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 28 جيل طاطا 80010 ل 21 4]ر ا يلوم ند
 اح دبا

 , 3 ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم ىف
 2 ما

 ا : 00
 2 نيدلا سمشإدقانلا ظفاحلا نقتملا همالعلا ملاعلا مامالا

 . ميقلا نبا, فؤرعملار كى خيشلا نب دمج هللا دبع ىبأ ,
 2 هده رب هللا هدمغت ؟عأ هس رقوتلا لسطاةلر :

 ا 2 1 ١

 هول _ونج ويحس

 ا ذ مت نحت
 ( هحيحصتب ىنع)

 2 ىلا قاسعنلاسارفو(نيدلاريدب دهم دبسلا 9
 1 3 ِ ا 0

 والا ةحضلا
 * هيخأو ىحتاخلانيمأدمجو ىلاجلا جان دجأ تاداسلا ةقفن ىلع

 عل

 مو ةئس 7

 صحمصم

 6 هيرصملا ةينيسحلا ةعبطملا عبط ف> ٠
 هنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا مامالا دحسم راوجب

 5-9-9-5 ه5 بيطخلا فيطللا دبع دمحم اهترادا ريدمو اهتحاصل كح
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 مالعالا ةمئالاو هبحصودلآ ىلعو دمع انديس ىلع[ سوىىللعت هللا ٍلصو *ماعنالاو لاضفالا ىذهلل دمللا
 | ردقلاو ءاضقلايف دروام * لياتلا لضافلا نعالضف للدنلا :قلكملا ىلعهتف رعم بجنام مهأناف (دعباما)

 1 نيملا نيدلا م *هماظن وديحوتلا ىحبربطقه.ناعالاو دصاقملا ىنسأ 2 ةيكملاو

 عبمج يف روديو * اهلا عجري ىلا + ناسحالا ساسأ ةدعاقو * ناعالا ناكرأ دحأ وهف * هماتكلو

 ٠ ةمكحلا ةياهل نمضتم ديحوتلاو * دما رهظم ةمكحلاو * كلملا ماوق لدعلاف * اهماع هفيراصت
 ردقلابف#ريدق "ىش لك ىلع وهو دماةلوكلملا هله كيرشال هذحو هللا الا هلإالو * ةمعنلا لاكو

 * نيملاعلا بر هللا كراس قلخلاو رمألا هلالأ * نيملا هعرشو هقلخ رهط ةبكللاو
 | ل رأت لك قااوذجأو * داو لك يف بابلا اذه يف ءالقعلا ريهاج كلس دقو 5: لصف 1-

 | ىلع فوقولاو * هتفرعم ىلا لوسولا اودصقو * لولذو تنص لكااركرو + قضم لك ارطواو
 هيف تضاخو #* ائيثح أربس هازغم ىلا لوصولل اوراسو#ادحو اعدقممالا هيف تملكتو # هتقيقح

 ا 0 < اهفانصأ عونت ىلع بتكلا نوفنصملا هيف فنصو #* اهفالتحاو اهنياث ىلع قرفلا

 ْخ وأ هسفن عم هيف اددرتم امإهارتف * نافرعلاة قيقح ملا هيف لوصولا بلطيو * ناشلا اذهب هسفن ثدحي

 ٠ || مهلكو * هايإ الا ىشتري الو#ءاوسيفباوصلا دقتعبال الوقهسفنل راتخا دقلكو * هسنج ىنل ارظانم
 )أ ريغ اماع ىسحن « دودسم ههجو يف ىدهلا بابو#دودرم باوصلا قيرطنع ىحولاب كسمت نمآلا

 حرف * بلاطملاو ءا اال زافف # راكفالاباوبأ ىلع فاط دق# نجا ءام نم ىوتراو *لئاط

 كريما ىحولا ىلع نطلا د سس ا مدقوأ © عوج نم ىنفنألو نمس ال ىذلا معلا نم هدنع اه

 ار لوط وهف ءام بارش ىلك بسحي * ناريح لكب منأي ناربح# عوفرملاضنلاو * عورسشملا
 7 ايي ليلي ييييبئبببب ااا

 يدان . :



 باتكْلا دل اس 0 0 فرق

 5 دق * ديعولا مول ىلا تيحتسي الف ىدطا ىلا لبقأ هديب لاك نه باوصلا ىلا ا 0

 وه امو ىده هدقتعا ىذلا زنكلا همثم لاخلا قانصأو لطابلا عاوتاب عنقو * لالضلا نم

 هللا سيلأ اننيب نم مهلع هللا نم نيذلا ءالؤهأ لوقي هلاقوأ هلناسلو * نيدتيملاةادها 0

 : « نيرك اغلإب رعأ

 هنافصو هللا ءامسأ نع ربخا ىلع ًافوقوم انابثاو ايفن بابلا اذه يف مالكلا ناكاملو -ه5 لصف ]-
 بغرو نييملا ىحولا اكمل نم كلذ ىتلث نه هب هق باوصلاب سانلا نعسأتو ةوماو قلو هلاعفأو ١

 ميدرطمتساو نيعطتتملا تاقلككو نككشملا تاككشتو نيكولا ءار 1 نع هناعإو هترطفو هلقعل

 0 ينوباللا اذه يف عفاونلا عماوجا هتاملك ناف نيملاعلا برب قلخلا معأ تاملكن ةيادطلا |

 هبامصأ هالت منا رقلا هنمضت امل نايبلاو ريسفتلا لحم تلح تدي تش تقارفو تعمحو تفشو

 دهعلا برقل ةعفان هرعت هيا مك مهتاملك تءاخ ميوقلا هّقفرطو مقتسملا هجم ىلع هدعل نم

 كلس مث ىده ل 5نئلساو تير , لك ريش ىهأ ىلا ةاكشملا كلت ٠ نم ىتلتلا ةرشابمو

 اوعدام ىلا اوعدو مهنادهب اودتهاو مهجامن مم اوكرو مهي رط اوفتقاف ناسحاب مط نوعباتلا مهراث !

 ةمالا هذه شوحم نر ناحل دبع رخاوأو مهدهع يف غبن مث هلع اك

 ابظظح اهسخم ءاش ن ليف ابلخأ كانا نو رهحنل انه اش نق فنا رم ألا نو ردا نولوشي نيذلا

 ديما زيزعلا ةئيشم نم عطتقمو ديعلاةئشم كا دودرم كلذ ل اكابلكو ريخلل اهقفو ءاش نمو ابلمعأو ٌ

 نمكنئاوأ هسسأاماوررقف فاسلا اذه ل ءاح 8 * نوكيالام هتئشنميفو ءاشي الام هكلم يف اوساف

 لدعلاف ادي>وت 1 ا ىفأ هيلع اودازو الدع هومسو ردقلا ىنن ا

 هتكشموهنردق نم مهتاداراو مهاوقأو و مهتاكر ر>و نحلاو نال ةكالملا لاعفا جارخا مهدنع ا

 7-02 عمسأل هناوهلالح توعنو هلك تافص نع هليطعت 000 دنع دي>وتلاو هقلخو

 ]كوتا لانالو حال كا ملكتبالو م اكنام مالك ألو هب موقت ةدارا الوةايحالو ةردق

 01 قوق قرع ملكى وتسا)لا و فراخ لح را رطبا فهنم ةقواخم فورحو تاوصأالإ كلذ

 نوت نياوسدخ راحوا ل داي نم ال , ”ىديأألا هيلا عفرتالو

 كاذو مهديحؤت 0 فرصلا ىنبلا وضحا مدعلاالا هقوفامدحسو هلىلسيبرالو ديعي هلإ شرعلا

 مطدع

 نأ تمعزو هرايتحاو هتردقو دبعلا لمف تفنف ةيردقلا نم ىرخأ ةفئاط تغز مث هي لضف]5-
 ىلع هناو جاومالا تاكرخكو جايرلا بؤيع دنع راجشالا ةكرحك راتحاالو ةيراج | 5 5
 ىلغ مهعانل مهالت مث روبحو رؤسقم هيلع وه لب هلقاخ امل رسيم ريغ هناو روح ةيصعملاو ةعاطلا

 فيلاكتن أ هيلع اودازو ه هوققحو هيلا اومتتاو بهذملا اذهاور* رف نيفتقم مهجاهملو نيدتقم مهراثآ

 قابطلا عبسلا ىلاق دب نأ دعتملا تيلكتك ةقيتلعا يف اهناو قاطن الام فيلكت اهلك هدابعل ىلاعت ٍبرلا

 ل وه اعاو رودقع هل وهالو ديعلا لعف نم سبل اع فيلكت هلا ارشوزاعالا فيلكتلا#

 مهقاع مث نيزداق اهلع اوسيلو- هلاعقاب هدابع فاكف ريدق ءىش لك ىلع وهو قلخلا درفتم وه نم

 نوكلا يف سيل اولاقف دابعلا نم مهوققحم مهراثا ىلع مهال: مث نيلعاف اهل ةقيقحلا يف اوسلو اهلع



 باتكلا 9 هج 01 و هم دم

 لق ام دارملل قفاوم ةدارالل عبطم لعافلا ذإ ةّبلا ةيصعم
 تاعاط دل لقتل ىم هراتحن امل العفنم تحبص أ

 ريغ ةدارالا عنيطمو هندارا تعلم دقن ٠ دسم تنك نإ لاقف هلمف لع ءالؤع شناومالو

 ةئيشملاو ةدارالا نإب بهذملا اذه نيملكتملا نه مهوققحم ررقو مومذم ريغةقيقْللا يف وهو موام

 هءاشو هدارأ دقف نوكلا ينام لكو هتنبثم سن ىهن هتبحف دحاو ىه هناحبس برلا قح يف ةبحماو

 ةحن 00 دانا عم قرح عمجأ دق دعامإ

 0 ل ككل دفعا لف تعأ ءوش أ هدارم نوكلا

 تي لاق ! اسوان الارم نكت اهعجمرو مهلامفأ كلارا يحاول مهتلاوف مهمذو هلع
 لاوق ألو نوتثم: ردقللو نورصات ةنسال .كلذبمهنأ ةقرفلا هذه تمحزو#ةملكب قطني مو ىرملا

 ا طاس 0 0

 كييف هككرخلاو كلا نبل شاف ملغع ناتي اذه 00 لاق 5 هبرل ا او ماعلا

 هارت برلا رماوأ نا اواقو مظلا حبقأ ىلا هتسنو نل : نظلا اوضأ هللاب ةفئاطلا 0

 دش هدابع بذعل هللاو ل ءايحإ تيما فلكتكو ثاومسلا قوف فر نأ دعلا كركم

 هلءف سفن ىلع مهبقاعإ لب لب هلعف لع نورده الام كرت لعو ةكرت ىلع نوردقي الاه ا

 |0000 كدا اعرو دومقم هلع وح لب 4 رشي دحأ ب ملو رودقم ريغ مط وه ىذل

 هطتمو اكتم دبر نمو

 ءاملاب لت نا كإيإ كابإ هل لاقو افوتكم ملأ يف هاقلأ

 سلف ةزيرغألو ةعيطالو ماسجالا يف ةوقالو ةمكحالو ةياغالو ببسرمالا سفن يف موقلا دنع سبلو
 الو ءاوذلا ةوق ةءود الا يفالو ءاذغلا ةوق ةيذغ الا يفالونيخستلا ةوق رانلايفالو ديربتلا ةوق ءاملا يف

 و ةلعاف ةوقناوسحلا يف لو ملا ةوق تدل يق 0 عاملا ةوق ن دذالا يفالو :راصنالا ةوف نيعلايف

 ملالو بيس ءابدلاعف | يف سيف "ىثل اًيشالو ؟ىشب ائيش لعفب ل ىلاعت برلاو ماك الو ةيذاح

 مسقتتال لاعفالا نأ كلذىلع اودازو ةبقاعلا مالو ةيحاصملا ءان ىلع لومحش كلذ نوه در روامو ليلعت

 روحفلاو ربلاو بذكلاو قدصلا نا ملا نم يف قرفالو حقو نسج ىلا اهسفن يف

 ةيسمو مهلا ةءاسالاو قلخلا ىلا نانحالا و ناطيشلل دوحسلاو نجارال دوحسلاو مخل لاو لد |

 نعىملا زوج كاذلو ىهنلاو ىمألا درحمب ح حيبقلا ن نمكلذ . نم نسا م اعل اعاو ه0

 مهيققع ضعب دازو انسح اذهو احق اذه ن راكل كلذ لعف ولو هنع ىهنام ل 3 رمالاو هب رمأام ل 5

 بهذلا مسج .نيبالو ءاملا 0 راثلا مسج ناب ةقيقحملا يف قرفالف ة ةلثاعم اهلك ماسحالا نا ىلع

 ةقيقحلاو دحلا يف اهلثامت عم اهضارعاو اهتافصب قرتفت امناو عيج 0 كسملا نيبالو بخل مدجو

 مكعل مطوق ناب تعج اذاف نيتقو راسل الا رمنامز قبال لك ض ارع ءالا |ولاق ناب كلذ ىلع اودازو

 يف بسال هناو ةتبلا هل لعفال دبعلا ناو لاعفالا ىواستو ماس> الا لئامب مظوقو ضارعالا ءاق



 باتكلا . ١ لإ 8 تت همدقم

 هلوءفم ريغ هلءفو هب موشي لعف هل سيل ىلاعت برلانا مطوقو ةعيبط الو 2 ةوقالو دوجولا

 0 را اا هبراخ الو ماعلا لخادالو هقلخ نيب سل هنا مطوقو

 ةرهج ةمايقلا موي نونم ٌوملاهأريالو هعمسل الو هن هباطخ دحأ مس الو لوقبالو لاق الو ملكيالو ماكتب

 كامرا دقو ٠ ىحولا ضقانيو عمسلا ضراعب الّقع لوصالا هذه كل تعنأ مهثوف نم مهراصإأب

 لوسرلا هب ءاحام ىلع لوقعملا اذه ميدقتب ضراعتلا دنع خايشالا

 نادملا دبع وئب هتلؤخ ىمشاهب تيلب ىنا ولف

 ىنالتبا نمي اورظناف اولاعت - نكلو ىتلأام ىلع ناط

 ةبترميف ةعقاو ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يفباوصلا ةفرعم تناك املو <[ لصف يلح
 ادرف ءاخل هبيرقتو هريرو هبرذمتو باتكلا اذه عمح يف تدهّحا ةرورضلا ةبترم يف لب ةجاحلا
 هتامجو( للعتلاو ةمكملاو ردقلاو ءاضقلال ئءاسم يف ليلعلا ءافش) هتيمسو هازغم يف اعيدب هانعم يف

 ىلامت ب رلا ريدقتيف ىتاثلا بابلا) (ضرالاوتاومسلا قل لق ريداقملا يدقت ىف لوألا بابلاز ار
 يفثلاثلا بايلا» (لوأألا دعب نان ريدقت وهو مهقلخ لبق مهاجاو مهقازرأو مهتداغسو دابعلا ةواقش

 ركذيف عبارلا بابلا» ( مدآل سو هيلع هللا ىلص ىنلا مكحو كلذ يف ىسومو مدا ١> جاحتحا ركذ
 سداسلا بابلا» ( ردقلا ةليلعبارلا ريدقتلا يف سماخلا باللا) كد نط؛يف نينْلاو ثلاثلا ريدقتلا

 كزتىضتقيال ةواقشلاو ةداعسلاب ريداقملا قيس نايف 0 باٍبلا) (ىمولا سساخلا ردقلا د

 نيذلا نا ىلاعت هلوق يف نماثلا بابلا) ا ريدقت هنال ضركاو داهتحالا نحو لب ل

 يف رشاعلا بابلا» ( ردقب هانقلذ *ى لك انإ ىلاعت هلوق يف عساتلا بابلا ) ( ىنسحلا انم مط تقبس
 (ىلوالا ةنترملا ركذو ردقلاب نما دقف اهب ناالاو اهتقرعم لمكتسا نم ىلا ردتلاو ءاشقلا تار
 بابلا) ( ةباتكلا ةمارم ىهو ردقلاو ءاضقلا بتارم نم ةيناثلا ةبترملا ركذ يف ريشع ىداحلا بابلا)

 ةعبارلا ةيترملا ركذ يف رششع ثلاثلا بابلا) ( ةئيشملا ةيئرم ىهو ةثلاثلا ةبترملا رك ذ يف رمشع ىاثلا
 سماخلا بابلا) ( امهبتارمو لالضلاو ىدهلا يف رشع عبازلا بابلا) ( لامعالا قلخ ةبترم هو:
 سداسلا بابلا)» (برلا لوعفم هناواهوحنو ةواشغلاو ”دسلاولغلاو لفقلاو ملا عببطلا يف ريشع

 ريلاو بتكلا يف ريثع عباسلا بابلا) ( لاعفالاو تافصلاو تاذلل :قاخلاب برلا درفت يف رثع

 ردقلاو ءاضقلا يفلعفاو لعف يفريشع نماثلا بانلا) (انايثاوايفن امهةالطاو احالطصاو ةغل امهانعمو

 نورثملا بابلا) ( نسوىربج نيب ةرظانم رك ذيف رشع عساتلا بابلا» (لاعفتالاو لعفلارك ذو |

 هلو>دورشلا نع ىملالا ءاضقلا هيزنت يف نورشعلاو ىداحلا بانلا] ( نسو ىردق نيب ةرظانم يف
 تانثاو هرماو .هقلخن يف ىلاعت برلا ةيكح تاسا قرط؛يىف نورشعلاو ىاثلا ل 0

 ِتالا) ( ثاتكلا تاوبأ "لأ نم وهو الخال سمأو لمف تلا هدا فاردلاب ا
 نورشعلاو عبارلا بابلا)#(اهنع ةلصفملاةبوجالا رك ذو ةمكحلاةافن هش ءافيتسايف نورششعلاو كلاثلا

 يف نورشعلاو سماخلا بانلا) (هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب نان ءالا يف قلسلا لوف قف

 (”نابناو اي كلذ قالطا عانتماو هل لعافو رشلل ديرم ىلاعت برلا نا لاق نم لوق نالطب نايب
 ةلوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأ ل إسو هيلع هللأ ىلص هلوق هيلع لد ايف نوومشعلاو سداسلا باءلا)



 ذأ ذأ ذأ ذأ ذأ | 1[ 1[1[1 1010ز0[0[0[0ة0زة2ةز 7١1

 لئرالاو تاومسلا قلخ لبق ل ريداقملا ريدقت يف لوالا بابل
 0اس ا عالهوا
 عباسلا بايلا)*( ءاعدلا اذه رارساو هتايثاو ردقلا قيقحت نم كنم كب ذوعأو كتبوقع نم كوفس
 ”يفلدع كيكح ”يف ضام هلوقتحت ديحوتلاو لدعلاو ردقلاو ءاضقلاب نابالا لود يف نورششعلاو

 ءاضقلاب اضرلا ماكحأ يف نورشعلاو نماثلا بابلا) ( نيدلا دعاوق نم ثيدحلا هئمضت امو كْواَضَ

 ردقلاو ءاضقلا ١/ ماسقنا يف نورشعلاو عساتلا بالا) ( هيف لوقلا قيم كلذ يف سانلا فالتخاو

 ءاطعلا وميرحتلاو لاسرالاو ثعبلاو تاملكلاو لءملا اوذذالا و رمالاو مكحلا و ةناتكلاو ةذارالاو

 (لاكشالاو سللا ةلاز | نم كلذ قيقحم ين امو هسمأب قلعتي ىنيدو هقلخم قلعتي قوك ىلا عنملاو
 لدعلاو ءاضقلا يناسال ايل ناس ا اع هدابع هللا رطف تلا ىلوالا ةرطفلا يف نيثثال# يفوملا بايلا)

 ”ناملاوههدحو هللا نف باوض نم هيفناك اش دوصقملا يف عورشلانيح اذهو » ( ةعماجمو هقفاون لب

 هلوسرو هم ءىرب هللاو ناطيشلا نمو ىف'اطشن رمد ناكامو هب

 الف * هتدئاع هالو د« هندئاف هتللؤ * همرغهفل وم ىلعو * همنغكل هيلع فتاولا هل لمأتلا اهيأاف

 دام[ مرح ' نا ىلع هبتصأو هفلؤم ناش كنلمحيالو هتفرعم بابسأ كل مدقتر ملامراكتاب ل ادعت

 ام 10 0 ص ا نك لو ةلختال 0

 لسنا لكلا وذ

 . ضرالاو تاومسلا قلخ لبق ريداقملا ربدقن يف لوالا بابلا

 لبق قئالخلا 0 لوقي ملسو هياعهّللا بص هللا لوسر تع.سلاق اعلا نبو ري ن هللا دبع نع

 ناىلعليادهيفو حيحصلا يف سم هاوروءامل 0 ءو ةنسىفا|نيسمخب ضرالإو تاومسلا قلخنا

 ىماشلا ةصفح ىبأنع هنلسيف دواد وبأ ىور ال نيلوقلاحصأ اذهو ملت واخ لع قءاس شرعلا قلخ

 كام امو كئطخسل كب . 1 كب اصأام نالت ت>ناعالا مهطدجت نل كنإ هب ابهتال تماصلا نب ةدايعلاةلاق

 لاقف ىتك اهل لاقف ملقلاهللا قاخام كيان كك سو هيلعةللا ىلص هللا لوسر تعمس كبيصيلل نكي. م

 ويلعن ىلس الوم را ار ةعاسلا موقت ىح نتا لك ني داقح تك | لاقاتك ذك

 دمحأ مامالا ها ور املاهيف قا ىتلا ةعاسلا يفناكر دقال ملقلا ةباتكو ىنم سيلف اذهريغىلعتام نملوَقب
 هيف لياخلا ضيم وهو ةدابع ىلع تلخد لاق ىبا ىنثدح لاق تماصلا نبةدابع ثيددح ن لم دنا

 ناميالا معط نك ان اف 1 كاف وتلجأ اناذ قرشلحا كاف لديحاو 0 اي تلقف توملا

 0 تلكم شو هريخ ردقلاب نم هر كانو كرا هلا علا ةقيقح قح غلبت نلو

 ىنإ ىناي كئطخيل نع كات !افو كليمل نكي م كاطخأام ن دا مت ل لاق ةَرْشو ردقلا ريخام ملعأ

 يف ىرذس تك أ لاق مث هلقلا ىلاعت هللا قلخ ام لوأ نا لوقي سو هيلع هللا ىلص كلا لوس عع
 هبتك ىذلا اذهو هرانلا تلخند كلذ ىلغتساو تم نا ىنباي ةمايقلا موب ىلا نئاك وه أب ةعاسلا كلت

 نب ةدابع لاق لاق هيدخ نارهم نب ناماس نأ دم نب رم ىنربخأ بهونإ| هاور امل ردقلا وه مقلا

 نإ لوشإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن ها تعمس اع هربخأ ىلعا تومي وهو ىنتب | يل وعفا تماصلا

 هللا لوسر لاق ردقلا لاق ب :ك أ اذام براي لاقف بتك أهل لاقف ملقلا هقلخ نم هللا هتاف 5 2 لوا
 ضف طب آخ! جب يييبإي يي بيبي ببيييببيبببيييييييبيب ب ببي سبب يبيبببسسس 0

 أ _-_



 ايردلا و ا قا لب اق -_- /١ هس رداقللا را لوالابألا

 و سر را مح

 تنك لاق سابعنبّللا دبع نعو *رانلاب لا هقرحأ هرششو هريذ ردقلاب نم وب مل نف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ظفحإ كلغفح هللا ظفحإ تاملك كماعأ ىتامالغاي يل لاقف امويإسو هيلع هللا ىلص ىلا فلخ

 كومفني نأ ىلع تعمتجاول ةمألا نأ م اعاو هللا نعتساف تنعتسا اذاوهللا نتف كل كاك كهاجت ا

 هتك دق ءىدبالا ورضي م كوربشي نأ لع اوممتجا ناو كا هللا هبتكدق *ثب الا كومفني م *ئش

 2 هان نسح ثيدح لاقوىذمرتلا ه اور فحصلات جو مالقالا تعفر كيلع 3

 تكسف ءاننلا هن جوزتالام دج الو ثعلا ىضن لع فاجأ ناو فس ل هللا لوسراب تلق لاق

 هللا لص ىنلا لاقف كلذ لثم تلق مث ىنع تكسف كلذ لثم تلق مث ىنع تكسف كلذ لثم تلق مث ىنع

 لاق هحتيحص يف ىراخبلا هاور 0ك ىلع ضتخاف قال تنأ اهب قل ب ا رسوةلع

ةراهذ أ نع نمحرلا دبع نب ةماسس ىلأ نغ'يرهزلا نع كول لك بهو نبأ انث غبصا انثدح
 

 كلذتلق ىح ىنع تكسفا لاق .ىمتحا نأ يلزذئاف هس يف لاقو ردقلا باتكح يف بهو نبا 0

 لاق هللا دبع نبا وه نمؤملا دبع انثى لاب املا دوادوبأ لاقو قال تنام هلا ح لاش تارت

 هللا لوق نع ىنربخا ديمساأإ لاقف اصع ىلع اكوتي .يلولسلا مره هاناف نسحلا دنعانك

 نسا لاقف لع رن نأ لقا نم بناتك يفالا مكسفن | يفالو شرالا ٍقةبصم نمباصاب) ل1

 اذك ةعاس يف اذكو اذك موي يف نئاك هلا ٍالجأ اه برضي من مث ءامسلا يف ةيضقلا ىضقيل هللا نا هللاو معن '

 هللاو ديس لاق'ردقو ءاضالا اهدا اًهنلا دح ان للك لا نأ ىتح ةماعلاو ةصاخلا يف اذكو

 لبق نم هلوق يفريمضلا يففلتَحاو «ىرتالوأ نسحلا لاق اهنع ل يل ربصال مث ئقلامع قو اهننخأ دقل

 ةبيصملا ىلع دئاع لبقو ضرالا ىلع دئاع وه ليقو هنم ابرق هل دئاع وه ليقف اهآرب نأ

 مظتنف اهات هلوقو قايسلا هيلع لدو هلك اذه معت يتلا ةيربلا ىلع دئاع وه لاقي نأ:

نب ناولس نأ دم نب رمع يري بهو نبا لاقو * ملعأ لاو ادحاو اماظتنا ةنالثل ربداقتلا
 نارهم 

 بتكأ هل لاقف ملل هقلخ نم لحو زع هللا هقلخ ءىث لوأ نإ دوعسم نب هللا دبع لاق لاق هندح

 الف ذابملا لامعأ نيبو لوالا باتكلا نيبب عمجيف ةمايقلا موي ىلا ايندلا يف نوكي *ش لك

للا ىلص هللا لوسرتعمس لاق ورمع نب. هللا دبع نعو # اميمو اواوالو افلا فااخي
 لوقي ملسو هيلع ه

ا ىش رونلا كلذنم هباصأ نف هدول نيا يلع قلا ع ةماظ يف هقلخ قلخ | 0
 ىدته

 دوا دوب ؟لاقو دعا مامالا ه وول فجح لوقأ كلذلف هللا دبع لاق لض ءاطخأ

 ديزي نب ةعيبر ىنيد- > لاق ىعازوالا تعمس لاق ىنأ ىتربخا لاق دبرص نب ديلولا نب سابع 3

 ورع نب هللا دبع ىلع تلخد لاق ىمايدلا زوريف نب هللا دبع ىنثدح لاق ىنابيشلا ورمع ىبا نب ىحيو

 لوسر نع اهب ثدحم كنع ىتتغلب لاصح تلتف طهولا هل لاي فئاطلاب هل طئاح يف وهو صأعلا نبا

 نطب يف ىتش نم ىتشلا ناو احابص نيعبرأ هتبوت لبقت مل ربا برش نم لاق منا سو ارك

 هقلخ قاخ هللا نالوقي سو هيلع هل ىلص هللا لوبسر تحعوس لاقو هما
 نم ميلع تلا مث ةملظ يف

وقأ كلذإف لض هأطخأ نمو ىدتها ذئموي رونلا كلذ نم هباصأ نف هرون
 هللا لع ىلع ملقلا فج ل

 هللا ديعىلع تلخد لاق ىمايدلا زوريف نب هللأ دبع ن ء.اذه نم لوطا هدنسم يف دمح ا مامالا هاورو

 نقلا ترش زي شيرق نم قف رضاحوهو طهوا هل لاب بئئاطلاب هل طئاح يف وهو ورمع نبا



 مهتداعسو دايعلا ةواقش ف راكقل برلا ريدقت يف ىناثلاب الا

 يف ىتش .نم ىتشلا ناو حابس نيعبرأ هتبوت ليشمل رمح ةبرش برش نم نأ ثيدح كلع ىنغلب. تلقف

 املذ همأ هنادلو موي لثم هتكيطخ-نم جرخ هيف ةالصلا الا هزم.ال سدقملا تيب ىأ' نم نآو همآا نط

 نا دحال لحأال ىنا ورمع' نب هللا دبع لاقف قلطنا مث هديب نم هدي يدا رثخعا ا قفلأ عمس

 لقتل ةبرش. را نم برش نم لوقب ملسو هيلعىلاعت هللا ىص هللا ل لوسر تغمس لقأ ملام ىلع لوقب

 . اقح ناك داع ناف لاق ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا يف ىردأ الف هللع هللا بان بات نافاحاص نيعنرأ ةالص هل

 لوش سو 00 مولا لاخلا ةغدر نم هيقسي نأ هللا ىلع

 نمو ىدتها ذكموي هرون نم هباصأ نف هرون نممهلع ىتلأ 3 ةيلط يف ةقلح قلخ لجو زع هللا نا

 و هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا لوسر تعمسو # هللا مع ىلع مقلا فج لوقأ كلذإف لقي ءاشا

 # ةثلاثلا انل نوك-" نأ اوجرننحنو نيتثثا هاطعاف انالث لجو زع هللا لأس دواد نب ناملس نا لؤقي

 هاطعاف هدعل 0 دال حيال اكلم هلاسؤ ةانإ هللا هاطعاف همكحح> فرداصي امكح ىلاعت كلا لاس

 موبي لثم هتئطخ نم جرخ دحسملا اذج يف ةالّصلا آلا ديريال هتب نم جرخ لجر اهأ هلأسو هأبإ

 هحيحص يف كالا هاورو هايإ [١ 16 لالخ و جب لاخت هللا نركل لري و أ سنار

 * هل ةلعالو نيخيشلا طرش .ىلع وهو

 مهتازرأو ممداعسو دابعلا ةواقش ىلاعتو كرابت برلا ريدقت يف ىناثلا بابلا

 لوالا ريدقتلا دعب نأث ربدقت وهو مهتلخ لبق محلامأو مهلاجاو

 ا لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبَأ نب ىلع نع

 ان . مكنمام لاق مث هترصخمب ثكشي لم ن 6 رص ادعو هاو نارعقاو اعتق وا هنلع

 001 130 تيك الاوراق ةلا نم الكي لا بنك دقوألا وقح تل

 ا)ا 11 2 3 اسلا لهأ نم ناك نم لاقف لمعلا عدو اناتك لع ثكمت الفأ هللا لوسراي لجو

 ىتاو ىطعأ نماماف) أرق مث ةواقشلا لهأ لمح ىلا ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو ةداعسلا لهأ
 ظفل يف و (ىرسعلل هرمسي سف ىتسلاب بذكو ىنغتساو لخي نمامأو ىرسلال ه هرصلتت قو زسحلاب قدصو
 |0000 والا لع ناو دذاسلا لهأ لمسل نورسيف ةداعسلا لحأ ادا رسيم لف أولعا

 ىغتساو لخي نمامأو ىرسيلل هرسينسف ىن خلاب قدصو ىلاو طمعا نفاماتز أرق مث ةواقشلا لعأ

 ( هلا نحأ ا لف لاق: نيصح نإ نارمح نعو * (ىرتعلل هرستسف كلا بذكو

 قرط ضب يفو هيلع قفتم هل قاخ ال ربسبم لك لاق نولماعلا لمعي مف لبق معن لاقف رانلا لهأ

 نيصحنب نارمع ىللاق لاق ىلؤدلادوسالا ىبَأ نعو * هلرسي 2 00

 ايف وأ قبس دق ردق نم مهلع ىضمو مهلع ىشق ءزغايهف نوحدا كيو مويلا سانا لمعيام تب
 الفأ لاقف لاق مهلع:ىضمو مهبلع ىضق "ىش لب تلقف مهاع ةجحلا تتينو مهبن هب 0

 لعشامع لأسيالف هدي كلمو هللا قلخ ىش لك ت ل ضاو كلذ نم تعزفف لاق 506

 ةئيزم نم نيلجر نإ كلقع رزحال الا كنلأس امب درأ مل ىنا هللا كمحري ىل لاقف لاق نولأسي مهو
 1 و رككو مولا اتا لمسيام تيارا هلل لوسراي الاقف سو هيلع هللا ىلصعلا 10



 مهمداعسو دانعلا ةواقش تيس 8 - برلا ريدش يف ىتاثلابانلا

 لاقف مبللع ةجحلا تتيثو مهين هب مهانأ امم نوليقتنسي اهفوأ قبس دق ردق نم مف ىشمو لع ىف
 اهروغاهمطافاهاوسامهسفنو) لجورع هللا باتك يفكلذ قيدصتو مف ىنمو م. اع ىضق "ىش لب
 لوسرانياع جر لاق ورمع نب هللا دبع نع ىحبصالا فش نعو ا هحيضت او علا ااعاو

 انربخت نأ الاال انلقلاق 5 ناباتكلا'ناذهام'نوردنا لاقف ناباتك هديب ىفو منو هلع لاش هللا ل2
 ءامسأو ةنجلا ل 3 امساب ىلاعت و كراس نيملاعلا بر نم باتك اذه ىنيلا هدي يف ىذلل لاق هللا لوسراي

 راثلال رهأ تاتك اذه هراسيف ىذلل لاق مث ادبأ صقنيالو مهفدازي .الف مهلع لحأ م مهلئابقو مهنإبا

 باحصأ لاقف ادبأ مهنم صقنب الو مهف دازي الف مه ا ىلع لجأ مث مهلئابقو ل ءايباو تاما

 لا لوسرلاق هنم غرف دق ىعأ اذه نك ]ل ئش ىالف سو هلع ل نا هللا ىلص هللا لوسر

 ذا ل 6 امع ناوةنْا لمعن هل مية نجلا بحئاص نإف اوراقو اوددس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلك

 نم لحوزع مكبر غرف لاق مث اهضبقف هديببلاق مث لمع ىأ ل امع ناو رانلا لمعب هل متي رانلا بحاص

 ىذمرتلا هاور ريعسلا يف ف قيرف لاقف ىرسيلاب ذينو ةنلا يف قيرف لاقف اهب ديف ىعلاب لاق مث دابعلا
 0 و سم

 نسح ثيدح لاقو هب لك نع نءرط ركب نع ةببتق نعو ىغش نع لس ىلا ثيل نع ةبنتق نع

 ثيدح نم هريغو( مك الا حمص يفو) * هل قايسلا اذهودحأ مامالاو قاننلا َءاَقرَو برررغ حي

 كبر دخل دوز لاحت ةلوق ىف تك ن ىاوع هلاك نع سان حب رئا ان ىزارلا د

 تاوزأ مواعش ةمايقلا موي ىلا نئاك وهام عج دموي هل مهعج لاق ( ماي رذ مهرووهظ نم دال نم

 ىلب اولاق مكرب تسلأ) مهسقنأىل 9 مهديشأو قاثيملاو دهملا مب ءاع ذخأو اوماكتف مهقطنتساو مهروص من
 تاويسلا مكيلع دوشأ ى :اف لاق نوللعبملا هلوق ىلا(ن :يلفاغ اذه نع انك انا ةمايقلا موب اراوع نا
 نع انك اواوقت أ معن مل ةمايقلا موي اولوشت نأ دا أ مكلع دهشأو عبسلا نيضرالاو عبسلا

 0 ىدبع م كت ورك ذي ىلسر م كلارا 0 الف نيلفاف اذه.

 نسحو ريقفلاو ىنغلا مهف ىارف مدا مهوبأ مط عفارو كزيغ انلترال انطإو انبر كنادهشن اوان

 لثم ءايبنالا مهيف ىاروركشا نا بحا ىنإلاقف كدابع نيب تءوسول بر لاف كلذ ريغو ةروصلا

 لسأ نب ديز نع ديز 'ن ماثه تلح ن ٠ ىدمرالا باج هج وو دكا مغرد

 حسم مدا هللا قلخ ا ا ال هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرير ه ىأ نع اص ىنأ نع

 ناسنا لك ىنيع نيب لعجمث َرَدلا لاثما ةمايقلا موب ىلا اهق ةلاخ وه ةمسن لك ربط نم طل

 الجر مهف قر : كتيرذ ءالؤه لاقف ب راب ءالؤه نم لاقتف د اع مهضرع مث رون نم اصيبو مهم

 هل تاعج مك لاق ممالا رخآ:يف نوكي دواد كتنأ لاق اذه نم ابران لاقف هن نيلبام نطنل

 املف لتدبيالف متو بتكي اذا هللا لاق ةئس نين دار هدز براي لاق ةنس نيتس لاق رمعلا نم
 دؤادكنبال اهلعجت موأدل لاق ةنس نوعإرأ ىرمج نم قبب موأ لاق توملا كلم هءاج مدا رمع ىضَقنا

 (ينول رس طرقل اع اذه لاق هتررذ تئطخت 'ىط>وهتيرذ تدسنف ىسنو هتيرذ تدحش دحش لاق

 لسم نع هربخأ باطخلا نب ديز نب نمح رلا دنع نب دي دنع نأ ةسينا ىلأ نب ديز نع للاكل ال رم

 مهرووظ نه مد ١ ىنب نم كبر ذخ ا ذاو) ةيآلا هذه ذه نع لئس باطخلا نب رمع نا ا 0
 ا د هللان الاف اهمع ا هللا ىلص 0 < لاقف ( مه



 ممداعسو دانعلا ةواقش تس ١ ئذف دب برلأ ريدقل يف ىناثلا بالا

 جرختسافهربظ حسم مثنولمعب ةنلا لهأ لمعبو ةنجاال# ءالؤه تقاخ لاقف ةيرذ هنم جرختساف هنيه
 .لاقف لمعلا مقف هللا كوسرإب الكر لاق وانس رانلا لعأ لمعت و يرانا ارش تلت 4 [3 ةيرذ اهم

 ةنحلا نال معآ ن ما ل لق توم ىح ةنملا لكلا لمعب هلمعتسا ةئحال دبعلا قاخ اذا هللا نا

 ع لابعأ نم لمع لع توك يح رانلا ل اهأ لمعب هلمعتسا راثال ديعلا قلخ اذاو ةنلا هب هلذ ديف

 (لاق) عطقنم ثيدحوه لب هلاق 6 سيلو مسم طرش ىلع ثيدحلا اذه مك احلا لاق#رانلاها> ديف رانلاا

 نكلاذه برن محل ايد فالظللا نب رع 2 ناكل ن شم 3 علقنم ثيدح وه رح وبأ

 نكالو كلام نم ظفحأب وه سيلذإ ةقئر نبمعن هيف ركذف ةسبناو دان ل ا

 نيفورعم ريغ نالوهجي اءيج راسي نب لسمو ة ةعربر نب محن ناف كلذ عمو كلام هفلاخ اذا

 رك ذم لوهجىندم لج روهاماو ىرصبلا دباعلا راسإ نب سم وه س هلو ثيدحلا لقنو معلا ل 2

 نب لسم ىلع هديب بتكف اذه كلام ثيدح نيعم نب ىحي ىلع تأرق لاق ةمئخ ىنأ ن 71 محراب نم

 و هيلع هللا ىلص ىنلا ن ع هانعمناف داتسالا ليلع ناك ناو ثيدحلا اذهرمع وبا لاق#فرعبال راسي

 هيلع هللا ىلص ىبنلا 0غ ىلر نمو هرغو تاطخلا نت رمح ثيدح نم ةريثك هوجو نم قار دف

 دللي ةءاوز رب رع وبأو ىلع ناو ماع 0 0 نلاط 0 لعردقلا يف يف هانعم مسو

 ىنالكلا ةيحالا وذو صاعلا نب ورم نب هللا دبعودوعسم نإ هللا ديعو ىدابع || هاو ىلا

 نب ةداععو ىرعشالا ىموم وبأو مشمج نب ةقارمسو كلام نب ا ةشئاعو نيصح ن: نارمعو

 نبذاعمو رذ وب أو ديسأ نب ةفيذحوهللا دبع نب رباجو تان نب كرات نلالإ ن ةهدحو تلف تناخلا

 داك مالس نها دنعو رص هع عفا 0 لجر هللا دبعوبأو, مكح نب ماشهو لح

 ىلهابلا ةماما وبأو ريبزلا نب هلا دعو نينمؤملا م أ ةشئاعو صاعلا نب 0 ىسرافلا

 انا[ ةقرأم اعيمجح كب رمتسو ةفوقوم مهنيداحأ ضعبو فوع نب نمحرلا دعو لئفطلا و 1

 ند ىدمبز ا ىربخأ لاك دل ولا نب هه نرخ هيوه ار نبقاحسا لاقو# لحوزعهللا ءاشنإباتكلا

 الجر نأ مازح نيمكحنبماشه نب ا نع ةداتق ىنأ نب نمحرلا دبعن ء دعس نب دشار نعديلولا

 مهدهشأءربظ نم مدآ ةيرذ جرخأ امل هللا نا لاقف ءاضقلا ىضمدق مأ لام الا ًادتننا هللا لوسراي لاق
 عا لمعت 01 قمل لعان راخل ءالؤهو ةنحا ءالؤه لاقف هيفك يف مهب ن رخافأ مث مهفنأ ىلع

 ىريرحلاانئدح دام انثدح دمصلا دبع انبخأو قاحسا لاق رانلال اهأ لمعل نورسسم رانلا كمارو هنا

 هباحأ هيلع لخد هللا دعوبأ هل لاقي سو هيلع هللا بص ىبنل فاح نم الحر نأ ةرضت نأ نع
 هللا نا كوي لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق كيكبيام هل اولاقف ىكبي وهو ةنودوعل
 نيتضقلا ىا يف ىردا الفىلابا الو هذه هذهو هذط هذه لاق ىرخالا هديب ىرخاوهنيعبةضبق ضبق

 117 لاك للا لص ىلا نع ةريره نبأ نعئربقملا نعمفار نب ليعامسا ني دم نب ور ,مع انريخأ غانا

 ناك راخفلاك الاصاض ناكاذا تح هكرت مث انيط هلعج مث بارت نم مدآ قلخ ىلاعت هللا نا لاق سو
 لاق مدااي رتخا لاق قيرذام براي لاق هحور نم هيف هللا خفن مث مظعرمأل تقلَخت!َل وذا ل

 نم رلا فكيف هتيرذ نم نئاكوه نم لكاذاف هفك هللا طسبف نبي بر ىدب اتثكو ىبر نيِي ترتخا
 هللادا ]ا لاق ةريرها أ نع دب زلا ىلوم عفانو ىربقملا 1 ل

 نا



 مو داعسو دايعلا ةواقش - ١ ١ - تزل ريدقت يف ىتاثلا بانلا

 ىبر نيت لاق مف كتيرذ كي رأ نا كيلا يحا ”ىدب ىأ مدااي هل.لاقف' مدا قل تا دف هذا ىاحت نأ

 هناع 0 .ةلا موي ىلا قلاخ وهام مهلك هتيرذ اف اذاو هني طسبف نيم ىبر ىدي اتلكو

 0 ا را "00 لاقف مهتائيه ىلع ءاينالاو هتئه ىلع ىلتملاو

 نباىنثدح دعسنب ثيللاانأ رمى 1 4 نب دم انثدح ىزورملا رصن نب دم لاقو *

 هديب لاق م * مدا هللا قلخ لاق, مال نب هللأ دمع 000 نع ئربقملا ديحب ىلإ ندم نع ناك

 ءالؤهن 1 0 طسنف نيع كيدي اتلكو ىبر نيمي ترتخا لاقف مداايرتحا لاقف اهضبقف

 نا قا سا انام (كاقز :ةعافب مره نأ لا هم لها نم قلخأ نأ تيضق نم لاق برا

 هللا ىلص ىلا نع ةريره 0 ماس نب ديز نع دعس نب ماشه انأ نوع ارفع اه رسال

 ىلا هّتيرذ نم اهقلاخ وه ةمسن لكهروظ نم طقسف هرهظ حسم 1 هللا قاخ امللاق سو هيلع ىملاعت

 نع دعس نع ةعدن نب. ىلع نع ىدوع.ملا ان ىالملا نبقاحسا (لاقو) ثب ,دخلا رك ذو ةمايقلا موي

 مدآ ىلع ذخأ هللا نأ لاق( يتايرذ: مهرووط نم مدا ىب نم. كبر دخن ذاوز لات لود ف 0
 قائما مملع ذخاف رذلا ةئيهك هدلو هرهظ ن م جرخأ مث هتابيصمو ةجاو ةفزر كو هبر هنأ هقاثيم

 تال 001 د انس عير لانا نقر

 لاو نر ل الكا ل الاء يو هن لك جرح افمدا رهظ هللا حسنم لاق سابع نأ نع

 نع نر ني ريل نس تاس نا نط سس يا 0 ندرك نذدح

 ءاضيب ةنجال ةقولخم سفن لك ترن نميالا هبكتم برض هللا نا لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس
 ءالؤهلاقف ءادوس رانالةقواخم سفن لكت جفن رسبالا هبكتم برض مث ةنيلا لهأءالؤه لاقف ةيقن
 ىلع مهدهشاو مهلك مدا ىنب نم هممايو هل قيدصتلاو هب ةفرعملاو ناميالا ىلع هدبع ذخأ مئرانلا لهأ

 نغ كلملا دبع نب دمع نب ذاع حور انث قاحس ام دج #ورئاو ارق د ارتد و1 مهضأأ

 ىنغلب ورح نبا لاق دازو ثيدحلا اذهب سابع نبا ن ع راج نب ادعس نع ئمؤم نب نإ 1

 دبع نا نر لا (لاق) لدرخلا لاثما هفك ىلع مهحرخأ هلا

 يا زو ا ا لا ىنب نم كبر ذخأ ذإو هلوق يف ورم نب هلل

 سانا نعودوعسم نبأ ن ء ىتادمملاة م نعو سابع نيا نع طاص ىنأو كلام ىنأ هباحصأ ند ىتدسلا

 هللا رخأ امل لاق ةيآلا مآ ل هيلا لك ىلا تاححأ نم

 ٌولؤالا لثم ءاضيب ةيرذ هنم جرخاف ىنهلامدآ رهظ ةحفص حسم ءامسلا نم طبهي نأ'لق ةتللأ نع مح

 ةئيهك ءادوس ةيرذهنم جرخاف ىرسيلا هرهظةحفص حسمو قمح رب ةنإلا اولخدا مط لاقف رذلا ةئيهك

 قاثيملا مهنم ذخأ مث لاهثلا باحصأو نيهلا باحصأ لوي نيح كلذف ىلابأ الو رانلا اولخدا لاقف رذلا

 ةكئالملاو وهلاقف ةيقتلا هجو ىلع نيهراك ةفئاطو نيعئاط ةفئاط هاطعاف ىلب اولاق مكبرب تسلأ لاقف

 كلذيفدي الا (كش نم انوا كرش ءاعإ اراوهاوا .ن :يلفاق اذه نع انكانإةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش)

 0 0 لوش وهوالا كريشم الو هير هللا نا فرعي وهو الا دل دلو نم دحأ سبي

 كلذو (ممايرذ مهرورظ اذ نممدأ ب نم كبر ذخأذاو) لجو زرع هلوق كيذف نودع مهران ١ ىلعانإو
 ةغلابلاةجيإ-اهللذ ل) لوقي نيح كلذ و(اهركو اعوط ضرالاو تاومسلا يف نم رسأ هلو)ل وش نيح



 مهمداعسو دايعلا ةواقش | 1 | برلا ريدقتيف ىناثلا بايلا

 نبا نعاضم انثدح عيكو انثدحقاحسا لاقو# قائيملا ذخأ موي ىنمي لاق(نيمحأ مك ادط ءاش ولف

 مالسب ةنحلا اواذدا هنيمي يف نمل لاقف نيتضبق قلخلا هللا قا> هنع هللا ىذر 2 21 لاكيلاف طلع

 لحجر نع نايبظ ىلانع شمالا نع ربرج انريخاو ىلاباالو رانلا اولخدا ىرخالا هدي يف نإ لاقو

 نمل لاقف هدب نيتضبق ضيق قلخلا هللا قاخ امل لاق سو هيلع هللا 'لص دم تاكا ند راصنالا ن

 ديعلاقو#*ةمايقلا مويىلا تيهذف لاهنثلا باعصا منا ىرحالا دنلا ف نمل لاقو نع ” 0

 هللا نا لاق ةبالقىفأ ن نع ىئايتخسلا بوبأ نع مزاح نب ريرج ىئرخأ ردقلا باتك يف بهو نب هللا

 يف ىتلاو هني نع هنيع يف ىتل | ىتلاف مهضافأ مث هفكيف مهرشن مث هتيرذ ج أ موا رككالا لور

 مهامو رانلا ل اكل 15 نانا د1 تره لانا ذو ده ءالؤه لاق مث هلهش نع ىرخالا هدب

 نب دام ان 5 1 لاقو هعيقلا عفرو باتكلا ىوطف 9 اع مهامو ةنجلا لهأو نولماع

 هوو ثارخا نب 1 1 عر :ربا لاق ه ركذف اصىنا نع ةبالق 1 0 نع دز

 .نا لوشب ورمج نب هللا دع جيس هنا هندح سارف 5 ا نع . لاق 0 درسا أ ىنأ ا حرس نبا

 نيتضبق مهضبقف 5 ردا لاك هتيرذ هرهظ نم جرذاف دورملا ضفن هضفن مدآ قلاذ امل لحو زع هللأ

 نعدبزي نب سنو ىنرب>أو بهو نبا لاق# ريعسلا يف قيرفوةنإا يف قيرف لاقف امهضبق مث امهاقلأ مث
 هسفنل كلع وأاقزاروأ ايضاق لا عم نا م عزب ناك نم لاق صاعلا نب ورمع نإ ناد نع ىتاردالا

 همايصو هنالض لعحو هناسأ قر أو هتحح ضحدأف هللا ى | اروشن وأ ةايحوأ اتوموأ اعفن وأ ارض

 ا قلخلا قاذهلل نا لاقو رانلايف ههجو ىلع للا هكأ أو بابسالا هب عطقو ءابه

 اح وزع هلوق يف ةيلاعلا ى ا نعى انت مات كي يره ا دداداوب ارك دوك ءانلا لسحر ِء

 ياذملا اوقوذف مكتاعيا دعب مترفك أ مههوجو تدوسا نيذلا اماف هوحو دوسلو هوجو ضيد موب)

 لاقونيشرذ أوراص لاق (نودلاخ|بمف مه هللا ةمحر ىنفمههوحو تصب رك 000 متكاف

 ةوحاو ةمأ اوناك ثيح ناك ىذلا نامالا وه لاق مكن اا دعب مترفكأ مهريغو موهوجحو دوس نمل
 0( 2009 1| مابا نأ انتدح دامس انئذح لسمتسا نب ىسوم انثلحو.دواد ونا لاق نيماسم

 هرخ اوم ! ةدقأ رمالا اذه لوا نال تاقف هانوعدو هانرك ذف لج وزع هللا اندمط ىدبلان اع ىلأ

 آل[! ل قف ءان وعدو هانرك دو لج وزع هللا دمت ن املس دنع انك دتلا كمن نابع نبأ لاقف
 10 0 ردلاف هر حسم مدا قلخامل ىلاعتو كرايم هللا ناةّللا كتبت ناماس لاقف هرم اب ىنم اجّزفأ دشأ
 ا 000/ قازرالاو ةدافسلاو ةوقتشلاو نرئالاو ركاذلا قلغت ةمايقلا مون ىلا "ىراذ وهام ءرهظ
 لاقو رمشلا سلاجيو رمشلا لعف ةواقشلا لع نمو ريا سلاجمو ريا لعف ةداعسلا لع نمو ناولالاو

 ا 0 ريح نيا ديعس نع ا نب ءاطعاا رشا داع اند ليغمسا نب ىتاوم اندح دواد و ا

 مهةيئاومو مهد ووعذخأ ةمايقلاموي ىلا ”ئىراذوهام هنم جرخاف مد د[ نط لا كبر حسملاق سابع

 اعود مهد اع مث رذلا لاثماك اوجرخ ا ذدئموب 0 غلا نأ نوريف دعس لاق

 مهب أ قلخٍبيقع مهنواقشو مهتداعسو , 0 ومهتازراو مدا ىنب لامعا ردق هناحبس هللا نأ ىلع لدي

 0 ريسفت : اماو * مهروصو مهاثمأ لعأ هللاو اذهو مهالحو مطاكشأو ممووص مدأ مب كال مهأ راو

 نايبو ةيالل اريسفت نكي مل حصول رمح ثيدحو هبفام هيفف هب ةيالا مدآ ىنب نم كبر د اداو لام
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 نمال مدا ىنب نم ذخالا اذه نا ىلع تلد ةيآلا نكلو هيلع ثيدحلالدب الف اهب دارملا وه كلذ نا
 هنا>بس هل ةحبللا هب موت داومإ هناو ةما دعب ةما ممايرذ ماو هرهظ نمال مهروهظ نم هناو مدا

 هللا مهرطفام ناف هتعيتو ىلأ كرشأ دلولا لوي الو اذه نع الفاغ تنك ةمايقلا موي رفاكلا لوقب الف
 ص ىلع هريغو رمتثيدح "لد مثمملع ةجح مهرطافو مهقلاخو مهبرهناو هيب وبر رارقالا نم هيلع

 جتحاماو كلذب مهيلع جتحيال هتاحبس وهو لوالا قاثبملاو قباملا ردقلا وهو ةيالا هيلع لدن رخا

 ةححلا ةماقاو عرشلاو ردقلات انا ثيداحالاو ةيالاتنمضتق ةيالا هيلع تاد ىذلا وهوهلسرب مملع

 اممدب رارقالاو هتف رعم ىلا دبعلا جاتحي امب اهنع لثس امل سو هياع هللا ىلص ىبثلا ربخاف ردقلاب ناميالاو

 قيفوتلا هللبو

 للا ىلص ىنلا كحو كلذيف ىسومو مدا جاجتحا ذ ىف ثااثلا بابلا

 مهماع همالسو هللا تاولص مد ل م

 انو ءءأتنأ مدآآب ىسوم لاقف ىسومو مدآ جتحا لسو هيلع هللا لسا لور لق اق روع نأ نع

 قمولتا هديبةاروتلاّكل طخوهمالكب هللا كافطصاىسوم تنا مدا هل لاقف ةن نم 5

 مدآجخ ىسوممدأ جس لسو هيلع هللا ىلص كلالاَتف ةنسنيعبر راب ىقلحت نأل ايق "ىلع هللا هردق سا

 لاق ىد وممدأ جن ىسوحومدأ :جاحترخ غفل فوءدي ةاروتلا كا بتكة اور يفو ىم وممدآ جل ىسوم

 للا هاطعأ ىذا 7-00 أ مدآ لاف ةنيلا نم مهنح رج اأو سانلا دك ردا ذل ل تن م

 يفو# قاذ نأ لبق ىلع ردق نما لع هواتفأ لاق م ء لاق هتلاس رب سانلا ىلع هافطصاو 92

 هدسةللا كقلخ ىذلا مدآ تنأىسوم كاف 2 0 جل امهبر دنع ىمومومدا جتحا رخآ ظفل

 ضرالا ىلا كنئيطخب سانلا تطيهأ مث هننج يف كنكسأ وهتك الم كلدحساو هحور نم كيف خفنو

 كب ”رقو "ىثلك نان اف حاولالا كاطعأو همالكبوهتلاسرب هللا كافطصا ىذلا سموم تنأ مدا لاق

 ايف تدجو له مدا لاقاماع نيعب رأ اب ىسوم لاق قلخأ نأ ل ابق ةاروتلا بتك للا تدجو مكف احن
 ىقلخت نأ لاق هلمعأ نأ ىلع هللا هتكالمع ت تامع نأىلع ىمولتفأ لاق معن لف عوشل ىصعو

 قيود جتحا ر ا ظيفل يفو#ىسوم مدآ جن رك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس هس

 ريدقتلاذهو هتحص ىلع قفتم.ثيدجلا ركذو ل ا يا ىذلا تأ و ل

 نم همهغ ل نم تدلع 0 نيسمحم تاومسلا قلخي قباسلا لوالا ريدقتلا دعب

 ناك اذا ردقلا ناف ءاسالا تاون حصول لاقو كلذ ىلع هقفاو نمو ىئابخلا ىلع 01 ةلزتعملا

 ردقلاب ةحملا هل تح اذا م اء 00 هالا كرتب ىصاعلا ناف ىبنلاو رمالا لطب ىصاعلل ةجح

 ثيدحاأذه ناف هتنسو هلوسرو هللا مهلهجولازبعالا قيرف لالض نم اذهودهنع موللا عشرا ق قباسلا

 ماستلاو قيدصتلاب هلباقتو نرقكدعب ان رق اهسب دهع نم لو.قلايهاقلتت ةمالا لز , ل هتح ىلع قو حيت

 هتحصن اومكحو هلاق هنأ سو هيلع هللا ىلدهللا لوسر ىلع هب اودهشو ميبتك يف ثيدحلا لهأ هأآورو

 ةيوشح ةهبشموةمسحم مانع لع ةداهشلاو ام لمح ةوادعو اموادعن فرع نمو ةنيلا سانا لهجأل اف

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرثيداحأ درب ناكر وخلال !طابلا مالكلا ل اها لد مو نانا
 + 11ش تش ف سل ل سوت رول 000723.
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 ىبومو مدا جاعتتحا 0 رك ذ يف ثلاثلابانلا

 تكا علان ولع كداكناو ةيؤرلا كداجا اودر مكةدسافلا مهدئاقعو ةلطابلا مهدعاوق فالخم يتلا
 ا لصفلا قسرا لإ ةلوزرتو هل ىل ةلوزأ كيداحاو ةعافشلا كيداحاو هب ةمئاقلا هنامص ثداحأو

 تدر اكو كلذ لاثمأ ىلا ةقيقح هقلخ نم ءاش نم هعمسإ امالك ىحولاب هملكت و هدابع

 فة فار كدر كو اهرغو ةعاقعلاب راثلا نم راكلا لهأ جورتس ثيداحأ ةلزسسملاو جراوخلا
 ةيراي>الالاعفالاو تافصلا ثيداحأ ةلطعملا تدر امو ةباحصلانم مهريغو نيدشارلا ٠ فانك لك [طف

 هلوسروةللا هلسؤي ل الصأ 017 لكي ىلا ردقلاو ءاضقلا كيداحا ةسوحلا ةيردقلا تدر 6و

 ءاجام ريغالصأ هلوسرو هللا ب بزح لصْؤي مل كإذلف اهعضاوم نع اهغير 2و هنا در ىلا ارم دق هداق

 اذه مف يف ىانلا ا مث# نوعحرب اهلا تأ ا ممنجو نولوعب هيلع ىذلا ا وهف لوسرلا هب

 م هجخل ا نال هجح ا:| ةقرف تلاقف ىسوه ىلع مدل تهجسوت ىلا ةدل | ةجوو ثيدحلا

 !١ 2:5 بالا عم اهلا ريصملا بجي هللا ةحح ناد ةتبلا هف لصحم ال مالكلا اذهو هنبا لجرلا جحي

 0 اما ةقرف تلاقو ةححلا ىلا ريصملا تو 2 ذا لجرلا جح ولو ديلا وا لاو نالا

 هذهو هحوب ةحالا يف اذط ربا منال ذا هلبقام سنج نم اذهو ةعيرش يف موللاو ة ةعلرش يف ناك نذل

 مهتداهش هللا ليشيو ةدحاو ةعيرش مهعمجل ا اهماع ةمدقتملا ماسرل ةفلاخحا مالا مولتن ةمالا

 بئانلاو بنذلا نمبان دق ناك هنال هححاما 11 ةقرف تلاق ةوممعإ رش ل را ريغ نب م اوناك ناومهملع

 الخلا هجوأ ةنالثل حصيالف هلبق ام 2 ناك ناو اذهو همول زو< الو هل نتدال قتل

 قاثلا هم تبن دق بنذ ىلع ىنم 1 له مو ىموم ىلع ةحح هلعح الو هحولا كلذرك ذيل مدآ 1

 ىلعب ان دق هنا هناحببس ا اذ ن1 مول نأ م هناحتس هللا فرعا ىسموم نأ

 نا ثلاثلا ٠ نمحرلا ملك نعالضف هلعشب 0 نينمؤملا داح ال زوال اذه ناف هادهو هدعب 0 هلعاف

 تلافو هللاتفتابب الف هاغلأام رابتعاو ةححلا هحو مو هب هيلع هللا ىلد ىنلا هب قاعام ءاغلا مزلتس اذه

 ىسومل ةححلا تناكل فيلكتلاراد يف همالولو فلكتلا راد ريغ يف همال هنال هحح اغا 0 ةقرف

 لاق اعاو فيلكتلا راد ربغ يف ىننمل هل لَه ١ مدآ نا اههدحأ نيهجو نم دساف اضأ اذهو هيلع

 هللا نا ىناثلا قباسلا ردقلا يف جتحا امناو رادلل ضرعتي مف قلك نلف لو ردن سا ا
 تلاقو ةمايقلا موي الو توا دعب مهمولايف فيلكتلا راد ريغ يف هدابع نم نيمولملا مولي هناحبس

 هناو هتبوبرب هناحبس د رو ةقلخلا ىلع هنايرجو م كا ديش مدا نال هحح اغا 0 0

 ةدهاشمواولاق نك. 5 اشي ملاموناكءاشامهناو هردقو هئاضقل”دارال هناو هماعو هتئشعالا ةرذ كرجال

 وهوهل ةفورعم هيلعةيراج ماكحألاو اضحم امدع هسفن دهش هنال ةئيس حابقتسا هل عدبال كلا دبعلا

 كلسملا اذهو موللا هنع طقس دهشملا اذه دهش نمو اولاق هل ةوق الو هل ةليحال ربدم بوبس روبقم

 اذه الاطبا هودر امنا مهو هدر ىف ةيردقلا كلم نم "رش وهو ثردحلا اذه يف كلس كلسم لطبأ

 ىلح هللا لوسر ثيدحدر يف اوأطخاو مطوق لاطباو 0 0 هيلئاق لع ادرو كرقلا
 ملاظورفاكو ك رم لكل ةححردقلا ناكو ةاجتانايدلا تاطبل حصول كلسملا اذه ناف سو هي هيلع هللا

 لا نطو اذبأ كتم ركشإإلو هللظ ىلع ملاظالو هتيانح ىلع ناح ماليالو ىنعم دودحا قبب ملو
 مالك اذهو ردقلا يف ىلاعت هللا رسب هراصيتسال اركنم ركشرال ىراعلا هتاراشا يف انيس نبا نيدحلملا

 خاسنم



 لولو دا عاملا 2 ركذ يفكلاثلابانلا

 ركشملا اراكن | سانلا م اظعأ» 3 هللا قلخ فرعأو لسرلا ةعباتمو للملا نم خاسنم

 صمالا نافذ ردقلاو ا ركدملا اراكن أ سانلا مظعأ فراعلا»ركشملا راكال | س0

 هديعاف ماقم يفو نيعتسأ كاباودبعت كاياماقم يف : يف موقيفهل هذفنو هيلع ةئيعإ ردقلاو ناكر هيلع بحوب

 اذهب حاصو ةفرعملا ةقيقح اذهف هردقب هرمأ ذيفنتيف هيلع لكوتتو هردقو هىماب هدبعنف هيلع لكوتو
 لاوس نمإمأو مهماخ كلا مهوا نم ناكل تعج اذه ىلعو هللا, فراعلا وه ماقملا

 تاعاط هلك 3 ىلعفت ىم هراتحنامل "اللعفنم تحصا

 هراصتسالا اركشم ركتيال“فراعلا لوقيو هتثيشمو هتدارا تعطأ دف رسال نال
 جاجيتحال هن احبس هللا ىكحامتا وموعابتا نم وهسيلو ةيطاق لس رلا هيلع امعجراشن ردقلا يف هللا رسب
 (انؤانا الواتكر شاملا ءاشول اوكرشأ نيذلا لوةيس) ىماعت ل ااتف لسرلا ءادعا نيكرمشما نع ردقلا يف

 للا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لاقو) ىلاعت لاقو (نيعمحأ مك ادط ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هلل لف)هلوق ىلا

 اوقفنأ مهل اق اذاو)ىلاعت لاقو(نيبملا غالبلا الا لوسرلا ىلع لهفر هلوق ىلا (”ىش نم هنود نم اندبعام

 ءاشولاولاقو) ىلاعت ل ااقو( همعطأ ل ءاشيول ند معطنأ اونما ١. نيذللاو رفك نيذلا لاق هللا مكفزر ام

 جاحتحالا اهف ى 0 عضاوم عبرأ هذهف (ن )وصر الا مهنا 0 كلذب مطام مهان ديعام نما

 بر)لاقفهئاضعإ هيلع جتحأ ثيح س مب ا رقحالا هودع كلذ يف مهمامإو | مهحعش و هئادعأ نع را

 مطوق ةحس لوقعملاو سلا 0 لبق ناف (نيمجأمميوغالو ضرالا يف مه ننيزال ىتتيوغأ ا

 نمحرلا ءاشولو انؤانا الو نحي ء ىد نم هنود نم اندعام هللا ءاشواو اّواإ الو انكار 3 أام هللا ءاشول

 انثش ولو و)لاقو (هواعفام كبر ءاشولو)ىلاعت لاق دقو ن ل اشي ملامو ناك هّللا ءاشام هناف مهان ديعام

 لهاون وفداط هن هنق 0 امف صرخلا مط تنئاو مل ممعىفأ و مدل "اك (اهاده سف ل 2

 فكف هقلخ قفا اءاضع الو لذاك كك كريشم ان كرش *أام هللا ءاشول نواوقي ًاعيمج ةئسلا

 نيرجافلا ركاز نييذاكلا بذك أ هنف مهام مهمل اع هناحتبس ركن [(ليقر نرد دا هذ مهام مهلع ركشي

 هردقلاناينإ هورك ذام اورك ذي مل مهناف لطابلا لطبأ مهلع ركنأ لب انف ذو اًقدص مهلع ركن ملو

 هع نادصم اوناكل كلذكه /اق ول وو هبإ ةناعساو هيلع الكونو هيلا | راقتفاو هتبادحوو هسوبرو

 مهقفاوو هر دقو هئاضش هوعفدو 0 هع رش اوضراعف ءىعأل هب نافاداو لا هب نيض راعم هولاق

 هتبح ىلع هردقو ةماعلا هقيشمب اوحتحا مهناف اضيأو ردقلاب هعفدو ىعأألا ضراع نم ل اك كل كلذ ىلع

 راخالاو ب هعفدور ردقلاب نع لا را لالضلا ن 1 عاونانان اوعمش هيف هنذاو هب هاضرو هءاش امل

 7 ءاصقلاب لفَرلا ىلع ةحللا مط ناو هاضقو 0 ثيح هاضريو ميم كلذ بحي هنأ هل نع

 : ىعدي وأةفر كالا قيقحتلاى عدب نم سانلا نم كنار ٍهْط هيلع مهعسو لالضلا اذه يف مهرودقو

 6-0 1 مالسالا خ خيش ثاككق عفو دقو موللا ك2 لمس محلا دهاش ا[ذإ فراعلا اولاقو كاإذ

 نيرئاشلا لراس نم ةبوتلاب اب يف لاق هناذ, هلم لا ءةاعأ دقو كلذ مهوبام ىراصنالا دمحم نب هللا دبع

 اهناساو كالذذإ | ايف هللا داع كف فرعتف 3 :11 يف رظنن نأاطوأ# ءاشأ ةنالث ةيوتلا فئاطلو

 ل رسم قاع 50728 هئاضق ف هن ربع فرعل نأ ناينعم كح فذلاو ديعلا لخن اعإ كك هللأ ناذ



 | ىسودو مدآ جا>تحا هل ركذ يف ثااثلا بانلا

 ريسي هن ال لاحيةنسح هل قب ملهتاس قداصلا ريصبلا بلط نا ملي نأ ةيناثلا ةفيطللاو# هتححيهنذ ىلع
 هل عدي مل مكحلا دمعلا ةدهاشم دال ال لبشلاو سلللا ابيع تاظيو ةنلا ةدهاشم نيب نيب

 ريخالا مالكلا اذهف «مكحلا ىنعم ىلا ىف :اعملا عيمج نم هدوعصل ةئيس ا الد 1 نايحتسا

 حابقتساو اذه ناسحتسا ىلع اهانبم اهلك مئارشاو حييقلاحانقتساو نسحلا ناسجيتسا لطبي هرهال
 و تدادزا املكو حيبقلل احابقتساو نسحلل اناسحتسا ريصبلا ديزت مكحلا ةدحاشم ل اذه

 ءامسالا يضتتمو هلسرو هبر كلذ يف قفاوي هلاف هحاقتساو هلاس>تسا ىوق م هتافصو هئامسأو

 همراحو هدودحلو هلل هبضغو مالا اقفاوم كلذ يف مالسالا خيش ناك دقو ىلعلا تافصلاو ىنسحلا

 هحبقام حايةتسا يف همدق خوسر يف نيب مدقتملا همالكو ةماعلاو ةصاخ دنع ةريهش كلذ يف هئاماقمو
 هرك ذامدب قيل ىذلاوهمالك مكحضى لا دريفهباشتم اذهو هف مكحل اكو هوهللا ةيسحام ناسحتساو هللا

 ءانفلالاقف مالطصالاوءانفلا يف ةدعاق رك ذف هحرش يف ىطساولا مهاربا نب دمحأ سابعلا وبأ انخيش
 هئافضي وهب هتقرعمو هب هم كلذب دئزيف دسلايفدب معلا ةوقو قا دوجو ةيلغلد.ءلا مالطصا نع ةرابع

 رومالا نم همهد ابهروعش نع باغاعر هناف همهد مظع رما يفزاسنالا لهذي مك كاذب لهذيفهناحبس

 هتبيه نم هظحالام هلهذاف ضرالا كوام نم رهاق مظع ناطلس ىدي نيب فقو لجر هلاثم ةمهملا
 لج وزع هللاهدهشا نع فيكف كلذ قوف سالاو برش اذهو هب رعشب امم ريثكح نع هناطلسو

 ىلاةبسنلابءايطاك الاخ اهدهشف هتردّه الا اهءاوقالاناوم ءايشالا ىأرف هعءىش الو نك ثمح هتيننادرف

 ءابعأب مايقا يف بردتلاو ةيفصتلا دعب حيحصلا فشكلاب ةيبلقلا رئاصبلا يف كلذو ىلاعت قملا دوجو
 الا اح ىرقالتل ىتكو هترد نم هدبع هللا صو اهقالخا قاختلاواهاقنأ لمحو ةعيرشلا
 ىذلا دوجولا ىثالت ةمنادرفلا ةمظع ىلع ةلادلاةيحورلا ةيقيقحلا ةدهاشملا راونادمعلا ىلع تليف

 011 داو اراك الك“ | كلذ يف دسلا نوكيو حاصلا هنلغ رفسا اذا ليللا ىشالث, مك لحمضاو دبغال

 تاكو ىف رع لك هلق نع هناعا ىطغاعر ىتح هنيقيو ةناعيإ دادزي نكَل هداتعإ امل رياغم ءىشأ هيلع
 ةفرعميف ةحبحصلا رئاصإلا هيلع دوعتو لالا ىذ ةرضحيف ةيدوبعلاب امتاقلايْ اك هدوجو قيبوهركس
 فرصتي ثيحب ءاقيلاوه كلذو فرصتيف هلاح ىلع ىوقيو زييعلامدع هنع لوز مث هوك دنع ءايشالا

 لوالا هروعش هيلع دوعي لبءاقبلا لاح يف ناةءالاو ناميالا نم هدحوام هنع بح الو ءايشالا يف

 ىلع هروبع دعب دارملاماقم ىلا لصيو هربب دب هيلع همايق هيف هدهشم ل> وزع هللا هالو رع دوجوب

 لاحيف ىنافلانأ وهو رخآ هجوو حيحصلا ثيدحلايف ءاج اك قطني هبو عمس هب ريصبف ديرملا ماقم

 نأىنعبال عرولاو ربصلاو دهزلا ل# هلق نم ريسفز 6 ..ءلاوو وحصلاو ءامقبلا 0 ىلا غاي ا اق هئانف

 الك ا وتوطناو لقلا نمب اهلح رتسدووشلا نأ ىعع نكلدصلا اهنغ عفتراو تيهذ تاماقملا كلت

 قحلا دو>و نم دجاولا هدجو امف تراصف ىلاعلا لاخلا يف لزانلا لاخلا جاردنا هدحوام نمذ يف
 هيف دجول العلا تلق نشتق,وا تحي 00 لاا نع لعالا نا اليتم نامل راس و او احح

 اذ اولا ةيدوجولا لاوحالا نم لانملا لاثماب اروتسم ءاجرلاو فوآلا قءاقحو:عرولاو دهزلا

 هسفندوجوتإل هللاب تاماقملا كلت هيلع دوعت زييعلاو و-صلاوءاقيلالاح ينو اهعومجمل عاستالا نع بلقلا

 ةئيس حابقتسا الو ةنسح ناسحتسا هل عدن مل دبعلا ةدهاشم نإ هلوق لاكشا لحنا كلذ تماع اذا ش0

 هدوعصل



 مومو ندا ناسا كل ركذ يفثلاثلابابلا .

 ءايشالا ىلع هللا مايق دهشف 0 تشح هللا كَ ةفس انا ىأكمل ك١ ىلاهدوعصل

 ةيدقإا اراد بس نع ةرواسس هنن اهيدايضالا أى[ 00
 يفءالوم ىلا هرظن عمتجا ديعلا نآل امج اذه ىمسيو قرفلاو زييخلا نع عرللا نما احالااع باغف

 فعضلو هبلق 5 تافرصنلا هلع ترادص ىاذلا محلا | اذه ةظحالم يفو نوكلا يف عقو مكح لك

 هت رعم ا هنأ 0 حيبقلاو نسحلا نب ىع رششلا زييمتلل عستي مل عامتجالا اذه نيح هبلق

 0 ع عفترا هنا ىف نعال زيمعلا ع نع هل ةرئاسلا ةفرعملا هذه ىط يف حيبقلاو نسحلاب

 ىطيف اروتسم حيقتلاو نيسحتلا ع شتفول ثيحب ىوطناو هدهشميف جردنا لب حيقتلاو

 ىلاعتٍب رلاب مئاقدجو نيهجو لعفال نأ هللا همر انخسش هركذام صخخشتو# قف وتلا لابو كلذ هذي

 ىناثلا ه>ولل ةظحالمو كيلا هحوال ةظحالم ناتظحالم هل دبعلاو هب هماعو هل هردقو هؤاضق وهو

 عمدهشيو هتثيشمو هردقودرلا ءاذق دهشي لب ىرخالا نع نيتظحالملا دحاب برغل النأ لانكلاو

 مكنمع اش نم)هلوق ىنعم هملقيف عمتجيف ةيدويعلاوةمورأأ دهشيف هتيصعمو هتعاطو هتيازحو هلعف كلذ

 20 امو هر ذ ءاش نش ا هذه نإ)هلوقو(هللا ءاشب نأ الا نؤاشتامو )هلوق عم(مقتسيزأ

 2 نع هيلق قيضن نم مهنمو نيدوهشلا نيذط هبلق عستي نم سانلا نش (هللا ءاشي نأالا

 مكحلا دوهش نع ةيصعملاو ةعاطلا ةهحو بسكلاو ةيدوبعلا دوهشب بيغيف لحلا فعضو هيلع دراولا
 ناك اذا هرضيال اذهو ىعرشلا همكح و لعفلارثأ الا هيلع رهظيالف هل راكتإ ريغ نم ىلاعت برلاب مئاقلا

 ءايشالل هقبسوىلاءبرلاةيلوأو هقبسو مكحلا دوهشب بيغي نم مهنمو هبلق يف اًمئاق مكحلاب نامالا
 اذاف هتفص نعالضف هن موكحلا نع مكحلا دوهشلإ بسيغيف هتيصعمو هتعاطو هبسكو هتبدوبعةهج نع

 هحبقو لعفلا نسحي هماع ناكاذا هرضيال اضيأ اذهواحيبق وأ انسح هنوكدهشي فِكف العف هل دهشي مل
 جاجتحا نم اذه نب اف *قيفوتلا هللابو هبلق ىلع مكححلا دوهش ءاليتسال هنع ىراوت امئاو هبلق يف امئاق

 تاعاط اهلك مطاعفأ نودهشي ةرفكلا ءالؤه دابعو هيبهنو هىعأ لاطبا ىلع هردقو هتئيشمب هللا ءادعأ

 هيف قفاو هنأ عم ةعاط هلعف اودبشي ل موةوقح يف رصقو مهريغ مهضغأ ولو ةهباسلا ةئيشملاامةفاومل

 هآوط مهعبتأو مهماظأو سانلا لي نموه نمالا ىنملاو رمالا لاطبإ ىلع ردقلاب جتحا اف ةثيشم ا

 هب مهرمأ ام لاطبا ىلع هردقو هتثيشع مهجاحتحاو «ئادعأ نع هتياكح دعل هناحبس هلوق لمأتو

 ربخاف (ن نيعمحأ مك ادهل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللذ لق) مهنم هءاش امل هب هاضرو هتبح الول 50-7

 ل هينكتتو محرشبو تلم ناب هتكوهسر يلع اجلا ١

 مهجح تلحمضاو كلذب ماع ةفلابلا هتجحتتبتف لوقسعلاو راصبالاو عامسالا م ماطعأو هسهاوتو
 هنا نمضتي اذه ناف (نيعمحأ مك اده ءاش واف) هلوقب ةححلا مامت ررق مث هئاضقوهشيشمب هيلع ةلطابلا

 هرقل كلل د م دود الرا رع فرس و كلملاو ةبودرلاب درفتملا

 لطاب هللا الخام يش لك ناو هلل هلك صالا ناو مهياع ةغلابلا هتحح ماع نم ةكشملاو ردقلا تابثاف

 كرششلا ىلع مهل ةجحح نودحاانوملاظلا ابامفس ديحونلا ةلدآ مظعأ نم ةذفانلا ةئيشملاو ردقلاوءاضقلاف

 هللاب رعاية كر ءاذا *قيقوتلاهللابو ةضحادلا ىه مهحخو ةغلابلا ى ه هللأ ه ةحح تاك

 مداو هافطصاو هأدهو هدعب هير هايتحاف هلعاف هنم بان دق باذ ىلع مولي 3 كافسل

 ( ءافش بي « )



 ىتومو مذا جاستحا - ١م رك ذيف كلاثلاب اللا

 تلاث ىتلا ةيصءملا ىلع مدآ ىسوم مال امن لب هتيصعم ىلع هردقو هئاضقب جتحي نأ نم هبرب فرعأ
 اهنبنت ةئيطخلا 0 مهبأ ةئطخ ببسب ةنحلاو ءالتبالا راد ىلإ 00 مهحو رحم ةيرذلا

 الا د و قم لاق اذهو ةيرذلا تلان ىتلا ةنحلاو ةييصملا بيس ىلع

 ةيوتكم تناك ى َجْيطخ بسس ةيرذلا تلات تلأ ةنيصملا هذه نا 00 ملا ىلع ردقلاب مدآ جتحاف

 . مكيلعو ىلعتردق ة هيدصم ىل ام ران ع1 بلاملا نود بئاملا يف هب جنح ردقلاو ىتاخ لبق هردش

 جاجتحالا نأ وهو رخآ باوج جوتي دقو هلا هجر ايش اباوج اهل انكر انك ىتاخ لبق

 كرو هنم ةبوتلاو هعوقو دعب هب جتحا اذا عفنيف ع _ضوم يف رضلو عضوميف عفش بنذلا ىلع ردقلاب

 0101 كافاضو برلا ءامسأدف رعمو ديحوتلا نم كاذذإ ردقلا رك ذ يف نوكف مدا لعفاك هتدواعم

 ضخلا ق و1! ربي ل اب ةعيرش هب لطسالو ابن الو ا رمأ ردقلاب عفديال هنال عماسلاو رك اذلاهب عفتنيام

 المع تلمع نأ ىلع ىنمولت | ىسومل لاق مدآ أد ويع ةوقلاولو ا 0 ايلاو ديحوتلا جاوب لع

 نكي مل نأكى و> هرمأ لازو ةبون هنم بان مث اينذ الك نأ ندا اذ قلحا نأ لق لعابوتكم ناك

 لك داق ناك ر 001 ه لوشو كلذ دعب ردقلاب جت# نا هنم نسح همالو هيلع نوم هناف

 امان جاحتحالا يق رودحم ألو لطاب ىلع هل ةح> هرك ذالو اقح ردقلاب عقدي ملهناف قاخا نا لبق

 ا 11 را اير البق كتر ناليقتسملاو لالا ىفف هب جاححأالا رضي ىذلا عضوملا

 جتحاك الطاب بكتريو اقح هب جاجتحالاب لطبيف هرارصاو هيلع هتماقا ىلع ردقلاب جتحبف منال هيلع

 ا رلا ءاشولو «انؤاباآلو انكرشأامهللا ءاشول) اولا ةفهللا ريغ مهمدابعو مهكر ش ىلعز و رصملاهب

 هداسمب اورقيملو هكر رن ىلع اومزعإ ملو هلعف ىلع اومدشي ل مهنأو هيلع م هامل نيب وصم هب اوحتحاف

 دعب منال همالاذاف دوعي ال 3 ىلعم رملا لك ءّرعو مدنو ةيشت ما نيت نم جاحتحا دض اذهك

 ناكاذا و ردقلا جاجتحالاحص 0 اذا موللا نا ةلّئسملا ةتكنو * هللا رده ناكامناكل اق كلذ

 ىنلا هرقاو ليللا مايق كرب يف ردقلاب ىلع جتحا دقف ليق ناف * لطاب ردقلابجاجتحالاف اعقاو مولا

 هقرط ممسو هيلع ىملاعت هللا لص هللا لوس نإ ىلع نع حييحصلا يف اك مسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 فرصن افاهثعب اهثعي نا ءاش اذاف هللا ديب اسفنا امنا هللا لوسراي تاقف لاقنواصم الأ لاقتف البل ةمطافو

 برصل ربدم وهوهتعمس ماكيش "ىلا عج ريو كلذ هل تلق نيح مسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر

 مرح لعفالوبحاو كرت ىلع ردقلابجتحيم ىلع ليق#(الدج يش رك [نان الا نكو)لوق خو

 لوقل قفاوم اذهو ا.مثعب ةسعلا ثعسو امهظقوينا ءاش اذاف هللا دب ةمطاف سفنوهسفنن | لاق اماو

 ا اعد روءاش ثيح انحاورا ضق هللا ناىداولايف اومان ةليل رو هيلع ىلاعت هللا بد ىنلا

 ىلص ىتلادشرادقو حي ردقلاب طرفملا ريغ جاحتحاو ط”رفم ريغ متانلافهيف رذعي هبحاص حيت جاجتتحا

 يف سم ( (ىورف) هب جاحتحالا دبعلا عفش ىذلا عضوملا يف ردقلاب جاحتحالا ىلا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نك حاورخ ىوقلا نمؤملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق نسي هديتك

 0000 |1117 الو ديا نعتسأو كيفتام ىلع صرح ] رشي لك يفو بففيعضلا نمْؤملا ن نم هللا

 اذه نمضتف ناطيشلا لمع حيتفتواناف لعف ءاش ام هللا ردق لق نكلو اذكو اذك تاقف ىتاوالقتتالف

 "00002 لا نأ نا (اهدحا) ناعالا لوتصا نم ةمظعالوصأ ففيرشلا ثيدحلا

 بحي



 همأ نطب يف نينلاو ثلاثلا 0-2 _ريدقتارك ذيفعبارلا بايلا ٠

 وهو ىوقلا ن 9 بحنو ىؤقلا وهف اهةفاونامو هنافصو ةئانأ ىضتقم بحب هنا(ىناثلا)ةقيقح ىحب

 نينمؤملا بحي نمؤمو ةفاظنلا بحي فيظنو ءاماعلا بحي ملعو ل كالا ب الجرار بح و
 را انس ودل هتحم نااهن انراو 1 ةلارطع ك1 نيرباصلا حب زباضو ناسا حج دو

 هداعمو هشاعم يف هعفنام ىلع هصرح ف تانسرالا دامس ها اهتم ود شعل نم دك 1 بدي بحيف

 هلكو ادومم هصرح ناكصيرحلاهب عفتام فداص اذاف عسولا غارفتساو دهحلا لذب وه صرحلاو

 الام ىلع ص رح نافدب ة رح نركت تارت نيذه عو# يف هلك

 ىلع صر ماكل ف هلك ربط كلذ نم هنافام بسحب ' لاءلكلا نم هباف صرح ربغب هعفتام لقا هعف

 عمتجيل هبنيعتسي ناءرمأ هقيفوتو هتثيشمو 0 ةنوعمي وه امنا هلعفو ناسنالا صرح ناك املو عفتيام
 هديعل 0 وععالا مع ' الو هلل ةدابع هعفسام ىل لع هصرح> ناف نيعتست كايإو دمعت كانإ ماقم هل

 صل راف اهتاهتس ايفان و هعمنام ىلع هصرح يفاني ز>علا ناف زحمتالو لاق 2 هب نيعتسي ناو

 7-9 مظعأ نم وهام ىلا رودقملا عوحر لبق هل داشرإ اذهف زحاعلا دض هللا نيعتسملا هعفنام ىلع

 هتافناف يلا اهدرصو هم اهردصمو هدب روثالا داك ٍ ةناعتسالا عم هيلع صرحلا وهو هلوصح

 لب انرهوليف ةدئافالووا ىلا زجعلا هيقليف ناطيشلا لمع حاتفم ىهو زج ةلا- ناتلاهلف هل ردع ملام
 ىلاعت هللا ىلد هاهنف ناطيشلا لمع نم هلكك لذو نزحلاو فسالاو طخشسلاو عزجلاوموللا حاتفم ىه

 ولهناو هتظحالمو ردقلا ىلا رظنلا ىهو ةيناثلا ةلاحلاب ه نها حاتفملااذهب هلمع حاتتفا نع سو هيلع

 بحوب » ىلا ةذفانلابرلا ةئيشمو ردقلا دووش نم عقنأ انبه م هل قب ل دحأ هيلع هيلغيمو هتف هل ردق

 نكلو اذك ناكل تاعف ىناول لقتالف رم أكلغ ناف لاق اذهلفهدوحو عنتماتفتث | اذاورودقملا دوحو

 اذهلف هتاوف ةلاحو هبولطم لو_صح ةلاح نيتلاخلا يف هعفنام ىلا 0-5 لعف ءاش امو هللا ردق لق

 ردقلا تابثا نمضتي وهو ةرورض هيلا ءىش ارحل لب ادبأ دبعلا هنع د ثيدحخلا اذه ناك

 قيفوتلا هللبوهمدعو بولطملا لوصحىتلا- يف انطابو ارهاظ ةيدوبعلاو مايقلاو رايتحالاو بسكلاو

 ةمأ نط ف نينللاو تلاثلا ى دنت ذا عبارلا بابلا

 ياسو هلو لج ًاوهقزرو هتداعسو هتواتش ردقت وهو

 كلذ يفةدزاولا ثداح الا نيب عمجا 5 ودا

 مكدح أن اقودصملا قداصلا وهو ملسو هي هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر انثدح لاق دوعسم نإ هللا دبع نع

 كل ةغضم كاذيفنوكي مث كلذ لثم ةقلع كلذ يف نوكي مث 0 نيعب رام نطي يف الخ غمجيل

 نفسو قّشو ةلمعو ل هقزربتكي تاملك عبراب رمؤيوحورلا هيف خفنيف كلملا هيلاهللا لسري مث

 هيلعقب سيف عارذالا اهنيبو هنيب نوكيام ىتح ةنلا ل اخ ل لمسبل يكدحأ نا هريغ هلال ىذلاوف

 هني نوكيام قد راثلأ_زعنا لحي لعل مدح نان 7 اننا لعأ ليس لم 7
 نب ههذح (نعو) هيلع قفتم .اهلخ ديف ةنملا ل اهأ لمعت للمعيفا تاتكلا هيلع قس عارذالا اهنبو

 محرلا يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كلملا لخدي لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىل اد ينل هب غلي ديسأ

 1 1 ناتكف اة قا براي لوقبف ةليل قسد أو نع ف نعل أ



 همأنطب يف نينلاو ثلاثلا هلا ريدقتلاركذيف عبارلابابلا

 (نعو) سم ءاودمتتلاوا اههف دازي الفةفيحصلاىوطت مهقزرو ضار و هلم 0 ءانتكمف

 0 ةيابلاوومأ نط يف قع ا ا رماع

 ىلافكلذ نم لبن لجل هل لإقف ع 00 ل هرم نإ 1000

 11401 ذل نوسرأو نات ةفطنلاب "رم اذا لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 امكب ر ىضقيف ىئتأ مأ ركذأ براي لاق مث اهمظعو اهخحو اهداجسو اهرصبو اهعمس قلخو اهراوصف

 ىضقيفهق زر براي لوقي مث كلملابتكبو ءاشيام كبر ىضقيف هلجأ براي لوقي مث كاملا بتكيو ءاشب

 ظفل(يفو)صقن.الو رم أم ىلع ديزيالف هدب يف ةفيحصلاب كلملا جرخي مث كلللا تكل ءاشيام كبر

 00 و نال 00 00 هللا ل لوسر تعومس ا

 ١ در ثيدخلا 00 دسم 0 نا

 ْ محرلاب لكو لجو زع هللا نا ٍلسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لا لاق كلام نب سن ((نعو) سم

 بر ىا كالملالاق اقل> ىغَس نا دار ا ل اة بر 21 ةقلع هدر, ىأ ةفطن بر ىأ لوقيف اكل»

 بهو نبا (لاقو)هيلع قفتم هن] ناني ق كلذك تكن لج ا تر را اف سوا ىف قا 1

 لاقلاق رمع نب لا دبع نأ مهندح ةدينه نب نمحرلا دبع نب ديعس نأ ثابش نبانع ءسأوب قربخا

 0 براي اهعم ماحرالا كلم لاق ةمسللا قاحب نأ هللا دار أ اذا مسو هيلع ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر

 قآل وهام هينيع نب يك مئاءرمأ هللا ىضقف ادعس غأ قش براي لوقب مثهرمأب للا ى ضيف را

 مت ىأ نع ىمدخلا ةداوس نب ركب نع ةعبط نب هللادبع نر 02

 نيعب رأ م>رلا يف ف ةفطنلا ىنعي تلخد اذا لاق ليسو بلع لاك هللا ىلص ىللا نارذ ىنا نع قاشمحلا

 د ضاق وه اع هللا ىضقيف ىتأوأ رك ذأ كدبع براي لاقف برلا ىلا جرمف سفنتلا كلم ىتأ

 ةمقلع نإ بمك نع ةعيط نبإ ىتريخا بهو نبا(ل !قو)ثيدحلا ةقب ركذو نئاك وهام 2 كيعس

 نير أةأرملا محر يف ةفطنلا ت تثكم اذا لاق هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعلاله نع ىسع نع

 ءاشي امب اهف هللا ىضقيف نيقلا مقلاخطا ع ارا ولحا كاف هللا ىلا اهب جرع مث اهحلتخاف كلماهءاح ةليل

 لا ل ل 00

 0000 لاو اجد دحأ ن 2 ضق هقزر 0 د 001

 * نع ةشئاع نع ثدحي ريبزلا نب ةورع تءمس لاق سعصم نإ رفعح ىئدح هللا دبع نإ ربزلا نع

 لخديف .اكلم ثعب ياو 0 1 ديرب نيح هناحبس هللا نا لاق لسسو هيلع ىلاعت هلا ىلس ىلا

 لوقف 00 0 لوقف 0 00 لوقف م مة 0



 هَمأ نعي يف نيئلسأو كلاثلا هل ريدقتلا رك ذيف عبارلا بابلا

 نباوهوهّللا ديبع نب ليعامسا ثيدح نم(دنسملا يفو) محرلا يف هعم قاخي وهوالا 'ىث اف اذكو اذك

 زعمللا غ غرف لاق لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ن نعءادردلا ىأ ن نع هتندح ءادردلا ما نأ رجاهملا ىنأ

 بوقمإ ان ديمح نبا(لاقو) ديعسمأ آقموحراوهسسضموةقذرو هلسأ 0 00 1

 ريشا عال ثبلت محرلا يف ةفطنلا تعقو اذا لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديمس نع هللا.دبعنإ

 قش كو افقلا ةرقن يف اغقنف كلم اهلا ثعبي مث ةلل نيعبرأ ثبلت مث حورلا ايف خفنت من ارششعو

 نع دم نع بوبا أ نع ديز نب دامح انث كرابملا نب نمحرلا دبع اننةمئيخ ىنأ نبا ىورو اديعسوأ

 يف دوادوبأ ءاور همأ نطب يف دعس نم ديعسلا لاق ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىفأ

 دبع نب ىلع انأبن ًادبعنإ دمح !(لاقو)هبدمحم نع ناسح نب ماشه نع دا نعنمح رلا دبع نع ردقلا

 ةريره ىبأ نع هيبأ نع هللا ديبع نب يحي نع هللا دبعنب دلاخ انث ناد نديجا دع انا ريعان هللا

 نطب يف دعس نم ديعسلاو همأ نطب يف ىتش نم قشلا سو هيلع ىلاعث هللا ىلع هللا وسو لاق لآ

 ديعسلاوهمأ نطي يفّوش نم ىتشلا لاق هللا دبع نع صوحالا ىبَأ نع قاحسا ىنأ نع ديعس لاقو هما

 كي دخل | دا نأ لاق دوعسم نب هللا دبع نع قراط نع قراخم نع ةبعش لاقو هريغب طظعو نم

 يفتش نم ىتشلا ناف اوعدتسالو اوعبتاف اماندحم رومالاةرشودمم ىده ىدطأ نسا هللا باتك |

 وهام لكروا ماندحم رومالا رِشو تدكلا انا ورانا ورلا رش ناو رك ظعو نم ديعسلاو همأ نطب.

 ناك هنا هنع ةدبع ىلأ ن نعقاحسا ىنأ ةياور نم ىربطلا ركذو ردقلا يف دوادوبأ ن نهار ترك

 قدصأو دم ىده ىده نسحاف ناتثثا امه امإ لوقيف سلجيال ائاق موقي سيم موني لك «ىجب
 ناو همأ نطب يف قش نم'ىشلا نا ةلالض تال لكو اهتدخارومالا رشو لادا

 امان سرق تاوهام لذ ناف نمالا مكنيوابالو دمألا كبلع نلوطي الفالا هريغب ظعو نم ديعسلا

 قوسف ةباسن او رقكا نمؤملا لتقناو ليالا ةفيج راهنلا لاطب سانلا رارش نم ناوايتا سيلام ديعبلا

 بذكلا نم حاسي الهناو بذكلا اناور اياورلا رش نإالا ثالث قوف ا ممل لحيالو

 روجفلا ناو روجفلا ىلا ىدهب بذكلا ناوالا هزجنرال مث هيفص لجرلا دعي ناالو لزهالودج

 «ريبو قدص هل 'ِلاَه قداصلان او ةنلا ىلا ىذه نبل ناو بلا ىلا ىدهي قدصلا ناو راثلا ك1 2

 دبعلا نا لوقي سو هيلع ىلاعت هللا ل هللا لوسر تغمس قاو رش وبذك هللاَع بذاكلا نو

 ئههضعلام نوردت لهالاااذك هللا دنع ىتكب ىح بدكلل هناو اًهدصهللا دنع تكف قدس

 أ اقف ناد لهب نش | كيرلا ن ا اك غابو هللا دبع نع رئاوتم اذهو سانلا نيب دسفتى لا ةميمنلا

 ا ناكف اطاحا تل اك سغنأب ةيواساب كل“ فيكوءاحزنلا وبأ 4 كاقق ات د

 رئاتسلا نا هللا ناف كيخأ ىلع دجال ةيواعماي بكل لاقت ءادزدلا ىإ لك

 ءارضخب ةقوو :نمشن لكل من اهتزرو اهلجأو اهقلخو اهقلخ :كألا ةلبل نيس رأ محرلا يف اهتفطن

 سفنلا كلت تطقس تسيب اذاف طقس مث سنن تح ةقرولا كيت تقلا اهاجأ اند اذاف شرعلاب ةقلعم

 أ قدح مان نب ةيواعمان”نأو م انث دلاخ نب دوم نع دوادونأه ركذ اهقزرو اهلجأ عطقناو

 كا ةفاددأ لاقو هرك دف ةيواعم غاب لاق مالس نبا هدح نع مالس نب ديز

 | يقهرئاط هانمزلا نانا ل 5 لات الوتيف دهاخ نسكشلا صل 0 نسما نعليضف نبا



 ردقلا ةليل عبارلا ريدقتلا د ال ]ل رك يف سماق بانلا

 ا نارك نقلا يو يلوا قش بيف بودكم ةقزو هقنع يفالا دلون دواوم نام لاق هقنع

 ولوارفاكعبط موي عبط رضخلاهلتق ىذلا مالغلا نا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق بمك

 ىبوط ت تاقف رادنالا نم ىح يفون تلاقف4هئاع ن نيا حم يفو انك افطوا قهرال شاع

 ةنجلل قلخ هللا نا ةشئاعاي كلذ ريغوأ لاقف هكردب مو ءوسلا ا

 ىراخبلا هاورىذلا بدنح نب ةرمس ثيدحاذه نحفامإ الو مهاب 0 2 مهو اط مهقلخ داهأ

 ناف ةضورلا يف ليلخلا مهاربا لوح ناكريشملا لافطأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا يور نم هحيمس يف

 ( الملا لافطأ 'نم ءادعسلا مهاربا لوح هآر ىذلاف م 0 لا نوهت كاسالا

 ثرداحالا هذه تعمتجافةنلا ريتا را رودس نإ ناحملا لفطالا مداهش ةشئاع ىلع زككاو نكرشملاو

 اذه تقو يف تفلتحاو هما نطب يف وهو هتداعسو هتواقشو هلجاو دبعلا قزر ريدقت ىلع راثآلاو

 ىذلا ريدقتلا دعبو ضرالاو تاومسلا قلخ ىلع قبالا لوالا ريدقتلا دعب ريدقت اذهو ريدقتلا

 ةئام دمب عقب ريدقتلا اذه نا دوعسم نبا ثيدح ىنف مدا مهب أ قاخ دعب ةيرذلا جارختتسا موي. عقو

 ديسا نإ ةفيدح ثيدح اماو تقّؤم ريغ سنا ثيدحو محرلا يف ةفطنلا لوصح نم :رم امو نيرشعو

 016 لكل فو هلل لح راو نتن طما فو دلل نيعبرات ظل يقو اموب نيمبراب ريدقتلاهنف تقو دقف
 نيئيردحلا نيبب ضراعتا| ن نظي سانلا نمريثكو ىراخلا 0 رف ثيدح وهو ةلبل نيعبر و

 3 الانا ىلعهناحبس هللا هردقبام تكي ةفطنلاب لكوملا هاذا هللا دمج امهنيب ضررا الو

 نيعبرالا دعب اهخفس امناف هيف خفنر 7 كلملا اماو ةقلعلا وهو ىتاثلا روطلا يف دا ىلوالا

 ريغرخا ريدقت اذهو هتداعسو هتواقشو هلمعو هلجأو هقْرر بتكب هيف حورلا خفن دنع سمي ةثلاثلا

 سعؤيف كلملا هيلا لسري مث دوعسم نبا ثيدح يف لاق اذطو ةفطنلاب لكوملا كاملا هتك ىذلا ريدقلا

 هللا ردقف لاح ىلا لاح نم هللا نذان اهلقني اهعم بتار كاذف ةفطنلاب لكوملا كلملا امأو تاماك ع دراب

 0 نيح حورلا ناك ردعَو قاعلا وهو قياختلا ا قد ىك ففلطتلا ناس هلاك

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ا تقشاف ريدش دعب ريدش وهف اموي نيرشعو ةثام دعب

 001 نانو ردا بتاوشو قباسلا ردقلات اس ىلع اهلك تلدو اضنب اهضعب' قدصو

 م0017 20 نع هلك رمآلا نأ نيب ىعتي اك تادهفو ةياورلا تح يموةياورلا يق طلغوأ مهفلا
 قئفوتل 2| هللابو قحلا ى تفل ةنمضصتم ةقداص

 ردقلا ةليل عبارلا ر ,دقتلا رك ذ ىف سماللا بابلا
 لكح قرفي اف نيرذنم كن كرام هل ل انإ نيمملا ل مح) ىلاعت هللا لاق

 0071111 ىءانلز ان ا)ىلاثت هلوقل امطقردقلا ليل ىه.هذهو (نيلصرم انك نإ اًندنع نمارمأ مكح -

 ردقلا ةليل دهاجم نع حجت ىنأ نبا نع نايفس لاق طلغ دقف نابعش نم فصنلا ةليل اهنأ معز نمو

 )00000 0 تل دوي دج ني دبس نع ةقوس نر دب نع نابقس لو | كلا هيب
 موثاكن. ةعيبراتثةياع نبا لاقو مم مهم صقفرالو م صقن,.ال و موف دازيالو دع ا منه ه رداغيإ الف ميلان هك مهن امس "1

 وهالاهلإال؛ ىذلا هللاو معن لاق ىه ناضم 12 ناسك نكت اننا دبل 5 تا كش لج رلاقلاق

 اهنا



 ىمويلا سماحلا ريدقتلا كلا ل اك ركذ يف سداسلا بايلا

 قزرو لهو لجأ لك هللا ىضقي اهيف مكح رمأ لك اف قرفي ردقلا ةليلل اهناو ناضمر لك ىنل اهنإ

 يفنوكيأم ردقلا ةليل يف باتكلا مأ نم بتكي لاق سابع نبا"نع نارهم نب فسوي رك ذو اهلثم ىلا
 نب ديعس نع ركذو نالف جيو نالف جحب لاقي جاجا تح رطمو قزرو ةايحو توم نم ةئسلا

 ردقي لتاقم لاقو ىتوملا يف همسا عقو دقو ق ةاؤسالا يف ىتغ لجرلا ىلا كنا ذك

 رمأ ردي ىماسلا نمحرلا دبع وبأ لاقو ةلباقلا ةنسلا ىلا هدابعو هدالب يف ةدسلا نمأ ردقلا ةللل يف للا
 مكملا هلل ىهف ارد هردقي ثلا ردق ردصم ردقلا نا حيحصلا وه اذهو ردقلا ةليل يف اهلك ةنسلا

 بحاصدارأ ناف سانلا يفردق نالفلمطوق نم ةمظعلاو را ةليل ردقلا ةإل ةفئاط تلاقو ريدقتلاو
 وهاهيف ردقلا ىنمم نا دارأناو باصأ دقف ريدقتلا نم اهيفنوكيام عم افرشو اردق اه نالوقلا اذه

 مكح صأ لكم ربرو نيسيو هلل لصْس ع قرش اهف نا ريخأ احبس هللانأ الحدف راس

 ىءويلا سماخلا ريدقتلا يف سداسلا بابلا

 ىنأثيدح نمهح تح يف كالا ركذ( ناش يف وه مويلك ضرالاوتاومسلا يف نمهلأسي ) ىلاعت هللا لاق

 ةنوقاي نم هاتفدءاضيب ةرد ن رد احول هلل اقاخ امتنا شابعنبأ نع ريمح نبديعس نع ىلالاَةزمح

 قزريو قام اهنم هر ةرموأ ةرظن نيتسوةئامتالثموي لك هيف رظني رون هباتكورون هماقءارمح
 ديبعو ىلكلاو دهاحجم لاقو(ناش يف وه موي لك )هلوق كلذفءاشياملعفيو لذيو زعبو تيعو ىو

 كشولذيو زعيو رصنو عنعو قزريو تييوىحي هناهنأش نم لئاشرءلط رس 51

 اوقأعضيو ابنذ رففيو رك فنثكيو موق ىلع بوتيو الئاس ىطعيو ايعاد بيحيواضيرم ىنشيو ايناع

 ديعس نب نايعو ةلاف محملا يف ىنا ىطلا ران دقو ضع يف مهضعب مالك لخد قرد عفريو

 ليل هدنع سيل ل> وزع مكر نا كاق دوعسم نب هللا دع نع ىددرملا ىلع درلا تكاتف 3 ىمرادلا

 نس رهف ةغاس ةراتع يودع مكمايأ نم ل راند ناو ههجو روض رالاو تاومسلا رتونرامنالو
 هحبسيف مهيلع لقثرهن ودي شرعلا ةلمح هبضغملعي نم ليوا كلذ ةصخق م ركيام ىلع اهف مكلامعأ هيلع

 قبالف نرقلايف ليربج خفني مث ةكئالملا رئاسو نوبرقلملا ةكمالملاو شرعلا تاقذارسو .ئرتلا ل

 تس كلتف ةمحر لحوزع نس ىلع قح تاعاس ثالث نمحرلا نوحبسف ةتود عيشتالا د2

 ماحرألايف كروصي ىذلا وه) هناتك ينهلوق كلذف تاعاسث الث اهيف رظنيف ماحرالاب ىتؤي مث تاعاس
 ءاشي. نم ل امجيو انانإ و انارك ذمهجوزيوأ روكذلا كاب لا ,موانانإ ءاشي_ نمل بيي)هلوقو (ءاشي فيك

 اك كلذف تاعاسثالم اهف رظنيف قازرالاب ىلؤيمن تاعاس عست كالتف(ريدق ملع هنا امقع.

 قاربطلالاق ىلاعتو كرابت  دناشو مكن أشاذه لاق (ناشيفوهموب لكردقيو ءاغن : 00 طع

 للا ديبعوأ هللا دبع نع مالسلا دبع ىلأ نع ةماس نب دامح ان ا نب ىحي انث ىسؤم نب رم ا

 نب ٍدامح انث لبعاما نب ئسوم انث ىهراذلا دعس نت نائع لاقوءرك ذفادوشنم نأ نع رت ١

 سبل مكبر نا لاق دوعسم نبا نا ىرهفلا هللا ديبع نب بويأ نع مالسلا دبع ىنأ نب ريبزلا نع ةماس
 نوبرقملا ةكئالملاوشرعلا تاقدارسو شرعلاةلمخ هحبسف هلوق ىلا ثيدحلا رك ذف رامنالو ليل هدنع

 سفنلا قلعت دنع ىرمج ريدقت هلبق ىذلاو ىلوح ريدقت هلبق ىذلاو ىموي ريدقت اذهفةكتالملا رئاسو



 كلاعالا هلت ضال 20522 ييماقملا قس نأ يف عباسلاب ايلا

 دعب نكل هدوجو ىلع قئاس ريدقت هلبق ىذلاو ةغضم هنوكو هقيلخت لوأ دنع كلذكهِلبق ىذلاو هب
 ةنس فلا نيسمحي ضرالاو تاومسلا قاخ ىلع قباس ريدقت هلبق ىذلاوضرالاو تاومسلا قاخ

 هتردقو برلا لع لاك ىلع ليلد كلذيفو قباسلا ريدقتلانم ليصفتلاكر يداقتلا هذه نم دحاو لكو

 خسفتسن انك انا) ىلاعت لاق دقو هئامساو هسفنب نيئمؤملا هداعو هتكئالل فير ا ةدابزو هتمكحو

 نوكيامةكئالملا خستستف ظوفحملاحوللا نم خاسنتسالا اذه نا ىبعنيرسفملا زكأو (نوامعت متنك ام
 او هيفام' هنم يبلاعت هللا ثدثيف هنولمعي امل اًمفاوم كلذ نودحيف اهو لمعي نأ ليف مذا" ىب لامع| نم

 0 ردملا ني ةاطرا نعةقب ىلا قرط نم هريسفت يف هيودرم نبأ رك ذو وغالا هنم حرطيو باقع

 نوكيامو اندلا بتكف نيم هندي انلكو هئيمب هذخاف ةلا هللا قلخام لوأنا هعفري رمع نبا نغ دهاحم

 اذه )مش ن ل 1 لاو دانا ف بط روسو | ١ نم لوح لنعرف

 غرف دق "م ن6 الا ةحفنلا نوكت لهف (نولمعت متاك ام خسنتسن انكانإ قحلاب مكلع قطني ناك

 نولمعت منك ام خسنتسن انك انإ سابع نبا نع مسقم نع بئاسلا نب ءاطع نع ءاقرو انئمدا لاقو هنم

 مأ نم كالملا خسنتساام ىلع ناسنالا لمغي امئاف مدا ونب لمعيام باتكلا مأ نم ةظفحلا خسنتست لاق

 ركذلا يف بتك لاق سابع نبا نع مسقم نع روصنم نع نايفس نع عجشالا ريسفت يفو باتكلا
 لمعيام ركذلا نم نوخسني هتكئالم لكو هتيرذو مدآ ىلع ةظفخلا ثعب مث نئاك وه *ىش لكه دنع

 نع كاحضلا ريسفت يفو (نولمعت مك ام خسنتسن انك انا قذلإب مكلع قطني انباتك اذه)أر قمن دانعلا
 ةيشعو ةادغ لك ءامسلا نم لزنت 3 «سلاو تانسحلا ايندلا لهأ لامعأ ىهلاق ةياآلا هذه يف سابع نبا

 ىذلاوتيب قوف نمعقي ىذلاو قرغي ىذلاو لتقي ىذلا ةليللا 1 مويلا كلذ يف ناسنالا سبيصيام
 هباودعص ”ىثلا ناك اذاو هلك كلذ هيلع اوظفحف رانلاب قر< ىذلاو عقي ىذلاو لبح نم ىدرَتي

 مكحلا رك ذلا يف ابوتكم ءامسلا يف اك هنودجيف ءامسلا يلا

 ىضتقال ةداعسلاو ةوامشلاب رداقملا قيس نا ُْى عباسلا بالا

 ضرع دام>الا ىفتش لب لامعالا تا

 هاضقام ناو لامعالا يف ةدئافالف قيس دق ناك اذا ردقلاو ءاضقلا نأ نسانلاا نأ . ثك ماب ىلإ قيس

 ةباحصلا نم لاّؤسلا اذه داريا قيسدقوهيفةدئافال لمعلا طسوتفهعوقو نمدبال هردقوهءاح.سبرلا

 بلاطىنأ نب ىلي نع نيحييحصلا ىف ىدهاو ءافشلا هيف امب مهباجاف سو هيلع ىلاعتّلا ىلص ىبنلا ىلع
 00 ل 0 ما ا

 لعأ نمانم ناك ن ف لمعلا او اج اكل وتجاهل وسر لدحر اعف هليل هي

 لاقفةواقشلا لقا اع ىلا ريصلسف ةواقشلا لهأ نم ناك ٠ نمو ةداعسلا لَ ىلا ريصاسف هدانا

 لمعل نورسسف ةواقشلا الع امآو هدانسلا لخا ليما نورسف ةداعسلا لعاامأ رسما يف اولمعا

 ىنغتساو لخي نم امأو ىرسيلل همستسف ىنسحلابقادصو ىتتاو ىطعأ نم امأف)أرق مثةواقشلا لهأ

 نف لمعلا عدنو انباتك ىلع لكنت الفا ىراخبلا قرط ضعب يفو (ىرسعاإ هرسينسف ىنسملاب بذكو

 ناك
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 لامع الا كرت يضيشسال ا ٠0 3 2 وس, يداقللول نا ال

 قحإ ل ام ىلا ريصاسف ةواقشلا :ل اهأ نملك مو: داعسلابل اهنأ محلا ريض ةدامسلا لهأ نمناك

 نا هللا ل وسر انلاقف مشع نب كلام نب ةقارس ءاحكاق هللادبع نب رباح نع ريبزلا فأن عوتواقشلا

 اللاق ليقتسي امف مأ ريداقملا هب ثرحو مالتالا هب تفج اهفأ مويلا لمعلا مف.نآلا انقلخ انن اكاتتيد '

 نعد م 6 هاور رسيم لكف اولمت | لاقف 3 لمعلا مفف ناك ريداقملا هب ترجو مالثثالا هب تفج اف لب
 لهي مقق لبق معن لاقف راثلا لها 2 لهأ رعا هللا لوسراي لبق لاق ني ت7
 انوأ ل قات 0 ا د ؛ يفو هياع قفتم هل قلخ امل رسم لك لاقفنولماعلا

 نب ىحي تا نورا تع نأ ناوفص انث لاقف اذه نم كيطأ 1 مامالا» اوروهل رسي

 نا لاقف مايالا نم اموب نيصح نب نارمح ىلع تودغ لاق ىو كا معن ىنأن ع ليقع

 بع للا لوسر راب لاف سو هيلع ىلااعت هللا ىلد ى لا ىلا ىلإ ةفازموا ديه سدا

 هب مهانأ امم هنولا قس اف وأ قيس دق ردق يف موياع ل ىشدش نوحدكيومويلاسانلا

 را ناك نم لاق هللا ل وسراي | اذا نولمعي م لاق مهماع 0 1” لإ لاق ةححلا مماعتنذختاو. مهن

 امهمهلاف اهاوس امو سف و)هللا بات 5 1 قيدصتو اهامعل ه ايبا نيتلزملا ع نم ةدحاول هقلخ لجو

 نع دع ناسا ت2 لاق ناماس نب رهتعملا انث مادقملا نب دمحأ انث ىلهاحلا لاقو(اهاوّشواه 1

 لمعت م ىلع هللا ىناير م لاقف ديعسو ىتش مهنف لزت لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع ءرانيد نب هللا دبع

 انام نكلو مالثالا هب ّت نجاذق هلم تدك 1 ىلع ال لاق هنم غرشب 1م أ هنل غرفدقرم أ ىلع

 هرتستسم سلا بذكو,ئعتساو لحم ند امأو ىرسيلل هرسيتسف ىنسحلاب قدصو ىتتأو.ىطعأ نم

 لاكتالا بجوبالو 'لسعلا عتجال قياس || ردقلا نأ ىلع اهرئاظنو ثيرداحالا هذ هتتشاف ىرمسعلل

 نالا نع [ءا] دعا احكي ميلاف كلذ ةباحصلا ضع عمس املاذطو داهحالاو دحلا بحوب لب هيلع

 سو هلع ملاعت هللا ىبص ىنلا ناف مههولع ةحصاو مهماوفأ ةقدو ةباحبصلا هقف ةلالج ىلع لدي ام اذهو

 ردقأ ىذلا ببسلاب هل ردق ام لاني اني دبعلا ناذ تاكسالا ةقيلخبا ىلع هنايرحو قباسلا ردقلاب مهربخأ

 كأنو فاككلأ| مآهو ا ردقلا ىلا هلدؤأ ببسلإ ىتأ اذاف هل "ىهو هنم نكموهيلع

 لهأيعأ نم نوكي نا هلإ ردق اذا م اذهو هيلا ىتدأ راو دعللا لورق نك نبا ليم قااداتلا

 كلذ لنيل دلولا زر ,دق اذاو هبايس ١ هلا ىلع صرحا و دامب ”>الانالا كلذ لانسال هناف هتامز

 رذبلابالا هن اذكو اذك َلغملا نم هضر كر نأ هل ردقاذاو ء ىطولاو ى رمل عتلإالا

 لك الا نم كلذل ةلصحملا باسالا ىلع. فوقوم كلذف ىرلاو عبشلا ردق اذاو عرزلا بابسأ لمفو

 ةلزنع وهف قباسلاردقلا ىلع الاكتا لمعلا لطنع ن نشا شاملا نا ناش اذه سنللاو برشا

 هناحبسةللا رطفدقو هل ردقام ىلع الاكتا هباس أ رئاسو شاعملا يف ةكرلاو برمثلاو لك الا. لظع نم

 رئاس كلذ ىلعهللا رظف لب ةيويندلا مهحلاصمو مهشاعم مارم اهب ىتلا بابسالا ىلع نرحل ىلع هدابع
 ةرخآلاو ايندلا بر هناحبس هناف مهداعم يف ةيورخالا مهطلاضم اهب ىلا بابسالا اذكهف تاناويللا |

 يلا يف ل هقلخ امل هتلخ نم الكرب قو داعملاو شاعملا يف بابسالا نم هبضن اب مكحلا وهو

 دشأ 1 ةاصوملا بابسالاب ةطترم هترخا عاصم نا ديعلا مع اذاف هل رسبم هل ا

 لاق نم هقفلا لك اذه هقف دقو هايند طاضمو هامش باس يف ةئم اهب مابنقلا نم ارا ىف 1

 ( دانك



 006 مط تقبس نيذلازنإ 0 ؟«6 ,' ىلآعت هلوق يف نماثلاب اللا

 . ةقئوم ضاير ىلا هب ىضفب قيرطلا اذه كواس نا لع اذا زل نا نآلا ىف اداح ا: دشأ كنكام

 هداهتحاو .اهكواس ىلعهصر < ناك بعت الو نك هبوشيال معنو 'ةذلوةببط نكاسمو ة هيحعم ناتاسلو

 احرف دشأ رمال اذه لوابان هل نامل ىدهلا نامع وبا لاق اذطوهبلا ئضفب اهبهماع بسحي اهف ريسلا يف

 ةشاسلابهح رف ناك اهلالوصوال ا ةامبخو ةشاس هللا نم هل قيس دق ناك اذادهن ةلةالذاو 1

 هنم ةليسولا لبق هللا ع نمادل تفس املاك اهنا ىلا بابسالاب هحرف نم مظعأ هللا نم 4 تقيس قتلا

 قباسلا هدوجو هلضف نم هلك ر مالاف !هب ملا هلصوتل هل[ 4و اهرادقو اهيتكءواهءاشؤو أ اًهملعو

 0 كلذب اح 00 نئؤملاف امب داغوبامليسوو ةداعسلا ةقباس هللا نم هل قبسف
 هيلا الوعج ه

 ىديب نكي نأ نم اريخ هللا دس ناك اذا هنإ ةلا ىرمأ لمح نأ حاف مللاو فلسلا نع لاقاكا

 عضوم اذهو اهنع داصو.اط فانم هنأال اه ضتقمو اهبلع ثحيامو كامعالا ىلع نيمم.قباسلا ردقلا

 هللا ىلص ىنلاف م .>جلا راق كا وش هع هفدق تلز نمو مج معنلا زاف همدق تنين نم مدق هلم

 ديحوتلا ماظن ا راددالا ناميالا ةداهسلا ابس امه نيرمأ يل ردقلا يف ةمالا دشرا مو هيلع ىلاعت

 ديحوتلاماظت ىلا مهدشر ًافعرسشلا ماظن كلةوءرش نع زجحنو هريخ ىلا لصون تلا ,بابسالاناسالاو

 حسنت و عرمشلا لصايف هنابنأب حدقلا وأ ديحوتلا لصأ يف ه راكتاب حدقلا الا نوفرحتملا ىناف رمالاو

 قاخحاوعرشلاو ردقلاوهو هنب مهعيمح لّسرلا,تءمحام نيب 000 هللا قاب مل ىلامطوقع

 || ميقتسم طارص ىلا ءاشب نم ىدبهي هللاو هنذا و قطا ع نم هيف اوفلتحا امل اوما نيذلا هللاىدهو رمآلاو

 هلوق مدش دقو ةمالل د 0 8 0 هللا ىلص ىنلاو

 قفوتلاهللابو نيرمالل عسي نم زجاعلا ناو 'زجعت الو هللا نيمو كقفتبام لع ضارخلا|
' 

 نودعب. أهنع كتئاوأ ىنسسملا انم ممل تقبس نيذلا نا ىل !اعن هلوق ىف نماثلا.باللا

 ا اود فيتا بأديس مهب اتكو نيتضبقلا ىدحا|يف ةداعسلا لهأ عوقوب ثيداحالا تمدقت دق

 نعةمركع نعىوحتنلا ديزي نع دقاو نب نيسملا ثيدح ن , كاملا ح مص يفو مهةلخ لبق ءادعسلا

 ىسيعوةكئالملاف نوكرشملا .| لاق(مهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكن ا)تلزن امل لاق سابع نبا

 اذهو(نودعم امنع كئاوأ ىنسحلا انم مط تقبس نيذلا نا)تلزنف لاق هللا نود نم نودعي اريزعو

 نيزروبأ ينربخألاق مصاع نع شايع نب ركب وبأن مدإ نب يحيا ىنيدملا نب ىلع لاقو حيي دانسا

 اهواوجوأاهنع او ابو اهوف رعا ىردأألاهنع سانلا لأسيال يآ لق نأ سابع نبا نع حي نا نع

 اهل مث منهج بصح هللا نود ن نم نودبعت امو مكنا) تل رب الإ لاقف/ ىع امو هل ليقف اهع نوا !اسب الف

 :اولاقمكلام لاقف ىرعبزلا نبا ءاخ انتملا مشي اولاقو 3 لها للعوأ شرف ىلع كلذ قش (نودراو

 لاق«نودراو اخ متأ 0 نم نودبعتامو مكتا)لاق اولاق ل لاق.امو لاق انتملا مشي

 دنع نم لكل مأةصاخ انتظلآل “ىش ث اذه دما لاق مسو هيلع ىللاعت هللا ىلد ىلا م

 | ءده درو ثمصخ ىرعبزلا نبال اقف لاق هللا نود نم دنع نم لكل لبال لاقف هللا نود ن

 هذهو اصدبع ا ركن اص دي ديع ىسع ناونوحلاص دابع ةكئالملا نا معز 1 ةكللا ىم

 لز اذةكم له بصف لاق اريزع دشتدوببلا هذهو ىبيبع ديعت امل ول

 استسسصسس نب نبا الا



 تازئو لاق (اهسيسح نوعمسيال نوذعبم اهنع كلو اسلام مه تقبس نيذلا نا) لجوزع هللا
 نبا هد داريالا اذهو جيجضلا وه لاق(نودصي هنم كموق اذا الثم ميرم ناب رض املو)

 املامو نوديعت نمو لقي ملوهللأ نود نم نودبعتامو مكنأ لاق ةناحيسةناف ةيآالا لعد رز ىرشرلا ١

 نافاضياو لقمتال تلا اهوحنو راجحالل كلذ امتاوءريزعو حبسملاو ةكئاللاابف لخدي الف ْلتسال
 هلاؤسلطبتا. ةظفلو مكنا ةظفافز ودبعت امؤو مكن لاق هناف مانصالا دابعلابف باطخلاو ةيكم ةروسلا

 ىونعملامومعلاو'سايقلاةهج نم ناكامئاهداريا 1 كلذ هيلع خال ب رعلا نم حيصف لجر وهو

 ىنعملا اذهف مهح ل نر نأ و دو ل نا ىأ ةتلع ءودس هم مكحلا معي ىذلا

 ةكئالملا نا اهدحا#دوحو نم كلذو قوافلاب بيجاف حيسملاو ريزعو ةكئالملا يف دوجوم هنيعب

 نوبذعي الف راثأا هب نوبجوتسيا٠ اولءفي مءادعس مهف ىنسحلا هللا نم مط تقبس نم اريزعو حسملاو

 . ايرلاو عيبلانيب ةيروسنلا ن 00 مائصالا نيبو مهل ةيودتلاف ىلا داتا مهضغإ عم مهريغ ةدابعب

 3 يو هنيةرطنلاو لقعلاو عرشلا قرفامنيب نووي امناولطابلا لهأ نأش اذهو ىكذلأو ةتملاو

 اه تبصخ ذأ ةقطانالو ةفلكم رثغ ةراجي> ناثوالا نا ىتاثلاقرفلا#هنب هلوسرو هللا ىوسافم نيب

 مهناف ريزعو حيسملاو ةكئالملا فالخي باذعلا:قجتسال نم كلذ يف نكي مل اهيدباعلو ا لاح موج

 هنافدثعزب ءالؤه دبع نمناثلاثلا# مط ابيذعتو امالبإ كلذ ناكر انلا مب تبصح ولف نوقطان أر |

 ءالؤهلةدابعلا نااومعوتو نيطامشلا ن وكرمشملاديع.امناو ممدايع ىلا اوعدي ملهناف ةقيقلا يف هدبعي مل

 حيسملاوهتكئالم هناحيسمللا ًاريدقو هلإ هعم هنأو هللأ عم دوبعم هنأ 0 نم مهمجزي اودبع مهنا

 عم نادوم اونوكي نإب نوضر يوهم أن ودقتم مهمحزب# اهو نيطايشلا كلذ ىعدا اعاوكلذ نماريزعو

 . ءال ؤهأةكّتالملل كلوقن من اعيج مهرمشحم مويو) هناحبسلاق اذطو نيطايشلا الا كلذب ىضر.الو هللا

 (نونمؤم مهب دك لان وديع اوناك لب مهنود ْنْم انيلو ا :... اولاق نودي اوناك مك ايإ"

 هناحبس ادلو نمحر لاذ اًولاقو) ىلاعت لاقو(ن ناطيشلا اودمتالزأ مدا ىباي مكلا دهعأملأ) يلاعت لاقو

 نملالا نوعفشنالو مهفلخامو مهيدي نيبام لع نولمعي هسمأب مهو لوقلإب هنؤقبسيالنومركم دابع لي

 ىرجم كلذك من هج هيزحم كلذف هنود نم هلإ ىلإ مهنم لق نمو نوققشم هتشخ نه مهو ىضترا

 (ىنسملا ائم مط تقبس نيذلانا) هلوق نم ةعزتنم ةيوحالا هاهو ناطيشلا الا هللا ريغ دبع اف(نيملاظلا

 اا 0 دوصقملاو قيفوتلا هللبو اهظافلأ تاحفص يف حولت اهتم ةيآلا لما“

 رئاعبلا ا ديعس نإ ىح نب هس اننث متأح ىبأ نبنمحرلا دبع لاقو مهدوحو لبق ةداعسلا لهدال

 نمحرلادبع نافوع نب نمحرلا دبع نب ممهارب ,| نع ىرهزلا انثئراصنالا تباث نب ةورع انث ىدقعلا

 ناظيلغنالجر ىتانأ هنالاق معن اولاق "ىلع ىمتا لاقف قافافةيلعىمتا اديدشاضره ضرم فوغ نبا

 الاقدب نادي ر تنبأ لاقو لجر امهاقلتف ىب اقلطناف نيمالا زيزعلا ىلا ككاحن قلطن الاقف ىديباذخاف

 نب هللا دبع لاقو ةمآ نطب ف وهو ةداعسلا هل تقبس نمم اذه ناف هاعد لاقف نيمالا ززعلا ىلإ هلا
 ل 0 0 ده ىنثدح ةيلع نإ انث دٌشو نب دود اك ىوغبلا دمت

 ا 1 نو نيهنتلك نم ريخ مهاماوق) بسنت ناديرت كليو لاقف 'ءارغإ هداز



 | رده ءانفلخم ين لك انآ 0 ىلاعت هلوقيف مساتلاب بلا
 يس بسسسسجج

 اماوقا'يس دق اذه ناكنا موللا لاق م دحسملا لخدو اضوتف اراد لخدف قاطناف ءاسالا نم ىن

 ١ 00 جرت لاقو يآ نيووعلل وكيت هلا م وبلا راف مهأبأ هب ةساكللطتلا : قسد كنم مط تقبس دو

 0 اناؤ لاق ىفط َىَح ا و اهمئاوق نيب هلعجمو سانلا قرفتروهيلا خش يح و اهدربال نالف ىنب

 مكامس وه مهاربا مكتبا ةلم جرح نم نيدلا يف مكباع لعج امو ي ابتجا وه هداهج قح هللا يف

 | هلاحبس قملا ةيمست تقبسف نآرقلا يفو نآرقلا ىلبق نم مكامس هللا ىأ (اذهيفو' لبق نم نيململا
 مط مهنا نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس كيقلو) ىلاعت لاثومهدوحو لقو مهمالسأ ل اق نيهأسم مط

 اونمأ نيذلا رشبو)هلوق يف 4غ || ولا ةباور 2 سايع نبا لاقو(نول ولا اءأا مط ناك للا ١ةروصنلا

 هالات نم ل 8 اع 1 لولا 0 ذلايف ةداعسلا م تمرس يرد دنع 0 مدق مه نا

 قا ن مات فايع دا مدع 00 ادرإلا نايف

 نمو, فاسلا 1 نب روح لاقف قباسلا باتكلا اذه ف فلل لحل انقر( لع ادع

 لاقو مكقاعل م ك كالح متانغلا نا ظوفحلا حوللا قاردب ل اع مكل قبس هللا 6 ءاضق الوا مهدعب

 باتك الو نورخا لاقو مكقاعل ةحمل ا دعب الا اذخأ بذعيال هنأ قيس هللا 1 تاعك الاول نر

 االول باوصلا' نطو نورا لاقو مهيقاعل اًواشام اولمع نإو مهر روقغم هنارزد لهال قبس هللا نم

 رعأ هللاو و مظع ٌباذع متذخأ ايف ميل هلك اذهب قيس هللا ٠ نم تانك

 ردقت هانتلخ يش لك انإإ ىلاعت هلوق ىف مساتلا بابل

 |0000 07 ل1 6 جوانا رقمج نإ دابع نإ دمع انخىموزخملا ”ليعاممأ نب دايز نع نآيفس لاق
 لالضيف نيمرحلانأ) ةئ الا هذه كلزنفردقلايف نيومصاخي مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا شيرق
 دقوولسم هأور ردقب هانقاخ 'ى 5 اكانأ رقس سم اوقوذ مههوجو ىلع رانلا يف نوبحسي موي رعسو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق 12 ىراطمتالا ورمع نب سيح ثيدخ نم ىطقرادلا ىور

 ىطقرادلا لاق اذهسينح نكلو ةيردقلا مهو هللا ءامصخ نيا دانم ىدان ةمايقلا موي ناكاذا سو ةيلع

 هللأ ع 0 7 امهدحأ ا نومصاخلاو تيثيالودانسالا برطضم ثردخاو لوبح

 قياسلا هردقوهءاضقركش نم ىناثلاو ازاي[ الودتك رشا للا ءاشول انوا نيذلك هر دقو هئاضتنا هنو |١

 ارادقاردق ىلاغتو كرات هللا نامالسالا,:بذك دقفردقلاب بذك نم فوع لاقدللا ءامصخ ناتقئاطلاو

 ردّ ةيفاعلا مبقو ردقب ءالبلإ مقو ر دق 00 ناح آلا مسقو ردقب ىلا قار

 اذه لاقو ادح مالكلا اذه ليقع نبا ن حسا هللا هرذق ردقلا دمحأ مامالا لاقو ىو ل

 راكت اردقلا راكن ا ناف ءافولاوبأ لاق اك وهو كادلا ال دفا ةقرعك ف ةر ديو 0 ةقد ىلع لدي

 مهو اهب هماع نوركن اوناك ةيردقلا فاسو.اهرب هدو ااتكو داملا كاما قلج ىلع برلا ةردغل

 ةطلط ىإ نب ىلع ريسف يفو هللا ءاش نا كعب مف 01 5 0



 يي ف

 لها ا 0 0 0 هتقرعمو 1 0 نبا هقف نم 0

 ا كورال داسلا كاف اخو ندقلا وكساس نورك ار "اك ولو هت ةلمثجا هذهنوقوبال مالكلا * :
 ىلع ردتال هنأ نودرصل لب اههجو ىل 3 اندر هب ةعاقلا فيرلأ: ناش اكو اههجو ىلع

 ى* ل 3 ىل هللا نب ر ل ءاشنام لعش نآشيف وع لك هنادعبس هللا نإب رقيال نمو هب موقي لعف

 ا
 ا

! 

 ظ
 ظ
0 
| 

 ظ باقمهناحببس هناو ءاشي فك اهلقي نمحرلاعباصأ نم + نيعبصأ نيب دابعلا بولق نإبرتبال نمو
 نيدق 0 ىلع هللا ن ان رقال:هغاز زآةفيزي نا ءاش ناو هماقأ بلقلا مقي ءاش نا هناو ةقيقح بولقلا

 اننذلا ءامس ىلا ةليل هل كلزني هناو ضرالاو تاومسلا قلخن أدع هشرع ىلع ىوتسا هناب رقبأل نمو

 لذي هنو اهنم ةملك قسوم م الكف ةرحشلا ىلا لزت هناودل رفغاف ىل رفغتسي نه هيطعاف ىنلأس نم

 .ىلخيهناو هدابع نيب لصفيف ةمايثلا موب ءىجن هنأو اهناكس نم واخ نحت ةناشلإ مون لبق ضرالا ىلا

 ىلإ اهضعب ئوزنيو اماهأ اهب قيضيف راثلا ىلع هلجنر عس ميانأو ةسدقملا ضم ل مط

 0 < هايف ريدق ءىش.لك ىلع هنأبرقي مل اهيرقي ل نم ىلا هلاعفأو هنؤش نم:كلذ ريغملا ضع

 كلذ 0 امةءاحصلا كلذكو ة هير ردقلإىلع اديدش 00 نبا ناك دقو نارقلا نارتو ةمالا

 ىلاتت انت هللا ءاش

 ا

5 
 ردقلاو ءاضقلاب نمو, لام نمي ل نه ىتلا رذقلاو ءاضقلا بنار ىف رشاعلا بابا .
 ال هتباتك (ةيئاثلا ةمترملا) اوك ىلبق ءايشالاب هناحبس برقا رع (يلوالا ةيترملا) بتارص عيرأ ىهو

 دقف قباسلا معلا ىهو ىلوآلا 3 رلافمافب اهل هقاخي ةسارأأ) اهل همن «ةنلاثلا ةبترملا) اهنوك لبق

 مهفلاخو ةمالأ نم ل ند 0 ىلا طوس لس رلا ل

 ل كورلا كر كا ذإو) ىلاجت لاق دقو اهنوك لبق اهب هماع ىلع لدن ةقباعلا هتباتكو و ةمالا سوح |

 || "سدو كدمحم حبش ردو ءامدلا كفسيو اف دسفي ند اهيف' ل ضرالا يف لعاح

 "هنأ هماع يف نا لاقو اهل هقتلخو ةيصعملا سلب أ ع نم لع دها# لاق (نوءءتالام رعأ ىلا لاق كل |[!

 ا لعأ دوعسسم نبا لاقو ةنلا ونك ايو نواصموقو لشروءاشا يلا كل
 ا 0 هدنع هللا نالوا ا اب! نم لع م لنيل

 ْ ا ا ملا 7 فدل قة

 ظ تاق هديب راشأو هللا الا 8 ال 0 م سمح ع حبت اقع كبر نذ لاقف بنغلا مع نم كدنعام هللا .

 ا

 الو هماعدق - للا وؤح ن ىلا طرا مكدحأ ةيثم قم لع دق ةبثلا تع لاق .نعام ١

 لظف نيةفشم مكلع 000 ا ١ تعو همانتالو معاط تنام مدد قام إعو هنوماعت ا

 ا 3 ل كميفلا لاق كيرف مكتوغ نأ لع دق كحضي ِ
 زانلا وأ ةنحلا نم اهناكم لعدقوألا ةسوفنم رد ماع موكنمام هتنع ىلع قفتملا ىلع ثيدح مدس

 نع ةيطع نع 2 اصف انت( عموم نإ هللا دعاس يف وكلا جاع 2 تدعوا



 ردقلاو ءاضقلا كا بنا ص يفرشاملابانلا

 دولوملاو هوتعملاو ةرتفلا يف كلاطاب تؤ لاق هبسحأ سو هياع ىلاعتا هللا ىلد ىنلا نع دعس ىبأ
 هب لقعأ القع يل لمجنلل بر ىأيموتعملا لوقيو لوبسرالو باتك قا ةرتفلا يف كلاطا لوقيف

 اهزاذدأ لاقوأ اهو در: مط لاقيف ران مه عفريف لاق لمعلا كردأ+ ا دواوملا لوو ارشالو اريخ

 كردأ وانا ايقش هلل "لع يف ناك م اهنع كسميو لاق لمعلا كردأول نا اديعس هللا ع يف ناك نم اهدربف

 ىلا نعةريره ىبأ نع ء نيحبحصلا يفو بيغلاب ىبسرت فيكف من دصع ىابإ ىلاغتو ' كرام لوقف قمعلا

 هناسجميوأهنارصنيوأ هلا هنأد وهم ماوناف ةرطفلا ىلعالا دلوب دولوم نمام لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تيأرفأ هللا لوسراي اولق اهنوعدجم مت ا لمركت ىتحءاعدجت نم اهف نوسحم له امج ةميهل | جتناك

 | وا نيلماج ازتاكاع رعأ هلأ ثب 0 نيلماع اوناك اع رعأ هللا لاق ريغصوهو مهنمتنوع نم

 نأ لق نوكيام مل ِ ع سابع نبا لاق (يع لع هلا هلضأو ءاوه 7 دع نم َكياَرْفأ) ىلاعت لاق دقو

 يمس لاقو باتكلا أ يف هل قبس ىذلا زمالا ديرب اضيأ لاقو هدنع قبس دق لع ىلع اضيأ لاقو هقلخي

 اذهوهقلخي نأ لق لاض هنأ هماع يف قبسام ىلع ىأ قاحسا وبالاقو هيف هماع ىل اع لتاقمو ريج نبا

 هنأ 018 قدتسام ىلع لقو لاق هىمأ ةنقاعإ هنم ٍلعىلعىبلعتل لاقو نيرسفملا روهمح مركذىذلا

 ال هنا هيف قباسلا ةماع ىلع لاق ىزؤيلا نب جرفلا وباو ىوغبلا رك ذ كلذكو هقلخي نا لبق لاض

 رعولع هل هلضأف ىودهملا لاق امهدحأ اذج ةيآآلا يفنيلوق هريْغو ىودهملا مهنم ةفئاطركذو ىدتبي

 ىلع نوكيلوالا ىلعو رضيرالو عفن, ال هنا تصلا دباع نم لع ىلع لبقو لاق هقحتسيال هلأب هنم هماع

 لوعفا ا نم لاح ىاثلا 0 يا نزراصلا لهأ نم هن أب املاع هللا هلخأ علا ل ع افلا نم لاح ملع

 اموهلاوقإبو هب املاع هللا ل ىنمملاق لوالاة وا !| ىلعو تلق لاض هنأ رئاكلا لع ء لاح يف هللا هلَضَأ ىأ

 هناو ىذه نا الها سلو لالا لهأ هناو هدعلو هقلخ .لبق هريغ هل حاصي الو هب قيليو هيسائب

 ءايشالا عضي اغإ مكح ىلاعت برلاو هقحتسال نم دنعو هل“ ريغ يف ىدهلا عضو دق ناكل ىدهول

 هيلع ردق اهلجال تلاةمكحلاو 1 تابثإ يف لوقلا اذه ىلع ةي آلا تمظتتاف اهب ةقئاللا اهاحم يف

 نم ريكا ءاطعاو هعضا وم يف 'ىثلا عضوو رومالا قئئاقأل ن :دملا فشاكلا وهذ ملا ركذو لالضلا
 ىلا هلاوحاب هءاع ىلع هلضأ هناحيبس وهف معلا نودب لصحال اذه ناف هقحتسال نم هعنمو هقحتس

 كاقك رفاكلا لضأ هناب هرابخا عم كلذ رك ذيام اريثكه ناحبس وهو ةيعدتستو هّتْضاَفو هلالض بساتت

 دعص 6 كار اقيضهردّص لعخي هلضي نا دربي نمو مالسالل هردص حرمشل هيام نأ هللا دزب“نق)

 اوهتك هب ىدهيو اريثك هب لضي)ىلاعت لاقو(نونمّويال نيذلا ىلع ْنسِحرلا هللا لمحت كلذك ءامسلا يف

 لتسو نأ هب هللا سعأام نوعطقو هقاثيم دعب نم هللا دبع نونضقن, نيذلا نيقسافلا الأ هب لضيامو

 موقلاىدهالةللاو) (نيملاظلا موقلا ىدهمال هللاو) ىلاعت لاقو (نوربباخلا مهكئاوأض رالايف نودسشيو
 'فرسم وه نم هللا لضي كلذك «نيملاظلا هللا لضيو٠ رافك ب ذاك وه نم ىدبال هللا نا ٠نيقسافلا'
 دقو (نوماعيال نيذلا بولق ىلع هلا عيطي كلذكم رانج ربكم بلق لكى لع هللا عبطي كلذك «بانم
 ىلاعت لاق 6لوالالالضالا دعب ناثلالضإ اذهو تار + اهذه بابرال ةبوقع كلذ لعشب هنأ هناحبس 1

 تءاج اذا اهنا كرعشيامو) ىلاعت لاقو(اليلقالان ونم والف مهرفكب اهملعهّللا عبط لب فلغانولقاولاقو)

 لاَ ذاو) لاقو (نوبمعي مهنايغطيف مرذنو ةرملوأهاونمؤي ملك مهراصب أ وممدتفأ يلقتو نونمؤيال

 يسوم



 ردقلاو ءاضقلا هس 9# تنانه ف كالا نانا

 ىدييال هللاو ميولق هللا غاز 0 املذ مكلاللا ةلوسرىنا نوماعت دقوىن وذؤن موقاي هموقل ىموم
 هلل 1 نيذلا اهيأي) لاق اضرم هللا مهدازف ضرم مهولق يف)ىلاعت لاقو (نيقسافلا 'موقلا

 ملل ءرملا نيب لوحي هللا نا اوماعاو مكبسحي امل مك اعد اذا لؤسرللو

 هيشيو كالذدعب ةباحتسالا ىلع نؤردشنالف مكبولق نيبو مكش لوحي ناب مكقاع هلوسرو هلل ةباحتسالا

 اوناكامو تانييلإب مبلسر مهتءاجو او هلام مكلبق نم نورقلانكلهأ دقلو)هلوق هني نكي نا اذه

 اوناك اف تانيبلاب مولسر مهتءاج دقلو اهئابنأ نم كيلعصقن ىرقلا كلت)رخآ عضوم يفوةيآلا(اونمْؤيل

 اهدحأ لاوقأةثالث ةيآلا هذهيفو (نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبط كلذك لبق نم اوبدك امب اونمؤيل
 دق نمالا كموق نم نمؤي نلهنا) خون نع لاق م” نؤنمؤيال موق نع ء رابخا اذه قاحشاوبأ لاق

 ىلع عبط دق هنأ ىلع لدي اذه ولاق(نيرفاكلا بولق ىلع هللأ عبطي كذك) هلو اذه ىلعجتجاو(نمآ

 مهقاثيم ذخأ موي أذنك اع لسا لاسرا دنع اونمؤيل رافكلا كئلوأ ناك اف سابع نبا لاقو مهولق

 (وناكااف دد هاك لاقو ب دكا أو رمضإو ناسللاب اوارداو اه كلا مدآ رهط نم ميجرتساا نإح

 امل اوداعلاودرّؤاو هلوق ريظن وهو تلق مهكاله لبق نم هب اويذكام اونمؤيل مكالهدعب مهانيحاول

 ايقررش اوُممْؤيل اوناكام اهوبلطو اهنوحرتقا ىتلا تايآلاب مهلهر مهتءاج امل نورخا َلاَوَو هنِع |:

 هب ناعألا نم:موفرغع امل قحاب قباسلا,مهبي نكت مهعن :#اهنياعمو اهنيوز لبق نم هب اوردك "اع انا

 تمر هير هك لاحيو هنع فرصي هاف هلبقي يف هنع ضرعأوأ قادر نمةبوقع هذهو كلذ دعب

 نع هب لض ىذلا قب ,اسلا لالضالا اماو هدبع يف برلا لدع نم وهو ةبوةعلا لالضإ اذهف هنع هبلق

 هب قيليالو ىدهلل حلصيال هنا هدبع يف. قباسلا هللا لع نع ءىشان لالضا وهف هبءادتهالاو الوأ هلوق

 ثيحيلعأ وهف هتلاسر لع ثرح !كليوه اك هقيفوتو هاده عضي ثيح عا لاند لبا ريع لح ناو

 لحم لك سيلف قلخلا ىلا اهئادأؤ:هنع ةلاسرلا لمحتل الهأ لج لك سيل هنا كو اناريموال الصأ اهلي

 نم مهملع هللا نم ءالؤحأ اولوقيل ضعبب مهضعب انتف.كلذكو) ىلاعت لاق اك اهب قيدصتلاو اطوبقل الهأ
 ىلاوملاو غابتالاب' ةداسلاو ءاسّؤرلا ىلت اف ضعي موضعل انربتحأو انيلتبانىأ (نيركاشلاب علنا س لأ انسب

 هيلع هللا "ني اذه ه لاقو :لسيب نا فتأو ةغنإ فرعضلاو ىلوملا ىلا عاطملاو سئئرلا رظن اذافءافعضلاو

 اهردقو ةمعنلا نوفرعي نيذلا مهو (نيركاشلاب لعاب هللا سلا) ىلاعت ا لاقدر

 ردق نوفرعت مهبولق لثم مو رج را ءالاب الع هللا نوركشيو |

 تنم اك مكيلع تندم مهيحك ىوبحنو مهعوضخك ىل نوعضخو اهب ورككذتو اهلع قوركشقو قمن.

 صيصختلا نيب , اريثكن رش اذهلو اهدنعألا نسحالو.اهيالا قيلتال“ لاحم ىمعنو ىنمل نكلو مهملع
 تال قون قح نمؤن نا ًاولاقنبا ميتءاحاذإ)هلوقو(نب ؟ الإ ميشا يلام كوخ 80

 هللا ناحبس ةريخلا مط ناكام راتخمو ءاشيام قاخي كبرو)هلوقو(هتلاسر ل ايمي ثيح معا هللا هللأ لسر

 امم رايتخلالاو قلخلاب درفتملا احبس ىا(نونلعبامو مهرودص نكتام سب كود نكت ل

 ىذلا رايتحالا مهنع ىنن مث راتخيو هلوق دنع ماتلا فقولا 00 ءافطصالا وهو قا

 هعضاومو رابتحالا "لاجع رعأ وه ىذلا ملعلا قالخلا ىلا لب مننلا سيل كلذ ناو مهتدارإب هوحرتقا

 مهراتحاب لسرلا تسيل هنا احس زيدا (مظع نيتيرقلا نملجر ىلع نارقلااذهلزئالو)لاقنمال



 اداقلاو ءانضقلا

 0 نأ هناحعيسس ىفأ مث راتخيو ءاشيام قا ىذلا وه لب هللا 0 ْ رسل مثيلا لأ

 تناكل دارلااوه اذه ناكولذا طاغ دقف راتخي كوعفمام نا معز نمو قالا م ١ 1 لسا مل

 انره كياعلا ناف دناعلا فذحو هيف ةريذلا ملين راك ام ىنعملا حصياالو و ناك 5 ريح | ١ 6 3 ةيوصلم 1

 مكاذكو هفدح زو#الف لياد.هيلع 00 فرألا 3 فذدح ولف هلثعإ لوضوملا رجا فارع رواج

 ناف رايتخالاب لعاف هنإ-بسهنا نوماكتملا هلوقي اك ةدارالا وهانره رايتخالا نالاث نمةيآلا ىندمموفي

 07 ةغالا يف ال قاطمتا رقلايف ر ,اتخالا ظفل لب للام الك هلع لمخيال مهم ثداح حالطصالا اذه

 00١ د[ سااذهو هريغ لع هميدشؤ هصي ايا الا كلذ حيجرت ىضتقي وهودربغ ىل !ء'ىثلا رايتحا

 ايل! ,كئاورمالا اذه يف كل هللا راخ ِكلوق نم مسالا ةريخلا حا حاحصلا يف لاقةكشملاو ارا قل

 ةراذتسالاو ريبختلا كلدكو ءانطةالازاتحالاو نكبلا اض 3 زدقاخ نم هللاةرحادمع لود

 ف لكلا لع ابن تان ايتحالاهبلاتض"وف ,نيئشلا نيب هنري و كلر هللا رخنتسالافيةر لا ىلط

 هللا ىضق اذا ةنمؤمالو نمؤل ناكامو)هلوق اذه نمو مالكلا ل اهأ هِلَع حلطصا ام صخأ وهو ةغالا

 ١ ن1 الكا رنيم ةموقو موم راتحاو)ىلاءت هلوقو (مه 1 ردع مه نوكي قاض انلورو

 ا ةعقاو ىه له ىصداعملاو رفكلا ينوتوم ةيردقلا هدروب ىذلا لاؤسلا ٍباو> لصح ادهمومهم راتخا

 ةبوبحم ةيضرم نوكتف بوح قطصم ىضرم راتخم لكف هرابتخاب ملق ناف هرايتخا ريغبمأ هللارابتخلا
 حالطصايف ماعلا رابت>الاب نوئعتام لات نا هباو>و هرايت>او .هتكشم نكي هرايتحا ريغإ ملق ناودهل

 تا نلكو ةنسلاو نآرقلا يف عقاولا صاخلا رايتحالاهب نوضتمأ ةدارالاو ةئيشملا ؤهو نيماكتملا
 يف امل املع كلذ قاطي نأ نر نكل رابتعالا اذمب هرايتخا' ةعقاو ىهف لوالارا دل

 يف انعم رابتخالاب متدرأ ناو هردقو هتئيشم ةعقاو لات لإ هلق وءافطصالا ىنعم نم 'راتخلالا ظفل

 5 لهف ليقناف هنئشمب ةعقاو تناك ناو ىعملا اذهب هرايتخاب ةعقاو ريغ ىؤهف برعلا ةغاو نارقلا

 عيمج ةلماش ةينوكةدار | ناعون هللا باتكيف ةدارالا طفل لبق كلذ نوقلطتالمأ هتدارإب ةدقاو اهنا
 موشي نا هللا ناك نا)هلوقو (ةن كلا نااتدو اذا و) هلوقو (ديرب امل كامف)هل ونك تاقواحلا

 نآدري هللاو)هلوقو (رسبلا مكب هللا ديري )هلوقك اهدارم.عوقو "بال ا ةداراو كلذرئاظنو
 ةلذاب ةعقاو "ىه له لق نا كلذكو قاثلا ىعملا ةدارم ريغ: لوالا ىنملاب ةذارم ىهف (مكبلع بوت

 . هلوقك ىرما ىيدو (لانذابالا دحر 4 نيرا ٠ ه4 ردك ىارك ناعوت ايل نذآلاو الو

 الو.رشأ ف لاخلا ريملا نم قتشمرايتحالا ظفاو(اوماظ ماب نولتاقي نيذإلنذأ)هلوقو( كلن ذآ
 07 ] هنا نمسح اذهو اراخا ةدارالا تنمس نيج وهامو هعفثام ديري هنإ ىلا: يف لضألا ناك |[

 تاصيصختلا دنع معلا رك هنا هوصقملاو اءافلادنع عونا :كلذ حجر حجرملالا عون نع اعونحجحرت

 ,لهأ مهن انم لع ا فالخال(نيملاعلا ىلع طع ىلع مهانرتخ  دقلو) ىلا هلوتك ْ
 مهرايثحا ىفتقيامو مطاوعابو مي ,نيملاع م هانرت> ا ىأ لاخلا ىلع ب.صن عض 3 ِف ةامحاذ رانتحالا

 ىلع كادلا هماع ركذو مهايا هرايتخلا يف ع و متهراتحا هناخس ركضذ م وقلخ لبق نم

 (نيلاغ هناتكو لبق نم ءدشر مهر ,أ انآ دقلو) هناحبس هلوق اذه نمو هرايتخاو هتكح عضاوم
 نورعو ىسوه انين أ دقلو) لاق هتاحيس هناف ةأارودلا لوزن 1 ياذا لااا



 ردقلاو ءاضقلا سل #5 بتنام يفرشاعلابابلا

 اني ادقلو لاق مث (نوركتم هل متافأ هانلزنأ كرايم ركذ اذهو)لاقو نيقتملل ارك ذو ءاضوناةرفلا

 ناك ناو مولعم ىونم فاضملا نال تنبو ةفاضالا نع لبق طف اة

 ميهرباو دميديلع قلخلا مركأو ل اسرلا ةمئأ مهو ةنالثلا ءالؤ هناحبس رك ذوظفالا يف روك ذم ريغ
 امنا قابسلاو اذه ىلع لديام ظفالا يف سدلو خوللا لبق هرغص لاح يف كا لق نم لقدقو مومو

 نط لد ماضي سلو ان لبق نم هلوقب ىنعملا لبقو ركذ ام لبق نم ىضتقي

 هبانكوهلوق دوصقملاو هماع قباس يف هادههللا 6-00 مر ل لكلب مههاربإب صتخم رم ار كلذ

 لاقو دشرلاءاتيال عضوم هناب نيملاع ىأ جرفلاوبأ لاقو ةوبنلاو ةيادهلل لهأ هنا ىوغيلا لاق نيملاع

 اهدمحو ابضردق تافصو ةببجت ارار كا الاود-أ هنم لع هنا هب هماع ىنع ملا فاشكلا كضلَص

 ءاوتحالا نماذهكمالكف نالْغب ملاع انا سانلا نم رح يف كلوقك اذهو هتصلاخو هتاخخ هلهأ قح

 هريظن و (لع ىلع م هانرتخا دقلو)هلوةو“هتلاسر لعجي ثرح 0 هلوةكاذهو فاصوالا نساحم ىلع

 ا اهضعب ةيرذ نيملاعلا ىلع نارمع لآو مها ربالاو اونو دا ىقطصا هللا نارهلوق

 ءىشلكب انكو اهف انك راب تلا ضرالا ىلا ه دما قر ةفصاع حرلاناماسلو) هلوق هنم بيرقو(ماع
 ىسانالاو نك امالا نم هب قبلي ىذلا لحلا'يف صيصختلا اذه انعضو تح (نللَعَ

 هلضر نم هلالضاو هقلخ نم هراتخي نم هرايتحا يف ' مكحلا مللعلا وه كةناحبس وهو -2: لصف

 ىلع بنك ىلاعتل ةملطفلاتاناغلاو هديا نقاودلا نم هعرشو - ا قاع مكحلا ملعلا وهف مهم

 ةلاوركل رش وعوانيش اوبحم نأ نيعو يل رك وعواتش اوهركت نأ ىسعو مكل هرك وهو لاتقلا
 نا تضنقا ىتلا مط ةعفنملاو ةحاصملا ٠ نم هيف ام لعب هب مهم ام نأ ةناحبس نيب (نودلسنال ع متأورعب

 هسحأ كقاوع يف اك هملع اذهف عبطلا ر وقتل اماو ملا مدعل اما هنوهركي دق مهو هب م او

 مازتلا ىلع ض طلع تيكا هل الا هذهف هن وماعي ال اع هقلخ نم هرايتحا يف اب هماع كلذو هنومأعيال امت

 ا ةراختسالا ثيدح يفو سوفنلا هتهركن داو هئاضقب _اضرلا ىلعو سوفنلا ىل !ء قش ناو هللا :

 ثنا رعأالو معتو الو ردقتكناف كلضف . نيكل كتردق كردقتساوكملعي ردت نإ

 0 رمسل و يل هردقأف ىرم فاو نام دف يريح ا اذهن نا لكك تنك نإ مهللا بويغلامالع

 آلا يلردقأوهنعفرصاو ىن 2-5 ةقاضاف ىو فو را هماعت تنك ناو هيفي كرا

 53 نم هفام ع للا هداعقمو هشاعم 2 هعفشام لعف ف جاتحيدمعلان اك امنو د هب ىنضرمثناك ثيح

 ناف هنم 0 .ملامناسنالا لعن م هماع لب كلذ ع "ىشهسشن نمره لو هلدرسسو هيلعةردقو

 للا هدشر ا 9 رادتاس هيلع رسعتم وهفالاو هن 4 18 5 رمسإ ١ ناف ةهئم هريس و ر>اع وهفالاو هيلعدر دقي

 د | ماصاش وزومالا ف اوعب ماعلا ن «ةريخا بلح وهو ةيدوبعلا ضح كا 0 هيلع ىلاعت هللا ىلد

 وبفالاو هلدكميو هل هرمس. ل نافدنم هلذف بالطو زجاعو مالا وهر دقي نادهناف هئمةردقلا بلطواهرشو

 هعديو هيلعهيقس نأىلا جاتحي وهفهلضف نمهلدرسيوهتردقب هيلعهناعأو هماعب هل هراتخا اذا مث هيلعرذعتم
 كلذ لعق اذا مثهلدريستو هيلع هرادتإ ىلءدئازردق اذدودوكوهتودنءضت ةكربااو هفاهحضي ىلا ةكربلاب

 نار نبهللاديع لاق هيف هلةللاراخ دق ن وكي واط>.اس لاظف هه ركرامدل ىويدق هناف هب هيض رين أ ىلا جاتح وهف هلك

 نمدنسملا يفو هلرا> دق وهاذاف ةبقاعلا يف رظني ناثيلي الف هبر ىلعطةءسف هلراتخف هللاريختسل لدحرلا

 ( ءانم د 51



 0 ا و ل الالم للا ق1 لاا 711222323121

 ردقلاو ءاضقلا ف بتاسم يف رشاعلا بابلا
 نمو ىلاعت هّللا هتراختتسا مدآ نبا ةداعس نم سو هيلع ىملاعت هللا ىله ىبنلا نع صاقو ىلأ نب دعس ثيدح
 ةوقش نمو لجو زعهللا ةراختسا هكحرت مدا نبأ ةوةش نمو هللا هاضق اههاضر مدا نبا ةداعس

 هللا قيفوت نف هدعب اضرلاو هلبق ةراختسالا نارما هفنتكي رودقملاف هللا ىضق اه هطخس مدا نبا

 لبق هريختسإل نا هل هنالذخ نمو هعوقو دعب ىخريو هعوقو لبق راح نأ هايأ هداعساو هديعل

 اا 1 ]ا نك تأ لازال باطلا نب نمت لاقو هحوقو دعب هب يضرب الو. هعرقو
 ااا | لإ, قارا تايشلا | كمال نسللا لاقو هك أ (يفوأ نحأ ايف زيخخلا  ىردأال قال

 كبطع هيف هرثؤت رمأ برلو كتاجن هيف ههركترما برلف
 مارا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلاهلوسر هللا قدص دقل)ىلاعت هلوق اذه بيسان, امو < لصف زي-

 (ابيرق احتف كلذ نود نم لع اوماعت ملام لف نوفاختال نيرصقمو مكسؤر نيقلحم نينمآ هللا ءاش نا
 مه نيبو اورمتعي ملو اوعجر ىتح مط 0 0

 كلذ نود نم ل اوماعتام معف هناحبس لاقو لبااقلا ماعلا يف 0 مهبولطم نأ

 هببسب نا انيم احتف كل انحتفانا هلوق يف روك ذملا حتفلا لوا وهو ةيديدحلا حاص وهو ابرق احتف

 -كلذلق هنوجرب اونوكيملام رفكلا نالطب و مالسالا روهظو رصنلاو ايندلاو نيدلالاصم نم لصح

 لخدونوفاخال ةرهجهنلدأو هنيهأرب و مالسالا ةملكب نوماسملا ماكتو ضعب ف مهضعل سانلا لذدو

 كك ريشملا ىفب دحأ لكل روظو تقولا كلذ ىلا هيف لخد نمم بيرق مالسالا يف تقولا كلذ يف

 مهيد كرب مهءادعأ ناو ىدطلا و قحا ىلوأ هباحأو ادم نا ماعلاو صاخلا ٍلعو مهدانعو مهمتوادعو

 0 رعلا تققحتف مهاربإ نمز نم رمتعمالو جاح ادم! ءارحلا تيل ن افا داتعلاو ناودنلاالا

 0 نه كلذو مهنايغطو موقلادانع دازو مكاسإلا لانك قل 0 0

 مظعأ نم كلذو هلوسر ةعاطوهللا محل مب ءازتلاو مهامتحاو نينمؤملا ربص دازو مهسوفن ىلع نوعا

 لئسو احتف هام. اذهو ةباحصلا اهءاميمو هللا اهءاع ىتلا رومالا نم كلذ ريسغ ىلا مهرصن 7

 : 1 معن لاق وه حتفا ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا

 ىبر اهلعح دقلة نم ىايؤر ليوات اذه تباي)قيدصلاا فسوب لوق اذههبشيو < لصف وح
 نب و ىف ناطيشلا غزت نأ دغب نم وديلا نم كبءاجو نحسسلا نم ىتجرخأ ذا و نسا دقو اقح
 ةيفخ قرطب هب ىتأبف هديري امل فطلب هنا ربخاف'مكحلا ملعلا وه هنا ءاشي اف يطل ىبر نا ىنوخا

 فطلتلاهنمو ةيفخلا قرطلابةحرلاهلاصياو ةقيقدلا 0 نادصت تعلعإلا همسات سانا !+ 1

 ةقرافم نم فسوي هب نحتماام رهاظ ناكف أ مكب نرعشيالو فطاتيلو)فهكلا ل رع لاق م

 انحم هنحسو هيلع اك نع اهنبب يف وه 00 مث اقيقر هعبو نحسلا يف هئاقلاو هلأ

 هدابعدب ىكّتيامبانلا اذه نمو *ةرخ الاوان دلا يف هتداعسل اببس هللا اهاعجاحتفو امعن اهنطابو بئاصمو

 مهداعس كا مهلصوي قرط ىه تاووهشلا نم هنع مهاهو 000 أ نم هب مهرمأيو ىكاضملا ن

 هلع ىللاعت هللا ىلص لاق دقو تاووشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنيلا تفح دقو ا

 "ل د اصا ناو هلارح 1 ركش 0 اع 0 0 ءاضق 0 هللا 3 "سو

 كاذكهو



 , د دست نت من نتن
0 

 09 ]1 ]زى يي يي  للبل

 ىه ىلا زومألا نم سو مويلع ىلاعت هللا ىل اص د ىسعو ىسومو مهارباو مدا هلعفام كرذكو

 ةصق لمأت هم 0 مولا ةياغ ىلا مب مهلخد كاد قرط نطابلا يف ىهو ءالتباو ني رهاظلا يف

 ملف هيقلت ن 1 للا هحوو لافطالل نوعر ١ عذ تقو.يف هجارخإ نم هل كل 07

 هتب يف هامرذ هيلط يف لافطألا عذب وهو هيد ل ردق ىذلا هودع راد ىلا هفطلب هقوسو

 21 نوعرفل 1 عضوم 10 1 كا نم قرشا لو ردفا بل هرححو

 هتحح هب هيلع ماقاف هودع دلب ىلا هقاس م * ةليعلاو ةبوزعلا دعب ىنغلاو ماكنا هلردق مث 3

 ميك الهاو مهئادعأ ىلع مهترصن نيع كي ناكو هنم نياق نيبراهلا ةروص يف هموقو هجرخا مث
 ةميظعلا كحلاو ةديملا بقاوعلانم هديربامل هلعفيام لعفي هناحبس هنأ نيب امت هلك اذهو نورظني مهو

 هئاهساب هدابع ىلا فرعتلاو ةغباسلا ةمسنلاو ةمانلا ةمحرلا نم اهنمض يفامعم قلخا لوقع اهكردنال ىتلا
 ”الدغلاب ةمكح ن نم قلل نت اهي هجارخ او اهنع ىنهت ىلا ةزحبلا نم مذا لك كف ا
 هناياغ فرشا ىلا اهب هلصوأ تلا رومالا نم هدلو ديسل هردقام كلذكو اهليصافت ىلا لوقعلا ىدتهت

 همعت مهلا لصوي هئايلوأو هدابعب هلمف كلذكو بقاوعلا دمحأ ىلا اهف ةيقللا قرطلاب ههصوأو
 اهقاوع م ل تحل [نزاذل | مف رق ىلإ كدا ىلا ةيفللا قرطلا يف مهتداعسو مولا لأ مهتوسإو

 1 اف رعاو هع رشا نع ناسللا عر يطاشةفارم ندا رمأ اذهو

 هللاب معلا نم مهلزانمو مهتاحردو مهتأر م ىلع هب رملا يف هتمأو ماضفأو مهماخ هب مهفرعأو هلسرو

 ا هردقو ضرالاو تاومسلا لبق 0 افعل هناحبس وهو هتافصو هئامسابو

 02 هلع ىراعن لا ل ليسا م كلذ ها دكب هتككالم رمأي من

 نالبق هماع ىف ناك دع هاو هناحس هتك امم صقنرالو اطشردي بال ةكتالملا تنك انو تاكا

 نإ ضرالاو تاو.سلا ينام م اع هللا نا منت ملأ) ىلاعت لاق هبتك مك دجو مث هماع يف كهبتك مث هتك

 نولماعمهامو مهلاو وح هذاع دوب نا لك لعدق هلاجبس كاوا هللا ىلع كلذنا باتك يف كلذ
 نم مالا هماع م مهف هماع ىذلا همولعم رهظيل رادلاهذه ىلا مهجرخأ مث نورئاص هيلا مهامو

 نم مب ماق اي باقعلاو باوثلاومذلاو حدملااوةحتساف همولعم رهظأاع رشلاو ىتللاو بلا ١

 لع انا راكب 0 لد هلع قف ىهو كلذ ن 5و اونوكيرلو قباسلالءا ةّماطملاتافصلاولاعف ألا

 كملع ىلع انقاعت في ا الثل مملع ةححتلل ةماقاو مهلا ار اذعا هعئارش عرشو هتك لاو

 ىذلا همولعم ىلع باقعلا لصح ,هلاعفأب مهف هماع رهظ اماف انثردقو انبسك تحن لخديال اًدهو انف

 مهف كراعوو ايندلا نم مهل نزاع مهالتبأ هيهنو هرمأب مهالتبا امكحو رابتحالاو ءالتبالا 9
 ١ ىلع ام انلعج انإ) ىلاعت لاقو هردقو هئاضقب ءالتبا اذهو ا هعرمل هالتبا كلذف تاوتهشلا نه

 مايأ ةتس يف ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا وه) لاقو (المع نسحأ مهي أ مهولبن اهل ةّيز ضرالا

 اذهوه.هنو هرماب ءدابع ىلتيل ضرالاو تاومسلا قلخهنا ةدالا هده يقربخاف (ءاملا ىلع هشرع ناكو

 مهايحاف اضيأ ميلتبلا# ةايلعاو تؤملا قلخ هنا اهليق ىلا ةياآلا يف يخاو هقلخل#ب قا ىدلا علك

 ربخناو باقعلاو.باوثلا نم ءالتب الا كلذ ةبقاع هب اولاني ىذلا توملامهيلع ردع هور

 وح يكضم خاتار 0 رؤي ممبأ هب ميلتنل ضرالا لعام فلتر هنا ليلا



 ردقلاو ءاضقلا 29 52 حصد ا ا اءلابانلا

 ه4.هاعيف اسعإ ناك نا دعب انايع ادوجوم موف قباسلا هماع ءالتبالا اذه رهظاف بئاصملاو معنا ءللاب مهالتباو

 اذهاف هنمهماعأم سلب !ءالتار 5 ملا هنم للعام مدا ءالتيا ردا امهنمل ا" نملاو كالا وبا ىلذ ؛اق

 ىلت او مهمايءايننالا ىلثياف ةمايقلا مويىلا ةيرذلا يفءالتبالااذهرمتساو /نوملعتالام رعأادةكل ةداملإ لاق
 انيلاو ةنتق ريعاو رسشلا كول و) لاقو كب ل راف كلاكم نإ هليلحيو هلت دك .ءللاقوي مهب نا

 صر | مهبلي نأ هللا دار رأ ةنالث نا حيحصلا ثب ,دحلا يفو(ةنتف ضعبل مك 6 كو كالو (ناوبجر

 هللأم اعنا فرتعاف ى 0 لا امأق ملح نأ ابق هملع ف تناكاى ءكأ مهةلاقح ءالت :الارهظاف ىمعأو ع 3 و

 7 ااوعرالااأو هللا 5 هياطام لئاسا لذب و ىنغلاو رصبلا هللا اطعافأ ريقف ىمحأ ناكهن او هيلع

 رباك نع | رباكهتبتوأ امنا ىنغلا ف لاقو رقفلاو لاخلا ءوس ند كالذ لق هيلع اك ادحح اهالكف

 هقلخ م لع كا هناحبسس هيلي اذطو هيلع كلذب سلا هيلع 00 كا كلذ نم هلع

 ابوس | رمش هلعح ىد هلا 0 0 9 نم هراوطاو هقلخ قابطا يف هلقن مل نييلا ءاملأ 00 فيهضلا

 هياع 00 فرتعل ملو ناك فكو هلوأ و ءأدبم ىننق لعيو شطب ذا كما كذعو رم مخل

 تنأو (نوملعي امم مهانقلخ انا الك م ءا ةنح لخدي نأ مهنم "ا لك عمطبأ) ىلاعت لاق اك

 00 ةف 2 م امظع ازع 7 مع ترجو ىرخنالاب نيكل ىدحا طامتر | 6

 هدوحو ىلع ةلادلاةب .آلاو ةجحلا 0 اهدعنامو ةفطلنلا نم نوما ام هقلخ ادع هناحبس

 م ل قىدل_س مكي نأ كلذ عم هب 0 هناو ةطالاو ة ةضاولو لا هدرفنتو هلو هسنادحوو

 ىلا 0و [!دردج اقلخ مهنامأ ام دعب مهقلخي نأ كلذ عم زجعبال هناو اباتك مه ماع ءلزسالو ال وسر

 نودكو نوبذكي مهو ةنملا لود يف نوعمطي فيكف ريثللاو ريا ن 4 مهامعأ | أمف مويفول راد

 الولف مكانقلخ نعن)هلوق اذه هيشيو مهقلخ ' 0 0 نم نوماعي ا ىلسر

 قدصو هتفرءمو هديحول ىلع مط هقاخب مهلع جتحانكلو مهةلاخ هناب نيقدصم اوناك مهو (نوقدصت

 وهو داعملاب ناعالاو هإاسرقدصو هديحولو هتافصو هنامساب رارقالا كك ا نمو مهم مهاعدق هإسر

 مهئاقلب ناعالاو هلسر قيدصتو هتحو هتقرعم تا مولع ةمعثب هدابع ا هن احبس

 ام كل لمح هللاو) هلوق ىلإ ةفطن نم ناسنالا قاخ هلؤق نم لحل 5 هروس ىهووعتلا ة هروس هتنمضل

 مكسأب 5 لياربو ركلا كه لباريس كل لمجو اناثك !'لابللا نم كل. لعجو الالظ قلخ
 7 ةاودمعل ةمسن مولع ل اهعورفو مهالالوصاب مه 0 مكلعل مكيلع هتمعن م كلذك

 ردك نبع أ 9 ” معنلا ا وه ىذلا مالسالاب مهيلع هةمعل لمكقدل اوماسل مهيلع كلذب معنأ هنأ

 بايثلا ليبارمسو ماعن لاو نك اسملا دهاجم لاق (امنوركني مث هللا ٍةمعن نوفرعي) هلوقب همعاركشب ملو

 دبع نب نوع لاقو مهنع ءانثرو انثابال ناك اذه الوش نإ هن وركشي مل شيرق رافك هفرعي ديدحلاو
 . نولوقي نكلو هللانم معنلا نا نوفرعي ةببتق نباو ءارفلالاقو اذبكو اذك ناكل الف الولنولوقب هللا

 هتاوبن مهدحج اهراكنإو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم انه ةمعنلا ةفئاط تلاقو انا ةعافش هذه

 نأ معنلا لجأ وه امل راكتإ 4ل اف راكنالا ةققح ىلا ب : تالا ىلا دا نع ىذري اذهو

 1 كا ريغ ىلا ةمعتلا اوفاضأ أل مهناف كلاثلاو ىتاثلاو لوالا لوقلا ىلع امآو ة و

 همعأ



 ردنا ءاضثلا 5 ا - ما قف رشاعلاب ابلا :

 هللا ةمعنل ًادحاح رباك ن ع ارباكهانثرو انئابآل اذه ناكاما لاق ىذلا ناف هريغ ىلا اهتيسن. هللا ةمعن
 امنا الاقو اركناف اموماع هللا معنب كاملا امهركذ نيذالا عرقالاو صربالاك وهو اهب فرتعم ريغ هيلع

 علب مالا نع ةنوروماهوكو "و انكم ىلا هللا كريضف نيبذاكامتك نأ َكاَض اك عا كا

 قرحالا 0 ةمعت معؤاباو مهاوعتمتف اهانإ مهثردم * ىهعابأ ىل معاه معن أذا مويلع هللا ماعنأ يف

 فل عال نسل ا رلاو نكت "+ هالول نم ىلا ةمعنلا ةفاضأ عطق نمضتيف اذك ناكامل نالف الول

 هدب ىلع هتمعن ىلاعت هللا ا تنيضلا ءازدا' نم ءّرح 50 نأ هتباغو اعقنالو ارمذ هريغلالو

 امب معتملا وهو ةمعنلا كلي معنملا وهو هيلع هللا معن نم وه ايبس هلءحو داجيالاب لقتسيال نسا

 معلا دقو ببسلا كلذب معي داس 5 هناحيس وهو ه 1 نم بيشملاو .بيسلاف اهب 0 نم هلعح

 دضتيسلا لكس ري دقو ايمواع اكرام اط لمجيدقو هتيييبست هبلس ؛ دقو ولأ هل نوك الف 1

 ةمعنلا ةفاضأ عم ك كرشا|ا نمضتق | ام ةعافيشا لئا هلا لوق و ةقيقلا ىلع معنملا هدحو وهذ هاضتقم

 ناوطايف ةرضح ىهو هللادنع عفشتنأ نم لذأو رقحأ هلا ود ىتلا ةمل آلافاببلو ريغ ىلا

 ةعافشلاف هاضترا ناكهنذ !دعب نمالاهدنع عفشيإال هيلاءمحأو هللا ىلا قلخلا برقألو اهيدباع عمباذعلاو

 0 ,لذادل عوفشملا ل اها معنملا وهو اطوش معنملا وهو ةعافشلاب معنملا وهف همعل نم هيد ْ

 هل جورخال ديعلاف (هللا نْف هك مكبامو) ىلاعت لاق هاوس ةقرقحلا ىلع 20 هه عفش نأ داهأ

 انت هال كف كا كلل ف 0 و ةرخ الايفالو ايندلا يفال نيعةفرط هناسحإ وهتنمو لص و ةتمَنن نع
 هانلوذاذا مث اناعدرض ناسنالا: سم اذاو) ىرخألا ةي'الا قو ىدتنغ معىلع هتيوا اعإ لاقفةمعن نم

 هللا هماعريخ ىلعلتاقم لاقو ا | هللا نم ع ىلع ىوغلا لاقو(لع ىلع هت أع لاق انم ةمعن

 قة ىلع هينان للا 001 اه ىتا هللا ٠ نم 1 لاقو ىدنع

 ليقوهريغو ةداتق هلاق يساكملا هو>وب ىنم لع ىلع تا هسقنل معلا ل نورذا لاقو هلهأ

 .هتينوأ دهاجم لوق ىنمم اذهو فرشو ةلزنم هلا دنع ىلف ايندلا يف اذه تيثوأ ال ىنا تماع دق ىنعلا
 لع لدبالا+ هنحيتم ةنحمو اهف 0 اهتوأ ىلا معنلا ىأ هن ىه لب ىلاعت لاق فرش ىلع

 نم كاهأدق هللا نآ ملعإ موأ)نور راق ةصق يف لاق اذهبلو اندنع برقمانل بوح هاوةئاتإد هئافطصا

 هللا ءاضر لع 0 ةوقلاولاملاءاظعإ ناكواف(اعمح رثك اوةوقدنم دشأ وه نم نورقلا نم هلبق

 املف نوراثىا امرك !كلذ نهءان |نمكلحأ ل هدنع هتلزنم واعو هردق فرش و كلذ 102
 مهريغ ىلع هل ءافطصاو اضروةبحالةنتفوءالتب اناك امنا هءاطع نا معهتطسب و ءاطعلا اذه ع ةعس عم م كلحأ

 اذه دك أ مث نوملعبال م 2 نكلو ةما ا ةنقةمعنلاىأةنف ىه لب ىرخألا ةياألا يفلاق اديلو

 لاق دق ىأ(او 00 ماصاق نوبسكياوناكام مهنع ىنغأاف مهلبق نم نيذلا اهلاق دق ) هلوقب ىنعملا
 م ان ةملا 0 دق |وناك سابع نءالاق لاقانهعن مهانيبا امل مهلبق نم نرذلا ةلاقملا هذه

 ذأ شا لا ةزيكار ا اا 0 'ءذع اواةواوتل ا

 كللذ ا اننا 5 ةيآلا هك ا اهانإ ا ا معنلا

 لطبأ مث( نوبسكياوناك ام مهنع ءىنغاا) هلوقب لمعلا طابحإ نع ىنك مهامعأ طبح ا هلهأانإ و هيلعانتماركل
 طفش ل كل تا ااا اد ل اا را اسس



 ردقلاو ءاضقلا 2 لا ناسي ركانلا كلا

 دوصقملاو(ردقيو ءاشي نمل قزرلا طب هللا نأ اوملع ملوأ) هلوقب مهنم بذاكلاناغلا اذه هناحبس
 ةفرعملاوةريخلاو معلا نم ىدنعام ىلع تبن ىنملا نك هله هملع هب ديرا نإ ىدنع مع ىلع هلوق نا

 نس ىدنع هللا اع ان لع هخاوأ ىنعملا ناك هللا عادلا نإف ا هتاصحو كلذ ىلا اهم تلضوت ىلا

 لقي مو هتيتوأ هلوقب كوقلا | ه حجات دقو هلع قفا نم كلذو هلا قو قاقحتسالا و ريخلا

 (ةئتف ىه لب )ىلاعت هلوق هيلعلدبو هايإ هانا هريغ نأب هفارتعا ىلع لدف ٍفرعم و ىماعب هتيستك 1

 الل | ادكاو ءاللثاو ذم اناحيتما هنتوا لب انلع هتماركل اذه توي ل هلا ىعملاو رابخاو .ةنحم ىأ
 ىبر لوقيةهمعنو همرك أف هبر هالتباام اذا ناسنالا اماف) هلوق قفاوي اذهف اضيأو رفكي مأهبف ركشب
 هانا ىذلا وه هبر ناب فرتعا دق ومف(نئاها ىلر لوقيف هقزر هيلع ردقف هالّباام اذااماو نمرك |

 هسفن ىلا معنلا فاضأ نم مذ نمضتت لوالا ريدقتلا ىلع ةي آلاف هيلع هتماركل هنا نظ نكلو كلذ

 فارتعالا ركشلا ىأر ناف اهب رفكلا ضحم كلذو هناسحاو هللا لضف ىلا اهفضرلو هوقو هملعو

 000 21 لع هننوأ لاق اذا اهل. ادحج ناك هريغ ىلا تفضأ اذأف هدحو ردنملا قم اهنا ةمعتلا

 ا هنردق انام كا بجحأو هكفش لإ [ف ةاحأ دقق كلذ امب تلصح يتلا ةريخلاو ضل

 هملع اذه نعالو مهتوق ءالؤه نع ىنغأ اه هملعب رتغا اذهو مهنوقب !ورتعا ءالؤرف ةوف انم دشأ نم
 017 لح دقف ابل انحتسمو الغأ هنوكل هبلغ للا ماعنا نأ دقتعا نم مذا نمت را 1

 هناسحا ىلع هل ءازج ةمعنلا كلت ناودهيلع ب هااشل لعاب قدح ىتلا تافصلا نمهب ماقام ةمعنلا

 0 مو ةنملاو لضفلاو ناسحالاو دولا : نم هبرب ماقام الوه هب فصتاام ميس ل اءح دقف هريخو

 هلمع ىلع ءازج كلذ ناكولوهنموهام ىلع ءازح كلذسل رفكي مأ ركشيأهل راح اوءالتبا كلذ نا

 هتنم ضحم لكلاو ءازيلاو بيسملاب معنملا وهف ببسلا كلذب هيلع معنملا وه هناحبس هللاف هب ماق ربخوأ
 ىلا ةمعنلا فضي مل وهف نيريدقتلا ىلعو ريا ن ني هد لا كف نسا دجلل دلو هدوحو هإضفو

 عسمج نم معملا وه هدحو هناحيس وهو هجو نود هجو نم هلل اهناضأ ناو هجروا لك" نه ترا

 همعن نم هيدكف هبسكب تاصح ناو لكلا لك هع نم اهباس افءايبابسأو معنلا ةقيقلا ىلع هوجولا
 ةتمعتبالا هركمي نأ دا ةلسالف هناجس هم ىهو مسن هنار بلا قح هدحو هللا نش ةمعن ل ف

 بجحوتسا "ىلع كمعن نم ةمعن كل ىركشو 2 يشأ كا دواد لاق ام هيلع هنم ةمعأ هركشو

 011 واد لاق لاقنسللا نع اًضيأ رك دو دمحأ مامالا هركذ دوادايتركش نآلا لاقف رخل اركش
 قح نم ”ىلع كلام اوتدأال هلك رهدلاو راهنلاو ليللب كنا ركذي نيناسا ىرعش نم ةرعش لكل نااول
 هلوقكلذ ريظنو ىدنع لع ىلع هتيوأ انإ لئاقلا لاح دض ركاشلا لاح نا(دوصقللا و)لةدحا 0

 هتسمءأرض دعل نمانمةحر هانقذا نيلو طونق سوق رسلا هسم ناو ربا ءاعدنم ناسنالا ماسال)

 ىلمعب اذه دهاجم لاقو اذه قحاانا ىنعي لتاقم لاقو ىدنع نو ديري سابع نبا لاق (يلاذه نالوقيل

 18 نإ نيتفص حقب ناسنالا فصوف هتيقحتسا ىل.عب بجاو اذه جاجزلا لاقو هب قوقحم 11

 لضفملا هيلع معنملا وه هللا نا ىسن ريخلا هسم اذاف سب الاموجو مجوو طناقلا لاح أ راص ريشلا

 هدانا طالكو لاق كلا همدكت كلذ ىلا فاضأمم كلذل قحتسملا وه هنا نظو راعبف ءاطعأ 8

 اعضومرورغلاو لهحال اذهعدب لف ىنسحلا هللا دنع هل ناك ثعب نإ هنا بذاكلا هنظ كلذولاا فاق ةئاق

 (يسف)

0 

 7719 ا ا سس سس هس سس سس سس سسس

 يي يسيبسبببيبإإبببيبيبيبيبييبسسسسسابببابب



 ةناثلا ةمترملا ركذ 6 ا 7 يفرشع ىداخلابابلا .

 ناهنم لع لع و لاضلا ع ىلع هنا ر د لوق ع لع هللا هلض او )لات هلق يفو -6) لصف وح

 لهح 0ع هلضنإ لا موه ” ىلا ةملع ص هللأ هلاخأ ىلا نك رضرالو عفشإال وعم

 (نيرصتةسماوناكو ليبسا | نع مهدصف)هلوقو (نوملعتوتأ و ادادنأ ّلاوامجم الف)هلوقهبشي اذه لع مدعو

 نوعرفل ىسوم 0 اوماظف ةرصيمةق انلا دومئاذ» 1و)هلوقو(مهسفن اهنقيتساوا,.اودحجو) هلوقو

 هنوف ره تاتكلا مهانبنا نيذلا)ىلاعتهلوقو “رئاصإ ضرالاو تاومسلا برالاءالؤه لز' ًاامتملعدقل)

 نكلو كنوبذكيأل مهناف)هلوقو(نوملعي مهو قحلا نومتكل مهتم اسف نأو كقءانا در

 هراظن و(نوقترام مهل نيبب ن> مه هأده ذادعبام وق لضيل هللا ناك امو)هلوقو (نودحح هللا تاياب نيملاظلا

 سانلا دشأ ثيدحلا يف امانابع اعارب وهو هدشر قيرط كولس نع لاض وهف ردك اذه لو 0
 دشرلا ناب املاع هاوط اعتم نوكي دق قيررطلا نع لاضلا ناف هملعب هللأ هعفذم ملاع ةمايقلا موي | اءاذع

 كرثو لهلا نادض هل ناك هب لمعءلاو قحلا ةفرعم وه ىدبلا ناكاملو لمعبام فالخ يف ىذدبلاو

 هلوق يف مع ىلع هلوق عقو دقف لمعلاو دصقلا يف لالض ه ىناثلاو ملعلا يف لالض لوألاف هن لمعلا

 لوالاف ىلع ىلع متيوا امنا لاق هلوق يفو و لع ىلع للا هإضأوهلوق يفو (لع ىلع مهانرتخا دقلو) لاك

 م ا هلوق يف حجارلا و نالوق امهم ك ثلاثلاو ىتاثلاو ادحاو الوق هللا ىلا هبف معلا تت

 معاهللأو امههجوت رك ذ دقو نالمتحم نالوق هف كلاثلاو فلسلا ةماع.لوق وعو لوالك نوكت نأ

 اقلؤو ةثيشمو ةباتكو املع زدقلاوءاضقلا نإ ص 0

 ةءاتكلا ةبارم ىه ودنا ةبترملارك ذيف رشع ىذاملاب ابلا

 ضع انهزك ذاق ةحرصلاةححصلاةْمَسلاَو نارقلا صوصت.نمكلذ لع لدا اكل[ و[
 اذه يف نا نوحلاصلا ىدابع امري ضرالان ا رك ذلادعب نمر وبزلا يف انبتك دقلو)ىلاعت لاق هرك ذن ذب ملام

 باتكلام ا ركذلاو دوأد نوني صتخالء لام ةلزئمابتكلا عيمج انهروبزلاف (نيدباعموقل اغالبل

 يف لا وتالاحصأ اذه 0 و هيلع ىلاعت هللا صدمت ةمآن وحلاصلا هدابعو اندلا ضرالاو هللا دنعىذلا

 لعأو ةكع كلذب ريخحأ هناف لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسو 5 1 مالعأ نم لع ى مولا ادع

 مهوتتشو مهلك اسمو مهرايد نم مهوجرخا دق نوكرشملاو هباح الو هل ءادعا رافك مهلك ضرالا

 نم ضرالا نوئري مما كوالا ركذلا يف بتك هنا ىلاعتو كرايث مهر مهربخاف ضرالا فا را

 ىنلا لوق يف ركذلا هيلع قلطأ دق باتكلاو هلسر ىلع اطزنأ ىلا بتكلا يف كلذ بتك مث رافكلا
 ءاملا لغة شرك ناكو هراغ ىع نكيملو هللا ناك هتنص ىلع قفتملا ثيدحلا يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع

 ةيلغ هللا لص دمع ةمال رتدصت اندنلا نأ هتف“ ينك ىذلا ؟ لإ ,هادن ل نشكو
 0 || ىحون الاحرالا كلبق نم انلس رأامو) ىلاعت هلوق يف ربزلااب لع قلطأ دق ةلزنملا بتكلاو و

 قل !كتكلاو تاحضاولا تايآلاب مهانلسرأ ىأ' رز اأو تانيبلاب نوماعتال منك نا ركذلا لهأ

 0 مم ا اص هللا لوسز لق الزنأ ناذزلا" نااتكلا اع م كلا ن0

 ةيآلا هذه ىفف نارقلا وه (مهملا لنام سائل نيبتل ركذلا كلا انلزنأو) هلوق ف 1 ةلار لما

 قرانا اومدقام سكك و قولا ىح نحي انإ) ىلاعت لاقوهملع دعب هل هتباتكو هنوك لبق ناكام هملع



 ةيناثلا ةيترملاركذ سس عواد يف رشع ىداحلابابلا

 تايكلاو مهدوجو ل لك مهامع أل قباسلاباتكلا نيب اتكلا نيب عم ( نييم مامأ يف انصح 11

 لاق كلذ ىلع ابل هتباتكب هبنو مولامت ا ميزاجيو 0011 هاما مهيرحب هنا ريخاف مهلامع ل نراقملا

 |هف مهب ىدتقاف رشوأ ريخ ةنس نم اونسام مهراثآو مهتايح يف ه ةناننا دوا ني اولا

 00 ناسلالا اني هلوقك يشكو اريح نم اورام مهراثآ ء ءاطع ةياور يف. سايعنبا لاقو مهموم َُت

 ةدئاف دافأ(تلق)هلوق ىلع م 1 هلوق دافأ اف | ومدق هلوق ن ماذه ديفتسا دق (تاق ناف) 0 مدا

 "ورح اق ولع مينأك اب دوت ١ رك ا كك امو وامام تتكي هباحبسدنا وهو ةليلَج

 الئاقم نآكو لئاقم لوق نم معأ ل اوقلااذهو مع ةدلوتملا م ىلامعأ راثأ ىه مهران اق مهلامعأ رثأ وهو

 ف اهلوادم دارفأ نم درفوأ عون ةماعلا ةظفالا 0 || ةداع ىلع نابللاو ليثَعلا دارأ

 0 يف ةيآلا هذه تازن ةم 6 ةلاور ف كلاس نو نأ لاقو ةظاحإو :اريصخ ال اليثمتو

 األ | تح اواتاكم ككم لب ! واق تلزئاملف ةديعإ لارا 2 اكو دحمملا برت ىلااواعتي نآاوذازأ
 هل ةحا ىف ةيلشاوتب تناك لآق ىردخلا ديعس قى ثيدَح نم ىراخبلا حي يف امب لوقلا اذه

 لاقف (مهرانأو |ر يلق[ ك0 نولل ىف رم نإ ب الا اذه تلو دحسملا ترق ىلا ةلقتلا|وداراف

 ند هوحن هحيتت يف سم كورا 1 مك مكرايد ةملس ىنباي لاا لع "00

 لاقي نا الا ةكدملاب ةماس ىب. ةصقو 9 01 روت لاتزال كردلا ده: يفو ناوي راج :تيزدخ

 000 1/1 تلدو ةصقلا ده دع ترك د نوكت نأ اذه نم نسحاو.ةيندم اهدحو ةيآلا هذه

 دارص اذه لعلو لوزتلا كلذ ىلع قلطاف ليربح نم اماو ملسو هي هيلع هللا ىلد ىلا نءامإ اهدنع اهب

 مطقللا اهيتكيتلا م عراب ] نم دساتملا ىلا مهاطخ نأ دوصقملاو ن منسم تلزن كلذ رئاظن يف لاق نم

 ان لقوا نم حار رلا هيلع تفعام كرتلاثش مدا نبالاكرات هناحبس هللا ناكول باطلا نب رلاق

 20 ماها ف ءانيضحا ىف 0 نار دل ل رم هلا تكرر ةوطح لحر طخ اع
 دابعلا لامعأ ةباتك نمضت "ىث لك هيف بتك ىذلا ركذلا وهوباتكلا مأ وهو ظوفحما حوالا وهو
 لاقوهنف اقإو اهددس ةطاحالاو اب ابل 0 ك0 2 تاكلا ىفءاص الاو اهواتش نأ لك

 « لل نم باتكلا يف انطرفام كل ثمأ ممأالا هيحانجي ريطي رئاطالو ضرالا يف ةباد نم امو) ىلاعت
 نيلوق ىلع ظوفحملا حوللا 3 ناقلا ره له انيه تاتكلا ىف متاتح ادن (نورتحي مهد ىلا /

 0000| امن 5 نم انطرفامىأصاخلا هب دارملاءاعلا نماذ عونا رقلاهبدارملا ةفئاط تااقف
 0117 1و هب دارملا ماعلا نم نوكي نأ زوجنو ("ىث . لكل انام تاتكلاكيلاانلزناو)هلوقك هنابو
 نم نعلأال يلام ةلصوتسملاو ةلصاولا نءل دقو: دوعسم نبا لاق متالصفمو الج هيفرك ذ "ىث كك
 ال1 ل15 ةكليحو دقفهتأ رف تنك نا كاقف هتديعو اق نارقلاتأ رق دقل ةأرسا تلاقفهباتك يف هللا هنعل

 ةلط وتلا هلضاَو !| لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نعلو؛| اوهتناف هنع مكب :امودوذخلوسر لامك 0

 دارملا ةفئاط تلاقو اهماع ةلالدلا ليبس هللاٍت اتك يفوالا ةلزان نيماسملان هك لل :امىمفاشلا لاقو

 ,ناكوسابع نبان 287 اوررلا دج | ادعو رش لك ةيقاللا تك ىذلا ظوفحلا حوللاةي ال ايف ب تاكا

 ممأالا حان ريطلإ رئاطإلو ٍضرالا يف ةباد نمامو 50 هيلع لدي قايسلاوةب آلا يفرهظأ لوقلااذه

 ار ولخللالاو لوألا ريدقتاو للا ىزر 1و احلا يف انامأ أ اهلل قوص نعد كلانا

 اب
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 ةناثلا ةثرملا كك ع١ يف رشع ىدالطاب الا

 اهئانف دعب اهريصمو اهتبقاع ركذ مث هللا ريصتامو اهقررو اهل او اهقلح رذقا ا ةللذم ةدبعم ىه لب

 (باتكلايف انطرف ءام)هلوق نيك :!ال ا نيتاه نيب ل مو | متامو اهأدبمركذف نورنثحي ممر ىلإ لاق مث

 نهال تاك 1 اذه بسان الف دحو نأ ل اق تملا ترادقو تنتك فال أ ىش نم

 يك 5 'يف نإب اذه اعادت لوالا لوقلا رصن لو #لوالاباّتكلا كاد يان |2000

 ام لكب يانربخأ ل ,١ "ىث نم هيف طر ع هب رابخالاو كلذرك ذل هنمضت نع رابخالا انبه نازقلا

 لزءالولا ولاقو) هلوق تبيقع رك ذ اذه نا 1 صأهحج ريو اليصفو الاجا نئاك وه امو ناك

 ا 0 ندا كرين لع رداق هلا ناو لا ةيآ هيلع

 دود>ول فر 6-0 30 نضر تاوعنلا يقيل مالا لج مههبن م "ىش نم

 هنأ نمضي اذهو هريغا رصخلال لإ مهالاو هدونح 1 5 هماعو هءردقلاكو قلاخلا

 هقلخ ةهج نم هلاك تافصو هتنادحو ع ليلد اذهف نيملاعلا بر هنأو هاوس بر الو هريغ هلال

 هرماب لالدتسا اذهف:همالكو هما ةهج نم ليلد 'ىش نم هيف طرفي مل ىذلا باتكلا لازناو هردقو

 هيلع لزنأ الول اولاقو)هلوقاضيأ اذهل دهشو#ندملاعلا بر هللا كرات ىمالاو قلخلا هلالآ هقلخب كاذو
 مهيلعىلتي باتكلا كيلإ ان زنأانأ مهفكي ملوأ نيم ريذن انالمتاو هللا دنع تايآلا امنا لق هبر 5
 لاوس نا ظوفحلا حولا باتكلاب دارملانا رصن نملو (نونمؤي موقل ىرك ذو ةمحرل كلذ: يف نأ

 اطزنرمل ماو كلذ ىلع رداق هناف كلذ ىلع هردق مدعل الا : نا ف مهربحأ ا اولأس امل

 ركذ مئاونمؤي+ نا ةبوقحلاب اولجومأ مهحارتقا ذو نع اطزنأ ولذا مهلا هناسحاو مهب هتمحرو هتمكحل
 مهالا هذهقاخ ل ردق نف وهالا اهددع ىمخحال يتلا ةميظعلا مالا قلي هيردق لاك ىلع لديام

 هتردق لاكن ع ربخأ مث ةيآ لازنإ نغ زدعي فيك /!هائيهو اه ءافصوابعاون ا واهسانجأ فالتخ | عم

 هيف طرفي مل باتك يف مهاوسأو مهلامنآو مهقازرأ ردقو مهيتكو مهاصحأ دق ممالا ءالؤهن نإب هءاعو

 ىذلا رابتعالاورظنلا نع تاءلظلايف مكبو مص اننآيإب اوبذك نيذلاو هيلا مهرمشحب مث مهتنع مث ءىثن نم

 ىلع اطْزن واو ىدحلاب لقتستالتايآلا نا ربخأ مث هلسر قدضو هتيئادحوو هتيبوبر ةفرعم ىلا مهد

 نيلوقلا رهظأومف مقسم طارص ىلع هلع اش نمد هللضل اشل ن مهل ةلكر هل لب رشبلاحارتقأ قثو

 انيدل باتكلا مأيف هناو نولقعت مكلمل اي اييوع ان 113 ءانلقح ان نيبملا باتكلاو مح) لاقو 0

 وهو باتكلا لسا ىف ةنشفت نأ لئاعم .لاق اندنع ىرقملا ظوفحلا حوللا يف سابعنبا لاق(مكح ”ىلعل

 1 ملا رفا هد < ماو تتكلاال أ عل أو طونمل 0

 نا قلالد دقو اتكلم يف 0 ةماعلا ىلا 0 تيدا هما لها مس

 ادي تدتف همالكو هلامفأ حوللا ىف تتكف هلؤش امو لص ام ناتكللا 8 تحك لا لال ىلع

 تانكلا م ةلصاو نكس نا هقنوج اتينا ةلودو لل أزف لت طرا كو

 مكح "ىلع هناربخلا ةلص نم نوكي نأ زومجيو سابع نبا راتحا اذهو اندنع ىذلا باتكلا يف هنا ىأ |
 فرعشلاو عافرالا ةياغ يف اندنع وهف مترفكو هب متذكن او ىأ هب نيبذكملا دنع كوه سبل اندنع

 (ءاهسر ك5



 ةناثلا ةمترملا ركذ كك ا يفرثشع ىداخلا بألا

 نم مهبصن مطانب كنلو | هناا انك از[ ذك للا ىلع ىارفا نم ظ :أ نف)ىلاعت لاقو : ماكحالاو

 أ اأو هراقسل نم باتكلا يف مط قيسام ئىآ ةيطعو دها 0 كيعس لاق(باتكلا

 اذهو ةواقشلا نم مطب 35م مهكردأ الؤه نأ ى نءملاو“ هلا الضلا مولع قدح اًسرفثو ىده اش رف)ةطع

 اذه ىلع باتكلاف ظوفحلا حوللا يف ىماغ يف مهلع قبس ديري لاقءاطع ةياور يف سابع نبا لوق

 ب رلاو ىطزتاودبز نإ لاقو اكاساو ةواقشلا نم مط 5 هكا اه ميميصل و لوالا تائكللا لوقلا

 مهنوفوتي انلسر ميناج هولمكتساو مهيصن ىف اذاف لامعالاو قازرالا نم مط بتكأم مهطاني س 1

 توملاىلا مه راأو 0 ءازرانون منا ىنعإ ةياغال ىه غم | قح 0 وقلا اذه موضع حجرو

 فرصتي ل ل حلا ىه 5 رمل م هه يقدح 0 نأ لوالا 1 رص ناو

 00 د ا 1 ةنيرمل لواتي باتكلا
 اذه ةي آلا تمعف كلذ ع اهب أوناهتسا كا فازوا نم مهبلصن و اييباشتكا | هام ىِه قل رامعالا

 اي مم قبسام دارملا ناو حيحصلا لوقلا ىلع اذه هصعل ءالؤهو هصعل ءالؤه نك ذو هلك بنصتلا

 نم هللا 1 تاثكلا ن“ مو.يصن :ىنعم - ىنعم جاحّزلا لاق نار ملا تاتكلا دا وآل ةفاطأ تلاقو باتكلا

 01 مو لوذلا رادع نايرآ لاق(ادعس اياذع هكلتس ' هلوقو (ىظلت | ران مكترذناف) هلوق وحن مهئازج

 00 دع حيشلاو هم[ مياصل م طا هنأ ربخأ مث عضاوم يف نآرقلا 2 مهباذع ر 3 هنآل رهاظلا

 00 1| لشن نأ وهو نسخ هَجو لوقلااذهلو ا ناش لق ور !انإ نأ مول ب ك1 ىلا موبيصن وهو

 مهسفن ال هوراتحا | ام ةمم قلرف لك سيصنق ءاقشلاو تاذعلا هنم ءالؤه بدصنتو و ةداعسلاو ةمح رلأ هنم

 ناكف ةيخلاو لالضلاهنم ءالؤه ظش ةمح رلاو ىدبلا ناكهنم نينمؤملا ظح نا امتهريغ ىلع 2

 مكظح نولع نسحلا لاقدب برذكتلا مكتايح هب ىذلا قزرلا اذه نم مكفح نولعجتتى ا (نوبذكت

 لاقو هببيذكتااالا هللا باتك نمهظح نوكيأل دبع رسخولاق نوبذكت مكنا نارقلا نم مكيدنو

 ىوروظوفح ا حوللا يف مهيلع بوتكم ه هواعف *ى لك ]ةاقموء اع لاق(رزلايف داق < دا كاكاو ىلع

 3 لع بك لا رزلا ف هواعف "ىشب لكو يقل طول لع ل 0 ىذا نءادر نب داع

 . مهلعبوتكملاقفنيلوتلا نيب قاحساوبا ًاعجو مطامعأ ل مهلعى هحيفنا ىنعملا ةقئاطتلاقوهولمعل

 0 نياكي دح نم نيحتحملا يفوقيفوتلا لابو حصأ اذهو 3 زجل هولعف اذا مهلعبوتكمو هواش نأ لق

 طك هنا نا 0 هيلع .ىلاعت هللأ ىلص ىن كا هر رهوب [لاقامم ممالإب هب 1 امش تءأرإم لاق سابع

 جرفلاو قتقلاو ىف سفمنلاو قطالان اسالا انزو رظنلا نينيما زف ةلاحال كلذكردأ#زلا ن مهظح مدانبا

 بتك ملسو هيلع هللأ ىصمهللا لوسر لاق لاق 5 هرب ره ىبَأ نع ب حيحصلا يفو ةدككو تال قدصل

 ناسللاو عاَّسالاامهانز نانذالاو رظنلا امهانزنانيملاف ةلاحمال كلذ كردم ائزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع
 هلك كلذ جرفلاق مهد صاو قى و ى وهج باق ااو امك غاز ل اد رلاو شاطللا اهانز ديلاو مالكلا هانز

 ىلاعت هللا ىلد ىنلا ىلع تلذؤد لاق نيصد نإ تار نع هريغو ىر اهلا حي يفو هبذكرو

 نب صم



 د جا" دج يف رشع قاتلابابا " ةثلاثلا ةيتا 0 8

 انليق دق و اق مكاو وثب 'اهليش 3 ىولا لهأأي ىرشلا اولبقا لاقف ع نم سان هيلع لخد مْ نات سم

 ءاملا لع هشرع ناكو هريغ 'ىش نكيملو هللا ناكلاق رمالا اذه نع كلاسنل اح اولأق هللا لوسرا
 تقلطنافنيصحخلا نباب كنقان تيهذ دانم ىدانف ضرالاو تاومسلا قلو "ىثلك ركذلا يف بتكو
 هلعفيامو هلوقيام بتك هناحبس برلاف اهتك رت تنك ىنا تددول هللاَوف بارسلا اهتود عطق, ىه اذا

 انذلا.ىأ كيادح رم نيححصلا يفك اهراناو نانو ةماعنإ ماتم 06 هلدفو هلوقب نوكامو

 يفرك قلخلا هللا ذق ال ملسو هيلع ىملاعت 0 هللأ 00 لاق لاق رت نأ نع جرعالا نع

 ىبضغ تبلغ قمح نا.شرغلا قوق ءدتع ورم ناك

 ردع ىاثا بايلا

 ةثيشملاة بت ص ىهوردقلاوءاضقلا نتا ضم ةئلاثلا ةبتارملا رك د ىف
 هللا دنع نهم ةلْزملا بتكلا عيو مهرخآ ىلا مطؤأ نم لسرلا اجا ايلع دك هنا مدعو
 ةئيشمالا ضتقمو بجوم دوجولا يف س لو نانعلاو لوقعلا ةلدآو هقلخ اهلع هللا رطف يتلا ة ةرطفلاو

 مهلوأ نم نوماسملاو هب الا موال ىذلا ديحوتلا 0 اذه نكيمل ا اشي ملامو ناك ءاش اه هدحو هللا

 ١ اذه يف مهم سل نم كلذ يف م مهفلاخو 0 اشي ملامو ناكّللا ءاشام هنا ىلع نوع مهرخآ ىلا

 نوكيرلام ءاشي ناو هللا ءاشيالام دوجولا يف نو وزو ر 0 | عضوم يف مهتم ناك نو عضوملا

 0 00 كالا 0 ةثيق# ىف نم 0 ما لمراسل

 0 نكلو تانيا 0 دعلا 0 5 247 كاك اوقف نيتفئاطلا

 لعش لعش كلذك )ىلاعت لاقو(ديزبام لعش هللا نكلو اولتتفا ام با ءاضاولو رفك نم معو نلا 11 ١

 فرز ضعب ىلاءب ضعلا 6 نحلاو سنآلا نيطابش اودع ىن لكل اناعخ كلذكو)لاقو (ءاشيام هللأ

 مهلك ضرالا يف نم نم الكير ءاهواو) لاو (نورشامو مهرذف هولضام كبر ءاشولؤاوت رع كولا

 انئشولو) لافو (ىدطا ىلع مهعمط هللا ءاشولو 1 لاو و(ةدحاو ةبانسانلا لعط كير ءاشولو)لاقو (اعممح

 لاقو(كلا اني-وأ ىذلا,نيهذتلانكش نئلو)لاقو ه(مهنم رت :ال هللا ءاشولاو)لاقو(اهاده سفن لكانت آل

 (ازيدق كلذ ىلع هللا ناكو نر ا تايوسانلا اهيأم كهذيي اهب مز لاقو (كيلق ىلع مخي هللا عب ناف)

 ل يب اب امنا) هفوقل لاق هنا حون نع لاقو(نينمأ هللا ءاتث نا مارا دجسملا ”نلجدت)لاقو

 لك فر عماش. 0 ءاشل 0 0 فاد بالواو مم ءاش

 نب 0 قيدصلا لاقو 1 للا ىلع 7 00 عسو, 5 ءاشي نأألا اف دوم 0
 ىدجتس كياعقشأ نأ ا ومو لاقو(ن ا هللأ ءاش نأ رصف اولخدا) ميركلا نبا ميرا

 5 0200 ا هللأ 2 نأ قدحتس) 1 00 ءلك لاقو ( دانيال نفل 0

 1 نع لاقو د ءاشامالا اعش الو 1 0 3 لق)لاقو (هلبا ءاشي نأالا ادغ كلذ لعاذ



 ةثلاثلا ةترملا نكذ مس ج52 6 رسم ناكإ كالا

 | سآلان | نييبل كلذك رانلا لهأ نعو (كبر.ءاشامالا ضرالاو تاومسلا تمادام اهف 0

 لاقو (مكبذعي أهي ناو كحري ا نا مكب رعأ م كي ر)لاقو كلذريغ ناكل ءاشولو هتئيشم ىلا عج

 1 نكلو نضرالا يف اوغمل هداتعل قززلا هللا طسولو) لاقو (ءاشي نم بذعيو ءاشب 1

 نم)لاقو(تدشوو ءاشيام 0 را ولاعب ٍنل' قزرلا طسي ك ,رنا)لاقو (« اشيام ردَش

 نيل هموق ناسلبالا وسر نم انلسرأامو)لاقو (مقتسم 1 ىلع هانم اشن نمو هللضي هللا أش

 ام هللا لعشو نيملاظلا هللا لضرو)لاقو (مكسلا زيزعلا وهو ءاشي نمىدهيو ءاشي نم هللا لضيف مط

 210 برثملاو قرشملا هلل لق)لاقو([ ذاع. نمءاشن نم هب ىدهارون ءائلعج نكلو)لاقو (ءاشب

 انددشو مهانقلخ نحن)لاقو 06 مكاردأالو مكيلع هتولتام هللاءاشول لق)لاقو(مهقتسم طارصملا ءاشي

 نؤاشتامو)ىرخالاةي آلا يفو(هللاءاشي نأالا نورك ذيامو)لاقو(اليدنت مهطاثماانلدب انئشاذاو مه رسأ

 كالملا كلام موللا لق)لاقو اذهواذه يللهخيشم قلع نافوقؤم مهلعفو مهتئيشم ء عمنا ربخاف(هللا ءاشينأالا

 رادىلا وعدن هللاو)لاقو (ع اشن نم لذو ءاشت نم زعتو ءاشت نمت كلا عزتو ءاشت نم كالملا ىو

 صل وق (خويلعب وت ل اش نا نيقفانملا بذمي و)لاق ةو(مقتسمطا 20

 731 لوقو (ءاشي نل فغعاض, هللاو) هلوقو (ءاشيإ 'نم ىزي هللا نكلو) هلوقؤ(ءاشإ نم هتم-رب
 نكلو)هلوقو (ءاشي نمهيتؤي هللا لضف كلذ)هلوقو (ءاشن نم تاجرد عفرت)هلوقو(ءاشن نم انتمحرب
 نا)هلوقو (ءاشي فيك امسلا يفهطسيف)هلوقو( انثن نم ىجنتف)هلوقو(هدابع ن نمءاشل نم ىلع نم هللا

 ءاشواو)هلوقو (مهنبعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو)هلوقو(ءاشي نمة.كحلا قؤي)هلوقو (ءاشيال فيطل ىبر

 ٠ ءاشنول ءامإطح هانلع1 ءاشنول !) هلوقو (حينرلا نكسي أشي نآ)هلوقو (م ءراطإاو مهعمس بهذ هللا

 نم فاختسوو مكيهذي اشي نا)هلوقو(ءاثت نا هلاضف نم هللا مكينغي فوسف) هلوقو ع

 3[ ىساوم هميلك نع هلوقو(ءاشي نم هيلا ىتج للا»هلوقو“مكتنعأل هللأ ءاشولو)هلوقو (ءاشيام مكدعل

 لالضلا ٍيفئاط ىلعدرلا نمضتت اهوحنو تايآلا هذهو (ءاشت نم ىدبتوءاشن نم اهب لضت كتتثالا ىه

 نارخ ةران احبس وهو مهالصضو مهادهو مهتاكرحو دابعلا لاعفذأ ةئيشم ةافنو ةلكلاب ةثشملا ةافن

 'ءاشول هناو عقأولا فالخ ناكل ءاشول هنا ةراو نكي مامي ملام نا ةراثو هتتيشمب نوكلا يفام.له
 مولعجو ىدطا ىلع هقلخ ع 4 ءاشول هناو ىصعام ءاشول هناو هبتكو هردق ىذلا ردقلا فالخ ناكل

 وهو ةيبوبرلا ةقيقح اذهو هتئيتبم مدعل وهف عقب ملام ناو هتئيشمب عقاولا نا كلذ نمضتف حاكما

 ضقالو عنمالوءاطعالو قزرالو قلخ الف هدابع ريبدتب مئاقلا م واقل لهن وكاو نيملاثلا نو 200 قم

 ل اقلك لكو هذإ دعنالا :ةواقشالو ةداعتتالو ىدهالو.لالضإالوتاخ الو تومالو طئْشالو

 لل (رانشو ءاثيام قلخت كبرو)ىلاعت لاق هريغ يرالو هاوس ربدمالو هريغ كلام الذا هنيركتو

 قلم ضرالاو تاومسلا:كلم هلل) لاقو (كيكر ءاشام ةروص 1 يف)لاقو(ءاشنام ماحزالا يف ”رةنو)

 لاقو (|هقعءاشي نم هاا مهجوزيوأ روك ذلا ءاقن نك تهعو !نانإ ءاشن 00

 ىضقيف نينللا نأش يف لم حي يف اي نب ةفيذح ثيدح يف مدشو (ءاشي نم هرونأ هللا ىد)

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىموم ىبأ ثيدح نم ىراخبلا حنيم ينو تالا" تكك وا ءاغب ام كبر

 بلاط ىلإ نب ىلع ثيدح نم*ئراخبلا حرح يفو ءاشيام هيدن نابل نزع تاتو اورحؤت اوعفشا

 سبل قره ىديومالسلا



 هندارل ةثلاثلا ةمترملاركذ ل عود يف زيثع ىناثلابابلأ

 اذاف هللا دب انسفنأ امنا ىلع لاقف نالصتالا لاقف الل ةمطافو مو ع هللا ىلص' يبثلا هقرل م

 هللا نا ِلسو هيلع يملاعت هللا عِلص هنع ىداولا يف مهمون ةصق يف اضيأ «حيحس يفو ان اتعب ْنَأ ءاش

 ةضق يف هريغو دتسملا يف ىذلا دوعسم نبا ثيدح يقو ءاش نوحاهدرو ءاش ناحل محاور ل
 اوما ل ءاشوياةما نأ منيو هيلع هنا هس ىلا لاف عضال احا ممر هد موعوجر
 الط اءاشول هناحتستللا نا نحا قفل قو ىنناو مانا نا اانكت مكدعب نمل نوكت نأ دارأ نكلو اهنع
 هنأ اهمال ةشئاع ىخأ ةريخس ن نب ليفط نع دمحأ مامالا دنسم ينو مكذمإ نمل نوكي نأ دار 0

 موقلا متأ 6 ب1 لاق دوهلا نحاولاق متأ نم لاقف دوهلا نم طهرب "رم هناك مئانلا ىرب ايف ىأر
 يلا 101 تلاقف هللا نبا اريزع:نا نومحزت مكتاالوا
 نولوقت م ا الو موقلا متأ مكنا لاق ىراصتلا نحن اولق متأ نم لاقف ىراصتلا نم طهرب ”م مث
 ريخأ نم اهب ريخأ حبصأ اماف دمج ءاشو هللا ءاشام نولوقت مكنا الول موقلا أو اول هلا نبا حيسملا
 ىتئاو للا دم مهطخيلواض اماف معن لاق ادحأ تربخأ لاقف هربخأف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ من

 داز مكتمءادملا ىنعني ناكةملكن ولوقت مكن و مكتم ربخأ نماهب بخاف ايؤر ىأر اليفط نا لاقف هيلع

 حاجالا نع نوع نع رفعج ىوزو هل كبرشال هدحو هللا ءاشام اولوق نكلو اهولوقت الف ىتربلا

 سخالا ضعبب يف هملكي ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىلا لجر ءاغ لاق سابع نبا نع مصالا نب ديزي نع

 لب الدع هلل ىنتلمجأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تئشو هللا ءاشام هللا لوسرل لجرلا لاقف

 هيلع هللا ىِلَص ىنلا نع ةفيذح نع راسي نب هللا دبع نع روصنم نع ديعس ىورو ةدحو هللا ءاغام

 ةياور يف ىعفاشلا لاق نالف ءاش مئّللا ءاشام اولوق نكلو نالف ءاشو هللا ءاشام اولوقنال لاق لسو
 ةثيشملا نا هقلخهلا لعاف(هللا ءاشن نآالا نؤاشتامو) لحو زع هللا لاق هللا ةدا رأ ةئيشملا هنع عيبرلا ا

 لا ءاشام سو هيلع هللا لص للا لوسرل لاقيف هللا ءاشي نآالا ةوكنال يشم ناو هقلخ نود هل

 ضرف ناب دابعلا دبعت هللا ناف هلوسرو هللا غطي نم لاقيو لاق تنسو للا ءاشام لاقبالو تكن من

 ثنادح نم 0 هللا عيطأ دقف هللا لوسر عيطأ اذاف هلوسر ةعاط مهبلع

 بلقك نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب دابعلا بواقلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ورمع نب هللا دبع

 ىلع انبولق فرص بولقلا فرصماي سو هيلع للا ىلص هللا لوسز لاق مث ءاشي فيكاهفرصي دحاو

 نيبالا بلق نمام لوقي ملسو هيلع هللا لص ىلا تعمس ناعمس نب ساونلا ثيدح ينو كتعاط
 لوشإ ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ناكو ةعازآ ءاغ ناو هماقأ ءاش نأ نمخرلا عباصأ نم نيعبصأ

 موي ىلا نيرخآ ضفخيو اماوقأ عفري نمحرلا ديب نآَريملاو كنيد ىلع انب ولق تن بولقلا ٍبلقماي مهللا
 ىلع مث وهو لسور هيلع هللا .ىلص ىلا شمس. و رمح نب هللا ديغ ثيدحت نما ناحل كا

 نكيدقر ملا بورغ ىلا رصعلا ةالص نيب اكمكلبق مالا نم فلس ايف مكؤاقب اغا لوَهركلا

 لثنك رفاكلا لثم اعوف سم ىراخبلا حي يفو ءاشأ نه هنئوأ لضن كلذف هرختا يف لاقو ثندحلا

 "وبا انيدحام اذه مامع نع زذعم نع قازرلا دبع لاقو ءام لذا هللا اهمصقي ىح ةلدتعم ءامص ةزرالا .

 ىناف رهتدلا ةييخاي مدآ نبأ ل امال ىلاعتو كرابس هللا لاق سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرع

 امن أش ناك بزعلا نا معأ هللاو هوا ىقايلا لاق امهتضبق تئش اذاف راهنلاو ليللا لسرا رهدلا انا



 1 نال ' يف رثع ىتاثلاب اللا ةنلاثلا ةتوملا زكذ

 اغا نولوقف كلذ ريغوأ كنايوا دنا توب نم .٠ نم مهب لزنت ىلا بئاصملا دنع هيسنو رهدلا مذ ذأ

 للا ولحم رهدلا مهداباو رهدلا عراوق مهتباصأ نولوقي و راهتالو ليلا وهو رهدلا اراك
 بودلع هللأ ىلص هللا 0 لاقف مهم لعب و ميش ىذلا هنأب رهدلا نومذيف ءايش لا قالتف راهن لاو

 ءايشالا هذهن لعاف متيبساذا مكناف ءايشالا هذه مكب لعفيىذلاو مكتفي ىذلا هلا ىلع رهدلا اوبسنال

 مكرهد ريخلا اوبلطا هعفري سنأ تْندح يفو ءأيسنالا هذه لعاف هناف ىلاعتو كرابت هللا نوبست امنا
 هدانع نم ءاشإ نم اهي ببصن هتمحر نم بئاحس لجو زع هلل ناف هللا ةمحر تاحفنل اوضرعتو هلك

 لاق ثماصلا نب ةدابع ثيدح نم نيحبحصلا يفو مكتاعور نمؤيو مكتاروع رنا هلا اذسو

 نف اوقرستالو اونزنالو اثيش هللا اوكرشتالنأ ىلع وعباس لاقف سو هيلع هللا ىلص ىب ا يع اك

 كلذ نم باصأ نمو. هل ةراَفك وهف هب تقوعف ايش كلذ 0 يمول لعمر كج ايفو

 راثلاوةنلا جاجتحا ثا نه اضيأ امهفوهلر ع ا ناو هبذع ءاش نا هللأ ىلا وهف هللا هرتسف ائش

 نماضيأ هنو ءاشأ ن 1ك تدع ىباذع تأ راثالو ءاشأ نم كب تت قهر تن أ ةنحال هللا لؤق

 نا 3 تع 3 يلرفغا ميلا 0 اقبال بول ةأ 3 نع ةريره أ ثرالح

 لطاذا وج عذاب كلذ رخآ يفو تردجلا هتيده نمالا اض 0 0 هس

 دولا نع قلامنب سنأ كيدح فو نوكف نكد لوقأ امئاف ائيث تدرأ اذاف مالك ىئاطع ءاشاام
 هيف ىريف هللاب الا ةوقال هللا ءاشام لوقف لوو لح نم ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام ملسو هيلع هللأ

 هللا ءاشام تلك كتنح تلخدذأ الولو) ىلاعت هلوق نه قاشم حيحصلا تيدا .اذهو توما نودي

 2 ىنعذبب نا هللأ ءاشام ىنعدف ادحاسدهل تكنو تيار اذاف ةعافشلا ثثنْدلَح قو(هللاالا 0

 *لكل 5 لا نعت ريره 0 نما٠ويفو م ريدق ءاشأام 8

 نم هاماخدا 0 0 ةمايقلا مولا 0 ةعافش قوعدىتخأنا هللاءاش نا 0 ةوعد ىن

 0 ا 2 انإورباقملا ةرايزيفلاقو 1 اش 5 لاحدلا الون وعاطلاهلخدبال 0 لاقو ك1

 هللاءاش نا ادغ انلزئم ةكم مدق امل لاقو هَلاءاحْلا ادغ نوافاق انا فئاطلا رصاح امل لاقو نوقحال

 هللا ءاش نأ نالف عرصم 00 ءاش نا ادغ نالف عرصم# اذه ردب موي كاقو ةنانك ىنب فك

 لاقو للا ءاش نا ادغءاملا نوبات مكنا 9 : ىتابلو كتي ع نوريست مكنا نا صضعل يف لاقو

 .نفوطالإ لاق هنأ دواد نب 'ناماس ن ءاربخاو هللا ءاش ناروهط سأنال 0 0 ىذلا ىارعالل

 رف هلا ءاش نا لق كلما هل لاقف 1 عليس يف لتاقي سراغب ىتا' ةدحاو لك ةأرسعا نيعبس ىلع ةليللا
 دمج سف : ىذلا مبأو لحر ق قش تءاح ةدحاو ةأ ما الا نيتم لمحت لف اعيمح نبماع فاطف لش

 نافهللا ءاش نأ لاقف فاح نم لاقو نوعمج | اناسرف ة هللأ ليبس يف ودم هللا ءاش نأ لاق ول هدب



 ةثلاثاةيترملا ركذ الإ
 رهشمالا لاقو هللأ ءاش ناةئلاثلا ُْق لاق مث اشير رق نوزع لاقو ثنح ريغ 0 1 ناو ىضم ءاش

 كيب ررك ذاو) ىلاعتلاقو هللا ءاش نا اولوق لاقف هللا لوسراي اط نورمشملا نحن ةباحصلا تلاقف ةنجلل |

 نبا ءزوحي ناك ىذلا ءاضتسالا وه اذهو للا ءاش نا لوقت نا تين اأن لت( 1
 ملعلاك نم اذهو قاتعلاو قالطلاو نيلاو رارقالا ف ءاثس ةباآلا هلع لوات راح سابع

 دار يولصمح يف ىنئتسا اذا فلاخلا نا لع نوماسملا عجأ دقو نارقلا يف هبقفو سابع نبا

 مالسالا لقا ا نم نال هيلع "اح اك ا اذا ع ثنخحال هنأ هللأ ءاش نأ هلعفأالوأاذك نلعفال

 الوةئيشملا مدع دنع ثنحي مل ةئيشاإب كرتلا وأ لعفلا فلاحا قلع اذاف هللا ةثيمي الا "ى نكمل هلال

 مب برلا لعف قيلعتو ةئيملا ظفل هيف ءاح رن و ثيدح لك ركذن انيهذ ولو ةرافكلا هيلع بج

 دا لاعف)هلو هكا مولعمة ساو نارقلا صوصأ يف اهدوروف ةدارإلا اماوادج باتكلا لاطل

 هما اع“ رسسعلامكي ديرب الو رسبلامكب هللاديرب «ةيرق كلمت نأاندرأاذاو «امهدْشأ اغلس نأ كبر داراف

 تو رداد 0 93 كلمت ن ءرأق 0 ننو* داك نكد نأ تضل اذا

 نورا 4 1 ةضدأ در درب نمو مالسالل هردص حرش هيدهي .نأ هللا دري نف)

 بولق ريبطت درب مل.اذا هنا ربخ او (افيعض ناسن الا قاخو مكنع ففي نأ هللا ديرب امظع السم اوليمت

 ىرخايندلا يف مهمهبولق روطي نأتتلا دري منيذلا كئلوأ) لاقف اهريبطت ىلا ليبس مط نكي مل هدابع
 هدب ريام)لاقو دير بام محب هللا نأو *ديرب, نم ىدهب هللا ناو)لاقو(مظع باذدعةرخالا 2 مذو

 حيسملا كلبي نأدارأ ناائيشهللا نم كلمينف) هلوقو (مكروطيل ديري نكلو جرح نم مكحياع لمجيي
 هلوقو تيبلا لهأ سحرلا مكنع بهذيل هللا 0 اما)هلوقو (اعيمح ضرالا يف نمو همأو ميم نا

 نم ذخمأأ) سب بحاص لوقو(ةمحر م < كاز ىأ وا او كا نأ نأ هللا نم مكمصعي ىذلا! ذ نم لق)

 نمنوعدتام متازألق) هلوقو نوذقني الو اثش يش مهتع ان نَح رلا ندري نا ةملا هنود

 هلوقو(هتمحر 56 0 له كر نكارأ 1 تافشاك نه له رغب هللا قدارا ناكل نود

 (دبرت نمل ءاشنام اهيف هل انلجت ةلجاعلا ديري ناك نم)هلوقو (ةرخ الا يف اظح مطل عج. النا هللا ديري )

 نيردلا يف ههقفي اريخدب هللأ درت نم هل رك م نمئك أ هللا ةدارا تابنا يف ةيوبنلا صوصنلاو

 ةمأ ةحر هللا دار أ اذا قدص ريزو هل لعج اريخ ريمالاب هللا دار أ اذا هنم بصي اريخهب هللا درب ن1

 لحاريخ دن هللا دارأ اذا اكلي هتعارق اف نح اهدنو اهيذع ةماةكلح هللا دار دالك 7

 كاراانأ يع هك هيفا موي يفاوي تح هتبوت هنع كسمأ ارش دنعب هللا دارأ اذا ايندلا يف ةبوقعلا هل

 0 1 ا يا أ اذا ةجاح اهلا ه لم شرأؤدبع ضيق هل 0

2 

 نمل ضرعت ةرثك تالت كرز هتف رععو هل هنتلاو هياع هيبلتلا بحب ضأ انههو 7 لصف وح

 ما يرد ل ناعون هن احس هل[ دل قلخلا هل هن احبس هللا نأ وهو اماع هب طحب مل



 ةقاقلا ةقرملا ركذ تارا يف ريشع ىناثلا باللإ

 ل ماا او ا قا كلنكاو قوكلا:ةزماو هقلخحي ةقلعتم هن احبس ةتيشقا عرش

 هلةهطو>ملا لامفالاو نايعالاو رافكلاو نيطايشلا قاخو هضغبي وهو سلب | قلخ اكهتئيشم تحت
 هع رش ىذلاهعرشو 5 هان ةقلعتؤهاضرو هثيح اماو هلك كلذإ ةلماش هناحيبس هتئشش اهضغس وعو

 تاءاطك هتثيشمب عقاو برال بوبحم وهف اعيمج ةئيشملاو ةبحلا هب تقلعت هنم دجو اف هلسر ةئسلأ ىلع
 نم ادجاو امو هتثيشم هب قلعت موىنيدلاو رمأو هتيم هبت ةلعتهنم دجويملامو نينمؤملاوءايننالاو ةكئالملا

 دحوبملامو ىنيدلا هر مأ الو هاضر الو هتبحم هب قلعت ملو هتكيشم هب تقلعل ى داعملاو فوسنلاو رمكلا

 ىلا مسقني كارلا فلو عرش ى ويد ةيحلا ظفلو وك ةئشملا طظفلف هت الو هتكشم هب قلعت : لل اهم

 ىضريالو) ىل اع هل وف اذه تفرءاذا ةيحلا ىه نوكف ة ةيليد ةداراو ةئشم ا ىهنوكت ةسوك داو |

 ظفل اذه ريظنو قا !:ريغ رمالاو ةكيشملا ريغ ةبحملا ناف هردقو هئاضقؤ هتئيشمب كلذ عوقو ىلع ةلادلا

 اذاو) يللاعت هلوقف لوالا فالح فئلاخيو ىحعا دق ىاثلاو عد رسشت ا نك ناعوت هناق رمالا

 الإ و الر ءانسفلاب رمازإل لا نآ) هلوق ضفانال(اهق اوقسفف اهفرثم انما ةيرق كلهن نأ اندرا
 الل دقو نيوك 0710 فد لإ( 5 | فطفإو انوصعف ةعاطلاب اهقرتم انرمأ رد لك
 لوقتاك هب وعملا وهءافلا دعنأم نيك نأ كلا اذه لثم ِق ليسا نإ م وو جيرعتلا

 (اودحسفمد ل اودحساةكا المللانلف ذاو)ىلاعت هلوقك لمفا ةظفلن حرصولاك ل لك اذ هنر ءآوماقف هنا ا

 ةعاطلاب رمالا نا ىناثلا (هد.محي نوبيحتستف مكوعدب موي) ىلاعت لاقو لبقاف هتوعد لوقت ام اذهو

 مهلا ث وعدملا عميمج نإف نيفرملا ؟ د ةدئاف طقسا لب هلع ةبآلا لح حصي الف نيفرتلا صخبال

 بيجعلا قسنلا اذه نا ثلاثلا مهعيح كالها ةلع نيفرتملا رمأ نوكي نا حصي الف ةعاطلا,ن وروم ام
 ىرتالا هتلع ىلع لولعم اوه. اك لع رتل |ن امليقام ىلع ءافلا دعزام توا ضتقم عيدبلا بكرتلاو

 ضتقمو مهقسفاببس رمالا اذكهف مهريمدتل ةلع مهيلعلوقلا قحو ع لوقلا قح ةلع قسفلا نا

 مهتيصعم دعب تناك ا ءا مهك الهال هن احبس هنا رانا عبارلا عيرشتلاال نيوكتنا رمأ وه تالذو هل

 ىتلالامعالا مهيلع ردقنإب مهقاعف مهك الها هللا دار اذ قذف مهتفلاخو مهتيصعق هلسرل مهتفلاخم و

 0 اهفرتم انرما) هلوق 000 اف دك 0 ةشباسلا مهبيصخنا ل 5 نآف م رك اله راع امدح

 ريو اذاف 0 مم 3 متحتر الهنا هقلخ ف 0 ب لا ةداعوه مم < الو

 ١ ةقانلامط 0 قا اذا مهرفكب مركل ام ملا دوغ : نأ ىرتالأ كالطا هعم متحش 1 55

 ثامن انملات اب الا مهأر 1 قح ىمومب قياس || مهرفكب مكلو 1 نوعرف موق وذئنيح اوكلهاف اهورقعف

 طولمىلا 1ك 7 7 00 دار ا امل طول مأو 3 كلذكواو ىلحأ ذك مهدانعو مويغل م 5

 هللأ دار || اذا مالا راس كلذكو مهددا طول ن م | ولانو ةشحافلاب مودع فاي رك هروص ف ف

 هيصعبق اصوصخو امومت 00 ا هذهو ا 0 ادعوا اع كه ثدحاأ !اهك الح

 لورالا هلامعأ ل اناضم هبا ا المع هل ضيف ةدتعا دار اذا ىدح هلحاعي ا هنع موعد ديعلا

 كلا لق ل17 1 لرقلا هلع قح لب كلذك نبلو هدحوب لمعلا كاذب. هذا هنا ناظلا نظف

| 



 ةهارلاة كارلا كد 14 0 . ينرشعكلاثلابانلا

 لو ن نا لن ميحأب يحل ن 5 11 .اعقلاتوبث ىضذتهام ل | لالا هلامعاب لوقلا هيلع ق<

 اماف) ىلاعت 1 تاي ا هيلع برلا يضغ ررشام كلذ دعب لمت اذاف محلا ضع

 رقع م رس ادق هناحس هيضع نأ 1 نكلو هل هلوسر ةيصعم هوبضغأ كلذ لبقاونكدقو (مهنم انمقتتا انوفسأ

 ب وقعلا تل كح م بضذغلا ررش ١ مجاعا نم ا املف مهعاميأب لوزب ناك ناكذا مولع م كاف

 ا هناف سال 2 نم هيف ديعلا كفا ملالا ردقتلا رارسأو نار لأ نارا ل اذهف

 اذط كقعت ملمس لإ دق هللاو [|مدعل لاشالاف هن وقع اهدنع مح ىلا ةيحوملا ى 0-1 ىصداعملا ل ىردنال

 ذا هيلا ةجاخلا ةدشل هللا ءاش نا هيف مالكلا مشن ىنيدلاو وكلا ءاضقلا نيب قرفلا يف اب للصفلا
 د وح ومدعل بوحاوم هتئكدشم مدع ناك دوحوم لكل ةحوملااماو تالا ةئشم بالا اذه ُق دوصقملا

 لك مهي ساهر عار همدع بجو ءاشي مامو هدوحو بجو هللا ءاشام ناتيجوملا امهف "ىثلا

 ءاغينأ و اشيالام هتك 1 نر 1 هن احيمسف تاكشلا 0 راو لاعثالاو نايعالا نم رودقم

 ل ك<,الف ىلا : 50 ناو هاضريالو هيحيالام اهنف ناكناو نوكي الف ائيش

 دجول

 ءاضقلا تاع نمةينارلا ةييرملا رك د ىارقع كلاث كل

 امل هداجئاو ةنوكلو لامعالا هنأ >ج يدع هلل قاخ ةببرم ىهو ردملاو

 0 ا هيملالا بتكلا تقفتاهيلعو سو مهيلع ىلاعت هللا ىلص لسرلا نيب هيلع قفتم نأ ده

 ىهونيئمؤملا هدابعو هلسرو هلانناو هتكئالم تاعاطتجرخافةمالا سوحم كلذ يففلاخ ورابتعالاو

 هتكشع اط قاعتالو اه نوقلاخلا مه مهواء> لب هتتيشمو هنيوكتو هتيوبر نع ملاعلا ينام فرششأ

 ردشال هتاحبس هنأ مهدنعف ةيرايتحالا تاناويخلا لاعفأ عيج ىف اولاق كنك رد تى لخدالو

 كلذامتاو ايلصم ا رئاكلاو امهاسم مسملا لك من رت ايدتبم ىلذبالو الاض ىدع نأ

 ديحوتلا ةلدأو ةنسلاو اهلك ةيوامسلا بتكلا لب نآرقلاى دان دقو ىلاعت هلميال كلذك مهسفنأ ملعجي

 مالسالا بزح فنصو ضرالا را اطقأ نم ناعالاو ملا لهأ مهب حاصو مهوق نالطب ىلع لوقعلاو
 ىدبأ لزتاو هللا الا اهمصخي نأ ا ىهو مولع درلا ف فناصتلا هركسعو لوسرلا ةلامق

 مهعدبو ضحلا قحلاب مهاطابن ودرب اوناكذإ مهلجرأ ت < ممصاوتو مهيفقأ يف ةنسلا ةمئاو فلسلا

 ةعدر معدل 6 ةغلان تغس 1 ىلا نيدسملا عم ةمذلاك مهعم اوناكف ؟ى اط موقيال ةنسلاو ةنسلاب

 0 ا اييلع روهق# هلاعثأ لع روحت ديالا ولكو نس لطابب مهلطإب اولباقو اهلا
 يلا ىلا سس كلر يل لانا نع ع نب انف مهتالغ الغو هزايتحاو ا ةعقاو ىهو ةتبلا

 هلعف وه الو عنص هيف دعلل نكيملام ىلع رانلا يف هدلخو هبقاعيو دنعلا مولي هناحبس هللاو زاح ا ىلعالا

 نالطبلايف هنودبوه سيلف ةيردقلا نه ارش نكي ملنا وهو ةيربخلا لوق اذهوهللا لعف ضخحم وه لب

 هدرو لوقلا اها كركي ا ناحلاو نطنلا و لوقعلا ةلدأو ةيطالا بتكلا قافتاو لسرلا عاججاو-أ
 هضقانتو لوقلا اذه نالطب هريغو ىضاقلا ىأر امو مقتسملا طارصلاو <وقلاقلعا نعىمع يف ناتقئاطلاو |

 هتافصنم ةفص يف ةرؤم ىهف لعفلا دوج ويف رثؤت ناو دبعلا ةردق اولاق ةلباو لدعلاو عئارشلل

 ©( ءافش ا )



 هال كر ال قواد ٍفرشع 'تلاثلا بآللا

 00010 | 101 نال الاوت ارألاو ىلاو ليعالا قلعتم ىهو ابنك رمست ةفصلا كلتو
 اللا الا 2 هاتر رقك را نقلا يف رشا دق ةتيصنم نم ىه ىلا ةكرطلاو

 ةردقب عقاو ةيصعمو ةعاط اهنوكو هداحناو هللا ةردَشب عقاو اهدوجوو ةكرحلا تاذف ةيصعملاو

 وه ةيصعمو ةعاط اهنوك ناف هقح هفوبمل هب لئاقلاف باوصلا يلا ب زق ناك ناوادِحَو ءزيئاناودصلا

 ناو هرايّحاو ردع قلعتي ديعلل ءالعف رك نآانإ ةفلاخلاو ةقفاوملا هذهف هتفااخو مالا ةقفاو»

 أدل الوقعم ارمأ بسكلا:نم ءالؤه تنثر لف ةتبلا بسكاالو لقفالو رابتخا ديعلل نكي مل ناك

 "0 ةفئاط ىأو امو ماظنلا ة ةرفطو مثاه ىبأ 0 ىرعشالا بسك ةنالثث مالكلا تالاحم لاقي

 نيرئؤملا عامجا عنتعالو اولاق لالقتسالا لسس ىلع ٍنرلا ةردق وه لعفلا دو>و يف رثؤملا اولاق اذه

 نيرداق نيب رودقمالو نيلعاف نيب لوعفم ل كوقلا نم ءالؤه شحوتس مو دجاو 7 ىلع

 أ نيب هوركمو نيبوحم نيب بوبحو نديم نيب دامو نيملع نيب مولعم عونا ع (مكاولاق

 لوعفم اعني عقب لعفلاب لقتسي نإ ةلكع امم لك نيلقتسم نيرداق دهاشن نحو اولاق نيهوركم

 اها ىلإ هقاضا نا مكلوقالا اذه لطبيام مكعم سبلو اولاق هيف ريئأتلاو هلعف يف ناكرتشي دحاو
 ليصفت نم هلدبال لاحا ةححلا هذهيفو امهلا 0 و رخ آلا ىلا هتفاضا عنمي لالقتسالا ليبس ىلع

 ه1 هلع ردقبال آلا ىلع نينواعتملاكهب امهدحأ لقتسنال نيلعاف نيب لوعفم عوقو زوجنف
 اذهو لدبلا لبس ىلع هب لقتس امهم لك هيف ناكرتشي نيلعاف نيب 0 و رو هدو

 لو 2 كك رظنالا لاح هيلع دقي امهنم لكو هيف ناكرتشي نيلعاف نيب لومفم عوقو زؤجيو اًضيأ رهاظ

 و مسق ىقلإ ةعقاو لب ةنكمت ماسقالا هاه لك لح هلمحن 0-5 هنكم م اك نانثا هلمح

 ال0 | ٠0 لك لالتتسا ناذ لاخي ادهف لالقتسالا ليبس ىلع هلق امهم لك نيلعاف نيب لوعفم وهو
 0 دق نيب رودقم عوقوب نشب تئاوطلا زيك أو امطالقتسا يفايامهالقتساق هل رخ آلا لعف نب

 لالقتسالا هحو ىلع هناحس هللا ةردق ىلا فاضي لعفلا ةفئاط تلاقف ٠ هعوقو ةيفك يف اوفملتخا
 ا اش دلا :ردق ىلإ هللاةردق تمضنا اذاف ةلقتم ريغ اكل دما ةردق ىلا فاضي ريثأتلإ

 ملاذ لئاقلاو ة رم دعلا ةردق لعحو هللا ةردق ةناعا طسوتب لالقتسالا لد لع 2 دنعلا

 نيرؤم عامجا ىلا رهالا داعفهل هللا ةردق ةناعاب ةاقتسم دبعلا ةردق نأ مز ثيح ا نم صلختي

 نا دارأ رعأ هللأو هناكو هر اير الا ةردق ىلا دسم ا انعدخا ةردق نكل 5 نبا لع

 َّ صلخ مل اذه لئاقو ءاماعلا نم ةفئاط هلاق دق اذهو لعفلا داجنا ردنا ةلةتسم ترلأ ةردق

 كن ديعلا ةردق ةياغذا لطاب اذهو رودقملا داحايف ربث ”اتلاب ةاقتسم دبعلا ةردق لم ثم الملا

 ٍبجوي ام دوجولا يف سيلو هيجوبالو ببسملا لوصحب لقتسيال ببسلاو ببسلا نم أزج لب اببس
 000 0 1 رطعأ للا نا اومحز لوقلا اذه بامصأو ءداحو بلا ةئيشمالا' رودتملا لوصخ
 هلا ضوف نيتلا هتداراو هتردقب كرتيو لعفي وهف ديربامو هالخو كرتلاو لمفلا امهبهيلا ضوفو

 ذا دعا هش نأ طرش برلا رودقم نيع وه دصلا رودقم ىرخااةفئاط تلاقوامهي كرثلاو لقتفلا

 بهذم هةر ادهو نيقلاح نيب قاخ ةلاحتسال لعاف هل برلاو هلعشب 2 ىلعال هلعفي لو برلا هكر

 هريغو ماحشلا مهم ةيردقلا نم ريثك بهذم اذهو ليس ىلع نيلعاف نيب لوعفم عوقوب لوقي نم

 تاافو



 ةضارلا ب رمال مو يفرشع كلاثلاباسلا

 اساكن وك, ىرخ ًالابواندحم نوكي امهدحاب نيتفلتخم نيتبسنب نيلعافنيب للهف عوقوزوجيةفئاط تلاقو

 بهذموسهذملااذه نيب قرفلاو صفح نب ىسيع نب دمحو ورمت نب رارضو راحنلا هذم اذهو

 اندحم نكيمل ناو ة ةقيقح لعاف دبعلا لوقي بهذملا اذه بحاص ناامصدحا نم نين.رعشالا]

 وعةققملا يف لعافلا امتاو لعفلا هيلا بسن ناو لعافب سيل دبعلا لوقي ىرعشالاو لعفلل اعرتخم

 لامفأ لب ةقرف تلاقو لعافلا وه دسلاو ثدحلا وه برلا نولؤقي مهنا ىناثلا ءاوس لعاف الق هللا
 م مرا هل تلاقو يرمشألا رت دا اذهو زاجملا ىلع دبعلا لعفو ةَققَْللا ىلع هلل لعف دابعلا

 ىنعم ىلعال ةقيقلا ىلع ناسنالا لعفو ةقيقحلا ىلع هلل لعق اهنا هبتكضعب يف قاحساونأو ىننالقلا

 ةقيقحلا ىلع رداقلا نا هعابتاو مهج ور ةفئاط-تلاقو هل سسك هنا ىنعم ىلع لب اهتنحا هلا

 رطضموه لب الصأ يساك الو قيقا ىلع لعافب سيل هاوس نمو اًمح لعافلا وهو هدحو هللا وه

 ريكو تام ةلزع زاحم برشو لكأأو ديقاو مان لئاقلا لوقو لوككسو هك رح نم هيفام عيمج ىلا

 نودجحوم دايعلا اولاقف ئرخلاةقئاطهاباقو ةالغلا ةيريلا لوقاذهو تبرغو 0 تكل عقوو

 لخدالو دبعلا رودقم ىلع ةردقلاب فصوبال برلاو مهتداراو مهردقب اط نوعرتخم مهلاعفال
 روهج لوق اذهو مهردق تح هلاعفا لخدنالو براارودقمب دابعلا فصوبال مكهتردق تحب مطاعفا

 اهعرتخم هنا فصوي له اوفلتحاو دابعلا لاعفال لعاف ريغ هناحبس هللا نا ىلع نوقفتم مهلكو ةيردقلا

 ءاودتل رك ل مهنم برقي نمو كلذ اون مهر وومحاط قلاخو اهيلع رداقهناو اهثدحمو

 ىنعم سيلو ا!همثادحأ ىلع م ط هللا رادقاب اهوثدحأ دانعلا ناو 0 ىلع رداق هنأ بسس هللا ناو هلل

 اهثادحا ىلع مهرادقإ | ماع هتردقل ١ لاحلا نيع م هدنع اذه اهلعف ىلع رداق هنأ مهدنع اهملع هللا 5 ردق

 لكعم ىهاذملا نه نارا هسا كل هيكل د 00 هتكمبو هرادقاو هتردقب اهو

 هججحو مهنملك ةلدأو أطخلا ىلا برقأ موضعبو باوصلا ىلا ب برقأ مهضعبإ و باوصؤ أطخ مهنمةقئاط
 اا ةبربحلل حي لي اد لكف هيف ا لاطبا ىلءال ىرخالا ةنكالسلا حا نالطب ىلع ضاع اعا

 اذه نم ىتتللال دق ع 3 لعهنأو هريغ قلاخالهناو هتنشمو ىلاعت برلا ةردق تانا لع لك

 هتان ركنا ىف ؛ حرم ليلد مهعم سيل نكلو قد اذهو تاتككملا ترد نعد
 ةعئاقاهناو هللال هل لعف اهناوهب ةمئاق هلاعفأو ة ةقيقح لعافلا وه هناو هتردقو هتئشع العاف اديرم ارداق

 مهتردقب عقاو مهب مئاق مهلمف دابعلا لاعفأ نا ىلع لدي مناف ةيردقلا هميقي حب ليلد لكو هللابال هب

 نوكينأ ىنذي حي ليلدمهعم سيلونيروبحمالو نيرطضم ريغ اطنوراتخم مهنأو مهتداراو مهتثيشمو
 ىنن نم ىلع ةحيمس ةرفاظتم ةيربلا ةلداف نيلعاف مهلعج ىذلا وهو ملأى ,ء ًارداق احبس هللا

 دوحوم لكل هقلخو هتثيشم مومع ىننو لاعفالاو نايعالا نم ؟ىش لك ىلع هناحبس برلا ةردق

 دنعْلا لعق ىفن نم ىلع ةحي# ةرفاظتم ةيردقلا ةلَذآَو هقلخو هتئيشم نودب اًئيش دويخؤلا يف تلد

 هيلع ةردق هلالو هلعش ملام ىلع هقاعي هللاو اًثيش لعافي سيل هنا لاقو هرايتحاو هتئشمو هنردقو

 ءالؤه عمال ناميإلا ركسعو لوسرلا بزحو ةئسلا 0 هيلع روحم هيلا رطضم وه لب

 نمةقئاط عم: قح لكف هيف اوباصأ ايف ءالؤه عم مهو هيف اوباصأ مف ءالؤه عم مه لب ءالؤه عمالو

 ١" لوقلاو ضع ىلا هضعب فئاوطلا ق> عمم مههذف ياطاب نم ءارب مهو هيف مهنوقفاوب مهف فئاوطلا



 ةغب.رلأ ةرملارك ذ 5 7 يف رشع' كلاثلا بانلا

 ةاداعمو راو فئاوطلا حف ل لك لطب ىنأو هحولا كلذ نم أ ةالاومو هرمصل و هنا

 قدح كودرإالو قالاطالا ىلع مهم هف لإ نوزيعال فئاوطلا نيب ماكح موف هحولا اذه نم ا

 هناحيس 0 لدعلاب 0 دويتو 8 ناوي ل لب مينا 00 نا ىلع مهنورفكيو

 7 هنيد ىلا وعد نأ هن احبس 07 2 لدعال 3 1 م هللا لا اع ةئكا لكو

 نموا ةعيمج قحلا َْن هول ا قرفلا نم ا ىوه عتيال نأو ه سم أ مك هسفن يف مقتسل 3

 تدحو ةيآلا كح ل اذا تلو تانايدلاو 5 اقملا نار ناب لد نأو ضعل نود هضعرب

 ابيصن ممقأو 0 0 ا 03 نم 0 وعلل 0 نا ا 10

 لاعفالاو ناعالان 4 31 مج ىلع 3 ,دق نوت هد 1 فئاوطلا 2 نم 0 دن

 ردقلا نوةلثوهتتلشم ت ناو وح الو هتلع رده الام هكلم يف نك لو ةماعلا هتثئشمو

 الو هللا ءاشي نأ الا نؤاشيال هناو هنم عرفو هاضقو هللا هردقام ىلع نوامعي دابعلا ا قباسلا

 نيتضقلا نيتاه يف مهدنع سيصخالو 0 ايا امو كاك ءاشام هنو ةتقلشمم دعب نم الا نولعفب

 الا اهقوف م كرع الف هقلخو هتئيشمو هماعو ىلاعت هللأ ةردق مهدنع ردقلاو هوجولا نم هحوب

 ا زاجل ىلع مهريغ اطاقاذا ةقيقحلا ىلع هللا الا ةوق الو لوح اللب نوئمؤملا موف هنردقو هماعو هشدشكإ

 ىلا كل 0 لود قف وهو لعفلا ىلع هبف ةوشإ هلعف ناف الاعق لعشب 0 1 هيلقسو هب ولع حلاعلا ذا

 هللا هدهم نم ناب نوئمؤيو ديعلابا ل نلاعل هللا هلك كلذو لعف ىلا لعق نمو كر ىلا لعف ندو لعف

 الصمى صملاو ارف ا اك رفاكلاو 0 سما لعج ىذلإ وه هناو هل ىداه الف للضيإ نمو هل لضم الاف

 ديعلاو ك ر2اوهو رئاسلا ديعلاو ر كلا وهو رحبلاو ربلا يف هدبع ريسلا ىذلا وهو اكر حتم كرحتملاو

 ىحلا وهو معاطلا ديعلاو معطملا هنأو 1 دنعلاو ىداطا وهو مئاقلا ديعلاو مقملا وهو كردتملا

 ازاحمال ةقيق> هلعثو هراتخاو هداراود.علا ةردق كلذ عم نوتدثرو توعيو ىحي ىدذلادعلاو تيمملا

 مه لاعفا مهتاداقتعاو مهتاكرش هريغو ىوغبلا مهنع هاكح كلوعفملا ريغ لعفلا نا ىلع نوقفتم مهو

 تشموهتردقو هماع لو زع برااب 0 ىذلاو 0 هل ةقولخم هناحيبس هلل ةلوعفم ىهو ةقيقح

 هلعفو هتكيشمو مط ةقلو مم هءاش ىذلا هيلع 1 كلذ ىلع ع مهنردقل وه هناحبس رهو ةعيخ

 بهذملا اذه نبأ تن ار اذاو هللا ءاشب 3 الا نولعش امو هللا ءاشن : نأ الا نؤاشي اق هتئشم دعا

 فمهاذملا كا تدحوو ميسم طارسدلاو طسولا تهذملا وه هيدحو بهاذملا ع نم ادعم نيبو

 نم اهتدحو اهقح ةحافلا ت طعأ اذاو كللذ نيبو ديعبو هنم بيرقف هلاش نعو هنيع نع اطوطخ

 لاك كلذكو كلذ ريغ ىضتشال هدمح ناك ناو هيفةحرص هيلع ةلاد كالذ ىلع ةيفاش اها ىلااطوا

 راو ةثافاثع لع رد ىلع رده ال نم ةكادخ نك تكف كلذ ريغ ىذتشال نيملاعال هلوبر

 هلع الام ءاشيو هءاشيالو هيلع ردّس الام نولعقي لب نش>ولاو ريطااو سنالاو نجحاو ة ةكئالملا نم

 ربكم
«2 



: | 

 ةعبارلا ةثرملا رك ذ سس ما" يقارشع كلاثلا كالا
 محسوس سس تتستتس تستةننسوستسمج تدا ييتس يتت سعل 0 اتت

 هلوق مث هتيوبر لاك هيضتع لهو هدمح لاك كلذ ىضتقي لهوءاشي الامن وكي ون وكب الامءاشيف مونم 1-6

 لعفت اما نمصسي هناؤ لييسلادصق و نع نفر 00 ل نام ةئاطلا لوقل ل اطيم ( نيدتسل كاياو دعت كايا )

 لجوزع نمملا اعلا بر ةناعانالا هل لصحال كلذ ناو ةقيقحلا ىلع دباعلا وهف ةقيقح هب هد اعلا 1 ايةودنعلا

 ةناعالاوزادقالاو هنم لعفلافةتبلا هثم دجوي ملواهْمم نكمت مل ةدايعلاهل أشي مو هردقيملو هنعي مناف هل

 ىهو ام اع رداق وه نمت ةيادطأ تل“ نمضتي ( مقتسملا طارم هلا اندها ) هلوق مث لجوزع برلا نم

 يلاعت 1 هو + ع ْ هب لكفلاو قحلا ة 4ف روم ةيادطاو اهايأ ةدنم 5 ناو هديع 0 ا نا هال

 ىلا ءادتهالل 3 ةيادطاب درفتملا هناحبس وهف ءادتهالا ىلا ليبس هل كك هب الماع قلاب املاع

 كلم ىلا تسل ةيادطا هذهف هب الماع هل ارثؤم هلابحم ىدهلل اديرم دبعلا لعح ىهو اهنع فاال

 عم(ءاشب نه ىده هللا نكلو تدبحا نم قديتال كنا)امفهناحبسلاق نا ىهو لس ص ىنالو برقم

 ىدهىلا ىهو داشرالاو ملعتلاوةوعدلا ةباده هذبف ( مقتلسم طارص ىلا ىدهل كناو ) ىلاعت هلوق

 قدح مهاده ذإ كعل اموق لضيل هللا ناكامو) اف يباع لاق ىلا م اهملع ىمعلا اويحتساف دوك اهب

 ءادةوالل ةجوملا ةيادطا موعنم و مماع ةندعح هب موق ىذلا نايبلا ىده مهادهف (نوقشام مط ناس

 اوسلام موعنمو ماع ةحطا هبموشام مهاطعاف هتمكح اذهو موف هلذٌع كاذف اهب هاذه نك لسا ىتلا

 لالضلاو ىدهلا ركذ ىلاعت هللا ءاش نا اذه دعب ىلا بابلا يف ركذنسو مهب قدي ألو لهاب هل

 ة.رملا هذه تاساىلع لديام ضعل 0 دوصقملاو ردقلا لكاشم راذك هيلع هناف امههاسقا ؤامهتا صو

 هتئيشموهنر دق تى اطوذدو 0 لاعفال ىلاعت هللا قاخ ىهو ردقلاو ءاضقلا بتارص نم ةعبارلا

 ظوفحم ماع اذهو( لك ىلع وهو ا قلاخ هللا ) يملاءت لاق دباتكو هملع تحب تلخداك

 قال اهناف هنا افصو هناذبادوصخم ى لو هلع 50 هناك ند ةلاككاو 4 :ايعأ ملاعلا نم "ىش هنع جرخال

 ىهسويف ةل>ادهنا دس ةتافصو قرا و قلاخلا ناب قرذ دق ظفللاوهل قولا دأ وسامو هتافصو هناذب

 نامسقملاعل او لاثمو صق م 05 نع هل لاك ة هةفص لك فوصوملا هلالل من هن ادس هللا ناف ا

 2 الف كلذ ليصافتب ملاعلا هناك كافالا . نم اهمع ردصي, امو هنايعال قلاخلا وهو كا نايعأ

 لاعفأ قلاخ هللا نأ لون ن 0 ردقلا تلاق 0 نعالو هتردق غن نع الودع عا قش

 كراش ( يباع لاق ودفن قلخلا ناف اهردقم هنأ ىنعم ىلع نكلا اهعرت#و اهثدحي 5 ىلعال دابعلا

 رعاشلا لاقو (نيقلاخلا نسحأ هللا
 ىر هنا مث قاح موقل وقلا صضصسشخقغعو تفلح ى يش تنالو

 ذافنا ىلعةعزع عالو هل ةوقال مث 6 ردش ماا كنردقو دك هذفنتو هتردقام ىذك كل ىأ

 كلا لع لاق٠ هاه وتدحاو 0 .دلا مهو دايعلا 0 ردقم كك هل هللاف اف هئاضمأو هردقام

 0 دعا نمهو كلذب او 0 1ك الاف ةّملا دام لا اسال هن احجبس هللا رب دش : نوركشي مكؤامدق

 اهلعح م دنع ريدقتلا س او اهبع ربخاو | م اكل رم وهاعاو ريثان يلا عج حرا ريد وهف ريدقتلاب

 د ديعلا عئص وه امئاو هل د ف ترا رانا 2 0 ناف ادكو اذك ردق ىلع

 ناكل افلح اذه 1 ناك ىل 30 "ىلا: ند كر ةغأ ِق اًدلخ . ىمسرالاذهو ر ا و ركل 2 او دقتا عجرف

 م ىذلا ريدقتلاف هلاقل ااخ كلذب هنع ربخأو هتاف هئامسأ جو اي لع نم :



 ةيارلإ ةكرملا رك ذ ل هع يف قع كلاثلات آلا

 ربخلاو معلا ضحم ىلا عجار وهف هداجيا يف اريثأت نمضي منأو مكهذم فالخ وهف لمفلا داحيا يف

 مل نارقلانإ مت اق مكناف ايسالو صاخلا هب دارملا ماعلا نم ىث لك قلاخ هللا هلوق ةيردقلا ت تلاق»

 لك ةلادلا ةلدالاب دابعلا لافأ هتم انصّصْقم اهلجأو ءاشالا مظعأ, ن نم وهو مومعلا اذه يف لخدي

 تافصو هتافص نم ةفص همالكو هناحبس هللا مالك نارقلا ثلا العا كاق» ينمو كف اهنوك

 هناحبس هللا لب ةّبلا اي نيه نلف قولا ريغ قلاخلا ناف قولا يف لخدت مل هتاذو قلاخلا

 قول او قااخلا را هجوب. هيف ا مومحس كلذو قول دادعام ل كو قلاخ |هتافصو هتاذب

 مهاعفأ ائاو مط 5 7-3 دابعلا ناطقا نا ىلع ةلادلا:ةلدالا اماو قول هلك هاوس امو, قلاخلا هدحو هللأو

 مهل الاعفأ ا رآ لل كلو ا رك لوش قح اهكف اهولعق نيذلا مه عهناو مهب ةمئاقلا

 لوشالو اهلع روب رطخم دسعلاو هلل لعف اهنأ لوشن الو لوعفملا ريغ لعفلا ناف هلل ةلوعفم ةقولخو

 نيلقتسم نيق ولع نيب ةقواخم اهنا لوقن الواهل العاف دمعا) لعاجالو اهماع رداق ريغ هللاو دنعال لعف اهنا

 ردقيالام (”يش لك قلاخ للا 'ىلامهلوق ىنعي ةيردقلا تلاق + ةلطاباباك لاوقالا ءذهو رينو داجسالا
 0 الو هيلا اهتفاضا ىنن, مهيلا اهتفاضاف دابعلاا,مءاعر دقي ىتلا دابعلا الانام 3

 اقل هناحبس هيلا اهتفاضا ىننيالهابسكو العف مهلا اهتفاضا ةئسلا لهأ تلاق لاحم وهو نيلعاذ نيب

 ل ةفاضم نكت مولف ةقيقح اهويسكو اهولعف نيذلا مهو اهقلخيو اهءاش ىذلا هناحبس وهف ةئيشمو

 مو هللا» ابر ملام اولعشي نأن مفعذاو زا داععلا ذإ مهم اهعوةولاحتسال هقلخو هتردقو هتئشم

 هقلخ الو هيلعردقب

 ضارتعاو (ريدق 'ىث لك نع هللا و) هلوق مطاعفأ ىلع هناحبس هتردق ىل لع لدبي اممو <57 لصف مح

 هباوجو (”ىش 0 هللا) هلوق ىلع ضارتعالا ريظن هنع باوملاو كلذب لالدتسالا ىلع ةيردقلا
 هتثيشمو هنردقب نيلعاف مهلعج ىذلا وهف نكمت لكىلع رداق هللاو ةنكمت ء ءايشأ مهامفأن ااا هو

 نم نيذلا لتتقاام هللا ءاشواو)ىلاعت لاق اك مهنم لعفلا هل 1[ ةمااس عم لعفلا نيبو مهني لاحل ءاشولو

 نكلو اولتقاام هللا ءاشولو رفك نم مهْمَو نما نممهنفاوفلت> ا نكلو تاذيبلا مهتءاحام دعب نم مهدعب
 وهف (اعيمج مهلك ضرالا يف نمنم آل كبر ءاشولو)لاقو“هولعفام كبر ءاشولو)لاقو (دي ربام لفي هللأ

 ف5كف اهشمو لجرلانيبو اهشطبو ديلا نيبو هقطنو ناسنالانيب و هبلقو ءرمانيب لوح هناحبس

 تم ىلاعفأ لخدالو هدايع هيلع ردشام ىلع ردّشإال هنا ءوسلا لثه هل لعجو ءوسلا نظ هب نظل

 لعجتو ءوسلا نظ هب نظنالو معن اريك اولع ةنردقل نودحاملاو نوملاظلا لوقبامع هللا ىلاعت هتردق
 مهرطضاو .مودوه هلءفام ىلعلب هلعف ىلعمط ةردقالو هولعفي ملام ىلع هدابع بقاعيهنأ ءو لا لثمدل

 ةباتكلا كرت قع ديلا لأ ةبوقعو ءامسلا ىلا رطي ملاذا نمزلا ةبوقع ةلزنمي كلذو هيلع مهريجو هيلا
 اوس نع نيفرحتملا نيلطاللا نيهذملا نيذعه نع هللا ل مالكلا كرت ىلع سرخالا ةبوقعو

 : ليلا

 لمجوالالط قاخامم مكل لمح هللاو'ىلاعت هلوق دابعلا لامعأ قلخ 0 اءلدلا نمو --ه2 لصف 1عيبح

 ىذلا ا كف ليبارسو رملا مكجيقت لبارسمكل سو
 | رايحم دع نأ الإ لك ان سلسال امدامو ا بابثلاو عوردلا ىهو ليبارنسلا لح

 ةعنص



 ةسبارلا ةيئرملا ركذ 0 يف رشع كلاثلا بايلا

 اذه نيظنو اه "اهو امندامو 5 ىهف هلل ةلوم تناك اذاف مهامعو نمد الا هيلع
 مكنعظ موي اهنوفحتست اوس ةاجنالا دول ن مكل لعجو انكس مكتوب نم مكل لج ةلاو)هلوق

 وب تراص امنا ىهو هل ةلوعجي ةلقتنملاو 0 ةعوتصملا توييلا نا هناحبس ربخاف(مكتماقا مونو
 1 مط انقلذو نوحشملا كالقلا يف مهب رذ انلمح انا مهل ةياو) ىلاعت هلوق هريظن و ةيمدالا ةعئصلاب

 ١ اهناذ لبالا وهتةلثع دازملا نا كأق نيمار دابعلل عونصملا كلفلا قلاع هنا هناحتس نيت ن١

 هنا هليلخ نع ةياكح ىلاعت هلوق كلذ ريظنو ةلثامملا نع ديعب وه امل رابتعاو ةقيقح لئامملا جارخا

 لالدتسالاو مهضعل هردقأك ةير مدصمام تناك ناف نولمعت امو كك هللاو نوتحام نو 0 لاق

 هللا ناب سراحا نيبو مهيدياب هنوتحام ةدابع مملع هراكنأ نيب بسانالذإ ىوقب سيلو ره

 مكقاح للاوىأ هلو وكت نأ ىلو الاف كلذ ريغو اهتحنو ةهلالا كلت ةدابع نم ملامعأ 1
 هلح دقو مهلومعم قلخدنا ربخاف هعم ءاكرش ةبلا الدل ةقولخم ىبف شا اهوا ىلا كلا قا
 مهلمح دعب الومعم ريصي اعاو و مهل ةلومعم ريغ هيدام قاف هيدام دارملا لاَشالو مهعنصو مولم

 نوعدي رئثلا ةئأو'ىدبلا ىلا نوغيدي ريخلا ةمثأ لجن ىذدلا وهنا هلاحسس نسا دقو 2
 مهانلعجو) نوعرف لآ نعملاعت لاق مط لمفو هل ةلوم< ىبهف هلعجم ةوعدلاو ةمآمالا كللتف رانلا ىلإ ٍ

 هلمحن اذهو اذه نأ ربخاف (ان صان نودي أ مهانلعحو و) ىدبلا هع نع لاقو(رانلا ىلا نوع ةمعأ

 ةناحبسهنا ليلخلا ريخافكل نيماسم انلعجاو انير ليلخلالوق كلذ ريظنو ةمئالل العفو اسك هنوك عم

 هلعحالو اهاسم هلدح هللا ناال اماسم هسفن لعح ىذلاوه ةيردقلا دئعو اماسم يللا لعجي ىذلا وه

 كلذك مهسفنال نولعاخا مه لب قيقا ىلع رانلا ىلا اوعدب اماما رخآلا لعجالوءىضاب ىدهي اماما

 ىأ ةمئأ مهاناعج كلذكو كا نيماسم ائمس ىأ ةيمستلا ىنعمب زاجي هللا ىلا لعجلا اذه ةبسنو ةقيقح

 ريبعتلاو راح هنمو ةقيقملا مهنف د لاش 1 يسع واح مو كلذك لا

 يف ءاقلالا ماهلالاو هاوقتو هرو دبعلا مهلي 1 وه هناب هناحبس هراخا كلذ نمو <: لصف

 هنا هايا هماعو ايش هريغل ني نمل لاَ الذا نيرسفملا نم ةقئاط هلاق ؟ ملعتلاو نابسلا درجمال ىلقلا

 اهاوقو اهرو اذ لمح لاق 0 2 هلاقام باوصلا ل اب ةمبلا ةغللا يف فرعيال اذه كلذ هميلأ دق

 كارد رابلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنل نا نم الجرنا نيصح نينار ثيدحهملعو

 امفوأ قباس رق ني خا 2 ١ نوككو:ةف نانا لمهزام تب .ارأ هللا

 ىدحال هللا هَقلَخ نم لاق لمعلا ميفف لاق 0 ئضق ىش لب لاق مين هب مهانأ امم نولبقتسي

 (اهاوقتو اهروغابمب 000 سفنو)هللا باتك يف كلذ قيدصتو اهلهأ لمعي هلمعتسا نارا

 امف اهلامعتسا ماهلالاب دارملا نأ ىلع لدي قباسلا ردقلاوءاضقلاميدقتب هرابخإ بيقعةي آلا هذههتءارقف

 رسف نمو ردقلاو ءاضقلا هب قيسام عوقو مزاتسيال نايبلاو فيرعتلا ناف اهفيرعت درح ال اهل قبس
 لوصحلا نعدرجم فيرعتال كلذ لوصلل مزلتسم فيرعت هدارف فيرعتلاو ملعتلاب فاسلان م ةيبآلا

 قيقوتلا هللابو اماهلا 0 هناق

 عيال رودصلا تاذب ميلع هنا ب اورهجاوأ كلوقاورساو) ىلاعت هلوق كلذ نمو 57 لصف ]3

 اذارال و تاداقتعالا نم ردصلا هلع لمعشلال كلك روذقلا تاذو (رييْلا فطللاوهو قاخ نم



 يس ست

 ةطاارلا ةيتزملا كذ ل مى يف شع كلا بابلا

 ةمزالملاو ةيدصلا ة ةيسسنأ اهلا تيبس 7 ةعاق ا تناك : رود صل 4م اص 8 ل بحلاو

 كلذب هماع ىلع نزل حربا وهف اعوف صم ناكناذ مفر ملأ ! بصل وه قاخ نم كا ءايف كفاح دقو

 ةياغ يف لالدإ لا م 4ةلاذام قلاخا م ع ال تكل رودصلا هت ةمصا ام مع ءل هنأ اريدقتااو هل ل

 ,الأ ىنعملاف ابوصتم ناك نا او هتكشمو 0 هثردقو قأا اذا ةايح مزا 5-5 قالا ناف ةحصلاو رومظخلا

 ينام قاخ ىلع ةلاد5 5 لاذ نيريدقتلا ىلع هتافصصو ل اًقاعلا علا 0ك 1و1 3 ٍِ اغلا ع نه ةاخغل 0 هقول

 لاقفاهب ههاع ىلع اليلد رودصلا يف امل هقلخ ا هن احبس هماع ىلع ةلاد ىه م رودصلا

 لطبل هل قواخم ربغ كلذ 0 اح ىذلا وهو ر ,ودصلا يفام هم 1ع قى 0 نه مل اءبالأ

 ليلد ىف 5 قاخلا ىنتن ا اذاذ 4 ةماع ىلع ةلدالا مع ند ىلا هن ادعم رس هيك 0 معلا ىل اع 4, 0

 رفكلا مظعأ نم اذهو كذا قلاخ ريغ ناك اذا رد هلا هياع ىوطني اب هملع ىلع لدبام قد اف للا
3 
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 مالا ىلا هوقلا مهنا ةرورضلاب :لعو مهر الل 111 را هلع تقف امي دجسو نالاعلا كرب
 : هلاك كل دجلاوهلإ 0

 نمو ةالصلا مبقم ىناعحا بر لاق هنأ مهار ١. هليلخ نع ةياكح ىلاعت هلوق كلذ نمو <25: لصف ريح

 اكو نار مودا نذل توات يف انام و) ىلاحت هلوقو مهلا ىوهت سانلان 0 ل ا

 اهف) رخ 10 ركل كاتي (اضر فر هلحاوز الو نع لاقنا انكر نع ةباكح هلوقو(ةيئايهرو

 0111 قو هورقش نأ ةلكآ | يولك لعالم و) لاقو (ةيستاق مهتولق انلعجو مهانعل يقاتنم مهضقن
 اال ال1 2 وس دلال لأ ضارعالاو ةرفلاو ضغلا ةدم عا قؤلاو ةنك الا هذهو(ارقو
 دك الإ رشف نق ةاضتقمو "كلذ بجو اووف رقولاو ةنكالا نغ ءئئان اذه نا قنقحتلاو القع

 م ضغبلاو ضارعالاو ةرفنلا كلدف لاح لكبو امهاضتقمو امهجومب امهرسف دقف هب رثولاو

 مولاعفأ نم وه هيب ىلا ةدئفالا لو ةمحرلأو ةفارلا"نآ مناضل د ةلوع< ىهو بولاق

 هل قولخم لود .هلك كالذف اهناداقتعاو اهتاداراو ان امتافصو تاوذلل لعاألا وهف هلعاح هللاو

 ةريحينم هللا لءجام)ىللاعت هلو ضراعم هلك اذه لق ناف هيداراو هرايتخاب هل العاف دبعلا ناك ناو

 نأ هناحبس ربخاف اط دابعلا لع كلذك تراص امعا ةيئاسلاو ةريحبلاو (ماح الو ةليصوالو ةيئاس الو

 ىعرش لءحانبه لعملاو امت هجوب باتكلا صوصن نيب هللا دمحم ضراعتال(ليق' هلع نكي مل كلذ
 نذالاو مالا مهلا مسقنب: اك نيعونلا هذه ىلا مسقني هللا باتكيف قدا ناك ئردق نارك ال 2 ضأ

 ىنيدلا هلعج ةيئاسلاو ةريحبلا نع هناحبس ىننف هللا ءاش نا هنايب ىنايس اك ميرحتلاو ةباتكلاوءاضقلاو

 ا[ 3! كلذ اوانحو ثذكلا هلغ اورتفأ 00 ك1 ا الو كلذ عرق م ىأ ىعرمشلا

 (مهبواقةيساقلاو ضرم ممولق يف نيذلل ةنتف ناطرشلا ىتابام لعل )ىلاعت هلوق كلذ ن هو معالب هل

 ئرذق وك لعج اذهو هناحبس هلعجي ىه ناطيشلا 1 انمي ةلصاخلا ةئتفلا هذه نا 0 ريذحاف

 هحيرس يف نابح ناو دمحأ مامالا ءاور ىذلا ثردخلا يف - هيلع ىللاعت هللا ىلص هلوق اذه نمو

 هلعحي نا هبرلاسف اينماهاو ا كيلااّتب#ك كل اعاوطم كال اباهر كل اراكذ كل اراكش كل ىنلعحا مولا

 007 نا لو هن دخلا انعيفو هراخاو دقلا ةداراةمقأو ةيراتخالامفأ اهلك هدو .كلذك
 هلوقدلثمو اصلخم كل ىنلمجا مهللا رخ آلا ثيدحلا يف. هلوق هلثمو لوقلا نمدادسلاب اقطان هلعج ناسللا

 علا ٠



 ةعارلا هت ٍ نما 0 - 5 - يف رشع ثلانلا بالا

 اني نرتولا الوقء نمو كتيغو ايما كا عبتاو ك كر ذ نك ان كش مظعأ ىنلعجا مهللا

 لعف تدشلاو ريصتلا نكلو نايرايت>ا نالعف م ادقالا تاو رصلاف اتفاق تاو اريص انيلع غرفا

 رق نأ ىعز بر زرت مو م6 مكاقلا ممل تانثلاو ربصلاو لوسملا وهو ىلاعت برلا

 هدعل نورسفملاو سابع نبا لاقو (ةاكر اضاخ ل ام 0 "عدلا ىلعو ”ىلع تمعن أ ىلا كتمعن

 / 204 لاني [دلو كابس يقاس ماضل ىفك ةغللا قهليوأيو قاحسإ و1 ل5 1
 فاك هن اك هب امأ وم ىأ لاؤسلاب اعزوم 0 اع هللا ىلد هللا ٍكوسر ن ناك ثيدحلا هنمو علوملا عزوملا

 هتيرغأ "ىئث ارو اف هتففك « حاحيصلا يف لاقو هنم الا عنمو

 ةظفللا ىنعم راددقف ىمطاف هتميلتسا ىأ ىعْرواَ 0ك هللا تعز وتساو هب عزوم وهف هب عزواف هب

 لب برلل رودقم ريغ اذهنا ةيردقلا دنعو هآوس ام ىفكو هب ىرقم ىلمجاو َكِلَذ ىلا 2175

 ديعلارو دهقم ريغ وه
 مالا نم ريثك ف مكعيطي ول هللا لوسر مف نإ اوماعاو)ىلاعت هلوق كلذ نم 6 لصف يي

 مه كئاوأ نايضعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلا هركو مكبواق يف هنيزو ناميالا مكيلا ببح هللا نكلو متنعل

 هاوسهيلع ردّشال اذهو ممولقيف همت ءاقلا وهن :ئم ولا هدانع ىلا نايالا هناحس هسحتتق (نودشارلا

 هاد اس نحل هدح لاعب امو ةفاسوأ رك ذو هنييزيب وه امتاف هريغ ىلا فلا دعا تحاك

 نم هدضةهارك مهولق يف ىتلاو هبح كا ى ءادلا هتسحو هنح نيصالا نيئمْوملا هدابع بولاق ىف لعح

 وه ىلوت لب لد 0 مهلك ثدح مولع هتنمو هلضف صحم كلذ ناو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 نموهلضف عقاوب ا ةمعأ وهنم الاضفدب ميلع داك هدض هب رك و نييزلاو تلت | اذه هن احبس

 :م ولان و هرصنس كدبا انك وه ' يلاعت هلوق 2 ة وم يف هلع مكح حلصيال نمو هل حاصي

 0 مهنيب فلأ هللا نكلو مهولق ن زيك تقلأام اهنح نضرالا فاما قسرا د كا

 تلا و( ةنمعمس مح حبصأف مكبولق ناب كفااف ل منك ذأ كللع هللا ة همعأ اورك ذاو«ع 5

 وهدا هن 1 كا وهو هبحيو هيلا ليعو اضعل 52 ل ١

 اوطسينا موق مهذإ مكيلع هللا ةمعن اورك ذاا قثمأ نذلاا ءاي) هلوق كلذ نمو هريغال كلذ لعف ىذلا

 الو هب اومه امع مهفك وهو هلعفبو مهلا 0 هناحبس ريخاف (ينع مهيدبأ ف كف مهيديأ مكيلا
 فكك لب هباومهام نيبو مهني لاح اباذع مملع لز ءاو ىناماو ميديا لشا هناحينسا هلا لاق لإ حصي

 مه لب لاحم اذه ةيردقلا دنعو مهم لمفلا تالاةحو قي مهسا وح ةماللس ا و مهردق

 مكدبأو يع يدي فك ىذلا وهو)هلوق هلثمو مطوق ل لاطب يف يرض نأ ةلاومهسفنأ نوفكي يذلا

 ناوخو اني داس عم نيقئرفلا ىديأ فك اذهن(بلع ىرتطأ نادل ل م ةكم نطبب مهنع.
 ( هللا نفث ةمعن 0 هلوق كلذ نمو ضءب نع مهضعب فكف لمفلا مهيب لاح

 اماطاو-اداشرا واملعت هناحبتس ةئم امهف قالطالا ىلعمعنلا لجا امه لب معنلا لجأ ن نم ةعاطلاو ناعالاو

 رافكلا ىلا ةيسنلاب لضاح كلذ“ ناف طقف انايبو اسمأاهنا لاقي نأ حشا الو اقلخو ةئشمو اقيفوتو.

 نايبلا ةمعن ذإ مهنم ربلاو ةعاطلاو ناغالا لا ع تك قطا ركل 1 نوكش ةاصعلاو .ٍ

 هتئيشميف ةمعن دبعلا ىلع هلل اولعجي ملو مهنم ريثك هب حرص دقو ةيردقلا لوق اذهو ةكرتشم داشرالاو |[

 يان ح2
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 - لا سس قاس سس لع فت 2 تقس سل اح فقه سنا نر زس بمس يصمم

 يانا ةقرملا لاذ هر ياربع كلانا كال

 لاو لكلا عيج هب اونا ىذلا مطوق ن نم اذهو هلعف نيح هايأ ا 0

 ىذلا هقح ضحم كلذ اولاق لب ءازجلا هئاطعا يف ةنم:دبعلا ىلع هلل اوال نيح كاذاودرطو

 ؟ر جوه ذإ ىلع هب نوام ريغ ىأ اوت (نونم ريغ رجأ غَم) هلوقب اوجتحاو هيفديلع هلل ةممال
 اعضوم هللا ليهحال ءالؤه اوعديملو ة 1 ل ةلملاو اولاق ا!دروفتاو و مطإمعأ

 هلل الا ةقيقحلا يف ةئملا تسلوتافصلا يف ةلطعم لاعفالا يف 0 مها قواحلا ةئم ع هتنم اوشاقو

 ىلاعت لاقو(نيقداص منكن ا ناميالل مك اده نا مكلع نم هللا لب مكمالسا ىلع اونمتال لق | لدا

 ل نا دير و)لاقو(نوراهوىس مو لعانئمدقلو ١ لافو(ىرخ | سم كيل اعاشتم دهتلو)ىس ومةميلكل

 ل كادال لبو هلع هللأ ىل< ى كلا لاق املو(ن ري راولا مهلمجتو أ مهلعجمو صر را يف اوفعضتسا للا

 مهموقل ىلسرلا قو نء| ةلوسرو كلاناواق هلل 0 ةلاعو ىب للا مكادبف الالض مكدجأ ملأ

 هلاضفو 0 اع هن (هدايع نم ءاشيإ نه ىف لع نع هللأ 00 ا 0 نحن نا)

 010 لع بحس لدا دقو ايله اع لاق اذ 0 لهأ شيع باطامو هتمحرو

 هدو معرب مهفرعملاوزجاف م ومسلا باذع اناقوو اتيلع هللا ن 2 نيقفشم انلهأ يف لقاتك انا نول استي

 .؛ نا كيلع ل ىلاعت لاق ملع هتنم ضحم يف ا 1 هناومس لك هلضش ناملا وهف

 نيمو هيلا محأو هللاب قلخا معا لاق دقو مولع هتنم ضحمب مومسلا باذع نم مها نا ملع

 1 ناالا انأالو لاق هللا لوسراب تنأالو او لاق همس لل فدا لحل لل هل فوط و دم

 مهرولو مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل 1 هنا ومس لهأ بذعول هللا نا لاقو ىلذفو هئم ة>رب هللا

 ْ مك احلا هحمصو ننسلاو دنسملا يف ىناثلاو حيحصلا يف لوالا و نلابعأ ن ءاريخ مط هتح ر تناكل

 الثل مهلا عاب امنوا دي مهم 1 ةيردقلا تلاقو هل ةنلعا لخدبال هنا نياماعلاو نيماعلا ديس ربخاف هريغو

 هر ةباحصلا نم فاسلا ىمر امواضوع ميعنلا كلذ 0 اب هللا ةئيشع مهيلع مهميعل 1

 قاواف هلسرو ا هنب هللا ثعل امل امافانمو مهعدب مظعلالا ةدحاو سوق نع ةيردقلا مه داعلا ن نمو

 املكو مهيلع ةنملاهل تناكو هلضفو هتنم ضحميف اوناكلهلل تاعاط اهلك سافل تناكو ةعاط لكي دامعلا

 انأو ةانحا اكاد دن ركنأ نف هلضفب نامل وهف مظعأ هيلع هللا ةنم تناك دبعلا ةعاط تنطع

 هنمو عوطقم ريغ هانمم نا هاتكو هلوسرو لب ملال اهأ فاتخي رف(نونمم ريغ رجحأ مل) ىللاعت هلوق
 0 0 عطش هنال توملا وهو نونملابير

 انيقلاو) هلوقو «ةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا مهنبانيرغاو١ ىلاعت هلوق كلذ نمو -5 لصف ريح
 ضغابتلاو ىداعتلاو هناحبس هلءف ضحي ءاقلالاو ءارغالا اذهو (ةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا مهن

 ظ هناحبس هلعق نيب قرفلا ىلا مادا تدع نع ةيربخاو ةنر ,دقلا ل لالخ رك مهلعف ضحم وهو 2

 ءاواجت ةيردقلاو نيضغابتملاو نييذاعتملا نود برلا لعف ضغانتلاو ىداعتلا اواءج ةيربخاف دبعلا لعفو

 وهو مولعف كلذ اولعح ”ىوسلا طارصلا لهأو ةئيشمالو ةردقالو هنف هلل عنصال ىذلا مهلعف ضحم كلذ

 لاو هسفاو كلك (رخللاو ربلا يف مكريسن عدلا وه ىلاغت لق ةفيمو موقف للا قف نأ

 انلاعفأ اهو :هلعف ا لداملاو ءادتحالاو هلق لذاشالاو ىدطلا كلذكو رييستلا 7 وهو دابعلا لعق

 اذهو ةقيقح اذهو لاضلا ديعلاو ءاشي نم لضي ىذلا.وهو ىدتوملا دععلاو ىداطلا وهف انب ةمئاقلا
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 ةعبارلا ةئزملا ركاذ ل ه4 قرع كلاثلا كانلإ

 ناتيكان مقتسملا طارصلا نع ناتفئاطلاو ةقيقح
 قجاو أنما دلبلا اذه ل اعحا بر) لاق هن هنأ مه هاربا هليلخ نع ا وق كلذ نمو ه2 لسن 2-

 هكر ا ةيرذل ايلخلا ل هب انتحاو اهمد اع سنحت ناصأ اتعاهف (مانسسالا دش ذآ ١

 كاذ ربظن وهلعف دععل الا مهاعف يل !| ل نس الو هإعف بينحتلاو مهاعف تائت ال ااه ا ممم لصحيل اهم دابع

 نالادصأ ن نهد ىنع فرصت الاو هيلا ىنوعدبب مع للا 0 نحسلا بر) قيدصلا فسوب لوق

 وهن 0 ) مل احلا عيمسلا وه هنأ ن نهدكه نع ف رصف هبر هل باحتساف نيلهاذا نم نكأو

 ا فر تلا هناحيس وهو ةير 1 أ كاقفأ كللتو نطامعأو ع نوتنعلاب نهركم م نيمولق ىعاود فرص

 هيلع هللأ ىبص دمج ةيدنل هن احس هلوق كلذ مف ةوسنلا لعق وهو هدف 0 ارصنالاو هإعف فرصلاف

 هناحيس وهفةلوسر لعفتانثلاو هلءعف تيدثتلاف ( اليلق ف مهلا نكر تدكردقل كاس نآالواو ) سو

 جرح آلا فو ايندلا ايلا يف تباثلا لوقلاب اوتما نيذلا هللا ترث ) هلوق هثمو تيا 00
 هناق هلعق نيملاظلا لالضاو نينمؤملا تيت ل هن احييس ريذاف ) ءاشنام هللا لعشو نيملاظلا هللا لضو

 مهانعل مهقاثيم مهضقن اف ىلاعت هلوق كلذ“ نمو مهاعفأ ضحف لالضلاو تاشلااماو ءاشيام لعب

 ماكرو مهتاثيم مهضقنو موهصاعم را كلذو ةيساق اهاعح وهو هلعف را ىهو اهلعفو اهفصو ةواسقلاف

 ةيربلاو ةيردقلا لوقل ةلطبم ةيالاف هب اوركذام ضع
 اا مهو ( ميرك م اًممو عورزو نويعو تانح نم م >اف ) ىلاعت هلوق كلذ نمو © لصف )

 هققح مولعف ج مند او ة هقيقح هلعف جا رذخالاف مهجرخأ ىذلا وه هنأ ا دقو مهرادخاب اوحرخ

 كج رخو اهف م 0 0 هلوق فالخي اذهواورخ امل هحارخا الواو

 نم مكجإ رخأ) هلوقو ( رشملا لوال م هرايد نم اورفك نبذلا جرخأ ىذلا وه ) هلوقو (اجارخا

 كح رخأ 6 هلوق امأو مهتداراو مه ا ربغلا هنأف هيفمط عنصال جارح اذه ناف ( مكتاهمأ نوطب

 نون نأ لمت<يو لوالا نم وكف هتتلشمو هردشاحا ا امّتحف 2 قسد كبر

 جارخا 3 عاونا ةنالاثهلل| تاك ف جارخالا نوكف اذه نم نوكب الف 0 هيجوي احارخأ

 5 اعرشو ارما هحارخا كلاثلاو اهركو ارهق هحار : >| ىتاثلاو هتثيشمو هرايتخاب جراخلا

 امو مهلتق هللا نكلو مهولتقت مف) ىلاعت هلوق بابلا اذه نم نا سانلا نم ةقئاط نظ دقو © لصف )

 تسيلو ةي آلا دا راو غو ردنا مهتلدأ ن :ىم كلذ اولعجو ( حر هللا نكلو 1

 د رش رف هءادعأ اولتقف كلام هناحس هللا لزنا ثيح رذب ةعقو يف م مط باظحخ اذهنافبابلا اذه ن

 ءاقلالاوفذحلا وه ناك هرودقف سو هيلعهللا ىلد ةسراعاو ا ملت لب مهلت 3

 اعف د نكي مف مدي هوحو ىلا كلذ لاصاو دعبلا م ودعلا هوجو ك 4 ىمرام لاصيا اماو

 هنع ىننو تيمر ذإ لوب فذخلا هل تيئاف لاص»الاو فذحلا هب داري ىمزلاف هدحو هللا لعف هنكلو

 ترمر امو هلوقب لاصيالا
 هناحس وهف نايرابتحا نالعف ءاكملاو كحضلاو ) ىكب اوكحنضا وه هناو 2 هلوك كلذ ندهو 0 لصف 37

 مالكلل جارخا كلذ فالح ةيآلا 10 4ةيقح ىك ايلا كحاضلا وه ديعلاو ةمقد ل كحضللا



 . ةعبارااةيترملا ركذ <. يفرسشعثلانلا بابل
 ضرالا كاحضاناف هرهاظ نيبو تاليوأتلا كلت نم نك ذيامنيب ةافانمالو ب>وم ريغب هرهاظ نع

 ظفالا ةقيقح يفانيال هل ءاكلاو كحضلا تالا قاخي هءاكباو ديعلا كاحضاو رطملابءامسلا ءاكباو تابنلاب

 قدح ع اع لب هيف ءاكلاو كحضلا لعاج هنأ نم هانعمو هعوضومو

 عقاو رمأ قربلا ةيؤرو ( اعمطو افو> قربلا مكيري ىذلا وه ) ىلاعت هلوق كلذ نمو 6« ىلهف )
 0 الوةءارا ىمسيال هقلخ ناف هقلخ قربلا ةءارا لاَش الو انلعف ةيؤرلاو هلعف ةءارالاف مهساسحاب

 نا كبر دازاف ) ىسومل رضا لوق كلذ نمو هناح.س هلعف كلذو هارئ انلعح هل انتءارا لبهل انتيؤر

 ةيرايتخالا امطامفأن « كلا جار تشاو اههلعف نم نسل دشالا غوابف (امهز ةكاج رختسيو امهدشأ اغلبي

 د نم هب نيراضإ مهامو) ةر حسلا نع ىلا»" هلوق كلذ نمو هنادعيس ةيدارأب | امهملك نا رخل دقو

 ىردق قوك .اذإ وهف هتثثثمو هردقو هؤاضق لب هعرشو هرمأ انه اه هذا سدلو (هّللا ن نذإب الا

 دال
 عارم ا ىنب

 هس قرا 0 ) 10 قحأ اوناكو ىودتلاة ملك عزل يل و كالذنمو 6 لصف 0

 اهدعب اهم هللا ىتدي ةملك لك مش هللا الا هلال لوق ىه ةملكلا هذه عاون أ ىلعأو اه هللا تَِ ىبلا ةملكلا

 ع 0 1 نينمْؤملا هدابع اهمزلأ هنأ ةناحيس ردك تكا ىوقتلا ةماك نم ىهف

 هراشحاو م6دارال عبات ىر ايتحا لعق اهمازعلاو اهومزتلا امل اهابا مط همازلا الولو اهومزعلا همازلابف

 نومزتاملا مهو مزاملا وهف
 (اعوئمرياهسم اذاو اعوزحرسشلا هسماذا اعّوله قا> ناسن الانا ) ييلاعت هلو كلذ نمو لصف رب

 ناسالا قاخ + وم عنملاو عزجلا هيلع بنار ىذلا ضرخلا ةدش وهو عولطا ناسف ١ اذهو

 ةلاعفأو هباقصو هاذ هتلمح نانإلا ةقواخم هناذ نا م هلل قولخم هعله نأ َّغ حرص كلذو كيذك

 هلاوح ل هتلمح اناس | قلاخ هللأ لب هريغأ قاخ 7 ىثو هلل قاخ ؟ ىش هيف 0 هلل 0 هقزلحاو

 كلذلقلاخلا وه ديعلا الو عولم هر , احبس هللا سالف ةقيقح هيف كلذ قلاخ هللاو ةقيقح هع علطاف اهلك

 نذلا لع نس > رلا لعحو هللا نذاب الا ندؤل نأ سفن ناكامو ) لاق هلوق كلذ ندو ش2 لصف 0

 هَ الإ هده ريسفن يف ف فاسلا لاق كلذك هعرشو ه 0 در ال هردقو هؤاضق انهاه هنذاو ( نولقعال

 نماهقلخ س ةنلامو هيدنل هركذ لج لوشي رير> نب دمحم لاقؤ هللاءاضَقب ىروتلا ن ع كرابملا نبا كاق

 مندهللا ديعو اهغلب واهاده بلط يف كه ندي الف كلذ يف اط.نذ 1 01 الا كقدصت نأ لا لع

 ءاش 0 0000 ا كاف كذ لعاالا لال اهذسس امو ةي الا لبق امو. اهقلاخ ديب اهادتع ناف اهاخ
 سمن ناكامو نيثم وم اونوكي ىت م ىانلا ه 1 ل ا اعيمج مهاك ضرالا يف را نمل كير

 6 نمؤي نأ هنوعد نإ هللأ لذا نح ناعالا لوصح يف كتوعد قتال ىا ( هللا نذاب الا نهؤت

1 

 ريرجنبا لاق نونمؤيال موق نع رذنلاو تاناآلا ىغتامو ضرالاو تاومسلايف اذام اورظنا لق لاق

 دادنالا علخو هللا ديحوت نم هيلا وعدنام ةد ىلع تاي الا كنيلئاسلا ءالؤط لق ذمخاي ىلاعت لوَقب

 ديحوت نم هيلا مكوعداام ةيقح ىلع ةلادلا تايآلا نم تاومسلا يف !ذام موقلا اهيا اورظنا ناثوالاو
 ضرالا يفو اماحس نم دايعلا قازرا ثىيغلا لوزتو اهراهنو اهلل فالتحاو اهرقو اهسمش نم هللا

 متربدتو ملقع نأ مكل كلذ يف ناف اهات فونص رئاسو الأ كاوذأو امنايني اهعدصتو اطابج نم |

 هظع



 عارة 11د - 8١ فرشعكلاثلاٍبانلا

 هظفح ىلع هلالو كيرش هكلم يف هل نوكي نأ زوال نم لعف نم كلذ ناىلعةلالدو اربتعمو ةظع
 مهملع ىضقوءاقثثلا هللا نم مط قبس دق موق نع ىنغي امو تالالا « اهاوس امج مكينغي ريهظ هريبدتو

 حقي .| لك مهتءاجولو هب نوقدصيالو كلذ نم 'ىثب نونمؤيال 0 ذ رانلا لهأ نم مهنا باتكلا أ يف

 ملالا 3 اوربي

 هامل ,اباتك ةمايقلا 0 َج رو هقنع يف هرااط هانمز رلأ ناسنأ لكو) ىلاعت هلوق كلذ نمو 2« لصف 2

 :داعشو اء اق نم هيلا رئاص وه امو هلماع هنا هل ىضقأم هانم زلأ ناسا لك و رير> نبا لاق ( اروشنم

 نمهنع راطامو ةداعسلاو ءاقشلا نم هل راطام وهو ةيآلايف سانلا هلاقام اذْهو هقراشإل هقنع يف هلت
 لازاجيأ هعم لئازو ناكاهنيأ همزالم وهفهيلع ردق امو هلمع هرئاط لاق سابع:نبا نع ركذ مث لمعلا

 ةنداعنشا ضر ةداتق كاقو هل بتكامو دها# داز هلمع وه دهاجو ةداتقو حرج نبا لاق كلذكو

 ىلع رمالا ناك نا هقنع يف هرئاط هانمزلا لاق تفكف لئاق لاق ناف يرجح نإ لاف ك4
 تاهملا عضوم ىه قئعلا نال 6 ديفا ءاضعأ نم كلذ ريغ وأ هيلجروأ هيدي يف لقي ملو تفصوام

 ةمزاللا ءايشالا ةبسنب برعلا مالك ىرش نيشب 3 نيزرامت كلذ ريغو ةقوطالاو دئالقلا مومو

 ناكناوهادب تبسك امي كلذ اولاقف ديلا ىلا نادبالاع امعا كالا وفاضأم قانعالا ىلا نادبالا رئاس

 مهدنع هانعم رئاطلاءارفلا لاقو ( هقنع يف هر الياداتمولار ةلوق كدكس ةوامناسلة لع ىذلا

 ىحاعلاو هتيرذ نم عيطملا وع مدا قلحتا ل هناحس' هللا نا اذه ف لكالا» ىرهزالا لاق لمعا

 5 لكل راطف 2 لع نم ةوافشول اعط اع ود ا ىضقو نينجا م هملعات كش

 قنع يف اذه مزاللا ءشلل لاقي امنا قاحيسا وبأ لاقف هقنع يق هلوقامأو هناشن أوهقلح دنع هلآ راش

 ا مطوق لثماذه نك رن قدعلا يف مليا ناك نم ةدالقلا موزلكهلدموزل ا

 اهمؤزل يف ةيالؤلا تراض ىأ اذك ناطلسلا هدلق هتمو ءايا.كتمزلاو كوم ةفرص ىااك ك0

 ا ولخيال هلمع نال قئعلا صخ امنا ليبقو قوطلا ناكمو ةدالقلا عضوم يف هل

 هميلعت وهب همسو كالذ همازلا دي علا تلاق قانعالا ىلا فيضاف لغلاو ىلا اك نيشيإ داك امم كلذو

 هلا ها لاك هل انزال هامش لقفل هر هناا هلع ربغاو 0 هنا ةكمالملا فرعي ةمالعب

 اذهو لقعلاو عبطلاو ملا يف اهومتكلس هعضاوم نع ملكلا فيرحم يف ةفورعم مكل ةقيرط هذه

 نع هومتاقام فرع, الونارقلاب ةمالا معا هب هرسف امو ظفللا ةَققح فال وهو ةغالا لها ها

 ةمالعلاو كلذب هنع ربخلا ناف هيلع آلا لمح حصيالوهب مكريغ هب آلا رسفالو تملا ةمالا فلس نم 0

 كالذي هنع رت هع كفني لو رئاظلا كلذ همزل اماذ هلمع نم هل مزاللا هياط دك لصح امئا اهب معا

 مكلوق انورافر ماطلا يف ةمالا فلسو ىدطاةمئأ كان 0 0 ةمسو ةمالع هلع تراصو |[

 اههاذمب هرسفتواهلالضوابعدب ىلا نآرقلا رحب عدبلا لهأ نم ةمئاط لكو مكلبق هلاق مهنم دحاو نع |[

 قيفوتلا هللابو كلذ نم "”ىرب نارقلاو اهئارآو

 بولقيفهكلسن كلذك ن ؤزمسي ناكل لو ه مهتت ايام و) ىلاعت لوك كلذ نمو ؟( لش

 ةرود فرتالاف ايقنلا اذه نيعضوم يف ن 1 رقلا يف ىنعملا اذه عقو دقو ( هب نوئمؤي.ال نيمرحلا

 يف هانكلس كلذك نينمؤم هب اوناكام مهلع هأرقف نمعالا ضب نكات ولو) هلوق يقءارعشلا



 الا رلأ كد ل 595 يف رششع كلاثلا ٍتابلا

 نيب ذكملا-بؤولق يف كرشلا كلس سايعنبا لاق ( ميلالا باذعلا اورب ىتح هبنونم وبال نيمر لا بولق

 لسرلان م مدقت نمي اًؤزمسانيذلا نيمرحلاب لمف مىأ قاحسا وبأ لاقو طيخلا يف ةزرخلا كلس اك

 نباع نبا لاتف هكلسن هلوق,يف ريمضلا رس ذم يف اوفلتحاو نيهرجلا بولق:يف لالضلا كلس كلذك

 لاقو ءازهتسالا ىتعي هب عيبرلا لاقو لالضلا وه هريغو جاحزلا لاقو نشا لوق وهو كرشلا انكلس

 مولعف كلذ لك كرمشلاو ءازهتسالاو بيذكتلاود>او “ىث ىلا عجرت " لاوقالا هذهو بيذكتلا ءارفلا

 ”ارماقلا ناف "ىث لاوقألا هذه يف ىدنعو مهبواق يف هكلس ىذلا وه هناحس هنا د ةقيقح

 0000 ال ىلإ رك نأ ضب الق كتكل هلوق يف ريمضلا وه هب نونمؤيال هلوق يف ٌرمشلا
 نيذلاف هداحنا رهاظلاو نيريمضلا رسفم فالتتعاب الا لاوقالا كل حصن الف ءازهّْسالاو بيذككااو

 هنوركسيمهو مولق يف هاي هكلس ىنعم اف لبق ناف نا ,ةلا وهو مهبولق يف هكلس ىذلاوههبنونمؤيال

 )00 اذكم ولت ىف لخدف هل نينمؤم ىبغ ةاتكلس ىأ لالا ءدهب مهبواق يف هكلس لبق
 نكلولالضلاو بيذكتلا وه مهبولقيف هكلس ىذلا نا لاق نم دارماذهو هب اقدصم نينمؤملا ب واق

 ليقنآف مهولقيف لالضلاو بياذكللا لخددقف هب نيب ذكم مهبول يف لخداذا هناف ىنعملاب ةي "الإ

 اوماعو مهبواقيف لخدف هللا ةحح كاذب دب مولع موقتا ليق هب نوئمؤيالا مهو موبولق يف هلاخداىنعم | :

 هلوؤذددعب هب ١ مميدكتو هب ىخرصص هب نم ؤمدب قدصم لوخد ممولقيف لخدي مف هباوبذكو قح هنا

 هل هتف رعم دعب قا تدكملا ناف مهبولق يف ه لخدب نال مينكت ْنِم ارقك مظعأ مهولق يف

 ّْ باوصلل قفوملا هللاو ريسفتلا هقف نم هناق هلم أنف هق رعب ملو هب بذكملا نم رش

 ( ازا مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انلسرأ انا رث ملا ) ىلا_هت هلوق كلذ نمو <: لصف رح

 للت لاش را وبف ىعرش ىند لاسراب سلو حايرلا لاسزاك ىردق ىوك لاسرا انهاه لاسرالاف

 وهنينم وملا ىلع هنع ىف :|ناطلسلا اذهف ( ناطلس ميلع كل سيل ىدابعنا ) نينمؤملا يف هلوق فالخم

 اا 01 10 لنا انهه لاسرالا ىتمو قاحسأ ونبأ لاق نيرفاكلا لع هدنح هي لسرأ يذلا

 (نيواغلا نم كعما نم الا ناطلس مماعشكل ن رسل ىدابع ن نا ) لاق م هيلع هتطلس اذا نالف ىلع انالف

 نيذلاو هتولوتي نيذلا ىلع هناطلس اما ) ىلاعت هلوق 0 ثيو تاق هيلع طاسم وه هعسا نم نأ معاذ

 زيزالا ردقلانايلغل لاقي هئمو جيمملاو كيررحتلا ةغالايف ز لاف ( ازآ مهزؤت ) هلوقو (نوكر شمهب مه

 ةلحرملا د دير لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردصل ناك ثيدحلا يفو ن ناياغلا دنع ءاملا كرت

 ا رح ةاورافو ءار ا مهرغت سايع نبا لاق ىنعملا اذه ىلع رودن ف 0 ءاكلا نم

 مهدقوب ا اوان احاعزا ىصاعملل مهحز ىرذ كا اض رحم مذ رح : ىرخأ ةياوو فو 0

 بطخلا يف رانلا باهنااك ةكرحلاو باهلالا زيزالا ةديبع يأ لاق هتحم ادقولاب كملا كر جاك ىأ اداه

 قيقحتلاو شفخالا رابتخا اذهو !هنايلغ دتشا اذا ردقلا تزتئاو راثلا ام ل ليد دير ناك

 سيلاهب و م انيلخ ني رفاكلا ىلع نيطايشلا انلسر 0 ,دقلا تلاق٠ اعيمح نينملا عمج ةظفالا نا

 نيب الخ يالا يقدر رامو نسرالا نيب ةيلحتلا ىنعع لمعتسي لاسرالا ىلع 1 لاق ط ءاستلا انعم

 سبل ىدابع نا مهف ليق نيذلا نينمؤملا فالحب مهدعي ملو مهم مهعنمي ل ملو نيرفاكلا نيبو نيطايشلا

 ىلع ىنمملا ىسلو لاق ةي الا ىنعم:يف ةيردقلا بهذي هحولا اذه ىلاو ىدحاولا لاق ناطلس موماع كل |
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 4هءمارلا هن ىلا يد

 - 0-0 و
 كساد ف زتقع كالا بالا

 نعي نمو ) ىلاعتلاق ام مهرفكب مهاوضيقو مهلعا 0 أمنا راتخلاو قاحساوبأ لاقو هيلا اوبهذام ||
 يد نيا مط أوئززف ءانرق مط انضيقو ) لاقو ( نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقت نمحرلا 00

 تليمرأ اذا تيدا فاك لاسرالا يعم نمموومملاوهاذهو تلق ل ىنمم امناو(مهفلخ امو

 يفو)هلوق كلذكو هديص حرم هنم ل اسرا ريغ نم ديصلا نيبو هنيب ىلح ولو ةملس ىأ ملا كياك

 ايطمهبلع ل اسر راق هلو كلذكر مهلع اهأنر 0000 ( مقعلا جيرلا مهبلع انلسرا| ذا داع .

