح ابار و مثمءار زولا نمال رهما | لسراو ناطاسلا

 أى اك ؟انسانلا لاوه أل قسا هولا ةطعشمأب ني :هؤملارعمأ مك-!لوقد

 ىعتلمو موه |اىنقامو اًرلاىذحخآورو زلادوهمث ان الظ ىمات لالاومأ

 تاوهشلا عا: ١: ىدل تاناو رلا ى.ةلمو رومالا ىملمو اة

 يلا 9, :وسف : ىلع فقاو هللاهزعاوهذ كار الو! ابت

 هرم - اح ف مكر قت ةقدرلا جات اذ ا هربا د هذء ضخم ؟نفاناما

 ؟تضراعتلهللاو مكب هتظاذه ناك امهتدارا اوعْفُسُت ا

 00 طنطا 5 مو مالل_س الا ن صام, لو رو -. نفشكملو

 نيمو ارب_م مأ هلاقامهللاىلابوتنل أ ةف هم-طلا ف.عض مهثم عش هياحأف 9

ٌ 

 ىلعلءىا )6 كيا:منمءارب نم ءوسلا عشان بون م ماكدتلل ل اةفامراص

 وهف نام :مؤااربمأ نع ءاذملا هةدسنام لكو تنأ املا سّنب رب ريزوأت لاةفريزولا

 نولتسنو لاطام !ار ماتم ١ !لاو»أ نواك اتنيذلا مناف هت ةمدحخرشاعمعتفص

 ريسعل ضرالاّ  ن نؤوعشو ةعل 'اصملاو اشراك د نو»و "7 هامخال دمه ىظ

 ةناددلا قموتمالا|:لافوقيالو ةءارك الوانت اغصهذه ثسداف نكن امأو قحلا

 ندد



١ 

 نع ف... هقرحال ضرال !ىتام ىلع ب صراسنلا نمأدونذ ناولو هصوقت | :

 نعف.ك-ف تاذل ل. ىلع تعضو منهج لسالس نم ةةلح ناولو هعرا ظ

 00 ىلع ءالمةعلا ضد ( لح دو ) هق:اعىل ءاهاضؤدرب واهم كلس

 فقاصنالا م-هالوأو هس ءلاهّننانس> أن هناسحالاب ساستلا “نادل

 نماء شدأت دمع :ل|نمتدتوأ ام مدت سا ةر دق اندادم تطتس نه

 أهسأهل لاقف كلا اد. عنب ماش ه ىدي نسب ماقاسار 0 :4

 ةيئاثلاامأو معللا د تلك افىلوالاامأ ةنالث نونس سانا | ىلع تتأريمالا
 نافلاومأ لوضف كد_نءو مظعلا تضاهن ةشلاثلاامأو مهلا تباذأف
 تناكناو مهلءاهر انت لف مف تن اكناو هللاداع نيب اهجشاو هلل تناك

 سأتل |نيب مسقف لاما هرعأف نيو دصت 0 أوو دصتق 2

 كالذي موقبال لاق لاا اذه لهم ه]نياسملا لكأ لاق لاعىنا رعاللرمأو

 ( لاقو) نينمؤااريمأ ىلع سانل | ةعال ثعم هذ ىلة-احاللاق لاملاتدب
 لغش ال اماقما ذه ىماقع ركذ انين ءؤااريمأ يزن زعلا دع نير معا ل حر
 هءاربالو لمحلان مهقث الب هاسقلت مون قالا نم 7 - مهرثك ةانعوكا

 5 : رجوهددرب لذ مالكا هدرتسا اريدشءاك رع قكمف تنذلان م |

 رثع ىنث ىتسذمأ ناب رذانءالماع لاقف كاد ةحاح لاق م بانو |

 نيرع ىلعدارز (للةدااو) هلع درثىت> هلا هومد 1 ؟ |لاَعف مهردفلا |

 هللا ىل_صد ع نلمأ م 1 نم هن تداباام ىلا ىرثالا دانزان ل )او رب زعل !ادمع د

 تغلب ام تءطو كنم رهش لك ناول هللاو نم :مؤااريمأ اندان زىلاقف م سوت هم لع

 نسوا هقاتن :أام جو رخماقكفنل لعاف هف تنأام هتك

 ناذلأ ناهدعتل ناك اه لاق ةلاحملاث يس لاقذاأ مصل لسر لاح ف.كس
 نمامهللاوذ لاق سدع هم مال لاق ا اوناكن اف لاق ةلاحلا ءوسا لاق

 كلذهل تاق نوك أالنا تدنت ىتح ىف كم<+وهوالا د ةمأ نمدحأ

 وساد دلاانمنا نينسؤملازيمأانري زعلاد.عنيرمعا بعك ندم (لافو)

 ل هرض اءاوج ردو ممرخ " الابفاو راع سانلا جرش اهنف قاوسالا نع



 كغ(« 16 ٠

 لثكم كامو ىلئماغالاقذ اع هء.تح رغل ىلاسملا اذه تاءقولف لامن

 يلهو دوم هجن اولك أفهور ربك البق همسك ن هنولك أ , ريع مه ناكموق.
 لاما ل .ةي نأ ىمعف لعند ال اق كلل ذ د.ثرلا مه متامبق المضفاوح ذي الواعو>

 2 ىلع بارتلا ىلع ساجو جر ل.ضفلا اب لعالم هب ءاعانلحت دق ىلاق
 | كإ ذك نم ائدمق ه محال وهو ههاكب له هبتاح ىلانوراه سا.

 فرصنافهل-. الاهذه ريش |! تءذأدق اذهان تلاقفءادوس ةيراحتجرحتذا
 : نيدهوملاريمأ اب لاقفروضنملا هش ؛ ب دمش م ( ظعوو) انفرصن اق هللا كدرب ظ

 (لدو) 0 ك2 ركن وف لعجتالفاد حأ كتوفل عصرها

 كبرنا 001 لالش اوأر -ةؤروص* 41 ىل-عدل_ عنب درع |

 ارانكناونأب ناف نيئمؤملارمأ ان هللا قثاف مهاسعف له لف ناداصرملاسلا
 0114 اونا وذ بالو هللا باك اين لحس الجت

 كترحخ داس مها ند لصنالف تح رث>ا|اعنبأو دسم اوسدلو او> 25 ظ

 هدد ربالن مّ لاهي برقتل ل دعلاالا مهنهش م ءضرعال هناثال اع ءوأ هللا ؤ ام ١

 ورب ل |ةق نم ئهؤاارع- مأ تمغد_ةو 0

 ىتح ني: موا اريمأن 2 نددهصت تنوع كنا ءكلاؤكحامأدلا م نياأن كو

 د دقءالّؤه نافنينمملاريمأ اب هللا ثا هددجأب نم نس و هئدب لن

 ناو با كردغو نورةلا, كسا اكتنأف مهتاوهمثىلا الس كوذختا
 ١ ضع»»ىفروصنلل ىعازوالا (لافو) اناا رمت اون ناءالؤه

 بو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دب ناكهنأ تانعامأ نينمؤملاريمأ ان همااك
 ادمان لاقف ليري> هاتأف يقف انااا عدرب هلع كال ؛ ةس انةديرجا

 هاند كفس نمسك ابعرم# .ولق "الة اهفذقا لد ديرما نهم

 ظ امو هلماد نم مدل- د ةامدار رغغلا نا ملا ومآ ببتو فراشر قشر نال
 لاقفذعربغ نع 5 ارعااومم د_ هشد ه سفن نم صاصقل [قلاعدرعأت

 ريمأ ا د هر "0 اكل ارا هك - كدعم. مل هليا نا ماللسلا هماع لد د ردح هل

 نيف كف هقرحال ضرالا فام ىل-عبصراسنلان ١ نمايوث ناولنينهقللا

 مس

 كي هه جدر
- 
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 ١١ تنأ هتلت5 ع.مبرلانبااب لاقف نينمؤملا ارنعأت قدراهل تاقف هءاعىثغىتح
 ني: موااريمأ اب لاقف قدر ل اقف قاقأ مث انأ هن قفرأو كبادعأو

 : نا ىنَءلد

 ١ له أرمءرذاخ أ ان رعدملاب تك هما كشر زعل د. عند رهسع ]الماع

 ١١ اناطق وأ اءانكير ىلا كب درا امد كلذ نأف سالادولختو رانلاىؤرالا

 : عمو ك.ذوسلا رع ان كمف لمدسسل هذه ن .عقامد- ةلزتنا كاباو

 : ءثكمدتأام رع لاق هلع مد ى :- دالملا واط هاكر ةالف كذمءأحرلا

 : ىف ىلاعث هللا قلاىت ة>ادبأ ةنالو كإ تءاوال كب اهب ىلععسلخم قاكلا

 ٍ ىنلاوع ساب هل |نا ندم ارمهأ ان لاق ىفدز لاقمم اديدشءاكب نوراه

 ! ىلص «!لاقفةراما ىل-ءىرّمأ هللا لوسراب لاف هءاح ملسو هيلع هللا ىلص
 : نا امصختال ةرامان مريس رمح مدل سلا ىذ :لا معان سام ءعان )_سو هيل عهللا

 ٍ لءفاف اريمأ ن وكت ال نا تءطّدسا ناق ةماسقل امون ةسم ادنوةرسس> ةرامالا

 ه>ولا نس> ا لاقف هللا كجرب ىندز لاقت اديدش“ كب نو راه ىك.ذ

 أ اذه قث نا تءطتسان اف ةما. .ةلآ ون قاخم اذ - 5 نعهللاكلأس ىذلا تنأ
 ٍ نافاتا سن طرأ راع انادي وو ىو حا ” نا كان او ل-«فافرا انلأ نم هد وأ ا

 ا ىف 4 :لا ةئارحريملاش م مه ص ضأ نهلو# زل عشا قسما

 د 0 ىف رأن يد معن لاق نيد ثأ» ءاع لاق مك اديدش# ءاكر : نوراه

 | لاق ىتذ 3 هليل ناىللولاو ىنشقانن اىلل» ولاو ىناأسناىل ل ولا
 ١ هدعو قد-صأ ناقرعأ ةنينقرما :1ىرناىلاق دام .عأ ١ نيد ىع ءأامنا

 ْ مم مهدي رأام نو دمعلالا سالاو نما تقلع امو ىلاعيث اسف هرمأ ع- .طأو

 ا لاقف نيدملا ةوقلاوذ ق از رلاوه ا

 : كي رةدا دع ىل-ع ابموقتو كلاعىل ءاهقفن هاه مترائيدفلأ هذه

 ] كاساذهل ل: ءىدفاكدو ة : افلا لمس ىلع كلدأ انأ هللا ناساف

 ْ اذان وراد ىللاةف هدنع نما حرشلا: ماكي لف تهد مثكقفو وهلا

 نا(ىدرد) مو | نيلسملادب انهاذه لدم لع :ادف لحر لعيب الد

 قءضن م بدق ننام ىرتاما اذهان تااقف ه- ءاعتلخو هتاسنن نمةأرعا

 ظ
 ظ
 ظ

 | دج نو



 تنطد هلرق

 هلأ تااخ

 أ

 5 اعريسمج رف نينمؤملارمأ بج -أ[تاقو امه نملاقف الا هيلعانعرف

 دفايه مدا ذ هلال ذع لاقف كت ل1 كندا أوانينمؤاارسمأ ا انلامذأ

 ىنغأاملاقفا: ةرصصنا مث هدند نضقا سا معان لاق معن لاق نيدكأم اءىلاقو

 ضاعن ل ضفلاانههتاقف هلأس اان راي رنا اشيش كح اص ىلع :
 تاك نءةناوات هةر ءىق ىلص مح اقوه اذاف» اننأف 4 ءلااني ضءالاسقف

 تخأ ت اقف اذه. نم لأ ةؤ أم ا لع تع رقناهددروهوىلاعتمللا |

 هتعاط كملعاموأ هللا نادهسح 5 نيذمْؤملاريم“ الوىلاملاقف نمو ااريمأ ا

 لَن اَ .مؤلل سدل اق هنا لو هءلع هللا لص ىنلا ن ءىو ردقسدلوأ
 نمي وازولا أهل مث حبارسسلا افطأف ةفرغلا قرا مم باءلا متفق لزنف هسسفت
 هاوأ لاذ ىتكد.ث :رافك ترف اسد. هءلع لو انلءف ةفرغلا باور

 هنماكمل ىمفن ىف تاقؤلاق هللا 5 عنمأ كد ةتءمن ااهثملاامتفكن مم

 تاج مهول امو ةباش جرب هلانثح اندح لاقف فق ” لق ن نم ق' :مالكب هلدللا

 فاش كنا دنع موتا اول ى- كدلعاو.ط كعم نه ع_.جبو كفن ىلع تدطح
 ناكجاو اواعفام تت دنماصق_ُت كأنع اولمح نا ماك اكلعم ءاطفلا

 هنع هللا ىذر زي زعلا دع نيرعن ا لاقت كنمابره مه دسك كالامح مهُّذْشَأ :

 هوم> نب ءاحرو ىظرق !! عك َنذهثو هللادبع نيل اساعد ةفالخلا 1 !ٍ

 اهتددعوءالد ةفالخم ا دعف ىلع اوريشاف ءالما اا هي تمل شبا دق ىفا ع لاف(

 تاع لماع افلا تدرأ نا هادي معن اسهل لاو :اكيا خا تا ١

 ىددكح نر_# هل لاوو تولاامف كراط ذا. ندر املا ءممق هللا |

 مهطدسو أو انأ كل دنع نياسملا ريدك ن كملف هللا ب اذع نمادغةاهلاتدرأناأ
 هكلدلو ىلعْنن#و هلامخأ محراو كارأرمف ادلو كد _:ء,هرغصأواخأ كدنع :

 نياسملا بح افدقلا باذن ءادءةامل |تدرأ نأ ةزوم - ند أه اعرهللاةد أ

 قال تمد كى كس !اهركح كجم هركاو كاما بدام :

 كءملهذمادقالا ه.ف لزت موو فوخلادشأ ك ءاءفاخأو اذهثكل ل وق الا أ

 |ديدش» 7 نو راد ىف اذه لكع ةلرع أد نم موقلاالؤد ىل-:.هللاثاجرأ

 ىح



 *م ال*

 و7 وو ل و و

 انه نمالاءامشالا ذعنأتاللاق كاذامو لاق هتاغف تنأ ناررس لاق
 رمالا نه هللا هداق ن .رملاق كل اذ ىلعىوقد نمولاق ايافأ ةالاهنشت الو

 رعد ملرمال | فه نأ نيس مؤاارسسمأ اب لاق مزاحانأ ان ىنظع لاق كداقام'

 لاق 6 متوعالا هلا

 ثدح كدقفب وأ لابن ثح كارب نأ نع هةمظع ىف كبر هزن نب :مؤملاربمأ ا ْش

 راخت نمكنل | لون هل دم قفئاف قوس تن اغاني مول ارعمأ ا كلرممأ |

 كنايئانعنصأ امو لاق اندتأتالكلاه لاق تشامبمأك فنلرتافرشوأ |[
 هلع كفاخأ ام ىدن ءسدأو ىتنزل ىدسفأ ناو ىتتفىتسدأنا 1

 وهنءمىلااهتعنردق لاق كدئاوح :ىلا عفراف لاق هاكوجرأ امك دنعالو.

 هلال وقد تدضرأ| ممم ىنءنمامو تايق اهم ىلاط ءأف الع ل مردقأ :

 نأ عمطتس ىذلا اذ ناس :دلاةاحما قمهتشن 8 موب عمق ن لح وزع

 ناهعلس كف لاق هللا مقام لد اة قدي زيوأ اين ارق م ص قرب

 مزاحونأ هل لاقف نيذءؤملارممأ ىلا تأسأ هتان تر رلاةفاديدشءاكر
 جرخ ع هنوقكنألو سانلل هذاسمل» انعلا قاد منال ” هللا ناف تكسا

 هل لو لوسز للاقو هّدرفلاعهس .ل|ثءب هلزنمىلال صو ام ف ءد_ةعند

 نبل ضغ لا( لاقو) ىنفتلو اضرأ 2- هاضرأ ام هتئاو نينمؤملاريمأ ا

 05035 بايلا عرق تعف«ذال | ٌءانانأ ام: .ىفدعشرلا نو راه ج عسب را

 تأةقنمذ هؤاارمأو ه اذاف ارسم ترفل نينمملاريمأ بجأ ل اقف اذ_ه

 ئثىسفن ىف كاح دق ك_كولاةفك-: .:أ ىلإ تاس دولز نيسم قااربمأاب |

 لأق ة::.ءنين أف اهل هلأسأ أالحر ىلرظناملاعالا هس رذحال

 بجأ تاقف اذو. نهلاةؤ تايل |هيلع تءرقف هاندتأف هنلا اني ضما

 لاق كت دن أ ىلا تاسراولن هدا اريمأاب لاقف اعرممم جرف نينمؤاارممأ

 سابعا.لاقف معن لاقن دال .اعلاق تعا 0 م

 الزخر ىلر طناف نبش كح اصنع ىنغأ | ملاقف انورصنا م هاد ضد |

 هانيتأف هلأست هيلاانن ضما ىلاةف مامن قازرلاد.ءانوهتاقف هلأسا
 ا
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 ْ ادا ةمعرلا“ارو نم نوك م رفع هنلا ئيبسأن او ركشه ملا نسحأ قا ظ

 رحانأانانهاهةيواعملاقف تالضعملامرئعءفدكيو تالملاورتععئدي
 لاقىدهملا جان ىروثلانايفس (لاقو) لوةلا نحب ىفمهنفرعتلوأرق

 الفل الافوذ_أف تدماال وح دصرا اىلاوعذوةنامفسنءىلددالا
 انترعأ اهانرومأ ىفكرشت فانت انالئث ىال لاق مث ىفاندأ هيدي نمب تام

 ظ
 آ
 ١

ْ 

 كرفس تقفنأك هلتاقف هنعاتهتن اد نهانتم امو هملاانرعص يش نم
 نس تفقو اذا اد_غ كرذ .ءا تاق ءالكووءانمأىلىردأ اللاق اذه
 جامل هنءهللاىغر باطل |نير عن كلل كلذ نعكلل أ سف ىل اعت هللا ىدي
 ارانيدرشع ةمنامت نم:هؤملارعمأ اب لاقفءذها:ةرفس ىفانقفن أ كهمالغا لاق ظ
 نمنسحأب تعمسامىرهزلا (لاقو) نيلسملا لامتدببا:ةجأ كو لاتف
 | مم« نينمؤملاريمأاب لاقف كلا ادع نينا علْس دنع لجر هي ماكت مالك ظ
 لاق ندامىلاق كامندو كنرثآو ككدمو كني :حالم رمق تالك عب رأ ىم
 ناك اذاالهسقثرمكنرغالو اهزا كم اديرئالتنأو ةدعاد-أدعئال ظ

 | تاروثرهّدللو بقاوعلارذ-افءازلاعالا نامل-عاو ارعوردن ا
 ىنظع هللاق نوراه ىل_ع كام“ !نيال خد (الو) ردح ىلعنكش ا
 ا نم ضرتالف كريغهدا.عىف ه:ةال. 2 ضرع هللا نانب.:مؤاارعمأاب لاةف'
 ظ وأو ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سر معنا كناف كذعدي ىذرامالا سفن 0

 ناكهل+أ نملههىف هتءقر كاك ف باطن م نمنموملاريمأ ان كلذ سانل ا
 | هنمن وكرباهت والحائدلا هتقاذا نم نموا ا 20 06-0 نا ةءادن

