








 ْ ١ هور

 ٠ْ | "' ةيالقلار بالكلاو
 ملاءاد للاوعأت ٌءلاب هقلعتملا لد اوالاىف نو الث لاو ىلاثلا لصفلا 1884

 عئانصا او فرحلا ل" اوأق نون الثلاو ثااثلا ل صفلا 9 ١
 عممج نم ةفلاتخا لآ اوالانم عاوالا ف نو الث ةلاو عدارلا ل_صفلا 53

 نوذفلا

 لئاوأر ةعاسلا طارشأب ةقلمتملا لئاوالا ف نوثالثلاو سماخلا ل.ىفلا 8
 أ 9 اوسااو تاسملاو ر وشنلا وثعلان م تاملاب قلفش م و نكفلا

 | || نارينلاو نانحلالوتدهةصتخملال' اوالا ف نوثالثا او. :سالذلا لنا 6
 ظ همالءوهماع هيا تاول د نجحرلا بدم>- هعافشو

 ةبدمهلاةريضحلاب ةصتخملال ءاوالا و نوثالثلاو عداسلا _صفلا ؟؟ا
 ص: :اصلخأو ةمحورلاةماوالا ةءنيدلا لئاضغلا فهي د_جالا+_ةيقالاو

 ةيورخالا

 (لوصطؤهءؤو رخاوالا فسأ ك1 نم ىلا ءلامقلا) عع

 ناقرغلاو م- ظملانآر_ةلاةرمض< ة_م:ةارخاوالا ف لدالا ل_صفلا 7

 ةيشرع ةئيدموأ تناك ة مكمالو زن تار“ الاو روملارخاوأ نم مكسلا
 ةيضرأوأ تناك

 هداك ةمردقم عال

 كولملاو ةفالسخلاب ةتاعتمارخاوالا ف ىفاشلا مسقلا نمىفاشلا لصفلا 557
 تاملاب , نه: ءاموا 4 احرواهت ةمطو لو دِلاو

 ا عل ثاوالا ىف ىناثلا مسقلا نمثل هلا لصفلا عزل
 ضء.:تومنمةرخ" الا لاوحأ,ه_-ستخارخاوالا ف ع.دارلا ل صقلا "6

 بايلاب قلعتم امو ارخآناريلاج ورةونانملالوخدو ارخ آى الخلا

 (تسرهغلات

 بوب وجوجبسوجو تون جيت 7 7 ةهتترلب جما جاوبت بجنب همم بجبا جت هرج جب دوج لت



 اناوللا

 : هرعت

 لاَ رامالاو هنطاسااوهفال_نأب هةاعتملا ل ئاوالا قرشع ثا اثنا ل_صغلا ك1

 اسرااوءاضة :سالاوءاضقلاب هقلعتملال_ئاوالا ىف رشععدارلالمغلا 9ع

 لصف قلمي اموءاّنَ سالاو ءاتؤالاوءاشترال و !ٍ

 عاونأ نهاهفذ هت وبتكلاب ةقاعتا!لئاوالاف سثءعسماش ال صفلا وو|]| |

 ةيمال_ءالا بتححلا نماهنودوالَوأاهفن نءهونو.فةلاو مولل_ءاا ش

 هداج مالسالار وهل ل مق ديد لأ

 ىلا باقالاوءاسمءالاب ةصتخلالت أوالا ف مدع سداس !األصفلا 15

 آلاهمامعلاو أو جا لاو سامللاب هقلعتملا لث اوالاىف رسع عمدا س !اال_صفلا عاب

 هن قاعتد امو جاوزلاو حاك-نلاب هقلعتملا ل ئاوألا ف مشع نماثلا لصفلا مع

 امهتاةلءتهوةيرشالاو همعطالاب هقلعتملا لئاوالا ىف مع عساتلا لصفلا
 نما قاعتيامو تاراهطلاب +قاعتملا ل: اوألا ف نورمشعلا ل_صفلا 1

 هد , رمشلا نماهربغوهب ومنلا ةرطفلا

 ملاد_-اسملاوةالصلاب ها مالت اوالاىف نورشعلاوىدالا ل ضقلا |(

 لاه. قاتاموتاذالاب هةاعتملا ل ١ اوالاىف نورشءلاوى تنال | ل_صفلا 6 ١

 خلا ةاكرلاو تاود_صلاب ه-ةلعتملا ل ئاوالا ىف نو رمءلاوتا املأ ل_صفلا 17
 هنقاعتءامو مامصلاب هقلعتملال ئاوالا ف نورمدعل اوعدارلا لصفلا ا

 تالماعلاو ع و.ءءلاب هقلعتملا ل ئاوالا ف نو رشعلاو سماختا لمفلا 68

 ملا ضئارخلاب ةَقلمَمْلا ل_ءاوالا ىف نوريءلاو سداس !١ل_صفلا 1١6

 لا ضارمالاو زمانلاب هقاعتما ل ئاوالاف نورشءلاوعداسا| لسفلا ا

 خلان انا: كل اودودحلاب ةقلعتإا ل_ةاوالا ف نو رسثعلاو ىماثلا ل_صفلا لا

 ىلا هالات ررمضد هقاعتملا لئاوالاف نورذعلاو عساتلا ل_فلا اا/ ؟

 هلءقو مالسالا

 ناس نمو نك اسماوهستالاب ه-ةلعتملا ل اوالا ىف نوال الصفلا | /1/

 مدآدالوأ نمالؤأدالمل أورن امعلا ىن نمو مهلاقالاو كلامملا

 رومطلاكهناقلءتمو دمصلاب ةقلعتملا لد اوالاىف نوثالثلاوىدالاىلصفلا ١8
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 4( لثاوالا ةريضا# تسرهفإ)

 لئاوالالوصؤ هذول والا مسقلا

 هءاك هءاعةم دعه

 لل ءاوالا ظافلأ :ةردصا أثب داحالاف لوالالصفلا

 لا ةرشك 00 ةصتخملاثداحالا ف لءاوالا نمىفاثلالصفلا
 هلا تانئاكل الئاوأو تاقول لا ءدس ةقلعتملالئاوالا ىف ثلاثا !لصفلا
 الوأ اهم ماك: نمو تاغللاو نلالاب ةقلعتملا لئاوالا ف ع.دارلا لصفلا

 فالتخالالث اوأن هاهبذ ىرحامو ىضووأ نون ىه ه لهو
 نموالَوأ لزن انك ”ىأ تتكلااب ةقلهتل الثا اوالاف سمانا صفلا

 لزن نه ىلءوالوأ ه 1

 اموةياتكسلا عاونأو ل - ةلاو طنب ةةلعتإ الث اوالاف سداس !!لصفلا

 ههحو تأت كا 2 راتك اهم قاعد

 نمرءشلاق-اووءارعشلاوراءشالاب ةقاعتملا لد اوالاؤ عداسا!لففلا

 رءشا|نونقوضورعلا

 رهظأوالّوأ نمآنممال_سالاب ناعتباعق لئاؤالا نم نماثلا لصفلا
 مهب قاعتياموةرعشأ اوةرتفلا لهأ اوثاميصلاوءاسنل اولاحرلا نممالسالا
 ال1 دات لاو جولاةرمضح ةصتخملا لأ اوالاىف عساتلا لضفلا

 ازوعم ىلا ىغع -نموالّوأ تازن لش ىأ فوروسلاو نان الا نمالوأ

 دنا مهن هللأ ىضرةرادصل اةرضح الو أه 3 هعجح نمو ِ

 هتدد دل للطيار ءالاةرمضلاب ةصتا ل" اوالا فرم 0
 مالسلا مهماع
 فاوطلاو فررشا|تد.ءلاوعخ اب ةقلعتما لئاوالا قرش ءىدا 11 لصفلا
 "11 ضاشملاوكسانملا نمل ىادتئادومارلادصسملاو
 ملا هلاو- أوداهملاب ةقلعتملا لئاوالا قرمثع ىفاثلأ ل_صفاأ

  3527751355:59173001517: 55157177تراك  1١ا ٠1 .

 نأ



 0 ال ا الركلات اللا

 لدامالفد- كدحوع ةلأفرسشل | لداعالفد_.-وتلافرشل اراهظا نيد جولا ضع ىلاةب_لاب ووقرصنلا أ

 6 اا هم الّدعو اد_ى<املاقوةداومثلا ف ورح ن زو نيذرالاو تاومدلا

 انف هر نق ناعو* ةلا ربك الا شلاو ىلاز ءلاهْلأَق للم هولا هةمّقح لداعد

 الادلاال :_!كىقعلا ىلا اءندلا نمهلاقتنا دنع ساشلا عرش نول رخآ
 لاق هنا لو هلع هلل ىلصه- ةعرب - :ااريشمأ أ ل نع علا ثي دا ىفدرواك هللا

 هللاىذر لء> نيذاعم ن عشر د حلا ةنملا لخد هلئاالا هلاال هم لاك رخ 1ناكن م
 نماما ديعاهاوةنالةلك لع الىلا سو هيلع هللا ىل_دص هللا لوسز لاقو هدع

 ينررع نعشيدخلاهقلالاهلاالةلكراتلا هلع تا مرحالا نان نعت ٠١

 هنأ ىدر ةمركع لك سامت دلان مهلوأو : هر> "الا نمةمامقلا مون رخآ ٍِق هزئعهليأ

 اءزدلا ن مكالذرد_صلاقذ هر . دل نءمأوهامن دلا نمأ همايقلامو نعهسنع

 ىوعدرخآ ٍق هلئاددحر ىطومسالةرخأ الائىقا اوم نهد رخ "الان مدرخآو

 هنأدك ىهناص-ريخأ ك نيللاعلا ب رهلد+لان ان لامها اوخددنع ةنملا ل_هأ

 ا ناد ااملءقنأف نمملاعأ ابرهلتدلانأ مه اوءدرح 1و نممملا

 هللا حقن نمد مال لاهم اعمدآن ال نمفراعلا ضءد باحأ دجلاة يآ ةنملا لأ مالك

 اذلوهكت ال-1|تلاّقؤ نيملاعلا بر هتندجلا هلوقن م كك املوأ«م 4 :حورلا ه هد

 حاس الامر مالظ لك حامهمو ملاك لكحات :هدجا دبل شو مدآ َْ 86

 روو باتكل كرد_ددجلا ةبآلءقوةن اهل اهم اطم هاد 10 ماتتتإلاو

 ع.درملاهبلاو باوصل اواَض رلا قد رط ىلا هنتاانَعْذو تانكلا 0 وباطخ لك
 ساتان مل تالت ارج ارالواذج لك 117 ب ا

 مهللا نيعجأ ه.كوهأ ١ ىلعو نيرخ" الاونياوالادءس د ارداظو انطاب

 ل ,كولا عنو هللا[: ها سدسوو نيمآس دلا موبدبجلاءاول تحت * ى._يءمانرعش-ا

 مم-ظعلا ىل_هلا هايالا5 رةالولود>الو ريصخأ ا منو لوم امن

 ةرماعلاةعمطااب تاهولا كلا نوعي تاظتنالل عسط ع

 مرخملاةمذ ىلع ه.قاط ىلأ ناخرمصع اهزكر ىئلا ةبتؤرشلا

 هعلبو هلهللاناكجبوطلادحاول اديعدجشلا لضافلا

 ل هن رع ١ مف 3 ة:تريمار ةدرهشم هلم

 ضل اىزاوةالصلا مشل حاطه سسسا 207 اهمحاص



 / نسل

 رامغلان م ىو ةةملا ىنءلب بران لوٌةءق ى-سناهلع هنع ردك هع رفد ودو

 ىل فرت ءتأ هنا كتل تدأو ران ١١ نم كتمان أن اىد.ع هرلا ىلا هذ هلل !جحوم5 9

 نه ىذ م نئ-ا كلال- بو تزعو براي مندمعلا لوقرف كاباطخو لب ونْذ

 ٌس وهنساعق د معلا لوقد ورسملاز وحق ىاباطو ىف ونذذب كل نؤرمءالراذ 1

 1 !ىلاسءن هنن جو.فراذ !|ىلا ندري ىا اطخو ىلون ذب تقرت نبل سفن

 هيلا لوقف ةنملاكإخدأوكلاه ل كاطع كل ون ىف رتعا ىدمعأب

 ىلنا ىد.عهيلاهللا جوبق 50 ايدتك طع تناطعأالر طقاسشذتدنذأام 357 :عو

 ل ه»قرأ 2 مرأب لوةيفادأى :ربالؤالا_هث اواتمعدنعلا تفتلمف د ةندب كملع
 ىدنع "ران لوقي د .علاّكلذىأراذاترئاغصلا ىل تارا هد هلل قطذق

 اهب ىل فرعا كل:ماهب فرع اناهملا هللا خومقرما. كأن اصلا كوع

 هللالوسر لاق: لا هللا ]خد مؤ همون د دمءلا فرخه رف ةنملا كل تدأو كآل ادرفغأ

 ةماماخأن ع ىطويسلاهجرخأ ةلزنمةنملا لهأ ىدأ 0

 لاتنالاد_:عةبورخالارثاشبلا نمرشللامااكرخآ © ةرخ 7 الامولع ىف
 نيذاعم نع يملا ىفاذكهقتاألاهلاالةاك ةرخ الاىلالاحترالاو امزدلا نم
 هلاالهمااكرخ 1ناأك نممل_بو هرلعهللا ىلص هللا لوسر نع هزع هللا ىذر ل.>

 ىلءهللا لوسرتعم*امونع قا ىذر رعنبا| نع جدصلا فو ه4 :هللا لخ دهقياالا

 كثالذىلع تومي” هءاو نهاص 2 كم .عءاهلوقد ,الهلك لع "الى الوقد ملسو هءلع هيا

 ناسنالالوق نازنإاىفنزوامرخ 1 ٍِق هلئاالا هلاال هكر اخلا هياء هللا موحالا

 6 ىقتلي هنا نازمملا* الك هلل دجلا ل_و هءاع هللا ىلص هلل |لوسر لاقا دلو هللدملا

 لع د ةراذ_ةمدملع ىعسفرنلاو ريدت |نمدععلا لاعأ عج نازيملا

 ب لكون اصقنالو هدأ زري غن هول عردقب دحأ لكنازيم فكن افاهس ءا 0 9

 | نمءاحاع وهلا نامالانال"ى ا ىاهتاالا هلال لوقالا نا ريملا لدن لع
 ىقمش> ا وا وايند 4 4- عرش ماكحالا نم هللاد_ُء

 | مدعو دو كرمشلاور كلا اوه نامالادضوه دضا نزول ْئُدلكف قددصت

 ناهذدالاىف دود ولا ى_ةتمناعالاو جراسملا ىف هل قتال" قاس ى هيه

 امأرو رزذجلا| ود»و ىاطملا مدعلاب نز ولا ض لا دود ولا لقيال-فجرادلاو

 دم لد » لك الوم نيعستو هه ست عم دددوت لك امي ىلا هقاطملاُث د ا 95
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 امتطاومواهماك-أوةرخ“ الالاوحأ,املاع ناك هتلاد_حر هنأ ل_ثالو راثلا
 ١ ارظن هلاقرعدات لرعمأتءله- عدلا ىذر زرع ني:مؤااريمألوقىلار ظزاو

 هذا لحد نمرخآ و ءامحالا نم ةرخ" الا نطاومةمافعيلا ارامتعاو

 1 رجالا مل لاله ألوف ة ه4 ههدح هللاق» هنءيح نم ل>ر

 هد رخأ نيد كا اصعنمران || ىقىصدحأ قئال 7 ند قد ل-ه» هولس

 ريغوزغلاىلااوحرخم مان الواصءوأ' ارعهنملا لد نمرخآ ف طومسألا

 نقارضالا له[ قدور تلازلا لوغا وهو ارسنال أنممهو مهئاب [نذا

 هجر ىطوم بالرش الاموملع نءالقن حزاربلا اساَم 5 ىفاهترك ذالوقرمتع امنا
 جر رخل رةنملاال اودةئملا لهأرخآ او اهتماحو رخرانلا لهارخ ْ 0 هللأ

 اهتاهسلا - أمت 3 هنيللا لس دان هذا قات هلق لوةءذاو.-راذلا نم

 مدح ري تهذاهل هللا لوقف ى اه حو برأ لوي عريف ى الم

 امندلا لدم تال نان دنا ل دام بهذا هد هل هملاحْلأَ ران ىلاهت هللال ومو

 تنأر هنع هللا ىذردو هسم نب |لاقكل|تنأو ىف رضستأ لوقف هلاثمأ ةرمثءو

 فدأ كلذ لاق ناكؤ ءددح اون تدب ىت> عد ل بويل ءهلل ا هللالو سر

 هللالوقد 0 ا هنا ر ةنياح رح 5 38-3 <# نم ةأزنم ةنملا لهأ

 لهو طقاري_د تاع له موملااذ-4تددعأام مدآ نان امه_-هدحال ىلاعت

 لوقب وةرمس>راذ ار هاد اوهوراذ ]ىلا د م دف فران اللوقمؤ ىنوج ر

 ىتوحر لهو طقاريختلعل_همويلااذهلتددعأام مدآن اان رخ ” الل
 فرقا براب لوةيقةرعشلعف ةريفلاق كوجرأتنكىاالا برا ال لوقف
 ه دهان واهعام نم نرثأو اي ل راب لاظتسأفةرحشأا ؛ هده

 قدنغأوىلو الا نمنع هو ةروعش أ عذر ما ممدت» رقءقاه ريغهلأهدالثا

 اهئام نم برشأو اهلظد لظ:_سائاهريغكأ] أس أالاوتحت ىفَرقأ ب راب لوةرقءام
 اهنم هند _ءقاهت لله رقم ةاهري_غىبا اتا اند هاتملأ مدآنءأأن لوةءف 0

 برئأ لوقف كلا الفةنملالهأت اوصأع سفاهريغهلأسالثأ ه هذهامسو

 كل لاق غر فاذانىقب ولام لا ناستتا وخل :(نهضأ

 رخآ 0 دع سياانماجريذغو ةررهادةءاوريقرتسلا ف

 .دبأ رانا ن طماا 0 تا لجر*:+|لخدب نم



 ١ ادا

 1 ا سس اس سس سسسسو

 (وأةبادعلان «.م نأس ار2 تام نمرخآ 3 منع هّنناىذرةباوصلا ع رائف رخ

 هيلع هللا ىلصوللا لوسر نادكأرن 1 © ر_> نياهلات «_:عهّللاىذرةدب رب
 رسلاو أ اوم نيب ودم .لاوخ 1 ٍِق ىطو» للادل اق هن ء هنأ ىذ ررباج هذي دماب لسو

 [مزدلا ٠ نه«موبرح 1 )١( ١ هترضا# ىف ىط وءسلاهلاق هنغع هنأ ىضردءسأ هسا |

 دنعءاءلوالا ضع هات هللاءاّقلل ثوملاب نموااراض دهسا مونهرش الا أ نا

 لد نملوأو تائاذإ تاتعملا هن لال _هخدب نمرخ | 3 ه--و رماست

 ١ ةمغل| نع لءئارساىب :ءلرب ذهل مال_بلاهي ءاعدوادىلا هنن جوأرصأ اذاراذلا
 قاسلا تغلاو لاك لوق اءئدلا نممون رخآ ٍِق ىسمدتأ اري_كناىفدروو

 هرمزرج 1 ٍِق ناعنالا[ويرط 2 امرك ذدورخ" الا مايأ نم موبلوأو قاسااب

 مناع مدفن ام ةنحلاةرمزلران :ااةرمز لوةترانلا نهورمزرخ 1و ) + هلأ نم

 ف هدعزهري_غو مدآن ول أسف ةذحلا له أييهسق نوصضل وم-مرنوعدمؤ

 ثلل د- ذمه عفشدق و هءلع هللا ىلصا دعوت أ : ىدرةعن موأكف م 4ةعافشلا

 له أو راذلارانلا لهأ لخداذاامهتع هللا ىضرس ا.عنب.الاتو دوما اج

 ىذاقلل ءافشلا ن مث دحلارخ الاءان د َه 4 لان مهرمز رح 1 قء ةهنملاهتملا

 ن«جرد< نءعر> ١] 3 ءامدحالا ع نمل-_-رلاءالذتنك ىتءل لاق ىرمملا

 اعانت 3 ا ايندلا لثما ميفاثكم محو طأوهو ةنسد1 ل ا ةفمس اقر رانلا

 ها م-مهواموب مخمو ارش ثكع نم مهن: هروح "الا عج نمديج اهدا

 طر نسل ناك مامالا لات هذ-فالآ قده هرح ا مان نمةعج م4وطأو

 نماحورخرخ< الآعأ ل حرا كلذ تنك ىذد ةيلان وقد د هز وهلع) هزع هنأ

 ل قاس اب قاس !|تفتلاو ىط ا | هلوق (1 ١)

 | 1 ها ةدشلاب ةدشلا ىَقتلتؤورخ" الامانأ نم مو لّوأوا ءدلامانأ ن ممولرخآ

 1 هي عجم ها ناقتالاةرامعب :صفعك لهأتذ

 0 رانا! لدأ ل دادا ضايع ىضاقا |ءرابع حلاةنجلانمةسزرخآ هلوق )0(

 لوَمَدَق راذلا. نءهدرمزرخ آوهنحلان مةهرعزر> | ى 1 مق ةنملاهنملا ل هأوراثلا

 ه.يعم هدأ ل ىلا ةنللا ةرعزلرانلا رمز
 0 7 يات ا سال ا 17 207 1 2 120 ا ت0 9 صك ب وس ا ا سعال حلل ع اج ل ع را ل ل ا ل ص ل مح سل ع م سلم مس سس
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 انا

 ا

 ةجرلا«.لءنامزلارخآ فىدهمل اب اص نهدالوالاّتاخنوك, ,هفنمىثشلا

 نامعالا ل هأ م. ىلعوناو مرلاو
 م ل حتت

 ىنالدناضءتومن مورد ”الالاو>أ,هصتةارخاوالا ىف مدارلال سفلا)

 4 بايلاب اتي اموارخآ نارينلا نمجو رخناو نان كا و ةوارخ

 قرشا نم سانلارشحت ن د_عروق نم جر -ةتران ه«-عاسسلا طارشارخآ و

 نادب رب هنب زمن هنايعاررمش# ن مرخ آو رارسالارغكن مثيدخل |موةوستو

 قل _ءارح عادولاة.نئاغلب اذا تح اشوحو امنا ددهذ أمهم#ن ناقلة :دكملا

 اسف احق ا ءتردل اطل ١

 هول والا عس رروش نمر شع ثلاثا نيذث الامول ةدو.+ ندلاة ايلا نملسوهيلع

 ابا ار مالماا رقم برقرخآ قلو هءاع هلل ىلصث عد هءؤو ضدقهءفودأو

 ةضصارم هءااتاينارخا وهز ء هللا ى طردرب ره ىنأ نعبد دولا هئءدملا

 توءنمهرخا 1 ةةريسلا ب مفاد تسول تاون ءهلئا ىذر هنوع# ل !.قو

 نأ توملا كلم ىلاعت هلئارمأب ه لفارس امك ن نءلّوأو مال-سأ 1 00
 قس هد الو تو.وق ىلاسعت هلل اهرمأ» تلال أم ل.ئاربسم ليئاكمم حور ضدي

 كلملان 1 هلال_--لحىدانمذ قاسلامو.ةلا"ىلاالا جءاعسلاو ضرالا ىف
 مولع باتك نمراهقلاد>اولا هل هلال- ل> هلوقب ىلاعتو هنا مس ندد موملا

 ليو ةناعاتا دكا لوس كار أوم هياكل ارخآ ِ ىطومسالةرخ" الا

 لئاقااوهورات اة بار يحاص ن اكو هئاملا دعن تام هل ادن رماع لاغفلاوأ
 هرمي أك م همنأ أم دكر وأ هن ىيربق 3 اداره ناك ا هبستدقنأو

 داقولا ىتمعش ن ناو ىلع « تعداتت نينس نم ىع ءارتاشاب لاقو

 تااثلاوهو هن ء هنأ ىنمرصاقو ىلإ ني دديفاقومةفؤناب نرش رشا ١

 قراشما حر ىفاذكهوعدلا باح ناكو وهلا ليبس ق موسس مار لوأو مالسالا ف
 جيران نم عستو ىدحا نس هتعاشا يضرب نب لمس هش دا اب تام نمرتخا 1

 4 هب هللا ىضرفوأ ىأ نب هللا دمع ةفوك-لاب تام نمرتخ آ | © ةءارصلا|

 نيهستو ىدحا نس هنع هللا ىذر كلام نب نشأ رمدتلاب تام نم هرخآ و ندن امو

 نءاذاتسالاهلةناذك نيثاعو نام ةسرممد نب هلل دمع ماش اان تامنم رخ آ

 ١ ١ لئاوالاورضاححم (



 ىل-ع نعي 0 رفو و مقالا دييشلا ل,ةدقاهتلخمل را ًالاد-اسم

 تروظفاصمءامملا تعم[ ره اثءمفءام ضرالا تذ 7 دا

 نمو هكماهنم ةعطق نم نان عطق عد د رأ ىلاعت هللا | يوست3 6 ني رصرالاىف-

 حرأت ن نهةفوكاادصعم عدارلان هو سد_ة1|تدب ةعطق نموةفب دا |ةءطق

 نوةفااومولعل !ى نب دو: ىلا ن نمدهداتلا ةئالآش أرز !ء تعد نمرخ آ 2

 نعد ذهمول هد وهن هنا انمْفُب ىط وم سأ !نيدلالذل- نج .رأاد.عةمالدلاماعالا

 نباهنامز ظذاح نيثدهل ا نمتذءاهجلا ظافر أ 3 ردهم ةرمض أ <22 ىفه-سفن

القسلاد أل ضفلاوأر 2
فمدقتو عرب ىرمدملا م ىن

 تهتنأو نون ذلاعمج ى
 ' ش 0

 هلذم نقدم ظفاح هنامز ىف نكر لذ اهريسأت ايندلا ف ةرلعلا هسأب رلاو ةل-رلا هم هلا

 برق ىد هشة ىل_ءرصعتام نيحءامدلا ترظمأو ب دما نقلا هن متنو

 تقولا كلذ ف ىر و ماملار ءاشاالاقذ رطم نامز نك,ملو ىل هما ىلا

 ىدطملاب هاّضقلا ىضاق »ع ىلع بدعسأات رو

 رخل, مس تم نااك 1 ىدلا نك رلامدهناو

 |0001 فرس تا طور دا اهركذ

 ا لع شاخو 5 0 وشو اةطزاف داوةمكدحلاو

 ملاعنمىاخ عون وع ماح لاعرتش 1 ٍق رهموردا24ىق ىطوءسلاهرك ذ هنوه

 هداني اهعاونأب ةكللم اوه فن اخ لماكل اناسنالان ال ناسنالاك اعناومجلا

 تاذلاب رخوئمهنانم_يفافلزنلاو مامحلاب اكلم ىلع ةمدقتلادونملاك هلةطوسم

 00 مال_ لاو ةالصلا هيلع هلراشأ كة دترلاب مدقم
 ةرارس !لماحوشو ىفاسنالا عونا اذ- ره نمدلودولومرخآ | تيد كلا امد

 هل .ةجرذذ هلت أهعمدلونودالوالا مت اهوهق عون :ل| 3 دع قلل ذاع نئافو

 هدأ, هعل هدعلو نيصلاب هدلومثنوكي واه يا- رد: ع وس أرنوكياه د. جر ْو

 هللا ىلامه :وعدبو هدالو ربغ ن نم حاك_:لارثكمفءاسنل او لاح رلاىفمةعلا ىرعسو

 ماهملا لم قد ن م ىبهامز ىموم ضءةو هللا ه ضع .ةاذاف تا ال_ةىلاعت

 نءةدر < ةوهشر ةعيبطلا < نوفرصصت ناو زو هرعالو الذل نال مال

 ا ف ف موقت مهيامق عرشلاو لقملا



ال ةالل وجدل منار 3 اهلا ع لك 00 د ن0
 01 ....كااطلاشلط نالت ا

 هرواسجت ى هو ةناغرؤناءارخن دمرخ 1 و ابرام هو ةاعرفتاسارخت دمر #١ نادللاة مان فاذا ىقاذك هين رغمو ||
 ماشا: نم اميذأشنو كارئالا دال ةناغرف ضرأو دنهل ادالءضعد و نيداارهأ
 اد لامملا ضرأ هأ لاء ناس اون ماقاامأو ىفناغ -ملامامالاك ماظعلا
 ةحراخ دعاوق ةنيدمةئامسهتو حن «ءقو مهل | قار 0 ؛ و مظ عم اقاوهعسأو

 سآخرسو و رو رتشدو سوسو نأ د»- هادم ناو قت :: اسرلاو ىرقلا نع
 سوطو ناحرحو ناهذداو ناسارخو ناشخديونارافو لا و روفاسنو
 ىشو سراة كمر وا<ودونبو زةناسارخ ندم لَو 5 كلذربغىلا لبدرأو
 حيران ارمعو اقرمث مال_سالا كلام نع مهو رعد عطق هضفارأا كالهراد وبلا ||

 بنوبر_هلنا وركب *مال_بلاهءاعنامءاس بار <« ىفتتدنةرع#و آو نادلدلا

 اهل أسف ةر عش هخس لك هن هنأ ار ىف هت نمق سدقملا تدب ىف. .ءد. ناك هنا كلْذو

 تبزت تناكناثاهماقيرأرف اذكى ًءاودواذكى يس | لوا (ىهع انع

 نييورحت د ىذا »وون انوه مت يسف تبت ءاو دل تن اك ناو تسر_غ سرد

 فرق كيل بار تح ةفولر يدا تلاه كل ااماها لاق هدم

 دازب ع دتساواصءامممدخت او تولل دعت_سافهرخ“ د اهنا 92222

 هللا ىذر ل هنأ زومدوتد ن ناو ه 0

 نملا نا سذالالءد ىح قوم نجلا ىلع معمهلل |مالسلا هبا ءنامبا-لاقأ منع

 1 فم المأأ دع ناممل ماومأع *مكوواصءاممدختا افلاق بيعاا| نوما عدل

 0 :الا تنس: ةالوداةءمهو 2 -وةذةسؤهضرالا

 ءاملاب اهتأت تناكوة- ضرالا ن 1 و نيهملا ف اعلا فالوحاوثبلام

 ريمج نب دعس فسو) نب جاهلا هلق نمرخآ ِه ناويحلاةانح تناك ل بوح

 ىل_عدرش: دا نيحو ةمالادادز نم لماك ىلو فوكى انوهو هلع هللاةجر

 شاعا3 هلع ىدهدن مدح أ ىل_عهطلستالمهالا هلوقب هيلع اعد جادا عطف

 باب ناو ط0 امد باّتك ىفةطو سوم هتصقو هل. أو رمدع سد الادعد د جالا

 ثيديلبا ف درواك مير م نبا ىسع نيل رمادي مودقيريشد نمرخآ قماللا
 نءثددملامالدااهيلعم رم نب ىسع ىف رش نمرخ ناكورد هارباةوعداتأ

 ملسو هملع هللا لص لافإك ةنيدملادكم رجا سمار آي تماصلا نب ةدامع
 رجآ معلا هسا سات هفته 7071 دلال هألاقدجاساارخآ ىده»*ناوءامنالارخ آفا
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 هملعهتلاىندلالا-دلانولت اقي ىتمأرخآ ف ىرهودلاحاحت نه سع
 ىدر واذك لا>دلا ىتمأرخآ لت اةد ى> هللا هد ذم ضامدا واول هو
 اذلو لام ارخلا عدو منافوطا | دنءاهه امم تعلى ض رأرخ اوف عمصأا تب دولا
 42 رات ىاذك هوالملاب لَوأاهءامتعءاتاىتاا ضرالا تن ز وحو «:-ولعهمقاع

 هريس دمت ءابع مظعد وهلح رثكب هَلَوأ نم ريش لد رلا ترخ 1 نيءلارهوملا

 موشن و اهل انج بهذ هلّوأ نمريث ةأراارعرخ 185 ننرطت_سااباةك نم

 بولق نمبر خامرخ 15 فرطتسملا نماهةلخءوسو اهجسروتهد واهئاسأ
 هزع هللا ىىذررعنينمؤااريمأر مأر خآ هو مولهل اءامدحا هسأر رل | بح نيقيدصلا

 اذك اطوسنينامدل-اوةسفواوزو اتا فاطو -نيهررأر لا براش داك ناك
 هب ناكماهطملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرءلك !ماهطرخ كو عءاصلا حرش ىف
 جناص1 ارش نم م رحال هيزفت ى من هءمنال هتهالاعن ريت هإ تحأ لذ

 هرعجمأ| نم عست ةةس كومت ةو زغل دو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ ةوزغرخآ
 هتاوزغلّوأو هناوزغنم عسأ ىف ملسوءيلع هللا ىل_صدهّنلا لوسر لتاق هب ونثلا
 مل-.و هيلع هللا ىلد هتاو ز غد دعو هفيرشلاة رجلا نمنيتنثا ةنسءاونالاةوزغ

 ىل_ص هلا لوسر ةءوزت نةرخآ و هيونتلاهريسلا فاذك نمسوتو 4 هانارسو

 نبهللاد_هءدلاخ ىخو ثزالات دي ةنوهم ني_:موثالاتاومأ نمل _سو هءاع هللا
 ىذرداب و خت. هد ن4وأودماولانيدلاخةلاخو ام_متع هللا ىذر سامع
 هرعفلا ل .3تتامو هنسنب ريثءو سس نءاوهواهد َوْرَتا هت اوخا نعوا مع هللا
 نيعن رأ تنب ىهوا معلنا ىذراهريغا تام ىف جوزتي لو نيس ثالث لوألا

 نمتدلوونيءقالاب بةارهاطلاو ب.طلاوهو هللادمعو مساقلا هل تدلوق ةنس
 ىف ةحيد_ةتدءءتانلو نوعهللا ىذرةمطافو موثاكمأوةءقروبن» زثانالا

 ابر نم مال_!اةحدت ٌئرقأ داب لاةفمالسلاهملع ل ,ريحاهان أدالو الا ةريزت
 حاصلا افك بصن الوهم بضد الب مق نم ه-ئهلا ف تنساهرشو ىمو

 هرب رهوبأه اور لمكولا عذو هنا ىبس>رانلا ف ىلأ ني ممهاربا هن ماك: امزخآ
 نبانعشدد_لا رودس سف موب رهشل ىفءاسرأ رخآ كو ه-:عهللا ىذر
 هلأسز حر وصاللاهلاق قر خاهاّوأو لتقةمارخ 1 أمرمع هللا ذر سامع

 هيرصماوا لاقي وةردنكسالا برغملان دمرخآقاهرخ آو ةمملا وأن عىلشلا ْ

 هم ردمو

1 



 عم

 نا. أن نب ب أم اةتئالاةب اخ ةضؤرلا لهأ نمهفمس

 نافاخو نيف, , رشا |نيمر لا مداخ َِن مرات روتر ءو هءاع ناخ

 ابرقوادهد هةلود تاراربصنواب رغواقرش هتاحوتف مال- ءأ هللا عفر نيقارغل |

 ةفياخ ل وأ و دو ارهحوارس هئنطلس ماظن ظذحو ار< وار , هل دع ماكح ار مثذو

 مهلاو بر_ءلا كلم نيمر "كا نيك ماو نيم_.ظعلا نيقا ارعلا نيب هل هللا عمج

 مظعالا كما ملاعلا كالمأ هكس امم-هالا ادوهتماو سماد
 5 ءاشت نم كلما عزخ#تو ءاشت نمكملا | نوت كنناف يشل ل6 و

 مش لَوأ ف هئامهستو نعم_ستو ناسك ةن- 20 ءوهتلودلطىفهذ_هىتااسر

 دهشملاب رهه-هتيل أهدح يرث دنع هتبواز هذ ثم مدام ىعادلاربة فل نو بح» .ر

 ىلا هئيانعنب_هد هشاءاج را اودكس نص>حبرة:ىفاحورااد_ةرااوىنا للا

 ١ نيم آمهللا نيمآراتخملاىنلاةمرح رارقاا مول

 عاونأب ةقلعتءلارخاوالا ف ىلاثلا مسقلا نم تلاثلا لصفلا)
 (لئاوالا مدق ىف ىن.ساكعماح لصفوهورخاوالا

 متو اع هلا لسد لوب ابجس ة!لير راس ا

 رخ آ ءافشلا ف ىضاقلاهحرخأ اثمد مهرخآو|ةل سانا !لّوأ تنك لافاك
 مناعأ تاك اماعق هَشااوَعَتاةالصل ا هالصل الل .و هياع هللا ىلد هللا لوسر مالك
 هللا ىلص هللا لوسرهن ماك_ةامرخآ و هنعهللاىذرىلء نعى طو.سااهحرخأ

 كد م-سوه.لع هللا ىلص ىذقم تغلبدقف عسفرلا نر لالج مو هءلع

 طيهأو مالسلا هءاعمدآهمق تام مور خآ هنع هليأ ئمرمأن عل طومسلا

 مأي أرخآ © نيملار ّه دولا رات د>الاموب هتدءادبن اكو هءهلا مون هقاخ توهم همق

 لاع رونا نم مورا خو ريمللا ف دروا ذك ةعجملا مو ةعاسلا هق موقت ام انئدلا

 روهشلان م ةلءارخآ و ىطوسالةغالارهزمىفاذك نيثالثلا مون وشو مونأ مولد
 نه مون رخآ 85 ىطو.سالره هزمملاىفاذكس ثالث !اةلمل ىهوغالملل اةلدللا اهل لاق, ,وو
 1 هرخأا نال اهمون عمةلءرخ ”اللاق ود هرب هل لاقي روشللا
 نم رهسقلاىرب_: كل ذب تدمسءاربلا اهل لاقي رهنشلاقو دما لود



0 تماواهبائم تدان لن ةمسامعلا ةقالاتا ىف تئد-اضدأ ىهف ةيسايعلاةلودلا ىف
 

 ا ةفبرشلاة:ءاريلاربأك الا ضعب دنع تدهاشو ةيمماجلاةرلصالا ةفالكنا ىف اهماقم

 ْ 1 ةراشاب قوم سلا نيدلاءال_ءناطاس اهل معمر ةزطأ سلاةعقر اة ور وصو

 | الول_.سملازال ىدمدملا فيسلاب ةبداهجلاةر دم لا ةوعدلاب ايف هزاحأو ةف.لذا

 اا رخآو نيلسرملا د._ب همرح نيدلا موب ىلا ارب وار<ابر ءواقرشءادعالا ىلع

 اهديأو هتلااه أ ةم :اهعلارو هنملاةلودلا ةمسامعلاةف الدنا ىف ةيمالسالا ةلودلا

 أ هذه دبأو هللادلم اذ تم هرقثاو تدي لود نم كف رارقل موب ىلهتبانع نعد

 ناسعالاو هدب د_ثااناكرالاوة دب دعلا صن ا صخلاب اهمص* خاوودب رغلاةلودلا

 ْ 1 ماو ةعدملال هأاو رهقو ةن_سلاءامحاو نيدلا ةرصنل او دهاحذ اة ديدسلا

 ١ || هلاميعرخ ةيقمسألاةداملا ىلعمومالعأ او. كتوةهد هذاا عانتاب مهما

 "1 ةيقواسأاو ةيكرملا | نم ةيضاسملا نيطالسا |نمب ةب راسا نذل ن.هكلل ذ بدسد
 | نم بلغتلاونتفلا نمةرن امعل |ة هم عبس فلو 4 .هطافلاوة أ دلاو

 ! كلملا نم م مهري_غعداس نأ اوعن ممسهز .اهعأ ىف كامل هناءارز واو ءارمالا

 |١ ةلءاحلا صانملاب لالةتسالاو ةكسلاو ةمطخلا كارت اوةرامالاو كلملا ف صت ىف

 1 او ردمو مهسفن أكلذاو هك م : ركأ اهب رغالاريمستو عالةلاو نو هلا ذاذتاو

 1 نئازدنام.حوةدعا ودل نا.سأ ىف مهوكراشاة ءارزولا باقل ن ءمباقلأ

 1 هعببلامِدَعَتن دهعلا هن الو وكلااونا طاس أن ىع*: نماومتموادريعو هيداهجلا

 / عدواذا مل_سو «ءاع لها ىل_ك أود 4« لا هلارتشا ىفةيوبنلا ةراش الا ١ أوههقو

 ٍ؛ ا ا (تءم) رخ . الااول_تقافزيتفءادنا ْ

 1 1 هنريصانو تعيس نماوت وكم وهيل ةذالن نواس وىدهمأ |نامز ىلادع مهتلود

 1 1 ناواس ناطا_سااةريضموحر 1 نعشلل ذرك ذهنا هلوةب قث أنه تءدتو

 ا . الر , ةفالملاهل لست له رد دمام وتيتامل لدفف دج زعم ىو

 ىدقت :ىرأ لاذ هعزان م
 هقاللناد_سايرىفهعزانت

 جرخامرخآ ل_هقهنال
 ا نم

 5 ا سفنلاةقيقك هتفرعملاكىلاو هفاصنا آر ظذافة ساب رلا ب ني. ,دصاابولق

 1 1 سؤنلا نا ىسفن ئربأ امو هلوقي مالدلا هيلع قيدصلا ف سوي راشأ كة :اسنالا

 | 01 .ةخأومال_نالا ههتاز ءأنيطال_لاناطاسرخ آ هن الاؤوسلاب هيام“ ال

 كهددنل
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 خياشلاوءاماوءارمالاوا ارز ولانم و هللأن مهتما ؤيلختا لَدق وداد دصق و ١

 ثلا ًارموع ةيناع مهد دع 1.5 نأ هعالا نمىل:3 نهددع لبق ىهحالام |

 نم نينموملا هدامعىل- ءهللادردقام ىرخ اواثع مالءالا ف مه«امرثك أ لءقو

 نأ ةيوءئاارامخالافنيدوعوملا نيلاحدلاد-أ رخو تسل اها طف تدا
 هللا مرح اهلدأ عمش دافع اسالك وه.مالسالادالملا مدمج ىلع 2 رخ

 هولل_ذأ ةءاوغملاراذك ناكو نيمآ مهالانيمآ هنوقو هنزساه دنأو 4 :. امع نيمد

 ءوسلاب ةيمالسالا كلاما هلتابذابعلاو د صقو مهلا لاخي سودا هله ىلا هودوأعو
 هضق لضفب هناما وأ ضءد مهل أو نياسرملا كس ربد نم مو |ودا ع ىلع هّللأ نك

 دعو نوم نان موت وك هد_:ءةيدم لات اماركلان ماو رهظد نأ

 اونرشورانلا اول خدووك الوهىل اول كوذ ةمهرارسأ هللا سدقىدن ردهحاوخ
 ةكلا تهدم نع ءم- رش ذوك الود اعادت تاذ_(|ساةلاوموهشلا

 يكرر هانلغرايلهأو ةءمالسالاةل-لا مظءوءاملوالا ن نمفاخوة-ةدنزلاو

 رمأب مودل اور مشو راذ اول ف دانك يرض انمار ندور الإ هدنعةلضملا |[

 وهركص ز ناوذرلاوةجرلام_ماعما اركءلاءاماوالاه]_هفام قفواوك الوه

 هم_سامعلاةفال- لنا نيطال_بلاو كول_1خ!نمفئاوطلا ارخآ © ىواضينلا

 خجراوتلاةديز ف ىواضسساا لاق رارقلا موب ىلا ىلاءهز هللا ه د أهم :اجعلاةفئاطلا

 ةيرافصاانلوأ ةينامف سارعل 1 ةلود فاو روظنيذلانيطالدلا ف ئاوطامأ

 مةيمزراودنام هن رغلم م ة.قومحلسلا ع هملات دام مم هنونزغلا مهل داق را

 ةلودلاامأو (لوقأ) رهن ءار وامو قارعلا ف ف ئاوظلا كلت تاكف هءلوغملا

 أميتو ىعءاملاراش 1| ةم_دَقلا وهاب ة دب وااةدندسااهنطلسلاو هدب رفا

 مالسلاو ةالمصااهدلع هلوةبةريشنملا نو.لغيسمهبلد هب نمم هو 5

 5 ران تب زو نفك هالات ءار وطنق ةووح :بىمأرمأك|ءامزت#

 (انهعف ذل لاى و رتل مهنم ادالوأ هل تدلو مال اهيلع ل_لدتا مهاربال

 تيا هذن :امعلا هلو دلاقريخ شيعلا ىف مادام كرا كصأ ن م كرْلا ىأ مناف فرعلل

 عدمااو ءاودالا لهأو هللاءادعأ عمدا همام نممد ل_-ذااهكوللمو لودلا لك

 اونطاست نيذلاةم_ضاملا ءلولل ذم راسل نتفلا نم هفنكو هللا ظفذ ىف موق



 ؟

 لأ هللاقي وني_دااودنملا كولم لتقو مانصالا قرحأو نيئراضااو سوهلاوأ|
 تاداعلا قراوخ ”تادهاتاوزافتسالا كلت فه تر وظوةمالاةذهرذنكسأ| 0
 ةيسودلاماخ_صالا توب نم متانغلا نمذخخأو حراوتلارتاقدت ”المتامازكو ْ

 قنا هيتوقاملاوةم- ا * الارهاوملا نماراطنق 5 نيعل راد أو ىمدالام 1

 رك ذاكءاقللا مون ىفءاز + اري هللا مهازسريمالا عنو ةفيلقلا :هتلابرداقلاةقالخ ||
 كولئازع ء ني ىل_ءوبأ كمل ةملات دلا لولم نمناطاسرخ آو ءافلختا# راف ْ
 ناكو 600 ةتسموك ولمددعو هبوب ني ىلع نسلاوبأ ةلودلادا.عمهوأو ْ

 ةقءاذلاهتعاطو هتريصنلدادغس هم .امدئاءاعد ىةلودلاداع كراشداد_هب ةفيلخ ||
 نيدلاث رغم ئاطاس !ة_.قوحلمأا نيطال_مرخآ و 0 فرك داك ْ

 ةمنرأ مهددعو لد ا كرئاطاسلام 41 نالسرأ نيكد لرغط ا

 ءافلدنا عراتف رك 8 هنا زاز نيطتلالكق هزار ولت اعلق رشم

 كنز ني دعس نن رك, ىفأ ني دعست نب همظءمكءانأ ةءرغلسل نيطال مخ ةْوأ|
 لح ا ا نيهاث قوس كلاتأ موك لمرخآ نارو-ثالاو ظ

 ىكتزنانه نيركوا كلما منه ناكو ءامدودو منتزة نس كانو وأو ١

 هر هب رغل كك اره نا ا زجشللا هات 1 ىدءسيشأ امس ودع

 دهني نيدلا ثانغناظانس ااهممزرا اودلنا يطالبن و هري-غو ىوا !ذتنلا ْ

 جرخ غن ةين اسم مهو نيك ثونأ نيد «ث نيهأش مز 0 وح ْ

 1| ىأىلا داد- هذ نم - رخأ هل لوةء ىدتةملا ىلا لسرأ وهللاب ىدتةااهؤال_> ىف

 ْش نم هم> ىدّتةملا سلو مانأةريثءريص | لوقي ىدتقم اهلا ل_برأف ديرتناكم ا

 ْ قماش مزراوخ تاق هءاعىلاعت هللا اعدق ةوغدلا تا 2 ىد:ة1!ناكو فودلا |
 1 ىل_عوهيلع قءاوصتءاقداد هد نم عر نم> هياور فو د ةرشاعلامونلا '

 2 دااةوعد بيس قعاو ملأت :اك ل_.ةواريفغاج م ممتكلخ قو 0 اسنعاأ

 1 هءاعناي_دءايشااءدسرو ىأو يشل هصنق ىدتةمازه 2 ناكو قدوربسأا ا

 1 رخآ #تاقثلانعلمناذك مهام حاب نلاتءإ ةو م ماء قءاوصل|َتماَقؤ ْ

 ٠ ىه>ورخناكن اخز 0 مياوأوناخاو ؟ الود ةيباطشلا ةءاوعملانيطال_س :

 0 كل ارب رس ىلع سا>-و نود -+رم وك الوهرمامل ةام هنو نيعستو مست ة نس

 ل صقو
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 يآ

 ' ايار رسل ع ساجر اوبل لت "مه مرأب دا ءلاط ب رغملا ]م نم جرخن

 | ا:داك امههمناك ل.ةرصضهنوع :رفك ايتدلار ومانأت :راعن اكواهاهأ هعاطأو

 ْ تحاول .- من3 مهكوملهوةعمشلا ن 1 00 :رهاقلاب ماقأفاير هداعكس

 حران ف ىطو.ىلاهركذ[كمالدلا ام هيلع ىءوهو فسون نو عر ةكوهوإلا الاك
 ْ ةلودلانضارتنادب هلك ارح لاو لارالا و . كول _خارخآ هريدغو رميهم

 ٍْ ماس ناطا بلادها ماكإإا بر كلدىروغلاهوصناقرم «مكلءهبوالا

 ٍ هجرت قربص مريضا ىف ىطو.» دلال م-متاودمايأ هللازعا ىنامعلا ناخ

 أ| نأ ىلا كلل | ماقأو فرشالا كلل اب بةلو ئروخلام.مناةلوانإ
 ' هئامه سلو نب رشعو نيت أ هذس لوالا عمر فصن ىف هعمل مول رهه نم جر خ

 ! فاس عقوف ىفاعا|ناخ مياس ناطس !|ةأات الا هءاملادالب نا مظع شدج ىف

 |١ ناطاسلا لارنالا لّوأو يستلم ولالا دن

 ! نيرصاشلاد- كلا نب نس>رصانلا ىره اا أعمل ٌكءلا.م نموهو قوقرب

 1 رصم2 رأت نه ىس.ام علا اهلا ىلع لكو اهفالخ ىف ةنطاسلافرمتشاو نووالق

 ٍْ لَو 00 تيلويسو هممازاب د_2نيرهاطةبراف_ىلا لول مرخ آو

 |١ ىلءىلو* :_بأو هع ايدادغس بطخو نيةئامو ني-سجو س#خ هةسقهروهظ

 ا ىفاماسل ا ل_رععس ادب ىل عريس أ نيح هللا دضدعلا سد- ىف ثا ْنب كل هو قارعلا

 || ةتاابلا كول مرح 45 هتيرات قيئواضمدلا هال ذاك د ضتهملاةفيلخكتارمأب
 اييتفادودس ل1 تارولاو راند كارا ذاوكلا امون نب ليه“ اللاب رمصت ما
 هرك ذاك ةسايعلاةعاط اون اكو ةريشعم هددعو اراخ وتكلم حرر ناكو

 || مهو أوءاش مار نيءاشو رسخةب ون زذلا نيطال_برخآ 5 هريغو ىواضيبلا
 || فو مه:لو درممانو ةمسايعلاشونحدئاتن اكن كيم نيدو ناطل_ىلا
 || ندستو سمن ةنسىلا مهتنطلس تدتماوةئاَملتو نيناكو ع.مسةنسىف مهتعاط
 ١ لاحرلاداتوأ نموهو ىءاععلا ةفيلختا لءقاناطلس ى يجن ٠ نملّوأدو#ث وهن |يسجتو

 |١ قارعأا كلام قم ةرش دان وادم مظءدقملا ءدلا كوله ناكوءاملوالاد_:ع

 | مماترنم هنكمأو نيكتك.سنب ادو#ةلودلا نيعناطلس || ىلاعت هارهظأف
 دوخهلال: قو ةضفارلاو ةقدانزلاوةممشا|نامعأ ب اصو مهياء فيسلا طاسو
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 : بيس هدب ولالا ماظن دسق همانأ ىفو ةن-سنوتسو تسهر عوهثا و نيءد رأو

 .[| مال_-الأ هب هاا ءأناطا_برخآ رمهم ع ران ىفرك ذاك ءار ز ولاءارماءوس
 أأ| سدةملاتربهحتتو ترفل ىددأ نماهذا ةنتساو ةممال_ىالادال_ءلاو ذأ

 : نب ف سو نيدلاحال_هرصانلاكلااجترفلا دب نم ىرمعلا فلا هيفي ريثلا

 |١ ح .ةيدرنعلا كولا نمهللانيدل دضاعلاهر ز ومساةسوب الا نم طالس لَو سوبأ
 ]| نال نمل ب طيشوة- ءمطافلا مبا لطبأو نيدلاحالص نطاست دضاعلا تاما
 ْ 0 | لح ام ازاسات :.الثلةيمطافلاقورعلصأتساو رمهعةمطشللا
 / 0 يل ا فايت يد اكاد ع - نم هئطاس ||. ةزاحالاو

 | تداعؤ سوكملا لطبأو كامل ارعو هلدءبامندلا تءاض: كسا ىدلا 7 ةاسهتو

 1 هدلاوو نب دلا حالص ناطاس لاو هنسورشع سنو نيدثام اهعاطقناد_هديطانا

 || ماشلاهمسركو هتك- اه تناك دما !نيدلا رون لداءلاناطاسأ اءارمأ نم ه-عو
 نمذخأ ةريث ك تاريخو ةه.ظع تاحوتف هل باق ههماش !ار هربق د:ءءاعدلاو

 1 ادا ميةفناكوةمساممل اةلودلا ىديرثم نم ناك | :صحوةند دم نمسوجح ردا

 || كلام ىل_ء نر فلا ىلوتسا نيد دضاعل اهب ثاعَمسأن اك مان لمع هلالطناب َراَغ

 اًاررصمكلام ىلءمترفلا لآ امو هئارعأ نمناكو هعو نس ,دلاجال_ ل

 ْ مرا نعلا» مهقم .س متم او مالسالا ىف طقاهثلع عع“ أم ى ممم لهو

 .: نءدل هن نيا رلأ ضو رىف يفاءلامامالا لاق ا

 ْ نكت كس نيدو 1مل !نيدلاو واذكو ضرالاداتوأن م هناءاماوالا

 | دضاعلا ارمهعةيمطافلا نيطالمرخآ © ءافادنا# حيران ن مءارح ريخ هللا مهازج

 ل برغم لأي هثالث 10 هنرأ ها ءس نس تام هللا نبدأ

 !ٍ نمل لدأ عيبج حو هلأ كم هعىدهملا برغملاب ار وهظم4وأ ةرداقلاب قام ]او

 | ديس بقلوديعسهمسان ل سلا ريق يققالهأ
 : امتي وهفالدناىوعدنماق ىدلاو هىدهااو ارب وزنو اراتتسا هللا

 ياي ورمل اة لترا مهنمثااثلاوه زهللا غسنوروسو

 || طخحاورمصم نع ممتاةَم-داف اهب تماق نكفا ملء دلاب تاء ادق ةمسا علا ءافلخلا

 ل_هفاعزمإلافر-ءوردزالا عماسملا ىب 1

 جرذن



 ىقلأ ل عديز اماهادأرثك أل -ةةودادغ بهنو هدالوأو ف٠ اذنال:ةوةثامّسو

 11 ءووس 1 ارفظملا يو ةفراخال اكلم سوت قد

 ؟ 11

 28 نعسنمؤ لا كَ ء ةداهشلا نمهللاهردقاماغلأ نيثالثو ف لأ ةئامئلثو ف لأ

 هلَدَمْف حال كن هانل حرال لذاتسأ تش نئاخاب لاقو همت :اعورب ز ولارضحأ
 ناسا وبل 5 ةنس ىلا ةفمل خال امثدلا تدع ودادغد نم ةفالكنا تضقنافةلَقْرش

 كلا فاد سا لئان وهن[ كرت نما ل روعحارهلاأناو هللانا ةئامتسو
 نسمه له د ءدوراضدحأ دءد نكم-_سأ. هلآ نم هللأن رمصنتسملا ارهءرهاظلا

 | فيرشلاهم_بنتانثاب رمأف ةفملك تار مسرءامالا هع يل
 ىرحوداد_ة:ىلا ءولسزأو ةعمبل | هوطعأو هقذلتاءو داو همست تدق ئدانعلا

 رص ع ةيسسا علاء هالنارخآ داد_عب ٠ حم راب ن ه راهقلاد_اولاهللاهر د3 ام

 ىف لكوتملاءافوب ةقالخنات ضر ةنايتاب رضينا امد: م4 أو هللا ىلع لكوتملا
 ةفيلخرخ و رمد هج رن ن نم انام نا ةهنسبج رن مني ريشعلاو عداس |

 عئاطلا دعب عفوت هللأب رداةلادوهمثلادهّشأو هسفن ىلع ل<*و مد ةيسامعلا نم

 نيغيرمشلا ني مما نم هتفالخ ىف تهطقةيطخلا نالةفالدناعئاطل اهل سو هلل

 عأهللانر داقلا مامالا او برغم او ريعمبدحاص ىمطافلا ىديتهلاز هلل تعدو
 ١ تاكو نوف 0 ل امالد ساعة مسا ىلاءافلملا

 | ءارعالا ىل ع شقد وءالعلامءايضو سا: ال سدو نين :ال امون ف ساحب

 : ىلا هت هلئار نط اواناسد الو زدعلاباءندلا" الم ممم ف هند ونيمول ظاادةغتنو

 ةضفارلاو ةقدانّرلاو هملاب دلا نم هللا«: 3-5 نيك-ةكمس ني دو خناطاسا اهرمص ع ىف
 ةعدللاموورينم ىلءبطخ ةفيلثرخ 1 ف عراتلالهأءرك ذاك ةيد وخلو
 ٠ لجاوسلا م رفا اذ أو ةسامعلاةقالد هنا تفعض همانأ ىفو هللاب كارلا

 هن-سلأنع مكرم عدلا *الذو هام اذو نية الثو عست هنس قر وغعثلاو

 ْ نأ ةدادتب ةغباش ين ةانىدلا ىمماعلارب زولاك ءوسااءار زولاب,سوةد وعلا

 قلما هءبرعضت وذلاَة لدم نب اا فدوه دب عطقو هلم نير 1

 ق 08 ذاكف وكلا طنا نم ملا طال جر غسان 2 وهو طخللا ن_سحح

 نمنماثلان اطأس |١ ارهرصعهموزالا ودل نك السر هخإ | يق ةياتكلا لصق
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 انسب نايؤسونأ هنمأربت دقناكو دازعأ اوراظلا قد رطاو د_اسو ٍْ

 هنرقوةبواعمءاعد ىداديزط لازالف منع هللا هدر ةءاصلاةريضح مال_ءالا ْ

 هيل تراماذإو تدر مالسالااب اًضق نم ةمضقلوأ ىدو ةم-ضةلادر وهرمأو ٍ

 بخأو ل1 !لضفأ ىلع هيدعتلد اسولا ضخأو ةمالا نيد هشد>افهنكثو ةعشش ا

 مءالب رك ءاركص ءادهشلا د.سدهشتثافد.زعلا دب زيلا بيس كل ذناكود ريملا |
 تاوضرااوةجرلا مهيلع ىذقو هلاردقام ىرؤ راسخ الا ةرمزلاو راهطالاهر معلا 1

 ناكوناو رمزي د- © نبناو رمةسءمأ ىند ازاي ٍِق ءاقلدللا ع رات نيمآ ا

 لاطنالا ن مةيمأ ى , رك اسعول_:ةوهعاخ لبق ضرءراجلاناو رعارع مد ْ

 قدرط»ناور ملاذ ضرالاه-و ىلع شدحلاىوقأ اذههريز ولاقذ لوعملاو |
 هيف نملافلاذهأفةدعلا 210 دللت مقةنااذالاقانعلاهلاىرخ ريطتلا |!
 نينار ةثالثةصلاخ اقرب "ايدراب[تزاو هللا مهجر سامعلا ىننةلودل ْ

 هللا ذر ىلع نب نسا ان دمسلا ءا 3 امسرعتينلا اهعوم رقاد هدرأو ةنس ْ

 ةءأسق الدر الجر ةممأ ىد كولمءان رف سو هماع هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنعأ)

 ردقلا هل ]قومان ازنأانا ىلاعت هلو السلا هملع همدم وملح كمل لا مد ءاعهشالزئاف كلذ 1

 ةعيرأ دهن ممتاود تضر ةنافةيمأ ىبةلوددنمينديرهش فل [ن مرد هلوقللا ٍْ

 لهنا هجرزب زعلا دع نبارع# ءئاورملا كول | لضؤأ لعلا لهأ لاق اكلمرشعأ
 نع لةئادك هم ل .هلاةلودلا ىفالو هل دع ل_ث؟ نب دشارلاءأ.: هلك دعب عمد ْ

 هرتسغو ىفاش !|مامالا نع (لقنو) هتلااموجردمشرلا نوره نب نومأملا ْ

 دع نب ءرع مهم مأخ هسجن نو دش ارلاءافلدلا | ولات هللا مهجر مالعالاءازعلا نم 8 هال

  نيدلا قرعف ل_.ةهنع هللا ىذر باطقتانب رعتانب نمهمأ تن زيبرا ا

 ةمسايعلاءاةاختاءالح| ضع لاق هي ومالاالةي رمعلاةلالسانمتينلدعلاو ||
 سدا تدب عماجو ىدمد ءماجو د علام عنبر ههد هن ىهالاةلودانتةمس :

 متع ادادعس ة.سايعلاةلودلارخآ طال ع رام نفنوف نءلقئاذك ْ

 ١ نامنوك الوم برب ىف كله ةيسابعلاءافاشنا نم نوثالثثاو مس اسلاو هو هني أ ا

 م-هقازرأعطقيداد غرك اسعقرفىذلانئادلاءوسلاهريزوسيسىلوغملا ||
 ٍ نيهنو ىد>|ةن سقوك الوه جيرخءاد- ءالاىلارابخالا لرب ناكو ْ

 هب اع“و



 هلئاوة د هلأ لمقو هي ز جلا ادأ ىلع لوصف 4- :ع هللا ىذر باطخملا نب رع

 ماركا وصلا ن مس دشارلاءافادنارخآ و هخي رات ىف ىطومسلا» رك ذرلعأ
 ىندصلا اراكءونأم رأوه: ءدللا ىذر با| ط ىنأ ني ىلع موقاخو منع هللا ذر

 نر ةلنو دما ةقمشح اضل عم رالأ ناكر يم هو هذع هللأ ىذر

 هذال مهدي دمدل ا ةمد د ريثا|تماةةساورارقلا مون ىلا ماد وما هعرش

 هقالتنارعا اوورخ و رصم كاع دادة: ىلا ماش ل١ ىلا تاقدنامك 5 هن ولعلا

 نمءافا1ارخآ يق نيمآ هنوعد هللا ا هاج ةءةيطنطسقلاو دلي مولا ةمالمالا

 هللا وسر ط.سةمال نير احالص اواراشد .اهسفن عاشو ةفاللنا ن علزن تيما !لدأ

 ايأان ةباوعل |ضءدلاقذ امون هللا ىذر ىلع نت نس أ مامألا | بو هنلع هنن ىلص

 ن اكواهكومموامأ دلا تةاتذنم دحأ هرداحام ةفالخنا ىنعي ْئيدد ترث 1 دوار<+

 ثد.دخلاىلا عج روركرفف ماش !!لهأ ةنراح قهورواشو قارعلا له أ هعدار دق

 0 هه ااا , رمش اريذم ا ىلء وهو )سو هيلع هللا ىلههلاقاموهو ميلا ||

 ن هدو واعم مآ !|كلم ىلا الا ل_سق ىمأ نم نيت يظع نيدو نمد هم هللا حلص»

 حيدان ىقرك ذ روشة هدر أ «تفالخة دم تناكو 4 .:ع هلف |ىذر تأ. ةدىلأ

 نيةه-سأ|تنملال- هأن م نيد ثارلاءاذلارخ 7 ٍق نبدثارلا ءافادا

 هياع هلي ىلص هللا وسر هن ا مامالامهسأدد انطاب وارهاظهفالغلا

 ةلاسرقارعلالهأ هلا لسرأ دق ناك اههنءهتلا ى جذر ىلع نم نمسا مل-سو

 ىداعالاىدعأ قب رط ىلءهاقلت ةقوكا اةقال- 5 اراد ىلا اهدا. مْرَمْفةعبملا

 داسغلا ضرالا فاو رهظأ و دامعلارهخاوملةةؤدان راد : واهموخأ« امالاقشأو

 نكي

 ارصهرصمثدع“ هنو رب نب ريصمه دهن كوت ع مولك ط_.ةلاونأوهو مالا

 مالسالار يطع نمآ اه د.دوتلاىلا» اعدؤ هنمز ف مالسلاهملعدو» تعدو

 ار اتك لسراف هم :دملا ةمكسملاة ثرقلا ةيدجالاةريضملان مةوعدلا سو تءاطو

 دس ىداشو يلا هلوسرو هنا 5 مظع هنكملو ىلاةرم هك طم هلام سوم اىلا ظ

 لدلوو م هاربا مأ اهنع للاى نزع ل|ةديزاماهممأن ادحلا عارنأ نياسرملا

 ةؤالخ ىف نمل رم ا دهس تاكرب هكام هللا ب !سدقوأب ريض اق ناكراةئااؤذو

 ةفوكل ااهرش آوةر وان دملاة ساحلي دشارلا ةفالخلا: دعا لوا اروو



 ؟

 هللاد.عنب روح ناكو شيلات حاص صاقو لأن بده_بوةب ومثلاةريضملا ||
 دعسة هداتع نينمؤ اريهأ مهرماف نيإسملا شودح خمقارءلاىفةثراح نبىثماو ||
 ناك انهاك امن ”ناكواب ؤر مسرىأر خسر ركسع عم مالسالا كسع عّمجا لق ١

 وهو مل_بو هرلع هللا ىل_د ىذا] هءطمدو سرافك] اس نمجحاللا عمت دوح دزب ِ

 دادزافةنمالسال ارك اسعلا نيراهوسعيب وهو هزعهللا ذررع نينمؤم اريمأ هطمت

 ناقيزفلا فطصاا!ف برعلا ررحاوهركو اونمخاقارتما سولاواغ تسر ||
 ام_هدوالعد_بالا عرضه عربصقا.ةتره_دعهللا ىذر همقلع نس لاله لج ||

 درحدزب رؤو مهودرطو مهومز وراني دفلأ ةئامهحات غاي دقو هملسذخأو هلتقو ||

 مونىلا سرفلال_هةوهلع © قرفتوهرمأ عمتجب لولابلاوةرب زحلا ضرأ ىلا ||
 هتلاهجرىريصوبالا لوب كلذ ىفورارقلا ||
 مئتلمريغ ىرسكب احتأ لعذك « عدمةموهوىرسك ن اوناتابو ||
 نافوطلا لءق كولمارخآ 5 ةدربا| حرش ف فاشكنلا ف شك بحاصو»رك ذأ|

 نوع :رق ىعمن ةتعارفل الّوأوه وهنأمز فناذوطااءاحىذلاوهو ناع :رورمصع |!

 مالسلاهءاع مهاربانوءرفك نافوطلا دعب ةتعارفاارثاسو مالسلا هرلعس وت

 بهوو ىل_.ه.“]مأزجاه اهمدو محاهتع هللا ضر راسذ_تأىلعىد_هتىذلا||

 همامقل امون ىلا اهم فاضت و معطتسن الا ىهو ضرألا نم ةي>ان ميداربال ْ

 2-5 5 لءخ رعم ىلع هكا مو» رزود_ساىذلا مالسل ا هملع ف سون نوع :رذوأ|

 ناب رااوهو قلدارمأ ءالوو +ةاخهملا عفدو عداصأ عب رأيهمسرك نملوطأ ْ

 رهمه-تءارق نمهن اكوهدوذح عم هللا«ةرغأ ىذلاىمومنوءرفودءلولانءا 1

 ةنعارفل ارث كحأ ناكوهنامز ىفاناك تورامو توراهنا لاء ناكو قاب رعأأ
 موتااور_عسلاو ةناهكللاب نم-ق<نونمؤدالو ءاسن الاوءاءاوالا نومظعد ||
 ماع ءابنالا نمار ودصع ايلات وك-اعنوف رعبا اوناكو ءاهدكسل اواروسأ أو ا

 بصنىذلاوهو سءثلاد_.ىارهاماهركحنافوطلا ل ءقمامصمناكو مالسلا ||
 نا ياطلا بحاص سوار ةؤريصم كولملّوأوراكلا ىلع مان_سالاو مالعالا ّْ

 نه كولاارخآ ةتامهريغو ىزب رقملاو ه ران ىف ىط .اةزك ذاك يملا ||
 هءاعح ون نب ماحنب رص نافوطلادع مهو سقوة!|نافوطاادهدطقلا ||

 مالسلا



 ننكفا

 ْ ىلءتمدرأ رارعس * نانمثالا ود امو فرنش ربع ع رأه-:متطقسو ى رمسك ناولأ

 || قئىارد_ةناكو ىرمعلاتفلادوعىلاةرساك الا نم كول مهم ا

 ١ امصقفنيمسنملاوةذوكللاوةر_عسلاعمف هتعزفأاب و ورناورشوت أةلللا كالت

 || ام مالعالا لبق نداكلا عطساهربعب ىذلا نا اول اقواهريمعت نعاوز تف .موبلع
 || مظع هذ سول هاغق ىلء امةاّتسم نم رصأ اب ندتأ ارمانيرادلوتم تاكو هءلعمولدق
 : وطور نقلا يرسخ لفراق الد نمرثك أ شاعو هسأرةمدج ىوس

 ْ امقلَددسمنهذلا ن نم حول ىلعةرمة نس لك سأر ىلع هنور ذكية - موقناك

 ْ ل-ءةابرلا مالكلا أدبجرخ الف هيت "الاةئدسلا ماكحأ نم م ماع ماك-ةدف

 ٍ هناي دم الميت رعالومىأرةلاهان ؤراكأر ىرَشك نالاقف هماعصقلا

 ٍْ اج و ا |١ نماهح رخو قار هلال, اقوست

 | جولاهتأبو ءايبثالا هي ىلا هللا مد *>ىذلا ىعاخلا ىف دمك اىعثاملا
 ' | اهريغو ه.قارعلا شاد اودالمل اهل مفتسو دمصأ ادرغلادحالادداولا كامل نم

 : اة ملل وس نيح ناونالا نم نة تافرشددع ىلءنمهاث ١١كاللا نم

 ا لاقو عطس كك 7 هتو ءدنامز ىلا ل دو نملك هفلاخ نمرذ + ارد لا
 ار «زو عج رؤلاق ل_اجلا ىذلاةثعن مانأ ءاردأال ل _لقلاالا ىرعنم قدام
 ٍْ رداعلاهرد- ةاملاقامىرخ عطس هيوريخأ اع كل اربخاف ىرةهقلا ىرمدك

 لاق ُثدح هيدرب فىريصوت الاهيلا اراشا اك لاعتملا

 مدعو ه-:هأدتنم بيطان © هرصتعسيطن ءمدإ اومنانآ

 1 مق :لاو سئل لول تاور ذن أدق # هنأ نيرا اههقا مرا موب
 ١ ةءمقورخآ 5 فيرشلا ةدريلا ريش ىف فاشكلا ف شكلا تنيالطلف

 |١ سرفلا كإمدقناك ةرسساك ةلارخ دحر ة-هقوةرساك الاةلودام<تعطقنا

 : نئازدنا نسالع هل لاذ هشودح دئ اودرب ,« زو ترن اكو رمالا هل ماقّمسأو

 | بهذقاندالب نيلزات !!كيرئالارعأ ذك اودب رتامبجاوم اورك ا سعلاو حالسلاو
 ْ ناكو ترن ا احر م-عاعرودن ةريمأ ف الآ ة ةسمهنعم لتاةمفا أىتئامف متدر
 || ني-:هؤااريمأىاربذتا ل_صوق نيإبسملاعم عممد دووع قارعل اةنقاهد تضقزدق
 ١ نماد مة دم ها هدم ع نمةروض ارك اسعلاهح وفه ع هللا ىذررع



 نكي

 ا كال ماك- انآ لبو عدلا حو قون أم عميس مد سلا أكد هد ,ًاردقو

 طار _ انمودىذلا ارهرلارخ ىلا | ديوجم أ سو كسل وك كل ل مد سو

 لوحأ هللا ن_ى> أءامدنالا ىلعو هما ع هللا تاو صنيآ سما اخ عرش 0 1|
 فيكملعي لف هرصي نع باغلاق ام لاقاسإف مال. اتا نا هذي رغدرو

 دنع هامسااةثلاثلاهقيطلانم كول _لارخ 1 5 بئاهلاّةدبرخ نم تهذ

 مهدد ءوارادنن ناكشام-4َوأو ناودر ني ناودراة#.ن اه.شا اي نم ثروثملا

 ا | ملم موهنمز ىف مالسلاهءلع ىع ناك ناكش نب روناس مون هاك !منورسع

 ا[ ترهطومال- لاه يلع ىك صاصقل + الدو ميا| لتقىذلاو هوناعشا ني درخ

 راد_ةم ةدناعشالاةلودترة“او ل_ءئارسا ىن د نمةوينل اتعطقناوةرغفلا
 |١ سيجرحو ابرك زو يو ىسيععايبنالا نم مهتمز ىف ناكود: #ةئاماورأ

 ]| ةيئاسا بلا كولا وأ كابي . ريثدرأ جر شن مال كلا مهياغ فوك |!ناعتأو
 ظ 71 ذ ةيدناياس ااةقمطلا ىلا كلملا لو كو موك ام عطقناو هاش ن اودرأ كم هأو

 ةييناساسلاب ةاييسماةعدارلاةةيطلا ن ل 3 هذ ران قيىواضينلا ْ

 1 عمت طر نايتع و ةالخ ف سرفلا كلم عل ةفاو رانا عجن هروتد

 ةءاكلاب تاارذه_:ءهللا ىذرناطتا نب مع نب_:ءؤااريمأ هقالخ قبلغو

 مزمز رشي د_:عهومزو مقا ةلولم نم فاطو جنملوأريشدرأةكمجرات ف قو ٍ

 ْ رهف «ةيممت ىفلاو ةالاددأ اذهوامهنعهتلا ىكرس أ.عنبا هلا مزمزم ىف يك

 |١ الدعوت ةرومُ مهقافو معلا كوملم لالمأ كإمولدعلاب ر عيشام ناس اب ١١ لولملا ْ

 | ىناشلا سونءااحورهج رزي_كء كسل ان نم ءارزولاذاختان ةمدكخة سايسو ١

 ١ الأ دمسأف هنن لدا مز | هيردق تا قلاع نا كولااريس اتكى كاز غاارك ذوأ |
 ٌْ ٍ ايريك(نامزلا كلذ ىف كلما تاك-ةملاءلاى را ذنمنورقلاريش ىف ناوأو تقو

 1 مد_قمودقةكريو هلك كل ذوهّدسامسسو هل دهد لولا اعين جاقلم عدل تاور

 هلع هللا ىلصادع انلوسروانديس ىعأت ادرج و ملا فرشاوتاناكلادبس|]
 لسو «ءلع هنن ىلصر ةالضتلابو لع هللا ىلصد دآوم دم ىرسكش مؤ ل-و

 أ: ( ةفيطل ةياكحإ)ل ناورشوت أىرسك لداعلاكلملا نهز ف تداو لاقوههانأي ْ

 لد هللا لوزا مفدلو ىتااةلءالا ناةروهش اراب الا ف ىور 1
 ١ ١ حرا لسو هيلع تلا

 ناوا



2|! 

 اميوو هلبار ءالعلا نمؤراعل انو. +2 حل رعدغا# ى هو هنردقا هد هاثملادت ءتمظعو ا

 رقد هريغوأه»-ممع هللا ىذر سانع نب هللاد.ءةمالارب-ريخأ اهمعو نولوم

 نبمآ م-همولع نماثماع ضافأو م-منعهللا ىذر 0 ا

 تايداد نيعروا اد: ءوامهملا ىلوالاةةء طل نم مدآ ىن نكد كولوارخآ 3

 مدآ ةفالخ عم نونو كم3 رشعد> أ مهددعو ثرعو. كم4 زو بسامهطنءبأز

 ا الاتدمل !لدأ ةءالا نوكلت اكرشع ىذا ىلا

 هرا_س قى نا“ اغلا ءاهالاهركذام مصالاو ملل لاوقأ ترانا مال_سلا

 هكضصع لع تدشأو هم 1 اوه الولاب هل ى دو أ تلنخأ# نهمدآ نيادنا لولا

 تورو نال علف ده د نورس امهم داو لك قا أد ةومنلاب مالسلا

 ايلا ) 1( تمت ىتلاذلداعل ةرمتاحلا هيدم#لا ةفالخا ناك ةنس نيثالث

 اةءاظم ةقالدنا لَو ناك: منوثالث طعاما ىضرٍبااط ىنأ نب . ىل ءنيئمؤملا :

 1 ٍِق نع ةدلا ضعن» ذةناهلاوةنادملا «مهفافاددع ةفالخن اخ“ ل

 اراد ئءارادشاللةمناكك ااب نيخرؤملادن ءوانهسملاة_ءئاثلا ةقيطلا نم كولملا

 : ةلول_هومهكو ل مرهقوة-.ناكلاةلودلارخ 1ىفردنكسالارهظوداهقيكم4وأو 1

 ةوعدلا حاصناك لءقار هوارب ملاءلافاطودسلاىدو ١ ارط ضرالاراطقأ

 ةلظلا ىف برغتو ةدارلا» اطعأومال- 0 ءا عم متجا ةرجهاربالا ةلإ

 راخملا نملواد_جلاعطقوهماظند_سفام طصأو لاعلا نم باراناو رثازملاو
 اذهو نينسهتءرغدس نارمءلاونوكسملا عدد رلا ىلا جبر خن راهشل اد اولارماب
 تعقو هم ىعرخ] ِق هقأ دنا للمق ىف هركن ةرماهسر جو هكلع دم فات

 ردنكمالا متأا 1 لاقام_مع هللا ىذر سا.عنبا نع ههاكحأو دسلاماعادعب :

 هموت مان مح نيط قف وانها عار ارامل ىلات هللا نمماس حار دسلا ١

 اير هلاك ءامعأاك ركسعلا ىلعاعفترم قفالادسعلاط دوسالارحأا نم علط ذا

 هنعاوكسمأىدانوردذكس لادا تادرس او لاتقلا ىلا شومملاتردامف
 رعلا ماجي نم دعم ىلع طاسن دوى زخ وملاءلاحالصأب ىنمهلي ىلاعت هللا نك

 را اذهنكاسانأ مامهلا كلما أ لوقن» رب رس ىلع علاطلا عفتراف روكا
 0 ير ا ا ا ا اا

 هيعم دا لءأتو ىلع نب نسحل ار هباوص ىلع ند:مؤم اريمأب هلوق )0( ٍ

 (لئاوالا ورضا 5 ١



 5غ

 نورب و ركدااوةك-ئالماو لاع سذالاو ن ملاح ورلاهمف ىذلاحلاعلا لاق نيملاعلا |
 نب ريسفلل ملاوعل ا فو قاتلا ولعل كلذ ىو ماء شل نوعنسورلاع ْ
 الأ نوءدرأ ملاعفلأ نينا هنت نا لاق هنا هريسفت ىلئاقم ن نعى صحت اللاوقأ ْ

 | 001 بلا وا تيس الزتلاملا ب رسقول لاقور علا قاهلثمو ريلا ىف |

 عورفو ملاعىلأ ارشع هنا نوعودتملاامسو رواهاكم لا اولا لوصأ نيةةدحلا ْ

 0 ودا هلالب لج ري_تأ م اددعنو هال ملاوعلا نماوعأ تاوملاوعلا ||
 رذغفلاءرك ذامملاوعلان موىلاءت هللا دودج نماهناكسوملاوعل فوه الكدر دون> ْ

 رعب أهد د دم لكل وط ىرخأ ب رغملاب و اصرباجة د دم قرشملاب نادربغو ا

 ةريسع هلل لكب اب لكس ر<باي فا رشعانث اة-:.دم لكداو سرق فلأ ْ

 نولك أد هن_-سىل أر معد مهنم لدرلا ةماسقلا موب ىلإ هن ول هعمل الل>رفالآ

 ارالو اسهم نوربالا.:دلان م ناتج راخامهو بئادو حام ميفو نوع امترو ْ

 23 ريغ نم هي نوعسي رون مهو ىلا«: هلا نود عب مدآ الو سدلب |نورعدالو ٌْ

 ونه ' اموت وعدو محا ارءملا لما لب ريد ىف + رم مل_سو هيلع هللا ىل_ص لاقر رو ا

 0 رذقلالاقو كش يسم عم مهئيسهو اك: عمم مهن ىهجحْفاَو اوودصو ا

 سلا بوحو سانلاعهسأ سءوهلا يرغمد_:عدتدملا كلت ىلاهأت او دأ 1

 تاخد له ىاطسولادب رب ىلا لقب ولقلاتوةىف ورك ذو طقست ىأ بحت نبح ْ

 كلت ددعب دخأ م مرا ل ثم كلم هللة نفسا[ تلخدالامدامعلاكاذورل 1

 ىلاعت هنا كال مهم نءدزب وأرب<تاكو كلذري_غىلاك نموا ةلءاح عادا 0

 المع سن ءنوقراعلاهن زب أ ام نسنخأو نيفراعلا نيد رهتشا اذهب و هتردقو :

 هذهرسع ن ماثلانا لاق كنا تاعوتفلا3 ريك الازيشل اهرذ ذام ىلاعت هنئأ ١

 ءافخلتاى ةمىومأا ارد_ةَدلَدْلا ءاح زهره مد الاةن.طلا نم لضفل اقام عا

 نءهاو>امو شرءلا ل ه>ذا هانا سابا تاو تملا كا نمىلاعت هللادد ْ

 0 نفر 1ك هقراذأ اوتان او ىرثل|تدئامو نيضارالاوتاومدلا|

 10 : ار-غلاوست اهلا ع نما موو ضرال ان مه الو ىف ةاقلمهقاعت اميفعسملا 3

 لاوع اية ىلا عتهللا واذ سفن لك ىو هرخأ لوقماارجبو هردقرد-ةد الاغا

 ىلاءت هيا هءظع ترهط ضرالاه د هقونورخ-ةءالراملاو ل_ءالأن وكس : .

 تمظع و



 قط

 || ىفا أ نيعمسو نيتنثا لمقو ةنسف لأ نيثالثو تس ذم ىند هناريصم مارسها ضعن
 أ| نم تاملئارسالا قو كلذ نم برغأ دمعصلاب ىن اريل ضءد ىلع اس وو هت
 || لاعلاثو دح ىلءمهقافتاعمنامزلالوطو عاونالا لئاوأ ىف ةيسعرامخ كلذ
 || ملاءلاثودح باب ىفةيكملاتاحوتةاا ريك ال عشا داح أو دافأ ام ن سحأ امو
 ٍ نيتساود_ثنأ م_عفرعأال موقع مىلاعت هللا يفرم ةبعك-لاب تفطدقل لاق هنأ

 طوفحملات ىلا هو رخ'الاتيسنوامممادحاو تظؤح

 انوهجا|رط تدملأ دهم 5 انمتسانفطاك متفطدعل

 || نم كل متكح تاقفلوالا لدادأن من4 لاذ ممن نم مهنمدحاول تاقف
 | كل دنمس» رقمد ال سءا تا ةؤةن_دفاأ نوع رأو عضد لاةؤهدملاو نامزلا

 أ| تركفةهريغنءمأ كيلا برقالااذه نع لوقت م دآ ىأ ن علاقف نيزسلا نم
 ْ ملسو هلع هللا ىلد هللا لو سر نعىوراثي د- ترك 2:5كلانهتُسهدو كلذف
 أ| قداصا ارفع نعىورو مدآ فاأ ةئامان د_:عءموللءمامدآ ل.ةىاةهللانا
 أ هيلع سن رداعمحاورالا لاء فةرمتعّمجا تاحوتفلا ىفشلارك دول ثم
 || هدضءدال فدك ل ك نال كلذ قري1ناو ف شكلا كلذة كن عهتاًاسومال_هلا
 ْ رب_كنا قدص مال_سلا هملع سردأ ل اقف نيةةلاد_:عهملع لو دال مكرب_#

 ٍ اعلا تود_كانمآ ءاسنالا ءاعم نو كلذ ىف كتةشاكمو كلدووش قد_صو

 || هريسهتتا سس د_ةريك الا يشلالاقو ناوك الاون ارعالاأ د_.م نءانطع عطقناو
 || ءاملوالاو ءاسنالاقاسفتاب حلاعلاثود_>عملوه< لاعأ اباد خراتلاف

 ||| هرك ذامىلءلّومد الو رخاو الاو لئاوالا نم ةفسالذل ضع دا افالخ نب د ملاو

 ا لاك نمكلذدعيتسالو لاما <ةمةح ماع عساو هللاو نيرا هل هج ضءد

 || ةيواسءاهلك حلاوعلاةنوكمف نك هللوةد نأ ايشدارأ اذا هتكسام عسوو هتردق
 | نماةلخ ملاعوخ © ىلاعتو هناه“هداعاو هنردق لك ىلا همسنأ | ةريغصةرذل
 || ملاعلاو ىريكملا:_عتنلاوهناسنالالاعوناسنالا ملاعناومحلاو:داهشلالاع
 !| نيانع هريسؤت فُللاونأ مامالا جر خأ نيةتحلا .جد_:عمماملاربكالا

 || ىلأرشع هرئام هلل نال سو هرلع هللا ىلص هللا لوسر ن ءام منع هللا ىذر سامع
 || ىرهتت د لاري: ىفاضدأ سامع نبا نءود> او ملاءارمممكح اهندناوملاع
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 ا قد4- ءاطلاىلا 3 رذو نيط نه مدآو ءامن

 ! ننالاو نملا فةمدعملالهوءاملاورونلانماةاخامهنال ماهلاو كلما

 | ىف ةقالتلتار كفل[ يق بئادعلاة دين ىفمرك ذ ْذأَد لاو نيطلا نماةاخام_هنال

 ١ سا ةاامممعهتنا ذر سامع نءالاق هناستالاه بمد" الاةذالذناض رالا

 1 ضرالاىف ىاهنلاّناد هرج يملانأ تالاف ىورر بضم دو ع هتالايلملا

 ] اولا نو ءذاص متن ]اخ ةفراخ ضرالا ىف لعاج ىفام هل لا م ايف مهغكسأو اقلخ

 ْ ةرامعد م هرمأف ن زملا قلخم ممتورحافارأن ا هعرطنالو هيصقق

 : اول-ت:ةو اوصمقد مالا مهباعلاط ىتح هن دامع قدح هّللأ نود هداوناكق ضرالا

 ١ لمحو ادن ةكت الان م مباع هللاث عمق لا اركي نو هللا. اس

 رباز< اللا اسدنر م ماع س 1

 ا ةدايعلا م_مياعتناهق ضرالاةكال_ملا نم هسعم نمو سلبا ن م

 ا م-ماعب ءسقهذءاخ ضرالا ىف لعاح ىلا ىل اء هلل لة ايف تكملاا وم 0

 ماهفةس الا قدر كفا مي لوجترئانق فوزان ةتراقل1ز وأأ
 ١ ةريغلاوهلثأ نم

 ] ءامدلا كف سو اهيؤدسف» نم هقلاخو بر ىدء:ناق وا خلل قش ال هنال هلل ىلع

 ا داهلا ءةك-'اللا نعسأغ نيقراعل !ضءلاق هدير-هنامااك ى مناة الا

 ١ 3ك اللا تماكدف راهقل |تاملحت و رايتعالاا اوءلسق مه هرايدوءادعالا ةمث» داسؤأ و

 ١ لالا قثاةحةدهاشم ىلع م و :رطق نال مت :رطقىأ 00 اشهتضتقااع

 ٍْ لاجلارداظم نماواك نسال لالالا, فال رارأ مدهنعتاغو

 || انللعال كناه“ موق ةيلباقلا نم مهن أشن ىف عدوأ اعاوفرتعاف لال_هلاو
 نال انودأ نيمن اسنالاو نيءمدآ الاوخ 1 8 الاا:ةلعامالا

 ْ مدآ ناربدنا فو ضرالا هو ىلع نيفاك-ملا مانو هعاسلا طا هان ههاببضا

 ا ىلام-ثو قرمصنو ىند> تيهذأم دعب ىتتحدق مدآاب هل ضرالات أ[ ىقاحالم

 ا ضرالاىفمدآ لءقناكمناع راوتل| ضعب ىفدروو تدن 5و تدب ئافماخ دقو

 ١ ءامدلا كذس واهيؤدسفد نما يف لعبتأىاهتهلوذباادتساو مهو مدى 0

 ا مهلا هللا ثعيفاةلثاوناكم مااضدأدروو ة هه ا[ ءاممنءالاكلذ اولومد مل

 ا ىلع ىفان هل القلاب د 0 ودا ف دكا ةسطقلا

 سعت



 قاقخل]

 ا الو مصالا ىف مهارباو ملاصو دو_هو لمعا-”اولسو هيلع هنا لصد ىالطالا

 لق سرقأو ىلوأ هوناف برغل نم ل عام“ دون دعت مهاكءاينثال ا دج هلا لذ

 نيءناربملا ن_مة-قرق لكب سنت هملاوةيراعلا تل امعل |نمهلصأرز آه وبأن اك
 ىلا هدهد !تءا ىذلا د انيم ندا رعت اءام 0 نموبرءلاو نيبزا رسلاو

 1 ىلءاعدى: هلا اوفص نب ةلظنحو عمصلا ف تيثاك مل سوءءلعهللا ىلصهنلالوسر

 نذلا نم مهريغو مال اهءلعت يعشو ناودحلاء ام قرك ذاكر شما نع

 مهنه ىلاءت هلوق ىف نآ ل !ىفءاحاك نجرلا الام هددع ةةمَقل | ىلعءفرعد ال

 ىلء«مالسو هللا تاو هنا الا ءاع صصقن ْلنهم-متمو كيلعءاندصق نم

 1 نمىراص :ااوهفسالفل |ضعد هيعدنامو نيءجأ مهنم لكىلعو مهءاخو مس يضاف

 نواطالفاو سونءاادعت ه.قأ ةالاء كسلا نم صادعمالا ضء: ىف هوينلانا

 نالهمررشلا ءانع د_دعادج يحربذفم_هلاثمأو ى هوغلاتشدارزو ى ىلالا

 : عئارشلا لهأ تةفتا ىنلاةرمالسآلا دئاقعلا فالخ ىلع لدن م هأب د اسوو مهمتك

 د ءارع راس اامو ةدساوست توك مول وات ا انا امماع

 :ّ تأ داقتءالا ماكحالاب اوريخأ ن او تايكلفلاوت امان رلا نم موسفنأ

 ةدقارشالا ا فدا زغلا مامالا ا نوراسللاو جواب تاسلعلاو

 : "ل رك لقا سم قف

 نيمآنءعجأ مهملع هنأت اولص نيل سرااد.سةمرح هإسرو

 كول او هقالدللاب هقاهتاارخاوالا ف ىف" ا قلانمىلاثلا لصفلا]

 ( بايلابق واهّدب اموا فاح رواهتاةءطولودلاو

 || ئثلكناريخلافدرومالسلا هيلع مدآرمشءلاووأس انلالّوأو قافنارخآ
 1 دا هنا قا او وانا نم هللا ةلخ

 ِ ات دهو هلم ءةسلا مون مأب ةلار نمهدا اراانوة_ةلالاق ىاملا ميو ىلا ماالا

 . ناريدناف ىور ومودلارخا |ىقنةذوهرخ الاعب ج نم ةعج هنس فال | ةعرس

 مئاهملاو ران نمناحلاو رون نمةكسشالملا قاخءاشأ ةعرأ نم قلخلا واخ هللا
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 نيلس هرااوءامدت الار آ ٍق ىطو.سال اما اان مُثيدملا مالملاام ماع

 رهسفت ىو ( بلطم) لهو هماع هللا ىلد هلل لو سر دم مه دمسو مهماماو مه اخو

 ممم نالآ | ةيناقمالثسلام ماع ل درا دع هنعهللا ىذر سنأ نعىلعثلا

 ددعن ادراولاّْ د دملا ىف ىرش ةرلارب_سفت ىف قو لءتارسأ ىننمفالآ ه هعز رأ

 معدن ة الزود ل لسرلا ممم ىو ديبار ما اامل

 رادقلانوك.نازو<ددعلا فد راول اردنا ىدم ف قرقفلا |لهأ رك دو الوسر

 مهتم لاق ىلا هت هنال مهب ناعالا دذعددعأ ايرعص ل ازو<الورشللامولعمروك ذملا

 م-مياعء| تالا عمجو هن هي ل نع ءاع صصقن ل نم م -مهو كءاءانص طق نم

 دودو حونو سد رداو ثدشو مدآ ةينامثالامالسل هيلع مهاربادالوأ ن ممالسلا

 ةيئاملام هوةريشعالا لمثارسأ تب نم مولكو مال لامهماع ساو و طولولادو

 لهارك ذدقف مهتم مزءلاولوأامأو مالساا مياع »او مهارباو نو روك ذملا
 نيذلاعئارشا ا نا<تأ مهل سرلا نم مزعل او ريد اكريصاذ ىلاء«ت هلو ىف ريسفتلا
 ا اسوا يا م له< ىل_ءاوريدوادريرقت ةواهسوسأت :ىناود تا
 راذا | ىلءريص مهارب ءأو هملع دخن ىّت-> هنولرمذد اون اكو مز ءلاولأ ري هاشهو

 ىلع ب وبأو نوهسأاو سما ىلع ىسوب ورمع.ل او دلو دة ىلعبو.ةءدوجت دلاو

 لعطسو باعمال سهقالو راند سو عذلا ءمالسلادبلع يو رشلا

 ' ةنسلاو تيذوأ ام ىنىذوأ ام لاقوةرذفم هفوسا هذ كاوداههلاور-هذلا

 اكريغال جولان اس ىشو هند ردءوةهدتا ربعو ةمنأب ىمهثالث مالسلا,عاعءاسنالا

 500 اال تالا اال ىو لرتاب هنا نات الا نع العن قمس
 سدا رداو حو. :ةمالسلا مهياع ماركس | ءامنالا نم نعم زاب رمسلاريه | ثمامأ هموق

 ىع" نم لّوأو لءثارمءاوتب مه نون اريعلاو مالسلا مهياع سنويو مداربأو طولو
 فايسرلا 7 أ ىب_هوهللأو انهملد ءاود_.عوانعم مهتعاب رمان الاب وعمد هب

 لّوأ ىدوم عماو وح - رخامد_:ءواسفن نيمرساون اكرصماول دال بوقءندالوأو

 ١ ىل-ءمهاضقانب اء اطلل انو سعت افلا ةئامساوتاك لا 7 اىتبلسر

 قالطالا



 اة

 1. 1 100 121301019010 تت وج بعيب مس رجم ب رح هس وجب جوبا بج جبجم

 قاخ ىذلا هن دهلا مامذالا هاوار وتل اهداف هذع هنا ئذر تدك ن عو أرعم 5

 هد_ءءافدوهةءاخو اروتلاةاخورونلاوتاطظلا ل ء-وضرالاو تاوعسلا

 رخآ#نآر ةلامولع ىف ناَعت الا فاذك نول مءتا-علفاغب ٌكيرامو هملع لكؤتو

 لو.سراب لاق نء-ل>رل هلاق هللا شرعت مت نمةجرلاْمك نهلزنةرةمءاأهر وتس

 هرقمااةروسرح 1 لءوه.لع هللاىل_صلاقذ كتمأو كمدصت نأ بة دنآ ىأ هنا

 مولع ىف ناةتالا فادح ءادعالا ىلع ةرصنلاوءاعدلاو نامعالا نماهيفاسا

 قالو رلان مآ تازن للماك-لا ىفو جارعملاةلءل لزن ازرتةرقيلاةر ورخ 145نآرقلا

 نمشرءأ ال: :عدج اسس و هيلع هللا ىلصوهو تازن ليق نيسوق با ةءاهرتخآ

 ظوفملاح والا دل شرعلابادهع ةلزْملاب تكمل ارتخآ كو ىطوم_سلل ناقثالا

 لزنامن اةثالا ات كى مامالا لاق نيمالا لب ريح ناس ] ىلع م لان هلا

 ناس ارالا نيب رعلاو نيمذاربعلاو نمم أب رسل أن ناملشالا نس لكس

 همو3 نأس !,ة.برعلا نع ىن لك محرتدقن كلو نيبم فرع
 قرعلانءااق

 مالكى هب تكل ارئاسو لم الاون اقرغل نا ىلءةمالاءابع ىف انوناقلا ىف
 ةراشاعلبأب ل ريصونالا كلذ ىلاراشأ اكمدقلا فصولا ىلعلادلا هلالج لها
 نامزلاب نرخقملا لوزغلا بس ى-ه» « هثد_#نجرلانمىو>تانآ #
 مال اهزخا ا ملا بسد ىتدد 7 مدقلأب فوصوملا هفصهعدق # انملاةمسنلاب

 فيكللاونارنقالاو ددىتل |نعوزنملا ىلعلاس غلاف ىتاطملادوجولا ةريض
 ادخال .للالاو ناضهررهُم نمتولخ تأ انوا ازنأريختا فو ضرععلاو

 ناضهررهُم نهتاخ هلم نب ريشعوجن رالنارشلاو هر دع ناموا

 ةلجنار ومش ارب_كناىف طيضلاو معلا لهأن ءىو ردو رخاوالارشعلا ف
 قغاسدأ ىدعلا تلزنؤ نت ؟ عد رأو باتك هئام ىلاعت هللاا4زنأ ىلا ب كدا

 ىلعو ةفيحص نون مال_سلا هيلع ث دش ىلع لزنأ هنأر و من |ن كحاو هئا.بنأ
 ىلعو فن اكرم عمال بأ |هملع مهارب ا ىل عوة فرحت نوثالث مال_.ىل !هيلع زد

 رو را عة دحاوةلج هيلع تازنأ ةاروتلا حم ءةاروتلا لءةمالسلا هيلع ىءوم
 ىلعو هيلع همال_كهلنات اولصد# ىلع نآر لا او ىسع ىلع لف الاودواد ىلع

 مااك نمسا !١كردأامرخآ رارسالار فكن منياسرااوءاسنالا نمهناوخأ



5 
 آكل

 اندخا ىنعمو مالسالا هلا دع ني دلا نا ىلا عت هلوق ىنعأ نيدلا يآ شرعلابادهع ْ

 ةجرلاه "ور سلا هنآ الوزنا4وأو الاصفناتأن” الاوخ 1ئأشرءاانديعلا ْ

 ماكحالاراد_ه نب دلا نال ل_.ىفنا امر نيدلاة آو ح والا نم َك -ةنااملوأ ||
 ءاعمق قةزعلا تدب ىلا شرعلا تتح وأن مهد -اوةلج لزتنآر لاق اهلصأو ْ

 امه مكال ذدمد لزن ردقلاةليل ف شرعلا نمهلاصفناو هلازناءادتمان اكواتدلا ْ

 ل نان لاو فنفارعأ اه ًارقلان اجر لاق هول 2 تاقوأق ١

 ىلا طوفلاح والان مهنادنع نمةلجنآر هلا لون أمممع هللا ىخذرس اءءنبأ ْ

 مالسلاه لع لءريج ىلع رفساا هتمهف اين دلاءاوسلا ىف نينئاكلا ماركل اةرغسلا ||
 ىنيلسرا ادم ىلع نمم الأ ل ريح ه]_.ىقوهق ةرذ ىأ همن م هل ]نم * ردن ىق ْ

 ىلع مك-لا نآرقلاةلزغم | بتكمل ارخآ ق ناةئالا فهرك ذ اك 9س نب ريع ٍ

 از: د رهت تر ساعي لاو ماءوهءلءهللات اولد نيلسرملاماخأ]

 السر مولا عقار ىلع لزن أم ةد>او ةلجردةل اهل !ىفناضمرروش قنآرقلا ْ

 ل-:ءىلءىأ مولا عقاوم ىل-ع هلوقوا ةذر ىأال- درهلوقمان الاورو مثلا ىف أ
 هلازنا قرسلا لق ققروه دوت ىلع اضءد ا أقرذم لزنأ دب رباهطقأسم ؛ 1

 0000 هرمأو هرغأ م 7 ىلوالاءا.وسلا ىلا: داو ةلج ||
 لزنأ م هءاعلزنللا ةبرقنةلزعملا تكلا خ تاكا اذهنا ع. اأن اولا ٍ

 الت الان م لنا لوأت :نضرالاللا نب رشعلاو عدارلاموماا أ
 مامالا لاق لوالا نصفلا ف ىت._باك يالا هر مسابأر ةار امل رلا ||
 اذكو س#وأث الثوأة لهل نب ريشع ىفءاسعسلا ىل هلو زنؤتاناورلاتقاتةا||

 فيرشلاءر-عىفاذكو سمنوأ ثالثوأةنسنب رع ىف ضرالا ىلا لوزن ف ِ
 تناك هداومروشىفاب لاب الوأ نين هنأ نيثدعملا دنع تيثالا محالا_رمالاو
 منية ست الد لءفا ا هتّومني نرقف ةظقملا هدا جوأ نسا دس ظ

 ليريد ناس )ىلع هذ سنن ريشع ىف هلو زن ىأ هن سنن ريش ءنوكم !د مق لد د رم

 مأن هريغْئث هنم لزن, ل شردل اززكح ن مناَرن تان رح 1 مالسلا هيلع ْ

 0 ناسةتالاىفهرك ذاذكر ثوك-لاو رماد هافانا رك هنآ و باكلاا ْ

 هرنكو هلوق ىلا ادلو ذب ل ىذلا هلل د_+لا ىلا هت هلوق هأر وتلاهتةخارخ 1 ٍِق ٍ



 نغ

 || اتلخ نيتلمال نمنثالا موي هءاعهمال_سو هللا تاولص تام لاما عست هنآ الاه ذه
 | م نعنآر .ةل مولع ىفناسقثالا ىاةك ىف مامالا هلةناذك لوالاعمبر نم

 ْ اورذو هتلااو قت اأو :مآنسذلا أن ىلاعت هلوقاب رلا آت ارث ةءارخ ىراذلا

 0 بارك ٠ نمام-مع هللا ىذر سامع نبا نعمامالاهبرتخأ اب رلانم قدام

 ظ ىأةلااكلا ف كت ةب هللالق كنو:ةّتس ىلاعتهلوق تا زنةءارخآ و ناقتالا
 ّْ عمم ا قيرط ىراضلا حرش فر نبأ لاق ثيراوملا نمضئاردة لانا
 ]| ىفةلزنلا تان .الاماتخ ىه ةباالا. ذهنااموناوقتاواب رلاةآ ىف نياوتل نيد
 ْ يتعالاك نا قد طبفاعر ؟لقلزت نعت ”الا ناوأ نمماعة ةوطعم ىفذاابرلا

 اعود ةمءاستلاهبآ ا قدي رح ”ةلاتو كت نأ لك<و امهادعامله.سلابرخآ

 ْ انت لد هؤتلادار نمو هسكع لة وةرقملاةنآ فال تب راو داعم

 ْ تاز ةيارخآ همولمد هللا :هفنهذمنماثلا عوذلا فنا ةثالاب هما ماقملا

 ا نيك نا أ نءدروءلارخآ ىلا كسفنأن ملوسرمءاحدةلرو ءارخاوأ نم

 إ| ؟احلاهاورذدئاملار وسلاوطلا نم تازنةروسرخآ و ناَعَت اهنع هللا ذر
 ظ هروسناهنء هنا ىذرناُمع نءر وم اريدتا فو امءهنئا ىذرهشناع نع

 | نمهدنعامع باحأ _-او لكى ميءلا مامالال اق الوزن نآرةاارخآ نمةءأرب

 ْ هتلارصن ءاحاذات ازور وسرح 1 3 ناقد |ل_ىو هراع هللا ىلصهنمهعم“امربخ آ |

 || لاوطلا نموتازنراصةل !نمةروسرخ 1 امنا لق“ و مسمع ىفدرو غفلاو

 ٍْ لصواع وهدنعاع باح أ داو لكن اب تافال_:خالاتك7ناةدئاساةروس

 ٠ ناق:الا نمكل ذء لاكش الاءذدن.و تاب الاو روسلانهالوزن رخاوالاب هلع

 مكنم لماع ععضأ ال نام رو 4 تاممتساث ىلاهت هلوق تازن هنآرخ 1

 ىلاعت هلوةلزنف ءاسنل ارك دءالولاح رلارك ديلا رأ هللالوس 2 هلسمأ تل اق

 تاسابسلاو نيالا ناامضد دلو ضد ىلع كض هب هللا ل_ضفاماو 32 الو

 4 اخ لاحرلا فل زن ناك امدعد لزنامرخ آو أ الوزئهئالئلار هلل | ى-43 هن 1

 منته -هؤاْرْخا دهءتمأن مول ةقر ندو تلون هلأ آ ٍُق ناقتالا تأت 1

 هحرخأ ى منااو د ,عولا فلز امرخ اوائ ةاهدضدن اموتلزت ةنآرغا و هدب لا

 نارقلارخآ © ناقتالا نمام_ممع هللا ىذرس اء ءنب نعد ريغو ىراذملا



 ناد

 ١ ا يا امو كس امكل ترذغو كتم الو كالا اروهط ضرالا ماهو

 ا لتمأ بولق تاءجو كل.ةدحأب ,كالذ عنصأ موكل روف م سانلا ىف ق ىودع ا

 || هراعهللاىل_دلاقاذلو كرية لاه مخأ لو كتعافش كل ترسو اوذحا هم
 0 متاخو هلئادبعىفا لاقاماهئمو مهاربأ ىث م ىنءاف_ٌُتىلانو- اندم ىاانالسو

 ْ هراشدو) ىميعةراشن و م_هارباةوعدانأو هتنمط ف ل2 ذا مدآناونسنلا

 م-هّكتمأتلء-و هقاكس انلل كبت راو سرا ببن (ةاروت | هنآ

 كنا ودمي ىدةمطخم_كز وحال كتمأ ت تاءحونورخ ا فرنلرللا

 نماعمس َكتءطعاو امد مهرج آواقلت نيسنلا لوأ كَم اهد و ىلوسرو ىدامع

 || ىنل ىلع م-رلاربلا هنلا  اولصامتامنوا كا كات! ءجو كا بقامدن اهطعا لو ىفاثملا
 ْ طا ل! ىداوأا مربلا عرشلا عراك م ظءا| ىقاذنا ب»اد مركحلا

 : نيمآن بدلا موب ىلا 9 ةنروو هدراعتو هنرخ_عو هنأ اوخأ عم ىلعو مقسما

 ياست مسو نيمآ مهللا

 (لوصفهءفو رخاوالا ف باكل نمىفاشلا مسقلا)

 ا مك-طاناقر ةلاو ماظعلانآر ةلاهرمد< ه_-ه:ةغارخاوالا و لوالا ل_صفاا]

 ا (هيطراوا تناك هيدر ءةيندموأ تناك ةيكمالو رن تان لاو روساارخاوأ نم

 هدراولازامالا نم : ىقوتلاو قد طنلا ف ق٠ ةَقأالل- هالاق ( هماك همدقم)

 ا هقشاامهدمغت ناقتالا ف ىطوسسا او ىراذأ أسرع ىف رح نيا ةهالءلاو هرك دام

 1 ةمسنلاب رخآت أن الا٠ نه ةيآ لكن الاوقالا نم مهلا قدر طاماهلضقو هدجرب

 ْ نءةروساارخآوأ ةيآ الاوخآ ةياصصلا عاج ساو ماكحالا عاون أسس اها دعاس
 ٍ هب ,ارخ آهذد لاعب , هريغىلا هءسنلاب بخ اري لكذق ملسوهراع هللا لص هللا لوسر