 هيلع لسر أم نيبو لس رمل نيب ةلختلاو ( ةدحاو ةحييص مهلع انلسرأ انا ) هلوق كلذكو ل

 ا لعفت نا .هنأشو هعبط ن نه ىدلات 2 كل لس رأ اذاف هب الا طيلستلا الو سلا انه نارا 0

١ 

 مهنم مهعنم اوزوج نا مهناف لوقلا اذه يف اوضقانت ةير ,دقلا نا مث طياستلا وحءاذهف لعق نول

 هتيأب ةحصو ةينلا ةمالس عم ىرايت>الا هلمف نم رات عنم ناف م لص اوك مهداعاو مهتمصعو

 ممصعو ىاق ردعإل اولاق ناوةتسلا لهأ لوق نيع اذهو برال رودقم هكرتو هلءذ ناىلع لال

 6 لطايلا لطب أ اذهو هنم عنما ىل لع برلا ردّس الام لعش مهتيشمو مهردق اوامج دقف م6داعأو مهتم

 لاشالذا ا او كاحضلا نع كلذا وكحو ا ص أ ئصاخلاب م هرم مهزؤت ةيردقلا تلاق

 اضرار زْؤي ناكل احيح كلذ ناك ولو كلذ ىلع ةغللا دغاست الو هزأ دق د

 الف ناطيشلا نم لوبقلاو ةعاطلا عئيرس رئاكلا ناف نيرفاكلا سمأ نم رثك أ ىصاعللب مهيأ هنا

 ناك ولف تاره ند ولا نه ايو رس ارفاكلا ان لب نيئمؤملا ا نم هيلا جاتحيام ءىمأ نم جاتحي

 نيرفاكلاب صاصتخا هلنكي مل صالاز لا
 ساوسولا رشش نمسانلا لإ سان الم سانلا برب ذوعأ لق ) ىلاعت هلو كلذ نمو .ه:: لصف ريض

 نيطايشلا ٍتازمه نم كب ذوعأ) هلوقو ( سانلاو ةنملا نم سانارودص يف سوسوب ىذلا سانخلا

 نمو ( مجرلا ناطرشلا نم هللاب ذعتساف نارفلا تارق اذاف ) هلوقو ( نور دخن 92--

 ذيعتسملا مصعب ناب ىهاماو هديك تالا رطب الو نانا ل مجرلاناطيشلا نم ةذاعالا نآم ولعملا

 ىلعهطاس ءاشنا هناحبس هل رودقتم هلعف نا ىلع لدفهل ىرايتحالا هلعف نيبو هنيب لوحيو هل هاذا نم

 اونا قو ذاعالا ةقيقح نوتنثي الف لطب ةيردقتلا لوا رح اتهو هنيو” نيج اا 1

 اوتش ملو ةذاعالا ةقيقح اوتبنأ ةيربإلاو ةيربملا ىلع ادر ةيآلا اولعجبو دبعلا ن ٠ ةذاعتسالا ةققح

 نعناتمئاطلا لض دقَوهلعف ةذاعالا نا م ةقيقح برلا لمف ةذاعتسالا لب ديعلا نم ةذاعتسالا ةقيقح ||

 0 نمهتتنأ اهف امهنمةقئاط لك تباصأو مقتسملا طارصلا ||
 هللب الا ىتيفوت امو دوه لوقو ( هللا الا كربص امو ربصأو ) ىلاعت هلوق كلذ نمؤ -2 لصف زف- |

 العف نوكي نأ ىغبنيال اذهنو دبملابال هب هنا ةبنأ دقو دنحال ىرايتتا لمق قيفوتلاو ريصلا نأ ولم 0
 اذه عمو وه هلعفب دبعلا رمؤي امناو هناحبس ةسقن لعقب هدنع رمأبال وهو هب صأ اذهلو ةقشح د00 ا

 هناحبس هنم ريبصتلاف نكي مل اشي مل امو ناكءاشامىذلا "ىش لكل قلاخلاب وه امناو هب اعقاو هلعف سيلف ||

 املو) ىلاعت اقف هربصي نآ هلأسي نم ىبع ىننأ اذهلودبعلا لمف وهو دبعلاب مئاقلا وه ربصلاو هلمف وهوا |

 مهومزيف نيرفاكلا موقلا ىلع انرصن اوانمادقأ تبثو اربص انيلعغرف ةاانبراولقس دوو تول ل |

 وه نع هولأسف ىرايتحالا مهامف ربصلاو اريص انيلع غرفأمهلوق اهدا قرأ ةالالا نذأب



 0 هازل ةمرملا ؟ د

 مادقالا تاينوامادقأ تنثو مهلوق قاتلا هوموعنم ءاش ناو هومهاطعأ ءاش نا هنذاو هتئيشمو هديب
 انرصن او'مهلاوق ثلاثلا ٠ هلءف دعب الا مهاعف ىلا ليبسالو مهاعف تابثلاوهلءف تردثتلا نكلو ىرايتحا لمف

 يف ىتليو مهنثإو مهربصيو مهعجشإو مهما ل ف رقي نب كلو رصنلا هولأسف: ( نرئاك ا مولا ىلع

 ؟ الع روطتم نانا نوك ناذ او لا لمعت بعرلاو فوألاو روخلا م هادعأ بولق

 كلذو لاو نايبلاو ةجحابن وكي ن ا وهرايتحاو ديعلا ةردش عقاو وهو حراو راو !لاعفاب هك أما

 !انلا بانلا

 ةيردقلا دنعو هنم هلط نم لع قنأو هدنع نم هتامح رصنلا نأ هنادبس قو دحلا لعف ا

 ىردقلا قركلا نذالا وه انهاه هيذاو هللا نذاب مهومزهف هلوقعبارلا ٠*برلأ رودقم م :لاسورلا

 فال ة ع زهلا مزاتسيال كلذ ناف مالا ئعع ىذلا ىعرشلا نذالاوه سيل هردقو هتاضقو هتئشع أ

 للا 2 لك ال نركملا ررعأملا ناف ىوكلا ءرماو ىتوكلا هنذا

 "الاف هاوه عبناو انر 7 نع هبلق انافغأ نم عطق الو ) ىلاعت هلوق كلذ نمو © لصف )

 لافغالاف وه لفغف 5 0 ل نافعا ناحسب هاف امهلوقل لاطباو نيتفئاطلا ىلع رهاظ
 ال 2 ردقلاو ةجتح ديسلا لعق كلذو هاوع هغابتا نع ربخ أ مث دبعلا لعف ةلفغلاو هللا لعف
 كيلذك» انماع الفاقد اندجووأ الفاغ هائيمس هيلق 0 ىنعم :نولوقو معلاوز ةيمستلاب هلاثما و صنلا

 وأ ةتليفأ امأو كل 0 رقفأو 0 هتدعقأو هتقأ ل 0 |, مهفيرحم نم اذهو

 نأ جاعلا لاف يف عمي اعنا ةبلا هللا لاعذأ يف عب الف هنزحأو هتلخمأو 0 مل كلل ا

 3 قىردقا مهللا ىعادلا باشإ رطخ 1 0 ةئقداص ةايعَم نوكف ازحاعو الو انابج لعج

 ءالقعلا واناحس وعدملا ىلعو هلع دك ذل[ اذه لهو كلذدكا ىماعاو ىمس ىا ىمهلاو ىنعزوا

 ىردقلا َىَد هيلع هردشو هلدءاشيو كاذ هإ قاح كاك لا امتأ ىعادلا.نا ايرورض املع نومأعإ

 الفاضيأو كلذ ىوس ةيلشإ رطل هن راعذو ىقبو هفالسأو 01 دلع امو هنعدبإ هنع تاغ اذا

 َكِلْذَو هب هروفشب طورشم هنع هسفنل هلافغا ناف ءىثلا عع.هسفنل لفتملا وه دبعلا نوكي نأ نكي

 اهناقدععلا ةلفغ فالخودسعلا هنع لفغي اي هءاعداضياال هنافدل ىلاعت برلا لافغأ فال هنع هتلفغل داضم

 ةزفغلاو هديعب هللا لعف لاقغالا نا تيثف ادج رهاظ اذهو هنع لوفذملاب هروعش مدع عم الا ن ا

 ديعلا لعف

 اندعنا ابذك هللا ىلع انيرتفا دق)هموقل لاق هناس عش هسننع ارابخا ىلاعت هلوق كلذنمو ©« لصف )

 ليوا لطيب اذهو (انبر هللا ءاشن نأ الا اف دوعن نأ انث نوكيامو اهنم هللا انبجت ذا دعب مكتلم يف
 ةلم يف لوخدلاب رمأي نا هللا ىلع عنتمملا نم هنا تماع دقف سمالا نم كلذ لثم يف ةكيشملا ةيردقلا

 00 هتثيشم ةسممتم# 3 طيح - مهمل ق هناحس هل نافهماعو هتثيشم ىلإ مالا 35 رف اماع 0

 ءارو ىرخأ ةئيشمو رخآ مع هللو !ةئيشمو انمولع غلبم م وهاهيف دوعلا نم انعانتماف قئالخلا هملعيام

 هللأ اش نآالا ه هب 00 0 0 هلمو. 0 0

 0 ا ل دا ىثل كوه 0011 اذهلو هملعو برا

 ”قأو



 امهتتاىمولالضااو ىدطأ 000-2 ' يف رشثع عب رلابايلا

 ل الا نع 1 رقلا يف ليلد لكف ةلمخابو ىنعملا اذه ريرقت مدقت دقو هلعفي مل ءاش ناو

 رادع راعالا سابع نبا لاق ديح وتلا نال ردملا 5 1 ناك اذهلو داعلا لاف قلو ردقلا ىلع

 هديحوب 0 ضن ردقلاب بدك نه ديحوتلا ماظن

 بح م رووا

 0 عدارلابابلا

 مه رودقملا ريغو قلخللاءنمرودقملاو امبتا صو 2 ىدهلا يف

 ىدحلا هل همسّشام لِحأَو ءدسأ هللا ردشام لضفأ ناف هلئاسؤ ردقلا تاوا تلق رد تقل
 لالضلا ةييّصم نود ةبيصم لكو ىدطا ةمعن نود ةمعأ لكو لالضلا هيلع هردّشو هب هيلّيبام مظعأ 1

 ىدهو ءاشي,ْنم لضي هناحبس هنأ ىلع مهلع ةلزنملا هشكو مهرخآ ىلا مهوأ نم هللا لسو ا

 دس الهدسب لالضالاو ىدطا ناو هل ىداه الف للضن نمو هل لضم الف هللا هده نم هناو ءاشب نم

 لالضلاو ءادححالاو ءردقو هناحس هلعق لالشالاو ةيادطاف ىدتهلا وأ لالا 100
 نارقلا ىفالراضلاو ىدطا| ارم كذ نم كلذ يرش ف صولا قفا د 3 دبعلا لمف

 ادعو هاو ارشانم 0 سفن ل ةياده وهوماعلا ىدطااهادحا «ةعبراف ىدطا بتارم اما

 اذهو هداعميف دبعلا طاصم ىلا ةوعدلاو ملعتلاو ةلالدلاو نايبلا ىنمىدها ةيناثلاةيسرملا ٠ هينارص معأ
 ةمزاتسملاةيادهلاةئلاثلاةيترملا «ةئلاثلا نم معأو ىلوالا ةبترملا نم صخأ ةيترملا هذهو نيفلكملاب صاخ
 ةردقلاو هيداراو ىدطا ىعاود هقلخو ةيادطا هديعل هللا ةئيشمو قيفوتلا ةياده ىهو ءادتهالل

 ىلا داعملا موي ةيادطا ةعبارلا ةيترملا ٠ل>و زع هللا الااويلع ردّقبال ىتلا ةيادطا هذهو دبعال هيلع

 رانلاو ةنطا قيرط

 ىوسف قلخ ىذلا ىلعالا كبر مسأ حبس ) هناحبس لاق دف ىلوالا ةيسرملا اماذ < لصف ريح

 ةيوستلا لجو ةيادحلاو ريدقتلاو ةيوستلاو قلخا ةماع رومأ ةعيرأ ةناحييس رك دف ( دوت راك ا
 ىلاعت هلوق هدهاشو هقلخام ن سلا رد قلخ ءاطع لاق ريدقتلا مام نه ةيادطاو قلخلا ماه نم

 لصحي ملثيح هئاز رح وهل تر ناساف( هقلخ شا لد: نس ىلا

 قاخ ىلكلالاقو هقا> ناسحاو هناا ةيوستلاوداحالا قللاف لادتعالاو بسانتلاب لي توافت اهني

 نماط حاصيام ةباد لكل قلخ لئاقم لاقو نيلجرلاو نينيعلاو نيديلابداوسو هقلخ عم حور ىذ لك
 ناسنالل لماش ةيوّشنلاو قاخلاةالاو نيخمت اذهو ايوتسن كاسنالا .قلح قاحسا ربا كف 0
 هناقولخ عيمج ةلماش ةيوستلاف ( تاومس عبس نطاوسف ) لاقو (اهاوس امو سفنو ) ىلاعت لاق هريغو

 ءاطعا 000 تار ةوسلا دعو توافتلا نم دجوي امو ( توافت نم نمحرلا قاح ف ىراث

 قلاخا ةدارا مدعلف اهنم مدع اث عادبالاو نشات قاعتت ىدوجو رمأ ةيوسنلا ناف قولخملا ب وسلا

 2 لاكشالا كنع لإ ةناف كلذ لمآت ريثاتلاو عادبالا مدع هب هش 5 ىمدع ّر 4 تلذو ةيوستلل

 لهلان ما ةئشم مدع بيس, لصاح توافتلاف ( تواغت نم نمحرلا قاخ يف ىرئام ) هلوق

 نايف هللا ءاشنا ىتاي اذه مامتو اهداجياو اهقلخةئيشم مدع اهف ىنكي مكبلاو سرخلاو ىمعلاو ممصلاو

 لك نا ةوصشلاو كيلا ل قلو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق دنع ءاضقلا يف رشلا لوخد

 ( ءافش- 5 )

221111 



 امهمتاىمصولالضااو ىدطا ل "كال قاريشع عبارلا تانلا

 هلقلخي م رخآ هحو نم ةيوستلا هتاف ناو هقلخ ة رم ا هقلخ 1 دقق 0

 ؟ ىتناللا رك ذلا ىدبف ىثثالاو رك ذلا قلخ ردق ل اثاقم لاف ةيادهاو.ريدقتلا اماو ( ( لسف )ل

 وا رك ذااىده مث دار أم لكدلا نو ردق ءاسسلاف كلذكو ىلكلاو ن 0 لاقو اهمتأ

 نا اد نانا ندا اف ا نامل ركذلا ةيادها ىذه ىعم لاقف مل

 ةفرعم لعرك ذ.لك ليج هناجس هنأ الولف تايهلاو قلخلاو روصلا فالتحال فاتخم هنانال ناويحلا
 ةدم ردت ىدسلا لاقو هاعرمو هتشرعملام اذكحا لتاقم لاقو كلذل ىدتها املهسجح ما

 ف

 ةوامعلا وةداعسلا و ركلاَو 3 لدلزاسنالا ىده دهاحجم كر تالداده مث مث محرلا يف ن ملا

 هلك اذه نم معأ هلا كلف الا (وحا ركان نم ىتك اق لضأو ىدهن ريدقتلا ءارفلا لاقو

 كارلا ىلا هعاعم يف نا 0 حاصمل ةماعلا 0 : لل دال 21 لوقايبف لازقألا' ف مضاو

 قالا ءاطعا (ىده مث هقاخ“ 2 ىطعأ ىذلا اننر) هلوقريظن وهوهتتشمب لالضلاو ناعالا ةياده

 ليثع وهف دهاحم رك ذامو هميشهو هظفحامو هئاّشب ليبس ىلعةلالدلاو 0 ةيادهلاو جراخلا يف يف هداج

 هارد صد 0 حا هلك ناورلا ةيادهلةلماش هب آلا نافآي هلل قباطمريسشال هنم

 الآ ]| دا ذأ نم داو يرن وهو اضيأ ليم ىتالا نانال _ك ذلا ةياده هنأ لاق نم لوق.كلذكو

 ماقتلا ىلا ةيادهلا نافذ ةيادهلا نم كلذ ناف ىعرمال هاده لاق نم لوق كلذكو هللا الا اهمدحال ىتلإ

 ةياديلاو تهذ نبأ امش ىح اهريغ نود ةمامتت ردم ىلا ةيادهلاو 2 نطب نم هحؤرخ دنع ىدللا

 ةيحلا لافألا ىلا باودلاو نش ولاو زيطلا ةبادهو هنم ةرضضيام نود ىعرألا نم هعفنيام د هق ىلإ

 0 ىلا اهدوع مئاهن ات ىلعاويعارم ١ مف ذ ىلا لبسلا كواسوملا لحتلاةيادهك ناسنالا اهنع زحسي تلا

 ال | 110 ناكلذو يحمل با نم اهناده لختاارماو مدا ودي نسرغي امو .لاملاو رحشلا

 لابقإ يف دلت لحبتلا ثانآو الكشو انول نسحأو لحتلا عيمح نءامسج ريك أ وهو بوسيلاوهو
 لع نأ اماو هدرطت نأ اما لب اهنيب هعدت مل رك ذاهيف عقو اذاو اأن نكي اهدالوأ زنك أو عيرلا

 تاهمالا عمجم مث دك الوام ليسأل ايم" كلانا كلذو كلملا 0 منم ةريسي ةقئاطالا

 قرطلادصقأ يف عئار اأو نيتاسبلاو ضايرلاو جورملا نم ىعرملا ىلا اهب جرخيف كلملا دنع اهخارفو

 الواركذ عدب ملو اهباب ىلع فقو ايالحلا ىلا اوهتثا اذاف كلملا ابعجريف انانك انه قدحف امرقأو

 ىدنَف اهنك امأو اهدعاقم لحالا تدحاوتو اهدع لخد اهلو د لماكت اذأف اهاخدت ةميرغ ةل<

 ةيحان سلجو لمعلا كلملا كرتيو هيلا عراستيو لمعلا يف لحلا ذخ ف هايأ اهماعي هناك ىلدعلاب كلملا

 لجتنلا مدتقت مث راونالاو قاروالا تاجوزل نم عمشلا داما يف لحنا دحاف للا دهان تح

 | كذا نم كلملا ةيشاح مهو بسكت الو لمءتالو هقرات الو كلملا مزات ةقرف اهفاقرف

 ةديدشةيانع هف لحاللو نيتلا ة 00 ةوالحهيفو لسعلا ىلذت وه عمشلاو هعنصتو عمشلا ؛ىمت ةقرف

 توبا ىننن ةقرفو اهريغو اطاوبا نم هطلاختامم هصلخيو هيفصيو لحتلا هفظنيف لسعلاب اهتيانع قوف

 اذاولبزلاو فيحلاو خاسوالا ن م0100 اهنوتم ىلع هلمحتو ءاملا ىتت ةقرفو

 لارا اهموايتاطم نويدعتو لامعلا ةيقب نوياعدسفتال ىح اهلتق واهعطق ةلاطب ةنيهم ةلحي اهنب ثأر

 هلو>ريدتسيو هيلع ساجيف تختلاو ريرسلا هبشي اعب مات, هل ىنبيف هتيبو كاملا دعقمةيلخا يف ىنييام

 ةقئاط
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 صو دعا ةيشنب اش هبادب ناب ل رلحتلا لعجو هئقرافيإل او طاومدخلاو 3 مالا 4دشنلا لح ند ةفئاط

 ند امانا وخوكلملل امامط كلذ نك لك و العو هيلع ردقام سا لسعلا نم هب هيق بصنر

 تأرقاهن أك عالضالاة يواستمةسدسماهت وسب ىننتو لاححو كلكساهن :اك ةيواستم طوطخ ىلع تويلاءاسا ف
 ةعسلاو ةقانولا وه رودلا ءانب نم بولطملا نال اهت وبا لاكشالا قنوأ تفارع يح يدلفا 5

 ةرادتساك اريدتسم اللكشراص ضعب ىلاهلاكشا ضعب تمضن | اذا لاكشالا رئاس نود سدسملا لكشلاو

 نيب لخدبال انكح ادحاو اقبط ريض ىحااضمب هضع دش للَح الو جوزف هيف ىتدالو نحل
 هلثم عنص نع ريهلا ردع ىذلا مكحملا ءانيلااذه اهتوس ىتنت نأ اممهلأ ىذلا كراب ١ ا سّؤر هنو

 ةقيض اهاياوز نوكي 4« نآامهادحا نيتفصب ةفوصؤم لاك نم ا[ نأ ىلا ةحاتحم اهنا تماعف

 ىلا اهضعب منا اذا لاكشاب ةلكشم تويلا كلت نوكت نأ ةيناثلا الطعم قيشلا مشوا 10

 وه نيتفصلا نينا فوصوملا لكشلا نا تاع اهنا مامتاضاوتمىتسالفابنس ط3 ١
 س اماو ةقضاهاياوز نا الا اهنف ةصرغلا ءاللتما نكمأ ناو تاعبرملاو تالا نت 2 00
 اماو ةعئاضةيلاخ جورف اهنيبامف ىتد,لب اهنم ةصرعلا ؛ىلتمتالامنا الا ةعساو اهاياوز تناك ناو لاكشالا

 ةلآ الو رطسم ريغ نم ءلكشلا اذه لعاب وب ءانب ىلعهناحبساهادهف نيتفصلا نيتاهبف وصوم ووف سدسملا
 ىذلا كراتتةريكلا تال الابألا سدتملا تيلاءاني ىلع ردقبال 6 : ؛ عنصأو هيلع ىذتحي لاثم الو

 ا 0 ناو اهنع لضت الو اهلع ىصعتنت ال اللذ ازتاتو اهتوق ىلع اهيعا م ل لع ل نا اهاده

 كلذ فنا سانانءافش هف هنآولأ اقلتخابارش اهنف بضتق .ةيلاخلا اهتونب ىلادوعت ناو همللاو 210
 نم تاك افاليجو الهس حيست اصاخخ تحرخ توييلا ءانب ن نم تعرف اذا نوركفشتي مونل كا 0
 ل ارحاههاوفأ ىف هناحبس لعج امجواناطب عجرتف راجشالا قروو راهزالا سؤر ىلع ةعفترملا تاوالخلا

 تدسو اهتمتح تّلتما اذا د ا يف هحب 7 اديضنو ةوالح هديعتف هتنحام جضتت ةحضتم

 اوس هيف تذذلاذ هتفداص كا 0 ناكم ىلا تدمع تودلا كلت تاالتما اذاذ ىندملا عمشلاب م

 5 توات لحلو عرلا فاخأ و ىوهلا در , اذاذ ىلوالا'تونلا يف تليف " كلك

 عتارملا يف حيستو اك رخل سل كلا ا ىهو لسعلا نم هترخدا اعاتّدتعاو ا:

 اهعوجر تقو ناك اذاو اهتوبب ىلإ تعحر تسما اذاف لسفلا نم ايصخئاع اهنم ةيا دا 007
 نافاهدقفترو باوبلا اهمش“كوذدلا ذيرت ةلحت'لكفناوعأ هحمو اهنم تاون ةيلثسا تا 20
 عيمجا لخدي ك0 ا ,ذق نم ةحطل اهب ىارواةركتم ةحئار ا 07

 دقددحو نف ةب ا و نعدقفتفف ل 01 نم تاعون.ملا تالوزعملا ىلا عجريف

 كالا اذهةيلا جراخ هكرت ةفيف> هتءانح تناك نمو نيفصن هدقو م لع عقو

 نك جرخيف هزنتلا ىهتشااذا اردان الا ةياخلا ننجورخلا نك الف كاملا نر لك

 ا بيحت نمو هناكم ىلا دوعب , مْ راهنلا نم ةعاس نيتاسبلاو ضايرل او جور ,ما ي فول مدخلاو

 دعابتيو ةياخلا نم جرو بضغف همدخ ندا ةلخا تبحاص سرا لحتلا نم أ ةقطااكر هلا

 بهذيو لحتلا حا 9 فاخو كلذ اهبحاص قى اذاف ةلاخ ةيلخلا 0 نفل عيمج ةعتبو اهنع

 هفرعيف لحتلاب هيلا راص ىذلا هعضوم فرعتف هاضر نلطو هعاحرتساللاتحا رخآ ناكم ىلا اب
 ك2 ااا؟7ت”“ت27ت7ت7ت277ت22227722227 707070777777 2-22-2225



 اممناصولالضلاو ىدطأ - "8 ها يفرشع عد مبأ رلابابلا

 ساج ايضغ جرخ اذا وهو ادوقتع هياع ريصت 0 دبع نيكو هقراتت افثال امناف هيلا لحنلا عامتجاب

 رس ركلاك ربص» تح هيلا تمضناولحتلا هب تفاطوت رحشلا نم عقر رمناكم ىلع

 لخ ىلا هسثديو فيظنلا رطعاا ةحنا رلا ببطلا تالا نم ةهزح كا اء دشيو ةليوط ةمقوا احمر

 شيشخلا كلذ هبلآ 1 را تال اة م عا ةعفب ناوكيو للملا

 همدخ هعبتو ثغضذلا ىلع عقوو رفط هبضغ لازو ىضر اذاف كلملا ىضري نأ ىلا كارد 0

 الو ةفيح ىلع لدتا عقب 0 ونحو وه اهلخديو لزينف هيلا ىلا هيحاص هلوحيق لحالا ر

 !انملا لخغالاو اهتعاطلا اولا ةد فلا ةيلطلا كن لدينا | اهرمأ اسحب نمو ماعطالو 0
 ايالخلا نع اهيفنو اه>ارخاو عفنلا ةليلقلا لاوطلا ةلتاقم ل واحن ىهو ل قالا ةعمتجلا

 اهنمو هتفبح نع هيلخال ةنايص ةلخلا جراخ هلق ديرتام لتق 000- مسعلا:داح كلذ تلعف اذاو

 امتويب املع حتفو اهلاتفآو اهدضقت ىبف برح ةلاسعلا نيبو اهنيبو مسجلا ريك عفنلا ليلق فنص

 ال1 اللاو ايلوا اوم يفا ملع تمجه اذاف اهنم ظفحتلاو ظقيتلا ةديدش ةلاسعلاو اهكاله دصقتو

 تضقنا اذاف زمعلا ليوط لك الا اممم تلغي الو ناريطلا نع ردش الف لسعلاب خطلتف تويللا كاما

 يفالا جرخمال كلملا نا انركذ دقو ةيلخلا جراخ اهتقلأو اهتلمحل ىلتقلا ىلا تداع لاتقلا دربو برحلا
 مويلاكلذ ليقلظ جورخلا ىلع مزع اذاو نايشلاو خارفلا نم عو# يف جرخ جرخ اذاو نيباحالا

 نيم هربد دق ماظنو بيرت ىلع هعم نجرْخيو جرخيف اهتربو اطزانم اهزمإو خارفلا لعب ن ها

 ةقئاط ىلع مهنم دحاو نكا ليحتل كيبل نلطخ نأ فرغ نا( ذ .ءانع تدلون اذاو هنع نحر خال

 1 ,قرغتو اهك الهو ةبعرلا داسف نم كلذ يف امل را اكلم اهنم كلم لتَه الو خارفلا نم

 ا ل ل لل يب لدلا قرع نم فاسو ةيلللا ىف ترتك دق كوللا ةيلخلا بحاص
 كلما ثدح اذا د مهفكلام لشملا نم مهدنع عدبو ءانا يف هدنع قابلا سحمو ادحاو الا اهاك

 هلعحو ادحاو نيسوبحل ا ءالؤه ن ادا ردك | هتاف نكوأ تر اضرب كد نركللا

 هعمو اهزنتم جرخ اذا كلملا نا اهر 00 ندو اهرمأ تتعتف كلم الب لحتلا ىتبب الثل هناكم

 افو داهحاو هو ىعس اط لامع مارك لحتلا يفو خارفلا هلمحتف ءايعإ هقحل اير 00 ءالإ

 000 | كاناآلو لكلا نع اهنقيتو اهد رطتامئاد ماركلاف ةلاطبلل ةرثؤم عفنلا ةليلق- ىلاسك ماثل

 ريطت نيح الا اهايز ىتانال كلذلو ءاقاو نربط فلا ننالجتاو اهدفو اهباركج ىدع

 00000111 لى, راكلا نم اداهجا دشأو سرحأ اهحارفو اهزاكياو ةثيبلا حو هنلاو ناك
 تحلو هكر أو ناويحلا عفنأ نم 1 :اك الو رابكلا عسل نماررم 2 لقا تع ل اذإ تلو راع

 نم ءافشلا ةدام اهنوطب نم جراخلا ناكو اهريغ هيف اهكرششي ملا ةتيادهو ىلاعت برلا ىحو نم

 امرادعأ ناكو ءادعأ ناويحلا رثك أ ناك مانالا نم ةادهلا ةلّزنِع مالظلا يف ءىضي ىذلا.رونلاو ماقسالا
 مكحلا زيزعلا وهو هقلخ يف هللا ةنس هذهو ةكربو ةعفنم ناويحلا لقا نم

 جرت ةريغصلاةلمنلا ناف *ىش بأ نم اهتبادهو تاناويللا ىدهانم لمنلا هذهو <: لصف ريح
 ةديعبهحوعم قرط يف هتقاسو هتل هب ترفظ اذاف قيرطلا املع تدعب ناو اهنوق بلطتو اهب نم

 ناكمالا تقو يف اهتاوقأ اهبف نزختف اهتويب ىلا لصت تح رعوتلا نم ةياغ يف. طوبهو دوعص تاذ

 اذاذ



 ةعرا هتقلف نيتناب هّقلف عم تيب ناكن راف تدب "اعل نيتقلف هتقلفف 8 تدْسام تعا تدمع امن رع اذاف

 0 1 3 رشنف هب 0 نيو اذاموب هن ترظتن | داسفلاو نفعلاهءلع تفاخوللب هباصأ ذاف

 ل رقلايف هنادعبسمللا 2 مك ةيادهيف ىنكو اهربغ ةعمح ام ةلع ف قع الو واهلا هتداعأ من

 0 "انس اوال لكلا ءااي )اطوشباهباحال اهباطخو اهمالك ناملس عمس ىتلا ةلحالا نع

 مسالا تك | من هتيطاخ نم هعمس ىذلا ءادنلاب اهاطخ 0 مهو هدولنجو ناديلس

 0 00 اولخدب ن نإب مهرمأ 2 مومعلل ةدارإ سنا مسا نم هتش اع امي هّعبتا مث مهمملا

 ناملس مهمطحيف 0 شيلا ةر ةرعم مودل نأ 5 ةيشذ وهو لوخدلا اذه بيس نع كرخأ 6 كلا

 تفك لك ةيادطا ب أ ع أذهو كلذ نورد مه ابهدونجوةللا ى نك هدولحو

 (نوعز زول موفري رمطلاو نسا 9 نما ند هدونح ن لال 8 لمتلا نأش هناحيس هللا مظع

 كلذ نا ىلع لدو ىداولا كلذ ىلع اورم مهعجاب ممنأ يخاف“ لمتلا ىداو ىلعاوتأ اذا قىح) لاق مث

 انف رعمةةدو ةلمللا هذه ةنطف ةدش ىلع لد اع ا ََ هوو عابسلا ىداو 7 لمنلاب ا ىداولا

 اكس اهنمةقاط لكل نأ, لكتلاو ع تفرع دقف يبةصتخلا جك اش ا ًامهترمأ ثيح

 0 ءواةئلعإو ةمس | نان تعم هدونجو ناميلس مكتمطحيال تلاق مث مهاوس هيف مهيلع لخدبال
 موكب " نئبحلاةر ضم ن :رعراذتعالا نيب تعمج اهم 6 ةوردعرالا مهو تلف ماع هدون> تفرعو

 هللا ىف مس كامل اسم اولخديو مهرذح اود مل ثيح لمللا ةمأ مول نيبو نورعشيال

 نعةتييبعنب هللا دبع نب هللا دبعنع ىرهزلا ىور دقو مهو بدأ عض وم هناو اطوق نم اكحاض

 هيي درصلاو دعدقاو ةلحالاو لمنلا لق نع ىبم 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا سابعنب

 رمأأف ةلمأ هتصرقف ةرجش تح ' ءايبنالا نم ىف لزن 0 ىلص ىنلا نع ةريره انآ نا

 قدح تقرخ ةلع ككطرق 1 1 نمأ هي هيلاهللا ىحواف تةرحاف لمللا ةيرشب ا جرخاف هزاهجم

 هدف لمعلا نءاوتل ضن كحال لد ناس ماشه ركذو ةدحاو ةلمت الهف حبست ممالا

 لمفنو نكيلع نق رحياوأ نودنتل لاق مث دهشت مث هيلع ساخل نيرون دنععضوف ىسركب فنحالا رماف
 لكل نأ فردشاالا سوو وبا لاقلاق ريهز نوةماسق نعةليمح ىانب فوع ىورو نيهذف لاق لعفنو

 ءاور اك ةشرع نع هتاومس قوف هنا اهبر فرشتاهنا اهي اذه تع نمو داس لمشل 0 7
 نوقستس سانلاءاسالا نه ىن جرخ لاق هءؤري ةريره ىنأ ثيدح نم دهزلا باتك يف دمحأ مامالا

 5 5 ميفك دقف اوعجرا لاقف اهرهظ ىلع ةيقلتسم وعدن ءامسلا ىلا اهمئاوق ةعفار ةلمشب مهاذاف

 انثدحدمحا مامالا لاقو ةريغو بيذهتلا يف ىواحطلا ه اورو قرط ةدع رثالا اذهلو مكريغل

 اهمئاوقةعفار اه رهظ ىلع ةيقلتسم ةلمث ىأرف قستسي دواد نب نامتلس جرخ لاق 1

 انقزرتوانيقست نأ اماف كقزرو كايقس نعانغ انب سيلك قلخ نم قلخ انا مهللا لوقت ىهوءامسلا ىلإ

 ةفداصف ابشن نما ك2 2 هلعنا ىدجادتلو 0 متيقسدقف اوعجرا لاقف انكلمت نآاماو

 نم كلذ تعفرف لاق اهعم تلمح ناوعاب اهعم تءاحو تء.هذف قطن رف هلمح نأ كلواخ ةدارح قش

 0 تبهذف ردت ٍض ل كراك ت1 هتعض وف لاق اهوكرتو |وفرصناف هدح مفدناكم يف تفاطف ضرالا

 ١ | رادتساىرخالا ةرملاي ناك اماف | ر 0 كلذ تاَعو لاق أوف رصناف 0 اف تفاطفهتعفرف م تءاحو

 لصالاب ضايب



 ص هات تحت تتجمل 7 فس عت اح ئتقا ا تق ع .٠ 30 ا قت 32 22 ع ا كا 17 نا ا كا سا سم ا تا - 6 ل ان ا ا« ل 1 1 ام تت ا سس ل سم د ا م ع سا ا ا 1 م سسسسسو

 ”0011/019 فاعشا فانا نمحت اناف ىوقلاةديدع اهفيش لع ىهوهيف بسكلا رذعتو ءاتثلا يف:

 . امارس و كالضلاو ىدشا 0 يفرششع عب أ رلا بابلا

 هذهلاقفةناكملا هذههلت كح دقوانت>.ثلاقاوضع اوضءاهوعطتو اهطسو 2 اهوعضوو ةةلحب ل

 ”اكلو ناوكلا سرح نم لبثاو باذكلا ةبوقعو تذكلا حبق ىلع هاحبس هللا اهرطق لمتلا
 ءاذغالاهراخدا ةدشو ةلمنلا صرح ىأ ر 0402 ةمالشو هللا تاولص ناملس نا ركذبو للا هصرخت

 يف اهئاقلاب صاف ةطاللا نمتايح ثالث تلاق ةنس لك مامطلا نم ةلمنلا 6 ىكاطانو ةلغ رطحتسا
 ةرؤراقلاحتفب ر 3 2 < تاق دق ةتسا مذ نا تا ثالث اهعم له>و در ,وراقلا , مف دسو ةزوراق

 انا تالق ةسلك كتوقن أ ك تمعز تنأ كمعز نأ لاقف 04 اكلاو 1+ دحاوف ةئلاو غارف دنع

 نم 0 هد رفىرم نم ىتب ىذلا تيس كسنخ ءانب ًاطاصع ال را نكلو معن تلاقف

 امصرح ةدش نم ناواس بحعف ىسفقتل ءاقيتساهفصن تيقيتساو توقلا دن ىلعترصت:افةبورضملاةدملا

 بلطلاز اوعاب اهنماماعءاتشال عمجمو فيصلا لوط دكت 0100519 ةللاو ةءادللا عا نم ادعو

 اذاف ةحنار هل مثت ا اكل ((1 2 فا 11 هر رك رس تدل اذا كنا اعرما بيع نمو اهم ىلا

 نم تيصب تاو ترهذ هل نع تز ناف هيلا:درعب ناكم نم ةلمالا تادق 3 ضر ,الا ىلع هتعضو

 مكلا كود 1 م هيلا 3 2 تاقأ ى َىَح 1 م فوح م كلذ ةحئار تذدحو فن >> هنوامتح لمللا

 ىتبو ناسنالا هيف لكأ عضوم ىلا ذيجرإ ناكم نم أف عملا | كا هر كر دراف دقلاززم

 ىلا تبهذ هل نع تزحي ناف اهنم 0 ناك ناو هب سهذنو هلءحتق هريغ 1 زبألا نم تاتف هف

 لك رع اودعامي يح اض»ب ميضغب عتب هر طق را اا رم ةقئاطب اممم تءاجو اهرحج

 اطوالفاريعش اهد>و ناو اهتامحو اهتت نمو اهتءطقةطنحا مدح و نافاوم ثتفةليذسلا 0 ىهوهلشنو

 اا ال دا تاكا وهات له ةلواع لع ةارطلو صرحا ةدشو ةمهلا دسيو مثلا قد
 ' 10 لفنو اذا قزرلا بطي ادئارااط[.الا لجتال نوكي اك اهربدي ىنئرو دّباَق لمتال ن لو
 نود اسفل أ ولا هيلع ريغ اهم ةماثلا ع حالع يف د ١ 2 واع لكو اتا لح نحف 0

 '0 1 لسع ىف ظقدن الملا نم زرتحي نأ أر اذا لح رلا نا اهعأ ب 0
 فيطب ىذلا أف "ىلا كلذ هيف عضي منءام هالعو ارب ا ريك ءانا ادع - وأ ءام 0 1 ةريفح رفح

 ةياع اهسف ىتلتف *ىتثلا كلذ ىذاحي نا ىلا فقسلا ىلع ىشعو طئاخلا يف قلستبف هيلع ردقب الف هب

 قوطعاا لمدشا نا قفتاو دربيل ضرالا ىلع هامرو رانلاب اقوط ةسم عناص ىمحأو كلذ. نم انمرجو
 هل اركسم كلذ ناكو قوطلا ط-وو زكرملا مزاف رانلا جهوهقحاف جرخيل تاهملا يندج وتف لمت ىلع

 طرلا نم ناكم دعا وهو
 هريغ هاريال ضرالا تح ءاملا عضاوع هرصناو ناوكلا ىدها نم دهدملا اذهو - لصف يح | 0051 -

| 

 ردعاابدردب هعاح املذ هدعوبو هدقق دقو ناولس هللا ىنل لاق نإ هباتك يف 8 هللأ 0 هتياده نحط

 تطحا لاقف هلم ل وبقلا و هيلا ءاعضاللا ىلع هب هدم اناطخ 3 .طاخو ةبو ٍهَدعْلاِ نامدس هرذشإ أ لك

 00 رمد الحا - 4 هك 00 رع دق صان كا ان 0 يقو هب طخ مل اب

 َّكأ ةعلطتم س و وقئااو هن 1 هل ىذلا ربذ دا وه ّ : 0( نه نب 0
_ . 
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 ا.متايصولالضلاو ىدهلا 200 يفرح هدارلا كالا

 يكلم الك تددحو ىلنالاقف دك ١١ ةلد 07 وم 8 1 هقيقح نع ملا باطخلو

 كولملا ا ناحاصن 0 *. لك نه تا حب كولا ل ا>١ نم :رم اهمأو ةْح كلما تالت نا رخل 6

 مهدصقىلا مهوعدب اعد 0 2 ملظع شرع هناودب لع سل ىلااهشر ع عءركذب 5 م مظل قف دازمث

 هللأ نود نم سس لوددعلا اهموذ هو اه جو لاقف هللا ىلا موعد كسل مهراد ر ع َّق مهوزغو

 ةدوصقملا ى - ام 1 اناذبإ | ملبقام ىلع 6 وطعم ريغ ةلقحسم 00 ةلا هده ند فطملا ةادا فذدحو

 ىتحمهامعأ مطناطيش غلا : نين وهو كلذ لع مط لماحلا ملط ىوغملا نع ربخأ مث اه ةئطوت اهابق امو

 0 نيدو مهل لاح دصلاا كاد ناار كل م هددحو هلل د ودعسلا وهو مقتسملا ليلا ْنَع مه اص

 ضرالاوتاومسلا َْق 'بخلاجارذا هن احيمس هلاعفأ نم 0 هلالادود>سلا ىغيلب ال ىذلا هللدودعسا او

 1 ةيفو نضرالا نم جرار الا انف كرام تاولو ناقل تا رطملا نمامويفءوبحخلا وهو
 ءودحلا ءاملأ جارت دل 17 نم هب هللا هصد مك 5 مر ةص وصخ ىللاعت ب لإ لاك نم نأشلا اذه دهدهلا

 هتف رعمو هتس دنهل دهدهلامالك نم هنا ىلعةرامأ 'بَلاجارخا ينوفاشكلا بحاص لاق ضرالات

 الو هماع فاطلوهيردق تاح ضرألا 9 تأ ومسلا ف ءبخلا 0 م ماطإب كلذو ضر تم ءاملا

 هقلتنو ا ةئاو رق معلا نم نفواةعانصب ص هخش لك لياخم هللا روذب رظانلا ةسارفلا ىذ ىلع ىني داك

 هلمت ءادر هيلع هللاتلا الا المع ىمدأ لع

 ماملادربو ماملاريطلا لقعأ ىمفاشلالاق يح ةباده ناوبملا بحتا نمماملا اذهو -هتت) لصف يح
 ضرغألا ناف ديعلاو كولمملا ةميق ع اهمم ريطلا 4 ةميق تدار اكعَر 00 لد ؛اضرلا لمح ىلا ىه

 خدر ركل ةريسم نم رم هناكمىلا عج 0 هو بهذي هن اله ريغ ناويحب ل كولسع ل ادا هب لصخي ىذلا

 اح نوميتلاو لودلاو وكلام 0 تامهم اه قاع" لاا دصاقملاو ضارغالاو راخالا ىهعواهود م

 ىلااعالا نعوؤك ذلا لقنتو دافسلا تقو اهئاناو اهروكذ نيب نوقرفيف امظع ءانتعا اهباسناب نونتعل

 ار طة م ا 0 0 ل نع ثانالاو اهريغ

 3 كلذ ُْق مهل 00 0 مي هاه 0 00 . ياهل نوطاتحو مهتاسن ماحر أ

 نومظعيو اهدلبو امسنو امسح مهءلع في ملا اطقاس اماج [واراخأ ثسح ءانتعالا ةناغام نوتتعل قرطو

 روك دلال ئاش رلاو نتكلا ل ا نوراتخيودل رفاولا لعولاب مهسفنأ مستو ةف رعملاو ةيرحتلا بحاص

 مهتمةقئاطو ءادتها نسحأو ادب ىرخأر اثم دعأ وهوا ام ناكل هب لا وه نولوقيو اهنم

 ابرق نولا ةكفا تقاو تالا ىلا ٠ ندع هل هع دعو ر أس اذا رك ذلا نولوقيو ثانآلا كلدل زال 1

 ردق ىلع هتادهو اهنم هرطو ءاضق لا لامو ريسملا كرتيفا ع ريصنت الف هئحو هّقبرط ف تاس ٠

 تيثيوناكملا فاايو هنويحكو سانلأ بحنو سانلل فلالاو نيا انو نيطوتلاو ماعتلا

 رع هنطو كرتف دص اعرو 2ميعل 90 ند هيلا دوعبو هيلا ءاسا ناَف ةيحاصل ءافولاو دهعلا للعلا 1

 فطلب داقسا كا ا اذا ماجملاو هيلا داع ةعاطتساو 1 رو دحو ا قحءافولا ىل اع تبان وهو 6

 شفتوا زيد اهابقيو اط ردهف مالا ند وبدي مل هحا:>ءاخراو هيثذ ر عسل اد تا ةياغىثالل |



 0 د ف

 امها يمولالضلاو ىدهلا د ا

 ضرالا ىلع ايفتكحو اهحانج ةلسسم كلذ يف ىثالاو هلولا نم برعذ هبي رتعي م ه ردص مفريو

 عدوأ ار م ذلا مع اذاو هاوس ناو هدا نم 'ىث يف كلذ سيلو ىثنالا هتكر اهنم هتحاح ىضِق اذاف

 هنمنالمعيف ناديعلا راغصو شيشيلاو بصقلاب لطب ا و وه مدقتي داولا هنم نوكيام ىثنالا محر

 ةصخاشاهنورح نالعجيو ةماجلا نامح ردقيبن وكي ىذلا عضولايف الخ أ دتماجسن اهناجسنيو ةصوغأ
 صوخلالا نابقاعت, و ناكملا كلذ نادواعترمث نضاحال انصح نوكيو ضيبلا اهنع جرحدتي الل ةعفت م

 امهنادبا عابط نم احرختسمو اقتشم رذا اعبط هيف ناثدحيو لوالا هعابط نايفنيو هنابيطيو هنانخس

 رخلا نم رادقم ىلع نوكيو مام ماحراب عضاوملا نشأ وه ناكم اف تمقو اذا ةضيبلاعقت ىكلاممنارو

 اهعزف أن اف ضيا هبف تءضووناكملا كلذ اذ ىلا ترداد ضاخلااهبرمذ اذا مث 5 ةداضلاو ةواخرلاو دربلاو

 ضيبلاّتعضو اذافعزفلا نم طقست تلة ًارملاك هتايهىذلا ناكملا كلذ نود ةذيلا, تمر فصاق دعر

 خرفلا نع عدصنا همايا تمتناو هادم نضحلا غاب اذا يح نضحلا ناقاعتي الاز زبر لل ناكملا كلذ يف

 قيضتةاصوحلا ناباءمنماماعهتلصوح عسنت تح 0 0 رلاخ فن ارا ادق ها ورخ لع ءاطاق

 155 تناك ناوةلض ول ١ نأ 00 دعب قتفنتو اهمادمتلادعب ةلصوخلا ع5 ءاذغلا نع

 عبطنا ناماعي مثمعطلاىوق هيفو ءاذغلاب طلت 1 ءادغلا ليصل سصمالا 0 فان نأ

 ناطقلنف ةناتملا ضعب اهل نوكنتل ةيوقتو عف هكا جاتحم اهن |[ ار ارمتسا نع فضضت ةلضو 1

 نالاز.ال و دشأ ىذا وع يذلا ىلا كلذ دع هناث زيمث خرفلاهناقزيو وخرلا نيللا بلا ناطيغلا نو

 طقللا قاطا دقدنا اماع اذا تح امهنم كلذ بلطي وهو خرفلا ةوقبسسحب يردن ىلع ءاملاو بحلاب هناقزي

 هامطف نأ امهناو تعنو تيوق دق هتئر نا امأع اذاو هداتعيو طقللا ىلا جاتحيل عنملا ضعب هاعنم

 امهنمةببجعلا ةمحرلا كلت عزت مث هاعنموقزلا امهلساذا هابرض هسفنل غابتو طقللا ىلع ىوق امانامطف |

 ارك لمعلا نادتييمل بكلتا و هسفنب مايقلا ناطقا نال نحل 0 ا تفطعتلا كلذ ناسنيو

 اك رالي رتال ا ناف هله دمو هعاطا رك (ىنبانلا ل 5 اشير ماملاو ماظنلا كلذ ىلع

 00011 وأ 2 ك7 ىرح او ثيتحلا انلطلا دسالا لانثالىرتحأو سمالذيدرتال ىرخأ هيف 1
 7 < متنا اهجوز باغ اذا اهنم رخآ اركذ نكم هاو اهل ىرخأو بلط
 )1| لت ىراوةروص ىلاثالو امهدهاشي وامها رب وهو اهجوزنع ايينغ نيك ىو

 يف دحوت ةلاح لكو هفسخرو اركذ كك اهقحاستو ىثن 1 قس 1 اهسفن ىلا هوعدو

 ديرتال ىلا ةأ رماكةضييلا تدسفأ تضابناو ضيننال نم اهيفو مالا يف دجوت مهئاناو مهروكذ سانلا

 1 راه تعرسأ ناك رك ذ ىأ رك 3 اهل ضرع اذا نم ماما ثانأ يفو اهنأش نع اهلغشي الك دلولا

 كلذكو اهريغ ىلا اهنعلقتني مث اهب عت ىتتأ ذخ ايام امنمو ةرحلا | هل هلا اهحور رغ كاوا
 ىلع اصتيام اهنمو دحاو جرب يف اعيمج اوناك ناو هنع لقتنتو اهجوز نع رخآ اركذ قار تلا

 هيلا تلام هرهقو هقبفرل مهنم دحاو بلغ اذا ىتح مهلك مهرباعتف ريكا وأ نارك ذ اهه مالا

 ناطيشلاقف ةماج عيت ةمامح ا 0 هيلع هللأ ىلص ىنلا نا ثردحلا يفو بولغملا نع تضرعاو

 ب نمو اهريغو هخارف قزي ةغلإب ةمحرو ةقفش هيففاماهنمو ةصاخ هخارف قزيام اهنمو ةناطيش عبتي

 | نماهل ضرعي الثل سانلا عضاومو ىرقلا نع ةديعبلا قرطلا تكلس لئاسرلا تاه ذأ اهنا اهاده

 اهدصن



 ايا السمو ل اذاذلا وىدهلا م 0 0 يف رمشع عد عَن ااا بايلا :
 يس سبب  ل ا

 يف ىاتلا ىار ان املا :اده نمو ىانلا اهدريإال ىل جلا هايملا درب ل اب مههايم درا الو اهدصي

 و أ ينهناهتإ ادهن مو هنم مسيل هلعف فا اخف هدض عاونالا نم عون ىأو در فرع ءاوهلا

 هدصقب نه ف رءيق رقصلاو بارغلانيبو ىزابلاو محر رلانيب و باقعلاورسنلا نيب ركو لفغي هضوهن

 ةيؤر دنع ةاشلا ذخأب اك ةريح هذخأتو عقانلا ملا ىريهن أكف نيهاشلا ىأر ناو هدصقبال نمو
 نراك حارتلا ضأنامسات_ىتالاو ركذلانا لالا هو دسألا|ةدهاشم دنع راخلاو بَنَدِل
 لاما :بحاصوه بالا. ناق ركسذلا ى !ءقزلاو توق!ا بلجو ىئثنالا ىلع ةلافكلاو ةيبرتلاو ةناضحلا
 ناك الجر نا ظحاحلا هرك ذام اها ريحت نمو عضرنو دلتو ل احن ىتلا ى م مالاو مهل ب َبِسكْلاَو

 لوذدلل ة ”.ك ةفرغلا ىلعأ يف امهل تحتفف لاق ناخرف رايطللو رايط جوزو صوصقم مامح جوز هل

 كشأ ! مو مامهالا ةياغ صوصقملا ن م 8 ناطلسلا ىنسح لاق امه>ارف قزو جورخلاو

 خامل لاق نايرشيو نالك ايام امهدنع سلو ةوكلا نم جورألا ىلع ناردّال امهنال امهتوم يف

 ندنحأ ىلع صوصقملا تدجوو تريك دق خارفلا تدجوف تيبلا تحتفف امهريغ مه ىل نكي قيدس
 ملط اك امر اعتاب امهه ارنا لاا وصقملا جوزلا اندفزايطلا جوزلاءاح نا ثيلاوف مف تف لاح
 نيكو نوبالا خارفلا فطلت ادهإش امل نيصوصقملاناف ةبادطا هذه ىلا رظناف امهاقرف خرفلا
 امهاقزف نير اطلا ةمحر ام كرد نيحرفلا ل ]فك د سشطعل لاو عو هاا كا |أد١ ام ءامعطتلا

 ةرصبلاب اندنعرووشم اهو ل ]لات غو حالا هرك ذام كلذ يظنو امه رفا نقر 15
 اودمعف دحأ مهنم قبب مل هنا ةلخلا كلت لأ كشيوف راد لهأ ىلع ىتأ فراملا نوعاطلا عقو امل هنا

0 

 املا لوحت ةدمي كلذ دعب ناكاملف هل اونطفي ملو عضري ريغص ىبص ىتب دق ناكو مودسف راذلا انآ

 لحال تناكدق ةبلكءا رج عم بعلي ىبصن و وهاذا رادلا ةصرع ىلا ىضفااملف تالا تلا
 نمهتنكماف هيلا ابح ى ”7 اهو الف راذلال هال تناكاذق ةللك تليف نا ! مف كلذ هعارف رادلا
 اح ةيلكلا ءابطأ نم نوعضتري ةبلكلاءارج ىارو ةغوت نإ 0 نأ نأ كلنا اهئاطا

 هنم بجيأ وهامو اذه دعبتسي الو بلطلا وه مادأو كاذ هل تمادأ ةرم - هتتسانلف هلع تنال
 ةداع هب هل مدقت, مل ىدن ةماح ماقتلا ىلا هاده مث دلوي ةعاس هماهبإ صم ىلا دولوملا ىده ىذلا ناف
 0 اويحلا هتيادهيفوافراع اهب لزتج كن اك ى ولا كبارشو كماعطةنازخ هذه هل لبق دقدن اك

 خاشو مره اذاف هق دي ىح هلك أي حابح ىلااذا باشلا كن دلا نأ: كلذ نمو كلذ نم ع د

 نغني لاقف هقرفبالو ابخ ر قثي كيدي يم ةيواعم نب سايإ نا ىئلدملا لق 5 قير 0
 هتبغر تينف دق مرطاو هنم بيصتق هلو> جاجدلا عمتحيل بلا قرفي ٍباشلا كيردلا ناف ام رع ل

 مرطاو هيف نم اهيقلي ىتح ةجاحدلا اهيري وهف 0 نايا لاق همن الا ةمه هل سلف

 0 ل ل هل ل ىنارعالا نبا رك ذو ةجاحدلل اهيقلي الو رع

 دشنأو تتام تح اهقلحي تدخاف هك يلا هب تمهو اهاف تحث اذا ىح اهم ونديو اهنا

 ىدسالا لوق كلذ يف ىنانشلا ورمخ وبأ
 نامت ءاكملا لك امرذ ”"الطصموالع رشا

 اذا بلعتلا نا اهتياده بيجت نمو جرح الو هنع ثدح رحيلاك اهشاعم اصم ىلا تاناويحلا ةيادهو

 تا ٠١ ر)



 .---. دضكلاةستسه جس هه ----

 امتأ ولالضااو ىدهلا -- ١/6 هاد قربع عبار ا

 ثيغاربلا عفترت ىتح اليلق اليلق هيف لوف ققر ءام يلا دمع من م هم هفوة[ ثخعاريبلا نم تما ص018

 كاندو دالوا بئذلل ناكو هدالأو| ل نا ل كس 0 .ةليق ةفوصلا ىلا

 ساجو مهلتقف يئذلا 8 ىلا دمع م هنم جر 0 رفحو اهفدسشت ىب او بلعتلا دمعف ةبز

 2 0 لا ف 000 ىتلاف هعمل اولا همادق رم هتاعفأ 5 كف رس لب 3 امأف بئذلا راغ 55 ةحان

 كافر ا نال 1 ه8 جورألا قطب مو هد م 0 رو 0 بئذلا ىتلاةبادرمسلا نم

 0 ا يف ه ركف لعأ م رفو امهادحا فاطخو هل ىف كا نا اتحاحد فكعم ناك الح 2

 ةحاحدلا امنا لجرلا نظف رفو 4 نأ لاما ديال راطلابا بش 'ىئدف نودع نم 0

 '0 ا ةرب 2 كات 0 12 نمو هدو اهذحانا محا ىل 1| باعثلاهفلاخ واه وك عرس

 12 ىذلا ءاملاىر حيف ءاقلاو شاشح نم ثغضا ءاحو بهذف قطب 0 أش 6 ا فيل 0

 قت ةعبارو ةنلاثو ةيناث هةر م كلذل داعف 0-00 تءدحر ششح دنا تقر ءاام4ق هنم 2 زهق ريطلا

 0000007 ريغَو اهف ل اذ دف كلذ 0 5 ةزرح لإ نك 4 لاو كلذ 0 ريطلا ىااوت

 ضرعدنا بدلا رم بح نمو ةادعو 6 مه م رئاط ىل اع تثاوق ةنم رفش ٍ هللقام س ذح نم هنأ ريطلا

 كح || م 00 هيف ف ل اج ىأر مظعب ءاحو بهذف ا.مسو اسوق 2 0 در نامنال

 هيناعتسا نم فذاصف همهش ذافن نياعو ه رمح ىتح مظعلا كلذب هاقتا مهسب هامر املك لجرلا لعش

 لاق ىدو لا نومنمننورم نع هحيك يف ىراخبلا هر 0 د رقلا 0 تع نمو بذل درط ىلع

 اوماقا دو رقلا ءالؤهف انام : ىح عوج 8 دورقلا اءرماع 2 -< ]3 امن ةدرؤو 00 د رش ةيلهاجلا ف كار

 نا سو و هيلع هللا ىلص دل كَ دقو ل املا اهمدالس برضإ رقبلا هذهو 2ك وْ هلطع ناح هللا دح

 قاف لاتؤ ملكت تت ةرش 3 ناحيبس نانلا لاَتو اذهل قا اذأ ْ تلاقف كر ةرش ىف وسل و اب احلال

 امنع ةاش لع بنذلا ادعذا هل امنع. ىعري لحجر او لاق مهام: را ا ا 0

 ىانلا لاَتف .ىريغ اهل ىعارال 0 عسا و اهل نم ىك ( ا هذه بئذلا لاقف هنم اهدقنةساف

 امهامو* رمعو ركب وبأوانأ اذهب نموأ ىنالسو هي هيلع هللا ىلدهللا لوسر لاقف م اكتر بئذ هللا ناحيبس

 ا 111 رمل كا قوق را هو لحرلا نأ نا ا وه ىذلا ا 2

 : ثحب ىذلاتوصلاو هب, فق ودب ىذلا توصلا ناب قرفيو هيلا ءاح ىبخ اذاف لزنملا فرعف ةماظم ةليل

 [16 2و دقق ةرطا العأ يف ىذلا تيزلا نم تبرش اذا اهنا فلا رمأ بيجت نمو» ريسلا ىلع هب
 نامعزءابطالاوهبرشتف تا زلأ عفتري ىَح 5 رطلاو تول اههاوفأ يف ت 0 تبهذ احلا

 نقتحاوهنم هراقنع ذخأو املا رح ملا ىلاءاجقرذلا هيلع رسعت اذا رافنملا ليو وطر 2 نق تال ير

 هلوادتتف ةفيج هناك ءارحصلايف هسفنب ىمرو خفتنا عوجلاهب دتشا اذا باعئلاا ذهو ةعرسس, قرذلا جرف هب

 تو اةَمَص اهمضف انلَع تثو هراقتع رقت اذا تح تيمهنا كشنالف اسفن الو ةكرح .رهظيالف ريظلا

 طا قررا راك اذ ىربلا رتصلا ىلإ ادمع تالاو اقالا الك أ اذا ةقنتلاو سرع نبا: اذهو
 ةك ريصي ىتح ذفنقلا عمتجيف هكوش لجال هرهلظل هبلق ذفنقلا باصأ اذا هنا باعتلا رمأ بحت نمو
 هخلشيف طسافرسالا هارتعا لوبلا هباضأ اذافدكف ىلا هت زرغم نيبامهنطب ىلع باعئالويف كوش

 هقالخ ا وهشاعم يفهعفتتار وما مهبلاتاناويحلا نه 8-0 ءاللقعلا 0 ةحي واسم لك ل ةهنطن ١ نم ب اعتلا
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 3 هتعانصو



 د مأ )ىلاعت لاقسانلا رثك أ ةياده قوف ناومحلا ةيادهو هريصو هم رد>و هبرحو هئحاصو

 رصتقاام هللاو ردانلاار هدو |لاقاؤا هس لق ه لب ماعن الاك الا م هنأ نولةعي رات فرد

 نأ اهذلو' كعضو اذا عابسلا نم ىثشالا ىده نق اهنم البس لص ماعن الاب مههدشت ىلع

 لمنلاورذلا هيلع فاخت ىبف مل نم ةعطقك هعضتامال لمنلاو رذلا نم هببرت امايأ وهلا قدر ١
 لل 42 خيش لق ىبارعالا نبا لاقو دتشا َىَح ناكم ىلا ناكم ن نم هلوحنو:هعضتو هعفْرت لا آل

 القتال لعام هللا ىئملع لاق ل اهكأ هلثم فرساعاو هلكاذه كملغ نم شرق

 ىلعر مال اذا ضشلا ل اعضرالا عابط ف ذوو اهتاضح نمامميصن اعيح نيهجولا ىطعت ىح اهضيب

 لاق اهب رفظت َى> تحدخلا د الع ربصلاوةح احلا يف جاجالا كماع نم رحال لق دحاو فاح

 ةدعاص رمتست ىح ةديدع : طقس م دعصت مل ل ل يف تدعص اذا ءاسفتخلا ع ّس

 لك اصاخ ودغت ريطلا لع نه لاق هب لال رابلا لوأ كارو قار ك1 كماع نم كال

 ليقو نضر رالاو ا فان الو كِلِذ ا اهدحو أ مرق ىلع اهتاوقأ بلط 5

 هج ةرك تلو هنا تر مط اذاف كبر 0 فظن ىح تواملاو للا و نوكلا كماع نم 1

 ةتيم ام أك جلتخمالو ىولتت الود رح زاك ةرااقلا ريح دصر نأ رهسلا رع ىلا لف 0

 مياس لايكسلاو داحلاو ربصلا كلغ مار 5 ليقو دسالاك الع تلو 3 ًافلااهل تزرب اذا تح

 هبرضولامجا ةظلغو بعتلاوىشملاو ةليقثلا لامجالاو لاشنالا لع رص ار[! ا
 الو هحراود ةايةقعلاو بعتلا دهحو هدك يف شطعلاو 0 ةرارمو هرهظ ىلع لكلاو لقئلاف

 فداص,كيردلا لع ن * ن4 لاق لذيلاب ةحامسلاو راثرلاندح كفع نهرخ ال لبق وربصلا نع كلذهب لدعل

 ةدحاولا“ىحن ىت> اثيثح ايلط نلطيو جاحدلا ىعدتسيلب اهلك ايالف اهيلا جاتحي وهو ضرالا ينةحلا

 مناو انهاهو انهاه هقرف ريثكلا بحلاهلعضواذا ذاو هب سفنلا بيط كلذب رورسم وهو اهطقلتف نهم

 لقو 0 دياس اال 06 وهف دوباو لذلا فل دق هيل نال ج جاحد دان

 ا ا أ 0 00 ل 3 ىهو اهلمع و اههع نع ءالقعلا

 هبرخنم يف خم خم 4 ءضو نم كلاثلا موبلا يف هلبش ىلا أي 0 هماع نمو هسدب هشم 2 ىنع بلطيو : :

 دوسالامارك 1 مهلا نمو كّ[َذ 2 لعدف 3 ىأب مع 30 لاَ اللف تيل اور هةعضل ةونللا ار

 م 2 نم ع وذا هدهد ولو اهم ن ردع ١ هريغ ةشلار رم لذا امنا نم الإ كك اال نا اهفارشاو

 ىث هيلع ىدعتسا|ذا هناد يما تبيح نمو هل 5 ىح اعمت>ا اذا هل لذيو رببلل عضخ نأ هسا

 هينذا يف ل ]وق هناطإ نيد ضار 0 ا 6 .تحلا_ 1 كولمملا ةباحأ هباحاف كلا اعد عبتلا

| / - 

 ىتات كا نأ ٍِِ ودا هب لك اذ | لا 2 نمو عوضالاو ةعاطلاب هأ أ كالذ عابسلا ا 6 |
 آ<

 نم ىلع نقد ١ ناظلا نظيف خ خفت قىح هدب لذاد ىلإ هسفن سلت#يو هرهظ ىلع ْ

 ةعضيو هم نحف فور عم غبص ىلا ىف 71 ل رح وأ عافصا هباضأ [ذإ هلع نمو اهنم هرم ىضقنا 1
 ب

 ا 0 2 هلاهحو هق رع 3 | نأ 5 ا اذا بدلا اع .م اك هح رح |

 0 « ىلإ ىفاي نا ملك هباسأ اذا بالا ل الا لح
 نوداهعال هف دلقءالا ىلا ف1 أ اهنالو تام ةلغلا نم تالا لع ن مو أديف هب يدادتاا [



 امبمتايمولالضلاو ىدطأ ل اك يفريشع عب أرلا بالا

 لع اللات نأ فاخيتف ةيلاع ىهو نا وبلا لاص 0 112 | راسو نآل ةقاقالا دلتال تاناوملا

 بايذلا ع ن.و معانلاءاطولاو نيالا شارفلاك ن روكي هيف هعضت اطسو ءام ىنأتف قشنيوأ عدصنيف ضرالا

 فرعين اءابظلا نياعاذا | بلكلا لع ن نمورخ آلا نود ءادلا هيف ىذلا حانملاب تتر نأ عئام يف طقس اذا
 ىثنالا عديو ة ةسو د دشادودع ناب هماع غم غم رك ذلا دصقيف ىتناالا نم رك ذلاو هزيغ نم لتعمل

 اانا ناو لكو هاون نق قيطوشوا اطوش ادعت اذارك ذل نا رع دق هنال اهودع ناصقن ىلع

 1 كارد هودعلقف ودعلا ةدش عم لوبلا عطتسول رك ذلا ن هاذ نقلا هكر ردي هلاف هعزف

 ضرال' ج املا اسك اذا هنا هءاع نمو اهودعموديف جرخلا ةلوه-ولبقلا ةعسلاطوب فذحتف ىثأالا م

 10 اهاعاهداطصي رهشنف ف رالا رح هتحم نا معبف كك دق ىلا ققرلا عضوملا لمأت : نأ

 هادا ءانف هنع نيب ابن مونلا لمحت مان اذابئذلا عنموقريف ا !ةزازح
 يردلا شعب لاق ىحن ةقاذلا حتفو اهب مان ىرخالا تسعن اذا تح

 ْ مئان ناي وهفاياملا ىرخاب ىتتيو هيتلقم ىدحاب ماني

 لوح نوريطبف 'ىجي ىت> اهراوجب زوفصع قسالف كنشد ناايحرت طقس اذا ا نمو

 تيأراعر نيدايصلا ضدب لاق موعم ريطي ىتح ةكرحو ةمهوةوق هل نوثدحيو مطاعفاب:هنوكرحيوخرفلا

 امش لواننأ كسر ىلا تيوهأ كعررو رطب الف هيمرأ ىلأك ىديب 0 ل 0 روفصعلا

 ةماجلا ع 000 در ارم نكس نأ لف رأط هاووا وأ دا ىدائدب تسسم ناف كرت الف

 هيف اندحنو هان مث طئاخلا هيشنأ افورح هلامشب نأ سلا ءاس يف بالاو 50 0 كلج اذ

 | ىلع ةناضحلا تاعاس رثكاذ دكلاو ةناضحلا اهني مسق نمو مايالا يف ضيبلا نابلَعي مث ىرخأ ة ل

 اخفنقم اعطاأ نع هتلصوح قيضاماع خرفلاجر > اذاو بالا ىلع توقلا بلح تكاعاس ا 3

 0 لفطال ابملاكو هو ماعطلا لبق اكش ا تاع هناقزي مث هتلص وح عستت قىح اكرادتم اخفن هيف

 ةلصوحلا هب علدم بارتلاو حاملا نيب 2 ع ناطيبللا لصأ نم هناقزيف غابد ىلا ةلصوخلا جا جاتحا

 او هنوق تاماكت اذاف عردتلا ىل ١ع قزلا ةاعمم لذللا ىف ةأاط 1 اذاف بلا هاقز تغبدبا اذاف

 ههيدتل اليلق تالا هل دراط تقءاعدلاب ركذلا "ىدت نأ دافسلا ادا را اذاامه 12 نمو هابرض ةلافكلا

 هيرو 0 ىذات مْ هيحو هيلط دشن عنمتلا ضع عنتم 3 اهسه 0 ةعيطل 3 + ةلصاوملا 5 هو "اد

 نايعلادهاشم وهام ةفضرااو ليقتلاو قشعلاو لزغتلا ند امه ثدحن مث ساحب ضرعأو اهفطاعم

 خرلا باههو لايخلاو هانملا ىراحمو ةيدوالا نوطب كد نأ البل تل رفاس اذا 6 ةلشر أ ا *.هو

 0 عرلاك تس قيرط طلا تفرع اذاف ت كَظ اذا هريغبو كلذب ل اهرغمو سهلا علطمو

 00 0 ا ها هينا ىريق هش عمجبو ضر ,الان اذهل نأ بك انعلا غ ا

 قلعت 3 طخ اهالعأ يف لك ةمكحملا َه ةعبف رلاةكشلا ك كلت 20 ناتو كسلا لعد مو 0

 ادم 00 لخدال هنأ ىلا 0 نمو امداطصاف اهل ل ادب ةكشلا قف ةض قع 1 تلق رعت اذاذ هب

 املا ريثملاك هسأر مفرينأف سل !|يف ة ةر 0 ,اذا رو هللا لعن موهفشُح وه سفن ىل اعهفاحام هيلع ليف

 يف هتيب رفحي نأ عوب يلا لع نمو طقسنف قلزتف اهشهدي نا ديري اغاو عوجرلاب املا ريشب مث دوعلاب

 هاياوز فذ مث هقمعيو ءاملا ىرجتو رفاخلا قدمنم ملسيل ليسلاى رحم نع عفرب ثيح ىداولا حفس

 اياوبأ



 سس

 امبمئايمولالضااو ىدضأ - يف رشع عب أرلابابلا

 لض اذا تدبلا ىلع هل ةمالع ةرذص 1 - دنع الا هب رفحي ل ناسنلا رمك ناك الو دم جرخو

 مع نمو رهش اخ, مث نوسل /| كلذ بهذي يح هياع ةكرحلا ىلقثل ىرا وتي نأ نمس اذأ دهفلا لع نمو هنع

 ضرعل هنرق تان لك اذآف كلذل ندسف بهذ دق هحالس نا ىراوش 0 هن رق طقس اذا ليالا

 ادجعساو بالاذهو و د ه هل عناملا ن هسا لور و هجلدتشل ةكرشلا نم ك1 ميرلاو شعل

 يف انطرفام مكلاثمأ مم ا رياعب ا ,الا يف ةباد نم امو ) هناحبس هلوق هيف ىنكيو

 نمو هالضت هللا أ اشي نم تاماظلايف 0 انمئاي اناوب ذك نب ءذلاوزورمشحي مهر ىلا مثّئث نمباتكلا

 0 12 ناالوا مسو هيلع هللا ىلص ىنلالاق دقو ( ميقتسم لارسال

 بالكلا نأ وهو هلق نكم 07 ء ارابخإ ! كرك نأ انهدخأ ثا لمتحي اذهو الشب

 0 اهلتقب تىمال ضرالا نه اهمادعا نكمأ ولف ضرالا يف اهنزنكل اهؤانفا كميل

 00 ١ هو وا ةمأ ىوف حبست مالا ن سس ةمآتقرحأ ةلك كتصرقنا لح هلوق

 ريمكلاثمأ ممأ الا ءاطع ةياوريف سابع نبال . لرد أ اعرعأ لاو هلجالت تقلخامنضفان اهداق
 00 0 حييسرالا 'ىش نم ناو ) ىلاعت هلوق لثم ىنن ودمحيو ىنن وحشي ىنودخ

 (هح دست و ةيالص ع دق لك تافاصربطلاو ضرالايف نموتاوملايف نمهل حبس هللانأ رثأ) هلوق

 رمقلاو سمشلاو ضر ,الا يف' نمو تاومسلاف نم هلا دجتس هللا نا 1 ىلاعت هلوقاذه ىلع لديو

 لديو(ةبادنم ضرالايفامو تاومسلا يفام دحس هللو)هلوقو (باودلاو نحدلاو ارا

 هلوقو ( لحتلا ىلا كبر ىحوأو ) هلوق هيلع لديو ( ربطلاو هعم ىبوأ لابجاي ) ىلاعت هلوق هلع

 فر هن فانصأ كلاثمأ ممأ دهام لاقو (ريطا| قطن. انماع)ناميلس لوقو( لما اهمأ ةلك تلاق )

 قراءات ادا 1 كلان | مآ ةق نبا لاقو تنباع ف يك مأ جاجتزلا لاو مالا

 راصتها رصتم نم مه مئاهلا نم هيش هيفو الأ ى مدا ضرالا ينام ةنييعنب نانف- لاقو كلاهملا قونو

 سوواطلا لعفك سوطتي نم مهمو بلكلا حان حسني نم مهندو بئذلا ودع ودعي نم مهو دسالا

 هيف تغلو 0 لكلا مأق اذاذ هتفاع بطلا ماعطلا اهلا ىلا ول ىتلا ريزاتخلا همشي ن“ مهممو

 هظفحو هاور' ىل ةاراطخا لا وام ةدحاو افي ةمكح نس عمس ول نييءد ا نم دجن كلذلف

 ملاذا مالكلا نا. كلذو ةمكملا هذه اهنم طننتساو ةياآلا هده نا ا ا ىباطخلا لاق

 م بوناسنالا ني ة:امملادوجو نع هللا ري أدق ةنطا ىلا ريضملا بح ورع اضاع ا نك

 0 نأ ٍبِحاوف'ةقروملاو قاطنلا ةهبت نم دعو ةووسصاار هناا 507 م ةبادو

 نكلف ع عايسلاو مت مأأ رشاعت امنا 0 ملعاف كلذكرمألا ناك اذاو قالخالاو عابطلا يف ةلمانلا

 0 ضعلإ ل 56 هن احس هللأو 06 ىهحأ كلذ تسح ىلع م هانا كتدعابمو مم كرذدح

 ىلع 0ك اهضعبو هالس توق ةسفنل ردد تارا ضو لاتخ ريغ الكوت اهضعبو الاتحم اب 0

١ 

 را ما و هل سكت :الابضند ١و رخ دياهضعلو ٠ أع وطقما ا ومضذماكزر ه2ااطكا ردق موب ل لك يف هلناب ةقثاأ
 ام

 عضل 0 هود ال اهدلو 0 كلاناذ] صضعحاو بلا لأ و فرك عصعلو هدلو لوعي ةرول دلل

 هيلع فكطمعتو هقرعلا كانتدلا اهض ضعلو اهمع 8 ىنغل 1 اهدلو ف ردنا اهضعن واهريغ دلو 5 امكت اعذار ١



 امهمتايمولالضلاو ىدطا ب اع قارسع عيارلاب الا

 ٠ ريؤياهضعب واش هدنع كلذ سدلاهضعبو ه.كشي و ناسحالا ف رعلإ اهضعبو هباط يف مطا غرفتساهضعبو

 زثكو دافسلا بحي اهضءبو هلم وندب ا هي 0 ىفكب ام رفظ 1 اهضعبو هسفن ىلع

 همأ تناكولو تأ ع شا اموماث لع رصتم اهضحبو 00 ةئسلا يف هلعفيال اهضعإو هئم

 ١ مهب سن أبو مدآ ىبب فا ًوضمبو سمال دب ةءرتال اهضعبو اهسفن نم اهحوز ريغ كرا يود

 ا و هتاكلاالا لك ال اهضقرو تطلاالا لك ابال امطشب و رافنلاة بات رفتيو مم نئحوتسي اهضعبو

 دوقحاهضمبو اهيذْوِي النم ىذؤ» اهضعبو اهاذأ يف غلاب نم الا ىذؤيال اهضعبو نيرمالا نيب عمج

 |( يرسل لاري الف هنضغ تعد اهضعبو بضفاال اهضعبو ةتبلا اهرك ذنال اهضعيو ةءاسالا ىبنال

 ا[ هل ةقرعمال اهضعو سانلا نش 1 اهبلا ىدتربال ةقيقد روماب ةفرعمو لع هدنع اهضعإو ىضرب

 ملعتلا لبي اهضعإو هدنع ءاوس حب ىقلاو نيل و رفتيو حيقلا حبقتسي اهضعبو ةتبلا كلذ

 هناحم سا 0 اءالدلا لدأن ه هلك اذهو لاحب كلذ لبقالاهضعب و لولعلا عم اهضعبو ةعرسإ

 لا ردم اوَغو فراعملا بئارغ نم امعدوأ مف ناف 0 فيطلو هريب دب بيحتو ةعئص ناشإ ىلعو

 هتمكح ةفرعمو هتف رعم نم بولقلا الهو حيبستلاب اوف الا وطتنام ءاديرت م قاتلاو رييدتلا ننحو

 701 ةيكح قواخب لك ف ةناحبس هل ناو ئدس كري ملو ابع قاخي مل هلا لقاع لكس رمي امو هتردقو

 هناو هقل> نود لا لوب درفتملا هناو هكلمو * 2 ز* بر هنأ ىلع لدي اهطاق اناهربو ةرها

 *ىش لكب و ريدق "ىش

 يفقلخاةنيرق ىه ىتلاةماعلا ةيادطا ىلعمالكلا وهو عضوملا اذه 1 انقاساه ىلا عجرئاف 6 لصف )
 هنا نوعرف نع ارابخإ ىلاعت لاق هديحوتو هنافصو هل )ك2 كرات ثلا نع ةالدلا
 0 لك ضعا دهاع لاق ( ىده مث هقلخ- “ىش لك ى رطعا ىذلا انبر لاق ىموماي امكبر نف) لاق
 0 ا دك 1 لاوتاو نابنألا لح مئاهلا الو مايل قلخ نانالا طب مل هقلخ

 ةحااس وش لك ىطعأ اكو نط الور ىو ب لك عا لتاقفو .ةطع لاق ىنملا اذه لع
 ع

 يف هحاصي امل هادهو هل قا امله اده مث هل قلخ امل هب حاصيام رو او قلخا م 0 ى

 روومح هيلع ىذلا حيحصلا كود وه اذه هفرصتو هملقنو هك هيرشمو همعطمو هتشيعم

 ةقانلا ريعلاو 53 را ل جرلا ى أ ىادسلاو ىلكلا لاقو (ىدهف ردق) هلوق ريظن نو كن 1 كما

 اذهو عاملا ىلا ىده مث هقلخ لثه ىتثثالا ركذلا لطفا ا لا علو سنجل نما ىتألا رك ذلاو

 6 اناص تيا 05111 - ادد تيه : م

/ 

 0000 لاو داش داقبلاو ةلثم هما سانلا نمت ك ذلا ىطع|:ءارقلا لاقءارفلاو ةستق نبا رابتحنأ كوقلا .|
 0 نإ راوانم رك ذلا ىراانال راج ريسفتلا اذهو قاحساوبأ لاق اهنا تك رك ذلا طا مث
 7 | اذاهنال ىنعملا اذه مظنتي لوالا كوقلاو لاق هيلا هادهو كلذ هللا ىطأف هلبق ىثثا ىنأ دق ارك ذ ري مو

 انعديز 4 بح جزم نو 2 و ا ا لوا نا

1 1 3 
 م

 لحا اهائعم ناف اهانكم ةيآلا 0 لوقلا اذه تاي لق ةيعامملا ف لخاد اذهف هادا 2مل ةاده

 كالو ناولا روك د. ىلع ىش لك لم نافريسمتلا اذه ىب اي ىش لك ىلمعا هلوقو هورك.ذ ام ظعاو

2 7 "2 

 لهو مدأا ىف ند جوز 0 نهو 0 ةكئالملا لغفللا اذه - ند ج ع ا هل هد ا ع ةضاخ ١

 نارقلا يفااذه ريظن ناو هإ ل ركذلا هناي ىذلا ناو. كوستا بد و أ 5 نم دفان ل

 ص 5200

 0000 وهو



 املا صو لذلضلاو ىدطا يصيح 086 222-5 فق ا . اس
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 ل اآو)ل )اقف | اهحوص و 4م اع ت5 رابع لدا ه رك دو رك ذىذلا ىف عملا انا نع ريشا ىلا اها وهو

 حرك دع هعمل |[ليكه ىلع هقاح ”ىس ل 3 ىطعأ هلوقل م (ىثالاو رك ذلا نيجوزلا قاخ

 امعا هةلخ ءىش لك ىطعا لاق كاحضلا هلاق رخآ لوق ةيآلإ يفو
 هلم ف

(1 

 لد رلاو سشطبلا دبلا َى قمل“

 قلخام ءاضعالا نم وضع لك ىطعا لوقلا اذه ىنعمو عمسلا نذالاو رصبلا نيعلاو قطنلا ناسللاو

 ةقوا# ابك ى ىناعملا . هذه نافهل هقاذ ىذلا هقول وضع لك ىطعا أ لولا »ع اذه ىلع قار

 هناو لوالاوه لوقلاو عادلا ىنعم نكل هسفنيف احح ناك ناو ىنعملا اذهو ءاضعالا اهعدوأ هلل

 هزيغ ىداهالو هناحيس هاوس قلاخالو هل قاخ امل ةادع تي ضتخلا هقلح 1 لك ىطعبأ هناحبس

 0 ودع ىلع لالدتسالا هحو اذهف هتنادحوو ا كالا نم ةيادطا هذهو قلخلا اذهف

 ىف وع كلش اق ل | وس لل لدغ هوحو هل نهدج وباهف نعطمالةمطاق 4 هحء> كق] نوعرف اعامل ا!ذطو

 لاو نانوالا تع لب هدسن ملو برلا اذه رقت+ ىلوالا نور ةالاف ىأ(ىلوالان ورقلالإب اه)لاقف

 1 نم هرب ريغعو وه هدهاشي ا 0 هوامهيجلو ىلوالا نورقلا ىلع فل اتح هلوشنام ن ناكول

 ادطو اا : 1 ا دهو نيكرشملا كرشو هبنب رفاكلا رفكب هللا ودع هضراعف نيملاعلا بر ةسوبر
3 

 دق ب

 8 ةف_سالفلا حا رفاو ةدحالا و ةقدانز را )| وفا ءاسالا صوص نوضراعي هتيرو يف انازيم اذه راض

 تأ نسحاب هتضر ا نع ىسموم هباحاف مه لالضخلا ل ا ةمالا ةعدتسمو ة 5 ردحسلاو ةكاصلاو

 0 هظفحو 0 كدقىرا مولعم 9 1 مهرفكو نورقلا كلت لامع |ىأ (ىنر دنعاهماع) لاقف

 لضال 5 أحسن اف لالضلاو ناسنلا ةيشخ 0 هعدوبلو ةمايقلا مولا هياع مهيزاحيف تاك

 اذه ىلعو ظوفحملا حوللا هب ىن .. ىلكلا لاقو لامعالا باتك انهاه ٍباتكلاه اذه لعو نشل
 اض و

 اهوم نازل كو لاا معدق هناخسس هنا اذه ىلع ىنللاو قيالا ردلا تلق
 هله اتق ىده مث هقلخ ءىش لك ل هلوق ما نماذه نوكف

 روش .كزأ ىف ةلرفك ةيادملاو ةاككا نيب عمجيام اريثك نارقلا'يف هناحبس وو 4 لسن وس |

 ىدلا موكا ذا 00( | قلع 0 ناضالا7 لح قاخ ىذلا كبر مساب ًارقا) هلؤسر لالا

 لمجنما) هلوقو (نايلا هلع ناشالا ءاح نإ هلا ع نح رلا) هلوقو (زعي ملام ناسالا لعارشلا

 ةفطن نم نانالا انقلخ انا هلوقو (ةيقعلا تا اان نيدحللا 1 نيتفو اناسلو 0

 قاع نمأ) هلوقو (اروفك اماو اركاشناما لييتسلا ءايدهانا |ردم اق هانامغ هيلتين جاشمأ ||

 ع . نما لاق © تايآالا(ةحب تاذ قئادح هبانتيناف ءام ءامدلا نم كل لزنأو ضرالا# تاودلا
03 | 

 ىنهذلا ىماعلا دوحولا ءاطعا ىدطاو ىجراخلا ىن ٍخعلا دوحول ١! ءاطعا ا ربحا تاماظ يق

 ١ ك1 1 كر . دع د دولا# و ل لت 1 ااا ا لي 1508703058001ا 2 ا , , 2

 - تسمشم ا يي ا ل ب نس بس تل 1

 5 0 2 2 - -- 3 0 باه.

 7 د دي -ج - ريس

000 

 هميلعتو هاده اذهو هقلخ اننا

 ةبأ ادا هذ هو نيفلكحال نايلاو كاشر ,الا ةياده ةبادطأ 2 نه هي ةيناثلا ةمت ل هه لسف]وح

 ىلاعت لاق اذطو عنام وحاولوا كيلا لام مدعل امأ ىختقملا هنع فاخب دق لب تنكسملاو طورتتملا |

 د مهاده ذا دعب امو5و لضيل ناكامو) لاقو ات ىمعلا اويحتساف 0 50 5 1

 | اى

 ا

 أ ل وصح مر لش ال كلذو بيس ع 0 هيف 1[ 5 قحلا هل قفوتلا لوصح رست 1 ١

 |( اك



 امهتايصوكالضلاو ىدطا ب موا يفرشع عبارلا بابلا

 معا نم . 1 00 هومهار انا دعب هنع مهامحاف هنعا وضَر كا اعدملا وقر - نأ دفا

 أريغم كيل هللا ناب كالذ)ىلاعت لاقك هلفحو ةييضأ 9 دعب اهايأ هءاسإ ةناق اهرفكف ةمعْس هياع

 مهسفنأ اهنقرتساوا,مباودح>حو)ن وعرف موف نع ىلاعت لاقو (مهسفنابام اوريغل ىح موق ىلع ا 7

 معا دعإ ا هللا ىدبي فك )لاقو اص اونقيت ناددعب انتاياب اودحج ىأ (اولعو اهاظ

 اهي ىلا ىه ةيادهلا هذهو (نيملاظلا موقلا ىا؛مبال هللاو تانيبلا مهءاحوقحلوسرلا نا اودهشو

 )د ولا شاف كلم هنع ىنأد م )م ةكحسسُم 0 ا و) لاق ثيح 6

 1 ىلاعت لاق * 'يث ةلالضلا نم "1 ل ايوغمو 8 000 ثعلو 9 ةيادطأ د 0

 ةماعلا 0 ءادطا نيب هن ادعس عمش (مقتم طارص كانك 5 اه ىدهو مالا 6 للا وعدد

 م 01 ضر أ هلع الضفو هئلشم 2 ةيادطاب صخو الدعو ة هثلشم ةديح 5 ةوعدلاب معك ةداخلاو

 هيلع ام ءاقإ دعب الأ 1 تذعزال لا هقاذ ىلع هللا ة هحدح ىهو نيفلكملا 0 ةبا ده اهماف اها قل

 ىلع سانلل نوكي الث نير كامو ني رمشرم السر) لاقو(الوسر ع ىدح نيب دعم امك ا ا لاق

 نمل تنك ناو هللا ينخ يف تطرفام ىلع انرسع-اي سفن لوقت نا) لاقو (لسرلا دعب ةحح هللا

 ملأ اهترخ مطأس جوف اهيف ىتلا املك ) لاقو /نيقتملا نم تنكل ىناده هللا ناول لوقتوأ نيرخاسلا

 ناف (ريك لال ةيفالا © نأ ىش نم هللا لزءام انلكو انذكف ريد انئاح دق ىلب اولاق رب 1

 تلح ٍملع ةعاق هنحح ليش هب و مهل ل لاح و ىدطا ن م مسوعتم دقو مولع ا مدعدح 8م وس 5 مي

 م | ماقأو انايع هيودهاشب مناك مقتسمل ١ طارمصلا مهتءاراو مهل 35 لكلا نادو ىدطا نيب و مم

 لقع كافر ميم ه اهنيو هي لاح نمو بانسالا كالت نيب و موس لحيو انطابو أر ا رهاظ ةبادهلا باشا

 هتحح هيلع مه ىدح هبذعب ل هناف هل 0 هغابت+ ضرالا ن نم ةيحان ةلاوكاو 0 1 0

 لابقالاو مهتاعا ةسفقل نم دريملو هقفوت مع عطف محل 00 لحلو ئىكلا انه ند مهعني ظ

 هلعف وهو هلو كاع نيو م لاح ناو مه ١ رودقم وهام ن نيبو مس ل م هيلا مهواه

 فرعاو عضوملا اذه لي هليبو مم ليحو هوعثم < لامر رودقم ريغ اذهف رو ءشمو

 نافل هللاو هردق

 0 1ك ثمل قاخو ماهلالاو قيفو" 1١ ةياده ةيادهلا م 7 نم هثلاثلا ةمثر 0 تكا ل اصف

 فلس م اع حاصو اه راكب ةيردقلا كاهج ل اذ ل هو ِ لبق ىلا 0 0 هنا را هدهو لعفلل

 0 0 اذه 0 ىلا, رضع دعب مرا ىحاون ن» 0 ةنسلا لحأو ةمالا

 لبان اذهو هيلع مهاع اكسمتو عيال ىلع الااخ هعداز لك دال الزج ١ لوقلا اودتم ةتيلا لعفلا

 ةيرلا هذهو 0 ىدذلا 0 م كلذ : لاثمأىلا 0 ريغ مان هلا حتيسأ 0 0 ةدابعو

 د وع ءادتهالا وهو دبعلا لعف ىتاثلاو ىدهلا وهو ىلاعت برل 00 م 00 1

 :ء | دال دوجو ىلا لييسالو (دتيملا وهف هللا دي نم) ىلاعت لاق ىدتوملا دسعلاو ىدابلا وهف هناحيس |[

 آلا



 اءمتاىمولالضلاو ىدهلا 2 /م١ - ّ رثع عبارلا بالا

 هللا ناف مهاده ىلع صرحت نا)ىلاعت لاق اذهلو دبعلا لعف لصخمل هلعف لصحي مل ناف مانلا هرئؤمالا

 لروح ولو سو هيض ل1 سيل ىدبلا اذه نا يق رص اذهو (لضي نم ىدهأل

 للضي نم)ىلاعت لاق م هتياده ىلا ليبس دحأل نكي ادبع لضأ اذا هئاحسمللا ناو هللا ريغ دا

 ىلاعت لاقو (مقتسم طارص ىلع هلعجي اشي نمو هللضي هللا اشي هب نم) ىلاعت لاقو (هل ىداه الف هللا

 مهلع كسفن بهذبالف ءاشي نم ىدهيو ءاشإ نم لضي هللأ ناف انسح هآرف هلمع ءوس هل نيز نفأ)

 لعجو هيلقو هعمسس ىلع محو ملع ىلع هللا هلضأو هاوه هبلإ ذخنا نم تيأرفأ )ىلاعت لاقو(تارسح

 هللا نار يسم ل الفأ هللا دعب نم هيدهم نفذ ةواشغ هرصل ىلع

 ديلا ءاشيول نأ اوما نيذلانئأي رفأ)لاقو(اعاده سفن لك انين الانتشولو )لاقو(ءاشي نم ىدهب
 اًقميض هردص سحلب نأ كف مالسالل هردص حرشي هيدهي نأ ةلادرب نف) لاقو(اعيمح سانلا

 نا الول ىدتبنل انكامو اذهل اناده ىذلا هلل دمحا)ةنْلا ل لها لاقو (ءامنلا ف دعس اعلا
 اودتها امل مهل هتءاده الواو هنم هلك ىدهلا لب مهم هضعبو هنم ىدهلا ضعب نأ اودزيا وكل

 نمو داه نم هلاش هللا للضي نمو هنود نم نيذلاب كنوفوخيو هدبع فاكبب هللا سيلأ) ىلاعت لاقو

 نيل هموق ناساب الا لوسر نم اناسرأ امو) لاقو (ماقتلاوذ زيزعب لأ سلا لشف ن هلاش هللا دهم

 نا الر لك يف انثعب دقلو) لاقو(ملحلا زيزعلا وهو ءاشب نم ىدهيو ءاشي نم هللا لضيف مول

 هللاتسثي) ىلاعت لاقو (ةلالضلا هيلع تقح نم مهنمؤ ىده نم مهنف توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا
 لاقو(ءاشيام هللا لعفيو نيملظلا هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا
 ىدهواريثك هب لضي) لاقو (وحالا كبر دونج معناموءاشن نيئدب_وءاهب لتس الص نا 1

 1 مهجرخيو مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ىدهي)لاقو (نيقسافلاالا هب لضي امو اريثك هب

 طارصلا مهتباده هولأسين ا مهلك هدابع هناحبس ر هأو (مقتسم طارض ىلا مهيدهيو رونلا ىلا تاماظلا
 لالضلا ناكهيف ةيادهلاو ظارصلا ىلا ةيادولا نمضتي كلذو سما تاولصلا يف ةليلو مويلك مقتسملا

 نع لالخ نيااو كف 05 لالض لوالاف هف لالضو هيلا ىدتهي الف طارصلا نع لالض ناعون

 هينأيام عيمج يف ةيادهلا هذه ىلا | رةتفم لاح لك يف دعلا ناكاملو انخيش لاق اهنحن وأ هليصافت

 نود اهلصا كل[ فش واو اهم ةبؤنلا ىلإ جاتح ىبق ةيادهلا ريغ لع اهات رولا هرذيو

 جاتوه رومأو ىده دادزيل اهف ةبادهلا مامت ىلا جاتحوبف هجو نود هجو نم ايبلا ىدهوأ اهليصفت
 ءاقتعأ نع كاوح روماوائشايف 4ص ل

 نم كلذ ريغ ىلا ةيادهلا 0 اهلعف ىلا جاتحم وهف ارلعقيم رومأو ةيادهلا ىلا جاتحم وهف 3

 ةددعتم تارم ةالصلا ىهو هلاوخأ لضفأاق ةيادهلا هذه هلأسي نا هيلع هللا ضرف تايادبلا عاونأ

 ىدتييدق دبعلا ناف اهف ةءادؤلاو قيرطلاىلا'ةيادطابالا دوصقملا مالو همالك ىهنإ ةلبللاو مويلا يف

 دازو هزيغ نم ريسلا تاقوأو اهف هريس لصافتىلا ىدتبي الو اهريغ نع هليزنتو هدصق قيرط ىلا
 اليبسلاة(احاهنمو ةعرش مكتم اناعج لكل) ىملاعت هلوق يف سابغ نبا لاق اذهلو قيرظلا تاف آو ريسملا
 لصافت ىهو ةعرشلا ةةسلاو جاهملا ىهو قيرطلا ليبسلاف ريسفت ىلا جاتحي زيسفتلا اذهو ةئسو
 "أ جابنلا ليسلا نوكيةئسو اليبس هلوقف اذه ىلعو ريسملا تاقوأو هيف ريسملا ةيفكو هتائوزحو قيرطلا

 2  - 1١١ءافش (6



 3 7 تسوس

 اممتاصولالخلاو ىدطا جا راا؟ دع ا را بابلا

 مدقملل مدقملا نوكف اليدسو هلا رح لظثف 1 يفو 0 )با قف رخؤملا 0 آلايف مدقملاف 0 5

 ايم هاو اع متو نيرفاكلا بولاق ىلع عبط هنإب هناحبرس هرابخإ اذه نمو -ه[ لصف ز-
 ا ومال 0 م أ ممترذنأأ ميلع ءاوساو را ) ىلاعت لاق اك هنع 1

 0 مهراصبأ ىلعو ) لاقمث انه ماتلا فقولاو ( موعمس ىلعو مهبولق ىل عللا من

 ىلاعت لاقو (ةواشغ هرمد» ىلع لعجو هيلقو هعمس ىلع محو لع ىلع هللا هلضأو هاوه هطإ 1

 ٠ نيرفاكلابولق ىلع هلل هللا عبط كلذك )ىلاعت لاقو(مهرفكب املع هللا عبط لب فاغانبولق اولاقو)

 ضع ىلع ناةناحبس ربخأو (نوعمسيال مهف مهبولق ىلع عبطنو «نيدتعملا ب ولق ىلعللا عبطي كلذك
 نيذلاو ءافشو ىده اون ونما نيذالوه لق) لاقو اهيلا ىدطلا لوخدل حتفنت نأ نم اهعنم الافقا بواقلا

 ىده مط نوكي نأ نس مهْننب لاح ىمعلاو رقولا اذهف(ىمع مهلع وهو رقو , ىلا 0

 00 را لاقو(ارق ومهاذآ يفو هوهقشب نأ ةنك أ مهبولق ىلع انلعج انا)ىلاعت لاقو ءافشو

 نإ) ىلاعت لاو نيز ىلعال داصلا مضب دصو نو ةوكلا اغار 3(ليبسلا ن نع دصو هلمت ءوس نوعرفل

 نايبلاىده فني مهنا مولعمو (نيملا خا موقلاىدهال هللاو)لاقو(باذك فرسم وه نم ىدهال هللا
 نم هلعجتو هباشتملا ىلا هلك اذه درت ةيردقلاو#هدابع ىلع هتحح هناف ةجحلا هب موقت ىذلا ةلالدلاو

 مهضعب لوقك هل ماكتملا ةدارا مدعو هنالطربعطقي امي هلوأكت لب هليو أت ريغىلع هلوأتتو نارقلا هباشتم
 امم اذهو كلذب دبعلا ةبمست درحم هلالضاو هاده اول الاضو ايدتبم دبعلا هللا ةيمست كلذ نم دارملا

 000 ثلا ءو كاذام لحال اهدحتو اهلمأت اذا تن :أو هيلع ثايآلا هذه لمح حصبال هنا امطق لعب

 00 هان هاما ايدجرم هان ىنمب هاده اهلك أو تاغللا حصفأ ن ءالضف ممالا نم ةمآ ةغل يف

 كيلع سل )ىلاعت هلوق ل زثم يف اذهحصإ د ت1 ا امهف هاهم اذاهمهفواملاع هامس اذا هماع لاش نأ حصل

 انلل6 نسل اذه نم ن نأ رقلل 0 ل ةيردقلا ريغ دحأ مهف لهف(ءاشبي نم ىدهي هللا كلو مهاده

 ىدهتال كنا) ىلاغت هلوق نم طق دحا مهف لهو ايدتم ءاشي نم ىمسي هللا نكلو نيتهم مهيمسل

 طارصلا اندها ىعادلا لوق نم دحامهف لهو مسالا اذهب هيمسي هللا كلر ا نال حلا نم

 0 ْرَقلا ىلع ةيردقلا ةيانح نم اذهو ايدتهم ىوس موللأ ه 1 كدنع نم قدها مهالا هلوقو مقتسملا

 ةقدالزا) اوحتف و اهمضاوم نع اهب ر حنو تافضلا صوصن ىلع ةيمهيلا نم ه مهما وخإ ةيانج ريظن هانعمو

 اهتود نكت مههتاليو ان نم ىوقأ نكتلنا تاليوأتب ايو أتو داعملا صوصت ىلع مهتيانج ةدحالملاو
 هتلساسىذلا فيرحتلا ليوأت مالو ا , وح لاما صوضن لبر وأن ةيطالاوةطم ارقتلا ودتقو

 | ةيإنح هيف ركذن اباتك هللا ءاش نا درفنسو ملاعلا بارخو نيدلاو ايندلا داسف 1 را

 اهنيب دحت م ةضفارلاو ةيمهجلاو ةيردقلا تالبوأت نيب تيزاو اذا او كنيدلاو ايدل لع نيلواتما

 اكن لطالا لا ءاناو قرف دك مفلاخأ و ةنطانلا ةطما ثلا نم ةقدانزلاو ةدحالملا تاليوأت نيبو

 الكاب قيقحمو قا لاطبإ نمضتف ىنملا كلذ دارأهنا ماكتملا ىلع بذكلاو لوسرلا هبءاحام ليطعت

 ا[ لواثلاف ىلا اذهدار رأ هنا ملعالب ا اال د الام ىلا ماكتملا ةينو

 ارك أ يف ىنملا كلذ يف:هل ملكتملا لامعتساو الوأ ه ذ ىذلا ىنعملل ظفللا ةيحالض نيب نأ هيلع

 عضاوملا : 3 ١



 الالب جس ٠س فش ت7 يضل ا اال لا 1

 نعاملاس اليلد مهي نا هيلعو هيف هلامعتسا هنم دهعام ىلع لمح هريغ لمتحي ايف هلمعتسا اذا تح عضاوملا

 درج كلذ ناكالاو ةيرافتساو هزاحت ىلا هتقيقحو هرهاظ نع ظفللا فرضصل بحوملا ىلع ضراعملا

 قلخال فيرعتلاو ناببلا ةياده ابن ان نا ىلع صوصللا هذه مهضعي ليو أنو * ليقت الفهم ىوعد

 لطانلا لطب أ نم ليوأتلا اذهو ةفئاطلا هذه دنع كلذ ىلع ردقبال هتاحبس هللا ناف ىلقلا يف ىدهلا

 د 0 امسقو هربغ هيلع 0 امسق نيمسق ديعلل هت اده 1 هنأ ري هناحبس هللأ ناف

 0 هل 0 دق ةلالدلاوناسملا ن نأ انأعق مولعم مو 1 للشر ل

 ناو ىده اذه ناف ناسلاو ةوعدلا ةياده ىلع هإمح حصير, ال ( لضير نم ىدهال هللاناف)هلوق كك

 ةواشغهرصب ىلع لع وهبلقو هعمس ىلع محو عل هللاهاضاو)هلوق اذكو ناسلاوةوعدلاب هللا لح

 هللا ةحح هب موهام هل نيبو ىدهلا ىلا هوعدب نفق ىتما لع هلمح زوحم له(هللا دعب نم هيدي نش

 مهاعددنا ىلع اهلمح م ْط زوجيأمهلضأ ى ىذلاوه هناحيسفةنا | أمف ذ ىلاص وصالاب ءالؤه علص» تكوذلع

 8 هك معا و وأ كلذك" مهدجوو مهافلا أاهانعم اعاو اهانعم كلذ نسل اولاق ناف لالضلا ىلإ

 ا نا مكلوق سج نم ماده ليق كالض مهام كت ذلل امكف فرعي ةمالعع ميول لع ا مهلالضب

 مهماعو كلذب مهامس هنا وهو م 5 تاش 1 0 هذهف نيلاضو نردتهم مهيمستب هلالضاو هن ادعس

 انب دقو ةيمستلا سند نم راخالا كذكو هدحوو كاذب ؛ ممع ريح ا ةكئالملا اهم مترع ةمالاعب

 ةمالعلا امأو ىنعملا نه نم 0 ا اهد>و لما ام اذا صوصنلا ناو كلذ لمتال ةغللا نا

 كن.ا)ىلاعت هلوق لدي ناسا 61 ةغل ىأ ف ناتعلاو نارقلا ىلع تن> امو في.رد>تلاةقرفل احا

 ىداهالف هللا للضي نم) هلوةواهبهماع ىذلا وه هللا نكلو ةمالعب هماعت ال كن | ىنءم ىلع (تيح ان

 (اهاده سفن 1 انئشولو)هلوقو ىدهلا ةمالاعب هريغ همأعن ١ لالضلا ةمالعب دللأ همأعب نم (هل ا

 ىسادلا لوق نم مهفي ةغل ىأ يفو اهسفن هتطعأو اهسفنل ىه هتقلخ ىذلا ىدهلا ةمالعب  اهانماعل

 كعل ١ انب وأو غزال انبر مهلوقو نودتهم اذا اهم ةكئالملا فرعي ةمالاعب اماع مقتسملا | طارصلا اندها

 فرص ٍبولقلا فرصماي كئيد ىلع ىلق تدب : بولقلاساقماي هلوقو غيزلا لعأ ةمالع اهماعتال انتيده ذأ

 تابثلا ةمالعب انماع اذه نم مهغي ناسل ىأو ةغل يأ ىفف صوصنلا نم كلذ لأنمأو كتعاط ىلع ىلق
 ةوسقلا ةمالعب اهاناع”( ةيسناق مههولق اناعجو ) هلوق ىنعم نوك ةغل ىا فو كححاط ىلع فيرصتلاو
 ناكوأ كلذ ىلع هاج نكمال ع عدبلا لهأو ةمهطا ودي رذقلا ةعلل ناسا ل زن ول معن .كاذكا اها

 فئاوطلا هده عيمج دم ت تن 1 ريحا | ا ناعدتس ملا عديل عسا هصوصن تاكو ماوه الات قحا

 دعو ىلوعم ةلردملا لشنعَو ىمهج ةيمهجلا دنع 3 رقلاف اهعانر ,او اهعدبو ةيهاذم 0 :ارقلا 20

 وان هن لو اوناكام و لطابلا لهأ عيجج دنع وهكلذكو نفل دنعو ىردق ةيردقلا
 مهدجوو مهافلأىنعملا ن زاب اهاثماو در هذه مهغير اما نوماعيال مه 0 1 نكلو ٍنوقتلا الا

 ىلع لءحو ةعمسو هملق ىلع كلل | 2 ايدتهم هندج واذا لدحر را تيده متدحو ةغأ 0 فاك ا ىف

 اذه لقن ل نحم او !اق ناف ةغالاو ا رقلا ىلع ضحم ءا | لعو كإذك هدح>و ةواشغ رد

 اناكطلاو هتاذغأو ل حرا )| تزدهل لاش ل هدو 0 هللإ هلضأ ا هاثلاق اعاو كلذ وحن ف



 امهثاسمولالضلاو ىدهلا 1 عرب يفرشع عب ارلابابلا

 عضوفالاو ةردان ةدو دعم ظافلأ يف درو امنااذه فيرحتلا ةقرفل لاقيف هيلا هتسن 1 كلذك هيدجو

 هتدعق أ ودعقو منقأو ماقك ىنالثان هل ةيدعتل ةرمظاعناك اذا ,اهس الو هب كلذ تلعف كنأ ىلعءانلا ذه

 0| زل او ءاطعأو ميلر هسا هلا لسا لح اذكو هن .أو مانو هتمنتساو عمسو هتبهذأو بهذو

 ةكسأو اكرامالزم هلزنأو هبانآ ها رآو هتلفغ نم هظفنأو هتعاط ىلاهماقأو هبلق غاز 1 اح او ءاناو

 نوفرحلا لوقيامع هللا ىلاعت كلذكهدجوهنا هانمم ادحاو اظفلاف دم له كلذ فامضأ ىلا هتنج

 وأ'نيفرحلا يفالا بالا ةعس عم هتدجو ىنعمي هتلعفإب هيف رفظت له لعفاو لم باتك يف رظنا من ١
 برعلا نأ ةغالا لها نم نارخالاو نياوالا ن ابل لاق له دعنا ع ةغللا 100 نءالقةنالثلا

 هدجو ىنعمل كلذ وشو هتعاط ن نع هفرصو هبلق غاز ًاوهلقو هعمس ىلع مخو هادهو هللا ل

 يفلاقو كلضأو لقيملو (ىدهف الاض كدحوو ) لاق ىنعملا اذه نع ةنابالا هناحبس دا رآ الو كلذك

 ديحوت ىأ مث الاض هللا هدجوو لق ملو لع ىلع هلضأو هب ءاج امي رفكو لوسرلا فلاخ نم قح

 ةمالعلاوةيمستلا درحبيف سا دال احل هناو هديبو هللدلك مالا نأ دابعلا يرعتو حدمتو

 وأ عنصاوف هل نوكي نأ ريغ نم تافصلا هذه ىلع مط هدوجوو كلذك هدابع ىلاعت برلا ةفداصمو

 نسحيءانن ىأو حدم ىف كلذك دوجولاو ةفداصملاو ةيمستلا نع رسشبلا جمب لهو ةنيشم وا قلَخ

 اونثتمو هب حدمي نأ قحتسإ اب برلااوحدمت1 ةيريإا نم مكناوخاومت اذ كلذ درجمب ىلاّمآبرلا ىلع

 يف مهنمو مكنم نؤيررب هتصاخو هبزحو لوسرلا عايناو هردق قح هوردقت ملو هلك فاصوأب هيلع

 الو هب ءاحو لوسرلا هنيبام ريغ ىلا نوزيحتال قا نم مكدنع امف مهعمو مكعم مهو مهاطابو مكلطاب
 وذّنلاو ءاشي نم هينؤي هللا لضف كلذو ةتشنملا مهئاوهأو ةفلتخلا لاجرلا ءار آلقرصن هنع نوفر
 ةحالايف دهشتلاوةالصلا يف دهشتلا مسو هيلع هللا ىلص هللال وسر انماع دوعسم نبا لاق مظعلا ل ضفلا

 0000 1و هل لسع ذاق هللا هدي نم انسعأ رورش نم هللا ةودنو هرفعتلتاو هتستسن هلل دملا نا

 قح هللااوقتا) تايا ثالث ارّهو هلوسرو هدبع ادمم نا دهشاو هللا الا هلاال نا دهشاو هل ىداه الف

 (اديدسالوق اولوقو هللا اوقتا ايبقر مكيلع ناك هللا نا ا نولءاست ىذلا هللا اوقتا ةيآلا هتاقت

 دلاخ نع نايفس ١ تك دم انثدح دواد وأ لاقو حب ثيدح اذه ىدفرلا لاق ةبالا

 قتأو هللا دم ةيباحلاث باطلا نب رمع بطخ لاق ثراحلا نب هللا دبع نع ىلعالا دبع نع ءاذحلا

 0 ىداه الف للضي نموهل لضم الف هللا ده.نملاقف لقيام هل مجالا, قيلئاج هدنعو هيلع

 ىأ تذكر مع لاق ادحأ لضيال لا نا معزي نينمؤملا ريمأ اولق لوقيام 2 كاف لرحلات
 هللا نا كقنع تبرضا كل دهع الول هللاو امأ رانلا كلخدي من كلضأ دقو كقلخ هللا لب هللا ودع

 ءالؤهو هذه ءالؤه لاقف نولماعمهامو رانلا لها قاخو نولماع مهامو ةنخلا لها قلخ لجوزع

 ردقلا ىف نونا امو سانلا قرفتق لاق هذط
 ىلاعت لاق ةمايقلا موب. رانلاو ةنلا ىلل ةيادهلا ةيادطلا بتاسمب نم ةعبارلا ةيترملا هه: لصف رح
 000 طارص ىلا مهودهاف هللا نود نم نودي اوناك امو مهجا دوا ولط ندلا ارا

 ليقف مهلتق دعب ةياده هذهف (مطاب حلصيو مهيدومس م هلامعأ لضي نلف هللا ليس يفاواتق نيذلاو) ىلاعت

 نبا لاقو مطامعأ لوتقو ميا ران 5 رخآلا يف مهاح حل -ءكصييو ةنخلا قرط ىلأ مهدهس ىنعملا

 سابع



 / نءربخا هلال لوقلا اذه لكشتساو 4 ايدلا ف 0ع ١ امخ 1 مومصعل و رومالا دك لا مهي ديس سابع

 لاق ايندلا ماكاو شاملا يف مهلا حلصي لاقو جاحزلا هرات>او مهيدهيس مهني هليبس يف .نيلوتقملا
 لعهللا ليسيف اولتق هنو ىل> نم دبالف لوقلا اذه ىلعو ةركالاو ايندلا ريخ مهل عمج هب داراو

 رقع نماخلا كابل

 ناعالا نيبو رفاكلا نيب لئاملاو ةواشغلاو دسلاو لغلاو لفقلاو مكاو عبطلا يف
 ىلاعت برلل لود كلذ نأَو

 مههمس ىلعو مهبولق ىلع هللا مح نونمؤبال مهرذتتإم امترذت أ( مملعءاوس اورفك نيذلانا) ىلاعت لاق
 هعمس ىلع مولع ىلع هللاهلضاو هاوه ههلإ ذخما نم تب ًارفأ) ىلاعت لاقو (ةواشع مهراصبأ ىلعو

 فاغاتسولق اولاقو) ىلاعت لاقو(نو 0 دعب نمهيده, نش ةواشغهرصب ىلع لعجو هبلقو

 ا !ءعبطنو) لاقو (نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبطي كلذك) لاقو (مهرفكب اهيلع هللا عبط
 مهف م 0 ىلع لوقلاقحدقل) لاقو (هلاففا توات لع مآ نار ةلازوربدتي الفأ) لاقو (نوعمسيإل

 نمو ادس مهيديا نيب نماناعجونوحمقتم مهف ناقذالا ىلا ىهف الالغأ مهقانعا يف انلعج انا نونمؤيال
 هذه ل خد دقو(نونئمؤبال مهرذنت مما ممارخإا يبلع ءاوعد نورصسإل مهف مهانيشغاف 5 موفلخ

 8 دل اع لطيملا فيزحتلا نم عاوناب ةيردقلا اهفر 2 ةيربخلاو ةيردقلا اتفئاط عو تايآلا

 رايتحاالو ةدارا الو اهنم لعف ريغ نم 0 هيلع اهرهتو كلذ ىلع اههرك أهلا نا ةيريخلا تر

 ا اب كلذ ىضتش ديعلا نم سسالو بنذ ريغ نم ءادّبا ىدهلانيب و اهني لاحلي ةتبلا ةكلو

 دا ل هو هم هتك داو زر ,دقهيلعداطعا الو اليس هيلا لق ىدهلا نينودكإ ءسمأ عم لاحو

 امل لوسرلا عابتاو تيداللاو ةقيلا لع ىدرن هّنماضروىصاعملاو رفكلاو لالضلا هل كحأ لير

 زوحالةيردقلات تلك يهتم كار لا ءاشي نم ىدهي هللاو هنذاب قحلا نم ناتفئاطلا ناناه هيف فلتحا

 فكك نولوقيو هللا ىلعةححلا مهلنوكي ذاهتبو مهب لاحو ناءيالا نم مهل هنا ىلع تايآلا مدرع ل

 لهو ةيلعااثلةردقال رمان اقلك بيكو ةلمف نماستم دقو هيلع انفاني و هتيو اني لوحي مث نا

 منةَتبلا هعم لوتخدلا هنكمال“امكح ادسبايلا هيلع دسم با.نم لوخدلاب هدنع رما نم ةباثعالا اذه

 همدق لقنهعم هنكمال ديشب هديق مثناكم ىلا ىثملاب هرما نم ةلزنعول وخدلامدع ىلع ةبوقعلا دشأ هبقاع
 برلا ىلا بسن, فيكف جاتحلا ريقفلا قولخلا ق-يف اخيبقاذه ناك اذاو ىَتملا كرت ىلعهققاعيذخأ من

 ةنكأأ ايفو فاغانيولقاولاق نيذلا هن احبس هللابذك دقواولاق هتحرو هناس>اوهماعو هانغلاكممىلاعت

 اوكرتوا ا موقلا نكلو ىلاعت هيلا ببتي يكف لؤتلا اذه لع يمر ابل حا

 ها ةحعلاو حلل و ,افنلاو ضارعالا كلذ راض ىح هلسر هب ثعب ىلا ءادهءادتهالا

 ىلع ةواشغو مهبواق ىلع امتخو مهن اذا يف ارقو اذه راّضو هنع ” دلصو "ىبثلا نع عنم نم لاح مهلاح

 0 ا ةفصلا هذه نال هيلا كلذ ىللاعت هللا كفاح 0101 لولا الا صلخي الف مهي

 اوناكام مهبولق ىلع نار لب الك ىلاعت لاق اذهلو اوااق دبعلا املع قلخ ىتلا ةقلخلاك اهتايث ةوقوب



 ىلغلاو مبطلايف 0 ريع نسما الأ

 مهقعاف ) لاقو ( مهبولق هللا غازأ اوغاز اماف ) لاقو ( مهرفكب اهيلع هللا عبط لب ) لاقو ( نوبسكي
 0 ىذلا ناآّللا رمعاو ( نوبذكي اوناك او هودعواف هللا ارد ع هنوقلي مول ىلا مهبولق يف اقافن

 ةهج نم ا افرق |اركالو اال لا لك | هحصحو هلطان نم ثك | هقح ءالؤه

 رنا ةيع نم هم ظن اواحاو ةمكحلا الخ لخلاوع 0 م ومظاف هيج نو هل .اولخاو
 هنالطب وهحو نم ماو ع ءبطلاو نارلايف هولاقام ةم ىلع لدي نأ رقلاو ةئشملا ذوفنو ةردقلا لكؤ

 دعب قا نع مهضارعاو مه نفك الغ ءا زجو مهل ةيوقع كلذ لعج هناحب- هناف هت اماو هجو 0

 لبالك ) لاقو ( نيقسافلاموقلا ىدببال هللاو مهبولق هللا غاز ااوعار اذن ) ىلاقت لاق كوفر عنا
 مهرذنوةىم لوأ هب اونمؤي لاك مهر انمياو يدق باقنو ) لاقو (نوبسكي. اوناكام مهبواق ىلعن ار

 كلذ نإب ةيردقلا ضع, فرتعا دقو ( مهبولق هللا فرص اوفرصنا مث ) لاقو ( نوهمعي مهنايغط يف
 لالضلا ىلع بقاعي هناحبس هناف قباسلا مهضارعاو مهرفكح ىلع ةبوقع هنكلو هناحس هللا قلخ
 ةنسملا ىلع سثواهلثم ةئيسب ةئيسلا ىلع بقاعي ام هدغب ىدهب ىدطا ىلع بيشو هدعب لالضاب رودقملا

 اركأ] وما نيذلاا هاي لاقو ( مهاوقت مهاناوىده مهداز اودتها نيذلاو ) ىلاعت لاقو اواثم ةنسحب

 مكل لمجي هللا اوقتن نا اونما نيذلا اهيأاي ) ىلاعت لاقو ( مكلامعأ مكل حلنصي اديدس الوق اولوقو هللا
 مكل ف ) كلذ دض يف ٌلاقو لطابلاو قا نيب هب قرفي ىذلا ىدهلا ناقرفلا نمو (رفكيو اناقرف

 مث ) لاقو (اضرم هللا مهدازف ضم مهبولق يف ) لاقو ( اوبك ام ا للاو نيف نيقفانلا يف
 لدعلاب وم وهوهيلع لد نارقلاو ق> ءالؤههيلا بهذ ىذلااذهو.( مهولق هللا فرص اوفرصنا

 هركذوهتبحو هتف رعم ىلا هديعىعد اذا هناف:هؤاضق هدبعيف لدغ همكح دمعلا يف ضام هناحبس هللاو

 ال ١ الا نع هدصو هرك ذ قع هنلق لفغا نايةنلغ ىغقارقكو اضارعا الا 'دعلا ىف هركشو
 نايالا نع دصلاو عبطلاو متلاِب هتبوقع نوكتو هيف هنم لدع كلذو ىدهلا لوبق نيبو هبلق نيب

 ولاصل مهنا مثنوبوجحل ذئموي مهبر نع مهناالك )لاق اك رانلا لوخدعم ة رخاآلا فكلذب هل هتبوقتك

 اهدصب رادلادذه يفمهب ولق بقاع (كهتفرعم لاكو مهيؤر نع دصو مهل كالضا مهنع هباجخل (محبملا

 مهعانتماءارج وه نيدجاسألال عمن ةمايقلاءوب هل دوجهلا نع مهدصب مهل هتبوقع كلذكو ناميالا نع
 نكلوايندلا ىف مهامح ىلع مهل ةبوقع ةرخ آلا يف ىدهلا نع مهامع كلذكو ايندلا يف هل دوجسلا نم

 تعقو اذافمماعفو مهتدار اومهرايتحاب ةعقاو مهل ةرودقم تناك ايندلا يف ميارجلا هذه تاس

 ! ء[اءدعيف ناك نمو)يلاعت لاقو مهف لدع ٌضام مهملع راج ءاضق لب ةرودقم نكت مل تابوقع

 هللا ءاضق يف ادج عفنلا م ظع 0 دبحال حتقني انهه نير ةيشلا كسار أ ةادرالا وهف

 هنا ةيرباهلوقنام لدعلاب دارم سدلو هيف كلدع ض# كلذ ناو دعلا ىلع قوسفلاو رفكلاو ة ةصعم ا

 مهسفنأ ىلع اودس دق اية تاس !اذلاو لدع مهدنع وهف دبعلاب هلعق نكميام لكف نكمملا
 ا رذق موحم ر راكن اهنا ةافنلا ةيردقلا هلوقتامدب 1 رملاالو مكحلاو تاسالا ىف مااكلا تا

 ىلا لوق لات هيلاال مهعلا صمالا ناو كلذل هتلشم مومو م 0 مهيادهو هدانع ةلاحفإ لع

 ذفانلا مكحلا عم ءاضقلا يف دبعلا ركذ فنك كئاضق يف لدع كمكح يف ضام سو هيلع هللا ىلص
 0 0 فانم ةيردقلا هتتينا ىذلا لدعلا ناف ةيربخاو ةردقلا نيتفئاطلا لوقل در كلذ يفو

 لامخل



 لدنلا قلو ةمحرلاو ةمكحلال فائم ةيزيللا هتببأ ىذلا لديعلاو تنقسم موا و ]  ة11 ذ

 اذطو مهعابتاو لسرلاالا هفرعيملو اذهو اذه نع جراخ هناحبسهتمنو هتفصو همساوه ىذلا لدعلاو

 اهيصاني ذخا وهالا ةباد نمام مكبرو ىبر هللا ىلع تلكوت ىنا) هموقل مالسلاو ةالصلا هيلع دوه اق
 ربخأ مث ءاش فكه قلخيف هفرصتو هتئيشم ذوفنو هتردق مومح نع ربخاف'مقتسم طارص ىلع ىبز نا

 هردق تناك ناو هايس وه ىلرلقاسا د[ لاكو مقتسم طارص ىلع مكحلاو فرصتلا اذه يف هنا

 جرخال ىنعم يف ناكاهتيصانب ذخا وه لاق امل ىرانالا نبا لاقو لدعلاالا ءاشيال هناف ءاش امب مطانن
 وحن اذهو لاق مقتسم طارص ىلع ىبر نا هلوق عبلاف ةباد لكل هناطلس مظعب رهاق هنأو هتضبق نم

 مث سيلو ةنسح ةقيرط ىلع نالف اولاق فاصنالاو لدعلاو ةريسلا نسحب اوفصو اذا برعلا مالك

 ىلع ىبر نا هلوق اذه ع مننا ةناذ لك يق دق هناطلسانا ؟ تا نان 1 اهجو ركذ مث قيرط

 قيرطلاه, ىنعي وهو مقتسملا طارصلا ركذف براههنع لدعيالو هتئيشم هيلع ىنخال ىأ مقتسم طارص
 دارملا نوكي لوالا:لوقلااذه لعف تلق «داصر ملال كب رنا لاقاك هملعالا كلسم دحال نوككأل ىذلا
 ةرذ لاقثم لظإ ,الو هتئاسإب ”ىبملاو هناسحاب نسحلا تازاحمو لدعلا فرصتي هكلم يف هفارصت يق هنا

 ةريرحن ادحا دخيل ءرغ بفاذ هيلع لمحتالو هلمعام باو همضهالو هن امب ادحأ بقاعي الو

 لدع كاكح ا هل بإب نم نوكيق هقيطتالام اسفن فاكي الو دحأ

 ووفهتثبشمو هيردقب مهيف فرصتملا نيملاعلا بر هنأ نيملاعلا بر هلل دا با نمو كّؤاضق "يف

 ريصم ناو دعولاو ديدهلاهب دارملا ىناثلا لوقلا لغو هعبمج ىلع دما هلو. فرصتلا اذه لع دومجلا

 لوقيءارفل هلا لاق(مقتسم ىلع طارص اذه لاق)ىلاعت لاق كدحأ مهن :ههتوشال هيلع مهقيرطو هيلا ذابعلا

 171 "ىلع كشرط مالكلا يف لوقت م اذهو لقفل هك مهيزاجات "ىلا مهجر

 ىدح ىلع ليبسلا دصقهللأ ىلعو هلوق لثم رثمو ناكل ىلكلا لاق كلدكَو هتدعوأ ناكّشرط

 نعرئاج وهام ليسلا قد ط هياعو هللا ىلا سوقا عم درا و

 اهكلس نف هيلا ةلصوم هيلع قحلا قيرط ناو هتئيشم مومع نع ربخاف نيعمجأ يك ادط ءاشولو قالا

 هديحوبو ىلاعت برلا لدع نمضتب تايالا هذهن ا:دوصقملاو هنع لضي هنافاهتع لدع نمو لصي هيلاف

 00-5 هلوق: يف مقتسم طارص ىلع وهف ةءانحات هلدعو هدمحو هكلع هقلخ يف فرصتي هللاو

 لدعلا اذهف ليبسلا ىدهي وهو قا لوقي هللاو لدعلا ل اهو قا لوقي هباقعو هباونو هردقو

 لطبي امهنم لكف مهلدعو رباو ع اأو ناضقانتيال نارقلاامهيلعكد نيذلا ديحوتلاو

 ْ هّضقانسو رحال

 عوجرلا همزلي هنكل نيئفئاطلا نيب طسوت دقف قيرطلا هذه ةيردقلا نم كالس نمو <: لصف ]-

 رقولاو لفقلاو ماو عبطلاو لالضلازا معز اذا هناف ضقاتنيب أ ضقاتتالاو انطق ردقلا بتم ىلآ
 دانعلا لاضأ نأ لطعاذده ةقيقمو ةيردق عقاو وهو هلل قولخم ناعالا نيبو دبعلا نيب لوخن امو

 اعفاو هللا رودقم اذهن أك نا قالا لمفلاو قاد لعفلا نيب قرف الف هتتشمب ةهتاواهنأو ةقولخم

 قيرفتلاو كلذك اذهف ةئيشملا تحب هلوذد حصيالو ارودقم كاذ نكمل ناو كاذك رخ آلاو هتتيشكي
 تع ىراصنالا مساقلاوبأ ةيردقلا ضع, نع قيرفتلا اذه ىكح دقو ضحم ضقانت نيعونلا نيب

 م ا ا ا كت ال ا ول لا
 ا لش يي يي يري لا تا ااا 2222 ل لل ااا



 بامسال هللا را ا ريسغ عباوت عبطلاو , ما ناب ةيردقلا ضءب تعا داو لاقف داشرالا

 سول هتخأ نبا ل از نإ دع اولا ا ته دملا اذه ىلإ راص: نمو لاق مئارجلا

 لها ىلا اوزي< دقو ةدحاو ةحرد ماع ىتإ دق ءالؤهو رانلا نيقاعملا لييس كلذب نيقاحملا

 ثيردحلاو ةئفل]

 هبلق ىلع محو ةقيقحلا يف هسفن بلق ىلع عبط ىذلا وه رفاكلا مهْنم ةفئاط تلاقو <: لصف تي

 سن كلذ ىلع ناطيشلاو دسلا ردقأ ىذلا وه هناحبس هللا ناك امل نكلو كلذ لعف اضيأ ناطيشلاو
 هيف مالكلا اذه لدعلاو ةنسلا لهأ لاق« هلعف ىذلا وه هنال كلذ ىلع لعافال هرارقال هيلا لمفلا
 عبطلا ىلع ناطيشلاو رفاكلا ردقأ هناحبس هللا مكلوقف اقلطم دربالو اقلطم ل.ةبالف لطاو قح

 كلذ قلخ ىلع هردقيمورفكلا ىلاةوعدلاو ةسوسولاو نييزتلا ىلعالا هردقي مل هنافلط| مالك متحلاو

 اغلممو انعاد تعب يمسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق كو أو اللد. نم نق وهو هيلا دعا ىلق يف

 وعدي نأ 'ناطيشلا رودقف "ىث ةلالضاا نم هيلا سيو انيزم سسيبأ قاخو ىثةنادهلا نم ىلا. نب

 با.سالا ىلا هوعدب مك هيلع عبطو هعمسو هبلق ىلع هللا م اهاعق اذا ىلا بابسالا لعف 0 0

 اهنيسحتو 1 اناا تار هلو كلا اك انلأ هباقعف رانا هللا هبقاع اهاعف اذا تلا
 ىلع دععلا ردقا هناحبس هللا نا وهف قا نم مالكلا اذهيف اماماو « هلل قولخم عبمجاو ن !اظيشلا لعف
 نكل قح اذهو هلءشب+ل كلذ ىلع هل هللا رادقا الولف هبلق ىلع متلاو عبطلا 0 ىذا لكفلا

 هتكشمو اح اهدجا لعف ناكف ْنبدضلل حلص]آ ةردق ه ردقأتلاقو هقحعضوملا | ذه فول ةيردقلا

 ركلأو هتثشف هناح.سهرودقم تحي امهل ةطاصااهتردق تاخد ناو برلا رودقم تحن ل اذدنال يتلا

 اك لك اولى واخ ىلاغت هاوسام لك ناف لطايلا لطب أ ن نسانعو بلا رود عقاو ريغ هللفو

 كو ؟ دنلا لا اوغصياوربدتلا نعاوذر كلا ةردقلا تل نكي اشي ملولو هتيشمي مف فاو ةيرالق

 ةححلاداريا دنع قشاامتااهثودح نال هللا ىلا مولاعفأ تفرح أ ميماعهتجح هن احبس هللا داري الان راقم كلذ

 وهام هت راقلةتلاهيلا فاضل يغأ هسفن ىلا برلا فيضن ن ا لاا لح انم اذه ةئسلا لهألاق» مم

 بذكلان راقي قدصلاو لطابلان راقي ق حلاو ري |نراقيرشلافذدضلا نراقيدضلان امولعملا نم 1 ف
 ا اتصدن اوةعاالاو ناميالا نم هيحياماهث راقمل نايصعلاو قوسفلاو رفكلا بحي هللانا لاقي لهو

 ريث انهيف هل نكي مناو هل هتنراقل "ونلا ل ل يس دف لف نافذ ةكمالما هوجو هداوح وا هن راق

 اناعا مهتدازف اونما نيذلا اماف اناا هذه هتداز مكيا لوقب نم مهنف ةروستزنأأم اذاو) يللاعت هلوقك

 مولعمو (نورفاك مهواونامو مهسحر ىلا اسحر مهدازف ضرم ممواقيف نيذلا امأو نورمايكسب مهو
 يف. سال رصخ مل لبق املا بسنف اطوزت مهسجر ةدايز نراق لب سحر دابر مهثدحن مل ةروسلا نا

 ا لب اطوزتلهتنراقم ىاثلاو ننجرلا ةروسلا ثاذجا امهو اهو كرك ذ نيذللا نيرصالا نيذه

 اههاوثو اهرماوأل ناعذالاو قيدصتالاو اع ناكل اهو ىصتقا ت تازنأ ا ةروسلا نأ وهو ثلاث

 ذا اهملا ناميالا ٌةدايز تيسنف اهبسب اناعا اودادزاف كلذ ىلع يلع نونمْؤملا نطوف اهف امي لمعلاو

 اد فها اوطوو اه اج نم اونذكو اهودحجحو نورفاكلا ايدك وسر ببسلا ىه

 كلتيف ببسلا وه مهلا اطوصوو اطوزت ناك ذا اهملا بسنف اسحر كلذب اودادزاف مراكناو هتنمضتام

 ةدايزلا
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 نامبالا ىلا مهتوعد دنع هللا ىلا اهتبسن زوجتال ىتلا مكدنع ةحيبقلا لامفالا ةبسن نم اذه نياف ةدايزلا
 هناحيس هيلا بوس اومهلا ةبوسنم ى ه اعاو هناحس هللاىلا بش ال ةحبقلا لاعفأ نا ىلع هنابآ ربدنو

 لاش ا لالخألاو لفقلاو عبطلاو ملاو ةيولطملا مكحلاو ةدوردحلا تاكل ةئمضتملا ةليما ةتسملا هلاعفأ

 رفكلاو كرشلاو اهريغ ثديلا لحللا كلذب قيليال ذا اهب مضاولل ىلا يف اهعضو هلأ نم هنيح

 قانلاو اهريغ اهقلخت اقلُخ هيلا تبسن ناو العف هللا ىلا بسنتال ىتلا ةحيبقلا مطاعفا ٍلظلاو ىصاعملاو.

 ةلكملا هذه كب رمتسو رودقملا ريغ ردقلاو ىضقملا ريغءاضقلاو لوعفملا ريغ لعفلاو قولخْلا ريغ

 هللا ءاش نا نايصعلاو قوسفلاو رفكلا طخسو ءاضقلاب ءاضرلا عامجا بان يف هللا ءاشزا ةافوتسم

 ض2 ملو ءاجلالاو رسقلابالا مط ناميالا ىلا قيرط قري مل ثيح ىلا رفكلا يف اوغلبم ةيردقلات ق٠
 ملا ا رسقلاو ءايللالا كرتنعربع فيلكتلا ةمكح لوزت الئلزامبالا ىلَع مهرسفب نا ىلاعت هتكح

 0 ةياغلا كاتو رسقلإبالا هع مال تح ىلا ضارعالا و رفكلا يف اوهتلا مهنإب مهل امالعإ

 مهف قلي نأ ىلع رداق هناحبس هناف لطاب مالك اذه ةئسلا لح رفكلا يف مهيدامتو مهجاحل
 ولو) ىلاعت لاق جي ةعاطو رايح ناعا ل 0 ريغب نونمؤيف هتحو هتداراو ناعالا ةئلشم

 سانلا نمو اذطو اناا ىمسيال ءالالاو رسقلا نامباو (اعيمح بلك ضرالا يف نم نم آل كبر ءاش
 (اهاده سفن لكنة ايشولو)ىلامتلاق 00 نع هتالاثامبا كلذ ىمسيالو ةمايقلا موي مهلك

 كلذكو ىده ىمسرال رسقلاو رارطضالاو ءاجلالاق يرطب قيدصتلاو ةفزعملا نم سوفنلل لصحي امو

 ناعالا ىلا قيرط قبب مل مكلوقف ( امي سانلا ىده هللا ءاشي ولنأ اونمآ نيذلا أب رفأ) هلوق
 مهبولق ةلاماو هماطاو هقيفوتو هتثيشم وهو هايأ هللا مهرب م قا رط مهناعا ىلا ىت دا هناف لطاب رسقلاب الا

 1 ردا كلر نق لكك بر هلع سال سا لاو مقتسملا طارصلا ل ىدهلا يلا

 مذعو مهف هلدعؤ هتمكحملا كلذ مهعنم نأ نكلو مجئاردو مهتافصو مهتاوذ هقلخ ىلع هتردقك هيلع

 عنمو درابلا صئاصخ ر راما عمو ولعلا صئاصخ لفسلا عنم مط كلذ لذبل مهتلهأو مهقاقحتسا

 تايضتقم نمو هتيوبرو هكلم مزاوا نم كلذ ناف اذه لعف يف لاقي الو بْيطلا صئاصخ ثيبحلا

 ىدرلاو ديلاو حيبقلاو نسملاو ثييخلاو بيطلا نيب ىوسب نأ هتمكحي قلي ليهو هافسو نال
 ثيبللاو ىدرلا قاخ ملئاقلا لوقف «اهقالخأو تاقولخلا عيونتو نيجوزلا قاخ ةيبوبرلا مزاول نمو

 كلذو قي رفت مظعأ هقلخ نيب قرف هناحبس وهوهتيوبرو هكلمو هنافصو هئامساب لهاج لاؤس مقلاو

 نيبو هنم ايش لبقي الام هنمو نكمملا لادكلا عيم لبقيام هنم لعش هتيبوبرو هتردق لاك نم

 لباقلاو هل ةلباق ىهام لوصح ىلا سفن لك ىدهو ماعلا قالخلا الا امصخال ةثوافتم تاحرد كلذ

 ةيودقلاو ةيرملا نع بهذائذلا وه اذهو هقلخو هلعف وثأو هقواتغو هلومتم هلك لوثلاو كول
 ىلع ؤنونمؤيال مهنإن ميلعهناحبس هتداهش وه عبطلاو مثلا ةيردقلا تلاق ٠ قيفوتلاةّلابو هبلااودتي ملو
 دقو كلذب مهنع رابخالا وه عبطلاو ملا نإب مكلوق وه اذه ةنسلا لهأ لاق» مهبواق ىلعو مهعامسا .

 ىلغ عوبطم هناب هريغ نع ربخأ نمل ممالا تاغل نم ةغل يف لاقبال هناو ةيافكهف اباذه داسف مدقت |
 كاذكو نآرقلا ىلعو تاغالا لعب ذك اذه لب هيلعمت>و هبلق ىلع عبط دق هنأ امتخ هيلع ناو هبلق

 هؤاصحا هنا لاق نم لوق كِاَذَن و رفكلا نم اهفام ىلع هعالطا مهبولق ىلع همتخ نا لاق نم كوق

 ا



 امب كلذ نالطب انيب دقو ةكئالملا اهب اهف رعآ همالعب اهمالعا هنا لاق نم لوقو هب مهيزاجي ىت> مهيلع
 كار رع ه9 ناعالا ماعلا نيرا نأ نلفقلاو ماو عبطلا نم مزليالةيردقلا تل !اق٠ةيافك هيف

 الو ةلفقلا سنجل نم كلذ نوكي لب ناميالا نم ىهعنم نوكي نأ ريغ نم كلذ ميف هللا لمح
 0 1! ردو كفو نطنلا سنأو و هنع ايماعتو ل دل را قاما

 | خسرو بلقلا نم مكحتساو نكمت اذاف سمالا لوأ يف نوكي نأ زوجيه ولاق ىذلا اذهو هزيغ ناعالا

 ىدطاو قألا ىلع هركو هتوهش راثياو هتلفغو هضارعإو هلعف 0 وهف اذه عمو ناعالا هعم عنتما هك

 مهنيب لئاح ريغ هادبم ناكف انارو الفقو امت>و اعبطو ةخسار ةفص راص مكحتساو هيف نكم اماف

 ىلا قبيح تمكحتسا اماف عئاوملا كلت ىدابم عم اونمآل اًؤاش ول هعم نكمت ناميالاو ناميالا نيبو

 فرص نمي لالا هذه ىنف ليملا ضعب هيلا ليميفءاوهيام نسحتسي ديعلا نااذه ريظن و ليبس نامالا

 هلك قرم هنك ل تنكمتساو هباسأ ىعدتساو هلم لع رمتسا اذا مكحتست مل باسالا ذا هلةيعادلا
 فارصنالا ناكو ه.حيو هاوويام ريغل لحم هيف ىتبي الف هيلع تك عبط ةبحلاو ىوطلا نع

 ا كاشلا كاف م هل ارودقم قمل 0 ام يف هل ارودقم

 قطب مل هب لقتسا املف قدشع ىحن قشعلا علو

 02 نكم اهاف ةحوم اهلظ ةلل ىأرأ

 دسم الو م اع لهسل ىدهلا نع ةداصلا باسالا ةفلاخم ىلا مالا يف اورداب مهنا ولف

 اموزل ندنلل اهموزلو اه 1 ماكحتسا لبق ةلعلا ةلازا ىلا ةرذاملا كلذ ريظنو هيلع اوردقلو مهلع

 رتل واهم لئلا ذاقتتسا بطلا لعزغ ندبلا نم ءزيلاكت راصو ةلعلا تمكحتسا اذاف اهنم كفث.ال
 0 اع رع اهمظعم طسو اذاق - رداق وهف اهتحن لخدي ملام هناف ةأمحيف لحوتملا كلذ

 هلا روداتم رمال 1 تكف اج اناس كك |! اذان دس ةرودقم رومالا ىدابف ةذاقلا هر

 0 تاس قولا هللاو ردقلا باب يف ءايشالا عفنا نمهناذ لماثلا قح عضوملا اذه لم ف

 تمم اهي كي ةيمدع ارومأ نوكتدق بابسالا كلتو مهنم بابساب مف هقلاخو هلك كلذ لعاح

 هدنع نم ”دانأنأو ىلصالا مدعلا ىلع ىف ىدهلا اكلم ديعلل قاحن 0 هناحبس ءاشي الق اهدادضأ

 ةيادهلا لصحمل كلذ هسفن نمهن احبس دربي ملاذاف هقيف وتو هّتناعأ هسفن نم ا ىهف ةيادهلا

 كفي نأب امبالا لوصح لفقلاو ملا عبطلا عم عتتميال هنا معي نأ ىعبني اممو -ه: لصف ]-
 هلالضدعب هيدبيو لفقلاو عباطلاو مك كلذ لفقلا هيلع برضو هيلع عبطو باقلا ىلع م ىذلا ||

 ىلع اكول تح هديب ىحه ىتلا هقيفوت حيتافع هبلق لفق حتفيو هيغأ دعن هدشربو هلهج دعب هماعيو

 دع "ىراق أرقو ناعلاو ةداعتلا هلع بتكيو اهوحمي نأ عتق مل رفكلاوةواقشلا هنيبج

 اهخافمو اهلافقأ اهيلع مهللا لاقفأ تاش هدنعو اللافت بولق ىلع م آ نارقلا نوربدتالفأ باطخلا

 اك تنك نأ مهللا هئاعديف لوقي رمسناكو اريخ هدنع هتدازور مهل اهفرعف كاوس اهحتفيال كديب

 الك هلع رححال البري امل لاعق, ىلاعت بررلاف تدثتو ءاشتام وحتمت كناف ادعس ىندتك او ىنتحياف ايقش

 ناك ون ذأ هلعف تحن لحدي الو برلا ارودقم سيل كلذ نا تمعز ثيح ةيردقلا ناقيرف انهه لض

 رعوأ اردق ردق اذا هلاديس هلا تمعز ثيح ةيربطاو هفطلو هدو> ضقانل دبعلا هعنمو هل ارودقم
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 هت لسسلمللا

 لفلاو عبطلايف - و١ رق ايا كالا

 لخديال نم ىلع ترجح ناتفئاطلاو هماعو هردقام فالخب هيف فرصتي الو اذه دعب هريغبال هناف ايش

 ردقلا لئءاسم ريك أ نم ةلئسملا هذهو اردقو ارش هرجح تحن هقلخ عيمو الصا دحا رجح تحن
 لفقلاو ماو عبطلا عم هنأ دوصقملاو اهيف كنفشيام تامنالاو وحلا باب يف هللا ءاش نأ كب رهيسو

 ءىث لك حيتافم هديب نم هحتف, لفقلا كلذ حتفو عباطلاو ملا كلذ كف هنكمأ دسلا ضرعتول
 50 حتفو مثلا كف ناكن او هيلعةعتتمت ريغ دبعال ةرودقم حتفلا باسو

 ةمزال ةفص راصو ضرملا هب مكحتسا اذاف رودقم ريغ ةيفاعلا لوصحو ةلعلا لاوزو هل رودقم ءاودلا

 ابنك اسوةلعلا فلا امل نكلوهل رودقم ريغناك ناوءافشلا بابسأن م هيلاه ىطاعتيف رذع هل نك م هل
 هسفن ىلع دس دقف توافتلا نم اهدض نيبو اهناب امب هتفرعم عم اهيلع اهدض رثا الو اهاوز بحب ملو
 ىدطا هل نيبت اذاف ىده ىلعهنا بسحيوهو الاض ناك اذا هديع ىدهي ههااحبس هللاو ةيلكلاب ءافشلا با

 رركت عم لالضلا هيلع رئآو هب ضرب لو هبحب ملف ىدطا فرع اذاف هسفنل هتمئالمو هتبحل هنع لدم

 هذه يف هنا ونف ةلكلاب ىدطا باب هسفن ىلع دس دقف هرشو اذه ةرضمو هريخو اذه ةعفتم هشيرعت

 ا لاض وهف هللادده. م ناهناو هسفن ىده هيلا سنلهنا ٍلعو هاده هدب نم ىلإ :رقتفأو صرت لاح

 هاو لالصلا نع هيلع وهامل ةيهار 5 معو ل اب هادهو هقفو هفنرش هش ناو هله لبقي نأ هللا

 ءانشلا تاس نم هب , ىلتيم هنوك عم مايا هضغبو تارا ل ا اتاق ضر

 نا ولف قاو ىدبلا هتهاركو هبءاضرو هل هتبحب لالضلاوءاقشلا بابسأ م انعأ نم نكلو اد

 هاذه ناكل هرودقم لددو ةنع كلذ كف يف هللا لاما ىلع عوبطملا

 هكف برلا لاؤسو كلذ ةهارك نيبو هنيب لاح متو عبطلا مكحتسا اذا نكلو هيلا ءىش برقا
 هبلق حتفو

 ضارعالاو مئاريلا ىلع ءازجو ةبوقع لفقلاو ماو عبطلا نوكي نأ متزوج اذاف لبق ناف (لدفالا

 فالخ هناحبسةّللب نونظيو سانلا رثك أ هيف طاغي عضوماذه لبق من ءارجلا لمف ىلع قباسلا رفكلاو

 برلااهاعغيإ ةواشفلاو ماو ع عطلان | ىلع لديامتا هرخا ىلاهلوأ نم نارقلاو هتافصو هنامسأ بجوم

 ةباحيبس هم ةوعدلا رازكت دعت هلعف اعأو هل هلييوأ ناعالاب ءيعأ ناح ةلهو لوأ ,نم دس هال

 ىلع عبطي ذئنيخ دانعلاو رفكلا يف ةغلابملاو مهم ضارعالا راركتو داشرالاو نايبلا يف دك انأَو |

 ناك يلب عبطو مت عم عما نكن لوألا ر ةكلاو ضارعألاو كلذ دعب ئدبلا لبقتالف اهيلع مخيو مهبولق

 مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نا)هلوق يف ىنمملا اذه ل ام ةبحسو ةعيط راص نمر ال ارالل

 باذع مهلو ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهمولق ىلع هللا مح نونمؤيال مهرذنن ملمأ معر 70

 مهزثك ناك لسزلا | ةدك وءاودملا دل ل رافكلا غيمح معي 5 سيل اذه نا مواعمو (مظع

 رافكلا نم نيص وصخ ار يف تايآلا هذهف مهعامسأ ىلعو مهبوأف ىلع. محي لو كلذ لقارز 6ك

 ةدرق خسملاب مهضعب بقاع (كةلجاعلا ةبوقعلا نم عونلا اذهب ايندلا يف مهلدنم ةبوقع كلذ مهب هللا لعف

 ىلع سمطلاب بقاعياك بولقلا ىلع سمطلاب تقاعإ هن أحس وهف ا ع سمطلاب موضعا و ريزانخحو 1 9

 يفاعب م تقف ىلادب بقاعل دقو هر همسه ةعاد ةيوقع قحلا نع لالضلاب بقاعل دق هن احبس وو نيعالا

 كلذك باذغلاب ىقاعي اك هيدهيو هدبع



 لغلاو عبطلا يف 000 ردع نساك | بانا

 هةنك الاو٠ عبطلاو ٠ ملا ىهو ناعالا نع مسرعن رافكلا | اع رز ةدع انرمو «لصف)

 ,مكللاو ٠ممصلاو ٠ لفقلاو «دسلاو ٠ لغلاو ٠ نارلاو «ةواشغلاو هرقولاو باج او ٠ فالغلاو «ءاطغلاو

 « ةدئفالا بيلقتو ٠ ضرملاو ٠ لافغالاو ٠ لالضلاو ٠ بلقلاىلعدشلاو ٠ فرصلاو ءدصلاو « ىمعلاو
 ةدارا مدعو٠نييزللاو٠ طيشتلاو ٠ ساكرالاو ٠ نالذخلاو ٠بواقلا٠ةغازاو ٠ هبلقو ءرملانيب لوحلاو

 قبتق اهنع روناا كاسماو ٠ ىلصالا توملا ىلع ىتبتف اهنف ةايحلا قاخدعب مهبولقةناماو ٠ مهريوطتو مهاده
 احرح اًقيض ردصلا لعمحو٠» هتروصو ىدطا اثم هبق عبطنال ايساق باقلا لمحو ه ةيلصالا ةماظلا يف

 ضرملاولافغالاو ةنك الاو لفقلاو عبطلاو مساكب الاىلا عجريام اهنم رومالا هذهو «ناميالا لبقيال

 ا ا جرب 1 رقولاو 0 كصولا سلا ريم 7 اع

 هغانم اما هناف تاراعتساو تازاحم هذه نا لوي نم لوق ىلا غصتالو ناسللا 0 مك

 نأ متلاو ديدح نم نوكي نأ هدنع لعقلا ةقيقح ل اناقلا اذه ناكو هلوسرو هللا نع مهفلأو ملعلا نم

 تولاو ندبلا نا سم نم امه رعوأ عيلوت وأ ضنا وك نأ لضرملاو نيطوا عمشب نوكي *

 ًاييعأ نم ةقرفلا هذهو هب رصصبت ىذلا نيعلا ءوض تاهذ ىسلاو آلا ند ندنلل حورلا ةقرافم وه

 ىلا باقلا لفق ةيسنق لاحملا كل كلت د بسجن تناكا ملاحم لل تفضأ اذا رومالا هده ناف اناحح ىانلا

 أ ىذلاعباطلاو مكساك هيلا ةسنلاب وه هيلع ىذلا عباطلاو ملا كلذكو هيلا باملأ لفق ةيسنك بلقلا

 هتابحو هنوم كلذكو نيعلاو نذالا ىلا ىمعلاو ممضلا ةبسن كلذكو امهوحنو قودنصلاو بالا ىلع

 يف زاجم كلذ يف ةققح اهنا ليقولف ندبلل اهنم ب باقال مزلا رومالا هذه لب ه هيايحو ندبلا توم ريظن

 مكبلاو ةقيقحلا يف ىمعلاف لطاب امهالكو هنم رقت هكاوط لوك لم ناكل ةلسوسلا ءاسحالا

 ئعملاورودصلا يف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبإالا ىمعتال اهمناف ىلاعت لاق مث بلقلل لفقلاو توملاو

 ءاملا نم ءاملأ اما هلوقو' ةئيسنلا ُُق ايرلا ماو هيلع هللا ىلص هلوقكاذهو 1 ىمعلا ماظعم هنأ

 ةلقللا هدر ىذلا نكسملا. سل 0 لسنلا ع ىتلا ايا ضرتلا هكا نع ىغلا سل هلوقو

 نس هلوقو هيلع قدصتف هل نطفي الو هنعبام دجال ىذلا نيكسملا اع كان رغلاو ةرغلاو ناتمقللاو

 اعا تايمسملا هذه نع مسالا ىف دابلو ب بضغلا دنع هسفن كلع ىذلا ديدشلا اما هعرصلاب ديدشلا

 01 راصبالا ى ا هلوق اذكهنا م ةنومسلا نم قحاو اال هذ ىلوا ءالؤه ناكارأ

 00 لاو ىرسملا لبق مكهوجو اولوت نآربلا س ٍل) هلوق اذه نم بيرقو رودصلا يف ىتلا بولقلا

 اذكهو ةقيقح ىمت بلقال تبث دقف نيريدقتا| ىلعو ةيآلا(رخ آلامويلاو هللا نم ن نم ربلا نكلو

 ةدارالاو اهلمعتسيو 0 ىذلا وهو هدو ىو ءاضعالا كالم باقلا ناك املو هيلا تبسنام 6

 رومألا هده ككادنلف ان 5 .:'ءاضعاللو كاتم لاثماالا هذه تن ثعم 1 ةيرابتحالا ةك رخلاو ىوقلاو

 ضرالا ف رذبلا من محو ةيطخت || لك ىرهزالا لاق مثلا مدس دقؤ لآ ملا ف اهعقاومو ةأصقم

 الف هنم قاثتسالاو “ ىلا لع هن ةطغتاا وهو دحاو ةغللا قف عبطو م 5 ىعم قال لاق هاظغ اذا

 عبطلاو من لت ا مهبولق ىلع هللا عبط هلوق كلذكو اطافقأ بولق ىلع م ا لاق مك ء ىش هلحدي

 ا وهف ةعيطو 0-0 0 ا ل ع



 لفلاو عبطلايف كلر رمشع سماخعابانلا
 را يس مس بوس وسوم ووو ع وم 2 252525952595955593931552525959595252525:52222 222 يربي

 ةنعاو 0 عمج ىهودهووقش ن ا ىلع اناعح و)ىلاعت هلوق قش ةيكاألا امو قراشإ

 1 ذا هنكلف قرف امين لب دحاؤ ىنبي ناتكو هنك وهتك لاثإو ةلفلا كل

 نات رشلاو ناونكم ضم هل وةك هظفحو ها ذأ هنكو(كسفنأيف متنكأوأ) ىلاعت هلوقك هافحاو

 يف انولق اولاقف كلذب مرسلا ىلع اقر دقو فالغلاك وهو هرتسو ل نائكلاو رتسلا يف

 ءاطغوةنكالا ىهوباقلاع ءاطغ اوركذف باحح كنبو انسب نمو رقواتت اذا يفو هيلا انوعدت م

 يفانا ىنعملاو كارتالو هعمسنالو كمالك هقفنال ىنعملاو باجحلا وهو,نيعلا ءاطغو رقولا وهو نذالا

 ىلا ةنانكلا لم ةنك أ يف انبواق سابع نا لاق كاربالو لوقتام هقشالنم ةلزنع كلم لولا 2

 لوقتام هقفنالف ءاطغاملع لتاقم لاقو لبنلا ةبعحك دهاجم لاقو ماهسلا اهيف

 نا تك ذلا اضرغ نيرفاكلل ذثموي مهج انضر عو) ىلاعت لاقف ءاطغلاامأو -: لصف زيف-

 هنمذت امع ءاطغ يف مهيعأنأ امهدحأ نيينعم نم مضت اذهو(اعمس نوعيطتسال اوناكو ىرك ذ نمءاطغ .

 نارتلا مهف نع ءاظغ يف يرواق نينعأ نا قاثلاو هتردق بئاجتو هديحوت ةلدأو هللا تابآ نم ركذلا

 نيملا ىلاهنم ىرسي مث الوأ باقل ءاطغلا اذهو هب ءادتهالاو هربدتو

 ىنميففلخا دقو ( مهرفكب هللا مهنعل لب فاغ انبواق اولاقو ) ىلاعت لاقق العلا امأو لس
 3 تيأام كنع مال اهلااف معلاو 4 هي كة اير ىنعملا ةقئاط تلاقف فاغ انبوإق مطوق

 ان واق عملا نا[ نرسم ك أ لوق حيحصلاو فالغ عج فاغ نوكيف اذه لغو كلا لضرل ١

 وبف فالغ يف دع نأ لاق رو رج أك فلغأ عمج وهف اذه ىلعو ٍلوشام مهفت الوهقفتال

 دهاح و ةداتقو سامع نبا لاق نوتخم ريغ نففاغا ل سوقو كلغ فيس لاقي 6 كلَ

 رركسلا» الإ شم ف نارشلا دع ادعو لوقتام هقفنالو ىعت الف ةيعوأ يف ىهف ةواشغ انبواق ىلع

 0 ءاطخ يق مهعيعأ تناك ) ىلاعت هلوكو (ةنك قات واق ) ) مهوقك نآرقلا يف هرئاظن

 نارقلايف هل سيلو ةّبلا هيلع لديام ظفللايف سلف ةمكحلل ةيعوأ ىه لاق نم لوق امأو كلذرئاظنو

 لاءعتسالا يف متدج و نياف ةمكحلاو معلا هسفنناسنالا حدميف ظفللا 00 و هيلع لمحم ريظن

 ديجتال ءامو نوكي دق فالغلاو ملا ةعوأا ىأ كلغ نيملاعلا نينمؤملا بولقو فالغ ىبلق لئاقلا لوق
 لبق ناف ًادج رهاظ اذهو ةمكملاو ملا هلخاد نوكي نأ افالغ بلقلا نوك نم مزلي الف "ىدرلاو
 مكبولق تسيل ىأ رهاظف رخ الاّكلوقلا ىلع امأو هانعمام هومتروقىذلا لوقلا اذهىلع لب بارضالاف

 مل هللا ناب اوجتحا مهنا وهو روهظلا ةياغ يف بارضالا هجو لبق اهلع عوبطم لب ةمكحلاو رمال الحم
 فنكف يعش فلغ 2 ةلخاد مهبولق ل اعج لب هتفرعمولوسرلا هبءاحام مم للا قيرطلا مط حتفي

 مهيذك 5 ناعالا مدعيف نوروذعم مه فاغيف تقلخ مهبواق نااوعدا م 86 ةحللا مملعاب موقت

 نا هناحبس ربخاف(مه رفكي هللا مهنعللب)'ىرخالا ةيآلا يفو (مهرفكب اهلع هللا عبط لب)لاقو هلل

 نكح ىلع هورع آو مهسشنال رز ىذلا مه 10 ناكامعا هلضفو هقفوت نع داعلالا 01

 هنومهغيالمهو ناعالاب مهرمأت مث هقفتالو ىعتال افلخ ميبولق قات ىنملاو ةنعلاوعيطلب هيلع مها

 اهلع مط لاو بواقلا ىلع عبطلاب ماع مهانبقاع الامغأ اوسستكا ل )ل هنوهقش الو

 0 و )مع ةياكح ىلاعت هلوق ىف تاج امو« ل0

 تاو بسمع صج جوج يح جاس# وج جب ب ب بيع وج ب
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 ظ لفلاو عبطلايف د رقع نيماطلا بالا

 المج ىمللاو نيلوقلاحنصأ لع ( ارد احح ةرج الاب نوئمؤيال نبذلا نيبو كئيب انامج نآرقلا

 انلعجو ) هلوق هنيبو هب ناكئالاو هربدنو هءرف نيبو مهب لوحي احح مهببو الارق" اذا نارقلا كثب
 اوأَذو ) هلوق يف ةروكذملا ةلالثلا ىه ةنالثلا ءذهو ( ارقو مهناذآ يفو هوهقفي نأبةنك أ مهبواق ىلع
 1 كلذ ناالاحبس ريخاف( باحح كتنيو ان نمو رقو ان اذا يفو هيلا انوعدت امم ةنك أ يف؛انيولق

 انهه باجحلا ىلكلا لاقو هعامس نم عني رقولاو همهف نم عنم ةنك لاو قحلا ةيؤر عنمي باحملاو

 ووو هلعماذقالا ن ع مهداصل امتدوحتو بعرلا نم ىذالإّللا لوسر ىلا لوصولا نم مهنه : علام

 كار وتم ىأ بإب 0 ل دلإل ا12 لكاو اسر ين ليقف اروتسم هوكي

 1 ناكش هلق : نمقتشي مل لوعفم يف بسنلاو تيثيال لعاف ىنعم لوعفم *ىجو ىرب الف راصبالا
 هيلع عقو ىذلا وهف هلعف ىلع 0 كوطتم كيب كرو ا ل ل و لاو كن عأ

 1 روتسموحورجو فاوريصم لمفلا

 ةديبع وبا لاق ( نوسكي اوناكام مهبواق ىلع نار لب الك ) ىلاعت لاق دقف نارلا اماو © لصف )

 2 ده 000 تلللا رع كور توما نإ كسلا لقعا لع .نيرب: رمح او .اييلعي تلغ

 ىوحتلا ذاعم ولأ لاقو نيرلا هب .طاحاو هلع بلغ ىأ هب نيردق حببصاف رمع لوقو ةنيهج ع عاسأ

 دش[ لاففالاو نيرلا نم دشأ وهو بلقلا ىلغ عبط نأ عبطلاو هاذا رن نلقلا دقي نأ ترا

 مهبولقب تطاح أف مهنم ىصاعملاو بونذلا ا هلا لاقو باقلا ىلع ا وهو عبطلا ن

 ا 20 1 ١ 2 ك7 لف عد 169284 01 42 112 7 072777 بج 05 ا ان كاهل احلا تك 3*7 70770007: تان اا تب 722777 2 م7720

 نيرلاولاق نع انو نيريفذلا هماق قعذار لاقي ىطغنار قحسا وب .لاقو اهيلع نر كلذف

 0 هقراو ءادغ فلطلا ناغلاف قاحس ا وب احا تلق نيفلا ةلثمو: كلقلا عش ءاعفلاك
 وهف نآرلاو نير ذاامأو ة رم ةنام مويل لايف هللا رفغتسال ىلأو ىلق ىلع ناغبل هنأو لس و هيلع ىللاعت هللا

 0 بوبذلا د تدل اع فنذلا و لاقو 0 5 بلقلا ىلع تيما زغا

 نم ىذمرتلاو ىنانلا ننس يفو ةثيلا مطاس .عأ بولقلا ترص لئاعم لاقو باقلا توميق هاشغلو
 ع

 70 0 دك كلج اطخا اذا دسلانا ف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىبا ثيدح

 522522 22 5225522222522 222525555222 ا 2222222 2 25 ئت ا 2ئ 22525757777يبب7اا7ا7>١”>١”>»>>للل2-3232

 | ىذلانارلا ؤهو هلق ولعت يح اهف ديزداز ناو هىلق لقص بابو رفغتساو عزت وه نآف ءادو

 دنع لاقو حي ثيدح اذه ىذمرتلا لاق ( نوبسكي اوناكام مهبولق ىلع نار لب الك) هللا ركذ

 مهبولذ نا هناحس ريخاف هلك ب رلقلا دوسي ّىح ءادوس 06 هنلقيف تك ٍبذأ املك دؤعسم نب هللا

 قلاخ ومن مهيف هللا قاخ وهو , مهم نارلا يبس ناكف مهبولق ىل ع انير مهل يا كبك ىلا

 5 راششحاو هنتر دق نع جراخ كيسملاو ديعلا راتخاب تسلا نكل ا يلا

 مهتانعا يف اناعج انا نونمؤيإال مهف مزكأ ” لافت 11

 |١ مهانيشعاف 1 موه ن نمو 1 مهيدي نيد نن 4 اناعحو كك وحءمقم مهن ناقذالا 00 ف الديغأ 0

  0ناك ن ع مهانعنم ةديبع 0 لاقو هللأ ليبس 2 قاشالا ن 5 مدان بح ءار هلا لاق ( ن

 ةا 0 كا ىاقلا ىلع ىذا علا نك تاقتلاو فرصتل 0 لولغملل اعام للعلا ناكاملو عناوم وع

 لق قنعلا يف ىذلا نك ىلقلا ين ىذلا وه ناع ا ند عناملا لغلاف لبق ناف ا 0

 ءانمزلأ ناكل 37 0 لاقت هوك اعلا هباد او هاج ل بشاب . قذعلا يف ين صحا 3 لكلا ةداع !إ

 000010113121111 ااا ااا ا ااا اا ما اا ا ل ا ا
 "مالت حتا 2 عك هتك اها رهكلاو طرح هن 20د اوصم ل ثنو وتب وجداني توون ووجع د كمل تويوجتح ١
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 لْثلاَو عببطلا يف كح ٌْ ا بالا َ

 ةلولغم كدب ل امحالو ) هلوق اذه ن هو كقنعيف اذهو كقنع يف ىمنأ مهأوقاذه ن مو ( هقلعيف هز ا

 ىف انلعح انا ءارفل |١ لاق اذه نمو قلا هلع لع ذأ ديلا قاقنالا نع كاسمالا هبش ( كقنع ىلا

 أ نالف قنع يف اذه مزاللا ىثلل لاش اعاو فاحشاو أ لاو قاشالا نع مهانسح التزاغأ مهقانعأ

 كتدلقواذك كنق“وط مهلوق ل اذه انه ىلع وبأ لاق قنعلا يف سلبام نيب نم ةدالقلا موزاك هموزل

 تلق قوطلا ناكمو ةدالقلا عضوم ف هل اهموزل يف ةيالولا ت راض اراذك ناسا هدلق هنمو نك

 اهب وعصواهتدشل لالغالاب اههشف(مهيلعتناك ىتلا لالغالاو مهرصأ مهنععضي و)هلوق ف الالغا ةقاشلا ظ

 ءاضعالا عطقو ةبوتلا يف يف سفنلا لتكو كوبلار ١ عطقك ةدابعلا يف تناك يتلا دئادشلا ىه نسحلا لاق ظ

 ٍإ
 إ

 ا

| 
ْ 

 ةمال هقلطأ امم اريثك مهيلع هنادبس هللا يرحم ىعه ةبنق نبا لاقو محألا نم قورعلا عبتنو ةئطاخلا

 ناقذالا ىلا ىهف هلوقو دلا لغلا ضش مك عن ميرحتلا نال الالغا اهلعحو ملسو هيلع هللا ىلد دمحم

 لا 01 لغلا نال اولاق اهيلعقايسلا ةلالدا ركذ ملناودلالا ىلا وعي رمصلا ةضال د

 لوقاذبه مهناةذا ىلا ةمومضم مهناع انوا مهيدي اف ىنعملافاذه ىلعو ةعداج ىمسكالذلو ديلا هيلا عمجتف

 ناقذالا ىلا ىهف هلوقو رهاظلا وه اذهو لالغالا يللا عجري ريمضلا ةغاط تلاقو جاجزلاو ءارفلا
 نودحمقم ٍمهف هلوقو نقذلاىلا 00 0 طاحأدق ضيرع لغ وهف اهللاةزوزلمو ةلصاو 1

 ضغو سأرلا عفرقغالا يف يف حاقالا عمو هيسأر عفر دعن هرصب ضافلا وه حمقملا جاحزلاو ءارفلا لاق

 برش ملو ضوملا نع 0 عفر 'اذا حماق ريعب ىعمصالا لاقو حقو هسأر ريع حقأ لاقي رصبلا

 ةعفارلا لبالاك ادعص مهسؤرو مهاقذأ لالغالا تعفر مهقانعأ ىلا ع كلغاتل ىرفزألا لات

 نسحا ليق ناميالاو ىدهلا نع بلقلا سبح نيبو اذه نيب هيبشتلا هحو اف ليق ناف ىهتا اهسؤر
 ناك اذاف شطبلاو فرصتلا نع ديلا عنم اهيلا ةعومج دبلاو قنعلا يف ناك اذا لغلا ناف هنيباو هحو

 هيصتنم ضارلا صخاش هبحاص لعجو هبيودت نم سارلا عنم نقذلا ىلا لصووقلا الم دق اضي رع

 مهفلخ نمو. ادس مهيديأ نيب نم المحور هزه نطل دكأ مث ةكرح هل عيطتسإال

 نهو مهيدي نيب نم لعج ىذلا دسلاو هماع يف قيس امل ىدبهلا نم مهعتم سابع نبا لاق ( ادس

 ةبوةعناعالا نم اهب مهعنم ىلإ عناوملا نع هناحبس ريخاف ىدهلا قيرط مهيلع دس ىذلا وه مهنلخ

 ناقذالا ىلا ةلصاولا ةضيرعلا لالغالا تعضو دق موق لاح كلذو هغلباو ليا اهلثمو مهل

 مهزاصبأت يشغأو امني نم دؤفللا نووطخماإل ندا ؛ اولعجو اهيلا مهيديأ تمضو مهق ةانعأ يف

 هاداعو هب رفكو هدحج مث هل نيو قحلا فرع ىذلا رفاكلا لاح كل اذاو ايش نوريال مهف

 نيب ليحاكن االا نيبو هنيب ليح دق هناوةقباطم:متا هل اًباطم لثلا اذه تدجو ةاداعم مظعأ
 ناعتسملا هللاو فرصتلا نيو اذه

 ىلع ديرب ”سانع نبا لاق(الاقتأ تولق لع مأ نارقل ا رقلا نو ربطت الث أ) ىلاعت لعق لكلا اماو «لصفال
 برض دق ىذلا ترملا بابل ةلرع كلقلا ناكو كلا لع عبطلا ىنعي لئاقم لاقو كامقأ الدمار

 لفقلاو ما عفري ملام كلذكو هءاروامىلا لوصولاو بابلا حتف نكميال لفقلاحتفي ملام هناف لفق هيلع

 نمضتي بواقلا ريكنت ناف لافقالا فيرعتو بلقلاريكشت لمأتو نآرقلاو ناميالا لخدي مل بلقلا نع
 7 ا[ ك0 خخ ذأ ذأ ذأ ذأ زا ]| ]| ]| |1010 0 0 0 0 1 2 2 ا
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 1 00 0 بؤاقو ءالؤه بولاق ةدارا
 || مسالا اذهب فيرعيام ىلا مهولا بهذل لافقأ لاقول هناف ديك أن عون فيرعتلاب اهلافقأ هلوق ينو ةلملا
 ا ةصتخلا"اطافتأ دارأ «اكف بادلإ لفقلا ةلزنع تلقال وهام اهب دارملا نا لع بواقلا ىلا اهفاضأ املف
 ظ معا هللاو اهريغل ن وكنإل ىلا
 م هنا مهنحل نيذلا كئلو وأ) هلوقو (ىم مكب مص) ىلاعآ هل وت ِق رقولاو معصلا اماو لنصر

 .نيعأ مواهب نولقميال بولق مط ى الاو نحلا نما ع كميل انأرذ ذقل او)هلوقو (مهراصبأ ى عأو
 هلوقو (نولفاغلا مهكئاوأو لضا مه لب ماعن الاك كئلو | رس ناد مهلو اهب نورصيبال

 يف سابعنب !لاق (ديعب ناكم نمنوداني كئوأ ىمحمهلعوهو رقو مهاذا يفت هل نوئمؤيالنيذلاو)

 0 اكم نم نودان كئلونووتشي الق مهبولة هللا 1 ملعوهو نارقلا عاما نع ممصمهئاذا

 ىذلا لجرال لوقت ءارفلا لاقو مهب ولق نم, ديعب دهاجت لاقو ءادنو ءاعدالا مهفتال ىتلا ةميبلا لثم
 الف ءامسلا "نم نودانإ ذم ا يلكملا قااحو لاق ديعب ناكم نم ىدانت كنا كذك" م

 عمص٠ مل ديعإ ناكم نم ىعد نه نأ 560 الو نوعمسإال مهنا ىنملاو ىبيا نوعمسي

 منو
 ناعون مكلاو قطنال ىذلا وهو مكب أ عمج مكللاو (ىمع مكب مص)ىلاعت لاقف كلا ماو( لس صر

 || هامع نا اكباقلا مكب امهدشأوناسللا قطن و بلقلا قطن ناقطن قطنلا ناك ع مكبو باقلا مكب

 77 7-7 2727 0 1 مهنسلا هب قطنالو قحلا نووقفيال مهناب هتاحيبس مهفصوف نذالا مدصو نيعلا ىمع 0 هممصو

 ةنالثلاباوبالا هذه مهيلع تدس دقو هماقو هرصل و هعمس نم ا ةنالاع نم ديعلا للا لحد معلا

 نيعأ مهلوا#ب نووقفيال بولق مهل) ىلاعت هل وف هريظنو م 4 تاقلاو ىمعل اب ردعلاو مصلاب عم ل

 ١ رك ا انبجو) هلوق يف ةنالثلا نيب هناحيس 0 0 نوعمتس ال نأ 31 مملو اهب لو 0

 2 (هللأ تايآب نودحمجي اوناك ذأ ؛ 2 ىم نم يتدقأالو مهراصبأالو ميووس مع ىنغأ اف ةدقأو اراصبأو

 كلان هيك او هامعأو ص ةلالش دار ا اذاو هرصنو هعمسو ةبلق حتف دبع ةياده هناحسدأر أ اذاف

 0 قئفوتل

 نماهلا ٍىرسءاطغلا اذهو(ةواشغ هرصل ىلع لعجو) كلاعت لاق من :يعلاءاطغ وهف ةواشغلاامأو (لصفإ)

 اذا 1 هفام روظن باقلا 0 نيعلاق رشلاو ريا ن م نيعلا ىلع روظي بلقلا يفام ناف ناقلاءاطغ

 هتطلاخو هتؤر دنع ةوانغ كتعااو ع م هتسلاحو ا اديدش اضغن الحر تضغبأ

 0 3 يا ارتب سل

0 
 ْآ
3 

 ش
3 
1 

0 
1 
3 

 ىدبلا عقاومرصبت هداف 0 ا 00

 د مكسأ ارق(لئسلانعدضو هلم ءوس نوغرفا نيزك ذكو) ىلا لاف داملا ناو( لصف ا

 لوكفا ضرعا امهدجأ نيهجو لمتحتوداصلا حتفب دصو نوقايلا ارقو نيز ىلع المح لوعفملل ءانبل

 ىف ىلقلا ىلع دشلا 0 ناضقاتال ناتي الك نانءارقلاو م نوكف هريغ دص نر ناثلاو اهزال

 ' ءاولعل اير اندلا ةاما يف الاومأو ةنيز ءالمو نعرف .تبب ١ كنا ابر ىموم لاقو) ىلاعت.هلوق



 ع

 تبيجأدق لاق م ملالا باذعلا اوريتح اوتمؤيالف مهبولق ىلع ددشأو عرلاومأ قع نسطا اخر كابس

 ا 0 , نابع نبا لاق اذهلو عتملاو دس صلا وه ىلقلا ىلع دلا اف يتم يكتوعد

 ىسومل لاق هناحبس لانا ةاروتلا ينام قباطم اذهو نامالل حّيشنتالو نيلتال ىتح هلع عبطاو أهسق
 نم ةيسقتلاودشلا اذهو رصع ىبئاجتو 0 روظت ىتح نمؤيالف هبلق ىسقاس ىتاف نوعرف ىلا بهذأ
 كناخلا 5 :وقك مهيضارعأو مهر م "؟ ىلع مهل ة ةب وقع لك هكا يف هناحسي برلا دع ل

 هفسو مهم ٍلظ وهو 10 كدع هناف مهعم ؟ 2 حبقأو هنم 0 وهف هيلع ادومم ناك اذبلو

 0 كا قلو امهبعشأو 1| ىلا يف رشلاو ريحا عسي ملع ميلع نع مكح لداع لمف ردقلاوءاضقلاف
 0 0 2 اروجو املظ

 | نم كارب ل م ضع ل مهضعل رظن ةروس تلوم اذاو)ىلاثتت لاقف فرملا 59 (لصف)

 نعو 1 1 مولعف ن ع هتاحيس ريخاف(ن ووقشبال 1 مس ًاميولقللا فرص اوفرصنا مث 6
 ناف لباقالو اص ر غ لحاف هلالها اوسيل مهنال هر 1 ةلا نع مهبولق فرص وهو م

 : 0 ا مهبولق ءال وهو دصق' نسدحو مف نسح نيئيشبل لا ةيحالص

 ةناخعشس ربذ اف (نوض رعم مهو اولونل مهعمسأول هلو مهعمسأل أري ارخإ موف هللا معواو) هلوقيف اذهب هن احبس

 00 ماهفإ عامس موعمسل ل رف مهيولق ىلا همس لخدي مف ريذال ناو ناعالا ةيلباق مدع نع

 ربا مت , 2 لصحم من نونمؤلا + هعمس ىذلا مهفلا عامس هتحح مهلع هب موه اعامس هوعمس نأو هب

 لذا نكلا وهو ضاخلا ا عامسلا | اذه مهعمسأو ول ناعالا نم مهعنمي مهبولعب 5 اق رد علام .نع هناحييس

 هذهوةيدردوصقو ةئيس ماهفاف ناعذالاو دايشالا ن ه علام ىف انلاو مهفلا نم علام لوالاف ضارعالاو

 ناعتسملا مللاو اص: د كفو حر مهف هداعسلا لعو ىدطا ة ةخيسلا نا/ءاقلا لعو لالضلا ةخسن

 0 5 ا 3 | هذه 0 فرص اوفرصن ا مث)هناحبس هلوق لمأتو

 هندارامدعل ناكمهفارصن ا ناذلوالا فرصلا ريغ رد هيلع مهقاعف مهفأرصنال ة ةبوقع داع

 مهبولق تفرصن افن راغذالاو لاقالا مملنولف لوبقالو موق ةيحالصال ةنال مهلابقال هتئيشمو هناحببس

 غيز ىلع مهازاجك م لوالا فرصلا ريغ رخآ اف كلذ ىلعمهازاغ نارقلا ن ع ملظلاو ليلا

 را ااذكهو «مهبولق هللا غاز ا اوغاز ا4ؤ) لاق م لوالا غيزلا ريغةغازا ىدهلا نع مهبولق

 كنم سيلب | ةصق نكنلو هيلع لابقالا نم هنكمي الف هنع ضرعي نإب هازاح هناحبس هبر نع دبعلا
 ناب هبقاع كلذ لع رصاودض ال دن ملو ىلاعت هبر ىصع امل هناف عافت منأ اهب عفت ركذ ىلع

 ًاهريخصا هنو رفو ةيضعم لذ ىلا ايعاذ هلع ناب ىلوالا هتنصعم قع هقاعف ةصمم لذ ىلإ اعنا 2
 ةئيسلاباقع نف قباسلا رفكلاو ضارعالا كلذل ةبوقع هنم رفكلاو ضارءالا اذه:راصو اهريكو
 فارصنالا مهلع هناحبس هراكت ممتلي فيكف ليقناف اهدعب ةتسملاةئسطا باوث نمنا ام اهدعن ةئيسلا

 اذاف(نيضرعم ةركذتلا نعمهاف )لاقو“نوكف وب ىنأو ٠ نوفرصي ىتاف)ىلاعت لاق دقوهنغضارعالاو

 هلدعنيب نورئاد مه لب ق مهلع كلذون فكف نك وقام ناشر مهلعحو مهفرص ىذلا وه ناك

 لز :أو هلسر مهيلا لسراف بابسالا مط ًانهو ق 3 رطلا مط جهنو بابلا مطل حتفو مهنكف مهبلع هتححو

 تان راضلاو عفانلاو رشثلاو ريخلا نيب زيمت الوقع مطل لمحو هلسر ةئسلا ىلع مهاعدو هيك ميلك

 ) ٠١ ءافش (©



 ل لا - هم
 01 0 اوحتساو ىوقتلا ىلع ىوطا ورنا اذا اعاعبت | مط لعحو الفلا ا ملأ

 انل فنأ كاوس ةدابعو كديحوت نمانّيلا 5 كرشلاو كتعاط نم 03 ا كتيصعم اولاقو ىدطا

 اذه# هتحمو هتعاط 3 تنوعا كل مةلاخو ميد نع م« واق تضر عاف كتدابع نم اناسد يف

 مهلع هدسف ارايتخاو مهنم ةدارا ىدطا بإب مهسفنأ ىلع اودس مهف مهباع هتجح كلتو مهف هلدع
 بابلا نم مهلخدأو هوضترا انافأ كيمو هؤلوتام مهالوو مهسفنال اوراتخا امو مهالغن ارارطضا

 الوابل امف نم حبقأ الف نوضرعم مهو هنع اولوت ئذلا بابلا مهنع داو هلا اوقتسلا ىذلا

 قلاخ هناحبس هنكلوةأشنلا هذه ريغ ىلعىهأشن ألو ةفصلا هذه ريغ ىلع مهقلل ءاش ولو هلعف ن
 بايذلاو ءاشلاونيطايشلاو ةكئالملاو ثيبْلاو يطلاؤ راضااو عفانلاو ةماظلاو رونلاو لفسلاو 0

 0 1 ير اعاطب اهضعش هل تقلحت اهق ابلمسسمو انملاعثاو اهاؤقو اهتافصو اهتالا اهطعمو
 0| ك1 يدق هلاكأ يضتقمو هدم نجوم وهوا ةتيكحم ققو | لغ راجح كلذ لكو اهتيشمو

 م11 نم روفصع ةرفيك الا وع نإ ام هوب مهيلع ىنخام ىلا كلذ نم قاخلا هماع امل ةسن

 161 ناكو هاه عبتاو انرك ذ نع هباق [لفغأ نم عطت الو) ىلاعت لاقف لافغالا امأو 6( لصف )

 راو لاق الئانء الج لاقف ( انركحذ نع هلق انانغأ) هلوق نع تلم سابعلا وبأ لكس (اطرف

 ةمالعال تلا لفغاا ضرالاو غرافلا "ىنثلا لفغلا تلق الفاغ هتدجوو الفاغ هتيمس هتافغأ مالكلا يف

 ىلع هل ءاَسا وهف هنم اغراف 1 ذلا نع الفغ هانكرت هانلفغاف هلع لكشال ىذلا لفغلا باتكلاو اهب

 ا دع 00 دام لافغالاو هفصو ةلفغلاف الفاغىتبف ركاذلا هل اشي مل هناحبس هنال ىلصالا مدعلا
 هّم عنتما هتلفغ ءاش اذاو ركذتي مل ركذتلا هل اشي مل اذاف هتلفغل ضتقم اءهنم لكف هركذتل هتتيشم

 اا ا نرلا ةعشم مدع ىلإ اهؤحنو'ضارعالاو ىقكلاو ةلفغلا فاضت لبف لبق نلف ؟ لا
 روطي نا هللا دري مل نيذلا كئاوا) ىلاعت لاق اذهبو اذهب قطن دق نارقلا لبق اهعوقول هتثيشم ىلا

 فيكف لبق ناف ( هلضي أ 0 اش هللا نم هل كلمت نلف هتنتف هللا درب نمو ) لاقو. ( مهبولف

 امو ىدوجو رثؤم نم هلدي.الف ايدوحو ناكنا رثالا لبق رئالل اجوم ئضتقملا ببسلا مدع نوكي

 ”ىئأةفاضا باب نم ناكميلا فيضأاذاف ىلصالا مدعلا ىلعوتببف هبجومو هيبس مدع هيف ىنكيف مدعلا
 لا 1200 راقألا اذهب ايضتقم و نجوم ىمس اذاو ثيسملا مدع لع للذ بنبشلا مدعف ةليلذ ىلا

 هيمأ يف هطيرفتو هاوه عا عابتا هيلع بتر ” لافغالا اذهو الف ارثؤمو ارثأ مدعلا نوكي نأ اماو كلذ

 الإ لاقو اكله ىلا لاقو هل عاضأ ةداتق لاقو اعامض ىلا أطرف هرضأ ١ ناك دهاج لاق.

 هعاضا مين حما مدق نم قاجساوبأ لاق زجعلا ميدقت طيرفتلاو عيضمهب نواه ىاااط رف" نما ميلا

 ال0110 طرف ءارقلا »لاق طرق نالف يعأ لك لوقت هيف طرشي ىذلا مالا طررفلا ثنللا لاق هكلخأو
 هنع ةلفغلا نسحيال امم لفغو هعابتا ىغبذي الام ع عتاو هيف طا رفتلا ىغينيال اميق طرشب

 لوقلاب نعضخ الف) لاقو (اضرم هللا مهدازف ضم مهبولق ىف ) ىلاعت لاقف ضرملا اأو (لض

 مهبولق يفنيذلا لوقيلو نونمؤملاو باكا اونوأ يذلا باتريالو )لاقو(ضصمهبلق يف ىذلا عمطيف
 نأهتمص نافهلادتعاو هت نع جورخ باقلا ضرفو (الثم اذهب هللا دارا اذام نورفاكلاو ضرم

 رف كل رع راش اماوتدف كلاب اها هج رق ءرغ لعل |زيؤم هل اع قلل اقراع نوكحي

 نيقفادملا



 لغلاو عبطلا يف 0 ريشع سماخلا بايلا

 امهنم الك هناحبّس هللا .ىمس دقو ةوهشو ”ىغ ضرم ةاصعلا ضرمو بيرو كش ضرم نيقفانملا

 تضرموهلاح تريغتو همسجدسف نالف ضرمداسفلا ةغللا يف ضرملا لص ىراتنالا نبا الق احم
 ةيليحالا ىليا تلاق تدسفو تربغت ضرملاب

 اهافشف اهئاد ىصقأ عبتت ةضيرم اضرأ جاجحلا طبه اذا
0 

 ترعشقا دالملاو نيسحلا 0 ةضِل رم تحض ضرالا أر 1

 فءضاذا رمالا يف لحرلا ض رم هنمو ةهطوناصقنتو فعضو داسف ءاش أ ةعبرأ ىلع رودي ضرالاو

 كاق كا موه. ته اذا ةضإرم رو ةفيعض ها اظنلا ةضي رم نيعو غلاب موهيف

 * ةضل رم خايرلا كعبرأل تحاور * :

 ضان ى اشرف نديةتمو ناصتنلا ضرما 0 ىار ءالا نبا اتوا رلا 1 قى ةفيعض ةنبل أ

 نعىرذنملا نع ىرهزالا لاقو كر تق اذا قجاح يف ضعرم ا ضي رم بلقو ةوقلا

 دعنأو ةماظلا ضرللأو لاق اهئافص دعب (مبارطضاو ةعّبطلا مالظا ضرلل هباحجأ شما

 رقالو سمش اط 'يضي ا ةيحان لك نم تضرم هلو
 دوعت بلقلا يف روجفلا ةوهشو ىفلا ةداراو لالضلاو ةريملاو لهيلاو كنشلا مث ةغالا يف هلصأ اذه
 هراثيال ضرملا ةدايزب هللا ههقاعيف ضرع يح ضرملا بابسا دبعلا ىطاعتيف ةعبرالا رومالا هذه ىلإ

 ١ ايل هيلطاعو هانا
 0 اونمؤي مل كم هراصبأو ممدقأ باقنو) ىلاعت لاةفةدقالا بيلقتامأو.( لصف ) .

 مهنءاح ولو ناعالا نيبو مهيب كار عع نونمؤيال تءاحاذا اهناىل اع فطع . اذهو (نوومعي مهنايفط يف

 قدما نت رشفملا نم ريثك لاقف ةرم لوأ *ب اونمؤي م اك هلوق يف فلتخاو نونمؤي الف ةياآلا كلت

0 

 ةياوريف ن مانع نبا لاق 5 ناعالا نيبو مهنيب اناح اك ةيآلا مهتءاجول نايالا نيب و مهننب لوحن

 ا واللا وه 0 لاق ىداع نم ا ومجرب قح سل

 متل نم اخو 0 فاك كاف ني 0 0 3 بلقتب ا هره

 ا مكيلع ولت مكتم الؤسر ىياتسرأ اذ هرتو كيل ناس ىساد

 عامجا نشك ىذلاو ( مل 2 1 0 نوماعت ارنوكت ملام مكماعيو هيك باتكلا مكماعيو

 ةحلو نم رقلا لوح تامل وا رشلاو | فالس سنج نم ءازيلا ناب مالعالا هيبشتلاو ليلعتلا
 مهنال مهتءاج اذا اونمْؤي نأ اناا لا مهلوصوو ةيآلا از ىضتقم ع نم بجاولا ناكو هجوىلإ

 اههجو نع مهراصبأو مهبواقل ابيلقت كلذ ناك اوئمؤي ملاذ ةافاقبَص وفقك ا, ةدآ اوفر ءو انايع اعوأر

 ١ 0 دقو هلع نكت نإ ىغني ىذلا

 دحاو بلقذد 0 لا عباضأ نا 01 2 نا لوس 0 ا هللا



 ك0 1 1 1 1

 هللا لص هللا لوسر ناك ةوعد ع اعلا هللا ىكر ةشئاع تلاق لاق رس ع دايز 2 ىلعلو ماشهو :

 نا معن لاق انيلع فام ليف هب تلج امو كاي انما هللا كلوي تلقف كد العدوان تي تولعا

 بوب أ نع دامح ىورو نسح ثيدح اذهلاق ءاش كنك و كلشإ هللأ عباصأْن م نيعيسص صأ نيب ؛ بواقلا

 ينك" ةوعذ هللا لوسراي ت تاقف كئد . ىلع ىلق تبن بواقثا ا رعد نأ ركل ملسو هيلع

 هماقأ همش نأ ءاش اذاف هللا عباصأ ره فص نيب هلقو الا دنع ن م سيل هنأ لاق اهب وعدنام

 مهعدأو مهلذخأ سابع نبا لاق ( نوهمعب مهمايغط يف مهرذو ( 0 هغازا هغيزي نا ءاش اذاو

 . نودامتي مهلالض يف

 ا 0 التو ( مول تا غاذ أ اوغازا 1 كاع لاقف بولقلا ةغازا اماو - 0

 تلاماذا سمشلا تعا نمو ليلا غل زلا ل انتيده ذا دعب انبولق غرتال ان ر هولأس مهنا نينمؤملا

 ىلاعت لاق اك رصبلاو بلقلا هب فصوي غيزلاو لالضلاىلا ىدهلا نع هليم هغيزو هتلاما ىلقلا ةغازاف

 ىنعملل بيرشاذهو اقرف تصخش لئاقمو ةدانق لاقو ( رجانملا بولقلا ت تغلبو راصبالا تغاز ذاو)

 0 قرط اق“ قفل ىلإ طف هينيع حتي نأ وهو غب زلا ريغ صوخشلا ناف

 ةلذلت| نا لك نم ميبلا اولقأ نيذلا ءالؤج ىلا الا رظنت مف 01 راض تلامااتلو
 مهراصبأ ت تلام ىبلكلا لاقو بازحالا ىلا رظنلا تصخشو هنع تلات رخآ ؛ ىث ىلا رظنلا ن
 تلق هيلا رظنت ةريحتم اهودع ىلا الا تفتلت يلف 21 لك نعتسضإز ءارقلا لاو مهلا رظنلا 1

 هلباقموهوهيلع عوقولا نع رصبلا غازف فوخلا ىوسامةظحالم نعكلذ هلكش ابعز التما اذا بلقلا

 مكرصني ىذلا اذنف :كلذخي ناومكل تلاع دافهللا كرضتب نأ ) ىلاقت لاف نالذخلا امأو ل (
 كرو عملا يف كاي اذا ةاشلاوةرقبلل لاو ةيلختلاو كرتلان الذل 1 (ةالعلان

 ْنلو سانلا نم كل بلاغ الف هللا كرصنني نإ ةي آلا 10 قاتلا نب حلاق لودح : اما اروض

 نانا نسر سانلل 0 5 0 أ سانلا كرصنب نلف كلذ نو كلذخ نم نالدخ كرضلا

 1و عدال نآ دس قفوتاو ا || هلكيو هسفن نيبو ةديعلا نيب ىلاعت هللا ل“ نإ نالذكلاو ىرمال

 . زجاعلا دلوال قيفشلا'دلاولا ةءالك هذاك هنع عقديو هنيعيو هب فاعايو هل عنصي لب اهيلا هلكب الو

 قحاب 0 هيلع هللا 0 هثاعد نم ناكاذطو كالطا اك كلص دقق ةسفن نيبو هيب ىل> ف ةسفقن ع

 ا ىلحاصا كثيغتساكتمحرب تنأالا هلال ماركالاو لالحلااذاب ضرالاو .تاومسلا عيدبأب مويقاي
 هودع نيبو هللا نيب حورطم ديعلاف كقلخ نم 1 ىلا الو نيع ةفرط طفلا كلا ىلكت ذو هلك

 ([017 711 سرفر 6 قاطبشلا هسرتقا هتعيزت رعاو هلدخم ناو هودعإ هب رفح مللا ءالوت ناف سيلبا

 |0009 لشنلا لعىوش نأ اهكع لهو اهنيو تثذلا نيب ىعازلا ىخ اذا ةاعلا لئذااق لبق ناف
 بئذلا اذه هللا لعجي م نكلو قودصملا قداصلا هلاق اك 5 نابشألا سد ناطيشلا نا هللا رمعل لكْسَم

 ”ثباَحأو هنوعديتلف لاو كيدلا تلاه ا اذاف اهفعض عم اناطلس ةاشلا هذه ىل 0

 ليبس هيلع ا فلا ءارلا ىمح تقرافو ةعيطم ةعيرس داوم تلق َْل ا و أ

 فق ةاشلا الا ييدلا ل[ لك بئذلا لهف مط اديط ناك هلخد نم ىذلا بائْذلا لحم يف تلخدو

 ىداو تاخدو ىعارلا نع تدرفنا ىتلا ءاشلا عراضم اهارا دقو اهرذنو اهفوحيو اهرذحم ىعارلاو

 بايذلا



 لغلاو عبطلا ف ب ا١وؤ رغ* سماك بايلا

 نم هناحيسهلل نا لوقي ةيندلا ىف نبا تعمس ةسلاجلا باتك يف ىكلاملا ناورم نب ه+حأ لاق بائذلا
 نب دمم نب دمحأ هللا ديول اننا كفل هر د اطمإ الام كلذ ن نم دحاو نك ىطعي ىصخ الام مولعلا .

 رئاطلاب رع لجر مهف ناكف فلم | واكام زق ذأ هبا نغغ ىمهسلا ركب .نب هللا ديبع انس ناطقلا ديعس

 ا ىلع انايحيف اذكو اذك لوقت لوقيف ال نولوقيف ءالؤه لوقنام نوردنأ لوقيف

 لاقف وغنت واب | ايقثع ون كانك | حس لع تفلخم دقةاش اهيفو منع ىلعاورم ناىلا'بذاك ماوههبف

 يف لوأ ءاع كاخأ لكأ «يئذلا كلحألل ق :ل1 ةلذنسال لوقت لاق ال اناقرة[غلا ذه لوشام ند
 ةاذعس تدلو معن لاق ذه كماع لق ةا لا هذه تداو هاناف ئعارلا ىلا نيف لق ناكللا. اذه

 هقنع ونحو وغرب وهو اط لمح ىلع ةئيعظ مهيف موق ىلع انينأ مث ناكملا اذهب بئذلا اهلك اف لوأ ماع

 يفوهو طيخم ىلعهتلحر اهنا معزيو هتبك ار نعلي هناف لاق ال انلق ريعيلااذه لوشام نورد لاقف ابل

 هتاحرا 000 اذه انحاسوا ءالوخ احلا انهن اف.لاق همانس

 ل تراس ةايءذبف لاق م وه اذاف هنعا ولقحو ريجلا وانك لاقاذ |ف هناو طخم ىلع

 تيحتسا ن أ الاىأإ وهو ةورم, دعل ةرم هذ نم مدا نبا هئاحسهللا رذحدقوترذ ةرم يئذلانم

 انااممكسفت نأ اومولو ىتوم ولتالف ىلمئبجشساف مك وعد انااا ناطاس نم مكيلع: ىل ناكامو مكتفلخأف

 يأ باع 0 !| نأ لبق نم يل ”ىخرص# متأ امو مكحرصمب

 نأ نود مهسكرأ-هللاو نيتتف نيقفانما يف مكلاف ) ىلاعت لاف ساكرالا امآو ( لصف )ل

 لاقو 0 مهكرأ ءارفلا لاق ( البس هل دم نلف هللا للضي ينو لآ لحل اودهت

 ىلعالوأ دروأ هيلو لع وذل بل (راكرلاو ةنددز اذا ناكل كرأو ءقلا تيكر لاي هك ١

 ةنها لاق دادنرالا سكمرالا

 اروزلاوكفالا اولاقو ةاصع اوناك مهما رانلا مح يف اوسكراف

 سكتلاو سكرلاو افجر ىمس ىتعملا اذهو ةسادلا كا ىلا 'در هنال نكرلا ثورلل َلاَع انا .٠
2 . 0 . َ 
 رافكلا كح ىلا مهدر هناىنعملاو مهدرو مهسكت د مهسكراجاجزلا لاق دحاو ىنعيسوكملاو سوكرملاو

 0 راك ناكرأ أ ناك ناو هأدع لع و مف هتاضقو هنكح نع هناحبس ريخاو راغصلاو لذلا ن<

 ةاطعملاةيردقلاهل وقت امالهلدع اذهو هديح ون اذهف(ن 0 مىولق لعن او لب )لاق م مهلامعاو

 ردقلاب بيذكتلاو لدعااو تافضلا راكنا ديحوتلا نأ نه

 مهناعيلا هللا هرك نكلوةدع هل اودعال جور ااودارأ ولو) ىلاعتلاقف طيبشتلا اماو -ه# لصف يح
 كبرت سابع نبا لاق هلعش ىذلا ع انع ناس الا در , طيبثتلاو (نيدعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبشق

 عمهاو اودعفا مهبولق ىلا ى ا م ئرخأ ةلاور ف لاو ىلا ء مباسكو مهلذخ |

 نرذلا كنداش اك ؟1) لاف دعنو لق اق نالذخلاو طيدشلا اذه يف هتمكح ةناحسنب دقو نيدعاقلا'

 غ2)أ11121ذ 1 ذ ]01 اذ

 ةباا

 *دعهلاودعال حفر ,لاءاودار 10 نوددريد + ممر يق مهن مهواقتياراو رخآلا مؤيلاوةللإ نودمؤتال

 امب اوباتراو هئاقلب و هب نامالا اوكرن املذ(نيدعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبتف مهئاعبنا هللا هرك نكلو ||
 ا هن أح سو رك كلذ ةبهأ اوذخا الودل اودعت 0 ةعاط يف جورلا اوديرب مو هيف برال أ
 .بحأأدي ىلع هيلا اهادهأ ىت اهم ده 0 ا 0 ا من“ ناف هنأش اذه نم 1

 .٠ مكتدعوو قمللا دعو يدعو هللا نا رمالا ىضق امل ناطيشلا لاقو)حبصيو هعم تديبو هاعد اذا هل



 لفلاو عبطلا يف 000000000000 رع سطابالا "|
 اذه ةعاط ناف ارفك اهلدب ل ب اهركش الو ةمعنلا هذه ردق فرعي ملو هياع مهمرك يو هلآ ةقلح 1

 انوكوار ردق هلقىلا لسارأو جاور: , نم هر ا عقب الثل هطيشف هناحبس هللأ هه م ما

 0 ءالؤه طسنت يف نينمؤملاب قلعت ىتلا |ةمكملا نع هناحبس ريخا مث نيدعاقلا عم دعي نأ

 نينمؤملا عم او>رخ ولف با رطضالاو داسفلا لابخلاو (اوءشوأالو الا لا كازا كيا

 | الابخ الا مكودازام سابع نبا لاق قداتحالاو نا رطضالا مهني ا مهرما مهلع اودسفال

 | لش الويلات ع رودس يف هميظعتاو ه رمالبرووتب ودعلا ءاقل نغ مهونحب ىنعي انبحو

 '0 11 نا كعاحشاوفتح ديري سابعا لانا داسالاو:قيرقتل تيب كونندلا يف اوعرساىأ

 لاقو نيبلاتاذ داسقال ةميمنلاب مكلالخ اوءضوال نسحلا لاقو ودعلا نع اونبجيف ةملكلا قرفتل مهندب

 ٠ : 7 11 للا بيعلا كتوغبي م ا ءاكلا

 بارشلابو ماعطلاب رحتسو ١١ ٠ بيع مكث نيعض ومانأر ]| 1
 ةعيبر ىلا نب ر< لوق هئمو نيعرمسم ىا

 امن ولك خان زوار ناقو 11 فرع اك نافرملاب "نولات
 مهمالك عمس, نم مكفو ةدانق لاق (مهل نوعامس مكفو ةنتفلا مكن وغبيإ) هتيظم تلك تح عرسا ىأ

 0 مف ةمهفرشل هيلأ مهنو ا مف ةعاطو مهل ةبح 0 كفو قاحسا نبا لاقو مهعيطيو

 نمضتف تاق مكلع مهود 31 نوقفانلا ءالؤه مه ول مهل ةعاطو عمس لها مكفو لوقلا اذه

 نوعمسإم مهيلانواقني مهل 0 ليز نإآو دهاخ لاقو نيتحتسم" ىعم قيعامس

 يف نكي ملو هل نولبا# ىا بذكلل نوعامس ىلاعت لاق كلوالا وه كوقلاو سيساوج أ 3

 مهعمنواصيو نولحريو مهعمنولزل نينمؤملا نيطلتخم اوناكنيقفانلا ناف نيقفانملا سيساوح 0

 هلعشب اعا اذهناف مهرابخا مهيلا نواقني ناوعلا مهيفاوا أ دق مهنع نيزيحتم او وك مو مهنوسلاجحو

 ناف معا هللاو قاحسا نباو ةداتق لوق 0 دصرأو اهطلاخم مو ةقاط 00 ٠

 ةلاحال اهدض. بحب وهف اههرك هناخبس ناك اذاوهاهجرك فيكف هل ةعاط هتعاط ىلا مهناعبنا لبق

 ؛ليق هيلع مهقاعي فكف هل ابوبحم مهدوعق نوكيف رخ آلا دضلا ةبح مزاتست نيدضلا 01 00

 ةيريحلاف مطوصأبسح:ى اع كيا راسل لوز تالاادهف ةكسالا رك( نيدهو نآشهل لاوس اذه

 لعف ىلع مهبذعي نأ زوجيو هيلع زئاج, وهف نكمي لكو اصملاو مكحلاب للمتال هلام نأ دنع يحن

 اهسفن ىلع .تدش دق ةقرفلا هذهو ءاوس هيلا ةيسنلاب عيطجاو 0 ةضغبام كريو هاضريو هحنام |

 مه لب مهعتعي لو ةقيقح مهطيش ' هنادعس هنأ اهوصآ ىل اع دنع 0 ةيردقلاو ليلعتلاو هكا باب |

 هللا اهركذ ىتلاةدسفملا مهجورخ يف ناكاملو كار لام اواطفاو فر 1١ نع اهوطنمو تعا او

 1 ولق يفثاعبنالا ةهاركءاقلا هناحبس لجو اولاق هلوسر عم جورخلا ةها 0 مهسوفنيف ىتلا هناحبس ظ

 ال كب اع ىرما كو اوأقاةب هرعأ هناق ىناعسا ةناحساؤه ءركي نأ ىغ نم: ةئيشم ةهاوك“ |
 حيحصلا با ل هلا ةلالد نم امهدعبو نيباوحلا نيذه داسف هتريصب هللا روت نم ىلع ىنخي | |

 مهر كالا هلا

 اذه ىلع عب ل اوجرخ ول مهجور رخ نا هتاحبس ملعو اند م 0 كلذ بيو نيم ومللو

 لا هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرل اعام او هرمالو هل ةعاط جور أ

 000بجأخ1 ]أ 131212 1 1 1 1 17 هكا



 ْش

 ىلع لمعلا ”ىبس راجعة دوعو ديو نع هضار ءأ ىلع هل هنم ةبوقع سلا هلم ديعلل ةناحتيس /

 أ
 هللأ هنو نأ ديال ل ل ا 0 ا نعمامحأو هلهناحس ك0 1
| 

 مس ل سس

 لفلاو عبطلايف - 0 ردع نشا تال ١
 هيحام فاالخ نمضت احورخ ناكف نينمؤمللو هلوسرل نالذخ جورذ مهجورخ ني هحولا

 ىذلاهحولا نمدهل انوبحمو هحولا اذه نم هل اهو ركمناكف هضغبرو ههركيام عوقو مزاتسوو هاضريو

 هارت ىلع ممقاعو ههركف هيلا هوركملا هجولا ىلع الا مهنم عقبال هلا ملي وهو هؤايلوا هيلع جرخ

 .جورخلا سيلف اذه ىلعو هطخشيو هضغبي ىذلا بورا درت عال ءاشضرر س١

 ”تادض هل 0 را اذهو مهنم هضري و هلع مهشر مل هواعف ول ىتح ةعالط مهم ةهرك ىلا

 دوعقلاو هلوسر نع فاختلا ىئاثلاو ةحب ىذلا وه نفل ادهر توا :ىخرملا جورألا انهدحأ

 نوحر# اوناك ىذلا هجولا ىلع جورخلل هع اما ههركو هضغس دضلا اذهو هعم وزغلا نع

 هل ناهوركم نارمأ انهه نكلو هل ضوغبم مهدومق.لئاسلل لوقنف دضلا اذه هتهارك ينانيال هيلع |

 ىلع مهجورذو هل هوركم م . : مدوعق ناف ةكشمم مظعأ هنا ريالا : ند هل 1 1 هناحييس .

 ىلعالا هوركملا عفدف هناحبس هيلا نيهوركملا دحأن م دب مط 5 هرك وأ ءركذ ىذلا هجولا

 00 مهدوعقةدسفم ن اق هعم 5 ورح ةدسفم نم روس 0 مهدوعق ةدسفمناف ىندالا هوركملاب

 ىذلا جورخلل مهقفو الهف تاق ن ناف عض ظوملا اذه لمت نينم ْوملا ىلع دوعت مهحورذ ةدسفمو مهب

 0 ناو ارارم لاؤسلا اذهلثم باوج مدقت دق تلق نونْوملاهيلع جرخ ىذلا وهوءاضريو هنحت

 هلضفو هقيفوت وهاده لع ثيح اعأ هللاف 7 ريغ ,انعو هلحم ريغ يف قفوتلا عضي نأ ىبأت هناحبس

 لعج الهف كلذ ىلعو تلق ناف هّتمكب قيليال هلحم ريغ يف 'ىثلا عضوو كلذل حاصر لحم لك سلو

 وحو رطالاو:قلخلا يف هتاقصو ةئايسأ رانا رووظؤ كلمو:هتيونر لكان[ تلك لا 0 ١
 كلذ ناك ن كلودسيزو دحوبو عاطبو ركعشيو رك ذينأ بحب هناف.ةلابوح ناكل كلذ ل ودا

 هئادعأز اهل هتبحب وهو ناميإلاو ةعاطلا يف قئالخلا مادقاءاوتسا نم هيل بح وهام تاوف را
 هاداع ٠ نم ةاداعم يف هل مهسوفن لذيو هلضشب مهعيضخمو مهف رشو هئايلوأ ردق راهظأو مر لقتال

 لي مكحلا هده فاحا فالح هباقع ملأو مان ةدشو تراس يردد هتزع روهظو

 روفصع ةرق:ك مملع خام ىلا اهنم هولقعامة سنو اهب ةطاحالا ىلا ةفرعملاو ملايفا را د قاخال

 رح يق

 نع و نز نفأ) لاقو(مهامعةمأ ل اكلاتي كلذكو)ىلاعتلاقف نييزنلا اماو ( لصف )ل
 هيلا نييزتلا فاضاف (نولمعت أوناكام ناطيشلا مط ندور لنرى نم ىدهيو ءاشي نم لضي هللا ناف

 نييزتلا اذهو ةران هدب ىلع ارك نمو هيبس ىلا هسنوةران هلعاف فذحو ةئشمواقلخ هناحبسهنم

 لاق مر فاكلا نمب نمؤملاو ىصاعلا نم مهنم عيطملا زيمتيل ديعب رابتخاو ءالتبا وه ذا نسح هناحبس |

 هتيزف اضيأو حق ناطيشلا نموهو (المع نسح أ يم مهول اطيز ضرالا لعامل ١

 هسفنل هيضر ا هراتخاو حيقلا نب !١اذاف ن نم 'ىسلا هناحبس فرعي نأ ليال هناق هتسح

 ةبوقع انبسح ه ةاراع رد هيلق نم هحق ةيؤر تعشرأ هيلع ىدامت أذاف احرق هقسفوهروشو هماظ ىلاعت

 بهذهماظو هيغ يف ىدامت اذاف هيلع هللا ةحح وهو هبلقيف ئذلا رونلا هحبق نعدل فشكم اهئاهناقدل |



 لغلاوهعبطلا يف -_ .١ ع 2 0 كا انلا

 ةلا_سرلاب هيلع ةمئاق هللأ ةحش اذه عمو مظلاو قوسفلاو لهجلا تاماظ 2 هحبق 5 ٍض رولا كلذ

 ببلاوهو ملظو ءاوغإ ناطشلا نين را هتيوقعول دع ىلاعت بلا نيف لوالا ف رعتلاب

 عيمجاو عيمجا قلاخ هلا برا و ا ةكارعاو هطفاو هج هن رن بدلا ورك

 هللأ هلذخ نم لوذحملاو هللا همصع نم موصعملاو نيعجأ هقلخ ىندهل ءاشولو هتر ردقو هتئيفم عقاو,

 نيملاعلا بر هللا كرات رمالاوقاخلا هلالا

 (مهبولق رولي نآهللا دريل يذلا كئاوأ) ىلاعت لاق امكف هتداراو هناحسهتئشم مدع امأو لصف

 00 مدعو (اعيج ملك ضرالا يف ل 5 كير ءاش ولو «اهاده سف : لك انآل انئكشولو) لاقو

 عتماأشي ملامو هدو>وبجو هللا ءاش ا هدوجو م هنعمل كعلم نأ م هدوجو 0 «ارلتسلما خل

 ' لاقف هتئيشم دعب الاثش نواعفي الو هتثيشم دعب الا نؤاشيإال دانعلا نأ هناحسس 1 دقو هدوحو

 ارودقم لمقلا نو ,#لهف لبق ناف (هللا ءاشني نأالا نورك ذيامو)لاقو(هللا ءاشب نأ الا نؤاشتامو)

 001070 ىلإ دبعلا ةلا.ةمالس ارودقم.هنوكب ديوأ نا لبق هلعفي نا هل هللا ةئيشم مدع لاح يف دسلل,
 قيرطلا حتفو هلعف قب ءرط ةقينو لعفلا بابسأ نم هنيكمتو هاوق دوجوو هئاضعأ ةمصو نعفلا

 ىلا هل ةبحوملا ىهو لعفا ةنراقلا ةردقلا اروذقم ةثرك نأ نإو رامعالا اذهب رودقم وه م هلق هل

 ةردق ناعوت ةردقلا نا كلذ ريرقتو راشعالا اذه رودقع سياف لعفلا اهمع فاخي م تدحو اذا

 لعفلاىلع ةمدقتمهذهو فياكتلا طانم ىهو ةلآلا ةمالسو طورمشلاو بابس ًالاةردق ىهو ةححيصم

 فيلكتلا يف اطرش تسيل هذهو اهنع لعفلا فاخيال ةمزاتسم لعفلل ةنراقم ةرادقو هل ةجنوم ريغ

 رامتعالاب رودقم هتعاط اشي لل نم ةعاطو هناي هللا اشي مل نم ناعيف !هيلع,هنسحو هتح فقوتي الف
 يف هنايب ىتأب 6 قاطيالام فيلكت يف ةبم مشلا لوزت قيقحتلا اذه.و ىناثلا زايتعالاب رودقم ريغ لوالا

 .ةردقال قلخي مم ناعالا ىلع ةردق ن 1 هنأ لع نمل ١ قاخ لهشيق اذاف ىلاعت هللا ًءاش ن نا

 لعفا|ة يحوم ةردقال قاحي ملو ىهنلاو رمالا طانم ىه الوفلا لع ةفالقتم ةححصم ةردق هل قاخ لبق

 ناف هدب لع هتحح اهب موقت ىلا هلدع كلتو ءاشي_ نم هنئؤي هلضف هذهف اهنع فاخيال هل ةمزاتسم

 هبا وح 00 وادالاول وه اذه لبق ةردقلا هذه هل قاخيملو لعفلا هنككي م

 تاأامو) 000 هه ل هلوقو (اهنم 0 000 ٍِق 4 ىشع 31 .

 وه ىحلا بلقلا نا كلذو روبقلا باحصأ ةلزنع هناو تدم هثاب رفاكلا فصوف (روبقلا يف نم عمسمب

 سا ىاقلا تام اذاف هريغ ىلع هرئؤيو هبحنو هلبقبو قا ف رعنإ ىذلا

 'بارششلاو ماعطلا ةذلب سحيال ىذلا تيملا دسحلا ٍةلْرمَج لطابلل ةهاركو قحلل ةداراالو لطابلاو قلل

 ىلقلا نوكف هب ناقلا ةايح لوصحل خور نايل ناك هناك فدو ك7 امغدقف ملأو

 ةرطفلا رون ىلع ىحولا رون روث ىلع رونو ةايح ىلع ةايح هل لصحعف ىحواا جورب ما ارواج

 111: انرمأ نماحور كيلا انوا كلذكو)لاقو (هداعنمءاشب نم لغم را رلا تلي )لاق

 | لصحي املا-ور هلع (اندابع نم ءاشن نم هب ىدهن ارون هانلعح نكلونامالا الو باتكلاام ىردت



 تنم س تس عت

 اهتاحوةرطفلا رون ىلع ةدئاز ةايخو رون كلذو ٌةءاضالاو ىدطلا نم هب لصحي املارونو ةايحلا نم هب

 قتلا رانلا دقوتسمب الثم كلذ مدع نمل هناح.س برضي اذطو ةايح ىلع ةايحو رون ىلع رون وهف

 الف قربلاو دعرلاو تاماظلاو قعاوصلا هنم هظح ناك ىذلا بيصلا بحاصبو اهٌؤوضهنع بهذ

 دعرلأ ةروس يف نيلثملا نيذه برض كلذلو ءاملا نم بيصلا يفامب ىحالو رانلا نم دقوأ اهب رانتسا
 نم ريخاف ةماظلاو توملا هظح ناكو هلبحتسا م نلو رونلاو ةايللا ىلع لص هل باحتسا نم

 01106 زون هللا)ىلاعت لاف رون ةسفنا نم هل سا ةللشلا ىلا ا

 ةنوتيز ةكراص ة حش نم دقوي يرد كوك هناك ة جاحّزلاةجاح زيف حابصملا حابضم ايف ةركمكا |

 ركذ مث (ءاشينم هرونل هللا ىدهي روث ىلع رون ران هسسمت ملولو 'ىضي اميز داك ةييرعالو ةيقارشألا

 ءام نامظلا هس ةعرش بارع كل هطامعأ ا هليلعحي لو روتلا اذه ع 97

 ىلل رحب يف تاملتك وأ كانا اعيرس رس هللاو هباسح هافوفهدنع هللا دجوو انش هجيج ةءاح اذا

 اهاري دكي مل هدي جرخأ اذا عب قوف اهضعب :تاماظ باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هاشغي
 هللا لوسر لاق لاق وار نإ هللا دنع ثيدح نم دنسملا يفو(رون نمل اف ًارون هللا لمحي ل نمو

 احا نم اع ا مولع نام لطي وا مو هيلا هللا لص

 اوبذك نيذلاو) ىلاعت لاقو هللا 55 لع لقلا ف> كوك كلذلو ل ا نمو ىدتها رونتلا

 تائالغلا هذهو (مقتسم نار لع 0 ًاقي نمو هللضي هللا ًاشن ىم تاماظلا يف مكبو مص انني
 رون هماعو رون هحرخو رون هلت دمو هيلق يف ناعالا نون ناف َّ مؤملا اهف تلق ى هلا ٌراوالا دض

 هلامسأ نم رولا ناكامو ةءدّضلب رئاكلاو رون ىلا ءريضمو رون همالكحو رون ناثآ و 207
 بولق يف دقوتي رونلاو للتي ارون هرادو ارون همالكو ارون هلوسرو ارون هنيد ناك هتافصو ىنسملا

 أم نمؤملا همساو ناميالا ناك امل كلذكو مههوجو ىلع رهظيو مهتتسلا ىلع ىرجيو نينمؤملا هدابع |

 بحي رباص وهو نيتسحملا بحيو نسحما وهو هتفص ناسحالا كاذكو هيلا هقلخت سحأالا هل
 سل ل 1 ا نخل ل ىح وفعلا لهأ بحي وفع نير هلا بحب ركأش نيربأصلا

 بحي ليج يا لخا حت هارد هدابع نم معلا لهأ ب بحي ملع نينمؤملا نم ةوقلا لهأ بحي ىوق

 وهو دشرلا لح بحي ديشر لدعلا لها بحي لدع راحل < محر راربالا بحي رب نيلمجتملا

 هل وة نا 1 ًاوءاشاف تافصلا هده نك -اننأو كيذكهتلت نيد لع ىذلا

 1 مظعلا لضفلاوذ هللاو هلضف كاذو هلدع اذهف اهدادضأ ىلع

 ةيسساق مهبولق انلعجو مهانعل مهقاثيم موضقن اهف) ىلاعت لاقف ايساق باقلا هلعح اماو <: لصف

 لاش "ىش لك يف ةبالصلاو ةدشلا هرقل ا اظح ا هعضاوم نع ملكلا نوفر<#

 ابنلغ بط نسحلا لاقو نغالا نع ةيسساق سابع نبا لاق ايش تيتثال ةيساق ضراو سف

 بلقلا هدضو هيف عيطتتالو قطعا ةروض ليقيال ىذلا بلصلا سبانلا وهو ساق ىلق ةنالث برات

 ضيرملا فالخب هكسامب هظفحيو هنيلب قالا ةروص لبق ىذلا ضرملا نم ملسلا وهو كسامتملا نيإلا
 نإللا نم هيف امي هتروص لبق 'ىثثلا هيف تعبط اذا ىذلا عئاماكهتواخرو هناعيم هيف عيطنيام ظفحال ىذلا

 هنيلب هلبقيو هافصب قا ىري وهفنإيللا يفاصلابلصلابلقلا بولقلاريخن اهظفح نم هعنمت هتواخر نكلو
 0011فل فس سلال
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 و ل ال لاا 508 5201 7 ١

 لغلاو عببطلا يف د ٠١7 لح ريثع سماخلابانلا

 هيلا امحاف هضرأ يف هللأ ةئثأا تواقلا لسو هي هيلع هللا ىلص يلا نع هزبغو دتسلا فو هنن : الاصل هكدا

 نيذلل ةنتف ناطم ىلا ىتليام لعحيل) هلوقيف بواقلا عاونأ هناحبس 0 دقو امس ار ا ءلصأ

 نم قحلا هنا معلا او نذلا معيلو ديعب قاقش ىنل نيملاظلا ناو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهواق يف

 ةروص هيف تبثتال ىذلا لحنملا فيعضلا وهو ضيرملا باقلا رك ذف(مهبواقهل تبختتق هباونمؤف'مهبر
 باقلا ركذ مثنابذعم نايقش نابلقلا ناذهف هيف عبطنتالو اهلبقيال ىذلا سبرايلا ىساقلا باقلاو قملا

 51 رمال قرتف مهبولق هل نحف نك ل5 فذ نارقلاب عفتني ىذلا وهو 4: بلا نكمطملا ثا

 هللا رك ذاذا نيذلا نام ا رش و)هلوق ف نحل فصوو تابخالا ة هقيقح هن اد دس ناب دقو موبولق

 عيرأ نيتبخما ر دف (نوقفشإ مهانقزر اممو ةالصلا ىميقملاو مهباصأأم ىلع نيرباصلاو 0 ,ولق تل>و

 مهنايتاو هرادقأ ىع مهربصو ةيحو نهب نورقم فوخ لحولاو هرك ذ دنع مهبول لحو تامالع

 باقل 0 اما اذهو و مهانأ امم قاشنالاب هدايع ىلا مهناسحأو انطابو ارهاظ ناكرالا ةمئاق ةالصلاب

 لاقونيعشاخلا شفخ ذل لاقو هللا ىلا ناممطملا دهاحم لاقو نيعضاوتملا نيم .ا سس انع نبا لاقت خلا

 عضاوتم تبخم لكو ضرالا نم ضفخللا وهو تيخلا ن ا هقاقتشا جاحزلا لاق نيعضاخلا رير> نإ

 عوشخلاو عضاوتلا هانعم ناكاذاف ليقناف هلل عوشملاو عضاوتلا هحوىلعحراولا نك تاخالاف

 تارايع هدهو | املأ اديان ىف ءم نومص ليق (مهبر ىلا اوتخاو)هلوق يف ىلا ىدع 1

 3 ىذلا هناححس ومحو ضيرملاو ى اهلا دص تبحلا:بلقلا نادوصقملاو عضوملا اذه ُق فاسلا

 ا ةوكقلا ا 1 1 1 تاخاللو أر ا لهحو ايشاق اهضعنو هللا ايم بولقلا ضغل

 ناسن اهم مو باقلا ةوسق نع م اههداكو لصعلا ءوسو مهفلا ءوس ن هم كلذو هعضاوم نإ ع ملكلا

 ىقلعريصلاو هناحس ركل ثراتلا لجحو تابخالا نان نمو اللمعو اماع هب مم كر وشو هر 0

 هقلخ نإ ناسحالاو درع 0 3 |

 0 1 0 نمو دلل هردص حرش

 رعابثلا لاق دقلا ى مسك ىلع 27 لحر لاش معمم" ةغللا نع لوق يف قيضلا داذكلا

 1 انس لع لاثف هب الا هذه سابع ناأ رق ريم نب دع لاقو د فينعالو ردصلا جردال 3#

 لاقف هيف قيرطال ىذلا رجشلا ريثكلا ىداولا اولإق مكبف ةح رحاام لاق معن لجر لاق ركب نب نم
 ةراتخاو ةنانك نم دادس قرأ لاق نيالا اكاعطا اجبر ًارقو رفاكلا بلق كلذك نمامع نبا

 اهملا لصتالاف ريكلا راحشالااب ا ةرحشلا كاقف مكيف ةحرخلا اميتاب 0 لاف ا ابعار

 لعجي سابع نبا لاق ريا نم *ىث هيلا لصيال رفاكلا باق كلذكر مع لاقف ةمشحواالو ةيعار

 كلذ ىلا حائرا مانصالا ةدابغ نم “ىش رك ذ ناو هبلق مشا هللا ركذ عبس اذا اجرح اقيض هردص
 عسنا اذا بلقلا يف لخد اما ءايشالا هذه تناكو ةبانالاو ةبحملاو معلاو ةفرءملل الحم بلقلا ناكاملو

 قيض هلالض 31 اذاو تكسو هيف تلح كف هحرشو هردص 0 دبع ةباده هللأ ذا اذاف اهل

 'ىغلا هب هق لخد اذا عراف ءانأ 1 دك ايليا هنع لدعيف هبق 0-0 لاك دحين م 4>ح ا هردص

 حسفناو عسنا لاو نامالا هيف غرفأ املكف نيللا ب اقلاالا قاض ”دوفلا هلق تع رنا انك هب قايغ

 اذهو

 9 هه



 لفلاو عبطلايف - 1. رششع سماخلابابلا
 لخد اذا اس هيلع ىلاعت هللا لد ىلا 2 هربغو ىذمزلا يفو ىلاعت تراا ل تالا نك اذهو

 يفاحتلاو دولا راد ىلا ةباثالا لاق هللا لوسراي كالذ ةمالع اث اولاق حرشناو خسفنابلقلا رونلا

 نم هقيضتو ىدبلا ا مظعأ ن ند ردعلا عل هلوزن لبق توملل دادعتسالاو رورغلا راد نع

 ةح بستم ردصلا حرسشنم نم واق مقل م ا هقسضتو معنلا ل ا نم هحرش نا ك لالضلا باسأ

 حرش |اههراكم ىلع ناكبولقلا هتشاشب تطلاخو ناميالاىوق اذاو اههوركم نم هلانام ىلع رادلا هذه يف

 مظعأ اهقارفب هل لصاحلا حرشلاو هحور حاسّقنا ناكاهقراف اذاف اهباحتو اهتاؤهش ىلع هنم اردص

 هللا هثب اذاف نمؤملا نجس اهماف هل قفاوم عساو ءاضف ىلا قيض نجس نم جرخ نم لاحكر يثكب
 وهف ةيادهلا بيس هناك ردصلا حرمشف هيلا هلبق امل ةيسنالام هتعسو هردص حاورمشن |نم ىار ةمايقلا موي

 مع امل هردص هلحرشي فهيا ل نإ ىناوما نحرا ملك لأس دقو ريخ لكس اسأو ةمعن 0

 ىلع همعل نم هناحبس ددع دقو هردص هل حرش اذاالا اهئايعاب مايقلاو هتلاسر غيلبت نم نكميال هلا
 اال ف كلت ناف#مالسإلل مهرودصحرشهنأ هعابتا نع 1 هلدردص حرش هلسرو هلايبنأ مناخ

 هلخد اذاف هيف هللا هفْذَس ىذلا رونلا ردصلا حرش ىذلا ببسلات لق هقيضت لاو رودصلا حرمشت يلا

 0 . الر اكن #*قياضتو 1 رود قف اذإ 05 0 ارا كلذ

 م : لب هم 17 ىش هسفن ن 0 ع هيدرب هلك 2 هلل هلك رمالاف

 غارف“ كال هقفوا ري هديعلا دار 1 اذا ءاشنإ نم اهعئامو ءاشد نم ار اناَسإ اهلعاحو امادسمو

 يف ةيهرلاو ةيغرلا مايق ردقف قفزت اماما امهناف هللا ةصهرلاو ةيغرلا يف هدهج لذبو هعسو

 هلاضف درجت امو هللاو محل لف ديعلا ديبالا هديب ةيهرلاو ةيعرلاف تلك نافذ *قيفوتلا لصح باقلا

 حلصيال نم بنذ اف تلق ناف ام حلصي,ال.نمع امهسبحيو امهب قيليئذلا لحل ا يف امهامحن اغا و ةتنمو

 فوصل هيلع معتملا رقك ناكو ىدهلا ىل اع ىمع !!بحتتبساو هتاض رهو هنو قف اءهاوه 0 00

 00 هلو ا اك م هيلا لح هلك ايم يف ىعسلاو ب َّك ارقلاو هتئط 0 معلا

 ون لدعلا مكحلا كا اذه قو تنذ ا كا هقلاخ قيفوتل هتيحالاص مدع نم اذهف

 نع 8 قاف هبلق مظاف داشرلا قرطو ةيادهلا باوبأ هيلع تدسناو هيف لدع دق ناك هنأش اذه نمح
 هردصةللأ ش ف كما ا ارذكو الالشالا هدزول ياا لك هنءاحولفهبف ناميالاو مالسالا لوخد

 ةيويرلا ن 0 هملغعو َلدْعْلاَو ردغلاو ل ىحوتلا هان مه هس ؛هضلامو 3 لإ هذه ناعالاو مالسالل

 كلاعت كرا نان داع لكبو هحو 1 دبع هنأ معو ةصاخ ةفرعمو ع هيلقل راص

 رمال ةعناو هل هلك داو دك رع مولا لامثالاو تافصلاو ناعدا م هكلمو ع

 نوماكتملا اهف لاقامم مظعأو انماهف ا نمل اد 00 نم الا ءذهلو هل اهكا بسم ١

 مهتعنمو مهماهفأ اهنع 3 مهباجح اهنعظلغ دقل للاب نوماظ اوناكمهسقنأو اهاتعماهوماظ نيذلا

 دحوتلا تانئا ثتيمصت اهناف اهوسسا ىلا مهدعأ وقو اهولصا تلا مهوصا اهم دارملا ا لوصولا نم

 ردقلا ةافنو تافضلا ولطعم هلوش ىذلا لدعلاو هتك هب لد هإسر هب هللأ ثعل ىذلا لدعلاو

 اسال ْ ُ ئ5752925جبجب اح 02ش /ٌ ئه مم سسسسسسسسلاج



 ىلغلاو عبطلايف - ١٠م ريشع سماخعا بابلأ

 لقال تحتفف ةبوقعلاو باذلاو مكملاو ببسلاو ردقلاو عرشلاو ةردقلاو ةكحلا ثامنا تنمضتو
 هعرش يف هتمكحو هلالج توعنو هلك تافضو هئامسإب ىلاعت برلا ةفرعم نم اهساو ادب حيحصلا

 رداصم ناو هتيطإو هتمويقو هتيوبرو هديحون لاك تنمضتو هباو' يف هلضفو هباقع يف هلدعو هردقو
 حرشو هاد هللا هصخ نم ىدهملا ناو هتمكح لاكىلا اه”درمو هتدارا ضحم نع اهلكر ومالا

 أو ادعاصتي ان اك هنيتعو هتقرمم نع اجرح ايد هردص لعج ني لاضلا ناو هتيرشو هند ءردض

 هتيوبر لاك دحجو هر قح هردش مل نا هنيونع ف لدع كلذ ناو هثردق يف كلذ سلو ءاهملا

 ا تاو هيلع حتفو هتادهو هقفوت باب هيلع دسف هتدوبع ىلع ناطيشلا ا هتمعش 0ك

 ذل هاو ةماظلا "تكاتماو هحراوحاهبر ةيدودع نمتلطعتو هبلق اسقو هردص قاضف هلالضو

 0001 سل ءالا رع ىو نايسلاو قوسفلاو رفاكلا أ لديتساو نامنالا نع ضرعأ ثيحفل
 "داض دق هاوه نع هعالقأ ىلع اموب مزعيالو هالوم ىلا عوحرلاب هسفنن ثدحالف نهحر لا ةاداعم هيلع

 ىضر اذا بضغي هيلاوب نم ىداعيو هيداعي نم ىلاويو هبحام ضغببو هضغببام بحب ه رمآ ىف للا

 ىوقتيو هقزرب ىذغتوو هراديف نكردو هلاسحا يف للقتر وهو اذه ضغ اذا ىضريو برلا

 0 الط 0 لإ لس اذا نوزاظلاو نواه ةدكمب ان ةناديس يم لدعأ نف همعتب هيصاعم ىلع
 نونم وبال نيذلا نم اذه

 قئاقح رولا كلذ ءوض يف هارا هبلق يف هفذَقب ىذلا هرونبهدبع ردصهللاحرشاذاو < لصف ريح

 اال قب يف هلع ىهام لع دعلا اهف رعب نأ نكم الذ دعلا ةقرعم اهقب لضت ىلا تافضلاو : ءامسالا
 توافتو اهدي امو اهححصو امو ةيدوبعلا قئاقحو ناسميلا اوتاتك رولا كلذ ءوض يف ءارآف
 لاق رونلا اذه يف مهواش بس ةيدويعلا ماكاو صالخالاو ناعالاو تافصلاو ءاسالا *ةفرعم

 (10 2 راح ىبل تانالتلا يفهلثم نك سانلا يف هب ىنع ظرون هل اياعجبو ةانييخلاف اتيم ناكن و١ ىلاعت
 نوشمت ارون مكل لعجيو هتمحر نم نيلفك مكتْؤي هلوسرب اونماو هللا اوقنا اونما نيذلا اهمأاي) لاقو

 ف اكل شرع لع ايوتسم لعالا لثملا ةقيقح نع زرونلا كلذ ءوتض يف نمؤملا بلقل فضشكف (هب

 ىو لات يو هناذ يف يش لك نم ريك ؟ارداق ارهاق امظعابر هبلقب دهشيف نمؤملا دبعلا بلق

 ىلع تاومسلا كسي ىرخالا ديلا ةضبق عدلا والاب هيدي ىدحإ ةضق ةعبسلا تاومسلا هلافأ

 نهزبي مث عصأ ىلع ىزلاو 0 اع رحشلاو عبصأ ىلع لابجلاو عب هم لع نيضرالاو ع م
 هقاخ رصحيو هب طاحنالو طحن دععلا فكيف ةلدرخك هفك يف عبسلا تاوُمسلاف كلما انأ لو م

 امادحاو افص اوماق قلخلا رخآ ىلا مدأ ندل نم سانلا ناول هنوكرديالو مهكرديو هتورصحالو

 لك قوف هدوج يفو ريدق لك قوف هتردق يفو ملع 0 ايلا

 02 12 كو تلح لاج ناكول حب ليج لك قون 00 لك قوف هتمحر يفو داوج

 ةبسن نود هناحبس برلا لامح ىلا هتبسن تناكل لامعا كلذ لثم مهاك قلخلا ىطعأمث مهنم دحاو

 1 مب مهم دحأو صخش ىلع قاالطليعون تءمتجاواو سمشلا ءوض ىلا فيعض جارس
 ناكولو شزعلا ةل>ىللا ةضوعبلا ةوق ةسن نود هناحبس هتوق ىلا اهتسن تناكل ةوقلا كلت لثم مهم

 ىلا ةرطق ةسن نود هدوح ىلا هتسن تنكل دولا كلذ ىلع قئالخلا لكو دحاو لدحر ىلع مهدوج
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 همس ١ ةئلطد

 نم روفصغ ةرقنك ناك هماع ىلا بسن اذا ق كاذكو رحبلا

 عيمجو رحبا ةعبس هب طيحت ادادم ضرالاب طبحلا رحبلا ضرف ولف هتداراو هرصبو هعمسو هنايحك

 , دكافلا لامعأ قاحم برلا در قرت سداسلا بايلا

 هتافص رئاس كلذكو رحبلا

 يفرك ًاوهف دفشالو هتاملك قفتالو مالقالاو دادملا كلذ ىنفل مالقأ ؟ىش دع انش ضرألا راجل
 هولع يفو ىنغ لك نم هانغ يفو داوج لك نم هدوح يفو رداق ل 1 نم ةنرادق يو ماع لكل

 هتكلم ريدتب درفتم هقلخ ىلع ىلوتتساو هشرع ىلع ىوتسا م محو لك خ نم هتمحر يفو لاع لك نم

 رضالو عفنالو ةابحالو تومالو ةواقشالو ةداعسالو لالضالو ىدهالو عنمالو طسبالو ضيقالف
 شرالاو تاومثسلا' يف ٌةرذ لاقثم كلميةنم لحأ لقتتسيال هاوس ردمالو هر كلا .٠

 هاوس هنيعيف ىميالو هريغ هفلخيف بيغيالو نيعمالوريوظالو ريزو ىلا جاتحيالواهكلم يف ةكرشدلالو

 مث ةفرهملا ذهاشم لوأ وهف ءاش نميفو ءاش نمل هنذإ دعب نمالا هيدي نيب ةعافشلاب دحأ مدقتيالو
 هيهنو هرمأب هلكيف ايلجتم هناحبس هدهشيف ةيهلالا دهشم وهو هبالا ميال هقوف دهشم ىلا هنم قرني
 ضغسو بحي ايهان انما املكتم امويق ابر دبه شيف هباوث يف هلضفو هباقعو هباولو هديعوو هدعوو

 ةغناككلا هتمعن مهيلع م أو ةغلاملا ةحطا هداغ لع ماقأو هيتك لزنأو هلسر لسر | 25 ب كلذ 0

 هياعض رغتو هر هاوأ مهيلا كزني ا اك هاني نس ليو ل نم ىدهي

 مهتطاوبو مهر اطر اكو مييئاكو يف يلع راح ءرمأ لب دن ميكي اثبع ميقلخي ل مهامتأ

 رونلا اذه يف هل فشكنو ةظفلو طلو ةكل هك رحت ع ف مكح ميلع هذ

 فل نسحم محر بر كحال اهناو ةماكحاو هعرشيف هربو هناسحاو هطلو هته روهتمكحو ةلدغ

 ةلاسرلاب اهب ءاح "نملو ةنادح وار ارنا تديشو طفلا اهب تررئاو لانك دق مكح

 لاثملا و, صقنلا نع هناحبش هيرو لايكلاوتافص تاشاارونلا انالذءوض ىف ابسكت
 لاتمام هناحبس وهف تعو لع : كو لنا ا هيطعف دوجولا يف لاك لك نآو

 هناك تح هنع كوسرلا هيريخأ امو رح الا مويلاو دامملا قئاق رولا اذه وص ينال 0
 0 رابخإ هديعوو هدعوو هنهمنو ةيضاو ةتافقضو هلاباو هللا :نِع ريخ طاكو اع هدهاشب

 نمو حسفناو هل عستاف اذهل هردص حرش هتياده هناحبس دارأ نب هيريخأام دهاشو نئانو يار

 نيعملا قفوملا هللاو اذفنمالو اكلسم هيف دحنال جرحو قيض يف كلذ نم هردص لعج هتلالض دارأ

 1 وق امهنمضت ىذلا ديحوتلاو لادعاا ىبعهعلطيو ةمكحلااو ردقلا ةفرعم يف بيدللا نكي بالا اذهو

 نيدلا نا مكلا زيزعلا وهالا هللال“لطسقلإب امئاقولا ولوأو ةكمئالملاو وهالا هلإال هنأ لأ دهش)

 . (مالسالا هللادنع

 اميكدايقلا لامعا قا ىلاعت برلا درفت نمةنسبلا قءاسامف

 ممافصو مماوذ قلخح درقنم وه

 كلامويا انس ةيواعم نب نأو م انن هللا دبع نإ ىلع اندح دابعلا لامفأ قل تاتك ف ىراخيبلا لاق ا
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 دابعلا لامعأ قام برلا درفت "ا ورام يف رشعسداسلا بابل

 هتعنصو عئاص لك عنصإ هللا نا سو هيلع هللا ىلص ىلا لاق لاق ةفيذح نع قفار نا ىلر نع

 نع شمالا نع ةيواعموبا دم انثدح (نولمعتامو كقلخ هَّللاو) كلذ دنع مهضعب التو ىراخيلا لاق

 (نول.ىتامو مكقلخ هللاو) ىلاعت هلوشب مهضعب داهشت سا اماو هيلع افوقوم هوحي ةشغذح نع قيقش

 قلخو كت ل فل رام جاور انق فواح حالخلاو مكلامعأو مكقلخ ال ىلعام لمحب

 اف لح قتلا ةلالل مسا مْنصلا ناف موزالا ةهج- نم مهامعأ قلم لع لالي ورق اهتولمعت ىلا 'مادلسالا

 نب ورمع اثدحو ىراخبلا لاق لوس هندامل الوانتم هقلخ ناكهلل اقوا ناك اذاذ صوُصْخْلا لمعلا

 كدخ ىلع كدب كعضو ّىح ردشب 'ىش لك رمع نبا نع سوواط نعوم نع ةئييع نبا انثدح دم

 لاقسوواط نع ا ور#* نعدعس نب دايز نع كلام ىنثدح لاق ليعامسأ ىثدخو ىراخبلا لاق

 1 وكلاو نحعلا ىح رده ."ىش.ل اكنولوي !سو هيلع هللا لص هللا لوسر باححأ ل كا
 ا ىلص هللا لوسر لاق لوي رم نب هللا دبع تمس لاقو سوواط نعدحي# يف سم هاورو

 لك انا) سايع نبا نع سوواط نع ثيللاقو ىراخلا لاق سكلاو زحعلا يح ردقب ءىش 1

 ديعسن, ى<تعمسل وقيديعس نبهللا دبع تعمسىر ءاخسيلا لاق سكلاو رحعلا تح (ردقب هانقلخي 'ى

 اكو م 1 مماكرح ىراخبلا لاق ةقولخم دانا لامفأ ناولوم احا عسا ترام لرش

 ا ةزاحتسالا انالح لسوةياع هللا لك هللا كوسر ناك هللا دبع نبرباج لآقو ةقولخم ميباتكو

 لقي مث ةضي دمل] ع نفر ناسك عكييلفومالاب م ا مهاذا لوقي نإ ملا مدر وعلا املك 6

 معنو ر ردقاالو ردش كناف مظعلا كلضف نم كلأساو كتردش ا كماعب كريخيتسا هنا مهللا

 آو امو دوف لاو الا اذه نا لعت م دا مهلا بويقلا مالع 6 رعأالو

 :كلطا) ىرعأ ةفاعو ىتاعمو ىند ف لرش صمالا اذه نا لعن تنك ناو هيف يل كراب م 0 هريسف

 ثيدح اذهىذمرتلا لاق هتحاح ىمسو لاق هبىئنضر تر ريا يلردقاو هنع ىفرصاو ىنع

 اذا لا ةدارإب قلما ىراتخالا لعفلا هنأ يف رص . رمالإب مكدحأ مه ه اذا هلوقف حي نسح

 لكس هنا مولعمو كتردش هلعف ىلع قردش , نأ كلأسأ ل ,مدش كردقتسا هلوقف كلذ ع

 اهنا معف لمفلا بجوت ” تلا ةردقلا لآس امتاو ةينبلا ةحو ءاضعالا ةمالس ىه ىلا ةححصملا ةردقلا

 ل1 دت ]ال وتاعافارداق ىلعحت نأ ردق ىأ ردق الورده كناذ ةلوقب كلذ دك أو هلةقواتو هلل ةرودقم
 اهنم عفانلاو اهامو رومالا بقاوعب مملاةقيقح ىأ م !ءأالو رمت هلوق مدكور كتك 6# ليكحا
 هيفدل نك نا هريس ؛ هللأ نم بلط هناف ىنع ا هلوقو ىدنع سلو كدنع راضلاو

 نقلا ف 01 ان اشتم فردعلا و ٠ ا اجو ةدقلا دو ناك نأ هع ةفرصوو ةحلصم
 كا لعفلا عنت كرتلا ةعادو لعفلا لصح ىلعفلا ةيعاد تا صح مو هيف كرتلا ةيعياد*اقلاوا

 ىنعمال هنم 3 اذه بلطف ربأ هأنالو عنصهيف برال سلدهنم كرتلا ىلع دعلا ةيلعاف حير رب ,.ةيردقلا

 لدي هب ىنضر م 2 هلوقو دنعلا هلآسيملو دوجوم اهب اهلع دنعلل ةردقال ىلا بابسالا ريسس ناف مهدنع هل

 ىذلا وهو ىلاعت برا رودقم يمأ بواقلا اعف( نم ىراتخا ل عن" وهو اضرأا 0 ىلع

 هدنع فرصي ىذلا وه هناحبس هنأ يف حرص هنغ قفرصاو ىنع هفرصاف هلوقو ايضار هش لعج

 هنع فرصنل كلذك )قيدصلا فسوي قدح يف ىلاعت لاق امهنع هفرص ءاش اذا ىرايتخالا هلعف نع

 دل



 داعلال اما قاحب برلادرشن 36 ١ ١ ١ يقرشعس داسلاب الا 5

 فرض هنع نافرصنف امهلا هلئمو باقلا ىعاود فرص وه ءاشحفلاو ءوسلافرصو (ءاشحفلاوءوسلا

 3 مف هل رودقملا رو هع نم ديعال 1 دا مل ناك ثيح ربحا يلردقأو هلوقوامهيعاود

 0 ه ىنف ديعلا نم عش مل هديعأ هللا هرذقي مل نا هلل رودقم رمأ ريخلاو ةعاطلل دبعلا لف

 ءاعدلا اذه ىدب نيب مده ندب ى عادلا سو هي هيلع ىلاعت هللا ىلك ىلا ر 1 ردقلاةلأسم:ىف ءافشلا

 بولطملا ضرغلااذط اَمهلْثف درختيل ةضيرفلا رغ نم ابوك ناو هاو ىذب ناب هنن ةدو نال

 هللا ىلا ىعادلا ل_سون اهبالا لحما ةدارال و درا ملا ىلع افق وتم ىرابتحالا لعفلا ناكاملو

 كنا لاقف كلذ نم هتءاربو هدرحب ىنعملا اذه دك او هلدضف نم اهب هوب تلا هتداراو هتردقو هماعإ

 هناحبس هللا لع وهو رشلاب ف رصلاو ريم ريشتلا قلع نأ عادلا نمار دق للا ردع رعأالو رَ
 ءاطعا ءاعدلا 0 هازحعل فرتعا م رومالا :يقاوعب دبعلا لهج افارتعاو هلا ضروفتلل اقيقحم

 3 ٍلع نب نسحلا ثردح نم هريغو ىذمرتلا يفو ٠ ناعتسملا هللاواهقح ةيبوبرلا ءاطعاو اهم دا

 نميف' ىفاغو ترده نحف قدها مهللا رب راو نر هللا كوكو لع

 هنا كيلع ىضقيالو ىئضقت كنا تيضقام رش ىنقو تيطعأ اف يلكرابو تيلوت نميف ىتلوتو تيفاع
 ءادتعالا اهبنع فلختال يلا ةقلطملا ةيادولل لاوس ىتدهأ هلوقف « ت تلاثتو تراك تلو نم لديل

 ةباده لير اناو ةيادطا هذه ىلع ردا مطوق نع ىلاعتو هناحبس برلا نا ةيردقلا ٍدنعو

 هل لاؤس هنأ اهدحأ دئاوف هيف تيده نميف هلوقو رافكلاو ننمؤملا نيب ةكرشلا ةلالدلا وا

 ترده دق ىبراي أ هماعتاو هئاسحاب هيلا لسوت ةيناثلا ممقفرو مهرمزو نيئدهلا ةلمح يف لخلل

 تللمفل الحر كوع © ىلا نسمح 6 ىلا ندحافاناسحاو كنم الضف اريثك ارشب كدابع نم
 مهم م نكي ىدملا نم كاوال ل اصحام نا ةثلاثلا:هيل تلمح او ةتاعأو 5 نم ةلمح نم ىناعِتتا|

 ةقلطملا ةيفاعلا هبر لأسي امنا تيفاع نميف ىتفاعوهلوقو مهيده ىذلا تناف كتم ناكامناو مهسفنابالو

 اذهف همحيام كرتو همحيالام لعفو ضارعالاو ةلفغلاو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا نم ةفاعلا ىحد

 هلك رشلا نم صلختال ةعماح ةملك اهمال ةيفاعلا نم هيلا حا اك را 'لثسام اذهو ةيفاعلا ةقيقح

 قاخ نم نيرفاكلاب هلعف امهبدارملا سل لماكلا ىلوتلل لاؤس تلون نمش ىنلونو هلوقو ذاك

 يو وه مك رافكلا يلو وهف نيئمؤملل هنالو وه اذه ناك ناف قيرطلا نابو الا هنو ةردقلا

 مهلعجو مهماطاو م,ةيفوت نم رافكلا ق> يف دجوتال روما هءانلوا ىلوت هناخس وهو ناكل ١
 يفو هل كيلوت ببس للاغ زيزع روصنم هناف تيلاو نم ليال هنا هلوق هيلع لديو نيعيطم نييدهم

 ةلماكلا ةيالولا ع عشالاو هللا ىلوت نم نم هنافام ناصقنب وهف سانلا يف لذ هل نضخ نم نأ لقدم

 تيضقام ا الذلا ريغ زيزعلا وهف اهراطقأ يف نم ىذالاب ميلع طاسولو هلك لذلا ىنني

 كل هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريغو دنسملا يفو هنم ىتب ىذلا وه هناف هئاضه رشلا نأ نمضتي

 كاك ذ ىلع ىنعأ موللا ةالص لك ريد لوش نأ سالف كيحال قا هللأو ذاعماي ليج نب ذاعمل لاق

 قدما ىبلطلا اذهو اهلعف ىلع هد نأ هللأ كا دقو ةيراتتعا لاك دعا كندابع نسحو كوكس

 لصاح اذهو ةلالا ةمالسو راذعالا ةحازاو نيكعلاو رادقالا مهدنع ةناعالا ناف ةيردقلا دنعدل

 نبا ثيدح يف ام هتدابعل انسحم اركاش اركاذ هلعجي نأ اطأس ىلا ةناعالاو اضيأ راقكللو لئاسأل



 غزا 00-0 3 3 ١١ __ يف شع سداسلاب املا

 "| راللالو نرشاو لع نمألو ىعأ بر قووكتلا ةلاعد يف لسو هيلع هللا لص هنع سابع
 اراكش كال ىنلعج- | بر ىلع د ه ىلع 0 00 ىدهأو " 0 50

 ' (ءاستنا دعل لوشإ 0 سو هيلع : نيحيحصلايفو ا كانلد نور طع وذحأ هو

 ىطعمالو تيطعأ املعنامال 0 * لك ىلعوهو دماهلو كلملاهل هلكيرشال هدحو هلاالاهلإال

 ىفن اذه ىنف ذ عوكرلا ن :م هلادتعا دنع ءاعدلا كلذ لوشإ ناكو دحلا كنف دملا اذ عفنرالو تعم (كمل

 ةردقلا مومع تايثاؤ دما مومح تايثاو رابتعا لكب هل كلملا مومع تابثاو رابتعا لكي هنع كيرششلا
 ع دق ديعلا نا ةيردقلا ا ا هعنم اذاو هل عنامالف ادبع ىطعأ اذا هن هنأ حجما هللا ناو

 اعئام ايطعم هل- 0 هللا ه هأشي مل اعنمو ءاظع هرايتخاب لعيب هناق هعنم نم ىطعيو هللا ىطعأ نف

 لمح ىلع هلدث نأ هلا الجر نا حيحصلا يفو طعم 2 م نمو علام لع لإ نك نأ رواصتيف

 هناحبس هلبق نم رداصلا ريسيتلا نأ ىلع لدف هيلع هللا هريسإ نم ىلع ريسيل هيأ لاقف ةنحلا هب لذ دب

 رفاكلاو نهّؤملل لصاح ءاضعالا ةمالسو راذعالا ةحازاو لعفلا قلخو نكعلا قع ريسستلاو

 ىلص هنع حيحصلا يفو ريسبتلاو قيفوتلا هللابو كلذ ءارو دل ماك كا اى روك دما رسلاو

 انااا ةوقاالو لوح الةنملا زوتك نه رك نع كلدأ آلا ىسوم ىبال لاق هنا سو هيلع هلا
 لوق لاطباو ردقلا تارئا يف ةيفاك ةيفاش ىهو لوبقلاب اهيقلتو ةملكلا هذه ىلع نوماسملا عجادقو

 ىدبنع ىلا ضوف هضعب يقو لستساو ىدبع اسأ هللا لاق ديعلا اطاق اذا ثيدحلا ضءب يفو ةيردقلا

 ةيوسنلا ىلع ىعاودلا لوصح كرتلا ىلاو لعفلاىل ما ةسنلاب ةردقلا تناكامل ردقلل نيشستنملا عل لاق

 ةلازاو ىعاودلا لوصحي كرتلا ىلع لعفلا بناج حجر اذاف لعفلا رودص عنتما كلذك ىمالا مادامو

 نأشو مظعلا ىلعلا هللابالا ةوقالو لوحال انوش اهلا رانا هه ةوقلا هذهو لمعفلا لصح فراوصلا

 عشال 0 كلذو لاح ىلا لاح نم لوم هليبفسلاو ىولامعلا ملاعلا ناف لاقامت مظعأ ةملكلا

 اذه قل ا> ديف ليوحتلاب تسلدهدحو هللابذعاق ةؤقلا كلتو 1 كلذكف 0 عش ةوشبالا

 ةيدا لوب رتل هك تنك او كرا كلت ىلع ةوق لكو و ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا يف هكا ل

 يفوأفكلاوأ مكلا يف تناك ءاوسإو طسولا ل لاو طسولا نم تاكا وسو هدا

 ىلقلاو سفنلا ةكرحو كلفلا ةكرحو ناويحلا ةكرحو ةعيبطلا ةكرحو تاسبنلا ةكرحك نإالا

 ١ سيفنلا كاما وعدكلا ناكالو هللإبالا ةوقالو لوحالف لوح ىه ىتلا تاكرخلا هذه ىلع ةوقلاو

 ش ”اهتوأف اا و ونك نم ابك تناكةماكلا هذه نأش اذه ناكو سانلا رك | لع ىحب ىذلا عمتجا .

 رس اهلئاق ناكو شرملا تح 1 نمطسو + هلعمللا لس يلا
 , ضوفو هب هيد رومألا ةمزأ نامل اك

 ردقلا نم ؟ ىث 0 نإ كيلا لاف ىلبدلا ىلإ نع ناسلاو دسسملا فو هيلا ةمأ

 مهبذمل هضرأ لعل هناومس لها دعوا ليا نا كاقف ىلق نم ىنع هيهذي هللا لعل ءوثبا دع |

 هللا هليقام اهذ لحن لكم تدع اولو مطابعأ نم مط اريخ هتمحر تناكل مهمحرولو مهل ملاظ ريغ وهو ا



 ءاشلا هلا 125 را كو م ف رع نسداسلا نانا"

 اي سو امل نكي كاطخأامو كةطخل نكي كباصأَم نا ملعتو ردقلاب نمؤت تح كنم
 مهنم لكف تباث ن ديزو ناملا نب ةفيذحو دوعسم نب هللا دبع تيناف لاق رانلا ل 6 نم تنك كلذ

 يف مك احلا هاور حب ثيدح ثريدحلا اذهو !-و هيلع هللا ىلص هللأ لودر ند كلذ لك ىنثدح

 0 اديحوت « هل يمظعأو لب قلحلا فرعأ هبم اكن نم نا ىلع لاد وهو مظع نأش هلودحيحص

 ال نم ريثك سوفن:يف لوحي لازال هناف ديحوتلاو لدعلا ٍباييف ماتلا ءافقلا ةيفو ايظعت هل
 ديعال دبال ىذلا ردقملا ىضقملا ىلع باقعلاو لدعلا عمتجم فاو ىمللاو صالاو ردقلاوءاضقلا عمتج

 ةئشملا قيرطو ربحا ىداو ةيربلا كلسف اًميرطو ايداو ماقملا اذه يف ةفئاط لك كلس مث هلعف نه

 ملغلاو لدع نكمت لكو اولاق ةمكحالو ةياغالو ةلع رابتعأ ريغ ن نم لثم يلع الثم حجري ىذلا ةضخملا

 رداقلا فرصت م هكلم يف افرصتم ناكل 2 لعأو هنا ومس ل بذع ولف هنإذل عنتمملا وه

 نكن ةكسشملا ض# ىلا اعجار سمالا ناكاملو | ولاق هتادح.س هيلع ليحت سم كلذو هكلم ربغ يف

 ءالؤهو مهابعأ ن م اريخ هتمحر تناكف مهاب ةلقتسملا ىه دابعلل هتمحر تناكف ةاحنلل ادس لامعالا

 لدعلا ىداو ةيردقلا تكلسو دل هلوكلملا هلهناحس هللاو دنا تتاح اولطعو كلملا تاح اوعار

 ارو ههجو ام اورديملو ٌحيدحلا اذه يف اؤراحو ديحوتلا بناح اواطعو هقح هوفوي ملو همكحلاو

 تشعل نك مظعأ نوكي ٍلظ ىأو اولاق كلذ لقيم لوسرلا ناو هلدرلاو بيذكتلاب مهن ريثك هلباق

 هسا لمغل ناكو نيعةف رطهصعبل و همام لعفو هتعاطيف هاوقغرفتساو اهلك هر مع تاقوأ ذفتتسا نم

 نأ لاهألو ولات املطال الدغا نكي اذه تدعت نأ سو هيلع هللا ىل لوسرلا لو تفكك اعاد

 ولف هقوقحو همعن ةلباقم يف تاعاطلا كلت عقت الف مهئاعاط نم مظعأ هلىغبنيامو مهلع هقح
 ىلع نوبذعإ فيكف هريغب اوقلكيمل هتعاط نم مهرودقم اولعف اذا مسمنال مهملع هقحب مهبذعل مهبذع

 كلذ وحنوضرالاو تا موك ىلع مميذعب ةلزنعالا كلذ لهو هيلع مط ةردقالام كرت

 وهو حصإ ىنعم ىلع هلو ةيواوأ درا ,دلا اذط هحو الف اولاق مهرودقم تحن لحدأل ام

 وهو مهل ملاظ ريغ ناكل لا[ ءدع يف مهبذعواف نفكلا لع هدا وات | مهلعج م ميذعل دأرأ وانا

 ةمحرلاب مهنعول هنا ربخأ مث مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل هل نيدباع هل نيعيطم مهنوك عم يدع لل

 وه ردقلاو ردقلا, نمؤي ىح لمع دعلا نم لَصال ' هنا ريخأ مث مهلامعأ نم اربخ مهل هر تا

 تازتلاو ضالاوردقلا نيم يلا ىداو ىف 2 ك1 تنقوو اهف 0 تانئاكلاب هللا لع

 نور..غيفصالا دوهش مملع بلغي ةرانو صالانع هبزو.يغيف ردقلادوهش مهملع بلعب ةراتف باقعلاو

 ىتلا ةلطابلا دعاوقلاو ةدسافلا لوصالا هببس امنا هلك اذهو ىمعو ةري> يف نوقبس ةرانو ردقلا نع

 قلطملا لاتكلا هلاوتنأو ةردقلاوةمكتحلاو ةببلالاو ةبوبرلاو داو كلما نان اودع راو اهماع اونب

 ةمكحلاو اهدوجو دعبالا نئاكدوبال تلا ةذفانلا ةماعلا ةئيشملاو ةلماشلا 2 ةردقلاب هوفصو)

 هناحبس هللا ىلا 5 ةريخا مهنع تلازو صالا ةقيقح اوماعل دوحوم ل اك يف تروظ ىلا

 لعمق نع هير مالا سدقلا هلامكب قيليال هنا اوفرعو عبسلا تاومسلا نم عسوأ بإب نم

 لابو لوقف ةنلطم از او هلك راكفأ ناب تداو: ةلطاب ماهوأو و ةيذاك نون ةقلاخام ناو ةلسر ةكللا

 هلاالو هدج ىلاعتو همسا كرابت ب رلا #هللإبالا ةوقالولو>الو نالكتلا هيلعو ناعّسملا وهو قيفوتلا

 ) ٠١6 ءافش (©
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 اناا واخ ترا ار 3 يفرشعسداسلاب اللا

 ءايحأ مواعجوهنمةمعا مهداحافدضرأو هناومس لهأ اهيصحال ىلا معنلا فوئص ةقيقحلا ىلع معتملا وه هريغ

 فالتدا ىلع مولع قازرالا رارداوهئمةمعن لوقعلاو راصرالاو عامسالا م هؤاطعاو هنم ةمعأ نيقطان

 هتبحعو مهتنسل ل عهرك ذءارجاوهنمةدعن ةلاثأو هناك وةئامساب هسفن مهل رخو ا اناعأو انعاؤنا

 مهتءادهو هنمةناهايلج و اهقيقد مهملاصمم همايقوهنمةمعن مهداجيادعب مبلفحوهنمةمعن مهبولة ىلعهتفرعمو

 هيلع رعشالل ةردقالوهلا ليسأل ليصفتلا ليبس ىلع ةمعل كو 0 0 مو اصم بايسأ ىلا

 تاعاط تعزواذاف هيضتفو ةعاشسل كشلا نهق>- معنلا هذه نم 0 لكلو ديعلا ىلع همعت تالا

 هحوب ةمعنلا كالت ردقىلا هلةيسنال ادح ريس ع رداد امم 20 ل جرحا معن 1 لا ده ىلعا, اك ديعلا

 حاصلا لعفلا هيشناوي دو هبوت ذهبا 0 ناوبد نيواودةنال# ها قلا موي دبعالرمشني كلامنب سنأ لاقدو> ولان 1

 تفوت ةساام كلالح و كت زرع 0 لوقت مهلك هل< بعوتستفموقتفهمعن ن هه هسا

 كت اس نع تزواحتو كنا انج تع هدا نإ لاق اريخ دعب هللادارأ اذاف معتلاو بوبذلا تيقن دقو ىف“

 لك اي هيلكس ةثامسم هلل دبع ىذلا ةنامرلا بحاص ثيدح 0 ل دا معل كلتهوو

 لمجال ناو ادحاس هب ب نأ احالأ قر لاف هتاللصولا موش 2 ةرحعش ن مدل ار ور

 ا لوقيف فلا ىدب ناد فقو ةمايقلا 0 ناك اذاف دحاس وهو ثعلب يل الايس هيلع ضرالل

 ىدبع اولخدا لوقيف هيلع الضف دسحلا ةمعن تيقو ةنس ةثامسمح ةداعإ رصنلا ةمعن دْحْوَف هلمعبو“

 ةنس ةلامسخ ةدابع ىلع كاوق نم لوقيف برا تكلف اعف نكت و كقاخ نم ىدبعاب لوقف
 حاملا ءاملا نم بذعلا ءاملا كل جرب اراملا دل لح يق كلزتا نم لوقيف براي تنأ لوقيف

 كب كلذ تالعفف ادحاس كنسَما نا كاب ةئسلا يف ةىم جرح امناو ةنامر موب لك كل جرخأو

 ريكب نب ىحن قيرط 3 كور هيل ك1 قحربو قاد كلذف هللا لوقف برا تن ص

 00 ل لاق د هللا ل هن ص دقف هيف 0 حبت 0 حيت مالا و سو

 الذل لاك هللا كوسراب تناالواولاق هلمعب ةنملا يشل لختدي_ نل ظفل يفو هلمعب 06 ناك

 نيلوالا نم هلم ل 0 كا هيلع هللا ىلد 4 دقف لضفو هنم ةمح 2 هلل قدمت نأالا

 هلمعو هنت هتجحر ل هتحر نوكتف هناح حسم ةبر ةم“ربإ نأالا نيرحآلا ع نمالو

 املك هنأ هحضوب امو 0 ضعس مهيذعل ةلطرأو هناومس 0 بذعول هناحبيس هنا م ال

 هنود نم بلاطي ام رك ركتلا نس هب بلاطيام د ا ةلساع ةنح م دبا ىلع هللا ةمعا ت 1

 فيكف هئاعاط ةلابق يف ن 1 بونذلاو ضارعالاو ةلفغلا نمد.عا لصحي ملول هلك اذه هسفن فرعو
 3 كرا هديبعل نأ هذدبع ىلع هللا قد نه ناف اهماع ديزيوا هناعاط ىزاوبام كلذ ند هل لصح اذا

 اتش

0 



 كاملا لاح قل برا درت - ١١ه يف رشع سداسلاب الا

 للا لص دمحمبو انيدمالسالابو ابر هبىخري ناو هرفكبألو هركشن ناو ءاشتيالو هرك ذب ناو كش
 هفلاختو هبذكتو هتداراو هلحو ظفللا اذه قالطا درجم كاذب اضرلا سيلو الوسر ميسو هيلع
 امربتم هب اطخاس لظنف هاوهو هتدارال اقفاوم نكيملاذا هلديضَهام طحسي نمابر هب :ىضري فيكف
 ىعدي كور هللا ضربمل اظح هبر نم كراع :| اذهف ضاو هيرو بضييو نانضعا» رو لا

 0 ملاذا هءاروهعورفو هاوهو هتعدب تفلاخ اذأ هرهط فاخ هلوصا ذبني نم انيد مالسالاب اخرا

 وأ قاتيو هنطابو هرهاظ ىلع دمكح مل نم الوسر دمحم اضرلا حصإ 2ك ةتووشو هلك رد

 كرتبالو هريبغ لوقل هبءاحام كرت نم الوسر هب ىضري فيكو هدحو هتاكشم نم هعوردو لل

 هلوق ىلا تفتابل هفلاخ اذاف هبهذمو هديلش قفاو اذا الا هلوقب جتحو همكحالو هل وقل هريغلوق

 دمحمو ايد مالسالابو ابر هب ىذري 00 0 ىلع هناح.س هقح نم نا دوصقملاو

 الو هعيطيو هاسنيالو هرك ذب ناو هلل هكرتو هلل هلوقو هللا ف هضغبو هلل هلك هبخ نرك تاس

 نم هسفن كلذ لب هلمع ع نم رك أ هيلع هلا معن تناكهلك كلذب .ماق اذاو كلل رم

 ىعدتست وهف هريغ ىلع 1 شتا هزهأ َن م هلعحو هيلع ا هريسو هلهقفو ثيح هيلع هللأ معل

 هلاهعأو ركشلاب هيلاطت هللا معتف ادبأ 00 نم هلل بج امب :مايقلا ىلا هلل يبس الو هيلع رخل 8
 هتاعاط نا دفنتسي 000 معنلا ناويدف هلمع دفنت سا دق هزيصقتو هتلفغو هبونذو اهلباشال

 هسفنق هديس هب هرمأب ايف المعتسم اكوام ادع هل هيلع ةقحتسم ديعلا لامعأو اذه اهلك

 وخالف هس نم ةرذادل سيل هلام هلامعأ نم ؟يشدهل سيلف ةيدونملا يجوع ةتحت م هلاك او
 هيلع قحتسم هيلع كولمم كلذ لكلب ةقيقللا يف لاملا نم هدبب امل الو هلامعأالو هتافصالو هسفنل كلام
 يفالو كسفن يف كل سيلف ىلادأو لمعالاقمث هلام صلاخب اديعىرتشا ديس نه اقاقحتسا هظعأ هكلامل

 هقوقح نمقحو هديسل هيلع قحتسم هلك كلذ ناف لعام لامعالا نم دعلا اذه لمح ولف ؟ى ا ٍ

 معتم فيكف هيلع

 نوكتالو هلآ هلامعأ ٠ نم هلريخ هتمح م او هل ملاظ ريغ وهو هبذعل هناحبس هب ذعولف هجوب هتاعاط

 الو هقلاخ فرعالو ةتيلا شيع اك هنرفغمو هتمحر و هللا لل 0 ةتماا هتمحرل انك هلامعأ

 اهلباقت 0 نكعالو هدع ىلع هقوةحو همعت دعتال ىذلا 5 ىلع كامل

 نر وهو هيلع هتنمو هل_ضفو هدوحو ضحم د.علا دوحو نأ اككف هعازلا الو هب ن ءا الود 5 ذ

 هلل هلك داو ء ىث هدوجو يف هل ل مم دعا نكن كلذكاب اك هدوحو عباوتف ف .هداحبا ىلع

 0 رت رادو هيلع هقح يف رظني لنمو هقلخ عيمج ىلع هل قْلاو هل هلكماعالاو هل هلك لضفلاو

 دحأ مامألا لاق هؤاعد عمسإالو هءاعاط هعفشت الو هسفنبو هيرب , قالا 0 نم وهف هب مايقلا نع

 عرضتو وعدي لجرب رم ىسوم هللا ىف : : نا ىنغلب لاق بهو نع مزاح نريرح انثدح جاحح انثدح

 قح هل تيحتساام هداّؤف عطقني قح ىناعدول هيلا ىلاعت هللا ىحواف هتهر دق ىتاف همحرا براي لاقف

 ةيور نيبو هقوقحو همعنو هيلع ةثنم هدهاشم نيد هن اديس هللأ ىلا ل ديعلاو هيلع ىقتح 1 رظن

 ناو هيف لدع دق ناكل باذعلا دشأ هبدعول هبر نأ معي وهف هتعاضاو هطيرفتو هلمعو هسفن بيع

 ثيدح يف ناك اذطو هيلع هتقدصو هتنمو إضف درحف ريا نم هيفام ناو هيف لدع اي

 اة الا هبر ىريالو انذم ارصقمالا 00 ىرب اللف 0 ءءء اع كتمعش كل هربا راع ا



 تس سم م سس ع ع حم مدع تم جم تحس معمم + دع همس مدع مح عع عمل

 كانلا لامعا قلخي برلآ درفت 0 يفرششع سداسلا بانلا

 مه كئاوأف بتي مل نمو) لاقف نيملاظو نييئان امط ثلاثال نيمسق ىلا هقلخ هللا مسق دقو الضفتم
 تل ىلاعت لاق دب الو بذعم وهف بتي مل نف نييئاتو نيبذعم نيمسق مهلعج كلذكو (نوملاظلا

 0 1 (تانكؤملاو ناكمؤملا ىلع هللا بوتيو تاك و كرا تاقفانملاو نيقفانملا هللا

 اوبونو)ىلاعت لاق اهب مهحالف قلعو دحأ كلذ نم ىتلسا الوةبوتلا مم هرذا كلا موا ند نينم وملا

 مومرك ًاوهقلخ ري ىلع همعل ةلمح ن نم هناحبس ددعو (نوحاش مكمل نونمؤملا اه أ اعيج هللا ىلا

 ىنلا ىلع هللا بان دقل ) لاقف هعانأ صاوخ ىلعو هيلع بان نا هل مهاشخأو هل مبعوطأو هيلع

 0 م( قارف بولو علب داكام دع نم ةردعلا ةعاس ف هوعسأ نيذلا راصنالاو نيرحابهملاو

 اوفظ نذلا ةنالثلا ةيون ىلع مولع هيون مدقو (محر فّؤر م هل مولع بان مث) لاقف مولع هتبون

 007 انف نوياتلا اهلحدي اهنا ليجتالاو ةاروتلا يف ابلها اهدعو ىلا ةنلا نا هناحبس ربخاو
 جايتحا كلذب | ماك اوفلخ نيذلا ةنالثلا صخ مث 0 اهم: راصنالاو نيرجحابلاو ىنلا صخ 0 0 0

 هيلاهقلخ بحاو ا دلو دل ىلا لاق دقو مم ةوتعو مط هن رفغمو مهيلع هتبوت ىلا ق قالا عي

 هكا نم باط وهو هنع 6 هلوسرل ا نيلئاقلا 0 ربخ اذهف نا اع

 ا لطم ند كاضرب ذوعأ هير قف نركلاف تاق هذ ودعس 2 لوشإ سو هيلع هللا ىلد ناكو

 ال لاق كفن لع تزن اك تن كيلع ءانث صح الا كنم "كب ذوعأو كت وقع نم كوفمب
 ردقلا ةليل تقفاو 5 هللا لوسراي هل 2 تل دقو قيدصلا تب ةشدصلا نهريخو نيلضفاو هه ءاضن

 هنا سوهو خي نح ثيدح ىذمزتلالاق ىنع فعاف وفعلا حن وفع كنأإ مولا يلوق ل /اق هب وعدااش

 هوفع مماطو مهرافختس و هيلا مه ون ىضتَش :لاوحأو تائرهوتافص لعهقلخ قاخةبوتلاو وفقعلل 1

 00 هيلع هلئأ ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره نإ كدك نم حب ىف مسم ىور دقو 1 رفغمو

 نيباوتلا تب ات هللاو مط رفغيف هللا نورفغ ةغتسف نوبذي موقيءالو مكب ب هللا بهذل اوينذن مول

 لاق ةريره ىبأ نع مس حب ص ىف ماه هدد رق ةدش اهتيحم يف ىنكيو هبلا تاعاطلا يح أ ند ةبوتلاو

 10 دا هم الاو ىف ىدنع نط دنعانا لخورع هللا ل لاق ل- سوو هيلع هللأ ىلص هللا تر لاق

 نب هللا ددع ثيدح نم نيحيحصلا ىفو ةالفلا يف هتلاض دجي مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل هللاو |

 دود عراف لجو نم نمؤملا هدبع هبوب احر رق دشأ هلل دو هيلع للا ىل ] هللإ لوسر نع دوعسم

 لاق مث اعلا هكردا ىتح اهبلطف تيهذ دقو سا هيارتشو هماعط!ولع ةتلجار هعماةكلهم

 هدنعو طقشساف تووهل ةلعاس 0 عضوف ترث م مانأف هيف كك ىذلا ناكملا ل عجرأ

 يفو )حار 0 نس اح رف دشأ للا هبا 000 ةدار ا 00

 5 كرف ةانا اهلا 00 ةالغ نك 7 راس َ ريعلا 0 3 8ك 1 له لحو ند هديع

 افرش تس 5 اينان اف افرش ا ا 10 ف انرش 5 لغة تس افهريعإ ليشياو هئع هيلغف هر

 ىح ىنثع هريعل ءاح ذا هيف دعاق وه انف هيف لاق ىذلا هناكم ىلا قأ ى 22 ليفاناكش ا

 كه هن احبس هتيم ا هر 8-3 عسا مناع را
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 ابعلا لامعا قام برا يا يفرشع سداسلا بابلا

 معز ثيح نم ةيوتلا ن رع همعزبب هانغأ ن < سيو ةيدوبلا ةبترمو ةيوبرلا قح لهج دقف ايلا

 ملا ةفيرمشلا ةبر ةلاو تاعاطلا لحأ نه ىه قتلا ةميظعلا ةعاطلا هذه نع هلطع ذأ هل مظعم هن هنأ

 ردقالو هردق قدا ,دقالف اهلا كب ةحاح الو ةعاطلا هذه عا نم تسل لاقو تاير هلأ لج

 ىلا جاتحيال هنأ معزو هيلا هتبونو هوفعو هللا ةرفغم نع اينغ هدابع ضعب لعج دقو هردق قح دبعلا
 هلل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كلام نإ سنأ ثيدح نه نيححصلا يفو كلذ يف هبر

 اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ل هتلحار ىل اع ناك لحر نممكدحأنع بوتر هدم

 ايتو اذ 6 انيبف هتاحار نم سكي دقو عجطخاف ةرجش ىلأف انما نس اف باركر هنا

 قاخلا لك ؟ أو حرفلا ةدش ع نم ًاطخأ كبر انأو ىدبع تنأ مهالا حرفلايقدش نم لاق مث هدنع ةمئاق

 3 هللا لوسر تعمس لاق ةريره ىبَأ نع ىراخبلا حيحصس يفو اراقنتسا مهرثك أو ةبوت ناك

 وبا عمس املو ةرم ناسا رتل اولا ف هلا فواد هلل رفهتسال لإ لاو لوي لسو ل

 قأاهنع دهرا ناتك قف ادحا. كالا اورام لو ن ناك سو هيلع هللا ىلص ىبلا نم اذه ةريره
 هذ رده لاو قارط نم هقاس مث ىت خد رده ة 2 ”اةبااو لاو ناو

 نع لجر نعلود>كم ن ءدقار ن دان نورس انثدح دحأ مامالا نبا هللادبع لاقو

 لجرلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ارافغتسا قت ادحأ ىلإ تماس ناك 2

 لوسر نا ىنزملا رغالا نع ٍلسم عي قو ةررره نا ارامعتنا نك [ادحا ىلا ا

 دنسملاو ننسلا يفو ةرم ةثام مولا يف هللا رفغتسال ىلاو ىبلق ىل لع ناغيل هنا لاق سو هيلع هللا ىلد هللا

 بر ةرم هلام دحاولا ىلخا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دعت انك لاق رمح نبا كيالحت نم

 دمحأمامالا لاقو حي نسح ثيدح اذه ىذمرتلا لاق محرلا باوتلا تنأ كنا ىلع بتو ىل رنغا
 لوسر باحصأ نم خييش ىلا تسلج لاق ةدرب.ىبأ نع لالع نب دم نع سور ان ليا

 ىلسح هللا لوسر لاق كاف وا هللا كوس تعمم لاق ىئثدك ةفوكلا دجسسم يف ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا

 مي لك ساو ا ىلا رونا قاف هوزمعتساو ليصو 1 ل سانلا اهب أي وسو هيلع هللا
 اعلا تعمس لاق ةدرب بأ تعمس لاق ة ةرم نب ورم انث' ةبعش نع ىحي انثو دحأ مامالا لاق هر ا

 لجو زع مكبر ىلا ويد سلا ما كرم 000 ىلد هللا لوسر عمس هنا رمح نبأ ثدحي

 نامع ىبأ نع ديز نب ىل لع نع ةماس نب دامح انا ديزي اند (ناقو رم ذنإلل مويلا يف هيلا بوتأ ىتاف

 اودسح اراذأ ندلإ ند ىلاعجا موللا كوش م مسو هيلع هللأ 2 هال ئىذدبلا

 حاتفتسالا دنع ةالصلا ل يو ةيلع 1 ىلص هئاعد ن ناكواو ةغتسا اواسأ اذاو اورتغلتسا

 الا ؟فونذلا رقت ن1 ل رقما ذب تف رعأو 0 عا نر مهللا ريكتلا د

 كب 3 كيدي ف ناو كدت كبل تن :[ آلا اهنسحال ىدبمال قالخالا" نسحال قدَعإَو تنأ

 هئاعدو لوش ناك اذ رتحسلا فو جسم ءازرشلللا تو او كر سا تلاستو .تكرا فل

 حلتلاو ءاملاب ىاناطخ نم ىنَه موللا بر دلأو قرمشلا ن لب تدعاإب م و ىنيب دعاب موللا

 ىأ نب ىلع هنع ىور ووو ب زءاوباانع هلأس يي َدح هفلخ نم هب ملل مل أرس اذه لوش ناكو دزربلاو

 رففتال هنا يل ارقغاف اوس تلو ىف تلظ تنآ الا,هلاثل لاذ ةالصلا حتتفتسا اذا ناك هنا بلاط
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 الا لامعأ قلخت.برلا.درفت 2 يفريشع سداسلا بالا

 عفر اذا ناكلسو هيلع هلل ىلص هنا نيالا نإ نادع كدح نا 0 د 0 مهللا

 و ضرالا 0 كثاووشلا لام دجلا كلان اًنر مسوللا هده نمل هللا عمس لاق عوكرلا ن 7 ا

 قتياك اياطخلاو بوتذلا نم ىنروط مهللا درابلا ءاملاو دربلاو جاثلاب رهط مهللا دعب ءىش نم تئشام

 سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرنأ ةريره ىبأ ثيدح نا نو تزل نم 0 بولا

 مامالا دنسم يفو هرسو هتنالع.ه ندكاو هلو هقد هلك ىنذ ل ردا موللا هدوحس يف لوس ناك

 حب يفو ىنكزر اهف ىل كرابو ىناذ يف لع عسوو ىل رفغا م مالا هبالص يف لوشإ ناكها دحأ

 هب دال سو كرا ىلص هللا لوسر 5ك قدح ةشئاعل تاق لاق لفون نب ةورف نع سم

 نيب لوَش ناكو معا ملام رش نمو تماءام رش نم كب ذوعأ ىتا موللالوشي ناك م هن تلاق هنالد يف

 ليللاب ةالصلا ىلا همايق يف كوش ناكو ىنتتزرا و ىدهاو ار سس د

 و 2 امو تنلعأ امو تررسأ 0 رخآ امو تمدقام ىل رفغاف هبفو ثيدحلا دما كل مهلا

 ىرعشالا 2 3 نيحتيحصلا يفو تناالا هلال ادا تا ملا كا ىنم هب لعأ ت :

 ىرمأيف يفارساو ىلهجو ىتئيطخ ىل رفغا مهللا ءاعدلا اذهب وعدي ناك م اسو هيلع هللا ىلص ىب كا نا

 ريقف دبعلا نا رمالاةقيقحو#ريدق * 0 كو رخؤملا 3 مدقملا تنأ 0 ب لعأ 3

 كاك ةاقو ةلاةاسحاو هل ةتيوبر ةهج نم هلآ زيقق وف راتعا لكبو هجو لك نم هللا ىلا

 حلفالو هل حلصال ىذلا مظعالا هبوبحمو هطإو ءدوعم هنوكاو ةنطإ ةهج نمديلا ريقثو هل.هريب دو

 01107 ةلامو هاو نسف نم هيلا بحأ ن نورك هلا ا كن ذل رورس الو معن الو |

 كله اهم هيفاعي مل نا هناف ء البلا عاونأ ن نم هل هتافاعم ةهج نم هنا ريتفو مهلك قالا نءو هدلوو

 ىلا لييس الف هل رفغي و دبعلا نع فعإ مناف هل هترفغمو هلع هوفع ةهح نم هيلا ريقفو اهضعبب

 ل0012 ىلإ راني سانلانم ريثكو هللا ةمحررب الإ ةئلحا لسد الودللا وفعبالا دحأ ىجم اف ةاحغنلا
 ا ف هئم ريخ حوصللا ةبوتلا كعمل ديعلا ناو 35 وتلا هل ا لا الا ككل ذاالو اصّش هآريف هضم

 امك كفنأل ةيرشبلا مزاول ناو:هدخو لامكلات برلا درقو ةيبوبرلا كك لإ ران لو تذل

 نودب لاك دعا سالف هلاكو هتراغ ا دلو نمد 52 ةبوتلا نار ل

 لك نم دجلاو ىنغلاب رئاتسملا درفتملا وه هناحبس هتاف اهبس نع كاكفنا هل سل هنآك ةتبلا ةبوتلا

 ريخ دبعال هتمحر ف رابتعا لكبو هجو لوب هيلا رطضملا هيلا جاتحلا ريدفلا 1 رابتعأ لكبو هحو

 قاعتبام ضعب اذهف ةتبلا هب جني مل هلمس ىلا لكو ولو 06 و 0 لقتسإال هلمع ناف هلمع نم هل
 اممو * محلل ملاظ ريغ وهو مهبذعل هضرا لهاو هناومس لهابذعول هللا نا ملسو هيلع هللا ىلد هلوش

 بوي كلذو هكلامو هديبع مهنوكو مط هتيبوبر ةهجن مهلع قحتسم هناحيس 0ك

 ءانغ الو همعن يف باقت ىذلا بحلا دبعلا برقت هيلا اوبرقتيو هودحويو هوظعيو هوفرعي نأ مهلع
 هاوسوب لدعي الو هتقاطو هعسو كلذ يف 0 و هدهحدلا برقتلا يف بادي وهذ نيع ةفرط هنع هب

 هديس ديرب اهفاالا ةدارا الو هل ىوهال لب هاوهو هيدارا ىلع هدبس اضررت ْوِيو ءايشالا نم م

 ىلا تافتلا اهعم هل , قي الو اهريغ اهضراعيال متارغو تاداراو الامعأو و امولع مزاتب اذهو هبحيو

 هريغ



 داعلا لامعأ قلي برلادرفت ا يرطعن دانا كالا

 نأ 1 هنأو هب اذل ىلاعت برلا هقحعتسا امو كلذ ىنيال رشبلا هيلع عيطيام نأ مواعمو هحوب هريغ

 هماعتاو هناسحالو هنأ ذل لذلاو عوضلاو ةداعلا ةياهل قدحتسملا وهف هءاسحال هقحتسي امت مظعأ دبعي

 مولا هل هقلخ ا اذطو ها احا كل | ارا الق ةنح قلخأ موا راثآلا ضع يفو

 نه ٠ ىحو نا هتمحرو دود و همك نفقا كيدابع قد كان دكبعام كناحبس هكدا مهو ةمايقلا

 هقحتسام ىلا مهم ع عقاولل ةبسن اللف هناسحأو هب اذل هقحعاس و هب كيعل نا ىغبذي ام ريسلا نودب هدابع

 مهبذع ولف مهسشناب مم 0 0 وهو را هوفع آلا مهعسإ الف هوحولا ن نم هحوب

 نكي ل د نأ لق مهبذع ولو اماع هب اوطحم مل ناو مهم هماعز اع ام مهيذعل

 هذ مهناقو مكرم رشو م 5 اك و م هتقنب مهماظي ل هناحبس هنأ اك ملام

 ٍَّق 52 نكلو 0 00 نم اياب الا مهعجعو مهرع مهقف ضرالا لها ىلا طن ها

 هنا ةلئسلا رسؤ هتلاسرب هيلع ةجيحلا ما ايق دعب الا اذحأ بدال هنا ةح را ا

 0 نك هناحبس هقح ناك د 00 موش االاو ةمعن ردق ىلعو هردق ىلع معنملا ركش ناكل

 ىلا م اا هدد هته و كل رفغم ىل ميجا هبذع الاو محبو لرش اذان ت ل

 0 رفغي مل ناو اوكله مهقزري مح ناو اوكله مهظفحي ل ناف هقزرو هتءالكو هظفح

 نه نك ا رو ال راو انسه امطان رز هاوس ىو نا مهوبأ لاق اذهو اورسخو

 (ىل رفغافى دشن تماظ ىلا بر) هناحيس ةميلك ىدموم لاق دقو هالعل نم هدلو نآش اذهو (نيرساخلا

 كنأو كتم ر الح او كالو ىل رفغا بر) لاقو(نيئمٌؤ لنا كيلا تبن كناحبس) كاقو

 ىنلعحابر) مهاربأ للك لاو( نفقا 2ك انمح راو انل رفغاف انيلو تنأ) لاقو (نيمحارلا محرأ

 (باسنحلا موق 2 نيئمومللو ىدلاولو ىل رفغا ابر ءاعد لكَ ائر ير 0 ةالصلا مقم

 هلسر لوا لاق نيدلا 00 قئظخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو هلوق ىلا (نيدهب 0 ل ىذلا) لاقو

 ِس .نكأ قمح ريو ل رقت الإو لع هب ىل س لام كلأسأ نا كب ذوعأ ىلا بر ضرالا لها لإ

 انلزنأ انا) 0 كدذل رفغتساو) هيلاممحأوهيلع هقلخ ا لاقو نئرساخلا

 انيبم ًاحتف كل انحتف انا) لاقو امحر اروفغ ناك للا نا هللا رفغتساو هلوق ىلا (قلاب باتكلا كيلا
 مدقت دقو ( ايقتسم اطارص كيدهيو كيلع هتمعن متيو رخأت امو كننذ نم مدام هللا كل رفغل

 لتعاو قو لش بر هيفو ىلع نعت الو ىنعأ بر مسوهياع هلا ىلص هئاعد يف سابع نبأ ثيدح

 لاقو بانأو انكار رخو هبر رفغتسا هنا دواد رمثبلا دعا نءدناكت ك5 ثيدحلا ىبوح

 لاق بانا م ادسح هس اء انيقلاو ناماس انتف دقلو)ناءاس هيد ن نع لاقو (كلذ هل انرفغف) ىلاعت

 هنا سنوي. هيبث نع لاقو (باهول || تنأ كنا ىدعب نم دحال ىخبنيال اكلم ىل بهو ىل رفغا بر
 ا اهريذو ةمالا قيدص لاقو (نيملاظلا ن ه تنك أ كنا تناالا هلاال) تاماظلا يف هادا

 ىبش تماظ ىلا مهالا لق لاقف قىاالص يف هب وعدا اعد ى خمهع هللا لوسراب هلوسر د ب هلل هاهو

 محرلا روفغلا ت : كب ىح راو كك نم ةرفغم ىل رفغاذ تنأ الا بونذلا رقغي الو اريك اماظ

 مث هسفنل هملظ نع رابخالاب ىنثث مث 3 اهدعبام ريرش ىفتش ىلا هكدا ةادا هسفن نع ريخلا حافتساف

 اغلا ىأ سل ١ ل رفغل نأ هير ٠ نم بلط مث اريك املظ هن وكخب لظلا كلذ اكد
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 ةمالا نزو نم نأش اذه ناكاذاف هلع ا ا الح اون م ضخم ىه لب هيعسالو هملع

 هنود نع فككف م حجرف

 دلع عباسلا بايلا

 انايثاو ايفن امهقالطاو احالطصاو ةغل |هانعمو ربإاو سسكلا ىف

 بلط وهو ىرهوملا هلاق عسا ةغللا يف هلصاف بسكلا امأ * كلذ "نم لقعلاو عمسلا هيلع لد امو

 اماذهو ةمدس 6 الام 1 تكف ريذ لهأ تي و ىنحع 2 تيسك لاش قزرلا

 نا. رقلا يف عقو دقي سكلاو ىبهننا بدكلا فاكت بسكتو حراولا بساوكلاو لعفف هتاعف ىلع ءاج

 نكلو . داعا 2 وغالا هللأ مكذدسل اوال ( كا ةلوقكا همز ءو باقلا دوع اى 2 ةيالاث وع

 ىلع مكم 0 ه1 أ جاحزلا لاثوه وكدصقوهئاع 5 هزعاع 0 ) مكولق 0 مكذخاَؤي

 ىذتق 0 ةذخاؤملا ظفل ىلا تفتلا هناكو متفاح م كل كلذ ىف اولخت ناو اوقتال أَو اورد نأ

 لوف وهو ا لوالا لوقلاو نيهلا ناكمل ىوقتلاو ربل كرت ىلع مههزع مهمولق بسك لش ايذعت

 نيعلا وخلل لباقملا بلقلا تكف نيعلا دصقشال نأ وهو نيعلا وغل 4ب كل اق هناف ريسفتلا ل ا روههح

 وه ناميالا ديقعتف ( ناعالا متدقع اع مكدخاؤي ١ نكلو ) ىرخذالا هب آلا يف لاق اك هم زعو:هدقع وه

 اورتن اوما نذلا اهيأان) ىلاعتلاق ها ركل تكا تكتل نت قاتلا حولا ) تلقلا تنك

 «ثلاثلا هجولا) عارزال ىناثلاو راجتلل لوالاف ( ضرالا نم مكل ا 0 ام تاببط نه

 1ك اماه معو تب 1 طا كوالا ايش مننا ابكيدل) ىلا: هلوقك لمحلاو ىعسلا تكلا نم

 ف سانلا فاتحاو لمعلل هلك اذهف 0 سفن لس نا هب ركذو «نوبسكت , 0 هلوقو

 ندم و لاق دحاو نه قال ت تااّقف قرف امه مأدخاَو 0 نعمت مه له باكمالاو كلا

 هم رلا وذ لاو اههلب فرغ هالو ةغللا نلت تعفو وهو ا 8 ل

 تيكا نال 00 لا لاقو .* تستكي بدكلا كاذب هنأ ق لأ

 ةئيطخلا لاق تسكك لاش الو هريغلو هسفنل هيك ىلا مس 30

 ٠ را سانلا كلم كاده رفغاف هكظم رعق ف ميسا تقلا

 001 حطق نيكلا امأو ادابيخاو المعتو ”امانعا ىعدتسس وهو اعتق: باستك الاو تلق

 همظع رب# وأ رقف نم لجرلا ىنغي نااهدحا لوصا ةنالث ىلا ةغالا يف عجزيف ربخلا اماو مامهاو

 دقو 9-9222 مظعلا تربح لوش ايدعتمو امزذل لمعت لصالا اذهو حالصأالا نه اذهو يك

 رثكأو روقلاو هارك الا ىناثلا لسصالا * ربخ هلالا نيدلا ربح دق * هلوق يف مهني جاجعلا عمج

 الا هيلع هنريج ءىجح داك الو هيلع هتهركا اذا اذكأ لع ةنريصجأ لاش لعفا ىلع ع لمعتسإم

 لاطام لخالا ند راخخلاو ىئرهوتلا لاق ةرابج ا هنمو عانتمالاو زعلا نم كلاثلا لصالاو الياف

 ىثثعالا لاق ديلا تافو
 تعد : ربطلا نم ليبأ اناديلع هلوصأ ءاور رانجو قيرط

0 



 سس ا ل |#آ#آ#آ#*#آ#آ#آ#آ#آ#آظ##ييييي| | | يي يي بيجيب ب بسسس ححممممماابببببيببيل

 را لا 0 رثع عباسلا بابلا .

 ىلا اذه يف بهذ مظعلاو ةوقلاو لوطلا دارأ لاق نيرابج اموق اهف نا ىلاعت هلوق يف شفخالا لاقو

 اميشت ايوق امظعالبو وط ناكاذا راج لحر لاهو ىدبالا تاف ىذلا ليوطلا وهو لختلا نم رابجلا

 005 اخ راجلا ليقو مهريغل ت كربلا ةيع قلخو مانجا ١ ملا تناك ةداتق لك لخبلا نم رابجلاب

 ناكو اهنؤلوقي نييزاجتللا نم ريثكو ةفورمماةنل ىهاو ئرهزالا لاق لعلخو 1 اذ

 ههرك أ اذا سمالا ىلع ةزبجَأ نم رابجلا نوك نا رو ناطلسلا هربج لوقي هللا حر ى ءفاغلا

 رابتخا اذهو كردأ ن نم كاردو ربحا نم رابح او نيف سيال لس « الانف عمسأ مل ءارفلا لاق

 ىلاعت برلا ءامسأ نم رابجلا امأو ديريام ىلع سانلا ربجت ىذلا ىتاعلا سانلا نم رابخلا لاق جاجزلا
 همسا ىنعم اذه سبل نكلو كلذك هناحبس برلاو ريقفلا نيو ريسكلا ربحي ىذلا هناب هرسف دقف

 ىذ ناحبس لوقي ملسو هي هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو توربملا وه امناو ربكتملا همساب هئرق اذطو راجل

 رابقلاو مظعلاو كلملاو كتلك معلا ٠ ا مسا رابجلاف ةمظملاو:ءاركلاو :توكذملاو تو

 كولملا ا 1 رابجلاو ةتملظع هللا توريجو مظعلا وه كبل رانك لاك .هلوق يف سابع نبا لاق

 ىدسلا لاقو كلملا اهأ أ را ًااحاص كنأو * رعاشلا لاق كولملا ةرباجلاو كلملا ربخاو

 ىمس اهنا بعك نب همم لاقو رابقلا انعم رابخلاف اذه ىلعو ديريام ىلع مهرب سانا . ,2 ىذلا وه

 لاق هتئيشمب الا نيع ةفرط مهر ار قدأ قلخلاو دار اما لغأ قلخأ رج لنا را

 ىذلا هناحبس برلا ةفص يف راملا ىرابنالا نبا لاقو دار اام لع قلخإ ربج ىذلا رابملا جاحزلا

 لو ىلا عحرت هناحبس برلا ةفص يف راجلاف لواتتملا دي تناف اذا ةراج اخ مطوق هنمو لانيال

 لمج اذطو ةرابح تيمس ىديالا تتافو تءفئراو تلاط اذا ةل>نلا ناف واعلاو رهقلاو كلملا ناعم

 نيمسالا مضت ةنالثلا ءامسالا هذه نم دحاو لكو زيكملاو زيزعلاب انورتم رابلا ةمسا ناس

 نايرريكمملا رابلاف روصملا ؟ىرابلا قالا ىهو ةنالثلا ءامسالا ريظن ةنالثلا ءامسالا هذهو نرش

 هفاصوا نم رابجلاف قلاخلا مسأ ىنعمل 0 “ىرابلا نا م زيزملا مسا ىنعمل ليصفتلا ىرحم

 هلمذ رابحلاب هفاصتاف قولا اماو ىنسحلا هئامسا نم ناك اذطو كلملاو ةزمااو ةردقلا لاك ىلا عجرب

 هللع للا لتس هلوسرل ىلاعت لاقو را كس كفن را كإذك ىلاعت لاق رك صقنو

 ىلصىنلا نع هريغو ىذمرتلا يفو نامالا ىلعمههر 1 مهربق طاسم ىأرابجي مولع 5 سو

 نيالا ١ ءألمر ردلا لاثما ةماقلا مون نو ركتملاو, ناوراخلا رش رشح سو هيلع هللأ

 لهأو ىنعم ىلع ةيرلعاو عم لع ةيردقلا هقلطت يسكلا ظفلف اذه فرع اذا 2 لش

 نه هتثيشمو هتادحاو دبعلا داحياب مهدنع لعفلا عوقو وه ةيردقلا بسكف ىنعم ىلع ثيدحلاو ةئسلا

 تفلتا دقو :ةتحم لصاح الو هل مال اظقل ةيربطا سالو هد> وأ وأ هءاش هللا ن وك 0
 ةثدحمةردق هيلع اودجوام بسكلا ىضاقلا لاقف لاقملا هيف اولاطأو لاثمالا هل اوبرضو هيف مهتارابع
 ديرت انسلو اولاق ةيداخلا ةردقلاب رودقملا هنا ليقو ثودملا ةهج ريغ ىلع رداقلاب قلعتملا هنا لبقو

 اناو هدحو هللاوه هدوحو ىلع رداقلا ناف هدوحو ىلع ةردق اهنا ةندحم ةردق هيلع اودجوام انلوشب

 ةقيقح ىنئارفسالالاقو دوجولاو ثودحلا باب نمال ةثداخلا ةردقلاب اقلعت سكلا 1 كلذب_ نتن

 ةقيقحو هيردقب هعوقو لعفلا ةقيقحو هب هدارفنا ححص ثيح نم هنر ,دقب هعوقو قااخ قالا
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 نيعاو دلسكلا|يف ب ااا رشع عد,اسلابابلا

 ميدقلا كرتشبو قلخلاب ىلاعت ميدقلا صتخيو هب هدارفنا عم هتردقب هعوقو بستكملا نه بسكلا

 هللا ىلع الا زاؤحأل قاخلا ظفل قالطا نا هدارم تلق بسكلا, ثدحلا صتخيو لعفلا يف ثدحملاو

 ديعلاو هناحبس برلا ىلع حصي لعفلا ظفل قالطاو 0 صتخحم سكلا ظفل قالطاو مدحو

 |. لقتسإ قلاخلا نا ديرب تاق نيعتسسملا نم اسك" ناك نواغتلا. ىلع عقب ليف الك اضأ لاقو

 لقتسإ نأ هنككيال هريغنمو هنم ةكراشملاوةنواعملا ةهج ىلع لعفلا هنماغقي امنا بساكلاو داجحالاو

 0007 قلاكلا ةرذقو اهذجتو ني هرودتع قلتش ستكملا ةردق نورخا لاقو ةّملا يش داجإ

 مديلع ارط ىنعم وه لب هصخ ىتلا هقئاقح نم اسك ل مالا نوكس بلو اولاق هوجولا عيمج نم
 ا | ع[ راصت لتفأ ةغيصو فلعل لفل ادعو فلعل ةكارط ادذه نأ ةلزنجملا نم انوعزاتم لوقي

 الار دك ثدحم هلال هلا سفنلا نوكس املع ريصإ هب وهام ىلع ”ىثلا داقتغاو ةدارالاب تثدح امال
 ا |١ كارلا تفداص اذا ةكرطاف اولق اهئاكحاو اهفاضوأ ريغتتف دوجولا يف نرتقت دق ءايشالاو

 ةردقلا عقاولا ىتالقابلا نباو ىرعشالا لاقو اصقروايشمو امطلو الثم ةحانس ىمست 0 هحو

 00011 هر ولا فضو انك ةاوكف ادب واادوج وم ةنوك نود اسك لعفلا نر هدا

 0 داكلا نارتقالا نع ةرابغ سكلا لآق نإ تارانلا هذه عهيرحأتم ضعب صو امولعم ؛
 'اذهفاممال هتداراو دعلا ةردق دنع لعفلا قام ةداعلا ىردا هناحبس هللا ناف لعفلاو هدأ ةرذدقلا

 ال لا وذلا ىقش هناو ءالكلا تالا نماده نا ءولقملا نم ريتك لاق اذطو بنكلا وه نارتقالا
 لوقعم ريغ كلذ نم ءىشو امالك هب نولئاقلا هيمسي ىذلا سفنلاب مئاقلا ىنعملاو ماظنلا ةرفطو مئاه

 عش مو اهرود ةم يف ريؤتال ةنداا ةردقلا ن | ىرعءشالا لوق هيلع رةتسا ىذلاو روصتمالو

 هعزانو هيفةن داخل ةردقلاريثأ :الوةعدقلا جدا عقاوهافس مطر ودقلا لت افصنمةفصالو رودقملا

 تاذلاتاثا يف رثؤتال ةنداحلاةردقلا لوقب ةسصو ةىم هقفاوبإ اكل ىفاقلاو هبادحأ ةماع كلذ ىلع

 ىلا ةفصلا كلت لوب ةراث مث هل الاح نوكت هناذ ىلع ةدئاز رودقما ةفد ىضتقت اهنكلو اهنادحاو

 اذه لع نيرداق نيب رودقملا اذه تايثا نم غنتعي مو ىلاعت هلل ةرودقم ةثداحلا ةردقلا رثأ نم ىه
 افالتح اهيف مهتارابع تفلتخاو امظع ابارطضا بدكلا يف ى رعشالا عابتا ءارا تب رطضا دقو هح ولا

 مهتئارط فالتخا ركذو داشرالا حرش يف ىراصنالا رصان نيناولس مساقلا ار

 تايثا ىلا عجريال بسكلا يف قلعا ل اذا لوو كنحملا ىداقنالا لاق دقو لاق مث هيف مهارطضاو

 يفارثأ ةثداللا ةردقلل ل هنأ ذاتسالا ىلع ىعدأ مامالا نا الا هل مولعم هنأ لاقي 2 ديعلل ةردق

 يف رثالا نوكي نأ الا امهنب عملا لقعي الف ارثآ ةثداحلا ةردقال تننآو لاوحالا تن امل هناف ثودحلا
 وهو باحصالا نع هب درفناو ةيماظنلاب مجرتملا باتكلا يف هركذ انهذم هسفنا ركذ مث ثودحلا

 باحالا طرون لا ةدقعلا هذهو لاق مسالا ف هس مهننو هند فالاطاو ةلزتدما بهذم نم ثدرق

 ةيماظنلا يف مامالا هرك ذ امو لاق ءورقملاوةءارقلايف ةمئالانيب تعقووتلاةدقعلاب ةببش بسكلا يف اهف
 ةيماظنلايف مامالا هلاقىذلا تلق هاياو انمح ري هللاو هرظن ر ظان لكل وةقالطاب د رفنا ام هنا ريغ هجو هل

 ررش دق لاقهظفاب همالك ركذن نحو امههءان نمو ىتالقابلا نباو ىرعشالا هلاق امم قحلا ىلا ب ا

 هدابع بلاطي ةناح.س برلا نا ديح هللا دعاوق يف دلقتا بنار نع قرتم هلع لاح لك دع

 مط امعاب



 ضرعءتتال ىلا صوصلنلاب نيبو مطام َّق اماع مىقاعمو ممدثمو اهلا معا ودو م ُُق ماا

 ل لا لم ىلا لضوتلا 80 0ك 3 0 اع ءافولا ىلع مهردقأ هنأ تالب وتل

 م كلذ لإ ةجاح الو مارملا كالخل ىتاعملا 1 0 ىئ الا ولتا تيهذ ولو رحزلا عقاوم نع

 شحاوفلان ع رحاوزلاو كات دل ند امف 8 و عا ع تانك ر اظأ نهو هب فصخملا تدلل عطق

 نم هد قع بح امو ديعوأ او دعولا ىلع تفلت مْ تابوقعلاو دودخا نم اهضعبب طين امو تاقبوملا

 تاملاو تاقثملا ع 1 باقعلاو كا[ حم ةأ ل | أ ىلع هجوم 1 ءانالا ِق نيلسرملا قيدصت

 لسرلا تاسرأو لب 1 مكل تحسفو لوطلا مكب رأ دقؤ من 1 م

 ةعقاو ذأ اعلا ناك ا ىق ب تم ل 3 0 طا 0 اع سانلل ن نوح 1 الاعل ةححما 50

 هلهجىى اع مدوصم هديإقت ع رقم سم 1 اًةع ُِق تاصم وهف مهرادتقاو و م مهراثإ تبسح ىلع

 كوت ىلا كل ملا 0 او عئارمتلا تايلط عطق هلعف يف دبعلا ةردقل رئاال هنا هيلا ريصملا ىفف

 تا ذاو الصأ هر 1 ااا قفوي نم معز ناف

 ضرع الو ءاشام لعشب نك لاقو اضرعو الوط باوحلا يف بهذ اضرؤو اعيرح ديعلا لعشب هلثأ

 قح ةماك لصاح هب تّدَح ا سد هل ليق نول سا مهو و لعش مع لك ف وضرتعملا هيلع ضارتعالل

 دقو قد صلا ضيشو ل نع سدقت, نكلو دب ريام مكحبو ءاشبام هللأ لعشر مهل لطاب 6 0

 ند ناوتكف مع ا اع هدابع نللاط هتردق تز 0 4 لوقنملا عرشلا نم م لوقعملا تارورضب انمهف

 ةثداخلا ةردقلل رثآال 3 معز نمو عرمشلا ا ف عسولاو ةقاطلا غلبم ىف اع الا مدل مش هب ءافولا

 هسفن يف تش ناب هتيلاطم هحوك هدنع هلاعؤاب ديعلا ةيلاطم هج وفةمولعم ِق هلل رثآال م«اهرودقم يف

 درو عرشلا لاطنأ هيو لاحلا او لطابلا ما لا كا لا لو نع عقر اذهو كاك ارداوانأ ل

 ليبس الو لالضلا تاطوو ماحتفاو ةمالا يناس هيلع جرد اسس حورشلا هيف ناف ةلامسأ ىلا
 هثودح ليحتس دحاولا لعفلا ناف ةميدقلا ةردقلاو ةثداحلا هتردقب دبعلا لعف عوقو ىلا ريصملا ىلا

 ليحتسو ةثداحلا ةردقلا ر 1 لفتسا هللا ةردع عقو ن ناق مسقإال د حاولا ذا نيرداَع

 الا اهلئاوغ نم م مسالة ةأوهم هذهو هأ 1 2 حاولا ل اذملإ ناق 5 هللا ةردقب هّضعل ع نا

 عنا رمشلاب ايلاطم هئوك نع ةهسقن جا رم نأ نيبو داديتسالا ىعذي 0 نيب رمل ذا قفوم دش

 ماسقالا هذهو دحاولا لعفلا داجما يف هلل ارش تك تلقا 30 بو نال |1١ ةوعد لاطبا هفو

 ناكلذو ىنعم ليصح ريغ نم درحب بقلو صح مسا 0 ل هده ند ىحشر الو ةلطان اهتلمحم

 هل لبق هل بستكم ديعلا امل قلاخ هناحبس برلاو باستكالا هتردق رثاو بستكي دسعلا لاق وأ الئاق
 ةردق لوقف لاق 5 انرهم هنع د# الف لئاقلا اذه ىلعةمدقتملا ماسقالا تريداو هاتعم امو 56 | ف

 هقكللو القفا | عقاو ةثداحلا ةردقلا» رودقملا لعفلاو عئاصلاب نيلئاقلا قافتاب ىلاعت هلل ةقولخم ديعلا

 ىهوهتفص ىه اعاو دبعال العف ةردقلا وهو هللا لعفب عقو هناف اقلخو اريدقت هئاحبس هللا ىلا فاضي

 اردكهو ىلاعت هللا ىلا اَقلَح فاضم هن عقاولاف هلل اقلخ لعفلا عقوم ناك اذاف هل قلخو هلل كلم

 هللا مكح ىلا عقاولا لآ ًاكيش ةردقلاب مقوأ اذا ةردقلا هب ف”رصي ارايتحا دمعلا ىلاعت هللا كلم دقو



 رباو بسكلا يف 3 رمثع عباسلابابلا

 مىنكلو فالخ مهنيبو اننا ن 5 ل ةلاضلا ةقرفلا اذه ىلا تدتها ولو هللا لعفب عقو هنا ثيح نم

 عيرفتب مهلع انزيم نيو اواخأو اواشف عادتبالاو قاخلاب ادارفناو عارخالا ادادتتسا اوعدا

 آ00 1 211 ف ةردقلا ىلاعت هللا ثدحا انلق هلاحبس هلالا يدق ىلا دبملا لعق انفضأ ال اناف نييهذملا

 ثدحاف لعق نادمعلا نم دار ا ليصاتلا ملا هللا[ 1اس اهو هلع اهي طاحأ رادقا

 اهعرتخاىتااةردقلاب تعقوف مولعم ردق ىلع عقتس لاعفالا نا معو ةداراو ةريخو ةثدعتسم عاود هي هف

 هيلافاضم اهرودقمو ءادتبا هللا قاخ ةردقلاو ءادتقالاب مهفاصتاو مهراتخافدار و لعام ىلع دععلا

 اهرودقمعوقو درب ولو ةردقلا وهو هقاخحي درفناام ةحتن هنا ثيح نم املخو ءاضتو امعو ةئيشم

 لاطم راتخم لعافدمعلاف نيملا قحلا هل رمتسا اذهل ئده نمو هعوقو باسأ أنه املو هيلع هردقأ ام

 هيلا حورتسي ايعرش الثم كلذ يف برضأ 0 ةاخ ةلدأ نم هلل ريدش هلعفو 00

 هفرصت دفن مل هب هف فرصتلاب ديتسأ ولو هديس لام يف فرصتي نأ كمال ديعلا لوقنف كلذ يف رطانلا

 الولو هذا هيبس نا ثيح نم ديسلا ىلا وزءم ق.ةحتلا يف عييلاو ذهن هعابق هلام عسب يف هل ند اذاف

 قحلا هللاو اذهف بقاميو ةفلاخلا ىلع خنوبو ىبنيو فرصتلإ سعؤي دبعلا نكلو فرصتلا ذفني مل هنذا

 ديلا دارفنا اودقتعا مه ءاف ةلاضلا ةقرفلا امو هيعو ق> هاعو نمل هيف ءارمالو هنود ءاطغال ىذلا

 ىأرلا اذه ىلع ديلا 00 هل هراكب رلاو هلعف قاخي درفنا دقف ىصع اذا هنا ىلا اوراص مث قلخلاب

 تايآ نوامح اذام ىلع لبق ناف#هركوأ بلا ءاّم هعاّقبا دازأام اعقوم ريدتلا يف هبرل احازم دسافلا

 اذاانلق *.مماالض ىلاءايقشالل هناحبس برلا رارطضا ةّنمضتم ىهو نارقلا يف لالضالاو ماو عبطلا

 لاول صوم ءدع رئاصيلا ىوذ ىلع قري مل لاؤسلا اذه نع باو( او لاكشالا اذه لح هللا حاب

 مازللاو مالسالاب نيلاطب ناعيالاب نييطاخم اوناك ممولق ىل لع عبطلا نع هناحبس هللا نأ نم الوأ

 دقتعا نمو هريرقت قبس ام راثيالاو رادتقالاو نكمتلاب مهف صو عمءاعدو فرلكت ةبلاطم ماكحالا

 0 دشولام ةبامع اذا هدنع فيلكتلاف نيوعدم اربق نيدودصم نر ولام نيعونم اوناك مهنا

 بئاعالا هيلع لسرلا عئا رشلمحيال مأ اذهو لتبتال هل لبق مث رحبلا يف ىتلأو اطابر هالحرو هادي

 ةدرق آر هشام لاقل 5 دع دلع ىف واير لع "ىرتج هسفن

 لطب اذاف: فيلكتلا ىعأ نيبو (نوكبق نك هل لوقب نأ ايش دارأ اذا همأ امتا) هلوقو (نيئشاخ
 هللا دارأ اذا لوي نأ قرفلا رثك أ اهقئاقح يف ىوغ دقو ىآلا هذه ىلع مالكلا يف هجولاف كلذ

 هل قفوو عناوملا هنع حازأو عفاودلاو قئاوعلا هنع فرص مث هتربصب منأو هلقع 10
 اهفاويف ”الالا هبرشام هل ضيقو تالفغلابابساو تابهلملاهنع عطقو هليس هل لهسو ريذسا ءان رق

 ادا [4] انهو هنسمو ريا نع هدعببام هل ردق اريش هديعب هللا دا رأ اذاو الع نرميو اهداتعي مث

 سفنلا ىعاود هيلع تءلغ املكو تافالل هضرعو تاوهشلا ىلا فوشتلا هسبلا ببحو ىلا يف هيدامت

 ا ولا هلع نوانتو اهواهمىتايواروهدلا سم لعيرورتثلا لع رمتسي مث. ريا ىعاود تسنخ
 هردقو هللا ءاضش ةواشغ هيلق ىلع ةلذغلا جسنتف ءوسلاب ةرامالا سفنلا تافزتو ناطيشلا تاغزنو

 مل هماحي دهعلا ثيدح اباش انضرف وإ لوقاف الثم كلذ يف اف 2 اانإو ةنك الاو ماو عبطلا مكلذف

 ماطخلا نمةغلب نم جلا دقو هنوهشو هتملغيف ةبامت ىلع وهو براحتلا ع مو بهاذملا هذه

 صخور



 نال سو ل ١5 'ريثع عداسلا بالا

 تاكرش يف كا ايترالا 00 ئدرلا تاطر رو نع هعزي مأ“”وق هيلع مق رو لامجا نم ةحمب صخو

 اذه نم بر 1 اق ادعب 0 اقيلا هسفن ثدح هبامش ءاولغ يفوهو داسفلا كاد هافاوو ىوطا

 ع | راس سد رات روم هلك كلذ جم وهو رارشلالا 2 كا رادبلاو رادخعلا عاخ نم هفصو

 اذهنش ىدع اذا ةمئاللا هب بح وتسام لقعلا نم هعموتاعاطلا نع ادودصم الو تالزلاو ىصاعملا

 راض وهف ءاضقلا ءوس هللا ند هل قيس نإ نكلو اعوام سب هنأف هفءاكت لقعلا ف لجشستالا هلييس

 نيحاز ملأ مح را وهو هتمح رب هللا هدمغت ذاالا هللا ةحح جب وحج لصفلا هناضقو مزجلا هللا مك ىلا

 0 مث ىلاعت هللا لاق قفوم هف ىرامت العاطل نكاد 500 ئدذلالزعو

 لاو موق تي تامر لا ١ كانا و رد تافغل الا عازر تلا مانا اءراشكاب كلذ كعلا

 اهريخ اهرضو اهعشن اهلك رومآلا ضيوف نيب تعم د ّمُف 0 نع هملق انلفغا نم عطن الو كاع |.

 لوقةعملاهحولا ىلع عرمشلا دعاو وق ريرشو فيلكتلا قئاقح تابثانيبو هنردق تلج هلالا ىلا اهرشو

 فيااكتلا ىش مْ أاعفدو 516 ماو | عبطلا رده نع ِ م البق موقاو الاييس ىدهأ ا - ف تلا

 نوعوفدم ن ل وعون نسوا نا 0 رف ماقملا اذ ه يف قاخلا قرتفا دقو هم زب

 نعط وهو مظع 0 مجدل ب طخ اذهو نومزامكالذ عم مهو قا ةاعد ةباحا ىلع مه رادتقاال

 سيلباللاقو (ىدطا مه« ءاحذا اونمْؤي نأ سانلا عنم امو) ىلا لاق دقو تاوعدلل لاطباو عئارشلا يف
 نا ىلا لالضلانم فئاوط بهذو رطخلا عقاوم يف رظنلا ءوس نم ةلابذوعن (دجسست نأ كعنم ام)
 برلا دري مل ولو ةيبوبرلا يف ةمحازمو ةيهلالا ماك الا يف طبخ اذهفهراك هب نأ امل برلاو :ىصعي ديعلا

 ددعلا مهدمأو مهاوق لك“ دقو تكا مي هيلع عم محارم النا 1 ةيلغام"راجعلا
 مقتسإ ىتااناق# 00 مهب كلذ لعف ليث 0 نع ديلا قارط مط لهسو داو ددعلاو

 ال نوسة را نوقشيوم اين دناومءايلوأنوكلمبو 0 هنوصحي مهنأ ل عدقو كلذ

 لاملاب هدماف قيرطلا مطقو قبأو ىغطل لاملإب هدبع دمأ ول هنا ىن رابخاوأ ىحو نع ديس ملع ولو

 دسلااذهف اءعطق كلذ لعشال هنا رعأ لوقي كلذ عم وهو دجاسملاو رطانقلا ءاتبادنم ديري هنا امعاز

 تع تعأو ناقردلا - تلضو ناتفلاتغاز قف بالالا بابر أن قافتاب هل احاصم سياو هدبع دسفم

 هللا. داوم اولاقف .نوتفوملا ثصتقاو ةبوبرلا ماكحأ ىردكالا تححازو ةنعرشلا دعاوقلا لع اها
 يف ةعيرششلا ترقف مهدشارم'مهعنب ملو مهتردق مهاسي مل هنكلو نوريصي هيلا مهنا لعام هدابع نم

 ل مكحلاديري فكل يق ناف*اهباوص ىلءةيهلالا ماكحالايف ةديقعلا ترجو اهباضأ

 ع هدابع كلام قا رح اذا كلو ررضتن, الو عفتيال نم قح يف ةيوانم لاعفالا نآ٠

 5 1 | انم مكحلا ناهبنوضراعي رمأ ترق او قدا ةنراكاو قا هلوقف موللع

 برلاو هلع مهام 0 نسسحي الف عمسمو هنم ئآرع مهمراحت ىلع مهو ضع يف مهضعل جري

 ول نكلو ىسافنا تقلطأ دق لاق مث نوملعيال ثيح نم مهجردتسيو مهلاعفأ ءوس ىلع علطي هناحبس [

 تبعك ا نفت لك ىلع مثاقلا قحو ناكلا لضقلا اذه ىل درست ن « معلا اذه سابتقا يف تدجو

 نيش رفلا نيب نشح طسوت اذهو هلغ مَ همالك“ى ا اهدما لوطا اهريفاذحب اندلا كلمن ا

 بهذم نم برقا وه اولاقو هريسغو داشرالا حراش ىراصنالا مهنم هباحصا ةماع هيلع 0 دقو



 راسل 000 ردع مراسلا بابلا

 هيف هيلع تب نكأ و هب درفلا ام اذه ناو طقف مسالا ىلا الا مهنيبو هنيب فالخلا عجري الو ةلزتسملا

 هنأو هل بورت وهف هل كارم 0 هلصضا ع ءان ىحاعملا ند هردق امل هللا ةهارك ىف هيأ اهله رومأ

 ديعلا ةردق تناكنإَو ههركحب ال هحو هدليرب وهف نايدعلاو قوسفلاو ركل ردق دوق ناك اذا

 لوقلا نكلو داحاو اذه ف باصا دقو هب احس برلا رادقاب هدنع لعفلا داحنأ ف ةرث وم هرايتحاو

 السلا اع يف لوق اعقأو ناك اذا ههركي الو ناتصعلاو قوسفلاو رفكلا بحي ةناحبس هللا ناب
 لك ناو ةئشملاو ةدارالا ىه ةبحلا نا هلوق كلذ ىلا هداق ىذلاو لقنلاو لقعلا خرصل فااخم وهو

 همازتلا نم هلدبال نيلطاب نيرما 0ك هيمزل ةيحاو ةئيشملا نيد قرش 1 نهو هيحاو هدارأ دقف هءاشام

 الو هردق الو كلذ ءاشام هاب لوقلا وا نايصءملاو قوسفلاو رفكلا بح هناحبس هللا ناب لوقلا امأ

 تلاقو اهاذق الو اهءاش ق اهاضري الو اهحال ةفئاط تااق ةفاط نيمزالتملا نم لك لاو دقو هأضق

 همزاليف انامو لصالا اذه يف ناتفئاطلا كرتشاف اهاضري واح وهف هيداراو هتئيثمع ةعقاو ىه ةقئاط

 ماعنالا ةروس 2 ةناتك نم عضاوم ةيالاث ّق هنكشع همك ىلع جنتحا 6 ىلع هن احبس هللا 1 دقو

 ند انمرح الو انؤابا الو كك هللا ءاشن ول امرنا نيدلا لوقيس) ىلاعتلاقف فرخذزلاو لجالاو

 نوعشأ د انإ هو> ر خف 5 نم ع لهلق انسسأب اوقاذ ىح موابق 0 نيدلا دكا كلذك ءىش

 مهلبق نم نيذلا لمف كاذك )لاق مث لحنلا يف مهنع ىكح كلذكو (نوصرخمالا متا ناو نظلا الا

 هل هّنحت الول هناو هيلع مهرقا هنوكب هب اع ميكرشل هنحم ىلع اوحتحاف(نوصرخ الا مه نا ع

 0 لا رهاب تنك اولاق كفرا ةوعدو هيمو هرمأ كاذب اوضراعو مهم هءاش امل هب هاضرو

 هناحبس مهبذكف هنيبو انئيب لاو هنم انكمي مل ههركولو هعوقو ءاش دق ائيش انم هركي فيكو هفالخ
 هضغبدو مهكرش هركب هناحبس هنا ىلع نوقفتم هلسر ناو هلسرا مهنم برذكت اذه نا ريذاو كلذ يف

 ملحلاب مهملاط مث هبحيام ىلع هدبعب ذعيال هنافدب اذعدللاب نيكرششملا قاذا امل هتهاركو هضخب الول هناو هتقمو

 دنع كلذ ىلع لديال اردق مهل هرارقا درو هب ىضريو هحي هناو هيف نذا هللأ ناب ممهذم ةح ىلع

 لها اوناك كلذل مهناو, ثيدحلا بذكأ وهو نظلا وه امنا كلذ يف مهدنتسم نا ةناحبش ربخا

 لوقعلا نم مهف هككرام امادحا نيتهج نم مهملع ةجحلا هل نا هناحبس ربخا مث بذكلاو صركلا
 'قلاو قحا كاردا ةلا مر ىلا راصرالاو عامسالاو لطابلاو حييقلاو نسحلا نيد همم نوكرش ىلا

 و مالسالاو ناعالا ند مهنيكمو هتك لازناو هلسر كافرا هبل اثلاو لاطانلا نيبو 3 م قرش

 .ىمس كلذلو هوحولا ا ند مهرذعل اعطقو ةلدع لكلا اههعومجع لب را دحاب مهذخاؤي

 0 ردع د لئاقل لاق اهعم قب م ثحن هاصقاو نايل ةباق تخاب لق ىأ ةغلاب مهلع هيجمحح

 نوكيالهناو (نيعجا مكاده ءاشولف)هلوقب ةيآلا مت مث هلبق حمص رذ#ب هناحبس هيلا رذتعا نمو
 هتئيشم دنع هدوجو مزل هتئيشم مدعل 'ىثلا عنتما اذاهناف ةغلابلا هتحح ماع نم اذهو هتثيشم الا 'ىش

 هيلع مت ام نالطب ةلدأ نيب نمو ديحوتلا ةلدأ مظعأ نم اذه ناك نكي مل اشي ملامو ناك ءاش اف
 نهم وه كرشلا نه هيلع من |ام ىلع ةئعملا نم هب مججتحا ف هيود ند داديالا ذاختاو كرمثلا نه

 قلقا



 هه هششم نإ أولا لضالا اذه نعف القع 3 ع 55ه 1 نحال أولاق كلذلو رفكلاو :

 ربطاوسكلا يف ا رقع مرسلا بابا"

 هيلا ءاحتلاو اراقتفاو هل ادعو ةئشملا و ردقلااو اوركذ 0 ولف هداسفو هن الطب ىلع ةلدالا دما

 كلذ مهعفنل عقو امل مهم عشبال نأ ءاش ول امت مهاب ن أ هيلا ةلغرو هب الا ةوقلاو لؤحلا نم ةءاربو

 لال نارا اه لسرلا ةوعد هب نيلطبمو هنمأ ةيننيضرامم هو د د كل ا مط حتفلو

 هنالاقم يف 00 نسحلا د ك> دقو هتئيشموهتح> نيب قرف دق هناحبس هنا دوصقملاو الالض

 10 هلا هنا انا نإ 0 كروف نبا هنع ىكح ىذلاو كلذ لعثيدحلاو ةئسلا لهأ قافنا

 ةشانأ 0 ناكو اضرلاو ةئشملاو اناا ودولا نيب قرفبال ناكو:لاق كلذ نيب قرشب

 ةهج ىلع هبخاص عم: اهنم دسحاو لك نا .لوشر نك لب ضن نود تادارملا ضن سال |

 تيا لع 0 نا هلل بوبحم نم هولا نا وهو ماهبالا هعم لوز, ىذلا ديبقتلا

 كلذكو مع مكلاذك كلذ نوك نأ بخحيو رششلال 5 نم ملع يانا نورك ناادا ص اخ رفاكلاو

 ىذلاو ىمثا أطخلا هيف مهوترال قح كلذب ظفللا ديقيو رابتحالاو ءافطصالاو ًاضرلا يف لوقي ناك

 ضن درك هلا هنا ةدروجلاو نيدلكتلا ورح و 6 ةفلاو ةبطاق ةئسلاو ثيدحلا لهأ هيلع
 سلبا تاذ ضغس امك اهتقعو اهضغس وهف هثلشمعي ةعقاو تناك نأو تافصلاو لاعفالاو نايعالا

 (داسفلا حال هللاو) ىلاعت هللا لاق هتئيشمي دجو ناو كلذ بحيالو مهامعأ ضغسو هدوذج تا

 ءوسلاب رهجلا هللا بحيال) لاقو (رول لاتخم لك يحال هللا نا) لاقو (نيملاظلا يحيال هللاو) لاقو

 ىنغ هللا ناف اورفكت نأ) لاقو (نيدتعملا بحال هللا نا اودتعت الو) لاقو (للظن نم الا لوقلا نم
 اهعوقو دعب اهم هاضرو رومالا هذه هتبحم مدع ن ع رابخا اذبف (رفكلا هدابعل ىضرتي الو مكنع

 وهف تعقو اذا اميو هنم عقت مل نمث امحنال هنأ ىلع قوش كول نم لوق لاطبا يف حيرص اذهف

 هناحيسوه لب للا لع بدكلاو طابا معن م اذهو هنم عقت مل نمم امحيالو هنم تعقو نمت ابحي

 ٠ هى نع هزئم هللاو ثئابخو حئابق اهن ءاف اهعوقو كل ءلو اهعوقو لاحو اهعوقو كبق اهضغسوو اههرك 1

 نكو (اهو كم كيرا هئيس ناك كلذ لك ) ىاعت هللا لاق هلا ىش 5 هزك اوه لب نخاف

 نوكيو ءاضريو مهقافنبحيف كف اهنع مهطبش كلذ لجالو نيقفانملا تاعاط هركي هنأ هناحبس ربخأ
 ةسنلاب لابفالا ءاوتساب مطوق أمثث "لطانلا لصالا اذه اهمو نييض رس ءدشع نيلسسسال نار

 ركشلا نيب هناحبس هيلا ةيسنلا قرف الف حيبقو نسح ىلا اهسفن يف مسقنتال اهنأو هناحبس برلا ىلا

 د نا

 أولو 0 نأ ركل اذه لم دحلام 0 ِ راتخمو 9 ىطصمو هل ىك سو هل ب وح وم 5 هءاشام لكذاو

 ءاككلاو هل بوح وهف 0 ال اك لب اهضعب بنو اه ىلإ لاكف دلو نال ضخغب هنأ

 عرمشلا ىلع هب اري ردقلا ىلع ميم ةظفاحم لصالا اذه 0 م هقلخ ملو هآشن ملام ضو وغملا

 اووسو لقعلا حرص | ماحال اورباكو ةمك 0 ردقلا ىل ]عاج - ا وشوش ند اومزملاو ردقلاو

 لعنالا| دردح* الا امهدب قرفال ءا وس امه ا ولاقو رحال 58 ف تا 0 نسحأو حنا تالا 0 نيب

 يسال د 3 2 ناسحالاو لدَعْلاَو قدصلال واسم ناي ةبلاو مظلاوإ مهددع ا

 2 ل لهال | راعش عدلا ااذها ولعحو 4ع 0 ىف قام اذه يف 8 ال و 9 يح 6 ّ

 ةاناماه دخأو لاوقالا لطن نمل هنا 10 مهريغ و ةلزيءملا ندا عدلا 0 لوق هفالخم لوقلاو



 كا سكلا ف - ااا رقع عباسلا بابلا

 يف اهجو نيس نم رثك أ نم هنالطب انيب دقو هقلخ اهلاع رطف ىتلا هللا ةرطفلو عرمشلاو لقدال
 لكلب ايش عضم و انش سحنأل هن احس هان لوقلا ىلا هب لوقلا 5 امل هنا دوصقملاو حاتفملا باتك

 تاياغلاو مكحلا راكنا نيرخ آلا نيذه ىلا مشناو هل هوركم رف ود لكو هلا بو وهف دوجوم

 لعفيال هناو بابسالا ركنا كلذ ىلا مشناو ةتبلا ىنعال ايش لعفيإال هناو هناحبس هلاعفأ يف ةبولطملا

 باب مهلع دسنا ر 1 مل نوكي وأ !ا "ا زئارغلاو عئابطلاو ىوقلا راكتاو ”ىشب ائيش

 نم ىهو اداسفو انالطب روظأ ئه مزاول ةلطالا لوصالا هذه اومزتلاو ردقلا لئاسم يف باوصلا

 ةهاركلا لبق ناف هموزلم 5 00 0 19 نانا ال وا لوصالا دنع داق ىلع يش لدأ

 الو ةرفانم الو عبطب فدوبال نم ق> يف لاحم كلذو عبطلل ةمئالملاو ةرفاخلا ىلا عجرت ةحلاو

 تلدام قئاقح مكنت ةها ركلاو ةجح اب ىللاعت هفصو ىلع غف 0 /| صوصنلا تلد دق لق ةمئالم

 000 7!( ةنانسو هئايحأ قئاقحا طيف لك قوتك ويكوأ لطاب هن 0 و عبطلا ةمئالمب اهنعريبعتلاب هيلع

 مث اضارعا هتافص ةلطعملا ةمهجلا ةيمستك هسفن هب فدوام ىنأ ىلا اهب لصوت ةيحالطصا تارايعب

 اولاقو اهمفن ىلا 5 ةيمستلا هذهب اولصوت مث ثداوح هب 4 ةماقلا هلاعفأ رواق ةركنلا هذ اولحو

 هشرع ىلع هءاوتساو هقلخ ىلع هولع اومسو ضارعالا هب موقنال ةلطعملاتلاق م ثداوحلا هلال

 ولا راسماو هقلخ نع هولع ىنأ ١ ىلا كل ىفنب اولصوت مث امسجتو ازيحت هدابع قوف ار 0

 0 اوشن 7 ءاضعاو حر 50 ناد ا م هسفن نع هب ني اما لو هشر

 ناطاس نما ؛ تا لزم مكؤابآو ملا اهومتيمس ةامسأ الا ىه نا ءاممالا كلت ريغب هل مهتيمست, هسفنل

 مدجتلاو هب هيبشتلاب اولصوتف ىدملا مهبر نم مهءاح دقلو سفنالا ىوهن امو نظلا الا نوعيتن نا

 اكل |[ ةلافأو هلالخ تومنو هلك تافص لطعت ىلازيحتلاو ضارعالاو ثداوحلاو: بكرتلاو

 هترفنو عبطلا ليمامههازاتسال هتها ركو هتبحم ىنأ نالاقيف اهقئاقح نه اهولطعو اهناعم نه ءامسالا

 عفدو اهعفنيام بلح ىلا سفنلا ةكرح ةدارالا مازاتسال ادي رم هن وك ىنن نم نيبو كنب قرفلاام
 ةروص  عابطناو رصبملاو عومسملاب رصبلاو عم عسل ر 1 كلذ م ازاتسال هرصنو هعمس ىناو اهرمضيام

 عايطنا همازات سال هملع ىفأ نهو عماسلا نما ىلا عومسملا توصلا ءاوطا ىلحو قالا ف قرا

 دري امي هلاعفناو بلقلا ةكرح كلذ مازاتسال هاضرو هبضغ ىننؤ ةقطاناا سفنلا يف مولعملا ةروص

 تاوطو ناسلو ةفش نم هنمرهظيو هب موقي الحم مالكلا مازاتسال همالك ننو راسلاو ملوملانم هيلع

 هيفدمزل هتنثا ء ىثىأ هناف دب الو ضقانتلا يف عقو كاد .ر نااملا بر دوحوب رتاانحأ كم مالو
 010 ١ 11 ها نما ءرعو دما مامألا لاق اذظوادتبلا قرف ريغ نم وح هاقئام تينا نك مئلاام

 0000000 هه ال لاقت هي دجال انا دوعتملاو نيدتعملا ةعاتش لجال-هتافص نم .ةفضص هللا نع |
 لالضلا لوصا مظعا نم هناف عضوملا اذه نطفتلا ىغبنبو ةرفانمو ةمئالم كلذ ةافنلا ةيمستل ههركي |

 ثداوح لامفالا الو اضارعا تافصلا ىمسن الو ازيحت ءاوتسالا ىمسن الو ازيح شرعلا ىمسن الف |
 امسح هسفن اب فنصو ىت جلا هلم تافص تاثا الو ءاضعاو حراوج 0 نيدبلاو هحولا الو

 ريظن و هانعم لطمنو ممالا لدبنف ىنمملا ىلع ةيانحو ظفلا ىلع ةيانج نيتم.ظعنيتانح ىنجنق,اهبشتو ظ
 ا ررالك كلانا 00 أريد قباسلا ناضقو هدايع لاعفال هن احيرس هقلخ ةيمسل ماش هه ١

 ا و1 111 ا 117131 هل 110ج 1 لع >>“ لولا 103 ت31 : 175131837 727227-ت77-

 نايفسو



 ا و54 رمثع عبباسلا بابلا ٠

 ىديزلاو ىعازوالا لاق ظفالا اذه مهريغو دمحأ مامالاو ىدهم نب نة“ رلا دبعو ىروثلا نايفسو
 ىلص ىنلا#نا حيحصلا يف امك ريا ظفلب ةئسلا تءاح امناو ربج ظفل ةنسلاو باتكلا يف سيل

 تقلخت نيقلخأ لاقف ةانالاو رطا هللا امهمحي نيقلخ كيف نا سقلا ةعمشل لاق سو هيلع هللا

 ىلص ىبنلا ربخاف .بحام ىلع ىنليج ىذلا هلل دمحلا لاقف امهلع كلج لب كاض اسبذع تلح
 نياق نيقلخ اناك ناوةيرايتخالا لاعفالا نم اهو ةانالاو محا ىلع هلبج هللا نا سو هيلع ىللاعت هللأ

 ديعلا هللا ليج دق ناعوتلاو سكلا تح لخدي الام اهنمو ىنك وهام قالحالا نم نفد

 اييواسما نم ةيلعهلجنام ءركو قالجالا نسخ نم رع سن ل ا
 هيلع سيلباو هل قولخم هيلع هللا تاولص ليربح نا مهوركم اذهو هل بوح اذهو هلجي اههالكف

 ريملا ظفانا كلذحضوب امتو هيلاهقلخ ضغبأ سيلب اوهدنع فطصم هلبوبحم ليربجو هلقولخشلا نئاعل
 هيلعههرك أر بإلا اذه ىنعمو عبيبلا لع لج رلا مك اح اربجو حاكتنلا ىلعهتنبا بالا ربح الاقي هناف لمت ظفنل

 هعاقيال اراتفع هل ابحهلعجح دبعلا لمف قاخاذا ىلاعت لاو هل اراتخم هب ايضار كاذلابحمهلءجهنا هانعم سبي
 ري نأ نم زعاو لح اهناحبس هللا ناف ىنعمواظفلدساف كلذ ىلع ربا ظفل قالطاف همدعااهراك هب ايضار

 دصلا ل مف لد نمامأو هاضرو هتحو هتداراب العاق ريغ لعجنأ نع راعلا اغار ىلا ك1
 ربحي نأ نم ردقأو مظعأو لجأ هناحبس وهف هيلع هربج هنا لاقي فيكف هلعفي املارثؤم ابحم اديرم

 هل ايش هيلع انداق هلمج 'العف لمْغ نأ .هدبغ نم ءآش اذا لب ةسنم هواثي لست لعةهرك 05
 هنع هترفنو هضغبو هل هتهارك عم هرابتحاب هل العاف هل. نأ ىلع رداق اضيأ وهو هعاشإال اراتخم اح

 هوضغب أوأ هوبحأءاوس هل نيلعاف مهامج ىذلا هناحبس وهف مهتائيشمو مهتادارأب دابعلا نم عّقبام لكف
 هتيشمو هتدارإب العاف هلعح ىلع ردقبال نم هريغ ربحي كن يعونلا يف مهرب مل هناخبس وهو هوهركو

 ىلع ردقو هريغ رهق نم لوانتي تحب كلذ نم معأ وه اميف ربا ظفل لامعتسا ركس ال نك 7
 هيلع هتردقو هل هتدارال ثدحملا هناحبس هناف هاعف ءاشب الامل اكرانو هلعف ءاشي امل العاف هلعح

 ءاعدلا يفو دارأام ىلع دابعلا ربج ىذلا وه هناحبس هنا رابخلا مسا يف ىبطرقلا بتك نب دم لاق
 امترطف ىلع بولقلا راج تاكومسملا ءىرابو تاوحدملا ىحاد موللا هنع هللا ىخر ىلع نع فورعملا

 ءاشام هدبعب لعفي نأ ىلع رداق هناحس هناو ةردقلاو رهقلا هانعم ىنعملا اذهب ربملاف اهديعسو اهمقش
 ءاشي الام نوكيو نوكي الام ءاشي ىذلا زجاعلاك سيل نكي مل أشي مل ناودب الو عقو ائيش هنم ءاش اذاو

 ريغلا لعج ىلع هل ةردقال قولا نا اهدحا#هوحونمهريغل قواخلا ربجو رجلا اذه نيب قرفلاو

 ارابجا هريغ ريجيدق ق وللا نا ىناثلا هكلذك هدبع لعج ىلع رداقىلاعت برلاو هل ابحم لعفال اديرم

 مهف ةذفان هتئيشم لب هقلخ نم ادحأ لظبال هناف كلذ نم لدعأ برلاو هيلع ايدتعم املاظ هب نوكي
 قولخملا نا ثلاثلا *ىللاعت هللا ءاش نا هنيبنس اكمهيلا هناسحا نم مهيف هلدع لب ناسحالاو لدعلإب

 هل.ناك رومالا نم سمأ لع هديعربج اذا ىلآعت برلاو الها وانا ر!اه نس ك8 0
 نا عبارلا «دقلا رح و عيمجم هيلعدومم وهام ةحرلاو ناسحالاو لدعلاو ةمكدللا نم ند

 ىلاعت برلا اماو تاذلاب ريقف هنال اذهو كلذب هعافتتالو هيلع هربحام ىلا هتحاخل هريغ رب# قولا

 ءديغ ربحي .قواحلا نا. نيماخلا «دحأأ ىلا ةحاحهب سلو هيلا جاتحس ءاوسامه لك ىذلا اذ 1 ١

 ١070  3ءافش «



 اهب
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 ربخلاو ةسحتلا يف د ةا"ثء اد : رع عباسلابابلا

 هوجولا عيمح نم قاطملا لامكلا هل ىلاعت برلاو هيلع هربجخأ اه لامكلا هلءلصتحيل هربجيبت هصقتل
 ا ١ع لايكلا . 0 مهاطعأ ىذلا وه لب هقلخ نم هدفتس مل هتاذ مز أول نم دلاكو

 هريغ ربحت قوالانا سداسلا *ريلا ىفش , سدقملا هلامكف صقن 3 رك ع رام حل اعت ترلاو لكحل هريغ

 روقلاو اذه نم لعفلا راصف هل هتتواعت. الا هيلا لس ةرتلاجن :رع هزجعل هضرغ ىلع هب هئيعي لعف ىلع

 ىللاعت برلاو لعفلا يف هل كيرش هرايتحاب هريغل نيعملا نأ 6 كل ضرفل "اصح اذه نم هاركالاو

 ام نيب ةيوست نبىمالا نيب ةيوستلاف هتبحمو هرايتحاب هلعف ديربام نيبو هيب ايرورض اقرف هسفن

 نم اذهو بناكلا ةكرحو شعترملا ةكرح نيب ةيوستلاكوهو امهم, قرفلا رارطضالاو سحلاب
 و دكعم لعنلا ىلع هركاملا روبغلا لا ىلع دابعلا رطف دق هن احس هللا نأ نماثلا د لطانلا نك

 ىلع نوروطفم مهنا اكو هياع ناطلسلا هرب>و اذك ىلع 2 دق نولوقيو ةبوقعلاو مذلا قحتسإل

 كلذ يف 0 ةقفاوم هناس هتعيرشو هرايتحاب حابقلا لعف نم مذ ىلع اذيا نوروطفم مهن اذه
 هريغ سعا نمت نأ عساتلا # ةر طفلاو لقعلاو عرمشلا بجوم نع جرخ دقف نبرصالا نيب ىوس نف

 لاشي اهعاو كلذ ىلع هريبد لاقيال هب الا حالف الو هلا الو هيلا جاتحم وهامو رومأللا ةحاصع

 لع هل حصانلا هريحيف كاذ ودم روع راتحال دقو كلذ وو هادهو ةعفن و 0 هدعاصأ

 هكحو هردقو برلا عرش يف عقاو لد زاح وهو قطا ريح انفو رابخالا ةيالو هل نم كلذ

 ف الو هتافص ف الو هتاذ يف 0 ليك لل ترلا نا رشاعلا#ريخلا اذه عنعال هناسحاو هتمح ر و

 نا ردّشال قولخلاو كاكا كرام 4ب صتخ ع هراتحاو هتكشمو هتردقل العاق ديعلا هش هلاعفا

 كلذو لعفلا سصالاو ءاعدلا ريغ ىلع ردشإ ١ ههرك ل ناف كلذ ىلع هل ههاركاب الا اللعاف هريغ لمح

 يف دل هيدشنا ترلا ىلا كلذ ةسنق هيلع ههركو لعفلا ىلع هربغ رب# وه قولا اللعاف ديعلا ريصنال

 لاكو هماع لاكو ىلاعت هتردق لامكذ ههازك او هل هريجي الا العاف هريغ لمجال ىذلا قولخلاب هلاعفأ

 ريزأ ىنات هدبع ىلع هتحيح لاكو ا كك اع لاو هناسحاو هلدع لاكو هتثشم

 وه ةيردقلا تلاقف هتقيقح يف نوفلتخمو سسكلا ىلع ةقفتم ابك فئاوطلاف . 5: لصف رح

 الو كلو هلعف قلاخ وهالو هبف عنص كتارزا سلو الااقتساهتتشمو هتردقب هلعفل ديعلا ثادحا

 رما هف امل نوكحي نا ريغنم ةنداخلا ةردقلاب لعفلا نارتقا بسسكلا ةيربخلا تلاقو هل اديرم

 ةماع يف ىرعشالا لاقف قرفاا هب عقو اهف اوفلتحا مث بسكلاو قاخلا نيب ق”رف نيتفئاطلا الكو

 قلاخ لعاف وهف ةميدق ةردقب لعفلا هنم عقو نف ةيدحم ةردَقب لعفلا ن ك1 كل ىدستكا

 قلاخ وهف ةح راح ا لا ريغلا لعب م نولئاق لاقو بلكي وهف ا ةرده هنم عقو نمو

 ةلزتعملا نم فئاوطو يناكسالا لوق اذهو بسدتكم وهف حراوحلاو تال الا ىلا لف يف جاتحي نمو

 ناسنالا نأ ىبثانلا الا اهلك ةلزتعملا تلاقف ةقيقحلا ىلع لعاف ناسنالا نا لام له اوفلتحاو لاق

 و ةقيقحملا ف لعشإال كاتقالا ثان لاقو زاحلا نود ةقيقحلا ىلع 1 ىشنمو عرخو ثدح لعاف

 ْق كدخلل ثدح همزلف لاق ناسنالا 00 ءيرانلا نا لوشإ ناكو ةققحلا ف تدرك

 لعاف ريغ ناجل نإ ىطعأ دق هنا كلذ لالا هحو تلق ةقيقحلا يف لعافلال لوعفمو ةقرةللا

 هلعفل



 رياو سك يي

 أذه ناهللا رمعلو لعاف ريغ نم لوعفم همزاف ديعال العف الو هلل العف وه سيلو لوعفم هلعفو هلعفل

 لاغفأو للا وه لعافلاو ةقيقح لعاغب سيل ناسنالا مهدنع ناف ةيربجللو نسا ىنال مزال مازلالا
 اماعاف وه هناحبس هللا نوك فكف هبا اممايق عم 0 نكي مل اذاف هللب مق مل ةمئاق ناسنالا
 نأ كم زليف هللا ىلع ليحتسم كلذو ءامسا اهنم هل تقتشاو هيلع 0 تداعل اهلعاف ناكولو

 1 اهم هل تقتشال ا العاف برلا ناكولو كدنع لعافب سيل دبعلا ناف اط لعافال الاعفأ نكت

 لوقت كب نلؤقلا نم دحاوب لوقنال انلق#ماقملا اذه يف تأ نولوس اه لق ناف * هلع اك د

 هاك ةنسلا لهأ نم عاما وهو لونفملا ريغ اندست لعفلاف برآل ةلوعفمو ةقضج داما لاس
 ةردقلا نم هب لعفام قااخو هقلاخ هللاو ةقيقح اهلعف دبعلاف هريغو ىوغبلا دوءسم نب نيسحلا

 هبرف هتياعافيف لعفنم وه له نيرايتءاب لعفتم لعاف ديعلا ناةلثسملا رسو هتيلعاف قلاخو ةدارالاو

 اهب لعشي ىلا ةثشملا هل ثدحاو لعفلا ىلع هردقاو هتئيشمو هنردقب العاف هاعج ىذلا وه ىلاعت

 نوعذعو تا 6 ةقيقلا يف ل اعاف ناسنالا نا نولوش تانثالا لق نه نرثكو ىرءشالا لاق

 دعلا ىلا لاعفالا ةبسأ 7 نا واع ام "اذ ةنسلاو تاتكلا طاقلا دنع اوفقو ءالؤه تلق ثدح هنأ

 ةسانكا نا نوبسكت 7 نولعفت نولمعت ىلاعت هلوقك ماعلا مسأل اف ةصاخلا ا ماعلا اهمسأب

 0 افثادحالا اغفل مآ نودهاحيو نوب وتو توتا نو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوم

 لعفلا ىنع نبل انف اند ىوا وا اندح ثدحا ن :رم هللا ٠ نعل مسو هيلع هللا ىلص هلوقك مذلا يف الا

 لعف ىلع 3 عنتعي الو مالسالا يف ثدحلاو كايا هنبال لفغم نب هللا دبع لوق كاذكو بسكلاو
 اننذ تثدحا اذاو اركش اه ثدحاف ةمعن كلهللا ثدحا اذا فلسلا ضعب لاق ديرقتلا عم ريخحأ

 مسا قالطأ كلذ نم مزلي الو ارافغتسا بنذلل ثدحاو ةبوت تثدحا له هلوق هنمو ةبوت هل ثدحاف

 يف ثدحم هنا ناسنالا يف قلطا مهضعب نا ىننلبو ىرعشالا لاق همف ىلع ثادحالاو هيلع ثدحلا
 لعاحوثدحو عناصو بساكو بستكمو لماعو لعاف ىهو ظافلا انهه تلق بستكم ىنعم ةقيقحلا

 مل مسق ماسقا ةنالث ظافلالا هذهو ديرمو رداقو روصمو ”ىرابو قلاخو دجومو 'ىئنمو راؤمو
 بساكلاك دسعلا ىلع الا قاطيإال مسقو عدبملاو عيدبلاو ءىرابلاك هناحبس برلا ىلع الا قاطن

 رداقو ديمو ؟ىئثنمو لماعو لعافو عئاص مساك دبعلاو برلا ىلع هقالطا عقو مسقو كسك

 'ىرابلا قلاخلا هلوقك برلا ىلع الا اقلطب ملنديقم ريغ نيقلطم المعتسا ناف روصملاو قلاخلا امأو

 لاق هقلخ هنا هسفن يف ايش ردق نأ لا مدعلا ىلع اقلطا نيديقم المعتسا ناو روصملا

 رغبال مل * قلخي موقلا ضقنس « نو تقلحام ىزرق تنالو

 امئاضماو اهذاقنا نع رجا وهو ءانشأ رده كراغو كط قهر دلال د 0 د ا
 قا (نيقلاخلا نسحا هللا كرابتف) ىللاعت هلوق يف دبعلا ىلع قلاخ قالطا حصص رابتعالا اذهبو
 اهوحنو ةيرقوا ةدازم نم عطقتل هتسق اذا هتقلخو ميدالا تردقل وش برعلاو نيردقملاو نيروصملا

 تاقلاخأ نهو عناص ىا قلاخ لجر ثيالا لاقو نيعئاصلا ريخ هللاو هللا عنصيو نوعنصي دهاجم لاق

 كرحتبال ىلا. اهريغو لفئامتلا وقلم نيذلا نم اقلخ نسحأ وه ىلات لوش للام كو
 اهمدع دعب اهدجوأو ةقيلخلا أرب ىذلا هنا هناحبس هيلع الا هقالطا حصي الف "ىرابلا امأو "ىث اهنم



 00 سلا كا ا رشع عباسل 0 الا

 0000 ل | رام تا 0 ف ف قا ءروديقم ةباغ ذا كاذب هتردق قلعتتال نسلاو
 لتعم هنال مهلا تيرب اذه نم سدلو هتردق هادعتتال صوصخم ه>و ىلع لاح ىلا لاح نم اهرييغتو

 اة الا بو ا رقلا مديل كلتكاو دعما ريغ مزال لمف هنالا ضرملا نم تأرباالو زوم 1
 0 قبس لام ريغ ىلع عدلا دي ضرالاو تاومسلا عل عل دب ةوقك برلا ىلع ال

 دحوملا الا م عدتبم هيلع هعبتا نا لاش ١ ةئس هب ضخم الوق كا اعدتيم ىمسي

 ىنغلا ىنعع وهو داكن ةئاضأ يف عقوو ةقيقحلا ىلع 0 وه ناك ناو هناحيس هتامس أ ف عش 3

 وهواد وجوه "ىثلا لع نأ امهدحأ نايئعم هلو وا نم لعفم وهذ دحوملا انو دجولا 1 ىذلا

 وو مو وهف مح لثم د>وم وهف مدع نع 'ىثلا دجو ىرهوجلا لاق 50

 حاحصلا يفلاق نيلوءفم ىلا ىدم:ي اذهو ىنغو ةدحدل لءح وا ىناثلا ىنعااوهدجو لاهي الو هللا

 نم ا نأ امهدحأ نبأ لمتحي اذهو تلق هاَنَعأ ا 0 هب ير 2 هب ولطم نادم

 ا سالو هر تلا ل رك 0 2و الام دج وأ ىأ نيلودقملا دحتأ قذح باب
 ىئاثلا ىبعو مايا هلا هوا عر را را 100 07 لوألا ردقلا لمف !ًريقفو انت هريص اذا

 (خودكسا) ىلاعت كاف ككل وجحتفلاو مخلاب دحولا اذهر ردو قغتسا اذا ادحو دجوهيدعت نوكي

 "10 دجوأ هنآ ةيدأ هر دقلا لدي نم ىلع قاطي نأ  عتتم ريغف (مكدجو نم م ماكس ثيحت نم

 درا رثْؤملا طظفل كلذكو لالاقتسالا ليس 0 كح ا ةقيدصو ضو هلعق هلأ هيلع قلطي 53

 ىتوملا حش نحم انا) ىلاعت لاق ديعلا ل اءق ىلع ريثآتلاو رثالا قالطا مقو دفو كرلا ءا أ يف هقالطا

 او دل ازا كلذ سف رش و مقل 2 سابع نبا لاق (مهراث | اومدقات تكل

 ال1 و هيلع قلطأ نم لعرت 0 اقدلطا د نود نكمل نأ بجملا نمو رأت

 ةوتصتلو مكرايد | ودل ىأ كرا بتكت مكرايد ةملس ىنيل سو هيلع هللا ىلص ىب ::| لاق مك ةئسلاو
 0107 021 لاك راثتسالاو راخالا هقح 0 1 ا يف هيلع هقالطا عقب م نع

 مظانلا لاقو هنع هلاف “ب هللا ر *اتسا اذا رثالا قو انيلع هللا كر ا دقن للا

 ل 1 ءانثلاب هللا رئأتسا

 حاحصلا يف لاق دبعلا ىلع هقالطا عنتمي مل رثؤم اناف اريثأت اذكيف ترثأ | اس رمال ناك اأو

 ناف اهدورو نكي الو هناحبس برلا ءامأ فادرب رش عناصلا ظفل انو كلا ىف هنآلا ءاقا ريثأتلا

 حدم ىلا هامسم مسقت| امو زئاح ريغ وا ازئاح ةمكح وا اهفس اماظ وا ناك الدع ايش عنص نم عناصلا

 قااعمماسقنال ماكتملاو ديرملاو عئاصلاو لماعلاو لعافلاك ىنسحلا ءامسالا يفقلطملا همسا * ىجي مل مذو

 ىلد ىنلا ىمس دقو ريصلاو عيمسلاو ىلاو رداقلاو ماعلا فال مومذمو دوم ىلا ءامسالا هذه

 كلام وبا انثث ةيواعم نب ناورم ان هللا دبع نب ىلع انثدح ىراخلا لاق اعناص دبعلا مسو هيلع هللا

 هتعنصو عناص لك عنصي هللا نا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةفيذح نع شارخ نب ىعبر نع

 ردصملا ىلع بوصام وهو 1 نقثا ىذلا هللا عنص لاف عنصلا مسا هلعف ىلع هناحبس قلطا دقو

 بصن وه ليقو ةعنصلا ىلع لدي (باحسلا رم رم ىهو ةدماج.اهسح لايخلا ىرتو) ىلاغت هلوق نال

 نوكي ىناثلا ىلعو لعفلا ىنمعي اردصم هللا عنص نوكي لوالا ىلعت هللا عنص اورظنا ىأ ةلوماملا نع

 ينك



 را 0 0 ا
 هيلع هقالطا عقو اماف ءاشنالا ! امو هلع د او رظنلا عوقو نكمي ىذلا هناف لوعفملا عوتصملا ىنعمي

 مف ها هلوقو (تانج هب يكل ا امناف) هلوكو (لاقثلا باحلا ىشنيو) هلوةك العف هناحبست

 ةعو) ردو نحا نايتعا ا هيلع قلطيف دعا امأو ل ظنا دري ملو ريثك وهو (نوماعتال

 برلاءاشن اوديقم ءاشنأ اذهو كاذل ىذنم وو ا ّك ' امدح اكن 5 لوَش هل هؤادّتباو لعفلا يف

 ادا مكر ًامناو هقلخ ادن ى أ هللا هاشنأ ءادّب الا ىنعم ىلع رودن ةظفالا هذهو قاطم ءاشنا

 ةئشانو ىرهوذا لاق باحسلا نم م 1 ىثانلاو اهعضو "ىدتتي أ ثريداحالا ءىثني نالثو

 ندللا ًاشنب اننم ىلا ةلوأ ليللا ةئشان نا: فلسلا نمادجاو ,رغلا دق امنه كلف هلاعاس كلوا لالا

 تاشن" ةعاش” تضف اناملك ةئشان دي ةئشان هباعاس رك لي وانا ةعابلإ صخنال اهنا حيحصلاو

 املك لثللا ةكحان جاحازلا لاق ةقشان كدب ةئشان ءوانآو هءاعاش ليلا ةيشا هد 1 ىرخأ اهدعب

 ًاعناأشن تاعن' نم ةذودأم هتاعاسو ليللا .ءانآ ىه.ةتق نبا لاق همس ورف هم ثدح ىادس
 بحاص لوقو ةكشانلا ليلا تاعاس نأ ىنمملاو تامنف ةلااهاشت أو ءىئدع اكش تلقأو تادت ا ىأ

 اذهوءاشعلا ىلا برغملا نيبام ليللا ةئشان نيسمحلا نب: ىلعلاق فانسلا_نه ريثك' نع لوقنم حاحصلا

 ءالؤهو هلوأ ليللا ةئشان اولاق ىئاكلا رابتحاو كحلاو كاحنصلاو ريج نيديعسو تباثو سنأ لوق
 الخ أو ةم كح لوق انهو فدان هك للا نا لا ل١ اهفو ةئشانلا يف ةيلوالا ىنعم اوعار
 نسانع نباو نييرلا نبا تاس ةكلم: ىأ نبا لاق ةياور يف شاع نباو ردزلا ناو ىدللاو دعا

 امني قاف ابلعج نم امأو اناقز لمللا ةثئتان لعج نم كاوقأءذهف ةئشان هلك لدللا الاقذ لدلا .ةنمأ 7
 ةعامحو ةرق نب ةيواعمو دوعسم نبا لوق اذهو ماي لا ٠ نم ليللاب لعش امل مسا مهدنع ةئشانلاف ليللاب

 تااق 0 همده اذا هش مايقلا نوكبب امنا ةشئاع مم ثور ا لاقو ليالا مايق ليللا ةئشان اولاق

 و 2 و ليللا لوا نم تم اذا لاق قبارعالا نبا لوق اذهو موناا دعب مايقلا ليللا ةئشان ةشئاع

 ةعشان ىأ هسنح ىلا عون ةفاضا نم ىنعي ليللا ةئشان نيلوالا لوق ىلعف ليلا ةئشان هنمو ةأشنلا كلتف

 هلثمهمدَه ءاوس ءادتبا ءاشن الا نا دوصقملاو هيف ةئشان كال تا ةفاضأ ءالؤه لوق ىلعو هنم

 ادخل ناينعع هناحس للا ىلع قلطأ دقف لمعلا اكو كوالا ةأشنلاكهمدقت مل وأ ةيناثلا ةأشنلاك

 ثك أ ىناثلاو روتلاوتاملظلا انو 5 وقك لوعفم ىلا ىدعت, لوالاف رييصتلا ىتاثلاو قلخلاو داحالا

 ةلوقك ةطاخ ىناتلا لاب ديعلا لع:قلطاو (ايرعاب ارق -اًنلعح اناز ةلوقك نالودن» لا 212
 ةيمستلا لعج ف دلعلا قدح ُق لامعتسل اه كللاغو (اميصن ماعنالاو ثرحلا نم ارذ امم هلل اولعحو)

 نان نمح رلا دابع ١ نيذلا ةكئالملا اولعحو) هلوقك د لأ أ ف 0 هل نوكالا كثيح داقتعالاو

 دحاو ىلا ىدعتر اذهو (الالحو اما رح هنم مع قزر نم مكل 5 كل هللا لزتأام متأرأ لقرت هلوقو

 سئل نواعش اوناكام سيل ريثك ديعلا ىلع هقالظاف لمعلاو لعفلا امآو ةيمسلو داقتعا لعح وهو

 «ءاشيلم هللا لعفيو ) هلوقك ل والاف امساو العف هسفن ىلع ةنالطألا متتكامب نولحعي اوناكام

 انرخسور هلوق امهدحاهباتك نم نيعضوميف (نيلعاف انكو) هلوقو (ديريامل لاعف) .هلوقك قاثلاو

 بتكلالجسلا ىطك ءامسلا ىوطن موبإ) هلوق ىناثلاو (نيلعاف انكو ريطلاو نحسي لابحلا دواد عم

 نيعضوملا نيذه يف نيلعاف انك هلوق لمأتف 6 نيلعاف انك انا انيلع ادعو هدي: قلخ لوأ انأدب اك



 0-1 ١6 -- 0 نماثلا بايلا ا لاشالاو لقا

 00 او ا لا ل ل6 ا تكلا نع جراخلا بيجسلا منصلل نيتمضتللا
 الو ةريدخلاو معلا هنأش نم ىلع لوقلاب ر ا رسضالاو رهجلا ىف كال كل اعفلا ا م ىأ قم مد لعافلا

 عقو دقو 1 هينا هاش م ىلع ة رفغملا بعص

 ءاشنام لعف ىلع نبيرداق نالعاف كو لاق ةثيعلا ىنءملا اذه ع جاحزلا

 رشعغ نماثلا بابلا

 لاغفتالاو لعفلا ركّذو بسكلاو ردقلاو ءاضّلا يف لءفاو لعف ىف
 1 لا تالال نم عاونا دنعلا نع لح كلذيف ءانعم قيقحتو بالا اذه تفشكب ءانتعالا ىقبني
 دبعلاو لعفتم ريغ لعاف هناحبس برلا نا معا * نافرعلا نم هقح بابلا اذه اوطعي مل ثيح ةيربخلاو

 2 2 اللثفنم هنوك تدهش ةيريخلاف ةحوب لعفتإاال ىذلا لعافلل لعفتم هتلعاف' يفا وهو .قعفتم لعاف

 ىلع الا الاف هواعجي مو راجشالا 262 كل ناتو لوا ةلالا  ةلزنع مكحلا هيلع

 وهامث كلذ وحتو تامو ملأو ضرصص ةلزنع مهدنع ماصو ىلدو برشو لك دعقو ماقف را ليس

 نيعب رظن نيتفئاطلا نم لكو هلعف يف لعفنم ريغ اضحم العاف هنوك تدهش ةيردقلاو ض# لعفنم هيف

 مهل ماقتساف رخ آلاب نيرمالا دحأ اولطبي ملو هقح نيماقملا الك أ وطعأ لادتعالاو رعلا ا

 نم ىلع باقعلاو باوثلا عوقو اودهمو هباصن يف ردقلاو عرمشلا مهدنع رقتساو ممرظانمو مهرظن

 مدهش ل مهدواخل اولاقو) ىلاعت لاق ةقيقح هل هللا 0 اوتنناف هب ىلوا وه

 لهعف قطنلاو هليطعت زوحال ىذلا هل هللا لعف قاطنالاف (ءىث لك قطنأ ىذلا هللا انقطنأ | ولاق انيلع

 0 مكنأام ل اثم قل هنا ضرال او ءاقلا نر لل ىلا لاق مك هراكن | نكميال ىذلا دسعلا

 نمو زاجنال ةقيقح اذه 0 نا رم وه نوقطن مهنوك نا

 70 | |1 اقم هقامت هيشتلا نوكي الف ةقيقح هدنع اقطان نكي مل ازاحم هيلا دبعلا قطن ةفاضا لعج

 اا ل0 ملا كحضملا ورق ( ىكأاو كخض: وخر هناو) ىلاعت ةلوق اذهت زيظناو هلمأت

 ركل تيدا اذه نقأ) لاقو «اريثك اوكيلو البلف اوكحضيلف) ىلادت لاق اك ةقيقح ئابلا
 0001 كل أو كاحضأ ىذلا ىكملا كحضملاو قطنأ ىذلا قطنملا الواف.(نوكم الو نوكحتضتو

 ههركب اب هقطنأ هضقنأ اذاو هيلع هبانأو بحي اهب هقطنأ ادبع بحأ اذاف كاب الو كحاض الو قطان
 |1211 لع ءركب اموااذه نابل لع بحام ىرجأو اذهو اذه قطنأىذلا وهو هلع هقانف |
 0 ىذلا در لاك هلوق كل ذك و ءاكب أك اذه لق و هكحضا اه اذه كلف لع مرا هلا 6 ||

 000 (1 ا 0 دا لق لاو ةقيقتح ملف ع تلا (ضرألا ف اوريش لق) هلوقو (رحلاو ربلا يف ||

 وهف 31 انحوز ارطو اهنم ديز ىضق امافرل ىللاعت هلوق اذه نمو لاعفناو لعف ريسلاو ضم لعف
 نوجوزاملا مهو جوزملا وهف (نيع روحي مهانجوزو) هلوقكلذكو حوزتملا هلوسرو جوزملا هناحبس
 | مولعف غيزلاو هلعف ةغازالاف (مهولق هللا غازأ اوغاز املف) هلوق يف نيرمالا نيب هناححبس عج دقو

 ْ ك1 فزكأو هك احضاو مه هقاطنا الول هناو هلعف دعب الا لعفلا مهنم عه مل هنا مثررق ملأ لبق ناف ْ

 | نأ دعب مهولق غاز أ هلاو مهلعف دع هلعف نا ىلع ةياآلا هذه تلد دقو اوكب الو اوكخش الو اوقلعل | :

 اوغاز



 انفطنأ وق 12 ةغئاز اهاعجال غبزلاب اهيلع همكح وه مهبولق ةغازا نا ىلع لدي اذهو اوغاز

 ةغازالا امأ لق .ءاكلاو كحضلا:ةلآ 0 0 0 0 قطعنلا هل ٠١ ال لسجل تارمملا هللا

 برلاو مهغيز ىلع مه ل ةبوقع الوأ 3 اوعاز قلا ةغازالا ريغ تان موغيز ىلع ةبنرتملا

 مهن لوالا غيزلا ريغ ر ا غبز مط ثدع اهلثع اع ةنسحلا لع تن مك اهلثع ةئيسلا ىلع بقاع ىلاعت

 0 وا وهو مهلهف ن * لوألا غب زلاف ليق ناف # مهغيز قوف ةغازإب هللا مهازاخغ الوأ اوغاز

 مهكر ر ىلع ةبوقعو مع ءازح عقو لوألا غيزلا لب ليق * ىمالا لساست الاو ءازحلا هحو ريغ ىلع

 لعافلا ريثأت ناف العاف ىعدتسيال ىمدع ىما كرتلا اذهو ىدطلا نم مهءاج امل قيدصتلاو ناعالا
 ببس مدع هيبس ليق *هل بيسالوا ببس هل ىمدعلا كرتلا اذهف ليقناف *مدعلايفال دوجولا يف وه امنا

 مهبقاع (مهسفنأ مهادن افلا اوسن نيذلاك اونوكت الو) هلوق اذه هبشيو ىصالا مدعلا ىلع ىتيف هدض
 اهظوظحو اهوحلصي نا اهبويعو اهواعفي نا اهلاصم اوسنف مهسفنا مهاسنا ناب هل مهنايسن ىلع

 رورساالو اط معنال ىهو اهرطافو اهبرل اه 15 اطل عفناو اهحلاصم 2 نا

 امل كلذ م هاوس امع ضارعالاو هيلع لابقالاو 00 هركذب الا حالص الو حالف الو

 اصم مه ركذف رو موه ورك ذ ندلا لا د اذه دكا انايسن نايسنلا اذه مط ثدحاو هوسن

 كئلوا ىزاك اهيلا اوردابف ةيلاعلا اهظوظح مهثرعو اهوحلصأف اهبويع ىلعمهفقوأو اهولعفف مهسوفت

 هدض نع اودجي مكلذ نم ممولق تلخ اماف هركشو هركذو هتبحو ناميالا مهامنا ناب مهنايسن ىلع

 رفكلااهياعءؤاضق ناكاذاو اهيلع بونذلاو رفكلا ربدقت يفهناحبس هلدع لاك كل نيب اذهو اصيح
 همكح هدبع يف ضام هناحبس وهف لدعاو لدعا ةبوقعلاب اهيلع هواَضَقُف اهلع هنم الدع ٍبوندلاَو

 هركذ كرت امل هناف هيف لدع امهالكو.ببسملا ءاضقو ببسلا ءاضق نا اضق اهيف هلو هؤاّضق هيف لدع

 ىذلا هئاضّن هطخس وهضغبام باكترا ناسنلا اذه هل ثدحاف هسفن نا .سنب هبقاع هبحنام لعف كرو

 بترت هيلع ةيئارتم ىهلب "دب اهنم هل نكي مل مال او تابوقع كرتلاو لعفلااذه ىلع هل بترتف لدع وه

 هلدع يف نسحم ئرف ارحاو الوا دتعلا يف لدعف, ىلاذن برلا نم ضخ ل دع ورتااسإ لع نإ

 ىنل هدمح ناو رانلا اول>د دقل نسحلا لاق اهركو اعوط هيف لدع نم هدمح هيف دوم هيلع بوح

 ىطهالاءاضقلا يف رشلا لو>د باب يف انابو 'اطسب عضوملا اذه ديزتسو اليبس هيلع اودجوام مهبولق

 لعفاو لعف نيب بابلا اذه ف قرفلاو العفتم العأل دعلا نوك نابب انهه دوصقملا ذا هللا ءاش نأ

 لسخضو ماق ىذلا وه ديعلاو هتاماو هلضاو دبعلا ماقأ ىذلا وهف لعف دبعلاو لعفا هناحس هللا ناو

 هؤاظعاف ىكيو كحضيو اهب قطني ةلآ هل لمح ءاكباو ةكحضاو ةقطنا ىدم نأ مكلوق اماو تامو

 فا .الماك اموي تمص الجر نا ولف هكحضاو هقطنا هناب لعفلا قدص يق ىنكيأل اهدحو ةلآلا

 ةدابشلا ةملكب امهدحا قطنف مالسالا ىلا نيرفاك توعد ولو اثناح ايذاكن اكل هقطنا هللا نا فااح

 ةل ١ ىطعا دق ا.هالكو ملكتملا قطنا اك تكاسلا قطنا دق هللا نا طق د>حا لقي مل رخآلا تكسو
 عي يف اذه نودرط:لهىلق ناف *لاعفالاال لمفلا باقعلاو باوئلاو ىهنلاو ىمالا قلعتمو قطنلا

 ضع كلذ نوصخم ما لف ىلا وهو هلعفا هللا نا نولوقتف هتقرسو ءانرو . 50

 ةغليف درطيال كلذ ناف ىوغالا اماف ىونءمرماو ىوغل رما نارما انههليق *مكضقانت روظيف لاعفالأ



 لانةالاو لعفلايف كا رشع نماثلا بانلا

 001000 10 فرش نر ه1 |١ فاو برشا ةقرشاو :لجرراا هللا ىزأ نواوقب ال برعلا
 ا اال اذه نأ دقز لسور ءاكأو هكحض او هقلطن أو هددقاو .هماقأ اهتغل. يف ناك ناو
 هانماعو) هلوق كلذكو ناملس هيدن نم مهفلاو هناحبسهنم مهفتلا(ناملس اهاتم,فف) ىلاعت لاقو هريسو

 يف تبان ىعملا اذبذ دبعلا ن نم يمءللاو ريسلاو رييستلا كاذكحو هناحبس هنم ملعتلاف (اماع اندل ن

 0 ةمئأ مهانا تو لاق م العاف دبعلا لعج. ىذلا وه احس ووف ل لافالا عيج

 نارك ىذا ملا ةمئأ ل 0 ىذا هناحيس وهف « رانلا ىلا نوءدب ةمكئا مهانلتجاو ان ىمأب

 قالطا نم عنخ ل ملكتف ةملك أ قلطا عانتماف رانلا ىلا نوكح عدبلاو لالخلا ةَعأ لعحو هرمأ

 ىدهي هلعج 50 1 عنعيال راثلا ىلا هاعداو 51 احا ىذا عانتما ل قطنف ةقلعن أ

 نينازلا لعج ىدلازه 00 هللا نا نولوقت يله هلك كلذ عمو ل ارق ناف رانا ىلا رمال خا

 لكلا رك اءلب لضأ لبق #* هيحاص ىلا اي ون لا ىلع امهنيب عمح ىذلا وهو ناينزي

 ديري نم اهركتف اهقح ديري نم اهقلطيف لطابو قح ىنع لمتشت ىتسلا ةامحلا ظافلالا ةهج نم

 000 طلو اح هم آر نطفلا ىذلا هلم اذا باب اذذهو !هتح ديرب نم هيلع دريف اهلظاب

 ايل للاسفل 4 ار اكمل لا لإ فال نكات كفئاوطلا نك ١ ايف طرؤت تاطرو
 اذهف(ماح الو ةليصو الو ةيئاس الو ةريحنم هللا لعجام) هللا لاق هاضقو هردق ىذلا لمملاو هاضريو

 721 كالي و) . ىلاعت كاقو.هيضرو هنأ الو هب يعأالو كلذ عرشام ىأ ىنيدلا ىعرشلا هلغل ىنن
 ا ىلإ وعدي امامادنعلا لمجو ءاتضقو كلذإان ردق ىا ىردق ىوك لعد اذهف (رانلا ىلا نوعدب

 هيلع ههرك آو هريج هنا هب داري لم ظفل اضيا كلذك هلعجو لتقيو قرسيو ىنزي هلعج نم غابا

 مدقت اك هنم عنمت هلكت افصو كلذ ىبَأِي سدقملا هلاكو ىلاعت برلا قح يف لاحم اذهو هيلا هرطضاو

 قحاذهف هريجا الو ههركأ الو هيلا هرطخي نا ريغ نم هيلع هردقاو كلذ نم هنكم هنا هب داري

 دوجحولا ىلا مدعلا نم اهزرباو اهدحواو ةصعم ثدحا نق دوصقملا نع لودع هلك اذه ليقناف#

 كلذ ىلع هل هللا رادقاب دوجحولا ىلا مدعلا نم اهزرباو م اهد>وا ىذلاوه اط لعافلا ليق#

 وك لادا افلح ىذلا نق لق ناف# اها. ىلا هنم رارطخا الو هل ءاخإ ريغ نم ةنم هنكمو

 0 ةرطفلاو لقعلا مكبذك | نايصعلاو قوسفلا لعافلا وه هناحبس برلا متاق ناف اهلعف ىذلا

 0 نا ىللاعتو ريخ هلك هنا>س هلعف ناف هلك تافصو هدمح تايثاو هلسر عامحاو ةلزنملا

 0 | الا ري الو اريح الا لع, الو هيلا ىذلا وه نحلاو هيلا نيل سثلاق هوجولا نم هوب

 فصولا نع هزئموه م هتئيشمو هتداراو ىغبني الام لعف نع هزنت ىلاعت هنكلو كلذ ريغ لعفل ءاش

 هناحببس هللاف ىلق * ةئيشملاو ةدارالا نم هيف قاخ ام اهلعف ىذلا وه دبعلا مللق ناو# هبةيمستلاوهب

 هحاراو هعم حارتسال كلسملا اذه ىردقلا عم ىربخلا كلس ولو رابتعالا اذهب املك دابعلا لاعفأ قااخ

 لاق م ليبسلا . 012 اع هلأ فرحنا نكلو هم ىردقلا 00

 برغمو قرشم نيب ناتش ”ابرغم ترسو ةقرشم تراس
 بح وملا ببسلاق اخو اط ةبحوملا اهبابسا وا اهسفن هيف تقلخ دقو اهم عانتمالا هنكمي لهف ليق ناف

 اهيلا ارطضم ريص» هناهب داري نا ا نيهجو ىلع دروب لاؤسلا اذه ليق هبحومو هسس قاخ



 لاشالاو لعفلا يف ل ؟ا"// رشع نماثلا بايلا

 ير ؟©فضط ل يب ببي يبي بيب لااا يحيي بسسس سس:

 ا تشل ست ضي يي يبي يبس سبيس

 رق هتكرح قيتو ةداراالو هسفن يفر رايتخا هل ىتبيال ك ثيم اهباسأ قلخ وا اهقلحم ايلعفا لال

 ن0 رلا ةودّقل سن .ًالاوأابف ري 17 هنردقو هيدأ داو هرايتحال له هنا ىناثلا ةيداراال

 لسا نأو لعفي نأ هنكمي كك لوالا هحولاب ىلع همتارو ناف لعفللا

 هنكمي هجو .ىلع هيف تقل اععأا اهناف اهعاودو اهب انشأ قلضالو هيف بتلك احلم اراشم

 احلم لعاف ريغ العاف دب 0 مرا كرتلا هتككي واو ابك رتو اواعف

 بسلا ىهو ايف ارئا هنردقو هرايتجاو هتدارال نا هاو ىتاثلا هجولا لغم درو نانا

 نب عمج نسفلا نساك رك فارعالا عم كز جلا هنكعال هنا كك اوقف دسعلا يف هبهللا اهتاخ ىذلا

 3 حصي 00 هلع ءاش ناو هلعف ا رايح لدقلا 30 اعفلا نم نكمم اذا هناف نيضيقللا

 كرتلا هتكم هنا رمالا ةقيقح و كلوقلا نم فلل اذنه نكملا ىراتح الا لكشلا كر هك

 اذه ليت#«هيلع ارور# هنوكيف نكي اذهف ليقناف#همزاجلا ةدارالاب امزال راصف هديربال هنكل .هدارأوأ

 ىضَتَس ةدارالاب لعفلابو>و ناكولو ربحال ةيفانملا هتداراب مزل امنا هتاف ربا نالطن ىلع ءىش لدا نم

 ليق ناف * لاحم كلذو هتئيشمو هندارإب اهب و>ول هلاعفا ىلع ارو. سدقتو ىلاعت برلا ناكل رجلا

 هناف هلاقول# ىهذا هبر نم هيدارا ديعلاو ادي رم هريغ هلع هفن نم ىلاعت برلا ةدارا نأ قرفلا

 ةيريللا تكلسو ايداو ةيردقلا هيف تكلسف سانلا هف برطضا عضوم اذهليق#اديرم هلءعح ىذاا وه

 هتدارا ثادحا نم هنكم هللاو هلل ةقواخم تدباو هتدارا ثدحي ىذلا وهدسعلا ةيردقلا تلاقف ايداو

 ثادحاف ءىثادع ايده دنعلا تادارا ثذحب ىذلا وها هللا لك ةيريللا تلاقو كلذك را

 ديربال نا دارأ ولف ةّبلا هيف هلعنصالامم هضايبو هداوسو هرصقو هلوطو هنول ثادحاكه يف ثادارالا
 حلا رظضم اورق هيلع وهام شخ لع هنولو ءرصقو ةلوط ترك نا تارار نار0
 مهناحبس هلةدارم ىبف اصوصخب اط برلا ةئيشم ىلع ةفقوتم ىهف هتادارانم ةدارا ل اكو ةدارالا
 دحلا هازال كر 0 00 ةن ةهج نمو ةهللا هذه نم رباب لوقلا مهزاف ةرودقم ةم 1 5

 ىوس اهف نورمت قيرط ىأو نايداولا نيذهزيِع ةنوكلست داو ىانلمنات# للا ف را

 لك تدكح ولو ناتفئاطغلا ملا دتهنإو ناجيرفلا اكلي : ةثلاث ةقرط اره سن ليت رتل ١
 ةميقتسملاةححلا نعاس كنور طلا هذه ىلااهقاسل هتدرطو همزاول تمزتلاو قا نم اهعمام ةقئاط

 هلل قول هتلمج دبعلا#هللابالا ةوقالو لوحالو نالكتلا هياعو ناعتسملا وهو قيفوتلا لاو لوقنق

 ةمهصو ةأشن ىلع قا>و هوجحولا عسي 0 0 ةلاوخأو هلاعفأو هتاقصو هحوزو همسح

 هل ىدلا رف هن دس واةلاردقو 1 ا ةأغنلا كلتو هلا ان هتدارا ثادحا نماهب نكمم

 هرمأ كلذيو هلاعفأو هتدارال اندحم هلءج هيرانو هقلاخ لب كلذكه سفن لميمل وهو كلذك هنوكو
 نك وه مع هاهو هثادحا نم عم وهاع هرمافباّمعلاو باوثلل هضرعو هتح> هيلع ماقاو هاهو

 هب | مطانو ع 1ع هردقاو 6 6-5 ىلإ كاوا لاعفالا 5 ع هباقعو هباو تنرو 5 نم

 507 ناكف كك دحاحلاو و ممم ع اشلا رقملا مه رغاكو و مهمُؤ م | ملع همذو ةحدم لع هقاح رطفو

 ايئاش هرقل لح نأ تا هيأ و أ 6 0 اساش ان ل روك نأ ا هئلشم الل 5 هل هللا ة هئكشع امتاش

 هتداراوهتثشم 6 نأ 0 ا هعفشام هفرعو َمداراو ةردكو ةئلشمد 0 هن احبس ترلاف
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 لاعفنالاو لمفلا يف دولا ميد ريثع نماثلا بالا

 هدبع ىطعأ نم ةلزن هك اله قيرط يف اهؤارجاف هخالض ةياغ ىلا اهب لصي تلا قيرطلا يف هتردقو

 قيرطلا ىلا اهب لدنق: قيرطلا هذه يف اهرجعا لاقو ةكلهو ةاخن قيرط ىلع هفقواو اهكري اسرف
 هنبب ليحو اهيرح ةهج نع اهدر هيلع زعو اهريس :دشو اهسار ةوش هتياغف أمق اهار>او ىرخالا

 ارودقم هل انكم اهةيرط نع اهدر 0 اف ولف امداراوا اهرايتذا عم اكان ىلا امراذإ نيبو

 هب لاح دق لب ترض نكمتم وهالو "ىن اهصأ ن م هلشل 5 مل تلق نا و 5

 اذه مف تدرأ اذاو مهراصبأو نيدناعملا ةدئأ باش نمو ناب لوح نه اهدر نبو

 "ا هلقع هاف اج 2 هلل امسح هاعدق لاما ا هروص هلت ضرع ند هلا لما ةقيقحا ىلع

 هفلخ نمو هةيدب نيد نمو هلاش نعو هيك نزح قالعفلا عراصم هاراو بطعلاو كفلتلا ند كلذ يفام

 ىندبو ةحلا باسسأ ىلع ضر#و ذر الأ ةوذثو قاعتلا ىل طاع ةيقل كح و 5م ةرمه رظنلا دواعل داعف

 لاق صالخلا نط طاع كفارو اهمارخ تشو تلعتش ا اذا ىد رانلا نم دوقولا

 هانشلاو صانم ناح تال تاهه باقلادل

 قطيمل هبلقت سا امف 2 قشع ىتح قشعلاب عل و

 قرغ اهنم نكمب امف ةجوم اهنظ هل ىار
 ىعادلا نكم اماف لعفلل ةجوملا ةمزاحخلا دارو ماتلا بسلا لوو ملال هلارودقم الوأ كرتلا ناكف

 ةلداقلا لا لاق ةدارالا| تيكحتساو

 صالاىدييفو تلدعاله ١١ ةذنا قاسالاو ىلذاعاب

 لجرب اذه لو ءالبو ةبوّقع هر ل أر ا رطضا هط طسو و ةحمو أر ,اشحاو ةدار ارا نول وا ناكف

 نمالا ناكف كالله 0 وم ىلا هب ىهني قيرط يف ه 0 رحاو هدرنم ن الو هكر ل ِ ا

 كالطا ىلع ل صح ةياغلا ىلا هب تاصواماف هدب نع رمالا جرخ ناديملا هبتطسوت اماف اهب وكر لبق هيلا

 هيطاعتل اروذعم نكي هركس لاخ يف هلع ىنج اذا هلع لاّر دق ىذا ناركسلا لاح اذه هشيو

 'اذطو ةمثالا نم هقالط عقوأ ند 0 اذهو 0 هيلع بتر اع اروذعم نكي مف ار احا بسلا

 نيذلاو هتب وقع مات نم هيلع قالاطلا عوقو 0 هقاللط عمي هق 0 برسل هلقع لاز اذا اولاق

 مامالا هي هلع عجرو فلا ةباحصلا ٍِق هل لح 8 نافع كب ناهمع 4 ا مهقفا مهوق قالاطلا وعقول

 ىنلا كح دقو قالططلا يف هلر طوال ن ها رذو نع ء ناكام قالاطلا ناق هلوق هيلع رقتساو دما

 نم نونملاو كالا ناك قلعلا نم كل قلغلا لاح يف ق درر || 8 مادعلا مد هيلع هللأ ىلص

 دنحأ مامالا هبرمسفو قالسغا تضغلا ن نأ ىلع "ا دينعويأ 0 < قدا ص دق لب قاخ ا |

 حيحصلا و هه اذهو عقب الن ايضغلا قالط نا هيهذم نا ىلع لدن اذهو نللاط 0 ءاور يف ثردحلا

 دق لب كا ناركسلا ةلزنع ريصضصي هناف هدصق هيلع قلغأ دق اديدش ىضغلا ناكاذا هبّيفغي ىذلا

 لاوقالا ند ناوكللا ند ردصي الام ةئم ردصل هضغةدش لاك 2 ديلا ناف هم 0 نانوك

 هنلا ىذقل هباحاولو لاخلا 2 ف هدلوو 20 ىلع هءاعد ل هلل هن احس هللأ ربخأ دقو لاعفالاو

 لاقف م ناب ا امدعل 2 لا نيا قف هتلحار دوحولا حرفلا هبدتشا | نم هن احبس ع لو و : هل>أ

 الاككف حرقلا| ةدشانم لوقلا اذهب | ًاطحأ هلال رف ةاك كلذ هلع لو ك 5 قىد هع تن مهلا ٍ

 ةهيمح و



 6 ارح ليك 10 29 دل 0 رشع عساتلا بايلا :

 هفاللط الو هدلوو ةاعأو ل ىلع هئاع دبهيضغ نا نمد 1 نا ىضتش هدو>و هاسحاو هتمح ر

 همن البو هقاللط عع ال هنأ ىلع 21 هم ناف لل وهام لقعل ل بضغلا هلاقمع كاَو اذا مآ هتحوزل

 رفكلا لا ةملك نم هناسل ىلع ىرخ اع دكا

 0 بل ل

 رع مال كأن
 2 م

 0 سام 0 نق نيب ترج اير 8

 العاف انتينا ريواب لقن ملنا انال هبالا ديحوتلا مقتسيالو ديحوتلا ةحصل مزال رباب لوقلا ىربخلا لاق

 لاق ريخلاب لوقلاالا هنم صاخيال رهاظ كرش اذهو لعغيمل ءاش ناو لعف ءاش نا هللا عم ثداوحلل

 باوثلاو لسرلاة وعدو عئارسشا فانم وهف ديحوتلا هتافانم عمو ديحوتلل فانم رباب لوقلا لب ىنسلا

 باوثلا نالطب كلذ نالط؛ نم مزليو ىهنلاو رمالا لطبو عئارمشلا تلطبل ربا حص ولف باقعلاو

 اذه ناف باقعلاو باوئلاو ىهنلاو رمالل ريا ةافانم كاوعد بحيعلا نم سدل ىريخلا لاق باقعلاو

 روصملا نوكي تكف دحوتلا ةلدآ ئزرتأ نم وهو ان كتودإ «انام كار عدا تا! 1و كح لزم

 رمآلا هتافاتم: نم رهطا اهلعلو رومالا ربط. نم.ددح وتلا ةتافاتم ىدشلا لات هلاناتم هلع وتلا نذل

 للا لوسر ادمع نإو هللا الا هلال نأ ةدار_ش وع هتابثاو ديحوتلا دقع لص نا كلت نا

 ههلات ئذلا وهو لالخلا كوم توعتملا كامكلا تافصل قحتسملا وهلال[ ناف نيملكلا فا 7

 ةلالنا ىرلا كارد لا تءايساىذلا ف وتلاف ءاسررلاو فوذساو كل هلا سنو

 راثياو هتاضرموهتعاطيف دهملا لذبو ةباثالاو ةبحلا لاك عم هلدايقنالاو عوض+اولذلالك وه ىذلا

 ىذلا ديحوتلاوهو ممالا اوعدهيلاو لسرلاةوعد لصأ ادهن دارو علا هن < ىلع ىنيدلاهدارمو هباح
 هبتك هب 0 هلسرهب ر دا نرد مالو نيلوالا نمال هاو ند ا نم هللا لال

 ابي كلوق 1 ناكو هاصحمنوهليمكتل عئارشلاعرشو هلجال باقعلاو باوثلارادمط عضووهدابعهيلا اعدو

 داجا هل رمأ لب قيطي الاعهلرهأ اذهب هرمأوهلعفوهالوهبف هلرثأالو ةّبلا اذه ىلعهلةردقالد علان ا ىربحلا
 ملوهنعهدصو هنمهعلمو هب هرهاام نيب وهنيب لاح وهدض ىلع هريجاو كاذبه رم |هناح.سٍبرلانأو برلا لعف

 باطلاو قوشلاودولاوةبحلا,بولقلا هطاتتالف بحيالو بحالهن اكلوق عمد وجولا نمهجوباليبس هيل هل لعجي

 راكناب ةيطالا ىنعم تعفرف ةيدوبعلا تايئاو ةيطالا تابثإ نم مظنتي ىنعم ديحوتلاو ههجو ةداراو
 ةيدوبعلا ةقيقح تعفرو هئاقل ىلا قوشلاوههجو ةداراو هتحم يف بواقلا فانت ادودوم ابوح هنوك

 ربا نيب ديحوتلا عاضف كدنع هلةقيقحال زاحم هلك اذه ناف ابحو ادباعو العاف دبعلا نوك راكنإب

 كنافهتنحم نيب واهلي لئاح هنعبواقلإ رفنههب هتفصو ىذلا فصولاو امسال ههجو ةداراو هتحم راكناو

 نعداهنيو هناحبس وههلعفيهرم اي لب هكر ىلع ردقي.الامت هاهم و هلعف ىلع كرد اعهديعرم 0

 ناب تحرصو هناحبس وههلاعف رع هيقاعي ىلب هيلا هلعفي ملام ىلع ةبوقعلا دشادقاعي 3 ” هناحيتس وه هلعق

 لابجال هليوحن كرتو ءامسلا ىلا هناريط كرت ىلع هب وقع ةلزنبب هاهنام لعفو هرمأام كرت ىلع هتب وقع
 هلوطو هنول نم هيف هلعن_صالام ىلع هلهتب وقع ةلزنعو اهعضاوم نع راحبلا هايم هلو انك ام نع

 هتحرو هتمكح ناو نيع ةفرط هصعبمل نم باذعلا نطق نع ناك زوجي هناب تحرضو هرصقو
 1 22 2 سس 72777 خخخش

1 

 0251 ااا ااا ااا اا ايي يي يي يي يايات ااا املا اللاي_اا سم ل لل لل



 ىسو قريد ناب ةرطانميف ب ١ :1 0 دا رمشع عسانا بانل

 هفلكت نأ تلقو هنع ههزن ل كلذ لعشبال هنا هسفن نغ هريخ الولو هيلع زئاح وه لب كلذ عنمال

 ىلا هتوعد نم ىلا برلا تضغبف ناريطلل نمزلاو ةباتكلل ىمعالا فيلكت ةلزنمب هبمهغلك اع ب ْ

 اهبلصا نم ديحوتلا ةرحش تعلق دقو هديحوب كلذب ررش كنا تمعزو هنع هترفنو داقتعالا اذه

 ؟ د ومالا يعاوب ىبلاو صالا الغ مناقل .م ناف هبءافخال رهاظ سماف عئارشال ربما ةافانم امأو
 000 لاو مالا قلتم ناف رحاط كغ ىلا لجفال ةلعت نع هنهيو لومأملا لعقيال هسق لعشب

 ةقيقح تعءفترا اذاو ا ةعاطب هعقوب نأ روصت فيك هلل اءفال نق هتصعمو هتعاطو ديعلا

 باذعلاو معتلا ن نمةمايقلا موب هدابع هللا ةلعشام ناكو باقعلاو باوثلا ةقيقح تعفتراةيصعملاو ةعاطلا

 امو ارحار 5 انه لب مهصاعمو مهتاعاط بابساب اهنأال ةردقلاو ةئيشملا ضحمب مهملع ةيراج اناكحأ

 اذ لا تماقاامو رماالاو قلخلا هلناحس هللا ناذ سمالل قاتم وع اك قلخال فانم ريشا نا

 قلخلا دو>و نيس لدعلاف دحو هلدعبو هلدعب" رمآلا نا م رهظ هلدعبو هلدعب ماق ق قاخلاف هلدعالا

 ىريلا لإق ديحوتلاو عرشلا عم عماجالو 00 عماجال ر راو ةيئاغلاةيلعافلا ةيلع وهف هتانورمالاو

 هلآ نان نيمزالتم نيب تفلاخو نيقفاوتم نيب تضقانو ربكب تهفو مظعب ينسللا انآ قت دفا

 عرشلاو لقعلا بجوم يفانإ فك لقنلاو لقعلا هيلغ لدامو ربخلا ىلع ةمئاق لوقنملا عرشلاو.لوقعلا

 لوصحدنع لعفلا رودص لوقذف لاثمإب هعتن مث ربا ىلع رهاقلا ناهربلاو رهابلا ليلدلا نآلا عمساف

 كلذو ايرارطضا ديعلا لعف: ناك امجاو ن 0 0 ا ,دقلا

 كلذك ناك اذاو رهاظ وهو لسلستلا مزلالاو دسعلاب سيل ىعادلاو ةردقلا لوصح نال ريا نيغ

 امأو ةلاحمال امزال را ناكف اهتمت لعفلا نوكي امطوضح مدع دنعو احاو نوكي امطوصح دف

 00 1 2] ناججر فقوت نآ امافاابجاوو ىعادلاو ةردقلا لوضح دنع لعقلا لوصح نكيمل نا
 حجحرملا لوصح دنع لعفلا كلذ لوصح ناك فقوت ناف فقوتي الوا ححرم ىلع كرتلا ناحجحر

 فتوتمل ناو ربملا نيع وهو ايرارطضا ناكابجاو ناك اذاو لساستلا مزلو مالكلا ذاعالاو ابجاو

 كلذو رئ ؤمالب راالا لوصح مزل زاتسي ححرم ريغب هعوقوف مدعلا زئاحو عوقولا ز اح ناك حجج رم ىلع

 يف مالكلاكامودح يف مالكلاو ةثداحديعلا ةدارا كل تلق * ديعلاةدارا وه حي رملا تلق ناف## لاحم
 لل ل هللا دمحب وجو كتانك يف هس ل اذهىنسلا لاف ليلسلا رايوا< دارا ثودح

 هيكل ظافلالا ن م ةحملا هذه قااك كر همك انو هتماقتسا مدعو هجوع عم لصن الود

 0 ىعادلاو 0 دنع لعفلا ناكنا كلوش ىنعت ام اهداسف نيباو لطابو قدح ىلع ةلمعتسملا

 ةراا ةكرخ ةلزنع 000 1 كك 6 وهو اير رطضا دلملا لعق نك

 0 اذتخا لوز قدرك ما لاك نكن نك 0 نماةك كرو ىمحلا هتضن نم ةكرشو

 ا رسما ةنركب تدراذاف ةردقلا عوقولا مزال نوكي ىعادلاو ةردقلا عامجا دنع لعفلا نا هب ىنعت

 000 نب قيرفتلا لع ءدانع رطق هللا ناف نابكلاوا ناو راعفلاو كوقعلا كي ذك كوالا ىناملا

 لل رع لا لكلا اق مك نيو ليسا ىلإ كر ويف قهاشا نم هب ىلإ نم
 فوتكملا ةكرحو ىلمملاو دهاجلاو قراسلاو ىنازلا ةكرح نيبو قففصملا ةكرح نإ بو شعار 1

 ةرطفلاو لقعلا ةقبر علخ دقف نيتكرط] ني ىوش نفقا ضرالا لع ريواللر وادق ىذلا

 ةعمتلاو



 ناك ىعادلاو 0 دنع” ذوولا مزال لقعلا نوك وهو ىتاثلا ىلا كش! نإ 2
 ارودقم هلادارم اراتخم هنوك ينال ىنعملا اذهب امحاوو امزال هنوكو هنف ةدئافأل اًذهو دوحولا مزال

 مزا ةجحلا هذه تول لوقت مث رايتحالا يفاثبال موزالاو بوجولا اذهف روبالو هيلع هركم ريغ هل

 هناحس هناو اهتاملقم نم 'تزكذام ىمع اهلع اروح هلاثفأ لس | ناك ا
 تااناميمدعدع ةعاتماو عال او ردا دع لفل ا 57 كانو هشسمر راق 5

 بيقع نيطخلا نبا لاق ايش ىدجالاع هنع اوباحأو مازئالا اذ كيا ف ء|دفو هلا
 ىلاترقتفاف ةثدحم دسعلا ةدارا نا قرفلا تلق اراتخم العاف هن وك ىنني اذه تلق ناف ةهشلا هذه ركذ

 قرفلا اذه درو 10 ,ا ىلإ رقته ملف ةميدق ىرابلا ةداراو لساستلل اعفد هللا امدح ةدارا

 نيب ددرتم مسقتلا ناف تلق 0 لا عفديال اذه لوقي نا لئاقلو لاقف ليصحتلا بحاص

 نوثو دهاشلاو بئاغلا ق- يفتب نك 18 همدع دنع هعانتماو ىعادلا دنع لعقلا موزل

 اهةلعت دنع ناف مقتلا او ديدرتلا اذه عنقي ال امل لعاذال هناذ .مؤاول نم ةعدق هناحبس برلا ةدارا ||!