 هانت دش اتنينمواارمدأ ا. ابنعهفاضتن اهترارعةرد الا هتقاذأ اسبعلا
 اهمق كل سدلوابمل|تيعددقو ضرالاوتاووءاأاوم رع ةثح ىلعمدق:نا ْ

 ١ مدقت الك ناو كد>و بساحو كد>و توت كنانينءواارسمأاب تبدصت

 ىفللانا او كناو ارو رغمانوتفمالا فلؤالو لو*+-ثم مدان ةلاح ىل_عالا |

 مزاح. ضدقسا كلملا دع ند ناملسد (اناو) نعءط ناريحو رقسراد

 رهالااذهنمجورلا ف لاف ماكتأ ملاقف مزاحانأ ان ماكت هل للاسقف

 لاق

| 

|| 
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 ْ 2 0 ع ماع (لاقو) ارشد لاو

 ْ ىلا َْئ أىنداتول ىنتملا ةندتلاهقه لثم ىتملاب لاسقف ضر الا نم ةندت

 ْ شب ر”ى كم فرئاط ىلا تددودوعسم نبا (لاقو) سقما ل

 أ دوعسم نءالاقف نيعاا بادصأ نميس : كح ىنتملاب لوةءال_ر(معم (عمسو)
 نيف دامو ىفا تددو نيص نينار (لاقو) تعبأ تماذا اللا

 ْ لكؤي ودضعت ةر 0 هه ت 0 دمأا» ءادردلاوأ (لاقد) 0

 أ هللا ىنراسااط أخ ىلع ني-:ءؤاارسأ نا (ىورو) ارش كأ لو ىرع

 ْ نمريق ل اقرب-#» وقاذاو ةفو كلا ل اوأ ل-هخدو نية صنم عيجر أل هم هع

 00 ءاع فقوذ ترا الانبا خرم 2 اولاقاذ- هه
ٍْ 

 5 ناوالأ ارخآأ هوسح ىف ل: : أو ادداعم شاعو هكتار تاهو انعار

 ١ اهباعمةوىتح ءافرونقاذافى ىذه الع نسحأن مرحأ هللا عسمضد

 ا مادا 0 8 0 او هيوم تدع

 | فلل | ن 0 فاغ كلاب عدقو تاسعلل ل 31 ناعما رك ناو

 ٍ د-ةةرايدلاامأو تكن رةفجاوزالا ءارومقل الهأاب لاق(مت )ىلاعت

 مدن ءامري افاند :ءامرم اذ ف تعدد ةفلاوهالاامأو تناكحجس

 ىوةتلادازلاريخاندج واولا ةلاو ماكتول مهئااما لاقف هءاعصأ ىلا تفتلا ا
 : (نامالسااوءارزولاو ءارعال ادنع نيك اصلاود ابعلا تاماقم ىف ىلا لاب اءأا)

 ْ لمماملف فوص ةعر دموعه ءاعو هيو أعم ليع س 5نيفنحالا (لخد)

 ١ ننمؤملاريمأاب فئ>الا لاف هملأةق ه٠ !ءلمقأف هن ع هتمث3 | هم دب نعد

 ان ءالاضتاو لوما نم دانت عم ريسك مافعو ينم د علا .!!لهأ

 3 ليقتكلاو ظ قنا هرغابو قلمأ ماسر ل قل قرط انادي انما لوخدلا

 ريتعلا لوما 9 ريسكساا كويملا | ريقفلا سش.ءنينا نينمؤملاربمأ ىأر ناف

 ا لد 11 عالم ا | ل ءاطعلايرعأبو لو#!ىواد.و لوخدلا نع

 0 هنيكف |هلوذ

 هاهيرقتحا

 ةدكرم ىل-فةحلا

 ىرقنلاو مهتعاج

 هردعدلا ةكردحم !ش كر او بالو نال زعشبو 0 0 اوال الأ ءاو اللا



 ا

 نش مد لا هدب لمعلا لمةربدت || بص :|| ةمطمو بعت هلا است م

 هدو هلعو هلع هلل صلخأن قوام دا.علا ىلع ناودعلا داسعللد الا

 نا (ىورو) هلعدو هلوقو هتعدو همالكو هك رتو هذ أو هذغ 5

 هتنعط نم جب رخل هدم برششف نيلد اعد نعطاسأ هدأ :عء هللا مر باطخ | نير دج ظ

 جرخأ ىناتددو لاف هلعنونلب هوا ساد ل عشري اا لاتعن

 سعثأ |ه.لءتءلطاممو.لاىلناولامق تامدا ا,ىكانافك اسم
 ىثَع :رعرض:-|الورعنا (لاف) علط الوهن مهو تسد ل5 ولان :رغو

 0 «أ ضراالاب أرعضلاةف رس ىف هن 52000 20 ماع

 هارفغ لنا هماللءوورح. .ءل لوو ىلاقو بارتلا نم هيذ دن هدم ىنجرب
 مأال ض رالاب ىءأر عضلاقف هاتبأاب ءاوسالا ضرالاو ىرخ لهو تاقف |

 اه .||نومددقتري تو هامناف قرف ىلا لاو ءرساف تدضقاذاف كرما ككل

 ءاعسلاريمخملاق كدكجب دامو هل ىل-. فك ما

 زيزعلا دنع نيرع ترضح (الاو) رانملاوأ ىف قاطني ةنج ىلا ىردأال

 0000 تدصعف ىنت مو ترصقف ىنترمأ كنا مسوللا لاق ةافولا

 دوما ىلاآلا تاطاشأخم ةاعناو 2 مم ةؤتوفعنأف تاذذاف

 هم ىذق مث هلومرو هدعاد م نأو هلك رمش الهدا حو هللا الا هل اال نأ

 هلو- نوك..هل-هأىلارطن ةانولا كلا ادع ن.ما.ثهترضح (أاو)

 جك رثو عجم م ؟..] كرتو اك هاب هل سدح و اندلاماشهم كل داح لاف

 200 (لحدو) هأ هللا ارفغن لنا ماسه تاقثم مظعأام لحام: اء

 طسيوةيأدلا]-> هل شرف. نأرمأ د فهوهاذأف هن ف تام ىذا ه- ضرحق

 1 هم>رأ هك-ام لو زمالن مان لوةدو عرمض5 :هءاعدقاروهودامزلا هيلع

 عقاورثاط ىلعرم هنعهللا ىذر قيد صلار ؟«انأ نا (ىورو) هكلم لوزن

 رمان ملك أنو رشأ | ىلع عتتو ريطئرثاطاب كل ىو لاسقف ةرج ىل_ع
 000 اا كاتيا باقءالو با كءاعسلو |

 رع ىد رخأ ىف دزد رام تك الفن اتعأو ردعل ىلع رد قا رطاا بن>ىلا ظ

 و

| 



 *«( أ«

 سلا نملوقد !سو هماع هللا لص هللا لوسر تعم«ىنافدعنامأ كنلع
 مكه نبا برض (اساوإ مالسلاو سا: ىلا هللا هلكو هللا طيسد سانلا ءاضر

 دف لاو قانا متين زيرتعأ رام لحل همذع هللا ىذر أ. 5

 نادل دهّرلاو رد "الاى ةسغرلاوىلاعت هللا ى ىوَكد مكصوأ ل اسقف

 اعد أنو وع مولظالو اوك ملا ظالانوكو و ريل االعاا مماكست أف يد ىلع افسأت

 يللا كيو اه, تدصوأام تعهامأ هل لاقو ادهم

 2 هدم 0 عطقتالو امهأضف ف رغمو امهريقوتو كيوخا "سك ءاعو

 ..| نالعتامتنأو |كسأ ناو اكمق.س هنافارتخ هباكمصوآ لاقؤاه-ملع لدقأ|
 لأ برغلا ىف هللاىوةتب كصوأ «ىندان هللا هاحأف هرصناكح ءانأنأ
 لدعلاو نع "غلا قف !!قدصقةلاو يضغلاو ئذرلا ف ىلا ةلكو ةداهتشلاو

 قهللأ : نعىخةزاو قياللاو اطاشنأ!قلمعلاو ودعلاو قب د_صلا ىل- ع

 مل لكو ري راذ ١١| دعب ريخالو يشن هذجلاهدعيرشام ىثان ءاخرلاو ةدّشلا

 لش هدف بعص مقا ةفاعراتاا نودءال. لكو روةحم هلأ نود

 ىيبلا فءس لس نهو هناا ىلع نزل هللا مسقب ىذر ندو هريعاسع نع

 تو داك فشكنمو ايف عقو ارث هيحخالرفح نو هن ل5

 هيأريس أن مو هريغ هم.ط مظعت 5 .طدث ىمت ن مو هّننتاروع

 لاذنالا طااخن مو لدسانلا لعرركت : نمو لز هلةءب ىنءةسانمو لد

 | حزم نمو رقوءاطلاسااحنمو مهتاءوسلا لادم لد نمورقئحا
 | نمو واط ربك همااكر ثكن مو هب فرعئذ نهرثك أن مو هرفعسا

 هءاقتاءهعرو ل3 نمو هعرولةهؤامح لق نمو هؤامح لقهؤاطةرثك
 جارة ردك الا يدعو تار ديدإلا كباب رانلا لل هللا ( مر
 هد اوو ىلاءث هناك ذنءالات مدل ىفا رتمقع ازا نعل ةاعأا نا

 ركسلا ىعل |اهئلرو ريمصلا رقفلا هنيز ىننا ءاهفسلاةسلاخت 1

 نءهزرحا ل ةءدهالو ىرقلا مزغأ كالو مالسالان هالعا فرشالىنبا

 | صرحا ه3 ءلان م لجأ س ادلالو ةئوتأانم نأ عيفشالو عرولا



 *«(عوز»

 ىرئامىلاعت هللارأن هى رب دقو ةئثالث ارثأأ ىد_ذعاش: كدة ىناثال ِْ

 ناع..طتساالو كلع ىنلغىلاعتهللارمأ اذ_هلوقف كد _ئعاذاف
 كل_سغتءقنات 507 ّت_ضرع ىف ك_ءاع موقأسن كلو كد ءركسفنأ

 ىلزندق تااثاللوةءو كتروع ل نر تر يويعو ا

 ىنالوقدف ؛لدنعاذا ىلع ه؛”الثل |نوهأ تنأو ىرتامىلا-:هللارم أ نم

 00 سا الاوان دللا ىف كفءلحو كنب رق ظ
 هلام لوالا ملسو هماءهللا لص ىنلا لاق ادبأ كةرافأالو حج رخ نيد هدم

 ىبررصمأ !نسحل انارهم نب نوعم (ىااساو) هإعثلامل اوهل_هأىناثلاو (ة

 م- _هانعتمناتدأ نفأنسحلا أرقف ىنظعف ل اقل بع[ تنك دق هلزاقا

 ل ءاعلاقف نودع اوناك ام مهنع ىنغأام نو دعوباوناك|م مه ءاح منين 0

 ىذكللل بعت الك انحعاو ا ظعو دق] دنع_بانأ مالسلا

 توءوهو رون لاب ذكملل بعلا لك اننعاو هقاش ىربوهوىلاعت هللا
 رادل سوهو دول ارادب قدصلل بحمل لك انعاو ايكوتلءل لك

 دوعب م ةقامن نم قلوهااورودفلا لاتلل علا لك انعاو. رورغلا
 ىلاىواىلاعت هللا نا (ىورو) هي لءقيام ىرديال كلذ نب وهو ةفيج
 كل ةد-حاوو ىلو داو عدد راىف هلكري خلا حاسس ىلا مالسل اهاعمدآ[

 نأفىلهتلا امأف) سانل نيب و كن 2 هدد اوو كدي و ىئدد ةهد_>اوو

 (امأو هيدي زجأ ىاف تشم ل اا ىتلا(اماو) ميش ىف كرشت الى د.

 سانلا نسب و كندي ىتا |(امأو) هب احالا*ىلعو ءاعدلا كاءلعق كندب.و تدم ى ]|
 انستو؟مالسا اامهماعدو ادني ناولس(لاقوز كلاونوكب نا بحت كم نك-ذ

 لضف أ[ اًثيش دحن لذ ل اونو امو سانلا قوام

 فضغلاو ىذرلا ىف قمل ةلظكو ةداهمشأ| او. بمخأ | ىف ىلاسعت هللا ةم- شدت نم

 نااسهنء هللا ىذرةشث اعىلا هب واعم (بنكو) رقفلاو ىنغلا قدصقل او.

 مسسصحم

 كاع

 مالسة شئاعهملا تنتكسف" ىلءىرثكحتالو ه.ؤ ىندصوت نادك ىلاىتكا

 ْ ةرد-ف ىف كاش بعز كحاسعاو ىلو الا ىرب وهو ىرخالاةأشنلا



 *+(:هز*

 | ضرالا فنان ألك أ ىل- ءءانش هلاومأت توسب هد ف قفنأو هرمصق سادنالا

 هءقاهطسو ىف ىبوةرح اهم "مف أم هكحرب هو عزم هنأ هدث أس 2 ن نمناكو

 هج -- أد قرم دن ىلع ةدقلا سأر ل العب :-ضرالا تع نمءاملاقيسو

 مشدبالصت ةماهباطسما,ءلاوح ةمقل اذلعأ نملزن:ءاملاناكو نود: هلا
 اوقد ءاقنومأملاورتفب الاكس هام ن مةألال-_غىةق لا تن اكو ضعبب ١

 تاق .الاوذه دش | دشنم عمزا انوها هن هنا هنع ( كورد 1 (

 لل تاقءولا مذ كماقم 5 اعاو ا ا

 1 لدحر هم ءضتقي مون لكن أ 5 ةيافكك ارالا لاظ ىفناكدقل

 ما روتكم (دح دد) هت ىذا ىز ا ريسال أه دعب ث ملل لف

 5 هلزان م

 رطل لاخر وول ادب سلا ع مهند ماوذأ لزانم ىذه

 رثأالو نءال_ةروسقلاىلا * او.لقنافرهدلات ايثانمهبتحاص

 (ىدرلا فيرسثللو)
 ته ىل .لاد_دباةولطو « مهرابد ىلع تررمدقلو

 بكرا ىندعن عضو ىوضن 5 بعت نم عج ىد تفقوو

 باةلاتغلت لولطلاارنع ا تدءفحت ذه ىنيع تتفلتو
 وهو ثددلا اذه ت دعاهم سفن ىقصانن دلل (لسضواو)

 عداسصالاجورف هتئاغءاملا ىلع د ضاق لثم نك ايدل ن مأمن داع

 ك4 أ دل. نم قبامناس انلااومأ هترطدنف لاق جاتا نا (ىددد)

 كم :امق امه ده ىتمأم هب امندلا نمىغمام ت .طعأوأو ءاأ نمضدام

 ايي مو هل .اءهللا لصونلانا (ىودو) اهثم قدام ىلع ىف 2ك

 هرضحالق ءالعتأ ةثالثولل-حرلثكت وملادنع مدآ نءالوامن دالال# م
 رغأن رم قرضح د - -5و ارثؤمامركمالتىل تنك د- ةم_هد_>ال لاق توما

 عيمطتاالو اع ىنءلغ هللارمأ اذهلوق.ذ كدنءاذا د ىرتامىلاعتهللا
 لوشن م كءفنب ادار نمل فل كدب نيدان انأاه نكلوك, ركح سفنأ نا

 نوثلا وتلا

 حارصم ها قالا

 ها الالم
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 ايوناعءج سدلنو اشبا.ث : ماد لادن 1 و كف رفت نا كلم ءدسأسعاو ظ

 فرصناق لوضفللان 0 1 3 7-0 + 0 نهى ام

 عطقو ىزح لل و ىلقع س ريدط ىف اصأ ارمأ كل كحأ | انأاهو) العم” كلا ا

 امون تنكس ىناكلذو نازلي راونىتح ى مارال ىلق طابت

 اذ مه لعل نالذاب لل-ةءهل ناكو لح اصيل لاقفءامسرشأانأو فار ءاي

 اارثراصف تاكرهدلا نمامونانان | ناكدق ءاسملا همق برش" ىذلازوكلا
 اك ازوك« 50 !امهاوثوافزن هريصةرمقلا ب ارتد أن اىرادغلل قفثاف

 مذيو برش. و لك أ :اروسا ارمشن ناك امبدعو مدس و نرتع ةمن ؟راصوىرت .

 انارتداعتاماذأ ناسنالان اف تازث ا نمهلاق ىذلا اذاق برطت وذا د و

 هيارتءاملابن عنو هدا 4 ف نأ قف هيد م ىلوالا ةأشنل اىفناك اك

 طس هي نمط وأ راد 21 ىف ىندتةذماوأ تول ىف نوع ةمناآ [هزملختمف

 دوو راد ا ىلعان .اط لع وأ ماد .ةالان مو. .فرادلا ف سرفدو أتدبلا

 ةرعد اردو ةرحمتت ناسن الا نارت لحن سدق ردهم هربق لذ م سرغت نانو

 اهنمرمثقي و هسحل اهنمتبخيف هترغناسنالا لك أو [هقاروأ كا

 اتوةرامصت ا قد ناك امن دم م اهملاو تارضلت | ارهلا كلت لك أتوأ همظع

 هيفذق:اعمجر ضرالان ران دوج مال كح اهواز كاك ا سوا

 ُخ 0 رف>ادازوحو ءارجل ان دلير م وأ ةضاخرلا تنيف

 اد_هىف سلأ داهولاول ول ةلاو ةيدوالانوطد ى هءازحأ قرسفتف هبارث ||
 ةدراقمهد-_:ءناهو تاذالاع مو مولا ش خدطو لوقعلا تهذأام ٠

 ىئيىنح شودولاب سنالاو لاس الاقي قوعللاو لاومالاو نيلهالا
 اذهىسلأ اهفاموا تدلارةطإماذهف سلأ نقب رفلا ىعهللارمأ |

 دهزاماذهق سدلأ هم نم د.:ءلاسالاو هيلع نط كلاارقح م

 موب ل.ةةيم ن ممكص رعبم )ل اقو) 7 تاوهُشلان : ءىل_هوتاذدالاق ْ

 هريسمو لدجالا مرصد أول سنا هل_جأ نمسدلوادغ :رطءخهو 4 دنيا ل

 | ءكولم نمناكو نول !ىذنءنومأم اى (اناو) هرورغو لالا كغ 2 ٍ

 سادنالا

0 0 



 مع .خلاو هطد رقت ىلع همس | ااهنمءدّدع سدل هردع تراص دة اه دوف ظ

 نم ىنىلا ىلا هللا حوا هن ءهللا ىدرز4 مم ناسا (لقد١ ها ٌْ

 نككيفف سدقلاةريض> ىف ىءن 00 ا هلارعس اناا أ

 لاف ىذلا ىاذ_هقلارطل اذ زتعان و انوهوما ةيركا دوام :دلاق

 اذافنومءلا ءامنهبرش ورصتلا سور نملك أنو :الفلا ضرالا ق
 (مهضعءلو) هن هررباسأند 5 :ساريطلا عموأب ,ملو هدحو ىوآ لمللا ناك :

 تاون ةل ودوم «تلاوق 7-0 تاع فورص نم ثداوعلل

 امد . انكنل اهب 00 م ع ىذةاوكيامش نع عطقت دلو

 انك الا داز لثم اهتم لك امناوريثكلايندلان م مش

 مالسلا هيلع مب رمنبا ىسدعن ان اي :ءهللا ىكر سن أن كلام (لاف) :