 ١ ! تامل نع دراو رم لكف ىوقتلا ق تاز ةبازحخ اود هون رلاف تاز

 م 2 ل اااحا 4 , رخآ هل يملا

 . || باو لل قفوملا هللاو باكا نمةمل_ةم لوأ ىف ى.سرخ "الا ذا فد رعتو
 ا ةم "الا هللا ىلا هم نو. هج رئاموناوةناو ىلاعت هلوق نآرقلا نه لزن رن آ

 1 لوزتدم» لسوهملع هللا ىله هللا لوسر شاع ه_ذع هللا ىضر رمم> نب دعسلاق

 هزه



 الا

 المل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرمك-!!هماعلاةعافشلاعفشد نملّوأ قءاغشلا ]|
 مدآ ذئموب ى نمامورذتالودجلاءاول ىدمب و مدآدلو ددسانأ عدصلا ىفهنعدرو ذل

 نملوأ © ءافثلا نمضرال اهنع قشنت نملوأانأو ىئاوت<الاهنود ند
 لوأ انا ءافشا|باتكى درو كلو هيلع هللا ىلص هنن لوسر ةن+لا باب ةقا كري 1

 مرك ا انأورفخالو نمنهؤملاءارقذ ىماهلخ دي ىل تف مق ةذلا باب ةقلس رع نمأألا
 نو رشعوةثامة:+لا لهأاهمتس انلارثك | انأولاقورفنالو نب رخت الاونياوالا
 هلعفشأ ن هلوأ# ءافشلا ن مالا دج نمقاملاو ىتمأ نمافصنونامتافص
 فى نمآ نم مرا طذالاو شرق نمبرقالاف برةالاّمىوب ل_هأ ىتمأ نم

 لاقو لضفأ الوا هل عفشأ نمو مقلم برعاارثاس نم حن عْلا لهأ نم ىنهءتاو
 لكءالاقور حور عش نم ضرالا ىفامرثك الةماسقلا مون نءفشال السلا هءلع

 يىتءاف_ثلاتو همامقاأ موب مال ىتءافش قوعد تأت اوأ# وعدن ةوعدىث

 عقرادتاب ىلا ةءف داسرخات شرعلا تت ىت "اف لاو ىتمأ نمرث امكسلا لهال
 لاة مف ىت_هأ ىمأ ب ران لوقاف مذشت عفشاو هطءت ل_بوكال عمن. زو ْكسأر
 لءفاف ىلطنأانهح رخانناعانملدرخ ن مةمح لا ةدمهءا3 فن اك نذ ىقلطنا

 فدأ هبلق ىناك نف ىلطناىللا ةءفدماحملا كلم هد_جاف ىلرىلا عحرأ م
 نذئابراب ثري د_هلارخ 1 قلاتو لءفافلدرخنمةمحلاقثم نمىندأ ىفدأ ||! |

 قزعو نكحاوكل كلذس ءا ىلا ءتوهناع--لاؤ هتلاالاهلا ال لاق نع ىل
 باتك نمهتلاالاهلاال لات نمراذا|نم نجر“ ال ىئان ربكو ىتمظعو ىلال> وأ |

 قءاحادك لو هياعهلاىلص د ئانيمنائمن مهرخ آواقل نيسنلالّوأ ءافثلا

 لاقو ل سو هملع هللا ىلص ىنط ملا قوةد فد رعترءافشا| بحاص هل ةنهار وعلا

 ضرالا عت ا فءءجذامئانانأ ا: هءوةرملاقهنادب دجحالا ةملوالا صئاصخ نمو
 ماك-لاعماوج تدتوأ ىدعب ىنال ىالا ىنلاد_عانااهتموىدب نيب تعضوق ||
 تلةؤد اب ل_سهلىلاءت هللا لاقاهنمو شرعل اة جورانلاة نزح تطعو «ءاوخوأ ]|

 احون تيفط داو امءاكت ىءوم تلكوال_ءلخ مهاربات ذا براي لأسأ ام
 مخك تمطعأام ىلاعتهللا لاف دهد نمدحال يءن.ال اكل من امل“ تءطعأو

 ءامسلا فوح ىف ههىداش ىم“اعم كنا تلءو رثوكللاك_تطعأكلذ نمأ|



 نا

 ناك هنال هلع دم اوساموال. أ نوكدنأ وأو هق ةلالقالا لال كالولا ا

 | وأ الملا لمحور تلكم ناشالذ نعم زانق تادوج وملاةرصردت حورلاب ||
 ١ ءاعسالا ةرثك نال ةفاتذلاءامعالاب ىعدأانوكينأو ةرد- ةلاد تاع :

 || مل_سو هرلع هللا ىل_دد وهو هدوج وماظعما ىعسأ ا مظع ىلع لدن ةبئاذلا ْ

 لّوأرم ىف قءسأك ةره او وةرد ى 9-0 تاور وا [قناصةرد هناراخألل :

 رام: ءابو ترد هلا تياد- ةاماار ظنقةردةباور فو ةهر_هود هللا اةام ||

 أل| تافضلا ةسيلغرام دعأن نذل 2 ى م ه]_ةعروؤو راءتءانو ارون ىعمه_ةءناروت ٠ْ

 ْ ىهلراثأ اك ىق ىع”ه-تطساورءامسثالار و2- صرامتعاب واكدمى بدكم ٍإ

 ميهاربا ىت- ىتءافشىلا نوجان ف سائلا ل اقو مساقانأو طعمهننا عصصأ اريخا ْ
 هرك ذاذكه 4 :اهسنأ عسج ىل-عو هل ءاذو < .همح ىلعهمال_سو هللا ت اولص

 ضائاومجوو ةتلا ند ذل أ. الاةرود تالا 0 قىربكلا نيدلامخمشلا

 | هللا لوسر :ءةغلاهل ت لد ع نهلّوأوو نيلسرملاد._-سهمرح نيمآه-وتفانملع ْ

 ىحرلظ ت2 قز ذر لعج لاق ذو هلءق ىذا لت ملتناكو لبو هيلع هنا ىلص 1

 ْ 0 ىف : نوطمد لاس هبآو رفوا سن ترطعءأ عمصأا فدر وو ىذرح داهجلاو ْ

 ظ نمل رامعافار ويطوا دهسم ضرأآلا ف تاه> وره ةريسم بعرلاب ت ترصنإ|

 ىلاتةثهسو لس 3 وذ ]لت لوما :هلان تلعخأو ل ضدلفءالمعاا هتكردأ ىتها ' ٠ْ

 ةنجلال خد نملوأ و ءافشلاتاتكن مهعافشأا تم طعاوهفاك سانلا :

 (ىفاطعاو تاس> موملع سدلاقا| نوعم_ت ف لأ لك عمافلأنوءء-سىتمأ نمأ|
 ' اننلا تدمالو قس طواروش ىدمأ ىدعنين ىدست تعرلاوةزعلاو رصقلا ظ

 ٠ .نهمجرح نمندلا ىفانماعلء< لوا اءق ن يل ل ١

 ||| هللالوسرماركلالسرلا نمةكع لاتقلاهل ل-أنملَوأ 5 ءافشلاباتكأ|
 ١ | دق هللا نال اق هنا سو هيلع هنن اىلصهنع شي دملا در واسا -بوهيلع هلل ىلذ 1

 / ىدعب دحال ل- < ملاناو ني:هوملاوهلوسراوباع طاسو لدفلا ةكم نع سدح ْ

 أ اهلا كوسزاثمد سانل الّوأ © ءافثشلا ب ات5ن مرات نمةعاس ل تاحااماوأ||
 ||| اودؤواذاممطخاناو اوتساذااح و رخ سانلا لو انا لاقاك لو هيلع هللا ىلص ْ
 ا | دلال راموس مك اانا دن د_+لاءاولاو سد اذامهرشمانأو ١

 1 1 110 دال ا اللا كسا 1 وكل ضم كل اكل سانا

 ءاقذلا



 قرح

 | ةباور فواهزكرمو ضرالاة ريس ني-طل ا بءطأ نه ى هو مم طل هلو

 ٍ قتلخ شرعلا ناكدقو يس. دلاةرهوجلا كلذ لف أ نم ىبعت ىلاهت للا ى ةءاحا]

 ] نمهللأ ىلخم لو هيلع هللا ىلص روش. ءاملا قوف ل ال-ةءن ال هةهرون نم ظ

 ا يم نيطلاوءاملا نمد اوامسن تن كراشأ م مال_سأاهم اعمدآ رشبلا اب ضرالا ظ

 || ىتدردنلا ةلمارمقلا ا *التك م دآ ةههح ع نم ةيدم#ل اةءاوالا: ارولارون ال الت
 د_.عنب هللا د_.عباصىلا لصون ا ىلا بط م>ريىلا ارهاط باص ن مهنا: ْ

 لأ لاما هللا اخام لّوأ و تاياذلا رس ف1 قيساكتلطملا

 | بيغعلا ةرمضح نم يلا دعاء ايّتعاب ىلعالا لةلا هئمدار 1 قيفحتلا ١

 | رايتءاب الق ىمهق لةلاةط اوودادملا نم طختان اضمفك هن :مءاشالان اتمبقو
 0 هنو مودا زار اتعاراشبأ كلا لدعلا ىعسنو ملاعل احول ىلا هتراشاو هتضافأ

 ْ: داع س6١ تاقولخملا كن هنارامتعاب مظعالا ح ورأاىب مينا و هيرو هسّقن ظ

 ا هلوةري_سفت فنآ ارقلا لد وأ ىف ريع بانك فيلو ةللاهشداجأو

 هرمس سى ةلاَمْذَدن الاى ررهأ ن نءحورلال- ةحورلان ءلنولأس وىلاعت

 ْ هفمطلو هن انقةيعرس رشا هيتس ئشلراره قاس ل

 0 املا لاعو ع دال نم قلخ ىذلا توك-املاوهرمالا ملاعءورمالا ملاع نم ةناب ||
 ْ حو روهوت اقول 2 الو ارد ظعالا لول حورا ئثنمقاىذلاكللاوه ا

 0 0 جورهللا قا خامل وأ مال اهءاع هلو مسوءبلعهتناىلص ىلا ||
 ْ نوح هد نب رباع نيئيشلان الاد -اوالا قلطملا لّوالاقول_لا نو ١

 ظ اثد_-أاماولةالذا قال-طالا ىلعداحيالاونب رك1ىالوأ اديس
 : نمهامد دحأ ست :هالذاعم نيم-اصماث د-أ نام نيمق |ءتماثدحأوأ نييحا هم '

 ْ نوكي نيمقاءةماثد-أ ناودارفنالا ىلءامهنم داو نوكمالف ةماوالابرخ< الإ

 || ب>ووانل نيءتفةلا<الامممادحاو لّوالانوكم ةارخ 1بقاعتملاوالوأ أدتمملا
 ٍْ ناجو جوالاو ه ناىوملان ع قاطءالىذلا قداصلا مالكح له نأ

 1 رخ آمساب ى 5 «همفةفص لكي س < ةفات2 ءام“أ هلدحاو ى جدهم م :.دلو الاق وللا

 بد , رالف هلت هاوسامو ل_هالاو هو داو مظعملا ىعتلاوءامءالاترثكدقو

 ' ىسدقلارب_كنا ىف ىلاعت هلوةل لسو هماعهتنا لصد انيس نوكلا| لدأ نا ىف ظ
 1 رج 2 ص سس سس سس ل سا بسلا سس سس ل يي سس سس ا ا ا سس سس سس سس سلا



 | ةمضح ىلا هم_سحج رعوءاسنالاةريضتهن ر ىلع ىذ و ءامنالاء أن هلَوأ 3 :

 | ىلع ىد مهلكى تلا هلوسرو قطصملا ربحا ءارسالا كل ذ ىف لامع ءاود_مآلا 1

 / نيملاءال هجر ىناسرأ ىذلا هتلد جلا ىلا هتو سدت ىف رىلع ينثأ ان و هناك“ هير 0

 4 ١ م ل-ه> وْئُد لك نامدت <-:3ناةرفأ ا! [ءلزنأو ارب ذنو ار يشد سانال ةفاكو ْ

 ا |[كحش نور 4 مهونولرلا مد ىَمالعواطسو تنال رسما ظ

 أرفعج نعو مسرد هنا لمد عفان يالا ا ْ

 , | لهأ ءاف جارعلاةلبل دكت الما ىلع همة نيحنيضرالاو تاومحلالدأ |
 59 رعتب ءافشلا بي حاصورك ذنيءجأ م بلع هللا تاولصءارينالا مهيفءاهسلا ]
 ا ” ممل اتيدط او ردت لام لّوأ# ملسو هياع هللأ ىلص قطا قوقح ١

 ؛ || ثيدحلا ل ةءلاهللا قاس املأ © نسلاثر دملاىروتهللا قل خام لَّوأ#و ||
 قيقعلا لهأ لاةيهو نبأ نعريدناةرهوح ىلاعت هلل قاخام لأ رووشملا ||
 نبذ ةراعا دنع قدفوتلاو قمطتلاو ةمالا ناس ] ىلعهر روع رالاثيداحالا ||

 عيشبلاوأ مدآو حاو رالاونأ نأ لاقأك حاورالا«- ->و رنه هد وردلا ْ

 مث ىروث ضف نهنو:مزملاو هللارو نمانأ لاقاكراونالاهرون نم رون قلخ ||
 ةيشرعلا ةيسدقل اةيكململاةياكلا لوقعلا هلع نمقلخُم ىلكلاهل-ةعىقلخ ||
 ”| هم_ثرعلا ةيلكلا ا داردلا تما عما تلا لق ردتعردو> قلم || ظ

 | ةقيقحةياوالاة يسدقل اةعدرالا لوصالا هذه نمدار أو ةضرالاوةموامسلاو 1

 دود ولا مي معمار او نييءلاو سنا ارام عاب هن د أ ريع جو هي ْ

 ض ةعماجلاةيلكلاةيمد الاوت دك !!اوةملفسلاو دب ول ءلارهاوملا فاداحياو ةمترم ||
 |١ هو 4 انو دود ولامد_ةموهف ةملكملا ةيئاسعسالاة هلال ىئاقحلا هه ْ

 ١" هلاقر هدأ ا هج ىف ىدءدللاعماجلا ىكلاورفلار هوحهطاوههدو>و ْ

 دج ةئمط' ال" التت ةرهوح هللا قاخاملّوأ وق هيسدقلارامخالا ن الة: بهو نبأ ْ

 ١ م التمام تراصفة..هلاباهيؤرظذو متاح ةدصفك أهتد نم ملص هنا هلل ىلع ١

 | ضرالا ... 1 الا قال ةءأ أهم حل هم هلع رول“ ل



 قس

 || لاق, نأ ت درأامناتي ذكل اق كا «.ةتقفنأ الاه. قف تأ تك ْئثن مال ||
 ْ لاق م رانا ىف ىقلد ىت- «يحو ىل عسى كسل هي درع ل ظ

 م ..و هءل عهللأ ىل_د هلأ لوس نرضق رانلام 1 ارءست يذلا كماوأ هرب رهابأاب |

 ْ لدأ ىمأ نمهلعفذأ نم لَو 3 هرب ىف قل أه كراك ع هند ظ

 ٠ لهأن م ىعشأو ىل نم نم ةراصتالاو شرق نم تر ةرقالا

 ] هروح الا مولع نملضفأ الّوأ هل عفشأ ن مومجاعالا مث برعلارثاس نم نعلا

 ||| فو فئاطلال_دأو ةكمل_هأو«_:.دملا ل هأ ىتَمأ نمهلعفشأ نملوأ و

 ْ نعسارلا ضف نم لَّوأورفنالو ضرالا ه- هع قش نملؤأ انأ ث ديلا ||

 ٠ حا ندنأ رشح هظكا فا ارفنالوةنملا لدن نملّوأو رغئالو اهو ٠

 || همت نأءاحرةعافشلا قلواطتءلة_ساابالا س ءاءانأ د عفشفع ةشل هل |||
 ننأز زغو ل- بزل ةريضح نمنح لهأ عه املأ هرح *الا مولد نم ظ

 | ةا!ك ىلع نوعمتكذ دب زملا ا بدغلاب قوءاطأ ن يذلا ىدامع

 ١ مكح:ءضرأمو ل | لهأ اءلوةءفانع ضرافانءذردة نأ ةدحاو

 ِْ انرأ ىضوو ل- -اوءإك ىلع نوعمتج ىولأ ساقدب زملا موياذه تنس كنك أام |

 0 م4ىل#و ههج و نعدلاوت معو هلال جلب ف شك هم هءلارظتن ل_-ع>و ْ

 أ اوورت>الا اوقرت_<ال نأ ىذق ىلا هةوهناك-- هللا ناالولوهر ون نم مهاشٌعيذ ||

 || هلاكو م ركلا هلام هل ل تو هيه .طاخالاد_-أ ساحلا كلذ ىف قسالوأ |||

 ْ اراد او رألا يدان ناك رت سدو كال ميمعلا ةلضفو خظعلا |

 ١ بر هلل د-جلاة_د+لا ل هأ ىوعدرخ آو هنياالا هلاال 2 :لا لهأ ىوعدلَوأ أ[

 ٍ ىلاعت لاقو ةتحلاحاةةمديحوتل :ل اهلك ناىدم ل ارب_كنا ىفدرواسمل نيملاعلا ١

 ْ اس ا و ١

 صئاصختاوةء>ورلا ا ةيدجالا |
 مماخوهذا ه-ءلوالا لوصفلا تمت اهب هو هنو رخالاو

 0 ” الاو نيلؤالامامأو نيلسراادنسو نيمد ءلا

 ا 0 ا السلسال



 ظ3

 اها ضقأو ندع نود
اهنح دلما هنح

وأملا نجم معنا 
اد مالسلار اد م ى

 | 3 ر

 1 1 ا ىو نأ :جلاىلعأ ف ةدرد ىلعأ ىوةةل._ولاامأو ماعبلا

 1 ريلماد الان * لبو هراعهللا لص ركصحلاىنل اهب ص ىهلا ير
 || رانلا نول خد ةثالم لأ هنجلا نولخديةثالث لَوأ يو تاحوتفاا ن 0
 1 ةدقدس عصنو و هن زر ةذأمع نسحأ كوم دمعو دمومشل امةنللا نوملخ دب ةثالثلّوأ امأث

 1 هورث وذو طا سم ريمأذ راماانول_خ دي هث الد لوأامأو لايعوذ ففعتم ف.فعو

 اا|]ءرح . أ مولع ىف ىطو.ىلاهحرخأروةنرم فو هلام ىف هللا و ناظسال لاه نع

 ا ىك كانك ارقاراثلاوأة- للا لويحد ةط ةماعلا مووت تكل ١ ىف طخ لوأ ِةْو
 1 نمذئموأر تبدد الا ىنممفف ريسفتلا ل_هألاق ايمس> لع موملا كسي
 0 دهزلا فةمالا هذهحالصلوأ ا هر < الانقاب م نمامزدلا فائراق نكي

 مكمن قى طوم_بسلاه>رخأ لمالا 0 اىفاهداسؤلو أوريقيلاو

 ظ هر هر  الاهقا ومنمثيدحلابزاهارقفةنسفل رش اذا نماقلا ْ

 ظ هنا ثيد_ملا قدروا نومناصلاةمامقلا موب5 دئاملان م لك أب نملَوأ
 امياعسا< الرشب باق ىلعرطخالو تءعمنذاالو تأر نمعالام .اهيلعة دئام
 اةمالاود_ ه نمر: !|لخد نملوأةةرخ الا مولع تانك ن هم نوءاصلاالا

 ةمامقل امون هم ىذقب سان :االّوأ ىطومسا!لئاوأ ثدد+ل انوطاوسلا ؟
 اهبو تاعام لاقذاهف رهذ هللأ همعن ف قناة د ات رراذلا ىلا ىندد

 لاعب نأ تدرأاغاتيذك ىلاءتلاق تداوم مة س اأىدح كل .دس فتات اتلاق

 ]| لجرورانلا ف لي ىت- ههحو ىلع ب فرم 3-2 ل_قدةؤءىر> نالفكال
 || لاق اهيؤ تلعام لا ةذاهفرعف هللاهه- 0 ءلا لق

 | ملاعنالفلاة. نأ تدرأ اغا تيداك لاك ةءةلعو نآرقلا تأ أرقولءلاتلعت

 هاطعأ ل>روران ١١ ىلا ىت> هو>و ىلع بهذ هررمؤ ف لق ىراقنالؤو

 َ تكرااملاق اهيؤ تا عاملا فا هؤرعق همعن :هقرعؤ ه.قأق لاملا عاونأ نم هللا

 | له ”اكمويلع اطاست طوسااب سانلا نون رضد نيذلام_هنوطاوسل !هلوق ]1 ٠

 ا فاؤم ها هملاف ان "واع اوعلاا



6 
 0 77اسا  تص
 |١ كل,لوةمذ د_<لوقاف نأ نه نزادلنا لوةرو غفت -سأو هنا تا ىتآ لاقهناأ||

 || ناّمملاتاحردلوأ 3 هريغوءافشلا باتك نم كإ.ةد حال ذأ ال نأ ترمأ

 ١ | ةيضؤ نمادررسواهباونأو اهتومواهروداممهحردلَوأ ة_-ردهث ام ىهو

 |١ ةثلاثلاة-ردلاو بهذ ن ماهررسوااونأواهتو مب واهرود هبناثلاة-ردلاو
 ىهام لعبالة رد نوعسآو عسبسود جرب زو اْءلو توقان نما ميذامواهنك [سم
 أ | نممام نم_:-رد لك نيبهتردةثام ةنهلا ىف عدصلا ثد دولا فو ىلاعت هناالا
 | ١ هضااولل ثر دا فو شرعلا نوكم اهياعو سودرغ ا اهالعأو ضرالاوءاملا
 || شرعلا ططأ نوعمس سودرفلا ل_هأ ناو هلا ةرساهناف سودرفلا ىلاعت
 || ىذدرقددصل اركب ونأةمالاهذه نمةنلا لدن نملَوأ ٍق ىطو._ىسلاه-ربخأ
 اا الوخد قلدنا لّوأ © ىطويسلاهحرخأ قد_صونمآ نملّوأ هنال هنع هللا
 | خس دق تديلاونذوم م ةعكلل اون ذؤم مءادوشلا معاسنالا همايقلا موب ةنحلا
 0 رمح و . لع هللا ىل_صهلاق مهل ا_عأر دق ىلءنين ذئمارئاس مم ىددعسهون زوم

 || دمعادنغالا نم ةنملا ىلا ىعدب نم لّوأ 5# ىطويسلا لئاوأ كلذ نع لس
 |١ تندحلاءارخلاوعا لا ىف نوداجلاة ذلا ىلا ىع دن نملوأ# فوعن نجرلا
 || لأ لئاوأ ثيدحلا قود سل ارحاتلا هنملا ل خدب نملّوأ8# ىطويسلا لئاوأ
 ا هل في نملّوأ#و هرخ الامولعنمثيدملافو رعملا لهأ ةنملا لغد نم
 || اهلدأ ىتح ممالاعمج ىلع مرت ةنولا لو هيلع هللا ىلص لاقوانأ ةنملا باوأ

 || ةنحلا اب عرب نملّوأ © ىطويسلاه+رتخأ ثدحلال والات لّوالا ىماوانأ
 الأ تدق ةأر اان | لوقتق تنأ نمو كلاماها لوقاف فردامت أر ما ىراف اها دافانأ
 | عمافلأ نوعيس ىتما نم ةنملا لدي نم لَوأ ف ىطويسلاه-رخأ ىاتدأ ىلع
 |١ َلَوأَِ ىطو.سلاه-رخأث يدحلا تاسح ملغ سيل افلأ نوعمس ف لأ لك
 |١ ىرد,كاوضاكم_منوملي نيدلا ٌترديلا ةلءار مقل اةرو ص ىل_ء هندلا لدغ دنةرمز
 | ةنح وأ 8 ىطوء_سلاه-رخأ ةعافشا !لهأ ٌمكلَذ ل_ثم ممول نيذلا
 || ىذل'بيثكلااميفو ةتنملاةيصق ىهون دعةن> شرعلانماهبرقأو اهالعأ
 | نيروس لكنيد راوسأ ةعيسامياعر ودب نانملا فةنج ىلعأ ىهوةب قرأ اهنق عع
 ا ىللات انا طسوأ هو سو درفلاةثد ىف نانملان من دعى ىلا

 (لئاوالاه رضا ) ٠6

 ا وسم ص ا جسم مل ل م سل
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 يسم بسسسسسسسس تس تس سس سس

 نيح مهتذحمافهللالوسراب لق طارصا| ىلع ى_هيةزاحا ١ سانلال وأو
 ْ مكر لاقاهرثأ ىل_ءمهزاذ غاف لقت راد ةدأب زلاقةن+لانولخدب
 ىعمت نيع نملات م-ممارش اف ل_.ةاهفارطأ نه لك أ.ىذلاة:لاروت

 ديك ةداب ز ةنملا لهأ هلك أدام لَوأ كو رارسالازغك نمت قدص ل ءقلءساسلا

 دهون ضرالاعم ىطءد و مهأ ىوشد م-هسلا ني_ضرالارارقهءاعىذإاتوملا

 دروادكه دب رامملااه 1 دهم 0 اور فو 4_-ضغُو دم> هصرقكى هو

 "اى دن املذأ © هةردو لازعلا رك ذاك ةنسألل اذرو مثلا ثيداحالاق
 ىداشب وىه»د مهراصنأ تءهذن.ذلامهر وحن وطءدام لو أو ءامدلا هم ىلاعت

 م-مثم ىلا هت هللا ىهك_سدق ىلارظذ» نم رخآ نأ ء نيفوفكملاب ةعاسقلا مول
 هل>- ىمك نهلّوأ © هتردى ل ازغلاه-رخأ نيعلاتاذىلا او.هذالوقيق
 لوب وهو هفلذ نمهتدرذو هفاخ اومص*» و همئأح ىلءاههضءق سدا اراذا ند
 موءلاوع دن ال مهل لاق راذااىلع اوفي ىتح مهازومثا هنون وا < مهوهار وءثاو

 مهاربا ىدكر نم لّوأ 5 رارسالازبك نماريثك اروءثاوعداواد_>او ارومث ||

 مام-مسلق واضرب نيتطدرب قوة ىل_ءاذاوسك |ىلاءتهقالوقب ل_ءاخلا
 هموقدالاماقمهنمع نع موقأو ارسل أف قوسك,قوأ عهل_.قلا لدقةسمدءقد
 لَوأ © هتردفللازغلاهدرخأ نورخ < الاونولّوألاه.و نط. ىريغدحأ
 نينذؤماوحلاصم ىشرملا لالي ءادوشلاو نيسثلا دهر ةنمللا لا> نم ىدكم نم
 ىلءانالسا ك١ ا وحلا ىلعدرا اولوأ د بخ ” الا مولع ىف ىطو.سا|هح رخأ

 ةرخ الا مولع ىف ىطومسلاهحرخأ هنع ها ىدرن اس نعثر دحلا

 نان للا لو تدةصتذل!لئاوالا فنوثالثلاو سداسلا ل صفلا)
 4 همالسو هءاع هللا أولد نجرلا مح هعاف2دونارينلاو

 ميدصلا ىفدروال مل_.ودهيلع هلل اىلص هلا لوسر ةنجلا تاونأ تفس نملؤأ

 هلوقوداطغ_ىهاق لعلواني دأب ىلا مسنلاب | ذكهزلاةزاجأ ساتل|لّوأ هلوق 5
 هك“ هأ ىرخأت, اورق اكنبرح |هملاءارقؤ

 نملّوأةراملا ةياورلاوانيدنأب ىتلامسنلا ىفاذك كلارظني نمرخ منذ 'هلوق

 - هميضمها امهتن قيقوتلا نك« وهداو رلاررغ حار طنب

 هنأ



 لالالا

 !ٍ ىدأاهف مهذصام لاة مؤ لسرلاب نوم لسرلا تغلب لو.ةءق ل وا اان امق

 1 مهبل لرأ نيذلا ناًسذاف ىلاعت هلوقوهذ سائلا[: علم اوقمق لب ربجكملا

 ] متارملا نم مكس ادعي لاا ءال ل رلان ىعدبامتا ىلازغلا الا نياسرملا ن ناس

 | فةاومو ىطو.سالةرفاساا رود ىف كلذ ف لء_دفتلاو ايار اهري_صمو

 2 خم راو لاج اذه ىاتكن م ضرغا ناله مسا طءاق ةلاسرلا_ةاك-!:رخ' الا

 1 7 ىأارب ريض ن اكل ع نه 4-هامقلا مول ىلا ههنا ىلا ارظني نم لَوأ 3 نينوكلاا

 ْي ءارَو ضوحلا قل ضيرا هلو 3 8 هاو الا ى اود ىلا هد رخال

 || م4 عفتالو تام_عنتملا نوصحكشنال يذلا باث 0
 || هللا ف نو اه11!ضوم لا ىلءدرب نملَوأ# ى طومسلالئاوأثيدحلاددسلا
 | معمر اننا در شرعلا لطف لظتش نم لأ 5 .ىللئاوأ ثيدحلا

 أ| مال_ىلاهياعلي ربج ب سا نملَوأ © ىطوساا ل اوأ ثردحلاهنءاثوأ
 ]| ثيد_حلا ةمامقلامون نازي ارمأىلوب لد ربح رم كنا ىفوهل_برنيمأ ناك نال
 اة ثان عرقي نهلوأو ضرالاهنغ شنت ن هلو 3#: ىطوببدلا كول
 : هللا ىل_صدجم همدم>و هللا لوسر ىلااعت هللا ىلار اني نملّوأو عفمو عفاش لَوأو
 : ءايبثالاةمايقلا موب عفشن نملَوأ 3 هعمصأ|ترداحالا ق درواك مل_بوهيلع

 1 سانلانيبىضقناملوأ# ى 5 . ارو ترتدي ا

 || هنالص ندافتللابسا الرو سلا لئاوأُثد دا ءامدلا ىف ةماقل اموب
 ْ نأ معنلا نم ةمايقلا موب دمعلا نعل سام لَوأ 2 نطو نارا
 || ىطو._لا لئاوأ ثيدحلادراملاءاملان 0000 .مهح مص( لأ هل لاقي
 || لوا و ىطوي سلا لئاوأ ثيدنحلانسمل قلل ن ازيا عضوي املوأ
 0 وحين هلو 8 ىطوم-س !ألئاوأ تر دحلا ناراح ةمامقلا مون نيك

 اون ةلازتك نم كلذ نع هلأس ندسح ىدوم .| هلا نب رجاهم اءار هو طارصلا

 ىزذمرتلاهحرخأ ثيدملانبرحاوملاءأر ةذ ضوملا يلعادورو سانلا وأ
 ١ نمالؤأر اههنالدسالادمع نب ةمبسوبأ هثمجتن هبات < أ, نملوأ قهنبا؟-جر

 ؛ هلاوش هياتك ذأ : نملوأ# رارسألازنك نم عت هلام فرش: هم , دما ىلإةكم

 | را رسالتك ندرك ةنازلتس اوعأ دسالاد.عنبدوسالا ةءالاو 1 هنم



 لانك

 ||| تاوأ لعن وهوقي مهر وبقنمسانلارخاذا فقوم لَو ف ةرخكالا
 مودي ربا مو» ريق نم حج رد نواشاطع اعامسة ارعة اه ةّنس فا مه ر وق

 كَ لش ث ند التو مل از ذر هللا دنع نم ا نع

 ىلء نع تك تن دل اءاشاع هم و هليأ دق + يدع هذ : كلا هير كو هغو هام عو هعوح

 لو أو نه فمؤال لاعت هللا لونقب املأ 3 ةكملاتاحرتفل!نطدنع قنا در

 مدشنأ 7 .وهءاع هلئأ ىبص هلل الوس .رلاقهندلال اوددُع ىءنونم راق وهب أم

 هتللالوقد نونمؤمالوةءاملَوأ و ني-_:مول لاهزاق لوب الأ ,كتربخأ
 كوةعانو>- رنواوةمؤ مللوةءفانم رأث من نولوةءؤ ىئاقل مدمحأ له ني:

 ذاعم نعورخ الاف ةاومنم ىجر كل تءجودق ىلا ءزهللا لوقف كتجرو

 مامأءىح نمل َوأ# ةردخافلا هنردىف ىلازهلاه-رخأو هزعهللا در لء-نبا
 ل-هأنمىءةلا ل_هألاق هنعهللاىذر ل_هحنيذاعمةمايقلا موءابمعلا

 مار او لال-ه1اب مهلعأو ةبادعأ ادهزأ ناك هناله ده زهئم# تنسى ثيدحلا
 مولعف ى ُط .سلاهرك ذةذيشيةياور فوةوطخغ داو ر فوج ردن مهمامأ ءىب 0

 لاةءقهثن , رذ ىأ ارتسؤ مدآ ةما.قل |مول ىع دن ن رم و هلءصأافتورخ ”الإ

 كتي رذنم عوج ثعنجرخأ لوة فكل ده_سو بلم .الوةقمدآ و وأاذ- ه

 اذا هّللالو سراماولاًمَذ نيعستو ةعسنةئام لك نمل اوقف جرخأك تراب لوف

 ةرعشااكمالاىف ىمأنااق ى 5 اذاه نوعستو هه ست هد امك ماضل

 دروو هماسقلا موب عقد *.«لدأاذه ظذاملامامالا لاق دوسالار وُد !!ىءاضملا

 ةيدسنلاب نامالا ل هأؤ هره-غو مدآ ىب نم مالاهرثك ىلا تاراشاثد داحالا ىف

 انفلأ جوخ أمو وجت نم نا مصلاث يدحلا فو فلالا نمد_تاوك ميلا
 مهل وأ و امهريغوةرخ" الامول_ءورا ءالازنك ىاذكد حار ك-:مو

 ناك شون للان رر3تاذ ري-عون نرةتادن ارتعهمامقلا مون هملع ىضقي

 هصئارفدعرت هيىعدب ح وألا ةماسقلا مول بساتين :ملَوأ 3 ناو.ملاةام-

 جيد لفارس الو ةرؤ كل دهمشد نملوقمؤاش . رمت لو ةيق تهاب له لهلاةءذ

 هتللد#ا حوالا لاق منلاقاذاف والا كمان لهل )(ةدقه_طئارقدعرت ل- ءفارسأ

 لامس اشمرل , يد ىعدنم تاس ناوي ا

 اه



 نال

 محلنا وهزم رس أه دعداف هما نافريقلاةريش" الالزانم نمل لد 3

 نولاوع مدآ نان م قلذاملَوأ  رارسالازنك «_:مد_ثأ هدا
 مع لوأ ِق رارس الازنك تاع قاملاس دكر بداله: م ىقسىذْلاوقإ

 هلك ءرااىلسثد د+١ىفدرو لورتة ملة مينذلا يدنا هند

 بارتلا + دياملوأ 3 هرخافلاةردلا ع نم دود هئمو ىديه:مبنذلا ب عالا :

 نيدحاضأز لاوس مال_سلا هلع فسوب ن اوجنماذ_هناسالانيعربقلا ىف

 اناره! لعد املوا باها كينحامو كيور ع نا كأس

 طاتذ وىلام لَو و لود ةأاريسفت ناسنالاه-وناديدلاهاكأب ءاملَوأ#و

 قىلع ءلادعد ناسنالا نمودساملوأ يو لو هةلاريسفت ناسن الاب ح اح تارغلاب

 ىلعم .ظءودو تدلاغ الا ءلك ءرملاىل ب دودي هنهو ٌيدنهن ميتذلا عرتقلا

 هر> ا ونقف ماسالا تا مهل سدا ةسص+حلاردق

 00 عار ع ا ل1 مو ىلا تكتل 8[ املّوأ 3

 نمثيدحلاهلامعىل_ءهتقفن دمعلانازيمى عضوناملَوأ © ىطرقااهلقث
 لءةارساو لمثاكممو ليربج ةكالإا نم هنا ى< نم لّوأةقةرخ 1
 ةكئالا ان نمهللاهمم < نملوأ بهو نعةباو رو مالسلا مهيلع لدئار زعو
 نهلوأ قه ةهردص ا مول ء ىف ىط 18 ءدسلاهج رخأت ام-قملاوارمأ تاربدملا

 هد_سحيىلا حور لك, عج ريف خقذي وروسلااذخأ.ف 9 لمفا ارسا ىلا هد هنأ مسحت

 ددعف لما هأ فاتخا بالا ىن حور كر شو راهقلاد حاولنا

 روهشااو 6 ءلاو ىهصااو عزفلا معن ثالث لسقو ناتؤفن ل.قتاذعخ

 قئافد لعأهّتناو قءصلا هغقن :عزفلا شق نال ناتشغنرثك الاد: 1

 هر ل اعل المان زأ © هرخ  الامولعىفةرقاسا ارودبلا نم رودمالا

 مونىعدب نملّوأ © ةرخ" الافقاومنمتلعامت تاعاملاقب ةسمانقلا
 طقور-# ىف ني: نيد ضي لهنأ ىذاقلا ى-ةئةيأو رفوةاضقلاة-مانقلا ْ

 راع هللا ىل_ص لنا لوسر لاق هن ءهللا ىذرةرب ىهاأ نعى طوخ اجرخأو
 ىنتلعح ع ةن_ءادكواذك كت ديعىديسو ىهل| لاف ىلاعت هلا ىلارخ يع ملسو

 فقاومنم ةاضقلا سلا نع ب تا دعنا ىضرتاموأ لاذ فدنك سأ ىف
 121 م 1 ب ب بو م بحمل
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 ك0 م

 لأ هع هتتاىضرسنأ نءناذشااه-رخأ قرشا نم سانلارش ران ةعاسلا
 لوظو لذا !ىفاهداسؤ ل وأو نيةءلاوده لا ىف لا ف لئاوأ

 ىنلااب قورونآرةااونكرلا عفرب املوأ ِ ىطو طومسأ | رئاوأ ُتءدملا لالا

 نوعاطلا ضرالا نم عفرت ة> 5 ف ىطويساالثاوأ مانا| ىف مالا اهءاع
 روما جوري بوكر همالاه ذه نايغط لوأ © ىطومساألأ ءاوأث.دحلا
 دارا كل داذاندارلاةمأ مالا د كالد لو 8 ىط ا لئاوأ نيذاربلاو

 اراك كمل اودمرتلاجرتأو هكلس قا الار تنال تما

 تاضف ىتلاةئمطلا نم ا دا ارهاراص لود الارداوت

 مه تر“ اهمال نمد" الا لالمم مالا كلم كايا مال_سلا هءاعمدآ قاد نم

 نولاىلاثعيفاديد_كامغ ا هذال ىفه:_ىدار1ادة5و

 را ال وقدارلاد- -!ىأر ل»نولأس قارعلا ىلإو ماشا! ىلاواءك ار
 4: :حايتأ ىكررعو ةرابق نيد :ءااريمأ ىدب نيباهرشتفءاخ ةضمق 954 م

 ىقاخل-وزعء هللا نال اق لهوهيلع هللا ى !دهللا لور تءم# لاقوارييكد ريك
 عاام هه كالهلوأ ن اوربلا دن امعيرأورخأ ! فانت افق فلا

 ءاللوأ و ىربكحلاناو.ملا: ا[ نات كن م ث.دالارخآ ىلادارملاربلا

 تف تاك ودا نان :لا عاوفأ نم ف عع لاا عينت وب ةعالا د هىدثد_ح

 ىراذملا مامالاهبرخأ مهت اوهد تعجو مم ولق تفعضو مهنادبأ تن ”ممموطت

 نب س قر ءريغن متعبلاب رقأن م لوأ يؤ انعهقنا ىضرةشئاع ني: :هواامأن ع

 لَوأ 3 ةعللا ارهزم نم ةءمكح ةماد بقدم هل ةرتقلا لها هوموهو 5اس

 دعأب ر هل لو ةمفرب ا! لال سو نامور < 1# كإ «ربق ىف نءؤاأ ىدان م

 كفك تاهيههل لو ةنقةاودالو ساط 5 ى تم سدا لوم كالعب تكا هللا

 له مم هنفك ةك نم ةعطقدلعا مَدءمو كما كلا ةو كك قرر نا اطر 5

 مونك هنأ أمسو هنأ ل ال ريكا كم .ءأأ

 ىلص هللا لو سرة" الار قذهةنع ىف اهةاعدو ة- هقرلا تل: كال |ىوطد مت نا

 كلذ د ءيربق] الاس لأسم هّت:عىفهرئاط هانم لأ ناسنا لكو مل-بو هيلع هللا

 ةرخافلاةردلا ن هب" الا نهم نع لمس نيحامهمع هلثا ىذر سامع نبادلاق

 لوا
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 امهياعنامءاس ل ةو فسون هدعد هلعنملوأ م رك اديطح
 ىناوملا عفأن نب < .ةءارود طار رلار ادمنت نم لأ ىل هلال اوأمالسلا

 11 درع هتموت ارم هفالشإو برغم اب ةسمقب رفادالب تق نمد |
 مهاتقن ىدات موكل منال دس أو تءاصعلا دمبعومأ لد 200 3 ءافاذاد 39

 ل ءادالالثمبرمذد وهواصع مم مدح اولكي طعأةانامأ هزما ماوءاطق موقدعأم

 لم هل ضرءامل ب راظلانب رماغاصملا تفرق نلت 1 لا 7
 ند اىلااوع :رقاف هل ةريغ ىفام لاك تلو ومس ىل ضرعاذأ هم. لاو هلقع فا

 ىوطنملّوأ © ىطودسلال" اوأ ل - ىذل ت عرقا سءلانالمقانآواضءلان
 متاح نب ىد_ءوهوأ.ط ىم«كالذب و نويئاطلاهبل!ب سني ىذلا ئيطلزاتملا

 امهوة ءاصشلاو دولا ق تقانمهلو ةيراعلا برعلانهدوملاب ريوشلا ىئاطلا

 هول_كناو هلْ ءاارثآ نملوأ و .لطسلا اوأ زئارغلاري_-2 نم ىتفلا ىف

 ىطومسلال ئاوأ نيعجأ م_عياع هللاناوضرةءادكاادهزأن اكوىلفا ما ارذوتأ

 0 : الاموءااوهظأن ن هودثأك ن و مهرارشاهرخ او مهراخةمالاهدهْلّوأ ٍي

 نعى ُُط ويسلاه-رخأ هلا قي نأ ب حاعسانلاىلاَقأب وهو هتوذم هنأت 1و

 هزع هللا ىذردو سم نبا ١

 لئاوأو هعاسلا طارشأب قلما لئاوالا فنوث الثءااو سماخلا لصفلا)

 (لاؤسلاو باسل اوروشنلاو ثعبلا نهتاملأب قلعت, امونتفلا

 ىك 2 سانلا ىلعةدادلا جب ورتو اهبيرغمنمسعملا عولط تاء .الالوأ ف
 ملمع قادك امنماعب ردا رثأ ىلع ىرخ الاثاهتحاص لمق تناك امهّسأو

 عست كسلا عطقنا اذاثكل_سىفتاموظ_:متازرخت ان" الااضدأ مدصأ ا ىفو

 لمصفتلاو فاالادس ين نشئاملاد دانا الااضد , أوصل فواضءباهضعب

 ا ف ىط وسلا علال يمال | لحل واعامذ فشكلا تاتك ىف

 ءايشاد.ءلا نم ع زالوا ف ىطو.سلالئاوأ ةنامالاو ع وشملتا كنب د نم
 ىب له أ اكاله نشد لق لّوأو شد رقاكال»هسانا!لوأ © لئوأث بدلا
 طارشالوأ و ةدب زن مهرثأ ىلع برعلا م سراف اك اله سانلالّوأ لئاوأ
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 هع هللا ىضر لاف جترط_كاابنو.علي موقىلع ىلع خد (ةيولعةناك-)
 اءةغاض :رط_ثىرت ال ءالعلالاقو نوفك اعاهل نأ اا ل_ئاملاهذ_هام ١

 رضتحاو جئرط_ثلا ىل_عالاة درب ةردان عمتتالو ايلمفطالا ريق الوال_.دالا 1

 ةداؤشلا تو تاقوالا هباسحأ نعت اق هاش تامءاش لوي وهو ىكذرط-د ْ

 ارح ٠ نءىلا هت نارك ذنعلغثن لغاش لكن م هنتابذامهلاو تايانالاو ْ

 موقهلناك ىفان ور الا ل_ءالابرمسلاذ_21نملوأ  تارضاحملا||
 ظطءشفتو هسغن < ه_باجو ايل 00 اب رب تافارملا هل ن وكت و هنوك ذنب ْ

 نيفر لاو ني_صاغلاو كح اضا اذان اوةرما ملا ف ولذا ىدتقاهبوهرطاخ ا

 ها .ءملاسملاءاسقلاو رطاودلنا طب_كنت هبقوتاراشالاو تانانك لان

 لم الران 'م-هعأم طو روغل اودونسالا لد ؟ لوما نال 4 .صرذلاو جيردتلاب ْ

 نسون ذلا ىف هعومطملاءاب ريك-ااوءالءت_الاو ريضقأاةفصن ماما حب رصتلا ْ

 رخ آرباكح الا ضء:ةبلارا أكنيةيد وسلا نبرق لعابتا ران سد ملا :

 لوا هكر ف ىريرقلا رك نهم رلأ بح نئةر دصأ|بوأق نفق عر رام 3

 ةيزاج ىهر مأن 0 الاخراج مرصع تناك ءاقرول اةهالانلا ل1 الو ِ

 لاعأ. نمهتاناكحاهأو ةماسهلاءاترز نمرمصنأ لاق ل- ملا برمضد ةيبرع د

 ةلمك برعلا كولم ضعءامرفظذ دلع نم 1 اسعلااهتد و ْرعءادعالادءاكملا ا

 ةديرخهلاهلامعت 1 ةرثكل دئالاب :ءول ما هقور ع ت دوف ام.عججارتخأب 00 !

 هريس هلأ سدو كرقلا سوأمالءالاف نو: | ىلامسنن 0 3 0 ءاعأأ|

 رباقاانكسد ودامعالا ف كس ناك ايئدلا لهأ هسلعام فال ىلع ناكمنال '

 هللا ىضر ىلع نم موا ريمأ مادق نيؤصةو زغ ىف دومشةسا لق 9 نيناحملاىؤارب و ا

 قدملال وأ 3 هريغو ىووذلا هبحرصاك ءاماوالا نم نيمداتلا ل ضفأو هوهدمع ٌْ

 لاقي سأرلا ف رخ دءام وأو قاشعااضعب هلاقر رشلا قدر ارح اورظ ا[

 نأريسفت نمامو ىع”باغلا _صواذاو ةظقملاو مون !|نيد ىل يسقة:_ىلاهل 1

 انزونأ بقوع ”كسايحالاهقراؤماندلا ىف مدآ نبا امقا عب هب وفعل 3 ُثنللا 1

 ىرسل اهلا نم: .هءلع ىكمق لمباه هنماىفا اره داو انمأ قارغل طده نيح مدآ ٍ

 كلملا ذالملا ىلع هنامغط نمافوخ ليتل اةدأن زلاسامتملعىعلَوأ ف ى طقسا ْ

 ليصح



 هسود>و ه كم3 امش طاع .سأ نمناكو ثودي رفأ هءلعبثوف مهلا كل مد.

 ءاكل |ضعب هعند هيلع ملط 20 ية انازأ ودب وام لمح قلاك-ذلاب َن [يماطم

 لكهملا ىوأب ادينعاتير فعو ادب رعوارحاس لاهذلاناكو هدم نه افوخ
 ل 8[ , المك سان: طع طق ءاماط ةنسفاأ كلمد_.:عناطمث

 سيال )اكره ناكو هلع عا مدس : لرصدأ اب درفت هينحلاروكحا او ناطيشاا

 نول ا ا ءلا ىعس هرعد:مااد هاذ ةسلابألا

 نيدلار عظأو لد علا نودي رفأ مانأ ءاولاناطاسءانمذ ناطاس !|تاحودءانولا

 لوا كردأ مالسلاهءلع .هأرب أهل م ىلءناك ل .ةومالءالاودو ىمد 0

 زورينلارخأن ملوأ 3 | هريغو ىواضددلاو ىلا ءلا هك ذاك ةيسةئا وسمت

 هرخأةمضخأ عر زلاو مهنمجارخلاذخأ.اور مضت سانلانآل هللاىلءلكوذدم لا

 هد دم قرعأش ١الاَعؤ رذخزو رب ى سد مول ىلإ |

 ريدمل ن هرعش- ص عاسمو #3 ريخأو لّوأ دل ا ىف كل

 ريشدرأ هنس ناك ىذا دهمأا ىلا اراد و رمذ !امونا

 نمىفاثا اوهو ريشدرأ سر وناس درا بعلو لعءنم ْلَوُأ و ىطو .سلا لئاوأ
 ةعبرالا لو غلاب ىعاب رلا مب ء .ةنلاو ضرالا هوب هتعقر هش ةمن اساسلا كولا

 تو, زارت و نسل ضل لاو داو اأو اموب نيثال_ث نيثالثلا صوخةلاو
 ناسن لالا عدن واعسأاة.ضقالابةث الثلا باعكءلاو ةئ_تلارومش رب
 تكاشالا عل ىلا ضأ ,-غالا, لاصاناو«_ءاعالو هل سالامو ناسالا 2و

 هبنشت نم موهفملا د _.عولاب ادالدب عا نمراصق بسك اياب بعالاو اهلحال
 ىلعءانعلا قفتادقو سوا هنسءامدأ فو دات تالرككا الا نالت جا

 00 ءراونالاقراشم حرش ىف لك الا ةمالعلا مامالا» 0

 بعل ل نمُلَّوأ ٍق را ماوراء كف ريشدرما أب بعأ نم

 | 1 بلف ربك آلا ن مهرب نب بيصن كلا | نهزف ى» ءوكْغلا سورقلادرغلا
 ىطوءسا| لثاو أري دامب لانت اهناو ل او ب سكراب لات الا ماو بساكلل الث

 هلا ىذلار ءكتاادعأا نيم تمهلت كال أ ن ندناف مك- جي علا لءنملَوأ

 صاعانيورعبرعلاذال,هلخدأ نءلَوأ و لداحلا 0 ىتأاك ل لاو مزاملا |
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 ظ ناحلةو م غو ماظ ءرو 4 سال اراكأ او له هن هجر ىزارلا

 ظ ا يسار كا أوهمدب نيب عوعشلات د-ةوأن مزز ّق رادار

 1 ولم نم شربالاة عج قارعلاب كلا دل عقجا نه هلّوأو قددانءلاو و و.:ادملا

 ىحل نب ورع ماذصال اةداءع ىل+ برها ىلس نه لّوأ كو ىطومسا الا را

 : ن1 توت علا ل سو ايتام سبسو ةيفدشلل أ نب در خ نملَّوأودو

 رمأذ ل.د ألا ةءاهصم ممم طخأو مانصالا نودمعب ةتلامعا نأ م 5 || ىلاهر ل

 الدران اك هل ئانوافاس م |!ىفكل ذدعباو ذةا5 ممغرو ءانصالا ذاكاناشن رق
 2ث ران ىفرك ذو ةدزورش كانها مقا اسءاقتاال فاوطاا ىف: دعاه رمل

 0 نونءظالاون اكم مما مال سلا هءلع لمعمسا ىب ىف مانصال اد ءارخآ تيسةكم

 روافااودالماأ ار ل ه_ئمأ ارح نول < رالا رام

 مهمالو-ار وداهو داو راحالاك لت او دق مهد نمهفئاوط تفاخ

 الاشاو نومكلا نم داو ثلا هر 1 لجنه لّوأ هللايذا.هلاوأتامغطو
 ُُط لا لئارأ قارعلا ىلع ةناو رخاريم وهو فلوو نب جاهلا

 : ريظامل أ ى

 | قى كلذ ت ه- لءقو قد رطلا نع مث سانلا لوق ةيمال الا لاا فملاقلا نم

 وأ ٍِق ف طومسلا لئاوأ كلذ. نءسانلا ى ما هنع هللا ذر نامءهفالدخ

 1| ناءع نءز ؤكلذو قدنملاب ىرلاو ماهل |ناريط هني دمار عطه السالا ؤرك هم

 ئذلوأ © ىطو.ساا لئازأ تاقهال اريك ساز ءاشا نمو دنع فا دو
 عدما|نمى وفا ذات ا ل_سو هيلع هللا لمه هللا لو سر دد ساثلاهعدتا

 هنامز فو كلا ادمشجز و ريزا اذا نملّوأ ةؤءامحالا ىف ىلاز.خا اءرك ذة املا
 اق ريغتدق بدلا ن اكو دوُمىلا مالا هيلع ملاصوداعرلا مالسا هما عدوه ثعد

 | الأرب رس ىلع ه_ق سا>-ىذلامومأأى هذ لدعأا اروظاونيدلادد- دءشح كه

 ِ ىطوربحتهسأر عسوالو ضرمامو هذس هنا ههمسدرع نم م عاب اءاإق 0 رون كاملا

 || اوذختاو ماوعلا اهديستفاهو هظعدل كلامماىلا اهل مرأو هتروص ىلع لاكش ذخاذ
 || هلة نعلاب ةقلامعلا نم ىناوللءلا ؛لاصضلا هءلع م-ه) امان_صأا 4 ةمىلع
 ا دق نب دلان اكو نو دم اهرقأ ناحرهملاذ ا نملَوأ و 5 اوتلاىفرك ذاك همزدو
 | لاتقأ نمل نمداد_ثهلرأناك قاامءلا كهذه د_سفأ همانأ ل قد سف

 لادم
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 لهأ نماناكو لؤون نب ةقرو وة دعاس نب سقافوحامو ةكعدوتلار ىطأ ْ

 ارو موميطع قا اس ق/لودرأ نق معا تسلا
 فد رش |١ث.ددبا قدر واك امس نع ىهتوا م ,ئاسعاب ميرا تل

 هباعن اعل نامز ىف سانلا هي مفتناو ساخخأ ادواملَّوأ كف ىطو.سلا ل ئاوأ
 ءاملاىرعل نويلاماومامأ ةثالثر طقلا نيع هل هللا ىرحأر يسفتلا لد أ لاق مالسلا

 لعبالن اكو هنم مومل كل دد- هد سأنلا هن ع هَ .ام لكمف نول اضراب كل ذناكو

 قل-,ةحلاادحوام لَو 3 د ناك-ف هندعم كل ذ لق 5

 عتاب سانلا ممج ىدانو ىكلا تيملا مالسلاه.اع مداربا ىءاملراخالا ضع |
 لاةؤ سارا ارذتو نيسنلا عاش د_ععةمأ كالت هل لم ةريثك هم اوصأع دل از

 ماعلا فار طأ ىهرثناق تدملا بارت نمةضة ذهل لمقف تفاضل 1

 ىدونؤم وم .لا ىلا دةءْمس . واله دّ_هناد رثأ مو عقو ناكمو ل-< ىأ فرم رم مد

 المأ ل ملا تالت اك لهل منان ةرارقا مو ىلا م4َكَتفامضو ذه مهاربااب

 نالنداءإاه_ةلذ نمهضعدو هنهدقمذب ضرالاه-و ىلع هضهد لاقي نأ ن 5

 اسسوربن نوكحجب» وأ اهقلخو اهاحد نم- ضرالا, هللا - هاا ناك نداعالا

 اذ_هسامضلاب سانا |عافتن |بيسلّوأ# رطقلا نيعناك اكهترثكوهروهظا / (أ
 وهىذلا طر خارصلاةعب_ىلاراصلا لّوأ و لالا ةمةحملعأ هللاو ن سه ء-وت

 ىتيرغ نان ءرعللا ىو ةيردلاو ةنوكسملا ضرالاجراخو فاق ىل٠ -لءاد 1

 نةرأ ةءعم_سدع ىد>ءام نمر هتدو ران نمر اذه مر تهم هني

 ىلع ضرالاو نيضرأ عمسور حب أ ةعمساهنا بهو نعو عام ند هردأ ةعم_بورأت | ١

 لَوأ 3 ةينلاةئنهلاناتك ىفى 5 .ندل ارك اذ تيوهربمعناو توكل ىطا|

 هان لاصتاهلو نمصاار < هللاّةب ىذلاوهود:4ارك وهو طرخملاةجلاراصلا
 رد و طخ اياضدأ ىعديو برغلار<ىناثلاو هناخرب تح أوهو طرح لا

 0 دنملا ازهام ل صولا

 رح عدارلاو رصمو مورلاو ماش | ار<ثااثلاو طر4ملاب ىعس أد هلو هإ--اس

 سمايلنأو ةييطتطسق ىلخ ىلا هما دع :زكد تناك و دكر * رب ممدنأ | سم هطسألا |

 فلا لاق امج معن لمص شملو الا ,دلاو تاونالا باب وناورمثو ناج زوج رحم ا 0



 1غ

 | ا اقاذكر جالا درولا مئباف مل_سو هلع هلل أ ىل_ص ب تد.ملاهنا ر مش نأدارأن ف رأن د

 ' ١ الا 7 تاو هور تنال حي راوتلا ضد ٍ

 ْ ىست امأر ما اهادائف همذ لستْب ارهن ىقأق لما وم أى ىفهشحاقم 1 راالد رآآ

 ظ هنو دءعتب الح رزمشع ىن :ةاد-وفر-متا| برة. ن اكل + ىلا اردذ نواعم 1
 ظ يلا لاو درس هريس ع ةئثأتتءنؤر ملا ن رقبتئاةلا كلذ تام موعم د.عتف ْ

 ظ | ءاضقن ىلا مهدت ىفانهنوقوع م_ناداهزلا ن مريوعات الاه واةؤرتمهذَو ٌْ

 ١ ضور قاهما-: هناك او ةورم- دع توم ني_حد او لك نؤديقم هرع ا

 '! [مناعمّمتارفلاَم لنلار منقي رشلا عد رالاراتالالّوأ 3 نيا لا ا

 / |[ لكلالاو تارفلاو ناده>و ناس هرب ره أ نعل_سم عض ىفونادح ْ

 رون ةل> درو للاى لسعلا ارم لدنلا اره بعكب نءرياناقو هةر ٍإ

 نءةنملا قءاملا ارم ناهس ”ر-موهنكطا قراره ةارفلارمو هنملا ىفنهللا ا

 هءاع ىموم موقو4ترذطسومد_دلاكلمنملَّوأ# ةسنسلاةقيحلاتاتك ||
 مكرلعهتناةمءئاور ؟ ذاهموقل ىموملاّتذاو هلوة.ىلاعتو هناك هرب تأاك مالسلا ْ
 نطيل نئاوأ النا موك !مهريسفت ىف ل.ةاكولم كه -وءايبنأ كيف لعجذا ْ
 نامأ باتكم- كذا قائم دمع نم داه شدرقا فال. الاذخأ نملو أ 1

 ْ سل .رنيتاح مم 8 :راهخال ماشا ىلا ش هر-ةقأتل رمصمق نم

 | هيا مزه نيبو ا ثعيرق لشد رقت“ املأ ىطوسشللا ل: اوأ ف._ملاو ||
 ىدقمهانم“ ل قو هماةااوةودلاشرقلا نال مييعم دبع 1لونل باع ١

 ( |١ سان ااَدإ-د نع شرد ناكهنالهن ىع“اةاو شد رقوهةنانكن رمت ل و 5

 نءءاف-شلا فو ىطوم_بلاورك ذاذكشش مفَتْلا شد رةةلاوهلا ع موتحاحو ||
 ||ىد لدار رت تناكاشر قنا مسوهءاع هللا ىلص هذعاممع هلل ىب ذر ساءءنأ ا

 || مستور ونا كلذ عيس : ماع ىتلأي مال_بااهيلعمدآ ىن واذ نأ لةىلاهت هلا ا

 || ىلاتط, هان ه_.اصقرونلا كلذ كر مدآ هللا قاخا ل فههبش ةكتالللا ||

 أ يىد مه اربا بلص ف ىفذ-قو 64 رامات ا تادف ضرالا 1

 اأطسوو لقعلا نامالالّوأ ف طقحافسىلءايقتل, مل "ىو نعد نم ىت ىحرخأ |
 | نملؤأ . كولملا ريس ىف ىلاْرغل اه رخأ لقملانامالازتخ آو. لما ةاعلا ْ
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 اا

 مهاربال هلأ 8 مهندسو لغاش تدوم ىلا ا اصدنن |ثءن من هعتكي لو تام ى- |

 هنحالا امين ىلاعت هللا ثعس لمس هنران ز :ىل | اعدو هكسا :مىل_عو هت مالسأ|هماع ل

 مه هارباو م جون نيد قرعلا نم سردو ىنخ دق تدمل اعضوم ناكد- هاك نعو /

 هعضوم نول سانلاو لومسل ااهول مثال ءار جةك أهءعضومناكف مالا ||همياع مل

 تودع < سانلا ناكو هل اكس, ر:ءوع دم ضرال اراطقأ ن همولظملاهمتأبو 1

 نسر

 هسا :

 رست , ىفئيشأ |لاق نية ١ صضعهدد_:ءلاوقألا مص أو هو «ةامو هع رس ىلع

 اص عوق هومز دان تاكو ىورلاسوةءام نير دذ ل اهمعاو يكل اهروسأ

 لسرافرمضمتمه*+اك هية .ءهقلا تع هو مرانبداعنيدوثوهو لبر مءادومو

 ةئاَم-وافلأ ةءاور ف وال تالا شأعو حراوتلا فرك ذاك ااصدوع ىلا هللا ِ

 رد_:كسالاامأو هنرضا © ىف ىط مل هرك ذاك ةن_هئامم#و نيفلأ لةقوةئس ل

 قو طا ارقسو سونءااعت مالسلا«_.لع ىبنيع باحأ كردأىذلاوهف ىلانو.لا

 هتوعدوهءريش ىلا اعدو مالسل اهيلع ىسعدسأتت .::سوتنءلاحناىراصتلاب1 |

 لق واهي نفدوةملظلا نمج زخامد_هدروز روش ردنكس الا فوتو هب نمآو ظ
 هالتبا ىلاعت ىلا ن اكو ةنس ةئامثلُث ىفاهاشب ناكىت اهب ردتكس الاب همأ ىلا لقن

 ىنعد اميس ْئم لكن ههاندت آو هلوةد ىلاعتو هناك“ راشأكامندلا لاو -أحالصاي |
 هب لكو -1 كلما ن اكوا اسضوات ايس دارجكلا لس ١

 عااص نم لَو 3 نأةد الاف ىط وسلا زك ذاهك ضرالا حاصلا

 همم ءلأ ع نماون داس[ هنع هللا ىضر ىرعشال ا ىو هونأ مهيف نوب رعثالا مالسالا ىف

 هّر>واد_# 7 هءحالا ىاناد- 3 نولوةد و نوز<ر باول ه>

 ىطوبسأ لئاوأ مالسالا ىف ةفاصم ا لَوأ اوهفاوتلنماوذاصاوم 1
 لاقهه>و هّللامركىلءنءربدناىفدرو جار اد رحالادرولا ا ٍِق

 ول سقف ملم هنا لع م كوس ني قر أرعم ا ةلمل طقس



 أ لك ن مءانا مؤ نام تاماكسل اهذهءءارقن_هراثك الا جن, و هللابالاةقال ||

 ””أاموتاربخ هضور ىف ىفاءلاهج رخأو دع لكى عارم هنوةبرك لكن هاحرؤو مّءس ْ

 فاوطا|لء>اماثددملا ىفدرواك ةكساللا متعلا تدم ف اط نملَوأهق ||
 "ل | هلدوصملاب سدلبارمأ مالسلا هلع مد لخال ىلا عت هللانالاذال_متددلاب ||
 ىلعاضرف مظعتلا٠ دص» تن اكو م اظهتلا: دم نع س ملدا ىلأةدرعتللال اظءتالأ|
 ا تالق هلع نيخرلا يس طف يه دس تهذم لع ناكر ذك كالا ظ

 «ىلا| . نءامهمع هللا ىضرنيسدلا نب ( ىل_علتس) ىلا هت < هضغ نكس ىتد>تدداأب ٠

 | اولاق ةفيلخ ضرالا ىف لءاحىفا ةكالإل ىلاعت هللا لاتالاةذ فاوطلاءادت.١||
 0 ةكئالاأت :ظنولعت الام لعأ ىنا ىلاءتلاتوهن الاا مقدس هد نماعذل ا. ْ

 'ء | عضوف م عاع بضغلان ماقافشأهن اوذاطو شرعلاب اوذالذ مهر ىل ءدراولاة امنا 0

 "1 | ىفاتيب ىلاوخ 0 و 0 ا 1 0 4|

 ٠ ا ا 0 ) :

  2مالسلاام اع ءاوحومد آىلا لد رب ىلا عت هللا تهد لا هنأ سو هملع هللأ ىل- |

 || لق::ءاوحور فك مدآل هذ. لد ربحامهل طفنضرالا ىفاتوب ىلا تامه لاس ||“
 ْ هيلاهللاجوأءانالق مدآ اب مسح هتَت نم ىدو: ةءاملاباصأىت-بارتلا -

 ى>نورقلا تدان مثلو اذدوو سا: 111 هلل. ةوهب فوط: نأ ؤ ْ

 فاطو جن ملوأ 3 ةكم رات ىاذك لوالا تدب 16 نمدعاوتلا مهارباعفر ظ

  1مدآ طره لاق ءاطع ن_ءرب1تاىفدر واكقاربأ |ىلع ل. .ةوالج ار مالسلاهملعمدآ

  0لاق هن ملا ىفهعم«أ تنك اك ةكسشال- 000 سأال ىلامنرأت لاء د_:هلاب |١١

 انت شر كلاب نوفوطر ةكنال ١1تنأ راكد فوطتاتب ل نين قلطنا مد آان |

 ْ ظ زوافمهاط ننامو راهنأو ىرقءرق_سىفهمد-ق عطومناكو تيبلا ىتبوةكم
  0ىذر ريس زلانبةورعنعو ةنس نيعد رأ الحار دمه | ن نهمالسلاهرلعمدآب3- ||

 ا هوهظعو هراز و« >دقهريغواحون ناو مد“ العضو تيبلاناىغل» ,لاق4_:ءهشاأ

 ا قرغلان مثدم 1[تافأ قرغلاب حوت موق ىلا عت هللا :الهأاق قْر-َعلا لق

 ١ هموق 5 ةوءدب رمال اب لغاشتة داع ىلا ا دود ل وزع هللا ثعبقءار جوون رن أكف

0 



 / هرب راو مورلاو ماش ذاق سماح دراطءءوءازوملا هلو سأ كئالاوسرعلاو ا

 |! د | ةكم مل اتا 111 ل--زوىدالا هلو نادوسااودنهااودنملاىلاثلا اقالا| | 0

 و هسءقنرؤا اورموه ماقاع دارلا م برقعلا هلوامتنامو نعلا او زاداو هن دملاو ١ ش

 ٍ ا خرملاو ناطرسلاهلوةملاةصلاومل» , دلاو لرتلا ملقأ س داس ١١ مترمةلاو ول دلاهلو |

 | مجراتلا باتو مووعم ةااوهةءولال- هالو ل بيدلاو نيا مااملق اس ع أ

 1 امندلا قد رط نمزهشلاجرخأو هعم_سلا ىلاق الا نيمعت فار طضاو فالد+ا

 07 ىطوبسلا ه رك ذدحاو مقاس |اع.هلو جوجأءوجوجأ. ! ةنس مملاقأ ةعمس أ

 ا ا لّوأ قوادعلا فاتدا شرءلا ىلات هللا ىاخاملَوأ و ةيفسأا 5-4. ي4لاق 1

 5 هنالشرعلا ل _ءةذ ةمكلم ا ةفمطال اةينوكلاةعد رالارصامل 7 هاتوا 1

 || ءاوهلا لءقوه_ثارقىمركلاو نانملا فةسوهو ةبئامسارضاءلا فطلأ |||
 أ نوناسقلا ف ىيرعلانبامامالا لاق قيقرلا باحسلاو 5 !لءقو ءاسملا لدقو 2

 هللا قلخابتوا نا اممم هللا ى ذر سامع نبأ ن عادت :هنال حمأ لوالاو ىلكملا د

 هللا ىقادمت 0 ريتا ل شر ءااىلاععت | ١

 ا لءقأرم ذأ ءادمح قوهنآ ارقاافرك ذىذلاحوالا نا ضدأهد ءولةلاو حولا ىلا عت ْ

 ا اناا حاخام ل وأ و رار الازغك نم م مالسااهماع |!

 : دوةدو عامشأ منم لك ول ءئارزءولءقارم ماو لهل مول“ رهدع ى عأ هع رآلا ١

 ١ كيردون> ملعبامو ىلا هو هناصلاقاك هئاالامهراعأةدمالو مهددع ىمعال ا ١

 ْ امنا قحلا ل هأ ته دذ ةكالا اةقرق-ىفعالقعلافلتخا هفيطلة دئاف) وهالا |

 ْ قتاقحم هلو فل ةلاكشاب لكشلا ىلع رداق# هدد ةاوه هفيطل ماس> اهله ل ريدم

 ! ا منو عابرو ثالثو ىتثمةضح الاد هت نمةءكحاا!اروصلان 3 ةياتم

 ْ مهر أ امهللانو دءدالرمالا لاعن مم هورام الا ىف دروايك هءزاعسج تالاكشت

 ٍ كالماوناسملا نيب قرفلاتاحوتفلا ىفزيش تاكو نو رعودام نولعفدو ! |

 ْ نمهيعببطلامادجالا هل مام مهرزادغناسملانأ هيناحو رلا ىف ,اوكرتشا ل ا

 | شرعلاة لج تاملكسلاه ذوب ملكت نملّوأ ه5 كلذك او سءل ةكئالماو معاطملا
 ْ مس تاماكا اود هه ىشو ةماسيقلا موي ىلا اسهنولو.ةد نول زب الو هل ء ع اورمأ نيد

 ا هل اءأش ام هنن اىلا ىرمأ تْضَوف هللا تمدتعأ هنا ىلع تاكوت هللا ى_سح هللا ٍْ
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 ا!||| ىلاعتلاةتودلا ول دلا م ىد_لا مس وقلاٌخبرقعلا منازع اغ ةلمتسلا |
 أ ه_-قبكوك الىذلا ساطالاك إذ! ىف تارب دقت ىهرججو ربل |تاذءامسلاو
 | ةفنملاءطسوهف كال_ةالارخ وهو بك اوكا | كإفامأو سلطالاب ىعءاذهلو
 ||| مامالا لاو تاحوتفلا فريك الايشا اهرك ذا ذكرانلا فةسن وكر هرعممو
 || وهو خارق تالثرد-هد ءامملانودىذلارخأاىف بك اوك-١او رارسالازغك

 ظ ةنكاساهاكرالاو ةرطق هنمراطقت ال ىلاعت هللا نذاب ءاوهلا ىف تاق فوذكم جوم

 «أ| برغللاوق رمش | نيبدو دم ل. فاك دم ممسأاه-عرس قراح رخأاكلذو

 ؛ || ريلتافو نوح: كلذ ىف لك ىلا هتلافاكهمف سكناورمةااو سهما ىرحت
 ا نتتفالرمةلاهنمادب ولو ضرالا تقر الرصلا كلذ نمس<+ْثأ | ديول ىوينلا

 اارمقلالزانمل وأ 3 رارسالازهأ هللانود نم هنو د.هد يح ضرالا لأ هه

 رهقلاو ىلاء:لاقهلرخم نب رمثعو ةدزاك ىلاد رثاا حرم طملا م نِم طرمذلا ةلْرْغم
 داغ هلزان مخ آ ىلا ل_دواذاف !ممةلْزْغم دل ل لك تءسلز انمدانردق
 رفصاو سوقتو سب اذا رامشلاه_.ؤ ىذلا قرعلاوهو مدقا نوح رعلاك

 ||| اذن ىتاانيضرالال وأ © رارسالازَنك هن هنرفصو ه-ةقدفردهقلاهيشف
 نيضرأ ع..سو شرءلا اميؤىتل اءامدلاتاوهسأ او فء_سو:نيضرالاة دمس ىهو
 ١ ةفاسك كلد لثماهتذامكو ماعد | ودمج نيص رأ لك نيدو ضمد مع نوذعذ

 ةعدارلا م رانلاة راح ميو ةثلاثلامش مقعلا خب رلااميؤةمناثلا ضرالام ءامسلا

 ةدهاسا|ضرالات #:رذد- نك-ددا#نعو ةسلابالا سانا مق ةعباسلا
 نملانمةثلاثلا ضرالا تام هللا ىدذررع نبا نعو راعقلاْناة5 اهبذ

 ىلع هللا عا تنم متاخامممديواز لك ىلع سه#أ رون م_يءماورت ل ك-لاو رهظول

 ناهدزءنماكللم مون لكهبلا ىل تهل هللأ تهد. كج اللا ن مثال ممتان لك

 ا ةفسالفالاةال 2 ضرالات اقمط ىفةنسل ا لهأ دن ء كا دالو لدذءامع ظفتحا

 || عافترالاة هج نم ملاقالاب تاقمطا!لوأو ىرش زل لاغ لولا اذ_هىلاو
 ]| ناسارخو لا ملقا ملاقالالوأ 2 ه_ءاءلّو.ءاللوةودو.ضافالاو ٍإ

 ١ | مىرخشملا مولا نمو ل_+لاجوريلا نمهلو ل.لا ضرأو لدوم او سرافو
 1 07 جا رورو جوصوصودجوجتابمببب ا بسسس يود 1

 ماقألا



 توكلملاو توربملاىذناكسىلءالااث. رسودقسودقح ورلاوةكماللا |||
 ديما أو يجب هستل اق نو دو»د مت أن :موماو نم_:ءوال نورغنتس وءأبربكلاو 5

 نءلاناو ىلاعت هلوقكلذ_ةهعاسلامو ىلااوةاذنمةلاحلاهنبهىلءمهوأ ||,
 نعيدحدا ىضرىسراغلا نا - نءريملا فو نوعان ملاناونوفاصلا || ١
 ةكماللا نم 0 نكسأو نهئاماب ّنداممو سلا تاوعسلاهلئا [أ||:

 ةعستلا كالفالا لوأ م رارسالازنك ن ماهرمأ ءا عن لك ىف جوأو هنودست ||

 0 د_صلاق نة ملا عج دثع قارعالاوغ ا
 تاقيط نوك-: ىمركلار عدم نمدرس هللا سدقربك الام هنه ارك ذو تايقثلا ظ ١

 هلاصتاو ةمامقلا قهلاَقتن اريصد همن احورل اووفصلان م ناريثلا |

 داسفلاو نوكسال ةيضةةملاةبرمصتملا تافصلا لضرردكلا نايا 1 م

 :و> ةل نمدوعتو ناهدل اك ة درو هلو ة.هناكربخأ اكنوكم دو شنب و لمست |

 مو ةمحل الرا الا هبت درواك اربرهمز واران لمست ىتاارصا :ءلاباهلاصقان 1

 | هصاخخ موق هل موج باوبأن م باي اسم لكوعام اوالاوءاسدن الا ن نم دومتل هن |

 ىناشلا ىءركلاوهو نماشلكلفلا .ط-سىفا توكل ةينامتانحلاتناكوأأ| ||
 قوهفساطالا كإفلاامأ امن دل اءام“ىلاةمسنل اب نماثلاو شرءل ا ىلا ةمسنلاب

 ىونج ىيركلا فو-حىقهللاق وان بكو كلا كفل عط-سو ىبركلاف وح |||
 ٍْ ىقأاح ورب ماسقالا ىلاعت هللأ ى مسوا_يسق مدع ىنث ا ىلع «_سق ارب دّي_سمافاغش :

 ْ مهاكلفاهنم جرب لكن كسأوج ورب |تاذءاسم“لاوهلوةباهبهداتك ىف ىلاعت هللا

 ا ْءةيكملاتاحوتفلا ف م-شلاو رك ذاك امن :دلا ل_هال رصانعلاك ة#تملال هال ١

 |١ مزاك ىف كلفلا نيدلار_ف:مامالا لاق عمسلا تاو_هلا ىهةعم_سلا كالذالا |!
 ١ |ءامسلات اذن ا هريس سدة ىنرعلانبالاق كالفاهءج و رثادئيد لك فزعلا ]|
 || كلذ ةمناثلاءامدلاو رمَلا كال ىلوالاءايعسلاو لعأ هلاوعاو جااىربامناىرتالا|

 ١ حرا اكل ه_تماخلاو سعت | كلَ هدارااو ةرهزلا كلذ ةثلاشلاو دراطع

 ْ ميالاو ىسركلل كل نما اًدلاو ل>ز كلف ةءب أس لاو ىرتذملاة[3ذهسداسأاو

 ا َ د_تالام ناط ىلا حءاز وحلا كر وثلام للا جوربلا لأ شرهلا

 ( لتاوالاهرضاخم 1ع /



 اة ا م

 ةيناملا هنملا باوبأ هل تكف دن هسفن ام هيف ثد- مو نب“ ةهكر ىل صو ضوأ

 و |هنم للان ذارعلاو نارينلابا ونألَوأ و تاحوتفلان هءاثاجأ أنملخد
 نارينلاتاكردن م ةلرووخ 1 | نيع» مةمطملا م ىلا رة س م ريعسلا م مطاع

 قع ل ذحالا لردلا ىف س_ةذاناانا ىلا هذ لاتامك نآر هلا صني ن.قفانلل ىشو

 ال درع نم ىهوا.ندلاءاعم عسيسلا تاوع*لالوأ ةتاحوتفاان مراذ !|

 اهععا همنا ااءاىسلا م تناكفءاريضخ ةذرمز فوك اهل ىلاءت لاق اةءقر راعأو

 ىلعماق: .كح ئالماعؤو تناك- ةهضؤىنوك اهالاتونولَةزال -ءقو و قرب

 لاقو ءافمع لءقو مودل ةاهعمأ ةئلاثلاءا ملا م ىلاعتءقنام_وةلخ نم مهمادقأ

 د_ةمهفا- نم عو كرك العا عّءط متناكفءار_ج ةتوقاب فوك اهل ىلا
 هءدارلا ءا وهلا اعاد ةةمد مل ءامهرطقم_مماءع ترطقو) هدب مومن قدقأ

 اهقمط غ تيناكؤ ءاضد .ةردىنوك اهل ىاعتلاتو أدرغل -..3 وو انوعام اهو“

 لاتو قء ++ اهع*ألء 1
 م-ههو> و ىلءمومطا 1ك العاهق.ط م تناكسؤ ءارجة_.هذفوك !وأ ىلاعت

 [:ةداهم“اه_سداسلاوا سلا م ىلا عت هلل تود ن نهنؤاكملام_هو مهنوطد ىلع

 دومق ه5 3 ءاهقرط م تناكةءأر ةص هنوقأن فوك اهل ىلاه:لاثو اءندليقو

 ل- وزع هللا نوص--دةءلاع تاوصأم 1 مد مءور رخو م- مهن أر ةدعرب

 ةهراسلا ضرالامو# مهاد رأت غلم ل م_ياح رأىنءاوماقولوهنوسد-ةدو

 ىدب نيد , مهل رأ ىلع هءايقلامونوموةيسو ةعز أس لاا ىشلا وسور تغلم و

 ارو قوك اهلل افو اوعه“لهقواس ردعاهةءاةمداسلاءاعلا محني-لاعلابر
 نءافو>ول>وزع هنا مظ#ت هر>او لبر ىلع مامق كمت الءاوةمط تناك

 ىلع م-همادقأت رقتساو ىلف_بلاةمداسلا ضرالام_ يلج رأ تقرخ دق هباقع
 | اهتك ىر# ضيملا تانارلاهناك اهلك نمضرالا تحت ىهف ماع هنا عسر ارقم

 هللا اهلا ال نولوة ب شرعل|ت< مه. رو تايارلا كل: لم ةمت اعف افد حير
 ةزءلاىذ ناهس نوكحاااوثكالما ىدناصش نفرد لا شرءااوذ

 بر سود 1 0 ها !

 ا 0 ا”.ةااءاض ءأدد ء ىلع هناك هن 00 ا او رن طف ءاسءادر عندا تاوادأ

 أ |١



 لدن 1

 ل سس ع سس سس 2

 جاره -او نوم لاه.ةبأو عئانصلا ىف مهقرق مح دنع م ةممه ىتسياأ ىهلا

 تاسدرب عد ْكسمأوأ نم هافانا ط ءاذه ىلاسءتو هناك لات كرهاولاو نداعملا

 لةدناكال 50 هنيم- نم هذاللن أر ون ىلو مدآ ىلاعت هلئأ طءدأ كل ريدا ىفو

 هلع ةأأ م ءاملا ىلع هبرعل جو كانه نكسو ط_.لارصلا ىلا سيلبا
 نمج رد ل-.قةخرةبو ضد و ريطلاك عقلي هزكا دان الوهفدافسلا ةوهش

 نماسلحم «_:مس رفأو املا ىلع مهطا سف ناطمش فاأ نون هلةضي لك
 ذعت_سن نو ى ذل ىذأ مهرثك |ٌمهجزوءرمانب. ةرادعلا اء وق رغي
 ءاوفلارمصنعن اا ىلع سلغا-1تاحوتفلا فو هناوعأو ملا ديك نم هللاب

 ةنوفءاأو مسدلا نممظعلا ىفامءاوهملاهل_مامم_دوا ذغزاك كا دلرانلاو

 هللا ىلص هنلالو .ر لاق ا ذكو اةزرا هيف م4 لءح ىلا«تهقنا نافة_.ءاوحلاةيمعألا
 هريس سدو ربك الا ع-ثأ| لاق نملا نم 5 ثادازاها ماظعل ا ىفل_-وهيلع

 موب ورحو مهحاكسنو ملا كلذ ف م_هوا دغو مهقز راوخ تارك توعد رم

 ثالثل اتانملالو و حلاو رلابةلذخلا حاقاك اضعامضعت لخادتملا حان رك
 مهد-و ل1 |اوغارب لني ذلا لافطالا اهاخ دب ىبااىهو ىهالا صاصتخالا هند
 نمءاش نم هللا ىطءدو ماو ءأ :«ضار نا ىلااخراص لتس و دلولام لَوَأ نم
 نمواومل_ةءام نيذلا نينا اهاهأ ن موءاذام صاصتخالا تانج نمهدامع

 ثاريم ةنحةبئاثلاةنهلاو لوسرةوعدهل لهآ ن هو تارتفلا له أ اهلهأ
 لهال ةئمعم تناك ىتاانك امال ىهو نينموثملا نم ةنملا ل خد نملك الان
 ناك نذ مهلا عأباميف سا. !لزغي لامعالا ةن- هال ان !وادومل_تدول رانلا
 ل_ضافتل ١ عقيو هنح هلو الار عنماسةرثك أ ةنملا نم هل ناكهريغن ملّضفأ

 ةيكسملا تاحوتفلا نملاعالاو مولعا| نم م4اوحأ ءاضتقا بس اهباكأ نيب

 ة:-ةيناملا تانملا ل وأو ناذملاهؤرعم ىف لق و س.هادلنا تامل نه

 مم سو درفلاةنج م معذلا ةنح مىوأملاةنج داما نس مالسل انج م ماقملا
 لناآنَدَع نه ::> لك ىفاهنأت نانا ىف ةزح ىلعأ ىهو ةلم_سولاع ندع هند |



 لل
 / واول جرا و وج موو

 | | هلا قا مهضه: لاقو مالسا | هيلع مدآ ةأْرْغَء نا اوه نملا ل وأ ورشلان م

 ْ | مهضعب عكت ممئناواركةمدآ هب رذ لثم دوف ثمن هدب م هسفن قاح رؤ

 مدآ قاد نم: ناكة ىينالا مرق ءاو جاءاقلاب : ناملا ف َلسانتلا مقوف [ضعد

 لاو تلق عساتلاب ام ءلاف تاحوت هلا فيش سأ| ةرثا هلع ةمأ] نوت نادل

 سايعنالاق لاوقأ هءؤو نما نمفاكد 1!نمضرالا ىف نا خام لَوأ كو نملا
 ا ماسقأ هن ال5 موق تامل اما ناحلاءافه_ضنملااه_مء هللا ىذر

 كاامدحأ لاوقأهئ الث ن املا فو مالسلا هءاع مدآ ل .ةاوةلخمواكو نيطامشو
 ناملان اىناشااورأن ن نءجرامنم قول_-*وهو ساءعنبالوقودو نملاونأ

 مسمر زاذملا اوةدرقلاك ن لأ نعسم ل ثلاثلاو ءاطعو زسملالوقودو سداباوه

 نملان «.دإ2 لابس لك هناا ثلااماف سا.عنء!لوقاضدأو دو سنالا
 نالوقسلا قو شنالا نم جوج موج وخأ 5 تءوشل اودرالا كلذ

 نيذلان دان متاكه ا ىاخأاو ا و

 لّوأ#ةلدالاةريص تف ىزوملا نبا مامالاهرك ذا ذكمالسلا هءاعمدآ ل ةاوةلدخ
 ا ىلاهث هللا ثعد ىت> هول: ةؤ ناحلانب ريع نب رماع هل لاعب تالا نمهللاهثعب

 ْ ريسألاو لدقلا ند ىرج امهو) يرغب نول قي م دواس ةنس لك ىف ىنةئاغانم معلا

 حجراوتلا فرك ذاكمهت «ءسداب |ناكو نملا مها لاقي ةيواهسأ ا ةكستالملا ىدمأ ىلع
 ] امهعهَبا ىذر سامع نبا لاق تاووهل|نمنمطايل او نواب متحا ام وأ و

 ْ ىسعدأو ا الف ةنوكل ا ىلءنوتامف اهرامخ اءنونأي وتاوممسلا نول دياوناك

 ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرام دسار ل13 اوس ثالث نماو.“م مالسلاهءلع

 زنكن مبوشأاب ىرالاقارتسالا ديرب د> أن :الد جا تاروت نما و

 ظ هقاَش |!لاعالا هل نولمعن هرمأ ىف مهفرصو نالاهل هللارذط ىأ لو و رارسالا

 ْ هملع لد ريح ىدأن ْن نان املس هللا ارده*اأو مالسلا باع ن اعلم رشدلا

 لاَ قلو وليكلا نما اريح هت او ادا مالسلا
 0 ة-قرفنورشثعو عسرأ م هو ةك.ث الا | مهقوست ' احاوف أ احاوذأ ضرالا فارطأو

 | ا قيد اة هناا اويملأعمج روص ىلع هفل د ا

 ْ 0 ا 10 ل هس ل 11 مقنف كأذ سكعو ل-بف ندب هئديو

 ىفلا



 ؟©ه©

 ل_صفلاقرماك اراقو ىفدز مهالالاةذ نم_ضسأهتءلو هارد قهفرعا |[! 1
 نملزنا1مالس !اهيلع مد" آل نضام !نملّوأ#و ةيهاربالا لئاضفلا فر شاعلا |[ 1

 فاطخلناروءطلانمودمصلا ىف فرم اك اكرلا عام سلا نم ىنهد ضرالا ىلا ةنملا 1

 هنلأهسأ "او هثحولا هننا ىلا كستشا هن 1 نمجرحال مالسأ' هملعمدآ ناكلذو 1 ا

 اهياع فاطخ هلد طومحلاد_هنءاوح نم مدآق رتقاال ل_ءقو فاطخلاب ىلاعت
 هدالوأ برق. ىكسااب هلمدآ اعد هتلالد فراعتلا سسناكف تافرع لهل

 ثيدحلاىفو ه 4. ىلا اروذصعو مالالاريط هللا اذلودومحينأو توسدلا اهمزلأو

 قع ىطاش تان لات سد ةملاتدد رخام هناف فاطالا اومل-:ةتال ىونتلا
 ا .ة ىلع فاطدلا عقو 0 ١-5 رصلا ىف مهقرغأ ىدموثثح

 نام ىل-عه٠ ل! بلقأف نيمنتم لاي لاقت متعنتمأف هت-وزاعدو ماللا

 مهلا ب ..خاوئرال ا ثعلا هللا ىناب لاق تلق ام ىل-ء كلج ام لاقفاعدف ٍ

 508 اًرنأول ىلا»ت هلوةنآرقلا نمتانآ م درأ فاطخلاعمربخنا ىو قدصل اة

 ضرالان ركسن هلو ِ ناو ءملاو يح نهر 0 ىلا ل ء.> ىلءنآر هلا

 ملقا واس راسل نوط اكودعد رمدلاو نب دلاو
 نمشو. ,< هلل اهثم .ذ كحثالؤأب طا ع سءاباناكو هول: ةذ فسوب عما ابد

 طارق 5 م .ءاو هل وطودمضرالاّ َءو مهول قو نملا اومّرهق ةكئالا ا

 قشأو مالدلاهاعمدآق لذالق مالسلاهءلعمدآ هللا ا

 هد هرط ىأ هللا هناءاف ثرحلا ن نملانماناطمش ى 3 «نملّوأن ناكو هت. رذو سلإ

 لم مهنم مدآن ذا هعجأب نيطامشلات عرفت هنمو هتعيجا راو

 ىلع قان مو نا نم ني-_ة:مومملاب قعأ] س 1 ,أ نب سدةال نب ماهلا نب هاه

 ناطب.دلامهضعب لاقوءاناعلنيبفالخ لهو 2و ًاناطمشناكدّرتوءرمأ

 ىناطيش ملساف هيلع هللا ىنن اعاف 2 ,د_لا ىفدروأك لس موضعي لاقو ادبأ لال

 ٠ ءرفاكما!ل_داكمج وأو كوأ لوالاو ميلا م مهم“ .د لاو هللاب ن ءآىأأ| 5

 مدل لاهملع مدآ ةلزخع ن +الَّوأس هد ؛انأنوعزب سائلارتكاوندلانوضالا

 لاق م ماء عش [لواوْنْدَو مدح اوه ل» اندنعكلذك سلو سانل | نم 1



 ل

 ١ 1 فرطا لوا عطار سانقلان كءالو لوصالاوتاهوملاب هنمأ فت 5(

 ظ ظ قفوملا هللاوا مياه نا ,لضافتلاولّوالا عضاولاو مام اللا مدمعتو
 | || (نونفلا عج نم ةفاتخمل ا لئاوالا نم عاونالا فنوث الثلاو مدارلا لصفلا)

 || بترو لئ اوالاة لاسر رخآىفاءماحاياب هللاهجر ىطوي_ىلا ةمال_ءلامامالا درقا
 ٠ "ا ماحال وذ ندرف أ انلونيتساركح قابان نير شعو نينثا ىلع دتلاسر

 | تمد ءاطالا عاونأ نماهرخآىفرخ ارالاب ا هتاد زولوصفلاو رامخالا نم ىتلاسرف

 0 ظ 1 0 ال سورتللاتنكلان مهر هو ئدلاو لت 3 ,دلات ارضا او

 ظ تدب) اضرلا نيهررظانلا ىلع ىنمالاك ب راوتلاو

 ْ َ واسااىدت 0 ةلماك بم ءعلك 0 رأا نيعق

 ىلءآ ليجوهو بي دنرعس لج مالمسأ |هملع مدآهمف ىلا هذ هللأ طه أعضوملّوأو

 ا هل اوطرخطدلا ىف صئاغمالسلا هلع مدآمدقرثأ هءاعود مار < ىنيفلأ

 ْ لسن مول لكرطالاهءلعوهيلار ظذااع نال قربا اكءوض لم ,+ ا ىلعواري 5 نوعمس

 || ف_وتالامر طملاو بمطلا عاون أو رهاوملا عاونأ ن مل سملا كاوضوهمدقرلا

 ٠ انلودنهلادالي ىف يرلا هترذ فهرهطظ ىل عسد.ةهفد ىذلاقرولا4ءاعو

 | نماطخمال_بلاهءاعمدآن ارينا قوت اب رطءلاو ريفا ةءااعاوت أهءؤد_ك وق
 ظ سداح ران فو نيمو ةريسم ىهوذ دحاوةوطخرخلا لدا س ىلا ل. كا اذه

 ظ 1 اتيقوق وكلا تان الادوهثىلءركشل أ لاجل روش د , ديس ىلع لزب

 ظ قا هرط هنمو ضرالاه حو ىل تل دال سدقملا تربة رجل ع هني

 || ىأ ققل_-ارم ثالث ةوطخ لك ناك جيراو :لا فو ءاعسأ ا ىلا جار_ءملاذاق 7

 بسةهءلاو ضرالا ف حاسن هلو ًأوهقهيرقوأ | دلي ناكمم دعب ْي ءطو و عدوم

 ةسارتا# ضرالاىلا طيهأن ي-مالسلاهياعمدآ ماس نمو ةساسلالهأ
 هللا ىذر سامع ناد أور هم ..فاقممك د عاصم ةءاوسلا هع فد رمشلا

 ظ هلل | ىذر ىلع لاق مال_سأ اهياع مهاربا باش نملقأ 3 ىطومسا|ل؟ ادا

 | ]|| دلاولاو دلولام_ميقو مول اأن : ل>رلا ن اكو بشد لومرهلاغا :اس ل-رلا ناكهنع

 اراثوو ايش لل هجابر مال_ىل | هءاع مهاربا لاق نبالا نم بالا كب أ لوم

 فرعا



 ليلا

 || ندد تناك فداهملاو رقفلاىتؤرحو ىحيز لطت < قزرىلاعت هللا ل ها

 ا نهلَْؤَأ ةقءرك ذرم اك ةيد م ةعنص هنال فر ملا لضفأو هوداولالسو هلع هللا ٌ

 اكمال_لاهءاع ب مهشل ىدو هرج ئءاءاءاوالاوءاسثالا ن ملاح رهسفترحأ سا
 ىل_ههللالو سرح: ساو نيمالا ىوقلات رأت نم ريخنا نآرقلاقدروأ||
 هرك ذرماكماشاارف_بلا منعنا ىذر هدد هتوعدو هدمعد لبق ىل_بوهياعللا |
 عرازملاو نيتاسبلا ظفح ناكمهدأ نب م_هارباءاءلوالا نمرح ؤةسانملوأو ||
 لمءد ناك باطقالا نمىسلاد_جأ كل دكو لءالا ىلصدوراهتلا دص<وأأ]

 ءارّوفلاب .ذ.هءلاوهد عت ىف عوم-.الارثاسهب ىد_غتيو تدسلا مول هرحالاب

 نورح أد ونوفرتاوناك ملاصلا ف اسلا كل ذكو مهتؤوح ف نورس أسما
 هنعهتلاىذطرالءاندم_ستاىواتفلاةدالشىفو لاللاتوقلاءلط موسفنأ |

 كك تقل

  تتآآكآكآك]ك]آ] يس يسم

 عجح | #حاا هئيمد ا مك .ل2©-02006-

 لالملامهاردلا هنع ها ىذرىرمدملان سلا نعو نات -س قل هسفنرحأتسا[|
 ري:ا فو فرنهلا ديءلا بحي هللا نا عملا ثيدلا فو فحزلاءاسقل نمدشأ :

 هءاعدواداقو هلاروذغم يصألال_1ل|باط ىفاقاش ىأالاك مصأ نمىوبنلا

 لك أ: ولم نمس< ىلا هت هللانان لكو ل عااذهانةقرملا رن ل>رأ مالسلا ْ

 لاح رلا ةروص ىف ةكئالم مالسلاهماعدواد عنو لمعدالو لك أب نمبخالو أ

 هناىوسام.عدواد فل_ءئامزخ "اال كل ملاقف مال اهءاعدرمأ قنوعزانتم ||
 فرءأ ال راهب زر جانو ه_سفن فر كفدق فرتدعالو هند بسك ن م لك أ.ال 5

 لاثو سوءا ةءةصهانطعوىلاعت لاق كعوردلا ل عىلاهتهلراة خاف ىلر خاف هقرح
 مالسلامهيلعءامسنالا فكل ذكو هتزدكم هتؤوح تناكؤ دب دملا هلال أو ىلاعت

 ل.ةام نس>أ نمو تاز لء+ق نم
 : بلطلانءاموزمما!ىفنيغرتالو « هكرمالا فنحرلا لع لكوت 1

 بطرلاطقاس علا ءل!ىزرهو « مير-سلاق هتلانأرتملأ
 تديسدلئ د لكح نكءلوهتن> 3 هزهري_غ نم هءن نأءاشولو

 (ةالاضءلاتو)

 محوأ كاحاذاىوةتلا ماذا * ةصرقت ىقتدمع ىلع سداو ٍ
 عستاو تاب فرملانابو اعرش ه>اءملا فرملان هام الاكئاحوأ اماخح راصىأ|]
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 | |يىعأ ناكو هراس ىلا اهدقدأ مال !هيلع مهاربال لاقو اهل صفق هنملا نههقرد

 هللا ىذرنا مع مالسالا ىفةفاء-ضلارادذخكا نملّوأ رصاكمطقاذ راس

 ل ل اقو قيقرلا قرتساو دهاح ن :ملَّوأ ٍّ قطومدسلا | لئاوأ هنع

 سد ردااهج ردك -هاو نطقلا تاب سماو باس ك1قرظنو لأن طخشو حالساا

 هيدءد ل -,ةو ةنجلا لخدأ مىحأ  ةعاستولا قيذأ هناىور مالسلاهءلع

 لَو قف هريسفت نيش ثلاورك ذةئملا ل دو ىدعأ مهدد اذ نيد ت امو كلما
 قرم اك مال-ل اهيلع لماذا م هاداشا لي ساف ىمتا لع هن ولالا دة ءنم

 ١ هيلع فدو بيادلا نم عملاو نيحلاو يللا ذم نمو © داه+ل!لصؤ
 ١ ىملامدآهسأرقل- نملوأ5# ىطويسلا ل ئاوأ نولا ىىناكنب>مالسلا
 أ رشا دء.س نع ربنا ىف درو[ ك ةنولا نم ةتوقامب ليريح ءرغش قا> مالسلا هيلع
 إ ١ مدصق|وب طب 7 :للا نم وقام لزني نأ ليريح ىلاعت هلئارمأ بوه. اع هللا ىلص

 ا لَوأ 3 ريعصلاع مادا ن مايرحرا صاهروف غاب ُتِدَد هنمرعشا اارئانتف و1 نسأر

 دوادعاستن ذأ ن مزرا ' نهلّواف لاحرات د -واك دقءءد> عراصو هنرقزران نه

 نال: وه” ىلا ىلاهت هن'جوأو منخل نجرب يغصو هو تول احزراب مالس !اءءاع

 هلدةؤر ١" ارو افعل نياق تولاح لت ةدىدلاو هأشدإ 'نسدو ادا[

 ٍْ قارا كلم معجاق تولاط لت 0 1

 يي هلل ان | ىل ههللا لو سر اع دربسا استك قول .ةدح العم لو هل :

 ههحو ىل- ءلوجابأت كف لسو هءلع هللا ىلص هلل لو سر هعراصف ه 4 راصآ ىلا

 قد ةميشو مت :ءْثرحلا نة دمبعوةزجحو ىل_ءردب مويز راو نورك ها لكس

 اووددح|نا. مكن د -هىب زرا.ملا ف ىلاعت هلوق لزمف ردع نم دءاولاو همر

 .ىل_ءءام ءاوالا نمو مال_!اهيلعدوادءايسثالا ن م نب زر الا ماماف ب 3 "الامر

 اهدذتاو او مئانغلا كامن ملك الاهل ل- نملّوأ# هذع هللأ ىضربلاط ىف أنبا ئ

 نودها4ل.ةنءءا.دنالاتناكحو ملسو هيلع هللا ىل د هللا وسر رةنسو هؤرح

 اوفا ذاوم_كاملك |لدعمئانغإا تن :اك ام نكلوءاترالانوقرتس ونولت ةاقيو

 قرسىمو م4وءقهمذ ءكلذناكو اهقر<#رانلزتت تناك ة:دهامملالاومأ نم

 لاقلو هءلعهتاىيصهنءربختاى درو (دئاف) اهنءرانا!ترخأت دحارشداوأ |||

 له>



 قرنا
 000-005 22ئ2ئ2 2 :5:-----000تتماششممساول |

 قدروو ةيلايح لاق هءؤ ة.- لكمفز رأ نم بار< ىأ هنأ هتمك- -نمناك لق 1 | 5

 لزخلاءا .ذلا نمراربالا عز ةطايخلا لاجرلا نم رار ,الا لع ىومذلا ثدد- كا[

 ءافشأ اقورك ذاكهلعت فص وهب 0 طم لو هيلع هلناىل_ص هنا لو سر ناكو

 ثيدحلا ف درواكمالسا!هلعاب ركزءامنالانمةرالا لعنملوأ
 ثيد-لا درواكمالسلا مهيلعءابنالانمىن طخلاي لافل اذا نم لوا هه ّ

 كاز هطت ىفاو 3 طخ عءأم تالا نم ىتتاك مل سو هءاع هلل |ىل_د <: ءميرصلا

 نوكمتلاو ةريطلان موهفاذل :امز ىف ىذا لهرلا ام أهريغ لمقو لاءنادكلَذ لمق

 ةريطلاهركي و لافلا بح لبو هين علنا ىل_ه هللا لو سر ناكو لافلا نم سدا

 الو ىطابملاب 5+ كك هؤددرب الرا .ةسالاو ىرشلا قب رطنناك ام لاذلاو

 فاسااناكو ةقاقتوددر ةسضاو دو الر اك ع هري_طلاو لءةةسملاب

 22 |!نمهري_غوىلا عت هللا باتكم نولؤاغَتي نم_هداتلاو بدا |نمملاصلا
 لاف تاز ري لءتوددرخ رادو ال اشيتسأ

 حواس فور لارامتعان هلافلاىقماوعلا4ةدر ظامأو ه ءاعنواوتيو

 | حورت فت يد 000 رك ذاك اهنعى-مملاةريطأأ ن نمهنال عامجالاب مارغ
 مداود.ن اكو دول !! عابسلا داصواهره طوبار هلال -عنملَوأ حا اصلا
 هءاعسدردانامز ىف ث د> خمدآ ىنب : لوم ىفاثو 1 دوه دول ا

 ةغابدلا لج نم لقا راوتلا باكأ هرك ذاك اهل او بايثلاةظام مالا
 ل-.قاغابدن اكل .ئارسا ىنءل كلا |تولاطا تفرح اريهش ناكو مدالا عاونأ ن م

 نملَوأ 8 رك ذاكمال_ىلاهءلع دواد نمز قاكلمهثعب وهللا ءافطصا كما
 لّوأ#و سوماقلا فهرك ذدسأ نموأ ةنانك نم فطمل اون: نافيملا» اه تمن
 نه نيهاش !اب نوت زب اغا ساد || ناكو رعاع نب هللا د- .ءنازما | ناس بأ عدو نم

 اكل |توسلسلا راما نما ءاحْزلاة عا طدشت 1 9 و فرطت هلأ

 لّوأو ل- 1 خلل ضور.ءلاَك ف ن ا نيتثامو نيء.سو عدرأ ه:س ىف ىومالا

 تاقوالا فرعتاتاق.لاب ةفورعملاةل ناد

 ةيهأ ب :حع رأت قرك : .اك ار ءاشامم ك>وارهام اه *ناكولاثمو ممر ريغ ىلع

 مالسلاهءلع ليريد طي هاهنع هللا ىذرةراسءاسنلا نم طاخو لسق نه لوأ وق



 ٠٠؟

 || اههاماو ةر دما هلا سبل :رامأو ةمامقل موب شرما لات يرد فا ارساثلا

 || اذك امنعهللا ىضر ىلكلا | همحد لءةو فرعنب نجرلا د.ءذ ةراقأ | هر ىف

 || ارحأتسم ىمومو برعش ل مق معلا ى رنملوأ #فرطتداتاتكف هركذأ]
 ||[! ىلا ةراعرلا لهأ ةيسنامأو ام ونالا ن نه 4ةئاطو نو ةءد و ىده» | لءقو هل<سفن

 ىهىلاعت هلوقب نآرقلاى ا ماع نصوم: ذم معاهد .اعرنال مال_ىلا هءلع ىموم

 | ةناكح) ىرخأ تر ' اما مؤ كو ى ءنغىل-_ءامشدأو ماع ”اكوأىاصع ْ

 امرو هربع نما. .فوصانأ عمادع هظعو ساي ىف ىذا:_ىانم تعم هف.طلا]

 || اعمل ةتوءاق هيأ كي معلا اعر نم ناك هنابادسةساب را له أ ضءد

 | نهنوتم عدرأ اهدا و مهنا ىعرأ د تنكمرمس هللا س دق ل.ةؤ ةرطعلا ةايرلاب

 ظ الأ قاصعىل-ع "كوت 2 ضئارفلا نت«عمدقفلابتك" ظ
 ١ امو 4يةغلأ لا اسما ىرتلالهأىذأو ؛ همعرم” ل اه مر تحوز و ماحب ِْ

 ٠ نيكل نه ىف ن 1 امندلا ارو ءارز ولا تاونأ ىلايذ اسك كيك

 ١ هنياازجدع بلان ءىسف: عقرأ ال مودل انأو هو هو .:ل3 رص أد أزرع - ءئنمىل-ع

 ْ هيقام عم حشا |ةذطالمىلار و .اءارمالا تاو أ ىلع ةدارفلا ةفرسنم كاي أباو

 ْ نءدركتو ضرالا ف حاس نمْلَوأ ف همومل_هب هلئااذه- هن فب الا حرت[ ن ٍ

 هلياىلإ مهاعدف هي ريطةريصت هتحامس قرم مالسلا هملع ىب نع 3 71 !!قئالعلا

 1 دا :اةرمشدلا نو دم_ضصت ىنوعمتأ لا ة و هتح امس ىف 51 ىلاعت

 ا ىلاه دوم نم -هاربخاو رشنو هنع لالا اون يذلا هر ر الا نون راو 1|

 مام !|ىرق نمورصانا4 لاقي هد رةفذاك جس انأل قو 4 0 م

 ١ عوردلا ل عنملّوأوو ءأن 000 نهتدستنأو ةيثارم 2 كلذدو

 ا ءانسنالا ع رات نم دي دحلا هلانلأو 1 نم حتاةدلدق .5تزاكد واذا
 ىط»؛ ناكو افافكهذم هثيءناكو ءال_ىلا هءاع نامياس لم انزل مدن ع نم لأ

 || هند -س قاارمأب مت ا ف هعمد مر ا فد أم

 آ مال_ىلاهماع نامءلس سال ىف ل- عنملَوأ # نآرقاافرك ذاك ىلاعتو
 | أ اتلكو مال_سلاه_ءلعدوادا دب را نالأ كس ادقأ ! هل نيا. نأ ىلاهت هنا لاسأ
 مك ل |ناهةلاهب بيستو ةطامخناب فران ملّوأ قام ناز 0 نمتفرملا

 لعق



١4 

 ناكوؤ عرس أ ضرالا ضو ايارخو الامر وال اماهوام ناك 5 هامماعلب ىلا ْ

 لار دا اهعارنمضرالانمتمنتماىتلاهاء|نمفاذامو ارومءمواب دع
 بلح نم لّوأ ل نيلي راتلا فاذكراكأ ا ك كلذ نذ ىلسلا مد ضحلاعضوم 0

 ونهعر زل |.ةوهنم ك]لفلا ناك دنملا نءهيا> قذع نب جوع هءطدحاو جاس ما

 نمرافك-!نمافام ىو ر زيشلاربسف: فو ىلا هتهننا نم ماسهلاب مال_سا !هنلع
 7: جاسلا بشخ ىلا تأ مالس !!هياءاحون ناهتابيسناكو ج وءريغقرغلا
 نماهعز_ صف قرغلا ن مىلاءتهتلاءاخ أو ماشا |نمه.لا جو عهلمفسهلةنهذكع

 يوسوس سس هيي يمي نيب ا
 0 ذةئامثلثا4 اوط ىل-ء>و جاس |١ تشح

 ىطسولاو شودولاو ماوهلاو عامسال ىلفسل!|تاقءط هثالث تناكو اعارذ نيئالث :
 ٍ را ام_مع هللا ىذر سا.عنء|نعو دازلاو سنالال اماءلاو ماعئالاو تاودلل 1

 قامت هرد_صلةخداإق راجلال_حامرخ آو ل الا ىثورازذاح ون ل_جام م ا ش

 كل ناب ا لع الع و حوف لاق ىتح للخ دب نأ عطتسا ةهئط سانا |
 كلهم ىنام 2 نادب ث *الام لاق هلئاَو دعاب ىبعجج رخأح ون لاق ل داس!9ناطش

 لاةفانلج أ اتلاةفاحونامثأ برقعلاو ة:ملاناىورو كلفلا ارهظطفناكذأ|
 أرقنؤ كركد ا نخكاتلاقءالءااوررمضلا ساكنا |
 2 ثلارع_سفت ىن 1 هانرمذام نيملاعلا ىفح ون ىلع مالا ههترمضم فاحت ندح ّْ

 هملاو مالس ااهاع مه اربا ةمكملا ك سانا اةماقأب ,رمأ نيحهسأر قل -نم لَوأ
 هَ درمهثدأ | را نيرتكو 0 ءدنا نم لو أ هنال ةناتكاو هقالللاههة-_صسست

 ةيهمترثك |ءتلمو كلملاو مالا عومتمو مال_ىلامهياعءايدنالا»_بتاك كل ذلف
 العمل و تري .نوباسا لعنملّوأ

 ءايدنالان مركتان ملّوأ 5# فرطتسملان م مالا اهرلع فون سدطارقلا
 لسو هيلع هنا ىلص هللالو ران دمسو مالسا هيلع بوبأ لمقو ملا مالسلام ماع

 حير وىرت-هاو عامقماشلا ىلا جاو ْرلا ل_ءقاهنع هللاىذر ه<دخ عاتءرقاس

 || هللا ىف ىرت_ثاو عاب نم لّوأ ىنءماا ذوب ناك_فاهت را راف_سأحاب رأ ف اعضأ
 يلصهنعو ةئ_ى>ةوسأ هتالوسر فك !ناكدةاىل هت او ةرس موقاةي مهلا

 هءاورىفو» ادهشلاو نيقيدصا و نيمهْدَل أعمنيمأل اقو دصاارح امل الو هءلع هلأ |[!