 وك نع هناحبس هج رخال عانتمالاو م ورا اذهو هعوقو عنتكي هبامةلعتمدعدئعوهعوقو مزان دارملا

 ريغ هارك اب لصحام ربخلا ةقيقح ناف ارارطضاالو اربح ىمسيال ىنعملا اذه لوقت مث اراتخم العاف ظ

 ةبحلاو ةدارالل قلاخلا وه هناحسس برلاو هرائت>او هاضر ريغب هعاقيا ىلع هلمحو لعفلا ىلع هللعافلا ؤ

 ةردقلاب كح احا بحعلا نمو اعرشال و القعالوةغلال اربح كلذ ىمسن الف د.علا باق يف اذرلاو

 دبعلا لعف وهالو امهب عي مل مكدنع لعفلاو ديعلا نم ىرارطضا امهب عقاولا لعفلا نا ىلع ىعادلاو '

 هلت كانهالو هنم عادالو دملا نم ةزدق لع كقوترال كيذو هللا لش نعوع سماد 0
 اميمدع لا ىعادلاو ةردقلا ىلا لعفلا ةيسن لب امهمدع دنع حيج رم دعال و اتدوحو دنع ظ

 دقو ىنسلا لاق رئأالو ريثأنالو حج رمالو ديعلا نم كانه حيحرت الف هللا لعف ريغ كدنع لمفلاف

 لعف فقوترال هب اأو مشاهوبأ لاَ رة ةحملا هده نع ةيردقلا نم كناوخأ كرا

 ليفلا كي نأما ضال لو د كر را ل يف ىك لب ىعادلا لع رداقلا

 ناف 5 عادلا ىاربملا اهنا او كس ا ىعادلاب لعفلا نيالا ادع تقال
 كدنع ةيداخلا ةردقلا نافةر ردقلا ىلعالو هياع فقوتم وهالو ةتلا لعفلا يف هلريثأنال كدنع ىعادلا

 امياغو ةتبلا كلوصأ ل لع هحوتتال ةحمللا 1 لعفلا يف ىعادلا رث رؤي فكف اهرودقم يف رثؤتال

 م ىعادلا تكلا كفر هيلخأو نرسل نإ بحلا وبأ لاقو مظوصأ ىل 1غ ا : كموصخ مازلا

 منايا هنوك نع بوجولا اذهب جرخيالو لعفلا عوقو بجو ىعادلا درج اذا نيسحلا وبأ لاق

 اوان ال1 هدرتضو ناكل نب تحولا كح لأ عادلا اذ يمنيال هبحاص ىمزراوخلا دوم لاقو

 ئدكحا رود لوقف مشاه د ىأر ىلع ام ا نانا را ىلع ةمشلا هذه نع كدبحاف

 تت ا هلا عقوي ن نا رداقلا ناش نم لب حجرم ىلا جاتحمال ئيرخألا نودادخ نك

م قولخم دو>و يف لقعلا يف داعتسا الو |ولاق ةهمدع ىلع هدوجو ف بال
 ذا ل 2! 1 نكمت

اكرح ىهامسل أو مئانلا نا م حجرم ريغ نم دس لابو كرتلا نع
 لب ماق ن اف ذل و عاد ريغ ن . ن

 كلذ ناك ىسانلاو مئانلا اهرك ذيال ةدار .او عاد كانه
 ن نا نولوش لوقلا موك باحصأو تا ةرااكم

 1100000 يلام اا مذ ذ 1 تاا



 ىلا هلهتبسن يف اًئيش بيطخلا نبا عاصإملو ءاللقعلا روهمح لوق اذهو نيرمالا عومجع لعفلابحو |

 و كا ةالسص هنوكو هللا ةردقب عقاو الاعف هي ىف ِ املا لاقف انتل 1 خاقلاو ا

 ىههني الف لعشال نا نأ وح 2 لعشي ىذلا وه رداقلا ل 5 "9 لا رداقلا نم لعفلا بحال لوشي م أ

 ىسو ى ربح نكد ةرطانميف 55 ١ 5 2 رع ع الأ _ الا

 نا بوحو م لعشي لد نولوق لوالا لوقلا ب اصأو لعفيال نأ زاوج عم لعفي ىذلا وه رداقلا

5 
 حيجرتلا ى ملال و لعش نادي واوأ 6 لعش كس لاقو نييهذملا ن راد طسوت ىمزراو د دو 2 و لعش

 هيلا هرادقلا تنصل | اذاؤ ىعادلا ىلع فوقوم ل اعلا نأ | 0 ع لاو ةالاؤ ب وح ولا لي للا

 لوق اذهو ديعلا ةردقو هللأ ةردشب ب 2 لعفلا نا ىاثلا ةلزمعملا ند درع لا 0 ان ةفسالفلا

 أ لوق اندلع ديعلا رودقم نيع 0 هللأ ةردف عه هرودقم ف 0 ديعلا ةردأف نا كلوش ند

 ىرعشالا لوق اذهو طقف هللا ةردقب بح لوقي نم لوق ثلاثلا ةيماظنلايف ىنيوملا رايت>او قدسا

 لاقو لعفلا ةقفقص َْق ديعلا ة هر لق ريد ا لمفلا تاذ ف يف هللا ةردق مات كاسم ءلا ةردش عقاو 3 ةق رس

 لوق عبارلا اذهالو اذه ِق ديعلا ةردقل ريد مانالو هللا 5 5 ردشب ناعقاو هفص وو لعفلا نا ىردشالا

 ىعادلا دنع نوكي نا سماخلا هبا أو مئاه كإ ليل دقو داس ترحتلا ىلا | راتخلا رداقلا لمف

 تحب لعفلا نا نيس اوبأ لس دقو ىمزراوألا لوق اذهو بوجحولا دح ىلأ ىمايالو عوقول ! لوأ

 ىرورضض كلذب معلاو لاق هلءف داحباب لقتسم ديعلا نأ لاقو هلل قولخم ىعادلا نا اس ءادلا عم

 يف ولغ هلل قاخ ىعادلاو ىعادلا ىلع فقوت, هنا هلوقو ردقلا يف هنمولغ اذ مو برطخلا نب | لاق

 ناف رجالو ردك يف واع هلا بهذ ام سدلف هفصنلو امهف 8 هولغ عم ريخاو ردقلا نيب عمش ريا

 014 اولع نركب نأ الضف ازيج نبل دسصلا ةردقب هدنغ هيوجوو نعاذلا م كو

 نعالضف ةيردقلا بهذمب الوق سل رايتحالاو ةردقلا نم هيف هللا هقلخ اب ةرورض هلعفل اندحم ديعلا

 هيف اولغ هنوك
 لعفلا كاذ يف نارداقلا مع وهو انلاعفأ نم سيل ىعادلا ناك اذا ىربهلا لاق ه8 لصف زنح
 هدنع بجاو لعفلاو هيف هلل لوعفم كلذو الع قاخ ىتا هتعيبط يف را ا ل

 آد عادلا كذنإ اع ناكل م ىردتفما كرا ىسلادل لاو هانع الا رجال ىسمالف

 هتحاصم هيف نأ مهوتيام بسح ىلع لعفيف هن يف ناسنالا ا را هذهو اطاغو الهح

 ناف ائيش باوجملا اذه ىواسبال ىربملا لاق * ةصاخإلملا يف رصحنبال ىعادلاف اهئداصإ م وأ! ةداض
 كلثو كا كلذو هبرش ىلا هليمو هنوهشو هعفن هماعل ءاملا برش ىلا ىعادلا هوعدب الثم ناثطعلا

 فرتعيو ارذاد ارغاص هيهذم كرت نأ ىردشلا لع بحيف هللا لعف نم بربثلا ىلا لملاو ةوبشل

 نم ناك ناو ىعادلا كلذ ىردقلا لاق * ىضتقملا ىعادلا هيف قاخ ص ىلا فاضم لعفلا كالذ نا

 برثلا نعافراص ريضحتس ناب هرثا لطبب نا ىلع رداق هنال فاكملا لعف ىرحي راح هنا الا هللا لعف

 وأ ةبرجتلا لجال هماجحاف المأ ىعادلا ةفلاخم ىلع ردقي له ةبرجش بارششلا نع مجحب نأ لثم
 هلاحي لوالا ىعادلا ءاَشِبأ ىلع رداقو هلي صح ىلع رداق ىملاف ىعادلا ضراعي فراصلا وه نان عاد

 ارا نق ف رتشلا لضح ام/ءالوا صا هل ضراعملا راضحاا نع هضارعاو هلاحي لوالا ىعادلا هواها

 اذه ريصيو راث آلا اهنع ردصت ىتلا ةفلتخلا باسالا ليصحم ىلع رداق هنال هل العف برعشلا ناكهجولا



 ىنسو ىرب> نيب ةرظانميف دولا ريشع عساتلا بايلا

 اهفطي مل نا هناف عذام الو ةقشم ريغ نم هنع اهئافطا ىلع رداق وهو ةحجحاتم ران يف اناسنا عاقب نك

 نكميو لاقف رخآ باوجي ديدجلا نإ نإ 0 71 رانلا رئأ نم قارحالا ناك ناو مذلا قحتسا

 اق نرعتا ى ةئقم ناف ق قرفل 5 م 000 ةبودالا 000 نم اذهو ًاحلملا نم الاح ا

 انه هتيبا ا مع عفر نيذلا نه عبار مدق اذهو ةردقلاو لعفلا روضح م طقسا بك

 ولو ةرورغلاب مولعملا ةمالا عامحال هنم قرخ اذهو مقلا مولع عفر نيذلا ةثالثلا ىلع ادْئاز ىردقلا

 فياكذلاهلع طقس دق هن 1 او لإ هيعادد رج سَ ند . لك نك ىعادلا د 0 فلج لم

 مطوقو لئاقلا اذه نم رثك أهبنولئاقلاناك اذهو قاطي الام فيلكتب لوقلا نم حبقأ لوقلا اذهو
 ناك بحاولعفلاو لعفلا بيس وهو هللا ند ىعادلا ناك اذا ىربيلا لاق #* هيلع رظانيو ىكح

 دمعلا يف هلل قواخم عادلا ناف قح اذه ىنببلا لاق هم تنسلا قلاخ ىأ ىعاذلا قلاخ وه لشلا ىاح
 كلذو هرايتحاو هتالشمو هيردقب 0 هايم ردص هنال لعافلا كل فاضي لعفلاو لعفلا تبىتلش وهو

 سيل ىعادلاف اضيأو ريدق “ىش لك ىلع وهو ءىش لك قلاخ وه نم.ىلا مومعلا قيرطب هتفاضا منال
 هنوك نعهج رحال ديعلا ند نسل طرمشلا نك هرودقم ف رداقلا ريثات ف طرش وه هلأ رولا وه

 طور م ىلع فوقوم لعقلاو تليس عر رح 1 اطرش نك نإ ةمزاحلا هندأ راو دعلا ةردق ةباغو العاق

 ديعلا لعق نيعلا حتق 3 بيك ءىثلا ةيؤرل نيعلا عفر لاعفالا ا ةتبلا أمف ديعلل ع طا بابأو

 دل قاحو ةيورال الب اباق هنوكو كردلا ق ا ىلع 520 ,دالا ماع ناف كا ,دالا 0 هنأالا

 ل ىلإ طورشلاو كاش 0 نم ةيؤرلا هيلع فقول ف امنع عناوملا فرصو اممالسو كاردالا

 نإ لقاع لوش يكف كرا 1 هتف دح بياقث نم هيلع ردهإام فانخ فا ديعلارو دقم تحي

 تم زث يح ناشر فلادف لص ام عضوملا اذهو لعفلا دودحول كنس تحوم طرشلاوأ بسلا ار

 لوقنملاو لوقعملا حرص ن ناتفئاطلا تفلاغل هيف هل رثاال هنأ ةيرخلا تمتّرو لعفلل بحوم هنأ ةيردقلا

 ماتلا ب كا | 1 نم ءر 5- هعاودو هن دأ نا ديعلا مردقا نا ىلا ردلاو حا عاشتدح ردو

 نع جرخ دقف هلا تسبل هبابس اك 1 نأ عم لعفلاب لقتسم دبعلا نا معز نق لعفلا هب بحي ىذلا

 لهوكذم ةلآلا ةمالاس لهف اهب الاقتسم كنم برضلا 5 ىعاود نا بيف عرشلاو لقعلا بحوم

 كنم عئاملا نع هواخو بوزضملا نيبو كنيبءاضفلا قلخ لهو كنم هلوبقو لعفنملا نلخلا دوحو

 تالاصتالاو تاطابرلاو ديلا يف يلا ةوقلا لهو كنم كدلغو كتب راضم نع هيردق كاسمأ لهو

 هننردق دودو نق لعفلا ف امف>وب ديعأل رثآال هنأ معز 0 كم عر دشو اهماظع ند ىلا

 كد لإ اي لاق 0 سخلاو لقعلا رباك دقف ءاوسلا ىلع لمفلا للا ةيسنلاب امهمدعو هيدارأو

 كلا 2 1 الأب حجر ناق ةلاحال ن كك كمن حجرملا كلدف ديعلا ند 05007 لإ تاحيحرتلا ةلسلس

 ل 5 دع 0 اع فوت ناو ن 7 كن َّط 0 ناححر مز وج اذا عناصلا تانثا باب مكيلع

 مهمافقير 0 ثتن د وخأ انا : سلا لاق هيف كيعلل عنصال هللأ نم حج سىس كل ةناهنا ند دب الف لساشملا

 اناق كاذب هكا 1 ةرطفلاو اولا هربغ ند حج سمالب هتغادو هيدارأ ثدحي راتخلا رداقلا نولوش

 ةدازا ةدارالا هك د الو ةرمضم عد وأ 05 0 لعفلا يف نا 2 ملام ديرب الو 575 ملام لعشال

 د

 ا سو رس سس ييسر مس د ل

 0 ا

 يعي ب دج
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 طقس اذا ا ىلعو هن احبس وه هلعق ىلع هب لعل ليام هةحولا هاك ِف هأ ريا 5 اا هيلع هل ةردق |!

 ىنسو ىريج نيب ةرظانميف 0 رمشع عساتلا بابلا

 نم هلع راقفو اديعلا هلع قلحام وه حجوملاف هتدحأ رخا املع عفان كلذ ناباانملعل الو اهتثدحا
 مزاول نم ةئشملاو ةدارالاب هتكرخ عبطلاب اهف كر ك2 ءاقلا ديقلا اكن | هناحس هللاق هنإ ةماقلا هتافص

 تادا راالاو ىعاودلا م ةصاخلا ديعلا لاعفاف ا راو ند هليمو هيداراف اناوح ملوك كمن

 نع ةرداصلاعفالا هذهو انيس دلوتملا ناك كي نم 0 اعفلاب هيبش لاعفالا 0 ند ام عش امو ر مغال

 لعمق ل كدلسُم 06- 5 لك نإ ف 0 ا ةطساو ريغ نم ءادّيا كم ءلا اهفرع ىلإ ىعاو ودلا

 رفا دساف درو هم ل 1 لطاب باوح اذهو ئدلا لاق ةهللا هذه نم نالئامتم امهف ديعلاب صاخ

 لخاد وه الو هل قولخم ريغ و عاف نيكل نأ رعأو مظعأو ا ا هللاو هللا داعمو هم

 قدح هلال و هلق رعم 8 هفرعالو كلذ معز نم هردق قد هللا رد ف هةاشمو هنردق تح

 هبا فرصت اًقاخ هلل قول هيف ةرذ 0 هيعاودو هاو هناقحو هحورو 4ويستح ديعلا لب ه.ءظعلت

 0 هداحلاب لفتشم ريغ لذفلا تاس ءادحا م يرعل هيعاودو هيداراو هنردق 0 ان دقو هديع َّق

 ك1 ةقلاح ىلا ةرقفاو ناسعا لكبو هحو لك نم قؤاخ دنع ووق ةمق هلل قؤولخم ءزيلا اذهف كلذ

 5ع ا اديرم هلهحيرق ءاكلا فاك هبل ةلياطأ نم 0 نكد و هقلاخ ديد 4 اقو 2 مزاول نك

 0 تاح> رمل ةلسلس هللاو معو نكي مذ ملامو ناك ءاش اق هع وقو اشي 5 ال 00000 و

 ا طفل را نكلو اهع جورألا ىلا قولحل لبِسال ىلا ةذفانلا هييَئَمو قوكلا هللار ل

 اعلا ِق دوءصلا يف 7-1 هلاعف ا 0 طضم ديعلا كل 4ب متدرأ ناف | مدع اك ل اطاو 5 قد هل دا

 هبرب الا ةوق الو هلال اوحال هنا هب متدرأ ناو رطفلاو لوقعا ةر 10 ل

 لوطاوةردقلاو ةوةلافامدحوب اف ا ةماع ةماك ىهو هللا الأ ةوق الو لود>ال معنف هرطافو

 نأشلا سياف اريج هل ىردقلا ةيمسنل هدحجت الو اذه ركتت الف لالا لمفالو هل ةردق الف هلل
 ءامد اللا ا كارب الف ناطلد نم هنأ ل لزي,اام ام مكّزااو هارت 0 الا حد 3 ءامسالا ف

 الو هيف هل عنص الام ىلع هدبع بذعي هللا نأ لوقت 0000 روذحلاو ناعالاو لةعلا ئضتقم

 تقاعإ م هتحمو هتداراب اس ىطاعت دق ناك اذا كالذ ىلد هب لعب 0 م مهل لع لإ ولع ند

 ال للا ى2املا فاك اكو بسلا تاكترإب هناودعو هطب رف هركس' لاح يف هاتحام ىلع نازكسلا
 هب ل ئذلا بقاعب اكو قدما |تابسأ ئطاعتب قااس || هن 1 هل هدب نع محار جرو هلدعو دريد ىلع

 و

 ني وهنيب ليحو هدب نعرمالا جر هءلق ىلع انرو الفثو اعيط راص نأ ىلا قال هضغاو هذا رعا

 صح لدع هيلع هس وقعو هم عوذم وه لب ةدازا الو هباع ةردك 4إ 8 : ملام ىلع هيقاعف ىدطا

 هنع دصو هب رماام نيبو هب ىلد> دقو اناكم لاخلا هذد يف ريصب لههىلةناف# امه>وب هف رظال

 كا ف لاودلا اذه نع هللا ءاش نا يناشلاا تاوملا لع فقتس لف *فلكلا لوز ما هنم علقو

 هظفا ُق امو ربخلا يف , مالكلا انهه دوصقملا ذا 4 5-5 كاب هناق اي رق قاطب 1 1ك لوقلا

 لالضلاو ىدطا ن ع عم يفامو لاجالا نم

 هد>حو بر | و 01 ةنييدك رح دعلا ن ند ردح اذا ىر ريكا ل !او م اصق 0

 00 اعطق لطاب ريخالا مسقلا اذهو را را ديعلاو بر او هدحو ديلا وأ

 ةنالثلا

 سبي ب يب إب | | بسسس

 تتسم هس سس سس سس مسوس رس سس سف
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 تصح سجس صد

 0 0 رششع عساتلا بالا ٌْ

 ربا نيع كلذو هنود ىذلا وهف هدحو برال ةرودقمتناكن اف ةفئاط اهنم دحاو لكب لاق دق ةنالثلا

 لكى ع نوكي الف ىلاعت برلا ةردق نع ءايشالا ضءبل جارخاكلذف هدحو ديعال ةرودقم تناك

 ىذلا وه اذهو هرطافو هقلاخ هيلع رداقي ملام ىلع ارداق فيعضلا قولا ةضلا قوكيو دق
 ةكرشلا كر دععلاو برال ةرودقم تناك نأو سوح لا هب تهاضو دح وتل ةيردقلا هب تقراف

 اذا نيرثؤملا نال لاحم كلذو نيرئؤم نيب رثأآو نيرداق نيب وودقمو نيلعاف نيب لوعقم عوقوو

 امهعايشفتسم امهلا,اجاتخم نو كاتم يم نع َىَغ وهف دحاوازلا ع ًالولتتتما اندلا

 هدحو لا ةردقب ةكرحلا عقت امنا تلاق ةقرفف ىتش اقرف ماقملا اذسه يف سانلا قرتفا دق ىنسنلا لاق
 اهدو>و تضتقا هدحو ب رلا ةردقف ةيصعم 0 ةعاط ا ديعلا ةردق 0 دععلا ةردّهال

 الو فاش ريفل هنا هللا رمعلو هعبتا نمو ركب ىلا ىضاقلا لوق اذهو * اهتفص تضتقا دبعلا ةردقو
 يف م عنتع الف دوجوم ر ما يف هتردق ترا دقف ايدو>و ارثا ناكنا ةكرحلا ةفص ناف فاك

 زا ذا عنتمم كلذو ادوجوال امدع هتردق قام نك [هننع | ١ انس نا ةكرطا

 الو هدحو هلا ةردق ضحم عقاو هتفصو لعفلا لب تلاق ىرخا ةقرفو افرصامدع نوكبال 0

 ةردق رولا لآ تلاق هد ودل نمو ىرعشالا لوق انكنهو ادهادو اذه يف دبعلا ةردقل ربث 3

 ىه دسعلا ةردق نا تلاق ةقرف نيتفرف ىلا ةقرفلا هذه تمسشا 5 م” برلا ةردق نود هدحو ديلا

 لوق اذهو ىلاعت هلل ةروذقم دابعلا تارؤدقم نأ:تلاقو. ةكرملا ىلع ارداق برلا نوك عم ةرؤلا |
 رداق ريغ هناحبس هللاو ةرئؤملا ىه دبعلا ةردق نا تلا ةقرفو ةنيسحلا هعاتاو ىرصبلا نيسا ىبا

 نيملكتملاروهمحو بيطخلا نبا دنع سلو مشاه ىباو ىلعيباعابتا ةيخياشملا لوق اذهو رودقم ىلع

 دقو# اضع مهضعل ةضقانم الا ارإ دع سلو الياغ ىورت الو اليلع ىنثتالىبلا لاوقالا هذه ريغ:

 لوقشينا هلف نيرداقنيب رودقع كلوش ناك ناو هنا لاؤسلا اذه ن « نيسحلا نإ كا ضع باحا

 دحاو لمف ىلع امهعامتجا ةلاحتسا ىلع احيحص اليلد هترك ذ ىذلا ليلدلا ناك نا ماقملا اذه يف

 ليحتسي 6 لدبلا ليبس ىلع ليحتسي الو عمنا ليبس ىلع امهلعف ىلع هتلاحتسا ىلع لدي امف

 اعطق لطاب."تاوح اذهو لدبلا لع هق امهطوضح لحشت الو دحاو ناكم يف نيرهوج لوصح

 ةتدازاو تردي لعتلاب ديعلا شيلت كاش رتسالا ةكرت اذا الا هلع ردشال اهدح | نإ نإ

 تانكمملا ضعب جا جار> 5 نكي مل ناو نيرداق نيب رودقعلوقلا وهف هلل ارودقم ناك نأ

 هناي د اذهف كل لبق * ديعلا هياع ردشال َّ طرشب هيلع رداق وه تلق ناف # هتردق نع

 ردقناف اننا لديلا ىلع هيلع رداق هنا, لوقلا كعفن, الف برلا هيلع ردقيإال هيلع دنعلا ةردق لاح يف

 حاصامت اذهو اهطرش ءافنثال برلا ةردق تفتا هيلع ديعلا ردق اذاف ديعلا هيلع ردّشال نا طرمشب هيلع

 ةنسلا لهأ هب مناص امئاو ةدحاو سوق نع هب مكومرو ضرالا راطقأ نم ديحوتلا لهأ مكيلع هب

 لطابلا ىارلا اذه ةياكحو برلا هيلع ردقي الام ىلع ردقي دبعلا نا لوقلا اذه ةقيقخ الاو ةعناصم

 اذهل يق * نيدبرم نيب دحاو داو نيملاع نيب دح | ومولعم 0 متاق ناف * هداسف يف ةيفاك

 تارملاو مولعملا يف كاوتحالا مصفق ديرلاب راتال دارملاو ملاعب ر ,انيال مولعملا نال ضايقلا دسفأ نك

 ةححسملا ةردقلاب هيف نيرداقلا كارتشا زو>حف رودقملا انا عومسملاو قوما ىف كارتعالا حضي اك

 ) ١9 ءافش (



 لاف ناي ةرطامو 0 ريثع عسانا بابل

 |.كارتشا اما ر ال نم قالا امعدحأ نم ! 1 واكل داو لك نم هعوقو ةخ ىهو

 0 نوكيف لدالا ىلع كارتشالا داري نأ الا لاحلا نبيع وهف اهرودقمل ةنراقملا ةجوملا ةردقلاب هيف

 0 01ىلإ هقاحا نأ لوذاتسل لاق اذه نيسألا وبأ نظشاملو رخ الا ريثأت يف اطرش ةف امنهدحأ
 وه هب امهدحا لع نوكي نا عتتميو نيملاعا امولعم نوكي د اولا لطثلا نا اك رح الإ ىلا هتفاضا .ىه
 ا ةردق 2 هيلع امهدحا ةردق تسل نيرداق نيب رودقملا يف لوقا اذكهف دل يلع

 ال لف نإ اذه ىلوف مسا اعاوأ رحالا لف وه هلق (.هالحا َلعف -سدل .نيلعاف نيب. ل وعفملاو

 0و1 وك عم وه هتعادو اذه ةردقل دحو ا :ءم سيلو دحو ا هتردقتل هنا هل ريث 5

 كنا عنتك 1ك نيئش ىلا دحاو ءىش ةفاضا لقعلا يف عنتكي سلو لاقهتيعادو ركل ةردقل

 0 ركل مسقتلا ناف ايش هنع ىدجيال اذهو# ردالا ىلا هفاضا نيع ىه امهدحا ىلإ هتفاضا

 د و تاوذا 0 0 لكل ل الا 2 ل 2 نع لزذلا :لدادق كوش نحو ةيضف
 ةتردقب هلفل لعاف دبعلا نا ىلغ اضيا ليلدلا لدو ةتبلا هرودقم نع ءىش جرخال هناو لاعفالاو

 قح دابعلا الع هللا رطف ةرطفو اعرشو افرعو الفقع هب مذيو حدمي ةقيقح هل لعف هناو هتداراو
 نيب دحاو رئاو نيلقتسم نيلعاف نيب نيملاب دحاو لوعفم ةلاستسا ىلع ليلدلا لدو مهلا ناويحلا

 ناحجحرو هل ثدحتال ثداح عوقو ةلاحتسا ىبع اضيا ليلدلا لدو لالقتسالا ليبس ىلع هيف نيرئؤم

 الو ضقانتنال لقعلا جح>و لوقحلا يفهناحبس هللا اهمتكروما هذهو * هل حجرمآل حجار

 اهضعب قدصي اهناف اهجوم ىلا بهذيو اهلك اهب لاقي لب ضعب اهضعب برضض نا زوم الو ضراعت

 ا خا سعأ العلا 0 ةقواكا ةك إو هتريصلا تفعذ نم امه ضراعي اعاو اضعب

 رصحشي مل قا لوقلاو نيملكتملا لام سار نهر رخل ردات اذهو تالكمالاو كركشلا

 ىلا هتداراو ديعلا ةردقب ةكرحلا عقت لاقي نا باوصلاو * ةلئسملا يف اهوكح ىتلا لاوقالا هذه يف

 ىلا لعفلا فاض هلءف ىلا ىعادلاو ةردقلا هل قاد دبعلا لعف دارا اذا هناحبس هللا هيف هللا اهلعح

 3 ةو عنتعي الف قلاخل ا ىلا قولخلا ةفاضا برلا ةردق ىلا فاضيو هببس»ىلا بسلا ةفاضا دبعلا ةردق

 5 رداقلا ةردقو ببس ءزج 0 ةردقل را امهدحا ةردق نيرداق نيب رودقم

 2 مهوب هناف سيلتو دساف ريبعت نيرداق نيب رودقع ىندملا اذه نع رييعتلاو 7 ةلقتسسم

 0 هل! ندكه نيب رادلا هذهو نيلجرلا !نيذنه نيه: توثلا اذهل وقتا ةردقلا:يف نائفاكتم
 711 الالاو لعاقلاو يبسملاوأ ينمااو هيي تيما عوقو ةئداحلا ةردقلاب عقاو رودقملا امناو

 010 ا الو نكع لكل اطوانو اطاكو اطومش نع هناحبس برلا ةردق لطنالو ةعدقلا ةردقلا

 00007 3 لفشسم :رثدوجولا يف سيلو هيف ةرئاؤمو هلاببس هللا اماعج امس ببس ىه ىتلا برلا

 همزل كالذ رك 0 نمو هسشقمو ةردق 7 و قوم اراك كو ةردقاو هن احيمسس برلا ةئيشم

 اقولخم 0 نا دبعلا لعف ناف.هل قلاخال قولخم دوججوب لوقلاوأ هللا ىوس قلاخ تانثا

 ركنلل ماننقالا هذه نع صلخمالو قلاخ ريب عه نا اماو ةكرشلا ليبس ىلع اماو الالقتساامأ دبعال

 برلا ةردشب عقو ل لوقف اذه فرع اد 21 2و ترلا ةردق تحت لاتثإلا لود

 ا
١ 



 ىنسو ىربج نيب ةرطانميف ا رمشع عساتلا بابلا .

 هتكشمو براا ةردشإ ناعقاو اع ةبداخلا ةردقلاو هرشابو هلع دعلاو

 لعفلا نوكي نأ نكمي هنال اهايصافتب املاع ناكل هلاعفال العاف دبعلا ناكول ىربملا لاق لصف زدين-

 دق لفاغلاو مئانلا نا مولعمو هليصفتب معلب طورشم هجولا كلذ ىلع هعوق وف صقناو ا هلعف ام دييزا

 2ك آلا ليصافتب هلروعشالو ةفاسملا عطش َُك رحتملاف | م ةردقالو 0 نمل اعفلا لعشإ

 سفنملاو اهزايحا ددعبالو اهتازحا ددعب رعشبال و اهتازحال كر ةعضا كرو ةفاسملا 00

 لفاغلاو ها 7 و هل دنمو 7-0 كم ردشا نأ ءالضف هسفند للا غلا يف (ةفلاالاو راض

 اء من دعأف هلادصاق نكي هنا 2 هنم هغا رو دعلا م هر ,اتحاب لعفلا لعشبب 1 ةملكلاب 1 3-0

 اندر اونو كولا ءاقلاو ىتلاةلح يف اتانكسو اتاك نت در مدع انس هلا نهار
 م ولب كلذ انكي هيةطاحالاو كر ىثللاب اعارا ةلاح قا ا أ 0 نم ءزرح 0 لصف

 رذلا تح اهتءابسو.اهاريطو اههشم يف مجعلا تاناويحلاب نظلا اه ءالقسعلا ل 3 | لاح نم كلذ

 اورقال ا نيذلا ايبأي لاك لاق اذطو بضغلا هبدتشا ن وراك دهاشماذهو 0 هبلاو

 يك : ليال ل لاوقأ ةنمرر دعي نازكملا نأ لعدد 0 هلت تح ىزاكس مت او

 عقبال هناي 0 ىفااذطو روددلا عرف ةدار الاو 8 رد وهو ل لاوتالا كلتا 0 وه نوك

 هيلع للا ىلص ىنلا لاق اذه هتدازا زيغب هلمريغ كير ةلّزنم هناسل ةكرح اولزن ناركتسلا قالط
 ملاع ريغ قد هلعف قيلطتلا ن ل 01 كف حا نذل ما ؟ء قالغالا نال قالغالا يف ف ةاللطال م

 رايتحالا تح لحد هإعف ند ل ريغ ىبس : نا ءاهةفلا روهخح لاق دق اك هلدن صالو هل

 يف هني ىنملا اذه ىلا سو هياع هللا ىلص ىلا راشأ دقو هرايتخاب عقو هنأ عم هيلا فاضم ريغ هلعفف

 هل نكي 0 هيلاال هللا 0 هلع فاشاق أ هاقسو لأ ا اعاف ةموص ميلف «ايسأن برش و ء لكأ م :هلوق

 ردصيام لوقف لامجالا هب قيليال ليصفت عض وم اذه ىنسلا لاق هبراطشي ِ برثلاو لكالا يف لعف

 ل ُُك) 1 ةراتف هداراو هتيعاد و هماعو هنر لق بسس 5 انام يساو لاعف الإ ٠ نه ديعلا

 ناع امم علقو م تكشف أو هريغ اه ترضو هدب كج 0 هةحولا هف هلدداراال لعفلا 3

 مذيالو هيلع حدمالو ةنبلا كح هيلع تتتيال اذ هلو عزاب ناجشاالا تاكرحب ةلزتخ هلسق ادي

 لعش 3 ىلع اهركم نون راو افرعالو اعرشالو القع العاف ل اذهو بقاعبالو كان الق

 هاو هرايثش اب لعق هنأ لاش له سانا كتلخلاو هل ىل ا ىذلا ًاحلملاك 0 1( هلا فاضل هلعق اذهف

 لوم وه ةداراب لعف هناف ىلغفل عاز ثلا ك١ قيقحتلاو نيلوق ىلع كالذ هيلع قاطيالو 1 هلا ام رات

 0 ند ا لا لعش نأ لعد ركم: راتتعم ركم وهناهباع هركم اهماع

 هم || ه ا مم هب هصلختلو 0 لعفيل رات# م ا تا او رات هركملاق لعفالاهراك ناك ناوهن دارا لعق

 اذطو امة شال اعفد ام ال نه هيلا ه م١ اهدنا هل ض رعاماؤ لعفلا .٠

 ماكم اكشلا نع ءركملا 00 هان لتتقبال ًأجلملاو يما كغ لك 3 اذا اصاصق لش

 عقبال اولاق روهمجاو ءاماذلا ضعل هقاتعو هقال ط عقوا 1 دأ راو:ءرايتتاتاالا ملكتلا نم فال

 طظفالا ملكتلا نشكو ناد دل ل هيلع بن 0 م7 كلا ةملك ىلع 5 مالك لمح هللا نال

 مارك 3 عم هباغب قالط /| د_دكقول ءاهقفلاضعب لاق تح هيحومو هانعم دصقي م هسفن نع اعفد



 ىئسو ىرب> نيب ةرظانميف دقو ١ / وع رشع عساتلا بابلا

 ريغ وهو دصقلا در ىتذ 0 قايدك هدوجوت عراشلا دنع وغاو رده هلوق نال هقالط عش

 انئمطمهماق ناكو ا نع درج اذا هركملا لوق ىغلا امنا عراشلا ناف ف.ءض اذهو قالط 0 وم
 نط نميف نولوَش : اف ليق ناف#رذعي الهناف هج وع باقلا نامطاو دصقلا ظفللا نراق اذا اماف هدضل

 هنالهقالط عقيالاذهليت# هعوقو نم عنام هاركألا نابالهاح هدصقف قالطلا عوقو عنمال هارك الا نا

 امفد هدصق اما هناف هظفلإ 0 مكح ناكهبماكت اذا هعوقو بجويقالطلا ىلع هارك الا نأ نط امل

 رطوالو كلذ نع 0 د م نودب ةملكلا نأ ناغت ملو هبالا صلختال هنا م لع امل هسفن نع

 هل ضرغالذا اهتالظ دصق هلأشن قالطلا ىلع هرك أمل هناف لوالا فالخي عقبال انه قالطلا يفهل

 ديم هركملا نا دوصقملاو اهقالط ىدتري مل هركي ملول ناك ناو:اهقالط 00 أرما عم مهب نا

 هيلا 3 ريغ هلعفل

 سانلا فاتَحاو ديفملا مالكلاو هئم ليلقلا لعفلا عوقو يف بيرالف مئاناا لاعفا امأو -هنقإ لصف ]م-

 فياكتلا تح ةلذاد ريغ اهنا ىلع مهقافتا دعب ةيرورضوأ ةيستكموأ هلةرودقم لامفالا كلت 0
 نم هريغو علا داضي ناك ناو .ةردقلا داضبال مونلاو ل2 ودقما نه ةيرعتمالا ضو هر

 لكل كلا داش مولان أو هلرودقمريغ لعفاا كلذ نا ىلأءر غو قاحتس اوبأ بهذ 5 00

 هنوكبالو استكم.هنوكب عطشبال مئانلا لمف نا ىلا ةيرعشالا نم 0ك 221 الا نعذو ملا

 مونلاو ةيقان هتردقو هتظشب يف ردا انا اك ةردقلا 0 نكمي نبسالا 0 010

 "0001/0 هاو يف هيلع ناكام لع وهف هنتلا اذا مئانلاف اضنأو! أولاق اهمكح باحصتسا بجوف اهانرال
 اك 0ك والو رادقالل بح وم رق موتلا لاوزو ءاشالا دهب رداق وهو مولا لاوز ءارو ىعأ

 ىعادلا,بسح ىلع اعقاو ناكل ةظقيلا لاح يف هنم دحوولام مئانلا نم دحوي دق اضياو اولاق ةردقلل

 ا مونلا مكلوق ةردقلل نوفانلا لاق ةردقلا يفان ا دصتلا يفانناو مونلاو راتحالاو

 2 01 كلود راقي ن نم عنتيل دكت ف ا اءفنم مئانلا ناف ةيذاك ىوعد

 اال اع قثوأ نك هيلع 5 ام ىلا داعف ةردقلا نم عناملا لاوز ددجتلاف مونلا لاوز ريغ

 كرو كنا ةكرح ناب ةيرورض ةقرفت دج اولاق عناملا لاوز ددجت هظاير لح اذاف ةكرحلا نه
 نا قرقحتلاو هلدرودقم ريغ شعترملا ا 1 كا نأالا د كاذامو جولفملاو شعئرملا

 ةفيدصت ةكارخو ةقاعنرإا ةكردخ نيب طقتسملا قف انقرفاكو ةتنتكم ريغ هلةنرورتخ مئانلا كر

 ظقيتسملا ةكرحو 2 ةيرورض ةقرغت دج تدك

 00 ]0| 19 الملا لامفاك ةيرارظضا هلاعفأ تسلق :ركسوا نود لقعلا :لئاز امأو ه8 لصف زي

 001 ال1 ىرح ةيراج نهوةيرارطتضالا نم نْخآ مسق ىه لب هلمفياع ملاعلا لمار كانا اهل
 دصقي ةدارا هلو اهروصت, لمقلا ىلا ةيعاد ءالؤد نم دحاو لكل ىلب لال ىذلا ىصلا لمفو
 يفام روصتب 0 دب الف هلعْشب اب ملاعلا لقاعلا ىعاد ريغ ز 0 عون هيعاد كاك ناو اهب دقن ا 8

 ىعاودلاو ةردقلاو ةدارالاو ىعادلاب ةعقاو ةيعب د هو هلعفيو هديري مث ضرغلا ن ل لعفلا ظ

 لاكاك تيبلو كا 3 لحد د هلاعفاف لعفلاب ء اذ دحلأ ففلكمال اذطو فات تادا رادو

 ناو ةلوعقم قع اقلخ م6مافسصو م اوذ قااخ لا ةرشأ 2 مهلا ةفاضم ل كازا احاملا |

 مط



 ريشع عساتلا بانلا
 ىسو ىربح نيب ةرظانميف عال

2222222222299 ا
 يس 

 ا ىنداع ناك ول ذا هنردش هلي اما وهف هلوهذو هتلفش عم للءفلا لقي ىذلا ىهاسلاو .ط

 وهو ةدارا هل نوكي دق ديعلاف ردنا ء ىث اهب روعشلاو 'ىث ةدارالاف اهنع لفاغ هنكل ةدا ل

 ىعوان ا فلكمف هدا الا 1 عي ر هم روصتلا لح لاغتشال ام هروعش نع لهاذ

 نم ءزد لك دنع روعشلا ن نم دبال نكن واج روعتم ع
 لعفلاف ة+جابو قيفوتلا هللابو هئازحأ

 اع هلا روعشلا مزاتسإ ىرايتحالا
 همزاتسلالف للصفللا ىلع هب روعشلا 0 ةلثعا

 از :> | هداحتا دو>وم هل قولكم ىردقلا دنع هاهحو زفاكَكا لالخ ىرجلا لاق .ويعلا 5, لصف وس

 ناف عدت 0 ارايتحا لمعفلا مزاول نم دصقلا ذا هل ادصاق ناكل ك كلذُك ناكر هاف عنتم اذهو

 0 1 انجح ىسلا لاق # | رايتخا هل العاف نوكي الف لهجلاو لالضلا هسفنل ديربال القاع

لمج مش رفلاو لهجلاو رفكلل العاف نوكي نأ ديعلا
 كلوق بحعلا نمو هناحس هللا لعف هلك كلذ 

 ايغيو ادانع كلذ هسفنل دصق سان || نم اري نك تناو لهجلاو ركل نع دصقبال لقاعلا نا

وه ىعاود عيطيف هفالخ يف قملاو هكقرلا نإب هماع عم 5-5
 ىعاد فااخيو هلهحو هيغو ها

 كرات كلسو هادهو هدشر
 قد اءي> امهاري وهو ىدطا قارط نع 0

 ا 0 دلافزك لو راو 10 ضرالا يف نوربك نيذلا تا نعفرصأس) نيلئاقلا

 اوبذك ابن كلذ البيس هوذخت ىلا لك و كا الييس هوذخت. ال دشرلا لكش اور نك

 لاك لاقو *“ نفاع اع اوك اناا
 ( (ىدطلا ىلع ىمعلا اويحتساف مه هان دوف دوم نار

 كاز لاقو

 ميش اتقيتساو ام اود ا>>و نيم رحس اذه اول ولاق ةرصبم انتانآ مسه ءاح املف) نوعرف موق ن

ف م طامعأ ناطيشلا ملانرول كاس طر
 لاقو نر اكو ني مهدص

الا يفهلام هارتشا نمل اوهاع دقاو) ىلاعت
 اقرفكذأ مهسفنأتب اورتشاام سك )لاكو (قذاح نك هرج 

 مل باتكلا ل ا اي) ىلاعت لاقو (هدابع نم ءاشب 3 ىلع هل ضف نم هللا كد انغب هللأ لدا

لهأإي نودهشت متأو هللا تاب نو رفك
 3 قا نومتكت ”و لطابلاب قحلا نوسلت ل باتكلا ل 

مل باتكلا لهأو ) لاقو (نوماعت
ش مثأو | احوع اموغت ن | نم هللا ليبس نع نودصت 

 اذهو («ءا ده

 2 مكواذه عىلعادمع 7 مهرايتخا هيف هناحبس ني ريثك نأ 0

 ىغو كالض وهو دشر هنأ ن

وقلا يف دبعلا ةردق ريثأت زاح وا ىربحلا لاق 25 لصف 5
 لك داجحأ يف اه ا داجيالاب ل

 هءاهحو هلا تفلتخا نإو ةتكبلا كاد وحوملا نيب ةكرتشم ةدحاو ةيضق دودولا نالءدوح وو

عإ يف ةردقلا ريثأت ةمص ند مزايو
 نياثلا حال تالا ناو قاعتملا د اال هعيح قاهر ةمح هض

تل ححصملاف اضيأو رخالل تبن
00 6 زايو ناكمالا وه ريثأ

 يف كارتشألا ريثاتلل خحصملا قل 

 ضعب قاعتت اما ضارع د ا الاد ايما قلل دعلا هاند نا مولعمو ةحصلا

 لثمىلإ ادنتسم هئامشا 0 راوع هللا فدك دقل ىسلا لاق * هيردق لحل ةمئاقلا ضارعالا

 ىلع هتردق ةح ضرالا ٠ نم ةاصح ا اع دعأا ةردق ةق نم مزاي هنا اهاصاح ىلا تافا د

 نه هب متاقلا لعفال .داحنا نمو ل |ط فا“ ةءائ ١ هل ناك ليطرل 2 0 ندو ليجلا علت

 هشسلل

 13090 11 ع حس هم ا دن سس معو

داحبا ةدك اه ريغو ةالصلاو برشلاو لكالا
 نايذهلا يف عمس لهو امهنب امو ض 1 تاومسلاق اخ ه

0 



 ىنسو ىربج نيب ةرظانميف 00 رمشع عساتلا بابلا
 زاحام نا هم مزايال م اعلا ىلكلا دوجولا ى مل تادوكولا كل اا هما ثعغاو اذه نم ججمسأب
 لنا ؟ كلذ نم مزابإ ان الو اداسف نيب الر كيسا اذعو دوحوم ل لك ىلع زاحام دو>وم ىلع
 لعشام اقلعت هداك ةردس ا يري ن د لم نمو ضارعالاو م ءافححدا ليا و ليفلاو ةضوعنلا

 ضارعالا ل مي الو ماسحالاب قاعتت : الو. ضارعالا ضعبب قاعتت هتردق لوقو قرغلإ فرتعإ ديعلا

 دوجوم لكب هتردق قاعت مومك يف اهنيعل اه مايل | مشلا هذه داتا لاطبا ىل 0 ناق

 01 قرنا هنردقل نورك ناو العاف ا دا لبلد ىريلا لاق <«: لصف ز-
 الا برال هنأ ىلع لديو نان بر دو>و ىف هد اع كح وتلا ليلذ ىلإ لاق د 0 الدب هريرقو

 هتردقو وهو 86 ا < هق وام ةدار | و هارالك هل قولا دو>و عانتما ل و هن[ حمس وه

 يفام ركذو هربرش م ء زدعلاب مه كعءالاضف فارتعاو هتامدقم لوط دعلا وهف هلا قواخ هأدذو ةثدارأف

 هاذ مزاول 2 ءايوم دخاو لااكر دق نيقاكتم نيرداق دوجو ىذا ءا ةضراعمو عنم نم هنامدقشم

 ىبذنام هيف 0 0 3 رت مرح ناو هسفن يف حل ٍِط ليلد وهو هظ ا هداهم تدفن

 00 فدا ف اهريثاتو هرودقم دوجول اب انس هتداراو ديلا هردق نوكي نأ
 لكلاللا اذه قا ناب 0 ام ل [0افك دقو ريح ذو عنامتلا لل بلدي متر رر5 د وتلل

 00 ,ودقم يف ديعلاةردق نكات لود فن لأ هلك اذه نم انعد ىرب ىلا لاو هي تاض راعملاو عونملا

 ليلدلاو نيرداقلان مب دح اولا ريل عو5و ماز زلا ديعلا رودقم ىلع رداق هءاحبس هللا نا, فارتعالا
 نيئفاكتم نيلقتسم نير ,داق هب ىنعتأ نيرداق نيب رودقم عوقو مز ا. اوعى ءاام ىنسلا لاق #* هيف

 5 او ةمزالملا كم لود تينع ناف ا 0 تم ا ردق نو 2 ن رداق هب ىنعل 1 مأ

 ا نيرداقنيب رودقم عوقو عن ال هناب | 5 نع نوح ككل اوتيتمو زؤللا ءافشأ عتم. ىناثلا تينع

 |! ةعبل د ل ىضاقلا هلو 6 هتفس م يق ريثأت رخ الا ةردقلو ا عد ار ع

 اور لب رودقملا 200 دع ا نيرداق نيب عقو لعفلا ناب 5-5 ىلع هنع سيح ىرعشالاو
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 ١ عتتكال هنأ هانكح اع ةزيسملا 0 1 نع جرخال ر اكعد

 ١ اذهو نير ؤم ني رداقنيب رودقم ع وقوهدنع عنتمملا اعاو همولعع ل قاعت ؟اهرودقع هتردك قاعت

 ا ةحاش دع كاجو مدا ف حكت دقوا 6 مما ل اديس ىلع عتعو لدبلا ل لس ىلع نيرداق نيب رودقم
 هللا نأ نولوش 0 نراتانلاو اعدسفاو ةيوحالا نلل عدا انام د سلو ديءال رودقم هنأ

 ركل كرك الام كير هتكشمو هتدارا ريغب ىثل لإ ل كن 00 الف < كا كفأ نع هناديد

 سل حبج ار و بجاو ماتلا حجر وإلا 52- لعقلا ىر ما كاك اداستو ان الطن 0 ىفذ 9و ان ادام

 دو ىلا“ لاق د هني علا ريا 1 هدنع لعفلا بجو اذاؤ برلا ن هم وق كك تالا م ءرلالاو ديعلا نم

 هادا 1 دن د3 د ةزيح ولا ةرابعلا هذه هومدعأ ثيحو هفام ناسو ل ايلدلا م مدقت

 نم ناك نا د | مكلوة وم سكللاب و وأ كل ارثلا يع لعقلا 2 ير 0 ديال يلو ةفلدك 4 1-2

 مزان الو هاما لعق م نوح نا عئاملاام هبأ وح ريحا 6 زل للا 0 ناك ناو داو كك ا دل م رز دع أ ١ . ا

 ةئعراتح الا يلس نم مزال ال زو لاك كرتلا 00 دج او ىلع هلعف نم نورك ماب ل

 فالكم هنع هيلس 6 0 أءؤ قف |

 00 ل تل ا

 5 مناف ربا هزل هللا لظف 32 حست ار 0 5 نأ ع “ص

 منع



 ىسوا يرد نيب ةرطانم ف  ١نووإ - ريشع عساتلا بابلا

 لعج هناحبس برلا نآل رابتعالا اذه ريا مزلب مل هل ديم الو لعمل راح ريا هلآ رك منع

 اضنأ ريا مزال ديعلا داكابال دحو هنا ربولاب ميا ناو ريا ىف ودا هتكشمو ديعلا رايتحا حجرملا

 راتعالا ادم ربا ىتال نحذف هنم دبال 1 1ادوحو دنع بحب هنأ مينع ناو رائتعالا اذهب

 دو>ودنع بحي هناحبس برلا لمق ناف دساف حالطصا وهو مكب صت# حالطصا اربح كلذ ةيمستو
 مكنم بسكلا تبثأ نم ىلع مزال اذه مث هنا>بس هيلا ةبسنلاب اربج كلذ نوكي الو مانلا هحج م

 © برلا لف يف كلذ مزل بسكلا تنشب م نمو ءاوس لمفلا لصأ ف هلق ككل 5
 ترقتقاف ةثدحم دععلا ةداراو ةدارالا ىلع فوقوم رداقلا نع لعفلا رودص نأ قرفلا ملق ناف م هت

 ةدارا ىلا تادارالا عيمح ءاهتثا بجوف لسلستلا مزل دكا وه ثدحلا كلذ ناك ناف ثد_# ىلا

 ةيئغتسم ةعدق | مناف هناحبس برلا ةدارأ فال رب ىلا هنم مزارو ءادتبأ ب تاقلا يف هللا 0

 ةعدقلا ةدارالا ناف مازلالا عف هد يف مك كلعا اذه يدل( 1 ل 3ق لسلست الف ىرخا ةدارأ ن

 ند نيرطلا ا ناف الوأ 0 كرتلا نع الدب لعفلا اهعم حصي 1

 لاق#ر لا مزل ىناثلا ناك ناو لسلستلا مزاي "ا رملا كلذ يف مالكلاو حجم ظ

 العاف ناك ول دبعلا نا وهو ربلا مازلاب الا هنم , يكل ضالخال فرح لع را[ قى ىدشما ع0 ْ

 كانا ل هيفي لقملاو عرشلاو هلاقلاخ ن اكل هل اندم ناك ولو هل اندحم ناكل هلعفل |

 ىلأف وحلا هللال ضرالاو احلا نم مفزري هللا ريغ قلاخ نم له مكحيلع هللا ةمعن اوركذا ظ

 مذلا هيلع قحتس هنو هل لعاف دعلا نأ لع نس ,لاو عرمشلاو لقعلا لد دق ىنسلا لاق * (نوكفؤت ظ

 اذه نع هنا ملا لاقف كل قار تايقر كد ىلا نع تن , 5 ندللاف |

 لمعت تناك يلا ةيرقلا نم هان املعوزامكح ءانتحا اطولو) ىلاعت لاقو اذنه لعق نو هللا 19

 نارقلايف 0 (ةاعاف ره لك تفوو' لاقو رولمعت متكام الا نوزجي له) لاقو 5

 مكح هم كلا كلت كح ركل هفالخ ىلع ماقت ة مش لش الف هب دهاش سو 00 نا 0 أ

 0 نا ع 2 0 مش لك لح ملاعلا ىل ملء بجي الو هيلا تفتاي الف تايرورضلا يف حدقلا

 نعاشم لسا 12 12 ةنركل ترانا هل اندحم ناكل هلعفل العاف ناكول مكلوقف هل ا

 اقلك نك ادع نازك حر ناو العاف ناكل الاف ناك ول 0 مزاللا

 لوالا متدرأ ناذ را [صلق روس ا 5 نونمت لل ماعلا نك نرش مكانلأس

 هنوك هب ىنعت ما ناف# هوشيق العاف هن 0 0 | ا و موزاملا نيع هيف مزاللا ناك

 ىتلا اذنه ةلاكأ ىلع للدلا اق العاذ هنو ا لي ق# دود>ولا ىلا م كلا نم لعفلل ادحوم

 القتسمن وكي نأ الا عنتمملا سلو تايعشتلا ف ناك *+لا سيلف اقلخ زان وا نانا مكثشام هوك

 نأ كا بادو تارا دبعلا ةردق ةياغ نا انيب دق اناف العاف هنوكل مزال ريغ اذهو داجالا

 3000 تع لك د الد ىلا .تاكشالا نا لدا 2 امو سس زان كم

 ىذلا بسلا كلذ ليق# هئيعب رجلا اذهف ل اق ناف# اهبالا ميال لعفلاو ةفعاض» فاءضأب هيلا ىذلا

 ككل كد ورك رار :>الا يف هلذدأو ا رخخأ ىذلا وه ةدارالاو ةردقلا نه هب ىنعأ

 لوالادخولا بانا يف هلخبداو ليطتتاو كزتملا نمد | وه هيشنمو 0 هقلاخ نم



 ىنسو ىردق نيب ةرطانميف لح ١ ا ةورمملا 3 انلا

 . ا صقش نم الولدعلا ديحوتلا ضن 0 ب مو 0 57 د ايلا و كل باب و م
: 

 ديحوتال ةئسلا لها هللا دعو لدانلا ىلعاونج ءالؤهو ديحوتلا ىلع اونج ءالؤوف ديحوتلاب لدعلا ا

 ع طاربص لا ءاشإ نم ىدهي هللاو لدكْلاَف ْ

 صظ000001ا ام وحووبحصبرو وو ووو 9

 تي 2 7 ب تبل 7

7 

 0 ىردق نيب هر 00

 ةعاطتسالاب م ملا اهفاضاف ةصاخلاو ةماثلا ةفلخألا عاوتاب دايع ءلا ىلا لامعالا هللا فاضادق ىردقلا لاق

 كتم 2 00 ةئيشملاو (تانمؤاا تانصخل حك 22 0 >0 . عط* امل وز هلوةك ران

 نأ

 جخل اومايصلاو ةالصلا ةفاضاكف ةصاخلا ةفاضالاب 0 نودتصإ اراك اق نس لن وع 0 0 منك اع نولحعل

 ةفاضالا هذهو مهيلا م ا 00 قوسفلاو ردكلاَو ثدكلاو ع لاو ةقرسسلاو 5 د 58 ها

 نولعش هلوقكا كطفل بس لاو لعفلابو اهب | عأ نا تدراف رضا 000 ا دا ر 'او م2 سلا

 00 سلا مام ةفاضا زوحنالف مهلا اهفاصا عنتمت ىلاعت هلاعفأ ةفاضا نا هيلا اهتفاضا عنتك

 هنأ كلوق امأ لطابو قح ىلع لمتشم مالكلا اذه ىنسلا لاق هنود ميلا ةفاضم اذا ىهف مهعم هللالر 1

 ناب كنوسحن مهو ةيربطا نم كموصخ ىلع كلةح> اذهزو هيف ةتررال قش مهلا لاءفالا فاضأ

 دربو ءاملا ىرح لاس مم لاعفالا مايق امححص ةيزاحم ةيسن وه اعاو هلةقيقحال دانسالا اذه

 رطفلاو عئارشااو كول هنافاتمو باوجلا اذ_ه نالطن ىلع كدعاسن نو ديز تامو ن>سو

 ةفاضالا عنم كرا نات رسل كاس[ هيف لاك هاجس هيلا اهفاضا عنمت ةفاضالا هذه كلوق نأ .كلو

 ا

ْ 

 ا

 هيلا ةفاضم ريغ ىه معلق هلهنم ءامسالا قاقتشاو هلع امماكحأ ناير>و 0 هفصوو هباهمايق عم هيلا ظ

 هتردقو اهب هماع ىلأ اهقاضا مدع هيلا اهفاضا مدعإ ةف رار هر كولاو تاراضالا هذه نم يد

 عنخال مهملا امفاضاو ةقول# هلقرودةم هناحبس هلةمولعم اهناف لطاب اذهف 4ةلخو ةماعلا هتثيشمو الع

 لاومالاو لامعالاف مهلا اهئاضأ دق ةقيقح هكلم ىهو هنادبس هلةقؤاخم اهناف لاومالاك ةفاضالا هذه
 لوصحو ناتبسنلاتحصف اهلماعواهكلام مهلعج ىذلا وهوهديبعملااهفيضي هناحبس وهو كي ودتلح

 اهيلماعو لامعالاو اههبساكو لاومالا قاخ ىذلا وهو لامحالا لوصحك مهداراو ميسكب كاومالا»

 مولعج ىذلا وهف هديو هكلم بهو مهران دبأو ميعامما نا اك ةدّسو هكلم م لامعأو مطاوماف
 عامسالا لعفو رصنلاو للا ةرثو رصيلاو عمسلا هش مهاطعاف 0 نورصسو نوعمسإ

 ىلا مالكلاو ديلا ىلا لمعلا ةوق ةي_سنف لمعلا سفنو 0 ةردو لمعلا هل مهاطعأ وراصبالاو

 امهلحم ىلا ارابتا عامسالاو ةيؤرلا ةيسنو نيعلا ىلا رصيلاو نذالا ىلا 0 ةوق ةنك ناسا

 اوقلخ لهف عمسلاو ةيؤرلا موسفنالا افلح ندا هناك ذا الع ىلا ضعلاو تاكل ينك"

 قلاخ وه نم قلاخ لكلا مآ عمسلاو ةيؤرلا اهعم حاصت تل هرقكلا باتس الاو للا ىوقو امها

 اهنم هل تقتشال مهطاعفال لعافلا وه هناحبس هللا ناكول ىردقلا لاق راهقلا دحاولا وهو 'ىش 11 ا

 لف نمالا اثق تانإد و مهتاداعو مهتاغل فالتحا ىلع سانلا للقعيالذأ مهن ل1 11 1 اسال

 اهيدعتمو اهمزال لاعفالا عيمح اذكهو ةقرساال مف نمالا اقراسو لكدالاب ليف نيرا ولك 1و انقل

 ١ :نتايفتحسا ب د7 وشف 0: زؤس ف نة يييهيبت>

 ف



 ىنسوىردف نب ةرطانميف ل ١م نورشعلاب ابلا

 قش اعاو 3 اممم 0 ةقيقح لاعفالا هذه لعف نفذ ماقق قئاقحلا مياقو الا مكا ميلقف

 هلءفل ل دبعلا لاق نم اأو ة ةتبلا ائيش لعل ديعلا ناب نيائاقلا ةيربطا كموصخو كناوخا مزاي

 لاعفالا كالت لمف نملءامسالا قتشي امنا هناف ةنطابلاو ةرهاظلا هلءف تالا قلاخو هقلاخ هللاو ةقيقح

 دعاملو هب هلاك نا لعافالاب ماك اذا لءفلا كك هقيقد 2 زلاو قراسأاو ىلدملاو دعاقلاو مئاقلا ووك

 تان ”الاو ىنللا يف نايونعم نارعأ رومأ ةعبر ,أ انرهف هب مقيم نمل قتشي ملو مسأ نم هل قتش ثأو هريغ ىلا

 هيلا للاقالا كل ماكحأ تداع ديعلاب ةقرسسلاو انز زلاو ترقلاو لكلا ماق اماف امك ناظفل نا ا

 نوكتنأ اذه عنة نبأ ند نكلو هلاهئاممأ قاقتشا وترا 107 4ع عنتمأو ءامسالا اهنم هلتقتشاو

 ناكول ىردقلا لاق كو مر ةردشإ دايعلا نم ةعقاو هلدنو 0 هن احس برال ةمولعم

 هقلذ امن مسأ هلقتشال هناحبس هناق ةيذاك ىوعدو لطاب اذه كلا لاق رومالا ءذه هتمزل اط الاخ

 ناول اال قلذ هناحيس هنأ كلذ 0 نإ م 0 0 1 3

 1 0 00 ع 0 نمو سلا لاق برمشل و 8 ايو 0 موع هنأن هنع رانخالا لخا ىلا

 هيلا 0 داعو هل هقلذ دال اكنلا 0 قتنا 5 يف هللا هقلذ اقول نارقلا نا نولوَم

 2 نما رعالاو 2 نم هقلذ ام 0 هلقتشي لو 20 مالكلا نعم هقلذ امت مسا هل قتشن نأ

 يف كلوش مالكلا ةلثسم يف كلوق ا ضعرب اضع كوخ تضش ىردقلا اهمأ تناف هريغ

 نوكي نأ تلطبأو هريغل مئاق مالكب اماكتم هنلمؤ مالكلا يف كلوش ردقلا يف كاوقو ردقلا ةلككمم

 كيصا إف رذقلا ف ةكلاضإ] ل دقف مالكلا 1 ِق كثيصا:ت كن راف هراخلا اعاق ل اعاق:

 تأ لوشا اق ىر ,دقلا لاق نيريدقتلا ىلع 'ىل ام تداف مالكلا ةلأسم يف يي كاطخ مزل لضالا اذه 3

 اع هقصو نم عتتماو هب مأق اع هنأ ابد هل لب اذه يفالو اذه ا كلا لاق ماقملا اذو 2

 اقزارو اقلاخ لاك هن ومس قالا راَشَو نوفاسملاو باف نييطولا ى 0 ا قىءار 0ك لاق م

 قاف هناحبس برلاب كلذ ماق واذا تيملاو قوزرملاو قول-#لا, مئاق توملاو قزرلاو قلخلاو اتيمتو

 0 مزايو قولخلاو قالا نيب ةسن هنال قولا مدق مزل اعدق ناك ناف ثداح اماو ميدق اما

 0 زاف رخ ١. قلخ ىلا قالا كلذ رقتفاو ب ثداوحلا م اى مزل 1 داح ناك ناو اط ححصملا مدق ةعدق ١

 0ك نم م مرد ىأ ىسلا لاق مسا هئم هل قتشا دقو هن احبس هب ملا ريغ قالا نا تثق لكس

 هنا لوقلا أذه ة ةقيقح ناف هد : اديس فرلا نع ةيشلاخلا ة ةفص ىف نأ ند اريذ ناكءرملا هما مز اوالا

 رع ريصاو هلعمسال عم تانثاك هو هلىنممال مسا تايدا قاخ الاب قلاخ تاشأ 3 قلاخ ريغ

 ةناما نع هاطعتك هب ملاقلا هلعف ن ع هناحس كب ارلإ ليطعتق ةردكالو هلمالك ال رداقو ماك مودل

 عئاصلا ل اطعتو ةقدانزلاوةيرهدلا ليطعت وهو عناصلا نع عونصملا ليطعت عاونا ليطعتلاو هب ةمئاقلا |

 اضا وهو هلاك نع هع طعلو تانك ذلا ةأش ا 8 طدل وخو هلالد تاوغلو هلاك تافص نع

 لعفلا نرد لعف هتاذب موشال اولاقف فن اوطلا ند م مهأ داع ن ند هش بدو هئاأ مهو ةيمهجلا ليطعت

 هس سسك كك سس دل225-752--257200700 ١

 ( ءافش - 7٠١ ش :
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 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف 06-550-- نورشعلا بابلا

 السم سيلو ضرع ةفصلا نال ةفص هئاذب موقلال مماوخا لاق م ثداوحال الحم سيلو ثداح

 مطالض ةبشملاف هلاعفأو 5 تافص ليطعت :نم اريذ ناك همْزنلا لوق ا مزتلملا مزتلا 2 ضارعالل
 نيمزالتم ناليطعتلا ناك ناو تاذلا ةلطعم نه ريخ تافسدلا ةلظعمو ةلطعملا نم ريس مهمءدبو
 ةلطعمو جراخلا يفو نهذلا يف لاحم هذه دوحوف ةفصب ففصوتال اهسفنب ةمئاق تاذ دوجو ةلاحتسال

 تاذلا تافص اوشن مهماوخاو لعفلا ةفص اوفن ءالؤه ناف تاف صلا ةلطعم نم ريخ لأ افالا

 مهناف مهلك ءالؤه ليطعت نم ءارب ةيحاللا ةقرفلاو لوسرلا بز>و لقعلاو عمسلا لاو
 هلةقيقحال ازا ةلطعملا ابلعحذا ىندسحلا ءامسالا قئاقحو لامفالاو تاف- لاو تارا ا 2

 ليطعتو قالا ىنأ نم اريخ ناك مزتلملا همزل ل نا وصقماوءادفلا اهريش قرفلا هذه رمثف

 دحممل هلعفل لعافال لوعفمو هل لعافال لوعفم ماسلا لقعلا ىلع ضرع اذاو هللا نع ةفصلا هذه

 ا شرف ةتلاامنب قرخأل لعافزاب لووفكا لمقال كوعفم ةلاحالا يفاقرف نيرصالا نيب
 قولخم دوحوب لوقلاو هناحبس برلا تاذب لامفالا مايقب لوقلاو ثدا ردك نا كاتي ل وقل هسعن لع
 هذه 0 اظ:لو لعف:الب لوءقم دو>وب ا هناحيس برلا تاذب ملاق ميدق قاخ نع ثداح

 الأ كلا اذه نع بتاوظلا ةبوجأا كان نحو امهملا تركو عمسلاو لقعلا نع دعبأ لاوقالا

 الو هناحبس برلا تاذب امئاق اميدق نيوكتلاو قلخلا نوك ديدرتلاو مسقتتلا اذه نم راتخي ةفئاط تلاقف

 لكو دارملا مدق اهمدق نم مزاي الو ةعردق ةدارالا نا منو نحن لوقناك نوكملا قولخْلا مدق انمزا

 باوج وهو ديد باوج اذهو نوكملا ةلأسم يف هنيعب انباوج وهف مازلالا ةروص يف هب ميسم
 قلعتت اهمال دارملا مدق ةدارالا مدق نم مزايرال معا مق ناف ةمئالا عابتاو ةيفقوحلاو ةيفنطا رووح

 لاف هدوجو لبق هقلخو ةئوكت اماو:تقولا كلذ يف “ىلا نوك ديري وهف هتقو يف دارملا دوحوب

 د01 اقوا ىف هب وك ىضتقا مدقلا نوكتلا لب هنوك تكو لبق وك هنا لوغ انس كل لق
 دارص الو ةدارا متاَقع اك لبق نوكم الو نيوكت لقعي فيك مناق ناف هنقو يف هنوك ةميدقلا ةدارالا
 ةمزاتسملا ةدارالا يف انمالك ليق هنوك لبق هنوكي الو هنوكح لبق 'ىنثلا ديري دق ديرما ماق ناف

 "0| دوحبو مرات هتيقمو هناحس بزلا ةذاراودارملا مرلَسستال ىلا:ةدارالا يف ةدوحوا

 م.دق هلك كلذو نيوكتلا ةملكو ةدارالاو ةردقلا عاما وه نيوكتلا نا هحتضوي نيوكتلا كلذكو

 لعف. الب الوعفم اهماع انضرعو ةميلسلا لوقعلا ىلع اذه انضرع اذاو اولاق نوكملا مدق هنم مزاي لو

 ديدرتلا اذه نم راتخم لب ةيماركلا تلاقو ءالؤه باوج اذهف اذه راكتاو كاذ لوق ىلا تردإب
 هلعف وه نيوكتلاف احبس برلا تاذب ثداؤحلا مانق كلذ نم مزان ملوي ندا نيوكلا نا

 ةيمسأالا هذه ماسوبو ثداودح هلا هادف ميمسو هب همايق هب هلعق مايق نم مزأب ملق اق مكناكو هب ملاق وهو

 "0 اود حوةنع اش: ىلا ةيمدتلا هد اولسو ؤانجارعا ةناقسد مناوخا ى ءساك [رانطعت ىلا
 حراود> هيديوىلعالا ا كو هيشن ىلا هذه اولسوتو | د رع ىلع هءاوتساوهتاقولخم ىلع

 ةةفالكو اميس امو ضرالاو تاؤمسلا قالخ لاف كجالا ١ نحو اولاق اههذن ىلا كلذب اولسونو

 هتادنو هدابع نيب ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي هئيحو هشرعىلع هءاوتساو ءامسلا ىلا هلوزنو هميلكتو

 هر نك دقف كلذ 0 نهو.ثداو> هلك اذط كيش ءاشام هلعفو هتكتالمو هلسرو هئاسال
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 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف ١و كو رثقعلا تاذلإ

 اذه 9 نع 4ك ,زيلاو بجحاو 0 ا 0 لالاحالاف ةيطالل و هب ويرال 6 تسلل ل

 ةحح ىلع انلو اولاق هكلمو ةيبوبرلا نع هل هزت «لاضالا أن ل1
 داسفب مكر اتم كا ل ةنسلاو نآرقلا نم قلد ملا رم نك هلال
 ةفالفلا قع كتئاوطلا عيج اهب مزتلاو اهدس ذأو ةش ةمش اهركذو هذه راكنا ىلع املك مكبش
 كلا 7 ملاعلا نزال | نكمي الو :اولاق لاعفالاو تاقنصلا تايثأ) نم اقف اولعلا دنا مه نيذلا

 ةناان'لوذلا الا [ذينعو از داقو تاقولخملل اربدمو تاوعدسا ابيجمو ارو املا انك انا

 هلك اذه لطب .ةددحتملا رومالا هتآّدب موه ناو لمق هل ناوكت نأ لطب اذاف هب ةمئاق هلامفأ ناو لاعف

 هلاؤس يف لاقف هتدح يف ىنانكلا ى نب زيزعلا دنع اذه نع باحا دقو ه4: لصف زي

 2 امدحأ هل تلقف كزت ىلا هتردقب هللا امدحأ.هل لاقف ءانشالا تثدح م ىأب :ىنلرعأل
 تاق اذه لوقأال لاق لعفي لزي مل هنا لوقتف تلق ىلب ل لاق ارداق كزي مل هنا لوقت س دل وأ تركذ
 رعلا دنع لاق مث ة ةفص ةردقلا نال ةردقلاب ناك ىذلا لعفلاب قاخ هنا لوقت نأ كمز 1 نادب الف

 نا ,دقي هللاوةفص لعفلا امناو لعفي نعافلال زي ملو قلي قلاخلا لزي م لقأ م

 حرص اذهو تاقوللا ق لح هب هناوةاقواحا نم سبل ةمص وه هلل ارودقم اعف زيزعلا دبع تيثاف

 هلك 6 لؤوعتملا ريغ لعفلاو ,قولخلا نيغ قاثلا نال تيدا لكعاو تفزسلا حدك ةفدت

 م تاقوللا هب قاخ هناو هب مئاقلا هناحبس هلعف نا زيزءلا دبع حرص دقو ةنسلا لهال اعامحا ىوغبلا

 قيلخم يف ءاحام باب هحيدص يف لاق لاعفالا قاخ باتك يفو هدد رخا يف ىراخبلا هب حرمص

 هرهأو ةليففو هتافصي ةناحبس ترلاق هرضاو برلا ليقو قئرلسا نفاهريمو سر او 0 ١

 قول 'لوعفم وهف هن وكت هقلخو هرمأو هلع ناكامو قوات نقع نكمل فلا عة
 عيجو هءالكو هلعفي قلاخ هناو هرمأو برلا لعف ىه قيلختلا ةفص نا ةنسلا ماما حرصف نوكم
 لقعلا هيلع لد ام هيلع ةلالدلا نم ءولمت نارقلاو اذه يف ليعامسا نب دمم عم هبز>ولوسرلا دنج

 د (لثم قا نا ىلع رداقب ضرالاو تاومسلا قل ىذلا سيلوا) ىلاعت لاق ةرطفلاو

 نا نأ نفت قا نأ وهو هلعف سفن ىلع رداق هنا ريخاف (ماعلا قالا وهو ىلب) هلو هش

 37 ىلع ردقيال لوق, لوعفملا نيع وه لءفلا ناو هل لعفال لوَقب نمو هيلع راق وهو هل لف

 ةلاحالا يف غلبأ اذهو هناحبس هنم لعف ريغب ثداملا هل نياملا لوعقملا ىع الا ردقيالا لب هلا هب موتو

 لعافلا ةردق ىلع لدي: كوعفملا ناف لعاف ريغل هنود>ك ةلاحالا يف وه لب ةردق رغب هنودح ن

 هتلالد باس ناك ةينمضتلا هناالد تباس 5 ندضتلاب هب دحو ىذلا هلعف ىلع لديو ىلقعلا ا

 هتردق ىلعهتلالد نم ع 0 هو ةدحاو ةلالد ةلمفو هلعاف ىلع لودفملا ةلالدو كرش ةيموزالا

 لغ راذاقلا وه لق ةلوقك نك انا زكا ]يهن وكتو هلامفأ ىلع هناحبس برا ةردق ركذو هتداراو
 كلذكو هل نياملا ةلوغقم وه باذعلاو هلمف سفن وه ثعبب نأو مكقوف نم !باذع مك لع ثمن نأ

 هل نياملا هلوعفم مهاحو هلمث 00 ءايحاف (قىئوملا حن نأ ىلع ذاق كلذ سلأ) هلوق

 اهؤاوتساو هلعف نانبلا ةيستف (هنانب ىوسن نا ىلع نيرداق ىلب) ىلاعت لاقو هللرودسقم اتندالل



 ىدو ىردت نيد ةرظطانميف 01691 ل وريثعلا بانلا

 الا 11 ودل اتاملا تال | ل دقي هانت كارلا نإ نواوقي لابفالا وركنمو هلوحفم
 هناحيسوهو اذه ىلعو اذهىلع ردقي هناحبس برلا نولوقي ةنسلا لهاودعتم الو مزالال هسفنب موقي

 آر قوات هرهأو هقرام ريل كل اولاقو هرمأو ةقلخ ثركنأ ةيمهملاف رمالاو قاخلا هل
 نود رمالا تس دقف لعف هل نارك أ قلد هناذب متاقلا مالكلا هل كيا هرمز رمأ الو قاخ الف

 ملا لعأو قلخا نوذ رمالا تقاطع لكلا ةفض لو هاذا ءاك دج الف مو قاخلا

 0000 لو هايس وهو هلوك ئالاو لكذ وللا مالا .قلخلا نم هسفنل هثيباام ىلاعت هل نوتث

 الو لقعلا يف سيل اولاقو لسلستلا مازتلاب اذه نع ثردحلاو ةنسلا الغ ند ىرخا ةقئاط تفاح

 اكلك فاتت اك ةياغ ريغ ىلا "ئش لق اكش هلاعفأ بقاعتو هناحبس برلا ةيلعاف ماود ىننرام عرشلا يف

 اولا لعفال نع لك لفي نمو نك ةفص لعفلاو اولق الاعفأ لزت رف ةياغ ريغ ىلا 'ىش دعب

 ةيامال ةردقم ريغ ددم يف هنا>بس هيلع اعتتمت ناك لعفلا نا معز نمو اذه الا هلك رص ئقق

 ثودح ريغ نم ىتاذلا ناكمالا ىلا ةيتاذلا ةلاحتسالا نم لعفلا بلقنا مث لعفي نأ ردقي الو ا

 هدا راح لوقعلا يف اذه ناك اذاو اولاق مانالا نيب ِهِلَقع ىلع ىدان دقف لعافلا يف ريغت الو ببس

 لمفلاناكما دحن كرذكف لوقعلا ةيادب يف اذه عنتما ناو لعاف ريغ نم دوجولا ىلا مدعلا نم ملاعلا

 , سيل اعتتمكاذو انكمت اذه نوكي نأ اماو ببس الب ىتاذلا ناكمالا ىلا ىتاذلا عانتمالا نم هبالقناو
 ةعيتمةنس الو قطان باتك هتايثا الو هيفي درب لمح ظفل لساس لاو اولاق كلذب ى تقام ك وحلا يف

 وهو هتاذل عنتم لاحم رئؤملا يف لس ا و و او ىلا مت وهو هظفا ةاعارم بجيف

 هيلع لدام بجاولا ل اساستلاو ةياغ ىلاال هلبق ن 00 اا 3 دحاو لك نر نإ

 معن مط ثدحا معأ .ءأ ةئكلا لهال ىذقنا املك هناو دبالا يف ىلاعت ب راك ماود نم عرمشااو لقعلا

 000000 فود لف لك نا وءالزألا قرط نم هءاحيسةلاعفا يف لسلبستلا كلذكو هلداغال رجا.

 هلامفأ اذكهو تق 0 1 2 ملو ءاش اذا املكتم لزي مل هناف همالك يف بجاو اذهف
 دحاو ريغ لاق اذهطو لعفلاب تيملاو ىحلا نيب قرفلاو لاعف ىح لك ناذ هتابج مزاول نم ىح ىلا

 انهو ىف طق ةناحس ابر 1 كانا لج ل عسا نب نايع او + ناقلا ىلا فشلا ن

 نكمل هل اننتلا اأو 00 :دارالاو مالكلا نم هلاك نع الطعم ةردقملا رأ ةتنحلا 2

 أديرم ارداق ايح لزي مل اذا هناف دبالا فرط يف لسلستي م" فرطلا اذه نم ه:الوءفم يف لسلستلاف

 "نأ نم لك ١ لعفي نأو هل تافصلا ءذاه.ٌكوجوب هل. نكم لعفلاف هناذ مزاول نم كلذو املكتم
 مدقت هتاقولذ نم درف 0 دقتم هناحرس هناقب هعم قاخا كر ملهنأ ص مزاب الو لعفبال

 ناك قولاخم ءاوجام لكاو قلاخلا هدحو وهذ هل لوأال هناحبس قلاخاو لك قولخم لكلف هل لوأال

 لل فرعا نم لكو هنالطب ىغشو ةدرب لقعلا رصف اذه ىو لوق لكو اولق نكي مل نأ دعب

 لزي مل لعفلا ن ناب لوقي 50 0 هلدبال نيرمالا د>أ همزا لعفلا:لغا رداق لزب 1 تول

 ارداق لزي مل هناحبسس برلا نا معز ثيح انيب اضقانت ضقانت الاو اعقاو لزي مللوقي نأ .اهأو انكم

 رودقم وهو لا# هدنعهتدارا ضرف لب 0 : مل هدأ رآول هتاذا عنتمم لاح لعفلاو لعفلا ىلع

 اولاقف ريداقتلا عييمج ىلع بكرملا تاوطاب ردا هقئاط تا أاضءإ هيضعل ضقن لوق اذهو هل

00 



 ىنحو ىردف نيب ةرطانميف األ ل ةورملا تالا

 مزلي مل اعنتمم ناكناو هما ثلا يف روذحم الف انكم ناكن راف امن وأ انكم كوكي نانا رانا ل

 نعش آلآ نوكتال لضفنملا لوغُفملا ن أمن اناف هب الا قولخلا نوكيال ىذلا لعفلا نالطب هنالطب ن

 نولوةي فئاوطلا نم ريثك اذحلو # هنالطبو لساستلا زاوجب معلا لبق قاخب الإ نوكيأل قولخلاو
 ةعبرالا ةمئالا عابتا نم زثمك لك ل دنا نالطت مطوق عم لوعفملا ريغ لعفلاو قولخلا ريغ قلخلا

 ه0 نوكتاؤهئدلاواط ل نم ءالؤه نم مث نيملكتملاو ةيفوصلاو ثيدحلا لهأ نم ريثكو

 مهو هناحبس هب عاق ىهو ةدارالاو مالكلاك نكت مل نا دعب ةنداح ىه لب 56 نممّممو ةدارالاك

 لوأال ثداوحت وعلا نم ارارف اهضاو الاس او كان ان 8 مهقْفاو نمو ةيماركلا

 د>و مهب دحو قولا نا لوقي لب قولخ قاخلاو نيوكتلا كلذ نا لوقيال نيقيرفلا الكو اط

 قالا ىلع ارداق لزي مل ىلاعت برلا نا لاق. نم لكل امزال للستلاب لوقلا ناكاذاف اولاق ةردقلاب

 كومزلأماماو كنودهباو نودرفن, الف كموصخل هتمزلأ ككل مزال ووف منام الب لعفي نأ هنكمي
 ةفص لغفلا انلق امنا نحنو اولاق كدحو كل مزال وهف قاخ الب قولخمو لعف الب لوعفم دوحو نم هب

 الف هنع لصفتملا قولا وه سيل هب مئاقلا لعفلاو عنام هنم هعنعال هيلع رداق وهو هناحبس هب ةئاَق

 ىدعتملا ناو ىدعتملا لعفلا مزاتسي مزاللا لعفلا نا تدن اذا الا لزالا يف اقولخم هعم 5 نأ مزلي

 هدعو امر رش لزالا يف هناحيبس هم نوكت نأ مرلسل اهعون ماوذو تالوعتلا حو لو 01
 تانثا نممزل مزال ىا لوقنف ذئيحو اهلك امنوث ىلع لالدتسالا ىلا كريغإ الو كل ليدسال رومالا

 هلوقي مك هيثداوحلا مايق ريغ نم هب هلعف مايقتن نافدليطعتو لعفلا ىنن نم اريخ هب لوقلا ناك هلعف

 ةحتتفم اهنإب لوقلاو هب ةيرايتحالا رومالا مايق هلعف تابثا نم مزل ناو مكلوق لطب سانلا نم ريثك
 ةمزاللا لافألا ىف اهكلوأ مدعو السلس عزل نو يال وهن وااو

 لقعلاو صنلا هيلع لد ام اقلاخ لزي مل هناحبس هنوكو ران آلا لسلست مزل ناو مكلوق نه ريخ وهف

 مكلوق نم اريخ ناك همدَتب اميدق هللا عم لزي م قاخلا نا ب هنا ردق واو مكلوق نم ريخ وهف

 هللا نا ىلع نوقفتم مولكف للملا لها الو لب مالسالا لها نم دحا هب لقي ملو مزابال اذه نا عم

 هدو>و نوكي تاقولخلا نه هريغ هعم سلو همدع دعب دوخوم قول هآوسام كو قلاخلا هدحو

 نيملاعلابرهنوكو هلالج توعنو هلاك تافصو هرحآو هقلخ تانئا نم اذه دعب: ملا هدوحوأ ايواسُم
 ةيزك نم. مزلاه لكل نومزتله نا 6 نومَرتلم هلو نولئاق هيابق هتاذ مزاون نس دنقل هلك

 مهراصبأب نونمؤملا هارب هقلخ نم ناب هشرع قوف ايها ايما املكتم اريصب اعيفس اريدق املع ايح

 نه مزاي ملامو هلثم قا مزالو قح اذه ناف هنوماكيو مهملكيو ةمايقلا تاصرع يفو ةنخلا يف انايع

 هللاإونولداع هب لوقلا نعو نوركشم هل نحف لوقعلا شيفافخ هليختت ىذلا لطابلا نم كلذ تايثا

 تايهيدبلاو تايرورضلا ىلحأ نم اه لعافلا وهو هلامقال ادحوم:دلا ن 14 ىردقلا لاق * قيفوتلا
 هتيعادو هدصق قفو ىلع ةعقاولا لاعفالا نم هنه ردصي امل لعاف هنا هسفن نم معي لقاع لك ناف
 حدقلاو كيكشتلا لبقي الو لقاعلا هيف ىرامت,الاذهو ههجو ىلع رورحلاو شءتر ١ ةكّرح فالح

 لاق#الوقم نوكي الف ةرورغلاب هت تداءام نالطب ىلع لالدتسا هفالخ ىلع لالدتسالاو كلذ يف



 يلو ىردق نيب ةرطانميف ١ريال نو معلا بالا
 مستسب خس ب ب ببي بب ببي ببي ب ببي حج غي ل هسا سس سس

 ا لع الو مولعملا وه هتردش هعوتو ناك ولو رعاظ الا 2 قرفلاو هترده عئاو:هنا

 اذهو تايرورضلا دحجح ىلع قابطالا مهملع ليحتس ءالقعلا نم مظع عمح هيف فلاخ أمل ةرورضلاب

 هن ١ نم دب لقاع لك ناذ اهتحن لصاحال تارابع وهو البلغ ئوري الو اليلع شيال امم باوجلا

 ةنراقمنيب ةيرورمض ةقرفت دحنو لعفلا يف رئؤملا وه كلذ ناف هتيعادو هتداراو هترده لعفلا عوقو

 دنع هلك كلذ ةيسأو لعفال هتافص ندم كلذ ريغو همشو هنولو هلوط ةيراقمو لعفال ةيعادلاو ةردقلا

 000 تادللا ةردقلا دنع للا قلحب هدانا ىلا لاس للاو ةدحااو ةسن لمقلا ىلأ ىربلا
 نا برر الو تايرورضاا يف حدق اذه نا مولعمو ادرحم انارتقا لعفلاب ةردقلاو ىعادلا نرتقا امناو

 باط مهريغ نم لعفلا نوبلطا 0 اضع موضعل 0 مالماعمو ءاللقعلا تاقرصت لا راغن نم

 عوقول نوفطلت, كلذلو هتداراو ةترده عقاولا هل لصحلا مع لكملا هك تواطللا نإ زارطضالا ماع ||

 نولصوتيو ةران هنوف و2 وةران هنو رح زيو ةراب هنوطعيق ةليح لب هيلع نولاتحو ةفيطل لكب هنم لمفلا

 لف م لعفتال كلاف اذك نالف لف دق نولوقيو ةيهرلاو ةبغرلا عاونأب هنم لعفلا جا رخا ىلا
 ل عقي دبعلا نم لعفلا ناىلا سفنالا ونكاس ءالقعلاف ةرورضلاوى ا دهاشم ادعو

 ىبر مشن مل لقي لو ىنمتعت تفك (لاقو كمماو يحل اه ك 21 تمتعت هيه 0 كرح لَو

 ىرراح :هيشلا نم كلذ يف ضرعا امو لاقملا هيفطسي وأ لاتمالا هل بارعضا 0 نم حضو ا

 مسا ىلع لدي اذهو ناس>الا لعاف حدمو ةءاسالا لعاف مذ ىلع ءالققعلا هللا رطف دقو ةطسمسلا

 0 رس انوش عرق | نوكي نأ ليحتسيو هيلع عرف مذلا نال لعاف هنأب معلا ىلع نوروطفم

 11[ كلدكو. دار[ :اداكسعو دارآ اذا تكي الثم ىناكلا نأ نوملغي'ة ءطاق ءالقملاو كلذك سل

 لعفلا داعةدارالاو ةردقلا هيلا تداع ناف 0 الم هتدارا تمدعو|ةثردق ترم اذآ ةنأو عناصااو

 انآ لا ف كاتشالا تعال هنا كياوج هيف ءالقملا كرتشالا ايرورتخ ارمأ كلذ ناكو كلوقو
 اهبلع اوطاوت اذا امس الو ل ةههش لوخدل تايرورضلا نه 00- ل 0 القمل نم رثكت
 ءالؤهو ءالقعلا نم ريثك عمح مهو تايرورضلا نم ريسبب تايهلالا يف ةفسالفلا ةفلاخ5 اهولقانتو

 نوء زيبةضفارلا ءالؤهوهنورصنيو هيلع نورظاثإ مدو لقعلا ةرؤرضب هداسف لهيام نولوقي ىراصتلا

 مسو هيلع هللا ىلد هلا كوسرت نيودع ها او نع هكر ط هلوسرو هللاب امو ا 9 انأ نأ

 نورظن مهو ةباحدلا عييمج سور ىلع ايلع ماقأ 0 هللا ىلص هللا لوسر ناو هلتقل نيدصرتم

 صئلااذه د ع ار 0 هل كلكت ىدعل نم كوغلا ىلوو ىدو اذه لاقو ةرهج هيلا

 لعف الب لوعفم دو>و نم لقعلا رمد فااخيام نولوق. مطوش لاق نمو ةيمهحلا ءالؤهو هناصعو

 نهذلا جراخ مهسشاب ةمئاق اناوذ نوتنثي مهوقعب نولدملا مهو ةفسالفلا ءالؤهو قلخ الب قولو

 داموهو ةئاحم الو هل ةئامم الو هنع ةادفنم الو هب ةلصتم ل وجلاعلا نع ةحراخ الو ملاعلا يف تسيل

 هق ربكتلاو ددعللا ناو دوجولا اذه وه هللا نأ معزتة ةيداحتألا ةّقئاط ءالؤهو 0 لقعلا رصإ

 ال دة طر الو ام ىرحت ىلا قرا د١ هلا نوع تاسالا وركنم ءالؤهو ضخم مهو

 ةتبلا أ ا نوع ىث ملاعلا يف الو عئابط الو ىوقال الصصأ ماس> الا يف نملو اهن ىوربي

 ادحجخ تناكناو تايرورضلا د نم ملاعلا يف سيلف تايؤورضا ادحج رومالا هذه نكت مناو

 تايرورضال



 "نىسو ىردق نيب ةر ,كانم يف بع 6 تس 0و :

 ك0 اااتالا تاتتل تتدواوت, ودنيا دبا وس سوو

 ين #١ ىلا لاوثالاو لع نوةفترال ءالقعلا نه اعمج نا ملوف لطب تايرورمضال
 د ىبإ اة

 لفعا ق 8 يف حصإ 8 0 3 رورعضل 0 امل ا هأن ر 0 0 ا تايرورضلا

 راصب الا ىربي ا لقع ى ءذ دلع حصل فيل 1 هل َ انحال 6 هلرصب الرب راجل هل عمسألا عيمس ماس

 كت هماما الو هفلخ الو هراس نعالو هلاهش نع الو ع هتحن الو ىئازلا قوفال انانع

 راع 0 حور ة 4 همس هدعل 0 هدكر دا 5 و ىلزأ ميدق مالك تايثا لقع ىذ داع حصا

 كلذ نفي ملو مالقالا تيّثو راحبلا 07 هب 2 مالقأ اه 1 اهنالتحا ىلع ضرالا

 نيع هيف ىنلاو رمادا نيع هف ىهع ملاو وهو مس الو هل ءزد>ال لاخلا ىنعم وهف اذه عمو مالكلا

 اعادحاو رما هلك كلذو نا لا نيعو ليحالا نيع هيف ةاروتلاو رابختسالا نيع هيف ريطاو تانثالا.

 اولدتساو هيف مهفلاخ نم أورمكو ءالاقعلا نم مظع مم اذه ىلع قبطأ دقوهيسلو هن أمسك فاتح

 ملاعلاجراخ و وه و ماعلا يف نس هتادب ائاق اعناص ملاعلل 0 نولوش ةيمهحلا ءالؤهو هللا ةم ردحام مم

 ثراحم الو هل نإ اذه وعاالاوةنرشدللا نع الو هئيغ نع الو هماما الو هدف الو تعالو زلنا ترا

 اولاقو هةمد ل ء اورفكو دودولا عنتم ةفصل دوحولا ب>او اوفصوف هل

 تاتكذا لال تانرورضلا فناواعلا رك 5 د انيدذ ولو لقعلا خرم هداسف ما

 تاب روركا أدد> سانلا م اذعأ نعم مهو اهبرغو ضرالا قرش تقبط دق يرانا ءالؤهو ادح

 نم ةعداط قاشاق يا ادد > ىسانلا :كأ نم مهو تال وقعملا لهأ م - ةفسالفلا ءالؤهو

 قيفوتلا هللابو لقعلا عيرصل اهتفلاخم ىلع لديال ةلاقملا ىلع فئاوطلا
 يس نم ا 1 نمت 01 ند كب انعأَم) هن أد س هللا لاق ىردقلا لاق أ لكس 1

 ماوفتسا مالكلا يف ىريملا لاك « ”يثتدعلا نم: نسل هللا لعق لكلا نأ قربا دنغو (كسفن نف

 ىأ كسفن عفرو مل ا حتفب كس نش هب ا تابثاال 6 و تل نا رو

 مسمصل ن نا وز اهليق ع ةي آلا يف هلوق ضقان الاو ةيآلا 0 ل لب الو لاق اهلعف 55-6

 ريذاف (هللا دعا نم ل نم هذه اولوقي ةئيس مهصت نأو هللا دنع نم هذه اولوقي ة ةلسح

 ةيالا مهوف يف اًعيمح اعاطحلا قنسلا لاق + ديملا دنع نمال دنت نا تائيسلاو تانسحلا نإ
 نه ىلا ىداعللو تل دارملا ةناآلا يف تاغسلاو تانسحلا 0 ًامنمال طخ حبقأ

 تا طظفلو بئاصملاو معنلا | 1 3 اللا اعاو هب لا يف ض< مدو اذ هو ىرابتحالا ديعلا لعف

 ناو 0 ل م ١ ل هل وقف ةران اذهو ةران اذه هب داري هللأ تاتكق تائيسلاو

 8 0 دق اولوقي ةبيصم كبصت ناو مهؤسأ ةنسح كبصت نا) هلوقو (اهب او رفي ةئيس مكبصت

 ناسن الا ناف 0 0-2 5 اع قيس مصل ناو)هلو 4 و (تاكيسلاو تاناسلاب مهانولبو) هلوقو (ىليق نه

 هإ وقو 0 نمو ىدو 15 رطل ة 3 1س موصل نا وو ا لاق ةنشكا مهمءاج اذاف) هلوق وكو (روفك'

 بئاصملاو معنلا ا هلك اذه يف دا ملا كس ند ةئيس نه كب امو هلل نق ةنسح 3 لَم كباصأم)

 تانسحلانا)هلوقو (اهاثم الا ىزحن الف ة ةعسلاب ءاح تا رمشع هلذ ةنسحلاب ءاح نم) هلوق ام

 ل لامجألا هلكت اذه يف هب هارملاو (تاتسد مان مس هللأ لد كئاوأف) هلوقو (تائردلا نبهذب

 هيف لاق ديعلا هلعق 5-_ كك امو تيكا لش مل و كبح أَم لاق اغا هن احس وهو اهنع ىمملاو اهب

 م/ ت22 م ا ا ا ا 7 اا ل مع



 010 06 ل ذ]ذ]ذ ذ | | |[ | 1 1 12 1 12 2< < + ا

 ىنسو ىردق نيب ةرظانهيف ب ١و نورمثعلا بالا

 هب نح أ وس لعيب نم) هلوقكو ( نم ٌؤموهو تا اصلا نم لمعي نمو)هل مك :كللع الدسك تاس

 يف لاقي الو هللا ٍثاتك ىلع قافانذ تدصأ هللا لوسرايسئاتلا بنذملالوفو (امئاوأةئيطء بك نمو
 سا انو) هلوقك كباصأ هيف لاقي هزايتحا ريغب هبا لغفي امو ةئيس كئباصأو ,ينذ كباصأ اذه
 املوأ) هلوقو (ل 5 نفاننم ان ذح ادقاواوم دعاك تر ناو) هوقو (مكيديأ تبلكابف ل م

 رمل امم يناضأ امو م , مواعفب ا نيب ةيآلا يف هللا عمط 0 ءاثم ميس دق ة ةدصم ءاصأ

 ا كاز الو) ٍةلوقو (هدنع ن م باذعب هللأ مكيبصإإ نا( ب صارتن نحيو) هلوتو مط العف

 وه (ةلسح نم كبر اضاام) هلوقف (توملا ةييصم مكجراصأف) 20 (ةعراق اوعنص اع ممييصأ

 هذه ري_فت يف فلسلا نم عاخااذهو هرايتحاال دبعلا هييصي ىذلا ميقلا انوه نم

 ءارسخلا يف اذه ةئيس مهدت ناو ءارسلا يف اذه ةنس- ,مكحبصت ناو ةيلاعلا وبا لاق # ةيالا

 ناماغلا م_هؤاسن دلتف مطاح نسحيو م مءاعناو مهشاوم جنن بصخلا ةئسحلا ىدسلا لاق *

 هدنع نم هذه اولاقو دمحع اومءاشت 0 يف رضضلا لاق ةئيس مههصق ناو هللا دنع نه اذه اولاق

 1 ادع نه لك لق مولع ادرهناحبس هللا لزئاف انباصأام اًباصأ ادم انعابت 0 اولاق

 0 ردب موي كيلع هللا حتفام لاق هللا نش ةنسح نم كب اع سابع نبا نع ىلاولا لاقو ةئيسلاو

 ةنسحلا اما لاقو هتيعار ترسكو ههجو يف جش دحأ موي هباصألم ةثيسلاو حتفلاو ةاقلا ره اضيأ
 كلذ تردق 1 كنذنف ةكن 0 ب اظالم اضأ لاقو اهم كالتاف ةئيسلاامأو كيلع اهم هللا متناف

 ناو بصخلا ةئسح كبصت نا سابع نبا نع اص ىبأ ني ” يفو متاح ىبأ نبا هلك كلذ 07

 دقف لق ناف ةيأبلا ةئسلاو ةمعتلا ةنسحلا ل يف ةستق نبا لاقوءالبلاو بدحلا ةئيس كيصت

 ةضعملاو ةعاطلاب ةيآلا هذه يف ةئيسلاو ةنسس1ا رسف هلا ةيلا ءلا نأ نع ىروحا نا" ع جرفلاوبأ ى 5
 715 ذ دقو ةلاغلا'ىبأ نع هن معن الو ادانسا كلذب رك ذيمل هنا باوهاف نيعباتلا رعأ ن 3

 نع فورعملا وه اذهو ءارضلاو ءارمسلا يف كلذ نا هتياكح مدهأم ةيلاعلا ىبأ نع هدانساب متاح أ

 لا نأ لاعب دقو هنع ةبنق نبا ءكح ىذلا وهو ريغ هنع متاح ىبأ نبا ركذي مو ةيلاعلا ىلأ
 مكبامو لاق اك هللا نم هتباصا هقح يف ةمعن وهف تاعاطلا نم هللا هقفويام نارابتعاب نادا ص اعي>

 01 ءاضأ ةلضم وهف ةصخملا نم هنم عقبامو ايندلاو نيدلا معن هْف لخدي اذهف هللا نف ةمعن نم

 01 كما لغءارلا نه هيلا لمح 57 احس هللا نأ كلذ حضوي . ىذلاو هنم اهبس ناكناو

 هر انك نأ ىلوأ ءازجلا كح وأ ىذلا لمعلا هكا شسفلا ن ةثيس نم كياصألمو هلوق ديما نسف

 0 نأ كلذ ينانالو هش نمءاز لا ةئسو هسفن نم لمعلا ةئيس نو نأ نيب ةافانم الق هسفن

 '0| ةئسادعلا نمو نسحو ةجغاصمو ةمكحو لدنع هللا نم وه 1ك ارد ءاضق هللا نم عبيشلا

 ال00( ردق انأو كسه نق ةكس نم كباضأ امو 0 ناكل اع نبا نع ئور دقو حقو
 ردقلاو قباسلا ءاضقلا ىلع هللا دنع نم لك لق كلذ ليت هلوق لد دقفالاو نابي ةدايز ةءارقلا هذهو

 8و7 ةصعع ةبوقع ناتبوقع ةصعملا لع هللا ن وكف ضعن ةبوقع اهضدب نوكت دق ىصاخملاو ذفانلا

 نبا نع هت ىلع قفتملا ثيدلا يفاكاهءازح نوكي ملوي ةبوقعو اهف اببس ىلوالا نوكتو اهنم

 دلكإ ىلا ىذيي ربلاو ربلا ىلا ىدهي قدصلا ناف قدصلا مكيلع مل و هيلع هللا ىلص ىلا نع دوعسم

 الو



 ىنسو ىردف نيب ةرطانميف - اطال حص نورمشعلابانلا :

 ندكلا نان نذكلاو مكاباو اًهدص“ للا دنع 00 ىدصلا اش لانس 1 لآ

 0 ا ل نا نم م ريغ يف هناحبس نا 1 دقو 00 كد

 ام اولعف مهناواو ىلاعت هلوقك لوالاف ىلوالا ةيصعملل ةبوقع نوكت دق ةيصعملا ناو ىلوالا ةنسحلا

 امقتسم اطارص 3 ايفع را اداوم 5 اذاو 3 01 مط اخ ناكل هبنولظعوب

 ا اول نيدلاو) _ 1 0 0 ا روثلا ل تامالغلا 2 مح ر جيو

 8 م نم نوكيالنأ لمتحيف (مهلإ جلصتو تيس لاا ءراق هللا

 حاصل و مهيدهمس هلوق نوكيو هنم نوكي نأ لمتحيو مهلتق لع ءارخلا اذه بتر هناف ةنملا قرط ىلا

 00 ةغبصلا 4ب 00 اولآق نا لبق هلدس يف اولدق نيذلا ءال وم هلعشإ امج هناحعس هئم اراخا ماب

 ناف * ىن دعب ائيش لابلا حال_او ةيادطا عاونا نم اعون تقو لك هل ددحي هناب هئم امالعا

 د ناي هك تا اوانق نيذلا ع نع اريخ ل ا.قتسملا كلذ نوكي فكف

 ماب حلصيو مهديس هنأ مهمع ا ريخ هناحعيس ربخأ من اولتق نا دعب اذه اهانأ مهرتيالو مملع

 داهجلا ىلع ةيادهلإب ايندلا يف ءاز> نأ ازج مهلف 0 هليبس يف نولتقس مهما يلع ال

 قوت هسابتلا مدعو ىنعملا روهظل اهقو لا ةلمح ل اك عماسلا دريف ةنلا لوخدب ةرخآلا يف ءازجو

 0 غلب امور لاقو (ء اهحفلاو وسلا فرعتل كلذك ) ىلا لاقو اعأ هللاو ريدك < نارا

 الرق اواوقو.ةلل| اوقنا اونما نيدلا:اهيأ) كاقو (نسلحلا ىرجن كلذكواملعو امكح ءاننا 21

 ىسوم اننا مث) كاقو 0 من هوعيطت ناو) لاقو (مكبونذ مكل رفغيو مكلاعأ كل ح ا

 نسحأ ىذلا لعام اهاعن | ىأ لف ءادعف مالا يس قل نوت وخل ىذلا ىلع اما باتكلا

 هللا غاز 1 اوغاز !كذ) هلوةكف ىصاعملا ىلع ىصاعملاب ءازيملا امأو تاعاطلاب تاعاطلا ىلع ءازج اذهو

 ماك مهراصبأو مهتدقا بلقنو) هلوقو ا هاسناف هللا اوسن نيذلاك اون وكتالو) هلوقو (مهولق

 ايد كنم اولوت نيذلا نا) هلوقو (نوهمعي مهمنارغط يف مهرذنو ةرم لوأ هات

 (نونمؤيام اليلقف مهرفكب هللا مهنعل لب فاغ انبولقاولاقو)هلوقو (اوبسكام شعب ناطيشلا مطزتشا

 مث تيحر ع ضرالا مكيلع تقاضو انش مكنع قع ١ 8 مكن يي يتأ ذا نيح مويو) هلوقو

 ا ءاصملا ىنعأ تائسلا نم ناعونلا ل ىلعو دل 00 ماو

 هللا لض قتلا ناكو اذهو اذه بجوأ ىذلا وه سفنلا ريثف هللا ردقب امهالكو ناسنالا سفن نم

 سو هيلع

 دل الاوع امري لكف لمعلاب ىوقتو نك امص ذك طا نعاني لمعلا و لع و ةيكص 0

 عونلا نم,هيف ةفاضالا نوكتف اهحنابقو ١ اهيواسم امهدحأ ثيدحلا امهرسف دق ناعوت لامعالا ت
 تروعل اف لماعلا ءوسيام اا قاّثلاو انلاع عأ نم تاق ا 6[ نو ىعع ةفاضأ ىهو 0

 نفنلا رشق ءايلاعأ تاق نمو ا رش نم هللا ذوعنو هفورعملا هتطخ يف لوَص

 6 دقو ماللا ىن عم ىلع ةفاضالا نرؤكنو ةيلدس ل! قل ةفاضا ند 5 هامج ةيوقع م هيلع

 'ىسلا ءازجلا نم دانت الا نمضي كالذو ع [ىداتلا لمعلاو ةئص]ا نع تاتا د نق 3 هنأب لوألا ْ ١

 )  - 8١ءافش (



 00000 ا و ا او سب سس ع سعت

 ا

 ب ا

 ىنسو ىردقنيب ةرظانميف 5 قلت 0 نورشعلا بانل

 ليعلا وه ىذلا ةيمس نم و تاذعلا نم د ارد هلل ةذاعتسالا 1 كلذ ىلع برتملا

 مقتسإ ملالاو اعطق ديعلا نم كورلا نا رك لاول ىلع ءازح ىناثلا قوسفلاو كلا لعءحو نيعونلا ْ

 تس ب وهام ءا ا نم ءوس ىذلا نا ىلع انلامعأ ت كاني هلوشب هنو اهئازج نم "ل

 اانذو ايم داعتسا ارش ةفصلا كلت تناكامو انلامت) نم تسيل ىلا تافصلا نمال ةيدارالا لامعالا

 يف هنوعدأ ءاعد ىنماع ملسو هي هيلع هللا ىلص ىنلل هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا لاقو سفنلا رش يف

 نأ راما ل نر كارشلاو بملأ ماع ضرالاو تاومسلا رطاف مهالا لق لاق ىتالص

 الإ ١ وا أوس ىنفت ىلع قرتقا ناو اككرشو ناطسشلا رشو ى-غ رش نم كب ذوعأ تنأ الا هلإال

 ةياغو هنم ىدتيي ردصم هل رششلا ناكاملو *كعجضم تحل اذاو 1 ناتحمإ اذا 7 -

 ىلعدأ هيحاص ىلع دوعي نا هتياغو ناطيشلا نم امإو ناسنالا سفن نماما اهردصم ناكو امل أ ىهمني

 هن و يا طفل زحواب ةعبرالا ىن 3 ل هدهءاعدلا نمضت سلا هي هن ا

 هوجول كبهذل اهف نحن ىلا ةيآلاب حتت نأ ىودقلا اهيأ كل سيلف ىنسلا لاق 4[ لصف ]5-
 لك ىطعأ دق هناح.س هللا لب هللا نمال هئم وه را ناك ةتسدح ديعلا لعف لوقت كنا اها

 اهب لعف ةدارا هسفن دنع نم ثدحا اذه نو تائيسلاو تانسحلا هبل عشبام ةعاطتسالا نفادحاو

 كلا اكادذحلا نم نيدارالا نم ةدحاو تسالو تاكسلا | لكف ةذارا ثدحا اذهو تاتا

 هلآ 8 1 نوفرعال متاو.ةئيسلاو ةئسللا نيب :تقرف دق ةيءالاو هخشم انج أالو ةثلا هناي
 اهئدحأ ىذلا وه هنوكل دبعلا سفن ىلا ةئسلا ةفاضا ىردقلا لاق اذهالو اذه ءاشيإ مكدنع

 01 [ةلاحبب هللا ىسلا لاق رشد سأ عنا وه هنوكل هناحبس هللا ةئسحلا فاضأو اهدجوأو

 كح ىذلا نا مولعمو ةنس> نم دبعلا ب 2000 كا فاو ةئيس نم ةباص ام ديعلا ىلا

 حصتال هباصأ ىذلاف هباسأ ىذلا وهو 2 00 او ديعلاب مَن رمالاو هيماق ىذلا وه ديعلا

 هب مئاق رمأ 0 رم اجعأ يذلا نأ ملف دبعلاب مقيم 10 تر كد ثرلا ىلا تفاضأ
 ناو قرفلا حصي ملو ةفاضالا توتسال ىصاعملاو تاعاطلا نم ةراتحلالا لاف الا د 3111| ناكيواف

 م0001 ا نأ هللا نقءاضرأ ىلا نا لع هنعاببم رب آلاو هبارومام امهدحأ نوك ىف اقرتقأ

 00117 اذهوءداجتا تولظم اذه نال ةفاضالا يف نيملاو رومأملا ىوتسالرمالا لال ةفاضالآ تناك
 ارا هحو ىلع هنادحاو هناحبس ترلا ةكشع ةصعملاو ةعاطلا قاعل را 062 دقلا لاق ةفالعأ

 ىذلا ءازجلا قاحي هبقاعل امكف هبدثرو ءاش اب هدبع بقاعي هناحبس هللا ناكلذو ءادتت الا ليبس ىلعال

 000 لا لجو ةيصمملا قلت هقاعت نأ نحن كلذلو. هرسب يذلا باوتلا ”قلخو هءوسن
 اولا لاق كلذ نم هللا ذاعُف بتبس الب ءادتا هيصعملاو روكا هيف قا نأ اماو ةئماالدكع نوكا

 ارودقم كن وه سلو لوالا ًادتبا نم نكلو عرمشلاالو لقعلا ءااأل ادح نسح ط_سو اذه

 داك كال حا تضقنو ءاشر الام هف تاخداو هيلع ردشالام هككلم ف تينا دّقف هممشكع اعقاو الو هلل

 هيلع براا ةردق عنك هتتمشمو هلدراشحاو هيلع ديلا ةردق ىراتتخالا دعأا لعق نا كام كنف

 نيب قرف لك نارقلاف ىردقلا لاق قىئازحلاو قادت الأ نيب هيف قرقال للصالا اذهو هل هتكشمو

 لمح

02 

5 ٠. 



 ا

 ىنسو عودق ن زب َة 'ةرطامي - ا - نورمثعلا بالا :

 موبولق انلعحو مهانعل مهتث مهنا 0 0 هلوق يف كاذب حرص دقؤر ال ىلع ةبوقع اهدحأ لج

 لاق هتادءس هنم ءاز> نك مهن برس لوالاف هيلا ترادلا“ ةيسشنو مهلا قاثلا ضمن فاضاف (ةيساق

 مدع فاضاف(نوومعإ مهم ايغط يف مهر ردو ةرم لف هباونم ويل 3 مهراصبأ و مهتدئفأباقنو) ىلاعت

 اوغاز اماف)هلوق هلثمو ءاز1ا وه مهنايغفطيف مهكرتو بولقلا ب ل ميلا الوأ نامالا

 سيل نكل ق> اذه معن ىنسلا لاق اذه ىلع لدن امنا ان ١ اهومتعمس تلاتايآلاو (مهبولق هللا غازأ

 هنبو دبيعلا نيب لاخل ءاشولو هتكشمع اعقاو هنا>.س برال ارودقم هوك نزع بسلا جارخا هيف

 امادسمل اهئاضتقاو بابسالا تايثا راكنا نا م ردقلا نم كيلع تيقب ىلا ةيقبلا ىهف هدّضل هقفوؤ

 نم ؟ىطخع هجو نم بيضم اكالكو اًضيأ ةلئبملا يف ىلا لع تيه ىتلا ةقبلا ىع العا

 لبو قملا 0 || حور اهتدجوا هيلع تش ىلا ةيقبلا نم امكنم لك صاخنواو هجو
 ع تنوي رزاق  نكيإ اذا لوالا لقعلا يف سلال تنا لوقت اه ىردقلا لاق قيفوتلا

 ل عمجا 00 را ٍظ وه ىذلا ملخلا نع هلاحس ايزل منهو ليلعلاو هيك الر

 كجاحيتحالاطبال تيصتنا امنا هلبصتتأ م ىتاف كلذ نابب ماقملا اذه يف ىنمزليال ىتسلا لاق نيضيقتلا
 ثحابمو ءالقعلا لوقع اهغليتال ةدومم تاياغو مكح كلذ يف هللو هبتيفو دقو لطابلا كبهذمل ةياالإب
 نم هلحلصيالامو هلحاصي ىذلا لحلا يف هدادماو هقيفوتو هلضف عضي امنا هناحبس هللاف ءاكذالا

 أريخ مك هللأ مرو هيلع قاخ ىذلا هعيط عم ىرحيف قفوتلاو ىدطا نم ترقد هعدب لاح ا

 كلت مهف ثدحا دق هناحبس هللا ناك/اذاف ىردقلا لاقنوذرعم مهو اولونل 0 موعمسال

 ىدطلا دح وا و كلذل هناحبس هنم اداحما كلذ ناكل عفلا دوجول ةمزاتمملا ةئيثملاو ةدارالا

 ةئشم ديعلا ىطعأ 0 هللاو ملاعلا قرط قرفتو لازتلا كرتعم اذه ىنسلا لاق هلهأ يف نامالاو

 ل كرتشملا كلذ ىلع ةدئاز ةيدو>و روما لضفلا لهأدمأمئاذهو اذه حلصت ةداراو ةردقو

 هتدارا ىوق تفرصناف هبقرايالو هلحلصيال هنا هع نمت دادمالا كلذ كشاو نامالاو ادا

 نع 1 ةدارا 54 لوف ىردقلا لاق ارازطضاو اهوا ةمحمو هنم ارابتحا هدض ىلا هتثئشمو

 هدارأول هلعف هنكمي هنا ناكمالاب تدرأ نا ىنسلا لاق ةدارالا قاخ ىلع دئاز دادمإب هل قفويملو هيلغ

 للف هذاو كرا ينم نر ا هبتدرأ ناو هلرودق رابعالا اذهب نكك رع
 كك دقف ىردقلا لاق هدوحو عنتماو 0 ًاشيمامو دوو بحوو ناك هللا ءاشام 00

 ام كرت ىلع بقوع دقف ديعال رودقم ريغ راصف هلءشب نأ هنم هللأ 0 اذا دبعلل نكمت ريغ هنا ذ ذئيح

 ريغ لعفلا نول تحوم لعفي نا هتئشمو ديعلل هناحبس هللا ةدارا مدع ىنسلا لاق 1 ىلع ردشال

 هياع هرادقا نم مزابالو هيلع هردقا هنوك عم هيلع هتيعي نأ هنبه نم ديرال هناحتس هناف هلرودقم

 هناف ديعلل ارودقم هنوك نع لكشدلا جرخال ةناعالا كالت ءافصا ىرخأأ ةناعأ هئم دحوب ىح هعوقو

 عق اولا كرت هنع هللا فرضيالف هدض لعفل ًاراثاو انواهتو السك هكرتب نكل لعفلا لع أرداق نوكي َذَق

 ءردقأ ىلا هردقلا هيلع دارك مس هناحبس هللا ناف لعفلا نع ازحاع هنوك هفرص مدع بجوب الو

 هتتاعا هسفن نم ديريالو لعفلا هئمو هلديرم هناحبس وهف هيلع ارداق هنوك عم هدب ريآل هنأ لغيو اهم

 رسو دايم ريغ ةتلغح ناو هلارودقم هنوك نع لعفلا جرخيال قفوتلاو ةناعالا هذه عطقو هقيفونو'



 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف 5 00- نوريثعلا بابلا

 ل ف 00 نش هدعلإ هن احبس وه هلعشب ايدو ديعلا لعش ةدارالا قلعت نيب قرفلا ةلئسملا

 كالذ 2 موأ ل اعشالا ديعلا نا ع هللا نأ لوش نأ امأ ىريجلا لاق ةلئسملا باحجيح هلأ يفك ١ قرفلا

 لاق 0 معلا ب تاشال هلعفولذأ اعطق اهتم لعفلا راص هلمفال هنأ ع دق ناكاذاو لاح ىااثلاو

 هناف هلرودقم وهو هلعفبال هنا هللا لع يف لاش هنيعب اذه نأ اي هوجو نم ةلطاب ةح> هذه ىنسلا

 ملعل هن احبس هللا نا اهنانو كل اًناوح وهف كلذ نع كباودح ناكاف 0 |ارودةم هنوك عم ةتبلا عفنيال

 0 ءلا نا | 6 هيلع 0 5 هلهتدار | 37 هلءشال هنأ لعل 0 هيلع ىهام ى روما

 3 لش 1 لاق هن ااه دخلا و ةنالاث نم 98 0 هان ناو 0 0 حلا

 ولا ناسنالاف (هللا دنع نم ل اك لق) لاق هنا ثلاثلا ةيبصملاو ةمعنلا ةئيسلاو ةتنسحلاب دارملا نا ىناثلا

 تت الإ هيف لذاعااوءاز>و المع تاكل هيلع معنملا وه هللاو باقعلا|ملع قدحتساو تاكشلا لعاف

 امهالكأ 000 هسفن نم 'ىبسلا ناك م دبعلا سفن نم اصلا لمعلا ناكولو ءازجو ءاضق

 ىهاما ىدابع ىطالا حب .حصلا ثردحلا يفو نيعوالا نيب قرف دق هناحبس هللاو هس 0

 نمول اللف كلذ ريغ ددو نمو هللا دم>باف اريخ دحو نفث اهايا م كو مم 3 امصحأ م كلامعأ

 افلا

 اكل[ اههلوقوح وهباشتماه رخآوهللا دنع نم لكدلو هقوهو مكحم ةب : الا لوأ ى ريا لاق -هر لصف ري: عنو

 ىسلا لاق هباشتماطوأ و مكحت اه رخا ىردقلالاق كفيف: هكا نع ها قف هد نم

 لقا" نيطفالا نيب سيلف ءريدو نارقلأ يف مهفلا ةلق نم < (تنااعأو 0 اهرمجح امن أطخأ

 ةتسح مهبست نأ مهاداهلا نع نيلكانلا ءالؤه نع ء 55 ىلاعتو هناحبس هنافةرابعلا ىفالو عملا يفال

 بسلا 1 ةدنع . نم هذه مساع هيلع هللا ىلط هلوسرل اواو ة هئيس مهمصلا ناو هللادنع نمهذه اولوقي

 را ا 0 كنال تايسلاءذه انيياصأ هيلع انكام انكرو كنيدنم 00

 ا ند م م تلضح ىلا داهحلا 2 هذه

 نوعرف موق نع ىلاعت لاق 0 اذه اباصأ أ مؤاشتلاو ريطتلاهحو ىلع قزرلا يئاصم

 هب ن ورسام م هءاح اذا 2 هعم نمو 2 اوريطب ة ةئيس موصل ناو هذه انل اولاقةةسحلا ممءاح اذاف

 بيس انكم اولاق مهءوسإأم م لاح ناو هوقدحاتسمو كلذ نا نح اولاق مسبلا نم هبنو ومعتتي وو

 انريطا مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعاص موق لاو مك طلال نيلسرملل 3 هب رقلا 0 لاقو ىدو ومب ءاحام

 هلةيحوملا لامعالا انس كالا كلم اذه برا تيس نه مهطاشرم نولوش اوناكو كيم نكعو كب

 ةاوحدلاو انآ ندو انيدلا:ةقرافم دا ا اضي 1 اًدهوودعلا ة ةهحربغ نم ةلصاخلا تئاصمالو

 نموأءامسلا نم هباصأرمشل اببس مسوهياع هللا ىلص لوسرلا ةعاط لمح نم لك لاح هذه:و كتعاط يف
 اولوغج مهنا مولعمو هدنع نولذرالا أردف ىلا هللا دع نوافالامهو سانلا يف ريثك ءالؤهو ضر

 امو هللا ن ةئسح م كباحاام) ىلاعت هل وو نا هلنيست اذه مق ن نمد اهتدحا ى 28 كدنع نم هذه

 ا اهلاث هلو دج اذه ىلب دللا دنع نم لك, لق ىلاعت هلق ضفانبال (كمنفن نف ةئسا نم :كناصأ



 ىسو ىردق نيب ةرظائميف م 958 نورشلا ىألا

 اهضعل س سل مل هدنع نه ى 2 هام هقاح ىل ملا اه ردقملا اطقلاخلا وهفهدنع نه اهاك بئاصملاو معتلا نأ نكد

 ىلاعت هللا ىلا اهضمب و ياسو هيلعهللا ىلص لوسرلا ىلااهضع, فاضإ تفكف هزيغلا ملح امم و هد نم

 لاحك لما يفاما ل ببسدنا مهنظالا قبب ىف اهثدحيمل ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نا مولعمو

 بذاكلا مهولا كلذ هن احسءللا لطباف داهجلا يف هلنيمئتاللا كانك نا ةعقاولا يف اماو ريطتاا 1

 هب ملسو هيلع هللا ىلص ءاج امف هلك ر يلا لب هيلا ريثلا بجوال هب ءاحام نا نيبو لطابلا نظلاو

 0 ضقاني الو مكعم مكرئاطةيرّلا لهال مالسلا مهملع لسرلا لاق اك مهبونذو لاق تش فلا

 اوريطي ةئيس مهصت ناو) نوعرف موق نع ىلاعتهلوقو هللا دنع مكرئاط هموقلمالسلا هيلع اص لوق
 ىهوةي الا هذه يف نيتبسنلا نيتاه ريظن ناتيسنلا ناناهلب (هللا دنعمهرئاط امنا الا هعم نمو ىسومي

 نارقلا قافتا لمأتف' لح وزع هيلا دنع نم امهنأ:ىلا ةيسلاوةتسل دن و سلا ىش كالا
 بحوملاو بسلا ةهج ىلع وهف ديعلا سشن نم ةئيسلاو موغم راطلا لع ثيح اضعب هضعب قيدصتو

 كيفكموشو كنمكرش لوقت اك مكي ةمئق هباسأ نافمكعمو كتم وه كباصأ ىذلا مّوشلاو رشلا ىأ
 رئاطلافةمكحوالدع هب ىزاحلاهل قلاخل| هنال وهف هدنع نم هلك كلذ عج ثيحو كعم كرئاطو لمعلا بداري

 مكرئاطو لمعلا رئاط مكعم مكر ئاطف ءازجلا برلا ىلا فاضملا 0 نِجلَو لمعلا 5

 لب طقةبيصملاهسهلو سر وهللاةعاطن وكتالو بئاصملا نم 'ىشلامبس سيل لسرلا هبتءاحاف ءازيلاهللادنع

 تلسل بأ ءاصمهل وسر وللا, نينمؤملا بيصردق نأ اوةرخ 0 هلوسرو هللا ةعاط

 نم هب اوتحتماام كلذكو نينح مويو دجأ مد مقل م هلوسرو هللا ةعاط يف مهريصقتو مهونذ

 صاخبل هب اونحّما امتاو هبجوم وه الو مهنا سفن ببسب وه سيل مط دافكلا ذاق رك

 نم وهام ام سوفنلاو هشثغ نم صلخعتل رانلا بهذلا ند كاذب او:>حتماف رشلا نم مفام

 صحم و) ىلاعت لاق هعبط تابحوم نم وه ىذلا كلذ نمنمؤملا صحم ناحتمالافاهعبط ىضتقم

 الااحنالهلوسرو هللا ةعاطف (ميرودص يفام هللا ىلتيلو) لاقو (نيرفاكلا قو اونما نيذلا هللا

 مهناف اثيدح نوهقفن نوداكيال موقلا ءالؤط اه هناحس لاق اذطو # ارش الا بلحتال هتيصعمو اريخ
 اوماعاو ةتبلا ارش بجويام هلوسر ىلع هللا هلزنأ ىذلا ثيدحلا يف سيل هنا اوماعل ثيدحلا اوهتف ول
 ءاح اب ةقلعتم داعملاو شاعملا اصم ناب دهشت رطفلاو لوقعلا نا اومأعل اوهقف ولو ريخ لك بيس هنا

 أم نا نييب ا "5 ء مهاهنو ريخ لكب مهرمأ هنا اوماع نآرقلا اوهقف ولف لوسرلا هب
 0 نم ريثك هلوشام فالح ناسحاو ةعفنمو ةمحرو ةحاصم هاكر و زحل هنسح معي هب هللا

 ءالؤه لوقومط ةرمضم هيف امب مهم 1 هيف مط ةحاصمال امدابعلا ا هنادس هنأ لطايلا مالكلا

 لسرلاب نيريطتملا لوقل ريرشو قيدصت

 امو ةنلأ نق يللي ٠ كب اضااخ) لات امل هناحييس هنأ كلذ يف ىمالا حضوب امثو 5, لصف رح

 كلذو (اديبش هللا كو الوسر سانا كانلدرأو) كوش كلذ بقع (كسفن نش ةئيس ن* كباس

 نظلااف هسفنا سَ ا اع اذا ةلاسرلاب هل دهش ىذلا هلوسر نأ ىلع د هن 6 ءايشأ نمضتن

 يف مه املاظ نكي مل مهءوسي ا؟ هناحبس مهباصأ اذاف هلاسرإب مهءاع تماق دق هللا ةحح نأ اهنمو هريغإ

 مط اها امو ممرضم هيف امو مط املاح امو مهلاصم هيف ائع : ماع مهملا هلو ل ةنال كلذ
 2 يار ا ايا م الا تال ا ا ل لل



 ىسو ىرد5 نيب ةرظانميف - 0 | ةورتشملا ايلا

 هل دهش دق هناديس 5 امنمو هسفن الا 1 الف كلذ ريغ دحو نمو هللا دمحياف أريخ دب-و نث

 ءالؤه دحح هرضضب الف امح هلوسر هناو هقد_ص ىلع ةلادلا تايالا نم هبدب ىلع هروظا امب ةلاسرأاب

 نأ اودارأ ما اهنمو ضرالاو تاومسلا بر هل دهش نمو هتلاسرل هب نيريطتملا نيملاظلا نيلهاج ا
 يف ناكذ ةيفاك هتدارش نا كو هلا ]ل اكل دوست هيلاسرا لاطنا لع ةحج 1 وقعو مهتاثيس اولعجي
 مهسفن دنع نمااع 1 0 هللا ىلص لوس || يع نم تئاصملا ن طوق لاا 0 كلذ نمض

 كلم دق.هللا نا مطوق ف مسهقفاو نمو 5 ةيمهجلا لوق ل ابمو ىلوالا قيرطب

 ا ٠١ سل تائسلاو تانسألا تاسأ قا/نولوقي نيذلا ةيودقلا لوق,لاطن ايمو بنذ الب دابعلا
 هل بجوي هبقفو هربدت نع هضارعا ناو ه,تفي ملو نآرقلا ربدت, مل نم مذ اهنمو دبعلا نم ىه لب
 اطايترا اه ىري الو اههفني نم لوق لاطباو بابسالاتايثا اهنمو.هضارعا بسحب ءاقشلاو لالضلا نم

 بونذلاو اميوةعو بونذلا وه رشلا ناف ل نم هلك ريثلاو هللا نم 000 نإ امو [عانشم

 ناو اردقو ءاخق هدنع نم لكو هاضقو كلذ ردق ىذلا وه لاو اهلع ةيترتم اهتابوقعو سفنلا نم

 هي رش 8 : 6 هقيفوتو نمو هللا لضف درحم أميس نان تا رف الخ ةيبس ديعلا نيش تاك

 دنع ن لك لق) هلوقب هلطبأو هلوسر نم ةئيسأ )او هللا ٠ نم ةنسحلا نا مطوق دريلمل هنا هنا ]مو

 00 اكءامأام) هلوشإ ناصأ اهنم ىه الو ةئيسلا يف ام ربا ءأتال هسفن نأ مهول نه محو عفر (هللأ

 مملعدرلا يف لاق هنا امو مده م هريغل اهيلت اذهبهيطاخو (كسفن نق ةئيس نم كباصا امو هللا نش

 نم هللا ىلا ةفاضم ةنسملاو تائيسلاو تانسملا نيب عمج الل هللا نم لقي ملو (هللا دنع نم لك لق)
 لق) لاق اذبلف ةسسا 5 قااخ وه م اهقلاخ ل اقلذو اردقو ءاضق هبلا فاضت اغا ةئيسلاو هحو لك

 000 001 هس اوك ةهح نم هللا قاضن الف ةمكل !قلذ اع ةناحس وهو (هللأ دنع نم. لك

 ةكملا نع ةدرغم ةتسملا ركذ امو ةئيسا موك سفنلا ىلا فاضت و دسااو لدعلاو ةمكملا نم 30

 رقلاَو هتافصوئاوسأ بجوم هلو هئم ريحا هللا دنع نم لش مو (هللا ند ةئسح نم كناضاام) لاق

 كباصاامو) لاق مث ةمكحو هنم الدع هل قولخم هناذ هناحبس هدنع نم رش دبعلا ىلا ةبنسنلاب وه ىذلا
 عيمجا و اهسغن نم وهف كلذ اهاضتقمو اهنعيبط سفنلا نال كدنع نم لقب لو (كسفن نف ةئيس نم

 هدم نم امهالكو تيرالب هللا نم ةتسملاو سير الب ناسنالا سفن نم ةئيسلاف هللا دنع نم

 0 هللا ىلا فاضيال رشلاو هدنعء نمام نيبو هللا نمام نيب قرفف اقلخو اردقو ءاضق هناحبس
 '” الكس الو ولا الا لحم الو رخل[ الا ديبالا هناذ اهلا الو افصو الو العف.الو ةبح الو
 0 ىلا هتسن هجو ىملالا اد ريشلا لوح د ناب ىف رة دلسو ا همنا ننس الو هن تفضوي

 هللا ءاش نأ هردقو

 كل اكاءامو هللا نك ةنسح نم كا ,اصأام) هلوق يف باطلا قاك يف فاتا دقو -: لصف 1:-
 يف سابع نبأ لاف * نييمدالا ن م دحاو لكل ىه وأ هللا لوسرل ىه له (كسفت ن ند ةئيضأ نم

 00 نإ الح موي هباصاام ةعسلاو حتتفلاو ةمينغلا نم ردب موي هيلع هللا حتفام ةنسحلا هنع ىلاولا ةياور

 كرغام ناسنالا اهيأي) هلوقكم دا نبا سسنج دارملا لب ةفئاط تلاقو * هتيعابر 0

 1 كينذب مدا نباي ةبوقع لاق (كسف' ن دق ةئيسا ع كمال ةداتق نعء ديعس ىور (ميركلا كبرب

 بجوتجح )84



 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف بي ١57 نورمشعلا بابل:

 مدقت ١ هنأق اما | ولاق (ال وسر نسانلل كاسر اوركلوَع اودتحاو 3 لوالا لوقلا ةفئاط تدعحرو

 لاقل نيدار ا ع وناك ولف مع هللا هاكحام اولا ةفئاطلا 0 ذ مدش : اعاو هباطخالو نايا ركذ

 اذكهو مدا 1 ناكاذا هنال ببساا بإب نم اذهواولاق تافتلالا قيرط ىلع مكباصاموأ مهباصأام

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناب تحيتحاو #* رخالا لولا ةهئاط تحس رو .رك 50

 ةمالا هب دارملاف ةروصلا يف هل ناك ناو باطخلاو اولاق ةئيس هبهبيصت نابجوبامهنع ردصنال موصعم

 ىلع هرج تاجا [ىردأ هلا ةيالا وأ ناكل اان سلا ملط اذا ىنلا اهيأي) هلو ل
 هللوالاف مكسفنأ نف ةئب 0 ه كلاصأ | 1 ىنعللاو عيمجا هيدار 1 اق يف رفا دحاو ل

 انوأ) لاقو (مكيديأ ت 27 هيض مكباصأ امو) لاك ةئيلا ةباصا درفأ امل اذهلو هتمال ىتاثلاو

 كيج ذا ني موي لاقو (مكسفنأ دنع نم وه لق اذه قا مق اهملثم مصادق يشم ١ كتاصأ

 ا هلأ ل زنأ مث (نيريدم من لونمت تبحر امي ضر ,الا ل 0 مترك

 هداف هل سا ل كل | ركل ناو مهباحتاو مهبونذب ةميزطا نا ربخاف (نيئمؤملا ىلعو هلوسر ىلع

 هلباطخلا ةروّص اولاقو نيلوقلا نيبب ةثلان ةفئاط تعمحو هنم ناك ام ةم زطأ بيس نمهثم نكي ملذاهب

 لاق مث (نيقفانملاو نيرفاكلا عل طت الو هللا قنا ى :لا اهيأي) هل ردك موختل ١١ ماو سو هيلع هللا ىلص

 نيذلا ىلاو كيلا وادق 1 هلوقكو و (هللا ىلع لك ونو) لاق 3 * (كير.نم كيلا ىحوبام عبتاو)

 (قيرك اهلا خراف نكو :دانيغاف هللا لب نيرتساخلا نم ناوكتلو كلمج نطيل كرش ن0
 باطلا اذهو اولاق (كلبق نم باتكلا نوره نيذلالثساف كللا انلزنأ ام كش يف تنك ناذ) هلوقو
 هللا لحأأم مرح ل ىنلا اهيأي) هلوقكىلوالا قيرطب هريغ لوانتي نكل هب هظفل صتخم عون ناعوت
 هل باطلا نوكي عونو (مكنا اع | ا 9 مل هللا ضرف دق) لاق مث (كحاوزأ تاض م ىختم كال

 نيبو مهنيب ريفسلاو ةمالل غابملاو هيف 0 ىحولاب هحاوملا وه هنوكل باطخلاب هدرفاف ةماللو
 || كلذب بطاخيب نأ كذب 0 ملو هريغ دارملاو هل باطلا نيزسفملا نم ريثك لوق ىنعم اذهو هللا

 هتّبتو باطخلاب درف 0 و مهمدقمو قئالخا ماما ناكامل هنا دارملا لب ةّتيلاهب دري مو الصأ

 - لع لحاو اذك ناك ل 3 ادغ ج 5-1 دا مدقمل ناطاسلا ل لوش 5 يف ةمالا

 1 لاط (كبسانفديطا ب لناصر كباصاام) هلوقفا اراقب اذنك

 هل اذه ناف «الوسر سال الاتلسراو) هلوق فالخ ىلوالا قارطب كلذ يفنولذاد ةمالا عيمجو

 ءازللاو طرشلا عوقو اماو طرمشلاب ءازا طبرت لب عوقولا مزاتستال ةيطرشلا هذهو اولاق ةصاخ

 تاعاطلا تناك اذا ىردتلا لاق * ! م ءا هللاو هريغ ق> يف قةحم هقح يف ردقم وهف هيلع لدي الف

 ىتلا تايسلاو معلا ىه ىلا ت 3 كلل نيب هنادس ق رف م ةردقم بئاصملاو معنلاو ةردقم 97

 قو 0 ل لاق 3 ردقم عيمجاو ن ١اسنالا نيف نهدذهو هن احم رس هيه هده لعش بئاصملا ى

 جلا ماجد دب سا 0 رغب اهليأ ممن ل ىو يضتصا

 0 مهيلع معذب هناحبس برلا لب اللصأ مونم تدك ا عشب هدانع ىلا هناسحاو هللا مع نان لوا 0

 ةْنَم نك ند كلذ لسغيف ةيادملا بابسأو بتكلا لازناو ل اسر | كاي را



 كساس ب يس يبي يبي بيبي ببي يي ب ب ب يبي ب ببي ب سس يب يييياببببل

 قرفلاو عمج ايف ناكو هل_ضفو هتئاعا ىلا ماتلا راقتفالاو لمعلا تاكسو سفنلا رش نم هب متذاعتسالاو

 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف ا نورمثعلا بايلا

 21 15 ائاذهل اناده ىذلا 4 1 | هنا لهارلاق 6 ناعالاو ةيادنملاب هلع هلضغتو هنمو
 لسراالاسراؤقاةدئفالاو لوقعلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلا مهلهناحبس برلا قافن (هللا اناده نأ الو
 مهبلا 0 مهب ولق يف هنيزتو مهلا هبيبحتو ناعالا مهماطلاو هب اودتها ىذلا غاليلا مهنيلبتو

 رفكلا مكي هركو مكبولق يف هنزو نامالا مكيلا بح هللا نكلوز) ىلاعت لاق ام همعن نم كلذ لك

 هيفباقترام عيم (مكح ملع هّللاو ةمعنو هللا نم الضف نودشارلا مه ك1 ناشتلاو ىوشملاو

 ةوقو 0 ريغ نمو مط كلذ بحوي قباس ببس الب ةضحم ةمعن وه ةَر > آلاو اندلا ري 1

 (الا ال هناحسن هنم هلك اذهو اهئارجب قلاخو ةحلاصلا مهامعأ قلاخو مهقلاخ وهو هبالا مهن

 نم تانسملا نم هيف وهام نا لع اذه ديعلا ربدت اذاو هسفن نم هينذو دبعلا بونذب الا نوكمل نا هناف

 رمثلا نا لع اذاو هياع اضيفي امعنو ااص المع هلضف نم هدازف كلذ ىلع هبر ركشف هللا لضف
 اال | اتا اد نوكف رشلا سنس هنع لازق تانو.هبر رفغتساهبونذنإو هسف نم الا هل لصحيال

 هللدما هتطخ يف لوَش سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكاكهنع عفدني رشلاو هل فعاضتي ريخلا لازي الف

 هلذف ىلع كيو هتاصعم نم هرفغتسنو هتعاط ىلع هيدا هرفغتساو هنيعتسن لوشإ م هللا ركشف

 بونذلا نم هب ذاعتسا ةيضاملا بونذلا نم هرفغتسا املانسفنا رورش نم هّللاب ذوعنو لاق مث هناسحأو

 الف. هللا هدهي نم لاق مث مدقت مام وقع نم ةذاعتسا هذهف انلامعا تائس نمو لاق مْ دعل عش مل تلا

 هتمكجو هتردقو هتئيشع هقلخ يف فرصتملا هناب برال ةداهش هذهف هل ىداه الف للصإ نمو هل لضم

 دحأ هده مل لا اذاو حلا هلضي مل ادع ىده اذاف ءاشإ نم لضرو ءاشي نم ىده هناو هماعو

 هساساوديحوتلا ماظن دقع وه ىذلا هردقو هئاضقو هتمكحو هماعو هتردقو هتيبونر تايئا كلذ يفو

 © د[ ةلانآف هلوسرو هديع ادم نأ ديشأو هللاالا هلاآل نأ دهشأو هلوق ىدي نيب ةمدقم اذه لكاو
 ا 00 ال1 لآ دوضقملاو هرادقاب ناعالاو هيلا احبالاو هزافعتساو هتاتتساو هللا دمت ناققحت اا
 5 ىذلا عملا امهنب عمش هللا دنع نم لك هلوق يف امهنب عمج نا دعب تائيسلاو تانسحلا نيب

 هب نوءعفتنيىذلا قرفلا امهس قرف مث هقلخو هتثشمو هردقو هئاضق يف امهعامحا وهو هب الا ناعالا

 ةئسلاو رشلا اذهو همعاو داضف ن 0 هيلع هو 0 ثاف هنم ةمعا ةنسهلاو ريا اذه ناوهو

 الاكإذ م الوان ل او 0 كف راورش نم ل مكلع هعفري هورفغتساف مكب ونذب

 ا ناف هبا نم هيلع اولخداف ردقلاب ناعالا وهو لضيو ىدهي ىذلا وهو هدحو هللاب ناعالاب

 ةلطلا هذ بف هللا لوسر ادم نأو هلا الا هلاال نأ ةداهش مكنم قدص كلذ متلعق اذاف هديب رومالا
 0111و | اعلا ضرعأقرفلا نود عما ىلع مه رصتقا ولف ناميالاو مالسالا ماظن دقع ةميظعلا

 ردقلاب هبر ىلع جا>:>الا دهاش هيلق يف ماقو اهرش نم ةذاعتسالاو هبونذ نم ةبوتلاو هسغ مذ نع

 نما 0 اك اباذعو ءاقنشالا امحاص ديزتال ىهو سب

 1 1 الو انكرشأام هللا ءاش ول اولاق نيح ءاقشو الالض نكرشملا كك 5و هبر نع ادعبو ادزط

 دلي اهف 5 ءايقشالا عب 0-2 دك كلتو

 مل رعتقا وإو اباذعو ةرسح نيقتملا نم تيكلل قاده هللا نان ناقل موي لوَش ىذلا ديزن كو

 قيفوتلاو ةيادههلا يف هللا ىلا ًاجيالاو ردقلاب نامبالاو ديحوتلا يف هب اوباغل عملا نود قرفلا ىلع

 ناي



 قسو فرد نت ةرطانميف 25256 - نورشعءلا بايلا

 عامجا تابثا هللا ءاش ثأر ,دقلا مظعلا عضوملا ا اذه ىلع مالكلا| اذه ماع نايم ةلدوسل| نحت ناب

 قدا ديعلل اهتكيو اهمشو و هنأ ادعس هللا : اممعاضي ةليط ا كلاثلا قرفلا 03 امهقارتفاو عرشلاو ردقلا

 ةيحاملا ةئ اولا ملطسو اهفعاضي الو اهب مطا لم دخل ود يدار طا ىلع بيشو ىعس

 قرفلا# نيفللا ىلا ةفاضالاب 1 ةكسلاو ىاعت هب || ةفاضالاب وأ هيل 2 5 رفكملا بئاصملاو

 معلا نأ كي عاطي نا 2 ةناحس وماهو احب هيلو ةعاطلا ب را دلا نأ عبارلا

 ناكف هذع ر ]الملا 1 1 هيلا ْبحَأ ةعاطلاف عنملا دار 0 ةيصمملا ردق ناو دوو نسحنو

 ان هدايع ند نوفراعلا 00 اذطاو لَو 1 سفنلا كا ةئسلا ىعوب ' ةفاضاو هل ةنسحلا و : ةفاضأ

 وهف ىنتاذ ىذلا ءافنللا مامأ لاق م ابل كل رورشلا ارتاح تاريخلاو معلا هيلا اوفاضأف بدالا

 ىلإ ءافشلاو هسفن ىلا ضرملا اضاف نامشن وبن كس اذار شل ىنمعطي وه ىذلاو نيده
 راد و لاق من اهيعأ ناتدرأف رحبلا يف نولممإ نيكاسمل تناكف ةنيفسلا نأكل كنوز

 امهذشأ اغلي نأ كير داراف اناص هامعوبأ ناكو امم نيك هّتحن ناكوةندملا يف نمت نيمالعل ناك

 ممر م دا نضال رد انأو نحلا ونمؤم لاقو * انهَرك اح دس

 اق مدت كراتعا نكبر ةجالا لك نه اهم نسحأ هنال هيل ةفاضم ةئسكتا نأ سم الا قرفلا * ادشر

 اهاضقو اهردق اا هناحبس وهف ةئيسلا امأو هيلا ةفاضالا ىذتفي وهوال ااههوجو ن نم ه حو نه

 هن 'نضورال ملطف أولم لمنال احبس فز نان مناسحإ نق هكا كال اجا

 هب قلخلا قرع اقر ربا هدد اح لاق 5ك ريخو نسمح هلك هلعف لب ةمسأب ىحسا هالو

 ناو ةمكحو ةحلصم هقلخ ىفف هقلخام لك لب هجو لك نم اضحم ارش قلخيال وهف كيلا سيل رشلاو

 هيلا سلو هن دق ىلاك و هحو لك نم قالا كلا رد اونا زر
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 برلاةئشع م روما ىهف 0 ىهف اهلمعي ىلا تان نم ناسنالل لصحام نا سداسلا قرفلا#

 لكو هيدوحو 1 رك ل هللا ريغ ىلا فا ةيمدع رولا تتسلو هتيكحاو هتف راو نانكاو ا

 اك رلاو ا كا و لعف اما تانسأا نا كلذو هقلاخو هندحم هللاو ثداح دوحوم

 هل هتهاركو هل هضغيف باذعلا ببس هنابو حبق بنذ هناب هتقرعمو هنع ىهن ال ناسنالا كرتف ىدوجو

 ةئمح قدصلاو لدعلاك تاتا هفر نأ ةكر و رة ال عنمو

 عانتمالاواهل ةهاركلاهجو ىلع اهكرت اذا تائيسلا كرت ىلع بائيامتا ناسنالاوأ ىدوجحو ىعأ اهل هلعفو
 زفكلامكيلا هزكو مكبولق يف هنيزو ناعيالا مكلا ببح للا نكلو وا ىلاعت لاق اهنع سفنلا فكو اهنع

 نال لاقو «ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ ن نم اماوإلاىلاعت لاثو «ناسصتلا ف1

 هيف نك نم ثالث ملسو هيلع هللا ىلص هنع نيحيحصلا يفو * «ركمملاو ءاشحفلا نع ىمنت ةالصلا

 هلل الا هسحمال ءرملا يحن ناك نمو امهاوس انت هيلا بحأ هلوسرو هلا ناك نم ناعالا ةوالحأ دحو

 لص لدحت لقو ان ىف قلن 0 لا هدهد ذا دعب رفكلا يف عجري نأ هركي ناك نمو

 ناميالا لاك نم هلل عنملا لمحو كرتلا لصأ وهو ناعيالا ىرع قثٌوأ نم هللا يفض ةبلا سو هيلع هللا
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 كا نم لاقو هللا يف ضغبلاو هللا يف يلا ناىالا رع قو ل لاقف كرتلا ل صأ وهو 1

 ناعالا تاما بالقلب رك 5ك ل ناكل دقة موش د ضنأو ا

 ) ١ ءافش- (



 00-5 ىنسو ىردق نيب ةرطانميف نورمشعلاب ايلا

 عانتمالاو ضغِيلاو.ةهاركلا هذهب الا ناميالا نم كرثلا نكي رف هكذا م 0 هتعاركو هضخ وهو
 نءارداص 5 لب ام كر تسل ممدوعمو نيش نم 4م وقو ليلا ةءارب كلذكو هل هلإ عنملاو

 لمعلا نم حراوت 1 والذ املع تبنارتا ب باقل ةيدوبع ىه ةيدوحو روم ]2 عا ةاداعمو ضغل

 اذهو حراوجلا يف اهراث 1 اهيلع تنازل باقلا ف هيد و.ع ند ةعاطال ةحلاو ةدارالاو قيدصتلا ْنَأ 3

 اكو هريغل ههلأت ىناوهتبحمو هلل باقلا هلا تافاوخو هللا الا هلاال نأ ةداهش 0 ضغبلاو بلا

 لكؤتلاو هربغ ةدابع كسلا قدح هوحريو هاو هيلا بيانو هيلع و هحو هللأ كيعل ا ىنكيالف

 : هللاسش ل | ىهو ةيدو>و روما اهلك هذهو كلذ ضغس و هاحرو هفوخو هيلا ةبانالاو هيلع

 لب اهنع هسفن فكيو هبلقب اههركي الو ةئيس اهنا فرعإ نا ريغ نم تائيسلا مدع درخ اماو اهيلع

 * مسق ماسقأ ةثالم كرتلاف بلا ةيعاد اهيلا هل نكي مل ناو اهي رحت داقتعا ىلع باتي دق نكل مئانلاو لفطلا
 هللاهنع هسفن قاكلا اهعردتب ملاعلا كرت لوالاف بقاعي الو باث,المسقو هيلع بقاعي مسقو هيلع باثر

 ةبوقعلا قحتسا هللا ريغ هب دبع اذاف بلقلا لاعفأ نم لعف عانتمالاو كرتلا كلذ ناف هللا ريغل هلمف
 "دع اوتطلاو مئانلا كرت ةلزنع لب ةهارك الو ةب الو املع هيلق ىلع رطخي مل نم كرتك كلاثلاو *

 ىلع بقاعي اءاو كلذ ىلع بقاعيال هنا بيرال لبق # هنم عنب الوكلذ ص مذيال هناحبس هللاو هيلع

 كلذ فال نطايلا ين وهو ةيقارسو هللا نم او هناو هب مهت ١ رمو كرتلاب سانلا ىلا هب رقت

 هل مهاذأ فوذحو مهنم ان اي ل نك كك مهنا ايصو مهيلا هب برقتي كرت نيب قرفلاف

 ا نم هللا 2 ضرغ هيف هل ناك اذا هيلع باي دق لب هيلع بقاعيال اذِهف نينعان م هطوقسو

 "ما ىدوجو سما وه له كرتلا يف نانلا عزانت دقو كلذ و هنم مهلوبقو هللا ىلا ةوعدلا ماقم

 ار ن1 رومأملا ناو ىمدع وع هعابتأو مشاه 2 اكو 2 ىدوحو هنا لع نؤازك لاو ىددع
 نورزكالاو ضحلا مدعلا ىلع باقعلاو مذلا اويتر ءالؤهو هبلقب موقي كرت ىلعال لعفلا مدع درج
 9 1 1 تالا كرأ فاعيو هسفنب موقي ىدوجو كرت لع. روظحلا كرت نم باث اما نولوقي

 كاش ىلإ تانيل ف اذه نيت اذا هب ا لعذ نع هسفن هك كاما وهو هسفنب موش ىدوحو

 اهدادضاهيلا هركو هبلق يف هئيزو دبعلا ىلا ةعاطلاو ناعالاببح ىذلا هناحبس وهف ةيد وجو اهلكاميلع

 ءاوهل وأ احببت هنوكب هماع مدحل الا حببقلا لعشرال دعلا ناف رظلاو لهبلا نم اهاشنق#تاسسلا امآو

 هتبغرا وأ ةنسح اهنوكب هله الا ةنسح كرت الو لظ ىناثلاو لهج لوالاف هحبش هماع عم هتوهشو
 امان هماع ناكولف الاو لهجملا ىلا عجرت 3 تاسلاف ةقيقملا يفو هضرغو هاوه هتقفاومل اهدض يف

 مل هرمضإ لاع ا 1 ةقفذ 0 مع اذ ذا هناف لعفلا ةصاخ اذه ناف اهلعفي مل اهررمذ ناحجرب

 000001 اياب ةلكاو هف قرش ءامإ ف ةدسمل ل ةاقلاو لاف طئاخ تحب هني 1 هيلع مدقي

 كلذ نا معي مل نمو هقطانو همي ناودجلا اهيلع هللا رطق ةرطف هذه لب ةحجارلا هترضعب ماتلا هماعل

 هماع 0 هرضرإم ىلع مدقأ ند و هلعش دّقف 0 ا ىذلا ناركسلاو انوحاو لفطلاك هرضب

 0 س0 نت 2 2202 7 123



 سو ئاردف نيب ةرطامو "5-2 نورمشعلا بابلأ

 يف امأ هدنع ةعفنملا ناحجر نه دب الو ةحدحار هل 0 هيله 0 3 كب 0 م هيف اع

 ةوهإ 0 0 3 لقفغي دقو 0 5 0 تود نك ةرفغملاو وفعلا و> رب لل هب وقعل

 هاذ ند ةلفغلاو بذلا ة ةرمضم ةعلاطم نع ةبيغلا ثدحي هيلو ىلع اهاطلس ءاليّدسأو ةووهشلا ةداراو

 هاوه عسبتأو ا نع هيلق انلفغا نم عطت الو) ىلاءآ لاق هلك رملا لصا ةوبشلاو هيما

 بحاصفالا و لهجلا عم الا تاكسلاذاسفب لقتسإال هدحو ىوطا ن ألعب 3 ىغش و (اطرف ا ناكو

 عبطلاب هل هتعاط نع ةسفقن 7 كيلا احدحارار ررض ديالو هرمضل 0 باكترا ناب مزح ول ىوطا

 اهرضي هناب مزجتام اهلقعروضح عم لعفتالفاهرضي مل اضغب واهعفني ل ابح سفنلا يف لمج هناحبس هللاناف

 ناطضملا نر نم 0س ءال_ءاف بللاو ىجحلاو لقعلاب كلذ كرات فصوي اذطو احجار اررض

 نع اهلفغيو تايسطلاو تادشالاف عفانملا روص ف اه اهريو تاكدلا م و هناف نفتلا لهحو

 اهدع 6 ةوهشو ةذار | اطءاسنالاو لافغالا اذهو نييزنلا اذح 1 ناب نب م دلوتف 5 اهرضضلل ذل اهعل !اطم

 نيوبالل نز م لكتفلا 2 نركف اهزاخ اكرع ريصل ؛قح ىوَشي لاَ لف نيبيزتلا عاونأب

 را باس وه نييزلاف همس دال ةمغم ةعلاطم نع ايو ةرحشلا ن ٠١ لكالا

 ائسح هأرذ هلمع ءوس هل نز نأ لاقو نولمعإ اوناك ام ناطرشلا مه نيزو لاك لاق اك رمثلاو ريخلا ١

 كلذك نيعوتلا نييز ' يف لاقو (مكب واق يف هنيزو نانإلا كلا بح هللا نكلو) ريا نييزت يف لاقو

 ىدطاو ريا نييزتو نول. اوناكامب منيف م مهر ىلا مل مولم ةمأ لكل انيز

 لاق 6 سنالاو نا نم نيطايشلا ةطساوب لالضلاو رششلا نييزتو نيِنَمْوملاو ةكئالملا ةطنساوب

 تفي امنا نييزتلا نا سمالا ةقيقحو مهؤاكرش مهدالوأ لك نورنملا نس ركل نر كدكت ىلاعت

 لهما نم هلكءالبلا لصاف مئالملا عفانلاو قا ةروص ىذؤملا راضلاو لطابلا هل سيلين ال لهاجلا هب

 نذل هللا نع ةيوتلا اا ىلا لاقو لهاس وبن هلأ سس نالت ةايسخا كن 0 ملا مدعو
 مكيلع مالس لقف انتاناب نونمؤينيذلا كءاح اذاو) لاقو (بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي

 (محر روفخ كاف حلسأو ءدسب نم بات تةلاهأوس يس نس نا ءاتش را ع ل

 نوبوتي م * ةلاهجم ءوسلا نولمع نيذلل هللا ىلع هب ةبوتلا امنا هلوق نع دم باحأ ت تلأس ةيلاعلا وبأ لاق

 ةداتق لاقو سيرق نم باب دقف توملا لبق بان نمو لهاج وهف هللا ئصع نم لكاو !اَقف ا نم

 نكيملوأ ناك ادمع ةلاهجن وهف هب هللا ىصعام لك نا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحأ عججا

 وبلا هير ىصح نع لاكو هلاك ويد باشوأ خيش نت دعا لاقو لهاج وهف هلآ ىصع نم لكو
 اع لحتت اوس لم ند دهام لاثو دقعلا ةلاهطإ ءاطعو وه لاقو هتئطَخ نع عزب, ىقح لهاج

 ع ناو رخو ءداخا نع ىورو ل لاق مث متاح ىبأ نا ر الا د هلق عرب يال وهف

 الو الالح ال نأ ةتلاهج نم سبل كاحضلاو دهاجم نع ىورو اذمعوأ أطخ كلذ وحن ىروثلاو



 ادرك فتنس

 ىنسو ىردقت نيب ةرظانميف 0100 -- نو رسل نابل

 امنا هلوق كلذ نيبي امتو ةلاهخ اهلك ءامدلا ةمركع لاقو هذ لخد نيح هتلاهج نم نكلو امارح

 ىلاعت لاق مملاع وبك هيهاوت كريو ا ليش هعاطاق هيشخ نم 1 ءاماعلا هدابع نم هللا و

 نيذلا ىوحسإ له لق هبر ةمحر وحرو ةرلا رذح امئاقو ادحاس ليلا تل وه نما

 لاقو هللا ىبثخي نم ملاغلا اما ءاماعب انسل لاف ملاعلا ال١ ردك ل2 لاقوب (توالمنال نيذلاو نوما

 ىضتَس ءاماعلا هدابع نه هللا ىثخي امنا هلوقو الهج هللاب رارتغالابو اماع هللا ةيشخم ىنكو دوعسم نبا

 وهوالا ملاع نمامو ملاعالا هاشخالف هاشخينمالااملاعنوكيأل و ءاماعلاالا هاشخيالن ا نيف رطلا نم رصحلا
 ىمسم يف طاغلا عقو نكل معلا ءافتثا ىلع تاد ةشحخلا تفتتا اذاوةيشخلا تفتا ملعلا ىنتثا اذاف هاشخم

 رانلا ىثخال نا ةعيبطلا يف 1 هناف عئتمم اذهو اهنودب لصحي هنا نظي ثيح ةيشخلا مزاللا يملا

 د5 ردغو قهاش نماةسف ىلا نم توملا ىثخال هناواط ةجااوم اهب ماع وه نم ودعلاو دسألاو

 ملا ةبتر لازال الا نط كرك نلا هلاوسإ كح او هلع مدع ليلد نطاوملا هذه يف هنماف

 ةيكاماوب هلوشو لهج نعال لع نع تااكاباف سيلبأ ةيصعق مكياع ضقتني اذهف ليق نافذ ىنيقيلا

 اودححو نوعرفموق نع. لاقو هرموره ةقانلا دوك ؟ انياو لاقو ىدطا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانبدهف

 مهل نزو مهكاسم نم كل نين دقو دوو كالا ا : مهسقتأ اهتقيتساو اهب

 لوم 'تماع دقل) نوعرفل ىسوم لاقو (نيرصيتسم اوناكو لش" نع مهدصف م هاعأ ناطيشلا

 نيام قى مهاده ذا كعلا اموق لضيل هل هللا ناك امور لاقو (ياصب ضرالاو تاومسلا ترالا ءالؤم

 ىلص ادمو أنارقلا ىنعي (مهءانبأ نوفرعي اكهنوفرعي باتكلا مهانبلا نيذلاول لاقو (نوقتي ام ملط
 لاقو «(نوملعت تأو قللا نومتكتو لطابلاب قحلا نوسلت+ .باتكلا لهأليإ لاقو سو هيلع هللا |

 دينك أاذهو ةتفرعم دعب قملا راكتا دو>لاو نودحج هللا تاياننيملاظلا نكلو كنوبذكيال مهناف

 تم دق هناحبس ناكاذاو اضعب اهضعب قدصي قح اه كلك لب 0 هللا جحح لسيف 00 ف

 هيلع مكحي دا و تان هلع دعوبو كلذ عز ,ح هنانواةتلاع رو هب رك دقو وسلا لاو < ىل ةلاهجلا

 ليج هذ نا كبر ىداعو نانا رفكو هيك 6 تفكف ءوسلا لمع اهلحأل يتلا ةلاهملاب

 فرعأاب 0 وفعلا دح لاقف مملع ةحملا ةماقا دعب نيلهاج هءادعأ ىلاعت ىمس دقو نيلهاملا

0-72 5 ٠. 

 اذاولاقو قداصهنا اوماعو ةجحلا مولع ماقأ نأ دعب مهنع نسا عااد ماف نيلهاجلا نع ضر ل

 يفانال معلا اذهف هللا لوسر هنا ! | ولع نيذلا زامكلا انه ٍنولعاب الاف «امالس اولاق نولهاجلا مهطاخ

 نم ةرحسلا نع ىلاعت لاق كدحاو عضوم يف هنع يفانيو ملا هلتيش لب لهجلاب همحاص ىلع مكملا

 نوماعي اوناكول مهسفنأ هب اورشام سندنلو قالخ نم ةرخ دا ال دقلو ٍدوهلا نم

 ةلكسملا ةتكت اذهوراضلا كرتا بجوملا عفانلا ملا مولع ىننو ةجحلا مهلع هبموق ىذلا معلا مه تسباف

 لجرلا.يف لهجلا عم عمتجال معلا اذهو لهاجحالا اهاخدالو ملاعالا رانلا لخد اف باوجلا رسو

 ىلع هبحوم ةقرعمو هراضحتساو هلاك نع ددصت ضارعالاو ةلفنلاو ىوولا نا دح ضوب دحاولا

 قح هلمع لمعي ضراعلاو فعضي ىضتقملا لازي الف هضراعت ت 0 و اهش هبحاصل مشو لصفتلاا ظ

 . ام هب غلب 1 كن را لع ولف هجو لك نم لهاا ةلزنم هبحاص ريصإو نك كيل هناك |

 0 ًاىضقيل معلا اذه نيبو هنب هللا لاح نكلو هكرتر كلذ نقبتو ةبوقعلا مظعأ هليجوب هناو م | |



 قس و قرد ئد ةرطظانميف 1 2 الكل 270“ 5 نرسل بالا

 ١ ١ | كالا سرس ٠.1111 ارا وا ل و كاكا وو * واكرم لك 1 هال

 كلذب اومزجو ةمايقلا موب مهيصيامو 0 ىرجيام ليصافت لسزلا ءادعأ معولو اهابرقام 0

 0 ليحور) لاقو «رذنلا اوراهف انتشطب مهرذلا د 15 نوعرف موق ل ىلاعت لاق مهوداع امل

 اودهاشدقو نيقفامملا نع لاقو «بيرم كش يف اوناك مهنا لبق نم موعايشاب لعف منوهشيام نيبو

 مكسفنأم "نق كنكلو لاقونوددوتي مهير يف مه مهبولق تباتراوانابع هقدص نيهاربو لوسرلا تايآ
 منيع ةجحلا هب موقت ىذلا ما مدمل اذه ناكولو كشلاوهو ضرم مهولق يف لاقو متدنراو متصبرتو
 كم اف مهمقني مل ىذلا 0 و مهيلع ا مايق دعب اذهل رانلا نم لفسالا كردلا ف وناك م

 هداضت تاليو انو تاهبش بحوت رومالاهذهو تا وهشلا راثياو ىوبلا عابتاو ضارعالاو ةلفغلاب اعطق

 مزلتسملا ماتلا معلا هيداري كعلاف لدعلاو عرمتلاو ردقلا رارسا نمهناف لمأتلا ق> عضوملا اذه لمت

 لوألا نود ليلا يلتت قاثلاف هعناوم ءافتاو هطورش دوحوب 7 ناو ىضتقملا دا 00

 مدعل وه لب ا سيل معلا مدعف كلذك ناك ناو علا مدعو لهجلا تامل 1 نك

 «؛دع هيف كت لب هيف !نرثؤم العاف ىعدتسا قح ايش سل محعلاو ةدارألاو ةردقلاو رصبلاو عمسلا

 هيلا سيل رشلاو رش هناف هللا ىل تان ا 01 هدضل بحوملا بسلا مدعو هدض ةئيشم

 0 آهن اقناول 0 كلذو ةدنر هكر ةماهعبطت ةسفنو ديعلا نع مزاجلا اذه ىنتثا 3

 دبالو ريشا ل رعملاو معلا ىعاد ىلع اهيف كلذ بلغو ةوهشلاو عبطلا
 ةداكسلا لي اهني رمان همعنو هناسحأ ةلمح نم هدابع ىلع من دق هن احس هللاو 5 لصف يح

 هاون ن وك وساد طغلا لع تاون ةراوما مق ةيل لا ةيرطملا لع ءاشبلا لك يف مهقلخ نا

 ةحيم ةميملا جور كاذ هبشو ملسو هيلع هللا بص ىلا نع كلذ تبن 0-1 هءاحرخي ناذالاا مع

 نيطابشلا مناف ءافنح ىدابع تقاخ نا لاك هللا لو لاق هنا هنع تشو امحاص اهبعدجم د ةملاس

 تار اذاف اناظلس هب لزإ' ملام ىباوكرشي 1 مط تللحاام مهلع تمردو مهنيدنع مهلاتحاف

 جيون رك حا ملو هبكرشت و ائيش هدحو هتدابعو اه رطافو اهيزاب ةنحخ ىلع روت راق ا

 000 نكلو اهدنع. 'ىشرئاو اط “ىش عوطأو اهلا سبح ناكو |||

 هال نا ىده هناحبسر هنا ىاثلأ مالا اهنكحؤ | هجوم سمغنإ تح ةئاوعاو هتيم ,ننالاو

 كم ىلا لسراو بكلا نم لا لت ااو 0 مهنكمو ةفرعملا نم مهف : هعدوأ اب ةماع
 لك هللا ىده دقو هلاهتحو قاب اتق رعم ىضتقام سفن لك ىنف هنوملعي اونوكيملام مهءاعو لسرلا

 دق ل كلذل ةمحم هيرطف يف لدخول ةداككش لآ اب لصوتلا هنككي معلا نم عاوتأ ىلا دبع

 الف ىمدع رما هفرعيالو كلذ ديريال هنوكو هفرعبالو هدي,ري الف هعفنيام مع باط نع دبعلا ضرعي

 هلمؤاضقو هبهماع برلا: ىلا فاضي ىذلاو رش ةيثيللا هذه نم هناف اذهالو اذهال بلا ىلا فاض
 لهلا نمي ريشلاب ملعلا ناف ريخ ةهملا هذهنم وهو ىلصالا مدعلإ ىلع هئاقباو هدضل هتئيشم مدعب
 قاسو هلم ىلإ ةيشل ارش ناك ناو اريخ ناك ةمكملا ىضتقم ناكاذا هدض تانئا هعفر مدعو هب

 . هئاحيس هلل ا نا ىمحالاءاضقلا يف ريثلا لودد تاب اذه رح ماك

 ةايج ةيسينك ب لقلا ىلأ اهّيسن ةيناورحلا ةيعيلطلا ,دالبا نيغ ير ةاح انيهو 00



 ىنسو ىردق نيب ةرظانم يف ب ١اله نورمشغلا بارلا

 هتعاطوه:قاؤرمو هنم ع املاو هميظعتو هلالحاو هتحم ن نذل رك ةائِل اكالت -_ هد .ءدما اذافوم ندللا

 ىئىحو ةاحلا هذه اهحالفو ام | 1 سفلا ةداعسنو لعفلاو فرصتل |١ نم هلن ردع || ا ةايح ردوشام لكم

 36 هذ اولا ةيعيبطلا اما امع 10 ةايخا ل تدقق ىهو عطقنال ةيادلمارعس ها ها ةايح

 26 نذ 11 ىلاعت لاق م ءا احالا نثنع شالو ت اومالا ةحا روز است مو ب ةقش ةبذعم 1

 2 هناق لكلا ساذج ند ءأ نجا ناف (ىحيالو أمف توعد 7 * ىربكلا رانلا ىل لصل ىلا ىتشالا | منو

 نكيملو مئاهبلا ةاح سنج نم هتايح تناك لب اط قلخ ىتلا ةيقيقحلا ةمفانلا ةايللا ىحيملا+ ايندلا

 هبذدتليو هب عفتتيام لوصح ةايحلا دوصقم ناف كلذك هر آلا ف هثابح ع تناك شاسحالا مدع ايم

 هبو ايندلا يف عي وح نم < ةايحلا دوصقم هل ل دحيد ةذللا هللضخنم اذاف ماوأ ةذل'ن رم هل ديال ىلا

 وهالف هللصخنالو هانعو توملا رات وهفءاخكالا 4 معمل 1 اع معنتلا نال و هند لو 5 ظع ص 0

 سل وهو رس اهمدعو ةايخا 2 ره مزاول نم مارتن اذه فرع اذا تاومالا عمالو ع 1

 ةيسنلاب ١ اريد انكاثما ناك ةايحلا هذه دبع نع كسمأ اذان * ىش ولا هللاو اقوا<#نو ١ ىد 0

 ١ ]و سفللا ةعيط نم تايسلاف هب معتتيو ذتليام تاوفل دبل ىلا ةفاّضالاب ارش ناك ناو هناحبس هيلا
 هئاضقب عيملاو هللا نم هلك ريخلاو سفنلا نم هلك رمثلا راف اهنيبو اهنيب لو 'ىتلا ةايحلا هذهب دم

 قيفوتلا هللبو هتمكحوهردقو
 هلعح ن نكلو اديرم ناسنالا قلاخ هللا ناب رشو هعيمج 16 ف نحيو ىرعقلا لاق لصف

 ادب رم كو اذهو اذه ديرب نال الباق هقلخ ىألوتَقلاو ةوقلاب دبرم وهو امم ديري ةقاخ ىلع

 ىربلا لاق هلا ثادحا نم وه سيل هسفنب هثدحأ ىذلا وه هنكلو هللآ قلك كلذ نلت ىنعملا اذه

 اهنع جراخ قواخنوا ناسنالا سفن نوكي نا اما امل ثدحنل اذ, ثدحم ند اهلدبالف ةثداح ةدارالا هذه

 ثدحلا ذا ةرهاظف ىلوالا ةمدقملا امأ كلاثلا 3 كام نالوالا نامسقل اواي مةلاخو اه رطافو ا

 نا اهنايبف ةيناثلا ةمدقلملا امأو قولخلاوأ قلاخ ا اما اهنع جزاخلاو امنع جراخ ر 5 اماو سفنلا اما

 تمم امهالكو ةدارا 0 راب دع نإ اها امان ( دارا ةندحلا ىه نوت نأ حصيال سف لأ

 ْ 1 ريسغ أ لحلسبلا مزايو كولا 2 مالكلاك اهيف مالكلاف ا ةكارأ نع اهنادحا فقوبول اهماذ

 نا لطب اهنم ةدارا ىلع اهثادحا فوشي مل ناو ىهاند ال تادارا أممدقتي ىح ةدارا دحوتالف ةبامن

 ركنا لطب اذاو لاحراتخلا لعافلا نم ةدارا الب ثدالعا عوقوذا اهثادحا يف ةرئؤملا ىه نوكت

 اهمع احراخ ا ةدارالا كلتل ثدحملا 0 نيعل ةدارا ريل اهتدحن ناو ةدارا ةدارالل ةلدج

 | ريغ ناك نا ثدحلا كلذ نال لاحم لوالاو هناحبس قلاخبا وه نو 51 0 نك نا اما نت

 دال ةدارا يف مالكلاك هتدارا َّى مالكلاف أذ رم ناك كار اديرد ناسنالا لدمج هنكعل د

 نكي ًاعب ملامو ناكءاشام ىذلا ءىش لكل قلاخلا وه ةدارالا كلت ثدحلإ نوكي نأ نيعتف ءاوشس

 هلاعفا ثدحي دبعلا ظحاجلا لاقف مازلالا اذه نع باوحلا يف انباخأ قرط تفاتحا دق ىردقلا لاق

 هيلع رداق وهو. هللعفلا ةقفاوم ع اذاف ةمثالملا نم لعفلا يف اههماعو هثردق درحم لب هنم ةدارأ ريغل

 ليلا ركشلو دهاشلايف ةدارالا ةقاس كلو ةيدحم ةدارأ ىلع هفقوت كو هماعو هتردقب هثدحأ

 ْ عيجهفلاخو هيلا ليكالو هش الا لعشي دق نال ناذ اهيلع' ثادحلا فقول نكلو ةووشلاو
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 ةديره سفنلا' نوك مهنم ةفئاط لاقف اهثاوذح ببس يف | وفلتخلا مث ةثداحلا ةدارألا | لإ و باحصالا

 عئاهام 3 2 ملام كلست ليلعتلا ةّقرطو هدوجو بيس ناطبالو للعال تاذلابامو اهل ىناذ 0

 الل كاد نإ وهدي ض صاصتخا اذكهف للعتال ةيتاذلا ةفصلاب تاذلا صاصتخاو

 هلوقكو اسفن تناك هلوقكهندار ا ١ ىلا اذك تدرأ+ لئاقلا لوقف اسفن تناك كلذبو

 || .ةديرم سفنلا نوكف اقيف> ءاوؤلا ناك لو الايس اعئام ءامل ناك و ةكرحتموأ ةقرحم رانلا تناك

 هلكرذح ةلزيع اهنك ردو اكن تنإك مل لئاقلا لوق ةلزنع وهف اًسفن !منوك ىنعم زه ةدارالا هكا
 ةحلاص ةدارالاو ةدارالا اهف تدحا هن اجي كك 17 ىرخأ ةفئاط ت تلاقو اذكه تقلخ ىهف كلفلا

 ةردتاهاطعافامامموا مررت رتاالا لعام كا متدرث افرمثلاو ريخالحاصت ةدأر أاهف قاخف نيدضلل

 رود ا .حاو هناحس هثادحانم ةدارالاوةر ,دقلا تناكفامهلةطاصةداراو نيدضلإة اص

 حرم ريغإ ر الا ىلع هيرودقم 0 راتخا رضاقلاو اولاقهتححر تلاىهف اهلبق نم نيدارملا

 اللب ههدحأ حج ربهنافكلذكناقي رط هل نعاذابرا ملاوهجو لك نمنايواتمناح دق هلمدقاذا ناشطعلاك

 ءالتباو هلاثاحتم|هيفاهثدحافدارملا بجوتال ةدارالان كلو لعفلا ةداراهيف ثدحأ هناحبسةللاف حجره
 همئادحاب ةاصاج هللة قولت اين وك نم مرليالفابتفلا خخ لع ر داق هنزل افلا عدرماوايف زا لع

 اقلخ للا -نم امهوةردقلاو ىعادلا لع فقوتي لعفلا نأ ىرشلا نيسان | لاقو اهدتع لد 1

 ةردقلاو 0 م هيفاع هل ثدحلاوه نو وكس هعادو ديعلا راتحاب لعفلا دو>و حماه دع وك

 نالطب هباوئيبت ملو مازلالا نم كلذب 'اوصاخ ىنسلا لاق متركذ امع باوجلا قاناكأ قرط

 مم اك ايلا وع 1ك و تع راع الو اهداسف مديو ان 0 معتم الف ةروكذملا مهتحح

 مكنم ايلكا نايبو ةضراعملا مهدنعو مكدنعام ةناغ ناكو مكمل لد نالطب اونبدب ملو مكمازلأ ن نيا
 مكلودعو مهأطخ 05 اطخ ناي ديفي لب لطانلا لال طباو قا ةرصن دضال 0 ورح الا شاك

 اماف هجو نم أطخو هجو نم باوص امكتم لك عم قيفوتلا هللإو لوقنف باوصلا جهنم نع مهاياو
 فااخىردقلاوهردقو هئاضقو هقلخو هللا ةئيشم ىلا اهاك ثداوحلا هدانسا ةهج نْف ىربلا باوص

 اماو ثدح هل نوكي نآ اماذ ثداح ىمأ نكي منا دعب العاف اديرم دبعلا نوكناف كلذ يف ةرورضلا

 0 ا ثدح هل ناكنا و ندد الب ثداو لأ و مزل )كد فل نكي من ناف نوكيال لأ

 يف لوقلاك ةيلعافلا كالتل هنا اد | يف لوقلاذ دعلا وه ناك ناف ا_هريغ 0 هناحيس هللأ وأ دبعلا وه

 نأ عنتميف 1 ل نا دعب نئاك دلا نال قافنالاب انهه لطاءوهو لسلستلا مزايو اهيبس ثادحا

 وه هللا نوكي نا نيعتف ديلا يف لولاك هف لوقلاف هللا ريغ ناكناو امل لواال ثداوح هب موقت

 لاق نثا امف ح دقلا نكعال ةننيق تامدقم هذهو هلق اك ردقو ديعلا ةدارال نوكملا قلاخلا

 كانا دع ملا و كلذ ثالحأ دنحلاو كلذ ثودح ىضتقا بيس ريغي لصح هنادجاو ديعلا ةدارا نا

 اندحم العاف ادب ص راص هنا ارم تما رع نم ثادحالاب تراسل اب هلق ناك

 لاقو لقعلا خرمص فلاخم لب لقعي الام لاق دقف كيذك هلم نما ريسع نم ةالدكا نك نا 0

 سا ةدارالا ناذ هل ُهَق حال لطا اب مالك نلغتأل ة دارالا نا ك وقو ثدح الب ثداو- ثودحم

 اهتدحةدارا ةط ها مف يف مكلوق ل حل اذه ريظنو د ثدحم نم هل دب الف ثداح

 هب بسر جرو مج ور جا وحس بج سل دنس
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 1 ال1701 سود ا طعس نسا ودتاسع عاام ا 1س 0550069

 جمسل
 ىنسو ىردقنبب, ةرظانم يف 00000 -0  نورشابالا

 ثودح تالا ثالث ميكن راف تاقولخمما] اهب اديرص نوكي ١ اة دق تنس ريغ. ند. لح يفال

 ميعداو لحم قد 0 ةفصلا ا ثداح بيس الب ثداح ثودحو لعافلا نم ةدار 1 الب ثيداح

 0 ناو هنم ى أ رظن 1 ا لوقعم ىاف رظالاو لوقعلا ب را ا كلذ عم

 اه مآنلا حجرملاو مان حجرمل الا همدع ىلع هدوجو حج رتيالا نكمملاو نكمت سمأ اديسم 0

 مدقق اك كلاثلا نيعتف نالط اب نالو والا نامسقلاو هي احس هللا ٠ 0 اما و 1 قواخم نم اماو كعلان ١

 2 انردقو م | ىلإ 4 رابتدالا الار نانا ىرورضلا اعلا عفد نكي الوا ممقد نأ كال ةديإللا هذ

 وه نيتحطا نيب عمجاو اب قد نكميال ةحيطا هذهف نيكل ةرسسإ عش مل ةنمع دك نحل اندر اءاذا انأو

 ولعفل ثدح دعلاف لعفلا 4 1 انس 8 ماعاحو هيردقو 0 ديلا ةدارا ق لاح هن احبس هللأ ناف قا /

 ا هلعف دوجو هن ايس 5 مل ولو ب بيسملل قلاخ بسلا ق قااخو 4 ةقيقح هنردقو ه هرايتحاو هيداراب

 لاق# اضيأ ديعلاو ا اد ىلاعت تلا نورك ف 0 ىنسال' ناقبر فلا لاقف هل دح وملا يس قلخ

 اه العاف ديعلا لي ديعلا وهو ا( اءاحع ةع اق هنع ةلاصقنم اهقاذ هنا ىنععا ط هن احءرس هللا تان ىلا

 هنر ردقو ا ا تثدحو هب تماق اهنأ نعم | امل دبعلا ت اد>او ة هش او.ةردقلا ن 0 هيف كدحلا اك

 كلذ نم هناحبس برا || مدح اف ةفلتم ةفاضألا ة ةهج نكلو رد رح ا ] مزاتسم ن نيثادحالا ن ا

 0و ةبكح هم هنلا دوعل هب ملاق هأ لعق وهف ديعلا ةياتكا اكو لقفال هل لوعفم قولا ماو هل َ وهف

 هللا هلوقك هتاقولخم ضن دل ىلا اه ا هلا ثداو ولا نب 5 ريثك ةناحتبس هللا افاخأ كفو همكبلا ةئم هل

 00 ؟ لكو ف 0 مك فوت لق 3 0 0 ُْق وى : د ل ند يفؤَشإ

 35 ا 00 لاقو د 0 الإ يق 0 0 0 هللا تدك لق ع نال را

 لأقو (ةحصلا مهتذخأو باذعلا مهذخأف) لاقو :قلاب كب ر ند نا ور ر لق لاقو تاتكلا

 ىعذأ هس ل لاعفالا هذه فاضأف ريثك اذهو (ردتقم ز زيزع ذخ أ مهانذحأف هيب لإ ا الكو)

 نيقاضالا نيد ا وصل اناسأ | ماعح ىذلاو وه ذا 0 كا اهف ةاضاو 4 ؟اضقو 4 اشمو هقلح ةمدأو

 900151 نارا ىلا ىراتحالا لمفلا ةقاضا نا نين كلذك ناك اذاو .نيدسلا ناب: ضقانت الو
 ىلاعت هلوق هريظنو ا ردقو ةئشمو اتلخ هن احبس ب لا ىلإ هتفاضا يفان , ال هندأ راب هعوقوو هب هماقو

 هناحبس برلاف نيقثا نِيَح 0 مذ لحاف حونل لاقو (ةيراخلا يقم 1 ءاملا ىغط ال انا (

 هثرشامو اس اب 7 ىدلا وها

 درحع لب هنم د را ريغ ن م اهب رانتحالا هلاعفأ ثدح د.علا نا لمح آلا لوق و ه2 ىلصف م

 مه تم ُّط نمر 5 هز اك هنع ةقصلا هده لوعسو ديعلا ةدارا ىف دأ أر ناف ا ةردقلا

 ةكارألا نآذ | دأ ناو مهدنع كلذ نم صخرأ الف ةرورضلاب مولءمال ادحجو ةر ,اكي سانلا زكأ ١

 رع هن 0-15 مدع 2
 3 و

 00 سس هنأآل ةذا نال مز أو نم 0 اذه لاق ادم الو 0

 زحعلا مدع يلا ىمدع ضحأ ةردقلا لئاتلا لوف وق ةلزاع هو ىرخا 1 انمدع | عأ ةدارالا

 نا هلوق اأو .ىمعلاو ممصلا م اميل مدع 2 أو ميل لاو سر را ءد ع هد ل ىمدع مالكلاو

 كَ 5 درج 5 لعفللا
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 ' اين تان وا ياش واي ساو

 ةردق هسفن نم دج ديعلا ناف ةثلاث ةراكم ةمالملا نم ا لعافلا



 نت توراساس ةفياس نيج موتا نا

 إ12ظ2ظ<ظ*0 071 0010

 ىنسو ىردقنيبب ةرظانم يف دلل نورمشعلا بالا ٠

 ءوركملوصخ وأ هل بوح تاوف نم.ةلعف يف امل.هل هتدارامدعلا لمت الو هلم السر لسا
 ةدارالا امهءراش ملام لعفلا عوقو ما ةرّدقلا يحوي الف هيلا

 مالك هرخآ كال  ايين ةذيرم' سفنلا نوكا نأ حالا لوو امآو م لس زك

 ىهو قواخم ريغ مأاهف قول وه تكالذكر اينركف دلو كل باطنال ان زف نالطلا هاك
 ىذلا ره هناا نكات كلذك"اماعج ىذلا وه ابقلاخو اهرطاف ا [كلدك انف هلل ىتل

 وهف .اهفاضوالا قلاخ اهتلاخو اه كنصو وه ةديرد اهركف (عاضو ا ا ان عيمج اهأشنأ

 بسملاو ببسمال قلاخ بسلا قلاخو لعفلل ايبس ةفصلا كلت تناك اذاف اهيف ةيديرملا ةفصل قلاخ

 دناعم رباكمإالا هركشإأل امه اذهو هنوككو ةيشْنو لردع عقاو

 راتحاةناقضال ةلعاضا ةدارأ هيف قلخ هناحيسهللا نأ ىرخالا ةفئاطلا لوق 1 7 لصف

 هل هراثياوةزابتحل نيددضصلا دحأ عوقو نكلو:كلذك مالا نأ بر الور الا لك ا
 برثا ءاضَمب اعقاو دبعلا ىلع اردقم هل ارودقم هناحبس برلل اقولخم هنوك نع هجرذال هبلا هيعادو

 هذ ىلع تبق ىلا ةيقبلا ىه هذهف هدض ىلا هنع هتداراو دسعلا ةبعاد فرصل ءاش ول هناو هردقو

 لع لل ةده ِف قحلا كسا أاونكلوةاسالا لك وبا اكمل مهلوق لل اهومض ولف ردقلا راكم نم ةقرفلا

 5 3- ذاك راو ةردق ديلا هلا هيك هلدعب هن احبس هللا نا كاذ ا فئاوطلا اش نه

 ةردقلا با.سالا كلت ةلمح نفو ةئنطايو ةرهاظ تا هناعأف هرضيام عفدو هعفنرام لح

 هب ردو هشك لازن "أو هلسر لاسر ءاةناعاو قي طلا هل جذ و رمثلاو ريا قيرط هفز و ةدارالاو

 مهيدؤيام ةهأ 0 مهعفضإام ةدار | ىلع هن احبس مهرطف مل هي ” هيلع اهب جنح ةاع لك هتعال او هتكمالم

 ىذلاو ليصفتلا ىلع هب مم معال مب هقئ امم ريثك ناك مث ملا ناويحلا كلذ ىلع رطف اك مهرضيو

 مهلحالصأل مط“ م عقنأىه ةمظع روم أ مثو تاناويكلا نيب وهم 00 عقانملا ن نم هنوماعي

 صاخ فيرعتو هنم ىحوب الا كلذ ىلا مهل لبس الو اهلعفو اهبلطو اهتقرممبالا ةداعسالو حالف الو
 ل مهحالفو مندا هش امو مهل عفن الا وهام مهف رعف 0 ,يلع لزنأو هلسر مهيلا لسرأف

 يرحل عابطلا اه ةلآ نيح م مدنا رعابيلع ترجو اه ونك اسو اه فلا دقه قادما نيلغتشم لس 0

 ةدارالا تضونف مهرورسو 1 تاوفو نإ تاقنا ملقعأ نم اهناو مهيلع "ىش رشا اها لكلا

 ماقف ةباجتسالا ىلا راصبالاو عامسالاو بول قلل ةكزحم كلذ ىلا ةوعدلا ذإ حالفلاو ةداعسلل ةيلاط

 نيزيو انغريو اهينعو سفنلا دعي 0 ءادلا كلذ هٍجحو يف ةداعلاو فلالاو عبطلا ى ءاد

 ةئنيزوسعاو وهلو ةبولطم ةذلو ةرؤم ةحارو لجاع دك وهو هل ائالم ةلازكل هتداتعاو هتفلأام اهل

 اهذالم ةقرافع الا لانيال رادلا هذه ريغ راد يف كل ره ىلا وعدي حالفلا ىعادو رئاكتو رخافتو

 ءارئامذخ لوقي اهتاييتشمؤ اهتابوبحل ريغلا زاثاواهتاق ال ضرعتلاو اهترارمعرجو.اهتارسمو ايا
 ةكاردم ايف د. |نظح إو : ةرم اذه ىلا ىغصت نييعادلا نيب ةدارالا تماقف هب تعمسام عدو

 ىوق بذج دبع ةمحر هناحبس هللا ءاش اذاف ةمينغلاو رفظلاب زئافو ريساؤ ليتقف ةنحلا لحمو برألا

 هتمه اوفرصاو ىدع وشن ْنأ كل لا ىحوأف ةيبطلا ةامحلا هيبحو ةعقشام ىلا هتعزعو ةتدارأ

 (اونما نيذلا اوتبثف كعم ى ا ةكمااملا ىلإ كب ر ىجويذا) ىلاعت لاق مك ٍتعاطو ىتاضرم ىلا هتداراو

 ( ءافش ند 0و



 رمشلا نع ىطالا ءاضقلا هبذثيف ا ا نورمشعلاو ىداحلا بايلا

 ريخلاب داعيا كلملا ةماف ةمل ناطم .ثللو ة ةمل مدآ نبا لش كالمال نا ملسو هي هيلع هللا ىلص ىلا لاقو#

 مكرمأب و رقفلا 3 ناطيشلا) أرق رق م : ىلإ دكت و رشلاب داعبأ ناطيعشلا ةلو دعولاب قيدصتو

 ا 10و هلو هدمت ةنعاكسم] دبع نال ذأر أ اذاو (داضفو هنم ةرفغم مكدعإ هللاو ءاشحفلاب |[

 قيرط رذحو رمثلاو ريخلا هفرعو ةداراو وادق دالطعا دق هنال هل الاض كاذب 0 هسفن ناس و

 , ىلونام هالوودسفتل راتخا امو هكرت مث اهب هفرعو ةاحنلا قيرط كولس ىلع هضخو اهب هفرعو كالهلا
 0 نيعملا لعفلل ةمز ناكل ةئيعملا ةدارالا كلتف ىردقلا لاق * هسفن الا قمر الف ارش ذ>و اذاف

 ريغب تناك ناو قريشا لوقءوبف هناحبس برلا ثادحاب تناك ناو انلوق وهف دبعلا ثادحإب 0

 أهتاو لح جوت هللا :نم ةصاخ ةعيشم ىلا دبعلا نم ةدارا لك رقتفتال ىنسلا لاق * لاحلا مزا ثدحم |
 نأ ءاش هئاحبس لاو سفنا| ةكرح ىه ةدارالا ناف اديرم هليل ةماعلا ةئيشملا كلذ يف ىنكي لب
 نأ ءاش هن أا>س 1ك اذفو الف ةدرفم ةئيشم ىعدتست 1ك 0 5 نأ و هكا 0

 اللا 2 رك نآءاش كلذكو ةصاخ ةئشم ىلا هساقنأ' نم سمن لك رقتفي الو اننفنتم ىلا نوك

 كالفالا تاكرمل هتئيشم كلذكو ءاملا اهب ىرجم ةصاخ ةئيشم ىلا هم ةرطق لك رقتفت الو ايراج هتلمجب

 وك نآ هيثم كاذكو.سفنا سواسوو بولقلا تارطخ كلذكو ثيغلا لوزنو حابرلا بوبهو
 00 ك1 ند اذأو _ركالا فرحا ةثلشم ريغ هتيشعا فرح لك ناوكي نإ مزلتسيال املكتم دعا
 ادبع ئدهم نأ "16 اذاذ نينصإإ ةلعاض ةئشملاو ةدارالاكلتو ادي ايئاشددم .عنوكي. نافاس هناحس

 سفنلاو هنع لختو هسفنو هكا ا نأ ءاش اذاو مدار ةمانم ىلإ ةداراو ةييقمو هنعاذ فرص

 سم وه هدحو هللا نكي مل ناف م ايه ام وه بوبحم دا سم: نم اذ ديال | اهعبطل دكا

 بحن مل ناذ اهناذ مزاول نم اهتبحو اهتكرح ناف دب الو ادارمو ادويعم اط هريغ ناكالاو اهدارمو

 ا> 1 14 قلعت اهداعم يف اهعقثي اع اهيدازا قلعت مل نآو' هلدنعو ريغ تبحأ ةدصتو اهرطاقو اهبر
 تلق * اطالضو اهاده هللا ةثشم نأف تالق .ناف * تقلخب اذكهو اهتعممط يف ليطعت الف دن الو هيف

 اهتنارأو اهعاود بذج اهاده ءاش اذاو هراتحام نيبو اهنب لخو اهعاودو اهكرت اهالضا ءاش اذار

 ىدوحو 0 سوفنلا رئاس نيبو اهنب كرتشملا ردقلا ىلع اهدميف لوبقلا عل اوم امع فرصو هلا

 نط ىش عي ةيردقو هتئشع اذهو امف اهريغ نيبو ا ىح ىتلا عناوملا ادع فروصلاو

 تعبأ ةيريخا نا واومكحو تايب ءاشيام نو 5 نكل ةتلاهنوكتو هبردقو هتئاشم نع تادوجوملا

 قلطاو ردقلاو ةئشملا ليذ تبحس ةيردقلا نأ ولو ةلئسملا هذه دقع اهنع تاحتال كل وبابسالا
 ااا 1 لقال هايس ترا لاعفأ يف ةدومحلا تا اغلاو مكتللا تايثا عم تائثاكلا عب جس ىلع

 قيفولا هلو
 سجس .+.__ييويمسمب

 0 ىداحلا بابلا

 نع ىملالا ءاضقلا هنزل قف

 ١ 0 ناد علان م 0 رم كللملا 0 كلل كلام مسهللا لق) ىلات.هللا لاق

 0 داك كلل هدر م ل 1 ا 2 ل

 ا
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 ل توج
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 رعشلا نعىطالاءاضقلا هبرزمت يف وع 6 2 نورمثعلاو ىداحلا بالا 1

 00 هدرفت ىناثلاو كلملاهدرش لوالاف هريغال ءاشإ نمهعزنيو ءاشي نم هبتؤي ىذلا وه هناحبس

 زعلا كلذ بلسب ءاشي نم لذيو نعلا عاونأ نم ءاشي اب ءاشن نم رعي ىّدلا وه ةناحبس هناو هف
 0 تلوانتف ريدق *؟ىش لك ىلع كنا هلو اهمتح مث ؟ىشس هنم هعم دحال سنل هيدي هلك رح نإ

 هيلسف ريخ اهلك اهناو هديب اهلك تافرصتلا هذه نا تئمضتو هنردق مومو هفرصتو هدحو هكلم

 فرصتلا اذ_ه ناف ليلذلا بولسملا ىلا ةبسنلاب ارش ناكناو ريخ ءاشي نم هلالذاو ءاشي نمي كلملا
 ىنثيوبرلاهيلع ذمحي ريخ هلكاذهو كلذ نع جرخال ةحاصملاو ةمكملاو 5لضفلاو 1 نان انا

 ىلصفللا لوسر نأ سم حي يف تم : 6 هيلا سدل هناو ريثلا 3 هيلع ىنثيو دمح مهب هيلع

 كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبا هلوق يف حاتفتسالا ءاعد يف كلذبأ هبر ىلع تي ناك ملسو هيلع هللا

 هيلا ئدثام لكل بهنلا مثلا ةيسن نع ىلاعتو كراش تلاقتو تكرات كاو كي را كليا سل

 هناين أيس 5, ارش نكي مل هيلا ففيضأ ولف هيلا هتفاضاو هقيسن عامتنال ارش واص امنا رشلاو يحس رق
 هردقوهؤاضقو هلعفو هقلخو هلعفو هقلخ يفال هناقولخ ضءبيف رشلاف رشلاو ريا قلاخ هناحبس وهو

 عضي الف مدقت 6 فيض وم ربع ف ىتلا عضو هلتقيقح ىذلا لظلا نع هناحبس هزن: اذطو هلك ريخ

 مل هلحم ف عضو اذاف هلحم ريغ يف 'ىثلا عم عضو رمثلاو هلك ريخإ كلذو اهب ةقئاللا اهبعض اوم يف الا ءاشالا

 رابخلا زيزعلا مالسلا سودقلا اهنم ناف كلذب دهشت ىنسحلا ةقاسأو دنلا سل سلا نا سار

 هزل يع لك قم هاطلا اوه رسفتلا لعأ لاق اك« 10 و دقوا 17 نم هزئملا سودقلاف ربكتملا

 ناكمهنأل سذقملا تيب هنمو ةهازنلاو ةراهطلا نم ةملكلا لضأو ةغالا لهأ لوق انهو و1
 هننمو همأ هتدلو مويك هتئيطخ نم عجر هيف ةالصلا الاديربال مآ نمو بونذلا نم ةقا

 رهاط هنال سدقلا حور ليرربج ىمس هئمو ايندلا تاف ١ نم امراهطل سدقلا ةريظح ةئلا تيمس

 كل انسفنأ سدقنو ىنعملا ليقف كل سدقنو كدمحب حسن نحو ةكئالملا لوق هنمو بيع لك نم
 رؤهمحلوق اذه كب قيليال امع كهزتو كسدقن ىنعملا نا ثاوصلاو ءىثشب سل اذهو ماللاب ىدعف
 ساندالا نم ةراهطلا نم كتافض' نم وهام ىلا كبسنب كل ندعو ريرح نبا لاقو # رسفللا لعا

 ههاجم لاقو * اص وبأ هلاق كدجمتو كمظعن مهضعب لاقو لاق كب رفكلا لهأ كيلا فاضأ امو
 هلوق يف اهدح ىلع هيف ماللاو كيلا هبسنن الف ءوسلا نع كهزن مهضعب لاقو ىهنا كريكت و كمظعن
 كدمحب حبسن مهوقب ظفالا اذه نرق اذطو تلق هلجال مهسوفن هيزئتال هللا هيزنت ىنعملا نال مكل فدر

 برلااهب مظعإ ةملكهّللا ناحبس نارهم نب نوميم لاق *# ءوس لك نع هناحبس هللا هيزنت حيبستلا ناف
 هدا ٠ ةظفالا 1 لك نم هلل هيزنت ىه سانع نبا كاقؤ ءؤشلا نم اهي ىشاحتو

 نع ههزنو هلل رعبا نف نوحبسي كلف يف لك هنمو اف تدعابت اذا ضرالا يف تحبس مطوق
 َن

 ٍِس ىذلا هناف مالاسلا هنيس | كلذكو هإ سدقو' هسدقو هإ جحشساو هللأ عت لاشو هحعبس دقف ءوسسلا

 كاذب هقصو تابحوم نمو ملاسلاب هفصو ند كلذ ف غلبأ ماللسلاب هفصوو صئاقنلاو بولا نم

 مالا هدارا نم انا حا طل هماظ نم هقلخ ةمالس ١

 فصو 52 0 م هقلْط 0 ل 0 0 فقنلا لامفأو صقل تافص ا و هيلا ا

 هتكسن نمو هلعق نمو هب ةمسقلا ع ندو رثلاو



 انع ىملالا ءاضقلا هير يف - ؟/و نورشعلاو ىداخلابانلا

 0 ىذلا وه هريبغو ال لح لاق 2+ 0 هئامسأ نم ركلا تااذكو بوععلا نم ماسلا كلذ لك

 قحسا وبأ لاقو * ءوس لك نع مظعتملا لئاقم لاقو تايسلا نع ريكت ىذلا اضيأ لاقو ءوسلا نع
 لك نع هنءارب هتزع 0 نمو ةمانلا ةزعلا هل ىذلا زيزعلا همسأ كلذكو هدابع ِظ نع ركل ىذا

 ادوبي لك نع الع ىذلا .لخلا همسا تالذكاو ةلماثلا ةرزعلا, تا كلذ ناف تبعو رشو ءوس

 0 ال 21 ةمسإ كاذكو كلك وق نوكلا لب ”ىثمفوذ نوكيأل نأ هواعبلا6 نمو ضقنو

 هلاعفأ يف الو هئاهسأ يفال صقن الو ءوس الو ريش هيلا بسنيال نأ بجوب هدمح لامكف هلك دما هل

 لكل قلاخلا هن احبس هنأ عم هيلا هظلاو عودنلاو يشل 2 عنع - لسا ءواهماق هتافص يف الو

 رشلا لعف دق ناك هنع ئمل لا تلال لعف اذا دبعلاو مهاوقأو مهناك رحو مهاعفأو دابعلل ق ااا وهف

 0 باوصو ليك و لع هن لمحل اذهو كلذل العاف هلعح ىذلا وه هناحبس 1 ءوسلاو

 ةيكلا نم كلذ يفهلامل هعضوم ءىنثلا عضو دق لعملا اذهب هناحبس وهف حيبقرش لوعفملاو ريخ العاف

 د اصقنو ابيع ديعلا نم هعوقو ناك ناو ةحلصمو 0 ريخ وهف الع دمح ىتلا ةغلابلا

 ةصقانلا ةشللاو 1 حلاو ءاحوعلا ةيشخلا دج ءاذأ ريبخلا عناصلا نآف دهاشلا يف لوقعم ر 1

 جوع لحملا يف ناك ناو هب حده اباوضو الدع هئم كلذ ناك هبسانيو هب قيلي عضوم ف كلذ 2

 الدعوا ةمكح كالذ ناك اهب قئاللا اهلحو اهعضوم يف ثئانخلا عضو نمو لا هب ماب ببعو صقنو

 لجرلا يف لعنلاو ا لأ ىلع ةمامعلا 3 نش ا,عذوم ريغ يف اهعضل 1 ٍلظلاو هفسلا اعاو اءاودو

 امهلحم اذه ذا ةلابزلاو لعنلا لي ملو هعضوم ءىثلاعضو دقف ةسانكلا يف ةلابزلاو نيعلا يف لحكلاو

 مكحلا داو ا نحل ىرفأا طم وم. يف الا ىلا عضوال ىذلا مك و نمو

 يف هنا امكف رمالاو قلخا هل هناحبس وهو هل هآيهو هلحم يف يصر لك يفو ةقلخام لك يف لدفلا

 اذاو اهلياقتو دسافملا ليطعتو اهايمكتو طاصملا 10 .و نيرمالا حجرأب الا رمأيال هرمأ

 ريخ وماما وسال ل اعف 00 رلى نسلو ايفو يا حجر كا 1 ضرامت

 همدع ن نم اريخ هدوحو ناكاذاف ت تاق ناف هدو>و نم ريخ همدعو الا لعق نع ىمن الو همدغ نم

 ضقت 3 ةئيشملاف هدوجتو ءاشي فنكف هدؤجو نم اريخ همدع ناك اذاف هدوجو ءاشيال فكف
 هدوحومزاتسي دقف همدع نم اريخ ناك ناو هدو>ونال اهضقنتال تلق ةيلكلا ةدعإقلا هذه كيلع

 000 إو ىلا ءدعو قتلا اذه نم.رومأملا اذه عوقو نم هلا نحأ وه هل توبحب تاوف
 |0000 ا فاسو هقدع نم هللا تحا وهام ىلا:ايشو.كادلاو هدوحو نوك. دقق هذوجأو نم
 ا 00 047 | دف "ىنن رمأ اذا هناحبش :برلاو هللا ءاش نا اههقارتفاو عرمشلاو ردقلا عاجحا باب يف
 00000 و هم |[ يقف هلع ىهن اهو همدع نم 2 مدوحوواالا' ايش بحال وهو هيو هدارأو
 | ىلإ« هئاضفا راتعإب امأو اذهو اذه تاذ ىلا رظنلاب اذه هدوجو نم ريخخ همدعو الا أيش ضغببال
 نسحالاف مهلا لزنأام نسحأب | وذخأب نا هدابع هناحس,رمآ اذبطو رخآآ كح هلف هركيو بحام
 هقلخ ِق ةيرس اذكهف ةعرشو ل ف هتنش هده تناكا اذا و 0 نم ريح وهو هب رو انوه

 . هلعش الو هقلختال نأ ند اريخ هلعشو قاف نان دف وأ هقلخت نأ دارأ أكف ءرذكو هئاضقو

 دل رمثلاو هنع هزيم وه ل هلعفي ال وهو رش هدو>وف هدوحو نم اريخ همدع ناك امو سكعلابو

 هل



 ا مسلما 2

 رمثلا نع ىالاءاضقلا هنزل يف -_-_- اك 2-5 نورمشعلاو ىداحخلا بالا ١

 هناحبس هب مئاق لعفلاو قالا ناف رشال ريذ هلعفو هل هقلخ تلق رش وهو هقلخ مف تاق ناف # هيلا

 لعفلاو هيلا هتيسنو .هتفاضا 5 رش نف قواخلا يف ناكامو هب هفاصتاو هب همايق ليحتس, رمثلاو

 لصالا مدعلا ىلع ىتب هدوجو 6 | كدلاو ريخ هلك هءاش ىذلاو اريخ ناكف هيلا فاضي قلخلاو

 بترتيب امو لدعلا مدع وهو لظ وأ لعاا مدع وهو لهج هببس ناو.مدع هلك ر مثلا ناف رشلا وهو

 ريثك تلق ناف * تاذإلاو تاريؤلا بابسال هلوبقو لح لا دادعتسا مدع نم وهف مالالا نم كلذ ىلع
 دوحولاو همزاولو مدعلا نم: هلكرمشلاو همزاولو دوجولا نم هلك ريا ناب لوقلا قلطي سانلا نم

 هلا هقلخسام لك نا هب ديرأ ناف لامحا هيف ظفللا اذه تلق  امدع الا نوكيال ضخما رشثلاو 7
 الو همدع ىلع قابلا مودعملا وهف 1 لو هقلحي ملامو همدع نم ريخ هدوحوو ريخا هدفف 0

 ديرأ نأ ريا مدع وه ىمدعلا رثلاف حبج اذهف ريا هديب هناف هلعفل ريخ هيف ناك ول ذا هيف ريخ

 رشةمزلب دقدوحولا ناف حْيحصب نسلق رشووف'مدعلا مليام لكو رح وف دؤولا مناياك ل
 دوحوو جلثلاو دربلاو راو رطلاو رانلا لوالا لاثم حجار ريخ همزاي دق مدعلاو حوجرم

 كلذكوريخلا نم كلذ دوحو يقام ىلا ةسنلاب رومغم ىئثزح رشهمزارو دوجوم اذه ناف تاناويحلا
 نيذا نم هيفام ىلا ةبسنلاب رومتم رج ةش وهام ةقعملاو لالا نم همرلل دق هب نوكأ

 نم يفاضأ ىسن رشو هجو لك قيقح نضحم رش ناعوت رشلا نأرمالا ا ه7 لصف قيم

 ىذلاوه ىناثلاو اضحارش نكيمل دوجولا يف لخدول ذا دوحولا يف لخديال لوالاف هحو نود هحو

 تناكّن اف دوج وار وما وأ ةيمدعا زوم ن وكت نا اما رورش ىهلاس ىلا رومالن رخو ثا
 وها ومدوجوءاوديفهلةيرورضوأ هدوجو يف ىذلل ةيرورتشر ومال امدع نوكت نآاكإ ]8

 نم اريخاهدوحو ناكناو هلمالو هئاقبالو هدو>ويف هلةيرورض ريغ ن وكت نأاماو هل هلةيرورض

 ناوحالومتلاوءاذتغالاةوقكىاتلاوناورحلا سفنلاوةكرل1 و نباسح الاكل والات اق اةعبر أ دوف اهم دع

 نم ريخاهب معلا تلا تام ولعملا قئاقدب مك رلاوهنوقوهرصن وهعمسو هتحيصك ثلاثلاو ىمانلا ىذتغملا

 ض[نرمالاكامكلاو ءاقلا وة داسيا لك د و وف ةيدودك رار الاانا هلقيرورض تسيل ولهجلا

 هللباقلا لحلا ىلا هلوصوو ريخلا لوضح عنم ىتلا ةيدوجولا عئاوملاو ايئاطأو مالالاو اب ءابسأو

 دئاقءلاكو هبابعافتاو ندبلا ا ىلا ءاذغلا لوصو نم ةعناملا ةيدرلا داوملاك هلوصحخل ل

 اممدع وه تاذلاب رشلاف اذه فرع اذأ باقلل اد لوصحل ةعناملا ةدسافلا تادارالاو ةلطابلا

 كديلاَو ملعاا مدع ناف اضيا رش نم مزاول مدعلا اذطو هلاكوا هئاقوا هدوحو يف "ىثلل ىرورض وه

 ررضلاو ملالا نم امهمزاي لادتعالاو ةدغصلا مدعو ةيدوحو رورش وهام ملظلاو لو !نمامهم زاب

 اهب لهجلا رضيال تلا مولعلاو طرفملا ىنغلا مدعك اهنع ىنغتسملا رومالا مدع اماو ىدوحو رش وهام

 مل ىنغ وه ثيح هنم ىنغلاو لع وه ثيح هنم ملعلا ناف رششلل اببس اهدوجوالو ةقيقحلا يف رششب سدلف

 قح يف لدعلاو ربضلاو ةفعلا مدع ريخلا ىضتقت ةفص مدع نم ريثلا بترتب اهناو رشال اببس عضوي

 مدعو هعضوم 'ىثلا عضوو ةمكحلا مدع كلذكو تافصلا هذه مدعب هانغ يف هلرسشلا لصحبف ىنغلا

 ىلعالا.بترتبمل رمشلا نا رهظف كلذ ىلع هلرشثلا بترت بحوي للا بحاص قدح يف ةمكحلا ةدارأ
 ارورش تسيل. :ةيدوجعولا نومالاق ريشا اسسالو ارش نوكبال هذوحو ثح نم دوج ءلافالاو دك



 رطل ىهالاءاضقلا هبت يف - ١ 0 ور ءالاو ىداحأ باللا ظ

 لاكالا نم ايش دال كاف ةمئايوأ ةيرؤ رك روم مدغ نمضتت اهنا ثيح نم ضرع ل |, تاذلام
 نع ردصي ملانا كاذلاثمرخأر ومأوملاةبسنلابهيفرششلا ةهجور رثاملاةسنلا لاك هوالا رش ى ع ىلا ا

 اهملع اهوا اسناارت ىف سلف, تفلح !دطو ةياثلاب اطاك ئاا"ةدضغلا ةوقاا ىهو رهقلاو ةيلغ ١ ىلطت أ
 '00 || رثثلا اعاو ةروهقم ةزجاع ةقيعض نوكتت ةنبلا اه 1ال] ير مدل رذلا لب ءوجحو كبح نم رش

 ْ ملاظلا ىلا ةيسنلابو قصروا هلاموا هه سم تاو مولظملا ىلا ةبسنلا يفاضا رمش لصاخلا ىدوجحولا

 | .[]| لدمف ةمضوم ريغ يف ءاليتسالاو نهقلاو ةبلغلا عضو ثيح نم نكلو ءاليتسالاو ةيلغلا ثيح نم ال
 ْ ةقطانلا تاناويلا نم ىغابلا ىذؤملا رهق يف بضقلا ةوق لمعت_سا ولو هلك ريسغ ىلا هلحم نم هب

 ةفصتلاو لذعلا عضوم ةءلغلاو ربقلا ع ضوف هلحم ريغ ىلا هبلدع نكلو اريخ كلذ ناكل مب رملاو

 ”00|| ًاهدح نماابلعاهرأأ بتوت يفالو ةوقاءذه دوجو يف رمشلا نكي يف ةدحرلا عضوم ةظلفلا عضوو ||
 هلامكف اهعفنيو ا ضر ىلا زهت ىف راح ءام كلذ لاثماو اها ريغ يف'اهئارجبا يف لب 0 ٍ

 ظ رشلا ناكاهرود ب رو اهرضي ضر طو هارحم نع هبلدغ اذاف املا لصإ َى> هناي رح يف ْ

 6 ل مول ديعلا امهب نيعأ بضغلاو ةدازالا اذكهف هيلا هلوضو مدعو كلا امع هب لودعلا يف

 نع افرص اذاو ريخ وهو اهاك وهف كلذ يف الامعتسا اذاف و هيذ ولام رهقو هعفشام لوصح 37

 كلدك و اسسن انفاضا ارش كلذ راص اهلح ريغ يف هذهو اهلخم ريغ يف. ةوقلا هذه لامعتسا ىلا كل

 هيدسفاف هقارحا ىغتديالام تفداص ناو ريخ وهف هقارحا ىغشام تقرحا اذاف اهقارحا 0 انلا

 لاصتا قير ف” يف ةعاطقلاةل الإ داع اتقلا كا رك ىلإ ةسنلا فاض رش ويف

 كذا الباق لحلا نوكو ريخ ريثاتل ةلباق ةلآلا نوكو نيخ ةلآلا لامعتسا ىلع ناسنالا ةوقف ندللا

 ىذؤملا لحغلا نع هب لودعلاو هعضوم ربغ يف ريث ًاتلا اذه عضو وهو يفاضا ىسن رثلا ائاو ريخ

 ش ملأتلا نم هللص-ام وهو اضي تا ال وعفملا ا ةبسنلإ امآو لعافلا ىلا ةبسنلاب اذهو هريغهلا

 ظ . لعافلا ةوق ناذ ءطولا كلذكو مايل حو عا ةهح نم هلاريخ كلذ نوكي دقو ةايلا نم هنافو

 ظ اًذدكهو قليالو نسحال لخملا ةبقيلي ىذلا للا نع هيلودعلا يف ريثلان كلو لاك لحما لوقو
 "الا ىف رشلا لوح د نا ر وظف ىزحلا اذنه ىلع ةيراح اهلك حراوملا تاكرجو ناسللا ةكرح

 وه نسل دوحسلا كلذكورش اهتاوذو اهدوجو ثيح نم اهناال ةفاضالاو ةسنلاب وه اها ةيدوجولا
 0 0 كو ةتاحالاو ةنسنلا نهيب ارش ناك هللا يخي ىلا تاتا اذاف :هدوجوو.هلاذ ثَبح نم.ارش
 ثيح نه مظعتلاف مانصالا مظعتك كلدك هلئجام ىلإ ةفاضان ارش ناك اعأ كرشو رك هداوجاوام

 اضحم اريخ ناك هلوسرو هنيدو هباتكو هلل امظعت ناك اذاف هقلعتم رابتعابالا مذيالو حدمال مظعت وه

 هللا ريغ ىلا دولا ةفاضا نا مارش هتلعح لحما اذه .ىلا هتفاضاف ناطيشللو مصلل ام امظعن ناك ناو

 كلذك هتلعج

 نااما ناويحلاو تاننلاك ًايشف اش اهداومنم ةنوكملا ءايشالا نا مب نأ ىقيلب' امو < لصف هع

 ٠ انا0الا نماهداك ضرع نان وه لوالاف اينوكت دعب وأ اهأذَبأ .يف رش وه د صقتنلا اط ضرعي

 كلذ سيلو بسلا كلذب اهتاخ يف صقللاو امف رع كا عقيف دادعتسالا ةصقان جازملا ةيدر اهلعجم ام

 هلوبق مدعو ماعلاو لامكلا لبقيمل لعفنملا نآل لب هلك هبايدوحو ارمأ هنع بهذأو همرح 0 ا
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 ع
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 ا
١ 

1١ 

 يما



 رسشلا نع ىمهالاءاضقلا هب رن يف ا نوؤرسشلاوىدالبا تالا

 0 0 ئدوج ولا نيخلا ورق لعافلاب ىلا امإو لالا نأ ع 1

 رمس موف اذهبو ىلصالا مدعلا ىل ىف لامكلا تس هدادمأ مدع نم م وه هيف لصح ىذلا رشلاو

 همامو قواحلا 0 وهف هقلخام نا (توافت نم نمح رلا قاخ يف ىرئام) ىلاعت هلوق

 ىدوجحولا قاخلاف ل اعافلا لعفب قلعت, اقولختا ردا سيل لوبقلا مدعو هلوبقءدع نش هصقن و ةننع انآو

 لص ادادعتسا هل قايم هناحبس قلاخلا نأف قلخلا اذه ببس لصح اما توافتلاو توافت هيف سيبل

 مدعلا|ه أو قلطأ وه هئاحيس براا ىلا ىذلاو هلمأتف ق ةالا سفن نمال قلل امدع نم هيف توافتلا

 لصح اطادتعأو هئاضعأ ةمالسو هلك ىضتقيام محرلايف نينملا ةداميف لمكيل اذافهل لعافب وه سيلف

 تاننلأ تلذكو تواثثلا هك

 امهدحأ اضرأ ناعوت ووف'هداجماو هثوكت دعب لصاخلا رشلا نا وهو.ناثلا امآو 2 رش
 ناوبلا نعو ىتسلاب هدادما تاننلا نع عطقب مهدوحو دعب هلاكهب ىذلا دادمالا هنع عطقي نأ

 وهو فام داشم لوم قاثلا هب لفكيام مدع وهوزاضلا مثلا ىلإ فام تروق ءانلا ل

 ظ

 ْ عنه ةيدر طالخا ندبلاب موقت مكهيف ةلاصلا باسالا 2 عني لخا عنام مايق امهدحأ ناغون'

 مس ءلاو ىدطاب عافت عن ةريتَساف تاداقتعاو تادار 1 باقلا موقت مو 4هب هعافتاو هنق ءاذغلا 0

 كالذ اهم عقاد ىلا ةدارالاو ةوقلا مدع نم اًضيأ وق 0 هبابسأو ايدو>و ناكناو رشلا ادهف

 ,ةوقلا مدع نب 50 اهتالم دس ظالخالا ةيلغ نا هلاغم هب لا رأت هعقدب كد أو ةوف تدحاوو# عئاملا

 و عع ةادعانلا ركادارر الأ ءاليتسا كلذكو عكا 0 عي امل ةعفادلا ا اهل ةدصلل

 . ىلصالا مدعلا ىلع هؤاقب هف 0 لب هلالعاف نسا هيض بيش مدعإو ةدض بيش مدل لش

 تاينلاو ناويحلا بيصي امم كلذ وحنو قرغلاو قرلاو ديدشلا دربلاك جراخ نم عنام ىاثلا

 يفاضأ ىبسن كلاش هتكلاو ىدوجو بسس ىلا دنآسم ىدوجو رش هنأ بيرال اذهف داسفلا هيف ثدحيف

 اذه ةيلك تاريخو اصم هيلع بترثإ ءاملاو دربلاو رحلا كلذ دو>و ناف ع هحو نم ريخ وهو

 هثم رك أ ارش نمضي: ىزللا رشلا اذع تيوقتل باسالا كالت ليطف قرد الأ 00

 نه دربلاو راو ها خلا ل صحي ام ناف !هب ةلصالا تاريخلا كالت تاوفوهو

 ةرطقك اصلا كلت بنح يف ىه ةئزح دسافم نم كلذب لصحام فاس قالا طاصم

 ها ءإم ناو هجو نم رشو هجو نم ريخ ىهو فيكف ايقيقح اهرش ناكول اذه رحب يف

 نأ اما دوحولا اقف اذه دنعو الطاب اهتلتلاو يدش هلال ك١ اهردق اف سانلا ن ردك اب

 ماسقأ ةنالث ىلع اذهو هجو نم ارش هحو نم اريح هو لك لك 0 2

 هلق شالو رخل خب نوكأ ناعما هرم و هرب وسم مسقو هسكعو هرش ىلع حجار مزح م

 5 نك ريا وهو لوالا مسقلا اماف عق مقاو ريغ م اهضعبف اهماع دي مالو مابا هك

 ريخسو لاك لكو اهلجسأو اهلك أو قالطالا لع تادوجؤملا فرش[ رف ادي هك تل يدل

 ىنغ وهو هلا ةريقف ىهو امم دمتسي الوهو هنم دمتسآت ىهو هسفن يف هلاكو هريخ نم دافتسم وهف اق

 نسحو ءركشوب هركذ ىلع هتاعاو هب الا اظةاح الام هلأت ةكتدال 5 ه6 ةلآإ | 1



 رسثلا' نع ىهالاءاضقلاهزمتيف ك1 ١ يطل نورمثعلاو ىداحلا بالا

 ىل رفغي نأ هلي و ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا حاصم نم مهلا لعج امب مايقلاو سما 1 ذيفنتو هتدابع

 لع مهميعل »ل نأ هلات لكرلاو مدآ

 هلك ناوحلاو منال او اهعونت ىلع موحاصم هلولأ دينلا مملكمدأ وشو مهداعمو مهثأعم 2 مهحاصم

 نما كلذ ريق## ئادعا ىلع مهرصن نأو اهغيلبتو هنالاسر ءادأ ىلع

 هب اك اهو اذ هلأسإ تانالاو رحشلاو هنع عفدلا هلاسو هم.ش امو 0 ءو هقزر هلاس

 فك ًاف(ناش يف وهوموب لك لك ضرالاو تارمشلاو نمهلأَسي )هلاحو هلام هدادما هلأس 0

 اا ةقهابضشاالى الم هتعلاؤنلاو ءاطعلاءطةطوسبم هديو لاؤسلاو باطلابهيلا ةدتمم ماعلا عب

 ءانثلا هلوهلك دمنا هل ريخ لك هنمو لاك لك هلراحفلاو راربالل لوذم هريخو هؤاطعو راهلاو 7

 تكرابتو هلامفأ ثكرا ا ا همسأ كرابت هلك سمالا عجري هيلاو هلك ريا هدسيو هلك

 لك روص واذ هلذبو هئاطع ةرثك ىلع هنئازخ صقتتالو هلئس ريخ همظاعتيال هنمو هلاولك ةكربلاف هناذ

 هلاجو هلالحو هلك ىلاكلذ ةسن ناكل ةروصلا كلن ىلع هلك ماعلا ناك من ةدحاو ةروصملاعلا يف لاك

 0 كلا 2 لأ كنك حارم ةيت نود

 ةمكحلاو ةخبلصملا تناكامالا دوجولا يف اهنم لخدي الف ةيقابلا ةسْمخلا ماسقالا امأو هج لصف يح
 ىذلا ضخ | :ربثلا ما يف لخدال ةعرالا ماسثالاو ةدسفملا ن دك 1 ا يف ريلاو

 كريشلاو رفكلاو ضحم رش سلب اف ىلبق ناف * ضحلا مدعلا وه لب ةقيقح 0 كاذف هف ريخال

 مكحلا'نم سيلب ا قاخيف لبق#رفكلادوجو يفو سيلب | يف ريخىافد وجولا يف اولد دقو كلذك
 هقا هناح.س هللاق هضعب ىلع هيننساك هللا الا هماعيالام هدو>و ىلع تيبرت ىلا تاريخلاو حاصملاو

 ةياو ةرهاق ةححو ةرهإب ةمكح نم هقلخ يف هلل مكف مهك الهو هدابع رارضا هقاخي دصقالو ابع

 حاصملا ند م مومسلا داحما 0 0 مومسلاك ناعإلاو نايدالل ناكناو وهو ةغباس ةمعنو ةرهاظ

 ثيع هناف دوجولا يف اضيأ لاح تجف كالو دق حجل ىلا انو هوت نم ريخ وهام كملاو

 ريا ن هلأ هداحما يف رشلاام لوخدف دوجولا يف مسقلا اذه دوجو عتتم تا اذاو هع هللا ىلاعتف

 ةحصلاف ترثك ناو ضارمالا ناو كلاغ هيف ريخلا نا لع دوجولا اا ل نمو عانتمالاب ىلوأ

 كو اهو مدطاو قرلاو قرغلاو ءالبلانم مظعا ةيفاعلاو مالالإ نم كا تادالاو ا 1 3

 تافل رشلا نم هيف ضرعيام لجال“ بلاغ هريخ ىذلا مسقلا اذه دجوي مَولو مك ١ ةمالتلا» تيك

 دساقم اهفو ة 1 عفانم اهدوحويفناف رانلاكلذ لاثمو بلاغ رش يلاغلا ريا تاوفو بلاغلا ريخلا

 حايرلاو رطملا كلذكو اهلاصم ىلا ةبسن اهدسافمل نكنمل اهدسافمو اه اا نيب انلباق اذا نكَل

 ملاعلاامأ و بلاغ اهري> نكلو اهرمشب جزم اهريخ ىلق سلا ملاعلا اذه رصانف ةلخعابو دربلاو .رطاو

 تاريخ نوكت ثيحن رشلا نم ةيلاخ هذه مك قالخلا قلخ الهف ليق ناث# كلذ نم ىربف ىولعلا

 هقلح نكي ناكدقف 0 ءحلاو لالا 0 هيف احزيميملاعلا اذه قاخ ةمكملا تضتقا متاق ناف ةضحم

 همدع ار لا نم باغأ هيف ريخلا ام دوجحو نا انماس ىولعلا ماعلاكرش انو ردع

 الر ةناغا قرح قاد سنلبي | هيف هلهأ ةودقو و كلا سأر دوجو يف ةحلصمو ريخ ىاف

 او هنا يف دحاوو راك ىلا نر وك اثن ف لع رش ىو رعسلا 8

 عفترال ةنملا يف امادولو ىرجام دالوالا ىلع ىرح ىح ةنلا نم نونالا حار لصح للاغ



 د

 100-7 نورمشعلاو ىداخلابابلا 1

 لقالا امل قثوو انع مهلا فرص نأ هنيكحا تضنتا فكف هبدانعل مهةلخ دق ناك اذاو ةيلكلاب رمش

 مالي يف ريخ ى 3 ىغبلاو ملغلاو نايصعلاو قوسفلاو رقكلا قلح ف 0

 قف و مل مئاهللا مالبإب مكيلع ضقننا ضيوعتلا هتدئاف ملاق ناف نيناجملاو لافطالاك نيفلكملا ريغ

 5 يف ل اصح ريح 0 كلذ هيكل تكمَتفا دق ذاَف هبإ ناتتفالاو ر ووظلا ن م هنككو لاحدلا ق واخ

 ٠ رمشلا نع ىملالا ءاضقلا هبزنت يف

 ا راخلاو تال نم هيلع بنا ردامو رجلا قي أو ب ب عاب كلت تارطا

 اهدرو موش ن و دعل ل هذه 0 ريخ ني معبطا يطول 9

 كلذ دوحو ناك نافذ هد[ ىخو رادلا اذه بارخ كلذكو | اهحالصو امماقتسا كيعل رمعلا لذرا كَ

 راد ىهو رالا يف ا حجار ري ىاف كن عد للاغلا ريخلل لاطبا هلاطباف ابلاغ اريخ

 داتسساو ليلعتلاو مكلا باب دسبب الا ةلئسالا هذه نع مكل صالخالو ربكالا ءالبلاو مظعالا رسثلا
 هلع الا هذه هتكشمو 0 لال ترا ناو قااذلا باحنالاب لوقلاو ا ةكشملا ضخم كل نوكلا

 نييهذملاردحأ اوراتحافةلمح ليلعتلا راكن ا ىلانولئاقلا ا ٍس اذهلف راتخلا لعافلاب لوقي نم ىلع درت امنا

 رومألا 0ك نابو ليلعتلاو كلل لوقل | نيب نوعمجم ' فكفالاو نيتتفلا دج تا 1

 تاملكلا هذه قرقحت يف لب ربك أ هللاو ّللاالا هلاالو هَل دملاو هللا ناحبس لوقن نأ دعب باومللاف

 0 ظ كلذ الاطاب امهنبامو 0 0 ب قحلاالا ند 0

 ا هلل ا انيلا 0 م ل راثلا نم اورفك نيذلل ليوف

 را ل يكاا لج 0 ىش لك طخ د دنا نأو ني 0 ادا ماعتل نكي

 نارا قادت ف را 000 ا ل

 ةدودحلا تاياغلا لوصح ىلا اهيرقأو هوجولا لك أ ىلع مقاو ٍبسآتتلا ةياغيف وه لب توافت نم ||
 علطأو ليصفتلا ىلع اه ماع هناحييس هللاد دنا 1 تاياغلاو م 51 | كلن لمح : نك مف ةبولطملا مكحلاو ْ ١

 نع نوبرقملا ةكمالملا هلأ ََّش دقو تايادبلاو تاسالا هذيمألا امم ريسلا لا اع هدابع ن ند ءاش نم

 عسيمج يف هناو ةيكللاو معلا 1 نوءاءتالام رعأ ىلا لاقف اهل 4 ةائسالا هذه نساك

 ضعب مطر وظ امو مكحلا سل تناشلنا انتماع امالا انل عال كناحببس اولاقو مهقتسم طارص ىلع هلامفأ
 رعأو ضر اذا تاومسلا بيغ رعأ ىنا مكل ل اقأ ملأ)لاق نوماعي 00 ةهئع | ولأس ايف هتك

 0 متكامو نوديتام ز

 نيملكتملا نم ريثك ف زتعا دقو ةلئسالا هذهباو> اهب نينن.ةمهم الوصأ ك ذن نو 4 لش
 لوقلاوأ تاذلاب بجوللاب لوقلا مازتلإبالا اهنع باورلا نكمال هنا مالكلاو ةفسلفاا يف رظن كلّ ||

 نم انش لك لو كل ىفارشا ًايالو ءىثل اظش لعسشال هناحبس هناو ليلعتلاو ةنكذلا لالا |

 0 هناو ةلعالو بسالاب لمَ ىلع الثم حجر ةردفو 0 ضخم ةثشمالا 0 هريغل انسءاشاا

 ( هانشا- +43
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 دع مم

 ملف ليق ناف هثحابم يف ىزارلا لاق ٍاصملاب للعم وهالو ةمكحو بيس ىالالو فكالو مل هلءف يف
 مسقلا وه اذه 0 كلذك ابلمح ول هير لوقف ولا كك 5 نع ةيرع ءاشالا هذه قلاخلا قاحأ ْ |

 لعفلا يف ىتبو لاق هيف رشال ضخ ريخ وه ىذلا مسقلا وه 2 كاذ كا جعل هنع ج رخام كلذو ل والا |

 ادوجوم نوكي نأ مسقلا اذهب ىلوالا نا اني, دقو هرش ىلع ابلاغ هربخ 0 وهو رخآ مسق
 رايتحاب دجوتاا رورشلاو تاريخلا هذه عيمح نا لوقي نا لئاقل نال ىنجعبال باوجلا اذه لاذ
 بيقع هقلذ راتخا هللا لب رانلا نع ابحوم سل رانلا بقع لصاخلا ّق قارتحالاف هتداراو هناحبس هللا

 0000( دلكحب ناكف ةتداراو للا زاتخاب رانلا ةسامم سيقع قازتجالا:لوصح ناكاذاو رانلا ةسام

 ةيلاطملا هذه نع صالخالو ارش نوكيام دنع هقلخ راتخالو اريخ نوكيام دنع قارحالا قاخ
 لاقل ل ةلاتملا هذه يف مالكلا لصاح عجريو رايتحالاو دصقلابال تاذلاب:العاف هن ركناسألا

 نه لسرلا عيج هيادكك الإ | ةلئسالا هذه نع صالخال هنا 0 5 انناف ثودحلاو مدقلا

 00 فانا لقعلا عرصةفلاخمو هللادنع نم ةلزئملا بتكلاع .حلاطباو مهرخا ىلامطوأ

 هتلسشم نودن ل اصاح 11 نوعا سنلهنأو 000 ناككلاناف راح لد ع

 هللا ناب نيلئاقلا للملاو لسرلا ءادعاةّقيرط مازملابالا ةلئسالا كل: يف هل صالخال هناهسفشن ىلع رقافةتيلا

 ام رودصو هدانا دعب هشفيالو همدع دعب ملاعلا الو هانا ةتس يف ضرالاو تاومسلا قايم

 ةيربطا ٍلوقوأ لوقلا اذهالا هدنع سيلو ملاعلل اديرم اراتخم ن' 1 ذ هتئشمو هراتحا ريغب هنع ردص

 [ 1و لءافلا ىلا عجرتال 11 اوشن نذل[ كلب كلا لوفوا للتاو ىلاو تاسالا ئركتم

 هيلعاورج>و اومرحو اهفهيلعاوبجوأةعيرش مهوقعبهل اولعجو قولخلابقلاخلا اهف اوهشطاصمةياعر
 لقاعلاوةديدشلاجايرلا اهب تيعلاذا ةنيفسلا ف ذات اهحاوماهب فذاقتتو هردص يف ددرتت ةنالثلا لاوقالاف

 لاوقالا هذهيف قحلا لوقلاو ةرطفلاو ل قنلاو لقعلا اهتافانم لاوقالا هذه نم دحاوب هسفنل عر

 هللا ىبص ىنلا لاق اك هيلا مهادهو ةمالا هذه لبق نيباتكلا لهأ هنع هللا لضأ مانالا يف ةعاموك
 اذكه نحو ىراصنلل دغدعإو دوبملل ادغو انل مويلاف انلبق ن ناك نم اهنع هللا 0 ةعلا يف ملسو هي هلع

 لسرلا ءادعال راش الاو ةثشملاب لعافلا راكناو انل باوصلا طسولا لوقلا هنمو هللا دمحم لوقن

 ةدئاعلا ةئيشملاو ةردقلا مومع راكت او هاو حلل تاسالاو لاعتلاو ةحلصملاو ةيكلا راكناو

 رفعوا 1 امناعمو هنا 1 ىضتقمو هدمح يحوموهتهأر وو هتيح نم هناحبس برلا ىلا

 نحنف مهنم ةقرف لك ةلاقم هنمضت قح نمالا اهلئاقو لاوقالا هذه ح هم نو هيو

 نارها هلو نوداقنم هبلاو نولئاق هب

 ةيفاخ هيلع أل هناو مولعم لكب هتطاحاو هناحبس هماع مومع تانثا لوالا لصالا هر لضف و
 |0000 لك ارح و الع ء رش زك طاحا لق لب ضرالاو تاومسلا يف ةرذ لاقثم هنع ٍبزتنالو

 تانئزحلاب هماع نوفي نيذلا مهو مهلك لسرل را ننكر ف عم عم لالا اذه يف فالخلاو

 املاع نكي تايئزولا لعب+ اذا ندم روت دوك وو لك واف هلأ 0 !ءهبال هنا مظوق“لصاحو
 اونكحو 0 ردا ماعلا ةيردقلا ةالغ ةناثلاةقرفلاو ىفسلاو ىولعلا ملاعلا نم ”ىشب

 ع 0 ا وتكاد كلذ ل كن ا لامعأ اوتيل دور دا ع



 رعلاو  ىملال ءاضقلا هب دس ف مح اما/ 2 ا بلآ“ ١

 بتكو نيلسرملا عيمج نايدأ نم ةؤورضلاب نالطبلا مولعم ءآلّوه لوقو اينركو اهداش نوك نأ

 ىذلا هماعمو< تايئاو مطوق لاطباون مهييذكتب ءولم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مالكو ةلزنملا هللا
 مهعلطإ لو مهنع هافخأامو هب مهماعي و هيلع مهعلطي نأ ءاش 0 ءىش نوطيحالو هقلخ هيفهكراشيال

 امهو ىسومل رضخلا لاق ام اهلك راحتلا ىلا ةدحاو ةرطق ةبسن ن نودالا هيلا هوفرع امل ةبسنال هيلع

 قكيو رخابلا نم روفصعلا اذه صقنمالا هللا لع نمكماعو ىماعصقنام ذئنيح ضرالا لحأ ملعأ
 نم « اهلك نضرالا اجمل دنع أع س.ءهدعن نم هدع رحبلا نأ ردقوا هماع نم هب ملكتيام نأ

 هتاماك دفنت و مالقالا تينئقوراحللا تدفنل هءاعب ام هب ملكترام هب كك ا ىلا رهدلا و

 ةتمكح ىلا مهتمكحو هانغ ىلا مهانغو هتردق ىلا ممتردق ةبسنك هناحبس هماع ىلا قئالخلا مولع ةب ع

 يف لوقيو كفن ىلع تأ كتنأ كيلع ان ىصحأال كوقي قالطالا ىلع هب قلخلا لعأ ناك اذأو

 لا ةكتواملا احس كرد بويغلام الغ ثنو معأالو متو ردقاالو ردش كناف ا

 وهو لاتقلا مكيلع بتك سو هيلع هلا يل اد دمحم ةمأ مهو مئالا معال هناحبس لوقيو نوماعتالام

 متأو لعب دللاو ككل رش ردو انش او نأ ىيصتو كل نس وهو انام رك 20 ىسعو مكل )5 1

 اذام مهلأسإ نيح ةمايقلا موي هلسر لوقتو اليلقالا ملا نم مينوأامو باتكلا لهال لوقيو نوماعتال

 (| ناف مالا سفن يف قال قباطملا بدالا وه اذهو بويغلا مالع تن كنا انل عال اولاق مح

 يف فيعضلا جام ملا ءوض لحمضي اك هناحبس هماع يف ىثالتتو لدعمضت قئالخلا مولعو مممولع

 م نع ل نا ع ركاز هيفا مظعأو حيقلا ح فأر لفشل ناكل رظلا مظأ نف س.شلا نيع

 هيلع نيملاعلا بر لع ىلا اهةبسنال ىتلا لسرلا مولع ىلا اه ةبسنال ىتلا سبانلا م واع ىلا هماعل ةيسنال

 نك هماع هب قيسو همأق هبىرجام ريغ نوك ناك رالاو تاو طل نأ نيو هتبك نا

 نم هبقيليالامع هلالحو هتمظعو هتيطإو .هتءوبرل اهيزثت نيملاعلا بر هللا ناح.سف كالذ فالخب رمالا

 ءوس نم هلك فلاحام لك نع اهب هللا ىشاحي ةملكهّللا ناحبسف نوملاظلا نولهاجلا هيلا هبسنام لك
 تابئاو مهوتم صقن لك نع رابتعا لكبو هجو لك نم .ماتلا هيزنتلا هزئملا وهف بيعو ضقو
 0 5 ءاريغل نؤكالا ىلإ هلا تافصب هفاصتاو كلذ يني هماجو هلو كس لا

 هلاالو هَل هنل كح او هللا ناحعبس ىنعم يف هلف زعم تسر نم د ىفذ هاتفا ودقاس دلو هناذ يف * ّّشس 1

 مالكلاو ةفسلفلا ةاكمم نمال ةوبللا داك ند اهناعم ىقاتو اطزانميف هنلقر فاسو ريك 1 هللاو هلال ا |

 مهفراعمو ن :ملاعلا لوقع نأ ميذاو ماقملا اذه يف هبكسعلا بحي ل اصا اذهف نيملكتملا ءاراو طاب

 لصالا#* ناو نعش يف ه هناحبس برلا 2ك ليصافت ةطاحالا نع رضقت مههكح >و مهمولعو

 لامكلا تافص عيمج مزاتسن تسل ةايح ىهوا دعا ا | ا ]هاا هقيقح ىح هنادبس هنا ىناثإ

 د لاه كل نة عراخ ألا ل اعفلا ةايلا مزاول نهو هوجولا عج قمه د[ ىنأو

 يوتا ناك هريغ نم لك ا نك اهصقتنو هتايح لاك بسحب ىلا نع لعفلا

 0 دقو لا ن1 1 لاعف وهور يدق 1 هباحيس برلا ناك كلذلو هتردق كرذكو لك أو ا

 ور قرفالف لاعف ىح لكو لاعفلا وه ىحلا لاق هنا دامح نب ا نع لاعفالا قلخ باتك يف ىراخبلا |[!

 1 لعفلاف ث كلاثلا لسا وهو لعفلل ةمز 1 ةايحلا تلاد روءشلاو لعفلاب الا تمملاو ىلا نيب نيب : 1



 الاراضي 2 و راتعلاو ئداخلا بالا

 هتئاشمو ةذلجلو لعافلا ةردش لصاخل ا ىدارالا ىرايتحالا لعفلا وه هاوس سانلا لقعيالا ىذلا

 نم ارث ناك ناو الثف ءالقعلا نم .دح هيمسال ةداراالو اهنمةردق ريفس ريغنم تاذلا نعردصيامو
 رآث !هذهف .ةرارحلا يف نندشلاو قارغالا يف ءاملاو قارحالا يف رانلاريئاتكاهنع ادلوتمو اهراث
 لمعلاو لعفلاف اهنذ هللا اهلعج عئابطو ىوقب تناكناو اط الاثنا كلو ءانجالا ءذه نع ةرداص

 هيلع تقفنا ام اديرم اراتخم العاف ايح هناحبس برلا نوكو هتردقو هتثيشمبالا عقبال ملاعلا ىلا نم

 امناوبحو اهدامح اهماصو اهقطان تادوجوملا هبتدهفو ةرطفلاو لقعلا هيلع لدو بتكلاو لسرلا
 ركنأو هرطافو هبر دحج دقف هلءفو هرايتخاو هتثيشمب عقاولا برلا لمف ركتأ نف اهيلفسو !م ولع

 باسالا لعحو اردقو اعرش اهتاببسع بابسالا طبر هناحبس هنا عبارلا لصالا#بر ماع 0

 بابسالا راكناف هفرصتو هكلم لحمو ىردقلا ىتوكلا هر 1 0 ىندلا هرمأ يف ك1 ل

 ءازطاو عرشال دححو سحالةرباكمو رطفلاو لوقعلا يف حدقو تايرورضلل دحح عئابطلاو ىوقلاو

 رماوالاوتارافكلاو دودخلاو باقعلاو باوثلاو مهداعمو مهشاعم يف دايعلاطاصم هناحبس لعج دقف

 بس هلامفأو هتافصو هسفن دئعلا لب اهب امئاق بابسإلاب اطبترم كلذ لك ةمرملاو لخلاو ىهاوتلاو
 000 | داقلاو تايسمو تاس هلك عرشلاو تايسمو تانسأ اهلك تادوجوملا لب هنعردضتامل
 تايثانم ءولمت نارقلاو ردقلاو عرمشلا لحم بايسالاف اهبف فرصتم اهلع راح ردقلاو تاببسمو
 اوبرشاو اولك مكيديأ ت كاع كاذب تيمدكاع كلذ رك ور متكامب هلوقك بابسالا
 مهدصنو مط تلحأ تانبط ميكر اوداه نيذلا ن م لظيفاقافو ءازج ةيلاخا مايالا يف متفاسأاع

 مهثاثيم مهضش ىف لطابلاب سانلا لاو مهلكأو هنع اومن دقو ابرلا مهذخاو 8 0 نع

 ميرم ىلع مهوقو مهرفكبو هلوق ىلا فاغانبولق مهوقو قح ريغب ءايدنالا مهلتقو هللا تاي ايمه هرفكو

 ةيسأق مهولق انلعحو مهانعل مهةاثيم مهضش : (مفهلوقو ميرهنب ىسعحسملا انلتق انآ مب طوقو |مظع 0

 هللا مهذخاف اورفكف تانييلاب مهاسر مهنا تناك مهلب كلذ هلوقو مه تنل هللا نم ةمحرامف هلوقو
 نيذلا ناو لطابلا اوعبتا اورفك نيذلا ناب كلذ هلوقو ابرلا لثم عيبلا امنا اولاق مهاب كلذ هلوقو

 اهوبذكق هلوقو (ةيار ةذ>أ مهذخلاف مهبر.كوسر اوصف) هلوقو مهر ن« قحلا اوعبتا اونما ||
 0 لمد اهورقعف اك اليو ا هان لوسرلا نوعرف ىصعف نيكلبملا نم اوناكف |

 .: نيرحالا الثمو افاس م هاناعش نيعمحأ م هانق رغاف ممهانمقت | ايو اماف هلوقو اهاوسف مهند مهر

 ْ اباحس تاقا اذا يح) هلوقو 0 بحو تانج هب انّسناف اكرابم ءام ءامدلا , نمار اول هلوقو

 "|| عبتا نم هللا هب ىديي هلوقو (تارْلا لك نم هب انجرخاف ءاملا هبانلزناف تيم دلبل هانقس الاقث
 ” || تارضعملا نم انلزنأو)هلوقو(ةيآلا مهزخيو مكيديإب هللا مهبذعي مهولتاق)هلوقو (مالسلا لبس هناوضر
 ىلع ىئازيلا وأ ىعرشلا مكحلا هيف بتر عضوم لكو (افافلا تانجو اناننو اح هبجإ 0

 (هللا نم الكن اسك اب ءاز ا وعطقاف زال قرا لاو) هلؤقك هلاس هن 1 دافا فصول

 ادراقأو باتكلاب نود نيذلاو)هلوقو (ةدلح «افا ميم دحاو لك .اودلحاف ىئازلاو ةينازلا)هلوقو

 قوف اباذع ا هلا ل 0 اورفك نيذلا) هلوقو (نيحلصملا 0 عيضنال انا ةالصلا

 0| ةيلسدافاءإريلاو طرشلا نمضت عضوم ل كو بعوتسي 0 1 عي ردم اراك اه تاذيلا

 ا



 سه تنساشلل» كد 1 0 - م
 رشلا نع ىلالاءاضقلاهبزنت يف

 (اناقرف مكل لمجي هللا اوقنت نا اونمآ نيذلا اهأي) هلوقك بعوتسي نأن هرثكأ وهو ءا ناو طرقا

 ام ىلع مكحلا هيف بتر عضوم لكو (ديدشل ىباذع نا مترفك نثلو مكن ديزال متركش ل) هلوقو

 دافأ اهدعب امب اهلبق امل اليلعت ءابلا هيف تركذ مدقت عضوم لكو مدقت دقو ببستلا دافأ فرحي هلق

 ةيلعافلا ةلءلل ةلع ةيئاغلا ةلعلا ناف بيستلا دانأ اذكل ءازج اذك ناب هف حرص عضوم لكو تنسفلا

 فال |ةرمثع ىلع دازل ةئسلاو نارقلا نم بابسالا تابثا ديفيام انعشاولو
 ةغلابم كلذ لقت و عضوم

 راكذ ايف موق ملكت معلا لها نم لاق نملاق اينْطو رطفلاو لقعلاو را ىكيو ةقيقح لب

 ةلطعملا اوهباشف ديحوتلا نورصني كلذب مهنا اونظو مطوقع ىلع لوقعلا ىوذ اوكحضاف باسالا

 هملكت و هتك هملكتو هشرعلعءءاوتساو هقلذ ىلع هولعو هلاك توعنو تبرلا تافص اوزكلا نذل

 ههيزتتو هلسرو هللا بيذكتالا مهدافأ اف درمعوتلا نورصني كلذي مهنا اوئظو هدابعو هتكمالل

 هب موقي ناو هلامفا يف هللا رن نم ريلتنو لحتسملاو مودعملا تافصب هفصوو لاك لك نع

 كل ركنأ دقو نكي منا دعا اقولخم هنوكو ملاعلا ثودح كاذب رمي هنا نظو ةّبلا لف

 منال ديحوتلا نا سانلا ماهبا ديحوتلاو تاوبنلاو عئارمشلا ىلع ةيانلا معا نم 2 لج قلك

 بابسالا لاطبإبالا هناحبس:ب رلا ديحوت تانثا نكمي ال هنا ءالقعلا ىأر اذاف تاسالا راكتانالا

 هلو نارقلا نمبابسالل انايثا مظعأ بتكلا نم اباتك د حال تنأ وهب اح نميوديحوتلاب مهَنونظ تءاس

 تايبمملاو بابسالاو اذهلاببس اذه لمج ىذلا وهو ببسملاو بسلا قلاخ هللا ناكاذا كلا

 قارحا لطبأ ام اهلطبأ ىلا ةيبس لطب نأ ءاش نأ همكم ةداقثم هتردقو هتثيشم عوط
 ىلع رانلا

 ءاقب عم اهريثات عنع عناوم بابسالا كلتا ماقا ءاش ناو هموقو هميلكى لع ءاملا قارغاو مهاربا هلياخ

أف اذهو اذهو اذه لمش هناحبس وهف اهراث آلهئاضتقا نيبو اهني, ىلخ ءاش ناو اهاوق
 بجوي حدقى

 نا اوعمس اذا لوقتعلا ءافعذ نكلو هوحولا نم هحوب كلذ
 ىلع بترتي كرش .ىأو ديحوتلا يف كلذ
 وه الو ةّتلا كلذ نم 'ىنل ريثأت الو عطقبال فيسلاو عبشيال زبطلاو قرغيال ءاملاو قرحتال راثلا

 ةاقالم دنع راثآآلا هذه نم رثأ لك لوصح ءاشب راتخلا قلاحلا امناو ةوق هيف سيلو.ررئالا اذه سبس

 ةءاسا اذه نا لئاقلا اذه ردي ملو ريثأتلاو قلاب برلا دارفاو دحوتلا وه اذه تلاق اذكل اذك

يف انابع ءارب ام هب اًؤاحام ىلع لاسرلا ءادعال طباستو ديحوتلاب نظ
 نع سانا هب نورقني مهتك 

 نين رقلا ىذ نع ىللاعت لاق - لقاعلا ودعلا هرسضي الام رضي دق لهاجلا قيدصلا نا بير الو نامالا

 ناو دير نباو ةداتق لاق املع سايع نبأ نع ةحلط ىبا نيىلع لاق (ابس 'ىث لك نم هانن او)

 دربملالاقو ديري ثيح ىلا هلصؤي اماع قحسا لاق كلذكو ديريامىلا هب ببست ائاع كاحضللو رج

 املع هيا هيلا قلخلانام لكيم هانا نيرسفملا نم رثكأ كو كيس ىف نب اتش لسد

 ببسلا ليقو اًسرط دهاجم لاق اسس
 1 هلوق يف اببس قيرطلا هناحبس هللأ ىمس دقو هل ةنوعمو

 ات هدوم ىلا. هلصوب امث اهوا ىلا باسالا كالت نم انس عسبتا ىالوالا» ىناثلا

 بايس| بابسالا غلب | ىلعل) نوعرف نع ىلاغت لاق ءابسلا ىلإ لحس اهسن نانانسسا س1

 ريهز لاقو اهلا اهنم لخدا يتلا اماونا ىا (تاومسلا

 ملسب ءامسلا بابسأ مار ولو هنلني ايانما باسأ باه 0



 ا
 ا
| 

 ا

 اا ا ا ا اور راو تا كا ل ا ل او ا رول وا وكر وكوم اا ا و ول ا ا و و ا وا ا اك اخ كك 77 حصد
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 عروسس سس

 بسلا ةغالا ا لاق (ءام.لا ىلاسسب ددميلف) ىلاعت لاقدوصتملا ىلاهلاصي ال ايبس ليلا ىدسو

 تاعو لكل لبق 2 َكْرَي و هنادعصل َى> اسس ليلا ى ءدب. الو لاق ليوطلا ىوقلا لايأا نم

 500 ةفطاع وأ تت | 11 دلل نك داع لاه قيس اهدي رب ةيساح ىأ عضوم ىلا هب

 ضعل نم مهضعل مهئاوح ءاضق ىلا اهم نوببستي نقلا ىهو ااسأ مي سانلا لصو ىلاعت ى فو

 تالصاولا ىنعي (بايسالام هب تءطشو باذعلا ذك 0 اوعبتانيذلانم اوعبتا 1 5 3 ىلاعت لاق

 ل د اكلك ىلإ تالصاولا دوما باسإ قمن هباح أو ساع ثا لاقو انذلا يف , ا

 ماحرالا ىه لبقو هللا باو' ىلا اهب اولي 0 اوناك تا لامعالا ىه ديز نبا لاقو انندلا

 ! 11 ىلإ اب لطوتب تناكاجسال اناسإ ةلك كلذ هناخسس هللا ىمسف ةلمحابو اهب نوفطاعت اوناك ىتلا
 قذوتلا لابو هل ةقيقحال زا# بابسالا ةافن دنع هلكاذهو

 هك ةحلصمو قعم ىدل الو انعام ل اعشال مكح هناحبس هنأ سماخلا لحالا 4 لصف زك

 نع ةئشان ىه م لمف اهلحال ةغلاب ةمكح نع 10 اكل ةلاثثإ لب لثفلا ةدوصتملا ةيالا نه

 ىكاليس الو 0 داكتال عضاوم يف اذهو اذهىلع هلوسر مالكو همالك لد دوو لعف | ط ا

 هلوقكدنم فرصت امو ةمكحلا ظفلب عيرصتلا لوالا عونلا * اهعاونا ضعب ركذنف اهدار اانا

 ةك0ا دفن ةيكملا توب نمو ةلودو (ةنكلا و تاكلا كلغ بلا لزءاو):هلوقو 0-0

 ا! تان اتاعت دق لمعلاو معلا نال ةمكح ى هسو حاصلا لمعلاو عفانلا إءلا ىه ةمكحلاو (ارب :ك أريخ

 كاطملاوةدومحلا تاياغلا ىلا الصوم نوكي ىح ةمكح مالكلاز 0 كلذكو امهتياغ ىلا الصوأو
 دصمل هب ماكتملا ناك اذاف ةب 00 ةياغلا لصحتف اصلا لمعلاو عفانلا معلاملا ادشرم نوكف ةعفانلا

 كلذ ناكالو اهعناومو اهبابسأ ىلع ملالدو مهتداعس ىلا مهاصيا الو مهايه الو نيبط طا ها

 © الا ةسضنالو اهلج الستكلا لزنأو لسرلا ل باج اكيالو ةبولطملا ةدوصقملا ةياغلا وه

 هنا هرابخإ ىتاثلا عونلا * ةغلاب نوكت نأ نعالضف ةمكح هك |مكح نكي مل اهاجال باقعلاو

 (كرألا ىنامو تاؤمسلا | ينام نأ او ل1 كور هلوفك اذكل اذكب صا هناو اذكل ]ذك لم
 ال لع هللا نأ اوملستل نيس مألا لح نولثم ضرالا نمو تاومس عبنس قلخ ىذلا هّلا) ةلوقو
 روشلاو سانلل امايق ماركا تنبلا ةيعكلا هللا لءج) لاقو(اماع ع ىث ل مي طا ا دف هلا نإور ردك ىف

 'ىش لكب هللا ناو ضرالا ىابو تاومسلا قام رعي هللا نأ اوماعتل كلذ دئالقلاو ىدطاو مارحلا

 0 انا) هلوقو (لسرلا دعب ةحدح هللا ىلع سانال نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم السر) هلوقو (ماع

 الع نور دال ناعناتكلا لهأ عي الثل) هلوقو (هّللا دارأ امب سانلا نيب مكحتل قاب باتكلا كيلا

 ىلعبلقني نك لوسرلاعبتي نم معنا الا لع لا ةلبقلا انلعج امو) هلوقو (هللا لضف نم "ىث

 1 (عر تالاسر اوغلب أ دق نأ ملا د مو هيدن نيب نم كلس هاف) هلوقو (هبقع

 ءام ءامسلا نم لزنيو) هلوقو امقاو كلذ للا معبف ةنالاسر غيلبت نم دصرلاو ظفحلا اذهب اونكمتيل ||
 هللا هل_ج امو) هلوقو (لطابلا لطسو) هلوقو (مادقالا هب تبثو مكبولق ىلع طبريلو هب ل

 امو) هلوقو (اونمآ نيذلا تبثيل قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق) هلوقو (هب مكبولق نئمطتلو
 تاتكلا ارا نذل نمتسل اورنك نذل هال مهتدع انج امو ٍةكّنالم الا رانلا نامحأ انلعح

 دنع لال [ءلمنلا هناي 5-0 0“ :
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 رمشلا نعىطالاءاضقلا هبات ف ب 481 ل نورثعلاو ىداحلا بايلا :

 وك و نتاقلا لع ءالهش اون وككل اطسو هما يانا كاذكو) هوقو (اناعا انما نذلا ةاذؤو

 سانلل غالب اذه) هلوؤو (مهلا لزنام سانال نيل ركذلا كيلا اناز' 1و هلوقو (ادهش مكلع لوسترا

 تاندبلاب اناسر انسرأ دقلو) هلوقو ( بابلالا لوأ ركذبلو دحاو هلا وها ا اوتو ب ورذل

 هرمصش نم هللا عيل و ديدش سأب هيف ديدحلا انلزأ و طسقلاب سانلاموقيل نازيملاوباتكلا مودم انلز و

 هلوقو (نينقوملا نم نوكيلو ضرالاوتاومسلاتوكلم مهارباىرن كلذكو) هلوقو (بيغلاب هلسرو
 اذه يف ماللا لبق ناف نآرقلا يف اذهو (نوهلعت الام قامو ةنيزو اهوكرتل ريملاو لاغبلاو لباَو)

 مهضعب انف تاتكو) هوت اودع مط نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف) 0

 ميولق يف نيذلل ةنتف ناطيشلا ىتليام لعحيل) هلوقو (اننيب نم مهللع هللا نم ءالؤهأ اولوقل ضعس

 نيذلا ةدقأ هيلا ىغصتلو) هلوقو (ةابب نع ىح نم ىحيو ةشلب نع كله ع نم كلبل) هلوؤو ضم

 ةياغلا وه سيل اذه يف ماللا دعبام ناف (نوفرتقم مهام اوفرتقيلو هوضريلو ةرخاآلاب نونمؤبال
 ' ةقيقحلا يف ىهو ليلعتلا مال هيلع تلخد لعفلا ةبقاع ناكو هيلا ايهم لعفلا ناكامل نكلو ةبولطملا

 وه وأ لهاج وه نم ق> يف نوكت امنا ةبقاعلا مال نا امهدحأ أ نيهجو نم باوهللاف * ةنقاعلا مال

 رعاشلا لوقك ىناثلاو (انزحو اودع مط نوكيل نوعرف لا هطقتلاف) هلوقك ل والاف اهعفد نعزجاع

 باهذ ىلا ريصي مكلكف  بارخلا اوئباو توملل اودل

 ماللا امئاو 00 ود ل ىث لكى عو ملع "ىش لكب وه نم امأو
 01 عضوم لك دار فا ىناثلا باوهللا * ةبولطملا ةياغلاو هكا ماع هلاعفأ يف ةدراولا
 هناحبسفللا ءاضقل لياعتو مف ان زحو اودع مط نك نوع رتل هطقتلاف) ةلرق انا كا اب ماو

 مط نوكيل هب ىضقو كلذ ردق هناحبس وهف هردقو هئاضَقب ناك امنا هل مهطاقتلا ناف هل هريدقتو هطاقتلاب
 ا ناف مويلع ةرمسحو مط انز :- هنوككيف غابأ هنال هتاضقنود | هنلعف رك ذو انرعف اودع

 الو عنص هيف نوكيال نأ نم ا هنزل مظع ءأ ناك هب بيصأ اذا هيدي ىلع هكاله نوكيلم

 هديك راع ةارانق لك 1 ةلخ نم مهريغلو هموقو نوعرفا روظي 016 ا هناف رابتخا

 هرايتخاب هتببو هرحح ِف 90 ' ىلوتي ىزذلا وه هيلط يف ءانالا نوعرف ذِي ىذلا اذه ناو ةرهالا

 ءاضقلا 1 0 نم بجحأو غا ءاباناده مولعف رك ذف هفرصت تحنو هتضبق يف نوكيو ةيداراو

 انتف كلذكو) ىلاعت هلوق اماومز دقو كاش كار اهلك هدابع نا هناحبس انلعأ دقو كل

 وو .روكدملا هلعفل. .ليلعتا اذه نأ سر الاف (انشنإ ن م مهللع هللا نمءال ؤهأ اولوقيل ضعبب مهضعب

 فررثلا رظن اذاف ىلاوملاو ءافعضلاو ديبعلاب فارسالاوداداكلا حي | مضعبب هقلذ ضع ناحشما

 ىنقبسي اذه لوقيو هدعب وأ هعم مسي نأ حت اغا كا نيكسملاو فيعضلاو دبعلا ىلا د

 وه مم لوقلا اذهف هيلا ءالؤه انقبسام ةداعسو اريْخ كلذ ناك ولف انآ تلو حالفلاو ريخلا ىلا

 داشالا كرثو راكتساو ءانا ىلع لاد لوقلا اذه ناذ ناحتمالا اذهب ةبولطملا ةياغلاو مكمل سس

 اهسفنل باطن جوان ةيئاغلا للعلاو هريغل بولطم وبك ةلع ناكناو انهو هب ةماتلا ةفرعملا دعل قدلل

 لوقلااذه هيلع بنار امو هولاقام عالؤه لوقو هع بولطم أ ةلتسو وكف اهريغل بلطت ةرانو

 قدس ند هناطعو هناطلسو هرهقو هزعو 0 هلدع راهظأ نه لعافلل ةبولطم رانآل بجحوم



 رلالا لل م ا وال ا نورمتِملاو ىداحلا بانا

 هللا سلأ ) ىلاعت لاق اذطو هريغ هب قيلي الو عنملا قحتس نم هعنمو هدنع هعضو نسحيو ةءاطع

 اهفرعيالن منيب نم مملع نم اهف مملع معنملا نوركشيوةمعنلا ردق نوفرعي نيذلا (نيركاشلإب رعأ
 . ءالؤه ركش هيلع بترث ىذلا زبيمتلا اذه لوصحل ضعبب مهضعب ةنتف تناكو اهلع هبر ركشب. الو

 ءالؤه رفكو

 (مهبولق ةيساقلاو ضم م«ولق يف نيذلل ةنتف ناطيشلا ققليام ل امحيل) هلوق 0 تأ لصف ع

 اربي رلاة ما ىف ناطسلا اقلام لت | احس نا تا ليلو ةنكلاءال هو اياب ىلع ىهف

 نونمؤملا 1 مىبولق ةيساقلاو ضم م«ولق يف نيذلا مهو ناسف هب نئتفاف هداعل ارابتحاو ةنحم

 ةيولطم ةباغ هداهف مهمولق هل تابخأوكلذب انما ل اطا ناطيشلا ءاقلا ناو ق> لوسرلاو 3 هلا نا

 ةتحمو. ةيساقو ةضر رم ماسقأ ةنال* ىلع بولقلا لعح هناحبس هللاو ردقلاو ءاضقلا اذهب ةدوصقم

 را لوالاف كلذك نوكتال وأ اناعذاو افارتعا قدلل نيلثآل ةدماح ةسبان نوكن نأاما اهنال كلذو

 ةعفاذاا مولعلا اف مسكرت الو قحلا اهف ع طنب الو اف ثدي ام لبقتال ىتلا ةي رحملا ةيساقلا بولقلا

 هنع لوزبال هيف تبان قطا نركب نأ" ام واكل ىاِثلا عونلا امأو ةحلاصلا لامعالا ءاطعال نيلتالو

 حيحصلا وه لوالاو ضيرملا باقلا وه ىناثلاو لالختاو فعض عم انباث نوكي وأ هنيل عم هنوقل

 هثيلب قلخلا م >حزيو هتبالصب هيف دتشيو هئافصب قا رصيف نيللاوءافصلاو ةبالصلا ع ل

 يف ىلاعت اخ افص و اقرا لصأ هللا ىلا ١ امحلأت هةر هلل 1 بواقلا ل را يفاك

 ناعالا| وف رع نيذلا نينم ؤملل هنم فدو اذهف مهب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ) بولقلا هذه باحصأ

 نك وضع باقتلا نا كلذو اهنيلب مهني اهفا 0 وا تاكصا نافكلا ىلع | ودتشا و مهبولق ءاقصن

 ةلذا و ةدماحن وكن نأاما الثم ديلكو ضع لك و عاطملا اهكلمو ةئاشعأ فرشأ وهو ندا ءاضعأ

 2ع ةفيعض ةضإرم نوكت 9 ءاقلا ىلقلا لثم كلذف فعضب شطبت د و نر

 ماعلا ىلقلا لثم كالذف او ةوش ةشطاب 0 1 ضرص هيف ىذلا لثم كلذف اهضيصو اهفعضلو

 0 ةوسقلا نع جرذ ةمحر لابو ةهشلاو ةوهشلا نم اهني ىذلا .ضرملا نع را لا محرلا

 روهط لمأتف تابخالاو ناس ؟الاو لعلاب ةيساقلاو ة ضن رملا بولقلا 01 نم 0 فصو

 ا نكد وماع معلا اونوأ نيذلا نا ريخاف ةمالا لك مهو بولقلا هذه بامسأ لل
 ناكف ةهش عضوم نيقصولا الكو ابر دنع 0 انا نواوع هباشتملا يف ا
 ماكحا هناحيس لع اذطو ناتتفالا ةحصلا نع ةف رحت :لا بولقلا 0 ظحو ناعالا هنم مظحا

 لازن|ةلزنعب انهه ماكحالاف تاهماشتملا ةلباقم يف تامكملا تابرآلا ءازاب ناطيشلا ىتايام ةلباقم يف هناا

 عفر انهه ا كانه مكحما ىلا هباشتملادرقلب اقم.يف انهه ناطيشلا ىتليام خسنو كانه تامكحملا

 نييطاخلا ماهفا نم خسنلا وهو رخاىتعم خسنللو هناخيبس ترلأ.ه 0 عفرال ناطيشلا ل

 اند 0 هلوق ىلع خسنلا ةباحصلا قلطأ اك ههوأ ناو هيلع ظفالا لدالو هدريل امم هومهفام

 انين نا انذخاؤتال ابر) هلوق امتحسن اولاق (ءاشي نمل رفغيف هللا ه, كبساحي موفخم وأ مكضأ ينام
 ةرخآلا يف باقعلا مزلتستال ةبساحلا ناف تباثلا مكحال خسنال يفلان م خسن اذهف ةيآلا (انأطخأ 3

 مهفف ءاشل نم بذعيو ءاشن نمل رفغي هبا اه دج 0 م ةيساخلاب مه اذهو اضيأ ايندلا يف الو

 ة اوملا
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 5 00 نم ملأ اذه مقرف اهعسو قوفاانلا لي نم ةبقامملا ىه ىتلا ةذخاؤملا
 امل عفر كاذو كالملا ءاقلا نم دارملا ريغ مهفل عفر اذهف اهرحلا ىلإ( أطخلا وا! نا انذخاؤتال

 رهاظلا كرت وهو نيعباتلاو ةباحصلا دنع ثلا قعم خسنللو ىدتلا وأ موعامسأ يف كلملا ريغ هاقلأ

 هفرع ىذلا وع عبار ىنعم هلو ادح ممالك يف ريثك اذهو قلطم دقت 0 ماع صيصختب امأ

 نايم ةكش را ددبف 1 عفار ليلدب هتويث دعب هتاموحي مكحلا عفر وهو اوحاطصا هياعو نورا

 تايكح تايال 1 ا هباشتملا ةلباقم يف ىذلا ماكحالا اهدحأ # ناكل ةنالث دل ماكحالا و عسنال

 هللا خس هلوقك ناطيشلا تابام خسن ةلباقم يف ماكحالا ىتاثلاو (تاهباشتم ر أو باتكلا م نق

 واهنابو اًهريرشاو اهم ا عيمج مع ماكحالا هذحو هنآ هلا حت ين ناطيغلا قيم

 0 كلل لود ةكرشلا تا 5 ةباقم يف ماكحا ثلاثلا * (هتايإ تيكحا ناك هل

 ناطرشلاهقلنام ةلباقم يف ناوكف ليزتلا يفنوكي ةران كح الا نال كلذوةخوسنم رع مت 0
 نم هلصف ىأ للا همكحأ هللا دنع نم لزْملا وه انه مكملاف غلبملا عمس يف وأ غلبملا هيقليام هتبنمأ يف
 ' خسأي الف هرارمتساو كزْملا ءاقبا يف نوكي ةراثو هلاطباب هنم سلام هنم لصفو لزأملا ريغب ههابتشا

 هن ةنتشيال يح هريسغ نم دوضقملا قمملا ريم وهو وانو كولا يما ترك راس 0 7

 اذهواهباب ىلع ليلعتلا مال ل مهولف 5 نيذلل هنت ناطيشلا ىتليام لعديل هلوق نا دوصقملاو

 رفكلاوكشلا نم اهؤبخ رهظ ةضيرملاو ةيساقلاف ةثالثلا بولقلا فات روم ناحتتمالاو زابتخالا

 هنع ةرفللاو كرشلاو ردك ضفغب ةدايزو هتبحم ةدايزو ىدطاو ناعالا نم اهؤخ روظ ةتحلاو

 ءاقلالا اذه ةمكح مظعأ نم اذهو

 ليلعتلا مالف 0 ىحيو ةنيب نع كله ن نم كابيل هلوق يف ماللا امأو هي لصف م

 مهنا عم هئايلو زا را و اعل كا رع ةئادعاو كلوا عج يفهتمكح ناب يف ةروكذم اهناف اهبان لع

 رش مهو »ال ىذلا ديدخلاو دخلاو ددعلاو ةكوشلا ناك ىلع مهدعو مهددع فعضو مهتقرو

 كلبيل هباتكو ةلوسر اهب قدص هناحجس برلا:تايآ م أ نه ةيآ كلت 'تناكَف . مملع نورصني ع

 نايالاب ىح نم ىبحيو ةجح هللا ىلع هل 1 نع دانعلاو رفكلا هسفنل راتخا نم اهدعل
 وهنا) هلوق اذه ريظن و م ا مظعأ ن م اذهو سرر الو كش هدنع قس الف ةليبب نع هلوسرو هللا

 (نيرفاكلا لع لوقلا قو اح ناك نم زدنل نام نارتو 00
 اهنافليلعتلل اهنا ىلع ىهف ةزح آلا نونمؤيال نيذلا ةدقفأ هيلا ىتصتلو هلوق ف مالا ماو © 0

 هلوق ىلع افطع نوكف اذه ىلعو رهاظف ضعب ىلا مهضعب ءاحيا وهو ودعلا: لعفل اليلعت تناك نا

 لم«؛ودهاضريف هيلا ىتلي 0 ةدئفأ هيلا ىفصتلو ى 3 ولا اذهب مهورغيل ىأ هلجال لوعفم هناف ارورغ

 نوحوب كة مما هوا احيالأ نم مهدوصقع ربخأ دق هناحبس نوكيف هح وك

 هناحش هلع اليلعت كلذ ناك ناو فارتقالاب هدنع مطاضاو كالذل متو مويلا مهم ”دقأ ءاغصاو هللا

 1 ةياغ ىهو لل املا اذهب ةبولطملا مكحلاو تايفلا ةلج نم مكان وكتاب ا

 وهام تاوف مزاتسإ اهتاوفو هنادعس برال ةبولطم 1 ىه 00 ل ةيضفم اهمال اهريغل ةدوصلا

 ةيكشلاو ليلعتلا مال ماللاف نيدقتلا 0 اطوصح نم هللا حل 11
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 معلا نع ىططالاءاضقلا هزت يف 5-2 ١6 06 نورمثعلاو ىداحلا بانلا

 لع نم هلوسر لع هللا ءافأام ل هلوقك ليلعتلا 5 ةحرصلا 3 نايئالا كلاثلأ عونلا 4 لصف 0غ

 ءاينغالا نيب ةلود نوكيا ل ليسلا نإاو نك انملاو ى ماتيلاو نر هلا ىذلو لوسرالو 10

 ءايوقالاو ءارقفلا نود ءانغالا هلوادتيال 1 ائنصالا هذه نيب ءىبلا هب ةيمست هناحيس لاعف م 6

 ْ ليق نم باتك ل فا فاد ضرالا يف ةدصم ن | ناص )هلاك هلوقو ءافعضا لو ا

 لاك ممكنا اب اوحرفت الو مكتافام ىلعا وسأ:اليكل تاكا نع كلذ نالعا ١ نأ

 وهو عومج ا وأ نيالا ليشمل وأ ريشا اا ل نيلعأ يف ءالبلا نم مهيصيام ردق هنا

 0| دلل را[ ءاهم ىلا ةغلالا هنكحو هلع يدب ةناو هيلع هيردق كلذ ندم 0 تأ مث نينحالا

 مويلع ناه مهقلخ لبق تيتك دق دب الو هتباتكو هردق, هيف ةبصملا نا اوهع اذا مهتافام |ع هدانع
 اض

 حف ضرالا ىلعام لك يف ةردقم ةيسصملا نا مهماعل ل | اكن تاخلاب أوحرف 2 ١ لو هي هيلع ١ وسان اف تئافلا

 هش

 ا( ود وأ ترم ثاوفا سنت ةكصلا تناك الو هقاح لقديف ةيصا |تردق دق 'ىشب حش
 مل ثيح هتوف ىلعو هلوصح دع بولا ةقر رافم ىلع تئافلا ىلع 0/1 ل رد ف وتقود كن لوصح

 اهترارم ىلع ربصلا ىلعو اهعوقو لبق هتقرافلسفنلا نيطو' ىلع دحو اذادب 1 ملا مدعب هنو لصحم

 نكي مل اهنم هباصألم ناو ةر ردقم ةبوتكم اهنا دبعلا نقي ةااذاف بئاضملا عاونأ ىه هذهو عوقولا دعب
 دربلاو ركل اة اهلج 0 تناه هبيصيل نكي مله طخ امور يظن

 باتكلا كيلا انلزنأو) هلوقك هب للعملا لعفلل ةِلَغ وهو هل لوعفملا ركذ عبارلا عونلا 6 لصف رب

 آول دم اك ءريغ نم نسج هل لوعتملا لع كلذ؛يصنو (ةمحرو ىدهو ءىش لكل اناش
 هلوقو ةمحرلا وه ةمعنلا مامتاف (نودتوتم كلعلو مكللع 0 د انتل تل

 (كذزل قارقلا انرسن دقلو) هلوقو (نيملاط ا 13 وردم الالة رق نم انكلحأ امو)

 ارذع ارك ذ تايقلملاف هلوقو (نورك ذي مهلعل كناسلب هان رسب امناف) لاق مركذلا لجال ىأ

 ليل رالسعو نيبحأ ىدلا ىل اع امام ا وخان مث) هلوقو راذنالاو راذعالل فانا وأ

 (ابص ءاملا انيص انا) هلوقو هلحال لوعفم هلكاذهف (نوئمؤب مهبر ءاقلب مهلعل ةمحرو ىدهو 'ىثش

 ءاطعلاو ملستلا عقوم مالسسلا عقب اك عييتمتلا عق مقوم عقاو عال او (كماعنآلو مكل اعاتم) هلوق ىلا

 مكل ةفاخا ىأ كلذ نم ن وكي نأ لمتحف اف 0 رس اطعالا عضوم
 نانوكيف اعمطو افوذ امهنوريف أ قران لكفف ل 1 لي ا وهو اعامطاو

 (بيئثم دبع ك0 ردو ةرصيت) هلوق ىلإ (اهانينب فنك مهقوف ءامسلا ىلا اورظني مل وأ) هاوقو الاح

 ةيانالابجوتىركذلاو ةفر آو محلا بحوت ةرصنتلا نا امهنبب قرفلاو ىزكذلاو ةرصبتلا لجال 0

 ةيادهلا مث امهبو دايقنالاو

 اعا انولوَش نار هل وك هلمق امل اليلعت اهدعب ليقتسملا لعفلا لاو ناب 0 0 ا عون :| 00 ١

 القلو 1 الثل ىنعملاو نييفو كل اعاد 0 ا هو ىردخالا ا 0 |
|! 

 ناف اولوق 3 اانا اووف نا ةهارك ىأا فوذحي هل لوعفملا نا نييرصيلل ىاثلاو سف لوش

 نا كناف ىرخالا امهادحا كد امهادحا لخت نأ ىلاعت هلوق يف ناّدرطلا مقتسإ ل اق

 ترده



 رد طال اءاذقلا هي زمن يف #١ اد نورتتعلاو ىداخلا بايلا

 0 مك اذح تردق ناو هياءامهادحا 0 مقتس ا امهاطلا لخت الل تردق

 مالكلا نم ءاناه لبق * اضيأ حصن مل لضت 3 ةدارا تردق 1 اًضأ فاعلا مق ب مل امهادحا

 نك الو كتيو تاضاذ 2 ا راك ذا دوصقملان اف لاكشالل ليزم 1 روهط' ىذلا

 اهب همعداف طئاخلا لمع 1 1 هيه تادعأ لوق اد لرا عضوم ل-ءج راكذالل ابيس لالضلا

 هودس:لؤف ادهؤموشو هب ىوادلاف ضوخا نا ةاودلا اذ كددعاس ل1 معدل اهتددعأ امناف

 ا مدقت اماف تاض-نا ىرخالا امهادحا ركذن ىك هريتقت ةفوكلا ل لاق نييرصبلاو

 0 ىنيجعيل هانعم ىطعيف لئاسلا لاس نأ ىنحمبل هلو هلثماو ءارقلا لاق نأ تحتشف لفااع لكلا

 كرر رذخأ ذاو) ىلاعت هلوق كلذ نمو لاؤسلا ال ءاطعالا هبجمي امنا هنال ل ايبا لئانسلا لف

 2 اولوش ن أ اندهش ىلل 5 اولاق, 0 تبلا ينعى اع مهدبشأو مهتيد 5 مهرووظ نم مدآ ىب نم

 نم ةيرذ انكو لبق اا امنا اولوَقت وأ نيلفاغاذه نع انك انا ةمانقلا

 م

 َُك ع ع

 5 دم اقم الو نعال ذيك مه نع مهةلفغب هم ايقلا 0 اودتحال هلا متوبلع قاثملا دحَأ مح 0 هن احبس

 لح ىف 8 لسمو 0 م 3 0 لس نا هب ركذو هلوق هنمو فراس

 ركذف (مهدعب

 ا 0 ذعلاو ةكلملا 0 هل لست نأ انس ىلا كرست ا

 اهيج سانلا 0 0 الا ف داسف 1 ف ريسغب | لق نم هنا ليال ىنب ىلع 0-7

 ةباتكلل كلذي لباعتل نأش بهذيو هركذب ةدئافلا لقتو مظنلا ةح شوشي هنال 'ىثب سيل اذهو
 دحا لتق نوكي ف5 تلق ناف * هلماتف ةباتكلا هذه ةلع لغج نيح لتقلا ناش مظعتو 0

 ةنحاو نيل لاق 00 ةلع ناك اذاو م لا ند 4 ىلع همك ةلع رخالل مدا ب ظ

 ا اناس دلع هرادقاو حسو لع هن احبس برلا تلق * مهلك سانلا لتاق ةلزنع ١

 رظلا عاونأ ىل لعأ نم ناك ا هدنع لتفلا"نا كلذو ىرسالا (ىردلا هيكملل ةلغ ىردقلا نال :

 هلو هد حاولا بفقللا لاق كْر ,و هريل غ ملا نم مظعأ هم لجو هنأش مظعو ءنمآ مح داشفلاو ١

 لتاق ناك اذاؤ ها هب ه.شملا ةلزع ع هبشملا نوكي نأ هلشتلا نم مزاي الو اك الا لتاق ٍإ

 ير هدأ 000 قر 0 كلذكو مثالا رادقم كفاح ثق ريطانق ةدع برش نمو رخل نم

 ىلصإ ةد>اواسفن لتق ٠ نم دهاج لوت ىف كو مالا ردف تالخا نأفو منا امهالكةريثكار ع

 تعش ناو هفصو يفال باذعلا ا يف هييشتلاف اذه ىلءو اعيمح سانلا لّتق نم اهراس حااراعا انلا

 نافدرطق برش و 3 0-1 و لئقلا ةلهب فاتال هثاف اهردقو ةيويندلا ةبوقعلا ا ق هيشتلا تاق

 نسا ليوان اذهو تلا كر نم دح هدح ةدحاو ةأ ساب ا ندهو ةيوار برش نم دح هدو ر

 لع نا كلو اعج ىانلا لتق ول هيلع بحي ىذلا لثم اهلتشب صاصقلا نم هيلع بحي الاق ديز نباو ش

 مهيلا لصواوهءامصخ مهلك مهلع> دقف مهنم دحاولا لتقب نينمؤملا ىلا لصاولاغلاو ىذالا يف هيشتلا ,

 ردا تاليو 0 ةياالا يفو ىرانالا نبا لبيوت اذهو لتقلا هبشيام مغلاو ىذالا نم : 0



1 

 ظ

 ىجرتلا ىنعم نع ةدرحم ليلعتال هناحبسهللا مالك يف ىهو لعلب ليلعتلا عباسلا عونلا 7 لصف زيي

 ميلا لا لالا ءامتلا يكف - 195 -

 ليلعتال ىهف ىجرتلا هيلع حصيال نه قح يف اماو قولخلا نم تناك اذا ىجرتلا 01 3 6 اذ

 هلوقل ليلعت وه ليقف نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلاو مكلخ ىذلا 5 007

 هلوق هنمو هقلخو هعرشل نيرمالا ليلعت هنا باوصلاو مكقلخ هلوقل لياعت ليقو مكبر اودبعأ

 ايرع انارق هانلزنأ انا) هلوقو (نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع 00 0 07
 ملال ةتصاخا دق هلك اذه ىف كل 0 ك1) هلوقز «نولقعت م 01

 ْ نييطاخماب قم ابق ىذا ءسراو

 ركذي ةرائو هل بسانملا فصولا بيةع ىعرشلاو ىنوكلا مكلا ركذ نماثلا عونلا < لصف يح

 ا نرد ال نر هبر ىدان دا ايركزو) هلوقك كوالا |ادرخ رك ذب ه راثو ءاغلأب نع 0

 تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنا هجر لاجلك ىحب هلابهوو هلانبحتاف نيثراولا ريخ 1

 مهر مهأن 1 ل نوبعو'تانح يف نيقتملا نا) هلوقو (نيعشاخ انل اوناكو ايهرو انغر ان 1

 | (نيصلخملا اندابع ن.هنا ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرمدنل كلذك)) هلوقو (نينسحم كلذ لبق اوناك مهن

 قراسلاو) هل وقك ىئاثاو(نيحاصملا رجأ عييضنال انا ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكم 0

 اال ةدلح ةثام امهتم دحاو لك اًودلجاف:قازلاو ةنازلا اسك اع ءازج امد القاف ةكراشلاو

 تانجيف نيقتملا نا هلوقك ثلاثلاو (ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبراب ادا م مث تانصحملا نومرب

 اذهو 1 دع هرج م م رس رااوتاو جوملا اوماقأو تالا اوامعو اونمآ نيذلا نا نويعو

 لاعفالا كالت نوكدضي اهنا اذه لبق ناف هنمءولمنا ةلا لب عضوم فالا ةدع ىلع ديزب ليزنتلا يف

 لعجح امل لق اذه نم اذه ناف و برلا لعف يف ليلعتلا تامثا ىضتقيال اهلع تار 0

 ارذَمَو رداع كح هنا ىلع كلذ لد اخ او ماكحالا هذه اللع تاس رالا ها ا

 ىقن مكحلاو' ليلعتلا قن نم ل ك1 1 انلاو هيكل ع ريغل اهب مك كا هناو فاصوالا كل: لحال

 تابسالا نوفتي ءالؤهو ةيئاغلا ةلعلا ىه ةمكحالو ادس ىيدلاو ىتوكَلا برلا مكمل لءيمو بابسالا

 هناحيس هللا ةاقللا لوق نالطي ايرورضامز زج مزح هءازحو ” ا نءو مكاو

 ىلع كلذ انرك ذولو لغو ةرطنو اسحو اريخ كلذ نيبو اهللعو ه0 0-0 دق

 ران ةدع هنم ماقل لصفتا
 الواو)هلوقكهنم عناملا دوجوب ىعرشلاو ىردقلامكحلا مدعهناحبس هليلعت عساتلاغونلا -هيإ لصف و-
 قزرلا هللا طسبولو ةضف نم افتس مهويبل نمخرلاب ر هك نا اقبل هدحاو ةمأ نانا وكنا

 نا انعم امو هلوقو ( ريصب ريبخ هداعب هنا ءاشي ام رده لزني نكلو ضرالا يف اوغب ءداعا

 اال لس رلا قهص ىلع ةلادلا تاي آلاال حارتفالا تايآ ىأ نولوالا ١ انك نأألا ت اك

 اا دو محا نايا ت تاصف الو اولاقل ايمحأ انآ رق ءانلعجولو) هلوقو هاذ هاف عجم

 هانعلل اكلمءانلعجواو نورظنيال مث رمالا ىضقل اكلم ال كيان لأ الو واقر هوقو

 ثسح انابع كلملا لازنا نم عنم ىذلا عاجلا نع هباحتش راف (نوسيلبام مهماع امن

 ..:. اة 1 لرناَو] هناق كللذ نف تعنم هقلخي هتبانعو هتمكح إف هنودهاشي



 1 سس 7” يعل ف يي ا تعا

 ىو هنآ ركب 1-9

 ما ا ا 0 ا 0 .ء

 اك لسفر هلأ عوج راو هع دكا كلا 0 لودر ١ لج هنافاضيأو اورظنلو ةبوقعلا

 لصحال ىاثلاو هنعوت كتلا سس معلب كاد رشلا ةئه ىلع هلعحو أ ةكمالملا ةئيه ىلع هعدب نأ اماف

 ىدهلا مهءاحذا 00 نأ سائلا عنم امو) ىلا. لاقو كالمال رشب وه نواوقي اوناكذا مهدوصق

 نم مهلع انلزنا نيكمطم نوشعي ةكئالم ضرالا يف ناكوا لق الؤسر ارشب للا ثعبأ اولاق نأالا
 مط انكسم قعر لع هنا وهو ةكئالملا لازتا نم عناملا نع هناحيسربذاف (الوسر اكلم ءامسلا

 نمو هيلا نوحر ,عإ مث هناحبس برلا رماو | اودفتل مطوز نوكي لب ناتوطم اف نور

 عانتمالايف هتمكح نع هناحبس رثخاف(نولوالا اهي بذك نأالا تاي. الا نسر نآاستم اموزك وق

 اهوتوا اماذ نولوالا اطاس دقف ناميالا بجوتال اهنا ىهو ىهشتلاو حارتقالا تانناب هلسر لاسرأ نم

 ىلع هين مث بالا لك كاذ ىبلت هناحببس هتمكح ل |, اهب لاسرالا يف ةحاصممط سيلف اوكلهاف اهب اوبذك

 مهباحا يف ناكف اوئمؤي فاو كلذ اولأمام |وطعأ ملف ةقالا وح تلا ا تا

 1 فيوختلا ل اال ىأ (افيوختالا تايب لس راهو إَك مث مهاصتتساو مه ك لاه اان

 كرر مهلعل هناي نم ءاش ايسانلا فوخيمللا نأ ةداتق لاق هلجال لوعفملا يصن بوطلم

 لازيإال هناحبس هتاف نامز لك يف مهدعب عن ل ىتلاو لسرلا عم وك ىتا هناا معيب اذهو نوعجريوأ

 ةيآ هيلع 0 اواقو ) 0 امممهركذيو اهب مهفوخيام تايآلا ن نم هدانعل ثدحي

 نا تك نرفه نإ( ن1 م كلو ل ل ىلع رداق هللا نا لق هبر نم

 رثك | نأ دارملا سلو ءادنألا ىلع شانلا اهحرتش ىلإ تايرآلا لارا نم عاتتمالا يف هداع ةحل ك1
 هتمكح نكلو هن اد هدود ولا نيرقملا نم 1 هللا ةردق ف عزان هناق رداق هللا نا نوءاعبال سانلا 8

 نمانلا يك أ اهماعيال كلذ ف
 لء>ح ىذلا) هلو 2 هقاخ يف اهلعح ىلا تاياغلاو مكحلا ن نع هراخا رشاعلا عونلا «لصفرل 1

 مأ) هلوقو (ىل اقزر تار عل نه هبجرخاف ءام ءانلإا 1 ءامسلاو اشارف ضرالا مكل

 انلء>و اسال ليللا انلمحو اناس مكموت 0 احاوزأ مكانقلخو اداتوأ لابحلاو اذاهم ضرالا لح

 مأ)هلوقو اغلا تانحو اانو ايح 0 احاجن ءام تارصعملا نم 6 ور 1 كا (اشاعم رابلا

 هللاو) هلوقو 8 ءام ا 2 اهف انلعحو 1 اا 00 0

 ا كل لجو الالظ م ك0 0

 52 ىلا (ةماعط نك نانا رظنيلف) هلوقو 2 ا ل رس و زحلا مكيف ليارس

 ىذلا َللا) هلوقو (اهلا اونكستل احاوزأ قت نم مكل لمج نا هنايآ نمو) هلوقو (مكماعنالو
 كالفلا مكل رخسو ينفر تار | ٠ نم هبجرخاف اذ ءامسلا نم زروال تاومسلا قلخ

 ليالا مكل رخسو نيئاد زمقلاو نيل مكل رخسو رابنالا مكل رخسو هصاب رحبلا يف ىرجتتل ١

 (نور' ل مكلعاوهلضف نم 0 0 هف 00 0 2 0 تاما

 لاا نم: ىذا نإ 0 ىلا 1 1 هلوقو 5 ا 0 اهركذ تلا اصملاو
 تس ب سس سس يب بي يي ب ببي ب ب ببسي حيي يي ِيإيإييبيإِإِيبب-  ابسلل



 2 2-22 امتي ا

 !نع ىمللالا ءاضقلا هيزنتيف  ١ةراباد نور ثلاوىداحلابالا

 ا _ تساسسس مسسسسل

 اهنوطب نم جرخاللذ كبر لس ى كاف ت 0060 ا لا نينوي

 كال د نإ سائل انش هقهلاو نان 2 با رس
 ماعنالا يف مكل ناو)هلوقو 00 موقلتاب

 او ينك لا مق مكلوا اموطب يفام 5
 اف 1 با وقر ولأ

 دلب ىلا مكلاقنأ ل نيحو نوحير' نيح لامح اهف ةكلم نول ان اممو عفانمو "فد

 قلخيو ةئيزو اهوبكرتل ريماو لاغبلاو ليخلاو محر فؤرل| : سفنالا قعبالا هيغل اونوكتمل

 ]| لعفلات ةدوصقم ىه ةياغلالو ةحاصملالو ةمك+ل لعشال نميف حصيو كلذ مقتسي لهف ( (نوماعت الام

 لباقتلا مظعأ نالب م ىئلا اذهو تاب *”الا اذه 0

 ةكبللالو ةباخا قالخلا قاح هنأ معز نم ىلع هءاحبس هراكذا 0 ىداحلا عونلا لصف

ك :هلوقو (انع مكانقاخ اا ميسخأ) هلوق
 |[ انقلخ امو) هلوقو 06 كرس 5 ناس الا ه

و (قطلاالا ا م انةلذام نام ءال امهسبامو 0 تارا
 يتلا ةدومحلا تقام ا وه ق

هللا فر رعلا ب نأ اهنم ةريثك عاونأ و وهو هلك كلذ قاخ اهلحال
 ان!اَنَمَو 1 لانأو هاغسو هئامسانىلاعت 

| امو عاطيو رك ذيو ركشيو وه دعلو بحي
 سصضالا ريدي نأ او عئاربشلا ع رشاو ىمنيو صأب 

تلا عاون :ان ةكلمملا قف ف رمت و ءاضقلامرب
ا ىزاحف بئاعلو بايإ نأ اممو تافرص

 هناسحإب نسحم

 كلذ ىلع دمحيف ادوهشم ادوجوم هاضقو هادع رثأ دجويف هن» م 00
 ا 0 3 ايلمو ركشيو

 اهنمو هنيهيف بذاكلا تاكو همركف قداصلا قدصحل نا هاوس برالو هريغ هلإال 0

 ١ اماع كلذ هدابع ملعبف ىجراخلاو ىنهذلا دوجول اا عود لع كاممو "ما ان

هلك هناق واخ ةداهش ام هو عقاولا يف امل ا
هطإ هدحو هناو اهكلمو اه رطافو اممر هدحو هنأب ا

 1 ا

 ٌْ 0 الت ع هااكمذال ع ء:صلاو قلا ناف سدقالا هلك رثأ 1 اتوا

 1 هبيقيل ىذلا هعضوم يف امن. لك اا ا اا زيلع نأ امو اراتخع العافالا نك

 | نأ بحي هناحبس هنأ اهنمو ةر هابلا هتمكح دهشتف هنسحب رطفلاو لوقعلا ههشت ىذلا هجولا ىلع هتمحو

اعْرَقو اقلخ كلذ مزاول نم دبالو حماسوو رفغيو وفعلو معنيو دوج
 0 هيلع 00 اد هاتر 

7 00
 

  داحلا ٠ اا لع قفل *أ دقو ا وهو 7 قدح ورد صف

1 
 , ىثل الا ةادحأ

3 

 ا

 تاومسلا قاحح قا لور همو) ناقل لاف ةباغلالو
 05 اذه تقلخام انر ضرالاو

 | امهدبامو ضرالاو تاوهثلا انقلذ امو) لاك * ةئالو | رطل هئادعأ اظ اذه نا ربخا ا( كنا

 | ىعأالو هلةيولطم ةمكل قلخيا هنأ لوش نم هفرع هنأ مه موت فكو (|و رفد ا
 ا

 ٍإ أ ةدوصقم "0 دكان ةراقو ايس نع لاو نخل ردصي اءاو هكذا اذ

 ا | هدمحب نارهظم امهف تاناغلاو مكملاب ماق امنا ىمالاو قلخلا لب هدمح ةقيقل راكن ا اذه لهو

 برلا هنع هزي كلذ نم نوركتملا هتبنأ ىذلا ناف هرمأو هقلخ ةقيق راكنا ةمكحللا راكناف هتدكحو

 0 ر وش ّك 3 مهدنع زو + ل ةكح الو ةحلادقمالوأ هيف ةجع م رمأو الخ 1 مهعاف هيلا هتيسن نع اذ

 ]| زوو ءاوس هللاةسنلاب عيمجاو ةحلصم هيف امع ا للا ا
 دو كا هبسللاب عي بها ىوميو هتبلا هب رع

 | مهدلع



 0ك ال[ انهو | اذه نيب 00 رماام عيمج نع ىهنيو هنع ىهنام لكب رمأب نأ مهدسنع ا

 هي بذعي نا مهد ذعزوجمو ىملاو
 كك 5 رك هتعاط يف ؛ رم ىفأ لب نع ةفرط

 0 نيع ةف رط هعطب+ نم ىلع منيو
 رودفلاو 0 1 هبارفكلا يف هرم

 0 ليسس اف

 لوس ىلا نيالا هنم كلذ فال فرعي كك
 ب الان ةيوساو ن ظلا حب 0 م اذهو هيلع زئاح وهفالاو

 بحعلاو هئع هللا 0 ْ || نيع وه اذه لب روجلاو ملظلا ن نع ههيزتتك هنع ةهيزتو هناحبس

الو هيبشنو مسج اهم اين نا نومحز يو لالحلا
 لدع هنأ نوم ربو روداو رك 32 هنوهزي

6 انالا ميال مكهيالا منال مهدنع ديحوتلا تاو قو
 هتاومس قوف هولعو 4ث نع ىلع هنا وحس 

 هللاو تايثالا كالذو ىلا اذممالا ةفئاطاا هه كي 0 مكالف ني 4م ءلاكتو هملكتو

 قفوتلا يلو
 ناو نيلثامتملا ناد قرش 0 نيفلتحا ناب ىوس نأ هن احبس هك رشع ىآثلا عولا (لصفإل

 سحاق (نومكحت 3 ام نيم راك نيماسملا ل كوالا اما كلذ ىبأ هلدعو كك

 ودم هيلا كلاود ةحاخلاو رقفلا ة هشي لحما مكهنلا ةتتسن لحتمت لحتست رئاح لطاب مكح اذه نا

 ل هيلا كلذ ة 1 نوزوم ليلو
 00 ا اء "ك0

1 ا اواو 0 نيذلاك م,امجتنأ
 8 كلذ هناحعس 0 رك 5 0 مهايح 

 0ك هاا لا ب م نع الخف هنلع زوحن نأ نع سدقتو ىلاعتي ائيس

غب ةنجلا لخدي نأ بسح نم ىلع
 ا ناحتما ري

 نا همك

 ا اودهاح نذلا هللا ملعب املوةنحلا اولخد 0 مملح مأ) ىلاعت لاق مك كلذ
 لاقو(نب

بق نم اولخ ندذلا لكم م 5 اب املو ةنحلا اولخد نأ مسح مأ)
 (اولزلز :و ءارم ذلاو ءاسا ايلا مهتسسم مكل

ا معي ا 1و اوكرتت نأ مسح مأ) لك
نم اوذخيملو مك هام داح نيذلا هلل

 هلوسر الو هللا نود 5 

 قرف. ال نااوهو نا امأو هنكمل هتفلاخل نايسحلاو نظلا اذه مملع ركناف (ةحيلو نينمؤملاالو

عطب نمو)د هلوقكف نياثامتملا نيب
لع هل هللا معنا نيذلا عم كتئاواف لوسر !او هللأ 

 نيبنتلا نم مي

 0 هبا نيكيدصلاو
"0 ل 0-2 1 (امَف .ىلر 00 0

 ءايل م 

 0 *: وأ ا نم مكنم 7
 ا غلب املو) 3 (ضب ند

 00 املعو 0 9

ا 1 نه ريخ م كرنك ان هرتو سلا
 (اطاثمأ ا رفاكللو مملع هللا 

 ةمولعملا هنذاع هناحح مس هتلسف (لبدق نم تاذ دق ىلا هللا ةّنس) هلوقو (اليدنت هللا ةنشل دحم ٠ ناو لق

 ط6 ءاو ءالؤد مايك انةمادعأو هئايلوأ يف
 ىلاعت لاقو ا مهطالذا و كقو د[ اع مهرصأ و

 مما
 لا ري 3 نم ع ولرم ل رقلاو (مهلبق ند ندلا تنك © اوت ةلوكراو هللا نوداحن نذدلا نا)

 و

 يا طلال ا ل لا لا
 ير يئس

 1 يح

 ا ا

 ديري ممم

 مذلا نع ىهالا :اضقلا ناك 000-0 نورمثعلاو ىداحلا ٍتايلا أ
 هت ت-لتببغغل

بهذملا اذه كارا نم اريثك 5 باجحععلا
تا ص نه 00 هبفصو امج هنوهزني 

 ْ تاوعلو ل 

 ٠ نم تلخ دق ىلا هللا ةنس) هل وقو (اليوحم انتتسل دححالو ا نم كلك انلسوأ دق نم ةنسر هل

 دضو هيثاممو هريظن مح هلدعو 00 ف ؟ىغلا مح نا
 هده نم عون 0 هفااذغو 0 مك

 هس ااا ا ا م ا ذأ 7آ ز ز ز ز ز ز 7 ز 7 7 ١ 0 2 يت ا
 هةسسسلل__ + للكل ل ل ل 0-0000



 رشلاوع ىهالاءاضقلا هبزنا يف 3-2 .92٠ 80 نؤرشعلاو ىداخلا بالا

 0 عاونالا

 اونو فاوأ قو ف ركفتلاو ك5 كنا أوس 1 مشع ثلاثلا عونلا 6 لصف م

 ركفلا لمع ىهىتلا ةديملا بقاوعلاو ةبولطملا تاياغلاول 1 كملاو مكحلا نم هنعضتام ل 1 0 1

 00 كلذ مهملطيل ربدتلاو ركفتلا ىلا مهاعد امناو ىنعم هيف ركفتلل 20

 قا ناكولف ديم مكح را ىتلا ةدومحلا طاصملاو تاياغل

 ال ىداكلادنا امملع زو“ ىلا ةئشملاو ةردقلاد رجم هروصتو كلذ عج م ناو ةافنلا هلوشام

 هلسر قدص ىلع مطدي ام ركفتلاو ربديلا/ يف نكاد ءرسكو,ةلالذاو اا ةناهاوهئالعاو هرصنو

 ىبلاو بذاكلاو 147 نينا كارتشم كلذو ضخا ردقلا هلا اوعدام ةياغ ناكو هتحح مهلع ميو

 مهلع اوحتفو ىدطلاو ناعيالا بإب مهسوفن ىلع اودس ليلعتلاو ةمكحلا مهراكتاب ءال وف ا

 قلحلاب ةدوصقملا طاصملاو م 1 او هللا قا> يفام ناف تايرورضلا دحجحو ةرباكملا ب

 كلذ نوركتيال مهو ةرطفلا مل رت لو لو هلاو رطل ديقت ما ةديملا تاناغلاو 00 :

 | ناويح رويع قفتيفةمظع ةب-شخ طقسناكدصقلابال قافتالا قررطب عقو نولوشي ااو

 لصحي مل اهنال مكحلاو مفانملا هذه لوصح ىلع هناحبس برلا د ىنن اذه نا بير الو هكلبق

 .ةياثع مهدنع وه لب هيلع ىنثي الو هيحاص هيلع دمحال ىذلا قافالا قيرطب لب هيداراو هدصقب

 يف عقو نأ قاف هح 0 ىلع هتثشمو هنردك 0 لب ةدئافل الو ضرغلال امهرد لحجر ىمر ولام

 نيركنملا دنع اصملاو مكملا ناش نم .اذهف هب عفتنا جاتحم دي

 كدب هماعو هيك نِع سمالاو قاخلا ا 0 ع عبار لا عا وللا <26 لصف إذ

 7 الم ةدوصتم ةمكح نعاردضاعاامهنأ لعابمن 0 عل 00 نيمسالا نيذك

 زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت) هلوقو (ملع مكح ندل نه 0 00 هل ماتلا طحلا

 هلوقو ملعلاو دما لامكل ةئيصتملا ةيكللاو فرصتلاو ةردقلا 0 ةقحتلا ء ردا ردو )م ىلا ا

 ضعل عمسو (مكح زيزع هللاو هللا نم الكت ابك اثم ءازح ل 00 ةقراسل ا قراسلاو)

 نكلوال لاقف نارقلاب بذكتأ لاقف هللا مالك اذه سبل لاقف محر روفغ للاواهأرت ائراق تارعالا |

 تايآلا مح 0 د لاف 0 زع لاقف ه_ءطخ ىلا 'ىراقلا عجرف اذه نسال

 هيلع البلد تركذ اهناك ىح ماقملا كالذاهيضتقب ىتلاةفصلا رك كب ات مالكا تدح و تافصلاو ءايسألا
 ناف ناكل نزلا < تنأ كناف مط رفغت ناو كدابع مهناف مهبذمت نا) هلوقكاذهو هل ةبجومو

 (ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ) هلوقو لهجاو زحت نعال ةردقلا لاك ىه ةزع نع ردصم مط كتر فغم

 00 لاو را ماجا مزال دياسقع كلذ 7 نارقلانم عضاوم ةدع يف |
 اهتسارحوموحنلاب ايندلا ءامسلا نييزتو هناودعي ال تاسحن رمقلاو سءشلاءارحاو انكسم ليالا لعجو

 الوءهإعاف هب حدعال ايقافا | نعأ 0 هماعو هنزع نع رداص نقنملا كحل ريدقتلا اذه نارا

 ا ردعلا ةرووس يف يع ءاسالا صصق هناحس ةمتح اذه نمو ةلئاضالا رومالا راسك هب.هبلع ىد

 نع رداص مهئادعالو مهعابتاو هلسرل هب , 1 ناف (محرلا زيزعلا وط كبر ناو) نفق هل" نقع

 ةمكتلاو هتحرب مهعابتأو هلسر ىو ل ا اهلح يف همحرلأ عضوف ةضمحرو ةهزع |

 000011 ا ا ل ا ا ا ا ا ا 22251 21 ئ22ل5لس22222222222 2 و 2 و يل ووو سيصل ص وص وسوم



 رمشلا نع ىملألا ءاضقلا هب زنتيف هز ل

 قاذتا رثأ اهنأال لمفلا ةياغ حو دوصقم بر ال ل
 الولو ريداقتلا.نسحأ هريدخو ماكحالا نسحلا هنكح ناب راما دش الا 0

 امولعم ارودقم هنوكل هتسح ناك ولذا كلذك ناك امل ةدارملا دو همملا ةضاسل] ] هدا 011

 رودقممولعم لك ناكف ريدق ءىش لك ىلعو ملع 'ىث لكب هناف ءاوس هدضووه ناكل ةافثلا هلوقي اك

 لاقونو:ةوبموقل امكح هللا نم , نسحأ ن مو ىلاعت لاق عتتمم اذهو ريداقتلا نسحأو ماكحالا نسا

 انيد ىضتربو هأوس انيد مه راتخي نأ اذ ا نس وهو هلل ههحو رسأ نم اند نيج

 لاقو (اطاصلمعو هللا لا اعد نمث الوق ناسا مو) 0 لاقو ملظلاو ب بسعلا هيلع عنتع مك هريغ

 نم نسحأ الف (نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف) لاقو (نورداقلا معنف انردقف) لاقو (ن 0 نر
 قاخ يف ىرئام) ىلاعت لاقو هماعو هترر هتيكك ةتفف] 8 ىلع هعوقول هقلذو هريدقت

 مكحلاو .ةدووحلا تاياغلل اهتقباطمو اهنسحأو هوجؤلا لك أ لع هئيحم الولو (توافت نم نمحرلا

 اعاو هدصقب ملو هدر مل هنال هلعاف دمحمال انقاشنا 1 هتواش مدع ناكر انوامتم هلك ناكل ةيولطملا

 كلذك راص نا قفنا
 هباتكح نم نيمضوم يف مقتسم طارص ىلع هنأ هناحبس هرابخا ريشع:عباسلا عونلا (لض)
 م ذخا وهالا ةباد نمام مكبرو ىبر هللا ىلع تلكوت ىنا) دوه هين نع ايكاح هلوق اههدَحأ
 3 ىلع ردشيال م 9 فدا نيلجر الث هلا برضو هلوق ىناثلاو (مقت دش طارص لعشر نإ

 لاق( مقتسم طارص ىلءوهولدلاب رءاننمو وهىوتس لهربخ كانا وياج هالوم ىلع لك وهو

 لاق ال ىرانالا نبا لاق لدعلا الا ءاشنال وهف ءاش اع مطانت هتودق تناك ناو هنأ ا قاحسأ 2

 هلوق كلذ عبتاف ةباد لك هناطاس مظعب رهاق هتضبق نع جرذلال ىنعم يف ناك اهصانب دخلا وه.الا

 ندح 0 اذا بربلا ناك رع ادعو لاق قمحلا ىلع هناىأ (مقت دسم طاوس لع كا

 ردوا هبال سل دو قيرط مث سيلو ةنسح هقيرط نالف اولاق فاصنالاو لدعلاو ةريسلا

 طارصلا ىلع هتلالدف مقتسم طارص ىلع لدي ىبر نا مهضعب لوقك هراث آو ىنمملا اذهمزاوأ نم ىه

 هلاسحناو اهتهتوب ماع نم فيرتتلاو ذلك 40 نا مقتسم طارص ىلع هسفن يف هنوك تابجوم نم“

 ىنعملا مهضعب لاقو براه هنع لدم الو ”ىثش هيلع ىتخيال هانعم مهضعب لاقو هتمكحو هلدعو

 وههنوك نكلو قحىملا اذهو 1 كير'نا) ةلوقك ةيلع الا هل: قترط لاو دال كالا
 هكولس نولي مهنأ لاي تح مقتسملا طارصلا نوكلسيال مهلك سانلا نا نيبلاب سيل ةيآلاب دارملا

 كد ىلإ ناو دا 00 مهبايا انيلا نا مهعجرم انيلا لاق ىنعملا اذه هناحبس دا رأ الو هلا
 | هتاملكف باوصلا لعفيو قحلا لوقي هنوك وهف مقتسم طارص ىلع هناب هناحبس ةفشو اأو

 هنوكل هيلع دمحيام الا لوشن الف ليسلا ىدهب وهوق خلا لوَش ةللاو ريحو باوص هلك لد تا
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 دوعن نش كيفن” ةهططا جب 8 ل

 دبع نب رمت حدمي ريرج لاق برعلا مالك يف فورءم اذهو هسفن يف ةمكحو اقدصو الدعو اقح ||
 زيزعلا َ

 0 راوملا جوعا 3 طارص ىلع نئمؤملا ريمأ 1

 ىه ةاغو اماعدمحي ةيكحالا 2 لعفشبال هنا 5-5 طارسد ىل ع كادر :رث اذه فرع اذاوأإ ا

 افشل



 رمثلا نع ىطالاءاضقلا هيزنيف ا 7-0 نورمشملاو ىداحلا بابل

 باوصلاولدعلاو ةجح رلاو ناسحالاو ةحاصملاو ةمكحلانع هلاعفأ جر الفاه ريغ ند ةدارالا ل

 قدضلاو لدعلا نع هلاوقأ جرخنالاك
 امل اذهو هدمحت هدانع هر هلعشام عيمج ىلع هسفئنل هنادعس هدمح رشع عباسلا عوللا © لصف (

 ىلعو لعفلا سش ' ىلع دمحم وهف دا اهلعاف 0 ةدحاا ىلا ةليقحا بقأ ردو تاباغ || نم لاش 2

 دومخ مهاد دل ليلعتلاو مكحلا وك 0 ثالث ان ف 00 كلغ هب ةديجلا ةباغلا دصق

 3 ل نع يؤهل ا

 ا
1 

 خ رغ قاشا رما 5 اطوصحو هيلع ليدتسم مهدنع اهدصق ذا | اطوصح ىلل اع الو ةباغلا دصق ىلع ٍ

 ش 00[ لدتلا نه الا قبب مف هلوصح ىلع الو هدصق زوجي الام 001 لا طرحك دوطقم ا

 لعفلا در الاو اهمدع نم هب ل ىه ةبولطم ةياغ هيف هل نك نا هلعف ىلع دمحنال لعافلانأ |

 رداقلا نه لكفلا اذه عوفو لب هيلع دمحلال مم هديا صشإ ةباغ هل نكي ل اذا لعافلا نع رداصلا

 هئاحبس هدمط بيعلا نم هزنم هللاو بئاع نماالا هحولا اذه ىلع لعفلا عقب الو لاحم مكحلا راتخلا

 ا

 هتمعل مام؟او مهتحرو مهب || ناس>الاو هفل> عش لعف اب هدصقو هتمكح لاك ىلع ةلدالا مظعأ نم

 تاومسلايفام مط قاخ هناو مولا هن اسحاو هقلخ ىلع هماعناب هر 0 نماثلاعوتلا ( لصف

 نر نس لا معنملا نا مولعمو مولع هتمعن 'متيل ةدئفالاو راصبالاو عامسالا م ءاطعأو ضدرالا: يف اهو

 هناحبس لعشي مل ولف هيلا ناسحالاو هريغ ىلع ماعنالا دصقي ىتح مسالا اذه قحتسي الو كذكأ||
 1 مل.نم كك نوكي نأ ل انختس ذا اندحم الو ةقيقطا يف امعئم نكي ملنا اسحالاو ماعنالا ضرغل

ْ 
3 

 ا هد ةققطل لطتتا اهلطعا ىلا تاناغلاو كلا نم كلذ ريغو ميلع

 ا

 ٠ هناسحاو هماعنأ و رج فاحش هن | هكيحوب ريرعتلا نع ىعاذل 0 ماعنالا دصقي

 آ || 21 قالرتك الجال عئارشلا عرشو قلخلا قلخ يلا عفانملاو طاصملاو مكملاب انورقم هركذي امف
 ' 000 2 اك الايلا ن مكلل لعجو الالظ قاخ ام مكل لمج هللاو لحنلا ةروس

 |700١ قلتو قالا اذهف نومات لعل كلع هتمش تكلذك مكسأب كيت ليارسو رحلا كيقت
 متكام ثيحو- مار 0 كهجحو لوف تحرخ ثيح نمو ةيعكحلا لايقتساب ل

 ٍ نوشخاو مهوشحت الف مم م اوماط نيذلا الا ةجيح مكيلع نتاثإ نوك الثلو رطش مكهوجو اولوف ظ

 0 مكيلع ل احل هللا ديريام مميتلاو ءوضولاب ه ارا رلاقو ندعي مكلعاو | مكيلع قمن ألو |

 قاخام قاخ نأ يف هتمعن ا كل يع تمن ميو كري دب كلو جر 1

 كلذل رمإ اب رماو ناسحالل

 آو حر ناو نيحارلا محرأ هناو ةمحرلاب هفاصتا ريشع عساتلا عونلا © لصف ))

 "|| ةحرلا لحاله ر ةاول نكت+ملولف هب مه 5 امو مط هقلخ اع هقلخ 00 كلذو ظ

 ]|| ةيقافتا تناكل ةمحرلا اب تلصح ولو ةحر ناك اع 1 مهيلا ناسحتالا ةداراو ةحلقإلاو ةيكشاو

 ةدوصقملا ةياغلاو 0 ليطعتف. نيحارلا حرا هن احبس الا نركب نأ تجوال كلذو ةدوصقمال

 ناوفسص نب مهج بهذملا اذه خيش ناكوا هط ٌليطعتو َةَقيقْح ا يف هتمحر ل ل راك لعفب اهلحال ىتلا

 اي اذه لثم لعفي نيمح ارلا محنرأ لوعو ايالبلا نم هيف مهام دعاس سارا اع اح

 أ ةك الو ةحرلاو ةدكحلا نع ةياحا ةئيعلا شح ىلا عجار رمال ناو ةقيتلأ ف ةحر من سي
0 



 1222-1 ل ا ل ا ا

 كارل تالا هك ناوزسملاو ىداشل بالإ

 هيلا ناسحالاو هعقتو هريغ ةمحر ل ءىثلا لعفي نم لءف نمالا لاقعتال ةمحرلا ناف ةمحرالو هدنع

 ناسحالاو ةهحرلا لعفي مل ةمكح.الو ةياغ الو ضرغل لعفي مل اذاف

 هلافأ يف عقاولا زي.هنلاو صيصختلا نع ءلأس نمل هناحبس هباوح نورمثعلا عونلا -ه5: لصف تح
 قال 0 ىتا) مط لاق امل ةكئالملا ا امال لئاسلا ناك ناو هناحبس قه امام ةنكحل ل

 (كل سد_قهنو كدمحم حبس مقو ءانذلا كفسيو اهف دسفي نم اهف لمحتنأ) اولاقف (ةفيلاع ضل

 ةكئالملا ناكل حاصملاو تاياغلاوبك 11 نع ادري هلعف ا الام رعأ ى نا) هوس مهباجأف ٠

 يف ىتلا ةحبلصملاو مكحلا نم دعب الم م هدرفت مهباو> حصر ملو لاؤسلا اذه اولأس نأ هير

 ىلاعت :برلا: ىلع اضارتعا*”نكي مل ةمكحملا |هجو نع عقو امنا مطاؤس ناك اذطو ةفيلخلا هذه قلخ
 قاخت ا ل ا ءاغ لع للد ىرف ضارعالا حو لع شا 0
 نل اولاق ةيآ مهتءاج اذاو ىلاعت هلوق اذه نمو كلذ» ن نع هولأس رهاظلا يف ةمكحال فانم ةفيلخلا اذه

 80 ناب مهباحاف هن الاسر لع تبيح ءأ هللا هللا 00 ليم قون قح نمؤنا

 يف نكي ل ةئشلا ضح ىلا اعحار صالا ناكولو اهلهأ ريسغ دنعو اهلحم ريغ يف هتالاسر عضي نأ

 داع مالاو تا رح ىلع الثم حجري وهو للاعتال هلاعفأ نأ تالا ناك لب و 0

 نم الحا اواوقيل ضعبب مهضعب انتف كلذكو ) هلوق كلذكو نوركتللا ُهلَوَش م ةردقلا درحم ىلا

 كلذ او كف او هللا ةظيشع رص نع ارا كف (نيرك اشلإب يس ءاب هللا سلأ انني نم مويلع هللا

 ةمعنلا ردق نوفرعي نيذلا نورك اشلا م موا لهأ وهو هتكش دل حل اع ولا نإ اويل

 اذه نسحيمل ةئيشملا ضحم ىلا ادئاع سمالا ناكولو هتثيشمل نوزاصي ءالؤهف 2

 لاس عال ع او لست او خلا ركذي ثيح معلا ةفيص هناحبس ركذي اذهطو باوحلا

 م كيذل داهأ هلعح ىذلا وهو هليصفتو هس د ١ صقملا صيصختلا يف امي هنادس ةماعلا

 (نيملاع ءى 00 انكرإب تلا ضرالا ىلا هرمإب ىرجن ةفصاع حرلا نايلسلو) ىلاعت لاق
 هكر ذملا ضرالا هصيسصختو هل خب لارشل نايلس هصيصخن كد بيع ول

 دئالقلاو ىدهاو مالا را 0 مارحلا تييلا ةيمكلا هللا لمح ) هلوق هنمو

 ةفص رك ذف ( م 1 : نوب هللا ناو ضرالا يف امو تاومسلا يف ام معي هلل نا .اوماعتل كلذ

 نمو ةنمزالاو ةنكمالا رئاس نود هب اصتخا رمان نامزلا اذهو ناكملا اذه صيصخم تضتقاّتلا معلا

 قحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مهمزل لاو نيئمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنب ب هللأ لزاف) هناحبس هلوق كلذ

 ا ا نمو اهلهأ دلع ةملكلا دع عضو هنأ ربخاف (املع 'ىش لك هللا ناكو اهلهأوياهب

 ةياغو ببسبال ةئيشملا ضحمب صخي نم فصو اذه لهف مهريغ نم اهقحتسي نك عدو

 فز هارت | ٠ وطقم كش ك1 2 راخا نورمشعلاو ىداحلا عونلا 5 لصف زي

 هلو ةك مكحلل ةل ةلع كلذ نكيمل ةئيشملا ضخم ىلا اعجار رمالا ناك ولو هكرت يف ةحياصملا ناو ةدسفملا |

 مهعمس ولو بسال اريخ مهف هللا معولو نولقعيال نيذلا مكللا معلا هللا دنع باودلا رش نا) اع ا

 ريخال مهاب مهفلا عامس وهو هبنوعفتنب ىذلا عامسلا مهعامس 0 هناححبس للعف (نوضرتم مهواواونل 1

 الا رعو د جرش[ انا ييف ناو: سنن نآس ناضل

3 
7 6. 