 ىدا:ةاه ره نءعشتو اهراهنأ تفجو اهتوص- تب رخدق ديرق ىلا ىهتنا

 نا ىمدع ىدو: ةكلهأ نبأ برخاب ىدان د | روف كل دأ نأ برخأ ْ

 موهىلا مج اقرىئدمالق مهل اعأ تداعم ضرإلا م- متاع اودان رم
 لاقيداط موق ةمق نمتأ ارماتلثس كلام (لاق) دك مرع نبا دع ةمايقلا

 هللا مالسودي دشهّللا باع لكت لاق مآ تدأر هللا ب اذع7 ىأ ةعرحا

 ءامدل انبي حاررلااهلم_هتريعلا تيأرد ةلونابمف خرالتل ما ىل-هءتجروأ
 تشعلا مالسلا أمملعاب ركز نبى ماعطن اكدداع (لاقو) ضرالاو

 تاكدنقلو هقرخم ه.ندع ىلءراةل ا ناكولام هللا ةم-ثت نم ىكبل ناك ناو

 مانودو مكحا طار ةرب , لولا ] ضعد 6 موأ) هدخ ىف ىرجم دا عمدلا

 كاللاهل لاقف هيلا تفتامالو هنم عاترمريغ ماسقف م هلاقو هل رب هضكرذ

 اهاجرب ضكر تاه اف باودلا مسام كف ىرأن كلوالز اقف د رحثاموأ

 دمءتنأ لب طارقب هلل اقف ىد.ءتنأو اذه لثمىللوقتأ لاقو بضخف
 تكلي ان أود هلم دهن اوهثناللاق كلذ ف.كحولاقىد..ع

 نمواذك الا نمثالمأ ةداسلا كال_مالا ني كللملاانأف لاق تاوبملا
 | كسفن نم مسدلا-" ىلءر فت كارأ لاف اذك لاح راانمواذك لاومالا



 *(ع؟]*

 (لافو) هدف مهامو دنع ءىبقنالو هم ل ند امنون# رج ؛ثولادنع هات ئذلا|

 9 5 ع 000 وةالصااه-ءلعلوس لا
 ايندلا نهكد>أ مو له عمدت ال ندعو عمال باقو عشنا

 لاعدلاوأ نتمارعدأ ادسفماضرموأ ا.سنمارقفوأ اغطهىنغالا

 ىسع (لاقو) رعأ و ىهدأ ةعاس !اف هعا ىااوأ راظتني بأ اغرشش لاحذلا و

 0 ٠ مدا أو ىمدت ن 10 هندلاىلا ىلاعت هللا جوأ مالسلا هم لءم رهناا

 | اذهو موقتفتت م 4 ىلةالو لاءأو أ ىلع ى ترم اند 4 .مددصس أو كم ددت نمو

 مون لك ىف مد نبا ىلتتلاقرو.» ٠ (لأفو) ةرارملا نم ء ما امسك, ىو رب فرحا
 ك_.غطب ام باطت ندضالت اأو كر ىضقنيو نر تنأو ُكفنر دوت

 يذلا (لاقو) عشت ثك الو عنق: لءاءالف كيفكجاامكدنعو
 0 ىوطت مانالا نا ساذلا| أ هبطعخ ضعيف سو هباع هللا ىلدص

 نك [١ اق اه راجل اول - هلل أ ناو ىل» :ىرتلا ناديالاو ىف

 ى-هأامهللادا.ءثالذ ىو دب د لكن اا و د. لكن ابر هب ديربلا

 ا (لاقو) 1 كاملا نابغام ءأا ىف بغرو تل

 نمساكلاكو اًدطعءدادزااب ريش 1 ا نااتك ملا ا ءالاك ايندللا

 فاعزلا توملاهلفسأ ىو ةلجاع ةوالح هنم ىت؟ اهالذ ملا هلغسأ ىف لسعلا

 "فربلاكو حرفلا عطقن |ظقي .ةسا|ذاق همانم ىف هحرفت ىلا جالا مالحاكو

 ةوذكو | قمم الا |ىه.ح ار قواك شو بهذي والءاةئض ىذلا

 15 را ل ا ع مهربالا دادزبال ىتل|مسربالا

 (ل.ةه-فو)
 هحسانوهامطسوامءالمو « امتار يشرزقلا دودكدودك

 لام ىرخالارادلا نع ضر واسندلاةر هز ىل_عتسا نم (لاثمو)

 اذا ذم ةيحلا صع لء ا مهدحأ امأ تع ىتم- ضرالان مااهةل نءاجر

 ىذلا اذافامقتلا نامز دعب ناك 2 ة.حلا خرز فون" الاامأو اهعلب مئاهب

 ةسحلابءعت_ص قرت الكفو رف ترتلو امرك هلتراهدقةنحلاعرز
 | 0 1 اس 1 داو 1 اا درسا

 اه ر> وو

 عب رمملا كسشولا ٠
 ها ىء«وانزو



 *(عا]#

 ارنع تخف نافوطلا هللا ا ا ظ

 نايل 078 ىفقوأهأ ةأسأ 7 !اعاذاناوملا تهمنا مث ماع هنا كد سد ن# ءاوحن

 ائهه تناك ى اا ةئيدملا نأ هل [سفاعار تار عمل اد >+أرأ | و لاي لا

 ناالااندادجأ الوان انآر ؟ ليام هنا ناهس لاذ ناغدلا اذه تدح مو |

 ايندلاف حاس هتبأر و: بعأاذهف : ناك ذ نما ذكم ناكمضوملا | اذه
 ' مولا ارماع نمو ضرالا تراوو دالسأ|ىفمو داسعلا رم نادهسف

 رعش 3 هل!

 اود نو ةرمسح ةم>الا كت دع م-هراث 590 ١

 اقفشموأ اقطانوأ اهلهأن عا اريد ص اسأا مم تؤوود 4

 قتللاز هذ ىو نه تقراف 3 امو وللا ىاد ىنبامأف

 تاسالاهذهدشش ادشنم قارعل اب تعم»و

 ارثأ ىصضأ مان« .ء نأ“ ارثددق ىذلا عدرلا أرمأ

 | ارطاأ تقسم -ممع نربدخ د اولعفاذام كناك-. نأ

 اريعىوعدوةساواولسر + اذيوومداتم مىداند_ةلو
 (لئاقلال وة بالا مه ىف ندع سموا

 ىحضل ىف فو:هءاقرو نر

 قزح تءاهفانؤز-تكق « احتاصا رهدوافلا ترك ذ
 ىفرااعراماحبو ع ايو رأ اعرف 3 اكمف

*# 
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 نأذف ف ت>دصو#”تاذ

 ده هدأ اذاق اهدعسأ 0-2 اذاف

 قليف انو سا 3 و 0 دقلو

 ىنفرعت ىو ااضيأ ىهو #*4 اهفرع أ ىوحلاب ىنأريسغ ظ
 ه-ةورزو هذ :قثأو هد ءشدوو لولا ا. نه ثأل«بامىل اذا.علا نمل->ر (رظاو) | 0

 ل5 (الو) كاهل رفسؤ در دش عزتو د.:ءنومو ديد>ب ايلاف ْ

 لك قا ءدهذ لاه ا وهدي ىولت الافق ىأزناو رع نب كلا ادسبع

 هللدحلا لاقف. مزاحانأ كلذ غلبف امو.فاموب هبستك امبالا شعأ الالاسغ

 جارس 5
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 ىلع هيك رتممدلم لاردق ه ة-ا-هنوكتو وق انيص-اعطظعو ءاطغ ماس 0 0

 ردش : وا هللا ناعه«نيعتلا لاقف كل كالت دم تول كإ هدا ىثدحدلبلا

 نم (لائهو) ادغدكرتترمأب رذقففأ أاذهاب علا لاقف اذه لثهىلعرمشتلا
 ولاا نماكلمنا (ىورو) مو :أ| ىف هارب ار دجشن ن ىف اعرف

 نيهردواسار وهاب 0 انثالاقو 2
 رض و كلا توعلاقامهامو ىلاةنيدمءسمهةلا اذه ىف نا للاقف لجر هاتف
 راع بئاغ (نءد) امثدلا كرتو هفن ىلع لبقأ م تقد ص لاةرمهقلا|

 هن :اريتنعأم ءمال سلا هنلءرمذخلا لدسلاق مال_سلا ه.اءرشلا
 تاولفلاو رافقلاكاءطقو كتاول.: ةرثكحو كد امسلوامىف 5 :دلا

 |هتمن س>أ صرالا هجو ىلعرأل ةئيذم ىلعتر ص ىلا تنأرام بحتأ ل اقف
 انؤايأرك ذيام هللا ناموس للاسقف ةئيدملا هذه تدنب م مهضعب ثلانف
 م .غم نافوطاادهعنمكلذ ؟”تلازامو تشي ىتماندادحأو

 ادسأ رأ)لاهمثورع ىلع ةيواخ هال: كلددم ايلعترمدو ماعلا م. سجس نم

 اولاةذ انهه تناك ىت هلا ةنيدملا نأ ت 0

 أع تمغف هذيدم تت اك اطقانهه نااندادحأ الو اندان انأرك ذيام هللا نا كس

 نوصاوغاذاو رح ةنيدملا كلت عضو« اذافاومأا ثم م : 2 ماعة ثامن ن ماو

 نيه رمل اذه ناكمك ذنهنيداوغلا ضءلتلقف ةءاحلا هش هنم نوج رخ
 هللا ثعبذئءرصلا اذهناالا اندادحأ الو ان انأرك فيام هللا ناهساولاةف

 دقرملا كل زاذافا ملاث متنا خم ادت هه نما وم اعف 0س نافوطلا

 اذاوافوح عا.سلاو ىدردلاو بصقلاب هفّدأم ة طمغهناكماذاوهؤام ضاغ

 ناكىذلا اردتلا نأ مهضعمل ت اقذ راغص قرا ور ىف كود انواع نودابص

 تخف رحب طقانهه ناكه نااندادحأ الو ان رأرك يام هللا ناعبس لا فانه د

 هدااح ىلع هني دهوهاذاو عضوملا كل ذىلا تددأ م ماع ةئام هن ن ماوه نع

 ةضيغلا نأ هضعما تلقف ة.ءاةقاؤسالاورودقلاو نود اوىلوالا

 انؤانأر ؟ ذءام هللا ناحهسلاقو ةئيدملاهذ_ه تدنن ى-موانههتناك ىئاا

 الو



 ”(ل*
 )م رفعوا ضرالا: ذه قاعزانتت 0 ؛ساذكو انك ل مرادحلا ادهى

 ايلايالانسشلام ىلعلا نسل « ايناغملا هجم الحأن م”ىحالأ
 امضاقتلا لع ىد من هاضاقت د ةل-ءاوانوت ءر ءرأا اضاقثام اذا

 1 هان 1 ند ولا فعلا“ ىوس #3 ةده تنك امد ىلا ءالا كتنح

 تداهزرت ءاولمل ا تاتبذ نم هان اتاسملل 'ارسالا ئوزام تدعأ: (نمد)

 ا4ءالو ري ما 2 لف تدقفتف ايكيام مكر وتد اتواسدلاىف

 دا الاسناد سان تاما م-مم تكلف نيد .هتللر يد كانه ناكو 0

 عسج هب قافأس# 1 انعالاةلصاومو داروالاةمزالمو لمعلا دجناو

 هم 2 هاقاوو 2 ه2 :١ناىلاهللاءاشام كلذ ىلء ماقأو ريدلا ف نم

 نءطق نا او دأ .عأأو راتمنلا نمربدلا ل-هأ هيلعنزخل هدد ىتفل]ىذقو ا

 هرمأن ءاوصدقف :أرماوه اذافهلغفاوذسخأ م عومذلاهلءاورذأو

 ها اعظعتو هراراع كلذ مهذازف ل كلا تلد ى هاذأق

 ناو ىرثا | تت هونق دي ال نأ ىل- 6 -بم-أز عجأ م هما ركل نفل نتف

 هنوأم<اول.ق أ خءلءاولصو هؤره>و 00 مهفك أ قوف.ول هد

 ند ملكو له#ن مم ل م داو ءاحدحاو رحال كدعإ ل

 عملا صوأ تعطقتو ىلإ ؛ناىلامههمل هل «> هب ردد امداريدلا ىف

 قال امو رأادالد ىف (ناكو) هللا هجر ذة لمح ن 0

 قا |لزتءاو اعظعاغاصا دلا نع للان م 1 00

 ضرع :لدجو هديبذأ عدوه ا همرك 0 مكوح ندخل

 راخأو ار 9 هكااوف اي ءأأ ع نم هتو>امو هلاومأ نئاؤنو ةكلمرئاغ هلع

 دا الاد محلاوىراوجاو قالع الاسثافنو اهاثمأو رهاو او توقاملا

 قكلمثد أرفك هل لاق ىذقنا انفامانأث «الذ ىلع ماقأف 0 ا

 , ماظن مم اواو عقلا كروعت ةنكدأو تاك امتد أرزاق

 ىغايق لأق ئث ال هش كلملا اذهف العر دف: ل نإو ككملم
 إ ةبحد لاق نا مالا

 0 سس سس سس سس سس سس ب ب سا سس سس ص سعي مس مسا



 هونج
: 

 «(عدز#

 نيذلا بسح مأ هب اء ىلآف | هذه# هما هقىأرت 9 كح ,اب عضوق ىسفت نسا

 هن الارخاىلاءاوست اح اصلا اومنعو اونمآن يذلاكمهل+ دخن تاثيسلااوح رتدأ
 تدنأ له هللا, كنا أسهل لاقو نو راهانأ طظقي افدارملا هنالعواعزف طقيتساف
 اللتر اول ندرس اناا الاقلف دك

 مارا هلا تدب مزلو ةكم ىلا لجر م داهت>-الاو دك الا ىلع امد الو ماد 2

 0 نظ ىلع هدر ةلان لمح (ناكد) قرشملاداع .ءىلع رأوا ارارم جو

 نيعسو كرس هي د 2 ادوهدملاب ةضا رفلا ةالض ىف دحا وهو ةككتامو

 هب ده دعب لاق 2و ةحاح نأ ءلاىلاموت هروعإ : نأك ل- رهللأقو نئئامو

 0 آنا ىدمس دا معن لاق اهبىفرمخ اة ورشا تناكناذلاق د ماج اخ

 كالذدعب : هتلأسما 34 هذ: مدعو قاقر ىفامهتةغلو نيسأر هل تدرشاف 1 ار

 ناودءام-هاذاف ام-وتدتف ناالاوهامال لاق ناسأرلا كل باط له مايأب
 قرطأف هتريخاف سارا |تدتأف دودلاالا تملا وحل اه-مقسدلادود
 ةياسحاهذه مارحلا نم ىقح ا دحأ اننامز ىف نا نظأ تنك ام لاق من اردعتم
 ثةريغ نم نيسأ رقاطءأ لامعلا ضعباومهتن اْمْعَن نمتناكس و رلا كلت

 لاق مث كلف س اورلاهلاق اب هتريسخاو امولك اف لاقءانأ امهبتتأف ةمنعْلا

 كلضف تراب هنكيلوةي احن اهذه لد *م ل اةعونأ كدرع قيقس ن 34 أميرا

 هتلاءاشن !كاقلا ىت> اموتشاةوهشب اماعط لك [الن اراب ىلع كلذ كمركو
 تايبالاهذه هماعت د 54 ذك« هريق تق تاما لف ةددعتم تدخأ هل تناكو

 نسولا فن عم موصل مودي نع لا ع ىذلاام ىرعش ندل

 1 بامان ء ىلغلاو 5 اهراطوأ نع سفنلا بو زععم

 نحأ نأ نه ىندْنَع هلع د هب ىدج ويف سد اقءقشا

 نزلا نوماع ىليد از حف ىزلاىف هو>و ىكسسناكو

 ضررالا كلر ادح نم ةن ءاهللا قادناف ضرأ ىاعزانت نياحر نا (ىددو)
 ترصو تهم ةيسعلْ اد :دلا تحكلمك ذل 1! هلع دك ىلإ تلاقذ

 انأو 5 مأىدرضو ىنذحأ م“* انزد ىذدخاو فاز ىذا 4 :بفلأ اعمر

5 



 5 «(ماب)»
 2. بى 2222-0-3

 هلزانمو هلهأ هنم شح وأو 1 هلأ دادرصقلا اذر. ناك

 قلطن رياك دنع هلدات > هءلع سن ه 4 , رىلا 5 ةعج/م لعل نمرصقل ادمعراضصو

 ديس ىلع اتم ايك تاببالاهذهاضب أ دشناف مانت همون نمان وعرت اطقيتساف

 ها موقلا مق اودالهللامأو لونس + تضةناوكت انو تناحرفعجابأ
 عقاد مما كن ءرفدجانأ 5 مف هوأ هردد- ءأ نهاك لافق

 لاقم ريعأل رهو ىلو لب قاف ءاقن وراق 95 ” أع ران (لاقف) |

 نسا .هلاوأ ىذاقلا (قد-اتنأو) ىلا عن هللا مرح ىف ىنلقلأ عسدبرأ ا

 ةرسلابقامرحلا
 نوراق كالمالاكلمىلارظناف « اهتئيزوان دلاىلاوهست تنك نا
 نيللاو ديدشتلاب سانلار هو « اهدواتم هتطءاف رومالا مز
 نك-ةىأءامدو تتاكج.و « هلاغ ئثال نانظ اذاىتح
 ن.طلاو ءاسملاثةكزعلاو كلاااذ * ترب هور اباد هءاعتدحار

 دادغم ىعتلاد#وأ  (قدشنأو)

 اند_ تاتا اكسال اناطاا مسأن 1 تأ
 0 ء>وادرف 00 5 انانرىناواراصاماذا

 ادودللا اوقنةعادق ىلاك-ثأو 44 ل مهاريشعم قئاعأ

 نيناولعلاقعوأ ولما ءانباع نداهب وءءرسدأو ايدلاق هز (نمد)

 ةوتفءلو كلمو ةمعناذ ناكو برغملا كولم *._هو بلغالا ى نم منسحلأ

 2 2 مجروهيرملاب اتق ه هر هالفا

 ندهتلا 0 هيف ىرأ اغارم ةدارعلا نمغلب و نطولاوءاسنلار عمو لهالا وا
 |باضصأن مةدا_ءابدمل : اسيدأاملاعناكو ةوعدلاه احا. فرعو

 'انأى : تجبر .اليولو نوم لاول نْسةنلا عطقنام 0 -

 1 ا ار :مرب لق هللا ىلا الة ا 2م ىد !دنالان وراه

 لاف مونلا هسل اذا اننو رادونأو ىلا ءالا ضعب ند عف#: لاق عوبأ اند دق

 ْ واف هلك ليالاروسأ انأ 0 ل-هللا ماني ردقلا لآ دي اعاذه سفن ان هسغنل

 ا ا ا ل يي رع ا



 *(مدل#

 اكاوس ليلش نم هسف ىلامو « درفم ناععس ىناانعتملأ
 اكادص بحوأ ىلاءالا لاوط ٠ اهران تسأ(مكيربق ىلع ميسقم
 كاكي نا ةصغىذ ىل-ءّدرب 5 ىلا امو ةا مم الوط كركم

 مكاتأذ_فميرب ف ىفخورب « بئاغب رفأتوملاوكن اك
 اكادف نوكتْن ا ىمفنب تن دح 5 ةداقو سفنل س هز تاع ولف