 ل

 نم ىذماسإ سد ردانا جي راوت !١!لدأ لاَ 42 داق 3 ساو طاغودو دمشج ٠

 ىو.نلاربلتا قو امقن الاودوءامدلاىلا هلل اهءور قس نواس تاتا رع :

 مالسلا هءلع ىسعلزخر اك ىرخأ ةرم لفي لق ثتددملا سا ءااو#ن سد ردا ١
 ىذا تضر هل جنن مل ىوهملع هللا ىل_ضد#ء |: ءهن عرشا اه. رشت 1

 أمهتدن و4 وهب ره ه.مطق هم ارت , دهم هذال عم هر 7 هءطقو ص رالا :

 ثيداحالا ىف درو اكتاذر غوش كم ىفو جوخ انو جو أ د. دةعار دار ماعخلا

 هذ ٍةوداارامخأ| ماتت رب اونوري _صلاورب كلا عمال ف ى 5 .دسلاو دروأ ١

 توقوةءكملات وتفلاك م 3 6 مه.هجوود هاذ هوا ا :

 هءآع سد ردا وقرا مال.نبلاه تاع حرق كانا اذعن م ٍِي بولا ٍ

 نطبدعبانطب ثوروم ا ىد.4ارونلاو :المل ارم بحل وعمه ااا ٍ

 هءاعحوف ماةتاماسإف حوف وبأ مالو د د_هدماق تامانإق ه 00 ا

 كالذرمغ ل ء3و 4س ند رالخددو ضرالاهحو 1ءلوُسَرَلَوَأ وهو مالطا ا

 شاعر ةنس نيس وافل هر عن اكون س ني دهن هتام«ست مهو عد مية ثكمو 1

 ل ءو ةئدس نمسو ثالث شاع. 3و بهو نب ا لوق ىلع نيّ:سناذو ط'ادد

 ًاوبأفا- ءادىلا_ءثهلئا ىلا ماقا ارحوار هنامز قداس فلارثك كف لءأ هتئاو كل ذرمغ :

 ل ريج هءاح تاق كفل اع خداناهءل | ىلاهتهللا جحواذ مماعهللااعدؤانارعطالا ا

 ناؤمللاىل_ءىلاعت هللا 1و يطور ىلا واكو مال_لاهياعمدآ توباتن ||

 راص#الاورو ربا نو نم: :انمحوز لك نمذخ أ امريغضرالا لهأ عسجقرغو ْ
 علقت نأءاسلاو ضي نأءاملا ةلئارعأع ررمأة نك ءاملا اروهطىل .ءماقأو ظ

 نا الا ىلا ةنءفسلاحانحهءقو لدوملادالن نم ىدوملا ىلع هنيغسا|توتدماو

 لالا فس لاورا فأر نوم راوالحرنوعدرأ هتانب وه دالوأ ه- همو ُلْرْخَذ

 قتالثلا لة ىلاعت هلل لهو مو.ل!ىلااهمتاودو نيناُملاياهوعتتي رقاون:ءاف
 مريول نينقاد ا مهن رذاناءدو ارتي امومه يخي هفالوأن ندهوممم

 نم مهرم_غناكو ثقب وماحو ماس ثالثا اهدالوأ هعموه: :مقسسلا لت دو نيدلا ٠
 لهأرك ذوهريغنمال هدالوأن ء نافوطلادس لسنلاو مال !اهباعثءشدالوأ

 عومتمل ضرالا ضه:نأو 'لءام ىباداضرأا» هلوق ىلاعت هللارعأ اا خي راوتلا

 ىلا



47 
 سس 222227222 سس سس 7 تت تالا

 عمرأوةلْث_سم#' :امعدرأ ىو مالسنب هللاد.ءةلسأ ىف اذكه ديب هسفن مالسلا

 بح عرزنم هللا 3 لا علا رخ نمةاروتلا نمةحرذق-سه لئاسم
 : هلع د ىلا هللا طمدأ امرا تلاد كا مال_بلاهءلعمدآ انوبأ ةطنملا

 ظ ابق عرزافم كذب قزرو َكقزراذه لاف ةطن لب لءئاكمءاح ماللا
 ا|رمماك ترقد :رقسانلا نامصء دع صقن ُحَةماعنلا ضر كا بالاراص عرز

 !| لاق هللا هجر ريم نب دمعس نعربذنا فو نب رهثملاو ثلاثلا لفل ىف هل صفت

 هللاتدت نا هنيمج عمتو هيلع ثرحي ناكسذارج أروث مالا هيلع مدآ ىلا هللا, هأ
 ' فا شرع ملّوأ يه ناو هل |ةام- نم هللاءاد ام بو.لل أن مهقرع نم

 || هدملا نملزن هنال مالسلاهلعمداراضمالاوروزيلابنيتاسأاشد ١1

 ٍ نمل ٍِق ثلاثلالصفلا فهل ضفترعاك فائصالان ماميضق نيت الث هءمو

 ٍْ تال 1لوصأ نمهعموةن لان م لزن هنال السل اهءاعمدآرين ان دلاو مهاردلا 052

 مداردلا شن قءقلا لهأ لاق لصغلا اذه ىف اكمريغو نا دنسل اكمئانصلا

 ْ 8 : وم روم مةقملخل نال ةفالخن ارضك قاب نامت ةاهمرعسو رشا
 ١ نه هفيلدا دب ىلع ترحامو ه هعمد < الا ةفالخ رس مهفاف هحالصاو نوكلا لهأ

 0 ريا مهاردلا ثيدلا ىفو نوكمل ريب دن ةيضعتقملا ةفالدلا مكس مئافدلا

 : ىطو» بسلا هجر أهتجاس توعقالو معاض ان ند ضرأ قالا اودع

 ْ دلتا كال || بتك نملّوأ#و هنعهللاىذرةربرهىنأ
 هيلع مدآ ةدعملا عئانصا| ىفدهتحا نهلَو أو ب تكد ل_صق فرمايك مالا

 أ لَّوأ5# لم ةلا اذه ىرماكءاعسالا هلع ني-هقوسفلأ هتلاءإءدقناكو مالسأا
 ْ م م اوةربالابط اخ نم

 هللص>و ةدرخلاحاورالاو ةكمشاللا طلاخ نملوأوهو مالسل ا هءلع ثءد نبا
 افاد در# الةءراص ىت> لك أ, . 0و يس رتش تس ملهيريشيلاخالسنالا جارعم

 ٍ ددأحو ى ةووزتثشدماستةاةمرأ ليادالوأ ق ةداضو 00

 ' قرا ودي ادالوأ ءأو لة اعف ةيرهقلاةوعدلاب لسر !ندلوأوتل ا

 | ةطامدناك فرخانما مثك طمنتساو ج رهلاو في_سلاك ةل ؟الاوداهدلان سوأ]
 ْ ىلا ماعألاو جرسلاو فمسا| هعنصماو هلأ بث سنت هو فويسا !لعوةباتكمااو 1

 . ١ر11 الا د هن فقس 1س تتاح د03
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 قف ةر طا اوةربالا هممو هنا نملزث هنالم الس !|هءاعمدآ < ما.ةل!مولىلا[ميااهأ ٍْ

 ل>- نملَوأ# دي دل اةروس قهريسفت ىف قيس ثااءركذنيتءاكل اون ادن سلاو ْ

 نال -سوهيلعهتنا ىلصدجتانلوسر وان ا ألا قازترالا هل ا

 ظ لكك لام هنا 0 يع للا ىلع دنع دمر ليو مدا تا-ام داو ىفةوذعأ | 1

 ا اممضخيأ نمو ىن.-أ دقف اممح [نةداهحلا ورعفلاناسثاذونوةفرتلس ١
 ال|ءارقفلاو ههنا لد. ىف نب دها ممل ةهظع هلق فد رشااثن دما قو ىن ضخ أدق ْإ

 -- نيلسرملادءسة ةرحداهملاو رةفلانال هللا ةدامع ىف نب رباصلا 1

 ارش * مانالا نم, كالذم هافكو م وتفرح ىف م_هادتّةمو مهماماوهذهءلعهمالسو ْ

 ا فوكلالاث اةمد> ىلا ىلعلا نو .كملاة ريض نم لدتا هتياروظأ ام لَوُأ ٍِي

 ا مهياعضرعو مهر ىظأرذلا لاع ىفمال.لا ه-يلعمداآرهظ نممه-رخأ نيح

 الا راددافأ مف مدري_فن«مايةلا مول ىلا هد ريشدلا فر او هد وين دل عئاتص أعسمج ْ

 | امندلا ىف دود ولاىلام_ه اديأ املأ هتملب اقوددادءدسا|ب سد ه4هذ :ىئاسالك

 | عقوذ حاورالا لاع ف فرمان م 4س 8+ اراةتاامه دب و د> [لك ناع 1 ىلع ىرحأ

 | نمح ور لك ذا حاورالا نيد مملعتلا اولتلاوحاو رالازير رك انتلاو فراعتلا ||
 | ا رلا ىلزالا فراعتلادنع مد" الا تالاكلانمهدا دعتسا مثالي ءامهسنحا|]

 ظ ىئاحورلا بيغلا ةريضح نماهل ل .قف أ. رتل حاورالا نب ةنئاطودرلا ْ

 || هراتخف اهاند_هاشىتلافر_لاكل: نم ئئافعأ امانمراب تلامذ ىراتخا
 | تااقق تاداسعلات الو ةددومعل | تاماقم سد د ناك م-هار يظأف ٍ

 ا هلاون معوهلال-- لح قملام- هادازؤ سَ مد-ان الوهاب نرخ ا د3 حاو رالا ْ

 ا لاقو ممد_خو مبحأو كفرع نوف اد غكنءفشال ىلالج وقزعو ىداءعاب ِ

 ْ هج رخأ ةمايقلا موية لود مهل ناف ىدابأ ءارقفلا دنءاو ذذتا ل- نو هملع هللا ىلص

 اودّدنأ مهيؤواهمتع هللا ىذر ىلع نب نسملان ءدضانف ن ط ةسلأ ْ

 م- -هالوءاول موو د مهامن دب موق ل عاشت ْ

 ١  3مهأن ءآَ رادتارتاس نعو # هتاضرم ناب مهمزلأ ْ

 || د ةناطلاب «ءارر دك نملَوأ# نيداب رلاضو رف ىيذانلامامالاهركذ >
 || ,بلعمدآن تخو هسأرر وكف ضرالاىلا طيهامد_هد ليربجءاجمالسلا هيلع |

 مالسا



 !إ6
3 3 2 

 وهالات الآ ذات اك اهب بسك ل_<الاعريش همها ةبويتدلا فراك
 ا ماهل امماو كولا | نجل ١ ناماسأو روصلاشوةنو ريهأز او برطلاو

 ءاهةفلاهبح رمصاك مارحاهب بسك اواهاعتالو اييلعت ل<الداهملاب قامتمال 3

 ىلااهتءلقف م لس او نسوقلاو ماسلا اووي رش ادا كة ةيرشلا فر حلا امأو ْ أ

 دا نملّوأ مال_ىلا هءاعسدردانالماوعلا ط- .ااغأ نمذور غو دمج ْ |
 هاربا ى نا سوقلا بسنه نكس او موسلاو سوقلاو في_تلاو ماعللاو جب رسلا || |'
 نجرلا دبع مامالا جرخأ (ةليلج ةدئان) مالسلا |. مياع لي هه“| ىلا مهسدلاو ا“
 هلوقرمس:: ىف ام-مَء هللا ذر ساءءنبا نعالةزهغللا لوصأ ىف ى طومدسلا ظ أ

 .دالوأ جاتا ةفرح فل أءاع“الا كلت ىف هفعلاقاهلكءامسالا مدآ لعو ىلاعت !ٍ م

 رينا ىدرواهريغو ةيناريعلاو هيئأن ريس أو هرب رعل أ ل نماهاك نسل الآه ؛عاكامبلا ْ ا .:

 مدأه اى ْئد لكشف نسلالا عاونأ» ًارءامشالاع ا.«أ نمعو ناس ما "7

 تاع همدب نيب ريع وهو هعجاب د لكو عدن ناكو ةمايقل ا مون ىلاه- مهتاوهفأا |

 هدالو] ىف يرتلاو نايسلالا تقرذتت نات تاع جادا لهنا كسلا 1 ظ

 ةيمد الا نال كال دا دعتسالا بس ريك الا سالا نعذ_أ لكف هنماة.فؤ ]| |
 ْ تيسنفهدالوأن منطند هنأت ب ونرقد»دانرق فرملاتيقيقةما» لا مون ىلا ا

 سدردادب ىلع ةطامخلاودبانكملأك هدب ىلع تذمعتو هنم تدن نم ىلا ةقرح لك 1

 لو رولا ما دن ذعةقوح لك فت نا ةياكملا: دعاقلاو مالسا| هلع

 للا فال-خىلاةقرحلاب تاستنالاز وحالو مالسلا هءاع ملا مدآ ىلا اهعضاو
 ةرورمضا ادن عرفاكلان ءةفرملاذجأ زوكتناك تاودريغو شمع ا

 نمفرءدملو شاعملا ارمأ ىف امم ةفرخلا تناك ىؤمدآ اوني - لااتحام“
 ىلا مدآر يشل ىلأ ىلا اهب باس نالافلّوالا اهعضا او ىقحتا !| ىلع حيراتلا ||

 0000000 ةرح فل أ ءام* هالأ 1 هع ىقللنأت عدال مالسلا هملع :

 ةفملخ ل وأ اودولاو>الاو نوكلا نات دس ولا لع سس 7

 رهظن م لَوأ 5# ىفوملاهتتاو كلذ ظفحاف ناوك الا ىفةءاكلا تالاكتلاب رهظ |||
 ع-.مكادءام“أوارمداوخو ءادش الا ثا > ةقرعمم ا ءانملا ل [هناو َ

 دءاوباد لق ىلاةيرت لا هعانسلا هز ةو لكلا لوصأ ءاعع اوتاغلا 1
 0002 حت حس حسم حب محل صم



104 

 ةريد ىو 0 أدم فرد ١ نمزنأ نوعر وم دقنلا ىف هعزانملاولاتةال» زأم مهتنم

 ىلانوم_سذب ونو.ستت ثح نمنورعشنال مهرثك أو همك ليال نك رخلاب

 || هل لاق د ثداح ل>ر ىلا همعانص ةءسن م 4ةغاب دلا لداك هذ الو هدأ سل نم
 لما لاصال_-رو_ئامعلا ةلودلافناك انمدهعلاس رقودو ندوأحخأ
 هماع س ردا ذبلت ىلاةيوسنمةغايدل اةهذ_صنال ش> اف طا غوهو ةغايدلا
 ||| انعم مالداعاكلماها ااممكح ناك م دآ ىنب كولم ىناث هاش خشوم ىنعأ مالكا
 "|| هءلعدوادز امزاكءامن 6 تولاطا ةبوستمهعاب دلا هم: صن ااضدأ حي راوتلا قو
 || ىدلاكلم هّللاهثعمق مدالا لم_ءب اغاي دهرمأ لّوأ ف ناك ادا ا: مم مال-سلا
 || تولاطو خشو» ىنع | نيكءاهىلاناةءوسنمءارغلاو هغاب دلة: د ل ءئارمسأ
 باءثااك عام_سلادولنم سداب امءار_ةلال-عمدوهنعر همدان كمل
 || ةغاب دلا ةؤوح فو نيغايدلا ماماتولاطو سئارق | ماما ناكفاءهريغو بمذلاو
 || نالو: تلا كى اناك ثءح نم _يظعلا س ك1 ىلا اهتيسناةزهاظ ةلمضق
 || لبق (ةفيرشةلئسم) مههفانمو صامالا ىف:راهاط !| ىلا مدآىن جاية -ادُشأ
 || ةطايداٌَ ةعارزلاةقرسداوملاو ملعلا دع فرد !لضفأن انرملا محرتىف
 لضذأ ىهذ ىنوأ لوس رىلاب سن: ةؤوح لكل ءق ةراعتلا م ةقاللا مهغاب دل
 ةل.ضفامل ةؤرس لك لدقو مدقتلل ل-ضفااف عت ام-صلا ثدد نما. هريغ نم

 ةعارزلاكهنكرهماق او نب دلارمأ ىفا عمل |جاستح هعند لكو لدفأ ىهذ ةيورتخأ
 دشأ هفرح ىأف هنكرةماقاو نس دلار وهأ نمر وعلاريسو ىذدْغَتْلا نال هطامخلاو
 مةياك ةدعاق) اهتخأ نم ىلوأو ىرحأ ىوذاين دلاو نب دلارمأ ىف امل احامتحأ

 || هررعش :داعواعربش شاعملاو داعم ارمأ ق ناسنالاا ميلا جات فرح لك نالعا
 اي اهأعتواههرلعتل ةل.ضفا ميففا هرم _غردباةكلاو هطامخن او ةعارزلاك ةمزال
 || فلوقأ (هيبنت) لزغلاءاسنالو ةطايدنالاج رال فرخ اريخ ثيدحلاف درو

 ٠ نءوترد_دص نم ةفرحو ةءزص لك هفرعم نهدالذا د5 اوؤ هب ىدتةملاهقرعم ا

 || نانئمطالا لعل محلاصوأ ىلو وأ نموئمكلموأ ميك-وأ ىن نهب ىد-ةقدأ
 سوا ءاك> نعءترد_د ىتدل!فر-ملاامأو [مبفهةغرد زيداملاطل ا
 أ
 هم قؤذو رغو ديسِءِمْل موك و لمو امنع بولل_ةااريفات امم د اوفاهتءلوأة قر ظ

 2 تس
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 ظ لاقو هنءارق عادسالعمتحترومطلاو شوحولا تن اكو ب٠: ناك اسم هلاصوأ]| ا ١

 ارامزهت هتوأدل هنوص نس> ه.دتأ ا ىرعشالا ىءومىبال لو هءلع هللأ ىلص . ْ ش6

 لحرلاقءاذ ءلأ سأآا< نوريض# و نوه كب كاد تاكو دوادل اريهازم نم ْ

 هلا ةعاط ىلع نوما يشل لاققءانلا فلو أم هللا هجر ىرمدم) !ن.سءلل '

 ىلأ ب حاص ىذاقلا ف سوب ونأ ناكو هع دهن ىبءأول و هجره. ل>رلا لصد ْ

 20 , هناك ءاكءرو رسلان .اكم لف ءانغل اهمفو دءشرأا س ام رض هفمن مث ا

 متاهملاو ريطل | ىت توسلانس>ىلاحاورالاو بوملقا!ن 2 دقو ةرخ < الا معن 1 ا

 لاقءانةلاريف_صب ناءمت<امهنالءانغل1ىلاناورملا ب رطأ لءالاو للا لءقوأ|
 تنزحاذا سد ا 2: كيال نم اوصالاعمسولف مم-ءاو نزح نهنوطالفأ :

 تود.ص»نودامصل ادم اماهمم له تااهرس وار أمت م«ءاذاف اهرانتدج

 2 هال 1اوبرطلات آل آو عاصلاب لاز لاو ل_فلا ا

 نوداطصد ىجاو :لاب توك وسلا كإ كوداصتو ذ خت ىن- برهم او ىعرلا نع ٌ

 نمعأت علاق قار ويطا|نماريثك نودء_ص:كلذكو هده“ تن تاوصأب ّل_ىهأا 1

 ةماعهزاحأف ءانغا!ىفاثر دح واعدقءالعل |فلت+اوةل-غاشلاد راسلاةءدملا |||

 اهرب غوهذ_بدح لما عمودصاةملك اوقارعلا ل_هأة_هاع هروزاخال دا 1

 سلاخلاو د_صاقملاب < عدقاودهب# 59 نسحام_بحراعشالا م نقالتذاك ْ

 ىووذل اوىلار لا ءركح ذاكو اوهالال_هأو لاو>الات ابر أنماهيلاهأو ٌ

 مقدما طار هلاو , 5 - وةلاع مذا !ىلاهل_ضفر هللا ا: ةذو ام-متكا قهلمصفتب 1

 اا كاكا نما اها#و نئفلات الضفوهإ_هداوىوما قرط نمانمدعو 1

 ملسو هءاع هلل اك صنناسرا أديم ١

 (عئانصلاو فرلا لئاوأ فنو الثااو ثلاثلا لصف ا)
 الوصأوةرو مشمعا مسن المر ذنلف لوسفلاا :فرهتراتلاو م ٠ْ

 فر-ملا ل هأو قارخلاو نذاااذ_هلوصأن ماهنالسانلارثك ادنع ةلويخ |
 ضع: م_ مسن ىف سانلا طءلاغأه-.ؤو عئانصلاو فرحلال ئاوأىلا 0 ظ
 لضافتلا ىدؤد واهاثاو ا!نغةلطل نرخ الا حالف اهيلاه أاريغ ىلا عئان هلا ْ

 ( لئاوال اهرضاخت ام)
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 آل د سنن عت تطسناو تراسقكلذل لدالات كروهذ ل قاده لاتو

 ومو مدلا اوؤص:53قور هلاو مسجلا ف ىرمس نسملا توصل نأ طا الهأ لاق

 هنلاءد و عامتلاب تاكرملا نو حراوجلازت-متوحورلا حاترتو سفنلاهل

 ء]ولم تزاكو رماكم 0 نؤركغتلا نعهلغْش و ضدرملا
 ضعءدلاق معان :ءلاىفلا ىقالافلسفلاةئاعإل عابسلاب نو رملا ىهلت سرفلا

 تاو ندملا توصلاوهءاشدأمى وادلاىف ديزد ىلا هذ هلوقريسفت ىف نب رسبفملا

 لاقاهيؤ عاملا, نوذ_ةلبىأن وريح هضورق م-_يق ىلاعت هلوق ى مهضعد

 تنغءالاه: لا ىفةرص# سل عامسلا ى ةنملالهأد_أ اذاهريغو ىازوالا

 قذخأ اذافل فا 9 اما من أ ىلا ءت هسا اخ ىف سداربمللا فدرو

 هللا لوسرأب لد .رلاتو مهدعدستو مهتال_صتاوعملال هأ ىلع عطق عاملا

 ا ل ن ىدلاو الاف نست توصدت للا ىف لهذ نسالات وصلا ىلا سه

 ى دامب اول ءَد_ثانيذلا ىدامع ىع“أ ناهنحلا ىف ةرص# ىلا جو. ]ىلاعت هللا نأ

 برا جبسل ن ملثم ىنئالدلنا عم 7 انوصعفرتق زيماز 1او طدارباا فزع نع
 ممنمالس اهءلع لاق عام” نمهنلا ىف له هللا لوس ران ى ارعا لاق و هسن دَّهَنَو

 ةناص وجم ءاضسءاؤمه لك نم راكرالا_ءةفاح ىلع ١ را هلا قتال ع

 ىوةنجلا لهأ م لضفأوه كل ذافطقاولث ها ىد ةالدلنا مست تاوصأر نينْغدرق

 تعد د عاملا هزلا لهأ دار أاذان هدطو نم س ارح أاهيلءاراصمأ ةنجلا فناربملا

 سارحالا كلت 2 ارد راصتالا كلت قعَمَمَو شر»أ!ت 2 نما رىلاهتهلئا

 لداله نع هلل |ىضذرةربره ١ ىنأ نءوأبر طاونامل 2 ءندلا ل_هأ اهمم“ول تاوصأب

 اك رهشا ث تعمد د ب لاو ئازالا هر بهذ نماهلصأ ةر ص نم عاصم 4 لا

 ىف ىلعُي زا ءامألاءرك دهتم نس ا توص أ مدع لرضذ

 مالسلا هيلع دو اد م هد ىلاءتهللان ريما ىفاذغلي رانيدنب كلاملاقو 2
 مول

 م-خرلا "يانا ركام دواداب لوق شرعا |قاسدنعةماقلا

 قامو سدقملات دب ء ءأ ارك ىلا ب رذناك مالسلا هيلعدوادناري_كنا ف لدقو

 نادرا ذأ تن ك2 عحرلاذ ءار ةلاي روب زلاأرةءذ 9 قااناعمدحو عوبالا

 ماد ناهفيخ اةمفخ|طمضو دس> ناطم مدا يؤ هدشااودوقلأب ناةؤوصوم

 هلاصوأ
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 ْ لئاوأ ديشراانو ره تاقمطو تت ارم نيذغلل لهج نم لوأ# هدد دل اع رام

 ٍ [كقرأ تر دباب عل سمانا لكعو مدقلاءانغلادسفأ ن ملوأ و ىطو» تلا

 || نم ىتذت نم لّوأ 8 ىطو.سلا لئاوأ ىدهملانب ميدارباةني زحلا تاو الاب
 : سوء أف هثامغ ىف هنوص نس قاطصملاب بقليو دوس نب هعرتخ هدرا انطانرعلا

 ْ اههنع هللا ى ذر سا.عء نأ نءىور 000 3

 ْ هللالو در لاقفو دحيداحتوص مهمة ريض ءىفلو هيلع هللا ىل هللا لو هر ناك

 ٍ هللالوسرلاةؤرمضم نءاولات مولا نمملاَعذ هيلا|ذب اول. هرل_سو هيلع هلل | ىل ص

 | هللال ورلد انمأواتيداب الاولاقءادلا ناك تمن و ردنأ ل- سو هماع هللا ىلص
 ١ هءاع تقرفت دقهم الغد>- وذ هللامفجرخرضم م اأن البو ه.لعهللا لص

 1 هادياودأدبا وجدا وهو ىداولا ىف مال_ةا١اد- هذاص ل ايو دب ىلع هب رمضق هلبأ

 1 مالكلا اذه ن مىتثاورمضم لاق تععجاو هءاع تفطعق هنومص لا الإ نووهق

 : ىداحلامالس ناك كلذ نمءادخلا ىَدْساُف لد :الاهءلع عمت ام اكناكسلا ده لثم

 ريمأأت زود .الاءوب اعف هر اد لة! ترضنةيسانعلا ةلو دلا ف برعلا نه

 1 مفرتقءادملا قذخآ ىفافءاملاا اهودروب مر مالا ع مظد نأب يااهل ارم نم_:هوملا

 'ٍ زتراو مزتلا ام ىوحأف لاقام :اولدقق فرقا 20

 داد_ةدر-# ْى ع طاشد ي ىداحلا هنأ ار الأ

 دايم قوق بؤرسط 0 حام هك.ةىفاك#

 ىداول اع هنر 0 0 هر نرتح ذ:

 ىداجلااخارك ذتالذ * اهثلاثم تّوس اذا
 : ىدالا هثنانو 3 انهتمعنب تداحنأو

 ا هننريذل ىداحلاة شأ هل لاقي ل-رمال_ءالا فعاد ايرهتشان ءلوأ ٍِق

 ْ ملسو هرلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىنو د# ناك هنوص نس لد الاثم و لثملا

 ' واد داح ممن ىف ملسوهءلع هللا ى_صهللا لوسرن أ د- مه ا نءريختا فو

 || ىألاقرذم نمانأ او ل_سوهءلع هللا لص لاةؤرمضم نماولاق موَهلان ءلاسق

 ْ ا هل !نع نزع هلهو:*وانمالح رنا اولاَقالْوُأ اد -برعأا

 0 دياوءادن أو لوَقي مالغلا قلطنات هدب ىلعا سهر هب ريض طا لد ,الاعم هلامالغ ١
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 ( | || ناكمسرااديعابأى :ك اكو سد وطلع رمل امانغلا يع ند لوأ ف ىطوبسللا
 ا لامير ت1 لا لاا وبر رااشا 215 سواطهم*ا

 : انأمدلا سواطانأ هسفن !لوقد نك لع رلادختا نمزوأ اود ساو طنمهماشأ

 ة-ةلعتم ىقانمهأو ضدرالا ارهط ىلع ى#هد مطحلاو يط ىلع ىثع نممأش |

 أ سدوطهبىد:ناكمالسالا فهن ىتةتودل وأ و ى طومساالئاو أهم"اش ثلا

 ا بوذأىدسو نمت دك 4 ىت> قوشا| ىناري دق
 ّْ اد مءانغلادعب صر م سلبا ضرالا ه-و ىلع ىن:ت نملّوأِق ىطو..لا لئاوأ
 أ |لئاوأ ذو رغ كولا نم هل ىذتو ىفاغملا ذا نملوأ ه5 ىطومسلالئاوأ حانم
 || نمىفاو رمل ادبز رجلا سلام ىف ىتادنلاو ىفاغملا ذأ ملدا قطرت سلا
 ) فر .نطلا ىلعراصنالا ن نم ىغت نم لوأ تال 5 ومسلال؟ اوأ هربأم ا ' ]رام

 ْلْوأ © ىل طومسأ اا يك ءاب]ن دع كل نار ةلاب لج الدال

 ظ ٌْ 0 كلان ل ةرروك ذ 1| رس رطن شنت ملل لمرلاو ءامعلاا نودنم

 | |! ءامعل اءانغلل ةفو رمال الاعضو نملوأ ف ىطويسسا!لئادأ بتاكلا
 7 نملوأ 3 ىطوم_ساأ لأ اوأان ا اب .هنولأ النرد داع

 ْ - بما رو ناددس نم ست تزاك كلا سدطر وس تو. :غراتال آعضو

 هذ 8-0 أحب رش نباهكع ىنرعلاءان غلا ىلع دوعلاب برمض نم لوأ ٍِق جيراوتلا

 1 لّوأهو ىطومسلا لئاوأ مار ادكمملاءائمل ريبزلا نبا مهمدقأ نس ذلام عاانم

 هر ذاذكر داارواماك ملا باها اع سوم ثمنا موداك ىلا سن ند نم

 ا د_:ءفدلاب برض نملوأ 3 هزكغ هل !ىذررباح نعال هناهجحر ى طودسلا

 ال صدت الواوا تتم اراب نم ىراوجلاةر و يدا تال وهط

 نزح رب نهو أم نب رضد و نِينْدَث, فوفدلاب لوهيلعهللا
 ا 1 راح. نم اداذم>اب 00 راغلاىءن ءتارج نك

 أ داق تامسلاو اناا تيهاعأت غلوأ 3 هريغو ىطوءسأ امرك ذاذك

 وهو فطار هد لو هراء هلل ىلص هنا لوسر مو دة دزع

 عادولا ت امنت نه انيلع ردنلا عاط

 3 هلل اعدام 4 ا ال
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 0 ا ل ف ل ا ل ا ا م ا خذ

 لامىذلل_-حرتفا , ىلع هعرقلا تعقوف م_منامتق نعد اوعرةأفماسعل!سأر ىلع

 ةلءا ىذ ةئادنقاهم|تلاكو اهوبأ تام ىتلاهعتملاةنالفي كتنب ىدفنهل ل قف

 ىزعتو حوت ه- هب جة دكه -:خأ ىأرف ثادم_ه نمارث :ازامل اخءاحامئادف

 هتخال نادم لاو هتريخاف اهتلاخ نءفشك احا عمال رع ثااوسفت
 الاخ 1 خو برغملادعدرسنلاءامخ ىلا اهو ذخ اف اواذ كندا ىنمتالاهمادفةلمل
 هامرتذم .ل| ىلعرستل معن هاطقءأم كنا بناح ىف ى_ةخاواممار ىف ناكو هسوو

 هلقان ى هذان اهكرأو تأ ادذ_عأو أهد رم هريتلار قنه در5ناصأق موس

 تلا اورظندارم عصأ لف اهو حايملاىلاد رمد وطول
 ه- يس ىلا دمه اةلءم ,ةىلالاةةااباو هر هوه_ءاعأو >ان واو-اصقاليتةأمد رص

 مال- نالازح كت ناداه مارب تف نا1 ه ناك فانو رقاولئقاف

 ةءللا ارهزم ىفاههءاكت هناك ىلاو لاتقلا٠ نمهةيمال_سالاءا نان أمههن موأمتس

 4و نط ءسلا|هدر وأ

 ( امهم ىنلعتي اموعا دل اوءاّغلأب ةقلمتملا لئاوالا ف نوثالثلاو ىلاثا | لصفل 9

 كردأ سمرا ثروغا ةيفناملالالوصأو قيسدوملا لع ءعضونملَوأ و
 ة.ناملاناحلالابتروتاوصالامّساف كال_فالاتاكز كى ةنهنذلا نقل
 ندلوا اك ملام رات ىقمهرك ذاذك ا.هتاوصأو 7 !ةلاراودالابسح
 لاق و هللا مر مالسلا هيلع مدآ نب نان كمالءاذ لاب دوعلا عضو

 ُلّوأ و 2 ر اوتلاةعحم قيس ومأابحاص .تجالاسومءلطبههناصنا

 ني>ام-مت رك نموا دا ارحلاام-4لاقد ناوذقلل ناتنق برعلا ف ىت-غنم

 رطا ل امهنع هللا

 اما .غازكص هللا لعل يق مق كاع ولقانالأ

 سد وط قءقرلاءانغلا مالسالاف ىنغنملوأ © فرطتسلاب>اصورك ذ
 نيد داو نت نم لوأ لدقو عم ني. اء: ءلالء ىذلا اوهو نولا نم هلصأ ن اكو

 روهسملانو:ءناوناكو ريب زاانبامانأ سرغلا لهأ نمو ذأ هربغ لمقو ناعدح
 ل ارأءانغ لاب ساثلا قامو جرم نبراةيب رعلاب هلقف ةيسرافلاب نوُدْعَس ومارملا

 وسمح



 ١ أ مم
 000 ا 25 25 ا لااا

 دقف: امل مال_سلا«_.اعنامأ »نا ناو.ملاةا راك ةك ىفوزمتر ذهن اهدفرا

 ىأرفةعمقلاك امندل |ىأرىت-ضرالاوءامدلانيراطف ناقعلاب اعدد هذهلا

 ىسَتَتو قارعلاب ىدعتت باةعنمرمددأ ل ثملا فو نملان هالة مدهد- ىلا

 لَوأ 3 00١ راند ستاك نأ نا هنالورخسءاةنع ل لات نءلا

 ةزانح ىلءاهاملظتو هلر ويطلاريؤمت هنازمخمو نامءاس لم نم سام ارا
 مول ىف هنزا“ هد سا اًارمدحاسأ لاك هنأ هسبنم نب بهو نع مالسنلا هسلعدؤاد

 جرن ملا مهفل دافسانل|ىوس بهار فان نوءنرأ هتزانح عش ناكو فئاص

 لالا ىفاو راصق سانلا تاظأف تداحأف ريطلا ىدانق مال_سلاهاع نا ماس
 لاَعو هناكم ف سهل |, ءاعتماط را الا اًصيأري-كناف و

 ةمض-الا لاوامااروةصااالوأهتاإ ف دوادىطأ رويطال مالسسلا هلع ن املس
 مال_سلاام_-ماعدوادتأز عمرج 1و ناماس كله نموو ًاراملٌّوأ كالذن اكو

 بتاقملاو رستا| الام ار ه.ص ارضا د رباط لك ى ع“: برعلا ةفب د رند كدا

 ىزابلاوباةءلاو نيهاشلاورقصلا هو ةعد رالا حراوملا عا نادك
 نك" :ةاريط لوأ كونو للا ا.سرساوكسا اوىزاوضلاو عا.ساأي هعب رالا تعنت دو

 رشدلا دمس ن ءجيمصأ|ىفدر وكر وطلا دسوهورستااهوالدعو برعأا ضعت هب

 ةأمح قو رسذ اريطاا دمسو د مس ئد لكلا لاق هناهمال_سوهماع هللا تاومل_د
 رست نمر عأ ل ثلاقو ةنسفلا شمه هنالاقد :ارعربطل|لوطأ نمود ناومحلا
 عابسلا كلم ناكفا دسأ عمم رص: تع نا هبنم نب بهو ن ءريطلاوأ لاقي و

 كلذ فودو باودلا كل مناك-فاروت مس روطلاكلمناك-ذ أرمست محدبص
 لتق م هللاد_.-ون ىلا اعد هدو ريلاعت هتئادر ناسنالا ىلقع ىلع ..ناك

 باتكلا لهأ هناعا ف مات خاو هب ولا هنم لدقت لف سدقملا تدب د رخوءاينالا

 هرك ذدنع هعالأ أرهزم ىف ى طومساا لاق ريسذأل ب رعلا دمءت ىف 2 هع هباكح

 ضمد _.ءاكا ( دينا سوالب ..ق تناك د رد نب نعالقن برعلا لئامق

 دارمن م برعل اة » .ةل اع لكرسأ تأ ناك ءناكلذواياتع طقلا كولم
 ارهت برشنو اهل لك أي ةلمج تن, ىل ءةنس لكن وعرتفب وءايخدل نوير يضم

 دوهءملارسنلاءاق مهيلعو مه ركام ماعلا كلذ ماكس أن مكلذدع م هريذ“

 ىلع



 اليحي

 مآ نافل. كلذ لبق فاك لءقو لاه لسا لتق مونمدآ لما نير ردا

 ىترمأ تراث لاق مالسلا هيلع حوت ةسارعإا باك) اذهان ملّوأقن اومملاةامح

 قرت ريعاخ لكاتو ةدطق لا الان ىو عقامانأهتعانصىفانأ اوكلفلا عن م

 كاسر عا .اك نا وتاب هملا هنن اجو أ ى :رمأ ىلع لاط دقوهن ىت مأمن :
 ءاحاذات لللاب مان و راهنلاب لمد تاك- ذاع .اك ادن مدآ نس !ندوساكلا

 تشر , و:وارجلاذخ ايفمال_هلا ءاع حوف هءتنمق تاكلني لدالا اودسفءلهموق

 كال اهدر غنم قام كب دصتسا نم لّوأ ناو ملأ امدح ن م4 :منول ممم ماع

 ءوسلاسدا> نم ريخا ذه لاقفا دوم عتصتام هل ليقف كو ولسلئاوأ فرانيد نبا
 ىل-ءر ودلاو برذلا اف فهل باكل اذاكاز نسال (ةدئان)
 مر< ناكل دمصلاوة.شاسملاو عرازإل هزاو- ىلءاوةفتاو زاودلا اموكتأ نيودو
 عرزبالن 1 دنسمأاو عرزلا ل اك كل ذكوا مكارم لقدم اا ككل

 وألا (ةدئان) ناطاربق مون لكه لعنم ص: ىّتقاو فاامنولفدمددالو

 وأ ةربةصاشرب غو هيعمل هس بالك || ىلات هللا موجرءا عل ارث تح أو ةفمذ-

 ىذْرملاو روقعلالتةءوروقةعلاريغزو< ةدءاورفو تالكد |١ عب مرح وةريمك

 موبرومطلان مماسص ن هلو و ىوأت هلأ ب :ك ىف اذكمراد ساب د_:ء نيالا

 نمراسا-ل مالسلا هيلع مهاربا نأ ل قر وعن !ارين!ىقدر واكيرصل اءاروشاع

 هلمل د ةتماكس اأو عضوملا ىلع هليل ددرمصلاو هعمةثيكس |١تناكو تملا ءانمل ماشلا

 نبا تدانو تدمل اعضوعةن كدا تققو نشا عضال اقرا ا

 ماله اء ونلجامل وأ و ناوءملاو ام ىنا ذك ىلظرادةم ىلع م .هأربااب

 دي طل ىاهتهرد_صل-_+خدا.ظ راما ل جاموخ آوةردل هذ 0
 ْك_ءمناك ولو لة داك < ومال_سل اهءلع حوف لاق ىت لة د نأ ع طشسد

 كءم ىنام حت نأ نمد, كلام لاق هتاردحأ يع َج رخالاق لحدا افشل
 ىلأرب سف: نمامهنع هلل | ىىطر ساسم ءنأو اوركلةاارهط ىف ناطيشا|ناك-و

 فيي قاكرؤ .طااد._بوهو برغل لهأ ب اًقدلا داص نمالوأا © ثدللا

 شمت هنأ لءةأ ارمصن وانارهط هعرسأ و اساب ريطاادأ هثال مال_سلا هيلع ن املس

 ةري_فم نم فردا شدو د>او موب ىف برغم ا ىلا قرشا نم ع 0-0 : وةنسفلا

 نمسا ا يس ل سس سس سس تل



 ام

 ىدهأرمص.ةنا كل ذو مدت |ىرمءكص ءمةباكحهلو مورلا كل ءريصبق ب اهقعلاب ||
 داصن نأ ىريبكر أقر داو سلال لت اانعيرسكل :

 هتيشاح نم د ىلع تدثوف لالا نمرثك أاههذمصما هع .مهتبعأفام ١
 ىدهأ م هنم ةلي-اهن ا لعو شيجريشباندالب قرص قا اًدغىرسك لاقفهتل و ا

 م كو س>ولا نههذمبرقامو ىصأ | لةةء امال تهد ل3 بةكوار ٍءىرسك هل ١

 امون هذ ع ىذه ىصو ان هيف تق اوذ ارطيدتب نعأت باتعاا تعت صامهتع ||

 سأب القهاندد_طدقات 3 نان راق نانا لاذ هتداح نم ىؤ سرخؤأو ْ

 را نالوا © ناويحلا:ام-ناساسوب أنا لاك ىرسك خاب ىف كاذباذه ||

 ذداغ ارو (ةيعرش داو د كول ايران ىاذكماث موه ديصالبلكللا ْ

 تاسرأ اذا ٍل-و هيلع هللا ىصىنلا نع عوضا |ثيدحلاق درو د.مال باكلا ١
 لتئةهةكردأ ناو اف هه ذافام- هت 7 ردا كيلع كمن اف هنا م داك ذات كاكا

 ىردنال كنانهاك 8 الؤوخآ ارك لس مت دخوناو ا :ملو ْ

 الفءامما فاقد رغ هندحو ناو تدشن ا لكسف كموسد تمر ناو ل قام .مأ :

 دءصلا طئار ق ىف (هدعرش لئاسم) دوس اد يارا رسال كل انها ٌْ

 10 |! نوكل طرش لك الا كرتاوتساطو ريت دسصلل ىواتنل اه دال فرك ذا
 لكالا 2 طرغ_ثدال ىزاما اقو لموت نام 1 كيما لراذاا عم 1

 كرس ال نأدمصلا طير تااوتمو هنوعددةعهتباحأب قتلا ا!ءمري_فدل :

 نيت ًااينعوارخ لمي ذ حالو لاسالانيلاتتب النو ادماعة بع ْ

 دارت الن أاهنمو هيتم لكا َ ,النأو لاسرالا نيس ىلع هدب ناودو عم ئ

 توك اع رهرممت نعب انا 2 قدح هءلط ن نعدءةيالنأوهرمدن نع 1

 لا .ءلو كوع ومديصأا تاكل ىراؤت اذاامأ او ل<الؤوخ ] برسل دء.صل ثوم ْ

 دونهيلط دك رت نا تلطلا كرم , ملاذا هلك [ل>هريغ رئاهمق نس ..او هلتق دق كلذ ٠ْ
 اهنا كل دو مالسلا هيلع مدآ انوبأ هو باهقلأ نملَوأق لل. دبوةكلذ :

 هند ودل مال_سلا هم اعمدآ ىلءاهار غأو عام سأاىلا سلم اءاس- ضرالا ىلا ط.دأ ||

 هغلأو ن امطافهسأر ىل_ءهدب عضد نأ هرعاف لد 000 هدد ناكو 1

 عابس نثحوتس امويلقأ © ناو.لاةايحهدلو سرحيو هسرحي ن«راصق |!

 روءطلاو



]/6 

 نيناوقو جرسلاذتاو دمصا ارو طلاو ب ااك-لا لءو كوم! نمداص نمل وأو
 سرغل ادذعدادن ى يسأل اوهو مدآ ::نملوالانامر نقلا اوهوءاش خشوم كولملا

 0 , رافعروق هني دىلع هتوعد ب>اصو مالسلا هم اع ىذ !!س ردا طاوهو

 لولا كوملا|س هاره نموهو ا

 ميلعتلاو دمى كام_ثلاب نيدا اوشااورومطلاداصنملَوأ ٍِق كولا خر

 قروهظع انولوأو هو ءاظءءارو هنامز ىف عقو مدآ يد 0

 ةوعدلا ت اا.نايراده ازوامت احورا دباعهموق ىف ن اكو ل_.ةام ىلعءضرالا
 مهدعب ةعد راصق ثداو ادع نلدرع الاثع هنروص ىلءاو 1< اف تاو

 دهفلاب داطصا نملؤأ و ولما حجرات مهدعب نا م أوهف
 ةوعدى>اضقاسار لنأل_ىموأاوبثعبلاب لها نه وأو لد او نب بياك

 نيد زيراف_سالاف لوددلا ىلءةلعملا ناكل ىأا 0 ةماعلا

 وهو نيطنطسق كلم نيهاش !ايداص نم لو أ 3 لئاوأ هننع هادي 2

 هلظت ةرذعسم نيهاوشل ا ءاكسل اا هل لءج دق هنا كل ذو ةمنءطغط سلا ىنب نملَوَأ
 د._صىل_ءنيداش ضقناهنا هريسهىف ما الا ضع: ف قفتاف هسأر قوفراساذا
 اهاع٠ نه لَّوأوهفاهبدمسصت ؛ راصق مهممأ عتب رمأف كاد كلاب عأفدد- ف

 انمهاش لسر اندم صال مون 00 (ةفيطا ةياك>) امداصو

 لاَقف كلذ نء م4 أوءاملعل دش رام ادة - ىو تأ نامت راءؤ هل

 هللا ىّصر سا ..عنب هللا د.عهم ال اره كد نءاندور ن نكح :ءعاارممأاب لآ اهم

 ىل-ع خ حرفتو ضد :باودهءؤو قانا هفلت :2 مرر و .ءمّوملا نا لاق هناا مع

 كلذ ىلع ةلءلجْزئ اوحيالت اق مزاحاف شد رتاوذب تسل :ف-أا 4 وسلا ةئءه

 روث نب ةد وعم نب هث :راغير ةدما اي داض ن دلو ون اوراكل ان نات 5 ريشا

 ىلءرةدضةنافريفا صءال [ةكب_5 بن دقدامص ىلع فقو هنأ كلذو شد رقنم

 بنرأ ت>الذارئاس مول تاذوهاهقءلع 'و هيدأوهْذحأف هلك أي لهء>وروةدع

 نود.صندمصأل دعب برعلا هند او أب انعاثرحلا دا دان اهذ تًاؤرةدكراطو

 اهز ده ا شروح ماوه :وسداصنملّوأ 8 ناومملاةام>لازغلاو بنرالاهن
 داصنهلَوأ © ناو.ملاة اح هيداصو هيدأو ةكمش ااي هدا صفاًريط دراطي شب د



 ل17
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 لئالدفركذام ا.ندلاءاضةناىلاةءنوكلا تاحوتفلا عت اقم معلا شار نم
 ه_:ءهللا ىذر نامءةنيداابرح< الا ارادىد نملوأ ٍق أهري_غوةوتم: ا

 ىطويلالئاوأ ىةثلاددعنب سنو ةريصءاان وتس نب رع ةقوكلاب و

 بح اوما نم ملاعملام-4اهيؤبت رو 0 0 نم لأ

 ىلنوت كلر هم رضاع نم قارعأ اى ى:نملو أود ىمكل ماظن فاز رالاو
 الرا نيدلا حالم ناطام 1 لا اهنا ىف :ملَوأ

 : ءامناح لوأ ٍِ ىطو.» بالرهمدرضأ# ةمولعماقاز رأ نب دراولا ١ رقفأل درو

 ريمأاهاس هس دقملاتدب رقد ىثو هل هرب هن وارد ءفوصال مالالا ىف تدب

 ةفئاط ىارهنا كلذ بدسو ةيسدقلارابدلا ىلع 'رذالا ىلو:سا نم -ىراصنلا
 الأ ةوخالاو ةردكلاو ةفلالاهذهام سلا رط قى مهتفاأو ه.فوصلا نم

 : اناكم كا ىبأم-4لاقف مدع د رط هلل هلل 4+ ,ىحأاو هوا الا هل اولاعَو كن ءيءيصاتقلا

 مهياع فقوو سدقل!ىحاون نمل هرب ةيواز نم نو دمعتنو هم هر اع رطل

 8 رحافلا لرلاب نيدلا| ده دي كا هلئانا لو هءلع هنن اىنص هلو ةرس مهام فايوالا

 ١ اود دم ىف ىراصنالا هنا دبع مالسالا عشا

 رام خلل ارامخ هللأ ىقذواعدقو د رايدلا ب ابرأربخ « امي ل-رادريخ

 اًضد لأقو

 وأ 1تايسالا سا عاغراد « رادلاولالطالاو ملاءملا ب هه

 امنوكريتدو ءاءاوالااهروزت ءوءاح-صلاولادمالا هيلا ىوأب ةكرامم هن وازلاو

 ٠ دفع نود طاب 1 ا ادبتم .ةرهاقناخلوأ قه ة.قوصاات اقم نم

 ديهشلادعسلام ظءالارب ز :لاا رارقأ امونىلا هاا را

 ناطاس !اةراشا أهميش 1م أمعستو نمن انعو نال هدس انا دجت

 لمك- مادشرملا فراعلاءراشابو ىاب ْو ورى كاشخ مد ءىزاغا !نامءاس

 بارت مداخريقفلا ان أو ةيوازلا ةمدد ىل اراشأو هرمم هللا سد نب دلار ون نيالا
 نيمآهموللعد و هب هللاائمفن ءارقفلا مادقأ

 ديمهلابةقلعتملا لئاوالا ف نوئالثل او ىداحلا لصف 1
 ” (عابسل و بالكدااو ر وءطا كه اةلعدمو

 لْوأوو



 الاللا

 نمرعملاءا ةئاهل وني:_-وىدحاة:سكلذو هرهاقلا ىف ىد عماح ل َوأودو ١

 ناكو اهلد أ هعاطأواوكامرب رس ىلع سال ا .لاط برغم ْ

 ةعيشلا ةيمطافلا ”ااولال نسا و سانلانيدلا اوحالا ىل_ءاءلطف ر ومالاناثراع
 مهر ةلطاملاةر ٌوزااىواعدلا ىو دب ولعال بستءاقعلاد_دعةقدانزلا '

 1 ٍِق رصم حي رأت ف ءابعلاورك ذاك ةيرهددئاةعم-هو ةضفرلاو الغ 'ٍ

 رضأ | لاس لل_صو ىت>راس و اكلمىطعأ مو رلا نمام الة ناكهن انينرقلاىذ ّْ

 اهئانب نم غرفا 15 هد نت الاا4 لاقي هب دمو دع ىلا انه نر[ ١

 ريملاىفدر و اذكذ اهعم نادم ىرأل اق كداب ظذا لاو هج رعف كلل ءهانأ ٍْ
 ىتامننرقلا اذن ا هنرمضا < ىف لاو هم 1 ُّط هسلاه> رخأ هانعع ىوبتلا :

 د اوسلا| مف موساملن اكو ام تار نرد ا راب اور ردك الا
 دقأو هس ةئاملل ىف هن ندرك الات تو دارا ناسا كل ذافةرملاو ْ

 اهصح ضايب نمءادو-ةقرتخهريصن ىل_ءوالاد- أهل دام أم 45 :.نامنساتتلا :

 ' ا هيلعناكواهري. غىف سلام ب.> -اعالا ٠ نمامقوراهتلاو لدللاب ءىضتتناكو :

 ا اهبفثاكر ضرالاق ناد !!نعانمتناكو دانة ا

 قركذاكودعا !نماهب زرت_-4و بناح لك ند هرقل "ب درو ]رع
 نيد نيطن طسق هع* أ كل ههثمط ةطسقلا ىف : نم لَو وأو خراوتلا :

 ناكو جي-ملاي ل هفام نيطن :طسق علب امو مورأل مال_سل اه. لع ىسع عقر نيح :

 0 :ةواهمرك اف ةءشلنا ذخاو ه.ثملابوملسملالزتأو دونملاب بهذ هنانمرثم
 ةينارصنلا لصأ ناك لانه نمو نيطسلف ن ع مه الو ةريثك ىلتق ل .ئارسا ىنأأ

 هعمشملا عاللا دن ملوأ 3 راخالا ماس فرك ل اهلاقمو رلا ىف :

 مردنكساو نو دب رفا» يود لاو قدا ة-و4ءفرلانودخلاوأ]

 لو> قدنلار ةح نملّوأ 3 راوتلالهأ هرك ذاكمالالاءاحن أ ىلا منو ّْ

 ليقادلو ل سوهءلع هلت | ىلد هن 0 |موب ءادعالا نع ن صو نصخلا |
 ىرشد وهم.ظع هز 6هءرفح فر وطو نيل سرملا دمس ناس ن نمقاط: الا. رارغلا ْ

 يلف تأ لو.ءملاب مل_بوهبلع هللا ىل دهن ريضؤر حادي هناف ههدع

 لست او ةمايتلا ويلا ايوا روضقوأ وسحاب مث دلا نئاطما مذ تةزكإو ا



 ان

 ةلم_بملاةوملاكءاعسلا فان 1 0 رف :لارفتلا نعو :

 قّوط ناعقهتنانا ةيكملاتاحوتفل فريك الازم مشلالاقو هزمءامملاوريضخو ْ

 عج |ةوظع ةمح هب قوتطوءارم د ورده نةدوهوأ اءدلاب طم < ل-.< ضرالا ا

 نملادنالان منكرا أكو .لان ب اعو ل, 3 | ازد هم نه تم , أراهم: ذياهسأ دا
 116 ]:ةبالوط نط ل سالو #ناكو قازوسلا ى هوم هأ لاقي ةوطخللا باحتأ ْ
 نم ىنعن ةياثملاه ذوبان أ وهالعأ فريصعلا تءلصو ى مضلا ءلذسأ ىفتءاص لاذ 1
 لهآ نمد ريغو ندم ىنأىلااهمال_س لس 0 رواق عاستا ||
 لع و مال سلا امهياعن [.علس ىفسوت دعت لم :الاس أقم ىبنملّوأقةقيرطلا ْ

 ىدلواحوت نافرهدن مهارق مال_سأ اهءاعح ون ل_ءقو رمهم كولم هند علا 1

 ىلءرئانما ىتبنم لَو و ىط هسلالئا اوأمصم لوم نملاصوه كلا نمز ا

 ىعتو ريح ل سال ا ُّط :

 وأ 0 لئاوتاماحءاند فر الازيط نم لّوأ © ىطو.سلا لئاوأرانملااذ كل ذل و
 ةئيدملّوأ 8 لئاوأ اريك اكلم ناكو و ممأرودن | بشاب تو.ملا ف ةسنم |!
 هب ال ىصوأ مالسسلا هءلعمدآ نا جيراو اوَدلاَدَعَأ ارك انو رام ل 5 ةكمدعت تدنن ْآ

 لمحلا قو5 تدع ةلس اقهسخادالوأو ودرمعم ضرأىالزغف ث تدش :

 ندءمويئادقلا ملقاواندلا مرهم ل_.فاذأو هلقسأ لسايدالا نكد ْ

 سءترصع و تاحورلاو تاودٌلا كرام اكربلا م ءظع لدنا||ممو تال بئارغلا :

 رصم.صرأ ىفو ل-ءذلا ن نر لاعبا ا ارك لك هروك نوناكو ْ

 اك [ :دلانمدرؤمعلاكت اع لءقو نوفدم بهذا هضرأ ب تااغةءظ عزو: :؟ ||

 مودل اهوا طم ةللكذ هدب كو هع د3 ن دم | ميةورمصم ضرأ ىفاهنم هعسن ةرمشع ْش

 هزطأس !١ماقمو نينمؤلار ادو نيلسءاارقم موملاى هدو هب زعم اةرهاقلاو ريصم أ

 رايدلا ن اول ة_.ثافدادغس تماق نما 1 , دلاب ةمسامعل |ءا غاخخنا لمد ثاهناكالذو ||
 اريمأ لسراذ نرخملا كلم ىل عى اه ذك رصمراب دىدمعلا اًرعمادصق هيرمصملا ٍإ

 برقب هل ىنب نأ ديرما ارودلا كل ماذا هرمأو دئاةذارهوجمل لاسقد هئارمانم :

 بتر وةورداةلاروس طتخ ةرمهم ل - كاوردوحءاك هدكسانص>حوا دارريصم

 رهزالاممالار عوام ماعكح ناكو نيعمملاو نيلصاولل تال_وتار احلا
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 املا

 ءافاذت اع رات هنعهتلا ىذر هنراشاب هتفالخ فن راسا ||هانب ةبررع ةذب دم ىهو

 اهندمدي ولعةئي دمةسرعلاةيقارعلا ةفوك-ااةرصملا دهب تن دمةنب دم لوأ
 ارش نما د1لاىن» ريز ولوأ ف ءافاخلا رات هتذالخ ىف هوجو هلل امرك ىلع
 ىنبو ةفوكلااوةرصيلا نيب طساو ىب ىناورملا كم | د_.عرب ز و جالا اب رغو

 نوخروئلالاق (ةدئافإ تادايلا# رات قرك ذاك نيقارعااودنهلاب نئادم
 ةنيدم فال 1م. رأ راوتلا|هتطاح ىتل اين دلا نئادم ع.مج نا داملاددع ىف
 ىتلانءادإاىفةر ومش اكالامملاو هند دم نوسونو تسو ه:, دمهث اعس#“و

 اهعسوأ ةكللم نوع رأو ثالثو هن اهثلث نو هأ1!هفالخ ىف هت د_عتطيض

 ناميب رعاوتسالا طخدنع نوكم ةئملا لهأ لاق مامأ ةئالثاهةءضأور هشأ ةثالث
 روش أ ةت_سدالءلا ضء:ىفنوكي و ةدحاوةنسىفن اشو نافي رخو نافمصو

 ْئذلكقلخ مكحلا لاا ناسف درباهضعب ورحاهضءد راهزروش أ ةتسو لدا
 رذعة زاك هتللاق هنأ سوهءلع هللا ىلص هزعربدلتا ىفدر و هتمك< هنقتأو هنردقد

 كدحأ فكق ةلدرغ "الاب اردنا ىف نارمعل امو د> اول اعاهنمايندلا اعف لأ
 لك ىناهةزر هلع ض ماغىفه-و رم نم جر هىفةءادهنت نا اضدًأريسلنأ ىف درو و

 ولأض رالا ىف عضو لم+لَوُأ ك5 بهو نعل ةناذكدرساب اعلا قزر ردقب مون
 هللا ناربدتا ىفد رو (لامحلا قاسى ةدئاف ل٠ ركَذ ماكل. هنم تدم مم سدمق

 اداتوأاهاءج ناب اهباها سرأو لامحلا قاف: تيرط_ضاو تجام ضرالا قاخاسإ
 ةمئاسعو هثاملاملان مهعمسلا مل اةالاو نارمعلا ف فرعام عوهو ترقةسساف

 حرق فلأ ىلا خرق ةثام هلوطاما نموا رق نورشع هلوطام منال .بنوعمسو
 ىضر سامع نبالاةلاوقأ ةّتسن رسفلل هبؤو فاق ل_.>ادن دلالا.ب مظعأف
 لاقي ال.- ىلا هت هللا قات اضدأ هذعو ءارذخة دحريز نم ىل.> هنااممع هلل

 ىهو ضرالا تت ىتااةرضدل اب ةإ هةم هقور عو ىلذسااملاعلاب طردت فال
 ةيحلاقئم كت نااهن اىنءان لاتشم>مالسلاهيلعناهقلاهرك ذيتااةرضدلا
 رمأض رالا ىفةب رقلزلز. نأ هللادأرأ اذان ةد" الاةرذخد ىف نكست لدن نم
 ىذلا قرعلاكل ذ لرح: فاق هما ضرالاب لكوم كلم مءاوهو ىل_.+لا كالذ
 راخأاو ض :رالاب طم لل_ء- وهدهاج نعو تقولا ىف لزأزخ نهد رقلاثالت ىلا



 للي

 حران نممال_لاهيلع ىءومدهعىف مكحلانوءلقأ بءلاودلاو نيحاوطلا ىند
 هع-مسرغلان مدان وذ كلملاراسالاو نوءءلاىرح [نملوأ قا ءاكملا

 رف نأ ىاعت هلل اورمأ مال_ىل اهيلع لان | دراهتالار ةحنملوأ خيراوتلا :
 رف نأ اهلهأ» دشان ضرابرماإكن اكذ 5 هنن وهف ةنوهنمنوقسةسدامهداسعلا ْ

 لهأل اق هئارو نمهد:ةكئالا|تناكو تارفلاو ةل-درفحن ا ىلا م مج ءكلذأإ :

 رغصدالاوزاءملارمأب راهالارفح ىذلاوهو حون دءد وهوريك الا نانث :الايثادرعلا |
 مالسلاهءلعدوه نمز وهو ىداعلانانثانامقاومالسلاهءلعءانمرأدعنوهو |
 ميكحلانامقلءادلارثك أ لاقمالسلااهيلعدواد نمزف وهو مكمل نامقلو :

 ةسفلا رطل ىنفل الد: دقال ادالد رز احح مهضذء»لاتوام اسرْاك :

 دار_لاوهو ه:لاخ نياوهرب زووهو رمضاللا بحاصوهو ىيورنانتئاردنكساو |
 وطسراب >اصوهو ىتانوب دوهرك َذ ةرمربشك فالتخاهرف ونيؤرقلاىذب بطاخملا |
 نا ارعنن ىءوهو مال_سلاهءلع فسوب د_هد وهو ءاشدم نب ىموم نان" اىءوهوأ

 طم_ضلال-هأن ملعلا لهأ ركذ هدو“ :-و نوعرق لد اًتوريضن|ت>اصوهو ْ

 هيلع لقا ءاةكتالل| نم سدقااتدد ىنب نملّوأ 5 هريغو ىطويسلاك ||
 0 ران نم ىلاعت هلئارمأ, ةكئالا نم سد-ة11تدد ىن:نعلوأ © مالها ||

 امهيلعدواد ليقو حون نب ماس كل الماد_ء.دسدقلا ىن: نهلوأ و سدقؤلا

 اهياعاكلمناكواهادير سدّةلاةزيدم طتنانملّوأ قوس دقلازع راتمالسلا||

 ةعبسرادةماعلم| يسجن اكو مال_.لاهءلع دوهةوعد ىفا:موثم ناك ن ود رفأ

 منايداده-ةمطنو ريهشل ا لوالاةقيطلأ ن مناكور ردقهرددضرع و حام 7

 لك ف:هرصنافوطلا ده تطخ ةئيدملوأ 3 سدقلا ران هرك دره

 ةنددملوأ 3 ّش هسأأ لا اوأمالسل اهم رلع حوت نب ماس نب ريصم اهب نكس ن مأ'

 نم ط_ىهاملمال-ب هلع ْ وناوطخ قثمدَم ْن ناو نافوط لاد_هتطخ ْ

 نيناةهدرقناف وطا ادءد ضرالا هدو ىلع تد شد ةيرقلوأ لد ءاو ةئفسلا 1

 اوناك نيذلا نيناملا مساب تد عنو ةئيقسلا نمعاطال مال_تلاهيلعح وناهاس ْ
 لوأ# لئاوأ ةكراسملاةيرقلا كلت نمرش:نامدآدالوأل_سنوةتمفسلا فهعمأ
 ةرءلاةمغارعلاةريصبلا م_مع هللا ىضر مارك ةياعصل اد هع ىلع تدم ةذ .دمأ]
 0101 ف ا ا تتتتتختتتبتتييصخخخللا

 ىثر
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 0 ه ارم مو ةءدارلا توددأ مس اة ءمناك ن اوَنّودام-ناك نافهوعرق هلهأ

 ْ م-هئافوه لاح ىأ ىل-ءدورصنأف اهيفاور ظن نامل الاحاو لسنا اودارأ اذا
 ا اتودزوالات وهسه رغلا ل+داذاف ساحن نمزوأ | مذ ه_بمايلتا هنودهاسد

 ْ نامصنملا ىت ا قءاسملا ىلع ناس !احناءضأقاهيؤ4_ىداسلا ةفيدملا لهأ 1

 هسا ءامملا ف لطمملا عقد و ىضاغلا عفش ا ىحءا | ىلع قمل ى شوق

 | لح رطل لا هتاط] د اهني نسا نأ اهقاسالا لظتال ةمزطذ ةر صن مم

 ا ابل فاك نمو سءثل اى مهلا باحاد-او فل الا ىلءاودازاذاف

 | نم ةمزمم :مراد لكراد فا هام بن مرح يفد ةلاراحا نارو- برقي
 ظ اون اكلت ل_هأ فاخاذا ةنيصحلاة لقا اكرث, راد لكى و توك ارضحلا
 | ا لزن.ف ةنيدملا كلت ىلااول_خدّو دعلا نم
 ظ دنءاويلان كب م نيم | علأأ برعأ امتع“ و هماكدال تف لو هنأب ىقاغمو هرقب و

 || هيسايعلا كولمان منئادملا ى:نملوأ © كرات الا 1 ةيفشلا
 ظ 5 عااوط عم رأىلءنئادمعد رأى بم-مافل نمىفاثاارو هزار فهحوأ
 | قارءلايدادغ و دنسلاب ةروصنملا نهادحاامندلا بارخالا ادبأ نوب رمال مهنا
 | ىدن ريالا و كولا يرام ةرب رجلا ضراب ةفاصرلاو ماشا ارح ىلع ةصرصملاو
 ٍ نأ اررهثفأىرسك اباوادارو.سقوانو ص جتفلا ل. ج ىلع سرا كوأم نم

 0 هحراخ نم ين ىف وربك الان امل !ىلءةلسأ سدمو راتَدلاو ةالرغلا اءالءتسان م اردد

 1 مهلا اهقرةلصتم ا هءناتاتا ةكارنالا مر زانأضرأ ىل ,اممارضق نيتسو ناضل

 ْ هعمل : رأذّرم ناقاملا ىلا بسن, مورلا كلم ار ناكو ج ودأمو جوجأ» د_سىلا

 0 مسونمو مورلا كلام ىفمهءارمأرهقو مهقرطد كرمك كالسا

 ا موو ركلاب ةريومم هفد ظ ىفز 5 امعستو نيعستو عميس هتساذهانرمه عىل اي

 ١ 0 ثود» داب ج اون نم ىرقىفهةرذ:ةهفثاوط

 ْ راوتالهمذا اوماسهت دوف م مع مهذراونرادخأ ت فخأو مهتم ملفا مهناسلب

 ا ا زولامو-رملاهنمل + دوءقرو هداذنام ز ىف قفل لمبل لاقي وةمالدلا
 ا ف :,مهلاو برعلا نيطالس كح ىف مو. لا ايهودتا طر رومدز والا

 ا كيلر و ردن نكتالا ديل لبا منعدلزأو هووهكلمهقادلخ ناضع ا
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 ْ ٍ نه لّوأوهو نار داد هروست هّةرط كلولمولد- هلا ىادأ ديم علا هممت هتناب دو

 ٍ ل هأب ب دم ى.ىذلاو هلو ه ةماحالسد ترا روسأ

 و ”نآوء د هدكونو هد .«تمىف لدتقو ل ءناوكلا١ن مل لجأ وهو سوسو

 ىنبو مهتم مقتتأو مهدابأ هم هيلث اق ىلع هن اهءاطأاف ثر ومهطد دهع
 ] ظ ىو ة ةني دم

 ا : سيرداةريثك نادم ىنن نملوأ و هريغو هذه ران ىف ىذاقلا» رك ذ موماقم

 90 جرخو رع مال_سلأ هلع س :ردادلو وهنيدم نيس رأوةثأم ى مال_لاه. 1ع

 ظ ىلا قانا اعدوريصمىلاعرو اب رو از اداا و ا طو

 |[ مأرب دؤا هكا هعاطأ ًامصمىلاداعانإؤ ضرالا كولم ع -..جهعاط أوىلاعت هبا

 ”انلثزوو لدنلارماربد نملّو وهف هل.سملّو أ ىلا د ار را ىنبو ليثلا

 | سعجوةوتلاوةشيحلادالب حلصأو رطانةلا ى ب وملاعتلا مرو ضرالاو
 ' | تي ةريسقامهد سل ريم ىرهنأ نظت ةماعلاو ريصع سد رداتامو اهاهأ |

 | مالسلا هيلع حوت نب ماح نب رصص,ب نب ريصمربةوه هنا خحالاو سدرداربةرخ" الاو

 هانن حرصلا صرالاه_-و ىلءءانبلوأ © ريصمةريضا 2 ىف ىطوم_ءلاةركذ

 ||| انريصعىااهبو لباب ضرأ نم شوك ح ون نب ماحب شوك نب ربك الاذو رغ
 5 ةراكاو صاسصرلاب ه اني عارذ فال 1 هن هلو طناكو لاس هنأ اك كلذرتأ
 || ةلما ق حر صلا كال ذ هللا برخأة ناث ن اثوط نمهموقو وه منتعا نامللا او مهشلاو
 ريسغت 5 الباب ض رأ تهدف نم انا نسلأ اهب تاملمتف هدو ام* هعمل
 ا 4 2 اهعمسمو هند ارنا اونو دوم ماخرلاو لام ا ٍٍق تلاع

 ا رك ذنادللا  ا-غى 5 ة.يحع ةياكح إل جشلاريسفت مترا اهلا نماهلك ةنب دام

 ا توراهرتب هبقبئاقلا ءاقاوهو نس أداموعءدس لد ءاب ميلقاب نب راوتلا لهأ

 أ هأ ضع كلا ىلع ىوتأ اذان ضرالالاثءا مةناك ىلوالا<:ب دملاتورامو

 | كلت لد قيطب الف لاثلانامراهنأ عطق جر 8 لا نعاوءنتمارأ هتكل 7

 ا ار تالا

 قه نم لك-ف ةبرشالا تطاّدخات ضويللاك] ذ ىف هم_صق بارع ن م ”ىحأام

 | نعبئاغلا لاح اوا«:نااودارأ اذا ل. مم || هبءاحعا ىذا ءارث ناك
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 أسحتام كال ل-علءقو كك أ ىأ كامب هلوقو ةيدلا نمرهأ لقو ءلدارم
 هل لأ هوة تملا قالزتم كنكس [ىأبلقو 1000 هكاتيلسا ل
 0 .رثلاثمالا ب ورمض نم لءةو 4-> وازملاو عامت الا نم هر وك ذملاةملكللاو
 ةيضرافلا هم اننا رش ىف ئطوسلاءركذةمحتلا ل زاك ادنعالثم

 نكس نمو ند ناو 7 الاي هتلضل لارا

 (مدادالو ل .ااورب امعل | ىب م2 نمو ملاقالاو كلامملا

 هلم مم . نأ د4 :مراثق همد رالارم مانعل |نمىنمءاملاهللا قلخاملوأ 3

 هلءق ءاتشلاةمرالان ءزالا نم هللا قاخام لوأ 5# ةلدالاةريصمت نمتاومسلا
 نايانا ارا مصلا ىلخوامطرار احول_هذ ع .رلاق واخ محأم طرادرأب

 ىبتددل ٌرَأو ىزن رقا ا ران نم عسب رلالوصفلا] اس ادراب فدرلا
 هل صفت ماك هن الامان 1 لَو أناىلامتوهناصهريخ اك ةرعكلا

 لصق قرماك لبا 00 مق-شمدو ناجح طر اح نافوطا أد_هد ىد طئابللرأ 3

 امهانن سوسلاو لد 3 : دم ضرالا+و ىلع تداب ةئبدملَوأ ٍق تانادملا

 انا موا عمالوأ لزنف نداءملاجرذك ساو ندملا ب نمل هو ل.ئالهم

 لوف صارلي هذ سمات ىدو)ا اودو لداب ضرأ

 نملّوأو لونا! لّوأرهوْن ريوبك ءاولملا نم تادلل سال ل و ةفالدلا
 ىلازْعلا مامالال ات تارام الاو دونا ب. :رثو تاسامسلا نم كولا ساوقدختا

 رج " لاو تنش امه د ا 10 :-امدآدالوأ ترثك انا كولا ارعي_سف

 رومأ اندست شوا ءاليعبا يللا نم دن تزال اول

 ةكاما اوان دلارومأر خال ىلو و ىلا هت هلا ةفادن ىلو لّوأو هو ةربخ”الاونيدلا
 ىىذلا اوهرهن_سنث الد هكلمناكت الملّوأو امندلار وماند-عهعوولوأ وهف

 روش الا جحا د ارث انالتخا م راتلا له أد مق ىف او دنو مدور غطصاةئي دمع

 موك 1 وصقلاو تويملا ىن:نملوأ و كولا ريس ىلا اهرك ذأم
 اممءارفا سدلو اهريغو همع ا_بلادولملار عطو نداعملاج رختساو نبت اسلاو

 هأد 0 ماعد نك لقو كول-1!نمىفاثلا اودو دوه لمكسملا كمل

 (لئاوالاةرضاخم ) ١١
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 ةماتم_هدمأواهحو سانلانسحأ ناك ثرملان طم ان نادي راع نأ كلذو ٠

 اهياععقو ىتح هل تفطات ةارمعأو مثخ نمءاتف هترصنأذ طاكعقوسىأ هناو ||

 ها را 1 اهتلاحواومأو ى هتأء أت ندلوال هنمت مالمو ْ

 برعلا ىفالثم به ذف ةينازلانِزماق هد راح لثعاهمأت لاذ َه هد : را>اذهتلاق /

 لك اماكن ملوأ#لاثمالا ف ىط وسل ارهزم هل <2 هعوقو دذع لفل اةيسد ق 1

 ةنمود دنع لات نم لوأ5# ل اوأ ةملعث نب سدقهرمءادوسلكالو ةمصت اضرب ّْ

 بالك نيةب وامم نيورعنب نيص>ح ناكلذو ورعتنب هرطد نيقرا ارم: ٍإ

 نا وحلا ماقفالزتم ل زنق نس .الا وأ لاك هل ةستيؤح نم ل--رهعمو جرش :

 الع لأ م اولا كبت ةرذص تخت هلام خأوهإةةذ ىنالكلا '

 ارهشا ميو سنخ الا لا َءَو ادري نمد 2

 نوزظلااهطعو و مرحفو 7# كك

 نيةياارياناهننهح دنعو #3 لا لد اس ا

 نمهرخ 1ىومنلاربهنافدروو هريغ لمقو هل ءدق مد ألو ةأرما مس ءأهنمهح لبق ْ

 نيقمل اربدلنا هن ا اف لب ا ار رك كلا لد ا

 نادعسك ال ىعربو ىدسك الءام لاق نملوأ و رهزلاق ى طول اةرك 3 ا

 اموباس لاق ني--ىفاشلا وجو زعماسل ترهب اك- ىفهرارزنب طقلو ةأرما ْ

 اموب جب رخ هنا كثدحأ ن كلو نس>هرومأ لكتااعذ طرقا نم تسكت اذامأ|

 هذاطعأن معو وقضت ل !اوهديصءامد نم حضن هصرمقبو ل - -راطذديصتن ْ

 لئماه>و زل ءذذ تعم ىتملقةع# ىنعشو هذ ىبوضق هرق و نمتارشل اهكارو :

 ىعرمو ىدمكح الءام تلاَيؤ طمعا نمانأ ن ألاقو هنلااهمكو كلذا|

 ال دو نق لل د نار تف التما ماسراننادندكل 1

 لآنه ت تدف ءانأدعسو هؤام هامملاىل-أن هةنيدملا ب رشد رخب مءأ ىدصو ْ

 ةملكر كطيو نءهلوأ و لاثم الا سورض اد كنمل.الاةاعردنعتانثلا 1

 اهل مألسلا هيلع مدآن ال ,ةتاقثلا ضعي نع ىطوبسلاج رخأ هايب وهلئاءامحأ|
 هثامملا سأرىلءىنأو هءانزس هذال ةنسةلان تكرر" الاهرثيادأ لتق ْ

 ككءام لءقو ةيمضأأب لد_معا كامحهلوق كلامو هقئا هلام هل لاقو لد د رجح ّْ

 )00000 0ا0اا د  ستحجل
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 ١ كمل امرملا نم باب مسا مودلا ىهو ةروزحا4لاةد ةمأ ف ل_ه>- واحرص

 ١ لّوأ#و لئادأ رعوعنب ةيزاس ل وال ىقخأ لالا لاق نملؤأ قلئاوأ
 ا لئاوأ هر-ه5 نب هرم تةاو»لا قرظند ل نمبحاسد روماال سد لأق نه

 أ| لئاوأةر مذ نب دم_سناسللاو بلقلاب ىأهن رغ_صاءعر-1الاقنملوأ
 || هلاقردملا نين امعنلاءارتنا ن هريس ىدمعملاب عم“ت لاق نم لوأ هو ىطومسلا
 ١ تدب أ دعس هل لاةؤلثا الا هنمعهتمدعداو هارابكلهرك ىلا 0 رص نب دعسأ

 ١ هناسأو هما هب رةصارءرملا ا غاو ماسالا مهتمداربر ز<او سا لاح رلانا نعألا

 [| تنأ لاق هيبأ مساب هاعس سدناب وهل ةءنمىأراملرذنماب عأوالثم يد ذق

 | ناوكنمْكفنأ لاق نملّوأ © رهزااىف ىطوم_سااهزك ذةرهذ نيةرعذ
 أ| امول_طموأ املاط كاخأرصنالاق نهلوأ © لئاوأ نزلا ذغنق عد-أ ناك
 !ٍ لك ىلع هتريصت ىهم ىلءهدعد برها | هتثراوقو م6 نب ورع نيريص أ نب بدنج

 أ" امناظ كاخأرصنا لاقو هلففل قدأو ءانعمه ىل_سو هيلع هللا ىل د ىنلاريغف لاح
 | لمقوهرمصناف امولل_اظفم نكي ناو هلظ نعهددرا املاطظ نكي ناىأ امولظهوأ
 ْ قطونلبلاو »رك ذهرمصت كل ذتاف كلذ نءهز اف لاق املاظ رمت أى رح
 || اهنعهّلا ىذ رهن درع تةيءاصمأ سو رعدع» رطعال لا نملّوأ سنأ نع

 || لأ  لئاوأ ىلك-اريهزءاكملا متلالءتال لاق نملوأ و ىطومسلا لئاوأ
 ا مالسل اهرلع مهاربا اجلا هلك لّوأ كو لئاوأ ىركشيلاذئاع اًرحل_هلاقنم
 أ| نهلالو زن د-_:ءلثملاك ترح و ل_كولا منو هللا ى_س>رانلا ىف لأن يح
 || ةدشدنع لوهءلع هّلاىى_هللالوسر سدطولا ىجن "الالاقنملّوأ ©
 |١ لاثمالا :اءأ نمودهواهري_غعوبورحلا ىف ةد_ثلك دنءال_:هىرخ برحلا

 || هيلع هنا ىل_صدتنا لو سر نازغع ا ميف مطخةءاللاق نملوأ و ىطومسلا لئاوأ
 | هملع هللا ىلء هللا لوس رىذؤوت: تناك نأو رم تغب ءاسه دع تادق نم - اهلا مو

 | ىدخ له هتالو سراي لاتو اهاتقف لالا فو- ىف ىدءنب ريعاهاتتأذ ل-و
 1 هللأ ىلص هلال وسر نمتدع“ام لّوأ ةماكلل ا هده تن اكو ئداوات5 ىف ىلع

 || لئاوأ نانس نب كلامامتربهت هل-برلاق نملَوأ#ق لئانأل_هوهسلع
 || لثملاا ب بو رضملاةر وك كملا:استفلامأ ةينازلا نزماف ةيراح لثعلاةنملوا و
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 ||| لعافكريدنا ىلع لادلا لاق نملوأ ف ىطو.سلا لئاوأ دعلةفرط ضءد نم
 || هنئاع لومديقةلمعلا تسعتلاق نملّوأ و لئاوأ ىعونريلا فيس نب غحنا
 أ[أرص٠ىلانو- رخابوقد_ج وقرا اهيت أل هتلمرأ صاأقو ىلأ نب دهس تذد
 || ددتو رثعق» د ىفرانلاوو د مد ءاحواران أو مدق ُحهنساهب ماقأ موعم جرش
 ظ رعاشا|لوقي همفوةل تأ !تسعقلاقؤ رجلا

 هل-هملاب ىحي ءانثسذا م الثم بارغا انءأرام
 هلت | تسوالوح ىودق 2 اساقولسرأ د .ؤريغ

 معلا هممال فوةدامعنن ثرل !ىلح الو امو ىتقان ال لاق نملوأ 3 لئاوأ

 ىل> الو ا ميذ ىبةانالواهم 03 ىك- الءاروزلاب ةماقالا مف

 ]| ل_سم نب ةستق هاعدل> روفءلاف هذ تنثتلا لاق نملوأ كو ناومملاةأمح
 | || اهعامسر شلا نمك.سح لات نملوأ# لئاوأ الثمراصف كلذ لاَمذ هءقاعما
 ا نمت مرت رلاةنملوأ © لااوأةيراقالاب هولا ثنن ةمطأت
 ْ لك [برود_ءاقال عاسبرلاق ن*لّوأ ٍِق لئاوأ ثوغب د_.عنب كلا مار

 ١ ْ خابر لاق نهلّوأ و لئاوأ نامغس نأ نية واعم ليقو هغداذلا دمأاحرم_غ

 || تالك أمنةهلك أبر لاق نملَوأ © لئاوأداعننامقل كمأهدلت لكل

 | || اضرأماعدح ود-و أيش ماط نملاق نملوأ كو لئاوأ ب رظاانب رماع
 || لّوأ8# لئاوأاضءًأرماعءاوسهدصاح هسفنل عراز بر لاق نملؤأ ف لئاوأ
 7 ريةدوعومج ورق لاق نهلّوأ هو مص نب مثك أ هل بئذالموله بر لاق نم

 || || مزخأ نيذاعمامحددزتامغرز لاق نملوأ 5# لئاوأ عمدالا ىذتذ,دوهق نم
 | || لوأ 5لئاوأ ىناجلارذن+ا نم مزاح كلاك أب كءاكن م« لاق نملّوأ 5 لئاوأ
 || || ةغالارهزم هضءفناوأ اذدو تملا ض اق لاء. حرش نم ضافرد_دم مسام

 || دنعلاق نملوأ 8 لئاوأ نادم عاح كدكال كد عسالات نم لَوأ
 || لاقنملوأ لئاوأ هذع هنا ىذر دءاولا نب دلاخ ىرسأ | موقلا دمع حاصلا
 ْ ٍْ نملات نهلّوأ# لئاوأ ى-# ذا ةءطعنب نوم كريغ نم ن مريخ لدغ

 ظ ءاعرتساب منغلا لظوانعم لق ىف.-هنب منك ألظدتف منغلابثذلا ع 00
 | || نملوأُو ناويحلاةايح هعبطف سلام هفلك ن يح بدلا لط لمقو بئذلا
 || ةكك ىو م_هرج دب ةكمرمأ ىلو ىذللا ةل- نب ميكو ةقاعما عاج ريذاش لكل اق

 احم
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 0 ركل ل !دأسع عرطشت * هءاس وف سدجر م رع

 ىوردقو هنع هللأ ى طر قددصااركم وبأ طن 15 لكومء الملا لاتَن هلو ٍِ

 هتك قف 0 طو. 7 ذو هباعنأ ىل هلتالو سرد عوقرمُتد دد ىف

 ءدبألاقنملَوأ لئاوأ هنعهللا ىضر ىلع كءادفتلء-لات نم لّوأ
 احائذلا ل_هحالاتنملَوأ كف لئاوأ-:عهّتلاىضر رع كءاق,لاطأو هلا
 لثتاملّو أو هعالا ارهزم نهه- نعهللاىطظرنامءادحاواةءرطىأاد_او

 دي_ىروببمصلا قافتابءاغلياادءوءاصصقلاةود_ةهبماكتو لالا برعلا
 درو كمان اذكهام بلاط ىنأ نب "ىلع همال_-وهيلع هللا تاول_دنيلس 7
 ىدوع ل | روم دما هلاقس] نود سالارمأ فلكست ن نملالثمىرضد لالا

 ريعأ| فال ا متموه نم هلدال ىذلا ئذثلا نمرفت ناال-ةم برمضن كاكر اممىلا

 نأ وحلا ة أم هرد_ةفنرمدالوهروط ىدءت» نا1ال-5مترمضت رجه !اىنالو

 لوأ واقعا ل اوأ نزين ىذنب ف. سالهأو امحرم لاق ن نملوأ#ىربكلا
 نملوأ# لئاوأ مدا نم كدا لووزملانمدارملا موق سرعلا ف ىوح لثم
 قاس كلل الاق نهلّوأ © لئاوأ ةماهأ نيورعهقوذ نم هفتح نامحلان الاق

 ماكتدال 0 وط تكف هنوم د دع م هيصودأ همذب عج 53 هعصعص نب رم اعتب ديلا 1

 ةريمه نب لرش نهذ لو ارعاذال اق نمو قلت اوأ كلذ لاف هون هثككسا

 ىضلا هللأد. ها الهعدأالو ىب لك 1لاقنملوأ# ىطوسلا ل ئاوأ |[
 ءامني رذنملا هسوح نيحرم اع نب ةمقردأرمان أب رعل أرب د دنلاانأ لان م لَّوأ 3

 كلذاهموقل تلاَعق مهردا لة .ةراهامرأف شد هما يقىلا لبر أوءاعسلا

 نب هثراح ىلع لزن كال ا كابالاقنهلّوأ 0 لئاوأ

 دشن أوءابملا انفي ساخن اهل سارب فدكردي مواهب ف شف هتخأ ىارق مال

 هرازف ىتفىف نب رثفمك *« هراضح لاو ودءلاريختخأأب
 هراجاب ىعتاوىعأ كانا 5 هراطءمهز ىو عبسصأ

 لوأ و لئاقأ مار ارآلاميغرتو ماقنألا ارتس دب ربال نم عهد وسط اةلاربغ هن ديرب غ

 كاخأن ال اق ن نه لَو أل: اوأ عدضشأ ني دارق بد رقنب رطاغالادغنالاتن م

 نوه أمثل! ضء» لاق نملوأ كو ل :اوأ ىفاد لا لقون نب مج كاساو نم
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 أأ| دحأ نماوب ؟-ةمسام ةش- افلا نوف أت أ ىلاعت هلوقرهسفت ىف ثءالاوبأ مامالا لاق
 ٠ طولموةلع نيس ذلا نول" الارعي_سؤت قدها امم لاق هد" الانيماملان مم

 فاتخا (ةدئاف) ةمايقلاموب ىلاسمن لازام ضرالا ىفةرطق لكم لسا

 روهمسااوهو اًماطملوءفملاو لعافلا مد رب موضع لاق ىطوالادح قءانعلا

 لتق ه«:عهللاىب ا هل -ع هدو ثيداحالاف

 انزلاكوه ممضعت لاقوةراخلاب ا أو عفترم نه س هك لاب لوعفملاو لءافلا

 دلانو يفاشلا ته ةموووداج نم عرب غ ناك ن آو انصح ناك نام رب
 لوعفملاو ل_ءافال لمعلا ناساو ره-ع هللا ىذ رز ةفيش- ىفأ نعو ريدك ع-جو

 وهودي دشلا برضلابريزعتل اةياور فو بودي ىتدرب زمالاو سيحلاةاو رفو
 رو وسم ىو.ذلارب_كنا ىف دراوف ىطوالا لةنامأو ةمفنل اءاهقفلا د_تعرومشملا

 لن تءمو مالسأ اهءملع طولة ريب ىف مهنادك | ن ادجو و مسهرباتم ىفدو مشم

 رون نناىذاة او ىصش مهنم تاَقثل | نم موتر وص عدم و مور هدح ن :رمهءطو لا

 ةدلب ىف ءاملعلا ضءد رفح د- 3لاقهددموهمول_عنماندافأو ارت

 | ورح ءربق فدح وفن رحت ىط وألا لةنريخ مديل ةطاوالاب ريمش ل _برربقهبلق

 باكورحد_هاشهناةياوءلك ةداءىف ةاصقلامالعأ ن ماو قريش أو تاك
 1 ا لوألا ملى ىوتتااريسللا كت ورع ىطول ع ةنمجرخ
 ناركملا ل٠و نههللاب ذامءلاو

 هقلعتأا لئاوالا ف نو رشعلاو عساتلا ل_سفلا)

 4 هلءقو مالسالا ف لا مالا بو رمضد

 نا ١ نار7 نو ديطمقلا م هقلا لو ءردقنا فتح تاملات نملقا 3

 صده همر صم ىدح سس 0 : ل“ ةريع نمهشارؤ ىلع تءمانال لةةرعغ نم

 سرفااه.ثنملوأ 3 ةغالار هزم ىو هرلا ص ةند دهةهجح ن مهن كلذ, ننالا

 عطغذيال سرفل ناك اذا هبردكهب لد َءو لو هرلع هلل | ىلص هلل الور ىذلار هأاي

 هدربلا ساس لاك رعزلا قءرك ذهكر فدو ىف مسد ا ا

 لو هيلع هللا ىلصور ك.ءلومخ حدمفف

 رو



 اا/أ

 رامخأو رارمثأ نا نةوانج ىعتث لداناط-_ثىعددال انموثمناك نمو حالا ا

 ىد_هاجم ركذومدآ ىبنم جوجأموج وجأر ةلزمم رارشالا مد نيطاشا او
 هال_صااو ةراهط) !سوسوموهو ناو ورشثالا سدا.اةيرذنملاق هرهسُفت

 نيدقوملكت «-تةءارءؤرب قاوسالاب>اصوهو رومت ناوهرمونأو هقفلاو |[
 ءاعدلاو هوجولا بريضن رمأي بئانصا أب حاصوهؤو رو ضرالاو ءاسمعأا |||

 بدحاصوهو طو_ُتددو انزل !باونأ ي>اصوهوروعالاو ثر لاو لولاذ ||
 ل-داذاىذلاودو مهادوالصأا4نود<الو سانلاهاوفأىفاهيقلب رامخالا |||

 هللاي ذا.ءلاو هراد ف نكسو «_هم لك أو لدهن اركذ لو مس لوه-ةد لدرلا

 هع هللا درر عهفالخ ىف ل> رةطاوالاب مهتانملوأ هي زارس انتل ١

 نيب-سلإ سلاح نمدرطدو هءاءاولساالوهوسلا<النأ شن رق بام_ثرمأف ||
 لومال-الاردص ىف ناسارخ ةطاوللترهظاملّوأ و ىطومهلالئاوأ |||
 يبدلاورب زتمللاالا ناويملا نم طولالو معلاو برع نمةءاهاملا لهأهقرعد ||
 نم لةذب و هتروص مس بئاررب_غتاماذا ىطوالا اذكو نيدوسمم لان ماههو ||

 هنا ىل د هللا لوسر لاق لاق هز ع هللا ىذر سذأ نع ثدد+لاىفدرو نيمسأ اريام 5

 مهعمرش< ىد مهمل هلل اهلةن طول موق لع لمد ىتمأ نمتام نم ملسوهيلع
 نم ثيد_لاىفو طول موق ل-عىت_هأ ىل.ءفاخأامفوخأنا عدصلا ىو [[
 الق ىطومسلاهرك ذه. لوءفملأو لعافلا اول قاف طولموق ل-علهءاهوتدح وأ
 هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق هنءهلاىذر نسملانعش.دم+لا فو ةئ'الانعأأ
 لاحرلا نايتاذاذ ىتمأاهدب زتواوكدلدأ اهب طول موقاهاعلا صترشع ا
 برشو فوذدلا برمذو ماسلاب مهمعاو فدل تاو قهالملاب مميمروأ ضمن مهضعد 2

 رب راس اماو ق.ف_فتل اوريف_صتلاو براشلالوطوه_.ءللا صقوروزملا |||
 لَوأ و ري _صأأ عماحلا نماضعن نوضعد ءاستلا نامت اةل_2 ىتمأ هدب زو 1

 تااطو امد_ن مهودذاو نيكرششا اىرارذاومسو ثوعيلادهج و مهماهأ نع :

 : روهظلوأ ناكف م_هوعاطأف يمقلا لعفلامممماوءاطق ممل ةءدعلاو مهبةوللا ||

 (ىطوللاد- ىفا ل علالاوقأ ىف لصفلاةاخل ىطومشلا لئاوأ ناسارع||



 الذ

 ١ يبت” تت” تت تا: /
 | نسح لكشاذ ض بأ ناك هنأ كلذ بيسو مال-تاهيلعح ون نب ماح مدآ يد :

 وهذو وبأ «لعاعدف همني ردم“ لوضف مال_ىسلاهءلع حوت ولةروءتغ 50

 وابجو دوس ساو هتروص ا دمقه_ةوقد بقوعو هدلاو قت عنملوأ ١

 نمءابأ لت3نملَوأ ما ءارفلاوةلظلاونادوسلا ||
 هلتقالف ءاذمولد- 1000 و سدد :ةسملأس اسعلا ىو ا

 تاو هؤال_دلا ت اثم :ءالرأد ١اىلا لرع_صم ىتن4 طال وهللوقد ماخ 0 ٠

 ة.مالسالاةرمالا فةوعدبحاصل وأ ءاقاينا ع راترهشأ ةتسد_داووسم ا

 ل ة5نملءؤورب دا1 مظعتلا هءاغهمظعي حافسلان اك ىناسار لنا مل.هوبأ لق

 دارك الا ع نمل _ءقومتلان ملءقو برعلانمهلصأ ناكل ءةةيناورملا كولملا| |
 د»روصملا ةفالدلا لوالطق ديم قدرك سعي نمفلأ ةئاغامع لتقةكرتلا ||

 روصنملالز ذةفالدناردصترغوأ ءانك انا سلا

 ناكل :ةءءابعل |!ضعدهاتؤأب نئادملاب 0 95د صفت وهعدا :

 رومان امل اعاعاعثاه- صق ناك ة.سامءلاةلودلا ىو ةيومالاةلودلا تمم

 جاخحلا ناكل اق باخ مأ اري ناك لو كراءملانب هتناديعل ل, ةبورم لا ||
 بأ: غاسدلدا تاتغانملوأ و ناويحلاةامح امهم داو قري الو هتمارث د 0

 يظل: اوأ ريممتأا ل هس ىلع هل اق نمط ن نمهتقلخ هلوقب مالسلا هيلع مدآ !