2 

 ا



 رشا نع ىل الاءاضقلا هب زن يف ل "وهمه نورشعلاو ىداجلا بايلا

 : اذهوهعنام دوحوب هليلعت باب نمقئاثلاو هيضتقراممدعب مكحلا مدع ليلعت باب نم لوالاف ضارعالاو

 مدع قاضيا هناف كلذ نع هلعف درجت نمامأو ماصملاو مكحلل لعفيو ىو رمأي نمم حصي امنا

 11 ةاناتل هلشالاف هلع ندع انه رثكا نع ةيفلاةيءز# اذه نمو طققددسم در لادا ىملا

 نآك امو .نيطلا نم كيلا يهد ىحل هيلع متأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناكام) ىلاعت 00

 لكل لا ناكامو) هلوقو (نورفغتسي مهو مهيذعيل هللا ناكامو) هلوقو (بيغلا ىلع مكملطيل هللا

 (نوداصم | راهأو خب ىرقلا كلها كير ناك امو)هلوقو (نوقتءامع طل نيد تح مانعا دعب اموق

 هذه نع 0 نق ااا مهيلع ولي الود 3 يف ثعس تح ىرقلا كلهبل كبر ناكامو) هلوقو

 ةرودقم[ين ال هنع ٍبرلا هزات تسل | اهنأ ةاقثأا دتعو هدمحو هتمكح يفانإو الامكب قيليال هنال لاؤالا

 اهسفن يف اهحبقلال اط هببسم مدعل عقنال اهنا انماغ نكلو هيلع ردقبال امع هزني امنا وهودل
 5 نام لعفلاب هب قلطلا ةياثلاو ةكتسا للطتت نأ نورشعلاو ىاثلا ا ه6 لطف ظ-

 اهاينصحم نع هزجعل اماو ملع ”ىش لكب وه نم قح يف لاحب اذهو اهاصافتوأ ا لعافلا عمد
 لاصناو هربغ لا ناتحتالا ةكشمو ةنذا 0 ريدق ' ىش لك ىلع وه نم ق-يف عنتمم اذهو

 انسحالا نوكي الف ةياد رازا ل نا | نمو نيمحارلا محرأ ق> يف ليحتسم اذهو هيلا عفنلا

 ام لعف نع عنام هعنعال نم ق> يف ليحتسم اذهو اهدصقو اهتدارا نم عني عنام اكو انام اممم

 ةضقانمو رطفلل سكعو قئاقحلل باق وه لب لطاب اذهو الماهتافانمو اصقن اهمازاتسال اماو ديرب

 0000 111 شلال لعشي نم لك !.اهلع دمحم ةيولطم ةياغو ةمكلل لش, نم ناف لوقتلااباضقل
 ديريو ردقب نمو ماكشرال نمت نك نمو ميال نمت 11 معي نمو قلخيال نم لكلا 0

 اا | 2 هكا ىف لوهنلا يف: رقتتسم رظفلا يف زؤكره اذهو كلذب ئفصتبال نم لك أ
 ااا 17 حرس اذ طو ضئاقنا صقنا هو اهدادشاب ةفصو مزاتسي كلذو هنع فاضوالا

 عام الاو عمسلا ىنالادتتسم الا ىلقع ليلد هللا نع صئاقنلا ىنأ ىلع مهبل هناب ىزارلاو ىنبوجلاك ||

 عمسلا يف نيف اصقن تناك ناو افن زميل صقن ةمكدلا تابثا يف نكي نا ءالؤهل لاقتف ذئنيحو

 سيلف هلاعفأ يف ةدومحلا تاياغلاو هناخبس هتمكح تيثب ةمالا روهمحو صقتلا اذه ىنن عاجالا ينوأ
 هللاو مطوق نالطبب دهشت ةرطفلاو عامحالاو لقعلاو عمسلا لب عامحاالو لقعالو عمس ةافنلإ عم

 انكار هردقو هتعدرو هلدعو هتمكحو هلالحو:ىلاعت' تررلا لاك نأ: كلذ عانحو باوصال قفوملا

 عيجو ةبولطم ةياغلالو ةمكحال هنم ةرداص هلاعفأ نوك عمت ىسحلا هئامسأ قئاقحو هدو هددحو
 اهنمضت ىلا ةلدالافالاو 0 رقلا قرط ضعل ىلع انين اذكعاو هنالطس دهشتو كلك وع قيس هئامعأ

 او فرد لا ا... دام كفافشأ فانا كلذ تايثا

 هتانعو ةتمكح دهاش دوحولا اذل_هو كلذ فالخ ة>حبح ةرطفوذ مهوب كو 5 لصف ا9-

 مظعأ ةديملا بقاوملاو ةبولطملا تاياغلاو مفانملاو طاصملاو مكنللا نم هتاقولخم يف امو ةيانع منأ هقلخ
 ا ارم دش يف هركف ناسنالا كرو لقع ا طع نان

 ىلع عفانملاو مكسحلا نم هقاخ هنمضتام عيمج املع ط1 هرمع دفنتساول هناف هت اهو 520

 دحاجلا دجو اهحوضوو ةمكملا روهظ ةدشل نكلو ةباثملا هذهب هيلفسو هيولع هلكملاعلاو ليصفنلا

 ليسلا



 تلا

 ا

 :لطضف تجب وومدسسامجلا ن0

 ركل نع ىمالاءاضقلا هبت يف ل "هوا نورشعلاو ىداخلا ٍبابلا 1

 رووطظ "طرف عم ىلاعت عناصلا دوجو تركن أر ةملاظلا ةلهاجلا سوفنلا نأش اذهواعراكنا ىلا كيا
 اذكهو هراكنا يف ةرباكملاب تحمسف اذه عمو دوجوم لك تبعوتسا ك ثيحب هتيبوبر لئالدو هتايآ

 اهاوساذكهوا اهراكنابةيمهيملا س وفن حمسا م كو اهر وهظ ةدش عم هتاقولخ قوفهناحبس ه هواعةلدأ

 لوقعال حوضولا يف هقدص ةلدأ نا هيلع همالسو هللا تاواص مهماخ امس الو هلسرو ةئادنأ ن1

 1 راكد الا نم نرر كلو نودجا م ا 00 اذه ا ا! مشلاك

 يك 1ك ار ار تمد لامكلا طعم لامكلا تافص تورث

 هلاح 0 وعر ل ع 01117 الا ا لد[ د كاف 1 0

 0 وفنلا مسالو هيلا ىهتتتهلدحال اهيغو شوفنلا كا ةمعتلا ركنا اكرو هش وه امم طخسو

 هذهاتمضت ىلا ماصار ةيادلا لال إو كل ا : حمست نا بجملا بجعأ نمو ةملاظلا
 تأي مولو اقح هللا لوسر هنأو اهبءاح نمقدص ىلع لئالدلا لدأ نم ىع تلا ةماكلا هن
 بقاوعلاو ةديملا تاياغلاو اصملاو مكحلا نم هتنمضت ام ناف ةيفاش ةيفاكت ناكل اهاوس ةزجيعمب

 اهفيعاضت يف كلذ دوهشو نيخارلامحرأو نيك الا كح اطزنأو اهعرش ىذلاناب ةدهاش ةديدسلا
 ناويللا نم امهنيبامو ةيافسلاو ةيولعلا تقرا اصملاو مكحلا دو, شك انومضمو

 كرد رك[ دحا 0 م اهم ماظتنا اهب تلا را انالاو رضانعلاو تالا

 ناحبسو قاخلاو رمالا دوصقم ريغ قافتا رم كك ل ءالاقعلا نم ىحتساو لمج ناو هدححو

 دم هقلس نب ارثك تدي هنأ نكمل مكحأو نيملاعلا برب نظي نأ دحأ زيجتسي فيك هلل
 الف بسلاو ةمكحلا نع ةدرحم ةئيشم ضحم وه امناو ببسالو ةمكحالو ةباغ ريغل ىدبالا باذعلا

 هبرإ ناكل نأ يدل نيكو لا راب ن رافلا اوس مالا اذه لهو ةءاخالو ةيكحالو كاع 7
 اهدصقي ةحلصمالو ةمكحلال دودحلاب رمأو عئارمشلا عرشو هركو:بحأو مرحو حاأو ىو الا
 تنكو ةعبرقلا هده ىف نك هع ىأو حجرم ريغإ لثم ىلع الثم تحجر ةضحم ةئدشمالا مثام لب

 ةبوقعالا ىملاو رضا نوكي لهو ةافنلا لو كك رمدلا ناكول ناملاعال ةادهم ةمحر اهب ث وعبملا نوع

 يف للا ةمكح هدانا 1 لك لا "اذن انهذواو اريك ولع كلذ نع هللا ىلامتاثبعو ةفلكو

 اهشالتو انفراعمو انلوقع صقنو اتاهذأ روصق عم عضوم فالا ةريشع ىلع كلذ دازل هر 0

 الإؤ_تيرقت اذهو سسمشلا نع يف جارسلا ءوضا ىتالتك هللا ملع يف مهعيج قئالخا مولع ىثالتو

 لاطباالا اهلجال ماكحالا تعرش ىتلا فاصوالاو تابسانملاو مكحلا هلاطبا لهو كلذ قوف رمالاف

 ةشاملاو ةيكللا نالطب هداقتعا عم هقفلا يف ملكتي نأ شالا حر نع اقف نكمي لهو ةلج عرشلل

 تايانلا ماظعأ نم ع 'أرسشلا ىلع لوقللا اذه ةيانحو دايعلا طاصم ماكحالاب عراشلا دصقو ليلعتلاو

 كلا ا اذه نا اوأر اذاف ةيئاغلا للعلاو طاصملاو مكحلاو بابسالا راكنا مهنكميال ءالقعلا ناف

 ناغلا اج ادار مهرووظ ءارو عئارمشلا اولخ مهسوفن نع هعفر مهكعالو عئاربشلا ةقفاوم عم هب

 لطفا لول نأ ان[ الوقع نع جورخلا ىلا انللسالو انلوةع نيبو اهنب 3 اننكعال اولاقو

 كنا وأو لحافلا اود اهمفن ىلا ليبسالو عئابطلاو ىوقلاو مكاو بابسالا ىنن عمالا نكمل راثكلا

 'ىوقلاو مكحلاو بابسالا تايثا عم هتايثا مهنكميال هنا وأ رو را 0 دلل نك



 ةافالاهمش 0 - 1 ٠ 1 هل نو ريشعلاو نااثلا بانلا

 اهرطخو مظعأ ابن ع ناف ةلغسملا 0 رهان نيس 07 كعل نيتفاطلا ن نيبو اهوفنف نللولاو

 10و راما نم. ىلاعت هللا هندحبا ايف اوملكت ال مما اهعورف 0 و 0

 ثداوحو وا ثداوحو رارستسالاو كودكللاو رادبالاو لالهالاو راملاو ليللاو دّزبلاو راو

 نهاسسو ةلع هوارام در<+ كلذل بجحوملا تادح ةقئاطق نيتفئاط اوراصو نايمس اومسقنا ضرالا

 مولباقو ديرم ناتخم لعاف كلذل مهد نع سيلف لوقعلاو سوفنلاو ةيعيبطلا ىوقلاو ةكلفلا تاكرحلا

 الثم ححرب راتخلا نعءافلا ناو ةردقلاو ةئشملا درحالا امس كلذل اوميسإ مف نيملكتملا نم ةفئاط

 نئارقلاو عئابطلاو ىوقلاوباسالااوذنو اهلجأل ل اءشإ ةياغالو 1 الو 55 1 حج رمال لم ىل اع

 ككفتم رودبامم امهوحنو احرلاو كالفلا نأ مهْنم درفلا رهوجلا ثدنأ نملوقي تح تاياغلاو مكحلاو

 لاكشالاو ريداقملاو ناولالا ناو ناك مت كا هدلسعل راتخلا رداقلاو نارودلا 0 اع

 ال) لك ردلاءامةحوامن او: تقو لك هدم راتخلا 0 و تان آلا بقاعت ىلع مدعت تافصلاو

 ر 6 مهكعال مهما 0 و 4 كا ا كالو ةيكحالو كَ الب كلذ لك راتحلا رداقلا اهديعيو بهذو كعت
 ق ل ا كال معآ نسل عا ىاور كانك ل رلا ءادعأ ةفسالفلا لوق نم صلختلا

 | اس كاوعو راش زوما ىذلا قحلال ناتفئاط !ادت ملو ء ا 12 لونمأ مازللاالا ةعيرمشلا

 ىوقلا ند 2 عدوأ دقو ةدوم ت تاناغو ميكو بايبساب هلعشإام لعفو هيدار أو هنر رد فو هتشاشعإ

 مالسالا لهأ روهج لوق اذهو صالاو قلخلا ماق هنام تابسملاو تاسالاو را رغ لاو عئابطلاو

 ىداعف ةافنلا لوصاب ماكتو ةيحان هقفلا ىل> نمالا ةبطاق ءاهقفلا لوق وهو راظنلا فئاوط زكأو
 هند لرش | كر

 وو يي

 : نور دعلاو ىاثلا تابلا

 اهنع ةيوجالا رك ذو ليلعتلاو ةمكحال نيفانلا هيش ءافيتسا يف

 5 10 الا وتمتساف اهلجرو ةلدالا ليخ نم متطتسا امي انيلع ميلجا دق ةافنلا تلاق
 لك ىزارلا رمع نب دم مه رخأتم لضفأ هلاقام لوقف باوجلا يكما ناهض اويحا
 هد نم ىلوأ ةحلصملا كلت ليصحن 7 عفدلوأ ةحلصم 0 ا> ال العف لعف نم

 هناذب اصقان ناك كلذك ناك نمو كلذ ليصحن لعفلا كاذب :دافتسا دق لعافلا كلذ ناك اهليصح

 لصحيال كلذ ع ءاؤس هيلا ةبسنلاب همدعو اهليصح ناكن او لاحم هللا قح رو رح داكتسم

 ديعلا ىلا ةدئاعلا ةيولوالا هذه لجالف هلاطوصح 2 1 ديعأل 1 نأالا ىوانتلا ىلع ْإ

 امأ هل اهليصحم مدعو ةحلصملا كلت ليصحت لوقت انإب باجأ مث مدسعلا ىلع دوجحولا هناحبس هللا حجري

 باوجلا نوتبثملا لاق روك ذملا مسقتلا دوعب ذئنيحونايوتس الوأ هل ىلا ةبسنلاب نييرواستم ان كنا
 هريغب المكتسم هناذب اصقان نوكيضرغل لعف نملك نأكلوق نأ اهدحأ هوجو نم ةهشلا هذه نع
 كن بجيال ىذلا لامكلا نم ءورقل اهداع نارك هنأ هب وجعا هاذب اصقان نوكي هلا كلوش ىنعلام

 انلا' ىنعم هب ىنعت مأ هدوجو لبق الاك شيل امل امداع نوكي نأ هب :ىنعت مأ دارملا كلذ ثودح لبق هل

 يا

 ١ ناك ناو هنلا ةيسنلاب اطوصحاللاو اطوصح لاق ا وهو الو دروأ مث امليصحم عنتماف ناحدرلا

 :تدنسصع_ رنديسصووت#

  1ف2 ١



1 

0 1 

 ةافنلاهش ءافنسا يف ٠ دج نورسشعلاوىناثا بالا“ ١

 نوكي نأ هّمدع نم ىلوأ هلوصح ضرعل هلّسف نم ملال هناث ةلطا ىرعللا» لوألا ت0
 تينع ناو هلوصح لبق الكن وكي نأ عنتمي هناف دارملا ثودح لبق بجاولا لامكلا نم *ىنثل امداع

 همدع نوكيال تقو يف لامكب سيل امو هدوجو لبق الك سبا ضرفلا ناف اصقن همدع نكي مل ىناثلا
 نكي همدع نم ىلوا هدوحو هدو>و دعبو هدوحو نم ىلوا همدع هدوجو لبق ناك اق هيف اصقن

 هدوجوو هدو>وتقو لبق ههدع لامكلا لب اضن هّمدع ذمز درو داو انه هدو>و لبق ةمدع

 وه اهدوجو تو اهدوحو عونلا اذه نم تاياغلاو ةيولطملا محطاف كلذكن اك اذاو هدؤجو تقو |

 وه يفالاف اذد ىلعو صقن 0 اه دوحوو لائاهمدع تقو اهمدعو صّق ذقنح اهمدعو لاكلا
 باوهللا هيف ظنت تح هلا نم تدالف انلاث"|سعأ هب تين ناو ترمماال لا ىلإ صشنلا سل

 اهدو>و بن ك ةيككللا| 0 هب ىنعتأ هربغل 1ك هناذب اضقان ن 0 كلوق نا يناثلا

 تينع ناف 2 ليكتسم وهوا هلرغابفش هيكل كل اح مأ اهنع جراخ وش نمل تلسح ان

 هوحولا نم هحوب اله هريغ نم هناحيس دفتسإلو هاوس قلاخالو هريغ برال هناف لطاب وهف لوالا

 هدوجو دفتسملاك هريغ نم هلاك دفيسي وهو هناحبس هنم هيف ىذلا لامكلا دافتسا امنا هلكملاعلا لب
 وهو هب ةمئاق هتمكح ناف هل اريغ تبل هتافصو هناحبس هتفض ةمكسأا كلتف ىتاثلا تدنع ناوهريغ نم
 رمصبلا هل ىذلا ريسصبلاو عمسلا هل ىذلا عيمسلاو علا هل ىذلا ملعلا 5 ىذلا مكحلا

 نم اهدفتسي ملوسو هئافلصب 000 ميهنع لصفنم رغب هلامكتسا مرلتسلال كش 0
 مزاللا ناك همدع نم هيلا 231 وه آل اال لعب امنا ناكاذا هناحبس 7 ثلاثلا باولا هريغ

 ناك نم ناف صقنلا وه همدعو لامكلا ةياغ اذهو هلجال لعفو هبحي ىذلا دارك لوصح كلذ نم

 نمال اًمح لماكلا وهف بحي ىذلا هجولا ىلع بحي ىذلا تقولا يف هلعفو هنحيام 0 ىلع ارداق

 مق ب لهنا كيتكيف تكد تالق نأ منار ا با وبلا هلعف ىلع ردقيال بوبحم هلوأ هل بوبحال

 لجحوزء هنعصقنلا ذب اعا ماقو هريغو ىيوجلا كلذ يف 5 ليلد هللا نع صقتلا ىفن ىلع

 امي لب لوسرلا نع لوقنم صنب الو لوقعلا لو زع هللا نع هوقتت مف عاجلا وهو عمسلاب

 دقعن ل ةمكحب لعفلاو هيفن ىلع عاجلا دقعناام عامح الاب ني اماف ذئنيحو ؛عاجالا سل

 2 نكتملاصقت كلذ ا اذاف هللا لاعفا/ ليلعتلا ءافتا ىلع ةمالا عمجم ل إذ هش ىلع عاجحالا

 صقن اذهو سقنلا ىف ١ لع اومجأ ع عاجالا لح تالق ناف م ىلع عاجالا 08 ةيحوم ةيمستلا

 ا صقوهأ ىندملاف صولا اذه: يف نآشلا نكلو كلذ لع هع ةمآلا تالا لب

 دئيحو صقئنلانيع هيفو لا امكلا نيعوه لب اصش مهدنع وه سل هتاثان نولئاقلاو ةلئسملا لو ادبف

 ىلع ةعم ةمالاو صقن هيفنو هريرق مدقت مك لاك ةمك1لا تابثا نا نساخلا ٍباورلا يف لوقتفا
 قلخا رطف يف ةرقتسملا ةيرورضلا مولعلا ىلعا نم ىلاعت هللا نعهئافتناب لعلا لب .هللا نع.صقنلا ءافتنا ّ

 ءافنثا نم ,صقنلا موزلو لاح وهو صقتنلا مز / ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ن ال هلاعفأ تناكولف

 دئنيحو كالذ تانثا نه صقنلا مؤزا ن م هب رطنلاو هر ورشلاا مولعلاو رطفلاو لوقعلا يف رهظأ كلا |[

 ناك ناو كليلد 5 ازا تت ناك ناف ا ازكاح 3 نأ اما صقتلا سداسلا با وللا يف لَو "7

 زع هللا نع فتنم صقتلا نا عباسلا باويللا نيريدقتلا ىلع ليلدلا لطيف اضيأ كليلد لطب اعتتمت ||



 ةافنلا هيش ءافيتسا ف 3 "1 ٠/اب | نورشعلاو ىااثلا بانلا

 505 صقتنا و لامكلا تافصب هفاصتا بجوي لقنلاو لقعلاو اعمس هنع فتنم وه امالقع لجو

 اف تافص ةايحلا ومالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارالاو ةردقلا 14 اكلك كامكلا تافص داضن

 امتاف هبحي ىذلا تقولا يف لات ترأ| هنحنام لوضح ا لاك ارالفانل اهعاو زد بجلوف صقن

 لق هدوحو بحال ناك ذا اصقن سيل كلذ لبق همدعف هبي ىذلا هحولا ىلع لصح اذأ المكن وكي

 لوالاف عنتمملاوأ نكمملالامكلا وههللاعتو هناحبس هقحتسي ىذلا لامكلا لاقي نأ نماثلا تاو كلذ

 ثداخلادو+و لب نمت هيفدجو ىذلا هتقو ريغ يف ثداحلا دوحونا تلقرإف اعطق لطابىناثلاو ملسم

 سيل عنتمملا ناف الك نوكيال عنتمملا مدسع نا عساتلا باوجلا اصقنن وكب ال همدعف عتتمم لزالا يف

 |١ الف الا ثدحالام رودقملا يف اكن ااهناف اصقن همدع نوكيال ؛ىتب سلامو جراخلا يف ئشب

 15 نَح هدوحو لاكلا نوكي اعاو اصقن ةمدعن روك الأ ان لوألا يف هذوح و: نك يش

 ةدووشملاث داوأاك اط اندحم نكي مل نا دعب ءايش اكد لات هنا لاق نأ رشاثلا اولا 0

 ثداوحلا ثدحي هنأ نولوعو كلدن نوره ةجوم ةلع نع ادق كلفلا 0 اقلا نأ ي

 05 ناك ناف نوكيا اانا لك ةفض 05 نأ اما ثادحالا انه لوقف هل

 | سيل هناب لوقت نحم تاق ناف صقتلاب فصتا دقف لاكةفص نكي مل ناو كلذ لبق اط ادقاف ناكدقف

 ا 405 ناذ ىلاثت برلا قح يف لاحم اذهف اًضيأو ليلعتلا يف كلذ لاق الهف لبق صقن الو لاك ةفص

 ةيلعافلا يف راظنلا عزان, دقو صقن هدضو لاك ةفد وهف:هتافص ا كودملا ةيلع ق> ب

 تسل ةفئاط تلاقو لك ىه نولوشب قرفلا عيمج 0 م نيماسملا روهمحو الما لاك ةئص ىه له

 نيهحو نم ناوحلا هل لبق لوقلا اذه هل مزنلا | ذاف ةيرعشالا 1-5 لوق وهو صم الو لانس |

 00014 ى1) ىلاعت لاقاك قلخنال نمت كك أ قلت نمنا لقعلا عرضت مولءملا نم نا: امفدحأ
 17-011 نتحالا لإن ىوس نم لع 00 راك ماهفتسا اذهو 0 دذأ قلخنال |

 ا 117 طفلا ف قلخأل نم لع قلع نم ليضف نأ ترراالو امطق رجلا نم لك ! امهدجأ

 عمسال نم ىلع رصبيو عمسإ نمو 1 نم لع ردش نمو ل3 نم لع معا ن . ل ضنك |

 .هدابعىلع هحححو هديحوت هلا: نم ىلاعت هللا هلعَج مدا ىنب رطف يف ارقتسم اذه ناك املو رصير.:الو

 2 هنم قفنر وهف انسحاقزر اك كافور نيو. كرش لع ردهإال ولم ادع دائم هلل[ برصض)  ىلاعت لاق

 ردقبال مكب فحا نيلجر الثم هللا برضو نوماعيال مهرك اب هلل دما ا اه ارهجو

 ىلع وهو لدعلاب ا نموه ىوتس له ريب تال ههحوب ا لعل وهو "ىثن ىلع

 ىوتس امو) ىلاعت.لاقو (نوءاعيال نيذلاو نوهاعي نيذلا ىوتسي له) ىلاعت لاقو (مقتسم طارص

 (تاومالا الو ءايحالا ىوتاسي امورورخا الو لطلا الو رودا الو يابا د اا علا

 نف (نوكذت الفأ الثم نايوتسإ له عيمسلاو ريصبلاو مصالاو ىمعالاك نيّميرفلا سر

 ذأ هللا جحح نبأ دقف اصقن اهمدع الو الكاهدو>و لم مفاههدعو ةي ةيقلاخلا ةنْصض نيب ىوس

 ناك اذا رمثع ىداحلا ٍناوخلا يف لوقت ذئنحو توافتلا , ل اين لعجام نيب ىوسو هديحو

 مكدنع هنأ م 1 الا اهمدعو اهذوحو وكي ك1 لفش نأ زوجيال رف مترك اك ىعالا
 يف لقعتال ةدارا هذه 0 عم ءاوس هيلا ةمسنلاب همدعو قاخلاو ثادحالا 0 هيدحلام 0

 دهاعلا



 | ل و د ا”. 5 . نورشلاو ىناثأا باب 0

 ليصونللا ردنا وهم مث 5ع لعفلاو ايسال ل اقعال كلذ ناو ةيكشلا ف كلذ لكم اولوقف ةهاشلا |

 لسلستلا نمو هب ثداوحلا مانق نم ارارف كلذ مق امنا متاوةلصفنم ةمكمل لعفي نأ اضيأ اورو | :
 قاتلا تاو ولا 2 تل اودع ف زايام 0 وهف كاوأ مزاي ىذلاو ةيكذلا يف كالذ ريظنب اولوق ا

 لمش نمم صقنلاب ىلوأ:هب اهدصقي ةناغالو هلل ةمكح األ نك نإ حيرصلا لقعلا لاق نأ شع

 فكَف هيف لعفلا ثادحا هتمكح تضتقا ىذلا تقولا يف ةدوحوم تواص مث ةمودعم تناك ةمكل
 رثع ثلاثلا باويللا * هيف صقنال ةمكلال هلعفو صقنلا مزاتسي ةمكحال هلعف لوقي نا لقاعل غوسي

 نكت لك هيلع نوزوجف ةمكح رابتعا ريغ نمءاتيام1لعشل هنا هلا ن ولو ةانلا 0
 باقعلاو لدعلاو قددصلاو ديحوتلا نع ىهنلاو شحاوفلاو مظِلاو بذكلاو كرشلاب رمالا ىت

 هيف ص الف دا 9 اذهو صق اهمدارا يف سلو تادارملا هذه هيلع تزاح اذا لوقنف دئيحو

 لوق ند : عتلإب ىلوأ اهمومعو مومعلا ةعونمم ةسياك ةيضق هنودب اصقان ناك 'ىئل ايش لمف نم م مطوقف

 اذهو ارئاح اهفس ناكابلاو لذعلاو معلا لها ناعاو تالا مظلاو ليشكل مكسأ نم لئافلا

 رجح هديبعو: هءامأ نعل نس لئاقلا لوق كلذكو ار ءاح اهنفس هب نكلو هللا لع زئاح ةاقثلا دع

 00 كلذ لمف دق لاو اهيفس ناكمب ةكب نا ىلع رداق وه اضعب مهضعب لتقيو ضعبب مهضعل

 هلا نيكس كدا عازنلا لحم يف اهتوبمث 00 ولا ةلكلا ةيضقلا اذكف ةيضقلا هذه مومح يف

 تادارملا ثداورطما نم اذهناكل ثداح ىماب لمكتسم هنا مطيس ول هتأرششع عباارلا باويا*ةضقتنم
 للاو ىهنلاو ىمالا ةنلاغعالا سيل مهدنع حبقلا ناف حبق ل مهد نع دارس ثداح وهام لكو

 0 2 117125 تت يح 1:0:011017

 مسمناف نوكيأل هن ربحاامالا ةثلا :.تايذشملا نم ىف ل ءمهدنع هزئيالف هانالو سا هقوف سيل

 لخدامو ةر ىدقلا تك تف لذ ديال ىئذلا 0 وه مهدنع حييبقلاو 0 ةفلاخ هوك نع هنوهزم

 0 هنا 0 ماا نأ واب كلذ عاصجو مهدنع اصّشن ام نانا أاحسف نكي ةركشفلا تح

 عاما مظعأ ككل لعش ةيوكا ند مزلنم كلان ,ذاحلا اوالا ةيكدل ةلتعق سا وج نم مزاي روذحم

 تاه تن اك ناو عانتمالا مدعلإ لد ل تاي ريدا تنهك ةعتتم ريغ ريداحلا 510 تناك ن اف

 ىر كا ماعلا ىلا لعف نارسشعس داسلاب ا ولا .# عانتمالا لو اهيف ريذاحُم ة 203 ةمكملاتانثا

 مئانوا نوحي نك ردص ال اذطو كاعتملا نم وه لب لقعال هلع َْك هوغدي ضرغلالو ةباغلالا ٠

 ل ا معاذ هنا اديس ديزملا لع وّولا ىه ةنئاغلا ةلعلاو ةمكحملا ناف لقعلا لئازوأ |
 هوعدب عادالو ح حيف ضرغ هف هل ناك الو ةحاصم لعفلا ف 5 اذاف هللا هدارا# تثعينا هتاغو | 1

 ةلعلاو يكل ىنق 2 حو هو قس ءالقعلا لقعيا ل ىذلا ذك - ثعلا ليسس ىل امل هثم عقبالف هب هيلا |

 م شا دقو 5 كلذو ةقيقملا ف ىرايتحالا هلعفل ىن نك اخ 3 1 لعق نع ةياغلاو . |

 : 1 1 قيفوتلا هللابو كلذ ريرقتا ا

 8 ا نالطن, ليلد نالطب ند مزايالف تاطن ةحطلا ن | به ةكي1 [ ةاشالاف ه4 لضم || 1

 0 ةعدف تناك نا ةلعلا كلش ةلعب اللغم ىلاعت هلعف ناكول لوقف اهريغ ةحح رك ذن نحف | ا

 وهو د اع لأ ةلعلا كلتل ادحوم هن اك ا تاكا او لاخم وهو لعفلا مدق م 1

 2 تش 522522525252522 2-25252525:2 2 يي

 ارب رقت ةحط ا هذه ررق نيو او ]اق هعتصا ةلعالو بح تلد هلع لئاقلا لوق ىنعم اذنهو لاك 2

 2 ءاقشالا



١ 
3 

 اماف ةعدق تناك ناذ ةندحموأ ةعدقاما ةيكملا كتف 0 11 هلق نكوا لوقف اذه نم طسأ

 اهنودب دوحود لعفلاو مدقلا مزابجل ناو 0 وف مزل مولي الو ل رعفلا مدق اهمدق م هاذا نأ

 نو هلوصح ىلع ةفقوتم يك رك اجو 6 0 لعفلا كلذ نم ةلصاح ريع ةيكشجلاو

 الوأ لعاف ىلا ري اننا لفل تودي يدان ةيكملا تلك ناو بولطملا وهو اهبلع افقوتم

 كلذف لعاف ىلا ترقتفا ناو لاحم وهو لعاف ريغ نم ثودح مزل رقتفت+ ناف لعاف ىلا رقتفت

 أماؤ 59 هللا وه ناك نا و هللا الا مام هنا هريغ نكي نأ زوخال هريغوا هللأ وه َنوك نأ امأ لعافلا

 مزليو لوالا يف مالكلاكه يف مالكلاف لوالا ناكن اف الع دالوأ ضرغ هلعف يف ةلنوكي نأ

 ا ل كلذ هلمف تلق ناف ثولطملا وهو ضرغلا نع هلعف الخ دقق ىناثلا ناكناو لسلستلا

 نا وهو قولخ لوعفم لك يف هش مزايف انلق لكاسملا مزاب+و ضرغ نع الخ اف هسفن وه ضرغل

 ةفاو ةرهاب ةد>ح هذهف بولطملا وهو 0 ىلا ة>اح ريغ غرم هه وه هئم 0 0

 باو ا هو>و نم اهنع تارا ةلطاب ةضحاد ةحبح ىه لب ةكطا لعأ لاق ص رغلاب

 8 57 نككالوأ عونلا ميدقوأ نيعلا ميدق 1 نأ 5ع نآاما واحال لوش نإ لوالا

 ان نكن نأ اراجال لمفلا قرك كل[ كلا نكمأ عوتلاوأ نيعلا يدق ن هوكي نأ نأ 0ك

 ةمكلا تناك عوتلاوأ نيعلا ثداح هلعف ناكاذا لاقترف/عونلاالو نيعلاميدق لعفلا نوكي نأ نكمل ناو

 ىتاثلا باوحلا اهملع عنتم | هيلع عنتم|امو املع زاح هيلع زاحاف لعفلا وذح اهب 0 هكا" كدكلا

 1 ا لاق ع 0 لاق دعب نكي ملام لزالا يف نوكم قلاخ هنالاق نم نا

 01| لآ ىنكمتف اذنه لعو اديرص هناوك مدقب ءالؤه قوتك العاف هنوكرمدقب يلوقف دعب نكيملامل

 ةدارالا مدق نم مزان مك لعفلا مدق ةمكملا مدق نم مزاءالو اهلحال ديربو قاخم ىتلا ةمكملا مدع

 لعفلا ثودح عم ةمكحلا مدق يف يلوقف نوكملا مدق نيوكتلا ةفص مدق نم مزاي ملاكو دارملا 0

 ىباوج وه مكباوجو هلثم مكمزل ىنمزل نلامو ءاوس نوكتلاو ةدارالا مدق يف كلو وقك اهاج-الا لعف يل

 كلوعفملل مدق هلعف نأ قاتلا لاق نم ناف ف“ اوطلا نم ةقئاط 0 ىلع كلذ عنتجالو هليعل

 ةمكلا يف كلذ لوّقب هعون ” ماودو لعفلا ناعأ تودحت لاق نمو .ةعدم ةيكملا نأ لوم ملا

 راظنلا نم ريثك هلوقباك اضيأ ةمكملا يف كلذ لاق برلاب همايقو لعفلا عون ثودحم لاق نمو ءاوس

 رقتفي كلوق ثلاثلا باوحلا هناحبس هلعف يف كل تابثا فئاوطلا نم ةقئاط لع لع عني الف

 نم هلدب الف ثداح 00 نا مزلي انمئا اذنه ناف عونمت ىرخأ ةلع ىلا ةلعلا كلتا ندع هنوك |

 0011 ةكبوبخ لعاشل .دارم هلجال لومفملانا مولعمو مك هلعفي لوقت لب اذه لوقثال نحو لع
 ةلسفنل ذا رملا ىلا بني نأ دبال هريغل دارملاو هريغل ادارم نوكيةرانوهسفنل ادام نوكي ةران بودجلا

 0 ذك ىسب اذكو اذك ب بس اذك_قاخت هنأ باسسالاب هقلخ يف هلوقن 6 اذهو لسلستلل اعطق
 كاع كر هيكل واع كلدكم كرا ه2 ىو اه تسال بابسا ىلا رمالا ئ
 دارم وهف قواخم ل اك نولوشب ةافتلا نا عبارلا بأ وحلا | اهقوف هكا كح ىلا امنا ا 2

 كلا دإ ٠ ىلإ مالا نيو هريفل اذا ري 001 نأ عج الف دقيحو هرفلال ةسفنل
 ملا اا. رك رخألا ىفكادكو هيلا ادار و قولخم لك لبعج نم زاوجلاب ىلوأ اذه لب

 ناار تسسس7#صوس م ومسصمجسج يسمصس سس سس بو سس يس يوب سب سس سس ربرزرببإا ل ا حللبلا

 فقعيةة1١



 ءانثلا 0 ف 2-0 ١ 03 نورشعلاو ىتاثلا بانلا
 عسسل تسسلم ل سس مس -

 م نكللو ل انككسكلا ا 5 ةباغ لاش 0 نانا تا يك هل دارم 1 ىهنا

 قاثا منع ناو 1 رعيم لوألا مينع ْناف 0 ا وأ عتتملل 0 دل مزاللا وه ل اذ استلا ىعوت

 نال وق هش ةيضلملا را الا فو بحاو ل لب نتف ةامقح اعمال رن آلا يف لسا نا مزاللا ءافتا 2

 ب كادكو هلق لعاف لعافلا ١١ اذه نك ناب هالاقعلا قافتأب لاحم نيلعافلاو للعلا يف لسلستلاو نسانلل

 20 ريغ اذهف لازيالو كعشب لزم عدلا ميدقلا دحاولا لعافلا ركنا اماو.ةياهم ريغ كك هلق

 ىر دل اهدعب ناك اذاف هالعلا هل كحول ن لعفلا لعش | ماحال عل ك1 فرع ءااذأ

 لا ضعبالا عزانرملو نيماس لأ قافتا ياو كب ٍزئاج اذهو اط ةياهنال ثداوح مزاب نا كلذ ةياغف

 مزاللا لب ل اق ادبأ ةبولطملا ةباغلا لست 0 د نم مزايف ليق ناف ةلزمعملاو ةيمهجلا د 8

 لعش سانلا قم دحاول /| ناف 0 يق لوقعم ر ا اذدو مك اد هل كاد ةبولطملا ةباغلا لادا نأ

 رع لاجل ل اعشإ 0 تاريح هبوبحم لوصح نم مزاي مم * هيوبحم اهب لصحم ةمكحل ا

 0 وه اذهو * ىش دحل انش 0 هءاوحم لز رتل هلاكو هل ةذه تناكل ادبأ هماود روصت ول

 | لايكلا لهو هوجحولا 6 نم هيلا هاوسام ٌرففَو ةاوسانإل“ا نع لماكلا مانلا هانغعم هديرب ىذلا

 مزاؤل نم هناسحاوهتمحر ف ناس>الاو ةم-رلا هيف ىلع بتك هناحبس وهو صقتلاوه هناوفو كلذالا

 : ا نم مط داراو هاضري ١و هبحن اع ١ دايعلا 0 اقعا هن احس وهو 6 2# ام>رالا نوكالف هياذ

 81 كل ن. هب لصح امل هلعفيو هقلخي نأ هناحبس وه ديريام نيب قرف ن نكل ءاضرإو هنا

 هلعشب مهرمأ دوه 3 ناكل نم ديري ام نيبو هدوجو نم دبالو هناحبس هلعشن اذهف اهحم ىتلا

 هقلخ ديريالو هب ر 4 امو هقلخ ديريام ن ناب قرفف هئيوكتو هقلخ ءاشي الو مهنم عقب 3 بجو

 هناحبس هللاو حضاو قرف هلعشإ نأ رم ب امو هلءشي ا لعافلا ديريام نيب ,قرفلا ناذ

 و هلع لعاب دق هنا>.س وهو هدابع لاعقا هقلعتمو هلوق صالاو دإعف قلخلاف رمالاو قالا هل

 2 ٠ دقو هب 0 كاذ ند ةنسحو 5 لضحتال ها لعف ىلع هدبع نيعل نأ هلي 7

 1 كرتلا اذهو رمالا اذه يف ةتباثلا كش نم هلا ١ روع ال1 لف لع هتثاعا م نم ديريالو

 نم دري مو ه كنعاط ىلا تردايل ىنترمأولو ريذن نم قءاحام لوقي الئلو ةحح> ه ءاَغ هل نوكي الثل

 اهلهأ ربع دع 1 كل عسل نأ د ٠ قاتلا ةكلاو ةيدثلا هندسه لباق ريغ هلحم نال هتاعا هئسفن

 ل هلل سدلأ) لاقو | اع هم 0 أوناكو ىوقتلا ةملك مهمزلاو لاك لاق اباهأ نم عنمال ناو

 مهلك مولعجم يف هقلخ- نيب ىوس الهف لاقيالو (مهعمسال اريخ مهف هللا ٍلع ولو) لاقو (نيركاشلإ

 0 مهقازراو مهرامعأو ملاكشأو هروص نإ رب ىوسالهف لاش نآالوهلنكم اذهناف كلذل الهأ

 هتبوبرو مانلا هكلمو ةغلابلا هتمكح ىضتتم وه مهن توافتلا نم عقو ىذلاف انكمم ناك نأو اذهو

 ردقلاو مولعلا يف ملل ثواف م هيلع ةناعالا يف مهل توافو الاف مهب وش هتك تشمل

 نم ىه لب هتمكح ضقانتال هكلم يف ةعقاولا تاصيصختلاو كلذ ريغو ةحاصفلاو نس اوغلاو

 أ | هنيزو ناميالا مكللا ببح هللا نكلو)ىىلاعت لاق هنمو هلضف روظي+ل اهالولو هتمكح لاك لع ءىش كدأ

 [| هللاو ةمعلو 17 نم الضف ( نودشارلا مهشكئلؤلنايصملاو قوسفلاو رفكلا م للا هركو مكبولق يف

 || 1 تما يذلا اهناي) ىلا كاقو: اهلغا ريع ايعنمو ًايلهأ دنع اعش و ف كح ةسلا هذط حاصإ نمي ملع |[
 سي بسب سس كلل يح بلا يبس كب#7ك لحل



 ةاقثلا هش ءافيتساف كل اا

 ' روفغشاو مككلارفغيو هب نوشكت ارون مكل لمحو هت>ر نم نيلفك مكتؤيهلوسرب اونماو هللا اوقتا

 نم هناي هللا دب لضفلا ناو هللا لدضف نم ؟ 2 1ع نوردقال نأ باتكلا لهأ ملي الثل محر

 هنأيأ موماع ل مهم الوسر نيالا يف ثعل ىذلا وه) ىلاعت لاقو (ملظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 اع امل مهم ناو نابم لالخ ىف ل لبق نم اوناك ن راو ةمك 22100 كلا مهن اءيو مهكزيو

 نيذلا اهيأ) ىلاعت "لاقو م ل 1 هللاو ءاشنا 0 هبل هللا ل كلذ مكحلا زيزعلا وهو

 ىلع ةز ا بولا ىف اع ةلذأ هنويحو موبي موقب هللا قا د فوسف هك 00 346 5 ند "ا

 عساو هللاو ءاشن نم هنول هللا لضف كالذ ذ مالمو نوف ةاالو هللأ لييس 2 نودهاجم نيرفاكلا

 * لاقو (هدابع ند ءاشل ند ىلع نعي هللأ نكلو مكلتم را 0 نا) مهموقتل لسرلا تلاقو(ملع

 نحت كبر ةمحر نومسقي مهأ مظع نيتيرقلا نم لحجر ىلع نآرقلا اذه ل االول اولقو) ىلاعت
 نيئمؤملا لنه ثيدحيفوأي الا 0 ضعل قوف مهضعلإ انعفرو ان دلا ةاححلا يف مهشرعم مل اًنمسف

 ىلضف وهف لاقال |ولاق 'ىش نم مكقح نم مكتسلظ ل له: :باتكلا لهال ىلاعت لاق ىر اصنلاو دوهبلاو

 .نييبنلا نم مويلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوثاف لوسزلاو هللا علب مو) كا لاقو 1ك نم هنو

 مح ا (املع هللان. كد هللا نم لضفلا كلذ اقفر كئاوأ نسحو نيحاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 1 ' د1 انهو هلهأ ريغ دنع هعضيالو لح ريغ هعنع لب حاصيال ن ىف هل حلصي نمو هلضف 0 نأ

 هتحرو هتمعلو هلضف ردق فرعإإ قئالخانيب ىواس واف هتمحرو هلضفوه هصيصختنا ركذي نآ هلا

 اكل كاع تراب 0 14 كا ىو هيكل ند هفيصخم فام نجت اذيف

 هكا داهم ايي .حدقي ىتلا لصفلا عقاومو لصحتاا ا دأ تيحأ ىتا لاق كدابع نيب

 مهنيذلا 1 دنع هلءتعو 1 لمن هعضوو هناك 1ك لاك ل : لدأ 0 ئه

 بر هللا كرابتف هكلمو هنز رفا هش كوه كلذت " مهاعج ىذلا وهو مهريغ ند هىلواو هب قحأ

 معلا نم مهلك قئالخلل لصحام لب هتكح يف ةكراشملا ن كمال لب بجيالو نيك اجلا مكحأو نيملاعلا

 ٍ كو هندأ را مودن كى م كعل 0 ماود يف 0 ىأو طبحما ردبلا يف كم

 نا مهرقنأ هنم ةافنلا رفن اذاه لسلشسملا ده قالا لامكلا لهو ةنافاو هدوحو هناسحاو هلانأو

 نع انغ لاك لكي افودوم اكلم اداوح انسح املكتم اهكح اريدق املع ايح لازيالو لزي+ل لاقي

 هاثلشمو ا را عطقتالو ل ديسيالو هتردق زحملالو 0 ىهانشالو ةكامط كنا داوسام لك

 قفوملا هللاو هنع كلذ تلسالا صقنلا لهو مكحلاو ةكشللاو رمالاو قالا هلا رالو كزي ١ لب

 أ دال يزاول دودو نم دب الف اش قل لحد ذا ىلاعتو كرات قرانا سدالا تاوخلا هتاعاو هلضفب

 |١ عسملا لاحلاو 3 هدض عم دضلا دو>وو لاحم همزأل نودب موزاملا دو>وف ا مدع

 هقلخ مزاول نم زّئاَلا لسلستلا اذه ناكاذاو جراخلا يف هدوجو لقعلا روصترالو 0

 0 جل هنا عباسلا كا هي هيشن يف روذحنلا ناك لب روذحم لوقلا يف ل هلكحو

 | .الرأ نم ةامنلا ةلدآ لكو المضأ ليقتس ماو ىغاملا يف برلا لاعفأ ماود عائتما 000 ىلقع
 ا 00 اب دك ك1 ىزارلا اهلاطبا ةنؤم ىف كدت ةلطان اهرحا ىلا

 ١ : 0 ل ةراشالا تم كيفن مم ةلدالا عاونأ ا - رطفلاو عمسلاو لقعلا نود ىلع, مأق دقق ةيكملا|

 و

 خل
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 ةاقلادمش ءافذدأيف 0-3 و هه

 20 لااا

 باوجلا ةتبلا لياد هت ىلع مقيم ىذلا ىننلا كلذب حملا اذه يف حدقي فيكف كلذ
 نكمأ اعتتم ناك ناو كلالدتلا 0 ب ناك ناف اعتسمموأ' انكم ن وكب نا امأ لسلسملا نأ نماثلا

 لاقيثنأ عماتلا ب كل 0 لساستلا عطقنيو هريغلال هسفنل دارم ىلا تادارملا ىهننت هعفد يف لاقي نأ
 ةدارالا مكيلع ضقتلي لولعملا مدق 1 مزاي مكلوق ة ةعدق ةلعب ةللعم ةلعافاا 50 د أ عناملا ام

 تقو يف ل ارملا تقلعت ة ةعدقلا ةذا رالا مل ناف دارملا مدق اهمدق نم مزاي مو ةعدق اهناف

 2 مل 00 تقو دارملاب تقلعت ةعدقلا ةمكتش نإ ملق الهف دئنيح ةدوحو تقتقاو هنودتخل

 نورشللا الا تالا

 نك

2 0 

 - > كرك 1 م 2

 7 تاج

 نا ا 0

 هتامزب. ”نيثلا صيضخم اهناش.ةمكتملا كيذكو كل لق ضيفا ةدارالا نأش متلق ن اق ناف ةدارالا.

 نق دكا ل + مزا ناف ةردقلاو محااو ةدارالاو ةمكمللا هرداصم صيصختلاف هتفصو هناكمو

 هلعف نكي ملول لاقي نأ رشاملار فاولكا اذه مزال كلذ مزيل ناو همدق ةدارالا مدق نم مزل ل

 اذنك ضردل ديار ناك اذا | كرم هوك لقسال ديرما ناف اديرم نكي ةبولطم ةياغو ةيكدل

 ةمانةلع وهو. تاّدلان ابجوم نوكي نأ ةدارألا ءاقتأ نم مزليو ةدازألا تقتأضرتاإوةنك | ك١

 امناو ةدوهشملا ثداوأا مدق كلذ نم مزلبف :رخأتيالو هلولعم عيمج هنراقي نأ مزاف هلواعمل لزالايف

 مدقل مزلسملا قاذلا نامالل ةمزلتسملا ةدازالا قتل ةمزاتسملا ضرغلاوةمكملا كت ند كل
 ا اذه ريغ يف هطسو اذه ريرقتو ثداوخلا

 نوتات هذاا ليصحم نيثدش ىلا 0 عجريضارغالا عج ةيكملا دان لاتدع# لصف 22

 نم ىش نع ند © ظنا نيب ولطملا نيذه ليصح ىلع 0-0 هناحي يس هللاو مغلاو نزحلاو مالا عفدو

 طناسولاب هليصخم ىلا «هلسوت ناكةطساو ريغب ءادتي ا بولطملا ليمحن ىلع ارداق ناك نمو طئاسولا

 كيرالا لاه نأ كوالا نإ وجلا ةبوجأ ةبشلا هذه نع ةمكحلا باخصأ لاق لاحم هللا ىلع وهو اثبع
 دوز ولةيواطملا:ةيكمللا نوكت نآ انكم ارودلقم ءىشلا ناكاذامزليإل نكل دق شل لك ١

 انبا هنوكب نبالا لوصح عنتمي مهنودب هلوصح عتتمي 'ىثلا ىلع فوقوملا ناف همدع عم اهليصح نكي

 زحعلا مزايف لاقي الو لاحم نيدضلا نيب عمجاو لاحم همزال نودب موزلملا دوجو 7 نالآ نود

 ء شلك ىلع هللاو ةردقلا هب قلعت آلف "مشن سل كاتو
 ةبذاك ىوعد ثع هل انس وأ اطرش ناك اذا نسال نا طسوت نر نأ قاثلا باوحلا#

 هن دحام اهيف ثدحم يتلا ةداملا وأ لاو طرمشلا طسوت م هيف ةدئافال ىذلا وه ثسعلا ناف ةلطاب

 يف هناحبس هللا امدح يتلا تافتما ضارعالا لوص> نا ثلاثلا باؤلا# هحيضون ثبعب سيلف

 هلم ديال ىرورش نأ اهطسوتت امودب اهدوحو روضتي الو داوملا كلت لود طورش اهداوم |

 اهداوم ظشوت نودي تداولا كلت داما لع هناحتس هلا مكيلع باقنيف

 اذه ملق ناف انيجعت ناكردقبال مق ناو ائبع اهطسوت ناك كلذ ن كعب منلق ناذ نكي الوأ اه ةلماجلا

 اذا لاك نأ |عبا لأ تاودلا »< هنع انباوح اذعو مكرحا لق يد دل لاحملاو ليحتسم ضرف

 طئاسولا كلتا مقانم و حلاصم اهقلخ يفو لعاقلل اهةلخب لصحتى رْخآ كح طئاشولا كلت قاج يف ناك ||

 يفا هقلخ نضس قذر لمح اذا هناحبش هنأ اكاهمدخ ةلاضاخ ةكشلإ لك مو اثبع اهطسون نكمل 1

 نميلا ءالؤهو .عناصلاب ءالؤه عفتذف جاتحي نم ىلا عناصلا قيلخت نا كلذ ىضتقاف الاثم تاراخببلا | أ

 1 اأ7ذ101أ1|ذ1زازا 1 ز ز] | ||117““00101|1 م ا 0

 7 ةئلا هبردق نع نكم ا ربدق



 ةافنلا هش ءافيتسأ يف - ١5م 000 0 املا بانلا 5
 اسس سس سس س سس سس سس سايس

 ىركسم ىلعا# ادهاش كلذب امءاق الكل ا ريكو تامأت اذاو ءالؤدهو ءالؤده ةدحاصم كلذ يف ناك

 كلت تلطل ول دابعلل عقانمو طاصمو مكح نم طئاسولا للي زانق ملأ يف هناح هك مد 3 كما

 لاقيف لاحم هللا لع وهو ثسعلا زل كلوق سماخلا باوجلا « كاملا مكسملا كلت تتافل طئاسولا

 ١ كا كلوقب كلوق لطيف 1ك ةحاصامل الأ ا ذاق لعشاال ن 0 هلع ثعلا لاكن

 لاق نأ سداسلا نأ مدا * نيريدقتلا ىلع اهالطن ققحتم ف ةحطا هذه تالطب الاح هيلع ثم ىلا نس

 لاق نانا اذه زاح اذاو اهاذل ةدارم لب ةلاعم ريغ اأو ةللعم ءانشأ هن أحس لمش نأ علاملاام

 الآ ع هلاغأ نم أش.نا لوغ نال 0 اذه 1 1 29 هلل رع طئاسولا هذه نا

 هذه 0 ا نا رح تش 0 ا 28 ال هناف عيا يف هؤافتتا لامفالا

 مك اذهو ليلدلاو م كل ا ِظ ةلعل 3 0 اول 3 00 0ك 0 تح راةحللا ١

 4 ف موقك قالا يفتلف اللهف ل العم ربغ ديقنامم ا 00 كل ليلعتلاب مطوق عم عم ع اهةفلا لوش

 عرش اهلحال تاياغو مك 0 هعرشو هلاعفأ عليج ناد ةطانالاو ماز مالا قلرطب وه اك اذهو

 باوحلا * اهسفنييف اهؤافتا ام مع مدعا نم مز زل الق لمصفتتلا يلع قلخلا اه ايداع منا و لعفو

 م طئاسولا كالت نودب م كل كلت ليصح ىلع ارداق هن ادعس 50 نأ ةبشلا هذه ةياغ. نأ سداسلا

 ىلا نيرودقملا 0 نع َّك دعا نك ' هل نا رودقم نار مالا ناك اذاو اهم اه 0ك ىلع رداقو وه

 قط نالوف نأ القاع نكع الو هحو ل ا ايواسم رخ الإ رودقملا ناك اذا.الا اثبع رخ آلا

 وهو لطاللا نلطنأو تبل ١ مظعأ نم اذه اهدوحول هحو 11 واسم ا عمدعو طئاسولا ثالث

 مهمدعو لسرلا دوجو لعج نمناف ةمكحلايف حدق وه اك عرشلاو لقعلاو سما يف حدقلا نمضت

 طئاسولا هذه دو>-وو ءاوس اهمدعو ناويحلاو تابلاو رطملاو موحتلاورمقلاو سحشلادو>وو ءاوس

 حد ضا رغالا عيج كلوق عباسلا باو 1 23 0 كوم ةر ؛اكملل معدن يف ءاوس اههدعو اهعلج

 وأ ناويحلا اهاجال لعفي ىذلا ضرفلا هب ديرتأ نزملاو مطا عفدو ةذالا ا ل
 ايش كدفت مل لوالا تدرأ ناف كلذ نم معأ وهام هب ديرت مأ اهاجال هناحبس لا لعفي ىتلا ةمكحلا ظ

 ليصح# قوف ىلاعت برلا ةمكح ناف !ماع ناهربال ةدرحت ىوعد تناك كلاثلا وأ ىاثلا تدرأ ناو

 اا فوصوم هناك ءىش هتكح لكك ةريبل لب كلذد نع ىلاغت. هناذ نزيللاو كل مغلا عفدو ةذللا

 0 ةرضم هنع هب عفدب زا رةيفسسرفل كحل هدي اق ديار قاوم ناك ناو ىلا | ةدازك تسلو
 نع ىلاعَتي هللاو ماقتتالا ايلط هبلق مد نايلغ وه قواخلا بضع ناف هقلخ بضغل اهباشم سيل هبضغ

 00و هيرو هضعو ءاضرو مدارا ف هلك ننل هنأ ةيكف هتافص زئاس كلذكو كلذ
 مال ل اا لاق نأ نم لعاو لجأ نه لإ نيفواخلا ةنكح لثال هناحيبس هتمكح اًدكيف
 نع هناذب ىنغ هناحبس لاو هب الا مثال هملاصم نال كلذ لعفي نأ جاتحي هصقنا قواخلاف نزح عفد

 لدفاع أ نمانا باوبللا * هنم مه نوديفتسي مهقلخ لب الاكدقاخ نمديفتسبال ءاوسام لك ْ
 ! ةهاغناف لقتلا امأو كلذ نم ء ءولمم نار لاق ىحولا امأض غيرو بحي ةناحيسالا لإ

 هاضرو ءالؤط هتبحل دهاش هتبصعم لهأو هئادعأ ةناهاو هتعاط لهأو هئايلوأ 1 ملاعلا يف
 رس 2 77 !ررييححتاالللبب

 ةمرل 5

 اع لقا عم ىحولا



 ءاقبلاش امس  اماطو نورسشعلاو ىناثلا بابلا .

 رداق وهو ضغبو ةيح لك ا م نأ امطق مولعمو مهلع هطخسو ءالؤهل هضغبو مهنع

 ىلا ل اصوب هنال هلعفشام ل اعشإ وراك أو 6 من 2 هلعشإ (يف هتمكح ناف هباحم ليد ىلع

 00 1 ناو بام ىلا هل ال هلعفب ْم هه ركبام لعف اذاو هيححال هنال هكرتيام كرتيو هباحم

 مزاب ل ضغبرو بحي ىلاعت برلاق ضغبلاو بحلا نوطاو تلا ةزالاب كدرأ ناف هسا ىف
 ليضحم ىلع ارداق ناك اذأ هناحبس هنأ عساتلا باوملا « كلذب فت نا ةبكحل لمع را

 يف مظعأو ةردقلا يف غلب أ و لك أ نيعوتلا لعف ناكابب هلصتعم لع داق رهو ةطئاسرلا لودي قل

 هك هر ناكل / هلافأ عوتت ىلاعت.ترلاو نيعونلا دحاب الأ ل اعفيال هناوك نم هتيوبرو هكلم

 هثادحا نودبو لصفنتم قوا# ثادحا ةطساوب ةكجلا كل نوف ل هناحبس وهف هتيوبرو

 دع لب لصحي هب ويحق هسفنل هدمحو هسفن ىلع هئانثو هتاملكو ةمزاللا هلاعفأ نم هب موشي امي لب

 يفإ نياك ةناحبسس ترا نإ رشاقلا تاو وللا * نيعونلا دحإب الا هبوبحب ىل رمل نع لك أ كلذو
 ناسحالا دو>و ليحت سيو نس# هناف ملاعلا يف اهراثآ روبط نم دب الف هلاعفأو هناشأو هفاضوأ

 هداعب فيطاو داوحو ماحو رافغو هقزري نم دو>و نم دب الف قارزو هبلا نسي نم نودب

 ءامسالا كالت تاطبو ا تالت الاو اهات ذوحو نمدب ن نكي رف | اب ققحتت انااا

 هفةدئافال ثبع هنأ لاش فكف 1 تاق ءامسالا ٠ "لل اف ةدعاف 1 3 راثالا كلت طسوتف

 قيفوتا هللاو

 قاخ ناكل ضرغو 15 أو هقلح كوكل نأ لجو وا ةكتإ "5 لاق < لصف و

 ةحاصملا كلت ع هل ضرغ ةياعرب الاعم هدعبام نودو هل قام نود نيعم تقو يف ملاعلا هللأ

 هللا ل ناكناف هلق الصاح نكي م وأ تقولا كلاذ لبق الصاح ناك لاقي نأ ١ اما ضرخلاو

 يف ثدح امتاو تقولا كلذ ليق الصاح نكي + ةحاصملاو ضرغلا كلذ نا اناق ناو لاحم كلذو هل

 رثتغال وأ ثدحلاىلا:ارقتنم نوكم نا اما 'تقولا كلذ يف ضرفلا كلذ لوصح لوف

 رفا ناف: ثد_# ىلا رقتفا ناو لاحم وهو ثدحمو بجوم نعال 'ىثلا ثدح.دّقف رقتفيملناف ١

 لساستلا مزلو هيف لوالا مسقتلا داع رْخآ,.ضرغ ىلا تقولاكلاذو ضرعلا كلذ تادحإ سدح
 ضارغالان ع ةينغ هتيقلاخو هناحبس هللا يدوم نوكت دقي رخآ ضرغ ةياعر ىلا رقتفي ملناو

 نيمملا تقولا كلذب ملاعلا صاصتخا يف ةمئاق اهنأ كةجحلا هذعو اولاق بولطملا وه اذهو طاصملاو ١
 هتقوفثداحلا ثادحا نا اهصخشلمو نيملا هتقوب ثداوحلا نم'ثداح لك صاضتحا ف ةعانا
 ثادحالا ىلا رقتفا الاو هثودح ىلبق هثودح مزل هلبق الصاح ضرغلا كلذ ناك ناف ضرغل !ناكنأ

 3 1 احلا هذه ةنكحلا لغأ لاق 0 ! تبن الاو لللست ضرغل ناك نا ةئادحاف

 ا 8 ا عيمجو لطابلا هركب كب عيشتلا مكبجسي مكناكو تمدقت ىلا ةناثلا ةححلا نمض

 ةبكسا د 2 وحلا ف لسلستو تاي زئايقلا ران آل ا ةيلغف هئيعب انهه باوملا 5

 ١ قاعت تاقاعتم ىضتقت ءامم الإ :دكهو لذماو# زعمو عف فا رو ضفاخو طسابو ضاقو باهوو نائمو

 ا ادحوم نكي ملنا لبق هل ادحوم ناك نا مزاش هد أ لبق اللصاح تقولا كلذ يف ملاعلا

 ا

[ 
 ظ

 ظ
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 ظ
 ظ

[ | 

0 



 ع 0 ا 3 را ١

 اذه نال دار قرح ىلإ ردت اهسفنل ةبولطملا ةمكخلاو هرب ,غل دارنام اهبفو هسفنل دار يام 1

 ١ ناكاذ نهي مزار الو اهلملعت بحال ىلاعت هلاعثأ نا ىلع لدب امناف تاهيهو هتامدقم تح وا للدلا

 اهثاغو ىاثلا ليلد نياف لوالا ا انأ بهف 0 زاو وحلا ىتاو 53ش 00 را ىف 8 ل عت ن كك وحال

 ىذغاملا َّ اهماود ىلع ليلا ودلع ودم لعسلا ف هتيلعاف م اود نا هللا رس و ةبودحالا يق قةلاطالا

 ظ ْ : لكلا لع ند يك كلدوف فلاح اعاو
 00| 3 ةحلصب وأ ةيكح ىف“ ىث لك قلاخ هات ه1 لع ليادلا ماقدق ةنكحلا ان: لاق ( لصف )

ٍِ 
 أ
1 

 ْنَع اها زغم كانه مده اق ةلمجاب و ام 2 لي 1 هد لا ثداوحلا ضعب لس 17 2 ىلع لادا اهنأ ظ

0 

 ش ايندلادسفنو دعو قسفيو رفكأ هنأ لع نم قاخ 0 0 ا رصعلاو وتل اقر كل قاخ 1

 1 25 كلانكو ءاوس اهمدس ءو اهدوحو ىلإ تاذاملا نم اك 1 نارا ا

 1 ف ة/كصحد أ ةيذؤملا ةيداعلا لب ةلمهملا تاناويحلاو ةلطعملا نداكملاو تابالاو راحشالا

 ىاف ةمكح مهقلخ يف ناكناو نيطايشلاو سيلبا قاخ يف ةمكح ىاو ةرشضملا ءايشالاو مومسلا

 ا و نأ نرخ ىف ةنكل اعاو ءابنالاو لسا ةناماو رهدلا رخل ىلا هئاقب يف ةنكج ||
 مالب 0 ماي مظعأ يف 00 ا ف ما ضررتو ْ

 ف 0 0 عطقن.ال ىذا مئادلا تالا 0 مدع 0 هقلح ٍِق 5 00 1 0

 ف ةمكح 1 ادابعتساو ةيوقعو ارسأو التق تاذعلا ءورس مهوموس هئايلو ا ىلع ةكانكأ طيلسل ٌ

 ايرورض اماع 0 اقعلاو نحو اولاق باذعلاو قاشملا عاونال فيلكتلاب امهضي رعتو نيلقثلا فياكت ||
 0 نيبذعملا ىلا الو هنلا دوعلا كلذ ْق ةدئافأل هنا ةرورض 0 هللا لعق م راثلا لها دواح ن د

 تا ةوخأ !:ةنالع ل هلأ أنس نيحائابجلا # مش ثاح نبال ىرعشالا ةر ظانم كلذيف 5 ,واو اق .هربغ ىلا

 نيملاعلا تردنع رحال | تا لإ 0 0 تاقنار 33 آلا غلبو عواد || لبق ااسم مهدحأ ا

 .لاقف يتلا 0 ةلزلم لإ ىنتعو ذر الله براي هوخأ لاَ همال كو هلمعل ةيطلا هننارأ | غلايلا مسا غابف 1
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 ا
 ا

 ا

 000007 كلل ١, نأ تفلع لاق هلمع لثم لمعأ ىح ىتنخأ البف براي لاقف اهلمعت م الامعأ ل هنا
 أريغص 5 البد كرات لاقو محلا قايطأ ف كلاثلا حالا حاصف ككل 0 ول ذا كل ريخ

 اذهو ةدكحلا ةافن لاق باوج ركذي ملو خيشلا عطقتاف لاق هباؤج اف ْىحأب تلف كغ م 5

 تاو.سلا ينام لل) لاقو (ءاشب نم محريو ءاشي نم بذعي) ىلاعت لاقو هيلع رابغال ةلئسملا يف عطاق
 ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف هللا هب مكساحي هوفخم و 1 يكسفتأ يقام اودبت ن ا ا

 02 اولاكو ع اهكءابمالا رودص نا ا ا رمالا درف (لمقب امم ةلعسلو

 هتيلات يف مالسالا خيش لاق م برلا كاكا للعت كلط وع ىلخا لالخ

 ةزجب لالا لعق ىف خوخ اروع < هكرق لك نم قلخلا لالض“لصأو
 ةعيبطلا ىلا رمالا تدر ةفئاطف كلذ دعب اوقرتفا اهب معلا مهزجاف هلاعفأ ةلع اوبلط امل مهنا
 حلصأو مسن عفنأ رانلا يف رانلا لها دوا نا اولاقو ١ الو لل هرم تملا كذافالاو

١ .: 4 

 ا
0 

 .قاملا ىلغ ىف 00 نسا نا نان تاك يرطانملا نإ :مالكتلا تك قا ىذلا © ْ



 ةظلا اك ا نورشلاوفاتابالا . || .
 ةناما ناو هتتامأ نم ممل 3 ذطاو قالا ىوغي سلبا ءاقبا تأف ةنملا يف ممنوك نم

 نم كلذ ريغ ىلا مهتمحر نم مل نيخ لافطالا برذعت ناو مهنيب مهئاقبا نم ممالل حلصأ ءايبنالا

 0 ان ليتات لكشش اد 6 لاعفأ لسلك فا ضوشا اهيلا مهداق ىتلا تالاحلا

 ةلكللا نأ لآق اهيف متعقو ىتلا كارشالاو لئاجملا نم انس 0 لوتلا فازوخلا

 ةلتتلسالا نمي ىودألا نأ اجلا مكح أ ةمكحيف اهب مج دق ىتلا تاضارتعالاو ةلئسالا هذه تسبب
 هدوجو ىنت ةييق نع لا وا لحأ اهب حدق قا تاكد

 تاضارتعالا كلذكو اضارتعا نينامث مهنع منا مع < دقؤ هلسرا نييدكلا تاضارعا كا

 اهب ىنن ىلا تاضارتعالا كلدكو اهريكو اهنأش متاع دق هلك تافص تابثا يف ةلطعملا اهب حدق قتلا
 تاضارتعالا متاع دقو هدابعل هميلكتو م رع ىلع هءاوتساو هقلخ ىلع هولع ةيمهملا
 مهروبق نم سانلا مق 000 مايأ ةتس يفباعا اقلاخ هنوك ىلع ةفسلفلا لاا

 فاش ل 8 0 ؤه تاضارتعاو هريغب قأيو ملاعلااذه لدبيو ءاقشلاوأ | ةذاشلا راد ىلا مهث

 كلذ ريغىلإي مهلئساو ردقلا ةافن تاضارتعا كلذكو ةدوصقللاهلاغقأ تاناغو يكل اضل 1

 مك ادناعم باوص لكلو ادحاح قح لكل ملاعلا اذه يف ماقأ نأ أ نيك اا م 1 ةنكح تل

 اك هيلع منيل ةرهاقل هتربدقو ةرهابلا هتمكح ماع نم اذهو ادّئاَر رش را كل ماقأ
 هانم رآلا هم ىضقيو هتيكح مه ررشيو هتيم لإ ١

 الو اثبع هقلخ قاخي لو ةمكمل لمت هنا ةمايقلا موي هئادعاو هئالؤال نيتيو ىكسملا هتاف اذا

 عيج ىلع لماكلا ماتلا ثملا هل ناو الطإب امهنبامو ضرالاو تا وهسلا قاخيمل هناو ادس ميكي

 قالا كلذ نم عضل هناو هبامعو هباون ىلعو هنع ىهنو هب رم ءأام ْلِعَو ءاضقو هرادقو هتلبات

 ادعو ىلب تومي نم هللا ثعبيال مهنا | دهج هللا اومسقأو) ىلامت لاق ءا وس هب قبال ىذلا لح
 اوناك مهنأ اورفك نيذلا معيلو هيف نوفلتخي ىذلا م 1 نا قاتلا نك كلو اكد

 هدم ةعدحا نوكلا قطن لدعلا همكحو لصفلا ه ٌؤاضق مهيف ذغنو فقوملا لهال نيبت اذاو(نيبذاك

 اهدا باوجو (نيملاعلا بر لل دما لبقو قملاب مهنب ىضقو)ىللاعت لاق أك

 ىهن ةفلاخم ىلا ةعحار ىصاعملا عا عاوت :أو رورمشلاو رفكلاو دوجولاو ثودحلاب قلعتت انا ةيكتدلا نأ

 كلا هلمنام ناانمزللا امنا يرحخو رش ىف دامالا قات نيس اا ءأام كرتو هلوسرو هللا

 ىةنكلل كار اعأ ناك ناو هناف هلعفرملو هفاحبس هكر "ام اهأو واقبل ةيكت 3

 الس مدع هناف هحوب هيلا سيل رششلا نا لبق دقو انيلع دري الف 0

 هكرت انيلع دريل ةدومجع ةياغو ةمكحي ةعقاو ىللاعت برلا لاعفأ نا انلق اًذاف همساكءىش 0

 هتبحم مدعل هكرتف 1 هل هل هقلخ يف ناكل هقلخولام كرتي دق هناحبس هنأ وهو م

 اذه ىلعو رخا هل بوح تاوف هدؤجو مازاتممالوأ بحأ وه ام داضي هدوجحو نوكل وأ هدوجول

 حجحرف لحسم ن دكصلا نان عمجاو هقلذ ناسكحا حجرأ هقلخ مدع يف هتبكح نوكلا

 طاصملا ليصحم ىغ ىنبم ءرمأو هقلخت ةمكمللا ةياغات هو امها تيوفب نيتمكللا لعأ ةنا
 دسافملا عفد ىلعو ةحجارلا كلت نيبو اهنيب عملا نكميال ىتلا ةحوحْزملا تيوفتب ةحجارلاوأ ةصلاخلا ||

 © ءانشر ا لال



 ظ
 د

 ا ا ل ل نورمثملاو ىناثلا باللا

 ةحجحارلا كلتمدعو اممدعنيب عما ا دا ةحوح رهاادسافملا تدحو ناو ةحجحا رلاوأةصلاخلا

 قو 1591897 ] كلذ ةباخ لاقي نأ ثلاثلا تاوأا باوضلاو ةئكملا قالخ وه اذه فالخو
 عونا اذه نا نبف هك عيمج يف اهؤافتا كلذ نم مزايف تارودقللا نم عوتلا اذه

 تاياغلاو م ل قل كك كنس فلو ةمكملا ىنإ كلذ مزلتسي نك د هيف ةمكحال

 باوحلا * ا ءاش نا هنم كلذ ىلع هبننس مشنلا 1 ا ءاصنلا لهال مولعم وهام ةدومحلا

 ا لجو مظعأ هللا ةمكح ناف اهلي افت ىلع قلخلا عالطا نكمي ا كح عدنجل انا عبارلا

 ةكمالملل لاق ام اهءاعب هللادرفنر ةحح كل ذام لامشأ نم عناملااهف كلذ نم

 0001 افلاطم هماكحاو هلاعثال ةمكمللا هيفا لوقا نق نوما الام رعأ أ كلذ نع هولأس دقو

 : انتل قالو هتاذ يف *ىش هلثك سبل هباحيبس هللا نا سماك باويلا * اهب لعلايف 00

 هلعف نا م نيةولخمال تلا كلا سنح نما تسلا 0 0 يفهلو هلاعفأ يفالو

 باوحلا *نيقوللاتافصل الئامت هيضغو هاضرو هتبحمو هتئشمو هتداراو هتردقالو مهلعف الامم سيل

 دل نذلاو لك آو مك 5| ةلامذأ تناك ردقأو معأ ناك نف ةردقلاو رمال ةعبات ةمكلإ نا سداسلا

 ةماع هب قاعتام لكك 0 هربر شت مدقت م هتردقوهفع تس ةتيكش ةردقلاو علا لامك

 '| لوقلا بحبف هماكحأ وهلاعفأ يف م 5 هنأىلع تماق دق ةعطاقلا ةلدالا نإ عبباسلا 0 ردقاو
 امسال ةعطاقلا ةلدالا كلت ةفل ةفلالا اعاراقم ناوكل ال هيرو دمار وصلا يف هتمكح علا مدعو اهجومب
 تروم هذه واخ عنع سدقملا هلك نا نماثلا باوحلا »ب ةمدعل 8 مزاتسن ال "ىلا معلا مدعو

 |00 درب ن هكط انك مم طاح ع عاللطا ى'ايناضيا ةلكو ا نع ميصقف

 مظعأ برلا نأشو الهاج اهمفس دع هرم أو هنأش عيمج ىلع هريغ علطأول انم دخاول ! 0

 7 1( ارتست ناامأ مكن |عساتلا باويلا#هتمكح كيصافت ىلع هقلخ نمدحاو لك علطي 0

 كلذ متركنأ ناف 1 0 كارا 0 00

 مكلوقع م دكا ياو ةرطقلاو لقعلاو هلسرو هللا تنك عج مّيذك ديعيب نيملاظلا نم وهامو

 ليالاو رمقلاو سمشلا دحج ةلزتع دو هقلخ يف ةر هايل لا 1 ت2 ا مدكت لق

 متررقأنا او تاير وصلا دحجت قادراكملا مالكا ل م اوطلا ن . ريثكل 1ك ريغو رابلاو

 اهمدع ملف ن نافاهمدعمأ ةمكحلا كلت دوحو هبىلوأ نيرمالا ىاف مكل لقدر 1 ضعب يف هتمكح

 012 لبق لق لك ا اهدوجحو مق ناولاحلاو تيلاو بذكلا ةياغ اذه ناكاهدوجو نم ىلوأ
 نيدلاو لقعلا' يف ةميلظعلاب مث رداق ريغ ملف ناف رداق م اع

 وهو ؟ىش ىلع ارداق ناك اذأف لبق كلذ ىلع رداقوه لب مق ناو مكئاهذأو مكل وقع نم محلسناو

 علطن لاب ال ه ةانفناعا ملق ناف هنع هيففزوجل ف كف هلالقأ وهو همدع نم ريخ هدوحووهسفن يف 0

 ىلع عالطالامدع هي هشن "ىف خدام امنا هللا ٠ نع 00 عيمج يف مك ا هللاو م مقدص ل اق هتةيقح ىلع

 نا ىلع نوقفتم ةبطاق ءالقعلا نارشاعلا باوب 7 3 دلال هل اد لوف كلوش ١ وفتكت "و هتقيقح

 00 0 ن0 م 0 يا امف اذا نيالا
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 7 قاورشملاو ناتلا تالا

 نارا دا دكف هوماءام مكي ىلا ولهحام اع ماودرو اهنم مطوقع يف رقتساو :هتمكح نم اوفرع امل

 مهءاج اذاف ملرعو سأل دس ع ةاملاا] قتح مهذاتسا عم ةعانص لك

 ةافنلاهمش 0

 نحنو ةمكحو ف رعمو م لك ىف انفوف مهو انم رعأ مها ولاق مههاذمو من دعاوق ع لاككتكلا

 3 ا ىذلا مهةلاخو مهر عم عم ليلا 1 ا ا البف ةذاتناو هل 2 ىدلاك مهعم

 زربملا لضافلا ماعلا نأ ولو سمشلا مر ,ح ىلا شافخلا نيع ةسن نم ىلوأ هتكح ىلا انين

 نع 0 اهعاضوأ يف حدقو | لجأ نوم الو لع ضرع ةريثك مولع

 نيرداقلا د نيملاعلا ا نام كال مكحأ ا فم و اوفسو اصش كلذ دعو معلاو لقعلا بجحوم

 لفتلاو والاو رابلاو لدلك تالباقشلاو تار قاخي مث امنا ةمكحللا نا رمشع ىداحلا باوجللا *

 ءاودلاو ءادلاو توملاو ةاحلاو ةذللاو ملالاو دربلاو راو 0 ليقتلاو فيقحلاو ثيخلاو تيطلاو

 ةذفانلا ةقشملاو ةرهاقلا ةردقلا روبط لحو ةرهانلا كل روهظ لح وه تال اقتملا هذه قلظ

 اهماكحأو تافصلا كلت تايضتقمل لطعت تاداضتملا هذه قلخ- ليطمت هوتف ماتلا لماكلا كلل

 او اهلك رهظموه ارثاو تايضتقموامكحايلعلا تافصلا نمةفص لكل ناف لاحلا نيع ٌكلذو اهرانآو

 ىعدتست رداقلا ةفص قاف هليطعت زوجي الف اطاك نم اهماكحاو اهرانا روهظ نكل اهسفن يف ةلماكت ناك

 رخؤملام دقملا عفانلا راضلا عناملا ى طعملا قزارلا باهولا ةفصواقولخم ىعدتست قلاخلا ةفصو ارؤدقم

 قوزرملا 0 - تافضصأ| قللت 3ك تلْظَع ء ولو 0 اهرانآا عجل فؤّرلاو هدعلا لذملا زعملا

 قلخأ ن 0 اماجومو اهناضتقم ن 8 ةلطعم 0 الكريب ملهنع وفعلا مو>رملا هل روفغملا

 روظي ناك فيكو ىنسحلا ءاممالاو ىلعلا تافضلا نم 0 ١ نكطعل نود اوعيطم مهلك

 ءا تال[ لزمن ىلا 0 و لدعلاو"رهقلاوزءلاو ماقتتالاو زواجتلاو حفصلاو ةرفغملاو وفعلا ةفص ّآ

 تاياغلاو ريعلاو تايالاو مكملا تنافل ةدحاو ةما مهاك قلخلا ناكتولف اهعضاوم اهعضتو اههزانم

 ىلع هس رت رصتقا اذا كلملا ناف فرصتلاو كلملا لاك تافو هحولا اذ_ه ىلع مهةلخ 2 2

 هفرصت يف ام 1 اع كرف هريغ نع ازجاع نوكي نأ اماف هتارودقم نم نخاع

 يف هفرصتق نيكاحلا مكحأو نيملاعلا |رعأو نيرداقلا رذقأ اماو الهج ةكرتف ةحليطلا نم 2

 عنملاو ءاطخلا 2 0 لكلا مكلاف هكل هكلم 2 صق كلذ نال 51 1 رودقم ىلع تال هتكلع

 رضلاو ريخاتلاو ميدقتلاو لالذالاو زا زعالاوةناهالاو مارك الاوباقعلاو نأ وثلاو عف رلاوضفخلاو

 دا رفالا لثامم دحاو عوش هلك اذه لعف ولو اذه ىلع اذه راثاو دع ىلع اذه نعصلو عفنلاو

 نيافلتخح ن ناب ىو ولا 6 نيلثامم نيب ناب ىف َّق رشال هناق ءابألا 1 "كك 1 افانم كلذ ناكل

 كلذ دش نم لع هع نم ولع نا ولا و هلا ركباو كلذ لع نم نع ١

 نم كلذ راكنا ىلع هدانع هللا رطف دقو ءوسلا لئمادل نوبرضيو نوعا ديبعلا هل لعج نكف

 وهو هب فصتيو أيش هدابع نم هناحبس برلا بيعإ فيكو هلعفي نم ىلع مهنعطو ضعب ىلع مهضعب

 تدقق ولذا اهداجما نمدي ةمكحلا يف نكي مل تاداضتملاو تالباقتملا يف الا اهرانآ روهظ نكي الو
 ةحودزملا ءاممالا هئاهسأ نم.نأ رشع ىاثلا هحولا هحضوبإ كاحم وهو تافصلا كلت ماكحالا كل ظ 01



 ١ ةافنلاه.ش ءافيتسا يف سد الالود نورمشعلاو قاثلا بابلا

 اضرلاك ةلباقتلا تافدلاهنافص نمو عناملا ىطعملاو طسابلا ضباقلاو عفارلا ضفاخلاو لذملا زملاك ظ
 ا نب ميو ا نعم ملالاو لاك تافص هذسهو ماقتتالاو وفعلاو ضغبلاو كلاو طخسلاو

 1 كلذو اهج ومو اهاضتقم لطعتي نأ افاق لاك تافض كناكاذاو

 نإ هاجم اهنلك نيرعتا دنع لاك نيو عفت قلذو اهماكح ا قياي ىذلا اهاح ريغب قلعت

 . هريغي هريغ الو تافصلاو ءامسالا باب يف هقف هل ناك نم باوخلا يف فاك هدحو اذهو اهب

 .ةفصلا هذهو هجو لكب هناحبس هل تباث ىتيقلا كلملا ىنعمو كلملا هئامسأ نم نا رشع ثلاثلا هجولا
 الو ةردق الو ةايح هل سبل نمل ماتلا قيقحلا قلما كوت نام, نم 3| لامكلا تافض ازئاس مزاتست

 الو رمأبال نم كلم فصوي فنكو هب موق ىرايتحا لمف الو مالك الو رصب الو عمبسالو ةدار ١

 00 سف منيف مركيو نيسمو لذيو زعب الو عنمي الو ىطعي الو بقاعي الو بيش. الو ىْهي
 ةقيقحلا يف كلم ىأف ههاونو 5 هديبع ىلا مدقتيو هتكلمت راطتأاىلا لكرلا لشرب و عفريو |

 نأ اأو هنن لك أ كيا اواعج كافسو هئامسال نيلطعملا نا نيب اذهو :كلذ مدع نا

 هب الا فرصتلا متي الام دوجول ةمزاتسم قا ةيكلم ةفصف هبر يف وه هلودبام هكلمو نا لا

 0000 10 مقوم هلأ دتسم ءاوشاك لك ناقا هريغب ىلع هكلم لاك تقود لذ هناحبسن هنم لكلاو
 هلو كلملا هلف هلل راس راك نإ كل د1 كاس مارا جرا هحضوب هقلخو هتثيشم ىلع

 نم بهذم اذهو دجلاو كلما هل اوتبثآ مهعابتأو لسرلاف قرف ثالث ماقملا اذه يف سانلاو دما
 اذا 9 تاقوالا ةاشمو ضئاقنلا نع ههزنو تافصلاو ءامسالا قئاقخسو ةمكملاو ردقلا هل تننأ
 نم عوبتم الو ةلاقم الو ةلحن ىلا اوزيحتي مل نيذلا ةئسسلا لهأ ريغ فئاوطلا عيمح ماقملا اذه يف
 ةمكحلا ةافن ةيربجلا مهو دجلا ةقيقح اولطعو كلملا هل اوتبنأ نيذلا ةيناثلا ةقرفلا مالكلا لهأ
 امئأو هنم حبقبال هناف نكمت لكلب حيبق لعف نع هزني الو نكمي لك هيلع زوي هناب نيلئاقلا ليلعتلاو

 اا1| 4 دتاعاو هنكنالم تدع هيلع نوحف نيضيقلا نيب عملاك هتاذل ليحتسملا حييبقلا

 اا امل ليبسالو اذبأأ مقملا معنلا يف هئايلوأ قوف مهلعجو هدونحو سلبا مارك او هتعاط

 دوجسلاو هئاسأ ةئيشمو هكشمب 0-0 نا زوحيف طقف هريس يف فاخلا ىف 1 نم الا كلذ ةلاحتساب

 ارا! راسحالاو قدصلاو نلا قر وا لاوحألا تببو 0 1 بذكلابو ماندالل

 0 03و اذه نعأ هناو ةئيشملا ضحم مكحيتلا الا هنع ىهنو هب صعأام نيبب مالا سه يف قرف الو

 حبق نص هع ينامفألو هب سالو هتح ى خش ” نسح ةهند هب سعأ امف نوكي ن را نع اد

 3 عم دع ذاب اكلم هلاوقباو ةقضللا فد اولطع ءالؤبف هنع ىملاو هتهارك ىضتقت

 هلطع مهنم ريثكو هلا لعف هب موقيال دبالاو لزالا يف الطعم هواعج مهناف اكلم هل اوتبثي مل ةقيقحلا

 0 رفلا دمح الو اونأ كلمالف اهب الا اطِإو ابرو اكلم هنوك قةحت ال ىتلا لامكلا تافص نع

 اهلجال اوفنو ةمكحلا نم اعون اوتبنأ نيذلا ةيردقلا مهو هكلم لاك اواطعو دبا نم اعون هل اون ا

 ناف اذه الو اذهال اوترث مل ةقيقحلا يفو كلملا لاكهل اولطع دما نم عون ىلع اوظفاخل هتردق كم ||

 0011 ىذلا كللاو اربكج هاجس ةثلا_د ونال ىولخملا ىلإ ةسيخار اهولعج اهوتما ىلا ةمكحلا ||
  لامفالا مايق ىننو اهب الا اقح اكلم نوكيال ىتلا تافصلا مايق ىننل هين اوررق امنا ةقيقحلا يف مهماف



 ءافثلا يق ءاققسا يف كك قورضلاو قاناالا 0|

 الو لمف الو رصب الو عمس الو مالكألو ةذارا 0 لمف الو فصو مهدنع هب مي يف ةيرايتخالا

 ناوردنلا تايثا مزاتسي 0 نا دوصقملاو داو كلملا ةقتقح نع لطعم ضغب الو بح هل

 يف نوكيأل قأ زلت هدمح مونعو لجاو كلذ" نم رك | هللاف ةكاشم رب شكل ق نك
 كلذ نم لخاو رك 1. هللافايلخ الا سايل ايلحال لش در لو ل

 لعافلا هدصّقب ةحلصم الو ةمكح الو دصق ريغ نم لغفلا درج نا رمشع سماخلا هحولا هحضوب

 اطوصخل لعافلادصق ريغ نم ةحلصم هب تلصح ول ىد هيلع دمحم ذاق دلل العم نوكيا[
 زجاعوهو ةدو#“ ةياغفو ةمكحو ةخلصمل لعفلا دصقي ىذلالب هريرقت مدقت ” امك اهيلع دنا قدحتسي مل

 رقتسملا اذه ناسحالا دصقل الو ةحاصمل الو ةمكدل لعفبال رداق نم دمجلاب قا دي

 ملاعلا لف كلذ سامو انين انو سرالاو تا وميلا المادق هد ةلاحشس ترلاو قل را

 مكح الو هقلخ عيمج ىلع مانلا دملا هلف هماع عسوامددمح عسؤو هر الاوان دلاو لقشلاو ىوإللا

 ىلقسلاو ىولعلا ملاعلا يف ىث كوحت. الو هدمحبالا ضرالاو تاومسلا تماق الو هدمح الا ي

 نسحلا لاقانك ذبح الاانا راأ ندهأو ةنللا ةنلجا لهأ لمالو ءديحأالا لاح نا
 اعاهناحبس وهو اليسويلع اودحوام مىبولق ىنل هدمح ناو رانلا رانلا لها لخد دقل هيلعفللا ا

 ىلع هسفن دم اذطو هدمحي مهيحيو هدمحب دقلخ تانأو هدم لسرلا ل هدمحم باتكلا ل

 هديع عل زن |ىذلاهللدملاف هشكويلازنا لعهسقت دمحو نيملاعلا بر هلل دبجلاف هلك كلذل ةلماشثلاهتبوبو

 لعجو ضرالاو تاومسلا قا> ىذلا هلل دْلا ضرالاو تاومسلا قاخ ىلع هسفن دمحو باتكلا

 هلو ضرالا:يف امو تاومسلا يفام هل ىذلا هلل دما هكلم لامك ىلع هسنفن دمحو رونلاو تاماظلا

 ناحبسف اهلك لاوقالا معو:نايعالاو ناكملاونامزلا الم دمفل ريخلا مكمملا وهو ةرخآلا يف دبللا
 فكو نوروظت نيتحو ايشعو ضرالاو تاومسلا يف دما هلو نحبصت نيحو نوس نيح هللا
 نشا ىذلا هللا غنص فا دقو هعنص ىلعو هقلخ "ىش اي ىذلا وهو هلك ه قلخ ىلع دمحنال

 لعو.داسفو رش هيع ىهنام لكو هين لغو ةحلصمو دعو ةمترو ةيكح هةكواءعأ ل

 هلك ريا هدو هلك كلملا هلو.هلك دجلا لف قل هلكو هءاقع ىلعو ناسحاو ةمحتر هلكو هباو

 ةمكملامدع اذاو ادح مظعأ ناك ةمكح مظعأ لعافلا ناكاملك هنأ دوصقملاو هلكةرمالا عجري هيلاو

 ناس رش نأ بي ءاحجس أ تع ندانلا هن حولا دما مدع 1 هلعفب اهدصقي ملو

 دابعلا ىلع بجيال ٌكْكو بجاو لك ٍبوجو نم رهظأ هركش بوجوف ةرطفو اعرشو 'القع ركشب
 هتمعن ثدحتلاو هل عوضخلاو هريكتو همم او ها ولا ]كود هديحوتو هدمح

 لوناو قلخلا قلخ هناو اباوث مظعأو هي ءلا ءان نحل ركشلات تردرا قرط عيمجي اهب رازقالاو

 , نا املج نمو لك أ اهب ركشلا نوكي تلا بابسالا قلخ مزلتسي كلذو عئارنشلا عرشو بتكلا
 مهشياعمو موق 1 مهنايدأو مهتالخ او مهقلخ يف ةنطابلاو ةرهاظلا مهن اقص يف هدابع نيب تواف

 هيلع هتمعا ردق فرعو هلل هركش مظع رف ةاكلا نمؤملاو ريقفلا ىنغلاو ىتملا يفاعملا ىأر اذاف مهاحاو

 دمحأ مامالا 5ك ذ ىلآ قرعة سالف ةارتعاو اعوضخو اركش دادزاف هريغ ىلع هبهلضفو هب هصخ امو

 ناكدقف لبق ناف ركشأ نأ تح ا تيوس الغ فاي لاك نوع 0 دهزلا يف



 اسس

 . ةافنلا هيشءافيتسايف - ا نؤرشعلاو ىناثلا باملا

 كالذ لف ول ىليق ةكتالملاب لعف يك كغلاىف 3مم ىوسو معنلا يف ممل ىوس نأ نكمملا 0

 ىلع عقاولا و هجولا اذه ىلع هنم 1 عوالا ريغ 0-1 عون ر كشلا ن ا نك

 ةتمظعل مطذو مهعوضخو ةكئالملا ر كش ناك اذطو هريغ نم و ىلعأ 0 ليضفتلا

 امم 0 أو ىلعا هودهاشام تورامو توراه نمو هل ىرجام سلبا نم اودهاش نا دعب هلالخو

 ماقتتاو مئادعأ كاله اونباع نأ دعب مهعابتأو ءايبنالا رك ناك اذهو برلا ةمكح هذهو هلبق نآك

 نودهاشي مهو ةنملا يف ةنحلا الأ تسكر لك أو ىل ركأ هنأ نم بلر امو مترا

 مههبحو مهاضرو ذكيح مه ركش نا بير االف باذعلا كلذ يفد نكمل هلسرل نيبذكجملا ا

 ال هتالوأ نم ةلساحلا ةمحلا معنلا يف قلخلا عيجج كارتشا درا تعاد لك ل

 *دضلاهنس> ررظييدضلاف منأو 0 هحو 3 م كاذدضيف مهسنج نيب نودهاش مهوركبللاو

 ماللغلا قاخ الواو نسحلاو لامعا ةئيضف تفرع امل حبقلا قاخ الواو * ءايشالا نيبتت اهدضبو *

 ةنخلا ردق فرع امل م ملا الولو ةيفاعلا ردق فرعامل ءالبلاعاونأ قلخ الواو ووالا ةليضف تفرع امل

 ا هردق فرع 1 ادمرس ليللا لعج ولو هردق فرع امل ادمرس راهلا هناحبس هللا لعج ولو

 سانلا ناك ولو ةجالاو رقفلا رثارم ىساق نم رقفلاردقب مهفرعأو ءالبلا قاذءنم ةمعنلا ردي سانلا

 ردق فرع امل نينمْؤِم مهاكاوناك ول كاذكوامجا ردق فرع ال لاما نم ةدحاو ةروص ىلع مهلك
 1 9 تا عل 0 0 ن اسلا هح !| هودعض أ ا لاو علا دلا محلا 5 او هقلح يف م كرابتف هب ةمعنلاو ناعالا
 هيفةاداعملاو هيف ةالاوملا ةيدوبع 0 0 نمو ةيدويعلا عاونأب ديعإإ أ ا هنأ ريشع

 | 2 كادعأ ةضرايمو ناس يفشل يف لدبو هيب يف داهاو هيف ضنب اأو ه4 ف بحلاو

 'لصح الام ىلع كة وهو هللا اهعاونا حا وهو اه | نعأو ةيدونعلا مانس ةورذ وه عونلا

 طاسيو هب رفكتو هيداعت ىلا كافر ال13 هن نكؤلو هركشتو هيلاوت يتلا حاورالا قاخ نم هنودب

 مهضراعمو هئانعإ داهجل هيلا ءءابلوأ بر هو هودحاول ولا أ ىلع هباخت كاذب لصحيتل ضع ىلع اهضعل

 كاذب ناشو هنوعدو لطابلا ةملك ىلع هن هيوعدو هتماك ولعتف مهليبس ةفلاخمو مهتبكو مهالذاو هب هق

 هنوعدو هتملك تناك ىش * ىأ 10 درو كر ةلاو رقكلاو:لطاملل نكي واو اهروهطو اهولع فرش

 ءىثلا ىلع فوقولاو* لاحم هسفن ىلع "ىلا واعو هيلع ىلعيام ايلاغ مزاتس ا وللا ناف ولعت

 وفعلاو ةاساوملاو راثالاو ةقدصلاو قتلا هتدوبع م نأ رشع ْن :ماثلا ه>ولا هحبضوب هنودبإ لصحال

 .الواف هبابسسأو هقلعتم 2و الا ميال امن ك كلذ وحنو هراكملا كامحاو ظيغلا مك ريصلاو حفصلاو

 ريضلا هيدوبع ل اصف ! مل ناودعلاو ةءاسالاو ملا اومكلاو 30 نم قر لاو قعلا ةيدوبع لصح مل

 ىوس هولق ا ةقدصلا ةيدوبع لصحم م ةجحاحاو رقفلا الولو ظبخ هلا مظكو ةردملاو

 سنالاو نا قاخ اهلحالو هيا 0 ىلا تايدوسلا رمال اال مهعيمج هقلخ نيب

 نم كلذ نأ اكو ةرخآلاو ايدلا قاخو لسزلا لسراو بتكلا لزناو عئارشلا عرش اهلجالو

 تاقصلا كلَ اكل 0 كلايكلا اذه باغل كلذ اع لصحنَي || باسالا ردشإ ملولف هلاك تافص

 رد حرف ملظهأ هيلا بان اذا هديع ةبوت م ةلاحس هنأ رمشع عساتلا هولا هخييضوت م

 هنمساتنام دوحو ىلع ةفوقوملا ةبوتلا ىلع فوقوم حرفلااذه لوصحو دلخ يف رودي قائلا 0

 امو



 ةافنلاهيش ءافردسأ يف _ 0 3 ٠ نورشعلاوىاثلا بالا :

 دوجو نا برر الو لاحم همزال نودب موزلملا دو>و ناف هنودب دجوبال ءىثلا هيلع فقوت, امو

 اذه ىلع للاب قاخلا رعأ هن دقو ةمزاولو هناسلا ريدق ةمكلشلا ءالع 2106 05

 ٠ نورفغتسي مث نود ذيموقب ءالو مكبهللا بهذل اوين ذا ول حيحصلا ثيدحلا يف لوقي ثيح هنيعب ىنعملا

 روظيو هقح طقسيو وفعي نمحو بوت نم ىلعو رفغي ن4ف ىصاعملاو بونذلا ردسي مل ولف مط رفغيف

 نودب ققحتي ا ةفصلا هذه لطعيةفكف ةرفغملا عساو وهو همركو هماحو هدوجو هلضف

 الا تافلالاو ىضاعملاو بونذلا ريدقت يف نكي م ولف هنع بات امو بوت, نمو هل رفغي نمو رفغيام

 نمض يف ىتلا ةدومحملا تاياغلاو ملاصملاو مكحلاو فيكف ةدومت ةياغو ةمكح هب كل هدحو اذه
 رك كاملا نه ا مهلا اها وط يف وعدي دابعلا ضعل ناكو لالا رطام قوف ريدقتلا اذه

 نلف بونذلا نم مكتمصع اذاف ةمصعلا ىف ولات داعب 1 فلان ع مانلا يف هل ليقف كلذ

 | قلخلا 05 8 :|ا هيلا ءا دا ا نرد رك 1 ولو وفعأ ن متلو نوعا نه لك

 مكحلا نم هيداعيو هب كريشو هب 0 قاح ىلع بار 5 هحولا هحضوب هيلع

 نافوطلا ةبآ ترهظ مل حون موق رفك الولف كلذ نودب ىلصحي نكي ملام ةرهاظلا تايآلاو ةرهابلا
 كنك لا هقعلا حرلا ةيآ ترهظ ان داغ فكك الولو نامولا 2 ىلع سانلا ام ثدحتت, تيفو

 كلتتزهط الن وعرف رفكألواو ةحيصلاب مك الها ةيآ تروظ الط اص موق رفك الولو هيلع ترمام

 ةثيب نع كله نم اهب'كلهف هللا ءاش نم ىدتهاو ةمآ دعب ةمآ مالا اهب ثدحتي بئاجيملاو تايآلا
 لسرلاةضراعف مهقدصو هلسر تاياو هتمكحو هلدعو هللا لضف اهب رهظو ةنبب نع ىح نم اهب :ىحو

 ءىجماطؤاو هنيهاربو مهقدص ةلدأ مظعأ نم مط هللا كالهاو اهنع باوحلاو اهضحدو مهخحح رسكو
 نماهملع ٍبرتي تلا 00 كلن تلح املر دب موي ةكوشلاو ددغلاو ديد او دا نكرذلا

 هنودب دوال ءىشثل ىلع فوقوملا نك انيب دقو اهمدع عم الصاح نكي ملام ريا ىدطاو ناعالا

 تدق دقو ناعالاب 0 دا عبر نم ردب ةصق تر 5 عتم همزال نودب موزاملا دو>وو :

 ظغوأ نمر بوح نع اس د 0 :مااولصو بان نم ىلا لو“

 اهمكحو اهحلاصم ىلا ةيسنلاب ادح ةرومغم رافكلل اهنمذ يف تلص يتلا 0 كلو ناطيشلل

 ةماعلا ةحاصم ىلا ةبسنلاب توببلا ضعإ برخو بايثلا لبو رفاسملا عطق اذا رطملا ةدسف ىمو

 كله نم ةدسفم رمت ىذلا ناغعالاو ا نم مماللنوعرف لآ قرغو نافوطلاب لصحام لمأتو

 كا هءادعأ اهب لك ل هنا ِف ك1 نم هلل مكف هتكحو هتحاصم بنج يف تشالت 6 هب

 8 1 يل عل 0 ةرمصبتو ةححو ةيآ ن ه اهيف هل مكو ؛ءاياوأ اهف

 1 مهركذو.رونلا#لا تاماظلا نم كموق ا اتا سوم انلسوأ دقلو) لات نا هّتمأ

 مكاجنأ ذا يلع للا ةمعن ورك ذا هموقل ىسوم لاق ذأو روكش رابص لكل تايآل كلل قا
 مكبر نم ءالب مكلذ يفومكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحيذي بادعلاءوس كتوموس نوعرف لآ نإ

 0 كا ل نورظنإ مهو م ملضأو ود ا همايأب مه رك ذف (مظع

 اوراص مهاف ت ل وأ مهحنذو انالا كالها ةدسفمهيف تشالتام هلالحاو همظعتو هتبحوهركشو ١

 ىذلا ملالا ناكو: باذعلا ءوس هل مهءوسو اوربك اذا نوعرذل ةيدوبعلا ةدسقم نم اوصلخو مخعتلا ىلا |



 1[ ابك ءاقتسا ىف ٠ 70 نورشلاوىئاثلا بابلا .

 ىلغخ ريثكب مهل هموقونوعرف دايعتساب اهوعرجت اوناك تل امال آلا نه رمسل أ علا دنع ناورالا لاذ

 دولوملا انهبىبرب نأ وهو هلال مظعأ نم وهام كاع عرب نأ هناحبس دا 5 ءانالاو ءاب الا كلذب

 يف ىف ٍهشارف ىلعو هيب يفو نوعرف رجح يف هبلط يف دالوالا ن نم هللا ءاشام نوعرف حبذ ىذلا
 موا ناو اهنرازا لع دفوف وو ىعو ةرضنتو ةلاذغو ال يل لا هه ع

 مل ناك اهناعجو ءانبالا خذ ةدسفم تر 2 كحل ةيهلا كا ةحاصف عتتمم هلاف اقول ةيلوتا كت

 مركحلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا دب ىلع هناحبس اهررطأ ىلا تانآلا كلذكو نكت
 لصحتل نكت مل فلالا ىلع ديزت ىلا ةصقلا كالت يف ىتلا ئاوفلاو حاصملاو م كىللاو بئاحعلاو

 0 ةدسفملا كلت تيلقنا مث فسوبو بوقعي ةيوز> ةدسفم هف ناك ىلنلا 0 كلذ نودب

 قحو فتنسوي قحو هقح يف لاصملا مظعال اببس تراصو ةياكلاب ةدسفملا كالت اهنج يف ت تاس

 ةفرعملا لهأ ىح مكف ةمايقلا موب مالا ولا كا مد العا قحو نيردلا ةارما قدوس

 ةرصلناو ةمكحو لع نم اهب اودافتسا مكو ةرمث نم ةصقلا هذه نم هلسرو ان تاو

 بنج يف تشالتو تلحمضا باذعو بصنب هل ناطيشلا سمن م بؤيال تاصح ىتلا ٌةدسفملا ا

 بسلا كلذ ناك لب ءامعللاب هلدتو ءالبلا ةقرافم دنع هريغلو هل تاصح يتلا ةعفتملاو ةحلصملا

 3 بابسالا كلذكو اهنم معنلا كلت رامث تينج ىتلا ةرحشلاو اهلا لصوملا قيراللا وهو ركلا

 ريسكتو مهكرشو هموق ر 00 يوليو اذ ةلع راثلا تراس: نا ىلا نحر ليلخ تاصوأ

 1 1 ةضور يف عقو تح قينجنملاب اهف هئاقلاو هل ةميظعلا نارينلا داقياو اطل مهضغو عرمان

 هذه نمضويف هناحس هلل مكف نرق دعب أنرق ممالل ةلالدو ةريعو ةححو 3 تراصو راهلا طسو

 مكملا هذه تلطعتل بابسالا كلت تلطعت ول ةنيبوةجحتو ةمحرو ةغباس ةمعنو ةغلاب ةيكح :نمةي الا

 نيب مكو عنتم همزال.نودب *ىثلا لوصحو كلذ ىبأي سدقللا هلاكو هتمكحو تايرآلاو طاصملاو

 لهو ةمايقلا موي ىلا ءافنحال اماما اهحاص لعج نيب و ةصقلا هذه يف ةيئزحلا دسافملا نم عقوام

 نكلو ريثكب اهحملاصم ىلا ةبسنلاب جلثلاو رطملاو دربلاو را ةمدسفم نودالا ةيئزإلا دسافملا كلت

 ناقئاو هتمكحو هلالحو هتمظعو هبرب لوهج هسسفنل مواظ لوهج مولظ ىلاعت هللا لاق م ناسنالا

 كلذ اهلا هلوذدو لاخلا كلت ىلع د سو هيلع هللا لص هللا لوسر حارا نيب كو هعنص

 نعو هني نعو هفاخ نمو هيدي نيب نم هفنتك ا دقو هلل اروبح رشب هب حرفي مل ىذلا لوخدلا

 01 و هيلع لزني هللا نم ىحو ولاو مهتوف نم ةكئالملاو هب اورد دق راصنالاو نورد>اهملاو هلاش

 ار رجلا ةضراعمالواو نك م :ك ىذلا جارخالا كلذ ةدسفم نيف لوخدلا كلذدم رح

 تعلتبا تح ىسوم اصع ةيآ ترهظ امل مهوبهرتساو سانلا نيعأ اوذخأ ىقح لابللاو ىمعلا ءاقلا

 برا| َتايآ روهظ مامت نمو مهدعب وه ىتلي مث الوأ اوقلي نأ ىموم مهزمأ اذطو مهابحو مهيصع
 حاورالا بيطأ وهىذلا هياع همالسو هللا تاولص ليررب> لثم قاخي م هرادتا لك ىلا

 هلباقم قلخيو حالصو ناءاو ىدهو ربخ لك يف ناسا وهو اهفرشأو اع روطأ و اهاكزأو ةبواعلا

 الور لكامل ىعادلا وهو اهرشو اهسج [و ةاورألا تح وه ىذلا نسلبا نيعللا حور لم

 رانا و ةنلاو ءالآو ضرالاو ماللتلاو ءايسلا قلخ نا هتمكحو هيردق مامت نم كاذكو هتدامؤ |

 ةردسو



 ةافنلادش ءافتسا ْق

 رافكلاو نينمْؤملاو نيطايشلاو ةكالملاو ءاولا ةليلو ردقلا ةليلو موق زلا ةرحشو ىبملا ةردسو |[

 جرختساو تارسملاو نازحالاو تاذللاو مال لاو ءاودلاوءادلاو دربلاو راو راجفلاو راربالاو

 تالالدلا عاونابهقلخ ىلا فرعتلاو تايدوبعلا عاونا ونأن م هللا ءابشالا سلا نو شامان نا هلال

 ناطيشلاو سفنلا ةدهاجمو ربصلا ةيدوبع تاصح ال ةرامالا سفنلاو ىوطلاو نيطايشلا قاخ الولو

 امل رافكلا دوحو الواو اهريغل سيل اناش ةيدورعلا هذ ناف هلل هيحتو دبعلا هاوهيام كرتو امهتفلاختو
 هسفن ىلع هقلاخو هرطاف ةبحم مدي نم روظ انو ةدابشلا ةجسرد هلهأ لان الو هاهملا ةيدوبع تلصح

 مهامختو مهداهجو مهعابتاو لسرلا ربص نياف هيلع ظوظحلا نم ظح ىندأ مدقي ن نمو هدلوو هلهأو
 كلتو رافكلا دوو الولءاهراهظاو ةوعدلاب ةقلعتملا ةيدوبعلا هب و قاما ككل عاونأ هلل

 هح ولا هحضوب هنع اضرلاو هتبحمو هر 0 هنم جرختسو 00 هلضفو هماع ىضتقت ةيدو.علا

 ىلعالا اهيلا لصوياال ةحارلاو معنلاو ةداعسلا ن دا هناحس هتمكح ترقتسا دق هنا نورشعلاو ىداخلا

 ةنلا نفخ كلتا قاشملا لمحو ريصلاو هراكملاب با نمالا اهيل لدالو سئلاو فن١

 اهلج ديال نأ همك تستداو ةلايقلح دقوةنللا نم[ 5 كلذلو تاوهشلاب رانلا ا

 لوخدلا نيب مك هّللف لوذد من اهيلاهل>ديلالا اهنم هجرخأاف بصنلاوبعتلا دعبالا رارقتسا لوخد
 تار قدح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوذد ناب مو توافتلا نم ىناثلا لو>دلاو لوالا

 ام ةاساقم دع هنا يف مهذاو نينمؤملا ةحار نيب مكو حتفلا موب اهيلا هلو>دو ىدع نب معطملا

 دعب هانهو هرّقف دعب ءاعا هئالتبا دعب هافاع نم ةحرف نيب كو اف اوتو مهدلنيبو اهل اهلبق

 هراكملا نا ةيطالا 0 دقو تارارملا كلت قدي منه ةحرفو هناتش دعب ا هلالض

 وهو ايار كك نأ ىدعو مكل ةرك وه و.لاتتلا م كلغ سك ىلاعت لاقك تارشساو تاذزلا
 (نوئلعتال ماو اع دريك ىسعو مكل ريخ

 ننس هلم اماانتس ابياويخأ ١١ ىلا رطل[ ةوارس نك ار

 ليصحت يف نودللا 0 ىلع نوقفتم ةبطاق ءالقعلا نا نورمشعلاو يناثلا هجولا هحضوب

 ناك نم لكو هدمح مهعفني نم ةدمم بلطو ةلضافلا قالخالا و اصلا لمعلاو عفانلا رعلا ن ه اهمال

 يف سوفنلا باعتا نونسحتس تكدكو ار ردك عفرأو الاح ٠ نك ناك كلذ ل ند

 سفنلا ةسخو ةمطأ ا ىلا هتوسنيو كلذ نع دعاقلا نومذيو فرشلاو زعااو ىنغلا نكرم

 ردقلا ةعضو

 ىساكلا معاطلا تنأ كناف دعقاو اهنيغبل ضونتال مهاكملا عد
 اوحدقيم و تالامكلا كلت ىلا قيرطلا ىهقاش»و هراكم لوصحوامالا مزاتسيدكلاو بعتلا اذهو

 مكح وهف هب هرغ ىمأ نمو رفاولا لقتملا وه لب اماعاةودمزالو الجت نية 15 1

 ةيدبالا ةايحلا طاصمب فكف شاعملا طاصم يف اذه هلودع هيفس وهف كلذ نعه 0-6 1

 يحتال ل ىلا لضوملا ريسلا نمزلا يف .ليلقلا بهتلان سعاالا نراك فك مقل | معنلاوةمئادلا

 هنريعمو ةنذلو هلك ن ءهعطش ىلا 0 نم هدض نع هاهنيو ا نا 0 0 امحر

 هيف امع هنو هحالصو ةحجالفو هيداعس اهب تلا ةلجاعلا طاصملا نم هبهنو هسا قام لأ 1 ةمئادلا 8 ١

 ( انها 2-57



 ةافنلاهيش ءافتسايف 0 نورشعلاو ىناثلا بالا

 لسا ١ و نولقلل ءاذع و ءاو دو ءانشو ناحاو ةر ىلاغت, ترل| ساو هيواقشو هطغو هترضم

 اف نيع ةرقو مءنو ةحهبو ةذلو ةحرفو ةرمسم نم هنمض يف و ندبلاو بلقال ةايحو نطابلاو
 الكولو لرذعلا رونو بولقلا اخو فوقتلا ةحببو نويعلا ةرق وهام فيلاكت ءالؤه همسي

 بارشلاو ماعطلاو ةيفاعلاو ةحصلاب هيلا هناسحا نم مظعأ ىتاسنالا عونلا ىلا مات ناسحاو رطفلل
 هضغببامو هبحامو هيهنو هر مهفيرعتو مهيلع هبتك لازئاومهيل لا لسرلا لاسرابهدابع ىلعهتمعت ساالاو

 يمر ىلإ تابنلاو ثيغلاو رمقلاو سسمشلاب بح 00 ! ارا !وءاهذاعأو اناجلو 0 مظعأ

 ةقشم درحم وه امئاو كلذ يف ةمكح أ لاق فنكف مارحلاو لالحلاو ما عئارمتلاو ناميالاو لعل
 00 11 اوسأو ماعنألا نم لبخال نك انا مكحأيف ا 5 ةدئئاف ريغب بصنو

 سمالابالا دوجولا طاصم تماق لهو هتافصو هئامسأو نمحرلاب لهجلاو نالذخلا نم للاب ذوعنو ريما

 تاقرطلا يف نوجراهتي مئاهبلا ةلزنم سانلا ناكل كلذ الولو بتكلا لازناو لسرلا لاسراو ىهنلاو

 نودتييالو حق نم نوعتتعالو اركنم نوركشالو اذورعم نوفرعبال تاناويإادفاست نودفاستيو

 000/6 لا لك هوا راث اهقا تح ؟ لإ ةمزالاو ةنكمالا ىرت تناو.باوص ىلا |
 لامعالاو دئاقعلا داسفو ُحابقلا ناسحجسا و( ىراخلاب ك ردقلاو قلاخلاب رفكلا و مخل ||و لهجلا نم مهيلع

 شاعملا يف دالا لاصم نم اهنمض يفام مس ىذلا اهعرشو اطْز : مللعلا مك 4 0 ”ارمشلا ناف

 ةهنحو اك انصحو ةمصعو ءافشو ءاودوءاذغ اهلع ةيورخالاو ةبويث دلا ممداعس كالو داعملاو

 لكلؤ ضيم لكل حاصي !رعأ باتل مكر ملاع م كح ةلزنمب نادبالا طاصمىلا سايقلابتناكو ةياقو و
 هافش ضرما رع و نمو هاذغ ءاحالا نم هب ىذغي نم ءاضالل ءاذغ كلذ عم هلعحو 1

 هليلحتوةبهنو رع نم نسحأ الف بررشو ليشع وهاعاو هنم 1 كلذ قوف ىلاعت تا

 مهيلا هنم ةجاح هب مهردأ اع هدابع رهاب لف ةنايصو#ي5“ هيمو ءافثو ءاذغو توق هسعا هعرحو

 امع ةنامصو ةيامح لب مويلع هنم الخ هنع مهاهن م مهاهالو ةحاصمو اناسحاو ةمحر لب اثعالو

 'ا01 ار اعواحل لقع نم ,ةكسم هل نم مهو, يكف ءواوانت نأ ررضلاب مهيلع دوميؤ مهذؤي
 آو ةئرشلا نفت ةودلا لع ءالقعلا نم ىتك "لدتسا اذهطو اهلجتال ةبواطملا ةدومحل ا: تاياغلاو

 مدذص دهاوش رك أ نم لسرلا ةوعد ناف لالدتيسالا_نسحأ نم اذهو ةزجعملا بلط نعاهب
 لا 2 هلا فرع اللح اباتك هف:فنص دق اةذاح يأر اذآ مولعلا عاونأ نم عون ةربخ ةلنم لكو
 اذ الا نارا الل طفو لقع هل نم لك اذكهو هباتك يف هرظنب معلا كلذ

 قداص لوسر 3 دلا هدي ءاح ىذلا نا تاسو ا عطقلا ربظن اعطق عطق 0 يف رظن

 ملاعلا قرطي مل هناو ماعلاو لامكلاب ةفسالفلا ءالقع اط دهش دقلو نك كا 5 اسر علا

 ةمكحل عرشت+ اهناب ءايلوالا ن نم هلأ معز نم اجه لهشو ءادعالا ةداهش هذه مك علو ا

 كلذ يف فاكملل ةحاصم عاواةعتلل ةقاشلا فيلاكتلا هذه 1 ازلالا يف ا أ اولاقو ةحاصملالو

 000 ل يدكتاولو ةيكحوأ ةناغ لصق نم هدرا ةقاعملا ضحالا ىهامو فلكملل ضرغ ىأو

 كلارا ف ةيردعلا ككرت لغو كلذ لك قاروألاو بواقلا ديوست نم ءايحلا مهعنل ءالقملا
 احارفأ حرفمل ت تك لوو هع تيللا همم كك ر لهو هلا تسود تر مو هب تءاحالا

 وأ



 ةافنلا همش ءافيتسايف د ماا ] نورشعلاوىناثلاٍبانلا

 هيلع زوجي هنا مكحلا ةافت دنعو نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نف ابلطم لئاسلوأ اننمت تنعتلوأ
 ةئشملاو تلا مالا نثق ف دك نيوتن قرت ناو 0 ١ مكحلا كلذ دض

 ةلماكلا ةعبرمشلا هذه 0 ىلا تسبق © هرخلا ىلا هدلا غد نم ءامكحلا عيجج 1 تءمتحاولف

 اهعرشو هلوسر ىلع هللا اطزنأ تلا ةعيرسشلا كاذب ىنعن امناو رحب نم ةرطقك تناكل ةلضافلا ةميكحلا

 نذه ناف نولواتملا هلو أو نوطلاخااهيف طلغامالو هل وؤللاالو ةلدملا ةعيرمشلاال اهيلا مهاعدو ةمالل

 نيتللا نيتعبرسشلا نيتاه نم ةمالا نيب عقاول /| داسفلاو را . رشو داسف ىلع نالمتشلن دق نيعوتلا

 نم ةحلصمو ضخ ريخ اههجو ىلع ةعنرشلافالاوأطخ وأ ادمع هللا دنع ند ةلزنملا ةعلرمشلا أ اتيسن

 بارشلاو ماعطلاب,مادبأ طاصم مابق قوف اهب مهللاصم مايقو نيفاكملاب فطاو ةمكحوةرو هجو لك

 لكل ةلمعتسم هطخسو هضغبي ام ةيهان هاضريو هللا هبحنام ىلا ةدشرم لوقعلاو ٌرطفا ةامكم ىهف

 امدبد نع ه2 ةهان || نلاعمو قالخالا مراكع ةرم هر ١ هاوس هللاكال ىذلا هلك يف 0 وضعو ةوق

 كا ليبسالو اهلاك يف هكر ل و ووضع لك ةوق كلا عرش هنأ كلذ راضتخلاو اهفاسفسو

 لك نو هل اهنرورضو قالا حاصم يف ةيرورض عئارمتلا تناكف ىحولإبالا ةقيقحا ىلع اطاك ةفرعم

 ندنلا ة هد اغذ> ىلا ةلصو أ باسالا 0 نيرادلا هد إد ةلصوم تاس ف ردش ةرورض

 دقو اهنع سانلا 0 نم وهف ةروصلا هذه ىلع ةعيرمشلا روصتي مل نمو هطالخا غارفتساو هن هبوقو

 الام ءاضعالا نم 7 لكلو 5 ا ل ىدذلا نأ وك ل 3 مللعلا م

 ةداعسلا ةياغ كلذب ءاذ ارماواعرش ىوسملا هلاك“ 2 ردقو اقلخ ىسحلا هك ءاطعأف كت ةلزنع

 احارفأ اهلصحت ىلع هتئاغاو اهيلا هداشراو هملاصمبءانتعالاو هيلا ناسحالل عدبأ رف هسفنب عافتاالاو
 ريصيلا لقاعلا ىنكيوهنف رعم كردالو هجارفا هيلا لص, ملام كلذ م هاطغا لب هيلطنر ءافشالو هح رش

 مكحلا نم هيلع تلمتشا امو ةالصلاوهو ىبلاو رمالا عورف نم دحاو عرف يف ةركف بلقلا ىلا

 ءا 0 ى | 5 5 : 0 9 ردو ا هانلأ

 0 كك ياسو 0 ةقلخلا ماسقأ 0 هئامسأ 0 هللا ىلعءانثلاو *

 هلل 0 ةنيذلا د 0 0 ءامعألا 07 0 ا *اطورشو

 بي مدت هدو ىلع لابقالاو هاوس ىلا تاغ تلقلا ساجرت مولر كالوس

 بيساالب ؟ ىش ل ه0 ىش ل < نم لجأو *ىش لك ن 0 ليلح ملط قدي ني لا

 9 باقرلاهل تعضخو هوجولا تدع .اهلكملاوعلاو تاقأ امو ضرالاو تكلل واتا ومشلا نال

 ماك ىربو مالكا سإ مهرودص نك 6 ع ملاع م ملا ر ظان هدانع قوق رهاذ ةرباجلا هل تلذو

 هدرطو هدح ىلاعتو 3 كرات لك ذو دو هشتاق 71 * مهرمأ نم ةيفاخ هيلع خجل

 ميلا هناسحاو ملاعلل هتيوبر كد هدمح نم هب هيلع ىنثيام ل هيلع ءانثلا يف ذحأ 3  ةيطلالاب



 ةافنلاهيش ءافيتسا يف - ا - نورشعلاوىاثلا بانلا

 نيرخ آلاونيلوالا عمجي تح هاوس كلم هيف نوكبأل ىذلا مويلايف مظعالا كالملاب هديجمتو مهبهتحرو

 احلا ب هايس تيونز ديحوت دحتوتلا ىعوت هدارفا مث مطامعأب مهنيديو دحاو ديعص يف
 ىذلا مقتسملا طارصلا ةباده وهو قالطالا ىلع بولطم لو لوسم لضفأ هلاؤس 8 * هل ةيدونع“

 نم طارص أو ةننجب ىلاو هلا ةكلس نل الثصوم اطارض ةلَعَحو مهعابتاو هلسرو هئاينأل هبصن

 مو قحلا اوفر“ ء ىذلا بضغلاةما طارص نود هل نيعشم مواعجو قحلا مهفرع ناب هتمعنب مهصتخا

 لصوملا قب !رطلاو لولا كك 24 تنصت هعابت أو هتف رعم نع اولض نيذلا لال خلا لهاو هوعتي

 0001| برقأو ةيدويعلا ىهو تاناغلا عفرشأو ءاعدلاو ءانلا تنمضتو كوصولا دعب ةياغلاو هللا

 كلذ ناو هصاصتخال اناذيا لعفلا ىلع ناعتسملا دوبعملاو ةليسولا ىلع اف امدقم ةناعتسالا ىهو اهلا

 قاخحيو هتملا, دبعيو هيلع ىنمف ةمحرلاو ة وبرلاو ةيطالا ركذ تنمضتو هناحبس هلالا حاصيال

 بضغلا قحتسي نم ىلع بضغيو لالضالا قحتفس نم لضيو كاملا ربديو ىحيو تيعيو قزريو

 ةروسلا هذه يف مك هللذ هتمحرب بوتيو دوا ا ةعلاو وفقا و دو وا محربإو معو هتمكحو 0
 بولقلا عير ةوال# يف كلذ دعب ذخاي مث ناعالا قئاقحو ديحوتلاو مولعلاو فراعملا عاونا نم

 تاضور نمءامشام يف هب لحف نيملاعلا بر مالك وهو حاورالا ةايحو رئاصبلا رونو رودصلا ءافشو

 اطوانتمل تاهسو اليلذت اهفوطق تللذ دق اهرامث ةقنوم اهراهزا ةيهاز تابحعم قئادحو تاقنوم

 هو ةرصبتو ةظعومو ةمكحو هنع ىهني ارشو هب, وب اريخ رامثلا كلت نم ىنتحم وهف البهعست

 يف اببغربو شل اناا ةلكسلم : نع !اوجو ةهشل ةلاز ارد اضحدو قل ا

 كف ىدر نع درو ىده ىلا ةوعدو ةواقشو نارسخ تاس نم 0 ةداعسو حالف تال

 ىاف اهنادبأ نم حاورالا ل ام اهنم لحيو هنودب ال ةايحال ىتلا ضرالا ىلع ثيغلا لوزن بولقلا ىلع

 كلوش لاكن بارلازو حاملا ءده ق.هل لصحي ال رورسو جابت ,او باق ةذلو نيع ةرقو ممن

 هير ريككت ىلا دوعب مث ىدبع ىند# ىدبع 0 و دم نال سال

 مث هب لماعي نك امو 0 0 هك كتلادوغ هير دحيم لج ورع

 مظعلا همسا ركذب هل احبسم هتوربإ نا ا

 دق عوضالاو ءانحالاو لذلا اذهب ةمظعلا كلت لباقو هعوضخو هلذو دبعلا لاح نع هتمظع را

 مظعت نكر وهف همالك عمسو هلذو هعوضخ ىرد ةقاوف زو يطا ىوطو هير طاطو نماطت

 ادماح مايقلا نم هلاح ىلا داع مث برلا هيف اومظمف عوكرلا امأ سو هيلع هللا ىلع لاق م6 لالحاو

 ادهاع هتيدو.عب افرتعم دحللاو ءانثلا لهأ هناب هيلع اينثم اهمعأو اهعججأو هدماحت لك ب هيلع اينثم هبرأ

 ظوظحلاو لاومالاو ديلا باح عفنبال هنأو عتم ام ىطعم الو ىطعأ امل عنامال هناو هديحوتب

 "4 ةةحلولا وهو هنا فرشأ ىلع ادجاس هل رخكو ءربكت ىلإ دوعت مث تمظع واو هنع مهدودج

 عوضخلا اذه ن :رم هظح ندبلا ن نم وضع لك ذخأ دقو اراسكناو ةنكسمو هيدي نإب الذ بارتلا يف

 نوكيأل نأو هيفكب الف ه رعشو هبايث هعم دجسي نأ هل بدنو عباصالا سؤرو لمانالا ةفالرطأ كح

 قاع لقص هار لوك ل لصملا م ل الا رم 1 ناو ضعب ىلغ الوم هضعب

 006 1 ال رم نيسلا سنا اذه ارو !ةماحتلاو هلك ز علا هل نمل ل لذتلاو عوضخلل الممكت



 20/00 دب 7117

 »* 9 . ١

 ذهن ءوسصسمسا:س سس شي

 نتميز ه ظني طا نم سمن سيسيرت 3 يخي حالا

 نادل نلجأ يف 00 قوزيشملاو قاتلا تالا"

 لغاالا هبر حبس نأ سمأ من هيلع هبر قد 1 00 نأ كك قلاذ نيح نم كلذك ماد

 5 0 قو ود. نم نأو كال[ د ل نع ههزؤرو وه هلوفس لاح يف هناحبس ولع 6

 ناك الو ولءلا ىناءم نم ىنعم لكي ىلعالا وه لب ىنعم لكب لوفسلا نع هزني "نش لك ىلع لاعو
 درجت نأ صاف كالا ءده فاد ترا[ ةركلا 2 2 ناكهرا دكباو ةعوصخ و دبلا كد ذراع اذ

 ىدي ني ةمدقملاك عوك رلا ناكو برتقاو دحساف ىلاعت يلا 1 أ تررقلا نم هرقل ءاعدلا يف

 ترا كسا عفرأو همم متأو لك أ عوض ىلاعوضخ نم لقتنيف هل ةطوتلاو دوجسلا

 سك عوضخو هلبق عوضخ عوضخ نيب لعجو ديجمتلاو ءانثلاو دج هيف دهم هسفن يف دوصقم

 اذه لما كلذ دعب عوكرلا عوضخ لعج 6ك دو ءاثاو دما دغب دوخيسلا عوضخ لعجو

 نسحأب برلا' ىلع ءانتلا مانقم نم.لقتتي فك ةيدؤعلا تاس ىف لفشل | و
 هماقم يف بحصتسيو ءاشلا اذه هل نا هللذتو هعزوضتل هل نم ىلإ هنماح لك ان هنا

 هلوفسس لاح يف هولعو هعوضخ لاح يف ب رلا ةملظع رك ذتف هب قلبو ماقلا كلذ بسام اع ا

 دق قلارداقلا ةلخه حو نان لا كوخ فرشأ يف عرش نا :ا رقلا ةالصلا زك ذا فرش نك 11
 راركتلا فنصوب. اهف عرش دوجسلا ةيلعفلا اهناكرأ لضفأ ناكاملو ةثيه نسحأ لع عاق اف تن

 لوأ دوجسلاب اهمانتخاو نآرقلاب ةمكرلا حاتقا قباطم اهيلا تبث ىتلا اهتباغو ةعكرلا ةمئاخ لعجو
 نأ نيعوضخلا نيد نيد هل عرشو دودحسلاب تمتخو ةءارقلاب تئدب | ملاذ ىحولا اهب ختفأ © ةروس

 هل عمجم تاوعدلا هذهو هيفاعيو هيدهمو هقزريو همحريو هل رففي نأ هير لآسيو ديبعلا ةسلج سلجي

 تاوعدلاو راكذالا راركت عرش اك ةيمصدعب ةيم ةبكرلا هذه راركت هل عرش مث هنازحاو اند

 ءاذغلا اذه نم باقلا عبشيلو هلبقام هدعب امب ربجحيو هدعبام ليثكتل لوالاب دعتسيل رم دعب ةلم

 ءاودلاو ءاذفلا ةلزنم ٌباقلا نم ةالضلا ةلزئم ناف همواقبل ءاودلا نم ارفاو هببضنو هاور 1

 اد اريسإ هعوج نم اهدسو هنع اهؤانغناك نيتمقالاوأ ةمقللا نم م عوملا ديدشلا عئاجلا لوانت اذاف:

 لزب مل كلذ نم اطاربق ضررملا هنميذجأ اذا :ءاودلا نم ىنغي ردق ىلا جاتحم 0 ضرما كلذكو
 هئاودو هتحصل ىهو ةالصلا لثع باقلل ءاقعلا ق١ ءادغلا ل دف هسحن لاز زأو ةياكلاب هضرم

 ىو هدشل نكسملا ليلذلادبعلا ةدعقدعش نأدل عرش هنالص لك امل ٌّ هئاودو ندنلا ءاذغ ةلزنع

 هسفن ىلع مس مث هيدي ىلع ةمالا هتلاث نمو ليزحلا ظحلا اذهبءاح نم ىلع مسيو تايحتلا لضفاب يلع

 مع نم ىلع ىلصيف دوعإ مث قحلا ةداب مش دهشني مل " ةيدويعلا هذه يف هل نك رخل دن دابع رئاس ىلعو

 هبر ىدي, نيب مادام ب ع اع عدو ا نط نأ هل عرش من هيلع مظدو ريا اذه ةئالا

 ةالصلا يف هل نيكراشملا ىلع ماسلا اهنم جورخلا ف هل نذأ كلذ ىضق اذاف هيلع البقم

 ريسلا لزائم نم ةلزنم د الف اي كا تاعاقنلا 3 نم فراعملاو لاوحالا هتنمضت ام ىلا اذه

 اهنأش نم هانركذ ىذلا اذهو ةالصلا نمض يت ؤهؤ الا نيفراثلا تاماقم نماماقمالو لإ لإ

 ىهعلب عراشلا اهدصق ةياغل الو 0 عرش مل ض# .فيلكت اهنأ لاش حف رحب نم ةرطقك"

 فيلكتو رهق درحم لب ةتبلا ةدئافلالو ضرغل ال ةئيشملا ضح ىلا ةدئتسم ةقشمو ةفلكو ضخم أ[

 تنك اهناناغو ايلئاسفو ةيمب ثلا تاونأ لما مث ةرخآلاو اندلا اضم نم “ئتلابس تسول | ١



 ة:ةاقتلاةش ءاقتتسا يف 00 نوريشعلاو قاثلا بانلأ

 ساناا ناكل اهالول ىلا اال تعرش ى جلا ةدب لا 0 ةد مثلا مط ةن ةيوددشم اهدل 2

 اك كلاناو باقلل حيرفنو ندحلاو باقل هةعفتمو 1 نه ةر اهطلا ِق مف لاح ا لب متاهملاك

 باقلإةفظنم ىهف تافلاخلا نرد نم سفنلا زعداقلاو ةعيبطلا هتيحواام لامحا نم فيفخو حراوحال

 وهام هب ةبانحلاب هم للختام ريظن ندبلا لعفالخالاو ةموعللاةدايز نءةبانحلا لسغيفون )د ءااو و رلاو

 هجولا يف لم لمعلاو سكلا لحم ىه ىلا كلارا دا وصولا وك لماتو زومالا عفنأ ن

 ا ةنودلاو يصاغملا ا ىه باوبالا هذهو قوذلاو مشلاو مالكلاو رصبلاو عمسلا هف 01

 3م د داو سطس , امهب ناذللا ءاج انو هافارط امو ندكلا قل لعج مث ا

 حسملا هناكم لعح ةقشمو ج :رح مظعأ هيف ام سأرا )ا لسغناكاملو ىعسيو ىثمي امهم نيتللا نيلحرلا

 ىنلانع 5 0 راو مارش نم ءاملا رطق عم جر قم > عضاوملا هذهنم اياطخال اجرخ كلذ لءحو

 نم جرخههجو لسفف نمؤملاوأ ملسملا دبعلا ًاضوت اذا 5 لاق 0 ا نما لغو هلع هللا ىلص

 د هيدب نم جرخ هيدي لسغ اذاف ءاملا رظق رخآآ عم وأ ءاملا 0 /| رظن ةئطخ لك دهجو'

 اا مكه هئطخ لك تح رح هياجكر لشغا اًدأك راطقرخا عم وأ ءاملا عم هادي اهشطبب ناك ةئيطخ

 نامع نع ادب دسم حي ينو م مكاو واللا ف ايش جرح ا رطق ا عم وأ ءاما عم

 قح هاياطخ 0 ءوضولا نسحاف و 0 سو هلم ىلد هللا لوسر لاق ل لق نافع نبا

 ةقشمو فياكت هلا ةمكحلا ةافن لاقو هدئاوفوءوضولا ا 0010 دا تع نبا عرخ
 هذه ءاوس هنأ الا هاك هتحاصم يف نكي واو !ب 1 عرش 0 الو هيف ةحاصمال ضحم ءانعو

 هبف واو مهريغ دحال تسيل ممالا نيب ةمايقلا موي مهفارطأو مههوجو يف مهمالعو ةمالا

 هير ىلع لوخدلل دعتسل ال ملك ردا نإزلا ةيكطاو ةحلصملا نم

 اي لطم هج رو ةمكح قاف باقلاو 0 ندبلارهاط هيدي نيب فوقولاو هتاحانمو

 كح ىلإ لاخلا لسع ىرش ة 1 | ىتح ندبلا ع 0 :اك املو

 ا 0 الأ لضرب نأ رماف ةبانجل ةرغش لك ثحن نأ م تل ىنلا لاق م ةوهشلا ترس ١|

 نيب فوقولاو همالكةوالتو هللا ركذ ذ ىلا نئمطتو سفن :ل١ نكستف ةوهشلا ةرا رخ درببق ةرعش لك :

 ماع هيلع مهومظعو هيف مط مهعابتا عضل | ذه لثع اوما ودول 2. نأ ءا لاو هيدي ||

 [ياسا دق هحراود لعبم ةالصلا جراخ ديعلا ناك المت هيب هنلع اوردقام دئاوفلاو مكمللا ن مدل ا

 هتدومع نم اهظح 0 هبر ىلع اهلك هحراوج عيمج ةيدوبعلا ر ا ظوطظخحلاو تاووشلا عتارم يف

 اًضرعم هيلع هلكب المقم هيدي نيب افقاو ل>و زع هبرل هاوقو هساوحو هحرا 0

 ده ددح ارم هتاذو هعتط اذه ناك املو هقح ىلع هتيانحو هنع هضارعا نهالصنتم هاوس نمع

 ةيلكلاب هنع عطقنيو هير ىسنيف دمالا هيلع لوطي الث تقود هد اتقو هياع لابقالاو هيلا عوكرلا

 اهلعح الأ ةكمل ا ةاف ىناف هيلا اهقاس لادن ده لمفأو هيلع هللا معل مظعأ ن م ةالصلا تناكو |!

 | قاسف بابلا كلذ حتف دس ةو ةئشملاو رهقلا در الا ةع لا ةحاصملالو ةيكحلالا اعتو ءانعو ةفلك ْ

 || ةمكحلا لعلو كنع ىذام ىلع كل روظ امي'لدتساو قاسملا اذه اهرخا ىلا اطوأ ن نم اهلك ةعيرتشلا ٍإ

 | قوف. ويف كتع. ىن> امو كمبفو كلقع ردق ىلع هتماع ىذلا ناف هتماع اهف ١ 0 مظعأ هملعت مل مف



 ةافنلا هيشءافيتسايف 10 ”ةوورشعلاو ناقل تالا
 مم-اسإ# |

 هحولا# ن ا هللأو ةئدب ىنداب هم ىنمد 0 9 نافسا ةدع ءال كلذ ليصف انعش ولو كم كميهفو كلقع | 5

 مفانملاو تانصل ا١او ريداقملاو لاكشالا ةفلتخلا | تاناو او تاداثشا ءدده نأ نورمثعلاو كلاثلا

 هفصو يف ممإلا ترثك أ دقام عفانملاو ا نم اهف كلذك ىه ىلا تاتايثلاو ةيذغالاو ىوقلاو
 ممالا عيج قا وا لب هلقاي ىذ رشي ىلا الا هنم اولصي رف كلذ عمو روهدلا رع ىلع هنب رخو

 نمييشالذ نمض يفام ىلا اذه: حاصملاو , ىلا نم عون لا كلذ نمدحاو ع. 0 عييمجم اهع اوطيحيم

 ةداملا ناف 0ك هتردقو هماعو هر رايد 6_6 و هتكشمو قلاخلا دو>و ىلع ةرهاظلا ةلالدلاو رابتعالا

 عم تكرت ول واو تافصلاو عفانملاو ةعوتتملا لافتا و ٍميرغلا روصلا هذه اهسفنب لمتحتال ةدحاولا

 اذه لوَصح هل ضيقت وه الو انسرأ كل دنا لحي روصلاو عوالم م ثودح سلف اهريغ '

 هشور 0 ىلاعت بر ١ تامأأ مظعأ ن م تاب كو ناويحلا يف فالتخالاو توافتلاو عوتتلا . 4

 ىش د 5 اهودحو هتاقول# عب ولتق ةئيشمو أر ,امت>ا ديرب امل لامف أو هءاعو هتمكحو هتردقو ا

 ضرالا يف و ىللاعت هلوقك عضوم رب رم يف كلذ ذ ىلا ا 0 5 تالالدلا 25

 لكضفنو دحاو ءاع ىقسي ن نااوذلكص ريغو ن را وص ليختو عرزو بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق

 ضرالاو تا دلل ا قاح يف ناىلاعتهلوقو نواقعي موقل تاب 5 كلذ يف نأ لكالا يف ضعب ىلع اهضعل

 هام نم ءانلا | نم هللا ا ىسانلا عفش ع رحبلا يف رك ىلا كلفلاو راه لاو ليلا فالتخاو ْ

 ءامسلا نيب رخسملا ب ءادءسلاو حاب لل فررصل و هادا نم م اهبف ثبو اهبوم دعب ضرالا هب اب اخاف ١

 ىشسلا فد ضرالاو 0 تاودسللا ند هال ندد هلوقو ن نولقعي 00 تاب ال ضرألاو

 1 أرشهنم كا ام ءاملإن هلراادلو نهال و ودو نوعمسي موقل ت تاناآل كلذ يفنا مكئاولأو

 ثاي الكلذ يف نا تارمثلا لك نمو بانعالاو ليختلاو نوتيزلاو عرزلا هب مكل تبني نوميست هيف
 ىلع ىشعي ند مهو هئطل 1 ني نم مهن ءام ٠ نم ةباد لك قاخ هللاو ىللاعت لاقو نؤركشت موقل

 هن ا>ديس هيث ان اماتثا ر ل ىلع هللا نا ءاشنام:قلخم عبرأ ىلع ىن نم مهو نيلجر |

 هاا م كلذ ءارو ايف 6 لع هدانملا ياا ان ثا عم ىبثملا يف تاناويحلا فالتحاب
 ريطلافهئم دف لات فراس او كارتشالا ىلع ةيئفرارتكا اسمو اهتدغأو اطاعفاواهاوقو اطاكشاو ||

 رفاخلايف رئاوطلات اود“ كارشاو تواه لظعأ كلذ ءارْو يف توافتتو حانملاو شير لا يفكرتشت اهلك |

 0 فلعل يف فالظالا ت ِ تاوذ كارشأو كلذ ءاروام يف امواشو لغبلاو راملاو سرفلاك |

 ءاملأ تاناودح كارشأو لاكشأالاو عفانملاو قلخلا يفامواشو امف نورقلا تارت هاو كلذ ريغ

 هرمهح نك نال ىلا رشا رع 9 مظعأ اهتوافتو اهف ن و اهف ىوأت ة مايا

 اك داو اهعافص قاب :قأغاوأ ميلك اسما نعو مهنع توافتلاو سانلا نع دعبلا يف شوحولا كارتشأو

 كلذ يف هنطل | ىلع اهم قالا كا راش قاهر رشلا زحعي تواش طعأ ابملامقأو انا م ب صح د <
 عاونالا هذه نم لكو توافت مظعأهعوأ توافتو كلذ يف نيلجر ىلع ىلا كازتشاو هعون تواضو هي
 مكحلا مظعأ نه ناسنالا عون اهنم ريثك رجعي هراضم 0 5 كك تلح لع ليمخو كاردإو عال 1
 ثيحب هلك كلذ ىلع هتمكحو هتردقو هتوقب ىلو:ملا دحاولا قلاخلا ةفرعم ىلع ةرهاظلا ةلالدلا |

 هتاوق ىلع 'ىش نا كلا ةكحتو هتثشم 'قفو ىلع هل اهقلخام ىلا ةقاسنم ةداقنم ةعيطم اهلك تءاج |



 ةافنلاهبش ءافيتسايف ا نورمثعلاو ىناثلا بابل
 217 ةك و اتحاو معو ةدحاو ةردق ةطاحا ملعيف لماشلا هماعو ةغلابلا هيكحلاو"ةزهأقلا

 لاق ل لوقعلا ةماعتال ام [فاعضاو 0 7-2 0 كى دحاو رداق نم عونا

 ا قا ةيكح ولف تايافعمجيف نورصبتال امو نورصبت ام مقأ 0 نودلدت الام قلو

 ةياغ ىهف لاحمو لطاب ىف اها ةيطا لك تلا قمل ةيطإ ىهو تاياغلا ئهنم ىه ةدحاو ةياغ 0

 ىلا ناو اهنودام ىلا ة.سنلاب تاياغو اهللا ةبسنلاب لئاسو ىه رخأ تاياغ ىلا اهنم لزني مث تاياغلا

 هللاالا دو>ولا يف سيلو ضحلا مدعلا الا روك ذم الو بولطم الو مولعم ةءارو نسلق يمملاكبر

 تاياغلا نا دوصقملاو ِهباذ مزاول نم هب ةمئاق هتافضو هتافص راث ! هلاعفأو هلاعفأ راث | ىهو هتالوعفمو
 ذا ةدحأو 5 ردقو.دحاو لعاف نم دحاو لعفو دحاو ملاع نم دحاو ع ةطاحاب ملعلا ةيولطملا

 1 هلعف تاياغ تعمتحاو هيفام فالتخا ىلع هيفام عسب داو كح نم ةدحاو 0 دحاو

 000 ءاقوادحاو قلاخانم اهلك تادتإا اك ةطالا دوت كدأ ريظأن و وخلا
 ةعماجلا ةكحلاو دحاولا ماظنلا ةيطالاو ةيبوبرلا ديحوت ىنع 21 مالا لع لدو ادخار ترو

 ةنواعمو ب اهضعب كسشنو ضع ىلا اهضعب راقتفا لدو اهرامتو اهدض عم ةفاتخلا عاوتالل

 مك هريغ ناو 100 ناك ولف دجاو برو دحاو لعاف عنص امنأ ىلع هن كايترا و ضعنب اهضعل

 بعلاو صقنلا نم كلذ يف ال هلثم هريغ كولمت ىل ىلا مهدحأ كوانم جاتحم نا ان اندلا كولم .ىخرال

 "07 | لك | ]ع اهفالحاو امان يف اهعوةوو دو>ولا يف اهماظنتا لدو ءانغلاورادتقالا لامكل يفانملا

 هلإال ىذلا ىلعالا اهدو.عمو قحلا ابهلإ وه دحاأو بولطمو ةدحاو ةناخ ىلا ااهنأ ىلع ا

 00000 13 (,ءاتملاو اماثو تادوجؤلا فالخا لد فك لماتف.ءاوساط دويممالو هريغ اه
 0007 11 هلل ثوعلو هلك تافص ىلع تلدو دحاو برو دحاو ُهلِإ ىلع تقرتفا مف اهقارتفاو
 ضعبب هضع حاصم مظ مظنو ضغبب هضعإ ظفحم دحاو ناطاسو اد كالي هلا دلو ا

 وب رخآلا يف هديزيف اذه نم صقنيو اذهب اذه ىوقيو اذهب اذه دميف ضعمب هضعإ لاخ دسو

 0 اذه كيو ىملا نم تملا جرو تيملا نم ىنألا جرخيو ليالايف راهنلا جونو راهنلا يف ليللا

 ىذلاوه ا و ل ىذلا نا ىناثلا ثودح دهشيف هدسم دسو هماقم موّشام هشنح نم هناكم

 ريغي ام رييغتت ريغ ال هنأو فعضت مل هتردقر صقنل هفاعو ريغتت هيك نإ هريغال لوالا ثدحأ

 فاي لا اذه . مكحلا زيزعلا مويقلا ىلا وه لب هيشالتب ىئالتبالو هلالخمضاب لحمضيالو اهنم

 ارا لاس مكح نم ران آلاو لاعفالا نم اهتعبردضامو ضعبب اهضعب ماظتناو اهربكم مزاول

 ةنودحايف كلذ ّط (نانعإو اهناحشأ ف 2 ,اماوحو اهداوم مكح اهمكح رإ -1:تاباغو
 امو هلوانت دعب همزاولو هلوانت لبق كاذمزاولرظناف يا ا هةلقلا ىرا كنا هدو

 تاعك هلا حضتت م هتخبطو هتجيضنأ اه ملا هتبذ> اذاف ايدلا ةرامعنْم مزاوالا كلت ىلع بترتب

 ا هك اذا ىهو 0 1 كدت ا عيج ىذغتل هدعت ىذلا جاضنالا هحضنتف

 اهنع اهئاذغ نع لضفام عفديف هب اهريغ عافتن| ىلا ةبسنلاب ريثك نم ليلق وهف هنم اطانر ىذلا اميصن

 اا دك كلو ةرمشن 1 كلذ دصتب نأ ص ل 210 دق لع هلا ةجاملا ديديش وه نم ىلا
 ٌددحأل ىلا ىراجلا يف هقاسو .هفطلو هتمكحب ءربدب ريدق *يشلك ىلعو ملع*ىش لكب وه: نم همكحأو
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 ةافثلا هش ءافيتسايف يال

 2 باقلل دكلاك ءاضعالا قابو داما | كلذكو املعف ع اهلعفو نقلل ةعيبط ىلب كلذ ف اهحازمو

 صخيشلا يف ةدوحوملا ءاضعالاف هحالصاو ءاوطا ا ف باقال ةنرلاو ةئرلل باقلاو ءادقلا ا

 ةئصوو هلكقك هب تضخ ةمكح نم نو داو لك مضت امو ارضا ا[ كل ا

 دكلاةعيبط تناكو هيلا هلوصوبالا هلحالصال:ىذلا هيلا جاتحلا ىلا هلصوأ ىتح اهكلاسم ةقدل ربالا اهف ظ

 -ب

 دحاو قلاخ نع رداص كلذ نا انيق اهاع تءاع نيعملا عضوملا كلذب صخشلا نم ِهعضوو هحانمو

 قاسنالا عونلا نم اصخش اصخش ملاعلا صاخشأ للا اذه نه نس مكحو دحاو رتدمو

 ضعبب موضعا كان ضعبب مهضعل تعش دق ءرتكلإ دارفالا كلت يف ةرهاظلا ةدحاولا ةمكحلا 0

 هلحرب اذهو هد. اذهنيعيادهف ءانل ارا ورا>للاطايخو طاب اكئاحو دصاخل اعارز وعرازل انارح

 موقيالو هحلاصم عيمج ىلع مهدحأ ردقبال ذاو هلام اذهو هناسلب اذهو هنذإب اًدهوهنيعبهنيعب اذهو

 موش دحاو ناسك ةريثكلا مهصاخشإب مث هعو ' :صاوخ عن عم مهم ها لك يف دجونالو ةياحاح

 مهممدحأولا ناف ه:م داريامو هعئانصو ةلاكأو هءافص يف ةنا انالا صاوخ لك دق ضع حاصع هضعل

 هتلمحم ىناسنالا عونلا يف كلذ ناك ءاقبلاو ةوقلاو هيلا ةيماعلا لئاضفلا عيمج عج ناب ىنيال

 ول ثيح هللباق دعتسم وهام امم صخش لكل لعجو هصاخشا يف عونلا تالك قرفدق هناحبس هللاو

 فا لضفو هلكملاعلا ىلع هريخو هدوج ضاف دق هتاذل داوج هناف هاطعال كلذ نم ك1 الق

 ما 0 نع لذف ةنلا يف لضفب كلذكو ادبأ تاناآلا باعت لعشصتف ووف هيلع ضافام

 وهف هتعكحو هتئاشع كلذو تادعملاو لماو ءكادانلا 26 صصخ امناو اهاضف منك تل

 قلخلا, ةحاح نم عسل هلضفو هدو> ناكاللو 0 ا وهو امد ىدذلا وهو ا ىذلا

 ناويحلا 0 نآق الثم سمشلا ءوضك أذ هو المهم دوجولا يف الوذبم هنم ريثك ءاَعب نمدب نكي

 رئاسو تابنلاو رطملا 0 ناومملاو مدا ىنب او نعتلضف عضاوم ىلع قرسشت ىهوهبالا مثال

 نم ,عسوأ كن ترا داك تالالدو ربعو اصمو مكح نع اهدوجو لطعي مم كلذ عمو معنلا

 ةمكحلا ام لاقيالو ةلموم 1 كاذ ريغو تادنلاو تاوقالاو هايملا يف سس نأ دبالف هقلخ ٌتاوح

 ريصل لكل ةرهاظ اهاعامو ضرالا قاذ يف كل ملاظ لهإح لاؤس 3 ناف اهقلخ يف

 كلذ كألا نوكيالف مئاد ماع هريخو هدو همئاد دويللا عساو ىلاعت برلاو اهلكال اهضعب رومعملاو

 قلاقملا لابكلاو كومعلاو مودعلا ةتمكحو هن هتردقو هماعاو هتمكحو هتردقو 0 نم كلذ نا

 نت الحاو مكحو نا رداقو دحاو ملاع ىلا هؤاهنإ هلاوحأو ماعلا ءارقتسا ن معيف رابتعا لكب

 لك انا 3 نياعافلا لاك مظان هناحيسوهو دوجحولا ملأ ىل اع ها 0 0 هماظن

 ىلع ليلدلا لدأ نم اذهو ضعبل يو ضعبل اببس اهضعب لعا>و ضعبب اهضعل نيعمو ضعبب اهضعب
 حاولا ا هلاثفأ+ةرتك هتردنق ىلع لد دحلاو رداقو دلو برود

 *ىثي لك نوك هتمكحو هماع ىلع لدو اهترثك ىلع ةتافولخسيف هتافرصت نيعتوتان آلا ىلاتت ىلع اهقاعتو

 دلخلا يف رتثشلا ماش ىح ”ىم اهنم ندل ئمكملا ءاطتلا ىف راق لياجو قيقدو ري

 اهنع زجعت ىتلا تاناويحلا يشأ قورعلا نم ةقيقدلا بعشلا ىر ع مق هاا يف باعالا حئارمو

 ضرالا ل بحسلل ةاماخا حايررلاك همظعل ل اح ايفو هرغصل قد اهفا دهو انردق اطانتالو انراضأ 4
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 .٠  2اى سل طل او ا سل < نتاج امك دل ان ع تاكا اا طا ها ناب. ا سلاف كدا هت نس فش لل 11 6 ل دع كات كك الات كا هرعت سلاح ان دمتم سكش :

 ماعطلا نم نيئزج اهيف لعجيو اناويح اهب ىحيو اناث امب جرخيف اهيلع اهرطميف اهب تاينال ىتلا زرجلا
 فالّتْخاو موجللاو رمقلاو سمشلا ريخسسا نم كلذ قوف ام عد ةيودالاو تاوقالاو بارشلاو

 تلمأت اذاف اهيلع نم ٍطاصم ماظن اهب ىتلا ماعلا لوصفو اهنلاو ليالا ةلود ةماقال اهبراغمو اهعلاطم

 سمشلاوهئئيز مودالاو هطاسإ ضرالاو هفقسءامسلاف هدابع عيج هيف دعملا ىنيملا تيبلاك هبدجو ملاعلا

 مهاودو مهؤاذغ تابنلاو مهايقس رطملاو مهشاعم راهللاو مهنكس ليالاو هناكس اصمو 0
 حاصل 0 ىش لك مهرئاخزومهزو 5 هاوكاو مهسابلو معو وق هنمو , مهمدخ كَ 0 م

 ىلع ليلد ل |دأ كلذو 0 ِ 0 تاناويلا فون صو مهاحاح عب مك تانللا 00

 كارلألا دشأ نوللا اذه ناف رهاب ةمكمل لب اذانثا قرزأ ءاسلا نول نكي لذ هنردقو هقلاخ ةئادحو

 ىلا رظنلا نامدا هرمدب ملكوأ .سيرت ماا 1 عا ,طالا صو يف نا يح رصنلا ةقفاوم

 ةعحا رلاراصرالا كسعل نوللا اذه ءاهبلا عدأ نيك الا مّ الو ةاوسلا ىلا ا ه برقامو ةرضألا

 عواط نكي وةقلخلا يفهنم اغورفم دحو دق ةبر>تلاو ركفلا دعب سانلا 4 0 ىذلا اذهف اهف ًاكيالف

 7 نه كلذ يف ةحاصمو ةمكح نم مكف ةبولاعم ةمكحالو ةلع ريغل ماظنلا اذه ىلع اهيورغو سمشلا

 ظ 0ك مواسم تا ليالا مياع هللا لمح ولفيف شاعملاو راهلاو هيف نأ .كسلاو ليللا ةماقا

 نكيل كلذ الواذإ اهبورغ يف ةمكحلا لمأت نكلو ركشت ن :أ ابعواط يف ةمكمللاو مهشياعم

 ناكو اهداسف عرستو عماد وناكت مئادلا دكلا ناكو ةحار الو رارق الو ءوده سانا

 اههداضت ىلع ةماظلاو رولا راشف تانو ناوي> نم سمكلا قورش ماودب قرح ض رالا ىلع ام

 اهطاطتتاو سمشلا عافترا يفةمكلا كلذ كو هماظن وهماوقو ملاعلاحالص هيفام ىلع نيرهاظتم نين واعتم

 نا نم روظ

 دلوتفتابنلاو رحشلا يف ةرارحا روغت ءاتشلايف نافةمكلا نهكلذ يناموةحرالا ةئمزالاهذه ةماقال

 ناويللاو ضرالا ةايح ه.ىذلا رطملا ثد#و باحسلاهئم ًاشنتقءاوطا فيكتوراعلا داوم كلذ نم

 يف ةنماكلا داوملا رواظتو عئابطلا كرحتت عييرلا ينو ةيعيبطلا لامفالا ىوقتو نا ويلا لاعفاهدتشتو
 اهبيف ضرالا هحو فحيو نادبالا لوضف للحتيو رامثلا جيطخف ءاوطا نحس فصلا يفو ءاتشلا

 فاح ىلإ همومسو فيصلا رح ةروسإ بهذيف لدتعيو ءاوطا وفص» ف. 41 يفو هريغو ءانبلل

 دحاو عضوم.يف ةفقاو ناك وا اهناف نسمشلا لقح يف! ةمكملا كلذكو م كلا نم كلذ كاع

 امنع اهناجحم ناردلاو لاخلا نال تاهلا نم ريثك ىلا ا فاعشت ل ل او ملاعلا طاصم تتافل

 برغلاهجو نم اهلباقام ىلع قرمشتو قرمشملا نم راهلالوأ علطت تاع نا ةرهالا ةمكلا تضتقاف
 راهلا لوأ اهنع رتت_سا ام ىلع قرشتف برغلا ىلا ىهش قح هجو دعب اهحو ىثغت لاز 1

 ليالا رادقم ءاهثا يف ةرهابلا ةمكملا كاذكو عفنلا نم اطسق اهنم تاهجلا عيجج دك
 ماظنلا دسفو عفانملاو خا حاصلا تاطعتل ٌةميظع ةدايز مهد ا دادقم داز. ولف دا اذه ىلا راهلاو

 دوعي يح ناصقلايف 0 7 لكك وح ةدايزلا يف نا 1 * اقيقدرمقلا ءادتبا يف ةمكملا كلذكو

 روهشلا نوفرعي كاذب ناف قاخال ةعفنمو ةحلصمو ة ا نم كلذ يف مكن ىلوالا هتلاح ىلا

 ناكناو اذهو اهريغو ثاراحالا ددمو رامجالا ريداقمو خراتلاو جحلا ريشأو كا لاو نينسلاو

 يفةمكحلا كلذكو مهلكس انلا هيف كرتشي 1 هنانضق و هيدا زو رمقلاب هتقرعم نأالا سمشلاب ل اصح
. 

 مس اال لش ااا ااا

 .ةرانا
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 ةافثلا هيث ءافيتسا يف و نورئمملاو ىتاثلا بالا .

 ءاوطا دربو ناويحلا ءودط هتماظو ليلا ىلا ةجاملا عم هتاف ليلا ةماظ يف بك اوكلاو رمقلا ةرانا

 جاتا امبرو لمح الو رفس هيف نككي الف هيف ءاب اد 0 امالطظ لتبللا لمجي مل تابنلا ىلعو هيلع
 لامعأ ه رمقلا ءوض يف نونكمتيف رملا ةدشاو راملا يف مهلعتقولا قيضل ليال, لمعلا ىلا سانلا

 لكنك كي مالا لدتعيف همومس دربف سمشلا رون ةرارح 8 ًادراب هرون لعجو ةريثك
 ربلا يف ةيادملا ن ه اهف ناف موجنلا قاخ يف ةمكحلا كلذكو اهررض ليزيو رخالا ةيفك امهنم

 هلوقي 0 دا نكي ملام قكالذ نى ريغو ءا املا ة هشزو تاقوالا ع لالدتسالاو رحبلاو

 رد 0 ا 1 رتب 2 نيعوت تلعد 0 كل ا

 لالدتسالا لوالا 0 اا اش 0 وو 0 2 ايلا تورطت مه مهو

 نيعونلا ةيكللاو ا تماقفرومالا كلت ىلع لد ىعل تقويف علط 4 هبداعت 0 ىلع هرورظل

 هللا مظن دقو ىدس نشل قالخ اف دابعلا اهلا ىد_تمال طاصمو قىرخأ كح نه اهقلخ يفام عم

 ةطاحالا ن 2 كلا لوقع رزحعل ماظن ل 5 1 ةيولعلا م اردالاو جاوزالا ةيضرالا ثداوحلا هناحيبس

 هل ةسن 5 ىلا الا هنم لص يف كلذ كاردا يف امن 0 ىوقةشاسلا مالا تغرفتسا دقو ةضخب

 نم عر 0 موجتلا هباخجيس م ءاعلا قال داك لعءحدقو امدحوب اه ماع ىنخام ىلأ

 لكلذف اهكذف ريس ريغ اهسشاب ريسلاو هك ربلا يف ل اة ةقلطم 2 ةقرفو را الا ريسل الو كلفلا

 اذه هش دقو قرسشملا رع يفت مات الاؤْدركاوك كلفلا عمماع ايناس ناي نا 8

 لاخلا كلت يف ةلمل الف كاكقلا تاذ رودي ةلمللاو نيميلا 5 تك رود اخ رلاو احر ىلع تاب ةلمثب عوللا

 : ىحرلل اعبت اهيلع ة هر ووةم ى م أهرغا ى رحال واوا هحوتت اك اهادحا ناتفلتخم ناك رح

 ةمكملا ةاش مع 0 هودعب الريدشو نزو ىلع ع ناتفات#ناتكرحموجللا نم عوتلا اذبلف اهفلخ لاا

 هيف 1 6 كاذب دودقملا صضرغلا اق تلق نأف دوصقم ضرغل د ةمكحلال قافتا 1 كلذ نا

 عماجنالطب ىلع اليلد كياع ىنخام لعل واهم كنعأ حام لع ةمكاملا نم فارع اع ل0
 لقتملا لقت نم نوكت يتلا تالالدلا تلطبل ةبتار اهلك تناكول اهنا كلذ يف مكللا ضعب نم نأ

 سمشلا لقنتي ةمح ثذ| ودشو دك ل را 12 لد سب 6 جوربلا نم دحاو لك يف اهريسموا| ا

 هيلع ساقي مسرالو فرعت لزانم اهريسمل نكي مل ةلقتنم اهلكت ناكولو اطزانم يف تارايسلاو رءقلاو

 ىتلا لزانملاب ضرالا ىلع رئاسلا ريس ساب م ةيتارلا جوربلا يف اهلقنتب اهنم ةلقتنملا ريسم ساق امنا هناف

 كذف اذكه اهاعج ىتلا ةمكحلا هتضتقا ىذلا ماظنلا لطبل ةدحاو لاحم اهلك تناكولف ةلمخابو اهعطقي

 مكح ردقم ريدش :» هلك كلذ نأ ةريصل وذ باري 2 برلا عنصو مياعلا زيزعلا ريدقت

 1 لوقعلا تدشف هقلخ ىلا عفانملاو اصملاو مكملا نم هيف امم فرعنا ةريداك كحأو ةعتساو

 ةمكملا نمالو الطإب كلذ قاخي مل هناو و طيح مانلا 1 ةرهاقلا ةردقلاو ةرهايلا ةمكحلا وذ هنآب

 اهيماق ناف تابتلاو ناويطا نادنإ ىلع جردتلا ىل اع دريلاو ركلا بقاعت يف ةمكحلا كلذكو الطاع

 لب هلمحتي الف ةلعؤ الا ىلع اههدحأ لخديال نا ةطالا ةمكحلا تأ كلذب ناك امل امطمو

 ىه بابساب هلك اذهو معإ ررض ريغ نم هب دوصقملا لصحيو هاهتنم ىبتني نأ ىلا اليلق اليلق جيردتلاب



 ةائالاهمث ءافيتسا ُْق - 50 م نورشعلاوىناثلا بانلا

 ع

: 

بسلاالو ببسلاب ةمكحلا الو ةمكحلا تايثاب بيسلا لطبيالف حلاصملاو ْمكحلا أشنم
 .| ةئيشملاب ةمكحلاو ب

 ةنماك هياع ىهام ىلع رانلا قاخ يف ةمكحلا كالذكو عمسلاو لقعلا نم مهظح سخي, نيذلا ندن وكف

 يف اهروهظ نمدب نكي لو هيفامو ماعلا تقرحالبارتلاو ءاماوءاوطاكة رهاظ تناك و اهناف اهلماح يف

 بطحلاو ةداملا» كسمتف اهيلا ةحاحلا دنع ىر ون ماسجالا يف ةنوزخم تلعؤ اهيلا ةحاحال نيياحالا

 عاتمتسالا هب لصح ريبدتو ريدقتو ةقاخ ىلع تلم اهنع ىنغتسا ذا وبخ مث اَهماَب ىلا جيتحا ام

هررض نه ةمالسلا 2 عافتالاو م
خ مع ف 0 2 هلخ رانلا ْف مْ ا

 نود ناسا | هب ص

 تنتغا كلذ ةرهابلا ةمكحلا تضتقا امو اهبعتمتست الو رانلا لمعتستال تاناو.حلا نأف ناويحلا رئاس
5 2 : 

 اهتتنغا تاعجو اهنع اهتغيام رابوالاو روعشلا نم تيطعاف اماوقاو اهسال يف اينع تاناويحلا

ناكاملو زيخو خبط لا جاتحمال ىتلا تادرفملاب
لاو تالآلا نم لعءح ةديدش اهيلا ةحاجلا ةت

 باسا

مو اطاطبا نمو ملا اذا اهترانا نم هن نكحتام
م سانلا اهدقوت ل 0 اصملا هه ا ن

 لويكست

ام ةلزنع مهرامعأ فضصن ناكل اهالولو مهاجاح نيثكا نم 8
 جاضنا يف اهعفانم اماو روبقلا ب

 مثأأ نوروت يتلا رانلا متلًارغأ هلوش كلد' لع كامت هنن دقو ىنخي الف "فدلاو ةيودالاو ةيذغالا

زرَحِف ةرخ الا ران زكذن ىا نيوقملل اعاتمو ةركذت اهانلعح نح نؤشنملا نحنما امترحش متاشنا
 

 ةدشإ ل ءالؤه صخو ةيلاخلا ضرالا ىهو ءافيفلا,:نولزانلا مهو نووقملا اه عممشسا و اهنم

 كلذكو رانلاب هنوعتصيام نع مهينغيف هنو رتشيام نودجيال ثيح مهخبطو مهزبذ يف اهيلا موتجاح

 مسنلا قاخ قف ةمكملا
يعلاو حاصملا نم هبف امو

 ند اههاوقو نادبالا هذه ةايح هناف ر

الا هده درط هقول خاد 0 جراخ
 عماسلاى ا اهيد وف تاوص

 كاع دو حيارالا 0 لما وهو

م ىلا عصوم نم اهاقنو ماسملا
باحبلا يجر ىذلا وهو عض و

 هروظ ىلع ناكم هلل 0 نه هقوسلو 

وهو لالا رووط ىلع اياورلاك
اُؤش ةقرفتم افك نوكف ًالوا باحسلا ريما ىذلا 

 ريصيق اين انهشب ف

 هقوس مث لحفلاحاقا نم ىثنالا لمحت اكءاملا لمحيف ىثالا لحفلاحقلي مك انلانهحقني مث ادحاو اقبط

ث هيلاناويحلاو نكامالاج وح ااعبار
ورذب 6 هؤام جرح ىد اسماخهرصصعب م

 اسداسهرصع دعب هءام ا

 هيرارحب هففحي ءاذغلاو ءاملا ةلزنع هل نوكيف اعباس ثاينلا ىبري مث هيلع عقشبام كلهيفةلح طقسال ىد

 تافصلاوباهملا ةفلتخي حايرلا نوكت نأةرهابلا ةمكملا تضنقا اذهلو واب نكمي الو نفعي الثل انماث

ول اذهو ةياغالو ببسال قافتا رمأ هلك اذه نا ةمكمحلا ةافن معزف عئابطلاو
 رافشأ ةدع ءال هانعت 

 نع ضرالا لد هاو نحب انزجعل تاناغلاو ىلإ وم تامر كو نامأآلا: ةقلح اضل لب

ىلا عجرنلف كالذ لصف ةطاحالا
 عبارلا هحولا يف لوقنف ليلعتلاو هك ةاش باوج 

 نيرشعلاو

 نم كلذ ىفف هدون>و سلبا قاخ يف ةمكح ىأ مطوق
 نا اهنق هللا الا هلمصفت طيح الام مكحلا

احمب ةيدوبعلا تتارم كالو هئاسالا ليك
 هتظاغاو هللا يف ةحض| هو ةتفلاحو هيزحو هللأ ودع ةده

 هب ةذاعتسالاو ةقانلؤإ ةلئاخأو
نم مهذيعب نأ هيلا ءاحالاو 4م

 نم كلذ ىلع مط بنرتبف 27 هرش 

 م09 وادي لحال ءىثلا لع فوقوملا نأ اًمدقو هنود لصحي ملام ةيورخالاو ةيويندلا حلاصملا

 كرا زم هطوقسو ءودعاشام سلبا لاح نم ودها دعب مهينذ نم نيئمؤملاو ةكمتالملا فوخ

 مه تلصح كلذ اودهاش امل ةكمالملا نا بررالو متاو ىوقا نوكي ةيسلب الا ةلزنملا ىلا ةكلملا

 0 ةدرع





 0 هاف( 3:5003:75185051) 1510 ةنل1071 خ01: 96 سل تقلا 013/ هقن ةن ئلا ل ل: <0 ل 610671100709117 كدلك ل هلل قنا كلم ل11 51271321: لل تت تخل: 353-3 التاق هتان ححتك حتت د هتحانح قل تال ةك امن ذا دلع 5٠<
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 ا مقتملا لدلا مكحلا لذملا زدملا عفارلا نضال هنانأ 00 ,صيلا عيمسلا وهو 'ىث هلثك

 | دبالو اعود ةمحرلاو قزرلاو ناسحتالا ءامساك اهماكحإ اهف رولقي تاقلعتم ىعدتست ءاممالا هذهو

 |' هفرصت مومع هكلم مامت نمو كلملا ماتلا 0 0 0 0

 | دو>ونم دب الف لالذالاو زازعالاو لضفلاو لدعلاو ةناهالاو ماركالاو ب امعلاو باو اا هعونتو

 ةيكلعاو مكحلا 0 ردسالا عاوبلا» قادت 01ر15 نقولا حاب قلعت نم

 | قلخ ٠ تضتقاق هاوس هب قيليال ىذلا هعضوم 'ى 530 كو مرات كو هناحبس هناقص نم

 | مث لهو صئاصخلاو تافصلاو ماكحالا نم هريغ هب قيليال اهنم دسحاو لك صيصخت و ثاداضنملا
 | هناحبس هدمح نا اهئمو ةردقلا لاك ن دل ميكا مام نم عوللا اذه دوجوف كلذ الا ةيكملا

 | | ىلع دوم وه م هتتاهاو هماقتناو هضفخو هعنمو هلدع لع دوم وهف هوحولا 6 نم لماك مان

 ا هلك كلذ ىلع هسفن دمحي وهو اذهو اذه ]ع ىف لماكلا ماتلا هيما هل هللؤ همأ ركأاو هعقرو هك اطعو هللضف

 ا لاك مزاول نم كامو مهعيمج فقوملا ل هدمكو ًائالوأو هإسرو هتكنالم هيلع هدمحنو ١

 أ زوال مك هدجح ليطعت زوحن الف ماتلا دما هيلعهلاك ةماتلا كك هدانا و هاذ يي ف هإف هماقو ود

١ 

 ا ىضتقافددوحو هت رةعسو هناناو هريصو هماح هدايعل روظإ نأ بحي هن ادعس هنأ اهنمو 1 ليطعل

 1 هناحتبس 20 ل هطخاسم يف ىعسو هتفلاع يف.دهتحو 4مل ف هداضإ و هن كرمشت ند قاخ كاذ

 معنلا فانصأ 1 ل1 اك تاسأ نم هل نكميو هقاعنو هقزريو تاس املا عاونأ هيلا ق ق وسإ كلذ ص وهو

 ا هكر شو هرفك نم هب هب وه هلماعبام كضل هناسجاو هرب نم هلماعيو ءوسلا ةهنع 0 1 بجو

 هئايلوأ ىلا ببحتيو دمحو ة 0 نم كلذ ذيف مك هللف هنءاسأو
 1 هنع حيحصلا يفام هنالك عاون :ان ف رعت و

 مهبقاعنو مهةزري وهو دلول /| هل نولمحم هللا ّن ذأ ىلع 5 0 0 ىلد

632 

 ا ملو داوأ مو دأ + ىذلا دمصلا دحالا أو الو ذأ لوقف ىلا همتش امأ كلذ هل ى هي امو حلا

 1 الع نوعاب قلخلا لوأ الو قدي اك دع نا هلوقف ك1 ا 5

 | ا دودداعو يذكملا ماعلا قزري بيذكتلاو هل مثلا اذه عم هبادءيس وهو ةيداع 1 نِم

 || نبا ىبذكو كلذ هل ىغبتيامومدا نبا ىنمتش هبر نع ىوري اهف 0 اع هللا ىلد هلع حيبحت هدلايفو

 ا  هلهؤيو هلاوحأ عيج يف هب فطايو تا سا ةلدسو هيلا بان أ ذا هتون لشو هتنح ىلا

 / طلتخم ةلنل 0 ضايع نب. ليضفلالاق 4ب اوقفريو لوقلا هل اوني ناب مهرصأيو هلسر لاسر

 ا 'ايفمهالكأ انا هال نوح أدوج ىنم مظعأ.ن م هلللج لح لياحلا ئدان الا| اهمالظ

 ا ىلع لطفأاو ىصاعلا ىلع لضففلاب دوجأ اوبنذي يم ىلوت ّ قرم ل ناك ىيحامم

  ميركلا انأ دولا ىنمو داوي 1 انأ هطعأ 0 ياس ىذلا اذ نمو هبأأ ف يناعد ىذلا اذ نم ءىمملا

 | شانلا ىلمعأ ىنا ىمرك نمو ىنلاسي ملم هيطعأو ىتلاسام دبعلا ىطعا ىلإ 0 كلا ىنمو

 ' نلاو سنالاو ىنا ىلإ رثأ يفو نوصاعلا ىحنت ىناع نع نيأو قاذعا:برهي قع نيا ينضم مل هنأأك

 | لزانكيلا ىريخ ىئتفصأ ًاممدا نبا 1 يفوىاوسر 0 ىرعدسصإو قاختأ م اضعأن يف

 أ لازبالوولا يقف تنأو ىصاعملاب ىلا ضخغش " مكو كنع ىغانأو معنلاب كيلا ب د دعاس لإ 3 رْسَو

 1 موق الو مكب هلا ككذإ اونا بو عيجشلا تيبس فو حيت ادعل كناللاع رعب . مركلاكا كلملا

 اعاد



 ةافئللادش ءافشسا يف 5 م 5-3 1 را ىتاثلابإ ب 3
 سس بصصسل يس ا ا ل 9-2209 سس ل دل جيس هي ان رجع حس حصل وبسس حسم بسسس سس بسس يس يس سم

 نأ هتمكحو هد ىضتقا هئافصو 00 لامك أس نورفغتسف نو 1

 قاخ ةرفغملل هتبحلو هنع وفعلا نسحي ند قا وفعال ةبحلاف اهراث آو اهماكحأ مهيف روظب اقلخ قلخي

 هتمكحو هلدعل هتيححو هلاهماو هلام بحب نوكي "لب هلجاعي الو هيلع ربصيو هلع 2 هل رفغي نم.

 0 اسالاب هلماعي نم قاخ ربلاو ناسدألاو ةردل هتمحو 0 هلدع مهيف روظلإ نم قلخ

 تافلاخلاو ىصاعملا عاونأ ا إ!ء ىرم نم 0 الولف ناسحالاو ةرفغماب.هلماعي هلاحبس وهو

 نيك اذا كحأو .نينملاعلا بر هللا كرابتف اهفاعضأ فاعضأو اهفاعضأو حلاصملاو كتلسا ذغ 01 ١
 ةكح *ىف لكيف هلو ةردق تلضَو ثيح ىلا نكح تلضو بل 1 0” 1 1
 زمأ رمشبلا لوقمف الاو رحب نم ةرطق ةنم ايرث ذأ 500 تايادهو ة رهاق ةردق هيف هل نأ اك ا

 110 102ج 6 10 111 تاك ل 116 17 15 هش للا 1271133 هه 1: ق1 ك1 151 197107241171 12 352 لال 1/6.00 هش قل طلح >4 81 شل ت7 2 62 1 عش ل قفل طل م 113 زا هج هك لت تاتا ال5 212710 هل نا نا ل ت71 تالا هلا: تنال اح ان”

 م سس يي ب ؟بٍ؟ سس سس سس ب؟ب٠س سس يس سس سس سس سس سس ا سس ل سس سس "نهج عج ١

 نضيغلاقولخلا اذه بيس لصح كف هقلخ خم ”ئش يف هتمكك لامك طحن نأ نه ريتا 0 ١
 رهايلا مكاو ههوركم نم هب لص>امهيحيف لصتيىلاعتو كرابت هل ب وبحم نم هل طوخنملا برال
 ىلا اًيرط ناكاذا هطخءسوهضغم ىلا وركملالامحاب هنلا نيرمالا بحا لضحم ىذلا وف ةيكللا

 نم سلبا هللا ودعب لصح دق نكي ناف لاحت همزال نودبموزلملا دوحوو بوما كلذ لوصح

 للا ىلا بحأ ىه ةعاط نم هدونج دوجوو هدوجو ٍبيسب لصح مف لمان ظ
 هتبحم يف هراكملاو قاشملا لمتحمو هل اهوهشو سفنلا ىو ةفلاخو هليس يف داهج نم هل درا 1

 هتح قدصي ام بصولاو ىذالا نم هلادال لمحت ةبحم قري نأ بيبحا "يش بحأو هتاضرصو

 5 ا اضرأ 2 تاعجدق كلجأ نم ظ

 هيف مط هئادعأ اذا ع | هيلا يحألم هللذ 00 نم نوامحتملا لمحتيام يغب طار ْ

 هبرقو موبيبح ةمأرك ا نم هب نولاثب اذ امو هتيقاعل مهدحأ امو مط ىذالا كلذ عفنأ امو هتاضرم يفو ْض

 نم اولخديو 1 تار كلذل | ومش نأ ىلامت برلا ةبحم ىركتم ىلع مارح نكلو هب مهنويع ةرق

 تاريشلا اذه نم كود ى[ باللا اذه

 علطمو بنغم يف اهاري كاوس نيعإ سمشلل ىمعلا نويغلل لقف

  عضوم لك صيصختللا نسحتاف 6 اهؤي ملاسؤي حماسو أ

 كلذ نم مظعأ ءاضا كلذوهئايلو وأو هلسرو هئايننأ هيف هاضرأ دقف هبر قولا اذه نع نأ ١

 هدبع ةب و احرف رع ا هناف تافلالاو ىصاعملا نم هيدب ىلع ىرام هل ناو بضغلا '

 ىرجام هيضغا ناو تاكلوملا زوافملا يف اهدحو اذا هب ارشو هماعط اهيلع ىلا هتلحأرل دقافلا نم ْ

 4. صدم ف 3 رح نك مهيدي ىلع ىرجام هاضراو رمد دقف ودعلا اذه نم هلشرو ةئاسا 5 :

 تاروعل اطشلا ءاورككملا كلذ تاوف' نم هيدل رباوهدنع مظعأأ ءاض رلا انهو هظرغو هتبكو هلا 1 :

 هللذنو ةع وصخو هماناو هنو 1 هاضر | 0 8 رحشلا ند مدا لك طل توا ىغرلل اذه [

 رخلا ن 0 5 نك 2 ادا ةف جو تكحركدلاو همرح 5 0000 هل و كك هنادي |

 ا * مهول قيزعو هئابحأو هئايلوأ مهلنق هطخسأ نآو لوخدلا كلذ اهيلا هلوخد ءاضرلا مظغَأ ءاضوأ
 نآو ءراوجب 00 ذلأ الو معنأ الو اهنم بيطأال ىتلا ةايخلا مهلن ءاضرأ دقف مهئامد ةقاراو | /

 ةععل س هئايأو ا هلسرو كان تحتال دوه دار دعو هدابع ىداعم هطخسأ |



 | * ةافنلابشءافيتسا يف . 220 «ع. نورشعلاو ىناثلا بابلا
 اهب هدمح لا فاصوالاهذهب هدحمبو هدح و كلذب هيلع ءانثلاو هدوجو همركو هربوهوفعو هنرفغم

 011 201 ل ذه كاوفو مان كلت تاوك نماالل ىجراو هلا حا اهب هيلعوتأو
 ههوجو عيمج هلكدملا هلملاعت برلاو ىمالاو قلخلا ماظن دقع وهف هلك كلذل عماخلا لصالا وه

 للصو ثيح ىلا هدمح لصوف دا هبف هلو الا ' ىنثلإ م ل 000 ف 10 هناراتعاو

 اآا ف ةئلالا ةنكحت راؤفالاو هيلع ءانثلاو هنعو هب اًسرلاو هتحب نمضتي اقيقح ادم هماو.هقلخ

 ا ل راكذلاث اد الا نوكيأل هنأ امكف هنايي مدقت امه لطعت ريغ ةتمكح ليطعتف هبرمأو هقلخام
 | ةلاَفُط نم ءىث ليطعت زوجي الو هتاذ مزاؤل نم هئايحو هتردقو هلك هتنكحو هدمط كح الا

 | هحضوي هتمظعو هئايركو هلك ضقاني ىذلا صقنلا مزاتسي كلذ ناف 01 انا ب اضتعم نع هئاينأو
 حليو ىطعيو دوي هنا ءاتتلاودمللا لافاو ناكل تاك نا[ ك1 نورشحلاو ,ماسا هجولا *
 111 لاكو نوذئاعلا هب دودي نأ سحب نودئاللا هب ذواي 1 0 ثيغيو رصنإو ذيعا نأ اف

 هحودمم يف ىدنكلانيسح نب دحأ لاق 5 7 اوذوعيو مهؤاياو 1 0 ل

 00 ع و نمو ل اهف هب ذولا نماي

 را طع نواح دذل وا هم رك ع نانا رخال
 ذولي نأ بحي كولملا كلم نأ دوهعقملاو لثم قولخم نم هب دعسأ ناكل هرطافو هبر يف كلذ لاق واو
 هباتك نم عضوم ريغ يف مجرلا ناطيشلا7نه هب ذيعتس َ ةلوسر 0 6 ةهباوذوع 0 هكلامم هب

 0000١ اأو ةداعأ نكي زف هودنع نم هراجعأو هذاعأ اذا هودع ىلع هتمعن مامر هظي كلذبو
 مهودع ىلع ملل هرصن مهيريو نينمْؤملا هدابع ىلع هتمعن ال 2 نأ اح ىلاعت هللاو نيتمعللا قدأت
 ةئادعأ ف أ كدعو مهميعت و مهروس اهب ند ه اطابفق م6 مهرفطظو هئم مماحو

 هئامصخو

 انك ايكاردأ نع دش ةيكح هنف هلالا امهم امو
 نمكلذيف للك لسرلا ةناماورهدلا رخاىلا سيل !ءاتب ايف ةكح ىأهلوق نورمشعلاو سداسلا هجولا

 اكل 012 دلو تان !نءسطلا هب جرة تح واكح هلعج ال هن احبس هنأ اقماهوالا أ قيس

 اا ب ق] ةنكلا نا اك ضرعلا كلذ تانل هتاماولو هقلحم بواطملا ضَرْلا'لصحلا هءاقبا هتمكح
 امكف مهئاقبا يف ةريثكلا مكملا تلطعتل ةتبلا موكل اك ولو رعطلا خا ىلإ ضرالا يف رافكلا هئادعا
 هفلاخ 1( ”داهتسلا لطحتف هب 'هدمز: نم 0 وأ نانا تا ردا | ناحما هتك تشنقا

 مز تا 15 طع 0

 اور ةرتحالا يف هل بضنال هنأ ةتكحو هملج قيس امل هنأ اهنمو هالاوو هقفاو نَم هيلا زاحو هاداعو
 [| ادحأ مظبال هناحبس هناف رهدلا رخآ ىلا اهيفءاقيلا ءاطعأ نإب اين دلا يف اهب دارج ةدابعو ةعاط هل قش
 | لمام تانس هب زد رفاكلا 0 1 فون دلا يف هتانسحب هبزدييف نمؤملا اماف اهلمح ةنسح

 [| هياع للا ىلص ىتلا ن ء حيحصلا يف ىنعلا اذه تبناك“ىث هل نكي هال ىلا ىفف اذن اندلاق
 دك هرمشل لقأو هباذعا فخأو هلاريخ ناك تامول هناف هقح يف ةمارك نكرم هءاقبانا اهنمو ملسو
 | فلذلاوي هتمكح يف حدقلاو همكحل ملستلا ىقيني نم ةمصاخمو ةيصملا ىلع رازصالاب هيد هاج
 | يداي ىتباف هظلغت ثتس< ةوتع متعأ بذل ةوفع تاك تدوبع نع 0 - ال



 ةافنلا هبش ءافيتسا يف . 000 ”نورشملاو ىناثلا بابلا

 زها سان وكف هريغل حلصتال ىلا ةبوقعلا بح وتسف بنذلا كلذ مثا ىلع امتاءاذه دادزيلدل ل و

 زاتلايف ىزوج شنب هنمف رش لك ةدام ناك امو رفكلاو رثشلا يف يسار ن1 دلل ف
 ةمكحوا ارهاظ الدع هعابتا ىلا هنم ىرسي مث هيف هب ادبي .رانلا لهاب لزب باذع لكف هلعف لثم

 كحال ةياقلامو ىلإ قت رتسأ أل لع تيك لس كمل ١ ,رل' هتمساخحيف لاقدنأ اهنمو ةنغلاب
 كوشلا هلحاصي املالا حلصيالو هراديفهتنكاس 1 حاصيال ,نمةيرذلايف َنأ هاش معو اليلقالا م

 كب سم املكو مهراظنتا يف سلجاف كنئايلو وأو كباحأ ءالّؤه ردتلا ناس كلا كان ثورلاو

 0 ىلنو-اصي ىذلا مهو ن :,لاضلا كا ىتاف هنم كتكلم الل يل اصولف هب كاشف مهنم دحاو

 نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنأ) ىلاعت لاق قاضرم ءاغتباو ىالاوم نع اونغ نيذلا نيمؤحلا ىلو
 ءايبنالا ةئاما اماف (نوكرسشم هب مه نيذلاو هنولوت_ نيذلا ىلع هناطلس امنأ نولكوت. مهبر ىلعو 15

 ايزلا دهن نينار عشسو ةمازو لح لاس هيلع ماوه كلذ نكي مف نيمو

 مه حاصأ مهتاهاف لوسر دعب الوسر ىرب مهدعإ لسرلا ىحياو مهعانتأو مئادعأ ةاساقمو اهبعتو

 مهري دقو امسالورورسو ةذل لك | يف لعالا قينرابمهةو آو اًندلا نم مهتحارلف مه امأ ةماللو

 مهوعاطأ لب ةصاخ مايحس يف مهوعيطي م 0 مم مثالا 0 هب قاحالاو انهدلا يف ءاقبلا نيب مهر

 لاو مييبتو مهرسإب هللا كوذبعن لب مهنودسإ اهن وكل يعاب 1 مهتابح يف هوعاطأ اك تالا

 هللا قلي ملو رششب مهو اذه متاللو مط ةحءاصمو 0 نم مهتت :اما يف مكن توعال ىذلا ىلا وه

 مهاقب اولف اضعب مهضعب فاخي ضرالا يف فئالخ مهلعج ىلب ماودال ةلباق ةقلخ ىلع ايندلا يف رشبلا

 الواو نمؤم لكل لاك توملاف ضرالا معهب تقاضاو فئالخ مهلعج يف ةمكحلاو ةحيلصملا تتافل.

 عباسلاجولا*ةايحلا يف ةمكملاك توما يف ةمكملاذ اهب اهلهال ءانهالو ايندلايف شوبلا باط امل تول. |
 باوملاف ناحتمالاو ءالتبالا راد«ىلا ةْلا نم مدا جارخا يف ةحاصمو ةمكحخ ىأ هلوق نورشعلاو

 اهتف رعم نع لوقعلا زحعت ةحاصمو ةمعأ نم هبف مو ةمكح نم كلذ يف هناحبش هلل م لاقي نأ

 را 8 ناكةنملا ن م هحأ رذخاو كا طاصاو كلذ ةف رعم يف اهلك اهاوق تغرفتساواو ل امصفتلا ىلع

 ءافلخ مهلعجيو ضرالايفهترذو هرمعتسيلهقلخ امنا هناحبسوهو هلا وحأ نسحأ لعاب دوك |

 فيلكتو ءاليشا راد 'ةنجلا تسلو مييلّسيو مهاهنيو 5 هرمأيل هناحبس مهفلخ اضعب مهضعل فاح

 بعت اوفوءاذاف ال اوقلخ ىتلارادلا ىلا اهتم اودوزتيل اهيفو اهنم اوقاخ ىتلا زادلا ىلا نيوبالا جراف

 هداك ناو لس تع ل اوال و مهضرعوناحتمالإ راد مهنكسافاهب مهياع هتمع

 تاناعمو ناحتمالاو ءالتبالا بيقع لصاملا نكل "كانه ملأ معتلا مط نم نكمملا نم ناكو

 لك وهو رج كرديال مءنلا هم رخآ عون طارصمل م لاوخأو ءدبامو تول

 مكحلا نمو هوجولا نم هيعوب امهنيب هبشيال امي نيعلا روملاو نادلولا ع نم ةنيلا يف قاخ نم ه معن نم

 مهيلع لزنيو هنويحو موب اوك ءاناز الثسو ا ةيرذ نم ذم نأ داو ها نإ كلذ يف

 امو مهتاوهش ىلع هيضارمو هنام نورئؤيو ءارضلاو 0 0 مادو

0-2 2 6 



 ةافنلاهيش ءافيتسا يف ا 5 - نورشعلاو قانا بايلا

 0 اوهيو هبحب اعداادللا كيعتإ نثالاو ة ةيدو:# ءلا ضحم كلذو مهس وفن هه 15 اع هتودبعيو هتادويع

 موس وفل اًلذيو هيف اوداعبو هيف اولاوب نأ هئالوأ نم بحي هناح.س وهو هسفن دعي اما ةقيقحلا يف

 ام ةنحلا نم ه>حارخا ف هك نمو قلطمل أ معنلا راد يف لصخنال هلك اذهو هباحمو هتاضرم م يف

 مقتثملا وفعلا باوتلا ا روفغلاك اهتاقتاعتمواهتايمسمل ى هلا هناء[ اءاضتقا نم هيلع هيبنتلا مدقق

 ا ءامسالا هذه رثأ رووظ نم دبالو ثراولا تيملا ىلا لذملا زعملا عفارلا ضفاخلا

 ا( 1 دوا ٠ هالو ةلانأ ىضتقم بظل ةنطا نم نيوبالا لازنا نا هتمكحب تضتقاف هب

 قا كالملا هناف كالذ ىب 1 ىطالا ناكل ءافلستو ءاسالا هدقه نأ 1 تتافل ةْنلا يف ةيرذلا تبر

 ” نعد ىلععيو بقاعيو بيشو ناييف م 5 و وىمأي ىذلا وه كلملاو نيمملا

 ناف امان مال 0 داك ىلإ ال مهناف اض 1 ماكحالا هذه مويلع ا اد ىلا ةيرذلاو نيوبالا

 دقو معلا ةنج يفال ناحتمالا زاد يف نوك امأ ان لامحاو, ريصو داهجو لمعو لوق ناعالا

 00 اهرلا لع نأ هريغو ليقع نب افولاوبا مي معلا لحأ نم ديحاو ريغ ركذ

 ,تاولصلاوهلامعاو نامعالاىلا ساقي نياف مهعتمو مهظح ةنيلا معن ا اولاق ةنيلا ميعن نم ل اندلا

 ناعالاف امتاوهشو اهاوه ىلع هراثراوهئاضرم يف سوفنلا لذبو هللا ليبس يف داهملاو نارقلاةئارقو

 ةنطاو ةدابعا اوقلخ امنا مهف مهظج وهو مهب قاعتمةذذلا منو مهيلع هن وهو هنا>بس هب قلعتم

 ةئلخ ضرألا يف لهي ناب هتمكحيو همكح قبس هناحبس هناف اضيأو ةدابعو فيلكت رادال معن راد

 يف هلالهقاخ لبق ضرالا يف هني .رذو ةفيلخلا اذه نوكب دار أ دق هناحبس نرد هتكشإله 0 رعأو

 نأ لبق اهف مهانكس دق راد ىلا ةنْلا نم هحارخا 00 1 7 ةدبجلا تاياغلاو مكملا نم كلذ
 4 ا ةردي- كل كلل نع ى ا اد >-و باباي ريدقتلا كلذ ناك" ةقاع

 ' تناكو ةيصعملا فل مقا ىح هسه نيبو هني 00 نا هلا سوسو يح هودع نيبو هب

 هجورخ ىلع بتر مث ةنللا نم هجور ىلع برت, ةبولطم ةدومم تاياغىلا ةلدوم بابسالا كلت

 ريدقتلا كلذف هوجولا لك أ ىلع الإ درع تالا كل نمورحأ كلل تابان تلج رح ا تفس

 اذار اتاومنلا لهأ اهنلع دمحم ىلا ةغلإنلا ةيكملا ضخ نعةرداص ليتاباغو باسسالا كلتو

 هدمحو ةفلالا 7 انبع هريدالو الطاب كلذ نيك احلا مكحأ ردقاف ةّر >آلاو ايندلاو
 !فاداس نما ايف لمجنأ او !اق ٍةفياخ ضرالا يف لعاح ىنا) 00 لاق هناحبس هناف اضرأو مانلا

 .هماع نم هثاحبس رهظ أ مك(نوماعتالام رعأ ىنا لاق كل سدشو كدمحب حبسن نو ءامدلا كفسو

 نك هلق ن ها ا نم ةكمئالملا ىلع ىنخ ىذلا هتمكحو

 حبس هتاضرمو هتبح يف هسفن كليو" تر ةنلا عالوناب هيلا برقي نم كر ل هئالوأ

 اال و هرك داو هدسرو هيج لعيف ادعافواكاق درك ةهيوراهتلا فارطاو ليللا ءانأ هدم
 ضرمالورقفالو ءالبالوةدشهتدابعوهركشو هركذ نعهينثالفءاخرااوةدشلاوءالبلاو ةيفاعلاوءارضلاو

 الف هلمهريغو هسنج ىنب ةاداعمو اهماكحالعابطلا دضاعتو ىوطا تايلغوةووشلا ةضراعم عم هديعيو

 عنامتالو ضراعم الب يلإ م داع تناك نافهلا | لو ماك دو هركشو هتدابع نع كلذ هدصإ

 مهل ربظي نأ دار انام هنااضرأو لغاوشلاو عناوملاو تاضراعملا هذه عم ىل ءالؤه ةداعف

 د



 ءاقنلا يشتاق ا كورمتملا واتا بالا

 رمفلاو ها كلا ” حث ةسفن يقام ْفو ف نول ال هنولحو هي ومظعي اوناك ام نآش ع مويلع ىنخامأ

 2ك 0 ل هزار اوه >أ رح نم دب الف أ 0و وماعت ال س وهن يف نماك رم كااذهو ريدا كلذف

 اناا انارطأ هقلخا قاخ امل هن احبس هناق 0 4 قيل كك 3 ا ةلباقمي 2 نييك احلا م 0

 نم لك أ مهتيدوبع لمج اليضفت قاخ*« نمت ا هينبو مدأ ليضِف 10 يف قيسو

 1 ىلا ةيراب كالا هلو ولا ىذا مهتاحردأ 2 ا لضفأ ةيهوبملا كاراكال مهريغ ةيدوبع

 هرب قاسنالا عوللا اذه كيس كلل 03 ربح هللا لطرأ ديل | رطضاو اهر ب1 | رابتحاو اعوط اهب

 هاج ادع نك أدل هير قيفو وع راج اين اكلم وأ الوسر ادبع نوكي نأ نإ

 نار لأ كانتا ءارسألاو قىددعم :ااو وغدا 0 أ كو هئامام قر 3 َْق ةيدورعلا منأ

 كرات هديعل ا ىذلا ناحبس اندبع ىلع انلزت امث بر يف مك ناو هوعدي هللا دبع ماق امل هنأو

 نيح فقئوملا 1 لوش كل هل ةماتلا هتيد وبعأ.هب هونو هيلع ىتئاف دع ىلع ناكر هلأ لزن ىذلا

 فرشأ ةيدوبعلا 00 ردا 5 هينذن 0 هل هللا رفغ دنع 0 اوهذ ا

 تحجتاف 0 بلا تاب 0 0 يفام عم 97 ل 00 و مهل 0 كلا نم .يحارخا

 تايليلا عفدو ت عل 0 تاللزلا ةرفغمو تاعفوللا ةناغاو تاب ركل 2 رفنو تاوعدلا ةباحا

 هعلكل نعل عفرو ريكا ربحو مولظملا رصن و لذلا قدحتتسي ن نم لالذاو'زعلا قحتسي نمءزازعاو

 0 لماكلا هدو مانلا 50 نقف كرم ضو رِدق فرعي تاحر ,د مبامجو صعب ىلع

 ١ فوقولاف ! ا قرط اهنم 0 ناك ناو هن احبس هنانونحم اهبق ل ادن راد ىلا مهحرخي

 ا لدعلا 00 داحبا : 0 لك ند ةمكحلا مذاول داخماو هلو 5 كك ِ

 الماك 3 ١ 585 داو سدقملا 0 56 كلا 1م هلع 3 ا 0 ا

 ةةماكراد هئاطعأو هعئمو هديعوو هدعوو هردقو هئاضقو هرمأو هقلخ يفهلاك ران ا روهظ هلك نف

 هنا هناحبس سدقملا هلاك ىضتتا دقو هشطب ةدشو هماح ةعسو هماعناو هوفعَو ةلضفو هلدعو هتاهاو

 رصنيو ايناع كفيو اًضيرم ىنشبو زك جرغيو اينذ رفغي نأ هنوؤش ةل> نف نآش يت"وه موي لك
 0 لذديو الذ زعلو ةرتع لشو ةوعد نحو ايف ىكو ارسكا رخو افوهلم ثيغيو امولظم ا

 ةكئالملا نم هلسر لسريو عنج :و ىطعيو عف ربو ضفخو ع كحضيتو حيو تيعووارابج مصقيو

 0 هلك اذهو ام اهقو تلا اهتم قاوم كا اهرذق ىلا هريداقم ئقوسو هرم ءاوا دفنت قرشا ل هو

 هحولا*هحضويءالتالاو ذأ مك «راديف هلوصح ةغلا ايلا 01 تكف اعاو ءاقبلا تاذإف لصحيل

 هناحيس هللا لمج اذه و فرصصتلا عاوناب هيف هفرصت لاك ىضتقا مانلا هكلم لاك"نا نورمشعلاو ٌعساتلا
 ءالبلا عاوناو بصللاو ملال اهصلخا ارادو رورسلاو ةحببلاو ةذللاو معنلل اهصلخا اراد ةنالاغ رودلا

 لعجو نايلاطيو نايقتلباهاب امتذل ا اهئاقشب اهميعت جاو اهرشإ اهريذ طاخ رادو رورشلاو.

 هتبوبر ىضتقو ةثالثاارودلا يف هقاخ ىلع احا رحل رادلا “هذه نم نيرادلا كنب ةرامح



 .“ ةافنلاهبش ءافيتسايف بيبا ؟عغ تلا نؤزشعلاو ىتاثلاباللا

 *ماكحأ تلطعتل م هدجوأ نيح نم ءاقبلا راد مهلكم هتكسأولف هتحرو هلدغو هتمكحو هتزعو هتيطاو

 ءامسالا لطم موي ركألا داعملا موي فا نوثالثلا هجولا# هحضوي اهراثآ اهيلع بترتيمو تافصلا هذه

 قا ذئموي كلملا لاقو راهقلا دحا ولا هلل مويلا كلما ن 020 1 اطر داو تانصلاو
 هدابغ ىلا رحل هن اح سهلا نا 0 21 دئموي رعالاو 0 ا ١ كالعال موب) لاقو را

 اا ل سل كلل يورط ب نزل . دلال مده يف اهوف رسب ح تافصو ءاممإب مولا كلذ
 الا 18 رورلو هناكتياو مويلا كلذ ناش نم هلوسوو هللا هب ربخلأ ام لماتق ىلعلا تافنضلاو

 ةناحس هلاكو تلطعتا ءاقنلا راديف اوقلخول ىلا ةسدقملا هتافص راثاو هتمحرو هلضفو هلدعو هٌئمظعو
 لسرلا قدصو داعملا عوقو ىلع ةتامم ا لاق هلا ف رع نمل لقتسم ليلد اذهو كلذ ىفد

 نونالثلاو ىداحا هجولا :؛هعوقو ىلع عمسلا ليلدو لقعلإ ليلد قباطبف هنع هللا نع هب اور ىلا ا

 ََ بالو هلالحو ةتماخعلا الا كلذ 0 الو 0-5 ؛اديعتلا عاونأب كعب نأ بح هنادي هللا نأ

 يف نوكي ال ناحتمالاوءالتبالا راد يف ةاصاحلا دبغتلا اونا نا مولعلا نمو ءدحو هلالا ىتفالو

 اذ تسلَو رادلا كلت يف وه اا اهمامتو ,اطاكو ةازالا ضعب رادلا هذه يف ناكناو ةازاجملا راد

 ىزجيو ولمعان اًواسا نيذلا اهبف ى د نا[ دقملا ١ قلل ٍباوثو ءازج راد ىها ءاو لمع

 0 ابلخأ ىلع ىرجيو ناسحالاو ةءاسالا اهيف عقت راد نم دب نكي ل ا

 ءايمالا 1 اهف اهلهأ ىلع ىريو 'ىسملاو نسحملا اهف ىزاخي اراد سب مْ ل

 الكحل : هرعو هكلمو هتيظاو هتيوبرل ليطعت وهو لمحتسمو 0 هنافصو هئامسأ ل ايطعتق تافصلاو

 ةلاحتساو اهتاقلعتمو اهراث ل اهصاصتخا لعو تافتضلاو ءامسألا مأكحأ يف هقفلا ن نب ديول كل

 نع هز هناو هريغ هل ىغبني الو هءاحبس هيلع زوحنال ةلاو لسرلا هب كار كر الا أن ع ابايطعت

 ' 1 هلا هفيف ناعال#تاوبأ نم زرع باب اذهو صئاقنلاو بولا رئاس نع هزم اك كلذ فالخ
 دمحو ةمكح نم هناحبس هلل مكهنا نونالثلاو فاننا هجولا * ءاشي نم همرحيو هدابع نم ءاشي نم
 (ضعبب مهضعب انتف كلذكو !ىلاعت"لاق 6 ضعبل .ةنتف هدابع عضعل 0 ءاضقو ىهنو صماو

 .هءادعأو هئادعال ةنف هقلياوأ لعج هناحبس وهف (نوربصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلجو) ىلاعت لاقو
 ةئقق ءانغالاو م ة ةنتف نهو ءاسذلل ةنتف لاحرلاو مذ ةنق ةيعرلاو ةيحئرال نق كولملاو هئالوال هتنتف

 ضرالا ىلع نيوبالا م 5 نقتسا اث الباقتم هلعح دصل 00 3 ىلإ :آو مذ هنتف ءا رقفلاو 2 رةغلل ,1

 | هل مكو اهيلع نمو ايندلا للا ىوطي نأ ىلا كلذك ةيرذلا يف صال 0 ًاميلباقم ايختضوالا

 فريرصتو 0 دفان مكحو ةغباتشةمعت و ةغلا ةمكحت نم ناحتمالاوءالتاالا اذه لثم يف هناحبس

 نم وهرادلا هذه يف رششلاو ريخابءهداع ءالتيا كلذكو هدمحو هكلهو هتطإو هتبوبر ىلع لاد

 لضف روظامل ناجتتمالاو ءالتبالا اذه الو نان وملثلاو كاثلاهيسوا|«مانلا هدم ىضتقمو هتمكح لاك
 هئايل لأ 0ك نإ ناعما و حفصلاووفعلاو ملا وةعاجشلا و ةفعلاو داهم اولكوتلاو اضرلاوربصلا

 ةماركلا ةياغ اهب مهفاصتإب اولانيو هتكمالمو وه مهيلع اهب ىنثيل مهيلع اهرووظ بحيو تالامكلا هذهب

 عنتم همزال نودب موزا ل وسو ايتارع نم لحأالف ىدانملا ةص تناكيناو رورسلاو ةذبلاو

 لك ن اهناصقنل اهناصقنو اطاكوفاهبابسأ ةوقل ةعبات تاياغلا لاك ناب هتمكح هناحبس هللا ىرجأ دقو.

 تاق
 ١



 ةافنلاهبش ءافيتسايف ل 7[ه نورشتلاو قاتلا نانا <!

 ماق اذه ىلعو اهتاياغ نم هل صقن اهصقن نمو اههرح اهمرح نمو اهتاياغ هل تلك ةذللاو مدنا بابسأ
 هتمكحو دحاو ةرخاآلاو ان دلا برف ةللذل ادهاش ملاعلا اذهب تكو باقعلاو باوئااو طسقلاب ءاّرلا
 نوئالثلاو عب ارلاهحولا#هحضوين وعجيرت هيلاو مكحلا هلوةرذن :الاو ىلوالا يف دمحاهلو امهيف هدرا

 زامخالاو ناحتمالابالا قّقحال وهو هؤارجنو ناعألا يقالطألا لع هلو ءاطنلا لصنأ نأ ف

 نداعيلف مهلبق نم نيذلاانتف دقلو نوهتفيال مهو انما . اولوقب نأ اوكي نأ سانلا بسحأ ملا) ىلاعت لاق

 نومكحام ءاس اًنوقسي نأ تاشسنلا نامي نيدلإ سس كا ا وقةدص نيذلا هللا

 هللا نأ هسفنل دهاجم اعاف دهاح ع نمو ملعلا عيمسلا وهو تآل هللا لجأ ناف هللا ءاقل حري ناكن م

 نم قد داصلا نيببيل ممتنيو هقلخت نسي نادال هنا ةووسلا داو ا ا ل

 لاوحأ رك دواء رع دو ةئعاضردال هرمك ٠ نمت هدنعإو هرك تن نمو رفاكلا نم نمؤملاو بذاكلا

 مهرمأ ةبقاعو ةعاساو لسإلا مهو ايندلا يف نينحتملا ةمئأ ركذو لج آلاو لجاعلا يف نينحتمملا

 اذا رادلا ءذله يف ةحتلاو ناحتمألا | نم صاخت ك1 نم ىلع راكنالاب حتتفاو هيلا ا

 وهو ةنغاو ةتتفلا هذه م نك كلذ ا, هقلخ يف هناشو هن احبس هتمكح ناو ناكماللا ىعد

 ىضتقا ٍنكلو هعو وقو لبق كلذ مل لع ناك هناحبس ىهو رثاكلا نم نمؤملاو بذاكلا نم قداسلا ك١

 0 ِحلاىه هنتفلاو نتحرك اذا همولعع لب م,يف هماع درحمب دايعلا ىزجنال هنأ هدحو هلدع

 *هب ناعالا مزتلب ل نم ىلع .هناحبس ركتأ مث هيلع ار عوقو ئسح ذيع دوجولا ىلا ا

 ناميالا نع هضارعاب ه:ًاهتاسحو ا هتظ ىيغانتأو ةلسر اهب نحتمي يتلا ةنحلاو ةنتفلا فوخ هلسر ها

 امن قشأو مظعأ باذعلاو.ةنحلاو ةنتفلا نم هيدي نيب ناف ةنحلاو ةنتفلا نم ل قيدصتو.

 لوقيال نااماو تنمأ مهدحا لوقن نااما نيرما نيب مويلا لسرلا لاسرا دعب نيفلكملا ناف هنعرف

 هتايثو هناعا ةحح ناعالاب ققحتتل هالتباو ىلاعت برلا هنحتما انمأ لاق نش تاثسلا ىلع رمتتس لب

 تسحلالف نمؤب+ل قمووالبلاو ءامعنلا ىتلاح يف تين ناعيا لب طقف 1 ةيفاع ناعا سيلهناو هيلع

 لاق نم هب ىلتبا امث مظعأ ءالبلا نم "هلف هدب هتيسدانو هتضق يف وه لب هتوشو 2 هبر زحعب «أ

 هيلع قشيو 0 ءادغأو هئادعأ ن م ىلثي نأ دب الف ةسربو هب نمآ نف تما

 دب الف نيئمؤملا زل ا :.م هل لمحت دفاع نأ ديؤلف هلسربو هب نمؤي مل نمو

 عطقني مدا اندل دلا ين ملالا هل لسصصحك نموا كلا ةنئمؤم سفن لكل مالا لوصح نم

 ةقشملاو ملالا مظعأ هبقعيو عطقني م : ءادت ا رورسلاو ةذإلا هل لصحي رفاكلاو ةذللا مظعأ هبقعلو

 قدا انت هواك ثلا اهبقعت مث ءادتبا اهب نوذتليف تاوئبشلا نوعبتي نيذلا لاح اذكعو

 , هنع أوريصام بسحي رورسلاو ةذللا نم مالا كلذ بقع أك انتا اهدقشب نولاني امنع نوريصصي

 لج آلاوريسبلا مطقنملا لجاعلا نيب قرفلا ٌ ناسنا لكل ىرورضرمأ ةذللاو ملالاف اهنم هوكرتو

 ثيحب ملالا نم صلخي هلا نظن تاباغلاو بقاوعلايف رظنلا ل قعلا ةصاخ ناك اذههو نوب مظعلا مئادلا

 حرفلاو نزحخلاو رورسااو ملالاو ةذلل ةضرع قلخ ناسنالا ناف ثد .دحلا 2 هتظف هيلا هنيصيرأل

 ةداضتم ةنوافتم طالخا نم يكص هناف هتئهو يدلل 1 ههح نم نيتهح نم كلذو مغلاو

 لادا لح نع جرف شعل ىلع اهضعل ىغس 1 دبال لي هجو لك ن اا نزع وأ علت

 -2-س5تت-تتئي2ا

 هييمئلسيلسلعي طا لب-لل
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 1 لة ءافشسا ىف ا 5 --- نوزمشعلا أوىاثلا باب

 مهعيالا شيعبال لب هدحو شيمي نأ هنكميال عبطلا 1 ىبب ةهج نمو ملالا لصح

 001707 10 لم اذا لب اهني ما نكعألا ةضراعوو ةدايتم بلطمو تاذاذل ملثو هو
 هل ل صح مهقفاو ناك كلذ هنم نوادر مهو هيداراو هيلاطعم ىلع ةوةقاوب 3 مم ديرب وهن ءارش 1

 اك هتادارم لظعت يف اوعسو هذ دعو وذا عهقفاوي مل ناو هتدارأ نم هنافام 0 ةقشملاو ملالا نم

 موقفاو ءانعو ةقشمو مأ يف وهف كلذ بسحب بيذعتلاو مالا نم هل لصحيف مهتادار» ىلع مهةفاويم
 8 كم دلت تاداراو ةلطا دئاقع اهنأ معي روما لع موقفا. وم تناك اذا م الو مهفلاخوأ

 0 0 معلاو ةءورملاو سدلاو ل اةملاف مالو حلا ينو مالا مظعأ مهتقفاوم فذ امقاوع يف

 اريهظ ناك نق رمتسملا مثادلا نم هوجن اممم مطقنملا راثابو ادا ملح نادل فحل لاخلا

 روجفلا لهأ نمو مهعدبو منا ودأ ىل اع عبو ءاوعالا ل اوف نمو مهد ىلع ةهاظلا نه نيم رحال

 الج والجحاع مهل ةقفاوملالأ نمهباصأ مهاذامآن م مهر ماعم صاح مها ووهشو مهروس ىل 5 تاوهشلاو

 مهتفلاخ لأى اعريصنأ او مهرهاظو مماعأ نمراذنابم ا نامل و هللا ةنسو هنم رفام فاح ١ فانك

 5 مولع هعف رب اة فل و قع ام فاه خا قفار 0 د نرحل و ةل> اعةذل كلذدم 2ع مداحو

 : ةعب اّتموهناض رم يفوهللا يف كإذف باذعلاوملالا نس الن اك اذاوهصالخاو الكوت ود أوو هريص يسحب طذيو

 ”0| لوط هريصق باّدعلاو متل نمز ناكاملو مهتادارم ليد#و مهئاضرو سانلايف هنم عفنأ ا درك

 2 عطقني مثال ءالهبالا كلذنإ هيف نينحتملا هناحبس زارع رو تانأو مايأوناعاسو تاعاس هسافناذ 3
 1 ناف هللا ءاقل وجد نكن لالا هلاتثأ مهياعن ومو مهسوفت ر كش رو هب مهياسإ هنأ دلل اح الهال و

 ||| 1ملا ءاتل لجأو هعاطقناوءالبلا كلذ لجأ دمعلاروصت اذاف(ملعلا عيمسلا وهو تآل هللا كل

 || سفنلل ةدهاحعالا لصحال كلذ ناك امل مث هإ> هيلع ثفخو هيف وهام هيلع زاه هتايثاو هناحبس

 ريغ هيف ا هدحو ُهيلع دوعي هيعلو ةماع ةرغ ل مع أذا لماعلا ناكو هسنج لَو ناطيشالو

 اضياو (نيملاعلا نع ىنغلهللا نا هسفنل دهاجم اهناف دههاح نمو)ىللاعت لاقف ايعس رثواو اداهنجا ما ناك

 ُش ّع 0 هنادي هللا ىلع دوعل لام>الاو ريضلاو ةدهاجملا هده عفت نأ مهوتم م وتالق

 امي مهرها نب مهيلع هنم الحب هنع مهاهن امع مهاهعالو مهيلا هنم ةجاح هب مهرم .أ امي مهرم ايل نيملاعلا

 مهشاعم يف مهيلع هيتعو هترضم دوعي ام مهاهنو مهداعمو مهشاعم يف مهيلع هتُحاصمو همفن دوعب

 ىلاامضقم امس كلذ يصن نا هتمكح 0 مهب ةصتخم ناحتمالاو ءالتبالا اذه ةرك تناكف مهداعمو

 ||| نينمؤملارذيل هللا ناكام) ىلاعتلاق حاصيال نمهلحاصي نمو ىوغلا نم ىتشلاو بيطلا نم ثييخلا زيك

 |١1 هرايتخاو هيهاونوهرماواب مهيلا كسرلا لاسرايهناحبس مهالتبافبيطلا نم ثييخلا زيي تح هئلعمتأام ىلع

 كلذ هرهظأ مولعم ىلع باقعلاو باوتلا 'عقوف ميد نم مهدججو مهني نم مهبط هلسرب زاتماف .
 هتعببط ىئعاودل ةدعاجلاو ريضلا قيرط نع فرح ْنأ دبال نحتمملا نك 3 نادحتمالاو ءالّتالا

 سمع امل هنال هنع هرفكيو كلذ نع هل زواج نإ هاجس ءدعودذب لتباام ةمواقم نع هفحضو هاوهو

 ءالتا 0 0 هلا رعأ | نسحا هازاحو هناثيس هنع 030 را هتتءر تضتقا هتعاط مزعلاو هل

 3 | هذه ىلع ريصمنف هب كرشال نأ ىلع هل اممدهان ىلع هربصصو امهتعاط نم هب 0 هوبا ديعلا

 7 ]| هلسر ليس ةعباتم ىلا امنع ضرعيو افورعم لاخلا هذه ىلع امهحاصي لب اهعيطيالو ةتتفااو ةنحلا

 ل



 ةافنلا همش ءافبتسا يف 0 0

 ءالثالاو ناحتما ١" نم هيما ن* ىلع 0 قالو امهليدس نعو امهنع ضار ءآلا يفو

 ةنخا ىلع تا مدعو ريص ةلثو مزع فندضص ىلع ناعالا يف لخد نه لاح هن احبس رك اذ مث هيفام

 0 و 1 نم هتك * عضتااو هللا ةنس هب ترج امهللا يف ىذوا اذا هناو ءالتبالاو

 رب م هبامس آءنمو هنم ذو هنم عزجو كالذ ىلع ريصيإ# ئذالاو هراكملا عاوتاب مهبلح ىطيلستو

 ا 1 كرشلا ىل اع هب دع نأ هلل | ى.سبر ةعاطو ناعالا ىلع هإ سانلا هنتق لع هللا باذع

| 

1 
 ا

11 ٌ
 
 ا
8 

 ا

 7 باذع نيب ا ةح هتوالح قاذالو هبلق لخديمل ناءالا ناو ةريصيلا مدعت ىلع لدي اذهو -

 ْ هللا دنع ع نم لاح اذهو هلسربو هب 8 هول ١ نمل هللا تاذع نيبو هلوسرو هللا ناح ءالا ىلع هل هللا

 ا باذع نهار ذ ناو نيب ذعملا نينو فل نم 0 هللا ةدامعو ناعالا يف همدق خدر ل دحاو فرح ىلع

 ْ تدك لاق مهبلا اورصن اذا ماو نينمؤملا ةرمصل 21 اذه كا 4 من ناعإلا ىلع هل سانلا

 نيسمحالا ة هيلكس كلان و ' ءالتا ةناحيس رك ذم ك8 1 فاللخ هلق هلق ند نم ل هن احبس هّللاو مكعم

 ْ 4 ماا ءالّتأ ركذ م قرالاب كاك هل مث قرغلاب م هالتاق 9 هتعاطي هموقءالتاو اماع

 ظ هرمأ هيلا راصامو هب مهءالتباو هُم طول ءالتبا رك ذ مث هتعباتمو هتعاطب مهالتاو هيلع اودرامو

 أداع هب ىلتب أام 00 هلاحو مطاح هي هيلا تا اكو ؟ مهءالتب اوهموقب بيعش ءالاثب | ركذ مث مهرمأو

 0 1 الا ل م نجا م ا

 اي . 0 نيلتملا 00 0 م ىتلاب باتكلا 3 نا ا

 مهتلقن ىل 626 رك اد ىلا انندلا راد ند م ىزكلا ةلقنلا م مايد ةمساقلا هضرأ ىلا

 2 هئاقل نود رادلا هذه يف مه ِر أرق إلف هيلا مهعد رد 01 مهربخأو ضر أ ىلا ضوأ 1

 مهالسف ايف ندع راجإلا اه نم ىرج ' تانج مهؤوريدهناب هي هق ءالتبالا ىلع 0 لاح مطنيب

 0 < اد معو ناب م ءايم تناكو هلجال اهوكرت ىل | مهرادو مهضرأ نع

 نماض هنا يرخا كم ىلع مهلكوتو ءالّيالا ل كلذ ناو ديالا دوا عم عم منلو ةذلو 5

 نم ترفاس ةباد نم مف قزرلا لمح أومتمالف مهضرأ يف مهقزري نك مهةزرل

 أدج ةريمصق رادلا هذه يف ناحتمالاو ءالت الا :ةدم 31 مهربخأ مث اهقزر لمحنال 0 لأ 16

 يف مهماقم ناورهب موي نم ءالثبالا للا هناحبس ركذ مث ءاقلاو ناويللا راد ىلإ ةيستلا
 باذعلا ن م ةيلع اولصح امو مقملا مهل م || نم ممافام اهم م ةلقنلا دنع نونلع و عم  راذلا هذه

 هبام 00 راد يف هودعو 3 دهاحو هلسر عاطأو هب ن هن 0 نم ءالتبالا لع ةقاع رك ذو ملالا

 نيذلا ءالتبالا لحال وه هةر "لاو اندلا يف هاضناو هاطع لح ريخاف هرصان و هيداه .

 0 نيذلل وه هقشاو هب اذعمظعا نا ربخاو هيلع اؤاكونو هئالتي أ ىلع اوربص 1

 انالا ةروس اماف ل دار وسلا رك مه نومضُم هيلع نجباعلا ضل او

 0 اذ ا ن. و ةر كا انندلا يف ىوللا ىلهأ لاح ناسو ناحل

 هحعضوب ناعتسملاهللاو رمهت و ةياده 5 1-1 لكونو 3 هطسوو ناحتمأو ءالما رمال انلوأ نا اهتممض 0

 ىلغسلاو ىولعلا ملاعلا ضرالاو تاومسلا قلخ نارا ها هلا هيو نوتدلتاو سما !هجولا * رب



  00نزلو ٠

 ةافنلا هبشءافيتسا يف ا نورشعلاوىناثلا بالا

 الكل اهو نداننو تاننو ناوبح نم اهلع ا 0ع الا نيز هلأ رخاو الع نشل انراانواسأ

 دب ند نكي لف رمالاو قال أ ةباغ ءالت الا اذه ناكف ءالتبالا اذه ةاملاو توملا قاخ هناو ءالتبالا

 ءالتبا رادال معن ناك ةيلعا نأ هك قف ف قدس الو تفكشلا و ىهو*ءالت الا اذه اهيف عقب 00

 وهاذهو اهم دوزيءانموأ 1 را ةعفر مو اب اهيلا هيلع ريعلا ارم ءالّبالا راداه الف ل.ءح 0

 رماف هإسر لا ىلع هب 0 هدو كعب َّك وهو هل حالو هب قاخلا قاَح ىذلا ق هلل

 ممكبالو مهاهنيالو مه 1 ئدحت هقاح ىلع مراكادلاو 0 9 كسلا لع ىو

 هدل#مو 0 قيايالو تاق ءااو نأ وثلاو ىملاو ردد كلا ردات لب موقاعل الو مشيا داك

 1 كلذ ريغ

 رشلاو ريخلل ةديرمسفنلا قاخ يف ةمكح ىأ مطوق نغ باوملا اذه نم فرع دقو - لصف يح
 هئم اهعنم لع مهددا عم ل اءنم اب 8 كى 1- ا 00 كك 0 ريذعاأ ةدبرم ٠ تقلخالهو

 13| ةمكح غو هدحو كارلا اب لئفال اهن ا ىطعملا م انامسسأو ةوق اه ايئاطعا َْق 0ك ىأو

 1ك لعشت نم ناو كلذ لءفبال هك لعشب نأ مولعمو اهناودعو اه هكظوا ميغ ىل ع سوفنلا هذه

 الف موه :م ىلع رداق وهو اذعل مهضعب 0 اضعب 0 دست و اضع مهضعب ل لش هديع ع اذا

 مهعنم ىلع ارداق 0 ع !اع ْنوكِمنأ اماف كلذك مهكدت ثيح م 00 ةعدن

 ىممو كلاثلإ نيعتف ل ثلا 0 يف نالي>ءسم نالوالاو ةحشو ضردلال اك 1 نع نك لدا

 ند ام هنم نس 2 ثح هلاعفأ | يف مهمبشتو 0 ىلع برلا سابق وهو دسأف ا ىلع ةيشلا هذه

 هيبشنلا اذه م نيباوعتح مهورخأتمو لاغفالا ة 1 ةيردقلاةناك4ذطو ميم حبقبام هئم حشو مم

 هدر امم دسافلا لكلا اذدو كاشفا قف ناه.شم تافضال, نياطعم اوراصف تافصلا ليطعت نيو

 هتمكح سايق كاذكو«سايقلا دسفأ نم دابعلا لاعفأ ىلعبرلا لاعفأ سايق اولاقو ءالقتعلا رئاس مهياع
 رظلاو رفكلا مهنم عشبي هدابع نأ قلاع ةراايفا مولعملا نمو مهتاف تى ىلع هتافصو مم 0 ىلع

 ناو ىخاريو بخنام :ىلع ةدحاو 1 مولك مهدجوب كلان مهدجورال 0 ىلع ار رداق ناك قوسفلاو

 مهىذلا هجولا ىلع م هداحا تّحتفاو كلذ تبأ هغل لابلا 0 نكلَو و مهكعل ى رغلا نيبو مهدي لوح

 فاصو ا ىهو 0 ريخال ديرم فاصق 00 1 سوفنلا قاخ قولا وهو هيلع

 ىلو الاف ةيرشلا سوفناا ىهو نيعوتلا ةدار ا هب فاصو , نطاشل )| سوفت ىهو هديحو رمال ديرم

 كلاثلا هود دصلاو هيلع ة ةمومدم "سال عابط ةيناثلا سوفنلل رشثلاو هيلع ةدو#م ملل عابط مط ريخلا

 هيلع باغ نمو كوالا فصااب قدتلا ربا فدو هيلع بلع نم نيفدولا ند هيلع كلاغلا تسحب

 دوو ىضتم ناف ثلاتلا فنصلا اذه دوجو ةمكملا تضتقا اذاف ثلاثلا فنصلاب قدغتلا رمثلا فنصو
 تافصلاو تاوذلايف تالاقتملا داجا كو هنزعو هنزدق تل لاك ُثرلأَو ىرحاو كو فاذا

 كرلتخلاو لهما مظعا نفق دشوبرو هيردق لم ىلع الاد اعيونت هقلخ عون دقو مده ملاعفالاو

 اكلم ناويحلا 5 هلك ارون 1 هلك اولع ملاعلا نوال ف ادحاو اعوت 00 ناك اله لك املا ل وَ وه نأ

 الك انكم سلام دسافلا مهولا ضرغيو 0 و ل ناك اذهنا ةدساف /| ماهوالا َّق عش دقو هلك

 سانا م 2 ةلكسستم هذهف ةفاكم لا ريغ تانا ويلا مالبإا ف 6-0 ا وق نو بالاثلاو م هحولا
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 ةافنلا همشءافيتسا يف د 5غ8 نورمثعلاو يناثلا بالا

 هتكيشمي لعفي ىذلا راتخلا لعافا نودحا لاف امنع باوجلا يف ممقرط تنبابتو ائيدحو اميدق اهف ||

 ةردق الو لعافلعغب سيل اهتايضتقمو اهمزاول نمكلذ ناو ةدرلا ةعيبطلا ىلع كلذ نولحي هتردقو

 دا رآلا فرصو 5 فعلا صح لا كلذ نودذري لكلعل ١١و ةكشلا 1 دد ص كك راو رداق

 نم نوصل كلذب ممأاونظ دو الما سالو "5 واطي و ةباغالو بحومالب ل ادم ىل اع اثم 1

 لاكو هلاكو بر لأ هق رغم بأي أب موس وت ىلع انك اعاو ةيلاطملا ب هان موس وقت ىلل 9 3 دل لاؤسلا

 راثلاب ءا صم رلأنم لي ربل ملاك اوناكو هدّعو هترطإ ة هم قدو 0 أواطعف ةلانفأو 1 هئايسأ

 مالآلا كلت 3 نا هش 0 3 ا للا لب 3 اا 0 0 نماعأو

 0 "يقامئالوباتالَ 1 4 0 امو :مالاآلا 0 ملل اع ةمانقلا ا

 اهنعو مكسمحلاب ى بن اهلج الو هقس صو ىهع قتلا هتمكحو هتاف توتا ا نويل امو

 ضقانتاا نم ه يسأو كلاسملا م هنف موكلسمو نأشلا اذهب قرفلا عأ مث 0 هقلخ ردص

 لعفلا ةياغ ىه ىلا ةاماشلا ةكيملاو ةماعلا ةئشملاو ةردقلا تاثأ نعد اوعج مها بارطءضالاو

 0 كالذ ا ا 1 0 1 0 8 الاب 1 5

 0 0 ريسغلا 4 ردشم ةعيبطو را ةدارالا 0 اس 2 ع نأ مف

 ةغيبطلا هذهو سققنلا هده تقلخو نا كا نيتاه نعو ناكر حتملا نيذه ن م 5 رك ثا

 0 لا ديو امامك هلك هذهو الاكل كرش د سر

 تاكرلا هذه نعةئشانلا تاريلاف رس وربح رانلاوءاملاوحايرلا ةكرشو رمقلاو سمشلاو كالفالاةكرح

 ريغ اي ةتشاتلا ور كار ام ا تا لل 5 الو اتاذل امآ كوالا ةيطقلا دوش
 ةكرا نه س هنلا هيلع ت تابجحاش 6 كي ََقك ءمز اوللاو لئاسولا دصق تذصقو ناو تاذلاب ةدوصقم

 ماودلا ىلع ةكرحتمتقاخ لبق اذاف مزاللا اذهبالا اسفن ةيرسثبلا سفنلان وكتالف اهماذ مزاوا نموه
 يلو اسفن تناك ام اذه قام واف احر عرااو | رائرانلا تناكملو اسفن ن رسقنلا تناك لاش نأ ةلزنع وم

 ليقزاف اناسنا ناكام ةقلخلاو ةفصلا هذهىلع ناسنالا قلخي ملولو ةعيبط تناكام اذكه ةعتطلا قل

 لك كلذكو مده : 6 ةفصلا هذه ىلع اهقلخ دوجحولا لاك نم ىلق ةفصلا هذه ىلع سفنلا تقلخ مم

 هناحبساهعدبمالا اهيصخنال ىلإ مكحلا 1 كلذ يفامل ةفصلا هده ىلع اهةلخ ىضتقا اهعديمو اهرطاف

 اهداحأ بيس وه ىذلا واكد ريا ىلا ةيسنلاب 0 رش وهف ا نفل هذه داحنأ ِق ناك ناو

 مكح تاوفو صقن دوجولا يف ناكل سفنلا هذه لثم قلخي ملولف دجوتال نأ نم ريخ اهذوجوف ||
 ناسنالا قاخ ىلع ةكمالملا تضرتعا امل اذطو سفنلا هذه لثم قاذ ىلع ةفوقوم ةميظع حلاصمو || '

 مكسحلا نم هقلخ يف نإب هناحبس مهباحأ (ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجما ) اولقو ل

 اذه قاخ يفام يعتال ةكشوالا تناك اذار هلع هن اديس قلاخلا نا كول | فحل اك حاصملاو 1

 املاء هل طيح ال نأ 1 مهريغف حاصملاو مكحلا نم ءامللا كفسو ضرالا ُْق دسقل ىدلا ناكل ا

 رش 0 عمل امزادسم هدوحو ناك ناو ةحاصملاو 3 رلاو ه0 مام نكد ناسنالا اذه قلل 1 ا

 انمدا 2



 _ ةافثلا هبش ءافيتسا يف 567 نورا ىناتلا بابلا

 ناويملا قاخو سمشلا عوا !طو حابرلا بوبهو جلثلاو رطملا كاز ناكر نك اا ىف اك ومعم

 لامعالا نمدب ا ناف رم هنيدو هعرش يف وهف هقلخ يف ه 1 ماذهور اديبلاو لاملاو تاننلاو

 نم هئع ىاإم امو هريذ ىلا ةيسنلاب ادد رومغم وبف رش هيف ناك ناو حجار هةحاصمو هربيخ ةحلاصلا

 هلالسفهرش لأ ةسنلاب ادد رومخم هيف ىذلا رباو حجأر ةيلسفمو هرمشف ةحيبقلا لاوقالاو لامعالا

 تضقانت اذاف ححارلاو صااخلا ريلاب رم ًألآو حجارلاو ضصلاخلا ربا لعف هر 11 هقلخ يف هناحبس

 نكي ملو ةحوجرملا ىلع ةحجارلا ريخلا باس مدق لاح قييقتلا نيب كا

 افيد رلا لوضح نك و ةحوجرملا بابسالاب ةحجحارلا رمشلا نايس فدو ارشةحوجملا تون
 حجارلا رب ,ا مدقلا وهف 5 0 هع رش ف هيتس كلذكو حجارلا معلا نم رم اهع عقدت ام 00 ةسنلان ارش

 اف هب هده م ري هليطعت تاذ ناو حلاو 0 ب م رش هنمض يف نك نآَو

 دقه احبس وهو احلا أ هنبس كلدكك هنع ىمنو هبر امو هضر 1 هناومس يف هعدسو هيدحب

 معلا ّق نوبوافتيو ةلح هللاب نوللاعلا هماعبإ م اذهو عتصام لك | دقو هل 0 لك

 ٍْ ةئيو جالصا امأو ةكحو لدعاماو ةمحرو ناشح اما قاشملاو د كلذ فرع اذاو هل هاف

 مزالار 11 اهمع اهدلوب معلو تاذإ نع اهدل وتل اماو 8 هه ا وه ل عف عقدإ امأو اهدع لص# رب ٍ

 تلا ريخلا مزاول نم نوكف ناسحالاو لضفلا: مزاولوأ لدعلا مزاوا 00 :أ اماو تاذإلا كلت

 ا ردسقلاو عرشلاو 0 "آلا كالت 2 نم ملظعأ ريخ اهليطعت تاف اماه ورام تلظع نا

 نم جولللاو ثنغلا كور م رضاحو رفاسل 1 نم ٍسمشلا عولط ين ىف كالذب 5

 "ىذأ نه حايرلاو دربلاو رحلا اذه .يف مكو رطم ن "ا ىذا مكب ناك ناو لود هللا هامس مىذا

 حاكتلاو برشلاو لك الا ةذل ايندلا تاذل مافعأو كنا كنا فرد كل مالاالا نم عاونال سيختوم
 تالامكلا قلك امم هكلوتمف اانع ةبشات 0 ضرالا ل ا هلا ظعمو ةسايرلاو سابللاو

 ريصلاو ةؤرااو محاو ةفعلاو ده نلاو ةعاحعشل و ا قاشملاو مال الاب الا كانمدل ةناسنالا

 لاق كنا

 لاتق مادقالاو . رقشب د ىلا مهلك سانلا داس ةقشملا الول

 مالآلا ذل كنام اريثكو اطامحاب ىب خشه لقعلا ناك مودأو اهم * ظعأ ت ١'انإل اي مال اك تناكاذاو

 عفانملا نم كا لا هذهف نادبالا ص اوما و 5 ا كا اذهو تا مال ال كلت الو ع 0

 9 ءاودهيلا لصي, الام اهحارخاو ةحفلا داوملا جا اضنا و تالاضفلا ةباذأ 3 اهفو هللاالا هماعب الام نادبالل

 رسب ةسفس_ ةينن اناظر  خ نوفا ا تعوم ينل

 حورلاو باقلا عافتنا اماو 0 ,اراشيسا ىلا اهحابقلا صرع اذا ضارمالا ن م نتكاو اهراغ

 نادبالا مالا ىلع ةفوقوم حاورالاو بولقلا ة ةدعصو ةايح هيف نمال اهن ١ سس م ره اف ضارمالاو مال آل

 تاذيلا ل هناحيس هللا بحح دقو ةدئافةئام ىلع تدازف ضارمالا دئاوف ترضخ دقو اهتاشمو

 3 ارسج 0 تاذإلاو كل وهشلاب مال ا مظعأ تصح اكاهبلا الصوم | رمح اهلعحو 5 راكملا عاوناب

 3 ناو ةحار ىلا لاعل ةحا نلاذاَو 0 10 ميحنلا نأ ىلع ةيطاق احلا تت !اق اذطو اهم دل ا 3

 ا 1 للا تان ىهذا معنلا م اضعأ نه قاشملاو 0 مالاو مال الا ابن تاذرلا هتاف تاذرلا لب ١ نم

 : 0 نم 5 م” اهعفاتمو اه ك7 ىلا ةيسنلا ادد روم 0 ك1 ريغ تان ويلا لا امور



 ةافنلا هش ءافيتسا يف 200# اونو نورشعلاو ىتاثلا بابلا

 كلذ ريغو | 0 ل ط 2 ىندلاو ةدالوا /| و نك ا ادلاو ناطملا دحو ءامعلا 0 فيصلا

 رورمغلا نم اان 0 كك تأ تاريخلاو 9 مقانملا نم اطامإ امو اهمالا 2 0 اهناذل نكلو

 0 0 ولو هن زعو 0 حو 1ع لامامحو 1 قلاىه ا هقلخ يف هللا ةسف مالآلاو

 لهف ل اتءلا زصل عجرأ ممم ل ك4 لكفو كلذ ٠ نع اوزدعل اما نح 7 3 اوحَرَش نأ ىلع مهلك

 هت 0 لاك نم 5 اق(ريسح وهو ائساخ رصبلا كيلا بلقني نيتركرسصبلا عجرأ مث) للخن نم

 نم تلات أ نم ِشس اج رخاف اهفالخ ند حل [عدانم 1 نمادادكالا رد نا

 تاذللا نم مال 3 مالآلا ن 75 تاذإلا اقنأ كر دك بطرلا نم سايلاو سايلا ن م بطرلاو ىلا

 رورسلاو 0 دعلا و اهداتو تادنلا تأ 08 مال 8 ماظعأو اهات مال آلا تتار 3 تاذللا مظعاف

 تاما م 1 ءالا ءلاو نحلابةءوامملار ادلاهذه يف ة 4م رلاوةحاصل اوةفاعلاو , معنلاو ريخلاو

 هنمااو 0 نع هةطعو هعوح نو هلضا رم هيد ناو ا لا ويلا مالا نيافةفعاضم ٠

 ةمح لا نال ذدهو نيرس ريع تلك نلو (ارمسرسسعلا عم | 0 رسعلا عم ناف) ىلاعت لاق هتحار نم

 ىف ردشلاو لامفالاو كنك هلا يف رياو ةنحلا تمدقت ةمعنلاو ةبوقعلا قيس وفعلاو بضغلا تبلغ

 نم ةيفاع هما مدعي ا ناوي 1 ناف تاريخ اهلك هلامفأو لاك اهلك هفاصو واف لاءفالا يفال تال وعفلل

 مالاف ام هجوي هيلا ملا كلذل نال اقوعو| كيو ةصو ةوقل ا مالا كذا ه دشأ وه ملأ

 0 روكي اندلا لاك للا ةرذ ةبسن نم لقأ اهنا رخو ةرخ الا تاذل ل[ ايست ا

 اثبع امهردشمو ىدستاذالاومالالا قاخي مل هناحبس هللا وةرخ آلا مالا ىلا ةبسنلاب اهعيجح ايندلا تاذل

 اهعافراليحتس ةقلخا مزاولو اذه ىرخالارمت امهم بجاولك لمح نا هتمكحو هرقل

 || صقان احاتحم اريقفالا قولا نو وكيالف قولا نع صقنلاو ةجاخلاو رقفلا عافترا ليحتسياك |[ "

 مل داسفلاو نو كلا ملاع يف مًاتيالو ن ,ثطعبالو عوجال ناوي ل نم هريغو ناسننالا ناكولف ةردقلاو | '

 اراد اهلعج امتاو كاذك اهاعجي+ هللاو ةلماك ةقلطم ةذلو ءاَهن ناد رادلا هذه تاكل وألا ويح 55

 ا اممقسب (مصو اهمومتو اهنازحإب اهرورسو اهنذلب ابلأاحزم ||

 عونل اصوصخ ناويحال الم تناك نادبالاو حاورالل هود ا آلا تناكادو -ه# لصن ز- |!

 قوس هناحيس وهق ةيبحيل ام اهناو هفاعيل هالّبا اماو هيفشل ا هترانو هرطاق ناف ناسنالا

 لعب ف وقوم هلو اهم ديال كابساب هلاك را ىلناروطدس [روط هلاك سارع ف نانالاو 1
 2 ةحاللا كود ق واخغا دو وك عئتم همزال نودب موزاملا دوحوو بايسالا كلت 1

 رفيق هلكو هماعو 0 هللاب ةل_هاح سوفنلا رن :كأ نكلو مز اوللأ كالت مزاواو كلذ مزاولو 0

 3 رب اهبرف اذه عمو عقاولا نكمملا نم لك أنآ بسحيو اينهذ اريدقت اهردقيو ةعتمارومأ ||
 نيفارتعالا نيذيخ ىضتقع تماقو هدمحو هلامكب هلت فرتعاو كاذب تفرتعا ناف اهصتو اهز وايل ||

 دجملاب ملاعلا اذه سعأ مو دجلاب قالا حتتفا متاح س.هللاو رفوأ ةمحرلا نم اهبصن ناك |
 نر هلل دبا ليقو قطب مهني ىشقو ) لاقو (ضرالاو تاومسلا قلح ىدلا هع دجلا) كاف ١

 هتاذ مزاول نم هدمحل دجملاب هباقعو هباوث بجواو دجلاب هنيد عرشو دما هباتك لزنأو (نيملاغلا ||

 ا هدم دحر يحلو نادال هتياغو قلخلا ببس فما ليمتسيفا ||
١ 



 ًةافثلا هش ءافنتسا يف 089 7 هج < نورضلاو ىناثلا بالا

 هدمحيالا هعرشي+ و هردقيملو ايش دجوي لف اماعو ةمحر "ىش لكانبر عسو دقو هتمحرو هماع هعسو امل
 اذطو اهماللاوا مزاولو اهمزاول نم دبالو ةديملا تاياغال نمضتم وهف هعرشو هقلخام لكو هدو

 00 1 الو هيلا د7 2 ١ 2 انف اميز امو ةضرأو هناومش هدح الم
 هيتهولا ىلع دمحو اهب هدرشا ىلع دمحو هتيبوبر ىلع دب عاونأ ىلاعت هدمحو هلك كلذ اند

 هقاخ يف هلدع لع دحأو ةكح لع دج و نحو ىلع دمحو هتمعلت ىلع دم>و هدرفنو

 وهف هريغب قيلبال ىذلا هلك ىلع هدمحو لذلا نم ىلولاو كيرمثلاو دلولا داجيا نع هانغ ىلع دمحو

 ىلعو هب فصتم وهام لك ىلعو عرتامبول اكو لمفام لك ىلعو سفنو نأ لك ينو لاح لك ىلع دوم
 1 كاملا نأ امكف ءالبو ةفاعو و ملل كو 0 ةودكولا فاك ل" لعواهنع هزتم وهام لك

 كل مهللا روث :املا ءاعدلا يف امكهل هلك داو هلدلك لاما هل هلك مملاو هل اهاك ةزعلاو هل اهلك ةردقلاو هل

 ترم امو دمحم نبل لهأ تنأو هلكر ملا عجري كيلاو هلكر يلا كديبو هلك كلملاكلو هلك دما
 دنا نسا لاقاك هنودمحيل اهلهأنا قح هدمحلالا رانلاالو ةدمحالا ةنلاالو هدمحالا اندلا

 ليبسالو ةح> نم هيلع اودحو ام هدمحتل مرلق ناو 1 نانا |

 رفيالو عطقن,ال ىذلا متادلا ديدشلا باذعلا نم اهني ريح ىأو ةذل ىأف ليقناف < لصف ضح

 اونوميف مملع ىضشبال اهريغ ادولج اولدب مهدول> تحضن ا ا وما لب هلعأ

 اذه نعو الا زلت ولك نع الضف لالا لقلَم لاوس اذه هللا رمعل لبق نيع ةفرط مهنع 00

 00 ا برا ةنع ةعشم ىلارعألا درو مكحلا زيزعلا ةمكح رك تأ نم ركن لاؤسلا
 مهعفريو هبنيكرسشملا ءادعأ م 0 محجلا ل هلى راسال لعأ بدعي نأ هللا لع

 نيب تواغ ناو الصأ 0 تنس ريشي ءاش "نم راثلا لخدينأو دابآلا دبأ معنلا تان لعأ ىلا

 لجرلا بذعي ناو لامحالا يف مموافت عم باذعلا يف مهنيب ىوسيو لامتالا يف مهيواسم عم ا

 هنأ ميال هيلع زئاج كلذ لك 1 تق را لل اك انسحب لطرد ناو هرغ كتاب
 الا لاوملا أذه نع صاخم الو اول !اقو ءاوس دح ىلع هيلا هدضو كالذ ةسنذا قداد ريخي الا هلعشبال

 لدعلا ةلدأ نيبو هنيب اوممجي مو هعضاوم ىلع هوعضي مل لوقلا ن 4 رهاب اكتم غرو لسد

 ا رقلا مهف يف اوأطخأو ةلباقملاو ةراوملا زا او | ميلع امهنرتو اهءايساب رومالا قيلعتو ةيكلاو

 تاكسالا اوتنثم مهل اباقو هيلع زوجمالام هيلع زيوجتلا يفو هب قيليال ام برلا ةطعط طوى اواطخأ

 كلو ليلا كمل نم وأ لوقلا حبق نم نوصاخي مه 0 ةيردقلا ن ه مكبلاو

 مث هتعاط يف هرم ىف ند دلح هناحيتس لا ل اع ا ثنح هم رش وه اذا را يف اوعقو

 ةعاط هل اوبقري مو دإبآلا دبأ رافكلا هئادعأ عم راثلا يف ايلع ( كت تامو ةدحاو ةريك كتر 1

 هللا ىلع اوبجويمل كئاوأ ناف ةيربخا مماوخا نم م الوق رمت عذملا اذه يف معو امالسا هل وعرب و

 عم رئاكلا لهأ داك اوس وا كلر هلمذيال نأ اوزوجو هيلع هوزوج امناو, يك كلذ

 اكوانرلا لح زوحامو ةنسلاو نآرقلا ىلع مهطلغ يف مهباصأو اهنم مهجا رح هلع اوزوييإو رافكلا

 داسفلا وه اذه نأ ثحبلاو هرظنلا لهأ نم مهريغ نااملو ةيربيلا نم مم :اوذا اصاب هيلع زوجال

 كل 1 ارا لخلل لالنلاو ةحرلاو ةكحلل فام اذه نأ اؤماعو لترا هي تريخأ :ىذلا



 ةافيلاه.ش ءاقيتسا يف ٠ 5 اا نورشلاوىناثاباتا | '

 أ كلو بسن 1 0 0 0 رفكو ءالؤع داخلا 0

 باب يف ميمحت 1 م كلا ىلا اوعد مها م مهرابخاو لسرلا ىلإ ةدكشافلا مهاوقأو ةلطابلا

 لعفلاو لعفلا نع الطعم لزم هنأ هل هللأ نع 50 57 5 نا مهورذأ ثيح ملاعلا ثودح ةلئسم

 ماق امال 0-0 ددحت الب هئادتنا دنع ىتاذلا ناكمالا ىلا ةياذلا ةلاحالا نم بلقثا مث هنم نكم ريغ

 1 داعملا يف كاذو ًادمملا يف اذه# ل سرالقدصمالو نمؤع سيلف اذهدقتعيمل نم اولاقو لعافلا

0 0 

 لب نادوجو متامو سيلتو لاخي اذ م لك أولاقو ةلمح ىعالاو قلثخلا طاشنت |ووطف ىرخ ةئال

 ل صالاامو ةيصعمو ةعاطو بوبرصو برو قولو قلاخ كانه سنل.دحاو.هلك دوحولا

 دبالاو ل ا ا ضرالاو تاو باو لاا مهولا ماكحأ نم قينرفتاو دحاو

 أشنو نيعلا وه لبال اولاقف ذ اوكردتسا مث ةدحاو نيع نم وهو دجاو 'ىش هلك حيبقلاو نسحلاو
 ةيلبلا تمظعف مههاذمو "1 00 وفرعيال عبرالا فئاوطلا ءالؤه نيب هللا ءاش نمالا سانلا
 لقعلاو هليلاو ةدالبلا ع شوا ل مهاندآو 0 ةقدانز سانلا ءاك 3000 ةيصصملا تدتنشأو

 هيلعو نايا كه هللاو قفوتلا هللاو لوقنف لزيم دعب امه مطزانمو ل ردع ورلد عينجلاو أ

 وه ىذلا قحاب امهيف نمو ىلغبلاو ىولعلا ملاعلا دحوأ اقأو الطابالو ىدسالوانغأش قاخيإو قحاب

 لعفبالو اقحالا لوقيال قدالا هنع ردصيالف نيملا ق ل هناحبس وهو اك هلوقو همساو هفصو

 5 لاك هيلا فضي ملام لطابلا لب هيلا فاضيال لطابلاف قحالا ىزاجمالو قحلابالا سعأبالو اتءالا

 كا لطانلا دوبعملاو هلسر ةننسلإ ىلع هعرشيملو هيف نذأي مل ىذلا لطابلا نيدلاو لطابلا

 نم لاحلاو روزلاو بذكلا وه لطابلا لوقلاو ةلطاب هتوعدو ةلطاب هتدابعف اط الهأ سلو ةدابعلا

 هتف رعمو هندابعل قاخا قاخامنا هناحبس وهو هلَةقيقحال لطاب هقلعتم لب دوحوم ق<4قاعترال ىذلال وقلا ||

 ىهو هقلخ هيلع ًادتي | ىرطف أ كلذو هلالجو هلك ىلعو همعنو هعالا ىلع هتبحم هندابع لس ا

 | رطاف كش هللا يفأ) ميعألا لتسخرلا كلذ اك هبرارقالا ىلع مه هرطف م اهنلع سانلا رطف ىلا هترطق

 ||. هتقرعم ىلع اوأشنل ةرطفلا هذهو اولخولف هدرحوتو هتف رم لع نوزوطقم قا( وا ّ
 ةرطفلا هذه ىلع سانلا ىف هقلط كيلا هيلع اوقلخ ىت ةاح نعأ ةرطفلا هذهو هدحو هيدابعو 1 5
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 امهدب امو ضرالا و تاومسلا قاخ هن احبس هر . لولا 1 ةرطنلاو ةنسلاو نارقلا لد *نالكتلا

 ا ! ندسيلل ضرعلام ةلزنع ةمافتسالا او ةحصلا نع اهحورخو اهداسف بحوم اه ضرع 3 * ةديدع انورت : 3 .

 سانا درت ةلسر ليسراذ فار مثالا ىلا ةحصلا اك ورخ بجوي امم ةحيحصلا ةعيبطلاو حيحصلا,
 ةباح ا 67 مط باحت ا ب م مهم *:ماسقأ هيأت مهعفسانلا مسقناف اهلع. اورطفىتلاىلوالا مهر مذ: ىلا 2

 'ىتوق يف ماقلاو لامكلا نم اط لصحام عم هيلع تناكام ىلا هترطف تعجرف دايقنالا لك يلاداناو ّ

 اا ويده ىلإ داعلا ف 00 ءالؤيف اهاك ىلا الك مترظف تدادزاف اصلا لمعلاو عفانلا مما |
 كلر لسرلل مهدايشا ن ناف حاس والاو نار ,دالا نه م مهزولتو ةثحلا ممالسضف تيد راو تدداتو'

 تلا غ خاسوالاو نار ردالا نم هيب مويلع تيقبف هحو نود هحو نم مط 0ك *هلك كلذ مهنع | 5

 ءاودالا كلت بس 1ك هلا ودالا نه 0م لعل مهايف هل اوقلذ ىذلا قا يفاتت 3



 ةافنلا هيش ءافيتسايف 01010100 ١ نورشااوناثابالا

 فقوم ىنفالا وصالخلاب يفوناف خزربلا ىنفالاو رادلا هذه يف اهنم 00 تفو ناف م كماق ىلا

 00 مظعالا ء ءاودلب ةاوادملا نم ديالفالاو اهب يفو ناف ةيقبلا كل نم مهصاخام ؛اهاوعأو ةماقلا

 نارام نماوج 0 اذا صد ءختتلاو صيخملا ريكنول>دبف ى ا

 ه/ حرضو ص كا دا ]ه ىلا رع ةرازسلا 0215 لع ند اه ةفاعلا لها زاد ىلا ىضرملا
 اهواخداف ميط) ا( ىلاكفت 01 لوذد يف مط 5 اوقنو 0 م اذا د هلوق يف

 "2 ثلا نم "ىث اهيف نسنلف نيبطلا زاد اهن :اف مميط دما اهوذد يف مط نذأ نذأي ملف (نيدلاخ

 اويتس + موق ث لانلامسقلا *ك ثيْالاوزو روطتلا ىلا محاح ردق ىلع 1 ل الزم 0 انا

 اهداسف مكحتساو اهيلا اوعجري ملو ةرطفلا نع جورخلا ىلع اورمتسا لب مط اوداقثا الو لسرال
 'لاوهأو هدعبامو توملا بئاصمو ايندلا ءىجي ىنيال ءالؤهف حالص مه 07 ال ماكحتسا مت مف

 ملو مهراد يف نيببطلا مهبرواجي نأ مكحلا م اعلا ةدكحب قرايالو كاد مهحاسوأ كاوزب ةماقلا

 كرشلاو رفكلا نرد نم مهعمام ءاقيب اف نوقاب ا او فاك الا راد لعأ ءال وين انفال اوقاخي
 اهساني تاذعلا نم روص اهم مط 'ىسلا مهامعأ سفن مهباذعف ةثيحلا مطامعاب م اا تدر اغا راثلاو

 باذعلا تابجوم تماد انف اهنم دلوت امو لامعالا كالت قئاقح تعب ام مهيل 0 باذعلاف اهلك اشيو

 تلطب و نكت ناك تراص ثيحب ةّلكلاب ىلوالا ةرظفلارثأ بهذ لبف لاقي نأ وتبي *قايباذعلاف ةيقاب
 1 وهذإ تان م مهصالخ كا ليسالف اذه ىلعواط دسفملا ضراعلا 0 لمالا لقتاو ةلكلا

 اهداسفو اه ضرم 0 امئاو ةيلكلاب بهذ مل ةرطفلا لاقي را كارا ىذلا داسفلا كلذ

 هيركءاود ردق اذاف عفنتال ةايح اهنكل هب ةمئاق ةايحَحاَو هداسفو نذبلا ضرم كحيتسي اك قاب اهاصأو
 ضراعلا ضرملا كلذ ليزي ادج ددعلا ةريثك رأس هلوانت نب كبالا ةحصلاىلا ليبسال لوانتلا بعص

 0 1| اذهاىلأ بهذي نمو ةلكسملا رس انه ءاودلا ىلإ هده جاتحمالف ىلوالا ةرطفلا.رثأ رهظيف
 ةرطفلاو لقللاو لقعلا لد دق لب. لوقنو هليحامهيف سيل ذا كلذ عانتما ىلعلديال لعلا لوب هاف ىتاثلا

 دابالادبأ ادمرس باذعلا يفسوفنلا هذه ءاقب ىبأت ةمحرلاو ةمكحلاو محر مكح ىلاعت برلا نأ ىلع

 نم ةريثكلا لئالدلاكلد.دقو | ولاق ةمحرلاو ةمكحلا نم سيل اذهف هللا ماودب اهباذع مودي ثنح
 بيدها وهاماف تابوقعلاو باذعلا نم هردقو رادلا هذه يف هللا هعرشام نأ ىلع رابتعالاو صوصنلا

 ار اا ات هك ل 01713 اج ج0 1 01 0 1-٠ 5270 ١ 1 ل ل 4 1 نا 0 1 0 ا ق2: 135 10531056 شا 1151115700 2 13 5 ب دس ت7

 ةدواعملا نع سوفنلا امطفو ظاعتالاو رحزلا ةحاصملوصخلو اف ىذلا رشلا ن * به امفصتو سو هلا

 . ماع بيذعت هاف لطبيف ةحلصملاو ةمكللا نع بيذعتلا الخس تلصخ اذا ىلا مكحلا نم كلذ ريغو

 بيذعتلا عيال اذاو لاحم نيرمالا الك لب ب :ذعتلاب هيلا دوعل عفتلالو ىدكس تدك محر مكح

 . م باذعلا 2 ةئاشإ يف هريغلالو هل ةحاضصمال 3 مولعمو هريغ ةجحاصموأ بذعملا 50

 50 كلذر) 0 هل ف وق دا ةحاصمل مال الإ سنح ذا ةحسلاو نأ أ هيلع لد انف اولاق داب الادب

 الم ودع نم نولان .الو رافكلا طيغن اًتطوم نوئطبالو هللأ ليس يف ةصمخمالو بص مهيصي ال

 لتقلا ملأ نا ه- ةنرواكلا قحكو ا نذلا هللأ ضحمبلو) هلوقو (طاص ل رمي 90 مط كعك الإ

 فوأعاو عوجلا ملأ ىلع نيرباصلا رشبو نيئم ؤملل ةيفصلتو ريوطت 6 صيخك هليس يف ح 0 راو ا

 10 لمعي نم) ىلاعت هو هتمحر و وكلا هنالصل 0-0 بابحالا دقفو رقفلاو
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 ةأفالاهش ءافتسايف ا د "فه نورفعلا و قاتلااتلا 3

 0 تأذ1آذآذذ ذا

 يما# خشنأ | كاني لاك :اوبم لعل لانا او روظلا ةمصاق تءاجح هللا لوسراي قيداصلا رك بأ لاق
 نم مكباص أ[ امو) ىلاعت لاقو هب نوز :ء ام تكلف“ لاق ل لاق ىذالا ك.صي سلا نوحي ت ل

 وهو اًبونذل تانوقع اندلا تقاسم نأ كغ دار د 0 يفو (مكيدبأ ت تبسك |مف ةبيصم

 ل نم سو هلغ اع هللا يبص لاق ماين دلا يف هب هبقاع دق بنذب هدبع ىلع ةبوقعلا ىتثي نا محرأ

 اندلا يف هب بقوع نمو هلار 0 ناو هبذع ءاش نا هللا ىلا ةرماف هللا هرتسف تاروذاقلا هذه نم

 نم نيحيحصلا قو ابلغال تارافك دودحلا كيذا يفو مدع لع ردا ل نأ را
 للا لضنع حيحصلا يفو هل ةرافك وهف ايأدلا يف هب بقودف اش كلذ نم فاصأ نمو ع 2
 زيكدألا(| | اكلشي ةكوشلاّتحىذالوززحالو مهالو بصنالو بصو نم نمّوملا بيصيام ملسو هيلع

 0 نم هيلعامو هللا ىتاي تح هدلوو هلامو ةلعابق ول ءالملال ازال لاقو هاناطخ ع نم اهم هللا

 نا رخآلا كيدحلا يفو اهنولو اهئافسص يف ةدربلا لثم جرح ضرم اذا نمولا نأ رشآ كد فذ
 ىن اياطخن بهذ اهلاف ىلا ىستال نحنا تدسح يفو ديدحلا ثيح ركلا داك تونذلا قد نك
 ىدع ةمايقلا موي. لجو زع هللا لوقي حيحصلا ثيدحلا يفو بونذلا ةرفكم ىمللا ءامسأ نمو مدا

 هندعول امأ دع 0 ناللف قىدذم هع ضرم لاق نيملاعلا بر هل و كدوعا كلا ىندعت مف ت دره

 كد هناحعيس وهف ىدتنع كلذ تدحول ءاقسالاو ماعلا دف هلوق نم غلبأ اذهو هدنع ىتدخول أ

 001 اذهو مهنولق ةرسكتما دنع لاف ضرملاب هءاق رسك ا رقو اريخو هل هنم ةحر را

 رووطلب ةرخ لاو ايندلا يف ةدوحوم هت رو هكر داو ١ كال ايندلا 2 نأ نس

 ايندلا يف مهباذنكب ايلا اذه نم وه ةرخآلا يف رانلاب َنينمؤملا باذعف مظعأ ةرخآلا يف هتمحر
 ةحيحصااصوصنلاب لع دقو اوقنيو اوبذهي قحرانلاو ةنإلا نيب مهسح كلذكو دودخلاو بئاصلاب

 ةدحاو ةلح اهم نو>رال مهناو مهب واذ ب تسح اقوو اردق توافق رانلا يف مهباذع نا ةحيرصلا

 نواف توافتم اهف ر رافكلا باذع كلذكو اجورخ ا وه لجر قب ىح دع ا

 هغامد هنم ىلغي راث نم حاضحض يف اباذع | راهأ يل بلاط 00 افسالا اهكرد يف نوقفانملاف ايظع

 ةمح ر ةئام نم ةدحاو ةمحر اهف ىلا رادلا يف باذعلا ناك اذاف اولاق باذعلا نيف يف نوعرف لاك

 قابط اهنم ةمحر لك ةمحر ةئامابف رهظي ىتلا رادلا يف فيكف مهب فطاو مط ةحاصموهلهاب ةمحر وه

 (نوغج ري ميلعل ربكألا ٍباَدَملاَلَوَد ىندالا باذعلانم مهنقيدنلو)ىلاعت لاقدقتو ضرال اوءامسلا نا
 هودع ىلا هنم رف اذا هدلو قيفشلا بالا بذعي اك هيلا باذعلا مهدريل مهب ةمحر مهيذعي هنأ ربخاف
 هذه تحب دج تنأو (متماو متركش نا مكباذعب هللا لمفيام) ىلاعت هللا لاقو هتماركو هرب ىلا عجريل

 مكناو ةحلصمو ةمكح نم لاخ ىدس وهالو هب عفتنبالو هكلم يف ديزبال كل هبيذعت نأ تاملكلا

 < ث ى افالاوهب مي ذعىذلا وه مك ىرفك ناكو مكنم يب اذع ناكر فكلاب ناميالاو رك كسشنلا ملدب اذا

 ديال رب راقلا ب يردن نام 1 1اف ذقحو ارا هنم هيلا لص عفن 1 مكباذع نم هقحلي

 ماودلاال ءاهتالا بجوي كلذو لقعلاو عمسلا كلذ ىلع لد مابعوقو بسحن اذهب باذع نماط

 | دعب باذعلا بجوم بستك ا امناو هبذعيلال همحريل هقلخ امناو ائبع ناسنالا قاخم مل ىلاعت هللاو اولاق

 10 7 ا 717:
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 بو دلن165 10 كلل (تنتاغ طلا" ت11 ذل فطن دل طهطا 1630 نا ١ د: تنلا141:هطع 7 0ك ؟ ٠1:22 تان طنا 08:101100050154005311: فه 19:71:01 213 تك هالات« ذل ل1757:

 ةتالاك ناعم (٠ اانا ا. ١ قطضمرو 0 اق تخلت 376ه غ ”كعقاسل 04 دخت كانط! كت كتططماملا ال كاهن د

 1 جز: وح ع طلاع ١ د لفن 6177 اتناك 361 7ك 5163+ هنزل دش 121 0اس اكم ١ طهاة يق ب ببب  سسسس  سس_  سساس

 هن اما |

 ا ةافنلاةيش ءافيتسا يف 0 7 ولا تالا 1

 3 ريغ ىلا ادمرس هباذع لصت نا ل ةمخرلاو 1 ٍ م / هببدعل اغا 0 ةياغلا وه 8

 هيلع قاد 0 طفلا 4 0 0ك | امو رهاظف ةمح ر اا اما ةياع

 ا جلا 00 لاطاب هنافدل 0 0 0 د هيلع 0 0 بحوم 0

 0 باذعلا ناك هلق تاذعلا بحوم سلو ةباغلا وهو هناحيرس قحلا ماودب ماد هناق ةمح ر اا بحوم

 ىلاعت ترلاو ا ولاق# 9 رس هناق لماتلا قح هلماتف ةياغ اهجومو ةباغ اهناف ةجح رلا فال ةيباغب

 ا لاق ام هلاعفأ ف باهعلاو باذحلا لعح لب تقاعملابالو تبذعملاب ىمض لو ميرا رو وفا نوسلا

 عل رمس كلار نأ لاحت لاو (مللالا تاذعلا وه ىباذع ناو مح رلا روفغلا انا قا يداك ع يئن

 (دودولا روفغلا وهو دعإو *ىدس وه هنا ديدشل-كبر شطب نا) لاقو 0 0 هاو ناعما ا

 كيتا ريثك أذهو (باقعلا' ديدش بولا لباقو دل اع ملعلا ني رعلا هللا ٠ م تتاح 6 از رم <( لاقو ٠
 بقاعملا هنان حدب لو ىمسنبو رخاو مركلاو ةس مح رلاو ةرفغملاو وفعلا, حّدم هباحبس هناق نأ رقلا يف

 اك دقو تيثرو ا ءامالا ديدعت هيف ىذلا ثيدحلا يفالا مقيمملاالو بذعملاالو نايضغلاالو

 ةناف هيضغ تقبس مف هتحر نافيرانلا ل أ يف وه دلك تقس هتمحر نا اباتك هسفن ىلع

 ةححلا ةماقأب مهمحرو مهكرش لاح يف مجرد مكر هوبضغأ نا لبق ةمحرلا نم اعاونأ مهمح

 مهعس و لب مهاحاعي مو مبلبمأو مهوبذكو هلسر اوذاو وضعا 0 دعب هيلا م6موعدل م مرو 0

 لاخلا ترخو ضرالا ىلع تاومسلا تظقسو ملاعلا تار كلذ الولو هيضغ تساغ هتمح رذ هتمحر

 هتمحرل ابلاغ همأودب امئاد بضغلا بجوم نوكي نأ عنتما هيلع ةقباس بضغال ةيلاغ ةمحرلا تناك اذاو

 هتبسنو هنع نيك الا كحأ هزني امم اثبع هنوكو ةمكحو ةحلضلوأ انبعن ركب نأ ما داو اولا

 اماموزامو !مزاواوإ ا ىه ةحااصملاف ةحءاصمل ناك ناو هيلا صئاقتلا م مظعا نم وه املةيسن هللا

 : نرخ ىلا دوعت نأ اماو هنع سدقتيو كلذ نع ىلاعت, وهو ىلاعت برل /| ىلع دوعت نأ امأ ىهو

 ةحلصم اماو ةيان الب ةبوقعلا ماود يف هل ةحلصمالو عنتم كوالا واعر ع اماواتدملا لع

 ا0آ ةرورسو هتحيوو هنذلا ليمكت تناك ناو تاضحت دقف راحزتالاو ظاعتالا ئه تناك ناف هربغ

 هباذع لوط نم هودعل قرل قلخلا ىسقأ ناكل اذهف معنلا ةياف يف وهو لاملا كات يف هودع ىرب
 اهنا ا ىلا لص 5 اماو امو دما ةرابطا سوما كلت سك الا قت مف هيساقيإم ماود 0

 ماسقالاو اولاق امر طف ءادتبا يف هئلع تقلخ ريذي ىلع ءئراطرش ةداملا كلتو اههسحتف ا, ضاصأو

 "0| وناروانتمريذو رحو هلباقم وحج ار ريخو هلب اقمو ضحم ريخا يلع دي نمالةس+> قاخلا يف ةلكسملا

 هدوجو ىضتقنال ةمكحلا ناف حجا رلاوأ ص لاخلا رشلاامأ و حجازلاو اا 1 اه رابم نسف داب نفق
 اكل ]| ولو اههدعم ىلوااهدوجو ةمكمل هقلح اماق هناحيس هللا هقلخام لك ناد كلذ ا

 مزلتسيال ىذلارشلا درج قاخي لف بوبا ريا نَم اهقلخ ىلع بترتي امل رش ىهىتلالاعفالاو ةريرسشلا

 :لئاسولا دصق دصق امتا ريثلاو لوالا دصقلاب تاذلاب دوصقملا وه ريلاف لاحلا ةياغ اذه ام هحوب اريخ

 از © لارو للح هقلح هدوصتملا ةباقلا تلسصح اذاف دئتتحو ثتاناهلاو تاياغلا دصقأل ئدانملاو
 هي نلطت ةباغ هلو رش باذعلاف اذه ىلعو لقعلاو سحاب مولعم و وهاد 1-5 مايلغىلا ءاهن 0 0 لئاسولا

 وهو



 ةافنلاهيش ءافيتسا يف - ؟نأ/ - نورثعلاو ثلاثلا ٌبابلا

 ىلإ رئاسلا اهب لصو اذاذ دصقلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا ةلزم ناك هنا ان مقالا را
 هناق واذ ن م باذعلاف باذعلاال سمالاو قالا ةباغ ةمح رلا نأ ةلكسملا رسو ةدئاذ اهكولسا قد هدصقم

 وه اذه ناف قه الطاو امو« ل 1 روهظ ن ند دبالو ةدو# ةياغل 1 ىذكتقم كلذو

 اوقش 0 0 لاق 0 00 ع هّزنم 5 برلاو لكلا

 3 0 ىفَش هذه 1 هوا لاق )ا ءاثامألا ابن نا كا وثم 0 لاقو 0

 ابق س دل نامز مهج ىلع نيتأب توعسم نب هللا دنع لاقو امثريغو ب رحو ىتيوبلا 5 ا يف

 ند ةعاسص ٠ 0 ه0 هربره نا باطما نب رمع نم نعو١ اًاتحا 54 نوثلبام كاعل كللذو نشا

 0 اءاقحأ اهلهأ اق كتل ىلإ نعد قيال ىلا رادلا نأ اذهو ةنسلايف نيفنصملا

 ىذلاب انريخيملو (ذوذجم ريغ ءاطع) ىلاعت لاقف نا لهال ءاشي ىذلإ هللا انربخأ رس نب دز نوما
 دق نا رشعمأي اعج مه رشحت مويو) هلوق نم ماعنالا ةروس يقام ايكو أولا رانلا لهال ءاشل

 ىذلا اال>ا انغلب و ضغب امسضعب عتمتسا انر نيالا نم مهاقلوا لاقو نكاح نم ٠ عزكتسا

 نما رشعماي) هلوق ىلا (ملع مكح كبر نإ هللا ءاشامالا اهنف نيدلاخ 0 رانلا لاق انل تلجأ
 انا لا اول اذه ع ءاقل ا 10 هسا 0

 نا 00 نم 1 امناو مالشإو مماوغإ ند أ م مهراكتساامهدحأ دوج 0

 ءالوأ نطاسغلا انلعج انآ) ىلاعت لاق كرافكلا مه مهؤايلوأو 0 مهئايلوأ لاقو) هلوق

 ركل 0 3 0 كلاثلاو 00 ه نااديشت 1 5- 5

 3 0 لفي 0 وم 0 لع ن نع رداص ءانثت الا 0 00 هماعب قاعتم مم ذعتف

 ا ا ل ل را اذا هناي هلا نإ نيل يق درو ددؤ او كل

 قيوشو ريفز أف 0 رانلا ىفف اوق_ث نيذلا امان) هلوةك بضغلا لها ازد قلطأو ةمررلا ل اهأ

 نفل نذلا اذ ديرب امل لاعف كير نإ 37 28 اعمال | ضرالاو تاومسلا تمادام اف نيدلاخ

 نذلا نا)هلوقو (دو هذ ريغ ءاطع كبر ءاشامالا ضرالاو تارومسلا تماداق اهف نيدلاخ ةنحلا ىفف

 اونما نيذلا نا *ةيربلا رشم مهكئاوأ هيف قدلا- مناهج ران يف ناكرشملاو تانكلا لح اورقك

 كلذ تتار ادبأ اهف نيدلاخ ر اضل م ئر#م تانج مه تاحلاصلا اولمعو

 دعل معك 100 تدوسا نيذلا اماف هوحو دوستو هوحو ضيس , موي) هلوقو (هبر ىدح نإ

 (نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ف مههوجو تضيبا نيذلاامأو نورفكت متكامب باذعلا اوقوذف مكتاميإ
 ماهج ران هل ناف هلوسرو هللا صعب نمو) هلوقك دولخلاب مهل ىضقيو ركذلا يف امهنب نري دقو

 درحم نكلو(اهيف ادلاخ اران هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا ضعي نمو) هلوقو (ادبأ اهف نيدلاخ

 ديب أنو دلخم ديق مطوقك ليؤطلا .ثكملا وه دواخلا لب ةيابتلا مدع ىتبشال دياتاو دولا ١

 هوني نلو) دوهيلا نع ىلاعت لاق ايندلا ةدمل نوك, دقو ةاا د دبأتلا نوك دك 2 0 |

 ا ءاوش د ممر



 ا نورمشعلاو تلاثلا بانلا

 رجأ مط) هلوقو (دوذحي ريغ ءاطع) هلوقو (دافن نم هلام انقزرل اذه نا) هلوقب ةنإلا مهن اهنا مدع
 يف كلذ لم ءىجي ملو اطخلا حبقا اطخا دقف مهملع هب نوال لاق نمو عوطقم يا (ناونمم ريغ

 ىضقيال)هلوةو (نيجح رخمباهنم مهامو# رانلا نم نيجراخب مهامو) لجو زع هلوقو راثلا ل اهأ باذع
 يف (اهف اوديعأ اهنم اود ري نأ اودارأ املك !ىلاعت هلوقو 0 ادع نم مهنع فقخمال و اونوميف مهلع

 هرهاظ نع فورصم ريغ (اهريغ ادوأج م هانادب مهدوا> تحضن املك) هلوقو نارقلا نم نيعشوم

 ءانتتسالاب دسقتلا 0 قم تانكألا هذنه قالطا نا ةفئاط تمعُر ى 25و حيحصلا ىلع هتقيقحو

 ىضقت اهناءانشتالاة با يف فاسلا نم لاق ن نم لوق هناكاذهو مومعلا صيصخمل بابنم نوكف ةئشملاب
 لديام اف سيل كلوا اهتالطاو اهمومع ىلع تايآلا هذه نا حيحصلاو نآرقلا يف ديعو لك لع

 ام ه>وب هيلع لديبام ةئسلا يفالو 0 رآقلا يف سيل اذه اط ءامناال هللا 1 ةعاد رانلا نسف نا ىلع

 ليحتسالف اط عاطقت اال ةيدبأ رع نوك ن ذأ  ةامارك امئاد اع كاع 10 قرفو

 ذا ةرخآلا باذعو اندلا ينع نكد انكم ىلع قرفالف لال ىش اذهوء ىش اذهف لحمضتالو

 تاذعفاضت او 0 اة4ن !١ نمنيباص ارا هوقو ,مطاام ل اف« عطقنا و لحمضيء اممم لكناك

 هيفدولخلا قحتسا ن تق تار هر لا ادع مو هنع باننا علقأو بذعملا تّوع عطقني اي اندلا ١

 وهو ( مفاد 1 عقاول كبر ,تاذغ نإ) ىلاعت لاق 1 هلع هئقذب الو هنع باذعلا علقي الو

 هعرغ ةمزالمل ايرغ ميرغلا ىمس ةمفااقزال ا (امأرغ ناك اهاذع نا) ىلاعت لاق قراشإال مزال

 امدح ا نب نمحرلا دنع انثدح ىتاربطلا لاقف ةلك ملا هذه يف ران آلا و هه لصف كح |

 نعةمامأ ىبأ نع مداقلا نع ريب زلا نب رفعَح نع مادكن ب رعسم نب هللا دبع اتثدح نامع نإ لهس

 يف ٍبرح لاقو ائباوب 00 ا راو اكول 2 اع نيتأل لدسو هيلع هللا لس ىلا

 ١" ال الإ ضرالاو تاومسلا تمادإم اهق نيدلاخ) لج وَرَع هللا لوق ترو نال ل نا
 ناملس نب رمتعم انثدح ذاعم نب هللا دبع انثدح ارا ردا ىف ادعو قك لع ةياالا هذه تنأ لاف (كير

 هذه لاق و هيلع هللا ىلح ىنلا ب اححأ ضءن دا جب وأ رباح نع ةرمصن 8 انثدح ىف لاق لاق

 الا ىف دعو لك ىأ لاق ومتسملا لاق ديرب الث لامق هنا كبر ءاشأم الا هلكن آرقلا ىلع ىأت آلا
 17 3| لعأل متارقلا يف ديعو لك ىلع ىات انا رعأ لاو ىدنع هانعم لاقف كلذ برُخ لوأت مث

 خصيصال ليوأتلا اذدهور ,اناأ نم نودحر 2 نذلا لَ 1 0 َْن قتلنا كير دا الا.هلوق كلذكو

 و موق هنذاب الا سقن م 1 ع مولي ك لاق هاج دعس هنا رافكلا دعو يفاو وه اغا اننتسالا نآأل

 ' نذل ن 7 ديحوتلا لهاف ةنملا ىف داو ؛ ليوس قدام لاق مث ةيآلا رانلا ىنف اوقش نيذلا اما كيعسو

 ذاعم نب هللا دبع انثدحو ب رح لاق هلاي مدقت جرافكلا قحيف ةحيرص ماغنالا ةيآو اوقش اودعس

 ىلع نيتأيل لاق ورمع نبب هللأ دبع ن نع تدح نود ف نإ 02 0 ىبأ نع ةبعشانت نأ امدح

 ىبأ 5 للا ديبع انئد> !اقحأ | مف نوثيلبام دعا كللذو دحأ !رف سل اهباوبأ هيف قفطصت مول مهج

 مهج ىلع قبس هنأ لوقأ ىذلا امأ ل لاك د ىلأ نع ةعرز ىلأ نع بويأ نب حي'نع ةبعش ان

 ا نوارع ناك ن راك هللا ديبع لاق ةيآلا رانلا ىف اوقش نيذلا امافأ رقو دحأ اهف ىتببال موي

 نيدحوملا



 4 ثلة
 0 نيو لح 9

 |" ةفنلا هيسافيتساف كش نورشلاوثلاثلابالا ||
 |[ ت77 7_7 خخ 0 يي يي بب7ب7ب7بتبب-١-+>+ه5--->3

 برح نب ناولس انربخا هريسفل يف ديمح نب دبع لاقو حصيال ليوألا اذه نا مدقت دقو نيدحومل |

 اع لمر رِدَعب رانلا نا واثلا اهأ ثيل ول ! رمع لاق لاق ن لا :نع تبان نع ةلس' نب ذا انثدح

 02 هع ةماس نب دامح نع لاهم نب 00 ,# موب كلذ ىلع م طه ناكل

 هيفنوحر موب مط ناكل ل طاع لمو ددع زانلا يف رانلا ل أها ثيل ول لاق باطخلا نب رمت 3 0

 اذه لدف هل ركيم ريغهاورو ن نيعباتلا ضعه نم هعمس نسحلاو مهلك تاقن ةعا رثألا ادع ةاورو

 ةئسلا نع جر نم للك نورك اوناك دقو هنوركنإال ةمنالا ءالؤه نيبال وادتم ناك هنا كيدحلا

 اجشلا ىه ةماس نب دامح ثيداحا لوَقب دمحأ مامالا ةاكو هلعفل ةلطملا ثيداخ الان وو روث قدأ

 00 ىلا اوعراسل عاجالاو ةنسال ةفلاخلا عد لا نه 'مهدنع لوقلا"اذه ناك ولف ةعدتملا قواح يف

 ءاشامالا اف نيدلاخ مكاوثم رانلا لاق)هلوق يف سابع ء نبا نع ةحءاط ىلأ نب ىلع ريسفت ينو هراكناو

 كا ران الو ةنج مسلي الو هقلخ ين 3 هللا ىلع ع كب نأ دل ىخبذيال لاق (ماع مكح كير نا هللا

 غابم يف يف ءالؤه ا رد هنااا ءايش ادع ف ف لوأت ناك هبا سابع نبا نع ىورو ىربطلا

 ىوساهانمم نأ ىلع ةيآلا لوأت نم لوق لطب ا نم ريسفتلا اذهو هتثيشم ىلا م هايأ هباذع

 ار نا أوي نيح ن نم لو دل لع مهماقم هذاا ىدلا لاق وأ باذملا وأ نم ل ءاشام ٠

 ةككر ةدرإب تاليوأت ابنك :نعو سا ءاسؤلمو افاد 4 ان ان 0 ٠ ىنييامو ةيبقلا لهأ يف اهنأوأ

 ةلامعبسلاق (ااقحأ اهف نيثبال) ىلاعت هلوق يف ىدسلا لاقو !هنالطبب مزج اهلمأت نمو ةيآلاب قيلتال
 ميل دعو نودعت مة فلاك موي 0 ا" امو نوتسو ةناعدأع هس للك هلال وسل

 ةيبالا جاجزلا لوا نك" لآ لوك اذه ديلا احرص ك1 ىلع لدي باقحالاب اهف
 ردقتي الف اهيف منكم هر و انارش هاد اهف ٍنوقو ةوديال هلوقلاديقت تاقحألا نأ ىلع

 ةفئاط تلاقو بارشلاودربلل نيقئاذ باقحالا دعب اونوكي نأ يفتش هناف'ةساح لب وات ادعو تالا

 مو 112 .00٠ ذا دعو 105ج اج انج 00173 طشامل 1: عا © وره كح + 20 يدلل دك 2525 725222522 22225222722222
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/ 5 . 1 
 4 8 لير قب مسيو يي دي ع نب 1 1 3

 "ةوعر 5 2 هنن هش 5 -- 5 0

 دا اضيأ لساف اذهو(نو دلاخ اهيف مه)هلوقو (نيحرخمب اهنم مهامو) هلودب ةخوسنمآي آلا ىرخأ

 وهف نايبلا خسنلاب | ودارأ ناو. تلطلا سعب ناكاذا الا ريحا يف لخديال هناف عفرلا خسنلاب اودار 1
 نيحر تى محامو نودلاخ ا ةيقان تمادام رمتشم ماد مهباذ ع نأ ىلع لديباما وهو حي

 ةاقةيدبأ ان رّخآ انخأ يف نأشلا نكل هيل هلع ةجسالاو تاركا ةلالد مولعم قح- اذهو

 لهأ يف ىه ةفئاط تلاقو هوجولا نم ا نآرقلا نم اذه لك لطدلا نأ اف برلا ماودنب

 تاليوأتلا هذه نالطب مهريغ ىأر املو احيرص ادر هدريت اي. آلا قايسو هلبق ام حبقأ اذهو ديحوتلا

 تردق ولو ةئام الو ةريدع لعب مل هناف ددعلاب ةردقم ريغ اهناف ةياهلا ىلغ باقحالا ركذ لدبال لاق
 هعبت بقح ىضم املكهنا ةيآلا ىنعمو اولاق ردقب مل اذا فيكف موهفملاب الا ةياهثلا ىلع لدي مل ددعلاب
 ةردقم ريغ اهيف باقحالا نا مهوقو هجوب هِئاع ةيآلآ لدنال هولا ىذلا اذهو ةياهن ىلاال بقح

 قا وه لاَّشال هل ةياهم الام ناف باقحالاب دبش ١ تاذدعلا ةذه ءاهتنا مدع نابب هب الاب 0 لاقيف

 ىددلا ىذب ل لاقي الو ةنلا لهأ م ن يف كالذ لاَهال اذطو كاذ م نا واصعال اروهدو ا اقل

 نب رم اهنم.مهف دقو نأ اا نا 2الى ةياحصلاف نينسلاكنم اف الا و !اقحأ قاب وه لوز لذ

 يف ةباحصلا مهفو كئاوأ مهن فداخأ ءاتتسالا ةيآ نم سالع أنبا مهف م ءالؤف مهن فالخ باطخلا



 ةافنلاهمش ءافيتسا يف 0 نورشعلاو كلاثلا بالا

 سل كر قف نامز مهج ع نتا آيل دوعسم أ لاق دقو وعملا اب 9 اع كل ةناغلا وه نار هل

 نأ نع هر تنم 0 كردح ريرج نا لاقو اءاقحأ اهيف نونبليام دعب كلذو دحأ اهف

 لاق ميك نأ رانلا هللأ 0 لاق كر ءاشاك الأ ضرالاو تاومسلا تماذام.| مق نبدلاخ سابع

 عرسا منهج لاق ىبعشلا نع نايب نع ريرج انث ديح نب دمج انثدح لاقو هركذف ٍدوعسم نبا لاقو

 اذ كى رت الا رادلا قرح لعاارج انك لا هلو لدتالا تلق ب اردت امهعرشا وان ارتع تيواذلا

 هلوقو 0 امأ هلا ( .هلوقو(اليقم نسحأو ارقتسم ريخ ذ دكموب ةنحلا بادحأ) ىلاعت هلوق

 لامعال | ىلا سانلا ةعراسم م ناينعم لمت انار 0 امهعرسأ هلوقو 0 داعأ هللأ 0

 لوخد لق امولذدي | ماهأ نا ىناثلاو ىرخذالا رادلا لامعأ نع مهؤاطباو م مج اهب نول> دن ى

 قاف طنقلا ىلع مهسيح دعو طارصلا ىلع م هروبع كعب امولخديإ اا ةنلا ٍلهأ ناف اب لا ةنحلا لك

 5 رطنقلا كلت ىلع نوسح الو طارصلا ىلع نوزو#ال مهماف اهنم 0 رانلا لهأو»ءارو

 0 هلال عبتتق كايعأ تام 1 لك عبتت ىدانملا ىداشإ 5 0 حيحصلا ثي ثردحلا ىفف اضيأو

 لوشو لجو زع ا ىت> فقوملا يف ةمالا هذه و راثلا ف ب طفاستف مبطأو مهناثو 1

 دواد نب هللا ديبع نب لبس ةمحر ب يف هخران يف بطخلا ركذ دقو سانلا قاطنا تا الأ

 ع 0 0 نب رفعح ا ىروباس دكا حوت 0 كا ,ىراخبلا رصن 0 ناملس نبا

 نر اادبع نب , مئاقلا نعربب زلانبرفعج نع مادك نب رهسم نب هللا دبع انث نامع نب لبس انثدح دقانلا

 قف ا نماهيفام اموب مهج ىلع آ م هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةفامأ ىبأ نع

 هحو نه ىؤر دقو فيعض هدائسا ناق هدو اذه ىلع ةدمعلا س دلو نيدحوملا ل مح

 مده دقود وعسم 8ر1 0

 ةلادلا ثيداحالاو تايالا اهدحا#قرطمط ىنذنال اهناو راثلا ةيدباب |وعطق نيذلاو <57 لصف

 ناو رانلاو ةنلا ناب عذيب توملا ناو ا رب اهنم مهامو نونوعال ماو اهف مهدولخ ىلع

 0 ادي رطل هده صوصتا هده لاثماو طاخلا مس يف لمجا جلي تح ةنللا نورا دنال رانكلا

 اثلا قيرطلا# 0 ع لديام اهف نب اذ ف ا تمادام اهنا: هلع لد امناو هور ذام ىلع

 ْ 1 فالي رمالا نأ لغة ام نيعباتلاوةباحصلا لاوقأ نم انرث ذ دقو كلذ ىلع عاجالا ىوعد

 اهفالخ مهنع ميال ىتلا كوقتلا كلت ىلا ادانتسا بناملا اذه نم ةباحصلا عامحا ىعدا دقل ى
 اذطو ناتبقاب امه لب ناينشال رانلاو ةنلا نا مالسالا نيدنم ةرورضلاب مولعملاك هنا ثلاثلا قز رطلا#

 لاؤقأ نم مهطاوقأ اودعو اهئانغب لاق. نمم اههتءيشبو مهجو ليذهلا ىلأ ىلع مهلك ةنسلا لهأ ركنأ

 نع اع اوح رخ ىقلا,عدبلا لهأ اوفا! ن م اذه نا بير الو ٍلوسرلا هب ءاح امل ةفلاخلا عدبلا لأ

 غلا نع الضف هماودب ةئاد هللا ءاقس ةيقان زانلا نإ قراعنلا ملا ىوعد حيصت نأ نم و ةئسلا

 ةنسلا نا عبارلا قيرطلا# كلذ ىضتش دحاو لللد ةيلقعلا وأذي عردشلا ةلدالا يف نب ]0 ىرورضلا

 ةلا نمد 0 اذهو رافكلا نود رألا نم ديحوتلا 0 0 رح ناو ا ةضيفتسملا

 مو نش م ةقان ىهو اهنم أوحرخ ني وفا لأ نكلو هبق بررال ق> هولاق ىذلا اذهو اعطق

 ىلع لد» لقعلا نا سماخلا قيرطلا# تيقبام اهيف نوقاب مهلب كالذ مط لصحال راثكلا و مدعل
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 " | 700077771نأخذ 11 0111 ز|ز ز 0

 اوداعل اه :ماو>ر َح ول مءاف ر تحال هلب 0 غ موس وف ناف اهنم مهجور ةعوابف ع دولخ

 ةباغ ىلع لدي اذهو( هنع اوهناع ماو داعل اودر ولو) هلوش كلذ للا لاك راشأ دقو اوناك مار 0

 الا ةثْش ا ةريرمشلا مس وش حل حلصت الاف هوح و !| : نم ةحو مويف ريا لوبق مدعو مهرارصإو مهوتع

 ١ ُِق هد ,وطلا تاقحالا كلت مهاذع 0 ش باّدعلا لوط ىلع ت تحبلصل تحلص ولو باذعلل

 الف مهسوفن ن 4 فاطي : تاذعلا 900 ناو ناصأ ريخ-ال مسييف هب 3 اباقال هنأ 0 اهبطي مو موت وقت

 عجرت ىهو ةيوق قار ! 0 تركشأ ناو قيرطلا هدو القا ف باذعلا ىنطي

 قار اما 0 مدر سف َىَل | ىه مطوذد تدق لا 0 2 ناو كك قيرط ىلا

 هتيم ا رهاظف اقل 0 3 رد لاو ةلزمعملا ن 4 ا: م ىلءعو يك ةاش ىلع ارككواس مرح

 لجحال اهيف نوبذعير ةلاح ناتلاح مهل ١ ناك اذا حصن اعل 0 مهةحاصمل مهباذع كَ مهدنع ةمكحلاف

 باذعيف مهتحاصم نا الاو ةحاصلل كلت مط لصحختل باذعلا 5 كوز 0 مهتحءاصم

 لاقي نكل قيرطلا هذه كولس مهنكميف ىلاعت برلاىلا ةيرار ةبكح كلش ند امآو ادنا هل عاطقناال

 ةياغل نوبذعي اعاو كلذل مهةلخ هنأ رب“ مل وهو هن احبس هئاقب ماودب مهاذع ماود ىضتشال يك

 أ ىلع رداق طحالب ىدس هقاخ تذعبال هنأحعاس وهو مهاذع ن "4 دوصقملا لصح تل اذا ةدومم

 مس وف ُُق تاك قا || ثئاملاو رورمثلا كلل نع هد رث 0 1 لب وطلا باذعلا كعب مهتتنب

 اورقأ هيو مقلط مزال لودقلا اذهو ة هر اذهل ىلع ريدحال نيلباق اوقلحأ مع 07 اف تاذعلا لوط اهازأ دقو

 لسا ليو وطلا باذعلاب ىراطلا كلذ لاز اذاف هاضتقم لطب أم هيلع أ نط اماو مهرطافو مهمل أصإ

 ىلاعت لاق 010 ل 0 ا 5 0 00 1 انو 3 اللب 1

 : 00 ثنا 0 (نوبذاكل م 3 او 0 ا تا 0 لق نم 00 اوناكام

 مدر ول هنا هن احبس ريحا نبأ: نكلو دوعلل ىضتقملا مايقل اوداعل اودر ولف رانلا اطزت مل مهسوفنب

 الع لست نأ دبال ءاصالا ة ةرطفلا افلا نإ هكا رسو ةنع وم ها اوداعل ىدمرسلالب وطلا باذعلا دعب

 ىبأ ثرد_ح نم نيححصلا قف ممثدأ ىب عي ع ةرطفلا هذهو همت املع ءىراطلا لم 5

 يفو ةزملا هده لع ظفل يفو ةرطفلا ىلع دلوب الا دولوم ن ١ مام سو هيلع هللا ىلص ىلا نع نع ةريره

 هير قرع ىذزب 0 ا 0001-0 ع ىعشاجلا دامح نب ضايع ثيددح نم م حيت

 0 هلل نأ ياو ميد نع مولا !ا>اف نيطانش || مت ا مهناو مهلك ءافنح ىدابع ت تدلحع نأ لاق

 0 موف ضراع اهدص ناو 1 لع أوقلخ مهأو ة ةيفدحلا مف لصالا نأ ريذاف ناكل 4هلإ لزتأ ملام

 هلالج لج نمحرلا قاخ رثأ لمعي الو نيطايشلا عاط طاق رثأ لمعي نأ عنتمملا نف اهنع م نيطايشلا
 اذهو' هيلا ءرئأ.فاضيإو هاضزريو هن :قلخ كاذ نكلو اش قااسالف ا قل ريكا

 لاق دقف لق َناف هيدي يف هلك نيل او هللا نييل رشلا ناتاهلا ةرثآ فاضت الو طحت و 2
 ناك ولو ةتبلا 3 ريخ الو مهف ةيلباقال هنا ىذتش اذهو (مهعمسال أريخ مهف هللا لع ولو)هناحبس

 ردات كا دأ كيك رت اثار م جر هناحبس هناف نيدحوملا عم رانلا نم هب اوجر مهدنع

 ناعالاوه ثيدحلا اذه يف ل لبق ريخانم ريسلل ردقلا اذه مهعم سبل ءالؤه نا لف ريخ نم

 0111 لم



 ل ةافثلا هش ءافتسا.يف رمثعلاو ثلاثا بالا
 تاقلاب مطدايقنالاوهلسر قيدصتو وهو نأ ؟انمةرذلاقثم 1 هللا ظفللا يف اك هلسروهللاب

 ا | اع محنملا ا هيلا ردك دي د نوءمو ءاكزلاو ل وبقلا هب دارملاف ةيآلا ِ ريحا ان حراوجلاو

 3 نما مسيلع 4 موه : اعامس أوعمس دق مماف 4 نوعفتاب اعامسإ مهعمسال مف كلذ هن احبس هللا لع

 1 8 هب عفتتيال ىذلا مودعملا “ ىثلاك تداعو ذوحجلاو رفكلابت اطستو اعرا بعت ةياباقلا كلت
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 ذإ ا ثيدحلا ادا رحاف الا اودلي الو هموق نع 9 حوب لاقو أرفاك عبط موب عبط ٍرضحلا

 َّظ انئمؤم دلوب نم مف قى تاقيط ىلع اوقلخ دك ىف ل اعوف سم ىدمرتل حلاو دجأ مامالا هاور

 هلتق ىذلا مالغلاف ل اق ناف هوئةتو هولمع اع موعافت : ايف هر ارغب و م اعةحألا مايق يفاه 001

 اال اذه ليق ثيدحلا ارفاك توميو ارفاك ىحيو رفا دلول نم مومو انمؤم توميو انمؤم

 ارفكفرعبال هتدالو لاح ىف الاو لقع اذا هرفك ارد دلوو عبط هناف ةرطفلا ىلع ادولوم هن 7

 نيحبم نيرابغاب ارفاك دواومو ةرطفلا ىلع ٌدواوم وهف لماعلل ةرراقهالا هر مم لاح ىوف اناعأ الو

 ناب تم اذاف لقع اما ةدارالاو لعفلاب اذهو ىل> ول مالسالا راثيإو لوقلاب اذه هل نيتباث

 رو هنرطق ناب تارقو مانلا :ىنغلاو ةغلابلا ةمك.لاو ةيلاعلل ةقباسلا ةحرلاوةقباسلا ةرطفلا

 نا كه هذه ناو لضفلا راد ىلع لدعلا راد سايق سداسلا قي رطلا# سالا كل نيق هانغو هتمكح و

 ريسغ قيزطلا هذهو هناذ مزاول نم هتحرو هلدعو هلدع بجوت هذه نال نك ةيذاأ

 نم هتجوب مذ الو صقن هكرتب ةقحلب الو هك وحسد نأ هيلع بحال هناحبس هقح لغعلا ناف ةذفان

 ةديدع هوجو نم نيرادلا نيب قرفلاو هسفن ىلع هقحأو هداع هبدعو ىذلا هدعو لضفلاو هوحولا

 كود ريغ اهلها ءاطع ناو دافن نم هلام ةنجلا معن نا رت هنا حبس هللا نا اهادحا همر اعرف

 لهأ تاذع ءاهنا ىلع لدب امي رب ّتآ 0 ل باد ينكلذ ءىحب 5 نوذم ريغ هنأو

 ١ ديأتاب نولئاقلا جاتحا اذهو ةنإلا لهأ م 9 تا 0 0 ةدع يف رانلا

 | كاس ىلا نودحاتام ةنحلا 1 هذ يف ىجنملو تايآلا كات ليوا ىلا هل عاطقناال ىذلا

 عبارلا *«ةنكلا معن ءاهتنا يفاهنم ؟ى : ىب رانا باذع ءاهثا يف تءاح ديس نا كثلائلا##

 دق هلأ سماخلا#معنلا عاطقنأ مهنم 2 مو باذعلا عالم نا اورك ذ امنا نيعباتلاوةباحصلا نا

 اقلخ ةنلا يف" ا 0 هنا سداسلا# رانا فالخ الصأ لمح البةنحلا لذدي هناحس هللا ناتبن

 ىتضتقم نم رانلاو هتمحر ىذتقم نم ةنخلا نا عباسلا# اهب موقع اتا رانلا ين ءىثنيالو ا 1 مهعلملا

 | ماودك ءالؤه باذع ماد ولف ةنلا نولخدي نيذلا فاض تاه[ ذات نولخدب نيدلا نا و هبضغ

 ١ ا ةنلا 5 نماثلا# عنتمم اذهو قباسلا للاغلاوه بضغلا ناكف هتححر كة ءالدها مثل مدل

 ةقح 'ءافو راد ةنملاو هل ىذلا هقح ءافتسا راد رانلا نأ عس اتلا#هلدع بلغي هلضفوهلدع راد رانلاو

 ىع ةنلا نا رشاعلا#هسفن ىلعهقحاىذلا قا كرت,الوهقح كرت هناحسوهوهسفن ىلع وههقحا ىذلا

 هتاحبس هناف رانلا فالخب ايندلا يف اط اوقلخ ىتلا ةياغلا:ىه اهامعاو ةرخ آلا يف اطاوقلخ ىتلا ةياغلا
 كوم نم معنلا نا ريشع ىداحلا#مب ةرياو هيدانعل مهقلخ امئاو كارشالاو هب رفكلل هقلخ قايل

 ىباذع ناو 003 انآ ىتا ىدايع 'ىن) ىلاعت لاق هلاعفأ نم وهاما باذعلاو هتافصو ةئابمأ

 ا باقعلاديدش هل هللا نأ اوماعا) لاقو (محرروذغل هنألو باقعلا هيرب رنا) لاقو (ملالا باذعلا وه
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 :افتلاهبش ءافيتسا يف لذ ْن لل وثلاثلا بابلا

 رداص باذعلا ناذ 1 ناذ هماودب مود هناف هتافصو هلاومأ ىضتقم 0 ناكامو (محرروفغ هانا

 هللارمعل لبق اهماودب اهنع ردصام موديف لاك تافصو ىنسح 30 هدو ةلدمو هتكح وف ٍِع نع

 ةمكحوة رع ءنع ردصي هنم دوصقللا لوصح دنع هؤاهتتاو لدعو 1 رع نع ردص باذعلا نأ

 ةورقم ةرع نر ةلارتا دنع نكلو هلدعوهتمكح وهنزع نع هعاطقنا الو باذعلا جرخي ملف 5 لدعو

 ردص لب اصقني لو الازي مل ةمكملاو ةزعلاف حفصو وفعو ناسحاو دوج ةلورقم كو

 هريغل دوصقم باذعلا نا ريشع ىناثلا * 1 هنزع نع 2000 ا تاجر ديا

 ةايسو ملالاو تاذعلاو ةباغ معنلاو ناسحالاف هسفنل دودصقُف معنلاو ناسد>الاو ةمحرلا ام هسفنلال

 ةتحر ناو كود ل تروا ل كلاثلا * رخآلاب امهدحأ ساقي ف كف
 باذعلا يف اوقب ولف نيبذعملا ءالؤه هتمحر عسل نأ دب الف ةحزلا ةسفن ٠ 2 تك هاذ هضغ تقبس

 نود نيذلل اًهرتك ًاسفاهسقع هناحبس لاق دقف لبق ناف ادح رهاظ اذهو هتمحر مهعست ١ ةباغإ ىلاال

 ةاوتكللا ةمحرلا لبق هب قحتس ىذلا فصولا نم مهجور اهنم مهريغ جرخي ةيآلا رذا 1 ىلإ

 ملل اهبتكو مهريغ نود اهب مهصخ ةصاخ ةححر ىه لب قلخلا عسي ةعساولا ةمحرلا ريغ ىه ةالول

 صاخل اركذو م ءئلاو زوفلاو ةجرلا ل ا 3 نوذعبال نيذلا حالقلا ل أ مهو مهاوس نم نود

 ىذلا 0 أعلا: ىلا :صاخلا نم: درطتني دق!لب نارقلا ف نيتك وهو ادارطتسا ماكل ٠
 هب ترف افيفح المح تل اهاشغت اماف اهيلا نكسيل اهحوز اهنم لمحو ةدحاو,سفن ذل نم كفل

 ءاكرش هل المج اًطاصاامهانأ املذ نيركاشلا نم ننوكنل انيس ,ر هللا اوعد تلقنأ املف

 ةارطتسالا مو ةيررذلا ركاذ ىلا نيؤيالا ركاذ نم دارطتنلا اديف(ن كرش انا هنلإ ىلإ اهانأ اهف

 ىهتسيل اموجر تلعج ىتلاف (نيطايشال اموجئ راهاناءحو يك اوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز انا)هلوق

 لوالا لع ىاننلا يمض داعأو ضنا عون ىلا عونا كات نم دهرطتنسسا نكلو املا ابد تل
 تاوتكملاف نوذت نينا تكا افكت لك تس ع هلو اذكهف دحاو سنج تحن امطوحدل |||
 نا 1 ,انلا م ا نإ را 3 ةمحرلا 0 ل فن نوقتي نيذلل َ

 ا
 لق بني اضع مويل هسا مزعلا 0 ةءامعلا ندع 0 هل 1 هنع ||
 اهولخدامنا راثلا لها مولعه و.موديأل مظملابضغلا كلذ نايف رص | ذهودلثم هدعب بضغي ناو هن ||
 ىلاكو كرا تلا ىذر ادق بضغلا كذب جوموهذا مهاذع م مادل بضغلا كلذ ماد ولف بضغلا كلذ ٍ

 رمتسا اذاف هيضغ.ران ١ اهؤالبو ةماعلا اندلا تانوؤقع نا ااز بضغلا كلذ دازو |

 هاضر نا رشع سماخلا دعيج را هةفلخو ء البلا كاز هيضغ َلاَرَو ىخر اذاو ءالنلا كلذ ا هيض
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 هيلا 6 هواطعغو هباذع 0 ةيمحرو و م هيلا 0 هوفعو هضغ ن هه هيلا 35 ١

 | وهو ء ءامسالاو تاكا كالت ىح ه7 ل ضان تا اب عم عنلاو ةيوقعلاو تحتل 8 اعاو ةعلم نه 0
 بك ليج زتواا نجح رو هنا ثءدحلا يف مك ابد ومو ار بخحيو هناقفصو دءامد ا بحي م هناحبس ||

 داوح نيللاعلا ت 5 ماع 0 "اهلا ث * رو يك سلا م وفعلا نح وفع ةفالختلا بحي فظن لاطاا

 وهبت ءامحر لا ى م ع نيرب اكل تل روع دكا ريسلا وءان 1 ل بحي ريعس 1 9 بن |!
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 ةافنلاهش ءافنتسايف ا نور تلا وتانابالا "|
 ا
 ا
 قفاصوألا هذه ةداضل لهجلاو ملظلاو نايصعلاو قوسفلاو دل دك كاذكو كلذ ذاضوام ءرك 1

 هلدارم وهف ةاضرب و هيحئام همأ 0 ةلاحبس هيرب نكلو هتافصو هئامسال ةقفاوملا هلك فاصوال

 ةيامغلا ىلا تدأو هيام اب لصح اذاف بميام ىلا ةيسصءم هذا اهريغل ةدوصقملا مز وألا ةدارا [5

 هيلايحأ ئهىتلا اهدادضأ اهفاخيولوَرُد رد هال ةدوضقم قتل هناحبس هل ةدوصقملا

 الو 0 الار وافسالاو هحولا اذه رس تمهف ناف هتافصو ةئاهسأ بجوم ىهو اهنه هناحيس

 بذعي نم بذع اذاف ةمحرو ةمكحي قاب اما محر مك 8 هنادي.س هنأ هل 1 رسو' اذه ةراكناب لحيعت

 ببدهنلا نم ةيردقلاو ةبعرمشلا تابوقعلا نم دا كاهاضتقم ىلع ايراج اذه ناك ةمكحل

 اهئ واهرش نم اهصاخيو اهضحميو اهبيطيو سوفنلا ىكزي ام فاعللاو 8 رجزلاو بيدآتلاو ظ
 000 ن] لسرأل هنع بيت امل تدانل بذيلا لثق ان دلا ىلا تدر ول ىلا ةملاغلا ةريرسشلا سوفنلاو
 ملظلاو رقأاو 1 || يفانت ىتاأ مالسلا راد

 لوزي رش هبف نم قاخو اندلا باذع ٍيفدجوب 5ك يف الوقعم اذه ناك اهثيْخ جرو رشلا

 ١ ضحملا 221 تمل راك او ةنلا اهزبت لو ريالا ءر رش ساو :قلح اكل ا ءاقع نم سينعللا

 لل ردد ناو ةجرلاو ةكسيا نفقا وم روظيإال اذهف هناحبس اهقلاخ ماودب مئادلا دمرسلا باذعالو

 ظ

 َ كالذ نم اهصلخماب انام ك2 نال سوفنلا هذه ع اذاذ

 ىلا ةلكسملا هذه يف رظنلا هيلا لسدوام اذهف 0 تسيل 0 ةكطا تح هلوخدف ةردقلا

 0 1 ال( دع ىل لاقق هحور هللا سف السالا خيش ادع تلاس تنك و' ءالقعلا :لؤقع اهيف عك
 كلا دب نب دبع ريسفت يف تيأر تح و كا ىلع ىغُش 1 0

 اعضوملا كلذ ىلع تماعو ريخالا هساحم يف يب وهو باتكلا | هيلأ ت تاسراف كك راث الا كلت ضعب ا

 هللا ةمحر روبشملا هفنصم اهف نك وهام ىرد الو هيلع ل عضوم ا اذه هل لق لوسرال تلقو

 ريمأ لوق ىلع ةلذسملا هذه يفاناو منلع 0 لك قوف ناف هثدحلف مع ل لذف هدنع ناك ن 0 هيلع ٍ

 رانلا ارانلا لدهاو هَ خا ةيلخا لها ل وخد نكد هئاق هع هللا ىكر بأ الط ىبأ نب ىلع نينمؤملا

 نب هللا دبع بهذم ىلعو ءاشام هقلذ ٍِق كلذ دعل هللأ لعشو لاق م ةقض ندا كلذ فصكوو ا

 ارانالو ة 3 مهلزني ذل ل يق هللأ ىلع مى نأ ديل ىغشيال 0 ثيح امهنع هللا ىكر سابع |

 ديعس ىلأ بهذم ىلعو (هللا ءاشام الا اهيف نيدلاخ مك اوئم رانلا لاق) هلوق ري لفت يف كلذ رك ذو

 ددآ6 ادهم لعو (ديري امل اعف كبر نا) ةياالا هذ هلا ةلكنارثلا د |[كوهت كح ىردحلا

 لوش ثيح ديز نبأ بهذم ىلعو تمعقؤام ىلع ا اللا كر امام هلوق يف : 5 لوش ثريدح |

 لوقلاو رانلا لهال ءاشي ىدلاب ان ري ملو ذودحم رب ريال م ءاطع لاَقف ةنكلا ١ لحال ءاش ا هللا أ أ ا

 الاوكلذب ةسفل نع هرب اهاطم نك ناف هل هلعش اع هلل نع ريد هللا ماودب ماد اه :اظعو رز رانا نان ا

 رعأ هللاو كلذ مهفتال صوصنلاو لع ريغب هيلع الوق ناك

 مونبل ةدم رانلا يف نوبذعي كا لاق نم لوق اهم ةلطاب 1 بهاذم ائهاهو سنك لصف -

 كما, برجلا بحاص ذتلي ام اهب نوذتل» ةيراث ةعيبط 0 1 نم لوقو ايندلا يف

 قبو اهتاكرح ىف لوش نم لوقو امدع نادوعنو اعيح ةنإ او ىه ىنف اهم ا ١ لوقو

 مبولييس كالس نمو ةبادعصلا 1ك بايلا ا قف باوصال قثوي مو ماد نوكمرس ف اباهأ |

 . هللاو



 ءاقثلاهف ءافنسسا ف تاو ل

 قيثوتلا هللاو
 فاعضأ فاعضأ رانا لهأو نيئموملا نم يك ارافكلا نك ف ةكل |! 000 1-2

 (يوكشلا ىدابع نم ليلقو) لاقو (نينموع تصرحولو شانلا رك !انوز كاك د: نا ل

 كولضإ ضرالا يف نم ثك أ عطت ناو) لاقو (مهام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاالا) لاقو
 اع فكو ةنإلا ىلا داو ناومتتو ةعستو ةثاَمعست فلا لك ند رانا ت0(

 نم لاؤسلا اذهليق# كلذ نم دضلاب رمالا ناكالهو ةغلابلا ةكملا نعو ةبلاغلا ةمحرلا نع اذه
 تعسو ىتلا ةمحرلا ىلا دوعي رمالا ناو ةلئسملا هذهيف نيفئزاتلاو ةباحصلا لوف لع ةلدالا را

 تضنقا ةيضرالا ةداملا لوقن مث ةيلكلاب لاؤسلا عفدناف اذه ىلعو هّيبلغو بضغلا تقبسو <ىش لك
 مدا قلخ هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىذمرتلاو دنسملا يف كىئاسنالا عونلا يف توافتلا لوصح

 تضتقاف كلذ ريغو نزألاو لهسلاو بيطلاو ثييخلا مهم ناكف ضرالا عيمح نم اهضبق ةضبق نم

 | مكسحلا زيزعلا ةمكج تضتقا مث مهلا ,عأو مهناداراو مهقالخا يف مهتوافت ىتاسنالا عؤنلا ةدام
 9 لل ىذلا هودعل هالتب او اهمزاولو ضغبلاو بحلاو يضغلاو ةوهشلاب ةداملا دلع قواحلا ىلبا

 هعيش لع اذه هتفلاخم رمآ ىذلا ىوطاإو امدلا 2 ك١ عم هالتبا مث هنع لفغيالو الابخ

 ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نيئيلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح هل نيزووهتحاحيو

 ةدهاشملا ةديسلا ةرضاخل زاذلا هده ىف هتاوهشوهراطوا ءاضق كري هرءاو ترالو اضل
 نأ ةيناسنالا ةعببطلا ىضتقم ناكو اهب تاهذلاو ايندلا ىلع دعب اف لصحتاغا هتباط ىرخا واد لإ

 لحب 0 فضغلا ىعاودو عل عبطلا ليم عم عم مهلك بهذي ناو ا ءالتبالا اذه ىلع تشل

 هاضر عقاوم مط نيب و هبتك مهيلع 11 1 مهيلا لسا مهرطافو مهةلاخ كلذ نيبو مهب

 ناتكالا لوقعوقت ف معنلا راد يف تاذللا 1 مهعئابطو مهاوه ةفلاخ ىلع مهدعوو هيضغو

 دقن عاب فيكاولاقو دهاشملا رضاحلا لجاعلا اذه ىلع ايندلا لاوز دعب رظتتملا لحالا رانإ ع

 لاخ ناساو 35 بارخو ايدلا ىط دعب اطوصحي اندعو ةرذؤم ةئيسنب ديلا ضبق وهو رضاح

 عقاومل حاصي هنأ لع ء نم ىملالا قيفوتلا دعاسف (هب تعمس ًابش عدو هارتام ذخ) لوَقي مزكأ
 لهال اهف هللا 1 امو اهماودو داخل ةقيقح اهءوض يف ىأر ةريصبو ناعأ ةوه هن هلاضف

 اهفصو اماه 0 مظو ان ءافو هلقو اماضَقْنا ةعرسو اندلا ةقيقح ىارو ت1: لهاو ةعاط

 حا كفك "ايناو دالوالاو لاومألا ىف رئاكتو اهلهأ نيب رخو ةسئزو وطوالمأ هناشلاو
 كلل اجد وام نحو رادلا هذه يف انأشنف اماطح نوكيمل ارفصم هارتف جيمي مث هناي رافكلا

 بلغو عابطلا بوم هاضاّقنو سوفنلا ىعاد هدعاسو ىوولا ناطلس زهقو تاداعلا تمكحو اهَرَغ

 بجتحلا هذ: قري ئذلا نأ بررالو كلملا نيد لع سافاو هلةلودلا تناكو لمعلا لع 1
 الا نوكيال ىوهلا ناطلس ىصميو عبطلا ىعاودل بيجتسيالو دئاوع !| فااخيو قئالعلا هذه عطّشو

 ةرثكو اهش.طورانلا ةفخل ةببارتلا 5 نم فصلا اذهل ءاضتقأ لقأ ةيراثلا ةداملا تناكاذطو لقالا

 هلك اريخ قولخلا ناك كلذلف كلذ نم هبرتف ةيكلملا ةداملاءامللاو اهتانث مدعو اهتكرح ةعرسو اهتل
 ةقلط اوةفصلا هذه ىلع اون وك, نا ةمكحملا تضتقاوثالثلاداوملا هذهنم نوقولذم نوبطاخملا ءالقعلاف

 (( ءاقعرد "51 /



 -- نو رشعلاو وثلاثا بابا

 ءامسألا نا 1 روبظو ةيد وبعلا عوتو ءالالاو ْناَحت مالا دوصقم 0 كلذ ريغ 0 اوناكولو

 ىه ىلا هعياؤت و داهجلا ةحاصم تنافل 0 اغلا نييك 0 رياو ناعالا لَغأ ناك واف تافصلاو

 نيك احلا كحأ ةمكح هاضتقا امم نسحأ الف 0 لامكلا ت 30 ةيدويعلا عاونأ لحأ نم
 اارملاو 11 نم نيتداملا كني نم قوأ لا يفاه صلخي هنا داوملا هذه نم قو اا يف

 ةباغ اذدو خاسوالاو ثئايخلا ولت تح هكخلا راو ناطلا د 100 صحف و

 1 الق فلقلاو نيدو ةيضفلاو نهذلا نمااهن عفتملا نكافلل رعاوج ىف مقاو ولا وه كةمكحلا
 دعب عرزلا نم د اهنيك !مكسو نم ل أ اهبطو داوملا هذه

 كوشلاو بطماكة اقولاو هل روصلاك ءازجحالا كلو ءازجالا ةيقب نم لقأ هنيتو هفصعو هلصقوهناوز
 ةسرفنلا نداعملل ةراجحلاو بارتلاو رمال

 مه وموسإ !ة(لوأ ىلع هئادعأ طيلست يف ةمكح ىأو هلوق < 4 نونالثلاو عياسلا هجولا لصف ريح
 لاول) داهط او ربصلا ةيدونع ع نم هنويحم لوصح اهئم ةرهاب يي نم كلذ يف هلل م 5 نادملا وس

 هتيلغو ضزاعملا ةوق عم هتعاطو هتيدوبع ىلع تابثلاو ءارمضلاو ءارم لا يف هنع مسا
 مهل هئادعأ ىذأو هل مه سوفت لذيب عابطلا ىعاودو ةيرشبلا م ءاكحأ 0 صخصو هتك وشو
 0” عم 5 تالاخلا ع © ىلع هديعيو ةديرت نمو بذاكلا نم م قداصلا زيعو

 هناضرم يف هسفن ةيحم لذب ع 0 0 شالو كاازملا لع ىه تلا ةدا مشلا ةيناص هل

 لمأت كلذ ذأ تعااذاو ةكسو مح رو ةمعن نم طيلستلا اذه يف كف هودعل ةذهاجو

 ناطيشلا مكلاذ اعا) هلوق ىلا (ننس كل اق "نوم 'تاحت انق)ب هلؤكأ نم نازح لآ رخءاوا نم تايآلا

 لأ ١ ل نيمؤلا رذيل قا ناكامل 1 فاخو مهوفاخن الف هئايلوأ فوخي
 طيلستلا كلذ الولو طيلستلا كلذ يكح نضع نم زييعلا اذه ناكف (ببطلا ن٠ ثييحلا ريع ىح هيلع
 ربظي ءايشالا ناف رهقلاو رفلغلاو 0 و ظيغلا مظكو مكحلاو وفعلاو ربصلا ةايضف, رهظن

 كلذ جرختساف تنكلاو ةناهالاو قملا ءادعالا بج وتست مل طب ءاستلا كلذ الولو اهدادضاب اهنس
 اوقح كاف ةعادغأ دنعافو هيلع 3 0 قمحساف هئابلوأ دعاام لكفلا كلا ة وغلا ن م طيلستلا

 ل زيرعلا وهو نيقرفلا يف هتمعاو هتمحر و هنز رعو هيك يطا م طاستلا اذه 0ك هيلع مهب وقع

 ةبوقعلا كاذب مهضيرعتو نيلقثلا فياكت يف ةمكح ىأو هلوق «نوثالثلاو نماثلا هج ولا) م 1 كا

 دقو كالذ نع ىلاعتر هللأو ىدسو اثنع ناسنالا قلخ ناكل فلكتلا الول هنآيعاف#قاملا عاونأو

 انيلا مكاو ائبع مكانقلخ امنأ مسعسأ) ىلاعت لاق صئاقنلاو بويعلا ن د ل هر هعيش هز

 أ وادعو ىبنيالو ىمؤيال ىعفاشلا لاق (ىدس كرتي لا إلا ب عار لقر نوجا
 ال12 هارب افراع نوكت نأ هلو هلك ةياغل قاخ هناف ةمكحال داضم الطعم المهم مئاهلاك ناسنالا
 'ىش لك ىلع هللا نا اوماعتل) لاقو (نودبعل الا سنالاو.نلا تقاخامو) ىلاعت لاق هتيدوبعب امئاق

 كرألا فامو تاومسلا ينام لعب هللا نا اوماعيل كالذ) لاقو (اماغ "ىش لكب اراخأ عشا ناو دق
 نابنالا لاك انعأ 0007 ا قاخا ةباغ امم ةيدو.علا هذهو ةفزعملا هذهف (ماع 0 هللا ناو

 انه هنكمو ةطالاو ه رهاظلا 10 هلآهو لامكلا ان ةضرع 4 هيمو هلإ هتانع نم للاخ هللأو

 رادم و

 || ةافلا بش ءافتسايف
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 ةافنلاديش ءافتسا ُّق 58 5 2 نو ردعلاو كلاثلا بايلا

 1 يعقل ارك ملا كالا قل ناسحالاو ناجالاو هيلا ع لكلا 30
 اللف عاطيو ر 1 كش مو 0 لماع نأ ف قدا 3 هتاماعمو هلالحاو هميظعتو 4م

 لعق لك هناثاو لي مج قاخ ل اك ديعلا فاصبر 0 1 نمضت م اذه ىبشب الف ا

 نمضتم هنيلكتف روز 00 حيبق لصف ل ى- قاخ ل ركل هيانتحاو ديد لوقو ليم

 تالامكلا عاوناب هسفن ل امكتو ةقيلخلا ىلا ناس>الاو لوقلا قدصو لاعفالا نساحو قالخالا مراكل

 يف هبر ةرواحمو 0 ليزا تاوثل  فراكتلا كلذب هضي رعت عم اهنع هيلا كلذ دادصأ رهو

 حكنيو برشيو ل 5 ريماو لاغبلاو ليطاكالمههلاسرأو 0 قبلا نيرمالا ىأف ءاقتلاراد

 0 فيكو ميركلا شرعلا بر وهالا هلإال قا كلملا هللا ىلاعتف كلذ سدّ كم

 0 كلر ذلك را لاسر | كررو تاق اتا قيادى الا طاسب ىط لامكلا كالذي

 نظلا ءوس نمالا كلذ لهو كلذ فالخ هيلع ز زوج نم هللا فرع لهو ماكحالا ريرقتو عئارمشلا

 0 لك نست ( مش نم رش ل اع هللا لو ااه اول اولاقذإ هرَدِق ق> هللا اوردئامو)ىلاعت لاق

 هناحيس ىمساذطوماعت الا وناسح الا عاونا اغلب ن نموه لبذل وعلا 5 ااا و ناسحالا نسحك"

 راجنفلاو راربالا نيب ةكرتشملا معئلابحرفلا نم ريخهب حرفلا ن 1 وحر الصف ومو ا

 هبهتعباموللسو هيلعدللا ىلصدمحمب هتمعأ انهاههللا ةمعتف(أر ةكللأ ةمعت اولدب نيذلا ىلا 1

 انتايآ ممملع اولتي مهنم الوسر مهف ثعب ذأ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل) لاقو قا نيدو ىدطا ن

 يف ثعب ىذلاوه) ىلاعتلاقو (نيبم لالض ىف لبق ن 0 و ةيكلاو تاتكلا شط و مهكزيو

 ل ىنل لبق نم اوناكن او ةيككللاو ركنات 0 مهفاعيو 0 1 مويلع ولت مهنم الوسر نينمالا

 لضفلاوذهللاو ءاشي نم هنؤي هللا لضف كلذ مكحلا زيزملا وهو مهبا رت مال 5000

 ريد وه او>رفيلف كلذبف هتمحرو هللا لضفب لق) لاقو(نبل اعياةمحر الا كانلسرأ امو)لاقو (مظعلا

 لاقو (انيد مالسالا مكل تيضرو قمعن مكيلع تدعو 5 يل“ تاك 5 [مويلا ) لاقو (نوعمجت ام

 مكيف نا اوماعاو) لاقو(هب مك طر ةكمل او باتكلا ل 0 ا مكيلع هللا ةمعن اورك ذاو)

 هركو مكبواق يف دنيزو نامالا ىلا يما 0 سمالا نم ريثك يف يكميطي ول هللا كوسو

 هلوسرالاقو (مك كح ماعهللاو ةمعأ 0 ني ةلكف نردغال] مهكناوأ نالاو قر تلا رفكلا مكبلا

 كن كل 0 «د(ظعكياع نال فن و نكتملامكءاعوةمكحلاو باتكلا كيلعهللاكز 1

 رطفلاو ةميلسلالوقعلايف لهو ةرخ الاوان دلايف ناذبالاو بولقلايف هترمثو هعناوتو كلذالا ةققحلا

 ةرظانميفهلوق «نوثالثلاو عساتلاهحولا) هتاقصوهئام» اذا قلو فاد هيفا

 اهنا اماسم كلاثلاو ارفاك رخ لا غلبو | أريغد مهدحأ تام نيذلا ةنالثلا ةوخالا يف ىئاب>ا ىرعشالا

 عدبلا لجأ ةقيرطل ةلطبم اهنا هللا رمعلف * حاصالا ةياعرو ليلعتلاو ةمكللا لاطبا يف ةيفاكةرظانم

 مهدنع حلصالا وهو دبع لكل حلصالا ةاعارص مهو ىلع نويحوي نيذلا ةيردقلاو ةلزتعملا نم

 اهب مايقلا هيلع نو دو بع 2 <« وهيلع كور -4و مطوقمإ ة 0 هل نوعرشبف 1 ٠

 نع اليطعت ميمظعاو هلامفا يف قواخلاب قل اخيال امبشت مهمظعأو سانلا قحأن ه اوناك كيذكو 1

 ةعوضوملا 5 اعل لا نع ةريسدأو لافالا يفهم رزيتو اتا هلكت 1
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 ا ناعالال كلل د نورشعلاو عباارلاب الا

 ل وه الا هلإ١ ا 3 كوش 4 تاب 1 0 بحوم 1 هلاعفأ ُْق طسقلاب 0 3

 ديحوتلاو لدعلا اذهف مالسالا هللا دنع نيدلا نا مكحلا ز ريرعلا وهالا .هلإال طلتلاب ائاق غلا ولوأو

 ةرظانملا هذه نادوصقملاو## نواطعاملا هب ءاح ىذلا كدعلاو ديحوتلا كلذو نوئسرملا هبا ءاح ىذلا

 هقلذ نود اه ضخ[ ى هلا هللأ 2 لطن 11 اه 1 مهدعأوق تلزلْزو ءالؤه لوق تلطنا ناو

 راحي نم ةارطقكا مهنع ىخام هلا هتيسن ام ىلعالا 1م مهعلطي ملو مهنع اهب ةطاحالا طاس ىوطو

 َىَح رمعلا يف هل"دم ىذلا ف 1ك اريغص 4م ا ىذلا كلذ قاةكح نم هن احبس هلل مف اندلا

 (تسامزب رفكي عا خاب اذا هنا 0 ند ك اك ناك واو رفكو غلب د نا ينو اكحو رسأو

 ةدصحاو ةمأ سان ١١ ناكو 0 كاع نكي لو اهاضريو هللا اهنحن تلا ةيدوصلاو ليلا لطعتل

 امي لطاللا لع لاّدِحو ججحلا ةماقأو هعئادعأ ف ناو هعئاقوو مثالا يف هيئاحتو هناي روظن مو

 امصخنال ىتلا م كا 6 كلذ ا نا ىلا لطايلا ىلع ا قحلا رصشو مههش ضحدي

 ع ها رعد ه ل اك مرتخ-ا ولف ةقيلخلا يف هتافصو هئامسأ روهظ ب بحي هناديس هللاو هللا الا

 ملا كلذ طس مده دقو اهراث 3 اتاضتقاو تاندإ و ءامشالا كلب ك1 فانم هياوفو كالذ تافل

 اكل نم بعل ( هلوش ةئيشم ضخم لأ لما | ذر هناحيبس هنأ هلوق «(نوءيرالا هحولا 0 55 نم

 نم ىدهو ءاشي نم لضب هللاناذ) هلوقو (ءاشن ع نم بذدعلو ءاشن نارفغيف) هلوقو(ءاشي نم محريو

 ةدومحلا تاياغلاو هن لاطبا هيف نأ 00 قح هكا لئس ال)هلوقو (ءاشي

 باهصأ ىرتفأ ةياغ الودلعفل بيس ًالاوا ش لكك ىف رمأي ا 2 لعشرال هناو هلعشب ةيولطملا

 انراقم هتئشع لعشب هاذ طرف لب لءش امك لكس ها هتكشمب لعشبال هنأ نولوش ليلعتلاو 1ك

 بقاوعو ةبولطمتاياغلو مكحو باساب ءاشيام لعفي هناو اهعضاوم ءايشالا عضوو ةحلصملاو ةمكحال

 ذإ كلملا مذه ذه عم ديل ن نءاعو وا دج الإ كلم تيل مه رخو هدو كلل نهتثم يف ةديع

 هناو تاياغو مكحو بابساب ءاقك نأ عني ء ءاشيام لعش هنوكف دما لاكو كلملا لاك هل لاك برلا

 كلذ مدعلال هتمكحو هماع.لامكل اذهف (نولئس مهو لعشب ام لئسإال) هلوق اماو كلذ الا ءاشيال

 هناحبس هناف هدحو هل ةيهولالا تاششاو هأوس نم ةطإ لاطبا وهو رذا ىقعم ْق 5 الا قاسف اضاو

 بر هللا ناحبسف اندسفل هللا الا ةطل1 امبف ناكول نورشني مه ضرالا نم ةط1 اوذخنا مأ)لاق

 نم هحوب لياعتلا لاطبا ىلع لديام اذه يف نياذ (نولثس مهو لعشامت لكسال تايب امتع شرعلا

 اهف هبلاشنإا ةهءاشتم ناععوهيلع لاا مهلطاب ىلع اهولزن ظ ظافاا نوقلعت, لطا ايلا لأ نكلو هوحولا

 0 و اهف ةلالدال امأ نك تنببو تلصف اذاف ىتاعملاو ظافلالا نم هباشتملا ممتدمعف لطابلاب قا