 مكنك اسيل ءىلولاةرفغمو « ةنئعرو حورومل_ستو مالس
 ثءب ةدعاس نب سقن الاف سو هملع هللأ ىلس ص ىذ ١١نا (ثيدحافو)

 اهطلاخالاه دحو ةمأ ثعتافوسريبتنمآ هم أ لكن ا ىندبهدحوَهّمْأ

 ىدهملانا (ىودو) ددأ هطلاضمال هم ءدحو اضي أ سق ثءدسو اهريغ
 تايبالا هذه همانمق دشن امون م .ان

 هلزأع مو هكر هنم س>وأو 5 هلهأ د امدقرممقلا اذهب ىن'اك

 هلك اونتالوعم لملب ىدانت يب همدحو هرك ذالا قس لف 0

 ىناح رجلا سا.عل اونأ ىذاقلا (اندنأو ) تام - ةرمثءةرشاعهءاع تنأ اذ
 ناعم منالا هده ةريصتل اللا هجر

 برطلاو تاذالأبر أره ناكدق ع تر رم رمق ككرر هلأن

 برح او ىلا ,ولابه دعب نم حاصق هناوجىفان اناا باقع تراظ

 تاطلابقازرالاامكبروالف 3 ةعدف قزرللا» ااط. نكو لا

 (اضياىفدشنأو (

 ىفام 1 هدرا « اديورعانملا مق عفارلابيأ
 ناسالا ٠ نم قد ل ىنفتو قم ءانماااذهنا

 نام-حالا هيوم :ءروهطئاارغ ةءجوبأ لاق ور نب ريكسحلا (لاقو)

 دق ىف | ل« كناف كيسءلع ىمةءارح ماظعا ارومالا تيك-:راىفا 0ك

 كءاءانمال كتمانم هتناالا هلاال نأ ةداهش كلاءاشال امحأ ىف كتءطأ
 تءانأفاسمئان موب تاذ ناك هنأءامذخمان هرم ك_م ارنا (ناكو)

 لاقف همانمق



 + هل#

 لكو تافتامنهو تامشاعنه اوقدصاف مافاذاو اولوقف م .عواذاو
 عوضومداهم اريعل ضرالاف ناو ارخص ءاكمسلا فنا تاتاوهامأ)
 قى مس هللاناه# س 5 مقا روغالر 2و رو موحنو عوذرم ف ةسو ْ

 هللا اططمننوكمل  ىذر ضرالاىف ناك نبل. مئاالوه_.ةبذك الأإ
 نو.ءهذب سائلا ىرأ ىلام هءلع نأ ىذلا اه دن مهمأأ بح أو هاند

 ْ 3 اومانقم ها لع اوك رتخأ اوماقأف ماقملاناوْضرأ نوءجرب الو

 هو دشناذ هرعش ىورب

 رئاص انا نورقلا نم « نوال ئءهاذلا ىف
 .رئامدامل ا لش رلا يدار وع ا
 رباك الاورغاصالا ىذّع# انهو يرق ارق

 رباع قالا مالو هلا _قضانلا عجرال
 رياقملا ىه توسلا نا 8 اووف تونبلا اونكس

 رئاص موقلاراص ثيحو_*لاسمال ىلا تذقرأ
 ةرارن نيعبانأ ا ذاف اءذاو تمكق | ادع رمأ نم تدأ رجل لت (لاقم)

 لأ ق دعاق ةدعا- نيس ةاذاو ةيداع:ةرج#و ةماهدمة_ضورو 1

 ىلع عم .سدر وأم اكو ةرم ,ثك عابس نيعلا ىلعدر و دقو بيضقهد بو ةرد عذل|

 تمار , (انف) عاملا ةدرو ىذلا برش و اود

 نيريعب .انأ اذاف تفتل اف فال لاقو ىلاتغئلاف ادمد_ثا ارعدترعذ كلذ

 : نادرو نا اريقأ .هلاقف نارب-ةلاناذهامت اقف دومه مرتد

 هلاساق ايه قحملأ د -امرثدب هللا دعأ انأو عضوملا اذه ىق ىمىلاعت هللا

 | ناتلءاموأ كم كتاك:لاسقذ موتراج قف نوكنذ كموقب يفد : الفأ
 دادنالاتمظعو دادضالات تدب داو ام أن د كحرت ل.عامءادلو

 (لاقو) نيريقلا لعل دقأو ىنك رثمث

 اك ارك نا.ضق:اماكدجأ « امدقرد_ةاملاطا.ه ىلءلخ

 يك اقسراقعلا ىئس ىذلا ن“ اك ب [كتمد لاو مظعا |نب» مون :لاىرأ

 هأدوس ىأ هةماقدم |[

 ها اهترضع ةدشل

 قلطر نيد: دلولا

 ىثنالاورك ذلا ىلع
 عملو ىنثلاو

 ها حابصملا فاك ١



 «( م«

 (ءارعشلا ضعءءاو ١

 رومأر ومالا دعب نمت دعو 5 تدغىذلاربخ ايندلا كل حورت 7
 روغتوم_هئأ اسممف علطتو ي هف رفو عاقجايى ايل |ىرحتو

 رورس مو ديال ادم كاذف م هرورسقان رهدلا ن نأ نظ نذ
 رودتتارئادلانأ ندقأو # اد_-او م- ارسم نع هللا افع

 نا مال !اهملع ءادنالا بتت تمم اقةنأزل 9 هاه نب بهو (لاقو)

 ا هءاأ هلل اقف ةرخ ةهظعإ اه ةيدع < زانت امالسل اه دلع عيسملا

 هتارامانرخق نأ ىمعف ذمسجلا ذه قاف نأ قادت للا كو تلأسول هللا حو را

 اًةنسفلا تدع قادت حوران تلاَقق ىلاعت هللا اهت طن أف لعفف تئامتأ | ند

 تاتوو شدحف لأ تمزهو ةثيدمفلأ تقثقاو يا اولا

 اًمشرأ مف 5 ةلئ اللقب و ع د :تاهاو هتريتخاو رددلا تءصو رم -فلأ

 و عقنأ ام ثرهدلا اذ هدأ مو حا صرمأ ىله حاط ن هكا

 ارد ءلاتددحوو عمدطلاو صرحا ىفالا هلهأ كال_هرألو 00

 | هيوم ضرع ىف هل اقر عشر 1 ةءهاتعلا ىلأ نيد (لاقو) مسق !ابىذرلا ف

 ىنمناكدق ىذلابرقم + ىناف ىب ذ-هتال ىلا
 ىنظنس>و توفءناوفعو « ٌاحرالا ةل-.> ىلاخ
 ٌنمو ل -ضفوذ ىلع تنأو ار اسطلا ىفىل ةلزنمكو
 ىستءرقو ل مانأ تضذع « اهلعىدقىف تركفاذا
 ىنقاابئرهدلوط عطقأو # نون اسندلا ةرهزل نجأ

 ىنأكج هت رءددق ىناك « مظعتاسةيم ىدب نيبو
 ّنحلار نان انهاهال ثءلق + امفدهزلاتقدص أولو

 هنثالو-ر لع سدةلا دبع دفودفو ا! «همع هللا ىذر سامعنب!(لاقو) أ

 ظ هفرعناناك اولاق ةدعاس نسق فرع: تجب أ لاق مسو هيلع هللا ىلص

 اء وهورجأ لج ىلع ظاكع قوس هاسسنأ تسل لاق هللا ل وسرأ

 اذاو



 «(معل#

 « (لصف) «و رع هع«! مولكروعأ نوء.هىنكمدتلهللاوذ «ىلاثةلامالع

 مالا نمالمتو لابقالاو كولملا نم ضم نع ريتا (لدجرلااهمأان
 اناا قم 8 لاحالا متن أو ان دلا م تطس فدك لا.-الاو
 ه-اكلكت متءط ف .ك لاوءالاو ددعلاو دال ”الاباوٌدمأو لام الاو
 نرسل يس اوكا نؤخ ار هرإإ 4, هراشرب م42: ةدخاو نؤ* لا

 د. مونلااماف اريسخكلا او ١ "ا روذأاو لدا انمب
 2 ا م لكل ةفحض توم اق راك قبو نامزلاو ةماسقذ

 اك ايد_ثرلاربدأو 0 ارضان عصأرشلاو الما
 انوذ دم عص أعلان“ 6 .اعروحملا عصأو ارثاغ جد أل دعا ن'أكو

 دولا لكو 0 فاو اق سابويصأ مؤالا ناكو اروشنم لهم او
 نياصلان هتءلسدق ةماركلان كو الو هوم ضغلاو اعواعقمجصأ
 ةمدكلان 6و امئانءافولاو اظة.تسم عيصأ ث هلا ن'اكو رارشالاا+ب جونو
 ءامدلا نوماس اوكصأرارثالاٌّن اكو ال-اق قد_صلاو ارثم عصأ
 بلاط طلا لا.ة ا لقتاندلا ىرئاما ضرالا ن ناهب نودريرا.خالا صأو

 اهريف لولا قار و قرافتو لولاالا صو ىل هنو نرافارانداربدتو

 ةينافابتاذلو ةعيشاهرايداو هعدخاهفاقاو رصف اوشدعو ربا ساا

 نفذ و تاكل ام 0 نامل اًروفْغ م 1 ة.قاناتاعمتو

 ضف قامندلا لدأ نمفانت 2الو كدغاك موب نهدوزبو كةناكسفن

 م-ماعنم ءوسو م-ممعظ ةعرس ىلار اننا ركحاو موشايرنيلو مم هندع

 (رعاشلالاف)

 21 ع وع هن سا»: سورغم نر

 ءنهءانشالا سرقأ #4 همأم رهدلاكاذكو

 (ىاابتلا لاقو)

 رقفلاىلا لؤي نااهانغىراصق « امئاوارو رغاسدلا سانت
 ىر.<ان؛نامزلاو انوقو نط « ةئمفس بكر ىلإ امئدلاىنااناو

 53 اج هت وم يدع د صل يبل بسس يي يبوح ب يجب وسيم روج مح وج جب عبو بيدور جوج جي اص

 تع 0

 ىأال_- 5 هأوو

 لع هدا-اساب

 هأ هوطع



 «(عد)#

 نب قاف« | نيو ه.عتم دخأ مسني سوفا نيا. انأ ةصورلاب ه- 3 تويكم

 اسعار والي واءارعو دعب كتر الا ناندلا ب رلاليا ها 3

 000 كروهو نول انقاذ نسبا د .ًاراعفرأ 16

 ناتلعدفو بوتنال مث مومل ارئاسص هنأ م ١ و هرأس» َءاَوَوق لَصِفَعيو

 نامزلاربغتب ني>ح كل ذو هنولو>: و ىرن رم» نءىفولزنم_سةافحلا فال جالا

 اموال اق شاعنام زلا اذه كردأن ف ناثثدحلارثك. ونادصلارمأتيو

 لاقفاودابو كولم ةءيساهكل امدق هدب دع“رمر ددكس الانا (ىو و وز اليلذ
 نوكد لمجز اولاقدحأ ذر دالاهذهاو كحام ننذلا ؛لولم ا لسن نم يب ىله

 ماظع ل زعأ ناتدرألاق رباقملامو زلىلا كاصدام لاقو هياعدف رباسقملا ف
 ىنعش ناكل ل-هفلاق ءاوسءالذتدجوكم_هدينع ماظع نم كولملا
 تناكن اةعظعل مهنا لافةم-ه كال تناكن كنان[ فرعث كد ىحأف

 هعممرهأل باشو امةتومالو امحلاقكتغبامو لاق ار

 ذفناو لاق اذه ىلعردف أاملاق هو ركم هريغبالرورسو رقف هعبتبال ىنفو

 محأاذ_هوردنكسالا (لاق) هدذغ ىه نم ىتبغب بلطأ ىن 00

 تيما عن ايم ناد اءامثاريسالا ىف (ىودو) - أرزم

 حوراب ت ااةف ماك نااهرمأفةر ف ةمدح# رم ذاهتسام هس ضعا قوش

 ركحذ فااىلدلوو ةكيشاقل| تقم دع هلا كم نصفح نب ماو نال

 تضاقاو رامح فلأتلتقو راه تلا تمرزروهو ركف لأ تضضتفاو

 ىسع كف ان 3 الاتناك اان دلابرتغالف فك ار ند ةنيدم لأ

 هلهأ دادقو كولا ضع ردق ىلعأب راكحم (دجوو) مالسلا هم 1ء

 ل .ال اهله هة-اس ترفق او

 مذلابواوناك ذم دهعلاب نوفوب 5 مهم دهعماوقأ لزانم ىذه

 مركجلاو إلا نيب دلا خرت « اهبراط» ناكرايد مهاعىكمت
 نعل اهلا نافية فيرحلا ءامحأن نم لزن حرس ىفأ نب .هتلاذمع(لاقد)

 مكلسر ىلع ءالؤهأب 2 حئاصاذافىلاتقالاو دعتساو اوفا أو هم .فاوحا تف

 مالع



 «(ءاز#

 ة س22 2س77طسسم#مللل7 الل كة 7ُُلل

 اسنل تفص لاقو ةيهاتعلا ىف أ ىلا لد أَ ريثك ع ئاتداهمف عنصواهةوز و اومف
 لاَقف ا نام

 روصقلا هَقهاش لظف « انمآ كلاددام شع

 روكمل |ىوحاور اىدلت لكس 1 ا نا

 : رودصلا ه-رمش- قيضف «ي تءقعتت سوفنلااذاو

 هاثواادذع رورغىفالا تنكحام « انةوميعت كاسنوف
 هتنزيحأف هرممت] نينمؤا اريمأ كما ثعب ؛ ىحي نب لضفأ الاقف نوراش ىف

 (ىودد])ى عاندي زمنا لك عوةلالضىفان رهنانهعدنو راهلاف

 ةارم ىقرطنو هم كلطل أ سمح هنابكرا ةلأسدل اللا د_ءنيناعلسنا

 فرك :,راحج لاهو ةعجنا ىلا جراشو باش || كلا اانأ لاقو ةسفن هترمعأف

 تااندور
 ناسنالاءاقالنأريغ 5 قمتنك وأعا انما معن تنأ :

 نافكنأرم- غ سانل اهماع د تيل دل

 هع كرم دمار  [عم“ا هنو دو ريشا ادعو جرم مك ع

 م رع ؛عسحرو ىل_هذ هلوس نم هءههأم ىت- صقثي هود لزب - وو ىلا

 نص ىف ىلتاق ىذا مدن راسعلل لاق هشأ ارذىلءراصالف همأجار ب دينا

 ىلا جور اء ىلىفأو اثي_ثكل تاقالو كرامتنا جراخانأو رادلا
 هدهعدوعم ىتغت ىلا ه ضعت نو دعب ازعل الناوكه نايل رادلا نكح

 ىلا هللا ةجرد ربق فو هوالا ىربخالا ةمجلا هي اعردتملف هتيصو ىئصوأو

 نزرب ىذنب فه. .برصق ىلءابوةكم دج وو
 دؤلةوقدل نارتلاءيطو "ةلجرب تارثلا ّظ الن نم
 كا هبل | هي افك ناكناريش 5 هنابو بارتلا كد هدب نآكنم

 تعلن نهىلوملا فرعي ل « ىرتلاق ا مطأ سانا ترثعا ول

 1 م« نمد اول | نمز ىف نانءل لمح قار اغاو جو ىد- نيا (لاقو)

 بهدم حول هسأر د :و بهذ نمريرعس ىل-عى عمم ىلح ره فوشلملا |

 1 ا ا و



 ما
 ها هز: ىأرلا

 مزكو هبلاهمد._ثرا فرخزالا ىجعدالا (لاقو) ناورمنب كاملا ادبع

0 
 سس سى شتت _ىاططبطبوب9ببطبطب902طططط7ططببللا/

 ام-مباصأف ناهس هل ىحاص عم ناكمالس !| هيلع ىسعنا (فدحد

 نماماهطان |باطاق قلطناه .حاصل ىسع اا ابا

 ةفقرأ ةئالث لح رلاءاخ ىلصن مالسلا هيلع ىسع ماقو هنر ]||اوذ_ه

 فرغرلا نأ لاقف يسع فرممن افا غمر لك اقىسع فارسا ه- ءاعاط أو

 امدفءا لن ارح امههوجو ىل- ءا ارد لاني: .غرالااناكام ل اقف ثا ||

 مالسلا هءاعىمدع ل اق همالك ف ءاكذقاسهتمام ءظ مال سلا هلع ىسع

 ىسع لاف هتاناسس و جرالاةندت شوه نانا ذا ىلا

 لاقو ثلاثاا ف.غرلا لكأ نم هب , الاد ه كارأ ىذلاب مالسلا هيلع

 ذعأف جاع ,ظءرر ارغامههوج و ىلع انضفلاق نيف.غرالااناكام
 ناصيس لددرلا لاقفءاملا ازواحْئت-هاسمل ا ىلعا تقود مال || هيلع ىددع

 فرغرلا لك أنمي الاءذ ه كارأ ىذلانمالسلاهلعىسعلاةف هللا
 اذاو ةيرخ ةَنهظءةيرقامتأ ىتخاحرفت نيسفيرالا انك ام لاقف خلاعلا

 هساع مدع ىلاةةلاماذه ل-جرل | ل اقف بهذ نم تانما ثالث أهتمسرك

 ىلا لإ ل ل دس اوودال ءوس اووى دس اول امانه قح اماما
 ماقأف هف :رافف اهلك كل ىهىسع لاذ فغرلا ب>اسهانأ لحرلا لاف
 تالثلا اود أ وه وأتةؤرن هد هن ال هن ارا ه.اعاوامسام هع سدل | هددع

 تبهذف ماعط !رئمانت أف هن رقلايىلا قلاطنا دج اول مهنمناذ ن |ىلاسقف تان ل

 لا ةفاننب اذه مدق: وءاحاذا اذه ل دقن لاعترش لال يقام لاد.حألاقف
 نيللاذخ" وام هلتقاف امم« ماعطلا قلعجأ تدذىذلالاق وعن رحالا

 مهو ىسدع مب رخات اخ هرءاج ىذلا ماعطلا ن هالك أ أو ءالتق ءاحاط5 لعفف
 كلكادمع (لافد) اهاهأن .اسندلا لعفت اذكهلاقف نودورطمافوح

 نيغوبصم نسون ىلع مسا سأر تدأ ارامعرمةلا|ذ.هىف تبر ربعنا
 شارل تءأرم راما ىدينيبدايزنباسارتبأرع دايت ءاىديتند أ

 ىدي نيبريب زلا نب بعصم سأر تدأر مث ريب زلانباب صم ىدي ني» رادأءلا

 أذ



 ا

 اهنع تفرض: او نعتلوو ىنتكر تش (لافإ) كفن نم هفرعت تنكام
 (اودشنأو) اهنمةرسح ىلقىفو ا

 لاعلان عاسومو لق 5 0 اه راد ىف كنإ 1

 لم الا لهأ اسرنف عطقد #* اهباط م توملا ىرتامأ

 لاق نمدن وتلا] أنو + ىوهمشت اع تنذلا لقت

 لفاعلامزاحملالعفءاذام « ةلفغاذدعب قأ,توملاو
 هلولاا تاب نموهم انوه هل لق ةريحلا صاقو ىنأ نيدعس لزت (الو)

 هنأ هزمو 7 نرعأالئاقع «لحأ ا رد اا نب نامملا تن 4و رم ااهفلاقا

 اهعمو جاس , دوز لغم .طق فلأ ابءاع ترمشن اهتءسملا تحوناذا ت تن اكو

 تلاقف ىلاعلا ندلاك تءافم دعساوملال سرأف هق.صو وفمصو فلأ ش

 ددما. نمةّدم هلهأانع ءطد و هجاونأ: .لا بص ثاإ.ةرصلا| ذه كولم نع أن ٍ

 ولف فورصو ت'اؤفوذر هدلاوان' المت سد رهدلا اصاب جاد

 هر ممتن امم هنأ ام دعنا اقف انماقر كنا ارةتدءعرالات هانى انتيأر.