 هنأ ل_ءلخ هنم مر نحال اه-ءاعذورغقينخانندلا ىف عضو ق 5 .نغم لّوأ ٍِ ْ

 هلإعقزو رغىلا سيلا اءاذ دحأ اهتم برت لو رانلا لعشأ نيران ا ىلا م هاربا[

 لاَعف صالخلاب ىنهدهحاح كل لاّتو ليريج هءاجهءمربل هءفهعضواسإف 0 '

 ىلاؤ سنع ى_سح ىلا «لعق هنا ىلاامأو الذ كملا امأ مال_ىا اهرلع مداربا ||
 راثلا تناكف هب ر ىلع لاكوتم ضرعأف هءاقلئاهتض-+أةطساب روطلاتءاحوأ|
 ىنعيس لبا طال ن هلوأ ف هءاعوان..:ىلعهمالسو هلل |تاول صام ال-وادرب هءلعأ| |

 هدد رد تاك طال هلةحوزالادرف نا نم طم دال هنأودو يلوم

 ةتابرذزتاسو هم هدد , رذلوأ لءقو مدآوش .دلاوب اكن ودلاوتب :مونأ ل5 ةوهزه ّْ

 سنذج نجلا م_مضءدلاق نيطام_كلاو نملة قءق-ىف ءابلعلا فاتخادلاوت ||
 و نملانم مدن ةريظايثااَّناو ريق ق رد ذا لاقو سنح نيطامثلاو ْ



 لل

 ظ مالسالاىفمحرنملّوأ ف كلذ نم هللا: مدع تاكو درقو رب زهخالاةطاوالا

 ١ك : ولاة هنلالوسراب رهط لاقفلسو هيلع هللا ىلد هللا لو ءرىلاءاحزءام
 أ انزل نملاق كروطأ مة ةعا ءارلادو عدم هل لاق مم هيلا بت و هللار ذي اعد را
 ] لاق تءنزأ لاذ جراد ورلد ةرلا رشا لأ ةال لءّةذ نو:-هنأ هلأ سف

 | نزعامل اورفعت_ه امل_و هءلع هللا ىلص دنت الور لا.ةذ مد رؤرمأؤ منعم

 ءارعأل وأ 3 باصلاح رش مهتءسول ةمأ ىلع تعقل ةر وت ان دةل كلام

 || لئاوأ رذ_:1 نب نامعنلاةأرماة درقملا دنه عم نسحلا ةنباقاهسأ |تيدسحأ
 || ه_:ءهتلا ىضرةزج لاق ىث-و ماشلابر خلا ف برض نملَوأ ك8 ىطوملا
 هر 0 يت دا ف ىطومسلا لت اوأ
 ا ل>ر نيو -سلان مهدي تءطق ل-رلَوأ ىطويسلال؟ اوأ هنع هللا ىذرىلع

 ْ مكم-اصد اوبهذا اقفل و هلع هقناىلسعتتا لور لا هبا قرسرا تن ا

 أى ءر عاعسم وناس- ىذدقلا ق دا- ل>رل وأ ٍق ىطو.س ١١ اوأ هوعطقاف

 ْ ةريبعملا نب داولاةءلهاملاقرخلامرسنملوأ5 ى ُّط .سلا ل ئاوأ امتع هللا

 !|ىذقنملّوأ © ىطومسلالث اناقناو ضمنا هريغل -ءقو
 | فذقلا ف تداحتهأ ا و ىطومسلا لئاوأ هري_ةملا نم دءاولاةماسلاب
 اأد_او سوي ىف مط سمو تباثنينانح دلني. تدلح لا 2 تنبه فج

 ىطومسلا لأ اوأ عاق سرر لا تطال جباصملاح رش

 أطال ل.ةكلذلفريج كولم نم كل موهو عصاوذ طامسلا لعنه لأ
 ا دخنملّوأ# ى ُّط 00 اوأ دوما مامالا س ذأ نب كلام د-وهو ةصصالا

 ادا نملّوأ ل ىل هسا لئاوأر يح كولم نم ىرب للا ساون اوذدو دخالا
 ا فس نم بهأ انعدم ل ةدتاو معاق هردلا

 ىطو._سل |لئاوأهن ع هلل اىضرةيرمعلاةردلا نمدشأ نام عاذ دام جالا

 أى طولا لئاوأ همبأ نيدأن زةن ظاابد_تأوهمدلا ىلع_ةاعن ملَوأ ٍِق

 ٍْ تاهل دو ملا نب ناو رمىلولاب ىلولا اوراملاراملاذ_خأ نملوأ ٍِق
 || قءاسنلاع م لاعرلا سدح نع لوأ ف ىطوم_ىلالئاوأ كلملاذ_بءنبا
 ا نم هبروص م هم نمل  ى 5 هسلأ لا اوأ ف سوب نب جالا د_اود_.ق



 ||| رب_1ن1ق دروادلو كلامم ا ىلا واسرأو ءركس نمح ءاكش ىلءامانصأ دا هنال ||
 الإ دشج نماروظاممناثم- نمنامأونا منال نولا داك. را وحلا
 || نافوطلاد_هدةيئاب رسلادال لا فرجا بر ختسان هلوأ © مم راو :لا فرك ذاك
 ا ارئاطاموب ىأر هنال كل ذو كلا | ىف همخأ عب ماكرتشه ناك ىدلاو دو ناب رمسل كل م

 | هد دري دسعب أو رئاطلا تاعْفاهاََمَ موسلاب كااهامرق هخار ه4. 1|تدمت
 1 تاق مقدما فكل اىدب نيءاهامر وهما رو هراقنم ىف تا عالي

 1 تاهقريصءق بنعلا امصهد رمأو هع أف ترو ةمركلا تءلطقاه_رغن رمأف

 ْ طاشنلاو رورسا اه. ثدحأةارارم»اقسو للاى فسار د اندرت

 || لوأ ناكف ةمركلا سرغة.هو رلادالبل | قرم افرسسؤ كلا بريق برطق
 ْ .قودنص ىف مخرمربق دو هنا هلو ةء قون نم ضد نمتهء“ومورلا قاهر وهظ

 || ادهىف مركلا الوأ ترغىذلا كلل اانأ ىفاب االةب بوتكم هءاع حول هسأر دذعو

 0 ةيحان ىفهحيو رثعةريه_كلاةدنملا رقد ةَقْدو رفابرعوشأ !ل دل كأ ىعأ لبد 1

 ا ةلزخ هنأ كم اظءتلاهب , اعريَتلا قودذصا اوهظعو حةءاق ىرا اضن نم عجرأ مرد

 1 اا ا ل ا اح نماود اف مهدنعىن

 || ةلزاز لّوأ © ىراصتلا ع راو نممهدنعمظءمر وك ذااثللااذ_هولاومالا ||
 | ىفتناكةازاز لوأ 5 ( رسال اوأ ليباه لباق لت ني اين دلا ف تناك
 ا ريمأ برضف ه:ء هللا ىذر رع هفالخ قةردح هلأ نم نب مشع هن نمال_بالا

 ١ كاع لدعأ لا نكح ١ضرأاب ذل اقهعرب ضرالا هذغ هللا ىذر ني :مومل

 / ةعبرالا ارمصاذعلا قهعد ر ا! نانا ار طوعا كهل ج نم ناك ف تنكس ٍ

 ا عا اولا فو رمصم لمن ىلا هتلر صق ىفءاملاو تارغلارم هذعق فرمص)

 ْ هع« اري_غنأ هفاك نيح لد> رهب رق قارتعاه- قى راذلا فو ل_.لاهب راس ١

 ةأدالاو رعت فرك ذاكبقاثلاو سقلاوب امثل اكرانلاب قاعي هع“ |ناكو ىناف
 | نم اة نارقلا صن مال يلع وق اجرا ىلا نموا الو

 || نيطئاللا سئروهو سل. انلانم طال نهلوأرب_2ن1ق در و هنال ىءانالا

 ْ هكراذ نءالارد_صتال ىهو هطا اوالادالوأ د رذ ورأت ١! ىلا مهئاول لماحو

 ناويح لهءدالو هلؤوه دك نم هللابذانءلاا-هلعوةم_بيل الا قرعةطلاخو

 ةطاوالا
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 بر_هلاى تروظران نا كلذو هموقهعاضأ ى لاذ لاق لو هءلع هللا ىل ص

 ا أذ هيسولا| مباع تءاغو سدت مث: فرعلاو لةَدن: تن اكواب اوختتفأف

 ىلاعت هللا دارعاد- 1 ىدنىداب لوقي وهو راثلا لخدوذواره مالسل اةبلع

 ةافولا هتريضاإلق اذان طاق عد :ةىلامثو اثم ندجرتخالو ى اما ىفوامتاخدال

 ىربق برم مؤرخ :ارمعا يمهد ريجس نم هن اع ى هس هنأ تنذ ةداذا هنو اللاق

 لق اكوهأم عد هد كري_تانيرخأس ىفاف ىنءاوشنناف كلذ متي راذاثهرفاح

 نأ ف اذناولاذو موضسشكل ذهركفهوحرخ نأ اودار أولاقاماوأرهونذدوت ام

 هرووسق 0 تو و شو ءنملاءانبأت درع |: مهنا

 مرح ام لَوَأكل ن نيءاار هوملا كرات اهون ىلأ ناي تلا ددأ هتناوه لقد

 اهي خفنو س نأ اءاح نافوطألا دءن همر كلا سرغا1 مالسلا هيلع حوف موق ىلعر 2

 4- ركتااريضخت نا ةدرأ ناس دابا لاق مال_سلا هيلع حوت "موق متءاف تسرف

 اكيدواءلعثواءاكو ىوآ أ نباورغواب دوادسأ ذفءام اة لاجل حيذأ ىوعدؤ 1

 ةعيستلجو ا ردتساا ممءاسن مترضخافةمر 0 اهءامددصو

 مان ىعنو هئام قركسلا ىرح كلذ ل الواد_>اوانول كلذ ل - تن اكو ناولأ

 هنري ق ىلع نارك | نول 1 ءامد ةعينس نم عما هنال ثئام انتا

 ةمركلا فر كلاروظاملوأ قناوحلا: ايح بح ا صدرك ذ عادسلا قالصتاب

 اسوواط د َ ساب أءاح هم :ركلا سرغا ل مال_بلاه هلع مدآ انينأرصعيف ٍ

 "ذات تهت الف مدتد رمثدفاد رح ذاهقار وأتءاطامإت همدكد هرم

 ٍ اهم ريش املَوأ فرخملا براشدحت اذهلف كلذرم_غىلاهمدتم رشفارب زنخأ باع

 ىهتنااذات ىراضا ادسال اك دب رهن مدر هلاك :مسوواطا اك نواةءووهز»

 نم رضع امنيب قرفبانو مولا بلطف عرب ري صعقنياكمسأ را ركع

 ل-.ةكلملاد.ثجرخلا جرت .«انملوأ و ناوسحلاةامح هذ نهوأهريد

 بنعاماعو ةمركل أم 0 قير ا هرم هح ون هنا لءقنافوطلا ظ
 لتقلاق الا ا ْ

 أ دال_ءلاىف برغي رمأف هءعات برطااور ورسأ االاه_.فث د لو ارامهاقسذ
 مانصألاة دامعو رولا بريشد.شج نامز ىف معلا فاشفو سرا ١ىفثرسشدناف ْ



 الل

 اغلا ةظعراصفادأ ا: ءمعءامأا ل بقت الت قولا كلذ نو هن هنوع اوقدصق لءارس ود أ

 لؤوأ ٍِ ريمفتلالهأءرك ذاو-ر الو قرغا ل كلذ لبق انما تناكو ْ

 وبأ لاق ساو هأ لاق, ,دووملا نم لدر ىراص:لانِيدءاْضْعبأ اوةوادعلا لأ نم 1

 ساو مهندب ىل ألاقءاض:ءلاوةوادعلا مهتيبانن رغأ ىلاعت هلوقرعست ىقشألا 1 1

 م4لاقفر وعأ هسفن لءفىراصلادال» ىلاءاحرمثك ى زا مهنم لتقف ةوادعلا ْ

 1 ةالذ تاعذد ةلاقذ تاعفام تل ءقوانم تلت ةمدلاثنأ اول اًةق ىفوؤرمتأ

 مطلق ءاودلا ٠ نملزن ماخذ ١ ىف مالبلا هيلع مرم نبأ ىسدع د ارىنال ىئانانأو ْ

 نيب نوك ال مةم-اع اوتءّتق و3 نم ديرئام ىللاقو ىنيعأةفةمطأ ى -مي-و |

 اواك- ةهفرغهلاو د خاف مانملا ف ىسع ىدلعاككشد عت ارث ك.لعأو عر_هأ ٍ

 سدأب وةوماشتملا اوقاب ل_.الا مرسي ومهامي و مهرمأ» هد_:عنومت

 0 كلاو لالضا !ىف مهءقوأو مهلضأو مهقرذف مباع ماكحالا كك شدو

 تاانسانا مهضعب لاق عددلاوءاوهالا عاوناب مه دئاقعدسفأو ريزت1ناورخملا 1

 لاتقلا مهندب عقوف م رم نبا جيسااوههتلانا موضع لاقو همأو جسأاو هللأهثال

 م-منب ىرغاف ه كحذ : اك مو هد وعم 0 روط_.ذ:قرق ثالث ىراصن اا ىأ مهو 1

 ة.سودلا ترهظام لَوأ 8# ثم الاىأ راسل 7 هماةلامون ىلا ءاضةملأو ةواد ملا

 هنورةد ناد 3 -4ةمأ ارناك سوما نا هنع هللا ى ذر بلاط ىنأ نب | ىل 1)ءلافا'

 هعيتأو ةيرقلا نب را لد افرك ىحرتللا ب رثشلم مدعو ٍ

 كنان هل تلاق هركس نم قافأ ا! هءل|نورظاس مهو اماععمقوق اقدر ةعد رأ

 تلاةؤ كلذ. تؤءاملاقذ ٌك_ءاانوراظ ةنن سانلا ص و اذكواذك تءنبص

 نداد- ه لقواني دانه لمحات ءءاطم ىفا اق ىن :هءطقنأالالونةمكنا

 نفسا | ىلع مههضرعأو هلا نم انلا عداو مدآن مءاور- لقو مالسلا هءلعمدآ

 لل اىت>دثمو مهأت اقدح أ هماتب : لق لع فقل :ةاف ىفأ نءهو هعدؤ ل ءدأت

 مفدةوأف مكررا اىل-ع مهو ف سلا ىلع اورتحادقسانلاىرأ ىفاهل تاق

 2 3 اوتلال اوصأ ةيسودلا ىلع» وهداتفرانلا| اوداوذ لءفقا ميلع مهض رعأم رانا 8

 هرث_ذاانامزفف - درع رأت 4 كك ماسس .ىهلاىلاتلام ود وا وأ جه 1

 هللالومرهرك ذمال_سا اهملءمرخلا ىنوهو سيب ان انس نيدلان ثم دنع 1
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 ادن

 || هركفل| ان اماههمال ديصوتلا ىلءاناماممناهتجر وىلامت هللا لصق نموخرملاو

 ْ تن. ةمطافةقرسلا ىفاهدب تءطقةأرما لّوأ و ىطوم_لا هرك ذءوعدلا ل ءق

 ١ تال ماسا ةتايص ر سىلادوسالا

 ا لزئام لوأ 5# ىطو» سلا لئاوأ دو دخلا ف كل ادمن دحأ عغشي نأ ىجتو 7

 ْ ايمنهعهتهناكلم مباع كلماذا ىلا عت هان او اوه مم ول ذ به سا لأ رس |

 ْ ا دمنمه4 ناكو هدثرب وه دل ذ

 )| ىسعو د# ءىعت؟م هرشدق مال-_سلاأم_مماع ىد وأب رززس نهانا

 1 مهضمد ىل_ هدو اوصءو مهرمأ جرش مهكلمتام خام ماع همالسو هللاث اولد

 ١ مكح ل مهفالخ بيس بو:دلاو ثاد- حالات ث اح مش كلا ىفاسف انتا ضعت

 || تدب رخو مهين كو رحأو مهءالبع ل تةفرمص نة مس عيلع هللا طاسق مئامدنأ

 ] مح ىف م-تاب انحو مهفالتخاو مهب ونذ مشد كلدو بارغلاب "المو سد-هملا
 | سا.ءنبانعىو رامانزلانءروظامل وأ © ثدالا نأري_سفت نم عرمشلا

 ْ نيب ناك لاق والا ةيلد الا جريت ند نيالو هن الاد هال هنا ا

 ْ لهسلاو سنام _هدحأ ناكمدآدلو نم نعئطد ناو ةة_بفاأ س د رداو اوحوت

 ْ هاند مان قرا صو ةهاحو لءملا احر فن اكو لمحلان 7-2 الاو

 | قأفةسارشو ةمامد م4احر فو ةهاح وو ةحامص لوسل اءاسن ف تناكو ةسارشو
 || امويذخافهمد2<ناكو سفن ءرح“" اف مالغةروص ىف لوسل |لهأ نمالدر سدلبا
 ا كلذ ايف هل ثم عمسإل بيد توصن ىغو مزمزو حاسمف ا ميف مزمز هلآ | سلما

 ١ تحربتو هيلانومع ةئسل !ىفد.عاو داو لع .لاو لولا ىلدأ ن نم الود نع

 1 م-مْدن هفشحافلا تروظق ىفد وعزمزب سيب اوءاسنال لاجرلاو لاحرللءاسنلا

 | ترهظام لّوأناكف قوالاه_اهاملاجج ربت نحرب: الو ىلا هن هلوق كل دو

 ظ صقرلاث د->أن ملّوأ#و ى طوء_سلالث اوأمدآ ىنىفترثكو هشحدافلا

 ْ نوصقرءاوماتف نوعرقدو.: - قرغ قلع ند ملدقلا تدح 1 ىرماسلا [مسأ

 ظ ريخأ ا1كلذو نوءرفءاملا ىلءج رخوافط ىنب رغُلوأ و ناوم ءملاةامح هل َ

 ٠ تامام ل_.ارساون. ل اسقف هموقو نوعر 5و لال_-م<- .وق مال_ىلا هيلع ىموم

 | هآرؤروت هن اك اريصق رج ن اكو لحاسا | ىلءاتممه الأف رصأا هلئارمأق ن وعرف



 نملَوأ © ليملاب اب ف فرطت_سلاب>اصوركذ هتعاس نمت اف ةدح ||
 لئاوأنانوطا!د_هدرمصم كولم سماخ م دق كلم ةيضامملا كولا !نمبلص ْ
 ىفارحاس اص ةءقع ني دءلولا مال_سالا ىف الر بلص ن ملزأ 3 ىطو._بلا ْ

 هى نيد هب واهم ن نمزىف مالسالا ف لطء اد لَوأ5# ى طومسا| لآ اوأةقوكلا ا

 و هةقرام اد شنق هد عطقد را ٌْ
 اهتيشدالاكن قاتنأ كوفس * اهذعأ نينمؤماربمأ ىن
 اهنمع اهتقراف ىلا.هثام اذا م ام ل

 للاي افز هذع هللا ىدرر عناكو مالسالا ف لطداد-ل وأو هذ دحلاه_:ءلطدأو ْ

 همضقدر نهلو اناك هنال ررعلاىرسك نامفسىتأ نبا اذهلوش. كد ا

 هناي هوه أاريتواداب زنامةسونأر عد نيد ىو هباعشا د هليل لا لوسراب اًصقنم

 0 هما اءاسأ نملّوأ هم هأنيدابز وهتفالخ ن هز ىفهاخاوو هب رقاس# ةمنز نبا

 هنيدإ| ىف بولس ملّوأ 1 ممل ىضر تيبلا ل هأ تحف مالانيبا ادد

 ىلصىننلاهلاعا اطأؤ مل_بو هيلع هللا لص هللا لوسو لقا سد ةدرق تسر ار

 لقي نأ بهذا ل

 ريمأءافاختان هس نسل ه نطيسلال نا :ةأ ممم باص ملسو هيلع

 0 طررع نيذ هولا

 لَوأوم ىطومسلا لد ١ وأدر و همي دأب نيبوملصملَّوأ ان 4 امملصةامهب أذ

 نوسد<ءافلخلا ن اكو هذع هتلا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع مالسالا ف نهسلا نر نم

 هلوقدةنأو هد- ن مرففاةراساسارعاس ؛-هناىوروراب الا ىف هلق

 نيطدهشىلاىفورحل ملا
 حمذرذناا بلطملادمع لالا نهةئامةيدلا سس نملوأ © ىطومسلالئاوأ ||
 1 ا لامر مرير دع ملل لرسادل ا ع

 اهرقأو برعلا فةئس ترخ ةئام سفن لكة يدنس ن ملدا نك 9 : ةءدالوأ

 مل_بوهملع هللا ىلص هللا لو.سرلاقاذلو تناك ام ىلء ل سو هيلع هلل ل | ىلص هللا لوسر

 باطما اديعنب هللاد_.عمابأو مال_سلاهءاعل.عمناو دج ىنمد نين دلانياانأ ||

 ردرااو



 لدلك

 ههّودمو درومدق :اك مالسأ اهءلع مدآ ت تذذ ::قاتعرهلاهودو ىف نيطاف_ثلا

 ارك ةونياضلاك نا ارغظ ع .صا لكءاو عداصأر شع دب لكى و ناسأ راسل واذا

 ل 0 62

 ا نب ماس نب مرأ نب شام نم زأ. كاذورعلوالانانث اوهوذو رغ سحلاورسالا نس

 مال_ىلا هيلع مهاربارصع ىف ناك ناعنك نيذو رغى لا اة و مالسأ اهدلعح وب

 مارك-ل!ءافا4 ا ىلءدرااو ضؤر !هذمرهظأن ملوأ يق ىطو٠_سأ الث اوأ

 ا ]1 انا خور نكل هن نيه احدا لاعب لج رهسفن دنع نمام لاك عرتشاو
 | هسفن دنع نمهع :ريخأ املاك سانلا نمةفئاط ىلا جرأة ررصم ىلاراسف مالسالا

 ّْ سلام هتءالو فدءةمودو نامع نهرمالاب ى-أ ىلع لاو رعثكو ا هب نفاق

 || هللاىضر ىدع نبسومخ لتقل ا دنع نيتك لا نس نملوأ ور صم ةرضاحم هل
 ا نبنامعنلا هقنةدرز نيىدعاةن خلدة ىف رعلوأ ٍِق ىطومسلالئاوأ هنع

 || انهناوهوزنو ريهلتاقنمهرأث.ذخأ لوتةملّوأ كو ىطو.ىلالئاوأرذنملا
 |١ ئةىلعكلدأىفا لئاقلاهيلعلخاداللاقز زب ورب همءأ لتقهئسأه وريثدارأ
 ْ لك أن ماهياع بوت كمتام .حاميق ة-قح ىلع هلدذ ةلانغهرف نوكرةنازدنا ىف

 ا لوانتذ عاجلا ىلءاعلو هاصد رح هب وريش ناكو راكب أةريثع ضب نار د ةبةمح

 1| 4 _ظعءامس أ مدآ ىلع هللا لْزنأ دق ناك لاه_دعهللاى ذر ىلء نعرام>الا ىف

 ' مال_سلاهيلعمدآ اهمق دفاهرك اذ نمساهت و نيطاءشلا اهمظمت هد ءروقهءلال>

 ْ تءماك-تو نيطام .كلاارب تم دخت اف ىانعاهتقرسوا متافغأ ذاهب را 5:

 ْ ابيلعهللا لسرأف ءاودح تن مأواوياعمال_سلاهيلعمدآ اعدق هنا هكا نم م يل

 ا قورك<ح د نم“ ةةسرامملاجوعاهت دالو دهن : كل ذوا واذا ماع مهح6 3 أادسأ

 1 فالخ نم لجرالاو ىدمالا عطقو باص نم لوأ قلءلا لهأ ن عفرظتسملا

 : نوع هرورمصع 4: :ءارفاالّوأ هعم_سهنعارقلانأ ىزيرقملا ران ف قو نوعرؤ

 1 هاء ىءومنوع ا :رؤو مالا هءاع ل. النا مهاربا

 ٍ 1 اكس ءا او بعسل ادا
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 لئاوأل باب ضرأما دوه ا ا .للاًءامحراثلا
 لاقهعدترا هنال هلّمم هل ب تك, لت ات لكف لمساق لتقل انس نملَوأ  ىأ طومسلا

 1 امهنمىرح هلثملوالا ع رتملا ىل ذا حبق اوأ انس- الع لعنماذك ى !١لهأ

 لأ لوأكو ىط ءسلا ل ئاوأ تارك هاو عدملا نم هاب ذا.ءل اوهماةلا مون ىلأ لق

 || تءقودوادعلّوأ © ىطومسلالئاوأ ثيدحلاءامدلا ىفةماقل امون ىذقنام
 ءاهاعد سءثد.عنب ةيمأ ناةرمثاسملا جرا ىف 3ك> -أم مشاه ىدو هم ةمهأ نيد

 ا قدخحلادوس ةقأن نيس ىلع لوخاؤأ هاه لاةؤورخافملا ىلا فانمد_.عْنبأ

 1 احرشوأ._ثهلاوفن ن هاكلا ىعازملا مهتدبالهحو كلذ ةممأ ىذ طرق ةكعر 5

 أ كيلا: 1 امنطع نا“ هدوم اا -تاولاقام-يموقنمةغاسج أهم .توهملا

 تقكو تيك ىل عامضد_ةالاقق جردان كشمد تقع كريغىلاها يلعت ملناو

 ٠ ا 5 ,فرشأ اههمأ سعت دمع ةيمأو فا م دمع نم « مما د نمد مح ١تقدصاولاو

 ْ نمو انام رطاملامامغلاو رهازلات ككاو رهالارمقلاولاواسفنو
 رخآوه:هالؤأ رث 7 "الا ىلاةنمأ هاه. 0 رؤاس# مهدى دّداامو رئاظ

 ||| نماراعماشلا ىلا ةببمأج ورح نساعد اهرعف لبالا مئاه ذتأف
 َ هسيمأ ى دو مئاه ىن نيب تعقودوادعلّوأ نا ل قف نين_رشعاسمافأو كلذ

 ناممعلةةم مين دءدةهالاد ذه ىلع سءالبو نهو لو أقم ساس رات ىفاذك

 ا هناي ٍلسوهيلع هللا ىل_مهنلا لوسرربخأ نوعحار هيلااناو هللاناف هذعهللا يذر

 1 همدست لق ىح هراثب دخل اول مقا هلق د هذ همأك - 1 و ىلتد : هنأو كم مهم

 || ىرو مثاه ىت:نييةيلصأ ةوادعلَوأ © نا امحافل أ نوعست نيلسملا نم
 دأو نطد ىفةيمأو م هاه فان مديعأ دلو هنا راو :||ضءد ىف حام ةيمأ

 ٍ موكب فيسلاع هدر 0 الا اريظد ناو لكروط هنت 1م

 | ىأو 1 امهدالوأو ماهو ةرمأ نيب برهلاعقو ى-امددالوأ نيبو

 نءوام-مثع هللا ىذر نسحو نيسحو ىومألاهبواعمو ىلعو ى تاما طاط

 حجرات لا ىفناذكص هوو سا امهليا نمهءلعىفامؤسل ادي زب برج كل ذكوا بأ

 تمدد-هأو ىدأ» ؟رللا هك رسما تلع سلو 5 ى مثال
 ا

 نيطابشلا



 اولا

 ضايفا!ىولاوهو هلدأ دنءالاريءدالو كالام

 هفلعتملا ل ئاوالا و نورشءااو نم املا ل سفلا

 مام مقلعتي اءوتأن انهلاو و9 دلاب

 لّوأووذىلأو ةمد " الد_مم» نأرمأ سداد اهمءطت ضرالا ىف مقو تنذلَوأ ٍِق ٠

 تدياثاالا قاسي ن ملقا ىطومسلا لأ ةاوأ نللانمراثلان تاب
 سدأب انردملا ع نكو لع اق سنالا نمءامق- الالوان لسا هلت اقل ساق مدآ ىند

 كارلا ننالا ل_.ق نا اخ سانلا نممدآ ْرْغبْنااوه نالاونأو
 تاحوت ةهللاد_حرن مادو رطمادعرم ىأ اناط دس نلا نماسع نذ ةنس

 350 ا اومجسلا لهأ نم هيهللا ىهعبت ْدْلَوُأ 3

 ُلّوأ © ىط طم 7 3 اوأ مالسلا هلع مدآءاعدلا ىف س دأب ,اد_-وءاخأض رالا

 قةعد* ل وأ وءاو - لهق ن هةرهشلا لك [د- :ءءاسأ|ىفن اكس ءلدأةعدش

 تكول كي ىكىعءاب ههه نايل نس ءوسوو الّوأالجعا او لج د- :عتاك ضررا

 نارعالاةروسرخآ ىفريسفتلا لهأهركذدب رقوةلزنع هلا نم ىفاا لا صاناسنا

 دس» سلب اداسملا لوأ هب الاافممةالج تاجاد |ثغتاطق ىلاءث هلوق دنع |||
 ضرالا ىف هي هللا ىىصع بند لوأء العلا ضعنلاق هك نحلا ىف مالسلا هماعمدآ ظ

 ده نأ هنا ودعربك لس ١ اربك-ل اهي هللا دع بن دءدن لَو 3 دساللاءاهملاو ظ

 ل ل 3 ىذط قا اوأ مالسأ اهءاع مد" 3ك

 لئاوأ دسملاو ريكدلاو ضرملا ثالثاب اطانأتاهمأةاروتلا ىفءاح صرملاو
 لئاوأرانل | ىلار: كح !!ءاول لماحو هو سنار مك نمو 2 ىطوم_سلأ

 دناعو قملارتس نم لّوأودو سداب | هيأرب يدل ساس ملَوأ © ىطوسلا
 ليريدءاملان مدرط ني> سدادان ءأ ٠ نملؤأ و ىلموسسأا لأ وأ هيكع

 مالسلام لع جاوم ا عمج نم كالا ل.ئارزع م لع ا ام ل.ئاكممم
 صضرالاترعغاو هامات .كمو هك اوذل اهمف تض+ موب لَو 00 ْ

 ناو كانا لول هلو لس اه لدقمون مدآ نا نهروءطلاو شو>ولاتءرهو 1

 هيلع ىنصلا م دآ لاق ني> برمشدال كلذ لءق ن اكو مدلا ضرالا تدرشش موب لَوأ .

 |و امد ضرأ تدرعشام مودل كل ذ نف ىنءامدتورمتاضرأ علا مولل مالا[

 (لئاوالاةريضاحم ) 1١١



 | كلذلا_ةف كل_.> اان نينمؤملاريمأاب لق كد لا هأ لاقق بامسسالا هقوستو ا

 هجر ضرا فلا نبا اشعل !ناطل سا هؤ لالا ناسا ىدانق «_ةءاس نم مخ ||
 لوقت هللا أ

 ١ :ىسمت ىوبلذ ىوهت نأ تأ 2 نأوى ىنحد 'متغاواعم حر ْ:

 "جلكح نمان.-ىفدوق « هلام ل-.ءق نم ل_تق م
 قود رح دعب ديمتو توما نع م.ملاو نازل نء هنن لزعو در تنمو أ 3 0

 نأ راوتلا ضءب قومدآ ىبب كلول_م نمل“ || اوهوهأس جا لامحلا ْ

 ملا ةترمنال كولا هنس كال ذىرخ تولملادذ ءهسفنلُر ار 2 كالا ا

 هللا ىلدرشلا دم_بنءريخلا ف درواك اولد ءواومكح اهقايا ودا ا ْ

 دنع هكلام نعملذغأ ن ملّوأ 3 هتبعر نع لونسم ماكو عار يك ملسوهيلع ْ

 ىفان زاغت ام هللاامهجر د.شرلانءنوهأاةءمالسالا كولا | نم هتومضرمأأ
 ْغَرَجَو دامرأاه.لعهل طسد :وءهتباد لى اعدرمضتح |! سوط برق» هللال.دس ||
 نم م>راهكملم لوزنال نهاد ىلاسعت هيرايجائمالئاق كلملا نعامثانابوتماملدكم ||
 توعدو ءافلدنازع رار قاذك ةقلطملاةيدو. علا ةيترم نم ىضقف هكلمل ادق ْ

 نا.عىلس ناطاسال نوماد_:ءةنطلس || نع عالذفالا كلذى :رحهلوقن قثآنعأ]
 نهد برق.هداهج رخ [ىف هللا لوس ىفأت زاغتامند- د- هب أ هبجحر ىزاغ ْ

 بارا! ىلعه_وه> و غ سواء ه_سفت اخو هزطلس 11 ندر هناراوتكل /

 ناكل لا مقارب ةفلاا,أو نيطسلاءارقق نمريةفد_.عل.ناطالسد تسل ىناالثاقأ|
 ندين دايذلا اذ_هىفهدقرم هاروت نيدلارونانتودقو ا ْ

 هقلالوسر ىأرهنا|عيفري_ثب بوذجم عمة دي_صقجشلا» ارةةىلاامو ناطلسلا |[

 دنأو هداك هرمنا 34- ءادنا نس هأن ورى هلاعدو و هءلع هلل ىلص ا

 ءارقفلاىز ىف هاثودعب مان 1١ ىهتدأرو لأ الق مايأب هتافو لمق كلذ ن اكوه_ةهدزعش ا

 هلق ةلاءقءردصو م هتدطعالسرم ةرتولا خاشمماةماسعو ضب وص هءلع ٍ

 لد ز ىنء تدهاشو هلم هلو نيد ىلع ءراأرم علو هيلع تلا ىلهلوقرسا ذهو ٌْ

 00 قوق> ماكحأ نم كلا نال كلا ة- ةرح اهنأ لمعؤ ه هورح هذوص ١

 اب رثرلا ف هءم ىلىرح و ريد_ةئث لكى لءهقناو عرش ارهاظ فة ونتلاب ربحت ||

 الام
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 ا.شعو ه . ,رهدلا محاد « اعيجاتم مالسلا ّكءاءهذ

 لام هنعهللاىذر ثرملا نب نامفسونأ» ارو

 لوطهءؤ هممصا أ ىنأ ل باو "8 لوزيال ىلىل تان تقرأ

 لاق هنو -سللأ ببصأ 3-3 اهف لاذو ءاكملا قدم

 لودشرلا تامدةل دق هنّشع تلحرإل 3 دصم لع دول

 ل-.ءامناود ذب داكن: د اهار عامان ضرأ تدهذأو

 لربح 5 و هن ورب ع أنمق لزم او جول اان د_ةف

 لست نداكوأ انتل! سوفت م هد_ءلعتلاعام ىلإ كان
 لوةبامو «كلملا واع م انقل كارل_ هنآك 7

 لدلدانل لوسرلاو انيلع ه الالط ئتمالات
 لءبلاوهذ ركل ناو ال ء كاذذ تعزح نامطانأ

 ْ لوسرلا سانا ادم_سهمقو 37 ربق نتص د... أرب-_ةؤ

 0 رجهنعللا ىذر قي دعاارك,ابأ ىثر نملَوأ فرط:-1!ىفمامالاهركذ
 1 اوقب هنق د نم -> رني> تاء بالاو دهم هذ هللا ىكر

 2 َكءلمَو 9 مهحأ نيذلا ةيقق

 ماوح مهدعب شهلا # ليلا كا

 ماطغلا لذ لفطلاو ع م-ماضر عصر قى

 نمبئاداادنع عاح رتسالا ىطعأ نملّوأ © فرطتسملاىفمامالاهركذ
 ارح تالاءذحلالا لق نم عاجرتسالان 3 لقا اع هنناىلد دن ةمأ مالا
 هلع توقتمن هيطعأ الد_--1 كلذ ىطعأولو مث الارتاس نود نم هءىلا هت هلئا

 ْ دمه نع لاقل عاح رخسالا فرعولو ىس دق عاقسأا لاتمنا رتالا مالسلا

 || لتةوقثءلاسفن قاشعلا نمرهظأ نملزأ و ى طومسلا لئاوأ ريمج نبا
 ٍْ ناكو هآباظد نمه- ةوثعم هل تتام نيحد.شرلا نورد نعن موا اريمأ انعالهن

 عزجلا اذ هامه رس ناك هل لمذملاقفا ماععزح و نزذاهقشعدق

 ْ ريمأأ لا.ةذتامالا ادحأ تم. امهبتءلتباام ىرتامأ دمشرلا لا ةؤديدشلا
 || عقب ئئود امناعت_صلاب بحلاس .اكح :.لاتوما ولا نينمؤم ا



 هر ١

 1 اذاىباري_ةلا لوقف كداملان ءى-مو تور.ءم اب رمأب ناك هنأ :!تدأارألوةءؤ

 هنادعس لاقاكن يباع ىلاه-وردءصتوارونهدددو.ه.وءارذضخ ةضوردل لوحتأ

 ةتملا ضان رن مهضوررب_ةااعصأ|ثرد_هلا قءاح و نيءلع ىتاراربالا نا
 قتدملام 00 و ءامحالا ق ىلا ءاام_-رخأ رانلارفحن ل

 هلاعأ هتشوتحاهربق ىف عضواذا ماع تام ىتلا هلادعأ ايئذلا فراعم نمد ربق
 ءالخالا ك:عمط ذا هتيرفح ىف درف:مادمعلااهيأ تلاقذ ىلاعت هللا اهقطنأ م
 نملَوأ ءاي-الاىف مالا مامالاهركذان دنع مويلاكل سدنأ الف نومدالاو
 ظ ناوضرباطملا هع نب سامع يدعأ ا|نمهفشاكم ران || لدأ تاذع نءريخأ

 ظ ْ ريخأاع هزع هقئاربخأو تامالش هلا بح طم سهل ىنالايخ ايم تذكلاق مهياع هلل

 ' | لاق مانا هذ 7 هرب نا الماك الوح ىلا.هت هللا تاس و هرعأ ىي .ههأو هءاعتنرزح

 فنخالق ناذ_ءااقراثلا لاترصلاةذ هلاح نعهتلأسؤا ارانب عايتأر)
 كالت 1 لاق ىف و تاق وان الاو كابل كفن الأهل ءلالاوم وربالو ىع

 هنت >رذذ هادا ةتمآ ةدالون ىترشف ةمأ ىت ءاذ لبو هءلع هلا لصد دل الا

 ناسا ليل لك باذعلا ىنعمزنا كل ذيهللا رانا هباحرف لو 3_ءأو َتقَدَدق

 كا لم هنالوعز ىثتنهلَوأ ٍق مولعلاءامدا نم ياكل اد. دقت

 هلوقب هذع هللا ىضر قددصل ارك وبأ لو هيلع

 رودلا نهمضرعن اهب ىلع تقاَض #* الد :2مانسن تءأرامل

 بل تييحام ىد مظعلاو 4 هنوأ كاذد_:ءىلق عات راق

 رود "ىلع ىد- لل قتدمع  ىحاص كل وم لبق نم ىتيلأب

 هلا ىضر هيف ص هتعءاسنلا ن هل_سو هيلع هللا ىلصهنن ا لوسر ى ري ٍِق

 تلاقاهنع

 اك زتاسنلاهءىو ريثاك أمد ءكاماتمزا تدقق

 اب وس مانالاىدوءاطارمو 0 ؟ رك انيدواءلاعانقلخ

 ابر ءادوسماسدتو 2 ارينم مالظلا ولءداحارسو

 اهقتارب لاو_ثلاب ادئاع ع اهل>اعرك امزاع ايزاح
 الع ا را م كيرلعق ا امو نأ

 مادو



 16ا/

 رهظد نؤد سانا !لاق بام ن ةداملق م-متانامحقةفوكدلابم ها ومنونؤد ْ

 تاي ناكوة- ةوكءارهظدم_هان مس انلانؤ دق كلا نم ل_- ردلملا
 ىطوم_سلا لذ اوأ رهاظلاب نوذدملَوأوهفةفوكلار وظ ه:ةدءاءدلو ىدوأ '

 نم نافوطلا دءداهب نكم ولزتا 1 ماحب مص هرم_ةرمصم ضْرَأ ريقلوأ أ
 ةوادتلاعز ف ل ن1 اهتأم ةيدصاا ىف عامحالا ؟دأو لوو رصم# رات

 نم مهتاكءام م 4 لمع نا لءث ارمءاوذب هلأس ناكف صولا لمد مالسأ |هماع ا

 رت كا له ل خأف سدقلاتييق السان ظ
 ه-_:ء دل صودا متولو تاملوةيف كلذ ن ع هنولأ سب هيلعودذتو حورتل #بئارما ءاأإ

 نوكبت اودوحاو مام اولا ةو اء موو د_> وقتولاهلزنذا كِل دكوهات هنو ميلا

 لسئاوأ تقولاءلذ نماأم هميصالا ف عامجالاب يمنق تامنواوةب و هدأع ْ

 نيرع تواانورك اذد.ةلل ل لكداهزلاوءامعلا عج نملقأه# ىطونسلا ْ

 د: لزن نؤداساوةزانج مهنمم ناك ىت- ني دشارلاءافلالنا س ماعنزب زعلاد.ع ا

 ن رعهعأ نامأ مم-رلا نوحرلا هنا مسد روذلاب هم ءةءامعلا نم بوتكم قر هنف 5د ' ْ

 نع هنانودنعريخأ نملّوأ فرط ىفمامالا رك ذرانلا نم زيزعلادبع|
 مهم نبا ق-شلاهب رضا ههحو هللامرك "ىلع ىدولامامالا ور" *الال_هأ ْ

 42 كاان درو و هدعوأنةد- ىذا هللد جلا امحرماي-رم لاتف قافأ يلع ى أ ا

 هنع هللا ى ذر رفعج حنو لو هيلعهقفا ىلص هلل لوس .رادهلاةذىرتام هلل ءةؤ ||

 را و 2ك اللاوه_قفمءاعدلاناوب ًاوراتدلاةزج ىعورامطلا

 حران نه ىضذق منول ماعلا لهعاذا ده لذ هن 11 ىلزانمهذدو فورس و ا

 هس :ء هللا ىذرذاهم نب دءس ةءادعأا ن مهمو دقي شرعلازخها ن ملّوأ هم ءاماملا ْ

 0 !نمهمامعنا ارممعم لءالا فو» ىف مال_سلا هملع لب ري--لزن قوتا1 ا

 هلزك_ه او ءاعسلا تاون أهل ت هتف ل مف ٠ نمتامىذلا ان ه نمد تار لاقف 0

 ضل هوك -وقارد امه ولر هءاعهمالسو هللا تاول_دماقق يشر ظ

 لوق ريقلاهنرفح ىف عضواذات ءااماكر املَوأ# ةءادصلا#ع رات هنعهللأ ىذر ْ

 ةد_حولا تدب , وَهسَُظلا تموةثتفلاتدءىفا هثملأ كلر غام مدآن باب كلخو

 اريسقلا نم برم هنع باجأ ل -س”ناك نافادرف برع تنك ذا ى كلودغإم ا
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 ا يقر اورام لامر. مه ا الا

 |ىرمدؤ لدئارسا ىنءىلاتواتلا
 كح كالذدع» سانا | فروسام ءأ

 ا ىف هورك ذاذ

 ْ ثيللا فري سفت نمي . لاتونأ# |. :ا,نأ هك-ام هب آنا ىلا-عت هلوةريسفت

 ا هب سو ءزح روهو انزلا بيس ل_ئارسا فارما :دلا, ف نوعاطلوأ ٍِ

 سو ا ا هلل أهله- لد ارساو و

 )| 0 1/1 قنرماشلزا < راو ةلاوريسا تلاوه وينلارامخالا فاك

 0 معهنال ساومعا ى و« ه_ذع هلبأ ىحكر رانا طل رع اان ساوع

 01 السلا ىف ماظخأ نمعأو طلاو ناو.ملاوءانلاونامصلاو لاحرلا نهسانلا
 ١١ فتاه اهدنع را ل ركل فورت دلال

 | 6 هنزاند تءعضو ني--فئاطلاب امنع هللا ىدر س اعل |نب هللا د رعأن كد سربق

 1 لذ سلفا ميذ لدهن افك أ ىلءعقو ىت-- ضسأرئاطءاف هلع ىلصيل
 : سفئنا || أب هصاخت ى ريال وهن ةوص عمد نم عجم نأرغل هيلع ى ىئاطدب ول

 8| نم قزح ىل داو ىذامعىف ىف دان هلا ضرم هم ءضار كبر ىلا ى> را < هندمطملا

 ١ رينا هذمرس أ هدءداؤ دمعهنم ان نافربقلا رج رخ الالزاتملّوأ# فراظتسملا

 1! توملا نما ىلءو الأن ملخد ل 5 فرطت سهلا ب اتك نم
 8 ربخ فو توما نهئئااةفحت ل و هيلع هلناىلد لاق هباوثوهللا دا

 ١ هيلع هللا ىلص هثاعدؤلاتوتواان موماهوجنع هيأورقو تومان مومادناح ر

 : ىرشد تأ هللا ىف ىط ويدل هرك ذكاوسر ىلا لهن ن1 توملابب> مهلا ملسو

 |١ ىلاهت هلياول«رأ ىذلانوعاطل اا: دلا ف نوءاطل وأ ققبومحلاءاقلب بيثكللا
 00 نبا كد_ذع د_نءاع كيراذل عداشال ذد_:عىسوملاولاقو نو عرف موق ىلع

 ىطوم-سلا ل هانا لانا ارمسا نب كءم ناسرتلو كل نأ_هوئئازح رلاانع تفشك
 ىطوسلانءاوا هتلاءجر كل ادمعنيدملولا ناتسراعمل اذ 2|نملّوأ
 ْ ماقأو دع اسملا ماوقو ىذرملاو ئنمزلاو نامل ىلع قازرالا ىرحأ نم لَوأ أ

 لّوأ#و ىطومسلا ل ئاوأ اريخ هللاءازحكللاد.عنب دءاولا ن اضمر رهش ةمعط
 | سانلا ناك ةياععلا ن متر الا نب بايخ فوكلارهظ:هريقرهظو العن م
 ١ 26010: ة فاعلا كلا ةقلاءاقانلب ا ك> 3 06د قطط ل من1853 قم لمل نال له قرم لك م افق يفوت ينام ل ع حب لاو ا نلا ا بوب هج د ع عصي وقتما بوص م خو وجع حج ع جم

 9] ونقد
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 ىدهتالكنا هلوقب تامنم-بلاط ىنأ هع لحاله ازعل _سوهءلع هللا لصدتنا ||
 نآرقللوزت تامسأهن ء هللا ذر سامعلاه- عمالساب ىلا هذ رمش وتدمحأ نم

 نمنرقلا اوذر د: سعال لاش نا ا.ه ضو ف. ءاس أ ىرعت نسل ١ ٍِق

 لمعت نااها وأو هلاح ةروصد ه- .مأىلاار اد كح بتكنت نة.نو هنوهريضح نيد

 الق فومحالو لع ءاذط بصر نمالااه رض مال ناو ول_.الاةءمدع ةعأو

 تأت دانو ب رشنملاو لك " (١1نمةءأولا لع تءرش تونا مال عدرو

 امندلا فد أ سدأو ل٠ اخو بوم تع[. دلا ىف يصد ل نمالا ىن اول وردحال

 ضع: تاس اون -1لا نما مام فكل ذب تمس ارارم كلذ بيصأدقالا

 م يلب فدو هند حان ءةل ىدلو هللام-رْتلاةؤةماست ٍ

 تلاد 0 او لعن م لّوأ همأ تناكوهءامحاةمصو ىزع نملَوَأ ردنكس اتناكف

 ةلرسأ ني م-هجرم# أو دمد مه اردآلا امطلاماعطاءامحالا ف كلذ ىرخ

 هدفع هنأ ىطردب . واءم نب دي زب د>او ماعم ىف ٌئنهو ىزع نملوأ ل راوتلا

 ةسادسلاب قحأ تنك زباب كلذدنع هل لة ذة فالف ٌئنهو هريأ توع ىزع ١

 ىْرِعَملا نمىزهتلاب ىرحأو ه:متلان همنا ل و4 -ةالاتا نم

 هنطب تاماذا ناسنالا نم ىلءاملوأ و ءافلدناح ران نم كلاثمأ هتلامدعأ ||
 لدن نملرأ هى طوم كالثارأ فاوم> دطاتنمو قررت 'ء

 رمشع ع اس ةمدملا موي ومشت سا ا هنع هللا ىىذر بلاط ىلأ نب ”ىلعرعق ىلا ربق نم

 راد ن ؤدو ام-مع هللا ىضر ن سملا| هذي |هرلع ىل_صو نممون دهدتامو تاضمر

 دي ثرلانو 0 هالاغ ناخ لا لو نس ةقوكللايةرامالا !

 نمءامقلا هند ارفتو للا كلذ س :اتسائوسو دونيس رتاع 00 ْ

 نم: عش هربخ أذ لانه همد 00 مكالذ سدس نعل أسف كد !لهأ ْ

 مال_بلاهناعج 7 ةربق ممام_مع هللا ىذ ' ”ىلع نينمونماريمأربق هم نأ: 4 :رقلأ

 يطومسلا لئاوأ مال |١هءاع وب أ لع ىردملار كانلرأ يو هوما لئالد نم ١

 الع 2 لو ل_فلا باحتأ نامز ع ردها ادباملوأ ساسعنءانعوأأ

 قرو ه-لدر ىف نارحرا < ةثالثري_ط لك ع مردضأ | نمط سا ْ

 و رمشلاو يرد ناكيك م هتان[ قشر تفتك ولا ةهراقدم ا

 3 رصلا ف 0 ا ل بدسد# ١ رادهتالاو



 هنوىاولاقنهلوأ © ى ُْط ء-سلا لئاوأ هذع هللا ىذرنوعظم نب ناجع ْ

 ىطو.سلال؟ اوأاهوحأت امام ىقثلاد مهادعت خ أ مالسالا قةحاسنلا ف ظ

 اند.سدلو هاربا حهنعهتلاىذر نو ءظم نب انام ع عقلا نذد نءلَوأ 1

 ةرعتفلا دعب ةباعصلا نمتام نمل وأو ىطوءسسلا ل ئاوأ هيلع هللا تاولصدجت |[
 مدق نيح مل_.وهمأ ء هنا ىلد هنا لوسر«ءاع ىلص تِمْلَوأ ُ ناوك ناد فسأ ْ

 هقح قلزن نملوأ# ىطويسسا الث اوأهنع هلا ىضررورعمنيءاربااةئدملا |
 ىفنادكرور عم نيءاربدلاو ةرارز نب له _.سأ هن "1 0 اناا ْ

 هءلع هلأ ىل_د هللا لوسر هءلء ىلصءاءقذ 05 نه سر عزرب# 5لوأوُم رييك-اارهسفتلا ٍْ

 نمل ودو ةنيدملال_وهرلع هللا لص همودق لق ىف ةون دق ناكءاربلاربة لو 1

 هرادفوح ىف نفد نم لَوأو ىطو._سلا لئاوأ منع هللا ىذرءامقثلا نمتام ||
 هللا لوسر ىلء ىل_د نءلّوأ © ىطومساا لآ راق درس سلا ْ

 0 ل ا العن اللا و هماع هللأ ىل ص ْ

 مو ناسا اما ةراقؤر سان :!!مراصت الام نورحاهما تدم ْ

 ةن_-سناسارخ ل تق ديزنب رمعمدرزوبأ اتومنيعناتاال وأ هقىطو سلا لثاوأأ
 مد 1ى»ن مرو .طلاو عامسسلاه بق تيره موي وأو ى طومسلا لئاوأ نس الد ٍ

 ناومالا [.-ةسن اتسم شوحولاو رولا كلذ لءقتن اكوءاخأ لاق لق مون

 تكوك عولم طه_.مدالاةلودلا اروهظ ىف ةيكدولا ثداودملا نم داح لَوأ هو ُْ

 رانتقو ف ْمنافوطل|تقو ىف عاط لساهءاخأ لساق لتق تقوى فنذلا ا

 د_دءوحلاص موقو دوةوداع موق كال_ه دنع عاطو مال_ىلاهءلع لءاخلا مداربا ٍ

 نامل ةةدذعو رديهوزغفرهطو نوءرف كلالدو مالا هءاع ىءومر وهط ٍ

 ىذارلام_ممةم_سامعلاءافلختا نمةعاج لة د_:ءوامهنء هللا ىذرىل-ءوأأ

 ل رو نو تست ند لا قات ككاو رد تتلو دا ْ

 مك املاح ولزالزلاولاوهالاروهظ بكوكلا !ذ_هروهطظد :ءثداوملا||

 لاقت اا را ةسمإلا كردتسلاف ا!
 رشاش ا ناك ف ىطو.ااهرث ذقر_طد_ةنامزلانوكب نأت دش ||

 لو.سرهلاوظعت امهنيرهل ع. جوهريش و هللاءازع نملوأ#ةرهاقلاو رمص راب أ
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 مس سلللللل'كك!كخكخذخذ01010101010101010100000000000000101010101010101010010ا#*#ا#ازا0# 0 ز#+19+/+1119191991919191122212121000|]1 ١

 | نملوأ © ىطو.سلا لئاوأ ءابالانمىنعب مالسااهءلعمدآت ام نملوأ 0
 | الصف سانلا مسج ن هلو أف ىط هسأالئاوأ مالسلا هءاع ف سون توملاىنع
 ْ ىنأ نب ىلعهربق ىنخ ماما لأ هنعهللأىذررعتاربم 5: مدرأ ل ءرئانل ىلا

 ١ َنَذآَن « لذ ةمهأ ى مث, ىلارعيصد مالا نا هلعل ءربق نا ى دوأ هنعهللأىذر بلاط

 ْ را .ةوةفوكللاب عماجلاةبواز ىف لمقف هريق ىف فاد خا دقو هرب ةءاول عنا

 | رازبىدلا دوش ف مخل اب لءقوهن ههمدصوب هن دما ىلا لج عةملاب لءقو ةرامالا

 أ| لمقتسان هلو 25 ىربكما !ناومملا اي> بادكنم ملعأ هللاو مد الاوهو موملا
 أ| هللا ىذررور عم نمءا ريلامالسالا فاس. سرة لمق اةمموام> هما

 | هنو مم [ةلالسو هيلع هللا 1 راو نما لّوأهق ىط ومسل ألد اوأ هذع
 !| ىطوءسأ لآ اوأ ام-ممء هللا ى ذر سامع نبا ن عىو رااوهو هلئادمعم ىكي

 ٍْ هللا تن اولص نبا براأدم_سو نيمو هءملأ دمسدأو .دارب اري هءاع شر ربة لّوأَوو

 أ| هيلع مدآ اولسءةكماللاتءملالسغنملَوأ# ىطومسلالئاوأ همالسوهيلع
 ْ ع :اومأى مدآىن ءأن متن ساذهاولاقو هون ةدوهودلوهوئةكورفم 0

 ١ ىذرسش از نشجا تاح اعلق 3 ىو :ااري_لناى ىطو.اهاور

 : جرخالن اىداننقايدانت رع رعأ تنافانا" شخ ت تن نما || امنع هنيا

 0 الآن ي_:مىماريمأا, سدعةناتلاقف اهلهأ نم ءعرحوذالا ينم امأىل-ع

 ْ ىضر رعرظنالف بوش هتشغواشمن تاعك مهاسنل ةشيحلاهه:ستأم_ثكير أ

 لد ءاوأ كم [ىلعاوج رخانأ ىدا.-ايدانمرمأةهرتساوا ذه نس>أ املا هنع هلي |

 ا تذب تند رز هشمدلل أ ن نهدرخدس ةونأت قوق تنم ىلع تاع ن هلو و ىط ويسلا

 ١ [هتعدشا ضرما زادها تكلا ل ٍق اممع هيا ىذر شح

 ىطوء-سلأ لأ اوأ ةشحلاب هنأردق تناك 081 سدعت نب ءامسأ تاع تقول ا

 | اه ءاغفلا ناتك نمتردخلا هن عدقا و ترابط فاترالخأ ها
 : امامتع هللا ى هر سد تنر بذد زه.اقومل مل_بو ه- ءاعهشا ىل_دىنلاجاو أ

 : ناك ذاهربق ىلع طا طسو برمذةهذء هللا ىذر رعرمأ ف اص موب ىف اهربقرغ>

 لئاوأ نيمجأ ني_:مثملا تاهمأ ىلع هنن اناو ضراهربق ىلع برمضاطاط سؤ وأ

 ْ 50 ةرادزنب دعس راصنالا ن نمعسبةءلاب نقد نملَوأق ىط ومسأا



 ظ ١ ىأرا«ض كمل عفروءااضفخاام حالدابرمأو ريصم لهأ عجو ل.ل | لمسم

 : || || مولعلاه ده ىف ماكت نملّوأو هو مالسل اهباع سد ردات اءءلاو موضأ | ءىف
 || ىلاراسُم ملعتلا|مبق سس روبتكلا|هيؤ عضو ولء-فلاىلاةّو_ةلانماهحرخأو

 || بسح< صقنو لمنلا ىرج ةقاسم ىف دازواهاهأ نيب محو ةيوذلاو ةشدحلادالب

 ||| || قرمصمضرأ لّوأ ىلا هلودوو هبرح باسس> ل عى هةر رط ىف هةعربسو هئطد
 | ضرأ ىلا لءنلاىر> ريد نملّوأوهف ن" الاءءاءوهامىلءةعارزلانامز لّوأ
 || جورلا كاف | ىفاطا_ىلا ىمكسملا ىو ا! ىف الالّوالا سمرهودو ريصم
 !/ ثىشدريقيصم ىره د-> أنا نظتةماءلاو ريصع سدردات امو ناس الا ىلّعلا
 ره ءهرضا##ىف ىطو.بااهلاقمالملاامهياع سد رداربةرخ ” الاو
 110 ايو كل دو لا ا ل من اال الا الا الا 21 الا 5
 0 امو ثيراو او ضار فلاب هقلعتا|لئاوالا ف نورشعلاو سداسلا| لطفا ال

 ا # ( هوب اعتب

 )| لئاوأ هنعهثاىذر باطاتا نرعضئار_ةهلافلو-ةلاءلاقنملوأ
 | 8|! نر_ظا|ننارماع لوس ثدح نمت زن ىن-:كأ ىضق نملوأ ىطويتأأ

 ' الإ هللاىذر تباثن يدب زضئارفلا لاعأ ن ملوأ و ىطو.سا| لئاوأ هنع هنأ ىذر
 | ار وكدااماعنييثنالا ظح لثمرك ذال مق برع لوو ىط هسلالئاوأ هنع
 ١ || هنع هللا ىضر ب زاعنءءاربلاهلامتلثد ىدوأ نملّوأ © ىطو.سلالئاوأ
 !| نامعنلا نساءثروةلضن ني ىدعمالسالاف ثر و نملّوأ و ىطو.ساالئاوأ
 || ىطوم_سلالئاوأ ةشرلاضرأ,تاةرحاه نملّوأ هنعهللا ىدرةدعناكو

 || لئاوأ امتي عمك «بتعهللاىضر تاطشلا نيرعنيت د_هلاثرونملّوأ
 أ لام اراتنادارأف هنعهللاىذررعمال_ءالاؤثرود>لّوأ#و ىطوساا
 || لئاوأ نب ىعب كتودةر عش مهنا ني_:مواارع_مأانةباحتلا ضءن لاَ هلك
 | ةشدملاب تام هنع هللا ىذرةلضن ني ىدعمالءالاف ثوروهلَوأ#و ىطومسلا
 , كانه هنماهثر وق

 ضارالاوزنا: لاب هقلءدملا لئاوالا قنورسشعلاو عيناسلا ل صفلا)

 ا ل را ا ل ا ام

 لوا



 ايا

 اود_سفأ دقاوناك نذلاةءغاطلا هيداعلا فث اوطلاو كاصخلااول_ةةوهوكدلمو ْ ١

 هارب م ا ماع هللار ىطأف ملاعلا |١١ ىلا

 لّوأ ف كول اربسىفىلازغلاهرك ذةنسةئامسمت هكدامةدمناكو مالسلاهملع ||| ل
 نيد ' رلا عاونأو راهزالالا هلا نمم-ج و نيتاسلار_عو ني>امرلا عر ز نم ْ

 نملوأ# حيراوتلاةعت 7/6 تاءسأ ارقاداب وذ كل اهم عوم ءلاب سانلا لماعتو ا 1

 رهح ونمدالوأ نم زاك هاك كلم هب بارد نار عواناع لان مرتع اذ
 دايوذ كلا اةمعرلان ءجارحلادخ أو نومعلاىرحأ نمو 3 حي راوتلا هجم

 مسمن نجرلا د. 2 تبرعاادالب ف ومهار دلا بريض نمهَدَوأ و مي راوتلاه عجب ِْ

 مهلا لما نولماعتءاوفاك امغاو تلاثلا نرقلا ىف سادنالاب ئاقلاىومالا

 هللادممعفوب زل !مهاردلا بريض ن ملوأوَو ى ُط مسلأ لذ اوأ قرششملام هارد نم

 ىطوم_سلا لئاوأ هةدسن ام مهضغممو مهل اله تسلاسا دا زئااأ
 كاملا مهنم جاردن ذأو ةرعرلا عافتناو عور زلا سل نويعلا ىزأ ن ملأ

 ذامقمك دنملادادمال همعرأ | ن ملال ان نملَوأ © 2 راوتلاه عتوبدابوذ ا

 0 ,سا.ءأان هزفنأك هام كا "لولا لد ايغو

 لئاو أةع.سنز وعضو نهلَو أوهوكلاديعنازوالا ل عنملَوأ#ق خراوتلا

 ىف ىمايعلا هللا رصختسا]هفيلخلا ةرقذلام هاردلا برضنملَّوأ © ىطوبسلا

 روحا هوا : اذ. بهذلاةضارق نعالدابلماعتبل لاسر

 دقرب زولا لاء مهاردلا|ميلع غرؤأو عاطنالا تشرفو هفرام لاو رادتلاو:الولا
 اةفربهذلا هد ارةنءاذوعم هاردلاو دوم _:اماعع ند ::هرااريمأانالوم ممر

 مم هلءاعدلااونلع أف ىوب راسا لا , لما نعوم اانا صناو كب
 ايبا اوأ تيا لا قارءلاب تريدأ ٍْ

 ريناندلاتحرخأ املَوأهَو ىط سلا ل ءاوأ نوراقءايعكلاذختا نمْلَوَأ ِ ْ

 ىد_>اهن_هلاوُدىف ناط اريقو مدردا+عز وون" الااهب لماعتيىتلا ةمؤرممالا

 مهردوهوأل اةمراندلا كلذ ل.ةناكو فرم الا كلما ةلود ىفةئاغاستو نيثالثو
 ءاملانزوو ضرالانزو ريدنهلّوأ © ى ُّط ءدسلالت اوأا طاريقالا صنو

 لذاك اهم سوىرتلات الماء هيلع رست ابصنو,تاعار نا لل َ
 اه 2 ا ار انقسم «٠ 11م 34 نا يداك 133ه ل سل تود 11201731 تح ج1201701791337ج



 ١ و رعورذح ىذلا محااناو هو نم ار ن نم هند. اوةكم ىلا هذ هو سدوسلاىلا ا

 آ| ةيمطافلا نمرمعم ءلوملمضعب هلطعو ريصم مق د_هلهذ :ءهنلأ ىخر ص اعأ |نبا ا

 || الالاف هتيراح_ قو نملَوأ# ىطوسلا لئاوأهرمغنم طاستلا نمافوخ |
 ظ (جاتحأو نينا ىلع فقو ملأ ى ءوءسلا ل ئاوأ هنعهللا ذر رعأأ|
 ظ لئاوأ )000 سامعن هلنادمع نب ىلءنينامءلس نب رغدح ريمالا ْ

 || ىطومسلا لئاوأ سداح نب عرقأ برعلا نمراءّةل امزح نم لَو ئطوسلا ْ
 ظ ىطون-سأ الئاو أ!" ه-ةعششا ىذررعدالوالات ا يمأ عسب نع ىهت نم لوأ# ْ

 || الا لئاوأر اع نب هللادمعدب دملا نم نب زاو ا نملّرأؤ ||
 ا لوأ#© ى 5 هسا ل اوأدابز ضرالااهب عر ذي ىذلا عارذلا ذا نملّوأ# ْ

 ياك .اونأا ىقاغ:نأمأ نيحدابزقوسلاتدناوح ىلع فئاق_ءاذذا||
 00 راد اه د ءالاورطت تزاكلاتناكف كلذ نم قربان زعموا
 هيلعمدآمهاردلاوريناندلاب رضَنملَوأ#و ىطوملا لئاوأ تنناوخلا ىلع ||
 أ ةنسلالا عمم اهلك ءاععالا هلع نيح هؤرح لأ هلعدة ىلا هناناكمال_ىلا ||
 حلا ص قاعت# ه_-امم هعاذ صو هدرح لك ف هم1-ة]!مونىلا هواهم ماكتن هدام ْ

 كوالا م_ضولاب ةعوضوم قر ,2ا1ىأ ىيدأ م تالماعملاو شام أربب دنو مدآ ىزد ظ

 لءددعب ال نرقدءدانرقءونبهنم هتثراو مال_سلاهءاعمدآل والا لا ها[

 | ثد_ق ف ةرحلاو عئانعلان معو رفلاامأو 1 ظ
 ْ ترض ن ملّوأ و هلا لوصأ ىف مامالاه رك ذرارةلا موب ىلا لد اوتلامدع ْ

 ْ نيم هيسا عاع ماش سدو ناورع نم كل أدع مالسالا ىف ريثاندلاو مهار رلأ ١

 | اهبريض حيران خرأو هللالو كن دعرخ" الا ىو هللا الا هلا ال هحو ىف شةن نمعءسو ْ

 ظ جاهلا اميؤداز وهنلا|ل وسرد عرش" الاقود_-أ هتاوه لقه-و ىف له> لءقو ا

 آل رينان دلا ل-عشقن نملوأ و ىطو.لا لئاوأ قدا نيدوىد- هانهل_مرأأ|
 ال| نملوأ# ىطو. سلا لئاوأر و صنملاه دج لقوى ايعلاد.شرلا همن م هاردلاو ||

 لأ طامسسأ ن مناك نود رفأ ىادلا عافتنال نداعملا جرت -ساو مهاردلاب رضأ
 ءلاهضلا ىل_ه سا: |!جرخامف اعرلا ني. انامز ىنتخا كولا ادالوأن مدس

 هود_-وذ نود رفأا ءاطوه_ءلع اوعهجا حلاصلاداد_ىلاعمزح اس اا لالا ٌْ

 هركجاءو



 ْ مال-سلاه«-_ءلعح ون هماص مه توق تاء ني-ر شع سماخو ريع عدارو مس ْ :

 || هماصىي-مالسلامهياعءاسنالاههاص م ةئمف_سلانمجرخ نيس هتئاركش |||
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 أ| ىف ىركسعلا مامالا هرك ذمهنع هللا ىذر هباحصأو ل_بوهرلع هلل ىل-دهللا لودر
 || لئاوأ ةنيفسلا ن معلطا 1 مالم اهاعحونءار وش اعماص نم لوأ 5 هتادلؤأ
 أ ممباع ضرقةمأل وأو ىطوءسا!لثاوأ درمصلاماصريطلّوأةو ىطويسلا
 |١ نملوأهو ناقتالا ىف مامالا رك ذمل_سوهرلع هللا ىلص دعو مأن اضمر مايص
 ْ ىطوم سلال ئاوأ ةرعشع عب رأ ة:هنع هللا ىذر باطما نب رع جو ارا نس

 || هللا ىضر "ىلع مهعج مح هنع هللا ضر رع حب واركل | ىلع سانا | عمج نم لّوأ ف

 ْ ناوضرن الا ىلا ماركا !ءافلداو مالعالاءام«ل|ن هدمالا هم مهب ىدتقا منع

 || نمري_تالافصتلافتنقنملّوأ © ىطو.سلا ل ئاوأ نمءجأ ماعدا
 || نهموصلاب سانلارمأ نملَوأه# ىطوم_سلاهرك ذهنع هللاىذررعناضمر
 || ىف طل اوءال_ةلاروطدم_ثجاوخأ ةمنادادلا كولمُتااث ثرومهط كولا
 أ قمهك اسمانو سعتلا بورغد_هدد_تاو ماعطب ءاندغالا سايل ارمأق هتامز
 ؟| اك-امناكو ىلاعت هللامضاؤت وادعتو راهنلاماعطن مهل اراثي اوءارقفال هةؤشراهنلا

 || هرك ذهتلادعو هتنأب دو هتمكح ىلدعلدت ه.سعلاوقأ ف مقألو ام.كالداع
 1 مي راوتلاةديز ىف ىواضيملا

 ( تالماعملاو عوبسلاب هقلمتملا ل ئاوالا ف نورشعلاو سماخللا لصفلا )

 || نعمل_ءلالهأهلاق ل_وء«ءاع هللا ىل_د هللا لو سراراكترادقلا ىعن نمل وأو

 || هللالوسردوعى ىم“ت انكواولاةرات مهي تاكو مهنع هللا ىذر ماركا بتل
 || وهامانامسق لسو هيلعهللا لص هللا لوسرانب ره ةريماعتلا لسوةيلع هللا ىلص

 هودرميةوعءالاو فاملا هرم .ءلانا راجتلا ريثءمان لاقو هتف لشلا

 || مالسالا فةقدصل وأ ىطومسل |لئاوأراتأاباناه“نملّوأناكف هقدصلاب

 || ناةيادعلا ضءددحاب ىدوأ ني>الاومأ مل_سو هيلع هلفاىل_دهللالوسر فو
 || لئاوأ اهبودصتو اهضمقف لو هملع هللا ىل_د هللالوسرأ ىلاو هأف تددأ
 ٍْ ليشلا جلخ ىف ومنلا هني دا ناريصم نمماعطأ باح نملَوأ هو ىطومسلا
 2 11 قا ا ا تي. ل ع ص صم جا ص جي سجس سس حس سس ع سس ب حس + عد دا هع خس سال حض بس جس دس سو حس حج سم سس صح مص سل
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 1 لستاوأ 3 :عدقا ىضرنا ذع لاف نمىرسا نكي لاري ى اىج نم 1

ءاع ىءومجارخلا ع ضونم لّوأ 5 ى ٌْط - ا
 : / نيئس عدس جار ارذهواخ مالس بلاه

 راإ لّوأ وهو ناورشونأ معلا لول منم جاردناع ا وسأ |لئاوأ ||
 دال_هأ |ىلء را ءاالرئافدلاو نم واودلا عضوو جارخلا د_-و ضرالا مهم نم

 ا | 11! ل سدت لو درد يع قعم ءدقل ارسلرأ © ىطومسل|لئاوأ ||

 اريذملا عضو نملَوأ# ( ىطو.سا|لثاوأن ب رهأ| جار نم ا

 / | امش موقرر علا عدت !نملَوأ#و ىطومسلالئاوأذو رةروشعلاو
 | ىطوي_سلالئاوأ نودعوف طارم اودع ار نادت ارع ىعموهومالسلا ||
 || هدقالخ ىف هع هللا ىذرر عى ءدلاقرب رح نيداب رمالسالا قرعشع ن نمل ذأ ١

 باغتىد ىراصن لانو رمثعت منذ كَنْوهل لءقادهاعمالو يسم شما كاموأإ
 نملّوأه ىط ومسلال د اوأ| يسم هممعأ نأ ع ل راعلا

 ||| نيالا لع سيل لسوهملعهت الص هلو ةبءادتقا هنع هللا ىطررعرو علا عضو ||
 هللا ودا برعلا هاعماب لاقو ىراصتلاو دولا ىل_ءروشعلااتاوروشع

 || تاكمدآ ىلء ممقلا لزنأ ام لَو ىطودسلا ل ئاوأر ودملا ىنععضوىذلا ||

 / لزب لو عدزاو ثوح افمق كيني قز روك قزراذ_ههل لدقو ماعنلا ضب ردقأ]
 ا قدم ةملا ىلا مح مالا ىلا مه_حاحدلاة ضرب 0 ةىلءلزن م كلذ ىلع بلا ١

 عرزنهلّدأ# ناومل 58 .- هص ردة ىلءزب زعل ادع نب رع نمز فن أكو ظ

 4 ءاعمدآ ىلع لزنأ ىلاعت هللا نارهخا قدر و مال_ىلا هءلع مدآ طنذتاد ||

 نمتام» تال-ة:لد ريجأت افامهب ثرفءاردج ةرقد ورجأاروثمال_هلا ظ

 || سمتاابف ريعسشلا تيذفامتلاككرمشنو اهعر ز ْماهطق نرمص ىت-هق دف ةطنل ملا ||

 اسنر و نم دقاتننأف تلا نماكو اقرعوالاب وان ارهثار لاب نيترقملا |

 نهو سروال (مهعمد ن م ءنموص+لاام4وب نموءالقاملا ّْ

 ناومملاد 0 ْ

 ثااثضمسدل امايالا ىهو روش لكم ما أةثالث مالسا ا هءلعمدآماصنملّوأ#م ١

٠. 

 2 ند



 اال

 | رمأ» ناذاالرئاخا اى مند لَوأ# رص ةرضا# نمه-غذ د_:عرصم طاطسفب || 1

 ١ ([ىظع أهماح نم تعدت ى د صامل نيورع نءن دوا ىلع فرعو هب واعم

 ْ ءاعدلا هدف تامتست وهي كريت , و رازب روم مور ع عماج هل لاق, رمصم تف ددع ١

 : نب رشعو ىدح أنس قرمصع ىبد عماحل وأو مسجلا هدف تعج اظلرا

 ١ ةئامثلثو نيسنو عستةن سقرهزالاعماملاةرهاقلاب ىنعما-لوأو:رعف نمل |

 | لوأ ٍِق روم حي رات ةثامعت رأ ةنسىفهءؤقيتعلا اهعما< ةضورلاب ةءجلّوأو | '

 ّْ لوح تددلوطأ ىب ناك لاق مدع هتنا ذر ت.أث نب دن زىورام ه.ؤنذأ ناكم ا ١

 || هدوسم ميرال شالو .نأىلاهقوذن ذود لال, ناكف رصدملا

 لم مي 6 در وهرعظ قوذ ْئذ هل مؤرد-ةوءرهظ ىلعد هب نذؤدناكف

 ١ نوه هند دملاارمدق ني- نوإسملا ناك امنع هللا ىذرر عنب ان ءىراخأاو

 0 اودذا م-مضع لاةؤ كلذ ىفاموب اوماك- تاه ىدانب سلو نود ممقوالصال

 | ىدان ءالحر نوثعمت الوأءتعدشائطررع لاقفانرقل سلا أسوقأت

 0 5 لاو متسفارم بع ناكر مسوس دقا لسنا

 ْ ملسو هءلع هللا ىلد هللا لوسر لاء ىتمأ تدع رع لو هملع هللا ىلص هللا لوسر

 أ( هل لاقي ل- رسدةم|تدسنذأن ملوأ# ىطو.سلالئاوأ ةالصاايدانقمقأأ|

 أ| لئاوأ كلملا دعم دماولا د اسملا فرز نملَوأ## ى طومسلا لئاوأم 2 1

 | سانلاع نءهتصاخ عمدرفتو دعما فةروصقما ل- ارا قى 7 ميسم

 ١ هنالناو رماها نملَّوُأ لءقوام اك هريزمىلع ىأر هنال ه_زءهلنأ 2

 | باصأ امهمدسد نأ ةوخهنع هللا ىطر ن اسمع لءقو ىلصن وهو نا برص

 ظ ىطومسلا لئاوأ هنع هللا ىذرر ع

 هقلعتملا لثاوالا ف تو رشعااو تلاثلا لصف )

 امهم قلعت اموواك زلاوت اقدصلاب

 ا 0 برعءلا نم ةلمقةر عون مهسفنأ لءق نمهقدصلا ضرفن ملأ

 ْ 0 ىلوبسلا لأ اوأ 0 ىشعلاو مركب



 ظ انوا ةرو سلا ل دع اننا نب نس ني ناد فرشالا نجا ار وصلا |
 0 ناكوهناههدسو زيعستو ىدح ان سقتكالذو ىدينطلانيدلا مق بتلارمأب

 1 رسل |ناذأ ل مقلاة بنا سوب أ نب نيدلا الص ناطاس !!ماءأ ىف كلذ لق 5

 ا 000 اوت لور لع ل اونا ملام اأو رمد هل لك

 ْ لاقي ناىنداربلا نيدلاحال_صبسةهلارمأب ه.فدب زف ةئام هم سو نيتسو عبس

 | ظ نحءستو ىد دع 41 سناذأ لكب ع ىف لءو هللا لو سرا كل اعمالسااوو الملا

 ظ ىرثانإ ا ىلعراصسسالاب ميدستلا ث د املَوأ قو ىط سلا لاو أ اذدا:موىلا

 |١ تمن رئانمىفن مالا“ اعدواد ن مز ىلاهدءدرة”اومالسل اهءاع ىءوم نم
 ْ كلذلا نمد ال اريشوتال 'الاىلءكلش نوم موةبودعه_3تترو سدا

 ْ مالسلا هلع ىح لتقدمد سدقملا تمد برزخ نأ ىلإ ارمغلا ىلا لم الان نمريخالا

 ظ نه لطدام هةلج ىف كل دل ط٠ .ةه.لعهمالسو هللا تاولص ىبسدع ىلع دو هيلا ماو

 ا هدو ريصع هوادتءا ناك ةَدر دمدل اهم ا ءذه ىفءثو د امأو لدتا رس ام

 ا|اور-ع عماجا ارآذ هير ارو ىنب هنعهللا ىذر ىلا ا

 || صاع نب لمم- رم ىلا كللذاك ثق ةملاع سسقاونلا ت اوصأ موس هيف فكتعاوا
 ظ مهمنافر عقلا "دارا كا فسن نم داذالا دسأ نا لاقف ننزل نس

 [ .ءاسجل اقازرأرمصم ىف نولوط نب دبأ بتر لعفف تنذأ اذااو _تقئدالوأ

 نبنيدلاحال_صن اطلس !!ىلوال قه دهز دناصةنولوةد ونودساونو

 بظاوذ هيرهثالا: ديقعلارك نب جيستلا تقو ىفاون من نا نين د زل سأ وأ
 | لانآ هكل ا عرئاسو ءاش او رمصعا ذهانتةوىلا هلم كا رثذىلءنونذوثملا
 دعب اهتالصا سانلا أمه هل ةعمللامون ريكذتاا ث د_>أ نملوأ © ى 5 دا

 || نملّوأ# ىطوبسلا لئاوأ ططللا فى زب رقااثو ما
 1 0000 نات مم 0انانالا قدرنا دنع ديدي ىدحا| مشوا

 ١ ةرانم قرنملّوأ ا ُْط هلأ ل# اوأ مهاذآىف موعنأ اصأ نو عضد نوت ذو

 1 ثدح أن ملّوُأ يق ىطوم_سلا ل اوأىدار ارم اه نء لبث ن 3 !ريصع

 ىلعد_ءاولا لماع زئءو ناكو زب زعلا دمع نب رعمال_ءالا ف وخلا بار 5

 هعمأح ىبب نين صاع نب ورععمهادل فوك بار 2 نك لوةر ون 1 ,دملا
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 كو ادم !اح بطخو نيدوعلا د2 1نملَوأ5# ىطويسلا لئاوأ امهنعهللاىذرأأا 1

 ل-.قنيديسلافبطخ نمالّوأ 33 ىطومسلا لآ ءازأ دا ,زسدسلاقهمادق | ٠
 ىف فوكو الص تءاصام لّوأ © ىطو» سلال ئاوأ نع هللا ى ذرناتع ةاللفلا 1

 لدحر ىعذلاىلص نملَوأ 5 ىط ويل لتار  د رلاتاذ ةوزغ
 هو موهو هعاج دما ىف ىلص ىنديءالعلا لاق دئاوزلا ىفأد ى كي ةبادعلا نم
 نب هللادبع ةالصل | ىف همر فص ن نءلَوأ ف ى طومسلا لأ اراء رثكس ادنع

 مو4 ندا امعااذداسلا نعءو هنعءهللا ىضردامعلا نمريثكه.ىدتقانربب زلا

 ىطومسلا لئاوأ ىدتقا ن 1ىدهملا

 ناذال أ هقلعتملا ل" اوالافنو مثول اوىلاثلا لصفل ١

 4 ماك>الا نم هن قلعتد أمو

 لَوأهو ىطو طومسا|لئاوأ تدل مالسل ا«_ءاع لد ريجءاعدلا قنذأ نهلّوأ ظ

 نملوأ © ىطوم_سلالث اوأ هذع هللا ذر ىشيحلا لال, مالسالا فن ذأ ند
 ناذأق بون ن ملأ 5 ىط سلا لد اوأ هذع هلا ىضردب ز نب هللاد_.عماقأ ١

 لد اوأ مو“ :!!نمريخ ةالصا لاقي نأ بد وثتلا هع هللا ىضر ىثبحلا لال رعت ا

 1 :اوأهنعهلا ىذر نجرلاد_.ءنب بدمح ةكعنذأ ن هلّوأ ي طويلا ْ

 لهالامالعاهنع هللا ذر نام عةءملا ف لّوال|ناذالاداز نملَّوأ ف ىط يلا !

 لئاوأ «ذعهللا ىذر نام ءنينذؤماقزرنملَوأ# ىطو._سلالئاوأقاوسالا |||
 هللا ىدرن اسمع ن.ناباةروصقملا ىف نون ذولا همم نذأ نم لو ىطو 2 ١

 اهقنذأ نملّوأ#و ىطوم مدسلأ لذ و أرئانلا ىلع نون ىضماعفاون اك هنعاأا

 تاتا ذالا تدع نملُوأ 5 ب طوم_ساأل' اوأىحاي رلاةيلاعلاوأرهغلاءارو

 نملَوأوهودا ا نه لّوأل_.ةناورونب ىف الاو رطفلا ||
 نهلوأ © ىط ىطو رسل لئاوأ نان يدبام مف كذارنددلاف داتا اح

 تدني راتو ريغلقو مسهذونأ ل-< ةوتماصلانبةدادع سدقملاتيسنذأ ا

 لئاأم 453ذا-خ قة. .مأونباعم ني_:ثالان اذأ ث دحأنملّوأ ٍِق شدقلا

 ناطلسلاهلن الوسران كملع ماللاوةالصلارثانلا ىلع داز نم وأ ى طويلا |
 5 06-3 هه 1 8



 رينم ىلع سا> نءلّوأ © ىطو.سلا ثاوأل_سوءيلعهتناىلصهتا لوسرا هلعأأ
 لختاوأ ملا هل لاقي ىناود_هلا برظا|نيرعاع سانا|ىلء ماكد ورب رسسوأ آ

 نءرصمري_هأ ىومالا كل 1! دءعر وكلا ىفربانملا لء> لأ ىطوسلا ||
 ىطوسلال-ئاوأ ةلءقلا بن اح ىلا اصها | ىلع لءقنومط<اوناكو ناو رمرءقأ|
 ىطوبسلا لئاوأ ةد_عاس نب سةةل-ارلا ىلءواصءلا ىلع ب طخ نم لَو م ظ
 ا ]يلع بوش لدقو مال ل[ هيلع دو ادد انا ءهط3 لاق نملوأ هذ

 أرقنملّوأ © ىطومساالذ ا طل ع

 زيزعلاد.ءنيرعدي”الارخ [ىلاناسحالاولدعلاب رمأي هللا اةيطخللارخآ ىف أ
 ول ةر ل_سو هيلع هلنا لص ن اكوا ذه اذموب ىلا« اءاطلناا همزأو هللا هجر ْ

 هتتاىذرنامءناكو ترضدأ ام هلوقىلاتر وكس ملا اذاأر-ةب رع ناكو
 هللا ىّكر ىل-ءناكودن ةاةللاكلاىف كنوتفتسءاسنلاةر وسر كارد ْش

 ىقأرقنمّلَرأ ا طوس ىلا لئاوأض الخ 9 اونو رقاكل اةروينار عد هع ْ

 ثلاث ىسأ ملأ ىدهم اهنا ةارخا ىلا ىنلا ىلع نول ب ءتكستالمو هتان ةمطمملا ا

 نامءهيطخلاهبلع ران هْلَوأ 5 ىطوم-_سلانئاو أهتادجر مهثافلخ ٍ

 وأ م>رتلاو أةءاصتل اوأةي_ضرعلاب عاش ١و كرر تقلا باحترللا هنع هللا ىذرأأ

 ىطو._ىل !لئاوأ اذهانموب ىلإ مالالادال ىف نين ذا ةداع ترح كن يمأتلا ||
 ناكو نطير ماظعو دع ةرثك نه هذع هللا ىذرةنواعماس ااحبط+ نملّوأ ٍِق 1

 لئاوأ مهمع هنأ ىذرةمد :رالاءافلالاو ءات لو يلع هللا ىف هللا لوثر بطخي ظ
 ىطوب_ساالئاوأ هنع هل اىضذرنامعةمطانا ىف حارتسانملّوأ ىطو.سلا ||
 هءناورااءارعالا ف كلذ ىرح وهن واهم ةزل_علأ ل -_هقهب ,طخناب أدمن م لوو :

 نلاوأ ىلا تهل |اوؤرمُم هت دملأب 4و : واهمو قار_هلأب هل_هذودودأب 00

 هريغ لو ناورم ل:ةو ثلا | معرب: الت هدية نملتا# ى طومسلا ||
 حالسسلا رشا نملوأ 3 َُّ طوءبلالئاوأ تدةىدألا عفررلملا لهأ لاق :

 نهلوأ © ىطو.سلا لئاوأ صفان !اب بقل ادب زد نب سافل دم اولانيدمءلا ىف أ
 نملّوأو ىويدنلانئاوأ نآو هرم نم رمد لدقو ناورم نب درعلا ىف رب ا جرخا ||

 ارو ركب نال كلذ ل-.ق نك و هذ ا ا دفان اه تدع :

 ىدر
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 ٍْ دحاولا هلل مو. ١١كم نارامغالا ن نعة_ءلاخاءندلانوك دنع ةمامقلا مون هناك“

 || نمرانلا ف ىلأ ني هقلال .ا م_هارباريكحأ هتلالات نم لوأ يق راهقلا

 ا هلع هلو هءلع لاكوتو هللا هظعتريك أهنلالاةذءاولا ىف هسفن ىأرف قرندفم ا
 ظ مم ظملا ىلعلا هللاب الار ٌرقالو لوحاللاق نم لوأ# نائينءىدسد :
 ١١ شرا زو كن ازنك تبتوأ لاقاك ل -وهياعدتل ىل_ص هللا لو سرا قمم
 | نادهسلاق نملّوأ و هنيعدرالا ثيداحالا ىفهتب أر هرتخ آ ىلا هَيَالو لوحال

 ظ لئاوأ هنع هلأ ىطرةرب ره أن ءشردملا مالساأ هما ا

 || ىف ىطوءسلاهح رخأآث,دمحلاناطمشلاةّمعلا» اشءلا ىعم نم لو ف ىطومسلا
 ٠ْ ل أوأ هفعهللأ ىذر ةدعاس نيرعوعهسلعن ىفىل_صن هل وأ 3 لئاوالا

 0 داك را يحي ناكوتمحلا رو ملاين طوم_بلا

 | ع- جنم لَو 6 1 هسلالئاوأ مهطقته لأ هب تمت اشن رقثال ول

 | عمج نه لَو ى ُّط سلا ىلا اوأ الحر نهد رأ ىفةرار 0

 0 قهنع هللا ىطررعع نم بع طم شا لأ

 طومسلا لئاوأ . ةعملاةءاوأ فنالوقامه للا لهأ لاق الحر رش ءىثاف
 ْ ىلسهقالوسر,دقان نأ كاذوةنيوج دع ةنيدلا طخ رصسم لو ٍِق

 ا دوه ه6 وأ ن ناكف مد رسم م هل طفنةئنهح دقو هملا دقو ةنيدملا لو هيلعهللا

 ْ فق قدرز ىندصس*نآرقلا مف ٌئر دص»ملَوأ قى 5 هدسأ | لد اوأ اهم طش

 ْ ل مسأأ لآ اوأ ةنيدملا

 || وأو ىطومسلا لئاوأ ةئيدملامد-قةءجلّوأ كلذو لاس بدسم ىف. ىداولا
 1 هللا ىذر صاقو ىلأ نب دعس اج ماقأ ةرمُمع تمس ةنسرغص ىف قار ءاأب تعج ةعج

 ٍْ لَو ٍِ ىطوءشلا لآ اوأ ءارخاريخ هللأو از يقل نيد يردك ناو

 ٠ كالذ لق عقب لو نيدئامو نيناممةن سهل أي دضتءملا مانأ دار ىف عملا تددعتام

 !| ق4 سفن ىلء هف. اهدنا همت كلذ سيسو دحاودأب ىف نيتهج ةالص مالسالا ىف

 ْ ىتكلملا ةقالخ فل مه ماه دس“ ءأذب ريغ ن هةفالانارادىاهالص ماعلا دصتملا

 || لعب طخ نملوأ# ىطودسلا لئاوأ همفاوء مذ ةفال_كناراد ىف دع“ هللا
 أ| لءةىرادلا مربنملا رع #ىطومسا|لئاوأ مالسا| هرلع مهارباريثلا
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 |١ قىأر ملسو هيلع هقلاىلصهقالوسر نادحاسلا| تقل خام لوأ يو ىطومسلا
 | سا:لاتقلخ مث |هناكم هب خطاف قوم مل .رمأ اك ةماكد دمار

 ] زج اهل موتا ردسلاو م خو ىطومسلا ارئاواد تامل
 ١ اهلسغفايدثك اني زح عيصأف ةل_هقلارا د ىف لفت نيد م-ممع هللا ىىدرنوءظم

 تناكف كل ذ تبس امتع هللا ىضر ميكح تنب هلو > هنأرما «_ةَما- ل قو أميطو

 ءأم ءصالار ده لا شرف نم لوأ 3 ىطوءسا| لذ أوأ ادم ت تفل ةأ عابر

 1 مهذورحو اوضفن دوس اص م_مسوراومؤر اذاس انلان 1 و هنع هللا ىذررع

 ىداولا ن مدومص> الث اق ءامص لاب هذ هنا ا مدأب

 || لثاو آه فعلا ىذرر عدوا يصح نملوأ ناكف ىقءفعلا نم كرام ا

 | هبا ىكرر_عن |نعىو رامدجاسملا شرف فرمهملاءد.لوأ ى طومسأا

 لجرلا لمه هادعلا ةالسأ انحرخن هلم 15 ةرظم لاف كلذ نع ل هناا مع

 أ| لور ىأرامل3 هبل عىل هدوءاسطبلا ىلع هشرففءاصخحلا نمهثادر ىف ل«
 ! روهدم ىف هدب لوأ ناكف طاسلا ادهن ام لات كاد سو هلع هللا ىلص هلا

 ] مهم دصسلاجرسأ ن نملوأ و ىطو.سلا لئاوأ لو هيلع هلنأ ىنصهقنالوسر
 ْ نجرلاهللا مسد رسأ ن ملوأ 0 هنع هللا ىذرر ع مام أ ى هن ء هللا ىذر ىرادلا

 0 ىطونسلا لد اوأ هر جلا هذ ءدملاب هتاهجرد عسب ورعةال_صل ىف م-رلا

 7 لا ومسأا ل ئاوأ هنعهتلا ىذر نا معريمكتلاب هتوص ض فخ نم لوأ

 | نملوأقى طوبلالا اوأهنع هللا ىذرةيواعمرعقلاةالص ىف تونقلا كرت نم
 | لاقف كلذ رادنالا تركنافهنع هللا ىذر تاطخللا نير مع ماس ءلانرمح
 | ىف ماسلا ن ناءأوره- نملوأ دها<لاتوهال_صا اءامتنأب امال- ءانوكتنا

 أ لد ريد شلاناه» لات نملوأ © ى 5 هلا لآ اوأهزع هللا ىذررعمالصلا

 || ناك<لاتقءءوقتو هنر رن دار وصممدآى أرامل مالسل اهملع
 . || لوأ © تارّوصملا تام“ نعهزغت هلاهفأو هتاذصو هتاذ ىفهاو سامع هل اهم هلل
 أ ٍ لوأو 4ذ هلل دلال اّؤ سطعهمو شيخ ىلاه>و رتغاباممدآ هلل دلالات نم

 0 دهاشال ىلاعق هنلاءاغ نيح حون هتتاالا هلا الل اق نملوأ و ىلا نمدماح

 أ| لوةءاكراهقلاد_>اولا هللاالا هلا الل اذ ةفمفسا | ىفوهواد_>اوار_امندلا
 22325252-722 سس سسسمسس عا

 هناووس



 هيلع يهاربارصملا ةالصيلدنملؤأ و لودالاريسفت نم رينا فدرو |

 تاعكر د رأ ىلصق ماظع جيدي ءا دف مم ليعمسا ذم ىل هت هللا هرمأ نمد مال ١ |١١
 لو زئو ل - مهلا تاوثلالوص>و مال_ساا هماع ل_.هم* | اذا ىلاعت هللازكش

 لو هيلع هنا ىلص دم ةمال ىلا عئايلمذ ل_لجلاد_:ءنمءادفااو شكلا

 هال_صىل_-نملّوأ و لوصالاريسفت نمرب هنا فدرو تا-ردو تارافك
 لهل د دوما ارش نمهدءاخنأ او ىلا عت هنأ مر نم_- مال !|١هءلع ىددع برغملا

 هعافتراوءاد- ءالا نم هتاحتل هاركش تاءكر ثالث لصف سعتلا و رغ

 دج مال ىلاعت هللا هامش ءازعل او دكل او شا ءااربب دت نمهغا ارقو ءامسلاا ىلإ

 لَو 3 لوصالاريسفت نمهريللاق درو تانيروو ارافك لو هيلع هللا ىل_ص

 نود ان طد نطلا هت هللا رخأ نيح مال_بلا هءاع سنو ءاشعلا ىلسص نم

 ىل_صفق موحلاتنامتساو فشلا تاغنم- شد :رالو هل حانحال خ أدق
 توه+لان طب ورصأاو بادعشتلاو ل الا عد رأت الط نم هتادكا تاعكرع .درأ

 لوأ قلو اريسفت نمربلا ق درو تا افك هسة 2

 4ع جار ارعملاةل هل مل_-وهبلع هنلا ىل_ص هللا لوسر تحاول صنم

 قدك ع اركروأ هادو اضصءاضوأن اك ىناجرلا شرعأا هرضح ىلأ هلوصو

 ةمكره_سقت ل ىل_دق ةعكر هل فدي نأو دوعص ني هع هللا ىذرريك الا

 ةروسو باكا ١4 هتافأر قا ماقف ةءكرهل ىلصينأ هللاهرمأو ةمكرهقبدصأو

 رثوكلااءام لد ريد رثنؤهءلغ ىنخفاولهأوراغل ىلا عل اطاف عكر نادارأواوءم
 رايصهسفنلىل_صاق اهلهأورانلا٠ نابع ساو تول هباع

 اذهب رثولات ه_ضدرفراص هب ررعال ىل_دامو ام>او راصه_ء-اص] ىلصأمو4: هايس

 ضع»ىفهرك ذاذكح ةن_سااو ب>اولاو ضر_ةهلاث الث ل_ئءاضذ هلى لا
 مالسلا<ءلعمدآ قلاش د_:عدود#لا ىلاردان نملوأو5 جنادملاح ورش
 قاوتمف نورد كالماء لا اروع ملفا 7, أ ليثاكرم م لدريح

 سدةةو لات ممم رأةدأ. مردلةص رمدرصسلا ورمل 0

 لودالارم فت ىفاذك هوم ىلع نآر ةلاس تكف ل ةارمسارداب نم لوأ ل- -هقو

 لئاوأ هلذع هللا نزاع نفل فا دب ىفاد_كعمر أن نمل ٍِق



 ل

 ثرالانب هللا دبع ةل لا لبةةسمكدحأ ن 10 ١

 لّوأهف ىطومسا|لئاوأ كلذ سانلا ث 3ذ- نملّوأان أو ىداتلاىدب لا لاق
 لوأ قى را نال اوأ تيدا ءوضولا لق نم ىحيساوسول ا ىدتد.أم

 دهشااو ل-اثملاةعرأ سو هءلع هلل | ىل_صىذلا دعب عدد ءأأنمر_عطام

 هءلع هللا ىلص هللالوسردهع ىلءنانشالا فرءذاذك ام لءةدئاوملاو نانشالاو

 ْ نبدلا مولعءايحا ملسو

 ةقلعتملا ل ئاوالا ىف نورشءلاو ىداحلا لصفلا)

 امهم ىقاءتءامو دحاسا|وو الصلب

 هللاىذرس ثأر عشب دملا 0 ريقااملوأ ©
 ال رج تاراادتا ل انعأ نم معذربام لَو ىطو.سا|لئاؤأ هنع

 رطل ات ادب زق نيت ءكرس:«تحرةالصلا تضرفام لَو ىطو.سلأ ل وأ

 ةالص لّوأ# سودرفل | نماهنعهتلاىذرةشئاع ن عمد دحلا رفسلا ف ترقأو
 هلع تضرفةالصلَوأ ىهورهظلاو ا

 ىذر ىلءنءىناريطلا» اوررصعلا ةالصا مي عكرا هالصلو أهو ىطو. لال ئاوأ

 ءرك درطعلا الصةلمقلا لوك ده ةالصلّوأ # ىطوم_ءلالث اوأ دعها

 تال نب : ريم تفل رمد ةعاج ةكع ىلص نملَوأ © ناقت الاف ىطوسلا

 نشا ا! فاطأ نم لأى ربظلا هل ةنملو هيلع هللا فد هللا لوسر هرمأ نقلا

 نملو ه5 .طومسا|لئاوأ افصنومل هد ل.ةاوناكو جالا هالصال ةمهكل لوح
 ْ ىلص نم لّوأ و ىط وسلا لئاوأ هذعدلتاىضررمماب نيرا عمق ىل هر اروسم ير
 نيتعكرىلهؤر مقل | عوملاط تقو ب طع هللأ تان نيد مالسأ| هءاعمدآ ر هقلاوالص

 هللااولهغ دب : رت لولقو راو ارو لو هل ا ركشو هفلمفل اذ لد انادي لاوزلا ركش

 نم ثد ؛دحلا قدر و تان_ى>وتاراءك ل_بو هلع هللا ىل_صد © همال ىلاهت

 هللأ تان نم> مالم اهملعدوادرهظلاهال_صىلصنملَوأ ِ هاذا اربسفت

 نما وظعتو ه:هدحوهلعءات أوهتروت لوم .ةاارك-ث س مأالاوز تقوهسم ءاع

 تاح ردو تارافك ل_وء.لع هلل ىلصد# ةمال هللا اهامق هب هبر د س١ !لازأ م

 درو



 1م

 هحرخ أهو أن وك, نالق هّوأ هتان اذعنمهّوألاةذ هغوود-وهلةدانإف
 لئاوأ مال_ىلاهملع ناملسنوناصلالعنملوأ © هءماج ىف ىطويسلا |
 هللانارب_للاىفدروال مالا! مماعءاّو-انّمأضاحنملّوأ ىطوت» 8
 هقرعأال مد ف ءاجاومب رت دانف تءمد محاور د مأىلا لد ري تلال ظ

 ريغصلاعماجلار وهطوةرافتكح كا هناعجالو كتي رذو كنءمدالاهادائؤ أ

 سايا او اذهأ ىف ل قو لءئارمسا ى ب ءاسلا ق ضد .لاثدحاملوأ ىطومسأل !

 ام-منع هللا ىذر سأ..ءنب !نعىورااوهوهنمدلا نمتاصفنأ العد الاوهو ||

 لوأ ىطوم_سلالز انزال سلاهءلع مهاربا تكا اوءانملاب بضخ نم لوأ و |
 اذهريغت نأ كل له ن نعل الزنا هل ل_.ق 0 هولأب بضخ نم 1

 ضءب هلت لاق ب ارغ كل - هرعشت *يي كمل دق بسقئاءاش دوق كا ١١ ا

 باطل اديعدشنأف انسحناكاذهكل مادولدجلا شاب ءاسنلا |||
 صن ادق تالت ن مالد دب ناكو # ندج داو نازك هىل مادول ْ

 مرهزأ ادق توم ن هدبالو # هرهدصق ةايملاو هّنم تهد

 مداه ترعاذاامولهتمءنو 3 هظذحءرملا لع ىر<ىذلااذامو ْ

 نملؤأ © ىطو._ساالئاوأ باطملادسءادتقاداوسااب ةكم لهأ ب ضغن ||
 ن.ةريغملادا للاب بض نملوأ أ ى طوذسا !لئاوأ نوءرقداوسلاب بضخ

 قكابأ هم سا: لاسحمق رهشلا| ضين أ هنأ ,ه دهعن اكو نس ل ع

 امهنعهشاىذررك ىنأونأ فاق وأ مالسالاف يضخ نم لَو 8 نظو.ساا

 ا لال سا 0 تشالودرتار ||

 ىضرةباعقلا نملاحرءاملاب هتدعقم لسغنملوأ# ىطو هلأ لد اوأ داودلا

 به هللأو او رهطت:نانوم «لاحرهق 5 هب ” الات لزنو 1 اهق م-ممء هللا ١

 د عءاملا ىصضتسا ةرصملاب هاننأر نمُلَوأ ف ىط ءددلالا اوأ نب رهطملا آ
 0 طومسا|لئاوأ هنع هللا ىذر ةركد ىنأ نب هللا ْ
 مادأ ةثالث رم رم نسل ارا هناك رسل ل راح ءاقر لادم برعلا ظ

 أهينمع قرع ءىشوةل.< برعلا كولم ضد راغاو ءاتر زل نهرصصد أ لكما فو

 عم“ نملوأ ُِي ناو.ملاةام- ىف ىريمدلا» رد دهالاب نيأول م امهدج وق
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 ذأ هنري دم_بنام لوأ 3 ىطوب_سلالثاو أ امفهودح وقمهلان منساد-ا ْ

 ْ رب ه5 بدال ةريس هللا س دق ءامحالا ف ىلارْغلامامالا لاق ريانا قءاحام فيغرلا ||

 لو كيم م 011 نوم و هامش ه5 لهو ىد ل 5 نيب عضو و فيغرلا :

 نامل ارج زثىلاةكت النا ةجرلا نئازخ نمعاسملا لدكب ىذلامالسلاهءلع :

 لءدأن هلّوأ © زامحلاكاذ هد سهشلاو ||
 كلذ اق مام لاب سانلا ضءدهمعطأ تلصلا ىلأ نب بم أبرعلاراب دجذولا فلا ||
 جذولافلا لمع هءانمنولاىلاهوذ زاخلا كولم نمناع د نب هتناد- م ْ

 ش0 راممالاة ب ريشأ صاوخق فةنص َنَملَوَأ 3 ىطو“» لال اوأ ندا ْ

 اانا ىادك سور+ س سوةبد سهرهر وزيااوراهزالاو قاروالاو راحثالاو ١

 ءاكللاع ران أ[

 مقلع اموت اراهطلاب هقلعتملا ل ئاوالا فن ورشعلا لصقل 1 ْ

 ( هيرشلان ماهريغوةم وءالاةرطغلا نم

 لئاوأ مال_سلاهملع مهاربا هنن اعده “او هب هراش ىن>أو هرافطأ ل3 ن هلوأ ||

 لئاوأ مال_ىلا هءلع مهاربا لاّيساو ىكن»أو نكت خانمُلَّوأ و تاوسسأا ْ

 ضء»جرخأو مالدلا راع مهارباهسأرباشوءرعش قرف نه لوأ 5 ىط ىطود .سأأ||[

 ىوأ مال-سلاهملع نورلا ل .ادنالاق هنع هللا ىذرةرب رهىنأ نع نب رسفملا ا

 كل ذمءاسؤ هسأراثلث سا دقو .دأؤ اريد هتف نا ىلا هللا ل أ ةمد ارق لا أ

 لّوأن اكفةرخ" الا ىف كلر ونون لا ىف كال ةربع هناذ كوسدال مدار اأن ا, هل لمع ْ

 قدر و مالسلا هءلعمدآهسأر قل> ن ملوأ © ىط وهيسأا لذ وأ نك
 0 ري> ىتأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىل_ص هنن الوسر ن ءربخلا ا

 تنتتضاةأرنالّوأ © ىطو._ىلاهحرخأ مالسلاهباعمدآس أراسقلخأ]
 0 اهنمنر اغني مال_بلاهنلعل _.معما مارجاهاهنذأت مقثو

 قو كلذاهرمأة اهب لثمن ا مال لاهءلع مهاربا فافن فار طأةثالثا وتم عطق ٍ

 ىطو. سلا لئاوأج وزال ىظ-اوه_-والرضنا ناتدخالا ىو_نلاثيدملا||

 شدا مهروشلذل تعنصو مال !هيلعز الس اجلا رم نمل 3

 املو



 نذل

 لء> نم لوا ىطويسلا لئاواردنكسالا قدوس اذا نملوأ# ىطوبسلا
 ضد هءلعر ب: أقهزع هللأ ىضر نا مع ةفالخ ىف صاسعلاى أنبا ذو ءدناتغأ

 ْ هللاىلص ىنناادوعىف هل ىعدنالوناتالا تأت 1 :ك ام لاقو منع هلا ىذرةءادكلا

 ٍ لوأ 3 ناومملا ا ه>ٌت,دل السلا ضرألا نم "عقر ةمسن لوا

 ما هد ىولسلاو نملا لوزن دعن لءئارسس مأ ىجد : لَو نم ماعطا اريغت ام
 ١

 ٍ ىطوءس الث اوأ مال سأ 4. .لع مهاربا ةقململا دخان ملوأ ٍ ريسفتلاممصرحو

 و الا“ اهمد[نيثيش نب شوف[ ةفطقلارصسساو اضل سر ا ١

 1 ىطويسلا لثاوأ ةملو الا فه>و لكس لو كل ذرمغ لق و علا لهأ دنع مصالاو هو

 أ| لئاوأ سرفلا كوله نمروج مارب سا اردص ف.ضال ل-ه> نملوأ
 ْ ل-ءقوهب واهم نب ثرخلاه دو. هنملك أو رقماابداصن ملوأ آو ىط وءبلأ

 ْ لد ةاوأمال ساه. .اعمهارباىرقلان نقلوا قى طومسأأل 1 ءاوأر ون ءازج

 ْ جال اهقام_ضل كد , رشأا مرا ف عاش وتلا تح هلوأ © ى ُّط للا

 أ هنعت 2 هند حالا فاسد ص طدتغا ني-> ىرحام هنمالاهبحأ 0

 ْ حيران فاذك هفام- اا ىلعهراد_ةقامد- عى برعلا نماراع ماش ١|ىلارفق

 هاديط ناسمز ققدلع شجر نانو ع١ طف نم لوأ هو ةيعمال

 0 جرخاذان اكو قرطا| ىلع دئاوم مضو نملوأودو امنع هللا ىذر ساءعنبأ

 ْ د_>ًأودو قدرطا | ىلع هكرت هلي أباد_-اد_ملاذاف ىد «ففدامنال ماعط

 | ني_صدهئاازذ1نملوأ 8 فرطتسمان ءمهعهللاىضذر ةبادكلاداوحأ

 || ءالعلا ضع هدركو ةققرلا د دعر 3 ىلع مهتاةفن موقلاجارخ اد_منلاو ىثاقرلا
 !| قاترلازيخ نملوأ 5 ىطوءسا|لئاوأاضرلاو نقولا مدع دمءمهضعن هموسو
 || هللاىذرن انعن ناّمع ص.مدناص مخ نملوأ © ىطرءسلال ئاوأذورغ
 هللا ىل_طهللا لور ىلاهءثءدمم ىءقدأ' نم ىقننااو لديكم ططخ ه-ئع
 ّْ أولاقا لهب ثعد نم لاو هب دب نمي توقاوعااا عوز وس مألزغمىلا لوهيلع

 456 ص راق كدَض راسن نام ع ن أموالا لاةؤءاىسل اىلا هيد 0 0 نامع

 ١ هنعهللاىىذرنامع مالسالا ف فاضالاراد ذَا نم لوأ و ىط ومدأ الئاوأ

 ظ سانلا تن نيحىر اوزان رعل أنين ل-تداملوأ © ى 5 ءساالث اوأ



 | ايا امام راج رووا ةوجقم وج يشكل 0 دات 0 اد دح د

 انسب

 ١ أ لئاوأ ةحلأنب هق اديعتن تجوز عم سان نب سيق نبت اث 1 مالسالا

 | ١ لئاوأ هزعهلل 'ءامرتءاسا !نننموأ مالسالا فر هاظ ن ملوأ 5 ىط ومسأأ

 |١ لَوأ ه8 ىطو.سا!لئادأةممأ نب لاله مالسالا ف نعال نمل وأ قى طويلا
 1 ناكوادايز هبو اعمةوعد ةينالعل سو هيل ع هللا ىلص هنا لو سراداضق نم ندر ةيضق

 ش' ظ دبواعمرمأت : 117 همست عطقب ىضقو ءدالوأ نم سسأ هنأ ىعداو هذ مأرعت نايفسوأ

 ْ ظ قةءاسالاو نا ءطلا نم همن ز نم ادعم | كيدابز لدفام لغة عا سأو هنرق

 | |رايدةثاهءرأ قادصاا نس نهلدأ قى طويسلاءركإ د ذو نلا تدب لهأ ع
 ) مأامعئاهمالسالا ف تدلو ةنعئاد لوأ كو. ىطو.سلا لئاوازب زعلا دمع نيززع
 أ| لوأ 45 ى َّط هء#سلالثأو اسد تن ةمطانهنع هنا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع

 || كزعنملوأ#© ى طوءساا لثاو أ صاعلا نب ديءس شيرق نمنيدالاعمجنم
 |١ نولوقد ,راصنالا نمارفن نااول ةق ل_سو هيلع هللا ىلص ىلااونأ: .راصتالا نم رغن
 | لئاوأ ىهنالو رمأ الو ةنئاكل ةقول للا سفذلا نا ملسوهاع هللاىل_دلاقف عزفن
 |١ دوادىرست حمالسلا مباع لمهن مأرحاهب ميهاربا ىرمست نم لَو وق ىطومسلا
 ا هيلع هللا ت اوملدنيييذلامتاخو نيل رملادمس ىرمت مالم ل١امعلع ن امءاسو

 ١ 0 الا 3 موتك ى لعل !لدأ» ر ذرهدالرأومو-او زا ىو معياعو

 | 2 ىطوسا|لئازأ مالسا اهءلع ىح لتقةه> نمءاسنلا نمتن اك لت ارسا

 0 : .٠ كش رشالاو همعطالاب هقاعتاا لئاوالا قرشع عساتلا هدام

 1 0 01 1 ا ل ا

 ظ نيحضرالاراثنممالسا|هءاءمدآ لك أاملوأ د هريس قب سسف ملأ ضع

 |١ نم جرحا مال لأهم م فاو خرجت لوأ# ى ُط كلاب اوأَق قمنلا طمهأ

 ١ | هيلع مهاربا فيسملا فاضأ نملوأ و ىطومسلالئاوأ سآأ الاةئءفسلا
 | | هيلع مهارب ادب رثلادرث نملوأ#و ىطوم_ىلا لئاوأ افضل نأ ىعدومالسلا
 | هيلع هبا ىله هللا لوسردا دجأ دح أشد رقنب ىندةهدعب ديرثلا مشهور مالسلا |]

 0: لءاوأ مال_لا هيلع ف سوب مماكلاو نيل ذَا نم لوأ يو ىط ودسلا لئاوأ سو

 ىطوبسلا
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 مدآنأ طمضلاو معلا له أرك ذو لوالا دلولا ىف فال: الا ىرح واملقا ىثنالا !

 نيباقي رقت لاه نمل باق تاو ليباق نم ليباهتننأ جوز مالسلا بلع
 ىدقالاطامتحا اك,لا ىف مالسلاا هءماع مدآ نس تن اكد دسهو حاكنلا ىف نيذطبلا |

 ناكونباستلان عل _فلاز تو رار طضالا عضوا مرا اىوذ نم ن ه<عءامأأ
 يغدو أ لس اد ىرخت هفاسشلا + :ءنابرقلاة ذه نم د أ

 اههرمأن مناك-ؤ هب رمؤهلا امرعس ل .اتىرو ةعاوال هب رةذهماسعط لضفأو 1

 ماش !ادال, ىف كلذ ناكو هاخأ ل اتلتقنهز 2 زعلا هباتك ىف هناصواكحام ا

 تب رهو صرالان ريغاوهاءماتدامو هك اوفلا تضج هلتةا!طف قشمدب رقد أ
 دادزادلتتب ,مدآ عم# | لف هسا :تناووتقدنسرمدآ ننصرومطلاو | ا

 جر ىلا ءيلادقنا قكناف لود غم لت املا نالعو امل او ىذاسملا ىلءاعزسوانزح || ١ ١

 ع هتدج نامزلا من أءاف املا همالارايخوعاب ,نالا اخ لءجأ ىذلا ىروت كنم || ْ

 ل وسدقو رهطتو مدآ ا[ |

 ثيشاامتقول تام مالسلا اميل ءءاوح مدآ عف ةأاوؤ مكن ٠» نناكلاادلولا ىلا لن | : ١

 ١

 ا
: 

 اندرات دار الا رك“ انك راف .- ىلءروذلا' ال التو مالسا|هيلع | ٍْ

 نو وهم_صو ناك-ؤ هللا ءههأذ همواثيش مال_سلاهءلعمدآو ا|هسؤ ةري_بوهرود أ

 تالزادالرأو هدلو نماعلأ ني_هدرأ ن نءعمال_سلاهءاعمدآ تاآ هل هنو هوهع ْ

 نيدلار هرم لأ هش , فوه. ناكف ثيشه تال ىموأ مالا هباعمدآ نام

 كنية نولب ءاضرا عدم اكومال_بااهيلعمدآ ده: رمصم ضرأ ىلا لة دؤ

 سدردال سرا مش ونأ هذا ُثتدْت فاذق“او ىداولا لذسأ لبق همخأدالوأو وه

 ْ هليا ىلا قانا اعدو ضرالا فاطواهنم جرتنو مص دلووه دعب نم مالسلاهماع

 مث هني دم نود راو امى : او كولملا ع < ىاطاوق سما ىلا لد منو وناحاق 1 ||

 برد ىو رلارصأ ىف هبام_صناىلا ار 3 1 ل-.ةلارمأريدو ل
 م>نمُلّزَأ ّق رهمةريضاخ نم مالسسل اهم اء ريصع سرداتامو طابمد :

 لا ارهاعالو شارفال دلولارت اوت !ثءدالأىفو ْقء مص نب مك [شارغادلولانا :

 نيحىرظلانب رماع نم ناك ام مالسالا ىف اكمل لأ ريل عماجلا ا

 قعلخلَوأ ل.قورهملاهياعدرواهقارغب أ هر كةه_خأنيايهتنناجوذ أ



 للأب

 ) لل را ل دال رطل رن ير ظلاله درس را 1
 1 ا الا ور

 00 ؟راهج زب نب-:مْما تاهمالو أ ىط ومسلا ا

 أ ءاح نيفسس تساشش ىهو ةكءاه-و زئاهرب_غارك | جور لواء مع هللا ىذر :١

 | ٠١ ]العلا ارمسرو رت أ نو اللا ل 2

 ضئارفلاونآرقلاب سانلا ا رح ”الاوامن دلا ىف كت وز هذه لا ةذ لو ْ

 "فا تا اوجاهد_:عدجوالا ةباصأا ىلع لع لك ثاامو ررعلارداونو .