 قيفوتلا هللدو مهبولطم ضيقت ىلع لدي دق كالذ عم

 رشملاو عبارلا بابل

 د سو هولح هبرشو هريخ ردقلاب ناعالا ناعالا لوصأ نم لحل لوق يف

 ضخ ريخ كلذو هتكداشمو هب اتكو هردقو هللايع هيأف هود>ولا ند هحوب هبق رشألا ردقلا نا مد دق



 رسئللدب صب رلانا,لوقلا قالطا -- *”68. - هعانتمايفنورشعلاو سماخ|بابلا

 هتافص يف الو هئامسأ يف الو هتاذ يفال هوجولا نم هجوب. ىللاعت برلا ىلا سيل رشلاف هجو نم لاكو
 ارو لحم ىلاةسنلاب ارش نؤكيو:ردقملا ىضتملا ف فاضالا قرا رذلا لت اق هلاعفأ يف ا

 لب هجمو نمل رش وه اك هو نم هنامتاقلا للا كلا ةيسلال اس درك د 02 اا
 هجو لك نمال مهلا ةبسنلاب رش هناف رافكلا لتقو دودحلا ةماقاو صاصقلاك اذهو بلاغلا وه اذه
 ىانلا عفدو لاكنلاو رجز لا ةحالصم نم هيفامل مهريغ ىلا ةيسنلاب ريخو هحو نود هجو نم لب

 ةديدع هوحونم تاريخ ىهف هحو نم ارورشتناكّناو شارمالاو مال الا كذك رضي موضع

 رد#ملا ىذقملا يت كلذو ررضلاو عفالاو ملالاو ةذإلا سنج نم رمثلاو رياف كلذ ريرش مده دقو

 كلذ برلا ءاضق امأو هل راض ملؤم رش قراسلا دي عطق ناف هب مئاقلا هلهفو.برلا ةفص سفن يفال
 اق لبق ناف * هللا ءاش نا اذه دعب ىذلا بابلا يف 1 0 ب ريخ لدعف هيلع هريدقتو

 ةرشاسم' ىلا دوعت ةرازملاو ةوالخلا لبق # ارمو اولح هتوكورارشو اريخ ردقلا نوكا نا 1

 هلواو ءأدبم يف رمو ولح وهف اهؤسو ةبقاعلا نسح ىلا عجري رسثلاو ريخلاو لجاعلا يف بابسالا
 لجحاتلا يف "بائقسلالا ةوالجن نأ ةقداعو هتنيفا ةناحسب هللا ىارحلا دقو ةتفاعو هانم قر
 ةرحاالا واح ااندلا رمو ةرحالا لم ايدلا ول ةوالخلا ىقش اراد لخ ات اس 0

 ردقلاوب ءاضقلاو تاذبلا"مثت مالآلاو مالآلا ريثت تاذللا' يعن ةناحس هتمكح تحف و

 وه بولطملا ريخلاو اهبابسأو تاذللا ىلا هعج م رشلاو ةتبلا ءىث هنع جرخي ال اماظنت | كلذل مظتتنم
 ام مدل لع تامتما نآو: رورتشلا هذه بايساف ةمئادلا مال آلا وه بوهران ربقلاو ةاذلا ت1
 ةذل نم لمحتلاو راثرالا د ةعادلا ةذللا بقعي مف املأ ىلع تلمتشا ناو تاريخ كلت انشأ

 ملأ الك ةليوطةذل بنج يف ةعاس ملأو ةذل الك ليوط ملأ بنج يف ةعاس ةذاف مئادلا لالا بقعت
 لحس

 نورشعلاو ىسماتخل تاثلا

 هل لعافو رشلل ديرم ىلاعت برلا نا انابثاو اين لوقلا قالطا عانتما يف

 1 رشا دب ص هناحسبس هللا نأ لاقت نأ ا ةافنلا لاقف هناننو ردقلا وتيثمهيف فاتخا عضوم اذه

 الخلا لعاف ملظلا نأ مكاعرشو القعو ةغا ٌفورعملا وه اذه ريرش هلعافو رشلا ديربال اولاق هل لعاف

 انك هناقل ناف هل ءودلا ءاممأ قاعم توب نع هو ىلاعتب برلاو هديرصو روحفلا لعاف ردحافلاو

 ىلعليلدلا ماق دقو اولاق هلعفب الو هتداراب سدل رشلاف رمثلا ديري نأ لحتليف ن ايك هلاضإو 10

 برلا لب اولاقفةيربأا مهلباقو هل الوعفم نر هل لعشب رسل رشلاويهل وعفم ريغ هتاحبس هلعف نأ
 هناخخييس وهوهللا الا قلاخ الو قلاخ نم هل دب الف دوجوم رشلا نال اولق هلءفيو رمشلا ديري هناحس

 لوعفملا نيع لعفلا نا ىلع مناوخا اوقفاوو هلعف وهو هل دام وهف قولت لكف هتدارإب قاخي اغا

 مل ناو اولاق هتداراب عقاوو هقلخو هلعف وهف لوعفمو هل قولخي رمشلاو اولاق مث قولا سفن قلخلاو

 ها ل طقف ايظفل ايدأ رشلا لكشو رشلا دير هنأ لوقلا قلطي

 نم هباوُخل هلعافو رشلا ديم ريرشلا نا مكلوق امأو اولاق هقلاخو *ىث لك بر هناب لوقلا قاطيو |
 هلأ نافبرلا تاذب مهي مل رشلا لعفو رمشلا هب ماق نم ريرشلا نإب كلذ عني امنا امهدحأ * نيهجو



 ءأأ | تالا 1 0 ةااطا يح 1 2-2 كير 1 ُّف دوريثحلاو و س* 8

 رجافلاكوقاهسالا اهتم مهل تقتشا كلذكو قلاب ةمئاق ىه ا او الوش سفن ىه ذإ هب موقال

 الا هش مس مو ةيفيقو : ىلاعت هللا 2 نا ناثلا اب اولا | اهوحمو متاصلاو جاحل .|و ىلصملاوقسافلاو

 ريعرلاغل !ا٠هناف هقلخم الو هدب اربالاه دكللم ف لوك نأ كم اذءأ ىلا“ بر !او اولاق ء ءامسالا نسحاب

 لغفل قالطا يف 5 امل انامثإو أيفن هلدقو هيلع رشلا هدر | نا 0 هنأ كلذيف لوقلا قيتحمو# بولغملا

 ىميو د قبطل دارو ن ناق حيحصلا ىنعملا نو 0 لطابلا ى عملا ماهعإ | ند لعفلاو ةدا رالا

 ا اا داو هلوقو 11 نأ در نمو)هلو قوم كرش نأ در هللا ناكنا) هلوقكا ل 00 رااوةب 4|

 مكب ديربإ و رمسلا م 5 هللا ديرت هلوقو(مكيلع بود 0 هللاو) هلوقك ىناثلاو 0

 مزلتستالىناثلا ىن نءملاو هب اضرا اوهتبخ مرات الو دا راع عوقو مزات دا كلو الإ َيءللابددارالاف 0

 نيب قرفف هل ىك ص بوح وهف ةلاحخأ ٠ نك مدنا ماف هترحم مزاتستو داز 5 د

 هوجولان م ةحولا اف رشال 4 هم) حو ةحاصمو لدعو اهلك ريخ هلاعفأ نافدتالو. 2 راو هلاعفأ ةدار |

 لوعفملا نيغ لمفلا 3 ا ةكلا ا لوق ىلع ققحتي انءا اذهو ماسقنالا دروم ىف هنالوعقم امأو

 لها عامجاو ثردحخلاو نارقلا ةلالدو ةغالاو رطفلاو لوقعال قئاوملا وه مقوللا ريغ قلخلاو

  لعش 1 | ارا ادا لعو ,ناندار | انهاهف كك 0 ىلعو مهنع ةكسلا 0 2 ىو وغبلا 0 م” ةئسلا

 ديلَمف نيمزالتع اشلو هنع لصفت 1 هل وعفم اهدا ردو هديع لعشر نأ ددا راود مكاقلا هلعؤ اهدارمو

 ١ 15 ةحاف اوم فر طول هقيفونو لمعفلا ىل اع ةكاعا هس نم ديري الو لعش نأ هديع نم ديرب

 يلب ند

 هلعفل“ هندار 1 نع هرايخإ (دنرب امل لاعف) هلوكو ةلاحمال هل دح د كاذ دارا ولو هيلا هفرصلو

 ”ديرم وه ليق اذاف أذه ىلعو مده و ىلإ مس ةئيال ةدارالاو لعفلا اذهو هديبع لامفالال

 لطاب امهالكو هناوك الو هقلخي مهنا م ءواودر تى 7 | بق اذاو هب ضار هل بح هنأمهوأ رش

 لف اذاو لا اذهو هب ملاقلا هلسف ريثلا نأ مهوأ ر مثلا لعشب آوأ هلءف ريثلا نا لق اذا 1

 يف ظافلالا هاذه قالاطا يفام رظن مناف لاحم | هو هن 0 و هقلخ لهنا مهوأ هل لعفب سبل وأ هلعفي م

 هيلع هلق تيثرو هل هقفوبو ذوحسلا ىلع هئيعب نأ هسفن نم درب ملو مدآل دحيسل نأ

 بابلا اذه 2 تاوصلا ناو لصفتلاو لاف اي ىدذلا لطابلاو قا ن 7 ا ىنلا

 ةمسأب ىمستي الو اللعق الو افنصوال ىلاعت تراا ىلا امال دنا نأ عدلا ) نإ هلا هيلع كدام

 +-نم قافلا برد ذوعأ لق) كاع هلوقك مومعلا قيرطا هبال وعقم يف لحد اعاو هوحولا نم ةجحولا

 ا نم 3 هسقلخ ىذلا نب 1 لوعفملا ى 2 ردصالاو ةيردصم 1 ةلوصوم انهاه ف (قلخام رش

 ”مرالا يف نع را رشأ"ىردنال اناو) نا ىنمؤم ن :رع ةياكح هل وقك هلعاف فذح دقو هقواخم 7

 نيدبهي وهف ىقلخ ىذلا ليلخلا مهارب :| 1 ملاقلا هلخ ىلإ دنس دقو (اذهر مهجر مم دا أ ءأ

 نيك اسم تناكف ةنبفسلا امآ رضا لوقو نيفشي وهأ تضرم اذاو ناتو ىمعءطي وه ىذلاو

 - دقو ايد اعلم نأ كبر داراف 2000 00 0 نأ د تد ا ُق نولدسإ

 1 ا 5 . ىلا 0 ا لاقف 0 نود 1 هسفن ا بست 7 ىلاعت ازا نلاصلا الو مولع

 | ؟نلغ كنا ريخا كدي ءاشن نم ليو ءاش نه زعلو ءانغل نم كلما ع ا ءايشت ٠ ند كلملا قوت
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 هذوعتومالسلاهيلغىبئالوق نمهيلع 0س امارثإ لدبامةنورمثعلاو سداسلاب بلا ا
2 

 لدبام ظفالايف ى ل هنأ 10 2 2 الئلرشلاو ريكا كدب ىنعملا لاق نم ا د 2 0

 ىلاعت هللا دبب ئذلا نا قاثلا ه«دارع سيل ةئا انايب وأ ادصق هركذ كرت لب فوذحلا اذه ةدارأ ىلع

 اهضيغيال ىألم هللا ني نراك وس :ا نع حيحصلا ثيدحلا يف لدعو لضف ناعوت

 يرحل هديبو هنيع ينام ضغب مل هلاف قالا قلخ ذ يلم قدام 2 1 ناملاو ليللا ءاحيس هدفت

 ثااثلا#هجوبهيف رشالريخ امهالكو ىرخالل لدعلاو نيديلا ىدحال لضفلاف مف عفريو ضفخم طسقلا

 ةيالال نيسفتلا# كلا الا ربثلاو كيدي ف شا كك كيبل سو هيلع هلا ىلص ىلا لوق نا
 تاشا عم هيلا رح 00 ةفاضا عطقو هناحبس برلا ىدب يف اهدا لعحو رمثلاو ريدا نيب قرفف

 ئىش * لكل هقلح مون

 لك و هتاقول# نم هل قتشي الو اا ةلانجا 11 ن هل قتشي ىلاعت برلاو 0

 قولا رابتعا مسا هل قتشي ناك ولف هب مئاق لعف و هتافص نم ةفص نم قتشم وهف هئاهسأ 0 مسأ

 مل اماذ تافصلا هذه قلاخ هنال كلذ ريغو ضنا باللي وطو انك اوك ردم وانوكتم

 وهو هب ةمناقلا هفاصواو هلاعذا نم هثامسأ قتفن انها ع هقلاخ هنأ عم كلذ نم مسأ هيلع قلطير

 ىمسي هنأ لاق نم لوق ناك اذطو همشاب ىمستي الو هنع لصفنم قولخم وهاك فصتنال هناحبس

 هنع لصفنم قواخ لدعب الداعو هنع ةادفنم ةداراب ديرمو هريغ يف هقلذ وهنع لصفنم مالك املكتم

 ناف هسفن يف هضقانت عم ةغالاو لقتلاو لقعال افلاخم الطاب الوق قولخلا وه هنع لصفنم قاخب اقلاخو

 لاعفالا ضعيب هعالذ صخ نإو هقلخ لعف وأ ةفط لك ف كاتو رط مزل هناقواخم راتعا مسا هل قتشا

 الو ناس>ا الو لدع هب مق. مل هنا ءالؤه لوق ةقيقحو هل ىنعمال امكحت ناك ضعب نود تافصلاو

 اوفنف ةيتوبث ةفص هب مقل مل لاقو تافصلا قئاقح ىنن مهنم مه نمو بلا لعف الو ةدارا الو مالك
 اذه ةقّقحو تاقواخلا تاعونصملا ىلا اهودرو هلاغفأ أوو تافاسالاو بؤلسلا ىلا اًهودرو هناك

 نكن وابف داخلالا نم ادعو ال قئاقخال قاعملا نع ةخراف طانلا ىلاغت هناا ١

 اوناكام نو اندم ةلاحس ال ف تا يذلا فر داو اناء عداف ىد |[ ء[مالا 2و ىلاعت لاق دقو

 نا) لاعت هلوقكافصو هناحبس هل ءامسالا هذه رداضم تانثا ىلع ةّنْسلاو .نارقلا كد دقو( نواس

 ىلسهلوقو(هللا م الزنا امنا اومءاف) هلوقو (نيتملا ةوقلا وذ قار رلاوه هللا نا)هلوقو (اعيمح هلل ةوقلا

 عسوىذلا 0 ةشئاع لوقو هقا> نم هرصب هيلا ىهثاام ههجو تاحبستق رحل لسو هيلع هللا

 كتردقو ببغلا كلأسأ هلوقو كطخس نم كاض رب ذوعأ لسو هيلع هللا ىلص هلوقو تاويخالا

 تافصلاو ءامسالا قئاقح تفنثال رداصملا هذه الواو ىناضت نازك دل هو هلوقو قاخلا ىلع
 ىنمم الف ةفصالو لمف هب مق. مل اذاف هتافصو هلاعفأ ريغ هئامسأو هتافص ريغ.هلاعفأ ناذ لاعفالاو ٠

 اللا
 داخال ةياغ ادعو اشاد توص ةلزنع وهودر ا مس ١

 02 ا ا ا 2-2
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 هذوءتومالسلاهيلع ىلا لوق نمهياع هه "ا سس لديامف نورشعلاو سداسل!بابلا

 نو لعل و ني كادسلا ثانلا

 كوقعل ا ااا يلا راو هيعمل ى اص هلوق هيلع لد اهف

 كال ع لاق كلبا ل15 2 اال كانم كب ةوعاو كتباوتغ نم

 هل اننلا راسالا نم تدلل هلم دل امو هناا ا ص

 ال ]ا تافصت داعتسي هنأ اهم و رومآ ىلع ردسقلا ميظعلا ثيدحلا اذه. لددق
 اردقإ ىلإ ثدلحلا يف ام هتاذبب ثاعتسس 6 هتافصب ثافتسن كلاذكو هتاذب ذاعُمس اك
 017 3 كصأ كيعتسا كتخرب تناالاهلإال ما ءاركألاو لالإلا اذاي ضرالاو تاومسلا عيدبإي

 0000 212 الامد قدلوت كلالكو كفاح نم دح ىلا الو نيعةف رط ى دقت ىلا قلكت الو هلك

 تافص هذه نا ىلعلدياماذهيفوهميظعتو يركلا ههجوبو تاماتلا هللا تاماكب هتذاعتسا كإذكو ىناضت نأ

 حي جاجُتحا وهو قوللاب ذاعتسال ذإ ةقولخم ريغ هب ةمئاق اهناو مدعلاب ذاعتسيال ذإ ةيدوحو ةتباث

 اهمو # كلذىلع هتما لدي الو هب ثيغتس الو قولخمع ذيعتسالا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف

 قوام لوعفملا ناف هلوعقم نيع هلعف نا معز نم ىلع در هيفو هب ةعاقلا لعفلا تافص نم وفعلا نا

 0000001 + ءانسسلا ناق شعب نم لضفأ هناحبست ةلاعأو هئاص ضعي نا اهمو # هبنذاعتس الو
 كاز و لاو هلنلا اط ناك كلذاو بضغلا ةفص نم لضفأ ةمحرلا ةفص نا [5 اذهو نم ذاعتسملا

 اللف مدخل و هفاص وأ هيف 7 ذيوهب هسفن ىلع ني ىذلا همالك نأ مولعموهتفض وه هناحبس ها

 00 0١ ل فا صالخالا ةروس تناكاذطو يفاطوأ رك ذيو هءادعأ هب مذي ىذلا همالك نم
 نملوق ىلبا غصت الو نارتلا ف هنا لمفإ 2 كلانا كيكو مود نارقلا ثلث لع تناكو تن

 دقو هلوق لطت ةيلقعلاو ةعمسلا ةلدالا ناف لضافت,.ل ميدقلاو ة دق تافصلا نا هباحح ظلغ

 لدعلا نم ناكامو ىنهعلا هديب اللا لدعأو رياو ءاطعلاو لضفلا نم ناكام هناحبس لعج

 ©0201 ةددقلا قدواقعلا لعل ىملا ةضف ىف هداعسلا لهأ لم اذهو ئرخ ًالاءدب -ضنقلاو

 نا ابهنمو ضرالاب ضرالاو هنيمي تايوطم تاومسلاو هيب نع رون نم ربانم ىلع نوطسقللاو
 تاذلا ىلا ءاح اماف رخآلا نم امهدحأب ذاعتسا ةلباةّتم تناك امل ةبوقعلاو وفعلاو ءاضرلاو بضغلا

 بضغلا ةفص نم 0 ةفصب ذاعتساف كنتم كب دو لاق لباقم الو اط دضال ىلا ةسدقملا

 كا لاك نمت ' ادهو هنم لاعفالاو تاقضلا هدب تفوصوملاب .و ةيوقعلا لعف نم وفعلا لعفبو
 ءاضقب عقاو وه 1 رعلا نم هم داعتتسا ىلا أف ار را دا

 هنم ذاعتسملاف نكي مل ءاشي ملامو ناكءاش ءاث هنروكتو هريدقتو هقلخي درفنملا وهو هردقو ىلاعت برلا

 نك الإ رعب الو رضاالو عفن هب هيلا سيل لوعفملاو نلف ةا رع ىذلا هلوعفم اماو هلعف امأو هفصو امأ

 (هللا 1 الدخان نم هب نيراضب مهامو)رحسلا وهو دغلا هب ررضترام مظعأ يف ىلاعت لاق م هقلاخ

 هتتيشع وهام ا ذيعتسملا نع هفرصو هنم هتذاعاو 0 هئاضقو هتئيشع وه هلم ذاعتس ىذلاف
 9 ع

 م هردصب اع هتداراو هتكيشم نع هردصبإام نمو هردشإ هردق ند حل وهف هردقو هةكاضقو اضيا

 هششم



 ءذوعتومالسلاهلعىتلالوق نمديلع اا ا 7 ل ل لا

 ل عيا ذِإ ةتداراب هتدارا نم ذيع وهف ةيردقلا ةنوكلا ةتداراب مقا عقاو عيماو هكدارأو هسقم

 هدبع ذيع ىذلا وهف هل قلخ هئم ذاعتسملا لب وه هنم ذيعفف هريغل قاخ كانه سيف ءءاضقو هردقو

 اهنم ذيعتسي هريغل ةقواخم بابسا كانه سيلف هب هدير امي هب هديري امن هذيعيف هسفنب هسفن نم

 اماوقعو بونذلا وهدنم ذاعتسملاف نا ىوقأ لحرب هرهقو هماظ لجرنم كيعتسإ مك هيذيعتسملا

 نم نسي ىذلا وهف هئاضقب ةداعالاو هئاضق نم تيسملاو هلا نه يلاو ايااساب
 اهءاشو ةذاعالا ردقو اهئاشو هنم ةذاعتسالا كلذ و هءاشو هردق امبالا ذعي يلف هئاضقب هئاضق نم

 ملكتملا ردابل لوسرلا ريغ امهلاقول يتلا ةملكلا هذه تجتتنف هتئيشم بجومو هردقو هؤاضق عيجاف

 ذاعتسملا ناو: كريغ ةذاعالاو رمآلاو قلخلاو عفنلاو رضلا كلميال هنأ اهدرو اهراكنا ىلا لهاجلا

 اذهو كنمالا تذعتسا الو كبالا تذمتسا اف كقلخ نم قواخمو كفرصت تحبو كدبب وه هنم

 نيعإو اةيقنل هسع نمز رس ىذتلا وهف كيلاالا كنم اجينمالو احيلمال ردنآلا تيدا يف هلق رلظ
 برال هناو ردقلاو ديحوتلا ل هلك اذهو هيلا هئم هدنع رشب رارفلا كلذكو ه«كنفت ةسفنا نه

 اروشنالو ةانح الو انوم الو اعفن الو ارض هريغل الو هسفنل قولا كلي الوماوس قلاخالو هريغ

 كلسيل) هيلا مهنسحأو هيلع هقلخ مركال ىلاعت لاق م 'ىش هنم هاوس دحال سيل هلل هلك مالا لب

 سمالاو هلدلك كلملاف (هّلل هلك صمالانا لق)*ىش مالا نم انل لهلاق نمل اباو>لاقو(“ىش سمالا نم

 الف ةيهولالاو ةيبوبرلا هدرغت قيقحم اذهو هيدي. يف هلك رياو هل اهلك ةعافشلاو هل هلك دما هلدلك

 تافشاك نه له رض هللا دار نإ هللا نود نم نوعدنام مئارألق) هاوس برالو هريغ هلإ

 كتاتع نإو) (نولكوذملا لكود هيلع هللا ىستح لق هتمحر تاك نع له عار 1 هرض

 ةحر نمسانلل هللا حتفيام) (ريدق رك لا كنسمي ناو وه الا هل فشاك الف رضب هللا

 هيلا هنم رفو هنم هب ذعتساف(مكحلا زيزعلا وهو هدب نم هل لسيم الف كسمي امو اط كسمن الف

 بهذي الو وه الا تائسلاب ىتأي الف ايش هنم هعم دحا كلعيال هل هلك ر مالاف هيلا هنم كال لعجاو

 ناويح الو ناطيش الو رحس الو مس رضي الو هنذابالا اهتوف اف ةرذ كرحتت الو وه الا تائيسل

 مهاوقأو هب قاخلا فرعاف ءاشي نمع هفرصيو ءاشي نم كلذب بيضي هتئيثمو هنذاي الا هريغ الو

 هير يهو الإ هتم داعتسم الو ذاوس داعم قلخمال ىلا كذا كل ذاوعأو هئاعد ىف الات نم ل1

 5 متنا كيلع ءانث ىصحاال هلوّشب ءاعدلا مت مث هناطلسو هرهق تحمو هكللمو ةفلاخت

 قلخلا نم دحأ اهبصحي نأ نإ ند لك مظعا هافصو هلاك توعنو هتمافعو هن اش ناب افارتعا كسفن

 ديحوت كاذو توعنلاو تافصلاو ءامسالا يف ديحوت وهفهناحبس هريغ هيلع ءانثلا ةقيقح 5 غلب 5

 داضم كاذو كرتشلا داضم اذهو ةذاعتسالاو ءاحرلاو فوخا ىلاعت ءدارقأو ةلاتاو ةيدودلا ف

 ةفوتلا هللبو ليطعتلا

 ( ءافش - مو )



 كمكح "يف ضامماللاهيلعهلوق 2- لا/58  ىنمم يف نورشعلاو عباسلابابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ديحوتلاو لدعلاو ردقلاو ءاضنلاب ناعالا لوخد يف

 فاتك و نضماي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق تق ةيكشذلاو

 دعاوقلا نم ثيدحلا اذهىام نانو كئاضق ”ىقلدع

 1 موللا لاقف در الو مغ الو مه طق ادع كاضاام لاق هنا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ل

 كل وه م 3 لك كلعسأ كئاضق 2 لدع 10 ف ضام كدب قيصان كتمأ نادل كدبع

 1 الا وأ كفلح 0 26 لاكن هتازنأ ار[ كش نس

 0١ هكا اعذأالا 0 0 نر ىددس ص رونو يبل عيذ نارقلا لمحت نأ

 ىلع 3 مه ها ىلع ا هؤر' 2 ماسقأ نعوتسنا ا 0 حيحصلا ا اذه لد

 لوصح وا بوبحم تاوف نم ضام هو ا باقلا هب من مع لبقتسللا يف عقوتي 0

 مغلا هبحاصل بجوب لالا يف لصاح هوركم ىلع نوكي مغلاو انزح هل ثد ا 0
 صالحخلاواهتيودا قرط يف سانلا عونت دقو هئاوداو بلقلا ضارم ا مظعأ نم ىه تاهورك ملا هذهف

 اك 6 اهم ضلختلا ىف عسي دحا لك لب هللا الا هيصحال انا كلذ يف مهقرط تنيابتو اهم
 5ك اهديزرال اهنم صالخلا ْق ىاانلا اهلمعتسي كا ةيودالاو قراطلا كا اممدصلخ هنأ مجول

 بعللا و ووللاب 6 ىوادتي نكو اهرغصأ ىلا ا نم اهفالتح ا ىلع ىداعملاب اهنم ىواذت نأ

 رومألا هه عفدل وه اع هلك وا مدا ىب وعش ماك كلذ ريغعو 0 :اركلا عامسو ءانغلاو

 وهو ا“ | لازال هللا هفصو ىذلا ءاو ودلاب الازا يف ىعس نمالا ق عال رطلا ًاطخأ دق مهلكو اهنم صلختلاو

 وهءاودلا اذهءازج /مظعأوهردقب ءا ع افشلا نم م صق ءز ع >> اهنم ل مروا عومج نم ف كا ءاود

 يفو (تانمؤللاو 9 نينمٌومللو كنذل رفغتساو هللأ الا هلإال 2 0 ىلاعت لاق رافت و ديحوتلا

 تيم.كلذ تن ًارامذشاالاهلإالبو ر ,افغتسالابىإ وكله وبونذلاب مد ىب كلهأ لوقيناطيشلاناف ثد ,دحلا

 بركلل جرفملا ءاعدلا ناك كلذلو اعنص نونسحي مهنا نويسحي م6النوبوتي الوزوبن ذي مهفءاوهالا مهيف

 بر وهالا هلإال ملظعلا شرعلا بر وهالا هلإال ماحلا ملظعلا هللا الا هلإال وهو ديحوتلا ضح
 ةوعد سو هيلع هللا ىل اص ىنلا نع هريغو ىذمرلا 0 يلا شرع بر ضرالا برو تاومسلا

 ا : 0 دل تالا كل 00 د ماا د ىخأ

 مومطأ هنرصح هنع 00 0 همغو همه هنع لاز هيلا يلقلا لصو اذاف هيلا لوصولا نع

 كفل اعلا اذه ردصا كاذلف باب لك نم هيلع تلخدو قيرط لك نم هتأو نازحالاو مومغلاو
 هتضيق يف هناب هفارتعاب كلذ ل

 ىوقلاديدش هتيصانب تا نم داع م ءاشي فك هف ا هد

 00 ااا سس سس سس سس سس وس سس ا سس سس ساس سا سس ا اسس اسس

٠ 
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 كمكح ”يفضاممالسلا هيلع هلوق 550 ل  ىنعم يفذورمشعلاو عداسلا بابلا

 مح اذاوىب أم ءاش هيلع هنابرحو هيف 95 دافي هل هرأر قاب كلذ عبن ا م هل داهالا الا عيطت 2 ْ)

 ةياغب هسفن نم فارتعاو هيلع ةردقلا لامكب هبرل فارتعا اذهو ا هريغ عطتس مل مكحي هيف

 ىضم مكح هيف مك كح اذاو بلاغ رهاق ىوق هيف 0 نكشف تخل انأ لاقي اف فعضلاو زخعلا

 'لادع ىهف م < ل ان هيف اهذفش ةيسضق ل كو م كلك نأب هفا رتعاب كلذ عبتا مث دب الو هيف 00

 معي اذهو 1 يف ضام لاف هو>ولا نم هحوب ٍِ انالو اهبف روجحال هنمإ ضح

 هيف هئاضقو هناي نراقملا هيف هئاضقو هداحيإ لبق هيف قباسلا هئاضق هدبع يف هناحيبس هتيضقا عيمج

 هردص جاي مل نمو هيلع ءا زمابهيف هئاضقو بنذلاب هيف هءاضق لوانتيو هداعم موي هيف هئاضقو هنأمم دعن

 لوهج وه لب همكح يف لدع الو هئيعو هسفنو هلاكو هبر فرع مل ىرورمضلا ملعلاك هل نوكيو اذط

 ةيرباوةيردقلاقفئاط ىلع در كؤاضق يفنلدع كد 6 يف ضام هلوق يفو 5 الو لعالف مولظ

 ىدتيي هبام قلخ ىلع هناحبس هنردق ركنت ةيردقلا ناف هضقانت مطوصاف مهتنسلاب كلذب اوفرتعا ناو

 هال ىعارشلا مكحلا ريغ هدبع يف ذفان مكح هلل مهدنع سيلف هيلع هلبحو هيف هقاذام ريغ دبعلا

 فال 7 0 قل نيقلا نأ "كلل اذ ملغ دللا لح 0 يتلا

 رجافالو رب نهزواجيالتلا تاماتلا هناملكب ةمئاق(١)دب الودمعلايف ضام هناف ىردقلا ىتوكلا محلا

 هلك هئاضق نم هدبعب هلعفبام لك يف لداع هناحبس هللا ناىلع ليلد كءاضق يف لدع كلذ دعب هلوق مث
 اميف لداع هللا ناب نايالاو ردقلاب ناميالا ىلع ثيدحلا لدف هئازحو هلعف هرمو هولح هرشو هريخ

 هلالضاب هلاماظ ناكل ايضام هيف همكح ناك ول ةافنلا ةيردقلا دنعو لدعلا ىتاثلاو ديحوتلا لوالاف هاضق

 ةردقلا تحن لخديالىذلا هتاذل عئتمملا وه لب هل ةقيقحال رظلامهدنف ةيريملا ةيردقلا اماه وع
 ةدئافال مطوق ىلعف لدعلا لعفو ملغلا كرت لاش ىد اهظ 1 ىلع مهدنع ىلاعت ٍبرلا ردَس الف 1

 يف ضام هلوق ىنعم وهو دب الو كءاضق يف ذفان لاب نأ ةلزني وه لب كءاضق يف لدع هلوق يف

 كرب حدا ذإ مظلا كرب هور الف مطوق ىلعو ديف ةدئافال اريز 5 نوكف ل

 ىبشن ىلع تم رح ىتأ هائعم ناس دا فشلا ىلع مظ ظلا تمرح ىنا هلوق يف ةدئافالو هنأذل ليحتسملا

 دحنأ لك نان( هالو نط ف اي الف) هلوثيف ةدئاف الوتاليحتسملا وهو ىنردق تحب لخدي الام

 انآ امو)هلوق ف الو (داغإ الط دب رر للا موز هلوق ىف هداف لو عقب نأ هتاذل ليحتسملا نم فاخيال
 وهو دنلعا هلو كلملا هل هئاحبس وهوةدمحم مهيق هلدعو هكلمي هدايع يف همكح ذوقتق ( ديبعلل مالظإ

 ىر هللا لغ تكون ىنا) لاق هنأ دوه هيبب نع ةياكس هناي. ةلوق اذه رطاو يدق ل
 ذخأ وه الا ةباد نمام هلوقف(مقتسم طارص ىلع ىبر نا اهتيصانب ذخا وهالا ةباد نمام مكبرو
 لدع 0 لثم مةّتسم طارص ىلع قفر.نأ هلوقو كمكح "ي يف ضام كدب ىصان هلوع لماع

 الو اهباحأ مظيال ةحرلاوةحلصملاو ةمكلاو لدعلاب الا صاونلا كلت يف فرصتال ىإ[ كنا

 لوش هلعفو هزت نويتدم طارص ىلع هناححبس وهق ه ولام تانك مهمضميالو هوماعي ' ع مهقاعي

 ةروس يفو دوه ةروس يف مقتسملا طارصلا ىل لع نأ هناخيس رجا ادقو تق رلاو ريحا لمعدل

 هدب تحنو هتضبق يف ىه ىلا ىصاوللا يف هفرصت ف مقتاسم طارص ىلع هنأ دوع ِق ريحاف لحاللا

 ةيردقلا تمءزو رودقملا وه لدعلا نأ ةب رح 1 دقو هلعفو لدعلاب ا هنأ لدتلا يف 2

 تي



 كمكح "يف ضاممالسلاهيلع هلوق 20- 2 ىنمم يفذورششعلاو عبباسلا بابلا

 ْ كاذ يفاعيمج ناتفئاطلا أطخأو هقلخو هتردق نع س :الاو ناو ةكئالملا لامفأ حار كا لدحلا نأ

 ءىغلا عضل لظلا نأ م اطزانم اهازناو اهب قيلت ىتاا اههضاوم يف ءايشالا عضو لدعلا نا باوصلاو
 مكحلا ناو مكحلا مس | ةقيقح ركشت ةيردقلاولدعلا مكحلاب هناحبس ىمسآ دقو هعضومريغ ف

 يرش 0 عمو 0 راكد مهدنع لدعلاو ا ةقيقح تلثت | نأ معزتو ىتبدلا ىعرمشلا

 اهيلع تامو ةريك لعف مث دتعاط يف ه نع أ م مالا باذعلا يف دلخت هنأ نولوم مناف جلضلا ةياغ

 لهألوصأ ىل !ع الدع ىنذلاب ءاضقلا نوكيف بنذلا ىلع ةبوقع وه ِذإ لدع ءازجلاب ءاضقلاف لبق ناف

 ةيريحلا امأو ةيصعملا ضي ملهنأ مهدئفةيردقلا امأ ةيربطلا الو ةيردقلا مزلبال لاؤسلا اذهو ةنسلا

 هناف هدبع يف لدع هئاضق لذ ين ل لق لاوسلا اذه متأ مكم كمر اناو لدع رودقم لكن مهدنمف

 يف امج ومو امس ءاضقلا عضوو ةبوقعلا عضو هناف هريغ يف نسحنال ىذلا ههضوم يف ١ عضو

 ةبوقع نذلاب همكح نوكيف بنذلا ءاضق سفنب بقاعي هناف ةب وقعلاب ىزاجي اك هناحبس هناف هعضوم

 هبر نع هتافغ ىلع ةب وقع قباسلا بنذلا كاذو اضعب اهضعب بسكحت بونذلا ناف قباس ٍبنذىلع

 ؛لادلَس لقأ ةلمكب نأ دارأ نف ةاشنلاو ةلملا لضأ يف ئه ضارعالاو ةلفغلا كلتو هنع هضارعاو
 هيب ىلحو هعب رطو 2 هلك نأ د مل نمو ربا اع هف لاذ هدشر هيلأو هيلا هبذدحو

 ىهنا انهاهو ريا نم هيف عضو امل الباقالو الهأ هلحب سيلو ليمكتا حاصيال هنال هسفن نيبو

 حاضيالامهعنف حاسيالا اذه َ 5 حاصيام ا حلصي اذه لعج ىلاعت هن 1 10 دنقلا دابعلا ع

 ىضتقم اذهو اهدادضاو ءايشالا قااخ هناحس هناف 00 هتهالإو هتبوبر ب>وم كاذف هل

 00059 تسلب ةئاضق يف نيلداعلا لدعأ هلأ دوصقملاو هريرظت مادا 215 هتافصو هئامسأ روهطو هلاك
 دعلا مكحلا وه ذإ هريغ هب قيايال ىذلا هل يف عقاو وهو الا ءاضَب هدبع يف ىشق اف بسلا

 ديما ىنغلا
 نم 1 أ كباتكيف دو كس هب تيمس مسأ ل - كلأسأ هلوقو ل اصف 1-

 لسعج هناف لاكشإ امفف اذكه ة ةظوفحم ةباورلا تناك نا كدنع بيغلا لع يف هب تر ”ًاتسا وأ كقلخح

 لا لع يف هب 0 1 فان ا اة ا
 يف هتلزئاذ كسف هب ثيمس لاش نأ مالكل كلا هج وف هسقن هن ئمس 1 ليصشو ميش اذه نا مولعم مو

 ليضف ةئالثلا ماسقالا هذه ناف كدنع بيغلا ع قد تارت وا كفل ن  اذح أ هنلع وأ كياتك

 00000 15 6 ا ف واطملاو ! تطع فرد وأ نأ لاكشالا' اذه تاوجَو هسفن ةب 5-1

 نوكيف هدعب ةروكذملا عاونالا عيمج لوانتي هسفن هب ىمسام ناف ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم
 ماعلا ىلع صاخلا فطع نم دوهعملا ليق ناف ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نمااهنم لح لك ىفطع

 هداك ضيصخ وه د وأولا ىف كلذل خوتمملا لسق .لقلسلا فورج راس نود واولب نكي نأ
 الإ 601 دل نددارإ وا رغم أ ىح هنم هريخ ةصاخت هطاصتحاو نشا نيب. نم هني رمزك ذاب
 ىلع واب فعلا يف نا عم وابو اواولاب فطعلا نيب هيف قرفال اذصهو ماعلا ظفالابو صاخلأ همساب

 كسفن هب تيمس لاقيف امان هلع ىنب اك عيونتلاو مسقتلا ىلع مالكا ءانب ىهو ىرخ >أ ةدئاف ماعلا

 ا 3 وس 00 هدنع بيغلا

 ا كرا رع نا لش نا لع تيدحلا لذ دقو كفاح د ” اد [اهسلع امإو كباتك ف 22 اماذ

 وه

 ا
 ١
 ش
 ٠



 00 1 ضاممالسلا هيلع هلوق ب اياراإ// ندد نورثعلاو عبالاب بلا
 دميسسلا صل

 هلأسي 1 ةقولخم تناكولو كسفنل هتقلخ مسا لكب لدي مل اذطو هسفن اهب ىمسو اهب ملكت ىذلا وه
 نييمد آلا لف نم تسل ا نا يف م نم ءىش هيلع مدقإ هللا ناف اهب

 ليق ناف ةقواخ ريع اهؤامساف هب ة ةعدق هتافصو هتافص ٠ نم ةقتشم هءامسأ ناق اكو ماي هيلا

 كا مسالا هيف باوصلا اولهحو كلذ ْق ىانلا طاغ املاط ليق هريغ ١ ىلا و 51 مسالاف

 ه2 هللا ىوتساو اذك سا لاق تلق اذاف ىرخأ هيلع لادلا ظفالا هب داريو ةران 0

 0 مسا نجرلاو قرع مسا هللا تاق اذاو هسفن ىمسملا هب دا زملا اذهف قاخو ىأرو هللا عمسو

 انهم م سالاف كلذ رو ةمحر لا نم قءشم ن را نالعف هنزو ناجح رلاو هللا 11 م نا>رلاو

 ناو قش دما ريغ ظفللا نا ةرياخملاب ديرأ ناف لاجحأالا ن م ريغلا ظنل يف ا هريغ لاش 7 ئعبصا

 مهعنص نم ءاكا ملخل 0 2-ان هسفنل قاخ تح هل مسأ الو ناك هناحبس هللا نا ديرأ

 لاق الو تلق ا له مو كش هب تيوس 50 دادخالا او لالضلا م ا نه اذهف

 5 ةيتكا ىف ةسقن نمش 0 هف هب ىمسو مسالا كلذب م 5 نال ذأ ىلع ليلد كقلخ هب كامسا

 نه هكا كاش نأ لع للود دع برغلا لع يف هب ت تا هلوقو هئامساب ةقيقح اهب م كي

 هلوقف اذ ه ىلعو هريغ اهماعيال هاتع بلا رك يف اهب 0 | تاعضاو املا هل نأو نيعستو ةعست

 هدا ةلج مالكلاو اهريغ ةانزك نإ ى دل ةنلكا لحد عاملا نم امنلإ نيمرتتو عشت هلل نأ

 داهحالاهدعأ سرف ةئام هلو ةراحت 0 ةئامنالفل لاَغب م ةفصلا هذهب ةفوصوم ءايدإ اهل َْءا

 ىلع ثردحلا لد دقو ددعلا اذه يف رصحتت لانس نأ معرف مزح نبا مهفلاخو ا لوق اذهو

 507 هناي هيلا لس وتلا نم ديعلل عفنأو هيلا 0 هتافصو هئامساب هناحببس هيلا لس ودا نأ

 3 0 تنأالا 0 0 كال ناي كلأسأ 0 اظعالا 00 ثيدح يف 0

 كدا قو م 0 1 ا تنأالا هلإال ىذلا سا تنأ
 نابح ع اهاور حا ماد ثرداح أ ماكو قلخا ىل اع كنردقو بيغلا كماعل كلأسأ ىإ مسللا ر الا

 ل 01 هلوقو (امب هوعد د ا 00 ىلاعت هلو قل  قيقح اذ هو مكاحلاو دحأ مامالاو

 ضرالا 0 ىذلا رطملا وه عد لا ناف رونلاو ةايحلا نياصأ 0 ىردص رونو ىف عد نارقلا

 احور هلعح ىذلا | هياتك دك ل 0 د حول هند وبعل هلل الأسف 006 لإ تدنف

 اهب رينكست قل سمش أ هر لوو ىحي ىذلا ءاملا ةلزنع هبلقل ةايحوا رونو ناملاعال

 ىف هب ىتعاروب هل العحو ام ا ا ناك نمو) ىلاعت لاق هلك 0 عاج هدا 1

 هب لص 42 3 ريذاف (اندام - 0 ءاشن نم هب قدم ارو هاناعح 0 ناميالا الو 9

 توملا م 1 ةااكعو ةيادطاو ةا لك مط هعابتاف ةيادطا 4ب لس 1 رونو ةايحلا

 يفو 8 رقبلا 5 ةروس كوأ 6 ا نندم ئاذعاو هايل وال لثلا هن احس برض دقو لالضلاو

 باهذو ىتز> ءالجو هلوقو ىراذلا لملاو ىناملا لملا امثو دعرلا ةروس يفو روللا ةروس طسو

 نمضتف راسلا عفانا| 0 نوض#» كالذو راضلا ىذؤملا ةلازا ار نمضي | ءاللد نإ 576 ىمه



 قلاع را ءاكحأ هلال يف نورمشعلاو نماثلا بابلا

 ال0 02#

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 سانلا قدلادخلاو اضل اضرأا ماكحا ف

 هش لوقلا قيدحو كلذ ق

 ىلح عاام | بجاو وه ل اه هيف سانلا عزان كو ردقلاو ءاضقلاب اعلا ماع ن م بايلا اذه

 اب رهللاب اض راا مزاولن م هناي هب وجو ىلع جتحاو هدو نم مش دمحأ بامصال ناهحو امهو نيلوق

 ىاوسابر هل ذختياف“' 0 ىلع ربصإ 00 ضرت تس ىلد 0 3 باو كلذو

 قف ا دقو 7 قود 8 0 نم 0 ىلا ناسحالا 0 ند ع 1 ناق ١ حجرأ 0 اذهو

 ىداعملاب امرلاو هب ركو ةعاط ءاضقلاب اضرلا ةافنلا ةيردقلا تلاَقف طاغ فا ناتفئاط كفرا اذه

 راها قى رط تقلتحاو اهطتسسن الو ام ىذرن نحف ةسعاطو ةبرق ءاضقلاب ءاضرلاو هردقو هللا

 هللا ىلا اهتفاضا وهو هم اهب ىكرب اهحو نيهحو اط 0 ةقئاط مهباحاف نيتفئاطلا باوح ف تايثالا

 ديح باوح اذهوا انيك" أو الاعف ديعلا لا امفاضا وهو هئم طعس هحوو ةثيشمو اقل هن ادعس

 ةردقلاو ةدارالل لعفلا ةيراقم م هدنع وهذإ هل ةقيقحال مم دك ىذلا يكفل ناف هباوفوو)

 ةفاط مهباحأو ةيافك هفاع كلذ يف مالكلا مدا دقو ام ه>وب 0 امط نورك 01 ريغ نم هب 65

 ملول كبح باوجاذهو ديكلا لعف وه ىذلا ىغقملا طخس وبرلا ل عف وهىذلاءاضقلابىذر ا 1 فر

 نواوالا لاقولف ىضقملا سفن مهدنع ءاضقلاف لوعفملا 0 لمفلا اولاقمممافلاطب البو ضقثلاب هيلعاود وعي

 0 001 ل 2 5 هنمو هباضرلاب رمؤقنام ء ا ناب ىرخأ ةفئاط 1 1 راو

 ام تاقوللا ع ني نأ 6 ادهو د ىضرئال هطخعسو هضخس ىذلاو هب ىخرت هاضربو هللا هحم ىذلا

 اذهو ءاوس لاوقالاو لاعفالا يف مالكلا اذكبف هل ةطوخسملا نابعالاك هقلاخ وهو هطخيسرو هضغسس

 هب اضرلا بحي ىنيدلاف ىنوكو ىنيد ناعون ءاضقلاو مكسحلا لوقنف مامت ىلا جات هنأ ريغ ديح باوجح

 اضرلااهركش ماه نمو اهركش بجي ىتلا معنلاك هباضرلا بجيام هنم ىنوكلاو :مالسالا مزاوا نم وهو
 ا هنئمو هردقو هاضش تناك نو هللا اهطخس قا بونذلاو بياعملاك هباضرلا زوال اه هنمو امم

 ًاضقلامأو ىضتملا وه ىذلاءاضقلاب اضرلا يف هلك اذه نالوق هبو>و يفو شئاصملاكهباضرلا 0

 اطإو ابر هللاب اضرلا ماق نمهباضرلاف هتثيشمو هريدشو ةناتكاو هناك هلمفو هءاحيسةفصو وه ىذلا

 1 1 ىلا ةمظعلا ةلعسملا هذه 2 سدللا لوزيو باوصلا نيش لصفتلا اذهف اربدمو كلامو

 اهنم ةرفالاو ةهاركلا ةدش عم يئاصملاب ءاضقلإب ءاضرلا عمت فكف لبق ناف سانلا نيب قرط

 امسسسلاا

 عيمجاو



 ءاضقلا اضر | ماكحأ - 6 سسما يلوا نماثلاب ايلا ٠ 7
 001 م مما ل ل ل لااا ااا ا ججبجبج تسلا ا ا#<©

 ا ةيح م اع ةكمو ةهج نياس هاو نر هلا ليقلاحم نيدضلا عامجاو

 0 آلا ديدشلا مويلا موصكو هل هتهارك ةدش عم هب ىضري ضيرملا ناف هبركلا عفانلا ءاودلا

 5 لاتقل مكيلع ة ىلاعت لاق 0 داهح+ اكو هل هت عار" ةدش عم هب ! ىغري

 هيفا 0 هبىض رف هل. ربح لاثقلا:نأ لس صلخل ا دهاجحاف (يل رح رهراش اره
 هتعارك تيلقنا نكمتو *ىثلاب ابضرلا ىوق قمو بورحللا ةقراقمو اوللأو سفنلا فالتإل ضرما

 هنداراو هتبحم ينانبال هحو نم هتهاركو هباضرلا يفابال ءىثلاب ملالاف ملالا نم لي مل ناو ةبحم

 ىفقام هناحبس ىضري لوف برلا ءاضقب دبعلا اضر مكح يف اذهف لبق ناف رخا هجو نم هبءاضرااو

 لاق هلق ىذلا نم لكشأ عضوملا اذه لقا نم هجوب نايصعلاو قوسفلاو رفكلا نم هب

 ىسع ىلاث برلا قذف 0 ةمحلاو اض رلا نأ مهعبتا نمو مهروبج لب ةيرعشإلا نمل

 هنأ 0 لاؤسلا اذه 0 0 مث هيضرو هب هاف راو هءاشام لك نأو دحاو

 هردقو هاضقو ةقلذام لكب ىضري لاش, لب صيصختتلا هجو ضال اهب ىضر يهنأ لاقي نأ عنتجال
 ةريقطاءاشالل اذكو'اذك بر لاقبالو "يش لك بر وه لاس اك ةمومذملا رومالاكِلذ نم در

 طقم انا رخاوا ذأ قالطألا عتتما امناو ىمالا سفن يف اهب ضار هنإب مهنم حرصت اذهو 06

 نم امأو هنم عقب مل نمت امهدحأ نيب د رفكلاهدابعل ىضريالو) هلوق مهلع دروأ اماذ

 هب مهصأبالو 0 هعرشبال ىأ اند مط هاضريال ىناثلاو هيداراو هتثشع وه ذإ“هاضرر وهف هنم عقو

 دجوولف مهم دجويمل ثدح ٍرفكلا هدايعأ ٍىضريالو ةبآلا 0 مطوق ىلعو انوك مهم هاضريو

 كلذنم يو ان مر ها ناسا حا نقد هاري كا تانملاو نالطبلا يف اذهوهيضرو هبحأ مهنم

 هتثشمي عقاو لوق اذهف (لوقلا نه: ىضريالام نوتيبي ذإ مهعم وهو )ىلاعت لاق اك هتثيشمع عقو ناو

 هحنال هلاحس ويف(داسقلا كحال كلاوزةناحيسهلوق كيذكو ءاض_ ل هناا تان
 نف مهقلاخو مهبر وهو هبز>و نوعرفو هدونحو سلب | بحال 5 عقو ناو اندالو 0

 نوعرفو هدون>و هد 0 همزل ةئيشملاوةدارالا ىنعي اض رلاو ةمحلا ل اعح

 ةلسلاف نارثلا فرت ا مهلعفو ةماظلاو مه مك و رامككلا عيمجو نوراقو ناماهو

 ةلطابلالاوق الا ىصاوتلاو ىطاو :لايريغت + ىتلا نيملاعلا رطفهيلعام فالخوبهف ا ولعملا عاوتو

 مكؤابا حكنام اوحكتت الو)لاقف اهطخسو اهضخسو ارهوككو ةرثك ال اما تدعم هناحش تا

 لاقو نا طخ سانا 20 اب كلذ)لاقو(الييس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنإ فاسدقام الا ءاشنلا نم

 هذه لمح لاحمو (مهطبتف مهناعنا هللا هركنكلو) لاقو (نولعفتال ام اولوقت نأ هللا دنع نقم 50١
 كبر دنع هئيس ناك كلذ لك ) لاقو دابا مهيمأ هنأل ةيسمالا ةينيدلا ةهاركلا ريسغ ىلع ةهاركلا

 ىضريو كالذ شل لاخر نعليو مذيو ىداعيؤ طخسو تقعو ضغسؤ ه نك ه1 ا

 بدعو صقش : هناف هدسبعب كلذ قيليال لب هباضرلا نعو كلذ ةبح نع سدقتيو هرك هناحبس وهودب

 هللا ىلا كلذ ةمسن زوم فكف هاضريو رفكلاو ىغبلاو ملظلاو ريثلاو داشفلا بحب نأ قواخلا يف

 طاع نزإو هيف مهطلغو رد لا تمثم نم ريثك هيف طلغ ام مظعأ نم لصالا اذهو ىلاعتو كرابت

 ةعانشلا !ونلسعاو مطوق حلف ىلإ اع وداعو ةافنا|ممياع لكلسلا هب ووةنم حبقأ الهوا ردقلاراكنإ ف ةافتلا



 لا ةدارالاو مكحلاو ءاضقلا 0 1 8 ماسقت ايف نو رمشعلاو عساتلابايلا

 لخديال اولاق كئاوأو داسفلاو ىغبلاو ملظااو نايضعلاو قودفلاو رفكلا بحي اولق ءال وهف هن مهلع

 ف نوكي و7 ءالؤعو داض ربو هضايخلا 14 3 نزكي ال او ]5 كتلواو هقلخو هتردقو هتيشم ت تحن

 هلا او اريك اولع ناشرفلا لوقب امي لا هللا ناحي ملا ركب ل ءاشنو ءاشيالام كك

 ءالؤه 1 اما هداس.ع هيلع رطفو هلع لزنأو ه1 ا اد م ىذلا

 لاف او ءاضربو هام ق اوقوتا هلا دكا ءااو ةشلاوا ليضفلاو 0 ا

 نورشعلاو عساتلا بالا

 تايلكلاو لعجلاو نذالاو رمالاو ةباتكلاو ةدارالاو مكحلاو ءاضقلا ماسقنا يف

 ”ىن.دىلاو هقلخم قاعتم 0 ءاشنالاو ميرحتلاو لاق راالاو' ثيدبلاو

 لاككتالاو سبللا ةلازا ينم كلذ قمم امو.هرم اي نامتم ا
 هتبوبرب قاعتم وهف 0 ناك اف هيحاصل ررشب امهنم لكو هلبق ىذلا باملاب لصتم بايلا اذه

 قاخلا هل هناحبس هسفن نع 0 اك وهو هعرشو هتيهالاب قاعتم وهف ىندلا نم ناكامو هقلخو

 0017 سأو عرشو قلخ ىذلا وهف هندو هعرش رمآلاو هلعفو هردقو هؤاضق قلخلاف سعألاو

 0 اا نذل ةنكح امآوىردقلا وكلا همكح نع دحال و رخالو اعرشو اردق هقلخت ىلع ةيراج
 عرشيدقو هعرشالو هب رمأبالام ردّغو ىضقي دقف نيمزالتمريغناىمألاو قاسفلاو راجفلا هيصعبف
 نارها و قشو مماعلب هدابع تاعاط نم عقو اف نارمالا عمتجو هردّشالو هيضشال امي رمابو

 ةعرشو هيرمأ ام يف ىعرشلا مكملاو ىنيدلا ءاضقلا درفتيو رفكلاو قسفلاو ىصاعملا نم عقب ملام
 هللا باتكيف ءاضقلاف كلذ فرع اذا ىصاعملا نم عقو ايف ىتوكلا مكحلا درفنيو رومأى لا هلعفي ملو
 / هلوقك ند ىعرشو (قحلاب مهن ىضقو) هلوقو(توملا هيلع انيضق املذ) هلوقك ىردق نر نا

 اضيأ مكحلاو هللا ريغ دبع امل اين وكءاضق ناكولو عرشو هدأ لا تل اودسالا كير كرر
 ىنيدلاو كءادعأ هب لذختو كدابع هب.رصنتام لمفا ىأ (قلاب مكحا بر لق) هلوقك ىنوكلاف ناعون
 هلوقكاعم نيينعلاب دري دقو (ديري ام مكحت هللا نا ) هلوقو ( مكنب مكحن هللا كح مكلذ) هلوقك

 ا 15 ناعوت اضرأ ةدارالاو ىعربشلا ةمكحو وكلا ةنكح لواش اذهف.(اذج اهمكح يف كرش الو)
 00000 لآ كب راهللا ناك نا) هلوقو (ةي رك كلمت نأ امرأ اذاو)ةلوو (ديزي امل لامف)ىلاعت هلوقك

 ديربالو ربسلا مكب ديري) .هلوقك ةنيدلاو (ضرالا يف اوفعضتسا نيذلا.ىلع نمت نأ ديرتو) هلوقو
 أ[ دحال رسعلا لصح امل ةينوك ةدارالا هذه تناكولف (يكلع بوتي نا دو هللاو) هوقو رسل ع

 ةدارالاو رمالا ةلثسم ف هابتشالا لوزي ليصفتا اذهيو نيفتكملا عييمج نم هب وللا تعقوولو انم ْ

 ةتيملا تلاقو عفدنتال جححب اوحتحاو ةدارالا مزاتسي رمالا ةيردقلا تلاقف الما نامزالتم امه له 1

 الو ةينيدلا ةدارالا مزلتسي رمالا نأ باوصلاو عفدتال جحح اودتحاو ةدارالا راك كولا

 نامياك اردقو انوك هديريالاع رماي دقو ايدو اعرش هدير, امبالا رمابال هناف ةنوكلا ةدارالا مزلتسي
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 177ا(؟1؟172[1[1 2 تي يي تت 7 يي يب ببيت
 )لا ةدارالاو مكحلاو ءاضقلا كا امو

 ْ رو نا هد ر 1 كك ان هلدا رم ناك الل هقفوي مو هرمأ ن“

 نامعيالاب ن نمو ن 2 نرمالا ندع نانو اردقوانو « تالذ 3 ةاللص نيسمح هلوسر رم و

 ةيلع ةسقل ن نطو نو لاتمالا ىلع همز رعدتم تح ااو هدلو حد مهاربا نم 6-2 هناديس ا

 ند 2 ا 2 م 0 اأو ةالص نيسم# ءارسألا ةليل 0 ةيدع هللأ ىلص دم 53 كذكو

 هاا .. 10 تك نكلو هآ_سرب و.ةهل أون ونمو نأ هدأسبع نم بحي هن احبس هناف ناعألاب

 مهنم ر رفا ةحاصم 0 1 هقذو و ةنعبإ مف رضع لذدخو هل هقفوو ه أ ام لعف 1 مهضعلب

 انتكدقاو) هلوقو ((] د1 0 هللا تك هلوقك ةنوكلاف ةياتكلا ا د

 هناف هالو نم هنأ هيلع بك ؟0)هلوقو 0 1 امر ضرال ارنا نكناللا كدعل نه روزلا يف

 تمر>) هلوقو (مايصلا مكيلع تكد هلوتك ةيرمألا ةيعرمشلاو (ريعسلا باذع كَ هةيدهعو هلضي

 ةباتك ىلوالاف (سفنلاب سفنلا نا اهيف مهلع انيتكو):هلوقو (مكيلع هللا باتك )هلوق ىلا (يكنابمأ يلع

 امو) هلوقو (نوكيف 0 لو نإ ايش دازا اذار رما امإ) هلوقك ىنوكلا رمالاو ه7 لصف

 هلوقو (انن ل 5ك ناكو) هلوقو (الوعقم هللا رما ا هوو لا حملك ةدحاوالا انرمأ

 ناف ىعرش يزد ماا قرشا مده 0 اذهف (اهف أره ايفتفاط ردا ةي وق كلهن نأ اندوأ اذاو)

 ةعاطلاب مهاب ل ا خدر 11 وه لب ةفاط ت تلاقو هانردقو كلدائضق ىغملاو ءاش اهحفلاب رسانال هللأ

 هيلا 0 ناكل فالخ ىلع رايخألا نأ اهدحأ#هوجولحجرألو ذل لوقلاو اوقسفو انوفلاقت

 ىناثلا انتعاطب مهاب 0 اهدخلا نيرامضا مزاتسي كلذ نأ ىااثلا هنود مالكلا حيحصت نكمل اذاالا

 0 4 رومأملا وه ككل اذه لدم ف ءاقث ملأ كدعلا هن ثلاثلا#كلذوحتوانؤصعوأنو ةلاقع

 بلس لعح هن احم 77 ل عبارلا د«اذه ريغ ٠يطاخلا مهشيال ب 21 ا ماقف هنرمأو لعفف رم

 كاللطا تاس نركاذ نأ حاصيال ديحوتلاو ةعاطلاب هر 1 نأ مولعلا نمو 00 | 0 هلأ كالو

 هج ولا لل م اذه ليق كالطا بيس وه قسفلا عم ةعاطلاب ل لبق ناف نوفلاوةاحنلل بيس وه لب

 وه ناكل ةعاطلاب ناكول 0 نا سداسلا هح ولا #هدحيضوب 0 ةعاطلاب كنا صيصخ حصيالق اللف

 لانرالا ناف اهف ةاوقسفف امفرت ريم نأ د انلسرا لاقينأ ن تحال هب أ مولعمو يلا هلسر كي ست

 اما هب رقتلا كالهال هناحيبس دل ةدار | 01 عباسلا املا ل 0 ني مهأدع ن ند لاقل نفرتملاىلا ناكول

 ممافغإ نوروذدعم مال م الها ا وهكلذ ل اقفال و ىذكم مهلا لسر لا لاسرأدعت قوكلا

 كشرلا لس را اذاف(ن ,ولفاغ | ملعأو ظب ىرقل ةلا كالهم | هللا ناكامو) ل طاحت لاق مهلا ةلاسرلا 0 مدعو

 د رقلا يف قس اناس د اعرشالل | ايردق 8 دوك ار ءاافانمو | ماسر رماف 0 دار ا 0

 دوصقملاو كالهالابهلوق الع قحو للا رمأ اهءاجح ذئيفش مهئاسؤر قسقو مميذكت ىلع اهلهأ عمتج

 مكرمأب هللا نا)هلوقو(ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نا)هلوق ىيدلا نمو ىيدلاو قوكلا رمالا 7
 ْ ريثك وهو (اهلهأ ىلا تانامالا [َوَدْوَن نأ

ًّ 



 ملا ةدارالاو مكحلاو ءاضقلا كلا ماسقنا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 ىأ (هللا نذابالا د 8 هب نب راضل مهامو) ىلاعت هلوتكت قو وكلا ةدالا انأو 77 لصف [ةو-

 ىا (هللا نذابف اظ رد نعمات نار ه معطقام) هلوقكف ىنيدلا 3 هردقو همم 2

 6 0م ل نا هللا لق الالح واما رح هذم 1 فقزرند 053 هللا الل م متيأرأ لق)هلوقو هاضرو هرماي

 (هللادب نذان ملام نيدلا نم مط اوعرش ءاكرش مط ما ) هلوفو ( نورتشت هللا ىلع

 مف ناقذالا ىلا ىبف الداغأ مهقانعأ يف انلعح انإ) هلوقكف نيكل ل اهلا 0 ه7 لصف

 دال نيذلا ىلع 0 ا (ادس 0 وادع 0 2 نوحمقم

 0 هردش دب مقاول قول ريثالاو هبإ 0 كالذ 2 رش 001 1 0 ةياسالوةريجب

 هردقب كلذك اهلع> اهناف نيلعملا لوانتي اذهف (سا :لامانت ءارحلا تيل ةب 1 ك1 لمسر ةلوق انأو

 نيد كل قل ردقلا ةداراو ظفللا قالاطا لب ةيمعم ف كانك الاكتسا يد سيلو هعرشو

 هلمأتق ةيسنعم

 اارقن نيذلا ىلع كبر ةملك 0 ه1 ا 57 لصف وح

 و هيلع هللا ىلص هلوقو 1م امب ليئارسا ىنب ىلع نسما كبر ةماكت متو) هلوقو (نونمؤيال
 او ىلا ةنوكلا هناملك هذهت.قلخإم ريش نم رجا الو: رب نهزواجال ىلا تاماتلا هللا تاملكب ذوغعا
 ةانكلاو راحفلا نهزواحن ا 0-0-1 ىونيو هم 0 علا '- ةينيدلا تأ املكلا تناكولو نورك

 نارقلا هبدا رملاو (هللا مالك عمسيي يا رجالا كل راسا 517 كل نم دج ا ناوزهلوقكف ىيدلا امأو
 | وحكناف)هلوقو هشندو هتحابا ٌّءأ هللا ةماكب نه>ؤر فر مللحتساو ءا اسنلا 2 اسو هيلع هلل ىلد هلوقو

 هتاماك هيتكف (هيتكو | 2 تاماكب تقدصو) هلوق يف ناعوللا عمتجا دقو (ءاسنلا نم مكل باطام

 نك ةيمهح تسل 5 ريخاف نو دو 6 قاحب ىلا هتاملكو مرو لو ىو مم رمأي كلا

 : هتاقولخم ةا2 نم اقلخ اهلعيو هنيوكت تاملكو هنيد تاملك
 سأب ىلوأ انل ادابع ككل يا انجال وأ نواح اذاذ)« ةلوقكف ى وكلا تعنلا امآو هك نصف زد

 ير نر لا هلا تصف ةدحاو ةمآ سانلا ناك) ةلوقو (ميم الوسر نإمالا
 مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا اننسرأ انا رث ملا) هل وقكف ى وكلا لاسرالا امأو -ه] لصف زو
 ندو ىدطاب هلوسر 1 ىذلا وه) هلوقكف ىن جدلا و (جايرلا 1 ىذلا وهو) هلوق و (اؤ |

 (الوسر وعر ذ ىلا اناسرأ كم ؟ءاع ادهاش الوسر بلا انسرأ نإ) هلوقو (قحا

 | ماف لاق) هلوقو لك ه4 عضأ 2 هماع 3 ر>و) هل ركل قوكلا مجرحتلا امأو 2 لك 2

 ع

 ىبدلا مرحتلا امأو (نوءحربال 5 ماكس 5 هب رق ىلع مم ارحو) هل وذو 6 نيرا مولع 4 همر

 010 اه 3 ع مرحو «ةتيما مكيلع تمرحو ٠ سن م يلع تم 0

 (!برلا مرحو عييلا هللا
 كلام م ملأ لق) هلوقو (ءاشي نم هكلم قوي هللاو) هلوقكف ىنوكلا ءاس الا امآو ت7 لصف

 كلل 0 هلوقكف ىندلا ءانتالا امأو (امظع ل مهانبنا وز 0 نم كلملا ىنؤَت كلملا

 .كوسرلا



 |  اهيف ساثا فالتخاو ىلوألا 0 ةرطفلا يف نونالثلا بالا

 1 / نهو ءاش ن 5 ع قو َوي) ةلوق مو ةوش م 57 ا 12 هلوقو (موذف لوسر ||

 ْ 6 دادو | 0 ءاش ن ماه ول هناف نيعونلا 0 متل 2 ا دقف كل تّوبإ

 اماطإو اقيفوتو
 رد جل م 8 نوفقاو ادعو سم ىب دلا رومالا هذه نم موظح مهعابتأو د هلسرو هؤاساو (لصفرل

 نونيدب مهف : سمألا نيد مهعابتاو لسرتا نيدو ر :دقلا نيد مهنيدف ةعم|ناامو كهلأ لايام كل ىردكلا

 دا رم عم نوفقاو ن< نولودال هردّش نوحتتحو هره ها نوضح شح و عر دشا نوط

 كك كلذ نوكيالو ىنوكلا دارملا عم مكفوقو مكعفنيالو قوكلاوأ ىنيدلا هدارم عم معن هللا

 معز نمو ك5 هيقاعي ملو هقلخ نم اذ مذي مل كاذب رذعول ذا هدنع

 قيفوتلا هللابو هلسر عيمحو اهلكهبتكو للاب رفك دقف كلذ

 امم دارملا ىف سانلا فالتخاو اهانعمو ىلوالا ةرطنلا 0

 لالضلاو ةؤاقشلا ردقلاو ءاضعلا قا ةءابناو
 تك

 نكلومقلا نيدلا كلذهللا قال ايدنتال ا اهلعسانلار طفلا هللا ةرطف افينح نيدلا كهجو مقاف) ىملاعت لاق

 نم نيحيحبضلا فو (نيكرشملا نم اونوكالوةالصلا !وتمق]وا وها هيلا اتم 0 ضان ك1

 هنادووي هاوباف ةرطفلا ىلع دلوب دولوم لك لاق هنا سو هيلع هللا ىلص ىب نع هوز ناك
 نر 0 اونوكت ى> ءاعدح نم أف نرد 0 ءاعمج ةيمهرلا 6 0 هنارصتإو :

 دولوم نمام رخآ ظفل يفو هللا قا ليدتال اهناع نسانلا رطف ىلا هللا ةرطف و 0 2

 ىزعم يف ىلعوبأ ى ذاقلا لاقف اهب دارملاو ةرطفلا هذه ىنعم يف فلتحا 0 دلل ه.ىلع دلوبالا

 مويلع أهذا ىذلا دهعلا وهومىلاعت هللا ةفرعع رارقالا امهادحا دحأ نع ناتياور انهاه ةرطفلا

 ىلع مهدهشأو رذلا لام أ ةمايقلا موب ىلا هتررذ نم جرخاف مدآ 0 حسم قَح مهلا توا

 اينما رق ءاع ناك اردو اعناص' هل ناري وهوالا دحنأ سلن ىل اولاق مكب ت تسلا ل

 سبلو لاق لو الا رارقالا كلذ ىلع دلوي دولوم لكف ( هللا ناوقيل مهقلخ نم يللا نلو) ىلاعت

 تاومسلا رطاف)ىلاعت هلوق هنمو ةقاخلا ءادتبا ةرطفلا ىنمم نا امددجا نيهجول مالسالا انه ةرطفلا

 لوأأل تمقو ىتلا ىه كلت نوكت نأ بجو ءابستبالا ىه 3 تاك ناز: امدقم ىأ (سرالا)
 ةرطفلا تناكول اهنالو مهتادنب ا ةلاح كلتنآل ةيرذموحارختس ةاوعو لوقعملا ةرطف يفترجو ةقيلخلا

 فالتحاو جسم هنال الفط مادام هنانريالو امهنريال نأ نيرفك نو نيب دلو اذا بحول مالسالا انه

 ا ذهو لاق مسمهمال هيبأ ماللسأب ةمالساب مكحالو هقاقرتسا مصياال 5 بجحولو ثرالا عني نإ نيدلا

 نم نيغلابلاك همالاساب كح ة ةفرعملا هل تدثت نم كَ سلو لاق ةنابالا يف ةطب نبا 2 ةدتق نبأ

 قوتملا ةياور يفو ليوأتلا اذه ىلا"ه+1 ًاموأ دقو لاق نيماسمي اوسلو ةلصاخ ةفرمملا ناف امك



 اهف سانلا فالتحاو يا "/ ا مي 1 والا ةر طفلا ف 100 ا :!|بانلا

 حس ب م يآ ا اح -

 دأ 2 تا لاق معن لاو ندلا ة هر طفلا قوما هل لاف اهيلع ال ىلا ىلو 32 7 لاف

 هج نآل 5 نطب يف هقلخ ءادتبا انه ةرطفلا ةيناثلا ةياوزلاو لاق اهانرك 5 ىلا ةفرعملا نيدلاب ذجحأ

 ةفرعملاب رارقالا نآل مالسالا ىلع ةرطفال لمح هتفرعمب رارقالا وهو مهيلع هذخأ ىذلا دهعلا ىلع
 هنانريال 00 نا دلو اذا ل مالسالا ةر طفلا تناكولو ملشم نمو 3 و ناكالاب رارقا

 ا دقو لاق هفالخم ةنسللا لج ل افلح كك نارك نأ عنك ل لو لاق اي

 ةواقشلا ىلع لاقف ةرطفلاىلع دلوب دولوم لكهلوق نع هلأس دقو ديعس نب ىلع ةياور يف اذه ىلا دحأ

 سو قش اهملع سانلا رطف تلا ىه الاقن هلاس هنا لاحكلا ىُ نب دمحم لش كلذلو ةداهسلاو

 هلك اذهو لاق ةداعسلاو ةواقشلا نم دابعلا اهيلع هللا نطف ىلا ةرطفلا لاق هنع ليج لآن 7

 0000| نااملاوبأ اًكش لاق هما نطب يف ةقلح ءادجا انهاه ةرطفلاب دارملا نأل ام كراك ارم

 ريغ قف الو نيدلا ىهو ا( لع نسانلا رطف قالو رطفلا لاق اغاو لوألا دهعلا ر 0 1 0

 سف 1 يلع لدف تيدا اد كدتساو همالسأب | 0 يدا كفا تام اذا رفاكلا نا عضوم

 مالسالا ةهدنع ةر طفلا 55 ملولو ثندحلايف ا كلذ ءاحام مالاسالا رطف ىلع دلوب هي ناد

 كلذ يفانيال ةداعسوةواقش ن م هيلع راعفام ل او رخآ عضوم يف هلوقو ثيدحلاب هلالدتسا حص امل

 نيوبالا لعفك اهب لص: هلآن راسالاب نوكت امنأ ردقو امهتكو ةواقشلاو ةداعس ]اردق هنأ حيرس هللا ناف

 دلوواماسةرطفلاىلعدلو دولوملاو دولوملاب لعشنا هل الالب رانج رصتاو نوبالا ديوهف

 وهيلعهللا ىلص ىبلا لثم م هبتكو كاذ هناحبس ردق اكن اوبالا اهريغي ةمياسلا ةرطفلا هذه نأى لع
 سانلا 0 ةمياس دلوت ةميهلا نا نييفءاعدج نم اهيف نوسحم له ءاعمج ةعيبلا جتناكهلوآب كلذ

 ءاضشإ ان ارك ذودماعب 0 دييقلا م * املس ةرطفلا ىلع دلؤي دولوملا كلادكف و هللأ ءاضش كالذو

 00 ردقا نالتداسسوأةواقش ن نم هيلع رطفام لع 11 لاو امناو هردقو هللأ

 أولاق اذطو هنادحإ نيالا ًادتا مم لب هردقو هللا ءاضشإ سد ,ل ىصاجملاو رفكلا نأ ىلع ثيدخعا 8

 هللا هلوق وهو هرخأب يلع اوحتحا لاقف ثيدلا لو انباع نوجتمحي ةيردقلا نأ ا كلاخ 1

 نيؤيالا سفن نا نواوشال مما ةيردقلل هف ها ا ريغو دمخأ مامالا نيف نياماع اوناكاع معأ

 0 يف ايس ناك ٠ نكلو هرابتحاب رصنت 0 وه ل 7 هريصنتو هذب د 34 1

 | هنأل ىلو لإ ق.رط ؛ 1 قلاخ وه ىذلا هللا ىلا فاضي نواف رامتعالا اذه اميل لا اذاف

 5 نا كلذ دعب 00 هيلع ردق دقذ 8 دكا ل ل نارا هن أحجيس

 1 ناكم 00 0 0 ل ب عل ارق 1

 نمو رفكيو ريغت, كلذ دعب هنا ىلعو ةملسلا ةرطفلا ىلع دولوم هناقهتدالو لاح يفالو دلو نأ ليق

 عبط هيف لاقبال كلذ ناف طلاغ وهف رافكلا بلق ىلع روك ذملا عبطلا وهو هبلق ىلع عبطلا نأ نط
 دامح نب ضايع نع لسع حيض يف تبن دقو هرفك دعب دجوي امنا هبلق ىلع عبطلا ناكذا عبط' موي

 مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ها ا انا رك اهف م مسو عذار ا

 اذهو اناطلس هب لزتأ ملام ىإ | 00 دا انك سم دو نيطايشن || مهلا حاف

 جرس



 2 نم
 0 اس و ب سس سس مسمي سا ا ا

 | دالوانم)هلءاو لصالاب ضايب انه © ١ ' : اننددو 2
 ايل 1 يا ا ما 1” ب7768
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 1 اللا افناتحاو 4[ 0 ىلوالا ةرطفلايفْنوثالثلا بالا

 0 دوسالا ثردح ف كلذكو كلذ كعب مهتلاتحا نام اشعل ناو هيفينملا ىلع مهقلخ هنأ ّق حرص

 ةيرذلا هللا لتقلا م6 ى قصفت هير لو هماع هللأ ىلص ىنلا ثعل لاق هربغو دهأ| هآور ىذلا ا

 نكرشملا دالو ً[اوسلا هللا لوسراب اولاق ةيرذلا لتق ىلع مل هيلع هللا ىلص ىبنلا مه لاقف

 ا نأاالا ل لاقف اييطخ ملسو هيلع هللا ىلص ىننا ماق من ةكرشلا الو ا سيلوأ لاق

 نكرشملادالوأ لتق نع ء مهيمن بيقع ثيدحلا اذهب مل هتطخت هناسل هنع برعي را

 كيذ دعب أر طر تكلا رافك ريغ اوذلو مييدارأ هنأ نمت نكرشلا دارا ها اا مل هلوقو
 ا نكي مر ,دقلا هب هل قبس ام ىلعا نفاكامإو املسم ام نر كلوي قرح دراوتلا نأ كاران

 م سيلوأ هلوق 0 لخانقو نكرشملا نالوأ لفا نع هلت نم دسك لع

 نم ىنعملا اذه ىلا اعجار ىهلا نوكيف اونمالاوقيول ممأ هللا رع يف نوكي دق هنأ نكرشملا دالوأ

 دالوأ نملءال وجو نؤلوألا نوعا لا مك ةكرايخ نا يك يرسل زها نسل روحا

 دالوأ نم كوكي نإ لفطلا سرداف كلذ دع اوك نا مث ارافك اوناكمهءابا ناف نيكرمثملا

 رفاكلا نم ندهؤملا جري هناحبس وهو هنونأ لمعبال هلمعب هيزج اغا هللا ناف انموم ناكاذإ نوكارشملا

 ىلا نم تملا جوجو تملا نم لا عرف ا نم رفاكلاو

 '' نع ىراخنلل لمقال نيحيحصلا ىفف اضعب اهضب رمست ظافلاب يور دق ثيذحلا اذهو ( لصف

 دلوب دولوم ع مالمو هلع نإ لست نرالرسر ادن 2 نع بابهشنب|

 *ءاعد> نم اهف نوسح له ءاعج ةميهلا جتاياك هناسحع وأ ار هاوباف ةرطفلا ىلع الإ

 اولاق مقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبتال ا ماع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف اًؤرْفا ةريرهوبأ لوقي من

 ىلصن 000 حيحصلا يفو نيلفاع اوناكامب معأ هلل لاق اريغص توع ن د تال 1 لوسراب

 37 ىلصنالو اخراص لها اذا مالسالا ةرطف ىلع دلو هنا لجأ نم © ناك ناويفوتي دولومىلع

 نه ام لاق و هيلع هللا ىلص'ىنلا نا ثدحي ناك ةريرهابأ ناف طقس هنأ 0 لي مل نم

 نرد ل ةحيمأ 22 هنارضن وأ هناذوهاداوبات ةرطفلا لع داونوالا دول.

 شمع الاةياور نم نيححصلا يفو اهيلع سانلا رطف يلا هللا ةرطف 1 ل مث ءاعدج نم اهف

 اذهف هناسأ هنع برغي ىتح ةلملا هذه ىلعالا هنع ةيواعم نبا ةياور يفو ةلملا ىلع وهوالا دول نكاف

 لدي ةيالاب ةريره ىلا داهشتتاو تيدا ىوار باهش نبأ هرمسف ام مالسالا ةلم ىلع دلوب هن اب حرص

 37 هقتعي نا ىز# | ةئمؤم ةيقر هياع لج ر نع باهش نبا لكن دقو ربلا دبع نبا لاق كلذ ىلع

 ورح لاقو ثيدحلا ريسفت يف عازنلا ركذ دقو رموبأ لاقوة رطفلا ىلع دلو هنال معن لاق عيضد |

 0 ايوا ا: يف اوعجأ دق الا ل سا فورعملا وهو أولاق مالسالا انهاه ةرطفلا ا

 ناو اوجتحاو مالسالا هللا نيد هللا ةرطف اولاق (املعس انلا رطف ىتلا هللا ةرطف) لج وزع هللا

 دهاجمو ةمركع نع اوركذو ام ماع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف مكش نا اًورقا ثب .دحلا اذه يف ةريره

 هللاةرطف اولاق (اماع سانلا رطف يتلا هللا ة رطف) لجوزع هلوقيف ةداتقو كاحضلاو مهارباو نسحلاو

 3 رون ن قاحعس ان دع ثيدحي اوحتحاو هللا نيدل اول !او هلنأ قاخ ليدتتال مالسالا هللا نيد

 0 ىعشاجما دامح نب ضاع نع ىدزالا دباع نب ن>رلا دبع نع رباح نب ىحي نع ديزي



 كويس ووو

 "ا فالتداو" رسل 7-01 لوألا ةزطنلا يف نوتالثلاتانلا

 ءافتح هيلبو: ذآ قاخ هللا ناباتكلا ف هلل ىنثدح امكتدحأالا امو سانلل لاق لَسَو 4 اع هللا ىلص

 كلذكو كاَق ثيدحلا الالحو امارح هللا مهاطعأام اول هيف مارحال الالح لام مها اا
 ىور ا لاق نيماسم ءا ءافنح كثردحلا 5 ِف هدم هداسأب ديرب نب 0 نع رح مم 0 0 ىور

 ىنثدح لاق نكلو فرم نم ةداتو هعمسإ لو ضايع نع هللا دنع. نب فرطم نع ةداتق.ثيدحلا اذه

 نع فرظم ىنثدح كو: مهلك دايز نب ءالعلاو ريحشلا .نب هللا دنع نب ديزن و رفاغلا دع نب ةمقع ةنال#

 كلذكو نيمأسم لعل مهلك ءافنح ىدابع تل ىناو هق لاف 1 هيلع هللا ىلد ىنلا نع ضايع

 تقلخ ىناو هيف لاق هدانساب ب ةداتق نع ممل ا هأورو فرطم نع نسحلا هاور

 1 ال هطيضو هباشاو قاحسا نب دمحم ظفح ىلعاذه لدف لاق نيماسم لغو مهلك ءافنح ىدابع

 نيماسم هلوق نع هيف رصقو ةداتق ةياورنم هطقساو ثيدحلا اذهل ديزب نب روت نع هتاوريف نيماسم . ا

 0 "7 همام الو صاخما م تفشل | برعلا مالك يف فردخلاو لاق 9 معأ هللاف هد انساب رو انو

 كور كلذكو مالسالا كار أ هنأ 5 اذهو تيبلا جح ةي ةيفنطلا نسما نع ىور دقو لاق 00

 ١" ةيفنكلا نا ىلع لديهلك اذهو لاق ناعبشم ءاشع -ِ دوا نعو احاد> ءا ءاواج لاق عدنا كادعضاا ن

 انارصنالو ايدو مهارباناكام) لحو زع هللا لاقو صاخلا فينا ءاماعاارثك ١١لاقو لاق 0

 مكس وه مهاربا مكيبا ةلمز 31 0 افدح مهاربا ةلم) () ىلاعت لاقو 0( افث م 0 نكلو

 ىعا رلا وهو رعاشلا لاقو (لبق ن م نيدسملا

 الضأو ع كد ءافنح رمبعم نإ نمح رلا ةقلحأ

 دا ا كلا قح ؟ كاوا ف هر ىو نع

 اذه يف بهذ نم:هب جتحا اممو لاق ه. ءافخال حضاو أ وهو مالسالاب ةيفثلا فصو اذهف لاق

 | ىوريو ةرطفلا نم سمح ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مالسالا ثيدحلا اذه ىف ةرطفلا نا ىلا ثردحا

 اولأس ا مالسالا ةرطفلاب دارملا نكي ملواو داردك كلذ لع "لئالدلاو انحييش لاق ةرطفلا نم-رستع

 هوأأس امل ةرطقلا كلت ريغي ام كانه نكي مل: أل نكرسشملا لافطا نم تومي نم تيأرا كلذ بيقع
 رطف ىلا ةرطفلا نوريغي من هش نيب 1 ءاواةلوقو نسال هارح ىرح امؤ ميدقلا معلاو

 نأ رمف كلذ دعل عدجم مْ اف صق , ال قالا ةعمتج دلو قل ةميملاب كلذ هيسش هناؤ اعأو املع

 ةرطف) هلوقكنارقلل قباطم ثيدحلا ناف اضيأو املع دبعلا دلووتلا ةميلسلا ةرطفلا نك راو درعا
 | هلرطق ىلع مهلك سانلا ر طف هناحبس هللا نا ف ىسانلا عي مع اذهو (اهلع سانلا رطف قىلاءهللا

 وردم ةد 1 ةرطف ا 5 مذ ةفاضا ال عدم ةفاضأ هيك هلا ةرطفلا ا هناف ا اذ أو ةروكذلا

 اضيأو اهلع سانلا رطف ىت ولا هللا ةرطف افينح نيدلل كهجو مقاف لاق هناف اظرباو ةهانو هيو هللا نادك

 دما هللا كهجو ىذلا هحولا 0 كهجحو ددسف لوش, رير> نبا لاق فاسلا ري_سش ٠ اذه ناف

 اهملع سانلا قاخ ىتلا هللا ةعنص لوي هللا ةرطف هتعاطو هنيدل امقتسم لوق, افينح نيدلا ىهو هتعاطب

 كلذ ىلع سانلا هللا ر طق ىذا نأ افينح نديل كهجو مناف هلوق ى مع 0 1 طف بضنو

 رطف ىتلا هللا ةرطف لاق ديز نبا نع ىور مث ليوأتلا ل ادأ لاق كلذ يف انلق ىذلا وحو لاق ةرطف

 لاق هللا ةرطف دها# نعو كلذب نوره اعيمج ذآ نم ةللا نقلحت كم مالسألا لاق اهيلع سانلا
0 

 بدلا : ع



 اهذ ىانلا فالثخاو هل خاب ل 77 لوألا لا ل

 لاق هال ذه ا 7 لاقف ليج نب ذاممل رمع لاق برم ىبأ نب ديزي نع ىور مث مالسالا نيدلا
 ىهو ةالصلاو اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف' ةرطفلا وهو صالخالا تانحنملا نهو.ثالثث ذاعم

 ا نيد ريتال لو هللا قلل ليذبتال هلوقو تقدص رمح اقف ةمصملا هو ةعاطلاو :للا
 6 ” هللا نيدل أ هللا قل ل ليدعتال دهاح نع حب ىنأ نبا لاق لعش نأ ىغبخيالو كلذ حاصيال

 دهاجحم لاقف اصلا وه لاق هللا قا ليدتتال هلوق نع لا ةم ركع ىلا لسا ادهاحم نا 5

 31 نع ىورو مقلا نيدلا كلذهللا قلط ليدبتال لاق * نيدلا وه اها هللا قا ليديتال ا

 نبانعو ديز نباو ىعخنلا مهارباو كاحضلاو ريبج نيديعسلوقوهو هللا نيدل لاق هللا قا ليدبتال

 ناذا نكسيلف نهر الو) ىلاعت لاق كنيلوقلا نيب ةافانم الو اصلا وه دهاحتو ةمركعو سابع

 عطقو اك ها ريغت يذلا ن م هدابع هلل ءللأ رطف ام ريدغتف (هللا قاخ 0 مهنا ماعنألا

 كنئلواف ر ا ا مسد هيلع هللا ىلص ىلا هسش اذطو ل هقلكل رييغت ماعنالا ناذآ

 ام ربخي اذهو هحورو هسفن هيلع تقلخ ام ربغي كالذف ةقالا نوريغي ءالؤهو ةعيرمشلا نوريغي

 هندي هيلع قاخ
 تاليوأت ىلع هنولوأَِ سانلا راص مطوق ىلع ثيدحلا اذهب ن نوجتم ةيردقلا راص املو <57 لصف آي
 اماوادحأ لضيال هناحبس هللاو مالسالا ىنع دلوي دولوم لك ةيردقلا تلاقف ءاضتقم نع اهب هنوجحرخي
 دحأ داوبمل هان كلوا و نولوقنال متأ ةنسلا لقأ مهل لاق هنالضي ذا
 اذهور ةكلا هسفنل | 1 دنع | رفا ذو ا حا هللا ل ذل راصأ مالسالا ىلع مكدنع

 اهانعأو ا.هالع حا ذا مالسالا ىلا امهاعد نكلو امهم ادخناو قاخيمل هللاو مالسالا هسفنل تا

 ريغ مك دنع كلذ ناف ناعالا لوصح ىضتقي بيس نمؤملا ص ملو نيدضال حاصي امهف ةلئامت ةردق

 نيون أ قاكاناو ةيردقلا ةماع لود لذه الط هنن قالا عنم ناكل ارودقم ناكولو هل رودقم

 0 0 دوجو بجي ةردقلاو ىعادلا دنع لوقيو نامالا ىعادب نيؤملا صخ هنا لوقي
 لقعلاب طورشملا راجتلاالا ل! د رعم نا م 46 ,مافاو !اق ةنسلا العا لوقل قاوم ةقيقحلا

 وف هر ,خ ا نولوقتال 5 20 او هللا لعف 1 1 5 رعملا وكت 0و

 ريصتتلاو ديوملاهسفنل 0 ىذلا وه دولوملا نأ ا ديوملا هيف بسني هنأ

 ىلع ليلد نيلماع اوناك امي ل مدعأ هلنأ هلوقف ا ةتبلا كلذ ىلع اعط ةردقال ناوبالاو نودلا نود

 نوريغيو 1 نينمؤم نونوكف اهيلع نوب له ةرطفلا لع مهتدالو دعب هيلا نوريصي ام مع هللا نا

 مهرب 0 ىلع ل !| قفتاو ةيردقلا ةالغو 0 ىذلا معلا مدقت ىلع ليلد قرد افك نو ريصيف

 هنارصتو هنادوم هاوناف هلوق 1 ,لطابلا مكلوق ىلع دخلا نم هب مالدتسا ىذلاف هراكناب

 دارما لب دحأ باق يفلالضلاوا ىدطا لء> ىلع ردقبال هللاريف مكلع ةححوه لب مكل ةجحال

 نوب الا! صو قررلاو ىلا هلعفيامم كلذ ىلع امهّنبرتوهل امهتيرتو كلذ ىلا نيوبالا ةوعد ثيدحلا

 انك نحو ءامعح انس ف عقي دقفالاو ناوبأ ل اء هنا بلاغلا ىلع رك كلا
 اريثك افالتحا اثيدخلا اذه يف ةروك ذملا : رطفلايف ء ءاململا كاتحا ربلا دبع نب رغوبأ لاق «لدف)ف

 رخا هريسفت لاقف كرابملا نبا هنع لف ةرذآلاو اندلا يف مهمكحو لافطالا يناوفلتخلا كاذكو



 قل دس ىلوالا ةرطفلا يفزوتالثلابايلا

 0 ايش دزي مل كر الاكل نعد وبا ثا ذ اذكه نيلماع ناك امي معا هيلا هلو وهو ثيدحلا

 و هيلع هللا ىلد ىلا ني لرعلا# ناكلاقف ثيدحلا اذه ل 0ع عا نسا نب ع لاس هلا

 دقف كراملا نبا نع هركذام امأ رموبأ لآق ةديعولا هراذ ام اذه داهلاب سانلا 0 أ لق

 قدوتي اعل 1 نال يع يف نعوم حرشالو ليوأتلا نع «عنقم هبف سيلو كلذ وحن ك كالام نعىور

 دوم نعدركذ اماماو لاق لمعلا اوغلس ملام راو ل ناعاو رفكب مهف عطقلا ن نع فوقولا ىلا

 كلذ نا هلوق اماو هللا ءاشاملوا هب هاهحلاماو هلاكشال امأ هيف باول نع ذاحادمح نظاف نحلا نبا

 كلذ نا دارا ناكناف اذهام ىرداالف داهجلاب سانلا صوب نا لبق و لع هللا ىلد ىل ىأ | نم م ناك

 اذا نوكوا 0 ريحا ذا هلوسرو هللا راخا يف خلا لوذد كاتلخلا دع زئاح ريغك وسم

 اه سانلا :فالتحاو

 نع هللا لح دقو هنايسنوا هب ربخا يف هطاغوأ هسفنل هسدكتا نم هعوجر ل < م كلذ.نع عجر

 نا لبق ناكاذه نا نسحلا نب دمحم لوقو دحا هف فلاخالو هليحال اذهو هنم ل مصعو كلذ

 مالا دعب هن ناك كلذ نا نيكي ام عبير مس نب دوسالا كلدح فانإ كاف مندل داهطاب سانلا موي

 ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق عيرس نب دوسالا نع نسحلا نع هدانساب ىور مث داهيلاب
 هللا لوسر لاقف نيكرسشملا دالوا مهامنا سيلوا ىل>ر لاقف نادلولا اولتق ىتح لتقلا يف اوغلب ماوقالاب

 ربعلا يح ةيدفلا ىلعالا دلوي دولوم نم سيل هنا نيكرششملا دالوا مكرايخ سيلوأ لسو هيلع هللا ىلد

 انآ دوا نم ةعءاج ننحلا نع ثيدحلا: اذه ىورو لاق هنارصتيوا هاوبأ هدوهيو هباسل هنع
 آ00031 مرر نب دوسألا نع فتحالا نع .ىور دسقو يحي نب ىرشملاو دايز“ نب ءالصلاو
 هللا ىلحص ىنلا نع بدمج نب ةرمس نع ىبارعالا فوع ئورو لاق ح.# ىرصب ثيدح

 نكرتشلا دالواو هللا لوسراب سانلا هادانف ةرطفلا ىلع دلوب ةواوم ل لاق مسو هيلع

 ا( كراملا نياو.كلام نع روبا هرك ذام اها اتش لاق نيككرش ا الواو لاق

 | وفل اذا نول هللا ٍلع يف قيس دق لوالا نا نيبب ثيدحلا ردنا داوصتما نا لاه نأ
 انا ةواوما ٌهلوَم جتحي الف رانلا لخديف نفك نم ممهنمو ةنلا لخديف نمؤي نم مهنم

 لعاودلو 3 ل هل مهلك رافكلا ؛ لافطأ نا ىلعو هب ةيردقلا تحيتجا اكردقلا ىن ىلع ةرطفلا

 دم لوق امأو هيدا حا يقام ىلع لافطالا مكح نا كرابملا نباو كلام دوصقم نوكيف ةر طفلا
 انا لحاف ندلا يف هبوب عبتي ىتارصتلاو ىد وهلا دلو نا ىلع ترقتسا دق ةعيرمشلا 2 هناق

 مهتاقرتساز وون ومالا هثريالو نيماسملا رباقم يف نفدي الوهيلع ىلصيال هنأ يف رفكلا محل يحف

 مهنع برعت ىتح نينمؤملا مكح ايندلا يف لافطالا مكح نا ىلع ثيددحلا اذهب جتحي نا دحال زجي ملف
 نك لاف نماء 4 اندلا يف ىط حلا ا دعا 1 نكلو قدااذعو يتلا
 نك كلو قرتسيإال نمل لافطالاو ان قلق رس ير داهم ان هنال داهلا ل 85 ناكخودنم ||

 يف. مهيوبال اعبت لافطالا لازامو اعورشم لازام اذي ود دلا ءاكح الا يق نيدلا: يف 1 عبتي لفطلا
 نم لافطالا هيلع دلوام ناب دصق امتاو ماكحالا هذه نانب دصق مل ثيدحلاو ةيودلا رومالا

 ةرطفلا
 ١

 هذه ىلع وأ مالسالا ىلع وأ ةرطفلا ىلع دلو هنا ليق اذا هنا لحي نأ ىتبني امو ه0 لصف رح

 0 اا كولا 2 ا

 ا اا تكا ا كي ف 015 ا ل: تاس طا كا: كت نفط كة نا 01:0 سل ال كلا 000 انك 0 تا ل0000 اك ها هر ها تو هت هد مت تمس ص مسسسلل هد هاوعجاسل لس ا دل ا ا ل سسصسس د صصص



 لوش هللا نافددبرب و نيدلا أده م علا 5 نطل نم حر 5 ناخد 9 دا | سلف اقدح قاخ 3 ةلملا | ا

 هبورق ةل مالسالا نيد ةي ا ةلجوم هب رطق نكلو (ائيشن ومان ال مك 5 نوطل نم همك رخآهللاو)

 اهتايضتقمو ةرطفلا تابحومو هل نيذلا لصالخاو هتبحو هقلاخي رارقالامزاتست ةرطفلا سفنف هتبحمو

 لورق درع اضيأ..الازملا "سلو ضاراخملا نم [شلس اذا ةراقفلا لكس : تدق اعمال
 اطوبق نع ةرطفلا ناجرخم ثيحب امهري_صنتو نيوبالا ديوهب ريغت لوبقلا اذه ناف كلذل ةرطفلا

 مابا وه سل لوبقلا اذه ناف اًضأو لوبقملا لوصح عانتما يف امهتاعدو امني نيب ايعس ناو

 مهنا مولعمو ءاعمجا ةميهللا عدجب ةرطفلا رييغتهيش هناف اضِيا 00 وه سلو ةلملا هذه وه سلو

 نا كلا نارام لس رانا راب ةجحلا هيلع مقت مل لازو لوبقلا ريغ كارلو هكا

 مدعو ل ١ 0 ةيدونعلاب هل ةئاعداو ةتيبوبرب هل هرار .ةأو هرطافل هتخم ىلع دلوب هاف دولوم لذ

 ةيرشالاو ةيذغالا نم هندب ملا م ةح ىلع دلوب 1 غ ىلا كلذ نع لدعي مل ضراعملا

 (ىده مث هقاخ 0 ىطعأ ىذلا انب ر) ىلاعت هلو نم اذهو هيذهرو هبساني ىذلا نيالا ىهتشنف

 عفدو هعفنيام باج ىلا ايدتهم ناويحلاقلخ هناح.س وهف(ىدهف ردق ىذلاوىوسف قاخ ىذلا)هلوقو

 نادبالا نم ريثكل ضرعي دق مث هتجاح بسح ائيشف ائيش هيف لصحي ضغبلاو 8 2 هرضيام

 1 اذطو ةرطفلا نم هيلع دلوام اذكبف ةحيحصلا ةداعلاو ةماسلا ةعيبطلا نم ء.اع دلوام دسشبام

 رسالا ةليِل 0 لص ى ولا ىلع ضرع املو ايؤرال ليوأتلا يف هاي 00 نيللإ ةرطفلا

 هندبل نيللا ةسانف كتما تونلار 3 تدخلا قلو ةرطفلا تّدحا هل لتقف نيللا“ دحر او نا

 اهريغ نود اهب هحالصو هبال ةرطفلا ةيسانملهريغ نود هيلع هحالصو

 قلخ يتلا ةقلخلا ثيدحلا اذه يف ةرطفلاب دارملا ةفئاط تلاقو ريلا دبع نبا لاق -<هيإ لصف رين

 ةفرعملا غليم غلب اذادبر اهب فرعي هقلخ ىلع دلويدواوم لك لاق هن:اكف هبرب ةفرعملا نم دولوملا اهيلع

 قلاخلا وه رطافلاو اولاق امبرةفرعم ىلاا,قلخحي لصتال ىتلا مئاهبلا ةقلخ ةفلاخم ةقلخ قاخ هنا ديرب

 ةرطقلا دارآ نإ وكلا اذه حاتم انحش لاك ردك انآ ناءا لع راش هولوملا نوك تأ ت1 17
 افيتحت :نوكي نأ ىضتسالا كلذ لع ةردقلا هر نآف كفيعض اذهف الع ةردقلاو ةقرشللا نم كلا

 0 أريغص تاه نع لق نيا ةلارطقا و 1 نأ جات الو ةلملا ىلع نك ناد

 نيك رششملا دال وأ كما |وااقف نايبصلا لتق نع مهاهن امل وهو ريغصلا يفاهنم لك أ ريكلا يف ةردقلا

 نوءلالاناكلةردقلا 1 ىلع دلوب ءالا دولوم نماجئكرشملادال 0 رع وأ لاق

 ةردقلافامدارا عم ةفرعملا ىلع ةردقلا طفلك ن1 ناك لثقلل نيج وتسم 0 مو عم "لدتا

 ةفرءملا ىلع ةردقلا ىلع اورطف مهما ىلع لدف رودقملا دارملا دوجو مزاتست ةماتلا ةدارالا عم ةلماكلا

 نامل مرام كلذو امدازاو

 مهأدت ١, ىلا ةءادبلا ىنعي ةرطفلا ىلع دلوي هلوق ىنعم نورخ 2 لاكاو رمع وبأ لاق تأ لصف د

 1 ءاقشلاو .ةداعسلاو توملاو ةامحال مهأدتب هنانم هتقلخ هيلع هللا رطفامىلع دولومهنا ديرب 9

 ةءادملا برعلا مالك يف ةرظفلاو اولاق مهداقتعاو و مهناعا ريغ مهوبق نه غولبلا دع هيلا نوريصي

 بسس سس يييسسسيسيييييرسيييي را

 ج دجبو +. جبس د دشن

 رويس سيتي سيرت 3 ا

 ©( ءافش _ مب )



 اههفسانلا فالتذاو د اله. -  ىلوالاةرطفلايفنوثالثلاب اللا

 ىورو(ةلالضلا هيلع قح اًهيرفو ىده اًيرف نودوءتمك ًادباك)ىلاعت هلوقب اوحةحاوهيلع رطف دقو
 ب يف نآّكدتخي نايبارعا نات قح ضرالاو تاومسلا رطافام ردا مل لاق سابع نبا ىلا هدانسا

 اهديعسواهمقش اهترطف ىلع بولقلا رابج مهللا ىلع ءاعد رك ذو تالا ىز ا ىطف نأ .اهعدح ا لاف

 تاقواخلا عيجج نام ولعموهيلارئاصعنا ا لعيف قيال اهلل د ءاقدوا وملك نالوقلا اذه ةقيقح انتي لأق

 قيسام ىلع ةقوام راحشالاو اه 7 لع يف قيسام ىلع ةدولوم مئاهلا عيمش ةباثملا هذه

 نكي مل كلذ دارملا ناكولف اًضيأو ا ا وا فل | ورا لك نوكفدكاحو هللا يع يف

 قرف الف لوقلا اذه ىل-ءو اها طع دلو لا ةرطفلا وهام هب العف امهناف ىنعم هنادوه هاوباف هلوقل

 هلك كلذ ناف عئاتس صلاو فرحا ا ل نيبو هميلعتو مالسالا ىتلت نيبو ريصنتلاو ديووتلا نيب

 امأ ريغ هيوبأ نا نيت تعدج مث ءامج تدلو ىتلا ةميهبلاب كلذ هليثمتف اًضيأو معلا هب قبس ايف 1

 نيب قرف الفاضإ و اذط فلاخءافنح ىدابع تقلخ ىناهلوقو ةلاادذه ىلع وقف امو هياعدلو

 قيسام ىلعالاوحأ نم هل ةياهن الام ىلا انينحناك نيح نم هناف ناسنالا كالا رئاثو ةدالولا لاح.

 حلحصلا يف تن ذو 0 الب صيصخ كنا مم ىلع موكب ةدالولا صيصخت هللا لع يف

 حورلاهيف خفن, دولومل اك لبق 5 ولف 2 ىتشو هلو هل كهف حورلاخ هن نيح لبق هنا

 ةباتكلا دمب وه خفنلا داعب ىلا اذه 01 1 رطنلا ىلع
 د وبا هكح اع هييش بهذملا ادعو يزورملا ا دكا لاق راع وا كإق أ لصف هبح

 دقو ىزورملا لاق نيلماع !وناكامب رعأ هللا هلوق وق هرسفب لاقف ثيدحلا اذه نع لكس 00 املا نبا

 ركذو ءاطوم: يف كلام همسر 0 0 وبأ لاق دكرت مث لوقلا اذه ىلا بهذي ليثح نب دمحأ ناك

 مهدوصقمةنسلا هم انخييش لاق اذه 0 كلذ يف هههذم 5 ىلعلدبام ران آلا نمهيفردقلا كاوا يف

 ىذلا مالغلا نا رخآلا ثيدحلا يف اكنرفكو ناعيا نم مهف هللا رع يف قبسام ىلانورئاص قلخلا نا
 بتكف حيحصلا ثيدحلا يف ام ارفاك بتك ىا باتكلا عبطلاو ارفاك عبط موب عبط رضحلا دلتق
 0١ ردك ةدالولا نيح هنا ىحتشي ارفك همك للا :ناك اذا سلو دهس وأ ىتشو هلمعو ل

 هملع يف قيس دقو ءاعح تدلو ىلا ةميوبلا نأ اك ريغتلا وه رفكلا كلذو رفكي نأ دبال هنا ىضتقب
 ةعودج ةدالواا دنع نوكتنأ بالو ةدالولا دعب ال ثدحي عدج ةعودجم اهنا بتكعدجم اهنا

 دعرذ م مالسالا هدنع ةرطفلا نا ىلع لدي ير هل ةيو>ا يف دمحأ مالكو ه7 لصف صح

 ١ 5 نوالا نودب اونش اذا ترخلا لذغأ نايبص نا كلو ناك هناف هلوق رخأ هنا هنع رصن نبا

 لاق ثياب 3 ' ناكوناتا ور هنع هبفق 0 | عماوبس ناف امهنيد ىلع مهن اموعم اوناك ناو نيماسم

 اوناك اذا نوماسم مهنا برحلا ا 3 لاثانلا دعاس ىيورلا كي د نأ عم الا يف لالخلا

 هنادوه هاوباف ل- بو هيلع هللا 0 لو لوش تحي ناكو نيوبالا دحأ عم عم اوثك نا و اراغص

 | ىلابهذنال نحو كقمالسالا د ور نب ىاديوبأ عم ناكاذانولوقيف رغثلا عامان ا

 لاق ىتوميملا كلملا دنع ان اننا لالخلا لاق هنارصتيو هنادوويداوبافيسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اذه

 الزل لك تال نا ناقت هانا هعمي دلو ءورلا لرإب ند رك راغصلا نع 0 يقل ديعإبأ ك تلاس

 ناكناف تلق هيلع 1 ميلع نولصإ ارا ةد اوناكاذا لاق مالسالا ىلع تاق نوءسملا

 ه4ةعم



 اف ساتلا فالتخاو ب 54١ ىلالا ةرطفلا يف نوثالثلا بالا

 21 0 لا كلب 0 0 ركي مل اههدحأ وأ ءاوبأ هعم ناكاذا لاق هاوبأ هعم
 نبر#و مع لاق اونا ةرطفلا ىلع دل 00 0 لك سو هيلع هللا ىلد ىنلا ثيدلح ىلا

 اللاقهاوب 0 ناك ثيدحلا ف تلق مياكح 00 الا مورلا دالاب كَ هدرب ف هب ىداقف زيزعلا دبع

 لق كلذاو للا ذع ىأل لأ لوذ نودسلا اورام نا كل ارب[ هن : وكي نال فش سلا
 مالسالا ىلع هنوريجلالا ت تاق لسم ورق ولا 4م نك اذا لاق هللا ديع انأ ناروصتم ا قاحشأ

 هللا دبع ىبا نع ةلئسملا هذه ىور دقو لال اا لاق معأ لاق امدد ا اوب 1 همم ناك |ذإ

 كدا هللا دنع 58 نم اوءوس رفنلا ءالؤهو م 1 وهف هونأ 0 0 ناك اذا لاق مهلك قاخ

 ىزورملا 01 انادحو لالخلا لاق ةعاما هاورام هيلا بهذأ ىذلاو دعلو لبق مهضعإو سيلا

 امطو نيلفط اعديو هنأ ماو 0 0 0 لا طساوب 9 ١: هللا دنع ىبال تلق لاق

 راخنأ ىح عد ا 2 لوقا أ لاقف اهيف ةرضنلا ىلا اوبتك د مسماف امهيف كوشام مع

 لاق مسو هلع هللا ىل ىلا اذاف اهيف ترظن لاق هتدواع روش دعل ناك اماف مدش ن :رمع امهنف لعل

 ل وقلن وهام ءالؤه م 3 ا . الأ ىلع رحم كلق ناوي هل سيل اذهو هنارصنرو هنادوهي هاوباق

 وهو ارا ىمذلات ام اذاهللا ديع 0 )او لاق نايحسنب بوقتعل لق كلذكو مسوهيلع هللا ىلص ىنلا

 مثيطا 5 ميركلا كابع هئع لفو هل ارصنو هنادوهب هاوباف ثيدحلا 0 مالسالا ىلع 0000

 م ده أ نب هللا دبع لاقو هنارمضتيو هنادوم هآوب , اف 0 هيلع هللا .ىلبص ى ولأ لاق نوةدسملا

 ىهف | نم ناكامو لسم لجرال وهف رك ذ نم ناكام هنا ىلع 0 مهنانب نوجوزب موق نع

 اهاسم ا مالسالا ىلع مهنمابأ نم ءالؤه ربحي لاقف ةنارصن وأ ةيسوج وأ ةيدوهب 0

 ريثك اذه لثمو مالسالا ىلا ماك نودري هنأ رصخو هنادوم هاوباق سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحل

 ملواف مد وهف نيرع اك ص نكي مل اذاف هيو وبان | رفاك ريصإإ اما ع ثردخلاب جام هت وحا يف

 ةرطفلا ىلع دلو هنأ 10 5 اما ثردحلا ناف م ريسصلا يونا مدع نكي مل مالسالا رطفلا 0

 لاقهنأ ىنوميملا ىن ربح لالحلا لاق 5 ىل والا ةرطفلا ئدو ندلا ىف ةرطفلا نا ىنتوميملا هنع لقنو

 مكح همكح نوكي نا ىنعي هاوب | ناكاذا هيلع لخ دب ةرطفأا ىئنع داو, دولوم لك هللا ةتيع رار

 ىرداامانا لوقا لاق تحت“ أ ىاىلاو اهذ كنا لوه اف للا دع ىأل تلف لوقف ن1
 الانا راجح م اعقل ع دلوي دولوم لك لوقي ىذلاو ىل لاق مث ىرت اك ةماسم ىه كربخا
 نم سانلا نف معن لاق نيدلا ىهأىلوالا ةرطفلا اف هل تلق اهيلع سانلا رطف تلا ىلوالا ةرطفلا
 هللادبع ىبال تاقةرطفلا ىلع دلو دولوم لك مو هيلع هللا ىلك ىنلا لوق عم ىلوالا ةرطفلاب جتح

 ةرطفلا ىلع هنا دمخا باوذع انحيش لاق ىلوالا ةرطفلا ىلع هنا لوقا لاق كلوق فرعال لوقت اف

 مالسالا:نيد ىلع هناب لوقلا و فاوي نيدلا اهتا هلوقو ىلوآلا
 رص ناد رك ذ ىذلا ةداغسو ةواقش نه رطفام ىلع هناك باوح اماو 57 لصف 1

 لك هللا دبع ىبال لاق هنا لاحيكلا ىحي نب دم ىنرب_دا لالخلا لاقف هكر مث هب لوقي ناك هنا



 اهف سائلا فالتداو 3 اما مد ىلو ألا :رطفلا يف نونالثاا بالا

 كالذكو ديعسوأ ىتش اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا ىه لاق اه ريسفنام ةرطنلا ىلع ذلوي .دولوم

 ىلا ةرطفلا لاق ةلئسملا هذه يف هللا ددعاانإ وعم مهما ثراحلا وباو ليمجو دايز نبلضفلا هنع لقن

 ( ع كلا ديعلابا لاس هنا دسم نبا لع هنع لق. فالتكو ةداعسلاو ةواعثلا نم اهيلع دايعلا هللا رطف

 كاوا نب نسا نكو قاحعام ىلا عجري لاق ةداعسلاو ةواقشلا لاق ةزطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 قح ةرطفاا ىلع وه لاق ركب ابا ةيش ىبأ نبا نأ تلق نيكرسشملا دالوا نع هللا دنعانا َتلأس لاق

 قع نيكرسشملا لافطا نم دولوم لكل اقو لوقلا اذشه نم ءىث هحسي لف هنارصنب وأ ها را

 كلذ عفرا باتكلا ما يف تقبس ىتا ةداقسلاو ءاقشلا نم اهيلع قاخ ىتاا ةرطفلا ىلع دلو. ةرطفلا

 مهنمودكرت مث هل اعدق الوق اذه لاق نمهب احا ن ةرطفلا ىلع داوي دولوم لك ىنعم اذه لضالا ىلا

 فقولا ةئلاثاا تاياوز ثالث اهف هنع ع نم مهنمو قلطاو نيتاور ىلع ةلثسملا لءح نم

 هانحجر ىذلا كوقلا ىلع الا لدنال فلسلا نع ةلوقنملا راثآلاو عاجالاو انخيش لاق 6« لصف )

 نيح مهنا ىلع كيد ءافافش و ةداملل نم مهف هللا مع يف قبسام انا اوراص مث ةرطفلا ىلع مما وهو

 ربلا دبع نبا ىورو ضراعلا الول هل ةمزاتسمو ناميالل ةيضتقم ةميلس ةرطف ىلع اونوكي مل ةدالولا

ك) هلوق يف ىظرقلا سعك نب دمع تعمس ةديبع نب ىسوم نع هدانساب
 ىده اقيرف نودوعت مك أدب ا

 لها لمع لمت ناو ىده ىلا هريص ىدطا ىلع هقلخ هللا ادا نم لاق (ةلالضا|ممياعق حاير فو

خ ادتا ئدطلا لها لعب لمح ناو ةلالضلا ىلإ هريص ةلالضال هقلخادتا نمو ةلالضلا
 سلبا قا

 ةلالضلا نم هيلع هقلخ ءادتباام ىلا هللا هدر مث ةكئالملا عم ةداعسلا لها لمعب لمعو ةلالضلا ىلع

معب اولمعو ىدلا ىلع ةرحسلا قلخ ادّباو نيرفاكلا نم ناكو كاقف
 هللا مهادهمت ةلالضلا لها ل

 مهادجا ىذلا نا نيب بكن دم نع لوقتملا اذهف نيماسم اهيلع مهافوتو ةداعسلاو ىدهلا ىلا

 ةلؤاغلا لع ”ىدتا نم ناو هريغ كلذ لق نولمس دق مهناو هيلا نورئاص مهنا بتكام وه هيلع

 ةرطفلا ىلع دلو نف ذثنمحو ىدطا لها لمعب الماع كلذ لبق نوكي دقف الاض توع نا يك

 حيحصلا ثيدحلايف كردقلا هب قيسامولا ريصيفاهريغي ام اط ضرع نا عنعيال ىدهلل ةيضتقملا ةميلسلا

 لمعي لمعبف باتكلا هيلع قيسيف عارذالا امنيو هنينوكيلم ىتح ةنإلا لهأ لمعب لمعي مكدحأ نا

 قبسيف عارذالا هنو اهنبب نوكي ام يح رانا لهأ لعب لمعيل مكدحا ناو رانلا لخديف رانلا لها

 نودوعت مك أدباك هلوقيف ريح نب دبعس لاقو ةنلا لخديف ةنلا لهأ لمع لمعيف باتكلا هيلع

 ادعو ىتش نودوعت مك ادب م دهاج لاقو نونوكت مكيلع بتك كلاق
 ملا اس !لاقو

 ةلالضلا مملع ق- اًهرفو ىده اًعيرف مهذ هماع ىلا اوداع ةيلاعلا وبا لاقو ارفاك رفاكلاو امام

 هنوكامأو ةنسلا لهأ عامحاو ةيفاسلا راثآلاو ةنسلاو نآرقلا هيلع لددسفت يف حمص ىنملا اذه تلق

 ىلا تايالا نم اهاثمأو ائارظن ىنعم اهانعم نا ةيآآلا نم رباثن ىذلاو هيف ام هيفف ةيآلاب دارملا وه

 ||| راصتحالا ةياغ يف جاجتحاب ءاخل ًادبللب داعملا ىلعو ىلوالاب ةناثلا ةأشنلا ىلع اهف هناحبس هللا جدحي

 |١ نما مك انقل اناف تعبلا نم تير يف منك نا يانا اغار ةلوقك نود مك ادب كنافه نآنلاو

 كي ملا ىدس كري نا نانالا بسحملا) هلوقو ةياالا (هقلخ ىنو الثم انل برضو) هلوقو (بارث

 هلوقو (قوملا ىَ نا ىلع ردا كلذ سلا) هلوق ىلا (ىوشف قلك ةقلع ناك م ع

 رظنبلف)
 3 قم نم ةفطن



 | مق سانلا فالتحاو ٠ ل 58د ىلوالا ةرطفلا يفنونالثلابانلا

 5 2 ا ا

 ءام رم قاخ قاح 5 انس ك1 رظنملف)
داقل هةمدحر ىلع هنأ بئارتلاو بادلا نيب نم 60 قفاد

 ا (ر

 نءضت, وهو هنيدو هعرش ةقيقح وه ىذلا وه طسقلاب اهف هناح._س ضاق اذاقتعاو المعو اماع

 ةنسلا يف داصتقالا وهو ةدابعلا يف لدعلاو قالا ةلماعم يف لدعلاو لدعلا لدعا هناف ديحوتلا

 هدحو هتيدوبعوهو#ل صالخالا نءضتيو هتويث يف هتيدوبع ةماقاو هللا ىلع لابقالاب رمالا نمضتيو

 كاذف تداعاو قال |ثودح كلذ نمضتف مهداعمو مهأدبع ربخأ مث لمعلا نم امفام اذهف هل كيرشال

 مهيلع قح انيرفو ىدهاقيرف لاقف ديحوتلا ماظن وه ىذلا ردقلا نع ربخا مث داعملاو ًاديملاب ناميالا

 ةيالا م مث صالخالاو لدعلاب رمالاو داعملاو ًادملاو عرشلاو ردةلاناميالا ةيآلا تتمضتق ةلالضلا

 لالخ ىلع هناو هبر نود ناطيشال اودقدناب رمالا اذه عطبجلو ربخلا اذه قدصي+ل نم لاح ركذب

 معا هللاو ىده ىلع هنا بسحن وهو

 راكنالا ىلع مهرطف هللا نا ةرطفلا ىلع دلوب دولوم لكهلوق ىنعي نورخا لاقو < لمن يح

 اعيمح اولاق مكب رب تسلا لاقف مهقلخ نيح قاثيملا مدآ ةيرذ نم ذخاف ناميالاو رفكلا ىلعو ةفرعملاو

 اهركىلب اولاقف ءاقشلا لها اماو مهبولق نم اعوط هل ةفرعم ىلع ىلب اولاقف ةداحسلا لها اماف ىلب

 اولاق (اهركو اعوط ضرالاو تاومسلا يف نم مسا هلو) ىلاعت هلوق كلذ قدصيو اولاق عوط ريغ

 ىزورملارصن نب د لاق(ةلالضلامميلع قد اقيرفو ىده اقيرف نودوعت مك أدب )هلوق كلذكو

 هللا ةرطف مثش نا اوارقا ةريره ىبا لوُقب جتجاو ىعللا اذه ىلا تعذب هيوهار ن قاحسا تنير

 مدا دلو الع لبج ىتلا ةقلخلل ليدمنال لوقت قا لاق هللا قل ليدبتال اهيلع سانلا رطف ىلا

 مدا ىن' نم كبر حا ذاو) لا ومب جتحاو راكتالاو ةفرعملاو نامالاو رفكلا نم ىنمي ملك

 ْه مهقطنتساو داسحالا لبق حاورالا امنا إلا لها عمج ا قاحسا لاق ةيآلا (ممايرذ مهرووظ نم

 اولوقتوا نيلفاغ اذه نع انكانااولوقتال نا اوراظن |لاق ىلب اولاق مكب رب تسلا مهسفنا ىلع مهدبشاو

 ناكو لاق رضخلا هلثق ىذلا مالغلا ةصق يف بكن ىبأ ثيدح ركذو لق نم انؤابا كرشأ اهنا

 ىلا ةرطفلا نم هيلع مالغلا ناكام رضملا هللا معاف سفن ريغب ةيكز اسفن تلنقا ىسوم لاق ام رهاظلا

 نبا نا ىراخبلا حي يفو ارفاك عبط دق ناك هنال هلتقب ىماف هلا قلخل ليدبتال هناو اهيلع هرطف

 هللا لص ىلا كرت ولف قاحسا لاق نينمؤم هاونأ ناكو أرفاكناكف مالغلا امأو اهأرَعي ناك سابع

 ام نوردبال منال نيرفاكلا نم مهنم نينمؤملا اوفر عي لافطالا مكح مط نيب لو سانلا لسو هيلع

 ايندلإ يف كافطالا كح ودلع تأ لح ىتا نيف مدا لل جرخا ىتح هيلع دحاو لك لج

 مكح نكل ىلوالا ةرطفلا يق هياع عبط ام نوماعتال متآ لوقت هناتكموهنازسقاو كاد وز اوان

 مكحب قا نيماسم نيوبأ نيب اريغص ناك نف نيوبالاب كلذ اوف رعاف هوبأ ميكح انينالا يف لفلا

 ةماغاف رخل نبا لف كد لبو هللا ىلا كلذ ملعف هيلا ريصي ام هرفكو كلذ ناعيا امأو مالسالا

 نادلو نع سانع نبأ لكس دقلو لاق كلذب هصخو مالغلا كلذ يف هلع هللأ هعلطأ ذأ ىموم ىلع اذه



 1 ا الا ا ااا ا ل ل

 اهيف سان فالتخاو 222. 585 - ىلوالا ةرطفلا يف نونالثا بابل

 ةشئاع لوق ىلا ىرتالا قاحسا لاق ريذخلاو ىسوم هف ل كبسح لاق ا

 يدل" ءاعد رف ةنلا مناص نم رودصغا هل قوط ن 0 نا ناد راصنالا ن

 3 ةراثلا قلتو ذاهأاط قاخو ةنحا 3 هللا نا كب ردبامو ةغئا اعاي هم لاقو | اسوق ع هللا اص |
 6 ا ف

 يلا لوق ع نع 1 ل ذا لتس ع 0 هيلع دمتعل مدل لصفلا اذهف 0 لاق الأ أ ظ

 18 ِق مويلع 0 ا ثرح اندنع اذه لاقف ةرطفلا ىلع دلوي دولوه ل 3 سو د اع هللا ىلذ

 مهدوشأو رذلا لاثمأ ةمايقلا موبملا 0 هم جرخع "اق مدآ ربط ح دعسسم نإاح دب رب ةينتك نا لاق ميءابأ

 ةيردقلا جاحتحا ع 00 عد 9-5 ع 1ك اناا لاق ىلب | ولاق 5 2ك 0 نسق ع

 هللا دام وه اع اىالا ا نارقلا رش نا كلذ عم جاتحال نكل 1 ١ ىلع ثردخلا | ادم

 نوفرعيو نورفذيو نوئمو.س مان هردقو هلع يفقس هللا نا هب 0 0 و او ةفرعلاو

 معلا ل مهالغف ةيردقلا هدر قح اذهف هقاحو هردقو هللأ هئيشع ناك كاذ 0 0

 ةدوحوم تاكو كلا ةفرعملا هده نأ ا ناو هيردقو هتئيشمو هقاخ 1 نوركن 0

 يفو هيلع عاجالا قاحسا 0 ىذلا وهو للا ند فئاوط كلذ لاو مكمبف ادو>وم ناءالاو

 دوصقملان 14 نافو رغم نالوقو داسدالا ليق حاورالا قاخ ف كلذكو ةعألا نيد عازنةيالا ريشفت

 تادام فلاخال اذهف نأ رفالاو ةفرعملا كلت ىلع اودلو م 34 0ك وهف اقح ناكنا اذه نا انه

 لئاقلا لوقا ل كلذل ديؤم و اب ءافنح هقلذ قاخ هللا ناو ةلملا ىلع دلو 1 نم ثيداحالا هيلع

 نعالا لع اب انف كفملسلا د نع لقشإ 1 اذهف رفاكو عيطم ىلا اومسشا.ر ا رق كلذ ف مهنا

 ىلا هرهظ ةحيفص حسم ءايسلا ن م هطنمب 31 لق ةنحلا ع 0 هللا عد الل لاق هريسفلا ْق ىدصلا

 هرول ةحيفص حسمو ىت#رب ةنلا اولخدا م 1 كاف ردا ن1 والا لم ءاضد ةيرذ هنم جر اف

 نيعلا باحأو هلوق كلذ ىلابا الو راثإ اواخدا لاقف رذلا ةئيبك ءادوس ةيرذ هنم جراف ىرسبلا

 را هفئاطو ناعد ط ةفئاظ ه اطعاف ىلإ | ولاق يدب علا لاَقذ قاب ملا مهم 0 5 * دل تاو

 0 سلف نيلفاغ اذه نع انكألا ةمانقلا مول اولوقت ذآ اندهش 1ك الملاو وه لاقذ ةيقتلا هحو ىلع

 ضرالاو تاومسلا يف ند ل هلو) لحو رع هلوق كلذو هبر هيأن هللا فرعلا وهوالا 0 دلو ند

 قاثيملا ذخا موب ىنعي (نيعمحا مكادطلا ءاش ولف ةغلابلا ةححلا هللف لق) هلوق كلذكو (اهركو اعوط

 ةَش وهو اهذعب نالطب فرع دق ءامشأ ىدسلا ريسه يف ناذ هب قئثويال رثالا اذه ىلقو انخيش لاق

 يلع هللا ىلص ىنلا نع اذوخأم ناكنا ليسارملاكن وكي نأ هلاثمأو اذهلاود-ا 0
 نمضتت لا ران آلا رئاشل ةضراعمالا اذه يف ن نكيملولو باتكلا لها ن :رعااذ راما ناك اذا نمكف سو

 (اهركواغ وط ضرالاوتاومسلايف نه ما ا 0 ع ؛ةيوستا

 .اعوط ركام كاقل ةراآك مف ناكولو كسل ع ىلع ةحبح مولع هللا هلعح لوالارارقالاك لذ نأ كلذ

 ىقا هللا ةرطف مككش نا اًورقا ةريره ىبا كوش دمح | جاحتحا اماو ةدح هيلع هب موقبالف اهرك لب |

 كلاسسسسسالا |



0 

 اهذ سائلا فالتحاو "58.8 - ىلوألا ةرطفلا يف نونالثلابابلا

 نبا نع مد: 5 ىلا اًهانعم نا امهدخا نالوق اهيف ةياآلا هذهف هللا قا ليدنتال اهيلع سانلا رطف

 نرسدفملا م دحاو ريغ لوق اذهو..دابع هيلع رطقأ ىذل| ملل[ اراد سا 1 0 لا
 لدا ههلَد ال هللا قا> ناو اهرهاظ ىلع ريخ اهنا وهو قاحسا هلاق ام ىناثلاو هريغاورك ذي مل

 نم هيلع مراح ام نا دارملا نوكيف ذئنيحو حصا اذهو ةحح> ريغب اين لعج الف ريخ ظفنلا رهاظو

 ىلع نوقاخيف لدبتبال قالا نا ىنمملاو الصأ اذه عقبال ةرطفلا ريغ ىلع نولجحيالف لدببال ةرطفلا
 امش اذطو ريغتت اهءا نيس ثيدحلا سفن لب قالا دعب ريغتتال ةرطفلا نا كلذب دريملو ةرطفلا ريق

 ا سمالو ناطيشلا نع ىلاعت لاقدقو ةعودجالوةيصخم ةميهب دلونالو عدجم مثءاءحدلوتى لا ةميجلاب
 قالا ليدبت امناو هتئشمو هتردقب هيلع مهقلخ اماوريغي نا ىلع قلخلا ردقا هللاف هللا قاخ نريغيلف

 مو هللا قا ليدبتال لاق م هلعفبال هللاو هللاالا هيلع ردقيإال اذهف ةرطفلا كلت ريغ ىلع اوقلخي ناب

 دا ا نع اذا نكلو هلدب لوصِحو هباهذب نوكي ”ىتلا ليذت ناف شلال لك

 ناك ع مك نم 0 : اهءلع ليج ىتلا ةقلخلل ليدبتال لئاقلا لوق اماو ةدالولا دنع دوجوملا

 ا ليدمت ناىضتقيال كلذ ن 0 قد-اذهبف هفالخ عقبال ناعالاو رفكلا نمردقلاهب قيسامهب ىنعناف

 هنع هاهنام كرتىلعوناعالا نمد.هللا هضساام ىلع ر ,داقدبعلا لب رو دقم ريغ هنأ الو عتتمم سأ كلاب و ناعالاب

 ءوسس دحإ انسح لدب مل | نمالا هللا لاق مك تائسحلاب هتاكسو تائيسلابهنانسح لدسإ نأ ىلعو رفكلا نم

 ىذلاهللا قا> كلذ ناف ةدالولا نيخ هيلعاورطف ام فالح اذهو هردقودللا ءاضق هلك لدا

 اريثك هلدي هناف سكملابو ناعالا رثكلا ليدمت فالخم هلدببال هناحيس وهوهريغ هليدتت ىلع ردقبال

 اف.ح نيدإل كهحو مان اين 4 وفكلذ حضوب امو كلذ ىلعهل برلا رادقاب هليدت ىلع رداقدنعلاو

 تنكف هني اهب. هللا رمأ ةدومع ةرطق هذهف (هللا قل ليديال اويلع نسانلأ طق ىلا هل ا

 هللا نيدل ىا هللا قلل ليدتتال فاسلا ريسقت مدقت دقو اهب ىلاعت هللا رما عم ناسمياو رفك ىلل

 0 ءوناعا ىلا رمح نع داقلا لايوحال لب دال ىدملا انا 0 0 ا نع ىهنلاؤأ

 نا ب ملاع 0 ترلاو 0 قيس ىذلا وه ناك موو امهبهو دووم كلذ ليد ناف

 عبط موي عب .ط هنا مالغاا نع هلوق ان هماع ىذلا وه ناك ليدتتلا عقو اذاف هفولعم فالخ عقبال

 هلععتسإ راص ا عيطلا 0 باتكلا عبط نم وهف من محو ردقو كلذك تك هنا هب دارملاف ارفاك

 اذئئهو تذحلا 0 اذه.نا ناظلا نظ ةلمملاو ةقلخلا ينعي ىه م لأ ةعسطلا يف نسآتلا نم رثك!

 أ للك سابع نااةءار 9 لب ل الو غلاب ريغ ناك هنا نيام نا لأ ف رضا هلق ىذلا ب

 نا هيلع لديو رغصلاب دهملا بيرق افلكم نك عنعال امالغ هتيمسلاو لاخلا يف ار ذاك ناك هنا ىل

 لديام حبحصلا ث .دحأ يف لا 5 هل نكل | انش لش و اكاز ةباوكلأا ل 5 5 رغصل هلق 1 لى وه

 ولو لاق هنا ىاثلا ن اييصلا عم تعطي ىصلاو 8 لاق هاا به دحا نيجي ند غلاب 6 ناك هنأ ىلع

 ىلع هيلا ىل اع مالك || كاقيف دعت كرد 0 ليلداذهوار 0 انايغط 0 قد هرال كردأ

 رع لاذ ناو ل اال و عولبلا لعل عئاول || 6 0 0 ل دّقف رفك دقو اغلا ناك ناف نيردقتلا

0 
 | ١مل ناو هزيك لاو يتلا لقع ةو دادس تالا ل _قفياكتلا اف ناك ةعيرم كا كالت لعلف غلاب

 ءا

 نكد تف وط ةلاق م 77 هلأ ةثرعمو 0 ديح و كلا هعوقو 0 0 ا علا رمشلاب غول || نو تيكا 58
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 جر رج ج سيب جو جس جدح دلتا حتت <



 1 ل هرم

 اهنف سائلا فالتخاو 10 اهلا ل 2 ىلوالاةرطفلايف نوثالثلا بابلا

 ناميالا اناكم ثري نأ نكميف اذه ىلع و مهريغو 0 :- 0 نيب هقفلاو ءالكلا ل اهأ ا

 ادم راص درا اذافدب ذخا ْم ءاماعلا 0 صل 0 ارسشب افاكم نكي ل ناو غولبلا لبق

 نأ 0 لاكشا الف اا | ااا اما 0 هإلتق ىذلا 0 0 لتقل نك

 نع ل نكتشإ ا امو 0 3 00 كعل علا كل 2 4 زودحبف عا رمثلا 00 ريغ

 رفكيل ىصلك اماو لتقلابالا نيماسسملا نع هررض مقدر اذا اننيد يف رفاكلا ىصلا لش 0

 ام ةنسلا ىفالو نا رقلا يف سبل لاقي دقف هب را رفك غلب اذا هناب لحال نينمؤم نوبأ 0
 لاين وهالو ةنم نوكي نا لبق هم نوكيهنا 1 اب دحا بقاعي نأ صايم هللا ناف اضياو هيلع لدب

 3 08 0 00 0 1 افاقأو سانلا ع 0 0 علا ا م

 1 نوك كلذكو 0 ةهأعل ا اذهو ملاط كلم معارو نوامعإ نك" امل ة نب هلا نان هناع

 سانل ا نم ريثك هماعإ نأ 6 مم امط 0 ناو الكان ناكامعابا نا 39 و ن رام ملا نيمالغل ناك

 وأ هيلع ناركتيال هل امم نكل هاوبأ سانا م رك ل نكن عام ل فك كلذكو

 رك مالغلا كلذ ناو الصأ مطوق ىلع ةجح ةياآلا ِف نسالك, كلذ لع سلا ن راك ناذ ا اال

 حوت لاق اك هرسثل اعفد هلق نا لوي اذه لوي نف رفك غلب اذا هلا معلا يف قبس نك 0

 (ارافك ارجافالا اودليالو كدابغ اولضي مهرذن ناك ارابد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذتال بر)
 0 اوع ناكوار ا رفاكن ناكف مالغلاامأو سام ينال ذاك هب رفكلا مايق لبق نكي مها ذهىلعو

 مالسالا ةرطف ىلع ادولوم ناكولف نإ رنم وم او ناك مال د اذهفل ا ناف 1 ذاك ذ كح ناك هنا ة رهاظ

 ا مق هذه ةلاطلاو لتشإ تمكف ةرطفلأ يحبو 8 طاع 00 ناككل نام هأمسه نو نيب وهو

 ىح لتقال ا ءانذلا نم اهلل دع هن هدرو 20 حصق نا دقو رع ناك ك ناو لاكش الق اغلان

 هب اصاخ هلق 0 زي ريغا ريغص ناك ناو رفاكلا يملا لق زوحن 0 َّق نلف حد علي “2

 ةدحنل سابع نبا لوق لدي. اذه ىلعو ننوبالا نيد ريغ :راتذال خاب ول هنا ىلع رضا علطالان 0

 ناف مل#ملاتقاف مالغلا 6 رضا ةماغب ص مسي 0 نيل كل مو راقكلا ناسدىلتق 5 هلا دقو

 لدض ىلا لاق اغا لق رفكلا ءاح نيا نْن رس ومآ ءاونأو ةرظفلا لع ادولف ناك اذا لاتق

 يف ارفاك ناك نام الغلا اذهف هد ريغ لبق نم هناي دق 5 رفكلات الاو للاغلا ىلع كلذ 0 هلع هللا

 لاكش الف 0 8-5 غلب اذا هارد را ناك نإ راو 4 ولا 1 ةهح رغ ن هه رفكلا لا ءاح دقتف لاذع

 در< هب دار 14 هءاسحعو هبارصتيو هنادوهماواف ل هيلع هلئا ىلص ىنلا لوق ريش "اماز( لعق )

 ثردحلا هيلع لديام فالخ اذهف ةرطفلا ناريغي اك دازآ نك نود اندلا ماكحأ َّق قاحلالا

 ]05111 كيدحلا اذه رك ذ هناف 1 رييغتلاب ريتال بشت مئابلا عدجب لافطالا ريفكم هبش هناف

 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نيكرسشملا دالوأ مكراب> سيلا لاقو م#لتق .نع مهاهنق نإ رشا دالزأ
 عت ديعتصلا رك 5 0 نولوش مط ةدح اذه ناكل ا 2 :دلأ ٍِق هروب ال عبباب هنأ دارا و

 ناكف هاوبا ةبداربإ اعاو هيرب ترم نم هل دبال هناق اندلا ّق هئاهب ةرورمذل وه اندلا ماكحا َّ هاونا

00 



 ملممممسمسخل2بنبش؟6ْ©س©ٍْْشد 22 لاا 2[ل[ى4ىُْلْلْ ظُُْْشُْْْ عع

 اهبف سانلا فالت>او _ هولا 0 ىلوالا ةراطفلا يف نون الثلاب الا
 ل د سس

 ىعفاشلاو 1 املئلاؤ وهج دنع ا امبان راص امهنع ادرفنم ىسنمن اذطو ةرورضامط اعبان
 عازت هيفف امهعم وأ امهددأ نع ادرفنم ىس اذاو هبيري ىذلا وه هنوكل مهريغو ىعازوالا رايي

 انك رضوا نعد 0 0 اع ثيدحلا اذهب هريغو دم اكءاهقفلا جاجيتحاو ءاملعلا نيب

 هنأ ةحملا حو نركلو .نيدلا يف ام قال درخامطاناونالا ركب تاركا نوكي نإ ل

 ادرفنم نيماسملا هايس يف ةرطفلا نع هناريغي ناذللا ناوبالا هنع هلقنإ اماف ةلملا ىلع دلو دلو اذا

 ضراعملا نع ملاسلا ىضتقملاب اماسم ريصيف ةيفينلا ةلملا ىلع دولوموهو هنيد ريغي نم كانه نكيجل امهنع

 غلابلا ةلزنم ىسملا ىصلا ناكل نيقلتو ملعت نودبب رمالا سفن يف ارفاك هنالمجم ناوبالا ناك ولو

 ناك ولف ةقيقح ارفاك راص هنال اماسم رصي مل نوملسملا هاب اذا رفاكلا غلابلا نا مولعمو رفأكلا

 يف رفكلا مكح هي هلق رق ناكذأ ملف ءابسلاب رفكلا نع لقت ةقيتحارفك هبل ان ىصلا

 مل هاوبأ هغم نكي مو رافك هايسول هلا كلذ نيت ر ءآلا نيس بأ رفاكناص هنزل هوز اعّت انندلا

 نا ثيدحلاب دارملا نا لف هارصنو هادوه هاونأ نكي مل ناو ايندلا مكح يف رفاكاته وهف .اًملسم رصي

 بلاغلا ماعلا لصالا امهمالنيوبالا سو هيلع هللا 1 ىبنلا رك ذو هاياةناملعيو رفكلا هانقلي نيوبالا

 اممو امهمتردقو امهئاَعب عم هنايري نال اههذ نس هل دب الف لفط لك ناف“لافطالا ةبزت يف

 اماو ازكاش اماف هناسل هنع برع تح ةرطفلا ىلع دلوي ةولوم لك رخآالا ثيدحلا يف هلوق كلذ نيد

 نطايلا يف ارفاكن اكول و نيعأألا دحأ هل نيبتي ذئنيك زيعو لقعي نأ ىلا ةرظفلا ىلع هلْ اروقك

 حيحصلا ثيدحلايف هلوق كلدكو نايل نزع نأ لنكاوي نحل سكت كل
 ا نأ مهرماو ل تا مهلاع تمرحو ناطيشلا مطاتحاف ءافن> ىدابع تقلخ ىتا

 مولع تم ما كلا ناو ةيفنألا ىلع اوقلح 10 اناطلس هب لزنأ مام

 عبتي هنوكل داوي نيح نم رمألا سفت يف ارفاكريصي لفطلا ناك ولف كرشلاب مهترمآو لالا

 ةيفينخلا نع مهوريغ نيذلا مهنيطايشلا نكت مل هايا هنقليو رفكلا دحأ هماعي نأ لبق نيدلا يف هيوبأ

 كرشلاب مهورمأو
 ناف ةرخ آلاف رفكلا مكحابا:دلا يف رفكلا ماكحأ ءانتشا ةلئسملا هذه يف ءابتشالا تنمو لشن )

 مطمهتاضحو مهاب آل مهيلع ةيالولا تويثث لثم ايندلا يفر فكلاو اك أمهيلع ىرجم ناك امل رافكلا الرا

 راك ناب, نم نظيراص كلذ ريخو م .متاقرتساو مهيدنن ,ب ومهيشزاوملاو ؛مويداتو مهميلعت نه مهند و

 وهو ثيدحلا اذه نا نسا نب دم لاق انهاه نمو هب لمعو رفكلا ماكت ىذلاك رمالا سفن يف

 ةرطفلا ىلع اودلو مهن وكن أ فرع اذاف ماكحالالزنت نأ لبق ناك ةرطفلا ىلع دلوي, دولوم لك هلوق
 نمّوم وه نم رفكلا دالب يف نكي دقوةيشلا تاازذقوانن دلاماكح |يف مهئابآل اعبت | تأ اكل

 م هناعأ مكي 1

 نانا نم لكس كارد ف ىو نيل ١ ماك مهيلع ىرحن ايدلا يف نيتفانملا نأ م ةنْللا لهأ ||!
 رابخالا هيكل اغا ةرطفلا 0ع دلوب دولوم لك هلوكو اندلا رادلا سىس ريغ ةرخ ل رادلا مش : 1 ,

 0 ةرخآلا ف وهو نيك رمشملا ع عم ه نثديو هيلع يلصبالو لست الاف هلاح نو هلال

 (*ءانك ل ممل



 كلا حزنا اول كاقت

 اهبف سانلا فالتخاو تا ىلالا ةرطفلا يف نوثالثلا بانلا

 قراقلاا نو تماسو 0 مب اوامع اذا ةرحآلا يف باقعلاو اولا ىلعو اهيلع اوقلخ ىتلا ةقيقحلاب

 عبن رافكلا دال 21101 كوش عرش نم رارطضالا لع دق هناف ايندلا ماكحاب رابخالا هبدري 7

 عزاتتب مو اوقرتسا نيب راحم اوناكنافةمذاوناك اذا مهنمنوعزنيال مهدال وأ ناوانندلا ماكحايف 0

 للك نعو ةمالسإ مكح له [فددلوا مابا تاماذ] لغطا] ىف اوعرات .نكل كلذ ف 0

 هنارصنيو هنادوهي هاوبافهلوقل امهدحاوأ نووبالا تومي همالساب مكحم نهادحا تاياورثالث كلذ يف

 همالساب مكحتال ةناثلاو املسم نوكف مدقت امل مالسالا ىهو ةرطفلا ىلع وهو هاوبأ هعم سبل اذهو

 فلسلا نم ميدق عاما وه :ىلب باوصلا وه لوقلا اذهو انذيش لاق روهما لوق اذهو كلذب

 ىلص هللا لوسر دع ىلع اوناك ةمذلا لها نأ مع دقف اهيف بيرال ىتلا ةنسلإب كانو ل تملا و

 دلو هلو تومي نم مهيف ناكو كلذ ريغو ن م نارتو حو ىرقلا | ىداوو ةئدملا سو هيلع هللا

 مهنامز يف اوناك ةمذلا لعأو ءءافلخ الو ةمدلا لغا مالساب هيلع سو هللا ىلص ىبلا م 5 ملو ريغص

 دحاو مالساب اومكحم ملو ريثك ددعمهامات,نم مهيفو ناسار>و قارعلاو رصمو ماشلاب ضرالا قيط

 نواوت, ناوبالا ناك م مهاماتيةناضح نولوتي مهف اضعإ مهضعب ىلوتي نا ىضتقا ةمذلا دقع ناذ مونم

 اماسم ريصيهنأ تاياورلا ىدحا يف هلوق عم لفطلا هنا هثرو تام اذا ىمذلا نا لوقي دمحأو مهيبرت

 صنو هلبق لصحيا ثرالا قاقحتسا عم لصح مالسالان أل مهوثري مهدالوأ لازامةمذلا لها نأل

 هريغ نم لما ناكول كلذكو هعضو لبق همالساب مكحلل هنري هنم لح نعىمذلا تام اذا هنأ ىلع

 |0000 ةكراناب اننكح اناال هن همضو لبق همأ ثملساف الماح ةحاوا هنباةأزمأ تئاخو تاماذا ا

 000 1 دجلا مامالا قفاو دقو هوبا تام نيح نم,همالساب انمكحب كاته كلذكو همأ تملسا

 مكحب املسم هلع نيوبالا توم ناكواو همالساب مكحيال برحلا راد يف هاوبا تام اذا لفطلا نا

 . ةرطفلا وهو مالسالل ىضتقملا دوجول مالسالا رادو برحلا راد نيب لالا قرتفل ىلوالا ةرطفلا

 مولعملا نم ذا اعطق لطاب وهو همالساب مكملا هباتا ضعب مزتلا دقو ناوبالا وهو عئاملا مدعو

 ةياؤرااو مهيلع ةيراح نيب راحلا رافكلا ماكحاو هريغل امتي غلب نم مهيف برحلا لها نا ةرورضلاب

 ةياوو يف هيلع: صن ملسم وهف نوملسملا هافك ناو هيوبا نيد ىلع قاب وهف هنيد لها هلفك نا ةثلاثلا

 موقل ةينارصن ةيراح نع هللا دبعوبا لئس لاق هنع هغماج يف لالا هركذ اك )1١( نانحي نب بوقعي

 مهف مهالا هلفكي نم هل نكي لو نوملسملا هلفك اذا لاق دلولا نوكي ام تنام مث مهدنع تدلوف

 ةيراج يف ثراحلا ىبا ةياور يف لاقو نوءاسملا هنفدي لاق ليلقب مالا دعب تام ناف هل لبق نوملسم

 مكح نوكيام هدنع اهدلو ىتبو لسملا دنع تتاموهدنع تدلوف ىنارصن جوز اطيسم نك ةيارق

 نم ىهو بامصالا ةماع اهرك ذي مل نا ةياورلا هذهو سم وهف نوداسملا هلفك اذا لاق ىصلا اذه

 لفطلا ناف ةلدالا عمدت اه.و اهراتحم ىتلا ىهو اليلد ةلئسملا هذه يف لاوقالا حصا ىبف لالحلا عماج

 نوكيو هعش نم هل دبال لب هسفنب لقتسال هاف هضاب و ةلفاك جي كلذكف هيباسو هكلام عبتي

 ما اهامط ةلسد تيطعا دقو نيرئاك هنونأ نوكي ارفاك هلدج نم ىلوأ هلذاكوهتضال هتيعبتت هم

 اذاام



 اهف سانلا فالتخاو 6 ا ىلوالاةرطفلايف نوتالثلاباملا

 هتدجتوأ ء.جهلفكاذا نيوبالا دقفل رثاالو امهماقم نوموقي مهناف نيوبالا نيد لها هلفك اذاام
 امو لئاسملا هذه رك ذ دوصقملا سيلو معا هللاو رظنلا يف حجرا لوقلا اذهف هبراقا نم امهريغوا

 نم ءاماعلا فالتخاو اهنلداب للملا لها ماكحا يف انباتك يف اهانيف وتسا دق اناف اماسم لفطلا هب ريصي

 يفانتال اهناو ةيفينملا ىه اهناو ةرطفلا رك ذ دوصقملا امناو مهذخأم 'رك ذو اهيف فاخلاو فلسلا
 معا هللاو ةواقشلاب قباسلا ردقلا

 ىلع دلوي. دواوم لك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم يف نورا لاقو رمعوب,| لاق -ٍَ لصف ]يس
 اراكتاالو ةفرعمالو اناعاالو ارفك انهاه ةرطفلا رك ذب مسو هياع هللا ىلصةللا لوسر دربمل ةرطفلا

 ةفردم الو ناعا!الؤ 'رفك اهعم نسل ةنيو اعيطو ةقلج ةمالاسلا لع بلور دوار لك تاك

 ةميربلا جتنتاكثيدحلا يف هلوقب اوجتحاو نيم اذا غولبلا دعب نابالاوأ رفكلا دقتعي مث راكتاالو
 اهنال مئاهملاب مدا ىنب بولق لئفنذالا ةعوطقم ىنعيءاعدج ند اهيف نوسحن لهةملاس ىنعي ءاعمج ةميهب

 رئاحبلا هذهو بئاوسلا هذه لاقيف اهفوناو دعب اهناذ [عطقت مث ناصةن اهيف نيبتيال قلخلا ةلماكدلوت

 راكتا الو ةفرعمألو نامياالو رفكنشيحت ملط نبل يتدالو نيح يف لافطالا ثولق كلذكا لك
 لافطالا ناكولو اولاق ملقا هللا مصعو مهرثك | رفكف نيطايشلا مهتوهْسا اوغلب املف ةملاسلا مئاهملاك

 مث نونمؤي مهدجم دقف ادبا هنع أواقتتاام مهما ةيلوا يف نامالاو رفكلا نم ءىش ىلع اورطف دق

 انااوأ ارقك ل عفي هتدالو لاح يف لفطلا نوكي نا لوقعلا يف ليحتسيؤ اولاق نونمْوِب مث نورفكي
 ةفرعموا ناغا 3 رك كالا مع 0 نوماعيال مهتاهمأ نوطب نم مهجرخا هللانأل

 ةرظفلان | كلذو اهيلع نادلولا دلوت ىلا ةرظفلا ىنعم يف ليقام حصا لوقلا اذه مويا لاق راكنا وأ
 ىلع ىنعي ءافنح ىدابع تقلخ ىتا دامح نب ضايع ثيدح يف ىلاعت هلوق ليادب ةماقتسالاو ةمالسلا

 ةعاط الف تاعاطلاو ىصاعملاو اهلكت اف آلا نم اوصلخ نيذلا دارا رعأ ا ماكو ةعالسو مال

 ام نوزجن امنا) ىلاعت هللا لوق اذه يف اضيأ ةجحلا نمو امهنم ةدحاوب اولمعي مل اذا ةيصعمالو مهنم
 انكامو) ىلاعت لاق ءىثب نهربي لمعلا تقو غلبب مل نمو (ةنعر تنك اع نع لكو# نولمعت مك

 ةفرعملا نم نييلاخ اوقلخ مهنا لوقلا اذهب دارا نالئاقلا اذه انخعيش لاق( الوسر ثعبن ى> نيب ذعم

 ةباتك لبقي ىذلا حوللاكبلقلا نوكي لب امهنم ادحاو ىضتقت ةرطفلا نوكمت نأ ريغ نم راكنالاو
 أذبف مالكلا رهاظهب رعتب ئذلا وه اذه رد الل ةنم لقا امهذحالا وع سلو رمكلاو نال
 مالسالاو ريصتتلاو ديوهللاو راكذالاو ةفرعملا نيب ةرطفلا ىلا ةبسنلاب قرفال ذئنيح هنال دساف لوق
 ك5 الف ةتانحيعوهنارثفترو هثادوهيو هنا ءاوباف لاضا نأ ىنني ناكف تاسسالا ينحل

 لصفنم ببسب كلذ لوصح يف همكح نا يع مالسالا نود ةدسافلا للملا ركذو هلا لفك ا
 غيزالو ةماقتساالو بطعالو ةمالس بلقلا يف نوكيال ريدقتلا اذه ىلع هناف اضيأو رفكلا مكح نع

 ةباتكلا لبق حوللا ناك رخ لاب هنم ىلواب امهدحاب وه سلو ةدحاوةسن امهنم لك ىلا هتبسن ا
 ىلاعت هللاو امذالو احدم قحتس,مل ءاوسلا ىلع مذلاو حدملل الباق ناكاف مذالو حدم مكحال تاكل

 ظ ض0 ا ار و شا لال 1 طا 85000025155
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 اهف سان || فالتحاو 5 4 1 ىلوالا:رطفلايفنوئالثاابارلا

 سانلا رطف ىتلا هترطف موزاب هماف(امياع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطفافينح نيدلل كهجو مقاف)لوقي

 هيشو قلخا|ةعمتحا ةميهلاب اههبش ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا اف انو ةحو دم ن وكت فكف اهبلع

 اك مومذم امهصقنو دوم امطاكنا مولعمو نذالاو فالا عد ر ةكللا نم العا از 1 0

 ةمومذمالو ةدو# ال صقنلا لبق

 ةميلسلا ةرطفلا ىلع اودلو مهن ادا رملا نا ءاماعلا نم ةفئاطهلاق ام لوقلا اذهب دارملا ناك ناو( ل دف

 نم اط ضرع اب نكلو رفكلا ىلع ناميالاو راكنالا ىلع ةفرعملا تراتخال اهتدح عم تكاو وا( ىلا

 ناف هلبق ىذلا لوقلا ىلع درب ام هيلع دريال لاقي دق لوقلا اذهن ةرطفلا هذه نع تجحرخ داسفلا

 ةيذغالا اهب بحي ةوق ماسلا ندبلا يف مناميالاو ةفرعملا ىلا اب ليم ةوق ةرطفلا يف لوقي هبحاص

 لو.قلاو ةوقلا هذه اهف قلة رطفلا هذهف لاقي نكل اهدسفا نم مذو ةدو# تناك اذهبو ةعفانلا

 00 ا نم ةلدأ لع ةفرعملا فطوأ ةفرغملا لوصخل ف 1( ىعأ له ةيحالصلاو دادعتسالاو

 ذآ تح يلا كلذ مث ىرخأ مدعيو ةرات دجوي نأ نكمأ جزاخ نم ةلدآ ىلع فقن ةفرعملا تناك
 000 | دج وانا كلذ دشف | رك دمو افرعم نوكأ نأ ةجاغ لب هتسفني ةقرعملا اجروم نوك.

 ناميالاو ةفرعملالوبقالا اهف نوكيالف ذئنيحوالفالاو بابسالا كلذ دوجو دنع لوصحلاةبحاو تناك

 دادعتساو امهنم لكل ةلباق ةوق اهفامنا راكنالاو ةفرعملاو رفكلاو نايالا نيب اهف قرفالف ذئنيحو

 سيل هنا انيبو هانلطبا ىذلا لوالا مسقلا وه اذهو جراخ نم لعافلا رثؤملا ىلع فقوت. نكل هل

 ةقرعملا ةلدا اهماعي نم دجوي مل نآو اهسفنب ةفرعملا ىضتَقت ةوق اهيف ناك نا اماو ةرطفلل حدم كالذ يف

 مظنتت بابساب لص اهنا ليقوا اهيف ةيرورض ةفرعملا نا لبق ءاوس ةلدالا نم هعمسإام نودب اهيف

 هعم جاتحام لالدت_سالاو رظنلا نم اهب موشي دق نسينا الاف لانتسم مالك عم مل ناو سفنلا يف

 لا0] را ةقرعملا ىضتقملا نوكم نأ مز ةرطفلا هذه لع دلوب دولوملك ناك ناف سانلا مالك ىلا

 ةرطفلا نوك اما مزال نيالا دحا نأ نك هاضتقم مزاتسم ماتلا ىضتقملاو بولطملا وهو دولوم

 ةفرعملا لاقي نأ كلذ صيخلتو اهحدم ىننيكلذو اهملا ةيسنلاب نيرمالا ءاوتساامأو ةفرمملل ةمزلتسم
 ةمزاتسم نوكتال نأ اماو كلذل ةمزاتسم ةبجوم ىه نوكتنأ اما بيرالب .نكمئابلا ةبسنلابناميالاو

 نكم امهالكوأ اهلا ةيسنلاب ناعيالاو رفكلإ نيب قرف نكي مل ىناثلا ناك ناف اه ابحاو نوكي الف هل
 نكلو ةفرعملا ةمزاتسم ةبحوم تسل لبق ناف ضراعم اهضراعي ناالااط ةمزال ةفرعملا نا تبثف اه

 00 | تمدعو هرا تدحو ةكرعملا مرات لتحل اذا ذئنيغ لق ةركنا اطوبق عم ليملا اهيلا “يه

 سيحةلاو ريصتتلاو ديوهلاو مالسالا نوكيف نيوبالاك رخآ صخشبالا لصحالف اهاصميال اهو
 مالسالل ةيضتقم ةرطفلا نكتمل ناف سماك ضع نم ةرطفلا نع دعبأ اهضعإ جارنا هذه ناموا

 نوكيو كلذ ركذ ام ركذي نأ بجوف سيجما ىلا ريصتتلاو ديوهلا ةبسنك كاذ ىلا اهتبسن راص
 ةسفنب نإللا صم راتخم لفطلا لب كلذك سلو لصفتم سلا عاضزلا ىضقنال ةرطفلا نوكمك اذه

 دواوم وهو ضراعم دجويمل اذا ىرورض هعاضتزاف ةلاحمال ةعاضرلا تدجو ىدثلا نم نكم اذاف

 ىلع
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 ضراعم دجويمل اذا ةلاحمال ةيرورض ةفر لاوس مف رعإ نأ ىلع دولوم وه كلذكف عضرب نأ ىلع

 ناسنو هنع ضارعالاو كرشلاو هب رفكلا عم هلاهصالخاو هلاهعوضخو هلل سفنلا بح ناف اًضيَأو

 ءاوس ناك نآف ثلا نود لال ةلضنقم ةرطقلاوأ ار رات ىلا[ 0
 امسح :نوكيو ناي يالا ىلا اهئاعدو رفكلا ىلا اهئاعد نيب قرف نكي ناو مدقهنط حدملا ءافتا مزل

 امل ام راه دم صقل نر اما اذط ضتقم اهيف ناكناو اذه نالطب فرع دقو اهفينحتك

 اهمزاول نم كلذ ثنث لوالا ناكناف اهنع جراخ صخش ىلع افقوتم نوكي نا اماو ضراعملا مدع دنغ

 صخشلا كلذف صخش ىلع فقوتم هنا ردق ناو ةرطفلا تدسف اذاالا ذقفيال هيلع ةروطفم اهناو

 ةيفينخلا ىلا ىه لبق اذاو اذهو اذه نيب قرف الف ذئنيحو ةيسوحم اولعجي ام ةيفينح اهلمي ىذلا وه
 نيدلا لمالخلاو“ هللذلاو هلل لل ةحوم ةوق انك نأ نيف لأ اها هلا ع كاتم نك

 ترطقا ىذلا نيلا كرش ئطتع ةوكارق نأ 6 ضراتلا نم تقيس اذا اهات ة حرت 0
 ىف نكمأ اذه ديرلل يف :ودانطل نوما ناف ةيدار[ةك رج لك نااذه نسا الط 2

 ةيدارالا نامفالا 31 كلذ: متع هوت هف ناك ندلا هلرماتكو ةددضو هللا نحب نإ ناك ل
 دارملا روعملا درحم الا هيدارا يف طرتشيالو لعافلا ديرملا ىلا, سفن نمالا اهننس نوكنال

 دوجوم اذهو ضراعم لصحي مل اذا هبح ىضتقت هب ترعش اذا هل ةبحلا ةوق نم سوفنلا يفافق

 ضالخالاو هلل ةمحملا ةوق سفنلا ف نأ تنن دقو اهريغو رعلاو حاكنلاو ةيرشالاو ةمعطالا ةبح يف

 لعفلاب عوضخلاو مظعتلاو هل ةبغا ا ةوق اهيف ناو عوضخلاو هل لذلاو

 لصفنم نم دو دا و طلا ةبحلاو ةفرعملا نأ نيبتو ضراعملا نعرس اذا ىضتقملا دوجول

 مدل بطوخوأ ماعط تدون نآمظلاوأ ع ؛الا نطوخنوا 6كرحو رك ذب دق هدوجو ناك نإ و

 سفن هل ثدحي هنأال هسفف يف ةوقلاب ةئماكلا 0 ءرك د9 امم ادع ناذ ءاشنلا تضر

 باسسالا كلذكف امدع تناك نا دعب ةدوجوم اهلعحيف هيف نكن نا دعب ةوهشلاو ةدارالا كلت
 عوضخلاوهمظعتو هتحمو قلاع ابر وعشلا ن م ةرطفلا يفام دوحواهبلع فقوتبال ةرطفلا نع ةحراخلا

 هب لك ام ةناحبس هللا ىمس كلذلو عناملا ضراعلل اليرزمو اهينمو اكرحمو ارك ذم كلذ ناكناو هل

 لافو( ىذه تنآ امنا رك دق) لاقف زك تم ةلوسر لعسو ىرك دو كاش رطل كا ١
 (بانلالا ولوأ الا رك ذتي امو) لاقو (ببذي نمالا رك ذتي امو) لاقو (ىرك ذلا تعفن نا رك ذف)
 لاقو(ركدم نم لبهف ركذلل نآرقلا انرمسي دقلو) لاقو(بلق هل ناك نمل ىرك تل كلذ يف نا) لاقو
 اب مل رك ذم هلوسرو هباتك نأ ربخي نآرقلا يف ريثك اذهو (نوركذت. مهلعل كناسلب هانرسسي امئف)
 ةيئو هل صالخالاو هل عوضّلاو هلالجاو هميظعتو هتبحو هتفرعم نم مهرطف يف زوكرم وه

 هل صالخسالاو هيلو هيف ردم الف لوكرم رطقلاف ءاوسام لع ةراشاو شحلا لدتلا رط رعدلا هل
 تءاح ليصفتلا ضعب الصفمو المح هب رعشتو كلذ فرع# ىهف هريغ ىل اع هراثاو هعرش رارقالاو

 ةرطفلا بجومل ةضراعملا بابسالا اهفرعتو هنيدتو اطل هلصفتو هياع اههنتو كلذب اهرك ذن لسرلا



 - 0 ا لا لا يعل لروما 1 كولا لاذ

 .اهيف سانلا فالتخاو 0 لوألا رمفلا يف نوازلللا بالا

 نع ىبنو فور“ ا يل هلا نأش اذكهو اهرأ .اهئافتقأ نمةعنامل

 ان را از رمد للعو ٍلظ نع ىهنو لدعب ا ل ار كورلا ةكراو ركلم
 لامكلاب رارقالا ةرطفلا يف نافتافصلا تاثاودئحوتلاٍباب اذكهو لسرلا ىلع فوقوم هنيسوهليصفت

 ىلع فقوتي امم ليصفتلا ىلع لامكلا اذه ةف رعم نكلو هناحبس قلاخا هيف صقنال ىذلا قلطملا ||

 0 ل نإ ظالخا قئالخلا رطف يف رفعسم سأ' اوه بوعلاو صئاقلا نع ةهيزت كلذكو لسا

 نم مع اناو صئاقنلا نع ههيزنت ىلع ىلقع ليلد مشي هنا نيملكتملا

 لايوو اهباحصا ىلع لاقع اهناف لوقعلا كيتاط احبق

 0 2 هيو ماسلا اذه قاج لاكي !قرتم نم لجاالو نيأ لوقعلا يف سيلف
 رانا يف كلذدكو ابلضصفو ةفردملا هذنبب ةركذتلاب لسرلا تئاحو ضصئاقناو

 0 كانو رادلا ذه يع ىف اك اهتإ دلو هيراملو ةيرقللا سوفللا ةداعسي رارقالا

 هتحمو لدعلا ةفرعم اهف كلاذكو لسرالالا يعتالف ةواقشلاو ةداعس !او ءازيلا كلذ

 نطفلايف اع ركذت لبسرلاف لسرلاب الا لعب الف ىلاعت برلاعرش وه ىذلا لدعلا ليصافت فاو اخو

 ناقداصت, ةرطفلل ةّقباطم ةعرشلاو ح.يحصلا لقنلل اقفاوم حيرصلا لقعلا ناك اذطو هئسو هلصفغو

 ىحولا ىلع لقعلا اًنمدق ىحولاو لقعلا ضراعت اذا لاق نمل اذالخ ناضراعت. الو

 بذاكوه هنا اتح دهشيو ١ همكح ىحولا ضقن,لقعل احقف

 هلالجاو هلا ةبانالاو هل صالخالاو هتحمو هب رارقالا اف ةرطف ىلع هدابع رطف هللا نا دوصقملاو

 افاعي اهرك ذي اهناو نكمل نا دسبناهف اهلسجبو كلذ اف ثدحال اهنع جراخلا صخحشلا ناوةميظمتو
 ةعئاملاو هل ةضراعملا بابسالاو ةيوقملا بابسالا اهفرعيو هنيييو اط هادفيو هل ايكو هيلع انيشو

 برشلاو لكالاو عاضرلا دنع نيالا ةوهش ةرطفلا يف لمجال جراخلا ا 0

 ْ ةوقلااهيف زوكص وه امل اهكرحبو سفنلا ركذت اماو حاكتنلاو
 صالخاو هل عوضخلاو هتحم نع بلقلا واخ عم عناصلاب رارقالا نا كلذ نيساممو < لصف زيه

 مافعأ هل عوضخلاو هميظعتو هتبحم نعو هسنع ضارعالا عم هب.رارقالا لب اعفان نوكيال هل نيدلا
 اف ,لملإ ةطورشم هاو ةملا ضتتمو علل ضتقم ةرطفال ن وكب نا دب الف باذعلل اقاقحتسا

 اذاف ىرطف ىلج وه لب جراخ نم ببسب نوكي ال تابودحمال باو هحيال ناسنالا هب رعشب الام

 ع ةرلفلا ف نوكي نأ دب الف ىرطق لبج اًضْيأ ةفرشملا وهو اهطرمشف ةيرطف ةنلج ةحلا تناك
 نا: مف' الع مهرطف هترطفو اهلع هقلخ هللا قلخ ىتلا يفشل لصأ اذهو هب رارقالا عم قلاخا

 ةيفششللا لامعأ لصاوه صالخالاو هل غوضخلاو هلليحلاو اهتايضتقمو ةرطُقلا تابحوم نم ةيفينكا

 هذ ةموزام ةرطفلاف موزام موزلملا موزلمو مزال مزاللا مزالو ةفرعملاو رارقالل مزاتسم كلذو

 اهل ةمزال لاو>الا هذهو لاودالا

 | روسنا نأ ىلع نول قافناو ران آلاو ةئسلاو باتكلا ةلالد نيت دقف 2: لصف ريح

 يلع

 0 ا ا

 - مجم تاجا 7 217709007 قت لا ل نان ا 177057013270 3 ةطها تا ت6

 يسيرا ماا لل تلا ا

 يوسوس سسك ل لج
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 اهيف سانلا فالتخاو ل 5.9 - ىلوألاةرطفلايف نوثالثلا بابلا

 اهاضتقمو ممترطف بجوم كلذ ناو هل عوضالاو هتبودب رارقالاو هتفرعم وه ىذلا هللا نيد ىلع

 ىلع فتنبال اهف كلذ لوصح ناو هدض لوصح ىضتبو هضراعيام لصحب مل نا اهف هلوصح بحب

 ىنلأرك ذب مل اذهطو هيضتقم مدعاال هيفانم دو>ول وهف دجوي مل اذاف عناملا ءافتثا ىلع لب طرش دوجو

 و هنادوهم هاوباف لاق ثيح اهجحوم عنيلم ركذ لب اطرش رفا

 ةيفينطا لوص>و ةرطفلا نع ةحراخ كا ىلع فوقوم ريصتتلاو ديوملا اذه لؤصح هلابخمت

 هإايصقتوهلك فقوت ناو ةرطفلا ريغ ىلع 2 فقول هل عوضخلاو برلا ةفرعمو صالخالاو

 قيفوتلا هللاو اهريغ ىلع

 ىدابع تقلخ ىنا ىلاعتو كرابت اا نع ىوري اهف مسو هيلع اهلا ىلص هلوقو < لصف رف-

 امهسفنال نيدوصقم نيم.ظع نيلصأ نمضتي مه تالحأام مهيلع تمرحو نيطايشلا مهتلاتخحاف ءافنح

 هب ضو داو هعرش اع دعب اغا قاثلاو هل كبرشال هدحو هندانع ا حلا امهيلع نيعت ةليسوو

 هللا عم دبعي كرمشملاف عدبلاو كرمثلا امهدصف قالا هل قاخ ىذلا دوصقملا امه نالصالا ناذهو

 تاببطلا لح هناحبس لعجو هبحا الو هعرشإ ملوهب ماب لاي هللا ىلا برةتي ةعدبلا بحاصو هريغ
 هناحبس ريخاف ةاسولا هذهو نيلضالا نيذه ىلع نيدلا راد هيلا هب لسوتي و كلذ ىلع هب ناعتسي ام

 هب لزني ملام هب اوكرسشي نأ مهترصاف ةليسولا هذه نعو دوصقملا اذه نع هدابع تعطنقا نيطايشلا نا

 |ريثكو هعرش يغب دمعت ناب ةقح اهتدايعب كارشالا و هريغهعمدغ. ناب قاد ومعمل كارشالا لوانتي اذهوان اطلس
 نكرشملادح أ درفني دقواهب هلدبعتينأ هناحبس عرشي مل ةدابعب هريغ هعم كرشملا دبعيف ناكرشلا عمتجيام
 هندانع ىلا لس وتني واايعربش ةكرش ةدابعب هذح و هدسعإ وأابعرش ىلا ةدابعلا سفن يف هريغهب كرشنف

 فارعالاو ماعنالا ةروس انك يف نيعوتلا ندع لع نك ر ملا ءاحيستللا مذ دقو هلحأام يرحتب
 دا مممذو سالملاو معاطملا نم هومرحام ىلع مهمذ اهف ركذي امهريغو

 ةحسلا ةيفشحلا هللا ىلا نيدلا كَ دتسملا فو ةعرشل ملامي هندانع نه هوعدتباام ىلع 531 هريغ

 تاببطلا نم مهع رحت لالغالاو راصالا مدعو لمعلايف ةحمس كرشلا مدعو ديحوتلا يف ةيفيشح ىهف

 نم.اولك لسرلا اهباي) ىلامجلاق تهل )ع هتداعا لع ناس و ةحاامب هاجس ديد لا
 يف هتاسرةتسم دحا لكل بوبحم وهو هقلذ هيلع هللا رطف ىذلا وه اذهو (احلاص اولمعاو تاببطلا

 دعي نأ يحن اع هدخو هتدانعو هدحاو هلل بللاو دصقلا صالخاو دحوتلا نِمَصَم هتاف ةرظف لا

 تابلطلا للحتو هت رفنتو هضغنت ىلا ركشملا نع ىهللاو بواقلا هن ىذلا فوردلاب حالا

 ةراضلا ثئانحلا ميرو ةعفانلا

 ةرطقلا "لعدم درلدف لك ذا نم سو هب هيلع هللا ىلص ىتنلا هب يل اذهو 5[ لصف ريح

 كلذ فلاخنمو قودصملا قداصلا هب زحأ 6 هلاو هلك 0 ةيلقعلا ةلدالا موقت ل

 ثادارالاو :تاداقتعالا .نم هل لصحت دق ناننالا نا اهذحأ# هوجو نم كلذ ناو طلغ ِدَقَ

 قا ىهو اهدقتعمل ةّقباطم نوكت دق هناداقتعا ذا الطاب نوكيام اهنم هل لصح دقؤ اتح نوكيام



 اهيف نتانلا فالتحاو ال طفلا نواتج انا

 تادارالاو ابذك ىمسي اهنع ربخلاو لطابلا ىهو ةقباطم ريغ نوكتدقو اقدص ىمسي اهنع ريخلاو

 ةفلاخم هل ةراض وهام ىلاو نسحلاو ري اوه اهدارمو هتحاصمل ةئمضتم هل ةعفان نوكتام ىلا مدقنت

 ةراثو ريخال اديرم قدال ادقتعم نوكي ةراث ناسنالا ناك اذاو حبقلاو رمشلا وه اهداسمو هتحلصمل

 ةدحاو ةسن نيعوالا ىلا ةئطابلا هسفن ةبسن نوح نأ اما واخ الف رشا ادي رم لطابلل ادقتعم نر

 ىلع ننمالا دحال ةحح سم هش نك 1 آلآ ىلع انهددجال احبج سم اهنف نوكأ ثرح

 ناححر ,ردق اذاف هع لصفنم حجر الا نعرتا تح دحوبال 5 ل لوآلا ناك ناف رخالا

 1 ناف ايو ا حج رشي ا 0 ًاناكت نا اماف اذه حجر رخ اآلاو اذه ج رامهدحلا

 اة لكزع نهرع اذا هنا لعن اناف ةرورضلاب مولعملا فالخ د داو ل صعال نأ مرا

 الا ةرضام ديرو بذكيو لطانلا دقتعي نا ةلع ضرعو ةعفتيام ديري ناو قدصيوو قحلا دقس

 ريخلاةداراو قا داقتعا ىضتقت ةوق ناسنالا ةرطف نا هذ ىناثلا نع رفنو ىلوالا ىلا هنرطغب

 3 اما هل صالخالاو همظعتو هب ناعالاو هتحو هتقرعمو هقلاخو هرطاف ذوحوب رارقالا ذئئحو

 ال001 نم نكي نأ نيم ةرورشلاب كاسفلا مولعم ثلا نم هنوكو ىاثلا وأ لوالا عونلا نم نوكي
 هحولا *هباحعهيلا لسوتلاو هب ناعالاو هتقرعمو هتنحم ىضتشام ةرطفلا يف 0 نا بحف ذئيحو

 ىقاثلاو لك أ هب كارشالا وأ ادصقو املع سانلل لك أ نوكي نأ اما همح ا هدحو هتدابع نا .ىتاثلا
 هلل دول انو هدو: ىضقي ىضتقم ةرطفلا يف نارك ن | وعر لالا نيش ةراورضلاب داس مولعم
 نايدالا نم اهريغ عم نوكت نأ اما اهريغ هل نيد الو هللا نيد ىه ىتلا ةيفينملا نا ثلاثلا هجولا#
 2 208 نأ بحوف اعطق نالطاب ثلاثلاو لوالاو ةحود م 00 3 سن اةيشاوا نيلثام

 ' ءاوس ةرطفلا ىلا نايدالا نم اهريغ ةيسنو اهتلسن 00 عنتماو ةيفينحلا حجري حجر ة ةرطفلا

 1 2 0 ا نات + 1:12 8 27090396904 7651 ل 1 1 س0 ا ا ا ا تأ 10ج ا 0 نا ا تن تلا ا تت رتب تت تا تهتم تب بسم ب بلا 777700 ناو هاوسام ىلع هراثياو قا ةفرعم بلط ىضتقت ةوق ةرطفلا يف نا تبن اذا هنأ عبارلا هجولا#

 ١ هدحو ىبرت ناسنالا نا ضرف ول لب امهريغ الو نيوبالا لعت ريغ نم اهيف قواسم لصاحب كلذ

 ثداخلانا م هزيبع لوا دنع ىصلا دحم اك هدضنع ةرفان كلذ ىلا ةلئام هسفن دجول زيمو لقمع 6م

 ال0 راح نم( دبا ةيرضلا كلن نا .هملعا هل نم برض اذا:تفتلي بف ثدحم نم هلادبال

 ةبحمو ديحوتلا وهو عئاصلاب رارقالا هترطف يف زكر دقف نكسيف هنم هل صتقي تح رم ْ

 ْ 'هلالحاو هتبحو 000 هتف رع ةيضتقم ةرطفلا سفن نا تدن كلذ تنن اذاو لدعلا وهو صاصقلا ١|

 10ج ةلقتشم دحأ لك ةاراطف نكي ملناو كلذ ىلاءاعد الو ملعت ريغ ن نم هل عوضخلاو هميظعتو 0

 ةرطفلا يف ثدحيال ببسلا اذه نا اننب دقو اطوقم ةرطفلل نيعم ببس ىلا مهنم ريثكجاتحي لب كلذ ْ

 الآ هانلإ وعلب نردتمو نرسم نيينلا هلا ثدبق اهيوهو اهرك نيو اهنيعا لب اهيف نكيرملام

 ديالو لسرلا ةوعدل تباحتسا اهاضتقم نع ةرطفلا عنمي عنام لصحي مل اذاف ةرطفلا هذه بحوم'

 الو هيلع هيف ةعبت ال عفان ديذل ماعطو بارش ىلا نمظ وأ اعئاج اعد نك كلذل ىضتقم ا نم اهيف ام

 نيح لفطلا نا ةرورضلاب لن انا سماخلا هجولا#دب الو هبيح هناف عنام كانه لصحيملام هنافهنمت هفلكي

 ةدارالاو معلا ةوق ةبف ل ا الا معو هل :دارا هدنعالو صالا اذهب ةفرعم هل سيل هتدالو |

 ل



 كا

 اف سانلا فالتخاو 54 01 ٍٍآ ىلوالا ةرطفلايف نوثالثلا بالا

 : ةبحم نملافطالا يف دهاشي ام اذهو اه ةعضو هن رطف ةوق بسانام هت.حو هيرب هتفر م 000

 00 اشنلا عم لصاح 0000 ريبمتلا اع كس نابل عفدو عفانملا ب

 نه تكل وفم دق 0 هنم: شك ال قا ةمتسا ةرطغلا ف سلا قتلا هدخل ىلإ كحل نا ف 3

 ةفرعمل ةلباق سفن لك مولعملا نمو هيسحي ةدارالاو معلا نماط لصح عادو لءم اط لصح اذا
 . كك ا

 لصحم مل كلذ لبقت ةوق سفنلا يف نا الواف ةيلباقلا كالت بجويال ماعتلا درو ربا ةداراو قمل

 هيفهلوصخل ادعتسم هل ادهم هنوك وه لويقلا كلذو هل ةلودقم طورش لحلا يف هلوصأ ناف لويقلا اط

 نو دق ملا ناورللا ناو روعشلا 3س ةيدارالا ةكرشلا ساسحالا ق ناويملا عونا ناكر

 8 لبق. ناويحلا نفد ناس صتخا ةقطانلا سفنلاو ةرطفلا يف ةوق الولف هربغ نود هتداوزاو

 الو مدك ا ةاصاخ و وكس وأ تان ويلعا نيا يشك اذار وقر دلل مط دقات ناس ال رك عنتم

 ىكتقمو ةوقريخل ناكوا هو 1 لصح | كلذ ىخذتقت ةوق ةقطانأا سفئنلاو هر طفلا قل ال واف نا 5

 اه رطفو ةيلباقلا ةوقلا دله اهصخ امرا اهر طاف نكل تاناو وياو تا ادام هن كال م

 تاداما يف كلذ لص ةلباق ةو ريغ ند مل اعلا در 0 كيلا ناكو نأ نماثلا هحولا د هحعحضوب الع

 ف كلذ لوصح نا ان هر ,غ ن لخلا ا اذه ا ىع كانه 7 اذا ناكل تسلا نآأل ت تانأ 50

 ةفرعملا هده لوصح نا 5 هحولا + تادادعتسالاو لباو اوقلا فالتخال وه لحم نود ل<

 ليال لك لاحت باق ريغ دو>وم يف هلوصحو لا فو نماك اللف ل احم ضحلا مدعلا يق ةدار ال

 لحلا كلذل هدادما لعافلا عطق ولف لياقلا ىلا لعافلا ن م دد.م ريغ نم هلوصحو لعل وبك نم

 نملوبقلا دوحو لادتسا اذاف دادمالاو دادعالاو داحنالا نم دب الف لوبيقملا كلذ دحوب ١ لبأاقلا

 دعملادح وم وه هن أحمر ميلعلا قالو هدادماو هدادعا ريغ 0 هدوحو كاختلا نلحلا داحنا ريغ

 مزلالاو ىرخا ىلع هقو::ال.ةوقلا كللتو ةوقلاكلتل ةيطعملا ىه نوكتال كلذ اهب لبق ةوق نم امف

 نا ىاثلا ةلباق ةوق ا امد روكا ا :هاهف 80 امهالكو عنتمل | رودلاو مل كح انلا

 نك نأ« نأ دش 0 اع فقول ةوقلا كل: نا اا ا ةيلطعملا 0 ةوقلا كلك

 ةيسأ نا ةرورضااب لع دقو هل كا لوبقل مع ا ةوقلا ىالت ىلع اهرطف دق اًتراو اهرطاق

 ىلعةبجلاو ةفرعملا هذه فقوت انضرف ول انأ رمثع ىداحلا ه>ولا * ءاوسلا ىلع اسيا هدضو | ملا كلذ

 اذهف هدض ع ةتحو كلذ حبجرت ةرطفلا ف دحوب كالا كلذ لوصحخ دنع ى دل جراخ ب باس

 دسفملا لص هنا انضرفول ان رششع ىتاثلا هجولا * ةرطفلا يف زوك م ار ةبغاو حيجرتلا

 535 اذاو اوس ىلع هراثإو حلصملا دال ةيضتقم ةرطفلا كل جراخلا حاصملا و جراخلا

 هع امد وح واوأ هيضخقم مدعإالا فلختال هناف ال لوصح بحو ادوقفم عئاملاو ادوحؤم ىضتقملا

 « انهو



 هلك صاب )١(

 اهيف ساناا فالتؤاو 0 لاما ك0

 انضنتقم 5 اماو هلا 3 ُّق 0 1 هف رعمل 7 يف ىذلا

 000سم

 ىلع هدحو اما هيلع 0 نك د يدل ب لا رام نوكيال نأ لحتبت وا ماك نوط

 ةقطانلا سفنلا نا رسثع عبارلا هجولا# ىناثلا ريدقتلا ىلع هيلا رخآ سمأ مامضناب اماو لوالا ريدقتلا
 الف اهقيقح مزاوا نم 3 رالاو روعشلا ناف اج يف عتتم فاخلا اذه لب ةدارالاو روعشلا نع واخنال

 000 لاو 21 1 قا راقد مآ لاق نإ رز الو ءديرم ةرعانش :قوكن نإ الار وصي

 نافاعطق لطاب اذه اهتاذ مزاول نم هتبحو هب اهرارقا نوكي الف هتداراو هتبحم نعو هدوجوب روعشلا

 0 لكو ةيح اهناف اهماذ مزاول نم وه ةديرم 021 امرطف ةرورضب دارم بولطم اط سفنلا

 0000000 نرك نأ انآ د رلاودارم نم دئرم لكل نلف كلذك نك اذاو ةدارالاب كرحتم رعاش
 01 1 3لك لا هئاف ةيئاغلا للعلايف لساشتال امطقهسفنل دارم ىلا ىبهني نأ دبال هريغل دارملاو هيغل وأ
 هان ىذلا وهلا هلال ىذلا هللا وهف هسفنآ دام نم ناسنالل دبال ناك اذاو ةلعافلا للعلا ىف
 | 1 |١ آ5 اهرطاذو ايكلمو اهبر هنا دهشتو لوقعلا يرثتو رطقلا  ةقرعتو بولقلا هبحمو سوقنا

 0 0 اذكر ا ىلإ كالا هل لك نور را د[ كل وذقلا معي دعصو ههه اي هنإب نم دحأ
 مهرطفو ' اولذ ولف هدحو هندانعو هطان ىلع اورطق اما اذاف هريغ هلا ىلع نيروطقم اوسل

 0 ل8 | اع تالا ير حارق انه بالو ةريغاودع

 كلذنا اهنمو عقاولا فالخ كلذ نا اهنم هوجول هللا ريغ هلأنا د ليحتسو ةيحلاو هلأتلا

 ىلع اوقفت م 01 لاا كالا قواحلا ن4 قاخ | نكلاطإ نرك نا ىل وأ :نمل فواح

 عنتمف لك ىطاق اثم ناك نا قولخلا كلذنا اهنمو هتسحتسنام دست. ةفئاظ لك لب دحاو هلا
 مزاف ذئليحو 0 هلإ هلف دب رم ادا وهف ايح ناكن أو. تيملا ةدابع ىلع نيروطفم كانا نك نأ

 ناهرب اذهو هريغ وه هلاي الو هوطاي هلا نم مهلك ق لخلل دب الف عنتمملا لسلستلا وأ عتتمملا رودلا

 ا | روما + نكلو هلا نم قوات ىح لكل هبال هنا مزلتني اذه تلق ناف'ئرورض, ئمطق

 ةحاوإب نيش اذه تاق#ةيداحتالا تنئاوط لوقت اك انيعم اطإالءولأملاو هلأتلا قلطم وه نسفثلا .بولطم
 ْ عونا عئاجلاو ناشطعلا ةداراك ل والاف هنيحل 42 تاو شإ لما دلزلا ناوهو) نعل كالا

 هدارفا نيب كرتشملا ردقلا وهفنيعملا دا ل ءالاو ماعظلاو بارمشلا عونل

 الا نوكيال هناذل دارالا ذا هتاذل داري نأ ليحتسف جراخلا يف هل دو>وال ىلك كرتشملا ردقلا كلذو

 هيدارإ ىعملا ذاهاذإ هيدارا يفانت هناذل امهم دحاولك ةدارا ناف نينثا يف دحوي نا ليحتتسو انعم

 ناكولف كلذ فرع اذاو هتاذل نان هعم دار نأ عن اذهو ةصاخلا هتاذل دارملا وه هدحو هنآ هتاذل
 ١ لا داني صتضام نوكي نأ مزل«اذل دارملا وه نيتتالا نيبوأ عوتلا دارفا نيب كرتشملا ردقلا
 كرتشملا ىلكلاال ةصتخلا تاذلا وه امنا جراخلا يف دوجوملاو ا الإ سام كلذكو هاذلاذ 1ع
 13 دوح و انها ارما اذ ناكلو هلا جراخلا يف فاخاا: نكي مل كرتشملا ردقلاب ةثلاثلا قاعت ١

 اروكنأ ورك د1 نيدلا ةيمهطاو دكا له فئاوط ا ىذلا وه اذهو ناعالا يفال ناهذالا

 راس ضرفي م5 نهذلا هضرشغب ضورفم هلا وه امنا اذه ناف هلخاد الو ملاعلا جراخال ىلاعت هللا
 ا سلا ا يس 11-1-25252355595359595952:25213292225959523519252121ل1 رت 2 7--

 تاعنيمملا



 اهيف سانلا فالتخاو ل #”ها/ - 2 ىلوالا ةرطفلا يف نوثالثلا باللا

 نإ نيتي اذهبوهب و "لاضف دودولا نكم وص وس لو دوحولا تجاو هنظتو ةح راخلا تاعتتمملا

 ل ةاودهو هنوطاب جا راخلا يف نيعم هلأ م ْط سل دوحولا م نيلئاقلا نم مهناوذاو ةيءهجلا

 ىذلا هللا مههالاءاينالا عابتاو هدوجو 7 هد ملا كئاوأو ىلكلا قلطملادؤجولا وطاءالؤه
 امو تاودهسلا يفام هل قاوشلا شرع هلا م 0 رلا ىلعلا ت اومسلاو ضرالا ق اخ ىذلا وه الا هلاال

 ءامسالاهل وهالا هلاالّللا وأو رسلا رمي هناف كوقلإ ره ناو ىلا تحانو اميدراسو سر 3
 ه4 اكل تافنص:تاّث او ة4هم ظعتو هلالحاو هن. رارقالاو 4م - ىلع تواقلا"ر طق ىذدلا وه ا

 ىلع م طاح هيلا كءضصلا هقلخ نم ناب هناومس قو هنأ ىلعو تاودع ءلاو ضئاقنلا تافض نع هه زو

 نم مهملا لزنت هتمحر نوحريو مهةوف نم هن ودا تانغرلا دنع يدل هيلا عفرو تاقوالا تقاعت

 هقلخ ىلع ىلوتساو هشرع ىلع ىوتسا دق اميظع الع اطإ هقوف بلطت اعل ةدعاص مههمبف هدنع

 ملاع كلذ نودعت امت ةئس لفل هر ادعت ناك موب يف هللا ضرع 6 نم لع معلا نم رفد

 دا رموهام ناهذالا ن ع ةحر 1 لا ِق نكي + اذا 53 اد وصقملاو 0 زيزملا ةداهشلاو يب لا

 هنا نيف 0 لك هع نأ كام اف نوكي نأ الضف دحأ هطأي نأ قجتسيام اهنف نكي مل هتاذل

 ضرالاو تاومسلار طاف ريغ ريغ و نو نأ عنتمملا نمو هتاذإ ذارملا بويا وه ناعم هلا نم ديال

 هلال> اوهتف رعموهتدحم ىلع داويدولوم 0 "ا هريغ4لإ ضرالاو تاومسلا يف ناك ول 6 نيو

 هللد اونا اتكلام# ند ةوثلآ هللاو هقدنحت اميق.فاك لقسم للد اذهو لش

 ل نيدلا رد 0 نيكسملا ديعلا ةوجحعمعم لوم 2 00

 هافطصا ىذلا هي دمح انديسىلع هللا يصو هاضر ىضتقي ادمح هلل دا

 هاأدهو يدهم لكل هركحو هلا لعو ها.تَحاو هتلاسرل هراتخاو

 (لياعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا ل ئاسم يف# ليلعلا ءافش ) باّدكعبط دما هَ د مدقف دعلو

 .انكسأ قدنح رهللا هيف هز زويا مقنبابف 1 ىنأ 0 ءىبأ مامألا بلان

 نمانتتلصو ةخسن ىلعدهنم لوالا فصنلا حيحصت ءانع دعب كلذو هتنح حيسف هايأو

 ىدنفاىركش دو ديسلاهداز سوا !قالطالا ىلع قارعلاةمالعةليضفلا بح اص

 رصعة يوب دخلا بتكلا رادب ةظوفحملا ةخسنلا ىلع كلذ ةلباقم عم هللاهظفح

 طقف هيويدخلا بتكلا راد ةخسن ىلع باتكلارخا ىلا مث نمو

 امحاص ةرادا هيهلا تاودالات اذ .ةنيسملا ةعبطملا كلذو

 نلف طلاع شل | ف كا
 اهماتخ هللا نسا رد 1م

 نطو اهاؤا ا

 د اديس“ لع هللا

 لسو همدصو هل 1و
5-6 



 ع

 ناب لصشنانودب لصالاب

 نورشعلاو ثلاثلاو ن ورمشعلاو ىداخلا

 ١  203باوبالا ركذ ىلع ه ف ارصتقم لياعلا ءافش سرهف رتل )

0 

00 

 تاتكلا ةمدقم

 ةباوبادا دعتاواتاتكللا ةيععسن قف ليمف

 ضرالاو تاومسلا قاخ لبق ريداقملا ريدقت يف لوالا بالا

 )0000 1و كا رزأو كاسو اداعلا ةواقق ىلابثو كرات ثرلا يدق يف ىناثأ بالا

 موةلخ ليق

 مد لإ وهيلع هللا ىلص ىبنلا كح وكاذيفماللاامهماعغىسوم ومدا جاحتحاركذ يف كلاثلابابلا

 هعأ قطرى نش او كلاتلا نيدقلا رك ذ يف عنارلا بابلا

 ردقلا ةليل عبارلاريدقتلار كد يف سماخلا بابلا

 1 || سماخلا ريدقتلا نادال ىدالا تالا

 لامجالا كرت ىضتقيال ةداعسلاو ةواقعلاب ريداقملا قسسنايف عيباسلا بالا

 يديم ارنع كئلوأ ى حلا انم مط تقبس نيذلا نا ىلاعت هلوق يف نماثلا بالا

 ا :لك انا ىلاعت هلوق يف عساتلا بابلا

 ردقلاو ءاضقلاب نمو مل اهب نمؤي ل نم ىتلاردقلاوءاضقلا بتارم يف رشاعلا بابلا

 ةباتكلا ةيترم ىهو ردقلاو ءاضقلا بتارم نم ةناثلا ةيترملا ركذ يف رشثع ىداملاباللا

 ةئيشملا ةيئارم ىهو ةثلاثلا را 1 سلع فاتك" تابلا

 لا< الا هللا قاخ ةيترم ىهو ةعبارلا ةيترملا رك ذ يف رششع ثلاثلا بانلا

 مطرو دقملا ريغو قاحال امهم رودقملاو امهتارمو لالضلاو ىدطا يف رشع عباارلا بالا

 نرفاكلا نكد لئاملاو ةواشغلاو دلو لغلاو لفقلاو ماو عبطلا ف رشع سما |بابلا

 يلاعت برال لوع< كلذ ناو ناعالا نيبو

 0007+ اكداعلا لات قلخت ىلاعت برلا درفت نم  ةنسلا يف ءاح امنق ريثغ سسداسلا تالا

 مهتافصو معاوذ قا
 انايثاوايفن امهقالطاو احالطصاو ةغل اههانعمو ريخلاو بسكلا يف رشثع عباسلا بابلا

 لاعمتالاو لعفلا ركذو بسكلاوردقلاوءاضقلا يف لءفأو لعف يف رسشع نماثلا بانلا

 ةركاذم ندع اهنخو ٍةسو ىربح نيب ترج ةرظانم رك ذ يف رشع عساتلا بابلا

 (15220 ىردف ناد ا عقو ) ىنسو ىردق نيب ةرطانم: 7 ف نورسمعلا تالا

 ريثلا نع ىهلالا ءاضقلا هيزنت يف نورمثعلاو ىداخلا بابلا

 كااقلا اتاناو هرماو هقاح ىف ىلاعت ترلا ةمكح تايثا ىرطيف نورشملاو . ىتاثلا تالا

 اكل 21و لف ىلإ هديا نقاوغلاو ةبواطملا

 اهنعةبوجالا رك ذولياعتلاو ةءكحا/ نيلفانلا هبش ءافيتسا يف نورشعلاو ثلاثلا بالا

 ليش هعتسسم
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 هقفك

 5ك

 فكنت

5/0 

 م/م

 هرموهولح هرم و هرب ردقلاناعالا نعال الوصأ ند ساسلا لوقيف نورمثعلاو عبرلا بانلا

 هل لعاف ورمشال دي رم ىلاعت برلا ناانانثاو ايفن لوقا قالطا عانتءا يفز ورشعلاو سماخلا بابلا

 ةمظعلا رانا نم ثيدحلا نوصل اموهتايثاوردقلا 3 ) كد | دا الد

 هم اكطلاو ديحوتلاو لدملاو ردقلاو ءاضقلاب ناعالا لوخد ٍٍق نورشعلاو عباسلا بانلا

 دعاوقلا نم هيفام نايب و ( ثيدلا ) كمكح .يف ضامإسو هلع هللا لصىنلا لوق
 هيقلوقلا قيةحو كلذيف ىسانلا فالتخاو ءاضقلاب اًضرلا ماكحا ف نورمشعلاو نماثلا باللا

 لمحلاو نذالاو ةباتكلاو ةدارالاو مكحلاو ءاضقلا ماسقنا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 هرمأب قاعتم ىندملاو هقلح قاعتم قوك ىلاءاشنالاوم<رحتلاو لاسرالاو ثعلاو تاعاككلافو

 لاكشالاو ىبللا ةلازأ نم كلذ ققحيامو
 ءاضقلايفانت الااواهيدارملا يف سسانلا فالتحاو ىلوالا ةرظفلا ركذ يف نيئالث يفوملا بالا
 ه2 مّ وح لالضلاو ةواقشلاب ردقلاو
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 دي 0 1

 ا( هب ر>ه ساب ةئس تئقنأ ةيلطا ةتكملا تاعوطمس رهف 0غ ٍ

 هاو ضاخلا نمأ دمحو ىلاخلا ىجا دجأ ( اهباحال)
 ( هاكرشو ىجئاخلا نيما د ناونع تحن )

 (رصعب ىجوللاعراشب )

 ىتاتسجسلا متاح ىبأ ةجملا مامالل مهظعاومو مهرابخأ فرطو نيرمعملا باتك
 ىااهفصالا بغارال نيتداع ذل ليظعو ني اقتلا لطم تانك

 زال دست ءاقظلا دبا دع مردلا ( فقيرا تانك" 2[ ) ءاقراقلإو فاعلا بانك ٠

 ىلازغلا دمع دماخىبأ مامالل بولقلا ةفشاكم رصت+ةباتك
 ىطويسلا لالجال عيفشلا بيبملا ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوفو م مكح أ يف عينملا زرألا باٌّتك
 هيزو 1 مك 0 ةاللصلا كرات ماكحا باتكو 1 مامالل ا ليدعت كانك

 ةلاحيضلا مصاعبأ ليئلاور و 5 ىلأ مامالل اهقئاقدو اهماكح ل تايدلا تانك ا

 ىنذملا ىراقلا ىلع المل هحرمش عم نامعنلا ةفينح نع اننءالا مامالل ريك الا هقف ا

 5 نك ضاق 0 يشل هحرفنملا قئاقد زاربا يف هجبلا ءاوضالا ا
 ىوتتملا خراش 0 ةمالعلل هذ ا ةغللابدح رفنملا ح حرش 2 ؟ هحردتملا مكحلا ا

 ىركملا نت ارررا طدالا للا مايا" هج رش عم ةئيطحلا ناويد

 هشماعو ىرهاظلا مز> نب ىلع د أ 7 مامالل لحتلاو ءاوهالاو لاملا يف ل زضملا فاك

 فاحت معلا د نب دمحم حتفلا ىبال لحتلاو للملا باتك

 ىطويسلا نيدلا لالد ظفاحلا مامالل هعوضوملا لا ِق هعونصملا ىلاللا

 فؤرلا دبع ثدحلا ةمالعلا حرش هشماهبو ىلا ىراقلا ىلعالمل لئامشلاحرسشل لئاسؤلا عمج باك

 ناريك نازج امهو ىعفاشلا ىوانملا

 ىلأ ةعبارلا ةثاملا يف بدالا لخأ ماما فيلأت رعشلاو ةباتكلا وأ ( مظنلاو رثنلا) نيتعانصلا باتك
 1 ىركشملا لاله

 لل ةدصقلاب 000 دهاشلا تدب هبق 0 سر الا , دلا لالل> ةمالعلل ع الا ىف 00 01 حرش

 دهاوشلا كلت ءارعش ةمحرت رك ذل فرطتو امفام تدارع لع ماكتو دهاشلا اهنم

 ىطويسلا نيددلا لالج همالعلا هباقنلا ءارقل هياردلا ماها باتك هشماهبو ىكاكسلا مامالل مولعلا حاتفم

 حرمشلا نع هيف نآملا ةرابعةزيمم انف ريثع ةعبرأ ىلع ىوتخي

 : عم ىزا رال نيدلا رش مامالل 0-5 و ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا كفأ لصحم

 لذنلا لوصا ملاعم باتك امهشماهبو هل حرشلاكوهو ىسوطلا ريسصن ةمالعال لس صحا صيخللا

 روك دل ىزارال

 ىلازغلا دمحم دماح ىبأ مامالل داقتعالا يف داصتقالا باتك

 روك ذملا دماح أ مامالل ةقدنزلاو مالسالا نيب ةقرفتلا لصيف

 انضيأ ىلازنلا دماح ىلأ مامالل قطنملا نفق نظنلا كح باتك

 ظ



 دل هد

 4 طابلا دحا نيدو هس ترجح هرو اح نمسا روك ملا 3 0 تاسمفلا تا

 يف ةمكحلا 2

 دشر نإ هر ىأ مامالا ا ضاق ةمالسالا 5 0 دعنام تاك

 ّك صنالا م ةعل رمش ككل نكد امدف لاقملال صف ل ع تمل اضأ ليسو 0 ىضاقلا ةمساف تا

 هللا دئاقع يف ةلدالا هانم نع فشكلاو 6

 مر كب ىدصم هذاا ا رهزالا خيران ب

 ىزادحألا هللأ كديع لضافلا بيدالل لاكعلا لح 1 1 9 بى -؟ ثالثل عماجلا ج رفغلا حولي جب | .:

 ى
 ثلاثلا # ىطورسلا نيدلا لالج مامالل جرفلا يف 21 ىتاثلا * نابلا بيضق نبان فورعملا ىلحلا

 ىكبسلا باهولا دبع نيردلا جان مامالا ةاضقلا ىضاَتل مقنلا ديمو معنلا ديعم

 بادا يف لولا نش باتك همفاهبو ىوارتعلا هللا دع حشا ضارش الا تح فاح | كال

 كآ ف ةدراولا ثي :داحالا ُِق تدل ءايحاب الب 50 1 املا رداقلا كي ع ةمالاعلل نلمرلا ل 0

 " 1 2 تيطخ

 لم كا لكشلا طويضم ىلاعثلا 0 مامالل هيسرعلا رسو هخالأ هّقف

 ل 1| ىرمع ) 2-1 >> ند 0 ندا نا نيدلاو اندلا 3 باتك

 سم | ةمالعال قا ءالا ريوطتو قالخالا 5

 اعالدلا حضوا ؛ مالك | ةقاةطس مويفلا هللا دلع خ خمشلل هيقطن ا ىدامملا كا

 نسح خيشال هيلع تاداز 0 راثملا نكم ماظن نطو ةيفنحلا 4م ل 0 1 وكلا ةموانم 0

 لكشلاب ة ةطوضم 2 ّ عار املا كا لا

 نفلااذهي يقدود ةااك لوا وه وىسويدلام اماللءاهقفلا فاللتح 0 سا

 تاواخال اضفأ باتك
 هذ عك ان[ لو |

 تورو قاوقح ةمكح ن 1 ىناهمن |١ ىدتفا فسوب خيشلا عج تاداتلا دس ى

 قرشا لح ا :الناطلخلا ناد كش عام ل ماعلا ,دلا ءاببل ل 0 ةققش ةالحلا تاك

 اضيأ ىل هاعال ةغاللا ر رك 1 مايو

 خر ىعفاشلا مامالل ريك الا هقفلإ با اتك عم لاكش د مظعالا مامالل ريك الا هقف تاك

 امهنع هللا
 هللأ ىغ ىئ

 دياقعلا رم ة ءاشالاو ةيدبرثاملا نان 2 فالت>الا ءقو ىلا لئاشملا ف دئارفلا ظن تاكل
 ْن هر ا ب و 5

 ةهدينه سيسدن لع هق مالكل 9 ا ىلبنحلا همي نإ دحأ| مالسالا خ ل صالخالا ةرو 000 رياسقتا

 ما ةملاخلا قرف ملا ةفاك قعاهف در || نيبو ع ركلا ةروسلا

 فلم لذه دا هللا وه اك نأ م || كوز نا اا ناعالاو رعلا 6 اوِح
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 ا 001 ]111 2 رنارقلا ىلإ ىإإ اذلا ىف ارق رذ روك دما ةيميت نبا مالنإلا خيش
 قود ناك ل ءاسرلا كالت ناس ]ذه روكا دملا ةيمنبا نب | مالسالاخيشلةعستلا لئاسرلا ةعومجم

 الا ملاظملا ةلاسر ) ( مالسالا يف ةبسحلا 0 0 الاو قا ثعلب هطاشاولا باك" )

 (تادابعلا عون ةلاسر ) ( لوسرلا ان كل 211 ل يذلا نوعا نأ ىلا لوزمولا جراقم تاتك )

 ةمئألا نع مالملا عفر ةلاسر)( روبقملاب داجاتسالاو روبقلا ةرايز آلار) ( هيريصنلا ىلع درلا ةلاسر)

 : ( مالعالا
 اضياةمت نبا مالسالا خبشل ناطيشلا ءايلوأو ةمرلا ءالوأ نين ناقرفلا تاك

 هيزوإ | مق نب نيددلا سمش ةمالعالءاودلاو ءاذلا باتكوأ أ يناثلا ءاودلا نع لأس نايفاكلا باوملا

 روك ذملا هيزوملا مق نبا ةمالعال لياعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف لياعلا ءافش

 روك كلا ف نبا ةمالعال هدارالاو معلا ةيولا روشنمو هداعسلا راد حاتفم

 اضيا ميقلا نبال ىراصتلاو دوهيلا نم ىرايلا ةياده

 ىلازغلا دماح ىببا مامالل ىنسحلا هللا ءامسا حرش ىنسالا دصقملا

 ىزارلا نيددلا ركن مامالل تافصلاو ىلاعت هللا ءامسا حرش يف تانببلا عماول

 ىرمتنشلا ى 5 معالا مامالل نك ندي لاو قرط ىلع ىلا نب ريعز ناويد حرش

 ِق خوسراا لها راخخا هر ارو ىراخيلا حراش رح ل طظفادعا ثردحلا يف نيسلدملا بنا سمع

 ىزوذا نبا جرفلا وبا ةمالعا ثيدحلا نم خوسنملاو خسانلا رادقع ثيدحتلاو هقفلا

 0 ل تاير ريوق رك اووى نو رإ كال لسا نا رقلا لونك حاتفم
 ”نآزج (ىماحالم انال واو ىملبانلا غلا دبع خيشال هيحرشب ) ربك الا خيشال مكملا صوصق
 ىسابانلا ىنغلا دبع خيشال امدالك مالغلا ةبا 1 ظن حرش مالقال تاحشر

 ردا كاكا جال قنحلا ىرصملا مي 2 نبا ةمالمعال ةيقفلا ر :اظد ١او ها 5 اشالا

 .ىبازاتفتلا دعسلا ديفح ىعفا ةاغلا ىورطا ىحب ىحي نب دجحا ا خيشل ! دفط اةعومت نم ديضتا ردلا

 باعيتسالا : 01 كا ل دبع ن يأت رغملا اطفال هلضفو محلاذ ناي 1 عماج م ٍ

 ىروذدلا ةسنق ند دم هللا دبع ىف ال تل ءارعشلا تاقيطوا 0 نءشلا

 ىك اطنالا كلاس هللا دبغ خيشال ةيكرتلا ةغللاب باتك )| لها ىلع درلا يف ريا رفس

 ىرمعملا مالاسأ ١! دبع ن نعلا ةمالاعلل ْز زاحلا عاونا ند 0 ىلا يف ءاحام ىلا زا الاو ةراشالا
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 «« رانلاو ةنملا ركذ »؛

 يغاقتلا دمحأ نب ميحرلا دبع مامالل

 31 ا د ب ا

 د ف
 نيمآ هب هللا انهت : 5

1 5 
' 

 9 9 امسك
 00 اههجهيل 2 1 1 5 ( ىلا هللا همحر ىطودسلل ) ْ 2 ؛ 2 ظ 5 3 ) ثنانملا معو ثعنلا ف ناسحلا ررذدلا تاتك هقفايبو 0 م د

 3 ماوو# ا م 141 ةنس 3 3 ظ : 1 ّ 2 ( ةين ىطلا ) 2 ْ ةيناثلا ةعبطلا 00 5 ا
1 - 

8 .- 
 3 غابصلارهد# هدلوو حيبص ىلع د اهيبحابعل دي دجلاةبتكملاب عابب 7 ظ

 هس سوس سوس

6 

 رمععفنيرشلاره زالا راو هيةدانصلاعراشل وأب

 هةديسسسسلا

 ا هرهاقلاب نيدباععراشب م هرعديافةراخب ى رو راجتلاةعبطملاب عبط
 ل د دان دفن دن 71771

 0 ده مس م مسمي

3 
 و جب هك وجو و 89213 0 9586 38 08 ع 7 35 ع د ب 200 0855 #0 9 د 50955 25 1 -
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 محلا نعزلا هللا مسب ) يي
 ةالصلاو نيملاملاب ري دجلا

 مئاخ دما ديسىلعمالسلاو

 همحصو هل ىلعو نيدنلا

 ىف ءاحدقف(دءبامأ) نيعججأ

 قاخ يلا_هن هللا نأ ريما
 رون قاخ مث نيقيلا ةرحش

 يف سو هيلع هللا لصد

 ىلع ءاضس ةرد نه باهدح

 ىلو هعضوو سواطلا ةئيه

 ىلاعآ هللا بسف ةرجشلا كلت

 ةنس فلا نيعيسرادقما لع

 ةايحلاةارم يلاعآ هللا قاد مث

5 0 
 هيك 05 نق ك1 مج

90 0 50201001 
0 

9 

 ري

10 

0 58 22000 24 

5213 
 كالذ لا_قتساب امعض دو

 كلذ اهيلارظن اماف سواطلا
0 2 

 نءهحاهنر وىارسواطلا

 أ ذلا 0 . 8 : هت ع 5

 نى كم“ ان ديس هيد ىلع مالسلاو ةالبعلاو هات راو 0 ا يذلاهنيدل اناده ىذلا دجلا

 لوقاف *دعلو) ةهافطص و هقاح نء«هايتحا
ْ 

ندم سروت وهو مظعالا حورلا قلخ يف لوالات املا 3#
 ا * مالسلاوةالصلا هيلع دهم انمبنو ا

 ١ ا 2 7 1

رااط ةردعش قاخ يلاءت هللاذا ربا ىف ءاحمدل
ون قلحمم نقلا ةرحشاهامسف ثابمغا ةعل

 دمج ر

 0 . غلا نيغيسر اىلقم اميلع جسق ةرحشلا كلت ىلعهعضوو سواطلا ل ثك ءاضيب ةرد نمباجح ىف

ف هلايق:سابتعضوف ةايلاة ارم قاخ مثةنس
وص نسحاأ هثروص ىا رابيف سس واطلا رظلاما

 ا *ر

 ٍ !والاةرطقلا نمىلامتهللا قاخن تارطق تسدنم رطقف قرءفيملاعت هللانمايدتسات ةئيهنزأو

0 7 
 ايحتساف ةئيهنيز اوةرودم

 تاوله سمح هللا سةكف ارم

 هن أدعمس هللا نا مث هتمأو

 رونلا كالذ يلارظن ىلاعتو

 هناحيس هللأ نءهءايخ قردف

 | "أيضر قامع ةئلاثلا ةرطقلا نمو هنغهللا ىضررم ةيناثلا ةرطقلا نمو هنعدثلا ىضرركلالا

 ج ' «داسلا ةرطقلانمودرولاة سدا ةرطقلانمو هنعهللاىضر ايلعةعبارلا ة رطقلانمو هنع يلامث

 ..ةرفقاتق ٌماضرف تادحسا|كلت انيله تراصف تارمسغ+ ىدم ار ونلا كلذ دجحس مثزرالا

 نا ةليح قرعف ىرخاةرمرونلا كلذ ىلامت هللا رظن مثهتماو دم ىلهتاولص سمخولاعنهللا

 ا اوحوللاو يمركلاو شرحلا اخ همجو قرعنمو ةكئالملاهللاقاخ هفتأق رع نفيلاعت هللا

 0 ءاينالا قلخ هردص قرع نمو:ةامسلا ىف تاك امو بكاوكلاو بحاحلاو رمقلاو سمشلاو

ملا تيبلا هللا قلخ. هرهلظ قرع ن*ونيحلاصلاو ءادهشلاو ءاماعلاو نيلسرملاو
 ' | :.هكلاو رومع

 ' نامؤثأملا نمد. ةما قا هيمعقام قلي نمو اين

او قرايعنلاد دووبلا حاورأ قاخ هيناذؤا قرع نمو تاماسملاو نيماسلاو تانمؤملاو
 | تاوجل

 | يدا ضرالإ نلخ لحد نرع نمو ليتنانملاَوندحاجلاو ندحلملا نم كلذ هيشأامو

 |ردف د هكر رنا اكناما رظنا رونلا اعلا ىلاءرثلإ ل مث | -ميفامو برغملا ىلا قرعملا
5-0 

 هسأر قرع نم قاذف يلاعتو

 هب>و قرعنمو ةكالملا

 حوالاو ىمركسلاو شرعلا
 ر-هقلاو سمشلاو -ةلأو
 امو تكاوكلاو بجحلاو

 قرع نمقاخ و ءاملايف ذاك

 نيلسرملاو ءايبنالا هردص

 نيه اصلا وءادهشلاوءاملعلاو

 دلا ىف دحاسملا مدن دقلا ثدد
 ي دع مضومو سدقملا ثيدو تلا مرهظقرعنمقاخو

 تددو ةيعكلا وى در ل

 ايندلا دحاسمو سدقلا

 ةيمجاح قرع نم قلخ 9و
 8 حما

 ه 00 آّ 5 1 7 :

 يأ 1 اخو و اوىرابصناو ولا هند فرع نمقاخو تاياسناو نيماسملا

3 1 1 
 وتانمرملاو ني_:موملا
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 مس  كمأمأ رظنا ىلامت هللا لاق مثبرغملاىلاقرشملا نماهيفاموضرالا هيلجر ق رعنم ا

 نامءور<و ركب وأ و اروذ هراسإ رعوارون هنيع نعوارون هئارو نمو ارون هماماىارف |

 حبس مث مهنع ىلا هللا يضر ىلعو
 كر واخ يس ميحاودأ 0 قا روثلا كلذ يلا هللا رظن مث مالسلا ه ملع لح رون
 حاودأ قرع ند ءايبنالا ١/ ءالؤم م حاودأ ق زاخو مالسال هيلع دمك حوز قرعنم ءايبن الا
 ةنآ نم ناتموملا حاورأ تقاخو أهيمأ حور قرع نه تقاخ ةمأ لكحاددأ يعل ممايبنأ

 قيقعلا نم اليدنق قلخ منهل لوسرد# هللاالا هلاال اوملاقف مالسلا) هيلع دمحم قرع نم دمت
 اهءضو مث اين ؛دلا ىف هتروصك م السلا هيلع د#ت ةروص قاخ مث هنطابن م هرهاظ يري رجالا

 ن4 ءايبنالا رون هللا ق 0 ةنس فلأن نيهدرص روذلا كلذ

 هيلع دم رون لوح ءايبنالا حاو 0 تفاط 3 م ةالبعلا ىف ةفاقكا هيف ماقف ليدنقلا اذهيف
 اهيلأ اورظنيل حاورالا لك ىلاعت هللا رمأ مث ة 32 لا هان زادقم ارالهواوحيسف مالسلا
 هتودج ىأر مونمو قأ الحلا نيب اناطاسو ةفيلخ راصف هسآر ىأ ر نم مزق اهيلا | ورظنف
 هينهاع از نق نم مهنهو ىلاعت هللا مالك اظفاح راصف هينيع يأر نم مهن«و الداع | يه اا
 انس راصف هلدخىار نم 0 المعمو اممتسم راصف هينذأ ىأر نم مومو اشاقن راصف

 اراطةوابيدطوامكح راصفهفنأ وى ونه موهنمو اريزو رامصف هيتفش ى 5 قم مومو القاعو
 ءاسذلاو لاعرلا نم هجولا ن نسحرابعف هنبس يار نم مهامو اكأص َراَّصف هف يأر نم مهنمو

 احضان واظفاو راصف هقلح يأر ن 0 نيطال.كلا نيبالوسر راصفهنا.س فاؤوق مينمو

 ءابقذ هب نع ىأذ كرد مونمو هللا ليبس ىف دهام راصف تيل 1 نم مهنمو انذؤكمو
 اما>>راصف ئ ءالاهدضع ىاروم مهنمو افارسو اسرأف راصف هيدضع ىارنم مرنمو ارجحات

 ازارطو افا رهراصف نعالا هفك ئارئم مهمو الهاح راصفرسإالا هدعع ىأر نم منو
 مهنمو اننيكو انكم ناطق هيدبا ىارت نم عونمو الك يايفت نال :هنك ىلا 2
 | ممونمو أ اخامط راصفنءألا هفك روظ ىأر نم مهنمو اليخم راصف رمل هفك ىأر نم
 رع معلمو ادادح راصف ىرسيلا عباصأ ل نم مهعمو |. اتاك رابعذ ىرسيلا هلفأنا ىأد
 اعيطمو اهضاوتم راصف هربظ 6 ند م-مهو ادهحمو ام ركمو اماع رابعف هردص ىو
 ا!دهازو اءئاق راصف هنطل يأر م مهنمو أيز ايزاف راصق هيمو ا نم مونمو عرشأا ر مال

 مهن هنو انا.ص راصق هيلحر ىأر ند مهنمو ادحاشو اعكار راصف هيتنكر ىأ ارنم مهنمو
 مونمو رو.نط بحاصو ايئغم راصق هلطإ قار ند مهنمو أيشام راصف ب 0 ىأرنم

 م هزم رظني ١ ِن* مو ايسوج 5 رفاكو أ امنارصن وأ ايكو نوفا اين ةنتم را نم

 ةالصلاب ىاحخلا رمأ ىلاعت هللا نا 1 ( او) رافكلا ند مٌمثريغو ةنعارفلاكة يب ورلل | ارعدم راصق
 دوعءقلاو ميملاك دوحسلاو ءاملاك عوكرلاو فلالا لثسك ماي ملاذ تو دما معاق ةروص ىلع

 ناديلاو ىلوالا ميلاكر ودم سأ رلاق مالسلا هيلعدمم مما ةروص ىل؛ ق والا قاخو لادلاك

 رانلاب قرحت مث ريزنحلا ةروص ىلع هتروص لديت لب :

 د مالسلا هيلع مدا قلخ ىف يلاثلاب املا و

 هلل ارفاق دلا ميل اقأ نممالسلا هيلع مدآ كبح ىلاعل هللا قاخ اهع هللايضر سايعنالاق

 نه هاديو دنطا بارت نم هنطلو هريظو ضرالا راطقأ نه ةراديدر ةبعكلا بارت نم
 قامت قاخ همم نبا رهو لاقيرخاةياور يفو برغم ا بارت نه هالجرو قارعلاا بارت

 | هنروص ىلع رافكلا ن ءىم اكل أ قرح الو لادلاك نالحرلاو ةيناثلا ملاك ن .,اعمألاو ءاطلاك

 سواطلا كلذ رظنفدم روناب

 فلخرظأ مارون أر ة4ماما

 0 الم و ىأرف هروطظ

 ةعبرالا ةباحصلا رواودو

 ىلعو فاممءو رمسوركب ىلأ

 منيمجا
 هللا حيه سواطلا كلذ ذا
 نا مةنس فلا نيميس ىلاعت | |

 يلا رظن ىلاعتو كرابت هللا
 دنمفييءاوراقاكنراونالا ||

 ى_# هللاالا هلاالولات كالذ
 ملسوهيلعهللا ىلصهللالوسد

 قيقعلا نمالب دنقلا قاخ مثأأ |

 س وااعأأ كالذ لمج مثرحألا]| |

 ىلص د أن ليس ةروص ىلع

 ماي © اندلا قمل-و هيلعملا

 ليدنقلا كلذ يفهلل اممضو

 قاحلا حاورا هللا قلخ مث

 دحر ون لو> تفاطفاعيمج

 اوحيسو ملسو هيلع هللا ىلص
 ةنسف؟ةئامرادةماوالدو

 كلت رما ىلامت هللا نا مث

 كلت يلااوٌرظنيذ !حاورالا

 ليدنقلا لخاد ينل رودصلا

 نم مهن ميلك اهلا اورظنف
 الداعاريمأراصفهسأىأو

 مهبلع هللاذاوضر

 هيمحاح يأ ن ند مونمو

 ىو ل + ممنو خا نابقف

 مهنمو اعمةسمراصف 0

 انس#«راصف هيذخ ىارنم

 ميمو اربزو راصف ه.تفش

 انك راصف ه يار نم

 ناصف هنس ىار نممهمدأأ

 ىارنم مهنمو هجولا نسح

 نم مهنمواظعاو وراصففتلجا

 نايس رابمف نعالا هبكنم ىأر نم مه :مورثالخا نيبال ودندرا سف هناسل أر نممهنملات ثا يبس ادهاجتراسنهتيط ىأر
 ا يي ووو حدد



 رامعف ةقنعيأر ند موخهو

 يار نممب:موالهاج راصف

 ارصر اصف نوالاهدي فك

 فكئاردلا «مهنمواذار طو

 الايك راصف رسسلالا هدب

 أ اهدي ربظ يأ نم مونمو
 قار نه مهن دايخ سرابعف

 افايص اعف ىرسيلاهدب نك
 هدب عاصأ ىأر نم مونمو

 ممهوادادذ> راصفى رسيلا

 امضاوتمراصفهروظأر نم
 راضفةيبنح اعز نيو

 هنلطب 3 نه مهنم وايزاف

 يار نءمهنمو املاقراصف

 اذه ماك ارراصفهيثبك :

 رابصف هيلجر ىأر نم موهنمو

 ته ىأر نه مه:موادايص

 مونمو ايشام راصف هيلجر

 اينغم رايعذ .هلظ ىأر نم
 راصفأ ميشا نم عولمو

 ايموجوأ ايئارصنو أ دوه
 ىلاعت هللا نا 3 ©” ارفاك وا

 تحمر ونلا كلذ عمد وتسا

 هيلعمدا قلخ ىت» ش رحلا

 ىضر سابع نأ لاقمالسلا

 رم مدآ هللا قلخ اههنع هللا
 نم هسارف ميلاقالا عج

 ههجوو سدقملاْ يب بار

 نم هنانساو ةنلاب ارت نم

 نميملاهديورث وكلاب ارب

 ىرسيلا هدب و ةيعكلاب ارت
 . نم هالجرو سراف بار نم

 بارت نم«مظعودنطا بارت

 لباب بارت نم هقو رعو لبجلا
 قارعلا بار نم هرهظو

 سودرفلا بارت نم هبلقو

 فئاطلا بارت نم هناسلو

 هردصو ةيناثلا نه هقنعو ىلوالا ضرالا نم هسأرف عيسلا نيضرالا نم مال لا هيلعمدآ 1 1 بع ىأد ندموهنمو امادح راصف نغالاهدضم ىأر نه مهنمو ارجات 3

 هاتاسوةسداسلا نم هز>ءوهذخفو ةسماخلا نه ةنطل و هرهظو ةعبارلا نم هادبو ةثلاثلا نم

 مالسلا هيلع مدآ يلاعتللا قاخ امهند هللا ىضر سابع نبا لاق ىرخا ةياور يفو ةعب !اسلانم
 هتهم>حو ءانيسروط بار نه هانذاو ةنأا بار نم هبجوو سشسدقملا تيب بارت ند هسأرف

 هديوةبعكلا بارت ن«عباصالا مم ينولا هديو رث وكلا بارت نم هنانسأو قاردلا بارت نم
 هتروعو لبجلا بارت نم همظنعو دنطا بارت نم هيقاس عم هالجرو سرانبارت نمىرسيلا

 سودرفلا بار نههبلقو ناسار> بارت نم هنطبو قارعلا بارت نم هرهظو لباب بارت نه

 00 شنفلا تيب نم ةشار ناك الو ضبا بارت نم هانيهو فئاطلا بارت نم هنانسلو
 ةحيصنلا عاما عضوم راصءانيسروط بارت نه هانذأ ناكاملو قطنلاوةنطفلاو لقعلاعضوم
 ةنجلا بار ن4 ههجو نك املو ىلاعت هلل دوجملا مضو# تراص ق ارملان م هتهمح تناك الو

 يف ةنوعملاو ةكربلا

 انو ءاج: ةسالاو را مضوم تراص سراف نم ىرسلا هدي تناك الو دوجلاو ةشيمملا

 ةوهشلا عضوم تراصلبالنم هتروع تناكاملو عوجلا عضوم راص ذاسارخ نم هنطب ذاك

 راصس ودرفلا نم هباقناكام و ةبالبصلا عضوم راد لبجلا نم همظع ناكاملو شغلاو لغلاو
 لعجو هللا ىلاءامدلا 'و عرضتلاو ةداهشلاعض وم راص ل فئاطلا نم هنامسل ناكالو ناميالا ع

 لهجوهردوهل.قهندب ىفذانت اوهفو هارخنمو هانذأو هامل ةعيس تا ةعسن هيف

 مشلاو ونيديلا ىف سمللاو مفلا ف قودذلاو نينذالاىف غمسلاو نيعلا يف ريمبلا سجلا ساو لاهل

 لخدت نأ حّورلا يلاعت هللا رم  مالسلا هيلع مدا يف حوراا خفشي نأ هللادارأ املا و فنالاىف

 هينيع ىف حورلا تلزن مث ماع ام رادةمه.ف ترادتسانهفامد- نهتاخد حورلاذأ لاش وهبف

 سطعفهموشيخ َتلْر م ةكمالملا حيبست عمت هينذاىلا غلباملف اسبايانيط اهآرفهسفن ىلا رظنف
 هباجأفشدجللا لوقينأيلاعت هللا هنتاو هينذاو هناسلوهفىلا حورلا تلزن هساطع نم غرفاملف
 نراكوملاعت هلوق كلذو هنكعيلف مايقلا لجمف هردصوملا حورلا تلزأ مثمدااي كبر كم ريب

 هدسح لكى حولا ترشتنا مماعطلا ي مدشإ هفوح يلا حوراا تاصو امهف الودع فاساالا

 الاججو | انسمح موي لك دادز» رفظ ند اسال ىلاعت هلل هاسك مث امصعو اورعو امدو اجل راف

 هلاح لَو كلذب كهل هلمأت 1 ىف ةيش هنم تيشو دلك اب رفظلا اذههللا لدب نذلا فراق املف أ[ ن

 يف عملي دم رونو ةنجلا سابل ن ه هسبلأو حورلا هيف حعفن و مالا هيلع مدآ ى ةاخهللا متأاهف |[ ن

 !ياوط مل يلاءت هللال اف ةكنالملا قانعأ ىلع لمحو ربرمم ىلذ عفر مث رديلا ةليل رمقلاك همحو

 انلطاو انعسانبر ةكئالملا تلاقف ائيمتب دادزيف اهيفامو اهيئاحف يريل هريرسب تاومسلاهب
 كسملا نم اسرف قاخ مثماعة ةئام رادقم تاومسلايف هب تفاطو اهقانعأ ىلع ةكئالملا هتامخ

 ليئاربجو مالسلاهيلع مداهيكرفذاجرملاوردلا نم ناحانجهلوذوميم هل لاي رفذالاو ضيبالا
 هب اوفاطو هراسي نع مالسلا هيلع ليفارساو هني نع مالسلا هيلع ليئاكيموهماجلب دخآ

 هللالاقفمالسلا ميلعو ذولوةيف مكيلع مالصلا لوقيف ةكالملا ىلع

 همايقلا موي ىلإ مهنيب ايف كتيرذ ن *:نينمؤملا ةيحنو كتيحتمذه مدا اي ىلاعت

 4 ةكئالملا ركذ ذى ثلاثلا بار الأ

 عمضو٠ تراص نا :وكلا ن ف هنانسأ ثناكاللو ةنيزلاو نسحلا صوم راص

 )وهو اراك تاوهسلا

 مالسلا هلع ليئاكيمو مالساا هيلع ليفارسا غبرالا ماركلا ةكئالملا قاخ ىلاعت هللاذأ معا

 - ليئاربجو . راصةنجلا نمهبج وذاك امو لقعلا عضوم راص سدقملا تيب نمهسأر ناك اماف رثوكلا ضوح نه هانيعو



١ 

 كا

 ملاعلا ريبدتو قئالخلا روم مبيديأ ىف لعجو مالسلا هيلع ليئارزدو مالسلا هيلع ليثاريعو |

2 
 6 امو ةحالملا غضوم انراصرثوكلا ضوح نم هائيغ تناكاو ةنيلا مضوم 7
3 

 م

 بحاص مالسلا ة-يلع ليئاكيمو ةلاسرلاو يجولا بحاص مالساأ هيلغ ليئاربج لمجو هلك أ
 مالّسلا ه-ياغ ليفارماو حاورالا ضف بداص مالسسلا هيلع ليئارزءو قازرالاو راطمالا

 هللالأس مالسإ] هياع ليفارسا نأ يع هللا ىذر سأمع نا لاق روصلا ىعإ فرقلا بحاص

 ةوقوهاطعان حايرلا ةوقوهاطعاف نيض رأ ميس ة ةوفو هاطعاف تاومش عيد ةوق هيطعن نأ ىلاعت

 ةردشمساز يلاه.مدق تح نهو هاطعأف عابسلا 5 ةوقو هاطغأف نيلقثلا ةوقو هاطعأف لابجلا

 هسفن نم ىلاعت هللا قاخيوةغل فلاب نادل لكو ىلاعت هللا عيسي بجحلاب ةاطغم نسلاو هاؤفأو
 ماركلاشرعلا ةلمحو ىلاعتهللا دنءذونرقملا#و ةمايقلا موي ىلا هللا نوحبسي كلم فلأ فلأ
 تاره ثالث ةليلو موي لك ليفارسا رظنيو مالسلا هيلع ليفارما ةروص ىلع ثو نوبتاكلا

 هللا نأ الولو اديد_ث ءاكب يكسو سوتلا رتوك ريصيو بوذبو يكف عرضتبو من منج ىلا

 نمو مالسلا هيلع حون ناآفوطك تراصف هعومدب ضرآلا تالتمال هئاكب عرومد عن يلاعت

 ضرالا ىل* ةر امق اهنم عقوأم هسأر ىلع راه .الاو راحمأل هايم تبص ول هنأ همظع

 ةئامسمخم مالسلا هيلع ليفارسا دعب ىلاعت هللا هقلخف مالسلا هيلع ا امأو  لصفإ#

 ةرعش لك ىلءو رمح كحرباز نم ةندنحلاو ثذارفعز نه روعش هيمدق ىلا نا نمووماع

 نينمؤملا نم نيبنذمال ةمحر نيع لكب يكيبو نيع فلأ فلأ هجو لك ىفو هجو باأ فلأ

 لكوةغل فلأ ف لأب. قظيي فامل لك نال كلل ىلا مف لك ىفو مف فلا ىلإ جد لأ يفو

 قاخيف ةراق كلا د نين لك نم رطقيو ا نينموملل ىلاعت هللا رفغتسا نقاشا

 ىلاعت هللا ذوحبسي مالسلا هيلع ليئاكيم ةروص ىلع ادحاو اكلم ةراعق لك نم ىلاعت هللا
 رطملا ىلو نولكوم مال_سلأ هيلع ليث اكمل ناوعأ مد نوين ورك قا 2 ةمايفلا موي ىلا 1
 ضراا ا ىلع تان اينلاو راجشالا ىبهراعالاو راحيلا يفءىش نم ف راثلاو قازرالاو تان اينلاو :

 هب لكوم كلم ةيلعوالا

 | مالسلا هيلع ليئاكيمدمب ىلاعت هللا هقلخف مالسلا هيلع ليئاربج 0 3 لصف 3#

 هينيع نيب سمشلاو نارفعز ند روعش هيمدق ىلا 4 دسار لعد حانج ةئامسو فلأ هلو ماع

 ةرم نيعبسو ةئائالث رونلا رحب ىف لخدي موي لكو بكاوكلاو رهقلا لثم ةرعش لك يلعو

 ادحاواكلم ةرطق لك نم ىلاعت هللا قاخيف ةرطق فلأ فلأ حانج لك نم طقس جرخ اذاف
 ذويناحورلا مهو ةمايقلا موي يلا يلاعت هللا لودسل مالسلا هيلع ليئاربج ةروص ىلع

 ةحنجالاو نسلالاوهوجولاب مالسإاهيلعليفارساةروصلثمتوملا كلمةروصو 4 لصف )+

 نامقن الو ةدايز الب ةوقلاو ةمظعلاو

 6 توملا كللم قلخ ر 0

 باحد ثلأ لَ قئالطا نع بح>توملا كالم هللا قاخال مالسلا هيلع ينلا نو

 تفقوام هسأر ىلع راهنالاو راحبلا ميجءام بص ولو نيضرالاوتا كيا ربك | هيل
 ءىث لك هيلع عضو ناوخك هيدي نيب اهبراغمو ايندلا قراشم ناو ضرالا يلع ةرطق هذم

 بلقياك ايندلا 5 توملاكلم كلذكَم ءاشام هنم لك أيف هلك أيل لحجر يد» نيب عضوو

 هبرقيالو ماع تلا ةريسم اطواعةل ساس لك ةل ساس فلأ نيميس دش دقو هيدي نبب يبد هلا

 انلفوه:تقو ىأ كاالو ملا د درت الد سوط نر ل 0 ةكئالملا

 مويلكدادزب , ر اصف ةنجلا نماسابللامت هللاعسبل متابع واقورغوامد ها ا ابيطنالا 3 زنا مماعلعا يب مةشافهف يح 2

 192101110172377 7 اة حط - تسع

 بارت نما ةناتسإ ماك
 عضوم تراص روكا
 ىدلاهدب تناك املوةوالحلا

 تراض ةبعكتسلا بارت نم
 هرهظ ناكاملوةنملا عصف

 عضوه راد قارعلا ب ارب نه

 هقورع تناك امو عضاوتلا

 عضوم تراص لباب ند
 نهد هملظع ناكاللو ةوهشلا

 ةبالبعلا عضوم راص ىللجلا

 سودرفلا ن مهبلق ناك املوأ| رن

 ناكاملو ذامبالا عضو مراص

 را_ص فئاطلا نم ةناسا

 ىلاعل هللا ذا متةداهشلا عض وم

 نينيعلا يف رصبلا نكسا
 قوذلاو نينذالاىف ممسلاو

 فنالا يف مثلاو لأ ىف

 ف يشألاو ديلا يف سمالاو

 ةعسن مدآن ال( ةدئق)لجرلا

 ه_سار ىف ةميس باوأ

 ةعبسلا امأ ةندب يف نانئاو
 هانيع امهف هسأر ىف ىتلا

 لخدت نأحورلا ص اىلاعت
 تنكمو تلخدف هغامديف

 تازا اهنا مثماع فلار ادم

 هارفهسف: ىلا رظَنَف هينيعملا

 هميشايخ ىلا كلر اها م

 هناسل يلا تازناهما ثسطعف
 هللا هباجافهلل جلا لاقنهفو

 مد ايكب ركمحربلجوزع

 داراف»ردصىلا تازئاهنامت

 تل اها مث هنكم لف مايقلا

 1 0 وج ا <



 ىلا.ةهللا نا مثغالاججو انسح
 ل ل ل ل سم سس ب ثتتثتثتثزأذث أ: ايا 2

 هللا صاف توملا امو براي توملا كلله لاق توملا كلم هيلع طاسو توملا ىلاعث هللا ناؤ || فلخ فت ةكتالملاتناكف
 نوماس اةوهماةوفسمدآ
 هيلع هللا ىلص دمحم رون ىلع

 قلعت يلاعت هللا نا مسد
 اه لاقي كسملا نماسرف

 نم ثاءاند اطو ةنوميه

 مدآ اهيكرف ذاجرملاو ردلا
 ا-ممامزي ذخآ ليربجو

 هيي نع ليئاكيمو

 وفاطفه راسا نعليفارساو

 مل وهو عيدلاتاومسلاهب
 مالسلا لوةيف ةكئالخا ىلع
 مالسلا كيلم فولو ةيف يلع

 نيماسملا ةيحنت راصف مدآ اي

 مود ىلا مدا دالوأ ند

 قلخاملو أنا عا مةمايقلا
 ةعبرا ةكئالملا نم هللا

 روصلا بحاص ليفارسا
 راطمالاب الكوم ليئاكيمو

 ىحولا بحاص ليربجو

2 

 . ١ ةنجلا هنكساو ةكئالملاهلدجشُأأو هرياظيفلسو هيلههللا لص دمترو: غدوتسا

 اورظناو اوفق ةكئالملل ىلاعت هللا لاقف توملا كلم 7 يتح فشكنت نأ بجحلا ىلاعت
 اهلك ةحنجالا دلو مويلعرط هل ىلاعت هللا لاقو ذوءججا موك ةكبالملا ثفغقوذ توملا اذه

 اولاقاوفانأأ (اف ماع فلأ مريلع ايشغم اورخف ةكئالملاهيلا ترطن راط الف املك كنيعا حتفاو
 قاخلا لك ق وذي دقو هنم مانعا اناوهتقاخ انأ ىلاعن هللا لاق اتاخ اذه نم مظعأ تقاخا انبر
 ىموظعأ هنذ هذخآ ةوق ىأب يللا لاقف هيلع كتطلس دقف هذخ ليئار ,زعاي هللا لاق مث هنم
 تاومسلا ىف دانا. ىتح ىل نذءا براي توملا لاقف هدب ىف نكسف هذخأ مث ةوق هللا هاطعاف

 يذلا توملاانا بيدح لك نيب قرفا يذلا توملا انا هثوص ىلعاب ىدانف هل ئذاف

 ىذلا توملا انأو تاهمالاو تانبلا نيب قرفا ىذلا توملا انأو ةجوزلاو جوزلا نيب قرذأ
 ردا ىدلاتوملا انو روصقلاو رودلا برخا يذلا توملا اناو تاوخالاو خالا نيب قرفأ

 ىتقوذي الا قواخم ىت»ي الو ةدي_شم جورب ىف متنك ولو مكبلطأ ىذلا توملا اناو روبقلا
 دوس باذعلاةكر الم هراسل نع ومهماع لزأ توملا ثرغح اذا يقشلاو قفانملاو رفاكلا ناو

 توملا كمله ءىجحم ىتحهنم اديعب نوسا>حيف باذعلا نم ساءل مهبعمو ذويعلا قرز هوجولا

: 
١! 

 صخشأ| كلذ سف لوقت م ةديهم ةرودص ىلع هيب نيب ماق مهم اددا توملا ىالم ءاعااذلا

 كتجوزوامتي كدلو لعجاو ايندلا نمكجرخ اىذلا توملا كم انانوةيف كبرت امو تن ند

 كسفنل اريخ مدقت م كناو كتئايخ لاح ىف مهبل نبذلا كتثرو نيب اثوروم كلامو كلر

 هيدب نيب توملا كلم ىريقرخ الا باجلايلا هبحو لوحيف هيدي نيب اًكاق توملا كلم ىريف

 ::تنأو كيدلاو حور تضبق يذلا توملا كلم انأ ىنفرءآ لأ تواملا كلم لوقف امناق
 أودمتني ىنت> كٌراقذرو كؤابرقأو كدالوًار ظني ىجح كحور ذِخآ مويلا امهعمنت و امويلل

 4 موو رع ره ند ةيصأ ١ ثورقلا ند تثينذا كف ى | توملا ىازم اناو مويلا كنم | -- 1 36 ْ ١ كن 1 10- 3 00 1 ل 2 1 - كك 5 21 3 حاورالاضِباق ليثارزعو

 ايادلا تيار فيك توملا كلمدل لوقي مث كدالوأ نم ادلو زثك أو كلام نم الام رثك أو نا هللا لاس ليفارما نام

: 0 
 نيكرإا عش هرمو هاطعاؤ

 6 نم هلو هاطعاف

 ع 8

 ىالثو هكقكلاو هاوفاو

 لك ةحنج الاب ةاطخمةنملالا

 ىلاعت هللا حبسإ اهنم ناس
 نم ىلاءت هللا قاخيفةغل فلاب

 ةروص ىلع اكذم ةغل لك

 حسبسي مالسلا هيلع ليفأ رصأ
 ةهايقلا موي ىلا ىلاعت هللا

 ىذلكو رويطلاو نييمدآلا نم قلما نم دحأ سيلو نسلالاو فويعلاب هدسج عيمجج ءولم ىلا ةليلو موي لكرظنيو
 حورا كيلا كانت حاف ناسنا لك ددعإ نذأو كبو نيعو هحو هدل_سح يف هلو الإ حور

 12140910191 2 جد جب 2 ا موو و ع

 بوذيف تارص ثالث مهج

 سوقلا ريو لثمريصل ىتح
 بمول هنأ ليف ارما مع نمو مالسلا هيلو حوا ناف وطكض رالات المل هعومد سيخ لاعت هللا نا الولو ىو

 با

 امأ يصاعأي ايندلا لوقتف ةروص ىلع ايندلا يلاعت هللا قاخي مث ةرادغ ةراكم اهتيأر لوقيف
 قرفتملو كتبلط امو يةباط كناىداعملا نع كسفت غنم ملو ايندلا ىف تينذأ تنأ ىبحتسل
 مقودق هلام ىربو كلمن مو كنمةئيرب ىلاف ايندلا قرافتال كنا تننظ مارحو لالح نيب

 ءارقفلا لع ىف قدصتت ملو يفرصت حلو ق> ريغب ىنتبسك ىصاعاي لاملا لوميذ هريغ كلم ىف

 الا نونب الو لام عفنيال موي ىلاعت هلوق كلذو كريغ كلم ىف تعقو دق مولا نيكاسملاو

 ىلاعت هللا لوقيف تكرت اهف احلاص لمعأ ىلعل نوءجرا بر لوقيذ ميلس بلقب هللا ىلأ نم
 ةداعسلا لعانم ثم ناك ف اهحور ذخأي مث نومدقتس الو ةعاس نورخأتمبال مواجأ ءاحاذا
 نيحس ىنا راجفلا باتك نا الكىلاعت هلوقل ةوافشلا ىلع اةفانم وأ ارفاك ناك ناو

 * حاورالا ذخأي فيكتوملا كلم لاوحأ ىف سماملا بابلا ا
 ةعلاسلا ءايملا يف ريرس هل ناك توملا كلم نأ ناماس نب لئاقه نع كولسلا باتك يف ركذ
 حانج فالآ ةميرا هلو ةمئاق فلأ نوعبس هلو رون نم ىلاعت هللا هقلخ ةعبارلا ىف لاقيو

 ظ طا ايلا هبجو لوح صخشلاهب عمم اذاف كحور ضبفال كيلا تج مويلا كترخآأل الو

ْ 
 و

 رظنيو



 مأه ةكأمممخم ليدارشادعل «٠ لامن او ليا ماما وابن مةراطق ضرالا ل تنقواعة سارعت ردو راي الاون

 رووش هلي ىف سفن تتام اذاف ناكم طف نيفوا_ُهغلا حور 5 كيذلو هيذاحم ىذلا هحولاب رظنفأ| ا

 نم ةحنجاو نارفعز 0س ا ىلع ىلاثلاو همادق هحو ةحوا عبرا هل افا لاق و | و اهمتروض هدسح نم بهذ ايندلا

 يالا هسأر هجو نم ةكئئالملاو ءايبنالا حاورأ ذخأيف هيمدق تحت عبارلاو هرهظ ىلع ثلاثلاو
 ت7 هجو لكيفو جو نجلا حاورا و هربظ ءارو هحو نم نبرفاكلا 8 اوراو همادق هجو ن م نينم وما حاوراو

 ٍ 005 . : ٠

 0 همظع ىف لاقي ةنجلا يف رب رف يلع قرخالاو من مه رسو ىلع هيلجر ىدحاو هيمدق هحو نم

 لكد نيمو نينا ذآ لاقيو ضرالا ىلع 37 رطق اهنم دوام هس ىلع راهمالاو روحبلا 0 ءام بصول هنا

 قاحم هعومد نع رطقت ةرطف لكايل لجر يد نيب عص و دق ناوخك توملا كلم بنج قف اهرسأب ايزدلا لعجح ىلاعت هللا

 لزتياللاقيو اهردىد الا باقيإك ايندلا بلقب ق دلما ف توملا كلم كلذكف ءاشاموهنم

 لاقيو متاهبلاو عابسلا حاورا ضبق ىلع ةفيلخ هلو نياسرملاو ءايبنالا ىلع الا توملا كلم

 ىتاو اهلك هد سدح ف يقل ثذويملا كم ىنفأ مهديغو سانلا ن هه ةاذ يفا اذا ىلاعث هللا نأ

 ش رعلا ةلمنمةعبراو له ارزدو ليئارعو ليئاكيمو ليفارسا ُط لاقي نيقواخلا ند ةيناك

 * لاعآ الا ءاهنأ ة هق راما

 ديعلاح ور نص وأ يد ىلا لوقي كدعلل ضرملاو توملا ة ةخلشل هيلا عقد اذإ توملاكلم ثاف

 لح هيلع عاطبال ىذ 2غ لع اذه توملا كلما ىلاعت هللا لوقيف همفرا ة هئيهو لاح ىأ ىلعو

 لاوم وه يبلاشللا نأ اهيلع تقم - 00 كال لعجاو 4و ءىدع؟ كماعا نكاو ي ريغ

 لنع ىلا ه4ةفيدص ف بوتكم وه ىذلا هئهأ ىلع نيبث ا نم و تاك قو هلممو هقزر

 مث دوسا طخ هبق نيت ءامقشالا ع نم ناك ناو عمها لوح 07 نم طخ توملا كلم

ْ 

 ةرومص ىلع اكلم اهنءهلل
 يلا ىلاعت هللا حيسل ليث ا

 رام اب ذولك وم ةمايقلاموي

 قاروالاو ضرالا تابنو
 راحل يفةرطق نماف راهلاو

 / ةيحالورادشالايفةركالو
 2 هكللم اهيلعو الا ضرالايف

 | دارج اقاو اهب لكوم
 '  هينيع نيبسمشلا هللالمخ]|

 /  لونلا ركلخدي مويلكو
 | جرخاذافةيصنيتسو ةئاهلث

 راف هتحنجأ نم طقاستب

 ةرطق لك نم ىلامت هللا قاف
 هيلع لي ربجةر وص ىلعاكلم

 موبرملاىلاعث هللا حب مالملا

 كلم ةروصاماو ةفايقلا
 ةروصك يحذف توما

 اهيفو مال.سلاهيلع ليفارسما

 هللا نا ماهددعب ةنسلال

 ىلع بوتكم ش رمل تف ييلا اةردملاو م ةقرو هيلع طقست ىنت> كلذ 0 ء كلحال ميال

 تحنةرجش قلخ ىلاهت أ نأ رايحالا بمك نغ ىوز * هحور ضيقب ددنيْ همها ةقرولا

 نوعب رأ هرم رم هل يتبو دبعلا لجا يذق اذاو قول# لك ددمب قاروا اهيلع شرمعلا

 امبحاص حور ضبقب ما هنأ كلذب ملعيف مالسلا هيلع ليئارزغ رجح ىلع هتقرو تطقس اموب
 ليئايمذا لاةيوامو.نيعب را ضرالا هجو ىلع ىح وهو ءامسلا ىف ايم هنومسل كلذ دعبو
 ضبقب رما نم مسا ايف بوت تكم هللا دنع نرد توملا كلم ىلع ةفيحصب لزنب مالسلا هيلع
 ىضدثيلاوبأ ركذو * هيلعضبقي ىذلا ببسلاو حورلا هيف ضبقي ىذلا عضوملاو هحور
 ءاضيب يرخالاو ءا رضفخ اهادحا اهيحاص ما ىلف شر هلا تمم نب نار رق 5 هنأ هنع هللا

 ناك مسا يا ىلغ ءاضيملا تعقو اذاو ىتش هنا فرع ناك مسا يأ ىلع ءارضحلا تعقو اذان

 الكوم 3 قاخ ىلاعت هللا نا لايف هيف توب يذلا عضوملا ةفرعم اماو ديعس هنأ فرع

- 

 ةيححو توملا قاخ ىلاعت

 باح> فلاب ةكئالملا نع

 لوط لسالس هلوضرالاو 0 كارم ا تومب ثلا ضرالا بارت نم هما 1

 ف ماع فل ةريسمةل كس لك مولع فتك اذا زربل و يف متنك وأ لق ىلاعت هلوق لدبي اذو ىلاو هب تودءيف هبار ٍإ

 لخدفلوالا نمزااىفرهظي ناك توملاكلم نأ يهو ةباكح اذه ىلعو * موعجاضم ىلا لتقلا
 توملاكلم بان اف باشلا دعت راف هدنع باش كاارطني ا مالسلا 0 املس ىلءامود

 ميلا مالسلا هيلع رمأف نيمملا ىلا ىلمحم نا ميلا ر مث نا ديرا يثا هللا 5 باشلا لاق

 ىلا لاق اقف باشلا ىلا هرظأ ببس نع هلأسف مالسلا هيلع ذاماس ىلا ثوملا كلم داءف هتلمخ

 الدكئالملا نعاب ودعا :
 1 ثوماعلا الو هيل نودرقب

 الوهتوصنقعمسإال و هناكم

 هللا اخ نأ ىلاوهام نورد

 تمم امافكديب توملا يلع ليئار 1 ضبق اذا توملا ىلع مالسلا+ لع ليئارزغهللاطاس كلذ دنمف ةنجلاهلخدأو مالسلاهيلعمدآ
 0 ديد لك 0 رس وكلا 1 0

 يي ير ا  مااما0606060ا اا ااا و سسوس سس سس بيور ير سس يي 00 يس سير رس سس وبس ساس يرام --



 لج نمر اباطخ ةكتالملا
 توملاوراغ اةكئالملل لاقمأ

 لأ |مويلع ىثغ» وأ راماف
 انهراب اولاق اوفافأ امل ماع

 نم انعأ الخ تقلخأ

 اذه . نم ملعأ نأ انأوم ءل لاق

 قوام 1 مآ هنوقو

 ّت ولا كلمذ منه تح
 0 ةوق ىاب ىلا ىدان

 ةغيلب ةوق هللا ا هيلع

 دنعف هيلعضقو هذخاف

 ةحيصتوملا كلمحا,مكلذ

 للأب ربى وانو ةيظغ

 اذه ٠

 ةرم 'ةءايملا' ىف ىدانا'نآ
 انأ ئداتق هل نداف ةانعار
 نيد ق رفأ يذلا نت وملا

 َّت ول ا اناتاهمالا و تانبلا

 مالاو بال انيب قرفأىذلا

 نب قرفأى ذل انت وملاانأ

 تول انأ تا وخالاوخالا
 ىوقلا نيد را ىذلا انأ

 ىذلاانأت وم اانآ ف يغِْضلاو

 لاقيو ىقاذالا قولت ق.م
 هج وأةعإ 214 وأاكالمذا

 ىلع نههجووهمامأ نمدجو

 هربظ فاخ ةجوو هسأر

 ذخأيف هيمدق تحت هجوو
 ةكئالملاو ءايبئالاحاوزأ
 هسا ىلد ىذلا هجولاب

 هجولا نهنينموثملاحاورأو
 حاورأو هرهظ فلخ ىذلا
 تحن ىذلا هجولا نمنملا

 توملا كلمذألاقيو هيمدق
 باقي اكهبدب نيباين دلا باقي

 هدج ىفالو همهر د يمد“ الأ

 مريخ كلذ 0 تنحعتف 1 هّشأ معو كلذ ىف وهحوز 0 نأ 2

 هحور تضيق انأف توملا كلم” لاق نيصلا ىلا هلمحتل ميا 1 نأ هلأس هنوك ن ه ةئعشب

 نعمل هيدب ني فوموشد ناوعأ ا كلمذا رخآ ربخ يفو * نيصلا ىف مويلا كلذ

 نذأاتساف سءشلا كلامو يل رغغا م-وللا هناسل' لع لأ الجر ذا يور هنا ىر الأ ٠ اورالا

 ك.ئراح !ف ىل ءاءدلا 5-5 كنا هل لاق هيلع سمغلا كلم لزت (اذ هترايز ىف هير كاملا اذه

 بارتقاب ىربخب تا تاركمللا كلم ل لأتت نأ ديزرأ 05 كتاكم ىلا ىلدك نأ جتا لاق
 نه الجر نأ هل ركذو توملا "كلم ىلا بهذ مث سوشلا نه هدعقم هدعقاو هلمخ لاق يلجأ

 نا ىنم بلط دقو سءشلا كلو ىل رفغا مهالا ىلصا- اكلوقي نا هناسل يل يقلأ مدآ يب
 تابيههل لاقفهباتك فتوملا كله هرظنف هل بهأتيل هلجا برقي ىته هملعت نأ كنه ل
 ى.ل# سلج دق لاق سءشلا ند كسلجم ساجي ىت- توءعال ناوايطل انش كبحاصل نا

 هيلع ىذ لأ نع ربا ىفو #* ديل مهو كلذ ىلع اناسر دنع قوت توملا كلم لاقف اهنم

 سلو موحاورا هللا 0 هللا ركذ وكر اذاف يلاعت هللا كد يف اه 5 ملهبلا لاَمآ لاق مالسلا

 ىلاكلذ فيضا اءاو حاورالا ضباق وه ىلامت هللا نأ ليق دقو ءىش كلذ نم توملا كاملا

 ىلاعت هلَوق لدي اذه يلهو ضارمالا ىلا ثوملاو لئاقلا ىلا لتقل فيضا 1 ثتوملا كلم
 ملعا هللاو | موم نيح سفنالا ىلوتي هللا

 د حورلا باوج ركذ يف سداسلا باملا 6

 رعت ملام كعيطاال لوقت نمؤملا حور ضبقي ذا دارا اذا توملا كلم نا ربخلا يف درو

 خور الوشم ”ناهربلاو ةمالعلا هنم حورلا باظتف كاذب ترما توملا كلم لوةيف كلذب

 مجريف يلذخأت نا ديرت ن الاف كلذ دنعتنا نكت لو ىدسج يف يناخداو ىنقلخ ىبد نا

 ذا يلا توملا كلم لوةيف يدبع حور تضبقا ىلاعت هللا لؤقيف ىلاعت هللا يلا توملا كلم
 لوي مث ىدبع حور قدص ىلاعت هللا لوقيف ىنم ناهربلا بلطي اذكو اذك لوقي كدبع

 به ذيفى د حوراهراو يمالغاهياع ةحافهت دذو ةنملا يلا بهذأ توملا كلماي يلامآ هللا

 حوراها نأ اذاف م هحرلا نمحرلا هللا مس ب وتكم اهيلعو ةحافت ذخأ و ةنجلا ىلا توملاكلم

 ءامصلاو قوذلاو طاشإلاب تجرخ ديملا

 * ءاضعالا تائوح ع ذ يف علإ املا باملا

 هنم هحور ض.قيأ مفلأ لبق نمت وملا كلمع يجي دبعلا حور ضي ةىلاعت هللا دارا اذاربخلا ىفو

 0 ىلر 1 ذى هناسا ىرجأ ااطف ل هذه نم كل ليدسال لوقيف هن مرك ذا ج رخيف

 يرخأ هج نمضيقأىلاعتهثالوةيف اذكو اذك ل ةكدع برايل وقيفيلاغت هلا ىلات وم لا كلم

 سأراهبحسهو اريثك اهب قدصت هنأف هيلا كل ليبسالل وقتفةق دصلاجرختف ديلا لبق نم يحين
 نم كلليبسال ل وقتف لجرلا يلا ءىجي مثراغكلا قاعأ قكلاب ترخوا فلا تتكو ميتيلا
 كالليبس ال ل وةتف نذالاىلا ءيج م رملقلاو ملء! سلاجمو دايعالاو ةعاجلا ىلا ىب ىشم هناف ىلمق

 انليق نمكال ليد سال نال وقتذ نينيعلاىلا * ىحيف ركألاو ناذالاو فأر قلا ىف عمس هناف ىتهج نم

 ىلاعق هللا لات وملا كلم فر. ءنيف ءاحلصلاو نيدلاولاو ءاماعلا هوجوو فحابصملا ىلا انب رظن هناف
 هربخأو كفك لع نامت وملا كل ماييلاعت هللا لوةيفاذكو اذكل وةك دبعذابرايلوةيف

 ال ل لاو ءاقياقك لي اعنا بنكي عشت ءار يح عدم حمل( نيو قئدلطا هدب قويم
 ددعب قاروأ اهيلع شرعلا تح ةرحش قاذ يلاعت للان أ درودةو هدسج نم نيد تءهذ ايندلا فقواخ تام كبعلا

 2 يي بيب



 4 هتقرو تاعقمام وبذ وعبرأو رم نم تا ودمعلا لجأ ى عَن ااذا ىهتنملا ردماهامسو قئالخلا

 نكفبتت اذاعيظفلا باذملا هنعفرصن الفا عزا ةرامص هنع فر ص:ةف همسا ةكريب ديملا

 فرص القاهبر ند دون ىلع وه: مالسالل هردصكلل حرس نفأىلاهت هلو قل ىلاعهللا مما ,هرو دص

 لئاقممم اي اهندلاف امقايرتيرخ ًاةس+و لئاق مهايشأ ةسخربخلا فو ةمايقلا لاوهاو باذعلا مهنع

 لتاق ممم هلكرمءلاودهقاي رهللارك ذو لئاق م مالكلاوهفايرت ةاكزلا ملا لام اواهتايرتدهزلاو
 يدانب عزملا ف دبملاعقو اذا ا روشاهقاب رو لت اةمسةنسلا عيجو هقايرتةعاطلاو

 ةعاس حيرتسا ىت> هعدلاق ردصلاحورلا غلب ,اذاو ةعاس حيرتسإ ىت> هعد نمحرلا لمق نم دانم

 اضمن اهضعمل ءابضمالا عدوب ىتح هعد ءادن ءأم موقلحلا م غلب اذاوةرسلاو نيتيكرلا غاب اذا كيذك

 ناديلاو نانذالا كيذكو ةمامقلا مو.يلا مجيلع مزليبلا عادولا ىف لوُةَتف نيعلا نيعلا عدوتف

 ةفرعملا عادو نم هئابذومأ وذا ملا نامنالا توا نب سفنلا حورلا عدوتو نالحرلاو

 عمسالب نانذالا و رظنالب ذانيعلاو هكرحالب نالجرأ او ةكرحالب ناديلا ىتتةفاندلل ناعالاو

 ىريالدحالا يف د.هلالاحذ وكيف يكف ةفرممالب باةلاو ناميئالب فاسللا ىقا و وح و دالب ندبلا 9

 يقفاعركابررب لدا اباجح الو اشارفالو اباحصأالو اناو ا الو ادالوا الوامأ الوابأ ال ادحأ

 هللا انظفح عزلا تق ودبعلا نم ناعالا بل امر مكة ةفينح وب (مامالا لاق وامظع انارسخرسخ

 ذاعالا باس نم هك اياو

 ( نامعيالا لس فيك ناطيغلاركذ يف ف نماثلا ب بايلا)

 كيلمف ميظم ؛ فوحخلاو يدش رطحلاف كالذك ص الا ناك اذافةدشلا هذهنم وجنت ىتح نيفثا

 لئكسو ىلاعت هللاباذع نم وجنت :يت>دودسلاو ع وكرلا ةرثدكب ليالا ءايحاو ع رضنلا ا ءاكبلاب

 اظوةعاذلا فوخ كرو ناعالا ىلع ركشلا كرثلاق نامعالا سلسإ و باذ ىأ ةفينعووأ

 هتكردان مالا ارفاك ايندلا نم ج ري هن ابلغالاف ذة الثلا لامحلا هذه هلق ىف ناكام ناك دايعلا

 ةصرفناط.شاادمب تقولا كلذ نف دبكلا قار>او شاملا لاح تيملالاح دشأ لاقيو ةداعسلا
 نم ءامحدقهمم هس ر دنع ناطيشلا ءيجيف تقولا كلذ فهشطع ةدشلن م ثلا فايا عزن نم

 عناصال لق هللوةيفذاطيش هنأ ىرديالو ءاملا نمىناطعأ نما لوقيف هل احدنا كرديف دججلا
 حدقلاك ريو هيمدق عض وم ىلا فاطيشلا ءىحي مثهبحي م ةداس سلا ىلع ناك ناف كيطعأ ىت>محلاعال

 نم هند كيطعأ يت > مالسأأ هياعل وسرلا تب ذك لقلوةيف ءاملانم ىطعأ نمه.ا لوقيف هل

 !.وشا ذوب ارقام ايندلا نهج ريف شاععلا ىلع ربصي ال هنال كلذ ىلا هيجي ةواقشلا هتك ردأ

 ةافولا هترضحامل دهازلا ايركز ابا نا كح امكهماما اهركفتو همالكد ري ةداعسلا هتكردا

 هنع ضرعاف هللال وسر دهم هللاال'هلاال ةبيطلا ةماكلاهنفلو توملا ةركسيف وهو هقيدص هانا
 هينيع حتفةفخدجو و ةعاس دعباب 0 وا قافا اماف هةيدد لعىشغفلوقااله لاقناثلانهل لاقف

 الةئلاثلا ىف تلقو نيت م تن رعاف امالث ةداوشلا كنبلع ا:تره معن اولاقئيش ىل مئلق لهمطلاقف
 جات ًاىللاقفحدقلا ل رحو يدع ن «فقو وءاما نمحدق هممو سيب ال أ وزو لاقلت!

 ةثلاثلا فو كلذ < ىل لاف ىلجر ليقن ءىلاث ٌ منع تدض رهافهللا نبىسيع لق لاق ىلب تاقءاملا ىلا

 8 اء ال سيلب أ ىلع ثتددران فان :اذاه يلو ين رالي دملااب رس لوك التلف هلاال لق لاق

 لاق رامعنب رؤوضنُم نع ئورزبحلا اذه لهو هلّوس رو هدنع ادمن أ دهشاو هللا ال اهلا ال ادب شأف

 ( قئاقد-
3 ) 

 ا ع جيس بيوع م : ل ا ١

 ,الإ نيطالةذنبدلا اذهكرتا هلل وةيفديعلاسأر دنعساد>.ف هللاهنمل ناطيشألا ءىج هلا ربخلا ف

 ب ارتلل مظملاو دو دلا م >الاو توملا كلا حورلاو ةثروال لاملا ةس# ىلعهلاح مسق دبعلات وم انداذا

 وقتف تول !تالمزدعيف ناهربلاو ةمالعلانب ًاحورادل ل وقتفكذخأب يف رف ًادقثوملا

 هي تي تت زج جت ا

 ةكئالما هي« ستف ل كار زد ىلع
 ضرالا ىلع

 لهأ نمذاكفافاموي نيعبرأ

 اطيخت وملا كلم دي ةدادسلا

 قاكذاو مسالا ل وج روف نم

 نم هدحم ةواتشلا لهأ نم

 ا سل ذافداوسلا

 ىلا توملا كلم لزنء اموي

 لوقو هنهعزةيف صخشلا

 لوقيف دب رئامو تا

 هللا قرع تثوملا كالم انأ

 معس اذاف كدور ضمقب

 هبهحول ود همالكص خشلا

 ىح وهو اين

 لوقيفه رع. .:صخشوونو

 انأ ىتفرعامأ توملا كامله

 حاورأ تدق ىذلات وألا

 مويلاو كيبدلاوو كدالوأ

 رظنت ىت> كعور ضيقا

 توملاانا كيراةًأوكدالوأ

 ةيضاملاذ و رقلا تينفأ يذلا
 الل راف كسمرثك اىناكذ

 آلا تمار كطكف ةوفو

 صخشلا لوقيف ا_طلاحو

 2 رادعة راكم اهدار
 يدي نين روصتت ناان دلا هللا

 كبر ىصاطاي هل لوقتو
 ةظعوم :رمكف تبنذأ

 هتلمف ىصاعملا نم ؟واهمعفأإ
 ال كنظو ىملط ىهتذنال و

 نمو كنمذش رانأف ىقرافت

 لوقف هلام ير هنا ”كل

 قحريغل ىتبستكا يمامابقلأ|
 ءارقفلا ىلع يب تقد_.ملولو

 دارأ اذفكتعفت نيكاسملاو
 حورلا ضبقي نأ توملاكل#

 ققرمان ىح كعطأ الل وقف

 كيءاط لوقيف كيذن ىفر

 نا حولا هل لو

 1 كن دل فاطم 914190
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 يب ىاخداو ىلا دق ىف

 براي لوقيو ىلاعت هللاىلا

 اذكواذكلوقب ذالف دبع

 لوقيف ناهربلا ىم بلطو

 اهءاع ةحافت اهنم ذل ةنحلا

 اهنأز اذا ناهارو هقول

 تدرخ قد.و فد

 ة.جلاىلات 1 كلمسهذيف

 ا [|ا-مملعو ةحاقشتامنم دخلا

 نمجرلا هللا مس ب ودكم

 صخشلا اهار اداف ميعرلا
 ا ةرا رء هذع ف رسهنت

 يا يفوا مل ! مس هذه جرخت و

 ديعححور ضسق هلل' كازا اذا

 ديرو هدنعترملاكملءلرأ ,

 مقلا لبق نةهع ورض.ة.ذا

 هللوقيف «:مركذلا جرخف

 هده لك :ىكل ليبسال

 ىرجأ ىلاعت هللا نال ةبجلا

 توألا كل: > ريفرك ذل هيف

 براي لو_ةبو ىلاعت هللا ىلا
 اذك لوقي انالف كدمع نا

 نم ةهضبق'لوةيفاذكو

 نمهل ءىجيف ىرخاةودح

 هقديعلا هل جرف درا لبق

 لبق نم كل ليدسال لوف

 اهب قدصت دقل ةرجلا هذ_ه

 سار لعاب حسمو اريثك

 ء يجي مث للا مب ند ميلا

 لثيصال لو هل 101

 هنال ةبحلا هذه لبق نمكال

 :ءاماعلا ساج ىلا ىنيش

 الهلل وقت نيعلا ىل ءىجي

 ىلاعت هللا لوةيفاذكحو اذكلاقانالف كدمعذابرايلوقيف هب رىلا توملا كلم فرضنيف ءاماعلا هوجوو

 تهذ لاو مال لاملا ثراولا بهذ نا لاق 3  ناعالا تلال قاطتسااو هامل تاسالأو

 توا كل ممجرب كالؤ دا مفهنم ْنذ الع ل ١ قيكن دنع نكتملو دسجلاكلذ ١٠

 زوخم تادسملاب ءايفملا بأ ذ ناو زوج م دءالاب د ,ودلا بهذ ناوزو# حورلاب ثوملا كل

 ا وو كل قا هنآ نا دلا ند ارناف هنافتوملا دنعن الاب بم ذيال ناطيشلا ثيلاب

 هنرادخو هذعل ف اكل مذ القار 0 هناذ برلا قار 0 ريغ

 «ءادنلاركذ ىف عساتا بابلا ل
 تكرأأ مدآ نبا اي تاح.م ثالثب نك م ىدون ندبلا حورلا قرأف اذا ىلا فد
 ا هي كتلتق ايندلا مأ ايندلا تالتقأ كتةءوج ايندلا مأاي (ندلا كما كد 5 امن دلا مأ

 كنادسل نباو كفءضأ ام ىوقلا كندي نبا مد 3 ان تاحبص ثالث قىدوت ٠ لدتغملا ىلع

 تاحيص ثالثب يدون نفكلا يف عضو اذاو كشدوأ ام كو ايحأ نبأ وكل يأ ف

 الو اسرف بكو و عجر الف كالزنم نم ج جرختو داز ريغإ دعب رفس ىلا بهذ مدآ نا اب |[ ن

 ند 1 تاحيص ثالث يدو ةزانجلا ىلع لم اذاو هلوهأام تدب للا ريصلو ادبأ هلثم كر

 للا وذرك.ءحص ذاك نا كال ىبوط اريخ كالمع ناك نا كال ىلوط ايئات تنكن ا كال ىو طا مدآ

 نبا اي تاحيص ثالش ىدو ةالصال عضو اذ او هللا طخ كيحص نا كل لوو ىلاعت هلل

 ف 0 رارش كلمم ناك لاو اريخ هار اريخ كلم ناك نا ةءاسلا هارت هدامع لمح لك مدا

 نارهعلا ىف تدوزت ام مدنا اب تاحيص ثالث ىدون ريقلا ريفش ىلع ةزانجلا تءضو اذاو

 ىف عضو اذاف ةماظلا هذط روذلا نم تامح أمو رقفلا اذه ىذا نم 6 تلق“ امو بارحلا اذه

 اك ٠١ ىلطب ىف ترو ات 'ذ ئرهظ ىلع تنك مدآ نبا اي تاحوص ثالثب ىدوت دحال
 ىأعل ق تثترمصف اًماطان ى روظ ىلع تدك اير ىأعإ ىق ترصو احرف ىرول ىلع تكأو

 ةعظوىف ك ركرتو اديحو ادب رق تعقب ىدبع أن يلاع) هللا لوب 4ع صاخلا ريدااداو امك 8

 قئالحخلا امم تك هش هجر مويلا كمحرأ انأو دلولاو ةحوزالو مياجال ىتيصف دقو ل

 اهدلوب ةدلاولا نم كيلو قفشأ انأو

 ا« ريقلاو ضرالا لاح رك ذ ىف رشاعلا بابلا +

 || نبا اي لوقت تالك رثع موي لكى دانت ضرالا نا هنم ىلاعت هللا يضر كالام نب سنأ لاق
 ا ىف بذعتو يرهظ ىلع ىممتو ىلع ف كريصم و ىروظ ىلع ىئعسن مدآ

 ىروظ ىلع حرفثو يلعب :ىذا'دب دلا كلك أو ي ربل يلع مارملا لكأتو ىلعب ىف يكبتو ىروظ

 ىاطب ىف لذنو ىروهظ ىلعلاتةئو ىطب يف بوذتو ىروظ ىلع مارخلا عم 2و ىنطب يف نزحتو

 يف دعقتو ىرهظ ىلع رونلا يف ىشتو ىدطب ىف انيزح عقنو 0 ىلع ارورسم ىتعو

 ريغلا نأ نيا قوى اد يف اديحو دعقتو ىروطظ ىلع ة ءانخا ىف ىشعو ىأل يف تاماثقلا

 ان'وةماظلا ثدب انأ ةيلاو برقملاو ةدحولاو هدول تدب انأ تار» ثالث موب لك ىداش

 ةدحولا تيب انأ تاره سم موب لك ىداشي ريق أ لاقيو 41 تدع اذامو دودلا تدد

 000 تيب اءاو ليالاةالصإ ىروذفةماظلا ثيب اناو قارقلا ةءارق اسن ثم كل لءجاف

 نمحرلا هللا م وهر قايرتلا لمح ىعاذالا تسد انأو حلالا لدعلا وهو شارفلا

 3 0 هلاال لوق ىروظ ىلع رك ا ريكتو ركنم اوس تيب , اناو عومدلا ق'رهاو |

 هينحبتا كل نكمل هلال وسر

 (بابلا)



 را هللا ممل هك ىلع توملا كلم يتكيف كفك ىلع يبس سا ليئارزعاو بتكا ١١

 د جورحلا دمي حورلا ءادن 0 قرثع ىدامحلا بايلا ع

 لوسر لخدذا تملا ىف ةعل رتم ةدعات تنك تلات اونع هللا ىضر ةشئاف نع ىور ربحلاىف
 مال.لا هيلع لاقف هلوخد دنع ىبداع تناكاكمل موقأ نا تدرأف : ىلع ذ مالسلا هيلع هللا

 ملسو هيلع هلل ىلص هلل ةنالوس دمقف تلاق نينمؤ ما ماا ىوقن نأ كل ناكام كناكم يدعقا

 ات | رو هت ىف ةييش بلطأ ت تاع هاهق ىلد ايقلتسم مانف ىرحح ىلع هسأر عضوف

 الب ة اللا ىققدتف يبق اين هلا نم جرخل نأ تلقف ىسفن يفتر كمتف ءاضي ةرعشة هي

 لاف و ند هيث اف ههحو ىلد هنم رطاقأ و ىدخ ىلو يع مم لاص ينت> > تيكسف يأ

 لاح .عأ مال. لا هيلع لاق مث ةصقلا هيلع تصصقف نينمؤملا م اب كابا ىذلاام مالسلا 5
 ل قوكيل ت تاقاف تنأأ ىلؤوق لب مال اللا لب مع يا ىلع دشأ

 لرةروءاماو هادلاووذولو قي هفاخ هدالو'ذ زحي هراد نم هجورخ تقو نم تيملا ىلع ةلاح

 نم تيما يع دشا لاحد ركل تلقامتم ذشأ اف ديدش اذه مالسلا هيلع لاقؤ هانبااي دلاول

 لإ «وهسو هؤدحاو هدالوأ و هؤابرفا هنع مجريو هيلع بارتلا ىشغاو هدحل يف عضو نيح

 تلق تلاق هنم دشأام نينمؤملا مااي لاقف د يف ريكنو ركنم هيتايف هلف عم ىلاع' هللا ىلا

 ل امال هيلع لح هب نيح تد '| ىلع ةلاح 15 تأ ةشلاعاب مالسلا هيلع لاق معا هلوسرو هللا

 3 م عزب و هندب نمسو رّذلا صيف عزب و ما نم بايشلا معاخ جرجس هلدغيل هرادفف

 هعمل توبمإ انايرع هارث نيح هحرر ىدانت كلذ دنءف هلسغيل هاأر نم ءاهقفلاو جماشملا

 دق ةعاسأا ىلاف قفرب ىايث عزنت نا هللا كالأسا لا_سغاي لوقت نيلقثلا الأ قئالخلا لك

 بمال هللابلاسغاي لوقي كلذك حاصءاملا هيلعبص اذاو توملا كلم ةبذاجم نم تحرتسا
 0 اذاؤ حور عزا ن* قرت# ئىد-> ناف ادراب الو اراه كءام ل الو اراح كءام

 سغن غرف !ذافجو راا جور حور يدنج ناو ايوق يدع لاسغأب هلاب جورلا لوقت

 >و ىرأ ىتء 5 نفك دشأل لاسغاي هللا هادان يدق ع وم دشو هنفك ىف عضوو

 2 ال معاذ الو 1 را مويلا ان مه ىو رخا اذ مه نا ىاب رقأو ىدالوا و ىلها

 ىهأ او ىراد عاوا ىت> ف اولحمتال ىت
 ا يدالوار زهد ونال نأ كيلمف هدرا فا

 ءامجأب أ 0 نادل نم تيما جر أ ْذاَف ةمايقلا

 ١ تكرت ىتعاج هللاب يداني م ايو داو

 عجبأ الو يراد نم جا 5 رخأ مويلا قاف م هوذ ونال 3 مكيلعف ءامخ

 لاق 0 ا ىدالواو ىلها تو_ص مدع ىت> ىل اولجعتال ى ءامجأب هللاب لول ل

 ثتردمل يدان تاواغ ثالث مم را ةران إلا يلع ل | اذ و 0 4 اهلا 2 ىلا موقرافأ موهلا

 ايندلا م-رغن ال ئدال وأو ىلناوذااو ا 1 حوزلا لوقتو نيلقثلا اللا ءىذ لك ةموسل

 لأ دى 0 ع ا تءاخ ىلاف ىل اورب ءتءاو ىل بعل ام نامزلا | مكي نيملب ا اك

 اذاو يل ذوعدتال مث اب قوعمتسا مناو يلاعآ هللا ىنبماحي ايندلا ىلعو ان قائل نف
 تناك يلا قاوخ | هللد لوب ىل اسما ٠ نم هئاقدصأو لق ضع عحرو ةزا للا ىلع اولع

 اورظا يح ىل ونفذت نا لبق ةعرسلا هذه ىلو- ذآ ا نكلو ءايحالا !ىف وفيت يملا نأ لما

 ءاحالا بولاق ىف ريرههز 2 نمد تيلإ هحو نأ ل- م6 ىباوخااو ناك

 مرعدا يناوذااوىماجأب هللاب لوقي هرب لم هوعضو اذا ة 4ع علا هده اوءجرال نكأو

 الا يلا ند 0 الا تءمجام ب 8 هللاب لوقي هد 1 ل هوعضو اذاف ين وعدت .الو

 | ىلع عا ماو !دبأ ميبلا

3 

 هكا مساس 2-2

 نماوللاحورااهيرب و ميحللا
 يللا 00 عرف

 5 0 ةتسو و لئاق

 لنا مس ايندلا لوالا

 مسلاملا ىف كاااهفايرتههرلاو
 ثلاثلا هقاب ا ةاكزلاو لاق

 هللا ركذو لئاق م مالكا

 ميم ساحل اهقاير ةعاطلاو

 نام رر وهو لتاق مس ةئشأ

 ىلايال' عيج سداسلا اهفايرت
 ا قايرت ردقلا يلو ىلا اق م

 عز ىمقو اذادمملا 1 6

 لمق نمدانم ىدان 2 حورلا

 تي يىت»هعد ىلاعا هللا |

 ميا هث رص يلا تغلب ادذاؤ

 اذاؤ مي رت-١ ىت> هعددانم

 يدان ه_-مرقلح ىلا تخل

 حرتسإ تح هعد يدانملا

 أاذطوهإ اطمن ءاضعألا عد ل ٠

 مال لا نيعال نيعلا هرم

 لوقتو:هايقلاموبيلا كيلع

 كيلع مال لا ذذالل ندال
 ديلا ل وقتو ةمايقلام وم يل ا

 مو يل 4 كم 1ع مال !| ديلل

 ءاضعالا رئاسا ذكو ةمايقلا
 هقرافتف دسحا حورلا مأ
 نءدانغ٠ يداني كللذ دنعف

 مدآن اب تارم ثالث ءامسلا
 ايندلا مأ اي دلا تكور تنأ

 مألاملا ا كك 6

 تن مدا نا ايكمج لانا

 كتاتقايندلاما ايندلا تلتف

 سيجاذاديملا ناةياور فو
 هيلع لخ دي مالكا نع نال

3 0 
 لوقيف كن الملا ن*“ هعبرأ

 ىاثلا هياع ل> دب مث تعج رف ةمقل قزرلأ ند كل تدجواذايرغواقرش ضرالا تفطكق زرب لك ومان اهلا يعاب كياعمالسلا لوالا
 تا ج7 كاب نكت نحت تزل تتنك 777710- مي ا ا الللي اللا

 7000 يري اسسابسبببت "1 ا سل ل ع - بوسع



 .كلثدجوافابرغهواقرثمضرالا تفط كبر دنعنه كبارشب لكوملا اناهللا ١١ ديه ايكيلع مالسلال وقيف

 م مئامدنم ىنوسنت الف بذالاو نآرقلا كتلع دقو عريخ ةرثكب ىنوركذنف كل هتكر 8 رلخلاو قارا قلل دلو ةريغا ةرثكي واو ركذتف كل هتك را |( تعجرف ةبرش ءاملانم
 دق رودقلا ناك ما_ملا ىف يار 2 يورام يهو هنع هللا شر ةبالق ىلإ ة ةياكح اذه ىلعو 0 تلاثلا هيلع لخدي
 مهتم دحاو لكى دي نيب ناكو روبقلا ريفش ىلع اودعقو اهنم اوجرخ دق امتاوماو تقفلا نا هللا دبغاي كيلغ مالسلا
 تاقف هتلأسف رون لف ايش ةلدب ”نيفادرب م ماري نم الجر مهنيب اهف ىأرو رون م قل تكس اا
 اريخ م-ويلا فوده ءاندينلا وادالوا زل نأ" ثم ا لاقذا رون كيدب ني ىرأال يلام اف 0 ضرالا
 الو يل وهديال خاص 7-0 نبا ىل فاكو موملا هنودهي امم 5 ونلا اذهو مواجال ذوفدصتيو د 0 7 01
 هريخاو هنبا اعد ةبالق وأ هبتنا ايلف يلا ريج نيب ٍلجخ انا ل نارتال انل ندخل قدصتي | كلملا هيله لخ دي مث تعج رف
 تاعاطلاب لفتشاف ادبأ هيلع ت تنكام يلا دوعأ الف كدي ىلع ثبت انأ م نالا لاقذ ىأر اع |كيلع ما , ارآأ
 كلت همانم يف يرخا ةمم ةبالق وبا ى َ نامز هيلع ىنغم لف هيبأ نو قدصتلاو ءافدلاو كلجحاب لكوملا 0

 انا 2| روث نه نثكا "نسمتعلا نا اوصل جرا: كلذ ئدن نين 'ارؤن ارو املا "3 ةربقملا [|ابرغمو اقرشمض رالا تفط
 اا نأربملا ىو * فار ا ةلحخ ند توج لقد اريخ هللأ كازد ةبالق ابأأي يل لاك |تءجرفالج اكل تدجواف

 يشو هبعل ارك تدمنراف توملا كلم انا لاق كنا : نعم لاذ ةيردنكسالاب لجد يلع لخد ماركلا هيلع لغدي م

 هل لاقف راذلا نهافو انرخ لاق يرا ىذلا اذهام نول كلم لاقف فتكلاو بن :لا نيد محللا [هل 3 رف نويئاكلا

 ميحراا نمحرلا هللا مسإ اويف لاش وةفيحصل اعدف ىلب لاق راثلا نم هب وجنت امالك كل ا | نم هللاديعاي كيما
 معالاقف ميحرلا نمح لا هللامسإ أرقي الجر فراع لجر عمو * رانلا نم ةءارب هذه لاقو تاناسل نم جر عفر
 يواسنال ترملا كلم عم ايندلا نا نولوةي سانلا لاق مث هتيؤر فيكف هذه ىف بيبحلا ةفيحص هيلع ناضرعل مب
 بيبملا يلا بيبحلا لصوي هنال اقتاد يواستال توملا كلم الب ايندلا نا لوقأ انأو اقتاد |ارظنا هل نالوقيو ءادوس
 د« تيملا ىلع ةبيصملا ركذ ىف رشع ىتاثلا بابلا ا أليست كلذدنءف كباتكاذه
 حمرلا ذخأ اعاكف اردص اهب 0 وابو اهي قرخف ةيدصع بيصأ ن نك ذأ ربا ىف ىواز االاوش رانيع رظنيو هعومد

 بفرض و ةييصملا دنع ابايث أ اباب دوس . نملاق مالسلا هيلع ىبنلانعىود لاح هن !براعو

 هئمىلاعت هللا ليقي 0 ا ةرعس لكك هل يب ةرعش عطق وأ ةرجش رس' 5 اا 1

 لك هنعلو هباسح هيلع دد_شو هربق هللا قيضو هباب ىله داوسلا كلذ مادام الدع الو ظرص || ذا درو :ةوةميظعةراشبب
 هبحو ىلا رظنلا هيلع ىلا_هق هللا مرح ابحو شدخ د1 ا مطل ناو هني ا قاد 0 0 0 ةبيصملا يلهقر> نءوانابرع هربق نم ماقوةئيطخ فلآ هيلع بتكو ضرالاو ءامسلا ىف كمل. |[ ذاككلم نيبتاكلا ماركلا
 هراذباب ىلع توملا كإم موقيهراد يف حاصلا تعءمتداو مدآ نا تام اذا ريما و ميركلا هراس نع رخ الاوتانسمحلا

 | ثملظ الو اقزر الو ارمج مكتم دحأ نم تقتام هللاوف حايصلا اذهام ءالؤئه لوقيف |

 (ةءارق نماةوخافاخواماماو

 | ناف صني م ةفيحصلا كلت

 ن سلخ اذان تامل
 ,ذاكذاو رويشد وبف كمل نم فاك ناو ان 539 ع انف يم تامص ناك 31 1 0 1 نع ارخدشلا لوف سصخشلا

 ةدوع مث ةدوع ب 4 ىلاعت هللا نول ع اع م مناف ف يلامت هللا نم ||هراسي نع رخ . الاو ةئمع

 16 تيملا ىلع ءاكبلا ركذ يف رشع ثلاثلا بابلا
 هللا نا لضفأ ريصلاو تملا ىلع ءاكملاب سي الو مارح خونلا هللا همحر ثدللا وأ هيقفلا لآق

 ااطو> نع وةحانلا لاق هنا ىنلا نع ىور و باسحريذب مه رح رباصلا ىفوي امنا لاق ىلاعآ || خ الاو هساردتم اهلا

 ىلعنب نسحلا نب نسحلا تامامل لاقيو نيعجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع اهيعدتسم نم ألا هناقرافي ال ه لمجرد

 ن< اتوصاوممسف طاطسفلا مفر لوحلا سار ناك لف ةذحاو ةنس هربق يلع هنأ رما تفكتغا | ةجاحلءاضق دنءو عاجلا دنع

 " هةلح ةاودلاو هناسأ ملقلا

 :هماذ. اه دحا ىشع يشهاذاف

 اماق مان اذاوهمامارخآلاو

 5 0 ولا تاحلا نسر 0 00 0 0

 اة فليفلاو هعبر دادملاو

 هل »* كا ىلارشو ريخ ند هلامحا نايتكي 4 قد ووو

 لل ليلا يي م سل - ةدس يحس



 ٠ دا

 هأ لو اهيتكي نأ لامشلا 1 بخاصداراو ةئيس لماذا لتقاك ض ملا يف زينالا يت * لهذ ولولمف ائيشدرصا نم :

 كدي كسمأ نيولا بحاص مكتيبم اهنا مالسلا هيلع لاق ءاكبلا نع انتين دق سيلأ هللا لوسراي فوع نب نمحرلا دبع هلا
 ن 84 و وو نيعت نب رحاها نيثوعلا نع ناذ تاعاس عسودي كسميف تويملا قشوةوح ولا شدخ .عو ءانعلاو - لات ورع ة>الا نب حافأل نيت وعلا

 مذاو 0 1 هللارفخاسا عمدت نيملاو نزحي بلقلا مالسلا هيلع لاق مث ءامرلا بولق ىف هللا اهلعج ةمحر هذه نكلو
 ةقيساهبةكيملاعت هللا رفغتس| اك: اهاهنف تيملا ىلع ىكبت ةأرما رصبا رمص نأ هنع هللا ىضر ناسيك نا بهو نع ىورو
 ديعلا ضيق اذاذ ةدحاو ثيدح دبعلاو ةباصم سفنلاو ةيكاب نيعلا ناف صفح ابأي اههد مالسلا هيله ىنلا

 :« ةبيصملا ىلع ربصلا ركذ ىف رشع مبارلا بابلا )ع .
 ظوفحملا حوللايف ملا بتكام لوأ مالسلا هيلع لاق هنأ امهنع هلل ىضر سابع نبا نع ىور
 ملتسا نم ىتلخ نه يثري خو ل انا الا هلال هللا انأ ىتإ ىلا_ه هللا | رماب

 ةمايقلا موو نيقيد- ملا عي لاو اعدم هبتك أ اوعنل ر كشو ىثالب ىلع ربصو قاضقل

 تحن نم ج رخيلف ينامن ىلعركشر و ىلال ىلعربصي : وا ملسبتسي ل نمو ةنجلا كدا
 بئاصملا دنع هللا ركذو ءالملا يلع ربصلا هللا همحر هيقفلا لاق * ىئاودص امر بلطيلو نا

 ناطيشالامغرتو هللا ءاضقب هنم اًضرإ ناك ناكملا كلذ يف هللا ركذ اذاهنال ناسنالا ىلع بج امن

 ةعاطلا ىلع رب_صلا لد الا هخفا ةثالث ىلع ربصلا هيجو هللا مر 5 بلاط ىلا ن ىلع لاقو

 ةئامىلاعت هللا هاطعأ ةعاطلا لعوبص ند ةييصملا ىلع ربعلا ثلاثلاو ةيصعملا ىلع ربصلا ىاثلاو

 ةمايقلا موه ىلاعت هللا هاطعأ ةب يصمملا نع ربص نمو ضرالاو ءامسلا نيبام ةجرد لكة جرد

 باس-ريغب هرمحأ هللا هاطعا ةييصملا ىلع رببص نهوضرال اوءامسلا نيبام ةحرد لك ة جرد ةئامدس

 * نديلا ن م حور جورخا سد ف ٍثَع سماخلا بايلا »

 لوالال وةيف ةكئالملا ٠ ند ا هيلع لخدو 'هنامسل سبح عزتلا ىف دبعلا عقو اذا ربخلا يفو

 ةمقل كقزر نم تدجو اف ابرغو اقرش ضرالا ىف تيلط كقزرب لكوهطأ ملم مال. بلا

 ءاملا نم كبارشب لكوم اناو لف مالسلا لوقيف ىلاقلا لخدي مث ةعا_سلا تاخد

 كا لخدب مثةل ءاسلا تبرق ءا- ملا نم ةبرش كل تدجو ا ف ابرغو اقرش تبلط هريغو

 نم ادحاو اسم (تدحو افاايرغو 6 ع ثيلط كسافنا كرم ناو يلع مالنا لوقيف

 اقر.ث ضرالا ىف تيلط كلجاب لكوم ان 1 ميلع مالسلا لوقيف عبارلا لخدي م * كرسافثا

 :لوقةيف لامشأا نعو نيملا نع نو.ناكلا ماركسلا هيلع لخدب م ةعاس كل تدحواف امرغو

 لوقيف هيلع اهضرهيف ءايضيب ةفيحص ج رخيف كنا ا لكوم نأ كيلع مالسلا نيا يف نم

 لع لكوم انأ كيلع مالسلا لامشلا ف نم لوقيو طشنيوح رفي كلذ دنمف كلامعأ ىلإ ارظنأ

 هقرع ليس كلذ دنمف اهءلا رظنا لوقيف هيلع ابضرميف ءادوس ةفيحص جرف ت : ايلا

 فرصني مث ةداسولا ىلع اهيقليف كلملا دمعيف ةفيحملا ةءارق نم افوخ ال ثواني رظني مث
 نم مهنف باذعلا ةكئالم هراسإ نعو ةجرلا ةكتالم هنيع نعو توملا كمله لخديف كالملا

 1 م وقلحلا تغلب اذاف اطشأ طشني نم مهنمو اعز عري نم مهممو ابذج حورلا بذجي
 ةواقشلا ل هأ ند ناك ناو ةمجرلا ةكئالم ىدان ةدامسلا لهأ نم ذاك ذاف هحور توملا كلم

 ا نك ناك نا نيملاءلل بر ةرمض> ىلا أمم جروتف حورلا ةكئالملا ذخأتف باذمعلا ةكئالم ىدان

 ولا 0 رك ةكعالملا طمهم م هدسج نم نوكدام رظنت : ىت> اهمدب ىلا اهوهجرا هلل لوقيف ةداعسلا لهأ

 0000 0 4] جلبالوعو هاسدرمال وويل د زم نم رظنيف رادلا طسو ىف اهنوعضيف حور موعمو
 * || ايندلا ف ناكا5 هدسج ىلا حورلا دوعي نأ يلاعت هللا 0 هربق ىلا ةزانجلا عيشت م طع

 1 جهت 0 ني وج لوم صلح و جك ومع مص مج ب ص و >2 2 بو مس دج بيج ص وت ج وججص وج ص بج ص جب وج م ع هيج

 لوقي هربق ىف عضوو
 انبر هب نالكوملا ناكلملا
 هلمم بتاكن كديسصن انتلكو

 نذئافهحور تنقذ الاو
 لردت ءاسلا لل دعست ان
 ره ةًاواممءامسلا ىلاعتهللا
 قوربكو فو حيف ةكالملا
 اوبتكاو اليل قوالهو
 ىت-> ىديعل كللذ باو"

 ةادرو دقو هربق نهثءسإأ -

 هترضح اذا نمؤملا ديعلا

 توملا كالمهيلال زيي ةافولا

 ءامملا نمدكئ المهعم لزيت و

 0 ناكهوجولا ضيب
 نم نافك ا موعم صدشلا

 00 نه طونحو ةنجلا

 1 هلم نواح ةنملا
 يح توم لا كل * يجي مث

 لوقي 0

 0الى أ ههرخ

 ثاوضرو ام ةرغشم لا

 نه ةرطقلا ليست كليستق

 ثوملا كام اه ذخ أف ءاقس )|

 ةكمالملا كلتااوعفر مهديفأ]

 ق اعولامجيو اهنوذغأف

 طونحلاو نافكالا كلت

 ةبيط ةحئار اهند جرخيفأا



 ميقا .هنلا و ريغان ماهلهللا

 اوزنيف ىرخ أةران جر أ

 دمجلا ل سغذافضرالا ىلااهم

 ةعمسا توصل حورلا تدان

 ناو سنالا الا ءيث لك

 هبارث عزنا لساما. كياءهللاب

 ءآملا هيلع بص اذا ىف
 كدر سال لساغاءلوقت

 قور# هنافةوقب هدسد ىلع

 ىف هعضوو هلسغ نم غرفاذأف

 كي كا نيب تحو 2ك

 ىشوادعا مكرم ونفكلاو

 عنم ن ل تدل والا

 لسافلا دارأ ذاف قطنلا ىم
 حورلا تدان نفكلا اع

 0 نفكلا طب رتال هللاذ

 ىدالوأو ىلهأ هجو ىرأ
 ىب 5 درخآذ هذال ىف واقأو

 الف موقرأأ مويلا ىلاذ م ُْط

 اذا و ةمادقلا 0 ىلا مر ا

 ىد دأز رادلا .

 يخ 9 مييلع 7

 ررس عفر 1 م« دو

 ند هباوح رح

 تالث ةباوطغو تزد
 ةحيص حاص تاوطخ

 سأالا الا ىثلك اهعدسإ

 ىناوخااي هللاب ىرجلاو

 دال ىباس.>أايو
 .|6 مرت ذا ىلاوليكال
 8 |( 6 نامزلا م بعلو ى ع

 ىنال ىل ا ىل بع

 ىثرول ىعمام عي تقاخ

 ائيشيفونذ نمذوامحنالو

 دي هربق يف ع- ضو اذاو

 | هلدالوقيوهن الدف ناكلم

 ؟لوق.ف كتنيداموكير نم

 و ضرالا ىلا 2220

 اهنمو مهديعأ ابيفومهنقلخ امنم ىناف ضرالاىلا اهوديعأ ىلامأهللا لوقت مث 014

 موضعل لاقو لأ ا ناك امهدسجف حو رلا لع موضع لاقه.ذ تاياورلا تفاتخاو و

 لاذو هرادن ىلا هدس> ىف لاك لخدب ميضعل لافو هدس> ذود حورال لاّودلا نركب

 ا .ديعلاو راث "الا تءاح دق كلذ لك ىفو هنفكو هدسح نين لوكي فورخ ال

 اع ذأ دا و هللا مر هيقفلا لاق * هتيفراك لحما 0 ريل كعب كيعلا ركب -

 رولا ىلا ةعا رالا امأ ءامشا ةعلرا بنتو ءايشأ علل مزالب نأ هيلعف ربقلا باع ند

 «يغن ءايشالا هذه ناف حيسنلا ة رثكو نارقلا ةءارقو ةقدصلاو ةالصلا ىلع ةظفاحملاف

 « قدبلا ىلع لوبلاو ةميمقلاو ةنايطاو بذكلاف اهينتاىتلا ةعنرال. امأو * هعسوتو رقلا
 ناكملا طبهي مث هنم ربتلا باذع ةماع ناف لوبلا نما وهزئتسا مالسلا هيلع ىنلا لذ دقو

 هرخاىلا كبر نمالذال وقيف هناسلح.ؤ ريك.و ركسم اهو املاخع ضرالا ناةرخي ناظيلغلا

 نال وقف مالسالا ى دو مالس ال هءاع دم ىبنن د هللا ىفر لوقيف ةداعسلا لها نم ناك ناف

 مث ةنجلا يف هدعقمو هلزنم ىلا اهنم رظديف ا كدع ةوك دل ذاحتفيو سورملا همون مث هل |[

 نش يورو شرعاب ةقلعملا 0 ,دانقلا ىف خورلا نالعجميو ءامسلا ىلا 0 ثاكاملا مجرب

 نم ىدابع نم ادع - جرخأال ىلاعن هلل لودي مالسلا هيلع لاق لاق هللا ٍىغد ةرره أ

 هتشيعم يف قوضب 0 يف مقسإ هلم ءىس نم تمعن الا هل رفغا نإ اننا اناو امندلا

 الوىاةلي ىح توملا دنع هيلع تددش ءيش هنائنس نم هيلع يب فاف مغ ن“ هييصل اع 31

 لكن هتيفو الا هل رفغاال نأ ديرا اناو ىدايع نم ادبع جرخاال يلالجو ىزعو هيذع ةئيس
 اتاوتغ يش ل يمت, أف هقزر يف ةءسو هبيصلا حرذو هدس> يف هحصب اهامص ةنسح

 هللا يضر ةغئام دنع انك دو_سالا وبا لاق هل ةنسح الو قالي يح توا دنء هيلع

 هللا لوسر تعم ابنع هللا ىضر ةثّداغ تلاةق اوكحضف ناسنا ىلع ط طف طقش اذا اهتع

 هلوللا تتكالاةكوشب كاشي نموه نم

 يدا 00 وذلا هييصن ال لام قرخ الو ماقسالا هييصلال لد ىف ريخال ليق دقو ةئيس

 ١ نم ةكئالم هيلع تازئ ة الا ىلع لامقاو ايندلا ع

 5 طرونح نمط ونحو ةمجلا نافك ان

 ام هع طخحوةئسح اه | ام لوقي 20 هيلع هللا ىلص

 نء ع طقنا ىف ناك ' ذا نمؤأا نا

 نفك موهعو 0 مدوجو 2 "رشا صضرين

 اهم ل ى٠ < رخآ لرقيذ اد رادنع سأد ادف ”توملا كاملم ءي 2# 2 ىهملا للم هفذذع ذوساحد اجيف

 هند نع ليلو جرت مالسلا هياد لاق هناوض رو هلل ةرهغ٠ ىلا ىح>ر ١ م سفنلا

 كالث ف اموجرديو 2 مدنا قام 0 اموهضلو اموذخ يو ءامسلا نم ةراعدلا لني

 اولوال' ةكئالم ىلع لودعصلا امو مالسلا هيلع لفو كسملا حرك حر اهنم جرو نافكال

 امب ىعدب ناك ىناا هئامسا نحاب هنوركذيف قالف حور هذه فولوقيف ةبيطلا حرأل هذعام
 ءامم لك نم امعيشاو ءامسلا بتاوبا ط و اودةفدسا ءاكشلا ىلا مم 5 اداو اذ دلا يف

 نيياعو هناك او جكادللا ليكن 0 5 ىداشإ مث ةعب اسلا ٠ مك م يل اع 8 2 0

 انةلح اهنم اا هلو هيب 5 اهنم م قا هلاف اهنمو كديمأ اهيفو 1 .٠

 اورد ى

 ل هاو هدسد ىلا 4ه4>ور تاودري-ف 2[ ا مع لاق يرذا ةرات حرت

 ىذلا لجر ال اذه ىلوق 0 مه ةاركلا ىلا كبد نم 4 نالوقبف هناساحيمف قام 1

 قدانيف هتقدصو 4 0 هيلع 3 ملأ لزؤما هللا كاوضار وه لوةيف ع يءإ ف ثعب

 هل اوحتفاو ةلل خم اسامل هوسلاو هيما ند انشا رف هل || وش رذأ 0 ىذدبع ل ع لان

 هت لل

 ١١



 م
5 0 5 2 

 ٠و ند يدانيف هتلا سرب,تقدصو هبتنم ظ فارقلات ارق ل وةيفهالا]ل و_سرهنأ تءاش
 تدع هد دع 1 تت و تح هزة الا فس نال مال" 0 قلق ت0 نسل لل قنا قل 1:1 طفت "لالا 7 جو وجو رويسووروما

 4 ىلع لاق سعنلا 350 هربق هل عسوب واب .ءءط و اهحنر نم هينأ. و مالسلا هيلع لاق ةجلا نماباب

 كموي اذه كرس ىلا ثلا هل لوقيف 2 تبني نايثلاو هحولا نسح لدحر ىلا مالسلا

 كنم ندع ايندلا َْق تن را 3 هلل كحر تنأأ ع نه هل لوةءف هب دعوت تاك ىذلا

 ذاو مالساا هياف لاق ىلهأ لإ عحدا ى .> ةعاسلا مقأ بر لوف حاملا كلم انا هل لوقف

 باذعأا نم سابل مهممو امسلان م هكئال هيلع لزت توملا» ةرضح اذاف ةواقشلا ل . 5

 ةثييحلا سكنلا اهنااي] وقيف هسار دنع سادجيف توملا كملم ءىحن م 4م اديعا ذوساديف

 هندب نم هحور جرخةستف هد_سج هحور قرافتف مالسلا هيلع لاق هللا طخس ىلا ىجرغا

 ءامسلا ف هيل ءىك

 كاكا هم 0 !ذاف ايندلا ءامسأل ىلا اه ذودعصيف نياقثلل الل ءىش لك هممسنق ضرالاو

 هيود يف همت يلا هودر نما لبق نه دائم ىدانيف ءامسأأ باب امود قلغأ ايندهلا ءامسأل

 اهزاصب او دعراك امهمءاوصاو لاو_هالا 03 نوكيام لرهاب ل ركنم هين ايف ةربق ىلا

 يردااللوةيفكبر نه هل قالو قيف هناسلحيف امهباينأاب ضرالا ناترخيف فطاخلا قربلاك

 0 مولكق ئالخلا عدتجا ول كي لود م ةدمقم هنأر شيف هابرضا ريقلا تذاع ند ىدانيف

 2 ] هدسح نء تجر خل اذاف لوادملا فوعلا. نم دوفسلا جر خشسإ 3

 لوقي 5 م0 هحول حيبق لح ر أ مْ هٌراضع أ طلتخو همضق ١ زان هرق اهذم لومتشلو

 لوقف هلل“ ةيصمم قف امر ردو تاعاطلا نع اًءرطل تنك ل تامعام هللاوف | و هللا 11

 رظنرفرانلا ىلا اان ١ هلجتفي م عينا كلمع اا لوقيف كنم اوساايندلا ىف تا اراع تنااو

 | ةعم_س هربق ف نمو! نكذب لا 9 ةعا اسلا موقت ىت> كلذك لازي الف راذلا ف هدعقم 1

 ةنتق نم ىلاعت هللا هنمآ ةحجخ موب تام نم مداعلا هيلع ىلا لات اموب نيعإ ذأ رفاكلاو مايأ

 كىالم ءاح هربق ىف ىف عذوو لحر ا ىنوت اذا هةزو هللا ىكر ىلهابلا ةمامإ ىنأ نع ريخلا ىفو ربقلا

 عاعقن | الا هنم وضع قد , حل ةقرطع ةذحاو ة هن رض هرضو هبذعو هسأر دنع دعقو توملا

 ءامسلا نيدام أاهعهسل ة هد مص حاصأ ايودسم ل هق اذأف هللا نذاب مق لوقب من اران هربق بهل و

 ةاليعلا مهفأ تدك نقف ىب ع و اذله تلعف ال كلما 0 سناالاو نحلا الا ضرالاو

 ثيختمل ! وهو مولظع كك كنال كل دع لوةيف ناضمر روش موصأو ةاكؤأا يدؤأ و

 م ةيحاو مولظملا ةرسهأ ْن 08 اذهب نامف كالون ند 5 مو امون تيلصو هثغل ملف ك

 ظرش ةئاقهنبق قا ترش نمر 15 4 تاكا وللغ» قارا 3“ ٠ مالسلا هيلع ىنلا نع يور

 رون نم رانم لع لع ا مون م-م قر 4 طرأ مالسلا هيلع يأ لإ نع 6 تا نم

 نع مالسلا هيلع لاقف هللا لوصراي كئلوا نه ليق هتمحر يف مرلخديو

 هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ىورو افوبام ثاغ' وأ اهيعص ناعآ وأنا 0 راف

 هدالواو هلهأ لوقي ه_.ءلع بارتلا ليهأو رقلا ىف تل عدو اذ مالسلا هلع لاق لاق هلا

 تدك كك لوو ممل لوقيف ذولوقبام ممسلا لكوملا كلملا لوقيف هاف رثو اديساو
 هدالسخضا طاتختف ربقلا هطغضيف نوتكسي موتيلاب كزذ نولوق 7 ديعلا لو ةيف افيرش

 ةممجةليل لو الخدت يىتح هالاؤس هنعءاو هاتمدناو هاماقم لذاو هامظعاو هربق ىف يداننو

 | ىتكئالماي مك دهشأ ىلاعت هللا لوقيف كلذ هماط نم بحر نم
 ةلدللا هذه هئايحاب هاياطخ

 زو>ح و ان عبشأ ن

 أو ثرفاف يدبع قد سءامسلا

 كك ربا ةنلا نكد
 ةنكلانمابابهلا وح فاو ةنحلا

 اهيطواماح رواج رهيتايف

 معلا دمهربق ىف هل حسفب و

 ه-جولا نسح لجرهينايو
 .بيط بايثلاو ةروصلاو و

 مالسلا هل لوقيف ةحار
 ىذلاب ر شب أ هللا ىلواي كييلع
 ىذلا كمود اذه كان

 تن نمل وةيفدع تا
 لا_مملا كلمسانأ لو ةيف
 يفأبر هلل دجلا لوقيف
 قادللا "قئملل' و فعاشلا

 ىف زيكن وركتم اههنايتأب

 ناقرزأ ناووعأ ثيدحلا

 ساد |١ روكا انييدعا

 ناركد ءرئاكاممتاوصاوأل

 ج رخ ةفضرالا قانيناكا

 اهرذانموايبهاوفانمرانلا

 امهنم لك ع“ اههعماسمو

 تءغتحا 0

 هوك رحام ضرالا له اهراع

 تب رضول ىرخا هياوريفو
 تباذل تايسارلا لاملاهب

 رخافلا قداقلادبتللاهأو
 هللا ىداع بذاكنلا حلالا

 ك1راورة فراش هومز و
 لزني هل_ج ا اند اذا ةالصلا

 هعمو تاوملا كلم هيلا

 كلمذ! مث باذعلا ةكئالم

 سعملا دمدتم سلك توملا

 طخ دلاةكئالمهيلا لاسوإو

 دذعف ران نم طايس ماديا

 نوبلاميفديعلاص خشي كلذأأ توعو هتائيس هل ترفغ ىل
 اياس ه لي. سح ند هحور

 اموعزتيو ابذج اموبذجمو
 ةكئالملا اهلوقن>١وةلح يلا حورلا تغل: اذافةدحاو ةعزن نم هيلعذ وهأ فيلابةب ريضذ وعبسامهنءهللا يضر سابع نب!لاقاعزت



 هللا رماي م لوابملا فومملا نمد وفسأأجرخي ام هدسج نمجرختف هبأذه وللا طخم يلا ١4 ةئيبحلا سفتلاهني (ىجرخأ

 , * ريكنو ركنم لبق ربقلا لخدي يذلا كلملا ركذ ىفر شع سداسلا بابلا )؟ فرفر' نأ حورلا ىلاعت
 "اسوا الد ريكو ركنم لخدب نأ لبق كلم تيملا ىلع لخبر مالس ن هللا كيف نع يور يعمل وهدسح ل و>رودو

 نءو ةنسح م ند ثلمام امل ل لوقةيف كمي م تيملا ىلع لخدب ثامور همها سءوشلاك ام رهبت تناك ى لا اهنيعدللا

 الو اًئيشرسعبتالفدسجلا يف

 هربق يف دحلا اذافاكيش جمشلا

 سدلتو لزنت نأاههلال انذأ

 عمسيف هفصن ىلا نديلا

 ضققو لاعنلا نال
 ريصنا , بارتلا يي

 ايوعرم اعزف هرب يف

 هله لدي مث اشحوتسم

 كدادم ك-ةءر هل لوقيف ىتاودو ىدادمو يلق بأ بتك أ ءىش ىاب هل لوقيف ةكيس

 ن٠ عطقيف مال.سلا هيلق لاق ةفيحص ىل سبلو ل 2 5 ىأ ىلع لوقيف كعيصأ كناقو

 ريخ ند ايندلا ىف لمعام 5 ةةلاظ] اف كتةرحص هذه لوقيف اهايا هلوانيف ةمطق هنفك

 ايندلاىف اهتلمم ثيح كقلاخ نم ىحت.أ ال مل ءىطاخ اي 4 لوقيف هنم ايحتسا ةئيس غلب اذا
 عيجاهيف بتكيفاببتك أف ا|يىت> ىو مف ةرادمهلا] وةيفهب ريغيفاد ومع كدملا 0 ةريفذ ال ا يم ىحتاساو

 ىعم سدلو اههتخأ ءىش ىاب لوقي و اهيوطيف اههتخمو اهموطل نأ هرمأي م د هن أ مموح

 ىلامت هللا لاقاك ةمارقلا موي ىلا هقنع يف اهقلعيوهرفظب اهمتخيف كرفظب اهمتخا لوقيف متاخ
 دعب لخدي مث اروشنمإ هاقلي اباتك ةمارقلا موي هل جرخمو عع قف هرئاط هانمزلا ناسنا لكو

 رقب ةءارقلاب هللا نما اذاف ةمايقلا مول هباتك ىداعلا ىأر اذاو كلذك ريكنو ركنم كلذ

 0 كاف علا لوقف ار رمال ل ىلامت هللا لوقيف تكس هتائيس ىلا غاب اذاف هتانسح

 لوقيف مدنلا هعفني الو دبعلا مدنيف ينم تيدتسا نألاو ايندلا يف ىحتسآ ال مل يلاعتهللا
 ةراط ميحجلا مث هولغف هوذخ ىلاعت هللا

 1 (ريكنو ركنم لاوس ركذ ىف رشع عباسلا بابلا )
 اهراصبأو دع رلاك امو نيذيعلا اقرزأ فاد وسأ اكلم هاثأ ريقلا ىف تملا عضو اذاربخلا ىف
 نم ةايئانال ةالصلا ل أو قتف هسار لبق نم هنايئايف امهباينأ,ب ضرالا ناق رف فطاخلا قربلاك

 هيلحر لبق ن 7 ةناثأب مث عض أواا هذه نم ارذح راهنلاو ليلا يف اهالص ةالص برف ىل.ة

 نءهنايت ايف مّضوملا اذهنم ارذح ةعاجللا يلا انب ىثمي قاكدقف انابق نم هايئاث ال نالوةيق

 نم جرم ريكنو ركنم

 لك ديب رانا يط [ئهاوفأ
 كب دع. نمةممةءاهنم دحأو

 ىماورلا لابلااهب تب رضول
 نم هل نالو_ةيف تءاذل

 كيبن نموكنءد امو كبر

 عر صخشلا كلذ عزفيف

 امن الوقف وطقاب اثمعزشي نه

 ةءمقملاب هناب رغيف ير

 نيدب رأ ضرالا يف صوغيف
 نم ابذح هنايذحي مث طارذ

 نبع ةفرط نمعرسأ ض رالا
 امو كبر نم هل نالوقيو
 ةلاقللا ا ههياع دريف كنيد

 يل فرعأ ال لوقيو يلوالا

 ربقلاهيلعذاةمضيف م ريفابر

 طاست 3 نائسلا ف حمرلاك

 ةدرقلاو براقملاو تامل

 هنايثا :ةمشسوملا اذه ٠ ند ان ىف قدصعتي ناكدقف ىلبق ند ةامثأ ان ال ةقدصلا لوقتذ هنيع

 اذه نم ارذح 1 عوج ناك دقف ىليق نه هايئاث ال هموص لوقيف لامثلا لبق نم

 هللا دعوت كَم ديو نآلوقيف ى 4 قادير اذام لوقيف 3 لطظقيتما أك ظقيتسيف ٌصوملا

 دهشأو لوقيف مالسلا هي هيلع لدغ قد ف لوقت اذام نال وقيف 0 هللأ الا هلا هل نأ دهشأ لوقيف

 نا نيكملا لاَ هو يف ةكحملا م اذم رم تو انمؤم تش ُث نالوة.ف هلوسرو ةملمع اد نأ

 لاق امل ةب ألا اهيف دسم ن نم اهيف لمجنأ اولاق ثيح مالسلا هيلع مدآ ىب ىف ثنعط ةككالملا
 ثعمف ةوهلمت ال ام ملعأ ىلا ' لاقو مرق موياق هللا درف ةفياذ ضرالا ق لعاح ىلا ىلاعت

 نأ ىلامت هللا مهصايق هرخآ ىلا كلب د نم تيملا الاسيل نينمرلا ربق ىلا نيكلم يلاعت هللا
 اي برلا لورق م كانثا دووهشلا لقا نال نهم دمفلا ند ماكل اع نك الملا يدب ناد ادهش

 ةريخل هن راحو هريغ روح ق هتججورو هريغل هلام ا ههعور تذخا دق ىتك ١ الم ضرالا باو دو ريزانحلاو

 لاقف يع الا دحاو نع بي فى ه الا ضرب ة ضرالا نطل ىف الاسف هريغل هعايضو هلذاحتهي مامن هل سبنت

 قارك ذاك نوملعت ال ام معأ يأ اودلعت ا لع مالسألاو ع 5 د#و ىفر يئامث هللا رانلا ىلا شا دنع انآ

 زيزعلا باتكسلا أنا دعأ امرلتناهلذالوقيو
 0 1 ) 0 00 ف وا نداثلا بابلا ! هيلع لخدبو باذملا نمكل

 رح ةداهش ريغ نم تائس تمطد هنمك نع ل ثذاك-ا1ه هعم ثاسنا لك قاعد لجرهيئاب ؛اهورشواه.ط

 يناثلاو انآ لوةيفاىندلا رادىإ الاح كم الوسأ ت وا تن :1نم امش ذثهللا كاز»هلل وةيفةحئارلا نكنم هحولا يبق
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 كغ 0

 هربقيف ه.اع لغد تلاه /١ مس هيل ف هلل ا ىلا يحأ !ا|نعو ةءاسلا موقت ئع لح كلذك لازإ الف كيرلا كلم 3

 الالتن كامله ريلكذ وركن لدق

 قامورهمساسمشلاكةبنعوأا .