 لوقت تشن مم انوعداذا تاوصالا ةرثكو انيلعايندلا ةعس تااق
 فصنن سدل ةقو سمهف ن . ياذا انرمأرمالاو سانل|سوسانيبو

 فرصتو انب تاراث تلقت « اههعن موديال امندلاس ف

 أ د ىح ةرمسج مهمقعنإ رهدلا وال ار ثا لأ نايل دعنل أ (تلاقمث)

 تلاقماشلا تدا رأالف اهدرن درعا ودلع هند ف نيب رغلا ىلع هل ارمأ

 نعلازأالو ةجاح م *ا ىل كل لعحالو ةمعنُك نع هللا لاز أالدعساب

 هلعاه ٌدرملاال دس ك]ءحالاةمارك حلا صدنعز ءعزئالو ةمنممرك

 كع ءأو

 هس را ثم .ااو هنكسمريقلاو 5 هكردم ثوملانأ لعن نم

 نير نذل ءانقلامو « هييهتتس تانجنيب هناو
 ه_وجسأ هشم هلع ماقأامو : روك

 هعزت فوسانانملانأر ديل « اكسدلاندلاذنتا ىذأا ىرت



 ربكلا اكرم خذا
 فردارع بفطعو4د

 هأ

 *(ى1]*

 ىنجىلا]جرىللاةف هنعتءجرف اهئددرئئثىأبىلانأ اف عوج
 ناك باطما دا هع س انعل ادلو نم «رئا هين نم هنا ل اقال تلق هنرعتأ ْ

 رب ىل ع4 فو الورث أهل فرعا دقفتفاونم جرفتبا 9 ةرمعهم | نكس

 ىمناف ىناداعت ناكل له هل تلفو ةيكبل او هعم تعم هلو ىو

 ىلا سنأ ادعم ىل ناك اذه تدرأو لاقو ارح ىنازف ىلع ار نءالضف
 ا :كبلطملا دع نب سامعل ادلو نم ل-حرانأ لاسقف ىنادص لذ

 اا ارفىلوث 2 ناىلة-هداخترحأ ىفاو خذب ودب دشريك اذ تنكو ةرمص» |

 هتلفغأد ف ةدرو عمةباذاو حاسد |ىناو تاعغفرب دروب ريرحنمةدمو

 جارخا دوب ىصضم ىلا تدعمناب رضاهتعج وأو اسبملا تمقفةمداسخلا

 نم« قفأ ل امو ىنزهف ةعطف ة ةروصى ماسنملا ف تآىناتأف ةدخغا ن هعمقلا
 تاببالا هذهل وضأشنأ ١ علترم ردح نءرمص» أكدْشف

 لدنجلا مم نوللادعب تدسو 4 ا دسوتن ا كاد

 لعسفملاذا اد نمدندأف 5 هردعستاحماص كسفنل لعاف

 ندءاولادع (لاقو) ىبرولاايراهىعاسن متدح رخو اعزف تومدناف

 لزأ ف ةمكسحلاب قاعنت هنونحم هيراح هلد *الإ بنا ارخىف ؛ ناك ة ددز

 هقول ىهو فود ه.> د ماعورج ىلعة لاح رخخ : ارشد حو صاج اا

 ديحاولا دعاب ليام .رماواك أنأرمسغن ماتلاولا تر ::اإف سأرلا
 تلاقفكلذ لق ىف رتلو ىباسيت ربعم نم تمون: هلل اسح .راسذ تاق

 2 طعوي اظءاولاب عاوتااقف ىنءطظع: 0-53 يه ءاح ىذلا ام

 هيلساين دلال لام ةبافكى ناك اذا دعانا لعا دج اولا فدعاب (تلاق
 هام هللاد- ذه بدصت هناك نافاسلاو ن اردح لاظ.ذ ةعاطااةوالل_دع هليا

 اجو نكح المدنع كردق عفرأ ن ّن |تدرأىدعلاسقف هرم أسحو

 نم ضرءىلاتلذ ىذرأ ىفىتءاطل-هأو ناءلوال ال-ءادكلعجأو ىث درع

 دع ل ذلاو سنالاد.- »1 : ةش-ولا كل د : واف تك ريواسندلا ضار. عا

 كل عجرأ هلع تنكامهيلا عج رايد -.ع٠ ىنءلادعب رقفل او ردعلا

5 
ّ 



 «(مال*

 اربد در ني ىد- ءهعمواد.صتموب رخرذ املا نين امعتلانا (ىودو)

 لاق :رهشلا ذه لوةتامىردتأ كلم اامأديز نيىدع لاهفةر هم

 ظ لوقت اهئاف لقال |
 قاوم زك لع .فوم دنا: < ١ هنفت ثتاطل فانز ألم
 نالسما معدل قأ الو « اهقتالرهدلافورصف
 لالزلاءااابر تا نوبريش هاذ -اوخ انأ دق بكر ردر
 لالجحتانىرخت ل # ادامحو#« مد فاوماع قب رابالاو

 لاحت ربغ م 6 رهد ىنهآ « نس ٌشسدعل رهدلااورع

 لاحد.ب الار هدلا كام كوو اويسرتا هج ركل كج

 هذه لوغتام ىردتأ ىدعهل لاف ةريقعاو ردم رمل او زواحمت (لاق)

 ع لوةتا,نافلاقالل اق ريقملا

 انودحلاضرالا لع « انوملا بكرلااهأ
 انووك: نفذ مك 35 ص اذ د ص ما

 كن|تاءدقو ناماك:ءالزريس قل اوةر هل انا تلعدق نامع:لالاةف أ[

 هب لردت ىذلا ل. د سلا أف اردت ىن-ع هللا كاز_ف ىبطدندرأاما ْ

 لاقةاهفاااذ ه قو لاق هدحو هتلاد. ءنو ناثوالا ةدامع عدتلاةةاغلا
 مالجالاو ةدايعلا ق دلو دك طرضاتوةاثمالا ةدامع هلرتو لاق م ع

 تفةوفانازن هد , ورلابانك اهفاحا تن هدم ن نمانجر حن لعملاهللا درع (لاقو)

 أنفاس غب 5 نماسراح غد ن مل ءهو راظأ مهل هئر تاب هءلع ل ران

 ل.ةأ ىتتاربدسالا ثيلد :قاطناواهذعأف ةئر هلاك لوول
 ريكا لاق اضل وسفك أهعضوق اذط هباوأت *ةلتمادكو

 5 هر كو ىلا هت هللادجو هذا فادراب اسمر اني انالاتلو أذ

 ماعطب هلا تمةف ةفأرلا هسم ءاعىنتكرداف عن د اح لك أهلك أذدعقو لزتعا

 كنودف عقوم صرقلا اذب هثكلم عقول هنأ ت غدت تاقف بطرت كح ظ

 ةروث ى وافامتلا دلع لاق مستو سبورت مامعطلا اًذهو ظ

 أردصم ه5 وزأا

 نبمرحتا نس عصوم

 سومأق ها



 *( م ]«

 زمدللا نبا
 ل-ارمن-هو ىوطت انمانأو 4 ةعا 40531
 ل طاءىنامالا هتطختاماذا ب ةناق اقح توما ل ألو
 لعاش سأرلا ف بدشلاو هرفيكذ « اصلاانمزف طدار ةتلا عقأامو

 لئثالقد 3 مانأ ك كرمعف 5 قتاومهازانالاد مل--حرب

 مصانمكل خأ لوقاومح انها لا ةماشا ردو ألد (اساو)
 الامنوعمحو نونكسنالام نوذنتمك ارأ ىلام (للاقفإ) هيلع اوعق>اف
 ْ اولّماو 5 .دمأو هب م 41 .ةارفاك يذلا نا نك ل و نولك أت

 ارودق مهنتك اسمو 0 اووارَع مهأم مصاف اريك اوعجو |أدمعد

 قيامريس تنأرولمدآ نبا رد ىلع ءايوتكمدجو لاق طحاسحلا (ىدرو)

 كل عنمةدايزلا ف تدغراو كلمأ ن موج رتاملوطىفتدهزا كلجأ نم
 كبتازدقو كمدْنادغ كاقاءامناو كاجو كيس نع ثرصتاو
 ك:-فرصناو بي رقلاكنمأربتو كوثحو كإدأ كاسأو كمدو

 سنانبكلام (لاقو) دئاعكلهأىلاالو دئازكالعىفتنأالف بدلا
 اتااقف مال سلا هيلع م رم نيا ىسعا: تأ نير مان أ ىنغلب ه- :ءهللا ىذر

 لاق : ه-:عناستث اغن_كو كلو هنافانانأ جر. ضناهللا عداهللاحو ران
 امد_فوهاذ_هاتلاةفاربةاتأف امهعمبهذف معناتلاةفد ريسق نافرعت
 رخ ارق اع ءداستلد ع درفاعدفه.سلوهاذافه.ىذلا اه لي رتاقهللا

 يناناتلاقز هك ءلعاتاسو هاتمْزَأَد هن وه اذان رفن -مجرذنااعد-ذ

 فقرر هل قد ,ملو هلوعد أف .كولاقف انا هيقيب ناهللا عداربمل العم امها

 ءاددالا ضءدشنأو قرشتاو هدر م مشي

 نوصحاو عباصملا مه 95 مو:قارف نك قسأ او

 نوكسلاونمالاو راو « ئماورلاو ندملاو نزااو
 نوما م--مفون ىدح 5 ىلاالا ان ريل خت ل

 ظ نو.ءانلءام ل كصو 5 بولو اينإ رج لكف



 *(؟5)“

 لءلخ لكتدنفأ دقق ىتحرأ « ىرات سلئذلاتولااأالأ
 للدب م هوتودكا كراج ع مهم نيذلاب أريسسصب كارأ

 ةبض ىنب ضب لو, لثتاوبارت نم هيدي ضفن الو (لسق)
 تهزيءال“الاو قمت ل ضرالاىرأ 1 هرس> ىئوهذ تضافد ةولوقأ

 بدعم نوما ىل_عأم ن نكعاو تدع 9 مكءاسصأ ماسح ارسسغول ىالخأ

 (ىناّملالاقو)

 قاخ الا ىل_ء هفاك ادوس د قلم لدلاو ندور هال أَو

 ق دارغل مرح مص نم »# ىراست :ا ةءقاماسقأ

 ا ارعو »« ايانملا توفي نأ ن نك

 قارتذاو او هد رغلا ارامص مث 5 اي

 قالخإلءاقملا لوط ماد * ارطقلغللءاقملا موديال
 ءامدالا ضع ىندشنأو /

 نامزلا اذه سرر نم ىلا. هرآو د ناولح ىث ا نا

 نافرت_هدَو م فوس 5 امدش ن || :نا اذعاو

 ىناك اىذلاام 4 اذ رغلاملأ اهةفذول ىرم.لف

 بدطلا هل لاذ هباصأرح نم هسقب ةيرطوكءو سوطملادشرلارفاسالو |
 عطقي رمأف نيت اذا |نيت اه ن نماس رق هلوزن ناكو ل ضنل ار امبالا كد رسام

 تاس .الاهذهءاس 147 ضعي هدشنأ هيدي نمب قع مالا نيتلذكاا ىدحاراج

 انهغطتب ْق دنرمأ اماهتععسول فش رلالاقفنتلخفاا نتاهىف١ا ارعشاا ضعدل
 اننكرد قل كللااهمأ سدلاطاطرا لاق ردن :كمالا تام (انو
 مومل | هنم ىناهن (سمأ كمل ناكمياكصأ ن همكحلا ضع«. (للاقوإ كنوكسا
 لاف ةمهاتعلاوبأ هماقن نأ هةر اهو

 أبدي نم لريو ارث تضغت 03 ىلا مكنةديانز- نكح

 ام>- كم م ظءوأ مومأا د تنأف ع تاطظءعىل كتامحىف تناكو

 هللادمعلاقو هربع نب رظاسنالانرمدق انرهف ن :مانروقزيق ىل_عابو:؟مدجوو

 2 دا كا 0 تل 7 ا 7 ل 2 ل7 دج ص 7ص

 عاب 8 ظ

 ا

 هصع ٠"
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 راسصو ىرتامىلا ترص مث كولا تائب ن مركب فلأ تعرتفاو سج فلأ أ قمرا : نع و بج( تا ضتناكت ءرثذا
 (لاقو) نثر غاك اءندلاهئر خالف ىلأر نذىداسو ةراسحاو ىثارف بارنلا

 نمهدعاسج' عماموب مال_سلا هيلع ىميعجب رث سنع هللا ىفر هسم :م نب بهو

 الو اولاقف هكرفلا نم نكمأ دق ع رزباورمراهنلا عقتر الف هءاهعأ
 رفتف مهل نذأف مسمثوق فمان ذا نا هد ءلاىلاعت هللا جان

 0000 مار ةنوكر :عرزلا ىف

 اعد_ؤلاق ءالؤهاب نواك تن منذاءانأ ن 2 2

 ىلا مدا ,1 ندل نم ضرالا كلت كلم نم عمم هج ىلاسعت هللا ثءدف هنرز ىدمدع

 ئةرأو رز ىداذب . لك ةأ رماوأ ل+ر هللا اشاموأ ةلمذس لكدنعاذأف هّعاس

 الف هفرعب الوهو ىسعرمأ هغلب 0 ءهتثرو

 لالح كل ىلامو ىعر زك ةرع أل ىنا هللا لوسراب كم ءلاةرذعم لاق هفر ء

 ضرالا:ذ_هاورود- :مهلك ءالؤه كصو لافو مالسأا هءاع ىدع ىكمو

 ضرأ كل سدل قد الموب داسونع ترم تنأواسنءاول را ئاسهور عو

 ّْ .هاستعلاوأ (لافو) لامالو

 سي هقزا كتمنو و توعد نادحأ كت و
 تكسروص نءو 9 5 هح وأ نع تماكتو

 تقل جت أور « و.ةلا ىفكربق كترأو
 يك مله م 1 ىتدنع د اشا

 تعثلاموقلاب لعن « امزلا باقثا اعزو
 اهنعهّللا ىذرةمطاف ىأر اا هن هلل |ىذر بلاط نأ نب ىلعنا (ىودو) ْ

 (لاقخ) فرى ىكاجبوش 0
 ل-.اةقارفلانودىذلاناو + ةقرفنء!لت نمعاقج ا لكسا 1

 لساعتامملا يس اهمحاصو 6# ريك“ ىللءاندلالاعى ا

 لا موديالنا ىل_ع ل-ءاد « دحاودعبادح اوىداقتةاناو

 هنعهللاىذر (لاقو)

2 



 «(؟)#

 اهدي عب ضرالا هر نزم_هااعان ارض هنا لوأىق نول :عيزلا نأ

 ىوم سا وركن ىأ رفصم ءارتف جان نوكيام حم“ اكنومعلا ىف تءاخ

 لانا وك نير هلءاس لغت سومالعا سكشتيو قرتكو فق

 اوناك ذا مدآ ىف :.اىلاعثهللا هيريض لثماذهو .اهامقتماس كمن 5 ةاندت
 ءانأ الا نوبحن قرع ندحاك ةليو.دشلا لاعاقو ةدالولا ل وأ الافاما

 0 تماشو.ش نوري بف نوربسكب مث ىبلاو مال .حالا ىوذ نونتفيو

 مها لو و مهوعنو مهد ماه 3 مه رووهط ةسو قم موعم 1 َر

 3 سشادع او مرغلام_ملءىلوتساو مهثراذنو مترا ضغتوزومهاجو

 اهغصوامدع (اذ) نرج اق ن نما ةااكرومقلا ىف اماط> نو رصف نوتوع

 (ناكو رثاكتو رعاقو هئلنو. وذو بعل ةمومذمتاغفص سو

 هراهوعمأ ه؟ :م خقه« اهلاود ب وواو ارب زنخ امن دلا ى جمل :لوالارد_ملا

 هنع هللا ىضر سنأ نب كلام (لاقو) نقنلا رفدلاو رفد أابنوع انك
 هل قست مظع ىز قاموب بكر لسا رس ىف كلولمن م اك امنا ىن-غلد

 هيلا تفلت ال ءاءاكم اًءدش لعب لعمرو ارنا هلل ور

 لافقف تأالا "ىلا نورا سانلا لك لاقو ٠ ءاعئالا | فقوذ هسأر عفربألو

 نكسمو ودتاسك ةيرقل اذه ىلع ناكو كة ماكلم تيارا >حرلا

 انك غامهداس انا دلاىفاهوفر -:اكود او مون ىف هاج ىلا ن دق

 ةناعأ 00 م رب جب رلا تفسن ما جمر ريب ام-هقر 0+

 تكرتو ىلع ىلسع تاءقا كال ذلف .نيكسملا نمكلملا فرعأ/ مفامهماظعا
 ىنحااىفلقدةوكءلارظألا

 ريقفلا نمىنغلا فرعا « مهنءبرتلا تفذكو كةحو
 رار ايم ءنلا ند. االو 57 هش بون سلب ناكنمالو

 راغ .ىلعقوأذا لاب .2 ىف ميسا وهامتنب مالسل هيلع دوادنا (ىودو)
 تاكد تو كجم رح هسأر د ءاذاو مد 00 مظع لجر ههاذافرظنف

 (تءز هو ةنيدمفلأ تهقذو ماعفلا تاكلام كلا موسودانا ه-.فرو فد



 عمململا باتل
 فاعزلاو فلما
 هاكلوملاتارغك

 |ةيلاخلامالاو ةسضانملا شون يفصن وانالف كمل أ ناكو ربة لفلم
 ملل 2 ىرثلا قاب طاتحتاوزاصو 0 تكول

 طالما نوج رمز كادت ةرك ماظل منونؤتو |

 جان قيقوتلاو ردخ لكس أر ا.دلا ف دهزلاو ةئءطعت لكس أر دلا ||

 (تريدتف) لت ورغي فاعزلا مهلا, بوشملالسعلابو هريس الاهدن |

 ىتاالوغل اب اهتم ادد اوافوح تدز( مث) ةتس نيع.س ةم.سأ| فرح ألا هذه 8

 ىلل اقف مانلا ىد--+ تءأرفاهتءضرعأ نم كرتتواهباح أ نم كلوت

 شا دو مكشمم رخافتو هدب زووهو بعلانت دلا ةودحمااسنغأ اولعاملاستو 1

 ١ ارفصم هارث_3 جم ديانا ةكللات عأش علل . :(ءالوالاو لاومالا ىف ْ

 اك عارزلا انههرافكلاو ديدي انور الا قو اماطح نوكم مث :