 5 نيءيساموب تعسق ةءركن رعااراعشأو ثردحلاوةئسلاب مهلعأو سانلا |
 0 لاا رئاقدلااهعستالدجلا اًصقاسمل اهعردعقرت ىهوأ|

 00 .لوأ#ةلدالا ةرصمت اهدأ نءوامتعللا ى ةرءاذهملاوةداصقلاو :

 أ[ نيصاءلاونأ اهج و زئانع هللا ىطربت» 0 سو هماع هلل أ ىل_ص هلأ |"
 | جوزاحلز ولا والاو سشد م ع-مبرلا ْ

 ااد_حأ هنومدعد هناي وهدالوأ َّ م ق٠ لو ند هرغصأ موثاكمأو هنانن ربك أ ى هوأأ

 | ىلصرشيلا دنس نعريمت |فورهشأ ةتسدعب ثدذ ون نْمع هلأ ىذر همطاف ريغامد

 ١" ىروطى ام نراسذ اهنا أف جارءملا لل ةحافت تيطعءأل اق مو هءلع هلأ[

 (| هيوامع هم_سنأ هن رودع ى هاذام هي لفاور تامل < رد تدقا اوتد>راإق ِ

 || كراصأ رك مسؤراوسك_ذ ةسهايقلا موجدان مىداتناضدأ ريخلا ىفو ةمضرأ ٍْ

 || تال_ثيتل اق تانام تلن مام لقف طارصلا ىلع د_# تنبه مطافزوحت ىد ا

 |( ىلءري-غ نه ىءعت ”المامو "لعرب تناعاانو ةراهط ىلءالا تداملاصخ ا

 |١ مدا ج + يان لأ قو هرج "اهلا ع رات ةريثك ل _:اضقاهق-ىفدرو كل ذريغىلا ْ

 اوشة: لان مَدإ_برقسهدب فواسدثك ان :د رح جرخ هلا نم مال_سلاهملع

 هنارامخالا فدر و ىت- لسانتل او دلاوّلا لجال ىنمهيلص ىف اهبمط ن مهل ل صك ٍْإ

 ا نءالريمتلا باتك نمهدالوأدالوأو هد الوأ ن نمافلأ نودد رأ هتام- ىف لسانت ||
 ْ داولا ف فاذا لس اتش اعئدلا مالدلا هءلعمدآداولَّوأ#و هنناهجرنيريس ْ

 الأ ةستملا ن نماطيهأ اى مالسل اامهماعءاو>ومدآن انيْدلار هوملا ف لاق لّوالا||
 ابيذف ءاوح ىلا مدآى انف ةيمحتلا كلت, تءعسف ةكمت افرعاظراعتف نيقَّرفتمأ|
 ىعونيناقوأ لءاقركحذلا ىعمف دحاو نطد ىف ىثأ 0 ش

 ىنالا

 0000 ا اص

 06 ب جبس ج



 لوو

 ىقلءتءارض + ةل-- ىف لد ريح ىفأت أل اقو نب د٠ هلأ قرجالا سلب وهن فوطنو

 اهئالوق. ناكو ضامم ءلاه_.لاناولالا ب> ان اكو داوسلاسءان ناكوردلا هب
 فاعلا ىهكم نم لَو ردح نال ل (ىيشلا حرس نم 9 اماريد نم

 م ل_سو هيلع هللا ىلص لاقو هللا لد مجس ىق هنأت نمو نمل ل كل هاربا

 نب نع درو هنا لاا مهاربا نيب وى ف وزب بااط ىنأ نب ىلع م ع قوفصاانأ

 هللا بيس ليلا دم ةماقلا مول نك ؟» نمو ٍٍ امنع هللا ىذر سابع

 ا نيمجأ امه 1 | ىلعو م هاربا هرخأ ىلعو ه» اءومال_ىوهللات و

 ءآ و ةدرمز نماهتمز م كا 0 نوثذؤملا

 هةر ذر لا ىلا كلم ف لأ نوعيس مهروءق نم مهءدشب بهذن ماه احر

 رح الاقامات
 م هقاعتي اموجاوزلاو حاك_ذاأب هَملعَم لا لئاوالا ف ةرشع نماثل!لصفلا+

 اخو ىلا عت هتئاهةاخ ان مالسل |هيلع مدأ 1 انوبأ هتجوزرومأو ح ورت نم لوو

 211 ههل لقف ةءاقهسأرد_:ءاهدج وو مان نكح 2-4 :كللا ىهماض نمع اوحانمأ

 لوسر لل ءناولصرشعاه زوما ب ردك الا أ هد - وْزرفاعاان 1 لدحوز

 ءاودانمأ هدد ورلاهءاوث لهح ومال_سلاهملع مدآ ىل صو لو هيلع هب أ ىلص هلل

 م-بوهيلع هللا ىلههقلالوسراو- زن أر ما لَوأ أو رارسالازفكمال_بلاام وباع
 ا نب رمشعو سمت نمأ سو هد اع هنا ىلصوهو اهنع هللا ىذرىربك ١1ه < دخ

 00 لام | ىلص هل تدأوف هنس نيعد 3 , هن هللا ذر ىهو

 هيقرو بند زثانالا نمو ني _ةي رشا نيبقالاب بةأره اطلاو برطا اوهو هَل

 هانأدالوالا د هد رب ىف <- هدد ترعئااونهنءهتلاى هر ةم-طافو موُماك مأو

 0 يشن و ىموأ# 0 0

 0 ةثعلا[كءذ نيم نافع ماتا ل (َيَنَع هلتاىضز هاك 5-0

 هن و اتلاةويماَأ لءقرل و هيلع هقتا ىل_ص هلا لورل دلو نم لوأق ىطومسلا

 دع مال..الا ىف 1 مر ع زهلت دلو م ىكت ناك

 ىلد هللا لوسراهدو زو أرمالَوأ و ىط وءسأا لذ اوأبم ,طااورداطا أى بقها



 ليت

 هتطاحالت هطقافو راسا هعفداهللاقو لد لا '
 ا ' ةرك لا مجنهنا لو رب -ايهرسأ اواده نس أاملاق مالسا اهياعمهارباهسلو |

 ظ كودو نينوكسأ اد. .سوأدوسة4 هامعد ممعت نملوأ ي ف طوءسلا لا اوأ 5 ْ

 اذياو كلا جتفلام دو لاهل متو ناولالادمسدا بلانال لو هراع هللا ىلص هللا ْ

 هبلعو نانلابطغ لذ اهثلاىفو ءادوسةهاسع هيلو عقلا موب ةكم لحد

 ةراتو كلذنمصقنأةراثو عرذأ ةءم_فهتماع تناك ةراتو ءادوسةماعأا

 داوسا|سدأ دقو همفتك نيبهتعاع لدس متعا اذان اكود ريستة دايز ةط سوم ْ

 سامءناو هنواةموريس ْرلا نباو نسل اونامعو ىلعك ةعاج هنمهعتو 1

 مل-_سو هيلع هللا ىلدهللال وسرت اكو ءادوس ةماههد نويطةاون اكم مع هللا ىضر ||
 نيناهفرط كرب وءئارو نماهثرتفي و ماد ق نم ةمام_هلاروكري دب متعااذا ||
 ءانو نم نيدكن ذملاةهح مص هيفتك نيب دسلا لضفأو لسو هيلعهللا ىلصهيفتكا ٍ

 انأاءادوس ةمامعب ممعت نملوأ# هنودثلا لئاهملا حرش فرص نبا» رك ذمامأو ٠

 دوسأءابقهءاعو طيه لب ربجن الث شالا رش ىف درواسا مالسل اهماع لدرع> ْ

 اذه لثمطقرأ لةروصلاه ذهاملسو هءاعدهللا ىلدهللا]ومرلاةفءادوسةماعو||
 ليريج ان لاذ سامعلاك عدلو نملوملا اةروصه ذه ليري>لاقف كطو.ه ىف ||

 |هدلو و ساءعالرفغا مهلا و هءاع هللا لص هللا لوس لاق معن لاق ى> ىلع مه

 لادا بلا اذوب مالسالا هلئاز عب ن امز َكَممأ ىلع نبتأم !ل.ري-لاقاؤناك ث مح ||
 دوسلا نتامارلا مي أراذاثي دحلا فو ناسارب لول نم لا اال ن موأ|
 ناو ىطو سلا نامامالا هب زتخأ ىدهملاهللاهفماخ ا هيؤ نأف ناسارجخ لمق نم ْ

 )00 ل دسسلا يكلف دروردنمو ةكاالما مدتاعلوأ هلل |موجررشت ْ

 نهتءأر نمرثك | تيرأر لسو هيلع هللا ىل هللا لوسرلاق - تلاق امَعهللاىضرأ|

 رزان اكو برعلا نامت متامءلا ل_سوهملع هللا ىلص لاو نيمهعتمةكنالا ا ||
 مامعلا م  مياعو ةكت اللات ازيؤءار ةصدماع ه.اعور د موب لآ :اقب ماوعلا نبا ْ

 حرش الا.جاودادزتاوهمعت مال_كلاو ةالسلاه- ءاءلاقواهورأد- ةرفصلا ||

 1 فاو ,ةقارلر مر متجتالا سل نملقأ 8 3 ءامسلا ٠ْ

 فوطدو



 | نمطقتا تفاذ امتموراس ت تراغ مالسا اهباع ل عما ت 2 اجامنامأ كلذ سمو

 ! ىعتلاهأي ةّنروتيرهوايطشو ند 2مل نة اناا هئالد

 | سلنملوأ#ىطومسلالئاوأ مال_سلاام_ملع قت مأةراس نءاهرثأ
 ' مم ىدعىبءل مالغىش>ووه:ءهلا ى درهزج لد : اق ىش>و ماش اا تارؤصءملا

 ْ لعو نمآو انا نمالالزن مو كاذءاذهلاقو نادال رد ملأ

 ١ ةمذلا له أريمغتءرمأ ن ملوأ# هتافارثم ضهد ىف ىط .سلاهح رخأ|كادالع

 || ىراصخلا سبأ ةر هلا نم امس: ةندىف لتصوتلا مامالا مهسابلوم-مز

 ٍْ 5 . رغمناك لذ. سورجلا مامعلاةرماسل او رغ_صلا تامءلادو مملاو قرزالا

 | هل ماقفءاضوب ةهامعن ىراصنلا تاتكد_هدرمذخ ةفلقلا ب اساسا اج ناك
 : دهكرصأت !١تالماناطلس !١ىلا دخلا ارسم ا ممل سم هنأ هولو ىلرغملا

 ْ 0 وم-معنول ل ازاتعأ :ءاارهأ ىلا ضوافو نووالق نبا

 | تاو هلاولذلام_هارعو كلذ نم دو_مبااو ىراصنلا ظاتغأف كلذ ىلا هءاجأق
 كلذ فءارعشلا ضع دشنأو

 ناينيلاوىزلافاودر ءو او_غطاملم مغاالا لاذام

 نامزالا ىدمالذ اود_:عاام 31 او دنرات مد رشلا ب روج تفصع

 ءو #* ه4 عارضو هعان_ثراعشاوسل نام دالا فلا غااوزم

 نأ اردن انميات رب # ةرف_صممتاعدقف دوهلا امأ
 ناراككلا فعاعدت اك 0 مهماولأ م زخىراص:لااذكو

 نامصعلا عمنرتقم ىز_كناو د اعادم- ماعىر_عاضقلا 3

 ناطمشلاةسزىف ادغ مه-:او م-يااندلا ىفءازحاذ

 كلذ ىف ءارعشلاضء:لاقو

 اشد وشت هللاةنعل نممهديزت ع .ةلذت اش اثرافكلا مزل أ دقل

 ٍ اشدبارش كوسا دق مهتكتلو © امتاعكوسلأام مهأ تلف
 ١ هيلع مسهارب اناكالذوامعهتاى درو راسءاستلا نه طاخو ل_سقن نملوأ

 ا هريك اذ-مضرالاىرتنأ ى حسد هيأ أ ام> نم ناكوءام1اريثك ن اك مالا

 : هقرد هيلع طيهق مال_سل أهم اءل.رب_-ىلاهتاجوأذ قات هللالا كش



 “و

 ْ سل نم لأ ف طوم_سلال# 0 ا الو نيح

 || هقالدتا ريش ني>ديشرلا عسبان نملوأ وهو ىكمربا ادلاخ نب ىد ةرازولا ةعلدخ

 ْ اا 10و ىدعناع لا ةراتكارلاو هم نوف اع

 ظ رعاشاالاقءامذءالاوءارزولا نمل 2« نامزلا عمحسم ةيناماساا كول_مدالوأ

 مه-> م
 | ٌكمرب ل آن 0 2 'رسأر ىفدادغب نم تنك اذا

 || فرط: _سملاو ىلازغلل كولا ارم ظنماق م 0 أنك
 1 ىناوصأا جام نب ريمح مالسالا ف برعل | ن مروان اس !ءطلاس !نملوأ ©

 ْ نءلوأ# ى 5 هسلا لئاوأ هربغ ل .ةواه مع هللا ى ا دعلءقو

 ١ )تسلط ل اوأ همن اورملاءارمأ نم رم اع نب هيا د _هعْر_كنا سل

 ]|| طول موق ماها, بعلو ةمعللا صقو بر اولا لّوطو ساالاىفر ولا بريشو
 ْ هلنيرذماون اكو نملان م طبعت هن ادي د نمرب , راج رغدان مُلّوأ 5 لآ ءاوأ

 | برشو ماذصالا د اوريو ىتط الد اعاكلم هتنطاس ل-”اوأ فن اكدمشج

 ْ ىااول_لا كاصضلا هلة ةاق, دنزامسوحم تامو د_:هااىلار ةو هكام باس ةروذملا

 || سابلل|ناولأ حس :جرذ-انملوأ و خر اونلاددب زهْل_ةةرث نعلا كولمنم

 هتامعط لءةهدعلاوتال الاو فرخ اى ارهام ناك دج نطقلاجر ساو

 لاققدت عدلا ىضر ىلع ةفال ىفرب رملا نوسملا سدا املوأ 3 حج راوتلا عجم

 ءاسنلاج ورف ىتمأ لقت ست نأ ل ثوأ لو: لو هملع هلا ىل صدقت لو. در ثعم»

 || لَوأ## ىطوسلالت اوأ نيم ملا ن مدحأ ىلع هتيأررب رح لّوأ اذ_دوربرملاو
 || هلزاكو و دم_ثرلا ةفال_ت ىف ىذاقلا فسوب وأ ىلا اذهبءادعلا ساءاريغنم

 ا ضرالاراطقأ ىف ةفم: -ىلأل-ءدن لت هو برد+ع لاو قرشا فءامنلا

 ااوهو مهاربا نب بو ةدعب فسوب ىلأ مس اة فين -ونأر كذام فسوب وأ الو ل !.قو

 || ىدهلاودشرلاةء_باملا نمثال_ءاضقلا لوةاضقلا ذاق ىع# قمل
 ] نملّوأ ءاهمفلا ع رام نمنيناةوىدحاو ةئامه -دادغس تام ىداهاأو

 لّوأ © ىطوم_بلالئاوأ اهمكسواهلاطأ نملّؤأرنوراقر_4لا تايثا!سدل
 ىطوم_سلا لئاوأ مال_بلا هيلع ل .همعا مأرحاه نعلوبذل 0
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 روع ةثاعه._سو زود فلأ لعح زاعلا نم سمساو اوملاذ_اع نةلواوقلا

 مرحدسة دن موه صدم نمو هم ن مو ءارقسالا نم سانلالاو أ نم دةفتد ْ

 اراهنوال_.ارو دب ناكو ن ولكم ست أت ىت> ةقالاناراد ىلا سل اال ن اكو نيسملا |
 ارتادكلفلا مادام ةمالسسالا كولا ىف هل ملازال لا لهأ ةفاخع هس أرختسم ا

 ال ىلا يل حار تدان قتلا انرشلارمأن ملَوأ 3 ءائاشتا رات

 هقلاقاذإو ةئاعهدسو نمو تالثةنبس نسج نب نا دعس فوشالاءار دااأ| ظ

 رعءاشلال اق |||

 فارشالا ىلع مالعأبرمضة ه« سدنسنمتتأناحت فارطأ ||
 فارطالان همهقرغماانرشش # اهم_مصةناطل_سلاف رثالاو

 كلذ قءالضفا!|ضءءاو)
 رهش:0نمنأث ةمالءاانا « ةءالعلوسرلا ءانب الاوملءج

 رضخ> ال زارطلانعفد رشا ىذن # موههوح و مسو هوب :ااروت |

 قى_هدلارك ذو كاللاد_.عنب ماش هلا اوطلا سفال_ةلاسدل نملَوأ |

 سنالةلا سدأ, هةمعر روي ولا هئامو ني-سهنو ثالث هئس ىف نا ران ْ ْ

 رعاشلاةمالدو ال اثدا لاا موس اب و قرولاو ةضفلاناهتولعت اوناكفلاوطلا
 سنالةا! ىف قطصاام مامالادار 59 هدأ زماعأ ن نءى ربانكحو

 ساري لاب تالددو_م.ناند « ان *اك لاح رلا ماه ىلع اهنا

 لوك نيام ا ودعا نيعّم_هملا ةعساولا مايك الا نسل تدحأَن لذ وأ

 نزدلادْنع ضاسسلا سل نم لّوأ# ىطوم هسا |لئاوأ راش *اةثاثواهضرغأ|

 مه.ساسمل ىف سانعلا| ىنءلةفلاذملا او هقنسلو نمبرعلا كولم تملا ىلع ||
 لءةكلذفو داوسلا |[

 تاوضاانم كاَذَو نيادنان # ن زح ساب ءاضا.سلا ناك اذا ظ
 ىلاوثىلءتنز حد-قىلال « ىدش ضايوب تس فرملأ ٠

 قرت ناهد دشاراو دكوكرووصسلا ارسل 0
 لّوأ# ىط .سالئاوأ هركذ رم دءمشلا نم دلارون لدا علا كما أموطاسوأ

 كمر ارؤءح ىلع ما ثدي_ثرلانو ره ءافادلتا ن م ةلودلا ل_هأ ىلءعاذ نم ٍ

 (لئاوواورضاعغ 9 )
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 ءاردصاا أذ توملاةٌةءهكمذ-أو ماجلان م تاكل جب رخ ُكَتاَتَقد_-أ نم ||

 نيديصق هتك نم لات هللا تدن أف نيذرق كلل نا ىدان' 3 ضرالا دو عضوق

 ُ نيتبصقلا ن نمج رخسزاذاناكفا ارامزمام_هذكاوام_عمطقف عارام_رذ ١

 نأ هئتادارأر مأ اذه نيزرةااوذ لا ةة-دبدملا ف كل ذر اةنينرةذاللل نا ىدصا|]

 روهسلاو ناكسأا لثمدول لاوءارفلا هذا ن ملَوأ و ُُط هسسأأ لا اوأ هديت ٍ

 مل ادزع بقلم اءاش مش وهاوسلاو اهسلودولملا عاوأ نماهرمد غو قثولاو ْ

 راوأو تامولالاىف عظعناتك هلوا فأل عامك اكنأم ناك اأن داث رشد :
 1 هلم رو ريغ_صلا نادوا> هنأت كك حم | نوما ادخال قدم : رلكايلا ّْ

 لإ هتقادحو ةدء1ج واراد لع هبات ك لديه-رات ىف ىوا ضلال لاق ة-.رقاأت ْ

 ْ هديعم ق ل ةقفةدامعلل ىلآقو كلا كرت نم لوأوهو هتوْش معا ات تلاقادهلو ١

 هدمه معومق يبواعيج مهدارأ قب اة تنم ثروهيهطو دعد مقتنأو اد>اس ١

 سهر نأأ ع نمد ١ كلا او فرخلا عاونأ له مالسلا هملع س درداذمإ# ناكوزملا ْ

 سا>وه: طاش طار رمان ملوأوهولوالاه_فمارهلان ماضدأوهو لوالا ا

 عضو نه لوأ أو حم راوتلالوصأ ن مه أر ىلع جات ١اعضو نم لوأوهوهءلع ّْ

 رو.طلاداصو مايخلا لوح بتانطالاقلعو ام-م لو فوصلاو سان ركلا ||
 مايصلا نع سن ملوأوهو ةءنادادلا ا ل كامشلاب ا

 جيراوتلاةديز نهل. الا ف داو مامطد ءاءزغالارمأو هنامز ف طوع أ قو نيح 6

 ل اوأ م 1ر21 ل د نيو رع فوسال ذل ف رعلز 3 ىرانشبلا ١

 مامالا مهارب نب ناورم لق ني>دا ىلانومسامعلا سدل املوأ ىطوتسلا :

 بهارل لءةمهلا اراهشراصو هراءانزسهو سبل فالك ىوعد ن مات )0( اما[

 00 رسالتنا لد سلانانثلانوسلت ملأ
 نافداو_سلإو ضاسسلا س 0 ةكرالو مرا مق ىلادالو |
 ءافالنا نم ل-رلوأ ة5هريغو ىطوءسلاهركذ لءاداو وراه ضامباذكرهدلا||
 اه-منع هللا ىذر سا..ع نب هللا دمع نب ىلع نب هلل اد. عدا بلأ سما ةمسأم ءلاأ؟

 وكلا تاويل ربا كيوي دس الا سانللا سل ن ملوأ ىطوبسلا لئاوأ ١

 | أمسنت مهأو3 ن رمق نيني 1 لانطات ل ا ا ْ

: 27 
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 ادقانءذ- ه لوقو هند نييرع وهو4-<أب ْئثلكوعدب مدآ ل هغ مهئاعسأ ظ ١

 ا لوب ورصأاو ربلا مالا ع  ءج نمثل ذربغ ىلا هموأث همن رقد ل-> سرف

 دم اهلا مون ىلا هع“أو يقمدآ ى م“ ىد لك-ذ فر قاد نموهو مال_سلاهلع 0

 هعألا ارهزم ممم لع 58 وهلال عمرك أ نادكك الات [ءق ظ

 أمو سامالاب هقلعتم ا لئاوألا قرش ع عداسأ لصقل )

 (امهريغوةمامعلاوجاتلا ن مهن قلعت ؤ

 !| هلو خد دن ءدنملا ىهل ىلامت هلاامسلا مالسلاهءلعمدآ هللا سدا نملّوأ أ |
 :ّ ىلامدآ ةلح ة_سهت تاثلا لضؤأ لذ هندللأ ع مسوس

 ا | صءذو ةنجلا قرو نم«بلعناك ايندلا ىلا جرخالو هنملا فهل هلل اال

 هيءأح ىدلانو ره ص. 9و اريد .م.دنراف ءهج و ىلع بوةءبءاقلأ ىذلا فسوب

 | ىل_د ىنلاةدرب وةّوءتلا ف همدخ الاكب_رش ىلاعت هللا هثمد نيد هنا نم لد ربد
 || نمامتدلا نمد ت بر ىذا ةمطاف ناملجو ايف نفك ىثلا لسوه.لعهللا
 |( روك مال_بل هيلع مدآ انونأ ةمامعلاب«سأرر وك نملؤأ © فرطتسملا
 || ىلا لزن الف ةنملا ىفاح وتم ناكوايندلا ىلاةنملان نمج رخام ه-أرىلعليربح

 | اهب قله ةنملا نم هتوقاس لب ري> ءاق هسأر ىلع شر ريثلاهرغشا وت لدرألا
 أ هملع سرداب انثلا طخ هلوأ و ىطودسلاهح رخأ مالا ا هءلعهسأر
 | ليوارسل سل نملوأ وا ةدولنوس اوناكو مالسلا
 آ مال_بلاهيلع م_هاربا لب , وارسلا سدل نملّوأريخلا فو مال_ىااهيلعن اوس

 | ىعسملا ف اقوفلا ليوارسسل ادارملاو أمالسلا [.عيلعن الس هس مها اربادعد دارملاف

 أ|ءابقلا سدلنملوأ © مهفافة_ءاوالاف ثاريملا تةاوتفراولثن كرقلاب
 ءاز نسا نيطابشلاهتفشلا ب بانثلا سلا هاو ل 2 د[ اذان ات نال نامملس
 || هقَرفذ مادق نمةةرفمهري-غ صرمقا|ةثده ىلع هل.قسايثلا نوسلب اوناكو
 | سدلنملوأ 8 ىطومسلال؟ ءاوأ لذس[كاردصلانمماللاهسلع نال
 ْ ا وهل. قناحتلانوسلياوناكو ني_:رةلاوذةهامعلا

 ٍ هريسبت اكهعمواموت ماجلالةدهنأُع اتسارسلف ناك رشي نقلل

 : | نأ كريغدحأهماءعاطر ملرمأ اذه هءتاكل لا ةؤهسأر نعةمامعلاعضوف

 1 ع 7 تب عج

 يب بسم يي سوسو حسم
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 ؛ ناك هنال ةيبوب رلارارساراهظان م4 افا هئاصم هئمةمك ا هرثك أر هلا ىف

 0 أ نماهءافخاةرجلالا ةمكسملا تضتقا همولع دما ىلءاسد رح

 هدب ىلعهيتكن رم قباسم ةيءلقلاةيسدقلا ةيلباقلا قلاب اهذح اياه ذخأ ديرب
 ٌهْضر ا لنضارة ورك ارارسأو كالفلا مولع ماك-أ تئسنااهنذ
 الام ةمفسلفلا تافرتشز ملا نمةم همءطلاو ةير_هدأا نمءاكسملا ف ئاو اطلاع

 داةدعالاءوس ن مانو + هفرخر زمملامهمولع نعزارتخالا بحذف ءالقعلا ىلع ىف

 ناك ة_.مال.الا هؤسدلو ا ىلا: ارغلامامالاهرك ذاك

 ىذءبقاو ىع“نهلوأ 3 ءاكسحلا © رام ىف اذكم_هءدانن نو فاراغلاوانبس

 نملّوأو نولان مءاب رولان رعلا كوله نمناك د ئارمنببءفلانينرقلا
 قءس دعو نم :رقلاىملا هة.ههتامأو رد اسعأان مهسعامتأو 0 أاعمت ىع#

 ىلص الا ادا بق ترعاا 5 را ّق ةفالدخلا لصق ىف هلمصفت

 ةلءجالاعفأ لءقوه4 مان , راو هدأ أب هماعبلغتو مولا لزناسل سوه. اع هلا

 || لاقذاش رقش رقم ىتءنانعالا ضعب كلل ادع لأبو ىثرقلا هلل قف
 كاللاد_.علاقؤ عملا شَرَمَدلا ىعمو اهقَّرفَت دع مرا ىلا تءتجا نيح
 ظ هلمق ىشي رق مس لو ىثرقا اهل لاق, ناك امصقنأ تدم ريكو ادهم تدعم

 ْ : مهكمه مام نماناكماولْرْمَذ لا را

 ىطوم_بل|لئاوأ بد:-وب تسرق: دقا برعلا تلاةف كل ذ دمت اوعقحا
 تاسع امو سمت نأ رج مطر هلع لأ لسا لور موب لوأ

 ظ هءاع ىو مراح ىأرردأا ى < نملَوأ و هذع هللا ىذررع نع سوماقلا

 ا نأ قلفتا اقف هك نأ هيلا ىلا هت هتاا جوأ ذ قلفني لور صلا برضاسا مالسلا

 عضو نمو 3 فرط: سم م-ظعلادوطلاك قرد لك ناك قافئافراح

 32 00 هلع قمل مما ماع ان لك وعاش الاءاسسأ

 ىااعت هلوق فام ممءهللا ىذر س!.ءنب !نعناَقثلا نعنب رسل نم وعكلا
 تالمْناستا ناي يل اءام*الاهدد ىهلاقاهاكعاالامدآ معو

 هه*أب ئث لكى عست ركد ور عديز سرذ لج ريرح ءانع”ضرأ سنا نح ةداد
 امد لاقل لوق فاضي  نورسفملاج رخآوهسنجلائئلك أد ااا

 ره رع ع مص وعم تم رو سو وو حر جل د نر ص ور رج ا مم

 سس د سدا سو

 مهما“



 ملح

 مانت اك م_هريغو مالع ءالاو دنملاو تا كا هم ل دو كلذىلءمالارعساو ||

 ثاةودلادضعشلا,مالسالا بطوخن 3 قط ويلا لئاؤأ تاكا

 ثايغندلامأ أوقد الأ ىف هت عئاطلاهدازف ةلودلاء اهب دعد ماقوة ملا دلا لولم

 باقاأب بقارب 0 ٍق ل-:اوأ ةمالاو نيدلاب بطون نهلوأ وهق ةمالا

 دهسو نيدلا فرمشو نيدلالعو كلا فرعشو هللا نيمأو نيدلاو ةلودلاك هريثك ١

 لد ىليدلا هيو نينيدلالالجريزود.ءونأوه كلذري غو ةلماجاتوةلملا

 نأ وللا نم عنمنم لَو 3 ْى طومابلا ل“ اوأ كلذريغ ل بقو هتامعترالا

 ةينامعلا لول مناطلس )او كلاب مهتاززووءارمالارعمأ نم هتلو د تر ر ميدل

 ضو يواردأو ار اونا ل ارا مريثك ىع“ [ك م مطالس دب دا. :صو

 ىع ”نملوأ حج را راو :لا فرك ذاك كلذ ب.س,ءافلدلا ىلع اوريكتؤ لودلا نم

 تحوم در ىأ ا ٌاقهبهَن ,رذوسدلداهللا شأو ةرمونأ ثرحلان للا نم

 هءلع مدآدلو لوأ 3 هكا احوت ةلانماهعج أ, نيطاتشلا دمو

 ىذرور#“ ن نع ىذدمرتل اريح ىفوتافاملاصمتافنجرلادبع ىع”مالسلا

 سلب هيفا طءا وح تاجا ل_و هرلع هللا ىل_صهنلالوسر لاق لاق هنع هللا
 ّّت را روسو سشعد هنأت هرلأ معه. لاذ دوام ش.-:الناكو

 ةسمأر ىلا سهرومب قأن ملوأ هو ى َّط .بلاهحرخأناط.شلا جو نم كلذو

 ءاكملالاق م السلا هباعسد ردا ىنعأ لوألا س ءرفاوعو ءاكلام ءكد ىأ

 ]ناك هب ا ومب صانم ثالث لالا هر
 تءاغدقاه راودأو اهراوطأدهادو كالفالا وجر 0 كيف تاو امدرت

 كالا جارءلابحاصوند بلان ءجال الارث كراصقتي رس لعادل اج

 8 هرمدع تسو دم مد ل هنأ لهو ةدرلاح او رالاو ماركا هك ءالما طل اح

 ا” كالؤالابطقوهو سلا نو هت هنأحو رو ارد ةامع قي ىحللا 1 دلو

 هلان اكل الفأ ةعيسهقوقو ٌكالفأ ةء. هت اءلع|ناكمهان هذرر هلوقب ىلاعت راثأأ]
 لك لارا يكل دع كنه لوأود زنسردأ الا صفلا ربك الا يا

 00 انك باتكف نص نملّوأو ة هدرا حاورالاراوطأو كالذالاراودأو| |
 نم م طقسق اه دذأو 1 , ريد ءاحةريثكا| ب :كمل!فةصاسلو فو رخلا لع
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 نرعلا ١0 مي ع هال--رأ.سناكو

 نم لداعلا نىبدوم فريش الا كاملاب بقا نملَوأ كو ناودحلاةايح ةيراعلا
 درس ملاصااكلااب بقل نءلَوَأ ٍِق لل اوأةس ونالا ءلولملا
 اثد_<ادباعالداعاك ام ناكر ف شل ق1 نبك ز نيدو جوه ددهشلا يدلازر

 نيو هيمالسالادالم ءلارثك [ ىف سرادملا ب ب الطنا دذا 2 ةعد رشلاب اكسقم

 ىعءاذلو ةداوعتال ضرعتيوهسفنب لآ ا 4 :.دم نه هنو أهدت ٌجترفلا

 هرم نأىلاعت هللا لس ناكو ءآنلا ورع دقدمت ءباه«ءاعدلاو ادهش

 عاونأ بتكر ةعلاطماريثك طنا يام ناكو رو.طلالصاوحو عايسا !نوطن نم
 فداك ىوتتلاءرخاق تن كا |ةنازخ ىف ءافشل!باتك هطذ تيأر طوطللا
 فوجاةتعف قروا دم هتاكرب نمهتراتك دنع دهاشو مس : هزم تدّكو

 ةيدجالا ىئاقملا ف ةفضملا ب تكلا لجأ ن مو هذ هن هلثأ | 0 اهعساو نسناعو

 هقاخ نس>وهقزر ط_سنأو هردصح رمشن |هعلاط نمي رح هفد رمش صاو هل

 نمهتعع 5ك ه_ناحورلاةرةلاتادقنو ةمكامأ تاحوتماأ نم ه لع هللات3 9

 نيىزاغرهاظلا كلملاب بتل نملوأ © قزذوملاهّللاو هّن رح و ءايارالاض ءهأ
 نمل كف لئاوأ ىءاسلارضاتلا نياةق.لدنام ب ونأنيدلاحالدرمانتلا
 نايك الا رانا و ابعت ياجمال كولن عى راغناكلملاب بقل

 ةلودلا لم ةماعلا ةلودلاد هد ةلود "نان تادما او ارت

 ةفاضالاب بيقلتلا] ص-املّوأ و ةمايقلا موو ىلا مهكلمهلئادبأ ةرئاممعلا
 اووع ةالكلاىلعاو ءاغتام كرتاانأ كلذ سدسو عبا را! نر_ةلاىئنمدلاىلا

 اممم كاذريغىلاةلودلا مد ةلودلا ارصان ةلودلا سعت نيدلا س تاذد كلذر

 نكمل ناواو.ةلذ هيلاءاوعلا سوفن تقوشتو اطل سما لعادل ةتالد
 رغقلاو مظءتلانماهيفامل ةبلعلا بان رلاودب و.ندلاةلودلا نم ظحم_ه
 نيعاوا ةلودلاب بقل ن ملأ © ىطومسا|لءاوأامم< سوذنا تلم و
 ةنسىف ةلودلا دنع بقل: جتلردلا لت هللاب ىفتك- لا همقا هللا دممعنب امساقلا
 اتخذ تاتلالا3 دراصت بقل ىلا افا ضمة جاب يقل 2 4 ءيلت و نيعست و عسل

 نيدلاب بقلتهدعو«-ةءالو ىف باقلالات 3 ا 92 .ةلودلا ءاهمب بلت

 ىنمداو
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 1 010 11 1 4 ا كا 07007: هلال اك ط  ال 05 ن : 7015 17: ااا لانه انسه هنهح صصص طمس كب“

 نب ىلع بارت ىنأب ىنك ن ملوأ 3 هري-عو ىوونلادهلاق نيثدءلاهءأد:ع

 ادقارو دج و نيح لسو هلع هللا ىلص هللا لوسرهيدانكهنع هللا ى طذرتلاط نأ :

 مو ىلا هلع ئرح اع هث د< بارا !ناكىدم#للا سفنلا كريب ةمارك هل كلذ ا دود ناكو هبال بحأ ناك نارتاب أ انمقافطال_م هل لاقذ تارثل اهم ىلعو

 ة..ااَع هملاعلا ىف «نملوأ ةورمنلا لد الد اءلحارمممهقافىرحاعو همايقلا ١

 ابنعملابو ام-مع هنأ ى طرر ذه نب هلل | لم ن نماهعمهدءهّللاىذر دنواعم

 هل تاع نملوأ 3 َّت طوم_سلال' "اوأ كل ذربغ لمقو 4 ءااغامناهتلادءعلاّعف

 1 كلم لوأ ىئاحنأاو لو هيلع هنا ىلء" ى* :الاممةرورات ىدهأو ىثاخلاةيلاغلا

 قص نم لَوأو لول :!ندنمآن لوا هالو را أو هن وم ءثدةلو دهل هلأ مج

 هل كولا !نمىبا”لوأوهول- سوهراعهللأ ىلص هللا لوسرهممغلا ىف هتزانح ىلع

 4 :ثأ امهنع هللا ىضر ىربكل هع دخ مع نسا لفون نب ةقروك هنأ اهصلاىف هننر

 دفع ممعهتلاىذر دعألو ةءادصلاةلج نم ظافملا ٌةذهاهملا نمداقنلا ضع
 نملوأ ٍٍق امهريغو ىطومسلاوىز وملانب ااهرك ذه 24ه ءهردوعمس طمضلا لهأ

 لدم ارأ ضو رع ا ع: عرذالا| ىوضا اد [ني ردات افو رطه_.ءوالاى يدب

 را ء نب اجرخأت او نافع نب نامعَوْرن احةمطعلا قع لوأ وو ىط ويلا

 ا رك نع نالفا نرعدا هع نب نطقرماع ننال هت سال ىعدالان ع

 م-هقبرطن ءميعطقق ىداولاىرحو فال 7 ةعبرأ نياسملا نم شدح لمقأف

 ىلع موسفن أ اول مذ م_هردفلأ هلؤ ىداولازاح نملاقذ توغلا ن طق ىشحو

 مهاطع افاءمجاوزاح ىت> هترئاحهوطعأ م- مه ىل_>- رلازاحاذان اك-ةمظعل |

 0 نافع نب نام عىلا كل ذ,ب تكف هلاهمس< نار ماع نب نأ اوملا

 تمء*مومااكلذ ن هللا ل.س ىلع نمسا ن اعأامتاءهناف هلاهس-[نانامع

 نببوقعب ليئارساب ىمم نملوأ 5 ىطويسلا لئاوأ ىداولاةزاحال زئاوجلا ||
 ن دلاخاراوز كولملا لاؤس ىع"نملَّوأ 3 رارسالارثك مالسلاام ماع حسا

 كتل نب ا لا ) لا د «نم لَو قه ى ل :كالت اوأ ك مرب

 يلا ولم نهج و“ ثم لوا خو 0 ىعدشا جلاس ملت ف

 نبولماعلا فاك اه ارشوزملا امور لا تاتكدكءامسلا هلوق / 0) ١(



 ةئس الما ماظن 1 الاب قل نم لوأ# نر قارا اطول

 لئاوأ دلاولاريمالا» وقنا اا هسارنا دمر يح ْ
 لّوأ#ىنامركلا م راتوذةرصم ىف ةرييكلاريمالاب بقل نملَوأ © ىطودساا ||
 رهاظلا كمل! ناكل ذ ب.سورهاظلا دبع نب نيدلا مق ىذااقلا هلا تاك بقل نم ٍ

 ناطاسلالاةذ اذكه دنوا.لاةؤهءاءركنأو نيدلا مف هركناف موس رم هيلا عقر ْ
 ةل-ج نمارضاح نووالد ناكواهافث موسرأا قاد كو : ككإإل نوكم نأ ىت يمتد ١

 5 ناك ؤرسلا تراك د2 1نطل تالق هرد- 2 ةيلكلا هك نر قوق ءارمألا ٍ

 محرلا دمع ىم -نملوأ ه1 ى ُط هسلا ل ئاوأ م ءالا اذه رودْشا نملوأن ءدلا ١
 ا ل م-رلا دع

 ريكا رءع 1 هنملوأ ٍِق ىهدلا < ر ام نم ةئامو نيعدرأو قرات ةنسيرام :

 زيزعلادمعو كمل درع ىم”نملَوأ © ىطوسسلالئاوأناورم)آ بدم
 هوبأءاغادلو هل تدلو طبت ةدوزدعستذ,ةعراقلان امامالار ك ذوناورمانما ||
 ك ذو كل أ د_.عوا_سق وع هللا لو رالاةذ ل_.وهءلعهللا بص هتلالو ريما ْ

 ىلاكلذببتكو ناملسايأءانكو ادعم امسق مالغهلدإو مزح نب ورعنأ اضدأ ||
 لد اوأ لوفف كلم اد ءابأ هنكوا دمت هس لات ل_.و هيلع هللا ىل_ه دهللال وسر ٍ

 ةفالدنا ىلوت كل اد معنيدماولا «هءاب وداني نأ سانلا عنم نم لَوأ ىطومسلا ||
 هاو رااءافادنال_ضفأماش !!لهأد_:ءوهو ءدالوارتك اان اكو هادم ْ

 رعو ىشمدنةعأ ىن عماج ىتىذلاودو ةدغن وما اواسو ست مهرتت ١ وأ[
 ليديلا رسلان ء نيمو ذحملا غاورااذملا لعومل_سوهيلعهلتاىفدىتلادصنم أ
 اعامش شطبلادب دش ناكر يثكت ارينا عاونأن مهلوهدوقبادئاق ىعأ لكن ||
 جالا قارعلا ىلع همئ ان اكو مانأةثالث لا قم ارا !اريثك امهم ْ

 نمك لع كولا ىلاب فرعي ءاغادلناونأ هللاقد كلملاد- تو قل“ 0 .

 عاونأ نم هلواداورمشع ةء.-فاخو ماشدو ديزي وناعلسوديلولاة«درأهدالوأ ||
 ةيمو رلمقتناكوة-..رءلا ىلانبو اولا لوعو ةنطاللاو كلا! قتانرصتلا ||

 ىلسىنلاهان كلي هيف فاتخاةريرهابأ ىنك نملوأ 3 ءافلدلا رات هءسراكو ْ

 جحالاوهواهجب بعلبة ه هل تناك هرغ_ص ىف ههأ هانكح لدقو ل يلع ْ

 كوع
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 ْ 0 مهريغو ىفاملمامالا لاق لاحرلادارفأ نهدي ونزغلا لولم
 أ ؤاو رلانملتقو ءانن نقعد تلو يأت ردتاب رداقلا هتفالش رهو

 ا اواهرسكو مانصالا تو دن مدهو مهمامعأ ةقدانزلاوةلزعءملاو

 ا زق نحر رامات تو اال ا ولم لتقو

 ا تثد-امل وأو تادا< ىفالا ىهد التل. اس بقام هلو ةثامعرأ وعسل هذ س

 || ىباباقلالا تناك ل. ليقو ىسامعلاحافسأا هللا معن 00
 أ نب كل ادع هّنلاب قفوملاب ءافاخنا نمسقل نملوأ و ى ُُط هسأأ لا اوأل ما 6 رس

 || د# همس ارم ىف هيهل بتكورهنملا ىلع همقلن بقل نم لوأ و ىطو.ىلا لئاوأ ناورع
 ا ع الق سايعلا نب نمنايعثاههاونأ ةفملخ لوأوهود_ثرلا نوردهنب ريمالا

 ا نا ناساوخ كلا ىلءنوهؤملاو انآ تانتسا

 || لةقةفملخ لو أأوهوةقالغلا لد»الناكو عر ىلءه أر لاموهلدن قو رفاظذ
 | ايمو نو هاما لاق ند راك انانناو نسال ىنب نم حرلا ىلءهسأر لمشو
 أه رمااداو >ا. زاغاده ا ناك مهاطعأو ةمسأ .ءلاءاؤاخنا ل- أرد لقت -ةل.اج

 ْ ارا اسر لا لالا دام برعلاو د هلادال :ىه3 !ىذفان

 أ| توم هنالك تافاعل ا ىد نالعمو تيناركأ مدهملال وذا

 || لوأ و ءافاذناع رات ىلامتهلت'ءاضةلدرمال نك-اوه دس: ةفالدنا ىلوت ناك الاو
 ١ دء_ثرلانو ره ىضاقة- ةينح ىلأ ب حاصف سو ونأ: اصول ىذاسةي بقل نم

 ٍْ ريز و ةلسونأ مال. الافريزولاب بقا ن لَو 3 ىطويسلا ل: 31 هللا مهجر

 ركح ىأ ًأارلادب د_-ناك ءامدلا ن م ا ريك |حافسلاب بقاو حافلا
 نملوأ وو ءافلخلا م را نمروشأ ةعستو نينس عد ا «ذالخ تو قالخالا

 سمادنانرقااق ةلودلا ادي مربز ودام .عنب لمم««اءارزولا ن مبحاصلاب بقل

 ]| هل عهجا ل هس ل_ضفا!نومأل ارب زو تقلونز و لوأ 2 ى ط كلا ءاوأ
 ْ عكا سرا ف ىطومسا|لئاوأ را ةرازولاو بقللا

 عج هنمز ف ناك عامشوبأ هل لاقي يل كنان كو هو ةملايدلا ولم عدار

 || فءز- نب هللا دنع ىأ أو.شلا عثوىفالقادلاو ىواضيملاكءاسإلا نامع نم

 هرك د شرافدالءوداد هد ىف همس تارمخو هل ا-بقاتماللعاا رهام كنا



3 

1٠6 

 هرمدع[ةنثاهةفالخو هذس نون امهر عوهخ !ىذى ل دقو مشاه نب سعت دهم نبأ

 || مهفتاوهلاهتثرو ميطم نيرب ريند هناغإل دوار وقع هريق دسو ده كاك وةنط
 مايو [مصف تقل نم لوأ#هريغو ىرمطلا مامالاهرك ذه _:ءهّللا ى بطر هيدا

 ني ىلءاند دال اءام# 1 نمردنملاودو مار كا اىدصأانممالسالا ف دسالا

 ةمطاف ىشو ةيعكملا لخاد هتدلو نيحايئ امون أك هذ ع هللا ىذرسلاطىفأ

 4 هنمشاه لّوأ ىفو مئاه هناي ءأ. نسل ا ءابالوافت همأ هم اد ات

 الز و لاق ل تدق لو نو ىل اس اكل ا ترفأو هو [.مث :اهتدلو

 مت نملوأ 000 ىفاذك نونع هللا ىذر هتانب . لضذأج وزو
 ضن ىطو.سأ اج رخأل وهما ء هللا ىل_دهللالوسرادلو نمسملاو ىسحلا

 لل را لل قام اكن اعلا م نيفد رمل ريد*الا ناتاقثلا

 نورد ىع“مللهوهءلع هللا ىلص هللا لوسر نع ير

 ل ةاوأ هان ورش ىع“ اكانيس-وان-س- ىاث رع“ اا اوأرعمت سوار ثهيشأ

 لئاو امالسلاامهيلععا اًوحومدآ دلولوأ نين ادور ع ”نمُلّوأ و ىطوو.لا

 ل_.ةتاقاملادهامع ع تاو ن_جرلا د_هعءاب -ومدآ» هاع“ مسار و

 فال:->الاو هنا دعس هللا كد - امام_عأ ىرح و لءسادو لمن اقامه دءدشاعم

 وهو ل باق لءقو نياق همءانأ نير را ارتكاز 5 لِ شاعىدلا زوالا دلولا ىف

 هدأو دلوو دلو نماغل أن معد رأ نع تاممدآ نا يراو 2الوعأقو روشألا

 هاكح بطاح نيد# مالسالا فاد ى جمب - قلو قف ممم نيذ مولاىلءهشادجرأأ

 وهناك ىناك ريت اذ ءاع-«قرإو هلدلو نم تي دحلا فو لئاوالا ف ىطوم_ساا
 قاولاز .ملهءاور فو ىع*اهءؤاتمس رقفلا لح ديال هبأو رفو ه-:+لاىفهدولومو

 ىااص نيادادلاو مالسالا قدحأ نع نملَوأ ىه الرا _خأ همؤو ةكرب
 موب د_.عفةونىرصنا|نسملا نءعو هب وءيس عْشوهو ضو رعأأو هعالاو لا

 ل ءاوأ مل-و هيلع هللا ىل صدمت ةكربب هلرذغ :ذ بونذلا لدأ نم دجأ هم*اةمايقلا

 ديلولانيدلاخمالمالا ف ماركا ىدصلا ن مسقاءبقا نملوأ هو ىطومسلا
 رهسف ن نمىلاعت للان مما هلا لاعاد ل أ هللا فءس بقل

 || كناناك نيكسةكمس نيدو مال-الا ىف ناطلسلاب بقل نملوأ يق نا. نيع

 هلال



 ريمأ ىع «نملزأ 5 ل وأ 0 ا :ءافراتلا نم قمتع مصل

 ْىدىال تامقثلا ضعداموب زب زملادبعْنيرعل اس هتعهقائذررع نات نا

 رعناك محرك, ىنأ دوع ىف لو هيلع هللا ىلص هنا لو هر ةغيلت نم بتكر ناك

 ني-:هؤااريمأ ن مدرك نذر ىلأ ةفماخ ن نمالوأ تةكماه نع هللا ى در

 نيلحرهيلاثءن نأ قارءلا لم اعىلا ب كس هع هّللاىذررعنا هلل قف
 متاح نب ىد- عو همم رس دم أهملاثءرق هتكامو قارعلال هأن ءام- أسد

 ىلعانلن ذأ ءاهلالاةف صاسءل ان و رعادوفدعسلاالخ دو هيدا امدّئؤ

 مال-سلالافو ورعهيلع ل دقء ونا قدص ا هشاوات اورِعل !|ةذ نين موئماريمأ

 هريخأق تاقام نحر عا مالا اذ_هىكالاشاملاَةو نينمؤملاريمأ اب كد اء

 كلذب باكل اىرخ نونمؤملا نو ربمالا عنو ريمالاتناور علاق 2 1
 وهوالدر نيث دو ههست دءدر ع لس آل روك داعم الاو كلذريغلءق هدو دٌءمون نه

 ةيصوب هنع هللا ىذررك,ىلأ دعب ةفالدن ا ىلو نيلّوالانينموملا منيعدرألاماخ

 وهواظعاو توملاب فكه ءاخش عة اكو هر اعا ناسا

 تاحوتفلات رثكهمانأ فو ةءادصل قافتايركم وأ هالومال_سالاف ضالَّوأ
 ةفس ندت-_سواثالثو عنا ادع لدا 0 سالا قراصمالا تريهمو

 نيرحاهملانيبىب وش ةقالدنان وك: نأ ىدوأوروشأ ةّدسو م نين سشع هدو النو

 عساتلابالاف سو هءاع هللاىلص هلا لوسر بسن ىلا هءسذ تلد ناكو نيلؤالا

 نس طرق نب هلاد_.ع نب حاب رن ىزءلاد_دعنب ل.ف:نبباطخللان ب رعودو

 ْ لّوأ# مالعالا نمامهرنغو طوتسلا اوىريطاأ» هرك ذبعك نبىدع نب حاور
 ث

 نينامع ديون نب روغ 0 هتامح قءاوذالاو دموعشااب بقل نم

 ٍْ ك/ىأو لو هءلع هلا ىل - ص ىو ذا عمد أ ل ب قلعيناك ال ةنعدتلا در ناك

 18 | ءاندحا ناكسالل-سو<» ءاعهنناىلصهأ لاذ همدقت خت هقودن م كرد

 هلا ىلدهتتالوسر ىتذباب ج وزن هنالء رون | ىذب نمو نادروشو قددصو ىز

 ْ نأ رتلأس ل سوهيلع هللا ىلصلاقوكَت-و لةةلاثانل د اكولهللاقو لسوهماع
 ىل < ىذلابسذ عمهيسذ قئلد دو هءااترهاصوأ ا هاصاد-أراثلا ل ديال

 ةممأن نيصاعلا أن .نافعنبنامءو هو سمانا ن الاى مل وهءاعدللا



 هدعواك ادو#ئاماقم كانه هير هثهمودجلاهف_صتاصرعلا قرم _ثدودجلا ْ

 ظ هلع متقءاعو مو هيلع هتنأ ىلصم 4هتءافشدنورخ“ الاو نولوالاهمذ هظءءبق ْ

 ا ل-_.الافود#نآ ارقلاف ىعمااهمعدللا ى ذر سامع نبا نءودماحملا نم

 | حقل يدر أن ن ا ا :1!ىقودجأ ظ

 ا تعسر و بتك تدتكم القال اهعستالا م مال_ىلاهءلع هئاع#أ فرار ءاوتاراشا|]

 ْ ىتاموه نب ذالا دجأود## ىوعأقئاقحو _بوهلعةللاىل_مهئام»أ ىفلئاسرأ]

 ١ امسانيتسو بام هلاع“أ نم موضع مسجو ةجحرلاوةلالجلا ظفل ةلزخم هئاسعسأ ْ

 | هلو سلا ءانعمالا ةلاةعاسع |نيه_ستوةعست مهضعد و مد .انعلأ مومن وأأ
 نيف رمشل أ هرعمأ ف لآ اًعلاربك الاي أرد ظ

 5 تم ثنكموءدناع أف د | جأوأ اد ىنلا عدا ْ

 ىدهىلءنوكت هت 0 ةطاحاو هج 0-7
 اد.ةمواقلطم ىل عار 4 انل تنبأ وح أنماهبمرك أ

 آد ينأ ندب ع لاش « هلثاسيلافهل لكلا ر كح

 "اما 1 دحف نكران كا ةهر_توا ل نم

 ادب وثم هيف تش دقاع كحاو 07 ميمو عسسملا فهوعداام عد

 اد «#ىبذلا تةشا بسناو #عمهريزعدو ملاءأر طانمردحاو

 ىف ىلا هت لاق نآرَلا صد مالسلا اههيلعأب رك ز نبى دى ىعسنملوأ
 || رك ونأ ةفءاذناى مسن ملأ © ىطويسلا ل ئاوأ امه لمق نم هل لء4 هت
 ظ مو هباع هت اى هقلالوسر ةفلخ هنو عا مصلاتناكهنعهقاىذر قددصلا

 اأردص ىف ةرهش ىف ت ددو هنع هللا ىذر رعلاقفلّوالا عب رروش قهقالدخا ىو ||

 ن اكوىرتناادح هتدلجر كي ىلأ ىلع ى ىلضف نم هنع هللا ىذر ىلع لاقو رك فأ

 رول ا داو ننس بف الخ تزاكو مخاردشت الث موب لك ل! 1 [تنب نمل(

 بسن نم عد داسلا تالا همدست ىتلي وةهن-سنوتسو ثالث هرعو لال ٍْ

 نيبسك نيورع نهفات ىنأ نير كروب أو هول سو هيلع هلفا ىل_ص هللا لوسر ْ

 1 ,ونأ قيتعلاب مالسالا ف بقل ن ملوأ و ءافلدنا ع راتةرمنب متنيدعسأأ
 ْ 0 ظني نأ ريم نمو هملع هللا ىنصهّننا لو سر لاق هذع هللا ىذر قدد_صلا ١
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 ميلا عا ى مهءاشب اك نه موو ىعنذ ليغ هع !ثعساست نأ ناهكمااو

 ا هب ىعمس» نم م لك ىلاعت هللا ىخحم ءان و راوهعساملمهتماد أ نوك,ناءاحر ١

 0 هما دع [ كيش بوسهلهءاعرهظد وأ هلدحأ ا ميعدبوأ ةريشلا ىعدب نأ

 / هتمأ ىلا هر هلأ نع داع حران :ملو لو هيلع هللا ىل_د هل ناتعسلا تةقحت ىتد ا 2

 مل_سو هم ءاعهتلاىلد دجأواد-< وهى جدع م نأ ىت.ةف نيداسجلاب« ا.هنالاب 3 ١ ١

 ادحأ ب ذعأ ال ىلالجو ىتزعوىلاءت لاق لأق لد اهشلا رش قرع نبا جرت ش

 هللا ىذر ىلع ن ءو دجوأ دجأ هم“ نمرانلا ل دالوراسثلا ف 520 0

 ٍْ كلذ هنن |سدق الاد_عوأ دج أ همم ا نما مياعرضف تعضو درا نم هن

 أ| فو هترودءىف كر والاد_ثهم“أن م د_-أر واش امو نيةرم موب لكى للا
 : ىفهدولومو وهناك ى تارا نو علب دولو ه هلو نسا 1|

 ٍ دَذاد مد دحأ مس ملودالوأ ثالث هلدلو نممل_بوهءلع هنا ىل_دلاقو هنملا

 ْ لخدبالزموهلعمتارلملا انو هو رقوو»و .ظفاد# تس اذاريخنا ىفو لود

 ١ مش نم ىواتفلا ضءب نعال_ةن دا لا فرعا ابان 5 قوىمع كه أمد رمذلا

 ا م اذاهّدع هللا ىضر قدادلار ةم>-نعو رفك دقفد_اوأدش كازا حر

 ْ مد رمل هع هاومأ ركل ةذخلا لت درلق دمع دعسأ نم مقيلالدانم ىدانةمامقل امون

 فير ا هما ىف هنع هللا ىذر تدأث نب ناس> لاق

 د« اذهودو#شرعلاوذق 0 هلأ همنأ نمهل قشو

 | رشلا هم“ قربك الا عشالو

 ادت#و أن قارعالا ف تمطدقل 0 لمرسريخ ل هللا ىف وا ريغ 3

 كا د_خدملا لاو واسد دى ةمأريست ىلا ثوم مريس انو

 . أآدمس كلا«واهءذلاب ىكلدوخو عب داضفت كاعد ىنسلاهث اه*أب

 ظ اضيأ مسالا اذهب مسمول_بوهيلعهتلاىلمهللالوسرد#دجحأ ى ١ نضل

 ا الوهري_غدحأ اهب ىعس نأ «:هكح هللا عنمءافشلا ف ىذاقل الاقل _ءقادحأ

 ا لمت اق دج همس اامأ لااا فس لع شلل يي لال ل

 ْ سانلارثك أودج نم ل_ضفأو دج نم لأ وهق دل اةرثك ىف ةغلاسم لمض هت

 ٍ لاك تل ةماينقلا موزدجلاءاولهعدو نيدماحلادج او نيدو تاجايوق
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 | نينرقلا ىذ نعام هنع هللا ىذر س امعنبا ل سو رظذو لاك-ثاهفور ذاك ىت ٍ

 ١ جااوهو بعك لاقاذكو ددارم ىدنب بهصأ اوهو ريج نملاةؤناك ني ظ

 ناك ىم طرمأ كلم نمنر_ةلااذنا<عدهئا ىضر ىل_ ء نعواتقالسأ نع ْ

 0-0 ةعهللا ىذرر-عنع ىورااوهورع 5 نم ني_ة:ءاوذب حاص ْ

 ا نمهتصخلنهىلط ملف كالملاو هقال_هلا لآ اوأ ل_صقىفهلاو أو رهفاضوا |

 لوقام مصأ ل_صفلا ةتانوريسافتلا ضءدو ى َْط ءسىسأ|تأ امذادثو ىَرب رقم لا ٠ْ

 لاحلا هق.ة لعأ هللاو هم ْ

 باقلالاوا«*الاب ةصتخلا لئاوالا فرع سداسالصفلا) ظ
 ءدعبومالسالال ءةمالعالاو

 صضرال اسدأ نمل هنال بارئا | نمهقلذل_ةءمدا مد" اب ل ىعن نم لوأ 3 ْ

 09 هوأةرعشلا لك أن ههنلادهعام ىسنهنالناستاب ى مو كالديدقاوا و

 ا قلخ ان لوأ ٍِق رارسالارْثك نممالسلاامهياعدوادهنبالهرع نم ةنس يعن رأ ١

 نسدناكؤ مو“ :لاهءلع ىلأوا ميق هدكس أون دع ةنح ىف هقلخمالسلاهءلع مدآهللا ٠

 هلل_.ةظةرتاالق ءاوحىرسلا هعالضأ نمعلض نمتقافنةظقيلاو مونلا ||
 00 1111 لالا نتف ايا رار دداممدآ اب ْ

 همالسوهملع هللا ت اوملص هللا لو راد ى ع منو و را ر ام الازنك نت أ

 لهأ٠ دم نأ ءاحر دومه اهلاصخ ةرثكا 251 لاه نر مايا لاطل اطعام ظ

 تح رخل لس نأ همون ىف ىأرهءاجر ىلاعت هللا قة- دقو ني_ضرالاو تاومدلا ْ

 نوةاءةمملا.هلاو برغملاب فرطو قرش لاب فرطوءاوملاب لف طايل هرهظنمأ|

 دنعامع هنا ىضرةنمآهمأ ثمعتو قادناع مجود 4و همظعي دولو؟تريعفاوب !

 دم مأأي هرم 0 0 ا ا ةكتالا | نم هتدالو 0

 تاع قا ةلالاق باطااد. .عدّدحأاب وراه مهدت تّووأ اوذ كال: سقار بع |||

 نافي رشا !نامءالاامأ ل_بوهرلع هللا ىل_ص 0 | يق
 ل ىجهلالح ل> هللانأ هنا :اديوهصئاصخ بتاع ند ادجأواد ث ىنعأ

 ل 3 عاشنأ ىلا هربغالو ب رعلا نمدحأ هب مسملو هل.ةد_ءاأه هم ى 2 ْ

 نأ 5 ال_هأ تار دك -سم نمو بلطملا د_هعا ورنعودال_.هو وهدو-و ا

 0 ل ا يش ا ا ا عا تا تر ا ا م بيتا ١

 ناهكجااو
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 1 ماع درو 13 نوال ف هشاوسغ ل + تاما ووو ا

 ٍ د-أ اهرضحالن أ, ثدانوةيريثالاو ةمعطالا عاونأ ن م أو ل- عق تعرش

 فار فا ارارم كل ذي هصأ دقوالا د_- أ س.ءاوال» ا ىرانالواب ويعا هذال نمالا

 ٍْ تلد نزلا نءاهد_:ءام ضءد فخ كلذ تءءماإق دايت

 ٍْ الاح ةدجصن ن_.-أ ىدصت د_ةارد_ثكسا ىداو هللا حر تلاقو 4ء است صعد

 ْ 4 هيصا ارحاهتءل ارق هلت فرشأ» ىنالوةيزمت قطا قار ءو

 || لدانا لعانالجرامدو ردكم أو نمذ :ردل|ىذرت < ذل صفلاهءاخ .
 أ| لاقاناكموانامزا ههدوجو ىفاوفلتخ اا, دواعدقج راود :لا لهأ نم ىءةدقلا
 ْ هع“اةيراعلابرعلا نهنينر_ةلاوذوه ن آ ار-ةلأىف روك ذملام -ممنوع_ةحلا

 اء غلا ىرعلا مهو ريج ]ولم نمو دماسو تماس تاكا 07

 ٍْ افتار لمفاوضات مو رب هتوشل لوف نولانم صام

 ٍ تبرشو أ ءهلار رهن علمقدر كسع ةمدقم ىل-ءناكو ريضحلااب ع - او ىلاهت هللا ىلا

 ا ىل-عنيد_سااى ا ران سر رف الاىلاجوهوهنم

 ظ كاما ناكوهدارم ىلا لهون ناك بيس ْئش لك نم ىو أوجب وجأمو جوحأب

 1 شونملاريسس ناك | ار وارباهطس و ضرالا ىطهل ىذلا لء.افورهن لكوملا

 || هتاز_عمنم كلذ ناكءاوهل اوراكل او ضرالاه| ىوطتو اهقوفو ضرالا تحن
 ا اوذهظفل ناف شو. امو نب ىورلاردنكس الاهنالاق نم طاغد_ةو هتامار كن مو

 ْ ظذاذ ردنكسالاامأو ن ولا كولمبرعلا باقل نمنيرس لاو

 ا ا برغلار هو مورلاضرأ د خ[اهدكح اهلاصالحرناكىفانو ىور

 0 ثتدد_+ل1قدر وام هلاححال_دىلع ل دياسمو ندمماو ما *الاهماع

 1 تا ام قو أ امال_غن اك هنا هنريضاو هعماح ىف ىطو.-سأ|ج رخأ ىوبثلا
 0 لاقي ةنيدم» دنع ىتبافرمصم ضرأ نم هردأ اردانز كى تراسش ا

 , || لاق َكتامرظنالاتف هبججرعف كل هءانأ اهئان نم غرقا.1ف هن ردنك_ءالااس
 ٍ ردتك شالا )احرو 4< ” ران ىف ىزبر_ةملالاقا وهم ساد مىرأو ىتيدمىرأ

 || سيلاططسراناكو سدلاططسراو سونيل اج ممم هم رمنب جيسملا دهعاو كردأ
 ا ولا مد لا 5 اندوروم يرفق ال افءرأإ



 ١ ًادداثابف فوس ا.ذلا ىلا نيكس دع نارا مرا هك

 3 اردنك الانا فرقا ماه دةدشار طا أ!!هر رس ل

 ا اهدرق انارته المو ردتكسا هر يي هل
ْ 

 ا راند هل (ىلق رم علال نما اح ىلع

 ا هيلاراثأف لول 2_5 ىدأ خدنن عدي فول فلا طخ هنسح نم ىمكتف

 | لوصولاد:ءك- ذنأ ىلع كدب تءضوا كر دنكس الا لاةّؤ هم دم ندد سومل_اب

 | ىل_عسناش ثااةمكح ل_هكلاسرطنو لا راطنا 1 قرر تدع سا لاف

 ( لاقف دنملا ىف ىلذم نكمل هنأ كل اربخأ ىفنأ ىلع ى هصأ تعضوف هترودردقأ ||

 || لالا ناسا نمانئ» ىرحام ىنث دحر دنكسالا لاق مم ىلا. كلذ رطخ دق تقدص

 | ولما اءانالاامأ هناس ,و لاا !ناسأ نم قطن هنا ولاحلالعفوسايفلا لاف
 ٠ ىدنعناكتريخاف كسلا ىلء دا نر نم الدهان فريك نوهلاب

 | ةركدلاب كلاس راح نود اىف مالا د كنا هكح ىف افلام كلا قئاقد نم
 ءامدلا كف كوودملا لتقياد_صلازه“ ونة ل عراف ري ريالا نم

 ١ لعاب ةدط الا او الا نم ىد غناتي هاف ادا ند ةركلا لعاك
 ىتلعأ مم تادو>وماىلعترشن ىب :ءاهدالع ناو ارااءاقغص ل ثمٌكسفن ٍ

 ١ لعأسىفأكت رد افاد نع ترصد م انالاو ىلايلل ناو ءاماو تيتطلا ظ
 |ىذلاديدملا تفرشأ كريصقلار كلافريتكلا لاهل ىلا كلا سدا ىلا ةلمحلا ىف
 ظ رولا قر كابا المو رءقملاتم .ةذدهح و ىلءءاملا ف فوسرلاهعيط نم

 هللاولا.ةذزرد: ححرالا بعتف تول اال. الذأ كلل اعرتغأرفبقاو

 لاقوىنأف ةريثك لا هأو ةزتخاف ةعاذ هل أرمأ م ىلاب و ىرطاخ ىف اسم تكرئام
 لماكلا كمل ااجأن و هصقناهف فمكف ىل_ةعىفد زدات بغار

 لهامرتا اوت ءاي ة ل قة لح أ ةضراعش نع 0 21 لني !لداعلا

 ناس ا, ىدو أو لاخلا )هد معن ملأ 3 بئامهااو دب رخموك ول مود_ذهلا

 لااناتك بع :ك هلاتراب انةءتماضن مهرس نم عم راسأر + كسالارا.ةعالا

 نمالاهرضحتال بول سال بعةيلو لءمتنآاهاصوأر م هدأ
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 َّس ءاوأ ه_ذع هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىل _ء نب هءؤذملا نبدي نب نسحلا هما. مو 1 51

 - , رهلوةء مال_ساا< م اء مدآانونأ ب دالايهذمرهظأ نملوأ# ىطويدنلا

 سل اربد ايهم ْث دحأ ن فل ٍق ىلاعت هللاهاءة>افهن الاانةنأ انيظ

 لوأ 1 ءعر# نمهل ذو هم رق نمىلاعت هليإهٌدرف وى وغأاعب رهلوقد
 قاملاو و ةفرشملاةكو ةيدجالا دهع ل ةةرتفلا فدمحوت !1ل- ءريظطال

 مهتعهللا ىذرو رع نيد ز و لؤون نب «ةروو ةدعاس نب سةدئاصةااوراعشالا

 م -ع نيعو راامدلاذ ذا نملّوأ © ةن 21لوذد ىف فاك مم هرخفا | ىف ديحوتلاو

 قامهتع هللا در ساعنا نءىو را مالا اعىسو قاتلا اش 1 ٍْ 8

 روك ىل-ع ىناوو لاق م اء ظءذ> ىلاضرالا نازح ىلع ى مامحا هنا الاريسفت لإ

 نؤيتلا دز عالسةبئاكلاةيب-قراتتللا ساحتاك نأ | 7

 لك ىأرفرءبهب ول-ةلا تدق فسلاو ملقلاو في لان يئيش ت<ايندلا لاق ||:
 ا الأ -> ىف 5 أح لءل او فد تلاع اكس هللاآتلاتو د درعرو بد رق ن 2تالا 1

 قددصلا ف سوب ل اف كلذلو ش اء 1 نما هرمأ ظنا اموأس :دلاتماقاملامهالول

 نأَز ءلأورك ده-_ءاعو وانمدذ ىلع هللا ت ل د بساح بتاكأ ع اضرؤ> ىلا :

 ةمكحلان اسلي لاسغملا ناسا نمقطنأوهىذلا لاخلا! - ءعضو نملّوأ 1
 هاصقأف 3 5ك اكل :ىلا ل“ ”راا1 مال_بل اهملعر دئكس اةرا شالاوةريعلاو

 ه.هلاهمل حاوذهعمطا اره اتوهو نين_ىلان منت ةورمعم الداعي 1

 ا اولا هما |ب تكف ةعرس هد هو.:ءاطارردنكسالاهمل|بتكق نسح>- اخو | |

 احرق | اهبل اكن 508 أوةلداعلا كولملا كال هاعسو باطخ فطاأ» :

 رهاوجلان ا مال_سلاهيلعمدآ حدة ناكو هو هاكوزكا_سع ةنعانار بل

 لسرأوامنس > أ ىلع سنا |عا طقولا ةندهل ىدهأو يكل | صاو ناو نول علا

 ةم اركلاو ةفام_ضلارادهلازناب رمأ كلذدر والف اقذاحاسطافوسلمف هوك
 الاكل فربسو يعن 0 هرألسع عج 6-1 :مابرم ند> دقلاهرعأف

 نكءالث رع نولا نمءانا العن ةمك-حلاو لالا ناس ا,هزكع فوسانفلا
 اناغصا 10000 فّوساءفلاةريض> قالوا ةرطق قداح |

 ردك هلا ىل هرب ةااك نوتلاءحو قد ىلا ناهز

 ١ لئاو ةلارمضاحت م (



 ا 10 61 رو ا ستص سوو هراكناس الو ههد كصت بحال

 الاء اكتمل نم ةممئلالاو ةعربطلاو ةيرهدلا نم ثالثلا قرسفلاهءثك ىف مامالا
 ظ مْ نالاداةتءاوال عاوماكحأوةَوم نلاقدصوعا.دنالاة يع ةكريب منها ن م

 ىسعو ىءومودوادو نامءاسو نينرةلااذو سدردالوالا سس مره 6

 ' ندعم نم همك ااوذ خاف م ماعو لق كارل هاسنالا تمر

 هجر نازغلا بنك نماوملطملو مهدئاقعل.صافتدار ]6 نمهوكلذ ظورهلف ومن ||

 ني اور عك ذ ىفءهم ل دؤءاطع نب لصاو لازتعالا ىف ماك: َنَْملَوأ ٍِق هلثأ

 مهر دنءدءملاداقتءالا ىف و ةئيبخ ةماكرهوتفت نملوأ ف ى ُْط سلا لئاوأ دربع

 ىلاعتهناو ماكتيال هللانأب لاق امش ةيناورملا كولم ااا اورم دوم
 ا ةيدوويا به ذم أ نوملاظلا لوةداسع ىلاعت شرعلا ىلع قول سد هدو

 |١ 0 0 ١ هعأ نب بمآ به مام ع نمةردمل اةنطم_ثملا نم طداسولاب

 ظ ىطو. تكلا ل, اوأ ةارودلا قاد لوقد ناكو سو هءلع هتلاىفصىنلارك«ىذلا

 ظ ندا تاعر كتًاقروك كملادءملاةعاجلاوةنسلالهأ فااخنهلّوأ ©
 ا كر هد رالاَةؤ ىعجالاد_ءعمو 5 اولا ا هللاهجر ىرسقلاهتلادمع

 مقا درا مهرد نب دءملاب مضم ىفاذ تم هللا لمقت باص اودعضق نمزموثما

 ْ نآ ارقل1لاق نملؤوأ ٍِق ىطومسلال' اوأ همه ذم هنم مهلا ذح أف هك لو لزن

 ا نيعداتل اوةءادعلا نمز ىف د> كلذ لد ,لو لدم ةممأ ب نمزف مو- قول

 ْ كلملأد_,عهلةةفةرمصملاب ىنهملاددءمردقلاب لاق ن ملّوأ ا طومسلال اوأ

 || لاقبلا ههوءيسلءقو ف دلادوسالاو أر دقلا ىف ماكت نمل وأو ىطومسا|لئاوأ
 اذهل اة لاَع ةيعكلا تةرحأ نيحردقلا ىف ماك" املوأ# ى ُّط هلال اوأ

 ْ لكوتلاو فومنانهسدالا قدر ط ىل-عكل ذلة سانا ان اكو هنناءاضق نم

 نعد *نملوأ ٍِق ىطويسلا لئاوأ هملأ ضد وُقَمَل او ىلإ هذ هلئارمال ما سذلأو

 0 سد 3 رسب هل لاقبنآ ١ ارقاالهأن مل>رفرةغاو يمسدوردعلا

 مم 5 ندلَّوأ ل_.قوهن 002 نال تلح او وحلا رس فس اعافرصتا هد مك مشت سو

 8 :ع هللا ىذر ىلع مايأ فايس نباضفرلار وظأ نم لَوأ وق ىطويسا ا لئاوأ دمعم
 || ءاجرلا قماكت نءلّوأ كف ىطو.ىلا لئاوأ نيف_صىف نيمك-ىلا > نيح
 7 903011771130313 خ17 773 كج هني 315, فج زد دي 2 توك تحس اد جدت« جموس وج جو هيج توجو تصوورل ءودو ومو موج لا

 توب مم 5
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 : ة.كاغلاراودالا ن نمالاك-ثأ نييطقلا نيب دهاشو سما !ةءناحورهل ترده“ نكد 1

 را تناول ءقارمثالاع م1 !نمدحأ .دهاش ملامةمموُكااراوطالاو اننا

 | تبا اولا نمد :قرذو ة مرا لاكالال 4 ْصوْنَملَوَأ و ءاكسملاجران 1

 لوا داو أصح ميك لاس :طارقا ضارعالاو لالالا لوطو رباودلا ىف |

 : ل حو ”الحالا دودص دار قاوم اوراسو لبر لا و اسد اد ام

 / خالسنا ىلا مدقءاكعلل ساو مسؤل !ةعيمطلاخالسنأ قد رطبة لدتا

 ل٠2 نه لر أ , ةولاو هلم .لارتاعش نمكلذةيس د قل. 1 .-ورلا<. كاملا

 تك سدطار# 2 .ةهناحورلا ىف بنك | عذووة.ناحرلاتاملطلا

 َ هعم مال !!هءلع ىومدهعىف نوم.لقأ نيساوطااو بالودلا عضو نه لوأ

 ظ لّوأ# حجر اولا عجم كسلا شا بك تاهضرانلا عضو نمل و < داوتلا
 ٠ْ سريال رم.فلاوسعثلا دبا سلبا هنأرب نب دلارمأ ساق نم

 5 مايه لاسم ءسوُسأ حور قه ىلارانلانو' هد ماظع الارم 2. هل اء مكملات دعو

 سددأقللب

 ْ ةلياجةدئاف) نيمآ مان نانو مما اناو هللا نمدعن و طءدالث مح
 ماسقأ هي الث ىلا نوهسقت د :ءاكسملات الك كلا ىلاز غلا مالسالاةح مامالا لاق

 عداصاو د >< سوم ل اةرفكسؤةب رهدلاامأ نومهلالاو نو. مع طااونونرددلا

 3 نماحاردت:سااودز دة_ساف4: ماسقلا ةمموخأ |تاريثأت اوه كاذلا

 || نورياوناكو مهن نما ارذو محملا كولم ا اري_:لااو ديعوملاعلا

 | ةيعيمطلاامأو ما ماردالاو رئانملاا :.وكالذلز ونكلااو رخداة اعلا ىلا ءحرلا
 ارك درج اذار ةلازكت أمهكل لاسعلامئاصا ارذرهغا قدا رش
 ناكىسردالانرقلا ىف نو هدقتم ممم ناصعستف نو. لالاامأو ملاءلام دقىلا

 ٍآ ىف

 |١ دا:ساوهو طا ارةسك نور خأتم مهو: .ذلا ةيعتذكر براوع مو هفئاط مهم يمك

 مولعلا بذهو ىنطنملام_هل بتر ىذل اوهو سد !اططسرأ ذات_ساودو نوطالفا

 !| ىلءو زوطالؤأوطا رقىلع سلاططسر در عارة لام مفرجتو هيفساقلا

 نييمال_سالاةفسافتمامأو ىلارغلامامالا لاو مهن مأر بتو مد هرسأب نيم الارثكأ
 مهتءدو مهمه ذمءايجا ىف مهمايقكدحأ ماقام مامخ ناو ىف اراغلاو انيس نياك

 مسقو هن عد دأب < مدقو هبريكحتلاب< مسقماسقأه هدرأىف رصخت



 ْ رات هنبا هجر ىلاز غااهلات كم داقّتعا فنوعطم هناله._ثالاو هو نملاةداع

 ' اد اهمهن نيدد_ىفلالعو ورادنر وهشملاج الع فذ :ص نم لّوأ ل كلا

 ْ | سو:ءلاح رصتنلاو ورم الع دست عادل لوةيهوضع ضد ىف هص رع دو

 ةيعت ىلاهتخأ نبا لسرأ مالسا اهيلع ىسعن هز ىفام هلا عكح ناك كا
 نوءعند د ىن سولو ىراصنلا تلاق س وذ همعأ نأكو مالاسلا هيلع ئشغ

 عضو نه لؤأ# ءاكحلا ران نوترواااهرك ةلاوقأ سوندلاحناعافو

 لق ىف الانوطالذأ ذ_.!ةوطسرأ قاغلاهرهظأو اياتكر راحالاصاوخىف

 4: : امن ىفو ةمك-لاءديى نينرقلا ىذذنت 2 قر ور بر

 مهاربا هلم ىل ءهيعرش من هل محا لقا هاكمولعلا ىف هنم لع أردنكس الاناك

 "ا نيد ردك اضدأوهوةنطاسو ةمكحو مال_بلاامهملع حونوأ

 10117 ل وردت ل ءقذدم مال_سلاه-ءاع س د ردانال

 ىذب لكولا:جولاتاقيطفنآر ةاامولع فناةث الا ىف نر تاع

 ظ قوق شوك اريج ناك اذإو ضرالا ىوطب ىذلا لءقان رهل لاقت كإمنينرقلا

 ظ نمل أ هرغس ىفهدارع ىلا هبل صوتتيامدس ع لك نم قوأواهتو ضرالا

 قور-ءااو رود ءلاوراهزالاو قاروالاو رابع الاورام الا صاو + قف فادص

 ىف فنصنملّأو خراتلا ةمسم عكمملا هو روم نب سود د سهره هذ 2م |

 تالا ص اوخج رع سا ى دل اوهو سدطار-ةاوص اونو ناويحلا مفاسثم

 ق ثدخ قورافلاقابرتلاامأو ربك الا قايرتا العواأت كهءؤ فنصو ىعافالاو

 ءامكملا رات ةروهمشم ةياكح هل عبس ىفو ىس دقملا دجحأ نب د هل عمالسالا

 ة.دوحلاهفسالف نم م سو دم“ ةرأدو راملاو طغنلاوراذلاب بعالا لع نم لوأ و
 سدطرو «لوغرالات ال [عذو نملَوأ 3 ءاكسملا ع رامابات مكه مق ففخ- صو

 ةيعيمطلا نع خال. ذالاهيترم ىلا لصو لءقاذج#ر 9 نس ن ه عمت تن الس مرملا

 سمره ةسارعلا لع فص ن ملوأ و ء ءاكسملا رات كالؤالاد تاوصأ عه-ساو

 بحاصلاق هن هبز وضر اظزالق طار-ة,ةرود مءرب لاء جهناىورنوهراقأ

 لاق كالذي طارقب مع“ انيق طا ارقيةر وصنادل لعق هلع_ة.وانزلابة هدد

 لو ق٠ ءاكل 2 حيران ن الل هلك قسم هتك ريق همحأت :5 قدد

 نم



 نسل س اع نملزتءاامازخ_هم ىع“نم لَو أو هوءاطع نم ل-صاو ةغرد 5

 فنصلوالاةسهار هانم م سمرغ لَو أو ى طومسل ا لئاوأ كلذن ى يف ىرصنلا

 كرس اوفس هل فاز قل فدصوةعوضومييوةعافأل ١

 لو ومال_سأأ هب اعد ل ك, نم او هنا لق مكلا ثروغاثمؤ ناحلالا

 ةيكسلقل | مولعلا نم ل- عو كالفالات اكر 1 رشدلاحال_بناهيثرم ىلا

 تامساطا |عضو وءام*الاو فورم اوداد_ءالار ارسأ ى ماك واباتك نينا

 لوألا سمره ذات ثرو غاثدؤ ناررصمةريضاحت ىف ىطوءس ارك ذو بئامقأ و

 ك.ااورهزال اروةلاوريك الازيشلارك ذو موكل اوءاعك-ا !ةعنص مولا نم هلو

 لاق ءاياوالا :ارن باب ىف ةمكلاتاحوتفا!ىف<4_:عىلاعت هللا ىذررفذالا |||“

 تدلون سدقانن ء ىكدم اك رشدلاو حو رلا نيد جزامم ب كرمدحاو ل->رمهنمو ظ

 ءام نم قول ىرششد بأ هل فرهدال نم لاحرلان مولاقو ن-لاو سن الايد ا

 ارم! ءامنهدلو نّوكشد ءالمه دنع نال عئابطلا لهالانالحن مهرجو ع طسك همأ 0
 هنأناو ءل اةأمد باد ؟ىبىريمدلارك ذو رب دقئش هلك ىل_ءهناه# هلأ لد ١

 ا , نوعست كلام لاذ ردنكسا أب هذ ءهللاىذررعد_دعل--ررك ذ ْ لا

 نولت» هك الآ ض هد لّوالا نمْزلا ف ناكل اقو اضدأهءاتكفرك ذوةكئالا ا ْ

 معأ هتاوءاملعلا نيب فالخ هيفواردنكم او سداد وامهرح مهنمرك ذو لسانتلاب

 رازهردئاراز هعضوو ود_دردناد_دل_عو ىفولال-_ععضونملَوأ ]|
 َنِملَوَأ 3 ءاك-لا ران بئاع هيددعلاق افوالا ف هلو روك تر وغاثمؤ !

 جرساو جاددف_سالاو برطلا عاونأو لومعملاك ماو ركسل ا بارشل ادخن ف

 ءامكملا ران نمماحلاددذان ملوأ اوهو ثرروغاثءفراصأا!نمناحرملاوردلا

 ريقاقعلاو قورءلا صاوخو جرشتلاو بطلا عا ونأ ف تتك ا عضو نملوأ
 نال قارشالاى الا لوالا طارةءاهقار وأو راطئالاوتاستلا نمي ظ

 برة. ريط نماهأ1 خت 4 للا قا ها ا هوةءدرأ طارقس ى مهنا 3

 ل ,قكلذ هلهسان كوعلا مول نم لك أامةرثك ن مزيد فءالال ل 1

 - نا ا. اامهلمام كح نوكمذ ةمكسملاو هزقملا ءءلعناكامناكربطلا اذه ١

 نم لدثمأ| نالريطلاهر وص ىف لثمن نال ن مدن لكوملاهعبات ناك لقو كلذ 2
 طي بلل #آ#آ#ظيهيهيييييجيييييييممسبسببيِِبِبِب-ب إسم 0



 ا نهدريغو ى طومسلاو ا مالسأ|4- ءاع تمن لاك ىلعةلادةبآو هلذزمتم

 مارهالا ىو [مؤىلاعت هللاد -*و 1 اسنان :.ملوأ ٍِق ني-تروثملا

 اصرح مولهلاتافصاميق ميروتال الاو عب ائصااعبجاهيفر ودور ئان ةملآو

 "و مال_سلاهملع س :ردأناف رطل اعوقو دهاشا1هد- عن نأ اه دما ىلع

 | املا ز دلاو لوألا مر جلا اوهوةب وملهلامولعلا ىف ه-ردةرث ححا س دردأ

 ظ ىهممللاو هو 31006 ا هلا نول ملا لاه هه اهي نمش

 ظ طوسلاءرك ذ داذ< هنظلسلاو ةمكش اود ومنلا نين مج هنالُث املا سمرهملاب
 الداعامكح اكلم ناكونو ديرذأ ب طا| فرظن نم لَو أه 2 داو: لاةرمضاكث ىف

 وهو دءشج طامشأ نم ثاكو كاصضلا نمهونأر ف ناك ةيزاناذلا كول-هنم

 اورك ذهنه ادت ”رعو هد ,داعلاةيغاطلا ةفئاطلا كل ومو ملاظلا كلاكذل التاق

 !ىءوهدوعىفمو 0 كاوهفسلفلاث دحأ نملّوأ كف هريغوىلازغلا
 أمالسلاهملع سن رداوهو لّوالا سهرملا تايمكح فا اكامذارملا مالسل هيلع
 | نيدلاخ موهكلاو بطلاب لت رتنملوأ# ىطوسلا لأ ”اءالا نارك د
 | لئاوأ ه-نع هللاافع ىماسعلا أر م ا ىرةي واعم ني دب زب
 | لج رب هي رصمل اراب دلاب ف رعنو لقي لالا هنا هلا لأ 2 ىطوساا

 | ندب ردت ربل اب ةلسيمق نم طسوالا ب رغما ُتدُشلا <«, .-ثل تانوهو تارا :

 نول ذب. اوناكو امب عضولاو ىمما اةأو أد هن هددق اواكو ها لاعأ نمل
 ارك رم اوف رفرد و سانل اضع هملع هللارهظأ نأ ىلا سان || نع هنوف وهن
 | قطنملالء ل دأن ملَوُأ 9 ئ 5 سل لئاوأ هعفن مظع سا انبي فرعو

 نومأم اس ربقةرب 2 او هعمالسال اهلاأ ىف هءنانو. ءلامولل_ءل ارئاسو

 ْ قطنملالعجرخأ ن مُلّوأ هلا ُْط هسلأ لذ اوأ ةريثك ب تك هل م-رتف ىمامعلا

 | ماكت نملّوأ# ىطومسلالا نارا يايشدرأ دهءق مك لاس لاططسرا

 ءامكملا ران نم .كمملا سوهيلط» هيد العجرخأ و أ امهىف

 ىط وءسلا لو اوأ مكملا سديلقأ افءاهيفد درذأ وتاضان م رلأب ماك: ن مل 3 3

 لئاوأ رصع سدئرطولذ همك شاه لات يسنوةةنساغلا رعت نم لول ٍِ

 وبأةعاسملاوةنسلا لهأ عملاد+لاومااكسلا ىف ف:صنملّوأ ف ىطوتسلا

 هود لد
 اذن



 لاح

 عدلا ربذن ا ىفءاح ا كهنع هللا ى در ىرافغلار ذونأ مهتع هلثا ىذر ماركس ااةءاصلا 1

 ةولدلتا لهأ دءسوهو مالسأا |ههياع مم رم نب ىسعد هرب ضرال اى ىشءهقح ىف ع

 هرتص ذ ةمايقلا مويءاسإعلا مادقى أي كالو الا قوة 3 ١

 ىل- د .ةلعهقاتاول قسد ل 3

 راصثالا عفان :هنّودنملّوأ 3 هريس س دقربك الا مثلو رك ذءايبتالا عج :

 لاقلاق سا.عنبا نءفكئكو را مال_بلأهبلع نامءاس بطلا ةءاتك رمأو 8

 ىأر ةاداد صم ىف ماقاذا هللا ىن نأ. اب ناك ل_سوه_.لعهلناىل-ههللا لور ٍ :

 تاع سحال لوا ق اذنك لو غتفا ىمهأام لو.-دؤ هيد ناد <-ة«أنةرد م 1

 وهال لقت سرغ نول تناك ناو تاك ةاودأتن اك نان انفو اذكلا لوَقَبَ

 كلب اد ل ئدىاللاةف نونر نات طاق كلعساام لاق ةرده# ىأرذا امون ىلصد

 قوم نملاىل-ع معمهللا كلذ دنعمالسا| هيلع ن اميل سلاقق تيءلا اذه اردت
 ةنرالااهناك اذا لع اكونواصعا هتف لاق بغل لتال ن لانا سنالا لءد ىتح

 الماك الوح هو دوق هوم_سخ هوسدلعل :طق_سفاد.تماعاق هءار ع ىف مأق ن نوح

 اودملام تبدغلانول*إ اوناكول نان أ سنالا تندهتو كالذل همن ما

 ا ارا تناكف ةضرالا نات كشف سايعنالأت نيو اتاذ_هلافالوح
 كالؤالا بد ترث ىلع لد نمل وأ 5 ىربكلا ناو للة اند نمتناكث مح ءانلاب

 ةيولعلا رهاوذلا قف ماكت والت ارك 211 ااريسمردقو
 عافأن هفبكرو ةيتامتلارقاقعلا ص اوتو بطلا فرظتو ةصوعتلا تاكرشو 9

 3 رشا عا طاالد- هدام ةسيئاستالاةحزنالا متالد ام ني_تاعملاوةيرمثالا 1
 ىاسم»ملا لك كلان مزلسناف ةيعمسطلااةي رصنعلا تار ودكلانعاهفصدوألا

 اه<بترادؤ كال_ةالاكإة,ةءلكااةقطاخل ادي رصنعلاهسفن تقلعتو ىلا بلا

 ةيمك- ملا مولعلا سسرفاهت اريث اثواوصا اوتو يوكل اءام_ثالا قئاقض ىف ظ
 فئادصلا| فبتكملاومالقالا عاون أ مال_سلا هملع مدآ م ءراك اه دما ىلعاصرح ْ

 ب:كحلاضهفثا اوطلا ضعيه ده. ناصأف 4 اريل ”روملاوة.ذلا ١

 ةنيمملاة بي رغلاب هئاسل هلا تقف ةنمنارعل !ناثك+ السلا هءلع ل رمعس!باصأق |



 البلل

 صضاق !ممع هللا ذر تا !ةؤريع ني د. ءانأ لاةؤاذه نمتلا مذ امنءهللا ىذرأ]

 ْنَء لئاوالا ىف مامالامرخأو ل .ةثرك ذلا ناف فخ تل اق مث لاق ةكملهأ ٍْ

 رك فأن مزفالو مل_-و هيلع هللا ىلهىذلا نامز ىف د> أ صق» ملاولاق تاقثلا ١

 تفك نيد اقف تاعز شت دحأ ضفتلاانغاو امد مذ هللا ىذز غال .

 هللا دمع ةكك صقن هلوأ5# ى طو.ساا لئاوأ منع هللا ىذرةبادصلا نمره ديفا :

 لطو ءاشلانئاوأ هزنءهلبأ ىضر ىنامعلا عب درسسل|نيدوسالالل_ءةو رب عنا 1

 نه لوأ# ىطومسلا ل اوأ نيثال الثو عست هةسرذغنب ماسرصع صقن ملوأ © 3

 نونااوذم- هرم هللأ نم دل ةءاياوالات اماسةمولاو الاب ترث ىفرمص# ماك: ٍ

 ماك: نم لوأ © ُى طومساا لذ اوأ نيم آهمول دان هفنو هرس هللا نس دو ىرصم لا ْ

 سنالاو برغلاو قوذلاو قوشا اوركدفلاءاقص نمة فوصل بهذم ىفدادغس 1

 نيد_« ةزجو ألزانملاو تاما نماهري_غوعاقءلاوءانفلاوةفرعا اوة.هلاو ظ
 ْ نيناسكو عسأ#: كلامو ىطقسلا ىرسلانارقأن ,م وصل !ىدادغملا مهاربا ْ

 1 وأ بول ةلال_عىف ماكتوفوصلاب ىع”نهلوأ 3 ىطومسلا ل اوأ نيتئامو ْ

 | نءرسأربالاب لاسملا علق ءاهونأ لاقماقم ا ىماثدلوملا ”قوكقوصلا مثاه ١

 قد.قد تق ةرعام قوصلا مث اهونأ الول ىر ولا لاقو نتولقلا نمرمك- ااجارعإ :

 تاقءط نمهرسس سد_ةمشاهاب أرأ ملول فو_صلا نم تقرعت نك اموءايرلا ْ

 لا اوحألا فور مة داب ىف قارعلاب لكسر نم لوأ كو ىط ريالا لا اوأ خاشملا ]

 هنامز ف فبدلا خش ىو رملا سادعلا ولأ امامااث داهية ناكو هفوصلا||
 باقااريهطتة.دوصلا قد :رطف طش لوو نيطومسلا ل ئاوأةثلمثلثةنس تاغ
 ءالدصلا نءةعزتقلاىر اهتم ىراولااهاتفمو ىلاعت هقاىوتانع اكدانأ|

 لّوأ#و هنفاهضر نازل اذلاة هنت ى ءامةلااهوخآو ' هتئارك ذيب لةلاقارغتسا
 ةيقوض اءارقفلا عش ىدادغملاز ارهناد.ءمونأءاقدلاو ءانفلا لع ىلع ماك: نعأأ

 مهياعءامسثالات اب ال وأو ىطومسأ | لد ءاوأ هننامهجر ىرصملانونلاىذذءات ||
 هللا ىلص هنلالوسزلاحل اوأ#ىلاز ءااهلاق مارك !ءاماوالاتاناعرح [مال_كلا ||

 تااق ى-> د.عتدو هبربول 2 ن اكيد ءاو لخ ىلا لذات ثيح ولدنا ل دو هيلع

 طن دعولاو ةلزخا ارث 1نهّلوأ 2 ىلا اًرغلاهلاق هير ىقشعاد#نان رعلا |[
 1. كر ووسام“

 ةباوكأا



 دو سالاوأةس رعلاعضو نملّوأ © ىطوسلالئاوأ !ميؤاهدْزف| ممم ىه ىل
 هذه تطااخدق برءلاىرأ ىناريمالا هللا لأ لاتَةرمص..! اي داب ز ىلا ءاح دل
 || م هملاك هنوعةءانعب رحال عذأ نا ىلن ذأ وأ مهتنسلأ تريفتفمحاعالا

 ئ داب زلاةؤ نو لرتواناب أ ون ريمالاهلفا لص أ لاذ ل+ر دايز ىلا ءاج م اللاَمؤ

 عضوف نعل تء منام ساذال عنصاداب زهللاةذءاق دوسالاابأ ىل عدا
 |اوكاام_4

 ظ هللا ىىذر ىلع نءعهدود>َتن د _ألاًةؤوكذلاىأ ءااا ذه كال سأ نه هل لمف

 ا وخلا عضو مب ااوكأ ا ىف دوسالاونأ هعضو باب لوأ يو ىط سلا لئاوأ هدع

 ْ لئاوأ مو ع ريغ قو قدس نب هللا دعم نرقالانوعمدوسالا نأ دهد

 || ىءودلارفعحوب أ هفوكما الهأ نموا !ىفاباتك عضو نملوأ و ىطودسلا
 || لم نيذاءمفيرصتلاعضو نم لوأ 3 ىطو.#سلا لئاوأ ابكت اذا
 ْ هدالوأ دالوأ تامواريثكرعنأ دهن ةثامو نين اكو عم_سةن_ستام هللا هجر

 ْ رعءاشلااهمذ لات قاب وذو

 ظ ديالاهر علوط نم عج دق 7 ل>رمل«هنيذاعمدا

 | فينصتلاب وضلا نمهزيمو فيرصتلادرفأن م لّوأ © ىطوم_ساا لثاوأ
 | ىطويسلا|لئاوأ مولعلا مسقت باتك ىفهرك ذاذك ىنزاملاناّمعوبأ بيومتلاو
 ' اتا ىءاو رئارغ_هح وأ ةفوكلال_هأ نموذااىفان اك عضو نهْلَوأ ٍِ

 || دجأ نيل يلدلا فورهلا ىلءةغالاعضو نم لَوأ كف ىطو سلا لئاوأ ىئاسكلا
 ظ رداقلادمعيشلا نامسلاو ىناعملا ف هاد نهلَوأوو ىطومسلا لئاوأ هللاهجر

 || اذ_مهاموهيففلاو عيدماافنص نملَوأ## ىطويسسلا ل ئاوأ ىناحرملا

 ا وهو عفدأ !نم عاون <١ _ىهنري ع هنمذن لو نيد امو نيهم_سو ع راد

 ا ىااك_لابهدملاوهةءاطملاو سد اوردصلاىل_عز .هعاادرو هراعت_بالا

 ١ برهلا4هل نمةءذهدلاةّوقلاياهد رذ-سأو هفيطألا ىف «مأد قع نملوأوهو

 لوأ و ىطومسلا لئاوأ هللا هجر برطق ثاثما عضو نملوأ 5 ىطو.سلا لئاوأ
 "1 ريع نب دءمع صقن م لّوأوَ ىلط .سأالئاوأ قاصء موق قارعلاب مه“ نمل

 || هكثاع ىل_عربع نب دسعوانأ تاخدءاطعلاق هنعهللا ىذر رعده ءىل_ع



 لي

 ىصهتلا لور دعب امنع هللا ىذر رعنب هلا دمع ىتذأ سذأ نب كلام لاق ىلاوملا
 ءاهقذةءادصلا ىف ناكو ةنس نين ايو عد رأ نب أوهو قولو هنس نيت لسو هءلغ هللا

 ىذر م هريغو لءد نب ذاعمو دو ءسم نب هلل أ معو 45 اعنم مزمامأ اكنودهت#

 نسداتلا سان ىلامح نحهدأت هلا4_ةءط ىلاراصهالا ىف هدف القتنا ع م-مءهلئا

 لوألا ةئاملا دعب شعب نهلوأ ,ءاهقفلا#ع ران 0 نيءجحأ مماعهلنلاناوضر

 امم لاهأ نم ءاياوالا ضعب ىأرْزب زهلا د. .ءنب رعءاهةذلا نب ده لا نم

 هدد نم ةمالاو 14 ةن_س هئام لكس أ رىلعثءس ىلا ع ةهللا نا لود الئأق

 اينأر لكنا ًارردع لذهأ نه هعمل ارعى هد رممدت قو رمع تن دياهتيد

 اهب طويتسلا رك لوألا ةثاملا س أر ىلءزب زملا دبع نب رعو ةنماشلاةئاملا |
 لد ةاوأ هلا دجتر ةفست ون قوالاةئاسل ادمد هدا اننا نعل 3 هريضادملا

 ل اوأ هتلاهحر ىذا .!!مامالا هقفلالوصأ ىف فئنص نم لوأ ٍِق 0 ْ

 ىروبدلا دب زب وبأ دو -ولا ىلا هز ربأو فالذلتا لءعضو نملوأ 3 0 طو.٠ هسا

 ْ عزتي ل ءل وأو ىطو» سلا لذ اوأةئامع رأو نم الذ ه:س ىف تام همفذ اء[ نم

 نمُلَوَأ ف ىط سلا لئاوأةربره أ ن ءلمر , دا ض ءارفلاة مالا. ذه نم

 نملؤأ قو نطوكلا ل اوأ هلل اهجير بدم ىلأ نب دي زب مص هقفل | لءرهظأ

 نملَوأ و :ئطوسلالا اوأ هلثا هجر دل نب م -رلا دءءرمص م كلام هَمذ ل تدأ
 لاب ل لانو الاوبا لاق ينع دقو ياا نايل رول ال

 ١ و تاةؤارك_ةدماقر طمه4- :ءأرذ ه.:ع هللا ىذر ىلع نيم اريمأ ىلع تلخد ْ

 لودأ ىفايات مذ نأ تدرأد ان اذه كدا تءم؟<ىفالاَةؤ ىدب_ تارك

 ا ت2 رعل|هغالاه له دق ثعقي وأن ةيمحأ اذه تلمؤ نات امو هدب ,رعلا

 فرحو ل _ءؤو مسا هلكم لاك-ا | مح «رلأ ن جسرل هللا سدا ميف ةفمعت ىلا ىف ثالث

 ْ نع أامفر-هلاو ا م ا عدلا نعت امال

 أ نادوسالاابأان لعاو كال عقوام هءقدزو هعم ه5 ىلا لذ الو ممم "سا م

 تءعمفدو ءالاونألاقر ل رمال ىدور وعدد ورداطهث الثءام_ثالا

 تاونات را دق ديما :أ!فورح كلذ نمناكؤ 9 0

 لاه اهنماههسحأ لتاقفاهتكرن لىللاقف نكلرك ذأ لو كا اكولعل وتءاو

 ىلإ



 6 1 هايس

 مامالا ُُك اوالاو .ننبلا ل4 ف ردتن رمزا 3 ثوذ :ةلا عارنأ ن ماهر | ا يق

 ثالثو4ه- ءاعدازو ىطوم هبا مصل تأند اًوالاقةلاسر ف: ص ىو ْ ا

 رخاوالاو لئاوالارامخأ نم هرقتدزو اذ - هىناتك تيترريةملاانأو سد رازإإ ||
 ا برذلاىلاثيدخ العشم أنمرلوأ ِق هريغ ىف دالاس هريثك افاعت |

 نهلوأ © ىطو.سلا لئاوأ هللا هجر قشددلاء الل نيةمصعص قا ن1 ١
 لئاوأ هللاهحر ىتادلا ارهاطلاونأ ظؤاحلا نادال ىلء ايد نيعيرالاج رأأ |
 ىتشمديدرمشا نبدأ ارون ضرالا«بو ىلع ث, دحلاراد نب ن ملوأ و ى ظومسا]| ||

 لاح 5 هو دئاوفلا م رخت نس نم لوأ يو مهم ةريض ا عرصتب حلا ضلك :الما
 ل ءاوأ ةثامعت راوهريثع ثالث هنس تام ىورهلا ل ضةااونأ ظ وال اةارهب علال
 ىطومساالثاو | هللا هجرريب زلا نيةورعىزاغملاف فئصن ملوأو 2 ا

 لئاو أهتناهجر قدها نب د لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىزاغم عج نم لو يي |

 رعو ركب اكمال_تالاب نسةداس ||هقيط هءادعلا نمةةءطلوأ 3 5 طوم_نلا| |

 ماركس ةبامعلا ناةيط قرح نئاذاتسالا لاق لالروةزجو ىلعو نامغوأ

 ةرد-هأا او مالم الاى وهسلاىلا ارظنلامف مد يا. طددعامأو 8 ماع هتلاناوضر

 ىلء ورك ىلاك ةكءاواسأ موق ىلوالا .ةقيطةريشءاتنثامهتاقمطق دهاشادوهشوأ
 كاين قم وهيلع هللا ىل_دىثلا اوهنأن نيذلاةودةلارادتاحكأ ةيئاثلأو 0

 لاقت كوالاة.ةءااد_ةعاومداب نسذلا ةهدارلاو ةكمىلااورحاه نيذلاةثلاثلاو |

 م ملوأة_سداسلاو راصنالا نمةنن ال اهءقءلا ناك ةبماخلاو ىةعنالو

 هيب .. دملاو رديوراهمهنماثلاو ردب لخأ ةعناس |او نرحاهملانم ءامقر ىلص

 ةيدادلاو همن دملاو وأ | نمز نوزحا 411 ةرمثاعلاو ثاوضرلا عب لهأ 2 لاو[ ظ

 هللأ لوضراوأ ًارثاميصو لافطأةرمثع ة سنا“ 'لاو عقلا ل_ءقاولسأ بحةريشع ]|
 عمسو بحتو ىأر نم ةب امكااددعامأو عادولا و متفلا موب سو هراء هللا ىلذ ا

 لَوأ © ةيادعلاتاقءطنم مهنعهللا ىضراقلاو عام رأو فاأ ثا لقنو
 نهوىلءونامع ور#و ريدا م3 ةياوصأ اةّدءط ماظعلاع ءاهقفلا نمةقدط

 ريم ْرلا نب هللا د_هءو رع نب هللأ ل ءءو سامع نب هللا د- هع ةلدامعلااةياععلاءاوةف

 لااماذلا لا ىهقفلار اصاوناماسإف مهنع هنأ ضر صاعل نب ورع نت هللاب-_هعو



1 

 ناسارخ كرام 'نباو ىرلاب دج نيريرحونملاب رمعمو طساوب اا ْ
 0 رت ا قارع !!ناظذا+لال ات ,

 ثيداحالادرفأ نمْلَّوأ قى طو.سلال# أ انكس دامو نيعرأو عض» ىف كلذو :

 ىءوم نب هللاد_.,عنمج_:ةامملا سأر ىلع عسمطاقالاو تافوقوملانود ةدن_دملا |!

 لؤأ و ىط وسال اوأرص«ىومالا ى ءومنب د.ءأو ةريصملاب د سمو ةؤوكلاب

 نق ف:دنملوأ و ىط ولا اوأةعالا نه هرهع لءقو هتدنسملا مهند ن م ا

 نك عماضبأ نناطولا عمدا ذلاورملب زرتحاو راد هلا يملا 1

 نملَوأ5# ىطو.سلا لئاوأ همعشالب دعتواحرح ةاورلا نملاحرلا فماكت نم |!
 ةنئاسلاهرأ | ب هنت ىدلا|+ ...نب هللا دع لسو هيلع هلل ىل هنت لوي سر ىلءب ذك ١

 دال فاطو مال_مالار وطأ ا,دوهناكحرنولان م ضفاورلاو الغ نممهو

 لة ددقو هندؤل اوريشلام-هندب لخ ديو دب دمها مالا ةءاط نع مهعذهل نيلسملا

 رك ذو ريص م ىلا جر غن د-أ هقفاون لو ه_:عهللا ىذرن اسمع مزىفكالذل ماش مآ | :

 ىلع نوط مم ٍل_سوهملع هللا ىلص هلل الوسر ىلعن وعلما ب ذكواريثك اما اكهذع ا

 هينزعهللاىضر ىلع موق هزءءنأ ىذرردزالا مدقالامامالاو ريك الا تددصلا 1

 قافنصن ملوأ 3 ىطويسلا لثاوأ ةنءالا هرلع هلق لةةودخأو رفف هلي ٍ

 ماك ا ىطومسلالئاوأو ريغ لءقو لع“ نم رضنلاثيدملاتءرغأأ

 هجر يفاشااىنعأ ماهفلارملاو مامهلامامالا هدف ف:دوثي دما فات ىف ||
 ةرووشملا عاونال ااهعونو ثي دما عاونأ تير نم لَوأ هو ىطوم_بلا لءاوأ هللا ||
 عاونأب ترنملّوأ 5 ىطو.سلالئاوأروهشماد رصت# ىقحالصلا نيانآالا||

 تاحرذعسملا ىلا ةطمسا أو. هيا د ل ْ

 لال ةمالعلا ن ةتااذأت_سالا ماهفلاريملاذ.وملاو ماها مامالا# هكدا نم
 لت ارالان مدة دحأ هقيساماءدترن هتعاخو ريغصلا مماجلا بتر ىطوبسلانيدلا
 هفيناصترثك اهيلعلد اي نيد_منهلا عاخود و رخاوالا ن مدرفه-ةهمأ أمو

 عماوملاعب .<ورود :ل ازداد سغتو هغالا ب ثا 6ىر هزااو ناقد الاك ةديرفلا | ١

 اه درع -9

 | ىاز والاو ةؤوكدلاب ىروثلا نامة_سوةرمصم هلا هريغوأ نص نب ع مب , رلاو هلع

 ١ لوأوو ى طومسلالئاوأ ةبومذ !!ثرداحالا ن مع.طاقملاو تافوقوملا ىلءوتت ا



 لم

 ! لت ؟اوأ هلل اهجرنج را دمع نب دمأ اولا نيطسأفب ,و هللادوجر هءاع لمه“ أ نم ماشه

 1 ديعنب نيدلازع مالسالازعشرصع ىورو ريسفتلا فان مّْلَوأ 3 ف طومسلا

 ا ىضرةباصصل اةةيط نب رسفملان هةقيط لّوأ © ىطويسا|لئاوأ هللاهجر مالساا
 ١ ا رسفملات اةيط ىف نيناملا عونلا ف ناقتالا ىف ى 5 ءسلالاق مهمع هلأ

 ْ نب ىلأو سامع نباودوع_سمنياوهعرالاءافادناة ريع ةءاصقلا ن رمري_بغتلاب

 ّْ ىو رنمرثك أو ريب زلانب هللا دمعو ىرعالا ىيموهوبأو تباث نب ديزو بعك
 |١ ىلاعت هللا تاتك ع نءى ول سةءط ىفلاق هزع هللا ىذر سلط لأ ن نب ىلع هذع

 أ| مآتلزن ل ءبألعأانأوالاةبآ نمامو كتريخأ الاه ىفلأست نأ ن مام هتئاوف

 || مف تاع دقوالاة آت ازئام هقناوهذع هللا ىذرلاقو لمحوأ لمس ىف مأراسمن»
 ّْ نيسداتلا ةقيطامأو الو ئ-اناساوالو ةءاءاق ل هو بلر ناتازنأ نيأوتازنأ
 ْ سارع نب هللا دبع باكتأ مهمالةكم لهأ هدا اهلادم :ريسفتلاب سانلا ل ألات

 ْ هّقيط دمر مس سواطو ريم .- نب دمهسو سارع نبا ىلو م4هرك ءوءاط عو ددا همم

 ا هباتكسف هلم ىاوثن مل ىربطلاربرتح نم رفع ىنأري_سفتريسافت ا لك [نيمدت |١

 ْ ىففاأغ نا. نباو مكاملاو هام 0 او متاح ىنأري را ٌمريسافَتلا ليك
 ْ هقول !نمهيلعماةدىذلا نذل | ىل ءهريسؤت قرم 25 00 ىقءالخريسفتلا

 ْ ءامشأ هريسفت فرك ذىزارلار مفلاكء اكل |لاوقأوو ذا او راءخالاو صمقلاو

 أ| ةفءالفلا لاوقأ نم» ريسفت فرك ذفاشكلاو ره_سفتااب اه ىاهتالذرعثك
 ٍ الازتءافاشكتا نمتدرذق-ساةعالا ضد لاق ىتح امته 2

 ا هقالخ فب اهم نباثء دحلا نود نملوأ# ناةنالاىفرك ذاذك ٌسقادملاب

 ١ مولعنّودنملوأ و ى ُُط هسلأ لآ اوأ هللا هجسردرعأب ززعااد عنب رع ْ

 1 بتك هللا هجرزيز ءلاد.ءنبرعنااطوملا فكالاملات تنابقنا تن دالنألا

 ْ هللا ىلص هللا لوسر تن د- تس نمناك اهفر اظضانأ مزح نباد# نب رك, ىنأىلا

 ْ راقب | ةرالعلاا ىتفر ةعب زال اءاقاشلالا تار رع <. كر[ ندور -سوهملع

 ١ مولعلا نمريثك ن ّودفءالعلا باهذو علا سو رد تفدندق ىفاف ل: ؟ ١كلذ

 1 ىطويسلا ل ئاوأ هناحرد هللا عؤرو ءاز ارواري_ هللا ارو هلب اهجر هّموال ىف

 ٍ رونو ةندالاب كلا اضاونألا لك هيترو كيد ملال ءىف فهد نم لوأ و



 هللاىفصىنلاتل اس لاق هنأ هنع هللا ىذر ىراسغغلارذ ىلأ نعهمالسو هرلعهتنا ||
 لوسراب تاق لزم باكر لاق لرب 127 لسرع ىأ لك هل هلل لونا تلققل هيلع ٍ

 مهما ن انك ىأ تلق وقل |تاتكلاقمدآ 1 أ ىل هلل ال ازثأ تانك ىأ أهلنا[!