 اهدحأ نوكي' دمق ناف هبحاض ةداهشب الا اهبتكي الو تائيسال تكي هراسإ نع يناثلا ١
 ةاؤكب , مان قاف همام رع لاو ةفاخت امدحأ نوكي يش ناف هراشل نع رخآلاو هنفع نع

 2 ناكام ل ةسخ ئرخأ ةياورىفو هيلحز دنع رخ . لاو 50 دلو دحأ

 نمو هندي نين ند تايقدم هل يلاعت هلوق كلذو تاتوالا نه تقو يف هقرافي ال كلمو راهنلاب

 الو: ةاودالاو لق ىل ل نيطايشلاو سنالاو نجلا نم هنوظفحي راهنلاو ليللا ةكئالم تابقعملا نم دارماو هفاخ

 كقر كللاهل] وقيفدادم

 كمرصأ كيملاقو ؛كداذف

 تكا ءىش ىا يف لوقيف

 عطظقتف ةفيحص ىعمسيأو

 اهوانيو ةءظق نفكلا نمهل
 تتكيف بتكاهللَوةيو هل

 غلب اذاف ريخعا نمهلمع ام
 نا ئحتس تائيسلا ىلا

 ءىطاخايإ هل لوةيق اهبتلكق
 هللا نم تست واوتلعفتنا

 اننا هللوق و هدعّقمف

 اهدي راهدادمو هق امهتاودو هناسا اءيماقو هيفتك نيب تائيسلاو تانسهلا نايتك» ناكلش

 ىلذ نيمأ نيملا بحاص نا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ىورو * هتوم ىلا هلامعأ نابتكي
 نيهلا بحاص هل لاق اهبتكي فا لامشلا بحاص دارأو ةئيس ديعلا ل_ه© اذاق لاهثلا بخاض
 ةعيدتسا كتلك هللا رفعتمي ل ناو بتكجوملا هللا رفشتسا قاف تاعان ثا ميلع .كئانملق كمأ

 دقو هلم مك كدب انتلكو باراب ناكتاملا لاق هربق ىف عضوو ديملا ضنق اذاف ةدحاو

 نوح. ةكتالملا نم ةءولمم ءامسلا ىلاعت هللا لوقيف ءامسلاىلا دمصن انل نذئاةهحور ثضدق

 لاقو هربق نم هثعب اينح ىديمل كلذ ايتكاو اللهو | ارم يدع رق يلع ىناد.سف اعدرافق

 :اتسلا ىلا اهب قودمصإ ةننح اويتك اذا مهنال نيبتاكامارك مها" نيبئاك اف ارك ىلاعت هللا
 الكا ةنسؤ لم اناللؤ كديعنا ذولوقدف ىازذ ىلع نودوشلو ىلاعت هللأ يلع انوضرشو

 لوقيف نزحلاو مذلا عم اموضرعإ و ءامسأ| يلا نو دءصب ةئيس ديبملا ىلع اوءتك اذاو اذكو
 تناانلا نواوقيف اثلاثوايناث لاس ىتح فوتكسيف يذبع لعف اه نيبتاك اما رك اي ىلامت هللا

 فودحرو كباتك موي لك ذؤرشي معا معو ءاورتس فاب كدامع ترزرعاو تبويعلا راتس

 : بويةلامالغتنأو مهسويع رتسأ اناف ةي الا قولعفت ام نوماعإ نيئتاك امارك نولونقيو انرتس

 نينتاك امارك اوه اذطو

 دي هلزيمو هريق يلا ىلا جورخلا دعب حورلا نا ىف مشع عساتلا بابلا 3#

 0 حورلا لو مايا ة ةثالث يذلمو مدا نبا ندب نم حورلا جرخ اذا مالغلا هيلع ىلا لاق

 ىلا ءيجيف هل يلاعت هللا قذأيف"هيف تنك ىذلا 8 ىلا نظنأو قولا ىتح يل نذثا' بر

 لوم م اليوط ءاكسب ىكييف مد ها نمو هير خنم نم لا دفو دعب نم هيلا رظني و هربق

 تركلاؤءالتلاو ةفحولا لازم لزم اذه كناءح مأيأ ؟ذنأ يببحأي نيكملا ئدسجأل او

 قدشج ىلا رظنأ ىف جخ ىل نذتا بر اي لوقت مايأ ةس+ ناك اذاف يفع م ةمادنلاو نزالاو

 ءاق ةذأو هف نمو هب رخام نم لاس دقو ديعت نم رظنيو هزبق ىلا قأيف هل هللا نيف

 مغلا لزنم اذه كتايح ماياركذنأ نيكسمملا ىدسجايل وقيم اديدش ءاكب يكبيف حقو ديدص
 مث * *1ءا_نعاو كدلح» قزدو ك- ل ناديدلا تاك أ دق براقمعلاو ناديدلاو ةنهللاو مس

 يلا ىتامفهل هللا نذايف ىدسو- ىلا رظنا ىتد- ىلذذلتا “برأي لوفي مايأ ةعبس تناك اذاذ ى

 ميم ىحتست ن هلا فيكن

 ١>

 نأ قاءانمتكأى يد - اياهمأ

 0 . متاميسلاعيمج جبتكي
 ءىش ىأب لّوديف اممتخيذأ

 ماخ ىعم سدلو اًضيخأ

 اومتديف كرفظب هل لوقيف

 ىلا هقنع ىفاهقلعلو هرفظب
 ىلاعت هللا هرم ذاذ ةما.قلا موي
 ًارقيف باتكلا اذه ةءارق

 تائيملا ىلا خاب اذذتانسحلا]|

 مل ىلاعت هللا لوقيف تكس
 ةسابراب لوقيفارقتال

 ىلاعتث هللا لو_ةيف كننم

 نالاو ايندلا ىف ىتيصع

 اكذنأ هذ داع لوقف ديد ءاك قلق يشك دود هيف عقو دقو ل غب ا

 نياو كؤاقد_صاو كناوخا نياو كتجوز نباو كؤابرقا نباو كدالو! نيا كتايح مايأ
 نعىورو كيلعو ىلع نوكبن مويلا كراو> نوضرب اوناك ٠ نييذلا كن اريج نياو كواقفر

 ىلا رظنتفا ره هراد لوح هحور تراذ نمّؤملا تام اذا هند ىلاعت هللا يضر ةربره يأ

 رودتن هرفح ىلا تدر رهش هل مث اذاف هنويد ىدوت فيكاوأ مقفي فيك هلام نم هفلخ امأ

 هخور عفر لومحلا مت اذاف هيلع فزمي ع نمو هل وعدي نم رظنيف لوخ هيلع متي ىت> كلذ كعب

 الودبعلا م دة يف ى د يحتسن

 ىلاعت هلل ل وةيف مدنلا هعفنب

 نم م”وملا دبدلا ذأ ريللا يفوأ اننا طع ديم 8
 ىلصي ناك دقل نبق نمهاينأنال هنالصل وقتفهسأر لبق نمريكن و ركتم ناكلم هيتأةريقف عضواذا ٠ ( قئاقد - *)

 لا ا اسيا



 . 0 ىلىش 1 ناك دقل لبق سم هناينأت الذألوقثم اي رد نم ايتأيق مشاوملا هذه 0 نم ظ ارذح راهاو لييلأب

 هده نم ارذح ديحاسملا

 لبق نم كانا عضاوملا
 نمهايتانال نالوةّتفهيذيع

 ا ىب رظني ناكدقل ىلبق
 ن٠ ارذح اريثك تاماطلا

 نيشان اذاف مد ضاوملا هذه

 رم هاينأنال 0 هني لبق

 ةكدالملا لزتت يلامث لاق روصلا ىف خفني موب ىأ ةمايقلا موي ىلا حاورالا ممتجي ثيبح ىلا

 نينه ملا ةمدحل ل مياظع كلم حورلا لافيو ناهيرااو حورلا مول لاةيو هب : الا حورلاو

 حورلا لوقو مدآ ينب حود هانعم لبق هب كلا ةكئالملاو حورا موقي موي ىلاعت هللا لاق اك

 ردقلا ةليل لذأتسي شرملا تحن مالساا هيلع د حور حورلا لاقيو مالسال هيلع ليئاربج
 حور حورلا لاقيو مويلع رميف تانمُؤو ماو نينم م لا عيمجج ىلع مسيل لوزملا ىف هلل ند

 (كلايعو اندالوأ ىرأ يتح ان ازانم ىلا لوزلاب انل نذثا ابر اي نولوتي تاومالا نمءاب رفالا|[-

 مويو ديعلا موي ناك اذا ا_هبذع ىشلاملا هللا ىضر سابع نبا لاقإ؟ ردقلا ةليل ىف نولزمف |[ 7

 ةعجلا كيلوبردقلا ةياو نابمش نم فصنلا قيلو بحر نم يلوالا ةمجلا مويو ءاروشاع

 يف انياع اومحرن نولوقيو ممويب باوبأ ىلع ذوفقيو معوق نم تاودالا حاودأ جرم
 ىتورك ذاف ىف وطمت 0 اهب متاخب ناف اهيلا نوجات< اناف ةمقلب دا قدما ةكرامملا ةليألا هذه

 انتيرف ركذ دحأ نم له انيلع م حرت دحأ نم لع ةك رامملا ةلالا هذه ىف باتكلا ةحافب

 ا يفد الا ما ا ءايو انءاسن محاكف ن نم ايو انراد نكس نم اي

 00 انفدصو ادب رغرك ذب ادحأ مكتمله انماتيأ لذتسا نمايو انلاوما مسق نمايو ان روبق

 اناف مكئامدو مريخ نم ةرسكب انو_سنت الف باوث دحالا يف تيملل سيلو روشنم مباتكو

 مل ناو ارورسم احرف عجر مه:م ءاهدلاوو ةقدسعلأ ركاب ترج ميا ورم

 ميمج ىفال تانا وحلا عومج يف حوراا نأ ليق دقو مونم اسيو امورحمو ان :وز< مجر دمي

 توءالف ةريثك تاحارجدحاولاج رم هنا ليلدب نيدم ريغ ءازجالا نم ءزج ىف هنكل ذدبلا
 ليقو حورلا هيف لح ىذلا ناكملا تباصا اهمال توميف ةد_ح>او ةحارح دحاولا حرجيو

 ىذلا ابيحم لف ىلاهث هلوق هيلع لدب ذديلا ملمح يف توملا نال ذدبلا عيمم ىف ةلاح حوراا

 لأ اك قرف امهنيب سيل دحاو اه انلق ناورلاو حوراانيب قرفلاام ليق ناف ةرم لوأ اهأشنا
 بهذي ناورأا اذكو طق كرحت,الذدبلاو ءىجمو بهذت ديلا نكت دحاو ديلا عم ندبلا

 نيبجاحلا نيب ناورلامضومو نيمم ريغ دسجلا ىف حورلا عضوم مث طق كرحتب الو ءىجنو

 ىق.بص اذا ءام ما نأ م دبعلا ماش ناورلأ لاز اذاو 0 ا تلاز اذا[

 كرحتت ملو فقسلا ىف اهعامشف ةوك نم ا_ميلع س .هشلا تءقوو ثيب ىف تعضوو ةعقلا

 ىريف ذاورلا وهو ىشرملا يف اهعامشو ندسلا تنكس حورلا كيذكف اهعضوم ن :.م ةمصققلا

 رولا اهنكسم ليقف ضبقلا د_هب حورلا نكسم امأو توكلملا ىف وهو مانملا ىف ايؤرلا

 ايذ_ءم ناك ناو كانبف اهعنتم ناكذاو ةمايقلا موب يلا قاخم ناويح لكددمب بث هيفو

 يف نيرفاكلا حاورأو نييلع ىف رضخ رويط لصاوح ىف نينمؤثلا حاورا ذأ لاقيو كانهف[3

 ةمحررلا ةكئالم اهتعفر تضيق اذا نينمؤألا حاورا نأ كاشاد نانلا ف كوش رويط لصاوح

 مث نييلع يف اهوبةكا نمحرلا لبق نم دانم ىدانيف زازعالاو ماركاالاب ةمباسلا ءامسلا يلا
 هعضو م ىلا رظنيف ةنجلا ىلا بأب هل حتميو هدسج يف هحور نودريف لاق ضرالا ىلا اهودر

 ءامسلا ىلا باذملا ةكئالم اهتهفر تضدق اذا نب /رفاكلا حاورأ ناو ةعاسلا موقت ىتح اهيف

 ىلا باب هل ع هربق قيضإو اهدسج عضوم ىلا اهدرب رمي اهباونأ اهنود قاغتف ايندلا
 نوعمسيل مهما يت رح مالسلا هيلع هلوق اذه ىلعو ةعءاسلا موقت يتح هدمقم ىلا رظنيف راذلا

 توملا دعب حاورالا ناكم نع ءاكلا ضعب لثو مالكا نم اوعنم امناو كلامن تورم

 لبق ن .ىه هناي اف مضاو ا

 هاي ًانال ههوصلوقيفهلاعت

 عوج ناك دقل ىلءق نم

 هذه نمارذح شطعإو

 ظاو, م ظاو.ف عضاوملا
 ىف لوفتامهلذال وقيف مئادلا

 ملسو هيلع هللا ىللص دع

 هلل الا لاالذ أدهش ل وقيف

 هلال لودر ادينأدبشأو

 نالوقيف مسو هيلع 41| ىلص

 مونك ماني مئانم وم تنكءل

 هنع ناةرصن مّ سو رملا

 حورلا تج رخاذا ا

 تيمال ىغمو ثدبلا ن

 برابحورلال وقت ماي 0
 دسألا ىلا ظن أ نايلذدا

 ءىدتفاط ل

 دعب نم رظنتو ريقلا ىلا

 نم لاض دقي هللا يرتف

 7 ىكبتأ هقر هيرخا#
 ىدسجاي لوقتو اليوط
 ءالملاو ةشحولا لزئماده

 منة ؛ ةمادنلاو نزحلاو م او
 مايأ ة ةسج يغماذأ - 9

 د.ةمدلا دعيت رمل ىلا ىأت

 7 وحيقلاو هف ن لاس

 وط ءاكب ىكبتق هين ذا نم

 لاقف تضم اذن عجرت مث كدلج قي وكم دودلا لكايذ الا ب راقعلاو دودلا و خلاد 7 0 ىدسجاب لوقتم



 ١١ كدالوأن ألوقت مئاليواطءاكب ىبتفاشبن هشمني دودلا دج: فربقلا ىلا ىنأت مايأة ديس

 اهداسوال ةسأؤد دحالا ىف نوكتو ندع تاذح يف مالسلا مويلع ءايدنالا حاورا نأ لاةؤ

 روبط لصاوح ىف ةنإا لططمو ىف سودرفلا ىف ءاديشلا حاورأو | اهبرأ ةدحاس داسحالاو
 نيماسملاذادلو حاورأو شرعلاب ةقلعم ليدانق ىلا ىأت من تءاش ثرح ةنكلا يف طخ

 موي, ىلا قوام اه نينلاةءه1لا قرود نيكعملا ناذلو 5 ةنجلا ريفاضع لكاوح ىف

 ءاوطلاب ةقلمم ماظمو نيد مودلع نيذلا ني_:موثملا حاوراو نينموملا نومدخم مث ةءايقلل

 نبي رسمعملا نينمؤأملا حاورأو ملاظملاو نيدلا اهنع ىدوي ىت> ءايسلا ىلا الو ةنجلا ىلا لمتال
 ضرعتو مجد ران ىف نيدس ىف نيقفانملاو نيرفاكلا حاددأو ٠ نعشللا 3 ريقلا يف بذعت

 هبال حور وذ ىلاعت هللا لاقرال كيذلو فميلعل مدح حور نأ ليقو ايشعو اودغ اهيلع

 ءاوذلا نم قدني ليقو ضرع ا نأ: لق دقو ماسجالاك الم نوكي نأ ليحت-<

 مال.بل هيلع ىبذلا ىلا اون دزايلا ىف يور ربقلا باذع ركسنأ نم الوق نالوتلا قادهو

 فياكلا ةروس مهنأش يف لت نينرقلا ىذ . نعو مقرلا انافتسمألا نءو ح ورلا نع زال

 ىف دلع ن ههانعم ليق ىرردأ نم حورلا لق حورلان . كنولأس ١و يلامت هلوق حورلا قح ىف لزنو

 لسقو مالك ىلاعت هللا كعأو ير هللا را هنال قولذع سيل حورلا نأ ليقو هب ىل هالو

 ةالصلاك تادام ملاب هيصاك مازعلا ر هه ع كر ص رمالا ناو نك ةماك ىلر نم نوكي هانمم

 1 ةراجح انك نذل ناساف مك نك مآ رهو نيوكت ر هاو ةاكرلاو جحلاو ٍموصلاو

 هاوذامأو نوكيف:نك 4 لاوقي نأ اقيشادازأ اذا ءرضأ اما لاش هلوتكوراقلخ و ذيل
 ىعادم ليقف اغم 07 اللاو حولا موقي موي ىلا هلوقو نيمالا جورلا هب لون لات
 ه:ءوس اذاف مدآل ىلاعت هلوق امأو * امم هد_حو موقي 6 كيم 35 مدآ ى د ةروس

 |حورلاهيف تاخفتو مالملا هيلع مدا ق والذ ىوتسا اذا هانمف ةب هلا ىحور نم هيف تخفتو

 ىلاءت هلوق امأو ه هللا ت تددو هللا ةفأن لاق كر .: ةفاضا ىلوو قاخ ةفاضا اذهو

 نما ويف انكفنف هانعم ليقو هانيسام ىله تخفنف مير كت ةفاضاف انحور نم اهيذ انخفنف

 ند قاح هنال ميرم نا ىسدع حود حور ليق اذه ىلعو مالسلا هيلع لب رد

 هخم حور مهد و يلادت لاق ةمحر لاهانهمليقو مالسلا هيلع ليئا ريج هذان

 (رهطاو ا كطلاو راوغلا كذا فة ووقملا كانلأ)
 هلوط ءاضمن ةرد نم ظوفحملا حوملا هللا قاخو ذرقلا باص مالسلا هيلع ليغارسا نا معا

 ه ايقلا مود ىلا نئاك وهام ةيف بوت. شرملاب هةلعو تاره ميس تاو اعد | نيام

 هب ىلعغل حانجو هرتسل حانجو ب خاب حانجو قرشا حانج ةحنجأ ةعبرأ ليفارمالو

 مكاوق دفيع. شرعا وام نطحاش؟هساار ىنكانألا لاه ف1 ةينكد نم رقطنم ههجلوو هل

 لهم ىلاعت هللا ةيشخ نم رغصل هنال هتردقب الا شردلا نس هلهاك ىلع شردلل

 نم هللا ىغقام ىلا رظأو هبحو نع ءاطغلا عكا حوللا ىف ءىشب هللا ىغمَق اذاف كر

 شرعلا نيب و هئيب و مالسلا هيلع ليفارسا نم شرعلا نم اءاكمبرق ا ةكئالملا ف سيلورمأو 9
 1 ليف رماو ليث اريج نب و ماع ةئامسخ ة ةريسم بادملا يلا بادحلا نم بحح ةعبس

 يد .م يلاعت هللأ رهأ رظتن.و ف ىلع روصلا ناتو نعالا هدو يلع روملا عضو دق ابادد

 افاردا مفيف ليفارصا ه>و نم روملا اند ايزدلا ةد-م تضققتنا اذاف هيف خفايف ىأي

 ضرالا ته هيفك يدحا توملا كلم لمجم ليقو روملا يف خفني مث ةمبرالاهتدنجأ

 ىعإ انحور

 مويلا كناوخاو كب رانأو
 موب ىلا كيلعو ل نوكبي
 ةربرهيل انعىو روةماوقلا

 تاماذالاقهنأهنع هللاىض ر
 ةخوررود نءؤملا لحرألا

 متاذاق ارهش هرادإ لوح

 رودتف هربق ىلا تءاج ربشلا

 يلاتمفر تماذةةنسالو>إ ©
 سابع ننانعو ةمايةلاموب

 مويذاك اذا امهةههللا ىخر

 موبو رقملا موبو ديملا

 تجر رهش نم ىلوال ةمجا

 قاهش ,نءنسالا "هياو
 تاومالا ١ جرخيةمجلا و
 ص فوهق و مهروبأ نم

 نولوقبو مود باوبأ
 ةلمالأ هده يفانياع اور

 اناغزبخ ند ةمقلب ولو ةق دعب
 اودي ملناف اهيلا ذوجاتحم
 لاقو ةرسحلاباوه>رب اعيش

 ضرالا ناكلام نب شا ا

 ثتارص رشع موب لك ىدانت

 قى ردوا لع ىتع مداني

 مارحلا لك أنو ىلطب ىف يكبتو
 لع حرمتو ىطل ف بدملو

 ىش؟و ىطب وذزحمو يررظ

 يفافتاخ قبو ىرهلظ عانمآ
 ىلع رونلا فىشعو ىاطا

 فةماظلا ىف ريصنو يروظأأا
 لع قئالخلا عم يشع م ىلع

 ىلع يف ادي>و ىق. .: و ىروظ
 لك ىداني ربةلاقأ رخلاف و

 انأ مدآن باي تارص سم موب

 تببان مدا نااي دودلاتبو

 تيبانا مدآ نباي ةشحولا'
 تيب انأ مدآ نباي ةدحولا

 ذاطيشلا ذادرودقو ةبرغلا
 جرفيف ةهقبرف شن وهشام دش ثرحلا ن دروو ةدشلاه ذه نم وجنن ىت> نيدلا اذه كراالوةءوهسأر دنع سلجم ةئعللا هيلع

 لا ك2

 ا

 يي

 رع ه2 حل ع يي جة ج ويووضسوس



 نم.نايالا بلبل تاطيشلل
 ءاملا اذه نمىةساهللوقيف

 ندلا اذه .كرإهل :لوقيف
 هيجيم ْناذ 4م كيقشاانأو

| 

 || كريو هيلجر تحن ءىجي
 نم ىلع ازمؤأ الوةرفءاملا

 !|بذك لق4لوقيفءاملااذه

 4م كيطعارانأو لوسزا

 هبيجي ةواقشلا هتكردأن ف
 ايندلا نم جرخيف كالذولا

 كلذ نمء«هللاذومن ارفاك

 كاتي ةؤامسلاهتكرمأ نمو
 ذأ لالجلا نع يحي ودمالك

 ماأ ةعيس لأس نموم ا

 أاموب نيعب رالأسي رفاك لاو

 دهازأ ايركراباذأدرودقو

 | قإ دص هان اةاظولاهتريدملالل

 | م31 (وجنلا ممبلعت انت دقو ةرئاح نيطايشلا ريصيو اييش قادلول ريصنو اه مامضزا نع ا تار قوهو يومان كس افز مد

 ةلزاز فا ىلاعت هلوق كلذو ةلافغ يف كلذ نم سانلأو مهقوف نم ءامسلا تطشكو:سمشلا ٍِ
 امهنع هللا يذر سابع نبا نع ىورو #* اموي نيمبرأ كلدكن وكيو مظع ءيش ةعاسلا ٍ

 ورش لاق ميظع ع ىشةعاسلاةلزاز نا مبراوتتا سانلا اميأإ ىلاعت هلوق 0 هيلع ارق لآ :

 (لومردم هان الاهلا ال هنقاف

 ضرعأف لمو هيلعهللا ىبصدللا

 اينامثكللاقف لقي لو ههجوب
 لوقأ اللاق لب ليل واثلانو
 ناك اءاذ هقردص ىلد ىشغف

 أد وبا فدو ةءاس دمد

 لع م لاق وهيأيع ع ةؤ

 شمل ملق
 كود ثالث ةداهشلا مث

 !كهحوب تضرعأو تينأف

 أ ةثلاثلا ىف تلقو نيترملا يف

 | ينانا منذ دهازل'لاقف لوفاال
 اهعمو ةعاسلاك الك يف سدا

 | ى.؟ نع فقووءأم نمحدق

 ءاملا اذهىلا جاتا ىللاقو
 !ةدشىف تنك ىلا ىن هلت لةذ

 ىل لاقف ناشطعحورلا عزت
 !تضرعأف هلل' نبأ ىسيق لق"

 "ال تاقؤ ةثلاثلاىل لاف هنع

 ناو هللا :الاهلا الذادي_هااناو مكيلعال هيلع تددر اناو ايراد لوو ضرالا ىلع حدتقلا ترمغف لوقا

 م انضرع مل ذاولاة فاك

 0 ا ل رجلا نش دع - ردفرا اج د ي22ا ة دل دال6 دا حح

 هربقىف تيملاس ار دنع فقيوءاملا نءحدق ههموتقولا كلذ يف. ءىحيف نماوملا و

 ىقبي الو ضرالا لهأو ءاس# لهأ حا زر افح[يف:.ةجئاغلا ءايبملا ةقيوف رجال او ةمياعلا
 ليفارساو ليئاكسيهو ليربج الاءاسلا ىف ىقس الو هيلع هللا .ةنما سيلبا الا ضرالا ىف

 نه نمصف رودملا يف خفاو وق ف ىلاعت هللا فايزتسا نذلا مهو ماليسلا موياع ليئازعو

 | لاقلاةدنم هللا ىضر 6 ةردره ىلأ نمو ةب لا هللا ءاش . نم الا شرالا يف نمو تاودسلا ىف

 ظ قاهنم ةيمشو برغملا يف اهنم ةبعش بعش عبوأ هلو روصال قاخ ياست هللا نا مالسلا هيلع

 أ نمروصلا ىو ايلعلا ةمبابلاءإسلاق وف ةبعشو يله. ةعباسلا ضرالا تحتاهنف ةبعشو قرشملا
 نجلاحا ورااه:هدجاو قفوءايبنالاحاو رااهنمدحا ويفاتيب نوميسهيفوحاورالاددعب باوالا

 تارشحلاحاورا اهنمدحاو ىفونيطاوشلا حاورا اهئمدحا وىفوسنالا حاورا اهنمدحاويفو

 رظتنيهف ىلع هعضاو وهف مالسلا هيلع ليفارسا هللا هاطعأ اهنص نيمبس مامت يلا ةلآلاماوطاو
 لوسراي ةغيذح لاق ثعبلا ةخفن و قءيعلا ةخفن و عزفلا ةخفن تاخفن ثالث خةذيف ىص وي ىتم

 هديب ىسفن ىذلاو ةفيذحاي مالسلا هيلع لاق روصلا ىف خفنلا دنع قئالخلا فوكي فيك هلل
 هيدي نيب بوثلاو اهمهطب الف «ْف يلا هتمقل 0 لأ موقتو رولا يف خفت

 رشإ الف هرشيل هف ىلع زوكنلاو هس الق هسا

 *« عردلا ةخفا ضم 0 هذه ركذ نق ةاوارخ 8 ىداحلا باملا

 روةواريسلابجلا ريستو هللا ءاشام الا ضرالاو تاوؤسلا ع اهعززف غابيق رولا ىف خفشيو

 موه لارملا له ذتو ايل لماوحلا عضنو ءاملا يف ةنيفسلال ثم افحر ضرالا فجرتو اروم ءامسأا

 هيف يلاعت هللا لوي ىذألا مويلا كلذ مالسلا هيلع لاق لعأ هلوسرو هللا اولاق كالذ مون ىأ

 فلأ لك نم ” ؟ماللا هيلع مدا ١ لوقف رانلا ثعلب كدلو نم ثحلاو م مالسلا هيلع مد 1

 ىلع كلذ قشف ةنجلا ىلا دحاوو رانلا ىلا ذوعساو ةعستو ةئاعست فلأ لكن م هللا لوقف

 لاق م ٠ ةنجلا لهأ عب راونوكت ذأ اوحرالىنا مال.لا هيلع لا قف ذزحلاو ءاكبلا مهياعبلغو موقلا

 ىلا مالسا! هيلع ىنلا لاقف !وحرفنف ةنجلا لها رطشأل ناوكت أ ا ىلا مالسلا هيلع

 ةرمشلاكم مالا ىف مآ انف اورشيا مالسلا هيلع لاقو ةنجلا لجأ كت وتوك ناب وجار اال

 لاق هنع يلاعت هللا ىضر ةربره ىلأ ن هو ءزج فلأ نم دحاو 2 اءا ريعملا بنج

 متاهبلاو نحلاو سنالا ىلع ةدحاو ةمحر اهم لزنأ ةداو .ةئام يلامت اهلل فا مالسلا هيلع لاق

 هدايعأهب م رب ةمحر نيعسلاو امسل رخداو نومجارتي اهبو فوظاعتي | ميف ضرالا ىق ماو وطاو

 حاورالابتأ ل وقيف خفنيف قءعلاةخفن ع نأ مالسلا هيلع ليفارسأ ىمأب مش ةمايقلا مو

 هللا ءاش نمالا ضرالاو:تاومسلا نبع ثوعو قعصرف يلاعت هللا را يحرخا هب راملا

 ليبس يف لقي نمل اولوقت الو لامن هللا لاق اك مهيد دنع ءايحأ مه 6 ءادجعلا# لاق ىلاعت

 سمخب ءادهشلا مرك ا ىلاهتدللاذ'مالسأل هيلع 7 نعربملا ىفو هب لا ءايحألب تاما هللا
 كلذك انأو توملا كامله اهضمقي ءا -يبنالا حاورا اناء اهدجا ط1الو:ادعبأ ايموكم مْ تاءارك
 كلذح اثأو مموم دعب نولسغي ءايبذالا نأ ىتاتلاو ىلاعت هلل اهضيقي ءادب_كلا حاورأو

 .ءادبشلا و



 ١" ىفربظي ناك توملا كلمذا (يكي اممو) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادت ١

 مالا ميارلاو ثونفكبال ءادهشلاو كذكاأ او نونفك ءايبنالا نأ ثأاثلآاو نواسغي ال ءادبشلاو ءادهشلاو ا

 فذوعسال ءانحأ ادهشلاو مالسسلا هياعدمتت ام لاقي كلذكانأ او يف وملا فومسإ ءايدنالا نأ

 ءاديشلاو كلذكد اناو ةمايقلا موو نودفشا ءايسنالا نأ سماخلاو ا نع لاقي لب يوم ١

 انسفت رص انثا قءإ ىلإ هللإ ءاش نم الا ىئعم يف لاقيو ةمايقلا مو يلا موي لك نوعفشإ '

 ايندملا يقبتف شرملا ةلجج نم ةيناعو مالسلا مولع ليثارزعو ليئاكيمو ليفارساو ليثاربج
 كل تقاخ ىلا تو. ىلا كلل.اي ىلاعت هللا لوقي مث ش>و الو ناطيش الو نج الو سنا الب
 كسبلا ىلاو نيضرالاو تاومسلا لها ةوق كل تلعجو اناوعأ نيردتالاو نيلوالا ددعب
 هيلع لمحاو توملا هقذأف ةنعالا هيلع سدملاا ىلع ىتوطسو يضخغب لزباذ بضخأأ بوث مورلا

 ةينانزلا ع نم كعم نكيلو ةفعاضم هاغضا نال نفبالا نم تيرج ةلاو نيلوالا توم ةوارن
 لزئيفراذلا باوأ حتفيل اكلام يدانيف ىلغل لسالس نم ةلسلس دحاو لك عم ماغلأ لذوعيس

 رجزيو سيب | ىلا ىهتذيف مهلك ونال نيضرالا تا ىمسلا الهامل طن رولا 0 توملا كلم

 كالت نم اوقعصل نيضرالاو تاويسلا لهأ اهءمس ول ةرخرخ هلو قعص دق وه اذان ةرجز

 ورقم 6 تكردأ رم نم 5 مويلا توملا كنةيذال ثيبخاي لوقي توملا كملهو.ةرخرخلا
 الف هدنع وه اذاف برغملا ىلا برهيو هدنع وه اذذ قرشملا يلا سيلبا برهيف لات تالضأ
 *أأ لوقي مالسلا هيلع مدآ ريق دنع ايندلإ طسو ىف سيلبا موقي مث بره ثيح ىلا لازب الو
 يبقسلا ا ىأب تو.حلا كللءاب لوقيف ادور ,طموأ انوءلمو امجر ترد كلحأ نم مدآأي

 دعب ةرم بارتلا ىف عقي سيلباو ريعسلاو ىذا سأكب لوقيف ىحور ضبقت باذع يأبو
 بيلالكلاب ةينابزلا هيلع تيص دقو هيلع نملو هيف طبه ىذلا عضوم ا ىف ناكاذا يتح ر

 هللا ءاشأم توملا 3 ىف عزنلا ىف ىقبيف هنونعطلو ةينازلا هذخأيف

 د يلاءت هللا ردأب أب ءايشالا ءانذ ركذ ف نورشملاو يناثلا تع | 0

 توملا كلم ىتأيف هرجوالا كلاهءعي 5 لكىلاءذ هللا لاق ام راحبلا ىف نأ توملا كلم رمؤ:

 لوقيف سقت ىلع حونأ ىت> يل نذثا رحبلا لو-ةيف كتدم تضقنا دق لوقف راعتبلا ىلا

 كاع اكف ةحيص توملا كلم املع حيصيف هللا 0 ءاح دقو يناحش ن نباو يبجاومأ نأ

 ىلع حونأ ىت د> ىل ذذئا' لابجخلا لوقتف كتدم .تضقنا دق لوقيف لابجلا ىلا م نك

 مث بوذتف ةحيص اسوبلع حبطبف هللا نال كاع دقو ىلوق ندأو يدوعص نبأ لوقتف ىسفن

 ىسفأ يلع ح ونأ ىت جم- ىل نذئا ضرالا لوقتف كن د٠ ثضقنا دق لوقيف ضرالا ىلا ينأب

 ةحيص ثوملا كلم ابيلع حيصيف ىايذ عاونأو ىراهناو يراح_شاو يولم نبأ لوقتف

 رمقلاو سمشلا فسكنتف حيصيف ءامسلا ىلا ىعصل مث اويع روغلاو امنا اطيح طقاستتف

 ىذلا ىلا تنأ ىحلا لوقيف ىتاخ نم يقب نم توملا كلماي هللا لوقي مث موجنلا رثانتنو
 هللا لوقيف فيمضا كد به انأو شرعلا ةلو ليفارساو ليئاكيمو ليئاربح يتب توعال ١

 سفن لك ىلوق مهست 1 توملا كالماي هللا لوقب 73 مهحاودأ ضب موحاورا ضنقا :ىلاَقت

 ضبقب هللا هرماب مث رخآر يخ ىفو * توميف تنأ ته ىقلخ نم قاخ تنأو توملا ةقئاذ

 حيسيفدحو و عزيف ءامسلا ىلا هرصب لمحيو راذلاو ةنملا نيب عضوم ىلا ءىجيف هسفن حور
 ى نأ تماع ول لوب م هتحيم نم هم اونا ةايحلا ىف ميك ننال تناكول ةدحاو ةحيص

 د يقم الو ثوع 6 قفشأ نينهؤملا حاورا ضدق ىلع تنكل ةدشلا هذه حورلا عز ؛

 سا:لا هارتف لوالانامزلا

 نب نايلس ىلع اموي لخدف
 ذخأف مالسلا امهيلع دداد
 دمت راق ه فدع باشيىلا راني

 توملا كلمىذمامافباشلا

 ىلا هللا يباب باغلا لاق

 افوذ توملاكلمو متدخ

 هللا ىناي كيلع هللاب اديدش

 لا ناي حييل رمأتأ

 توملا كلم لعل زيصلا ضال

 جيرلا اماسرم 7 يع لعل

 نأ مثنيصلاض راىلاةتامغأ

 ثاماس يلا داعترملا كل

 ل السلا هيلع

 لاقف باشلا ىلا ظنلا بيس

 ضدقب ترمأ هللا ىن

 نيصلاض رأ 0

 تبحم) :كدنع متيأر املف

 ! تايلج مريغأف كلذ نم
 هعاسلا هذه يفهتلمح ُح رأا

 د تهذف نييصلاويلا
 ةءاكح يفد ) كانه هحور

 هلل ايرج الجر نأ(يرخا
 كال و ىل رفغا مهللا هناسل ىلع

 هل لاقو هيله لزنذ سمشلا

 اف ىل ءامدلا رثكت كارأ

 نا يتجاح هل لاقف كتجاح
 لأست و كناكم ىلا ينام
 ىم ىلرب# نا توملاكلم

 كلذ هل.خ لجأ ىغقن

 ءدبقأ و سمشلا ىل' كالملا

 توملا كله ىلا دعص م هناكم

 نمالجر ىدنعنأ هللاقو
 باطا نأ ىبم باطمذأ ىف ىب

 نوي ىم هءاعت نأ كنم

 ىتوملا كلم رظنفهلجأ
 تاهيه تاب.ه لاقوباتك

 كانه هحور ضبقو توأإ كلم هيلا بهذفةعاسلاهذهيف ساجدقهللاقف س.شلايف كناكم سا ىتخ لجرلا كلذ تومبال
5710# 00٠ 



 هثأ 3 الق ىلأ ند ىحيامبو

 دحاو لكدتب اكو ثروبق

 راغأ هنامثرون : نم قبظ مهنه

 هعم سدلالجر مهندب ىارف

 يلامهل لاقذءىث رونلانم

 رونلا اذهنمكعمىزأال
 مهل تاومالا كلت ن'لاقف

 مه نوعدب ناوخاودالوأ
 ثعبف م,اجالذ وددصتيو

 انااماو روذلااذه مهيلا هللا

 ىلا وعد, ال اص ريغنبا يلف
 ةيتن ااماف ىجال قدبعتبالو

 هدلو ىلا بهذ ةيالقوبأ
 لاوح أ نمئاراك هر كا

 دق ىلاةبالق ايأا لاقفهيبأ
 هنب ١ نأ مث كي دي لع تت
 ىلا ءاعدلا و تاعاطلاب لغتش

 كلت ىلا ىلا ةبالقأانأ مثهيبأ
 ىف ي ارهةدم دعب ةنايجلا
 ىلع تاو_ءالا كلت همانم

 لجرلا ىارو يلوالااطاح
 هللا كاز ةبالقاب اي للاقف

 ىدلوا كلاوقةب ريخ لك ىع

 دروامو * رانلا نم تر

 ملسو * يلق هللا ىلص يلا نع

 ةمججلا موي تام نم لاقولا
 لاقو ملاذ. 25 نه ' هللاونما

 ىذرةش) ؟هدنعا:كدوسالا

 ىنمإ طاطسفق طققسفا مئعهللا

 قاعها ىلع ةميلا دومم

 يضرةشلاط تلاةفانكحضف

 هللا لوصر تععهابنههللا

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ةكوشب كاشي نموه نمام

 ثنتكو ةئيسدنعتمفرالا

 ا هللا فدع ع نعءعفقو رو ةنسحفل

 نع أمهذع هللا ىذ ر رم نبا

 > لقبلاتاينك ءاملاكلذب قالا تينيف اعارذ رشع ىذا ء ىث لك قوذ

 هلل اريغ ءىث ىقبس الو كانه توميف رانلاو ة:آا نيب تمو بهذا هللا لوي ر 1 ىو

 ىلاعت هللا ءاشام يلا ابارخ ايندلا ىقبتف
 *« قئالخلا نم هللا شمام ركذ يف نورشعلاو ثلاثلا بابلا “٠

 ليئارزهو ليفارس اومالسلا امهيلم لو ئاكيمو لب ربجايح أ قئالحلا #ء نأ هللادار ًااذا 1

 لوقيف ذاوضر ىلا هللا ثعبيف شرعلا ن م رو_ىلا دعأف ليفارسا و مالسلا اهميلع

 ءاولو جاتلاو قاربلاب اكوتإب م هتمأو مكابي 0 للحلا تنرو نانملا ند ناوّضراب م

 هودكا مط ىلاعتهللا لوقيف قارعلا باودلا نم هللا ايحأ ام لواذ ةنجلا للح نمنيتلحو دما
 8 ناتاحلاو ءارمغخ ةدجربز نم نا ءارمج ةتوقاب نم اعصرم اجريم هنوسكيف
 ذويهذيف مالسلا هيلع د#ث ربق ىلا اوقلطتا م هل ىلاعت هللا ا ءارفص يرخالاو ءارضخ

 لم مالسلا هيلع دم“ رو ٠ روظمذ هربق نب ا نوردي الف افيعفص اءاق ضرالا تراص دقو

 ىذلا تناف ليذارسا تأ دان مالسلا هيلق لير لوقيف ءامسلا نانع ىلا هربق نمدومعلا

 سيتسأ انأ لوقيف ايندلا قليلخ كناف تنأ دان ليريجاي هللوةيذ كديب قئالخلا هللا شح

 داي كيلع مالسلا ليئاكمم لوقيف ليثاكيماي تن أ هان , مالسلا هيلع ليفارسا لوقيف هنم

 ىلا ىعجرا ةييطلا حوا امني توملا كلم لوقيذ تنأ دان توما كلمل نو وقف هني الف

 ىلا ىلغدا ةبيطلا حورلا اهتيأ مالكلا هيلع ليفارمن ا ىداش مْ نخأ هبيحم الف بيطلا نديلا

 لصفل يموق ةبيطلا حورلا اهتبأ اي مالسلا هيلع ليئارزع ىداني مث هبيجي الف بيطلا ذدبلا
 بارتلا ضمني هريف ىف سااج وه اذان ربقلا قشنيف نمحرلا ىلع ضرعلاو باسحلاو ءاضقلا

 موب ىأ ليثارب>ان لوميف قاريلاو نيتاح مالمسلا هيلع ليثاربج هيطعيف هتيو هلال نع

 قارغلا موي اذهو قاربلا موب اذه ةمادتلاو ةرسألا مويو ةمايقلا موي اذه لوقيف اذه

 دق رانلاو كمود#ل تفرخز دق ةنجلا نومك ىر شل ليثاريحاب لوف قالكلا موب ادعو

 طارعأا ىلعممتكر كلمل نيننذملا ىتمأ نعكالأس|لباذهنع كلأسأ تسل لوقيف تقلغأ

 ىلق باط ن الا لوقيف كمايق لبق ثعبلا روص تخفتنام د#ئاي ىلرةزعو ليفارسا لوقف
 : قازرلا كريو امه سليف ة1لاو جاتلاذخابف ىبءترقو

 #08 قاربلا ةفص ركذ يف نورشملاو عبارلا بابل لع

 برملا فاس هناساو ناسنالا هجوك هبحوو ضرالاو ءامملا نيد اهم ريطن ناحانح هل

 لاقيو نيذيعلا هوا ا شح دحر نم اهه نينذالا قيقر نين رقلا محض نيدجاملا حضاو

 لاقيو رمالان هذلاب لاكم رقيلا بنذك هينذ ءارم ةنوقاي نم هتيصانو يردلا يكوكلاك
 هع 00 نالافارن قاربلا ىمس اناو لغبلا نودو راخلا قوف سواطلاك نسحلا ىف وه

 1-3 رئاالا ىبر ةزغو لئريجاي لاقو براضا ف ا 6 ولا امهف قرشلاك

 ةرقلا يسطبالا ىعش طا ىنلا

 ىمللا 1 طمعل لصو كسير عفرا نانم ىدانيف هاما ف ةنكط 1 ىلا قاد 6 * 41 لاق

 هللادمع ف 032 5 لوقيف نارفلا بداص هللا دبع نب دم ى

 يذرتف رتف كدر _ك كيطعل .فوساو ىلاءت_ هل هو ف اك يض رئام كتتيطعأ لوقيف ىتعا قى اا

 ءاملا ذوكيف امون

 موماسجأ لماكتت ىت

 مه م

 نيعد 1 لاحرلا ى 37. م ءايسلا ر | رطغ فاي ءام 01 ىلاعت هلل دم م

 نماي اع بصخرف ىصاعملا اهيلغ لمص يت حض رالاىلاعت هلل لدسي مث ايندلاف تناك 6

 يقأيف |:اج عبشأ نم ةنجلا لحدتةذرون نم راذم قمل ١ وبرد هر لفعأ مو هياع هلل! ىلص ىلا



 60 ' ١ ؛ اي
 بع ءاململا شب لكسو افورلف تافاووا افيعض. نآعا واكلا لولب ىاي أل معطاوأ
 د ل ا

 5 - .٠ 00 . م 7
 اهنع ىلاعُت هللأ ىف ر «ةلاع نع يىودو ةنطاءام ند اهيلع بيهتمف ءاضيد هضف ند ضراب ىلا

 ةشئاماب ءالسلاهيلع لاق سانلا ف وكمل نأ ضرالا ريغ ضرالا لد: موي هللا لوسراي تلاق

 طارعملا ىلع دئمو سامنلا 3 كريغ 482 ىلاسام ميظع ءىش نغ ىبيتلاس

 * ثءعيللر وصلا ةخفتركذ ىف ذو رشعلاو سماحلا بادلا »
 حاورالا امتياىدانيو خفتيف ثعبلا ةخفن روصلا قخفتاو مف ليفارسااي ىلاءت هللا لوقي مث

 روءشلاو ةقزدملا دول_+لاو ةمطقتملا قورعلاو ةيلاملا داس>الاو ةرذنلا ماظعلاو ةجراحلا

 مايق مه اذاف ىلامت هلوق كلذو يملاعت هللا ماب ذوهوقيف ءا_ئقلا لصفل اوموق ةطفاستملا

 ىلاو تاطع دق راشملا ىلاو تلدب دق ضرالا ىلاو ترام دق ءامسلا ىلا ذورظن فورظني

 دق ةينازأ ىلاو توحوز دف س وفنال ىلو ترد>_س دق را دملا ىلاو ترشح دق شوحولا

 تايلع يما زآ كك, كلل ىلإو تيصن دق نيزاوملا ىلاو تروك دق سمشلا ىلاو ترضحا

 0-5 عوف هب ل اندقرم ند ع يل نم اءايوأي اولاق يلا_هل هلوق كلذو ترضع

 لكسو * ةارعةاذح رومقلا ن نم ذوجرخيف ذولسر ما قدصو نمر دعو اماذه نونمهؤملا

 ابنا ىلا وت اضف اناورشلا قف خفني موي ىلامآ هلوق ينعم نع ىل.سو هيلع هلل ىلص هللا لول
 مم "ل لأ ةيلع لاق مث م ةيكيع 10 05 بارتلا له يد مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكبف

 اهنص رشع ى 5 ىلع ىتهأ نم ماوقا ةمايقلا موي رشح هنأ مظع [رغ نع ىتلأس لئاسلا اهي ا

 ة:ةفقو يلا-ه5 هلوق يف [ك سابو نواتغلا مهو ةدرقلا ةروص ىلع فو يش>يف لوالا امأ

 كلاغل هلوق ف اك تحداا لعأ م هو راما ةروص ىلع نورشح ىاثلاو لتقلا نم دششأ

 مهو سانا مع ثااثلاو تحسال نولاكأ بذكلل نوعامس

 نا لوملا/ وكت نإ سانلاوزد مك ذاو ىلاعت هلوق ىف اك محلا ىف نوزواجتي نيرذلا
 مطامعاب قوبجعملا وهو اي ع.ارلاو اريصب اميه» ناك هللا نا هب امعن هللا

 نم لي سل نيودك سما اديحق ال ناك نم بحالا هللا نا يلاعل 7

 هللا لق 3 مطامفأ مطاوقأ فلات ن ,ذلإ ءا_ءاملا مهو مهمةس ملأ ذوغضعو حبلا مي«هاوفأ

 كس او و ربلاب سانا ناورطللا ىلاعت

 ةدوقعم موءابح ىلع مهمادقأو نورشم عساسلاو رورأاب نودهاشلا مهو نانثلا نم حورق

 | رحلاو تاذللاو تاوه_كلا ذوعءبتب نيذلا مهو ةفيخلا . ند اند دشأ مهو ميص اوني

 0 نو رشي نما لاو ةرخ الاب ايندلا ةايحلا 0 نييفلا كئا وأ ىلاعت هللا لاق

 اًوقنتا اونمابن ,دلا | معا اي ىلاعلا لاف ام هللا قدح ذوعءنع نيذلا م هوال مثو انيع نوطقس

 3 0 طق نع لبوارسس مهباهو نورش# عساتلاو ب لا ميك ام تابيط نم

 رش رشثاعلا وا.ضعل كعب بغل الو اودسم الو ىلاعت هللا لاف قف ةبيغلأ ن نع ناشي

 مهو 0 ذورش# رسمشغع ىداحلاو ةميمعلا تاع 0 ممافقأ ند ب ةحراخ

 دجاسملا تأ ىلامت هللا لاق اك ايندلا ثردحي دحاملا يف نوثدحتي اوناك نورشحم نينا

 يلامت ثالاق لاك برا فولك؛ اوناك نيذلا  مهوريزانحلا ةروص ىلع نورشحم رشعىناثلاو هلل

 نع 46 هللا يضر لءيصح ن , ذاهم نع رخآ ريح فو * ةياآلا ةقعاضم انانخا ايرلا اونكإ ال

 ىلاعت هللا ارشح ةمادنلاو ةرس.ملا مويو ةمايقلا موي ناك اذا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يلا

 اولي ند ري_حعشم امم ذورش#

 مهداسدأ 0 نورشح نيداتملاو هب مالا

 ديا مط شيل مهررؤمق ع نه ذورشحيف لو اللا جوفلا اما احوف رثع ىنا خلع لخورمت قالا

 ها دسك "سم رك اه سس كمت توست قو 5122-2-0

 توملا دعب حاورالا نع
 قءام ربنالا حاورأ نا لاق

 ءاديشلا حاووأو ندعةنج

 لصاو> ىف ةنجلا طسوىف
 2 نوريلعإ رمهخ رويط

 جاودأو اوءاش ثيحهنحلا
 نينم ءىملادالوأ

 ةنحلا ريفاصع لصاوح ف

 حاورأو كسملا لامس كنف

 نوددرتي نيكرشملا دالوأ
 ص وصغ ثناك_ه 0 ل

 نب دمهيلع ن هردذلا حاورأو

 سانلا لاوما فرو انو

 ال ءاوحلاىف ةقلعم لطابلاب
 ءامسلا ىلا الو ةنحل ا ىلا ليعت

 رافكلا قاسف حا هدو ا

 نيج نيقفانل احاو 0

 ند نأ دروو منهجرات ىف ف

 ابوث قرف ةينصع كاعا

 اعاكف اردص هل برض وأ

 هالوم ه, براحواحر ذخأ

 سو هيلع هللا بص ىلا نعو

 ىلع باب دوس لانا

 بوث قرخوا ابوثوا ةبيصمل
 هل ماقوا اردصةلبرضوأألا |

 ةرءش لكب هلهها ىب ةرعش
 نيعمس لةةافاكو راخأل ىفاتي

 امائيش هنمهللالمقي ال وامدن

 هباب ىلع داوسلا كلذ مادأا

 هربق تيملاىلع هللا ا

 هّتنملو هباسح هيلعددشوألا

 تاوهسلا ةكتالم موي لك
 هلا ةيلغ بتكو ضرالاو
 ةمامقلا موب ماقو ةكيطخ

 وأ ءدخ ىلع ملعل نموان ازاي رع

 ىلام هللا ههرحههحو شدخ

 دروو باس ريغب مهرجاذوربارعلا يف وامن ىلاعت هل وةل ل طفأ ربصلا نكسلو تملا ىلع ءاكبلاب شايل وةمايقال موي ههجو ىلارظنلا ٌ
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 دشعاوساجو اهتاومأتجرخو اهرويقتقشنادق ةنابج ناكمانملا فىأر ** هنأ ةبالقىلأ نع يحياممو

 |هللاريغ ءىث ىقسب الو كانه توميق رانلاو ةتاا نيب تمو بهذل هللا لوقي رخآ ريخ ىفو |. ,لدحاو لكدب تاكومروبق
 ىلاعت هللا ءاشام يلا ابارخ ايندلا ىقبتف 0 مر ون نم قبظ مهنه
 * قئالحلا نم هللا شيام ركذ يف نورشعلاو ثلاثا بابلا )ع مدن سيلالجر مذيب ىأرف
 ليئارزهو ليفارساو مالسلا امهبلع ليئاكيمولب ربجايح أ قثالخلا رشحي نأ هللادارأ اذا ربملا ف | لاقفعيت 0
 لوقيف ذاوضر ىلا هللا ثعميف شرعلا ند رولا دعم ليفارسا ا مالسلا اهريلع 0 0
 ءاولو جاتلاو قاربلاب قوعأف مث هتمأو مالسلاهياع دم للا يتزؤ نانجلا نين قاؤضزان 0 تام 0 نالاقف
 هودكا مطل ىلاعتهللا لوقيف قارا باودلا نم هللا ايخأ ام لواف ةنجلا لذح نمنيتلخو دنا ||“ نومدن ناوغاوداالوا

 احا ناتاحلاو ءارغخ ةدجوز نا ءارمج ةتوقاب نم اعصرم اجريم هنوسكيف
 نويهذيف مالسلا هيلع دم ربق ىلإ | وقلطتا م مل ىلاعت هللا لوقيق ءارفص يرخالاو ءارضخ

 لدم مالسلا هيلع دمخ رو ٠ روظمذ هربق نب نوردي الف افيعفص اءاق ضرالا تراص دقو

 ىذلا تناف ليفارسا تنأ دان مالسلا هيلع ليد لوقيف ءامملا نانع ىلا هربق نمدومعلا

 ليستسأ انأ لوقيف ايندلا فهليلخ كناف تنأ دان ليريجاب هللوةيذ كديب قئالخلا هللا يشي

 دج كيلع مالسلا ليئاكمم لوقيف ليثاكيماي تنأ ثأن ١ مالسلا هيلع ليفارسا لوقيف هنم

 ىلا يعجرا ةييطلا حور امني توملا كلم لوقيذ نأ دان تول كلل نولوقرف همك الف

 ىلا ىلغدا ةبيطلا حو رلا اهم م هيلع ليقارعا ىداش مث دغأ هبيحم الف بيطلا نديلا

 ليمفل ىموق ةييطلأ حور اهن اا اب مال.سلا هيلع ليئارزع ىداش مْ هيي الق بيطلا نددلا

 بارتلا ضفنب هريف ىف سااج وه اذان ربقلا قشنيف نمحرلا ىلع ضرعلاو باسملاو ءاضقلا

 موب ىأ ليئاربجاي لوقيف قارملاو نيتلح مالسلا هيلع ليثاربج هيطعيف هتيحلو هسأر نع
 قارغلا موي اذهو قاربلا موي اذه ةمادنلاو ةرسحلا مويو ةمايقلا موي اذه لوقيف اذه

 ثعبف م,اجالذ وةدصتيو

 انا اماو روغلااذه مهيلاهللا

 ىلا وعد, ال اص ريغنبا يلف
 ةيتن ااماف ىجال قدبعتيالو

 هدلو ىلا هذ ةيالقوبأ
 لا وحأ نمىاراك رانا و
 دق ىلاةب الق اياار لاقفهيبا

 هنا نأ من كيدي ىلع تنث

 ىلا ءامدلا و تاعاطلاب لغتشا

 كلت ىلا ىلا ةبالقابا ذأ ميبأ
 ىف يار 10 دعي ةنايجلا

 ىلع تاو_دهالا كلث همانم

 لجرلا او يلو الا| طاح

 هللا كاز ةبالقاب اي للاقف

 ىدلول كلاوةب ريخ لك ىع

 دروامو * رانلانم تون

 دق رانلاو كمود#ل تفرخز دق ةنجلا نوع ىلرشل ليثاربحاب لوقف قالكلا موب مدعو

 طارصا ىلعممتكر كمل نيننذملا ىتمأ نعكالأسا لباذه نع كلأسأ تسل لوقيف تقلغأ
 ىاق باط نق ١ الا لوقيف كمايق لق ثعنلا روص تخفنا» دما ىلرةزعو ليفارسال وقف

 قابلا كرو ءاغب سليف هلملاوا جاتلاذخاب رع تزقو
 0 8* قاربلا ةفص ركذ يف نورشملاو عبارلا تابلا ع

 برملا ناسك هناسلو ناسزالا هحوك هبجحوو لضرأل ا ءامسلا سد أهم رياعل ثاحاند هأ

 ملسو 4 لق هللا ىلص يلا نع

 ةمجلا موي تام نم لاقهنا
 لاقيو نييعلا دوسا ءارغخ ةدجرحز نم اهه نينذالا قدقر نينرقلا محض نيدجحاملا حضاو ةورقلاذ 0 : 4 9 0 ١ لاو هلا ةلعق هللا 0

 لاقيو رمح الا بهذلاب !اكم اا ىنذك هند ءارج 3 00 هتيضأن ردلا كا كلا يضر ةشأ طدنع 0
 33-2 دما 0 ل حش راكاعلا 2 دد ءار2" هنرقاي نم هتيصاو ي )وو 0000

 4هةع - نالافار قارتلا ى ع اعاو لغملا ثذودو راجلا قوف سواطلاك ن ل قوق 0 7

 | لكلا ىو ةزغم لجلب لاقو براطضا را ا امافدقنيلاك

 هللادبع ند د ان لوقيف نأ هلأ بداص هللا دع ند دم ى هرقل يسطبالا ىهش طا ىغلا

 ناسنا ىلع ةميخلا دوم

 مارا فا 1

 الوقف طعل لس كسسأ ا ذانم ىدانيف ادحاس رد 00 ةاطن 4ك 8
 ىل 71 لصو ر عفر تيس ع ىلا - 0 ل لو ملسو ةيلع هللا ىلص

 وذ رتف كنر كيطمت رقما ىلاعت هل ف اك يض رئاه كتيطعأ لوقيف ىتما َّى او /
 || هنوشب كاشلا نم وه ندام

 ءاملا ذوك.ف امود نكن لاحرلا ى 51 اه ءاسلا ر طمع رطع ثاب عاج شلل كاك هلل زا

 موماسجأ لماكتت ىت 38 لقبلاتامنك ءاملاكلذد ق ةللا تدئنيف اعارذ مشع ىذا ء ىث ل م5 قوذ

 نماي اع بصرف ىصاعملا اهيلع لم يت جحا ض رالاىلاعت هللا ل لدس مث ا ىلا 0 6

 ":||ثدتكو ةئيسهنع تعف اواالا

 ا هللا فدع نعءعىو رو ةنسحدل

 ميج عم
 نع أمهذع هللا ىض در نإ

: 

 يقأيف |.اج عبشأ نم ةنجلا لخدةؤرون ند رانم 1211 ىف ئويرف ةعد رآل ةهنأ مو هياع هللا !ىلص ىذلا



 ْ 1 10 5 ١
 «م#  ءاماملا شعب لكس و اف ورامثاقا وا افيعض ناعا واهلا ىل.يس ىفاب زاف معطاوا

 امنع ىلاعت هللأ يذ ر ةقكاع ٠ نع يودو ةنملاع ام ن م اهياع سيهتمف ءاضيب ةضف ندم ضراب نان

 ةشئاعاي مالسلاهيلع لاق سانلا فوك ن ا ا ريغ ض رالا لعق مون هليا لوسراب تلاق

 طارسملا ىلع دئمو» سانلا نا كريغ 4م ىلاسام ميظع ءىش نء ىبتلاس

 * ثعءدالر وسلا ةخفركذ ف ذورشملاو سماحلا بانلا ع

 روءشلاو ةقزدملا دوا-جلاو ةعاع همم قورعلاو ةيلاملا داسح>الاو ةركنلا ماظعلاو ةجراحلا

 مايق مه اذاف ىلامت هلوق كلذو يلامت هللا عاب نوهوقيف ءا_ضَقلا لضفت اوموق ةطقاستملا

 ىلاو تاطع دق راشعلا ىلاو تلدب دق ضرالا ىلاو ترام دق ءامسلا ىلا ذورظني فورظشي

 دق ةينالزل ىلاو تحوز دق س وفنأا ىلاو تر>ح- س دق را دملا ىلاو ترشح دف شوحولا

 تالملع تفلزأ 56 ةنملا يلاو ثدصل لو نبذ اوملا ىلاو ترركإ ل سمول ىلاو ترضملا

 مدمج ف هب هلا اندقرم نم انثعب ند 1 ابواب اولاق يلا_هث هلوق كلذو ترسل ام سفن

 لّكسو * ةأر ءةاودح رودقلا ند ذود> ردعبف نولسر ما قدصو نم را دعو ام اذه نونمّؤملا

 اءاوفا فونأتف روصلا ىف خفني موي ىلاعآ هلوق يعم نع مل--و هيلع هللا لص هللا لوضر

 2 "أ أ هيلع لاق مث م6 هيئيع 1007 4 بارتلا ل يد مس هيلع هللا ىلص هللا لودر ىبف

 اهذص رمش ى ا لع قع ماوقا ةمايقلا ص رشح هنا مظع رمأ نع ء ىتلاس لئاسلا اي 1

 4 فدو يلا_هث هل وف ىف سان ١ َْق نوناتفلا مهو ةدرقلا ة هروص ىلع ذو رش>بف لوالا امأ

 اعلا هلوذ ىف امك تحدلا لعأ م هو كا ا ةروص ىلع نورش# ىناثلاو لتقلا ن 577

 ءأأ مهو ساءلأ مع عانلبت ند ري_حشم امم ذورش# كلاثلاو تدلل نولاكأ بذكلل نوعامس

 نا لدملاب اوكحت نأ سانلاب ني مك ذاو ىلاعت هلوق ىف اك محلا ىف نوزوادحتي نيرذلا

 مهاماب ثذويدمملا مهو ين عبارأاو و اريص) اميهه ناك هللا نا هب هل امعل هللا

 نم ليي قورشحي سماملاو اروخف الا-ةع ناك نم بجبال هللا نا هلي هلوق يف اك
 هللا لق اك مهامفأ مطاوقأ فلاخت نب ,دلِا ءا- ماعلا مهو مهسنس أ قوغضعو حبلا مي«هاوفأ

 مهداسجأ ىلعو فو رشح سدا_ىلا و ةناآلا كسا 1و ربلاب سانلا ن ورا للاخت

 ةدوقعم مههأبج ىلع مهمادقأو نذورشحم مياسلاو رورأاب نودهاشلا مهو نايل نم حورق

 51 | رطل فى اذالاو تاوه_كلا ذوعبتي نيذلا هو ةفيخلا ٠ ند انك 1 مدو مىيصاونب

 ىراكسشلاك اور نما_كاو ة ةهرخ . هلا [ين هلا ةايحلا 0 نيرفلا كئاوأ ىلاعت هللا لاق

 ارا اونمآ ن ,دلا | ماي لاعت لاف ام هللا قدح فوءنع نييذلا م هوال عثو انيع نذوطقس

 ال نيذذلا مهو نارطق نع لبو ارسم ل نورش# عسساتلاو ة ةبالا ميكا ام تال نم

 0 رشثاعلا واضعل كعب بغل الوا د ال وىلاعت هللا لاق 5 ةبيغلا نع نؤشاعع

 مهو ا تورش رمش ىداحلاو هي تاه | مهو ممافقأ ند 8 ةحراخ

 0 ما :نآو:ىلادت هللا لاق:اك ايندلا ثيدحي دحا ملا يف نوثدحتي اوناك نورشحي نيل

 ىلاعتهلالاق لاك ابرلاف ولك اوناك ن ,ذلا 0( هور زانحلا ةرويط ىلع فورشحم رشءىناثلاو هلل

 نع 46 هللا يضر ليس ن 1 داهم نع زخاا ريح فو #* ةياآلا ةفعاضم افاعضأ ابرلا اواكأت ذل

 ىلاعت هللا ارشح ةمادنلاو ةرس.ملا مويو ةمايقلا موي ناك اذا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 ديا مط شدل مهر رقم نه ذو رشحيف لو الا جوفلا اما احوف رثع ىلا لع لور قيقا

 0 لب

 ثوملا دعب حا ودالا نم
 قءايدنالا حاورأ نا 1

 ءادهشأا حاووأ وذندع ةنح

 لدصاو> ىف ةنملا طسوىف
 ق ذوريلعإ رمهخ روي

 جاورأو اوءاش ثيح هنملا

 نينم ءىملادالوأ

 هلا ريفاصع لصاوح يف

 حاورأو كسلا لامس كنف

 نوددرتي نكس دالوأ

 ص وصخ ثفاك_ه مط س دل

 نيدمهيلع ن ءردذلا حاورأو

 سانلا لاوما قررت انو

 ال ءاوطاىف ةقلعم لطاملاب

 ءامسلا ىلا الو ةنحل ا ىلا لمت

 رافكلا قاسف حاددأو

 نيجس قى نيقفانملا حاو راو

 نك نأ دروو منهجران ىف ف

 0 دود ق رخف ةينصع بيصأ

 اعاكفذ اردص هل برض وأ

 هالوم هب ب راحو احر 0

 سو هيلع هللا بص ىلا نعو

 ىلع باب هر لاقدهنا

 بوث قرخوا ابوثواةبيصملا
 هل ماقوا ارديسهل برضوا

 ةرءش لكب هلهللا ىب ةرعش
 نيعمس لةقافاكو راخأل ىفاتي

 اهائيش هنمهللالمقي الو ايدن
 هناي ىلع داوسلا كلذ مادأأ

 هربق تملا ىلع هللا نقيض د[
 هئنملو هباسح هيلعددشو

 تاومسلا ةكبالم موي لك
 دل هيلعبةكوضرالاو

 ةمامقلا موب ماقو ةكيطخ

 وأهدخ لع امل نموانأير م

 ىلاعأ هللا هه« رحدههحو شدخ

 دود ماسر مهرج اذ ورباعلا يفوإ :اعاىلادل هل وةل ل غفأ ريصعلا ناكسلو تملا ىلع ءاكبلاب شاينال وةمايقلا موي هه»و ىلارظنلا
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 هيلع هللا ىلص ىنلان مورو نيمجأ سانلاو ةكمالملاوهللا ةثعل مولع ا_-.موف "2 نمواطوح نمو ةحئانلا نأ

 م.هارباهدلوتاماملهنأ سو

 كنع هل لو هانيع ثءدعد
 اونود و اوتام ناري-جلا ذوذؤ !اوناك نرذلا ءالٌره نجر ا لدق نمد ىدانيف لجراالو

 بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راملاو ىلامث لاق م رانلا يلا مهريصمو مه و زج اذهف

 |دهوف اوبوتن و اوثام ةال_صلا يف ذونواهت نيذلا ءال وه نمر لو ند ىدانملا ىدانيف

 نوهاس مءالص نعمه نرذلا نيلصولل لب ىف يلاعت هللا لاق اك راذلا ىلا مهريصمو مهقازج
0 

 امو و اونام ةاكزلا نومنع نيدلا ءال ره نمر لا لبق نم يدانملا ىدانيف لاغيلا لثك

 الو ةضفلاو ىهذلا نوزي_كب نيذلاو ىلاعت هللا لنو اك راذلا ىلا مهري_صمو مهؤأزج اذه

 لوسراي فوع نب ند رأا
 ءاكملا نعانة يم دق سدلا هللا

 نين وصلا نم مكتوم ان 'لاقف
 توص نيةحالا نب رحافلا

 يلا لاق 5 ءانغلاو حونلا

 دن مل.سو هيلع هللا ىله
 بلقلا نزحمو لراثيعلا

 هنعهللاىضر ر#يذأىكودو
 ع ع

 تمد ىلذ 5 ةاصاقار

 ءاكملا نعاهامني نا رميداراف

 هو ةيلع هللا ىلص ىذنلا لاف

0 2 
 هللا ىذر بلاط ىل !نب ىلع

 ةئ الث ىلهريصلا لاةون اهنع

 متزاك ام اذه مهروبهظو ممونحو موهادج عم ىوك تف راغلا ند احول اهم قاد لكل

 ند ىرخن مقهرومق نم ذو ريث ديف عبارلا جوفلا اماو نوزيكت متمك م 00 مكس

 ند يدانملا يدانوف م-ههاوفا ند جر راذلاو ضرالا ىلف قرح مهؤامماو مد مههاوفا

 ممريصمو موارع ادهيذ اوبوتيهلو اوتثام ءارشلاو عيبلا يف اوي ذك نيذلا ءالؤد نرلا لمق

 سماخلا جومتلامأو اليلق ان مهنامياو هللا دهمب نورتشي نبذلا فا ىلامآ هللا لاق 5 راذلا يللا
 ند ىدانملا ىدائيف ةفيجلا ند نئنأ مهكر سشانلا ند نوفذ>تسإ هرودق ند ذورشحيف

 نوفختسا الو سانلا ند نوفختسا ىلا-ءل هلئأ لاقاك راذلا ىلا مهريصمو مع ٌوازج اذي_مف

 ةيقفالا ند موميقالح هعوطقممهروبق ن فذورش>ي,ف سداسسلا جوفلا امأو ةيزالا هللإ ند

 اوبوشي مو اونام بذكلاو روزا قودهشا نبذلا ءالوه ن#رلا لق نم ىدانملا ىداثيذ

 امأو ةيالا روزلا نودهثي نيذلاو ىلاعت هلا لاق امكرانلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذهف أ“
 حيقلاو مدلا م. ههوفأ نم ىرجي ةنسلا مط سيل مهروبق نم نورشحيف عباسلا جوفلا 2 0 0 ع 2“ ع هام نإ

 مهريبعمو يهؤازج اذهفاوبوتيملو اوتام قحلا ةدايش قومنمي نيذلا ءالرئه ىدانملا يدانيف 0 9 3 7
 جوفلا امأو ةبالا هبلق مثآ هنافاومتكي نمو ةداهشلا اومتككت الو يلاعت هللا لاق ار رانلا ىلا ندو كس ١ و 0 ب

 'موجو رف نم ىر# مهسؤر قوف مولجرأو مهسٌور ىسك اذ مهروبق نم نورشحيق نماثلا 7 0-5 0 1 3 0 ع ا 0 ُ ي هنلأ عا ةمعمألا ٠

 وبوش, مو اوتام نونزب نب ءالثه ن#رلا لبق نم دانم ىدانيفديدصلاو حيق نم رامئا نا ا لك ا اكلك قا: تا عدلا هل ء ل كا 7 7 ةلا .٠ 3 واع ةحردةئامم ةمام موش

 ةبالا ةشحاف ناكهنا انزلا اوبرقت الو ىلا مت هللا ىلاق ام رانلا ىلا مهريصمو مهّؤازج اذهف 00 0

 6 ِ ةمامقلام وب هللا هاطعاةريصملا نم ةءولمت مموطإ نويعلا قرزهوجولا دوس مهروبق نم فور.شحيؤ عساتلاج وفلا ل يم 5
 واود 2 نش : ىداذم . 0 ١ داه اماظ ماتمأأ ىلا ما ن تاكا . ذلا ءال 2و .2- || كك 0 داتملا دائمق انلأ 4 - موس 7
 يماتيلالا وم ولك اي نبرذلا نا ىلاعت هللا اق اكراذلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذهف اوبوتي ِ 5 . 5 0 0 ل . ٍِي 5 ةجرد لك و لعةحرد هئاماث

 ماذجلابههروبق ند لورشحيف سثاعلا جوفلا امو ةنالا اراث مموطب ق ذولكاب اعا املظ

 'دهف اوبوش و اوتام نبدلاولا اوقع نيذلا ءالؤو نمرلا ىلق نم يدانملا ىدانيؤ صرعيلاو

 رعوضرالاو ءامسلا نين اك

 ْط .٠

 وك هدام وىل لاق كر ىل رع 970 1 5 رك ا أ لاقأ 34 از كيما كن ص و كيه مل | انلا | مه - صم مثؤا 7 نيدلاولاب اعشةنا هز الو هللا| او ىلاعت هللا لاَ ا ران ا 0 ىل ع 1 5-5 اع هللا ص كك
 ا ا 7 ع

 ن ممانساو بوأقلا يم مثروبق ند ثذورش>يف رشع ىواحلا جوفلا أماو ةناالا اناسدا

 مجواعبو ممواعب و ةحوراعد مفجسلاو 0و ىلع ور را ر ولأ

 ءالؤم ن-+رلا لمف ند ىدانملا ىدا_ةيف رذقلا مموأد نم حر مهذاخفا ىلع ةحورطم

 رم 0 و يع عم مع دج مسج 2222 72222 2ع جلل ب حمص حم سس جي قي محم عع ته وم تم

 ىلاعت للارهاب ظ وفل 'حوالا
 د#واناالا هلا الهلا ١ ىلا

 نم يف ريخ و يلوس رو ى طه
 1 ٍِ ل . ِ ع 5 5 ل



 ش
 ىلع مواد نءو ءاقستسالاب تيملاو ناعبلا عضو تيملاوق:دصلاو ةيهشلاو طبارملا مهر و.فيفذ ولاس الرشعةمب را < ةدئاف لع
 نان وءاطأا رمز ف نط ريغب تياااذكو قوماطلاب ثيملاو قيرغلاواوءووف تام نمو ةعجلاةل ل ترملاو ةليل لك كرات ةءارق
 وحن الف ربقلاةمضاموهثوم ضرمىئصالخالاة رو «ارقنءودكل الملاو ايينالا اذكو هيلع هللا ى تكا ءالا هميصي الهنا لمي ذاك
 (ةدئاف)هفغب وةوادعةمضهمضيق رفاكلا ءاوةقفشو نانح ةمضاه دلو ةقوفشلا ةارملا مهغتاكريقلاهمضا نمؤدلا نكلابتمذغلا
 هللاباتسحا نذوؤملاو نآرقلا ١٠ه ءىراقوهلل ليبس ىفذولتقي نيذلاءادهشلا وءا.طملاو هايد: ال موماسج ا ض رالا لكاتال نسخ

 لاقفموغعب اممظن دقو ملامت

 ينذلل امسح ضرالا لك ان ال

 كرتعم لتةديبشوهلاءل الو
 تست ارق "ىراقلالو

 كلفلا يترجم هلال هناذأ
 دممىديس لا (درودقو)

 ىف ثكمو رهظ اذاىدومل

 حيسملا هده ج رفعضرالا
 ىئاعصم ا ربذم "م وهولاحدلا

 لجر هنا ملدو هيلع هللا ىلص

 ض رعهبكر ب راج هلوروعا

 اطارذ نوعب را هينذانب ام
 مكبر انا سانلل لوق

 رفات هينيع نيب بوتكم
 ريغوبتاكنم ثم لكء و رقب
 ضرالا ىف حبل تنتاك

 اهنم لوالا اموي نيعبرا

 ثلاثلاو رمشك ىاثلاو ةنسك

 ا:ءاياك مايالا يقاب و ةدمحك
 نئادملا رئاس لخديو هذه

 ةوولل .ةنادملاوتكماالا

 ىبو نال سد_ةملا تيبو

 هنودرطل ةكئالم اهيا أًضأ

 ةنحهلوزبخ نم لاح هعمر

 ىل» بركلا دتشيو رانو
 ْن وكلعال ممأ ىت> قئالألا :

 هعطن مل نموا ران لع نوكتم ةنجلا هيهست ىذا لخ ديهعاطا ندو الفأل نموزيلا نههمعطأ هعاطا نذ ثوقلا ( قئاقد-5 (
 لتقب هنا لاقي او راماعتف راع ن اء اهلا ردد ةميظح ةنتف همم و سانلا لكست نيطا يش همم هلل تعبي و ةنج هيلعف وكتفا أن هيحسإ ىذلا هلخدي
 تناامرضخلاهل لوقيفىفنمؤتأ لوقيف م وقيف مقال لوقب مثامهنيب ىشعو نيتةلفراشنملابهرشني نأولتق ص ومالسلا هيله رضا
 ليج لاق. ماشلاب لدج ىلاه_:مرفت سانلا دامدحمبذي نار دةيالف سا نوةحيفص هيلعدللا رعحيف هحيذيل لاحدلا هذخايف هلا
 يداني و قش هديف رمش نيكل م ةحنجأ ىلع ءامسلا ن« لزني مالسلا ة يلع يسيعذأ مئادب دشاةيض موقياضيو هدونجحب لاجدلا مهعبت يف ناخدلا

 ىلات هللا لاق اك رانلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذهف اوبؤتي لو اوتام را فوب رشي نيذلا |
 رشءىناثلا ج وهنا امأو ةبالا قاطيشلا لمت نم سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رجا اتا
 قلك طارصلا ىلف ذوزوحيف ردملا ةليل رهقلا لثم مههوجوو مهرودق ن4 ذو م ةدبف

 نع ثوهذو تاللاضلا نولمعت نذلا ءالؤ_ه قيمارلا لق نم ىواذزملا يدا هيف قافاقلا

 يلا مه ريصمو مهؤازح اذهف ةبوتلا ىلم اونام تاماجخا 6 سا ثاواصلل نولغف#و ىصامملا

 3 منع ضار يلاعت هللاو هللا نف اوضر مهمال ةممنلاو ة_جرلاو ناوضرآلو ةرغغملار ةنجلا

 الو اوفاخم ال نا ةك الملا مهرلع لزنتثا اوماقتسا مْ هللا أشير اولاق نيذلا نا ىلاعت هلل' لاق

 نودع: متنك ىتأا ةنجلاب اورشباو اونزحم
 ا  رومقلا نم قئالخلا روشأ رك ذ يف فورشعلاو سدا باملأ

 نيعدرا اهيلع اورشن ىقلا عضاوملا ىلع اؤوقو نوفشي روق ند اورمذن اذا قئالخلاذا لاقي

 ريخلا ىفو * ءوضولا راثا نم نولج# رغ يتما نا مالسلا هيلع لاق ةمايقلا موي نونمّؤملا
 نينم ثلا روق ىلا ةكمئالملا ىقتأتف مهروبق نم قئالملا ىلاعأ هللا ثءب ةمايقلا موي ناك اذا
 ىدانملا ىدانيف رثالا كلذ اهنم تعذب الق مهدوجس عضاوم اهيل مه بارثلا نو دسعو

 اوريعل ىن> م-مرلع ام اوهد مهد راح بارت وهاماو مهروبق بارت بارت لل كلذ سيل
 نغ يورو قداعو يبادخ مهنا ل موبلا رظني نم لك فا ين> ةنملا اولاخديو طارصلا
 ثسبو ةمايقلا موي فاك اذا مال_ىلأ هيلع لاق لاق هنا هنع ىلادت هللا ىضر هللا دبع نب رباج
 ممروبق ند نيالا تجرخأ دق ىتأ قاوضر اي قاوضر ىلا ىلاه: هللا ىح وأ رومشللا قف لك
 امبأ ايو قاماغلا اهيأ اي فاوضر حيصيف نانا نم ةهك اذ و ءاوشب مهابقتساف اشاطع نيءئاع
 ددع نم رث كا هدنع نوعمتجيو رو ند قا_طأب نوتايف مهلا اوغابس م نبددلا نادلولا
 ةيرشالاو ةنيمسلاةممطالاوةريثكلاةهكافلاب راجشالا قار وأو ءامسلأ بك اوكو راطمالا رطق
 مايالا ىف متفلسا امب اًئينه اوب رشاو | ولك مط لوقيو كالذ ن* مهممطأ مورقل اذاف ةذب ذللا
 مهخاصت ةئالث مالا هملع لاق لاق منا امهم هللا يضر سابع نبا نع ىودو ” لاخلا
 نعو ةفرع موب وعاصو ناضءر رهش وةاصو ءادهشلا مهروق ند نوجرخم موب ةكئالملا
 دحربزو توقايو ردنم اروهقةنجلا ىف فا ةشئاطاب مالسلا هيلع لاقامونع هللا ىذر ةشئاع



 .٠  100 5ْن 0 9
 هيلع هللا ىلص ىنلانمفودو نيهجا سانلاو كتالملاو هللا ةئمل مولع ا_ىموف "2 نمواطوح نمو ةحئانأا نأ

 ّآ مهارباهدلوتاماملهنأ سو

 كنع هل لذ هائيع ثءدعذ
 اوبوتي مو اوتام ناريملا نوذؤي اوناك نيذلا ءالرثه نم را لبق نم ىدانيف لجراالو
 بحابصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راهلاو ىلاءث لاق ام رانلا يلا مهريصمو مه و زج اذهف
 ريزانخ ا لاقي ةباد ةروص ىلع مهروبق نك و رشدرف ىلاثلا جوفلا نو هبال تنجلاب

 لوسراي فوع نب ن*رثأ
 ءاكملا نعاني هم دق سدلأ هللا
 نين وصلا نع كتي مم اه 'لاقف
 توص نية الا نب رحافلا

 ينلأ لاق 5 ءانغلاو حونلا

 دن [.سو هيلع هللا ىله

 |لهذ اوبوتن و اوثام ةال_صلا يف ذونواهت نيدلا ءال وه نمر لب5 نم ىدانملا ىدانيف

 ق وهاس ممئالص نعمه نيذذلا نيلصدلل لي وف يلاعت هللا لاق ام راذلا ىلا مهريصمو مهّؤا زج
 براقعو تادع ند ككانم لاما لثم مموطب و مه روق نم فو رشد.ذ ثلاثأل جوفلا اما 9

 اوبوش و اونام ةاكزلا نومنع نيدلا ءاله نم رلا لبق نم يدانملا ىدانيف لاغيلا لك

 الو ةشنلاو ىهذلا نوزيدكد نءذلاو ىلاوت هللا لاو 3 راخلا ىلا 00 مهؤازج املهذ ال 0

 يلادعت هللا لعجيف م:هج ران يق اوباع يمحي مري ميلا باذع) مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني |[ نزحيو .نانيعلا
 متزاك ام اذه مهروهظو 0 مهاب اوم ىوكتف راذلا ند احول اهم قاد لك

 نك ىرخحن ةهروبف نم ذو ريث ديف عبارلا جوفلا اماو ثنوزيكت ماك م اردودذف مكسفت ال

 نم يدانملا يدانوف م-ههاوفا نم جر رانلاو ضرالا ىله ىرحن مهّؤامماو مد مههاوفا

 مهريصمو مهؤازح ادهيذ اوبوتيهلو اوثام ءارشلاو عيبا يف اوبذك نيذلا ءالؤد نم رلا لمق

 سماحلا جوفالامأو اليلق ان مهناجياو هللا دعب نورتشإ نبذلا نا ىلامآ هللا لاق !5 رانلا يلا
 ند ىدانملا ىدائيف ةفيملا ند نانا مهكر سشانلا ند نوف>تسإ هرودق نكد ذورشحيف

 هزعهللاىضر ر#«ذاىكودو
 ع 0
 تتد ىلذ 5 ةاصاقىار

 ءاكملا نعاهاوني فا رميداراف

 هو هيلع هللا بص ىذنلا لاذ

 هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع
 اوبوتي مو اونامهللا نم اوفاخم إو سانلا نهار ىدامملا ذومتكي نيذلا ءالؤه نمر لا لمق |. َ

 ةثالث ىلهربصلا لاقون اهنع
 نوفختسإ الو سانلا نم نوفختسإ ىلا_هث هللا لاقاك راذلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذمف
 ةيقفالا نم مهميقالح ةعوطقممهروبق نه فو رشف سداسلا جوفلا امأو ةباالا هللا نم
 ١ وبوتي / و:اوتام بذكلاو روزاا فودهشي نيذلا ءالوه نم رلا لمق نم ىدانملا ىداثيف

 اماو ةبالا روزلا نوده_ثي نيذلاو يلاءت هللا لاق ام رانلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذبف|6 00 00
 حيقلاو مدلا 2 ههوفا نم ىرجي ةنسلأ مط سيل مهروبق نم لو رشحيف عبا_سلا جوفلا تايقنأ را

 مهريمعمو يهؤازج اذهفاوب وترملو اوتام قحلا ةداهش فومنعي نيذلا ءالوته ىدانملا يدانيف ا ةجرد لك داع ةج ردنا
 جوفلا امأو ةبالا هبلق مثآ هنافاهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو يلاعت هللا لاق اك رانلا ىلا | ٍض دآلاو ءامسلا نإب
 'موجو رف نم ىرج مهسؤر قوق مرلجرأ و مس ورا ىدك اذ مهرؤبق نم ذورشخيق نماثلا 8 ا 2
 اوبوت» حلو اوتام فون زب نيذلا ءالؤثه نمر لا لبق نم دانم ىدانيفديدصلاو حبقلا نم راها زامة جر دةئاعم ةمازقلا و
 ةبالا ةشحاف ناكهنا انزلا اوبرقت الو ىلاعت هللا لاق امك رانلا ىلا مهريصمو مهٌؤازج اذهف ءامسلا نيب ا 0 لك
 نم ةءوامم ممنوطإ ذويعلا قرزهوجولا دوس مهروبق نم فورشحيف عساتلاجوفلا نارا دال
 ملو اوتام اماظ يماتيلا لاومأ ن وساكأب نيذلا ءالرثه نمحر لا لبق نم يدانملا ىدانيف رانلا ا ويم اطال
 يماتيلالاومأ قولك اي نب كلا نا ىلاعت هللا ىلاق امراذلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذبف اوبوت» ةجرد لك. واعاجرد هناك
 ماذجلابمهروبق نم قورشحيف رشاعلا جوفلا امأو ةبالا اران مهنوطب ىف فولكاي امنا املظ رعوضرالاو ءامسلا نيب اك
 'ذبف اونو و اوتام نبدلاولا اوقع نيذلا ءالئه نمر لا لف يدانملا ىدانيف صولاو 0 ىذر سافانا
 نيدلاولابو - هب اوكرشت الو هللا اودبعاو ىلاعت هللا لاق امك رانلا ىلا مهريصمو مموازج مو هيلع هللا لص ىلا نع

 ن 3 مهتانسأو بولقلا يم مثروبق نم نورشحيف رشع ىداحلا جوفلا انو ةناالا اناسحأا قرلقلا 0 املا لاك
 مهموطب و ممواعب ىلع ةحوراعد مهماسلاو مهرود_ص ىلع ةحورطم مهرافشأو ودل لالا اطر

 ءالؤد نمجحرلا لبق نم ىدانملا ىدا_ةيف رذقلا مهنوطب نم جرخي مهذاخفأ ىلع ةحورطم ا م

 ٍ در كبه "نم جرخيلف امعتل ركشإ ملو ىلالب ىلع ربصو ىاضقل لستسا نم قتلخ ٠ نيذلا قاتم ابر ديعتلو قاس تلات :زمارسا تي لف رو اممتلا :كفشلا ل * ها
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 ىلعمواق نءو ءاقدتسالاب تيملاو ناعم ءااعضوب تِمملاو قي دصلاو ديهشلاو طبارملا مهروبق يفذولا الر شعةعب را أ ةدّئاف 1

 ناذوءاطلا رمز نعطريغب تيملااذكو قوهاطلاب تيملاو قيرغلاواوءوب تام نمو ةعجلاةليل تيملاو ةليل لك كرات ةءارق

 وجني الفربقلاةمضام أ وهتوم ضرمىئصالخالاةر و-ًارقن* وةكل ًالملاو ايبنالا 5 هيلع هللا ىتكا مالا هميصن الهنا هناك

 (ةاككاقز فعن وةوادع مص همضيف رفاكم ال ءاوةقفشو نانح .ةمضاهدلو ةقوفشلا ةارملا مهن م ريقلاه مضل نمؤءلان كلاب 5

 هللاناكسسا فدل واذا. رقلأ 258 ءىراقوهللا لبس فذ واتقي نبذل ءادهشلاوءاءاملاو ءايدن ال مومام..د١ ض رالا لكاتال هج

 لاقفمبغعب اومظت دقو لاعت

 ينال امسد ض رالا لك ان ال

 كرتعم لتفديبشوملاءل الو

 تسات#و نآرق "”ىراقلالو

 كلفلا يرجي هلال هناذأ

 دمى ديس لا (درودقو)

 ىلاقتا هللا لاق" راذلا ىلا مهريصمو مهؤازج اذهف اوبوتي حلو اوتام ر لا نوب رشي نيذلا|

 رشعىاثلا ج وهنا امأو ةبالا قاطيشال لمع نم سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رجلا اهنا
 قربلاك طارصلا ىله ذوز وجيف ردم# ةليل رهقلا لثم مههوجوو مهروبق نه نور شحيف

 نء ذوهنيو تاحلاصلا نوامعي نيذلا ءالرثه نجرلا لبق نم ىدا_ملا يدا_ةيف فطاملا

 يلا ,هريصمو مهؤازج اذهف ةبوتلا ىلع اوتام تاماجخلا عم نجلا تاؤلضلا نارتو ماذا

 اك موانع ضار لاعت هللاو هللا" نءاوضر مهمال ةممنلاو ةجرلاو ناوضرآلو رسما وا

 الو اوفاخم ل نأ دك _ءالملا 3 لع لزتتئا اوماقتسا مْ هللا أير اولاق نيذلا نا ىلاعأ هلل' لاق

 نودع م" متلك ىف جا ةنلاب اورشباو اونزخحت

 * رومقلا نم قئالخلا روشأ ركذ يف فورشعلاو سداسلا بابل

 نيكل اع اورخا ى | عض اوملا ىلع افوقو نوفق رويقأ نم اورشن اذا قئالخلاذا لاقي

 فره م هللا لودسرا ليق نوماكد الو اع الو لود رشا ذلو نردكا جر

 ريخلا ىفو * ءوضولا 10 ند نواودع 1 ما" مالسلا هيلع لاق ةمايقلا موي قونموؤملا

 نينمؤملا روق ىلا ةكتالا ا قأتف مهروبق ند قئالخلا لاعا هللا ثعب ةمايَقل موي ناك اذا

 ىدانملا ىدانيف رثالا كلذ اهذم تعذب الف مهدوجس عضا وم هيأ مه بارتلا نودسعو

 ىف ثكمو ربظ اذاىدبمل

 حيك ا هدم جاوضا ارا
 ىناءضملاربغ اك وهولاجدلا

 لجر هنا ملوهيلعهللا ىلم
 ضرع هكر رب را# هلوروع'

 طارذ نوعب را هينذاني ام

 كدر انا سانلل لوم

 رفاق هينيغ نيب بوتكم
 ريغو بتاكنمؤم لكهؤ رقب
 ضراللا ىف حمل تتناك

 اهنم لوالا اموي نيمبرا
 ثلاثلإو رمشك ىاثلاو ةنسك
 انءاياك مايالا قاب و ةعمجك
 نئادملا رئاس لخديو هذه

 ةرونملا ةنيدملاو ةكم الا

 ىلع نال سد_ةملا تدبو

 هنودرطلا ةكئالم ايبازودأ

 ةنحهلوزيخ نم لاس ةعمر

 ىله بركلا دةثشلو رانو

 نوكلعال ,ممأ يت - قئالملا ا آ
 همطن مل نموا ران يلع نوكتةنجلا هيمسإ ىذا خدي هعاط انهو القال نموزبسلان ههمعطأ هعاطا نف توقلا ( قئاقد - 4 )

 لقي هنا لاقي ورطمتفر ان امملار أي ةنرظعةلتتت هذا و ناد ١ كت نيطامش 2مم هلل !تعش , وةنج هيلعف وكتفار انهيهسا ىذلا ا! ةلخدي

 تن :اامر تعادل لوقيفىلنمؤت | لوقيف موقف مقال لوقب مئامهني ىشعو نيت +ةافاراشنملابهرسشني نة ةقص ومالسلا هيله رضخلا

 ليج لاقي ماشلاب لح ىلاةد همرفث سانلا دأ مث ذي نأر دقيالف ساحنن «ةحيفص هيلعدلل' لعجيف هحديل لاحدلا ةذحأ هللا

 يدانبو نش ءديف 10 امسلا ن«لرتي مالسلا ةيلع يسيعفأ مثا دب دشاةيض مبةباضي و هدونجب لاجدلا موعبت يف ناخدلا

 اوربعل مل ىن> م-ميلع ام اوهذ ىهدراح بارت وه اعاو مهروبق بارت بارتل| كلذ سيل

 نع يورو قدابعو يمادخ مها معلا مج لا رظن ن 0 لك يقح ةنجلا اولخديو طارصلا

 ثس و ةمايقلا 20 ناك اذا السلا 1 لاق لاك هنأ هه 0 هللا ىضر هللا دبع نب رباج

 مروبق نم نيماعلا نتينارخلا دق ىلا فاوضر ال فاودضر ىلا ىلاه: هللا ىحوأ رومقلا ىف نم

 اأايو. تاما بالا ان تامكر حيصيف فانجلا نم ةه ا 1 ءاوشب مهابقتساف اشاطع نيمئاج

 اددعا نفورمالك أ هدمه نوئامتجم زارع قم قاد 3 نوتأيف حلا اوغابي ل نيددلا قادلولا

 ةبرشالاوةنيمسلاةمدطالاوةريثكلااةيكافلاب رادشالا قأ راو و ءامسلا بك اوكو راطمالا رطق

 مايالا ىف ميلكا امب اًئينه اوب رشاو اولك مط لوقيو كلذ ن « مهمطأ مورقل اذإاف ٌةذب ذللا

 مهخلاصت ةثالث مالسال هيلع لاق لاق هنا امينع هللا يضر سابع نبا نع ىورو "لاخلا
 نعو ةثرع موب ايقاع ذاضهر رهش فاضت ءادهشلا مهرو.ق ند فوحرخم مود ةكتالملا

 لح رزو توقادو ردد ارومقةنملا ق 5 ةشل 5 اعاي مال.لا هيلع لاقاههمذع هللا ىذر ةعكام



 يلو هاراذاف ىسيعهيلاج ري حبصلا|ةالص اول ساذاف ىسيع فو دجيف هيلا ذ وةلطنيف تيب باذكلاذملا وجر خت نأ كعنميام سادلااهيا

 رقملا عمرفلا ولب الا عمدسال ا ىعرب ىتح قئالحلا نيب ةقفشلا وضرالاينةءامالا لزن:ومالسالاال'للملا رءاسهءامز يف كلو للا

 مهنم دلتو ةأرصاب جوزتيو لسو هيلعهثل الص ىناعسملا ةنبدم نكسي هنأم مرضن الف تايحلاب نايبصلاسمليو منغلا عم بئالاو
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 ةفرع موي ماسص نمل مالسلا هيلع لاق روصقلا هذه نأ هللا لوسر اي تاق ةضفو يهزو || دولا يف خفنيو هتحنجأ

 ةمحرلان م هيف ا ةفرع مويو ةعمجلا موي هللا يلا مايالا بحأ نا ةعئاط ا ماللا هيلع لاقو ||جرختف ةد-.حاو ةخئن

 تاوهسلال ها نءحاورالا

 للا نأ قد ضوالاو

 الف ك4مف نا ةمقللا فر

 ةفرع م ائاص حيصأ ند ةملاع 5 ةفرع موو ا مود نسل الا مايالا ضشبأ ناو

 ترشو رطفأ اذاف ركلا نم اناب نيث الث هنع ملفا را نم باب نيثالك ةيلق ىلاعت هللا حاف

 112 قو رحفلا عواط ىلا هر ا مهالا لوقي هدس> ىف قرع لك هل هللا رفغت-ا ءاملا /

 نيد بوثلاو امممطل
 ع

وملاب نوقلتي مه هايصل مههاوفا 24 لوفرعلو مهروبق نم نومئاملا 60 ١
 قيرابالاو دنا

 ساذلا يور نيح متشطع 50 اوبرشاو سانلا عمش نيح مههج لو اوك مط لاقي زوكلاو هسيلب الف هبدي

 ىلمي ال ريخلا ىف ءاج دقو باسلا ىف سانلاو ذو#رتسلو نوب ثا و ذولك ايف اوك رتساو

حو ديهبشلاو ماملاو ىزاغلاو ءاسن الا ةرشع
انللاو ذذؤااو لداملا مامالاو نارقلا لما

 اذا ء

 مالسلا هيلع ىنلا نع ربخلا ف واهلليلوأةمججلا موب تام نمو امولظم لتق نمو اهسافت يف تنام : ١

 3 ةمايقلا وا سانلا رشح عي 0 0
ق ةامد ةارع مماهما ممدلو

ع ىلاعت هللاىضر ةثزاع تاا
 لءرلا اهن

 مالسلاهيلع بالا برضف اضعإ مهضعب راني هاتأوساو تلاق رمن مالسلا هيلع لاق امم ءا_.زلاو || فاىلاعت هللالوقي مث ترحل
 2 71 : 3 3 3 ذيل والا هن هج

 ل ٌمراصب ا صخشا رظنلا نءد_ةموي ىانلا لغةثا ةفاحق ىلأ ةنبااب لاقو اينكتن ىلع هدب 01 1 0 0 :

 - : . 500 1 ..: || نا رودجمج لاش هوق

 نم. مونمو هنطل غايب نم مهغمو ةيقا_س خخ ند موعمو هيمو قرعلا غلب ند مه ىلاعت 1 5

4مددو غادي نم مونمو هردص غلبي
فوقولا لوط ند ذنوكي قرملاو 

 له هللإ لوضراب لاك 

 ع ِء 58 ِء

 بحجر وءاضو ٌمولهاو ءايبنالا مالسلا هيلع لاق ةمايقلا مون ايساك دحأ ريكي
 تث”يايعشو

موي علاج ساما لكو ءالولا لع ثذاضمرو
 سحر ىيعاصو مهتيب لهو ءايدن الا الا د

 ناممشو

ع الو م عوجال عابش مما ثذاضمرو
ها ضرا يما موعجأب مهقودسل لاقو شاط

 كلنع رش

 ةرهاسلاب مهاذةةدحاوةرجز ىهه اعف يلاعت هللا لاق مةرهاسلا امل لاقي ضرأ ىف سدقملا تدد

 نيءلرا ةريسم فض لك مح نرشعو ةكام نونو ةمايقلا تاصرع ف قئالحلا ذأ لاقب و

 فوغ ةثالث يهنم نيدمؤملا ذ!لاقيو ذم نب رشع ةريسم فم لك ضرعو ةذس
 ةرفك يقابااو

 يتسالو ترشا الفهم ىلع

 نع كنبطعاو: ضراالاو

 لكدناملا نيهيس ةينابزلا

 ند -- مم دحاو

 ىلا كِلسرأو يظل لسالس

 لوةيف توملاهةيذتلس دابا

 ايدانم نأ مث ةعاطلاو عملا

 باوبا حتفا كالاماب ىداني

 توملا كلم لز:.ف نارينلا

 لهأ .اهيلا ارظنول ةررتس

 اوبال ضراالاو ثاوعدلا

ام ىتمأ نا مالسلا هيلع هللا لوسرنع يور
 نيئمؤملا ةفصو حصا اذهو اهص ذورشءو ةئ

ةفصو ذواد># رغ هودولا ضد ما
وجولا دوس مسا نب رفاكلا 

 نيطايشأا عم قونرقم ه

 * رشحملا ىلا قئالخلا قوس ركذ ىف ذورشعلاو عباسلا بايلا ع

 عل وي
ىلابرويؤه دنعوه اذا قرشأ |ىله:مبرويف توملاك.ةيذال

 لاقي هيلعمداربق دنع فقب مث هد_:هاوه اذا برغملا 

ح ترص كلج نم مدي هللرقبو مالسعلا
أب توملاكلمايلوق_مادورطم اهو كم ا

 ضيقت باذغ ىأبو تروملا ىلا ساكى 

ف هبجو ىلع مقيؤهنونماإ وبيلالكلالسالسلا هلسمن:ةينابز وريعسلاو ىلتل ساكو توم اكلم لوةيف ىحور
 هن وق بهذت

دش نماونامل ضرالاو تاومسلا له اهممسول ةعخرخدل ىقبتفحوراعزن فذخأبو
 ىأيف ضرالا ينفي ذات ولا كل هلل ىمأي مئاهت

>يناهما توملاكيلماب ضرالاهل ل وقتف هذا كتدم تضقنا دفاط لوقيو ضرالا توملا كلم
 فاسلب ح وف يسفن ىلع حو اىت



0 
 يبا بي 25::5:255:2-5صييئ شت سيري حي ل ص

 اهوئام روغيو امتاطيحطقاست:ف ةدحاو ةحي ءتوملا كلماهحيصإ مثىروصقو ىنايذبو ى راكو ى راجشأ يولم نبأ ح بصف و

 حونتفاههلميف ىسفن ىلع ح ونا تح يل ءاتوملا كلمايلوقتف كندم تضقنادقاط لوقي وءامس"ا يللا دمي مثنكت ملاهناكب هذ مث

 لوقبي م بتكلل لجسلا يلتك ىواطنتفةدحاو ةحيص تومل' كلماهب حيصي م ىكالفأ أو ىموجتو ىر-و ىموث نأ حيصق ثذا_سلب

 فيعضلا كديءانأو تكا وليفارس او ليئاكيمو لب ريج ىقب ملعا تنأ مهللال ويف ىقاخ نه يقب نمتوملا كلماب يلام هللا

 ضدقب قرمأ يلا هللا <« هل لاو ةلفانك از | ادحاس هد>يف هيلا قاطنيف ليري>حور ضمقاتوملا كلماي لوقف

 ذوه بر لوقيف كحور

 يلطف توملا تاركسا لع
 اهب ض يقي ةمضتوملاكلمأأ |

 ا 2 ريت

 رشح موي ىلاهت هللا لاق 7 ممكارصو ميكاج ذونمؤم لا قاعاو مهمادقأب ر اهلا قاس لاقي

 رشح ههبج و يلاعث هللا مر علا ار 0 ىلا نيهر ىلا قودلو ادفو نمر لا ىلا نيقتملا

 اوقاود دلال ى كال اب ةمايقلا 0و9 لاك هللا ل 1 ةمايقلا 0و مويئا ىلع انايكر نونمؤملا

 ءادتبالا ف ناكايندلا يف تركوا اوداتعا دق مع م .ءاوم ىلع مند كا له نيلحار 6

 رجح ذاك م مالو نيخ رووش ةعسل ' مهبكص مهمأ ناعإ كيذ دعإ نم مث م مكى م مم

 رك يلا مت موبكرم مهين اقنمف اوعرعرت اذا ىتح م 5 عادلا نينكيت 0
 نم اوماق نيحو يهبكرم ,-مناوخا قنءف اونام ني راحبلا ىف نفسلاو ىراربلا يف مكس
 7 )أ مط اومدقو ىشملا ىلع ذوردق ال وبوكراا اوداتعا مها نيلحار مودال مهوب

 اروظع ا لا هيلع لاق كالذلو لجو 5 كوكل ىلع ذومدقيو | مومك رب مف ىحاضالا يع

 نمهل لوقيف ينأ» مثاحور

 لوقيف ليئاكيم لوقيف ىقب
 هيلا قاطنيف هحور ضف

 ضبقب هللاينرمأدقلوقيوأ|
 نوهبر لوقيف ك>ور

 هلمهنإق تاوملا تاركلس لغ
 0 لعل ؟ةمض مكيكا رم يأمكاياطم ةمايقلا موب اهناف كاياحض

 وهو يقب نم لوةيف ياي دي ةمايقلا عيا ردك كذا ىف قاورتجملاو ماعلا" نابلأ 9ع
 ليف فارسا ىف ب لوقيف لغا

 نيفارسا نمثل شل ود دنو ىل و ديءص ىف نيرخ الاو نيآو | ىلاعت هلا مم مايقلا مون ناك ذا ربخلايف ئادكو ىلخاو ديدص ىف نرخ الاو نيلؤالا ىلاعت هللا ممم ةمايقلا مون ناك اذا ريخلاف

 ةالعأ و م ايضافإو ها ىداش م نظلاك راثلا نك قاع جرف اهرح ةمايقلا مود مهواع لددشلو مىسؤر ند سعلا

 ةقرفو نينمّوملا 0 قرف ثالث مهو ذوةلطن.ؤ لظلا ىلا اوقلطلا قئالخلا رك ا ىدانملا

 ةراردلال مسق ماسقأ ةثالث للا راص لظلأ ىلا قئالخلا تانك اذاف نير ذاكمأإ ةكرفو نيقمانملا

 هب ل بوش تاآلك ىد لاظ ىلا 5 ةاطلا ىلاعت هللا لاق كالذذ روذال مسقو ناخد أ مسقو

 اوناقو مويفليق مايندلا يف ةرار دك نم ذفوزرت# مال نيقفانملا سؤر ىل ع موقت ةرارحلاو

 قرنا نال ,ىلع متي ناخدلاو هن ورقه اوناكول ارح دشأ ميج را لذ 0 2

 نم لوقيفهحورامض.ةب

 ةلخ لوقيف لعأ وهو ىقب

 ضدقا لوقف ْش رع

 لوقي ماهضبقيف مي>اورا
 هاوهو ىقب نم ىلاك

 ىذلا يملاتناترق لوقيف روذلان م مموجرخي يلاعتهلوق كلذف تاءاظلا يف ةرخ الا يفو رونلا ىف ايندلا ىف اوناك ممال
 ةرخ الايفوتاداظنا ىف ايندلا ىف اوناك مم .ال نينم ملا سوؤر ٍى فقي رونلاو تاءاظلا ىلا

 ىلاعت هللا لاقو روذلا ىلا تاءاظلا نم مهجر اونمآ نبذل ىلو هللا ىلاءةهللا لاق اك روذلايف

 ماعاو يدب نس مهروذ ب هدا تاعم يلو نيك عملا ىرت موي ةءايقلا مود مهافص 6

 ا لظىف هللا ميلظي ةعبس مالسلا هيلع لاق ةب ايلا :رازعالا ابدت لح ربت اتاك وبلا كارشب
 - هللا يف ابا نالجرو ىلامت هللا ةدا- ع ىف اشأ باشو لداع ماما هل- اضالا لظال مون شرملا

 أ م2 وهفشدق
 ىلا هرصب لمبه ديم ايلاخ ىلاعت هللا ر "د لح راو نيملاقلا تونا" فاحا ىلا لا كتف لاا تاذ ةازئاادكذط 15

 2 وارض فو هاما لل

 لوقف ا 0 تارك

 يتلا نم قاخ تن ًاىلاعت هللأ

 ىلا بهذيف تف كتقاحإ

 حور عزاذأ تءادوا لوقو و دحا و ةديص نم اقباط غايح أ قئالللات ؛ اكوا ةدءيص لك حيصلا وهسفت حلامإوهو ةنس نيمإ رأ ك هلك

 لوقي ءىلاءت هللا ىلحتي مثيلاخ ضرالايق.ثو ىلامت هللا الا ىقببالو تو_عمثنينموملا حاوراىلع فلا تكل ةدشلا هدم

 د, هوب مهو شرعلا ةلج يب * يلاءت : هلل نا مثراوقلادحاولا ثمل هسفنب 4سهن برحيف نا ص ثالث اهرركيف دحأ هب «لفمويلا كلملان ١

 ىلع ةعضيف تلف ومالمملا هيلع ليفارممأ يد أمل هللا نا مثموفات 57 العشر هلاو ةعباسلا ضرالا موخن تحي 0 ةيناك

 ةرار نام شودا انديه: قاكم تأ الا هللال كنا. مق مهو ىلبأ ؟ارزعاو لا وأ لك ,ج هللا يح مث هيف
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 هللا لسد ىلااومهذا يلف كاس اع أو يمأ مي كلأسأال يملأ !لوقيف هن وثايذ ىسيع ىلا ومهذأ هذم ىب ديمرسان ١ الان افا هت

 ادحاس رخو شرعلا تحن يناي ىت> مهعم قالطنيف ءابضقلا لصف ىف كد ار دنعاَت ند هادقمعاو نولوقب 0 00 دس و ةيلع

 مويفكتمفش لحو زعهللال وقوف طمت لهو كسأر عفرأ لوقيف من لوقيفد#اي4|لوقرو ةهدضغعل ىلخايفاكلمويلا هللا ثءبيف

 نيل ر*نجو سل أنمضرالالهأردقاهمك الملزئتف ىلو ال اءامسلا قشفت مث سانلا عمفشبب و مشو ةيلعدللا لع قابلا ع

 لجر اجلا رماب كالا لزب مم هي ءضتلا ن مكلذر دق ىلع انت لك الهال 215 مو ةقلح مههلخ ن 75 نوغةيف

 مامغلا نم م لنظ ف هلالج

 هيض رك عضيف ةكئالملاو
 هيلعدرتف موللظملا تائبس نم ذخؤيف ةنسح#ل يقال يت> هتانسح نم فوتسالازب الف ,هرد
 ىنعي باسل مي رسللا قا مويا لال ناف ةيواها كما ىلا عجر 1 ليقهتانسح تغرفاذاف

 ا ايد كمرعا لق ن ًامالسلاهياع ىءموم ىلا هللا يحوأ نيا ىف اباد ل اعوةازاجلا [/ 0 ضرالا نم . ءاشل ثرح
 ءامعخاوضرب تأ ىلاءثهللا لاق يه امو مالسلا هر كاع ةنهطلاهالا اخر ةدطلاو | ينالار رايلي
 ىلوضر مط لقادب اقوا انو همومي ىلاهت هللا لاق اوتامدق اون اكن اف ىهاؤدلوم لاق ارهتس مكفحص 3 و
 دمح ]فا ريجدجو "5

 نيعلا طا اسالاب رافغتسالاو باقلا ةمادنب ءايشأ ةقلارأب لات لاق كن وضرب فيك لاق
 03 2 . .٠

 حورلا ة ةلاو الف ارشدجو نمو ىلاعت هللا

 قلطني مث هسفن الا نمولب
 رانلا قزاخ كلام يلا كلل

 ىأ كلام لوقيف فقوملا

 * ةنجلا برق ركذ ىف ذورشملاو عسانلا بابلا 9ع

 موب ناك اذا رابخالا فو نيواخال ميحجلا تزربو نيقتملل لوو يلاعت هللا لاقأأ“

 ة 3 ريصتف ندواغال ميحجلا زروو نيقتمال ةنملا بوق ليئاريجاب ىلامت هللا لوقي ةمايقلا

 مث * نازملا بصخيو رانلا ىلع طارربقلا دع مْ شرمعلا اال كا ميحجلاو شرعلا ني ىلا

 ىسيع ىحور نا اور قبلك نال 0 ىليلخ نيو مدآ يفد نبا يلاعت هللا لوقي

 ثا.ملا باوأ حتفا ذاوضراب ىلاعت هللا لوش م ناز ىلا نبع نع اوفق د ىيبح ن ا

 لعالسلاولالغالاب باذملا كلمو للحلاب ةمحرأ' كلم ءيجي مث نارا باوأ حتفا «هالامابو

 لمح نزوي هناف نازيملا ىلا اورظنا قئالخلا رشعماي يدانملا ىدانيو نارطقلا نم باوثاو

 مود اذهل ويف اذه مود
: 

 ةينابرلا كلام رمأيف ةمايقلا
 عوف عرأل الاه رتكنا
 لعأ قتل قا ةلالو تل

 اهنوب دمك رمال وفقوملا

 دو# مهم كلم لكديب مع
 ضرال ؛ ىلع ا عمجاول را: نس

 وهو هوكر4ِنا اوزردقي ل
ّ 

4 

 توع اب دواخ راثلا لعاابو توم الب دولذ ةنملا لهأأب يدانملا ىداش م نالفؤ ْق نالقؤ

 رمآلا ىذق ذا ةرسحلا مو. ثرذناو يلاعت هلرق كلذف

 ا سف ١ 0 عا مظع ركذق نوئالثلا فان لد

 سيمعش اذا ا جورو دنع أي دلا ناكل ع در ةعاس مظعأ ن ىور ريسلا ىف أ ١
 ةشبرلا نمزنخأ كائادبب

 دقعلاو ءانذأ[تدنناو 4:امج قرعو ةأد لو ها هه تلعقأ- لو هأ ردحذم رشا او هاذيع 0
 رشلا راطت هج ىلر هج |ماكت اذاو

 هللا تاطقاو هلصاقم تخرتمساو هنيق تراغف 0 1 ا و اباودح تمم الف هناس ل 1 ا . .

 0 92 0ع أموعفيف هءةميش 03

 نكمتميو هل قع ريغل دق اريح:م 1 املا هعدوو هّؤا ا هاهدو عا 5
 0 ند اهضرا شرملا لاذ

 ملكتي لضفاف هنع ه 4 د ودل باب قاغأ دقو هيلع ةميظع ةعاسلا كال* و ةسصالل أ ند أ اطشأا :
 7 ا سا نم اهققسو صاصر

 1 4 اذا 00 رخالا ف هيلع در ةعاس مظحأ ني ةداهش | ةملك تقولا ىالذ ف كيءعلا 4

 هللا وه لئاملاو ةكئالملا دوهشلا فاكو ملاظلاب مولظملا قامتو روبقلا ىف نم ثعبو روصلا ا
 دورات رك نم اهماطر> و

 تضيبأ ىتح ماهفلا اهيلع
 لك بدلا اميه ادهيال ىلاعتهللا بغي ةجوز# ةماظم ءادوسذالا يبف تدوس ىت>ماعفلأو ترم ىت> ماو لا

 ضرالا وءامسلا نيب قاعراذلا له بايث نداب وث ناولو برغمل يل !ق رشملا نم تةرحالا ين دلا يف ت طقسا :مةرجنا ولواه رج دم
 ةامءلىلوالا ةقطلاف ةيواطلاث مث حلا 5 مرق م : ريعسلا م :ةمطملا م ىلغل مث ىلغل م مث« قابط عدد ي ل ودذتا وهرحةدش نء قئالحلا تامل

 بالحإ نم ,ةمواموي بذعإ نم ء1 ا ا مهنمو ةلظالر دق بذعإ : نم مهن « 1 ردقباب | ف ثوب دعنا ةمالا هذه

 ةسماخلا ةةياعلاو نيكبا.عالةعبارلا ةقيطلاو يرام ذالةثلا “لا ةقمطلا ود لا ةناقلا ةقبطلار هن فأل ةمدس بدعإ نم ميمو ةمج



 يف نأآك ٠ ندو نائما فانداي ىدانيى ل والاةقيطلاف ذاكر 0 ني ةفانمال ةعباسلاةقيطلاو ماخصال ا ةدعل ةسداسلا ةقطلا وس وحمأل

 قىداش ةميارلا ف ناك. نموذوملاظان افان دعذافاهنمانحر خان رىدانب ةئلاثلا فذاك ن نهو انتوقشانيلع تملغانءر ىداني ةيناثلا

 نمامويانع ففي كب راوعدا ىداني ةسدا لا ف ذاكن هو بن ه رق لجأمملا ان رخأ انبرىدانيةسماخلا ىقذاك ن هوانسفن ًانماظ انب ر

 ىلوالا ةقيطلاف ىدانيرانلا ذزا> اعل 0 نرئكامكن لاق كب راثم هلع سقيا كلاما يدان هك ا سأل يفذاكنمو باذعلا

 هزم لكلا ليو ةسارا ١ ك1 ومي كافأ لكل ليو ةئلاثلا فو م,.ديأ تدنك اممُط لب وف ةيناثلا ىفو نيب ذكملل لبو

 111 ةيمالا فو را[ 2222-5
 نوئوئيال نيذلا نيكرش.لل
 ليوف ةسداسلا ىفو ةاكزلا
 هللارك ذ نم مهبولف ةيضاقلل
 نيففطملل ليوقمب الا فو
 سانلا لعولاتتك ١ اذا نيذلا
 اهمم هللا انذاعا . نوفوتسإ
 ذك هيمذت 3+ نامادم ركو هنع

 اذ( يؤملا ةاصهذا هرو
 اهيف نذوبذع) راذلا اولخد

 مث اهرادقم هللا لعب ةظحل

 مابا وسحب ال ىتحاهيفذ وتوم
 ةمارك ةنامالا كلت و باذعلا

 هيلع لي ريج ذا ربخلا ىفو مهل
 هيلع هللا لص ىجذلا ىت أ مالسلا
 ىذلا لاقف ىكيوهو سو
 لعبا "سويلم لب

 ىراكس سانلايرو اهامح لمح تاذ له تكس وو ةنحلا ف ميعنلاو من ىق باذملاو يلاعت

 هللا لق ام مويلا كلذ ىف ابيش نادلولا تراصو ديدش هللا باذع نكلو ىراكسإ مهامو

 ةد_حاو ةحيص الا تناك نا لاقو اييش نادلولا لءي اموي مترفك نا نوقت: 0 ىلاعت
 ناكسملا دو ةعبس ءلو دهشن لاو ةيالا | رهز ةنللا ىلا 2 اوقتا ن ,ذلا ق.ء.سو 3 هلا

 مو نأ 1 لك ىداش ني ريخلا ْ «ةناماو + ةنالا اهولبخأا ته 7 ا ملام لاق

 اع 2 37 د 00 0 و يملامت هللا ىلاق امك تادهاش ءاضعالا و ةيآلا مهتندلا
 فوءلعإ نيبتاكام رك نيظفال مكياع فاو ىلاعت هللا لاق اكن اظفاحلا ناكلملاو ذوبسكي اوناك

 كبش نمحرأاو قحلاب لع قاعد اناعك ادع ىلاعت هللا لاق م دبشي ناويدلاو نولءفت م

 كيلع دهشي امًدمل ىصاعاي كلاح نوكت فيكف ةيالا ادوهش مكيلع انيك, انا ىلا ىلا

 دوهشلا ءالؤو

 نمام ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 لاق لاقهَن أ ةنع ىلاعت هللا ىذر رذ قا ءىكح

 ةمالم يهذ رافؤتسا اكف سيلو تن ا اذأف ةدب لوح ةقيحص مو لك قف هلو الام

 ند ام ىلاهت هلثا هضحر ) ةيقفلا لاق 1 ل الش روث اه ل رافءةسا اهيفو تدوط ا

 هلامحأ نابتكمو اراهنو اليل هناظفي ىلاعت هللا نم قالكوم ناكلم هيلع الا ايذذلا ىف دحأ

 موب للك 5< هل مف عفو ةيالا نيظفاحل مكيلع ناو ا هللا لاق اهد>و اطزه اهرثو اهريخ

 ا ريما حرا و ثامعش 0 لق ةنمس لك بل ك عمجتو باتك ةليا لك قوباتك

 0 تالج لا كلت عمجت عزنا ىعقوو هلح ناك اذاف لحس ةنص لك باتك ١ عم وهلم

 هلوق يعم مل هو ربقلا يف ه4 عم ىلهحو هيلع مخو هقنع ىلع قاعوىوط هد تح رخاذاف

 عضو هن ال قد ءللصخ اعاو هلع ناويد هأن دلك يا (هقنعيف هرئاط هانمزأا ثناسنالكو) ىلاعت

 لاق ”اباعك ةنطعني (اروشنم هاهي اك ةمايقلا مويهلجرخنو) نيشلو نب زبامتو قوطلاو ةدالقلا

 هللا عمح اذاو (اييسح كيم مولا كسفنب ىفك) ايندلا 1 يف هيل أ ىذلا ( كباتك ًارقا )هل
 لب ةنمىدانيو جائلاك مهيتكمهيلع ترياط# مه.ساحي نأ دارأو ةمايقلا تاصرعيف قئالحلا
 انش كنا كل نالفاو كالامشل 05 اع ذح نالفابو كل همهم كياتك فخ نالذ 0 نمحرلا

 ايلاف منهج ىل ضمه لاقف

 اهفقسو صاصراااهضر ادت
 تيريكلااماطيحو ساحنلا

 ةالمصلا هلع ىسيعذا كح#

 ىلصي وهو ىفب رم مالسلاو
 بار مدهاو>و ةردص ىلع

 4 لم ىسيعهل لاقف سا ا «مدرإ ع

 ليسيمدلا 'ذهف يحراوج راسو ىدلج وى ويلق قدناف منهج ف وخ ىلع ل خدها حور اي لاق كب اص ىذل ام ينازل
 نا مث همركو هنمب اهنم هللااذ ذاعأاملخد ملام فيكف بلق قشأا افرا_هلا فاغاين دلاءانب أ نم اذهلاقف سانلا عجو ىبيع عجرفامم
 دانه ليقو ةنيرجهللاتب لحر رانلانمج رخم نمر آو لسوهياعدلاا ىلص هتعا !هشل رانلا, نمذوج ري مل سوهيلعوللا 3 ع

 ' لخداف بهذاهل لوقيفتئلم امتدجو برلوقيف عجريف تالتمادقاهما هلليخرف اهيلا ىتايفةنجلا لخداف بهذا هب رهلل وقيف

 ناك نا يكو * نيقيلاري اةنيوجدنع ةنجلا لهألوقي لخد ناف الزنم ةنجلا لهاىتدأ وهو تا رم رشف اين دل اكل نافأةدجلا



 ف تف هعبسأ و دام ديدجلا 00 اذادح 1 تا اردلاقلأ 2 0 0000 7 ئه وأاشابن

 ءاسنلا لجأ مكارم لع تدقوف بون ذلاويماملاويكالجد تنك ف ىرماب كندا نكلوءاحاصلاء وقلان 3 ام يخأ ا

 دقل هلو تااقو تداع مْ تبهذو ين :كرتف كيفكي م كل مخدأا او تيبلا ىلا ىب مد ىغمااط تاّقف هلل ء ىث ةكدتف لع تلاق

 0 تقولا يح وخأ
 0 ماش ا مجرلا

 ند افوخ لاقفبا رطضألا

 هذهىف اناريذأ لج وزعدللا
 ىبرمأ ملو ىتكر ذافةلاحلا

 يفال هرانب هللا كف نعل ال

 اماكرتف ةرخآلاىفال واين دلا
 يعم ناك اما طل تءذدو

 دقو ىدنع نم ت>رخف

 مونلا ىف تيأرف لع نمتأ
 اطتاقو اهمم نمط 3 رها

 ةيبصلا مأ انأ تلاق تنأ نم
 لسن نم ىهو كنءاع يلا
 ءوهيلعوللا يلم للا لومسر
 هللا كقر ا خاين نكلو

 يف الو ايندلا يفال ةراش

 احرف تهبتناف ةرخالا

 موبلا كلذ ند ارورسم

 نم هيلع تدك ام تكور

 هللا ىلا تدجرو ىداعملا

 || وهيلع هللا ىلسلاةيلاعت

 راذلايف نا لي ريج ئدجأ

 انتل تدعأ رباغموافوهك

 حتغي مثهبدلاو قاعو محرلا

 شرعلا نيي نع ةنجلا باب

 ةنود تانح عبس ىهو

 يواملا ةنحو سودرفلا

 يفةنء ءلاكب رطضل يف هأ ذافابيلا| تمدقتوا دفا م تناملاىلا مم تاض' :واهتدخاف كيلا 0

 0ص ردع * ,ةااساولي ست دوو هوبا مالا بوو سمقللا عسا

 ةلمامك ةمايقلا موب نينمؤملا ىلاعت هللا ةم_ساع لثم لاقيو ةنع هن زواحتلو هناتك ف ١

 تلقثي واريد ابا مح بما فو سف هذه هناك يتوأ نماماف يلاعت هلوك كىللذف نفانملا رادهف

 ك0 كس حجج سمس ممم مس تس حسك تحسس هت سح مج سا

 مهبتك واععإ ءايقثالاف هب ىلاعتهللا رمآ امب الا هباتك ذخأي نأ دحأ ردقب الف كرهظ ءاروأ[|“
 ًاننكو قوا نه امأو ىلاءت هللا لاق امه رورظ ءارو ند رافكتلاو مطلامثب ءايقشالاو مهنيميب

 كيذكو ةيالا أريهسىلهيوارو.ث وع. 1 فوسف هربط مارو هباتك ىلوا نمامأو ةنالا هلامشإ

 قو.ساحي ةيقطو ءايقتالا مهو اريس اباسح فويساحم ةقبط تاقبط ثالث ةيدالاىف صانلا أ <

 نةقاصملا مهو وحن مث نوةقانبو نو.سا# ةقبطو رافكلا ىو نوكلوي ما ادي ف شأب اح

 ىتج ىلاعت هللا ي هب نيد ع نءهمايقلا وي ديعامدقلو زياللاق هنأ ِك وهيلعهللا ىلص ىبنلا ثي دحلا فو

 رخ .1 غلب اذاف هنا ؟فامع لأشيو انف اراه نبأ نمهلام ءوهانفأ 6 ف هز# نع لأب

 براي زوةيف كات :كىف كياع اوداز ىكئال «نأ وأ كلمصا ذه لك ديعأب يلأمت هللا ل ورقي باتكلا

 ىلاذ_,هذا .مويلاكل ردا اناوايندلا ىف كيلع ترتس يذل ان اىلامت هللا ل ومي هلك هةلعف ى ,كلوال

 اباسح بسام يذلا امو يلاعت هلال ومب م مباسألاىف شفا نم لاخ اذهو كل تردغ

 بسا# فوق هئيميب ةباتك ينوأ نم اماو مهيف ىلامت هللا لاق نيذألا ةلبج نموبف *اريسل

 لجزلا رظني مالسلا هياعلاقف ريسلا باسحلا نع مالسلا ىنلا لثسو * اريس اباسح

 كلذك مو يلا م لق بيرتنال لاق ثيح هتوخا عم مالسلا هيلع فسوب

 له [دابلا هيلع فدو لاقو نونزمي منأالو مويلأ يلد فوخال دانعأب ىلاعت هللا لوقب

 يي رمأ مقااخ نيح متلعفام متاع له هدامعل ىلامت هللا لوقت كلذكفس ومب متلمفام ماع

 لبقنم ىدون قالا بساجي نأ هللا دارأ اذا ريا ىفو متفلاخ نيح 0 ذوركذت له

 هيلع يتب و هدمحيف هبر مال ملاو ةالصلا هيلقفللا لوسر يقأيف ىمشاحلا ىن 1| نبأ نمحرأا

 دما كتتما ضرعا ىلامت هللا لوقيف هتمأحضفيال ثاعنر نسا هنم قئالخلا بدعتَتف

 لخاد هنائيس لمت وهيلع يضغنال اريسل اباس> ساحل هربق قدف دخبأو لك موقيف موضرعيف

 يلو ةلح نيعبس ىبلبو رغوألاو ردلب للكم بهذ نم م جات هسأر ىلع عضويو هت «ةفيحص

 نينمؤملا هناوخايلا عجريف ا قد راؤسو 4 ةضف نه راوسو تهد نما واروس ةو وس ةثزلث

 ديلا عم رانلانم ةءاّوبلاو هن هنامسح لامعأ نا نوكيو هلاك و هلاجج نم هنوذرعت الق

 قدلخورانلا نم ىنأربو ىلاعتهللا ىنمرك ادف نالفنب نالنانأ ين وفرعثأ م لوقيف ةنملا ف

 ىلا وماء فاق ريسم بابو باب لكنبب باوب أةينامئاطو نيقيلا راد ومالسلارادون دعة اجو تلا مح ودل اةنحو
 نماهبارتو بهذ نم اهذرأ أ رادلا ىةع مهنق متدب ”ربصاع ميلع مالسن ولوقوو ةنجلا له لعذواخدن ةكئالملا نمدنجباب لك

 احشر جرخيائيشابةمةنجلا لهأ لكأ أاذاو مئاداهلكأ شرعلار ون ن ءاهرون الورقالو سعثاهيف سيل ت واي ا نماه ٌؤايصحو كسلا

 نأولواهيف طئاغالةنجلاو طاغللاين لا يف تاعجرابدالا نال ابدأ ةن :1 لهال س دلو اكسم مناد نف هةحشراو 0 هاذاو كتسملاك

 ديعلاذادرودقو روقلاو سءشلاء و ضهٌؤوض باغلهعياصأ نماعي أ جرخأولو تب كمل ةحلا لا راحملا ف قدعس ةنجلا لهأ نءالجر

 لاو لا رسل تكس دخل اء راسم ل.2:02خ-*-*2-



 يف رجالا با رشلا ىرباك اقايونم اهقاس خمىربردلاب ةلاكم ةل> لوم. يروت> لك ىلعو ءاروع نيممسإ ج جورب نما 1

 نه مهيلع يشغل ايندلا له ااهدجوولو ةذلو ةوهش ةعاد لك ىنالو ىثني ال ركذالوا ركب اهدجو ةدحاو ىلا ى م الك ءاضيملا ةجاجزلا

 تايضارلا نحي اهنم نسحأ قئالحلا مست تاوصاينيس غب و ضد يدياب نميديأق ذخأي نيماار وحلا نأث يدحلا يف واجتوالحة دش

 رممالا ن.دلا نيكم نبا نع يكحوادبأ ايةتالذتادلاخلا ن ا أ سبين الف تامعانلا خا دبا هظنالف تامقملان هس ادبأطخ .نالف

 يو نمأيقتي|يندلا لهأ مالك ع مب الك يشأ ةث الث دعقف هتملكف همان» يف ءار وج ىأزهنأ

 امأو ىلاعت هلوقو هيباتك توأ مل يتلا لوةيف هلامثب هباتك ىتوا نمامأو ارورس:ةلها ىلا

 هباتك نطل ىف اهامع ةنمسح لكو اريعس ىلصاو ارويث وعدي ٍفوسف هرهظ ءارو هباتك ىلوا

 تانسحهل ناكولو باذملايف نوكي هلامثإ هاتك وا. نمامأو هباتك رهذ يفاواميةئيس لكو

 لثم هدسج نوكي هنأ رفاكلا ةفص نمو اهط .باوثال رفكلا 0 ةنميحلا نإ رافكلا كلذو

 بئاذ ساحن نمة_> سبلبوراذلا نهجان هسأر ىطوةكمب ناليجامحو سيبقيلأو ءارح ىلبج
 ىلا عجريف هانيعقرزتو ةيسو دودنلاو هقنع ىلاهدي لغتو رانلاهيف لعتشتفة رج هقنع ىو

 ىلع هنورج مث نالفنبا نالفانأ لوةي ىتح هنوفرعيالف هنم اورفنو اوعزف هوأراذان هناوخا

 | ةيوقللو مهام ايردسحاب الف مهامشب موب متك نوني نرذلا رافكلا ءال رف رانلا ىلاههجو
 هعهاب باسحال يعد اذا رفاكسلا نأ داسلا ةياع ينلان 3 ىو راك ٌثروهظ ءارو نم اهبودَحَأَ

 نيب :ر هروظ ءارو نم ىرسيلا هدد رجي مث مث هردص قشيف باذعلإا ةكئالم نم + كامب دنيا

 كيك مث هيفتك

 6 نازيملابصن ركذ ىف نوثالثلاو ىتاثلا بابلا اع

 لك لوا دمع ىلع ةمايقلا موي فازيملا تصخن لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ىور

 دحاو اهضرعو ا-طوط ا_ندلا قايطاكازيملا ةفكو برغملاو قرشملا نيب اماهنم دوم
 ةفك ىهو هراسا نع قرخالاو تانسحلا ةفك ىهو شرعلا نيع نع نيتفكلا ىدحاو

 ناك موي يف ت'ايسلاو تانسهلا نم ةءولمم نيلقثلا لامعأ نم لابملاكذا يملا ن نيو تاايبلا
 لك الحس ذوءدمسو عبس هعمو 1 ىلإ: مال_ىسلا هيد لاق ةنس فلأ نيس# هرادقم

 امنا ابا و ا ل دم لحس

 نع حجرتف ىرخأ ةفك ىف عضويف هللا لوتجر ايفا هللا الا هلا ال نا ةداهش هيفو

 رف نينا وم تحدحر يع هنئزاود تاق ن نه اماف يلاعت هلوق كلذو اهلك ب ونذلا

 تفخ نم امأو لاق مم هاضرب ةنجلا يف شيع م ىف وهف هتاميس ىلع تاعاطلاو

 هيماح ران هيهام كاردأ امو ةيواه هماف هنيزاوم

 د« طارصلا رك ذ يف نوثالثلاو ثلاثأل بابلا اع
 موج نأ« ىلع طار.هلا وهو ارسج رانلا ىلع قلخ يملاعت هللا نا مال_سال هيله ينلا لاق

 فلأو دوعن اهنه فل ةئس فال ةثالث ةريسم 0 ةرطنق لك راف عصاة
 1س ال13 الل :ركظشنم 55 ةلط احس ك5 كانو فس ا 5 ا طسوج و 2

 بوتكم ءاروح لكوهحبق
 دارأاذ |مئاهر دص ىلءابعف

 هدامعنيد ىغ يف ا ىلاعت هللا

 كرف
 هللاىغقيف شو ولاو ماهبلا
 فرةلآ تاذزم ءامجال مميب

 مطلاق كلذ نءغ_رفاذاف
 لوقيكالذد:ءفابارتاون وك
 متابارت تنك ىتياايرفاكلا
 مهلوقةيف كد ءأاملاب يعدد

 ايداع نع ملغشام

 قراابانيلتب ا ذب راين وأ ويف

 نءانتاداسةم د انلغةشاف

 فسويب يعديف كتمدخ

 يلامتهللا لوةيف مالسلاهيلع
 نع لغشب !افاذه تيا ادق

 رانلا ىلا مهب ما م قمدخ

 لوقيف ءالبلا لهأب ترث. م
 نع مكلخش امو ىلاعتهلل
 انيرال نولوقيف ىتدابد

 نههبانلغتش ثافءالبا اب انيلت !

 ار يعديف كتدابدأا *
 ه ةيلتبا اذهلوقيف مالسلا

 كلذ هلغشامو ءالملا دشأب

 ىلا موبرمأي م يفدابع نع
 باحصاب ىنركي مك راذلا

 يلاعتهللا لوقيف لاوهالا

 بتاسحال يعدب نو

 مالسلا هيلع ناهلس ىعديف كتءاط نع هءانلغتشافل ملا انةيطع أ دب رايزولوةيف ىفدابع نع ملفشام ) أ ءاقو - ه ١

 ةحاسوومل رآ ىلنيحاسلا ضدي لةورانايلا مريم " ىعاط نع كلذالذشامو كتي ظعأ 53 رثك أ الام هتيطع أ اذه ىلاعت هللال ويف

 سم.شلأر و لثم هدو هللا |لدحيفاءد تبخل ه>ادوأهللا ليبس يف لتق ليتق لك ىأيف ىلةقلاب يب مدد مر جفلا عولط ىلا اعيش ىنغي ام

 لعاخلم هللا ,لمجم قأ الحلا تاسح ن* يلاعت هلل غرف اذافةرخ الا رادوؤهب لتةاملظ اليت : لمة نموةنجلا يلا ةكئالملاهفز: 6

 ف كلمعل )تناك ام ةما لك عبتتلفالأهتودص اميج قئالغاعمستدانم ىداني و ميرم ندا ىساقفةر وص ىلع سلو ريزعلاةر وص

 مهفو نونمؤاالا فقوملاف قبيل ورانلا امالخدب هذ ايلا ىسديعةروص ىلعىذلاىراصنلاو ربزءلاةر وص ىلع ىذلاكلملادوهبلا



 ا ا و يس وسال 0100 1

 نمش ىلستيف هللاالا املامهللاو نولوقيف نودبعت مك امو تطأ اوقحلا شانلا اهيأىلاعتو هناحبس هللا لوقف فوقفاثملا
 ةمايقلاموياطسقلانيزاوملاعشاو ىلاعت هللا لاق ءاهق ىلع قفانم لك ر خي و يلاعث هلل مرهوجو ىلع ندحاس لوح رخيفهنوفرعبف

 منم> ىلع ىرخالا وةنحلا ىلع هيتفكىدحا ض رالاوت "وسلا قاب طاكنا هك هل رمي نا لاق نكلوذازي لاء رح يفءاماعلا فلتخا

 يىعهو رون نمهيتفك يدا هناساىلا رظنيهد اودخإ دلل لير يفت باوهو نيد م رج لك يدملا ىقضرالاو تاوُطتنلاك عصور

 نكد 2 لمع ذا نزولا ةهصو تائيسلا اهي فوت ينأى موةءلظلا ن ..4 قرخالاو مو تانينفلا اهيف فزوت ييلا

 بعش عبس | اللع عالق لك الا نم ظأو فيسلا قيقا[ نما دحأو ةمعلا نم قدأ طوره مرنم هقاتاشسخ' تلفن معوهعر اذا
 ةرشأ ام لآشاو اهنم ةرانق لك ىلع دبعلا سل نانسالا دد# ليوطلا ميراك ة ةمعش لك

 ق ىدر الاو ا ميف ايرلاو رفكلا نم ملس ثاف نامبالا ىلع ىساخي ىلوالا ىف :ذ هب ىلاعتهلا

 ةسماخلا قوم وصلا نع ةعبارلا يفو ةاكرل' نع ةثلاثلا ىفو ةالصلا نعلأس 1 ةدناثل قو راغآا

 نيدلاولا ري نع ةعباسلل ىفو ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا نع ةسداس ال ىف وةرمعلاو جملا ن 6

 وعدي مالسأل هيلع هنا بهو لاق رانلا ف ىدرت الاو اهبف اهنم امن ناف حلاظملا و مءرلا ةلصو

 رومجلاو ضعب ىلع م-مضعل بكري ىت> رسجلا قئالحلا كرف ايما ىمأ مساس براي
 ةرهزلاو فصاءلا ق و ىلو الا ةرمزلا زو>تف فصاعلا حيرلا ىف رحبلا ىف ةنيهسلاك ب رطغل

 ا سرفلاكة عبارلا ةرمزلاو عرسملاريطلاك ةثلاثلاةرمزااو فصاءاا قربلاكة يناثلا

 لاقؤ ةليلو موي ردق ةعباسلا ةرمزلاو ةيشاملاك ةسداملا ةرمزااو عرسملا ليرلاك ةسماحلا

 رفاكلا ناو هتاكيسس تافسو

 ىرخالا واط هتفكا فستق

 ذزو مم اذاف تانسطا ن

 بعت نيكلم نار مأن نورت

 قل مهوج نت ٠ ىله طارسصلا

 فيسلا نهدحاو ةرعشأا نم

 ةقلعم بيلالك ه.ةذاح يل

 هلوطهذخابت رهأ نمذخأت
 ةنص“ فاللا ثالث ءَريَف
 انماضلاو دوعن انها

 ظونح اه:فاشلاو ءاوتاما

 مالسلا هيلع لب ربج نأءاحو
 هطسو فليئاكيمو هلوأ ف
 ةعبرا نع قلحلا نالاس

 ةونفأ امذمث مع نع ءايشأ

 نعووولب ا امفمما امش نعو

 امنعودهب اولمحاذ' ام موماع

 اذاهفوهويستك نبأ ع ند مط

 ثاسنا لك رونو ةوققنأ

 ِِ هيف ىثعال هيلع روصقم

 ىلع زو# ند لواو هريغ

 ةراع هللا ىلصد# طارصلا

 متهتماو ىسيع م هتماول-و

 اى لك يعد مهثماو ى هوم
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 هيلع 00 ند م :مو ليخلا نم عرمسأ مهنمو فيصاعلا حجيرلاكز وجي نم اذ مو فطا1لاقربلاكز وهي ره همونش هتماو

 طارصلا ىلع قل زوم اللا ءاململا ركذرانلا فههجو لعطقسإ نعم مخمو ايشامزوجن نم « مونمو ريطلاكز وجي نه مومو ا

 زاح امساخما ,.ءاحاذأذ هللا لوسرادمم نأ هللاالاهلاال نأ ةداهش نعوهللاب ناعالا نءاويفلأسي ىلوالارطانق عب ده يلع لاق قع

 اذافةاكزلا نع ةعب ارلا يفلأسو زاع اما هيءاحاذافذاضمرروش موص نءةتلاثلا فو زاع ةدانابسااذافةالصلا نم يناثلا قلأسيو

 ملاظه نع اهنم بعصا طانقلاف َسْنلَو ةعلاسلا يفو زاح نيما امهم ءاعاذاذ ةرمعلاو جا انع هدفا ينلأس وزاح ةماثام.ءاج

 / بعتلا مهنع لاز هنماوب رش اذاف ملدعو هيلعهللا لص ىننلا ضودح نه نوبرشإ ابخماوصاخو رطانقلا هذه ند اوجئاذاف سانلا

 رغ نمارحلا ن هز نوكب ىو ىح نيس ثالثو نيتنسو ةنس ردق م ناروهش ردق مصعب

 ىله فوري سانلا نا ىورو ايندلا ىس نم ةنس لا نيرشعو سمح ردق طارصلا ىلع

 مهءادقو م,ةلخ نمو طاش. نفو مما نعومه«ٌؤر قوفو مبمادقأ تك نارينلاو طارصلا

 اوقثا ن .ريذلا يجعان م امضقم امد كبر ىلع ناك اهدزاو'الا 8 :م ناو) ىل هن هلوق كلذو

 مخفلاك فوز ىنح ىتح موموخلو م هدولجعو مهداسجأ ى لمعت رانلاو "اند اهيفنيملاظلارذنو

 ىث هلاني الواطاوهأ ن* 50 ىغثخ ال اهز وج نم نم مهئمو اهنم امن نم الا اداوس

 المشاعر ةقش ريغ هت زح ىف هل 05 طارصلا ن 1 لوق» اهزواج 9 ىح اهنارين 7

 هيلع مهدلا تفئلا طارعأاا ىله تدمص اذاف' ةما ء ص ةماقلا موب ناكاذا هنأ ريخلا ىف ءاع

 ًربةيكاالذولو قيف ىقعن رش يلع م كرف لوةيق 0 نحن نولوتيف متنا ن٠لوةيف مالسلا

 ةمير شع متنك له قلن سار لاول مث موج ىف نوءقيف مهكرتيو مهنمأأ]

 لوخدلادعب ورانلا يفاوعقوالاو طارسدلا اوزاج معن اوباجا قافهقي رط م ةكلس لهو يبت

 طارعلا ىلع نوغعش موق ىلاب ربخلا ىو مالسلأ هيلع ىلا ةعافش ىلا نوداتحي رانلا ىف

 ليثاري+ يتايفذ وكميف هيلع رورملا يلع فورساجتتب الو رانلا نم انيجاي نم نولوقيو
 لن رب>لؤةيف رانلان:فاخم نولوةيق طارسلا اوربت نا مكمنم ام مط لوقيف مالسلا هيلع

 ليريج قايف ةنيفلاب نولوقيف نوربعت منك فيك اقيم ارحب متابقتسا اذا ايندلا ىف منك



 اهدمب شطمل الؤدحاو ةبرش هنم برش نم امسلل مود دم هن زبك كلسملا نم بيطأ هحيرو نبللا نم اضايدعأ قاما افعلاو

 ضفس ناك. نف نيءبمج أ مهن :ع هللا يذد ىلعو ذامءورمو ركبوبأةعإ رال ةباحصلاهناكرأ ىلع كلذكه ضرعو روش ةريسم هلوطدبأ

 ءايدن الا رئاس نم هريغذ ود ملسوهيلع هللا ىيصانيبنب صت# ضوملا اذهوريغو لدب نم ه-نهدرطن ورخ آلا هقسيإ مهنمادحاو
 هنم ب رشيلادرعءءاملسرلا ذودللاهلدهأ اقدح قالو دا وس وان وظو فال انعم ىئابيشلاحيشلا لاق نيمجأ مولع هللا تاولص ُ

 * اد د> ةفاسمل ايف ريدش لوطك مو *#  هضرعو موجنلا' دعي رابأ «ادص هدمل ١ د اضاكه نم قس * * نملكو نونمؤأ ا

 الا اضوح ين لكا نأليقو
 هتقان عرض هضوخ احلام

 نوعامتل ءاددالانأدارو و
 ماقلتن م ادراو راك معا

 مبالمأ نولوةي 0
 ةنملا ىىا م ذوةاطنب و

 ىلع ادرم ادرج امواخ ديف

 لواط ىلعو فء“سوب نسحأ

 يمعشاحلاب اءارذذ وتس دا

 0و2 ركام ضرسلاو

 نيثالثو ثالثذالو أ ىسيع

 1 مما لقو ةنس
 م. نولوة.و ةنملا

 ا ميحرلا نمر لا

 انثروأو 0 انةدص

 طارصلا ذو ربعي واههلع ف وساحيف نقسلا ةعربكا اهيف نواصل اوناك ىتلا دجاسملابمالسلا هيا

 حجرتف ادبع بساحي يلاعت هللا قاربخلا فو ةءاجح اهيف ىتيملص ىلا كدجاسم هذه مط لاقيف
 4 يلع ليا ب يلا_هق هللا لوقي بهذ اذاف رانلا يلا هب يلامت هللا رمايف هنانسح ىلع هناديس

 هلأسيف ممغافشب هل رفغاف ايئدلا ف ءانتفلا م ساجمم ناك له هلاساو قىئدع كرمأ مالسسلا

 لأسالوقيف كديع لادم 0 كنا براي مالا هيلع ليئاربح لوقيف ال لوقيف ليثاربج

 ةدئام ىلع ساجخ له هلأسأ لوقيف ال لوةيف مال_ىلا هيلع ليث اربج هلأسف ءاماعلا بحأ له

 لوقيف هلأسيف ملام 4يف نكس ناكلص ىف ناكس له لوقيف ال لوقيف هلأسف طق ءامامأا

 ىلاعت هللال ويف مهن لوقيف ءاماملا مس اليرفللا له هلس مال سلا هيلع لب ربل لوقيف ا

 لجرأ كالذ ذاكو ايندلا يفالجر بحي ناكهناف ةنجلا هلخداو هديب فخ مالسال هيلع لبربجل

 ةمايقلاء وب ىلاءت هللا رشم ريا ف ءاح اذه ىلعو لجرلا كالذ ةكربب هل ترفذغف ءاماعلا بح

 رفذالا كلبا نم اهساو منار نم ا مقاتعاو ردلانم اهمئاوق ل , الاك اين دلا دجاسم

 ا عوقس ةعالاو اهودوت ل ةعاجلا لهأ اهيكرب 0 نه اهرهظو

 الو نيد راما دك ءالملا ند ءالؤو ام تاصرعلا لهأ اب ىدانيف ةمايقلل تاصرع ف كولا

 ذالاقيو ةهانجلا عم ىساولص نوظفحم نيدذلا د- ةمأ نم ءالؤه لب نيلسرملا ءايبنالا ن
 حاف>و ءأ رج هنوقاي ن ٠ برغملاب حانج ثاحان> هل - هل لاش اعلم قاخ ىلاعت

 هاعدقو شرعلا تى هسا وفل توقايملاو ردلاب لاكم ءاريضخ> ةدجربز ند قرشأاب

 لكاس ند له هل با>:سدف عدا ند له داضمر نع ةليل لك ىدانيف ةملاسلا ضرالا 080

 رجخأ ملطإ ىتح هل رفقيف رفغتسم نه ىله هيلع باتيف بئات نه له هلو ىلع. و

 : رانلا ركذ ىف نوئالثلاو عبارلا ب بايلا ا

 اقف لاخلا ىلا لع لئارجاب لاق مالسلا هيلع ىنلا ىنأ مالسلا هي ةيلع ليئاربج نأ ربخلايف

 م تضسا و مام فلأ أهدقوأ م بت رجا ىد م فلأ اهدقوأف رانلا قاخ ىلال هللا نا

 اهرجج دمحم الو اهبط اهطنال لظملا ليللاك ءادوس يهف يبق تدو ا يتح ماع فلأ اهدقوأ

 نمد هراثلا يلا راع || لأ بروف لاغ: اك براقعو ثخن. | قاف ءاك تايح منو نادهام لاق

 الا امن موبجني اف رفظلا ىلا رمشلا نيبام طشكتف ميهافشإ ذخأته برافملاو تالا كلت
 تايحرانلا يف نا مالسلا هيلع هللا لوس نعسامع نب هللا كنع نع يورو ناذلا يل برحلا

 هللا نم وبقت. ضرالا
 نيلدللا رجا رساف ثرح
 لوقت ةأرملاذأ ديزن' لاب
 ىلر ةزءو ةنإلا يفاوجورإ
 نحل اعيش ةنللاق ئرااب

 لوبلا نم نيروطم كنه
 يملاو ماخنلاو طئاغلاو

 تاربطم ءاسنلاو طاخلاو

 ىبنلالات(ةدئاف) ضيحلان.

 ىذا لسو هيلعدللا يلد

 مات باب هللا ةيابابهم ا

 0 اىفذأاضيأ و روويىلاعت هللا: خرب هولخداذ مكب اب اذه يحضلا ةالصىقعذوموادياون اكن يذلا نبا دانم ىدان ةمايقلا موي ذاك اذاذ

 اين دلا فاييلع اوناك يتلا موتلاح ىلع مثروبق نهم وقت قئالخلان أ ءاملعلا ركذ(لوال ا .تاهيبنت )نوئادلا ال'هلخ دي ال قايرل.هللاقي اب
 ةنجلا ىف ةنجلا اه ا ىلا :لا انامش اولخدةنملا اولخداذاف ريصق ريصقلاو لبروط ليوطلاو ريخ سريخصلاو ريبك ريبكلا

 نولوةيفاذه ذوذرمت لهةنجلا لهأأب دانم ىداني ورانالاو ةنأا نيد ٍفقي تح حلمأ شبك هناكتوملاب قي راذلا ىف رانلا لهأو

 نأللاىمعهومذتالتوملا اذهىول وةف اذه وفرعت لهرانلا له ان اع أت وهال ىتحهوجيذاذتوملااذه يمجأب

 ةدولخرانلا له ايو تال دواخ ة ةنهلا لهأايدانم يدانب مدانلاو ةنه انبي مهل باذملا ع نم حيرتسفف توملاب انيلع يغقي



 / ةماوتلا بش نحف «.

 ليقو يركن يحب ليثؤ هذي نهيف فائثخ اواهيفباذملا لوا رانلا لهأ مفي اهيفدولل ابةنجلا لهأ حرفي ىئيط تودالب

 لجوزعء هللا لبق نم ءايذلا اذاواهيذ ذوهءاتإو نوذذلت.ةنجلا لهأ انس 6 هللا ىذر ساعنالاق مالساا هيلع لد ربح

 بجرب

 الوطاهفوطل و.نانجلا يلا ليربج قلطنيفهتماو لسو هيلعهللاىلصا د اهيف فيض "ل سد غلاة رظحيانتت اوذانجلا ىلا لب رب أي ق الينا

 شا لم فاض رعو

 ادلع ف رظناوندع تانج

 ىلع ةفرشم رمحالا ردلا نم

 نه باب اطو اولكنانجلا
 رجأسهذ نم ىنعأ دجسع

 الادحأ اهغصينأ ردقي الف

 تاكف ىنوك اهل لاق يذلا
 اهرادشأو ةيلاقاهروم

 ةيناد اهفوطق ةقساب

 اهراينأو ةقاطانةاه زال
 لالحلاهل نم معسل ةقفدتم

 ىئذرسايع نبا لاقءاقيلاو

 ءظع كلعاذاو امهنم هللا

 هللا رمأول ةنجلا كلت ىلع مئاَ
 همدق عزنينأكلملا كلذ
 هتع_سو امل هناكم نه

 لاق ضرالاو تاوءدلا

 لوقيو لب ربج هنم ودق
 دريفهللادرعأي 0

 نم لوشو مالغلا هيلع

 50 نم تن وكت

 نيملاملابرلوسر ليربج
 نراحبس كلما لوقيف
 هللا ىةلخ فنم نيلاعلا بر

 مسالا اذه تءمسام ىلاءت

 ليربجاي ديراموهللوقي م
 لمحا نأ ديرا لوقيف
 هللا صأب سدقلا ةريظح
 نلوم هع كاسم اخ : لوةيف هذهريف ةنج ىلاعتهللا قلخ لهل. ربجاي كلللالوةيف ىلاعت

 نخلا قلطنا لجو زعهللا لوقبف اًئيش تدحج واف اباك نانجلا تفط براي 00000 قا هاك

 ةنج وه اذاف اهفرطيف ف لدع تانج ىلا لدهرنع 2 قاطنيف انيناكول ند نكد زو انهماذ ذل

 نع بهو نب ديز نع ىورو اهي رخ نيم رأ اهلا دي ةفدل مدحأ غلف لبالا قانعا لثم

 0 راذلا كلت نم ارح نيعبص نك ءزه هده كرا ثنادنء كاهن هللا يذر دوءسم نات

 م وبلا هده كرات نأ دهام لاق ءي د! اهمم ةءمهتاام نيث رم رحبلا ىف ترض
 دك

 00 ذخأي نأب رانلا كاللم ىلا مالسلا هيلع اا لسرأ ىلاعت هللا نأ ربا ىف ىود

 راما نم دي رت : ؟ نبت )!ربداد كالام لاق امامط | مب خبطل ىح مالسلا هيلع مدآ ىلا اهب ينأيف

 تاوهه م.س باذل ةرع راد_ةم كتي طعأ ول را كلاع لاق ةرمت رادقم ليئاربح لاق

 ارا ولف ءابسلا نط لزات ل ديرتام كيطعاول لاق اماون ر ادقم لاق اهر لف نحل

 رادنقم فخ ىلا_هت هللا لاق را لا نم ذخآ 8 يطا ليئاربج يدان من تابن 0 يف تبني
 هيلع مدنا يلا اهب ءاه مْ ةره نيودس رونا يف اهسنو ةرذ رادقم ابنم لي ربح ذخافاهنم ةرذ

 ىف امناغد قبو اهناكم ىلا رانلا در م ” لبجلا كالذ باذف قاهاش ش لمج ىلغ ا -معضوف مالسلا

 لاقذ و نم ماي اهنا وربتغاذ ةرذلا كلت ناهد نم راذلا هذهف اذها مو ىلا ديانخ وارافتحأ

 ىلغي امك هغامد ينم يلغإ رانلا نم نالعن هل نم اذه راذلا لهأ نوهأ نا مالسلا هيلع ىنلا

 نم هنطب ءافيحأ نم جري ر انلا بطو رج ا 2 هسارضأو هناريج هعمسف لجرملا

 نا مداص لاق اياذع واذلا لهأ ذوها نم هناوا اباذع را || لهأ فلغأ هاف ىريل هنأو هيمدق

 نوثكامكنال وقيف ىويلع درب مث اماع نشأ اباَوج مييلع درب الف اكلام نودي رانلا لهأ

 ام رادقم ابي الف نوملاظ اناف اندع ناف ابد نديلاخا انير ذوءدي

 مالسلا هيلع يذلا لاف نوءاكت الو ايف اسخا هلوقب ميلع درب مث نيئرم ايندلا تناك
 رادلاىف قيهشو ريفز الا كلذ دعب ناك امو ةاناو ةملك_ اهدمب مودا 0 ام هللاوذ

 ىذلاو مالسلا هيلع ليئاربج لاق قيهش اهرخآو ريفز 0 اوصأهبشت ممتاوصاو
 ةدش نم برغم ا لهأ قرتحال قرشملا :«ِ> اهنم حتف ةر ةردأ سقث لثم نأ ول ايبن قحلاب كثعب

 اونا ضرالاو ءامسلا نيد قلع رانلا لها بايث نم ابرث دال قحلاب كثعب ىذلاو اهرح |[

 اهركذ ىتلا ةلسلسلا نم اعارذ فا ول ايبن قلاب كثمإ يذلاو اهندن نم نودجيب امل اهرح نم
 قحابكثمب ىذلاو ةمباسلا ضرالا ؛خامي ىتح ليجلا باذل لبج ىلع عضو هباتك ىف ىلاعت هللا

 اهرد> هباذع ةدش نم قرشملاب نم قرتحال برغملاببذعب راملا ل_هأ نم الجر ناول ايبن

 نارطق نم اهءايثو ديدصلاو ميلا امارشو ةراجحلاو سانلا اهيطحو ديعب اهرعقو ديدش

 (باب)

 م ادبا فواد يعل

 الولودال كلم لال وقيقىدحو اهل اان 0 دحأ عمال وقيف كعماولمحي نم ليربجل كلملا لوةيفذاوضر لوقيف اهنزاخ

 ىنلالاةاهقلخ و هللا ى :ةلخافتم نكاآلا يقدش يف لوف يخأأي اهحيئافمن لف لو ةىلر ىدعو اذهب ميظعلا ىلا هللبالا ةوق
 عضي حاتفملا مالسلا هيلع لب ريج ذخأ اذافضرالاوتاومسلاهعسو امل هناكم نم جرخأ اهنم احاتهمْنآ ول لس وهيلعهللا ىلد
 اهروحو اهراجشأو ابنئادمو اهفرغو اهبابقو اهرودعقب ايلمحيف اهل ىلع هنيعي نأامصلا حيرلاعت ' هللا رمايواهت هرم ةقناتح
 عيجوهتماودمحعب ىتئاو قاطنا ليربجاب نزلا لبق نم ءادنلاهيت ًايفؤدعةنج نيب و ن#رلا ش رع تح اهعدضل تح اهنادلوو



 يببحأي ديعيلاو ب لئلا عمد ثوب ىداني وتانجلا يلا لب ربج قاطنيفلاق ىتءاركح و ىتفا هيلا موعدا ولسرلا قيلجالا ١ ١

 نال ص ىنلا موت. هتفايضيلا لسرلار ءايدن الا رئاسو كةماو تن كوم دبو ماركالاو ةيحتاب كصخيو مالسلا كئرقب 0 هللا دحمحاب

 هيلع هللا ىلص ينالم دقب مثمالاوءايبن الا رئاسو ليلخلا ىلاو مالسسلا ةيلعمدآهيبأ يللا قاب وهرصق نم لؤيإو هيمالق لع 0

 ءاولرشنب وةمار كلاةبقهسأر ىلع ب صنب مثْفاحرم ن م هالخرو بهذنم هردصو ةدرمز نم هقنعو ةنوفاب نسا بيغ

 اد_صاو اًهبص ى_حاو مب بكوم ىف نوريسي و هراسإ نعلسرلاو ءايدنالا نم ةدئاطو ليلخاو مدكبكرو ودخل

 اهضعب يداني راحشالاو 0
 دفو قيرطن ع اوحتتاضمب رانلا ركذ ىف نوءالثلاو سماملا با.لاإ

 مل-وهيلعهشا سهلا لوسر هللا لوسر نع ىودو ءاسنلاو لابحرلا نم 1 0 باب لكل باوبا ةعيسا- م

 مهفوفص مهيلعذودسفتالأ |!« اهنكلو ال لاق هذه انباوباك اهباوبأ تناكأ مال_هلا هيلع ليربج لأس هنأ مالسلا هيلع

 ابنمبإب لك ةنس ةئايعمس 6 8 ريس بايلا ىلا بابيلا ند ضع نم لكس ا-مضعل هوما

 امأ لاق باوبالا هذه ناكَس نم مالسلا هيلع لاق امص نيميس هيلي ىذلا نه ارح دشأ

 ةيوا طلاوعقزو ذوعرف ل 1 ةدئاملا نا ند 0 4و نوقفانملا هيفق لفسالا بالا

 بادلاو رقص هعهاو ذود ءاصقا ةيف ثكلاذلا بايلاو موحجلا هعهاو نوك رشللاهيذ ىلاثثا بايلاو

 ةمطح هعساو دوبيلا هيفو سماخلا بابلاو ىلنل هعلاو سوهجلاو هعبث نمو سيابا هيف عبارلا
 ال م ليربحاب مالسلا ه.لعلاقف لب ربح كسمأملا ريع ه-هاو ىراصنلا هخمس داس !/بابلاو

 نهر امك لهأ داي لاق ىلبلاقف هنَع نلاتنا دمج اب لاف عباسلا بادلا ناس نفذ قرب

 مالسلا هيلع لاق قاذأ املف هيلع ايشغم مالسلا هيلع ينلأ رخف اوبوت» ب اوتام نيذدلا كتمأ

 لخدي معن ليربجاب لاق رانلا 00 ,4 دحا هلا يفوح دتشاو ئميضم تسع لا ربا

 هيلع لاقو ناكل 33 يبو مال- ملأ هيلع هللا لوسر يكب مأ ١ كتمأ ا نم رئابكلال هأ

 هب ىلتبا امب ىلتأ ذا فاغأ ليئاربج لاق نيمالا حورلا تنأو تنأ 0 ل ليربجاي مالسلا
 نك دس ١ ىلا د#ابو ليئاربجاي ىلاعت هللا يحوا ىلناك_+.| ىذلا ىدف تورامو توراه

 يباذع نم انمات ال نكلو راثلا

 1 منج ركذ ىف نوئالثلاو سداسلا بابلا *

 فلأ نوعس اههلوحو ةمائقلا موي م قي (م:ء يلاعت هللا ىخر سابع نبا نع ىور
 نيب ام متاوق عسبرأ منهجاو اهتمزا !عورجي نيلقثلا نم رثك أ فرم لك ةكئالما نم شيع
 مف لك ىفو مف فلأ نوثالث سأر لكى و اسأر فوئالث ا-هطلو مام فلأ ةمئاقو ةعاق لك

 ةفش لك نا- ةفش مم لك يفو ةرم كنلا دحلا ليحل سرض لكى فو ناز علا مودال

 ةةاح فلأ ثوميس اهم ةل_سلمس لكل ديدح ن م ناتلسلس ه.ةةش ىفو ايندلا قامط لثم

 ىلاعت هلوق وهو شرعلا راسإ نع اهب قؤيف ةكنالملا نم دمي الام ةقلح لك كسعو

 هللاىضز سايعنبا يورو

 هيلع هللا ىلص يذلا نءايهذع

 رهشقب ورع انلوأ لسو
 ماع كل هلوط ة ةضق نم

 هيلعذ و رهيفكلذكه ض رع و

 رولظل مث نيع ةفرط نم عرس
 هلوط بهذ نم نأث رعق

 هضرع كلذ لثمو ماعنلأ
 ند عرسا هيلع ذورميف

 رمق مطر وظل مثنيع هفر ةفر ط

 4 مرشحأ درمز نم ثلاث

 هضرعو ماغ فالآ ةئالث

 عرسأ هيلع ا

 رق مطرب مظل مث نيعةفرط ن

 ا تع

 هضرعو ماعفالا ةحان ذأ

 عرسأهيلعذو رميفكالذك ||

 رمق مط رهظي مث نيدةفرط نمأأ
 أ تاوكاي نم نم سما

 ماع فالآ ةسا هل وط

 ثورميف كيذك هضرعو

 مثنيع ف رط نم عرس ويلف

 نماث رصق مط روظإ مث ” نيعةف رط نم عرسأ هيلعف ورميفدر هز نم كلذ لثههضرعو ماع فالا ةعيس . لوط عباس رصق , مهربظ

 هلوطرهوج نم مساق رصق مط رهظي ث نبع ةفرط نم عرس أ هيلعذو رميف كلذ لثمهضرعو ماء فال ا [ةينانمتهلَوط ضيخأ نيط نم

 فال ةردغم ةريغم ةلولط رهوج ند رشاءرصق مط رهاظي مثنيع ةفرط نم عرمم هيلع وريف كلذكهضرعوةنسفالا ةعست

 مط ودبي كلذ دنمف مسوهيلع هللا ص يذلا ن ءامهنعهللا يضر سابع نب !لاق نيعةفرط ن ندع رماه يلعذو ريف كل ذك هضرعو ماع

 نم حبست ةقسأب اهراحشا وةقهاشاهروصقاه راجشاواهروصق مط روظل وماع فال ةرشع ةريسم ىله سدقتلاة ريظحرون

 هللاالا اهددع معيالام روبعقلا نمهيف ةوماف فله ض رعو هلوط رضخأ جرم يهاذا سدقلا ةريظح يلااواصو اذافءاقملاو لالجلاهل



 رادع

 .سدقلا 0 اور ثيتساوا وحرف جرا كاذ 2 ةمارك-لاو ميلا يهنلا نم مههلادعأاماوأ وج رملا كلذاولخ داذان ىلاعث

 كلذ نم نوح ري متم قملا مي الا نم مطاللا دعأ امذورظ:؛ءو بحالاو ليخلا نع نولزمب م“ م هرسدق يلع ولا مونمدحاو لكدج

 لغم 0 ردعش ,لكللع ابق اروأو بهذ ةرجشلاقاءموقوف نمراجسشالاو رانملاو ىمار كلاىبو نوسا# وهنم عسوأ جرد ىلا جرملا

 ةئاملث ل لك لوط بهذلا نضرب رم لأ نلوعيس رق لك ق ريدق فلأ نوعبسرجشلا ن 0 نير دش لكنيايندلا

 نمثل ادبملادار ًااذافعارذ

 ا دارأ اذاذ لوالا

 ريطل نا يهتشا اذاو يشم

 اذاو راجشالا نيب هب راطهب

 علق راذلا ن نم لكايذا دار ]
 دق هيدنت 3 درا اهنم

 رب رمم لك ىبهذاربخلا ىفدرو

 نمقراعو اشارذ نيعيس

 لوح قربةسالاو س دن.لأ
 دييفامداخ ف وعيسرب مسلك

 ىفبهذ نم حدة مداخ لك

 : نمانول لوعبس حق لك

 نوميسىلو لكل و ب ارب دلا
 ةيروح 11 ىلع ةيروح

 هللا ىلو عتمشي 3 نذوءدس

 هللا لاق نونمداراام لك

 ةركب اهيف مبق زر مهو ىلاعت

 لها نا درو دقر ايشعو

 عرقي كلم مهاب ةثملا

 هللاد نع. نمكلملوةيفاذه

 ةالصاب فهم نب كدا ف تح

 1 اهيلصل ناك ىلا حببملا

 باملا هل نحتفيف ايندلا

 ء || ءالسلال وقيف كلملا لخديف

 مالسلا مترف 0 ييلع
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 ة رانلا ىلا سانلا قوس ركذ يف نوثالثلاو ميتال *

 ىلا اوهتتا اذاؤ مههاوفا متو مهنيعأ قرز'و مههرودو دوسلو راثلا ىلا هللا ءادعأ قال

 نهج رخو رفاكتلا من ىف عضوت.ةلسلسلا كلتف لسالسلاو لالغالاب ةينابزلا مولبقتسا اهباوبا

 دشلو هيفتك نيب نم عزو هردص ىف ىلا هدي لخدبو هقنع ىلا يرسل هدب لفتو هرد

 مهبرمغلو هه>و يلع بحسلو ةسلل يف ناطيشلا 8 مهنم يدا ا نرةو لسالسلاب

 ماقع 0

 الو ينيعأ 0 مهوجو دوست الفراملايلا ةكئالملا مهقوسل مالسلا 0 لاقاهم ولخدي

 لوس راي تلاقف لالغالاو لسالسلا مويلع عضوت الو ناطيشلا عم نوارة الو موه وفأ تحن

 ةيحالإب نذادخ يف باغلاو عيشلأ امأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةكتالملا مدوقت طر هللا

 يلا داقيو هتيبش ىلع ضمقب يتمأ نه ةبيش ىذ نم حف ة ةيصانلاو بن ءاوذلامف ءاسذلا امأو |

 يلا داقيو ةيحالا نم ضبب يقمأ نم باش نم مو هافءضاو هاتبيشاو ىداني وهو رانلا |[.
 اناا لع شين ىمأ نم م ل ا نسحاو هابام.شاو ىدان» وهو رانلا

 رظن اذاف كلام ىلا اهب يبدل ى ىد> هاريس كتهاو هاتحيضفاو ىدانت يهو رانلا ىلا داقت

 دوست ءالؤه نم ببهأ ءايقشالا نم انيلع درو انف ءالؤه نم هكيالملا لوي كلام مهيلا
 .ىنأن نا انرمأ اذكه ةكئالملا ل وقتف مهفانعا يف لالغالاو لسالسلا عضوت لو مههوجو
 مالس !اهماع دمت ةمأ ند. ن ع نولوقيف متنأ نه ءايقشالا رشعماب مهلوق ويف ةلالا 1 يلع

 1 د مما | اوسن اكرام اوأر اهف هاد اون وذاك كل الملا مهدات ال فرخأ ةياور ُق يورو

 نو .قآرقلا ىوباع لأ ن”نحن نولوقيف م أ نم كالأه مه لوقيف هنديه نم مالسلا هيلع

 مما اروم هاذا مالس !| هءكع لع ىلعالا تاو ملأ لن ام كالام لوقيف ثاضمر روش موصل نمي ١

 كارلا يف ع ل ناك اما كزام ,ط لو-ةيف هتمأ نم نم عبعجاباؤعاص مالسلا هيلع د

 الام اب أولاد ةيئابزلا يلاو راع , ىلا اورظنو عب ىلع اوهقوا اذاف ئئ تاوملا 5 رجحاز

 ٍِق عوومدلا نم ءىذ قعد 0000 ىد عومدلا نوكبيف م 5 نذأيف 0 ا 0 ئ || ا

 أم امدلا ن“ ةيشخ ايندلا فلكر هاكسملا اذه قد 5 كالأام لوقيف امد نوكمرف تيغذمعأ |[

 هل_.مأىلاداعأةقوف سلجاذاوعا رذلثم قا ى ,كرصاقت اهم لا رسم تيؤملظينأ

 باذم اوفوذ مط ليقو اهيف !وديعأ اينم اوحرخ نأ اودارزا ا!« كلدنح ن
 ١ فيك كتمأ رلاحا وأ هللا لو_سر اي ةمطاف ا 4ب متنك ىذلا رانلا

0 

 مويلا اا | مس

 أين دلا لك لوقو

 (ياب ( بهذ 3 ةرشعو ةضفنمق هرشع ةهشص لوعيسأ 0 اهب هذلا ن 4 هدب 1م كلما عض 2 || ةالص وعذر“

 نهانول فذوتس ةفقحص لك ىق.فناحرم ع نءةهرشدو كفجربز نه# دعو ت وقنا م ةرشعو قيقعن م ةرشعو رد ن ..م ةرذعو

 ءىشال لوي ن نم ةردش اذ لكلب دية سمن مدهشلا ند حا و نيللانمن 3 يخل ا الو رخ "الا همشبإ ! نول سيل ماعلا

 لوألا ١ ن*يل> 0 ةمقل لك ىف لودحيف نووهتش ةثلامماءطلا كلذ نداهيف نواك أ ١ رهخالاسدنسلا : نمل دنعةاطذم نوكيف ن 1

 هوه> ن* نواك ايل سولاو ءايبنالا ميج ناءاباملا ضعب لاقو ايندلاراد يف هانمش امةمقل لكف دج ةنجلا لهأ نم هو 3

 هيلع ىبصد#ةمأواغص فو رشعو ةثامةنملا لهأعيجذادرودةواغيرثتواعر ككهتمأ عمة هج نمل 3 اي ضو ديلعاللا لش يتلا 5



 نام كلذك رصعلاو اذكفروظلا تقوذاكاذاف جرخم مهيلعر سب ةيدحلاب ءاجىذلا كلملاذا مثةنملا لهألتلث انسذ واع ملسو
 نلفت مت متن :ك ام انهذولعفت مهل وقيو كلملا هما هام. فأدب درو ىناوالا وقابطالا كلت عمجة نجلا لَها م ىللعرلا

 هذهاماوهيف ل نوثعبب امى نيحات#ءارةفاون اكاين دل الهأ نأ ءادطا ب عاصيلاىناوالاذ ودرتوايادطا نولكا ايندلايف

 سا م ًاعفرباين لا ف فاكن مواويفام و ىفاوالا كالف هنت زخىفت الوهكلم صقني ال ىذلا ميركلا ىنغلا دنع نم ةبده ىبف

 و ةينارلا ركذ ىفن 0 و نماثلا بايلا##

 ديو لدحر لكتو را ر الا لد د لك ولما هل راثلا كلم نا ىغلب رامم ند روعنم لاق

 ند“ أضعب امضعل ران !| تاكأ راذلا لا كلام راغأ أذا دارأ ند لساسلو لغلو دعفقدو موقلا ا

 مهوذخاي ىايلذك ة هل ايزلا ءا_سؤر ددعو افرح - رثع ةعسل ةلمسبلا عادرخو كالام فوخ

 فال ة ةرمشع مهنم دحاولا فخ يف مهيدبإب نولمعإ 3 مولِجرا نوامدل 3 ال مملجرا و مويطأب

 ةرشعو هاجر ىدحاب فالا ةرشعو ىرخأ كم ٍفالآ ةرشعو ةدحاو كبد راهكلا نم ٍ

 ةوقلا نم هيفامل ةدحاو:ةعفد رفاك فلأ نيو راذلا ىف ىتايف ىرخالا لجؤلاب فال

 مهنم لكد ب تى ةكئالملا هد مثو هلم ةرشع ةينامتو رانلا نراخ كلام هممت رو ةدشلاو

 رقملا فرق ضايبك مهنانسأ وفطاخلا قرباك منيعأ و هللا الا مثددع يعمي الام ةنزاظا نم

 ةريسم م“ 14 3 نك ىتك نا امو مههاوفأ ن 4 راثلا بمل 6 مهم ادقأ س ع هيلو !

 رانلا راح يف مدحأ صوغإ ةرذ رادقم ةفارااو ةمحرلا نم ممولق يف ىلاهث هللا قايل ةنس 6

 لوقي مث راملا نم هللا ذومأو رانلا ىلغ بلغي رونلا ذال راثلا هرشل داع هس نشا را |

 مونع مجرتف هللا الا هلا ال يعاب اودان راذلا يف ثوقلأ اذاف رانلا َْق عموقلأ ةينابزلل كالام ا

 لوقيف هللا الا هلا ال نولوقي مثو مجذخأ فيك رانلا لوقتف مهيذخ راني كلام ل وقبف رانلا ||
 ن4 مونمو هيتاكر ىلا هدخا ٍن* مونف راذلا مدخاَتف ميظعلا شرعا بر صا كئلذب كلاما

 .م مههوجو قرت ال كلام لوقي مههوجو نم تبرق اذاف هقلح يلا هذخان
 َْق اوشطع انملاطو ناعالاو ةفرءأاو ديحوتلا ندعم اهنال موبولق يق رت الو نم رلل اهيلع ا

 هللا ءاشام اهنف ذوةمبف ناضمر ا

 دحا و لك سأر م ,طوقع ةهاذ رمل دس هرج لا وس هانا الب اع 2 لاق "

 اودوس

 يسجل يلا كاك « ادلج قوهبس مهنم ديل ضاق ةالج ال نونو "
 لسالسلابو شو حولا توك اه وص نوعوسلا رانلا ن 4 تايد مهفاوجأ فو راذلا نم قادط

 ناكاسم مالسلا هلع لاق ذوددحدسل مهوجو لعو نوبرغإ عماقلابو نوقاوطل لالغالاو

 وتكس نا اهالغاب نولولغم اهيف قونوجسم ,هو باذعلا انب طاحأ انيراي فوداني رانلا لهأ

 مه: كلذ نماوغرف اذافاياده سلا نم رتكأهلالج لج قحلا هلمفديت ادادعو لقاون نم ضئارف
 اا لا ااا ا ا ا ا

 امحرمهلالح لج برأ الو 0

 يىئالماي ىراوز و ىدابعب ١
 ةكلالملا قاتفىدامعاوقسا

 رهوجلاو بهذلا نم قب راباب

 ريغ ءامنمةءوا4ترقايلاوأ| “

 همعط ريغتب نبل نمو نمسا

 نمونيب راشال ةذل رخنمو

 نه ذوب رشيف ىنعم لسع
 يذودحي فذ ومشنامكلذ

 اذاف ةوالحاهنم ةبرشلك
 بارشلل كلذ نداوب رثألا

 نم «ولكأ ءىش لك مغبنا
 ضع لاقو مامطلا ا

 ةيرشأ ةينامثة نجلا يف ءاملعلا
 لسعو رو نبلو ءام

 ميفستو لوبحزو لوبسلس
 اوغرف اذاف موت قيحرو
 هللا لوقي بارشلا كلذ نم
 ىدايعب ايحص يلاعت

 ل ووكف ىكتالمابى راوزو

 ةكئالملا مهيتاتف ىدابع
 رمجالا بهذلا نم قادطان

 رهولاو ردلاب ةلاكمإ (
 ةأوامم دحربرل اوتوفاولاو

 سدئدلا ند لع دانم اهيلع

 ثواك ايف قريتساو سغخالا

 ةكئالملا موبتاتف يدابعاونكا ىكئالمابىراوزو يداعب ا.حصوهللالوةي كلذ نم !وغرف اذاف نووتشيامدك افلا كلت نم

 هءشن ةلحاجف سيلاانول نعم ةنول ههلحن لاك ةلد- نيعمسم دحاو لك ىسكيف ن#رااروذب ةلوةهمزاول الا ة فات ةنجلا للح نم سب الع

 هللا لوقيكلذ نماوغرف اذافذامعنلا قئاقش نمةقرو لعض.ةباك ةل> نيعسلا لعض.ةيةنجلا لهأ نم لجرااذ'وىرخالا

 وبتاةفىداعاولخاخ ىكتالماتئىراوزو ىدامجلانح ص ىلاغت

 سا لاخلا طةساذا اههمع هللا يضر ساه نااناق نيقاسلا

 مممولخاخيف ةضفلاو بهذلا نملخال#ةكئالملا

 ولوهنم يوؤا نوغماسلا عمسلل ماع ةئامسمخ ةريسم ن م نيئط هل

 فيصن ىلا

 يراوزويدامعبامح ص ىل-جوزع ءهلال وة كلذ نماوغرف اذافةنطااقوش مهلك اونال لاخلا كلذ نينر ايندلا لهأ عمج



 مرا راك قيقعلاو دجرزأاو توفقاع الو ةووالاوةضفااو بهذلا نم متاوخ 0 ءالملا مت ان ىداع اودتخ كام

 بانك نم ,ةباماخ لك لعبوتكم م ماعلا 00- 0 رمالار موجلا نم امسوصتالا اضيبالا

 ءاشل ثديح ةنجلا سلوا ضرالا انئروأو هدي ل د يق فدا ا || متاع بوتكمو ميحر بر نم وق

 بوتكمو روكش روفغل امرا نزلا انع بهذأ ىذلا هللدجلامإ ارلا متاحا ىلع «4٠ بوث :كدونيلماعلارجأ من

 نيقتأاذا .سماحلا متاح ا ىلع

 بوتكمو م دعل و تانج يف

 نا د متاحلا ٍس

 لغش ىموبلاةنْلاب ع

 نين رقم راغصلاو رومشثلاو ليولاب نوداش اوباحي مل اودان ناو وحشد  اوربص ناو اومحريه

 ةريغتم ممارنع ةيداب مه دب للص لئاس مولخدم قيض موباذع ليوط نيددان ندل+ْذ وح ىف

 باذلاانع ثفشكا انب ر نيلاض اموق انكواع :وكش انيلع تبلغ 0 هدر نولوقي ءام ةشالا ميال

 نودعصيفدوعماط لاقي الامح مه هللا قاخ راح )| له نيكاسم مالسلا هيلع لو 0 نذونمؤم انا

 مالسلاهيلع لاق نبر ماخ مههج ردق ىف لابجلا مميت اودعص اذا يت> ماع فلأ مرهوجو ىلع 7

 نم رلا نم ءاح ثيغلا نولوقرف هه ءادود ةبادس عفرت رطملاب انا اذا رانلا لها نيكاسم |[ ىتلا 2 0 ب

 2 ء اهومتثرو
 ىلامت هللا نولأ مم : ,هرابدأ نم جرخت م مه-وؤر ىلد عقت ران ن 0 ةراحد> مويلع رطمتف ةريثك ةبكاف اهيفكلذولمعت

 مياه رطمتف رطملا باحس اذه نولوةيف ءادوس هب ادعس روظتف 0 قذر الا 3 اي ًاتاهن

 هلوق يعم اذ_هو ةنس فلا اهللأ هنع بهذبال ةغدلهتغال نش لبالا قانعأ لاثماك تايد 0 0 1

 رانلا لهأ نيكاسم السلا هيلع لاق نود_سفي اوناكامب باذعلا قوف اباذع مهاندز ىلاعت 3 نيعتملا يف نماخلا#
 ردتقم ىلا رهبو ثانج
 عيال ماك ىلعبوتكمو

 معنف مثربص اك مكيلع مالس
 ىلق تركت رادلا يةع

 انبجي مل كلام نأ انبر نولوتيف !اوج مهياع درب الف ة ا فلأ نيعبس ملام توداي

 مكيلع هللابضغنماي نولوقتام لوقي اكلام نا م رانلا لها أ كلاماب ىلاعت هللا لوقيف

 اتماظعو انهوحل رانلا تلك أ دقف اهب جحيرثسن ءام ةب رش انقسا كللاماي نولوقيف رانلا لهأاب

 هولوانت نا ميجا , اره ةبرش مهيقسيف انبولق تعطقو انماظ» تقزمو اندواج تحضلاو

 عطق ذواعبلا لخد اذاف دودحللاو نويعلا ترئات هوجولا غلب نأآف عياصالا تطااست ىديالاب

 د ط ءاج - ماملإ كا اذا رانلا له نيكاسم مالعا# هيلع لاق جركل ءاغمالا|

 ا رانلا لهأ 5 0 هيلع لاق ميمادقأ نيب مداسجأ طقاستتو 0

 نورصدإل يم راملا يف ءايقشالاو دوما تخلاسا نادبالا يلع تعضو اذا فار اق نم

 ىهتش راع لكو رانلا لهأ الا ماطلا ىهتشي عل راج لكو ذوءمسال مد نوقطنيال مب

 توملانونمتي مهماف رانلا لهأ الا 0 تيم لكو راثلا لهأ الا سامالا

 د مهام أر دق لعباذملا عاون ًاركذىفذوءلرالابابلا »؛

 موحللا ن م ناس مو همس نيتسو فلأ كيعل ىدا ند رانلا نه م ودعم مالسلا هيلع ىزلا لاق

 ةايحلا نم ارهاظ نوماعل ذودملاع تاماطلا نم ةارع بايثلا نم ةاسك نيددلا ن 3 نولوزوم

 نم ذوبستكي ىوطاو قاوسالا ل_هأ مثو نولهاح ىأ نولفاغ مث ةرخ الا نع مهو ايندلا

 يدابعب ايحرص لجوزد
 ١ رج ون ىتكئ الماي ىراوزو

 رمحالا بهذلا ند ثاحيتب

 ادع لكلاهب ذوجوتيف
 كر ىلع ناكرأ ةعب رأ

 ةنوفاي تقلعول ءارهنوفاب

 باغل ايندلا ءاعم قاهنم

 يي ا قبيطأ ثكئال ءايىراو زو ىدابعإ ابحر م م لجو زهدهللا لو. كالذ نم اوغرف اذاف رمقلاو سمشلا رون ىلع اهرون

 مون قر يلع فرفرئر ويطلا كلت ذأ م :بيطلاو يدل ووفدالا ايما اين وسمشإ ءاهنو 2 يف ان ار ويطول | كئالملاريستن ىدابع

 ا طا يتكئالمابىراوزو قىدذابعب ابحرموللاغتاو كرات هللا لوقي كلذ نماوغرف اذان مهرخآوملا مطوأ نم مون وبيطيف

 ل لكى لج ربح لك حشلا ناصغأيف ةقاعم ريما زااو نيعلاروحلا ند تناغم رضحتفةكأ الملا هذتف 0 يدابع

 هللالوقب مئاهخ» نسح أذ وعماسلاع وسل تاهن اه معد ريمازملا كلت ىف و لخدتف شرعلات 4 نهد بوتورامزم فل قيس

 يالك عاممو ىركحذبا وذذل:و ىلجال ايندلا ف تابرطملا نع م+ ماوه اوهز 3 ىدانع اوبرطأ نيعلا رودحال ىلاعت



 عاممو كركذ بح ايندلا فانك انبر نواوقي تابرطملا نءا وعب ثودجولا نما وماهاذة كاس الاةبح ىف نودجاوتب لالا ةرضح يف عامسلا كالذب احرف ةنجعا| لهأ ريطتفريمأزملا كلت موبواجتو نيفلار ولا ىط يذختف قانثو يدمحي كت وسأ ع يقل
 س قل ةريظ# لكوملا كلل يلا هللا لوقي مثنودلاغام يف 1 ناو كسفتأ يهتشتام ىدنع ل مط ىلاعت هللا لوقيف زيزعلا كءالك
 كالذدنمؤ نياسرملاو ءايبنالا ددعإ جردلانم هلو ماطفل أ هعافت راءار ءا رمح ةنوقاب ن 00 اربنمكلملاب رقيف ىدايملربدلا برق بوركاب

 2 1 ا ةامسولا ةجرد ىلهملسو هياعهلل اىلص ينلادمصلو هدد رد يلع ي : لك دعما

 نم ىلاعت للا ىلاسرالو اوءاش كام ع
 وضم لكراص نيك يف اود رط اذافراذلا ىلأ موه وجو يلع ذومدعسل ةنامال و دوملا ىفغفان

 ايواهمةنامالاو .طهملا ضقانل ليو لاقو نذاكم ىف م,واق و ذاكم ف قرع لكو قاكف ق مم

 ىءوماب ىلاعت لاقو ةيتيعو هيثذاو هف ند جر#و هريد نم لخدت رائلاو موقزأ| ةروعش لع

 لوس هناسأب قلعم لالغالاو لمسالسلا ف ثاطيشلا هن راق دق ةنامالاو دهملا ضان تباروأ

 نامالا باطل رفاكتلا نأ يد نيع ةفرط 4 ار لم الو 0ع ةفرط مانيال هب رخام نه هغامد

 كراتوابرلا لك آو ىنازلا اذكو توملاب نامالا باطي ده.لا ضقان اذكو باذعلا نم توملاب
 امالقا راهحشالاو ادادم راحملا ءامذ اكول ىمودهاي ىل لاهت هللا لاق ا 2 راغلاف نوذعإ ةالصلا

 نا تينفومالقالا تصلخل اباتكس ن نجلاو سنالاو مالقالا تمل اباتك نطل سنالاو

 مخ تبقح ددع 3 35 نأ لبق املك راحملا تدفت و سن الاو

 ليئارب هل مالسا هيلع ينلا لاقاقافو ءا زحاقاس ةفايجإلا ابارثالو ادرب اميف نوةوذال اباتحأ

 امد نيش ال ىلاعت هلوق كلذو

 مقا لاق آرهش كةنسلا مالسلا هيلع لاق ةنس فالا ةعب رأ مالسلا هيلع ليئاربج لاق بقملام
 مالا هيلع لاق مو. فالا ةءار لاق ة امون مغ رهشلا مالسلا هيلع لاق رش فالا ةعل رأ

 يأ نع ىورو ايندلا ىدم نم ةنس ةعاس لكو ةعابس فلا قوفيس لاا عاض وبلا

 نم جري ةمايقلا مو ناك اذا لسو هيله هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هند هللا يضر ةريره

 ىفسلا ضرالا تحن هينذو ةعلاسلا ءاحس 9 هسأو برقعلانم هلوتي نشل رح هع*ا ءيث رانلا

 مالسلا علل ريح لوةيفن و براح ن* نا 7 نمجزلا زراب ن هه نأ هلم نيه رس ىدانيف

 برش نم نبأو ةاكزلا عنم نم نبأ ,ةالصلا كر نم نأ ةسمخ يزن اوقتغ اصلا ديرك اذام
 عجريوهفيف مهممجيف دجاسملاف ايندلا ثيدحي ثدحتي نم نبأ ًاوابللا لكأ نم نبأو رجلا
 ةواقشلا نم هللاب ذوعل من ,ح يلام

 كر لاب راش لاعركذ ف ذوعبرالا او ىداحلا بالا #

 زواكلاو رجا براشب ةمايقلا موي قو مالسلا ةيلع ىبنلا لاق لاق ليكن أ نع يور

 الف اذه ىدانملا ىدانيف رانلانم ةيشخ ىلع بلص ىتح هيفكيف روبنطلاو هقنع ف قاعم
 ىلا اوثيغتسي ىح ففقوملا لهأ ىذأتيف هف نمرلا 0 جرخي اذك عضوم نه نالف نب
 هاشطعاو ةنس فلأ فوداني رانلا رف او>رط اذأف رانلا ىلا يأ مه ريصم نوكي مث مهيد نكن نم هلل

 ( قئاقد (1

 تبارول ىسومأب ىلاعل هللا لاقرانلا نولخ دب باب ىأ

 ءايفصالاو ءامقت الا

 ءايلوالاو نوقيدصلاو

 نوملا.ملاو : ءادهشلاو

 قانجلا لهأ ن م مهالا عيمجو

 مثرعنعلاو كسملا ناكر

 مدهارباا ىدانمللا ىداش

 لطهي كتما تلجاومل

 ارقي و هيمدق ىلهامت ؟ اق ليلخلا

 ىلاهءلع تلزن ا ىتلا فحملا

 ءادنلا اذاف سلاح مئاهرخآ

 ىسوماي ىلعالا ىلعلا نم
 لوقيف براي كيبل لوقيف

 موقيف كتماب بطخاو

 ل نهةاروتلا ارم

 ءادنلا اذاف سام مئاهرخآ

 يف يسيعايملامتدل لبة نم

 هرخآ ىلا دخلا 2

 قداد مقدواداب لانا

 قييم دوبألا نم روس
 روزا ارقيوهيمدق ىلعاتاف

 موقالب رطيفان وص نيعستب
 امظع ابرطدواد ثوص ن“

 توسلا كلذ نمذوكسبو
 ارامزم نيعسلا لدعم ١ وهو

 اذب رايال نول وةيفاذه نم نحت وص متعمس له هل الو ككزبالا مهلوقيبرطلانماوفافأاذاف

 اهأ رقيق ربنملا يق ريف سإوةط 1 رفاو ريغ :ملاقرادخت اي ىبيبحاب يلا هل هللا لبق نمءادنلا اذاف ' فه نم ب طأ توص انءامماقرطأم

 ةكئالملا الذ 7 شرعلا ليدانقو مهتح ند يم“ اركلاو مودلاب رطيفافءض نيع.س مالسلاهيلعد واذت وص ىلع نسحلا دب زيف

 هللال وق مثمسو ةيلعهللا ىلص ى جذل تونغ 8 و برطالاحور ىذ ىتدالوذادلو لاو نيعلا روحلا كي ذكو براعلا نم جوع

 جاب نولوقيفا مكب رفعأر ةانيددلا ناذددن أمه لوقيف انيراب مهن ذولوةيف ىلسرو ىئايبن ةءارق متحمس له ىلاعتا

 اذاقماءن الا ة ةروسأب اور ىفونمراا ةروسهلالح لجسبزا ولت هالذ قي دا هللا ىضر سابع نبالاق كيذ ىلا انةوشامأ .



 تقفعو لا رومهقلاو روتسلاو كنملاو كالمالا تو رطو ذوحولا نع اون فدل الح لح قملا ةءارقاوعدم

 ىف ق.م ءايحع ىسركلالامو ابرط ش ثرعلا زتهاورابجلا زيزملا ةءارقلاب رطرانالا تجوامعورايطالاتدرغو قاروالا

 ةءارق اوهيساذا نودرشبالو فز الو بنأ اذوندسإ ةنحلا لها ذأ ربمغا فو ىلاهث هللا ىلااقايةشاواندذ> زتهاوالا ء ىثةنحلا

 سَ !ىتب له يدابهأب هلالج لج ب رلاوطل وقب برطلا نماوفاظأ اذافهتوالحو هنحلكلذيذذمتلا فودب ؛رب لب هلالج لج ب /
 نيب و ىبب باجحلا مفرا بو ركايهلالح ل> برا ل وهي كلذدنعف مب ,ركلا كبهحو ىلإ 2 راغخلااهل م: نول وةق ءى .:

 كلملا ع-فريف سا

 مييلع بوتف باححلا
 مع ايث تلقصنا اهنم حيد

 تفصو م,هوجو تالهتو
. 

 ٍنودانيف مم اريج ىذأوب اندنم مقر ء نوكيف ةئنم» نينامث رادقم موه.مجالف علام نوداني مث

 لرودوعإ م امجحاون وكي يد رام )| ىلإ مع ءاوع 6 مع عفري الف قرعلا اذع عفرا انب راد

 اذاوم,هوجو ع لسالسلاب رانا نوءحساو مدي ةلولخم راذلا ي ]| نذودربو ادندح اها

 مامطلاب اوثاؤتسا اذاف توام تعطقت اوهرش اذ ذآ ى> م جا ءاملاب ارثاغل انا كلإب اوث اوتسا

 ج رديف : مهغامد يفامو م-موطب قام ل هنئم م 0 هب ءىح اذاف موفزلاب ءاحن

 00 ا لكل عج 6 ملط لع 1 دح أ ظقاسنت ف وهاوفأ ن م 0 ند بف

 مونادب | تدعسو موبولق
 تدرغ 3 - ويخ تعا 0

 ,]|لها نا ءاهدقو ىهرايطأ

 وناملةنحلا يفاما وارولايندلا

 لج هللالوقي مئاهيلااقوش

 باجحلا عفرابو ركايهلالج
 ىدامع نيبو ىد مافعالا

 هبجو نءباجملا عفراذاف

 تن ًاذولو قيفانأ نم ىداني
 مالسلاان ًايلاعتهشال 00

 نموملا ان وذو سملامتأ
 ناو نؤض للا أ

 نذو.وجهملا متاوبوجحملا

 اذهو هوهمساف ىنالك اذه

 اذهو هودهاشف ىروف

 لاثماك ل تايح. نحسلاىفو نر الف 0 ةئس فلأ قرا م ران 3 ل

 ديدحلا هلصاقم ىف لمحيو ران ن ا ا ىلع عشا مْ شاعد الف هيهدق شمت تخبلا

 داو ليولاو ليو يف ل-ءجي م 0 فلأ دعب جرخي مث لالغالا هدي ىفو لسالسلا هقنع فد
 ذوقسو ةريثك اهيفبراقعلاو تايلاولسالسلاو دعب اهرعقو ديدش اهرح مج ةلدوأ رم

 لحجر توص تعمس برا لوقيف موص عمسيفهاد# أب ذودان ُ م ماع هقلاز ادقم لبولايف

 ذاركس وهو تاموايأ دلا ىف را برشب يذلا لجرلا ثوص اذه يلاءت هللا لوقف ما نم

 الف ىتعافشب رانلا نم هجرخأ براي اب مالسلا هيلع لوقيف ناركس وهو رشا ىلا ثعتبف

 راملا يف ًادلاخ ىتمب |[ نإ

 6 رانلا. نمجو رحل اركذ فذ وعب رالاو ىناثلا بالا
 اذاف ماع فلأ ني ارلا محرأايو ماع فلأ مويقايو ع قى نائماي نانحأب اهيف 0و

 ن ا ةردفام كازا لوقيف مالسلاهيلع لبر يجو ءءاضقو كك مهيف يلاعت هللا دفنا

 قاطنيف مطاحامر ظناو قلطت ا لوقيف ىم طاحب ملعأ 1-5 ىلا ليئاربج لوقيف دمحم ما نم

 هيلع ليئاربج ىلا تال ازال يح طسو ىفاراث نم ربنم ىلعوهو كلام يلا ل.ئاربج

 نم ةايعملاب تلمفام لوقيف عضوملا اذه كلخدأام ليث ا ريجاي لوقيف هل امظمن ماق مالسلا

 تلك أو مثداسجأ راذآل 5 دق مهناكم قيضأو مطاع اوهام لوقيفمالسلا هيلع د# ةمأ

 مالسلا هيلع ليئاريج لوقيفذاعالا رون اهيذ ال التي موهبولقو مههوجو تيقبو مير رانلا

 ليربج ىلااورظأ اذا ممع باححلا مفرتف هنزحلا كلام نق مهب 1 00 5 باجحلا عفرا

 اذه نمذولوقيف باذعلا ا الم نم سيل هنا اودع قالا نسحأ نم هورظن و مالسلا يلع

 نو راظنيف هورظناف يهجو

 الب هلالج لج قلا هج ويلا
 اذذ باحح الو ةطساو
 له ىلا: رانوأاكقاو

 م,هوجو تقرشأ مههوجو
 هعقان, ةثاملث" > اًاوتاكذاو

 لج قحلا هجو ىلا نيصخاش
 دبعلا ةنسلاو باتكلابةتب اثىلاعت و هناحبس قحلاةيؤو (ةدئاف) ريصبلا عيمسلا وهو:ىش 4125 سيل نم ذاعبس هلالج
 نورك ر نورتس نأ نأ لسمو يراخبلافافةنسلا امأو ةرظان 1 ارا ة زمان دعمت هوجو لاقتهل وته تاكل الام عاجالا م

 ىلاعت هللا ةيؤرةدئافو ةنسلاو باتكلاهس ذكتل رفاكوهف كشوأدحجوا ةمايقلاءوب ى رالثاذأ | معز نمو ردبلا ليل رمقلا

 نمةيؤرامط تالصحاذاف ها ضارريغهنع نوكي نأ ةفاضاهصناصإو ' اراد لخد نم ذ أىرتالأ كوركشلا لاوزةندلا ىف

 دوجسالو عوكر اهيف سيلرادهذه لجوزعهللال وةيفدوحس | ينال نذأتا كتدامعق كاندبعامانطافولوةب لجو زع مهب

 0م تنذادقو مكتدعوىذلا د_ءولا لصح دقيتماركو يتفايضولا كو هددق نالا انأو دولخوءازجراد يهاماو



 بابال ورودصقالورمت الو #4 رجش ةنجلا يف ىقبب ل وا دج هللذ وري كلذ دنمفاهدعب كيلعدو رجسالو ةدحسلا هذهب
 راهن االو فرغال ومايخال و

 اورخالانادلوال رو>الو

 نوقبيف ادحس لج وزع هلل

 امط نيعبرأ مهدوجس ىف
 لوقي م اًميش نوءامبال

 اوعفرا ىداعاي ىلامت هللا

 ليلهتلاو ريبكتلاب| كس ؤر

 دروحدتلا و سا دقَتلا و

 نيلاعلا بر ىلع ءانثلاو

 هلالج لج قملا ميبطاخيف
 مهيدانيو باطملا ذيذل

 اد ىتأي ناك مالسلا هيلع لب ريح اذه كلام لؤقينادثم ندع ةكرذعا قآل ىذلا دع دعا

 'ئرفأ لبريجان قولو ,و نوكس  مرمجَأ اوداص مالسلا هيلع دمحم ركذ اوعمس اذاف يحولاب

 نيب موقي ىتح ليربج قلطنيف رانلاف انكرتو انيسن دق انلاح ءوسب هربخأو مالسلا انه ادم
 مهناكم قيضاو مهطاح 1 وساام لوقيف دمم ةما تيار فيك ىلاعت هللا.لوقإف ىلإدت هللادب
 هريخاو مالسلا مهم ءار ًارقا 31فوااَش برأي معن لوقيف ايش كولأس ف ىلاعت هللا لوقف

 يف رهو ايكاب ىذلا ىلا مالسلا هيلع ليربح قاطنبف هغلبق هيلا قلطنا هللا لوقيف مطاح ءوس

 باب ليكل باب ديل ءاضيب ةرد رم ةميخ يف ىلوط ةرحش تحن ةنجلا

 ىخأاب كاب أف مو ةيآع هللا ىلص ىب لا لوقيف ءاضيب ةضق ند عاّرصمو بهذ نم عارم

 9 ةاصع دنع نم تئجدق يفاكب ن . دشأ تكيل كنأوإف تا ًار ول دمحاب لوةيفلب ربجاي

 نوحيصلو اذناكم قيشاو انلاح اوه نواوقيو مال لا كنؤرقي ثو نوب ذعي نيذلا

 هيلع هللا ىبص ىبنلا مهعمسيف هادي ذولوقي مثو مهحايص عمسا ليربج لوقي مث هادمعاب
 || ءاسنالاو شرعلادتع ىف أيق ايكاي ل2 و هيلع هللا يلص ى او ماا مك كي لوقيف 5

 عفرا د_#ءاب ىلاعت هللا لوقف هلثم دحأ نأ ل ءانث ىل لاعت هللا ىلع ىديف ادجاس رخيو هفلخ

 موف كفن دق ىنءأ نم ءايقشالا براي مالسلا هيلع لوقيف تع ةشاو طمت لسو 50

 قانف مم 7 د 0 هللا لوقيف ف ىءوفشف هم 5 كممأ كو كؤاضق

 هللا لوسر دمت هللا الا هلاال لوقي ذاك نه لك جرخيل ءايدنالا مهارلاتو ةنلغ ىلص ىنلا

 هل امال ماق 0 هيلع دمح ىلا كلام راظن اذاذ م موج ىلا سو 5 هللا ىلص ىذلا قلطنيف

 مناك قيل وم طاح أ أو_سأامل وقيفءايقشالا ما لاحام كلامل سو هيلعدثلا ىلصينلا لوقيف

 مالس را يلا ر انلال- هًارظن' ذا قيطلا عفراو بابلاحتفا ملسوه- ل هللا لص ىنلا ل وقيف

 0 .ةرانلافانتيسأ وانك رب دةوانم وهل وان دولج رانلاتقرحأدق هاد اياولاةو مهعججأب اخلاص

 درسنا 3 قاطنيفرانلا مهتلكأدقاممحا وراص دقواهيججاهن مذ وج رخيف لاح ملعأاليف ابيل
 م مهوحوذ ك نياحكمادرمادرجاي امشهنمْذ وجر خيفهيفذ ولسة غيف»ايش اره ى مسا ةنلاب اب

 نودديف اه. فذو ريعيف ةنجلا نول + ديف رانلا نم نمجرلاءاقتع ءال؟ وه مب ءابج ىلع ت وئكم عقلا

 اولاقراملا ن ءاوجر مكيف نيقعلاو أر ناودحأ كاوا نضج رطب دل اكل مهوكع نأدللا

 ىو .و*نيدسماو 1 كولاو رفكنب . هلاد وبامب راع هلوق وهو رانلا ن. جن #انكو نيماسمانكانتيلا

 لعة نجلا لهأ ايلا قيف حلمأ شبك كك« أك تزل ةمايقلام وب يف أي لاق نأل_سو هيلع هللا ىلص ىبذلا نع
 اذه وفرعت لهرانلا لهأب لاق :وتودملاهلأن وقارعفافو رظنيف معأ نولوةيفاذ_هذوفرعت

 الر دولخة نا ل٠ ًايلاقب :؛ مثرانلاو ةنجلا نيب .ميذيف تو ملاهنأذ وفر هيف لو رظنيف م هذ ذواوةيف

 رهالا ىغقذا ةرسحلاموب مهرذنا وىلاعت هلوق كلاذفاهيذ تومالود كمن راهبيف توم

 هلوق وهز ةاشالاو ىو اور يك ل كقن اوثحتف# ةرفز ترفز م 0 ىجاذاربلايفو

 ىلا اورظن اذاف نولمعت منك امذوزجت مويلا اهباتك ىلا يعدت ةمأ لك ةيثاج ةما لك يرثو يلاعت
 دحاو لكل وةيف ماعةئايسخ ريسم نما ريفزواظيغتاطا ودم" ىلاعت هللا لاناك اه ريفز اوه ورانلا

 01 ل يوما
 ال نان علسيدل ١ ليربج لوقيف عج رثالف ىعجرا نب رباصلا قو نيعشاهحا قو ني 7
 الوادبأ هدعب «يلعاطخسأ د نا نرحل ةاضحلا اوك كب اد و م كر تاو ىلع ماكب و موعو دو نييناتلا قحح دمذة نا ماع شرتؤةاصملاع ومدن ءا و م رتف ىدرا ئذلا ز 1 مدو نيمئاتلا قمح

 قيدصلار كب ىلأ نايل وأب مافيني ذو د سو هيلع سوينا ةفابخل انونأن م'ماف فل ةلام برش لك اولادي

 مالسالوقب يلاعتو هناحيس

 ىلعاونم محر بر نءالوق

 انطا نولوقيف منئشام
 قت ان الومو ؛ انديسوأ ١

 لج هللالوقيف اذه كاضر

 ىئاضر ىدايعاي هلالد

 متنكسأ و يتنج متلخدا

 ىلارظنلاب كتءتمو ىراوحأا '

 تيضرو م.ركلا ىهج.:
 فروضار مت لوف مكنع

 هللا ىضر ىلاعت هللا لاق ىع

 نأ كلذ 4ع اوضرو مونع

 ةياور ىو هر يشع

 لاق ىلاءثهللاهمحر ىلاربطلا

 ىلع اونمت يلاعت هللا لاقاذاأ| -

 يمت اذامو انر نولوقي

 كتنج انتاخدأدقو كيلع
 كتمبارك راد انئالحأو



 ع م

 مثماع فلأ نيرشعو ةعب رأ
 منامو ةنس فال آةتس يهو
 ةفايضلا نم لاجرال
 نكلوءاسنلل متيةءاركلاو
 بادح لاعرااو ءاسذلا نيد

 يلا مهضعل رظن.الورون نم

 يلاعت هللا لوقب مث ضعب
 ىدايع اولخدا ىتكئ الماي

 مع واخ ديف ةفرعملا قوس

 لوقيف هبحاص لجرلا ايف
 ةنجلا يفلوقيف تنأ نبأ 4
 يتالفلا لحما ىف ةينالفلا

 ىف ذورظني مث ذوفراعتيف

 هيف ذودحيف قوسلا كلذ
 طل لوقتف ةحنجاب اللح

 نأكتم يهتشان هةكئالملا

 لاخلا هذه. نم ذخأ لف ريطل

 اهوسيليف ريطيف اهسيليف
 ءاهنتا ىلا ذوريطلو

 يتكئالمايلوقي ماو دارأأم
 بئاحنلا ىدايعل ١ م

 اليخ ةكئالملا مط مدقتف

 نهاوجو رسم رمح أتوفابنم

 ًولؤالاب هاكر شتا توقاي

 مهقلخ مالغس رفلك قوذو

 هئايلوال ةعاسلا كلت ىنهللا
 نم بئاجن ءاسنلل مدقيو

 نم اهحورص بهذلا ند

 هثيب يخرب مر ضخأ توقاب

 لوتيو باجح مهدبو
 ىلا مكازانم ىلا اوهجرا
 نمؤملا خد اذا ضار كنع

 نيعلا روحلا هاقلتن هلزيم

 كيلإ يقوش لاط هلل وقتو
 ح ىذل هلل دج هللا ىلو اي
 نما لوقيف كنسو ىدي

 لبةينيخ ًرامو ىيفرعت نأ ١

 نايئمةفايض يلافونأي مثماطفلأ رششمانثا يهو باطغان رمع ةفايش ىلا نونأب 14
 95 ا اا ل اش د ات ل كانا تالا هس تت تهمس تطال تشل ا تدعم دلل

 ءايورشماىفقث الما رشحت ةمايقلا موب ناك اذار بلا فو بارقلاوءاملا افطتاين دلا رانك ريصت ىتح

 ىلا نوثيغت يف مهلئاعثو م -ماعيأو مهمادق نم د لأب طيحتف !مماوب أ ةحوت فم منهج مهلا
 عارفا الم يملا نزال لان الوقف هولا هيلو ؛ربج ىلاو لو هيلعشاىلسىنلا 3

 كاتي رايف ضمت اداب هللا لوقب مث نيم وملاسؤرىلع هةبر طم با ةهجدس هسارراغ هللا ريصيف

 يلا :٠ هللا ريصإةهسفنب رابيف ضف ل اكمترم ايهقرانلا نيو عاج ازتس تنحل ءلرامغ» نههللا ريصيف ضفيف

 ديعل ىو ب ريل ا يفءاج# مالسلاه يلع هتكرب ىلتل ران را هادقأ تحاطاسب هسفت رابغ نم

 براي لوقثو ه.نيع رعش نم ةرعش لكتتفر اناا ىلاهب رم“ وي هنا هلو ىلعهناءيس حجرتفةمايقلاموي

 تيكب ىناذ راذلا ىلع اههرح يلاع) هللا ةيشخ نم تكب نيع ىأ لاق مالسلا ةيلعادمج كلوسرذأ ||«

 ىف هللا ةيشخ نمهئاكب كر رانلا نمهصاخة سنو هل ىلامت هللا رفغيف اهنمىق م كتيشخ نم

 ةدد اوقع ةكربب فالف بن الفأ يك ى انما ىدانيم اذ دلا

 1 عبسلافانجلا رادةميفذوعبرالاو ثااثاأباءلا +

 الادحأ هءم؛الاطوطو ضرالاو ءامسلاض رمك اهضرعاهقاخ موب ةنجلا قاخ هللاذا بهولاق
 ةنلا ىف ةمدع اهعضوم راصو عيسلا تاومسلاو عيسلا ةزيضوللاا تك هذ ةمايقلا موب ناكاذافهللا

 ةب راح اهراهم . ماعةئامسمخ نيتجردلا نيبام ةحردةئامابلكن انا!و | ماهأ عسي دح يلا م

 نوةلخ نيعلاروحلا نمةروطم جاوزأاهيف نيعالا داو سفنالا هيمن عتاماهيف ةيلدعام راو

 ذرظن» الف نيا ذأ ريغ ن ء (فرأاعلا تارصاقنيبف * ناحرملاو توقاملا . نماك) دون ندي هللا

 ل وينتج اهاغو اكياطامو ايمدو ايامك .(قاجالو مولب ةسنا نيتيطإلل ماوس دحأ يلا
 اهمظعو اج ءارو نم اهقاس خم يراه .دب يف ة ةرعش نم اعلق اهاهح نولامل 0

 نوعؤر ضيبالا جاءزلا نمرمحال'بارشلاو يضخالا جاحزاا نمر مالا با رشلا يرام اهدلجو |[

 تيقاويلابةهصرم ردلاب ةللكم

 « ةنإاباوًاركذىف ثوءإرالاو عيارلابابلا ع
 بابلاىلع بوتكم رهوجلاب عمرم بهذ نمبا وبأ ةينامتانجال امهنءهللاىضر سا.عناالاف 3

 بايلاو ءاي ا ءادهشلاو نياسرملاو ءايدنالا بابوهو هللالوسرد# هلننالا هلااللوالا

 بيطب نيكزملا بابثلاثلا بابلاوةال_صلا ناكرأوءوضولا فودس نيذلا نيلمعملا بابفاثلا ||«
 200 [سفادلا با كاوركنملا نعءنيفانلاو فورهءملاب نيرم . الا تان عبار بايلاو موسفنأ

 بابلاو نيرمتعملاو جاجحلا باب سداسلابابلاو ىوطلانم اهعنعو تاووشلا نعهسفت عطقب

 نولمعيو مراحل نع مراع ان وضغإ نيذذلا نيقتملاباب نماثلا بايآلو تح باب ,عباسلا 3

 ن* يو لالحلاراد اهوأ انجح ثامن يعثو كلذ ريغو ماسالا سو نيدلاولارب نهتاريملا

 0 ب ةفااخت ىوام اةنج اهث اامثورحأ توقاينم ىعومالسال راداويناثو ضيب )1 ولو

 يهود مهلا |مسماخو رفسأو رجأن ذاجره نم ىهو دللاةئِج اهعبارو

 راداهنمانو 00 0 مو ندغةنج اهءبامسور أ بهذ نم يِ هو سودرفلا ة-ةجحا,سداسو

 مورارقلا

 ةنيلفاهؤانباماو ضرالاو ءامسلا نيب م نيعارمم لك نيبام َه ةضقنم عارصمو بهذ نءمعارصم

 ًولوالا اهروصقو نارفءزلا اهشيش> وربنعلا اهبارتو كما اهيطو هضق نمةئيلو بهذ نم
 هؤابصح نانجلاعيمج فىري وهوةمجرلا ل !فوي ره وجلا اك اروبا و تيقازولااههرعو

 د

 ءايضيب ة هضف ْن

 ناعارصمو ناباداطو اهاكذانجلا ىلعةف رشم يهوفاذجأاةبمعق ى هور الهدوم

 ولولا



3 
 هكتماد

 نقئشا اذا ننال دقو يلصتو موتو هللا يال
 يدر سسسسسسو

 مالسلا هيلع دم انيبن رهن وهو رثوكلا رمتاهيفو لسملا نم ىلحأو جلثلا نماضايب دشأ ولولا ا
 رم ا ليدسلالا رماهيذو مينستلا رم اهيفو روفوتلا رعاويفو تيقاويلاو ردلاهراحشا

 ةليل لاق هنأ ماليا هيلع يي لانع ربخلافو اهددع ىصحيال راهن كلذ ءارو نموموتخلا قيخرلا

 رهو نساريغ ءام ٠ نم داع 2 ل اهيف تب : أرق قانجإ عي لوا ءامسلا ىلا ف ىرسأ

 1 و ىلا راهن ايف يلاعت لقاك ىنصم لسع نم رم ور نمرمو ةمدلتر يت ل
 منا ف نب راششال ةذل رح نم راهن 000 ” ريغتب م نبل نم

 ىلا بهذت مالسلا هيلع لوئاربج لاق سهذت نأ يلاو رامنالا هذه ءيج نإ نم ليث ا ربجاي

 سف كلمءاطهبر امدف كيربوأ كمامي ذأ ىلاعت هللا لسف ِ 00 نم ىردالو رثوكلا ضوح

 اذا تحتفف كزيع حتفا ل مْ ينيع تضوخف كانخ دم ايلاقو مالععلا هيلع ىبنلا ىلع

 رج هو نم هلفقو 0 توقاي نم بأ اهو ءاضيب ةرد نم لقاك و ةرحش دنعانأ

 نسل ريط لثما اوناكل ةبقلا كلت ىلع اوفقو نجلاو سنالا ن ه ايندلا يفام عيت نأول

 مل كلم يل لاق مجرا نأ تدرأ اماف ةيقلا هذله تحن نه ىرجت ةعبرالا راهنالا هذه تيأأرف
 هعماةفم.لاق هحتفأ فيك تاق ةعتتفا لاق لوفقم 4 و لخدأ نك تل ةبقلا ق ليدل ١
 دحرأ] نمجرأإ هللا مس تلق هم تاور اماف ميحرأ ا ن نما للا مسي لاق وهامو تلق كدب ىف

 بدر اان ةمقلا ناكر ا را نم ىرج راممالا هذه تب : أرق ةيقلا يف تاخدذ لفقلا حتفتاف

 ترائلاماف ايناث رظنا ىللاق مع تاق تب 0 ظل له كلملا كلذ 2 لاة ةيقلا ن

 مسب ةبقلا ناكر ةسيزأ لع اونكم تي

 نم جري رجلا رهنو هللا ءاه ند جرخي نبالا رمثو مسب
 ذ_مب ىتركذ نم دمي هللا لاتف ةلمسبلا نه ةميرالا راهنالا هذه لضصا نأ تئاعق مي>رلا

 ةعب رالاراهمالا هذه نم هتيقسس ميحرلا نم را هللا مسإ صلاخ بلقب لاقف كتما نم ءاعمالا

 + جورخلا

 نم اهطسوو رد نم املسأ

 ء مداس )| هيله هللا لوسر قلن 46 هللا ىذد. بعل لاَ

 * ةنجلا راجشأ ركذيفىصف رع 2
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 تالق 35 هلا ىممد لسع __ءز

 ميد ند جر هم ءاملإ تب ةيارد معلا .,«رلا هللا

 م لدا رغد نمحرلا ميم

 اهلسع نم نوب رشإ دحالا مويو ةنإلا ءام نم تيسلا موي ةنملا لهأ ىتسي ىلامت هللا نأ م
 د تا لج رخ نم نود رشا .ءافالتلا مويو اهمبل نم نوب رشإ نينثالا مويو

 ليبسلسلا جرم صلاخ رفذأ كسم نم ميظع لبج ىلا اوهنذي يتح ماع لآ اوال اوركس

 فينمرسقملا اوهتذ, يتح ماع فلأ قو ريطي مث ءاذبرالا موب كلذو هنم نوب رشيف هتحم نم

 لزئيفري رس للك, مهنم دحاو لك ساجيف ةيآلا يف اك ةعوضوم بار او ةعوفرم. زوم 6

 ماع فل ا ميغ مسدويلع ر طع 3 * سيلا مود كلذو هنم نوب رشيف ليمجنزلا بارش هيلع

 ماه فلأ فوريطإ مث ءاروح ةرهوج لكتب قلعتل رهاوج

 فثرور.هكيف كسملا ماتم موت*# قيحر مهيلع لزنيف دلطا ةدئاملع نودعقيف ةعجلا موي

 يءاعملاذوينت4و تاحلاصلا نولمعي نيذلا ثو مالسلا هيلع لاق نوبرشيو هماتخ

 كلذوقدص دع ةمىلا ١ وهذي ىتح -

 مالسلا هيلع لاقف ةنملا راجشأ ن

 ىبوظةرجش ةنجلارادشأ ربك أ أذاو اهيطر ينفي الو اتا طقاستت الو اماصغأ سييتال

 ذوءبس اهياغو سدنس نما,ةاروأ ولج ذ نم
 ةفرغ ةنمللا ىف ىف سيل ان ذدلا ءامسا| ىف اهم م قذأو شرملا قاس ةلصتم انمعإ نصغ فلأ

 هريظن سقنالا ىوتشلام راذلا نم اهيفو اهباع لظ اهنم نصغ اهيف الا ةرحش الو ةبقاالو |||

 [يندلا ف نماداس نوربذأ

 رودعقلا باوبأ نم نجرب
 نلخداذا وض رنطل وقيف

 لخدنال ناقيف نكلزانم
 نط وحيف انثاداسىرت يت>

 قائلا لعأ ىلا فاوضر

 اهديسىلاءار وح لكرظنتف
 هندجو اذاف ملعال وهو

 جرفت لليالا .مالظف ىلصب
 عرزامدخم مدتساهللوقتو
 نرهود>و دج نمدصخ

 هللا مفر ىديساي مدنرسخ

 لبقتو .كتجرد ىلاعت

 كنيبو يدب عججو كتعاط

 هنددو اذاذف لي وط رميدعب

 ىلا نءجرب مث تنزح الفاف

 نوريسإ م ها نط زانمألا ..

 ذراجٍديو مولزانم ىلا

 ةارلا لوقتف روصتقلا

 مويلاك:حدش ا ماوجوزا

 لوقيفكبجورونرثك آاموأ|

 عقوف ىبر<جوىلا تراغن اهل

 اهللوقيو يبج ولت دولا |
 مظع دق هللاو تاولجلا

 لوقةتفكهجورانو كنس>ح

 دقو وياج و د ونه يكل

 0 ىفر رو هيلع عفو

 تح ن 14 ار فمش مهيلع

 نهروهش قردتف ش ْرعلا

 مويلع رينملاو كلما رثننتو

 موب لك يف كلذ لثم مثد

 نم مبا
 ديزملا مويوهو ةعجلاموب

 اذاةنجلا لهأن ملجرل اذافأأ

 راص هتبجعأو ةروصيأد
 ةروصلا هنعتلازو اهلثم
 يلاعت هللا ةرهقب هيف ناكىت 3

 ةلرحلا ىشاف ةممح

 لوق ويلاعت هللاءانعأ واوايمأ ا ملط بوتكم نهدلابةزرام لالا لمان او مسر كما هيلع نشنينجا الغ ءلجرلاأدرودقو ظ

 -ب



 هذه يلا هللا ىلواب رآثلا هل

 ةعاطلاب هللا ىلاو هنالايلو

 ينلالثسو ةرفغملابهالوأو

 ؛ | ةنجلا يفأ لو هيلعهللا لص

 هيلع ىنلاب اجأف راهم وأ ليل
 ْق سدل مالسلاو ةالبملا

 رون الا|هيفام ادب اةملظ ةئجلا
 اليلادبأ شرعلارون يفمهناو
 لشقسأ شارملا 0و١ اينو
 نققدس' ءازشلا نأ !امةنجلا
 ال“ التبهرون شرعلاوايناهلا
 رضخأ رون نم قولو هر
 رون نمور 007 نمو

 كيسا اوت ن*و رفصأ
 تفص شرملا روذ نُف

 ةرخاالاو ايندلا ىففاولالا
 قط اهيفعضو سمشلاو

 نم ةلدرخلا ردق هلالح لج

 تقرشأف نشنرعلا رون
 نال يالا ةمالعو ايندلا اهل

 قاغت روصقلا باوبأ
 حبست و روتسلا يخرو
 !اينلا" دحاوال "ةرازظألا
 ةكئالملا م-,يلع 5 1
 فحتلاو دبل موينات و

 يلامثو هناحرس قحلا نم

 هللا ف مهءاوخا مدوزلو
 مهبراقأو مهدالوأو ىلاعت

 دقو ةنجلا مهعماولخد نإ ذلا

 لاي اذا ملا نفر 1
 هب ىشع هبحاص ىرب نأ

 ملأ نم ه عرمأ رب رسل
 ا م ىتلتويف ديلا

 _'راثدحتيف 4 اناديم

 و كالت ين ناجرفتي و

 هرسعق ىلا دحاول 6
 ةفرغ رمدق لك يف و

 ةرحش لكلا 1 تابت ةرسم باول نسج لك ” ىلع بهذلا نم م عارصماونماب اياب ن ل وعيس ةئرغ م لكل

 ا 0 _

 ىلولا يمسو هديرت ىذلا لكشااىلا تبلقن كبجمتملناوكل ىوفكتبجعأناةلامخلا 05
 اذهب أ هنع هللا يذر ىلع لاق ناكم لك ىلا لصاو اهءوضو ءامسلا يف اماسأ ليجشلا ا ايندلا ىف

 بهذ نم اهضعبو ة نم اهيضعي اهقاروأو ةضفلا نم ة.ملا راحشا 0 أ نأ نابخالا ن

 وكت ةضفلا نم اهلصأ ناك او ةصقلا نم اهناصغأ نوكت هذا نم ةرجقلا لمة أك 3
 سبلو 2 اه ءاوملاىلا اهعرفو ضرالا يف املصأ ايئدلا ! راجشاو بهذ نم اب ذا

 اهفوطق ىلاعت هللا لاق !؟ضرالا ىف | ماصغأ و ءارطا ف اراض نق ةنحلاراجشأ أ كاذك
 كم انهن ك الو ةيلاحلامايالا يف م قلاش ام اًئينه اوب رشاو اولك ةسرق 0 ىأ ةيئاد

 هضعب قرولا برعغل لا تيه اذاو فاص ءامو رمخو لسعو نبل اهراهمأو روفاكو ربنعو
 هيلع لاق هنآ هع هللا يضر ىلع ن ع دان مالو هنم نسحأ معثام ت تودص هنم هو أضمن

 الا امم ةحجلا تاذ ليخ ابلغسأ نمو للملا اهالعأ نم جرخم ةرحش ةنجلا يف نأ مالسلا
 مب ريطتف ىلاعت هللا ءايلوأ اهيلع كين لادا تورال توقايلاو ردلاب ةعصرم ةمجلم
 لوةيف ةماركلا هذه الوم كدابع غلب اذا براي !ونم لفسأ مم نيذلا لوقف ةنجاا ىف

 تودع اوناكو ذوراطفت متنأو ذوموصإ ارناكو ناو ماو ولع اوناك نب د ذْلا ءالؤد

 يأ نعو نولخ.: متأو ىيدس ف م-هاومأ نوقف اوناكو - كاسل دنع نودعءقت متنأو

 اك اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ري_سإ ةرجحش ةنحلا ىف نأ هنم يلامت هللا ىذر ةربره

 يف هريظنو ةعرذ# الو ةعوطقمال راع ةيقؤو تاوكلسم ءامو دوم لظو ىلا هللا لاق

 ليللا داوس طي و قفشلا بيغ قالا ىلا اب وزرع ذئب و: سنقل عولط لبق يذلا تقولا ايندل
 سمشلاعولط لبق ى علا لظلا لله فيك كب هراكاا 0 يلاعت هللا لاق امكدودمع لظ هناف ايندلا |[

 ةماسب مكين الأ لاق هنأ مالسلاه يلع يي هلازع ىور ليالا داوس لدي نامل ورع دعبو

 ةماع اهتهرو دودمت ابلظ سمشلا عوللط لبق ىتلا تاعا.ءلا ىهو ةنحلا تاعاس هلأ يع

 ةريثك اهتكرو

 د رراركذ ىقذو.د رالاو سماخلا بابال و

 1 ناولأ ةعب 3 نك روهلا هوحو ىلاعت هللا قلخ لاق ا مالسلا ةيلع ىنألا نع ربل ايف

 نم اهرمشو رزفاكلاو رمثعلاو كسملاو فارفعزلا نم اهندب قاخو رحأو 0 'رفحاو

 كيسملا نماهيدثيلا اهتيكر نمو بيطلاو نا رفعزلا نم ابتكر املا اهبلخر عباصأ نمو زقلا

 ايندلاىفةقزد تقز». ولو والا نم ا ر ىلا اهقنع نمو رينعلا نم أوةنه ىلا اهيذث نمو

 نم دب لك ىفو ىلاعت هللا ءاعه ند مهساو اهحوز مسا اهردتص ىف توتكم اكسم فراس

 رم لخالخ ةرشع اهيلجر ىفو متاوخ ةرش اناا و عدد ةورعأا هر عاارلك
 ةنحلا ىف نا مالسلا هيلع لآ هنأ أمهنع هللا يذر سابع نبا نع يورو ًواؤالاو رهودلا

 _:رارفعزلاو ريثملاو روفاكلاو كسملا نم ءانشا ةينارأ نا تفلح ءانيغلااظ لاق ءاروح

 بذمعل ةقزب رحملا ىف تقزب ولو نبجاو زال تاقشأ نرد عيمج و ةايحلا ءامب اهتذيط ثنوغأا

 قووهبر ةعاطب لمعيلف ىل؛ه هل ق وكي نأ ب>حأ نم اهرحم ىلع بوتكم اهقير نم رحبلا ءام
 ذدع ة_نج قلخ امل ىلاعت هلل نا مالسلا هيلع لاق لاق هنع هلل نبا نع ربخلا
 فاطوليريج بهذف يئايلواو ىدابعل تقلخام يلا رظناو اميل قاطنأ هل لاقف لبردج اعد

 ١ ىذر دوعدس#

 ىلا تمستدف رولا كمل" سشضمل ن هم نيعلا روحلا ن ل هن راج هيلع تفاريداف ثاندلا كلت يي

 أةزملا بر روأ نم هنأ نظف قاس لب رمجو اهانانث ءوض نك لدع ةنح تءاظ لدر ردح
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 لمح ىرخأ ةرحشو قانثا - 407 .  اهئانم تن ةو وللا اومطق اذاق ةولارل للا ووسع سدغلك وندمغ لاذ ع
 ليضمن رحقو !كامز]ا يزد 0 ا ل ا

 راحشالاك الث قوفو اثوقاي

 ردق ريط لك ريضخ رويط

 ىلع ىلاعث هللا حبست ةقانلا

 نه لجرلا لكأ اذاذاصغالا

 أه لابن نمب رشوةنجلا راك

 لوقتو رويطلا كلتهللزنت

 ةنجلا ران تلك هلل ىلوأي

 - اه داعاو مه تن م و

 نهريط ريطب هنا مى

 "ا ىلاروبمقلاا

 4بطصد يلاهت هللا ةردق

 كقلخ ىذلا ناحس لاقف الا رظنف هسأر عفر ذ كسأر عفرا | هللا نيمأاي ةيراحلا هتدانف
 اذن ل 1 نلي يقاخ هللا نا تلاق ال لة ال لاق تقاخ نمل ىردتأ هللا نيمأاي ةبراحلا تلاق

 ةنحلا يف تار لو مالسلا هياع يب ذلا قار هلا يف ءاح اذه لعو هسفن ىوه لع ىلاهلا هللا

 ءانبلا نع اوفك اف كلذل كان بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل اروصق نودي ةكمتالم

 اماق ىلامت هللا ركذي روصقلا بحاص نال 3 ركذ اولاق عفا تاق ائثةفن تمت دق اولاق

 نه هللا هحوز الا ناضمر مون دبع ن ام ريا يفو هناش نع انففك هللا ركذ نع فنك

 يأ مايملاف تاروبعقم روح ىلاعت هللا لاق 5 ة فوغ ا ةرد نم ةميخ ىف نيملا روحلا

 أربرس ثوعبس لجر لكلو ةلح نوعي نهنم ةأرما لكل عو نهف تاروتسم تاردخغم
 ةفيضورفلا ذأ رهالكلو ةأرما شارف 2- اذعا رف نوءيس ربرس لك ىلعو ءارجج ةنوفاي نم

 روش موصل نمل هلك اذ_هو كلذ لثم اهجوزو اهمعطت بهذ نم ةفحص ةفيصو لك

 تانسحلا نم هيف لمصام ىوس ناضمر

 : اهميعن و ةنجلا لها رك ذىف فوعب رالاو سداسلا بابلا »+
 اترجفتا ءام | نيع ةرحش لك تحن ةبيط راحشأ هيف ءارحتسا طاعلا ءارو نم نا ربطا ىف
 دقو طارصلا نوزوجي نيح نونموئملاو لامثلا نع ىرخالاو نيهلا نع اهادحأ ةندلا نم
 نارينلا اوزواحو بتكلا اًورقو سمشلا يفا وفقوو ؛ باسملا ىلا اوماق رو.ةلا نم اومأف

 جرخ ٌمدودص ىلا نيلا ءام غلب اذاف نويعلا ىدحأ نم اوب رش ءارحصلا كلت يلا اًواحو
 ام لك جرخ مهموطل ىف ءاملا رقتسا اذافاهنع لازو دسحو شغو لغ ند مهيف ناك ام لك

 00 نبعلا يلا ن ذود مغ مهطابو ممرهاظ روف لوو ءادو داسف ٠ نم اميف 3

 ك.سطاك مهمات بيطتو ممداقو مهس وفن بيطت وردبلا ةليل رك ريصتف ايف

 فئادعس) روحلا موابقتستف او اموب سغيف ءارمح هنوفاي نم هتقلح اذاف ةنحا| باب يلا نووةذبف

 كنع ةيضار و ىيدح تنأ هل لوقتو هقناعتف أبيح اص يل !| ةيرو>ح نكرم نييدا ف

 ىلعو اشارف نوعدس ري ره لك ىلع اريرس نوعبس تيبلا يفو هتدب هعم لخدنو ادبا كحاو

 نم ةرعش نا ولو للهلا فئاطل نم |-مقاس خم يري ةلح نوءبس اهولع ةيروح شارف لك
 للح ماللا هيلع ينلا لاق ضرالا لهال تءاْضال ضرالا ىلا تاقس ةن :حلا ءاسأ رعمش

 عي هيا مودذلا نال مون الواقف ليل الو يقل 61 ةنجلا

 عاراودعرز نم ثلاثلاو بهذ نم ىلناثلاو ةضف نم لوالا اهلك ناندلاب ةطي طئاوح

 نيل اح لك ني امو ءال التي وون نم عباسلاو توقاب سداسلاو زد نم سماحلاو او نم

 جافءارضخ براوش لاجرالو نواحاكم درم درج مهف ةنحلا لهأ امأو ماع ةئامسمخ ةريسم

 لك يلع فوكي ةنجاا لهأ نا ريما ىفو لاَجْرلا نع نهزييقل ءاسنلل كلذ نوكي الو جلاب

 هجحو يف ه .هحو ىردو انول نيويس ةعاس لك يف نواتت ل لك ةلح فوعبس مو“ انما
 الوذوةزبب الهقاسو مردص يف اهقاسو اهردصو اهحوز هجو يف اهه>و يه ىرتو هتجوز

 هضعب و ىلقمهضعب و ىوشمألا

 يأ نئيماحهنععب و خوبطم

 ند ةيم وم را لكأب ايفزم ىأ

 ىت> نيعلا 1007 أسل

 امدوعيف هماظعأالا اوقمسال

 ىلاعت هللا حبسي دعي وذاك

 لوقي نم ةردقب نصغلا ىلم
 روصقو وكيف نك ءىشال
 ةدحاو ةعطقاهفرغو ةنجلا
 سبل مالعلا كلملا ةعانص
 لخديف لصوالو عطفاهيف
 جرفتيو روصقلا كلت ىلولا
 اماع نيعيس رادقم اهيف

 يفو نيئاسب اهيف دجويو
 لكتأ ليخ نيئاسرلا كالت

 قرشم تول اهمم سرف
 اهلو بهذلا نم ناعانجو

 لوقتف نالحرو فنادب

 ةنجلا لهأ نم لج رال ضرفلا

 بكريف هللا ىلواي ىنيكر
 الكف ل ويلا كلت نم نموثملا
 كلت نم ةدحاو بكر

 ىلع هب 0-0 ل وحلا
 نم هعم ب 3 و اهباحصأ

 نه ةيروح هيلع تفرش اذار وصقلا كلت يف رئاسوه اميف ةدحاو ةعاس ىاماع نيعبهةريسم مهب ريستف همدخو هثاسن نمدارأ

 هللا ىخذر ةريره ىلأ نعو ني- #لاو سأرلا رعشو نا_مجاملا الا رعش موب سيلو نوطختم

 3 انس>و الامجج موي لك نودادزب ةنحلا لهأ نا هيدن ىلع تاتكلا لزأ ىذلاو هنع ىلاعت

 اهعماجيف عاجلا وبرشلاو لكلا ف ةئام ةرق لجرلا ىلطععإام ر هو ابامش ايندلا ْ ذودادزب

 ةئام دم موي لكو ةيذم الو ىم ال ةّنِح م نوذامع بقملاو ابقح اينالا ىف هلهأ عما اك



 3 رولا لوقتف ق هللا 5 لوقي وموال ةسمق ل لبقب ميظم بح هبلق ال 0 0 | هرمدت مفريف اهرومصق

 3 ةرحشةيفوروأ نم اريهقدجرف ةنجلا ط سو يف اركاس لازب الو الي زهانيدلو مويف هللا لاق نيذلا نم + نحن هللا ىلواي

 ةيراج ةبح لك طسسو ند * جرم بحلا يقب وةر ملا لك ا اذاذ لمعلا ند ٠ ىحأةيوا رآأ ةقشلثم ةر ْلكر:ناح اهقروو ليخ اها
 نم اراهن أ ونيب راشالة ذل رح نما راهمآ وهءعط ريغتب :لنبأن هاراوم 1 نما ا ا نءارام :ايريفر وصقلا كلت نيد ر ظني مثمالغ و

 ىلوايذول وةيفذادل و ور و> نيب مدخاميف نام ا درمزلا نم بامقو توقايلإ نمسبابق راهذالا كلت ىلع و نعم لسع

 امههاب وتكمهلام# ى 2 هن زاهامج مثمشي ةجادذا ن ,ةحوز لك م.ةذلو مملف ؟؛م ثاكممف كم ءلااذة وش لاطوهللا

 قاتشاو ءاش اه ةيكالفلادو ه هللا ىلو لكأ اذاف امونع ل لاعت هللا ىضر شابع نبا لاق ماعط همها بوتكمو هردص ىلع
 رد ند ةدئام نيم.دسو |_ةئط نيعمسإ هنو'امف ماعلملا هل !يمدق نا ىلا-هئ' هللا رها ماعم ىلا 4,>و قريد اهردص ىلع
 | فاحصب مهيلع فاطب ىلاعت هللا لاق اك بهذ نم ةفحص تلا ف 0 تو_ةايو || فا ىر'واه,محو رون يف
 ةفحص لك فو نودلاخ اهيف ماو نيهالا ذإ:و سفنالا ةيبتشنام اهيفو بأ ل بهذ م مهاميف ههجورون فاهبجو
 نكلو هريغو ساحنلا رودق يف لمعي 2 خابلطلا هخيبط) حلو رانلا هه مل ماعطلا نم نا ولأ دنع نهةكئالعاذا كيذك
 ىلو سأر لع اهتحنجأ موقتف مانملا ىف ىناخيلاك ةذلا نر نمار كر يشرح مياع مالسنولوةيوةيدهب || ءاش ام فئاحصلا كلت نم هللا يلو لكأيف بعت الو بعت الب قوكتف توك اه لاق هللا ماع نولخدي ىلاعت هللا
 05 أم نموليبشلسلا ءام نم ثب رش واذكو اذك انأ 2000 آم ا لك اوقتو هللا رادلا يقع معنف مر يصاعب
 قت نا يلاعت هللا 38 ا كالت م يلا هللا يلو قاتشيف ةنلا ضاير نه تيعدو ةيدالز تسود را ال
 0 انذإب | راويطا عفرب مثاب هول نه ىلاعت هللا يلو لك افاءاوم نوكتف ءاش نول اع انع ليكمل فضصن :نال
 "00| للا ىف هريظل «ىث هنم سقتف آل هنم لكأ قاؤ | هماعط ىدني ال ةنبإ انا نب .(ت | ىلاعت “لا ةعاطإف تدجاج
 ةندلا لهأ نا مال_سلا هلع لق هىش هنم صقني ال هلاح ىلع وهو هنوءاعإو سانلا هساعتي ارم ةنحلا يف نأ مهضعب
 داب الا دبأ يلا اذكهو كس ا حرك حيد مداسجأ نم جرخي مث فوب شنو فولكاي ىلع تيدي كفرعلا ىجمسل
 د يي امل أ لب خيغلا * دودولا هير وفع يب :حارلا لوقي#»# نيعلار وهلا رهنلا كللدت ىطاش
 هفاذريخ دم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هم ركبهاوم طا 0 ركشلاو همعت ىلعهلل دخلا ىدبإب نويديا نذخاب مث
 عبط ىلاهتهدمح متدقف (دمباما 0 هقفأيفروأ ام ةيدعص وهلا لك زابتف اميمج نيئغلو ضعد
 ققرت باتكوهونانجلا ميعذو ثعبلا فاسأل رردلاب ىنفيالف تادلاخلا ع نحم 'ناقي شماوطا ىحم رانلاو ةنجلا يكف رايخالا قئاقد تاع تاو.دالا كلل ىفوطةرجش
 كلذو ةيقارلا لامعالا ىلعاءامحي و ةيساتلا بواقلا سمين الق تاممانلا ع نحمادبأ أ
 ىربكلا ةيرانجتلا ةعمطملاب عبط اطخمن الف تايضارلا نحئادأ
 م 1955 ه 4868 ةنس نعظن الف : تاميقملا نحئادبأ
 هللا دمحي مت الف تايساكلا نمي ادبأ
 الف تاك>ابغل ن مناد رحل

 تاحيجسلا نيل 1
 ناكنأ ينو ةسن الف

 نبدا# لكس دوه انك وانل

 كلذفت وقاولاءاغصك نهم ولءافصو ْوا الاضايبك نهضايب فارفعزلا نمهريغلاةو رونلا نملاةنيعلار ولا تةلخ ءىث ىأ نم ناهلس
 بتكهلساريذأ هلالج لع برلادارااذافمام فل ةريسم لامعا دبعال لاق هنأ ىنا ربطلا نعيتورب و ناحرم اوت وفايلان وناكملاءتهلوق

 نملذبالازب زعراص يذلازب زملان هتوميالايحراص ذلاد ملا ىلا توبال ىذلا يحل نم ميحرلا نه رل اهللا مسبإ هيب وتكماباتكهيلا
 ىلا ريسإ وةنجلا بيج نم بي ىلب ى.ءلا كلذ بك ريف كيلا قاتشم ىتاف ىنر ز ىد..ءايرةتفيال اينغراص ىذألا درعلا ىلا رقتفيال يذل | ىذا

 الاهماعب ال امكلذو ل و ا ا يابا

 هب الامماعاب مهب رمويدم تاحلاصلا وام واونمانبذلان اىلاءتهللالاقر وذلا نمهل لص حام ميظع نو هاتلهل زنمىلاهيديبملا هز هللا ولهلبا
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 2 0 / تاك 1

 ا ا 7
 4 م 0ك 2 ما

 هز

 2 31 0 نر
2 

 و نسا رعلاب( ىجسملا)

 / فيلات

 ا ةمالعلا ماعلا مامالا

 يلمثلا مهاربأ ن ١ ل ل دجأ 2 ىأ

 م هتمح ربهللا هدمغلا
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 (محرلا نمحرلا هللا مسب)
 »ف نانملا معلا هلل دما

 ىذلا # نمحرلا م>رلا
 هنيزو #* ناسدالا قاخ
 لضفو ه« ناسالا قطنب

 هادهو هدايعنمءاش نه

 فرشو ناعالا قي رط يلا

 ةال_صلاب ةمالا هزه

 نآرقلا ةوالتو مايصلاو

 ءايلوالا مونم لمجو

 ءادهكلاو ءارفصالاو

 نافرعلا لها نيحاصلاو

 ناءالاو لضفلا : ىلواو

 رفغو مرودص مملح رش
 ىلا ممادهو مهب ونذ مط

 هللا طارد مقتسهطارص

 مهيلع معئاو نانملازب زعلا

 م-يلع دادو هماعئاب

 ند مماقسو هعاركاب

 نم تاّشهتأ افهتبح يوك

 بولقلا هبرق بارش

 مهدعوو * نادبالاو

 ميركلا هبجو ىلا رظنلاب

 راقولا جات مجوتف

 هئاضر لاد نم مهسدلاو

 هلضف نم ناحبيسف ناولا

 هفطأو مظع هدوجو مس

 نم لكو ىقابلاودو مدق
 ىلع (هدحأ) ناف اهيلع

 هيلا بوتاو زامزإلالوط
 اانا هرفغءةساو

 دهش أو نارفغلا بجو
 هدو هللا الا هلاال نا

 محرلا هل كي ري
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 فترادوشاو * نمرلا
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 00000 2-- هتللل اى مم عانس ان نعت تست صصتتهم نع معصم

 ا(

 20ه جيو جوجو و حجج < مع 22202224906 تان وجب

 ىلع: هللا همحر ىلا مهاربا نب د# نب دا قحساوب أذاتسالا (لاق)هل آو دع ىلع ةاليعلاو هدج ق> دما

 نالكتااهءاعو نامتسملاهلئاو حرشلاب نآرقلابةروك ذملاءايدن الا صمعق لع لهتشي باتك اذه

لا: هصروحق:ىف ةكحل اءوجو ضعب رك ذيفبا)*
 *( نيلسرملادمسىلع نيضام ارابخا ى

 ىفطصملا ىلع صقىل امن هّللا ناءاكحلا تلاق كد اؤذدب تدثنام ل سرل اءاين أنمكيلع صقن المو ىل اء: هللا لاق

لةيلاحلا مالو ءايبنالا نم نيضالارابخا لسو هيلع هللا لص
 ا راهظاهناام:م(ىلو الا ةكملا) مح يأروماةه

 بدؤم ىلا فاتخيملايماناك ملسو هيلع هللاوص ىنلاناكللذ وهتلاسروإع ةلالدو ملسو هيلءدّللا لص هتوبنل

 م«هيلاالو

 ناك نا ى ا مولءلا نم

 ىحوإ اء.قدص |ةفومالةاءهموق نمناكن ف نيمدقتملاكولملاو نيضأللا ءايبنالا ريسو نورقلانم ىضمام

 ءيذ باطهلفرعيملو رابخالا لع هنعدخ ايملاعىلا عاطقنالا هيف ةنكعي ةدعهنطو قرافيملو

 رايخاب سانلا ثدحن اخاف تكالذ هنقلو مالا ةماع لب ربج هيلع لزف ناك ام هرهان م

 مهن ناكنمو هتوبن ةحص ىلع الءادوهل ةزجءمكلزناكو هقدصو هب نم اف كلذب هايا هرايخاوهيلاهثلا

ولاقو ىل اع: هّللارب + أي لاقو هب ءادامركن و هدلدجدحو هدس>|دنأاعماودع
 ىل؛ يهفامبةتك |نياوالاريطام || ا

مالسلا هيلع ىنلل اقيدصتو مهاب ذك ىلامت هللا لاق اليصأو ةركب هيلع
 يف ىلا ملي ىذلا هلزنا لق 

 قالخا مزاكمم ةودوو ةوساهلنوكيا صصقلا هيلع صقاع اهنا ؛ةيناثلاةكحلاو) ضرالاو تاود دلا

 اصلاوء'ءاوالاو نيم دقملا ءايدنالاو لسرلا
و مهلع ىنثاو مونعىلاءت هتاربخ  امف نيد

 رومان ءدتماىهتنتل

علا كلذب هللا نم اويمجوت.او اهءلع أهتفل اذع ءايدنالا ممأ تيقوع
 ىلاعم كلذب هللامعتف باقعلاو باذ

 اوعتساو ىلاءتهنلا ردالدتما املذ قالخالا
ت هيلع هللا ين ءامنالا بدال

 مظع قاخىلعاكناو ىلع" لا

 هقلخ ناك سو هياع هّللاىلص هللا لوسر قاخ نع تلئس نيد اهنعىلاعت هللا_رذر ةشثاعتلاةكلذلو

 كلذو مثرادق أولءو ةتمأ ف رشو هقرشب امالعاو هلاتيبثث صمعقلاه يلع صقاع اهنا( ةئإ ه!'ةكحلاو) نآرقلا

 مهنع ففخوءاياوالاو ءايينالاهب هللا ندتما امثريثكن مهتم وه ىوعهن أ ماع هلبق مالا رابخا ىلارظن هنا

 ىلا ءّهل و ريسف: يف نيار انا ضعءب لاف ةيمضاملا محال 3 اكيتلالالغالا رلاقثالا مهنع عفدو حئارسلا ف

 يملاعت هللا لاق عئانمصلا فيعمضت ةنط ابل, عئار شل! فيف# ةرهاظل' ةمعنلان ا ةنطابو ةرهاظة معن ميلع غبسأو

و هتمألغفو هسفن لضف ى | رهيدن ىلع صصقل' هذه هللا صقاذ اف.٠.ضناسنالا اخر تع ف دم
 مع

 همايقب' هم ايصو هراونب هلو مايق لصوف ممالاو ءايبن الا نمادح ارم. صخب متاماركب هتداووه هصخدتلا نا

كينذ نم مدقتأم كل هّلارفغدق سدل أهلا لوسراي ليةفهامدق تمرو: تح هركشلءادأهب رقد اب ءنعر فال
 

 (ةعبارلا ةكحلاو) ةدمسل'ةيف.ن+لا تثعب لاف مالسلاهيلءرختفامئاروكشادبعنوك أالفألاق رخأتامو

ذو هتحال ابي ذهتوابي دات” صصقلا هيلع ىل اعتدت نصق اعا هنأ
 مهأةعو ءادءالاو م اوثوءايدنالا ا !كل

 0 ا ا بما 0 انططما



 " دا الا آلا ضل ا
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 رويس الل ووو مجسم هاعدستكمت

 فس ب ىف ناك دقل ىلاعتلاقف ءاياوالا عنص ىلع مهثحو ءادعالا عنمع نعمهايادرب دمت عرض وهريغفرك ذ م
 اهو و نيقتملل ةظعوءو ىدهولاقو بابا هلا ىلو ال ةربع ممصمصق ىف ناكدقل لاقو نيل الل ناي آ هتوخاو
 صال لغتشاو صصقلارك ذب ماعلا لغتشا تاي' الاهذ#هىف لوقي ىلاءتهّللا همر ىلبشلاناكو تايالا نم

 ىلا ةنس 1 اهراثآو هرك دىقبا د امن دلاف ءازج ليجمت هلائيثم هرك ذءاقب ىف مهنم نسحل ان أ مهراثآو
 يف قدص ناسا ىل ل ءجاو لاقف نما ءانثلا ءاقب | ىف مالسلا هيلع مهارباهللا ليلخ بغرإك ةعاسلا مايق
 ىلع لاومالا ءاينغالاو كولملا قفنا آم ليقو هيمح رك ذلاو تيم تامام لاقي ثني داحاس انلاو نإ رخ الا

 ىديردلا ىندشنا لاقىزو رماد نبرصاناندشنأو هر نلاءاةيل اناروصقلاو نوصحلاو عناصملا
 ىو 3 اند اثي دح نكف اي هلعا ثندح ءرآلأ ا_ءاو

 اهرئاظنو بدلا ءانن ءامسلاو اهشارف ضرالا كل لعج ىذلا ىلا ءتهللا لاق ( ضرالا قاخ ةفص ىف ساحي)
 باوب أ ةعبس ل ءضرالا قاخ تعن فمالكلان أ( لعاد) نآ أرقلا يف ةريثك

 ) اهتيفيكو ضرالا قاخ ءدب ىفلرالا باياا (

 ةرهو> قاذ ضرالاو تاوءسلا قا نادادأ ام. ىلاعت هللا نأ ةقفتم ناعموة قاتم ظافلا, ةاوارنا تور
 هنم عفت را رالغذ ءاملا ىلارظن مءام تراصفةبيهرظ اهياارظا مث ضرالاو تا وهسلاقابط فاعضأ ءارضخ
 ءاذلا ناخدلا كالذ نم هللا قاخو ةمايقلا موب ىلادعري مولا كلذ نفسا ةيثخ نمدعر أ وراخج و ناخ د ودب ز
 ديزا|كلذ نم قاخور اذ و ءالا قاخ ىلا دعو دصق ىأ ن اخ :يموءامملاىلا ىوتسا مث ىل اء: هلوق كلذف
 مأت يمس كلذاذ اهت نم ضردإلا ّللاا> دف كه ءالا هحو ىلع ضراللا نم روظام لواف ضرالا
 |مقتفف ادحاو اقيطتن اكضرالاهّللا قا > امو اهاح :كلذدعب نع رالاو ىلاع# !وق يهو !ملمصأ ينعي يرقلا

 هللا ثعب مث امهانقتفف اقتراتناك ضرالاو تا ومسلانأ اورفكنيذلار + وأ ىلاءت هلوق كالذو اعبس اهريصو
 ىدحا هق:اعىعاهعضوف عبس نيسضرالا تحن لخ د يت> ضرالا ىلا طيهف اكله شرعلا تحن نم ىلاعت
 هيمدقأ نكي رفاهطبض قد عبسلا نيضرالارا رق ىلع نيتضمباق نيتطسإب برغم يف ىرخ الاد قرشملا فهي.
 رارق لعجو ةمئاقفلأ نوءبرأو نرق فان وعبسالاروس ودرفلا ىلعأ نمىلاعتهتلا طبه أفرارق عضوم
 ةئامسمخ !رظاغ سو درفلا نم ةجر د ىلعأ نم ءاررضخ ةنوقايهتلاردح اذه امدق رقتست ملف همن ىلع كلملاىمدق
 ع ضرالاراطقأ نمةجراخروثلا كلذ نورقودهامدق !ميلع ترقتساف هل ذاىلاروثلام انس نب امعضوف ماع

 هسفن درازاورحباأدم سفنت اذاذ اسفن موب لك سفنتب وهفر حلا فروثلا كل زر >نمو ش :رعلا تحن ةكسحلاك

 نكتف لدرخ نم ةب> لاقثم كت: امنا ىنبايهنب الن اغل لاق ىلاةرخصلا يهوا,ميلعروثلا متاوق ترقتساف نيضرا
 ترطغا ةملكلا هذههللاق ام ناقل نا يدد * ةي“ الا هللا مم تاي ضرالا ينوأ تاومسلا ىفوا ةرخص ف
 توااوهو انون يللاعت هللا قاذف رقتسم ةرخصلا زك لف هتظءوهرذعآ تناكو تامودت رارماهتبيه نم
 ىلع تو اولاةلا+خهدسجرئاسو هرهظ ىلع ةرخصلا عضوف تو. مبهبفا و توبلب هعينكو اينول هما مظعلا
 ا راي اطلاق ىلاعت هللا باتكنمنافر>اميلعامو أين دلا لو ةردقلا ىلع حي راد خب رئانتهلعرحبلاو رحيل

 ءاكح ضعب لاةكلذلو نوكيف نك هل لون ناداندرأاذا ءيذلان رمأ اع |لجوزءهلوق كلذفتناكف وك
 ندلاف كنم صنن كلذ نافذ * عمط ىلع قول_2 نعضخ ال ءارعشلا

 نونلاو فاكلا نيب كقزر ناف * هسنئازخ يف املا قزرتساف

 ةيهيياذق ع وح
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 6 ركلا ىلا اذه
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 شخ امعامسف ريسلا كلت

 ليزت اهتعلاطمو نادبالا
 ناوأاذهو #2 نارخالا

 لأ سنو كلذف عورشلا
 هلايلوابانعفني نا ىلاعت هللا

 نع ىحام انف ) هنالو

 نوفا يذ ىديس

 (هنع هللا ىذر ىرصملا

 ةره رحبلا تيكر لاق

 حوبص باش ىعم بكرو

 انط_سوت املذ هجولا

 كول بحاص دةفر>بلا



 ىف ناك ندم لك شتفف
 هوم 1 ل لا

 نم ب'ووشتفيل بالا
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 ا لاق مث كا نم هيلا

 6 5 يفتر ىالوم ا

 كيلع مسقاىنا او قوءمتا

 0 مق بم, داي

 نارحيلا اذه نم ةباد

 ل منيف وام سأرج رخن
 ةرهوج نونه ةدحاو

 باثلا مأافنونلاوذلاق

 باوو اني 1 يح همالك

 ردبلا

 ةدحاو لك منيو اهسؤر

 هي دلت 9 ردو> نوم

 تجرذا لك

 بنو مث قربلاك عملتو
 ىف رحبلا نمايناث باشلا

 لبنا و يدع راص 29ج وملا

 دين كايالوةيوهودامدق

 باغ يح نيعتن كاياو

 0 ىرصل نع

 ةحايسلا ىلع كلذ ىنام>ؤ

 ىلص يذلا لوق ترك ذنو

 يف لاز.ال مس وةيلعذللا

 ممولةالجر نوثالث ىمأ
 ل لخ مهاربا باق ىلع

 لدبدحاو تاماءاكنمحرلإ

 ؟>و) ادحاو هناكمدللا

 مهاربا يديسس نع

 يبلاعت هللا يضر ص اولا

 ينتبلاط لاق هنأ (هنع

 نم تقو ىف ىسنز

 جورسحلاب تاقوالا
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 دلا نعمه اين دب كولملا ين :ةيسأ د يك ةلوللل اينو :و نع هللاب نغتساو

 ىردتأ هل لاق 2 نيو وف ضرالا هروظ لع ىذلا توحلاىلا لغاغت سدلبا نار ابحءالا بمك (لاقو)

 ناكل عمجاك رهظ نع مهتيقلاب أ!تضقولاهري_غولاب+اورحشلا او باودلاو ممالا نمامتولايكروظ عا

 0000 ءااىلاعت ”هللا ثعبف كلذ لفي نأ ارتول مهف لاق كل حب راكد

 اميلارظنيل هناهديب ىسفن يذلاوفرابدالا بسك ل ىلأعت :هللاىلا توحلا |

 امو ملق''و ن لاقف هب ىلاعتدتلا مسقأ ىذلا توما اذهو تناك كتداع كلذزه ءىشب مناديلارظننو
 كلذو لايجلا ىلاء: هللا اه اسراف الا ىلع ةنيفسا افكت يالا ىلعأ انكم: تناكضرالانا او قمم نورط

 ينعي كب كيك نأىماور ضرالا يف ىقل ا يلا." كوقواداتوألاب+او ىلاعت هلوقو اهاسرأ لاب او ىلاعت هل |وق

 برايتلاقتو تجءض رالادللاقا> ابل وأ هنع ىلاعتدللا يضر بلاط ىنأ نب ىلع رع لاق 8 كردتت اليك

 اهرقاف لا بلا. ىلاعت هللا اهاسراف تب رطضاف ثن ابها ىلع نولي واياط خا ىلع نولح»ب مدآىنبب ىلع لع

 ىذلاوهوا, كاب طاخباف فاق لج للاي انمءامملاةرضضخ ءاريضخ ةدجربز زد هام عالج ىلا ء:هّللا قاحو

 لايف اراغص الابج هلوح ىأر 5 فاق ليج ىلع ىف أنبأ 'رةالاز د! بهو لاقو دم انآ أرقلاو قلاقف هبدللا, ها

 ىرمأاضرال زاز,,نادللا دارا ا ذاف ق ورع ىهلاقذ كالود- يتلال اب -!هذهام ىنربخ اف لاق فاق لاق تناد مدل

 نأشن' لافف ىلإء: هللا ةمظع نم ىشِإ ىف ربخ أف اقايل اقف هب ةلصتننا ضال لزلزتف يق ورعنماقرع تكرذ
 اضرا ىئارونالاقاهنم فصوي ام داب ىف ربخاف لاقماهوالا هنود ئذقنتوتا

 لاق تجرذذ املىلا هن هللأ نذأف اهم

 3 2 ع جاثلاكلذالوا ا ,اثمد ربا نمل ايج كالذءا رو نموامضعب أمضعب ماد جاما لابج ن م ماعة نأ هممخ ةريسأ

 ارذ نات هللا ىدي نيب فقاو مالا سلا هيلع لبي ردم لاقف ىندز لاق لا تقرتح الإ

 ,الكلاو مهن ذؤرال مهسؤرو كنم ىل عت هللا يدي نيب ف ةوةص موك «فلأذث امةدعر لكنههللا قا ذيف

 افبص الم او حورلا موب موي ىلاءتهلوقوهو هللاالا هلا الاولاقمالكلا ىف مط يلاءتهللا نذأ ذاق ةمايقلاءوب ىلا

 نع ب شو> نب ماوءلا نعن وره نبدب زب يورو هللا الاهلا ال ينءباباوص لاقو نمح رلادان ذأ نمالاز و.لكتيال

 لابجلا قاذف ديك تلءج ضرالا ىلاعت هللا قاخ 1 لاق هنعدللا يضر كل امنب سن أ نعناماسىبأن بن اماس

 لاقلابجلا نمدشأءيثكةاخن مله برايتل اقفلاي مال ةدشنمةكن الملاتبجعف تمافتسافاهيلعاهافلأو

 1 يش كةلخ نم له برايتل اقف رانلا ,عذ لاقي دا ن نم دشأءىث كفاخ نم له برايتلاةفدي دحلا ْك

 نمله برابتلاقف حي رلا معن لاق ءاملانم دشا»ىش كقلخ نمله برايتلاقف ءاملا مهن لاق 00

 هلامث نءاريفذيف هنيميب قدصتي ناسنالا مم لاق حب رلانمدشأ ءيفثكةلخ

 *(امناكسو !هقابطاو اهتف اسمو ضرالادو د> يف ىقاثلا بابلا) *

 هرم اميلت دا ىلاض رالك نيب لاق هنا ملسو هيلع هللا [صدللا لوسر نعرم نبوللا ديع (ىور)

 جر امنمو حب رلا نكسهةيناثلاضرالاو اهناكساويف هذه ىلوالا ضراللا قام طأ ةعيسيعو م اءةثامسمخ

 موهأوفاو مدآين غإ هو+و لثم مههوج رقاختفلا ما! ضرالا فو حايرلا في ردتو ىلاعت 0 ا حايرلا

 مهراعشاو زعملا ناذ اك مماؤآو رقبلا لجراك مهلجراو شنالا ىدياك مهيدياو بالكلا هاوفا لثم
 اهمفةعب ارلا ضرالاو انليل مرامنو مراهم انليل تاؤنأ مطسيل نيعةفرط هللاز ويصح ل ناحل قاوم

 ينسفت يذلاو مسو هيلعمتل ىلص ي !!لاق مهجامب رجست رانلال هال هللا اهدعأ ى +! تب ربكلا ةراجي>

 | لهيعدبنمنب بهو لاق تعاعأ ل يءاورلالابجلا مف تل سراول 0 ةيدوال امفذا هالمل

 ةراجحلاو سانلا اهدوقو امفىملاعت هللالاق ياا ىه و مظعلا ليلا لثماهنم ةرئصلار حالا تب ربكلا

 انربخا



 نب رد نة دحتلاق ىرقنل سآوب نب كاكا ا قرأ نب سودبع 9 .انيخأ -

 نيسلا نب لعا.ثدح لاق ىريشقلا صفح نب ريع صف>وبأ انثدد> لاق ثيللا نيد ا انث د> لاق روصنم

 ١ ةمضدم َةليأ تناكو اليل ةفوكلا ىلا تءدؤد ذاجحلا تدرا انااخذب لوقي راب نر الوصنت تعمس لإ

 ١ كتزءوى ملل هناكب يف لوقيي وهولجرءاك تعءمسف رادبا قاقزىلا تود مث نادك اهكأ ن* تدرفناف

 قوقشا كتفلاخ ذا كتفلاخو لي كتصع ذاك تهصع يف كلو كتفل أ قيصعع تراك كلالدو

 روصنملاق هللأاي هاثوغاومان ونذاو ينع كبح عطقنا اذا لصت أنهلبحنو قذف نم كباذع نمد

 | ماملامرمسلاوه لانا مجرلا ناطيشلانمهللاذوعاتلقو بابل! قش ىلع ىف تءضوف هللاو ىناكباف
 تعسف لاقةئالا ةراجحلاو سانلااهدوقواران <يلهاو؟<فنأاوق اونءآنيذلااهمااي مدرلا نمحرلاهتلا مسب
 تدع. 1 املؤ عضوم ا فرعال بابلااىلع ارج> تعضوف توصلادمخ ُْ اديدش انارطضا كالز دنع

 تياا اذهام هذهاي اطتاقف ةيك انج رخو ةيكاب رادل لخدت زوو تدارعأ نافك ب اذاف هياتودغ

 | ىنيعدوةسن ثالع ل مب ركلاهللادجول اذهديراىاتاقف تاع لع ددحتال هللا دمعاي ينعكيلا تلاةئكال

 تااق هتفوصص تناك 5 يداراذه روصنماب تلاققارعلال ها طعءاو رامع نب روصنم ىلافيةوعد

 رافي ونيك اسمللا كانو ىلائاثانالثأ هلدجبف بستكي امسي ملسو هيل ءهّللا ىلص هللا لو سر ل آنم ناك

 ا 3 ءالاهذهيف لدر رف هع ضو هئاكب قذخأ ةليلرخآ ن داك ازا ىح لوللاموقي وراه :!!مومصي ناكو ه هيلع

 (لاقو) ىلا هللادحر ايندلا ق رافدقو حبصأ ٍق>برطضب ى 0 بح لزي لف ىلاءتهللا باتكن مكيا التو

 اغا ىلا دا ستتاكس نيفث اخ اص ناش[ ان ترن > امو تلخدو رامع نب روصنم

 ُّظ نار 210 هلع تالقف لع درف هيلع تماس 0 املف هتالمص نم غرف د>تفقوف ىلاعتهللا ءايلوان ا مظع

 اماف هيلع ايش خمرخو ةقهش قوشف ىعواف عمجو ىل و: وربدا نموعدت ىوذلل ةعازب ىظأ يم هد ايداو ميج

 اتمهرخف يالا راج اوس ألا! هدوقو اراب يلهو قنا اوق اونمآنيذلااماابت اقف ىندز لاق قافأ

 ةينادا,ةوطق ةيل اءةنج يف ةيضار ةشيعىفوهف ةردتلا م ةباب وتكم هيلع تيأر هردص نعدب اي تفشك ملف

 لاقفك هللا لمفامدلتلةف جاتهسأر رعورب رسرلع اسلاج مانملايف هتيأرف تمن ةين ءلا ةلمالا تناك املف
 « راب اكلملا ف يسب تلتق اناورافككلافيسإ اولتق مهنال لاقمهل تلقف ىندازو ردب لهاباوثىنات

 نوتسوةثاثث اهنه بن :لكل حام را'لاثماكب ان ذااط لاغباالاةماكر اناا لدا براةعامؤ ة باد! ض رالاو

 كلذ نمَةِلق تعضووأ مسن: ةإك نوتسوة ات امنم قرف لكمسلا نماقرف نوتسو ةئاماث رافق لكيفاراقق

 راذلا لهأت اي>اضيأ اهيفو ءىثلكهنمدسفو هنثن نم ايندلا لها عج تامل ضرالا طسو ىف معلا

 ةءةيناع اهنمةي> لكل ةيدوالال هداك

 ايد امد ضرالا يف لبجمظءأ م 1 هب اهنم ةيح للا رماول معلا نه ةلق فلارشع
 مهلامعاو رانلا لهأ نب راوداميفةسوداسلا ضرالاو + هلصافم عاقتف هم ستفرفاكلا ىقاتلا ماا

 ةعباسلا ضرالاو * نيجسصىفل راجفلا باتك ناالك ىلامتهّللا لاق نيجس اههساو ةئيبحخلا مه>ارراو

 ا هنشو# -دحأ دقوري رههزر> لاقو موهس هيب اج دح اف عا مفر ءدون>و نسل انك سم هللا املج

 يورو مدآ يف 1 دق ممظعأةل زعذ هدوع مههظ عاف هدو“ ءدحو هايارس ثد اهنمو نجلا ةاتعو ةدراانم

 ا ءاشي ثوح هللا !ماعج دغ ناك اذاف ة هع اسلاءامسلاق مولا ةنجلا لاقهللإ كيع نع ءاقرزلا ىنا نعلبك نب ةماس

 ثيدحهب كيفاكف ضرالار عقدعب اماو دي ءاشإإ 0 اذاف ىلفسلا ضرالا يفمويلا رانلاو

 غاب الف ةماقر' دقمموي لكدب فسخب هن ارب |ىتفهلاوماب و هرادب و ضرالادب هللا فسد ثيح نوراقإ

 مورلا هلكت ىلا

 ىنيفكت ناي سفن تفو ٍ

 كلذىلاتفتل: مف رطاخلا |

 ممرايد ىق رتخ |ثجرخف
 ةيانعلاو مثراطتا لوجاو 1

 يف ةياعرلاو ىنيفكت ا

 ةلأال

 عءدهردل

 ا

 قى ىلع ترصف كلذ ا

3 

 0 الأب

 ىلإ

 امل اريكأ ى

 ىنمدعأب:و ين

 نئادملانمةنيدمتيناذا |
 ع تمازق ا

 مو.دياو حالسسلا نيدسإ الل ا

 ىوأر ايلف ا ا

 تنابيبطااولاتو ىلا اونا

 كلما بج أ اولاقف رعت تاق

 كاكا نار نا تن ا

 هن تلق بيبطلا تنا ]1

 ميلا هول_محا كل الا لاقف ْ

 ليق طرشلاب هوفرعو

 مهاربا لاقاهياعلوذدلا

 كلمللنااولاقو ىنوربخاف

 لالتعا ١ ماصا دق ةنبا

 اءطاللا ايعأ قود دش

 بربط نمامو امجالع

 ارب ءاهجاعواهيلع خد
 ىلا َرظنافكالملا هلتق الا

 لو>التأتف مهازبالاق

 ميلقحاا ىل كاملا ةوقالد

 | ا ا كللاناح

 نودؤاف 0

 ا املا 5 5 :

 رصقلا ا ىلا ت صو

 لد اد نم يدان" ىهاذ |

 لف بامط اطااب اوندا باب || |

 انأ ايف برع رس هلو

 ا
 ا

ْ 
' 
 ا
 ايلا لوخدلا لبق كسفن |

15 
 ا
| 
 ا

ْ 
 ا
1 



 دق ربك خيش اذا كلذك
 لاقو اعرسم بالا حف

 تيب ا ذاف تلخ دف لدا

 عاونإب شورفم طوسم

 عوضو» رتسإ و شرفلا
 أ! فيعض نينادفل> نمو

 مهاربا لاق

 أ 1 بابلا لخاد
2 

 نم "ا ] دعقف

ْ 
 ظ

! 

 ٠ تركذتف لسان اتدراو

 ٠ هيلع هللا ىلص ىنلا لوق

 | دوهولا اؤدبتال مل-سو
 | مالسلاب ىراصتلاو

2 

 أ مالسسلا نَء تح تلا

 أ رتسلا لخاد نك تدانف

 : دحوتلا مال نبا

 | قدسابأاي صالخالاو

 ٌّ تاذك 2 ند يرام احا

 مهارااب تااقمترُث اممضلا

 ند ايلويلا لءمسري لا

 ( هدب ىلع نوكي هئايلوا

 صالخلا
 مها ربا كدنع رضحيس

َ 
|| 

 ا

 ا

 ا
1 
0 
1 

 3 ةحرام |: نمل هر تلا

 ا

 ا
ّ 

00 .. 1 
 1 تمدو-9

9 

 ا

 | مهاربا لاق صاوحخلا
 كلغ رذخ ىتهاطت اقف

 1 دعمت هن جدك 2111 كدت هش كالشمس "تنل نما
 | عيراذنمتلاف رد الا اذه

 | قمل ك حال دقو : نبأ ١مم

 ري ني-بملا 00 اا

 َ بر_ةملاو سنالاو
 | ىلاءاوأر املذ سداجلاو

 || نومدو نووعلاب ىنوةمد
 || ىلع لخد اف نونجلاب
 أ الو ىنش>وأ الا بيبط

 ا لاق ينثهدأ الإ رئاز

 اآهلامو تاغف م-هارنا

 >د:-ننوه رع مش تروح - نع

 دقر :هيفطع ىف 0 و هادرإ يفرت رش 1 مالسلاو دا هيلع ي لا لاقو دم دالقلا» ول ل 5 ريق

 ةمايقلاموي ىلا 7 لجاجتي 00 ماع هتبجعأ

 » (ضرالا اهيف ىلا ءةهللا قاخ ىنا !! مايالارك ذيف ثلاثا بابلا) #

 وب | ىديب كبشلاق ق>ساوبا لاق ةيالانيموي ىف ضرالا قاخ ىذا نو رةكتل ك_:ن| لق ىلا: هللا لاف
 لاق يع نإ ميهارب ا ىديي كيشلاق ناذاش نب نيس لا نب دجأ ىدي كبش لاق ناطقلا دمحا نب درك

 ىبا نب هللادبعىديب كبش لاق ىراصن الا دل اخ نب بوبأ يديب كبش لاق ما نبذاو ةص ىدي كبش |

 ضرالا ا قلخلاتفإ مو هيلع هللا ىلص لخمس املا اوب ا ىديب كيش لاقةر ٍِ رهو أ ىدي ك كيش لاق منار 1

 ءاعب رالا مو روذلاو ءانالغلا مول 0 نينئالا موا ادعشالاو دد الا مقا لايجلاو تبسأأ موب

 ةعجأ ع سس يما موي باودلاو

 *(!مباقلاواهئامسارك ذى عبارلا بابلا)
 ةسم |اوا> طب ةعب ارئاوالاي:”ةثل ظ اواطرسإ ةين ام'اواعدا ىهست ضرالا نه ىل والا هبنمنإ بهر (لاق)

 اهثارذ هللا اعامسامضي | ةعبس يهف (نآ رقلايفةروك كملا اه ءاهسااعأ 5 ىراةعاشلاف كم امةيسداساا وةلةاثتم |

 رب موا لاب ةاقنر اهامسو ارا ارق ضرالا لءج+ن م مالاقفارارق اعاممر اشار ضدالا ل لءج يذلا اقف

 .اهامسو اطاب ضرالا سل له هللاو لاتذاطاسن 0 اقتراتناك ضرالاو تاودهسلازاا ورفك نيذلا

 اها مدس تابذلا رول ةاديتبإلب لاقف عدصلات اذاهامسو أدا ممض رالا لعمل غل !ةفاداهم

 توبي ىلارظنو ةفوكلا رهظب ىبءشل اعم ىثما تنكديعس ن بدلا> لاق !افك ضرالا ل ء ملا لاقفاتافك
 نب هللادبعنا (يكحب و( تاومالا تافك هذه لاقف ةربقملا ىلا رظن مءايحالا تاغك هذهلاقف : ةفو <01 ا

 قا رن ةلئسم ربظاو مالكا قيقحمن ىعدي ببطتم باش سوجل ا دالاس هبدعص روب أسد مدق الرغال ًض ا

 ةداي زىلا ببستلاو هنف ديف ةك> الف تامازاف ةايه !ةلاح ىف ننم ف. كدا نا معزي ناكورانلاب سفنالا

 بتكف ىءولا|ذهةلذ اقع اونتتقادق سانلان اءاهقفلا|ضعءبل ليقفهدامرءارذزاو هقار>ا بجاولاناو هنتن |

 000 كالا دنع اوم جاةجنم ع سنل ى موج ذه نيبو انني عمجاذار هاط نب هّللادوع ىلا همقفلا |

 ىه ضرالاهذه زال كامو ل لاتقبل وا| اذن صو هما هيعدب يصنع انريخا همقفلا هللاق اق كالت هدأ اقع

 تاصلا ىبأ نب ةيمالدانممىفدشن أو ىسوج لا م>فافا ااه دربنا اهدالؤأب لوأ ىبف قالا قاخ اهنم مماللا ١

 دلوت اهيفو انرباقم | 5 انمأتناكو اناقعم ضرالاو 3

 قاخامنم هن ال لاق اهي بنمط مفرارقرادب تسلا دلاناىرد؛ مدآن 0 نائىزارلا ذ ناعم نب يم لل ةدو) | ا

 ةنجلا ىلا ني اصلا ر م يعومتاف.؟ ىهفدوع.اوياأو هشع ىف قز راهاهو همشع ىهفأشن اهيفو همأ يف

 ( ضرالا هبدهللا نب زامرك ذيف سماها لصفلا )

 فارهشرشعانثا هللادنعرومشلاةدعناىلام: هللا لاق ريشا رابةنمزالا نيزو ةنمزالاءاش أ ةعبس هو

 درفد>اوو رسل الن اهتم رج ارهشالا ةس رالافمردسةعب رأابخ هضرالاوتاف ا هللا تاتك م

 رسسمأأ ةنالثلاف ةتيددملاو ةكم ءايشأ ةعبرااهني زوةنكمالاو بجردرفلاو مرغاو ة»طاوذوةدعقلاوذ

 مهارباةمإ راو ايبنالانيز رو مدلعلاو ةالصلا ميبلعء انين :الا اضياا,نيزو ل ؟ اشدلا دع سمو 0000 1

 | د تكلا لهأ وهدنبسحأ مهيع هلا تارا سببت كاد ةوديجولاو 0 ملكل إ يسوموليلخلا

 نسحلاو ةمطافو لعةمير :اب ضيامهتي زو مينو هيلعمللا لص دبل 'ًاءاضيا اهن زو مزنلا ادا «عئارشلا |

 ملسو هيلعمتلا ىلصدتلالوسرانب لص لاق كلامنب سنأ نع ىفافراادي ز زا(ير هرو) مهنعهللا ي ذر نيسالاو ٍ



 سمدشلا دقتفا نم نيماعملا رش ثاعماي لاَقؤ 2 1 ااههدوب اذ لعلبقأت ا 3

 ليقف نيدقرفلاب كسمتسلف درع عزاادقتفا نمود وةرهزلا كسمتسلفردقلادقَتفا ند و رهتلا كَسمتسسلف :

 ندسحلا رةرهزااةمطافو رمقلا ىلعو سمشأانالاةف نا دقرفا|امو ةرهزا |امورهقلاامو سءشااامدّللا لو سراي

 ارض أمني زو ةباححصلاب امضي.أ امني ذو ضوه ا ىلع ادري يت> ناقرتف.ال ىلاعتهّللا ب اتك ىف نادةرفلا نيسملاو

 (ىورو) نيممجأ مهنعهللا ىضر نويضرملاةمتالاو نو دشارلا ءافالا مو لعونامءورمعو ركب ىلا ةعبب راب

 نهؤد باقيفالا ةعب راللا ءالؤد 00 ع تاع تال سن نع

 دايعلاوةاز ةلاوءارقلاوءاملعل اهعب راب مهني زو نينمؤ ا! اضي أ اهني زو هلل - لاو ىباق يف ممبح عمتجادق سن أ لاق

 تاراملاو تابنلاو تاناويحلا عاوأأب اضي أ اهني ز زو

 *( اهلا> رخآو اهل امو اهتيقاع ىف سداسلا بابلا)
 يفد ضرالاريغ ضرالا لدبت موي ىلاعت هلوقوهو ليدبتاااه دخأ < ءاينشأةعبسب اهدعو لاء تهللانأ ملعا

 مصقالو هيف مصوالو نيع ةفرططق !ميلعهللا صم ىراوهلا يقنلازهاكةمضف نم ءاضون ض راب وياريخلا

 ىلص هللا لوسرلاقوةبب الا اهازاز ضرالا تازازاذا ىلاعت هللا 0 ازلاىناثلاو « دنهملا باصلاكة ا وتسم

 جره لاامو ليقج رهلارث كي ونفلارمظتو لازالزل رثكتو معلا ضيق ىو ةعاتلا ركا ملسو هيلعدتلا

 توبطا اقوال ب اع ادع يناوراج اذاو ةلزلزلتناكاب لات مأ تاك ًااذاف لةقلالاق هللا لوسراي |

 ضرالازاتيدحلا ىو اورطع+ مث ملا لا الولو اوظد>ق ةاكزلا اوعنم اذاز توملاو ءايولا ناك ةشحافلا

 َ دنا لهأ .لاقو لسو هيلعللا لص هللا لوس رربنم نداعك د حبإف هنع هللا ىضررهع دبعىلع تازازت

 ملح | قد ءايشأم .ةد>ا ؟«اوةقدص:اَإة نمرُعلا ناصقنوانزلاو اب رلا ة ةرثكن هةفج راذا دو عفجر جنا

 لصف ينمي درا ضر ىرتو يلاعت هللا لاق زوربلا ثلا ءلاو « مكرهظأ نب يب نمرمعر في وأ نووتنم متالهف

 رسال ىد>دهملا يف يبصلاج 0 : ؟ نورسفأ لاقاجر ضرالا تجراذا ىلاعتهلل' لاةج رلاعبارناو 5 ل

 دملاسداسلاو * لابإاو ضرالا فجرت مو. ىلا»"لاقفجرلا سءاهاو # امم .نءاقرف !ميلعءىثلك

 لاق كدلا عباسلاو * تاو اميفام تقلأو تدم ضرالااذاو ىلاعت لاق امنطب ىفام يقلتو ىل>#' ق>

 هذه أرق اذا ناكمثخ نبع رلانا يحبو ةدحاواتكد اتكدف ىلاءةلاقو اكداكد ضرالا تكداذا ىلاعت

 دئموبامنا نيا هامداي و هاخلاءلوةيو هيعارذ دلع ذخأةي الا

 *( نآ ارقلا يف ةروك ذا ضرالاه وجو يف عباسلا ب ايلا )*

 ند اهصصقنلا ى .ةراللاكأن اناوري+وأءا .دالاو دعرلا ىف ىلاءتهللا !لاقدصأ اخ ةكفاغوا ةعيد و

 املاددوإ ودكم ضرا

 عب ذأ ا

 ا 02 | هاو | منهكوجر 3-0 ل ىذرالا نمكنوزفتسلاو ناكذاوىلا ء:لاقوةعساو ىذراذاو ىلاعت لاو

 ضالا ىنأ أطولوهأ: د 4 ىلا كاقرم اشاادالب ينعي ”هلإةسدقملا ىذرالا اواخدا ىلاء:هلوق كلذو ماشا

 رصهضرأ ىأ رضرالا ف فسويلا كم كلذكو يلا لا مهم ضرا عب ارلاهجولاو نيملاءال |يف انك راب يتلا

 ىلاعتهلوقورمعهضرا يا ضرالاح رب | نلف هلوقو ملع ظيف> ىلا ضرالا نأ ازخ ىلع يناعجا ىللاءآ هلوقو

 ١ هلوق كلذف قرشملا ضرأ سها اورصم ضرأ يأ ضرالا ىهكءاختسي و لاقو ذرالا يفالعزوعرفذا
 ققةباد 0 نماموىلاعت هلوق ءالذوأ اك نوضرالا نسداش لاو ضرالا يفنودسفمجوجأمو ج وج اينا ىل عت

 | ىند لا أ ممأالا هيج انحم ر طب رئاطالو ضدالايف ةباد نمامو ىلاء:هلوقوا,قزرهللا ىنعالا ضرالا

 لجوتلا لا لاقو مالو 2 :رجعش ند ن ,.ةرالافا امناولو ىلاءتلاقوريخ لا يف ؟<!اثمأري واصتلايف رمالا

 | يتعافأر
 أ هبت لطول يذلا .ةاورجامت ةةءساوهّللأ يذرا نكت :ملا ىل !اعت هللا لا 4+ دما ضراى

 5 هب

 زاد ةناطا 0037-2 تل: تهتف الاحد دج سجل اج تسبب هت ب سس جت بمس ل تمل لاا ل لا لال ان 1 1 ل ا تت ا ل قل كلتا تش ا ا نا ان اح لا 0 ادت ام قل حس متت دلما ل تنس هت نك

 كلاق ديلا كلصوأ يذلا بسسس
 هئاياو ةحضاولا هنيهارب

 كل حضو اذاف ةحاللا
 ليد |

 اميبف مهاربا لاق ليلدلاو
 د اذا كا انا

 ص لخد دق امم لكوملا
 كييبط لعفام اط لاقو

 ةاملا فرع تلاق اًده
 لعرهظو ءاردلا باصأو

 روربلاب يناباقو رورسلاهيدب
 خمشلا راسف مها ربا لاق

 ا_ملاقعب هريخاو كيدل

 لولدملا تدهاش

 ةدماهيلع ددرتأا ثرمدف

 انأاي تلاقف
 كم ةرجحلادي رأ قدسا

 تاقف مالسالا دالب ىلإ

 نمو كلذ نوكي فيكو
 نمج ورا ىلع رساأدعتب

 هود اهديك اعلا يعاب

 فخلال

 ع ا ىذلا نا

 يجر“ ذلا ود ىلا كةاسو
01 

 ا 5 روسال مو كءم

 ان عرس

 مهار 0 كتلاَثف

 ىو ع دنا معن تاقف

 انجر> د غااناك ا

 باوبالا 0ك باب نم

 ةدارانويعل اذع تع

 نوكيف نك ءىشلل لوقي نم

 اعاده ابقفو يذلازف
 ها اتم نيصأ ترارام

 تمحو ماوقلاو ماوصلا

 مانملا كيد ا لع

 مارا هللا تح ثرواجو ©

 تدغق مث ماوعأ ةءبس دم



 ا راصوامم رب تقحلو أب 2

 هللاةمحر اهربق عملا بابي

 | ينامانعفتو اهيلع ىلاعت

 ْ نيمآةةرخآ الاوايندلا

 | تآئضراش اكل
 أ تجرخ لاقدنا(ةنع قا

 أ اقدام طولا
 ١ يعم دعم ابلاط لاك

 ٠ نع تبتفةلفاقالو بكر

 ا ذاري>:٠ انااهييف قر رطاا

 || دق ىنارصت بهارب انا

 ظ ىضرتعاو ىلع لقا
 بهاراي ىللاقم قب رطلا

 كنقفارعىلاله نيم سم لا

 ظ كعنمأال هل تلقف لييس

 ةثالث انيشف كدارع نع

 | ماعطب اهيف معطعسن طمايأ
 و

 0 ميهاربال بهازلا لاَتؤ

 | جاتحامنيماملا بهاراي

 ا انضمدقو ارب ان ىمأ ىف

 ٠ْ كدنتعام تابف غوجلا

 : ىلاتبجوتف ىيهاربا لاق

 ٠ْ ىفلا تلق لع ةرع تا

 : ال يالومو زىديسو

 ٠ ىودعى دب نيب ىن<عذفت

 ظ
 تمءااف لاق كود_ءو

 : ةدئامأ] تازن يت> ىلاعد

 ا ءامو ركود و زيخاهيلع

 ا انيضمو اب رشو انلكاذ

 | ابيف لك ان رخأ ماياةثالث

 ْ تردتب| انحبصا ملف ايش
 ا بهاراي هلتالقو بهارلا

 ؛ كدنعام تاه يراصنلا

 هللا ىلا بهارلا هجوتف لاق

 نيتدناع اذاو لجوزع

 امري ضرالان ارك ذلادعب نمروب زلا يف انبعكدقلو ىلاءتهلوق كال ذف ةنجلا ضرا عب اسلاو اهشارف ضرالامكل
 نيلماعلارجأ مءنف ءاشن ثيح نجلا نمأوبتن ضرالا انئرو او ىلاعتهلوقو نوهلاصلايدايع |[

 «(هبلصتياموتاومسلاقاخركذ ىف ساحب)»» 2
 اعبدس نوك.:ناءارشالا تداك هبنم نب بهولوقل باوبأ ةم...لعاضي أ ساملا اذه مالكلا بيترتو

 1 اوكلاو ةميسمايالاو فالآ ةعيسايندلار مع رع يسر احيبلاو موس لابجلاو ل وضرالاو عبس تاو.سلاف

 ةعبسةراجلا ىمرو ةعبس ةورملاو افصلا نيب يمسلاو طاوشأ ة عبس تدبلاب فاوطااوةراسلا صو ةعبدس
 نجسلا 3 تدلف ىل ء: لاق 0 ا مولسلا هيلع تفيسو وب نادتماو ةميدسأ متاكر دو ةعبس منج باو باو

 لضنطصملا ل ةماركو نابستار 2 ءاس قر ىلا ثكإملالاقر 7 نيكس ممتع ره كلمدؤ' ل ءاو فدو عضل

 نبابيكرتو ابسأ ةعيسنآرقلاو مظملانآر ةلاو ىلاثملا ن :ماممس كانتا ةلوىلا هللا لاق مبدس 0 بو ةلع هللا 1

 هلوقىلا نيط نم ةلالس نمناسن الا: ةاخ دقلوىلا ء: هللا لاق اع ةعيدس ن 4 هقلخوءأ 808 هب ميلا لمد"

 هماعط ىلا ناسن اللا رظنياف ىلاعت هللا لاق اذن 1 ل ناسا عن ردوا كل |نسح اهلل كرايتف ا

 ءاضعا ةميس ىلع دوج! ىمأو ؟<هاءنالو كل اعاتمهلوقىملا ٠

 *(تاومسلا قاخ» دب يف لوالا بابلا )*

 قاخضرالاو تاو سلا قا نأ دارأ 1-١ ىلامتوهنا>,_سدللاناةروث أملا ةروهشملا رابخالا يف ىورب
 الففءاملاىلار ظن مام تراصف ة ةيمه ةر ٍُظن مهيار ُظأ مثيلا نئضرالاو عبسلا تا هسلالثعةر هود 0

 ىلا ىوتنسا م”ىلاعت هل أوو كلذوءامسلا نائدلا نمو ضرالادب زلانم قاد ناخدؤودب ْز 9 هاللعو عقتراو |

 رياوأ ىلاعت هللا لاق تا هودعا 0 يح أوقتف مث ادق عا ناخل دعه رداسبلا 3

 اهانةتففاقتر اتناكضالاو تاو.سلا نااورفكن يذلا

 * (!مسانتجاو أهره اود ىفىناثاا بابلا (#

 ساه نم ةعارلاو دي دح سةثلاءااو ةرذوص نه ةي !ءااو فوفكم جوءايندلا ءامسسنأ نب عيب رلالاق

 ءاضيب ةتوقاي نمةعباسلاو بهز نمةسراسلاو ةضف نمةسماداو ا

 #*(اهدود>و |,ةئيه يف ثأاثلا بايلا) *

 بابقلال ثم تاو.سلاهّللا قا> ىلاع:هّللا همحر سايعنبا لاق قئارط عبس و وذ ا:ةلخ دءاوىلاءتّشالاق

 ىلاعت هلوق كلذف شرعلابةعب اسلاوةمب اسلا يلا كل خ كوذئل ثلابةين ةلاوةين اثلاباهراطق أ ت د شدق اين دلا ءامسف
 مل-وهيلعدللا لص هللا لوسر ج رخلاق هنعهللاىضر(ةرب رهىنأنعو) | مقوف نماهد اكد ابن درتدت رعب

 اوركفتت الو قاد يناوركفت ممل لاقف قلاحلا ىف ركفتناولاةنوركفعت : من أ مف لاقنوركفتي مثو هب اهصأ ىلع
 ضرالكت حو اميسنيضرالاواميس تاومااق اخ هللا نايناوركف: ةركفلاهب طيح ال هناف قااحخلا ىف

 يفر ماع ةثاعس مخ نب ءامس لكن يب ام و ماعةناهسمخ ءامملك تحنو ماعةلامسمخ ضرالاو ءامسلا نيب وماعةئامسمخ

 ةيمكءاملا زواجعال مئاق كلم هيف و هلك كالذ لثم هقمعر < ةعب اسلا'ءامسلا

 0 املأ ماسأ يف يازلا تاب 0

 فاطفط تفاح اونولزف ةعبارلاو عيقر هاثااواقيد ةيناثلاو حاني اين دلا ا اند هينم ن بهو لاق

 ىلاع:هللالاق ءانبلا اهوأ ةعيسفنآ كايف: ةروكذملا اه قانا اهاو لئاتاح سا ةئباسلاو قا مسةسواشلاو

 0 ؟قوذ انامجو ىلا” هّللا لاق قئار طااوأ ظوفم نعش ءاننلا انلعجو يل اعت هللا لاق فن ةسلاو ءانب ءامسلاو د

 ا ادادش أعيس ؟ةوفانيب 1 1 1 شاة طلاوقئار ُط

 قترلاو



- 

 لاق اهم امناص تنك ام كايصعاممترمأ نيح ضرالاو ءامسلاناول براي تلاق ةئالملانا (يودو) |
 كلذ رب أف برايتلاة وجورمنءجرم ىفلاق ةبادلا كلت نإ أف براي تلاقام,التجتف ىناود نم هب ادرمآ تنيك
 م>ازم نب كا>ضلانعدرو (-ةو)ىوقلاط دا ىذ ناحبس ة كم الملا ت لاق يمولع نم لءىلاقج رملا

 !هيفامواهتثيهواهدودحو تاومسلا ةفصيف باوبالا نممدقتا عماد نسح بي رغ ثيدح ىلالهلا
 نب د انئدح لدملا نيسحلا نب دم نب نيسحلاهّللا درعوب أ انربخااموهو !مماقل أ اما مسأو اهناك و الهأو
 نعربإ وج نعرشإ نإ قاد سا انث د> لاق ىسدع نب لوعمسأ انل دحلاق ةب ولع نب نسحلا ان :ريخ ألا رفح
 ماعلا ءسمخ ةريسماظاغو نا>دوءام ىه واهني زو ايندلا ءامس لجوزءوهللا قاخ الاق لئاقمو كادضلا
 ةيناثلاءامسلا نيب و منيب واعيق رب اهمساو ىلا دي دحلا نرلك اهنولو ماعةئ اسمة رهسم ضراالا نيب و اهنديب و
 باحسلاب لكوم كلهوهو دعرااهلاقي كل: مهيلعو حي رورا نداوةلخة كن الم اهيف و ماعةث احس ةريسم
 ماعد امس ةريسماظاغو ساحلا نول ىلع ةيناثلا ءامساا قاخو ت وكام او كلا ىزذ اديب لوقي رطملاو
 نيب ةرعش تسبقول فوذص يش ناولأ ىلع ةك؛الماهيفو ماعةءامسمخ ةريسم ةثلثلا ءامسلانيب و اهنيب و
 كلما ,يفهللا قاخنو موديق اهمساو توربجلاو ةزعلا ي ذناحبسنولوةي مهتاوصا نيعفار تساقن | امل مهبك انه
 لوقي وهورانلاءىفطب جامااالو جادلابب ذةرانلاالف ق”راءهنيب ,جاذ نمهفصنو ران نمهفصن بيبح هللاق»
 ءامسلان ولو ماعةئاهسخ ةريسم ةثلاثلا ءامسلا ىلا !منمو كدابع بولق نيب فل رانلاو جاثلا نيب فلأ نماي
 هلمبنم كلملا ةحنجا و ودةكالم اهيفونوعاملا اهمساو ماع ةْناسةريسماهظاغوةبشلا ن ولك ةثلاثلا

 ىلا ناحبس نواوةي حييبستلاب مهتاوص أ نوءفار قش هوجوو ةحنجأ ةترسهلو ةحنج أ ةمب رأهلو ناحانج '
 فرءيال تساقناام مهبك انمنيب ةرعش تسيقول صو رمن اين مهناك مايق فوفص ادب أت وء.اليذلا
 ةئامسهن ةريسمةثلاثلاءاسلا نيب واهندب وةعب ارلا ءامسل هللا قاخو ىلا ءتهللا ةيتْخ نم هبح امص نول مهنمدحأ
 ةك.ئالم لع نوفءضي ةكنالماريفو نوليف!ممساوءاضيبلا ةمضفلا نواك !منولو ماعةثامسم اهظلغ وماع
 ةكئذلمةعبارلا ءامسلا فو فعضلا ىلا اميل: ىتلاءامسلا ن داددعرثك أءاهسلك لهأ كلذكو ةثلاثلاءامسلا .

 مايق مولاقوهالا كب ر دونجملهامو ىلاعتهلوق كلذو ةداي زيف موي لكممو ىلاءتهللاالا مثددع ىعخيال
 مث كلملا قاطنيف هرومانم رما ىف مهنمكلملا ىلاعت هللا ثعبي ةدابعلا نم تش ناولأ ىلع دوجسسو عوكدو
 هلاال ىذلا نه رلا انب رسو دق و.سنولوةي و ةدابعلاة دس نمهبن اج ىلا ىذلا هبح امص فرعي الف فرصنمب

 قوةحاللااممساو بهذلا نواىعامولو ماعةئامسمخ ةريسداظاغو ةسم اكاءا.سلاهللا قاخ و لاقوهالا
 موتاوءس ب رالا ةكلالم ىلع نوفعضي ةكئالم !هيفوماع ةئامسمخ ةريسم ةسداسلاءامسلا ىلا انهو
 قح>. كدبءنملانب راولاق ةمايقلا م وب ناك اذافةمايقلام وب يلا اما وهف 0 ومثراصبأ اوءؤرب+مل دوجس و عوكر :
 ماعقث امسمت ةريسمة مب الا ءامسسلا ىلا اهنمو ماع امسمخ ةريسم!ىظلغو ةسداسلاءامسلاهّتلا قاخو كتدابع
 فان وءبس هدنجكالم مياعو ىلامتهللاالا مثددعىدحيالن ودب وركلا ربك الا مظعالا هللا دنجاهيفو ١
 مهناوصانوءفاراين دلا لهأ ىلإ هروما ىف هللا مهثءبي نيذلا مو كلم فلأن وءبسهدونج مهنم كله لكو كلم
 ةئامسخ ةريسماظلغةمباسلا ءامسلا هللا قاخ متءارمحةتوقاي نم ىهو سو داعامساو حوبستلا اوليلهتلاب
 دونجلا نمهل مهنه كلم لكك إم فلا ةئامعيسلعوهو كلم مهيلع وةكسالملا نمىلاعت هللا دونج !هيفماع
 عيتمو تاوءس عيسيف قاخ لكددعو قرولاو ىد1اردعو لمرلاو لهسااو ىرثلا بارتو ءامساارطق لم

 ةعباسلا ءام-لا نمو ءاضيب ةرد نم ىهد عيقرلا أمه اوءاشيام موي لكى ىلاءتوهناح ب سدللا قلي 3 نيضر -

 ( صصق -؟)

 نا دىهو ءامدلا ىلا ىوتسا مثىللاهت هللا اق ناخدلاو امهانةتدف اقت ر اتناك ىلا اع هللا لاق قتفلا ق'رلاو :

 مت(ن-نبييي

 لواللا ىلعناك ا ايبيلع

 ركلاو م>الاو زيا نم
 أسلاف مهاربا لاق ءاملاو

 بعارلل تا كلذ تبار
 لك ال هلال_جو هتزعو

 لافف قرب ملام كلذزم
 كدردح 1 مهرباايبهارلا

 نا وا ب بببونممم هووعمم عاا

 ب نلت

 000 اي 2 ل

 دق رلا# يسفن هيلع ىذلا

 عابتا ِ ىنمز تفرض

 هللا ىلا تاسوتف لالضلا
 كتما ركل هيلع ت دمتعاو

 كذم يحضفيال ذا هيدل ؟

 لوقادقو تيار اءناكف |

 كاهلإالنادهشا و لوقت اك ا

 ]ده ان ديس نادشءاودللا

 مها ربالاقدللال او_.سر |

 ادب دماحرف كلذب,تحرفف '

 ا
1 

 ةكم انلخد ى-حانرسو ٍ

 انيمضق املف ىلاعت هللا ابفرعش ١

 ضئاارف نم انيلع ناكام |
 لئالق امايا اهب انبقا جملا |

 مايالا ضب ناك اسمان ا
 1 را ىلا تيبغف هندقف ْ

 |ملف ىلصياماق هندجوف '

 تفتلا ةالمصلا نه ل14

 نآدق مهاربا اي لاقو ىلا

 قدح ظفح اف ىلاءتهالا ءاق 1

 كءم يبككصو كل ىقفارم ا

 لانج رتافةقبم قش < ْ

 تقتع اتف مهاربا لاق هيلع ظ

0 5 37 
 هنزوج مادي دشافغسا هيلع

 ليالاناك الف ههفدو أ

 قوه و ماثملا ىف تبأر
0 9 2 
 فل هيلعو ةروص نسا



 قربتسالاو سدنسلا نف

 >حاص تسلأ هل تاقف
 تحرفف معن لاق س مالا

 ٠ تاق مادي دثاحرف كللذب

 مهربااي لاق كب هللا لءفامهل

 اهاحف ةريث.كب ون ذب همت
 ىناعجوهب نظن رس ىنع

 كراحاين دلا يف كتب ا

 ىلاء:هللا ىضرةرخ "الا ىف
 أ نا (ىورو)هنانءفلو هنع

 قداصلار فم ناك امالغ

 ظ ءالا بص هنع هللا ىضر

 نمابوب هديس يدي ىلع

 هدي نمءانالا طقسف مايالا

 ٍ ىلع ءاملا راطف ت " قف

 | ةرظن هيلا رظنف هب و

 ا مالغسلا لاقف ةركنم

 ! ني.ظاكلاو ىالوماب

 | تمظكرفمج لاق ظيغلا
 ا مالغلا لاقف ىظيغ

 ا سانلا نع نيفاعلاو | لاق

 ا لاقف كذع توفعء رفعج

 نينسللاب < هللاو مالغلا

 رح تنافبهذار ةءد> لاق

 0 لا كالوىلاعن هللا جول

 ْ) نم اذهو ىلام نم رانيد
 0 نسحو ممتامارك ضعب
 ْ ىلاعتهّا ىذر مهقالخأ

 ( مهضعب نع ىكحو) « مهنع
 يب( هبانعقتو هنعدللا ىذر

3 ٍ 

 ا نيبنذملا صع تيار لاق

 ْ تاقؤ ةدود كلوب مونلا َّق

 5 تنزولاقُك )ب هللا لق ام

 أ ىلع ىف امس تدي>رف

 | 3 ترصف ا

 ردا ا!كلذك انا ايف

 الما نم هللا دونج هياعو ماع هن امسمخ ةريدم انوه رد هللا ناكمىلا |

 ند-و نيضر أعيسو أ

. 4 

 وار نب موي قف تاوهس

 رثزم اعلا لهالانامأ رك ا 0

 مرةكالملا ءاسرر مو ة
 ا اسس روع هلمهنم كلملا شردلا ةزمجو ح ورلا ىوس 1 ا

 ا عيح 0 ةماخغ كلذ قوف نمو ىملاعت هال 00 1 رووا ثا رج 3 دلا

 نييلعف كلذ ق وذ شرعلاو نيذرا عبسو تاوءس عسا 3 ايلا ة ةعب انا ءاذدلا

 ىلاءت هللا الإ هأوتنم مدا

 *(!ميف ءايشالاهللاقاخ يا مايا لا ارك ذ يف سماحلا| بابلا) *

 ءايشاهث الث سيما موبيف قاخو سميا مو' ىلادحاإلا موي ءايشالا قاخ أ دتب | ىلامت هالانا ةاورلاتور

 تاقوالا يلوالا هءاسلا ىفقاخف هعمجلاموي نمتيقب تاعاس ثالثىلا ةنجلاو ةكئالملاوتاو.ءسلا |
 اوق كلذ ءمالسلاو ةالصصلا هيلعمدآ ةثل هلا قو قازرالا ةيناثلاىفو لاج“الاو

 ةي' الا اهرمأ ءامم لكى يح

 * (تاوءسلا هب هللا ني زامرك ذيف سودا-!ابابلا ل
 لاق رمقلا و + اجاهواحارسيىلا»:لاقواجارنس سمشلا لءج و ىلاء:هللا لاق سمشلا # ءايشا ةريشع ىهو
 ىهو بك اوكلا ةنب زب ايندلاءامسلا اني ز انا ىلاعتهللا لاق بك اوك! اوارون نويف رمغلا لءجو ىلا ءت هللا
 ع٠ ىهو متادلا يف صفلا رك كارم ازيدو داق بق لا كانعاا 'ىلعك قمم امان مع

 عبس نهاضقف لجوزع

 (رايخالا ضءب فو ) بكوك لاثم ىلع ابكوك اهنم ىلا: هللا قاخ ام رو_صلا ةفاتخم اهترثك ْ

 هللا لاقشرءلاو:!ملل؛. بك اوكلاق اخ ىفوالاش رع!ا|نو د بدت ةبادالو ضرالا يف ناومح نمنوكيام

 قا ام ميج ل ةع شرعلايف ةلاقدن اهدج نعهمبأن ءد# نب رفءج(ىو ر)شرعلاوذ تاجر ردلا عييفر ىلاعت

 متاوق ن م 0 ا اا ءاناذهلاتو هر ,حيلار ءويأا يف ىلا هت هللا

 رونلا نم نول فلا نيعبدس موب لكى مكي ش شرعا ىماعفلانين اك َء ع رسم اريطلا نا ناففل ةيناثلاةهلا ءلاو شرعلا اها

 اكلم هللزاو ةالف ىف ةاقلم لح شرعلاىف ا( 5 ءامش هاو ىلا -: هللا قا> نم قاخ هيلا. رطني نا عييطسإ ال |

 ردن لهرط اخ هلرطذ4 ماعةئامسمخ ةريسم حاذجلا ىلاح حانجل نيب امح انج فلارشغ ةين امن هلل .امقز> يي 0

 حانجلا ىلاح انجلا نب انج انج فلا نوثالثوةتس ناك اهم ةحتجالا امتنا هاز ,ةشرءلاىلار اظخ نأ

 مايق نيةنلان غاي ملف ةنس فلا نب رشءرادقم ر اطفرط كلملا اهمادرلا ىلاعتهّللا ىحو أ من ماعةثام مخ ةري م

 سأر غابي رف ةنسفلا نيثالثرا دةمراطف ريطي نا هرم و ةوقلاو ة>:جالاىف هليملاعت هللا فءايض م شرعلا

 غامتامكتوقو كد>:جاعمروصلايف خفني نا ىل /!ترطو اكلملا| ماديلا ىلاعت هللا ىح واف شرع !مئاوق نم ةمئاق

 لص ينلالاقف ىلعالا كب رمسا حبس ىلاء:و هن اس هللا لزناف ذ ىلعالا فرن احبس كلملالاقف ىثرع قاض
 ًايمش ىلاعت هللا قاخم لاق شرعلا ىلاعت هللا اخ امل راب > الا بعك (لاقو) مدوجس يف اهواءجا مسودولع هللا |

 نوعبس ةشإ رلكف هش رفلانوءبسح انج لكيف حانج فلان وعبس ال ةيج هللا هقوطفزيم اف ىنم ملظعا

 ح هبستلانمموي لك !مهاوفانمج رخينا-] فلا نوءيس مف لكيف مف فا نوءبس هجو نكي هجو فاأ
 شرعا ةيملا تفتلاةعمجأ ةكنالملاو ايندلا مايا ندعو ىؤلاو يكل اددع ورجحشلاقروورطاارطقددع

 ضرالاو تاو.سلا هيسركعسو ىلاعت هللا لاق لاق ىسركلاو د هبة وتام ىهو ةسيحلا فصن يلا شرعلاف
 ثيح اطول ةؤاؤا يسر <لالاق ناز ءو هيلع هللا لص هللا لو سر نعهبجوهللاءر 1 بلاط ىنانب ىلع (يودو)

 | نعم سمنب ليمءسا(ىورو) ناطرشلا



 ل 0 امو بهذ نأ : هيف ناكو ةق دمصلا تدب جاتفه غمد ةئادثع لل يت ١ ةرث رهىانع

 اموب 0 دم ” كلذ لثمهنم3خادقوهاذ ةرخآ اموب لخد مث ف كلا,لمهتمذ خا دةرلا اذاف بابلا حتفق :

 هيلع هلل اقف سو هيلع هللا ىلوص ين :الهنعهللا يذر ة ةري رهوب اكل ذرك لف كلذ لثمهنمذخادقوهاذافرخآ

 بهذف دم4 كرذس نم ناحبس ىل-ةف بابلات حت فاذا لاق مءذ ل لاتندما كرسنيأ السلاو ةالمصلا

 تنك امدوعااللاق اقم هلا اق لعفلا بح اص تن اهللاودعايهلل انف ديدي م مئاقوها ذاق كلذالاقو باب اا حتفف

 نا كرسي لاقف ملسو هياعدللا لص ىنلل كلذ رك ذف داعم هكرتف نجا نمءارةفتدب لهال الاهنم تذخا

 ا وده اذاف دم كرذءس ند ناح.سلاقو بابا حتفف اضياكلذ لثم لف بايا|تدتفازاف لاق رعن لاق هذخأ ا:

 هذ> ًافداعمت هكرتف دوعا الى تافةر ماهذه : ينعدلافف دوءتالذا ينآ دهاع دق سول أ تلاو دعايه لاف هيدي نيب ملا

 ال لاقف لو هيلعدللا ىلص ىبن ايبا كببهذأ 7 > مويا كعدا الدود: ال ذا ين :: ده أع دق سل أ لاقفةثلا أ

 نلعفتل هللاقيناالور د الوريبك الو ريغصالن 31 نءدح |كبرةبلاب قاد داةاككتملع ينعدت نا كناف لعفت

 كلذ دعب دمي لف بهذف هك هنا خيوخ مويقلايحلاوهالاهلاالهالا لاق يهاف لاق مء:لاق كعكرتنا
 ثيبلا قدص كلذ كهناهذ_هةر : رهاب يتملعامأ لاق لو هيلعهللا لص ىنالةرب رهوبإ كلذ رك ١

 ١ (لاقو) نورطس امومل#قلاو 5 ىلامت لاقو نيه ماما ىف انيصحلام ىشثلكو ىلات هللا لاق لاو وللاو د

 0 هملقورون هتب اتكءارج ةتوقاب نمهاتفدءارضيب ةرد نم اظو < ا>ول ىلاعت هللا قا امنا سامع نبأ ْ

 هيو قزربو قا !منم ةرظن نيتسوةن اما” موب لكديف ىلاءتهللارظني ضراإلاو ءامسلا ني اك
 هلو ُْط ناكوةبيهةر ظن هيلا ٍْظ ةرقلااقلخام لواذا (ىوري )د : اش فوه موب لكيللاعت هلوق كلذف ءاشي ام

 مثم>رلان مرلا هللا مسإ بت |كناقبتك امان رايلاغف بدك !لاقو نيفصن قثناف ض رالاو ءامسلا نيب ارك

 1 اا افا ا ضعب ىلع ل> دتايزلانباذا (ى<و) ة هم !وقلاموي ىلا ناكوه اع رجادللاق

 هسا وشك كو

 لوقي دشناف تالا نباابىنعح ور

 حوللا ىف طخ ام نئكو # بلاغ ءاضقلاو لكصي مهلا

 حورلانم تنك امن انكسار حورلا س لف

 سو هياءدهّنلأ ص هللا لو «رلاق لاق ةرب رهىل أ نع بيلا نب ديءعس نعىرهزلا (ىور )دوءملاتيبلاو

 لدي ناوي هلل اةيرون نمارح ةعزاسا اما ينناو ةبعكلا لاير ومعملا تييلاهل لاقي اديب اين دلاءاممق نا

 فلاذ ودي سفج ترجي ك ةيفافعبا لع رم مث ةساىغن | هيف سمف: ف ةادغ لك مالسلا هيلع لب ربج هيف

 هنوت ام ف هيف نوا_صيف روهعملاتببلا اوت ًايناز ورهؤيف اكلم رطق لك نهىلاعت هللا قا > يفرون نم ةرطق

 ردت دنع لا جدلا لو يتلا در 5 ةمايقلاموي ىلاهيلاذودوءيالف ذود ر ب م هيف نولصي وهنول> ديف

 افهعب اسلاءامسلا يف ةرجش ىه ضعب يف مهمغمإ ثيادح لخ دهريغو بعك (لاق) ير أنا ةنجاه دنع يتنما

 لك ق'الحلا لع يءتنياهياا شرعلات < ما لات ابق ءرعوة نجلا يف تياثابلصأ ةنجلاىلي |

 هللا الا مددعلميال ةكئالما,يلعو بهذ نم شارف مهن "5 د الماهاشغب ممالا نمةما لظتاهنم ةقرو

 لوس ر لكس هنعدللا ىخر ب اطنانب رمعلاق ةنجلاو معأهللاوا, طاس 0 ربجم اةموىلاعت

 الو ؛ أيل ىلمت ال ساي 35 ال مءنمو توع دى ةنج ال دب ن م لأ ي ىهافن لع رس هّللأ

 قاؤالااهؤا.ص>حورفذاكما مطالبة ةرغف نعةنب ا رو بهذ نهةنبال لاقاهؤانب فيكهللا لوسراي ليق هب أبش ينفي

 ملسو هب .اعهللا لص هللالوءءرلاق لاقرذ أن ع قورسمن ءدها< (ىررو)نارفعزلا اهارتو توقايااو

 دعاق وا 6 اقوا عك ارو أ دجاس كلم هيفوالا عب اصأ عب راعضومامنم سيل طغت نا الق حو تظاءامسلال | ؟

0 
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 ظ
' | 

ْ 
 م

١ 

 ظ

 تاقسف ءامسلان م ٌةرص

 تحجرف نازيملا ةفكيف

 الثاق تعمس م نازيملا |

 ةيح لاقةهناكناولوقي

 ىنكواعاتيتأ لدر> نم

 تاح مث لاق نييساحانب

 نمفك اهيف اذاف ةرصلا

 :؟بارت

 كلذب ىلإ هللا رفغف ذم

 ىلا رظنانةنجلا ىناخداو

 00 لاا مك
 نع ىكحو) هدابعب هفطل
 هللا ىخض ر نيف اصل ضب 5

 يف اك امنا (هسنع يام :

 نسحاو اراد ]

 ربدقىف هتتمقلا تن

 اهءاثب

 امأءط ايف عنصو اهني زو

 سلجأو اهيلاسانلا اعدو
 ناملغلاو ديبعاا اهم ىلع
 جرح 0 لك نواس

 ابيع ميارل-ه دواوةيو
 نوءنعال مثو ال دواوديف

 ى>لوخدلانم ادنحأ

 نانا رخاىفا نعانأ ءاج
 ولذ داملف تاعق سم مويلع

 ةولا كلت نهاولكاو

 مراقلعلاو كييعلا مي

 ابيع مني 0 لكم مولا و ضم

 نينثان 5 أد مناولا و

 اومجرو محوسب لاق
 هورب_--خاف كالدال

 كلملالاقث ءالؤد لاق 5

 بيع يذرا تك

 يذرا فيكف دحاو

 مهب قوتلأ لاف منيب
0 

 هام نيبيعلا نءمهلاسو

 رادلا .برخم .اولقف -

 هال نيب



 لاتف اهبحاص ثوكرذ
 اراد نوذر»: ل هكللأ

 كتتوو كلو برذكال

 لاقف معن اولاقف اهبحاص

 ةنجلاهل اورك لذ نباف كلملا

 اهيلا هوقوشو اهءيعنو

 هوفوخورانلا هل اوركذو

 هللا ةدابعىلاهوعدو |منم

 كلذ ىلا موباجاف ىلاعت
 اراه كل نم جرخو

 هايس لامتلاك
 ةرفغمللاو ةبوتلا ىلا عت

 ىغر مهضعل نع كح د)
 هب انعفتو (هنع ىلاعت هلأ

 ىلااءتهتلا يف خأىل ناكلاق
 ناكو ءايلوالا نم ناكو

 ! قاما نس>اليجالجر

 ةجوزدهل ناكواي ا بيط

 اناكذ همدق لع تناكو

 ةعئاص ف نالعتتشا

 تكف قابطالاو حوارملا

 هم سه اوهروزأو هدوا

 تاخر املك تكف ءاعدلا

 هدلئع تدج وذ هتبب

 رويطلاش هاروت

 رسنلاو ءاقذعلا لمة ين اءلا

 _ ريداطلاو باقعااو
 ةييجءلاس ونجا رئاسىلع

 شب رأا كلذ ليشمل

 تنكف حمواارملا ةددط

 هل تملقف كالذ نم 35 جعمتأ

 اذسمب كيناي

 كجورخ ةلقعم شرل|
 لاقف ةيدوالاو لايجال
 هن ادعم دس هللانا ىخااي

 كام ك رءوس ىلاعتو
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 نك ىخااي

 ا
1 
1 

 أ

 أ
| 

 ١ 1 لثمرمقلا فوج ىف ىذلاداوساافةرصيمرامنلا ةيأ انلعدو ليالا يأ انودف نبت. . راهنلاو ليالا انإ زاعدعو

 تس ل ل ا ل م ع ل مصل ل ماعم م مصمس ع مح ع عل سمع

 ذب

 ىلا عت هللا ىلا نو أر جنت ءارححص ىلا تجر واريثك منيكبل و اليلق م يعض عاام نوءلءتول ىلاءتهللارك ذب

 * (اهلا>رخآو اهل "امرك ذى مب اس لا بابلا) *
 نارودك رو لذ ىنعا ارومءامسلاروه موي ىلاءتهّللا لاقروملا اه د>ا٠ ا هددت املا دعو لاطت ء«ةهللانا رعا

 ىددد ينعي لوملاك ءامسلا نوكت موي يبات ل اقف لوملاكريصتت اهنا ربخأ ىناثلاو ةمايقلا موي لوهنم احرلا
 ناهدلك ةدرو تناك ءامسلاتقشنا اذافىلاعت هللا لاق ناهدلاك ةدرو ريصت ا!ماربخا ىناثلاو تيزلا
 ترطفنا ءامسلا اذايلاعتدّشلا لاقراطفن الا سماخاو تقشناءامسلا اذا ىلا.ت هللا لاق قاقشنالا عبارلا و
 تجرف ءامسلا اذاوىلاءتهّللالاق ج ارقنالا سواسلاو قاقشنالا نمرثك ١ راطفنالاو هب 3/41 ايلا
 موبي ىلاعت هللا لاقايطتمي وطو اهماكمن«تءعز زن ىأ تطشكءامسلا اذاوىلاءتهّلالاق طخ كلاعب اسلاو
 لا الجدل طكءا اممسلا ىوطن

 برطضم هل هاوس سلف * املا ىذه بر نمليقاذا

 بذك ام_ج دابعلا لاقل * انبر ىوس بر ليقواو

 لاق ثيح رعاشاانس>اوةب"

 * ( اهداعموامهرماءدب وامهريس ةفصورمقلاو سءشاا قا>رك ذيفس اح ) *

 نثالثو ثالث ةنس رفص ىف هيلع ىءارقب نيمالاةزثلا نودمح نب هللادبعنب دمت ديعسو ًاانربخ ًااموهو

 فسو نبدا .نسحلا , اان دح لاق ظفاحلا ىقرش | نسما نب دمج ني دخأ دماحوب !ىنربخ لاقت مثلثو

 ىذر سايعنبان ١ع اّةم ركع نعل: امانا لاق قاد أ لا ميسى نب يد ةمص عونا ادد لاق يملسلا

 ابد نم بجملاتءمدس ىلا س اع الالب يركن نا ايالا نم ”مو.تاذس !اجوهامج لاقام نع هللا

 هتارابحالا بمكرعزل لاتلاقازامو لاق مثزةةداف كم نا ءنباذاكو رعقلاو س شلاش ر ؟ نيرايحالا

 ةمركع لاقرانلا يف ناف 1 ةيف ناريقعناروت امهمناك ةمايقلاموإ رحقلاو سمشا اا

 مالسالا ىف الاخ دادي رو ةبدوهمهدهل اب اناث املاقز اذا اك تكل لاق متابضغيرخاتءقوو ةيظش

 |0000 فلوس ؟لرخسو كك |ءز هلوق يلارت+لأ هع مرم نا. نملجاممرك 1! أعتهللاو

 هثيدح حيقرربخلا اذع هللا لئا هتعاط يفنابئاد اههماأمهم لع ىأ أني دبع بذعي فركف هتع اطفاههبأد

 نم ادوع دْحَأ مت ارارم ”جتسام ىلاعت هلل نيعمطملا ن ةبلمعلا نت 4 / رذ م اءأو هللا ىلع ةأر 5

 ؟تدحاالا ا دوعلا ىحرو هلع ار عفردنا مث هلناءأ ثامكلذكل ظو ضراالايف 0 امدءذ ضرالا

 سايع ن :ينأ نم تراطف ة

 اناق أمه ىما رصمو امهةلخ ءدب و رعهقلاو س..شلايفلوقي مس و هيلع هللا ىبص هللالوسر نم تا

 هقلخ هقلخ نقتأ أل قات هللانالا ةف كلذ نع لاس 0000 لوسرنا لا و َك |ه1 هللا كرب ىلب

 هناف ع اهعدب نأ ىلاعتهللا لع قب اس نم ناك اماماف هش :رعرون نه زيسهش قاخ مدآالا قببملو اناكحا

 امقلخ هناف ١ ارةاغو< و امسمطب نادللا لعقب اً نم ناك امامأو اهب راغموا+ ةراثم نمايندلا لثمأ, ةاح

 ىلاعت هللا كرت ولف نإ خرالان ءاهدعب وءاهسلا عافترا ةدش نمهاهرغص ير اعا نكلو , مظعلا يف سمشلا نود

 قمالو لمعي يمربجالا ىرديال لدا مراهلاالوراونلا نمل الا فرء+ل رمالا ادب ناك سهلا

 نوءاس ما ىرديالودعم:فيكةأر ماى ردتالورطفب يمن مموصا 5 ىلا أصلا ىرديالو هترجا دخاب

 نوعءرزي ّىمسانلا ىرديالو مهنيدل + ىم نوني دا ىردالو موجب> تقو قهر م6 المص تقر يتد

 هح انجرماف مالا هيلع لد ربح لسراغ م و>راو هدايعل رظنا هللا ناكو ممادبالةحار نونككب يت جمو

 | يلاعت هل وق كللذدفروذلاهيف ىقبو ءوضلا نع سءطف تار «ثاالث سمشلا لثمدئموي وهورمقلا هجوىلع

 طوطملا
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 اهيف ةلجع س هشالىل اعتدتلا قاخ مث هرون ءوض نم سءشلا ىلاعت هللا قاخ مو ارثأ وه اعأأ هيف ط وطللا

 لكقاع: دق ايندلاءامملهانم ةكئالملا  منيتسو ةئاثاثا,تلجعو سمشلاب لكوو ةورع نوتسو ةئاماث

 نيعةئامو نين اء ءا.سلا ىفنكو ضرالاراطقا ىف براغمو قراشم ىلاعت هللاقاخو ارعلاكل: نم ةورعإ مهنه

 اذاردقلا ىلهك امايلغروفيءادوس ةئيط نم كلذ لثم ب رغملا ف نيعةئامو نينار ءادوس ةنيط نم قرشا ف

 علطماطةليل ومو لكف نيس نمءا توسل 0و برغت اه دج و ىلاعت هلوق كالذ و اهم |يلغدةشا ام

 0 فريصلايف راع :لانوكيام لوطاانر غم اًحواواءاطماطلوا نيبامدز د> برغمو ديدد

 الواو انوه اهرخآ ىنب نيب رغملا برو نيقرشملا بر ىل ام:هلوق كلذف ءاتشا!فراونأا نوكيامرذدقاا رغمو

 كالت ةدع كلذف برامملاو ق راشملا برلاقؤ كلذ د.ب اهعمج مث براغملاو قراشملا نم كلذ نيب امك ردو انهه

 نذابءاوحلا يف مئاق فوةكم جوموبف خسارف ةثالث رادقع اين دلاءامسن ودار حي ىلامتهللا قلخ مئاماكن ويعلا

 ىف وهف هقالطناو مهسااةعرسف راج وهور>بلا كلذ يف ةنك اسا,اكموجنلاو ةرطق هذم رطةياإ ىلاعت هللا

 احرلانارود ةءرس يف سذلاو رهقلاسمّشلا ىر# برغملاو قرشا | نيبام دود ليج هاك وت سهءاوطا

 ةلجعلا ناروديف كالذااو نودعب سب كلذ ىف لك ىلا ءتهلوق كال ذفر حبا! كلذ يف اهزالزو ةمارقلاموي لاوها نم

 ' ءىثلك تقرحال رعبا كلذ نود نم نسهشلاتدب ولهديب ده سفن ىذلاو ر>ءا|كلزءامةرمغةج+ل ىف

 ىت> ضرالا لهأ هب نئتفال رحبلا كلذ نود نمرمقلا ادب ولو ةراجحلاو روذصلا ند ضرالادجو ىلع

 لاق دذعهّللا ىضر سابع نبالاتهتعاط لداو هئايأوأ ند ةمصعاي ناةللاءاشامالا ىلإ أعت هللإ نود نه هنو دبدإ

 دقو رمقلاو سمشلاعم سذلا ىرجم تركذهللال وراي رعاو تنأ ىبإب هنعدّللا يضر بلاط ىنا نب ىلع
 بك اوككلان هىلعايمال#ا|هيلعل انف سنا ف مويلا كرك ذ ناك ام له زآرقلاف سحلب ىلاعت هللا مسقأ
 تاءلاطا| ةسسنا بك اوكلا هذهف ةرهرلاو مارهب و دراطعو ل>زو ىرتشملا 0 3 ةسمللا

 يف لإ دانقلا قمل «؟ءام-لا ف تاقلةماهاكف بك اًوكللا'نئ اشاماو كلنا ق'رهقلاو"ىسدش ! عم تاي راجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يخ لا لاق مث ىلاهت هلل ةةلمصلاو رسيدقتلاو حيبتااانارود ٠ ءاؤحا نيالا

 ةرء ف كالفلا|ونيوتستملناوانهه ندةرمو انهه نمة ىمكلفلا ارو داورظن اف كالذ اون بتمسا نا ميبحا ناد

 ىوساهلكاءم بك اوكلازاروذو رءقلاو س.شلانارودكلذف انهه نمةيموانهه نمةىم اهضايب و

 لاوها نماحرلانارود ةءرسف ةمايقلاموي امتارودوامتالمص كلذف نورا م ويلاامارودو ةس#ناهذه

 سهم 'تعءاط اذافاريسلاي+ا ريستو انارودرودت ينءناروم ءامسلا روع : مون ىلاعت هلوق كل ذف هع ءايقلاموب

 كفلا ىفامنورح مهت>:جاىرشان اكلم نوتسوةن اناث !معمو !متلعلع نويعلا كل: ضءإ نم علطتاهناف

 لرطلا نيبام ليللا تاعاسردقىلع كلذ كرمنااو راهنلا تاعاس ردقلع لانك هلل سيدقتااو حسيبستلاب

 رهقلا ىلتسذا دذلآص خ [اذاف عسب رلاو فهر 2 7 آءمتنب ام و ء|فريضلا يفوأ كلذناك ءاتشلايفردتلاو '

 يي < هتءاط ىلع الابقاو هرصاعم نع اعوج رمهبتعتسر تاي'الا نو ةبآ دابعاىرب و نسشلاو

 نا ىلاعت هللا دارا ازا كلفلاوه وردببلا كلذ ءامرم ىف مقتف ةلجعلا ن نع سشلاترخ ةرمتلاقوةلجءلا نع

 مظب نيح كالذف اهنمء يش ةلجءا| ىلع ىقبب الف اهلك سعشلاتعقو دابءلا فوخ دتشيل ةباالا كال مظمي

 ثاةاراامتم فصنلا ةوةبآنودةبآلء حن :اهللادارااذ ذافايفوك نه يهنذ !اوه كلذو موجنلاودبتو اا ظ

 ف و كلذ ورءقلاو سمشلاع "لت :|فوتكن, دافوس وهو ةل>ءلا لع كالذ رك أس ىو هءأأ !يناثنش' اوا

 لع كوايقي م 3ق رو نيتقرإ بت ادعم ١ ةلكوملا الملا < تراصص ناك كلذ ىاف ىلاعت هللا ن هباتعتداو نايعلل

 هيلو سءشلاىلا أه رجتف ةلجءلا ىلع لبقت ىرذالا ةقرفلاوةلجءااوك اهنورجيف سمشلا

 ىنبناب ةكنالملا نم
 ةوعملا لج الة عمج لك ىف
 يف ناك الف توقلا ىلع
 تيضف هندّقؤ مايالا ضع

 كاذب

 قاوسالا ضعب قبلا
 حيارملااميف عيجب ناك ىلا
 هراد ىناتيض#هدجارف

 تجرأ بابلا تقرطو
 بابلا, نمتلاقوهتجوز
 را نواف ألا تلقف

 لاؤسلا ديري كجوز
 ما بئاغ وه له هنع

 ىديسايتلا اقف فيعض

 لوذشم هنا الا ميقم هنأ

 لجو زع هبر ركذب
 هارازابح !قاالت إذ

 تضف هيلا قاتشم ىف

 تتلاقو ىلإ تدادعو

 هلا تلخدف لخدا

 2 ىبع تدب يف هتيأرف

 0| ةيلعو نادال
 ىلاماق قار املف ةداعشاا

 مالاس ىلع سو ىنةنتعاو

 0 و انساد متنيبحلا

 ف ند اف ةعاس

 الر كع |نأ تندد

 ]5 انذلا ني تعصر

 انلك اف ناولالا ع.يمج ند

 تحفر املف ةدأ أملا كل“ نم

 .عصودق ءام نم حدقب ادا

 | هنم انب رشفاني ديا نيب

 كلذنم أ كال

 كلذ نمىلحاالو ماعطلا

 كالذ نأ تفردف 7

 مث ةنجلا نءءاملاو ماعطلا

 بوس نع كلذدمعب تأ اس

 يلا جورخلا ن دنع هعاتتما



 ىخحااي لاذو مسي همام

 دج ةءناكح ىل عقو

 لاحت نعامو كسافف

 حردارملاعيبلاموي تجرد
 ىلا تيضمف قراع لع

 ىلع حتفي ملف دا دغإ قاو سا

 ءىث ان دنع نكي ءيشب

 تجرخف توقلانه

 ضع ىلا تيضمو
 ىلا تيهتنا يت> تاراخلا

 انييف ءارزولا ضعبل ةراح
 ةسااج ةارءاباذا اهم رامان
 ناكرالاديشملاع :رصق يف

 ىلا تلسرا ينآأ ار ااكملف

 اهنا
 املف ليد نمةمطق اهمناك

 نود يناهعمل لعل

 رهف ينتلمتحا 3

 طسسو ىناناو الا ىسفنب

 يراوجلا ىنتامتحافرادلا
 ىثغاف رصقلا كلذ ىلاايناث

 ىلا ترظن تقفااملذ ىلع
 عسصرم جاع نم زب رد

 عاونإب ني زم تيقاوولا
 تهدف ةضفلاو بهذل
 دق ةأرما اذاو كلذ نم

 ند اهن'اك ىلع تابقأ

 نم اهيلعو نيكاروملا

 ناردق أ الام لاه او ىلملا

 ينته تند [كن

 امنع يرصب تضمغأ
 ةفايض كب ابحرم تلاقف
 دنع تردتف مايا هل الز

 ملدا ةديدش ةريد اءدال6

 هن: ضاخااصلخ لدعا

 كلذ نمدب الاط تلقف أهنم

 نوكي اهتاقف من تلاتف

 لالخنم ج رع ةماظااثال لازت جف برشلا لد ةمسي مث باجحلا كلذ ةماظ نم ةضبق صضبةيف ل امانا اولكو ْ

 ا

 كلذ نماليلق اليلق ف 3 0 مقلاو 0 كر رت ىذلاف د 0 70 : مع ىلاعت

 تعمتجا اهلك اهوجرخا اذافءاملا كلذ نم امهجور> وهو ر>بلا كلذرمع نموهف هولعيىذلاداوسلا

 مهاوق ام ىلع ىلا هللا ار دمحم يت>ملاءال ىلجت نيح كلذو ةلجعلا ىلع اهوممضب َىَح اهولمتحاف اهلك رك الملا

 ب رغملاام اوغلباذا يتح رحباا كاذةجل ىىلاءةهللا نذاب اهو رم يد ةلجعلا ىرعب نوقاعتي و كلذل

 قاخ نم تبجع ملسو هيلع هللاىلص لاق مثنيعلا ىف اي رنا كا نول كل: ضءب نماهواخدا

 صا نم نيبحمتا ةراسأ مالسلا هباء لب ربج لوق كالذ نمو هنمبجعأ قام ملام ةردقلا ن منيب اموهّللا

 ةرشع اهنم ةئيدم لك ىلع برذملاىرخالاو قرشا امهادحا نيتنيدم قاخ ىلاع# هللا نا كلذو هللا

 لسن نمداعاياقب نم قرشملابىاةذيدملا لهأف خسرف ةريسم رخآالا ىلا باب لك نيب ام باب فال
 ىلا ةنيدملا م“ مءاوقاباح ةيناريعلابو اشيقر .ةيناب رسلان اههسأ رمال سلا هيلع دوهاونمآ اوناكنيذلامهينمؤه

 فال 1ةرشع موب لك نيةنيدلا نينه ن 7 توين اسري اج ةيناربءلابواسدجرب ةيئايرسلاب برغملا
 روصلايف خفني وي يلاموولاكلذدعب ةسارا كلت مم ون:ال عار كلا مهءموح السلا مهيلعة سارا يف لجر

 نيحسهشلاهذهعقوايندلا له أعمسا ممءاوصاج مجضو موقلا ءالؤه ةرثكالول هدي دمع سفن ىذلاو

 مهئادو نمو لإ راترسرأن انو كثنم مو ىلامتهشلاالا مسدد عمل المما ثال' مهئارو نم برغت ني>و علطت

 جوجأي توعدف ءامسااىلا ف ىريسأ ةليل ميلا قلطن امالسلا هيلع ربج ناو جوج و جوجأي

 سلب ادلوو مدآدلو نمهللا يصع نهعمرانلا يف مهن ىلو وء.2 نااوبافهن دأبعو هنب دىلاو ىملاعت هللا ىلا ج وج اف

 نيدلا ىفانن اوخا مهفاوب ان واود اج اف هت دابعو هني د ىلاو يللءتهّلا ىلا مم”وعدف نيتئيددملا نيتاه يلاوقلطتا م م
 نيدىلا مهتوعدف ثالثلا مالا ىلا ىن قلطنا مئنيكرشمما عموبف ءاسأ نمو نينسملا نمو وف مهنم نسد-أ نم
 رانلا ىف ىلا «تهّللا ىدع نمر اسوج وجام, ج وجاي عم مهف هلس رباوبذكوهللباورغكو ىلع اوبافهتدابعو هللا

 1 ا شرعلات<< سن 00 المان اريط ةعرس ىف ةعإ اسلا ءامسسلا ىلا اهنعف ةرسهشااتب رغاماذاف

 لولا تاعاس ردقىلم ارونفرمقلا ناك ناو 1 كرا نا عولطلاب يمت نب نم

 رذ>ئيف ةكنالملا ناريط ةعرس ىف نانجلا تاجرد لفسأ نيب امو ةعب الا ءامسا | نيب ام ىلا قاطني مث راها و

 ترده ااذاف حبصلا نعرجفلا ر جفني نيح كلذف ءامسلا هده ىلا تلصوااذاف ءامسىلاءامس نم قرشملالايح

 ا ىضي نيح كلدف ءامسلا نمهجولا اذه ىلا تلصوا ذاف حم ِءصلاءىذي نيح كالذف نومءاا كل: ضءب نم

 اذا مث ”ارهشاةتنس ما 6 كلذف بورغلاو ع ولطاا يف انيعاهرخآىلاانيعاهلوأ نيب امامي اغمواهءلاطم كتف

 اهيلاملو اهمايأ ةدعف ةنسلااع كللذف انيع اهرخآىلا بورغلاو ع ولالا يف ني-عىلا نيع نم كلذك ثعجر

 ىىلايللاة دع هل الاجلا رلع همضوف ةملظلا نماب اح قرش ا دنع ىلاعت هللا قاخو ةليل نزوة سو ةئامدل

 دق نبذلاةك؛ الملا ن هكالم بقا سهلا بورغ دنع ناك اداف ف رصنت موي ىلا ى لام: هللا اهقلخ دنم اين دلا

 راطقان اغا. 0 اءدمج ةماظلا ل سرأ قدشلا با اغاد داف قفشلايعارب وهواليلق اليلق هم ؛اصأ

 حبيب ستلاب هيح أن ليللا ةملظ قوسف ءاؤ هللا ا>راذ هللا ءاشامنازو او ءامسلا ىنكا 58 ضرالا

 مئهيح انج مضف قرشملا نم حبصلارفسأ برغل غاب اذاق لوللا تاعاسر دق ىلع برغ. غابي ىح سيدقتااو

 نرمماهوانت ىلاهتضيقوحن دحاو فكي ملعصع مثهيفكب اهضيقيف ضعب ىلا !مض.باملك ةملظا مق

 ىلا باج !كلذ لقن امادا ليلا ةمل ظ كالانه نف عب اساار حبب || ىلع برغملا دنع اههضي قرشملاب باجخلا



 ىلاعت هلوق كلذف كلذ لٍقامهبفوسكى اءملثمر.ةالرونالو س.شالءوضال نادو- ١ .محاذاف سانلا رظنيفا

 هحدحبصعم هأ رر>لق ايندلا هل_ءازرلصالا انكم محا ىلاعت هلا قا>ذد_:م هلوق (0) :

 م١

 ىلا ة ةعنأ سااءاءسلا ىلا ٍّق معافترا ىلا أهم رغم 0 1 نا دعاك او را دلت ا

 بهذيو ضرالا يف يدامارثككت ود ابعأأةب وتل ىلع" هللاهعقو يذلا تقولا ىتأي ير رتل امهسبحم

 تحن ةإيلرادقم سمشلا ت تسيح كلذ اولعفاذاف دحا| هنعى 3 ملا أوسم ولد 6 الا فورعملا

 دج _قرءقلا|,يفاوي ىتح باوج اهدرب الوامل دذؤب الف عاطت نب يل شرعلا

 نيتليلو سمشلللايا ث ,الثرادقماسدم ىد باوجامهدريالر امههنذؤي الف علطي نأ هل نمهنذ ع : وأمعم

 دلب لك ىف ضرالايفةليلق ةباصءذ موي مثو ضرالا يف فرو دجيمتملا الا هليل !كال: لو ط فرع الفرق
 لكلا نمار ماني ناك ام رادقمةليللا كلت مدح | ماذيف مهدسقن | ىف ةلذو سانلا نيب نا اوه يف نيمل لا دالب نه

 كلذ ركتيف كلذ -,قةلول لكحبصب ناك امو< حبصيالو هدرو لصيف هالمصم ل_خدبو اضوتيف موقي مث
 لوا نم انك اما ىف تراصو ءامسلايف ترادةسادق موجنلاو هن اكمل والاب وهاذاف ءامسلا ىلا رظنيف ج ردو

 لوقي مثلاق ىني> لبق تثما ىنالص ترق ماىن ءارق تففخ ألو قي ونوناظلا|ميف نظي و كلذركتيف ليلا
 كلزودي زيف هن اكم ل |للا ابوهاذافاضيأج رخيف حبصلا ى 'رب الف رظني منهتالص و2 ىلصيف هالصمي للا دوعيف

 تقةواىب .| رو تفف>و واىن الص ترصق ىلعأ لوةم ءءوسلانمنو: ظااكلز يف نظي وفوخملاهطااخم وار ما

 لكددرو لثم اضيأىلصيف موقف ةليللا كلت لوه نم مقوتي ال قفشم فئاخ لجووهو دو. مث لِللا لوا ىف
 ءامسلاعمترادتسادق مودعنلابوهاذاف ءامسلا ىلا رظ: يف ةقل هاج رخيف حبصلا ىري الر ظني مث كلذ لبق ةليل

 ةقحاتو فوحلا | هق>ايف رذح ناك ال فراعلانمؤم لا ةففش ثءالذدنع قةشدف لم الا لوا انك ام ا تراصف

 ةداد لك لها نمزو دج, تملا عمتجتيف نولصاوتيو نوفراعتي اون ككل ذ لبق مبواضعب مهضعل ي ىرانت مثةمادنلا

 رادقم امل مام |ذافةلد الا ثالت ةيقبخارصلاو ءاكب !اب ىلاعت هللا ىلا نور أحب م دج اسم نم دج هيف ةلمالا كلت ىف

 اركب رغم ىلا امجرت نا كى مأي ىلاءتبرلا ناامهلل اوةيف امهيلا مالا هيلع لإ ربج ىلاعت هللا لس رألايل ثالث

 ءاكب ةماقلا مول فوخو ىلاعت هللانءال_جو كلذ دنع نايكييفرون الوان دنعامكلاءوضو الهنا هنم اعاطتق

 موطا خامل !ءبئاكبل اميمج نوكييف !مقوف نمو شرءلاتاق دار« لهأو اهنود نمو تاومس عبسلا ل هأهعمسي
 نودجبتملا امديف لاق ام<برغم ن ٠مناع اطيفرمقلاو سمشلا عجرتف ةمايقلاموي فوخ>وتواافوخ نه

 اهم راغم نم الط دقرقلاو رصشلا اال ام ل: مه:لهغ يفولفاغلاو ىل |عت هللا ىلا ن وعرض ودوحب

 دحاو لك عزان نين رقاا ني ريءيلا ل 5هكلذك ناهف:ريف تروكس ملا اذا ىلاعتهلوقورمقلاو سمشلا عمجو

 اهداؤذ تارك نع ةبحالاو اهدالوا نعت ابمالا ل_هذتواين دلا ل هاخراصتي واقابت سا هبح اص ا مهنه

 امأو ةدابعكلذ مهل بةكيوذكموي ممؤاكب موعفتي هنافدار ,الاو نو اصلااماف تسك اع سفن لكل غتشتف

 امهفصتنم ى هو ءامهلا ة 0 :رمسرمقلاو سوح ١ عبط د وم وهفنب لقا 5 جفلاو نوقسافلا

 فكويعلا كلت نم اب رغم نم امهم رغب الف برغملا ىل اههدري واممورقبذ ذخ أف مالسلاه يلع لي ربجام#ءاج
 ىلاعت هللا قاخر معاي لاقنةب وتةاابابامو هللا ل وسراب ى مأ تا معلاقفةبوت اا باب نم امهممرغن نكلو

 نوءبدأع أرصملا ىلا عارهاانيبامرهوجلاو 0 1 بمدن 001 هل برذغملا فاخةب ب

 لل ١ ىقاضموم ١ ىلا قل امك ف

ااقفعجراوردقلا كلذ ا 0 0
 ت

 ؤ
0 

 ءاوغفل ءاملا تيب ىلع كلداانا

 ىمسفنب كمدخاو كتجاح

 نا الا كلذ نكع ال تاغف

 قال ل نا لكضولا
 اميلع تبلغ مم ردقلا

 ىنتدشرأو تماقف ةليحخلا |

 هنم لصوتي قاغم بايىلا
 تلاقو هتدتف مثهالعا ىلا

 نع ا الو ضما

 هالعاىلااع هريامم تال ء رصف

 ضرالا ىلا ت رظنو
 تعفرف ةد_-يعب !متنارف

 تاقو ءامسلا ىلا ىرصب

 ك_يلع ىن# ال ىديس

 كتيصعمالو توملايرمأ
 ىلع أ نم عوقولا لعناه مث

 ىسفن تيفلافرصقلا كلذ

 هللا ل_سراف ضرالا ىلا
 ةكلالملا نماكلم ىلا ىلاعت

 لفة ح انج ىلع ىنل.تحاف

 1 الا د رمش
 هلا دو ىراد باب

 ترب_خأو كلزلع ىلإ

 اركش تدجسف ىتجوز

 . ناهللا تدهاع مث ىلاعت هلل

 تح ل نحر 3
 ىخا اب ثيدح !ذِبف توما
 هد ع نم تجرذ؛ ل لاق

 هده تأ ارو ايجعتم

 لمجب هللاقتي موي الا
 ثيح نمهقزريو اجر هل

 كلر لعراصو بست ال

 هللا همحر تامّد>ل ا

 ةبانعقتو ىلاعت

 ىنا ما الإ نع ىح>)و



 2 ا اعلا
 تدجدجح (لاق هنادتع

 اع ىلا ةرايزو مارحلا هل
 ينانا|ميبف مالسلاوةالصلا
 انوص 0 قار طاا

 5 تب كا ني.مسأ| نم ةرس

7 
1 

 ء
 كك ند 2ر7 انوزوم

 دينجلا لاق نوزد<#

 توصلا كلذ يلا تردابذ

 ا رمقلاك مالغب ينءقرا يت

 كب اي>رملاق 0 17 |باؤ

 تبجتف لاق مساقلا أ

ٍ 

[ 
ٍ 

 ْ هلك اقو ادي دش ابجع هزم

 ْ ىعساب كملعا نمو يهبح
 أ قرت مو

 | تقلا لاقف كالذ لبق

 ا يف ك>ورو ىحور

 ا كمسإب ينماعاف توكلملا

 ا لاق تا لا

 أ انأ اذا دينجاب كيلع هللاب

 ا يف ينفكو يناسفف هه
 1 هذه ىلع علطاو هذه ىناوث

 اذه ىلع ةالضلادانوةيبارلا
 ظ لاق هللا جرب بيب رثلا

 أ قرعب الانا مث دينجلا
 أ هيدعشا) نجاد
 أ كيلع هللاب لاق مث نينالا

 | كتجاح تيضقاذا دينجاي
 ؟ ندادغ دصقاف تعحرو

 نارفعزلا بر :نعلاساو

 ظ نعو ىندلاو نع كاس
 أ مالسلا اكئرقي بيرغلا
 ا ةعجر كتاف ةقهش قوش مت

 مولا كلذ انلااوردلا قاخدنم احوصنب وتىلات هللا نابع ند دبع بتي مو امم رغم نم رءتلاو سهلا |

 أ دينجتاا لا اق هيلع يلاع :هالا

 ا انآ هيلع تا

 1 هتنفكو هتلسغ مت !ديدش

 هللا لوسرايىمأ أوتناىأب لبج نبذ امم لاقف ىلاءتهّللا ىلا عف رتمث بابلا كلذيف ةبوتلا كال” تجلو الا

 دوعيالاك هيلادوعب الم ىلاعت هللاىلا رذتءيف باصاىذلا بن ذلا ىلع دبعلا مدني نا لاق ح وصنلا ةبوتلا امو

 ريصيف امهنيبام مثنلي مثنيءارصللادرب مثبابااكلذ نم مالسلا هيلع لي ربجا مب رغيف لاقت رضلا ىلا نيالا

 قاملمسي ةنسدح هعفت:الوةب تكلل ذدعب ديعلل لبق لب وتلا با,قاغأ اذاو طق عدص !مهنجباهف ن 5003

 وه ىل ام: دل اوق كلذو مو ١!كلذ لبق هملغ ىر ناك امه ءاعىرأ هتافات كلذ لبق نكن مالا مالسالا 0

 نب ىأ لاقف اريح اهن و اعاف توكوال تق ن 5 تنعإا نكنملاها 0انمق عشنا كرر تاي اضع نأ

 01 ا لاقف 5 دلاو سانلاب 06 كلذ كول ,رعقلاو سما فيكف هّلبأ لوسراب ى ا أىأب بنك

 مناف سانااامأو كلذ لبقاناك ا”نانرغيو ناعلطي مث كلذدعب ءوضلاو رونلانايدكي رهقلاو نيمشلل أ

 راج_.شالا اميف نوسرغي وراهمالا ابيفذ ورب رايدلا ىلع نوداي اهمظع وةنثالا كلا ةعاظف نمارآرام عم

 سماع واط نه ندلةعاسااموقت ىح ه كرير وم !ميف مهنم لجرال جتولن ايندلااماو ناوبلاهيف نوبي و

 روصلا ى خفنلا دنع - فيكف هللا لوسراي كءادف هللا امج ةفي ذح لافق روصلا ىف خذني داىلا امم رغد نم

 ءاملا هيف ع رش

 هنارشن الف نيلج رنا نيب بوث'وةع اسلا نمو ةتارهب رشرالف اهتم نم هتدعقأ نبا دخادقو ةعاسلا نموقتلو

 ةلب هضو>طالدق لجرلاو هعاسا| نموةتلوروصلا ىف نؤفنيأ هديب ىسفت ىذلااوةفيذح 0 لاق

 مهني اياوذيتالا هذهالت مثار معطي الف ديف ىلاهتمتلعف ردق لجرلاوةعاسا نموقتلو هناءيجيال و هناي وطيال و
 رانلاو ةنجلا لها نيقي رفلا نيب زممو ني رادلا لهأ نيب ي اعتهللاىذق ةعاسلاتماق اذافنورعثي ال مهو ةتغب
 0000000 كما رو الزي دوا ان ءاجيفرمقلاو سمشلاب ىلاعتهلا وعدي امهولخ دي نا ليقو
 ءاذح انك اذاف ىلا«: نمر لاةف نمو مويا كلذ لوهو ةم ايقلا موي لوه نم دعرت امص ارفراياليلاولزالزلا

 يف يذمللانتعرسو كةءاطىفانب أو كللانتعاط تدلعدق انهلاايزالوةي و ىلاعت هلل نيدج اسارخ شرعلا
 كندابع نعل هدن+لو انث داب عىل مهوعدن نآ ان تمل عدقف انايا نيكرشملا ةدايعب انبذعت الف اين دلا مايأ كلاردا

 | ىلا امجراف هنمائك أدب ام ىلا كديمهىنا ديعأو ءىدب انا ىسفن لعتيضق دق ىنااهتةدص ىلاعت هللا لوقيف
 | امهنم دحاو لكنم عمايف هيلا امجراف ىثرع رون نماكبةلخ لوفيف انتقلخ رمانب رنالوةيف هنماكتقاخ ام

 0 رك علاق دم» ثءىدبب ىلاءتهلوق كلذف شرءاارونب ناطات>يفارونراصبالا فط# داكت ةقرب

 امو سابع نبابضنإ هانربخافهانيتا ي>رمقلاو سهشاار» نمهباو:دحام بعك نع اوثدح نيزذلا رفنلا

 بعك لاف امهر اءم يلا. دبم نيب امن اهريف ةل و هيلع هللا لص هلل لوسرنعان:د>اع وهثيدح نمدودجو

 ثيدح باعك ا ا ءتثدح قازايدالا

 لاغف سابع نبا ىلا ىف ءاق مترشبلاريخ نيلسرملا و ءاربن الا دوس نعو بتككلل خسان هلالدج لج نمحرلاب دوعلا

 ا هنا وص ميا لو سرةتيمن :مو ىلاعت هللا باتكن ,«هب تأدحامو ينبدح ند كدجو نم ناكأم يف ئءلب

 ناك ام يردأ الف سراد ب اتكن ءتندح نكلو ىسفت ءاقلت نمالوةتامىلاعم كلذ نمهللارفغتساىناوالا

 نعو بةكلل خسان نمحر لاب دهعلا ثي دح با 0 ا ا

 تر داملا اذه فراك مويلا اذس هدم امف ة رءقلاو سهلا 0

 يف هكرقتساال قاو ثيدخلاس اء نبا هتلعداعأدقلمتلا مل الرا وق ىلا

 هللاواظفح ثيد>ال ة بغرس ارعنبا يف كلذ ىف دازفرخأ الو مدقالو 1[ صقن الو ًايشداز افاباب اياب ىلق

 ثيدحلا ك نعل ة:>افر.قلاو سهشلا ثيدح نه كب اصاب تن دح اع
 رع ءىشنإ تال ديلا نا



 * (ةريثآ باوب أىلعلءتشي وهو مالسلاو ةالصلا هيلع مدآةمصق ىف 0 2 معا
 ربظيل ق الا ىلاعت هللا قاخ ءاكا لاق( مال. لاو ةالصلا هيلعم داقا>و ةكحلاهوجورك ذىفلوالاب ابلا) !

 هيلا يامال :الل كما ةنقتملا لاف ره هتر دقو ياعيال زج رار كل را 7 هدو+و

 َّط غ ناك ناو ملاذ أ زدق ل خال ضف ودق ىلغاهأع عمهم و نيدب اغلا ةداتع بح هنافدبعيأو م .حررأأ نم

 تقاذاموىل اء هللا لاق نيصا|مأ 5 همر عم 5 نم نتتقنناالو نيموطاا ذع اط لم ىفدتز م 3

 اضع لع هب اهيف مث ءلوضفتيل و مهيأ انسخ مدخجو اف نسحم هنالهنا 5-5 أرهظياو نودبعيلالا سن الاو نجلا

 ١ نولازيالو ىلاء:لاقر ام>رنن:هؤااناكت لج وزغلا ةةمحرأل ةضاخ نو:مؤاا قاعو روهةلاارهع و لدملات

 هودهدعياو ممةلخ ةمحرال يامح ازد نب كا>ضلا د2 نب رفدج لاق ممةاخ كلذلو كب رمحر نمالا نيفات#ك

 حيدعضصلا مهيأ دد>و هت رزهيلغ ضرعوىلاعتللا هفاذ ان مالسااهيلعمدآدأ ( ىدرإ وز لا ب هنال

 ىلاعت لاق نحلل كةلخو ةربعال ءارشالا قاخو ةردقلل ةك.ئ الملا ىلاعت هللا قاخ لاتتقلا نسحب | (لاق)ركشأ
 6م كا 0 0 00 املعلا 0 0 00 يذلا هللا

 هلأ ا م ءقدانق ن ١ يف دع هي 0

 ةلوةنجلا الومدأ !تقاخامدمخ الوافد اوك:ًاينأكتمأرمأ رمدليمحفأ : نمأ يسيعاب مالسأا هيلع ىءدع ىلا ىلاعت

 مهقاخ ليقو نق مكسفهللا لوسر دمح هّللاالا هلا وإ ةيلع تدتككف برطضاف ءاملا ىلع شرعلا. .تقلخدقالو راذلا

 ا لان اواثب ع ّ انقلخ اما ميدحفا ىلا دن هللا لاق هل مهقلخام مم لحب .:> هماحال مهنع هبيغ مظع رمال

 ىدسلمهأ الووبليف' مع ردا قلخ افهّللا اوقت |سانلا ام . اي هنع مننا ضربا نب زعل

 | اوفرءاوقلخذا مهتيلداوقل+ قاحلا تييلالأ موي لكيداني اكلم امملايف 4ناىب هاب ىعازوالالاقو د ونايف

 ناكو *اوامحاذام اوركاذتف اوساجودل اوةاخ اذام اوملع اوقاخ ماوتام اذا مهضم لاقو هل اوةلخام

 نب رادلا يا ىلا ىردأ الو لمع ىلع تيصح أو لجأ نعتييغ ىلا هتاج انمى ف لو ةيدهازلا نمحرلاديعءوبا

 ا

 ١

 ا

 3 نا بدأ ىلا ىل اعت هللا لاف ممندب تذ وسالاه براي لاقف ضيبالاو دودسالاو خيبقلاو ندا ميقسلاو

 : ٠ || فاحكب ر نااندلا ىف كماقتم رطخىلا رظنا مدأ نبااي ءاكا ضمب ( لاقو ) ىلبلاو يوابلا نيب

 كدابعالا نيدمجأ مهني 2 كتزءيفلاقف فاح سلبا ناو ني.مجأ سانلاو مافاخأ ند مج نالمال

 رعادشاو هال 00 وراعم سباب انيب و ىلا عت هللا نيب نيكسماي تن أو نيصلخ لا مهنم

 »ب ( دتقصو ميكر ممال بااو 0 ١ قاخ ىف ىلا املأ باو مآ )

 هللا ىحمأمال.ساو ةالصا|ة.. جاع مدآ قا اخدارأ اتا ىلا دن دللا ! نا 8: كادهمو ف ظافلاب نورسفملا لاق

 ندوذ: ا هتلطرأ ممن كا ءاطأن ف ياك: نو مث 4و ينءيطي نه ممخم اقلذ كلذم قاا> ىلا ضرالا ىلا

 لإ ريدح اهانأ ملا اهمارت رب ند اضع ل هدا ا مال بأ هياع لإ ري اهلا كنعل مث راد |[ قاصع

 ادغ همف 0 ام ينمذخاتنأ كلسرأ ىذلاهللا ة ةزعل ذوعأ ىناض رالادهل تلاق ةيغيقلا اهنم ضب,ةيل

 تهز ف كب:تو مك لاو ايد اهنمدخ ايو هب رولا مالسأا هم علب ريج

 امش م مدخابنأ هللاب تاكد سان ضراالا ىناف مال || ةماع 0 اك ٍلجوزع هللارهاف !ميلعمدقأنأ

 ا
 ا

 كادت رورسلا هل ىناقىلملا قوهفدسجلاح ورلا قرافاذاف يولبااينورفهد-جيفح ورلا مادا ف ىلبااو يولبلا

 ربج عجرف بيصنرامأل
| 

 د موسم وعن تا

 ْ امام ذخأي نأ هللا تذاءتساف ضرالاىلاذ توا كلم ىل اعت هللا ثءءيف اي اش اهنمذخاب مو هل دا عجرف

 م د همس بح ب سم ممر و

 ( صصق - ع ) 5 ظ

5 

 6 اهلا اا أ

 لاناكةيبارلالع ثءاطو

 ىلع ةالسصلا تيدانو

 لاق هللا م«حري بيرغاا
 دف ةعامج اذاو دون علا

 قيمت جف 0 نم اوك - 4

 هيلع 8 ةاصق رود اامماك

 رذختم تف ةرضناوهانفدو |

 ىجح تيضق الذ ءءاغ |

 تأ اس مئدادنب ىلا تعجر

 تدزراث بر ردأا كلذ نع

 بردلا تاذ>د اماف هيلا

 نووءاي نامددب أ ذاف ترظن

 مهنيا نم صنف قاقزلايف
 نسح ن سلا ريغص مالغ

 لاق هل كاحللا سف دجواا

 تكد ثكالعل

 لاق يدلاو توعنرب#

 مالكنم ثم جعدف كيني نا|

 هس 6 ىلع مالح ا

 ىلع لس م هتف_ثاكدو !