 »1 "ب

 صضعءد ىل.حر بدت < - دما لب اع شو ( لاف ( هدم كل ذ ىل- ءنومد و

 ىلاعت هللاك ذب هنعالوغشمهدجوفاند دش 42مل مه ةىدل مان أ ةعي_سن اسهرلا

 ديرتام 01 ا بانل اولاوع لا تةتلافرتفيالركفلاو

 ىلا حرضتو ربع لكس أر ىف تغراو ةئط لكسأر رد اق ردع لك
 يىد_ح ناكلاق كلذ فرعأ ف. لاق ريمش لك بات كل بهمن اكن ر

 ردع جملا ءاملاءأوومشف ءاسشأ ةعمسإ اهندلا هم شدقء كحل انمالخر

 أ نا هه+او مقتسالو رغب باخلا قرتل انو عدقتيالوريضيو ىررالو

 رنتي عسر هرمز لد تورخإ .مامغاا ل-ظنو عفن :ءالورع فيلا

 ْن 5 طقسا اذافهه انمى رورمسلا ىر انلا مالحانو |ىسه هارتةرفص»

 كرتدو اهباحأ نم كإممىتلا لوغل اكهللاو ىهكنمانأو ىنمكن ادوشأ ىندان
 ن.ةءااونيةءلاب لاق امندلا قدهزلا نوك» ئثىأف تاق 1

 الف انماهذ لاقت بهار افقو ء 1 ركسفلاب نيعلاو نيءاابرص.!اورصتلاب
 (تاق) هردهعلارخآ كلذ ناكف لوف نود لءغب ادردمالا ىإ ع هلارا
 هنأدهس قاع “ةفصل امه نموعأ ةفصب اهاهأو اندلا هللا فصودقو



» 1“ 
 يش للللاات67؟6ت؟ ب اتباتتااا>”>اا275تبتططط000 ببر /

 4 ءاءردق:نامرربكأب انتأف بهذا ل اقهتمجأفانروظاناب لاق هسا ىف

 لاقفةظماحاه د جوف اهرسكسذ ةنامر مد اخ اذ_أف نامرب هداف هببطأو
 0 6 فن ملك ًاتانن تسد ىفاذكوا ذك ذ دم تنأ انروظانا

 نمولحلافرعأام راثشكت 5 اف نمتاك أامهللاو تاق ضماسحلا نموللا
 ىللاتمث اذ_هنمنو.#تالأ لاقو هءاصمأ مدا از مغف لاق ضماسلا
 ساذل !ثّدحدْملا نم ناك ايف اذ ه ىلعدازام م هدأن ميهاربا تنكو

 نانا درك تن ارامل“ نان ءلاىلا اقنع سانل اخ ةةدلا نصل
 لأ مهدأ نب ميهاربا (ناكو) م ثم براهاناو نولخخاد سمانلاو تأسس

 امون (ناكو) نعطلا ىف لقلاو يال انفو داما لمي ل نم
 هحاصفرعأاملاقف بنعلا امش ع نمانطعا ىلاقتف ىدنذج هي رخ امرك ظفحي

 رس افهّزرا مع ال اطاسأراسرتم (لاقو هسأرأطأطق ايو سلانهيرمضا لوو

 قف قلئأت تضرع هدأ نوه اربا تم .هم مهارب نبل هس (لاقو) ىذمو لحرلا

 0 تلق لك اتا لع قف: أو هراج عام ةوهش تمهتثاف هقفن لع ظ

 ىنامذ لاق قع ىلع ىج ىنأ ا لاق 0 ْ

 (اودشن أول هنبا هجر لزانمث ال“

 اهئئمأت الف هجوم عقاط « راد ناءرملا اهيأ
 ارتمتوقلاو فافكلاذ خأوهو« رينع أرق ةادقل | لسسو

 نهرش داملا ق قسد :اللف ةيرتأ | ىلا هنسم هو سد || جرذابو دانا (ىنغابو)

 ةنسةنام ضار ة:اذم نكي مول ءااادهو ربغصدولو هالو ريك شال نيام

 كلملا ىدا:مىداند->ا دايو و قالا عمعجا اذاف هل هم مون نم

 ىذلا لوالا عم ا قرح نمالا بوصنم كانهرحرحت | اذهنو دعمت ال

 هرمصن ىبعو هنود تءهذدةىذلامرملا جنا ءاجاسعرف ةنس ةامنمالخدق

 رهدلا ىتخأ دقو اههسرالااهنم قد فحزتزوحل ان و هنا .شىن-فو

 ىنفدق نوكيدةو نها“ ىحملاعرو كانو ىذلا را لعن ادءصيقايملع

 انأوة: سةئامذ-:هلوالا عمملا تريضحد ةوْشْلا لو# و ا نرقلا

 نمتاثاع هلوق

 لساعلا لئاع

 ها ءريلا براق

 رهدلا اهل ىنخأ

 هااهكاهأ
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 ىنازيسم كلذ نمفدخو م هرحأ مه ن ناك !ونسع ا نأ

 | اهيا مار كولا اءاشأ ن هرممءتسأ (نمو)

 3 ةروك نمناسارن كول مءاشبأ نهروصن ضرع ربه افزا ذو
 تاأ سراب نيميهاربا (لاق) ارب رس نين است ن ءددزادلاىف ةرهزاو

 اذ_هرغلاق اذ. م3|ترص رح كرمأ ءدب ناك فك مهدأ نن م هاربا

 لاقفةيناث هتلأس (مثإ) اًماموب هم ىنعفثي هللا لل هللا كرب تاق كيىلوأ
 ناهلنا لجربتءأرنات اقو ةئلا هتلأسمم هايس هللار لغتشا كو

 ناكون اسارخ كوله نمىنأ ن اكس لاف هن ىنعفني نأ هللا لعلهم فردت

 ىلك ىمو اسر كح ارانأ اهيمقدمصلا هلا بنح دو ناكو ريسأ. 1| نم

 سدل مهاربااب ىنارو نم هاذي تموسف سرت تكرف رفا, كفرا ارأد -رثأ
 ىسفن ىفتاقفادحأرأ 00 رماها ابل نبأ

 مب-هاربااب لوالا نم ىرقأ ءادن تعمق ىسرف تك رحمن نأ ط._ثلا هلل نعل

 ةرمس و ةنكر ا تأء>و ارعشةمتفووفترمأ 58 مالو تقاح اذه سدل

 سوب رق نم ءادن تهع-3 ىمرف تكرح مث سدل» | هللا ن-عأ ت تاقفاثيشر أذ |
 دقتأمه َتِلكَو تفةوفترمأ اذ. خالو تقلع اذه سبل يشار اا كريم

 |ذ_هىبو دعب ىعدعأم ىر تدصعال هللاو نيا علا بر نهرب ل: :ل| ىف ءاح
 ش تدفق اعر ضن ىلا تأ هدو ىو فتفلدو لسى اةودتوت ْش

 ىح ىنعضت ضرأو ىناق#:ضرأ لزتلف ىلأ» *هملا تم .ةلأو ءاس وهم مدح :

 ضءبتلأسف لالا نم «ئثىل فص ملف امان أ مب تاو قارعل ان

 ةنبدم ىلا ماش | ىلا تفرمدنافلأق ماشلاب كم اعلاعف لالخان ءماشملا

 نمئثاسمثمىل فص ملذامانأ اب تاهف ةص» صم لأ ىثو“# هيروصت :هاافل اقر

 ناف سوسراسد كل لعولال4اتدرأ نالاقذ انا ضع تاأسف لالالا

 ل->رىنءاحذا ارصلا بان ىلع دعاقان أ امدنف لاق ريثك ت احامملاو املوسعلا «اا|]

 اذافةريثك امان أن اتسدلا ىف تكف هعم تهجوتق اناتس هلرطت أ ىنارتك افأ
 ل : هنرطنام مدام ناةسدلا نأ تاعواو هل باأ هع»هو لاظأ لو ومداخ



 ه اولزنتساو

50 

 داناد_عنو م- 1م وك دن قرم لآ دع لمْؤأ اذام

 دادنس عمتافرمشلا ىذرصقلاو «قرابوريدسلاو قنروخما ضرأ
 داو-طأ نم ءىسح تار ةلاءأم هب مهلع لمست 2 اول

 داودمأن أو ه4- مامن ل اهامقم .طلاهريذت ضرأ

 داعم .م ىلع اوفاك ا ءاكف مي مه رايد ل ىلع حا رلات رح

 3 ىل- ىلاري_صت أموت #ْ هن ىسوأت أملكو معنلا ىراف

 نْزب ىذ نب ف.سرصقوهو نادم ىل_عتدصأ ه ه-.:منيبهو (لاقو)
 رتل مج رثق لذ نما -ةلانابوت ؟مدل_الا كوم | نم ناكو نول ءامةص ضرأب

 ةعظع ةطءودو ةلياج تادبأ ىهاذأت هم رغلان

 لاقلامهعفنتإف لاحرلاباغ 6 مهسر ردت لامجالا ىلا ىلع اونا 5
 انلزتام نشانا رف وكس مهلقءمزع ىلاعأ ن

 قلمتاو نانصتلاو ةرسألا نأ « اونفدامدع نم خراص مهادان
 لاك-!اوراتسالا بر ضن اهنودزم « ةسدجم تناك لا ءوجولا نأ
 ىل-:ةقيدودلا أ,ماعموجولا كلت 5 ميلع انا ممءرعتل | مدقأف

 ١ 0 اورشامو اموناولك أ املاطدق

 ضعبل مه انأو جانلاد.لولا ىأ ىذا قل | ىلع ئرق هللا هجر انش 69
 ءارعشلا

 ناسا هلاو قفا لأ ١ ناسا دعس 1 كيو
 افك اعد ىرشت + لرإت نلفاو وع كولا
 ىنانغأو سعلا ىناطعأ م ىذلاوالف لاما تنكدق
 ىناعئاتتركذتالا م ةعاسهرنم ءلإَتّردقام
 ىناريدجو ىل هأ دةافو - ءال رث 5 ىنأب ىلع

 ناط.ثْنن ناط.ثلامهت « دلاله ىلام كراَنو
 نارسعو "غنم كلاب م« ىتشاجوزاوأ ىنبا ةارمال

 ا ل غووذ مود + هن ى-شأو ىلام قده

 مات تدل فرخ
 دلاو سدقلا ئرحال

 باك دان اورذنملا

 داددسو دعم نم +

 1 ماسلا
 نفي ةرقنأورصقوأ

 ر.كحص 2 هزمملا

 ةلانداودو هرج ان“:

 ناد ا

 د:سللو نامعَك

 وا

 ب



 ا ريءاكربد لا

 '”لددقوأ

 (لاقد) ىرغش فضا ىل هناتددو لاف ساونا ةفاذو. نأل اقف ١

 هوجولا لاسقاورمالاذوفنو ةءسلاو كلا نموت مهب ناموبقندوخا

 ظ كف نا ناك مأ لجبال ىت تدار ىنااذما هياصصأ كح ||
 ”ىلاراصو ه :ءلاز ىل-.5 نا ناك ئثل-. لاق كتااراسصو ه- علان ...

 نأف لاق هسةعملا ق٠ 01 ب ترمس لات ىءلوزيسسو ْ

 لح قالت واحاسمأ سدا وأ هللا ةعاطب له عثو يق: نأاماىلاق برهملا |
 ىلا_وكلذتاءفاذان لاق كال ] كنا حن سأنلا نمرفتو ه. ةكيردم»: ْ

 لاق ىللسالديدج كلمو مة:الذهمو مرممالباشو توَمال محلا ْ

 هللان ادعي و ناعساال جو م ا * ضرالا حاسسو حاسفالا :

 0 همؤو ثان ىت>ىلاعت 1

 ك0

 راطاا عفنيل تنس نا ضرالاك « ةظءوم هعفنتإ باقلااسقاذا
 رعشأا نم تدب هيف باك اذاف قا رو ناكديرم ةءهاتعلاانأن ا (ىوربو)

 رحاز اهلاهنم نكي 35 اهغ نع سغب اللا عحرتنل

 ىلع فرشأ قنروخملا ىنبىذلاريك الا سنقل ئرم اس نانا نا ىبعمالا

 نم ميكح مل لاقف تدتوآ ام لممد_> - | قوآ له هءاسال لاف ه-أع

 سدو هكا نم عل اذ ادنألو رمالا دع نيلطال هللاو ىذا ةريدخ ىف

 ريسك ذى د-هللوأموت مب :.*عاضادا ىنوفواوخلا نزرن

 ريدسلاواضرع ردت هااوك] # عام ةهرييكحو هلام هرغ

 ريصلا نايا ية غافلاق و هسأق ىودعراف

 رواسل-.ةنبأم ناو « سئوفأ كولا ا ىرمس كى رسك نبأ
 1 ذم مونم قمل مورا كولم ماركلارفمالاوبو
 روج 64 هيأ 4. كلم لادا نون 3 بدر هل

 داوعالاىذلسسلمدسلا نا « ىنتأاسضىذلاىوستلءدمقلو

 اذام



 كف +( ا/]*

 ةمهاتعلاوبأ لاقو هو ركم ىلا اثم ص هنأ رؤرس ىلا مف نأمطأ

 ريغلارادورورغلارادو « ىذقلاو ىذالارادرادلا ىه
 رطولاا_ممضة:مو تا + اهريذاذ_ى< اهتان ولف

 رطهءاعةاملالوطو « ةانحمالوط لّمْون نمانأ
 0 ركل دعب شدعلاقريخالف « تانسملا نانو ت ربك | اماذا

 لهتك كدرم هلوق امضقر هيه هملا تقرو كسب همأ|ته*ام لضفأ امندلا ند لدرم غلب (انو)

 سوماق هامسا | كلمو مدعهناالول معنو رورغدناالول رو رساذ_هلاقو اهذدنو
 دوقفم هناالول دوو مهذهناالول مستو ءانف هناالوأ ىتَغو كه هناالوأ

 فلاي ءانغ هلوق هناالول نس>و الب هن االول العو عاضت اهناالول عافتراو ام هياالول 6

 هإ حافتنالاداو بيطأ ل سرب لظااكن كال (لجرلااهيأن) دغبهل قثوول مونوهو نزح
 ترثك ناو ق2 ١لءقال هءلقاسق نمنا (م-ءاو) ةلاثحلا كسعو همذام

 م« ربو قوملاهللا ىح كل ذك أهضعنب هون رضا! اقف ىلاعت هلال اق هلئالد
 دش أ ةراحماكىوف كلذ دعب نموا: تسق مث نولةعث كلعل هتان
 جولوو بول قلل قا لودق نه ة-عنام روفذلا ةرث كح ناكالذو ةوسق

 ىأ نويسكم اوناك ام مهبول ىلع نار لب الك ىلاعت هللا اق مف ظعاوملا
 فذ اذاريسفتلا ىف (ءاح) ةظعول ملصتالو اربع ل,ةتالفامشغواهاطغ ظ
 هتك هماق ىف تكد بن ذأ اذا مث ءادوس ةةك هسملق ىف تتك:ابنذدععلا
 ةفيذح (لاقو) بلقلادوس ىت>ءادوس ةتكف تتكن بنذأ الك متءادوس
 ض..#:|بنذأ اذا ماعمصأ ض قو ض.ةئاد.ءلابن ذأاذاؤ فكما اكبلقلا
 فكل اض,ةنيىتح عبارلاو ثااثلاىفكلذك مثىرخأاء.سأض قو
 بنذأ اذا هتلادع نيرك (لافو) نارااوه كل ذو هءاعهللا عسبطب مث هلك |

 الك مثةربالاز_خوك ةسفراص ب ذأ اسالك مث ةربالاز خوك ه باق قراصدنعلا
 وهنسحلا (لاقو) لذضااكبلقلادوعب ىت> ةريالازنوك هفراص ب نذأ
 ند-.لاناكاذاةمريشنبا (لاقو) باقلاتوع ىت-بنذلا ىلهبنذلا
 ةاعولا هعفتتولاسيندلا بح امرغم باقل |ناك اذاو اعط | «عف:ملا_يقس

 حامص#

 عي“ 6



 *« ل

 8 ءلاتقلأو ةفالخلاب كما تاس مم ةضفو |. هذ اهلكانت دلا تناك ولأ

 نأكل تس. ناك ام ثولل:ديرامتنك م اهدك ذالفأواهد لام
 لاق الااسنالا لهو ىنفباعق ىب :خالو لو زبامفرخلال سعر

 رعاشلا لافاكو "الع فدنكو قغردتلوالا

 ىدت لوا عتلباقث « مهرامأ ن هدايلا تلا دلو
 ىد- :ء مهلاونو مهاوم 1 ع ىلل اقف فينكلا ىلع نررم ىبح

 هدارع د لا , و ىنامع ل |يسلا نما لاغ هشرلا هلل اقام كاهل | نبا باصأ 0

 ا كول تنحل تار نمد م واارصأاب لاقةؤ ءأم ن

 اهحورخ كن ءس.-ول تنأرأ ننمؤملارع: ءأاي لاق مللت ككلجارمدنت

 ةلونالو ةيرمث ىو اس:ال كإ ىف ريخالف لاق منلاقش عارم دفت تنك

 هبلعلءلدلاو الا نوع ندرتك أناف كباشي رتغنال(باشا اهمأان)
 ىعرب هوبأو رونتلا ف لجن م 5 (باشلاامأان) نوتمل ا نلا ذاا لقأن ا
 هنء هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع (لاقو) ام امو .-و نارا | ىف لفط ن و

 | لاق وجرت نق كايلع للا ناكنانن زم اريمأ اب لاقف ىنطعإسأدق فسأل
 لاق نير تن لاق فانه كةم تلا ناكنا لاق ىفدزف تنل
 ىسح لاق ني: سهلا اوث ممتاف دق سدا أ نيسنذللر هلو هللاناتسخا |

 رع مع ىءلا معدد نوما (لاقو) احاصْنمعيرأ 1غ يو ىلع

 اريخخ رذ لاق هلم نذأر قب هععمق سو هيلع هللا قكطضوتلا ىلع قدزرغلا
 هيا عمسأ الن اىلابأال ىس>- ىسح لأةؤ هربارمث ةرذل اق «ىل نمو هرب

 دق تنك نا لاقف ىنظءليوطل اديك كلا ادع ني نامل ( لاقو) اهريغ
 نطن تنك ناو ميظعبر ىلعت تأرت+ اد.-ةاف كارب هنا تننظو هللا تدص#
 هنع هلل | ىذر تلااط ىلأ نب ىلع ( بت ؟و) ءرك نت ريت رغك دة لارمال هنا

 :ا مع ض رعأف اهم لت و اهعسا نيل ةمحمالثك امندلا لثمامناناملهملا

 نماس ع د انأاههومه كد مععدو اهنمك.هكامةلقل اهنم كمن امن -و

 5 اههحاصناف اهنمد ركتامذحأ اهمذ نوكشامسءأن تحو اهتارف

 ةامطا



 ء(00
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 (رعش) 7 لاو ترتلائاهرو ىزثلا

 داو لكل هاو د 9 هلا

 داوسلاق ة.>الااوناك الو 5 أ.ءددوع م < ىف 1-5

 داعب ىلع مالى اناوموأف 4 ََس 0

 دادولاو ةصاورك ذافاناو.س » ليلخ امصو ادماالاط ناف

 دال ملا مون ىلا هرخآو 15 07 .- نمثللام لقأ كاذو

 داؤفل ا جهمن منرتلاان 2ع انفو كحففوم انأول

 لش أرينا ىءاسنأ نم عل اىلاع هللا حو أ دباعلا نسون نو :مرثم(ل اقوا ْ

 الو أدنطالا اولك أءال نيذرج ىنعمهغلد أو نوصحناو نئادملا ىلع فق نا

 لاق زعل اد ,ءنءر ع لع ىذاق رلادب نري لمخد (اسلو) قحانالا او ملكتي
 رعت نوع ةءلوع ل وأ كناام لعا نيد :مؤااريمأ اب اسقف ديزتاب ىنطع |