 تاقافرح نورشعو ههست لااقافرح كهننالوسراب تاقاملا جت تى لاق :

 هلع هلا ىل_دهلئا لوسر ب مخ ةافرح نيرسشعوةدناّةتددعىفاهنلا لو سراب 1

 ىلع هللا لزنأ ام امن قلاب ىنثعد ىذلاورذابأاب لاقم هاننع ترجا ىد مل_سو :

 هءلعلاقف مالو ف لأ هيف سدا أ هللا لوسرام تلق ان ل مدآأ|
 ا لا تاو ردك ىف مدآ ىلع ىلا هن هنا هل ادق اوبت رفا أ مال مالسلا||

 مالدءد ل نم م ىلع لزنأ ا عرفكد- ةوفلأ مال ف فل اخ نمكلمفلأ ن توعمس ْ

 ىثر فو رملي ن نءنلندو هفمءىرلانأو ىمءىرب وهف فورا ندهن ا

 كلذ نورملاود هد« ا لأق اديأرا ملا نم هجر الافرح نو ريشعو هع-أ ْ

 هرسهتلاسدق ىفوملا دج[ ف راعلاءرك ذ مدآ كبأ ىلء هتازنأ ىذلا باكا :

 لّوأ لءقو ناو رم ني كلما دمعرمأب ىلؤدلادوسالاوبأ دما طقن نملَوأ قي ّْ

 ل :اوأ ءالامصاعنيرصن ل قو ر مهل نب ىو ىرمص» ءأان-سللا طقن نم :

 لئاو ا رع ا ةءارقلاع مج نملَوأ ِي 5 طومسلا ْ

 ثحيوامتمذاثلاعتتو اهفلأو ثآ ارقلاهوحو عستت نملّوأ © ىطوسلا ||
 هجر روعالائراقلانوراهن" الاةدوحوماعبسلاتآ ارقلاعجوهدائ_سانع ْ

 000 ل1 ىلاونا ارقلالعفزرب نملّوأ 8 ىطو.سلال" اوأهلا||
 نملّوأ 8 رعالاناك لاق ىهذلاّن اًةمط نعالق: د رادع ْ

 ىلاج رخ نوذذلا عاونأ نمل_ءاارفاو ناك دوسالاونأ هنعذ- خأ يب رعلا عضو ْ
 لّوأ# 9 طوءسالرم كم ةريضا كت ن نم ةثامو شع عمس نسا مب ت اس5 دب ةنردنكسالا ٍْإ

 ةعالا عمت ط وملاةقيرط ىلع دانسالاب سنأ نيكلام نآرقلاريسفت فاص نو /

 بدرعافت :دنملوأ#ى طومسا | لثاوأ دن سهره سف هلوالا ظذاح" لَو ظافالا ١

 نبال قرزالانب عفان هلث_سأ نمثل ذ تأ ىثملا نب رمعمة د ءيعونأ نآرقلا ا

 ءامالانآرقلا ماكس نص ن هلأ 4 ىل ودسلا لئاوأ اههتعهتناىذر سابع |[
 قشمد نأ ارقلاةباو رْثد>-أنمهلوأ © ىط ومسأا لذ اوأ هللادجر ىفاشلا ٍ
 1. 1 ول ا حلا 11. ااج 0 هال اجلا لاس وطال وول اطوال ---حووبْسصسسجا ١ 1

 ماشه
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 ف ل-.ةنمك-لاهاتأضافلوأ ف لئاوالاف ىطو.ّسلاءرك ذذأرعا ||
 «-نملوأوهو نام-.:نب لعن سحلاووأو وهشاا ىف لالا ىأر ضاقلوأو
 ىطويسا ا لثاوأ دادةسسالال_هةناكا امو هب رصملا رأي دلاب ةاضةلا ضا#ب
 مظعالا م انالاا ]غاب .سلاب بريضو سيدو لاذ ءاضنلا اطنخ ضان 0

 ْ هللدأ ال نب_تموئلاريمأا لاةؤروص“ !اءاضَءلا هذاك هناجر وكمل ةفيتحوأ

 ءاض أل حلصأ ال ىلاب ني ذم اريمأ ىلع -دقمامالا لات تمذك ةفمامللا لاقف

 خيرات نم نسل |ىلاه در_ةملصأ ال_ةاب ذاك تنك ن اذ بذكلا ىلاىتسن هلال
 ىلع ةرمدملاب ةودار ا كعم يفت ءان لاو ءضر-ءأن لو 3 داق «ل

 ىلع مانوهتبب ل دعيلعاو ل أف مه.<ال ناكقهيلاسانلا عتجاوءاضقلا
 نمض5٠ ك_.ءلاىنضيقاثهراكرمالا اذه ىفالعة تن :كناموالالاقو هرهظ

 يذلا نم ىضقو ىتذأن ملَّوأ و ناءق جي راتن م4- ءلع هللا هجرهتةءاس

 ١ ع ا ل ع صصص سس مص ل 10 امهمع هلأ ىذر سايعن هلناد- هع ةلدانعلا ديس ةمدرالاءافللاد_هنداحتالا

 نببنوضةدو ىلا توت :ةراوث اك ةياصعل ١ نمَهْفُت اطم-ْمعهللاى ْدرَدَل دامعلاو

 رعنب هللاد_.ع حام نع هللا ىذر سامع نب هللاد.عمواضفأ نيد هت سانلا

 ا بح ءاننأ بكت م-هلكو ريان هللاد- .عو صاعلانن ور_عهللادهعو

 ا ىضاق مالالاردص ىفةاضةاالَّوأ ءاهقفلاعران مهمع هللا ى ذر نمّدآم ةلاووذ

 |١ ىذاتو حب رثور- هاا تخأن بادب زب ر-عىضاقو امنع هللا ىذر رعرك أ

 ١ مهنع هلل ى ذرث را نب يرش "ىلءىضذاق ناكوراو نب بعك ن اسمع

 عاونأ نماهفءةصتو بةكسل أ هقلعتملا لاو الا قرشع سماحلتا لصفلا 0

 ةيمالسالا تكلا نماهنّودوالوأ اهذنص نمو نونفلاو مولعلا

 هدم و مالسالارووظ لءقةيمك-1او

 ] 9 ءآوأ ه- ةعهللا ىذر قدد_صلارك, وأ اندم ام هونآر ةلاعج نملّوأ 3

 ْ لع شبر «ءابد دحاو هغا ىلع نآرقلا ف تاغلل عم ج نملوأ ى ُُطظ هسلأ |

 ظ لأ ى طوءسااهرك ذهنع هللا ىذرنامعةم.سلاتاغللاىف فال: ةالاروهط

 || تاولصرشلاا دس نءريدلا قدر ريا ؟مدآ ىلءىلإ«زهننا هلزنأ ناك |
 5 ع + 12 ل سا وزع رات“ + توف 0-22 8-2 نر ع ل ع -!
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 3 سا.عنا ن نءدرو اك داش الاو لء هدتلا ىإ[ب نأ نم ريم لوأ اذه تاكف

 ْ ىطوسلا لآ اوأمالسلاهءلع لام :اددومشلا ندد قرف نملَوأ امتع هللأ ىذر ْ

 ْ ىّداقل مهرب -غىل ءرظ>و م-ممامعاي موقل داد_:-ةداوشلا نيع نه لوأ و

 | || ليبسالو اودسؤدق سانلانالاقو نآرقلاماكح ب حاص ىكلا1 | ل ءم»أ

 ْ ىعدا نم ىلءةنمملال اق ع ند لْوأوو ىط ومسلا لذ اوأ اذومالاة داما طيضولا

 رهظأ ارو رولا اك نم لل: دفاشإو رق كينأ نم لحلو

 نملَوأ © ىطو.سلالئاوأ ةرتفلالهأىمناكو اهيلاو -وةكعديحوتلا
 هاضقل اءاصق بر اولا نأ ن ب نمسحلا نب هللا دمعىلو ةأو دلار م مءاضقل | نعم
 هتك نعل وأ 8 ىطومسا !لئاوأ مكر ابل | ىلا عيفنس لك يدون كان
 ؤ ءاضَقلا لد لب بولو فر كل اها نزار هروح نام_صخللا نم

 ١ || مهتاسن نمقالطااب دنا فاح ض اقل وأ © ىطوسلالئاوأ هلوقئكدخ
 اهرمصمو رولا تأ نم -هزعهللا ها هل نب نانساو رهمالثأ

 | ل! قدومقلا نع لكس ضانلّوأ © ىطوسا !لئاوأ دال لا ط.هواهمماقأو
 افورءمناكود- هاش م_ه دحأ د _ عيبا ناناطنل | تناك نامراسنب توغ

 هناريح هنعل أس الوه < ناك ناو فقواهب فور ءمريغ ناكناو لق ةمالسلاب
 الصم لور هعةاضقلال وأ 45 ىطومسا الث اوأ هب ل عرشو أري هورك ذ ناف
 ظ اروشاو هبا لقتل ياتكبتكومح فدرش أو ثاريم ىف ىذق زغب ملل ههنا ضم

 كانبرا نس م هتيالو تناكوال صمت ةاضقلا لوأ ن اكد 000 اح خوش هيف

 قرظن ضاقلَوأ قه ى ُط سلال وأ نيدس# ةزمهزعهللأ ىّدر دام

 زب زها دبع نم ردع ى نمز قرمصع حي د نب ةيواعم نب نجرلاد. ءىبات.لالاومأ

 لدا اي ىطوتسالئاوأ كال ذ ىلءرمألا ىرذماي انك كل ذب بتكو ناورم نبا
 | اههدا_كال لاق سد هاش ءىج مالسسل اا هيلع لا: :اد دو يشل نيب قرف نعم

 ْ لاق باش لح رب ناسا ىف فزت نط تار قاد ألا ؤهب دم ىذلاام

 انيشالان دخت ملاقف رخاالاباعدمم ى نعل رهتتحتلاو ناكم ىأىف

 امهت دارت ىفاضقانتف نات_سبلا ىف حافتلا ةر عه تك ىنزت نسوس ترصنأ ىفأ
 مع اوهو نو هللا أر . اذا لج دوعاوءا سلا نم رانتءاذ ام-ماع هتلااعدف

 ةارما
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 تن. نيا نيدلا جان ىضاقلالأس هنأ كلذ بوسو ندة_سو ثالثوهئاجسه:سفألا

 وه ىضاقلا ن اكو ىننحلا ل .ئانرم ل لاقو هيؤ لو دلا نم عنتمافرمأ فزعالا
 نءىوقةاضد أ كلذ ن معن: مأف ةثال-ةلابهاذملا نمءاش نمبسدنتس ىفاثلا

 كلذىف ىريطعوملامامالاد كت أوانضا بهذم لك

 -هاح ة- ازا نيك هللؤ »ب آف هكصاعلا نءاع ءاحادغ

 ايرون جات كنأو « ةثال_:ةاضقلانأ 5 د
 ءاعطلا اواهناكرأ مهو جدن # الف ء.كو ت<<مال.سألا همقب مم

 علاو اوطلا مولا ى تا مه مازءوانااوددأ صخر مكحؤ

 مس داو هللاو ءلاب انمهاذم 5 ىدهلا هللا ءسونا سدتلن و

 محار ملا ن-هىأر ىلا لكو ا«: د_>اون.دلاوءار“الا تقرت
 عداص الا نيت-ارلاف تغاتة|مك * ةحار قائلا فالتخااذ_هف

 ناك ةدرت نأ نيلال, ءاضةل!ىفراح ضاقلّوأ و لئاوالاف يطو.سلاهرك ذ
 اهم د تدان” نان امد مد , نيمعاللانألوةد ناكو اهيضاقوة ريع. لاريمأ

 ىذاقلا لان نطقت © ىط وسلا لدا 01د فا الا نم ىلق ل عفخأ
 وأ مظءالامامالا اك اس ناك ناو بحس! ىتم ىلا د2الار_هلاف قدر غلاك
 هنبرمدو ىأو ءاضقلا كو: :تأةر !اري_مأ ةريمه نب اهيريضام دمدهل ا ةيقح

 ديدملا عماشم نم نوهأ ىلع طام_بلا برض لاقف هه-و فتن ل طابسااب

 ةاضةلارب_كللاىف درواك ه_هاءقلاعووارم> سانا نوك أنأن هو ةرخ "الاف
 لَو فر طتساا ب حاصو د ميرو” ىلع تورعةمايتلا لا

 سانا!نالاّةو تثدحأ ةيمألابأ بهل لمقف ع رشح رلا ىعن رسلا ف لأ ضنم
 هدارشد ىضذقنهلَّوأ 3 لئاوالاق ىطوم-سلا» 2 تثدداف اوود_>-|

 للسنه لوا © لتئارألااو قطو رك ذ ملا نيناو سنا علا
 لئاوأ هنع هللا ىذزناغع نب نامعه ,اءهنبدو تامهءرغنأ هنيملابلاطلا

 دوادل هرعنءبهوا 1 مال_سلاهءاع مداد و ىمن نهلّوأ © ى طوم_بلا

 را عأد_هاثؤر ردلا لا قىلعالا دعما ىلاهز هللاه دوش أ نيد ةنس نيهرأ

 دو«-ثااو : هب اكلان_رمأ ة- نول :1!ىنز ربل ماقما نم م_هحارخاب هلأ رذ

 (لئاوالاءريضات



43 

 1 ىطوم_سلالئاوأ ءاضقلا لهب سانلاهقرع ىعب حج مث هق عب لراداو هفأو ْ

 ؛ 11 ني رقو نب تايد هنعدق ا ىىضرعر رهو أ لات مالسالا ف ص املأ '

 ا لةدساىدد < تدملاب نخهد رأونيت ربا ةماس هن وأهم ةهاضةدسا تاطاادة عنا

 لدهابلاة بر نيناميلس ةقوكلاب ىصق نم لوأ# ىطومساا لا 0 !
 وبأ ةرمصملاب ضاق لَوأ 3 ىطوءسا|لئاوأ 3 ال امول نيعدرأ س ْ

 ثلا نب ريمج ةؤوكملاب ضاق ل وأ كو ىطومسلا لئاوأ هل رم
 ل-اوأ هنعهلف ىضرءادر دلاودأ ماشلاب ضاق لَوأ كو ىط را ارأ هتلادجرأ|
 لئاوأ ه- :ء هللا ىذر تماصل ان ةدام ,ءنيطسافب ضاق لأ ى طوم_لا ١

 ىطومسلالئاوأ ( ىحوسلا صامل ىنأ نب ” سد هارد شاقل طومسلا ||
 قاضاق ناك ناعتوهو ىمدعل اراسد : نب هه ره مءانض3 ىلو 0 3 :

 ةيضاحم نم هع هللا ىذررعهفلك نيحءاضقلا نع ىفأ هنا ليقو ةياهاملا ٍ

 هي_صننوثروط ىذاعلاة.نامعلاةرو_صنملاةلودلا ف ضاتلوأ و رصم ٍإ

 روكا ذمآ ىذاقلاو هنوعد هللااه ديأ ة_نامعلا نيطال_سلو أن امعى زاقلا

 ىل ا هو نامعلآ خيران قاذكراص> ارق تف نيد ةيطلوأ طخ
 م -متاود ىلا نهاد ىناطلس لا ىدملا فامعلا َمَقْلادعد هم همضمطخط سقءاضق ْ

 ىلامخ زلم هس ردن عمن اكو هللاد_جرالدافاماعناأك نيدلا دي ىذاقلا ٍ

 لونه لوأ ٍِق نامعلاآ رات ىلاعت هللا مسح ه- صرعب هداز هج :-اوذو ْ

 برطخم ريهشلانيدلا ىجحانالوم ةةيطتطسق ىف ةرن اعلا سرادملا س دردن ||

 لآ حران هللاه_حرءاسطعلا نيب ةلومقم ةقئاف تاقينصتو ةقئار تافنل تهل داز 1
 ربع ع نهلوأو هو ىذاقلا فسوب ونأ اضل ىذاقي بط هود ن :ملوأ © نامع ٍْ

 |١ لوصأق بتاكلا عضو نهلر أودو دم_ثرلاةفالخ ىفىزلا اذهيءالعلا سامل ||
 ا لدقو ” فارع تواير [سملا ىلهأو ةقمذ -ىنأب هذ مىلعهةسفأ| ١

 ١ || لوأ و ءافلخلا ع ران مهنع هللا ىذرةفءن-وأ 8 ذام ىذاقلا ف سوب وأ الول ||
 هءلعب اعف حب ل1 1س يللارارمالا ىفاش 20 ءءاّضةلاداق نهأ|
 قري اوأا مق هتلخ دانة في ذ- ىلإ باعتأ ىفناكرمأ اذهاولاقو باحتالا | !
 | ل[ ريصع سرب رهاظلا كلاابهذم لكن مةسرأةاضقلا لعحنملوأ © ْ
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 ا نب دي زيا لاق هنامز رخ [ىفناك اذا ىتحهنع هللا ضرر ع ىنعقتسا نملوأ أ

 || م_هردلاف سانلا ىنعدرو اهراغص نعي رومالا ض»»ىننكارغلات نأ
 ] هءاعهتلا ىلد هللا لوسر د اامالاق بهسملانباو ىرهزلان ءىد نيهردلاو

 ىلءالاق هتعوللا ىطررع تزل سطو ف ناك -رعالورك,وأ الوايضاق لسو

 ْ ىضر موطعأو ةبادصل | ىذقأ ناك < :ع هلل ىضذرأ. !ءنالر ومالا ضء:ىنذك |

 ٍ ىنرررمبلابلا تيب نم ىتاقللاةزر ضرق نمزلوأ ٍِق ءاهقفاا ران مم ءهلئا

 | لوأ قءاوقفلاح راتاقزر هل ضرذوءاسّضةلا ىلع تراث نب ديز لمعتسا هع هللا

 ] هزع هللأ يسرا فان نع نوااقإ .اع هنن اىل هللا لوسر هثعد ضاق

 ] ىلم دقالو سر اتفءاضقلاب ىلءالو نول لوهك ىلا ى :ةهدت هللا لوسراب لاف

 ٍ رعناك ف كناس ١ تش وككيلقىدمس هللانافن ء ااا ةاامنأ ملسو< _ءلعءهللا

 االعأ ”ىل_ءاهنع هللا ىضر شئ اع نمنموا (مأ تلاقواناضقأ ىلع هتيطخ ىفلوقد
 |أودو لءلاراشعأ هعست ىلع ى طعأ امهنع هللا ذر سارع نب |لاقو ه: بلاي ىءاذلا

 | لاق ه.ؤءاملعلا ىلتذ ا ىضقتسا نم لوا ءاهةفلا حج ران قابل ارم علا مهلعأ

 ؤ ةندملاب ىطقتساو امضاق ةفوكل| ىلا رمش ثعد هزعهللا ىذر رع نوءقار ءلا

 ] ىذر ركب ونأ ىذه ف |نملوأ ءافاخلاةريسى مامالا لاو رمل |تدنأ ني ديزي

 ْ هللا ىلص هالو بر خاسنء دم ىفناك ل يقر هقلاردا لا ع هتان شن ناكو هذع هللا

 ١ ىضررع اخ ش *ةنناكو اة تعدتلا يضر ناعع هن :اكور عهيضاق ناك لسوهءلع

 ٍ لوسردج منع هللا در نامع اخ ش 0 اظعاو تومان ىنك هنعهللا

 0 رع «.ل| هدب نم طقسق سو هملع هللا ىلص هللا لو هر تاخد دن فن أك لءقو هللا

 ا هلل كلملاهنع هنت ا ىضر ىل_ءمتاخ شقت ناكو ىل-ع اخ «ةاخ ناك ل ,ةوءامقب

 ظ 1 ءافادتا حرام هنع هللا ىضر ثرحلا نب حب 0 راهتلادسانلإ
 ٍْ 8م | ادذع حصالاو هنع هلئاىذر ةيواعمهنع هللا ىذر كلام لات ىبذةتسا نم

 1 0 اسرق ىرت_كارعناءاضةّ:_سالابسيسوهنع هللا ىذر رع نينمؤااريمأ
 ا ل : وىدب له>ارعلاةذالل_-رلالاةذ كلب رف ذخ هء-اصا لآ ةف بطعق

 ْ تعتم|ام لت نوتمملاريمأ * رمل او هنلااك اهذ © رش رم* ل لدا نا

 زا[ لاق اضاقمثعيفةنوكل | قلارس اذكمالاءا نقلا لهو رع لاقف تلخ [ اكدر وأ
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 ||| ىلا ءدبو بهذلا نمرب رسىلع ةماقلا لي وط. ةماسجلا مافعا صنعت ىأر
 توت ةكم حولو ة-ورطم هسأر اردن عمزت اخ من :اممو ه هدحوّدؤم 00 هصومقم

 1 هب تارال :ءرمأت كربواتحر هراس ىلءودانعج ولالا اذ كل مدقهسأر دنع همف

 ه.ؤ بوتكم حول

 9 نامأى ثداوملان 00 3 كيعسأأ ع نمهزااى ترع دم

 ىقارتاكررماا ىلع تريصق © ٌراعيف اي رث-_!|تنراقو

 ظ ل--ولاعقو و هل لزعال ىذلا قام || كلما ناهسلاق كلذردتكءاددءامابف

 ا سدأوهدامعلل ىل- #ةوكلاأن ءرفو هل ناك ام لك كرت_5هلاب ىف هلولاو فوذناو

 رهظوةدامسلاءزاففدالا كلم ىف همغرحوسملاو نشد لنا
 ا هتلاركش نم ةاضفلاب

 1 بئاملاَ: دين ىف اذكمتجرو هللا مالس هءاعو ارم از رح و هع س

 امرلاوءاضقتسالاوهاش قلاب ةقعتل اا اوالا فرش ع ع 5 هارلا لصفلا)

 4 لصفلاب ىق وأعد ل
: 

 هنعهللاىذر قد دصااركب ونأ متل كاران ىراضقلا عش قدير هلوُأ ٍِق

 انانعوأ الاقع نوتعتمول لاتو هاك لا ىنام ل تاتو لئاضفلا ل ءاوأز اح ىذلا
 ىذرر# لاق فاههنم ىلع م مات اهل ل و هيلع هللأ ىل د هلل الوسرىلاا مودؤداوناك

 وهذ ىذقىملابو قملاهناتؤرعقلاةةالر ك,ىلأرد- تدلبأ حرش دق هسنع هللأ

 ةندمهلاةمالاب يرد ةليضف لك قمسلا لضفي هنع هلا ىضر رادو ىدق نملوأ
 ظ رخاوالاو لآ اوالأ 0 وا قع ةاتبرام 0

 || رات ىف قاد“اونأ ىداباز وريغلا مامالاهركذرهاوظلاو نطاوبلا لهأ نم
 ْ قدد_فلار رن راق ارد هايد اها جا درر و ءاهقذلا

 ىف ن كل ءاه فلا رات قىدابازوريفلا قساونأ مامالا لاق ه_ذع هللا ذر

 || امل ةلازا و ترركيدأ راق لهل مقل و دق لوسر رسم أ

 ىلد هللا ل وسر كجراعءارتررقأن ادد ماا لاق تارمث الث انزلابز ء هردأ

 نيحرك ىلالىضق باطدلنا نير عمال_سالا ف ضاق لوأ سو ه» ,اعهللا

 ْ ءاهقسفلاع رأت نم 0022[ و تدب دم لوا اذو ضاع لو اوف ف ءاضقتسا

 لواوو
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 0 ا ا ل ا ا ل يل ا تتخذ ]1 1 1 1 1 1 /

 حيراوتلاه ع مءاش 6-5 كثلاوهلام كل اوىراربلاو ىفامفلاىلانارمعلا نم مم هرقنو ا

 ىلةق عدو هلا كلا درتلاران خاهينادادلا كولم نمكلملّوأ ٍِق
 ممم مةنأت تروم هطأ هم 1 انهليا ا هدوك* وهو هش دمعتي نأك ل ه> .

 لالاو كد م 9 ناكو هيلث اق ماقم فل دان 2 : ىد ومهانفأو

 ىءدداد سم :بعلو مال لاهءلع سد رداكاشل 1 مزه نوقف ى هنأ لقو

 هرك ذه: :محالسا اذذاور لا نمديدحلا ب رخأ نملوأ اوهو لدتا

 لدو رمهم نب سوأرعن ناف ةىطاا لءةرمم كلم ند لَّوأ 3 ه2 رات ىيىذاقلا

 عرزداد أذ هاولاقو هش أونبو هعم نمو ماقأ ينل ىلع لزن ال الجر نيعيس ىف

 ري-ثدزأناساسل ل وأهم ىطو.سلا ل اوأ هن ربةمصمهيبأ مماب رصهء ام

 0 الا ٠ ندطتكلا ده عصور تاع طىلع طرا ترص

 0 :دلاو ندلا لاوح أنمةيكولملا

 َنَْملَوَأ 3 م- متاعب صان :منأ اربدب نيلحران اكوةا ضل ارم 5 ىء:ناديوملا

 ةسدخهلا ل - هداسأ.ةمعضوو ننال طانقلا ىو ناحل ارهد>و للاى

 كاملا نمزف مال_سلاهءلعق هددصلا سو كلذ لد .ةأمتوؤرهد سانلا ن نكلو

 حمران ءامدلاتوك !منماد_هريصم كاملاَتؤ هندهمانبح دءاولان ءنارلا

 ةراس طوحاه تهوى |!سوطيط تئرءأب اريج صم تامل ٍِق مهم

 ةرحاس تن اكو نوعرف قرغدءداكولداضدأ تاكامو مالسلا هيلع مهاربأو ًارما

 اطكاهرك اسعو ضرالا ولم لاك ثاترّوصو موءفلايأرم دقتاممق هرهأم

 قد_حلا كاذب ا 3 ل-: ءقلاو حرمان مد_:جلار وصد تاءفأو «كامدارأ

 ةنطاسلا نعه_سفن لزع ةينايكلا ءكولم نم كلم لوأ# رصم خب ران جرادلا

 طاس كلان ءىوطوةداسءال ىل كو ةقال_دنا نع لزنتوردنكساراءةخالاب
 ر اور د ري_خأاق لب 5 . موج و>أ مو جوحأد 0 را هنأ كلذوةمغرلا

 لأن نمان ىلا ان كمهءلءاذاف هاب ىلع فقواسأق هع ظعراث [هيو كانو

 ملعاو ربتعاو بام .لالخداو ركشفاوأرقا انهىلالدوو انتلاومأو ل
 1 ا 1 1اامندلا ع نمهتانامو دامعلا ىلع تهكحو دال ءلآث 0
 كس ةلللللللللخ7777”“7ل70 ما
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 ' قليقو قاذناعلطاو ربما اثفق نينرقكللإل نا ادصهنمج ري ناك ارامزم هزم

 ذخأهنا مانا ىأرهنال نينرقل ا!ىذدى ع * لو عاش نينثالازواحّرس لككالذ

 ىوقتيهموقرمأف مالسلا هيلع هارب |نيدمانب دةمال_-رناكو سهل ارد

 ا ىلع هون رمضؤ اناث مهرمأ م ىلاعت هللا هئهمف تاف نع الا هنرِق ىلء هون ريض هلأ

 ١ فأل هقوةنس ةئامواغل أكل ذ دب شاعو ىلاعت هللأو ايحأن تاه رسالا هنرق

 هنأرلا هاطعأف ىكملا عرلا بردا ؛ هرفس ف مالسلا هيلع ميهاربا 2 ممه-أو ه هوس

 ا رقاسملامو د3 دنع كلذ ف ةن_سلا تزح كال ذل هنبع ند هل_..قو هذساصو هع : اعو

 ضرأ,تامني-:رقلا اذن 14 د رات قزامزلاو] ارمم>اصر دك دو هعام- او

 تدحرفل هب اررتكم الا ىلا ل -حوروفاكلا اوربصا أب ىلطو توات قلعء+ولدأب َْ

 نهردتكحمد الا ناكوهنفد,ترمأو هنونأت ىلءتفقو ىت-> هلاءقتسالهنمأ

 ْ ٌ مالا ا راك لاو طاسلاو ةمكسملا نيب عج لّوالا 4 ف ىلا

 ٍإ ابرغو ارش ضرالاه--و ا كول_مهقيطرخآ ىلاهر عى -مناو

 اراك وناهفصأوةارهو ىشمدكه ريثك نئادمىنءوارح وارباب ون جوالاسم#
 قرضا ناكوج جو >أمو جوحأي 207 ىبو نيترو ارك اذنعو رت ودنقر

 بتك قرم شام ام. ىرحوةاملان معن مب رشوهظلاهعم لتذو 0 لادم 2

 م ى هللا هجر ىلا لدو ةسلارفس نم عحراإق لاملاهقمقح لعأهللاو < ١ راوتلا

 7 اهم رغواهقرش ضرالا كاهن ملّوأ 3 الا

 ناعل-نانموثاانارفاكو نانمماهلكض رالا كلم ل_.ق ناء:؟نيذورسغ

 ىطو.كالئاوأ رصتتةوذور-ةنارقاكلاو مال.ىلاام_عباءردنكسالاو
 لع نينرقلاوذ<_:ءرب_تأو فاق لمهريسف ل_دوُكلام لَوَأ ©

 اًضرأ ى اروناناقلاق ل قا ل نمش قرب ألآك فاق ل-ء>

 ىف لول اًضمدأو_ضعن مطح حلث لام نيد ماع هاوس“ ىف ماعهثاعس#ت ةري_بم

 1 اارود_ءلا لازعلا هرك ذم وج ران نمتقرت>ال
 ا كلامْلَوأ قط

 1 ةريسبم هللا ه هجريشااو ااوهكللامملا ارعمو دون اب ضرالاه وىلءةحامسا ار اك

 | نيطامشاا ه]تردمو كلاذاب ضرالاه-و ىلع در ف: كلملَوأ 3 جيراوتلا

 مهرفنو
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 قت

 وهواركسمارج داو وادنا نير ههظمتل هنزود ىلع ماندالاذاختاب رهأو ىتطو

 دامكر تلا تراش ىومت !اري_كنآىف درواذاو هنامعط سدس ناك و هذان ملوأ
 لوس رك ناذك ةل-:ةرثهلتةف ىناولعلا كاكضلاه اعلا طلسف نئولا
 بعل نينرقلاىذي_ةل أرد كساةلداعلا كولا كلع ىم“«نملّوأ# جحرداوتلا

 حدقناكو ع عسمج هنم برش ناك احد قدنملا كامءادهأ كولا كل

 اًموقنم هم 11 ما صاو 1 كرمان 26ةيمكهلا ارهاوملاب مك مالسل ا هءلعمدآ

 ةردانلا اباد هلا نم هل ىدهأو ةرقفولاةرئاعسالا لاك الاو ةيسدَملا طوطشا

 ىءىحسك هراشالاو لالا ن أنس !فرس لضانا كب ىدعاو لول
 ب :لاردنكمالا اوفاتسا هذه راتىفىضاقلا لاق يلا«تقلاءاشنالعل ال سف
 ةرضاحم باتكى ىطو.سل لاو نينرقل ا ىذي هبا“: كى ىلا. هللا ءاعسودسلا ىئد
 ناحرا اوتلامولعن ماوثراونامت م>اعالان ءثيداحالا خو. بس يدل ار كا

 الاثر دس و كدر مرمصم لهأ نمل>رنمنرقلا اذ

 اكواد سارح وارب ملاعلا حالصأب هللا التنأ 0

 ىدانالر هنع هلل ىطررمت عم“ ب طومسلا لاق «ذعهللا ىذررعنعىورم اوه

 يشلاريسفت قواعرت ىدمم هنأ 0 الااءام“ اب نومست لاق اذو ««ن :3 نمار قل 7

 ضع نع محاح نب أرمسفت ىفاض:أىورملا اوهواست ناك هنال- ةفوكل او رق

 هنعمل_سوي .لع هللا بص هللا لو سر ل ساكلل من اكل -.3 3و مهتعهَللا درةرادلا

 مدانو هللا هم-أق هللا بح أ اهلا صادمعن اك ن نكءاواكل مالواست ن ,للاسقف

 7 د ا كاولعلا هاطعأو ضرالا هنا دك |م لق هللا هتك يف هنا
 ل3 هئارو نم هلظل |هاتو كو همام أ نمرود هند ءرمسأ اذائداظ اور ون |

 ملاعهلوخدل ل-قو اهب رغمواهقرمُم نم ثلا ىفرقهغول .نمنرقلا ىذب ىعت
 امه راو ابرق ناك لس فو نات ناسا هل ناكل قو ةلظااورونلا

 لخ دو اههياعد-(ءلطب نأ ه- رق قت اكو مت ند لو وهو ةمامعلا

 هدعوو هريس ف شك, ناهامنودهمت اهفانهآرفهماعةريستاك لخدو امون ماجلا
 ودو ضرالا ىلع« 9 عضو وءاردجأاىلاامونجج رخو هس :أاك برطخاف للاب

 دلما او منغلا نم عارهمطقف ب صقن اكمل ك] ذ ىف تب ذف نين :رق كلل نا لوقد
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 1 قزسلا لهأن عذ_>أوداب ز مهلا نوناق, سائلا ذخأ نملّوأ و ىطومسلا 1
 ١) ديع مامزلاب تاتكلا ىع نمل وأ © ى ْط ءسلأ لت اوأ ىلا !كودل ندارجأ ١

 / د_:عه._باجحلاناوندب فرءدناكو ماعز ةبادلا طرت < قام هطمضا كلما :

 || |[ رصم كلمابط سانلاىلعءافرعلا فرعنملوأ 8 ىطو.ساالث اوأ كولا |
 هرعمال_ الاف طرشااطرش نملَوأ ىطوسلا ا ليقأ

 كول_هلّوأ © ىطومسلال ئاوأ ىرقلاعسوتارمص»ةراماىلواا صاعلانءا
 مالسلا هيلع ىئصلامدآ نب ثرمو. 207 ١١له [قافتاب مدآ ب نم ضرالا

 ريا ق درو اكن وثالث | مرح آوهذسنول الث ةفالدنالّوأَف ةكرع نون رد كلا ْ

 ا مهفافه_ذعهللا ى ذربل اط ىلأ نب ىلع تو تمت ةنسنوثالث ىدمر هذالدتا :

 | نينثامهنمراتخا مال_.لا هيلع مدآدالوأ رثك ال لوما اريس 1 قىازءلا لاق[

 1 يس اج وكومما وج حج جروح عع سو هج و ع جس + تعسسس ميمسج جس ع نماهيفامتالمعبل ةفيكنيمرأاء_هاطعأو ثرمو.كرش ”الاو تش امهدحأ ||

 1 هدعب ناكوامن دلا ماظنروم أ ٌبرمو. .كىوونيدلارومأائيشمدآىلو خماكحالا | 1

 ضرالا فل املَدْأ#و ديشج مثر وههط م 0 ْ
 : تيرافعلاو نا سراح

 دال-هلا ىنن هلوأوهو مدآ ىب لولده ن ٠متلاثلا وهو ترو -يط هديا ا

 [ضرالا_ هطول تندر هدا دل اور صوروبا سنك ةملاعلا ||
 حلاصل+ر ناك طسقلا ل_ص>امل ناكل ذ ف د سلاو مان_دالاة دا. .ععدتماو ا
 نوءرضت اوناك-ؤ هتروص ىلع اه ما صالاسا]!دذغاف لءقن متامد5د.2:ه1|!

 وهو ن اه ىلأ نيد, .ثجاخأن اك ثرومهطو هبالسوله نعنو د مهن و هءذأ ْ

 حالسلاو جورتسلارهاغأ ضرالا كولم سمكلملوأ# خراتلا ل هأ دنع ممالا ||
 ||| وهوديشجراصمالا ارعر شوي+لاربسو بورح ات ال آدعأو عئاذسلا طرفتساو ا

 || لاجلاو ن_سحلا هي اغىفالداعامك هك ناكو مدا كول _هنمعسا ارلا ||

 اف ضرالاهبو ىلع اواثم نم .ملرغ طصا ىةيلاعرث انم ىنن ضرالا كولم هعاطأ ||
 ع : زروظأو لدعلارب ريم ىلع س ا رب رلالادتعالاةطةن ىلا سءكلاتلصوأإ

 ا ني اطر زو روني مومل اكل ذ مدتلا ىعسو ||

 هد-س ىهو ىلع نب !نسلاهراماةد_ماهرش [ناري_سلاسةك ف روهثألا ْ ١

 كلا هاررغروشأ

 ىطو
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 أ|اغ تامو رثءاا ىف س:>.لقو م« لمقو لق لق ده عملاهب لكو و ءاعر#و |[

 ||ءاتءعتلاسفراتلاب ىجعرامسع 0 هعتام“ةفءا د لّوأ يق ءافاشاع راثأا|
 6 ة,ئاميو ةئاْملث ةنس فام !اىف نايعءاناخ تالثدادغ متجافهللاب رهاقلا
 أ| ىفةلودلاز ارم ,دلا كرم نم قا ران وللا ص ءافلااع ران نيثالثو
 ْ دادةد ربان م ىلع ةءطلس !ا رك ذنملوأ ةى م لئاوأ قتلا

 ٍ نم هيونلآ نم نيطالسلار مق موه ةلودلاد_طع بقلم اعاد ونأ ناطاسلا

 ٍ 0 تارفلاره-ع ندلوأودو ادداعاحسال_ طبامءلح ا اعناك هملايدلا

 || لام تنسب مويلا ىعنملادرغملا ناويدلا كولا !نمدختا نهلَوأ ىواض» لا

 || هلع ب ضغن نم لاو مأ ضدَقل هلوج ىمطافلاىدبعلا هللارعاب كاملا ةضاخلا
 أ| ه_:ءهللا ىضر حارملا نية دسعوبألاسا تد:ىلو نهلَوأ ف ىطو.سا | لئاوأ
 || نب تاتع ةكمىلءءارمالا لأ ف ىطومسلا لئاوأ هنع هللا ىذر قب دصلارك, ىلال
 ا عادولا هب نم عجر ني لبو هيلع هللا ىلء هللا لو < مره الو: ءهللا ىذر د تأ

 | ف.ن- نب لوس هئيدل لا ىلءءارمالا لوأ و ىطو._ىلا لئاوأ كمان 2-1-7
 أأ ةمغانلاةئفلاو لخلا اح أ لات: رمصبلا ىلا تيس ىلءءالو
 أ| ءالو صاقو نب دءسةقوكدلا ىلءءارمالا ل وأ 5 ى طومسا| لءأو :أةماورأا نم
 || حار ارا نة دممءوبأ ماش |١ ىلدءارمالا ]وأو ىطوء سلا لئاوأ هنع هللا يذررع
 أ| ىضررعهالو صاعلا نب ورعرص هىلءءارمالا ل وأ 8 ه:ءهللا ىذر رعهالو
 ٍ كلءلع مالبلالم ةفةرمالاب هيلع لس نه لَو و ىط وهنأ لآ اذ هز هليأ

 ْ يلع مالها مهاكءارمالل نولو ةب الذ ل .قاون اكو 7 .«د نب هريغم اريهألا اهعأ

 || كلا |: .تحارملا نمرعهكلهن نملوأ © ى ط تلال وأ م-هريغك
 || لّوأ © ىطونساالث :اوأ نيناكو عشرون .هيسةتس عد ون قوقرب رداظلا

 ْ 11 اكل الوز ردلاةرخ# كارنالا نم قرلا هءاع ىرح نمرمصم امنع

 || هلع جنم لّوأ ف ىطويسلا لئاوأ حلا ءلا كولم ك ازعل ااو- وزن
 ٠ْ تامريسمأل وأ ى ُط دلل اوأ هيبأنيداب زةفوكلاوةريصنلاناقارعلا

 أأذ #انملّوأ هو ىطو كال اوأةريغما ةفوكللاب و ناورم نب رهشن ةرم هبل أي

 ١ 0 ؟اوأ هيبأ نيدانز:دعالاب هن دب نيد ىّدمو برمضلاب هب دب نيد ريسو سرعلا
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 ْ ةلودىفةوعدلاتقرفتاملوأ 3و ءسأا ل ئاوأ هلئأ موجردعس نب نا عام

 ١ دلوو سهل ادلو نم. هقرفلا عقوأ نملوأ ى طومشلا لآ اوأ هللا هجرح افلا

 ىف لعو نيم خا | برقةفملخ لوأ 5 ىطوءس لا 'اوأحافسلا هذ ء هللا ىذرىلع

 نمتكلاهلتجرتةفماشلوأ © ى 5 لئاوأ حاف سااموخخل | ماكدسأ
 دمار هنمدو هل ءاك هل تح رت حافسأ هين رعلاب ةيمدقلاو ةينانرمسلا
 أ زاحلا نم ديرب! لعةفءاخلوأ 5 ىطومسلا لئاو 1 ل!نماهريغو
 ١ مامالاهتا فم ىمعم“نملوأ كف ىطومسلا لئاوأ ىءامعلا ىدهملاقارعلا ىلا
 ْ نيتدسس نام تناك ه لود نال نعمل مامالا هل لاستن ناك دءُسرلا نم هتعاأ

 ا وهو تامو تاحوتف نام تو سانعل ا ىن منمءافلذتا ن مانوهو مايأ ةمزاممو

 8 كول من امثدباس فقوو مايأ سم زاموروشأ ةمئاعو دن انس رارتإ تاكد

 أ ناكو تان :اًملالا اومالاعارنأن م 21 : ناوي :ناس فاخو

 لّوأ ٍِق ءادلد اع راف ىطونسل اهركذ ا.يهماعام3 ب 1 ًارتءالاهأ

 | لد ؟اوأ ىسأم هااروصاملا ب رعلا لرولاعالا ىلع مواح 8 باو 00

 1 مصتعملامتارمشو ماجن مرثك اوناوبدلا لا ارب الا ل دأ نمل أف ىط 0 ١

 | ىكس كريو بر-هلاىزض رو مه. سامأ نس ءأو كلارنالا ىزيابزت نملّوأ وهو

 ْ 4: دم 5 هتءمااهأ همسه د دم ىشو ىأر نهرسىلا ل-ةتناودادغت

 | يهذملاءافلخان ءلخدنعلا 5 ىطوم_سلالئاوأ قارعلا فلوطاقلا

 0 ىراصنلا ىزريغةفيلخ لّوأ وهو د٠ 00 هلا نب هللا ىلع لكو: لأ ىذاشلا
 ا اومثتالم ؟ن يطال اروص مهما ونأ ىلع نوش ةنسناوران زلادشن مدرمأو دوهملاو
 : ناودلا ةمدخن ءم-و-رخأو مهوئاسنو مه نمسا ىزب نكسملاو سام الا

 1 ىلاكلذببتكو نيلساابتاكمىف مهدالؤأ اوا هالو مه رو“ ءقأو 1 ,رمأو
 دئاقءلاو ةسفمت لاه :_مااروظأون آرقلا ناذلوةااوة :ىللاعذرو قاف "الا

 رصتنملا ةمساسلاءافلذنا نمهاب أل قنملَوأ هق ىطو.سا الئاوأ ةيرعشالا
 ىتلتقد نام كلب ودل لوقب وهو ءانا!قءابأ ىأر ةقال_ل1لواناو هلئاب
 ْ لزب ملوراذل ا ىلا كريصمم ةريسل لآ :القامأب !الاةفال_لناب , تدتعال هلل أو د 59

 - ا رمقةفلخلوأ 8 ءافادنا ران قمن : اولناد)ء هيءاصأت ام نأ نا ارمكتشم

 رو



 اذ

 ةريشع ىتنثاب رجالا خولان مجاتلادخنا ومش أناوعأن مءامقثالا عمجو

 ع بر_ملاولا ناي اورت لحال سنو ويسعل م*وهعقر

 ىقشلاردمح ل قود د_>الإلاا او هز هف ىلا عم |ناخ نامل عم هاش ناورش

 ل امردلخلا ىَعْسل اها هتدرمضهدذ أع هءقءونأ دق ىذلاناكملا

 هصرق من :ءاوةدال ا جو نيذ_سدعنر هظ م ىراصتلا نش ونحو دارا ْ

 تايانعا 0 ءارمالاو كولا |ل-ّةةوقارعلا ل ءىوتءاوأأ|
 هاش لهم“ اهفنأ 1 مهجرأاه لع قاموعلاناع 2

 ريا سلا اونا اد 0 هنن طاح م ى نحشلا ْ

 ةيقللا نمهضفارلا نيب ىرحام ىرح م ةتادجر نانا لام ا

 هنلأ ىلءأ ناخدارمن اطل سا !ةلو دى مالسالار اسعد مون هنا مقتذ ا تارا 1

 دو:>قرقو ارهق اهك-لا.م تقورمصم لد نملوأ 3 نم 1 هنرمدن مالعأ

 ناطل_س ىمعبو هفن ا فاصالامول ىروغلااهكلم تايوء.كتجلار 5

 ةلول_ه ا قامعلا ناخ ماس ناطا ىلا ناسرملا ظ
 مهلا ل_,بازغةءنامعلاةلودلا فرب زولوأ ةضفارلادونج قرفوةمنامعلا||
 كالا مرهق ىذلا اوهورومدزو !نياشثاب ناك ه_ءاعىلود_سأو باوبالاب ابو

 لح ىلءانوصح ىتنواهكللا م نم ضةاورلاضورعلضأت_ او فارما

 م-هنم نكسة م-+ اذب نم جو زتودنولو نوه -و لاذع دالب ىلع باغو متغلا
 نيدووعمل < .ناّمعلاةلودلا فناكو هنع هللا فعدد ثا ادونم او ةرهاقل اًةَوعلا

 ل ةفيلخ لوأ 5 نمفراعل| ضءد نم تس ذكه هيسامعلا ةلودلا ىف نيكشكمسأ]]
 شانلاناكو ءافاثتاةريضح مالكلا نعى 500 سن كللادمعألا

 قردغنملّوأ 3 1 طومس لذ اوأهرلعنوضرتمدو هفيلنأنوهدارب هلق

 ردْغو هذي | دءددهعلا ىلو هل-هد ناورم ناكصاءل نب دده_ن نب ورع مالتنالا ش

 ,ظورطلال 1 هيمالسألا كولا !ىفرداغ لواوهفازدنغ كالا أ دمع هْلَمَمَ

 3 رم نب كل ا |دعد_> أهلا اوه ل-ةمهاردلارو د_صىف بتك ةفرلع لوأ#

 ةمورلان موةمن رعل !ىلاةمسرافلا ن مناوبدلا لقن نملَوأ و ى طومسلالئاوأ||
 مهتاك ناك زب زءلاد_هعنبر _عو نامل سودءاولاو كلما دبع هام رسال
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 ىلاب هدايريوش عشه نمز ىف ناكوم- مما ر جسمو ع اهيل [ كغ نراك ناخب نابع ا

 ََن 1 انو رىأر فةروهثمتاماركه لودوعدلا ب ا ناكو هيد : وار ةلماثاب

 ددعف فا طالا هنم تءاضتسافه:-طح ىف ل_ةدوزهسْشلا مرح نم معاطر هقلا ١

 امنت نم ىرةكرامنالاوامتاصغأ قاف“ ناد د هريس نمت: كلذ 34

 هريس هللا نم دق عشلا لات يشل ىلع هارور صقفاهيلا > نمنوءفتند سان او ْ

 3 ثلا ج وزف ةيسدقلاَةَرةلابد ديون لا نطلسلاوةروصنملاةلودلا تانهان ترا اريعم ||
 ناوضرلاو ةجرلاهدادجأ ىلءوهءلعن اك امامدرعأ نمناكذف نامعْن مهيد ٠ْ

 ا هت..ما نيءملاهلئاونامزالاءاضقنا ىلا مهترب رس حصأو مهةاوددمأو ظ

 ةلااناعوىوغو عرمشلام اك- [ضفرو ىطورب# نملوأ ©نامعل 1 حران

 بطانالطدأو نيقارءلا كول هرهقو ةنعارقلا نما هل ثم معن ةناضتسم امال ظ
 اهنعلد علا حاكستل اةءّتم ىذفأوءاضقلال اع ىف ةك“ت الا عنموا هاكمماو كاف ||
 هيدر1ةهطاوللاو تالادتاوت اوخالا نيب مهلاب ىدءاسلاج ورقحأب وانزل ىلا ظ

 مههارب | نب دب ا ا ريمُشلا ىوغلا ىشلا كلما ءارقثالا ْ

 هنأ عطق ىل . درالا نيدلا" ىص يللا نب نبانيدلارد_دص ناجحا ماا أ

 1 الاكل م عمجو قار ءلا نم مهقارعأ ١

 ه>ون ماو مهرارشا هللا كلهأ ةلضملاةلاضلا قرفلا عب نمثمخ أمد لد ْ

 ةيسدةل اة وقل انو ديفا اهءتسأ 4 ملا هم زائعلا لولا فومسا م هرأث 1ضرالا ١

 جيتلاديرمدينج يشل اةرشاب اًرَعلاَةفئاطلا نمدرتو ىننن 0 ٍق نسما ||

 هل .كع قارعلاكإةوناعالا ل هال يلا رهتشان ملوأو .دو فاطيشلا ىدمقلا ْ

 ءايرلاو ةمملا ابل اوزتساا ند عاشه هيد تدنأو هواهلثم مهس لَول_دحو 1

 ا نإ دل ناطانملا نص اود عه+افمهحالططاو ةيقوصا !لاوقأ ن هملءتو ||
 جوزت نأ ىل اراك ذالاود.>وتلام يلعو مهمةعبسلاذخأو ىردساملا ١ نيدلاءالع

 هلذغن عدبلا ارهظأوةنطلس ردك للا 7 :رطكلسو ناطاس لأ تن

 ةقدانزلا ترف الهدعب مىناورمدل | ناخ ل اء حاصلا كام ادب ىلع ىلاعت هن

 اديك كلدب دصقوهءؤوصلاهرودق ىسو عنأ لانامز شكو 0 ْ

 وب شر *>-- 6



 م6

 ةيمأ ىب ةدمةرازولاب فرعت ةهتر نكت ل ةبرمصملات ارمضاخملا ف ىطوم هللا

 كللامغن نملوأو ؟ اهلاو لماعلاب ىكند مهرعأ ىلءءارمالا ناعأ نم ناك لب

 رعالادحال بة: مل ذاناو رمنب َكلملادبعةنطل سلا دءاوق مظ و همالاه له ىف ا

 ةنضاش إو هماعلان اع يصد نملوأفدل بكساو «:عدقاوسرد ا ْ
 نيناوقلااهل ىرحت ةصاخ ةيترةرازولل تناكق حافلا ةلود ىفة-!سوبأرب زولا
 لدمالسسالا لدق كوللل تناك هعدقهفمظوهرازولا تن اكنأو نو اودل ااه مظتنت و

 نءىلاءتو هناده هريخ كا ارزولا مالسلا مهيلعءامدن الل ن اكو تافوطلا لة نم ْ

 مسو هيلع قا سد لرسر لاو لأ نم ايزو ل حاولا بلاهيلع ىنوم

 نيت أو لمت مهو ل,ئاربّجءاسعسلا لهأ نم نين :اءارزو ة-هدرأب ىندبأ هللا نا

 ىطو.» تالرمص مهريضا < هيث را .تأت ايلا قورعو ركل ونأض رالا ل_هأ نم

 روت ارف_هجونأ مو.لا ىلا ةدساب لاءافاخناونأو هو هسفنبقاةفماخ لوأ
 ىرسكر ادمدهو دادةرعئذلا اوهوهيخأ د هب ةفالثلاب عب ون حاف سلاوخأ

 ىزب كلل اهْنسز طااذناكو هنم نب رمثعو ىدحا هتقالسةدمتناكو نئءادملاو ْ

 نك ةكدس نيدو# م السالا ف ناطاس !ابسقل نملوأ و« افلذتاعرات ءارقفلا
 ىد مدر و رولي دلارمأ مظعا ل3 ةلودلا يعن لم .ة بقلب ناكو هلأ رداقلا ه, ةلااأ|
 نيكسكسس نيدو هلو لا نيعناطاس 1| مهيلع هللارهظأم 0 ئ

 ةقدانزلاو ضفاو رلا نم مهتامعاسلصو ف.سلا مهماع طاسو مه اقر نم هنلكمأو

 سرنا ىلع فمسلا لس نم لو وهو هن مال_.الا هللا دي هيرددلا سود لاو

 لوأ و ءافامخنا رات هد رات امدنوكللا' الءام هل ىرحو مانصالا تومب برتشو

 هدلاووود ناك ون نب ىسوب نيدلا حالص نا طاس | رمصعةسبولالا نيطال سلا ظ
 ناكو الداعادهااكلمناك ديرما !نيدلار وتلداعلاناطالاءاسأت ماع

 ةيمطافلا كوم لأن الرمصم كول_هنمناطاسلاب ىع-ت نملوأ نيدلاحالص ||
 نيطالس لوأ هقءافاخلا ع رات را ا امالاب موكل منوعسااوناك |[

 ندم اللا لدول لد وسل ةلودلاداعةمايدلا

 ىواضيبلاهركذا ميرو ةيسامعلا هلو دلارصأن ناكو دادغب فهل اوعدب ناكو هللاب ْ
 روصنملاديئلاَكلملا ىزاغلا ناطلسااب ى 8م هل :ا معلا نيطال لوأءةمران ىف
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 ةدلاطا اريثك ناكو تاداللا ف ةءاورودتسوأو رومطلاو عام_سلانوطد نم ا

 ءايلوالان مناك هناتاقثلا ض» نعالقن كرات ىف ى َّط هسأالاق طدلنا لم ا

 املا تكور ةفملخ لوأ ءافلدنا رات نيكتكم ل نيدو ع ناطل !اكلذكو 1
 ممرات 3 ”انلا رهن ف ريو 0 ل ْ

 هناكرب وهللاة جرو نءنم ةااربمأاب كملع مالسل اهل ليق نم لوأ ةِونملا 0 ١
 هءباصأوارب و رت هفالالا : اخ ىلع شقتن | نملوا 5 ىطوسلالئاوأةي واعمأ||
 ىطوم_بلا لآ اوأ الرس ع اء دل از ندع حاب نمل ْ

 ل ءاوأ قاتعلاو قالطلاب وهللاب مهفادهسا ه هد واعمد- ذملا فادتسا نم لوأ و ١

 كوأدب رب ن اكو دي زيل دوعن واعم هتكىف هقالالاب يع نمالزأ 3 َْى طومسلاا ْ

 نملوأ © كولا #يران كولا !نم رارشالالوأ ن اكو ةفالخنا نمةساملاب ||
 لل ءاوأ ا نا لع دي زن قوسفلا رعب يد اتا ْ

 ماركحا!بدعااو تملا لهأناهأو كوملا! نمنع نملوأ و ىطوسلا |
 تلَدَقو ةشدملات .منواهرادج مد_هناىت- قم ئفملاب هنمز ىف ةمعكل |تمرو

 0 , نمرامح كلم لوأ قى 0 ل او قسم هءلعدب زب هدهعىف ةباولا ْ
 ثدحأ ةفملخلوأ و ىط التان تاع ك نيذو رغربكملا جبان سلومدآ 1

 كلملوأ ٍ هل ارآ ]0 .سلاهرك ذهلاب زتعملا بهذلاةيلح ىلءبوك ر لا ا

 مأىوتساا1ةودئااراد ىب زراعذلا رار انك يرسل دو ند كلما لان ٍ

 دّوسودونااتانارلا دة ء نم لوأ 5 ىط وسلا لد اوأو ةكم خيرات ىفاذكه أ ةكم ْ

 ةيسايعلاةلودلل ناطاس !اًأطوق ىفاسأر هنا ل_.موبأ نا سارت نم ج زتشو هيامث ْ

 حافسلا هللا درع ةيسامعلاءا ذلدنالوأ و ريش هم ءعس هللا ىزحةرعشاهلا ةفالخللاو ْ

 ةرثكل حافسلاب بقلو منع هللا ضر سامع نب هنئاد,عنب ىل_عنب د نبا ْ

 قشااواكو ةيومالا ىلع مث هاه ىب ىلا هت هلئا اريظأو نياط» ءلاءامد نم عتس سام ْ

 بطخوري دا دم صقت ولعلاة فوك لاب حافسلا هللا دبع ةسعبب تناكواهلهأواوب ا

 ترمحأ هللاو هرمعنمااي سانلا ىدانف 5 ادوه3 نو. طخ ة_.مأاونب ناكو اا ١

 مال_سالا قرب ز )رايد !نعالوا و كول اريس حير ,انتىفاذك هللا كامصأةنسلا||
 لاق انما قانا وأ حاف_سلاةفيادنارب زوناعلس نب صفح ةإس دبأا ا

 قطودسلا



 ا

 ١ طرق لكلا فال ىرح رثك الا ىف عادناوهنطاسلا رب اعز اال |
 || أن دنا مامالا ىنعأ دجال ةلئل هالات عادلا اذهو رك دلادنع نكات رثك الاأإ

 ١ ميلا ةمالسالا كولا انيولخا ل مهقأف هلافي رشتودد- هد نيل علل هب وقع ١

 ريغهلاق ةقالدنا قرسما د هواف ةءرعشتوهلاعبت عول شه دعب سداس لكشف ةمايقلا ١

 !||| نامفىلأ نيةي واعمةيمال_سالا كولا لوأ 5 هريغودن رد نيقّةحخلا نمد-او ||
 ||| ديدن ف ودم ملصا اددةمالاهل مهجاو هفالمنا ىلوت ةيهأ نب رح نيرغم نيا '

 أند مس ني موااريمأ ل ردنا هل_ءلو ه هر .هلا نم نمد رأو ىدحا ١

 هلا لهدا لوس ىلل اق ذم ةفالدنا ىف عمطأ ت ازام لاق هنالهذع هللا ىذر ىلع :

 أر دهماي داه هل_هجا مهلا اوعدب هل لاقو ن حاف تكل ماذاةد واعماب ل_سوهءلع ْ

 | عست ةفيلت ماقأو هرهمدو هو تاك ن اكو هع ىفىذ_هرئاادرك ذهن دهاو ْ

 ا نم ىراذ دود نمهمكح تق عج ةنسنيرشعءافاذ كاما ضع

 نم باو ل- علكل ءَءاخشقنناكو برغم ان مناو ري_هلادح ىلا قرششملا ّْ
 أ| هللاىذرةدواعم كلذ نو نمتءطخلتا نمد سلخ ةغملت لواقع الخ اريس رات

 ا هتلاىنرذيواعممالسالا دب ربلا مشو ةفماخ لوأ قمار هوما حران هع ظ ظ

 ||| هللا ىضر ةيواعميو سرح بح اص اةفما-لوأ 5 ىطوسلا لئاوأ هنغ ||
 ٍْ هتاىذردم واعم هّتمدخ صاخت ن امصخلا ذا نم لوأ 5# ى طومسلا ل ئاو اوأهنع ا ||

 رارمأ هناهماسو ب واعم متادلنا ناوي دا نملوأ ظوسلالئاوأ ا
 ا لح

| 

 كلذركتن أ ةيواعمىلا باسملا مقرا ق فاأ ىتئام هلعحو باكا كذف فل[ ةئاسعأ| ||
 ا لكءاهصق ىلءناكو اذهانتقوىلاءافالنا فرةساوذ مون نم متادنا ناوي دذختاو

 | ناطلسل|تامالاقلا ف ثك[ل دعلازاد ىننملوأ ىطوسلالئاوأ تاوث لع ||
 سانا ئارمأض عب ملط ىقدمدنهل ىرجام بوس ديوشا|نيدلار ون حلاصأا ْ

 ' اأوهورقنسقآنب نز نب دو# ودو هدعر 5 ارماو هئارزو نمفصتنب ناكف
 ا نا ثمد ل دهأن م ةعاج نماتنم# 4 © ران ىف مامالا لاق اهأةزأىذلا ظ

 ا نبرشعو ةيناك هتلودتن اكو ه3 كإذ رح دقلو يباوتسم,ربقد_:ءءاعدلا

 ١ ةئيدم نه سهنو اين جرفالان مذخأو هتكدل# نم سوكملاعسم ج لطب أ هند ١

 0 هرم نأ ىلا عت هلال أس وةداهشال ضرعتي و فوفصل | ىف هسفنب لت هد .ناكوأ



 فل]

 ضوه | ىلءادورو ءافاذنا لّوأ قو اذادليا< حيران هذع هللا ىذرهمالغربن ةه.>-احو

 8 اوأادراو 5 كار كوسا !لوسر نع ىورال هنع هلا ذر ىلع
 1| قرف نهلقأ ف ى طومس لئاوأ ىدلعن نمةن مومو نهؤم لكى وودو ىلءامالسأ
 | هروح رطتاتس دان هلوأ ىطومس لئاو أ هزع هللا ىر ىلع مو_صالنأ نيد

 ١ هيتامعلا كوملاا دنع موملا ىمتم ا وهو ىط ويسلا هرك ذاذك " ىلع ضصقلا ضال

 نيس ا نيياحال_صا|همداح و هقالدنأ ن نم هسفن علا ةفياتلوأ © هناخرتذد

 أ ْ لبو هيلع هللا ىلص هنن !لوسر هدج لوقبءا دتقاام مع هللا ىذر ىلع نب نسسملا

 ْ ىلوا1كلدو نيالا نم نيتوظعنيتمو نمر هب هللا كيس و دم_ماذه ىءانا

 أل اطقهملا ماشلأ شي- راسو وا ماهل اما | ١ ىلا 0 اا ةقالذتا
 [| دوام لسرأو لاتقل رمق حلصلاو ةماكلا عج ىف ةكدا اىأرناشيملا ب راقت
 حلصلا ل.ةؤلاملاتدءن مهنكم نأوه دهعلونوك. نأو ةقالدنا ن ءلزفما هملا

 ' داحن م لوأو دجع هل هرايتخاب «_سفن عاد ةفياخ لوأ ندا ناف

 ا دعانا , ملصأاي ىذرنم- هب واهم هل لاق حاس سفن !هلثع تعمخ# ام ةفال_كنأي
 ع دوني هادا ارهادووملاب تاظقيأ كرد هلل هلع مهام يشد تمحس

 دهدلاءوطعأ دقاوناك قار هلا لهأ نالا ظ هنعةف الدنا سان !اعاد هفءلشرخآ

 || ةغاطلا ءاريشالاو ةغاملا عاطقلاعط ةذ ةقالخلا ماقمامزاعرا سؤ هل ةعيملاو
 "تتيح ااك هيدمحماةمالاءاده م دمسرا صقدهشتساواميلاهقي 0

 ا ىل-ءهّليا تت اول_ددودح ولا مخول اكلات مومباي رخآو ةقالدتاة يلوا ةمعج ْ

 ش ا لل نيعجأم 4 آىل_عو مهماعو مهمأو مداو مه دج

 || امهنع هلا نذر ىل-عني نسما يدش ارالغللا نم خول لوا ف د كارلا
 || نوره نيد نيءا.علانمسداسا|ع ولم لاو هد و.نلاةذالذلل سداسلاوهو أ
 ا 00 دافور ناحل نم سداد 7

 |: تيملال هالة دوملا قب رط ىل_عاوسدأ هنن او راو تدملا لدال اهيت سداسلاىف ْ

 ا نب ىل_عهب ونرعلا نمسداس لا عول لاو سداس || ىف علدلنا مهبةىرحام كإ ذف

 ةيكرخلا ن نه سداسلاو ثرملاوبأن ب دلاز هم ةيقو سلا نم سدا لاو دوعسم

 ً حلاصلا كلملار هعهينولالا نم سداس || اوي يسر هاطلا نيته الم ناطاض ل

 تأم



 ريسو ةيولالابترو مالءالاري ورك اسءلابداللاوداوسلا مسمو نوصخلا نم
 فرعو ضئارؤلا ضرف نملوأ ءافلدلا رات ر_عابرغواترش شودحلا[[|
 ل ءاوأ نائعمدأو امحْىف لو ةفملض لوأ 3 ُى طوء_سلالث اوأ نعءافرغلا 0 ١

 عطّةقان هلوأ © ى ُّط تسلا لئاوأ لعن اشعل عاب ن هلوأ5 ى طومسلا 0 1

 00 تا ياض نيضرألا 1 1

 0 1 . الاىداجنمعد دانا 1|

 َت ةؤ وردعلام هر [ىلا ناكل | اذهل ىطخ ىهمتناو لولا اذهرب رحت تقو

 جم وح ىلا ىرطاتل مَرَعَم قلذنا أر> ن مهرلعأ ارط بيس ىالنامع هداهم

 ره_سق نب-ُملار هودملا حج ران «_ءلاطمى تءرشو ةدهبصلا كلت ىف ىوكةذلب ٍإ

 ا طانان ف ىجوقد ى رتل ايذا عملا هلا ىلع بك ارانأو نيدشارلاءافاملا 0
 قامتمىرطاخوءادعالا ةممخ همق ل < لارفن عمافلصو روك دما ع راس 1 1 |

 انيلع قداتنلااو رشنف نيمكلان || نمبرلالهأ هد رات ٍ
 كلذ ف ةعاس !!كلت ىمادقالاب ريهش انمل>ر داو فقونو ددربري-غن 0

 20 انسحاسانم دا '

 لجهد و هللا ل أسنوةداهشلا هين اعلا ةريض لا نمدةسمانأواسوفنأت ءأواسوفن 1

 لزنءال ونهولَوأ# نيمآ مهألا نيمآ ةصااخةءاحخو ةلماك ةداوش|:ةزرب ادن 1 ظ

 ةفيلخل وأو ناوملاةام> بحاصورك ذاقح مهتفيل وهو نام علق ةمالاب ا

 لوأ وخو م اه نب بلطم ادع نب هن هلنا ىذر بلاط ىلأ نب" ىلع مثاهىب نم 1

 همال_سو هاش اولص ىدملاتدملا لهأ نم رشع ىنئالاهع الان مماما 1
 هأول ثم هعيصأ تناكوةحاط ايلع عدا نمل وأ ى طوءسلا لذ اوأ هيب لهأ ىلعو 1

 جورخخ نم ىلاءتهللاهر ّة3أم ىرذ مند هال ارمأوءالث دم امنا 5 لما :لا ض» لاق ظ
 تاموناذمررمع عدد داس هعجلاموب للا |نم اهريغو هيغاملاهثقلا 5

 نمارتسالرل ريق ب غو ةرامالاز دع ةدو نسل هذ :اهرلع ىل دو نيمو كعب :

 نياوهوت امو زهشأ ة عستو نين_سعد رأ هتفال- تناكو ةنومالاوجزاودلا ٍإ

 3 رشهم_ُضاقناك راهقلادحاولا هلل كلا اهعاخ ش * ة:ناكو هن نيتسو ثالث :

 ل سس سس سس سس ل يب بي بيبي ب بيس ا

 (لئاوالاةرضاحم د ) ! )|
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 هفالردلا ٠
 ا ا ا

 ةفملخ ل وأو ىطو.ساالثاوأ مالساأوةالصلا لضفأ اهباص ىلع ةيد_جالاةلا ||

 | ةفال_ هاب دهع نملَوأ# ىطوءسلالد اوأ هزع هللا ىذرركءوأ ىءوبأو نو ْ

 تدهعو تيلوهللءةذ رمعاةفالهلاب دهعتو!!ضرم ضرما ركونأ ||

 ظ أرقوب غلا !ءأالذالاو هب ى ط كاذف ماقت_ءاو لدعنالاةؤةمالاىلءادب دش ْ

 ظ ةددلا مون قا در مت از توم ءاقْذب بلقذم ىأا او نيذلا لءء#و 1

 ظ او مانأ ةءءسو روشأ ةثالثو نيتنس هتفالخ تناكف د هنسنودءو ثالث هرعو ْ

 00 ,ى أري ءىجهونأ نمةفال- هنا ليلوهت_سهدع:تاموةفاءتوأ هثروتامأأ
 --وهيلع هللا ىل_ص هنا لوسر حتاحنم دب فن اكو هقلارداسقلا عه هان ش ا ٍ

 وبأهالو نملدأ#خ راونلالوصأ فاذك امهم هنا ىذر ناّمع هبتاك ناكو ْ

 نينمؤماربماب ى 2 لرأ ٍق امهنع هلبا ىضررعنيإملارومأن ءاركرك ٍ

 ا ار رفاه هدعءد لع>و ةنسنوتسو ثالثهرعو تاموهذع هللا ىذررع ا

 ا|| ىلأ نبدء-و ف وع نب نجرلا دعو ريبزلاو : كط وىل_ءونامع 2 هد نا

 ةينسلاريسأاو هلم ا1!تاحوتفلاهلو نام عىلعاو ةفئاف مهياعهللانا ارضر صاح

 تيدا نملّوأ# راو ةلالوصأ ىفاذك اظعاو توملاب كم ءاح ش 0 ا

 الأ لذ ءاوأ رع ن مز ف مظنناو رثكمنكلاه_معهللا ىطرركم ونأ لق ةورعلاملا ظ

 1 ىفةصدرصمهنع هللا ىذررع مالءالا فراصم الار همةفما> لوأ و ىط وسلا ا

 ظ ةرحفلان مخّرأةفملاخلَوأ 8ىطومسلال ثا اوأ مو عمم عاطاطسق م قرشلا||
 اب رغواقرششدونملاو سانلابترةفءاحخ ل وأ #ىطومسلا لئاوأرعةردلاذاوأ]
 امها :رة>رع هند 1| ىلارم همنمماعطلا لج ةفملخ لوي ىطومسأ|لثاوأر عءأأ

 ةذيدملاىلا هثمو ع. د ىلإ هذ ملم<ناكسدوسا ناك مزلةلار < ىلا ل ءلانم ٠ْ

 ا جادا د. 7 مالا نو عم لا + ف ُ

 ! رع هفال_خ ىف دج مدنا مال_ساا هيلع ل_هعتان هز قر همك مهرذ> ْ

 أ ذ_ذا نملّوأ#و ىط 0 اوأاذهانموب ىلا ةممطافلا ةفالح قدسنا

 ل ىل-ءقاز رالاىر>أو ه- هد اومولاسماتدءا باتكحلاىصنو نيواودلا ا

 ألا حوتفلا تنم لأ ى طومسل الث اوأرعلاملات دب نمةممال-الارك اعلا

 رى
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 أأ د_ةونامزلا لةنتردل. ىلادلب نم ةفال_ىادعاوق باقترظتان رص ىلا تلقتنا أ ||
 1 نبدو# نمزةنْرغتراصم 1 تل ندر 1 طا 111 ءأق ارازغ تناك

ن مز مزراوخ ع ةنقو 35 اةلودنمز ناد مد نيكل
 1 ا دنا كولم ه

 | نيدلاحالصناطاسل!نمز رص »مت دموملانسدلارو ون لداعلاك لا | نمر تمد
 || ناطاساار_هاحملاك ل1! املس نأ ىلامصعةنطلسلاو ةفالخلا: دعاق ترقتساع
 أ| مو ١ىلا| ميذاهدبأو ىلاعت هللا اه دم أةمذ. امنط لا لات اق :م قاع نا ميس
 أ ناسا. ةريمش ل !ىلوالاةةءطل ١ سرفلا كولمتاقدط نه ةةءطلّوَأ © رارقلا
 ٍْ عيبرأ سرفلا كول منا خيراوتلا احتأ نمنوةقدلا تفتا ناينادادةقيطي معلا

 ة| رح آناءناساسهءدارلا ناءن اشاء || نامنأب ةيناث !!ناينادادىلوالا ت تاقوط

 : | مهلت اوأو مهكول مدد عرش او الا لصق فرك ذنسو راب روش ني دوج دْزن موك لم

 || لأ 52# راوتلا ماظن ف ىواضربلا ىضاقلاهركذاكىلاعت هللاءاش نا مهرخ اوأو
 ارك ولأم-4و أن مدشارلاءانفلدنا هقمط ةي دما هءمال_سال اك مه-ةمط

 ؟| هذ ران قىواضءيلاهركذا مع هللا ىذر ىلع نينا هرخآو قا ىلا

 أ| لرععس الست نمودو شرق نهمولك تاقيط ثالث ةيءالالاءاماذنا نال اقو
 ١ 000 ةمسايعلاةقيط ب ع لاو ةيومالاةةبط ةئاثلاو مال اا١هءلع

 | فئاوط مست ةيمالسألا كلا ملا ف نيطالسلاو كولا نمةمسامعلا ةقءط ةقال حن
 [| ة.مز راودناو دن رغلس !اوة_.ةودكسااو ةملابدلاو ةيوزْعلاوةيثاما ل وأ رافصلا
 || ضارةنا ىلا مهتانارلودلا مالعأ ىلع عقر و مه: اود هتلادنأ ةينامعلاو ةيلوغملاو
 ا ده ملا كالا !ن مزيف ةمقودلسلا ةلودلا نمةزاحم ىهذةينامحلاةلودلاامأو مأي الا

 || هنطلسلاو ةرطخلاو فم_تلاوةوعدلاب ىزاغلا نامعُز ا-أ نيدلاءالعز اطل بلا

 1 ةينامعأ اهل دلاف ةيسامعلاةقالؤلل هنمةعيملا ة_أ او هللا ىف هك<أنو هياععل و

 ا( ف هتااهءادا اهتم ترة ساو اهات تا الحا نمو ىلا ةمسامعلا دهع ىلع
 ْ قو رع مان دهام كم اةأود نامز ىف هنموهقلادم موءلا نةورارقلا مويا

 ْ نيع_ستو عمس هس انرعواسر أن رغءواقرمش هن بلا مال-عأعف ؤار و ضؤرلا

 || ىلعناخ نامي اس نب ملس ناطلس دان ناسا ناطاسل | ىنعأ" ةئامهستو
 ِ دعب حب ريصلا قفتملاق وحلا ءافلخلال وأ 3 ناوضرلاوةرلانيدهاماهدادجأ
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 ا اوةءاضتو هنامز ف مدآدالوأ ترثك امل سمادتا ىدولاو هو نان 01

 دال وأعمل الهملزْمَذ لايحلاو تاباغلاو فوهكلا قنوذكساون اكواوج
 || ناكو نيادا|ىنمنملو أوه لباب و سوسة: دمالوأ ىمق لد 0

 ٠ْ لفسأ لاقدالو أن كسأوهمخأ دالوأ عم يشار رمت م ن كس نم لّوأ و تعش

 ما 0 ووو اننا و نانالك لءملاقوذود نكسوىداولا

 ظ | 2211 كادمملاوةبدولا تاقتنام مالس !|اممياعمدآهيبأ نرد

 ْ ىلا س :ردأ اوهو خو :تا هنباىلا م درب هنأ ىلا ع لي.الهمهنباىلامم ا ق

 ىذلا ح وف هن ىلا كماله لا حلشوتم ىلا مالسلا هملع
 ْ مال_بلاهلع

 ْ ةرفع قانا وذ ناو ةيالولا مورا وهو .فلاعم عمت 2< ران همصولاتناكؤ

 ]| ةريتلام مؤ ناكو هتدصو وهدهعو مدآ عر ىلءاوناكم دآدالوأر باك أن مءأنآ
 | ماأرخ آ ىلام-هعئارش ىلع كولمو نيطالم4 ناكو كاللاوة مكاو ةنالولاو

 ىجولاءاح سا.عنبالاق هموق ىلءنافوطا اءاح ناعرف هنامز كل هن اكو و حوت
 | ىلا م هلا ىلا قلن اعدو ماعةئاممد رأو نينا نءاودو مال-سلا هرلعح وت ىلا
 أ ماقأو هتمب لهأ نما سفن نون اسئالاةدملا كلت قه نما 3

 م رات فا ذذح هن ةئامثلث نافوطلا دعدح ون شاعو نشأة ناكر
 ا ه:.دملاةيدملا ةقالناو دع اقام تسأ هند د 3 د

 || قيدصلا ركب ىلأ ةفالخةدمكلذو اهب لح نموامحاص ىلع هللا تاوملط هب ومثل
 ظ توتناالف مون هللا ىذر نامع :هرع ةدمو هع هللا ىذر لالا مامالاو لك الا

 ْ هد_ءاقاهد او ةفوكسلا ىلا ة#فد د11 نم لدن اهنع هللا ذر ىلءىلا ةفال_لنا

 | هفالملن اة دعاقاه دعد#و نسل اهنءا كل ةكوةرمصملا ن ُّط ةسااعر وهتؤالخ

 هةاخةفوكللانوك- :ةنامزاارخآ قهنعهللا يذرىده لا متادتا مامالا <. ء.ءادتا

 ]| ةيواعم والك نيدجأ موباع هللانأو ضر نيد ارلاءافاملا عال ةفالذلاذ ا

 ا تاعك ,ومالاتلو دلاوخ آ ىلا لزن لو قشمدىلا هقال_ لنا ةدعاق تلةَتنا

 | ىبر وهلا لوالف راثالا هنيدم حا فسلا كج سا.ءلا ىن:ىلاةلودلا

 ْ ةدأب ىمق للأب مص ا مأن أىلاهءءلو هل 1 ع

 ظ ٌمياتَتلا ةمقو ىلاداد_ةبىلا تدع اهيلاةفال كني افجر نمرس
٠ / 

 , اقرأ



 ف

 ءاودل !ىلانوريطد اوناكوةم رمثلاو نيدلاو هر .ةلاوكلا مؤ ناكوال.-والومس ١

 ىلا متهقلا عن ترثكوءامسلا فامرب- مهنمنولعت-سنو 6 , د | ىلع نوملسد

 ادن- مهياع ىلا عت هللا لسرأف م- مئاسنأاناصواوكرتواو*د واوغط نأ ىلا مويلع

 راكهلا فار ااا مهودرطونملا او .لعو مظعلاتق مهند لصف ةكل الان م

 جالك ىل نم نم ءلباناكر ريهأو كلل. .ك لكل تاكو :رتك اع سار لاا

 نالامزهف ةكل اللا نم شو. هللا هثعمف ةكمئالملاب طاتذ وءاعتلاىلادمصتأ] |
 قفتاو مالسلاهيلعمدآ ىلاءت هللا قا تنأىلاةلب وطة دم ضرالا كلو مهاتقوأ ||

 هنأش مظعو ة_ءماملا ةنطا لاو ة| ماكل |ةذال_غلل ضرالا ىلا طءهأو فام هل
 ءاسلا ىلع ه_ثرع له-و كانه نكسو طءفار هلا ىلا سلبا ل َةتناثال ذه _:ءفأأا

 هضم هللا ةمعت-سن نو هتدرمنمب هيب ون رلا عدن نجلا شرع هله دلةمأأ
 لازاك ىلا امدآ را حم راوتلابت؟ ىاذكهندرم نموأأ
 لوأو و هج :لاو هؤالولن انمي عج نم لوأو يق هةما خ صرالا ىف ل عاج ىنا ىلاعت ٍِ

 اة_.هلالا مول هلارهظأ لعم لوأو هفاولك ةكرالا ااهلعو ةيهلالا ءامتالا لع نم أ
 أل هتاهصتغاا ماع نملاالو ةكئاللاتعلطأ امس.غلاةريضح ةنازخ ىق ةنونكملا

 الاك لكلا تافو اص دع“ قئالثنا عاخو وذاهلكت اقول لان مداءتحاو ام ىلاعقا

 اهفخازتكتنكى ىمدقا ازيد فزاشأ اكد رسم ااتقو هندقا كريظَد واناثرعو
 زكرو ملا ىل<ة2ناسنالاه قلت ناك نانا تقاغت فرعا نات ل

 مدا ىدرر فلل لوز ىاءملا نك ىف نوفةحملا قةحاذك نار هلآ

 اأو ا دالوأربك 1مال_لاامهيلع ىنلاثدشّى ةصلا
 ىح مدآ ىنب كولملوأ ث موكءف اهتماناوةي رمشل اةسايسلاو كلل |ةهج نم
 32 و.دالوأ نرثك ا1مدآ نأ لولملاري_«بات5 ىهتلاهجرلازغلامامالا

 ترو. 0 ”الاو ث ثامهدحأ نكن د |مهسم ج نمرات خاافلأ نيس رأم مدد

 | هروح ”الاو نيدلارومأ قفا ان. ءالول قزق اهمالخعم | ةفر نيم أمل اططأل

 ناكو ملاءلاريمعتو طيضلاب ةسايسلا و كلاهما ماظن ظفمل ثروتك الو ىلوو
 قى تاقطلا كولمذ ادع الار سا نازك فيسو نسوا 0

 ضرالاراطقأ ىلامدآدالوأ قرف نملَوأ © قفوملا هتلاوانات < نمرخاوالا | ||
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 1 هرد_:دتو ردثلاقرو نمنصغلا ط4اكم ن اطمدخ ىلا هذ هللا ط#د_.مئلامد

 انألوقد وكالانناهلنالو ةةوهه>و نع بارتل ناد« نيءلاروحلان هناَنثا

 ْ ىد هن نم تسدأ امهات ع سول نمت أه ”ىيصأ نيب تعضوول هل ةئام ىبدكمذ اكسل

 ٍ داهجلال_ضفوكت ابو منامي ءار لنا دن ءدبوتكمدن كلا تامل ع معارك مدآ

 ظ ٍ ْ ربقلا تاذع نمراح وهنا فهدعقم ىربو هلرفغي دوشلامد نم ةعذدلوأ ِق

 ٍ نمر «ذمهتوقاسم ااراتول جان هدا 0 عضو وريك الا عزفلانمنمأب و

 ا ! هروح هراقأ ىف عفشنو نيءلاروملان م يعم سو لامد :اجوزبو امةاموال :دلا

 2 ن هل اتو ىذمرنلا

 هنطاسااو هةالدن أب هقلعتما لئاوالا قرشع ثلاثا لصفلا 9

 اه او>أب قاعتءامو كل امملاف ماك-ملاوةرامال و

 1 : ند قرفاار 5 ذقرمصم هرمضا# باتك ىةمالءا!مامالارك ذ ( هينسهم دعم)

 َ هللا ىذر رع نينمىااريمأ نع ء لن ع مثلا !ثء> نمةنطاسااو كلملاو ةفالدلا
 ا : دب نم هتكضواذادألا قو ةف.لخ مأانأ كلمأ دا مصأ !ضعما لاق هنأ هع

 1 0 را ا ا مهل كأوام دق رانا

 ْ دلاوه كلا او ق- ىف عضو ,قكدخ أا,ىذلاو هه_فةملخلا 4-ةءلثرب_غلالم

 ١ د ظطعدو أه ع نيدخأب :ساشلا فس داتا نمل 1
 | كالا ةرشعمركدعنوكمو لولا اثالم نوكمف كولم-ت:ءالوف نوكيىذلا
 ْ 11 ادار نان نائارقو رصمو ماش اك هددعتمكلامكالءو اهوذوأ سراف

 ]| تاطاسو مظعالا ناطاسلا هلع ىاطد نأ ازاحو ةنطاس || ىف مظعأن اكاشدح

 | اهرثك 1 مانأ هثالث اهلقأ: ددءتمكلا م ىفد بط+ نأ طرتتيو قاطاللكل ١

 | نءةفئاط مالسلاهءاعمدآ لءقضرالاهحو ىلع كل: نملوأ 5 رهن أ ةثالث
 ٠ اي ا ١ ماعم أن ن مقا ن اح ن نملاى اللا د , منملا

 ون نمةك؛اإا قاخ ىلا متهنلانأ ا موه“ اران نم ليكم ءايقلح
 1 ا ارامخالا فءاجدقو  اهناخد نم نيطايثلاوا مهل نم نولاورانلا
 ظ : ار<وارباهورعواهبا اوءْدْط دق ضرالا ىفاناكساوناك مدآى تا ل. نامزرلا دق

 0 ا 0 ا ا ا 2:2: ا ملا

 دل
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 ! 1 امارلا درو هش ا دالاس دق نس ل هءقيتلا فو“ بلا ذاةعأن رمأ 1

 00 تاكريذ> أن هلوأ و سوماقلا

 دأب !ار عنا ةوزءا بوكر تدري هئنامجردها < كح رعنبا مم ٍ

 قدأ ءلامداخنا 0 ةورحالاىل هك لاَدو هر2- ةةلالمل تدرأف ىلاكر

 انعاش رفد و نددا |سو نم ءا معلا ىف ليريح ةلْزْفَع ضرالا

 2 اء هّناىل ءءارتشا كلا ) 2 هعم|ناك لسو هءلع هللا ىلص هالوسرهيلع

 مهدالاو درولاو تودنملاو مادقملاو 0 ارااو [عسلاو فرطلاو هدور

 لوأودو قءةءىنرع سرق« _ءقاةهد نح ل_+> ديال هلمضو ىف رعل |سرفالو

 اهالذ نم لوأو هذ ل عم“ !نامز ىلا امّشحو ناكو ناومحلا ن نسمات

 ناكول_.وهملع هللا ىل_ص هللا لو سرىلاءام_ثالا بح ناكو لد 1ناىأ امكرو

 هلن اك لءقو ردأا نمنملااهحرخأ ة>أتاوذل» ا
 مصاخ ن ملوأ 3 ىريمدلاهر5 ذ لسان: هن مادتدلا لرش ع -.ج سرؤ هنأم

 ىدها#لوأوهفهنء هللا ىضرقادصااركب بآروملمتال 00

 ل دن هرمز لوأ هذ نيد هاا سو درف لو هلع هللا ىلص هلو سر ةوعدو هللا نيد
 لوةَتَو نوهكفتس ووزن اب ىلا ةماسقلا مون نوف أي نودها لا ىتمأ نمةنحلا
 مد اودع ىلعاةفاسأ تناك امغتاو بسادف ئمىأاولاق معي -وح دقوأ هنز الام 4
 سانلااهلخ د, نأ ل هقاماع نيعدرأ اهبؤ نول مقرف م_4 فتق لاو هللا لمهسىف

 نمرطق:ةرطق لوأ ةقداه لا راض هنعهللا ىذرر عنب هللا د.ع نعبد دلا

 هن الزازال او هل. ءمرمد نر راو لم-_س هناك ءاملاب 5 نمبكسلا هلوق )0(

 3 ا !لاقر , ودير ضرالا هناك فيعللاوهتئأ ىأد لالا ايش قداضأل

 هنّوقو هنع“و» راك !هنىعت ب رظلاو ةلههملاءاظلارم 00 «فرطلاو ةمم اءاحلا

 هلنأ ىلص هلل | لوسر وا عسد سرذلاىنا ءالاد_:ءهوعاناكو ىلإ ءأ م سو

 قءسفهءاع قدا ىذلارهو ةه«هريغ [.رفرشع ةسجن هل ناكو بكسلا مسوهيلع
 تبوسءءلاو تا لاو فد.ءللاو براظااو زائل رع ” رااو هن ح رفق

 ىتالاو قول لوأرك ذركرارك ذناكو قاخام واود انيك ناكو راو



 ||| ناىلعلءاد#-:3 ىقاسأرانلا فهلتاقو رفاكعمت<ال عملا ىفدرواارحالا ||
 لكءالاقر هرب" الاىفنودف.س هنا له ارباسوراتلان مهين ىدؤ ىزاغلا ٍ

 ا أيهملاهماقم ف«ءمريفارفاكذخأ فرانلا نمكوتا دفا ذه ن مما هن لا لشد نم |

 ا ىف ماقمو هن 11 ماد وم نيماةممدآ يبن كنك او لكلا نادرو نالت ١١ ىندل ا

 ||| مهفاث ىزخالا ىفرفاكللا ماقم ثري واين دل | ىفهءادذ ىزاغلا نموا قايفرانلا |

 || مو همفتاءارلا ت دةعموبل وأ هِقانطاب وارهاظةرخآواءند ىتئاةملا طامترارس ||
 ىطويسا|لئاوأ مالسا اهءلع مهاريااهنس نملَو أو هيولالا كلذ لق ن اكو نينح ||

 ظ لئاوأ راذل وب ىراننا نع تدان ردت !هالدالا ىهقتء اح دنهل 3
 مو هيلع هللا ىلص ين هاو دعب هند لأ نم جرخ شبح لأ : ىَط هلا ْ

 هللا ليبس قرمأريمأ ل وأ كو ىطوم ىلا لئاوأ هنع للا ذر هاا شح ||
 0 و ىط سلال اوأ هنعدهللا ىذر ش >< نب هللا دمع دا يدلل ْ

 ت1 2 ىطوسلال؟ اوأ شة2 نب هللاد_.ءهد ,ارمال_سالاىف ا

 لا انمال_سالا ||

 ةداع هرم هدأمو بل ل! عاون أ ىف شدا ريمأ دا تال هرقرمالاو هال فالتخا ٍ

 ىطوم_سلالئاوأ ةقياطتلفهقفلابتك ىفةطوسملئاسملاو دالامو ||
 نالقع تذد_:عنارهملانيس-نب مهاربا هللا لييس ف دوشتسا ريمأ لذ يأ

 نب ىثملامال-سالاىف سرفل!برح جت مدنا نملؤأ و سدقللا رات ىقاذك |

 هيقفوفصل!لء-مولوأ © خيرآ ةلاىفاذك هزع هللا ىيذر فام شل اةتراحأ|
 ىطومسأا لآ اوأ تمّوستدق هكثاللانافاوموستم هل لءقو ردنموت سال يمسف ||

 | رمل اركب ىأةفالخ راق ىذرونمخلان مث رعلادبف تفتت اموإلزأ 3 ٍ

 ورعد مون سال !ىلءناكو:ةردع ثالث 2 كوالا ىدا- ج قهذعهللا ىذر ا

 نأ مزتلاو نوعرف ثوءدلاعمجنملّوأ © ىطو.سلالئاوأ صاعلانبا||
 ظ ىطوم_سلا لئاوأ هرمأب الا لوفقلا ف م-4نذأي الو رثثلا ف شيجلاريمأ مزلب ا

 | توملل_ةلاثدءثت ه-هؤو فدو) نب جالا برا فرب ريم ىلع د_هقنم لوأ ٍِق ْ

 آل| دقعو لرد ةيصانزح نملّوأ 5 نظوباسلا ل ءاوأ برا اىلءاهتن وقتو|]

 ا نملؤأ يو ىطوسلالئاوأ اهناسرفو همن رماكحن مدان نب ترحل مذا

 رما



 لاتقلا اميؤىبلا هتاوزنغ لوأ و ىط 0 لاعالانالر> الاف
 رع ىلوم مهج4م نيلسملا نمردس . لق نهلوأ# ىطو.-بلا لئاوأرد ةوزغ

 دلاو مارح نب و رعنبهنئادمعدحأ موي نيمبسأا نم لق نم لوأ و «:عهلل ا ىذر
 تعءجداوملان طا اوم عوج نم عج لوأ وق ىط ءسأأل' را ءهليا ىذررباح

 هيرمس سو هءاع هللا ىلص هللا لو مزابأ 7 لوأ#ق ث. الا ىلأري_ىفتر دب عماهلاه بف

 ممم نيكرشلان ءاهيف لّةف ةلَخ نط ىلا ىلوالا ىداج ف شنب هللا دمع

 نملوأ و ىط سلا لئاوأ نيكرشملا نه ل٠ .:3لوأ اودو نرد + ١نياورع

 قريدأ لوأ امه نأ بك نب ماو هللا دمع نب ناممح يلبس ا نم مالالا فرممأ

 ةداهشاادعرداهلا نطاوهلجأ نمرافكاادب رس الاو نوةقلالاق مالسالا
 نا هلودهتتسو لت هو ,نانء دهام ءادعالا ن هةاغلاتناك اذارفظلاو

 بنتك مظع ل_ؤ ريسالال و 0 رم لأ: داومشلاو مهد ديأىف نتاع

 ا ”الادين محال ف ءاداعال وخال

 ىد أ ن ءاريسأ ىدق ن نم ععمصلا تيد +لاىدر وامللا مدنا لكل و لئاذفلا

 بح أ نيكرشااىدبأ نماريسأ ىدقأ نأ الاضد ريدنا فورم ءالاة ل ذاناف ودعأا

 0 ةونغلوأ ٍق هريغو ىطو.» ءااهحرخأ ترعااةرب ز رد نم ل

 دنع س#+ سد لوأ ٍٍق ىطومسا| ل اوأه: ءهّللا ىذر شنب هللا د معا رعد

 سه ق.دقلا لهأ لاق نحيي هتاد مانع دوويلشت 9

 ل تناك ام هما هنن ت اوم هللا لو سران دم صءاص نما :لكالاو عاملا
 بهذلاو ةعتمالا نم ةيداسملا عاملا نوعمك و نو رمءأبو نوز.ةباوناك هلق ىذل

 مهم لقد ال الفد هد خخ أ اذااماو هلك أءؤءا عدلا ٠ نهرانلزنتةهريغو

 هماعأ اهتيروهصاخلا هدعافشو نيل راأدمس هير وامر 0

 هللا دع نب دقاواكريش هلق ند لوأ 5 ىط هسا لئاوأه-ت:مال غاغا ات

 هلبا ىلص هللا لوسر هل لاذ رض 1 |نيورع لد هذع هيأ ا

 بر- لات ريض ىيريضملاو برادات د ةودقاو لافلا قد ؛رط ىلع مو هيلع

 لتقداوملاّدرطى ىبااطملا ىلعأ نا قيقعلال_هألاق ىطوم_سلأ لذ اوأ

 فقل ءاضفاا لضفأ ناك اذلو نيدلادبوةتور فكل تاطط ل 0
 تو 5 : ا 5 0565 0211113 هج رة ع يبيت 0 ا م تع ص" ت2 د



 ا

 1 ١ لمكتتلاو ب اةملابأو رشا ل لس
 1 ( المو ( ى:نم © ميلعا وعدي ءامملا ىف نم هك

 لدم الات ءاضو دو هود نب وأد ناسل ىلع نهاد 3

 | زيحارالاو ىث ارملاع نهمو.لاكلذ فةيكءافلا حاورالاو نا ف تاو هت ه؟”ذقو

 ملا نيعالاةرقو هيدجالاةمذملا ةل الس ف
 : ىف هيثرمةيد

 دود1نا ىف قدربول-5 # هتيمد لو ءرلاعع هده

 وديان دو شرق ىلعأن م 1

 || ىمدلاباةءصتم ىف الادهو و امدءاسعسلاتراعمأ اهنا هيلا دحاو درك ذو

 . والا موملا كلذهثان ىاوناكو س دا تء.رادح نمر مؤرامو مودلا كلذ
 1 ةح دان ةضخ ان ارو ةييص# ىلةءاالاد-أ هيت اق نماامربانا ىفو دب دد مد هددت

 ١ نم ةعبارلاةنسس |ىفةروتنااةتيدملا ف هنع هللا ى در ني_سدلادلو هبوم ىل_هق

 | رمثأ ةتسامهنعهللا ىذرءارهزلاةمطاقءاسنلاة دمسةتلجو ةيونثلا ةرعجملا
 يهيالا رهشأ ةتس ىف دولوة ععتامو

 اج هل ن اكومالسلااءمياعاب رك ذنب
 | مظع

 | سان 1اه.شأ ناكوءاؤظلا هلم الا ىنهمنا وع ئدلو دو أ ةهمدخ ف ا ءرونو

 اااه: ازغةوزغلوأ# نيعجأ مهياع هتلاناوضر مل_سو «ءاعدللا ىلص هلئالو رب

 اهرخ آو راتلا نم نيت هد | دس ءاوبأ الاهوَْغ لد واعشاب

 ا غانا ءلاو ثوءءلانمثعب و هتاوزغ َّن معسل ف لد 1 0

 ١ تا طق عسج عمت :< لهريسفت فلآ اقملاق ردن هبأو رءلضفأ و نيس

 || همضحو نيطاما|وريضدو ه_سفذ ءاح سلب انا كلذو ردن مون نهرثك أامندلا

 ظ ١ دين هول نهر نع ثالث ةئ املثو نيكرش نع هلام ما ؟.ارافكا

 ] ١ تاه وز غلوأ ىشو هك اللا نمفلأو نالاى هوم نهنوعسنو

 ] مهدئاق ناك شيل ىف وطردذو زغىف ه-فعهلل در ىرمدملا ن-_سحلالاق
 ١ هلل ةعاط مهداهح وهلثا ىلوو هللا دسأ م هز راممو مل سو هما ت هنن ىل د هلل لو. سر

 ثدالا ىفنأري_سفت هللا ناوضر م ماوثو هقانيهأ وسو اخو هلاك الم مهد دمو
 نينا , لو هرلع هللا ىلص هللا لوسر اهارغَوو ذلوأ هو هع هللا ىذر
 ١" ]| ياه ةووذك تاذق مل_سو هماع هللأ ىل- صلاقو قالت امو لص مل ورغصىف
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 ىطوم_بلأل# اوأض رالاف ىد_هأ س أر لَوأ ناك ةنيدملاىلاهن ل_ترأم َّ

 لجامع هللا نمر ماوتعلا نب ريد زا نبا مال.الا ىف سأرلا لج نس نملوأ
 لم ملت اقثلا ن ءات القز لئاوالا فى طويسا |لاقهءاحأو دابز سأرهءلا
 توه ءاعهللا ىل_ءدتلا لور نءز فردي موبالواهريغىلاالو ةنبدلا ىلاسأر

 قصف وسردل ىلا لم مهف. و ىلام لاف مظع سأرب ركب وبأ هرم أو

 لمس زأ نءادهعىفةذ فل ان امز ىلا طق سأر هدعن لمح لمح و هءلع هلئا 1

 سأرلّوأ © ىطو.-سلالئاو [كلذ ع ن- نم لَّوأوهف هباكتأو داب ز سأر هيلا 1
 1 ع هنَدوو هم الا ضعاءالتنا مالسإلا و ليغ ْ :

 ىؤرام منع هللا ىذر سا.ءنبالاق !ههنع هللا ىذر ىلع نس نم_سحلاان درس ١
 شرعلا بوصدءاصودهو ة:سنيثالثسأر ىلع ماسنملا ف سو :هءلءهقاىلصىنلا

 هللالوسراب انرهظأ نمد نءواس: ءحو رث نبأ سامع نء|لئاقا !اولمقف ىلع الا ||
 هتلادازاناودعو انظان :دسح ىدااولت 3 ىتمأ نه 4 ءعاط هفئاط نا امضعم ناحاق ١

 الأ نوع رافد ام 0 صاصق,ه دب لتةوىلاز اوك مهتنتفأ]

 صاصل اذا نيعمس لد مال_-سلا هلع لب ربح رب_خأرومملاربخلا  دروو

 رك ذر اي الأ نوهدرأوةئام هذع هللا ىضر نيسلا ص اس لو مالل|هرلع ى<
 فد رشأا ه- -أرباومدق ال قاف ]اهدرمو ةواقشلا ل-هأ نات 2 :لال_ئاوآاف

 دال_.ىلاعتهللاب ,رخاذاو قرظلاقاجاو وادةة وك || ىلا هم شخ ىلع اعوقرم
 ةربامملاو جالا امياع هللا طا سواذهانموب ىلا اهل“ مهحاامو اهقرطو ةفوكملا
 ةرصمت ىو قاقدلا لهأ ةفوكلل|لهأ هلوقبه-تعهللا ىذر "ىلء كلذ ىلاراشأو

 [دعاتت نك لامه ءهشا ىذرىنادعلا م ةرأ نبدي زنع ةوينلا لثالدوةلدالا

 تاطقلا تهعع داعي رفا عار 0 1 ىدد نم 4 ةرع ىفامفتم

 مقرلاو تيكا ماس[ ناس فا ا ىضرهنم ناطتسملا

 0 نبا اياس ماش ا هدئابر ط_نضمتددانؤ اه عاب 8 1نماون اك

 د_ثأو 2 ءاصملامظعأ ن مكلف 3 ءدصصمو مد اهلا ناغأ نمسعأ هلل

 ةافوكلااى فتاه فته مهلا موملأ كلذ فعال. ءالا ةلمالا تنحف تئاونلا
 لوي تا.>الاو ىداعالا همم-ق



 ٠لا

 000 ا م علية ا ا سا
 21 008 ام هل4_ةنبا حب وزق, تولاط نم طارش :

 نءزران نملوأ# خيراوتلاة دز نم ةزوألا ناس اند ضرغو تكلا ىف ||
 ناذهام هيف لزنو مهري غلبةوام نع هللا ىضر زج لة قو ىلع ل_.قما اكالا|'

 نيس نماثب د_-واعدقهزر اماأ ناك-ؤ ه 4 ا مرىناوههمخأ نا_ههدح ْ

 ل لادتد اثكردعانملوأ 3 داهملا ل ضف لاطمالا م_ثولاج رلا|[
 ٠ بلد ع نملوأ هى َُظ مسا لد اوأ بذشدلا نهد رعأا ت 5 اكو ةرفص ىفأ :

 ٍْ اهياعلت ةاقوةلمفلا لاذ نملوأ و ىطومسلا لت وأ د هس نب دعس فويس هل ْ
 ةثعب قهروهظن اك ىذلار وج رزيدلاو سرفلكلمداش نودي رفا ءاد -ءالا 1

 ١ ىربجلانزيوذدي د+لا هن مادا نملوأ قى طوم فأأل اوأ مال !|هءاع ىنوم هوم

 نهلَوَأ هى َط هدسلالذ وأ همشدحولار ةءلانورق لءق ترعل 45 0 ُْ

 لطوسلا لئاوأ امهم هللا ىذر ساء نءاهرث ذ ذو ر:هءسرافلا ىسقلا دا ْ
 [ ىمقال لة كلذلفدزالان ملج رذك“ام برعلانمىسقلا ذا نملوأ أ
 ظ لئاوأ كلام نبةعزخ قينخأ عضو نم لَو © ىطوسلالئاوأ ةيض“ام :

 را. عتشس همم لقو يأن نرذلا ءالدالا قديشتسا نملوأ قى طويلا ْ

 أ ير ن لو 3 ىطوم-_سلا لئاوأ مال_الاتروظأ نى لهج وأ اهتط ْ

 / اكرشم عمت“ ب بز نب رب عنب بيلط ل_سوء.لع هللا لد هتلا وسر تح فاكر شم ْ
 00 'ىأ حق هبرضق لج 3 0 :

 ظ لو- نصملاى ل اير رس تأ ل ٌْ

 ردع شرذلوأ 3 ىطوءساا لئاوأ هذعهللا ىذر ناس> هذع نيد دقو قدا ٍإ

 ىطوم_سلا لآ او ةةزمتو ر- ءق ن حرل اذ. نياردعس سرق مالدسالا ف :

 ظ نامز فرك ىبأن د ساأردا, ىلادلب نملقنو مالءالاف لج سأرلؤأ وأ
 سأرمالسالا ف ىلع سأر لأ امهنع هللا ىذ طر ص املا نب و رعو هب وام ْ

 | حر ىلءهسأر له> م هقنع لو هيلع هللا ىبص هللا لوسر برمض ىنعت ا ةزعىنأ ||

2 
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 ا
 ا
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 ظ ننال ئاذخلاو رن اتزرفاهانهأ اا ةلخلاةنيدملاب تدرما متل: لزأ 8| ا

 أ هلاهارهأ ةلخدلوأ لسو هيلع هللا ىندىنلاةلغب لدلد تناكو ملسو هيلع هللا ىلد |
 ْ لاغيلان !نملوأ © هيواعم نمزىلا تدع .دقتناكورسك سوما | ْ)

 ْ نوزغن شح لوأ ِةْ ناو.حلا ام نم غحألاو هو نود رفال_:ةونوزاف |

 ا نو زغب شح لّوأ ه8 قراشإا ىف عمصلا ثا ددل اى درو 05017 هدر لم ا

 0 نب دءسهللأ لمدد مهمس مر نملوأ ُّح 7ث د> مرو ةغم ةءنيطت طسقلا |

 | فمسلا لسو هللا لميس ف فيستا ابامد قار املّوأ © هنع هللا ىدر صاةوفأ |
 0 ىل_ءوّلءلع هلئا ران ل_بو هلع هللاىل_دهللالو لاذ ماوعلا نب ريبزلا|

 أ ماابي ملال قمغيس رمت ملأ © ىلويسل ااا كديسأ |
 | ىدحانبامال فوه جر غن لو ,بلعدقاىلصهتازو هر تقال
 | نملّوأ 5 ىطومسلا لئاوأه:اةقالااكرمشمكرتأاللو ةروهو ة:مرمدع

 ا هيلع هللا ىل_د هناك ذو دحأ مون <_:ء هللا ىىذر ىل-ءالاىت هال «_ة-ىف زاق 1

 | ىورو ماركحلااةبادص!نملاج رو ود لاق ني-- ىل-ها ةيارلا ىطعأل_سو |
 أ ةبارت ل_و هباعللا لص هللالوسر ساحد_-أمون لةةلاد: ثا[ هنا

 | فوف_دل نيب ىدانز مد_ةو تبارلاءد قنا ّىلءىل ل _ءرأو راسنالا
 ا ا1كلد دم ديزو 'ىلء الا ةالهق-ىف ل.ةىت>زراب ول: قو مم

 ا هيولعلارامخالا لوقراةفلا ىذن ى عمل ارم هما | ند تااهثارو وهياصو هلال ها

0 

 ا

 ا 1 سو هما ع هلل | ىل ص ىذ ١في مءاناكودوراقفلاوذالا ف, هيل

 | لوأ © نبدداهلاسودرف رب ةهنغ ىف هياصأرامالا ضء» فو سوة أ

 ْ ماقأو لاتةريغ نممالسالاىلاءاعدلاب مل-_-و راع هللا ىلص هللا لو سر هيت ءدام

 ] 00 .رئاع عدصات لزن م نمن_ع هك كلذ ىلع | |

 || نونمورالن يذلا اولتاق ىلاعت هلوقد نيذمؤالو هلن ذأ هني دا! ىلارح اهاملف مقصاو ا
 || هءلع هللا لص هلال وسر هدقءءاوللّوأ ةقداهملا لضق تاء" الان مكلذريغىلا ||| |

 نمابيرق اوان ىحامك ارنيثالثف : هن رست هع هز + هني دمام دق ني مل_سو ||| 7

 اهيفو ماش | يمتع يل ةرد_6 ىغو شد رقري_غضرخ»ب رصأ | ف دس 1
 ١

0 1١1 - 
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 اادوادعوردلال-ع تدلوأ# ىطومسلا ل ارأامهنعهقا ىضر سابع ياهلا
 ظ لوق. هلاوحأ ن هن ارك اذ: نيلحر عم“ هناك لذو حئاف_صكلذ ل. ةتناكو ا

 ااوهو 0 وا اسلاسلا ا

 ْ || هناصسهريخأ كمياحأو ةفرح هل: ن !ىلاهز هللالأ يقولو تدك | نم لك _أءالهنأ ٍْ

 ا ل. كنا نه لوأ# ةفد رشا ارب ماعلا قادت نب ل مءاناع وهناتك ىف ١

 ْ م هازال ىلا هةهللان ذأ ا! شوحولارئاس ؟ اًم>وكلد لم ةنراو لسا :

 !ا قامت هللا جوأ عا ارك مكيطعم ىنا ىلا: لاق تدملا نمدعاوةلاعفرب لهم“او ||
 | هلاءمهلأو ةكمدا.> أ ىلا لمعت اج رغزتكلا كل ذب عدافج 01 ا
 هتنكم أف هتءاحأالا الا ل ع -حو ىلع ى-ملو ءاعدلاىلاعت ا

 نمهقلخ سرفااهّناقاتاملوأ © ىطو.سلالئاوأ هلاهالذو اهيصاوتنمأ|
 ناىلا .:هتادارأا1 ننام مما ذر ساءعنبانعدروا1 بونحلارلا ||
 ش لدرب_>ىنأف ىمحافاةاخ كنم قلاخ 00 ملا عرىلاجوأ لم كنا ١

 ْ لاغ, ليطاس انحأ نم ىقاخ سدح لَو اويفانل < انرفقلفنةةقاهنمذ حاف ا

 ل ىلا نيب ن-ءهبؤورقشأ ىع“دةر لات ءلءاذاوداو سلاو رمل نيد تء؟ صرف

 لنا فدرو سرفلاناومملا نم مال !|هيلع مدارات ااملّوأ ناو .لااحإ|
 | [| نمد تديح أ نيستبادلا ىأرتسخ امدآ اي هل لاق مدآىلاسعت هللا ى راخانروجشلا ||