 باىلا فار لا لاو |

 بابااقرطوراد

 ريسخلا اهس اهيلع زوءعىل

 تجرد

 يضو لع تسمو حالعلاو |

 باقلا ةني زح نيءلاةيكاب

 تام نبا ديخجاي تلاقم

 هللف ينيع ةرقو ىدلو |[

 الاهل تلقف ةفرعب تام

 ين. تام هلأ تلاتف

 هل. تلاقفال ا تقف

 الاهل تلقف ةفلدزااب تام

 ةيداولا تام هلءأ تلاقذ

 تاةفناليبغ ةرجذد تود

 ةحيص تحاصفلاق رماه

 ىلا الهادلوابتلاقو ةم.يظع
 كرت انعم , هلصوأ هتنب

 تقراف قه تقوق ُ



 الديع هللا ةمحراين دلا,حور

 مال هلارظنف دينجلا لاق

 نم ىالومو يديدو

 ءةخلا ام مهللا ينتفاخ

 ةجرتامف ة ةقوش قو هش مث

 نيعمجأ 0 5 ىلاعت هللا

 تدخاف دوئجلا لق د

 اممرلع هللا ةمحر امهتفدو

 نع ىكحو ) نيماسملاو ٠
 هّللادجر ىطقسلا ىرسلا

 تنك لاق(هب انمفنو ىلاعت

 ةنس سدقملا تدب اسا اد

 ةرذصلا دنع نيزسلا نم

 رشملا مايا ىف كلذ ناكو
 ىلع نب زح رسم اناو

 كال: يف جحلا نع فاذا

 يحفن قتلقوةنسلا

 كم يلا اوهجو: دق سانلا
 اناو لئالقمايلالا قبيجو
 يرسلا لاق مسقم انوه

 ىنا2 و ىناوؤىلع تكيف

 ةنسلا كلت يف جلا نع

 نا

 لوقي افةءاه ل

 !ي”ال ىرسعاي

 منو هل ادهم

 هللا ناف ك

 تكل قمت لا

 ىف جملا ىلا كلصوب ند
 ىرسلا ااقةعا_ساادده

 كلذ نوكيفيكت اا
 اناو لئالق مايا ىقبدقو

 ديدل سدقملا تحبب مقم

 اهناثفتاهلا لا اقف كم نع

 (1 ردقلا كلما ناف فدا

 لاق ريسعأأ كيلع لسا

 اركش تددعسف يرسلا

1 

 اهعدأ نم هعب رالا اهاياوز ن٠ ةضبق ضبقف ار ارمأ هل ىدعأ نأ هللاب ذوعأ ىتاو توملا كلم لاقف أيش ظ

 مدآ هب رزىفناككلذكف اهنز>و اهلهسو | مضي و اهوا اه رجأو اهنيطو اهت>وس نمو ىل اعالا |

 يبلاعت هللا لاق مهاولأو مهروص تفاتخا كلذلو خربالاو ليبجاو 2 طااو حلاصلاو ثلا كاو بيطلا

 ىلاعت هللا ىلا توااكاله ا م دعص م : «كاولأو ؟كتنسلا فالتذاو ضرالاوت اومسلاق ةاخ هنانآ ن ءمو

 اهرونواهؤ امب و ضرالا بإق يه ىي'اءاضيبلاةرهبقلإب هيتايناماللسلا هيلع لإ ربجرما من مهقالخا تفاتذا

 نب وركلا نيب رقما س ودرفأا 5 1الميف مالسلا هيلع لإ ريد طوف مو هلع هللا ىلص ادع أمنم قاذبل

 ةيقن ءاضُي لءموب هو سو هيلع هللا ىلع ينلا ربق عضوه نه ةضبق ضيف لعالا حف علا ئ.المو

 نم تجرخاماف اهلكةنجلا رامنا يف تسلمت م ءاضيبلاةردلاك تراص قد تعرعرو منستلاءاع تنجتف

 فا" ةئام اهنم رطغف ىلاعا هللا ةيشخ نم تضف اف ةرهاطلاةردلا كل: ىلا ىلاء'و هناحبمس قمل ارظنرامنالا |

 هّللا تاولص ءايدن الإ لكف ادن 5 0 رطق لكن هىل !اعت وهناحيس هللا قلك ةرطق فلا نورشعو . عب راو ة هر طق |

 0 الملا تفرعءف ضرالاو تاوهلا ف اهب فيطمأ مسو يلعهّللا ىلص اوةاخ دروب "نم مويلعو انين لع

 نيعب را ا مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةنيطب اهنيك ممدآ فرء:نالبق سو هيلع هلا ىلد ادعم ذ امدح ظ

 سايلانيطلاوهو راذناك الاصلص تراص يت> ةنس نيغل 0 اهكرت متانيل انزال انيط تزاص قدح ةنس

 سبيلا نيطلا لاف ةليحاو عبطلابالةردقلاو عنصلا هرمانارلءيا توص ىأ لصلص كديبهتب رضاذاىذلا |
 هننم دعصتو ءامس!! ىلا طب ميتا ذك. اللا ق: رطرىلع هلا ذاك هلءج مث هرب وصت 00 اقنيال |

ْ 

 ١
 ٠
 ظ

ٍ 
1 
 ا

 ٠
 ٠ْ
 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 مدآ ناسنالا سايع نبا لاق ةبالا رهدلا نمنيح نان الا لع ىناىله ىلاعت هلوق كللذف ةنس نيم! 1

 ىلص هللا ل وسر نعد انسالا يذمز تلا ميك ىفو ةنج | باب ىلع ى ل : ادسج مدآناك ةنئس وعل رانيحلاو

 لوجعلا نمضرالا مدمج نم ماهضبق 9 ةضرق نع هديب مدآق اخ هللا ن 5 رقيلا لوا ريس: يف مهد 4 اعلا

 لوسر مالس نبهللا 1 ,علأسو ضراإاناولا لعر“الوالا تع اجذ رجالا دضيالاو ال لد او

 هردصر ةيدكلا بارت نم هتببج وم دآس ًارقلخ لاذف مالمسلا هم ءاعمدآهللا قاخ فيك لسو هيلعدللا ىلصدتلا

 هذي وزاجا 'ضرا نم ةيمدقز رصف ضرأ نم 4 3قاسو نملا ضران نهدي دك و سدقملا تدب ن 4 هرهظو

 ركب الملا نم اللد هيلع يم الكف ةنلا باب ىلع ه هاقلا مث ب رغما ضرا نم ىرسبلاهدب و قرش ا ض رانم ينل

 لاقف ءآرف سالباهب رفروصلا نم ءاكادش از أر ليق اونوكلو هتماق لوطو هتروص نسدح نماوبغ

 نم دعم نيذلا هباحصاللاتو هرب دنمج ردو همق لخ دف فوعاوه اذاف همن هب رض مث تةاخام ىمال

 اولاقنولءاف مت أ اف يلع ذه لضف نا متأرا مه لاق مث كسامتيالو تبثيال فوجا قاخ اذه ةككنالملا
 هلوق كلذف هناك اهال هيلع تامضف نك ءاو هنيصعال ىءاذه لضف نم م !هللاو هسقفن يف سدل ل اةفانب راعي بطن

 هلوقو ةمصمعملا نه سملب أرس ةعاطإ !نيذكت الملا ترهظأ م يندب نومك م :5 امو نو. 00 د

 ىقامناك مالو ةالمصلا اهيلع مداد .ج ارب اينو د نب رفاكلاع رو ساونا نسل لالا ىلاعل

 سكر كدا ءومطات ريك كلزلذ ةدودا د اسر رولا وياعو اك متنزحار طم ةيلعر طع 0007 نبع 0

 قاجرهملاة ناو ءوبأ ىنءملاهذه ىناندشناو 2 ةحارلاءح رفلا يلا أمتبقاع

 هراك_م موي و تاب مويف د هلك نامو رهدلا نا نولوقي

 ةنانلا رمك ةوزكم ماياو #« ةسب# موي رهدلاف اوقدصامو

 لاقف دا ارعالا نباىدشناو |



 0 كسيتاي ةرورسو * 6-3 5 نام 5000

 زمدملا نبال ىلوصااركب وادا

 نامزلا فورص ىفتركفتول * اذ نمبجعا نوكيءيث يأ
 ناز_فعلاب لاك ايالباو #* انزو نزوت رورسلا تاثداح

 0 (حورلا خف هفص قثلأ ثنا بايلا)

 ا اهرك ىلخدا ةعبارلا يف لاقذاىلا ةئلاث كلذكو كلذ ل ةمتلاقف ةين اح وراللافف لخدلا ملام رمقلا ١ ديعب لخدم حورلاتلاقف هيفيف لخ دن أ اهرمأح ورلا مالسلا هيلع دآىف خفني نا هللادارااملذ ءاملءلا لاق

 ١ تراذةسافدغامد تاخدح ورلا هيف خفت املواف هيفىف تا> ركلذب ىلاعت هللا هرما اءافاهركيجرخاو

 هلصاوهقلخ دب مدآيرينا دارا ىلاعت هللازا كلذ يف ةىكحلاو # هينيع ىفتل 07 ماع قام رادقم هيف

 هغارف ني سطءهءيش ايذح يف تزن مثهسفنب بجعلا الو وهزاا هل ديال تاماركلا هيلع تعب اتتاذا يت>

 ىرجام لوا كلذ ناكف نيماعلا بره دما لاق ن | ىلاعت هللا هئقلف هناسأو هيف ىلا حورلات از ةساطعنم

 - تاز مث يضغ ى :حر تقيس ىلع: لاق كةةاخ ةمحر المدآ يكب رك حرب لاقف لجو زءهب رةبا>افهن اس لع

 هلوقوالودجء ناس تاك ىل امن هل وق كلزو كن كعمل مالا جحاعي لاف 4ةيسأ ارمنو هردص ىلا |ح ورلا

 فود لد صرح لو أوهف م اءطاايهةشادفو رت ىلاح مرل| تاصواملف لجع نه ناسنالا قا يللاعت

 هذي لم مدآ ايكب رك مر هب 2 لاق ل مالمسااهياعمدآ نارا حالا ضب ينو#مال- اأو ةالصلا هيلع م د

 لاقذ كلذ ت ماع نبا نملاقفابنذ تينذاى ال اقفمدآ اي كلام هللا لاقف 1 لاقو هس ماىلع 4

 | هسأر لع هدي عضوةنحوأ" ةيدصم مثدحا باصا اذا هدالوأيف ةئس كال: تراصف نيبذملل ةمحرلا ن ال

 ا_سابل ىلاعت هللاهأ همكم ايصعو اقورءواماظعو امدو ام راصف هلك هدسج يفح ورلا ترششا 6 6

 آ ع هللءانأ قةيقب هنم ثمقب ى ديلا اذهب ل دب بنذلا فرائامافانسد ويلك هاد لهجو قط ند

 مدآىلاءتدّللا قاخ لبق ملكتت باودل! تناك( ثرالانب هللادبعلاق) هلاحلوأدب

 100 مدلل 0 7 0 0-0 هربذع م يو 0 0 توألا أب

 رسنلا ناكو مالا هيلع

 ا 0 00 0 0 هيف خفنو مالس بلاو 0 امل

 لو ءلعدللا لص دعا ةيياروو سما !!عامشك روب هاياش ند هج رب ة ةنبزلا عويض زو ةنجلا سابل نم

 ىريلفاو.سيفهب اوفوطممهلاقوةكئالملا فاتك ألع هل جورب رسرلع هعفر مث ردبأاةليل رمقلاك هنيبج يف

 تفاطوا مق انعالعةكت الم ا هتلم اك اوان سا ركيبل ةكنالملاثلاقف | انيقي دادزبف أميفام و اهيثاجع

 رفذالا كما نماسرف هللا قاخ مث اهبئاجعو اهمايا نم ءىثلك ىلع فقو ى> ماعةئام رادقم تاو.دلا هب

 ليئاكيمو هم اجاب ذخا ليربجو مالسلاو ةذل صلاهيلعمدأ هبكرفرهاو+اوردلا نم ناح انجهل نومملا هلل اي

 كيلعو نولوةرف هللاةكن الما مكيلع السلا لوقيوهواهاك تاوء.اهب اوفاطوهلامثنعليفارساو ةنيع نع

 ةمايقلا موييىلا - امف كتير ذ نه نينهؤ ملا ةيكر ك ءي2 هذه مدأايىلاعت هللا لاقف هتاكرب و هللاةمحرو مالسلا

 لقوم ةكل الملا ءامد !شا عيب :رلالاقف» 2 ءلا(فلتخا اوزاهاكمامالا ىلاءتهلل ا هملع مث

 ةعصقلا يح ءىث ةلكمساهملع ساناارثكاو سايعنبا لاقو ةتيرذ ءاعم ما ملسأن د دياز نمرلا دبع

 | هلاوعتف ىحورنمهيف تخفنو هتي و ساذاف ىلاعتهللالاقام هل دوجسلاب ةكئالملا هللا ىعا من كَ
 مخ سلب !عماوناك نيرذلا ك5 ؛الملا لع هجوتاعا مد "هل دوجسلاب رمالا ناىلع ءامالارتك ادن , نيدجاس

 ود 2

 00 تر 1 ا ا ا و جي جما ا ب سا صعاب يججو يودون سس“

 تساج مث لجو زع هلل
 فتاطا قدص بقترا

 ةمب رابابا ذا كلذك انا|ةيبف

 باب نم اولاذودق نايش

 شم-شلا ناك ددع_سملا

 مههوجو نم قرش

 مههابدج ند عملا رونلاو

 ةبيه ةيلع باش مهمدقي

 هفلحن وشك مثو ةلذاد>و

 قو رعءشلا سابل مويلع و

 قولا , لاف بحرا
 اوعد وةرذرصلا نماون دف

 ”ةلمماف لجو زع هللا
 ارو مثراونأ نم دل |

 مهيلا تمقف يرسلا لاق |

 نووكي ءالؤه لعا تلقو
 ممم ىر ىبمخر نينا 6 |

 ىرسا'لاقوهتبحت ينآذدو |
 ملاق باشااوذبقلا اوا> دف

 مهنم لكىلص مث ةبد يف جحا

 نم تو , ىف لاق نيتكر

 هسمالك عهسال باذلا

 لصور بكد ى يف ةناحاذمو

 املذف ىداؤؤ تبلس ةالص

 سلج هتالص نم غرف

 هبدي نيب ةنالثلا ساجو

 مون توأ دف ىرسلا لاق

 لاقف ماع تكماسو

 مالسلا كيلعو باثلا

 فئاطلا بحاصاييرساب

 مويلا كب فته ىذلا

 جحا كتوفيالناكرشبو

 َْئى :رمسلا لاق ةنمسلا هذه ّ

 التماوقهصاناتدكف |[

 تلق مئارورسواحرف ىلق ١

 ىف فته ىديساب من |

 2 اورو لبق كراش ©



 يرساي ب اشلالا ةقةعاس

 0 ليل
 ”اس نود | 3 لبق

 ١ ناد ارخ دالب يف فن : املا

 انيضقف نأ كل نيدصاق |

 لع ا_ئمزعو اناوح

 مأ ار اهّللات - ::ىلاددوتلا

 كنج + مهموم ممم جم
 ع ةرايز أ_:بد>اف

| 

 كلذدعب مثماشلاب ءايبنالا

 أ ىلاعتدّللاهفرش ةكمدصتت
 انيمخق دقو اهمظعو

 + ها

 [نيتاو مهمراي زو مهقوق>
 سدقملا< + روز انهىلا

 هل تملتف يرسلا لاق

 عنصت تنك امو ىديساي

 ( لجال لق ناسار#

 مثدأ نب مهاربإب عامجالا
 ىخ ركل فور و

 اهيمج انجرُد

 ىلا ت
 نمامهأ .هزوسدقملا تب

 لاقةكم لااا

 هللا ك حرب تلقف ىرساا

 2 اوذا

 درع صفو تت تحج هنري مع ند هسع 280 تحن همدح تطعم ك1

 دو ةكم لوحقت

 تبي ىلا ناسارخ نمذا
 لاقذ ةنس ةريسم سدقملا

 قيرطلا تناكول ىرساب
 هديبع كيبعلا ةئرس فلا

 ةرايزلاو هبضرا 3-0

 غالبلا ودماادصقلاو هتببل

 امأهل ةدقلاو ةوقلاو هيلع
 نيس فك سعدلا ير

 ىقبركلا لا قرشلا

 اموةبرب تت يبهف د> أو مونر
 أذانهتداراو رداقلاةوقبمأ

 دامج ىهو سشلا تناك
 أ

 ب اقعالوا,ياعب ماكل 5200 تت حت تول يرجع تل يدش ترو تي تس تت كم سا ل 222

 ىلا قرشا نم ععس 2

 سيلذ دحاو موب يف برغملا

 نو لا هت اارخب نا ت1: حلا

 مد" الذك الملا تل اقف هس أر دنعةدعاق اهار همون نم مدا بهاملذ هسأرد_:عاهساجاو ةئي زلا عاونإب |

 ىلع ثكفءدآ ىلادب ل صوتي ةنجلان م جراخ جودر>ر ظني كلذ لكينودوا م هوفر ءرةدايءلارهدشا |

ِ 

”“ 

 دووجتسلاب مث ىمأ املؤ ةدابعو ةالص دودجسال ةيدكو مظمت دوت س كلز ناكو 5 الملا رث

 نب رفاكلان هناكوريكتساوىف ل الإ اودجيس

 *(مالساا اهيلع هاو> قاخ ةفص يف عبارلا باباا)#

 ىلاعت هللاىقلافدسن اور و هسن اجب نمهل نك. لل ايشدحو اهيف يشع ناك ةنجلا مدآىلاعت هللا نكسا 1 نورسفملالاق |

 سحا ناريغ نهءاو> هنم قال ىريصتلا هللا لإ مهعل اهقش نمدعالضانماءاضهللاذ خاف مانف موذلاهيلع ١

 اهني ز وةنجلا سابل نمامسبلأ مث ةأ ىما لع ل_جر ف طعام كلذ نم مدآ م وأول واملأهلدجوال و كلذإ مدآ

 اهنال لاقثالذب ءاوح تيمس+لو تقدصاولاقءاو> لاقاب.ساامواولاق أ ىمالاق مداايدذ هام هماع نونحتك
 مفلخ يذلاوع ىلا منهل وق كلذو |,ياا نكساو ىلا نكستل لاق ىلامت هللا مقلخ اذا و اولاق ىح ءىش نم تقلخ

 نافجوءأ علض نمةأر ال رو عما لك لالا او ا ملامجوز امنم له جو ةدحاو سفن نم

 مايالا رورمرع نوديزيلاجرلانا ىف :511(ليقو) |مجوعىلع اهم عتمتمسأ أ( أمكرتت ناواه رسكت |ممدن

 دورم لعن ددزبو اسنلاوالامجو ةدحموب لكدادزي نيطلاؤ بازتلا نماوةلخ مهمنالالا- مجوانسح ماوعالاو

 .هيلعمدآ نار ابخالا ضعب ينو # اداسف مايالار هرم ىلعدا دزي م>الأو م>الا ند هزقاخ ننال ة مايالا

 ةكئالملاتلاقف ىل ىلاعتهّللا اهقاخ دقو ل واقف مدا ايدم ةكن الملا تل اقف! ييلاهدي دمو او-ىأرال 1 ماسلا

 اواق دهم نمو :«لاق تا 0 اع هللا لسص ل ىلع ىلصت نا )ولاق اه رومامز لاق اهرههىدؤ" َىَح

 لوسرلاقلاق س ايعنب هللا مع نءريب .جنبد.ه-سىورو * تقلذامد_# الولوكدل ونمءا دن الارخ" أ

 توقايلاو ردلاب نيلكم نب رفصا نكح امامي ثعب د ةير اج قاف ناهّسادارأ اذا م-وهيلعهللا ىل ص هللا

 نمتةاخ ةفيعض هللا كبروانب رمسإ نالوق وا ماجر ىلعهدب رخال عضي واهس نا

 ةمايقلا مول 0 ةفوعض

 # ( كلذ هنمناك امو مالدتلاو هالصلاهيلعمدا ىلا : : هللا زاحتةمارك ديف سم انا بابلا 0

 ةرجش الا اماك هنجلا محق امه انأ ةنجلا مالم لا اههياعءاودحو مدا ىلامتهّنلا نكسا ل خي راتلا ل ها لاق

 (اوذاتخاو) نيلاظلا نمانوكتفهلوقىلا ةنجلا كدءوزو تنا نكس سامدأاي | :اقو ىلا: هاوق كلز رةدحاو

 ةروعش يشةداتق لاق وروذاك. !اةرععش ىع هنعهللإ يذكر لعل اقف ىف هامة: |ةرج ىه ىااةرجشلاهذه ىف

 2 1 ىهليقوةطنملا ىه لسلق ودب سلا ىه ل:اقمو بعك نبد_ لاقو ةمالعءىث لك نهاهيفو معلا

 نسدحو ةرجذلا كالتةرك ؟نمدلك أ |نعا مراه |مامالك أ اف ةرجعشلا | حل نب زيت>ناطيشلا|٠ لل سو سوف

 هرك ذام ىلع امل كلذ هنجب زتو اهيا سلب اهللاو دعلوصو ناكو اهنمالك !ن> كلذ ىف ىلاعتهللا ةيصمماط |
 ةيحلا أف كلذ نمةنزملاهءنف ءاو>و مدالش و سويلهنجلا لد, نادارا سيلب اذا رابخالا باحصا
 ةنجلاناز> نمتناكوريمبلامتاوقك مئاوق ةعب را اهل ىلاءت هللا امةلخ يلا باودلا نسحا نم تناكو

 نوماءيال مو ةنز ل أىلعدب تردواب م ىف هتلخدافأ ميف يف ةنججلاهل تن انا هقيدص سل الت ناكو

 ناك و بيطلاةفةماركلاو معنلا نماميفام ىأروهنجلا ل اداة ةنجلاءد أعم ل> ددق ناكو ةن :ة|هتا> داف

 لاقوهدسح هنجلا .دآ لوخدب عمس السلب انا ل يقو زل | لبق نم هاناف هنمناطيشلاكلذ مدتغافارلخ

 هلخ دافز ؟ الاىلاعت هللا هقاخ قاخ اذهو ةنجلا : ىناخ ديو ةنس ف أأ كك اذك ذئمُّناديعأ انأ هالايواب

 يت> كللانهةنس ةئاهاث دبعتو ةنجلا بارىلع فقوف ةنجاَنم مالسلا هيلعمدآ جارخ ايف لاتحاف ةن :أ

 ل ل سس سلس يلي



0 

 امهيتتتلل

 ا

 ناو سواطلا باج رخذ :ا كلل ذكره اميين اهتم قلخ ج ورخف ىلاعت هلأ ندآيال 2 0 ةنجلا باب ١

 قاخ>ن م نسل )ا كب كمسااموتنانم مر لا قاما امادللاق سلب اهآر املؤ م روويط دلل 0

 موثنا نم سز ءاطلا هللا ةف سلبا كيف سواط ى طة رويط نم ر أطانا لاق كم ندخل هللا

 لايعو كنس> نمكتوفي ام ىلع افسأت تيكب اعناو نيب ور ل !1كئاللا نم كلمان اس ءابادل لا ١ كؤاك

 221110 ااا ا ل م ا 2 ممم اا ا

 ندللو انتنمالان وايد هم قأال الخلا لكو ديد" و يفت كناوىلب ؛ لاق هيقان ان قىتوفيا سواطلاهل لاق كتتلخ | ظ

 ا يينهس 0 ل لاق 5 هه :رجشلاثلا ناو سوأطلا لاقف الحلا كات نمنو دي ام هئاف ا ةروعش ظ

 ةنجلاكلاخ دان فيكس واطلالاق ةنجلا ىنتلخداناا يياع كللدأا اانا سيلبا لاق اهناكعا !دب نمو سواطلا

 ا ىنكلوهنذإبالا دحأ امنمج رخيالودح أةنجا لخديالعناقنا اوضرناك1كلذىلا لايصال

 ىل أ هلل ةفيلخ مداخ هناف هريغنو مدوهر 0 قاخ نم قاخىلع

 ىلا سو اطلاءأ اك كلذ 1ذىلعردقت العأ دب الا ةدامس هيف انإ نافاهيلاردأبف س | هالات ةيلالاقوه ن نمولاةمدآ

 تم هبط نم نيم 2َر كم نما امةنجلا با ا تا !ًارىنالاقوهنم 2 ناكع ه :ريخاو 3 لا

 اون سلبا اال لاق ةرءادح املف هوة م مينا تعرمأف د1 |ةرجش لعات لل لن جااهيا> د: ناكل لفت

 لوا امللاَمف اهوذ و زم كنكعمل ك آرازازاوضرو ةندلا كل اخ دا ىل ف, ؟تلاقف سوااطال هتلاقُم نم

 لخراملف ةنجلا هتلح ناؤة ةيحلا مى لخدواحب ردّللا هنعأ س دل ,الودتف م :تااقكب اينأ نب ينيلءجتتف احب ر

 مالسلا اههيلعع اود دادي نيب فقد قحءاجومنآ امنعىلاعت هللا ىهن يتلا :رجشلااهارأ 5 ةنداا نسلبا

 اكيلع ىب ا لاقف كيكبي امدلالا ةفعا ان نملوأن زاكو ايكف وعز حأ ةحاين يلع انف س دلب اهنا نامل الا مهو

 نا 3 * يذهو سلب اى 5 كلذ اوم هسقتأيف كلذ عقوذةما ركلاو محنلانمهيفا اتتاام ناقرافتف ناتوك

 ل ق معن لاق 5 ىلهيال كلم ورا !ة رعش ىلع كلدأ لهم دا ايلاقف امهيفهلوق رثادقو كلذ دءبامهات [سيلبا

 ناالاةرجتش!هذه نعاكي رك امام سيلب |لاةفاع :عىل راهن لاتؤدطنحلا ةرجش ةرججشلا هذه نملك

 اناك امو كلذب ارتغاف نيوكانلا نأ امطدنا هللاباطم قاع نم لب قي نا ى أذ نيد املا نما وكل وأن يكلم انوكت

 نبدي (يور) اهلك أ تح مد "ال تنب زمن 0 أىلاءا او>- تردابف ايذاك هّللاب فاح ادح أ نانانظي

 تمسي اوةب ىفأت عمسل اوةب نيسحلا نبدمحنب نسحلا تهم سلاق طيسق نب هللادبع نب دي زي نع قدعسا

 هاو .؟!ولقعي وهوةرجشلا نملك أام امم دآ ين نه الو هللا فلح بدسالا نب ديعس تعمس لوةإ ىدج

 ا مأو ثئاب ادا | عمجر ملال سو هيلعدّتلاىلض هللا لوهسر لاق كلذلو لكاف اهي لادن داقرأ مساذاى 05 ر#ئادتقس

 | موا نم لك ًانالو اهيرقنال مهنالاق د ندجشلا هذ هايزقناالم ءاوحو مد : ال ىلا: هللالاق ال ل

 | تعءمسلاقو * هنع ىبنملا دمأ قد 5 سفن أ ىلا ىلا: هللا ا.ملكوذ ىلاءتهللا ةئيشع . اهطوقيف اي اننيتست

 ا مهدا نب مءاربا تكووس لوقي ا 5 مهار أربأ تعورس لوقي نيعسحلا نب 0 نب :نذقلا

 تكي هت : دعامدآ انوبا ادهىدردن ردلا لوا ىلبشلا(لاقو ال وط انز> هلك الا كيت انتثروا دقللوقي

 امهايا هتيتاعم( ىلوالا ) ايش ةرشع, هلل ءهالستباا امنع نم لكأ اساف ةطنح نم

 ( ةيناثااو ) نييمودع اكل ناطيشلا نا اكل لقأو ةرج_لا اكلت نع اهنا ملأ هلوقب كلذ ىلع

 ريحتف ةنجااس ابل نف امبيلع ناك ام امهنعتفاهتو اممم آو امط تدب بنذلا اباصأ ال هناف:ةحيضفلا
 ىلب لاق مدآ ايىنمارارثاهبر هأدانو هتحص ادب تذخاف بانعلا ةرجش هتناتف ةنجلا ف اراه راصو مذآ

 عر دنقلا مويءايح رصقملاب ىنك ليقكلذلو كذم ءايح نكلو براي ظ 1 هي نايورد و دي ةماةلأ

١ 

 ىونملا 5 ةرجللا

 دم معجب ابا جس ججسو ويب جبسم جم عمم

 نهدسبع غلي نأ دعبإ
 ىلا نأسا رح نم هديبع

 ةعاس ىف سدس#ملا تيب

 هل ىلام: هللا ناف ةد_>او

 3 دئاوعلا قرخو ةردقلا

 ىرسليل اق مثراتخيو بحب

 ةرذالاو ايندلازدب كراع

 لذ ىلا لض: نا كلاياو

 هل تافف ةرخالاو ايندلا
 رعى قادرا ىذا

 هللا ك حر ةرخالاو ايندلا

 الب ىغدارا نملاقف ىلاعت

 الب ازعو ل.تالب اهل ء ولام

 ايندلا ب> جرخيافةريشع

 "لوابيلا نكرب الو هباق نم

 لاق اهب هباق نيمطي

 ي دوساي هلت اقف يرمسلا

 هراوناب كصخ يذأب
 نياهرارسأ ىعكءاطاو
 تد' 5 جحلالاق دوحقت

 ينلاربق ةراي هدو ءارح اهلل
 ةال-صلا ل_ضفا هيلع

 هللاو هل تاقف مالساو
 ىلع ؟فارف ناذ قر افاالإ

 راق نم دشا

 00 مسب لاقفدسجلل
 تاب نه مهعم تجرذعب
 يح ريسأ “زا ملف سدقملا

 تقو اذده قرعمأي لاو

 ىلب تاةف ىلضت اف ربظلا

 ىلا تمزعو

 هاه نيع انهه نا لاقذ
 6 ارتلان ههيتلا

 نعال لداكاو تدع

 ىلا ءام نيءباذاف قب 00

 هّللاوذل تل ]رم 3 تل رع

 اذه تكلم لفل يدش



 ةديدذغ ارأرد ٠ قا رطلأ

 لافو مسبتف ءام انه نكي لو

 هدايعب هفطا ىلع هس د+حلا

 ةالص انيلصف يرساا لاق

 بيب رق ىلا انريمو رهظلا

 مالعا انل تنايف

 ا كل تحلو نادل

 هذه تافف ةكمن اطيح

 لاف زاجحلا ضرا

 ىذذءاف ةكم ىلا تاصو

 لخدتى ”ريساي لاق م ءاكببلا

 نمانلخ دف معن تاقف انعم

 مهملا
 ور

 نياجر تيأرف ةودذلا باب

 باشرخالاو لهكاهدحا

 اماو امس هأرظن املؤ

 ىلع هن دما الاقو هأقن اع

 ىدوسايهل2 1ةفةماللسلا

 لوكلاام أ لاقف ءالؤد نم

 مار مهدأ نب مهارباف

 ىخوكلا فورءف باشلا
 5 ١ 9 ؟ م
 0 ىرسلا لاق

 نا ىلا ا:سلج م امهيلع

 برغل او ورمدعلاةةلصانيلص

 كس ْم هو مرآب اثءلاو

 تمقر هيالص ىلا مهام

 ينبلغف

 اف تدقدجسلا رون |

 ةأط بس "ا 0

 ا ادحأ مهتمدجأ توم دا

 | ما أ نونا ترص

 دعسملاو 8 2 تثنطو

 | ملف ّى هيفوةكم فو مارخ-
000 ّ 

ْ 
٠ 
1 

 تءدجرف ادحأ مهنم حا

 فلختلاىلع اني ز> اوك اب

 نيعمجا مهنع هللا يضر مهنع

 ىناجرجلاناةعزع ى>و

 لاق :هتنع ( هللا يذر

 ةفوكلا نم اموب تجرخ

 02210 2 جس و ع و ص م مدعم سم

 ةرجش هتمحر ىت> نإ اراجشاه”رجزف هتروع اهب ىطغي ةقرو|منم لا سي ةنجل ار اجشاب ف اط هتروع ترهظو 0

| 

 هرهاظ ىوسناب نيتلاهشلا اناكف ةنجلا قرو نمام_ميلعنافصخم ءاوحو مد ئءباقفطف ةقرو هتطعاف نيتلا
 ناكنادعب املافمهريصو هدإج نه وأ (ةثل كلا ااو) ماع لكيف ني" 0 *ّياءاطعاو ةعفتللاو ةوالك |ىفهنطانو
 نمهجرخأ(ةمبارلاو ) هلاح لوا كاذب ركذتيلهلمان اىلعاريسي اردق كلذ نم هيلع ىقلأو رفظلاكهلك هداج
 ينكلو ودع ضعبل ضعي اوطيها ىلامتهلوق كلذفىفاصع نم روان ا ىنيذيالدنا ىدونو هراوج

 ليقودنملا ضرأ ن مابي دنرمل !مدآ طب ,ةسواطااوة ياو سباب اوءاو>و مدآ ين -. ةبالارقتسمضرالا

 علب الاب سلب او دال | نكرأ نمدابةدح ءاوحو م هاو ليقو دونهل لا دنحلا ضرأ نم لبجرلع

 ىةكملانالاقو «لباب : ضراب سو اطااو 0 ناشم ليقو ة ريما صو قارعلا ضَرَأ

 هباص نم مهجرخااذاف سدقلاةريظ حاصي الو ةبالواا قحتس اال نم هباص ىف ناكهناة نا نم ممد حاحا

 ىلا ىلاعت هلوقكاذو اميف هلخدي دالك جا نلاعدا ج ا يملاعن هللا نلاقي واهيفادلاخ اهيلاهّناهداعأ

 لاق ةيلع نب نامءنعهدانساب دمجحأ نب رفذأ نلفا نرخ »« ةنجلا ىف لقي ملو ةفيلخ ٍضرالا ف لعاج

 اللف ضرالا ىلا طولا س لباابسف ةسجلا لسن نمالسن انكلاق م دآنارك ذي ءاظعن رار تا

 اهنا يس ىلا رادلا ىلادرن قح ءايسسلارادىف انمدام ءاكبلاو ن لل نكلو ايندلا يف حر سفلاانل نبني
 رعاشلا لاقو

 #« دقار ىنيسسعب اوئري ارطاناي

 د اهت<اف ةلصو كسفن كتنم

 دياءاازوفو !مب نانجلا جرد * ى#ر تو بونذلا ىلا بونذلا لصت

 دحاو بنذب ايندلاىلا اهنم * امدآج رخأ هللا نا تيسنو
 هب> اص بلطي امهنمد> او لكءاجف ةدحب هذهو دنا اذه ةنسةئام ءاود> نيب وهنبب قرف ةقرفملا (ةسماحلاو)
 ةفرعمول قى ةفرعإ افراعتو اعمج ىعسف عم اعمتجاو ةفلدزالا تيسف أمل دزاف هبحاص نهامهدحا برق ىح

 ؟كضعب ىلاءتهللا لقاك هاضغبلاو ةوادعلامهنيب ىقلاةوادعلا (ةسداسلا) ةفرعمويلاو تافرءعضوملا ىمذ
 اذادغدات هنو دعةيجلاو ٍهودعسواطلاو اهاري ثي> اًينأر خدش ةيا ودع ناسنالا) ودع ض.دبل

 ' دهأشم ريغ مايالا دهاشمو

 01 رقرخ رهو اهلنا لكس

 ذي اد دع ا ةصنم لعاوت واني واوتمتجا اذا باسحلاا راقراثا فراس مودع سالب اواهنكما

 تالا ياويبلعءادنلا (ةعب اسلاو) نيقتااالاو دع ض..ب ث مهضعل لوو ءاللخالا ىلاعت هللا لان اك ةوادع |

 رحأ ىف ىلايالا نم ليل تاذركفت مالسلاه يلع مب عاراذا يورو * ىوغف هب دمدآ ىدعو لاا

 00 ساو كتكن ال هلت دجسأو كحور نهديف تخفتوك ديب م دآت.ةاخ برايلافق

 تماعامأ ميه ارباايهيلا ىلاعت هلل اىحوافةنجلا نم داراوج نم جر خأو ةيصملا ةيلع ثب نان ار

 0 اولا دنوتوفو جالو عردمل طياست (ةنماثلاو) دي دشرم أبيبحلاىلع ع .لا فلام نأ

 ةاساقموايندلا ءاومب هالتباوهدالوالو هلانجت اين دلا لعج ( ةعساتلاو ) هب الا مهكرا شو كلحرو تلح |

 لافاري رممزالوا-هشابيف نوربال ملاءتهّللالاةاكوهوةنجلاءاوهدو.٠:لدهعام,مب هل نكيجلو !هيفرحلاو دربلا |

 نا ىلاء:هلوق كلذوءاقشلاو بعتلا( ةرشاءلا)ر ةالو اهيفرحالججسةنجلا مسو هيلع هللا ىلص هللالوعر

 بصنلاو بعتلا نههنيبج قرع قاخ- لو اوي ةشنف ةنجلا نما نجر الف كجوزلو كال ودعاذه

 امنا ىوريضيحلا(ىلوالا) نهاوسةلصخ ةرشع سمح و لاصحل اهذهباهتانب وءاو> تيلتباو ( لمصف)
 تيمدأ اكةرمرهشلكيف كنانب و تناكيمدانأىلعكلن | ىلاعتهَللالاقةر جلا تيمدةرجشلا تلرانتال
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 (هين انلا) ء دآتانن ىلع ىلاعت هللا هتك «يث اذه نا صيخ اى لو هيلعهللا صولا لوسر لانةرجعلا ديل

 تل ” يتلاةلزلاالوارب ل !ىفو هاهرك ةةءعضوو أه ركدمأ هتل ىلاعتهللا لاق عيضولا أو قاطلا (هئلاثلا) 0 1

 ( سد اكخا) اهنب داع مارا ار نعمل و ارسن ا. ركو تاماح يي اسنلا ناك ءاو

 تاصقات نمل م و هيلعهللا لصدللا لو سر لاق لاقدر 5 3دثم , دح يف ديهسىفأ نع | || اةع ناصتن

 سدل (لاقهّللا لو سرايانن دلن دو ءانلقع ناصعقنامو لنا ةف نك ادح انم مزاخلا لجرلا ب كف ندد لقع

 سلو 1 اهإةع ناصقن كلذو لجرلاةدارش فصنن ةأر !ةداهش

 نوماوق لاجرلا ىلاعت لاقاك لاجرلا ىدي أ تح نبلعج (هنماثلا) ةدعلاب مهصيصخت (هعباسلا ) نييثالا
 نحل سيل( هعساتلا ) ؟دنعاراوعنمنافاريخءاسنلاباوصوتسا اللا هيلع لاقو افلا ىلع
 سدا( رشع هيناثاا) ىن نهنم سدل( رشع ةيداحلا) داب انمرح (ةرشاعلا)لاجرال وهاء'او كلذ نكع

 ةبالولا نمهلزع ءامجلوا دآ ا ةرس نعل ١ ىلاع: هللا همعأ س دابابسقاعو د# نويلع بال( رشعةسماخلا) هءرجا

 0 4 ؛ املا د هند | اذ ناكوايندلا ءامدكللامو ضردلا كلمهلناكو

 ا سلب ] هأمسف لد زازعةمساناكهمساريغ من ارلا اكلم ناك ام دعب أن أطر هش هري فخ :روص هللا خسمةثلاثلا د

 | هنم عز هعاسلا# هللا ةئعل ةيسداسلا د ءايقشالا ماما هلعح ةا ىل اع هللا ةمحر نم سابا هنال

 هلعج ةرشاعلا# همحرلاوريخلانمايلاخ ىأادب رمدلعج هعساتلا «هب وتلا با. هنع قلغأ هنماثلا  هفرعملا

 ا تناك أدع ! مترو خسمو اهتطب ىلع اهاشمأو |ماوق عل طق ءايشا هسم هما بقا عود# راناالهأ بيطخ

 اممح اهرادعأ 2 و مدأ ىن :ب ةمدعاماعجو ,ءاتشلابهنس لكت وك املج و بارالاهء ادع لجو با اودلا نس>أ

 لاقرب رهىب 1 م ارحالا لاح فو ةالصلايف !ماتق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر حاب ع امنولتقي امنورب

 يفعل زم م سدلؤ هنم ةفيخ نونم ًايشكزت نم نهانب راد دنم نهانأ اسام إو هيلع هللا للص هللالوسرلاق

 َّق نع ىدعبملا نيعالا ىف أن عدم نعدوادانربخ! لاق سنوي نب هللادب ءانث دح لاق( ( نباانربخا تايحلا

 م رض مث هتبطخ عطقفرا د | ىلع ىشك ةي وهاذافموي تاذبطخ دوعسم نب |امدب لاق ينسحلا صوحدالا

 دق اكرشم الجر لتقاء اكف ةيح لق نملوةب ملسو هيل عدلا ىلص هللالوسر تعمسلاة مئاماتق قح بيضقب
 همدلح

 * (هنم ناك امو ضرالا ىلاهطوبهدعب مدآلاح يف سداسلا بابلا )+

 | مرق هتودذ نارك ذو بردن درس لبج ىلع ضرالا ىلا مدا طبه ال امهنع هللا ىضر سابعنبالاق

 | ةكئالملا ءاعد عمه ءامسلا ىف هسأرو لبجلا ىلع مدا لجر تناكو ءاهسلا لا ضرالا لاب> ىرذ

 | اعارذ نيتس ىلا هتماق تطدف أم رل[|تكتلاو ةكئالملا هه ؛ اهف كلذب ينام داناكو مه قل تدر

 | تنكبر لاقكلذ هتماق نءصقن املف عاصلا هدالوأ ذخأو علصف بادحسلا هس ًارسع كلذ لبقناكو

 | ىنتطيهاف تديب>ا ثيح كلسأو ادغر اهيف لكا كنود انيقرالو كاوسبر ىل سل راوديفكراج

 | !مبيطوةنجاا حب ردجاو كشرعب نوف فيك مهارأ و ةكئالملا تاوصاعمسا تنكو لبجلا اذه ىلا

 ةنجعاأ ةعار نع تيهذوراظالاو توصلا ع عطقن ادقف اعارز نيتس ىلا نتاطط>و ضرالا يلإ ينتط,هامث

 مدا هللا طمأن ةمذم نإ بهو لاقو د براي كب كلذ مدأ لاقف مدا كتيصمعب ىلاعت هللا هباداو

 سمس -ابا-- ببب-ب-بلسصيهانب ااه يبيله ههه سل تت 77777ب77979797>ا!ابلت7جمجبل ثبءكحح

 ف ثبيأرف ةريكبلا ديررأ
 0و

 ماا ا ء| 5 طا

 نمرامخو فوص نمةيج

0" 

 00 1 هل نكت

 هلنكت ل نملعقب رطلا | نش

 ؟ ىلإ ناق مه مو لصت مَ ةأرملاتضاحاذا

 ا لح لئمرك ذال ىلا” هللا لاق لدجرلا ثاريه نمفصخلا ىلع اماريمنا (هسدامسأأ) !منيدناصتقن كلذفلاق ظ

 توندف نامع لاق اسنأ

 تَد رقاميلع كك ىامنم

 تنانم تلاقو مالساا ىلع |

 نامءاجل 0 كهرب

 كا تااقق قاجرجلا |
 تاقفدي رثنبا نامعءايهللا ١ نم دقعنلال( رشع هعبا رلا) مرش مح ريذعمالا نها دحارفاسنال( رشعتكلاثلا) 5 احالو ناطاس نونم

 تااقف ةجا1 ةرصبلاديرا

 بح>اعتءملءاالله نامءاي

 الوكيلا مم هج وةجاملا

 ىنبب سيل تلقف كيءتنإ

 تااقف ةفرعملا كلت هندب و
 نع كعطق ىذلا امو

 بونذلاة رثك تاق هتفرعم

 تءندام سكب هللا اوتلاقف

 كلي> تاصو واهللاوامأ
 ىوقاب ٠م تكس هلبح

 كجحاوح ىغقو ببس
 املف ناثع لاق بعت ريغ نه

 تاقو تيكب اًطوق تءمس

 تلاقف ءاعدلا كنم دي راامل
 هتعاط ىلع هللا كناع

 املف لاق هتاصعم 0 و

 فارصنالا الحا تقع

 ى-يج نه تجرخا
 0 تناك مها ارد

 تاقوابتن و يناب أمتتمسقف

 ىيعتستل ةقفنلا هذه يذذ

 نايثعابت لاف كالاح ىلع اهم

 مهاردلا هذه كلن يأ نم

 كعرصا ل جر ىنا اطل تاقف



 يسأر ىلع هإ>از ايطح
 نيملسالاقاو نأ ق هعباو

 معن تكتلاتف ه نع قفلاو

 لبا لالحلا تكلا

 تح م نم ءرألأ ام

 وأ #ثراهعاب ن او هذيك

 ىذ ةلدماعم تحك

 ق> هيلع اكتاولالجلا

 لسع كافكل لاكتذلا

 سؤر نم باطسد>الا
 ديرإ ناهعايتلاق ل اجلا

 تححص فيك كيرأ نا

 قدصو ى 0 جاماعم

 ىلب تاقتف هيلع لكوتلا

 تهريمو ام دي تادسدف

 نان هولماهأدم !ذاف !م.تفشب
 تناهذع دال ان ريناد

 اهيلع عبطام هللاوف نامثءاي

 ناطمل_س الو كلو 2

 تييحاول كنا مسعأو

 قلخا نع كانع ل ك6

 ف ىنع تباغ م * كافكو
 نيمآ اه ىلاعت هللا عفن اهرا
 ١ ضع نع ىد-و)

 ىلاع: هللا ىضر نيخاصلا

 احاللم تنك(لاق هيادنع

 :ر* ىدعارصم ليش

 يلا يقرشلا بناجلا

 انف رخل الا
 ق سلا الأ ٠ ندعوا نا

 ىذ خيثبان اذا قروزلا
 لعل أ دق قرشهدد و

 هلل د ولع مسو

 ايان لاق 3 مم أ 5

 علطف معأ تاقدلل ىنمعطت و

 لا هتوف قررزلا

 هللا |

 اعزف كلذزم مآ وفق ملاك اهبجو لعدوداف مدلا ضرألا برش مو ي أرامهلا» امد كلذ لب ةيأر

 هروظ حسف |ههيلاهتلا ثءيفاماع نيعب راذك و ا امو ةنجلا ركذناديدش

 نم رهشلاق د مغلا نه هبيصي ناك امح !رتساف ىشغلاو نزأ اهنع يهذف هداؤذ ىلع هدد ىله>و هنا و

 « ىل مت هللا نم. ارح هسأ رعفرياال نم ةبالث ثكم ضرالا ىلا ط.ها ١ ال مالسأاو ةالصلاهي ءاعمدأذا بشودح 4

 نيعبرا!رسٌميملر الك ايو ةذس يتأام ةنجلا معن نماء .متافام ىلع ءاوحو مدآىد امهنع ىلا عن هللا ىكر سابع نبا لاقو

 45 ون لوب) بيسك س تناك تاءاكدنقا مدآهدبع محرب نا ىلاعت هسا دارا املذ ةنسةئ امءاو> مدآب رقيو ةئبس

 يه سابع نبالأقف يهام تاركا كال: يناوفلتخاو ةئ الا هياع ب اتف تاماكدب ر نممدآ ىقلتف ىلامت لاق أك

 يلقبس:+أ لاق نب لاق ك>و رنم ىف خفت أ لاقىب لاقك دب ىنةل+لأ براي لاق مالسلا هيلع مدآ نا |
 يا لاق كتيصعهمؤثأ لاق اهثم ينتجرخأ مذ !اق لب لاق كتنج ىنكس: لأ لاق ىلب لاق كبضغ 0 ر

 برايلاق مدآنا رمت نبهللادبءلاقو تايكلا يف ةنجلا ىلا ينعج - تحلصاو تسانا نا تيارا بر

 كيلع هتردق هى لب ال لاق ك ديب ينقل نا لبق ىلع هن ردقءىشوأي فن ءاقلت نه هتعدتب | ًايش هتيم تل أرأ

 تنا اللا هلااللوق ىش ىظرقلا ل ؛ لع لاثو + ىلر فغاف ىلع هتردق امكف برايلاق كةلخانا لبق

 تنا اللا هلاالإ م>رلا با 0 ١ ىلع بتق يسن تملظو او تامعع كد:و و مهللا كب ادعيس

 تنأالا هلال 00 كنا ىل رفغاف يسفن تءاظو | تل كو مهللا كن احبس

 00 + نيمارلا ا ن>راف يفت تلطوأ وست لع بر كدم# وموالا كثادوس

 تيقاوب نمت وقايىلاعت هللا لزنا مث ة ةب الأ انسفنا انملظانب رىلاءت هلوق ىه ةمركعو دهاجو ن :٠ سد! وريمح

 ىحوا مث رون نم لبر داذق !هيفو ىل رغب او ىقرش بان ناياناط ةيكلا| ردقلع 0 هضررو ُ ا |

 دنعىلصي اك هدنعل صو ىثرع لو> فاطياك هب ف اف هنأ يشرع لايحب ام .ر>ىلذا مدآ 8 ىلا يلام"

 هل هللا ضيقو تببلاةرايزا ةكم ضراىلا دنهلا ضرأ نهموآ قاطناف اجا كلانهف ىثرع
 تناكو تافرعب فةواملفارافقو زواةمهادعتاموانارمع هم لق هيلع عض عض وملك ناكف هدشرب كلم

 ليقىنمىلا افرصن |املف تافرععضوملا كلذ يح ف ةفرع مدن تاؤرعب ايةتلاف ةدج نم هتدصقو هتياطءاوح

 ضراىللاافرم<أ مث اههتبون ليقواءمبنذ رفغو ى هعَض وملا كلذ يح .فةجحرلاو ةرفغا ا يف 1 لاق ٠ 3 مد ل

 انأأيدهال ليقف لا جس يسيرا دنقلا تارا نم جدح مدآ نا سابع نبا ينندح دها< لاق دنملا

 مدآج حامل رمع نبا لاقو مايأةثالث ةريسا هتوطخ نااوذ هلمح ا ف ريناك الا جا ادا

 0 ايكجحرب اولاقف ةبوتلالوبقو جا هيؤ:مم ةكمالالاهتقلت اهلك كسانملا ىضقو تبا 0-0 هلع

 0 ة تببلا اذه انججحانا مدآ اياولاقكللذ هنم ةكئالملا تأر املذ ءىث كلذ نم هلخادف

 هشازلعو ةلاةر حش نماصعهحمو ةنجا نممدآ ج رخ هم ءلاملاوبا (لاقو) ةسقأ م دآ ىلا ترصاقتف

 بيطااعاونأ هنمتينف هقرولا تاو ليلاك الا كلذ سد ضرالاىلا داص اماف ةدجلا رجعش نم جان
 عردزف بيط هءمو ةنجلا نممدآ لزت اههنعدّللا يضر سابع نبالاقو دنلاب بيط لك لصا ناك كلذإف

 هل-صاو دنحلا نم بطلاب ىناي ”نف اييطكلانهام ”ةلتماف ةنجلا نم هلصاناكو ١

 جافا نماضايب دشاناكو دوسالار جل اةءمدللالزءاو ةنجلا حر رنم هج رو مالسلا ةيلع مذأ حبر نم

 تي دوا يف دنطا ردعش م دآ

 نمتناكليقو يموملوط ىلع ع رذا ةرشع اطوط ةنجلا سآ ند تناكو مالسلا هيلع ىسوه اصعو

 ىلصدهللال أوسر تعمسلاق ةفي دح نع شار> نب يعب د نع رمعم نإ ر وصنم نعنايفس ( ىورو) نايلا

 ٍ 0 هفن أن مم موو 7 امودهت ايلا سف ةسطع سطع ضرالا لعاسااجرةنتساو ة

 1 0أ7ذذ1ذ ]| 1000001011



 " ا

 اولاقف قرولا كلذ ن هروفاكلاو رينعلاو كسملاو لدنصلاو دوءاارجش قرف دنا ضرايرياطتو نيف 1
 رجشلا كلذ نم تعر لازفلاهبشت ةباديهاعا لجا لاق رجشلانمما باودلا نموه كسلا هللالوسراي

 لا نم

 ةزيف طقااواكسم هللا هلءعج عيب رلا تعر اذاف |مترس ىف كسملاهتلا ريصف
 شضراو دنملا ضرا اريفالا ضرالا نمءىشىف نوكأ روك تألث قلب ربج ىل لاق اقع نءافهّللا
 ضرب ةبادلا هذه تناكل جا لاق رخبلا ىف ةباد يه 'ا ربنعلا هللا لوسراي اوناق ثيتلا ضراو ىدعسلا

 لطرفلاةربنعلااهفوج نم ج رخام رفاه ءاثخا رقبلا ىمرت يهب ىمرتاعاو عارذ فا اهظلغ باودلا نم
 هيلع لزنف ىلاعت هللا ىلا كالذ اكشف هدسحو هس أر يفانا رض دجو مدآن ان كلذو#و لطرقلامسم+و
 الاالا ءارلكنم ءافش ةرجشلاهذهىف نال اقف هرصعي واهرع ذخاي ناهرماف نوت زلاةرجّشب لإ ربج
 مالسلا كئرقي كب رزإهللاةفرفصالاو دوسالاو ضيبالا جايلهالا ةرجش ىلع مال.لاهيلع لربجهلدو

 ىقبذا ءاد لك نمءافش اهيف اهنم لضفأ ءاو د كتي وو تن [يواذع نل كناف هذه نملك كللوقيو

 هيلعمدآنا رابخالا لها (لاك) ى ربف مدآ هلك ةدأرباو هلكءادلاجرخا جرخ او هنمىف#+ كفوجيف
 لق ناكو هتف يعش هب سحداو ءاوطا يذأ, هدسج باصأو ضرالا ىلا طيهاامل مالا

 ةروك ذملاجادزأ ةينام هيلعمللا لزاف ىرعلا اوكش: كنا لافف لب ربج ىلا كلذ اكشف ةنجلا ءاوه داتعا
 حيبذي نا هيمان نينثارقبلا نمو نينثا ل. الا نمو نينثا زمملا نمو نينثا نأضلا نم ماعنالا ةروس يف
 اراخواعردءاول لءجووسفنل ةبج هنم لءعجف مدآ هجتساو ءاوح هتأزغف هف وصخ مث هحذف اهنم اشيك
 فودعلا سبلو جسن نملوا مدآو تلزغ نم لوا ءا ول ةنللا سابا نم اهممافام ىلع ايكب و هاسبلف
 هللالو_سرايلاقف مسد هياعدللا لص ينلا ىلا لج رءاج لاق سابع نبا نعءاطءنع حد رج نب ا(نع)
 كدتفرح لاق كئاح لجرابا لاقف كتفرحامو لهو هيلعهّللا ص هللا لو سرلاةف تفرح يف لوةثام

 ابد ىدلجو ىحل نيب دج أ ىناوالا يس هن» ةدابعلا ىلا د-جاال ابارطضاو اقلق ىمنفن ىف دجا لاقف
 كيدها فوس لاق كلذ نهصالخلا فيكو لاق عوجلا ىمس كلذ ربج هللاقف لمعلا بيبدنك
 نيتبكسلاو ةخفنملاو ةقرطملاو نادنسلا ينعي ةالءلاو نب رمحا نب دوثب هءاج مث هنع بافف كلذ ىلا
 اب ىتاو اهيلا لي ربج لخدفرحبلا ىف تءقوف ةرارشش هنم راطف مدآ ديريف عقوف منبج نهررشإ هداج مث
 اضيأ هنم تراطف مدآ ىلا اهعفدف

 ( صصق-4)

 ا هللاناومايا ةثاللس هذيما:مداو هملعب لب رب> ناكو مداجس نموا ناكو مالساا هيلع مدآ انا ةفر>
 1 باز تمانفك | مدأ انوباف حب يبقلا - لاق نُتاومالاو ءايحالا اهلا جاتي ةقازح اججلف كتف رتب لجوزع ْ 2 0 ا ل 0 1

 ف | هوطغو مدا يذا دقفك اذانمو مدا نعل دقف وك نمل نمو مدأ ند فنا دقق 5 فنا نمو ههصخ
 0 | ةإقةنود_2 فوصلاس أب ؟ياعرلسو هيلغهللا لص هللا لوسر لاق لاق ىلهاباا هماماىن !(نعو) ا ]مف دف تفك أ 2 2 : 0 : 8 ا ة نا مدنا مدأ نوكي و كرام ةفرح ؟ةفرح لاف اورشبأو اوفا الف ةعامقلا مولا ةه.صخ
 | ركفتلا باقلا ثرويل فوصلا .ينرظنلا ناو ةرخآالا يف هب نوفرعت فوضصلا سايب مكيلع لك الا

 | ب رقةنجلا نم ديعإ هللا ند كديعب ىمداقلا باقلاو هبلق اسقو هأدب مظعو ةعمط ا 2 لق نه
 | كب اصاىدذلااملب رب> هل لاقف ىكتشاهتروعرتس دعب مالسلاو ةالصلأا هيلع مدآ نا مْ اولاق رانلا ند

 أ لوسراياولاق نويمد'الاهب عم

 ١ نوكتاممظعا يهو رحبلايف اهفذقف !مممامواهقاف مالسااهيلعلب ربجاويلاهللا ثعبف رباايف ىعرتدنهلا
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 ظ |

٠ 
8 5 

 ش
3 

| 

1! 
 ا
 ا
 ا

 ةياعناكف ىل رغلا بناجلا

 ةوكرو امصءهدرب وّدعق ىم

 لاف ىهامو تاق هناما

 روظلا دنعدغ يف ناك اذا

 كال" 5 أتم قدح

 ىف يفكو ياسغف ةرجشلا

 ت# هد# ىذلا نفكلا

 يفداو ع لصو دان

 اف ة :رجعشتأا كل: تدك

 ند تغ :رفاذافامب ىربسق

 ةعقرملا هذه لح قرا

 كءاح اذاناصعلاوة رلاو

2-0 1 
 ناق هيلا مهعف داف مهبلطإ نم

 عك 6 هيي تيبدعدتف

 ةإيالا كلت تبف ىضذمو

 تديصا اماذ اركفتم

 لاق يذلا تقولا ترظننا

 تقوءاحاملذ تلا هيلع ؛
- - ]060 . 

 كليا ا: تيشن نيظلا

 تحت هتدجوفاع رش هيلا

 تددجوو تمم ةرجشلا

3 

 هتاسغف لاق كسملا ةكار

 ةردعذلا ت4“ ترفحو

 امخرم اينيم اريق تدجوف

 يلا تدع م هيف هتنف دو

 ةسءقرملاو اليأ ىءعضود

 املذ يعم اصعلا وةركراو
 اذا وجأا نابو رجيقلاعلط

 لبيقا دق باشب انا

 هتفرعف هيلارظنلاتددخ

 نايبص ضعب نم ناكو
 يب و صقر يهالملا

 ىهر قاقر بايك هياعو



 هراطو نيفكلا ب وضم

 ملسو ينماندفدطبا تف

 نب نالذت نا للاةو ىلع

 تاه لاق مهن تلق ناللؤ

 ةعبدو كد ءيىلا ةنامالا

 لات ىهاعو تاقف ىل

 ةوكر ا ةمقرم

 نمو ثاقف

 قأ الا ىردأ ال لاقف

 نالف سر يف تنك

 ىغاو ص قرا اناو سمالاب

 تضف نَوؤلا نذاناللا
 اذا مان ان امنبق 6 رسال

 م ىللاقو ينظاب ادق لحجر

 دق يلاعأ وهن اسال نإ

 ىلولا نالف َح ور ضبق

 ىلا رسف 1 كليجو

 اذه كلوا

 ١ خيشلانانالفنباذالف
 ا ةعوو هدنع كل عدوا

 لاقو كلا ةيلعم 1 كبف ةلكأ الة هاك ار ,امأف دربب د “ل لاتدم 1 لاقدجر ا اماف زيخ- ن 0 0
 1 || ةوكرو اصعوةءةرميهو

 0 هليادعو انوالا لاقبصنلاو بعتلا |ذهام (| 5 1 ١

 ا ملذعف هيأ مهتجر خاف

 ردعبلا َُى لس دغاو هبا 2ك

 2 :اطعاو اهسيل دلو ودو

 هذمب قدصت لاقرهباوثا

 4 إذ كرت ورام 5 * بايثلا

 تعءقاف بهذ نبا ردا

 ىمواب مك ىمألا لاول

 2 ةزدلا ترسل ركع

 نالؤاي لوقي وهو مانملا

 لع تننمنأكءلع لوقت أ

 رص اع ناك ىءايع نء درع

 ,ىل_ضف كلذ ا هتابقو

 قمحرو ت دش نم هينوأ

 ؟>و) ) ءي“ * لكتءسو
 ام

 نات هللاودر ويصعب نع
 انك است نكلاق 1!(هنع

 ةريود ىل ناكو دادغبب

 ل ا رعود وتم عود ةصججم هكا بو ص 0102+ هدب تسمم هتك حمس ومر ادعم معن تفر مجو د 0 معمم جبر ممم نمد هيجل

 هدا

 م

 تتطنةنماثلا ىفاهب ءاجاملذ تارم عمد ءالإ تاسغنا كل مرج ران نم هزج نيعبس نم ءزد هذه مرا

 كعيطت نلاهأ امذآ ايلي ربج لاقف ةمايقلاموي كدالواةاصع نمهمتتنمىلاو كعيطاالىا مدآ انك اةفرانلا

 هلوق كللذف دي دل اورجحلا ىف اهنجسسف مفانملا ايف كدال والو كلزوكيل كدالوالوكال اهنجسسا ينكلو

 لاقفامنعىلخف هدي تقرتحارانلا ذخأ المدآ نأ يوري و ةي الا مأأ نوروتىتلا رانلا متيأرفأىلاعت
 ثرهلاةل آذاحا لبي ربج هرمأ مثهصعأ م ىلار هللا تيصع كن ال لاق كدي قرح الو ىدب قر الام لو رج

 ءاوطو ناتبح كامدآا انلاقف ةطنحلا نعت ايد ثالث اهيف ةطاح نهر تأ ! هان مندي 0 0 !لمعنملوأ وهذ

 اقف مهرد ةشنلا نينار مهرد :كنلا ةئامةيحلانزوناكو نييثنالا ظدح لثدر ديا راص كالذإف ة هةمدس |

 ايندلا يف احن ام وذا +انمتجرخأ |( امو كةعوج دس بيسا !مافاهذخ مدآ ايلاقف هلك اذهب عنصأ اممدآ

 همرضل وبلا نمرسكي 10 دوثلادشيناهرمأ م ةعاسلا موقت نايا كدالوأو تنأ ةنتفلا ىقاتا مو

 نمامممافام ىلعنارو قلك و ضرالا ثرح نم ملا اووفاهجم اءصضراإللا ثر#لهجو كلذلءففا اهميلع

 هنمت دف أ" ”ارو صحا هنعتدنفالا ,سرواجلا اهنم تينف ضرالا ىلعامرعومد ترطقف ةناطاةاحار

 مالساو ,ةالوعلا هياعم دأ لاق هتعا دم نم تنينف !اهرذب 8 م رثك ق> بوب ذاك كالت لب ربج رمد مث سدعلا

 000 اق ا ج1 هملع . للا لك 1 لاقكر ذأ هليذساملاف كردي يت>ربصاإل لاقف ءاك1

 هماعو نإ ب رج هءاح وال اق هلك 1 لاق هاق' :املذ ةيقتلاهملعواللاق هاك 1لاق ساد امل سايدلا هملعو

 هرمأف دقيقد ل ل مال دلاو ةاعأ با نالاةي و نجعلا هماعوال لاق هلك 1 لاق هن>طاملف نديطلا
 رف ناهر فال لاتداك لاق نع املفريمشلا !ميف تدنف ةدصدتسملا ضرالا ىف ةلاذنلاثدب نأ لب ربد

 لوأوهفدإ ءربخ هج ى وحرف هي لع هئم 2ع عضو 5 6 ” كلذ لءففا ارانا يلع ذأ دا داعب : ةريفدح

 الفك كدجوزلو 1 2178 ىلاعت هل و5 كللذ

 ف ١-2 املف كتي ندا كنيبد قرعو كن 2 لك امنا كالنآ ا 1 يتشتف ةنجلا نم اك-:جرذ

 مف لاكن ءنطملا كلذلاَتف مالسلا هياعلب ربج ىلإ كلذ اك وها امردب و 23 ند كلش م أءطأاح مد

 نمءاملا نم سكول غب د رف4لاز اف ضرالار ةدحاذللاقو ,لوعملادءهو وةيلاداع 0007 0

 هنا مث نأءطاف !م 0 0 مد“ :! اي لاقو لسعلا ٠ نمىلح أر جا ,جعاقلا نيرا الز ءام هيلح رتخح

 كَ ةايعا يع د2 د

 تس ل عب اسس تسمم ا ها احس بسس بباب لاب ++©؟”©”

 : هيلاهتلاش ةيقودا للا هدجأ ىذلا اذهام لإ ربط لاقفىإ مل 01 الإ رقد ا لدحو كلذدم

 كلذ لعوب هحب ردحوو هاذآ ١ أم ذم جرد املج رحم اطال كلذ لبق نكي وهرب دو هل قتفف كل 0

 اذه نماذهلاةف لبجلا ىلع تبا دح نم بويضق ىلارظن د ؛دحلا مدآ مءهللالزن ا (اوناق) ةنس نيدمس

 1 لعد

 لزطلاب باذعلا رافىذلا وهو مالسلاو 0 ةال_صلا 4. اعحون وذ هئرو ىذلا رود فرحا 0 لد ناكف

 بهذلا يتبي كلزلف بهذز :مةعطق ةنلا ٠ نمهعم ج رخأم ا وةالصلا هيلعم 7 ىلاهت هللا طب هم (اولاق)

 ةيدمهنم برغءيشلوأ ناكو ب يت> جح كب دولا كلذ ىل“ دقو ءاق تع ا و تةةءدقا راج ثارسكي

 ش ىل اع: هللا نا( ليقو) لمحة ن 1 نمهنالرا دل هلك نال 01 0 نمأ د صير الو ىزثلاب ل ا 3

 اطروشةالةردعو هيوأأ 08 :رشءوروشتلا اهنم ة ك رشءاعوت نثةلثراعلا ن مضرالاىل ماهطم ها انيحمدآددز

 ا ديالو هاّكلا 0 0 0 00 سدا ين قأ 0و

 0 را وع ا اطرشقال ىاااماو لقلاو رورعزلاو



 ماع را ل ىلاءتهلاطبهأ 6 70 خيطبلاو راي كو ان بر

 نه ينةجرشسا كلي و رمد اهل اةذاه رك قرمسف سلب | ءاد تءءاطاملذ شا !رعلا مدآ س رغذهن احب رو ابنع ندم

 سابعنب !(لاقو ه)اهرث ؛اسوكو ءاهون لاق كة>امو ءلاق انح ابيف ىلا هللاقف اقزر قل نادرتالو دن

 ايندلا لهام اعط ةدمس يو ةليذسلاب 8 أين دلإ نيدحاب رة دم .س يعود سآالا اوت ةنالثب ةنجلا ند مدآ طبه

 ا نال سو ديلعقا لص نان 2ةرا رهوأو ةشئاعو سابعا (ىورو) ايندلاراعةديس ىهوةوجءلاب و

 قحبسهناف هر ,اكف قربااركلا ا كيلعو ة 5 :ركبلالوأ قاي رتاهناو ءافشا,يفو ةن+ | سارغنمةوجعلازا لآق

 لاقو نيتلاراعلا نمداك ١ ءىثلواز ركضرالا ىلع داطٍر هاا سابع نب !(لاقو) هلك ال رفغتسي و هرجش

 يل 1 لاشيء هصتاللاتو مدآ ممردلا وراني .دلا برض خذ نم لرابسك

 كدمح و ك>بس سماع نمدده كرهلامأ 0 ةف هريغ ادحا !هيفري ملو |, تعس ىأرو ضرالا ىلا

 اهيف لءجأسو ينسدقي و قدمو ىنبسي نمكدلو نماويف لعج أس ىلامتهللا لاق ىريغ كسسدقي و
 قدا عقد قديما نم مذ يك ذل ن نم ]مج اسوس الاكل د تل وىرك ذب عف عقر رتاتوإإ

 تعضو هياعو ىتداظعل ةقطأ و قا هتاف ىلا راو أو يتد هاركب 1 دن تو.بااث الت نه ل“ ا

 قما اركب جو ساهتهر2 همر> نفهتحناموهقو 5و 02 ,ك مر امر> تدبا !!كلذ لمج ا وىلالج

 لءجأسو ىناقعو ىباذع كلذب بجوتساو قمهرح حا حانأو يتهذ رفخ دقف هلهأ اخ نفو كلذ

 قيمع جف لك نم نيناي ماض لك ىلعو اربغ م كم نطبب سامال عضو تيلوأتبلا اذه

 افا كر ع ة ادع, جس ءريبكت هلا نود ف اجي حرف ءاكب ٍءاانوجضي و اجيج رةيباتلا نودرب

 لل! ىلع قل ينفاضتساوىرازو ٍللادفو

 روظ حسم ىلاءت هللا نامت رق ردنا قو هنا مالو ءاملل :الاو نورقلاو مالا ةرمجل م * ايه تمرام

 هرمعتمذأ ايا >| 2 "لم فءساناو هفارضا و هدقرم مركبا مر

 مهيلع ذخ أ مئةكعقي رق ةفرعنمنامنب رذلاك ةمايقلا موي ىلاامقلاخوه ةمسن لك هنم ج رخاو هديب مدآ
 نب رمت لعسو نيلفاغاذه نع انك اناةءايقلاموياوأوقت نا: دهش لب اولاق مب رب تسسا!لاقو مهماكو قاثياا

 حسمز مد دأ اخس نانلوقي لو يلع تاس هتلالوسر تمم.-لاقذةب" الا هذه نعهنعدللا ى ذر باطلا

 ج رختساف هرهظ حسم من نول. ةنلا لهالمعب وةنجالءال ؤهتقمل> لاقوة رزدنم ج رخةساف هرهظ

 هللا نالاقف لمعلا مفف هللا لوسرابلجر لاف نولمعي رانأألهألمعب و راذلل ءالؤد تقلخ لاقو ةيرذ

 لها لمعي هلمدتسا رانلل دعلا قاخ ازا و ةنجل | ل> ديف ةنجلا لها لوعب هاهعتسا ةنجال ديعلا قا خاذا ىلاعت

 دعل مد ١ ىلاهللا ىحوا هّللادمح رهين ن نب بهو (لاقو) راذلا لها نه وهف كلزىللع توع يح رانلا

 كنيو ينيب ةدحاوو كلةدحاوو ىلةدحاو تاسهاكع برأيف هلك للاكل عمجأ ىامدآاي هيلع فان

 كلمحب كي زجاف كليتلا اماو ايش ىف كرشتال ىلدبعتف ىل يلا اماف سانلا نيب و كنبب امف ةدحاوو

 فتراف سانلا نيب زكنيب يلا اماو ةراحنلا ىنموءاعدلا كنف كنيب و ىنب ىلا اماو هيلا نوكتام ام جوحأ
 تساو ةدابعلاو حبست! نع قزرلاو ةشيمملا بل اطب تلغش برايمدآ لافف كسفنل ىضرتام مان رضرت
 حبب ىسنلاةكل ؛الملا تاوصا هعمسأف اكيد هيلاىل !اعت هللا طيهاف اندلا مايأ ق حيبستلا تاعاسا فر

 ضرالا ىف حبس ءامسلا يف حيبستلا عم_ساذا كيدلا ناكف 5 نم مدآ هذا نجاد لواوهف
 ١ ىلا مدآ اي ضرالا يلادط.مناداراأملمدآ ىلا ىحوا ىلاعت هللا نا ( ىوري و ) هحيبستب مدآ حبس

 ليقكلذلو نورا: ام تيماةءبارلاو نوذبتامبرخاىنافةثلاثثااماو

 ءآنب تدتحات بارُخ

 انهنم تطقس .طااح

 فقوه» ىلا تجرذف

 ءانبإ الدمر رظن ال نيئانبلأ

 باشىلا ترظنف طئاخلا

 فران هجو ىذ فريك

 نيب تفقوودهيلا تئجتف

 ىبييبحاي هل تلق 5 هي كلب

 ممن لاقف ةمدخلا دي رنا

 احح

 طرتشا طرشب لاف ىلا«:

 لاق وهامو تاةف كيلع

 تاقف قنا ادومثرد ةرجالا ا

 تذؤلل نذأ ناو انمعأ |

 ةعا+اعم ىلصا ين عدلا

 أ ىعمرأ سف م.أ تاأةؤ ِ

1 
 ا

 ظ نوءم#ل ام قرفا ىناف ةين ة!ااماو نولمت ام عاق |ىتاف ىل والا اما دعاوق عبر اىلع ةينوهراد كتير ذو تناكلزم

 راغ ةمدؤ مدخف لزم

 اهتم نسحا الو ابلثم

 ال لاقف ءاذغلاهل ترك ذذ

 ءاج اماف اص هن |تفرعف
 عم دو رولا ةالمصتقو

 طرشلا لاق ناذالا

 لدف م هل تاقف يدرب

 ا و هيازد

 م هنم نس>حا تبا 0

 ةداككصلا ىلا جرخ |

 دج_سااىفةعااعم |

 نا ىلا هتمدخ ىلا داعم“

 لاقف رصعلا ناذأ عيس
 تاقف ىديساي طرشلا

 رصعلاىلصو ج رش منال
 هتمدخ ىلاداعو هع انججا عم

 يبيح هلتلقو هيلا تدئاف

 كلا ني

 لافف حاب رتاسأ ام رصعلا

 ا لا ةمدخ نا

 تناك اعا هللأ ناحية

 املف لاق لِللا ىلا تمدخ



 هل رح لالا ءأح

 لاقامقآ ر اءلف نيمهرو

 0 ك-:رجأ ضي نمانه

 كتم دو ف كداهتجال

 هللاو لاقو ىلا ا ههامرف

 كنيب و ينيب ام ىلعدي زأال
 هيلعردقأ مف هتبغرف أيش

 قاادلاو مهردلا لاف

 تأ غلاناك املذهجوتو

 | مدح: ايفل وللا ىلا
 م مهنا ىل ل-مةف هنعتل ف

 ٠ كا تيسلان مالا اذه تاب

 6 تدسلا ءاد املؤ ترا

 أ املذ هتدجوف هيلا تئج

 ملي هل تأقف م قار

 ١ هماعت ىذلا طرشلاىلعهللإ

 مدخف يممراسو مهن لاو

 ةرجالا هيلأ تعفدفق

 تينأ كلاثلا تيسلا
 تاًأسف هدجأ لف فقول
 ىف فوض هنا ىل ليقف هنع

 ةأرءا تناكوةنالف ةميخ
 ةنابجلا ف ةميخ اه ازوجع

 حالدلاب ةروهشمتناكو

 ايلا ت رمسؤ لاق ةدايعلاو

 ودواء باشلا تدجوف

 ضرالا ىلع مجطضم

 سلو
01 

 لابتي هبجحوو ةنيادس ار

 در هيلعتيما سف لاةارون

 كنع تذدعفف ذماللسلا ىلع

 هنسرغص ىلع ىبا هسار

 يابح هل تاقمن هتب رغو

 أ 3

 1 ىلاري_صي ١ 000 # بارذلل 5 توملل اودل

 »ب (ةنعللا دعب اري هلاحو ضراالا ىلا هللا هنعا سايل ا طوب »رك ذيف عب الا ب ايلا ) #

 تحن سدل ةم امع هيلع ءامسلا نم سلب !لزن (١ ىمشلا لاق )ةي'الاودع ضبا ضب اوطبهالاق يلاءتهّللالاق

 ةيناهرك اع !لالهنب ديمح نع دلاخ نعكرابملا نب (ىورو) لعن هءاجرىدحاينروعا ءىشامنم هنقذ

 ناريمع نب ديبع نب هلل | دبع نعديمحو تب اث نعدامح (ي.ءدو) ارصختم ظيه سلبا نال ةالصأا يف رصخ

 هيلع طلسم كناف لاق كن اطل بالا هعيطتساالىتاومدا لجأ نم ةنجلا نم ىتتجرخا براي لاق سيلبا

|| 

 مهنم ىرجنو كل نك اسهممرو دص لافىت 0 هاللثم كالداوالا داودإ دلوي.ال لاقىدز براي لاق

 ممدميامو مدعو دالوثاولاومالا يف م. ر اشو كلجرو كلي مهيلع باجا لاق ىن دز برايلاق مدلا ىرج :

 نم هب تاكوالادلو كلل دلوياللاةكبالا هنمعنتماال ىنار ء ىلع هتاطامس دق براي مدالاق ارورغالان اطرشلا

 اهوداو ةدحاو املثع 5 3 ةثسلاو اهدب زاو اهلاثءا رشعب ةنسلالاق قدز برايل أ 0 ا رو نم هظفح

 راب لاق

 نا(ىورو) ىس> لاق ىل نأ الورقغا لاقىندز براي لاق مهين حو ورلاتنناك ام كدلو نم آ ءزناال هنوتلا

 لاقىلدز برايل ق 3ك . هلاهلناةمحر نماوذ نال مهمسفل | ىف | ع اوذرسا نييذلا يدابعاب لق لا 0

 مدايف غئيفتشنإ و ارو> دماموهذم امجران طيش يف :اهدجو هن ا نم ىف :ةد-ردءاو يأ“ ل برزايلاق س جيا

 كثيد> لاق ئثيدحافلاق مشولا لاق يب فلقة ةنهيكلا لاق ىلسراف بت ا!مهيلع تازءاو لسرلا

 000 راف رامزملا كن ذؤملاقىنؤماف لاقرءشااك:ءارقلاق ىنءارقافلاق بذككلا

 كباريش لاق ىنارشافلاق هيلع يم ارك ذي لاه كماعط لاق ىماءط افلا ماملا كديب لاق يب اف لاق قوسلا

 ناس ابعنب انع كادضلا نعربي وجو لتاةم(ىدرود) ءاسذلاك دراصم لاق يد. امعم ف لاقركس ملك

 (ىورو)هتي رذاونف تاضيب عب راضابف هسفن حيكنف ةملغلار ةقرخلا هيلعوللا ىقلأ هنا نمج رخال س دبا

 مالسأاهيلعمدا ملك نيحا,يف ىف ل> د قا! ةيحلاج وز سيب | نا ين هاب لات ق>سا نبك نع رشب نب قد سا

 هت رد اهنقةنجلا نم جرخاام كعل

 #(اهافش هماكران ايعهارف سدلبأ ةلىءارت نديفرايخالا نم م ىورام ر 55 ف نماثلا باباا )*

 ىتالح! يذلا اذه ءىثىا نوءلاماي ال لاقو هعين صلع هي ةاللؤ ةالف ضرا ىف سياباب ىفتلا مدان ا يكدر

 كتلزناو لوقتام كبت تلءف ىنامدا ايلاقو سيلباى ؟بذ لاق تلسفام ىل تل. ذو ةنجلانم م ىنتجرخاو ينتررغ

 32 نوع هل روصت سيمل.ا نا (ىدراإ دز ةلزنللا هذه ينا>او هي هؤ انا ام ىف لق ند

 تناو ف يكف لاقالل اقف ىفذ ريتا كحنو سيلب اذل لاَةْف نوعرف ه ركذاف ماما يف رصعي سالاةروص

 يا لاقق سيابا لأس مالساو ةالصلاه ماع ناماسنا (يوريو) لعالا 5 رانا لئاقلا تسلا ىنتناخ

 ايش معاش تساى اك تربخا ام ىلاعت 5 هللا دنع كتلزيمالول لاقف ىلا: هللا ىلا ضغب او كيلا بح>ا داعالا

 هللاوص ىنلا_:رع (ىوري و) ةأرملابةأر ماو لجرلاب لجرلاءانغتسا نه ىلا«تهللا ىلاضنباو ىلا بحا
 اميممالو ةئيطخ لمعءامدن افأي ركجزن يحالا ام !| .مثرأ | ةقيطخ لهعدقوالا ى ءدا نمام لاق دنا مسو هيلع

 م هلزن#لا هذه

 1 قلبا ىلا ىلاعت هللا ىحواف هنغ هتل أ ايش 0 هيلع مزعادوعاك سيلب اىترا برلاق دقلو

 نأ يحايلاقو هاتاف دنع كل أ ًايشدمعكت ا 0 ا 0 نب ى2 ىديع تنا نا

 0000 1 فيطاطخ هسأ رلعاذ ف ي<هيلار ,ظاف خكرالاىلا تاط.ه اي كينآذا فر ىترها سيلبا

 كسأأرلعريطت ىن اا فيطاطخلا 8 ليخ الخ هيلجريفو ع مهروكو أني مرد ا اوك اين اتفوفح

 يغيروا ينل ي> مد 1 ايكو > أ لاق كياجر يف لال > الخ اهذهافل لاق مدآ ىف لوقع تفطخل اعل أاق |

7 

 من ا هقش اضن 7 ددسعستسم



 كراع نمزثكا تاكا ا || هدم 0و مدع كما طش 00 ١

 ليقر ا لبا لاقفادبأ عبيشاال مرجالي < لاقف كتداعو كدرو نع تاقاثتف

 لاق س

 | تيبلاة هب وازن مف :مفتاماذا لتطويل تضر هنع هللا ىضر بط ىفأ ن .إ ىلع

 00 0 نمكليوتاقو هءىشكلذنم يلقى عقوذ لاقره-طم رهاطهناف اد حاول سدنال لعاب

 لوالا فنتاملاناف ىلع اي هل سغهتوص ىلعا,ف م را فتاماذاو هتنس هذهو اذهبان سعأ ملسو هيلع هللا

 ينتربخ أدق اريخ هللاكا از ىلع لاق اللس :مهربق لخدينا سس هاو ص اعدم ناطيقلان راك

 ىب نياق نإ( 3+ وز سود يلع ها لزمت ةراك ب تردحمر ل 155517 ؤ سلبا كلذنأ

 را فوك اسد ىل أه هللا ىدب نيب هفقت تنك افقوم فقل اولاقف س لبا مط ىءارت ليئارسأ

 ١ هعوضتناعرادخ للذو | أاورظن أمل ةمفقو ف قو هءاعاولاف كلذدي ؤرزوةيطن 0 لاف كب رةدصع

 سس شدت اذا ان موي تاذوهامدبفةىمفلامو 5 .لكسيلب!ن ءاي ناكالجر نا( يور د) مثرخان ءاونأ#

 سلبا اناهللاقف ةقفشلاه ذه ىلع تقفشا ىذلاتنأن مهللاتف طقس ودهاهرادجلا ناف مق لاقؤف هظقي 17

 نا تيشخف ىلاعتهللادنع ءادهشلا ل نم تم)ءاملاذهلاقف ةرمءفااءوب لككنعلااناو اذه فيك لاقف

 فرولات دب اك موعم لانتف مهخ*نوأ 5

 *(ليباهو ليي اق ةصق يف عساتلا بابلا )#

 نيدنلا صمعقب 00 لهالاقةصقلارخايا انإب رقا رقذا قملاب مداىنب اً 5 مهيلعلتا و ىلا هته لاق

 دلواهنافاثيشالاة راجو امال غنطب لكف نيمأوت مذ : لات تناك ءاو> نا نيض ل ارابخاو

 7 اك علا .ءمثرخار لقاء تمأوت :و ليباق مهوأ انطب نيرشع ىف يثأ و رك ذ نم نيعب راءاو> هي دونم عج ظ

 ابعنب الاقعضوملاالخو سانلا 8 رو هزابج يناوذخ أو سو هيلعللا ىلص هللا لوس رتام نا

 ناكوا درةنمهندل

 ةيلالا ةدحاؤ سفن نم ؟كةاخ ىذلامب راوقتاس انلا اميايافاكمدا ( لسن ىف هللازثكم ثيغملام أ هتمأوتو

 ردلا ب رمشو انزلا زاا مهيف مدا !يأرو املأ نيعب را هدلردلوو هدلو نميأر ىح مدا ١ معنا !لاق)

 | ضرالالا اءيطيهم دعب ءاو> مدا ىثغمهضعإلا ءفلءاهوليد اناومتوو هيف ءامأءا فاتخاو داسفلاو

 | قحسان در لاقودد>ار نك ادويلدتماوت مليباه مث نإ يف ءاملقا هتمأوتو لوب اقدا تدلوف ةنس هلاعإ

 أ هل تام ضرالا ىلاطبمتنالب ةةنجلا يفءاو> يشفي ناكمدانا  لوالا باعكلاب مالا لمأ ضعب نع

 انارطا و ض رالا ىلا !طره امل هنبإ ةراوطل امه دلو ني> اقلط لو ارصنالو اهيا لعد اق هتمأوتولوباقب .

 َىَح مدلارم قا !طلاو بصنلاو اومحولا امهيف تدجوف ادوبل هتم اي تاي امام هنا

 لجرااناكورخ يلا .٠ نطبلامالعن 1 ىلا كه هب : راجح ج وزورخ . الان «رطيلا ةب راح نطو ٍلااذهمالغجوز ةدالوأ

 مهناوذا الا ذئموي ءاسن نكيمل هنا كلزوهلل الا مناف دعم تدلو ىلاهتم ًاودايلاءا ثدتاوخاىاج دز مونم

 ناتاسامهنيب ناكو د>او نطب ىنادوبل هتمأوتو ليي اهو د>او نطب قاملقامتم اونو ليباتدلرالف ءاوح مهماو

 ليباقتخااىلقا لوباهحكتيو لوباق ليباهتخا ادوبا حكتي ناءدا ىلاعت هللارءااوكر داو يلكلالوق يف

 ل

 | طخ سو ىذرف لب اه هدلوا كلذ مدارك دف اهل> قي دال هلال نملوباق تخذاتناكو

 أمهوةن لا دالوان منير ءامب ق> أ اناف لمب اهتخان منسحا ىعو نطب ىف يعمت دلو ىتخايغلاقو لبق

 0 ارم ىلا ء: هللا نا لاقوهنم كلذ لوقا نا ىلافك ءال لالا ممادوب | هل لاق ي كل قحأتناف ضرالادالوأ ند

 | تااس مام ندر اسلاةرزا 5 قح ايف هناي رد لع اككافللا اب رقاق مدآ امل لاف هي نموها ع ”اوكلذب ظ

 ول

 أنهه ىنات دغ يف ناك اذا

 اتيم قد ىحضلا دنع

 هذه يف ىنفكو ىاسفف

0 

 قتفاو ادد>ا كلذب لع

 اذاف كدنع 1 ارنا م

 ىرمءانمتغرفو 0

 ديشرلا نوره لل لص

 قهد_# ام هل 5

 مالسا| يههئرقاو بيجلا

 تاصو دغااناك املذلاق

 هتدجوف ةمياا كلت ىلا

 ىلاعت هللا ةمحر تام دق

 2-1 . .٠

 2-1 يي تاكا م

 تيلصو هتنخكو 0

 ترفذ>و ءةمرلا ىف 5 هل لع

 تدقدف 6 * لاو كا هربق

2 

 ةنوقأ هيف تب 0 ةمماح

 لاقرا

 تاقو كلذ ن“ تثبدععتف

 ماد 0 يوا مَعَ

 لك ايندلا يندهز دفاهلاو

 نم تغرفاملف لاق دعزلا
 ه دنع نم تر صناؤ هىما

 ثوره جورذ ترتنا

 3 ومى ج رخالف ديشرلا

 ضع ِق هل تارضرعت

 4 ِهأأ دودو قبيرطلا

 امشءمر> اهاراملف هتوقام ||

 ىنكشو ءةحاق ه هلع ةمدخلا

 لاق و اهلذ ى اورادو

 يلد ذن_خامم هنعاولذ

 تما ساتف لاق هنا

 !كقدا اهنسأ هيلع |

 ظ

 لاقوه دل ىلا ىذمو ا

 بح>اصب هللا لءفام ىخااي ا

 تانهلاتف هتوقاملا هذه



 6م * ىلات هللا ةمخر ىلا

 لا هنم ناك املك هلت اصو

 ا ىكبي ديشرلا لمجعف لاق

 باخودلولاعتنا لوقي د
 هنالفاي ىدات مث دلاولا
 اهئاك ةأرما تءاجعف

 تداراىنتار امهنةيرود

 ديشرلااط لافذ عجرتنا

 تدءلسو تآخ دف ل>دا

 اهتأراملا ةتوق ايلا |

 ىثغو ةحيص تحاص ٠

 يعرف

 تااق تقافا اماف اهيلع
 لفام نينفقلا نإ
 هده بداص يدلوب

 الفص ىللاةف هةوقايلا

 هتصق اهيلع صقر هتفص

 | ناكاما,يلع تصصقفلاق

 لوقتو ىبت تلءجعت هنم

 ىنيعةرقاي كيلا نقوشاام

 ا ام ينتيل

 مذاالذ-يناو اهقاسد#

 ءا تكب مث اسنؤددج
 ريسما ىل لافف اديدش

 يدلراذه ىخا :نينمؤأأ
 اذه ىبالو لبق يعدها

 ىلع دوري ناكلف
 ءاحاص'ا سلام وءاملعلا

 رفن مالا اذه تياو امل

 ا
 ا

 ا
: 

 ٍ ا

 تهد و معك للال 26 يالانا

 همال تم قف ينددعابتو ينع

 هيأ ىلا عطقن | كدلر :نادذه

 نادبالف ىلإ ءنوق هل !دع.دس

 ةدباكمو دئادشلا هييصت

 لرد 1و يل و م6 صم حاط ؟ اطال 011030997325209 تشتد 3106274 . م هاك ل لتتل86577 لزج / تل ال هلكت 7141: نسل تاو تت

 اهكيرسمر,» ديور نعوم عح ٠ نان شلل اذن ف ةق اخجل":

 هذه هيلا ىمفداف نارحألا
 كياع هم عفتخيل هتوقاياا

 هلا متتعف ل اهلا جاوتحالا

 اعف نا هيلع تمرح

 ناىلا هثيدح اذع بان

 ضرالا ىلا ءاو>ومدآ طبها ىلاعتهللانا 1 وهياعهللا ىص دم انيبن نيدالامدآ نيدذاك الو مسو هيلع |

 ؤ هللايصهللالو رهنع تبغرا_! مدآ كلذ لءفواهتلا ذامم ل اقف دنب | نم هتئبا جون مدآناك | قداصلاار فهد

 مد ١ الدلوف املتق ن ماريلعللا طاف ضراللا ين يغب نملواىمو تغب ف قانعاهامسف تنب هلدلوو اههنيب ع

 ةيدنا ةروص يفةلامعاطل لاقي ن نا نم ةينجىل اأم: هللا ربظأ لداق أرد! منلز اهااناو م ليباقاهر :ٌأىلع

 مدآىلاهللا طبها ليباه كردأاماف هنما,جوزف ليل اق نمامجوز نامدآيلا هللا ىحوأو امر ال قا>و

 مدآىلاهللا ىحوأ !ةمرو لياهابيلار ١ ظن املؤ كرت ع ناكو احر اطل قاخخو ةيسنا ةروص يف ءارو>

 4 لضفلا نأ ين جاب لاقف هئمدب تاعفاع ق قود أويخ أن مربك أتسلاىأإ ليباق لاقف لعفف ليباه ند امجوزنأ

 1 اكيرافانإب رقاب رقف كلذ عت ناديي ر هلا كا اؤمن عاترت 1 نكلواللا 4 ا ١ نم همن قنا هللا ديل

 01| اهناك افءامسل|ن مران تلزن تلبق اذاذئنيحح نيبارقلاتناكو اولاق هبحاص نهاهب ىلوأ وهف هنابرقلبقي
 1 نهةربص بر ف ع رزبحاص لإ ١١و ناكواب رقيلا رد ع ا ا 2ك 1 لزن: + لبقت ماذاو

 بحاص ايعار ليب أه ناكو هادبا ىخاعت لالالا 0 هعرزأدرأنم مأع هطأا

 هرمال مياستلاو هللا اوخرلا هسفن قارمضأو ادب زو انبلو هتيشام رايد نس انك اشيك برقف ةيشام

 ىلع هل .< ناك هنم هيلا بح أ لام هل نكي ربك املف همنغىف شبكه جان ليباهنا مفار نإ ليدشا لاقو

 ديزااو شكلا ا افوءامسلا نمران تازيف ل.ل ىلع امها رق اعبشوف لاق هب رق نايرغلا رد املفهرهظ

 باقلا كاز ناكهنال ل يب اهزان رق لبقو باقلا ى ازب نكي مل هنال ةبحليباق ناب رق نم لك انمو نبالاو

 هيفروظو هناب رقهللا درا ليباق بضغ دقو اوقرفتو لبجلا نع اولزنف نيقتملا نم هلوق ىلار>الا نم

 ءام-لللاق كم ىن أ, نا دارأ ملف تيبلار و زبإ ةككم ىنأ نا ىلا هسفن يف كلذ لبق امهرمضي ناكو ىغبااودسحلا |
 ايمارتو عج: معن لاقف لوب اقل كلذ لاقفايب أف لابجلاو ىضرالا كلذ لاقف تب ًافةنامالاب ىدلو ىظفحا
 لايجااو ض رالاو تاومسلا ىلعةن امال انضر عنا ىل اعتهلوق كالذف لوب اه لوب |ق لق دقو مدآ عجرف كرس

 هناخ مئءيبا ةنامأ لمح نيح ليب اق ينءيالوهجاموا ظناكدنا ناسنالا امامحو اهنم نقفشاو انام نانيباف

 لبقي موكناب رق لبقشانال لاق و لاق كناةقاللاقف همن غيفوهو لب اهىلا ليباق تارا املذ اولاق
 كدلو رذتفي و لضفاو ينم ريخ كنا س انأأ ث د>:يف ةميمذلا كلتخا حك او ءان-لا يتخأ كتتو ىلاب رق

 كيلا يدي طسابب ان ام ىناتقتل كدي يلا تطسإ نا نيقتملا نههللال ب ةةب اء ىن ذامو ليب اهل لاقف يدلو يلع
 طسب .نا جرحتلا هسسكلودشا ناكل وعقل ذ رم نيل دبع( لاق) نيا بردهللا ف اخ ىاكإتقال

 ىدسلا لاقوإتةف هتدعاسو هتعو اطىأةب“ الإ هلتقف هيخأ لتق سفن هل تءوطف ىلاعتهللا لاق هدي هيخأ ىلا

 خدااثف ةرخص عفرف منا وهو مايالازم امويهأت ١” مثلا علا سؤريف لإ اهغازلدإ اه لدق لو

 ىلع هسأز عضوفاريط ذخأو سدلب اهل لثمتف هاخا ل اتش فيكل يب اقردب+ جب رجنبا لاوو تاذف ةناراع

 نبالاقف هلتقعضومو هعرصميف اوفاتخاوتنسزورشءلتق موي ليباط ناكورخآر جمب هخ دش مرجج>

: : , 70 
 : ظ لبقتيمو امهددح أ ند لبةتف ىلا" هلوق كلذف مهاربا نبادب ىدف َّىح ةنجلاق عراب شيكلاةلازاق

 أ

 ىةرصبلابق داصلار فج لاق ىرياتااري رج نيد مث ىحو ءارد ةيةعىلع مهضمب ل ةو دون لج ىلع سابع
 0 نم ضرالاهجو رع تيملوا ناكدنالهب م :هعدامردبلو هكر :هل تق املف مظعالا ددي_سلا عض 00

 هب ىعرإ نءاندرأغ نعام ا.سلاو ريطلاةرلع ت ةككعر مور حةندهر ,مط ل عبار ج يف هذ عاب 5---

 مثضرالا الن .كم ىحهيلجرو هراةنءهل ارح مث هبا ص امهدحا لةةفالتتقاف نيب ارغ هللا ثعبذ هلك انف

 يراواف بارعلا اذه ل5هنوكأ نأ تزجءايتاي وايلاق كلذ ىأراملف :يلارظني ليباقوداراووةرف1 ايفهاقلا



 نبمللا دبع باطما يف ند دحلاق ىعردرالا نع ىو روهلتق ىلعال هإ > ىلع ىنعي نيم دانلا نم حمص اف ى أ ١
 00 ا تت رمش حن مابأ ةعبمس |( ءاعاع ضرالا ت تفجرهاخامدآنبلتقام وردا 1

 تاتق ملف ضرالا نان ه يني. داني !كيخ أ مدناىل ماه: هللا اقف ابيقر هيلع تنك ام ىردأ ام لاق لوب اهكوخأن با
 ا (نعو)ا- اودع ام داب رش: نإ دهون نم ض ردا ىلع هللا مر هتلتق تنك نادمد نيف لاق كاخأ

 ا ءامارعو هكاوفلا تعي 2 ةميطالا اك ,ريغتو ةر حعغلاك اتش اةكعمدآو ولوب اهل اء 15 لت ةال لاق سابعنان ع

 ةأوس

 ظ

 ا وهولوقب ًاشنافليب اه لتقدق لرب اق اذاف دن :هلا ىلاف ثدح ضرالا ف ثد> دق مدآل اعف ضرالا تربغأو

 ليق رءشلوأ
 حبيبق ريخم ضرالادجوف 0 اميلعنمو داللسيلات ريف:

 ١ حيبصلاهجولاةثاشب لقو * فنرواو معط ىذلك ريغت
 ا ان ناو مث”! مدآىعروةلوس هللا لعب ذكدقفرعشلالاةمدآن لاق ن . ملاقه |سايع نبا نع (ىورو)

 : نكلز هليغبنيامورعّشلا هانملعامو ىلاءتهّللا لاق ءاوسرعشلا نعى ملا ىف ميلكء اردن االاو اسو هيلع هللا لص

 1 يف هت يع مدآ لاق أمل ةيب رعلاب ماكنت نم رءشلا لوقياعاو نايرس وهو مدآ هاثر ليباه ليباق لتقال

 ا
: 
 ا
/ِ 

 ا

 ا 1
 ا
ٍ 

 ا هنراوتيلم الكلااذه طفداف ىصو كن | ين ا كاع مدآ لاق ضرالاه+ولعد.يهشلوأ وهو ٠ لد اههنبا ظ

 : وهوذيب راو ةيإب سلا 20 ا سةر نا كر ىلا لمصو د لقني لزب ملف سانلا

 درفار هش موقوأ اذه نالاقف عججسوهاذ افةمثرللا يفر ظ:ةرءشلالاةوةيب رعلا ماكتو لي 1 بكرنملوأ

 لاقف كلذ نمافرح ص قالو هيف دازاءفارحش هنزوف مدقملا ىلارخؤااورخؤالا يا مدقللا
 حبيب ربغم ضراالا هجوف اميلع نمءدالبلا تريسغت

 حيبصلاهجولاةساشإ لقو  نولو معطيذ لكرزيضت

 ىلاعت هللأ َّق وانام دانا ىعر

 ىنراىخاايلاق مثايقن يق

 هللا هل و لاقهريق

 اليوط ءاك ىكسيف هرب ا

 هلكلقف ةبحصلا ىنلاسو
 ف 0 0 نيذمؤملا ريمااي

 تريضم م ةربعو ةلفع كداو
 كلزلعاني ز> هدنع ند

 نع ىحو) هنعيذرو

 هن تججمح ( لاق هنا هنع ا

 هألا ثا ا نينسلا نم ل

 ةيلع ينلاة رأي ز رز مأر ذل 1

 ايوا ماو ةالعلا لذفا
 ارح اذا قرطاا فانا |
 ضبرع فيءهديب ىلارعأ 1

 مطقي ناك ليوط عدد |
 بايساذخ الق يرطلا امهم

 د لوحاب لادأر ا . 0 : 4 3 1 0 حيولملا دقؤفدقأ انز>اوف لك اه توأملا قاذا لساقو

 0 0 ا عيرضلا هنعضت لاهو * عمدبكسب دوج أالىلامو
 ام 3

 “66 6 درو 4 6 5 1 7 : : 1 0 1 3 ا 6-6 اهلباقو اهلباحل * نينراطرةلء-ش تءاجو

 0 لد+رلانبا «ملاق مهما هتلتق لنع يقف #3 مر ربعل ىلا نبالتقل

 32 اندر ل جي رتساف توعرال ودع... ينفي سل نيل .انرواجو
 5 ا 0

 ًأرقا تلقف كتءانصام ٍ ب 1 1 2 ءأ ب !
 لافطال هملعاو نآرفلا | , حمران لاب سيل توع * اعيجاكلهدقف ىوكشلا عد
 نود لِ وو 43 نيم 5 "0 ل نبدا !ٍ حي رضلايف بيغءراااماذا * ىاوبلانع ءاكبلا ينذي امو
 هللا مالك تاقف نآرقلا | حيوبذلا دعب الخ تسلف # اها اوهنعلزناو سفنلا كبف

 ىن ارعالا لاقف معن هلتلقف حيسفلاكب قاض تانجا ىفف * اهينك اسو دالبلا نع حنت مالك هللوا لاقف لدوزع ا : 5 7 ا امه اتماش هللا هنعأ سلبا ا.مادجاف
 5 1 3 / 3 حب رمايندلا ىذا نمكيلقو 2 ءا>ريف كحوزو م تدكو

 3 1 لا كان : حبب رلأ نعلا كتافذا ىلا * ىركمو ىندياكم تلاز انف
 36 | ت3 : 1 ا : 7 0ك 1 1 ا حاد داهلا نانج نمك فكي ىحضأ رابلا هةر الواف

 : 0 كة : | ا هللا كايح هلل يقف ىلا كح ضال ةنس ةئاممدآث كم ليباق ليباق لتق ال دعجلا ىنأ نب ملاس ( لاقو)
 هحرو هقيسىلأر 3 ىمرذ 00 وع 5 8 - 1 ١ اللا ا نينذس سم لوباه ليباق لتقام دعب كلذو ةنس نوثالثوةئام مدآرمع نمىذمالو لاق كاكباالو ككد ضاو

 قيرط عطافل ابن( لاقو



 ءاسلا يف هقزر ليم نئاخو

 با:مضرالايف ةهيلطرو

 نا هدهاعو ىلا: هللا ىلا

 لاق هيف ناك اهىلادوعيال

 كلذبات> رفق ىعمصالا

 ماعلا ناك اماف!دي دشاحرلا
 ىلا اءاح تجرخ ىناثف

 انااممبف ما

 لجزر ذا تيبلا' فئاط

 حالصلاو ريدا ايزيسهيلع

 ىلعل-و ىو ليقادق

 ماعلا ي .حاص تثسلالاقو

 لاقف معن تلقف يغاملا

 زءدللا م "ل5 نم ندشنا

 لاق ال5 اتب لجو
 هيلع تارقذ ىءصال

 هنا ضرالاو ءاىسلا بروف

 نوت ةطنت عين اام لثم قا

 هضار ىنارعالاعفرف لاق

 يذلااهو ىعمصا| أ لاقو

 رخ مث مسقلا اذه يلا اجلا

 اذاف ةتكرحف هياءايشغم

 ىلا: هللا ةمحر تت امدقوه

 نيماه انمفنو هيلع

 ىذرموض»ا نع ىكحر)

 اهيب لاقدنا (هنع ىلاعتّللا

 مس و هيلعدللا لص ىبنلا

 ايبارعا عمسذا فاوطلا ىف
 قمتلا لاقؤ عر رك ايلوقي

 8 سو هيلعدالا لص

 ىنارعالا 2 1

 لاقوىناعلا نأ كرادهج لا

 قولا لاقفم 06 ا

 م اي هفلخ ملسو هياعدلل

 34 <- لآ ىنأ ارعالا ىذمف

 لاقف ميبركا ا:لاقو باز/اا

 مسو 0 ىلص ىبنلا

 فق وراملاو لم لو اه نم قالا ةدابع نام داو اءللا تاعاسّتاهماعو !د اه :مهّللاف اخ هنا ىنعيهللا ةبههريسفتو ثيشهلدلو

| 
| 

 ا
 لعادللاو مالسلا امهيلع مد ا مم تنفدؤ

 ادب رطب هذف بهذاهل لقفل دب اقام ًاوهدهعملودم دآىصو ناكو ةفيدص نيسمخ هيلعدللا لز اوان ماهعام

 سلب اهماا قاف ن ملا ضرأ نم ندع ىلا ابا ةفدو لفامعأاب كخاف هار نم منمأيالا وع :رماعزئادب رمش

 كيقعلو كلل نوكهاران تن ارضي أ ب صن اذ اه دبع وراذلادخي ناكمن الك يخ أ ناب رق رانلا تلك أ اعاهللاقو

 دلو ليب اق ناكو هامرالا هدلو نم د>اوب رعالذ 5 اهديءو رانا بصن نءلو ًاوهفرانلا تيب ىنبف

 هنا ىمعالا نبا لاقف لاق لتقف لوباق دابا ىمعالا ىعرف ليباق كوب , ًااذههرال ىمحالا نب الاقؤهل نبادعمو ى عأ

 ١ تقلعؤف ده احيلاق طاب ينباتلتقو قيمرب ىنأت ا : كوبأ

 0١١ تراد انجح س شالا توجد ميلا وب ىلاذئموي نمتقاعو اع ةاسواهذ# ىلا ليباق ىدي ىددا

 لوبطلاعاونأ ف ووللاتال آلي اقدالوأ أ نزئاواواقجل ان ةريظح. اتشلا فو ران ةريظح فيصلا يفهياعو

 هللا مهقرغأ قى ش>اوفلاون اةوالاوراذ ل اوكمهماوريبانطلاو ريمازلاو

 :3ىل لإ و ىمعالا لاتؤتاف همطلف هدب عفرف

 ملعامشلاو مالسلاهيلع ثدَش لسن يقل ممالهسلا هيلع حون نءزيف نافوطلاب

 # مالسلا هيلعمدآ ةافورك ذى 0 بايلا )*

 هنبا ىلاىدوأو اموي رشع د>أ هتوملبق ضرم مالا هيلع مدآن ا رابخالا باحأو خيب راتلا ل هأرك ذ
 ادس> لمد اه لتق دق ناكل يب اقنال ليباقدلو نمكلذ ىن<ن ناد 1 ا تا لد ءؤدو ةتيصو ل

 هدلوو ثيش ىنخاذ هاابمدآ هصخ نيد هلةقي نا امشي هيلع فان ملقا هتخا جيبو زعإ مد : هصخ نيد هلدنم

 هيلع هللا ىلصدتلالوسرنعةرد رهوبايودو# هب نوعفتنب لعهدلوو لوباق دنع نكي لفة يصولا نممهد نعام

 نم برايلاقفرونلامويلعم وةاذاف مدآىلعمهضرعب لعجف هرهظ نم مد ١١ ةبرذهللا جرخا لاقدنا لسو

 نم برايلاتفادون نأ ونأ ًاوهوا اوهزب لجر مويفاذاو ل سرلاو ءايدنالا ءالؤهلاقرونلا مهيلعنيذلاءالؤد

 نم تن أهدي زةنا الااللاق هرمعيفهدز براي لاقةنس نوة:لاقدرمع 5 برايلاقف دوادكلذلاةف اذه

 هللابتكف ةنس نيعب رأهرمع نمهلب هوفةنس فلا مدآرمع ناكو مد" ىنب رامعاب ملقا فجدقف كرمع

 هضيقيأ توم ا كال ميلا ءاج ةنس نوتسو ةثاعسأ هرم 0 م يضماملف 5 الملا هيلعدهشأو ! انت ؟كلذب هيلع

 نوعب داوردع نم ىقب دق مدآىاق كلجأ ت تيفوتسات نا لب تاعفام لاق توما كلماي ىلع تاجع م :آلاقف

 000 الملاءا اق ٌّأوباتك <لاهللا لزن اف أيش هت يهوالو تاءفاملاقدوا دك نبال اهتبهودق كن ١لاقةنس

 تيسنف مد ىمعنأ د يايا فانز :لاقةنس ةئامووادل لك أوةنسفلاءد «َ ل5 هللازا 2

 تاممدأ وو حس تا اق)ذئموب نهدوهشلاو باتكلاإبهللار ءافدتن رذت د لدددجودت رذ

 ةب رقدنعسودرفلاقراشم ىف هةوخاو ثدشو ةكمنالملا هتنف دف نمحرلا ىفص هن ال ةك.”الملا هيلع تدهتجاو

 ةكالملاهياعتعمتجا املف نويلالب مايأةتسرقلاو سءشلاه يلع تةسكو ضرالا يف تناكقب رق لوا ىه
 هونفكو ارتوءاماوردسلاب هتلسغف 100 الملا تيلوو ةنجلا نم م نفكو طو:# هيلاهللا ثعب

 كف لاقمدآت اماماف س ايعن !لاق هدعب ! نم م ةادلوةتس هذهاولاق مث هونفدو هل اوده مث بايث ةثالث يف

 ىف سم اماف ةريبكت ني الثربك و هيلع لصف كيبا يلع لصف تنام 0 ربج4للاقفم داىلع لصلا ربجعل ا

 قراشم ىف ق>سان |لاقفهربق ءضوميف فاتخادقو * مد "ال ليضفت يوبف نورشعو سمخامأو ةالصلا

 نبانعملا صوا(ىو رو) يبيك .لاراغلاهللاقي راغوهو سدبق ىناراغ ىقليقر ةكع نفدهريغلاقوسودرفلا

 مالو مداشؤ انحون لج ذافوطاام ايأ ناك ال سايع نب الاق و دنحلا دون لمج ىلعمذآت ام لاق هنأ سب ع

 تام مث هنسهدعب عسر مد ٠ |ةافو تناكو سدقملا تيدب مدأن د لا ل را

 باب



 (مالسلا هياعمدكا املا صخىتلا صخاصخلا ىف باإ) 1
 هياعمسقاو ٠ةروص ند>أ ىف هقاخو هقاخ ة 3 : ا>هلءجو ه>ورنم هيف خفتو هديب م دادللا قاخذ اتسالا لاق ١

 ْ هنقلو موقتن حج أيفنانالا ا:ةاذ دقل نيمالا لنابأ اذهو نينهسروطو زو. زلاو نيتلاو لئاق نمزعل اقف

 | هلحاباو لم الب :جعأا هما كدب هنكسا اوهيبخغ هتمحر هل تةءسف كب رك مح ريهللاق مث سطع ني>دملا

 ْ رشبلاب أ هلءج ونيقلتلاهرماو هلدوجسلاب هتكئالمرم واهلك ءامسالاهماعو ةدحا اوةرجسشالا ةنجلاعيمج

 | بتاعو هتدابع ةرثك عمهلجا نم سلبا نءاوا,يلع هإ_ضف ة5: الملا ف رعو ضرالا يف هتفياخ هل_ءد+و

 زيءلاوهو ضرالا يندالاة ياخ لوار ىفطصملواو يتحلرا اوبئاتلواودماحلواوهوهبيس ةكئالملا .

 نم ةلصخ نورث عر ثال هدف هه رذ نمرانلا ثءبف ةمايقلاموي ثعاب || اوهو ةبيطلا نم ةشيبهخا حا اورالل

 لعادللاومركو فرشو مسو هيلع هاا اصخ

 ْ *(مالسسلا هيلع سي ردا يىنلارك ذيف سل )»

 ١ نييبنلاصصقو نيضاملارايخاب ملا لها( لاق) ايبناقي دص ناكدنا سي ردا ب اتتكلا فرك ناو ىل ام” هللا لاق

 ىعسو خونخا همساومدا نإ ثيشنب شوأ أن نإ نينق نب ليئالهم نب ديراب ليقو دري نإ سي رداوه
 | ملغلا طخ نملوا س٠ رداناكو تودثاهمأو ثيشو مدا فحصو بتكلا هسردةرثكل س وردا

 نمالوأو
 | جهو هباصاف موي تاذراسدنانئانلارث ككاو سايع نب هلاق ام ىلع ءامسا| يل! هعفر بج سناكو ءامساا ىلا هعفر

 | مليباق دلو ىلإ هللا هدءب باسحلاو موجعنلا لعيفرظن نملواو طيغاس داو بايثلا طاخ

 | مهللادحاو موب يفماعةئامسمخ اهامحي نع فيكف تيذاتفاموي سهلا يف تيشمىلا براي لاقف سمشا

 ١ برايلاقف فرءءالاماهر>و سمشلا ةقؤح نهدجو كلملا حبصا املف اهرح هنعل او اها ةث هنع ففخ

 | كنع فةخانا ىنااس سد رداىدبعن را ىلاعت لأَقف ه هيف ىلع تيضضق ىذلا لاحاف سهلا أرح ينعتففخ

 ) َه 10 0 0 هئيل ف ل اه ردو املقت

 ا لاقف يسفنل اكل تي 0 وحرك وس اها

 | ىلاهعفر يح هح اذج ىلع كيلا هل حم كلهلءافوفمدآ ىنب نمدحال لعفي نا عيطة ؛ناك امو كال هملكمان |

 | ءىبثلككاللعفادلل اة ةج اح كءا|ىلهللاقف توما كلم ىلا ىنا هلا مثسمشنأا علطم دع هعضور ءامسلا

 ١ هتملءأ تيبح أنا نكلو ىلا كلذ سيل لاقفهلج أر خؤنل كيلا ىف عفشت مدآىنب نم قي دص ىل لاف هعيطتسأ
 توعمهارأامناسن ايف ينتماككن !لاقو همساإبهربخاف هناويديفرظنف رعن ل ةدسفن ىف دقتيف توع ىمو هلجا

 قاطناف هل لات كانههتكرت وكيت أى اف لاق سمشلا علطم دنعتوءهدجالى ا لاق كلذ فيكولاقادبأ

 ناك (بهولاق) اتيمددجوف كاملا حجر » يث سا ردالج أنهى هب ام هللاو تام دقوا هدحت كارأالف

| 

 كلهدياا قاتشا و الملا هنم ثبجسمتفهن . امز يف 0 ا ةدابعلا نمموب لك هلعفري

 تقو ناك املفرهدلا مزوصل سب ردا ناكو د ا ىنإ ةروص يف هاتافهل نان هتراب زئهللا نزاتساف توملا

 نهلعأ نأدب 0 اة ١١ ةلمالا هل لاقو هركت اف ل ايل ثالث كلذ لءفو لك ايذ | ىناف هم اعط ىلا هاعدهراطغا

 كيلا ىل سي ردا هللاقف كلذ يفىلنذف كبحاصأو كروزأ نأ ىب رتنذاتساتوملا كلءانأ لاق تنأ
 دعب هيلعدلبااه در مث ه>ور ضبةف ه>ور ضبق |ناديلا يلاعت هللا يحواف يحور ضبقال لاق ىهامو لاق ةجاح

 ْ دشأهلنوك افهمغو توم ابر 5 لاق ح ورلا ضبق كلاؤسيف ةدئافلا اف توملا كلمه لا ؤةعاس

 كلزىفهلن ذا ةنجلا ىلاو اهياارظنال ا ىنءفرت لاق ىهامو لاق ىرخأ ةجاح كيلا ىل لاق ملا دادعتسا

 م مص محملا

 ( صصق-ه)

 تفلاف 6 1 اي هلفلاخ

 يلص ىببنلا للا ىارعالا

 3 5 هيلع هللا

35 00 

 ا هالاو يب ارعا

 كدق ةقاشرو كوبجو

 دم ىببدح ىلاكتو تل

 لاق مسو ةيلع هللا لص

 هيلع هللا لص ىبنلا مسيتف

 كيبن فرءئامالاقو سو
 قارعالا اقف برءاااخااي

 ةيلعهللا لص يبن هنلا لاذ ال

 لاقف هب كناعااق سو

 حوبصأب

 5 0 هتوسبلب كتنما ||

 هقل أم وهتلا سرب تقدصو

 هيلعهللا فص ىننلا لاقف
 ىلا ملعا ىنارعا اي مسو

 كءيفشوايندلا يف كيد

 ايا راف
 ىنلا ىمدق لبقي ىنارعالا
 لاَ تال 4 عشا ص

 اخأايهم لس وهيلعهّللا لص

 لعفت ىف لءقتاإل برعلا

 هللا ناف اهكولع مجاعالا

 ىثعب ىلاعتو هن ادعر_س

 لباربجت »الو اريك هال
 اريذدنو اريثب قالا ينثعب

 ىلع لي رب-_ج طبهف لاق

 مل-_سو هيلعهّللا لص ىنلا

 كترقب مالا لئاياالاقو

 ةيدتلاب كرصخم ىمالساا

 لقشال لوقي ممارك الاو

 انمرك هنرغيال ىنارعالا

 لعهيسا#ادغف اننحالو

 ليتفأاو ريثكلاو ليلقلا |



 لوسراي .:ىنبساحي وأ
 ءاشنا كيا معن لاق هللا

 هتزعو قارعغالا لاو

 ا ىئنباح نا هلال_>و

 ' هنا لص لاقف هتي ءاحال

 ىنذ لعىبر | ىلع هتهساح

 ىلع يف اساح 9 هترفخم

 لاق هقرك لع هتيساح

 هءلعهللا ىبص ينلا ىيف

 هتيحل كا َْىَح ملس و

 / مالسلاهيلعلي ربج طبهف
 |[ مو «يلعهللا ىلص ينلا ىلع

 أ كئرقي مالسلا دمماي لاقو

 | لعاب كللوقي ىمالسلا

ْ 
 ا

3 
 ا
 ا

ٌْ 
 هوفعىلع هتيساح ييص ءه

' 

 ٍإ

 | تيبلادقف ك'اكب نم لاق

 مويبست نع شرعا

 ال ىبارعالا كيخال لق

 هناف ةينا الو انيسا

 ىحو) ةنجلا يف كقيفر

 بذهملا نن نم رلادبع نع

 لاق هنا هنع هللا ىخر

- 

! 

[ 
 ٠

 0 قيقرلا قوس امو ترى

 ا ىلع ىراني الالد تدجوف

 ا هيبع لع هعيبا لوي وديع

 بيعلا ام لالدال تاقف

 ( لاف دبعلا اذهيف يذلا
 نم تون دفهلس ىالوعاي

 ! بيعلا ام تاقو مم الهلا

 ْ ىد هاي لاتف كرف ىذلا

 ىردأ الو ةريثك قودع 1

 0 لالدال تاقف ىنورهشاهاب

 ين يذلا بيعلا امى ربخا

 1 سس سس

 رخآتساف نيدءر عام :ممامو يملاعت لاقو اه درودقو 4 ا

 00 ا

 ءليئا 2 ينبءاماءاماف بهذو ناطر كاراط مئاذهب أ

4 

 لحق اهدزا يدر انلاه ناو أىل حت فر اكل ام لاس: لاقدي رتامول لاق |ةجاح كيلاىل لاق رانا: ند بر ,ةاملف

 0 امل> دف اهم د | حتفةس اف ةنجل ىلا + ىوالن نال وناقراللا و 3107 ل كف ل لاقمت كلذ

 لاقف امهني دن اكد اكل هللا ثن ءبق أهنم جرخأال لاقو 5 ةرجعشلإ قاعمتف كانا لادوعتل وعد جرخاتر نأ كالم

 الا م مذاو ىلاعت لاقو هتقزدقو توملا ةقئاذ سفن لك لاقى | ناللاق جرخمال تكالام كالملادل

 ١ اذام لعو بدع ع هيلع

 برعءااخاابكب ربعا#

 ينيساحن ا ىنار ءالا لاقف

 هئاؤدعد ترا كلك ىلاءتهللا لاقف ج

 ةنجلا ىف معئتب ةراتو ةعبارلا ءامسإا ِق 3 ةراتف كانه ىحوهف جرم ال ى ماب و ةنجلا لخدىلذ

 8( تورامو توراه ةصقا#

 ردسلا وب كك نيطايذ كانا ريسفتالهأ لاق ة يب . الان اءاس كلم لع نيطا ل! اواتنام اوءيتاو ىلاعت لاق م

 تح اهونف دم كل ا ناءاس اخر ! نب فص ماءاماذه نامل كام لاوز ةدميف فرصا ناسا ىلع تاحرينلاو

 الا ناولس مككلمام سان :ال اولاقوهالمصم تحن ن ١ رعشي لو هالمصم

 زاكللع ؟لدأ ل هلاقف ليث ارسايف نما ةقافذاسنا ةروصىلعل د ترسم هذه

 لافؤنراهلاولاةؤةيحان مكونا قار راف مهعم بهذو نايس ي هر تةادر دان معناولاقادب ادفنيال

 اورفش قرت>االاىسركلانموندي نيطايشلا نمدح | نكي مهنا كالذو ىتول:ةافهودحت 00 يكلوال

 م اهودر تكا تاناثلق ناماس كلذ

 ريطلاو نيطايشلاو سن لاو نإ | طيمغي ناك ناءاس نأ راطرشلا لاق 85 أه وذ را اماف تضاكلا اكلت اودحوفؤ ْ

 ناكناف نامل لعاذه نوكي ناهللازاعماولا ةؤرعو دءاص

 35 اللا هذه هللا لزناف مممايبن أب تك اوضفرو هءلع" قلعاول قاف لة سااول اهجلااعاو و ناما س كل ه دقف هماعاذه

 ةب الا ةصقدذهف هتءاربلات اهاوكاءاش رذعلار اهظا

 *(تورامو توراه ةصق امأو)#* :

 ةريثكلا م-مب ونذو ةثيبخا مدآىنب لا- معآنم ءامساىلادمصيام اوأرامل ةكسئالملا نا نورسفملا لاقف

 مهتاعج نيذلا ءالؤءاولاقو مميلع اوركن أوكلذب مهوريع مالسلا هيلعىناا سي ردانهز فكلذو
 تركرام ؟فتبكرو ضرالاىلا ؟كتازنأوا ىلاعت لاةف كنوع مهف م-مرتخاو ضرالا يف ءافاح

 اوراتذا ىلاعت هللا لاق كيصتن كتر: اذ ىغبش ناك امانب ر كن احمدس اولاق اوادذام لثم مناععل م-ييف

 مثديع أو كئالملا حاص أنماناكو تورامو , توراه اوراتخاف ضرالاى با امهطيهأ مكرايخ نم نيكلم

 ليئاي رزعو توراموهو اازعو توراهوهوازع اوراتخاف متم ةنالث اوراتخا ىلاءت هللا لاق ينك لاق

 مهيف ىلاعت هللا تكرف لب نازع همسا ناك و سلبا مس هاهتلاري_غ ؟بنذلا اغرتقا ام مك اعاو

 لا ةوهشلا كرشلانع مهاهتو قلاب سانلا نيباوكحي نأمميمأو ضرالا ىلا مهطيهاومدآيننىف ابك
 نأهلاسوهب رلاةتساه يلق ىف ة :وهشلا تغقوأ كل مان لدايدز# اماف ردنا برشو انزلاو 0 لتقلاو 1

 هللأ نمءايح هسأر | م ءطئغطم كلزدعب لزب موه سر عفر مثةنس نيعب 1 هعفرو هلاقاف, امسلاىلا ةعقرلا 1

 مظعالا يلاءت هللا مسااركذ ايسمأ اذان | هما سانلا انا ل 1 نايضقي كلززع اتدن امهماف ل نار>ا لااماز :ىلأد: ْ

 نمتناكو ة ه رحزاموي تا ذايهيلاوعجخ اهنا كالذو انتتفا يت> روش امهيلع رحاق 8 ةدانقل اقم امسلا ىلا دءعصو

 امه ولقب تذخ ااغايأ راملف اهدإب ف َئ ل امتناكو سراقف( لهانمتناك هع هللا ىضر لعلاق 53 اسنلا لمجأ

 ديعاام اديه: نأالاال تاافف كالذ لثمالعفق ىل اها امويلايف تداعمن تفرصت اوتباف أمسفن نع اهادو أرف

 تفرصناف اهنعانامدقهّللاناف ءارشالاه ذه ىلا ليجسال كدا رشتو سفنلاالتةتو منصلا اذهلارلصتو
 تباف اهسفن نع اهادوأرف مقام اهويلال ملا نم اهسفن قور# نم حدقاب ءمدفرأا أ مود ل يف تداعمت

 تضرعو

ْ 
+ 



5 6- 
 ءاودب لاق مالسغلا اذه و

 مالسغلل ت تاقف نوجا | برن الالزا كرف جاع سكب :لالتقو مظعرما هللارينل ةالممعلا الابن تسال تاائامامويلع تسرد 1

 سف مصللا دج سو سنا نب عم رلالاةهالتقف ناسناامهارفاهب اينزوةأرملابامقووايثتناذر ملثأاو رشفار ملخأ

 0500007 تكلاقأ اما يبكللاو ىدسلاو هن عدلي يضر ىلع لا ةوابكو كة رهزلاهّللا

 لاقفاومل هيحصل امهدحا لاقهيناملمت ىح ىكردع اهت!اف تلافف مظعالاهلا ما ءاب دعصن الاقف ءامسلا ىلا هب

 هللا | مح سمف ءاهسأ| ىلا تدعص وه تماكتن كلز اهاملعف ىلاعت هللا ةمحر نياق رخل“ هلأ لاقف هللا فاخا ىلا

 اهساو رمحالا ب 0 <لااده ىه نورخ آل اقوا منيع ةرهزلا ىهءالؤد لوق ىلعف (ذاعسالالاق) ايكوك ىلاعت

 ل اذهةدص ىلع لدي تخراب ةيطيقلابو ديدان ةيسرافلاب

 اراشعناكهنااليهسهّللانعل ل قال ساد ذا سو هيلع للا لص ينلاناكلاق همجو هللا مرك بلاط ىل!نبا

 اقف ةلياتاذ رمعنب !مهتنكده!# (لاقو) تورامو توراه نيكلم تنتفاماف ةرهزلاهّللا نعلو نمل

 تاقفادي دشابساهيس اهياارظن املذ هتظنرا تعلطاملف يظقياف تعلطاذاف ةرهزلا نمي بكوكلا قدرا ىل

 ءنبالاقكلذكو ايةلاماهنه ناكلذا ىقاف ايغب تن : كهذه نال اقف ا ,طقاعماسام# بست هللا كري

 م ءالاما وق ىلاعت هّللا| ماج ا! ةراميسا!ةعبسلا بك اوكلا نمةرهزلااولاقو لوةلااذه نور خالاركذ او

 ةقفاوملاد أ ارم كل: 05 58 رهزلا [بوةياعمتالصالا لوسر ىأراملنإباج ثدللا اهخسم تنزامأف اها ةرهز

 قفاوملامجتلا ذه ل سو هيلعملاىص للا لوس رىأرامافالجر ناكر اشءلآليهس كل ذكو اهن ءاف مسالا اذه

 ةأرماتناك لا قةصقلاهذ ه ىف سابع نبا نع ديمعنإ سيق ىورام هيلعل دي هنعل لجرلا اذه مسالدمسأ

 | توراه ىسمااملف اولاق بك اوكلارئاسىلءةرهزلا هذه تاضف أمي لاجلاو نسحلابءاسنلا ىلع تاضف

 سي ردا ىلا ا دمعة اممم ل>اماملعف اههتحاجا امهعطت رق ءامسلا يلا دو همصلاب امه بن ذلاافراقامدعب تورامو

 ةدابعلا نم كلدءصي كاني ًاراناهلالاقو ىلامت هللا ىلا طفش. نا هالأسو امهرماب هاربخاف ماللا هيلع |
 باذدع نيد هللا |مهريذعذ كلذ سب ردا لعففلاق ىلا« هللا ىلا انلعف_شاف ضرالا لهام. ينج دعصي ام لثم

 ةيفيك يف ءاململا (فاتخاو) نابذعي لباب اءمفمطقني هنالايندلا ب اذع اراتخاف :رخ الا باذعو ايندلا

 ىلا امهمادسقا نمالبكل تاقملاقو ةعاسسامايق ىلا امهروءشب ناقلعمامهدوة-سمنبالاقف امهباذع

 ف هلا اككم ناقلعم اكره كمه دع نب رمعلاقو هيف الع اران بجو لم دها# لاقوا_ءهزاذثالوصا

 نيقأد مامهدح وذرجلا خيل .-مهدصق لجرنا(يودرو) ديد ا طايسب 1 ا رملي لتشدا بلا

 ١ نراعي |_مهو عب اص أةعب راالا» املا نيب و امههتنسلا نيب سيلامهودو ةدوسامهنيعا ةقدزماءيلجتاا

 لجرلاقتنأ ن 4 هللا ال اهلا الأ الاقدمالك اعمساملذ هّنبا الاهلا ال لاف امهناكم هلاهكلذ ىأراملف شطملاب 8

 مسو هيلع للا ىلص ل وأ الا مو هلع هلا ىلص دمت ةدا ند لاقت ناةما ىاندوهلالا/ سانلا نه

شبتسا مول جرلالا ةةراشيتسالاارهظأو يملاعت هللا ادم ممل لاق
 | ءاضقنأان ددقو ةعاسلا ين هنا الاق اين ا

 للص هللالوسر ى 58-5 لدنجلاةمود نهةأر ,ءا.تمدقت لاق اهنأ ةثئاع٠ نعم اذه (ىورد) انباذع

 قخانب اايةورءاةشئاعتلانف 0و ل موديلا

 نا ف اخالىاتلاقمن | اهتمحر يح ىبت تناكف ملسو هيلعدللا صدا لو سر دج مل ني> ىكبت اهتي أرف

 امتلعذف نا تلاَعذ كذا ت وكشف زوج ىلع تاخدف ىنعباغج وز ىلزاك تلاق مث تكلهدقزوكا

 ريثكن كي لذ خلا ىه تبكرو امهدخأ تب 0 نيدوسانيباكب ىن:ءاج لوألا ناك اهل كين داي هتل هد هب كرغآ

 | الفةنتف نحن ماها لاقف رحسلا تأ تلاقف كب ءاج ام الاقفامهلجراب نيةلعمنيلجرب اذاو زبابب انفقو يتح

ِ 

| 
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 ا ىهست 3 ء| تورامو توراهتاتز ١ يتأأ تن اك اعاو سخكلاىراز آلا سحاب مقا الف ىلاعت لا ةف اهب

 ينحرصلا ذه كيئايفيك |

 م اره لكيف ماةنس لك

 موي لك فما ةعمج د

 ىلوتسا ازاىالومايلاةف ]

 يرس باعلا زعةيملا ءاد

 ىلو:سا اذائءاضعالا'ق

 راج رن حفاوجلا ىلع
 دسجلا رئاس لع ةبحلا

 ركل لتحلا نئيظيف

 ىلع ثدحيف بيبا

 ىلعو اقارغت_ا باقلا
 ه د تعرف ان 0ك نديلا

 دبع لاق انو:> لهاجلا

 مالغ || نا تءاءعف نمحرلا

 نا ءايلوا نم

 مالفلاذه 0 3 لالدلل

 تاقف مثرد اتئام لاف

 هل تازوف نورشع كالو

 مالغلا تذخاو نك
 هترمأ ميرادلا ىلاهب تيناو
 لاقو ىباف الا

 تاؤلها كلا يديساي

 رظنلا عطخ نا نمو هلا يعن

 دق هل 5 همر#ريغ ىلا

 ناعم لاقف كلزشال تبا

 كل ناكامهم نككلو هللا

 اناو امتيضق جئاوخلا ند

 نحراادبعلاق بابلاذود

 5 هتكرتف هنع تكشف

 لاقف هاذا هلتجرخا
 ليللا ناك املف مئاص ىفا

 قالاقف ءاشعلادل تج .رخا

 زيلهد ىف ىدنع ماقاف وأط
 فصن هيلاتج 8 رادلا

 ىلصي امئاق هتدجوف ليلا



 34 ىك ودوعس ه:الوص

 لوةي هتعمسف اند

 تةلغا ىهلا هناحانم يف

 كباو احماوبأ كولملا

 ىلا د نيائاسال ع ءةشمه

 تمانو موجنلا تراغ

 مويقلا ىحلات نار نويعلا

 الو ةنسكذخانالىذلا

 شرفا تشرف ىطا*مون

 هبدبحب بذبح لك الخو
 نيدهت2لا بيبح تناو
 5 م

 كبان ن ءينتدرطنا ى ملأ

 0 ه0 نم بإب يلاف

 0 عء.طق تك نلا

 نم بانج ىلاف كب انج

 ينأب دعذاى ا 'ىجتلا

 باذعال 'قدتسم قاف

 ينع توفع ناو مقنلاو

 مركلاو دوجال هاتناف

 ىكبو هيدي مفرو ساج مث
 صلخا كل ىديسايلاقو

 م كلمضفب ونوؤراعلا

 كتمحربو نوخاصلا

 ليمجاي نورصقم ا بانا

 كوفع درب يقْذا وفعلا

 مل ناف كترفغم ةوال>و

 لها تناف كالذا العا نكا

 لها و_هنماي كلذل

 لاق ةرفغملا لهاو ىوقلا

 تاخد نمرلا دبع

 هيلع شوشاملو ىعضود»

 حاصلا حسبصا الف

 را هيلا تدرذ

 تع فيكدل تأقو هيلع

 وايديساب لاقف ةحرابلا
 سال

 تعزفف لوبالت ب هلو هرق نوبف روثتلا كلذيلايع .» نافالاق التلف ل 3 ثيح نم

 ىعجراذ أد يش ث ىلع ف: لال اقف ائيدش رالتلقق ايش

 تفغخو ىزإ>ج رءشقاف تيهذف هيف ىلويف رونتلا كلذ ىلا يه

 الو كدالب ىلا ىعجراف لفل تنادك الا مرار كاتب ًارامالاقف تانفدق تاتف امهيلاتءجرمن

 يعجراف ىرفكت

 تاز لهالاتف مع تلق تاىفالاتف تدءجرف لءفا ملف

 ذا الانف تدناف ىرفكذ ال كذذان لإ

 تي ًأرف هيف تابف هيلاك - ِهذف هيف لوبفروذتا' كلذ ىلا يهذ ذاىلال انتقال ت 0 مرما سأرىلع كناذ يرفك

 تي ًاراهفالاقتاءذ دق تاقف ام متقجنف هاراام تح باغو املا يف بهذ يتح ين«ج رخ ديدح اهنقماسراف
 كنم د كلاعا كلذ تقدصالات هراملف ءامسلاف بهذو يهحرخ دبي دل اناءئقم اسراف تيأز :تاق

 هب رذب اف حمقلااذه ىذخ ناك الاائيش نيب دب رئالالاةف اعيش ىلالات الواثءش معأام هللاو تلفذ ي

 تاقم نحطف نحطناتاق مث كرفف كر فناتاقف دومع>ف د_صخنا هلت اقف علطف علطا هل تاق مث م هن 20 0

 تاعفام ني:مؤملا ماايهللاو تمدنو تعجر ةىدب ىف طةسناكالا ائيشدي راالؤ ذاتي ًاراملذ زيذف نينا

 لاقتف لسويلع هللا ىلص'يننلا ىف أمالسلا هيلع لي ربجناينناب يغازوالا (لاق) ادباهل ف أالو طق كيش

 ماعفلا اهيلعدقوامثترما يت> ماعفلا! يلع دةوافامب رها ىلاعتهللانا لاق راهنلا ل فص لإ ربجاي |

 لهاب ايل نما وأ ناواق+ل ا كذعب ىذلاو | مطد.الواهر .جافطي ال ةملظم ءادودس ىهف تدوسا يح

 ناولو هقاذ نملتفل ام. ض رالاءامىف ب صاممارشنماب ون ذناول و اعيج اونا ضرالا لهالرمظرانلا

 الجر ناولو تاقتسا امو تباذل اعممج ىذرالا لها ل اي ج ىلع تءضو هللا اه رك ذيتاا لسا سلا نمةقلح

 سو هياعدللا لص ينلا ىين همظعوهفاخ هي وشنو هب رنتن نمضرالا لهاتا-1ج رخو راناال>د

 ادبع نوك | الفا لاق رخاتامو كبنذ نممدقتام كلهللارفغدقو ماب ىكبتا لاقو هئاكبل لي ربدم ىب و
 ىلة بانا فاخا لاق هي>و ىلع هللا نيما نيمالا ح ورلاتن او يئكبتا لي ربجايلاةف لي ربح يكب اوراروعش

 ملف هركم تنمأ دق وك اذ ىلر دنع يتازي هىلع ىلاكت نم يمءنم ىذلا اذهف تورامو تو راه هب ىلء.ا اع

 دمم لضف زاوائكب ذم الف هبمضغ نما يكتم أدق ىل|ء: هللا نا دماي و ليربجاي ءامسل| نءايدون ىتح نايكي الازب
 ةكتؤالا "اه لع لإ > لاضتك ءاننن ةيار ئ انجل ملسو هيلعدالاى لص

 *(ماللاهيلعح ون هصقيف سا<)

 نبخلشوتهنب كنب حونوهوةبأالا هموقل لاقذاح ون ابن مهياع لت :اومال.لاديلع هيبنل ىلاعت هللا لاق

 ليقو ليك ار تنب شونيق هماو مالسلاه يلع ثيش نب شونا نب نانيق نب ليئالهمن بدرب نإ حونخا
 نبا (لاق) ثيشدلو نم مهعب ا”نمو ليباق دلو ىلا ياعت هللادإ سرا خونخأأنإ ١ ليثو>هنب ليباك تنب

 . ةحابص لبجلا لاجريف ناكو لبجلا نكس رخآالاو لهساا نكسي امهدحأ مدآ دلو نمنانطب ناكو سابع
 يف لهسلا لها نمالجر ىنا سلب اناو ةماملاجرلا ىف وةح ايص لوسلاءاسن ىف ناكو ةمامد مماسن فو

 متوصب هنمءاجف ةاعرلاهب رمزي ىذلا لثم اق سلبا داو همد# ناكو هنمدسفن رج اف مالغةروص

 جربتتف ةخسلا يفهيلا نوعتحادبع هود او هيأا نيءمت م موتاكم وح ن# كلذ غابف ف َهْلْمه سانلا وسم

 نوتحايصوءاسنلاىأر ةمديعف مو مهياع مجه لبجلا لهأ ن :مالجرناو نل لاحرلاو لاحرال ءاسنلا

 نجرب: الو ىلاءتهلوقوهو مهيفةش>افلاترهظو مهعماولزنف مهيلا اواو>تف كللذب ربخاف هب اكصا ىلا ءاجف

 ا ثيشونب لمجف ليباق ينبثيشونب حكانيالذا ىصرامدآ ناك (سابع نبالاق) ىلوالا ةيلهاجلا جربت

 أ ١ ثيش ىنإ مطرفغت-إ و هاوتايىذلاناكو لياقدالوانمدحاهب رقيالثا اظافد اهيلعاواءهجوةراغمىف مدآ

 || حابص لهسلاءاسن ىلإ ةئاملا تطبهف ليب اق ىب نونعيانمونب لءف امانرظنول ح ابص ثيش ىنب نم ةثاملاقف

 هوجولا

 00ةتسل



 لا قرف تي هند

 انتوخا لمفامانرظن واىرخا ةئانلاقذ هللاءاشاماودكم مثلاجرلا ءاسنلا سيتحاف لبباق ىن نم هوجولا 0

 اوطاتخاو اودك انتوةيصعملات رهظف مهلك تدهش .وذب طبه 6 ءاسذلامهتسيةحاف ميلا ليجلاَنما اوطبهق

 > لوباقونب رثكو

 هلوةب ىلاعت هلا ربخأ يك هتوطس مترذحي و هساب مهفو خم و ىلاءت هللا ىلا متوعدب اماعنيسمخالا ةنس فلا مهيف

 ملظا مهاوناك مهنا لبق نم حون موقو ىلاع”لاقو ارارفالاىناعد مثدزب ملف اراب واليل ىىوق توعدىلا بر
 نالاقهنا سابع نإ! نع كادمضلا (ىودو) نيقسافاموقاوناك مهما لبق نهح ون موقو ىلاعت لاقو ىغطاو

 ناعانم سيأ ق>”موعديف ج رخ مث تامدق هنا نوريف هتين يف يناي مث دبل يف فلي مث برعضي ناك احون
 تباايلاقف كرغي ناكاياخ.يشلااذهىلا ر ظأا ينبايلاقف اصعلعاكوتي هنب اهعم و ل>رءاجم كلذ دعيف هموق

 برح ونلاقف اصعل اصعلابهب رض هيلا ىشمف هعيضوف ضراالا يف ىنعض لاقف اصعلا هاطءاف اصعلا نم ىنكم

 ؟2 نا ىلا قربمصق كلذر غنككب ناو ممدهاف ةجاح كرابع يف نكي مناف كدابع ىل عنصيام ىرتدق

 ناك ستب:الف نمآدق نم الا ك موق نم نمؤب ناهناديلا هللا ىحرافنيك احلاري + تنأو منيب د ىنبب

 اغلا ةدننق نيؤمءانلاو احراالو لاجرلا بالصا ىفقيبمهناهربخأو هموق ناعا نم هسإ 2 اننولعفي

 اوارضادقوارسنو قوع: د 0100 رذتالوهلوقىلا ةياالا نوصع مها برالاقو مهياع
 نب رفاكلا نم ضرالا عر ذت الب ررلاعت هلوقو هللا ود نماممودبعياوناك مه مانصا ءامءا ىهواريثك

 اك اله ىاارابتالا نيا اظاادز:الوىلاءتهلوقو ارافك ارجافالا اورايالوكدايءاولضي مثرذ:ناكنا ارايد

 حوا لاق ةيإلا اني >وو انذيعاب كلذلا عنصاو ىلا ء: لاقي كلفأاعتصي ناهرماو هءاعدهّللا باجاف ارامدو

 لاق موق ه يذرا ب مب راو ةيصعملا لها قرغا ىت> ءالادجو ل يرع بش نمت لاق الفلا امو براي

 ثريلؤ هئرس نيس ند اوهراحون مهيب مهيلاهللا ثعبف دا-فلااورثك او ضرالا اؤام دج

 ا

 رديدتلا سرغا لابس داو براياح ونلاقري دقءاش ام لعوب حونايلاق الل نياك حون

 ىلاءاهللا مقعاف مهعدا ملف ءاعدلا نع ةدماكل:ىقفكو ا لع قاد جاسلا سر غف

 مثدفنجو همطاق رجلا عطقي ن' هب ر هرما رجلا كردأ املف دلو مهل دلوي ملف مان ماحرا

 فوجك هفوجو كيدلاس أرك هسأر روصةةثالثلعروزا هل-جا لاق تيبلااذه ند! فيكب رايلاق

 تاقةبطت الث اماءجاواهيينج ىفاهباونألءجاو ةقيطم اهاءجاو اللثام كيدلا بنذك هيزورطلا

 بكنملا ىلا عارذلاو اعارذنيئالث ءامسلا يف اطوطو اءارذ ني-خ !هضرعو اعارذ نينامأ اوط لعجاو

 كي دل !برضي وبشولا عطقي حون ناكو كلفلا ةعنص احوأ مل». لب ربح هللأ ث ثعب مثباتكلا ل عأ لوقاذه

 دق حوناينواوةيو ءهةنم نور >س»ف هلمع وهو هيلع ن ورع هموةناكوةريغو راقلا نم كالفلا ةدعءىديعو

 كلذو هنمنوكحمضي و ءاملا ىلع هب ريساتيب ذ>ت نونملا !ذهىلاز ءرتالا نولوقي ةوبنلادءبارأ< ترص

 نمر مردسن انافانماورذعست ن :اح ون لوةيفهنماورخس هموق نع "الم هيا عرم ماكو كالفلأ عنمصي وىلاعت هلوق

 لجعداح ىاىلاهللا جداد يقم بادع هلع لج دن ر#باذعقيتأب د نمنو ملم“ فوسف نورت

 ثفايو ماحرمأ سددالو وأو هعم وأ عل ا !ءساف ىناصع نه ىلع ى ..مغغ دوشادّةِف كالعلاةعنبص

 اهوطراعار :نوثال”و ةثامأث : اهضرعءواعارذ نوةسو عايذ ةئامساطوط ةنيفسلا ل ءجف ةنيفسلاهعم نوتحني

 اهدةدواهحزاخوا للخ ادراقلا| هالطو كاحجخلا ةياوريق سا معنا الو ةادهاعارز :نوثالثوةكدلل :ءاسلا

 :يراقلا نبع هلهللا اردجعفو رسدو حاولا تا 7 اناحو ىلا: هلوقكلذو ديدحلاريماسم يورسدلاب ةنيفدسلا بت

 اونا 4 5 اهيف لمح | ناهيلاهّللا ىحو أةنيفسلاعنص نم غ غرف الف هب اهالط ىتدانا املغ ىلغت

 ناروفهللا لءجدتو ليجلاو لبسلاورحبااو ربا نويلاهللا اه رجح مايبي دل ىدنإبك تاناويحلا د

 رابجلا كلملا ىلع ضرعلاو
 بونذلاىلعادغ خيب وتلاو
 ءاكب اكب مث دازوالاو
 ر>تنا هل تاقفالي وط
 لاقو ىكبف ىلاعت هللادجوا
 نارجا ىل ناك يديسإب
 ةمد+ ارجاز ةبدوبعلارج

 اهدوا

 001 ةاداعا

 يع بهذ دقو

 تمعؤدف 0 كيع لاق

 لاقواطوبق ىباف ةقفت هيلا
 ىح قازرالاب لفتكلانا

.8 . 3 

 لعاع اهجرخ مث توكل

 بهذ نيا يرداالدمجو

 »هلع ىلاعت هللا ىذ

 بوانلاب ارا 3 هدا
 تاو 3 ىلع ها هه مساق

 ىف اسوبحاي * ا
 تور كازو فعلا نوم
 تيارا ىجدلا يداو ىلع

 ىلعتب و رم وقلا مايخ

 تعمسأو نوءججمام ليللا
 ىلع ممن اج_شا رايطا . ١

 منرتت م-مازحا ناصغا
 مدرا>_ساللا و ناملا

 روس ملل نورفغتسا

 ردك نم مهتقو افصو

 اوزافو بوبخنإب اولذو

 رع راظدلاو ةدهاشللاب

 بوبذ | عمم بيبا اذه

 ارذحدق

 يضمدقادمع لكلا عاسو

 هترخق 00

 ينط# اهانس داكيافرد



 ارهيلا
 كدا اركذان ل 5

 | دل

 ا براطعماب انفاق تى

 ارةفلا

 تل م ىلا بكرام

 اردد

 دق مالعالا رظنت ازدنعو

 تحف ر

 | ارشن دق لصوللالع مه.ءرثي
 | بو.حملل سنالا ساجف

 هدم

 ٍإ

 ةفطاعمو

 دقموقلابيب> نا كشال

 ا
5 

 ظ مهنيبامفراد دو سس اكلاو

 اردءس

 هلدييشال ىلج ماس نمو

 ارئالواشش
 ظ هلدرمالار يقف هانا نمو

 ١ ارقفلاةل جنم هيتكي هاوس

 ا ىفش: ىذلا عاملا اذه

 ك رودرعلا

 ( اريد دق ىذلا بي ااذه

 ا اركفلا
 ظ تقاضام دنع ةيف وص

 مهرودص

 1 منع لازا

 اردكلاو

 لضفلا ندع نع ؟>و)

 كلا م

 (لاقهن ا هنعىاءهّللا ىضر

 ىلع ادقار اناش تيأد

 جزا دقو صضرالا

 انيناننإ و هارت هذ“ 2 0

 ىبح اعلا و ادب را

 ١ث
 1 ان

1 
 ٠ لياعهللءاف هيلا ان لدعا

 نما ده ليلع اند املاقا

 نم انا رهاظلا فو نيبلا
 هالومبحب هيلقف نيناجما

 يال نكت ل د ماس 1 فلتر لت الا دانا ع ا ع هكا ال و فو را دل دة حض لاساسلا دا كدا 110 هع حدس سل تعصب مس صس ١ صصص ل سمسم مص

 لاقوارونت ضرالا هجو ىم# برعلاو ضرالا هجو ىهءاملا سبت س م عن ,'لاقو حبصلارونور جلا آ

 * نعرو ومان اكو ةفوكلادجسم ْ

 حوت لعجف هالجر لقتست ملف هبنذب سدلب اقاعت هردصن ر الإ لخدامافرأ املا لمهام راو ةردلا باو كلا |

 هدالحا لاو كا االف |

 تحتل

 اهيفلمحاو كلفا| ىلع كعم نمو تنابكرافر اف رورو انا لاف اللا دهعر حس وأ نود 49 ةثما !ةياروذتاا

 نماهيف لمح ا اناق ناذرطااوهوانباذع ى ارو 00 :ةاارافوانر 1 ءاداذ :أ د ىلأعت هللا لاا ريغ :ةانيدوز لكنه

 علط ينعي هنعهللا ىخر بلاط. أن بلع لاةروذتلارافو ىلات هلوقىفءاملعا(ىفلتخاو)ةبإ الا نين انيجوز لك

 نولي ناكر يفكر يغذلا دولاب د دارا أنسحلالاقوا ايف ناكم رع أ وضرالا يف عضوم فرشأ دونت ةدانق

 ءاملا عبنف كب احبص ايدل رافرونتلا دال نمروفيءالا تي ًاراذا هلل وةفحون ىلا لققنا موا الذاكو ةرادعد

 فوجيف ةنيفدلاس ونذ#الاقو ةذركلا ةرحانىفالا رونتلا رافامهللإ ف احب ناكدنا ىمهشلا نع يدسأا

 هموق كالهلعاليلدو حونلاماعءاملاناروذ ناكو ةدنك باب ىلي امل خادلا نب

 دنهلاب رونتلا ناكسا,ءنبالاقو درو نيعهنلاةي عضومىف ماشلاب ن ناك اعاومدآ رو: كلذ لتافملاقو

 تانا اويل ا عاوذا نم نيذثانيجوز لكن ,ملمش باذعلالو زنإ ن ةيأ حونهاراملف نارلغلاو وهناروفلاو

 ىلا! باودلاو ريطلاو ,شوح>ولا تابقاف ةليلو اموي نيعب را رطملا سا لرأس ابع نبا( لاق) ىلاعتهّللاهرمأ

 نم كلفلا فح ون لحام لوأ 0 ناك نينثا نيج وز لك نماهنم ل |إه>ف هلترذسو رطالا امءاصا ني> حوت

 اهلا !ملف هن اسلام + لزت : اك كءم ناطر. ناك ناو ل> داك ولاق ى> عطتس الف ضني ف لءدالوقي

 لخدا ل ة:+لأ لاقف هللاو دعاي كلخ داام حواهللاةف هعمن اطرشلا لخ دو ل> دف هل يبس 2

 لعنومج زا اف ناكو كعم ىنامحن نا كلذب ناك امو جرخأا«لاقدللا ودءايج رخاىاق كءم ناطيشااناكولو

 اياليلاو | ]0 اكان الحال انف غوتاج اجب رقعلاوةيحلانا ىو مرا نامإ سنن كلام (لاق) كإةلارهظ

 جون ىلع مال سا متريضم فاي نيدح ًارقنف كك رك دادخأ اريضن النا كل نهضن ن<

 احون ىلا: هّللار ءاامل لاق (هينم نب بهو نع) هارضي مل نينمؤم اان وابع نمهنا ني: 0 رم كلذكانا نيملا ا يف

 :صا فيكو بذلاو قاننلا عا فديكو 3 ملا ودسالاب عنصا فيك ة 9نيذل : |ني>و زلكنم لءحنا

 لمشخ اوراضتال قد مهند فلق انا لاق برايتن ا لاق ةوادعلا ممن 3 ىقلأ نم هل ىلا :هّللالاقرهلاو مامي

 محادسالا ىلع هللا ىقلف ىلوالا ةقبطلا ف باودلاو عاب سلا 6

 دسالاىوسامودمو.لاامكرمعا * ةرمع لاطزاوامو#بلكلاامو

 طلا ىف هعم ةردلا لجو اء اعاأةقيطلا يفمدآدالدأن ا اهلا ةقيطلا ف شودح /! لدحو

 نمالا كلهاو ىل اعت ةلوق يف ىلامت هللا مثرك ةنيذلاةنيفسلا لهأ يئاوفاتخ او #ءىشاهلتةيالئا اهيلع ةقفشاولعلا

 نادارأ اذاو تسرف هللا مس! لاق ة 4 .ةسااوسرت نا دارأ اذا ون ناك كادضلا لاق مهنملوقلا هيلع قيس

 هعم نمآ امو نمآن مو 3 ةباالااع أسر مواهارممشلا مس ىلاءآ هلوق كل دؤ املا ىلع ترجف هللا مس ١ لاق ىرح

 هاسنرث فأي وماحو همام هينب نما الر هيث دعا 0 .ةسلاىق ن م ةد اتق لاق مد ذمن ليال

 ) ركل لاق) ناد وسلا ءادسق هتفطا تريغتف لاقدب رح ون اعدف ةنيفسا| ىف 3 10 | اد باصاف ة ةمل 59 م هدأ

 ليقكلذلورقيااو باودلا نعدس هذب هلغشرو ى

 مهللاح ون لا 0 حون هيلعاعدن ةيلكلا ىلع باكلابثوف ةئيف_سأا يف مادام يبث ارك ذبرقيال ناحونرمأ

 يوسةرشع أوناكقدعسان :] لاق :هلن 3 نك ثالثو نينب ةثالثءحون ةعيساوأ اك ش «رعالالاقوا ارسع هل ءجأ

 لتاقم لاقو اعيمج مهجاوز او هعماوتدآ اوناكن كا | ةتمسو ثان مماحو ماسهونإ 55 حو مهو مئات
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 ءابسن

 ١ ظ
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 أ مهفصن اسفن نيميسو ةيناسع توب ناكف مدا لو ةيدلالتا ؛١أ هوني و هتارهاو حواو ل ع س دس اوناك |:
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 كيبعإ فرعي وهو نوتفم

 لافاكب رقلاهاوفاكءامسا' ترطمأو 0 طوخ ور رض رالا ع ادي تكر# لمح نمهمم لو لح داما 0

 ءام يقتلا ين ردق دقرمأ ىلع ءاسملاىقتلاف انويع صضرالا انرجفو رموتم ءاع ءامملا باوبأ اندعتفو يملاعت

 ءاملا لاسرانبب ناكو ددضاف رثك تح ضرالا نم عبذيي و ءامسلا نملزعي ءاملا لءجف ضرالا ءامو هاما ظ

 ١ ةراتق لاقهبأ نعفا“ك ح ون نبذ اعن ناكو الفا! املا لمتحا منة إو ام وذ نيعا را كالفلا ءاملا لات نيب و ظ

 لبج يلا ىو" اسيلاق ن ١ رفاكلا | مم نكت الو انعم بكرا ىناي لزعم ىف ناكر «ح ون هاد انف ةنيفسلا يف بكريم ظ

 مك طم نم نصح ام .١لايجلا ناءنك دمع ناكر محد نمالا هللا 3 5 همويلا مصاعال لاق ءاملا نم م قددصصعاب

 نب ةرغملا نم مزاكف جوملا | اهيند غل لاحو محد كر مالا هللارمأ نم مد !'محاءال 6 وأ لاف ناك ا« تالذ

 (تودو) اعارذ رشع ةمسمخ ضرالا ين لبجل“ !ا ىلع عفن :را سايءنبالاق لام ا قوذ عفت راف ءاللأ رثكو | ٠

 311 1 م>رل حون موق ةنمادحأ هللا م>روأ لاق مسد باعت وع هللال وسر زعاهنعدهللا ىذر ةشااع

 تفاب يح لبجلا ىلا هب تجرخف اديدش ابحهيكتناكو ءاملا نم ةيلعتيشخاجتا كلذو ىبصلامأ
 بهذ قد اهديب هتءفرأم 6 املؤ ىبصلا ثامو لبجلا ىلعتوتس ايت> تجرخ ء أملا اغلب املف هتاق

 | قعرتتستاالر رش ادعتم ىف امك ىضوالا الها ةنيقسلات تفاط مئاولاق هذه مح رث مهنما د>اهّللا م>رولف ءاملا امهم

 نمهلذن ايص م دآدج< ناكىذلا تيب هللاعقرد دقو اعويسا مرحب ترادو هلخدت ملف مراتن 2

 تيعذ مر! ةن ا !اكماظإنو قب ىنأل بج ىف دوشالار جلل الرجب >و رو.علاتدبلاوهوقرغلا

 هيلع ترقد ساف لصوملا ندب هم نيصح لبج وهو ى دونجلا ىلا تبتثا قدموه ريم ”صضرالايف

 *ا تاواطتو لابإا تحاشت دهام لاق

 روتسا سابع نب (لاقد) ىدوجا ىلع توتساو يللامتهلوق كلذف هيلع ةنيف لتس راف قرغي لف ىدوجلا
 0 ملف راجشالاوح ورلاة قع يثلكنمد رافكلا نم ضرالاه+و لعام دابدقو يدو+لا ىلع ةنيفسلا

 نيا | اظااموقللا دعب ليق دىلا َ هلوق كلذف ق: ءنبج وعالاو كالقلا ىف دعم نددح ونالا تاناويحلا نم ءىث

 نه توحلا لرانتيو هلوط نم هنم برش و يبادعسلاب زجعتح ج وعناك س ابعنرا لاق اك الد ىأ

 ١ قافهّشاود عابد ج رخالا ف كعم 8 2 هلك ايم اهيااهعفرب سمشلا نيدب هي وثدف زحبلا نازل

 ديان :ءنإ جوع ى كر غاب امو لايك او ضرعألا هدو ىلع ءالاهللا قبطأو كلم صو ١

 ىاءاملا ضيغو كوام ىسدا ىا ىماقا# امنايو ىقشنا ياك 8 ىعاب | ض رأي ليق ىدوجلا ىلع ةنيف لا

 ناؤوطلا اب نم نحرالا ف ىقن امرا .ال ضرالا يف ىتاارو>بيااهذهءامسأأ نملزنامرابصف صقنو بهذ

 | نب انعنارهم نب فسوب نع غدج نب دب زنب لع نع (ىورو) بهذ مثةنسنيعب راضراإلا يف ىقب و
 ْ مييلطان اب عا كت تورك 3 ! وامالا سلا هياع م ىم نب يبسيعل نوبي راوأ الاقلاق سايع

 ا ملعا هلوسرودهللأ و ولاَق اذهامز 5ر دنأ لاقفان رارتلاع الز نمافك ذخاف بارت نمبدثك ىلإ مم ىهتنايت>

 نَعب ارت لا ضفنب مكاقوهاذ افدللا ناب مق هلل لاقودامصمب بش 0 برض مثلاقح ون نب ما اس بمك اذهلاق

 نع اس اما |! تنيظئ كلو باغاا وتم كس ل لاق تكله !اذكهأ يسعهللاقف باشدقو ةسأل

 عاذ# هلا اهضرعو عارذ ي' ؟امو عارذ فلا اهوط ناك لاقحون ة ةئيفدس نع انأد> هلل اقؤ تبشمن

 ترثك املفرب راد و ننالا اهيف ةقيطو شود>ولاو باودلا اويف ةقيط تاقيط ثالث تناكو
 لأ ىلع اليقاوةرب زيخعر تركت هزهغف لوفل !بنذزمنانأح وأ ىلاهللا ىحواباودلا ثاورأ

 ١ كرك از> احارض رعم هل هجر ءهعممدآ د مسج ح وأ لمحو ءأب اننفا نيناعاوناكشابعنب |لاقو هلاحر مهنصتوالل

 ةيمورلاب باآروش ىقكالذ ن لل اكن مآ نم لكدعم لد 1 ىكلفلا ف ة اولا دع ءاسنلاو لاجرلا

 | هبر سال 3 اوتو اعارذرشع ةسمخا,ةوف ءاملاالمف ءام هاني
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 ةيلا تب رقتف لاق و

 ةيلا فوص نهةبج ةيلعو

 قاذ نك ع لوقي وهو

 عطقني فيكهتبح ةرالو

 هدر: لزم مثهتهدخ نع

 وهام هللاو يح اصل تاّقف

 يذلاذونج لا اعاونونجع ١

 املذ ماقملا اذهىلا لصيال

 بام لاقدتيشغ نمقافأ

 ءاود لملانإةف ىلا ن ورظنن
 هدحن ىذلاءادلا نمىفشي

 هدنع ءادلاب يلب اىذلا لاقف |
 ىذلا ن د او ءاودلا |[

 اذاءاناق ىمتح يوادت

 مارسحلا كرتب لاق يمت

 ةيفارمو مان الا و

 لالا دجمتلاو الملا كلملا
 ءاكب ىب مث ماين سانلاو

 انل عداف كفايضأ نحن
 اذه ليخ نمكسالاقف

 لاقف هياعانهسقاف نادرملا

 ةرفذملا مارق هللا لعج

 0 ذلءجوةنلا كا اوثمو

 لاب ىلع ينمو ينم توملا

 كفو هنع انفرصناف لاق

 هظفل ءاوتسا نمانيجتع

 همالكب انبولق تشاعو

 ةلاحهذ_هاذ_هايدظعوو

 بيبا بح نمنيناملا
 لقاملا اما كب ففركف

 كلف كال ا ومكوءدي بييالا

 ف كرضحتسإ قاب ص

 ف تناو هب رق 5 ةرضح



 ميضنتناىتهىلا بيم
 بلبحأ هئمتأن اموكرمع .

 ا:ةفوو انيلع بل موللا

 ىكدحو) بيكا كتعاطأ

 (لاقهناهنع للاعتهللاىذر

 ناضمر رهش 7 قتجض>ا

 اهطلإ عئصت ةي راح لإ

 ةب راح قوسلاىف تيأرف
 راس تبل نءثب امءلع يدان

 ةلي< نوالاةرفص »يهو

 ثنا 7 ا 0

 || اسهل تاقف لزيأا ىلاامم
 يذماو ةيعو وأ قدح

 عر قوسااىلا ىعم

 تلاعف ناضمر جئاود

 م | موقدنعتنك انا ىدرساي

 تدم / اهغمر مهنامز لك

 تن : كف تااطاص !!نمامما

 رودس يف هلكلم 0

 ةل-ل تناك ناضم

 ىلاانإ ىذهااطلت ع 00

 جااو> يرتثال قوساا

 ىاىالو ومابثل | ن3 لي لا

 0 كَ 2

 ل امل 0

 0 كا جئاو> فه اوعلأ

 حج اود تا تلاقق

 ٍِق دوههملا م اء طلأ ماوعلا

 صاوداللا جت ا كود |١

 أ قلقا نع لازي_ع الإ

 ةمدخال غي رفتااودب ر لاو

 بررآتلاو كر رجتلاو

 ( مازملاو ديحلا كلمالةعاطلاب

 اما اطل تلقف ديبعلا لذ

 ا يور ار وو د و حو د 1 و "دكه تيزلب هت كحال هاك انكسلا

 ٠ ١ راد ”لهالاق #2 اناريدادف ىلاعت هللان ذا دع هللاق مل |
 ظ

 ظ

 هي :ىلا ىلا عت ماو ملا يذلا ال اكل زواملاب> ضرقي لهءجو ةنيفساا قر ًافلاث اك ال

 ىسع هللاقؤدالك اف رافا|ىلعالبقاف ة ةرو:نسورو:سهردم نم ج 0 برضف د سالا ينيعنيب برضاذا

 نع لغتةشاو اهيلع عقوف ةفمدج دجوف ربخناب هيايابا رغح وأ ثعب لاق تسديدقدالباان ا حوأ |ءفيك | ٍ
 ا جرفلا ىبانإ كم نع

 نيطرواهراقنع نو#ي زقروب تء اجف ةم اهلا ثعب مثتو بلا فاايال كل ذإف فوخلاب حوأ هياعاعدن عوجرلا

 ُْ * ن_ف ناماو سنا قنوك:نااهطاعدو !مةنعىفيتأاةرضحلا:امقوطف لاق تفج ءقدالبلا نا ملف امياج ر

 هل قزرال نم سبني فيك لاق انثدحمب وانعم ساجيف انلها ىلا هب قلطتن الادتلا لو سراياولاةؤ تروبا' فات

 رشعدل ؛انافوطلاهللا ل سرا خيب

 لا مدآ طبيا ندلنه ةنسني خو تبسو ةخسةن د حوأ ردع ةنسةئاعس ىذمو

 كلنإف مرا نم رشاعلاىف امنماوجرخو بجر نم نول خر شءا ةنيفسا| يف هعم نمو حون بكرو ضرالا

 ساو حوأ ' ماص نيملاس كلف ن ه هعم نهزح وأ : طبيه امافر مشأةعس كلفلا ىف اوماقاو ءاروشاع موإ يحس

 تناكهموقواحون نالاةيو ىلاء:هللاركشاوماصفريطلاو باودلاو شو>ولاو سنالا ندعم ند عيمج

 اوجرخ ىذلاءارو شاعموي لاحت الاب او ىمافءاملا ىلارظنلا ماود نه ةنيفسلا يف مهنيعأ مهياعتم
 ءاروثاع موا دقالاب لدتكا ند مو كفار كل لركن (سا امعنإا نع) دن يفسلان :ةيف

 0. م
 ظادق

 ىتباواءضومةرإ .زجلا صضرا نم ةيحان ىذا ةئيفسلا نم هعم نمو حونجرخ ت>املؤ ادباهئيع مرآ | ١

 ودمى ؟ موي ىهذ را مهو انه نأ نأ اهتف ىف 00 نيناع قوساهومستي رق كانه

 نيسمخو ةثاهلت كلذدعب ح ون شاعوادبأ ضرالا ىلا نافوطاادوءيال هنا م ون ىلا يات هللا ىحواف نين امن

 كلذكوءاملعلالي رانأزكأ وهاذه هيلا ىلاعت هللا هضبق مث اماع نيد الاةةسفلاهرمع يصتس |

 نيسم وة( هلي قوام اع نيس الاةنس فلا نافوطلا دعب ح وأ شاع دادشى أن بنوعلاقو ةاروتلاف وه

 تدجو فيك ر ضت>1١ح ونل ليقدنا( ىوري و)ةنسةئاءاثو افلا حونرمع خابم نوكي لوقلا اذه ىلعف ةنس

 هله جواماسهنباىدواةافواا هتريض> الور "الان هتجرخ وأ_ءهدحانمت1> دناابه تحبكلاق ايندلا |(

 هركذ وهو اماسةنبا اعدةافولا هتريضحا1 لوقو ةنسنيعبسونام؛نافوطلا لبق ماسهلدلو ناكو هدهعىلو

 لخ ديال هناف ربكلاو هللاب كارشالاف ا١هنعكامناناذالا اما نيتنثانعكامناو نيتنثاب كيصوا ينباي لآةف

 هللا ىلا ج ولولا نارثكي امبير ىف اهب كيصوأ ناذالااماوربكلاو كرشلا نم ةبح لائم هياق يف نم ةنجلا
 ميسلا نوضرالاو عبسلا تاومسلا تعمجولمّلا الاهلاال لوق ناف هللا ناحبسو هللاالاهلا اللوق ىل اء:

 عبسلانيضرالاو عبسلا تاومسلا, تحجرل نازيم ةفكيف هللا الاهلا ال تلمجول و اهبر ىلا غاب يتح امهتقركن

 نوقزري امم و قاحلاتالص امنافهللاز احيسب كيصواو اهيفامو

 *(مالسلا هيلع حون ص'اصخ ركذ)#*

 ىن لوا ناكو هسفن ىلع هحون ةرثككل كلذ ىمسو همساب ءايدن الا نمدحأ مس! ةلصخ ةرشدسمخ ىو

 كلها و هتوعد مهدرل«ةما هتبدعنملواو ك ارشلا نع ريذن لواو ىلاعت هللا نم عادلواو ةعل ِ ريشأا» ايينأ ند

 قعاطإ ممترماو يفلخ تقلخ ىلا نافوطلادءإ هيااىحوا ىل !اء:هّللا نا لاقي و هئاعدب مهلك ضر |لهأ

 م.يمج مدآى ب بون ذب تب ذعو ىنصعي+ نم نيصاعلا بون ذب تبذعق يضغ كلذا دتش اف تيصءماوكبتناف

 ىدايعنيب الو داي :دلا لءجاى ملواهد !يفاخ نمادح أ باذءءاااذه لثم بذعأ ال ىنا تفلح 2

 خيشو» ابن الاربك اها ليقو أ رمعءايبن الا لوطأم السلا هيلع ناكو ىدنع اوهوتجا اذا مطامعاب مع زجا مث ُ

 نم أ غلابو رةوقدل ص قةنن+ملو وع ةنس فلارهعهنال١ فن ىف هتزجعم لمجو نيل سرملا

 | لعلا



 0 ' ١
 ىاىديساي تلاقف ماءطلا

 38 ا 3 0 : 2 7
 داسجالا ماعط يي ماعط برضذلا نم هتمأ نم ين قايم وارا ارساو ان العاو ارامتواليلدموق وعدي ناكو غلابام لثم ةوعدلا يف لس نا

 امل تاقف كت ءاقلاءاءط ءأ ْ
اكمهنا لبق نمح ون موقو ىلاءآ هللا لاق كال ذإذ ىت امءافجاو يذالا عاوناو تش ثااو

 تاقؤ بواقلاما» مم ظ لحي نيقسافاموقاون 

 أءطاما تل اقف ىلامميفص نمو كذمو مبقاثيمنيببنلا نمان ذخ أذاو ىملامتهّللا لاق ىح ولارت قائيملا يف مس و هيلع هللا ىلص ىفطمصملا ىلا

 داتءلاتوةلاوهف دامجالا ضرالاهذع قشن: نه لواوه ثعمأ! ينو هدعإ ن نف نييينلاو- ونا انيجرا اك كيلانجواةل اجو لاقوحون 5

 ظ

 كرتف بولقلا ماعط امأو
 1 هاهو ءاماقوف هارجاو هيفاع ةهظفحو هتماصدملعو كالفلاهأ اطعأ و مو هيلع هللا ىلص دمدعب ةمءايقلاموي

 حووناي ىلاء”لافف ةكربلا ا او اروكشا دبع ناكمن اح ون عم اما نمي رذ ىلاء:لاقفاروكش بويعلا حالصاو بوذلا
 مالسلاكلذ ىف لخد ىظرقلا بسك نب دحح(لاق) ةياالا كم نمت مهاىلعو كولع تاكرب رانم مالسإ طبها

 نسما نع (يودو )لسنلا ل صاورشبلا لو أو هف نيقاب ٍءلامههتي رذلءجو ةمارقلاموي ىلا ةنمؤهو نمؤملك

 وباماسف كثفاي وماح «ماس ةنالثح ون :ادلو مسو ءيلعمللا لص هللا لوشرلاقلاق بانج نب ةرهس نع

 بوبخلاةدهاش عتعلاو

 بولطملا لوصحاضرلاو
 عوشملا هجاو>و

 ىلاعوجرلاو ىوءدلاو
 سلا ىف هيلع لكوت'او ىو لا

 ىلع حو اعدوءا طع ( لاقز وجاموج وجايو كرتلاوب أثفانونادولاوب 0 ماحو مورلاو سرافو برعلا

 نتدت رذوحون طبها امو ثفايوم اسدلولا دبع نون وكي هدلو ناك انو مهنة ء«ادرطشا ودعا لا 5

 ةلجدوتارفلا هس اهيفف ضرالاطس ومماسأ لءجف انالث!هدلو نيب ضرالا مسق كللعلا

 لعجو لامشا ىر< ىلا بونجلا يرجت نيبامو لينلا ىقرشىلا نو نيبام كلذو نو>يجو نوحيسو
 كثفاي مسق لدءجو روبدلاحب ر ير#< ىلا نو>.سىلاهءاروامو بونجلا حدي رىر< نيب امو ليلا رغ

 نيرخالا يف هيلعانكرتو نيقام ما مصدتإ رذاناءجو ىلا_ه:هلوقكلذف ايصلنا ىر# ىلا هءارواف زو بق نه

 ةءكرلا ف تأرقف ىلصت
 ىلا ةرقبلا ةروصراو الا |

 لآ ىفت اعرم 2م اهرخآ

 لزرلف اعرخ ىلا نارمع |
 نينهؤملا ان دابع مهنا نينس+ءلا ىز<كلذك انآ نيملاعا|يفحون لع مالس

 »#( «( مجالا هلع ود ةصقيف ه سا )

 اواكوىل دالاداعودر «حون نب ماس نبمرأ نب صو ءنيداعوهونوقتث ىلاادوه مثاخا داعىلاوىلاء:هّللالاق

 ناقحالاي هموقرذن ًازاد اعاخارك ناوىلاءتهّللالانئفاق>الاو رحشلاباهنم مهزانم تناكو نمل نولزني

 اوف دق كلذ عماوناكو توهرضح ىلا نامع نيباموهو مجلاءلمراحللاقي لامروهوةي”الارذنتاخدقو

 ةماقلاو ةوقلا نمهللا عءاطعأدق ناك ءىلاعت هللامهاتا يلا مهتوق لضعل اهلها اوربقو اورثكو ضرالايف
 ىأةطسب قاما فكدازوح ون موقدعب نم ءافلخ ؟يلءجذا اوركذاو ىلاءآهتلا لاق اىمهريغ طسيملام
 سابع نبالاقو اعارذ نيعبس مهنم لجرلك لوط ' ناك ىناعلا ةزمحوبا قر ةدشو ةوقو الوطو امظع

 | سأر ناك بهو (لاقو) اعارذ نوتس ممردقأو عارذ ةئام مهوطأ ناك يي اكل لاقو اعارذ نينام

 بادحصأا اوناكو م هرخانم كلذكو عابسلااميف خررفت مهنم م لجرلا نيع تناكو ةميظعلاةبقلاك مهدحأ

 ْ>ةروس دعب ةروس مغ

 ميهارباةروسىلا تل هز

 الوهعرجتي ىلاءتهل وقىلا |

 ا
 ا
 ا
0 

 توملاهيتأي وهغيسي داكي ظ

 تيعودهامو ناك »لكن م
 : ا
 ظيلغ باذع هئارونمو ا

 ةيالا هذ هرر ”لزت ملف لاق |

 اهيلع يما نا لا ىو ا

 ةمحرةتيم م ادافاوتكرط |

 نعىحو)اهيلع ىلا هللا ٌْ

 ىلاعتهللا ىضر ىمدصالا |

0 0 

 د ماشلا 0

 مهيلاهللا ثعبف م عرمم هللاقي ممصو ىدص هللا مص اهنق ىلاعت هلا نو دنم اهوديعناثوا

 | ضصوعنبدا اعنبب دواحلا ند ١ حابر نب هللاديعنبدوهوهو اي >ح مهاضف أوان مهطسوأن هوهو ايبن ادوه

 حوا نب ما اس نيدششترا ن.حاشنب رباع نب دوهوراس: نبا ق>سا نب دم لاقو «حون نب ماس نيمدأ نبا

 اا دعم اواعجالو ىلا«: هللا اود>وب نادوه مهرهاف ةنس وثالث ءرمع نم يض هنأ دعب رباع خلا شادلوو

 ةوق امد نماولاقوهوب ذكودهياعكلذ اوباف كلذ ريغب رك ذيامف#ثر ءاي+و سانلا ل ظنءاوفكي ناو هريغ

 ا عايس وود :ونوثبعت هب عيرلكب نون :د'اىلاعت لاقاك نب رابجلا شطب ؛ أمي اوشطيو عئاصلل اون

 انباع جرخذا نورئاس | مب رخأيت>نينس ثالئثرطملامهنعهللاكسمأ كلذاول ذاملف نب رابجمتشطب مشطب اذاو نودي ملأ
 هللا نم كلذ مهباط ن ناكو ج رفلاىلاء:هللانماوبلطدمجر ءالب مم لزناذا نامزلا كلذ ىف سانااناكو كلذ .

 رافت دل لئاه م ا ا
 3 رطل بكرا نع عطقف م ةكل عاشسم مراكو مهنايدأ ةفلت * ىتشريثك سان الع عمتجيف م هرفاكو مهما سم 12 مارخلا هتنب دنع ىلأعت

 ىقامأي نابي لجراتلقف 00 ( صصق-.)



 أ ف ا لور بكرا اذه

 دسالا اذه انعدريأفيس
 ا ' ماس نب قيلممابأ نال ق لاما اومس اء | او قيلامعلا دموي ةكم ل هاو ىلا هٌش!دن 8ع || متناكمو امتمرح 0

 فرءأالف لجر امالاةف
 هفرتفارتا تزعا اكلي
 نب أوتاقف «فرس 01

 لا ةعم نسل فاق ما

 ىرانف انمبي رق ب وه

 اذهانع ىدروىلزناةينباي

 تباب تلاقف دسالا
 للا اظن نأ كم 5 بيطيا

 يتاناهر 5 ذؤدو دسالا
 هه طاف قنبادل لق نكلو

 مست و مالسلا كئرقت

 ةنسهدن> |ةال يذلا كيلع

 نع تلدعامالا موأالد

 ىعمصاالا لاقم وقلاقيرط

 | ممالؤ ته نأ اع هنلا !وؤ

 ايهازدسالا تا َىَح

 لئالدهتلاودذه# امام
 نئيفراعإاةراماو ني اصلا

 ىلاعت هللا انعفت

 نم لاقؤ حا أ عه.م آو

 نمدل تلاقف تابقل نيا

 نارا ان دنع

 بيكا يلا تلاق نيدي رث
 كدحو نيت>وتتافلاق

 5 ةيازيلا دنس ف
 ل ؛هاللعان ت دانواموك

 ١ جر ,ث اموضرالا يف جابي

 |ميورايسلا نم كزيي ا داؤعم
 من ا ءم وهزأ جيف جرعا

 نول_هد اع هللاو مك

 نم لاطباي تلاق مييصب

1 

 | نيم. ممك

 ل دعم سس

 0000 27 دم هويج يود - 2 قدير ندعم دهم صج هجم 00مم دس < ١ نواس : 0 مووك دن فاواقت لهحسجم تروح هع دع جو 7 هما

 تنبةدهان اهمساةي واعم مت ناكوركب نبةي واعمل لافي الجر ةكعب كاذذا قيلاهءلاديس ناكر حون نبا
 اوثءبفكلاو فك اف رينا اوزهجاو اقواود,جداعنءرطملا طحقاماف داع نم لجر يري.+لا
 املسم ناكوريفع نب دءدس نب در مونربك الا داعب دصض نب ليبعو لا زهن لازهنب مقاوزنعنب لبق مينم

 قاطن افربك الا راع ن.دض نبداءنبنامذأ امضيإ ا ارش مثركب نب واعملا> ى نبهان رمل مجوهمال سا متك

 ىلع اولزن : ةكماومدقاماف الجر نيمب-مثدفود دع خا غد قدح هموقن م طهر ةعمو موقلاءالؤه نهلجرلك

 0 هي حا اوناكو مههر و مهزئاف افمرهلا جراخ ةكمر هاظب وهوركب نب ةي ىاعم

 يًاراملفار عش مهماقمو ارهش م ريسم ناكورك نبةي واهل ناتنيق امهو ناتدا 00 روهخا نوب رشي
 لاوخأ كله لاقو هيلع كلذ قش مهباصأ يذلا ءال ملا نمنوثيغتس مهموق مهثعب دقو ' مهماقم لوطي وا هم

 ىلا جورب مسرمآنا ى ..>تساف مم عنصأ فيكى ردأْامهللاو فيض كا و

 نمكلذ :اكشفاشط ءواد,ج مهموق نم ثءارو ,نه كله دقو ىدنع مه“ اقت ىمقيضهنان ونظيف هياأاوثعب ام

 ركب نبةي واءملاقف مهكرحي كلذ لءل اق نم نورد. الودب مهينغن | رعش لق هلاتل اقف نيت دارجلا هيتنيق ىلا مهرها

 اماسمغ انحنمي هللا لمل يأ مق كيو لديقإيال
 . امالكلا نونيبيال اوسمأ دق # .اداع نإداع ضرا

 امالغلا هلو ريبكلا خيشلا هب
 ئايعاو قات تسمأدقف

 ىعدم 1

 شطعا| نم

 0 ريس ويه واجن :تناكدقو

 2 اوجرن سلفد لدتا

 امأء_س يداعل ىدعالو د ولإ إف

 اما اوككليلو اوكداجت # متيوت شن ايف انهه ما و

 امالسااو ةيحتلا اوقلالو 5 موق دف ونم 1 فو حبت

 ادي لزن ىذلاءالمب انه ٠ نم ك0 ن 0 لال ب موف | هل اع اموقاب ضع ا مهضعب لاقاد+ نأ أمدا رجا مهتنغ ع املؤ

 ارسمال.-لا هيلع دو وهم نمآدق ناكو دعس دثرملا هو وعل ا ا ايو يلع مل ع ١ دقو

 ةمهلج لاق كتذ دنع همالسارج ظاف متيةسوكا رى ميل ذاو كين م ءطانأ نإ ل روت اعدب نوةفسإ: :هلهنلاو كا

 مالسلا هلع دوه ند عب” دق هنا ف رعو هلوق ع.س زيدي واعم لاخ يريمهلا نبا

 دع از راعي حادا

 د نم كماو م د ليبق نه كناف نيس

 كلر امل ,نيلعاف: اننسلو :ياطايقب ام كتعيطت». الءاناف

 دوبعلاو ىدض لآو لمرو #* دنو نيد كرتنل انر هاا

 دوه نيد عبتأو ىأد ىوذ 2 مارك ءالآ نيد كرتنو

 ش عيدي ما ةكيانسم دقيال ى> دعس نبدئر مانع ع اسيدحااريبك اذ.ش داكور :هيب اوركي نب ةيوام1 لاق مث

 ١ لزنمنمدعس ن در م ج رخةكم اولخ داملف اهم داما نوق سة ةكمىلا اواخدمن اننيد كرتو دوهنيد
 | اوذخأ د قداعدفور هللاوعدب ماقىمتنااملف هملا'وجرخ امهءىش هللاوءدينا لبق ةكع مهكردا يتحةب وا
 ل الو يجر رو لما ميلا ونيل فنعم

 فات ناكوهلاؤ - عمانلا قس و كلأسامالرق طعأ مهلا داعدفو لاف هيلعاونمأي نأ مه رمأدقداءدفو
 لاقو ىلو - نطعاف ىتج اح ىف يدحو كدئج ىتامهللا لاقف ممتوعدف لخديم وداءنبنامتل داعنفو نع

 || تنكاس اداع قشاوبللاهتداقافريسالالو هيواداف ضر ءىجأ+ مهالا يقستشاو ىعد نيحزنعنب ليق



 جدد احاوو ءارغد ةدحاو مدن بئادهأ ل ناكذل ناي ميغ

 ليقلاتف ثالثلاب
 نم 3 0 ادامر ليقاي ترتخا لوي ىدانملاهاوانف ءامباححسلا رثك ااه: اف ءادوسلا ةبا !>سلا ترتذا 1

 نب لازه نمطهرةديوللاو وادوات هل .ىالاوع الاا دمها يمر مهتلءجالاادلاوالو كمنادلوالا دحأ داع 1 ٠

 ةب ا>ءساادّللا قاسفةر 8-5 "هلا داع مهف مهضدأب د اءعماونوكب مومهاو 1 ركب نب لي زه ا

 اميق اهي لسيق اهراتخاىتا ءادوسلا ||

 ع هذه زمةدحاو كسفنل رتخا ليقايالا ب :.ادعسلا نمدانمهادان مثءادوس ةدحاوو 0

 تاع ءابيفذع معا ر هب ماتحس اود نبا رالو تالا مو انر امم نذراع انهاولاقو اهم | . اورشيتسا اه اهعأر

 ككل مهي را ١فن رع !يفامرمد.أ نم مل تك تر ٠, ءىثلكىأ اهب ر رماءيش لكرمدت ملأ

 تب اراماولاة تق اذأ امل تقعص مث ت> اص باذعلا نم م اهيفام تنيبتاماف ددهماط لاقي داعنم ةأرما

 انأينا نيدحلا نب ل نب ندا ) انربخا ( امودوقي لاحر اهءامأ رائاا بيهشك اهيفا< رتيارتلاق

 قاصلا و
 م 0 جر نا م ةعأأ 2 رئاىل 10 ىلاعت هلأ ىحوالاق هذدح نع ةيبأ نع بيعش نب ر# نع

 لاقف ةلاق برغملاو قمل ابا

 ينملا قربخا رشب نب قساا ابنا ىميعنب ليممسا ا ايا ةول* نب نحل ان أبنارفعج نب دج

 3 نذرالل تجرى ت>ر وأ ر>نمىلءنزوالو ليكر يغب تجرذف مهنمال

 واو اهوةيطي نأ براي ناز خلا

 مهرس لاق ةقاذ ايو ما ءاهلا ةمرخردق ىلع يجرخاف ىعجرا نا

 مهبيصي هر ظح يفاولزبعا دقدعم ن هودوغناكو هتكلها الاداء نما دح أعدت لذ 5 ةعل : اتيمدءاد ىااموسح

 | ميغمد ::و ضرالاو ءأم لانيبام مهله>تف نعطل د ءاع٠ نم اماوسفنالا هب نإ" و مثدواج نيليرامالا حدي رلانم ْ

 | اورظن مهنمتنداملف مقعلاح و رلاداع ىلعدتلاثعب ىدسلاو قدسا نب دمت (لاق) اوكله يتح ةراجحلاب
 | حبرلا مهيلع تاخداه واخ داماذ تويبلا اوردابتف ضرالاو ءامسلا نيب حب رئاممب يات لاجرلاو باليل

 (لاق) 4 يف مهتقلاف رحبلا يفمويةلتلادو-ارووط مهيلعل رسراىل امتدتلا مهكلها املف اوكلهف اهنم مهتجراف

 مريبكو مهد ر ناكو ن !جلخلا هدحأ مهن :مطهرةءست لاق ىداولا نمداعىلع حب رلاتجرخالراشب نبا

 أم أ 'ادللا ىح و3 افاهرا ءدو ضرالاق را ١ نيد امتكلمال الاد ىلع تجرد

 مايأةينامتو لاي ِ ويحكم 1ع هللا أه

 مهكرتتف مب ءاقتوم مودا موياعم دو اهقورعب ةميظعلا ةرجشلا علقت حب رلاتناكو هقذع قدنيف دب ىحرت ع أ

 هزهف هنمبن اريذخاف لبجلا ىلا لاق ناجاهلاالا مهنم قبيل قح ب , واخ ل ز اجعأ مهناكىلامتهنلا لافاك
 لوقيأشنأ مهدي فزتهاف ||

 م قاهدموي نرد كلاي *« هكسف .ناحجلاطا الا قبب ل

 هتدسدحو هيي خم ملول # هثطب اديدش هطولا تابث

 ممارا نيذلا ءالؤهاف لاق ةنجلا لاق تماس .ًااذا كب ردنع ىلا هللاةقرد ت مسا ناجلخاي كب و دوههللافف

 لهدكحو لاق يعوقأ مهنه م كب رىتديقي ؛١ تملءانإ!لاق 5 الأ !كلذروه لاق تخباامهماك باحسسلا ف

 | ناعدللا ىنفاو ه2 كلاهاردب , اهحار هتقولاف حب ١ رلا تءاجف تبضرام لءؤولل و هدونج نهديةب اكلم تن أر

 قدس انب دم نب دحأ انرب>ا ىرونيدلا -2 نب نسل وعر انجاون اك ميغوت ننزل

 هللا لوسر نءىلهابلاةماما ىلان ءللجيااورمت نع مصاع زع ىل عيسأ| دقرف انريذا ىهييضلا 0

 مهيصبوز زانخو ةدرة نود, .كصيفوطو بارشرم ءط ولا و لوس يفشل

 أ الو ثيفملا هل لاقي مذ داو نم عبي ,اع تدر ىد»-د 'ءىلاةسةنلا نم

 ا هامد:ف مم ءدحاولا تح لخدتع رأأ تاددؤ اهدربؤ ىداولاس ر لع موقن ى ةحااولاعت نامزلا كلذيف

 | رفمجاربخأ ىرإ راوقلا رمتنب هللاديبعو ليئارسا ف أ نب :قد>ساانربخا ىل دوم لا ىلع وبا انربخ أ ينس

١ 
 أ

 ا
ٌ 
 أ
|| 

3 1 

 شحوتسا هللا نسا ائما

 هاركر باط نموهاوس ام

 تباغ مث هاركق ىلع ريص

 00 ينع

 يرسعلا ن ع ىو اهنع 0م

 ىلاعت هللا ضر ىطقساا

 ةليل تقرا (لاق دنا هنع

 ' عطتسسأ ملفىلايالا نم |

 يف ىف تلدف ضمغاا 1

 ياو لالا حرخا ا

 قى ركفتلاو روبقلا ةيؤرب ٌ
 " ١

 2 وزيؤروشتلاو ثعب ١

 صحب - تمي + + جهت
َ 

 ا!مدلاحرشنم يق تدججو ا

 قاوسالا لذ .دأ تلف 1

 1 لوز سانا طالت كل

1 
 0 الذ تاد1ف سايأأ 0 1

1 

 تاتفث دالازه ىأق جيرشتا |

 رظناو ناعيا لخدأ | .

 أ
 أ

 ؤ

 ىلاو نيالاو يضرلاىلا |
 مهطاو> اب ريتغا ىلعأ ل اعفا ؟

 تدجوف هيأ تاخدف ا

 ىهلا تلقف هيلعالبقم يق

 ىنتريسان عه يا ىدمسز

 ينءظقيا ىمانمنمدل جالو

 ىرسلاالاقذاشو أبن هيف
 انلو لا ناكملا اذه ىلا كب ظ

 نكهه ىلا تمدسقتؤ ٠

 ةيراج هيف تيأرف نين لا
 ةرب غتم نودلا ةرفاصم

 مقنع ىلاناتلواةماهادي و

 هللا 0 ةلوغشم ىنو

 تلقف ىرسلا لاق ىلاعت

 ناشام نينا ىلع ملل

 ةي راح لاقفةيراجلا هده | <<

 اهسبك اماقع لت :>ا



 كنف الق اهلل
 تدهن" همك ةيراجلا

 هذه لوغت تدشناو

 رهش تايبالا

 تنئجام سالا رشمم

 نكلو

 جئارط ئلقو ةناكسانا
 ابنذكا 1 ىدب مالغ لق

 هسيدع يف ىكتم ريغ

 ىحاضتفاو

 بيبح بح ةنوتفم انا
 ره هبأب نع يغ.اتدسأ

 ارب
 متيأر يذلا ىحالصف
 يداسف

 مسد يذلا ىداسفو

 يحالص

 تءءسس املف يرسلالاق

 ناكباو ينقلقا اهمالك
 ناجشاو قءول جيهو

 لع ردد :: ىعمدتأراملف

 ىرساي تلاق ىه+و
 الو تفرع ْدنمتاهبجام

 هلو كيالح ديه ترو

 الو تاصو دذنو تعءطق

 لهاو تفقو ذنب تيجح

 مهضعن فرعي تاجردلا

 الت ةؤ ىرسلا لاق أضع
 ةمدملل كارا ةيراجاي

 ديحوتللو نير

 تالاقف نيب نملف نب ربطت

 ههاركاب انملع فرع نأ

 داجو هماعت اياتيلا بردو

 وهف هئاطع لي زج انيلع
 جرفم بوإةلا ىلا بيرق
 نه ىلع مالح بو ركل

 لاق هاعد نأ بيجي هاصع

 2 6 ن 0 2 ِ . ْ ا!برانناى نإ لاقو كل ةبتاذدملا .ماداع تاصاىذلاهب اصاق 9 ةدعإ ءاقيلا ىف ةجادحال اناءانإ لاف ا

 نيحخ رفلاذخ اين اكف 0 ,رمعذ روسنلارعراتخاورامبالا ءاقب رة>تسافرخآرسسن ىلاتاو>رسأ |

 نكرلا نيد مارحلا دجسملا يف دك<.ديلولا نب ورمعنب ةريغملا انًابنأ ىنارعلا نأ نب دمحأ رمعوب اذ ربخأ ا
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 ممبرشبا داع تككلها يتلا مقملا حب رلا مهيلع نا سريل و نالف ينيب ةليللا فسخ دق! نوا اوةيف فذقو فسخ

 زمنم داع دفو جرخد ا ولاقماحرالا مهعطقو ري رلا مهسيلو تانيقلا مهذاءارإب رلا مهلك او رمثلا
 راصما نم ةرهقمةزيلىف هلذق : ىلع لجرلبقا اذا هدنع مهاهيبف هيلعا ولزمف ركب نبةي واععب اورم ىح

 مهعم ركب نبه واعم يخأ نب ارفعي نب رونمو ةيركلا نازو قادص ركب تنإ ُهلَمره تاافقدإ مهدحامف

 كيتا 5 وادا نأ لع 00 ا ا هز الا ادخاف انم اعأ دقزكعا ءو نيد عع ل امقو داع . ١ ناقل ىلع رس 000 1 قدق .أ اق

 ىضهاذاز. هلا ةعبسرمحرارطقلااهء.ال رقع اقظأ نسر تاغ ع.بسءاقب كسفنل رتخاهل لوةفارمع

 ىنا يت كلذ لثم لعفي لزب ملف هريغ دا تاماذا يدع هيل ريف هتوقأ اهنم رك ذلا نخ أيف هدول ن4 جرم

 كرَكنَع نم قدا معايزامتلل حا نب الاق عبااريغ قبلا ملف ةنس نين اع شدعي رسن لك ناكو عياسلا ىلا

 روسنااتراط دبلرمت يذقنا اماف رهدلا وم امسأب ديل رادبأ اذه ىخأ نباايزاهةللاقتف رسنلا اًذهالا

 عم ض بني ادبل يأراملؤ لاق هنعبيغت الن امةلرو_ىن تناكو اهيف ديا ضني مول يلا سأر نم ةأدغ

 لبجلا ىلا ىهتن |املف كلذ لبق هدو نكيملانهو هع قدا مادخل ديا لءفامرطنمل ليج ىلا ماق رو.سنلا

 هيفوهعم ناقل تامو طق عطتس رف ضني بهذف دبل ضماءهادا:ؤ رولا نيبافقاواديل هرسن ىأر

 ىاايبذلا ةغباناالاة ودبل ىلعدب | ىلا لئلا ىرج

 دكا: لع ين-خا ىذلا اهيلع ىخأ * اوامتحا اماها يحضاو اراغق تعد

 ارعش داعكالب رب+اىذلا بك ارلا لوق عمسنيح دعسنب دئرعلاق قحسا نب دغلاقو
 ءامنسلا مهليتام ااطع د أوسسمأف ملوسر داع ترهع

 ءاقعلا شسطعلا عم مهفدراف *

 ءافعلا داع مرآ لك

 اوقسل ارهش مثدف وريسسو

 اراهج م را مرفكب

 ءاوه رفق م-مولق ناف # داع مولح هلالا عزت الا

 ءافشلاو ة>يصنلا ين-ةنامو 4# هودصع ذأ نميهملا برلا نم

 هادف دوه انين سفل * ىدلو ماو ىاتتباو يسفنف

 ءأيمغلا بهذ دقو ىلع 5 تايحهءم بولقلاو انانا

 ءابملاو ىدص هللاقي #* دوهص هل لاتي مص انل

 ءاقشلا هبذكي نم كرداو #* اوبانأ هل نيذلا هرصباف

 ءاسملا نج اداهتوخاو #* دو»لآ نمق-حلا فوس ىتاو
 د

 رماع ليفطااوبالاةو ةنسنوسمخوةثامهرمتو تام منهل ءاشام دوه ىقبو همم نمآ نمو دوب قس هنا مث

 ءارجتردمهطلاخم رهجااببشكت رزه توءهرضح لها نهلجرللوةيهنعهللاىخرايلعتعمسةلئاو نب |

 دق لجر تعا ىلهتمنتل كن] نينمؤملاريماايمعن لاق تومرضح نم اذكو اذك ةيحانب ريثك ردسو كاراو

 مالسلاهياعدوه ينلاربق هيفلاقف نينمؤملاريمأايهن ًاشامو ىمرضلا لاق هنعت”دحدق ننكلواللاق آر
 ماقملاو

 انابنا



 ف

 وفربق ناو 00 روبق مزمزومافملاو 1 رئانيب لاق هناطباس نإ نمحرلا دب ءنعبئاسلا نع

 0 ”وع ىت> ىل اعت هللا نو دمعي هعم نمو وهما منوة اصلاو وهاك

 4 مالسلا هيلع ع حلاص ةصق ىف ساجمإ 1

 ساد->و رأى دو عع نإ ماس نب 2 ١ داع نبدوعوهو املا ماخا دوك ىلاو ىلاعت هّلنأ لاق

 نك اسمتناكول املقلا هاما ماو ا مناهل ادوك تدهس ءالعلا ن 0 ورمعوبا لاق ةليبقلا :مهداراو

 ىلكتل !و ىدسأاو راسي نب قدعسا نب نم ه هرك ذام ل مهتصق نمزاكو ما شلاوزاجحلا رجا ادوك

 مم 7 اداال يلوالا اداعنا صضعإ ىف مهضعإ م كلك لخد :بعكل ١ لهأن م متريغو كك هبنم نب بهوو

 يَ ادرمع 4 اوركف 0 ضرالا فاوفل>ءدساو مدع دوك ترم مثرما يذقناو ىل اعت هللا

 ا انويبكلابجانءاوذخت |كلذاو اراماف يحودو مدونوف ردملاو رج اندم : 1 ماين مهضعل لعج

 نمءافاخ -اءج نا اور ذاو امتد لافاك مهشيا امه نه ةعسيف اوناكو اه وذو>و اهوباحو اهنم

 هللا ءال آاورك نان اةوب لايلا نوت>نتوار رىصقاولوهسن هنوذ_>::ضرالاىف م أوبو داع دعب

 أيدل ا اص مويا هللا ثعبيف لطرالا قاودس 1 ل درعا وديعوهّللارمأ او أوقلا ذي نب دسفم ضرالا ىف اوثمتالو

 مىطسو 1 ن“ ! أبع ناكران رعا اموقاون كودو: 8 نإ رذاح نب كمبع نب حسام نب فأن ! فمجع نإ هع

 نوفمرغتسم لولقالا هعبت ل مؤ هن دايعم أ رىلاع: هناا ماعد ا ىلاعت هللا هثءبفابس> مهلضفأو ءام سن 1

 املاقا دصم نوكت بأ مهم 0 ردا ف وختلامهيلعكأ او غيلبتلاو ءاعدلا خاف مويلع أ املف

 ديع مه ذاكو ان ديعىلا انعمج ر 2 اولاق كودي رئةيآ ىأ, م لاق 3 اماو اوربتميلةرآآ مهرأ ميلا لاقفلوقي

 ناو كانشسدا كلذ حتيسانافانتشا اوعدنو كلا ا هسلأن م موأمموي ىف مهمانصأب هم اانوجرح

 مار 5 رأاوعدف مهعم ح كا صج ردو كلذ ذمهديعىلا مم "انوا اوجر خف معت حاص مهل لاقف انتعبت انل بيجتسا

 كمي معي لم رب وقر سأو> نب ور نب عددج لاق مث هبا اوع كلب مء ىثف حاصل باجحتس النا اهولأسو

 ةقأل ذ ةيناك.] ]| اهللاقن رجلا ةيدحات يف 0 ىلا + نءةدرفنملا ةرذصلا ى 0 ”رخمصلا» ذه نمانل ج رخا حلا صايدوكأ

 ذخاف كَ انماآو ك | اق دار كل : تادف ناف لبالا ل ءتخيلا تاك امشامةجرت#لاو ءارشءءارب وءافوج ةجرتخم

 كلذب ىلأد: هلأ اعد م ىلمع مال سلا هيا كاك ارص نا مثدب اونمآو دوق درص كلذ لعف ناهنأ قاثيملا اص مهيلع

 ا ١ ر ءؤودج ءارششعةق أن ن نعت ءدصن افةببضملا تكرم مثاهدلون جووتنلا ضخ ةرذصلا تضخدتف

 نإ مد 0 010 ا أقم اقبس تجتن تنور َْظ . مهوامظع قاف م د نبل اممليال هولا

 دهمأ نب فر 2# ند باو دمها من هوعبأتي و ل اوئمأي نا دوك فارشأ كانو 0 طه روورمع

 هل لاقي مع نااور# نب عدن+ ن راكو دوك فارع 2[ هاون ف رغمط نب باير و مهناثوأ ايحاص بايخلاو

 دو“ نعلجرلا مف مع اطاف طهرلا كئلوأ هاهن :فملسب نأ دار راف ةفيلخ نب باعش

 ايامش اوعد يبخلا نيد ىلا دع ورم ن5 ١م ةيصع تناكو

 ااجاوا بيحت نا تمهف # اعيمج مهلك دومت زيزع
 اذ مايد اصر اولدعامو دع ازيزع ا: حلاص ح.بصال

 ااذ مهدشر دعب اولون  رج> ل نم ةاو هلأ نكلو

 ضراىفام ءةدسأ مو ةقانلا تدك مولعممو 00 برش ماو برشاه ان هذه اص لاق ةقانلا تجرخاملف

 | ءاطعنعيروثلانايفسنع ا ديري !ابنأ دمحنب سنويانابنأ ىدنجلاي 0 نب لضفلا انأبنأ

 ١ هعوق كله اذاءامينالا نمىنلاناك(يرخ !ةياوريفو)ةعقبلا كلت فمالسلا مهيلع ليعمساو بيعشو حلاصو

1 

 كسدح نمتانف ىرسلا

 تلاقف ناك اذه يف

 نوضغيم نودساح

 قودمرو ىلع اووامت

 نا قد مهو ن ودولاب

 لوقت تدشن أو ين“ 0

 ينسناف قىثحو يأ رنماي

 رك رفلاب

 نم تواخال ىو

 كقف هنم تدةفام نش>وا

 ينإ رق هن أسأت ناع

 افطمنم

 نباح ثكَدَق .كاذكا

 ىنءاضي ا داجو

 قئرع

 نم نوكلا نم يسح

 هل ثا خضش

 يحصل و انوه هيدحا

 قوبنفةلفغ يف تنكو

 ىنظ#يانةدقريفتنكو

 اماهلتاغف ىرسلا لاق

 مسالا عد تلاقف مسالا

 كينغي تعمسأف كيفك

 لبقاذا كلذك ن< اننبف

 ابيلع لكوملل لاقف اهدمس

 ل-خودق لاقف ةعدب نأ
 ىرسلا خيسشلا اه الع

 د تما مدا اك

 ىأ ار اهديسش لحدق

 لبقو همظعت اهدنع ىرملا

 دقل ىدوساب لاقزهذب

 يا هللاقف كتكربب تمحر

 لاف ابتم تركناءىذ

 تناكةب راح هذه يداي

 ىتتبجعاف دوعلا برضت

 ا



 وهو يلام ع حن | ث 1

 رفأ ,هرد أ 'نوريثع

 ام رخ نحو امسح

 ايف حبرا نات اماودوعأاب

 ىنابيلع تلخ دف اهن# لثم

 يف دوعلاو مايالا صعب

 دشن و ينذت ي .هراه هرجع

 رد كاهذه

 رهدلا تضقنام كةحو

 ادهع

 ادووفصلادعب تردك الو

 باقلاو ىحناوج» تالم
 اددو

 ىنكساي رقا فيكف

 هاوس ىلوهىل سيل نمايق
 اديع س انلا يف

 دهاو

 ىنتريصدقل

 اهثانغ نم تغرفأملف لاق

 9 اليوط ءاكب تكب

 ضرالا يفدوءلا,تب رح

 عم تلعجو هلأ رد

 نقعلاةل هاذ ىهو حيصتو

 0 ةب>؟ اهتمهتاف

 دجأ مفافاسن 2

 ئرشلا كاك ا *أ كلذل

 اذكها هب راحاب الت انو

 اذهب هدب احاف كيلع ىرج
 ارغشلوةتمالكاا

 ىلانج نم قألا ىنب ماح
 قاع ىلع ىظءوناكو

 دعب دعب هم يب رق

 ىافطصاو ٍءهخم ينصخو

 تبعد 00 - | اعوط

 ىناع ديدذللايبلم

 هيق تانجال تف>و

 0 امايلابحلا |عقويي م

 نسال ا

 اه عفد ىلعو اهةاطأ

 داس

 أ أذ ط

 <٠ هلا ج5 لل ال تاتك قست عاق وعنق لوح امنا ١ 7

 00 000 ل تا ا ع سلا

 وعملا , ان جوالات هي حاس دج هديتسسع ا هنن همام د تود 7

 : ب ناتي ا د تا

 : 0 ش 1
 ْ تقرا ْق سأر تضر ابمؤي ناك ناتموي مطوانوي انا درت تناكف ءالل 1 رجشلاب - رادع

 اهيفءام ةر طق عدت الو اهيفام عيمجت ب رشدقرالا اهسأرعفتر افا يملا ءاملا عفتريق ةقانلا رب الاقي رجخحلا ْ

 نمردصت نكلمهيناوا نؤلع ونورخدب ونوب رشيف اؤاشاعامن.أنهنوياحيف مناع ورا تدي

 ىردشالا يسوموبالاق اهيلعقيضضي هبال تدرو ثيحح ن مردصتن اردقتالا اهمالهنمت درو ه ىذلا ج ذل ريغ

 دقوءاأ|نماوب رشممموي نهدغلا ناك اذافاعارذ نيتس هندجوأ ةقان ااردهعو تعرذف دوك ضر "تمن

 تناكوهعدو ةعسيف كلذ نما اوناكر ةقانأام وب قمه افكر دقوا شاماور>وداو ربا نم مه ىلام: هللا دجرخأ

 ىداولانطب ىلا طبمو مهلبادو ٠١ ه رهن مجرب ىداولار ,مماط”رخلا راك اذافرصلايفذقالا

 ” ىشاوملا لك تناكشف هناد>و هر ىف

 قالا 0 ا ىرداولا 5 مميتاوم

 ه0 تاو و ا د 0 رما تناكو لبان 05 نهىهو منْغم 5

 بروتف انا لويز قانا قبال اذاوامن ءأرا ذااعءةمر 2

0 
 لل

 تاذةليمج ةينغ تناكوره«ءنءايغاتنب قودصاحل لاقي قرخأةأر ءاو منفأ' اأو رقيلاو لبالان هريثك لامو

 ْ حلاصب اهرفكن مةقانلار قع دالافح اما كو «حاص!ةوادعسانلا ادشأ نمنانأرملا زان' هتناكو ةريثكى ماو 4م

 | ناكها رطنلا نيدعس نإةوار هن مخص هللاقي اهلا>ن ؛ دنع قودص تناكوأ امهم شأو اوع :ترضا' ٍ

 هيلع اص ب ادصا نمهعم ا سأ نم لع ةهعفناف الام ديلا تضوفدق قودوص تناكودمالسا نحو لساف

 هللاىلا اهاعدو هني داطر مااذ كل د ىلع هت” اسف ههالاسا ىلع قو دمص تءاطاف ل ملا دفن و مالسأا او ةالصلا

 املن يدا ألعىدر امج وزال اعف مهن يهنبذلا | مم ينل مرت 0 اعتب افىلادت

 لاقف مهيلا همك ا ناتباف نيماسم اوناك اهج وز مع ىنب ناكلذو يمع ينب ىلا كو احا يِت> تلاق اهيلع حلا

 يناتلاتحا ةزينعو قردص نامل هدال وأ هتطعأ كلذ تأرامافةهراكو أ ةم ا طهدلو هنيطءتل هللاو اهمعو دال

 تضرعوةقانلار عب هترماف بان+ ا هللاقي دوك نمالجر قودرص تعدفاءميلع بتكى ذلاءاةثللةق اناارقع

 نااهسفن هل د تاءجوج رهه نإ عدصم هللاةياهل 5 عنب اتعداهم مام اهياعىباف كلذ لعفوهنا ١ ا : هيلع

 نبرادق ةزينع تعدو كلذرلا|مب اجاف الا مهنس>اوالام مه رثكاو الاج سانلارفوأ نمتناكوةقانلارق

 ةياةييلحجم ةينزا ناكهن|نومعزي و اريصق قرزارقةهثاالجرناكوةريدقدما مداو ل

 رقعت ناىلع تئشاعرا ىتانب نمكيطءارادق ايهلت لاف هشارف ىلعدلو دقد:كلو فلاسا نكي مو ناوفص

 يفزي زعلجراهاةشا ثعبناذا لسو هيلعهللا لصهللا لوسرهرك ذو هموقينازي زع رادق ناكو ةقانلا

 اوناكورفن ةعبس موعبتافدوع نماون اعتسا نع اوناعتساف عدصمورأ دق قاطن اذاولاق ةعمز ىلا لثم هموق

 ْ تابده مهيقافن او-اصب الو ضرالا يف نو دسفي طهر ةعست ةنب دملا يف ناكر و ىلاعتهللالاتاك طهر ةعس:

 | مهامسارك ذن+ ةسخو عدصم ىخاةرعادنب مغنب رعزو رجحلا لها نماري زعز ”ىرادق لاخ علبه نإ
 كلذ مه لاقفةقانلا نورقءيس كموقنا حلاص ىلا هلل ىحوأأ هريغو يدسلالاق ةقانلارةعىلعا --

 اولاقف هيدي ىلع يك اله نوكي و تن الغ اذه كرش فدلويسهنا رطل لاقف كلذ ل عفنل انك اماولاق
 دلوو ,هدالر ما اوكذذ نيذب ةعمستر مثلا كلذ ىف مهنمةملدلوف هانلتقالا ورشا اذه ىانلدلو والم 5

 تينفرمح | قرزارشاءانبا ناكو ءىمكلذ لبق هلدلوي+ل هركب ناكو هنبا حبذي ثنا ا رشاعلل

 اقتف 0 |

 ْ اذه لثماون اكل ءاي ام>ا انؤانبا ناكول اولاقو مهدالوأ حب ذىلع ات و دا ماذا ن اكو اع رساتابت ا

 ..اناسانلا ىرتف ج رختاولاقهلهاو هنتيبنل هللااومس
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 عجارت مهلةقنف 28 مات حلامع ج رخو ليلا ناك اذا 177 نفر را لو

 اننوةدص, ف نوقدامصأ اناوهلها كالمم ان دههشام لوةفانلاحر يما كلذدعب فرصنن مثهيف ن .كلف راغاايلا :
 هلياتي دج سم ىلا يراي اب ناكو ةن ؛ رقلا ىف مهعم لوما م امانا حاص ناكو نفس يلا انجرخ دقانا نونظي و |

 هيف تابف دجسملا ىلاج رخ ىسما اأو 3 دو يسن رى هاا حبصأ اذاف لع الإ قهيف ثيدب اص دسم

 مقدالوأ لتقب مهرمأنا

 هانت ايزاك ناك ناو هلتق اناعانك اقداص ناكناف الاص لتقالف مله اولاق ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا

 لزنم مماحصاىتا مهباحصاىنع اوأعا املف ةراجحلاب ةكئئالملا مهتمرف هلع أ ىف هوتيبيلاليل هونافهتقانب
 هتريشع تماقف هب اومهو مهتلتقتنا حلاصل اوا اولاقف ةزاجمحلا اوذضردق نيخودشم مهودجوف حاص

 تاكناف ثالث ين مكب لزان باذعلاناكدعو دقفاد اهنولت ةنالهطاو م اولاقو حالسلا اوذخأو هنود

 كال كالت مهليل منع اوفرصنافن نودي رئان» ءارو نم متناف بذاك ناكذاو امضغالا يلع جبر اودي زن امداَض

 بشي و ةعمجلا ىف هريغ بابشموي لكيف بشي ناكر ارادق تب رشاعاا نبا دلواملف هريغو ىدسلا(لاق)

 نوبيصي ساناعم ساج ربك املف ةئسلا ف هريغ بابش رهشلا يف بشي و رهأثلا ىف هريغ بابشةءجلا ىف

 دتشاف ةقانلاهدب ريثدقءاملاودجوؤ ةقانلا ب رشم وملا كلذ ناكو مهارش هبذ وجزء ءاناوداراف با ارشاا نم

 انا اريخ ناك انثرح انماعنا هيق.يف ةقانلاهذههبرمشت ىذلا» اماذخ ًانانكوا نيالا عنصن اماولاقر كلذ مهيلع
 اكام اهل لاقي ةأرما ةقانلا مه امرت بدك (لاقو) مناواق اهرقعا نا ميل لهرشاملانب !لاغف

 ماطق اه لاقيقأر ءالتلاتف هت دس> هيلاةساي رلا تراصو هلام لع سال بق الف دوك“ تكامدق تناك

 0 ناكو ج رهم نن عدصم ةقوشعمم تناكو لايقاللاق هأرمالو فلاسنإ رادق ةقوشعم تناكو

 امامي :الف عدصمو رادق ةليللاا« انانااكلمامهتل اقفر#ئانوبر 2 ةليل لك امهءمناء تجي عدصمو

 املذ أك انعطا اهاع رةعنافةقانلا أرقعت >5 مطنال ندنف هتقانو حلاص لجالة ني زد> كعاملانا امهلالوقو

 امماحصاو عدصمو رادق قاطناف هريغو ق-سانبا(لاق) اهرقمن نحنالاةف هلافالاهذه امهاتلاق امهايتأ
 د مط ندداهتو طىلع ةرجسش لصأ يف ةرادقاجل نكدقو ءاملانع تردص يت> ةقانلا اودصرف ةعيسلا

 منغم |تجرخو اهيقاس ةلدقعتي مظفاف مهسلإ اهامرذ رف عدم هىلع ةقاملا ترف ىرخا ةرجتش لوطا

 لع هةضرحو | مهجر نعد ترفسأورادقل تءارتف اه>و ءاسنإ !نس>أن نهتناكو اهتنباترهاو ة ةزينعو

 ةدإ+ ١١ لهاج رخوا مهردعاف اهتيأ يف نعطو اهداراؤ اب وقرع فشكف فيسلاب اهيلع دشق ةقانلا رقع

 هل لاقي أعين مالبج ىل أ ى> قاطن ا كلذ اه. ةس ىأر راملإ تغر اهرقع ال تناكو , ِخ اراكأو اه ومستقاو

 بششو> نإ رهشتي دح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعا دخم كلذ يورو ةراقدهسا ليقوءوض

 هنوةلتياوج رخو ليق اف ترقعدقف كتقان كردا هل ليقف م السلا هيلع حلاص ىنأف ةجرا نب رمتنع

 نوكردت لهاورظن جيااص مهل اقفانل بنذالو ا !ءادّنلا ىناي نولوقي و هيلا نورذتعيو

 هوذخأيل اوبهذ ليج ا ىلع هوأراملف .ذوبلاطياوجرخف باذملا متع عفرين ا ىسعف هومتك رداناف اهليصف
 ١ ىك لوصفلاءآر املف مالسلا هيلع حلاص ءاجو ريطلا هلانتاميتحءامسلاف لواطتق لبجلا ىلا هللاىحواف
 دوس اما كلا كد !اهياعحلاص لاقف !ماخدف ةرذصلترجفناو ؛الث ارم هعومدتلاس قدح

 موج وجد

 | قاطن اف موتلتنف راغلا نم ةرذص مهياع تطق . هنولتقيف ليللابهيلاذنوجر# ممااورمضاو راغاا اواخ داملف

 ١ حلاص عنقام هللا دابعاي ةي رتلايف نوجيصي اوعج رف خضر مها ذ فراغا كلذ ىلععلطادق ناك نملاجر

 | ناك اعاقد>سا نبا( لاقو ) ةقانلا رةعىلع ةي رقلا لها عمجأف مهلتق َىَح

 | نا كلذوباذدلاب مهايا حلاص راذناو ةقانلا مهرقعدعب مالسلا هيلعحلاص تيببت ىلع ةعستلا مساقت

 | بم جير غاب اوج ما 6 2 21 0 جل / مج ند تي نجع اك 7 ههاطح تل 4 دمنا ميال ل ل اعل ردع هل ف جلا ل تاع 6 هج وو دعاس ع جت وح ست سسسما» جر بموسم سرب هت دم د“ |

 نمفأ رفا اراه ديس اصف

 ةيرراطادذه 2 كلنا

 لجمنال تاقف يرخلا لاق

 ناكملا اذه يف ثكماو

 لاق اهئمثب كين اح
 ىلزنم يلا تضف ىرسلا
 عومدلاب نافر دن ى انمعو

 عودومام> بيسإ يلقو
 هنا ىلاع رذنا ترصو

 لكوتاو هيلاهجوتاو ىلا.”

 انيف هيلع ىجاح ءارغق يف

 عرقي ع رااذاكلذك انا

 بايلاا' نم تلقف بابلا

 باب>الا نمبيب> نم
 نم باشوهاذاف تراظنف

 هءمر امجو سانلان سدا

 لد سم هسأر ىلع مداخ

 هللا كحربتنانم تاقف

 دق ا ب دحا لاقؤ

 هلالج لج رايجلا ىاطعا

 ىق رر و هناطما ىلع لام و

 نع زجءيام لاومالا نم
 0 منان ان |هيبف لاج رلادإ ح

 ل نمف: :اه ىف فه

 دجأاي لاق لجو رع هللا

 تاقف انتاماعم يف كل له

 نمو ىنع مونلا لاز دقو
 ىنادانف يف ئه كلذب يلوا

 يرسل خيشلا لال انا

 ىومل اهيطدي ددب سمح
 قرلا نم اهرمسا كف أةعدب

 اماناف قتءلاا,نم ىفحو

 ةياعرو فاياو ةيانع

 لاملا اذه كيلا تلم |

 لاق لامولا ىلع كتعاطاو ؟

 اركش تدجسف ى را

 دحادبتذياوىلاعتب
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 :ع تفتلي الع لكوملاب

 لاق[ 10 امل الاخ

 اهعاف اهيلع لخدا ايدرم

 ماظتناف مهسب عدصم دام رف ج رهمدلو باؤذهوخار عدصم مبيف وةقانااورقعنيذلا هانم 4 ةعل را

 باذمإ اورشباف هللاةمر م 85 كا مالا دلامملع ع١ خلاص مهل اقف همام وا اوجاوار ًانالحرب ر> منه باق

 ةمردح هّللإ لاغع اطون انه
 ل الإ دحالا 5 ملالاذو 0 :اكوكالزديآ امو !اصاب كلذ ى هودب نيكز ةسماولاةف هنوقنو اه:هللا

 و مو و 6 - 5 : 8 انلخدؤ لاقةناكمو

 ليصفلا عيئاراس نب قدحسا ن ب ن لاق بر ءنكمربغ كعو ءالذ باذعلا 2 1 مئمايأ ثالث مر اديف

 ش
 ش

 ظ
ْ 

 راب كن تس ل بو هرعأاة ماو سود هسددلاو راب>ءإ ءارالاو رايدوا 5 0 وهانينتالاو

 ارءش لوقت اهائمدوسو
 | لوق هيقو 5 7

 رابج وا نودع وا لواب د يعما ناو شدعا نا 0 نأ ىل كتلرع صن ل3
 ب 6

” : 
 رايش وا ةب د رعوأ سنو د* ةهتفا كا رابد ىدرالا وأ ا 8 1
 حولا تضدو

 نودعبصت من ةرغ هو>ووذب ورءلاموي نودعبصت مث ة نم ةرغ نو>يصنولا ضار 5 ل يرما كيف ىف س بى
 ين :

 ةرفصم مهوجوو سيما موياوحبصاف لوالا موي باذعلا معصب مث ةدوسم مهوجوو رابشمو ىرهد لوط ىلايأ ال
 | 1017 [ةدطادقالءاص نااوفرعو بادسل!اونقب و 0 5 0 مهرنص قراطإتيلطا : 7

 مهديسىلع لزنف معو مه لاقي دوك نم منطب ىلا قل - مو :هايراه مال سلا ةيلع حااص جر 2 هولتق ةيل

 با >صاىلع اودغف هيلعاوردقي يف مودع هبيغف 0 وهو بدهابأ. ين 5 ١ ولفت هللا 3ك مهنم لجر

 سنا ري َّك تأ ||

 قرع ذو هى وسانمأي

 قر قتعا درا نه

 اننوبذعيل مماهللا ىنايمره نب عدبمهللاقي حلاص با>صا نم لجرلا 50 دعي حااص 00 0 كَ

 سلو يدعوه مه لاقف كلذؤ هوءلكف بدهاا اونا اف عديمي ٍءاءعمط دف معا لاق مهدنفاكيلع مهدنل أ ىف ر مسهللا كرعغ

 امضعب ربل عومضمب لعجفمب أذع نم مم ىل اع: هللا لز داام هنع مبلغ شو هوكر :وهنعاوضر ,عاف لييسديلا ل ىرض كشكل تنا

 اذا ىناثلام ويلا اوحيصاملذ لجاللا نم موي ىذمدقالا مهعمجاب اوداص اوم اما موه وجو يف نوري أ

 اوضمأ املف مم عقاو باذعلان | وفر ءو اوكبو اوجضو أود اصف م دلا تيضخ امك ةرث متنا وهو اهالوم

 7 م اذا ثلاثلامويلااو>بصأ اءاف باذملارضحو لجالا نماموي ىذمدقالا مهعجاباو>اص

 هيلع حلاصج رخدحالا ةإيل ناك اماف باذعاا ؟رضحدقالا|ميمجاو> اصف راقلابت يلط امتاكقدوسم |

 ةفكت موقلا حيبص املأ نيطسلف ةلمراولزنت ماش شاااؤاح دهب , نم آن مهعمج رخو مهروظا نيب نم مالسلا

 دق كيل ساد هل تمقف

 ّق هتنزو ىذلاب كانتا

 7-2 00 اواءجف ضراإلاب مهسفأ ًالوقلا مث 3 :الاممافك !تناكورملاوربصلا مهطونح ناكو اوطن#و | ن__ج حد رب ةيراجلا

 دحالاءون نم ىحضلادتشااملف با ذعلا مهيتاي نإ |نمنورديالةرم ضرالا ىلارةىمءامسلاىلامه داصنا 1 تارا لاذ مثرد فالآ

 ّق ممواق تءطغف ضرالا يف ؛توصاةلءى *لكت وصو ةقعاص لك توص أبيفءا امدسلا ن 070 ةحيص مهتنأ ١ فال 1 رشع حإ 5 تاقف

 الأ اهيفاونغي مناك نبيع :احمهرادف اوديصاف لجوزعءلافاك كلهالاريبك الوريغمص مومق قدا ملف م ةهرودص
 ١ تملتف ّلاوال لاقذ مثرد

 ةرذاك تناكو فاشتنب ةعب رزاط لاقي ةدءعقمدل راجالا مهام جنبي موده ادعبالأ ممر اورفكدوك نأ
 ولو هللاواللا ف لع هلأ عرب

 ق>نوكي ٠ ىنث عرساكت جر ذن عمجأ ب ذعلا تن كعلا ثأ - :١ عام دع اهلجراه هللا قاطاف حلا صل ةوادعلا ة ةدب كش | كلل 5 ع .ايندلا ينايطعا

 مثدوع باصاامو باذعلان متي اعاع ممريخاف ماشلاوزاجحلا نيبامدح ىرقلا ىداو وهو ادرقتنا | ى يرو ايشانم 0

 هللا ص يننلارما1 لاق هللا دمع نب رب اج ن عرب زلا وبا( ىودو) تنامتب رشاملؤ تيةسف ءاملا ن نه تقساما لَ ىلاثهللا هر ةرد

 - هل تا قىر ل
 الواب امنماوب رشتالو ة 1 رقلاه ذه ©:مدخا ناخد ال هبادصال لاق كو ةفزغيف رجلا مسو هيلع

 اولك_سنالف دءبامأ لاق ثموماصاىذلا لثم ؟كبيصي نانيكاب اونوكت ناالا نيبذعملا ءالؤد لع اولخدت

 جفلا اذهنمدر" تناكف ةقانئامطدللا ثءبف ةئ هناا مهوسر اولأس حل اص موق ءالؤد تايآلا جاوسر

 | كيسفاف انرقترم عزم + هيلع هللا بسس قالومنوخا راواهدورو موب مهءام برشتن جفلا اذه ندردصتو

 هتنآو سلا تقرزع هولأ_سنيح مالا هيلع حاابص ماهل لاف ءاعب رالامويةقاناار ةعناكو اواق

 ْ 7 ة تاةحرابا 0

7 
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 ا

0 
[ 
ْ 
0 

[ 
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 ْ لبقا دادس ضان ل6

 ٠ْ
 ا

 ١
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 ظلغاو مانملا يف ينل و ١
 نيبم لاقو مالكلا يف يىبعو

 ا 2227 2 ص بيري



 .ة

 ا هللا باذع نمهللامرح هعنش يمل اهت هللا مرح يف راكفي غروب اووهر :لاغ اعروب اهللاةيادحاو الجزالا ا,ميراقمو

 رخاملف يلامت
 عنق 4 5 تهذلا : ند م نصغأا كلذ اودرذت- ف هيلع اوثي و مهفاو ساب هورد اف ف موقلا 3 لاغو ىبا

 | مالسلا هيلع حلأب هع فو ونقل !لهالاتوىداولازوا اج ىت>ريسأا عرسأو هبوذب ملسو هيلع هللا لص اليس

 | هللا ديميناكو هموق ىلاءت هللا كال ها أم دعب ه5 هىلا م الا. ند لقتن اهناكلذو ةنمس نيسمو ناك ع نباوهو 4

 | هاربر دو ناد ل ل :اكو تام ىد> كانهىلاعت

 هيب |نعنامثءوب أة يتق انث دح جارج+لا نب ميكو انث دح مثاه نبهللادبع انثد> لاق نسحلا نبدم# نا هللا ظ

 هللا تلقل ةنياوالا ىقشاام يردتا ل اباصو هيلعرشا ىلص هللالوسرلاق لاق محاز نب كاحضاا نع

 كالت 8 لاقإعادلو سرودّللا تل ةلاق ٠ نا ر> .” الا ىقشا نم ىردتا ىلع ايلاق ة ةقانلا ارقاعلاق لسعا هلوسرو

 معاهللاو

 (ذو 0 !!هيلعميهاربا ةبحو يف سل (

 ماسن بد ذفران ١ نانيف نإ حاشنب رب اعن: غلافنإ وغر !نب غوزاس نب روخان نب خراتن : ميهارباوهو
 لاقو رزآ داهمت هلآ نءازذ لع امقذو رعلا عمر اصا ملا حد اةهوب هب ءامسيذلاميهاربا ىنأ مم !ناكوحو نبا

 وهوهب بيع بةلوه ل ١ منص مهاود س سبل قد 2 نب الاقو مص م« ءاوهاعاو هينأ مسا سيلرزآ نادها<

 | هَ ةسلزرشعو عي هرمت نه ىذما» ٠ لعد خرات روخانلداوومر طا خرشاأ ةيطبالإوهليقو م وعم قمع

 3 ًاهلاو باوب أ لعل.تشي سلجلا اذهو

 ا مركسك دودح يف ةي> ان ءاكرو ا هدلوهناك موض !لاقو اثوك ال لاَ ةيحأ ادا داوسلا ضران 4 لب اي داو

 ىلاهلةن هوبا نك-اوذا ار<هدلوهن مهرضعل لاقواثوك ةيدان ٠ 0 د : هب ناك ىدذلا عضوا ىلا هوب اول

 نافوطلا نيب ناكو ناءذكنب ذورع نمز ىف مالسلا هيلع ميه 0 ملا لهأن متالاةماعرلاة دل [ننا
 ٌ ثاللثب مالس سلا هياع مدآقاخ د.إ كلذو ةنس نوتسو ثالئوذ اتئامو فن أمال. - تااويلع ميهارب ادلوم نيب د

 ا راجنس نب نأ امنك نب ذورءوهو ميهارب أك لمىفدل رىذلاذورع وةنس نيثالاو عيشو ةئاماثو فالآ

 دوا دنب ن ناماسف نانمؤملاف نارفاك ونانمؤءةعب 05 أضرالا كلم (ثيدحلا ينو) حوذ نب ما> نا شروك ل ا

 فرب وجاتلاهسأر لع عضو نملرأذو رك ناكورصنةخ وذورءتف نار فاكلااعأو مالسلا|ميلعنينرقلاوذو
 نيد ريغب مالغةنسلاه ذه يف كريب يف دلوي هن !هلاول ا ةف ن ومجنمو ناك هل ز اكو هتدابعىل! سانل!اعدو ضدردلا

 ىدسلال لاق ءايينالا بتك ىكلذار مدجو مم'1لاقي ردن د دب لع كاكللم لا رزوككالعن وكي وضرالا ل هأ

 اعرؤ كللذ دند 00 ص امهق لقد مق حرهقلاو سءثلاءوضب بهذف عاطابكوكنأ اكهمانمفذورع قاد

 يفدلو ها ؛دواوموهاولا امو كلذ نع مه أسو ضرالا يننوط# نيذلامموةفاقلاو كلام ءةردعسلا !اعدوا ديادش

 كل: ىندلوي مالغ لك خذب ذورع ءرماف لاقدي دي لع كتيب لها كالهو ككدله روكي ةنسا هذه كتيحان

 ةأرملاتضاحازافانيمأ اييقر الجر ةريثعلكلع لمج,ءاسنلانءلاحرلا لزعب رمأوةنسلا كالت ةيحانلا

 31 رها لكىلا ذو رع ثعب قدس ن نب د (لاقو) مالسلاهيلعميهارب اب تاهذاهر طيف اهيلع عقوف ضيدا نم

 ((نصضسد)

 ١ ضرالا قرا شم ىف مونم ءا» ىلاميدات ل نه ىلاعت هللا كلهاف اهورةع وم درهانعاوت اوتتءفر اغلا يف يقترا نيد |

 أ ربق سو هيلع هللا لصّشالوءرم ار اوبهذ نم نصغ ؛ءهن 0 و هموق بايعاأم هن اصاج

 تناه ل1 ا ودعرم

 تجرخو انيندلا ىلع

 كام ام م ا

 هيلا براه اناو ىلع هلل

 . ىب مث ينل نا ىع

 ىلا تءفتلاف ىرسلا لاق

 هن دج ىف نمل نب دا

 هعومدو بدعتنإ و ىكبي
 دقو هد_خ ىلع ىرحن |

 هيلعل وعلا ناثآ ترجظ
 دمحااي كيكيب ام تاَقف

 ىالوم ىنيضر ام لاقف |

 ةلواؤلللا ىداام ىلا

 ند الورق ىلا. تدجحو ْ

 فق نارك وتنشأ ةيذب

 ةقدصوهو ةذئع تجرد

 ىرسلا لا ىل|ءت هللا هجول .

 تاكرب مظعان اك امتلقف

 تماق مث عيمجا ىلع ةعدب

 ناك ام عير تعزو ةحد

 نم ةيج تسدأو اهيلع

 رعش نم اراخو فوص

 ىلع ةءاه تجرخو

 يواجم انجرخف !مججو
 ارهشلوةةودشن"

 هيلا هنم تن ره

 هيلع هنم تيكب
 رسب

 ةبدب نيب كتازال

 ىلظحأو لانا ّىح

 انلز 5 ىو | لاق ١ ا 0
 امنعلجرلالز ءتروطاذ افةعقاوأ ما نم | اذا امشي وهب ىلخ

 21 / تر طدووم ًارمادجوف ميهارباو مل كن اعجرف

 كل تجرخ > اهعيتن

 دشنت يىو ةئيدألا رهاظ

 ارهش تايب الاد ذه لوقت و



 ثنا بولقلا بيبح اي

 ينبح
 تنا دورسلا دؤ رس ا

 (ىرزرس

 ىلاي> تناسوفنل' ةايحاي

 ىزوتل رون تنا ىذدلاو

 ىلا مث اننيعا نع تباغ

 كل“ 5 ين نحو امال

 ند ةهر ينثملا نإ نعل

 اما ناىلا ن رامز لأ

 ىنثملانبدمحاواناتيقب و

 . امدبف ماردحلا هللا

 تردبا ناةيفكلا فوط

 نيك جرح حورقم

 لوقي مدني وهو حئفر#
 تايبالاه ذه

 كي ' تك_:متدق

 كك !رَثب كنمىل 1!فدك

 داؤفب قؤفرتف

 ىكتشإ
 الاذا س ةنايت يح

 كينذ كب 39 رضن

 كب ردنعنهاضرلاو

 تعءتاق ىرسلا لاق

 5 ر#ءأن اذا توصلا

 لايلاو لد !!ةاداز لاك اك

 مالسلا تلاق ينأ : م

 كيلع تلتف يرسايكيلع

 هللا كلمحربتنا نءمالسلا

 عقو هللاالا هلا ال تلاقف

 تنا ةفرعملا دعب رك انتلا

 كيلقو بوج# لالا ىلا
 ةعدبب اناتلاقمأ بوله

 امل تلقف ىرسلا لاق

 كدعي ةدّش

ْ 

 ؤ

١ 
ٍِ 
 ا

 ظ
 ظ

 من سلا ةثيدحتي راح تناك اهنا كل دوا ايد : لمي نا ميهاربام نم ناك امالاه دنع امش هب رقإ لبح

 كلذ نمافو ءاسذلا نع ماجن وركسملا ىلا لاجرلابذو هر 000 طب نإ مول 1 |فرعت

 اهئام كلذ ؟ت كف نوكي نادولوملا

 الو كلهأ نم' وندت الا ك يلع تم سقاف كب يقثلالا كثب امواهب كيصو أ نأ ب > أ ةجاح كيلا !ناهللاقو

 تالخدول لاق مثهتج اح ىضقو ةنب دملا لخ دف هثمب مل هتجاحب هاصر ل ين دلع حشأ | أزل ةؤ |معقاوت

 لاق) لالخ هاا تامدف اي ءلع عقو ين> كلا م ميهاربام قا ظناملؤ مهلا تراظاف ىلهأ يلا

 ةلوالا هذه همأ هب تا دقدب كانربخا ىذلاءالغلانا ذورمنلل نارك !| لاقميهاربام أ اتامحامل (سابعن :نأ

 هاعدفرزآالاهموق نماد>!!يلع نع ابملفةثي دما ىلاةجاح هلت دب مل هللا

 اهيلع عل ءاطب ١ نأ ةفادعدب راع ت+رخ ضاخلا اهذذ و ميهاربا ءأةدالو تنام لاما ذب دورءرماف ا

 دقا ئاوأ مخ :باب ايجوز تربخاف تءجرو ءاةاح يف هتهضوو ةقرخ ىف هتفل م ساي رهن يف هتءضوف اهدلو لتقف

 هاراوف رم دنعابادرس هلرفحو ناكملا كلذ نم هذخاف هوبأ قاطناف اذك عضوميف دلولاناو تدلو
 ميهارن م ٠0 نطبمظعال (يدسل'لاق) هعضرتف هيل' فاتخت ها تناكر عابسلا ةفا2 ةرذصب ةباندءلعدسو

 لا ىئ ازا ءاكرو احمللاقي ةرصبب ااوةدوكلا نيب ضراىلا اه قاطناف حبذب نارزآي ل

 كلذىفمالسا!هيلع ميهاربا تدلوف هبانصا نهكلذ منكي واهدوعتي لعجو اهحاصي اد اهدنع لءج و
 نيحابذلا عمط هنعتطة.سا ةلاح بابشلانهراصو نينس ثالث نباكةنسنب اوهوناكف بشف برشاا

 ليا تجرخ قاطلاميهارب اما تدوم (قدحسا نب !لاف) مهيلادب قاطنافا ع انيادلن ادب اكالرر 1 رك

 3 .عبصإ ن ع ا يل د كو ممطل# كتدس 31 ا ]خانات :مثحاصاو ةسأاةءلعورماأ اا 35 تادلة اننماد ةتناكر5 انآ م11 |
 ميهارباماتناكقيرزوب |لاقداج . ١ صنع اء> هدجتف ةراغملا يف هما طت تناكمنا تحب ىف 1!تءمجرو ةرافملا هيا ا

 : هن دجوف هعب اصا يلا نرظن ال موب

 مالأس رزآناكو 557 لاق) انمس عيصانموالسع عبصنموانبل عيصا نمو ءام عيبصأ نم صع
 مالاسااهياع ميهارب | ىلع مويا ناكو امنع تكسو اق دصف تاف امال غتدلو تااقف لءف ماراح نع ميهاربا
 | ىلاها> ىت>اموي رمشعةسمخالا ةراغملا يف مال.سلا هيلع ميهارب اك ثكع ملف ةنسااكرهشااورهشلاك بابثلا يف

 :تاذ تلاقف ةمامءا صع ه:دجو مالسلا هيلع ميه ارب ىلع تاخراملك

 اديدشا>رفح رفوكلذب 5 دن اش يف تعنص تناك اع : هتريخاو هنب اهنا ءريخ افررآ دينا

 هموق يلا هعوجرو برءساانم مدخلا هيلع محار :| جور ,خ يف ىناثلا بابلا)

 (كلذب قاعتبامو رانلايف هايامهماقلاو نيدلا ىف مءايا هتج او

 كب زن لاق اناث اق ىف دن .مدماللاق برسلا وهو مالسأ'ه. هلع ميهاأرإ را بءشامل ( علا ل اهأ لاق)

 امجوز ىلا تعجر مثت كف تكساهل تلاقذ ورك كر ند لاق ذورع هلت لاقى بر نفاق 6 |تلاق

 هلل اةفرزآهوب !هاناف اه لاقاع هةربخأ مثكنباهناف ض رالا لها نب دريغي هنا ثدح ىذلا مالغلا تير ًاراتلاقف

 بر نفلاقذو رع لاقكب رنف لاقانالاق ىها بر نفلاق كماه لاقى رنمهاتبااي مالمسلا هيلع ميهاربا
 سا هلاقوةمطأ هعطافذ ورع لاق م نيملاعهب انكو لبق نم هدشر ميهارب ١: انين آدةلو لج وزع هلوق كالذوت

 لبالاىلا مالسلا هم هءاعر هاربا رظنف سمشلاتباغىحهب اعاطناف تراك خاف احرخاهي وبال

 نوكي نانمدب هذهلام لاقذ منغورقب و لبا اذهلاتفاذهام لاق هأبا لسفاهبحارب ليخلاو منغلأورقبلاو

 ىب رلى اقسو ينمطاو ينقزرو ىنتاخ يذلا نا لاقو ضرالاو تاو.سلا قاخ ينركف:ورظن مثقااخ براغ
 | رمقلا لبق بكوكلا يارفرهشرخآى ةليللا كل: تناكو ةرهزلا لاقي و عاط_ق يرتشملاذافرظ مث هريغدلا ىلام

 || نيله”الابحا اللاقلفأ املف ىبر اذهلاق ابكوكىأر لِللا هيلعنجاملف ىلاعتهلوق كلذف ىب راذهلاقف



 مغ رام نيل اضل 77 نم نن 2 د رقد! اقوا راذه لاقاغزا رمتلاىأرالق 1

 توجو قازوكرش"' ام ءىرب ىف :اموقايلاق تلف املذ مظعااه ًأورص يأر 20 اذهى راذهلاقةْغْزاب

 مرن تال 0 وب اناكواوااق نيكرشأا نهاناامو افي:> ضرالاو تاومارطف يذلل ىم+و
 ىر نهيدا 2 مالضلا هيلع ميكر |به ديف !معيبيل ميهارب | اهيطعي ١ ىمانصالا مضاصإ لءج ةسفن ىلا

 تدسكى رشا اطلاقو اه-ر برضف رمل امم بهز هيلع ترابا ذاف ه:مدحا يرتش ؛ الف عفن الو رضي! م

 : هؤازمتساو اهايأ هيبع ىف يد ةلأ مآ ةلالضلا نم هيلع ماع وهموقب ءازمتسأ

 نامت * ةجحلاب مهيلغر و م, صخ يت يدع كع د كبر نا اح نع كاجو مفرن هموق لع مب .هاربا اهانبتآ 12:52

 روظاو نودبعياوناك امث ةءاربلابهموقرهاج مال لا هيلع مهاربا نا متءيلا هاعدام ىلا ةناجالا هوب ىناف ةمضقلا
 اقتن أديت نفاولاف نيملاعلا برالا ىل ود عنق نوما مقباد تناز ودعت مت ةنكاام ّ ًارفأ لاقف هند
 ذورك غلب قدح سان |١ يف كلذاشفف ةصقلا أر>[ىلا نيد وهف يناخ ىذلااللاقف ورك ينمتاولاق نيهاعلا بر

 لعام هممت تأ ”ردق ند مرك ذتودت دايعىلاوعدتو ك كنب ىفزلففا كير أ أمهارب راي لاقؤهاعدفرايجلا

 يم فيكم هارب القت“ ًاويداانا د ورع لاقتيع د يحب يذلا ىف رمال لا هيلع مهارب لاقوهام هريغ
 رخآ الا نعوذعأ مثدتمأدق نوك اف امهدح أ لتقاف ىكحىف لتقلا ايمجوتسا دق نيلجر ذختآ لاق تيفو

 تهبف برغل! نم امب تاف قرشملا نم سهلابىتايهللانا كلذ دنع مهارب اهل لاقفهتييحأ دقن وك اف هكرتاف
 مهارب انام هب ةباالا رفكىذلات بف ل جوز ءهلوق كلذف ةجل!هثمزلو ايش ديلا عجري موذورع كلزدنع

 | موياعتجدلل امازلا اهز .رعو هللا هد نما مو دبع اوناكىتلا ناثوالا فعض هموق يريذادارا مالسلاه يلع

 هيلازوجر 2# ديعةن-لكف مطذاك (ىدسلالاق) م ) مط ديعرض >> نا ىلا هيف لات وةصرف كل ذل متني لءجف

 ناك املذ مهزانمىلا اوداعمئاطلاو دج مانعالا ىلع اول> دمثديعنماوعجراذا اوناكف هيف نوعمت# و

 ناك املذ مهارب امهعم جرف اننيد كبجعأ ان ديعيلا انعم تجرخول مهاربااب مها رباونالاق ديملا كلذ
 مخي اوضماملف عي رص وهو هنعاوأوتف ىلجر ىكتشا مقس ىلا لاقو ةسفن ىقلأ قا رطلا ضعيب

 ةداتقو (ده اي لاقو) هنم ا هوعمسف نب رب دماولونت نأ دعب م مانصأن ديك لهشلاتو وسانلا رافت نشا

 لن )| باب لبق هد سهر م . ثدباا ىفاذاف ةهط "الإ تددىلاق در طلا نممالسلا هيلع مهاربا م ماولاق هيلع

 نيد> ناك اذا اولاقوةط الا ىدي نيب هوءضوف اماعط اواجدق ناذاوربتلا باى تمارعيطا هل مظعمص

 لجوزع 2 .ة كلذف جرخ تسيير قئ.ةريكحالا مصلالا قيبإ قب! | يدي أن نعرتكم

 0 عطل او ”مركذب قفانتساولا نيلاقلا ا 5 ا ل اوئاق

 كلذ لءف ىذلا وه هنا هيلعز وامشي مهلا سانلا نيعأ لعدباوتاف اولاقفههوق فارشاو راب ادهورع كلذ

 اماف هبق اعنو هب عنصن اع نودهشي مهلعل كاحضلالاتو. ىدسلاو ةداتق هلاق ةندب ريغب هوذخأينااوهركو 1

 اوديعتنا نه بضغ اذهعريبك هلعف لب مهارب لاق مهاربألاي انتط اب اذه تلعف تنأأهلاولاق ةورضحا

 * هاشفاىذلا وهو مونم دحاو لجرالا كلذ عمسإ و هموق نهرس ىناذهمالسلا هيلع مهارب| لاقاعأ

 عقوو خرمص مث تارمسجلا د و 0 ىلا مهار "1 ااا ا يد 06 رانعوجر

0 | 

 ١ انعج> كلتو ل_جوزع هلوقىلا تايالا نادهدقو هللاف ىنوجا#ا مه لاقف هنيد ىفهموقةجاط

 | رخآىإاًا هش كنع يف نهال در معسل د عدشلا الامديعت تب , اايلاقف دنيدىلا رزآ هانا اعوماللسلاةيلعغ قلزلا

 ساقلا 2 كدارفتا

 ارعش تالاف

 ىنلا لكى دافا

 ينغلاب ىلق صخو

 أنملا لقت

 اع 00 منا

 انا نمالاو وجرا

 تجاهو تبجتناو تكب

 كور م تثن رطضاو ا

 ىدي_ساي تالاقو يع

 ىقتلا لهأ زاف ىالومو

 0 ىقنانم هاجت |

 الا يدي_ساب ان كالاساف

 3 لصولات ب رق
 قذخت كيلع تدناوت

 ايلا يف ؛ىل ةج ا> الف كيلا

 ىلا تءقوو ثخرص من
 يهاذاف اهتكرحف ضرالا
 لاق اهيلع هللا ةمحر ةتيم

 ينم نب دحا اهلا راظنف

 م هيلرا>و هلقراطف

 زيسهاو بحتناو

 دعصاو برطضاو
 ”ديطاو. ©. اتارقزلا

 اذاف هتكردف صض رالا ىلع

 ى رسل لاق تام دق وه

 امهاح

 تدحاو انحلاج[برقو

 اهزيبجو امهاسغيف
 ىلاعت هللا ةمحر امهنفد و

 ىحو) !.مانعفتوام,يلع

 هللاوضراضيا ىرسلا نع

 نك تدععتل



 ( لاف لأ هسنع لافت

 نينسلا نم ةنستجعجد

 ةراب زو مارا هللا تيب ىلا

 ةالا_صلا لمغفا هيلع ىنلا

 قب رطلاىفان اب فمالملاو

 تاذ ءائسح ةأ أ ان أذا

 ان اه تلقف عيد لاح

 تلاقف نيديرت نبأ ةباراح

 اتكلم 1 تدب ىلا

 تلاقف ةديم» قب رطاانا

 ىذوان ال سك لم ةديعب

 قاشعءلا ىلع اماو ةلال.م

 مماتلاقمث ةبي رق ىبف

 أما رق ها راو ادوعإ هنورب

 تاصو اهف لاق

 مارحلا هللا
 فراح 5

 ا

 ان أيرسءاي تااقف تبان

 تب ىلا

 هتثدح يال وأ ةمدأ الل اكلت

 هله هتوقب يام ىفعضب

 ١ رايد اوقراف موق تافص

 وهزااباي' اوءلخوووللا
 سوفنلاب بوبحلا اورثآ
 هاذ نيب اوفقورراث الاو

 ناطوالا ىف ةحاباا

 اوقزمو رابطصالا بايث

 رارس الا ناك مه مثدجو

 بال مصالا يفةبانعلابممادان
 كا ملعمارح ما>رالاو

 مارح ىريغ ىلا اورظنت

 0 سا< مط عمجو

ٍ 

 ؤ زروجعد رات الا لاح ىف

 قع ةك لد اذهإ هئافاصم

 قت ءال له مدن ساغ اذه

 كال له 9 رغمارغلا اذو
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 | مسو هيلع هللا لص ىنلا لاق نوقطتي اوناكنا مثول شاف ن .ه مكف امتع ربك أوه رانصلا» الة

 | اذهمهريبك هلعفلب هلوقو 1 وق يمل اء هللا قفاباك تايذك ثالثالا مال || هلع مهارب ,ابذكي+

 متأ سنا اولا مهسفأولا اوءجر كلذ مهارب أ مه لاق املف يت>ايرع ةراس |صعرع ىذلا كلمللا لوقو

 7 كلذو اهولأساف ة 0 رضاح لءفام أم لع ةىلا 000 هأبا ملاؤ .س ىف لدرلا ان ه _'روااظلا

 مثأ منا (ليقو) لاق اك الا هارام هموق لافف نوةاظني اوناك نا معولأساف مالا_سلا هسياع ميغاربا

 ا لفيف نب ريدم م-(سؤر ىلع اودكن منيع || اذه عم راءمصلا نانر 1 ءالأ ١ ©<-:دأب عل 3

 مالسلا هيلع م هارب الءرياعة جولات وجا املف خوقطنب ءالؤهاب تءلءدت] اولاقف شطبنالو قاعن ال 2

 [ملف نولةمتالف أهلنا نر هدنهنردبعامو ؟لفأ رضي الو أي 000 مم ا د لا طب لاق

 يذلا نارمت نب هللا دبع لاق نيا اف متنكن | ل أمهوقر> 0 اوجلا نع اوزجعرةجحل أمهتمزل

 فاسؤف لوث وه هم | ىئابجا ب عش لاقدارك الانم لدعر راذلاب مالسااهيلعميهارإا قإ رتب ممياعراشا

 هيلعيهاربأ قار>اىلع هموقو دور 2 امل لاق ةمارقلا موب ىلا ايف لجاجتي وهف ضرالاد ىلاءتدللا

 مثميحجلا يف هوقل افان اينبهل اونبا اواق لد وزع هلوق كلذف ةريظحل. اك ان اينب هل اونب وتيوبيف هوسلدح مالسلا

 نءمجالهللا ىنافاع ناللوقتف ضرع ةأرملا تناك ناد بشحلا ف انصاو بطلا باصأ نم هلاو.#

 هل. 2و ايطد نبطدحتل هقب اًرعانالكرأ نام م 6 اطتان ضع ىف ا ةأرأاتناكو ميهأر :الايطح ا

 رثك اذاّن>ارهش بط+١نوءه#اوناك (قدعسا ىبالاق) اهني ديفاباستحا ميهارب امم قر< قلارانلايف

 قرتدييف امر ,كريطلان راك اذا قر انلا ت|ءتشاف بطحلاب ةيح :١ لكىفد ,انا اولعشااوداراام هزعاو تلح

 اقينجنم اوذختا مث هوديقوناينبااسأر ىلع هوءفرف مالسلا هيلع ميهارباىلا اودمعمت اهجهو ةدشنم
 هوعضوو قينجتمملا امذءافاهرحةدش نمرانلايف هئاقلا نماو:كمتي ملث ي> ىلاعتهّللإ هنعأ سيلب ا ةراشاب

 عيمجو ةكلأ الملا نماويف نمولاب+لاو وضرالاو تاوءسلا تضف هيلع ىلاء:هّللا تاولص الولةماديةمءمف

 نزافرانلا يف قر هريغ كاانس دخل أ كبش أق سيل ميهاربانب رىئا اولاتوةدح اودحِض نيلقثلاالا قاحلا

 عدي+ ناو كازيف ملت ا نأدقف هرصنيلف اعدو وأ نم ءىشب ناعتسانأ ماها لامن ةارصن قا

 تدمخا توران لاق هاد 1!كلمهاتأر اذلاىف هءاقلااودارااملذ نيب و ينيب اولخف هيلو ان ًاودب ملعأا اف ىريغ

 ميهارب |لاقفءاوطلا ف رانلا تريط تئش نا لاقف حب رلانزاخداتاو ىديب راطمالاو هاما نئازخ نافذ راناا
 دح أ ضرالا ىف سل ضرالا ىف ةوءامملا ف د>اولاتنأن ا موللال !قف ءامسا| ىلا هسأر عفر م كيلا ىلةجاحالا

 هوقليلءوقثوأ نيح لاق مالسلاهيلع ميشارباذا مقرا نع تكا نإ ىنانع رهتعملا ىورو يريغ كدبعي

 رانلا ىلاقينجنملا هباومر مثكال كي رشال كلما كلودملا كلنيملاءلا بر كناحبس تنأالاهلاالرانلا ف

 لأساف لي ربج لاقالف كيااما لاق ةج اح كلأ ميهارب اي لاقف مال.#لا هيلع لب ربج هلبةتساف عساش عضوم ىف
 مالسلا ةيلع ميهارب |نا ربا يفو ليكولا مءنوهّللا ييسح ىلاحب هماعىلاؤ-نم ىبسح ميهارب ا لاقف كب ر
 ناك (ىدسلالاق) ميعارب ا ىنعامالسو ادرب ىنوكران اي لجو زعدللا لاق ليكوا!م.نوهّللاي-> هلوقب اجناعا

 لقيم والسابع نباو هنعهّللا ىذربلا !|ط ىنانب ىلع لاق ىل اء: هن. ايما اهادان ىذلاوه مالسلاه يلع لب ربج

 ةداتق يور رابحالا بعك لاق ىنء:أممات
 كلنا هيلع ميهارباقاثوالا ًايشذكموي رانلاتقرحاالورانب اةموي ضرالا نمد>أ عفننااميرهزلاو
 قل توقظ رن لالرح نكي ملو اهدرإ نم ميهار ؛١ تا اامالسو

 اقسي وفءامسو هلتقب سر هيلع هللا ىلص ين !ارمأ كل ةادلذ غزولا الارانلاهنع تأفطا الا ةءادذ ذِكموب قبو

 رمحأ درووءامنيعاذاذ ضرالا ىلع هن دءقاف مالسلا اهيلع مم ىشاربا يعبدضإ كك اللا تذخافىدسلالا
1 | 

 سجرنو



 م.نأ طقامابأت نك م هللا نولخ ميهاربا لاقورمح نب لاونملا لاق مايأة عبمنرانلايف ميهارباماقاف اولاق سجرنو .
 هيلع موهارب !اةروص ىف ل اغلا كلم هللا ثعب ثهريع «٠ قدعسانتا(لاغ) رانلايب اميف تنك يتلا مايالا يب اشدع ىنم

 ميعار بايد! لاق فري :١ ر>نم نيمو مااا هيلع لب ربج هأت :افهسنؤون وهرميهار بنج يااهل ةدمقف مالسلا ا

 ىلارظنو لاءهل حرك نءذو رع فرش أم صيمقلاهسبلأو ىلب ايحارضتإل رانلان!تءلءامأ لوقي كبرنا

 ران هلو>و هب :ج يللا ادع اق كلما يأرو رض وريف اس !اد هآرؤ كله دق هنا كش امو مالسلا هيلع ميهاربا ظ

 يدرانلا نيب كنب لا> نادهتردق تغلب ىذلاك ملا اريبك مهاربااي 0 هاراتؤ باو ا نم اومهجام قرم

 لاقال لاق كرض:ناا,يف تقاذا يشخ لوف لاق معن لاق اهنم م جر نا م.يطتست لوف موهارب اربااي كرضن+ل

 لجرلانم ميعارب اهلل اقدم !جوجالا مج رخّى - ح |ويف ىشع السلالم يهاب! أت أمنمج رخاف مقف

 لاقؤاهيف ينساؤيلىل رولا ةلدير لل !!كلم لاق كينج ىلا ادعاق كتروص لثم يف كعءم تنار ىذلا

 هندايعالا تحن ا نيح كب عنصامف همزعو هتردق نم ترام انا رق كحلا ىلا كطفل ميهارب اي ذ ةورك

 قح كد ل تن امأمش كنمدشلا ليقيال ميهارباهالاةف هرقب فال آ ةءب را هن حباذ ىلا هديحوتو

 عنمو امب رقو احذف هلأ مذا فوس نكلو ىكام هلارت عيطتساال م .هاربااي لاَتو ىبدو ما هقرافت

 هياء ميهارباىقلا (يبعشلا لاق) ميهارباا كب ر برلا معن ميهاربال لاق هنامث ميهاربا نع باذعلا

 ىهرابنء هللا ىضرةراسهتدلوو نينس عبس نباوهو قدساحب ذو ةنس رشع تس نباوهو رانلاىف مالءسلا

 نيمو تيقب قحسإب دارأ اع ةراست معامل و نيليم لع سدقملا تيب الا ةئسن ينل

 اوأر نحمر نم لات مالا زيلع عهاررال باجتسا (قدسا نباذاق 0 اهلا مويلا ىف تنامو ظ

 نكي طولهب نمآف مهئاموذ ورع ن م فوذ>ىءامالسو ادرب هيلعراذاا ! لمج نمهب لجوزع هللا عنصإق ظ

 ثان ارشد راكو مال سلا هيلع ميشاربا وخاوه ناراهو خرات نب نإراه نب طولوهو هيخأ نبا

 ةأ ما ونت تنب اقفرو نإبالوبا لي ونتو لب ونتوبا رو>انو طولونا ناراهف خداتنب رودان هل لاقي .

 اض تت رايال اتنبا |مهو مالمسلاه لع بوةء. اتجوز ليحادنابو بوقعي مأ ميهارب را نب ق>سأ

 تذبةر اس تناكيدسلال 0 هيلعم هاربا معرب الاناراه كن ةراغ يو همعتش ؛ يهو ةراسدب

 كلم ةنب !يوةراس ميعاربا ىقلف ما اشلا لبق اقاطناماللا امهيلع اطولو مم ميهاربا نا كلذو نارح كلم

 نبالاق) اهرغيال ناىلع مالسلا هيلع ميهاربأ اهجوزيف مهنيد ف اهموق ىلع تنعط دق تناكو نارح ظ

 طوا هعمج ر>و لجوزع هيد ىلا ارجاممقارعلا ضر نماثوك نهمالسلاه يلع ميهاربا جوخ ( قدعسا

 ءاشاماع تكف لزن ق>جرثخ ىف رىلار> اهم قا لاقو طولهل نم'اف ىلاءت هللا لاف اك مالسلا ام,يلع ةراسو

 ةبارإ و نيطساف نم .حاالزف مالا لا نيج رت صم ةدقاوح امنم ج رخ مث ثكع نا ىل اءنهللا

 هاني و لج وزع هلوق كالذف امدن ىلاعت هللا هثعبؤ لل رموي ّة :ريسم ىلع عيبمسأأ نم ىش 10 قاب طوالزت مماشلا

 ةسدقملا ض رالا ضو وا.دنالا رثك | اهنم ثعب نااهتكربف م اشلا ىنمي نملاءالاميف انكرإب يل' ضرالا ىلا اطولو

 باي لاجدلا/حيسملا لات هللا كالوم امممالسلا هيلع مي رم ١ ىعمع لزعي اهم درشنملاو رشح ا ضرأو

 (بدكنإ ىنألاق) ريقعلاو غال شدعلا اميفبرطي راعاورا مالاو راجشالا تكا سجيش رابعا

 مءاهللاو ضراإلا يف قرفتي مث سدقملا ترهب ىلا ةر>صلا تخت نم هلصأ عيني والا ب د عوام نمام

 لوزنو مالمسلا امعيلع ق>-او ليعم ما دلوم 00 ف كثلن هأا بايلا )*

 0 مزءر ةصقو مرآ ارجاه ها ءلوعمسا

 قا أرف ىلع هوعب انو نمآنمدب نمآ مالسلاهيلع ميهارب أ هليلخ ىلاعأ هللا ىجناملا نيضاملا ريسب للا له !لاق)

"5 

 13 0 7 1 0 ا ا و هل ا هلال تن كا 105177 دعا تم ما جدلا ساس تح تال بيس سمعو ل نسج 1 0 حجم تاس مب وصسم موس اج وت

 010000 ا

0 

 له ل عب رلا اذهيف

 سرلج ةضورلا هذه يف كلل

 امضردبملا اعاتورااذاف

 هيلا برقتف تيطالا برلا
 جو رسك_:م باب

 لزن امل هنا (ليق) فين

 هسيلع بوب. | ىلع ءالسولا

 ءاهملا سو اطدانأ مالعلا
 ردا مالسلا ةيلع لي ربد

 هل لاتف لجو زع هللا

 كالو. كب لزئيس بوبااي
 ام لاوهالاو ءالبلا نم
 00 الح نعردم

 ىلع تمد نا بوبأ
 رصاس بديملا ةلاصاوم

 بيع بيج لاقي قح
 لمح ودا ى دوف

 لوزن ىلع ربصاو البا

 فراكو ىناضقو ىكح

 "نا هتالتبايف بيسلا

 سجل |

 لوحلا عاون!بهياع ليو

 لاةفهيلعر دقب لفركملاو

 تق يدساعا ىهلا

 ام هةعاطو كل بورا

 هردابو نيمللا

 لاو_مالا قد تعد و

 قازرالاو دالوالاو

 هياع ىنتطاس ولف ةيفاعلاو

 كعاطاا_1 كلذ هتياسو

 لد هللا ل اقف نيع ةفرط

 كتطاسدتةؤ بهزاهلالد

 لاق كلذ هريغب ناهناز هلع

 ل_خاب هالتا مو لاف

 ةعد_هلا ىف ٍفدازفدالوالا |

 قودامتجالاةياغد متجاو 1

 لاومالا ذخا ىناثلا مويلا |
 لاتؤ امقزمو ا,قر>اف



 ءأشنا هآياطعايأظعلا بويأ
 قوابقاط أءاش ناو اهياس

 قسلبا خفن ثلاثاا مويا

 ةال_ص ىف وهو ةدسج

 عيج ىفدودلا ب هاذ ردعفلا

 ا ىلاعت هللار "دي, لزر وهاد

 لاقو هتبنالعو هرس يف

 ىافطصا ىذلا م دا

 هل ضف ف ند ا

 اهب و هريتعو

 أرك اذ 0 مولاق

 ناىلارك امو ادماحهب رل

 ةمل باذو هرإ-ج قزف

 هزي اسعا ىف

 دودلا راسف همظع قدو

 حورإ و هدسج يفودغي
 حوببال يوكشااب ودو
 هدسح نطق اءاكراكو

 اهدر ضرالا ىلا ةدوو

 يلك لوةي و اهم اكو ىل

 قىدسج ن

 نيمالا لزيت لاق ةدودم

 سف مالسأا هيلع لب ربج

 مالل_ءلاهيلع درا مث هيلع

 مالكلانعدن الل انتشال

 هيلعدرف لاقايناث هيلع لف
 درلامدع نع هلاف مالسلا

 ىخااي لاقف ةرم لوأ يق
 ةزدولا كلما ناني را
 دود !نمافامضاىلال افرأ

 ةديام لع ى م نم مه ىطال

 م ةدئام هذهف

 قانصا صد قوت يضع ةاضا رشم ناكن ئطظع
 111 ل م

 دزأ ل! تدحسد# ىف امللع

 ند 2 كيل هه طقستف مالسلاك يأ

 !هقزرب بلاطأو اهتوق
 اهم روىبرل ايصاعزوك و

 0 0 همن ركزي 1 را ا ارم انا ولاة ا 2 اناو 5 7

 قدساب ةراسو هورشسب و مالسلا هيلع ميهاربإب اودي نا مهرمأو مهربظا نيب نم جورب هنورهأي ظ

 ّ 0 نبد## ماهالا نع ىحو)

 ويتخا ىهيلاقف كنم ا

 اك

 ا زابجلاىلا ةراس تابقا مث كريغ واىربغ مدمن ةرالا هدهيف سدلهناول اد و زغ هللا بأ 00 |

 ب

 مالسلا هيلع ميهارب اج رخ مثهدحو هللا اونمؤ” ين ن> نودباعلا اما ءاضفيلاو هوادعلا 5 ١و انسب ادب و

 9 3و راسا بام السلا هيلع ميهار !!جوزةومالسلاهيلع طواهعمج رخودب رىلاار + امه

 ارجاهمامامج رخن مث ثكع ناهللا ءاشام اهب ثك فنارح لزن ق>هب رلهتدابعىبعنامالاو هني دب رارفلا

 ىصمتال تن و نوامجاو ءاشنلا نسحأ نهةراستناكو لوالا ةنعا ارفاا نمذ وعر رةأمجو ردم دقى>

 ةأرقل همضالجر | :4يهنا هللاقول جر رايخالا اف لاق ىلاء: هللا مهر 5( كلذبو ءيثيف مالا هيلع مهاربأ

 ةأر ماهذهامهللاتفهءادعأ مالسلاهياع مهارب ار الا لقرار ا يتامللا س>|نم

 عجرفاهيلأ ر ظنا | يح 0 املسراو ا : :ي زدإ لاقف هلعقي نا ىن :ارهأ ى هلاقنإ فو

 هدثع ينيب ذك الف ىخ ١كنا هتربخاف كنع ىنلأس رابجلااذه زااه لاقومال.لا اهيلعةراسىلا مهارب

 املف هردص ىل ادد ثتسديف هديب اطو انتي اهياىودااهآرو هيلع تلخ داماف صب مالسااهيلع مهاربا مدق

 ناكنا مبالاة راس تل قف كتذآ الل هللاوف ىدب قاطي ناكب روساه لاقوا هردا مظعا كلذ راج 0

 نادصقي تارم ثالث كلذ لءف هنا(ةدنسملا زايةحالا ضءب يفو )دي ىلاءتهّللا قاطاف ه ديهل قاط اف اق داص

 هارباىلاح ىتفاطو انتي

 يدخل ةرجا هىنمدخ أور جافلاديكهللا يفك تااقف مهم لاقهتالمص نةلتفتا مهاربا اهب س>أاملذ

 ءاهسلاءام ينب ايوكما كلتف لاق مسو هيلع هللا يص هللا لوسر نع ثي دحلا اذ ب ثدح> اذا 0

 اهجورخ تقو نم اهيلارظني ناك ىحةراسو مهاربا نيب باجحلا عفر ىلاعتهّللا نا( رابخالا ضع ينو)
 :تاذةي راجرجاط تناكو اولاق السلا هيلع مهارب !باقل ابييط:و هلة ماركه يلااف 0 وىلا هدنعنم

 ةراس تناكوادلو اهنم كقز ري نا ىلاءتهّللا لءاةئيضو ةأرمااهارا ىنا تلاقف مهاربال ةر
 قدسانب دم (ىور )مالا هياع ليءهسافل تداوفرجاه ىلع مهارب |اعقوف تنسا 0

 متدتتفا اذا سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ىراصنالا كال نب بعكنبهللا دبع نب :.محرلا دبع نع

 هللالوسررك ذىذلام>رلاام ىرهزلات ل اسف ق>سا نب |لاقاحروةمذ مهنافاريخ اما هاباو صوتساف رم

 ا كلذب اهو 0 ترام نم عازب خرخ او ولاق مهنيم ليععس ا م ارجاه تناك لاقفلسو هيلع هللا لص

 ناكوادج مام داو و ام رفتحاو نيط-لف ضرأ نم عببسلا لزنفهرشن مقفشاو اهم ناكىذلا اكالملا

 ايقاف ةيط ٍيقةب راج ىهورجاه ام بهوو مهارب اىلااهدر كلذ يأراماف هدي س

 أسأت :.ه وذ هع

 اهيفدوزآ اهلهازامث ة ةدهعب ءسلاب مالسلاهيلعمهاربا م اقافاهدرت ههنغتناكوارهاظ 0 لاء

 نم جرخاملف ةطق اهل لاقي داب اي اياوةلمرلا نيب يتلف ضرانمتيحأت لزن : حاج هج رخف ىذالا ضعبب

 الجرانرهظا نيب نمانجر خااولاقواومةصام ىلعاميمج عبسلا لهأ م دنق بهذو نيعلا كل" ءام ب ضن مث 'روظأ نين

 تنكىذلا املا نااولاق هذه تجرخ ادإ. ىلا عجارب انام لا ةف عجري نا هولأسو هوكردا ّي>هرثا| وءيتافاحلا ص
 اذا 3 اف هكدم ام < اويهذال اقو همنغ نمزععا ةءبسمهأ طعاف بهزو برضن دق دنم كعم برشنو برش م

 زتعالااوجر ضنا> ةأرمااهنرق:الوارنماوبرشاف ناك ايار هاظانيممنوكي يح ءاملارهظرتبلااهوع

 اهنمتفرتغاف ثماطة أر مااهغتا ي> ةلالا كل: ىلع ىهواهنهنوب رشياون اكف ءاملارهظركملا لع تفقراملف لاق
 هللاعسوأ دقو هب لزن نم فيض, ناكوةدلب مالسااهيلع مهارب| اقأو مويلا هيلعو» ىذلا ىلأ اهرئامدكر ف
 هلسرديلاثعب مالسلاه يلع طولموق كاله ىلاعتهللادارأاملف مدخل اولاملاو قزرلا نمهل طب وهياعىلاعت
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 ١ رشعةسخ هنع سيح دق فيضلا اكو مالسلا هيلع ميهاربا ىلع اولزن املف بوقعي قحسا ءارو نمو
 ىأرو مم رس لاجرلا ةروصص ىف مهآراملف هنعكماام فيض عمالا لك ايالناكو كلذ هيلع قش ىتح امو

 ا وعو وه لم:> نيمدس لجسءإ ٠ اذ جرخفانأالا ونلاالؤهيرخاللان الاجور ان سدح مهلثم فوضب لافويض

 هلال صتال مهدي , [ىأراملف ن نواك ًانالأم هلاقف هنعممديأ ١ اوكسماف مهيلاهب رقف ةراجحلابيوشملا

 اذهل نافلاق نمئب الام امط لك أ.ال هارب اياول اقف هماعط نماولك أ مث يح ةفرخ مهنم سجوأو مركن
 اهبراعز ياعسل ليرب_جرظنف هرخآى لع هنولمحنو هلوأ ىلع ىلاءتهللا مس اذور ل: لاقدنع امواولاق هن

 هر رهاو طولموقىلاا اسرا |١ نزحت الو فال هلاولاق م دلع 1> هب رهذدؤت نأاذهلقحبلاقو ماليا

 | ةراس تك ص نوع 2 و قدمسابه ورشب ودباولسرأ 3 درت( ادق مهممدعاق مهاراو مهمدخت ةماق

 | مهمأسع ءط- نما واك + ثيح ةزاس تكدضاعا ىدسأالاقو صام اهكدحضل هيلا ٍاَدِْلَع ||ىقءاماعلا فاتخاو

 نيبامف مهوذثل ند مهاربا فوخ نم تك حض يئكلاو لن اقملاقو مهنهباذعاابرقو طواموقةلفغ

 ١ كل ران ايفا | يتناكو امج وز نسواهن_سركيىلع دوا نوكي نأ نمابجع: تكد .ضض سابعن !لاقو همثجوتمدخ
 جاومالا تلاز امذ اهنم |[ اهرشب اه مالسلاهيلع لب رب ةرامس تلاق ٍىدسلالاق ة ةنمس نإ رشعوةئام نبا مهارب او ةنيس مصورا

 ذاهللوه م هار |لاَقؤ رضخ ازيعاف ةسءب ايعأ نيب هاولف اس ايادوع هديب ذخاف كلذ يآ امريكلاةلا> ىلع دلولاب

 ا م بنرالا تكدض برعلا لوقت تقولايف تو اد ىأ تك>ح ضن ةمركعو دها< لاقو حيبذ
 لوعامءاب رج اه تامح تن اكدقو ق>-اةراس ثاءدعف رابخالا ل هأ نم امهرغو راس نباوىدسا'لاقو ةريثك ار اجشااميف تيأرف ا

 ١ تدمعتلاقو تيضف هيلارظنتةراسو هبناج ىلا ق>ساسلجاو هرج>ينهسلجاو هذخاف ليعامسا

 قءو:الو قرضتالأ تعج دقو كنج ىلا هت-اجاف يثباىلا تدمعو كرجح يف هتساجاف ةمالا نب يللا
 تيقبف اهلقع |ميلا باثمث !مةلخنريغتلو !منمةعضب نءطقتل تفل>ف ةريفلا نمءاسس نلاذ>ؤياماه ذخ.أو
 م ءاسنلا قةنس تراصف كلذ تلعفف اهينذأ يقثاواءيضفخا مالسااهيلعمه اربااط لاقذ كليف ةريحتم

 ال تااقو رج اهىلع ةراس تدضغف نايبصلالءفن ,؟مويتاذالتققا مالسلاانبيلع قحساو لسع

 مالسلاهي !هيلع مه رب اىلا ىىلاعت هللا ىحرافامنعاطز نأ مالسلا هيلع مها ربات يمأو دحاودبق ينينك ات ٠

 5 جا اوحب ور.سو )سو هاضع كاذذا وة كمم دق 0 ةكماهنب اورجاهم ىتاينأ

 يلة يلع لب ربخ مدلسلا هيلع مقار |!لاقف ءارحةوب 0 قيلاعلا مطل اقي سان

 لاقمئاشي 0 نأ ل .همسا مأرجاهرماو هيف امطزناف رجل اعضوم ىلا !مدهعف م .نلاقاممضت نا ت ىمأ

 سانلان م هير لا اوميقمل أب دمر ا كتيب دذ ء ع رز يذريغدأوب ىإ 0 َر

 در ال لمجعت انك ندا تلاقورج اه هتعبتاف فرهنامت نوركش مهثءاتار ءانم مهقزراو ميلا ىوهت ظ

 رج اه عمناكو ماسشلاىلا !ءجار فرصنامانميضي لاذا تلاقف ممنلاقاذهم كرمأهنآت لاقف ًايشاهيلع
 افصلاتدمصف ضرالا ٠ نمقدا لايعاا ىا تراظنف ىصلا ش *لءو تششطمف ءاملادفنف ءامأويف ةنش ظ

 وح ىداولا عابس تاوبحا تع.سابنامئادحأر تو أيش عمست لف ايسناىرتوأاتوص عم: لهتعمستو ' ظ

 ىف دوه لا ناسن هلاك ىعسلادب رامو تعسف ةورملا ولاة وص تعمس مسن ؤنل ةعرسب هيلات ايقاف ليعمسأ ٠

 نملوأ ٠
 اذاف ىعم ند كلهو 6 اهدقف ىث هس 0 اعدت اوما ظ

 | يت> هعمس بذكت يذلا نان الك ومص تعمف ةورملا ىلا تدعم من ةورملاوافصلا نيب يعس

| 

| 

ْ 

/ 

 ا

 هللا ىغد ى مواغلا سي رد

 تيأر (لاق هنا هنعىلاءآ

 ىعدي اآيناردن ةكعب

 فوط, وهو فقسالاب
 يذلاام هل تاقف ةيمكلاب

 كئالآ نيد نع كدصهز

 تاقف هنماريخ تلدب لاف

 عقو لاقذ كلذ ناك تك

 ةتكنو ةبيجع ةءاكح ىل

 تركز ىاكلذو ةبيرغ

 املف بكرم

 انب ترسكر حبلا انطسوت

 حواىلع توجنف بكرملا

 ٍق ينتمر يح ىنعت دل

 ردولارأ ازد 0 ٠

 دهشلا نملحا راد“ او

 اهيف تءارودبزلانمنيلاو
 لعهيدملات افا ذعار
 كلت نملك 1 انااهف كلذ

 كلذ نم برشاو راغلا

 جرفلا هللا ىاب حاملا

 ليللاءاح وراهنلا ب هذاملف

 رم يسقت ىلع تفخ

 تولءف ماوهلاو باودلا
 لع تءاجو ةرجش
 ا اهم اصغانم نصغ

 ناك املف نصغلا كلذ ىلع

 لع ةياد اذا < اللا لو
 ىلاعت هللا حبت ءاملادجو ١

 هلااللوقنو حيرصصف ناساب

 لع رافغلا زيزملا هللا اهلا
 وبأ رانا ينلاهتلالوسر

 رع رانا ىف هباص ركب |
 3ع راصمالا حا أاتفم

 فاس ىلع رانا قيل و



 ىلعف رافككلا ىلع هلا

 ايا كلللاةنمل مومغغيم

 | را ارقلا سكبو مهجهاو امو

 هذه لوقت تالازافف

 ملط نأ ىلا تاناكلا
 ترها

 الادلاال تلاق فارصن الاب

 لوسر دهم ديجلا كلاش
 وبأ ديشرلا ىداملا هللا

 قداصلا قيدصلا ركب
 باطحخلا نب رمديدشأ

 نإ تاء دإدد> نمرودس

 ىلع ديا ليتقلا نافع

 سأبلاوذ بلاطىا نبا
 ةنمأ ,.مضغيم لمفديدشلا

 تطورا لاقدرجلابرلا
 أ اهسأراداربلاىلاةيادلا كالأ
 هجوا,جوو ةماع نار

 ريعب ماوق 3 ارقو ناسنا

 تف : خمسين ذأمبأ دو

 ىلا ت:ةتلاف امنم ىسفت ىلع

 (تلتفقوف كف تلق
 تاقف كئيدام ىل تلاقف

 تااَىؤ ةين ارصنلا نيداط

 رساخاي كب و نبدلا سّدب
 ةسيفرذحلا نيد يلا عجرا
 ٠ موق ءانفيب تال دق كناف

 وجنيالو نا ىنمؤ٠نم
 تاقفلاق سم لك الا مهنه

 تلاقفمالسالا فيكواهل

 ناوهللاالا هلاالزا دهشت

 اه:لةف لاق هللا لوس رادع

 كمالسا لك تلا تلاقف

 : معوركل ىلا زع ىذتلاب

 ا مدللذ تاقفلعو نامعو

 ا كلذب مربخا نماطتاق
 دنءاوريضذح موق تااَةف
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 برغلاو قرشألا نيبامإ ابخأال رادونمللا يما طولا رونفلا

 ىهتناقح .مأ اريشواهمماعط دن د ةواهب ءاج مث فاك مي ركل اكو دفل لاقىلاءتدنا هللا ىل اكو تلاق كو

 اة ءاملا ببن املن مالسلا هيلع لإ ربدب ةضكر مزمزل لاق كلل نلف نيع ترافف همدقب برضف مزه زعضومىلا

 اسبح اهسيحم لوموسا ماتاعجو ىرامامالس بلاهيلع لب ريجاط لاف هر دنو !ميف ىقتسست تامجو اهل ةنش

 ىلع ًاملظلا اخت اللي ربجاط لافو ائيعم انيع مزمز )تناك تاجعاهنا االول لسوء هلع هللا ص هللالوس رلاق

 يمل ام: هلل ناينديف «ي درس مالغلا |ذهاا 000 لا هن نيعاماف ةرابااهذه لها

 ىلع مئاريطلااذهنااول اقف لبجل اىلعريطلا اوأر ف ماشلادي رتمرج نمةففر تر.و اواق هعضوم اذه انيب
 لوأممواهعم اولزنف ملت نذاف كؤاه ءاماو كانسناف كعما.كتئشنارجاهلاولاقف ءاملإ مها ذافاوفرسشافءام

 امتيبلت لوقت برعل'تناك كلزيف ةكمن اكس

 كدالب اورمع اءدق محو *« كدالتمثو فراط سانلا * كدابء امهرج نا مه

 مهب برعتف مهناساذخأو مهرج نمةأرما ليءهساج ورتفرجاهتتامو ليعمسابش يد كانه اوناكف

 تطرتشاو هلتن ذافاهنب اور جاهروزي نا ةراسنذأتسا مالهلاهيلع مهاربا نا مئدبةب رعتملا برءاادالوأ مف
 اممدق'املف قاربلا ابك ار اهمدقهن الاقي و 0 رةكم مالسلاهيلعميها اربامدقف لزنيالنا هيلع

 نمجر# ليءمسا ناكو ديصتي بهذانمه سدل تلاق كبح اصنياهنأر ءاللاقف ليعم سأ تد ىلا بهذ

 مسارب اهلاقن عارصلاو ىمرااو 0 ة.سورفلاو وهصنقلاب صخف دئصلاب اعاومناكو عجرإ من ةاضتاو را أ

 امللاقف د> أىدنعامو : ىثىدنع س ءلت لاق بارشوا ماءط كدنع ل هةفايض كدنعله مالاهيلع

 لخدو مالساا هيلعميهار !بهذف هباب ةيتع ريغيلف هلىلوقو مالسلا ينم هيئرقاف كجوز ءاجاذاميهارب

 ةفختسلاك اذكواذك هتفص خيش هاج تااقفد>١ كءاج لههتأرماللاقف هبا حب ردجوف ليع.سا

 ثيلف ىرخاج وزتواهقلطف هباب ةيتعريغيلف ىلوقو مالسلاكجوز ىئرقا لة تاق كللاقامف لاق ناشي

 لزني الن اهيلع تطرتشاو هلتن ال روزد.ناة راسن ذأتساىلاعتهّللاءاشام مالسااهيلعميهار |

 ولرصتلا به :تلا اق م ,حارص ني ادنأر ماللاةؤ ليعمسإ باىلا ىوتنا ىت> مالسلا هيلع ميهارب|ءا 2 ا

 مهلاعدف محالاو نيالا, تءاجف ممن تلاق ةفارض ك دنع لهاهلل ةهللا كحرب ا

 را ىقبف هيلع همدق عضوف نء.الاهقش دنع هتءضوف ماقملابهتءاخ لزنب ملف كثءشو 0 لسغاَىد لزنا

 ءاحاذااطلاقف رمال الا هسارق شتلسنف رم نأ الا ةع ىلأم اقملا تامج مث نء.الادس | رقش تلسغف هيفهمدق

 كءاح له هتارمالل اعف هيلا عردجو لء..ساءاج امل كباب تبعت ماقتسادق هلىلوقرمالسا' هيئرقافكجوز

 تاغواذكواذك هلت لقواذكو اذكى لاقفامي رمهب.طارابجو سانلا نس>ا خيش ىل ءاج معن تلافد> ا
 نيون كانو لع مهارباكلذ ل اقف م دق مضومادهو قتيأاركلام نب سن '(لاق)ءالسااو ةالصلا هيلع مهاربا كلذ لاف ماقملا ىلع هممدق مضوماذهو هسأرال
 دم (انريخاو) مهيدياب سانلا حسم هبهذأ هن اريغهيمدق صنخاو ةيمقعو مال-!!هيلع مهارب | عب أصارثاماقملا

 انثدح دلاخ نبةبده امثد> مهاربا نب دمحم انث د> دل اخ نب نو دمح نب دمحم ةربخ | لاق نوديع نب دمح | نب

 دهشالوقي رمح نب هللا ديع تءمس لو ية + منب رفاسم تءمدس لاق يشرقلا حوتسم نإ رب اج ند يمي وأ

 سدط نجلا تيقأ ١ نمناتتوقاي ماقملاو نكرلا لوي لو هيلعوللا ىلص هللا لو سر تء.سىنأ تارم ثالث

 بابلا

 الل اهاباب ىكرت مالسلا هيلع م ءارباةب ريمتلاةف تن :[نم اه لاقذ مالسلا هيلع لإ ربح
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 »# مزءز وق 5 ةيةب لع لوقلاىف عبارلا بابلا )* '

 ناجل مانا انس مشاه نب بلطملا دبع لاق لاق هنعدتلا ىضربلأط ىب أنبىلع نع(ةا ورا تور) ا

 ةردرف> الاف ىءاح ةيناثلاةليللا تناك املف ىنب# لو ىنعبهذؤ ةييطامو تاق ةبيط رفحا ىللاقف تآ

 بهذف ةنوصم ا امو تاق ةنوصملا رف>|لاقف ىتانأةثلاةلاةليالا تناك املف ىن.# لو ينع به ذف ةردامو تلق

 تدسرودق تاكو مزءزامو 5تاقف ةمزمر ز رة>١لاةف ىقءاجف ثمن ةىمدعمم ىلا تسجردملا نمداك اناني

 ةرقن اذع شإ رق رحنم دنع هنم جب يجتخلا يف دس لاقمالسلا هيلع ليسا تضم لل اهؤامراغو

 ثرالاه.ءمو هلو.« ادغف قدص دق هنا فرعوا,ءضوم ىلعلدف ماق هل نيبتاماف للاةيرقو بارغلا

 ران تم امما باطملادبعاياول|ةف هيلااوماق شد رق هب تملعاماذ 00 هريغ دلو هل سلو باطلا ديع نب

 نمهتيطعأو ؟نودهإتصصخ ءيثاذهنا لعافب انام لاقفاهيف انكرشافاقحاميفانل ناو ليعمساانيي |
 اولاق ؛يلا <مصاخا مميش نه 5 و ىنيب اواءجاف لاق كمصا# ىدح كيكراتريغ اناف انفصناف هلا ولاق كتيب

 ا لمع ا رف دممو باطملا ليع بكرف ة مالا فارطا و تناكو هرمل لاق لإ ذه نب دعس يف نب ةنهاك
 يي كر

 زوافملا كل": ضعبب أوناك ا وخاوجرت 0 ضرالاولاق رفن شارق قزم ةيفلكومبكر

 هناح م الالات ا راملذ ياسا لم انيهصي نأ انسفن أىللع يشضئاناو ةزافعانا

 8-55 4 ّة رفد هسفنل كتم ل جر لكر حي نأ ى رأآق اف لا اق كنعتاع : انرماق كي ارا عبت اني ار نااولاق نورت اذام

 كوع ل لاق مثتوملا نورظتنياوساجوا ورفش لاق هترفح ىف هنف دهيحاص نود نم ترام ند لكف ةوقلا نه

 0 ؛ رق نم مهعمن مو اول راو ءام انقزري نا ىلاعت هيلا ى سعف ضراالاف برضنالانلامو ٍ

 ةباد رفاوح ت2 نهتر ,دعالا 4 تس ها ملو ا :ر؛ هتلحار :ىلا ب بلطملادبعمدقتو نولعاف مثام مهي

 اوور د هب ؛ حصا برشو هزم برشف 00 1 باطا ا دوعربكف بدذءءام نيع ب اظملا ديع

 متاوةسواوب رشنذ ما اوىلام” هللا اناةسدقف ءاملا ىلااو له لاقف شير : رقنه لأ ابقلااعد مت مهةيةسأ اؤامو

 ءامااذه كاقسىذلانا ادبامزهزف كمصاخم ال هللاو بلطملا هبعاي انيلع كال هللايذق هللاو دق اولاق

 نح او مزمز نيب مد اوا>وةكماوفار يت> ةءماوعجرو عجرف عجراف مزهز كوقا اس وهف هدام

 هللو 55 نق ناك همانم يف بلطملا دبع ع ليللا

 مدنت 5 اهترفح نا كنا هدي مزمز نا 7 2 مأاي

 مقني م "لفاح جوجملا ىل ةاسلا دع مظعالا كيب نم تار : ىهر

 ادذؤ 0 دعالا با ارغلا رقني ثيح لاهي رةدنع هلليق مزمز عم عضوه نلإ او لاق باطلا يع ةعمرس املؤ ظ

 207 انو فاسا نين رولا ذنعرةنبإ بارغاادجوو لا 4 ١ رةدد>و وذ ثرخلاهنب اهعمو باطملادبع

 ككرتن ال ّللاواوا ١و هيا شي رقتماقف رماثي>رفحيلماقو لوعملان ءادعذ امه دنعرحتتو امه ديت شي ِق ظ

 تنكسامل امه رد نأ اوربا ممل كلذ ىلع هو دس> شيب ن تناكو اهدنعات ر>:هو انانثوو اه رفح نا

 هذه ىف ثعاب ىلع هللا نا تربخ |امل و مزمز يف تع ووادكلا

 هوعزان باطملادبعكلذب ربخأاملف | مضوهاوفر او و تيكوت كه لاو هتفص نه أم ابن ةبارقلا

 ريكف تامال لاهل تربظف كمعل ؛ ريغرفش عضوملا 'ى طء اعرف رف4هوعدضعء.ل مهضعإ لاقف كلذ يف

 يك اع و هلاامهو بهذ نم ني هع ىلا غل ىت َد> ىداتذ ىطخملهنا اوفرعف

 و اولا ا نكلواللاق ةكرشاذهيف كممانل بلطمادبءاي شي رقدلتلاقفاعوردو ٍ

 100ج 0006 201 هك اتش تعال انتل جتا عك ةئقل نإ دق طلال 0 1ع: س2 عج هل يوصل تحط جنح دع ص سس
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 هيلعللا ىلص هللا لوسر

 اذال اوقي هوءمسأ 0-6

 ةنجلا ىنأت ةمايقلام 0
 مهلا قلطزا-اب يدانتف

 ديشن نا ينادعو دق كنا

 ليلجااط لوقيف ىناكرا
 تدوش دق هلال لج

 رمعو ركب ىبإ كناكرأ

 هللا ىذر ىل-ءو نانءو

 5 نيهمجا ملمع ىلع:

 نا ديرت ةبادلا لت لاق

 عوجرلا واان دنع نوكت

 ترتخاف الما لا
 تااقف لها ىلا عوجرلا
 كيئات د كناكم ثكمأ

 تثكف لاق بكرم
 اف رحبلا ىلإ ةبادلا تازاو

 ةعاسريغ ينيع نع تباغ

 لع ترم
 10 كا

 َىَح ةدوساو

 ممم فول ل موملا ترشاف

 |.:|بكرملا يفاذاف ترظنذ

 ىراصن مهلك لجر رشع

 ىرب- .

 نئصق 31 ترصصقو

 نأ تلعذ مياك اوماساف

 ذااوظع ١ رسما وقالاءال وه

 مالسالااءل لصح مهتكربا

 دما هلو ماقم لعا انانو

 ما ارملاغولب و قيفو وتلا ىلع

 ارعمشل اوقأ تدشن او

 شرعلا بر دنع موق

 ةلزيمأ
 مارت اوتاراشبوةمر>و

 قالا ريخةيدصب اوزاف
 اوفصصتاو

 مالعا سانالوهف ؛ةصوا



 دو قيدصلا ركب ىبأ ىنذ

 0 - ا ار .ف نيح دق لو نيح دق ىلو ني> دق يكل اواءدجا لاق عنرصن 0 1

 8-5 00 0-3 ف 0اس رم 0 اولاق 5 يب 0 0 06

 7 : ٍْح هلع

 قاعف لاق شي دمج :باطال دبا 3 د تفايسالا لعنادوسالا اجرخو بو ا الع 1 ّ
 بهز لواناكف بهذلا نيتلازغلا بابلايف برذغو ةيمكلا بايب جيردالاو فقايساللا باطملاديَع | مالسسا 55

 جرخ !اماهنمج رخاو اهرفحاماف مز هز رفح لبق بااملا كيحأ ةمدقتلاو ةسانرا كنا اادبح لد
 : هلد.يشاانائعربلا اذكهو

 لعاوابةاوامي>اونو ةكع تناكيلاهايملا جي نعل تفاعو ةلردواهاجو امالع شي رق يف كلذب دادزا 2
 نآرغااو درو ليللا يف

 | ىلع كانمديعوتب كلذب ترذتفاو مالساا هيلع ليفمسارلا نماموكلا امئام ةب ءذع نم ناكال مزعز

 ملغا هللاو برءلارئاسىلعو سب رق

 ع( ذه انتقو ىلا اهرماءدب و ةيمكلاءانبةفص ىف سماها بابلا)

 ماع
 حنمىضت_ملاىلع م اماللو

 مارك ادناعا هل

 دق راتؤملل هنأ ادصلا م
 انثدح ةكميىل رغلاديلولا نب رمت نبب ةريغملا نإ نسما انربخاى أر ةلادجأ ىأ نبدأ ورمعوبأ (انربخا)

 انثدح مامهوب ندع ىلاعل ناك انشاد انث دح لضفملا نب مهاربا نإ د نب لضفلادرمسوب | و

 ! لعو ىدحلا قرط

 اوماد دق تاريخا

 7 را 0 هيك 1 2 اج < ب تاتا الج 1 تا اكحلا 657 تمت اا جب موس ينسج جمجوم صمم هسا سس سح

 ان

 تييبلا ناك مس وةيلع هلا صلال وسرلاق ىناملا ل اا لاق سايع نبا نع نا اروص نإ ثومءيم نع 2 ءداب اي زنب دع

 نوعيس مول لكهلخدي ءامسلايف ىذلا رومعملات دبلاو ةنجلا تيقاون نه هن وقايمال سلا هيلع مدآ طوبه لبق 0

 ىلا مالسلا هي هياع م ]ل ها ىل أعت هلنأ ناو مارا ةب كلل ءاذد ةمايقأا موي ىلاهي 1 ودوعي الم كلم فلا

 لوا ل دلي وهو دوسالار جملا هملع لزن . أ ود دعرةدش نمكلفلا لةموهو ةبحكلا عضوم

 ىلع يل اعت هللا لزن م رجحلا يف هلءجف مب ةيممدآىف نم ىلاءتهللاذخأ مث هب اسانئتسا ةيلا هموشق مدآ هذخاف

 ىلا ش>وتسا مث ثكعي ناهّللا ءاشام كانه ثككرف دنهل ضراب وه اذاف يطختف طخم مدآ اي لاق مارصملا مدآ

 0 زوافم كلذزنيبامو ةي رق مدق لك ضومراصف ىطختب لبقافمدآ جيد هل ليقف تدبلا

 ١ هييطأ هللا مالس نم مهيلع

 ١ كشلا موي سانلا رطقاام
 اوماصوا

 دعس ىلأ نع ىورو)

 كلا هللا يخ ر ىردخلا

 هللا ىلص ينلا نع ( هنع
 تاخد لاق هنا و هيلع

 وطال [ ف1
 اهراماو !-مضايرب

 اولاقداوح نولوقت تنك افلاق م اع ىئتلا كليق كلم !١ا اذه ان جد> دقل مدآ إب كدجدرب تألاقؤ ةكئالملا

 ناكو لتتم فا طاذام هاك ربك 0 هلل د هللا ناديسلوقن | انك

 ارامعتبيبا ذه لمجا بروم داق ناثوبارابا 0 ولد الاب عيب أمس سأة شخ عباس نا تيبلا فوطب مدآ

 هيلعىضق االيلخ هذ أمهار ؛ أاهمسا كتي رذ نم يب هرهعم ىلا هيلا ىلا ءتدللا يحراف ىحإ 2

 ا : هاند ١ نم غرفاملف كسانهوه رع ءاشم هملعاو :ةقاومو هه اريل دا انتم هل !طينا اودتر تيآر 3 اقراجتماو

 فنرولوقي سانلا نمتببلا اذه جمب نملبقاف نين :ذ الحا نيب ام عمساف هوجحفاسب ىن ىلاعت هللاز انلا | ا

 تامنمكلاسا برايلافف لجو زعدب رلاس مالسلا هيلعمدآن ار سو هيلعهللاىص ىنا'لاقو كيباكيبل | ق تقلق ا 1
 مرحلا يف تام نم مدآاب ىلاعتهتلالاففةنجلايفىنهقحلتنا ائيشكب كرشياليت دذنم تيبلاذهيف | © ةء ع ع7
 ا كسلا هن هدا لو اورلاتودو ) ا ىف ال وأ ةي روح ةءطق لك نم الا ل لاالع لآ ةراةفلتخ دن اساب ( ةاورا تورو ) ةملايقلا وب اننا دتشتناةيشى كرشب»ي | © © 00377

 : سنايو مهحيبسلو مث ءاعدو وءامدلا له أ مالك عسا ءامسا' يدع ًارمضرالايف هالجر تناك ضرالا ىلا

 : املؤ مدآ عارذب اعارذ نيتسس ىل اى اعت هللا همعقذف لجوء هللا يلا كلذ :تكيشاو ةكئالملادع| اهفمييلا |

 تنتفإ اهفرط تجر 2 5

 ضر لاو تاومّسلا ل هأ

 باغل ا( 45 ت هذا ناو
 هللا ىلا كلذ ك2 شحو:س امه>يبستو 3ك الملات ءاودأ ند جيتا ناك ام مالسلا هيلع مدآ دقف

 ىلا مدآ ايلاقم َن ) لا تدبلا عضوم لعش كف ةنج+لات يقاوي نم ةتوقاب ىلاغت هللإ لزناف لجو زع

 ظ مدآ هجوتف يثرع دنع ىلصت تك مك هذتع يصنو ىثرعلو> 0 . 5 هبا فر .ط:اتبب كل 1 د[

 ْ ىلاعت هللا ىحوأ لاق 0 ننأ ن نغ نقلا 0 تببلا ىاذك ةكمىلا مالسلا اي ةملع

 | وادرلاو ىسشلا
 نيبام ت كل تمسوت

 ل 2 صض ردعلاو ءاهملا

 تلاقف تنا نأ تلقف

 ملا م تح و 7 كال 27 ب بسر عم مسالا هن مممو هم نت 255095505951559 222727522



 هذ ا

 نوف ةكئالملا تير ادب فح مث هيفاتيب لن باف قلطناف ىشرع لايحام رح ىلنامالسلا هيلع دانا

 الو هءاع ىوقاالو كلذب ىلفغ كب مدآلات عا ءاط يف مهنم ناكن م كدلواو كل بيجتسا كلانهف ىشرعب

 لاق بدع ناكع وةضورا رماذا مالم سلاهيلع مدآ ن راك و ةكموك قاطن افاكلم هلدننا ضيقف هيلاىدتها ٠

 راقمهأدعت ناكملكو انا ارمعهيفلزا ناكم لك ن كف ةكمم دق قد كن اكم كل !هل لوقيف انهى لزن ا كال لل

 اهاكس انلا !ملعفي يلا:ءاككمانملا هإراف تافرعىل 6-0 جرخ أ انب نم خرفامأف تبلا ىب مانا

 لاق تقلا عئاب يب و: الاق * روث ىلع تافدنهلا ضراىلا عجر مثاعوبسا تيببلاب فاطوة كم هب مدق مث مويا

 تاقف هياجر ىلع ةجح نيعب راأ مام ججح دن]و دنا لر 1 ني»لز :مدآنأ سابع نبنللا دبع الج بتل رفا

 ةنتم نب بهولاقو م مايأ ةثالث ةريسم هتوطخ نامتاو هل ناك« ىشاعأ «لاقبكري ناك الا جاجا أهل
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 0 و ىس دقي وىدعجم جمس ن4“ كدلو نماهيف لءج 0 ىلام: هلا لاق ىري مغ كسدقي و كد

 قدا ركب هصخأ ات تويمبلا كلت نم لدج ف ىمسا اهيفرك ذب وىقلخا يف حبسا و ىركذب عف رد :انويب هيف

 0 هممر# كانمآ ام دكا لا مث ىلالج تعضر هيلعو ىمظعب هقطنا يتب همسأو ىح تانهرئوأو ش

 ١ د حض دقف هله( تا ند يت مارك كلذ بجوتسا هتمر <« همر> نفدقوذ نمو هت نموهلوح نه ظ

 قم مع جيف لكن م نين أي 0 زها لك واعر اربغ اشو أي سانلل عضو تيل : لواهلءجا قدرح حاباو قمزرف>و

 | ناكاذكبف نرقدعب انرقوةمأدعب ةمأ كدلونمءا م ,ةلاو مهالا هر همي منايح تنك اممدآ ايهرمعت

 ىلا ىلاءتهللا هعفر.نافوطلا مايا ناك اماذ نافوطلا ماياىلاكلذ لعتن مث ىلاعتهللا مسرح ةينكلارمأ هل

 ناكف قرفلا ندنايص سيبقى لبجفدوسالار جلا بخ تح ماللسلا هيلع لي : ربح ثععن وةعب ارل! ءامسلا

 قحساو ليسا هلدلوامدس»ب مهاربارمأ ىلامتهّللانا مثءالسلا هيلع ميهارب انامز ىلا الاخ تيبلا عضوم
 فترالجوزءدتلالاسف هينبي عضوم ياي ميهارب اردإ ملف همسارك ذي و هيف دبعي هل ثدب ءاندل ماللسلا|.ميلع ً

 تيبلاعض .وملعهلدتل ةنيكسلام ميلا ىلاعت هللا ثعب موق ةلاقف كلذنايب ةيفيك يف ءاملع !!(فلتخا ا

 قرب الا لاقف هنعدللا يذر بلاطىانب ىلعىلا ماقالجر نا ةرعرع نبدل اخ نع برح نب كان تلح

 هيلعميهاربأم اقمديف عضوو ةكرب هيف عضو تيبلوأ كلو اللاققسانل عضو تدب لواوهأ تيبلانع

 نب انامالسلا ةيلعم هارب |ىلا ىحو أل جوزع هللا نا ىنب فيك ك تأبن|تئشنا وانمآن اكد خد نمو مالسلا

 ناس أراطعج ومحب رىهو ةنيكس || لد وزع هللا ل سرافاعرذ ميهاربا كلذب قاضف ضرالا يف انجي يب |

 ناميهارب ارمأوةفجلا قوطتكت يبلع وضوم ىلعتقوطتف ةكمرلا انيهتتايتحهبحاص اههدحا عبتاف |
 ريست تلءجنف ةبدكلاا ردق رلعدتب اد سهيااىلاءتهّللا لسرا نورخآلاقو اتبب ىنبف ةنيكساارقتست ثيح ينيب |

 نامهضعب لاقو هصةن:الودز:الا ما ظ ىلع نب اميهار اي ىدونو تيباامّيضومىف تفقوف ةكممدق دق نا يا هعم |

 لجورزعدهل اوق كلذو مال لاهيا علي ريج تدبلا عضوم ىلع ةتلالدل ماشلا نم مال.سلا هيلع مم هار : جرت قالا 1

 أيناريعميها رب !ن ناكوة راجل اهلوانب ليعمساو هيندب ! ميهأرب | لمجفاوأاق هب ءالا تديااناكم ميهارب الان اويذاو

 تاه ىن ا انيكىلبهلوقي مالسلا#ي لع ميهار اناكف هيح اص ناسأ امهدد> |ىلاعتهللا طاف ايب رع ليعم ساو /

 ”عيطساا ز روطو انيسروط ل بجاة سم نم بكل انبف هذغن كاه ليعمسااللوةيف ارجحمل 1

 يسال هددجوف عجر مين ليعمسا بهذؤ رجح ىتبذ لاق ءار> نم هدعاوق شل 3

 حس رماعضرالا«ذهلاما برايلاةهريغا دح أ !هيفرإ ؛!دابتعاس ىأ ارفضرالا ىلاطبهاام مال سلا هيلعمدآن ا

| 

| 
| 

 | كفر دقف هريغد را ”آن :رمف اددرجعر كتلا نود و اهنا اكيلا نودي واجيجتض ةيبلتلا نوجضي.

 | هتجاح الكف عس و لضفتي ومني ناو هفايضاو هدفرعم ركي نا ميركلا لع قحو ىنفاضو ىنرذو ىلا

 ظ
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 يضر قيدصلا رك ىنال
 ىلاىضمااط تلقف هنعدللا

 تاقو تضف كلءب ريعو

 رحل تل اقف تن أنا ةيناثلل

 لاعت هللا ىذرباطخلانب

 ىلا ىذما ال تلف هنع

 تاق تضف دال ١ رق

 تلاقف كنا نا ةثلاثلل

 لوتتقملا همدب بضتخملل

 نب نامع اناودعو املظ

 هنع ىلاعت هللا 0

 ردق ىلا ىذما ات اقف

 ةعاراات تاق تضف نا 1

 تلق مت تكسف تن

 0 ىلع ينتلخ ياتو ]

 1+ سان ا لو ودمْط اف

 ىلا نب قا ين

 نا لبق ةتعدتلا ىضر بااط

 ءارهزلا ةمطاشب جدي

 ءافاخ موف م اع 3

 :جووو

 سو ةياعهللأ ىلد ينل

 مهو هعابتاو 5
 ىلا ةمايقلا مولاه نوفئاح

 هللا يضر ةمازكلا راد

 انعهللا يضرو مهنعىلامت

 عفار نع ىكحو) نيمآ مهب
 هنعشلا ىذر هللادبع نبا
 نب مشاه ىل لاق( لاقدنأ
 كندحاالاىنانكلاى< |

 ةتعمس و يدب ا

 ىسفنب هتدهشو ىذا

 تراي مقدب هللا ينعفنو

 ايأ اي ىثدح تلقف كعفني
 شر انوزغ لاقف ديلولا
 نيناعو نا ةنسيفمورلا

 هل لاقي لجر انعم كا



 اذناكو ثرالانب له هب

 مو ةدايعلا ن“ طظد

 انفاناو نآرقلاسروأ: رس

 ةلياأ تءاجف ىلاعآ هللارأ ذ

 هاياوان !تخردت اهيفانفخ

 انكو موسقلا س 0 -

 دفع ود علا نير هام

 بءص ذودملا نه ندح

 نم تب أرق ةرمأ انملع

 كلتيف ة ةدايعلا ٠ نه كوعس

 بعتلا ىلع هربصو ةليللا

 عاطاملف هنم تيجءأام

 ناوّناك م رب هلت اقرجعفلا

 !مممحرولفاةح كيلع كمفنل
 لاقو ىكف كلاري> ناك

 دفعت سافنا ىهاعا ىخأ

 ىؤقنت مايأو يفي ر معو

 توملا بقترا لجراناو

 هاتاغف كلذ قاكباف لاق

 امهللا ك-لع تمسقا

 تحرتساو مارا تاخد

 اناوالياق مانو لؤدف

 ةيملا رهاظ سلاح

 ةموخلايف امالك تعدسف

 ءاوس ةهيجلا يف نكيملو

 | وه اذاف هيلا تمدقتف

 ماكعي و هموث يف كحضإ

 ةمالك نمت الكب

 عجراذ نأ فحئأإ 0

 سئل هن :اكينعلا هدي دم مث

 وهواةيفرادراه درم ايش

 متةلوللاو لاق مث ك دعرغاب

 كءترب وهو هموت نء بو

 أيلم يردد ىلاةتلضت>اف

 0 :و انيع تقاتي وهو

 هموفهيأاداعو نك مس َقح ص

5 

 0 كايف ة ةعادو عب ا شيب 3 اهادان 0 املع 0 20 را

 نه ليع.ساو ميهار !أغ رفاملذ هعضومىف هبكرو نابل الا وزو وس الار جتا رداسلاب هناع ميهارب ادا

 انم ليقتانب رليءهساو تدبلا نمدعاووقلا ميهأر ؛اعفري ذاو ىلاء:هلوق كلذف ام مب ر اوعدداع 1 اوتديلا ءانب

 ىلاءت هللا ب ادجاف مي>رلا باوتلا تناكنا|انيلع بتوانكسانمانراو ىلاعت هلوق يلا م اعلا عي كا كرا

 امم لصف ىن :مىلاة مرتلا مدا ,! مج ج رذذ جلا كدسان 3 اةيملعيلا م( !'مالس سلا هيلع لا احل أمهءاعو

 قح كانهاى مافف ةفرعيلا اههم ادغمث حبصلا ام ىبصف حبصا يق ة>اى تا مئاشعلاو برغملاور هءلاور وللا

 عضوملا ىلع امم. فةوف ةفرع
 ءاشملاو برغملا نيتالصلا نيب عمجن ةفادزملا ىلا اممم عفد سءشلاتب رغاملذ مويلا سان !!هءاع فقي ىذلا

 امهب ضافأ ح.بصلار فمسا اذاين> حزقىلع امم فقوف ةادنلاةالصا "لص مرحنلا لطرح م تامل
 امهم ض افا مثقاحلاب |ههردأ ءأو ينم نمردنملا امهاراو 0 - راما ناءمري فني 5 |مهاراف ىنم هىلا

 نيكرشملا نمزاك امو افين> ميعارب اقل معبنا نا ل سو هيلع هللا لص د انيبن ىلا ىلاءآ هللا ىحراف تبا

 ناذالاكيلع لاذ ى ىوع غلب ي امو برايل ل هلاف نذؤب ؛نامالسلا 2 ٍاءميهار | ىلاعتهللا رعأم“

 ءامسأا نيب ام هعم ف هللا ىعاد اوبيجأو' هوجشا انني أثر لو ب دنا هلنادايعاب ىدانو ارييث العف غالب ٍلاىلعو

 معيف قوس نم هللا نمآ نم لكه.اجافءاسنلا 5 ادرأو لاجرلا تالصأق يف نمو رحالا نبامو ضرالاو

 هياعميهأ أرباليقتساريمع

 نهفقوملاىلا اهمحار متر هملاقرب املا نين المعلا نيب عمج سمدشلا تااياذا

 نب هيبعل ريبزلا نب هللأ ديع (لاقر )كيب 0 اكيبل ةمارقلاءوب ىلا جمب نا ياء هللا

 ىنذاو' لجو زعهلوق كلذو كيب مولا كابا بوجاف جملا ىلااعدفماشلاو برغم او قرشملاو نولاءالمساا
 ميهاربا هأنب ام ىلع تيبل' لزب ملف تانالا قر < جف لك نء نينا رماوغ لك ىلءوالا+ر كونا : جخحاب س الإ

 نينس سس. هةممم لبق كلذو مل-سو ءرلع هللا ىلص د انءدن دلوم نم نر: الد إس ةنسحىلا مالسلا هيلع

 ارردحألا لغز سوريغو قدسا ن نم رك دام ىلع كالذ يف بحسلا ناكو بأهل مةيمكلا شيرق تمدهف

 نهلجرل ةج ىلا ةنيفسإ ىمردقر>ااناكوامفيقستوامهؤر اودارافةماقلا قوفةموضر تناكة كلان

 ضعب مهسفنايف مه ا يبفراجع يطبق لجر ع ناكو !مفقسل هودعافا,بشخ اوذخاف تءطدتف مورلا رات
 اوناكو ةيمكلارا دو ىلع ف رشف موب لك | ىد ماماويف حرطإ ىنالةيمكلري نمج رم ةي> تناكوا,حاوصو ام

 رادج ىلع موب تاز يم امنيبف اهوباماو و اهافتحتفو ترشك الادحا!!منماون ديال ناكهناكلذو هنوب ام

 رقتلاقو اه. بهذؤ اهفطتخاق أرك أط هّلباثءيف عنرصت تن 3 مةيمكلا

 راجفلا بر> دب كلذو ةرهلاىلاء:هللااف اهك دقو ايش خو اةيفرالماعأن دنعناو هتيب ةرامعن مدان ررأام

 ىذردق ىلاءتهللانا اوجرناانا نشد

 نإ فر# نإ رءاعنب ريم نب رععن .بهووباماقامئانبو اهله ىلع ترما اوءجااملف ةنمس ةرشع سم

 يئاولخ دتالإ شا ندر امل لاقف هءوضو# ىلا عجر د هل نم بوو ارج>ةيمكلان ملواننف دف موزع

 نا 3 ” سانلا نم دحأ ةماظمالو اءر عمبالو ىغإ روم نم مي اواذدنالو و اييطالا بسك نم | ائانب

 لوقب وعو اهيلع ماقمث لوعملاذخاف اهمده يف كب ًادبأ انأ ةرغملا نبدياولا لاقف اهمده اوباه سانلا

 بدصا نافءرظتنناو اقو ةايالا كالتهب سانأا صب رتف نيذكرلا ةرحان نم مده مث ريحلاالا دي رنالميللا

 ايداغ هتليل نمد ءاولاح .مصاقاتلعف اع ىلاءتهشلا ا اال ايشانم مادو

 ا لبالا ا اجد ىلا اوضفاف ساسالا| يا مدا ىهتن | يت> هعم سانا مدخو م و مدهف هل مع ىلع

 || تكرحن رجحلا كر املذ امهدح اعل الفيلا مم نإ رجعتح نيل تاع رقنم نءلج ر ل داف ضب اهضعب ذخآ



 | ةليبق 3 1 ١ اي 0 0 اواو 8 0 9 5 2 تار "1

 5 هءوضت نأ تداراةل ةلكف 9 هيفا ومصتخا نكرااعضوم ىلا ناينبلا ئاوذلب امو اونب مث !مدح لغعمجت ا

 م امو 5 ءءوأ ام ةناح رادلا كيعوثلا تكل 0 لاتقل اهي اوت اوفلا#و 00 ,خالان وو ة ةفص ا

 عندا اودك مكلذب ماس ا مهد اواذ داو ه توما ىلع تو نإ ىدعوذب 3 اودقاعت
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 ركل ودجسلاقف اوهعت د مهام * كاز ىلع لال سءوأ لايل

 .ةللإ اولءجا شي رورتسمالو 0 لا 5 اهلك شا رن اذكنرح ناك ةريغملا نب م هل

 ا لدغ ل > نم اذاناك يا اوقئاوتو كلذب اوضرف يف كدي يقي ددعسملا اذه باب ند جميلع لخ دي

 نا ةاورلا 7-00 اوفصانتو اورواش

 ند لد !هيف نوفلتخلاءف ؟©

 ربل اهوريخاو مما ىهتن :ااملو هب انيضردق نيمالا د اذه اولاق هوأزاملف ملسو هيلع هللا لص هللالوسر

 | هوءعؤر م بو هك نمةيحا 2 ا يبق لكذخأتل لاقمت ةاكملإ هو هعضوف نكرلاذخ افهباوتاغاب وث كلا اودلد لاق

 تناكف [وأ ل هيلع بم 3 هول دعبص و ةعضوماوغأن اذان > كلذ اولعفف اءينج ١ هتنب امىلع كلذ كح ةيبكلا

 اوفذ:ؤ رعب لا نبهلا كنَع ناو تلاريع نب ني-مع ار داح يح ةرجشا نم نب 3 ةسو عل ١ رأ ةنسىلا نوفل 5

 .باوذخاو قيئجتملب تنبلا
 ةراان>

 مهنه .رخ1لاقو

 نولوةي و نوز#ر

 كو بما اذه ناديعا ىعرت د لب از كا قمت :هلا ل ام

 هررماو افصلاب نم مزخأت #0 هذ نة مأ عسينص ايكر تكا

 هك 0 نقء 0 220 ناكو تقرت>اكلذ مأم ءاو 01 م هب ثمر رام ةيكلا ناطر> تلامث ةنجنم مءاةورؤ أ

 ب هل قر :>اوةيهكلا باب تقرحاف حب رااامءتءه ة ةرا ارث تليقاف اهود نو ةقويلاوناك يا هيف بيلا
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 باصاام تمءئؤ ةنككم أ ةثالث هنم تعدصن او دوس|دق نكرلاتياارورانا!!هيلاتمصلخ دقو ةبعكلا تقرتحا

 نسل اوراشاف ةيعكلا

 ندكرا نيبام ةيءكلا راتسأ تا رْعذ هل حمرلا تراطف

 ع سلا

 اك م. هغ د: كم سوا عجملاو قاع

 يف اسدق ذخأ اذه بدسإ 3 اولاق ريب نلا نبا باكا نم

 كنام ا لدأ ناكو تديلا قرتحاف رانلا 6 تراط تبيلار ذب: تناك ةأرغا نا كلذيف برشا

 0 زلا نب هللا لب عمدهف اولاة هللا ةردق نم سدل موقلاقو هللا ةردق نموه موق لاقف دكموي ردقلا ىف نانلا

 لدحر اممضومىلا نواصي ومس اناا ءارونمأمنوذواعب سانلا ناكو ضرالاب اهاوس حل ةبعكلاا

 احدت نمديفدج رام .متديلا لح نماناك اه لءجورت تين ةقرخ يف توب |:يف هدنعدوسالار جملا

 لوسرن يناثدد ر كب ىلأتنب ءاَأ ىماذا لاقو ه أنبد اعأ م * تيبلا ةناز> ف ةيجحلا كْمَع برطو

 3 ١ زاف مهاربا ساس لع ةبذك تورك كموق لهع ةأ ”ادحالولة شل اء لاق ملسو هيلع هالاىل اص هللأ

 دلاممتزوعأ اك ررقناورجلا ةيمكلاىف

 هورقالاةف ةق رب تقربف ةرذص اهنماوكرحف لب الا لاثمااعالق امدجوفرفحف ريبزلا نب اهب رماف

 افذقف:
 اب رغانا ىايقرثانان نيياناط تاع تحبلا نمرجحلا اودرخاذةقف

 اهساس اىلعا
 ةينكلا تناكف رخالانءجر ,توامهد>ا!نم لخ دي نيباباط لعجو رجلا أميف لخ داو ريب زلا نبا اهانبف

 ىو ءريزاا ن ؟بهللإ كيع ىناث 'فسوي نجح اد الدق ىتح نيمبسو عب را ةنس ىلا ريبزلا نبا اهانب اه ىلع

 كثالملا ديعرماب ريب زلا رز نياهانب ناك ىذلا هب كلا اناينبج اج1 |ضقنفناورهنب كلملادبع لبق نمزاجحلا

 يطمرقل أملقن هم ناكااجالا كج دااهاجإب ىلع مويا ىهف شد رق نخب اًشمدوشع لوالا اهتانب ىلا اهداعاو

 | هللاهنمل نب رحبلا بحاص ْ ْث رديأاىلا ج جاحلا ند رسأ أ عمدب بهذ ةكع جرجا عقوام اعدوسالار جل

 تاقئربكي ملام لءجف

 عمت لاقف ىنثد> ربحاام

 لوقت ىخااي كتممس ثانذ

 ١ كتي أرومجرانابحاال

 امتددر مث كدب تددم

 كردسإال لاف قارب

 مو لاقف هراع تءسقاف

 ىدودسأب منلاتف كلذ

 دق ةمارقلا تاز .لاتذ

 نم ساذلا جرخو تدءاق

 هارون
 باجل

 ني صخاتش مر
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 اينايف وى ل صاني رافتنم

 نالجرقانازإكلذكانا
0 

 قعاما سف امينم نس>ارا+ل

 مالسلا امبيلع تددرف

 دق رشبا ديعسايىلالاقف
 يعد كو كيل ذرفغ

 بوجتساو كلم ليقو

 كل تادعو كراعد

 نمكل هللا دعأام كب رن
 قدح مهعم تقلطناف معنلا
 ناو فقواان هىقاجرخا

 ليخ اهقيسنال لي انأ

 وأ تفطاملا قربلا اهناك |
 ' رأا بورش ا

 غابيال قهاش رصق 0 ا
 عتص هناك ها,تئم ف رطلا 0
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 فرصاعلا

 انيهتنا يح ان

 * هيلة رون هلو ةمضذ نم
 هبا حتفنا هيلا اناصو املذ

 لبق .نم

 :هغابب ال ًايشاني رف ناخد
 لعرط الو نوفمعاولا

 تدعم نأ

 رولان م هرؤورشل باق

 فنراداولاب نءاضولاو

 انوأر املذ موجنلا ددعب
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 نم 5 ءا تاذ سل < يل

 ةلاكم

 ىساركب ةنوفحم رهاوجلاب

 لك ىلعو تيقاويلا نم
 ند نس | هن رادعرب رس

 جاهو بعذ

 عيطتس, الر مقلاو سمشلا

 ا ةيلاعةدحاو نبطسوفو

 ١ افيو ًاهرطو يلع
 اذه ن الحر لا لاتؤاحلاجو

 انهو كلها ءالؤهو كلزنم
 يندع ف ريتا م كالي ةه

 ىلا يراولا تبثوف
 امراشيتسالا وبرحرتلاب

 بئاغلا لها نم نوكي
 مْ نييلع همودق دنع

 ىلع ىنوساجأ يت> نوامج

 بناح ىلإ طسوالار بر سلا

 هذه نلق مث ةيراجلا
 ابلثم يرخا كلو كتجوز
 كيلا نوراظتنالاط دقو

 ات ملتف تاكو اهتملكف

 ةنج يف تلاقف انا نياو

 تنا نم تالقف يي وأمل

 ةدل لا كتحوزأنأتلاقذ

 يرخالا ا تأَتف
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 نا دع يف لوحاو

 ىدب تودم مث يرخالا
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 ا ةقروباسلا ىيولاو 4 0 انايعازلاب كا 1 كلزوهمضوهىلا درو هنمذخأ مث

 هيلع هللاةمحر

 »ب (هدلو حب 0 وعنا مارا أرك ذىف سداسلاب ابلا)#

 املعف!تبأاي لاق ىر'اذامرظناف ف كحذأ ىلا مانملايف يرا قا اب لاق ىعس || دعب حلب ,املق ىلامت هللا لاق

 هيلعمم اربا ارما ىذلا يف نيملسملاو اني او » نب رب اصلا نمهّللا اهنا ن ندسسرم و:

 بهزويلاو ق>ساوه موقلاقفم السلا ملع قديس ناكمن | ىلع باتت لا لها عامجادعب هي هيثبأ“ نم هحيذب مال ىلا

 كيعستر ايحالا بنك مهعابت اونيعب اتا نمو بااطىانب لعو هنع هللا ىذر بطلان رمع ةب اصلا نم

 يرهزلاو ليذهلا ىاو طباس ىلأنإ نمحرلا دبعر عدجالا نإ قور مو ةرب ىأ ن مساقلاوريبج نب |

 انالاق دوعسم نب هللا ديعدنع لجر رختفا لاق نصوح الا ىا نع قدعسإ ىلانع ةيعش (ىور) ىدسلاو

 مهارب أنبا هللا حيبذ قحسا نإ بوعي نوف سوب كازدللا دبعل أقف كلا خاوشالا ن نبنالف نباذالف ْ

 ىسوم لان لاق هدج نع هيلا نعريمت نبدمبع نإ هللا ديبعنع سان دي زنع ن تا( تر هللاليلخ |

 طقئيشىل لدم ميها اربانالاَعذ كالذاواق ملف بوغثعل و قدعساو 1 ارباهااينولوقي برا مال.سلا هيلع ا

 نعد قدازءالب هندزامءاك بوعي نأو دودج ا كللذ ربغا 2 ذ حب ذل يب اح قدعساْناو هيلع راتخاالا

 بغر ارصمكلام "لسأإ هياعفسوي لاقلاق ةرسنم ىلا ن 0 تازلا. نإةز+ (يودر :) نظ

 لاقو * هلل 0 ميهأربا نباشلا حب :قعسان :| هللا ىن بوقم:نب فسوبهللاو اناو يعم لك ان ا |

 بسلا نبديعسو ةلثاو نبر ماع ليفطااوبا ورمي نب هللا دبع بهذ لوقلا أذهىلاو لوعمسأ وق نورخاالا

 (ىودو)ةبعكسلاب نيطونم شيكلا فرق تدأر لوقب ىعشلا ناكو دهاجمو نارههنبف سود و يءشلاو
 مالسسلا هيلع ميعارب ا ينبا نمدحيذب رمأ ىذلاناىف كشيالناكدنا ىرمعباا نسحلا نع ذيبعنب مرمع |
 هنادوهيلات عزو ليعمسا ىدفللاالاق سابع نب هللادبع نع حاب دا ىنانإ ءاطعةياور ىهو لوءءساوه ظ

 هللارما يذلا نالوقي ناكهنا ىظرقلا بعكن ب دمحم نع قدعساس د2 (ىودت) هوبمأ تيذكو قدعسأ

 هيلع ميهاربا نع قم اةصقىف ىلاء:هللا بات5يف كلذدجنلانأو لوء.ساهينب انو هحيذب ميهارب | ىلاعت

 ا ىنب !نمحوب ذملا ةمعق نم غرف نيح لوقي لجوء هللاناكلذو ليعمسأ هنادنبا حاذ : نمهبرماامو ماللس كلا

 !/ نباايلوقي بوقعي ق<ساءارو نمو ق ساب اهان شيف ىلاتلاقو نيه اصلان مايبن قحسابهانرشب ومهاربأ |
 ليعمساالاهحب ذبرماىذلا اموهدعوام دو ءوملا نم ىلاعت للا نم هيف هلو قحسا حب ذب هرماي زك لف نب نياو
 اذهنارمعىللاقف ماشلابهعمتنكذ|ةفياخو هوز, ز.لادبعنبرمعل كلذ ترك ذف ىظرقلا بعكن ب د.خلاق

 نسحو ملساف ايدوع ناكو ماشلإب هدنع ناك لجر ىلا لسا متتلقاكمارالا فاد هيف رظناثنك امءىثلا

 ميهارب | ينبا ىاهللاقفهدنعاناو كلذ نعزي زعلاديعنب رمعالاسف دوهيلا !!ءاملع نم هنا كري ناكو هماللسا

 رشاعم حنودسحب مهنكلو كلذ ملعتل دو ميلان ا نينمؤناريمأ ي هللا وناقم لا هيب رمأ ناك ىذلا

 ىلع هربصب هنم ناك هنارك ذ يذلا لضفلا نم ةيفامل هحذب هالارما ناك ىذلا موب نوكي نإ ىلع برعلا

 ىلص هللا لوسر نع ىور دقو مثوبأ قدسا نال قدساهناذوهعزب و مالو مهف هب رماام |

 هنعتور أ ةاورلا اماف د« هريغىلاهتلادبعهزءي+عاجالا حصلوقاهبيف ناكولو نيلونلاالكم سو هيلع
 ىلمع هللا لو سر لات لاق باطما دبع نب سا,ءلأ نع 2 نب نيسحل | نب هللادبعوب !ىقربخاف قحمس | حيا ذلا نا

 ميظع حب ذب هللا ءادف ىذلا لاق هنا سو هيلعدللا ىلص هنعو ق>ساد<ذينامرهاربادارا ىذلا مسوهيلعللا

 لازال وف نانا هنن هوس ىج نح<:

 ير اي دو سوو نيج ريت نع قب ا طع 2 ل < ط هاجس اعشم مش

 ىسومانريخان اهام نب هللا دبع نب ف سوي انربخ انا دمح نب رقم نبدمح | |ةربخاهللا دبعون | انربخاو قدعسأ
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 3 دس ل نس 2-7
 يل 1

 كلام نب سنأ نع ا ناسا ل ءنساا نع كربلا ًابنا !ليسساوا ٍ
 7-1 :ب تدجو كيبأ "تقدص براي لوةيف ىدعب قحسأ عفشي مسو هيلعتلا ل صدّنلا لوسر لاقلاق 1
 ارشي ال نم رانا لذ دت دا أ

 ركب وبأ ىدجان ابن أةنامل دو نؤن امر ثالث ةنس هيلع ةءارق ىنزملا ق>سا نب دمحنب لضفلا نب دم :رماطوبأ

 | ترتخافيتعافش ىتخانانيب و تدافصنل رفغي نان ىريخ هللانا لسو هلع هللا لص هللالوسرلاق

 | كلذو قوعدا منمتاجعتل حلاصلادبعلاه يلا ينتيسيذلاالولو ىتمالمعا كلذ نوكي نات وجرو قعافش

 ١ الجت الادطو هن ىذلاو اما لاتف ىطعت لس قدسا !ايالليق حيبذلا بركق حسا نع جرف ىلاعتهللانا |
 هتع ورق لا ةاورلا اأو هلا ِةلَخْداَو ه] رفغاف ايش كب كل رشي ل تام نموموللا ناطيشلا ةغزن لبق

 دزعانكلاق ىحارمع ملا نعهدانساب ىاطملا نمحرلا دبع نب رمت ىورف ليعمسا جيب ذلا نا مل سو هيلع هللا ىلص

 هللالوسردنع تنك متظتد ريبخلا ىلع لاقف قحسارأ ليممساحيبذلانا اوركذف نايفس أن ؛ةي واعم |

 تنس ١ ذلا نب اايك لع دّللا ءافأامىلعدعاهقلا لو سرايلاقق لجر هه اجف ملسو هيلعهللا للص

 هللا لهسنادهب رل رزن مزءزرف>الب اطاادبعن 'لاقف نا>بذلا ن نمو نينمؤم اريمأا, ليقف هىدلعمالع

 لبالا نمةئاعإ اع كدلودفاهلاولاقو هلاوخأ هعن هللا دب ءىلع مهمعلاج رخف لاف هيدلودحأ نحيذيلاهرمأ هيلع

 نياوقلا ن مد>او لكة كح ىلع لهب منارقلا فورابسسل واد رب الا نمةثاع ها فذ

 عم ماشا يا ارجاممهموق قراف نيح مالسلا هيلع ميهارب | نعربخا ىللامتهّللا ناو بف قدتسا هن | ىلع لييدلااماف

 نما اص ادلو ىن»ي نيه اصلا نمىل به برلاقف اعددنانيدهيس ىرىلابهاذ ىنالاقو طولوةراس

 هريشبتو هتوعدتب اجا نعريخما كلذ عبتا مل يممسا ماهلريصت نا لبةورج اه فرعي نا لبق كلذو نيم املا
 هنانآ أرقلا يف سدلو ىعسأأ هعم غم نيدح هل رشب ىذلا مالغلا كلذ حب ذي نا ميهار ,؛ اير نعو ميلح مالغإ هايا ظ

 قرة ناربهلا حصدقر نينرقلا ثي دج نمهانرك ذاف ليعمساهن ىلع لولدلااماو قدسابالاركذ دلوب رشب
 ليلدلدااذهو جاجاوريب زلا نب امايافنان :رقلا قرت>اف توبلاقرت> ]نا ىلاةيهكلاب نيقلعماناك شيكل

 ليعمسا حريب ذلا نا ىلع
 4 مالسلا !ءبيلع ميهاربالءفو هتفصو حببذلا ةصقامأو )ل

 لاقو ىلاع:لاذاك هني دباب راهم اشلا ىلاارج اهم هموق مالسلا هيلع لولخلا ميهرب | قراف ال هدانساب يدسلالاق

 هب لزن املذ نلاصلا م به براق ةراسوماطا ضان كويناه ويدي ودل
 امن حوبذهللاذاوه هب رشبامل ميهارب ,| لاقف ميلح مالغب هورشب ةكفت الا ىلا نياسر م!ةكئالملا نم هفايضأ ظ

 ين ب ب سلاوه اذه ناكو ىلاعتهللا ىلا اناب رق ترذن ئذلا كرذنب فواهلليق يعسااهعم غلب و مالفلادلو
 ىلاعت هللا ىلاانانر ة برق" قلطن قدس ال كلذ دنع ميهارب لاقف هنبا حب ذب مالسلاهيلعميهارب اهليلخ هللارما

 ىنايف نابل اقف كن انرقنب اتلارتليلا اا هب بهذ ىدح هعم قاطنا مث اليحو انكسذخاو

 رمؤتام لمفاتباإي لاق يرتاذامرظناف ىضاملا ةانعمو لبقتسم هظفلتيأرىأكحذاىاماتملايف يرأ
 ودغيف قاربلا ىلع ل ليمهساورج اهرازاذا ميهارب | قاكق>سا نبالاقنب ةبأضاا وب هانا لاا ظ

 ماثلإهرهادنع تيد لا واع ليقف ماشلا نم ظ 0 اب اذائد هشفنب دج أو عوعتم

 )| ةح جرا ل تال > مظعتو هب رةدأ اعدت نك أ

 لاقودب رمأأ اع .همخا وبل بعت ينباع .هارب اذلخأ 0 !!اذهىلا انب قلطن !مثةيددملاو لب أ إ

 الف حيين اان ملا ىف ىأرهنامر

 و سوو

 ْ 5 ربخأو ًايشف كرش النم راناالخدأ الز ءوهللالوقيف لاقأ. هش كب كل

 ا لاقةري ١ ره ىنأ نعزابأ نع صفح نب ران انا رجح ند : ىلعان ًابناةمنالا ماما ةع زخ نب قحسا نب دمنا ا

1 

 مقتسو ايندلا ىلا عجار

 7 بحاال ثأقف اثالث

 نم دب ال تلاقف عجرا |

 دعب اندزع رطفتسو كلذ

 ىل تهل انامل

 اهسلع نم تدغبم من
 ابعدوا

 ربصالو ىخ |ابتظقيت 8

 د اشعه لاق اهنعىل

 كن ًاينه تلقو ع 1

 اركش هل هلل ددجح كيعسأب

 تضيف

 نع كل هللا فشك دقف

 ل-ه لاقف كلمع 0

 تيارامكريغ د>ا ىأر

 كيلع هللا لاقف ال

 0 |ىخالي

 ماق َ  ةارلا يف تمدام

 د كك روطتف

 تاقف

 حضوم ىلا هجونو هحالس

 ىلا ل انقماعو وه رلاتقلا

 تفرهنا م لكبللا

 هلاتقب سان | ثدحب

 لءقام لثف اي
 ناكةلا هوس > مويلا كره دس

 ماهم تحن هسفأحرطإ

 0 ل ودعلا

 ةذ لاق هءلع نونب

 2 اش نوداعب و يسفن

 مدل لثميفاوسف اننأ
 رخ ىلا ىلصي اءاق ثكم

 اع انه حبصأ 2 لدكللا

 نسهالاب لمفا غلب الت اه

 تقلطناف ديلولاوبأ لاق

 ةنمن وكي اذامهر 5 ا

 ف هسفن ىفأبي لزب مل

 وهوراهنلاةياغىلا كالا, 1

 اوناك امء يش هي ةنأأب ل



 ا ١ 55 ةراجخلا نم هيلعدلومرا

  برطض أ ال تح ىطاب رددشأ تباايهحبذي ناداراىذلا هنبادللاقف ةيكالا كحيذا ىنامانملا ف ىرأ ىنا نبا | تبرغ  ىداهرزعو
 عرساو كت رفشذ>ثاو درج# ءاهأ ارهدي رجا صقنيف يمد اميلع حضتني ال ى د> كب ايت اون ْ ٌئ م هءاشخ سهلا

 07 0 مالساا يف :مأ مرق اف ى ءأ تعا ااذ نادي دش توملا نافل ءتوءلل نود! نوكيل ى ةاد 00 . | اواعإ رص رد هر

 كدض ودو هلا راغنأ

 اورداب و سانلا تجعرشف
 وو م كا نبالاو ىكي وهودطب ردقر هل يةي هيلع لوقا هن ام هنب أدر هأامميدارإ ١ |لدقف 0 6

 ١ خ لا :
 نمة حبي ةرص ىلاءت هللا برضو ىدسا/لاق أيش نيكساا له. معز لد 6 ىلع نيكسلا عضو هنا مث هدخ هللإة حر تامدقو مارا

 0 دو دار خال اف ى وجو لع ىف ينكتب اي نب الك - لاقف هقل ىلع نساحت , || ائينه#ل تلقف هيلع ىلاءت
 ىلع نيكس عضو هن م” نيب جال هلآ وأمل ااملذ ىلاءت اوق كلذف كلذ ميهارب|لءفف هللارما نيب وكنب لوح ةقر ا )الار طفت اذامديساي كل

 .هاربار ظنفهنو دابحذ اف كنب الءادف كتيب دوله ةي'الايزئرلا تقدص دق ميهارب اي ىدونو تباقناف هأمق

 هبا ربكو ميهارب اربكو شيكلاربكف مدا ش.كهعمو مالسااهيلعلي رب# وهاذاف مالسا|هياع

 هللارماام لعتنأ ىنباينوعلام»ن ميهارب اهل لاف ىنعاىلساذو ١ناى مع هلاف لاف ابيل 5( ا

 ١
 ا ىلا اؤاج و هوذ خافهراأ

 || لاق كعم تنك يتتيلاي
 ١ هتفش ىلع ضعف ماشه

 انقدص يذلا هس د الاقو

 ةنجلا نم شيكلااهيلعج رخ سابع نبا 1 نءهريغو ريبج نب ديعسالاق ميافع حب ذب هاني دفو ىل !اعن هلوق كلذف

 وهمالسلاامهيلع ميقارإا نب | نعدب يدف يذلا شيكلا نا امصي أ هنع ىوروافي ر> نيعب را اميف ىعر دق

 هحيذف ىنه نمرحنملاهب ىقاو شيكلاذخ أوهنب | مهارب | لسراف هنم لبقتف مدآنب ليب اههب رق ىذلا شكلا /
 دقةبمكلابي زايميف هينرقب قاءا شدكلاس ارناومال_سالا لوا ناك دقل هديب سابع نبا سفن يذلاوذ نايل 0 ل 5 5 0 2ك 0 هيدا دايعاتحصف لاقددعو

 ١ .٠ وأم هناك هنادما ١ عةسأللا :ةدسعءع» 5 6

 نم سيكب هلا ليعم سا يدو لوقي ناكدنا هيبانعن كا نعديمعنب در ىدر و س . ِي 0 مربخ او» متسساف نولماعلا

 بدكنعةرب رهو: (ىورو)العو ناك لاق سا,عنب | نعحاص ىلأ ةياور يهو ريبأب هيلع طيهاىورالا
 نهدودتيًارامث تجب

 ساناال_ةاف اذهمكيخا
| 
| 

 نئلشاو ناطيشلا لاق هنا حبب ذي نا م انما يف ميهاربا يأرا اولاقلاجد نع قحعسانباو رايد>الا |

 5 لاقف مالغلامأىناف الحر ناطيشااوط لثف ادب امهنءادحا نتذاملالاو ميهاأرب ١١ لآ اذه دنع ننال
 هج اك 1 >اؤ رحاب

 هحيذيلالا هيب هزامهللاو الل اقذ بعشأاا اذه نهبطت>يل هب بهذ تاق كنبان ميه اربا بهذ نيأن ردنا 2 0 ال ١

0 
 ع

 ظ

ٍ 

1 
 0 : ّ ا ايكابتي ار افهنم زاكامو
 هرمآناكن اهل تلاقف كالدب هر «اهلنازأ معزي هناا لاقف كلذ نمدل ا.>دشاو يىنمدإ م>رأوه الكتلاق ا ا 1 1 3

 الطرب وع

٠. 