 تءم نأالامدآ نيد وكب سدلن نمؤالاريما اب لاقف ديزي اب ىفدز لاقو

 لك عومتوملانيبو كندي سدل ني دموالاريمأاب لاقف دب زباب ىندز لاقو كنف

 لزئمراذ ةلاو هن كا سدلنب-ةمواارسمأ اب لاسةفدب زنا ىندز ل اقو ىكمش

 3 :ةلابوجو نم هنق.ةتامركذ نعل فغنال(لجرلااهمأاب) هلع أ.شغم طقسف

 تاعدتاا ءاقنو تاوهشا| ءاضقن و تاكا داهذو تاس

 افو .هللامال ىو هلرادال ٠ نمراذانندلا نآو تارسح اهءالقنأو

 هل هتؤال نم د_سعاواعو هلعالن مىداعب اوماعو 2 ت2

 أهو ىنةتسان مو نرح ,اومورق موا ن«و مرباههف لنمو مس أهي ع نم

 انه اغا م نان ه]يزبامدم تاةءاهمارحو ابد ا اع نتف

 هنرمه) أهم رمصمتن مو هتعأ اهلار طر نمو هذتأ اوتعدعق ان ..مو هتنأف

 نءدذتال(ل-رلااهمأ انا انت قواخلاومفالو قياهرورسالو مودياهربخال
 توك كلارا صا غامذأ | نم هسف تدعصأ ىذلاناف ثالءق ن نمعدحج(ك

 اتندلا تنقب ؤاف كر ءااراس صام ل-أ م لدي نمجراخوهو كلو ناكرم

 (لجرااهمأ ا) رخ.لاللقتنتم لوالل تقولو لها عالم: ملاعلل



 هأ قسضتلازللا

 نرق نم ,هانقاكلهأكو اشرواناثأس الما اون ال ا نيذلا نأ اسشعو ةركب

 ناكس ن ءان أوق تدشن ال تةطاولو :تيسافءادعبلاو 'ابر ةلا كءسنو 1

 #ل(* 

 ردكلاثدح ىلاسءااوفددنءو « اهيتررتغافىلادلا ك-تلاسو
 كا ىنرعأو كم -ىلا لأ (لجراااهمأ ب١

 ر-هدلارخ ىلا ق-هتالكنأب « ناعافتوملاىتهىردتالت نك ناف
 افرام ردا أ ناب ارش ون نأ نرخ الو نيلوالاوأ مدآن نأ

 رئاسنمد نم هياكل اى دوم ننأ ميحرلانجرلا ليلخمي هاربا نبأ نملاعلا بر
 ناسا |مامأو نيدهازلاسأرهتكوهللا حور ىسع نبأ نب اسرااو نيدنلا

 هم ضاسلامالاننأ نوماف“ :ماراربالا هءاعصأ نبأ نيبفنلا حاد نأ

 مهةرافم لع تدصن نيذلا نبأ ةيلاسلا نو رقلا نبأ ةغلاسلا كولا نأ
 ةوط_دلا ناضصأ ن 1 نا طا_تسلاودانجالاباو زتعا يذلا ننأ نادهتلا

 نيذلاني 1 تانارلاو هب دلال, را ع ياا تايالولاو

 0 .هقق |نسذملا نمأ 0
 تاذللا ىفاوعتنيذلا نأ .براغملاو قراشملا مذ تن اد نيذلا نبأ فدافاو
 لالا ىفاوح ار يذلا نأ ا.ةغواريكقئالخلا ىلعاودات يذلا نأ برآاملاو

 اد ةنيذلا نأ | زد ني ةفاخلا نم اماؤلم ئذلا نأ 3 وانام ن اح مه
 نذلائأ ل |[ م سسمشلا نأ ارقوازتروصقلا

 مهانفأ ازكرمهمع-توأ دحأ نم متم ست لد اراوارهت داع «أ | ايلذل-_ ا

 مهنكسأو رودقلا ةعسنممهجرنأو مراد نم هدانأو مالا نفم هللاو

 مهنكاسمالا ىرئالاوعبدأف يلد لت اخ رود هلا كنص ىف

 3 ءنو.حلاتلاسف مهئادبأ قالنةمذتاو موماسحأ ىف دودلاثاسحف
 تةزعو ءاضعالا تطقاستو دودلابد اوفالا كالت تأ ال_ةماو دود |

 ىنءأالو اوعجام مهعفنم ل 9 نواهءلاتءطتتو مو.لل !ترثاس 9 دواحلا

 ءافصالاو ناوخالا كرعشو ها .اوالاو ةيحالاكسأ اومسك ام مرتع

 7 سا سا اولا

 ىرألا



») ١# ' 

 ىلا ك5“ وأو هاب ةءرشاوئما رخاك قامو كور حاَنتلا ذلنع نا

 كللوقيىلاعت هشاناد# ا اب لاقق مال_سلا هءاع دم ىل_علب ربج هر لزنام

 0 لعاو قراقع نان شتشو ماسدخ اأو تم ذافتثشأم شعا

 توملا ةعرص نهتأه اكل هذه هءلعتاقشاام ىلا ( رظناف) هن ىزدغ كناف

 تناكج_لاهريغءانمدلا نمل زتيلولف لاسعالا ىلو ءازملاو ةدحالا قارفو
 لزنءرم مو اي صا لسع لان انسحلاهاو رامىلا كمهفب (رظنا)ةءفاك

 اولاةذ هلهأ ىلءناها ذه نورثأ لاف حورطم ىلطاذاو ه- :ءاولحر|دو موق

 0 نءهللا لع نوهأ امن دال هدب ىمفن ىذلاوذ لاق هوقلأ مهملع هناوه نع

 ةريره وأ لاقو ةحورطملا هف» 21 نم هللا ىلع نوهأ امن :دل العش هلأ ىلع

 لاق ىلب تافاهيفاءاعجاين لاك رأالأ لو هيلع هللا لص ىنااىللاق
 سانلا سؤ را ةل» ئماذاف ةنسدملا ةيدو نمداو ىلا ىف قأو ىد. 5
 تناكسؤرلاهذهو هرب رهانأ اب لاق حاملا ماظعو ديلان قونو تارذع 3
 ةرئاص ىه م ماظعالد ادلج طقاسست مومأا ىه مث ملامآ لمأتو صرح صرحت

 اهوستكا|ث جم نماهودستك !موتعطأ ناولأ ت اردعلا ل هواددهرادامر ْ

 ةيلانلا قرخم اهذهو اهتوماقد سانلاو تصضأف مهني ىف اهوفذقو

 بفيس لل

 ىتلامهباودما اء ماظعلا ,ذهو اهق غصت حابرلاو تءهصأ مثمهساماو مما نأ
 كءناو ان دلا ىل_عام 5 انناكةداللافار ام ااه ماع نوهت اواك

 سو هبلعهللا صدقا لور ذخأرج نبا (ىلاقو) انفاكيدةثا :- :>رباه

 لددس ربع وأ اسر ءَّكن اكاد دلاىؤ نك هللا دعأب لاف ىدسود صم

 0 كزاسف ' ىتمى ردا تدك نال رلااجأ قولاىفك-فنددعاو

 نأمل لاف لمالامهنملاطو ىولقلامرنهثسةف لجالا ف مهد ماماوقا

 ندلاك انزوكألو قمم نم لزن امو هلا و ديدم نا اون نسذام
 نو ةساف من مرح .:كو مهمولو تدقخدمالا مل« لاطفل.ةنم نال ادرآ ْ

 ردقلا هيأ : امعوس فال 07 تنسحذا ماء الا, كنطظ تاسحأ

 .هللاربعدوو لمع | وباقلاى دقي هنأق لمالا لوط: را الو |

 سمتلاو فلاب ىلطا |

 حربزك ددمر
 وأ قمقد مكردو

 سومأق هانلاه
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 اياننوتسو ةع رأامتدع تاكدق روك ذااتاونالاةلج هذه

 دج (كلولملا ظءاومىف لوالا باسل ) ©
 اناكو لح رلااومأ (ىلعا) ا "دلا هللانمهظ> ناكنمرسنو باخ (دقل)

 لاغشالاةرثك, ةقرغتسماهنأ الا اراكتذ اكناو لولا الوقعنال>رلاكلذ

 كلت نماكمىفلغلغتو راكفالا كلت : ىلع جو ةءام ةظعوملا نم ىعدتستف

 لق.صرو لافقالاوةنك الاكل: كفرو راتسالا كلت مفريف رارسالا

 هللا فصوف ل_ءافاندلا عاتم لق ىلاعت هللا لاق نارلاوادصل كلذ

 كلذ نم تدتوأ امكن العت تنأو  ليلق عاتماهنأب امندملا عام عسمج ىلاعت
 بءاووغووف «.ذ هنا صعتملو هب تعد نا لءاقلا كلذمث ال_ءاقالالباقلا

 لافمث ةنيزووهو بعلاتتدلاةاحلا اغا اودعا ىلاعت هلل!لاق ةئيزو
 اوهلقاعااهنأعتتالف نولعارناكو ناوملا ى ةرخ "الار ادلا ناو
 هللا هجر ل.-ذفلا لاقاك ىل»ال اسس هشو ىفت الو ا.-ديالا ة أ. ىةدال 1و

 ناسجول ىق- داون ةرختالاتناكو ىفيامهذاسندلا تناول ىلاعت

 قس بهذ ىلع ىفءافزح -> انرت>ءءادقو ف.كف ىف تهد ىلع ق+ كيور“

 امريلعدو ادن ناعلس فاما. دما نم ىلاعت هللا كان آ له كل ةعب (لمأت)
 شحولاوريداعلاو نحاو سنالاو اندلاع هج ك] ههان 5 ثد يال لا

 امنمري_توهام ىلاعت هللا هدازم تاع .> ءاخر رمان ىردت خب رااو

 اهدءامهشاوذ نارخ كفو نتمانانؤاطع اذ_هىلاعت هلل اقف

 ادهكلذد :ءلاق ل اهوتدسحاكةمار ؟ اهمحالو اهوقدد ءاك ةمع:

 نأ هريدت نأ باطل | لصف اذهو نفك اما كثأأ ىنولممل ىر لطف نم

 3 باس ربك كسمأو أ ننمافانؤ اطعاذ_ه ةثاا|ضرءمىتهبرهل لود

 (اذه) لعبا .-نماحاردتسانوكح»نأ مالسلا لد ناهس فاخ
 نولمع ءاوناك اسعنيعجأ مهنا روؤامن دلال هأرت ”[]ر كلل ادني

 نم. باح انبق_كواه اس دن لدْرَت نم ةءح لاة*هناك ناو )ل اقو)

 نزت
 امندلا تناكوللاقهنا ملسو هءاعهتلا لص ىنلان ءىورامىلا كإة دب( لمأت

 ه1 لا



 كانلا
 0 2١ 0 قوي الاو قالا باب ل1

 (ناطلس هلام هيما

 2 9 0 ا ّْ

 0 ىن 0 !ةريس ىف نوعبرالاو عماسلا بانلا) )ج 0 هي
 8 تانىقن | هرعس و نو«: رالاو نماثلا باملا)

 قازرالا ضرفو نيواودلا نيودت ىف ن اطال اةريس ىف نوس# | باسلا) 3 الإ 0 2 تا ب 3 100 7 را 1 ا تدب نم قافالا قنا اهأس !اًةريسف نوء.رالاو عماتلا باملا) :
 7 (لامعلاةريسو ْ

 ظ اا مدنا لحأ لكس افرك ٍْ

 ْ اوى اد وطورشلا ناس 4 5
 5 ىلوبس اوعسارلا بابلا) .(تاعافشلا ىفءاشرلاو اسهل اراده ف نو 1 0

 0 |نسح ةفرعمىف نون او سماسخلا بادلا)
 ْ همم ءوسو همو ثورلطلا ق نوسؤا

 ملون امولخ هنو : كهل أو ةباعس 0 0 0 3 ظ
 ( 0 اوعلاو ةٌميذرلا لاءفالا نمامهرحأ هملا 8 1 فنه 7 ىف نوس#لاو ع.اسلا بأ. ءلا)

 (هن سو ضاختلاو ولسا رالا ل ظ
 (هدش 0 ا

 مل عومتعا صشلا ةووعلا ل
 ) ريب دنو بور ىقنو:ماو ىداحتا باملا) اه 0 3 5 0

 .(امهماكح ًاوردقلاو ءاضقلا ف نوت 9

 (ةرو“ (ةروئنم كح لعل قش نوتسااو عبارلا بيلا ظ



»)٠١(» 

 ) ءلاىفدايزيا |
 (ركلا ثيل اوءاهدلاو لقءلاةفرعمىفنورشعلاو ثااثلاباملا) ظ

 (ممتاقصوءارزولا فنورمذعلاو عدبارلا ب دانلا) ئ

 مهءاداوءاساا ىفنو رشعلاو سماخلا بام ءأا) ١

 (ناطاس !!لاج ىهىتلا اد اًةفر «مىق نو ريثعلاو سدأس لاتام دلل

 (ةدهصنل او ةروا لا ىف نورمشعلاو عسراسا| بام 1( :

 (ه.داوعدوه#و ه:ساهعو ل | ىف نو رششعلاو نما ٌهلابانلا) 1

 (بضغلا هب نكس امى نورشعلاو عساتلاب املا)

 (ءاضعلاو دوجملا فنونالثاا با ا :

 (اممبىلءتءامو لذمأا و "مثلة رعم ىف نوثالثلاو ىدا | تاداأ)

 6 اوعلمجو ريصأ !ةفرعمىف نوثالم لاو ىلاُم | تادل لا :

 6 :ىاعورسلاناّتك قنونالثلاو ثلاثل ا لال |
 ظ رومأ اوريمالا| يلع جلد ىتلاذل_صخملا ناب ىفنوثالثلاو عبأرلا بانلا) '

 ْ لالا ىذ نمءاممنلاوءال. الا ٠ نمديزملانم- ءرو لاص ارثا 1 نيدر ىهو ْ

 ظ ركشل | ىهذ مارك 1

 ظ رومأملاو ريمالا اهياع صب ىتلا ةريسلان اب قنوثالثلاو سماسلا باملا) |
 ٠ نع أ قالك هردص لوستو

 ناطاس !!لاك ةياغاف ىتااةل صل ناسي ىف نوالثلاو سداشلات ابلا) ْ

 سوفذأ ات .طو نولقلا ةحارورودصلاءاغشو ْ

 روع لول ملا هلماق ىتالاص#ةفرعمىفنوثالثا او عباسلا بابلا) |
 كلام ابار طام | ءنيطالسلا ىلةعموريادُسْلا ْ

 (ناطا_لل ةيعرلا مذل ةمجو لا ةلصخملا ناسمب فن وثالث ااونماثلا تاملا)

 (رئاجماو لداعلا ناطا 1 هىقنونالثأاو عم تاثلا بايلا) ا

 (ناطاس !اراحاذا هم 1 1 .لا) ْ

 (مياءىلواؤوك-ا مق نوهنرالاو ىداسحلا بام 0

 يع



 777 ا

 +(ول*«

 ) رط# اوررغلان ,م كلذ قامو ةاضقلاو ةالولا ىف ءاحاعف ث 52 ||تاناا)

 ناهلاؤسو كلا هءاظهجوود وادنيناعلسكإم ةفرعمق عدنا رلاباءأا)

 هذعا نم هللا ال

 (اولد.ءاذاةالولاو ةاضقلا لضف ىف سماخلا بام |)
 حبار ربعرم» ءاخو نيا غرتغ نو. غم ءةءعر عم نأطأ س 11 نأ قداس || سان لا

 (ضرالا ف ناطاس رويل 2| نامب ىف ىقعباسلا بام ءلا)
 (هراضمو نال لا عفان :مىقنماثلابابلا)

 (ةدعرلا نمناطلس !|ةلزنمهف رعم ىف عس 2 يا

 ١ || ماظن اسوم ؤاب مد : رشاا رشا ادر دلاهسخت ه3 'رعم قرشا )تاع |

 (لودلاو ولما
 تايثالو ناطاسلا دعاوق هيلا لاس لا ةفر٠هىفرمثعى د احلا بانلا)
 (اهنوددل

 مهتاودتمدهاج هول امعرتىتا ا لاصخما قر 0

 ' مودنال هنا مكس ا ملعز ىتااتافصلا هل ر«مى رثع ثلا“ اا بانا

 (ةك.اماهعم

 (ناطاسلا ىف ةدومهف !لاصخملا فرشع عدارلا بااا)
 (ناطاسلااعب زعب تلا لاصملاةفرعم قرشع سهام !باس-أ1)
 (ناطاس 100 قىقئ 0 0 4 :0

 ١ ارو ن ارب هفرعه قرع عدأس |باع 0

 (نا رقلا نم ن اطلس !|ةلزئم هف زم ىرشع نمار لا

 (ناساسلارعإل دول ل اص ةضر «م قس دع عسأتأ| بأم ||

 (ناطاس || ناكرا ىه هىتأا لاصخم | ةفرعم ق نو رشعأ | بايلا)

 (معلاىلانأ ظاع !!ةجاحن اب فنورشعلاو ىداحتا بامأا)

 ل“ 0 ) بلاط ىنأ نب ىلع نين مؤااريمأ ةمصو ىقنورشعلاو ىناثلابابلا) |[

 حارس ١
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 1000 ٠ 1 ١ 1110771117 ااا 11 ]1 ] 0

 هودع .دسوتساو هدم الا سدنراألو هروصتسا| الارز والو 2 اكس

 ةرمالا ىلوأ ن مدد نص ن ةنجو ةساررلا ىلهأو كولا | ن نمت ل- عن
 نان اونعو ةرضاخملاو بادالا لهأن هدد ىل#ت ن ا!لاجو 0

 ىغتسا ( كولااجارم» . هلع“ د 018 1 اانا لهأ 0

 للز لاول د اهم وون او لكس 2ة بح اضم نع هتساردب مكس 4
 هيااتاصوأو مكحلا هلا تيدهأ نمقحأ ناهللاك-ةثو (اواعاو)
 3 قاخلا ىف رف ةاناطلس هللا انآنه مولعلاهءلاتلجو ماصناا
 مالسالازع ةفالخلا جات نومأللا لحالاتيأر. (ااو) هلوقمماعزاحو
 ىرع الاد هاد .عابأ نيئمؤملاربمأة صلاخ نيدلا ماسظن 'لار َّ
 عز وأو هرمأ قحاب نيملاعلا قذ- هنأو هرمعن يدل ازاز- ءال هللا ءادأ

 لعهيىلاعت هللا لضفتت (دقإ) هرضو هرو ذحمم ا ا قلل اةفاك

 صاخنافرعو د ارش اح 1 هدي مومو طسدق نيلسملا

 ةمضق نس>أ ىلع م ل ةعرارومأ داقتو هتكرب و هنءماعلاو

 : فاصنالا هان :مو ا علا لمس اءلاط نتاوماا ىف أع عار باوصللاب رم

 د مون قىلاعت هبيافطأ ءاحر تالا ادبمهصخأنا (تدعر) لحفل و

 ادما هذ وأهئدم : ناولدوت هوس نم ثاعامو امضي نم تلعام سف: لك

 رهدلا ق بام هنساموهلئاضفركذتلو ادنعب
 ىردذ لعىدهأوىب أ بكل * مهردق ىلع نودم ساس

 رهدلاو مانألا ىل_ع قس « ىذلاىدهأف ىتفامنودهم
 مهعنك هنال ءارزولاو نيطال_سلا ىلقعمو ءارمالاو كول اة هدعل ع «اأناف