 ” امينا ارتخا لب :ريخ لاق ىاالورك دال ل ءنلاو وصل 2 قارلاوأ رقلا 0

 ظ | ةام-اومادام 1و اع كزعترت_امدآاب ىلا لاف سرفااودواه>و ظ

 ْ نيمو هل-,3 ل 3 قالو ةءمجلا مون مالسلاه- هلع مدآ واذ املَوأ © تاو. .لا 0

 ظ هلا ىشو اوسامو دوحولالاك حمد" ايو تاودلازخ آل_.دللاو قادنارخ مد" 5 ْ

 ظ اهد_يمدهدهع برغل ءاست االءامشالابحأ ل 21ناك اذلودانجو َّنآ هح نم ْ

 || قواسملا هللا قاخو لمخلاىد اوْيدوةءمري_11نال ريخلا ب لولا مس و 0

 ةأم .+لاسرفل ديو توا جاف ش يكل ان كرار رع 1

 [ه .اعازغسرفلوأ © ناو.ملاو ا اا رام كرب لب رب>ناكو ةنملا

 ظ نم قاوأ ةرمثعب ىارعأ نمءارتشامهدأ سرق لو هيلع هللا ل هنئأ لونير 1

 ناويملاو ان مارل توات هللا اسي رم 0 اكس اع 0 1

 .لواؤت 7
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 ا هل هللاءج نم لوأو هو هكلم قةرازولا ب صنت هلع ىوت او فلا ليس مت

 |١ ىلعرو-ساو ه_ضقارلاةفئاطلا لات 1 نا

 ا ىلا لازال هناسارخلاو «بقارعلادالءلا نممهداسؤاو مهدا فقل ازاو مهداه
 ٍْ ةنوعو هللأ لصفت هديوملا«ةودءأدتانم هئامعستو نيعستو ميس خساذه|ةمول

 اروصنماديؤمهتب رذووه

 هلاوحأوداهجلاب قلعت لئاوالا قرشع ىفاشلالدفلا)
 ( هن اعتب اموحالسااولاطنالا نم

 أأ ءامسنالا لّوأ السلا ههلع تش مدآ دالوأ ع نم مدآ دالوأ لتئاتنهلوأ
 ١ رسأواريثك اما م_مْمم لف ل_ماقدالوأ لآ هد : نأ ىلاهت هنا هرمأءامصوالاو

 اى ىهوءامدنالا تان ىو سدحال متانةل الش ل نوعئالو نورسأب اوناكاريثك امل

 | لسنا لدأ لوأ س ترو ارثك" ألاتو ىلاءت نلاءاشن اع ىدحس كمت صن نم

 | نملؤأ © خجيراوتلالوصأ ىف اذك كلذري_غومدآ دلو رئاسنودُثدش نم
 آلت ارز تان عدلا سا هال-ل|ثدحأو ىلانعلدعو لتقل - ين - سأ

 || قرتساو دهاح 00 نيةلارهوملا# ران هيخأ
 ْ سشودملا عنان ف تا ادا 4 :مو ل_باق دالوأ لاق مال_سلاهملع س : ردا

 || همك لاو فما امن مدخ !نملوأةاهاهالاهتساسودالمل اريمعتو بورملاو
 أ ه2راتى لطوسلا» را ذعدا ى 3 كولمىف انه تل مرح ا اارومأدلقو

 | عقرو هن ولالاد_ةءرىراسالا زةنتساوءاد_ءالا ىلءراغأو لدتا :نملوأ جه

 أرك اسعاايترنملوأ 4 ىطو.ءلالئاوأ هيلعهللا تاولص مداربا مالعالا
 ْ 0 مدار يخدنمل 20 0 ف

 | دقنتما نملو أوهفهدقنتساىتح مها ازذذ مورأ ادب طوله. أ نءارسسأ ثءح

 أ لئاضفلا لح أن مءادغلاب ام او فم بلاي اماذاةنةسالاوودعلاىدنأ نم اريسأ

 ّْ كلذانافودعلا ىدب أن ءارعسلا الف نفىو كارب 21 قدرقال ةيدمهلا

 |١ نم ىلا تأ نكرم كروان هلا ىدبأ نماربسأ ىدفأن“ اللاقوري.سالا

 ا 0 ابا ىسقلا ل ع نملوأ# ى طو.سلاهح وخأ ب رعلاةريزج |
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 ةتوقاس لد ري>ءاخ هزم ك-ةثاوهرعهش تدنو ضرالا ىفحاسو هنا ن مج ما
 أ[ لَوأ 8 ىطو.سلا هركذىونثلاربخلا فدانعيدرو اذكهسأر قاغ ةنملانم|

 || ةكم حران ةئملا نمجرخ هلال نك رلا ضرالاه-و نمةنلا راث آن م عفربام ||
 | مورلاب شذ اهفةسو بالك ن ب ىدق مهارب أذهب ةمسكلاءانيددح نملوأ و
 || سمن نبا لو هيلع هللاى_دهللالو سروءدعن شد رقاهتنم لكلادبرحو
 || فو مالسلا هيلع مهارب ادهع ىف ضرالاب اةصال ةممكلا باب ناكو ةنس نير عشعو

 و اؤةساهل تاءدحو هنأب تءقرق ش١ رقتن,.ناىلام_ه لعد نهدو مرح ديع

 | ناب اوةفتاو نكرلا نمهعضوهدوءالارخطا عمد نوفاوسفانتو فةساهل نكي

 ||| اذهاولاةذ ٍلسو ه.ذعىلصهتا الوسر عاطق مالسلا باب نم فرعثد نم لوأ هعضد

 ||| نملّوأ عوةكم جرات مالسا اهيلعهعض وه هعضوق هءضدنأءاوضرف نيمالا دهم
 عضوت مناص اتناكو ةماقأ |نودهنعهّلل !ىذرر © مارملا ددهلل راد_ملان_ذكا ً

 هقورالاو مارد »ملا ىنرو هءسوو هلوح لزانم عاتبانامع ف اذه الق هماع

 هرعمار و دىرتشأو رسما ءسوريب نباع-رلان ا اهذذانملوأووق

 ْ نأ هذ_سح راع هرعو جاسلاب هفةسودرادح عقر نك همؤدزب لو كلاادع

 اروصتملا نام ماخرلاوهرا حلاو د_عأهءاا لجو دح#ملاعسو كلما د .ء ني دءاولا

 || نيدرم هدعىدهملاهيؤدازو ماخرلادعهيؤ لءحوداذب و دعدأا قداز ىدايعلا

 أر قتساو ىدهملا فوت ا ميؤو ةئامو نيتسو ع.سة:سىرخأو ةثامو نيّدس هم دعن هرم
 || نمرمعم كول مهعضاو ضن ددسح حهَتُك ىف ىووذلا هلاقا د هانمو ىل اهوا

 || اذ_هانتقو ىلا ىهتناىد رضع ةهنأرصع ةكر ئااوه_.للاصلاو ه.هطافلا

 هلا عست هند قامعلاناع ءاس ناطل سلا سرب_ةّورب زد حاف هدد_ذ

 |ضفرلا قورععماقو ىارءلادالب حئاتهدأو هدمد هتاف هلاك !لءقتامو نين اكو
 ىبعأ اب رغواقرش هتاحوتقمال_ءاهتلا ىلعأةيخسلاةيقيتحلاةلاا ماما قافنلاو
 | دوعسملا مس ىلاو- بانقلاىتنملّوأ © هجرلاام ماع ناخدارمناطاسلا

 ناخدارم ناطلسلا نيةارءلاناتاخو نيفدريثا|نيمرلاناطاس مارلا
 | اييقمداني ماقالان سدح فد رشلا مرا تأ «-ت:ءانع نيم هلام نامعلا

 ْ نملوأو هوه دعأى دازو مالسلا باب دنعاباب تذو فد رارشد افقسم لءقناكو ١

 معد



: 
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 لَوأ## ىطو.سلال_:اوأ هلك ةكم ى-وةود_تلاوءاولل او ذب اة سل اوةباخلا هل
 لح رلاَنالاَةَو ه-:ءهللا ىذر رعىأل مم ءنبنج رااذ_هع اياب ةكع ىند نم

 ىاتغأت اواننمذت تنأو ب رذ مح ه-#تةانو هلدر كرغ_ءفمداخ<_ءمانملعلزخي

 ل-ئاوأ ىنلغتو تف اونالا اول_هق شي رق تفاكدتف هأنذاف صوصاألا
 باطما درعرذ نأ ل مف ىصقجاعلل هءاقس عطنالاب ىنن نملّوأ كف ىطوبسلا
 ىلع نوعجياون اكو جالا ل_ماهلاذ_ت1نملوأ و ىطويسلا لئاوأ مرر
 رعاشلالاقهنمز ل.ةل>اورلا

 الح اوال اعهلاهاز> د الماحلال عد.علوأ
 ىطوملا لئاوأ تاب ز نبنالع لاحرلا ذا نملوأ ف ىطويسلا لئاوأ

 ىضر نافع نب نام ع محلا قدرط ىف ل->او رلا هل ترتسو تطرح نملّوأ
 نا هع ةءطءةىوبنلادهملاربتماسك نملَوأ © ىطوسلا ئاوأ هنعدللا
 نوح ل. هملء هللا ىل_صهقتا لوسر بات فاةخاام لوأ ِةقىطويسلالئاوأ

 نم لوأ 3 ىط هسلالئاوأام_مع هللا ىذرةر مسد ىلءو هع نامع لهأ :

 كراء اهر هش ن مدخأف جامل لسو هيلعهللا ىلص هللا لورهر هش نم ذخأو قل

 هتلالوسرورعش نهرصق نهلوأ كف ىطوم_ىل !لئاوأ اوذخأف سانلا اقم
 ىذرس.ءن.الأت جمد اصملاح ات ىف درواس1 عادولا ه ىف لسو هءلع هلأ ىلص

 ةورملا دذعلس هيلع هللا ىلص ىنلاس أر نمترصقىفادب واهم ىللاق امهنعهلنا
 هللا ع نب رهءمو فد رشلاهرعد نمرمصق نهلوأ هن واعم ناك صةشع

 تددلارئاز رازامه_ءلعهمالسوهتناتاولصف. رشلاهسأر قا-املوأ ىئرقلا
 هعمقو فد رشلاهرهش ةقال--ذخأو عب اصااح رش ىفاذكمانالارورعمارلا

 لوانو قالملاب ه2 ىفاعدل و هءلع هللا ىلد هللا لوسر رمأر ىرامزالا ةذطوأ ْ

 لاقف كرايملاهرعش ىأءاباءاطعان ةلطابأ اعدم هةلخ نمالا هسأر قش قالملا
 سد 4 .ةاي ةكرب نوكمل هباتصأ ف فر رشا هرم مس قأءأو سانلا نيد ه-عسق]

 لهنالءرمث نم هنا ىع ددو هرعش دحوب ثءح ةمقاي ةز عمو مة رك ذ تو مهرهظأ ||
 هدملو رونا اهربقرفح هنال ةمسقلاب ةططابأ صخا.ةاوا هيو لأ اذارانلاهقرحت

 5 ا1مدآس أر اح ل. ريح قل - نملوأ 3 مين اصاأح رمش نالاهءمق ىدو 1

 ) لئاو الا هرمضا# 6 0
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 اا( دلاع نيطات2نوؤوطااوناكو فاوطا |ىفءاسنا اولاح رل انين قرف نم لَّوأ

 ْ كد د_:ء سل أو كمملا اع نمز ىفةكم ىلو ني ىرسقلا هللا دعنا

 كِل ذسدسوم وملاك ذر جاف ءاسنلاو لاح رلانيبن وقرفب طانسلا موعما سرح

 ا ١١ وقال غلب هنأ

 دود منمةيسكا |اذنحو دقوم نم م-وم اا ذم اي
 ظ دوسالاو هلا مالت_سادنع * ائنجا“ اًريقاللا ادعو

 | ىفءاسنلاو لاحرلا نيب قدر فتلا سأقاد- هدعب ٌكنجازءال نوناامأ دلالة

 ]| نيدلاخةيعكلا لوح فوقصلارادأن ملّوأ 8 ىطوم_هلالئاوأ فاوطلا
 | نرخز اا جاسلاب هفتسو ماخرلا نيطاسأ لقن ن ل و روك ذملا هتادمع

 ناكوهّتؤ ال ىف كل ادمع نب دماولا فد رارش دلل لعو هتاف كرجل

 ةلظم لع نملّوأ# ىطومسلا لثاوا كلذ نو رك ركزو مالعالاةابلتلا
 !١١١ نوراه هلال < مامالاوتعحلا مووو نوفنوي دل حل هس ىلع ىجل | نمزذؤلل

 ةكمىلع ددموب ريمالاو ءاتسوأة مص سهل |قنوسا<اوناكو هتةالش ىفدشرلا

 نبىعق 7 ا ف نمل قه ىل ُُط لل اوأر عنب د# نب هلئاد_هع

 طالوت بلازثا وأ مرا را :رمسلا ال لاقي ان ةأرما ترف> ل _ءقو بالاك

 ىل_عاربنم ىدوماش || نم مدق نيد دب واعمرم لا ىلع ةكعبطخ ند لوأ

 قاماءةم-_هلد -رأ ىلعةعمحلامونن ويطخ مه الو عافانا ن اكو جردث الث

 لوأ 3 َط راسا !نمىذلا ف. ريثاارخلا فوةيءكل اه--و
 1 ا: نمل 5 ىطومسلا ل" ءاوأىدزالاو رع نب رماع 0 !ارادج ىنبنم

 تالكنب ىد 0 ع سا. 2 نمأ لاقو ةكردم نيد دن نم مدل

 عنصا ا مالسلا هلع فردا نم مارملاتيملاراز نهلوأ 5 حران
 نمةكعدلو نملوأ ه8 ىطو._سلالئاوأ احامساسلمهعمن عاج فاطشالفلا
 د , رش ناكف ه-هوق هبل عاطأ اكلم باصأف يرتل ني لدك ئازان !ابرعلا

 ناك امينة تدل !ىلا اما ل هد وةودسةلاراد ىتيافاوبف عزان» هال ةكمل_هأ

 فو ه رعشل م ونيامقةر وشموأ ب رحوأ حاك: نماودارأ -1نوءهتح شد رق

 تناكوهريغب لمعدال عسيتملا يدل اكهرهأ نوع: هلو هوه قب ه- ةرهمو هءأربان 3 ةوهل

 هأ
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 ٍ ال ءافشتساواك ربت ل_وهياع هنا ىلص هلنأ لو سر تدب لا ج نم هعوج ردنعمرمز

 نورا هىلعو مقسء|ةشرجدلا فوهأ ب رشا ل مزمز ءام جمعلاث د .د1!قدرو

 اا! -هىف5 هنامز ل_هأ هقذ|ناكف ةهاقفلاو ملل هيرعث هلا ل نك

 ا ني>را4لا رف او طلادعب ث دام لوأ يق هكم او فاسلا نعبر كرامخا

 .: ىدحا علقو هل لك نيس امرق ليهه"ا ذب رمأ نيح دا رمال ناظ.شلا| ضر ع

 : لعنملرأ 3 ةكم رانا قرلارمأ نمناك اا

 همسايعلا ءافاذنا اثر م ةهحوبأر مرا اب امذراشرؤو مزمز ىل_عماخرلا
 ندانل ا ناكود 1 لوو ةكمجح راق

 اماظعا ةمعك !!لوخدل لءتلاو فدا علخ نهلَوأ## ى طو._سلالئاو أن وسع
 ةيمكلااسك نملوأ © ىطوسا لئاوأةن 213 ىرغ ةرثلا ل
 اها لوس ردا 1 ة_.اهاملاف برعلاىأ عاطنالاا دك م نمل اك ه عسمت
 اه-مءهللاى ةرنامع عو رعد سك حم ب هيناعلا تن ايشاان ل ومياعمقاإص

 ةوسكا جا سدلاب ةذس لك ثعسس ناك كلملا د.عمر لا نناءاتك 2 شاقل
 نب ا لااسك نَملَوأ ٍّق 8 طوم_سلال# اوأةيمكلا

 ةمعكملا نوسكا ةندحو نا ترذ:ةاريغص سامعلا تاضأ ني باطلادع

 نمدوسملا لرد: تم زل ىرحأ ن نمل ى طوم سألت ارت اندخر مدع لت

 نم لَو ىط طوسلا لئاوأ د واعمرمخماو قولد ناب ةدعكنا |بنطو لالا تدب

 اهذثكوةسكس اادو نملَوأ# ىطو.سلا ل ئاوأ ةيواعم دهس ليداتةااذْتَأ
 ضعءب اهنع فقيل ذ در_ىال كلذ ل-. .ةتناكوةسيلهاملاةو سك اهنعحرطو

 نب ىلعد نيو سك ةيعكملا اسك نملذأ © ى ظو.سلالئاوأةي وا ماتو سك
 جرم [نملأ و ىط و هلأ لذ اوأ هرمأب كلذ لهق نعلا ىلع نامع لماع همتم

 هرمشع عست هن سف هللاب مصتعملاةفر عى رطىف نيهزأم انس 11 ىلاءأ طقنأو

 قارسسلاةؤ اني رمعلل عيب اصاانوه_داوناكو مو. ءلاىلا كلذ رف ن نيتثامو
 ١ اهدسوةالصااليقةعالان هدوسالان كرا ل كا هلو أى ُْط بتات اوأ

 ىطومسلا لد اوأ وعتاد فن حالولا ل ذا : زيتا افهتقالخ نامر رم : 7 |

 5 كي هباح الا معاون ه هبرش د:ءءاعدلاو هنولم<بو هنو ريش ءاك صل او ةرادكأ ارب 34 أ 1 :

 ني جب د سيول 1 هه 202 1 م 9 07

 اس سس سس اسست سمس مط سس ا اس سس ته اساتت ناا تاس ااس  س س سفشاعاسشاسالا

 سس يي متت



 نأ سو هءاع هللا ىلص هللا لو سردارأف كإهالا د>أ هيرق.ال ماع ةئاعس# تيبلا
 ه_:ءهللا ىذر رع دارأ دكر يؤةرهلاةحل صم كلذ ىف هلادب حهةفنيو هح ردم
 ]| تاحوت ذا قرعكسالا كار ك دو مل_سوهم اءهنناىل ص هشا لوسر:ءادّدقا :هأف

 ١ هيف دوا ءانأو "ىلا هيءجزفكل كلذ نه حولا ى مرك ىلا عت هللان أ همكسملا

 ] ان اوطو ريد هضرع عسمصأ ظاع قّشهو 94 ”اسهسدتو نمه_ستو هينا

 || 'هن35 تراثل سانال هت - رخأولو هعضوم ىلا هدربنأ هللا ت !ًأسق هفرعأ اللة دهق

 | هتانهمهابدأو لبو ةرلع هلال هنا لوسرة تدل اغا مت اوةطصملا كلذ |هتكرتذءامع
 | ضرالا الع نامزلارخ آف نوك,ىذلاةفيلدنا هح رذطأ هكرتامتناو ادس هكرئام
 1 ظراقلوا و مهفافةيدجالاةفالدنا ما ىدهملاو ةوار رب تءلماك الدع

 نيمداقلا اوم دق نأ ةكملهالةبومتلاة:سأأثرحو مرتو نم ىتيلدسلاللا

 ٠ نباث يدا كلذ درو ةكم مهمودق دن ءمزمزءام برش ىنيدفاولااو ريو و

 ْ هلع ليفم»ا مزمزعأم ن مىسنملّوأ 35 مزمز ءام نم براش لَّوأ لمسلا

 اهنال مزمز تءءءام مع هللا ىذ ساء نبانعو مةسءافشو عطماعط مالسلا

 || ىد ضرالا ىل _عتحاسل تكرتولو الا .هثوانعءاملا عسدالل بارتلاب تمز
 ظ ةكمر ان ءاملعلا ضعب ىكح ل [ءوعع اامقسولد را نقر وَ

 || اهؤام غرف لفءام«.فدلب ىأ نثاهعموهمأ عم لمهمس] لللنا مهاربا”ةرئاسا
 رهظؤرت. .||ناكمهل<رب ب رضو لد رج ءاعش ءام ا بلطاةورملاو افصل | نمي تعس

 تقسؤ تءادثأ مشد ل نأل_ةءانأات او ةهمشخ هءأع ب ارم |[ ع

 || ةمرحاونو اتواوصءف مزمز لوح برعلا نم موق نكس ليعمءااهنباالوأ
 ا نيمو اريغ ىلعا وب نضهنال وذ صم تمعسف مونم مزمز ىلا هتهللا ذخأذ ةممكلا

 ا ام تةنضةنود ضاارغ>| مانا! ىفهللءةبلطا ادمع مزمز رم ل 3

 ْ رد لو هم همم ظرفح اان اث هل لمت هءضوم ردن لو ظة,ةساف كم اءال سائلاىل-ء

 أ اردت دا ل ثرغلا نيب مزمز رفحا ثلاثلا فهل لة همصوم

 رزاح نمتتلفنا ةرق,تءادق ءابورف مرخ اىاركفتمدخلا نمدعتف مصعالا

 0 !اهنرقد ءمدلاو ثرغلا نيب عقوذ تارغ ءافت ا 5 ص م ق تظةسق

 ءام دن دما ٍِ كك ا حاج كانهرذذ

 مرمر
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 لوم_بلااهولعثالع ارجنك أنانوطلاد»د هعضومناكو 0

 هنلاىذرقداضلار ةع> نعو بوركملااهدنءاوعدبو مولظملااهي:أب  ناكو

 اوذالف مهيلع راب ضغاميذد سف, نماهيف ل_هتأ هكمالملاتلاقا1لاقهنع
 هنا ىضرق نيملاءلا بر نوضرت ا هلو-نوفوط» نب ريع سم در هلا شرعلاب

 من محاد ؤأك ه_ءاعت طم نم م لكميذوءد ضرالا فايد ىلا :دالاقو م-معاأ

 نديم لا عوسسا طول كسرنا بالمدن رح ىرهد

 نيد يس ن :.ملّوأ تناح ةاهدلولءام س ا هورملاو اغسملان يبدع

 مدقدنع ىردعام تأرافصلا ل - نم ةمداس |اًةرملاف تةرشأ الق نيتورملا
 0 هوام لدغ“ اا ةسو لد ربج ةمزه مزمز ىو ذل اريخلا فو مالا هملع لهما

 قو ءامطال اهنع تزحت مق 2 س نم هنهللاأزب أكو تاك امقسءاف و عط ماعط

 ةكم لهأن ءربكلار اور نيرا تم تناك تان عا مأ هزكريولريدلا

 نءالا نول ىف ه- ها نم هر بق دسكلا تنم نيعنوعتال ا ل ْ)

 مم طىذو راو ف نم نيعو بذمااءامملا 1 بوص نم نيعوهمعطوأ |[
 هزار ءةمادلت اراش اورارمسأ ةثالٌلا نورعلا ىف ىترةدقلا لهأ لاق حلا لاءاملا

 نمدوذوال ةفاي_ضل ام :ص ىهو بلطملاد.عةدانرلاب مات نملّوأ 8 تاحوتفلا
 سس :٠ رفح نيد باطما م ءءالوأ اهنسةمش :رقلاةيكل 1|هدجشملا همت رم ىلع ىهوجاخما

 ردلاام_مياعيهذلا نمنيلاز رغاهنم رذقانةروتسمةمومطم تناكو مزمر

 كل ناب تايد الان مبرعضف داو ا

 نملَوأ#و 100 خي راتافقوةيعكءالزخ الا ل ءوبهذلا تافصنيلاز هلأ نم |

 هاورمالد سلا هم لع لداخل يارا مارح ات ملا تفراغلا ينوزخل ازتكل زنك ظ

 ثودلمن ” الاىلازنك-لاو كم ران هري_غوناعالاب هش ىف ىقجمملاماعألا

 سانلاناكوافة سهل لء < ملتدبلا ىنالمالسلا هيلع مهارباناىور موتكمو
 امباع : ةيردولاحاولالاوةل_.اهلارهاوملا عاونأو بهذلا ن مىل+اه_هقنوقتلي

 تب لأ ذل ا 5 نيا ماعلا رشص رت ضاوس

 فمان نشرت كلل دكا ل طقس هذمأ,_ثقرمس نأ د بصق ن م لكو

 تسرق بنذلاو سأرلاءادوسءاضرب ة ب كلذد :ءىلاعت هللاث عن وهماط
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 ظ لّوأودو هراعهمالموهللاتاولص هللالءل- اهاك ةءنوكلل ارهاظما هب راس |

 ْ دعت مال_بلاهملع مدآدالوأ نم ةيقيقمل |ةمث ونثلا هناق صه لع هللا اذ نم

 ظ ْ نملّوأم- هاربان أمصلا ثيدحلاىفةراثالاهبتدر وايه يءاقيل وهب 5ءأذ هلا

 || حرش م_هقاقن طانلإ ارهاظلاولوالالاةءاط هرخ" الانوكما ةهامقلا مون ىدكم

 : ىرصملل صوصفلا

 فاوطلاو فد رشلاتيبلاو عت اب هقاعتملا لثاوالا فرمشع ىداملا لصفلا)

 ظ ( رعاشملاو كانا نمهنىاعتءامو مارح اددعهدملاو

 1 0 خم رات اذك مالسسلام ميلعةكالملا ىكملا تيب اب فاطو جعل نأ ن هلأ

 إ هرك ذمالسلاهءاعل.عمسأم ارد اهةو رم اوا سل |نعب : يسن :.هلوأ 3 41

 ]|| ةداممالعضو تدبلَوأ كو امهمء هللا ىذر سا.عنء|نع لثاوالا ف ىطومسلا
 ! هماعمدآ لصوا-!ربنا ىفدرو هل قد داو مدآ اني تيملوأ ل ءقوةكمةكرملاو

 || كلي قانفطد_ةق فطو كح ريمدآ اياولاقو ةكمتالملا هتامةتساةكم ىلا مالا
 | هللا نو هد وهيلا نوع ساد ال عضو تد»لَوأ هنانو رسفم ا لاق ماع فلأن

 عضو تدم لّوأهناىل_عروهملاىوونلامامالالاقةرمثك توسل: ةتناكو ه3

 ا را مقاما كعمل أرب اهءادن باحأ نم لّوأ قةكم مخ ران لطم سان 1
 َ هكم رات نع !!نماضدأ مهومه هرج ب احأ ن نملوأ ل-هقو نول الأ ا

 || ىلص ىنلاهيبلت معس ناكو رضع نيس ابلا تدل ىلا كدا ,ل|ىدهأ نمل 37

 ا هو ملص ن نم ملسو هياع هلئأ

 اهم تذل مل_سو هءلع هللا ىل_صهلنا لوسرلاقو همظ م: برعلا لزن لو نافو طلا

 1 3 ىريمدلاءاك-ةرث_هلا لدأ ىب :هوم نمو هورمضه نب ساما أ

 ثء عقلا مووناكادف ليري_ج كالذءارأ مال_ىااهءاع مه اربامرملا باصت
 عم ىهمتناا طر عاشااددغ ىع اردنا دم_سأ نب مع .: لو هيلعهل ىلسهللال وسر

 ١ ل| ىمسق تفرعلاَهَو مهارب ان تفرع هل لاَقر ا ارخ [ىهوةفرعىلا م_هاربا

 ٠ اا نس سا أ فرءتلامتاكر 2

 0 مهارباةيمدآ الاةيكاملاةياوالادعا اوقلاىل_عتمملا ىننملو أو كم عر

 111 تا لا كايا اك اصاب اشسا كلل |
 لمعت و
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 سدقلا رات يسم ةيتدن اكن كلوا.ءن ارصن الوان دو م مهاربا ناك امىلاعت |
 توم اهل ىحأو امال_دوادرب ل تادفران ١١ ىقاأنملَوَأ 3 ْ

 هم , ربو همست نيإسأ |نامدصم لفك ْنَملَّوَأ ٍِ مالسلا هرلع مهارب اهثاعدب

 نم نوه-_رب ىذد ةنملاور دس دنع ةراس هّدح وز عم مهاربا همايقل امون ىلاةجرو

 ا ا 4 :!اةردس بردو ىدثدح !ولكسل هنملا نيل ْ | 7

 وهو لد لونا مهارب اهءلعو هعامقلا مون ىلا ن آرقلا منول ند 2 الما ماع توري هبق ْ |

 ةماقلاموءاضمب ا اد و ىط .بلاءرك 3اذك قاتلا لل ْ
 نك ءنطخ ٠ نملوأو د ذامال_سلا هءلع مهاربا ن ةرءاارا ست ىل ءريتم هلع صولو ا

 نمل ذاك نسدقلا رات نيمجأ مهياعو مم مشا تاز ريما
06 

 سدقلا ران مالسسلااهرلع ميهارباةقئاعملاو هكا ةعنمتمعلا نيد لعق

 هرد 0 !ىلل_.3 هللا لياخ هللا ل. هس ىنرح اهودعمعلل لستغا نملَوأهق ||
 مالسلا مهيلعءارننالا ع رات فاذكم مودقو نراهم اد._بوهوناترعههلو أ |||

 1 لكم الفا ل دال قير مسار ,ا عناب سانلا ىف نذأ ن هلأ

 مهر>تا>أنملّوأَف هس ىتثام نياو هو هن هلناء اموت ماش |١ ىلإ عر و «مع+ ْ

 ىلا حراس نم لكف اطال اواو ةءاجأ لالا: ل وال اولخأ ملال 5
 زعم م- قاف / ربت ساأ ىلاهت هلوقل ىل.ةءاحا ىلا عراسم اوهذ م_هارباةءاسإ ا ١

 ىع”نهُلَوأ ةكم# رات فنوخر ٌمااهرك ذاذك اهيلاةعراس ماو ةباحالا
 ةماسغا مول ىدكينملوأ كو ةكم ران مالسلاهءلع مهارباءافنح نيإسالا
 كان حارا ب ماوس ترا يئاط فأل ءمقوف_ساانأ ممهاربهتلخ

 مهاربا دك نمدّوأ 8 سدقلا# راتاممتعهتلاىذر سابع سهاورةنملا ||
 نبع نعوهو هريح ل بو هم ع هلل | ىل_د ىذلاو هءطرقهما مهلا موب مالسااهباع اا

 ىلا ك2نملوأ سدقلا ران هنعهنبأ ىذر 0 ىلع نءْندنل 1

 م اهمسلمق نب لس نس ل 1 00 ىلاعت هلا لوقي مهاربا

 د>أ «موةيالاماقم نع نع موقأف ىسك اف ةوسك,قوأ ُح ةل.ةلا لمقتسم دعي
 شلل سدقالا تع رات ىفهماتت ثيدلا نوزتن“الا اونولوالاهمؤ ىنط.ةمو
 هءتاذلاهتب وه ىلاعت قملاهل ىل<ن مل ف هتلادجر ىرمدةملا يدل تاهش



0/١ 

 1 | باص فرعيملف نبقد رفلان مريثك قلخ لق مهلثاةؤهقلامعلا لاتةبرمأ ا

 1 |! ب رمضو هةر عع جمود قلاب هسفن نتخو لل ةمالع نوكمل نا نار , رمأف عتود ٍ

 ١ هيلع همالسو هللا ت هل :ةهعمن أك دوعت ه- مود 1ْ

 هد . را> رح اههلدذ :ر- نم لو أو ءاسنل نط نيس ْملَوأ ٍٍق سدقلا ران ْ

 اهدي بما نأ تفل-و اهلي رد نمةراسَتراغق ءاسنلاق هن_ستراصقإا

م لخ مالسلا+_لع مهارب الاقفاهمدنم ١
 ا ا نوت اع خافاه

 ا نمل دا ان ءاشاو ذر رح اه تناك-ف تاء ل_نءءنمنيسدادعتو ْ

 لاف نجرلا لما اش نملّوأ هو هلئاوأ ف ىطومسلا ورك ان ْ

 ىد حربا ةاراقو دز بر مي- هاربا لاةؤراقواذ- هكايتلانذادهامب ران ||

 :ا لل_-رلان اك + نع هلبأ ىتر ىلع نعو ةقنملا ةدشم ا 1تضرأ '

 مهاربالاة بالا نم نيالا فرعدالذ دلوودلاو ءرةلاا نك يلو ءرعأا ]
 20000 كرام .ما«سأر عصأ هب فرعأأن- تىل _هحار را :

 هاربارءثلا قرفو نيلهثلا سدل ن هلوأ © سدقلا رات نيرونأ نب رهزأ

 هيلع مهارب انرا ثااصقو رغظلال3 نم لَوأ ِق نسدةأ < خيرات مالس !!ه.لع :

 1 هءاع مهارب اربا طرالا فتنوءاسملأب ى مك نمَلَوأ 3 سد ا 1 مالددلا ْ

 مالسلهرلع ميهاربا نا اءلاقادو كاذب نهلّوأ 3 سد_ةأ حب رام الس الأ

 | مالسلاه- راع مدار !فاي_ضالا ف اضأوديرثلادرث نملّوأ يق سدقلا ران ْ

 || مالملاهءاع مهارب اءاناب قيقنتاسماو ضعفت نمل و سد لامع رانا

 ظ ضعد كح مال_بلاه_ل مهارب !قناعو عثاص دنملَوأ ٍ سنقل :

 ظ ريمك-لانيزرقلا ىذرد كسا عم كلا لا ىف مهجاهنا نمخر تان متاقثلا 1
 | سانلااعدو تام ل دو «-دعن شن عرمشتو هي ارلاداطعأو ه- ةاصوه_ةناعو :

 .هاربأى م دو جلا كلاس انم مأقأ نم لَو © سد ةلاع ران هعرش ماك-أ ىلا

 السلا هءلع ميهاربا رينا ىلع بطخ نملّوأ © سد ةلا حمران مالسلاهءاع ||

 ىال_بوءمل هللا ىل_ صلوسر نعوه+_ذع هللا ىذر ذاعم ثر ذ د-> نمدرو

 || ءاعسنملّوأ# نسدنلا جراب مالسلاهءلع مهارباذختاد_ةفربنإ!تذ_خا ||
 ظ هلوقا مال_ل هيلع مها ارباىراصنلاودوعيا|ىواعد نمهأرب واف.ن- ىلا ءز هللا

 ىلامذ



 ف
 0س يللا سا

 .دارياو هناهرب زع هنا ع“ هلو قر ءامولاب هد للمو هب ' الاهير مدارب ا ىلتءاذاو هلوقد

1 
 ذو كرردلاو هسفنو هيد ف هءباوطام مامتالاوه ةيقوتلا ىتعمو ىفو ىذلا

 دقا راب ولاقوة كت ال اغتسارانلا ىف ىئاأ الو ولاط1 اهح ولا ىلع عسل هلا

 ةحاح نم كل لهلاةف هل ضرءتفهدْغأ لير لمتف مل-عءاتنأ امك اهل 2
 ارو .طلا تءاح م ىلا هلعىلاو سنع ىس- ىل مف ىف در ىلاامأو الفن ءلاامألاَعف

 ا|هد_-وائاغ ىلكلا ادور. ماةمىفهن رىل_ءالكو :هىلأو ه- ءلااهته->أدع
 لماملا ل دف ناري ةلا اومأ مطال# ن نءروتالاتناق نامهالال ءسدسملا
 || هضوعو ءاد_ءالا نارين نع همام ءاذناةمدعلاب ىلاعت هللاد مق

 ْ ضاق أوتدد_:ءدرولا رعت تين هنالدرولا هوه حايصلاو توصلا نهض

 أ| در ولا عموم ىلا ال ةيلماخ اةريضملا ىلا ق اتشالاو ةءلاتاوصأب ىرطأو خيو
 | تان :ةكاراسالاق و ءام مالا قئاقح م-4ةفرعمالام ىادتارثك أهنظاك
 أ| ضرالا تاريث- تمهومقعلاب تيزوءقلاغيلاالا بطلا لح نعياودلا
 | نوكنأب عرش ناسا هلت ةكدوت صر ماس لالا ناو 0
 أ| سلنملزأ © سدقلا © راتوناو هلاةاسحي اذك اكرشم ل -ةقامع' اك
 ْ كيرالا رد ,ىدكس) ناكى-ءأم .كاريثك ناك م السا |هرلع مهاربأ لو وارسأ |

 ْ اهاصفقهنهلان مهقر لد ردح #4 ءلا طمهق ىلاعت هللا ىلا كشاف هريك اذه

 : 0 مني ا هسافهطيخ ةراسىلاهءعقدا لاقو ل. داما , رودس

 أ ْنمَلْوأ ةراس تاكو هد2 نم ىنول_سغاةتماذانمؤال ريشا ١ ىلا ريدأو

 أ قدرواكل اجر ال ةطامخلاوءاسنال فر لأ ل ضقأ لزغلاراصْمءاسنلا ن هتطاخ
 || ةنولالاو مالعالاعقرو فيسلاب لآ :اقنملٌوأ سدقلا#؟ ران ىو.لاريدلا
 1 نملَو أهو سدقلا خيرات مالسأ |هملع مهارب أ ىلإءت هللا ل. يس قع ىلا مسقو

 مال_سلاهيلع هللا لءاخ ماركل|لسرلا نم فم_سلاب بريذو ماصالارب .تكسح
 نا كر ع١ رأراهنلا وأ ىل_دوةالصا | ىف هن ذب عقر نملوأ سدقل اخيرا

 | لْوأ © نمدقلا حجرات ايفو هللاءاعمق ةهسفن ىلع نهاءج مالسا| هيلع مهارب | 0
 ْ ليهم نتنو ةنسنمن ا نياوهو مودقلا ىكنل عضو # نك: :خا مهأرب انتّدخانم

 فكنا >تيسامأو مأي اد اردو ناصع نامل سهرشع ثالث نباوهو
 راجع هجم سس

1 



 كك

 | يهارباةوعدان [لاقاذلو سو هسماع هلل |ىل_د هلل الو سر نامز ىلا هنأمر ند ٍ

 | هقفوف هتاماك,هالتداو اماما نسال هل-ه-وران !!نمءاض والله ذ_كأو ْ

 اظذ-هللاتاذىفه-:طونءرساهنملوأ تيلاوايسا نيكأئح
 هدومشمو هتريذ>و# نوه_س لآ أعمجنأب 151 ازاح كل دل مد ارياهناعال

 ىلاعت هللا لءف ل مج ىأرني_- هللاودعذو رغهللاةىحراطقالا مم نح ْ

 دهب راذ |! ىف ميهاربالىر -امر ظمأ همددخو همث- عم رخام نيح ل ذوههم

 اةدلا نم مهارباام لا ةذاصخخ# مالسلاهءلع مهاربا عمىأر رظناإت مانأ ةثالث
 ىنالاةؤا مو ى_سنؤتما قرد سا لظلا “1 ملاقذ كتر ودىف كيمو أر

 لع اللا اف هنردقو كب ههءةصنس- نمت أراسملانأب رق كل انامر

 ْ حذأن 1و كلم كب اللا .دلا كني دقرافت لامك نمهللا

 | ىلا ىضرأنمجور هنا كلأ ًالاقوه ءفكفاو <دفةرق فال 1 ة_هد رأ

 || ماشلاىلاَّم باح ىلا اهرلا نمل #ةتا هتدب لهأ عم جرن هن ا علا
 ا نيه :هدراسماط ن ماهكرم عمهل ىرحو ريعم ىلا ع سد ا

 : ارداها هوو اهمرك أغ ا ملااه دم ني هدب لاّسو نايل

 نن كالنار را ردع نمل رلا هلنذأم مالسلا هلع لع مأ
 . ل نملَوأ © سدقااخران مالسل اوةالصلا ل _:تفقأ اة مث ىل_عو هدلع

 فدان ءلامامالال اق ن اذمضا 0 ىع*نملوأوهو ندرلا ل ءاخ نافم_ضلا
 س.لن, نيل.موأ المج رتخ لك ًالادارأ اذاناكا مداح هنل كارب نانا الا

 ْ يت دهاشمو ىلا هدم مىف هئؤأم ضتمادهت: قد صنق د هعم لك ان :نم

 أل اراد نملَوأ راوتا الوصأ ' هاذ ع ملكا ,والاةلءلالو مون
 ]| نع ىركشعلاه- رخآ مال_سااهيلع نوحرلا لم اد سابا لجون الل
 ٌ مدخلاو لاا ىف هلم 1! ىلع عسوىلاعت هللا نالاق اه معلا در سامع نبا

 أ رخ الان مجرخ وامهد- أن م بير غلا لخد ناباب هل ةفام_ ئالات ىف
 | ماعط| ماعد 0 11 لاو وان اولا تددل اكل ذ وعش و

 نيد لكم السلا هيلع مارب اهدد< و نابرعن اك نأ سداد وفضلا لك أفاإ
 | هناك كراش | مهارب !ءدعلا لوآو لمرا !نهىلت ,!نملوأ#: نان لودأ

 هلو



 ىلع لزنت هللا باك نمّدنآ ساذلا لفغأ لافامهتعةتاىذر سامعننانعأأ|
 مث دحلا فو دواد نينا ءلسنوك, ن أ الا ل .و ه.لع هللا ىلس ىلا ىوسد>أ

 ناصضمرر مت ىت جول لزاما ٍّي ناعيا ىريغناعلسدمب ىن ىلع زن

 لزتاوناضمرروث ن هلم لوأ ىف فك صر شع مدآ ىلع لزنأ رامخالا ف درواك

 | ىده هع ىنع ل -- .ةلالا لزنأو ناضهررو ن منول-خ تسل نوم علال 1

 هر نام وراد كر ,وزل لزنأو ناضمرر هُم نهتاخةل-ءلةرشع ىنثال
 مهياعر هءاعهمال و هللا اولصد#ىلءنآر هل !لزنأو تاضمرروت ن ءمتاخ

 نود وار ورخاو ةاردعلا ىف ناهرزوشن متلخةلءل نيرمثعو عدرال :

 نوساتتل )الو رب ص >اول انو بن كع.درأو بات < تئامةلزينا| تظن اة ا

 هللا ىلص د ةمأ هموصد صت*ان م لّوأو هللا د: ءرووشلال فاس ن اش

 سس سس سس رارسالازنك ىلقناذكءا.دنالا عج ىلعولسوهءلعأ'

 هروها ارب الا هرم طم هصت لا لئاوالا فرشاعل ا لصفلا)

 (مالسلام مياعهتدب لهأو ةيلملذتا

 هى, ء هلا ا ردو هلن أ ىلع مدد قرح اهنملّوأ يه ا

 قارعلا اضرأ نهلد أن ماع ءأن م نئوكلارقالا حرا لء,دارم ل0 :

 لاةعمازج امم دى عدلامرا هع ه-:+أنءاوهو هللأ ىذ طولا هءمجح اهو :

 ه اقر قصلو قلم ىأ هد طما هنال طول ىعساذلوادن د ا.-هي<تاكومأشلا |
 سدا رأت ع ندمال_سأ اام_مياعندرالا طول لزتو نحط سأفب مهارب الْرْيَو :

 قّىملا» ا يك, كل 2ا3مالسلاهم ماع مهأرب 6 ءد نم هلئ أ ل. .يس ىف درح نم لَّوَأ :

 ف عضو ني> ناكو اناثوءاز - رميا الو هوسكيو ةثملا نماصمة لذ ا كلذ :

 1 هب ءاهفعلا نسعي دست لورا ى!!ىوس هناولأ نءدزح هن يرو تفل :

 ليدل رب هللاتو 0 >و ىلءناريذلا ت دمةوهدن تاو :

 0 اريأ لا و ىاء>ارذتالرانلا نات لئعام أ كللوقيومالسلاكئرَعي ْ

 ل ان مه ارياءأن ,نالاايأهقاهلء+نملَوأ 3 سدا ران لء ءكولا م دو هليأ :

 ىةفاأ بنس را ءاينالاب ا دمجءاتاةسنمقا» , اتخا | 1



 6غ

 ١ لاىذلا هت دجلا ىلاءت هلوق.ةاروتل تدقق لاق هزع هللا ىصر 8ك نع ىو رام
 مالسالا لّوأ ىف ىن»نآرقلا نم ظو-وُئرقاملَوأ ٍق 1 8 نولدعد هلوق ْ

 ام_ممع هنا ىدرد وع سم نبا نع ىراذهلا مخ ىف ىورامدال:!!قاتعلار وسلا
 مر مو فهكدلاو لمئارسا ىننةر وس ىدددالتا| نم نهولوالا قاتعلا نم نها
 قاتءلايدارأمال_الالوأ ىف ةلزئاار وسلا لئاوأ نم نهنأ دب ريءايدنالاو هطو

 ناك امدال-:لاو اةءَدعةدوملا ىف ةباشلا علب د لكى مست برعلاو قيتععج ||
 راح أو صصص ةلارك ذنمهتنوذ3 اة روسلاو ده لءْضقت ديرب لا-١1نماءدق ْ

 هنمنيءلاب ان قناو.هلاةأيح ىتدرك دم الارامخأو مال_سلام_ماعءاممتالا||

 ةنملاو راشلارك ذاهؤ لصفا!نمةرو-نآرقلانملزناملّوأ 8 هلمصفت|]
 رذملا او رشنال ئث لّوأ لزنولو مارحلاو لال+ !لزنمالس اال سانا! باثاذأ ىتد ٍْ

 هده تب أرمامالا لاق ادمأ انزلا عدنالاولاةا اونزت ال لزنولو ا دأر ا عدنالاول اقل ا
 ىضر داع نع ىراذملاهحرتخ | كلل خو سنملاو ضساخلا ىفاهباحرمص مةمكسحملا ||
 لوزندنءةك_ئالاادوك-دنع لب ريدهسأر عقرب نملّوأ و ناقتا اهتعهشا|

 ماك:اذا عوفرملا تدل اىفىفناريطل !مامالاه-رخأ بمغل اةريض> نمجولا
 عم اذاف ىلا عت هللا فوخ نمودي د_ث ةفدرءامدلا ن د_- أ جولاب ىلاهت هللا
 هماكر لد ربجهسأرمفرب م4َوأ نوكمفادصءاو واو ةءصءاعسلا لدأ كل ذب

 اهله أهلأسءام»د راك هكتالملا ىلع هيى-متةنقدارأاعد_دحو نمىلاعت هللا ||
 عفرين هلّوأ هلوق تاقرمأ ثءح هن ى-متند ىد قمل أ لاق لوق.فان رلاقاذأم :

 نالاياع ل.رب>- لضف لءادو ةكالإل ةمامالاةءترع ىلع لدا ذه لد ريد هسأر ا

 ملهناتاقثلا ضعي نعناة:الا فو مهفاف+_.أرعؤرب نملّوأود مذقمامامالا
 هبت نملّوأ و مهاساب هموقل ىن لكم ري ةبرعلابالاجولالزتي

 تامعلاو تالادلنا< وزب مر ل كلذ ل .ةناححو ماللاهءلعح ونعئارشلا ||
 ! نالرمث,لاابأ لوح ءامشأ ةسمخ مال_ىلا هءلعاحون ىلاعت هللاراةشاف تاوخالاو ||

 نياسرملا وهو هر علاطأو نيقايلامهه4_:ءرذتراصفاوقرغم_عاك سائلا

 ىلأريسف: هنمؤسلا ىلع هلجو نينمئلاورافكلا ىلءهءاعد بادقساو هلع نسحو
 در ومال_سلاهيلع نايلس محرلا نورلا هلثأ مسد هيلع لزن ىن لَو ِي ٌثدللا

 نع



 تو

 ةءارقلابدترت ( اًمأَو) هع هللأ ير نام“ مص حت دبات تاو

 ادهلاَةءؤ ءرلاهملاب سني اذ 4و هنع هللا ى ذرنائعلو 4 هءشرقهصاخ هغا ىلع

 هع نا ,لع هللا ىلص ل الو سر نع ىن.قوت نيبال اكو ىفامع مسر

 ظوفحملاح والا ىف هللاد_:ءاذكهوهروسلا بدترت هير نعمالسلاهماع لد ريد
 3 آرعلامظن فااخد 2و اهعضوم نمةروسرخأو أ مدق ند سيئرتل اذ - ه ىلع

 ةد_-اوةلجالّؤأنآر ةلالزنأ هنا ىلع نيثد- ىلا م نب رسغملا ن منوققلا قنا

 تأ غلا ملابسح ىلءامكماقر ةملزن ملاين دلاءام“ ىلا ظو فهلا ولالا نم
 قاذك اظوفملا- والاف تدثملا مظنلاو بترملا ف لأتاا ىلع ىدملا ىف

 لاقه.ةفادخاى حملا طقننملّوأ © هتمهل._دافتباطءاف ناقئالا

 كلما دع رم ىلودلادو-الاوأ كلذ لءذنملوأ ناةئالا ىطو.سلا
 ىع +.الا مداع نبرصن ليقوم: نب هو ىرصملا نسحلاهطقن نملَوأ لءقو

 لّوأ ل مقوىوحنا!لءلخلامامثالاو مورلاودي ددتلاو ةزمهلاعضو نهلوأ
 ناك امو متاودناو تاو هلا اون دحأ خىلو الا ةئاسمارخ 1: الاد 4(
 نس دانس |اعونلا فا دكت ان" الا سو رىلءع ثالثا ا امةزااألا كلذ لق فرهد

 ىناك جولا ل هقاب ورلاب هن نام لوأ ٍٍق نانا طاناموسرمىف نيعمسلاو

 سابعءنانعو دو 1ع دو لا هءاعهلن |ىلدلاو هدلو هرهمت

 عفدايندلاءاعم لا ناضمرر وش ىرذقلاةلمل ف نآرقاالزنأ امنع هنلائذر
 نءاليزغت هلزنب لمح ةزعلا تيد ىف هعضوفة دحاو ةلح ردقلاة لمآ لدربدىلا

 يلا مب نملَوأ © ناقتا امهم :#س نعت سو هال ىلا نيعد راو

 هلاو تلا احصل لاذ هزعهللا ىطر ند صاارك وأ هءمئر و «ءج نيح افك“
 1 0 | نوع هووع# ىددفلالاةقار ةسدوع“ موضع لاة فاس“

 ىلا هتهنلالزن أ ام لّوأ أ © ناقتا هنع هللا ىذزرا ؤكم هترعس: ميققاوق [ةدكم

 ل أ اولاعت ل-ق مسا نمسا هتاوسب ل ارشعماعنالاور و-ن مهاروتلاق

 تاتو حل انتا الاكل: نان رمسةملاض عد لاق ميلا
 هللادمحوت ىهوبنك املّوأةاروتلا فمالسلا هيلع ىموا هقلااوبتك ىناارش *ءلأ

 اروع لاه مت ةأاملَّوأ و رشع سماخلاعوذلا ف ناقت الاىفرك ذاكىلاعت
 أط112لى[ 5 سمع
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 تازنةبآ لوأ © ناقتا هن الامس اورلان ءُكنولأ د ىلاءتهلوقر+ل ىف ||
 هلوقةنب دملابوةد الابر ىلا جوأاعذد-أال لة ىلاءتهلوقةك«ةمعطالا ىف ||
 نآرقلايفئرقهني داب دح-ملوأ ف ناقتا ةيكالاةتمما داع مرحامغ الات
 ةروسةدصماعفتلزنأةروسلوأ ف ىطوب_الئاوأ قيرزىندصتمأ|
 سانالناداذه نارعلآ ةروسنملزناملوأ © ىطوسلالئاوأ مخلا||
 لزناملوأ © ىطو.سلاناة:ا د>أ مولا متم ة,تازنّم نيد ةظعومو ىدهوأأ

 رمأ نم زمام لوأ و ناقتا هريثك نطاوم ىف هللا ؟ريصن دة ةءاربةروس نم ْ

 مل_سو هملع هللا ىلص ىنلاهذعىلاهت هلل اى مام لوأ و ناذدا ةل.ةلاهمد رشلا !ش

 لااوأ هيلهاملا تاتا. ءرجاقملاى[لاخرلاةاحالمو ران رش تمنح
 ة جريلا لسوءيلع هلتاىلدىنلاةلسردس نآرقلاعج نملوأ 8 ىطومسلا]|

 و هرك, ىأ ىلع هنأ هجر نع هللا ىذر ىلع لاقهذع هللا ىذر قد دصلاركم وأ هنأ
 هةهالاد_:عمبلع عمال او.ةملا صوصخملاس رخلاب هلل باك عج ْنملَوَأ ْ

 ندها نيل دءدالاة د[بتكدال ن اكو تنأث ني دب زهعج دنع هدتاك ناكوةفاك

 دنع حولا ب تاك ناك دب زوم دحو ناك هنالاومتكم ةم-رلا هب ان قأرعنا '

 هلل اىذر نام ءنآرقلاء جنملّوأ © نافتا ل_وهيلع لصهتلالورإ|
 نو !عملاو نالغلا لقا نب- شدرقةغل ىلعةء.سلا تاغالارثاس نمرمصةقاوهنع ||
 مسق رع ديرب ْلدءارق ن مريخ قءارقناض عمل م_مضه»لوق.ناكهتفالخىف |

 مهعم غل ارغكنوكي نأ داك, اذهو لاق فال_ةخالا كلذ _:ءهّلا ىذرنامع
 د نعهنتفلاهءشخ نماهقرح اف ساذلا نيب فاما ع جود_- او ندصم ىلع
 1 ا رمأو د_>اوه+وبةءارقلا ىلعم_يلجو سانلا فالتخا ّْ

 رمالا سدو اًعلطهنآرقلاءماحهنا سانا نيد روج ما ناكن او ض رالاراطقأ
 ملا فيرشلا فدعملا ف« هقاملاةءترهاار وسلا ىلع لوالاعمادلا لءكلذك |
 وهوربك الاقددصااوه ةثامعستو نيدستو ع.سةن_وهو اذداننامز ىلا هيلع[

 ,سيىلءالّوأ هج ناكو اياوث مهرثك اوكلذ ف ادغان_حءازج قلما لك أ ||
 مهعمج بول _ةلافملأ زال لهأ نم ىتد لئاسسق تاغل ىلع لزن ناك هنال تاغل ||
 اهري_غىلءاهخت رثوا تءالوادتت ةليمق لك تناكف هناص-هزمةغلاب ةمكح |



 ه1
 202222 ا اس ل يي ل اس حس سس سس |

 || ىوننلاثعبلا نع ةئيدملابرمتشارفتلوأ  ىطومسا!لئاوأ ةقيئماةيكرلا ||
 طال | ىل دع مقوفرتاطةرودص ىفاموب اسف ن نملانم ع تان لني ة أمانا

 ! نءءلانزلا مرح ىثر-ق أ ى «ثاه ىبن هكع تعد هنال 0 لزنا» م اهو

 ' لقا البو هيلع هللا ىلص هنو نب نرق نه لوأ © ىطو.ساا|لئاوأ سنالاو

 ْ سالت لاق هلأ هجحر لم :- ندجأ نءعناقت الاف مامال ا ه- امل ااهءلع

 ظ لد ةأرسأ هنو٠ ذب نرد <: هل نكمل زآ ناوهزتو ملا سو« لع هللا ىلص ىذلا ىلع

 ١ فهنا !ىلعن رنا :لو داو ةماكسلا هل ناكؤ 5 نم 0

 || هناسا ىلع نآرقلاهيلعلزمذ مالسأ |هءلع لد رهد هنو هد نرق نذ نالت

 2 لاق نأ نيملاعلابرلوسر ىلعل» هرم هد لرتاغ كوأوو ناك |هذس نب ردع

 هللا مسد تازة 1و 3 ناةدا 00 هللاب عددا

 ظ ىلا , رمسايأرسقاة روس ةكع تازن 0 3 اك مح لاول

 || رثدملا ل_قو ملةلابلعىذلا مرك الاكل هرو ردا راع نما بالا | كف ىقالخ

 لمزملا عرقا سامع نبا نعنآرقلا ن نملزناملوأ © ناقتا ةحتافلال دقو
 ااروسا!لئاوأ ق تاعطقملانم تاهاشتاا فورحلوأ 5 نأةنا رثد_لا

 قدر واكنآرقلات أن 1 ةديس ى ركلة. 1 ناك فوردلا دء_بوهو فاذا

 || ىفن اة: الا نمهيف سورال تاكل كلذ ملا زعل ا هءاتك ىف ىلاءتلاقو ثر دا
 || نمربذغمده- كداعز لانكا اا تان 0 ِي هناشنماو ك- مل اىعون

 |١ ةرخد :اللزناملوأ 5 هري-سفت ىف سانع نبا نع فاشكءلاهل ةنر_سفتا| لدأ
 ١ ةماوالا وربطت لدقو رثدللاةروس ادم مدل اسوان نلوأ أر قاقرو ك1

 ٍ كيش وأرق زوم حوط م دعتماسب كرين كلان لذا 3 ةدراولار ا.خالا نمو

 أ تيسلافلزئاملوأ ثاباورلا نيب ق ءقوتاا فاضدأ ل ءقو رثدملا هقول

 هكاقلاءاعدلاو ةالضال ل زن ام لّوأو أرقاتيبلاجراخ لزناملقأ او ريدملا

 ١ لوأ و هريغو نأ الاف ى 2 هةيمطت ف كل ذرب غلاوقأ نب رسفللو

 | ىطوسل !لئاوأ ردقلال.قو نيؤفطملا لمقو ةرّقمااةروس ةزب دأب تازئةر وس
 ْ 1 أوق لو اوبط مهاب نولت قب , ني ذال ن ذأ ىلاعت هلو لاَمَعلا ىف تازنةي [لوأ

 ]| تازنة,[لوأ © ناقتا كلذرمغلبقو راغكملا نم نول ,نيذللا اول اق ىلاعت
 2 جتا

- 

0 
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 ا نب د_هازلاءالعأ اماما تأ, ههالاد ذ_هداهزةودقودو ىرافغلار ذوبأ 0 ٍ

 نب هللا دمع هك نآرقل!ىمذأ نملوأ 3 ىطومسأ أل" 1 منع هاد 1

 | هنلا تاولص ىسيعن نمآ نملوأ © ىطوم-ساالئاوأ ا 1
 ]| سودرؤ نم ىاضملاهمضص ل>رلا ىراووالحر ريش ءانثاو هو نوب راو+لاهماع ٍ

 [|| هلاتاول_صى 4 مالسل اهءلع نع نمآو قص نمل ف نيدهاحملا||
 ْ 0 تاك نطد ىفوهوهقدص مهم«: لاقو ني :-ثالث نءاوهوامهياع :

 ١ ىأرم_سفت همأ نطدى ناك اممم دداو لكو ىسنعل ] د هسق م عا[

 هن دارهم نمط ط_سقكامل | عد كرا 00 ا نهلوأ ض ثدالا ٍ

 ْ ايو هما لوأ ف ناكر اهلك .همدهو ناثوالا عل ط ةررمأو همن ارمصغل نمد ىلع .

 | لوأودو.نهآو رهنتق موا ١ !ىف ىدوت ىو سع فق تأ ىلَءىنوهو مودم ١

 ظ نيدرهظأ نملوأ © ىزير ملا جرا رعه.ةببقلن هلوأو ةريصاستقلا
 || ىىتلاو دو ندي طسق كل اهنب دلوهاتاقو دوملار أرهقو ا نم همن امهنلا :

 1 ليدفالا كح لت نأ لبق مالدلاةيلغ سب انهو ناكو ه.ز.ط:طسق نصح ١

 ْ ْ ةكريل اياها اعدو همامطت طسق ىسع لغد < راتلاق ل ل 5و ىسع ندريعت و 1

 ل ا هلا راو قرامخأ هلو دلو ا

 نوم ىمصما 0 ندو را تازنل 00 روستو تان" 0 :

 0 ذرةرادصأ اةريضال وأ همتكو هذ و هع نهو

 ٍ هللا تك اعهظذف ظوفملاح وللا ىلع الا ل_ةلا دءد ىلا عت هللا ى ادام لوأ و

 وك وناك ام ه_.ؤ3ىلاعت
 ا لوأ و را ءالازغك لوز ءهلتاال همفام لهدال

 ا طوذملاحوالا هالو ىزو-كالذلو لنا أمد 0 دات مل 7 نم

 ٠ نويل ان ريق لل | قستك روس لوأ قي نارا الا

 ْ لوأ 3 ناقتا مو* :لا ىف هقداصلا اب ورلا جولان م هدام وق ناقثا

 | مالغومورتتساهلليقنأ ؛ 2 :لا الع نم لو هيلع ها ىلسدقا لوسرىأر ئش

 ىلاهؤد د رسأ او رسلان م دةزمح نم هنروعتم وراك هيا مرا رات باولص



|| 
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 ا

 ىلا

 لءقو هس مأ هد وز هدمت مده: ىظلَوأ ٍق هنعهتلاىردسالاددع نبا

 هتلالو رت اكتأ نم ةنيدملامدق نم لوأ كو ى ٌْط سلا لذ اوأ ةمدح ىلأت ذن

 ةمثيخ ىلأ تذد ىل-هل هتأر ما هعمة عبد رنءارماع مت هلسوأ مو هيلع هللا ىلص

 0 0 4 ة بدال ثمدقةنمظلوأ ى هو

 ةايبسلال' اوآ تانسناو ةانسف اورام حا , نملوأ كف ى رطل
 قرناس ندع أ قرر هلايعالاماع/[راسنالا نمسا ل ِق

 نم مو هرلع هنا ىلص هلل لوس .رىلءدؤو نملوأ و ىطومسلا لئاوأ امونع هللا

 نت اتراك لوأ ىطويسلال؟ اوأ نيمسم ىنمد سفن ةئامعد رأريضم
 ةر> امهم دهم[ وأتدنمتح رخةلشر 3 ةلءالو طرعم ىلأ نب ةسقعت ذم

 لئاوأاه د_-وةكمنم تح رخاهنعهللاىذره ذه موثاكمأ آلا هلوسرو هلل ىلا

 وهو مال_ىلاهيلع للملا مهارباهنيديءانستالا نمواهنملوأ و ىطويسلا
 وهو ناره م_هاربالو هرعه ىذلكلاولاق نيعمسوأ هن_سنيتسو سم نبا
 ىلا هنمرحاه 2 نارو> ىلا هفوكح برد ىئو؟نمر>اه نب راهم اةودق

 ه-عدنا يثوةذاس مار ان مآ نسل يو يشاارهسفت ماش ٠ نم نيطس اذ ْ

 1 نءالاحرلان مع ها اراومآ نما شاارمسغت مالس !اامويلع ا

 لوأ يسكلاريسفت هق 7 رانلاىأر نع مالسلاهراع
 ةلداسلا 0 باطن رعب هللاد.عمالسالا ىدولوم

 قار مهنعهللا ىذر ماركلا ب دصلا نم مم-هوأب آومه نيل ةباعتلاةداسلا

 ىضرريد نا نب هّللادمعةث ,دملاب ةرهشأادمد نب رجاولل دولوم لوأ 5 ىطومسلا
 قدر هلو و هللاه_حرىراذلاه_-رحأ ةلدامعلا ماض: اوهوام_متعهللا

 وهوه-طؤوهر 0 ا ا ا ادءد مالسالا

 ةركم ىأ نب نجرلادم هع هر لاندولوملوأ 0 طومسلا ل" وأ هنلانم

 دام ز نبا نجرلاد-. .ع ب رعملاب م الس الاىفدولوملوأ قى ُّط هسلأ لذ اوأ ىداتتلا

 ىد'لا ىلها ءلازر نب مهدأ صم دولوم لوأ و ىطومسلالئاوأ قدر ةالا
 ىلا نم مالسالا ف قانا عدول تاو ةلْر ءلارث آ ن نهلوأ 5 ى طومسلال؟ وأ

 )ل اوال !هرمضاك ف ١
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 : هللاهثهدينأو جر“ الىنااسقهلئامحر ملسوهءاع هنا لد هللا لوسر لاق ىوبذلا

 1 ماسهلا نب ةماه ين ٌنملانمنمآن ملَوُأ 3 خجيراوتلا لوصأ ثيدحلا هد>و همأ

 هدر-كو هرفك ىلع قدنهو هنأ نم نب -ف:ءؤااب قدذلاس ل ,1نبا سدقال نبا

 يسال م مضهد لاق هنالءاطعلا نمر فالخ ل ءدسم ى هو هنم هلا ذودناناطش ناك

 ءالسالاب ةنبدلامدقث هلأ ققهمكملات احوتفلا ف زيشلا» هرك ذادنأ ناطمشلا

 1 نبه هدعىلان ارصاند 7 . هلم للا اح ري سدكد عني تاو 5 ةرارز نب دهسأ

 أرقو مالسالا|ممياع ضرعف وات أذ لسو هيلع هللا ىلص هلل الو سربامعسق ةعيبر
 مدق نم لوأ اناكف هب. دما ىل | هد رو همّ ءاب رق ,لوالسأف نآرذل ااممباع

 ةكع راصنالا ن نملسأن م 2 ىط و.سأ |لئاوأةر وذملاةذب دم اىلا مالسالاب

 وهد-ه>وت اان لوةد و هبلهاجلاق مان بصالاهركي ناكو ناهيتلا نب مث. اوبأ

 اولسأراصنالا نمرادلوأ ىطومعلا ل: اوأامهتع هللا ى طرةرارز نب دءسأو
 رهطظام لّوأ ف ىط اءادلل لانا ١ لوقالادنعو ةهراد تن اكم مهوأس هولا راع

 | || ىطومسلا لئاوأ هنع هللا ىذر رع سن يح ةينالعةالصلا تي أو هك مالسالا
 | هليأ ىضرنافء نينامع هشدالاىلا مالسالالئاوأ هله أن رجا ن ا ص

 ١ طول دعن هلد أن راه نم لو الرا لو هيلع هلا ىلص هتلالوسرلاق هنع

 نيرحاهملاز 0 قأنملوأ 3 ىطوم_ساأ لا وأ مال-ٍسلاه بلع

 هننادمع نب هإسونأ هي دم | ىلاوحاه ن هلوأ 5# ى طومسلا ل اوأو رع نب بطاح

 مول هيلع هنا 0 ملّوأوهو هن 7 هب هياتك وأ نمامأق لزن هوو

 هلأ ىل_ص هللا لوس رع.دأب نم لوأ و لوزنلات امسأ تاتك ةمالا نم ةماعقلا
 نيمومملا نءهللاىذردمل لزن قو ىدسالا نامفسوبأة هد كأي مسوياع

 ندد 0 هلا ىف ةشيدلا ىلا ج رخنهلّوأ لو زلال هن الا
 نيءاربلاةمقءلاةل-هل عبابن ملأ 3 ىطوءسلالثاوأ هلع دنا 0

 نيم هللا كر ماعلا لان رارزنيدعسأ قو مثلا اونأل دقو بزاع
 ىلص هللا لو سرد دي ىلع بر نه لوأد ىن ٠ ىد لعأدحأال جرزدلاو سو الارخافت

 ريضح نب ديسأ م ءاربلا مةرارز ني دعسأ الوأ عباب وبريظ د قف لو هما هللا

 ةلسوبأ نار الو ملوأ © ى طومسلا لئاوأ منع هللا ىذر

 نا
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 لكاو نبث 5 هللا هةيط م ني.مالسالاةقمط ع نيهرعضخملا هقرط مع م دق ىلهأح

 هلل 4 ءاهادلاءارعشرهشأ ىثعالاءال_ضفلا ضع لاق ا ط ممم ددأو

 ىثعالل معربا اذوب لا ةؤءارءشلا» اولء درب سدقلا أر |ناىوننلا رينا ناف
 ءاوالا ل_ءاحس علا اورماق ريمأ نار ىلءالاءاوق ل ماس ماس هنأ كل ذولا

 هعللا رهزم ريمالاىةءالاو

 مالسالارهظأو الّوأ نمآن م مالسالاب ىاءتباعف لثاوالا نم نماثلا لصفلا)
 ( مهب قاءةياموةر دج أ اوةرتفلا لهأو تاميصل اوءاستلاو لاحرلا نم

 قطو كسلا ا هزع هللا ىضر قد دصا ارك وبألاحرلا نم ا ٍق

 لّوأ## ىطوءسلا لئاوأ هذع هللا ىذر ىدولا ىلع ناميصلا نم لسان ملأ
 نملق أ ىطو.سلا لئاوأ املا ىذر ىريكدلاة4دخعاسنلا نم لسأ نم

 نم مل سأ نهلَوأ و ى 2 لئاوأ هنعهّللاىضر ىشملا لالي ديمعلا نم
 مة د_تدعد تمسأ رم يق ىطومسا الا اوأ هثراح نبدي زىلاوم ا ١

 ةل.قلا لهأل وأ © ىطويسا!لئاوأ هنعهللا ىذرسامعلاة-وز لضمفلا
 لاقا معها درداب وخ تنبهكدد سو هءاع هلل أ ىل_صدهللا لو-رل باها ا

 ه4 د+ ىلءاني ءاعتأ فت اوألوأ لس ام.مأر غن هثالثىفاناحصأ ف اتخا ىدقاولا

 لئاوأ م-منءهللأ ىذرركب ىنأو ديزو ىلع ىف فالذناو امالساسانلا لوأاهنأ
 نءادلاق ست عصر طمع د هاا[ لجأ ال ّط هسلا

 هلع هلل | ىلص هللا لو. ر ةعيس مالسالارهظأ نمل اوتو امهنعهللاى در نمامع

 هلا نيج ميما ىنرماةقلاول د برا ايا مو

 نكمل ! لدا طومسلا ل ئاوأ اههنءهّنلا ذر سا.ءنبا نعد_ها
 نب ره*هةكم ىلااح خام مع هللا ىضرشلام نب عفاروءارفع نب ذاعمزاصنالا

 (ي-أف مالسالا رباع ض هرهقه ارد أف لسو هراع هللا ىلص هللا لوهررمأ امر كذ
 رهظأن هلأ © ىطودسلالئاو | هروخملا هب دما أم دقو مل-أن ملّوأ اناكف

 ناكو دايانمىدانالاو د ءاسنب سقزااو ةكمىلاو -ةرئفل اى ددء-وتلا

 ريدا ىف ءاحوهل_ةءوهتمك لث!برعل|تد رضد-ةوُثءبلابار ةماعكح



 ْ 9 ]كو الهاش اقءارتشل ئاوغو قرا هل ||ممد كنس افءامشالا

 | ةغالارهزم ثيدحلا ءارعشلاءاول هدم سدقلا ًارمان اهيل ناس !ل اعيد

 اءا_ؤع ١ تاز هاا 3 ةعرهو 1 نراه الفارق مح نملوأ و

 ]ا ةيداملا لهأو زاخلا له د دنءريدز وهفوكلاءاذعد دع 0

 رح رنم لَو أود لءقو ىل اا باغالا زد رلالوط نملّوأ 8 ةةالاره
 | لا نقر درلاو رمثل اورمثلاةمتص ف سنقل ئرماكر را

 نملّوأةءالاردزم هقرفتاتاقيطلاو هادا ةزمزالاىلا ةمسنلاب ةماوالاو
 | ل ئاوأن امْزن هد سدقلاو ران اكو اون ل هاهم ارا اء رد كارا
 مانا كا تالوعن ريل ال نملوأ#و ىطوساا
 ار-ءا كك ءاناكوا اروز فاوماس وذوبأ ىهوهنأ أ اروتلا فءاحو 9

 | رعشأولواهموةذ طلال انام تبرأ ءارهشلال .ق قو ةينأن رسلاب

 اءاره_ثالود- هع هنأ ىذر تن اث نب ناس ءالفلا هم الا عاسجاب ند .مالسالا

 مد سالاو ةاهاملا ءاررأ ىلا أاوهو مرضدو مدق ىل_هاحت اع طعم :رأ

 0 داتا لماع رك ذتاقء.طءارعشلاورعشالو ث د-كتو ىالساو
 ظ لوأ# ءاره-ثلاتاقيط نم هري-غورعشبالا«رع-ثيهنالارعاتش ى اعاو

 ءارعشلا لأ 2 و
 وأ ىءراغل ارعشلامظن نملوأ 3 طولا اوأ درب نيرا يد نيت ل- ملا

 1 ملا ١ ارعش تا ةمط ىف هريغو ى طوءس)اةرك ذ ا أ "ايلا

 رك كن ملّوأو هو ىروبا سدا مالا دب َني نيسلا ىمعلاعضو نملَوأ 3

 ألو ٍٍ هرهغو ى 5 ةدسااوركاذ برغم ا ىف دس نب ىلع و قرعملاف ى معمل

 اانوقر د نمانااتاكامو شفخالا باطشاونأ تدب 1 طلال ب

 | دقعلا بح اصور عوأ ةمسل دنالا تاهت وما عنص نمل وأو هغال ارهزمول قكلذ
 || نّودو ضو رماا لع من ةوئملت أ و ىطو.سلال؟ اوأ ةشلاثلاةئام اردد

 | ةقيطل وأو ةغللا ارهزم هثامو نيعمسو سة ه:ستأم لال ارمادا نازوإ

| 

 ا

 رعاشس مقل ئرماةقءط هدوم ةسدو موههلاك ىلع لو.ءد نيذلا ءارعشلا نم

و ةيتدهأ او مملاب ذو .- ةذك-ن ىف ذو:- نبا هلوق ا
 ها ررح



 ل

0 

 ْ ا
 ظ
 ظ

 ظ

© 

 نال- ءو قا ايلاو ىضاملا ىلعاعز وانس دادزا كلذ مالا هلله ذآ ءالق

 هن الد رأىذلا ىرون ك_:مج ر ىفاهلاىلاعت هللا وأ, لوتةمل:اقلا

 قل دوا او راونالا هنىهانأوةفيرشااتامورالاو ةر_هاطاا بول ةلا ىف كولسلا
 ةلزخعا و نء-اءلل ةج ر ونيرينلا اخ هلدجأو راونالاعاطمو رارسالا جت
 صغأو م- مت دعنام زلاّمخأ نيد_ثارلاءاذاخنا مث 'الارامحأوة_هالارامخ
 حسو س د- "قو رهطتو دف مقمدآاب مهتءيشراهربنأو م م وعدن ضرالا

 ناكل ادلولا ىلا اكنم ل_ةئذت ىتهددو ناف ابن مدراهط ىلع ْك>و ز شغا م

 م ذل-:و ا ٌمدمح قرع أوامتقو تامغ مالها ااه ماععا أودع مدآ ع وا اوذ كني

 م-محأواراق ونارك ذلا تأ ايش تءعضوا اج ىس مئااذا تساهل ا<#قرونلا

 كلذدع م هيلاروت للناس اورونلا ال اًقلخو امل مك دعأوةروص
 هب راح دامو تلاكق "د رهإط مح ريلا قرر هاطبلصنملقتنا
 هللا ىَدأ نأ ىلا ةرمال- -الاوةءويثلاءاي الاني_:ةفلاسلان ورقلا ىفةل -ةّدنم
 ١ ىلا باطما دمع نب هتئادمع ىلا يدا لوألا ًارهوذلاو ىدمهم ل ارونلاىلاعت

 كود نورك اًادمس ىألرالار -هوملاو لك الادو+ولاوهو هلامهم اهل <
 لٌّوطودئاصةلاهمؤتدصق ترقلَوأ ## عر هلا دز ل-وءيلعهللا ىلصهللا

 ءارعشلا نهنوكملا' التماو فانم دمعنب ع ةاه نب بلطملا دبع دوعىلع :رعشأا

 ل امان امام وه.نو رف ني دلاكرعشل ار اص تح ءاصفلاو

 هتءالدو هة-اصقر مه هزعافرعشااب هوذراعذ نأ | ارقلاةزمه ع لو هملع هلل ىلس ها ْ

 هدداصق تراقب ءاعالو 4 :مةرو برصقأ لث ءاوأ 7 هرضراءمىواعد عطقو ا

 راهم مهذائر هدلاوخ فان مد ىف ةمقاب هز ه6نآرقلاراصفهزادعاو

 أ برغل |لئ اوال ع نا ما عئاقولاركةودئاصةلادصق ن هلّوأ هؤدغللا ||
 1 اهوق تام .أالاءارعشلا نم ا

 فصوولولطا|ىلع فقوة:ءاورمشلا ىف فاك ايعطا قد لذ ِ هءالا ارهزع 1

 ن0 هد . أر هع هللا ذر" ىلع لاق سدقلا او رعأ ضد“ ااواهملأو ىظاايءاسنلا

 الو همعرل لة. ل ةردأب مهقي_سأو 0 اولوقد ملام لاق هنال و ثلا ظ

 انا 1 ءارعشلا م دقَتد , ل س.ةلاارمانارعشلاب ءالعلالاقو ة 4 | ١
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 عداصالا هتك رحاماذا<ي )| دبا. عسل أب ب اقلا 7 0

 (موشعباو)
 ىراج هعم درج سن ى عأ 3 عك اردجام هلو ىذو

 ىرايل اةعاط ىفد مم 4 اهتاقوال س 24 مزال- م

 هطقاذإ ملةاائربلاةد

 ءارعشلاوراعشالاب هقاهتملا لئاوألا ف عد اس !!لصفاا)

 مي رعشلانونذو ضورعلا نمر لا

 ! ىربطلاربرح نب ار ؟ ذمالسلا ماع ”ىصلامدآرعشءلاونأر عشا اب قطن ن ملوأوو

 3 ْ 1| لع مدآ كلبا هءاخأ لاق لتقاسم لاق هزئءهللأ ىذر ىلع نع هريسفت ىف

 ا (اذهودو)هملاىزعب رعشد هأيروه دة ىلع ا وهءلعمالسلا

 جمق ريغم ضرالا<_ -حوو #١ امباعن هودالم ١١ تربعت

 جيصأاهجولا هشاشد لقو © نولو مم ط ىد 00

 6 ة سودرغل| نم تان 5 اطمنرال_ئًايلهأ لدم و

 ٠ رت_سنق توعامنيءأ »4 ىسني ساو دع انر واحو
 جياماهج -ولاىلءافسأ اوذ « الظل باه لداق لدتقو -

 ار ا 57 يمديك سدوحأ الىلاق

 1 يس« اغ ىلع ةاعملال اوط ىرأ

 مالسلا هءلع مدان أريسلاو حرراوتل 10 وىدوءسملأ لاق

 لوب ودو ه-مذعل ىربالو هبوص عقم تمدح سدلب اهياحأرعشل ١ ادمىطنال

 هصاخ ىرمالو هتوص عهد ف: اسهل او فتوي ىأ

 جسفلاّكِب فاض ضرالا فد ةؤ #4 اهينك اسودال_ءلا نع م

  رماتدلا ىذأن م مدآو 7 اممءاودل !|َكحوزو ت ان :كو

 جنرلا نة كتان نأ ىلا 5 ىركمو قدباكم تا انف

 0 النا نان> نم كفك د ىك اراخلا ة-جر الولة

 بدلا تولي "| 1 ارامو م ياس 5 ل_بادابأ

 املف



1: 

 ايمزرح حو لو ابوابرب سد ردا 3و اءتامأ و تما أمن :ايرمس مال ااهءاع

 ايربزع دوادلةو ايربع ىءوم قو اينانوب قدا ل- و امهرب مهاربا مدقو

 س.حرج ل- و اءةرفا نوع“ م و ايمور ىسدعملقو اءنهاك ناملس 3و

 نيءجأ مهياعو لبو هيلع هللاىل_دهلن الو سر لو امرأ لاتانا اطرق

 رك ذ مال_بلاوذالصلامعياعءانبتالا لضفأ هنأ كمالقالا ل ضأوهو اينرعأأ
 سرفؤلا كوله تلاث ثروهءوط ةم_سرا اغاأب بتكلم ندلّوأ 3 نفولاوعا !1

 برا<ناكو ه5 النأو ةمكسحلا نيت عبج دمشج وا ناو ىلأنب ثروهيطو ٍ

 عشوم لاش ءلاوا هس قاد دا: حاف ناو ثرنويكمدآ ىبب كولملوأو ْنلا ْ

 كر ةلا مامالاهرك ذةنسنمتسثر وم نط كل« ناكو و هنس نكعن رأ هك-امناكو ْ

 م4 مال_سلأهد اعمدآ أميب !هعد رش ىلع ةيئاداالا قل كول اريس ىف 3[

 ّنملا نوب را<اون اك اذلو ه.ناحور تافرمصتو ة- ءئام*أرا رم فك ةئارو 30

 نعل نا هملا ل سرأو يطورب# هرعرش [ىد._ثج ني دلا ريغ نأ ىلا ْ

 0 ماقأنأىلام علا كلام فني دلاد_سؤفوإ دة رمهلَدةو لاكذل ا[

 ماخار كلا دمع ايرعو ناحل ارف- لدعلاو )لاو قملانيدلا ب حاصناكذ 1 ش

 هلا راح املوا عر اوَدلاتاككأ هرك ذاك مهرسأ» اعلاه رك ركشق ريئاندلاو |||
 م ملقلا عاربلا كلذ نم اخ ةق اودو عارب اة ل اءانشألا نم ىلاعت

 500 هان ءىطر سقادرك دتماضال كا ؟ هلا 1

 بلا يراك ما يبل نارا. كرا قاوا املا ةيئسلا|||
 تالامكلانم مقل !نملضؤأْي دس .!ءاذعلالاق لسو هيلع هلل اىل_د ه نع 1
 هقرعمو هلق ىف قكو ىئاملاو فلس !اوداعا. نع هينالهن ريشدلهيعانصلا ِ

 نءزءلاتو نورطساموملةلاو ةلاون ناستلا اهو هنأت :5 ىفهىلاعت هللا ءقأام 7

 (ان ءلرلقلا ف ليقام) مقلب معىذلا لئاقأ]

 ماوهو قطتمىذنعمجرتي © هريغردص ىلع حوبذم فيهأو |
 مكت,الودواغملب ىكذاو # ءهرع لاطاإك اري_.مقءارن

 (ءالضفا اضعدل)
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 و هاهنا ىلص ىلا ثعمعحر أممضعس لاةذرعراشتءاف[ اهذرات فردذام '

 بتكءلاخرأ نملّو' ه8 ىطومسلالئاوأهءخرأذ لطاملاو قدا نيد قرف هنافأأ
 نملّوأ © ى 5 .-ازئاوأ نع هتاىسزرع نمز فان ءكاودو ةممأ نب ىلهد ِْ

 نمور لو الا فرعد ل-براعاونأ هلو 4 :نأوقو اور ءماكت

 ع ةوراموطلا لةولا ل! مالقالالَّوأ لد مالقالا ترا ةكماربلا عاج
 3و جاريدلا لو نتانامآلاو تارماوااملقو دوهعلاإةو تالدعلالةوثاثلا ٍْ

 سد رلاو رامغاال3و مال- ةالا ن سحأوهو ىثادرلالقو عصرملا لو حب م دملا :

 لةننملّوأ © ىطو.سمالقأ:دعلا اعترفت كل ذراعو ىتلوملاو ضارب ءااوأأ
 نأ ل ءةباتكلا ةضسن ةباتكم رمأ ن , هلو أكو ىطو. سس ىعدعتسأات وقأب ل !.ةو 55 ا هني ولان“ الادوهعملا طا ىلا فوك |١ طذنا 0

 هروممدخ) م كلا بتكفامسف هد واعم ىلا ان أ: 1 هديب اك ل ذأ نيسان زهد |

 جتاء> الايات 1 6-0 الدان زاب تكهالةو هوس ىأر ذةد واعم ىلا لصواإ5

 ل:عناّ كلا هرمأن ب واءم مسالا ذهعضو نمل ناكو ةدو سم ىو هم هأ م

 فدو :ك!همارو مالرتاثدلاذدغ ا نمْلَوأ 3 ىطوم-_سلال ثا وا ؟ هتةالتءارمأ |

 ى ىناع>- اهنع ةراك> ىلا: لاف اكرمصم كلم نت از خ ىفو نيد مالسلا هءاع ىددصلا ٍ؛

 قديزب كاتلاو ا دنا عل م 7 ضرالا نياز ىلع ا

 ا 4! لا مالا عناصو "مواكدلابيبطل قل م 1 لاقا ا

 لاق فراءملاناوذءو مهلا ناس رتو رساأ عدودسمو لعمل اريف- سو رفا

 ناساد لل طخملا اهءالقأنانسأت < لاحرلالوقع مكمل س للا سلاطاطسرأ| |

 ىرعلا طلخا ةياتكملا عضو نم لّوأ ف ؟-لاو مولا اد ةوهو 0 رتداغللو |
 مدآ ل- ناك فات نع مال مالا مهيلع ءايننالل ن اكو مالسااهيلع ليعمل |

 لاَ نمانلا بي -3ىراذعا ىلع ىف ىالط_ىعلا ةرامعزلار عراشت- سان هلوق ِ؟

 قملا نيد تقرؤقور مهلا ارعلاةؤةرعت -هأأب مهضعن لاقو ثعمملاب خّرأم_مضعد :

 هلعاوقفتاف م-هح نم م سانلا ف رصنمهنال مرا, واج اوخر أقل - طاملاو :

 فاؤملا اذهةراعىفام لءتاهمو هأ هريغو مم املاءاور 5

 هيلع



 ا

 هللا ىله د ثعسس نأ لد "ىلرعلا باد ١ اذه مز أن أن مش رق رشاعم

 لاق مالل او فلألا لهم قرتفاام نوقر فو مةجاامهنم نوعمتو موهبلع

 وذو نآاعد- بنبقادع نمل ذمانارتنل هان بول ا

 رهزاأ ىف ىطوم_لاهركذمال_ىلاهءاعدو 4 جولات اكقدرط نمهذسخأ
 هردح نبالسأو ةرمنب رمارم نايئاط نالجراذد 7 طذم بتك ن هلو ٍِق

 نمةعا. ج52 نامذ-ىنأت نأ نب ةرمأ نب نرح هلي هتث رابثالالدأ هولعم

 نهلّوأ 3 ىطو.سلار هع سدرق نه ةكع ب ةكر نمريثك كإ ذا ةكم لأ

 0 كو مال_سالاءاحنأ ىلات اعلا ىنأ نب ةممأ م هالك معاي ةكع تدك
 رم محرلا نجرلا هللا مسن ةجرلاةرآ 50 اوكار ص

 فاول ودا ور مارك. ١ذىدلاع نهمالسالا ف ةداقكا ابروتشا ع نه لَوأوو
 ردص فداز َن»َلّوَأ و ىط 0 هرم مهمع هللا ىذرت اثني دب زو بعكس ا

 نوره مال_ىلاوةالصلا هءاع د ىلءىل هد نأهلأسأو هتدجلادع: ناَجلا

 كامسس شل رق نمباتكلا مخ نهلَوَأ ف ه_:عهللا ىذر ناك ا ىأ
 مالسالا ىلا هوعد كوملا | ةمتاكمدار أني سو 4 1ع هللا ىلص هللا لوسر نمملاعلا

 لولا ىلاسنكف 0 فرد رشلا تامل ذات انو الا ايات 5و ؤقرقيال مهلا هل لمقف

 نمأ. ثاحهصفن أكةداور قو: مةصق نق نم ذات اكو ماضل ل١ ةوع دب

 لك واذأ تكور ط_ىهللاوراطس | وءرورطع دهعرطسأ هث الث هماع قم رقعوأ عز

 راوح ىلإ: :امسر دعب همم ىف مدت ناكو مظعالا هللا مس ءاهمذتال<- عزم ,ءالدنا

 م مع هللا ى ذرنامع رع مك لأ ديف في رشل«ئاخناكهبرقو هلئاهجر

 هنع هللا ىذرن ا معن مرىف هفالدلا ارمأ لد>ا ادا سد رأرلا ؛قه دب نم عقوق

 بيس اذ_هناك لق كلا !عاخ باهذب مالسل اهملعن اسجل م كيلم لدخ امك
 ةقال كئارمأم ظ للاسر عاتق تاما ةدملوأو ةذالدنارمأ لالتخا

 لَوأ يي هئاضةل ةرمالارو دةماردق هللارعأ ناك نك-او ةماسقلا مون ىلا هتمأ ىف
 ومع تحد هزع هللأ ذر“ ىلءهرو شع <: ءهللاأىذرر-عدرعت هأانخّرو نم

 تدك اهنا 1 ءهليأ ىذر رعىلاىرعشالا ىدوموبأ بتك هنا كل ذبدسو

 : 0 كت ات !ارخخآ ىف بتل نملَوَأ © ىط سل ألذ اوأ د.ثرلا
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 7000 رن لل ا اة دب كافكا

 | هتامسن بيس ى تلا نممدآ ىلأ ىأدح ىلا سامع نءالاق هانهمىف فاتخاو ||
 | ا ىطح ضصرالا لا ءاهسلا نملزتىأز روه ةرهشلا لك [أىفدحو

 ىأ صقخهس ها لك أءأ'ن كَ ةيوتلاب هبونذ .

 نم - يوامتنلاب را ىأ تسرق انتدلاردك ىلاه تملا مهن نمدبرهجزخأ ْ

 را املا هةكمالا باأ كول معا“ أ دعأ ت 0 5و ةدوقعأا

 ظ ءاي هلناءالا فارم ؟يئاع فذ دحأ ىةفاو كرينا قدروو اهريغنم 1

 اورانلا ف ةيواز ىاز لد وواوهبواهءاههنث نيد لاد هتناد# مج هللا هعمل ْ

 « يق عضو عضوم لَوأ# ريك ذ داارعسفت بحاص»رك ذكاذرب ىلا باو هعمس :

 تببلا جومدآ ناس !لعد_:؛!نك كما عسبانبه:هترعفت ايكلاا
 0 لا فة رشا|مرملا ىلاح اهم الحارأ ارارع :

 نيا_سر ماو ءام هنالاةنسس نمةرعتةلاةراوكلاو ناكلا فرقا نيرحاهم الَوأ ْ

 حجراوتلا لودأ نيءجحأ « ءهّنناتاولصأ

 0 0 اهوا ل

 فرخلان مىرمش لاك لكنأ كالو مال_ىلاهبلعمدآب تكن ملأ يأ
 سشاعملا هجد نو هند رذاملا جاد ىلا ةيرشلا تاعان_فلاو 4مم د يح :

 ىنلاث هللا هلع 4, اكل اءامألا ماعتةريض- نماهفشكو [ه دذحأ مدا 1انوبأ ناك 0

 هلع نيدردإ !-ةااب طخ نم لَّوأقةغالا ارهزمةؤرح فا أ ءاممالاه طع ناد

 1 2 ارم ىرعلاب :ك نم لّوأقهنعهللا ىذررذ ىلأ نع مالسلا |!
 أ نامللا ىلع طوطالا مرو نان لا , طم مدآ ناك لق مالسلا ماع مدآ اهاك 1

 هرقل © ميرو غم ةيضولاباهاقاتت هدالوأ تناك وو دالوالاهزاكب واهذخطد و

 تاكو هةاكلاءام*الا تارضح ات تداعم ' نم ةيريشلاه-ءلباقلا هم لسدقأ|ا|'

 دلل فلا نوف هرعت دلو مالسلا هملع س :ردأ هيلا ادهعبرقأ

 8 راوتلالوصأ ب 10 اوفيسااوةطامخلاو طة ئاكهريغن عأأ

 || || ام_مءهَللاىذر سامعنبال لقةممأن ببرج ةيبرعلاب تكتب رعلالّوأ

 سَ اوم
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 باصأ يفءذط م نيط ىناومّدك هنسةثاهثاثب هنوم لءق مالسأ اعمدا 1 نسل ال

 مالسل اهملع لمع ىنانأ أف هط نم هوتكفاناتك موق لكدحو قرغلا ضرالا

 ناد_> وناكو مال_سلاهبلع مدآت ار ت5 نم الذ ن اكو فرعلات اتكلا

 لؤناملَوأ 3 هغالا ارهزم مالا هيلعهلةره اب: زم ىلرعلا تا كل ال.ءمعا

 . 0 ناضمرر مث نمةلءل لّوأ ف نهدرشع مالسلا سلع مدآ ىلع
 سلاو ضئارفلا هوو دل فلأ هبفو لونت ا 5 لوأو هوو نال
 لذا لى دقو رح ” ةلاوا.ت دل ارامخأ او د. عولاو دعولاو فورا ارب سفتو

 0 ا مئامدن أعم م نامزلك
 قناكو هدالو 0 هذ أف برشملاو لك ىد

 للرب تأت 2 لو صفا ارب سف: نه تور شعل او ةعستل فور دنا دكأ|

 دنع ةيئار وف بلاو ةىفهل لك- تن: فو رملاتناكو مث! فورح مالس لاهيلعمدآ

 مدلاو يملا رك هر ءاعلز اوان لا هئااهدصت تا ىفواها_مهم هيدارأ

 ١ ىف فوقولار_< نمهفرك ني ريثعو ىدحا ىفءا غلا فورحو ريزفلئام_هلو
 أ هيلع ل_يعمسا ىنرعلا بات 56 عضو نم لَو 3 قوماادجال فو رسملا لع

 جب لسمو“ |ىندد 0 كو هدطن موهظفأ ىلع هءضو مالسا|

 ا أهقر 3 م>رلان جرلا هللا مس | دكه قرق فو رلا نيد سيل تاماكلا

 1 علا بات [| الا و رهزملا ىف ىطو.سلاهرك ذ رادمقو عسمه

 ءاهلا ىه-ف اكول_ماوناكو تشرقو صفعسو نإكو ىطحو زّودو د-<أ
 5 : رهن اكو زا اب امركم اكامدعأ ناكهذع ران قىدوع_سملأل !ام م-هئاعمأ

 رمدع اكول ماوناكت ثرقو ضف سو نآكو دحنو فئاطلا ضرأب ناكسلم ىط-و
 نهد->-او لكى مهنناكر_ةو هبزأ امل ترسل نط تطرب 1 لا ل اياك

 هد رع تا اهأمد نم نأش !اءالعنؤةءناممهودكأن مةماكب هدالوأ

 ىطومسااهركذ فو راه له ىف كل ذرمغ لءة دقو تأ. معاهم ما

 ردكتش را را اهلا نم ىلا هز هللا هلز الماتكل لَوأ © ةغالابثا عىف
 اظل كارت( رت او اهاهنع هللا ىذز لمانه نبا نءىطوم_سلا||

 داح ىنأ تر رموداحاب أت رو داحوبأ اد ل لوقو ايرعالا نوك, نأروحيال
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 بهأؤ ةينابرسلاب ذٌءمون سان 1!ناسا ناكو فال 1 ةثالث هذرعو عارذ فالآ

 طق سو هدف مهو قامل م -ماءرخورهأا قهسأرتقلاف«لعحب رلاىلاعت هللا

 م- 2 11 حاب رلا حام-صو عزفلان مسا |١ نسل تان ءادوح رمصلا

 ل امتار الان اس نمد فرع ثيل ]نيدم_بوهثالئءاوماك:و

 ةغالا ساردنادعد ماك: نملَوأ5# لدامب ةعقملا كل: تيم«اذإو سأنلا نسلأ
 مة نمو برع نهنيقد رفآاو نينو 50د ا و ةثيئملا هم ا.عام٠الا

 ري>ام ىلءأ 4 تسرددو ليممساةغل تناكماللاوةذ اصلا هءلعلاقهناىو ر
 لد

 5 اهاكءا. ع١الا تاعو نيطل اوءاسملا ىف ىتمأ ىلت1ثملاقو اهتاظفخ اميئظفخ

 مدآ ىلا هت هللا لع هنعهلنأى ذر قدا صلار ههدح نع 3 اهاكمام*الامدآ لع

 هللا لد هلا لوسر اعمل ةا1كلذ و انو ةهللاح والا قىذلا - ةااياهاكءام»الا

 ىفاالا)ةلاوهو قلاب لعل اور هباتك ىف هناك كل ذىلاراشأ اكءاممالا ل سو هيلع
 هللا ىذر ساسعءسانعو ىذ جالا ىروت :!ىلوالاج والا ىطاح الاىرذقلا

 0 ىلا اءام*الا و لد ىهلاقاواكع ءادعالا مدآلعو ىلا عت اووريسفت قاههع

 هاشأ اول“ .-و ل جوربور < ورءوو لو ءاك“و ضرار هادو فاست ساخكألا| لا[ وع

 ةءيصقلاو ةمصقلا ىتح د لكم ءاهلعلاتاضأ ه:ءواهرب_ عو مالا مكالذ

 دق ىذو ريب ندم عم نعو ةكز ىلا اهءالا كالت قىقهأ عو همسوأ او هوسفلاو

 الك اأو هعداب يش لكى يسق نك الما اعت ملام تاقول كل اءاسم نم مدآلعهنع

 01 راع رةناقلا و ىلادععا اوهذ مدآ وام“ ئدلك-ؤ هسن-ىلائث

 نعءو مهنملعأو هللا ىلع مركأهنا كالا تاعذ هب كب نسب 9م هع*أب د

 امؤامو كالؤالاو موكخلاو 1 الااءاع- و هدد رم نب رقما ضعب

 ةيقنمو ةوظع هل ءضفاذ_ه ىفو لاقو رهزملا ف هرك ذه _ةةءلخىفه-ةفيلخ هلال

 5 رادمومولعلاس أ اهنالا ولهأو ةذللالءا ةفي رمش

 الو لزن تاتك ىأ بتكدلاب ةقلمملا لد اوالاىف سماد لصفلا )ل

 *( لزن نم ىلءوالوأ همك نمو

 مالقالا عاونأب ىنءد اهلك بتةكملاو ىفاد رسااو ل رعلا تاتكللاعذو نملوأ
 1 وس يعدم معو سم مدعم د تكتم تمس يسب جيس در بص دير يس سر ب حج حل ١

 نساالاو



 مسا

 ه_ءاع دوه هع نه اهءاوماكست ىقلاى هو ريمج هم رعامهدسأ ناعوت برعلا

 اهب لزت ىتلاةْضَ اهرب رمل !ىفاثلاو اذ_هانتقو ىلاهضءد قدو هلءق نمو مالسلا

 ْ نوك,لوقلا اذه ىلعذ مال_سأ|4 اع ل مهم“ | هم ةقاس !ىاطأ نملّوأو نآرقلا

 مهوح نيد وهنيباحالطص انو كح. نأ اما هضم |ةمرعلا ىلع ل_.هم“ا فق ةول

 دنءب اوما اوهو ىلاءتو هناك هللا نم ا ةون نوك,نأ امأو ةكعهملع نيلزانلا
 ْ ماقوهاعاتاغللا لص[ ن الام نك :ريعالو ةذباهملاةرعاشالا نم نيققحلا

 ْ بئادق تاتك فى ى ُْط اغلا ل هيث :وباطم) ف.قونو جوال حالطصاو

 ْ ردا ظداناط ل_هلو تاغللا

 ُ؛ 0 ادكرمالاس دأو ددساو نان هد_>-او

 1 2-9 هللاءاسام تلد نمرشتناو هنامز ىف هع ىلا جاةحاامم هاياهلعننأ

 1 ل هنءامست الا رع ن نم مدآ دهن ىلاهت

 : كلذ نم هلله [1 أف و هءلع هللا ىلد دنا اوسروات دءسىلارعالا ىد منا ىد

 1 لاقةب رعت سملاو ةيراعلا برعلا تاْعل ن مهتسدأ ام ىلءاماست هل هلبقاد-أ توتر لام

 | صو ماكللا عماو+ مل-و هيلعهنلا ىلصهنن الوسر قوأ دا ءاغث ا | ىف ىذاقلا
 ١ لل رام نيا رو للا ةيراعنا بر ل ةنسأأ ءو ظظظص858 هناهمو ةبادن

 : ناكوايح احالطصا ناسواهت اعاباهرو ار اهنأس مالكا

 ا قطن نع ل:ناورخلاو عام !او د ومطل نسل ن علب هنأ الاع_ءج نعرب_+

 ( طاخار را رعالا ارقدقل رََعْلا لدأ لاق (ةدئاقل ايدهبست عاونأو تاداسجلا

 هدعب نمهعل ل_هتالف ىدم4ا|نرقلا اوهونو رقلاربيخ ىفهرادمز 71

 ا قناك دقوهدرب وو همم ه ند لادا نم دحو لمهتم مومل| لمعت نأف َتْن اح

 1 أاموهنءا هاف ١ د شل مول_هلاقرظن ١١ نمءادفلاو ذاك لان مةبادصلا نمز

 ا ثداو> نا مولعمو مهم هَ ملظفل ثا دحاوأ ةغل عارت  |ىلءاو هطصا ,هان 1

 ' همك ىلع لءادادده كح ىو هلاو زبالا لو زئالوهئاضةزايالا ىذةذتال ملاعلا

 1 دمام كلذ طواف ماملاو ىجوو فيقوت تاغالا نأ نم هبااانيدهذام

 مهيلعر ف ىلاعت هلوقىؤفريسافتلا تاك رك دامأهة لافتا نالتخا

 ِ ةسنءام“لا ىف لوط ل أد احر ى نافنأذ نا ذو رع تااقلات كي  الافقسلا| ع

 0 م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا يت تس سلا اا



 01 ا1712#777711717171ز>2 2 >> 0

 أمهو ءاب رعو ةبراع كانه لزعَف نعلاب ناكو هةءرذ نمناطعت ىلا لسونأ ىلا ظ

 ىهو مالسلاه_دلع حوف نب ماس نب مرادأو نمل" ايقعستم هودبرعلا نم صاخلاا

 له“ أذن ىثلأم هر>وراب وو قءلعو س دج و مطو لو ءو مهأو دووداع 5

 نإلان منين ا ا

 ا هو هرردلا كلانلا :ىقلاو ناطمقوألم هو اند لل ْ

 هره+اىف ديرد نب لاق ا ل د مهو اضأ 5

 دقو مءاحو ممأو سد دو مسطو قءاعو دووداع لذ ءامقع.سةيراعلا برعلا ا

 رهزااف ىطومسا هر ذ لئاءقلا ىف نيقرفةماداةرالا م_هرثك أض رنا ْ

 ىكع*اذأو ناطوت 3 نب بره ةيبرعلا ىلإ ة. ذابرمسلا ن .ههئاسل لدعنا نملَوأ ٍِ 1

 ق 0 اهض ران لودنلا تدع قلد .ةابركحت نهُلّوأودو برهد ْ

 اومع-افاحي رمحا|ثءد لداب ىلا ؟دادنا لاكردق ار ةح ال لام سنان ءهذرات ا

 نع قرشملاو هنءع نع برعم لهدح ع نمالادانم ىدانفهلاورش- اذا نو راظنم

 نبت ردد ماو ءاعسلا لهأ مالك هلفهوج وب مارملات دمل ىلا دصتقاو راسن 1 ٌْ

 ماك-”ن م لّوأناكذ دوه تنأ دوه نب ناطق نب برعنأت هللة ناطمق ْ

 ىلا اوةرتؤأىب 0-2 | هلا ذك ل ءذ نمىداي ىدانملا لزب ف 9 ةمد رسعلاب ١

 ناك لاب ناحل هك تدلك 0 | نيعبسو نيثثا ا

 ىديرتااروص:هىأ دات_سالا نع مامالا كح 6# ىل 959 فد برش بلطم)# ا

 نب رسفملاءا طع نمنيمداتلاوةءادعلا ن ممظعالا رووجلاءام»الاح رش ىفلاق ||
 مل هدو ءامدنالا ضء» لا ولابام |ىلاهت هللا نمةفةيقوت اواك تاغللا نأ اولا ا

 ضم»ى تأ لا قاذوأ ةعاسلالوقءل اضهىفه-ةلخىفدلىر و رض ٠ْ

 اي ةيفرقؤنا ولك اهرساب تاغالا نا ىرعشالا لوقا ذه ىلعو ةوعتسملام انحالا ١

 !هازابدعل لكو اكل الو ىهلات نم م-م3 برهأ (تاذل ق اوفا تاو قاس ا

 وهو ىلاهت هللا ملاك نآرقلاناباول دة_سأو اح ل كاوا ان .ةونامااهدعب تث د |!
 | هل لاق نم ممنمو ادو>وتاغلل ا قء_سأ ب رعلاةغل ن ل ا ءلءادوهو ىبرع ١

 بردلا



 قا

 نم م ءاسثلا نمد. رعلأب م 5 نه لوأ تناكةىلاعت هياحأف مالسا اهءاع ُثدش

 ١ ناد قيمطن لاو قءؤوتلان < ققتلا لهأ لاق ةماوالا هب هلرا :ءالا 51 هه

 || لئاوالا كلت نم هلك نو ك.ف :دد- هتا!تارامتعالاو ةفاتخملاهو-ولاب لئاوالا
 ْ كَ ءىدم نؤهحو نهرموهحو نم مدقم ْئدااثهري-غىلاة.سنااب امدقم

 , نيد“ !ةءؤولواقم» .طت تااك-ثااو تالضع ارمةكن ماك دةؤتسلاو بتاردملا .

 نمل 1 ذل ءاز ولا كلت نم مالا | هما ع س :ردادلو ل. ا خلارامخالا

 !| روسو هان اديك 00 ىو ةنجلا ل_خدو ءافنلادعص
 ١ ![ دلال ىو تش تائب ْنمدم ناقد نأ ن كك وثدد 1 هالإ

 ْ ىنيةةَملا نضل هربك اذ مالسااهماع مد" الزعم نوكت نأ نوران .دلا

 ١ همه اتا لداام 5ك نءملوأ 5 5- للا صو صو حرش ن مى ردالاستلا

 || بات كف ةمالعا مالا لاقامنع ها د رسامءنيماهلاق مالسا | هءاع ل يعم
 1 هك رعءامأونآ [رقلا| يزن ىتاا شد رقةب رع سامع نبا هيدارأ غلا بئاحك

 أأ ال_ةزرهزملاف ىنمامالاج رخأو مالساا هماع لرعم“ | ل بق تناكف ريجو ناطعق
 ١ عرج ءاسعمأو تاغللاعميجءامأ مدآلع ىلاهت هللا نا ىرعشالا ن سلا ىف م نع

 || هيمورلاو ةبناربعلاو هينا ريسلاو ةيسرافل اوهيبرعلاتاغللا عسمح تاق وللا

 ١ نسلالا ع اونأ نواة اأو 3 ناكذ كل ذري_-غو ةيطيقلاوةيكرمااو

 || تءلغف تاغللا كلت نمةغلب مم مدحاو لكى لعو اءندلا فاوقرف:هدالوأن ع
 ا مادآ ثااهومع هللا ىو ذر سامع نبأ ن نءومهدهعدء.ااهاوسام هنعل عحصاو هءاع

 ْ ماكدو ةي.رعلاب اسىمعءالق هضخملا ةميرعلاةذ +لاىفهتخل ناك السا هيلع

 |١ ناسالا لّوأ ٍِق ىطو سال ةغللار هزمةيد رعلا هي ءاع هتلادرب ان ايلف ةيئان رسأاب

 ا ايتايرسراصو فرح دهءأ !لاطو دس: نأ ىلا برع ةللنملا نم مدآهلزن أ ىذلا

 1 مالا هياعح ون اهب ناكةريزملا ضرأ ى هوهب روس ضرأ ىلا ب وسنموهو
 أ[ تاس !ناكو فر هنأالا ىف ر_ءلاناسالا لك اشد ناكو قر: | لبق هموقو

 || تاساهناساناكف مدرح هل لاق, ادداوالب> :نالاعرف ةنيقمت قنا علا

 : م-3 هتان ضعن ماس نب مزأ جّوزتةنيف_هلانماوح ر خالف لوالا فرع

 ْ ماسنيد_تفنرأ دلو فى رمسلا ناسالا فب هيض معا
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 هئيطختا ىف عقوال ف هغل فنا أ هث امعيس مدآلع ىلاعت هتان ارجلن اى درو دقوارود

 0 نسلالاع مج ىءب هءلع هللا ا هدر هني 0 !.قايق هين رولا الااهلك تاغالاب 0

 0 مالم | اهرلع مهاربادلو نمةينرعلابم 5 نم لوأ هقهريغو ىفودلا مامالا هك ذ

 ا دأو مون نم م لأ لمع« اناو أءئأت رين هثاس ب“ انالمالسأ اهملع لرءهسا

 0 ناك ا يملا ب ادالو أو د ١ سدرع دا الت تاور ترم ادا !