 ةدعرأا ىلع وفساد ةيدالا ن عمهدصب و م اىلامءهدربو مطل نم

 انة.فوتامو هلهأ و* طدتسو هتلجاومركد و هقحاوفرعد نأ مهة> نه

 ابان نود سو ةعب رأامتدعو باكل !باونأ (هذهوإ هليانالا

 ( كولا اظعاوم قلوالا بأمل ا(

 (نيطالسلاو ءارمالا لم :ءنيحاصلاوءالع !تاماقم ف ىلاثل |تاسنل ءلا)

 101009007750:1300055227 17 1 د ع ج57 و 7

 بانلا
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 امش لو.ةءلا ىفاذت الهل.ج ةريس هيفاوراس د3 كلذ لك مرحماو ضارعالا

 نس>ى (اوفاكف) ةيحاودءاوقلاو ة<#لوصالا تناكولاهتم
 تءه«ىلعىن: وأ افينك فر زنك ةيفسافل الوصالا كت ظفحم م-تريس

 (درفم) أف فمارصق

 ةصاخ مهتريس هءلع توطناام نساحم ( تءمشل)
 ءاكحو فئاوطلا لولم نم

 مورلاو سرقفلاو برعلاو-هو مالا ن مس كلذ ت د--وف لودلا

 غلس فا هؤ كو نيصلا كولم (امأف) دتهد:سلاو دنسلاو دنحلاو
 (امأو) ةفاسملالوطو ةقشل ادع لش ريدك مهتس اسس نم برعأا ضرأى لا

 ناهذاو ةذق انت أرقو ةعرابك> لدأ اواوكد ملف مالا نه ءالؤها دع نم

 تدغلأام تمائاف ةمكحلنمريسملائثلا مهتعردصاسغاو هكا

 ةفيضالا ةماكلاو ةزيكلاريسلاو ةغااملا كحل نم مهمتك ىف

 هتءجوهتيورامىلا لدنلارئالاو ليحماعقوتلاو ةفولألاةةب رطلاو

 دكر ءالعلاةعاربو ءاءاوالاراثأو مالسلامهملعع أ.د الريس نم

 وهىذلازب زعلان ارةلاهلع ىو طناامو ءافلختارداونو ءاكحا

 رهاو<ا|صاغمو تاسايسلا ندعمو مك-21عوشو مولعلارح

 ةففةةراثشاو ةلاد ة فرصة انا( تءأردقو) تانونكحملا
 ىلاط نقف

 ىواخماو ةلال_ضلا نم ىدافاوهو هرم تانآو ةعراب ظافلاف

 هتجرتو اقنأاسترتهتنثرو ةرخ' الالئاضفو انندلا نساحم

 نذالا 5 اهتوعفموأ اهمكع ةقطانعطاقإةب قاح ةعراب مج ارت
 ند

 سدل اهناعابلاوق اهظاغلأ رامئتساريغنمروماتلا جونتو نذاريغ

 دم ( باكا مظتناف) بلقلاىلااومن اعم نم عرسأب عمدا ىلااهظاغلأ

 فيفخ هيا._سأو هنونفىفاس رسغ هيابفةباغه-ةمكحاو هنوعو هللا

 همظن قتلاحالو ءاسلعلا مالقأ هلثمىلا قسم ةدنافلارثك لمح لا

 الا كلمه عمالف هاسورلاو كوالا نئازخ هتودالو ءال_.ضفلاراكفإ

 هإ هدناءمدح اوه



 وذ لوو | هوو

 هأ دوعصأ أ

 هد عجلفأا

 ها ىوعدلاى دو
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 هعمسالو « دلو هعفش الو 1 دمأ هريصالو د ناز هبراةءالو دع 0

 نم هثحمو د لون ريغ نههوأع 3 هتناهاهدعو د هتمأ ارك هير ردد ه2

 «ددعبلابي رقلا « نطابلاو رهاظلاو « رخالاو ل قالاوه « لقثتريغا ظ
 (ةسئادحولاو ةبورلا هلدهتنأو )ريدتلاعيمكارهوئثهلثكسءلىذلا
 تعنلاو »+ ىلعا|تافصلاو 5 ىنسح |ءاعمالا مهسفنأهر دوشاسعو

 ةنزهوأو + نيلاعلابر هللا كرات « رمالاو قاخماهلالأ « ىقوالا
 نواس هل نو هلسر نم دحأ نم قرذنال * هلسرو هبثكو هتك الهو

 هلسرأ * ىذثر ما هنيمأو 5 قامصا|هلوسرو هدعاد#ّنأ (دهشأو)

 « ارنماحارسو هتذانةللاىلااعادو * اريذنو ارنسشب ىرولا ةسفاك ىلا

 هحاو زأو *« نينا هراعص أو «نيرحاظل ٍّظ تب لهأ ىلعو هناع هللا ىلسم

 الست إو « ننموملاتاوّمت ارهاطلا
 ةلاخلا كوللاو ةيضاسلا مالاريسس ىف تراف:أا ىنناف ء(دساما)

 طفح نيناوقل ان نم وهومزتلاو لودلارسبدت ىف تاس. سأأ نم هوعضوامو

 ماكجالا (امأن) تاسا.سواماكحأ نيءونكلذتدجو لخفلا
 قالطا او ةكنالاو عوب ءااو مارحماو لالا نمدو دةتعاام ىل_عةلةكملا
 1 5 نمىلعةعاتل ادودحاواه ةعوذوأا موسرلاواهو 2و تاراحالاو

 لزنأالو ناهري هنماث ىلع سل مهو ةءد هدلعاو كطصارءأف اسئماشدش
 ىهاغاو الوسر هءف وعما الو ردت نعدو + أ الو ناطاس زم هم هللا

 دادنالاةدللسعو مان_صالاتوبةن دسو ناري لاة مدد ن 0

 هسفن ءأقلت نم عدص» نا لجو زعدللا ناد ويد اك سدلو نائوالاو

 ماك>-الا كلت مازتلا قاهوعضو وبا تاس ايسأا (امأو) اف انمواسهاشا
 امنابتسانمةناهاو أهماقعنم مظعتو اف ةراحاو امَءمذلاو

 حو ةنناكدسلا أن سحو لد.علاةريس كلذ ىناو راس د-ةف 0

 ماكح الا كإ: هسجونام ىل-غ ةو- مين اعف ةفصت ]|مارعلاو 0 ماع بو قل

 نودو لاومالا ظفحو ليمسلا ن :رمأو ىو رح اربد دف 5
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 أ قوذهلافتالو « نأ هلانمالو م فيك هب طمئالو ع ىتءهرمصختالو « :
 + تلح تخلو "ءاد هجارتالو ىذزسال.اقيالو أ تك لاتالو ا
 هدا>ونلو علك هعمل 5 دعب هنو « لق هرهافت الو 4 مامأهّدحالو ظ

 هطلا تالو + 1 ال هنوكو « هل ةغصال هفصو# سدل هدقفتملو « ناك

 ءامعال اانه ئنالا

 هأ

 79 املا هءاعزوحتالو « ري غلا وراث الا ريغتالو «روضلاو لاكشالا

 قس دقف ناكمتاقنا 5 ةلناقلاوةاذأ لا هيلع ل .هقستو م« ةنراقملاو

 ل.قوهو هدوجولا ىف هيو است ةلعهربغ هناك الولعمناكنمو « هتاذلاغلا
 هعتصو « جازمالب هامشالا فلل ةردقف ب هلاعف الةلعال ليد نامعالا عسج
 نأ (تلقناو) هعندلةلءالو هعنصئتلك ةلعو « جالءالب'اشالل
 ىلاهدوجورقّتغ ل« نءالانن أن « هدوجو ناكملاقيسد-ةذ <« وه
 376 كو« ناكل قاخخ لق ناك كه سفنب" ىء غي ناك ١ قلد دعب وهن

 ةسهامالف 2 ًامئأان هناادوعو 1 اديهنماه ف لح

 2 نم كان 2 لاو سذ# ا نعل اوسال ة- ءعوضومأم د هل

 وهف «وهك(تاقناو) ةيعاسأا ت2 لع اد ىنعب صوصخم سن نال

 تدولا قس د3 0 (تاهناو هنافصن درغتم 5 7

 * ف.ك هللا ةءالةمغم كيلا فيك 5 نذ 5 وه فيك (تاقناو) م

 واولاو ءاحلاف يوق (تاقذاع) ريبختأ ءاعزاح ةمضيكلا هماعتزاح نمو

 5 هلمدقلان الخ امش "الا ضع ل اقاك ثد-نا لكل |مزلأ 3 4 هقاح

 اهاوقف + هءاعج | ةادالا ىذلاو « همزاب ضرعلافوهروهاظ م حلا. ىذلاف

 « هري فهمي ىذلاو « تقوهقّرشب « تقوهغ دي ىذلاو « هكست
 نمو 4# لا ق'ربرب وصتلاف 5 هيرفطظ. مهولا ىذلاو 5 هسكةر و رضأاف

 « هنأت أهدو>و « فدك هئملاط سذج هل ناكن مون اهكردا « ل ةاوآا

 ماهو الا رّوصتاخ 5 هقاعت نمهزيمك هدم وتو 5 هلء>ول تق ردم

 هروصت»» الو « نوذطلا هطااختالو « نوسعلا هل" ءالو + هفالطوهت

 هيودعالو 5 ماالاهردؤرذةثالو 5 ما-وفالا هب طيحالو + ماهوالا
 مس تست 25 وع و ووو رص توفر رو تمل و هور رول يك 2 ا وول ووكر ره مسي
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 520- 1 سو « لازئالو لزب ىذلا (هللدحلا) 1
 « تايفاملاعلا ب راها ىلع لمالاو لدللا ىلع اهئلاروبكمو هب راث الاو
 نمو 0( يلق ءزا اوس ءاحاوكتلاو نو درالا هلع ىواطتتانو

 ريسخلاف.طالاوهو قلت نم لع الأ « راهنلا,ب راسو ل-ءالا,فذقسهوه
 00د * هتثيشع مهصخو هلعن مهمكحأ اء ف نر ع ىقلخلا قاع

 #* ريهظالو ريم مهرب دن قالو 4 نكعم هم,وةلعخ ف هل نكرر مهتما

 نءلذلان ع سدة: نمرهظت دو « نكد مل نع لزت ل نم نيعتتس ظ>338 ف

 مهزعب نيملاعلا لحب دن ةرعممهفلك مث ع نب كما لدم لعب
 5 مل اركشم شع نءمهريصقتبنيفراعلا ةئر ءمو «٠ فاك اردا هك ارذا ن 3

 5 مهاناعا هّتةءقكةطاحألا نع م-ةوةع فوئوب نيرةلارار ها ل_ع>اك
 هدع الو + امها الو « ثدح هقصالتالو 75 نأ هرواحالو 5 مله مزال



 ركىف أ ذاتسالال كوم بارم٠ تاك
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 ربوثااملاعل او ههريغ نمو سادنالا خي رات بيطل | من ©: نم ةرصتخم فاز ةجرت

 ى ٌءوطرطلا ىرهغلا بوبأ نين اهل سنبف اد نيد نيد ءاولا نب درك ونأ

 7 الا ءاطلا غدت ا يللا زالت نمهتوامر ط ىلا ةم-سأ نيءاطأ مذ

 فاقو همه لادوةنك اسنونو هموعه#2ه] ميمءارب ”ةقدنر ىلا يان فرح

 ذاتسالاب بح احلا نءإ هذءربعو هل_صلا ف لاوك- كد نياهرك ذ ذة و ةفم

 مم هو فالخل الد 5 هاطسور مدا جا ا ءاولا انأ ىذاسقلا بعص

 دج ىنأ ىلع بدالا أر قو طوب باس ١2و هلع ضئارغلا أ ردو هزاحأو هذ
 ةرسص.ا وداد دو 150 ا وفا

 فقزروىناح راد أو ىلوتا ند عسىبأ و ىثاش ثاارك ف أى !ءهقفتو

 نمو اهب سردو: ل واحلا ا مهريعو ىريشقلا لعفأو ى ممن هللا

 ىلرع "!نيرك وأ ى ةاقلا ظفناح او ةيردئكس ل زر قط اقل ماتم

 ها الماعأ اع امامانأكو قردنكيل )!ىرهزلا ىل» ءامعمسا ارهاطلاوبأو

 مدقتو ريسلابامممام_ضارامندلا نم الة: افشقتم اعضاوتمائثداعرو

 تءلد ناك هنأ لق هسأ سفن هلا | جرهل تناكو انالو ا.هذم هقفلا ىف

 رمأب ردا.ؤ ىرخأو امندرمأ كل ضرعاذا ل وة. ناكو فت2ىف عطب سدقملا
 همالكنمو ىرخالاو امئدلارعا كل ل هد ىرخالا

 اولي هاينر] سانااف « لجراب كداعللما
 اول_>ردازالا موقلاف # ق'داز كريسارخداو

 ريسغتر صةاع باك هغمل" نمو هلا اضف ن نه مالك درسدب (ىدفصا!لاق)

 مورلا نم > مم رحت ف باكو فال لد اسم قريمكلا |تاككلاو ىلاعثلا

 داوو ديز ىأ باهت اهلا بر حرمت باكو |متاثدحورومالا عدي باكو

 تناكو رضخالا ب امل |ل.ةةير دنكسابهرم-ة ترزوا.» رش عوز ةئس

 منا فاك هام ارك مو كارل ةئسىلوالا ىدا.ج قل قو نا.ءشىهناقو

 ىورلان يملا نعسناتىناركانأ ان هلل اقوهرازو ىلا هتباصأ نم نا ةيدأ» 1
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 لصق مع
 لسن مع
 ةالولاىف و ةرعدعملا ت .افصلا نآس قنو ساو ىنا كاذناملا مع

 ىلع دوت ىت !ادوهعااو طورعشلا ناب فنوس#ن او ثلاثلإ نانلا ممم

 ةزامخلا

 تاعافشلا ىلعاشرلاو لامعلااءادهىف نو باو عارلابانلا 5-5

 قال انسخ ةذر «مىقنوس# او سهاس ١بانلا ؟عم

 لس هع
 ه2فاعع وو همْؤشو ماغلا ف نو او سدا سلا باملا ؟ هوه

 ةعمنلاو ةياعسلا م رحت ىف نوسملاو عمباسلا بام ا و

 همكحو صاصتلا ف نوسمخلاو نما“ )ابا ءأا وباب

 ةدةلاده ؛ جرفلا ف نو هذاو عساتلا باملا 3-1

 : ةءادهثأ ايفنوتسلاباملا ؟ 9ع

 اهلمحو بور 4( ارك ىف نوتسلاو ىداحلا باملا 0

 تااءااو لكوتلاوردقلاو ءاضقلا ف نوةملاو ىناثلاباعلا سوو

 مهريغو مدعلا كول رام 6-5 نه عماهوهو نو:لاو ثااسثلابانلا 2

 لدن معو
 لصف مما
 لصف معو
 | لصف مع
 ةرو.تمكحو ثيداحأ ىلع له نوتسلاو عم اراساعلا معد
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 ربمالا لع طص» ىلا ربل ناب ف نوئال او سها !تانلا
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 ناطادلل

 رثاجلاو لداعلا ناطل لا لئمفنوالثلاو عساتلا بالا
 ناطل لاراعاذاةمع يلا لءسعامفن وهن رالاباناا

 .اءىلوراونوك-اكىفنوعرال او ىداحم باس ءلا

 ة.عرلا لاه هت ىتلاةهلصخمانامب ىف نوعبرالاو ىناثلا بالا

 4 .ءرلا نمن اطلس !١كلعام# نوسرالاو ثااثلا بام ||

 ناطلسلاة. .هم نمري دعا ف نوعيرالاو عسبارلا با, ءلا

 ناطاسأ5 .همىنوعرالاو سما ب انأ|

 لع :لاعمناطللاةريس ىف نوعبرالاو سداسلا تام أ|

 جار ار ا ءأم .هس | ىف ناطل - لا ةريسقنوءنرالاو عباسلا بانلا

 لاا تب فناطاسلا ةربسفف نوءبرالاو نماثلا با. |
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 للاملا تدم نم قافنالا فن اطا سلا ةريس ف نو« رالاو عسأت هأابانلا

 , ضر ذو نيواودملا ني وذت ىف ناطلسلا ةريسسق نوس#لاراسلا
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 نأ رقلانمناطل !|ةلزنم قرمشع نماثلاناملا

 التل اتالم اص وشم عساتلا بانا

 ناطل ا ناكرأىه هىتأ|لاصخلا ةذرءمف ىفنورشءلاب الا

 ١ لصف 58

 ١ سزاص بأ نب ل عيب :هؤاارم_هأ ةمصوىف نو رشعلاو ىفاثلا بام | ا( -

 هلهأو معلا فدان ز نيل. مكس هن ءهللأشر

 ركمللاو سل اوءاهدملاو لقعلا فنورمشعلاو ثلاثا !تاملا )و

 لصف ع
 مهماةضوءارزولاف نورشءلاو عبارلاب املا )م
 م4 اداوءا 0 ملا بالا |

 يلا + ىهىتاالاص | هةرعم نابىقنورمثعل اد نمداتنلا نان | ا!

 ناطاساا

 ةعصنااو رواد لاف نورشعل اوعبالاتابلا مو

 لصو | موه

 محا فنوريشعلاو مالا ب املا 5-6

 تبطل! هي نك اعف نورشعلاوعساتلا بابل |

 ءاضءااودوحلافنونالثلا ب اما

 لذيلاو مثلا ناب ىف نوثالثلاو ىداحا بابلا ادا ظ
 ريصلا ىف نونالثلاو ىف“! | بادأا 0

 لصف 6
 رسلان ا:؟ ىفنوالثلاو ثااثلاباملا اب
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 «(باكلا اذهقامشدروذ)»

 كولماظءاووق لوالابانلا

 اءاررولاو ءامالادخ هنيماسلاوءاذلا تاراقو ىناثلا راس |

 نيطالسلاو ١

 رط# اوررغلان .مثألذ قامو ةاضقلاو:الولا ىفءاحاع ثلاثلا باملا

 مالسلا اموملعدو ادن ناسعلسكل م سف :رعم نأمن ق قعد اراباسنلا

 كلل هملط ه>وو

 اراد عاذاةاضقلاوةالولا لضف ىف سماخمابابإا

 نءاغريغ نوع عم هتيعر عمنأطل سل | نا ىف سدا س لاساملا

 ضرالا فن اطلس !!نوك ىف ةمكحل انا عباسلابانلا

 ةراضمو ناطلسل |عفانم ىف نماثلا بالا
 ةيعزان مناطلسل |ةلْزْنم دق اراكن اس قع ساتلانانلا

 فألملا مانا مفاسهب عرش أادرو لاه 5-4 ةرعم ةرمثاعلا بالا

 . لودلا»
 ناطاسا|دعاوق نه ىلالاسكا# رغم يقع ىداحتات املا

 قع
 اسهلا هوم! معزيتلالاصخلا ىل-عسص» .صنتلا قرع ىفادلا بأم !|
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