 ا نم هيرا ةراسةافودعن مداربا جوت وامن ريع ناكو مهارب ناسا ىلع م-مئاس
 ] مكن نمت راك !1لوصأ دالوأ ةءيسا مم هل داو اروطنقا4لاق, كرعلا
 ١ داعتناكدقو ان 2 عل | تم 2 هون اطدت نب ب رعب عصقن 0 7 رعلأت

 ظ ٍق ّ طو..سلا لئاوأ بر عب نيبو رهظأ ىأ برعأف مدقت مو 2

 ا لرءفساهحاصقلاو ماظن ١) نمهاع ىهام ىلع هز لا ةيبيرعلاب هنأ .ا َىَتف نملَوأ

 ٌْ اي لاق سادع ننا# او ران آرقلال ازن ىتلاةضخملا ةمدرعلاب م اك: مالسااهملع

 1 مهزغماولزن ىأ يامال هرب تربت مأ عمدوبأ هلْزنأ

0100 
 ٍ "رانا 1 راسل تاتو

 ا لول 3 ْى طومسا!لئا :اوأ ةعردب هز ثمر يطأ نيد هناس آناكسذ ةنراعلا

 مال_بلا هيلع حوف نم زول نب قم ءاعلدأن ن :.ماو :ءط نيد ةيير لام ملكت
 ا ناكو

 || ماكت نمل و ىطو.سلالئاوأ صاخلا مهوةب راع! ترهل امهر وهل لاقت
 | ناسا ناهمالا نم فالخالو مالسأ |هءلع مدآ هد ىف هل ؛ مالس هيلع دوه :رعلاب

 ا نليسرأ نم مهنه ل دز ام داك ىرع ني دمو ب.هشو 2 صو حونو دووودأاع

 ظ نءءارود> هيدر علأب ماكل ن نملَوأوو ىطوبسبرعلا نماون اكوهموق نس ايالا

 | ضرما مال || هملعمذ[ن اربخنا ىفءاح هناك ذو تانالاومىه يظل

 | هد هل ءاونأ. نأ ىررط لك قءدالوأ ل سرات <: لارا نم م ىبك؟تومأاضرع

 ظ لاف ةنحلارام نم لس .رب نأ هللا عدا لاةوه د ذعمالس || هيلع ثيش ناكو املا

 ْ لك أ نمىلىرحا ل هللا نم ىعساىفامدآل اة هللا ىف-دأن تناعداتمت

 رامثلا نم ىف ىلع عطب له هنأ مصق مالسلاهءلع تش اعدقرمأ ال, ةرصشلا

 نم ءارو- سأر ىلع هزل. راسك نم قيطنع ىكمالسأاه_ءاعلد , يح ناىأرذ

 نمءاروط اكلت 060 2 تا هللالاسو رامثلاك ل: نهمدآلك افةنلازوح

 «ا اه
 ام ةهيد

 ه



 ناك

 تاغالاع.مج نم تاقول لا سانجأ ن مىلاعت هللا قاام لك ءام“أدارملانأ
 هم_سزأف و هركزلاو ة-.مورلاو همن رعأأن ن«مودلاهدلوا#ب ماك-ة. ىلا هفلتخلا

 مدآتامالف تاغللا عاونأب نوماك-ة.مال- سبأ |4م ءاعمدآدلو ناكو كل ذري-غو ٠

 تاغللاكلت : نم: :رعمهغلب ممم دحاو لك ماكت لاءلا جحاون ىفهدلو قرف

 كدد ل.>و نرقدء:نرقممممتامو:د1ات !اظالف ناسألاكل ذه اعسلعق

 مالا اهملع مدآدلو ىف سل الاريغت قسيس اوهاذ هذ تاغللا قداس او سن لدح

 ةيبرعلاءادحهلا فو جمالا هم اعمد[ىلءلزناملّوأ و رارسالارمك نم
 عورذ تاغالارث :اسو لصأ ىرعلا ةغلق تاغالارئاسو هم هدب , رعلاةغلاممممدآ موُدق

 هناهنع هّللاىذررذى أ د> قدروأ 1م عملا تاك اتا فورح تمم“ وا

 مهما تاتكىاتلق مقا تاتكلاق 0 رتاناقا ىأ هللالو رأت 1
 نورشعو ةعستلاق افرح هللا لوسرأم ت 1 [هربخ آ ىلا ج يح نت ] لاق

 َح هأننع تروا ىد تضع رت تاه تدع لا اقاورح ْ

 نس رسثعو ةعستالا مدآىل_ءىلاعت هللا لزن | اماسدن قدملاب ىتئهد ىذلاو رذان أر لاق

 ف مالمالسس اوذالصلا«لعزاتفءالو شاهق ننااتقأ ارح

 فلأ نوعيسهعمو ةدحاو هفرك ىف مدآىلعىلاعت هللا هلزنأ د-ةود--و فرح

 فورملا نمفلا مالدمد ل نمو ىلع لزن أ اعرفك د ةف فلا مال فلان نم كلم

 اثم نو رش غو ةمست ىفد فورا ن هوب ل نمو هم ىربانأو ىنم:ىرب وه

 هتازنأ ىذلا اتكلا د *|ذ فو رمل اه دمجشأب لاق هن ءايفا ديأراخاا نءجيرال
 نم نروكتل وأ فراءملاسءثمال.!اوذالصلاهما ع ىصلامدآ هبي أىلع
 هلك ملاعلا بارما ميذ لعجو كالمأ همنا وكل ال 1ث لد هعموفاالا فورملا

 لاقو:وةااب فو رملا عجم هم .ة-هنال اد-اوافاأ ل َمعل امءىف فورمات ناكو
 ىدمهلالوالالةءلاوهو نيقومل لا لوأوه ني.طاذملا لَّوأ نا ىءةدقلال_هأ

 ماك: :نمُلَوأ ٍِق فراهملأس مث ب رب تسلأ باطخ دن عىل, لاق نملوأو هو |

 ىلاعت هللا ىقاءام هناثالذو » مال لا هنلع املا مآ !هءاوتأو تاثالا 2 ْ

 د>او ىفاه* 7 00 د مدآ ]قزف ار ارسال ه-نرحألا

 تارعنلا لت يحال غاتأب مهآناس | ىل_ء«فرحالا ت> 2 اللانمأ]
١ 0 5 2 : 7 
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 دو -

 ظ ربك الازهشلاه_-رخأ رباحاب كين قاد ءديناك اذكه نيلسحنارغاادئاتوأ|
 تدثف هل امهجرءالعلا نمهريغو ةدرباا حرش ىف تانكلا تكل لو ْ

 ملسو هرلع هللا ىل صلو سرلار ون ضءؤةضاثاب تنوك-: تان كما عج نا كالذي ُ

 ىف ىذاقلجرخأو سدقالا لوألا ضءفلا نم ضفة_بملا مءاقلاو هىدذلا ||

 ىاءام مسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر لاق امتع هللا ىدر ساءع نبا نءءافشلا 1

 ال ولبادىف ىاهح و ضرالاىلاهمءا_صىف ىناط» .هأ مدآىلاعت هلئأ ١

 ماحرالا ىلا ةءركلا ب الدالا ىف ىناةذب لزب لم مهارباس اصف رانلاف نفذقو ١

 ظ ىلاو ىذاقلالاق طق حافس ىلع. .ةدلي ل ىوبأ نمد نم رع كمال ْ

 هلبأ ىل_-ص هحدم ىف هفب رمذلا هت مص قى هن ءهّناىذر سامعل اهعراشأ اذ_ه ْ

 موهاعأأ

 قرولا ف مذ ثءح عدو# بسم قولالظلا ىف تءطاها. .3ْنم

 قدلعالو هءسمهالو ا رشال داللا تل م

 قرةلاهل_.هأوارسن ملأ © دقو نيفسلاب كرتةفطن لد
 قد 2 تساوا مة لوم ا امتتكج ءلءاذنارانتدرو

 قسطاد ملاع ىذم اذا « م>رلا بلاص نم ىل-ةذث

 الوأاهب ماك: نموتاغللاو نسلالاب هقلعتملا لئاوالا ف م-دارلا لصف | الون

 | #«( فالتثالالثاو ١ نما مؤ ىرحأمو يضووأ قون ىف ه ىلهو

 احال_صأوأ ان.قونامااهدم تئ د-اهاوسةغا لكو برعلاةغاتاغللالأ هه
 || || برعاا هل نأ ىل_علءادوهو ىنرعوهو ىلا هت هللا مزلكت آر ةااناءاولدتساوا||
 الاءاسنالا ن مى ىل-ع جولالزن ل لاق نملاقاذأو ادو- و تاّغللا ق٠ تأ[

 || لور نمانلسرأامو هلوقد هناعسراثأ كهموق ناسلب مح رثىن لكشف ىفرعلاب ْ
 ١ اهريغوةسزملاب ماك :نملّوأ © ناقئالا فى طومسلا أ د ةموق ناس اءالا||

 ءاعمالا مدآلعو لاقىلا ه3 هللأن ال مال أ|هم ءاعمدآ نوبأ ةيذاريعلاوةب :ايرسأ |نم ْ

 3 :مزالاب اسح لعوامناعمل- هذ ءا”ألاوتاغالأ عاونأ ىذت ةدكلذو اهاكأ|

 هري_سغت ىف ىزارلامامالارك ذو لئاوالا ف ىطو,سا|ه رك ذنينسلاو روهشلاو ا



 ا

 هللاهقاد ئتلوأ كف لاق هةلذءدب نع لٌم_س نيس هذ هللا ىدرىراصنالا

 ني>و ئذ لكه ده اخو ري لكهنم اخ مهةارباحاب كن ون ىلاعت
 قلك ماسقأ ةعرأ هه*ق مةنس فا ريش ءىثابرقلا ماتم ىنهمادقهماؤأ هقلخ
 مسق نم ىءركل اةنزخ و سب ,رعأ|هل-ح و مسق نم ىسركلا ا و هق نم س د لا

 قاغق ماسقأ همن رأ هلهحمم ةنسفل أر مشع ىبث |بحلاماةمىف عدارلا غسقلا مأق و

 فود ماقم ىف عدارلا مسقلا مافأو مسق نمةنكءاو مق نمحوالاو مق نول
 ١ سلا او ءزب نمةكثالإا ناذقءازجأ ةمدرأ هلع هنس فاأرمش ءىنثا

 ىناءاحرلاماةمىفعارلاءزحلا مافأو ءزج نم بك اوكلاو ءن-نمرمقلاو
 || ءزج نم ل+اول_هلاو ءزس نم لقعلا قا ءاز> أ ةعرأ هلهجخ ةنسفا ارث ع
 ةنسف ل أر شع ىتئاءامحلاماةمىفعدارلاءزملا ماقأوءْزس نم ىءقوتلاو ةمدعل أو

 || افلأ نو رثعو فل أ ةئامد:نمترطقف اقرعروتلا حمشرتف هيلا ىلاعت هللارظن
 تسفنتم لوسرو ىذ حو رةرطق لك نمهللا تاغ هرطق فال 1 ة_هدرأو

 || ءادمثلاو ءادعسلاو ءاملوالاحاورأرون ممسافنأ نمهللا اخت ءاسنالاح او رأ

 || ىرون نم ىءركحلاوشرءلاف هها.قل امون ىلا زم_:هوناأ نم نيسعيطملاو

 || ىرون نم عسسل |تاوعسأ اةكشالمو ىروت نم نو.تاحو رلاوزوب و ركنا او
 أ| ىر وو نمبك اوكلاورمقلاو سءثلاو ىرون نم معنلا نما ميذامو ةفملاو

 || ءادوشااو ىرون نمءامدنالاو لسرلاحاو رأو ىروت نه ى.ؤوتلاولعااو لةءلاو
 || ماتأ باح فأر شع ىئاهللا نا خم ىرون حئاتن نمنو.لاصلاو ءاد-سلأو
 || ىهو هيدويعلا تاماسقم ىهو هن_س فا باح لك ىف ع..ارلاءز او هورونلا
 ةنيكسلاو راقولاو لاو ملعلاو ةذأرلاوةجرلاوة.يفاوةداعسلاو ةماركلا باح
 [| امل ةن_دفاأ ناح لكفرونل اكل ذ هللا دو نمةءا او ق د_تااوري_صلاو
 | قرشا ا نيءامهتمءىطب ناكف ضرالا ىف هللا هكر ب لا نمروتلا جر
 | ه.ق بكرو ضرالا نم مدآىلاءت هلا قاخ من ملاظلا لبالا ىف جارسا اكبر لاو
 ْ بءط نهوبءط ىلارهاط نم ل ةةند ناك ثدش ىلا هذم لةننأ م هندعح ىفرونلا

 || أ م-رىلاهنمو بلطملاد_.ءنءا هللا د_.عبلص ىلا ل-دونأ ىلارهاط ىلا
 || نيماعللجرو نينا امتاخو نماسرادم_س ىناءسثاء:دلا ىلا ىن-رخأ ٌحةنمآ



 | ن0

 ا[ ||| دان دمسةئنظتناكف تال التدقةرهود ماسحالان مىلاعت هللا قلخ ام
 ٠ ٍ ليقءاسا|ىل_ءهشرءناكوءام تراصق ةبيمل ابا ميا ار ظنوا ممم لسو.لع هلأ ىلد

 [(| ةئمطلارون "ال ال. ناكف هنمضرالا ناطق ءامملا جب وتم تاوودأ اناذنأ
 ْن -فمدآ هنمط ضرألا نم نا مم ضرالا لهالرمةل اك ءامدأ ا لهال هد وخلا

 هلل ىلد هر ونناكوه-تم- نءهرون' ال“ الث
 | 9 لك ىف في ريثلا هع“ عم ملسو هيلع

 ( ىلا ل ثنا ىتح سول ارون ىل_ءابااغهربق عضو م ف ضرالا فناكو تاومسلا

 | 530 اةرمض>- نم ىرمسوا دب املوأ و حراوتا |لوصأ ىتاخ نم - مدآ نيم دج

 1 ||| مدآمتغا ليباههاخأ ليباق لقال هنأودو مل_.و هيلع هللا لصد ان دءسرو
 اضولو برطتو رهطتق مقهيلاجوأو ه6هدعو زىذغي نأ ىلاهت هللا هرمأو كذب

 ءايدنالا عاخ هلعجأ ىر ون كننم جر < ىلافةراهط ىل_ءَّ + وز سعاو ل دو

 || ||| قرشأو ا نقول تام كلذ دنعءاوح مدآمقاوف نامزلاهب ممأو ءافاذن ارامخو
 بلص نهم سو هلع هللا ىلصدرول لقتنام مالسل اهيلع امد تعضوق اهمتديسع روت

 هللا ىل_دهللالوسرحو رك رب تساأ موي ىل» لاق نملوأ 35 نيءجأ م-ماع

 هللا ناةاملوأ ىجورهللا قاخأم لوأر وهشااثءدحلافراشأ اك سو همأع

 أثنمولاك لك أديمل_بوهرلعهتلا لدهن أك شال .ةدقلالهألاق ىرون
 لئاضفل أعمج ىف ا:طابواره اطمتدلناو تفلاو مدقتلاو ىسااهلو اص لك

 ىل- ءمدعم فد رمدنل اهرصنع ىءدةرهود هللا ناخام لوأ دروأك تال اككلاو

 ه.ةرحاورألا لاوعىل عم دةممظءالاه-ور واروهظوة-تردد رصنملالاوع

 ملقلاب هنعرب_هملاهلاكو لوقعلا قهلةعوراون الا ىف مدّةم هروب تال ذكو اروهطظو

 ردت مالقالا ةطساون رد_ستمولعلا طوط_خ نأ اكذ تالاككلا ىقمدقم

 انااا لسوهيلع هللا ىلهلوقب هيلاراشأ كك ةيد ملا ة-ةءقحلا ةطساونءام_ْالا
 طمم هللأو ءأق

 عما دج ىقئالاناةد ففي ريثلال صفا اذه مشأ دي( لصفلاةماخ لو
 رباح نع انو رمءانلعلاهحرخأ مل_سو 4-هل هللأ ىل_دهللالوسر ىقلخءدب نم

 م 2 ->
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 اذكرارش الا متاخ لاحدلاو رارثالالوأ هي واهم ني دب زن و راربالا لّوأ ةباذأا
 50 دش درلانو ره نب نومأ اهم املا ةثامملا س ءأرىلأو عما ارفملا ىف ظ

 ىالئاق ىأرهناءاملوالا ضء»» نءالقث ىطومسلارك ْذ(هدئافإل هسامعلاءافاخلا
 اهددع نمةمالاه هن دا لك سأرىلءثءس ىلاءتهننانالوةدءاو ىلا

 زيزعلا د .ءنبر معد لّو الا نرقل انس أر ىلع ئددى هد رمعن مخور معد دبا مرد

 ْنآفءاطالا نمو .لافو رضم هرب ذ اج ىف نط 9 ذو ىرشل ل ارمعد متدنو

 ىلو "الاف زير علا دعني رع نون رسم نورغلا سد رىل-عءنيثوءهاار 2

 لوقأ#ةنماثلا ىف ىنمةاءلارعو ةعداسلا ىف دمءل | قمقد نئاوةمناثلا ىف ىذاشلاو
 سأر ىل ثوءبملاهنا ىدنعْل شال نبي ريدا !نمد.>ولاربملاو ديرفلاماخالاو
 ىلازْغلا لاقو ةرخ وامن دهن هلل ||: فذ ىطومسلانيدلا لالج ىنعأ ةعساتلاةئاملا

 لاح رةئام رد ضار لضوت ل م[ نانا لا سان نع ثوءبملاهناهسفن نع '

 نم لمكلا دار الان مثوعءءملاو ءانعلا نم ضرالا راطقأىف نوثوءبم
 06 رجالات رريكلاورفذالاّ ل ...اوربك الازهشلا|ر < و ارب اره> وأمه ءأم زوالا[|

 سأر ىل_ءةصاخلا هيالولا تلت ُث هد هناهسفت ن عرب أك ةسداسلا ةثاسملاسأر 0

 ناعلسنا طا ل١ لولاان معس|َتل املا سأر ىلع ثوعمملاو ةهسداسلاهئ املأ

 لود ن هةأود لكلا قيقا ل_هأ لا ناوضرلاو:_جرلا مهياعناخ ماس نبا
 ضعء..ادرفذم هنوكح طرخ د لد م- هروح 1 المتاح كولا

 درفت ناعلسناطا لان أ تاقثل انف تدع هنام ز ىفبطالتاةرثكو تاحوتفلا
 ه.طدخ نال 1 هرمعرادةمهتاودق ُتذدَد ىد> حوت ةفلا ةمئامثعلا كولا ا نيب

 ءينالالوأ قار كدا هيا زاتامز و تانوتلاو لست

 اًمعب مهرخ آوا قلت ءام الا لوأ انتكا لافاك لو ءراع هتلاىلصدم اند_ساةلخ

 4 5 هللا ىل_ص دهان دس د دج قا نأ ىلاعت هتادار أل راك .تالادضلا دل

 هر 5 ع-طوم ن نمضرالار ون نم ءاضم 01 ِءقنهضمقد لد ريدا 0

 هجرلاءاع تن دعو هند ا راهن ىفثاسذف ةبعكلا عضوم ىف ةضيقلا كلت تاكو تن

 فلأب مدآ أ لءقهتءذو 4 همساةكئاللا تقرع ىت-توكلا اللاو ءاهبني

 كفا ه نيطلاو ءامملا نمد مدآوأ. ,.نتنكمال_ىالو ةالصااهيلعلاقاذلوماع
 لي نلت يعل ا
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 هسمد دةروص ىف , لء ريج رووظك ممانتل الو لول لاذ - ه نم مر 3 قدا

 آ روص ناكمفأأ هام ىف دحاولان" الاى مال_سلام ماعلى ارزعو لكم

 ْ 1 ماما هعس ال هللا لهأ نمنيةّةحشلا نم مذ ار ءه_في رش تح اسمه. هوو ى-ُس

 اونمآنذلا نمةعب_شلام 2 , ةفئاط م الاو كلل نم لو بهرت ند لا 3

 0 ْ ةول_1لاف ا ةرمصمىلا أوهجرني->ةرعهسأ| نم

 مه ك4 .نامهرلا تعطقنام ىلا هللأ مهانوت لاباس رف او.درتؤ

 هل نهلوأ نا تصبو السلا طع سهلا ناكأ مهدمسأوعدتباىتح

 ىه ىلا هد ةمءيرالا ةولل انازدعانملوأو ماليا هب 1ع ىهومى 1_2 ملأ ىدرتلاو

 عوذلا :عطاعوا وردم ةرمضات 010 موب ىلا ه.:ولدنا همةوصل 0 رط

 كد ودل | ةعمس هب ل مو ىه الارمالا ب>وعةلءة سا ارودلوأ ف ر_وطفادللا

 مقيما لهأ لاق ةعيدسلا نمور الاى لو هيلع هللا ىلص د ان ناثعتو

 ىلا هموت ازبملا نمناك ةءشرعلاةرودلا أ دممو ةلزخملا ىلا ةلما | نمرودلادوءد

 هردقا.مةلمنسلاةرود ىلا نامزلا ن ماهماكدإ اةلطردلاراودالا تع ا فاحمملا

 أ صتخمل انازيملايلاةلء فلا نهرو دلادوهمق سدد ةتو ىلاءزهاءدرب 0 سأو هللأ

 ا ناأم الز نعت لك نامل طمس شةرخأ الابامن دلا جازت_هماوهورخ" الاب

 أ راودالاو كلالمالاو كالذالا نم هلوأ ىف د لك عك انما

 5 هلم نم قاالا سس أ ار ىلع ا

 :؛ 0 كا هلأ تدل للا ىفدر وامك مال_سلاهءاعمدآ أن :دكلارك

 نإ اسونع هلا ذر سامع نا لاو و

 ىلاءتهلناناو هنم مويرخآ ىف ين اوةرخ“ الاعب ا 00 1 2 مك ايند

ت او تازمتت اب أمن هذ سفاأ لكص ىفثعمب
 ا : هنيردمالعأ عفرلةءطاق نيهارب و ةحهذ

 قو مال_ىلاهءاعمدآ ىلوالا ف لالا ىف ناك-ف متع اال هروهظو م ولا

 مهاربا هءءارلا فو مالسلاهراعحون هئلاثلا فو مدل !|اهءاع سد ردا هنأ اغلا

 مالسلا هيلع ىسع هسداسلا ىو مالسلاهملع ىءومةسماخلا فو مالس || 1ع

 لوصأ اءندلا فال آهن د تو ةويمخأ | تع هب رملسو هيلع هللأ ىلص د ه 4 هذ ءاسلا فو

 دعب هنائزب زعلادبء نب رعىلوالا هاما سأ رىلع تعد نم لوأ 3 حيراوتلا

 هيادكأ |
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 تدروام فال تامعشلاو رطملا ف ةفسالفلاداةةعاو ضرالا نه هيلع عقبام
 ءاعسلا نم لزم لسعاا|ضرالا فد وامل وأ ةيزسل اةمملا نم ةئسلاهب

 جو لك لّوأ © ىئاوكلاريسفت نمديرشف لكل ىف نك امأ ف تدنف||
 ىل عنا سا, لزنا.نا ىن لكى اجو لكن أ ىطو._بلارك ذةيبرعلاةغاب لزن ||
 لهأ ناس 0 هي رجل اك ا اب ةمأ لكل م 2

 لّوأ © ىطويس مالسلا هملعمدآءاردتالالّوأ يو ناقثا ىلرعلاو هوءاسلا |[
 كمد ثعلأ ى' :لّوأ وهن ءهللأ ىذر سنا نع ىطومس مال_بلآملعح وق لسرلا :

 نبخونةأوهر , مالسأ <. ءلع سد ردا ن دلال ان ن ناداهجلاو فيسااب ىءنمدآ| ْ

 مدآ ننءقنو رهو ىدوم حسم »مخ ملا دع دود طولم م_هارباع مح او حدر ْ

 ْن لو نفاد وموادتسوداناكرمالسسالا لم ماتا[ ]ا
 مد اب مهد هس ى ل أ كل ذو هريسفت ىف ثدال ادد رك ذ لسرع ىبن حونو مدآ ند 1

 نسو هلم علك د_ةءانآ ةعيس مالا مماع ىءومر مهاربا نيرو ح وو

 نيءجأ مملعدلا اول ص دجحو ى.دعنيد و ةنس ةئاهن#تو فلأ ىدنعو ىدوه

 32 ل لاقي لو* ا و هرهؤلا ىثو ةئس4 | جدع

 نم لّوأوهو مكحو كلو ىن هنال مالسأ |هملع نس هردأ اد ا سمره ءاكسملا

 ةيموكلات اكرم ن مديولعا اءامشالا ىف ماك-ت 2 وأ ةومنلاو كلم نمي عجأا
 ىلاراشأو ت اعاذ_صلا ع. جا ميةروصو ما ارهالاو لك املا ىن-: نمل ّوأو
 بهذ نأ ةفمدخو ه دعب مولع ١اادءلغ ىلءاصرحو هزم هَعْفُد م دهد نا مولعل| تاغص

 نيثالث هءلع هللا لزنأ مالسلا ماع سد ردالّوالا سمره لاعلان هكالذ م.سر

 رع هن الاريسفت ىف ريسفتلا لهالاق هدئان) اءاعاناكمههؤرو ةفركك
 ىحأم ةءاب فوكو دذأ هناىور ةهداسلاءاعسلا ىلا هءؤر لدقو امةنملا ىلا

 لوأو هو ىدأ هيدا نيب تاموءاسعسل ا ىلا للم هب دعص لقوة: قلتو :

 طخ نملوأو 0 211-ءىرظن نملوأو رافكا الت أو حالسلا ل نم

 دول + نولي اوناكو باثلا طاخ نمو نطقلاب ولا سدل نم لوأو ل-ةلاب ٠
 ٌُتدس طم_سخوت :تأهم“او ىلاعت هللا بات 1 ردو ركل ل دردأ 8 لق

 لهأ لاق ٌكءاعد ىلا ل_برملا س | ملا اوه هنأ لبق 506 (# 50

 27-22-33 721221257212233 55125150:2525775::179:5:1172120::159:712777:770777779219ق3232727 نطاق ةنق ةتاننالا7 ج٠



 اذا

 هنباىلدهللالوسر نع ىرعشالا ىموم ىلأ نءربخللا فو ه_-:ءهللا ىذر لدعس

 لك ة ماصهلعو هلا رام نمهدّو زةنهلا نممدآج رشا 4لاقةنال نو هب هيلعأأ

 لوأ 5 ى طومس ريغتت ال كلو تريغت ه ذهن أر يغةن لارا نهه ذه كرام ئ*|[|

 نا خر اولا لوصأ ىف ىكح مال هيلع مدآ هلل ارفلافاناعأ نم سر قم
 فانصأ | ميؤ ةعدومارءضةنوثالث هعمو ب رخ هزدلا نم طيهأ ا مالسلا هيلع مدآ

 طول»هاشلاو قدئءلاو قةسفلاو زوللاوز ال ا ا :
 اهرواوا هر شقالةريثعاهنمو شاش كناوزوملاو جرانلاونامرلاورب ونصااوأ

 اري_.غلاو بانءلاو صاحالاو خودناو شءثهاونو:بزلاو بطرلا ىهو ىون ||
 حافتلا ى هو ىون الورق اس س أهرب ع امو قمئلاور ور-ءزلاو نقاردلاو 1

 يطملاو بونرلا وءاشقلاو جرتالاو بنعلاو نيتلاو لب رفسل او ىرثمكللاو ااوأإ
 نروكستي مترطملاعا م لزنيءاعملا نمرذب لك لد 0 تئادقأ ودب , بخ رامدلاو

 سا.عنبالاق روزيلارت 1ايام ةنوكاح ع مروطدد ارا ْ

 ] اءطن متط- ول مناامأرذ.لاهعمالاءامسلا نمرطم لزنام ام_مءهللا ذر ْ

 || ا تامءالاو رذنلاهنؤءاعملا نمر طمنانثا رطاارباناقوهو#» أر :

 ىطوم-بأل ةيذسلاةثمملا نم تايئلاالو رذيااهعمنوكمالؤر هأ| نق م علا[

 يل لاا نمل شرعلات حت نم جب رخرطااج رخام لوأ هه
 هل_تدتفءادو سااةءاسلاو ىف مرب الا هل لاق, عضو م ىفادن دل اءاسه “ىف عمت ْ

 نسما (نّدس ءاش ثدح ىلاءت هللا هو سوق ههةسالا ىرش لثم هذم ترُدتق ١

 لزني ل- ءعناوسلاقاءافنلا ن نملات تاعملا نم مأءاملان مرطاانعاإإ

 هللا ىلص هنا لوسر نع اه معدقا ضر سامغنيا نع ءاعسأا ع نمءاسملاهءاع :

 لوأ © ىطويسثردملا لايكعالاءامن تاق لسو هيلع
 قل رمال غمءادو لات تاما ارم ةنملا فةرحت نم ناهس | نوكلتيام (خ

 ساءءنبانءور اطما لمنال مضذت ل ىتلاءاضربلاورطملا لمت ىتلاتعضأ

 جذي ىذلاو هوىدذ 11 الاورام يق وألا ناصتلاادهتعدتا كل ظ

 هضددوأ اعد هنصمد نوكأ ذه ىلءذ ضرالان مجر<با ههأ |لءقو راملا 1

 طاادسفال لزنب : ني_- باس |الولو ر طا الاب رغنالاربلنا فو ايضرأ |
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 || ىلع سدابا هللا لمحو هلئاءاشام مهتم اوملةةوامن دلارث ار + ىبهقأ ىلا مدو درطف
 ّْ ىلا_هذ للارد ةه.ذ ىرغريكتساو قافرعكمر د دمروا

 ] - نلاوبأ ناد ناري_سفتلا ل هأ لاق رغكتاو لا م هناك هذعو اكدحام

 ْ لاوقأة ثالث س ءادأ فو نيعالان ءهنراو :ل اناح ىعنتو سالاوأ ناسنالانا

 | هللايذاءعلاو درطق نيئاندللا 5 مذ اما نمو سةقنإلانمملا

 ] اناا نع | ىلعدنهلا ةمكسملا عاني «-.ةترمقت امذوم لّوأوت زار الازيكال

 اد هفيطالا رم_ةاةءاارهظاملّوأ 2 ارذل لوصأ مال_سااهياغمدآ

 ْ ةفحللا ن نمه-ورخ ىلع مال_سااهءاعمدآ قران فالمهم

 ٍ هءلع ناك هناي راوتل ضء» فو ءام ثالا كلت ١ هعومد نم هلل ناش 0

 ا نم فشاو ىلءوأ ملا جراملايت دلاءاوهن مقرولاس بقة افون

 ْ نه ئث دعل دهن :م نو كةذا مجاب أمون لا, ضرالاراثآهنم تراسل مسلس

 | نوك املؤأ ف خي راوتلا لودأر ماجاب اودو قجرألا ا ايطبس# ريقاقعلا
 || رييدت ف ىفاثاافو ل->زريبدت فل الارمشلا ف نوك مولا زيتا
 ْ رمهااريبدت قعدأ سل !ىفنوكي ى_-دراط ءرهب دن ىف ثا اثلاىو_ ىرتدتملا

 || اد اوقو بكحاركلا عئابط تفوتساو تمت دق «_:ةاخ نال شاع .ةدأو ناف
 || هيلعىلوةسف نماثلار مشل امأو ام-مند.دو>ولا لاكنال مكتلاو سهُدتْلا
 ا تتكلم ىرتشالاهالوتيف عساتلا امأو تام هءقدأو ناث فمتعلاو ةرتاا

 !ا هرثك اوزربشلا ةتنس ل اءدم ل ة[ف شاعذلواذاءاخالصو رار
 | الل لق ناحرللاوؤئاؤئالارهظاملّوأ8# مقلاة مالح رش نم نينسعدر
 ا تكرىلاعت هللا اهفرش ةكم م برده د_--ل_>اس مال_ساا| ماء ءارود تطمدأ
 امتد ون ل_.ةواهتد رغىلاءث هللا م- -رذاستدأ ىلا ةذيخح هقامم هم رغهمثأنا د نيذس

 ١ قلخ ربا! ىف عقوامو ناحر ماو ردلاهنمى جا .رصأ | فاوعو هد نم مقوأم لكشف

 | توكل |ىفءاشالا نيكل ةءاح راع اس ركل جاالاهللذ ءانلاهم
 ا دلل نضرالا هدو ل هترقتسما هر“ هلو ٍق حرراو لالوصدأ اهروهطو

 | تقاض ثد دل !ىفدر واكانتع مناف مال_بلا هملع مدآ ه_:مط# هب نم تاغ

 ١ ىنأ نع هرب-غو ىطووبسلاركذ ودآ 0 نم بنلاو نامرلاو 2



 ١ ا لال را 1. كك زعير قو كارو 0 ةنملا 1

 ْ اهلا نمهعالضأن لاخلا مونلا هيلع ىل هت 00 ١
 : تنأ نما ًأسؤود ءاؤهسأر دنعاهد- ومدآ معلا 0 - ىو - ع

 يك دارل تااترنلللا نكمأو ةلاركتل تلات انشاد لاق ارا تاق[
 لهأل اق نم تما اللا اودت ,«“ملواولاقءاوح لاق وعم |ام مدآ أب | |||

 ْ ا وو وت دال بمقام حيراتلا 0000 '

 ٍ هيما نم طءهأاملوأ# را اوس الازتكر ا |||

 ١ اههقراعتي و تافر 8 ىكمتل ىذألا عضوملاب اقرا عمو نوار ةمماط» ه' ا فو.دآ 3 ||]

 تلغشاف اهي_ثْعْفءأو - ىلا أ وام همفاعت +! ىإق ةستاا شم يسوق

  21رك دخلو الا نلاقكنا اًمدخاو اهلقأ :الاوزب ارك دلا ىعبل ى أ

 رامخالا فو بلغالاور م الاوهو ليس اق لاق ن“ «مهممو نيا هعما نانو رثك الا | ظ
 ٍْ هرث ذاذكل باف شاع دلو لرافدلوام دعب ساع م ىفاثلا م تام لوالادلولاّتا

 : [طمهأ ة هلأ ن نمءاودومدآ ط_.هأاملوأ ٍِي اةيمطاوأ ةيقزت ني :ةحلا ضه»

 : نم ةكم نرش. دما بتارو تالرعر شا عدلا عضوم اب اياؤراعت3 نيذ رفد

 هتك سس فص تىدلا رولا او ير لا دس ىلعمدآو مردلا 1

 كالذإر قرولا كلذ نم دنلا ضراب ة يطا ناو را توكل 2 جلادال. .ىف حامرلا :

 هياعت د لد ككل ذاضدأو برطاارثاسو ْكلسملاو لةنرقااو دوءلاب ت تدي 1

 أ تاراتعلام لّوأ ٍِي داو لاو ديزره اولا نمهريغو سامه .ةوتءقأو هلا ١

 لا ضل ايها 1 كناهملعا اكن ءسالا ضرع دنع مالا هيلع ١

 1 تندام ىاش نمرتدخإ هل لاق قاتل لاه _.اعمدآ ىلع ىلاعت

 : اوةءاماءقابواودل+ اما دلاخ كداوزعو كلزع ترك أهل لف سرفلارا 1[ :

 1 2 نءلّوأ كو امهنع هللا ىذر سامع نبانع رزد- صل |ءاود نيد ةلادبأ ١

 نمهسفئاط مالسلاهءاغ مدآ لق ضرالا ناعددقا
 ا 0 م1

 ىلع موضع اد ءواو 1 ماهل اءامد كلف س نع هللا مها منذ مهيق سداد هاوران 1

 عمرا بقعا وسل ا ىلا ةمؤرب نأ ىلا تدق اس نوعاقنال رم 1 ام_هآراسإق ضعد

 || هكءالملا نه الية نا ىلا ىلاعت هللا ل ءرأو ةدامعدش أ ىلاعت هللا معد ةكل الملا

 ةدديطت



 1 ظ

 مدآ ناوهمدق لسعد رطملا ن مهءذ مون لكل ديالو ربا أك ءوْض لء ل !ىلعو اريش

 طرح أ|.13 نيمو ةريسم ىشو:د>اوةوطةرغلا ل-اسىلا لمملا ازد نماطخ

 03 ناعسلا في رشلاهنلآر هع ناكو سدقملا تدءةردغ< ىلع اد-اسوخ 1

 عاضت مم عارذ ا همل- عأ هللاو عارذ ةئاهعج هلو طنا باعسلا نمي رش

 دوعوملا مهامنا لهأل خد ةنيعملاةردة1!ةروصلا» دهىلعو اغارد نم

 هندسف لأ ش اعو امن :دلا ىف عا ن ملٌوأوهو مال_بلا هيلع مدآم ميد لوط ىف ْ

 مم -ماعدواد هلباهفرلخ هذ الاومهو ناك ىتلااماع نيتسالا الدو سا.ءعنءالاق

 اهيفجرخأ ىتلاواهيف قل ىنااةعاسلا قراهتلاوخ 1 ة.هلا موب تامومالسلا ||
 هز اهملع ىلصو زيهدقأ| نم «مزاولو هنا 5 عمك ا ارت تاما. قة ةنملا نم

 لءقوةريمكت « لد د أد 4, .اعربكي نأ هرمأو السا ,علع ل روج رمت

 ملم لك ىلع ىل: ةالص لك دعب ةكالا|عمش ماثدشه- هلع ىلصريدتا فو امرأ

 لحل وأو هو س.ءةىلأ لء>راغىف هنقدو ةمامقلا موب ىلا قوملاهدالوأ نم

 ىهلجونانوطلانمز هتونانح ون ب ربخأ مهمق ن ةدّرسلااذهو ضرالاىفقاخ

 نا هللااهذ رش هكم حب رات ىحرات !ال_هأرك ذو هناكم ىل اهداعأم ةيفسلا

 ةرانملات 4 هر وشل | هن ريم ل_هق ف,دلا ردم ىف نع نانوطلا ل هنداس

 هرم "ىلكءتدرو ةامهستو نيءستو ع.بسةتس مودلاريبكسلا تاسبلا قوقىتلا ْ

 هدم ىلا. .الانهدل_ءارع دكا ١ ءلاهءمدع ىلع ىءأرو فه رشا ناك لا كلذ ىف

 ءارفلا نءناوخالا ضءد عم هلل ترش ني تاو ثالث ةسقروا .

 ماك: ع اك ما :ااىرامف ترف 5 سلا بان مادقا و ىنمىلا نيرواخلا

 5 الئاق لجو متاهات أوت ةسأفةرأن ةرلع لسأو هللا يدع م

 ىماوناك نذلا ى :اةؤر تع .تدذ مدآ ان كد لعمال_ىلاهلبا سان كماعمالعلا ٍ

 نأالةنوافشك تاقثلان *نيخر ملا ضمد راو تار كثالد نم

 قاخامل وأ قي لعأهتلاوروك ذا ل اف فرطالاهمهجو فد رعشأ !اهرمصنع

 أ :دلاءا وع ا از يراد - قهةلخ مالسأ ا هءاعمدآ هللا

 نم ع.ج عد رأ «-بذحورلا ف و هقلحخ نيب ناكو مص ألوالاو كا ريغ لدقو

 ىلاهز هللا ههاهتش ا ايلا ءو هح 0 ١



 نات

 نيناملاه_د.دماوز د ان ةأرمانوءدرأوال- رنوددرأو هدالوأ جاوزأو تالث |١

 نمو السلا هيلعح ون نم ىئالخا لسن هللا لء- ونبأ املاءالؤه لس طقو

 ظ ا مسقوه]_-سن قرفت م 3 نيقام || مههتيرذائلهحوىلاىتربيخأ اك هند !|١هدالوأ

 عيجو تنديد لن طاادءد مال.سا هيلع ون شاعو مهيب ضرالا :

 ُلّوُأ ٍِق حيراو ةلالوصأ ةنسنوس+وةثامهست ىلاثا اد اوهو فد رشلاهرع

 امال_سلاهءلعمدآ ناكل ذو مالسلاهءلع ثدشهماوو مدآ ىن منءامصوأ ن نمىددأ؟

 م2 نأ ُثدش ىدوأ هس: همز ىف هدالوأذالوأو هدالوأ نمافا أ نم_هد رأ نع ا ١

 رسلاوىدمحلاروذلا ىهو ةعدوملا ةعددولان أش: هاصوأو هلع ةلزْمم أ هذا
 نمل ةذتهن راح همدو تن اك ةاهنو: و طظذ < وهدعبءدأو ىدوت ن او ىدجالا (ٍ

 ءدي بأ: كهءلع هللا تاولد”ى 0 ىثرقلانرقلاىفاددناىلا نرةىانرق :

 دح وهو مال_ىلاهماع سد ردا مدآى د نمووينلاى اطغانْمْلَوَأ قي تاتو ا

 نم قدم ىلرع لبقو ىفان رمم معا اودوحجونذ :ةأهللاقد مال_سلا هءاعح ون ١

 نمىأرام ضرالا ل_هأ نمىلاءتهنلاىأراسلف فيعمل حل داق ُ
 هاملت نءاودو هةسدأ سلاءاسمسلا ىلا ىلاآ ها «هذرهلتارعأ ىف مهما دتعاو مهروج :

 | 0 مال_سأ اممماعس درداو ح ون نمد ناكس اعنا لاقو 4 هس ناسمحو 5

 حو طءهاأ لد هأب مس ىقشمدو نار طا نصرالاه جو لع ط احلوأ ناقثا :

 قدمد وأ ماوطغ نارح أف نازح ل: نم هفسأ أ نم م مال_بلاهءلع :

 طومساالثاو | قشمدمنافوطا ادع: تطخ ةنسدملوأ ن ارح تناكذ اهطذلن 1

 زوسا و ال ] عساه ت اك ةنسنك ابنت , لو مندا ميق د.هد ه:ؤ الخ ىف تدنم ْ

 ْ مال .ءالاق ةريدملا دعب تذ ام هند , دملوأ و نادلعلابئادعو كلاما كلام :

 ا . م-ظع دما مبفوهفذع هللا ذر ىلع ان د.ساهن دمي ولعلا اهلا ةقوكدلا ْ

 نادل بات مهنعهقلا ىضرري_غمج عمهنعهللا ىضر ىلءانماماهمقلاةد

 ْ د:جلارت ارح نهرب ز->فنوهارلا ىمع) لمد مدآ هيف هّنيأ ط» .دأ عضوم لوأ ٍِ

 | مدقتلا ىلعو مالسا|هءلع همدق :رثأ هءاعوءانهدلا هل لادن اكع بي دنرمسة كام ىف !

 نوءيسرعهلا ىف: مدقلوطهءلار ظاينادحأن كال د رول

 | ى

 ا هب رع هئددلم ىهوةرصمل امنع هللا ىذرةرادصأ | نمز ىف تن دم هني دملوأ و



 قلل

 ١  1برأ !لزن لورمض م نما ساملاناذو طلادعب سان ال مهارب !ماقمعضو نهلَوأ كف '

 ةكم خب راث ن م هءماص نم سو هملع هللا ىلص ىذلا همملت مدن ناكريضمو همظعت ١

  3ساأ..ءنأو ه-زعهللأ ىضرىلءلاق ةيعكملا ةكريلاوةدامعال عضو تدب لَو :

 ةداتق نعو مالسلاهءلعمدآ هاني ضرالا ف عضو تيب لوأوه أههنع هللا ذر ١

 ةريثك توب هلت قتاكن ساو
 سا.عنبأنعو هدامعلل عد تيب لّوأهنكاو

 لك فو تعب ءارع“ نت قاتيرتع دعا كيناالطلل .

 هرو رد : نسا غ نال راو و ز تدب لكللو ض»» لد اهمن- م ذهن تند ضرأ

 ادد ىلاو ةدألاعق 2 المتعب هللا نا ههمع هنن أى در ىلع نم ن شمل لاقى :

 م راسا ترا ةوطد نأر هأو هردقور ومع اتءءلالاثءضرالا ىف

 تنيلَوَأ هنا ةاوقفتاو مالسل اهيل ع مدآ لمقناك اًذدو لاترو هل يلأب .

 هناروهملالوق قوو» :لامامالال اق تعد لَو اوه ل داو أَم تااعغءاو ا /

 دعدأاوهو سدقةملا تدب ى«نمُلَوأ يق ك2 ذآ (ةلط عضو تمد لَو

 نما ىلع هللا مهظلس نبذل مدآ ىل -.ق هك الااهتنر نيةّةححلا ضد لاق ىدتالا

 تاون لبةضرالا ىلءاو رةدسادق اون اكئامدن ألّدقو مهنأاي دع دعب .

 نم كوم وت نب ماس هاب ممالسااهءاعمدآ هام نمو ساعت :

 حيران رك ذ مال_ىلاهءاعن املس هئأف هءانأدتبادو ادم ىلاعت هللاءاملوأ ١

 ل ىلامتل او هفيطل اراخأ هر اركرود و بأي ةءا 9 سد-ةأا

 ناولس كس ,اهتليد هئاس ىف هردقت الا ارا ند كش فرس 0 ادو اداب :

 ا ضرالا» اكرتو 2 :راغملاو نال اها جسار اك .ل11خايمناماعابابف

 م هتئاوشاب رفات اة فاد أمعيسو ه هرب فا | 2 د 134 ان نه غرفامإف

ْ 
 هيلع وناهانب نينا يرق ضرالاه+و ل ءتين.ةيرقلوأ قو س دقلا ران

 هثمفسلا ف ه- «هاوناك نيذلا نينانوأا معاي تيعتو ةةيقسلا ن 56 رخام مالسلا

 هموقو حو ناكو ةرب زا ضرأ ىفو هن روس ىلا بو سامو هو نك. أب رسساوناك ِ
 ةناد !ناكف مهرح هل لاقي اداوال#رالاامتاب رس موتأس !ناكو [ميف قرغلا لمق

 ليج ىلع ةنيفسلا نم مال_-سلاه.لعح ون لزن ام لَو أف ىطوسلا لثاوأ ىل رعلا
  4ظ هنو ثفايو احوواس دالوأ هدول ةدولطو لا ىدوملا هللة



 نيةلادتا ن_سحأهللا كرامتف نس>أالو هثم لجأ قالو موقت 7 نبدحأ
 أ ماعلا واذءاد_ةءالوأ5# ىط وس دحالا موي هللا هَل مون لوأ 5 فراه |ةضور ظ
 ! ءاو - تلم حورلامدآ ىف خشن هٍفو ةعدملا مول ىف غارفلاو دالا موي ىف ناك ١

 2 مانأن ممول عد روهو تاعاس ثالث ةنحلا ا ذكسأو مال_بلاام_ماعمدآن م ْ

 || لوأ قع راتلالوص أن مايندلا ماوعأ ن هةنسنو سنو ة:ساتئام ةرخ“ الا ||
 ااا رمقلاو ءامض سشلا لءفب رمقلا سثلامرالاّم ىلءالانامزل نم ىقاخامأ|
 || اهاكرون ةنحلا َنالر قالو سما يف سولف ةرتخ< الااّمأو [ 0 هالىءدارو ْ

 || ءاث ثيح ىلاة- ظلادرطفرونلا قادوانظلمالا قلخاملوأف راسالازنك ||

 || ناكورانلاولء ءالا ن ممظعأ ا هلل سداو راهنلاو رمقلاو سلا نا م هللا[
 |١ نب رفا ضد رك ذو مظعالاهللاى وا ءاح لع الا ءاحاذا نأم .ءالا ضهد لوقد ْ

 ! ةثضملا نمصلخعاو :ءيضمىرخالاو ةلظمامهادح ا نيتردوج ىلخ هللاّنا ا

 |١١ ةلطظلكة ل !ظاانمصلذقساورانلا قاءلا نموراونلااهرون نم ىاغنر ون لكأ|
 | رانلا ندر اهنلاو ه- ا نهلردللاف ه:لاقاملا نم اخو ل_دللا اهنم اكن ْ

 ظ ة آرمو نيرا سذأو جارعملال- - ةررزكحأ للاب س :الاناك كل ذا ْ

 || هلا قلخ ام لَو أ5# رارسالازتك هنا ىفا هاكوةمئان رات الزنا !لكددهاشلا |
 ! لّوأ #ىطوءس ارامروذلا ل ء-والءلةلطلالهذامهتيب ُمَةئظلاَو رونلاىلاعت ||
 | نم قاخام لَو © ُى طوم_ساأل# 1 ةاروتلاىقد>و ءامسلا هاو انت ا

 | لَّوأ و ريك الايشلاهركذ درقلانا اويملا نم قا تامرتم آول _هكلاناويحلا|
 ضرالافنسوك:لوأ © اسيايسثأاهركذ : 5: 5 |١تاءنلا نم ىلخامأ|
 الإ اضدأربك الا يشلا قول_>رخ اوهوناسنالا م نا اوما حت امنلا حن داعملا ظ
 ْ قو 1 فيح ال سا ءال عض تلقا كاس لا: سسك نت« ْ)

 نري اسقلا كالرانال عضود سم ىأ هللا لو سراب ت تلقرذلأب د_- ا

 هنلاثدد ضرالا ىفد_ءؤيىلاهت هللاد» ,ءروهسم لّوأهنا ها ىضرنسملا||
 ْ هن فاوطلاب رصأ مدآو ايف ةرعكمل اس لا ا لالا هر

 ال طوس لسان لعضو تيبلَوأ اذ هو نسانل!لوأ تزأ هللة
 | ا تيد لالا. 1[ 0 سي.قافأ لا ميورالا ل فاوسو ْ

 ى
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 لضف[ساطنل دنع دجلاو مالسلا نمد ريشبلاةن_سلاق مدآى ب ىلع ةسيئافكلأا|

 || مالسلاه_.لعمدآلمضفترس مهفاف بدستاا ثم نم ىكءاما ضر_غاا نه
 ْ ىو وثلامامالا» ركذضوؤمااونيدلان ماكل اهل نو 21 الإ «_ماعتو

 أ| الق ىلاهتلاق[كتآرقلا فر وك ذم فريف لج مال. ا!هياعءاو- لجل اق
 ٍ اهءاجدإو لَوأ عضو برقا-افاهريسفت قلق هنا الااؤءؤخ الج تاجاه هع

 أ ع نوك 5 5 ١ نا لاقؤع طاام تل انك طر ىف ىذلا | ذه ام لاَقف سلبا

 ا توءدنامةدرقو ةلزخ_ءهللان مىفاو ريبللا فدرو اك نشمةنالذ[ف اش لاتر |

 ا تر لاذ. كلا ْكل_.«اامو عن تلاَقَذ ى أي هذ مجمل : |(كلاصاناسناتدأو و هللأ

 ا ىةدع دنع لواووذاو ءدفت نراع هك الما فه« ناكو س دابا ب ذك

 ا لأ هرك ذءام“لاقوأةد :ملا ىةركشلا لك !ىفةعد ل وأ هناك ض رالا

 ١ 1 ىدامدا !نوكدل | ىهنوكست د_:عزاسنالا ىف قام لأ يي ريسؤتلا

 ا| ةيرطرلاو ةدوري!اوةرارملاك تادوسو-م|نماساس انحأ ام كرد سما
 : ناولالا+ كر دمؤرصملاة باح هل قا< مم ناولالا ن ء ءرصاق سألاو هسومماو

 ْ 6 قودْلاَى ام تأوصالاعهسذ مهمات فنب متاسوسحمملاع عبسوأودو

 ٍ مل سوهيلع هللا لص ىذلاراشأ اذلو نيس عسمس نماسد رقوشو زيد لاهم 5 اذ

 ١ لق_ءلاهل وادقرش 00 ما عمم أوان اذاذال_صلان .:اميصأو ره

 ا اذلو فءاك-تلاو تبدد اناريتيفنيايرشساسر ل

 0 أذ ناو هلا مذا ىودلا عد رشتلا مذاق ارشعاوغلءاذا مهوب رضاولاق || |
 ١ ل هلام هجرفناسنالاءاضعأن رانا ا ٍِ ساطسةلا|[||

 ا َنمُلٌوُأ 3 ل :اوالا ف ىطوم_سااهح ربخأ |هة-ىفالااهءضتالف 2 ءىتئامأ

 ْ لكرادإو مال_سل|هماع ل قارسأمدأ الدودملاب هك ال١1 ترعأ نيد -

 | ىطو._سناسنالا لاعب قلعتملا ظوذحلا حوالاو روهلابة.ناسنالاجساو ا
 ٍْ ىلع + هلثان أف ل وأ ءارشلاى اذ لءةناسنالاةرودىلءقول 2# لوأ 3

 ١ ىودشلا ثنا هنا قف كات ون نيالا طل ذا ا١|بر-ةأودو ناس الاة روك

 || قول لكنوقةحملا لاق مالسلا هءلع لءذارسا ةروص ىلءاهافءود ولااوب رمضتال
 ٍ 30 تاعلذاو انكلو ن 0 .ةنطابو 0 هو ةروص نم هةر ف



 ل
 ات 7 و مس هم رت

 هفرعت تحت هك.اامىلاناطلسا| نم رييدتلاو فرصتلانانريس ند.لاملاع
 رك او راما مدح لسقو زي_ «-غدر# رهو ىل-ء3و ةنكدو

 قرانلا اردرولا فءاسملاكه_ف هناير مس ىفاحور مسد و ىنارون لكم ه هل سو_ سلا

 ةكمش 305 رهت !اوريب دَملا وامتتدءلاىف هفان ريب ل ءقون دملا ىف مد لاو مع غلا

 ةرهااظناو 2 لا ىوقلا نم دونج هلكملا |. تدم اةالاو دامصلادب ىئ

 عصأورثك ا ا اا ا هناي ردا

 كَ :ءفوقولاو دما ىفدكرا, وودح و مق اءرعأ ضن رمت لول رع د رهث

 لغهسأرىفمدآ ىف حورلا خت غنام لوأ ٍٍ ىلررأ َن مح ورأا لق ىلا.هت هلوق
 تدل للاى درو ل آل قرع سراب لاقف هالحرتمق.و ىاذ وهو رظان

 خفن دعب مدآل اقام لَوأ# ملسو هءاعهننا لص ىنلان ٠١ ع هزعهللاىذرن ا »نع

 تقاخاذ وهل لية هناسا لءترحتلك لَوأ ريمان تفنى لا
 حورلا خت 5: ديور مدآ ن متردنمةكرس لَو هأنهع جمعا اثر دملاىفدرو مدآ اد

 غامدلا لا لضوووشيخلان درا كنس حورلا ىرسسا ساطعلا

 مدآ ناسأ ىلع تروهط هيرمدد هن لو ادد ارا اد_حجو ساطع

 تمعن نم سااعلا ماعلا دزلا٠ نمىلل-اةملادرغلان هىل_ضفأ ت تزاجحو

 نملضفالا ماك نيااعل ابر هنن دجلاَنآرقلا ل_تهفأدرواذهاذ ةكتمالاا

 | هتلد+لانآرقلا ل_ضفأث رد1اىفدرو ىفهنالنآرقاأ نمل ضفقالاب ةكش الا

 هاوعدرخآو هزل اىلدأ ىقىلاءتلاقاكار ع والوأ هنأ دمق نم ماملابر

 مالسلاىّدْذأن هلو قي نيَةَمْما ضب هلاق : هب "الا نيملاعلا بر هند ان أ

 ظ ىأرفالا م“ 1 ةمعتفتلاو حورلا :ةةدعب ماد ر ىلع ماقال مدآ مالسلاب زداب و

 هب-ْتمْلّوَأ ليتك دل[ اكو ىنةةكلت 50 0

 ادمذسنالا نما اسذا ىوسق نم رك اذلاو ركذلأب داع مم ه-:مترد_ص

 ىسن هنالاناسأ ىعتاعارب_كن1قوةومنلا ناس !ىلءترح 4 ءناثةن_ممال_سلا

 ظ دواده دلول هر-عنمتهوام ىدنوةرصما لك أ نمىلاعت هللا عم د_وعام

 | .-رتأ أو ما تتاادر نملّوأَوَ ثيداحالا در وأك ةذس نم 7 مالسلا [هماع

 [[ضورفلا 0 1 ؟ال ذ ناكف مال هله. ا ياللا ةءان أرد طاعال



 ءالضفلاضءءاو ا ا

4 | 

1 
 ا

 نبا_رااريخءاحنأ ىلا # انرفذ انرقم-ميق بة:

 هوم الانوص دامالاهءانآ 001 دوو همار كس دلالات

 ههأوهربأ ىلاو مدآ نم 03 هراعم مصر لق حافسلا اوكرت

 ىزارلار ملا مامالا نعالقن ىطومسلالاقو |! |
 فذثت نيمماسالهبىتخ* هب ىرولا ىزار رذقأامامالاا ضو
 فن#:ذادءدوتلا ىلع لك * ىفطصالاىنلا اودلو ىلوالا لاق
 فاكتةسمالو لرثوأ مهيق « ام هللاد_سسع هبال مدآن م
 فصوي رهطد مولكو نيم © ةنولةروس ساكن وكرشا اف
 فن4 مهلكو ن دحاساا ىف # باث بق ءاره_كلاةروسو

 نرذلاهءاعتلطق هرارسأ * قن.دلارفن ميلا ملاك اذه

 فرز ممنل'تان>هازدو# هئازجريخ ش رهلا ترواز>و
 اوذنكحو ىد وال نيد ىف درو ةلاهد نامز ىف نيدت ل_َءاَو

 نو .ءرهءاع كرشام ىيدصلااذكه لؤون اوو رعن دز

 ىزدأ ىقمزملا ني دلاد د>ام « ىطصملاىنلا ىلع هلالا ىلص

 ةردقلا هب تقتلتاملَوأ#ق هلي وطةديصقلاوءافثملا ب اتكف ىظومكاءركذأ|
 تبرك ىلك!!ىدم_ىلاح ورلاب ى-ه-لاودو حورلا ىمن الارمالا لاع نم

 ون أ مدآوحاورالاوبأانأ لو هيلع هللا ىنصراشأ ماسالا لءقهنم حاورالا َ
 ىازؤلاءاملال ل. 5 حورلا فيرهتىف ىقعلا لدهأفلتخا (ى.ةت) رشلا 1

 لاو ىا1ا اعورمالالاع ىنءمامو فر رمأن هحورلا لقىلاعت هلوقىنءمام ظ
 ناك1وهوملاو لايملاو سملان ع ة>رادنات ادو- وملا نع ةراعرمالاملاع 1
 لكنءةرانع ىلدلالاعو ريد: لاوةحاسملات 2 ل_خديالاموهو زي_علاو أل
 قار رمأ حورلا لاق وام ضراوعو ماسح الا نهرب د_ةدو ة>اسم«لععقراام 1

 ل-<الو زيهوهالو مسحالو ضرع سدا هسفنب ماقهناأحورلات اذةقيقحو أ[ |
 ىف لة ادوهالو ه:ءلصف:هالولاءلاو ندملاب ل_مةموهالو ههملاو ناكملا ا

 قةيراسةيتاستاةفرطلو يثاب راعقت حو را لب ججراخالو ن ديلاوملا علا ماسجأ 1

 (لئاوالاةريضاحت 3
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 هدععو ىل اعت هللا + تالا ةقدط كل ذ نم سدل ةدقيطفلا ف لأ نتءء_سهله> ْ

 لان د كلذع مسن ,أناسنإلال هنا نذأول ا  تاوصأ» هدد -ةدوأ| :

 لان شرعنا ف٠ نعهتا ذر قدا صا ارفهدع نءو زاهلا تنسو روصةلاوأ|

 اند_:ءالائثن هناوىلاهت هلو لدو اتوهورا ا ش1

 قاخلناملاع نم ةيملالاةرد- ةلاهب تقاءتام لوأ رارسالازنك هيا الاهتئازذ ||
 432 -فءة>و مظءالار هتملابو | وى مهرر ول همة ةر هوج ماسالا لاعودو :

 ملال الإ اكل ١ىل اوملاب ويلات هللا ل_هأ نمنيةةاد_:ءىقئاقلا ْ
 ىذلادرفااره هوملاب ى 3-0 مهضءن ل-ئعو ٠ ءاكملا دنع ةيلكللا ةلباقلاةوقلاب ْ

 ريفو بهذ زعمه مَ هوج وهوء+ون ملوالا قول ملاوهوأز 2: ||
 هرب < ماس ألوالادو رالو اش مارك أ [ك عءعدالاو هوبهد_مىقزي_دم 1

 حوألاو درفاار هودلاو لةءلاول_ةلاكب اقلالاو ءاع الا هءلك تفلت |هقرعثأو ْ

 هريدك هفاصوأو ر كحاالان يشل! لاق لد_ءلاو قول ىلا قملاو ىلكدلاو رلاوأ|
 ةر دم لل ا ارا وهظد_ثأن كلو اهقلاخالا اممصخالا|
 ءاضمبلا ةردلا نم م-هفاثهناهفاصتا لامكل ى هه "اك ةيد_جالا هريضملاو ْ

 لاق ةمماملا ةءاك-لار دانعلا نم ىنمدىلامتهللا قااملوأ و ربك الازيشلل ||
 ديل دال اعف طةئرضمةر_ه هو>الوأ ىلاءتهلنا واد تاهو نما 1

 تراصو تداذؤ ة-ب.هاباميؤرظذو : ماع سمكا ل وهلم هناي هر ايما ْ

 ديز ةمطقهط_سو ىف عهاوءاسملا جرت“ «مالع شرعلاىوتساىذلاودو ءامأ|

 01 دار شركلا راو طن لك نمىاغن عطقمدرأتقلفناف ْ

 هزعهللا ىذرىل.ءنعءئو رااو هو نية دا ضد دنع ع دارموحوهو ةفوكلاو ْ

 تع الث نامزلار كك هوماذ ىدهملااه ل عبسو هقالذناراد "ىلءاه د ئااذلو ا

 در و ةةوءدحن ا الو نبط ن نما منءمدآ ب كرالإف هةمطلا كلت نمضرالا 4

 ىل_ءام .ةئادل هبونأ نار نمه>ر أ رواط تام لدن ]اذ ندهرو٠+ لال -هن 3

 هزوب هئاب آف دصو ىف ى مدل افؤادلال !اق هريغوءافشلا قدرك ذ داك طقحا 7 :

 سو هبلعهتا لم 1



 1. لات كت اطول عال )0م 114 1712 >> د2 5 ككل ص شنت لنقص فلات ا دل < 772021 اق تكول هه نحب وح تي "دج رده وتتابع 7 ل

 لاتاذلو سدةةوىلاةتةتاذةمظع كاردافمدقلوقءال ىفأذ هتوك-امةمظع
 هناك هللات اذ ىف اوركفتالو هللاءال [ىفاو ركدفت سو هءل ع هللا ىلص هلل الوسر
 || ة.مهارظناميلارظنف ةرهوج ىلا تهل تاخام لوأ 5 رارسالازنك ىلاغتو
 دم ة_جحرلار ظن اميلارظن ٌمءام تراصفا مر فو نمت د_هتراو تراذق

 || هّلالو سرد هتلاهلا ال هءاع هسا تتكف شرعلادعتراف شرعا اهنم قاغن اهغصن
 1 ناكو ىلاءت هلو ق كل ذو هماسةلا مون ىلا د هترب هلأح ىلعءاملا لرنو ىئرغلا نكسق

 | ضرالاو تاوعسلا نا من ءامملا ىلع كلير شر عناك ةياور ىفوءاملا ىلع هثرع
 ا صضعءد ىلع مكارتما مضعب عفتراو ةنخدأه:هتدعصو جو ىاءاملامطالت ىأ

 || اهي حرلا اخ ا قتراتن اكفاقاءط ضرالاوتاو_هلاه_:م اخ ديزل ناكو

 || ىلاىوت_سا هلوق. هناصسربخأ كضرالا قا.طأوءاعدلا قاسطأ نيب فتق
 ْش نماهةلخي لو ناخد نمءاعتلاىناضامتاةمكسلا لهأ لاق ناخد ىهوءامدلا

 : كل دو ع+ اريمراذااودام:مرقتس ءازحالاّك هام ىاةناخدلا نالرام

 قعءاح مدد هجرلا نيسرءاملا ىلا ىلا ءترظن مث تكلل هنا« هطع لاك نم

 ١١ اتراتناكضرالاو تاومعل اناىلاءت هلوةدنعةامل !نيعريسفت ندتن دخلا

 || ىلا ل شرعلا لاذ ناوك آلامظعأ هتاض شرعا اهلا ا تاملوأ ف هنآ الا
 || حانح لك ىح انج ىلاأ نوعبساسهل ةيدم هلث هقوطف زغهاف ىنموظعأ اناخ هللا

 ْ فل نوهم_سهحو لكى هحو فاأ نوعم_هةددر لك ىفةشد رفا نوعيم

 || هك_:الا ادد عوامتدلا مانأد دعو لامرلاو ىدحلاددعو رعدلاقروو رطا4ارطق
 || هامدهءلعةب وتلم ىهوةنملا صن ىلا شرعلا شرعلاب هما تغتلاف نب_عجأ
 || هلوطهرون نمىل_ءالال_ةلارمالالاع نم ىلا ع هللا قاخاملوأ © ناونملا
 || ىهونونلا قام ةمامقلاموب ىلا نث اكودا_عىرغر جاهل لاقف ماع ةثامسوت
 ا ةءاكل اودانلاو اودلا نموة_هلعافااةءلكللاةو لا !-ةلا نمدارمال -.3 ةاودلا

 !| كلذ نم ةفات2 ناولأ نم شرعلا منامْرلاىأءاوهلا اخ ةياناقلاةماومملا

 ْ رونو ةرفصلاترفداه_دذمورف_صأرونوةريضأتا تريضةاه-ئمو رذخأز ول

 أروت هنموهرهلاثترجاه_ذمو 9 ١ مم رالاءوضد_:هو راونالار ون هدو ضد»
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 ا ل.قماع ملأ دحتو هللا عب ”بات 5 !كلذن ام هاذ نم منئاكو ب بناتك كلذ نات هدلع نم نئاكو ةارةيدتكفا

 |>00 4 ا تاما ىف ءاناك شرءلاناىعملات هتا- نمأ ةيناستنأ
 ْئنلوأ ويش امسفترخ لاو لو الاوه ىلا هلوقلءاملامدق ىلع ءولدلدالو

 ىذر ساء نب اناث هيمدقل اةيكماملا ةيكاغلا ناوك ال ا|نمىلاعت هللاد_ةاد

 ءاضميهرد نم ظوفطلاحوللا م ى مركشل ميرو نم هقلخ شرءلأو هام_معهللا

 ةثامثلث مو لكه_فىلاعت هللار ظني رون هتءاتكوروت هلقءار_ج ةتوقان ن مهاد

 ضغذواماوقأ عقريولذيو زو تدعو ىو ةرظذ لكى اخ هرظن نيتسو

 بنتك اهلْلاَعَف كا ذكهضرعو ماعدا ( مج هأوطر ف نمإملق قاب فاعف

 ٍْ 53 ::قوةشممل-هلان دو هعاس لاموقَت نأ ىلا ى ةادن ىف ىمل ءلاقسّتك أاملاق

 ههجوتموه._-طنم قط أ نورلات أدق هو ناطم ا ضاءغل ا ضرف ىنهيدادملا نم

 ا

 هلعنوكى ل زالاداده:_بالا نسل اب مهل اوس بس هناقول 2 ىل_ءماودلا ىلع
 ىوه مون لكض رالاو تاو يهم ا 5 ىف هيا اراشأ كك ىلا عت

 و "نم ىبركللا ق واخ ْمشرءااهللا قاخاملوأ ناري هد” الانأش
 فار-ءالاو همطس شرعلاو ناذللان :رقودو ىبركلاب ىتصتلم ىكرعلاف
 ايندلاونوضرالاوتاوهدلاو بدورات حرلا ىل-ءءامماو ىبركحلا فوج

 هللاقلخ من < "ال الدب رون نموهو ىسركللافو-ىفرانلاو+<_:هللاوةرخ“ الاو
 ىلاعت هليار ظاير ون نمهتءاتكو 5و ءارذخ ةذرمز نمههاةءاضمد ةرد ن مأحول ىلا هن

 قو ماوقأ رو لذ وزع و تدعو ى حك ةرظن نيتسو هئامثلث مول لك هيف

 هللاقاةاملوأ © رارسالازذذنمدي ربام لءفي وءاشنام كو نيرخآ
 شسرعل اريختا ىف ل و هيلع هللا ىلص لات يهدم > نيم رون نم هقلخ هشه لاب

 شرعلاىرأن أزعل براد دد رأ ىفا كت :الا| نم بر_ةمك] ملاذ ىرون نم
 ىلعأ ىلا تغلد له ىلاعت لاف ة: فا نب الثراطف حانج فلأ نيثالث هل قاغن
 رع ةينامثهعاوقو شرعلاماوق ن م 4ع اقم ع دود عطقأ ل براي لاةو شرعلا

 توءهرو ركل ا اج قمن طوب ناكل اةنايسأن بئاندل

 لدد:3 لك ىفوال» د 32غ اق لكى ل عناريمل:ا ىو هتددو.ع فعضاأكرخدم هنو ريد

 .ىلوة-هلتراحءابربك-لاوه_هظءلاهل نما لاع فل أريشع ةرناسم هلي دانق نم

 همظع



 الو
 0ر00 ااا 1 1 | 0 0 |[0 010 | 1

 ايلاخاحذاسارهوج ىلاعت هللاهةلخناسنالاةرطفلوأ و ربك الا عشالءاض.لا|||
 امولافاك ىلاهتهتناالا ايصال ةريثك ملا اوعا او ىلا«ق هللا ملاوع نم «ءمرجخأل ْ

 نأىلا كرادااةط_ماوروطد_ءداروطناسنالا ىقنريؤ وه الاي ردو 0

 لاوع هيرست رارواهءاروو قمل كادالاروا لرامز ةكايزاا ىدمتأم

 نم هللا ناخام لوأ غو ىلازغلاهلاق همع“ود ائذل | ندءده_فطاملا ساودباب تكلا
 قاخام وأ ىلاز غلا هلاق سل اةرهاظلا نئاوخلا نمو لةعلاةتطانلا نارا

 ىل_تعاان موه يل ارهوملاَم نئاكوهاج عرش - قواك مقل |ىلاعت هللا ظ

 001 اووسلاهئم تقل ءاسملان مراذعلا عذ م ءام ان وكشف اق 2 تيصت

 ضرالات طسفءاملاد» توحلا اخ م ءامادعب ىدبءاملا هللا اخام لوأ#
 كل ذر خت ةتأ لاس لانو لام هاب تمت ثان ضرألات داو كر مةورهظ ىل <

 هللاح ورتن [ناقف مخاد لاه اعود و اولا ضءد لأسو ضرالا ىلع
 رص ةعبسو نيسضرأع - همن علو :ى>ءام نمرح لاق ضراله ذه تامهتئلكو

 ةرددلا ت25 لعق هفو< 5 هرغد لاق ههدأسلا ض رالاهد_ه تاق لق

 تحناف لءةروثروهظ ىلع وه لاق كلما تحنا ف لبق كا ءبكد :مىلع ىهلاق
 تحنا فل. ةشرءا|ت# هأفر ُط ىق لاو توصلت ل ع ماقوهلاقروثلا

 ءاو-هلات حرلاتةا لاق را لاقءالات 3-21 ل-. ا

 0 هاأ2 نع ءايلعلا لعو ى يح ى.-مت: اذه ىلا لاق كلذ ت اف لدق هلظو

 15 قئففءان راع ةرافءاملا ىل_عئناكو شرعلا هلل ةاخاملوأ 5 رارسالا
 لاق ةءامقل موب ىلانئاكو 00 اولها راش تارا

 وهو شرءلا ل.ةؤتاتول لا لوأ فءالعلا فلا هللا. حر ضايع ىذاقلا
 | قءقرلاب الا اوهو ءامعلا ل, ةوءاسملا ل ءقو امهمع هلي ىذر سا. ءنءالوق

 ءأ اولا لق قو ةملد :اقلاووةلأب# لا الاهم ءاكلاىلومحلاب: مك دنع نشل

 رألاو تاو وأ قاخ ل .ةىأءاملا ىلع هرع ناكوىلاهت هلوق فريسغتلا فو

 هتاق اخ ل-.3 حمرلانتمىل_ءكلذ ناكو ءاااىوم نسردلا تنل ,لهنالأ|
 انا تح كيلا ىا درا ماا ,فاباعيلار اضن ءارضخ هنوقاب ىلاهت :

 دك مقلاف ار نئلرالا تاون هال م
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 ا حوالان ا ره_كنا فو ىلاهت هللا الا امم ط.ىال ىاعماممفرح لك ت2 ناو

 هومنلاب نرقو جولاب لكو نهْلَو ًاوةكالا عش وهو ىل-ءذا ءاهمح ىف ظوفحلا

 : د. نآرقوه لا ىلاءق 1و3 قري سف :لال هأ نعرك ذونيذس ثالا لب ريد لدق

 ْ ىله- ىلاعت هلل نارب. دنا ىو ريبغتلاو نيطامشلا قارتسا ا طوذ< حول ف

 1 ةيلاىلاعت هللا ارظنب شرعا نم نعءارج ةنوقاي نههاةةدءاضمب ةرد نم حوالا

 : 3 < وءاشنام لعفي ولذيوزءدو تمعو ى<ةرظن نيتسو ةئاهلت موو لك ىف

 ٍْ هراء هللا ىل_ص نعي دحلا ىفو را قعد هك: كنآت ولدنا لهما كال ذو دب ربأم

 ا ىلا هذ هللا لو قد و ةهد رمد ردع سنو هئام 4م فاول ىلا عت هللا ىدن نيد لدسو

 قادك ىذح هتاسدأ الا نهنهددحاول نهم هم مع ىدد دمك ال ىلالحو قْرعو <-هق

 لوأو ناَةّداتاتك|ة<ا6 ظوذهللاحوالا فتدت م00 ٍق نانعَت الإ

 مسنل حوالان 1 أ ناقتا مو:لاىف ةقداصلااب ورلا جولان هىدرام

 براي لاةفبتك | هللا لة 1| ىلا هن هييأ قادم لوأ ناعنا م-رلا نجلا هللا

 هناك هيدرمأ اعملقلا ىرخ ةمادقلامون ىلا ى ةادغىف ىلع تك الاثتتك ام

 لوأ و ءاضدم لا ةردلا ىف مشل هركذ سدقتو ىلاعت راب و سوم لا

 || هللاقو لق ءأا را رفا و الاو ٍل_ةلاد_ه ىنءد لقعلا ىلا هت هللا قاخ ام
 كن .تالنم ل- أ تةلخام ىلالجو قزءولاقف ريد ,ريدأ هل لاق مل ةَأَذ لءقأ

 ْ لذ 3 كول ارب ىفىنار غلا قاعأ كليو بساحأ و ىطعأ كيوذ- آ

 عاربلا كلذ نمملقلا نام صقل ىأ عارم ريل اةيتايثلاع !ءثالا نم هللا ناجم
 نيبطا لا لوأ قةينسلاةث.هلا ف ىطوب كةمايقلا ف ىلا وكام. نا 1 الام
 ْ تاعرت لا ىف هلريظن الن اك انو قار ونلاىومولا لةعلاو هو نقول ا لوأ اوه

 املأ ل ملا امس فورا فاهم نمهمفاعهل وطاة_طاخغ تناك تادارالا
 فورا قثاق مولل_هلارارسأ عمت ةوقلأ فورا ع4 ا .ةحهنالا د_>أو

 فراءإأ سكن 2 كارداوةراشاو زمر بحاصوهقءاععالا مله“ اهدو-ح و ل-ءق

 ىلكلا ملام ىو. ةعيبطلا م سفنل مث لقعلا ىلاءت هللا واخام لوأ هو
 دو>ومرخ ةخاونأ او.لاو تامل او ا ىهو تادلوملام ناكرالامث كالذ الاّ

 0 ام لاب ةبج م نم انج ام لع جاورالا تالت ا

 ءائمملا



 هلة دف.درن ذخأب نملوأو هيلع دن ملوأورع ىلا هغ اص: نملَوأوَ 1

 ةرب رهوبأ هاا أوم عاطأو هللا عاطأ ل. عه :ملا ىلا قداسلوأ 3 رذوبأ هذذما .

 ءارضلاوعا كاع تا نود ىلا نرداسجاة نال نال أ

 ىاوزأ نم ىئكهاملوأ وههطاقفاب تنأ ىلهأ نمىبقدكل املوأ 8ننابهنا :

 موب ىعدن نم لوأ 5# هنعهّنلا ىضر هل اوهاور انك ّن كاوطأ ىهو نز ||
 لو ةمو كلي ده_سو نأ. مل لو ؤمدا 1 كونأ ادهلا ةءؤهتد : رذهارنق مدآ ةماسشلا :

 لك نمجرخ أ لوةبف حر خأ برا. لوةيف ع , ردنم مو ثعدجرخأ

 رولا ىفءاضدملاةرعشا اكمالا ىف ىد مان الانا: :م قم اذا نيعستوهعمت هنام ١

 فكأن ء ىقدنت عر _فنالوانأ ضرالا هنع عقم نول ةربرهوبأ دولا .

 نم لوأ# رعنباام-موب ثدبأ متن دااوةكم نيمر 1 نع قشنت ٌمرعورم ١

 هلعهشأ نملوأ © نامعنءءادوملا حءالعلاعءامنالاةمايقلا مون عفش |
 لوأ 5 رفعج نب هللا دع ءاور ف اذهل! لدأو :كم لهأو ةنسدملا ل هأ ىَتَ]َنِم ئ

 6 سشدرق ْن ءبرقالنرقالا نب لد أنا نم ه-هأم ,ةلاموب هل عف-ثأ نم

 نءو ماع ذا برعءلارب ا ر مْ نول و مىءءتاو فنءآ نم راصنالا ١

 ةلءارمقلاةروص ىلع ة تلا ل خدت هرمز لوأ و رعنبال_تقأالوأهلعن هدأ[
 باقىلع مم ولق:ءاضاءا“لا ىف ئاردنس كو 000 :

 ناتو ز ممم ىرما لك دس < الو ص غام : هلو ممتنب فال خا الد- حاو لدر ٍآ

 ةركد ىلإ هذ هللا نوك 2# نسدلا ن ماههطءار ون ماع يفاس خخ ىربامممةدحاو لك 1

 بفذلا مهطاشمأو هس ضفلاو ىهذلا مهنننا نوط كالو نوةمء.الام_ثعو :

 هرب ردونأ هول "الا مهرما# دوقوو ْ

 ةلكلاتاتاكذا ءارأو تاقولذلا هد. ةقاعتما لئاوالا ف تلاد |!لصفلا)
 داع ند ةمابنلا ولنا ةاعشلا |لاقل_ةلاىلاءت هللا وانام لوأ

 رذفأن ء نان نمىل-ء بوتأ باو ةلاانأل-ةلابةكاملّوأ5# تماصلانس أ ٠
 ناك 800 3 :ك اعهظؤذ ظوفحملاح والا ةلادهد ىمد هللا ىت واخام لوأ# ْ

 اس اقنلا ع ىعال دشن تاثن الا ا مامالار ؟ ذو ىلاعت هقلاألا هرؤام هبال ن وكم و
 لا ةءاهنم فرح لك ظوذللاح والاف نآرقلا فرحأ ناني رقما
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 000-0 ل اححهحخااههةطلااظاظاؤؤ303ٌََ 02 يلا

 ١ لءقهقأرانلا باذعنمهزألاقف هغوورسدجو هلةدالق دوادنبناعل- ||
 نب ىحلس ورع مهاربأنيدريغن ملأ 3 ىرعثالا ىدوموأ وأ نوكينأ 0

 رذوبأ ةيمأ ىنب نمل> رىنسل د نملوا سا.ع نبا ن عى دن نب ه3
 هنعهللاىذر نامع نع مانملا ىف ىنلاهب ةرونآرقلاو نكرلاعذ رباملَوأ ظ
 مهلاعأن معفرباملّوأو نجلا تاول لا ىمأ ىلع لات هللا ضرتة املأ هْن|
 اهنمأمش عض ن اكنذ سز+لا تاو صا !نعنولثساملّوأو س:+!تاولصلا :

 اوبنو ه5" ةالص نمةلفان ىد_.ءل نو د_-< لهاورظنا ىلاعتو كرامتنا كوت ||
 أيثم.ضن اكن افناضهررهش ىد,عمامصفاورظناو هضد رفلا نم صقنأم 3

 «مايصن مصقناما منوم: مامصنمةلذ ان ىد.عا نود لهاورظنافهم ْ

 هاك رلان مص ةنامام. نوه: ةلذان ىد.عا نو د لهىدءءةاكز زاورظناو ْ

 ف عضو ل_تفهلدج وناف هل دو هللا جرب كالذو هللا ض ئارذ ىلء كإذ 1+ ْ.ؤ ظ

 مفرءاملوأ ِ امهنءهلاىطذررعنبانع هيفذقُم هيلحرو هديبذخأف ||
 د_:عهلقالخالل صم بروةالصاامهذيدنم ىدامزخ آوةنامالاسانل!نمأأ
 هاورنيدلاالاهاكمئذهلرفةنديمدلامدنمقاروماملّوأ ©تءاثنيدز هتناأأ

 هئادأب منهاام نيدرفغب ال ىذلا نيدل العلا لهأ لات ةدئا6) هنعهللا ىذر لوس

 فدر وا د-.ءلان ءعّوذمؤ هنءزتق هئادأب م_هاىذلانيدلاامأو ةردقلا دنع ٠ْ

 هلضغيهنعىلاءت هنا اهادأ اهم دول سانلا ل اومأدخأ نم عملا :

 ثعءءلاوةربخ الا لاودأب ة_صتذملاث يداحالا ف لثاوالان م ىناثلا لصفلا) ||
 سمهلاعولط تان الالَوأ هللادجر ىطومسسأل هيداب زوعماملاب كلان م :

 قَهااَنَع هيلءىلص نارفغب نأ ن هوم اهفعت لّوأ و ةماما نأ نع امرعمندأ]

 ه.بيسا<املوأ## سنأ ن عتوملاددك دان زةنملا لأهلك أانئثلوأ |
 .لعرتاس هلدسق تدسفناوهلعرتا سهل خص ته صنافةالصا اهمايقلا مود علا[

 لّوأهَو ماع نبةءتع ناراج ةمايقلاموننيمد+لَوأ كو تباثنبدزهاورأأا
 هزعهتاىذرسنأءاو ر برذملاىلاقرسثاا نممهرش رات سانلامث#ةئذأ|

 لوا يه
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 ْ |ظفلاضدأ ل هعتس : ق.ساكمدالوأ نم هياكل لئاوالا ضءن رمش ادق هنكلو
 || لمعتساك ئثلاءاتنافاض:أ ل هعتسو لّوالا لم ٠:سامءءجىف رخ” الا
 !ٍ كالذ افنهاف هئادتءا ىف لّوالا
 ٍْ عاون ال عماح لصاو هو (لئاوالا ظافا اير د هما تءداحالا ف لوالا ل هفلا)

 ْ ريكا ري ثلاث داحأى ريغ_صااعماجلا باتكا| نم هن وتتااراشالا

 ا لعرلالَوأ 3 هماع هللا هجحر ىط ءسلانندلالال> ماماا] انهو هيلع هثدأب رو

 || نه لّوأو ىسعم_درخآو ىءوم لئارسا ىءءاسنأل وأو د مدرخ آو مدآ
 ]| ىنلوأ و هنعهلاىضر رذىأ نع ث,دحلا مالسااهءلع سد ردا ملقلاي طخ

 ِْ طسو و هللاناوضرتقولالوأ 3 هنع هللا ىدر سذأ نعتردلاح ون لسرأ

 ١ روهسص لوأ غو هنع هننأ ىذ رةرو 1 2 ىنأ نع هنت اوذعتقولاررخ آو هللا ة جر تقولا

 ظ اف م ةنس نوهدرأ | تمم وىدهقالا رسام مارملا دل ا ضرالا ىف عضو

 ْ ةعقب لَو أوو هنع هللا ىذررذ ىلأ نعهمف لضفلان اف ل هذ دعد ةالصا !كتكردأ

 هعضو لء-لّوأو ضرالاامهتد_همث تددلاعضوم ضرالا ن هتعدضو

 || هلاىذرسايعنيانع لا.جلاهنمتدم م سيءقونأ ضرالاه-بو ىلع هللا
 || لّوأ كو هنعهّتلا ىذرربرح نع اهارس ٌتاهانءايارخ ضرالالّوأ © اههنع
 |١ سيرة لوأو ش:رقاك ال-هسانلالّوأ © السرم نسا نعت مدلاةدانعلا
 || شد رقلوأو شن رقءانف سانلالّوأ 3 صاعلانن ورع نع ىتدد ل_هأ اك الد
 ا نوءكر هان مٌشجح وأ 3 اه-مء هللا ىىذررعنانع ةادوتنءاتق

 ا لوأ وو مار مأ نعم4روةةمرمصتق هني دمنوزغن شد لّوأو اوم> وأد قرا

 ْ لَو 3 هرب ر_هونأر اذ !نمقّدءهرخ آو هرذغم هطسوأو ه-حرناذهر رهُش

 ١ عوشاللاس اذلا نم عقربام لوأ هو سوأ نيدادُش ةنامالا مديد نمنودةغّدام

 ١ هنامالاوءايلاهمالاه ذ_ه نم عقرب املّوأ ٍِ ءادردلاوبأ امشاح ىرتال ىتح

 9 لاجرلاة اح المور خلا بر ناثو الاهدامعدعب نر هنع ىناهناملَوأ قرن رهونأ

 ٍ رع نءاوهو مالسا هيلع لمه م*أةزيمملا هب رعلاب هناسل ىف نم لّوَأ رذولأ

 || لّوأو مهاراا منك اوعانهلاب بضخ نمل َوأ يق هنء هللا ىذر ىلع نع. نين

 ةروذلاهل تعضوو مالا لسد نم لؤأ هوس ذأ نءنوءرقداوسا اب بضخ نم



 رق

 غلاب ةمكح ني_ءلارهظأو نوكلاىددأنيءلاَو ديو نوكء-اارووط ل. ةهناذب |[

 هناكسراشأ [كاة-ام-ىلزالا سدقالا ض هلا مدع !طعىف ةقراس ةءانعو ا

 هنأت 3 قلافاكمنا هس هنماةلطهادود قلدنا تلفن ف :رءانآ تن سات وعد

 د_>اودودعم ىف نوذرعمأ ىأثود.هدلالا سنالاو نات ةاثامو م ركدلا ||
 ا ه تةلام ٌَكناكسىدانو هءئصصلا مك ١1لقاعلارظنذد مد درفد-أ
 ةياَوأةيفدكوهر وهط نامزةءكى زل اررشبلا لوّقع مسو هنا هنكملو الطب
 دب ربام 5< وءاشبام لفي كالذ هى ةسدؤلاهتئاذسوبدرغتؤهئاشناو اد

 ْ 0 ارسل لفأن «ل٠لالدأ لاق 4 ىلع هيبنت)

 ' | ثداح لكذ نالاس4لَوأ الث داو-دو-ول لوقلا عانت ا هطقلا ل؟ الدل ان

 لّوالاناسنالا ىلا سان اءاهتنابجوفدئاقما| ل _عىفترثاكثدا ايوهالاا
 حورلاو ةراسأ | تمدح ع نهوةروصلاُت .-نم ىئصا|مدآودو ةرودودره س ْ

 مدآوحاورالاونأ انأرو ممل ارم لنا ىف هنءدر وك ملو هيلع هللا لصد ادعس ْ

 ا ايش الاونأ ا

 رثك اوامذ[ف لا انونأوهىدلامدآل .ق نم ىرذةئاد3لاثهنل امنع هللا ذر ||
 دهاش هناا ءندلا ْثو دباب ىف ه.ك-11تاحوتفلا فربكألا عشان ءىلعنو ا

 بررقاولاةف م-هراعأةدم نعم 4انذ ناوظلا قد كلا دنع هلاولثمتاسانأ ١

 هناممدآ لق ىلخ هللانأ ادد نت لو يشل اقف سفلأ نيه رأ راند

 ءاسن الارث هم نحل ةق مال بلاهملع سرد كلذ قددنءتلأسفمدآفاأ

 7 نات تداح ١ اودامو قالدنا قامل اهللاو لَو. انثع ىناعتاموملاءل| ثو د اذمآ

 لوالاى. فهلال_هألاَ (رخآ الاو لّوالا افا. رعت ىف 4هدقملا عاج )

 قء-ساصت# نوكو أتالاملا ن هام عون هريغ ةدسوأءريغهملع بتر ها[

 عضولاو ىبءاب رلاو ىلا ةلا تل_هتل اى ]والا طفل لمهملاو ةرا غل 9

 نالاقلطم مدقتلا طرت كيال دايز وهيسسنو روش ىعاذ- ىلا ما || او ىسنأ |[

 قالا هدع نيد مال_بلاهءاعمدآن متردد ةيرشدأ اهم اعلا اوالالودأ

 مال ءالاو ىناسالا نم ءادأمو فر-هلاو عئاذ_صلا عممج ءقاها ءامألا

 هدالوأ نيب ث دعسام ةئاونا سا لك, نوكل ارش لات انالطالاو ماكح الا 5

 هنذلاو
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 أ ةيرخ الاو <-ءاوالاب هددعتملاة دراولاراءخالا نيد ىقونو ىمهطت كلذنمأ[

 كزأ مءدءام_ثالأب .ءاع مك ىلا.هت هللا ن الا وم ةريوم شل! صولا ىلا ةءسنلاب

 ةيكلال الاصابع نوكلا ىفاهدج ونوءامشالا وظدامو ةيلعلاةريضحلا ىف

 هدم هذ 1 نص اهثالا ف ةيلراقلاةوقلا ب سكاهقئاقح تامضتقمو هي رشلاو

 ١ 7 روور هعددارصع < هد , ومئدلاو :,دلارومالا ن مةيكلا اة روذلا لك امهللاو

 ءامتالا ن نهدارأو ءاش ن مدن ىلعهدايعأ ا علعتو هنا هذ مهمكح - نردد 1

 س.دردادب ىلع ةطار ناو اعدل اك ةمادقلا مول ىلامدآر مب هملا جا :ءامءاكشلاو

 موعسأأو مالسلا هيلع سون دن ىلع دغاكللاو ناس كنا ود سر مالسلا هءلع
 ُ بااهءاعدو اددب ىلعر ,ةغملأو عردلاو مال_سلاهن ءاع مهاربا !دب ىلع سوةلاو |

 نسل ىلع ناو هناك -سرعظر كلا كوم عبلءوان.دن ىلع هللا تاولص مهربغو

 3 :لةودغلا لام لك هر ويتدلا سا لسرلاوءاسنالا||
 َكر 1 هكا لاو ىهاوذلاورمارالاو لو هرلع هللا لص دع
 ه-.4ا<مك> ا 4وةعلم2وتال الاه دادعتساو همالا د ءاقبس< كلذ

 ىلاعتو هنأ كس هذم غلاب

 سنالاو ن +١ت قلة امو نيدملاهنات ىف سدغتو ىلا هت لاق (ةءاك 2 راع

 ا تدبدأفا يداك تك ىء«دقل اربذنا ىف ىلاعت ل اتونود_ءئلالا
 اني :لوهللاناك ىومذلاثيد_للا ىو قانا ت لن
 ى.دقلاناسالاب هنعى كا هنوطدو هنو ةريض> ىف درفت هنأ ى-هيناك هيلعام ْ

 ة.ىلاب قالا قاذن هنئشو هئامعأ ىلا ع ةرحلالاة حلات ضتقاف خم ازغكلاب || ١
 عون در ادام منن! ىت>الّوأةال 0 .اعلاةريضحلا ىف ةئازالاةقءاسلا 1

 صْخشلابربخآو ةريسلاو ىهءااب لّوأو هو نان الاوهو نيقولخا نم عماج ى 3

 ةوهدنلا أوهق نايا تامهقمنآوك الانمل_اوالالكتا

 اميااهأو عئارشلا ترتازو(ى و11 لهأ ىفنا) هانربو وكلا جذوْءأو ىربكملا ْ

 عونلا اذو ٠ نم”ضرالاى هللا هغءا ىلا مداوهو رشملا ىناان اروهلظنم ا | ْ

 ملا د وأ ثداح مهرب وهرسأ حلالا نااو ةطذامقا اوقد_صواولاق ىرشلا

 هعافة-ءازأ ةعدق هلاصداوسا-عس دقو ىلع ماعلا يكسملا يد ةلارداقلا

 ّش
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 عيباسلا لصقلا) الو دناري-ذلاو ناذدلالث اوأىف (نوثال_:لاو سداسلا ١

 امند ةءدجالا صئاصقلاو يدم اةريضلاب ةص دخلا لئاوالا ىف (نوثالثلاو ا

 نيرختالا اونيلرالادمبو نيلسرملا تان هنال لأ ازالا لسة تماات هور ا
 لوصغلا ىف باتكلان مىبلاشلا علا ) 0 نيءجأ مهلعو هلع تاولص

 8 :ملارخاوالا (لوالالصفلا) لوصف ةمد رأ هيذو :: ( رخاوالاب ةقلمتملا

 رخاوالاف (ىفاثلال سفلا) الوزن تاب الاورولاوخاوآن من آرقلاةريضحت [إ
 رخاوالاف (ثلاثاال_هىفلا) اهتاقمطو لودلاو لول_1اوهففالدلاب هقامتاا ||
 ىف (ع دارا! لسفلا) رامخالا عاون العم ماح لطدقوهورخ - اوالا عاونابة_صتخملا ِْ

 7 ص اذعشالا ع ا ا 1 ١لودخ دن ه_صت ملا رخاوالا ِ

 قرشا وزين ايرعاوأ م>امهألان ايذلا ن نم هىذوءنو ةذملاىلاعت هللا ل أس ْ

 نعمك رد الاوان لاو يدلل

 ظ (لئاو الالوصقهءفو لالا عسقلا)
 (لئاوالا ظافلابةرد صملاثيداحالا ف لّوالا لصفلا)

 ريشبلاث يداحأ ىف ريغصلاعماملانم ةيويئلارايخالا عاونالعماح ل صقوهو ||
 دان وكر ىطوءساانيدلالال> ظؤاملاماماالا مهو داع هتدازو رذلا :

 ا ف نفد ريُملا نينا كلان م نيلصفلا نبذه تجرخأ مولان هعقنو هيلع :

 | نيلسيرملادمس تر داخأ ْ

 | ب. هةقرتفمتارامعو ةفلتلاهوج ولئاقالانانوقةهالاق (ةمدقم) |
 يت اراستعاو: هد ل2 مبسند->او ْئَدانوكر د- ةذا يسنلاونطاوملا '

 || لئاوأدحاوْئدلنوك,دقو ارخآ زخآه>و نمو التان ونمئدلانوكرذ أ
 طانات لوألا اك ةيرويشالاو هب روظالاه ود نم هذعت ثدح نم ه هددل-عمم ١

 ظ ناو ك1 !نودنرفاىلا مهدلا ورا دلا برضو مالسأ !هءلع س :ردا ىلا هطاردناو ْ

 | روو.دنأ اربد ىفدرو هنال مالءلاهءلعرشلاونأ مدآ ةءاوالاعضو ىفاموةءسدقن اك

 كل: تر_هظفاواك ءام«الا مع نيحةب رش ةفرح فلأ مدآ ل-عىلاعتهتلاّنا ْ

 ادرؤ صدت :دماصعت 0 د و نسراو داو نور لا كس فرعا ٍْ

 نه



 هل - أ رمد ه_صت م |لئاوالاف (رشاعلا ل_كفاا]هرو_.وهنأن آونآرقلا

 هكا امك آودلم ءاخو همي ىلءهمالسو هلل اتاولضا ترب لهأو ةيوهاربالا
 || امه اةلعتموو وخل اة دملاوةمظملاةرعكملاب !ايةقلعتملا لا :اوالا ف ( مث ءىداحلا

 هلاطأو هلاح رنه هناةاعتموداه+لا ل" ةاوأ ف( رثعىف اال دفلا) مران م |

 || عاونأو:رامالاو ةئطلسلاوةفالذنا لءاوأىف ( رش ءشااثلالصذلا) هتالآو
 : ءاضقتسالاو ءاضقلالت اوأىف ىف ( رثعع.دارلا ل_دفاا) امنا ةاهّدمو ماكدالا

 أ[ ل-: اوالاف ( مثءس هانا ل صفلا) ءاتف:سالاو ىوتفااو ءاشترالاواثرلاو
 3١ كم ةيفسلفلاو ةممكدلا هي ةك] اب هت ىلا

 |١ مال الارامل ىكتاو لس ال كازاو ( رش ءسدأ أال دفلا)

 ىأعتد : امو نادتلاو سامالا ل" اوأ ف (رمثع مداس | ىلدغلا) هلءةومالسالا

 : لدفلا)اءمىاعت اموجاوزل او حاك-: لآ اوأ ق ( رمشعن ءاثلال هفلا) أهم

 || (نورمشعلا لسفلا) امهتاةلهتمو هن رشالاو همعطالا ل ئاوأ ق ( رمثععساتلا
 || ناذالال' اوأ ىف (نورشءلاو ىداطالصذلا) متاًةاعتمو تاراهطاالئاوأىف
 |١ ةهملاو تارل_تلالئاوأ ىف (نورمثءااو ىفاثلا ل_صقلا) هنىتاءتءامو
 ١١ لئاوأىف ا تادايعلاو ى-اسااو تاعانملاو
 || هتاقلءتمو مامسلا لئاوأ ىف (نو 0 دارلا لحدفلا) تاتدصلاوةاك لا
 |١ لصفلا] تال_ماعملاو عومسلالأ ارأىف .(نو رم لاو س ءاذنأ ل _هذلا)

 || عداسلا لصقلا) ةثارولاو ضئار هلال ئاوأ ف ( نورمثءلاو سدا بلا
 ١ ىف (نورعثءلاو نماثلا ل-هفاا) ضارمالاو رم امم !١2لئاوأ ىف (نورشعلاو

 : بو رض ل -اوأ ف (نورشعلا 0 تارا او دو اوأ

 : لدفلا) ربا اعدل او :كمالاو مشد :الالئاوأ ىف (نوثالثاا ل_دفاا) لائمالا

 ١ (نوثالثلاو ىفاثلال_سفاا) رو.طااو دومصا!لئاوأ ىف (نوثالثلاو ىداسلا
 | عئانسصلا لئاوأىف (نوثالثلاو ثلاثلا ل_صفلا) ءادملاو ىنغتلا لئاوأىف
 : هفلتتخ عاونأ ىف (نوثالثلاو عجارلال .هقلا) اهم اعتب اموا ممأي رأو فرو

 ىف (نوثالثلاو سماخلنا ل هقلا) لئاوالا نونة عماح لصقو»و أ اوالا نم
 لسفلا) روشنااوتعبلاو ةماسقلات ا امال كذا ةعاساا طا هلا اوأ



 ًّء

 نك« عمالا حر ربلاك هنوعو هلل اد مدع تراصق هَح ”الاورشملاوخزربدلاو ا

 لك لوصأ ىلع ترمصقذا هب نيرادلا ماك- أ ل_:اوأ فثاطأ نمر سل ن ||

 تاناكملاو صمقلا عورة نعتضرعأو 0 مل نع ٍ

 هل-ةاوأو ملاعلا تانادبنيب ةعماحاهلصأو راو اوتلاّنتع متن آريد_خ
 ةرمأسمو ل-ءاوالاةرمضامت (هنن 2 و) قفوملا هتاوهراوأو نوكل تا ا :

 : 00 اوةؤسنلا وه نمةرمصت < ىلوالا ههنا نات ديم :هلورخاوالا ْ

 نع ىفاعدةناكو ىءدالاعف ىلاغت-ثأن نمهزف اهأنا ىذست لءقةريثك ْخ

 هل دعؤو هنوعو هللا دم نأ الاف ةفلتملاغ-ُثأو فا ضارمأ هماعا ِ

 لوالا# طسذلا ىلء ةريثك تادايزي هماتتخاب ىز> ماقو ىبزع جاه هءمو[ ا

 ةدراولا في رشدلا لئاوالا ثد داحأ ع 7 ىف نيلصو (تمد-قو) قؤوملا هللاو ٍْ

 ريو_صأ اعماجلاب ا: تمل راع دمملاةؤءثلاةرمد> نأ 0 0

 و هلع هلل هجر نطو لاةمالعلاذات_ءالان 2 مانو ملأ هءلع هتدان زو :

 | ىلعهمال_و هّتاتاولدةيدجالا تر داحالان 0 او اذن همولعد
 تيدا لضق فلق هتادل تاو لعد ْ

 ب ؟لادعادب لضفدل هن باطن اريخ ىفطصملا ثدالح '

 : ناوتفلاو م قئاسددشز د جوو ماهلاب قد

 3 اوالالوسؤ ىف (لوالا هقلا]) نيهسق ىلءوهو هانرب وبات ل|تسرهذ

 ةعد رأهءؤورخاوالا لوصؤىف (ىلاثلا مسقلا) ال-ؤنيث الثو ةعيسيلعبترم ||
 ةردصل ات, داحالا ف (لّوالال صفلا) ( تاكل نملوالا مسقلا) لوصف||

 فاراخالاف (ىناشا!لدفلا) ةيدملاةءوم لارامخالا عانأ م لئاوالاب
 ءد_بةقلمتملائاوالاف (ثلاث !|لفلا) : رح -الالاوسأ لئاو أية ةلمتمل
 ةق_سلالا لئاوأ ىف ) عحدارلا ل صفلا) ةيلكل ا تانئاكلا ل -ئاوأو تاو - ملا

 ل_فلا] اأو هاالاست ل1 لئاوأ ىف (سمادخل أ ل- ىفلأ) تاغللاو

 لئاوأىق (عداس !!لسغلا) اهيلاهأو مالقالاو طوطخلا ل ئاوأ ىف (سداسلا |
 ةءمال_نالا ةدالولاو مالسالا لئاوأ ف (نماثلا ل صفلا) ءارع 000 !
 ّ زن لئاوأ ادحولا لأ ارأ ىف (عسات دفا اممبقاتباموةرجةلال اوأو ||

 نآرقلا

8 
١ 
| 

 ا

 5-5 ا



 | د

 ْ قورافلأ ىلعو نياسملا ن نمقددونمآن ه ]وأ ريك الا قدد ىلا ىلعم مَ

 1 + نم وأد ملا روذا|ىذىلعو نك“ !هياارعفألو .؟ ا لا

 : نيقمل اووف لهأ ن ىلدو ا هُلَّوأ قول قفل ال نك .(!نآرقلا,

 هتنرو وهزراكك عج ىلعو نماسرملا امس ىط.س ني: سححالا نم: ىدلا ه.بأ ىلعو

 : نا نيالا مهزد نيملاءاافر منيا !نيذلا نيدلاءالع نم

 ا مأريخ هأَوأ ىردال ارطأا“ 3 مألخ نيد ذل مساح مف لاقألا نب رخ الا

 1 تاتا ملون ل دظلالدو خل لولا رغد ك4 تما دي |

 ا تاتك ىل 12 تدان (دعامأ) ١ آوالؤأ هءاع هللات اولص زورخ ”الاو

 أ( ذات_- 00 نقةتماملاعلاو ماه_هلاريكلا مامالل لئاوالاة_ةرهمق فا

 ا هدم#أ ى طومساانجرلاد.ع نبدلاو ةللا ]ال نب د محلا متاخ نب رخأتملا

 ا دينا اسأ 0 5 نيس نانا اةكتامد هج رب هللا

 1 المومستو لدال ا ىلع ءان . امنع لوقت 1 كر |ىايس أو راوكةااو دا ولا راها

 1 0 نمراث الاو لا تالا اذ هىلاد؟ فت دزو لقئلاو طم_نال

 ] :عراوتلا تارمذاحم نم:ريتعملاستكلان مهت-رذه- |( افانصأرخاوالاو لئاوالا
 ريك 1 الزنك كول اري_سو ءافاخلا ع رابثو بابلالا ةفق

 | حرانو داو 1!لوصأو ةاصتلاوءاوةيقلا وهاك كرانو ١ 1 رو 0

 : ةرهاتلاو ريح هرامخأ ىف ه ةرضا_للا تا ةكونيدشارلاءافاذتا ف ٠ نيا اردو

 ْ هللاةجرءالعلاو ءالضفلا ني ةلوادت1] بكس نماهريغوهئللار هزم باتكو

 | رخاوالا ف قرح ”الاو لئاوالا ىف لّوالا (نيم-ق ىلع هتيترو) نيعجأ مباع

 أ رامخالا طا ُْط املأ لع اوأامعارم افمئمأم 22 اة رطلاميترت لو ف مسق لكفو

 رخاوأ نم ىات 2 1ى تل. ذوهيلا ى يقسسأ دعا لاا امرط سلا لئاوأ ى
 برك نمءريد ع ىف عدو: لام راوتلان متارضالاعاون أ نمرامخالا

 ا تاوّضرلام -ماع عال اة - نهاهدرع ءوىركسعاأو 1 طوم_سأ اك لآ اوالا

 ا ةرمهتخ “و دا وسيم جراوتلابتك تي ا -<جرلاو

 أ ةلاسر تادقناك مم :عور_ةااري < _سآ الاميلاهأو أ امملاو لوما الاو -أىف

 ك امه يفعل تا ةعماج
 : تادايعلاو عر طكل



2 

 ( يق د لو كح ل
 5 0 * م --رأانمحرأاهللا مس !؟ 0 2-6
 |2152 6 درعه هه 2

 أ ادام د_هاحلكو د+ل1ناسا,ءدم# رهاظاان طاملا رخأ الالّوالا ممأب ٠

 || رز طمحلا هلعنعناوك آلاف بز هءالهلا د_هاشو تئاغنم دوج ولا ف
 | نس>ىفءامملهلا مولع تراح ذاص ةراق هد حرر نمدوولا لكع سب نسجر

 أ || فر اعلكرقأو هتمكحناةّزا ىف ءالقعأ |اموهف تماهرداق هتعندص بدتر

 | | كناعس مباع فقاو لك ىدانو ل 9ر15 ىو كائؤرعام كنادس مك

 ارح آوالَوأ د_جلاك ل هن : انادي ,ارخآ انو هن ادن الو الّوأأ الطاب اد تقلخأم

 ظ رية نابانروما لئاوأ شام للا ارهاظو[نطاب كتل [نمانملءتمعن أ, اممم
 |نار ”الاوخ ا كش ناس ارا غارعازا ع و َنيلَرالالَوأاب ةفاملاو :

 ظ |رخ”الاو اةاواقلخ لوالا لك الال_قألا ىلع كراب ولو لص م-هللا
 | ىتوءئملاىتللابيمملاو ىطسملاد# انالوموان ديس اق*واثمدءمادلا
 ا 0 واقل نيالا لوك اهج هلت 90 ن+رلا ب ا

 0 نر ار طخ فز ومال كا 2 تامدو ثور 2 مهو

 كلا 6 م ا ا كال د ءأمق عب 0 أ ىل_عو ردد
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 لئاو الا ةرضا <

 ف.اأت رخاوالاةرباسمو
 داوتكسلا هدد لع نيدلاءالع يشل اةمالعلا

 ا سا ا ىو :سلا

 راوت ا 0
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 نيمآ

و“ ةظلافثكى لاث)
 27 :”نء غرق ت

 2 9448 هن ةس اسوس رار ممن

 ©« ىلوالاةعبطلا »
 هو هف رشلا ةصاعلاةءرطملا »

 #« هن رحه ا ةئسو»
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