 ١

 قدا! راه اهييعوبناطبه !'ج رخفىل ام:هللارماله مال تساىف وهب رةعاط ل هما ىف نس>أدقف كلذب مارس

 انلهال بطتح لاق كوبا كب بهذي نا ىردت لهمالغاي لاف هبل ًارثأ ىلع يدعي وهو نبالا كردأ :

 هللأ ءرماام لعفيلف هللاق كلذب هرمأهللانأ معزي لاقإو لاق كح ذالادي ريام هللاوال لاق بعلا اذه نم

 ' لاق خيشلا اماديرت نيياهلل اقف ميهارب ىلع لبقأم الملا دتمغتما املذ ىلام:هللارمال ةعاطو اعمسف هب

 اذهكنبا حبدب كل هاي كمانمف كو اح دق ناطيشلاىر الىاهّشاو لاقف ىلذجا ا بعشلاب !نه كل 0 ظ

 ظ

 بص 5 هظيض هللادت ءا سلب |عجرف قدرم ل ال نيضمالهللاوذنوءاماي يف نع كيلادهل لاَقذ مهام ادق ف

 ىلاربملا غاب و ثيردحلا

 هانعيضودقو ءادأ ةمل م

 : لص تاقف هيلع ىلصنل

 نب :لاققويءالا ايا دلع

 سابع نبأ نع ليفطااوبا .( ىودو ) هديبأترهللان ودب هنم اومنتمادقو دارأ امافنلمام يعلداوم | يذلا هلعالم
 هقيف ةقباسف مار + ارعشملا دنع سيمبا دل ضرع كلذب ىمأ ان مالسلا هيلع مهارتانا امهنعيللاعتهّللا ى ذر

>« 

 انياصق فرعاه هرهان م

 أ هعضو# ّق هاتقدو هيلع

 ضرع مث بهذ ىح تايصد عسبسإ هامرف ناطرشلادل ضرعف ةيقعلا ةر جى بهزذم مالسلاه يلع مهارب |
 انرك اذت راهنلا علط املف تايصح عبس هامرف يربكلاة را دنع هكردا من بهذ يتح تارضح ع.بسإ هامر 0 ىطسولا ةرمجادنعهل 2 0 3 هب نوثدحتي سانلات ارو
 يف ىفقثلا تاصلا ىلا نب ةيمألاقو حريذلاةصق هذ مىلاع”هللارمال مال ساهي اع ميهاربأ يذهم بهز تح 3 ل حاصو نر

 ارعش كلذ
 رج لعاواحو ةد>حاوةدءبص

 ىلاعتهللا حتفو نيكرمثملا
 ا مويلا كلذ يف نصحلاك كالز

 لازجال ادماحو اباستحا # رذنب يفوملا ميهاربالو

 لاتقا رثعم ف هآر و 0 ا 2 نع 5

 جحا
 ىلاعت هللا ةمحر هتكرب



 ك6 0١

 ىلا> كالذف ريصاف ع هلل اكسترذن ا ىنبا 2

 لولد للري كالا ند رح نك دنع 0 ددعشاو

 لال_هطل اكهضشيح مالسغ م ..>للا ىف لياخم ةيدم هلو

 لالسح شبكي هير كف * هنع لب وارسلا علخي انبي
 نلاق ريغ: اتانف نق ٠ ئدلل + قا كيرالا[ نتف ]ذ نحف

 لاقبعلا لكك ةجرفالرهالا نم: سّوقتلا عزج اعر

 » (حرصلاةمصقو دتءقن نمدب ىلاعت هلال >أ امو نامنك نؤ ورا كاله ىف سداسلا بابلا)#

 ناكوناءاكن ذورعلا ضرالاىف ناكرابج لوانا ةفادخ اين أساب (ةاورلاتور) نورعشال يخلو

 هب رم اذاذ ور علا ناكوراتع نم عمر انعم هاربا يلا جرخن ماعطلا: دنع نهنوراتع و هيااز وجر سانلا

 يدحاذالاق تيعو ىحييذلاىف ر 0 رنمهللاقف ميها اربا مى تنااولاق مب رم مط لاقسانلا

 ريغب ميهاربا د زو وفك كلم ها نماه<ت أف قرشا ان هسمشاب ىقايهللاناف ميهاربا لاقت يءأو

 مهدنعالو ءىث مهم سيل ذاولها دبع ناك و هيلاهتمدق قافا !ملف اماءط هن« تءنصو هتذ خافت ار قيقد دوجاب

 نا مث هركشو هللادم>ف هقزرهلانا ميهارب ملف هه تئج ىذلا ماءطلا نمتلاةفاذه نيانم ل لاقف ماعط
 لعا يتح ىهتناالفاق> ميهاربا لوقيام ناك نا لاق هب ر يف مالسلا هياعميهارب ا ةجاحامرابجلا ذورقلا
 لاق معزب امذ ميهارب | هلا ىلا رظنيل ءامسلاىلادوءصلاهنمءارو لباببايلاع امظع احرص ىنبف ءامدلايف نم
 نيذسرف لوط ناك بتكو لتاقم لاقوعارذ تفل ءاافح رمصلا لوط ناك بهو قش معنا

 هعمو توبانىف اعق مث تادف ءاوتبشىت >اهاب رو زيلخاو هم>الا|م ةل.ؤروسنلا نم خارفأ ةعب راىلادمحم

 لجراب توباتلا طب ر مثدلفسا نداابو هالعان فلا كورال ءالذل ل.جو هب انو هسوق لح دقومالغ
 تدعبا ىح مالا ىف اعهمط ت دعصو ت راطفرودنلا نءعىلخ مثتوباقا قوفاصعىلع ر>الا قاعوروسنلا

 ءادوس ضرالا اذاف لفسالا بابلا حتفو اهتريك ءامسلا اذاف رك اف نيبابلا حتفا همالغللاقف
 عاب ىغاطلا 0 8 ةماظ»

 ةمركعلاقف خطا: ءىث يا نم مهلك لذ ىفاوفاتخاو 0 2 لاف م

 دأنق مهسب ىرف همالغ كلذ دنع رماق ةمركعلاق دي رت ن

 ايلا هنمل ذة ه .١ كمناكنأ و دوءسم نب أو ورمتو لع أرقو لايجلا

 اةذورعاحرصلع

 ((يعس دلل

 ا باذعلا مهاتأو مهقوف نه فقسلامهيلعرذف دعاوةلا نم مهاينب هللا ىتاف مملبق نم نب ذلاركم دق ىملاعت هللا لاق ١

 | مهب واق هب بيطتف لهادي ىف ”ةفاذهنم نذخ”اللاقف رفعأ ب يثككب رف هلداىلا ميهارباعجرفماعط

 أىماثدا فم ان مثهعاتم عضوف هلدادب ىل افهنم ميهارب اذخاف مهيلا لخدا نيح
 أ وهاذ ذاع هتدعتفف ةعاتم ىلإ ه'

 ر-ظنولعإلا بابلا حتففامنهانب رقلد ءايساا كلارظن و لرعالا بابلامتفا 3 !ءوإ ذوركلا لاف ءاو ها ف .ٍ

 ١ ضرالا يرالاقف حتففاهارت ف ,كضرالا ىلارظناو لة سالا باياا حتفا لاق مث | تيه ىلعمامسلا اذاف

 | هاك ط!انيب واهنبب حب رلات تااح ىت> تعفةراوروسنلات ب راطونا خدلاك لايإاو ءاضيبلاة ب !لثم

 ا ارئاط مهسلا باصام مضمإلاقو ىلاء: هللا عسقت ثب رق ضرالاوءامساان 7 0 كك 1

 0 ذلا تط.يف كلذ لءفن م>الا سكني و اصءلابوصي,ناهمالغذ هرلعارمأ مث همد ند خا تفريطلا نم ا

 ١ ةعاسلا ناو ءامسلايف ثدح ىا هناتنظو تعزفن رودفنلاو توب ااا قيف> لابإاتءءسف توباتلاب '

 | هنم لوزعل عر كمناك ناو غر موا از> ىا مهركمهللادنعو ٍِم كم |وركهدقو ىلاعت هلوق كلذف تماق دق

 | احمر لسرا ىلاعتهللانامثلاذلاب ل

 ْ مدلل دج هيام تميلقنا رقاباامهيلعرخف رديلا يقدس ب

 ك0

| 

 عوج ب دع جدع ج6 عم مج ع هصممعج دعو تع

 مس م دس عج هعممج

 - ني رادلا يفهبانمفتو هيلع

 ا
 هللا ىذر ّئ ءربطلا بوها

 كك لاقهنا (هنع ىلا:

 تدق وفماشلادب رار

 تفرشا ى>اماياهيتلايف
 كلذدكانااهبف كالملا ىلع

 نير اسنيبهارتيارزأ

 ناكم نم اجرخ دق ام ماك

 امه اريد نادي ري دحاو
 تاقوامهيا'تاّف برقلاب

 الاتف نادي رت نيا امه

 نق امك تاقف ىردنال

 يردنال هلاقف اهلبقا نبا

 هيدي نيب وكلم يفاناالا
 كلذ نم تيجءتف لاق

 ن.ذهناىءفنيف تاقو

 لكوتلان اذةدعتم نييهارلا

 كا اطلق كنود
 الاقف اممم ةيحصلا يف ىل

 يح انرسف كيلا كلذ
 ايولص ىلا انا ايسمأ
 برغلاةالص للا تنفو

 اهافتياصو تمهدتف

 ىلا ارظن
 كلذ نمايجت تياصو

 امهتالص نو اغرف اماف
 ضرالايف [وهدوؤا ثحب

 1 ندد

 ىلاو ءام نيع ترجف

 عوضو» ماعط هين اح

 كلذ نم ابيع تدزؤ

 برشاو لكون داىلالاةف

 انبرشو الكاف لاق

 راغ م ةالصلل ترض وو

 اهذ ماعلا بهزوءاملا

 لعف ةيناث'ا ةليالا تناك

 املذ لوالا يل.ؤ يي يناثا 0 وز زب عوف



 58 ىل الاق ةئئاثلا ةليللا تناك
 ليل لبإ تيمس كلل انا نيءبسو ثالثب اوماكتف عززفلان مذو ملا رص طقس نيد س انلان 2 1 53 . كَ 0 : 1 تا منجل ا وسام سوس يووحموو 'اق كت ةامللا هيأت

 نا كلذو نورعش, الث يح نمباذعلامماناو مهةوف نمفةسلامهياعرذيف ىلاعتهلوق كللذف !هيف ةنسلالا || 31 0 :
 ىباف ةئلاثلاو ةيناثلاهءاجف يريغ بر لف لاق كك 1مىلع ككرز ذأ قح ن «ىانأ اكلمذور ,هملا ىلا كم ل امتمللا أ مطوق نه تديدعتم

 ه! لاقف ا
 هاا

 رماو دي دش مم ينا>ادو
 حتتفلا ناكالملا ىلاعت هللارماف هدون>و هعومج دورغا أعمجتم ايأ ةثالث ىلا كعومج ممجا كلم آ

 نورُلا ىلع ىلامتهللااجةءيف ضوعبلاةرثكنماهورب ملف موبلا كلذ رسما اثحاطف لءفف ضوعولا نم انا هملع

 كلذ نم ءىئثدبصي+ وهاك ذور راو ما اظءلاالا مين ققءا 0 ملف مء ءامد ثنا رشو موو تاكاف 0

 هرم يف تأ دف ةرخوعإ 4و ملا هللا ثم

 ىسفن يف تلقو بيرغ

 قراطألاب هسأر بريضت ةنسةّئاعإ راث كف هغام و ىلات امصو تحد ْء هج سم و مح هس دهجما + ع ععحلا
 اكان ةنس ناد راهشلا هب ذعف ةنس ةثاىبراار اي> ناكودهس ًارام مب برضي مهي دب عمج نمهب سان 1: ا ته مدل 0 ذأ دم كين هام كل ا

 ل نال سو هءلعمللا ىلص
 هلذخو ىلاءةوهنا>يسهّتلا دك اهاو هغامد تلك | ةيضوعبلانارث

 لاو هز ىدصضطفت
 *(هدلور مهارب |جاوزا ةافور " ذورجاهوةراسةافورك ذيفعباسأ !| بام ملأ )

 ةنبا صو ةزاش تنام نيضاملا رابخإب معلا له ١لاق ةب اللا هتاك ربو هللا: >رهشارعأ نم نيبج: |ىلاعت هللا لاق

 معاربا اهارتشاةعرزميف نوريدج يف نامز؟ضرانم ةرد الاي رق ماشلاب 8 نإ رشع رو عيسود لام

 جدزت ةراس تناماملف رجلا يف تنفدف 5ع ةراس لبق تتام رجاه تزناكو ام تنفدو مالسلا هيلع

 لا م كد نيدن امتمشن

 اذاف لاق لسو ةياع هللأ لص

 ترجفنا دق ءام نيءب

 امبنج ىلا ريثك ماعطب و

 هللا ان دمح لاشي رشوانلك اف

 لزي مف اق كلذ ىلع يل!

 تذل ىدةلا ا كلت ىلع

 0 املف ِ اثلإ 1 وذلا

 نارمزو ناثذ ردا ةتمس هلت دلوف نأ اطقب ةنبا اروطق اهللاقي نييناءذكلان م أه دعإ ع نمذأ ردا مهارب |

 تدلوف بيها تنب وجح اهمسا برعلا نم ىرخاةأر ,ءاب امضيإ | ج وزتوخ وشو نب قونش ةتافادمونادمو

 ةثالث ليعمساو د ق>سا عم مهار أ ىنب عم ناكف سفانو ناطولو مهاد خ هت ورفوناسك نب ة ةسمخ هل

 رئاس قرذو , ماشن |!ضراب قدحساوز اجلا ض راب لي لوران ا اوه رك ل ليدعشسا تاكو رشع

 ةب رغلا ضرايلزن نا انةرماو كب رقب ليءهساو كعم قدس !تازناانإأإب مهاربال اولاقف دليلا ىفهدلو
 م يح عن ل 7 داما 1 000062 وس ب هرعف اج سو هج جاي بمال دفق انو عج 7س هاه تك ال ا ككدهتج ت66

 لثما هع 0 ا

 دكت راو ينباا صا 6 هضم

 !نغرفاماؤءاكبلاب اءتاوصا

 قل ثاقف كيكب م ىلالاق

 يسفأ لع فرسه لور

 نورصنت-4هدب نوقس ةسياوناكف ىلاةهللاءاما نمامسأ مهمأع ع م ترما كلذب لاق ةشدولاو

 *(مال لا هيلع هارب رب اةافورك ذ ىف نماثلا بابل!)

 ىف توملا كلم هيلاهالا ل سرأ مالساا هيلع ا حور صضبق ىلا هللادارأ أم ريسلاو خب راتلالهالاق

 أ مءطي وه اهيبق موفيضي م سانلا معطي مامطالاريثك مهاربا ناكو هدانسإب ىدسلالاق مره خيش ةروص

 | خيشلا لمجف م اءطلا هيلا مدق مه اتأاملف هبكر فراح هيلا ًاعمءيف ةدالايف ىشع ريك خيشب وهاذا سانلا

 ظ د قع اصحو هيف يف املخ ا اذا ةرحدن ذايقر :ةرد هذمع قارلخ ديف هأك الخ دي نادي د ةمقللا ل لدحر

 0 كارم درع د عود شال :ادب ان لاس حاز لاب 0 نم تدر ُْ هفو 2

 ْ تغاباذاف ناتنس كندب 0 ا نيتن-إ ميهاربار

 هاا نمهّللا دنع ىل سولو

 هذه ىننابيام ةلزملاو

 اما تداقف كل رهظ
 د هيد هام هيلا تاس 2و

 م لعدت رز 0 00

 ل كام خيشلاناكوهسفن ضبقف خ.شااماتف كلذ لبق ىنضبقامهالا ميعارب الانف معن لاق كلثهترع كرمع

 ظ نوري> ةعرزم يف ةراسربق دنعن 9 مددةشدو وعسل ا ,ةلام «ليقد نس قلاب ميهارب ارمتناكو توأأ

 ' 1 00 نايا ول مارا قانع او ىلاعت هللا لاق نمرلاليا> ميهار اوه

 النا مو هيلع هللا ىلص

 باجعسافاكعم ينديرغفي

 هني دنا انةرعدق اِاَمَؤ 0ك

 ماع للان: عودو قط اوه

 نا دهشن اناف كيد ددماف

 لوسر!دغناوهللاذلا اال

 ا عمالا يشءترال و ىذذتالناكو نافرضلاوب اوددم ؟م.ةاربأ كاذل اقري هءأاد ومما لمس 10

 ا هللالاق يتلا كرا م ةرجشلا و ةمارقل رقلاموي ىلا | هو 0 ضد ىدرثك اواني مي قا 2 رددهفقءوص

 ا ١ | 0 0 باساف ل نيف ةوم 0 هدي "الا ةكرايمةر ,جعش نم ك لق وا يملامت

 تس 222 22: م



 ىنب نم فال آ ةعبرا 1

 ذي

 مواكق داق ةكشل اعز 2 ين ن٠ نسلاذ نب رخالا ف قدصلان ا .!هللوءكاوهو ليئارسا 7

 وقهر نإ رخالايف اناا ل مالادس سلاةيلع هل اعدب كلذو هريغدمأ لكدل جبت هإضفتو هعد درصتن

 ىذلاميهار :١لاقو نع اناث ,اءاكب هر ر ميحار ؛اىلتب اذاو ىلا: هللا لاق ءاف و واانهلدو ممل ءاللم || عاونا ىلتبملا

 رذعآىلا نيكرشملا نه كل. وافينح هللاتناقةما ناك ميهارب انا ىلاع: هللا لاق تناقلاةمالاوهو هب رمااع يأىفو

 0 ةما يف عم ام لرغفلا عاوناو ريا !لالذ نم هيف عمتجا دقو ريخال ماعم ناكنا ةمالا ينءمو ةياالا

 رعاذلا

 ىلا قا ااعدف ديحوت!ا ىف جعلنا سل هل لءتسو نيدحوملا ماماوهو هغولب لبق نمدهدشر قرا ىذلاوهو

 أفردح هللا هامس 7 نملواو ب الا ميهارب !اهاتينآ امجد كإتو كل اهتلاق ركل ةرغص ند ةجعلان اسإب قولا

 صاللخسالاو ,مالأ الاب هد و يور اصالاودومماا ىوا اعد نمهأربو ِ امل سم افين> ناكن كلو ىلا: لاق امام

 أنث دحح ىز اش اروصنموبا( لاق)نت خ>انملواوهوةيذالا ام ارصنالوايدومميهاراناك ام ىلا: لاقف

 نبا انريخا بهو نإ ىلع أرق لاقرمصن نب ي< 'انربخا بهو نبا نربخا ميك كا دبع انربخا ىلقمملاسابعوبا

 د_حاو ف ماعلا عج نأ هد 000 هللا ىلع سيل

 مالسلاهيأ ءمهارب أن خالق هن | هنع هللا يخرق :ةرا ره ىا نع بيس ان ديعس نعر دكت أ | نإ دة نعناءمس

 انريادب وتقف نبش نب نيسحلا (انربخ اد) ةنس نين ' «كلذدعب شاءمثةنس نب رشعوةئام نب اوهو مودقلاب

 نعل: اقم نعرشب نب قدسأ انربخا ىسعنبليءمسا انربخا دب واع نب نسل انربذ ا رفءج نبذ < نب دمت

 نيلعنلا سيل نملو او ديرثاادرث نمل وأو فيضلا فاضانملوأ ميها ربانالاق سايعنب ]نع كاحضلا
 هداليم نعةنم نيرشعوت3 أ ؟امس أر ىلع نتتخاو نن خا نملوأو فيسلابلتاق ق نم لوأو «ىفلا ممق نملواو

 ةيظعتمقوةفلامعلا نيب وهن عقو ناكهناكلذو ىع ًافلاودو مودقلا مودقلاهلل اقي عضوم ىف هسفن نح

 ننئذاف مالسالا ةمالعن ات غلا لع 2 مونف ديل دب ادصأ ميهأر افرع ملذ ميظع قلخ نيكي رفلان هم لتقف

 لج نب ر* نب دادش نب دمح ا انرب> ا ىرونيدلان نس+لا(انرب>ا) لي وار هاذا نمالوأو هو مودقلابذ؛هوي

 لاق ةنييعنبا لوهلصاو نع مزاح نب ري رجانربخ ًاعيكوانربخا ناس> نب ليعمس|نب دمت انربخاناطقلا

 ضرالاى رتالف تدجساذاف لع ضرالا لهام رك 1كن !ميهارب ايمالللاهيلع ميعا ارا ىلا ىلاعت هللا ىح وأ

 ىندز براي لاتفراقولا لاقاذهام براي لاةذكلذهلاع هآراملف باش نملواوهو لب وارسلاذ اف كتروع

 ىحض نملو أ وهردل ب يجتساف انكسانم'"راو لاق ثيح هتوعدب كلذو كسانملاءافأ نملواوهاراقو
 ناك« ميهاربال !ًاوبذاو ىلاءتهللالاق هانب ىدح ةسورددمب كلذهارأو تيباان اكمال هللا أوب ىذلاوهو
 قولا هلمثااي- أين لوأوهو امالسوادرب هيلعرانل! تاءجف هللا ىف رانلا ىف ىقلانملوأ وهو ةيكالاتيبلا
 ايلا قاتشاو ةراس ىو رفاداذاناكىذلاوهوةي"الا ىوملا يكفيك قرا براق تدع هلو
 هلعضوب وةمايقلا مورءاضيب ةل>ىسكي ىذلا وهو ناكثيح اهاري ى>امنيب و هنيب باجحلاهتلاعفد
 نمليأوهو 5 اممالر ,غةأرعةافحةمايقلا موب سانلارشم م السلا هياعىبنل !|لاق نمحرلا شرع راسي نعربنه

 هب راش صقدن نملو ا وهؤةنجلا لهالدئاقلاو نيملسملا لافطال ايفكلاو هو نمحر لا ليلخ م .هاربا ي 55

 كاعسا ٠ نمر او طبالا فتن نم لو أو دحتس ازمالوأو رافق لت

 لاقو طوا هن ءاف ىلاعتهللا لات هّئلرجاه نهلواو ءاملا ىجنتسا ندلو 0 سا نم لوأو ضعءضك نه

 سس انللاماما هل هج عىل احم مهارب دا ماقم نما وذختاويلاعت هللا لاق سانلل ةإ وق دم اقم لءجو ىنر ىلا ارجاهمىلا

 لواو هردش قرف نملوأو

 ءايينالاريخ ل ا أ و ميهأرن ايفةنس>5 ا لاقو ءاماما سأنال كلعاجىا ىللاعت هللإ لاق

 ا ين فال انام تنسو يل .اعمللا وص لاتلاقكالامنب 0 قدام يمس يعش
11 

38 
0 

 ده دجسسوب هسا مسمع بج تبدجم دن سمح

 ومضت مج

 1اس حس

 ك0

 1« وجم دج هدد طس حس رح روتحج

 مك اصلا تاج هج لال د دل 0 وج جوعا جنم جبل يرن اح ا طل تكا اج سمت اد حر رجم مصل مج رت عج هج محسن احح

 هللا اهبرش يم ىلا امي
 ا

 انقرفتف م اذااىلاا:جرذخو

 ب واش هاو

 اكل لع

 ىنديع يف ترفصو
 ءملا يفاردش تدشنار )

 ارضاح *كبب أر ال

 انا: ءازدلفاق
 | رع كيف تيتو

 رارق هل 100 باتلاو

 امضرلاب ىمؤكج زماف

 رايطرصأ | نعام أروج
 يلكلا ىسوهم لع تراد

 تادهو

 (يف

 ران روطلا وم حالفمس

 ا اهقاز املف تيفطل

 اوراط ب اوم .بابحال

 موس ودل هيلا اودي

 اوراغ موقلأ لويخ ىلعو

 يوهار<ب يف هيلا
 اوراس حاورالإبو وكر

 واةلاناقد دوياط

 اوراح هو راظن امدنعو ب

 دقلَن ه> هيأ ا

 رايدلا مم رق 00

 ىوهلا ت
 اورات-اف ممدإ لا

 تاراشااوأرو
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 ١ انش فزادملا دبي رن ماياالا
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 00 هاربا ةلملب للاةدافنحميهار 3 عيتاناشيلانبحدا ماهل هلم عاب | همالارخ كما ا 53

 "ل دنعهسفن كل<,ىذلا ديسلا ملكا بينم هاوأ ملل ميهارب انا ىلاءتلاق اعاوأ 0 هس مهاربا بعص 'تنك(لاق

 صخ نوم 1 ارث هل مؤدب رملا هباقب ليقملا بينملاو بونذلاركذ نيعا هو راتلارثك يذلا هاوالاو |

 | ىلا كالام تما سانيملك:اميهارب اا ميهارب ىلا ىحراىلامتهللانا[يورب. و) امبهللادمرك أ ىلا هلاصخ نم |
 سي رداوبا (ىودو) اليا كانا نمرلا ىلاك,اةونارينا! ىلا كسفنو نإب رقلاىلا كنياو نافيضلا |

 بيك ةعب رأو ةفيدص ةثام لاق ىلاعتهللا لزنا اباتك هلا لوسرايت لق لاق ىرافذ"”رذ ىلا نع نالوحلا |
 مهارباىلعو ةفيجص ن.ثالث سبردا ىلعو ةفرحرص نيس ثيشلعو فئاصر شع مدآىلع ىلاعتدللا ل ارثأ

 مهارب ا فدعص تاكا |رفهللا لوسراي اب تاقفلاقناقرفلاو دوب زلاو ل 2لاودإ ا كفاح صرشع |

 كتثعب ىنكلو ضعءب ىلع !وضعإأ م :دلا عمجتل كشمب |مقارورغملا طا للا ىتبملا كلما اما ماك الاثمأ تناكلاق

 | نأهل ةءىلعإب وام نكي ملام لق املا ىلع ل' أ اميف ناكورفاكن متناك ولو اهدرأ الىناف مولظملا ةوع د يف ل
 ْ ةسفت اهيف بدماح ةعاسو ىلا«: هللا منصفا نيف ةركفتيذع اد لالا ييق لجان ةعاس تعا راناذوكب

 ١ ضىرالقاعلا ىلعو امهريغو برشملاو معطملا ف مار اولالحلا نم هتدب اهل ا,يفواخم ةعاسو رخأو مدق ئنيرعلا

 | البقفهنامزباريصب نوعي نا لق اعلا ىلع, «مرريغ اق :ناودش ملت م وطدامإ دوز:ثالثيفالاانعا اطنوكيال أ

 هينغي رو دلك نعهللاو هين هيالاعف هما كلة هلم نمش هعالك نأ لعنمو هناالاظؤاح هناش ىلع |

 ظ 4 مالسلام هيلع مرهاربا ينباق>ساو لوعمسا لاس ىساجإل

 ظ غلب وليمسا ريك كحال اههاناهناكساو ةميلارجاهو ليعمسا هنباب لولخلا ميه 1 يس انرك دقو

 ١ ةأرمإ جوزت من هيبأ رمابابت ةلط مث هركذ انمدقام اهرمأ نمناكف مهرج نم ةأرما جدز' حاكتلا

 | ءاجاذأ كم مدق نيد ميهارب اا لاق ىلا ىهو يمر جا هرم نإ ضاضمتذب ةديسلا اط لاقد ؛ يرخأ أ

 | الجر رشع ا ةديسلا تدلوف كباةبتع تءاقتسا دقدالىلوةو 0 ئمهيئرقاف كد>وز

 راذيقوتب ان نموامد.قو سفانو ط رامفودا ار>واسموامءذو :عصنو م اساو لميداو و راذيقو انباث

 املؤ نما لا 3و قيلامعلا يا هو ِة ليعتلا ىلاعت هللا ب مْ بر 1 ىلاعت هلل 0 ليءوسا ىف 1 ا

 ا ليعمسا شاعو قدعسأ نب صيعء ند هتقبا جدز نأ قدوءسا هر> | ىلا ىدراةافولا ليعمسا ترضح

 | اكش لاق هنازي زعلا كدبع ن ا رمي (ىودرو رخام همأرب 5 دنعر جلاب ع دو ةنس نثالدو ةءيسو ةثام

 ْ مويىلا اه>ور كيلع ير ة 0 نهانا كل حئافىا 4 ٍءلاىلاعت هللا ى 3 رانةكمرخ ىلا 3 رىلا ليعمسأ

 ا هل تدلوف لب اوتب تن اففرحكن هزاف مالسلاه يلع قدسا ثيدح اماو د نفدناك 1 كلذيئو ةمايقلا

 ا -ر 3 و ندي 1 1 ف آاةفر تاجيل اق يدسلاو ؟ ذامىلع ةبيدسع ةصقاف ةنسن ةدع هرم خةماعدعإ ب عل واصيع

 ا لاقف صيع لبق ج رم "ناب وةعب دارافاو :طب ىف نامالغلا لتتقاعمضت ناتدارا |ملف نيمالغب د>اونطب

 ١ اصوع ىمسف هلق .ةصريعج رخو بوقعا ر ,خاتفا ملتقاف ى ما نطب يف نضرتع ال يل بق تدر 5 نئل هالاو : صنيع

 1 امهربك ا بوقعي ناكو ص يع بقعبار خ1ج رخسبالابو وفعل رز . الا يمسو بوةعب لبق جرذف اصع هلال ||

 َ ناكوهما ىلا امي ا بوقع وهيب أ ىلا امه > [ضيءناكنامالغلا اريك اهلفهلبقج رخاصي 2 نكلو نعي || يف

َ ءاعدب كلل عد | ينم برتقاو ديص ل قمعطا ىن د اصيدأ لاق ىمو قدسارك امو درص بح>ارص صرع
 

 ا مالكلاهما تءمسف ديصلا ب طب ١ صيعج رذفدر 0 00 صيعناكو ىنأهباعد

 ىناي بوقعيأ تااتف َ 57 وكي !ىلااممدق ماهدلج سبلاو اهوشاو ةاشا,ن حيرذاف غفلاىلا بهذ

 َ | كس ىلا كاد ههسف صيعان الا تنان نم لاقف لك هاتب أي لاقو هيب أ ىلا ىت ا د صيع كنبا ا

 |[ جيرااو

0 
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 دق تب أايلاقف هدعب صيع اجو هدنع نه بوه ماق مأكل لإ ىءايبنالا هعيرذ يف لعجم 3 هتماثدق ىف

 ينبايلاقف هناتقالهللاولاقو صيع بضغف بوقعي كوخ | كةبسدق ىبايلاقف هتدرأ يذلا ديصلاب كتئج

 3 دداو# 2 اع الوبارتلادهدعكةيرذذ و ”نالاةف هلاعدؤ هيلا م دقتف أب كل عدا ملوذ ةوعودشال تيقب دق

 هلاخ ىلا بوقةم» قاطناف صيع هلتقي نا هءلع ةرش> هدنع نكف كلا“ قملا بوقميات لاق بوقعب مانا أ

 هلا> ىلابوةعءي ىناف لو الاب ىرسنملواوهو ليثارساهللاهامسكلذإف راهناايف 0 55 م ليللا يف ريس ناكو ظ

 لاَ ىرغصلاي هو ليحاروئربكلا' يضوايل ناتنب اهل 3 ناكو ليحارهتنبايطخف هلاشندتع ثكماأل بوآعإ

 0 الل اتف هيلع كج وزاف لام نم كل لددل

 ياا كلذ هلاخ هل لاقف كم >ا اادالو رفحا ام .ِل ليحار 0 يدجدز" بوق لأقف ج رجح ميس ينمدخن نأ

 حبصأ اماذالمل هيلع ايا> داو ايل يربكلاهتنب |هلعفد هط 2 ءهلقو املف نيذس عبس بوةع ل ىعرذ كنب و

 اءلا كلذ ىفىلعلخ ديال ناتدرأ ىخانبااي هلاخ4لاقف ىنأر ما ريغ لع تسادو

 كجوزا ق> ىرخ | نيذمس مديس ينمدذ الو يركلا لبق يرخدصل! نود وزب سانلات ب ار يمكدلابو

 كلاخ اناو ةسدلاور

 عبس بوقعهليعرف ةاروتلاتلزناو ىسوم ثءعب نأ ىلا نيتخالا نيب نوءء نمور سانلا)“ و ئرخالا

 ا ربك ١ناكو ل ور طاب_ساةعبرا ايلد تدلوذ ليحأر هيلاعف دف قرا نيذس

 ليحار هما نال نيماينب يحس اعاو دادش ةيب رعلاب وهو نيم اينبو ف سوي ليحارهلتدلوو ىوالو

 لاي نما بوقعي ىلا اه زهج نيح هيتنبا ىلا عف دنايل ناكو لكشلاة دن رءأا نيماي و اهسافن ىف تنام

 تدلوف طابسأ ةثالئامهنم ةدحاو لكت دلوف بوقع نيتمالاءىطوف ةهلب ىرخاللو ةفاز امهدحال
 رشع يف نأ بو-قعإ وأب ناكر تاو رجتو داح ةيلبهل تدلوو نولاورؤىلاتفنو ناد بوقعيل ةضفلاز

 ىلا: هللا مثامس نيذذلامثو ةهلب نمةثال_:وةعلز نمةثالثو ايل نمةعب داو ليحارنم_نرانئالجر

 قراف بوقمي نام برءلا نم لئابةلاومجعلا نم بوعشلاكل ئارسا ىب نم طابسالاو ناصغالا ةريثكلا
 هي>ا نمدي دش فو ىلع نيطسأف نم هيب الزي ىلا تاروك دملاهءتيراجو هيأ ارماو هدلوب, فرصن ام نايل اخ.

 لحاودسلا ىلاراصو ماشلا يف لقنتو دالبا'هلكرت يد هفطلتو هفلانوهاخالز اناريخالا هتمري مفصيع

 همم تنب ق>سأ نا صيعج وز: ق>سا نب | لاقو# ةلعإ نمهدلولوهلكلذر اصف اهنطوةساف مورلا ىلاربعمت

 امهف صيع ناكو هدلو نمرفصالا ين لكف صيعنإ مورلادتدلوف مهارب | نب ليعمسا تنب ةميسن

 بوتءيو صيع هكدلوامدعب قدساش اعو اوااق رفصالا ىن ب هدلو يحس كلذلو هتمدال مدآ يحرك ذِي

 ثورب> ةعرزم يف مالثسلا مميلع مهاربا 00 ةنع نوءيسوةنام هلو يفو:و ةنس نام

 مءاهشاو

 د ( مداجلارةدابعلا لو طوابع و نلج (#

 هياعم عاراباقب طالء.-نالا اطول هساعاز مدرع !همإغ مهاربا ىخأ نب ح دات نب نبذ اراهنب طواوهو

 ىا ولأ كادالولار غم 0 هنمو قصلو هب قلع: ىا مالسلا

 52 ءايينالا را خليله 5 ذامذ طول ىمانم ناكو | دش ايدهيك را باقلا' قصلا 1

 قارخرك :نح هنع هللا ى

 نوا هللاق م هنم لك أذ همدقف كمامط مدق لاغذ هلع داف صيع كنب اوه هنأ ارمادلت لاةف بوقعب مغ

 ٌ ناو رهان ن هدانا هلاخ تانب نم ارماحكتين راهرماو نييناءنكلا نمةأر ما حككني الز اهرما ق>ساناكو

 ا امقادص نادل اة كتنباقاد د قوتست هحاار ماك م دوحا ن

 ١ ةفتلملا ةرجذلا برعلامالو 2 ظرخ لاو ةلبقدلو 0 مونم د_>| ا ناي كلذب اومسو طاخإلا

 ا
 ا

 1 ا

1 

| 

 ا
0 
ْ 
ْ 
 ا
 ظ
[ 

 رحبلا يف بكرعيف لجرلا
 تجاهو حب رلا تفصمف

 كراع ضاو جاومالا |

 قرغلا نم انف> ككل

 اركيو نسانلاتفاخ

 موةايلجرلا لاةفاوجضو

 حاد لج .رةنيفسأأق انعم

 اذكواذك هرءا نمناك
 اوناف ك<لوعدي نا هولأساف
 ةيحان يف مئان وهو هيلا

 ادةسار فوفلمايكرلا |
 اناقو هاناظقياف لاق ءاككلا

 4 قى اه ىذا هل ا 5 0 0 . . .٠

 تي ا نيذس عبسي“ تالحتةساو ينتعدخو ين: ررغةللاغذ هموق نمدان يفوهو بوعي هءاجف ط ,ةادريغ دوو
 ةدشلا نمهيف نام رانلاح

 ة]قسار عفرف قرغااو
 انتي رام-وللا لاقو ءاهملا

 انراف كتردقو كتو-ق

 اف لات كوفعو كدل>

 1ك قد همالك مسا

 تراس جوملا دهر عرلا

 ألف هللاديعلاقةنيفسلا

 مايا انرسةنيةسلا نمانلزب

 عوجلا ثر

 دوزااد خافءءلاتركشو

 طول أ ةرجش ىلا فرو

 مث اهقاروا نم دوزالا الق

 2 لاقدىلا هب ىنا

 تاك اام نج بطر

 لاق بيطا الو هنم

 هتك ليف

 صضعب ف همم تقلطعو

 تروكجشف كلم مل تاحاوس .ل|

 برشا ىل لا كلذ هيلا

 ف ىلدن ولد نأ تر اظؤ

 قذأ مل ءام ه-يفو ءاوم لا

 كا اطل بيطا

 تباررشنفأ ا رهنم ن->ا

 تنكذ ؟تدور قح ءزم



 ُْق موصأ ال كيعلا

 ماشا ىلا هعمارجاو» هني دىلع هلاعبع. هياتم ميهارب همم لباب ض رانم ضخش ناغلا دتبملايف بهو ٠ الو عوجا الف رجاوهلا
 نوادةوهش لاجراانونأنل جنت ا نيملاعلا ن زمدحا ند ابرك ةيسامةثدءافلا نو" انا ىلاعت هلوقب مهةعدشاربخا | ارب لااول صاولا>ر ردد ا شحاوف ب 0 رفكل ها اوناكو | (يليامومودس ض صض راومللا ىلاعت هللا هثدبف ندر الا أطول لزناو | (رعش) تانجولا نيط..اف ميهاربا لزغن ماشلا ضر ىلاادوءاوءجرف مال. ءااوةالصلا هيلع حوأ نب ماس نبذ ذوالزب قالمعنبا إ ىلع تاريع' اولبس ج وعنبديبعنب كاراعنب ذانسهل لاذ ةيامتنعارف نءانوعرف اه. اودجوف رصم ىلا ورغم مما ثلاىلاةراسو | لق التم موبخرنا ممولق طواو عيفاربأ |ضصدشو هرغكل ع نار حب مهاب ,اوبا رزآوهرح رانتاف ام .اوءكمو نارح ىلا اولصو ا 3 اوكرتام لاحر رد 0 نا ىلا هرفكمع اىةموهنب دفم# ,هارب الاعلاخع ميهارب اوبا ح راتهعم صخشو روحان تنب ةراس امهءمو ا هتاكرإب 0 شاطغا
 لإ وأتاال هار "33 لح لا مهءطق ناكف ركنملاول دان ىف نوت ًاتوليه لازوءطقتو لاك و ”ًاعاوتنأ | اركفلاو حبرربتلاو ىل ادت ٍلافوطواموق ءة ناكىت>رك دلع 001 قرا. 0 راتيدن/ ورميلاق نوف رسم موق م أ لب ءاسنلا ا دولا اوندعت_ساو
 مهلا ىو -!باوناكمماوهذر رمدكأ م! لاق ميدان مم ركنملاممايناو دلا درو ندم ةشحافلا مهاينا أ ليالاو ىدملا مون مهف
 دها# لاقو قب رطاافاضمب ممضعب حكتي و مهلا <يفنوطراضتيي و مهب رمنم نوف ذحإف قي رطا ىلع متر

 ع 5 1 7 ا ًّة 7 7 تاك هوك

 الغتشم هللا هباق ا دغلك
 ركناملاوهو هب نور>ءسي و مهم رمنمنوفذ حيف قي رطلا لع نوسا جب اوناك لاقت ةيأ الاهذه نع سو هيلع

 هيلع مهام ىلع ممر اريصا يلع دعوتي و ىلاعت هللا ةدابع ىلا موعدي و كالذ نعمهاهني طول ناكو هنوتاياوناكيذلا

 ايداعأالا هظعر مدي زيالو هدعو كلذ نعمه رجزيالف ميلالاباذعلا ند مهنو2 و هنمدب وتلامثر ان

 نيقداصلا نمت ك ناهللاباذعب انتئا هل نولوةيوابي ذ كت و اراك ناو ىلاعتهللا باذ الا جءةساو اوتعو ا دجو يف حبصل او ىمعر

 ا
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 ظ

 | ,حعاش

 لب ربج ثعب وهءاعد هللا ب اجاف نب دسفملاموقلا ىلىرصن ا برلاقف مهيلعهرصن نإ هب ر لاول لاس ع 2 ' 3

 ةروص ف ةاثنم اوليقاف دلو مالسلا هيلع ميهاربا ةراشبو مهكالهإب مالسلا مهيلع لوفارساو ليث اكيهو ا ناسيصملا نه ةانجاسمم

 املذ ةصقلا ترضغم دقو قدعساب هورشن و هوفرضتف مال.لاهيلعميهارب | ىلءأوأزأ ىدح ناس>ردرملاحر 1
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 نبا من رع مابا دجنكو طوا موق يف اءلدا ب ىرشبلاهتءاجر ع ورلا ميهارا :١نعبهزامقىلاءتهللا | : .ش

 لاقالاولاق نمؤهةئاعبرأ اهيفةي رقذوكلهنأ» 4لاقةب رقلاهذه لها اوكلهنانادل اولاق ا مهما هريغو سابع نمريخاي ور

 .اههنةيرقنوكامتأ لاق الاولاق ن .مؤماتئامأمف ةيرق نوكلمقأ لاق الاولاق نمؤ «ةئاثنا مف ارقد ركلمقأ رم

 . انمؤهرشع ةعب رأ مف ب رقنوكلم ذأ لاق اللا اوااقا:هؤمنوعل رأفة رق نوكلمفأ لاق الاولاقن موهدئام

 افرتعم

 | هل قيط | المظعاين :تلمح

 نان عديعس ىور و هاكق تنافطا وم مع تاكسف طولة لمار هع رأ مدعي ميهار ؛اناكو الاولاق | لي دم د
 رم
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 لا طول موق لاح م هدا را فرعاملف تاذدلا جنت عقرذواتعإ ةسمخ مممف ناك نأ هارب كن كلملا لاق لاق سامع ٠

 ةدانق (لاقت أمال هل أو هتيجنتلا م نعلعأن تل سرلا 1 تلاقق هيلع هتماكا ثا هاقال طوا مف نال سرلل ا هزت ىح رب 0

 يناطولاوقلامعاااو ومتااملف مودسو ىملاعت هللا لسر تضم مث نهؤااطوالان هؤأأ ىرنال ة هن 1 اهىف ا |! ىلا |طاي

 000 الا ؛ المال لاق ىلاعت هللا نادفيدح نعاب وار ةداتق لاقاهبف لءعي هلل ْضرأ 2 رسال نع

 ةبرقلاه ذه ىمأ مفاباموأ لاقو مت نلا ةعاس ى ير اسم ا هش ا

 كلذلاق مهنه ثبخأ اسانأ ضرالا جول لع رعأام و ضرالا ىفةب رقرشلامناهللابد لاق اه صاامواول ا

ٍ 
/ 
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 ا

 هم هنأت لكل ناك لاطاب

 ١ ةبارك ىف هب تقئتسأ اذإ

0 2 
 كلذذ هموقن نم م ملع فاخ وهف ايمضأ نع ةسفاادملا ىلاج جاتحيسهن أطول لءو هلزنمهعماوا> دق تارمعل علرأ أ 1

 دقو تدنج امبتات ى او

 (ىدسلالاق) طيدغتكأ بيصع مورا ذهلاقواعرذ مم قاضو ملى وهاطولانلسر تءاحألو ىل اع هلو دإ و 3
 يال بهاي كنان تنيفاو

 طول تنباوةل مودساوناب امافرامنأ| فصن اهوناف طولة ب رقو< مهارب ,ادنع ند 0 الملا تجرخ املددانساب 3 : 9
 اردتعد

 ةستسل : ٌْ قرب مث ى رذع لبقت ل



 م.أ تلاقل رم نم له ةب راجاياملاول انف اًةيغ ىرخاالاواثي رى ربكلا م ا نان انكر الهلال قتلت ١
 يت>اواخ دنال هك 7 1

 اوك

 ا انت | اهأتنأ مابموق نم يلحس 1

 | الاجر فضي نأ ومن هموق راكدقو كوحضفيف كموقمذخأ: الغ مهنم نس>أ طقم وةهوجو تن را

 دحأ مم ملءيام هلْزَي .:ىلاطوا مم اذ نيا اءلا نع ك هنن وأ ىلاعت هلوق كلذف لاجرلا فر شنافانعلخ اواو

 انس> مول هك ًارامالا>رطوا تبق نات تااقو كلذيا مموق تربخأف هتأر مءاتجرتل طواتدب ,لهأالا

 اوئيهامل وسرلو وقي نام, ضلا م مت اذا هموقو طولةأ ارماني ن ناكىذلا ل ءلاناانغا: (ىلاعلاةز وب ألاق) طق

 ا | لطول ارت 1! تربخأ املفاولاق ا>اما ,خسم ىلاعت هللا نأ انغابف طول فايضاب ةشح افلا ىلا ث كلدب مهو عدتا>امانل

 ١ هللااوقتا موقاب طول م لاق»وتأ امل نواورم و نوعرس ىأ هيلا نوع رم هموق ءاحاوجو ز فايضابأ موق |

 | نيملاعلان نعكمتموأاولاق كلر ك١ نهى انبءال هم مللاقو ديشر لجر م سبلأ ىفيضف نوزلالو

 ١ موملع ضر عام ةنماولب يلام ديلا ءتل كناو قد نم كتان قانلامتءلءدقلاو او لاحرلا فيضت نأ

 | هتريشع د نم ةعنمو هموق نم فرش ىفالا هدعب ايدن هللا ثءب اهشاولاق ديدش نإ رىلاىوآوأةوق مك ىلن أو لاق ظ

 | يجدي نال ست ل وايد يدق ا نانا الا هذه أرق لو هيلعهللا لص لاقو ظ

 تأرامافرادلاروست نوجلاءيمو بابلاءار و نممهدشاني و مرظاني وهو رادلا فهعم :كالملاو هباب قلغو
 ل و ديدشل كنكر زا طولاهلاولاق مميسإ بعتلاو ,بصنلاو ب ركلا نم طول ىنلام ةكئالملا

 مثاياو انعد و بابلاحتفاهلاوا ١اقمت ة َ , اللا لد الا نم طقب كالهأب رسأف كيلا اولمصإ ن !كب رلسرانا دوودرمريغ

 رشف اف دوحي 1 ى ةدوصعلا ىف ماقف هلنذاف مهن وقعىدب رمالسااهيلعلي ريح ندا اناول> دف بابلاحتةف

 هناك ناجرملا لثم كبح هس أرونيبجلا لجأ ً"ايانثلاقار وهو وظنمرد نم م حاشو هيلعو ناح انج هنو هيحانج

 دلو ىىلاعآ ةلوق كلذف مشامع و مهتيعأ سمطف مههوجوهخان برضف ةرضخلاا ىلا هامدةواض اي جلفلا

 ْ 5 امهنامث 3 مو كف 0 طا نورغ الامراض هب : الا مم ءانييط ا مدرب

 موك اها ل وادا احبس اا وما اج صن ىد تم

 0 ال الا ٠.م نم عطقب هلهإ ىرسينا هرمأ مت بي رقإ حب مصلا سيل أ حبصلامدعوم نال, ربجهللاقف ةعادا

 | طوال ل الرق كلذ هت رمادسو تي لهأ و طواج رخرحسلان اك اماذهنأرماالا دحا مهنمتفتأيإ

 ا موضرا تحن هحانج لي ربج لخدأ اودبصأ ا اندزع ٠ نم ةمعن رجع مهانيجحب ظ

 َّىَح ضرالاو ءامسلا نيب هحا ةج ىلحع مهعفرف فلا ةئامقن رق لك يفذاكو ع رالا طول موق ىرق عل

 لاما لافي ١ مف اساوبلاو لعق ءلقو اهأفكمن م65 حابنو مهكويد حايص اي اندلا ءامسلهأ عم هس |

 نم ةر اد> مهيلع ان رطمأو ىلإ اعت هل وق كلذف ةراجخملاب مرفاسمو ممدراش عبتامت املف اساهيلاع 0

 ىتبلاط 0 ْ ن سحلازربخأ د مهلعفك لعفي نمثىأ ديعبب نيلاظلا نميغامو كب ردنعةموت.م دورطنم ليجس

 | يسيع نب ليعامسا انربخأ ةيولع نب نيسحلا انربخأ ىرقابلا رفعج نب دلخم انربخأ هي و>تف نب دم |
 قدر اط ىب أ نب ىلع نع سابع نبا نع كادضلا نعل :اقمو ربب وج نرخ رزه نب قوسا انيحلا

 يثخاف دعرلانم فصاوقلاو فصاوعلا عمسالىنا 1سودهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا

 نا اليت ءنبدمجان بدي نب ركب وب.اانربخاومملعفب ل ءفي نم وأ طول موغل تدعا ىلا ةراجملا اهنا

 تب _ ل امءاوبا انربخا يزارا ماحوبا انربخاروصنم ن نسلانب سود ع لضفلا وبا اربخا

 ىذا بوعش ىلا نا ىلا ناورم نب كلما دبع دنع ثنكا لاق ورمع نب ناوفص نع يصملا عفان 1
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 ىلاعت هللا همحر ينارادلا
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 يديس هناج ازمضعإ 2

 كنيلاطال ينذب ينم مآ ا نمل

 لخبب قتبلا طلو كاوفعب

 كمركو كدو# كنبلاطال
 قى ءاسإب

 نئاو كنس كنيلاطال

 اولها نريخ الرانلا ينتلخدا
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 ١ يانا لها ِر ري الو 5 وف



 ناكم _:رائانل كتبعقي

 ادعالا ناك هوةنجلا نيب
 سورع 7 ا 00-

 عضخا اهو سوف ملا اهرب

 ىل< مو سؤرلاو ا

 وفصنو رارسالا ا( اهأ ىلع

 زوق نادك لام
 فراءال ضوراكفالاراكبا

 تحد زماذاران له اجاورون

 ةنج لهأ ىلع ىلإ

 اذ نومعنتي لاصولا

 كييك اول ارمادا الا
 باجح داب مهلع لعف

 ل رس هءااةكنالمو 1

 نذلاف با لكنه مهيلع

 مهى وطللا ب اتكنولةي
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 ةيحلا ة ةرهخ

 أهيف نيؤكتم بام نس> و
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 نرونلا اذ تعمس لاق

 لوقي دنع هللا يصر يرسلا
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 نع ةرفسُب راد تنأر
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 تااقف ىلاعت هللا نم ىحت ت5

 راممما عنصيامو نوذنلا اذاي

 لاقرارفصالا هالعةجوب

 كاسع اهت أقف نونلاوذ

 بارش نه اف تاوانت
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 هلوق كالذفأب 8 ا هاموقاو تلاتو تتفتلاف ةدطا طول ةارؤا كده سر ه٠ لاق 4 و رجتاا |

 4/2" © <رألا

 دكر

 ىلامت هللا ناف طواموق مجرمةراجخلاب هومر نا لاق يطوالا ة ب وقع مهلأسف اماغ الجر ناكو

 لت لع عرس ن< ةراعد> مولع | ارطماو ىلاعت لاقو نرذنللا ر طم هأق ل طم مىيلعأت لطفأو لاق

 هيأ ايف اهيف نوكي كا هت د رق ف كث ددعتل مرنم لجرلا اكو اواق 0-00 دعتساو ةاسحم كلذ كل كيع

 هب الا مماصأام اميضم هنا ىلاعت لاقو باذعملا ىف نيقاياا يا نب رياغ || نم تناك هنأ أرما هلا ىلاعت

 انربذا ةيولع نينيسحلا | اريذا ىعنب لم“ نب ىدو» انربخا ن ديلملا نب دغ نب نيسحلا ( د (

 يانن رباغلا نم تناك هنأرما الا ل
 اسدخ طول موق ىرق تناكو اولاق ةلعاو هما هريغلاقو ا ىعست تناكو ارج> تذف تفاخ

 وم قورا نأ تا بدسملا انربذعا لاق يشع نب ليعهسا

 فال آ ةءب رأ ةيرقلا هذه ىف ناكو ىمظعلاةي ر ةلآ ى مق مودس امآف اروعاسو ةمودو اروماعو مود

 ةّدم العا ةبررقلا اماو تت املقنملا ىا تاكفتؤأا توهس كالرإف اماقف هحاند ىلع لرب اراهت +>اوؤ

 لاق -وهيلعهشلا بص ينلاذا (ىدرو) طواب اونمآ اهلها نال باذعلا نه تخنو ةرفص يمس أما

 لع ضرالا موت نه طول موق ىرق تءؤر دمخاي لاق كتوقن :,ءىلرب> اف نيدا 5 8 اطم نيكم شرعلا

 نطول ارهظ اهتبلق مث يل تاوصاو مهمتاوصا ايندلاءامم ةكاله تعمس يتح ءاوهلا ىف ىحانج

 ايه تلق م نارينلا نزاخ كلامو ناتذكا نراخ ناوضر نا لاق عاطم لل 0 هلوق نع قربذاف لاق

 لزنا ىلاعت هللا نالاق نيماىللاعت هلوق نع ىنريخافلاق اها>تف نارينااوا نانا باوبا حتف امهتفلكو ا

 ىن ثلا دمح نب نيسحلا ني هللا ديع (انربخا) ى ريغ غا يلع نعأي : هئاربنالعبتك ةعب راو ةئام ءامسلا نه

 نبد#اريخا ةبوث نب رثيانربخاةبطحق ني هللا دبعانربخا يرازبلا 0 نب دحا نب نامعوبا انريخا|

 لاقف محاجر لود ل طواموق نه ءاسنلا هللا بذعار ةءجانا تاأسل لاق شايعن ركب وبا انريخإا زومار |

 اعرمج باذعلا مهيلع بدو ءاسنلاب ءاسنلاو لا لا جرلا ين ::ةزنأ لب كلذ نهم لدعا ىلاءن هلبأ

 ىسيع نب ليعمسأ انريخا ةباواع نب نينسؤا انريخا رفهج نب 9 انريخا هبا ودعتف نبا ) انريخا (

 دحا .طولموق نهى ةب له جا اجحلاااباي دهأد ل تاقلاق تاماسنن لت ةاقم ىثدخ رمل ن لا انريخا

 رجحلالاول انة مر 1طاةكت دلهي اقف واط يابس هلك اجب 1 :ناكوامو: نيعرأى 2 ؛ لجرلالا لاق

 ضرالاو 01 لور ازال جا انيوديطا قوت أ وح قلاع اذا تئد» ثءدح ند عجرا

 كيعس ىف | ن نعةرضن ىأ نعء(لتاقم نع)4ل:ةفمراج راخر جل اهب ارصاج رخاماف هتجاح لجرلا يذق ىدح دو

 لوسر كاتو اعرمج هللا مهكلهاف نيعب راىلاز وغاب الانين والجر نيثالثاوناك عا | طواموق كلذ لمعاملاق

 اع | وةعلا كتمعتلو أركنملا ن نعنوونتلو فورعملاب نرمأتلل-و هيلع هللا لص هللا

 د( مالسااو ةالصلا وبروح فدسوا, ةصقيف سا

 هللا لو سراةب ادصلا| تلاق صاقو ىنأ نب دءسلاق هن . الا صصقلا نس>اك ! لع صقن ن < ىلاعت هللا لاق

 لوسراياولاقفةي الا امماشتم اكد نسحأ لزن هللا ىلاع:هّللا لزناف لاقاندثدحول ملسو هيلع هللا ىلص

 مهلدفةيالا آر هلا اذه كيلااني-وأاء صصقلا نسح ا كيلع صن ع ن< ىلا هت هللا لزن اذ انءاع تصصقوأ هللا

 ةيلع ف سوي ةصق ىل اعتهّللا ة موس بيسي املولافلةذاو صصقلا نس> ا ىلع ة هل ' هلا هذه ىف ىلاعت هّللأ

 ةغلابملا ظفل هظفل ةنسح ةصق ةيناالا ىتاعملا له ض..لاقف صصقلا نس>١ صيصاقالا نيب نم مالسلا
 01 111 لا نحس دفا
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 58 !رامأ و 11 1 0 0 3 37 0 0
 نياك اهيحو 4 اول 1 0 ىها 1 ا 0 وطي زعدازأ 1

 نارالا ص رعق نا ىنميصصقلان 00 0 4 ىلا لا لزناف اميفام 0 ان 1

 رارقأا قدصق تسلا مال صرصقلا ن سحاةمصقأا هل هدنلأ ىهس ليق وةاروتلايفاث ن>)

 تان هتوذاو فسوب. يف ناكدقا ىلأ ء: هللا ل3 كلذلو ةصقلاد ده تنمضتام فت طللاو بئاجملاو مدحلاو

 ةازاع نسل صيعنلا نسحا اهاسليقوبايلالا ىلوال ةربع مهصصق يف ناك دقل ىلا :لاقو نيلئاسال

 ثرح مه:عوقملا ف ةهركوهعم هوطاءتامرك ذنع مهءاقعلالا دنع هئاضغاو مهاذا ىلع هربصو هتوذا فسوي

 نجلاو نيطايشلاو ةك.الملاو نيل اصلاوءايبن الارك ذاهيف نال ليقو مكل هللا رفغي مويلا مكياع بي رثنال لاق

 ءاسنااو لاحرلا لاحو ءالهجلاو ءالقعااوراجتتلاو ءاملعلاو كيلاملاو كولملا اريسورياتلاوماءنالاو سنالاو

 ىريخ عج و اين دلاو نيدلل حاصت ىلاةل اجا دئاوفلاو ةلي زا نم اهيف الل صصقلا نس>١!ترامصف شاعملا |

 بوبلاو ب ارك ذ نما,يفامل ضصقلا نسحاوتلا اهامسةراشالا لهأ لاق يبتعلاو ايندلا
 *(مالدلاو ةالصلا هيلع هيسارك ذيفل والا بابلا (

 لوسردام.كلذب مالسلا هيلع ليلا مهارب أنبا حبيب ذلا قدا نبا ىنصلا بوعي نبا قيدصلا ف سوي وه

 مل و هياعدللا لص هللا ل وسر لاق لاق هن :ءدهلبا يذرةري رهىنأنع ءام رك هءابأو ع ا هللا

 5-0 ١ نب قد سا نب بوآدإ خب نشوب عركلا# نبامي ركلان امرأ ل نبا مير كلانا

 ى رعمداره موضح لاقو ردال كالذإف ىربع مساو وه ءابةفاارثك !لاقف فسوب مسا ينعم يف اوفلتخاو

 نع لك سفايكح ناكر «عطق الا نسما اب| تءمس لوقي ىلأت عمسلوتب يبيح مع اقلب أذاتسسالا تعمس

 فسوب يمس كل نإأ هم هيف اءتج او ديعلا فرسالاو نزالاةغالاف فسالا لاقف فسوي

 30 دوص ةفصو هقلخ ثعنو ةتيكو مالسأاو ةالصل!ه لع ف سوب ةفص يف ىئاثلا بالا (ئ

 د نب دمع انربخانامثع نب دمح أ نب رمعانربخا ين هااهتنادبعوب |( انريخا) ةي ' هيلادنريك ادني ًارادلف ىلاءتمتيا لاق

 لاقمس الان 2 ور نع قا ن نب دم نع ل_ضفلا ن :. ةماسانربخا يزارلا دم نب د ا:ربخا ناماس نبا

 ءا مسالا ىرسألي !تررع «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر لاق لاق ىردخلا ديعسىلا نعةرامج ىف ما دح

 ردي ةللرمقلاكلا اق هللا لو سرايتي ار فيكفاول اقفسوباذهلا !ةفاذه نم لي ربجاي تلقف ففسوب تيأرف ا

 بوعي انربخا ىلأ انربخأ نا دعس نب دماح نر بخ ا نا دمح نب رفءج نبدا انريخا د نب نسأا قربذاو

 نعو نسا ار طش هماو ىطغا لسو ةيلعدّللا لص هللا لوسر لاق لاق سن أن عتب اثنع مل-مزبديلولاانربخا

 ا ناردجلا ىلءهبجوؤا "الري رصمةقزا يفراساذا ف سوب ناك لاق ةو رف ىلا نبدللا يع نب قد سا ىلا

 ءاربن الا هاراؤرذلاةلزمع همي رذ مد”ال ثم ىلا. هللا زاراب> الا بعكل اة ن ار دجلا ىلعرمةلاو سءثلأرون يري

 ةماركلاءادرباب رم فرشا!ةل ا رزءمراقولا جاتباجوتم ف سوية سداسلاةقيطلا ىفهاراوايبت ايبن مالسا مبيلع |
 نهو كم فلا زو ءيسدهراس زءو إله فأان وهيس اميع نعو كلما بهضقد داق وءاهبلا صيمتب اصخقم

 همملو#كو لازاغي-ه«ملوز'ةداءساا ةرجش دب نيإ و سيدقتأاو حروب تلا لجز مط ءايبنالا ما ها

 لاق ةيلاعاأ ةجردلا هتدفر وةهاركلاة دوب هلد تكا ىذلامي ر لا اذه نم يحلالاق مدآدآر اهلف لاءاممح |[

 ىلا ف سوب مض مدآن ا يني رؤ زن سح يلث هتلحنادق مدآكلاقهلحنا مادآ 8 امىع وسلا كذبا اذهمدآاي 1
 971 جت ٠ 6 104105 < 10272100005 123 22-7 در مج

 ( صصق-)

 ا وبعلا َن ن ه نمضتت لارقأ

 ريادتو ةرشاعملاوةسارسلا بادآواي ؤراريبعتوريسلا لعوديحوتلأو ةفعلارك ذاضيااميفو نوليحو نهركمو

 نونلا اذا تلاقف كنع

 يح ة وكلاب كياع

 توهبم كنأ كوبي
 نمريسبلاب هللا نم ضراو
 ىف تدب كل نبإ توقلأ

 لبق توقايلا نم ةدجلا
 هيبن ىلإ يلاعت هللاىحوأ
 دراداب مالسلا هيلع دزراد

 ينبح نم بحأو ينبب>أ

 لاقف يدابع لا يبيح

 كيحأ فيك براي دواد

 كبب>او كب نمبحاو
 : 0 لاقف كدابع ىلا

 2 :(ماوى ال ]مهر 0

 0 جاالا : ىنهاوفر» مما

 ىحوأ ل يق 5 ناسحالاو

 ليلخلا هيبن ىلا ىلاعت هللا

 كنا ع .هار اان 0 || هيلع

 لك 7 كل انأو 3 8

 كيلق ىلع علطأ نأرذحاف

 يريغب الودشم هدجاف

 اع اف ىنمكب> عطقنيف

 ةتقردا وأنم ىمراتخا

 ملو ينعدباق تفتلي مل رانلإ
 ناك اذاف ىريذ لغتشي
 قف ب2 تكس ا كلذكا

 ىناطلاهيلع تراوتفديلق

 يبت ةتيهوو ىند ةتإرقف

 كلذ ان معن ىاف

 فرش قاف دعم

 ىقزءوف ىدل هنمفرشا

 يلا رظللا هر ص ني ةشالإ

 ىنبحا نأ بحم ىناكلذو
 هتبحم تناك اذا(يناوخا)

 ةياقلا تيل ا تكدس

 كلال فيك ةعدقلا

 ةميقتسملا قي رطلا دبعلا



 لوت,يلاءةهللا نا ليغاك

 طظفاوأت الذ مالي ريداي

 هب وب يدب نيب بغلاف
 قو مزالم هتمد1و اق

 نم هيلع [ق ماه 0“

 ( رعش) اللا لؤاعلا
 باةأالذاعاي

 هيب اصتيف بصلا مث هلو

 هتنايص فق

 نع لوو يمالم كرا

 ىلذع

 هب ردت تسأو يندم بلا

 هلحوب ال نم يربءضىفو

 همام نم يداؤفيفو

 ف فرطلا شهدا 5

 هنسا#

 هينامميف باقلا ريحو

 ه مشت بولقلارابجع#

 هل كيب مارغأاو بيغ

 تنك تر ةلحوو

 قيبجاو
 0 راوي وأ هيف ىشثال

 لم ايفاءراض هتئجذا
 هيلاءت ىف كبت لوقير

 برتقم كنموزنارانااه

 هيفاص درو لصولانمَدُخ

 يرجو نعو)
 لاق هنا ( ىلاعت هللا همخر

 نونجلا هره 'ظ ىفاتن أر

 !تدملف نونفلا هنطانو

 هدم نوتقم 5 ومب

 هتاجانم يف لوقي هىكبي
 نييلا تب رو ىكلوم

 ى 0

 كنم لدولا م,تصصخو

 او يف' رد جيد 0 فك

 ى:درطو

 كيدي نيب مايقال مهتظقناو

 مهتزذلو ىمدناوف ىنتع و
 1 ىديراصل ايدو تيروم مطمن ١1 امنت تهمك جندل 07770471: د تعكس71 بدك 11 16 ةفصماسلا 1 تكد عجم 02 دع سجل نانا دعستس دست /1تان تفك ص 95 00 هك ضد هدو داما هوو شا هك 235332

 يي رب تت تاع د 31 تي 55 7 1

 كيلا ا ا ا ا ا ا م ا ا

 اسال رم اق سلا در مكب 71 ماي لاقو همامع نإ 0 ةوهرادرص

 خفنزهروصو هديا ىلاعت هللا هتاخموإ مالسلاهيلعمدآ بشي ناكر ثل 57 مهقو :ثاثاا لا جا نم

 عزا ىصعاملف هقلخ موي ءأمب ااولأ جاو نسحلا ءدأى :آ ,طءاهللا ناكدقو ةيرهءملا بيصي نا لبق هح هرزم هيف

 هللا ناكلذو هنمهعزنن اناكىذلا لاما ثان :هيهو هيلع باتا مال اادياع فسوي ءاطعاو هم كال

 سانلانم دحا هطءيملام لا املأ نأ نس فسوي ىطعافءا تك ,امىلع رداقدنا نايعلا يري نا بح ا ىناعت

 كلذ ن وكي نا لبق نماذكواذكن وكيسدنا مانا يف ىري يذلارمالإب رب ذاكرا ئرلا لي مأت اب ماملاءاطعا مم
 ليمج نوالا ضيب اف سوي ناكو راهنلا ءوضك ف سوب نس> ناكف مدآ اباكءاع مالا لعاك كلذدلا هءاعرم 5

 ينقانطبا'_ صيمخ نب دعاسااو نيدوض(لاو نيقاسلا ظيغ ةقلخا ىوتسم نينيعلا مدع رةشاأدءج ةجولا

 ءاضب ةماش هينبع نيب ناكو همجو نب زي ل هلا كلذ ناكو دوسا لاذ نع الاد د ناكو ةرسلا ريخص فنالا

 اذار ذكحاوضن مرونلاىؤ رمسبت اذ ناكوروسذلامداو هبشتءينيع بادهأ تناكو ردبلاةلرلرمقلا امك
 مالسلاو ةالمصلا هيلع فس وب فصولعدحأالب مدآونب ردي ال ايانث نيب نم قرشيررونلا عامشتيأر ملكت

 اضلاود ق>ساو سانلا ندد !ن اكوويةاربأ نب قدعسأ هدوم ند هنسللا ث رو هنا لأ اهي و

 ىطعاو نه ءافضامطءي مل نكلو نيءلارر1لا ةروص ىلع اهرومص ىللاءت هللا ناف ةراس ههأ نه ٠ نسحلاث رو وهو

 لوقبلالك أيل ناكدناو نيلاعلا نما دحاهطع: ملاءةرشبأا ءاقنو نوالاءاغصو لاجلاو نسأل ا نم فسوي

 ءاوحامدج نم ن .«٠ ةرآ متقرووهنطب نر ق> هردص يف د هفا> يف اهدردزب نيد ىرتؤ 5 اوقلاو

 ةيناربءلاب كد

 نع دوعسم ن «ل هللا كبعأ ( نعو)س انلار ؟ امس نين دحاوو ةعمس: يف.وبل ءازجأ ةرشع ندا ( (بهول قر)

 لاقف مالا سلا هي اعلب ربدج طيهلاق ماللسلا هيلع ي ا

 ناك لاقف كمحمم ابا تقول 2 !يطسل ليقو يترعروت ندكهجو تودنكر د يدر 0 نك

 فسوإ نس> توك كللوتي نسا ذأ دماي

 4 . . ِء -

 لاقهّشاديعنب رباح ثي دح ة يلع ذو سائلا نسدعأ مسو هيلع هللا لص .اهمو سانأ !نسحا نم ف سول

 قيعيف نسحا وهفرديااةليل رهقلايلاترظنو 3 3 مل و هيلع هللا لص هللالوسرىلا تراظن

 ِ.ةلازدع

 ةيدملب و مالسلا امبياع ف سوي 5 بوقعل راو ادهأ انا نيضالارايذا أو ايبا لا نعتضمب عقلا ادالاق

 *(ةصقلا يل 0 رهقلان 0

 جرخادلر ,هلدلر !ملكناكف هراد نحص فر دش بوتسل تينا لامها ن أ هدا رت ؟اسلعهراثاودل بوة-

 عطق مالغلا كلذ غلب اذاف ظلغو نصغا' كلذ لاط بشر مالغااربك | ريك اماكراكف انصغ ةرجٌشلا كل: نه ىلاهت هللا

 00 ّة ردشلا كلذ نمىلاعأ و نينب ةرششع هلدلوف هيلا هعفدو نصفلاكلذ بوقعي

 ربك املف:.ش ةرجذلا» نم ىلاء”هللا ج ر + ف دوو هل

 كالا اساىلا بالا لاق رم ممم نم نصغإ ين ع2 نا ىلاعت هللا عدافا) اانا نصغةهلوالا

 ةعمز مالسلاو ةالصلا هيلعلب ريج طبوفهت اوخاع جلع ر ,خ:اف: ةنجلا نمانتصغ ف سويا بمذا

 هتوخاعمدب جرب رمد سان :اك ف اذه ذخ فسويلل ةف رضخالا دجرب زلا نم ةنجلا نم ب ومغق

 راو هناصغا تلدتو قلعف ضر الا ف سرغهبيضق ناكيص كا ذذاو هو مئاذلا ىرياوف فسو 5 يأر لاق

 اهرصقاف سوي نصغباذاو رهن و عرفتو قامت لذ اود ت.ءرغذ هتو>اناصغاب ا م ةرك كا نه

 ناصغا تماتقاف حب رلا تبهمن هن و>!ناصغأ لعل طىت> لوطي وءامساا ىفىلاعت, لزب لفاهرفصاو

 || هوبا هل لاقف اوعرم اعزف هيئناف اكاق ضرالا يف فسوي نصغتد'وردبلا يف !ةةلاواممومصغ نم هتوذأ

 || كنا ىعدتناكشوي ابعت ي ًاردقل ليحارنبااي اولاقف هتوخاخابف هاي ؤر هيلع صف ىف اي كاهدىذلاا»



 9و

 ا يد |! ؤقرلا هدف فدو ىأر 1 يرطم حجت كعب 0 وموال

 أ 0 ١ث ذاك 5 5 يف اخ 1غ هللا|ممصق يتل'اي ؤراذنسر هع ألا نإ وهو يأرعنا ثنينس عبس نبا اوهو نصغلا '

 كلنع مان ف سوي امتايف هيل '> ىلا هموني نك اكو نب لا[ اك رش ددحأ تن ارو تبااب هيب الف سوي لاقزا

 0 :مديتن افةعمجا ةليرآ تناكوزبر زهلأ اعزؤ همأنم هباتك يف ىلا ه: هللا أه -0- 'يئرلا ىأ رذا ياللا نم ةليلددأ
 نى

 ١ تيارت اايلاقف كب اصايذلا امهيبا فاو دحر ةوهردص ىلاهمضو بوب همزنلافاب وعرم

 *ًادقو تدتف» امءل!باوباد راكثي ًارفسويلاق تبيارئدذلاام تيار اريخ ينباي لاقذ يفت رفا اب ور
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 ضرالانئاز ردح معبأ ارم نك تبأر رهرونو ةئاسوح ٠ نم ض رالا تقرشأ ءادرتسبلأ ىناك تيأرو تانالا

1 
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 كب ركبت كلذكو لاف هاي كر ربع مني الا كتوخا ىلع كاي ور صصقن ال ىنايبوةء.لاقف نيدجاس
 بوّعل مل لا ف هم ال 0 لاق 3 بودةعن ءآر مأ تدر لاق ةناالاعب د ناحالا لي وات نمكملعي 38

 ىلإ ] اور رعقلاو سمشلا | ممر ءامسلا نم تضقنااكو هعدجحا تب :اردأ ءالد5 انااهنيف ىدي ب تيقلأ

 | 1 مهيعارم نه بوقعا 3 9 رالبقأا أملؤ معل تل اة كلذ كرالوا ىربت لو فدو لاقام ى 57

 ف ابدخغ م م رواد ترعءشقاو مهجادز أ تؤفتناو اممتكب بوقعاإ اهرما ىلا ايركرلاب اعا

 ,: ليحار نيانااولاقع 2 انريغ ب ةلككأل ؟لايالو كريغ رءقلاالو انيب اريغ ساب

 40 ا <ملاق ليق ءالزإف كلز لعوو لاسد>و قدذوبع متاو د 5

 ج- لادوع نع يد ا مدع نعريبظ نب 2 ةأرمأ

 عا .اولاقو فسوإ

| 1 

 الوزأ ارءاللع ناش الو ةةيكص لعاثراق نيد

 ءاح- لاق هنا ذبع نب رااخ نع 2

 اهآ 0 ''موجتنلا ن ءقربخا هللالوكرايلاة ةف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرولا راتسن هللا دوهملا نمل حر

 هيلعلب ربج لز: يت>ءىشن هيدر د لعشا صفا لوسر تككسف اه اهس امها بفسوا

 ناي رج هللاقف متالاق لدن نا ةيحنأ ناكلاقو ءاعد ويدوويلا ىلا لسرافام | ءساب هريخحاف مالسأا

 امآد حو رضا قيلفلا اوحببصملاو سباقو نادوعو بائوو غرفلاو نيفتكلاوذو لايذلاو قراطلاو

 ى دويل لاقف كلهلا عم واتش م اش يرازاق أ لعمار ٠صتاملف هلة دجاسءامساا قا قف فسوب

 نهذاك املف نينس ها كلا يف هاي رك رو نصفغلاف فسوايؤ رنيبناك لاقي و اهؤا.سادهّنناو هذه

 || هتوخا هدس>ةب رقلاو ةيحلاب هايأ د 1 سصرص# كلذ ىلا فاضناو ناك ام فسوب ايو ررها

 اميف هوكلهي و لارت>الا نمبرضب هيبأ نيب د هنيب اوقرفي نايف مهني اورم"اتنا ىلع دسسملا مهلحو
 ىفل انابان اة بص عنو انمانببا ىلابحا هو>أو فويل اولاق ذا ىلاعت هلوق ىف مهنعهللاربخأ اك مهني

 هجو ؟1لاضرا هو>رطاوا فسوب اولتقا انيلعهاخاو فسوب هراثيايف نيب اطخىا نيبملالض

 وهومهنملأاق لاقبنذلا عوقولبق ةب وتال اودعت ساف ني.ئات يا نيك-اصاموق هدعب نم اونوكتو مكب أ

 ةبوطملاريغرتاا وهو بجلاةب ايغىفهوقلاو مظع ل تقلا نافذ فسوب اولتقتال مهلقعاو مهلضفا ناكو اذوهي
 اذهو بوقعي ىب كان ًأاملئاساللاقف 0 دسحلا نحلل ليق نيلعاف ماكنا ةرارساا ضع, هطقتلي

 لاسرا ىف هوكي و بوقمب ىلع اولخدي نا مهيأر اوعمجاكلذدنعف بالسخالا او بالج بالا لق
 اوةلطنان .؟لو فسوب ىلع منمايالك كانا نإ بوقعيدلو يك اوهوليب ور مملللاقف هي ربأ| يلا مهعم فاسو

 ا وهو ف سو ىلعاوايق أ كلذ كل 2 كما بعلب قو ير هكا انماارظن اذاف هيدي نيب بعلذ يتح فدو ىلا انب

 مهيلع لبقاف مب عمابمعألا ىلاق ا ر املف هيدر نيب نوكحاضتيو نو,.ءلياولءجف حبب دعاق

 نا تينت انيعارم ىف بعلن نحو انقيأرول كن! ف سويا, ,ماولاةف مكيعار» يفنورعمل اذكه هانوخاايلاقو ِ
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 بعصب اذ سدا ىللاقف

 داوسءب يلق كاذاك

 ىرك مظعااب رك تددزاف

 ةيملارا تاكس(قاوخا)

 تراتتساف بولقلا ىف

 ترج وسوم »© : عج مم

 1215190 ب7: نا حتما تصطاد نهال ١ تحدد داو عجب كح جم 1م

 مهضمإ لاق ب 1 را و |

 ةفرعم منال ا ةعوس

 11 فل 0

 3 يف قدصلاو ها عم ا

 نسحو هّللا ىلا قوشلاو
 هللا نم فول او هللا, نآلا 1

 ةفرعم متال ةعيسلا هذوف 1

 الح ايمصملا ناك اهمال هللا

 ديال ءايشا ةءيسالا دقوت

 رجسحلاو دانزلا امنم ْ

 تل قارشملاو ١
 ةلتفااوتبزلاو ةجرسملا
 ءايشا ةعيسلا هذه نر ديف

 حلبصلااداقيا ىلا ليبسال



 داقيا اذهاب 5

 ةدعاشغ كباق حابصم

 دانز نم دب الف كبر

 ةدب كملا حدو ةدعاملا

 قارا

 ةجرسمو ةبخلا تب ربكو

 قار>و

 ا تي زو لكوتلا

 قاع م ربصلا ةإتفو

 لسال ب يف حابمصملا

 كل :لئعُف كبديىلاعرضتلا

 ىحو) كيلق فرو دقوتي

 نبك نع

 تءمس لاقهنا (ىلاعت هللا

 ١ هنع ىلاعت هللا ىذر دينا

 دنع. اكان "تنك لود

 هللا ىدري ةسلاىرسلا

 ىلايالا نم ةليل هنع ياعت

 دينج اي لاقو ىنظقياق
 نيب .تفقو ىناك تيأر

 لاقف ىلاعت هللا ىدب
 قاحلا تقلخ يرساي

 قد مدهاك ى عداق

 ينم برهفايندلا تقلخو

 ىقب ى

 هكا تقفلاذ و رشنلا

 ناش هع ينمبروف

 رشعلا رثع ىقبو رشعلا

 نه ةرذ مويلع تطاف

 ةعسسا ينماب روب ءاليلا

 ىتب و رشعلا رشع راشعا

 تاقف رشعلا رشع رثع

 متدرا ايندلا ىلاال نيقابال
 نمال ومتياط ةنجل !ىلاالو

 ىذلااف مت ره ءالبلا
 نوبلط:ىذلاامونر دي رت
 انتمطةولو دارا تنأ اولاقف

 ةسبحلا نعل م ءالدبأاب

 ةحرديقلادجا ١

 200 ل ا لا

 لايزال ةتالعاحاتتت انتا كعنطاناكا "تكن تاكل 0001 اك "تتاح داع هتك صح ٠-1 ل صالفل تن: 7 ههسم بطش اطك فاشل 1 نت 772 33716كلالااس 1673 اخ ١ ٠

 ا

 ٠ ّق 1 7 ناءولا ساقي ىلا وقلطلاهاتوخأإب مطل اقف مهيلابلاطااوه ناك يح كلذ ىلا هوقو شف انعم نوكت

 نيب مار راملذ ةدم ا>هولا_ينا اندارا اذا اذه نولعف:اواكوافصخ دب نيب اوفقوو بوةء ىلا أول ةاذ كم

 هظاحو هطو4 نود انل هلاناو تسوي لع انمانال *الام اانا اولاق سدح اح حام مط لاق اقوةص افوقو هيدي

 نا يننز>يل ىلا بوقعي مه لاقف نوظفاذ هلاناو ءاردصلا ف بعلي و علال ,:ادغانمم هلسرأك ولأ ةدرأ ىدح

 كلذ لاقاعا هريغو سايغ نب اناث ءالذب نورعشتال نولف اغدن :ءمتلاو بئذلاداك ايزا فاح و هد هب اويهذت

 | 00و" !يلديلعاو دشن بائذلا نم ة ةريشع ناكو ليج سر لع فسوب ناك همانم قافأر هنال بوحي 2 هو

 يًاراملف مايأةثالث دعا الا امنم جر ملف فسويا,يف لخ دف تقشن أدق ضرالا ناكوهنع ىمحام,نم بذ

 نيسحلا (انربخا) بئذلا دلك اين 'فاخخاو ممللاق كلذاف بئذلا نم فسوي ىلع فاخاي ىرلا هذه بوقعي
 ورم نب دمت انربخا شي رقنب نمحرلا دبعو منوبأ انربخأ ةبشن هللا دبعانربخا هيب وحتف نيد نبا
 رمع نبا نء عفان نءىرمعلا رمع نب هللاديبعانربخا يورقلانامياس نب كلام انربخا يورحلا يلا نبا

 بئذلا نا اوماءرل بوعي ىنإناف او 0 ؟<يف ب ذك! س انلا ونقلت ال مل“ م لاقلاق

 نيل هوثإ لاقف بئذلادلكا و بئذلا هكا آفا لاقومهنقلاءاف محو وب امه :] يد ناسن الا لك اي

 . هلكاي فيكشاىناي اولاق مث نوب ولغمةرجع نورسالاذاذ! لاجر ةرشع ا ةيصعنكو بئذلا:اك |

 يفام 00 حاصاذاف حيصي ىقح هيضغ نكس ال بضغاذا نوعمش انيفو بذلا

 مسويلا تن
 ينب اي كلذ بدوا ل !اق موه يف ةلسرأ تا ا دل لاق مث ةببأ يدي نيب نقو قد فسو» لبقاو

 هتقطنم هيلع دشو هب ١ أ سوأ فاسو, حيببصا الف كلذ ف كل كنذأ ادع ناك اذا لاق مسن لاق

 5 ءانطأ كلذ 35 :وقعل مهم 7 امل نيفصن مي.يسلا 1 بضغ اذااذوه اتيفو اهنطإ

 ادازاهيف لهط قدما ناز مار ابتلى أ َهْل لا ىلا بوعي دمع مث هتوذخاعم 3 هينمضق د خأو

 فسو يب و هللا ىوقتإ ؟يصدأ يف خايبوقعي لاتف عجراوللا يناياولاةف مهميشيلج رخو فسويل
 نيلصاوتءاونوكو هوادة الو هويعتنالو هيلعاوموقو هوقداف شطعناو هومعطاف 3 نا هللا كل أ

 يفياخ هللا ىنباي منال ةف ةاياك 4 انيلع لوضفلاهللب ان د> اك انوخ وهو دلوكلاناكا بأ عئاو ولاق نيه ارتم

 لا هيلمع نب 08 هردص ىلا همضو هدزلاف فسود: لعلب ةادنا مث هتعيضدق ن 1 اخ ىنأ عم

 نءسانوس ايع نباددوءسمنبان ءءاحرو ىددلا (ىودذ) ااءدعأ ارفردن اوني اهلا برهّللاكءدوتسا

 تان لباتمو سابعن نع كاحضلان نعربن وجنب رشا نب قدعساو مسو هيلع هللا ىلوص ين || ب احأ

 قوتك لسن اولاق ضعب يف موضع مالكل خد نسما ن عدن ١ ورع ىنأ نب ديعسو رابحالا بعكن ع ةريح

 لعجف هوب رذو ةوادعلاهلا ورهظأةبربلا ىلا هباوزرب امل ةما اركلاهلني رواه هوجرخاف ةتوخا عم فسوب
 ء 00 0 7

 هومعطاو بوقعي هدوز ناك اماودخ اوام>رمهنم ىربإلف هنود رض مثثدحاو دعبادحاو مب كثيغدتسا |
 را . 00 ا
 قواتقت نأ لبق ءام نم ةعرج ىنوةسا مه لاقفادي دش |ثءطع شطعو هنولةقي او داكن دح هوب ريضوبالكلا |

 لمج هيلع طع ممم دحا سيل نا ف سوي يأراماف فسورل ةمحر اكن الملا تككب كلذ دنعف هوقسإ مف
 ةلاخ نباناكواذوم مملاق هلتقب اومغ املف ءاي"الاونب كذبا عنمصتام تول ب وقميايهاعب أايلوقي و حري
 بهل اىفهئاقلا ىلع اوممجا كلذ دنعف هولةقتالناانثوم ىومتيطعأدق كنا سيل اير هيف مهتس> ار ف سوي

 كلذ اكو هيفهو>ر اء بجلا ىلاهباوةلطناف بجلاةب ايغيفهولع 2 نا اوهمجاو هباويهزاملف ىلاعت هللا لاقي

 00 دا قب رطااةعراق لعسدقلا هلاو هي ربط ن نب ليةورصدو نيدم نيب ندرالا ين بجلا

 0 مضاهالع او عساو !ملغسأ ةدلاظم ةشحواك تناكو بوةعي لزم نم خسارف

: - 



 اياب

 أماف نازدح ه1 6 و نب م 1ك رفح نعملا 1 0 ٌقامناكو د :ودصلاهنكعي 1

 ءاتوداابلأتف صب .قاوعزنو هتنعىل !!هيدياوطب ر رع اريفشل قاعتما رعو بلا ىف هنول دي اوام> هيف هوقلي نا اودانا

 هلاوااتف بجلاماو نه 5 و9 َق امدعر انفك ىلن وك و" قروعهب رتسا يهيقىعاودر

 لبخ ا اوءطق !مقصت غلب امأذ لب 9 ايدو وادق كساؤتو كسيأت اك وكرشعد>الاو رمقلاو سشلا عدا

 ا
1 

 7 ١
1 

 أ ل ء>وا,ءلع نةوؤ ف سوي ىل || معفزو ةنيل# مامل :ةردعص ءاملادجو ىلإ ! يل اها هللا جر خاف هيف توهيف طقسل

 لاقواذ دوم مهعنش هو وانقيف ةر اجا اهودضر.نا را -لظف هزد !نذ كري ف سوي

 هيأ غي ناك ى 5-9 هؤاميذعو بجل اهلءارخأ تجلا ىف ف سوي ينل أ اماذاولاق هواتقتالناافثوم قو متيطعأدفلا

 هنأبأ نه درع ر اذلا يف تا نيح مهارب .١ناكو هديق هنع لذ اكلم هيلاىلاعت هللا ثعب وبارشلاو ماهطل| نع

 كك عنج دق لأ كلذن اكو هايأ ةنسدلاف ةنجطارب رد نم صيمق مالا لا هيلع لبي ريح ةأثافااب رعران |!ىف فذدقو

 0 تر م تب. + 1077 سال 616 0541+ بالا 17 15970 01 هال انتا ل77172171>

 كلذ دابوقعل 00 ابدأ 2 الو ةذم بوقعإ هيزو قدا تام اهلذ قدي بادن رومءاربا تامامف مهاربا

 هءاحأت اي رع بلا ين يفلأ| املف هقر افي ناكو نيعلا نم يلع ف اخي ناك | هةنعيفهتا ءوذي وعت يف صيقلا

 ةلدرفسإ أثاث الملاذ ا(يورب ء) راهنلا هساؤر لءجوهايادسجلاو صرمقلاج رخافذي وعتلاد.لءناكو كلما

 شدوتسا ينع تجرأ ناكناتفسو هالاقف بهل مل كلما ضم فسوإ يسمأامأذ اهايا همعطاف ةنجلا نه

 يرت دق نيب وركملا برك عر فماي نيئيغتسا ا ثادغاي نير صتسملا# رصايأيش تبهاذا لق كلملا هللاقف

 اوف اك ام: نيدمد ءهيأأ هللا ثعب ءأغ خلا اذه افسوب 10000 0 .اعىن الو ىلا فرعتو ناك

 ينانههك>رط 5 ممال ءايلاقو مالتتلا هياع لا ربح هانا عبارلا مويأا ف ناك املذم ايأةثدل ”ركبلا يف هون آودب

 هن لاق بولا أده نم جر ن نا 2 ىلا نم قازعه ىلع نودس> لاو لاقىنال نوخإ لاق بجلا اذه

 كيعل ريغ أبد : رقاو ىو# لك دهاشايو ”املكرم تاحاب و روسكم لك رباحايو عونمصم لكعن اصاي لق لاق

 ثنا 1 0 وابو توغ : الايحاب و بويغلا مالعايو بولغمريغايااغابو لمحو ١ لكس نؤمايو

 كلأسأ ماركالا رلالجلا اذاي و كلا كلاماي ضرالاو تاومسلا عي دبايد-هلاهل نمايكلًاسأ كن احببس
 نيسح ] خدح ف ىةزرو اع احر ة<واحر رف يتوض نمو يرمأ نمىلل*2 ناو دغل آلعو ده لع ىلصت نأ

 نوهرصم كلد 5 ان احر 0 ير ول 2 بجلا» ندهلدللا لءجف فاسو اطاقف كتخأ "ل ثيد نهو

 كلذف فسو اكن !نو هعبال واول عسب كتوإ ينل 20 لاذ لودو ه-ىلادلأ ىحوأو ا ثيح
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 0 ا ا ا ا ب ب ب ل لا ا وج و ل ص 0 تم 0/17 بس

 تدسنباوهو و بو ةدإك-:عءندهافدسوإ 2 م ١ لاق 35( دورتك راق رتل .دعل ىلاعتهلوق

 نبدجاس أيعأ ااوناانربخايرو وح! ,دلاهلناديءونا (انربخأ 1 هسا نيعل ؛ رأنبا وهوامه هللاعمجو رغثيإ نيا

 انربخإ تثراولا دبعانريخأ ز زازةأأنارمعانربخا يربطلار , رج نب دغر فمجوناانربخا ىرصرصلا فسوي نبذ

 هتلحأ نع سنو

 انعجر د ة:ةسن ' رشعو سخر ةئام نناودو تامو ةنس نب ' رشعوةيناعأ كلذ دعب شاعو ةنس نين اسك

 منغلا نم م ةلذسملا امدمعب لايف هوقلأاهلف بجلا| يف يناأام 5 مالسلا يلع ف سوي ةصق ىلإ

 !اوكالماو ةب ةبدوملافن راكو ةنسس ةرشع ٍ.سناودو بجلاق فسو ١ يناألاق ن ندوعسا

 ةعراق لعدءاقودو بوقع ىلا | اوعدجر مم نامل لاولكاو اهووشوا,مدب فسوب صيقاو خالو ءاهوكذف

 ع - ا ةروددأا اول ا ارصاو 8-5 .رطصاه نما وما :ىاملذ فدتوين نوناييتم مجرظتني قب رطلا

 عزففارك دل 3 ممر ةجاو اوةدسو هكنرءأذ نيل وم 2 2 ىارلز ةبيصءاوببصأدق مما بوقعإ لعف

 هللادبع ةءارق ينوه كلذكو لضتنن ىاقب سن اني ذأ. انا ياونات سرر ينباي كلام لاقو ب .

 0 كلاذف همدر خطلم هصرةاذهو نيقداصا انك واوانل نمو تا - ا عنا هلك اةانع ءاتمدنع كسوت انك

 ظالما مل تلقفداد وااو

 لاوهالاو هالبلا نمكيلع

 لالا هلمحب موقتالام

 ىلب او اق ءالبا ىلع نوربجت |
 ل ىلبملا تأ تكل اذا

 ءالؤوفانب تئشام لعفاف |
 اتددىناب>اوا اق> يدابع

 لكوم ءالبلا ( قاوخا)
 مهنم ينضا دقنيسبملا

 نه نكعو دانتسجالا

 كلذك نولازيالف بواقلا

 بوبا ىلا اولصي قدح
 نيفراعلا ضب دشناو

 ةناطيحو نأ 0

 مغد برك هؤايصحو

 هققدسو

 ما قيضلا مالآو مافص

 لا

 هبا قاغاو ديف مبلخداو

 ربصلا ع ل حاتم ملت و

 صاوخا مهاربانعو)

 انعفنرب ( هنع ىل اعت هللا ىذر

 مالغ ها ةيحع ناك لاق هنادنإ

 نيفدرلا صاوخلا نم

 نروز ناكر ص الخ الاب

 ا الا نضع
 لوللا تاقرهدلا مناص ناكو

 تمدنف ٌهلرل يدنع تايف

 ف هيلعرطفيل ءاشعلا هيلا

 ءاملا ىلع الا قئدنع رطب

 ةري_-خالا ءاذعلا ىلصاملذ

 لا ىلإ م انو مردأ

 ردسلا يف لقي 3



 نأ قديس ةناح د

 3 ب كلان اف يمر

 أ ردو ةميظعتيق مقدس قب سو

 تاققاذأ املف هياءارشغم

 ص فيك ةتعاي هل

 ةسخرصخ رمق كل دلي

 مسغأ ربا لاق مث ةميظع

 عرس لع ضصرعاا رك ة

 5 نيياحا

 اماف هيلع يل( نييلا

 | لاقو ةسار عفر قافا

 ١ ينذعت كار 3 ى د. سأب

 ا ىل:واذا اريذلاب اك يح أ ند

 | انتاهلف | يشد
 | و . ١ثا - ١

 ! تدع نا هأشاح فوق

 هأيتحاو ه7 ءرم

 هأاهطصاو ةراتؤاو

 ارهشلوقةيدشناو

 ينغيام كيح فصو ق

 لزغةلانع

 نع ىهيايرام كش دح قو

 لذدلا

 كو ىلكف ىاك تحلف

 لمت

 باقنع

 ل#ر ع

 ا دمت ىعد تاع سولو

 هبا

 اللب اةحارضرلا ن لاع ناكل

 للم

 هللادبع نب ركب ىلا نعف) 9 ه١ هاما

 باقه( هنع ىلاعأ هللا ىذر

١ 
 ةهسل 5

  لاصوا مطق ني

 | 1 و 1

 .اوركمامربوزتو راذتعالا ىلع ارجأ ةملظلا قاونوكي كلذاوامفامماو ن 0 رافعا ازاجو ىلاتهلوق د

 | راذتعالا ين جاجلتتف كلف حبق ن زمرأع :لاىف رذتعتالو نينيعلا ف ءايخلان اف ليالا فةج احلا باهت الاوأاةدتف |

 ىلا ىرتالأ لجرلاقف ىب'تاءجن حو رشملاةأر ءإ تءاج لاق عدلا (ى در) هما العر دق: الف |
 ْ هذه

 1 هانعم يفدشم أهنامن نوكبيي ءاشع ف سوي ةو>إ٠« ءاجدق حبب رشلاقف ق1 ملا ةأرملا :

ِ 0 | 
 هقلطم فدتنلل ءابضييلا ةيحالا ما 35 يارد ءاكب خيش ند كرا ا

 هقرثو ادوز نوكبن ممو ءاشع * مها ارواج بوقعي ينب ناف ْ

 مديهلوق ,ىلادي : اللا بذلا هاك اف انعام د:عفسوب انكرتو ل-ضتنن ىاق يتسن انيهزان |انان ؟اياولا اقامذلاق |

 ا 7 ىرطىاةمجءمريغلادب بذك م اب ةشأ اعتأ ارقو ةامش مدناك اعاو تدسوإ ميكي [ الجل ا

 نم ل> أابئذالو مويلاكتسيأرام هتلاتلاقف هوراف هصيق قورأ مط لاقوادي دش ءاك ىب بوق »ل لل ذاولاق ا
 دلي وطةعاسدمبالا قفي لف مف هياعاي شغهردو حرص حاص راف هلقرخالو ايي جهل قشي لو ين ؛!لكأ اذه |

 نبا (انربخاب هينيعو ههجو ىلع هعضيو هلق و همشي لعجو 00000 0 ١ قاف "6 |

 ينثدح ةما- اانربخا تال مضوب يختم 1 نشا ديبعانبخ ا ذاذاه نب مها ربا نيدمحا | رم إ

 _ لاقف بئذلاهلكأ اولاقف هيب |ىلاهب اؤاج 1 تايآث الد ف سوي ص يف ناكلاق ى ءثلانع كاهسزءاير 5

 - ناكواهنارب زولا فرمف فلخ نم هصرق تةشف بابلاو# ىعسني>و هصرق ةو ها كيلا لك !ناادوبا ْ

 ةوذ>إ حيبصأأ املفاولاق * اريسصإدتراف ههج د ىلع يف :اأنيحو هن لإ نيب نم قذااناك.إ اهدوارىذلاوه ْ

 ناف ةحرابا ؟كن| بي ذك. .:نمناك ام مير دق ضعبا مهضعإ لاةف م-ميعاسعىلا اوءجردغاا نم ف دوب

 همخو هعالضان يب قرفنو هنم ف سوا ج ردع: :ف بجلا ىلع انب اور ةمالملا نم حجري و عة دصب تاعدرا |

١ 
: 
ٍ 
 ا
 ٍإ
 اع بوقعي نربخأال ا ىذلادبعلا نأ هاتوخإلاباذو مم لاقف بو ىو إ

 ظ
 ل

 أ

 متتك نا بوقعي مهلاقف ءاشعمبيب أىلا ود هجروا 9 * هوكرتذ تيقباماودع ؟ل ننوك ال 0 لك ْ

 ءار>صلاىلا اوبفمواهوذخاذ مويضعو مط ابح ىلا اودعمف هب وعلا بالنية بالنا نب داص |

 هللاقف هول هلاقعاوا> لاقف هدب نيبهوفقوأو بوقعإ ىلا هولمح مثف'ةكموةئدأو هود_ثوا. ناو داطصاف
 امأبوةعهللاقف هس راك نم بوق. ىدي نيب فقو تح مولا يطختي بئذلا لبقاف لاق وتمت

 ملكت لاقاظع اأو الي وطانز> ىناثروأدقل ىداؤنةركو ىلق بيبحو ينيعةرقو ىدلو تاك !بئذلا َ

 ىاوانياءةمرحلءايبنالار شعم ؟ءامدو مول ناوادلو كل تاكاام هللا ينايكتبيمش ق>واللاقو بئذلا ْ
 تئجلاق ناعن؟ضراكلخدأامو بوقعيهللاؤ رصمدالب نه بن ر ةدلو د! او ىلع بو ذاكمم والظل

 | ريصفارما كسف اكل تاو سلب هدالوال بوقميلاق كلذدنمف ملصاو مجروزا باثذلا نهىلةبار 15 ٠
 ْ بتيسناك اع !سابعن: | لاق 3 نوفصتام يلعن اءتس ءتسملا هلل ارث يو مالو هيف عزجال ىذلاوهو ليمج ظ

 كف لاق فسوب رما:ىل اه: هللا هال-ةباف همعط» لذ هلراج همعطتساف ماصو»وةاش حب دنا بوةع ءبءالب 0

 02 رايس تءاج مال. هياعلي ربج هملاع يذلا ءاعدلااعدو عبا رلاع ويلاناك أمل مايا ة ال0 بجلا يف فس و

 ناكولات بجلانمابي رقاولزن ى> !منعاولضو قيررطلا اؤاتخافرعمدي رتنيدم لبق نه ةرام ةقفر ىا

 - املف ف سور هيف ينلا نيح ب ذعف احلام هرامناكو ةزاتياو ةاعرالوهاعاو نارمعلا نمديعب رفق ىف بجلا

 ْ ىلا .:هلوق كللذف ءاممهط بلطي رعد نب كلام هلل اقي نب دم لها نم برعلانمالج راواسراةرامسلات لزب |

 ١ ءالدلاو ةيشرالا ءيويفءاملا ىلا ةقفرلا دقت: يذلا راول أو اولاق هولد ىلدافمثد راواوا راف ةرايمس تءاجو

 . رعد نبكلامهآرو ركبلامف ىلا لصواملف لباب ف سوي قلعتف أمل سرا ىا هولد ىلداف ربا! ىلادراولا ل صوف
 ظ جيوب هديا و نام تجنن ةمراصتتج 61ه التل اكل د لت هلاك



 ع ءامضب هورساو ءاديع باصاهنادن اه أر هلا مالغا ذه ب يار ثبايكلاملاقف ناماغإا نم نو منيح ا 0

 اهانمضيتساةعارضل رك فاران ا ةاراج !١ نم فسوب رمأه اوكا ورعد نب كلام ءانورسفلالاق

 اء طل ف سو, ىاياذوم نكولاق هلا اوماعنا هكرشااهبف هيف م-منماو اطيب نأ ةفي>ر صم ىلا سانا ضب ند

 الوز هبادعاو كلا : وهاز اف رظنف رييلاف و هدج لف لعفت ن 2 اك ممويلاكلذ هأثاؤ هتو>إ نمارسسموا لك

, 

 هلاح فدسوا َمكَو انمق.ا| :ديعإ له هلاوا ةر كلام ىلا او:اف كال ذب ه:وخاربخاواذومم عيجرف مهعمفسوب و

 ةدو ودم مهارد سن * نمثب هورشو ىل ات هلوق كللذف هزمهوعأي دم هي رتشا انا كلام لاقف هولتقي ناّدف اع

 ةد ودعم مارد لاقف نعلا نيب 3 مار>رلا نع نالمارح ملظ صقان نم هوءابىا نب دهازلا نم هيفاوناكو

 اوناكا_ءاامهرديمب رارقوا نم لق أهنز و ناك ام نونزءالنامزلا كلذ يفاوناكم-_منالكلذلاناعاو

 ءاملءلا (فاتخاو) امهردذوءإ راةيقواذع:وياهرغصاو ممانوا لقانال هونزو ةيقوا غلا ادافادعاهنو دعي

 ا م ومستقاو امهثردنورشع.ر ىدسااوةدات قو سابع نباو دوء_هن الاقف فسو؛ !ماوعإب قلمه اردلاددعيف

 اذ هوعاباع اراهردذودب 5 !ةمركعلاقو امههرو ثورشثءعو نانثاده احلاقو نيم ر د نيم د مم عذملا

 قاقرت_ساف بيسان الاقيو هللادنع هتلزمالو هللا ىلع هتمارك اوماءي+ نيدهازلا نم هيفاو اكمال دذلا

 : ةا ةافح مدابعومثدأ هز هعيش |منم جرخا ملف ةنمزالا ضع قرصم لخد مهارب !ناءايأ مهعيب وافدسوإ

 ا كعمنوشع منو ىدايع «]لزمتل كدا هيلاهللا ي خراف مهاره لحرب [وتالالجاو هلامظعت خسارف ةعإ را ا

 فدسومل هناكاو ودهقاطنار عدن. كلاءنامت ة كسل ,دملاهذهىف كالو“ نمدلو يدل

 8 !اانكر , دقو بداك قراش قباهنات هتماوتة وتس هل نواوما هدود !معدو

 ىتلامو بفاس كدلوىلاىرأظن او يرثأا نم كسار ءفراو درا ةدقع ك عر > لوحاراييمأا,لوقي
 5 ء 0

 8 و دشو يدي ةاوعز.» و ىنيتيأر ولهامأاي ىندتمحراىلذو ينهض تد.أر ول هام أايالبا| نم كدعإ

 رياسالا ل.حاكو ىنوعايديبعا عابتاكو قومحربملو ىفومجرةراجحلاب و قرهادا ىهجو رد ىلعو ىنوذلا
 هدقتفافلاق هللاالا كربصامو ربصالوقي وهوهفلخ نمايدانمفسوي عمسف ( راب>الاب؟ لاق) ىنولمح
 تسوي موقلا بلطف هلها ىلا عجردق مالغلا نا الأ ةلف املا يف حاصن هدد ملف !هيلعز اك ىلاةقانااىلع كلام
 كلذلءفت كاد , أر ق> قدصن ملف قراس ق:آكنانكيلاومانربخا دق ,الغايل اقف هنم لج يلع لبق ةدوأر
 هد رعدنب كلام عفرف لاق اهربق ىلع سفن تيمر نا كلا# 1 ملذ ىماربق ىلع تررم مك: :كلو ثقب امها لاقف

 تازءام كلام لاقرصماومدق يت>هباوبه لف هوديق مهنا ورب وهتقان ىلع هلي ى>هرجوههجو رحمطاو

 ىارظناتنكؤءاسمؤ اح ايض هيل عدكم الملا ملت عمساتنكو وف سوي ةكرب ىل نابتساالا تلح راالوالزنم
 نا ارعد نب كلام هرمارصماومدق ملف ف "واذاهًار لع ف تو راساذاهسأرقوف ريستو هلظتءاضيب مال |

 ناكوا,ي>اونورصعب زي زءلاوهو بحر نب ريفطق هارتشاف ع بلل هضرعوانسحاب وث هسيلاو لستغاف لتغإ ٠

 نك رارات نبةش أ رانب ناورثنءد اولا نينايرلااه اونو ردع لع هولا كلا ناكو مظعالا كلملا نارخىلع ٍْ

 ةهعمنو فسومد ن و يت> تامام كلما اذهنا يور. «مال- ملاهيلءحوأ نبم اننا نبقالمحنب درا

 ا
 نذاد راق ٠ نب ساول سا ن ل ريع نإ ةي وأعد نب بدمعم نا ١ سوب اقد دعب كال مث ىدح فسو وتاممث هنيدىلع

 مينا 0 هاعدفارفاك ناكر "مال لاهيلعحون نب ءاسنب ذوال نإ قالمتنب رمت رمح

 جدزوارانيد ري رش ! رعدنب كلام نمف.سوب عاتباوةرار-لاريذطق يناترصماولخ دال (سابعنبالاق) '
 هيوضرعي قوساا ىلا ف سوم اوا> دف مج ه ىلا ةرايسلا تمدق ( هبنم نب 0 نيضيب !ني وئرلاعن :
1 8 

0 

 هه + و

 اقل اس و قلل +٠ هده دسم عن انا تاك ب م جحد دما

 ااا تا لا م سس ه عدا

 هي كابام نأ قا ارعلا ىف تون

 اهيبف هقفارا ادحادجأ لف

 تت :ًارذامو:تاذرئاس انا

 ضسبأ رع هش نم ةميخ

 لعاد اذ اند دصتف 0

 ل لتس ةميحل اكلت بان

 ةميدا ىف نهىلع تمل

 زو مالسلا ىلع تدرف

 تلاقمةميخلا لذ اد نم

 نب تاق لجرلا نبا نم
 تاقدي رتنءاوت لاق كم

 كدعيس يراتل اقفماشلا

 ىمزلاله نيلاطبلا حبس

 تلاقمثاريف هللا دعت ةب وار

 نآرقلا ايت نس له
 ِِء 5١ )أم 6 .٠

 لعار-قات أقذ ىت تأق

 )اق ناقرفلا 'ةروس رخآ |
 0 ر 0 8 ا هلةقان ىلعكلام هلم هن ويعن

 ١ وهوربقلاىلاةقانلا نع هسفن ىمرن اك الامي [هماربق ىأر اهلف هماربق يلع مسبقا ر طن اكو رصم ىلا هءاوراسو
 .٠ ا

 ةحخرص تخرصفاهت ارقف

 املؤ اهيلع

 تانآلءتأرق تقافأ

 يشع و ةممظع

 امجءارقل ىدج رعشقاف

 ايناث ىلع أرسقا تلاق مث

 الراو لاق هيارق ام
 ىف اهقحلام لقم اهةحلف

 تثكم مث ىلوالا ةرملا
 ىسفن يف تأقف اليوط

 تعءجرؤالمأ تنام يرتأ

 ناوققم كر ايهاذ

 ىلع تفرش اف ليم فصن
 ىرد_تافذإب رعهيفداو
 ةيراج امسبءمو نامالغ
 لعبت |هدح ىللامف
 ةالغلاق قلارمثلاةمسملا

 سد> أ لاق 5 تاق

 00 4 ا



 ةيرالاتلخدو ةمياا

 زوج !ادجو زعتفشكف

 ند تيجتعتف ةتمميضاذاق

 ند ةيراجعلل تلق مث كلذ

 اهتااقف نامالغااناذه

 هدهو ناب رةمج نافر رش

 . 65 . ِء
 ند كاد دنم ع ا.بتخا

 0 ملة ةئءاسس

 | اديعب منع تلزعا داون

 ةالفلاىامتءي> تب رضو

 ةثال؛ لك لك أةتناكف

 هللاىذرةدداو ةىم مايا

 قيل (ىناوخا) اهنع

 تاينافاا تاذالاب نولغتشت

 تاملاصلا تايقايلا نع
 تاقزالا ىلا اقردايف

 تاوفهلا اوكردتداو

 انآ ت اهبشلانءاوفكو

 تاتشلا يدانم حظنا

 نيل اصلاث 0

 راهنلاءاجاذا تالاص

 تاذالا ةفعطاقعو 1

 اوجرذ ليالا لبقأ اذاو
 رط سل تاوصالا نينحت

 تافتلا مم وب :ري-غىلا

0 
 دورغ لطب انتا رح

 ريصت بهاز انر#و

 ماين ةإفغ ىف سانثاو

 9 وبقلااط مهتعد دقو

 ىردن سلو ىذ:ردعلاو

 رود: انب نينس لد

 نزح ةريسام سفن
 رورس 0 2

 1 يدعتسا و كذا

 د 02 حم حج و اح دور نيدنلا كءاح دف هل

 مع
 ٍ اولزناذاو سائلا نم دحا

 0 ا ا ا ااا ااا اخذ 310101100100001
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 ام نه نعلا 0 م يطق عتبان ري تواقروراكسم هتزو هتف غلب ي ة>اودب ازتو هن يف سان لا مفارتف ع بلل

 (ليئايعرتنب ل ءاراوءساو ادلو هذذ>ةواانعفا ناىسعداوثم ىمرك اهتأرماللاقو هلء زي هب ىلا ارتشا املؤ

 1 : مقاهوب اانربخا ى مايسلادفا>و | انربخا ةبيشىلان ١ |انريد أ هن و :ف ن:اىنربخاو 0

 يام هل وأ انفنتي نأ ىمع ةآوك سلا فى مرك || اللاةفاولات ش شروف ةتنباك و ملاذا هأ مس !لاق ىعاف نا

 لكي ىلا (انربخا) اند وكلمينةمع اذ ءانسدت ليعارهتأر مإتناكو ءأ ءاسل !!ىايالريفطق ١ داك قدا. 5 !لاقو

 ا خل ويلا دخا لالا يسم نيرما انرب | نيد رس ىلو عدلا ساب هلاوباانربخ-ا ىقزوجلا

 / هنًارماللاتو ف سوي يف سرف:نيدحزب زءلا ة2الل سانا شرفا لاقدوعسم ن :نب هللا دي عا نعديبعىلأن عقد |

 1 اهّللالاق رعفاختسا نيحركب وباو هرجأتسا تبااياميب الل اقف يسوم تناّيلا ةأرالاو 00100 ا

 | ضرالاىف فويل ما باعكلا ل هالاق رصم ضرأ ىندب ضرالا يف كنك ىلاعت

 ١ ضرالا ف فتيل انكم كلذكو ىلاعت او كلذف هنئازخ للعةلءجو رصهنوعرفهرزوتساة نس نوثثالث

 | ىمرك | هتأرمال لاقو هلزيه ىلا ف سود زيزعلا ىلا ايلف اولا ةي' الا ٍثيداحالال اي وأن ن نيجي

 ا تبلط ىا هتدوارذ هتقشعو اهباقف هتح عقو هلاجو هاسح تأدو 3 زعلا ةأ رمإ هتلم يف هأو

 0 4م

 ١ ىديسريفطق كجوز ىندبىارث«نسح أ ىراناهلاذا ءم كلذ دنع ف سوب لاقؤ ارسفن ىلا هوعدت 0م ىاذل

 / هلم اظ اناف ىننمتئاو ىنمرك أامدعب لجأ ق هتنذل اذع تلعفنا ين٠ينوملاظاا حافر ال 0 تحت

 ] | هرملاثدحامءىش هاب محلا ينعمو هب رن اهرب ىأرزأالولامب مثو هب تمهدغاو لاءتهللالاق نوملا ظااحافيالو

 ظ رعاشلالاق دعب كالذ لعفي لو هسفت هب

 هلئالح ىبتنامءلعتكرت .* ىنتيلو تدكو ل ءفاملو تممه

 ١١ ةأرما تدارأ ل قدس |نباو ىدسااهلاق كلذ يف لءا لها فاتخاف هب !ممهو ةأرماب ف سوب مثنمناكامامأو

 ات تيهتلاقو باوبالاتناغ دمسقت نعابعي فوه عااد "ا هلوق كالذو اهاود ىلع

 ا 1 0 اف ىلاذقوشتو هسفن نسا هر "كن تاءج هسفن نع ف سو ةدوارمزب 0

 1 ضرالايف لوسيام يأ اوه لاق كيذيعن سحأ ام فسو ايتن اق ى 5 لسد ن ندرثتابء يثلواوهلاق كلا هد

 باشوهو ةذللاىلاهوءدتو ىرخأ هماعتو ةرغ هزه لز ارت مف هلكأي بارتاالاق كهحر من ست املا

 . قاولخ ى>اهنم فوخ# »لو هب اهفاك نم كرا اماط زال < جدأ دح ىقو باد اند قوش د لبق كلن عه

 . ايف سابع نب |نعاعيمج ل اةمو كادضلا نعربب وج نع 0 نب ق>سأ (ىودو) امو 1 هَ !ضعءب ا

 ١ فسويابت لاق تماذأ لب قلد وهلاق كك حام فاسو اب ت تلاق لاق اممتروا# نم م ناك |

 ا لاق كهجو ه هرورصلت يحس تالا دق فسويايتلاق محرلا فى روص ىل ماع ى ىر لاق كهحو نس ام ا

 ١ قارتحا اهنف هتأفطا نأ لاقف !مئفطاف مقاران تبهتلادق هنينجا فسورايتلاق كلذ لع كنيعي ناطيشلا
 فسوبايتلاق ىنماميق د اح اوهفهدي حاتفملا ناكنملاقامةساف مق تشطع دق ةنينجلا ف بوبا تلاق |

 .ىردصلع كدي عض ف سورابت لاق ةيصعن ا ىلاعت ىل رنمىرتسس ءىث سل لاقدب كشاف رتسا ا تح

 فب 0 قف ١ هر ري انف بهذلا قيئز هيف اك هيةدساف يام تلاق يفد كلذب أ ىدوسلاق كلذب ينفشت

 0 !هكيلوأ واو ساناان ا ملال عدا ى ئه نوطيقأ اينديقلا او قربجسالايف هيقلأ مث ةمظع 28 و

 ) ١ هلكك لذ كيطعافذىمذلاو توقايلاو ردلاد مك نا وا تل قوأ ازجلاموب ءاز 00 هريثكو هل 5

 ا | 000 يتايرجن (سابعنبالق) فسدي ىلاف ءامساا يف يذلا| 0 ةققذت 5 م

 ”يدحإ

2 



 3 مم نم غابف سس ايعسال ذاقاهر. ماب مج قا 1 ارما بذج ىلا يرخالاديلاب و فسوي بنج يلا هيدي ىدحاإب
 ا

 | سا ع نا نعاكل كادعرخا !!نعرباج ( يو د 2 !لجرلا س < اهنمىاجونامهلا ل>ناىلاف سول

 ا تيت ناكو فسو:هاريذلانإ هربلاامأو دب ةحو هزهلن وكت نااهانع ؟ منا مو أ شرتف: نأ فويل تمض

 1 1 قااريطلا نادل دمتنب راد ءنيسحلاوب أ (انر ا تارت نعش افلا فردوةمصعلا

 8 ا. -

 كل رز اهرب فاننإ الولىل ا.تدهلو وق ف ساب ءنبالاق را عس ىف أنعن رب سدح ىنا نب ليئارسا نع ةيطعنب نسح

 106107 الثا اننا 1910 دس 0: دعما دج سجدت حسم ف د يح

 ةمركعو ده اعو نسل لاو لول [نمهتوهش تج رذفدردص 8 هب ريضف بوقعي هلله لاق

 ١ ادلورشع انثاهلدلو بوقعب ىن:لك ةلاق هعبص أل عاضاءبوقعي ىأرف تيبلا فةس هج رفنا كاحضلاو'

 لاقوهنماء>ةساف هينا ةزوح ىأر نيع هةوهش نم صتنام لجان مادلو رشعدحأ لدلوهناففسوبالا

 ١ ١ ءايبنالا ناويدف بوتكمتناوءارفسلا ل علمعتافسورايبوةعرهللاةف بوقعي ةروص ىأر داق
 ١ قاطيال ءامسلا وجيف ريطلا لثم !مقاوت ملام كالثم اعا اهءقاوتال فسوباب ىدون ( يدسلا لاقو )

 رولا لثم!ممقاوت ملام كلم مو هسفن نع عفدي نا ردقبال رالا ىف عق وو تاماذا هلثم اهتءقاو نا كالثمو

 | الفةينرقلصايف نالت توع ىذلا روثنا لئم ابةءقاو نا كلثمو هيلع لخحتيال ىذلا بءضلا

 تك ؛دمحأ انريخا ”ابفصالا لم نبدماح نب هللادبع ( انربخا ) هفن نع مفدي نإ عع. يطا

 ديزي نب دلاخ انربخأ نادم ىرصيلا صفح نب 1 دلاخعنب ميهارب نب د# انربخا قوكسلا

 لحدتفام مثو هبت مهدقلو ىلاءتهلوقيف سابع نبا نع دها# نع ثيأنعءرب رج انربخا ىرصبلا
 بوتكم مه.مالو د_ضعاط سلا .بنبب ايف تدب لق فكي اف ةأرأا نم لجرلا دعةماهنمد قولي وارس

 بعرلاو عورلا!ء-,نعبهذامافارافإب راه ماتف نولدفتامنو لهي ني بتناك امارك نيظفال مكيلع ناو اهيف
 مه.مالو درغعاحل سيل ينيب تدب دق فككلا اذا هتأرما نم لجرلا د.ةمارنم دعق الف داعو تداع

 نس يي ل ل ا لالا ل الا ا ا ا ا مما 1 ا 0 ااا م1 ام ا#

 املذ داعو تداءبعرلا امتع بهذاملف تداقوا راه مأةف هي ..الافثلا ىلاةيف نومجتزت انزناوفت اللف ١

 ال واميف بوتكم مهممال رودضعاهطل سلا همادن تدل لف لكك 5 أرما نم ىل-جرلا دعتم امام لعق

 املؤراعو تراع بءرلا ام معابه ناملف تداقو اب راه م أف الييسءأاسو ةشداف زاك هنا انزلا اوب رقت

 بيصإ نال بق ىديبع كردالب ربجايم السا هيلع لإ ريل اءتهللالاق هت رمان م لجرلا دءقماهنم لعق

 بوتكم تناو ءاهفسلا ل مت لمعت اف شوب انلوةي وهوهفكرأ | ةءيصأ ىلءاض اعلي ربج طخ اف ةئياذعا

 (انربخا)نيصللا اندابع نم هناءاشد>فلاو ءوادلا مدع ورملا كلذك ىلادتهللا لاق ءايبنالا يف هللا دنع

 لاقى 1 ىنأ دح ىل ِامسريطاار : اعنب دحأ نب هللا دبعانربخ أى ' امدنلاهللا دمع نبدا ربخأدجأ ب بوعي

 نط با ندم نعولا ينادح قد اًضلازع نار فعج هيب أن نعىبأ ىث دحابضرلا ي هوه نب ىلع ىنأ

 اهل لافف لاق بوث هنود تالاظف مصلا ىلازي ُْء لا ارءاتماقلاق دب ر ناهرب ىأرنا لول ا

 الودتفي ال رص الو عمسر ال نم نييدتسا | فسوي اهل لاف انارينا يحتسا ت )ات !ذ_هام فسوب

 ف سوي ىأراملف اولاق * !.ءلعو اهلكءايشالا قاخ نهانا ييحتسا

 تسوزاعا ىانلا 1 وب ردا.” ىنء بايلااقيتس او ىلاه:هلوق كلذف ةأرملا هتعبتاف هد

 ان راهتيبلا بايىل ١ اردايم ماقناهربلا

 | هصيئخقشل تقلا دف ةعكردانأ منع دوار ىلا اهتج اح ى ويضقيل فسو ءيلايلطفةأر ااماوةشح افلا ب ؟رزمارارفف .

 ا فدوذ اله فاخ نم ىأربد نمدصيق تنشو تقرخ ىا تدقف جور نمهلة مذ ماوي !اهعب ذجيف هفاخ نم

 نب اعهاسلا> بابلا دنعريفطقاب -وزادد>و يا ب : ايلا ىدلاه ديسامفلا احرخاملفةبلاطلاةأر ماو براطاذاك

 نجس نأ ال ل[ نأان ينفع اوسكلعايدارأن 99 ءاز جام اجو ءزالوقلاب ةشماس تلاقو هب اههنأر امل ليعارل ّ '

 مح دج همم يحس دع

 ا( نصصت ذك

1 

 ا

 | (هنعىلاعت هّللاىذ

 قاموعرنا 2

 حففطي ر#ئاءضرالا ىلع

 هللا هللالوةب وهو هيف نم

 كلذ نع تيجدنذ لاق

 ءام-لاىلا ىرصإ تعفرو

 كركذل ناسلىمحلا تاقو

 تباطمث اذكه نوكيال

 هيف هل تل ستف ,ءام

 قافأ املف تفرعناو
 ناسانلانم هع 'جهريخا

 كد لءف ىطقملا ىرسلا
 ها ل كانك
 اموو هسفن م ىدت-او

 ماذا ىسفنإب كح و لاقد
 نمو هللا نه ىجت سل

 5 نييحتسآ نوف «ئايلوا

 هيف ناك امث باتو م 0

 اع
 نا ةدسفن مقآو ى

 تيف ىرسلا لاق دودي إل

 سا يف اركفتم ةلمألا كل“

 برتيأرذ لجرلا كلذ

 لوةي وهو مانملا ىف ةزعلا

 هف تربط تنا يرساب

 َن 4 ةباقانرهط ن#وانلجأ
 ىرسلا لاق كلجا نم

 مت اديدش احرف كلذب

 لح را كلذ نعت
 لد الا ض. ينهتدجوف

 غرفاملف يلي مئاقردو

 لاقوىلع مس هنالص نم

 لاق اريخ ينعّللا كا

 تالاحاه تملتؤ ىرشا) ذ

 فيكو ىديساي لاقف

 بقر يىلا> نع لا

5 
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 ميركلا ىلولا هب 0

 ةروط قو كللاق نيح

 يرسلا لاق كإ جا نم هلق

 تاقوكلذ نم تبجعمتف

 لاو كلذب الا نه

 ءاوس نه ىلق ربط ىذلا

 هاضرو هوفعب ىلع داجو
 ىذراضي أ ىرسلان ءعز

 لاق هنا ( هنع ىلاعت هللا

 تآتارق د مك تاخد

 ربق ىلع نو-:ا لوله
 تاقف بارتلا ىلع غ :رهتم

 لاق انه ك-ولجامدل

 ترضحاذا موق 5 1

 تاو قوذؤيالمدنع
 نوبا_تغيال مهنع تبغ

 دق زيها نأ ان ءايدهل تاةؤ
 واوىلااام هللاولاةف الغ 0 0 .

 ! 1 ا د كا
 ا نانع) دئاسولاو قراعلا نمهءلاع نيكي ليك طال ,ل تايه يأ تدنعا اكلم نطتدتعاو | رانيدب ةبح لكتراص
 ان أ ©« هديعن ناانيلع

 ا ان نءر اك انقزري ناهيلعو

 / ةيودعلاةعبارذا(ليقد)
 لجرب ترءامنءهللا يضر

 دعأ اموةنا رك ذي وهز

 هل تلاقف اهلها اهيف هللا
 2 علان
 راهقلاد> اولا نع راغالاب

 0 ١ اند:

 مث راؤاب كلع كحبو

 -هزذا امل لاةف رادلا

 تسل تلاقفأ ةنو-:#اب

 َن هنون2للاعارةنونجع

 تلاق 3 لوغأام مهفي ل

 ملنم نجع ةنجلا نكسماي

 | ديسلدو هس اهللا نكي

 مالسلاهيلع مدآىلا قرت

 الذ مجرب ةنطل انف ككل

 .فسوب لاقت "091 سلا دخلا لا نعت (ىنابعنبا نعزطاسلإ ب رضلا مابانعي وأ |

 | نكديكن مدن الاقف مالسلا هيلع فسوب ةءارب وهتأرماةنارخ فرعرب دن<“ دق هضم ى أ راما ع نيقد امعلا نموهو ا

 25250122 00 2ك قدس بابك د6( قلنا تح ن0 لا 10006 لا اال لاح ل طا نا تنال طل 2 ةنتتتشتاا عل

 رم 7و0 2 هنت هدا تصمم عاقل

 ا اكس نبت مةدد>!وع ءلكتنآو اد رءوانامر كرا 1 لن دعا يفعل ةو نيكسلاب أ

 نوح دمام ا فلما

 طاقم سعد © ملجم !لطلال ا اةنافلا 8-1 <06 ا

 7011 ضال لت

 ار اواسم روم عدو 10 هاهم 1 سس ساه ع

 ا 1 ل اول 0 1 تا ا

 ظ هيلع لدب ىل'ءآ هللا هقطن ادؤملا ف اءمصن كادضلاو ريبج نإ كيعم (لات)و# نمدهاشلاا ذه ىف اوفاتخاو

 ْ ده اشو نوءرف تذب ةطشام نب راغمص مثو د ملا يف ةمبرا لك: لاق لسو هيلع هللا ىلص ىبذلا نع س | بع نب !ثي دح

 ظ الجر ناك نكلواييص ناك امةدانقوةم ركعو نسا لاقو م ير»نب ي ءهدع وبهارلاجب رج بح اصو ف سو

 | اهي بابلاىلع امجوزعماسل' > ناك لء ءار ممعن نا وه يك ل هس !'لاقو 0 كلا ةرعاخ ن ٠«مناكوب ىأردلو كح

 ١ تبذككف رب د نمدق همصر زاك ناو نيب ذاك !!نموهر تق دصف لبق نيد دعب .ق نكن اهنعىلاعت تاريخا

 | هن ًارمال لاق مثدح الهرك نت ال ثي دما ادد نع ضرع الة شوال ل ةامث يطعن دينا

 0 املف كج ز تنخوهسفن نعاباش تدوار ني> نيينذملاد نم ىأ نيئط' لل 0 كنا كمن :ذإيرفغتساو

 | نهر . ل كالذب سان" 2 تدحنو ل !ءعارد فاس وب ما 7 (اولاق) 0

 ْ زب زعلاةأرما بج اا ة ًارماو نجسا'ب>اص ةأر ماو ةاودلاب> اصةأرماو زاب اةأرماو قاس ةأرما

 ْ اناهتالغوهباج> وهو امباق فاه مش يف هيحل> دىااب>| فغش دق ىف اء: 5! |اه دبع ى ءادسفن نعاغ اتف د وارت

 ظ نهوقبىأ هر هركع ليعار ثتءءس املذ ةسقن ٠ نعاه دبع دوار ثوح ني اك نيمم لالوض ىناهارنل

 )| هلاجو هنس> نمنوغاب 1 فسوب نجم رتاا عار 57 :اقاعا كلذ و نهديكب ينعإ قدعمم !نبا لاثو نئثيد>و

 نويل !"تاسرأو ىلع هلوق كلل ذو || مربعا قاوالا» الؤه ن نو :4ةأر رى نيد لآ[ عدو ه ةدكام ليعار تدّاد

 أ 9 و ماعط ل كوعو زز مهمربغ اقيفذ اك :لم اع ارقو اماءط تايه مي ة نا انقو ريبج ناديءسو (سابع

 فسوي نهياءجر سول حج هيف ن ند ىذلا ىدأ ل اريغ سا ىفهةلج أدق تناك نويلع ماع هم

 ينمطقب نونأ نيد < ن رهو نوعم ىت :دالا نيك اكسلابنمديأن ءطقو نمر مة 0 نفاه 001 اهم ًاراملذ

 لغشل املأ يديالا ن> نهال مو مدلابالا نس سحأا ًّ !تننلآ تحن ,عدبأنأ (ةد اتق لاك) ريغ مجرتالا

 اآادحو سا كلذ ىق نم ةأرعإ !نيءا رالانم م ينغاب (بهر 8 لاق) مالسأا هد هيلع فدو ل (نووأق

 ١ كلذدنع ليعارتااقذ م رككلمالااذ هنا ارش

 ' هتدواردقلو تااقثاهدنع ىذلا ليمان تد.أ امنا مب ىنغ شر هب> ىف ىأ هيف ىنندا يذلا نكلذف ةو- دلل

 رشنإ ]دهام هلنازاءم ىأهَت شاح نلقو مال ااهءلع ف سود

 9 . .٠ .٠ ِِء .٠ هد .. .٠ 0 58 .٠

 لءفيم نبل ليعارتل ةف كنالوم عطأ فسويلةوسألات ااغذ يدعتساو ماع م ةمعل نع

 ةملا 4غ اىلع ٠ نحس! هتدعوتد 3 نأ هند واعني> 0 هوا اتخاذ نب رغاصلان م انوكم !و ننويسلهريآ ام

 :رلاقؤ نديسلا

 نمهب اأو زبزعلا يأ مهطادب مملمااعب ! .ءملاوق هنأ هدو هنع فرع هب رذابأ م نين 5 و

 نوعيات أو لمأ ىأ نويل بصأن ةنهدركا ىنع فرص الو هيلا ي ةوعدي اممىلا بحأن :فسلا ب

 نمي أ ةوسنلاعطقو 0 ردن د: صرشلابقو وتو فسوي ةءا رَ اع ةلادلا تان اناا ًَ أمالعإ

 ويح ميشرج جهه دهس مس

 "سائلا ف نحضفدق , قارلاد وعلا | !اذهنا وجو '”تااق 1 15 نإكلذو (يدسلالاق) ند ىو هنت :جعسدل

  نااماورذت ءافنج رخ 11 توا كا اماف : فعل ندع لأ أقرطأ تاو ةسل * نءهتد دار لامر و مهلا لتعل

 | سم اكاذ لج ىلا عت هللا ١ الذوهتأر أردان عد م مؤ دهن ءاربب هملع دم هسنك ىنأ دح اك هةسدخح

 | فسوي



 ١ :اكو كلذزع هقفاوهيقام نآو همس نأدي رةزايخ نا امهنعهنم هءاكلذ وامه سبشل 0 0

 ١ اريشلاو كال .لل ءامط' امسيلالامارطاونم مو نيمالغلا ني ذهن ىلاا وسد لايتغار كمل ركللاودارأرصمنم

 ٠ هءقور حالف مامطلا مسف ةوشرلا لبقو كاملا ش غزابحلاو ءةعلكن قاسلانامكلذىلامباجاف 0
 كيلا لاقف م 5 راف برشت الزاب لاقو موسم مامطلا ناف لك امد كلام أ قاس !!لاقماعطلا

 ١ ءتاك اف بار دلا نمةباد يف 8.اعطلا كلذ بر 2 ىف اف كماعط ن ءلكز ابخال لاق رظيرف ترف ترا

 مالغالار بعأ ىلا هلهال لاق نجلا 1 مالسلا هيلع فسوي ناكو امه- +“ كلاأرماف تكلف

 ايضانأر انوكي ناريغ 0 هي> اصل نييتفلا دحأ لاقف

 تناكل موت لاقو هد ان رجل الا اناك اءعاو ايش ف.دوي ايحاص يأر ام دوعسشم نب هللا دبع لاق

 كانيبحادقلّشاوهل الاق سوي نايقفلا ئأر أ دها# لاقو | منع هاللأسف ةقيةحو ةدج ىلع امهايؤر

 لرد الا طق دحا ينب>ا ام لاو ىتابح ال ىلاعت هللا علا فدسوب ايل لاقف كانيأر نيد |

 | مئءالب هبح نم طوخ حا مث ءالب اهبح نم ىلع لخدف مع ىنتيحا دقل هالب هبح نه ىلع
 اق اكيف هللا كرانى ا أبب> نم لعل خد ىدحاص ة ةجحورز ينابخا

 : لافف ف سوي اينافا ور 0 ةل>د نيد ايار اناك دقو هلقعو همهف نم اي اي ربامامهبجسعي ل ءه>و ناكآ

 اهتينجت بنءنم ديقاتع ثالث !ميلع ةمرك لصأب انا اذاف قات! ىف ىناك تيار ىلا ملاعلا اهما قاسلا

 رصعاىتاراقا أ أك ناكو

 ترار ىنا زايحخلا لاو اينع ىاا ارمخ رصعا دوهسم نا ةءارق هيلع لدي نامج ةغلب اينع ىنعارمخ

 ركب وبا انربخا نينسلا نم كارنانادل وأعيان 2 هيا 0 اميف لالس ثالث ىسار قوف ناك

 نبد#مم (انربخا) هبولاق 3 نب مشأ اربانب د2 نب هللا ديبع انربخا كعك 1 دحا 1- نب دجحا نب دم

 قوحازم م نب كاحرضلان ,عملسا انربخا ةفيلخ نب فاخ انربخا ىتارهزلا عيرلاوبا ار مل تااذي

 هيلعقاضاذ ذاف هيأعماق نجع - لا يف لجر ضرم اذا هناس>ا ناك لاق نينسلا نم كارن انا ىلاعت هلوق

 مهني ز> يزعإ وعهدغإ ر مىواد ناك هتاسحازا انغاب ةداتقلاقو هب رلأسو هل عمج جاتحا ناو هل عسو

 لال طو ثؤالب دتشاد م اجرعطقنادقاموق هيفدجو نجلا ىلا فسوب ىهتنا ال لاقو هبرل دوت و

 نسدحاام كيف هللا 1 را يفاي اولاقفااور جالا اذهيفنا اورجؤتاوريصاواورشبالوقي لعجف مغ ةزحا

 ذنمناكملا| ذه ريغ يف ن 1 نا بح الانا كراود ف انل كروب دقل كثيد>و كةلخو كيا

 هللا ىتص ن ربا[ فاسو انا لاق يتفاب كنا

 ند ك3 ل هل ىءارتنف قئاييملادبملا ١ أذه ءبر#

 ثدى 5 أهلاو 5 يدحالا اين

 مهدحالاق ىلاءت هلوق كلذف ةب رش كلا تيقسو اهترصعف يديب كلملا س

 م كلذ يف ةراب طااو ةرافككلاو رجالا ند هب انري ال كانيار

 يقفايشاو نجلا لداع ل 58 مالسلا مهيلع مهاربا هللا ليلخ نبا قدسأ هللا حمد نبا بوقعل

 لاق تيد ثمل ىا ف نكف كك راثرا نسحاو كراودج نسحاس نكلو كلييس تيلخل تعطتساوأ

 نع فسواإ ضرغاف امههدوا ىلع هوركملا ند كلذ ىف يعامل ةةلاكام لربع نا فسولإ هركف

 ١ لمفاذحهلالاقف اكيتاينا لبق هلي واهب اكتابن الا هلاقزرت ماهط اكمتأي ال لاق هريغ ىف دذخاو اطاَو

 هيغذمو هني دارط نبل م ىر ينلع و 55 نكلو ر>اس و نهاكب انا ام لاقؤ ةردعدلاو هن

 ا 0 ذلا اركم كلن 00 لو الان 0 ايدل عاهو ناسا 2 0 14

 كلا ١ اههماع بيضغ صو 0 4 مه سا اوهباريش ب> اضر , هق و لاو كل فاو مانط ب خ اصوهزابخ ٠
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 هيلع ترام ر جدلا نم

 1 لياذلا ها ارباو ائجس !'
 : ٍِِل م

 هن رس 0 رس ضكداللتع ؟|

 ىف حرط الو هابتجاد
 5 هيلع ةراشر اكلا

 لوقت ثدشنأو امالسو

 اذاطش

 اذا ىناخحرو ىحورف

 ارضاح تنك

 لعادل تغناو

| 
 سا

  3ةانأ .٠

 كاوه يف سفأ ملاذ

 رغم
 يرش تيل نمىنذ كِيلع |
 سانا | ١

 راجنلا بيبح ناك( ليق 5

 ءايلوالا ن :مىلاع: هللا دمحر

 لللا 0 ناكوإ رامخالا

00 
 راطفالا لاذع هه مط

 ةمدخ قايواط تبا و

 ناك اذاف رافغلا كلل

 هنار ى حانرا الا .تقو

 رابكتالاو لذلا نات
 راحبفأ |تقرغ ىهلالاةو

 0 تضكرو قافغ

 لايذا ىف ترثعو ىنوبص
 ىلاموىبوةشةباز ْْر .قىلذ

 الو هيلع دمتعا كريغ

 « يجعتلا كباب ريغإباب فرعا

 ليلذلا كديع انا اهو هيلا

 كبابب تفقر ودق بن هذيل

 لرقغت 0 2 ت

 / ناو قريمدحو 5 لذاوف

 قريح لوطاوف ىف ع

 هسأز عقرب الف ددعسإ م ٍ
01 
 يدوي تدهس

 ىلص اذافرجفلاماطإ ىح



 يف عرش هل لمص نم غرفذ
 ةمتحلا ليا نم نآرتلاةءارق

 هلك مويلا ةيقإ اهرخآ يلا

 م

ْ 
1 
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 | ىلا ىلع هلوق سا ةدوش ىف
 ا نفداماذ نيب لالوض ىنلاذا

 ا
 ٍإ
 ا

 ظ

 أ ناكلملاا هيلارضح هربقيف
 | كنيدامو كب رام هل الاف

 | ميرب تنمآ ىلا لاقف

 ليق نوءمساف ا لخدا

 ىموق تيلاي لاق ةم |

 ٌّك ر ىل رفغ ام : نوملعي

 هّللَو نيهر ك1 نم م ىنأ !.حو

 ١ أوداق ماوقا نم مثرد

 ساتااو بيبا نوجاني
 كَ 2 .. 0
 رولا مهتالفغ يي

 دووأا لاعثا نولءدتنو

 لول نحر هيو مارغلاو

 ل

 0 ازا

 الان ورظني بيبحادجو

 ا
 ا

 أ
 ا

 ا :(
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 0 رعش نونز< مثال ث مهيلع

 ١

 ظ

 وادعشلا ةركذت موق هللا

 اولزن دقل هرق ن

 جرف 3 00

 مح فو
0 

 : اولمصح> ,هدارم ا

 ماه بيبحلا ل صو قاذ نم
 لاط الو لزنم هنكي ملو

 اودع. هالاصو

2 

 ويف مهحورب

 اواوجابو مو<راوققحو
 اومع دقو هنوجانياوماق

 اولمع دق ىا.ءلل مهنا

 | هاوهيف بعصلااوب ذمتساف
 1 دقو

 ا ليق) اولجحام هاضريف هذا

 همر ىماط بلادي زود ناك

8 

 ف ىئذلا ٌ

 لاو مهاربا ىلإ لم تبناد نورك # ة ةرد 5 مر هللاب نونءؤ.ال موآ دم تارت أ لات

 لعو اهيلع لبقاو مالهسالا ىل | اماعد م ها :اددو همئطق 0 ىلا امءازأ راف 1 ل رذخآ ىلا بوقءلو

 نجلا ىداماي ةدعحال امازلا ل ب 02 هنا رك نك م امودب دلل 6 ًدذدَصا١ ممديا '(فرلل 0 * 2م ! لها

 لاقفهيلعاحلا لاهاي ثر رسف مثةيكالا هنود نم نردبعتام راوقلا دحا وا هللا ماريخ نوقرفتم بابراا
 اماوايلع ناكى لا هتلزمم يلادوءار , كالملا ينعي ارمخ هبر يف“ ىل ةاسلا وعر امدحا اما نجسلا يح معاي ||

 . مانملايفاهآر !!لاللسلاو باصيفر ل ل نار ج رح 6 ا دلا ل ا + ماي ةثالث اج 0 هنالث ءماإ ديقاتعلا

 اعمس المن ) دودءسم# 0 لاق ( هسار نم ريطلا لكا 23 باصيفق 00 82 + نوعدلا 17 ا مايا ةادلل 1

 رهالا يغق ف شوي لاةفاذ انه كءلع بر و بملأ انك | اعا ا د انيارام لات ا كلا ةملع فدسواإ لوق

 عل ؤ ىا نا
- 

 ناز ولانب د2 نبدماح نبهادبع ( انربخا ) نالاست هنع يذلا رمال 0
 هللا يص هللا لوسر تعمسلاق ىل 1 يةعلا نب زر فأن نعذا رهم نبدماانرو 1 رافصلا هللا كبع نب ىلع ريا

 ًارج نيدإ راوةتس نهءزجاي قرااناو تدءقو تريع اذان امار' ءآط لجررلع اي ا ؤرااز نا ل نو 00 مس ون لع |

 لاقف رباعلو الاي ئرأا مسو هيلع هلا لص لاتو لقعو ئاوكد لع هيا اممصق' ديل ؛ لاق هءسح 0 ةوبخ لاند

 يفهلن ِةو كلما ينعي كب ردذع ارك دا ى ةاس ا ارهوامهنم جات هلأ الع ى ذللك كلذدتع ع ماللسلاهيإ اع ف سول

 ركاز ةرشعلا ىلا 25 'هلانيام عضبلاو : 3 ل هير رك ذ نأ طيشلا هاسأاف املظ سوم مالغ ن ٠ معسأأ ع

 0 ولأ باص| هيذ 0 0 ل م له يف 0 ذا 6 تس لا

 ينفع 0 ثريلام 0 فدو: ىت ا 50 م>ر 5 اعد 0 لاقل

 رانيد نب ( كلام لاقو)سانلا ىلا انعرفرءاانب كر اذان 2 (نسحلالاتو) 5ك كب ردنعىلرك نا هلو
 ىبف كسرح نليطال ذل 5 :ىددنم تذآلا ف سوبايهلل منذ كر ردنعىبر كذا ىقاسا ف دوي لاق

 هياع ليربجن ا( ىو ) نوخال لب وف تلقا تلقف يوابلا ة_كح يباق ىذا برايلاقو فدوب
 نيئط لا نيب كارا ىلامني رذنملااخ أي لاقو هؤرعف سوي هآراملذ نجسلا فوهو ف سوي ىلع لخد مالسلا
 ينمتديحتساام كللوةي و نيملاءلا بر مالا كيلع أرق. نب رهاطلارهاطايمال.ل' هيلع لو ريج#لاقف

 ين وهو لب ريجاي ىخأاي ف وب لاق نيذس عضب نجلا يف كنثبلال ىنزعوف نييمد'الاب تعفشتسا نا
 كل لوقي يل اهتهّللان اف سويل لد ربج لاق (راب>الا بءكلاقو) ىلإباال اذا اقم لاق ينع ضاركالذ

 ناي رعتناوكسبلاو ريبلايف كسأآ نف لاقىلاعت هللالاق كوبا ىلا كبح ن لاق ىلامةهللا لاق كةأخ نم
 لاقىلاعتهّللا لا اق اي رثا لي و 1 كملع نفلاق 3 ىلا" هللا لاق رب زثيلا ب 0-5 كام 0 ىلا هت هللا لاق

 تناكيتلا س#:| ىودس عيبسلاه لهو ى 2 ك1 نيذاس عبد تضل :ااماذاوا ا: كلذم ىذا تدنتسا فيكُف

 عفش ةسا املذ ني> د هننجسيل ىلاعت هلو ةوهو ي ةأ لاب عفشتسي نا لبق نينس س# سه> هن |كلذو اهلبق
 ىاأردتحازو م هدعرأ دس ضال ناس عمدس نجع» لاف ىقب كبرد لعق 51 هللاقو ي ةاسلا

 ند نجرخ ناممتارقب عيسى أرهن ا كلذو 4 ةاابف م عا قرا !.اولا 3 نايراا وهرارب ىلا 0 كلم |

 هبسىأروأ ايشاونمر_: ملف نعوطب فتاخدف ن ٠ اذ فاجأ 'تءاعاف فاجع تارقب مادو سراب رم

 رضخلاىلعت اسبايا' توتاف تدصحتسادق تاسإاب ر خااعيسو تكرفاوامبح دعنا دقرم خخ 0 ١

 ايؤرال متكنايايو هر يننوتفاالملا اهم ألاق وو يولع اممعقوهي ريعمو ةنبكلاو ةردعسلا عيجفأ غد

0 

 | ' 1١ تحلل واتب ن< امو ليطملا لي وأت 1 .دشعةطأ ا مالحا ث ثاغضا اولا ل نوريعت

 ده تيد سصيصم
4 

55 4 



 هث اجانمف لوقب ىلاءت هللا

 ه- نم ب عاتدسأ ىغلا ١ كعل فدسوا 0 0 و 3 ةمأ كعإ كا داو ىفاسلا وهو نيا وك اءكماك ىذلا وو

 م4 5 4 50 نخ د ف ميديم دهر 4 8 . 1 :

 ٍِي

 1 نبا ندا نع 1 ساعت لت نح اعاو ريق> دبع اناوكلل © ما ىضر سابع نبا لاق نجسلاىلا ىانولرافدلي وتب كةبنأ انا نينسدعب ىا ةهادعب سايعنب لاق نيحح |

 أمأؤ هذه ىاب ٌئرربعىذلاىفو وت | كاملا لاف نئاكلاق ىذلا نا كلملا فرءورامنلاك هاير لي وان نء فادويا

1 
00 

 دو ةودس الم 5 نمهرهاة2 فردا و 4ةل ءارب 45ه ردع ف ري قدح دعمج رب ناىبأ سوي ىلا لوسزلا ءاج

 2 نط دي فرذأ ع نعدان :ىطق قاللا ةوسنلا لانام هلاس اف كلا كديس ىاكب دئىب أ عجرا لودسرال

 ..ه يه 1 ةحاد هنم هسفن يف تلازاع هنأ انش كلملا معي تالبأ :ذئموي تاسوب جرخولا سابع نإ الل

 هربوع رز همز راهدو انم تءدعدؤإ لسو هيلع هللا وصهللا لوسرلاقو 3 ارعادوار يذلا

 قودر# كات طرت شلل يت> م مريخ امهناكم تذكولو فاجعءلاو ناىملات 9 ارِقِيلا نعنئد نيح هلر غب ىلاهت

 احلل ن ناكهناشاو رذعلا غتبالو ترداو ةناد الا تعرسال تثيلام نجيسلا ىف تلو هناكم ت تنكواو

 ا :ءطق ةىاللإ ةوهعنلا؛ كلما ان لف ءدلاسرب فدشسوا لنغ ند كالملا ىل | لوسرلا عجرف لاق ةانأ اذ

 وس نه ؛يلعات مل ا« هلل ش ا> ناق هسفن نع فسوب نتدوارذا ل ؟يطخام نه لاةفزي زعلا 2 رماو

 كلدلاةف-وبكاذ 0 نيد امصلا نم ذناو هسفن نعهتدوار اناقملا صح+ع,ع>ناآالازب زعلا ةأرما

 تلا

 لاقث فسوياباهب تمم نيدالو لب ريد هل لاقف نين هلا درك ىدمالهللا ناو بيغلا هنخأ مقا معي

 هعاعردت ايدرهه اف ؟ودهتتاما فرع بفسوي ردع كامال نيي:املذ ةي الا ىسفت ٠«ىرب امو كلذ دنع فاسوا

 لهالاعدو ناالاكلملا بج! هل لاق ف سود ىلا لوسرلاءاجاملف ىسفلا هصاختسا هبىنوتثا لاق هلقعو

 1 اعاممفراب>الا منع منال ىرارخ الا بول :مويل# فاطم للا لاق هن !كلذو مويلا ىلاف نعي ءاعدب نجلا

 2 اردد طك او نجلا نرد نب فطنتو لم ةغاهن!مث ءادعالاةن امو ءاق دصالاة ب رحنو نازدالا

 هرأد-زع دقلة نم 3 ر يمس> ىاأين د نم ىنر ر ىسح لاق كلما ب اب فقو املذ بهو لاق كالملا ىلا دصقو

 هريغرثز هر نه كدب ذوعاو هريخ نم كري كلاس أ مهللا لاق كلا ىلع لذ داملذ ةريغهلا ال هركان: لجو

 ىلاعد هنا م ليعمسا ى .عناسإ لاق ناسالا اذهامكالملاهل لاتؤةم رعلإ ف شوي هيلع لس كلملاهيلا رظناملف

 اماكف ةازاسل نيعب -. ىلكتب كلل ناكي بهول' قبوةماىناذ :أسا لاق ناسالاا هام كالا هلل اقف |رن اثةين اربعلاب

 كاملا ىًارامإف ةنس نأ نب افسو ناكو هنمىأرام كاملابجعاةناسللا كل ذي هباحاناساب فاسو , هك

 0 عسا ود مكلاهملمن د ىاي فدل وات لعاذهنإهدنعن 1لاقهماعةراز د

 ناسح بوش نام تارقب عبس تب ًاركلملا< ام. فسوي ل اقف اهافنش كنمىاي قر عمسانا بخاآ قا

 رظن: كاذكتنا ايفان 3 ]نوفل خاب ذشت هئطاش نمكي رلع نءاطف لء ]| اره نونع كاف شك فاجعرغ

 تارك م.يس هلو هئمح
0 

 في 0-0-3 .خاو

 0 6-8 8 هءام 0 0 بضنذا ننعم > كيجعا دقو نويل

 0 ناكاو عابسلا 0 نون سرت 25 !ان نا لسا طار 1 ملا رخو بالكلا

 + ندشهو 0 56 ندهدول+

 نةز

 نويفروظ را ا بجعت: ور اظن: تنااءيبأ نب

 ف نوةدر وعددا ارث“ :م يف تاءسب أيد 4 ورة ا عيسور ضخ 5 اذا نولك ادعب ةدايزالو نوسش

 | اسما رع ايد-الاربةأذه هيا لع مكن دك 00 ةدإب لكيف مولا لار ايخالاب سانلا

 يرسم دمع ومسح سوم م جم ع ع جسمج

 ج

0 

 42م 5

 سيواصل اة لاا تق 1710171 777 تا ا ان 777 1 ا ا اطلت هلا 7 كفانا 15117277: ح ا ةتطلةات تتنال773172 انس ا هنااا نام تمت هد ال دا ا ا ماا ات

 تا 00-- بجعا ا قيدمعلاو اب ؤقراانعا !تربع اهف ىف عل قد دصلا مما لا أقث فدو ىناف هوثعبف ةنيدملا يفا ننيعسلا نكيملامهنع 1

 نإ ل كدلعو تكالضف ىا نوملعب ملءلهلوق ىلا فادع عبس نهلك اينامست ارقب عبس يفانتفا قدصلارثكوه |

 ف لوقب زارلا ذأ مم ا هاتف أ اع هريخأو كالأأ يلا ىقأسلأعجرف نور دع ه.ؤو هلوق ىلا 10 ع نوعرز”فسو.هللاعذ

 بج.لاسدل يا هتاج اذه 5

 هر 2 لذ ديعت نم
 برنهبجعدلا لب لولج

 لات ليلذادبع ب لولج

 عدر ب> ب4 اهنعىلاعت

 د وذا ضداف
 ندو 0 ومنيف لوقعلا ءاعإ

 «أ اااوفرعو ضر ال

 هنايأ جر بطلا ابلاو

 ثري ىذلاو هبر نذا

 (نعو) ادكنال جرخال

 هنعهللا يضركألام نب سنأ

 4 نكذم ةبالث لاق هنأ

 تا الأ ةوالد نومدجو

 بوع اداوسرر ٠ هنأ : كنا

 بم كالو 0 |معاوسامت هيأ

 هركي ناو ىلادت هللءاخاهر 3

 ذ] لع رفاكلل دوع نا

 هك 5ك هنم ىلاعت للاهذقنا

 رانلا ىف فذقينا ؟دحا

 ار (نعف)
 لو لاقدتا ءزع

 هيلع هلل ىلصءّنلأ 3

 لوقي 0 نأ لو

 كوب ادع ادعم

 ئناآو للاعت هللا

 0 ها 0 0
 2 ة ميلظاموبل !ىلالج ىف
 ىلظالا لظالل موي ىلط

 هللا د_,ءل ناك (ليقو)

 ةيمعأ ةبراج نيسان
 ىلا هللا ءايلوا نم تناكو



 ىلايالا ضب
 أممانم نب ثيماق دقو

 ف اتيارث لاق

 تماقو ءوذ وأأ تنسد>اق

 ند تغرف اماذا ملص لا

 ةدجاس ترخ اهالص

 دينو ايفر لا
 ىل ترغغلم الا لكبح
 ال1+ و اطل تلتف لاق

 نكلو اذكه لوقت

 كيلااتلانف كل يي ىلوق

 ىلهيدح الواف لاطباي 6

 ىنفقواو قماقاو كمانأام
 ىل هب< و هيد نيدب

 تراويد نم يجرخأ

 ناو ديف ينبت كي 57 هلأ

 تاقفهللادبء لاق نيم ؤئاأ

 هجول ةرح تناف ىهزأ اط

 ىالود تلاقف ناعما

 ىل راصف نارجا ىل ناك
 هللا قتعا دحاو ردأ

 تاق مثرانا ند كد دج

 رغصالا ىالوهقةءاذه

 ىالوم قع فيكف

 مترك لا

 يه اذاذ اهتكرخ ىلاع: هلل

 ابيلع ىلاعت هللإ ةحرةتمم

 تافص هّللاو هذه تملةف

 مد وق ةقاعتملا نيرا

 نيملاعلا بر ةيدعقإ

 اردش لوقا تدشناو

 ةرارمو ةدالد> هيف بحلا

 رئاشبب كتمو كسنتو

 اعاف ا ملا ءاشام

 رمال
 يوطا 2 كلما تكا ول

 ىذلا يما

 تاراقم رضخ ل كسفن ىف لوق:تناانإبف نانو 8 انحلاوتينملاو: را ايدوس ءالؤدو ت

 نويف تاءشاف تارءثملا رضحلا ىلع تاسباولا دوسلا قاروا تدر حر تبهزا ءاملايف نطوصاو

 كيلا هللافذ اروعدم توبتنا كنان اء ؤراا ستر رامر>1'ذهف تاريغتم ادوس نردو نبقرحاف راذلا

 لاقف قيدصلا اهيأ ىاي ؤر يف ىرتاف كذمهتمهساسمم بجعابابجع تناكناواي ئرلاهذه ناشام هللاو

 مارهالا ىنبتو ةبصخغلا نينسلاه ذه يفاريثك اعرز عزت ماعطلا عمجمتن اكل امبا ىراىتا قيدص" ف سوي
 ساناار ماتو باو دالاغاع هلبن سو هبمصق نوكتي ودل ىقب انوكيل هل نسور هيرعهشب أميف 1 0 /”ونئاز ,كاو

 قاحلا كينان 5 انو نمورصم ىل_هال هتممج ىذلا ماءطلا كيفكيف سمعا مبماعط نم نودفريف

 كلما ةذ كلبق دحال ع .تحالام زونككلا نم كدنع عمتجرف ثم كنم نور ل ة يحاول ع.يمج نه

 قا ضرالا نئازخ ىلع ىناعجا سوي هللاعؤ هيف لغ_كثلاىنيفكي و ىلهعيبإ و هعمل نمواذم ىلزمو

 للان ىنأي نم ةفابو ةعاملا ينسإ ماع ىف ا ة> ليقو بساح بتاكيام لع ْظِ د

 نبدعغ نب نيسملا (نإ رب-خأ) نيم أن يكماني ال , ويلاكناهللاقو هلك كلذ هالوو كنم 1 مو كلما

 نب ليعمسا انربي_خاةب ولع نب ني سا نربخا يرقابلار حن رسم ربحا هب ولاء نب را نس ىفثاا نيسؤلا

 هيلعهللا لص هللا ل وسر لاق لاق سابع نب نع كاحضلانء ربي وج نعرمدإ نب قع داانربذا لاق يسع

 هلاؤس لجالن ركلو ةتعاس نم هلمءتسال ضرالا نأ از> ىلع يناعجا لة ءجلوأ فن مون ى كاد مسنوس

 لاقلاةيلذهلا ف ذأ نب هللا دبع نعنان ءىنان ءنايقس ىوروة نبهت يف كلملا دنعم اقاف ةنس كلذزةاعر ا

 ف ناق>أ ىلا فسو هلاةف يفك ًاتنافن آقاريغ ردك و رانا اب رأى ا ل

 لك اي كالذدمب راف هللا ليلخ مهاربا نباعتلا حب قدسا نب ادق ل رئارسا بوقمي نباانا ىنال كنم كلذب
 هالو همس هدإقو 00 8 كلا هاعوةرامالا لاس موي ن ةندسلا تف ّرصن |املأ سابع نبالاق دعم

 5 رسلالوط ناكو قرد مانم ة ةبق هيلع برمضف توقايلاو ردلاب لاك بهذلا“ نهرب رسب هلرمأو دعا

 هنواو اجوتهجرشل "جر نا هرهأمث ة ةقرع نوتسوا شارف نونالث هيلعو عرذاةرم *ع هضرعءواءارز نيثالل

 تنادف ري رساا| لع ساج ىت> قاطن | مث هبولع افصرطانلاهوجو ضأ نو ةيف قر رءلكدهد>وو جم اك ْ

 نءعريفطق تاممن هناك. ف سوي لءجو هيلعناك امريفطق لزعو 0 رهادياا|ضوفو كللامزاو كولملا أ

 يمناك رتاتمك اهم ًاريخ [ذه س لأاهلاقا يلع لخدا ملف ريفطق : ًارمإ لوعار فدو كلا جوزف با رق

 ىنايال يح اص ناكواين د و كاميف تيا راك 0 ا: اء[ تح كيا لالويدسعلا(أ هلت لاتف

 00 ف ل را تل

 رصم ضرأ ينعب ضرالا ف ف ويلا م كل ذكو نينس ا يز < كلدكو ىلا«:هلوق كالذف ءا.ذلاو لاجرلا

 ينءلااذه يف ىرتحب الو نسم ارجا عيضنالو ءاشأ نم انتمحرب برص ءاشل ثيحأو ماو

 دا ملا ىلع أسوبح كلش دع و فدو هللأ 0 2 امأ

 كلا يلا ليلا رب_سصلا هب لاف * ةهرب نجسلاىف ريصلاليمج ماقأ

 >. تايب الاه ذه هل قب دص ىلا مب ضد بتكو

 نركللا -آ 4 حدرفم لوأو دع نمالا عستم فوخلا قبح ءارو

 نجسلا نم صاللحلا كعل هنكا ارد 0 افسوب كيم هللا 0 5لؤ

 1 | هلثم سانا د هعمل لوم تءاج ة هب ؛ دغا تلخدو ةيصخلا نينساا !ثخ او 00 د0 الا



 ما

 ءيذ لك !ميف كله بدجلا ىدس ند ةنس لوالخداملف ا طدحقلا: ناؤا اذه 0 عوجلا 1

 قدح >رهاوجل اولالاو !اة يناقلاة:_سلا يف مهعابو هضم ةالا راني دالو مث در هم يف قبن 5 6 ةضفااو

 قمهعابو 2 محا ميلع ىوت :> ا د با امدلاو ىثاو انقل ةلاةنسلا ف مهعابو ءيذ اهنمسانلا ىدإاف قع

 رودلاوراقعأاو اوعاب ارضااةسم الاةنسلا ف مهعاو هذِخ!ِدِلاَةَمَأاَلَو ديع قبب ل يت> ءامالاو م ديمأ؟ ةعبارلا ةئسلا

 مماقربةعب اسلاةن#سلا يف مهعاب و5 هلكيلا_ثالايثأ الو رك ذدلو دحال قسي ملذ ةنسلاةدشنم ريهثلاو ا

 هللانا ولاقو ف.سوب رم |!نمسانلا بت 23 هلاك امراصالاةماالو ل ,ءالو ر ردع قا :[يتح مهحاوراو

 اذ_هيف ىرتا#ف ِي ا وخامف ىفر عنص تأ :فيك تالملات سوي «لاقم مت ادا اكامان اراك

 ٌ ردم لها تقتعا-ق ىلا كدهشاو هللادههشاىاف فسولاقف عبتكلن اضع او كيأ ار ىأرلا كلما هللاقذ

 مانالا *: ىماع ءطلا٠ نم عيش )ل ناك فسونا (ىودو) مدالواومهديبعو ممراقع مهي اءتددروام.ج

 حد (ىودو) عئاجلا ي هنأ ناتسيشنا فاخا قالا ندرالانئازخ كدت و عوجتأهلليقذ
 عوجلاع ءط كلما قوذ ناكلذب داراوةل لاو مويلاينةد> اور رهرأب :!'ف صن هءاذغل < ناكالملاخابطرمأ 1

 د_صقو رآ منل'ف صن مءاذغ كولا لج مث نف كالذ ابطا لءفف نيجاتحلا يلا نسي مع اجا ىننيالف
 | ريع ل نم 0 ناو ا وبلعجعف ثورات ء ةي> ان لكن هرصمسانلا

 كسمار ةريلاذو 0 ا 0 انلابلزت 0 ذ نم بوعد لزوراليلاراس باصاامةدئلاو

 نهبرقلا م زيه ناكو ة ه رشعاوناكو مالسلا هيلع ف سوب ىلا بو ةءإ وغإ ءاجفهمال ف سو ا نيم اينب هدنغ

 ىاراال هوركن اد مقفر ءه-يلءاولخ دأماف ش ماومو ة لب :دا لها و ”اكو ماشا دوغ نم نيط سلف ضرا

 رهق رذراهيلعاول> دنا نيب و بجلا يف هوف دق نا نيب ناكو سابع نب ١لاق .هاناتسما نا يمل اعت هللا

 ىلعاس | جرار ,لا باث 4 ءاعتناكف 5 رصمه دو 53 رو ىز اي أمد ؛ زم ناك هناليقو هؤر ؟ناكلزإف ةئس ل ودإ را

 كل نإؤرت رادع هذدل د مهن ناكل يقو هوؤرء!مل كلذلف بهذ : نم جان همسأر ىلعو بهذ نم قوط هقنعيفو ربا رس

 هيلعاول>.- ؤفسوي ةوخلاو اجو ك اء: هللا لاق كلذلو ه :ركذلا ثروت :ةميصعملا '1|ض.ءنلاق هو 5

 قىلاذ مرماامو م .ة1نم ىو خا رشنلات ةيناربعلاب وملكو فسوي مهيلارظن |هلفاولات نوركنذم هلو مهفرمف

 نورظنت منج نوع ع اما لاقف راتع انعجف دهجلاانب اص أ عر ماشلا لها نم موقن 2 اولاةف ؟نأش تركنا

 | َن م ين هللا قا دضريبك خش د>|و تأونب د ةوخإ.د نا هاو سيساو# نام هللاو الاول اقف ىداللب ة هروع

 ١ ناكو 1 هكلَوذ هب ربلاىلاخأا :مبهذذرشع ىنثااذ م ؟نحاولاق متاهكف لاق بوةءبدل لاقي للاعلام

 نواف هما نمكله ىذلاو>ا هناك اد :ءاولاقرخ . لا نافل !اق ة رشعاولاق اقانهه متت لاقانمانيب أى راك

 0 خايفوب اف فسو؛لانفا !مف فرءنالدالبب ان اكل | !| ,ًااولاقف ق>نولو#: ىذا لينفلا هن لستتي

 اوءضف ضف لاق هع هروارب 0 هّقأ ارف ىلع نزح اناباذا اولاق كلذ , وضراىلاف نيقداص تنك ناييبا نم ىذلا

 أ هواش فاسوي مثرب أناكو نوءمش ةعرقلا باصاق مهنيا وعرتقاف ؟يخاقونأ" د ةنيهر يدنع حضعل

 دنع أو نولءافل داودلوقنلاةين الاعي ك١ نه مل خا ىنوتثالاقمزاه < ممهزهجا!وىلاعا : ةلوق كلذف هددع

 تناك (سايعنبالاق) مهماعط نع ىام مءاضب اول ءجام امط'"نوليكي نيذلاهناملعا ىادنارتفل ف سوي كلذ

0 

 1 53 هذلانهدوقن!اةنسلرأ يف مهعايف ماعطلا ف سو نمذوعات+ب ردم لها له ةيصخا نينسلان « م هوذءا 1

 تم ا ا لاا لاي يي

 1 0 عوجلا ف سوباي اءاللا فت ةيفعوجل اهباص أ نا مئانوهانيبف كلام 1 طدعقلا,دب ناك امل عوجلاسانلا باصاق | .

 نيب ضعبل ( ليقد) ؟

 أ

 ٠
 ا

 ا
1 
 إ
 ا

 انما غولب انرشبت

 ىرءاسمو

 لاق ةيىلا تر فوك( ا

 رش لاس ىلع تفقو |

 ف رقو ر>آدل س ءارداز

 يه بر#) نارك

 اعارذ هزم تب رقت اريش ا
 1 ةطنو اهداوب يرتشي ناكل جرلا ناف مثالوابةسدا لا ةنسلا ىف مهعاب و كلم حال ق ؛لرامياع ىوت>ا د

 اعايئاودل ةقفاوم تبكرف |

 اهاعد نمحورلاتب اح اذهل ٠
 اه 'سرعو اهارجم هللا مسب ا

 هال تلي موت .اماق

 ةجحلا لبس ترعوت |

 عمج يف يممج ق> تازاف

 نيب انافهنوبح و موب رحب
 تاو يد ءانفلأو ءاقولا

 نشءا:طلاو ءانفلا كلذ ىلا

 ةايك | ءاحو تاملا ميف

 :اءاهو ءاللبلاءابو

 اةللا بيطب نيمطتالف

 انفلا نودب ءا'ةبلا لوطو

 لا صخااد# ' لاصولا انيمح

 اكفلت انف!رده قلت ناف

 لاكتلاران ءزم الف

 انحلا هريفلاب ولا رحو
 لها تامام لثم تمو

 ىوملا

 ىنلا اولانف اقايتشا اوناف

 9 مهتي دان ني> ممرضامو |

 ديزي ىلا نع ىد>و )
 ىلاعت هللا يذر ىحاطلا

 يئايوبت خ5 لاتهنا (هنع

 قول اذزرتم ىَح ايسيف

 ف اقرغتسم يتحارو



 يركذب اك

 | طاب ىرس يف تيد دون ىلا
 1 تاذتيمد لاعبا 1

 ١ قانلف ذاب رقلاو ثديع مون

 أ "لاق : راو أبن كال

 أ اذه نم هلل تدم ساف
 تل تك رطاخلا

 || ليالاناك ابملذ رطاخأ
 ماسلا! يف ة فتاملا ىلا أ

 مالكلا كالذ ىلع راعاو

 ! وءر» ىمانم نم تببقناق
 ازكنفم مالا اذنه يفو
 رايح تادوذنف اب وركم

 تناكرلعسابالدي زيإنأي
 اءاوالاز مان دنع

 7 جا عديد ح61 هج اسم 05 86-7100

 رارخالا نإ

 ناود ىف بوتكمو

 فرانز

 الو حان كلذ كياع

 0 ونالاقراكنا

 اواركتا اعري

 يز را رءاوالا

 موعم ترد و نايهرلا

 5 نموالشا وو

 1 حجنال عساس تعا دف مدلل فمطل ع 1 لإ ع نقع ؟لج رحم حمد تن دمها هنوعت #077

 رذح املذ نا ردؤ

 اوةصئاواوءمتجاو #ريبك

 أ 3 2

 | مالديني نأكمالكلا
 0 .ةروديسقلا هل لاق

 كهنع يذلاام

 ١ نايهرلا اما مالكلا نع

 ا نايدرلاو

 ا
 و

 ا ىديسبت كلود ندنق

1 
 أ

 ١ لاذ ىدتن كالو و

 ماكنا نأ نع ىن-عندام

 5 نيب لجرا الاى اق
 ا

 ا ؟يتيدل ءاج دقو يد

 يي لتعم ؟<يلعو ا:ديدم

 يستسلم

 تكمل

0 24 

 نوءجرب مبلعا ماع ناو اذا درع ملل ءامهاحر يناقرو تذاك(ةداتقلاقو) مدالاو هلاعذلا ممةءامضب 9

 نو ,الذأ ف سوي فو# ى واك.|لاقف هلجأ نم 10 ءاملدلا فل :خاو

 تناك ذاديب | ىلعم أ كلزذخاق شي نأ يش ليقو ىرتأت ع كيمأ ا قرولا نم 1 أ ك6

 ثيح نم مبيلءهدرف ؛يلاويجارتحسا عم ه وذو هببأزم ماعطلا نك ذخاامؤا ىأر ليقو ب دج ةنسة:سلا |!

 ١ نول>:بالو ةعاضيلادر ىلع ممله مهتئاماو مهتايدزا مل هنالك لذ ل ف لوقو الغ ةتوامرك :نومءاسبال

 ةما ارك انمرك اؤانلزنأ ل احررب 3 ناد انانأأيا ولاَق كلا اوءجراملف !ماج ال هيلا نوعجريفاهك | بما ل

 مالسأأ ين م هيلعاؤرقافر مهم كلهم أ اذا وقعب مهلا قو هتمأرأ ا أامبوةميدلو نهلجرناكول |

 هي ا كيوب و نون نيالا قون امم ل ءاوااع :كلوعاب و كاع لعن !نايأان!هلاولو و

 هانءاكثيح سيساوج كن ؛1لةوان ذخأ هناهلارل اقف كالذب دوةريخامو وطنا 3 ةصتلادو ربخأ مث نيهان

 هلاناو لتككل نيمامفب ىنءبات ا هلسراف ليكلا عنمامانأاياولاقو ةصتلاهياع اودعق مث أ اريعلان | 9

 ي'وقعلي لاقال (بسكلاق) ةب الالب ة نم هيخأ لع ممنم أك الا هيلع كسنمآل 0 وشما طلاقف نواف 1

 اولاقزنع تلكو امدعل ١ [مهدلك كيلع ندرالإ ىلالسو قزعوهللالاق نيمحارلا-راوهواظنا !ادرب_خ هللا

 هزه يعبأ امان بااياولاق م تدر مهءامط نك يا ْ :ءامضب اودجو رصم ند هولج ىذلا مهعاتم ةماودتفا او

 ينم هلسزانا بوم + لاقف ريسإ ليك كالذريع 0 ادزيوان اذا طفح واناها اريعوانملا تدرانتعاوغب

 نبانع كاحضلان عربي و> (يور و) اعيمجإ ركل يا ب طاح ناالإدب ىتنتًاتلهتلا نمافُ* وهنوؤ: يح

 ىلاوفاحن ىحح ىنمي لبق نمو هللا نه اةثوهنوتؤ:ىدح هلوق ىلا كعب 00

 اولخداو لا ا نير اج دجال هلا ا تارا ازدازلا نار 2 0

 ةدتمتاماقوذاس>روصو ةبرهو لامج ىو هذاوناكمهنالنيدلا بياع ءفاخ هناكلذو ةقرفتم باوبان م

 نم مكذعينغأ امو 7 م1لاق مث نيماااوب اصيالئادل اامفو>دىقاو وقرفتإ ,نامثىماف دحاو ل لجردالوا أوناكو

 ناكو مهوب امشى ما تي> نماواخ دا الو نو اكوتملا لكوتيلف هملعو تاكو" هباعشلالا علا ذا ىثزمهللا

 مال أادملع بؤةعي هللا ق درك ءي نع هللا نم مهنع ىنذي ناك م اهلك اهم .اوا٠ نماول> دو باوباةع راع هأ

 زيزعلااهبأاباول اقةديأ ه5 ص رك يف ف سوي ب لعاوا> د 3 -!ونوءلءيال سانلارث ]| ا نىكلوو ا هلوق ىل !الاقامف

 ىدنعكلز لع نودءدعتسو متيصاو متسح ا مهلاق هب كانكددق هب كمآ ًانناانت يأ ىذلانوخا 15

 ىكيفاديحوهدحو ءةدئام ىلع نيهايذب فب ف ةدئام لعم_منم نينثا لكس لجاو مهفا ضاومو ءرك او مطزتادنا مت

 هساجا مث ادب . رفاديحواذ_ه مكوخاى ةبد قل فسوي مهل اقف ةعم يي تاجالاب>- فسو ول ىخازاك ول ءلاقو

 كم نينا لكت دبل مهلاقو كلذ لع فسوي مح رمال مالا ناك كَ ءاك اؤب لعجأ هتدئثام ىلع هعم ف سوي

 هممضي فسوب لءجق دعم تايف قفاز نك ىض دانا ذه ف وبملا# هدو نيماينب ي نأ ملف داو شارفىل زرع |

 لجرلا اذه ىرالى ا مطلاق حبص ااءلفاذه لئثماني اراملو يلد و د لهدف خبضا قح هدوء رمش و هيلا

 ١ ١ ىرجاوالزنم مهلزءافسوي نام ى 0 هلزن نوك !يلاهممضأ اؤ' أ اف هساؤ ءء أل سيلهب مج - ىذلا

 لاق كءساام هك لاق 01 هاخا هيلا ىوآىلا عل : هلوق كللذف يهل رفا ةلاو مامطا !مهيلع

 ( | نبذنايلت خب ليحارلاقكمأ مساامولاق همادةةدلوا مهنا كلذ لكشملا لاق نيماينبامو هللاق نيمايفب
 ْ / لخأ 0 ءامملا تققتشا دقل اق مرئامسأ افاق نيذب ةري ثعلاق م لاقمع ء !اقدلو نمثل لهفلاقروح# |

 أ | نحاول لاق موامسلا- ٍٍ ديد_شنز> ىلا كلذ َك ارطيضادقل فسوإ ا فسوب ةكمدعت اكله ى 1 نم

 2 لكشار



 مذ

 هتعأت ا ىخأ نافاملاباما لاق ءاينالا هذه اف اق متيعو مثيحو سأرو دروو نانو ا

 0 انارحااماو ينمو يءماوىنال ىخاناكمناف لكشااماو فاو ىءأر < ناك هن افريخ أامأو ضرالا

 اماو نحلا يف درولا لزم ناك هافدرواماو هبوب نيب معان هناذ _ (سناماو ناك ثي>اريخ ناك هنافريخاماو
 ىبع ترةأهترغت ُر واف متيعام ءاو ىحهب!ىلا ىف هاو اذ مي اماو ٠ نسا: نه سأرلا ةلزم# ' ىتهناك هنافسأر

 ندر كيلا امم ا نيم انب لاقف كالاملا د *ال د كيخألدب كاخازوك از أ ب4 اس هل لاهو يرورسمو

 ىتالاقو هقناعو هي 3 مالسا| هيلع فسوب ىكرف لاق لوحارالو بوقعي كدملا ل نكلو كلثماخادغ

 لحمو ليكلاهتوذ ال فوأ فدو نام اذه ند» يا م( هلدتالو نولهعي اون اك | م سك هلق كوخأأانأ

 دق ىناف سوي لاق كقرافأ الانا قاف نيماينب ل5 كوخااناق اهلا لاقا_ / ا همساباريسعل ن نيم اميل

 لعفاىل لاي اللان 5 عم لظف سما كرا متشا دعب الا كل سيد يف 3 :الو هرغداز كت تح اف دلاولا ماتغاب تملع

 لاق كح رس 1 ىلع كدر لأ يمتياةقرم كلا ا يلع يد انام كلدر قاده يعامص سدا ىلا ف سو :لأتف دي رئام

 كلالاع برشة رشم تناكو هيخا ل >رىف ة 3 اةسلالءج م مزاهد مث :يداملف ىلاعت هلوق كلذف لعفا

 م-ملهماو ءاولترإ مهنا 0 5 تسل هاو ا ء"الاكم بهذلا نماساكتناكو

 نوقرا سل جناريعلا|+ هند :ٌؤومدذ أمرين ءاوسحواو "رداذ ممم صاف سون نا ماو :وظ ا ي> فسو

 لعقت ملام مل انلمفر كليك ف ونوكتنايض مر 0-2 ؟<دازنم نسحنجلأ مالاق لورلا مه: برق املز اوفقوؤ

 امو ضرالا ىف د فنلائدام متهلع دقلهللاثاولاق ميغ اعووتت :ملواه' 1 لف كلهن اقسلاق كاذاموىل || ولاقكريغل

 اندسؤاواادح | ان:ررخأ ل ههبان دررمن مانعاولأساوءوسإا !د>ادرت قا رطادذها طق ءاناو نيقراسانك

 رص ءاولخ دال مماثي دل ايفو اهأن ددرام نيقراساخ كولذانلا >رىاهان دوا !مماردلاان دوردقا ا 1

 نيكي يذلا ربك الا كلا عاص هنالوسرلالاقف ًايشس 1! ثور> نه لو انتل ءا ممباودداوفا ا
 نوهريعل للف ىلع هدر نفرصهىف حضتفاو تو ىلل :عقازنم طقست ناتف وذ“ هدجا لف هيلع يننمتثاهنأو هيف

 نأ ءالماا نم ف و ىلع ل> داملو [ ناكهريغو كا دحر هماعطلا اي ناكبهو لاقو :

 قد ج ونه ءازج ىاهؤازج اف هباضاونزؤألالاقف قرسن ناوهّللاذ ام ماولاق ليفكىام .عز هبأث و ماعط

 لوسرلالا 9 نملاظا| 'ىرزر# ' كلذ كهؤازد وهف هل>رىف كحق ند هزاز اولاق يذل 5 ناذزَذر

 متسلو مكتتمأ شدتفت ند 0

 (ةد ادق لاق) ارحارا دكار مهتعتما شتفي ناكو ةمبل ازاله لا اعو نماهجرختسا مث هي ها ءاعو لبق

 لاةفمالغأ االا قبب قده موف ةذقا ىلاءت هللارفغتسا الا دح !ءاعو يف ر ظن: الو اعاتم حتفيال ناكهناانل رك ذ

 انسفن الو كسفنل برطاهنإفهل>ر قر ا قد ككرتنانهللاو 0 هتوذات لاف ًايشذخا|مالغلا اذهنان -ظاام

 ءايلعا ند همؤرهنو>إ سن 5 : نيم اين ل>ر نم عاصلاج رخا اماف هنم عاصلا اودرذيتساهعاتماود:ذاهأف

 ؟<.ةمانل لازيال ليحار نبايانهوجو تداول -عضفو انب تد:رص يذلا ش 0 اولاقف نيماينإ ىلعاوملي أم :

 ُ ربأا ىلا ىخإب متبهذ 6 0 :ممهلاز , ال نيذلا ل حاروتب لإ ١ نيهأمذإ مخل لات اقف عاصلااذ- ا

 | مهتيعو ؤايادبف تنسو ىلامع فرصلأ !هنامث اهشتفاى -:>نيدرابب

 قري نافدسو ومأ أولاق ممنأم 0-5 ددل عضو يذلاوه لحرو عامل عضو ىذلانادومتكلهات

 ١ اهاوفصو ىلاةقرسلا ف ءامل+ !أيفاتخاو دب همردج نهرشدر ذعر اسال ئااوهاذهو لبق نهال خأ قرسدةف

 | ةرسكف ياه ذ قمم ا هدجل امك قسمنا قطو اوفرعو ىلاةقرسلا ةدانقو ريب» نب ديهسلاق فسوب

 لاقؤو كو هذخاف بهذ نمهلاحل امنرص قرني نإ ةملس :تناكوهماهترماجد رج نبالاقو ق. رطلاينهاقلاو

 دنا مدوريعف ل اا سلا اطوانفةجا احدن .«نبالاكو لّثا تاااهاطعاو تحباان نءةضيل ترد لئاسو اد دهام

 )١١- صصق (

 ن' الا هلتقنإ هايانرااولاقف

 ليلدب الا هل_تقنال لاقف ا
 لفا هل اولاقف ناهرب و ا

 الاان ريذ> ام ندعنف دب رتام

 ع مريبكم اقف لاق دمفتسنل

 . ىدماب يدانو هيهدق

 هلا كالع دن قم

 كيمدق 1 نان سبام

 ديزيوبا ماقف كيلارظننل

 حب ستلا نعرتفي الهنا و

 ديمحتلاو سد:تاو

 ديراىدجعاب كرتيلاهللاقف

ْ 
| 
| 

 ا

 ناف لئاسم نع كلأسانا ا
 ناو كانعينا | ع ترد ا

 لاقف كانلتق امنع تزع ا
 لوفعملان و دي رتامعلس |

 لعدهاش هللاو لوقنملاو ا

 نع قربخاف لاث لوقنام |
 ننثانزعو هلواثاإل دحاو ا

 ةنالث نعو امط ثلانال

 0 و مه عنا رالإ ت

 م نعو مس هاخال ا

 ةناسدم ع نعو ١ مط س داس الا

 ةعيدس نعو مهعب أس م

 ةيناسع نعو مط نءاثإل

 ةعست نعو مل سال |

 ةرشع نعو مه رشاعال ا

 نعو رش عد ١> نعو ةلماك |

 رشع ةنالث نعو رشء يا ا

 اوك ترشع ةعب رانعو

 نءانربخا, نما اهلا بر عم

 ةسنجلا اواخداواوبذ ؟موق ٌْ

 اوا> دار وقدم موق نعو 0

1 
 ا

 رةةدعم لب 1 رب_خاوراتلا

 نعز 006 د كحور

 رعو از رذ:تابر /_ ٠ رعو اورؤ تان راذلا ١]

 ن-عو ارقو تالماخ |



 نَعو ارب تايراجلا

 ارم 1ساتاملا

 حود ريغإ سفن: ءيذ نع

 ةحاصا ىذمربق نعو

 ءامسلا نم لزتال ءام نعو

 نقض الا ..االو

 نمالم نج+لانمال ةبرا

 ةكلنالملا نم الو سنالا
 نمالو با رهظ نمالو

 مدد ا نعانر ١ يد امم نطإ

 نعد ندر ق : رها :

 همام هللا هقاخ «ىش

 نعو ءاسنلا لمغفا نعءو

 انعوراديلا لوضفا لوخف

 ل-ضفا نع باودلا

 ىلايللا لضف أن عوروبثلا

 ةروعش 2 ةمالعلا ٠ نعف

 2 3 :ونوتالث نصغ

 نانثاتارعز رسمخ ةقرو

 ىف ةئالثو سمْشلايف !رنم

 ىلا جح ءىث نعق ل اذظاا

 انصغر هعراتما ا

 هلس دلو م مأ ارح اهل هّلنا تدب

 ةدلع تءودحو الو 2
-0 5 5 

 0 نيم
 يل : ادربدعاو ةأ رق

 ةعبزا نعو لرد ريغو

0 0 
 أبتواواممعط فات امش

 انربسخاو د>او لصالاو

 ريمعةلاو 5 ليعقلا امريقنلان 6

11 
 عر 5 كس لع ءالاو ديمسلان

 ريح و 2 ماو
 أ

 ًِ - هدي. قباكلا

 لوقياموهقيهن راخلا

 11 اوم جل كمت نص :هتتلال ظلاله بلكلا لهل لل تحل يااا ل 0 ا: ايش تش عكا ا 1 12255 نس د ده جلل <89 تناسق تا هات محل نع حام فيس مت اتت

 ع مرج دهم حو هده © 26 تعد

 00 ا ال يل 2 ا

 1 ليحارتناكوريك |!امنوثراوتياوناكو اهدنعق>ساةقظنم تذاكو قحسا دارربك اتناكق>حساتنب هةع 1

8 
 اة>بي(|بمسب

 ةّيح عقوت او اون غلب و عرعر: أملف هنعريص:التزاكو اديدشأي ى> ءديدأو هتمع هعأ 1 تا وب مأ

 هتكراتب |: سهلت ااقذةدج اوةعاس هنعربص أ امهَّلأَو ف سو ىلا يب دل ها ادخ أباه لاقو اهأتاف بو ةمإ باق يف

 نم بوقعب ج رخ الذ كلل ذ لءفق هنع ىنياسب كلذ لءإ هيلا رظن ًاانايأ ىدنع هعدت !اق بوةميا,يلع أ املؤ

 اورظناف قساةءط“م تدقف تلاق اهنا مثدب أي تحت اوم فسو تمهزذ قدساةقطنمىلا تدءغاودتء

 هيف عنص | ل سل هن | هللا تل انف فسوي عماهردد+و تيبأالهأ اوشتف مف دجون لف تسعلاف اهذخ أ نم

 و اذه ناكنالأةف كلذب هتريخاف بوقم. اهاتاف قراساا ىف ميهاربال 1 مح كلذ ناكو تاشام

 نا هتوذالات ىذلاورف تنام قحاب مودك ايبوةع امم اعر دقاف ةقطخ العب همك سمان كلذ ذريغ عيطةسأ د

 لاق زوفصت اع معاهلاوان اكمرش مت لاقم لاه امو هس يف 5 ف هسؤا !هرمساف لبق نمدلخأ قرس دن 9 قر همإ

 ا لل تق حاصلا كف سوبا عد نمابب لزم عاوصلاج ام رذتساو مفسوا ىلإ اع اول اوندد اةاورلا

 ددسف ماق كلل ذ نيم ارنب عمس املف هوهتءبف خاب مقلطنا كن :اوالجررشع يننا منكم | ىربخي ااذه ىعاص نالاق

 نيماينب لافف هار ”فوسو يح هلماق مهرقنف و ده ى 5 أ ىلع نعءاذه كعاوص لمس كالملا| مالاقو فسويل

 نيم اينب لاق اضوتد ىد ( هنامثةلزتم ىلا تقسو ل ولا 1 اذ دؤ لاق او ىلع ةادسل فودس ل ىف لعد تاهت | مطاعم هشام ىل عن ا

 0 هد خ هقرس يذلا نم مقا كربذيف اذه كءاوص برضن :نادب راىنا الملا ام 1[

 وشد ناكولاق تح نم عمتي أاردقو ىنقرس ىذلا ىح اص نع ينأ اك لوشن وهونابضغ ىعاوص

 ةحيص ندعي .صخل اناا هريراكرت نيل هاو كالا .الاقو لوب ور بضغف أوق طر : او كعاذا بوقعل

 ونب ناكوهب اين متر ذه سدح يف ةرعش 000 ءاقو اهنطإ يفام تقلاالا لد اح ارءارصد يف ىقبي.ال

 ماقف هسعو لوب ورب :ج يلا مق هنبال ف سوي لاقفهيضضغبهزرذ الا مد>أ سمواو ومع غاذا بوقعا

 نهفسو.لاقف بوقعادلو نمهىشل تيبلا اذه ف نال ورلاقف ءيضغ نك_سف هس هينج ىلا مالغلا

 ميهأر انباهللا جيب ذ ودءسا نب هللا لمئارسا هل اف بوم ص كال ال كلملاارمالاقو لوب 0 راب ضغف بو وقعا

 هك ريصب ا سيعلن ينسوب دارأ املف قدا تاثدأ : أوك ءتنكنا اذاثنا فسوبلاقهللا ل ا

 مهنمادحاوهنوطمي و مديل نأ هول ًاسدنم هص يل ىلا م ليبسالن | اوأرو هسوتدا و مخمل ىلدأ هناو

 هللاذاممفسوب لاق نينا نم كارناناهناكم ان دحا ذي هب افاك اريبك اخيشابا نازي زعلا| مااول اقف هلدب

 مقسإ و ؛ ربانذخ انا نوم اغ كااذاانا بذكلا نءانر< قرس نم لقي موهدنع انع انتمأن دجونمالا ذ 01 ل

 وهولقعلا ىف ىنعإ مر كلا ف نيدز اشتم نيج انتم ضع مهضعبالخ ياايجإو ءصلخ هنماو- 7 3 نااماف

 نماقثوم كيلعذخأ |دق مابانا اوملعن لا ليب دروهمن كلاين ميكىدسلاو5 ناتةلاقو دهاع < نعءنوءحش

 حربان ١لف قش ؛نأشيف مثرصقاذه لبق نهىا فسوف مطرف اه: لمقن هو هن ودرتا مالغلا اذه ىف هللا

 نم ااريذ وهو ىل هلل محو 1 لاعقلا ه رجا افكإلا ما ىلا عجراف نأ 0 يي > ريعم ضرأ ين يأ رالا

 بيغالانك امو ذو و مانعا ًارنم يأانماعاع الأ اندوشامو قرع م أ نأانابااب اولو: و د اىلا او !وءدعر |

 لأساو ىنمي 5 : الاساور انعم هب انيه ذام قرسإ هنابيمغلا| 6ك ولو ةأئعم هإ سر: نأ كانل امس

 انلوق ف كالنوقداصل اناونامتك ل اها 3 مو: ,حص|هوق يف .. اهمق انأ 5 ىتااريعااو ١ مق انك 5 قا ل

 فردت يذلاوهو ليج صفاربأ ام !؟لتاوسلب بوقعي لا 2 لوتلاكلذب ترك للا اوءحرو

 َنح نيظذا قدح

 رقلا لعا

 ىلعافسأايلاقو بوقعي مهنعىلوتد مك ا ماعلاوههنانيمايذبو 0 0 ينمي اديج مم يف ل 1 نأ هلل 0 قمع 1

 ف رييببد

 ]| لاقو مهنع ضر عاف فسو ىلع هنزح جيهوهد مج غلب وهنزح لماكت 4 ريح همي ا هنا كالفن
 5-5 هدمحح ستر وس ب يس بي يويسصيوبل و جب وسل ووو و سي ول بج بي وييسو يووم وج وصح بح



 لاتلاتا أمَوُهَع هّللأ ىفز ل دار ابعو 1 ننري ا نر

 هللاىلص د

 بتفقاسولا 0 افسأاب لاقاعإ جت بل نزلا نددب اصاأ ههنبا لع اضصا نيد بوق“ ؛ ىلا ىرتالا ل سو هياع

 ا فدذالاو ع وول لعاف أي

0 
 فال حار 6 ملا اناوهللااةينصحملا كذعوو كلا ءمذ أ طي سو هياع هللا لص هللا لوسر ليج

 عوهدلان مهم عاف :هنوأ ع :«ههءاقتلالا موي ىلا هيب ادتعن 2 نهم دويجو رش نيب ناك (ن..ك!لاقو)

 فدسوار 0 يق هذا هللا هدلردل لاق ىو اك ش املف بوعي نه ىلاءت هللا لعمرك |ضرالا هجو ىلع ناك امو

 | مهت -ظاغ يارإ ل بوآع لاذ. كلا اهلا ٠ نهذوكتوا مها نملقملا بهاذ أرضي رمىا اض رح نوكت ىح

 هايجاح طقس ىف .ضوربك بوق.«نا ثيد اى فو كيلا أهللاىلاىفزدو يف وكشا اها ممتوفجو
 اف كوخ غلبام ن سلا ن غلب 1 تينفو تءشمتدق هناررج ضءبهللاقف ةقر# امبعفري ناكو .هينمعىلع

 برايلافف يقلخ ىلا نوكش :أ بوق»ي ىلا ىلاءتهشأ يحواف ذازخالا ةرثك ؟وزامزلا لوطلاةف ىراامك غاب

 هللاىلا ز>و يب 1 ! اعالاق لئساد ا كلذ دعب ٠ ناكبف كلل تر ةغدق لاق ىل إاهر ةغاذاهم :أطخا ةئيطخ

 نبهللادبعانرب>ا بورانب نيسملا ةربخ ادم ا> نب نسحلا نبدمحا انربخا هي ودستف نب نيساا( ىيربخا )

 ىذلاامبوقميالاق الجرن ا انغلب !لوةيىلا تل !نبهللادبع نع مث ا> نب رايسانربخا دايز

 هلا ىلاعتهّللا ىدع وافد خا ىلع ىز>لاق كر ,ظ سوق ىذلاافل 3 فسوب ىلع ىز> لاق كرصب 5

 ١ هللا ىحوافهللا يلا فزحو 0 وكشا| اءأ كلذ دنغلا 23 قو نعد قد كب أم ا ال ىلالدو قزعو

 3 مد ل دال 5 أع تبدوا ع :اوامهيلأر ادت يت>-كأل ا .جرخالوس لاجل هيلا ىلاعت

 | م ل ىقلخ نم ىل !نسانلا تح ناو ام.سأ 0 معطتسإ نيكسم مايل م |

 5 نإ بهز (لاقو) ا وقع كا كة عنإ للأر طقيلفاك اص ناك نهال ف مام امطعنصفق زيك اسالاهيلا عدا راماعط

 كنال لاق ىهلاايالل

 هل زاكدأ 0 وا لوقا ؛ بوقعإ ؛ الت 1 مسنا لاقي و ءمعطت+لو تاكأو كراح لعترتقو اقانعم ١و

 ]3 ةخس نبأ اكتفسولا كذعتسب>و كت ,ةاعاير ردنا بوقع ىلإ ىلاعتهللاى >وادينم اي

 رعادقفي هال اف كلذبهللاهذخا اف بوةعأو را مفرو# ' تناكو! ميدي نيب اماجع حبب لف لجءاهلدلو ةرقب

 لاق دي "هلا هِّيا حور نماو.اينالوهيخاو ف سوي نماوسس >تفاو هذا ينبايهيذ 1لاقب وقعي نا مث هيلاهدلو

 ناكدن ا( [ىورؤ) ف سوردل اللة عهطو بو ةعب سقت تسحأ ل: فاو ادق ؛زءااربخ هدلر هريخا ال ىدنلا

 كلميأرهنا(يورو) قزري ىحهللاوهناوالل' ةف فس واح ور ترغب له لأ سف مان :ما ىف توملا كله ىأر

 لمن مالسلاه يلع درودصئار ذ تدعتراوهدإ >ردشقاف ميظكلا اه .أكياعماله ىلاهللأةف هرازدقو تول

 لاقردو 5 انكضاو حا ىلع لخ ديال يك ىلإ يدفن لعتقلغأ دقو تدبلا اذه كلذ دأ, نموتنأن -.هدل

 لاق توملا هالماذزاتنن اف لاق تاعامجلا نيب ق قرفادجاوزالا لمرأودالوالا م ١.- ىذلاان اهلل يناياللاقف هللا

 نعفر ريحاف لاقم»ن لاق عاب ادا هلك نادم نمحور ضب 55 لدي ةريخاالا ناك دشناتولا كلماي لاقف معن

 يقف دوي ح 2 ترم لهفل ةاحور ا>ورامضبقالاقا حوبرادورذق رفتموأ ةعود اهضبقتا حا ادرالا

 1 30 - 5 ىلاءتدّللا ناف اهل مالا كا ؛بامهللا يناي لاقفايعادمأار 'ازينائجف لاق اللاق حاودالا

 رمش يل الا كترايز لهل نذأ امو نيضراللا رارق 1 نلعىاا 5 ّة :رذيصلا يف ناكولو توا نيبو كنب

 اقف ليئارزءاي ىنباعاف هل لاق لاق كدلو دتش تيلتا اذ اكل كتملعإ تنك ناو هنع ينلأست امع كبيجأو

 | تالمايعلا لاق ةاهيونايب و و اها تقرف مثاذكر هش يف ذكماعاهتيرتشا ىنأاةب راجل تر لت لههشلا ليك ارسأااب ب

 رعبلادققب تيلتبا|ذأل مله ودلواادةفب تياتب !كالذ لجالف توما كلم هلل اقف سءالا, ناك هناك توملا

 | مهن سوقانلا 0
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| 
 ا
ْ 
 ا
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 ميلا هللا ىحواموق نع

 سنالا نمالو نا نمال

 انربخاوذك ؛ذلا|نمالو

 از !١ا للا نورك نبأ
 رابنلا نوكي نيأو راهنلا
 وبالاتف * ليللا ءاجاذا

 ريسغرأ اسم ىقب لهدي زبإ
 لاقف'ل لاقف لئلا هذه
 تردجاو ل امترسفنا

 هلوسرو هللا اونهؤآ اهنع 1

 _سو هيلع هللا لص 52

 5 مهألا لاقت محأ اولافف ]|

 (اما) دولوةيام لعده اثنا

 ناثالدحاو نع ؟تاؤس

 عج هكاسج ب“

 لجو زع هللا وهف هل

 ليألا اهوف ام كثااثال

 انلءجو لاء هلوقل رايزلاو [

 (مأو) نيعبآ راهنأاو ليللا

 عبارال ةثدلل نعملاؤس

 يد لاو شرعلا يوفا

 نعاس (اأد)
 ىبفاحل سداخال دب را

 ةاروتأا هو هلزم ا بتكلا |

 ناةرفااورويزلاو :ليبعالاو

 ةسمخ٠ نع( ؟لاؤ ؤسامأو)

 تا اواكلا ىبهف اطسدأ كا

 لك رع تاضورفملا سل |

 كب ةخاعل فعلا 0 اك ا موفاهتي وذو !محبذف ةءذج عذب اموي تيما لاق ال لاق

١ 
 أ

0 

 ظ ٠ْ ٠ْ
 ظ
| 

١ 
1 
0 

 (امأو ( ةملسمو مله !ك

 عباسال ة ةتس نع جاو



1 

 ةلماك ةرم م كلت تجياذا

 يتلا م

 سد | 20 0 2 ةلا

 | تاوء ديلا نقاد

 ا ةتس ىفا,منجبامو ضر لاو
 ) نع ؟<لاؤس (امأو) مإيأ

 || يبفاهنماثال ماي ةءودس
 ع

 | هلوتلا هسا كارشل]
 ا ل '
 ا عوسف 0 1 ملا 2 ىبعكذ

 ( اأو ) اقابط

 ا انالدمن اع 0 نع جملاؤس

 تاوءس

 ا أ هلوقل ش سرع 1 ةإ> م.ذ مط

 كبر / شرءل ه4 وىلاعت

 0 ور ةيناك دهون مهةوف

 ّ طر ةاعال دست ن 53 ءامكاؤ م

 0١ ههجب دج دسم

 :.ذلا طهر ةعسزلا موف

 هلوةأ ضرالا ىف نواس,

 ةعسا ةني دملا يف ناكو ىلاعت

 ضوالا ف نود.ةيطهر

 | (اعأو :) :روداصب الو

 ؛اءاك ة ةرشع ن ء لاو دغش

 يتلا 2-1 م ضورف 0

 2 الا 1 تيجو

 ا

 ل

 أ ن
7 

 ا

 ا

 2 ةعمرسو , جحا يف يم ايأ ةنذل

 دحا 50 (امأو)

0 0 

 ةيؤر ىف رم ع 7

 ةلوذل مال | لع و

 0 ُهعدد>| تن ىلاىلاع:

 ,هقلاو شوهشلاو اكوا

 موق نع كلا (امأو)
 مهف هتالااواختداو 0

 | منور تنكذ دب ةصرق
 اوقدص موق نغ لاو 5

 خلاق قاثلا تال كرك ذلو كأل ةيحلاق ا

5 3 5 01 7 2011 : : 

 00 رد يلا 0 ملف ىوشلاراق ا 6: نر 4 اصوهو

 نال نهللا ليقف نيك اسملاو ءارةفلاىلع اميه قري 18 ةككساع سو كا مضيذار ,ىاو ءامالاو لك ءلا |

 هلوق ىلا هيخ ًاوفسوي نماوسه >تف اويهذا ىناي بوقمي لاق كلذ دنع ج ر ةلاداتاو هءلعد نش هنم

 لوطوف ياء: هتلابرهنظءاساممالللاديلع بوقءب هلى: نااءاركذ (ةدانق لاق) نو رفاكلا موقلاالا يات
 يب اواخسفت 2 :ركهذهو 0 رع. ىلإ نيهدجار :فدوبةو>اج رخ كالذدنعفر اهعوا لل نم طقدعا ا ٍْ

 ىأ ةاحزمةعامضبب اةجورضلاان|هاو انسمرصم ةغلب كالا ىا زب زءلا ااا اولاقميلءاونئداماذ فسوي

 لاقف هاب ةءامغولا هذه ق نورسفملا فاتذاو ابيف عئابلا نم زواجعب الا مامطلا نع يف قفنتال ةئد رةاملق ا

 رئارغلاةقلخ تناكدنع هللاىضر ةكرلمىنأ نبا لاقو ةعيضوبالا قفنتال افوب زةئيدر مارد تناك سابعنبا

 لاقوطفالاو نمسلاو فوصلا ب ار ءالاةمتماتناكن سار ثرأانب نب للادءع لاقو عاقل ةئر لا.كطلاو

 لاق ني دصتملايز< هللا ناانولع قدصتو لكلا انل فرافىلآملا قي وسلا, مدالاو لاعنلا تناك كاحعضلا

 لوس نا العلا نيرا د ,علاق و نمؤمدت الرول ممممال انو هلع تقدصت نا كي زن هللانا اواوقيإ كاحضلا

 نايفدسلاةف سي ايلعهلايإ إص لم اند ىوس ءأء» نالا ن«دد> اىلع ةقدصصلات مرح له ةئييع نب نايس |

 نمد لك تذو 32 3 او دهلد مهلتن كو دصلانا نإ م دن مثارا 1 ءاعقدصتو ىلع هلأ لوم معممسأ أ
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 نواهاح متأذا هي هياو قع ويد لعق ام م لعله كلذ لع مهاب ,حفسوب مهلا 23 مالسلاو ا 4م لع

 . رخآو هتءاير رابوةءاج رف دب ناكىذلا لوقلا اذه ىلع فسوب لم ىذلا بيدلايف ءامل:| فاتخاو

 هعمد نضفراف ةقراادتك رداودسفت هتيلغمالكلا اذهب هوماك ال مهنا انارك د: قدسا نب كي لاةف حو هثالب

 : هتوخال ىح نيح كلذ لاقاعا يلكلا لاقو ةيالا عاءفام ملع له لاغف مكي ناكى ذلاب مح اب مئايك اب

 هلاوااعذ انرهرو انكواذكبم و نمدتستباف ٌتءا 0 ا كددح وىنالاقر ءد دنب كل 3

 0 ءاذوم ىو ةمثو اتق ا و هذف ملتقي ا *«كلذ د نداست سول. .ظا ةغاف مالغأ انها: ها نك كلملا امأ

 مهنا م ماك هندب لتق ربخ هأت اذا فيك هرصإ فك ح نيم د>اودقفلنز< و 5 بوقعا سك

 لاقو ىك و م,حرتقول!كلدؤ اذكوانكن اكعهلاف اذيب أىلا انتم[ ثعباف كللذانب تلعذ تناناهلاولاق |

 كنباناهلليق 1بوةءعناكلذو هيلاهبأ باتك أرق ني> كلذ لاقاعا مهضعب لاقو * لوقلا كلذ مه

 ىلاهللا ليلذ هارب انبا هللاج مذ قوسا نبا هلأ لولا توقءز ندانات5 فسوي كا ب

 تددثف ذور اب ىلةباف ىدجامافءالبلا ذ لكوم تدب لهاان اف دءبامأ ل يكلا ينوملاو لد_ءلاروظملا رصمزي زع

 نع ن كسلا تءضووهال>روهأد: تدثؤ نااماو امالسوادرب هللا ام اءدعأ راد :اىفىنااو هالدعرو هادنإ

 ةيربلاىلا هتوذادب بهذ يلا 1 انكر وا ل ىلن اكفانأام 5 ميطع جذب هللا هآدو 6 ءاداق

 زخآ نبا.ىل ناكم ”هياعناكب نم يانيع تيهذف بئذلا ةلك ]1 دق اولاقو م دلاب اذطلم هيعيمتب ني 5

 هك قوس

 تو لعااناو كلذل هتسدح كنا د قر هنأ اولاقواومجر مثدبا او.هلؤهب ىلعأ أتنكو همأنم هاخأ ناو |

 أرق اكلك كلوب :» كر عباس || كردت ةوعدكءلعت ,وعدالاو ىلع هنتددر ناف اةراسدلنالو قر 0

 لاس نيج كل ذلاقاعا مهضمب لاقو هرمأ مطر ظافر مص ليعو ءاكي || نم هسه كلام بات كلا فسوب

 ولاق فسوب مهنم ربك الا تيمس لاق مهتيمساف لاق نينبةثالث لاق معن ل ق دلو كلل له نيماينب هاخا

 اف لاقدب كرك ذال لاقرقاعع.بس بئذئارا لاق ابث

 لق نا كلا مو ةربعلا هتقنخ ةلاغملا هده تنس ىب عم سأملف هيك ارك ناللان مل لاق امدلاة ثلاثا تيس

 أر نات قسا نال فس تنال لاول 0 1 اذا هيخاو ف سوم هدب ماذامتلعلههتوخال |

 كو
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 ع

 فدسو مهل لاق لاق ساب ءنب انءكا>ضلان عريب وج (ىودو)ى خا اذهوفسويالالاق فسوبلإ تن

 فادسومل هوب دش هايأت : اورد ًااملف مول !اؤاؤالا هاياذل ناك مسبتاذا ناكو مسبت مة 0 .الا عانفام متاع له

 يت>هوأ رع ها[ فدو ةو>!نالاقهناس ابعنبان ءءاطع(ىورو) ف سوي تنالكنت أ نيموفةسه هلاولاقف 1

 ١ امه هرأ امل ناكو اهلثم ق 52ج ”لناكو اب 1 ٍ 7 بوقعءيل ناكو ةمالعدق ريف هلناكو هسأر نع ج اتلاعضو ا

 لاقف نيطاخل انك ناو انيلعهبا كرت آ دقلهلاناولاغف دولا مهتم رجو مهيلع فسو» لضفب اورقأم نامت"
 هريغو يك 5 (لاق) نيح اراامحر اوهو حلهّللا رفغب مويل ؟ياعبب رثنال امفوماع رك اماحناكو فسوب 34

 لاق) هصيقش مثأطعاف هانيع تيهز اولاق ىدعب نم ىنأ لعفام لافف هب نعول سه سفنب بسوي مهفرعامف ١

 حصاالا 6 مم لعالو ىلتبم ىلع مقيدل ةنلا خا را هيف ناكو ةنجا جيسأ نم صيمقلاك لذ ناك كاحرضلا .

 هيون هر اومه د 3 امهلا امو هءصق ثرغندو رميعاربال  اكيذلاوهو ص يمقلا كلذ سوي مجاطعاف قوعو :

 نااءنك ىلا نيهجو وةمرصم نمر يع !!تاصفاملف نيج أ كلها قونأو اريمصب تاب ىأءجو ىلع هوغلاف اذه ا

 ا ايمصصلاحبي 0 (يور و)نووفغست ىانودنف: ناالواف سوي حبب ردجال نا بوب مموبالاق ظ

 ى

 دجو سايع نبالاق !مهتتاف اطنذاف صيمةابريشملا هيتايزا لبق فسوب حا رب بوآعإ قانا ٍِ د

 تامتحاف صي.ةلأ تقفصف عب ١ رتيهةناكلذودها#لاقو لايل ناك ةريسم نم فدسوإ حإ ر بوق

 كلذ نم ناك اماللا ةنجلاحاب رنم ضرالا يف سيل هنأ لذ ةنجلا حي ردجوف بوقعي ىلاصيمقلا حبي رابصلا '
 نااماف ميدقلا كل اليخ ىن! كن !هللا# هينب ونبه لاقف نودنف:نا الوا فسوب عب ردجاال ىلا: لاق تنف صيمقلا

 فسييلاذوم لاق ىدسلالاقوريما! يدب نب نمريشدلاهءا> وعسم نب! لاق بوةعي نب اذوهم وهوري ةدلاءاج

 كن اهرب ال ك صر 2 مويلا ىطعاف بئذلاهلكاف سو م ناةةريخاف بوقعي ىلا مدل ا>طام صيمقلا تيهذانا :

 هانا فأى - مدع لسءدو ايفاح !رس دنأح اش 58 ردعو اذوم هلّح عا معن ١ !(لاق) هتنز>ح!!؟ ه>رفاف ى <

 ضيمفلاب هآت اذ اذ رف نن اع ةفاسملا 0 غاب قحابلك |فوتسإ ملف ةفغرا ةعيس ةعم ناكو و

 عر طا دعب ةيايش ديب هالو ةنوق .:يمعلا كفذ ةرصن 4و جاامجر كادرض' لاةاريصب دتراف ءيدو لع ماقلا

 أ مالسلا هل بوق زك لاك تعض ا ىذذا 51 رهىبأ( نع نزلا دعب هرورسو لع ضرالا لها مرك

 توأل كلاب بوآعإ هللاقؤ هءادعؤ هلو: :اف بوقعي ىتاينأ ىف هب 0-1 توألا كالمناو تولاكلم

 لاق كريغ ل هيرع2 الو ادب أعطقني ال ىذلا فرعملا اذا لق لاق ىلب كاق ّ تاءاكك ءاءأدلأ بوقعياي

 كنع مخ 23 اريصب كراف هزجو لع نذيمفلا ااودحر ِط ىَح رويفلا ماطب ملف دلع الا كلت يف بوتدا ايياكول

 لاق نيئط 8 انك انا انب واذ ال رفغتسا انابأب و 0 ل هلنأ نم 8 ا 5 لقا م كلذ.

 ةليل كلذ قفاوف ةعبجلا ةإيل نم ردسلا ىلا كلذ رخأ ني رسفملا رثك | (لاق) ةيا الا ىف ركلرفغتسا فوس ٠
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 ةالصلا ىلإ لع ولا ىلا بوعي ىهتناامأذب ىلاعت هللا ن ءبجحال راحسالا ىق ءاعذلا ناكالذو ءاروشاع

, 

 توملا كلمدللاق مال اقف سوفتلان 7 تضيق نيف فدسول سفن ترغبق له كقاذ ىذلا كلأسأ ٌْ

4 

1 

 رفغاو هنع ىربص ةإؤو فسوب لع ىعزج يلو رفغا مهلا لاقو لجو زعهللاىلاهيدب عقرابام غرفاهذر جلاب

 لكم هرهغتسا ن ناكبهولاقو نيج أ مهو كل ترفخدق ل لا ىحواف فسوب عهيخ ع اونجام يد

 أنربخ اة بيش نبدمم نب هللا دبع انربخ اهي ودعتف نبل نب نيسملا (ةربخأ) ة ةئلس نب رشعو فين ىق ةعمجتإ ل

 كنئااولاةف هوفرعأ يي ةيغاط فاسو ا سل ل1

 | فدو انا لاق فسوي تنال كذ'ا هل اولاقثهوفرع ةقلك !اوأرو هسأر نع .جاتلا عفر املف ةماشلاا ةياثلا

 | نين :سىلا ارجعي ءاوضا ال نإ نانريصت و 0 قب نم هنا انني تقر ؤام دعب انءج ناب اندلع هللا ند دق ىخا اذهو

 ا
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 ا
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 ا 7
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 تااقرءيشىلع ىرادنلا

 لعدوميلاتبل يرادنلا
 واخداو أوقءاوح مهف ءىذ

 نع مكلاؤس (اهأو) رانلا

0 0 0 

 ملاؤم(اماد) :جوأ اروع
 ىوف اورزت اير اذلا نع

 (امأد) عبرالا حابرلا

 ئه ارقو تاللما_لا

 ؟كلاؤس (اماو) بحسلا
 ارسمعإ تار را

 ف ةيراجا ن * فهلا ىف

 00 (امأو) راديلا

 نع

 موفارمأ ىلا لاز نع

 نرهستل نإ ذلا كتالملا

 ةإيل ين مهقأ زر سانلا ىلع

 (اماو) ناب ءش نم فنا

 ردع ة رآ نع لاوس

 ىهف نيملاعلا بر عماو كت

 كر تاودعدلا

 هلوقل ميسلا نوضرالاو

 ضراللو اهلل لاق يلاهت
 اتلاف اهرك وأ اعوط ايا

 ( اماو ) نيعئاط

 ىذدم ريق نع ؟لاؤس

 سن وت و>ومف هيدا صر

 ؟<1اؤ (امأر) مال.-!هيلع
 جاوز ريخب س41: ءيش نع

 (انأو ) حم ٍصلا ىف

 نهلز ل ام نع ؟.! أوس

 ضرالا نم عبذ ل اعسلا

 سجل هاب يذلا هيف

 يف مالسا!هيلعناماسولا

 انت |

 .قرع نم ناكو ةروراق



 ةكتالملا نمالو سنالا

 نمالو با ردبظ نهالو

 شبك ىبف مأ ناب

 مدار اص قف انو ليد .نا

 هركذ م هللادتا هى نع

 توصالا ركن نا انت

 قبرها مدالوأن لاق 1
 مد وهف ضرالا هجولع
 (امأو) 1 اق هلتق 1 لوراه
 4 ةاد 6 5 نع ؟لاؤس

 ا هللا

 هاد طنا د وهف

 ما نكد يك ا ىلاعت هلوذل

 ءيش نع مااؤ- (اماو)
 ىبن حف دور ,تاودوعهلوأ

 مالسا هيلع ىدو# امد

 كتم كلباموو لاى هلوقل

 (ام' و( 3 لا يدهوهاي

 3 اسنلا 0 أنعمكلاؤس

 ةح دذو رشبلاأ ءاودق

 نأ مرموةيسآوةشئاعو

 نع ؟كلاؤ  (امأو) ذارع

 ُكودعسد راوعيلا لضفأ

 لواو تارغأاو نودءيجو
 نعول اوس (امأو) رصف

 روطلا وهف لال [لدفا
2 0 2 

 إ نعملاؤ «(امأد)

 (اهاو) ليما ى يف باوذاا

 روهشأ الض خذا نع؟ اوم

 (اماو) ناضمر ر ف

 لاعللا لضفأ نءاكلاؤس

 ؟لاؤس(اماو)ر دقلاةليلو

 لمضلا 4

 ١ صحستب ةسحل 0 5 - 0 سوبا

 ا و جس بج وج ةدهس> قدما . اا تعا < »قع تلفت همام ا حدس ان. <

 0 تيس و سمس

 7000696200 27 ٠ رفعه لع عع عد ن6 انا: 1047 ةناشل 2011 ارتاح هت هشتاال تتكامل 077 6*

 ب هت /جالاع 1 3609200 | غد هس 233: شملت هناك< لكتلة 30لاقا
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 © ةللار انف أت رفا :ىه.جانع أ قع دق هنا لبا نااار تعوم ي حولا كءاحاز اف املدّللا

 مهلك اوماقو هفاخ فسو»ماقو ةلبقلا ل بة:دساو خيشلاماقف ًاديااينندلا ف نيعانل ت رقالفالاو جانب وق -
 | ع لاقةنس هاي رشع نإ .مايل داو يف بؤ لسلاح فموي نمأو وخد دا الد اب هل ا

3 

2 
 ريخا يتدادنبا دي حن لضنلاةريخاو هرالادإ زنبق 0 كا !١ ناب ون نب رسلا ىلأ نب مح

 ا رسي أ بابشلاىلا جاو هلا باطلاق ىناس ارهطاءاطغد نعةءاسىا نبءاحر نعت :ره ذنبا وداي ذب قع ا

 ىب ركل رفدتسا فوس بوةم! لوقو مويا مكرلع بإ قالت سجل ف مون لوق ىرت نأ خود ,ثأاىلا امن

 بوتقع لاقف رصد كال هنادللاق فددوي فيكف دوب ةام ع رص |ايلك و دقاق بوقعذا (مددز ١

 ا (ىروثلالاتو) ةمدنا ثع "إلا بوقسلاةف مال.سالا نب درعلا رت نب ديا رع كلملا عاصأ د

 قحلعتيك تا ايفو. لا ةفايكب و هي-اصأ مذ مدحاو لكق' يدا هنياع فن سون وبر يبا

 0 لاين لاوعيف كيد لسنا تيفخت ل رىنانمل اب لاقإ انعم ةمارقلا نا ملت كلا هل بهذ

 ًايهتف نيدمجأ هدلا دو هل ذاب همت ًاينادلأسو ةلحار يئامواز ار ام تالف هن و داو اولاقذمايقلا

 ىافسوإ عمجرأل هقوف ىذلاربك الا كالا ف دوي ماكرمع : ند بوقع ان داءأفرمع : ىلا جورذعال 0

 رظنفاذ وم ىلءانكوت +م ىثع بوقءي ن5 و بوةعإ نوةلتي اه -ممرصد لها ب 1 داما ال أ دعب 1

 نمامهةمدحا بلك انداملذ كنبا اذهاللاقف ربك الارصم نوعرف اًذهاذ وم لاقف سانلاودن+لا ىلا بوةمب
 بوةميهأدت ا اف دام كلذب قحأو لمضضفا بوقع ناكو كلذ نمدللاهعنف مال - افيدك كتاب تهد هيجاص

 شرءلاىلع ا.يفرو هب . وب أهيلا ىوآ ف سوي. ىلع اواخداهلذ ناز حلا ان كلك ءاعماللساا لات مالدلاب !ان

 ليعمساو مهارب اكئإآدلاو كحلإ ديعن اولاقىلا .ةهلوق يفاأ 00 لن ا ىم سفايل هتلاخو بوق هوناو

 ىلاعأ هز هلوق كاذناي ئرالاقيقح هل تادجحعام < قد اهربق نم تو ألايحار شارشن نسا لاقو قد هاو

 يأراماف ضرالاىلع ه هلباا عضو دوجسلاب درب و دوجتسااذ_ةهون سانلا ةيحن تناكو ادجس هلاورخو

 | دق لبقنم ىابؤر ليوأتاذهتب ًاءلاقو هريج كلؤدتعر ثقا ادج سدلاو رذدق هتوذعاو هن اياد

 ةأر ءاولجر نيب اعان أنتن ] نوءيسو نانثا مثو ريعم :دلوو بوقعإ لد (بهولاق) ة ةد الااقحى رآه اء

 يمرهلاو ةيرذلا ىوسال جرنوء...و عضب و ةلاودمو ف اذ !ا تس مهلا امو يدود عاج :ماودر>و

 اكلمالسلا تاو عبناا منلب ضاع يذل تف لاقو د: ةإد املا ىوسفلاف اان 0-55 يي هزلاو

 سيطارق ةهوأمث ةبازخ ى رف هسا ”ارخيف ءايالا نماموب فوطي ناكف هتك ل مهو ف سوب ي رو رصد لد

 لاقف اباعك ىلا بتكت اهنم ةقاطإ تاحامو س:طارقلاه ذ_ه لك كل ىدعب تريذت دقل ين ايدل ةف ءاضوإ
 ١" ىنعنميف تب أ يكل ابتك | حةقروذخآينينحرث ؟و ىقو شدازاءاكت:ك كلا هلكس يطارقلا هذد ف موب
 ىنعنملاةف د برن :اباااذه غاب يتحةناز 1!هذه يف اهكرتاق كلا بتك١ نألي ربج
 لجالةب وقعلاه ذه ينتفخ الهف ب“ ذلا هلك ايزا فاخأث اق كنال هي ااهللا حواف كالذن نعهللالأ سف نر
 بوقعيل عمجالىلاءتهلل 0 هللانا لاق كلام نب سن أنع ءىماقرلادب زب زءفر ,اا اص (ىورو) يرغ نهكفوخ

 ال ىلب اولا فسومب و بوقعإ خيشلاب م أءؤام مماعدق سيلأ ض ةبا 0-5 اهدار لش
 ا! ةاينح لاف سوت وهبدي نيباوساج وهوتق خيش اونايذا ىلع مرمأ ماقت ساف مك رب فيكف ؟ةعاوفع

 ْ لاقف ةيرباامحراءاربنالاو طق هلثمانب لزن + سعأانب لزنو لعق هلت :ًانإ أ ىلع كانبت أ أايلاقف دعاق
 | انعامتوفعدقامفاولات تماءدقىلا لاق فسويلنيخأأى او كيلانماك امرة تسلأ اوافف ين جايك ام
 اوعدتن أدي رناولاق يف خاين ودي زتاق لاق انع تفعيل ىل مت هللا ناك اذا ايشانع ينةيالاكوفع ا لالا



 ةمايقلامزا ى ,منةماطلان 6 8و

 ةرجش نعل ااؤس(ام)أو | يند يف كتوعد كاك هناي ل ُ أ كيلاى ُّشس ! ىلاعت هللا نا لاغذ بوعي ىلع مالسل' هيلع لب ربج لزت مث ير ا

 ب لعل 0 دع اا ه و تلى .ع دعو ةيئاوم تدممن | دق ممن :اواوءنص امعافعدق هناو كدلو. زك يف انهغ رشءانثا 0

 لك يف ةقرو نوثالث ن صغ ةافو 8 رح م * ةمالس مو دأرة هج 50 ثدع انهار لاح طيغابة خس نب رغعر ةعب راهدلور هلع هتاف

 مْ قدحساو ليعمساو هاربا ك كويآهلاو ”كحغإد .ءااولأق اه ىلع! ن مدو ىلإ ,هتاعلإقو هع ؛ نيب ع جرضتحا ف
 مدك ماما . | .١

 لظ ىئةثالثو سمشلا يف م ىلاه دس ل 2 نا ف سو ىل ايدوأهنامن دوملسم تأ ًاوانان وعدا نيا عا ططاكللا ىنبايلاق

 يى”ث ن'صغالاوةنسلاىوف تو انىف نتدالقلل تس لاذلكو كلذ لءفف معاد اهددو قدعسأ ةمإ ادن :عدنث دب ي> ةسدقملا ضرالا

 مايالايقاروالامرو شا |

ٍ 

ْ 
0 

 .٠ . م © :

 نانثاتارهز سم ةقرو !]

0 
 ا فا ةدق صءك ةافوم وي كلذ قفاوورص٠ لهأ“ ءاظعو هتوذاو هه ركسغ ىف ف سو ةعم جر جاسنم :

 يي تار-هز ا

 ملعإ

 | 1 دداو ربقيفاربقو د>او نطإ يفادلو اهمال ةنس نيءا راوامي سو ةنس ةثام أع ججامه رك ناكود>اد موي" :

 00 يت ث س* وملا ىف تاولص

 00 هن (اماو)هليلل و

 مارا تيباأىل 6 ءىث

 اطوال فاطو

 أل_ءواهميءفوايندلا كإ يف دلع اعسوم ناكو هاي و ريع هن هم و هي عدل رفا هلم تش ويلهللا عجاملف ْش

 امو توا نمت ةنجلاىل لاه سفن تقاتف هنم لضفاوهذأة نجلا م: دار افدقا ار نمدبال هن اودل م ودبالكاذ

 ا (ىودو نإ الاثني داحالال ب وأت نم ىنت هلعو كلا نم م ينتذا آ-ق برلافف توااهدعب الو وهإ 3 ىف نت و

 لدزيو هل> اروضحم مماعارالجر نون 5 مولي ارمسا ينن نم هةموو يلام مج ةافولاهتريض>١ل.فسوبنا

 ىلاوانرهظا نيب نمكدجورذ دعإ ان.لاوجالا فرصتت فيك انف ر:نا بحت هللا ىناياولا ف هب ىل امت هللا ىمأ

 ثعباي ناىلا كني دىلع نوبي ةتسنو هيلع م أم لع مقسم ةرمأ نإ لل اقف انتملو اننيدو ان ىمأهيلا لؤيام
 ةرغيرف هيلع بجو

 10 ا رج وعل ١ ٠ تس بج يوم ص بج هج تم جم دعس جس دعم عع دم مع ب حد

 حاوأ 3 يق دس ىهف

 اوس (اماو) مال ءلاهيلع باذعلا ءوس موس و هكءاسأ ىحتتسا و 1 5 3 ءاكر وقيف هدد ىف رلاىعدب طيقإ انم تاع رابج لجر

 اهمعط كفكات# ةعل نأ نع لد ا ار نب ىموهههسا لجر بوق: ؛نب ىرالدلر ه نم ليئارسا ىف ن 06- دلمةدم ةعايأ دمتف

 ىهةد>او لصالاواولو !| هنب |ىمس لينا هلأ ينب نم ملك لم لاق هدب ىلع طبقلا ىديأ نم هللا كيجعنرف نوالامد ًارءذ)ادمج لاوط

 فالاونانذالاو نانيعلا ١ مق هنافسوب مللاقفةنسةئامسمخهرمعناكو كيد ف سويا ناكر لاق 0 عيمض ولا |
 وامو حام نيعلا» اة يفلاو

 ةدمثضقنا اذا 2 هتيالو ةدم خر د الف نكس راي ااذهدلو اذاف كييدلااذه كيف خصب م دام كرما

 ا وو هخارص ىلادو» 59 كب دلااذ- م 80 ىلا اذه دلوع ىلاء:هللازذأو تءالو تقناللا ءامو رم نيثذالا

 واح مقلا ءابو ضماح اوبأتك اواو جوف كيردلاخارص 00 اولازاف ضرالا يف هللاىنروهظو راب ظ

 يبقنلا نع ؟دااؤس (اعاو)

 نيقنلاف ريمطقلاو لدتفلاو

 ا ا بج ب م نا 0 ب ا 71077 ا 11 ا ا ل

 ناكو ه مالا 2 0 2 0 اانا داوخل ةواوق دصتداورشبتس ةكيدلا كلذ

 نه قودنص ىف ليلا ف نذ د دارها طا, يطهلل' هافوتف ليكارمسأ ىنا ىن ىلع هفلذتسا وا ذوم هيخأ يلا يدوأدق ظ

 لاتةلاباومه ي> هتكرب نمنو وحرب ا مهتل<#يفن دن 1 !'حاشنت تامالهناكاذو ماخر

 هيف مهلك نونوكي 3 ردم ع.يمج ىلا لمصي مث هيلع ءاد 1 أرهيفرصءهايملا قرف“ ثيحلء :لايق نقدي نك اوأرف :

 ىذا رم جر خا هعممالسلا يلع يموم هل نا ىلا لينأا ىف هربق ناكو كلذ اوادنؤا د حا واعرش

 ىلامم انوم دوومأأل شن كلذ نلف مق اوه ثيح نصخلاج !- راخ ناعذ ؟صضراب :تفدوماش !!ىلاهل ةئف ليئارسا

 سو ءيلعدللا رص هللالوسرلزنلا ةيسومىنأن ءنأ رع نب ساو: (يورو) مهي: كلذ لمذ نم 2

 ةزيعوا ماحرأ 3 '”لائذ كتجاح لس تاسداف انّ رك لش 4. 0 هللالوسرلاقف ههر ,« افىنارعإب ٠

 زووم .و هللالوسراياولا ف هلارسا ىفب 00 نأ اذ اهزعأ و ىهأا ملح

 ناممئاماعلا ةفاذ_هاماولاتف ليللا مهيلع لظأو قب رطل اواضاوجر خال ليئارسا ينبنالاقذ ليئارسا ىبب ٍْ

 ن وهوه اق انعم دما اظع لقنن يح رحم نم ج رم الذ رادللا نو ةئ وه انيلعذخأ ةاولا هءرضحأمل فسوب ش

 طلو هلث !اتذ فسوب رع ىلع ىنيلد :لائؤدتتاف ىدوم اهيل ثعيف لا 5 ىنبلزوجاولادربق عضومملعي 1

 5 ذأ 6 ءااهللا را مح ايطعي نارك نجلا ينكءمزوك ١ناتلات كدكحامو لاق ى / آ

 ل

- 

 ةاونلا رظ ىفيتلا ةرقنلا

 اهنط ايف يذلاوه ليتفااو

 ْن ؟لاؤس (اماو) !هقوف

 رعش وهف دبألاو 0

 مدآلبق ةيض ملأ از

 ؟<اؤ.(اماو) مالملا هيلع

 هتيم يف 0

 لوقي ر رناطيشلا قر

 (ام ماع مز راشعلا هللا ا

 بالا ل وقيام ملاؤس تا تب رت دع دعو ص عج



 ل لرقم بال 3 2
 بضغ نذ رانلا ل_هال

 (اماو) راجلا
 هنافدل.» 00 لوقي

 ١ اذا ىظناح ناحب سلوي

 تاذتشاو لا اطب اللا تقل

 (اماو) لاجزلاب لاجرلا

 ىف ريما لري امعجلاؤ س

 هللا ىس> لوةنرهن هنافهئاغر

 (اماو) اليكو هلل ىفكو
 لبلبلا لوقي امع لاو س
 لو, هناف هدي رغت يف
 نوسع نيد هللا نادعوسؤ

 (اماو) نوحبب عت نيدو
 لوقي اع يلاؤس

 هتاف هدعيرسأ ىف عرفضلا

 ىف دوبءملا ناديس لوي

 ناديس رافقلاو ىراريلا

 مكاو (اماو) رابجلا كلا
 هريقب ف سوقانلالوةيامع
 ادد هللا نايس لوي هناف

 هذهىفم:[نبااي رظنا اقح
 ىرئام اقرشؤ اب رغ ايندلا

 (اماو) ىقبي ادحا اهيف
 هللا ىحو 0 ؟لاؤس

 المتهيلا
 اللا نءالو ننالا

 ىلامتهلوقا ل ختنلا وهف
 لد>نلاىلا كبر ىحوأو

 نع ملاؤ- (امأو) ةيايا
 ءاعنانإ درك جار ل
 نوكي نياراهنلانعو راهنلا

 نان وكي اءمماف ليللاءاجاذأ

 من ىلاءتهللا لع ض هاغ يف
 م ىتب لهدا وبالاق

 1 ف كلذ ريغ لئا هفخ 3

 نمالو نجلا ند

0 
 ع حاتفم نعد :ريخ»١لاقف ال

 سخسسسس جا 2 - - ب تع 5

 :مييسصللا ا ا يم يمسسسُْسسُسااسل م ل 6 ا ا م 222 22 2 222 2 2 22 ل يي

عب راىنيطعت يت> كربخ أ الدلتا هذ م.1لاق ل امع جلاس(
و ىنابشو ىردإ يادي «ةو ىلجز قاطت لاصخ 

 1 يف ك.م يناء 2

 , ١ هع هعهجمم ب وصج >2 هن

0 

 فدو ربق عضو, كربخأ الى موا تلاقف 1 م هذهنارخآق ب رطند(ىورب و)

 3 تقاطناف لعفق لع ىطعت اع ا كناف تاأساماطغا نا هيلا ىلاعت هللا ىحواف ىموه لع كلذ ريكف لاق ةنجلا

 ' علط هتوب اتاول امل ر غرم نم قو دن ص ىف لييذلا ءىطاش نه هوجرذ:ساف ءام عةنت سم ىف نيععضوم ىلا مم

 بوقعإ توهدمإ ف سو شاغ (خد راتالهالاقد) هواحو هباو د_:هافراونا| له قا رطااءاضًأورمقلا

 ءايبنالا عيمج ىلعو هيلعدّللا تاواصةةدسنب رشعوةئام نباودو تامو ةندسنب رشعو امال'مالسلاهياع |

 نيملاعلاب رندا ونياسرالاو

 شم كسلا هيأ ءافدسوب نب اشيم نب نب فسو ةصق قف سا< 0

 اشيمرخ لاو مئارفا لاقي امهدح | نانباهلدلو ,مال.لاهيلءفسوب نا يض ءامفانرك ذدقو لوالا ى رمودوهو

 0 نبيسو» قفودو مو نوادر وذو مئارفالدلوف مالم لاهيلع بونأى لاذ اردايمو ةهحراشلاقيةناو

 | 00 ولال ع 0 لد ارمسأ ين ىلع هتةيا> ونار ع

 ارمي نب ىموهرضلا ب>اص ناءاملءلا نهةماملاو

 اورثك طابسالاىلارمالا ل آومالاسلا ام,ياع ف سوي و ب وةعب تامامل خدي راتلاب مل ءلالدأ (لاق) م !.سو هماع

 ميلا ىلاعت هللا ثعبف.ةن اهكلاورحسلا مهيف اثفو ضرالا يفاودسفا وممريساو مربخف كولم هممفر واو

 ىءاع ناره نب يسومدلوهلبق كلذو هنئئسةماقأو هرءأءادأوهللاةدابعىلا وعدي الو سراشجهنب ىموم :

 ىتاكموقل لق ناهيااهّلا ىحو أ ناكهريغو هبنم نب بهو (لاقو) نورخ آهارصعو مه:هموق هعاطاف ةنس

 ايفاك هلت كى اف ىلع لكون واقداص 5 نه آنه هلريط”واريطتو ا هل نكت وا نوكتوا هلرحسوار>ءس نم ءيرب

 اناف يريغب قثوو ينعل دعنمو ىةنظدنعتننكو داهو نيعمريخ هلتنكو 0

 ندد باذعلاو ةنتنالدعتىلف ىريغىلاهتاكو نمو 0 لاهلك ١ ك 3 :.عو

 0 ذنعاولفغت ال ىدابعا لق و ىلاهنماب رقت دشأ هيلا تنك

 مقي ثيلي ن'هّللاو اشام مهيف ثبلف اولاق اهلك تاذللاو تاوهشلا تع 0 0 ولاز 1 ذاو 1 1 9

 شا اىنأ

 معأ ىلا هللاو نيا سرألاو ءايبنالا عيمج ىلع ) !سو هياعدللا لص تام مث مهاو>أ حاصب ومثرمأ

 داع | تاذ مرأ ة ةفصو دادشو ديدش ةمعقو داع ةيشب رد سام ؟ ًُ

 نالاق لئاوفب | نع روصنم نءنايفس (ىو د) هن ةب الا داعلا تاذ مراداعب كب رلءف فيكرت+لأ ىلع هللا لاق

 كلتق ندعي ا نع ينوهاذبف تدرشى آتاضدق هللب ,ابلط فج .رخ ةبالق نب تلادبعهللاقي الجر

 نانظاهنمان دامافلاو دي ةميظعروصق نصحل |كلذ لو> نصح اهيلعة- ها ذات اولفلا

 بابنمل>دو هفيس ل هسواملتعو هتقان نعلزنناحراذالو دجال دغر امور الا :عءالاس ! نمأبيق

 . مو اءييلعود وعبيطأن م امهبشخاذا اولوطأال وام هنم مظعأايندلا ىف ربا نيميظعنيإ اب وهاذاف نصحلا
 | ةنيدعإ وهاذاف نيب ابلادحأ حم ةةدعأ كلذ ي أرامل ناكملا" المدقا موو ضر أ توقاي ورفصا توقاب نه

 ١ "فرغا,:مرصق لك قرذو توقايو دجرب زنم ةدمعأ ام ةقاءمروصقب وهاذاو طقابلثم نؤارلا ريل

 ' لثم عارصمروصقلا كلت باو, ا نهباب لكىلع دجرب زلاوتوقايلاو واؤالاو :ضفااو بهدلإب ةينبم
 ْ " قدانب و ؤاؤالاب روصقلاكإ: تشرف دقو تيقاويلاهيا ع تدرغن دق بطر دوعنم 3ث لما كلت با عارصم

 - اهنمقاقز :لكيفاذاف ةقزالاىلار ظننا مث عزفلاهذ خا ادحا كانهربملو كلذ يأر املف نارةعزلاو كسملا

 ضايبدشا ةرضف نم تاونق اق يف ىرر رامات 2و ترءادقر اجا 1 !!ةنج اهذهلاقف ع انما



 دب

 عطخس و نا ارفعزلاو ك 3 سلاقدانب و 0 اهؤئاؤ املا ةنهلا يناخدأ ىذلا ندملاو هان دلا ف هدايعل 0

 كسااقد انبو قاؤالازكو اكوا ماردجوأ ماوبأ ةتيث» تناك جناب كا نهالوا اهدنا

 هنا منا كرف دتقان ىلأ ق>جرخد ناد اما :م زةءاق فرغ !او روصصقلا كل يف له رلا ةلزم ةروئئهذا ارةعزلاو 1

 لآ ناو ؤاؤالا كلذ ضب !عابو ه هاب سال 'العاو هعم ناك امرهظاف نعل ىلا مدر يت> هتق : درئااوفن : راس 4

 | 007 ناس داني ةلوإا 0 مم غلا ىد هرب>اشفث هيلع رم يذلا نامزلال وطن 3 هيوريغو نفضل

 هماع صقفن

 ري :ايدل ل لاف ا ' هللاقو هبه لوعأم رك او هياكل ماكي تافا 70 ةنيدلار 5 ١

 مع هل 5 هبالكل 5 داعم للعم رق قى> صخشاف هرص اداب 4 ل 0 ءاعنص بد ارض

 1:0 :ب و ْوَ قالالاقوها امو هلل اقف اهفرغؤأ هروصق ىف شو رفموه ىذلااهعا٠2نم ىعمن !نينمؤملا

 قداننلا مشن كسملاقدانبو ؤاؤالانم ةنيدملا كل: نم هلحام ة.ءلع ضرمف هاياىقراذلل اقف نارفعزلاو

 فيكشب واعملاقمث كل زدنعمق دمصف نارفعزواكسما يحير عط ف تق دفا, :م ةقدندب رعافاخ .راط دج لف

 هياع دوادنينامأس

 كلوحو ما ام وهذه لثمت 4 :دمداما ل د 3 ا اسناد لك ١ هلل امنا داو ذه لدم هلزاك هنا ٠ نظأامو ءاللسلا

 م رهاب و هيلا ثدي نا نينه ؤاارب 1 2520 ناف رابدالا بءكدنءالا انهاننامز ف ةنايل اش

 ىطعاام لثمدحا ىطغ أام لاو اهنا ١ نمويضنأو ةجردلا دن هئاوكرلا» ة> عنصأ

 هدكه رمأ نيد ءلل ١ قدحشني ل ءالدفصوو هش لوو همالك عش ثيحبا نه عيضومف لجل اذه هنعابمت و

 هذه لثمن ال الا !ماخ دناك نا ل>ر راى ه رم أو أهرب نين هولا 0 اريحا تا هه صلاوذه لئمىلع ةنيدملا

 توجررمال كتوعدى اقساط اي هللاق رض اماف رايحالا بهك ىلاةب واءه لسراف كلذ فرعيف

 له قا أايانرب_تءادللاتف كالادب امع لس تطقس ريب لع نينمؤااريدااي هلل اقف كدنع هماعنوكي نا |

 اهفرغواهر وصق يدحو توقايو دحر ز زماقدمعو ةضفلاو بهذلابةيئيم ةنيدمايندلا يفناكغلب

 لسا ا تال و ل 0 راجشالا تى ىر# ةقزالا فاهراهناو ؤلؤالا

 كلتاما اهانب نمو عنو نيئمؤملا ريمأاب امم كري_خا كلو اهيفامو ةنيدملاكل:نعدحا ىنااس نا لبق

 ىهف ةنيداااماو داعب دادشفاهانب ىذلااماو هل تفصوامىلعو نينهؤااريمأ م غاب ام ىلع ق >ىهأ ةنيداا

 لاقف هلاك _ح 5 امدح انت دح قد ءاانأاي ة نإ واعم ةللاقف داللبأا يف الشم قا ىلا دامعلا تاذمزأ ٍ

 هدعب هادلوىقب و داع كلهف ادادشرخالاواديدش امهدحا يمسنانب اهل ناك اداعنا نينمؤاريمأاب بك

 امهئامز ؤدحأ قدمو ساناا عيم امطذاد د ارهقو ةونءاهاذخاودالبلا لك ارهقو اريو اكلف

 نب ديدش تامامهرارقرقو كلذا.طافصامل امماوامم رغىفالو ضرالا قرش ىفالا هتءاطيف لذدالا

 ناكوةعدقلا تكلا ةءارقب الوم اكو اهاك ايندلاهلتناكودحاهءزاني + وهدحو كلف دادش ىتب و دا ١

 كلذرةواملو ارفكو ىلاءت هللا لعاوت ءاين دلا يف هسةنلةةصلا كل لم4#ناد سفن هتعدتن+ ارك ذل اهيقرماتالا ا

 بفلا نامر رو ةلك عمذامرب 3 ةكام اهتم صقعرماووامعلا تاذمرا يه مه يأ ةندلا كلت ةعاصلب م ةسفن يف .

 ةضضفو بهذ نمةنيدماريف ىلاوامعاو اهعسوأو ض رالا فب تيا لا اوةلطنامهلاقمثناوعالا نم '

 قوذ نمو روصق ةنيدملاىعو توقايودجرب زنمةدمعأ ةنيدملاكل”تحنو ؤاؤاو دجرب زو توقايو

 راجشالات راهنالا|ميفاورجاواماكراٌعلافانصأ اهيف سئارغروصقلات < اوسرغاو فرغ روصقلا
 هع:راهقالتلاقف اهانكس لجعتاوايندلا ف اهلثم ذا ناب حا ىقاوةنجلا ةفص'بتوكلا ىف ىزأ قف

 يةني دماهنم ىنبنف ةضفلاو بهذلارؤاؤالاو توقايلاو دجرب زلا نمانل تفصوامىلع ةردقلاب اذل فيك

 ( صصق - ١؟)

| 

1 
 ا

 ا اهوخ د باتكلايف هل دادجرلا اذه عيطتسال الة فصلا ذه لثم ىلع ةنب دما

 تاوءسلا حاتفمو ةجلا

 ١ و اوتكسف لاق وه ام

 ديزي وبا لاتف اوملك

 ةريثكلئا ا نءعفوئلأس

 «<دلأس دقر هارنع تبدحاف |

 ملف ةدحاو ةةمنعا

 اهنع مز را اهنعاومبم

 كا اوتفتاام ّ ا اولاةف

 تزجعوا اولاقو ممريبك

 ترجعام ىلإةذ كلذ نع

 1011فل نكلو

 لب اولاتف ىو_ةفاوال

 انريبك .كناف كتقفاون

 ةاتعم اال تاق امم 3

 لاف هيلع كانتؤاوو

 تاومسلاو ةنجلا حاتم

 هللالوسردمع هللاالإهلإال
 ع :رخ !نعاومل ءاواهولاةؤ

 م-ممالسا نسحو

 ريدلا نم اوحرخو

 ادجسم هونب م هوب رخو
 كلانبف مثري#!ازاوعطقو

 تدددش ديزي وبأ يدو
 نم اذهطتف 1 ارانز انلج نم

 ا ,ةلامخ كلجأ
 لل اورظنا (قاوخإ)
 ارافك اوناكدق م,اكءال م
 محد_ةنافيمعلات املاظىف

 دونب ىدرلا نم 006

 هكربب كللذ لكف ىدملا

 هيلع هللا لص دع انيبن

 ةماك يلا اورظناف ف مو

 مانعأ اه ضالخالا

 !متاكرح عج أامواهمتاكرب
 اولانتل أ عيةسلا اويطرف

 اورفظتو امنادحا كرب

 اول دتوامتانتما ةوالحم



 نصح اماف اماما مرد

 و عوفد عددو ع

 ةازمملا هبتك يف ىل ات هلا لاق

 لد دنزمو ينصح امنافهللا

 ىباذ_عنم نمأ نصح

 ضملاقو

 نماصا# هللاإلإ هلإال لاق

 هللارفغ مظمت|اباهدمو هباق

 بن ز فال ةءب راهلىلاعت

 رفغي كلذ هياع نكمل داق
. 0-3 

 هناررجو هلها بوذ نم

 نم هنا ادعصلا

 هلا يضر سابعنببا لاق
 م راهذلا او ليلا امهنع ىلا»ت

 ةرال الا
 ةعاس نو رثعو ةعبرا

 د للاؤإ*!الفورحو

 نورشعوةعب راها ل وسر

 لاقنف افرح

 لكب هللارفكهللالوسردم
 "لف ةعاس بونذ فرد

 اوراظناف بتاذدح لع 5

 ؟ هللاصخ كك 1

 ةجرلاوذه ةماياهذ_ه

 ؟1ةثاهرازكتسا اولءد اف

 ىذرهبنم نببهو نعد
 اللاق هنا (هنعىلاعت هللا
 مالا هيلع مدأ هلا قاخ

 حتفف ه>ورزم هيف خفأ و

 هيلا بانر
 هإالديلع اب ودكم يأرف
 لاقف هللا لومسر دع للاال |

 دق ةدلمع
.2 

 اتلخ تتاح لهحر براي

 ع ال 1لاعذ : ىمكيلعز دعأ

 ينوه مدآ اب, ب يحل دل ال>- لد

 رخآ ع ا ردند

 ناهربااو تاي'الاب نامرلا

 هتلاوإدلإال ١

ْ 
| 

 ا 1

 0 ا ل

8 7 

 هب عضوم لكىلا اوقاطناف لاقىب اولاق ىدب أ ملك ايندلا كلمنا نوملع: تأ دادشممل لاقفانل تفصو

 حرج داجدمو ةلكنمهب اولكوف ؤاؤ برب أ نإ هلل لوقنمارؤكا ا الا >ءرووق هباولكوف ٌقاؤاديف 2 ىأو ءةصفلاو بهذلاو توقاءلاو جرب زاان داعم نهندعم
 ص ااه عوشو هود خذ: كلذ نه سانلاى دير يف هام ىلا او ةاطنا 3 ” ضرديا تالت نم نددم لك يفام 7

 هب مفلك ام مظعأأو ا نودع امثايفامو كلذ ند ريم 31 :دلا ند هاحمناف كد دامملا ا هل

 عمج نا ممرم اياب امك اين :دلا يف كلم لكلا ميم بتكو هدذع نمأو ود>ر شخ ) لاقز ةنيدملا:له 4 :رص ند

 اب امك كولمان مثالم لك اوطع او ةمرابقلأ ءالؤو قاطناف امتداءمر 22غ ناو رهاو لا نم هدالد ف يام هل |

 00 اتكام اوءج قح نيام شع ةلأ لا كال" ىلع اوقف 5 ه5 2 امى دج ورام ذأ

| 
 ظ
 أ
 ظ

 ْ ب واع !ءملاةؤ م فتصوو :ازأ ا" اءضوم اراد ة-ضفلاو بهذلاو ىاؤالاو توقايلاو لإ لدحر , زلا

 | 0 لاتاك 1م ع نباسو نيتئاماوأ ١اكلاقدادشد» تحك اوناك نيذلا كولملا ك 3 ركو وًاددعك قحساابأاي ا

 نمنيبا ض راينالا كلذاود# رف همضرغ قفاوراما وذ خت يراحمصلا ىف اوجرفتف ةمراهةلاوةلعفلا كلذ
 ضرالاة فص هذه اولاقف ةدرطهنويعب مما ذاو لاي جاو لالتاا ن اا .مةيقن ةميظع ار ىلع اهءاوعقوف ندعدالاب

 عضاوم ىلا اودمع مثةدودادود> املاوا اءج مثلوط !او ضرع! نهدب م هرمأامردقب اوذخافامب :ارمأق كا

 اون :عو اعلا عزجلا روذص نه ساسالا اوعضو مراهم :الا كلتل تاونقلا اهيفاورجاف ءاملا اف ى

 كواملا ل سرا تاونقلا| يف اورجاو ساسالا عضو نمأو غرفاملف باغاو نايلانهد نم ساسال 0 ْ

 حب مماج هياجججل بيدنا مع هيمعج مال هام اال 1١ 07 7 17 عسل

 جمع عب حو وحسم هب بمد

 ”ادفصتلل ههه تلم نت انهن كشعب دا زك كحق“ لنكن طفاش 1ه2 0 تكمل دسم جا ب جج د نجما » انااا

 'ددصعستا

 | ا و وبهذا تحب ن نم مهنمز رةب مرذم دمعلاب ثعب ع ندمت :ةةضفلاو بهذلاورهاوجلا مهيلا

 دادشدارأام ىلع امكانب نم اوغرف ىدابيف اوماقافءارزولاوةمرابتلا كغءلوأ ىلا كلذ لك اوعفدؤ اهنماغورفم

 يندجالى نا نينمؤااريمأاب معن لاق رهدلا نمان امزا,مئانب يف اوهاقا مهبس> ال ا قد ساايااي ةي واعمهلل اقف
 هللاقف ةئس ذل هدو هرمع ناكلاقامب> اص ناد شر مع ناك مة واءملاعف ةنسةناشن امئانب يفاوعاقا مهنا ةاروتلا

 داعلال جا نمدامعلا تاز مرا ىاعتهلااع امساء ا نينم .ء!!ريم اي لاقفانث بَ ايرعاربخ انتريخا غل قدسانأاي

 نم ابةحت ىنلا

 اولءجاو انصح اريلعاولءجاف اوقلطنا لاقامنه مهغارفب همربخ ارهوتأأمل مهنا(بكلاق) دالملا ىف اهلثم

 قا ل ىيا' لاق كلذإذ 'عريغ توق ايلاو دجرب زلا نم ةنيدمايندلا يف سدلو توقايلاو دجرب زلا

 ْ نوكب و يئارزو نمرإ زوروصقلا كل: نمر دق لك ف نو 5 ء ء فلاريدق لك د نعرم هقفلا نصحلالو>

 ممرمأ اغار رقلاب وربذاو هوو :ا مهما مث نصاحلاو مالعالا روصبقأ كالا اوامعواو >.رف رو طان هياعأمت مرعلك ا 5 0 ناو اوزوفت 6 0 0 0 1ى 2 1 1 3

 اونكسيناالاجررمأودامعلات اذ مد'ىلا ةلقنلا ىلع اولا ءعاو مما كا من !هحصأ ا ققراداك فا 0

 نادمدخو ةقاحت نم دارا نهال ار ا طلاب مطرم ًاوعراجو مهليلا+ !| .ةاوءيقلن داومالعالا كل

 نم ف اخو نيباض را ىلا دارأ نء كلل 'را 5-5 ملة نس نإ رشع مثر !مج يفاوماقافداهعاا تاذمراىلاا وزو جتني

 ا .موي ةريسم اهو> د نيب وهنبب ىقب واعضر هاهنم غلب واهنكس ملاويلاراسو ل.ةةسا املف هب زاس !مرثك ادموق

 لذ ديو مهنم دلوع ا مواد جم.تكللهاف ءاهساا نه ةحييص دعم ناكن م لك ىلعو هيلع ىلا: هللا ثعب ةليلو

 تاذمراةفص هذهفةعاسلا ىدح اهيفلوخ دلاىلع مهنمد>ًار دقي لو دامعااتاذم را ةعم ناك نمالو نأ كرش

 | ةيواءمهللاقف ق دصي ال و نب اعاع ثدحبف !ميفام ىرب اذه كنامز يف نيم سملا ند للجر امل > ديس هناودا.علا

 ظ باطىج رخ لاخ هقدعىلعو لاخ ه.ر> ا> ىلع ريبعق رقشأر خا لجروه مهن لاق انأدفصت له قدا آن

 | ةب واعم_:عاسلاج لجرلاناكو اهيف' مثل. و الخ ديف دامعلا ت اذمراىلع عقيف يراحصلا كل: ىف هلملبا
 أ ةيواعم لاقف ب تثدحاامعهلأسف اهلخ دق نينمؤملاريمأا,لجرلا كاذوههلل اقذ لجرلا يأرف بعك تفتلاف

 5 يننيدلا اذه لهأ | 00 1 | لخد- 3ةلاق 0 مل نم اذه: ناد ذل |

 خا



 نب الاد دال لعنم ا شلع هل شل دنل قحاب لاق امل

 ىلا انشا !!لفغ دانربخ! ( ي َي شلالاق)اليكو واديوش هللا ىنكواديعودشأ نار ةلاا ذه ناواريسفت ىدو* هذيلا

 ملفاهوخد بيت سانلاناواهابج نم لبجيف ةرافع تلهتكا نا نا ص تنك لاق رجيبلا ىلع '
 اهرك ذىئاوينطاو ةراغملا كل: ثيدحاود_ٌثنازاىموقىدان ا هعمسأ تنك اعلفحأ

 مونم ىتف لاقف ىل دعاس نم كيف لو فالك قجتةرانملاهذه نعدتتم شيتا و الا اوفصوو ٠

 ةوقوش ا+اةدش ندلجرد :ءام ىدنعالاق كالذ طعرسجتأ يخأ نب اي تلقف كيحئاصأ انان سلا ثدي ددح ٠

 0 لعردةنو و رادقماماعطو ءامة او ا تادف ]انعم الخوة شل ًايهف باقلا

 ردبااتو هريذح لهأ هم ع ىدااناكملاف ر> ديلا عازم ”وةراغملا هيف ىذلال ايجلا كلذزو<

 تاودالا كل: يا ا لع هللا انرك ذم ةعمشلا !انلعشأ وانب اين انيلعانمز> ةراغملا ب بأي ىلا انييهتن ا أمل

 َق أند ١ وهو وأ ميقا نيش ةاعارذ سي ميخو#لا اولعاشو 05 7 راعارذنورشع اهضرعةمي ظعةراغم اذاف ماعطلاو ءأملا نم

 ةجردلا فم اقولز :اذاف لزني ى دة لآ تاكف كدررلا مل داق إف هدحر ردلاث ل" لوزن ىلع

 قى -انموإ ا 10 كلذو كلذك لزن يف هبكنم لع ىلج ر لوا هم تح تئثيشتو ةجردلا فرطب ت

 نيدب راضرعو ىعارذ ةئاملوطىف ل يجلا فروة مظعج اى 0 ة>رد 0 رادقم تناكواهانلزن

 يداعل جر هقوذورهاوجلا فو: صب لرغام بهذ ندرإ رسدر در فو عارذت 'امردق ءامسلايف دكءسواعارذ

 ةإ>نوءيس هيلعو 9 ءانأا هع يك هرهظ لع عج ضموهو ضرع رجزالا كلذلوطذخأدق مسجلا مظع 1

 لرد ءىذإ جذال كلذ اذاو ةضفلاو بهذلا نايرغتب لالا كلت ةجوجسنمهضرعو ةلوط رادقعإ

 بهدزنم حولر» ره !"نسأر لعاذاو هوهامرد: مل ءامضن ىلا اجراخ ع را ةثالث هعافتراو ناعارذ هضرعبقث

 انعاطف | رف> حولا يفةرامككلا كلت ةروذ< هل مز ز فاميةك داعبتاك ةباتك ىهو لد اهلامةب اتك هيف مظع 5

 رادقم تناك اها: همحأ ةعاق بهذلاز ايرضق تيب واممر تراصف لاا كلتانسمو لجرلا كلذ نمانون دو 1

 | امهتقالول اهياعر دقن ملفري رمسلا امم دضنملارهاوجلا كلت نمءىشعلقان دْرأوانتيدرأوانرزا ىفاه انلمجف لطرةئام

 لخدي ناكيذلا ءوضلا كلذ باعذب راهنلا ب اهذانفرعو جالا كالذين نحنو لولا انيلع مجهواه انكرتف
 أ يراه ي -اصل ت تاقانديصأ اهلف انعم تناك قااةعمشلاتئفطو عج جزالاكلذف انتلملا:ةيف بقا كلذ نه ا

 ا ةعمشلاواممسالا هدوعص عيطتن ال | أن و جردلا ذه عافتراايلليب الفا ءج ثيح ند عوجرلاامألاق .

 هاندا ءابضفلا ىلا هنمج ر نااو ترآ قادس اذه يفهارن يدلاءوضا !ا! نه مزل انب له نكلاو تغفطدق

 انعماناحو بهذلا نميتأا نابضقلا كلت نم انعم اع .انضونف ىأرلا وهل اذهنا يردعل هل تاقف ىلاءتهّللا

 عارذتلا امر ادقم قيض قب رطيف ىثع لزن ملف بقثل !|كلذ نما'رسورب رسلاس ًاردنع ناكيذلا حوالا كلذ 1

 بايع ان-اجفرحبلا ف هكلا كالذب فح دقو طئالا ةئيهكل جلا كلذيف فهكىلا هنم انجرخ قدح
 لق بكرمىلا انرظن عبا عبارلام ومااناك امل انمم ناك يذلا مامط !اوءاملا ةيقبإ نوم اهيل ايلب م ايأةن الث بقثلا كلذ

 ىلاانيثو ىدحاقاشالورن بقثلا كلذ باب نم انلْزتف برآقلا لاول سراف هلهاانيلارظنف هيلا انحواف رحبلا يف لبقأ
 ىلا انتعدا نسق ذا مىلسقي ىلا وللا كلذراصو انني بهذلا كلذانمستقا ار>باانمانجر خاماف براقلا

 | هن اكم انياع ىفخف هنمانجرخ ىذلا زاكملاو<ر حبا ىف انرسوابراق انبكر ف بقثأا ىلي ام برمتلا كلذ ي ادوعلا

 1 لطمت نور لاح ملي ف قد اع نب دا دش ةريف> ىلع عقو د هلا ماطسب هللاقي تو ريض نم لجري نع

 دق
 ا

 ا | اروع !!قدرسف دقوالا ًايث ضرالا يف هللا قاخام ةديل ١ بعكس فن ىذلاو نينمؤااريهأ لاف ]| هظسرإلل

 ا

 مص معاج همم مصمم < جبس بيجج مجم موج

 هس ا د يم

ََ 9 0 

 نذل و ع أيبل لاري وف

 هللا قا 'ملف لاق مثالاريخ |

 هسيف 0 او ىلاعت ؟

 براي مدأ كاقف ةو-بشلا

 ىلإ: هللا لاقف م يجوز

 براي لاقف اهرهم تاه

 لعىلصتلاقف اهرهءامو

 ةكاعا يالا اذه بداص

 لاتفامكج وزان اوةرص

 كالت اعق نأ براي 0

 هللا لاتف ابينجوز"

 مدآ ىلصت مهن لجوزع

 ىلع ةردةئاع مالسلا ةيلع

 دينو هياع هللا ىلص ينلا ١ انسقت انام عرذا# رشع ك١. سقاعارز ورش ءةجردلا ضرع ةيدأ ءج ردىلاا١ 5

 ضب ذءعلاقو)ام هللادحوزف

 ىلاعت هللا ىذر ةيفوصلا

 فرس راج ىل ناك (هنع

 امل ىصاعملاب هسفن ىلع

 يفوهر مانملا ف هتيأر تام

 تان 3 هلك اة مالسلاراد

 5 ترض> لاق 0 هذه

 تسعوسأ كلا

 نع ىوري ثدس 0
 هيلعهللا لص هللا لوسر
 ىلص نمهنالوقي وملسو

 ةتوصايم عفرو ةالمص ىلع

 عفرمت ةنجا هل تبجو

 ةالصلاب هتوص ثدحملا

 عيمجو انناوصأ انعفرو

 مود كلذ راق م وتلا

 اهدلوةأرماتأرو (لاث)

 تن بعل هنود لول

 هتأرم تكيو كلذ ىلع |[

 ةمجرلاو رونلا ىف كلذدعب
 لاتف كلذ نع هتلأسفتااق !

 طسوب فقوف لجر انب رم
 يلص ينلا ىلع ىلصو ةربقمل



 00 و ملسو هيلع

 ا مار باوت

 ن ضي لف كارما
 | رفق ةرفغملاو ةمحرلا كلذ
 ! نيفراملا ضع لاقد)ىل

 8 تواص هنع ىلاءن هللا يضر

 ءاشعلاةالص ىلايللا نعل!

 ىلع ةالمصلا تيسن دهشتلل ١ع "هل

 8 يا هللا لص يب لأ

 اق دت رف

 اذ_ها

 لوقي وهو مام
 ةالصلا تغسل

 هللا لو سراي تاقف ائيلع

 اقف هللا ىلع ءانثلا تملغتشا

 هناديش هللاذا تءلءابإ

 هيلع ءانثلال يقي ال ىلاءتو

 تعمسام أ ىلع ةالصصلابالا
 يف ىلاعتو هنأ ادعم هللا لوق

 نيذلاامأاايزي علا هناك

 أوه سوهيلع اواص اونه]

 8 ىموأ عم ا ناك

 1 ا

 اةد اك نه ىلع اوارص

 هرئاشب

 هر طانع
 ! ةعاش ىذا ىنلا وه

 هتلاسر

 تمم دقوارط قاخلا ىف
17 
 هرث اه

 ىعست يذلا لوسزلا ره

 هل كولمل
 هر أقم مه اتف سؤرل لع

 سائلا ىده بيبطلا اذه

 مواك
 شا

 هرباح

 دج دمنا مهام ناجح

 تن د14 7 : عيعدعشل
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 ١ لجراناتا قدح ىله ريا دح دج ألا رو وألا نارا سيوف ن1 امحلاوب :هقذرأ :جلان!انمامق
 . تايبالاهذه بوتكم هيفاذافدأ رقف والا اي يأ انج رخافةب اتككلا ك5 ءأ رق ندم ناك يري ءاعن 0

 أ ديمعلا نصخلا بحاص -*« داع نب دادشانأ
 نم ىل *  !رط ص رالال هاذاد
 ديدعلاو هيف ة # دعلاو كللا لضفبو

 ا 5 رمالا ناك نب انليقاولاناعدف
 اانا قفالا نم واسم ةحيددصاانتتأف

 ا 2

 تكا ل

 نوه لبق لالض ف #7 5 :كو دوس انءاد

 ديم نم لهالا اكتفح نانو هاةيش صم

 انيفاوتف
 كال ”ىدحو تفيكف نامعلات ا ذمرأن هال ندقو طا كلت ودادشنعري هر اماع تلاس (لفغد لاق)

 ديغعو فو ديشملا كلاار 0 1 0

 لد ل دلَس د ناطانسإ 35 ع رغلاب 3 ٌّى رشأأ

 دود ءأ ددلإ طشو عيزك

 نبدي زعودعب نم“ المدني دملا كلن ل ةإأحردىلت ةديصلا نب ةهعم نمووه كاش هن :!اولا و تو هرض2 يفور اغا

 روفاكلاوربصلاب ايلطم لفظ تو ومرض ىلادينأ لمح رماف تو هرم .ك لع هفاخ هوب اناكنقودا 7

 لع عامللاو بهذلان هئذلار ١ رم !اكالز عا اهيف هعدو# هاوترفك ةراغاا كلر فك رمأم

 2 سزلأ بادحصا ةصقرك ذ قسا#م (#

 لاقف مهيف صيصاتالا باص وريسفتلا له أن مءاململا فاتخا سرلا باح او دوعنو داعو ىلامتهللا لاق
 باداع ثري دح نمد ةفئا طب ربا لك ضع يف مهضمب مالك لخ ود أ نب ليلخلاو يكل لا رريبح ن نإ كيه

 را "ب ويللاعتهلوق يف هب امكيف ىلامنهااهر 5 ٠ لا ل! باوصا مهو حاص موقدوك ةءقل سرا ب تاذكأن نا سرلا

 ناكو سر يهفردج الاوةر اداب وطن مةيكر لكورتباا كلت ىلع كوزن ةمأ اعلا جيافب أوناكو ديشمرصقو ةإ طعم

 هنح جل ءاقنعلا تناكوالمم ءامسلا ف دعصصم جف هللا م لوح مهضراب ناكو ناوفرص ن.ةإظنحدل لاقي ىف مه

 لع ضقت لبي اكلذ يف تناكوامةنعلوطل ءاقنعلا !ءومسو نوا لكن ءاه يف هريطلا نم نوكيرام معاكي مو

 منال برغم ءاقنع ت يهسف هب تبه لذ يص لع تمضقنافريطلا اهذوعاو موي تاذ تعاجف !ملك اتفريسطلا

 ىوس نإ ريغص اط نيد انج ىلا 0 رعرت ني>ةب راج ىلع تضقنامتهدخا: أع برغت

 ظ آب عزت ةيآأ ميلع طاسو ا ملت عطق و اهدؤ مهللا ل أقف مهيبأ :ىلا كلزاوكشف َن 0 || نيح انجلا

 نااهلاثمأو اب ًاهراعدا كامل را أمت رضن كلذ كفل نا اطر 0

 هلداناكف !ههدحاامأناسر ناك هنأ ين غلا 4 2

 ! ملف تقز حاف ةقغاصامتب امحاف

 ءامادلا ضعب لاق و) ىلا هللا مهكلهاف عمد د: اولتق سرلا باكا

 لوب هدضعو رخآ يبل ورع ابن مهيلاهللا ثعبف شاومو مغ بادعأو دومتوو دب لها

 ظ الل كر تاكو ةرفشللا اوناكورحبلا ينانحلانولوةءاو :كو 6-1 ىلا ىدللوا مثدهاجو لولا اوم

 ظ هاج رخ نا جاد :أىلولامحللاةفاديعدنو ءلديتإ وهدنع نو< ديف ةدرذ روش لك يف ناطيش رحبلا

 ١ 0ر1 رجلا ن1: لع دراعات لب اولاق هيلا ؟توعد امىلا يننوب.لا ينعاطاو ىلا هنودبهتو هنوعدت ىذلا

 1 لثمهسأر ىلع ةيلءتسم قنعهلو تاوحأتعب دا ايكارت ود ةروص ىلعذا طيشلا كالذ 0 راظتناف

 ْ دنعلزف ميركلا هللا مس أه ركوأ اعوط يناثا هلل او هياأىلولا ج رد>فادجسالا ور هر هيلا اوراظناماذ جالا

 | هبكناو د لع هرما نم موغلا نوكيالئل نويلعابك ار قتئاىلولا هللاقف هتوخاىل 1ءنم كلذ

 د عبق د لل ايش و ورتكر هباوردسكلذاوأر ,املف ٠ نهر وهندر ةيرربأا ىلا هب اوضف أ تح ناتيحلا |

 | ملاصلا لولا ىلا ةينآو ةرغثو. به ذنمنوكلع اوناك امواعي جم,يشاومو ردعبا ١! ىف متقلافاحب رمهيااهللا |

 ]ا كلذعطقناو ريبكل ا وريغصلا يدب وعلا ل فقل ةضفقلاو بهذا لدا و - ادا | روكملاب ليلا

 يلدا : : ٍ! ٠



00 

 يأ مو ونال ةرثكءايبناو مويف يف نار يانج 5 د رم وقم رخال يانا لدقلا
 اذاو ةيئيمرا د> قف تاذخدارب دماترطق اذ زافةينمدرأ نيب و من د نادعنب رذا عطقنعي رونلاكلذو هواتقالا :

 نمموءادق نمو نثوالان ودمعي ةينيمرا له ن نهمطودعن مناكو ناجيب رذا د> يف تاخ دالبةمهتعطق

 ةنسنوثذلث نعادحال تعازافيراذءلاو ىراو+لا نوديعياوناك مخ ىناريالاذوديدي ناجتيب رذالهأ ْ

 فانصا غلبب ىد ةليلو موي لك ىفع فترب ناكو خسارف ةالث مهرم ض رعناكو !هريغ اولدبةساواهولدق

 هللا ثعبف 00 رودي و ففي ,هدح نمج رخ اذافرب الم رحب فب نبال ناكودل او جاالابجلا

 مده ث اياو همم ثوب رهرصتنهدناوأر+ 'مهيلا ىلا مت هللا ثعبف ايدج هولةقف دحاوربشيفاي مأ ني'الث مهيلا ىلاعت

 كلزدنءا 7 الا يني ملأ عوقد ناوأ ف ناكو هوذب ان نيح ليئاكيم هيلا ثعب مثهداهج قح هللا يف
 !هدسقق وف 5 نم هنوم م2 اع قام بصناوردبلاق مهر 300 أماىلانونوكي د امجوحأ هنن ثعب و !|ىاوةلقعا راأ مه

 ع 0 0 اخ ىلإ رب هلل ارا امر مط 1في هلاناوعا للا نمّةئامسخهنلا

 أو ةحفدأ متاماف ىئاوملاىل | قاطناف تولاكلمر مأول أدت هللا نذا هس أالا ارمالو

 تففخ مث تادثلا ! مهياعىل ا ؟هللا ىقلاو 0 مع تديخقف :ايمصلاو راو كت كلاو لامشلاو بونجلا داك |

 ةيل 1و ربو ىف 1 نمداك أقام او ةياوواحلا نواع ىلا 1 سؤر يف هتهرف 3 عاملا كلذب عبرالاعا ايرلا

 ءامكل فر هيلا تا دع لام و 35 2 الو مثدنع ةأش»ل اودعيصاف 0001 اق ضرالا ردها ىلاعت هللا ناف

 ا 0 رط هل ليد يف راغ للاهل مها دهو مهنم لهلق كلذ دنع هللا نما 5 نواكاب اماعطالو ن نوب رشي

 امذلا اولاحرلا نم ىقايلا 6 ناكو نييصو ةوسا عب راو ء الجرن رشعو ادحأ اوناكو اوف هفلخ

 ا ودجو٠ مز انم ىلا موقلا داعمةيقاب مون قب خو اعود واش طعاونام فلا امسىرارذلاو

 | هللا مهباحاف اوغطي الثناللءاق هله وةرشاعر نعدزدو 0 قاهر صلف الؤدت وا !اعدف !ملفسأ

 , ىلا ؛الوسردللا ثعءيب ال هنا أول اولاق مموصالخاو و مه اين ق درص نم معامل كلذ ىلا ىلاعت ظ

 يموغ ١كتلوا ماقاف ولام لع محد از: و مره مط ىلطاف قدما مهنمدللا مذ و هودضعز هوقدصو هوناعا

 ره ظلا يف هللا الإ موق - عاسأ نم مدلل «,ثدحل اوضرةناو اورضغمىح انطان را ارهاظءّشاةعاط

 ءأم إو أ | اوفلاخو م ط٠ نمرثك !مهيصاعمتن اكو ارداق مهيلع ناكو مل ل :هللا ىلءأ ون 0 ٠.طاي / !قاوقفانو

 الإ 86 راق د مولا ند

 نوعاطلا مهيلع هلا طاسف ةمع 3 مهنم تيقب و لتقلام يف 00 مهفااخ و موةدافن ممويلعمللا تعيفولل

 اهولزنث كلذ كعب موتا هللا نأ مثدحا ال ماع قاما ,يفامو مهز زانمو م رهم ىقإ ىدحأ مهنم قبب لف

 تيبيف هتجوزو هدخاو هتنب وعدي لجرلا ل ءجفةث>افأو دا لا رح !ميفاوماقاف نيك اضاون اكو

 لاجرلا كرت رخآ عون ىلا كلذ نم اوعفترامث هل صلاو رباك لد سمتلي هقيدصوا ه ها>او هر اج !معم ظ

 سدلباثأن اهدلا ىهر ةازما ةروص ىفةن | طيشءا- دال تو اذ نانا را يغتساو , نةبش ىح ءاسنلا

 لصاف ندنصي فر نب:ماعواضعب نوضعإ ب وكر ءاسذلل توشفةدحا وةضي يفان اكون اطيشلا تخا يو ْ

 هرذآيف انسخ ىمبايلل واى ةقعاصم رقلاءالؤ هىلع ىلاعت هللا طل سف نال ذلا نم امضعب نوضعب ءاسذأل ب 1 ْ

 ل (يودد) ُُ وجسم موهلا مز ا ب>االو مطز انم تدإ ديس |عمة>يصو |

 مهزانم تناك او اونأكردغ يأىف د سرلا با>صا نع ىريخأ ني:هؤلا ريما لاقف هاتأ رمعمل لاقي |

 مرك ذلجوزءدهللا بات كيف دجأ قفا وكلش اذاع وال مأ الوسر مهيلاهللا دنع لهو ميكلمناكن مو

 | اليشالبق دحأ هنع ى انام ام ثا دح نع :كًاشافل ةئعدللا ىذر ويشوف ميخدجأالو

 يي قارا نمال دحر تاوتقدللا ناوضربلا طى أ ني ىلع هدح نع هدأ نع نيدباملا نب زنيحلا ا

 ا عرالا ل لارفلل
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 أ

 ام شرعلا هلأ هيلع لص

 تقلل
 قوف حان اعو سوش

 هر اط نصفلا

 ىروثلا نايفس نعو )

 هنا ( هنع يلاهت .هللاىذد

 تيباابفوطأ انااهيب لاق

 عفرب ال الحر تيأر ا

 وهوالإامدق عطني -كوامدق

 هللا لص يتلا لع لصي

 كك ااذهايتاذفمل ]سو هيلع

 ليلبتلاو حيبستلا تكرت
 ما لص ىنلارط ةالصلاب

 يكدنع لوف مسوءيلع

 تنانم لاقف ءىش اذه

 نارفس تاقف هللا كافاع

 كنا الول لاقف يروثلا
 ا1 كنامز لها فراع

 ناك لع كس تءاطا

 لاق مث ير كتربخاو
 انا ىدلب نم تجرخ
 تدب ىلا نيد اح يدلاو و

 ينل! ةرايرو مارحلاهّللا
 هول

 مالسأو هد الصلا ليغ |

 هيلع ي

 لزانملا ضعب قنا هخبف

 ىدلاو ضرهذ ذأ

 هلاعكل تعكف نرد

 ايكوم

 وهذا كار دعانا انف

 لاقهودودوسادتامدق

 تيطغو ىرارزا تالذ
 ى دنع لصحو هبدجو هب

 بانخ نل>و مظعمغ

 كلت لع تام ث يح 5

 الوب رغلا دالب يف لالا

 لاخلا كلذ 3

 ارك 88 ترصو س الانع

 عنصأ ا 2

 ءانخا ىف



 باغ ذا كلذك انا اهنبف
 0 لير اق تم ع

 | د امجو هنم نسحارأ+

 بيطاالو اناث هنمفاثنأ

 امدق عف ري وهر ؛ةئار دن

 نماند ى ه-- املق مضي و

 رازالا 2 ىدلاو

 ا
: 
 ا

 هيلعد دم رمو هبدحو نع

 مدون هنم حولي ضييبا دامف
 هىوثب تقلءتفاءجار ىلو

 نمىذلا رتنانم تلقو

 هذه قب ىدلاو ىلع بأ

 انا 0 لاق ةيرباا

 ؛ بحاص هّللأ كو لع

 5 افرسسم كدلاوناك نآرقلا

 ةالصاارثكي ناكو هسفن ىلع

 لزتام هب لزن اماذ ىلع

 اناو هتئغاف ىل ثاغتسا

 ةالصلا ا رن ثايغ

 | هو تن أرف ت توب ل

 رون دنم حولب ضيبأ ىنأ

 اورثك (١ ىاوخا)عطاس
 ىننلا | اذه ىلع الص نم

 10 هيلع ةالصصلان اف ركلا

 ا ميظنلا تيدلا 15

 1 ا هىلا يدعو

 1 باذع نم اهلئاق ى ةنو

 راد نجلا ىظح دم جلا

 نب نمر لا دبع نعو معلا

 هناىلاعن هللادمحر ( رفعج

 ىلصا ةرصبلاب تنك لاق

 أ ىراوجب دج دم ف سم نإ

 هانم علال

|| 

 فرعي دوعدلا كلدذاكو

 امأ هيث ناكو فرد اهلا
١ 

 -ج

 0 ديعسس أ َن ىعد قارعم

 و ريدا ا اروهشم الجر ناكو

 ملكتي نكو حالصااو
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 | ١ 5 : باشاه لاقي ربوخص ةروش لو ديعت اموق اوناك مهما مكاخ اي وتصق نهن ناك يذءإ د 1 لو

 أ ناوطاادمب ماللسلا هيلعح ونل تمبن تناكناسوو الاقي نيعريذدث لعاب سرغحون نب ثفاي اكو تخرد 2
 عه ناكر مالسلا اههياع دوادنإ ا ا يف مدا ,امعأ انههلا 45 ل

 ىتا ىهو ايدنفسا مهطزانم مظعا ناكو اهنم انارعواناكس 1 يرقالو هنم 0 ر 00

 اياد ةذادكت 1 روباعنب ن وكرت ىع هسا ناكو 0 اه تناك

 ا "00 اذ انعم ذ ةايح 00 هولتق كالذ لدف نمو ممماينأالو مهالا نم

 00000 رك تلا ودرب لك ولعب وهف لع عذرا زخم مب اوممنوب رشا و

 امو<ذيفرقب و هايشب نونايم روصلا فانص | اهيفري ره !نمّدإظم ةرجشا'كإإ:ىلعنوب رضضن و امله |هيلا

 اهرا واهراتقو حئابذلا كلت ناخد عطس اذاذ ريثكلا بطحلاب نارينلا !ميف نولعشي و ةرجشال انابرق

 1 + فين

 هير دير وياي وف وعج جس تاكا نول“

 عرفي

 | منع يضرأ ةفا ابيلا نوءرضتيو نوكيل ةر ةروشلل ادجساورخءامسللرظ ظدلا نيبو منيب لاح مءاوحلا يف

 < ناطيشلا ناكو

 نونوكيف فزاعملا نوب رضي و رمملا نوب رشي و مهسؤ ر كلذ دنع نوعفريف 0 1 سفن اوييطق

 مريبكو ممريغص هيلا عمتجا ىظنلا مهتي رقديعناك اذا ىدح نوفرصني مث مهتليلو مههوب كلذ ىلع

 لك اءاب رشع انثا هل روصلا عاونأ هيلعو م دا نيءلاو ربونصلا ةرجش دنع نوب رضيف

 نع تبضر دق ىدابع ىصلا حايص اهقاس ىف 86 حرصا 5 اماصغأ كرحيف ءى .

 اوب رقام فاعضأ حئابذلا هيلا نوب رشي و قدا ال اج راخ. نهرب وذئصلل نودجسف مهنهدي رةل هال باب

 ا مرج نعل 5-2 ف 0 1 0 وما 0 5 ُر 5 ىف ىتأا ةرجلل

 اموبرشعا 5! كاع 7 و نزاعملاو ا ل 00 رو

 ايبن مهيلا هللا ثع هريغممدابعو ىىلأءآ هللاب مرذك لاطاملف نوأ رص مما َ ث ةنسلاىف ممدايعأ ددعب دلو

 هتدي وب رب مهفرعي و ىلاعت هللا ىلا ثوعدي الي وطان امز مهيف ثباف بوقع.نباذومم دلو نم ليئارسسا ينب نم
 نم هيلا مثاعداملوبق مهكرتو ةلالضلاو ىغلا نم هيف مهام ةدش ىأراماف هنأ :ةمدوعمس ال وهنوعبتإ الف

 اودارأامو مهيلا لوعدو ىقيدصت اوبك دايع نابرايلاقو ىمظعاا موت رق داعريضتح حالصلاودثزا

 كتردق مثراو عمجأ مثرجش سدياف رضنالو عقنت ال ةرجعش نوديعي اودغ مث كب رفكلاو ىبذكتالا

 اذه ر>ساولاق ةقرف نيتقرفاوراصفاوءضضخو كلذ مه اهف هاك مرجش سد, دقو موقلا حبصاف كن اطاسو

 يلع تي ضغ لب تلاق ةقرذو ههلا ىلا! منع ع هوجو فرصيل مك“ مآ ءامسلا بر لور هن معز ىذلا لجرلا

 اهءأممو اهنسح تبجدؤ اهريغ ةدابع ىلا مكوعديو اهيفعقيإ و اهييعل لجرلا اذه تأرني> متل

 لاوطسمالأ با 6 00 تيم 00 اوبضفت ق كك 00

 6 * ةميظع ة لع اوقلاو مويهن أم قار 0 3 2 0 3 هاميفام |

 نع دصبو اهيف عقي نمانلتقاناتأراذا اندهلا انع يذر:نا اودرن ل )هيلا اولاقو ءالآ ند بلل انالا ١ اودرذ

 مهموي ةماع كلذ ىلعاوةبف و اقم اهرون اطدوءيف هب هم 0 يي هأنفد اناو 0 532

 نوع.سبو

 17000 777 2 ز ز

 أ
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 هيلعت ا ا مالسلا م عدة احا رع حور ضب لغو نايا :

 نم مقتنملااناو ىلسر اولتق 3و ا ْىَر تاون آو يلح مثرغ ىذلا ءالؤو ىدابعراظامالسلا

 6 ر مم ع ذا م كوع يف مث (هيبق ني ءااعلل ااكرو م ةريع مهناعجال ىلزعي تفاح ىناو ىناةع شل ىف اصع

 رجحت م هتك ن ٠«متراص صضراإلانا نا ضعب ى ىلا موضعي ماهضنو ا!منماورعذ وابيفا وريتتف ءارمح فصاع

 صاصرلا بودي امكممادب |باذاف بوتلي ةبقلاك ارجح مهيلع تقلافءادوسّةب احسوموتلظ أو دقوت:تب ربك

 ىلصو معلا ىلعلا هللابالا ةوفالولو>الر ماعلا مي.اوهدلا !هدهقل كردو هيورغغ نم« هللأن د دوع :ةراذ ليف

 معا كاك سو ةيكو رهل العر ملغغان ديس ىلع هللا

 م السلا هيلع هثالبو بو هللا نة ةصق ركذف نسا

 رضلا ين خدم م ىلاهي ريدان ذابو 1 ىلاعت لاقو ة 4 لا هل رىدان ذك وأ اندبغ رك ذاو ىلاعت هللا ل

 0-2 2 4 نم 0 بتكو بهو لاق نيمارلا م>را ا

 صيعنب مور 0 ١ بو.اوهو رباصلا ىلتبلا هتببج لع انوتكم ناكو نيدعاسلاو

 طسا و هاينو هافطصا دق هللا نكون اراهن 7 طولدلو نمدمأتناكو مدلسلا داع عل ,انب ق>سانبا

 نهد هلك لاملا فانصأن 0 هلناكو مف ناك امو | مل ءدحرو اهاهسعاإ !علكر ماشلا ض رأ نم ةينثااهلناكو ايندلا هيلع

 ةئاؤسمخ | ١ ةلذاكو 00 ةدملاق هنم لضفأ لجراذو 3 ريماو ليخلاو منغلاو رقم لاو لبالا

 نمدل ونا ألكلو ناتأ نادذ لك ةلآل مو لامو دلوو هةأىما ديع لكلا ل عك | مسمخ اهعبتي نادؤ

 نك اسما ام>رامقت أىماناكو ءاسنو لاحرنمادلوو الدأ الع دل تاك هةر قوف ىلا نينثالا

 لق هقكل ايدؤم ىملاعت هللا منال 1 اهشزاكو لَ يلا نبا غلب كو فيضلام ركل و ماجرالاو لمارالا لفكي

 نعووسلاو لغاشتلاو ةلفغلاو ة هرغ غلا نم ينغلا لهأن 24 اضاع هع 00 سلا ؛اهتناو دع نم علا

 ها |هأنملجر هلضفاوذرعو هوقدصو هباونمآدق ةنالث دعم ناكو ايندلان نءههيفوهاع ىلاعت هللا ىمأ

 (بهو لان) الوبك اوناكو رفاظرخ اللو كلام (هدحال لاقي هدالب لهأ نمنالجر و نفيلا4 لاقي
 لإ ربجناو ةليضفلاو ةب رقلاىف هلثم ةك-/الملا نءدحال سيل اماقمدتلا ىدي نيب مالسلا هيلع ربج نا
 الملا نم هلو> نم مث ليئاكيممث لب ربج هاقلت ريخادبع ىلاعتهللارك ذاذاف مالكا ىناتي ىذلاوه

 ديعلا كلذ لع ةالمصلا تراص نيب رقملا ياللا ىف كلذ عامشا ذاق شرعلا لود نم نيفاحلاو نيب رقملا

 ناكو ضرالا ةكئالمىلا ةالصلاب هياعطبه تاومسلا :.المهيلع تاصاذاف تاوهسلا لهأ نه
 نيد مدآىلا لصو كانه. ندو دارا >< نمف فقيناكو تاومسلا ندهء ي نع بد4 ٍِِل سلبا

 ع را مالسلا هيلع يب هدع ىلاعت هللا عفر قدح ءامسلاىل !ادموحي كلذ ذى لزيملف ةنجلا نهةجرذخا ْ

 ١ بوج# هدو:>ووهف ةيقابلاة العقلا ن ءبجح ملسو هيل عدلا ىلص ادهم هللا ثعب أملف ثالث ىف دعقي ناكو 1

 بوا س مليا عمسف لاق نيبم باهش ةعبتاق هلا قرتس انمالا ةماعلا ولا تاوهدلاع مح نع

 ىغبلا هكرداف هيلع ىنأو هّللأ ه 0 ند كلذدو بوأ ىلع ةالومعلاب 64 دلما :

 هيلع معنأ 2 تون كدبع مق تراظن ىحلا ايلاف هفقي ناك افةوم ءاعدلا 2 لء وص يوح

 كب نرفكيل ءالبب هتب ضن معزكل ان أو ءالب الو ةدشب ال هربتح مل مث كدمش هتيفاعو كركشف ٠

 تيرافع عمج مث ضرالا غلب د هللاو دع ضقناف هلام لع كتطاس دقف هما قاطن | ىلاءت هللا لاف كنيسنيلو

 أع ره لعءصو لسد

 قبساثتنكف |[

 لادوللا نم[

 حيصلاةالوص دعب لوي

 لسد هس.بفيال مالكب |

 نيتسلا ضدب ف تدح ع

 مارحلاهللا تب ىلا اجاح
 نلا ةدردش ةنس تناكو

 ق> بكرا
 ةليل تساف قافر ينتحاي

 قدام ىلع
 قب رطلانعالداعتنكو

 فرءثشي ملو بكرلا راف

 تط قداءان ترف

 هل اناو تببذاو سما

 قب رطلا فيك ىردا

 ءامسلا ىلا يفرط تمفرف

 نىك ىلا كلقو

 كدب
 هل يصوول كرضي ايف يتتمطق

 نم تديع قح ترسم
 ريجط ارح ىلع يوقوريسملا
 هاكدلا نم تاق

 نه بنثك لع تح رطن او

 انااهيفت وما رظتنا لهر

 ىنبدانب صخ اذا كلذك

 نعو ىنتلمح انهه

 اذاذ ترظنو تقف ىمساب

 لاق ديعسوبا خيشلا ود

 مال.سلا درذ هياعتمملف

 ان>س انيغر ىنلوان 5 ىلع

 ىنلوان مين هردتساف هتاكاف

 نه | لحا ءام اهيف ةوكر

 جافا ند درباو دهشلا

 ترب رشن نبالا نم ضيباو

 ىبجو تاكو اهنم

 نسهجرلا ديعأي ىنعيتا

 ثبلالاةؤف كلذب تحرفف

 دعب كيتا بكرلاف انهه



 كاكا ادكتنكف ىضمو

 ةءذ!فيغرلا كلذ نم

 كيلا ع
 ءاج نا ىلا ًاناتئدلث ى دنع

 8 0 :بكرلا

 اكاف تعم ش

 تا ةفرد ١ انفقز أمل

 ١ د:ءفقاووهو خيش

 | ءاعدلا لوذشم تارذعصلا

 م , درذ هيلع كل غرف امو

 كالالاقو مال سلا ىلع

 تثأاتف نم رااديعإب ةدعاح

 اعدف كءاعوديررا ديس

 هراملو ىلوجلانهانلزن مىل
 جحا تدضقاماف كلذدعي

 تدننا ةرصبلاىلا ترسو

 اسافه ا

 ماق هتراظن أ لعرسووا

 ا يد

 كرد منكا نادنم تديفق

 ةالصلا تعيقا اهلف لاق

 نعذدزؤملا تلاسانغرذو

 جحا ماياين خيشلا ةييغ

 نذؤملا فادف دجي لأ نع

 نس ملديعسابأ 0

 يف سما تاولصلا عطق

 ةعاسالو ادبا دجسملا

 ننخرلا ذيعلاةةلحاو
 صاومحلانم هنا تءل.ف
 لاجحرلا ةداسلا لادبالا

 م كر نم انيلعهللاداعا

 ايندلا ىف مماوعد حاصو

 نيمآ ةر'الاو

 نيشصلا لسع نعف)

 ىلاعت هللا ىذر ىدادغيلا

 ! رح [تاك لاق 2

 نما دالب ىلا دادخب نم

 دك
 1 (ش ىهلالألاوزو بو ألام ىلع تطاسدق قاف ةفرملاوةوقلا نم ٠ كدنعاذام مهلا ف مث» ءامظعو نيطارشل
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 1 ال0 تسع لقت نال طعنا 0207067 1 تان تلاه ج00 لج 0 ج1 دنع نع 06220

 160000 د 2 اللام راكلقالا 137001012607707 خ60 تن
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 تاشولام ةوقلانم ترطعأ نيطارشلا نتي رفع لاقف لاجرلا ا ماءربصتال قلاةنتفلاو ةح نافلاةييبعملا

 قاطنافاماعر وامةرحاف لب الات أف سيلباهللاةف هيلع آ ءيثلك تقرحاف ران نم اراصءأ تاو

 ضرالا تن نم تراث ىدح سان 2 ايف اهءارميفتتبثو اسر رتءضونيح كلذو ل.الامي

 اهرخآل عى أ يت> مم اعر وارقر<

 هللاقف ٍصي ائاقددجو يح بوب مو قاطن امن امعارةفصيف امهدوعق ىلع سيلبا لثع ان هسا امل

 اتابؤنأ ل اقف |ماغو وكلبي هتديعو هيرتخا يذلا كب رعنض ىذلاام ي ردت له لاقف كيبل لاق بوأ

 ءانفال يلامو ىلا سفنلا تديطو تققأ# دقو اهدخأ» اهناَو كر ء اها ا ىلوأو ونهو 5

 افوقو نيتوممه سانلا ىتب و اهاكثقرتداف ءامسلا نمازات اماالسرأ كب رذاذ سلبا هللا لو او

 ناكول لوقب ند مهمو رورغىفالازاك امو امل كاد اك ام لوةي نم م امنمنورجعتي ؛ املع

 2لز رفق قرتحاإلا دح أ اهئمون ديال مومسلاحاي ر هيف كك ران. نمراصعأ

 لءؤام لعف ىذئاوه لب لوقي نهم مو هيشاوم قا رح نم هيلو عنا ًايشعنصي 3! اعر د بو أدلا

 ثيحو ىناطعأ ىذلا للدملا يوب ألاقف, هّقل دص عع هود_عهدب تهدف

 كل راعأ ني ح رفتنأ كلل ي دل سيل رار لح اانان رعو ربقلاىلا دوعأأناي رعو يمأن طإ نم تجر شح

 كدحورلقنل اريخدبعلا اممأ كيفهللا عواد كاطعأا معو كب ىل ىأ اوهف هت راع ضيق نيد عز كو هللا

 صئخ م ءاليلان مكرصلخو هلو خاف ا ارم كيف مل اعدنكتيلو ءادوشا أعمادبهش كل كك ريصو حاورالا ثألت عم

 ملك أمىلا ةوقلانمكدنعاذام مهللاقو الياذابئاخ هباحص أ ىلا سيب |عجرف صلاها حمقلانم ناو 3(
 تجرخالاح ور اود هعماسال ا: "وص تحص تكشولامةوةأأن رم ىدذع عب ,ئامظعن مثي رفعلاةف هبإق

 تتاماتوص حا ص ابطدسا :اذاىتح امتاعرو ماغلاءؤي قاطناذ امتاعر ماجا بايخ هسفن ةجيرم

 ماقودو بو ىلا عاجل َىَح ةاعرلا نامرهقب "لعمعم «ج رخ س نيا ناع اهتاعرتتامو امج منغلا م

 طخ ىلإ !عجر سيما 27 ىلوالاةباو ونلايف لاقام ل55 بود ًاهيلعدر وو لواللا هلوق لك هلل اقؤ ىلصي

 تكشاذاام ةوقلاومد يدنع مأ ؛املظع نم تب , نرفع لاقف بوب اأباق ملك أم ىف ةوقلانم م دنعازاملاةف

 نيدادفلا تاق نسب ادل لاف ءىشدنم ى را يح هيلعىتأت ءىذ لك ف شنت اذص اعامر تاو

 قحاورءشب ملف عوتدمهدال أو ثترا!ىف ىوتساو نيدادفلا ند برق ند م(! قاطناف. ثارالاو

 نامروةبالثمتم جر س سدلب انام 95 1 20 َىَد كلذ نم ءىثلكتفشنف فرضصااع حبر تبه

 لءجن لوالا هباوج لثع مالا ىلصي مئاقوهو بوب آلا ملح ىح كرا

 هليوم لام كالم يلا ى مقااكب وأ و (لاق) هر 0 ,خآ ىلع ىنأى د> لرالاو لوالاهلامبيصب سلبا

 1 ىأراملذ لامدل ىقبام ي ئىح الإ يلا لعريصلاب ةيسفن * نطوو ءاضنخلاب ىضرو هيلع ءانثلا نسحأو هللادهح

 فقو واءز ريس دءصو ل هلامذ أ نم ءىذف حم الو ايد هني لاو هلام ام ينف أدق هنا سابا

 لالا هيطعف تناف هدلو و هسفن نمدتعتم امههكناى رب بوي.أنا ىط!لاقو هفقي ناك ىذلا فقوم لا

 اماع ىوقيال و لاجرلا بولو اطموقنال ىلاةيدصملاو زحل ةنتفلا امئاف هدل وىلع ىطاسم تنأ لبف

 مد ٍتوبأ هللا أ يف ءاح قدح هللاودع ضقتناف هدل ولع كتطاسدقف قاطن ادل لات هللا لاقف اقف مجربص

 || ممامرناضمب ! ا!مضعإ هرد-<+ حطاخي لعج مث هدعاوق نمرعقلا ىعادتى تح ةلزلزب لزيلف ممرصق ف

 ا | قلطنا سلبا نامت نيدكنماوراصف هبلقو رصقلا عم عفرم * ةلثم لك مم لش يح لدن او: تمحا

 نم ةشقذ ليس هجولاو يارا خودشم م ةكحلا مهمل نكىذلا 0 ءللاالاثمت كا !| ا

 د 12277 2222 هر صوص وج هدم 2 يع وول

 هغامد ش ا

 ش 0 ءاش

1 
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 و 1 فيكورصقلا مماباق فيو اوبذع فيك كينإ ثيأر يا ا هللاقو كلذ هياتم

 ترئانتف مموطب تقش فيك تيأرواو موهافشو مهفونأ نمممتغمدأر مسؤامد ليست مهسؤر ىلع 1
 تارا نوفضيت 8 صضيةوى -و كلذابويأ قرح هددر و اذهلوقي لزب ريم كيلق عطقتلعواعمأ ٠

 تون عسلي 1م ار وق رم بريا أعزج نمناك ىذلاب أدل سد ددصق كلذإ هنمةصرفلا سكاي !متغ ظ

 لإ هوقودسو سلبا اورديف هقب ودو هر افغتساب 25 ؛ الا نم هؤانر ة لءصو ركشو رفعتسافرصنألأ ش

 داولاو لاملارطخ بوي أى نع نوهامتا يملااب لاقف اليل ذائساخ سيلبافةوف ناك ام ملعأهللاو هللا .
 ءزكال قافدندبو ةسفن ىلع يطا متنأ لهفدلولاو لام دل كيعن تناق هبفنب هنتعتم امههكنا ى رنا

0 
 ىلع كتطاسدقف تملك هللالا 3 كتمعن 5 : د عمحع لوك نرد او كني ثيل هدسح ف هتيلع , | نعل

 هءلعدطا بإ مهنا هنرلعأ هللاوناكو هل هلةعىلع ال وهباقو هن ادلع ن ١اطاس كل سانكلو هد عج

 قدبا -أتيأ مهم لزن ١ ءالل لكف ندباعلل ىرك ذو نب راصلل هريغ هلع و باوث كا هلوظيل ةمحرالا ٠

 ضرالا ل.ةن مدأن اتا هسأر عفر نا ل أءةفأ تناسسو ادخر فاو رس هللاو دع ضةناف باو اان وريال ٠

 ليا انهم دق ىلا هق 0 هدسج امم ل ءةشاة خان هب رذعنميف خفنو ههجو عضوم ف ظ
 َح 1 !ملكت طة -يت> هراغظاب كشا كح نع كل -اتيالو اهكلعرال ة كح هيف تءقوو منغلاتايلا

 لم

 لهاهجرخ اف ننأ اوريغتو عط ةئو هم لزن يت>امكحيلزي مف ةنشولا ةراجن+ اوراذفلاب ملامءطق يت ج>ةنشحلا

 نبف سو نب مأ ”أرفا تنب ةحردت ًارماريغ مهلك هللا قاخ هضفرف اشي رعهلاواءجو ةسانكىلع هول. هن رقلا

 هوههمتاهب هللاهالتي |امةث زاشأ اهب ,انصأ ىأر راملف همركتو هحاصي اع هيلا فاتك تناكو مالا مهئاع بوو

 ىلا بت هلاولاقو هومالوهودك ف هلالب يقوهو هيلا أوةلطن اءالبب ااه لإ ا نأريغنم هوضفرو

 ِ :!لاقف ءقدصوهب نءآدق ن ناكو نسلا ثيددح يف م,عهرضح ناو (لاق) هب تبقوعىذلا بنذلا ن :.هدّللأ

 نمو متاق ىذلا نمز >أ لوقلانم متكرتدق مكن :كاو منانسال مالك! قحأ متكولوهكلاابأ ملك

 ىذلا نم لضفأ مامذلاو قل انم يلع بوب ال زاكدقو مثبت 0 تيا نمل مث ا

 0 ممهماو متبع ذلا لجرلا نمو مكمن نم ةمرحو مصقَمنان م ق>لوك امان رردت لهف مفصو

 ؟ماطأ الواو ١ عت 55 1 اذه هوب ىف ضرالا لءانم هتوفصو هتريخو هو هللا ىن بويانأ اوهعت

 ىلا ةماركلا نمش هملع عزمهنا متماعال اواذع مموي ىلاهان اهات [ذنمدرعا ع نما طخ هنا ىلع ىلاعت هللا

 مدنعهب ىرزا ىذلاوه ءالملا ناك ناناخ تا ي,هكام لوط يفقملاهغبنوياناالوابشادنر

 نسال الب نامت نيد اصلاو ءادهشلا ونس دصلاو نيم 8. | ىلع : ىلاعت هللا نا متملعدقف ؟<فهأيف هعضوو

 هلاةلزيملا هدم هللا نموه سل بو؛اناكولو مك ةريخو تمار 4 كلو هيلعمهنا اوهالو م,يلع هطخ سىلءاليلد

 هيمحاالو ةييص صملاب ةريد الو دا !ادنعهاخأ ل ذعي نا مك لاب لج الذ :اكل ةددصلادجو لع هومتيخا © منا ِ

 | د_شرزعهلديو هنزط نز< و هلشارفةتس و 0 : و هجري هنك|ونيز>بو هوهرمل.الاع ؛

 توالار ا هلدلدحردهللا ماظعىف كل ناكدتف لو ااا هن اهّنباذأ ده ل هج نم ديشرالو م 2 سلو هردأ

 ءادعصفلا مهما الو ىعريغ نم هتيشخ مهنتك < دا علل ذااومامتأ كي ولةرسككي و 5 كن أمطقيم

 ٌ ُ دوا ترءشق او مهتنسلأ تءطقتا هل هللا !ةمظعاورك ذذ خب امهبنكلو هتانآو هللا نو كك 1 لالا ءاغأم لاءاليذلا 2

 ىلاعت هللا ىلإ اوةيتسااوقأ امدسااذ ذانالالجاو از ازعاوىل امت هللاماظعا مطوةعتشاطو 1 ولق ترسكن او ْ

 مست :انودعب ةهلاصلاةيكا ازلا لامعالاب ا

 ه-ءاعنوادبالو لياقلاهلزوضرءالو ريثكلاهللنورثكع سيال مهنكلو ءايوقأس ايك الممناو ني رصقللا

 نيطرفملا عم م-مسفت كو دعب و ءاربمعاو نيملاظلا نيئطادلا عم م

 )١4 صصق- (

 اتا هنن 00 ستحل ص سا عد تع ع سس

 0 ا ا اف ل ل ا ما

0 

 روب ديجعتجو بام عموم ١ جدو وهن بج جويس

 قيرطلا ىف نينساا ضعب يف

 تيار ذا ةفرعو ينمنيب
 ىقن بابشلا نسح اباش

 ةهجو ىلع ناك باوثالا

 دقار وهو روننمالي دنق
 رجخدسار تو لمرلا زع

 َت وملا تاركس حلاعب وهو

 تءاءوهمأا تمدقتف لاق

 تاقفمالسلا ىلءدرف هيلع

 لاقف باثلا اماةجاح كلا
 يح ةعاش د م ل

 ىارب قحلاو ب يذقا

 اذالاقدب رتىذلاا١ تمقف

 بارتلا ىف ىنراوذ تمانا

 حر وةدضعملا هذه ذخو

 نعلأسا او نولاءاعنص ىلا

 ىلهال لقو ىذلفلا بردلا

 5 مالسلا نك رعب نام

 ةعاش مالك لا نع باغ

 هنا تبدح يت> ةليوط
 وهو كلذدمب قافامث تام

 دعواعاذهةب الاهذهارتي

 كواسرملا قدصو نمجحرلا

 اءندلا قراف ةقهش قبشم

 دع لات هيلع ىل اء هللا حر

 هتنفكو هتادغف دمصلا

 2 *الذلع د ىذإ ههحوو

 مث ةعاج ىف هيلع تءاص

 ةءاضعملا اعاو هأنفد

 ءاتنص ىلا تلصواماف ىعم

 بردلا نع تاس 3

 ىلا تجر هيلاتدشراف

 نملاتعف-ذتانبوزوع

 ل هدرا كل
 بيحنلاو ءاكبلايفاودج
 ايشغم زوجعلا ترخ م

 ناتلاق تقافا اهلناوياع



 ةلبمعملا هداه بداص

 ' ءالؤدو نامعىدلو هللاو

 هءعشحر لها كرتدتاوخا

 ايدنلايف دعزو همدخو

 هبجو ىلع احئام 0

 كارل بهذ نءاىردال

 نا ىلا اريخ ىدلو نعهللا
 ندمت االا حرتال تنك

 تذك نار نب رصقءالنف

 نيصلخلا ىلع الا لبقثال

 ا" تنك ناو نيئيسملل نف

 38 نيمئاطأ طلأ هيأ لد

 محرتال تنك نار نيمصامأل

 نئط اذال نف نينس+ل الا

 محراو نيم الامركاتنا

 ١ لبش“ لا ىلأ نعو) نيحارلا

 [ اًمعقنوا ىلاعت هللا همحر حئاسلا

 0 نك

 د د هج يجو ترجع نوح ديد بحسم جا جيكياجا مج دج

22-2 

 ١ لاطاف ا تفقوف

 هن اللص

 هنأت 0 ل 0

 دازك دما هلت

 وه ناو و تاقؤ ف مقا

 ءلَمق ف راع

 ىدالخا يب 15 يف لاَعف

 لبق هل 0 ىبر

 قيفرتالا ف يقفار 2 يف كل

 2و هللا 0 َن ء لذش

 3 هل تلق مس |ملُو

 ا كيبوب تك د

 ب

 - يوه جيو سحع عسا -3

 00110 هي رك قش

 | ةحع“ 12
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 50 محرلإ ةكنملا عزب ىلامتهللانا 0 لاقف نونيكتسم 00 ةم نوعو رد ءيسمف لامتالا |

 1 أ لين ةك ل ا نوكت سلو ناسالا ىلع ملاعت هللااه اهروهظا ب لا ىف تنبن يتفريغصلاو ه ريبكلا !نمؤاابلق

 نور مثو ءاكملا د:عدتلزم طقسا صلا ينكح ديعلا عت ب 000 او قسلا

 1 نامث ةءاركلارون ىلاءآ هنا نم

 ابلبقد هللا لعلنا ر 0 ىنعا اوب رقو ىوع صاخ هللا له 8 ِ! را ياواد 3 35 2 رضن نا لبق

 امذ ترظنولو مزز متو متيغب كان ع مكن اسحإب م رعد يظ روف اك عادت ناو يعوضربو

 الخامف تنكدقواهايا مكب ملا يلا ةيفا» !ا يلع ل "مل مدجول تق قلب ومص م 3 رنين و وشب

 انآ لنملو مويا 0 فاصتنم ىق> فورءم ىد١لك 2 ووش ا رقو: :لاحرلا

 ميك ىاوبهرت نا لبق م :.هراباضغ ىوعتيت !لاقو ةثالثلاىلعلبقا

 لاقف هيا اعريضتما اميغتسههب ر لعل بقاو 7 :ءضرعا هذا مم قييصم نم لع دش !موولا تئاف «مممالك الو

 .٠ .٠ 2 - 2 ا .٠ 5 - .٠ .٠ - - ٠

 بنذلا تفرع دق يتيلوا ىما ىنةقلأ ةضيح تنك ي ننيلاب ىنةناخام ىنتكر ذا ىنتيل ىنتقلخ ءيش يال بر

 ؟ وانعم ركلاك-هجو تفر 2ءفتامع ىذلا لمعلا تينذا يذلا

 اللوايلو متوللرأرارق نيكسمللرارادبي رذال نك || ام ىلإ اب ىلل جا 0 ]م ' .

 كديبف ت 1 هعالةملاف

 ناك توملاف قاب اب ىنتقعاو يف اخ

 تنسحان اياد دوعاتا ى 2! ةةامر

 ىلع هتطاسول ءالب ىلععقو سلا,

 ىديالام اءطلا٠ نم ةلك الا عقدا ال هلا

 00 ند ىف ذأنبا-ف

 0 ضرغ البال ينتلعج ىب وقع 1 1 2 0
 ىعإ امصاتءطقت ىملإ ىفءض هلم فيكف هلع

 ا
 1 ىلإ ىف ئمديجلا ىلعالا ىف ناغلبي اق ام رمج

 م ناد عام 8 ناو 1 ند قىر

 يللا ماا | اك
 كمروو قد ىلع ثتاتيل لدم اتش ل >و

 نع ف.ضال مح

 يد ارو وناوكلثاطقا

 ىهجو :انلا قرا اءاك ينيعرعش طقاست ىحلإ يف يف نم ليل ى يرخالا

 تمروو ينصغالا اماعط هلك دا ادا 3 :ل د أ

 ْ 5 رخيف ماعطلا لخ دال ى او يناعب ىف ىناعماتمطق:و ينقذ ىلفساو ىننأ ايلعلاتطغ ىخ ىاءفش
 ديالو هسح ام لذ

 لاسا
 :اعاورنم دحاو

 ترصفلا- 0 54 نال قرط ألو ادسدب ؛دقامراكف 9 ىلجر ةوق تيبهذو 00

 ىلإ ولو ىدالواكلد ىلإ نيعي ءىلعاو
 م نديف ةددحا لا ةمقلا وع تنك نم ىمعطي و ىنكي

 ٍ ىنقع وىها ى

 ترعدىناورذم. الذ رذةعارف ين وخرصي هل ّ خرصأ ىعأ انبص تديسنر قرتح تدحجو ىلادكا ين. أعّوو

 ناو ىماقأو ينناعاو ى دان داو ىاذاىذلاو» كءاضقن او ينحر ف قمال تعرضتو ينبح لف

 يف هلع م اكنال ناسا قاطاف يردص ىف يل!ةبيشا ع حزن ىدذاولو ؟ىمسج لحتاو ىف ا هكا

 جا<نادبعلل ى دلل ناك وأ

 ىقيدص ىنعبغرو فراعمىل !]تركننتوي ءاجزأ ةاهدق نعال 0 قذل الإ يلع ينن

 وداع

 0 وهذ يعلو ا اقأاهن كلم م ١ ل قيفاغي نا توجراهسفت ن :.

 ىحقت نعمص هاخأو فتءاربب اكتاق ىل انداالو 09 ينماندالو ينحرف ىلارظنالو 0 يعمسا 2 ءدأ ارأالو

 هّللاناب وياي ا ىدون اد هزاديادصار 3 قح ةمامت هتاظاددنع هبادكاو 5 مل

 نعمداخو كتءاربب ملكتو كرذدب لواق مقفي رقن كنم لز 0 كنمتوند دقانااه كللوقي ىلاعت

 ينمص ا نا ىغينيال و

 ر 7 ل ايكو نيسنتلامف يف محالاو ءاقنعلاوف ىف لاذسلاو دسالا مف ىف نامزلا له نمال لإ

 كتوق ل: غلبياءارعا كسفت كتنمدفإ سعا درب و سحشلانمه ةرصرصن.م مم رثانم الل ةثهدزإ د

 كفعضب ىتر اك :نا تورأ كب تعار عار 2 فاعرك ذل هيلا عدو كلذزكسفن كتنمزاتنك ولو

 | نخرالا تقاخ موا ينم 5 تدك نيا كم ينججا<# نا تدرا ما كسيغب ىنهصاخت نأ
 يأ ىلع ١ اهاباوز 00 ا ا ءاب تملع لل هأ+

 ىلثمرابجالا ينءصاخي نا يغبذ ذب ال هن افراءد ماقم م هقو كرازا ك 9 ع .دشاو) كف

 تدرا ما

 ا !ىلع',تءضوف
 3 -تتححعلا



7 
 مه. © رجا منو سف < ا 2 0 ن ره

 : دلع هيوتصد ودلال ع تبقي 6< 2 ( هي د ح2 تق ه7 جتنا” هس وكت

 تك ءاطغ ءاملا عر رك راللا تن 2 : اك كتكم ماوضرالا هانا 02 كتعاا ,ااهفانك !تعضو 0

 6 0 نم غلب هارت ن 'م ماعوأ مامح الو امركسع قولا !اممال ءاوطا قاقس ءامساا تعقرمول ين | ا 0

 راهناللا تعبناو ر ايلا | ترج مو ينم تنك نيااهرامنوابايل فاض كرداب لهما امو روستو

 تنأن يأ !امتدم تغاب ني> ماحزالا تحتف كت ردقما اهدودح ىلع را>بلا جاوما تسيح كتردقا

 لاقث«؟ىردت تنكا
 ةشنلب م ءابتصحا ة ةراعق نك موا 2 ل أ ةدإب ث ىر 50 له. ءاينقلا ' نم هتأرن ا ىذلا ءاللانيااهيفام

 ااًذوُضاأم ىردت له ءالازثتو ب ادعلا ريش كتردق ما قازرالا

 اهلج قيطتنا كلل هلابجلا او دش تحصاو بارتلالع هع اا تداص موي ىند

 قربلاب مل هيثىان هما دءرلا ت

 رطنياو لسيللاب راهنلاةنارخن يأ يردت لهما ءاوهلا دعبام يردت له ما رحبلاقمع تيار لهو
 ينلوقعلا لسعج نم يردن لهما درباا لابجنياو عرااةنازخ نبأ راجشالا ملكت: ةسغلىابو رونلا

 كلا كئتالما تلذزنمو راصبالاو عامسالا قش نءو لاجرلا كاد

 اهقازرإ دسالل مءق نمور هيك دايعلاو باو ؛دلا قأز رامسقو

 هتورب< ني دابا زهق نمو

 ايخا أرذاىلعاب ةطعوأ يشاع ريطا | فرعو

 نيطال_كلا تاب دلو ثاوصالا سنانال ةيربلا اهن كا اشم (] -ء>و ةمدحخلا نم شودولا قتعانمو

 شييلاب اهترثآو اهفاوجا نداماعط ان تجرذا ىح اهتامأاهياعتفطع كتكذأ
 0 كه تودهو 0 تتنا 1 00 0 كيعيلا دج 6 رعي كك

 اوطلار

 7 ا مدس و مف ىلب اع

 لطاغام دانيل قرت لم تنامأ 00 0 ْ 0 اههذافنا قورعو لابجلا
 امهسوؤر لع كيدي عرش نأ كتوقنم غلمي لهما نادياهمتباغيتااةوقلاب كلما كرش زم ام,ةل> يف كال

 هنك سهو رديأأىف هقزرو نينت نا تقلخ موب تنانتأا امهتوؤ نعامهدصتؤا اك راط لع دمقت ما

 كبه اهتم دود ةناداولا يل لثع هانذا اناخدناروثي هار دامو اران نادق وت” ”هانمعو ٠ ا ايف

 8 هن :انسا  نرض نأكو روذدصلا !لا اعماكر مج هدب رو ببتلي همس و قر هفو 3-0 عاجلا رابكلا

 زب ز لصفم هيف سال هيد هع :زةيال ءىعموهو شويطلاهب رع قربا عل أعمل هس .ةيعرظن نأكو قءاوصلا

 ىلع روذبصلاعقو ىدح باشنلا٠ 0 عزذيال طويخلال ثم نفاع نيد لقمع هدنع دي دولا

 ماجالا عضاوو 0 كتلويدا و ألف هن رع .«يثلك كلبيف در :ةصع هنأكءاوطاف ريطي و هداج

 اذامو ضرالان م ب رخاذام ىردت لش ما ةقرد افرع أ هلجا ف ارم لهمار عىدخن له هقدش ىف

 نيقلا الكا دعا هللا كرا 3 كيطعيف هرمأتم أ بصضغإ نيد ءيضغ قيطت له مأ هرم نه يتباهف برع

 مو تبهذف ىلىةشنا ضرإلا كا يذلارمالا اذه نع ترصق مالسلاهيلع بونالانق

 فرعتو ىنأ رع :”تنكدقو ودعا ل ثم كل ىت 21م لق ىهإ هالبأا ىلع عمتجا نيح ىل 3 طخس ءىشب لكلا ا

 نأث داع تكشو) اذه نم مظعاو كَم ا كيدز ع 1 نانا ماعدقو ىدحضن

 كقاوارس كذعرسي نان ظب يذلا ادق هنا كتعفا .غاالو ةيفا> كيلع ين“الو ءىث كردي ل

 ك1 ارمازوكي ناثتءفذعر ِ لدعانكأ مل ا!ذه ىنالب يف كم تملعدقو 00 عت

 3 2 نيج 5 اع !نيهلارظنومف 5 *هلا اماق كتوصب عمساتنك ام |تاحا3 7

 .٠  . 3ِء 2 3 .

 يم ىلع ى د:تعءضردقو دوعاناف ىلا نعتلز ةماك ينمحرتل ت

 بل لا

 ىلع ترضضعو
 .ءارم 2 . - ١ 0 - . ٠

 لرفغاف يدم + ىنتتكسا نيد تكسو ىراغصل ىهدو هيف تسسدو ىدخ بارتلا تةصلاو ناف

 ذا يضغ قرت قبسو ىكح كيف ذقن بورأاي ىلاعتهللالاقق ىنع ههركم ءىشادوعأن اف تلقام ||

 نع ىناغشي أدع بحا

 نيع ةفرط ىلاءتّشا ركذ /

 لاتفلك ان نيا نم تافف ا

 ةنلاظ ىف ىاذدغ ىذلا |
 لفك اريغص 0 الا

 تجتدمأ ف ”ايك ةزرب حج جس و ب جوجو م حا

 ىدب. نيب رضحخ ما.طولا
 ة-ج اح ند و ا

 000 ًاراذا ممن لاقف 5

 ىملكنت الف مديلا |
 نا 0- 10 هللا
 هللا كءيجح لاذ ىل اوعدت 1
 كلذشو ةيصعم لك نع ١

 تأتذ هيلاكي رقي اسك

 دعب ءاقللا نياف ىديداي

 ءاقل ىقب املاقف , ويلا كلذ ْ

 2 1ناف مودل اذه دع ١

 ينبلطاف برقلا لها نم
 من نيب رقملالزانم يفادغ
 ىضرهأ ف نيعنع باغ

 نيمآدب انعفا وهنعىلامتدّللا |

 رانيد نب كالم نعو )

 لاقهنا (هنع 0 صر
 لع فرسه راج ىل ص
 نم هموت فرعي ال هسفن

 1 | تيبتجاو هسمأ
 هتريضحاف هنوكشي يلا
 رثك دق اذهام هل تاقو
 بوت نا اماف كنايصع

 لحل ا اذه نم جر ناامأو

 جرخ أال ككل ميفانالاقف
 . ىلا كوكشن هلت لف هنم
 نهانا لاقف ناطالا
 ثلقف ناطاسلا باحصأ

 ىبرلاقف كيلعهللااوعدن
 نمضي 2 - م>را

 لسيللاناك |ملف ىدنع



 يف ءاممأأ ىلا ىدي تمفر

 تدراو را>سالاّت قو

 ىل فتهف هياعارعدا نا

 هيأ عد: ال كلاماي فناه

 كلام لاقانئ ام رآوأ نم هناف

 تقرطو يتع ءاس نه تمَقف

 نظو جرخأ بابلاهيلع

 هجرةاله-يأأ تكد ىلا

 ىكبي وهو ج رخف هلحنم

 ُ ق.ديسأي لوقيورذتعي و

 جرخاانا ةعاطلاو عمسلا

 سايالدهلتلقف ل- نم

 امتار اذهلكتقجان كيلع
 ام كربخال كيلاتئج

 ىدي تءفرىناىنم ناك

 كيلع اوعدانا 'تدراو

 كلاما فتاه ن فههف

 انئايلو ا نمءذاق هيلع عدنال

 ءاكب ل-جرلا ىكبف لاق

 هتقو نم باتو اديدش

 سانلا حبيمصاف هتعاسو

 هب نوكرب-تو هنوروزي
 هيلع ما>دزالا رثكو

 ف مى احاح جرذف

 يئانا اهييبف لباقلاماعلا

 تقو ما ار-ملا دجسملا

 طئاع لظتسم ةريهظلا

 اوءمتجا دق ةعامج اذأو

 مهنيب ردجتسملا بناح ىلا
 بارتلاى لع ىقلمل-جر
 ىداص وهاذاف هتلمأتف

 تراكس لاعب وهو

 تساجف كلاملاق توملا
 ةيئيع حتفف 3 ع ًاردنع

 يرتأ كلامايملاق مث ىل آرف

 كلت نع اوفعي يالوم

 مريو تائيسلاو بوذلا

 بص م وج وجد صج هما ]|
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 همس

 ١ ا ا 0 ا 1 كالهأ 1 كيلع تددرو 1 كتناقام كيل .ترفغ دن 3 تالطخأ |

 2 ةآ

 لخدف نيع هاترجف اف هلجر ضكرف كيف نوصعدق مناف ب ,ةف:ساوانابرق كباحأ نع برقو
 ءافش هيف بارشو درا لستغماذ- 5 ثالجرب ضكراف نراعلل ءازعو ءاليلا لهذز ةربع وكت

 هسوتل" تماذؤ هنا +! تايقاف ساجو جرخ هنا مث هد || نم 4م ناك ام هل ع هلل ب هذا :اف لستغافا 5

 ىذلا ىلةبملا لجرلا لع كل له شادبءاي تلاقف هبت رف ةحلاوا6ك 001 تماؤ هد لف هءجيرغم ف

 اكل هتفرءفوعانأاه لاقو مست هفرعأالفكو منتأ امد هينياراذا هنيفرعت لهو اهنلاَةف انههناك

 امل ناك ام لك اهم عن ح هقانعن «.م هتق رافام هدول يمفن يذلاو ساب ءعنبا ( لاق) هةقتعاف كحعرم

 تقوى ءاملعلافات>او # 3 الار خلا : ىنسم ىلاهب رائدات ذابوي و ىل امد هل وق تكلذو دلوااو لا-ا|نم

 لوس نبى لعن.بدم نيس اوبا مامالا (اندحإ رذلا نسم هلد ال لاق ىذلاب يسلاو هنالبةدمو هئادن

 بالا نام نب عب رلانب رمعبااطو ناانر ,خاةناثاثو نينا- وو - راةئمسلو الا عواد روش يف <42 مآ

 با عشنا نع ليقعن ع لب ب زب نب عفا انانربخا مرعى د |نيديء_انرب موس ! فاللعلا ب 3 »ذ ' انريخ ارصعب

 ا عا هال ىف ثبابوياهللا ين نالسو هياعهّللا لص هلال وسر لاقل اق ؛ كلام «نب سنان ع

 هللأو هيد اصل امهدد لاف ناح ترو هيلأ لأ ودغياناك هناوح !نم سي ءادرالادرعبلاو 4 بن درقلا هضضفر 0

 ف هلذؤس ةرشعى اع ذ:ملاق كارداامو ؟ هلموح اصهللاقف نيملاع لآ نمد دحاأهبت ذاع ئ م و يد ادعل

 يردأام بوبالاقذ كلذ رك ذيت َّح لجرلارب_صبمل بوباىلااحاراماذ هنأم فك و هللادمم حرر ءاللم !|

 ءينكناف قب ىل عمجراف لاتشاناركذي 9 ناعزانتي نياجراان ر اك ىلا لهي ىلاعت هللانا ريغ نالوقتام

 ةعييةنأز ءإ تكسماهتجاح ي خقازاف هتح اهل جر ناكو لاق قد>ىنالا ىلاء:هّللار “ا نا ةهارك اه ُِع

 كلجرب ضكرانا هناكم ف ب وباىلآ ى حرا ىللاعت هللازا كلذو |ميلع ًاطبأ موي تاذذاك املف غابي يت> 23

 وهو ءالبلا نم هب اصاام ةهنع ىلاعت هللابهذأدقو اميلع لبقاف هز ًاشامر ظذتل ثء ملدؤ ل ل اف د لإ 2

 ردناو حمةللردن اناردن اهلناكو وعاناىلا لا ف ىلتبملا هللا ين تيأارله هإ تااق كيد :ارانلذ ناك امنسحا

 ضافىت> بهذلا ه-.ف تغرفا حمقلا ردن | ىلع امعاد>ا تناكاملف نيتبا>عس ىلاعت هللا ثءيف ريمشال

 بتهذنهادأر 5-5 هيلعر طما ىل اع هللا نا (يورب و يضاف < قرولا ريمشلا ردنا ىف يرخالا تغرفاو

 كالمغف نع ىل ينغال وك و براي ىل , لاق ير مع ل م بويات هادأنف هدب ولف هنماوذح ل 2

 قف ةسانكىلءاحورطمم لس اناك (نسلالاقو) كت ةمعل نم عمبشإ نمو د كقزرو

 !يبللب زم
 ريغ دب رقدحا الو قب دصالو دلو الو لام هلم لو نسحلالاق انفه 5 م ءاسنلا يدل ثم جر

 ناك اع او ةلك ابويا نكي بهولاقو باودلاهيف تالت ارهشاو نيس عت ل كارس

 0 الط بوياو ه م اذا هعم هللا دمحتو ماعطب هيت 0 همد# هعم تربص هنأ اردإةمحر

 نم واع م عرج 0 ندلبا هللا مدع خرصف هللا هال_تبا ام ىلع ربصلاو هيلع ءانثلاو ىلاعتهّللا

 علاش كيعلا اذه ايعأ مهللاق كتجاحام هل اولاق هياع اوءهتجا|هذ بوياربص نماعز> ضرالا راطقا

 طاش م 3 هللا ىلع ءانتواربيصالا كلذ 00 ادلو الو الام هلعدا ملف هدلوو هلام ىلع ى :طاسن نأ, ىنر

 9ك تنعتساف ىلر نم تحضتفادقو هنا اردإالا هب رقيالةسانك ىلءىنام 3 ا هتكرتف هدسوج ىلع

 بوباىف ءاك كلذ لظب لاق ىذمنم هيتكلهأ يذلا كدءملعنبا كك ركم نأ هلاولاغؤ هلع قرد

 0 هتأرعإ لب ةنم لاق هتيت أن بأ نم ةنجلا نم هتجرخأ نيح م هآهب تيتأاع كياعريشناولاق يلعاو ريشاف
 قاطناف ميصأ لاقاهريغ هب رقي دحا سيو أ ,يصعا ناعيط 000 هنأ أردإ ! لبقنزم بوياو كناشفاولاق

> 



 زف

 كاذوه تلاتف هللادمأاب كلمب ن أل اقف لجرةروص 00 قدس كا هل نانا تا

 اهركذ و املس وسوف عزج ةماك نوكنتنا عيطاهنم عمساملف هدسج ىف باودلا د درتأو هحورق كحي '
 كلذذاو درضلانم مويلا ه-يفوهامو هبابشو بويالا_مجاه رك ذو لاملاو ميمنلا م هيف تناكام

 حبذي ل اهل لاتو ةلاؤذ_اهاتاف تعزجدق اممالع تما تخحردف نس !لاق ادب :ادنع عطقتيال

 نبأ لاملا نأ كمحربالو كب ركبذمب ىمىلا بويأي تلاقو خردن تءاجف لاقأربيسو يلهذه بويا
 لب دق نسملا كمسج نباو دامرلا لثم راصو ريغتدق نسحلا كي وئنياقيدصلان يا دلولا نيأةيشاسملا
 هيتبجاف كيف خفنف هللا ودع كاتابويااهللاقف حرتساو ةلؤساا هذه حب ذا دودلاهيف ددرتب وهو '

 ذلاق دنا تلاقانيلع هب منا نم ةدصلاو دلولاو لام لانم هيفانك امدهيلعنيكبتام تيأرأ كليو

 تادعام هللاو كل, ولاق نينسعبسذنمتلاق ءالبلااذمهللاانالعب | مك ذنف لاق ةنس نين امن تلاق هب انعتم .

 قادّشاو ها>رلاىف انك م ةنس نينا انب ر هبانال_تاىذلا ءالبلا اذه يف تربصالا كب رتفصناالو

 ىلعهب ينيتاتىذلا كب ارششو كماعطو ىلا: هللاريغل حب ذأ نأ ينيترمأ اك ةداج ةئام كن ديجالهللا ىتافش
 بوبأ ىأر املف تيهذفاهدرطف كاراال ينءرب زعاف اذه تاقنادعب ائيش هب ينيتات ام ق وذأال مارح

 مالا در مترضلا يف ف لاذ ناو نق دصالو با ارمشنالو ماع هطدهدنع سلو اهدرطدقو هنأ سما

 ضارة ' ايلا كاد رب ضكراشلل بيجتسا د قف كسأر عفراهل ل ).ةف نيمحا رلا_مسرا تتار لايق لالا دىلا

 لكوءادوجلأ لكهنمهللابهزذأو هرثا طةسالا ره اظءىشهئادنم قدي لذ لدا ءام نبع تعبنذ هلدعرب

 فردا نيع تحدق هلجرب برغدنا مثىذم اه لمخفاو ناك ام نسح>أ هلامجو هبايش هيلا داعو رق

 رب الفالامثو انيع تنتلب لج لاق ةل> يمكو اح يحب ماقف جرخالا هلد فوجي ىذ فام برك ظ

 ترا م 00 جر تف ىلاعت هللا هفع ارض دقوالال ام. دلوو لهأ مهل ذاك اممائيش

 امطعو اعوج توع ىت> هعدأأ ذلك نمىلا ىدرط دقناكنأ تن ارت لاق هتأرما

 تاءجفرومالا تريغتدق واهذهعت تناك َي !!لاهلاالو ةسانككلارت ارت ملف تمجب رف هيأأنمجرالهللاوف عاب للا

 ايلا ل سرافهلا .ذ همتا” نال | ب>حاص تباهو لاق اهرظني بوباو ىف دساتكلااكت ثيح فوات :

 ةسانكلا هذه ىلءاذوونم ناك ىذلا ىلتبملا كلؤديراتلاقو تكبف ّللاةمأاينيدي رتاماط لاقواهاءدف توبأ

 لهولاقف هدي ار لهف ىلعي تلاقو تكبف كنمناك ام مال.اهيلع بوي !لاقف هب لءفاذام مأ عاضأ ىردأال
 هللاق اذ هيشان اك هنا اماتلاقو هب ام يهوهملا ر ظن: تاءجا ا لع ي فخ له متلاق هتيار اذا هنيفرعت

 ىلعدرف ناطيشلا تيصءوهللاتعطأ قاف سيلبالحب ذأ نأ ينيترمأ بوي ًاانافلاق احيمص ناك اذاكب
 دزي !نيذع ثالثءالبلاكلذ يف ثبأ بهولاقو نينس عبس هلالب ف بوبا ناك بءك (لاقو) نيرئاج

 ىبب ةئيبك تسنل ةئيه للعةتأر ءا ضرتعاء يش ىلعهل عطغسي + و هللا هنعل س لبا ب وابلغاملذ ادحاواموب

 ةيفكارح تنأ اطل اقن.لاحف ها مب م مظعهلس.انلا بك ارم نم سيل بكر ء ىلع لاجلاو مس ماو مظع !'ىف مدآ

 داوولام نماكل ناك اما كملع تددر ةد> اوةدجيس ىلدج ولو ىنيضغاو ىنكرتو ءامسأا هلادبع هنا كلذو

 كبحاص ناولاه لاقهناتء.س دقو بهولاق) هيفاهيقل يذلا ىداولا نطب يف مثابا اهارا مث ىدنعمهناف |
 ضعب يفتداروا لبق نمهيت اينادللا ءدعداراو لعادللاو وءالباا نمديفوهام وعل هيلع م اماءطلكا ٠

 ىاءاولاملاودالوالا كيلع دراّقح ةدحاو ةدجسس ىلىدجسات غش ناوةمحرللاق س لانا بتكلا ٠

 بويانا كني دنع كدتفينا هللاودع دارادقل لاقفداراامو اهل لاقاع هتربخاف بوب ىلا تءجرف كجوز '

 5 أ هاك اتف عويض و

 لإ رد تنك نا ةليح ىل |[
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ِْ 

 تقراف كقف تاربعلا 07

 تج رخو ىنطوود ىلها

 كنموءارح ناك للا كلذ نم

 تفيك-ف قوا-غ تناو
 قاادا يدب نيب ا دغفقا

 ىلاء:هللاةجر تا ةقوش

 دينجلا نعو) نيمآ هيلع

 ىلاقدن | (ه عىلاعت هللا ىضر

 تدب الإ جملا لع تمزع

 ضب ُ ماردخلا هلأ

 َْى كان تيكرف ماوسع لا

 ةرعةيكلارعل 4 مج

 وك هتورو ابةنع

 ع مددرف 3 نيطنطسقلا

 ف تأاقف دوعل حو ارارد

 ىفد> ره كلذيف هلل ىمفت

 ىغإ تاقو امتقلطاف

 سدل يالوفر ىادويسو

 ردالاف كتب نع قدرتنا

 ةقانلا تادجف لاق كيلا

 قد أديج اريس ريس

 اماف ةينيطنطسقلات اخد

 سانلات نأ ار دإبلات اذ د

 نعتلاسف جرمد ج رهف

 ناس انلاض عب لاغة ربا

 اهلقع بهزدق كلما ةنبا

 أاييبط 0 اوسمتل مث و

 ىمقت ُق تاقفام وادي

 نءؤفرد'ذط ور ةزءو

 دينجلا اقراء اذه فهمي
 رضح دق م

 تنأ اواعقف بيبطلا

 نا مأ مط تاقف امتادخ |

 امد خاف لاق ىلاعت هللاءاش

 تاقؤ



 ثأللا يلا ىل اوناو ىدمب

 طرتشاف

 تدلئثتفاق اطورمث

 تاناع هوربذاو

 لع

 تاخدامت هللا تنعتساو

 ةشؤ شخ تعسف اعد

 لوتي الئاقو ديدحلا

 انيلا ةقانااكب دك دينجاي

 ةيمكلاو# ام نحت تنأ و

 د م6

 تدلخد م مالك أ كل

 نؤارئار ا 0

 ةد-يقم يقرامنم نسحأ

 تامقف ةإ كطسدو ديدحلاب

 تااقذ ةلااا هذه ام ا

 ىلفص تود دار

 بوركلانماماو ا

 للوقاطت اقف دينجلالاق
 هللالوسردمح هللا الإ هلإ ال

 هلإ اللوقب اهتوص تءفرف

 هللأ لو كرادع هللاالإ

 لال--غالاتطقاممتق

 يأراملذا منع ل ءالسااو

 كنسحأْ املاق كلزاهوبا
 هللا كالاسا بييط نه

 56 ينإ ءثادتنا كيلع

 لاق هذه يب ادب تن وأد

 هلال لق هلكاقف دينإلا

 اهلاتةهّنلا لو سردعمّتاالإ

 هماللسأ نسد-و ايسأو

 تاس اهمأ تنأ مث

 ديبلا يف ناك نملكل ماو

 تمزمف دينا لاق موعم

0 

 درست ىل لدعد 0 ل

 رضاح تنأ ار بت يد

 م ىلع ىبصأو ىبغلىلع

 ا راجلا - تااقفهجوتاا ىلع

1 06 : 

 0 ا

 1 ا كل ا - _ 2 -َ 2 ع

 ا

 ب يي 9كم هنيعج 77 + 006207209 قج21038 هل القا و اوم طب اك وللا لاو 0: هضاب الما دلع 0411 هعحححسس علا نبكج 7 مجم 19يانا ؟اان ةقك لاقت
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 0 011 رب دواس سبا نط نم رض ”! ين م كالذ ١:ءلاغف ةدلج ةئامأمان رم خيل هألاد 1 0

 ْ امنع فخر ءاليلا ع همماهربصب ب وب ةارماةمخر مدر ىلاعت هللا نا مث أولاقر هكلا ل

 َ ةدحاو ةب رضا مب رضيف افاطلاف انفنخ بيضقذ ن٠« غاب هرجعش ان مدع اجذخ ا ناد رماف بوبا نيع ربي 1 1

 ْ سانلل لمت ب دك بوبأ5 ًأىماتناكدقو : 3 . الا ثنحت الودب برضاف ائغض اهغض ك ديب ,دحو ىل امتلاقاك

 ا ايف ةيعطا امم ايالا هاهو تسلا لحنا اما سانلا اممكسوءالب الع لا ُط انافهنوتب هيلو

 ا قف كلة دنع لاق هت كنرقنيااطل اتذدب هتنأو تفيغرب هتعاين ١ اهن ار نمانرق تزغ ايش تدجحو

 لاق اع ليقو ركشااو رك ذلا نعارعي نا يمد هناساو هياق دودلا ت دصق نيح كلذلاق ام اليقو رضلا

 هتضعف كمامطدّتنا يناعج دقف ىلك اه لاقو !معضو هيلا اهدرو اهذخاف هذخن نمةرودلا تعقو نيح كلذ
 .:رءاماقفهايتافن اوخأ بوبالناكر عنب للادبع لاقو ناديدلا ضع نم ي.اقامع جلع هملاداز ةضع
 0 ااماريخ بوي أ ف عدلا: اكو هكاصلاة هكا لاذ هم رنتن نه هنم وبدلا ىلع ناردقيال دعب

 كلت نم هعزجهباصأ «ىثنع ”مرامو ةملكلا كلت نم ةيلعادشأ ناك ايش بوأ م.ساف لاق ىرناع

 أم حناكع معأ اناوطق ناعم لل م ىلا م تك نامهالا لاقمن :رضلا يسهم لاق كلذ دم.ف ةماكلا

 ىقدصفااب ا مءاناوطقا ص د2 ا تنكنا مهللا لاق نامه سبي امهو هقدصف ينقدصن

 دءب هلل يق هنا ىورام هيلع لدي ءادعالا ةتامث نمرضأ | ينم هانعم لوقو هللا دج اسر 2 ناءمسامهو هقدصف

 هانعم ف مهضعإ دشن اوءادعالاةنامملاق كنالب فكيلغدشأ | ناك ام ينوعام

 نفسا ةناقك ريغ نوهتذ * قفلا ىلع رك دق بئاصملا 0

 ةانضا ذا دجعالا + ةلاغقو د. اهمانأ ىقتنت تئاصلا ترا
 1 ا 5و ىلا: هلوق كلذولاونلامركب هيلع نءالاؤ كأاةقاف هفرع هب الا هذه يف دين الاقو)

 ا هلدأ هل لثم اندلايف بوباهللا ىل 5 ؛اط موق !اةف كلزةيف يك يف(ءاملعلا فادخاو) ة هب الأ هلداهأ

 ا ناكبهولاقو ة عك -> "الا يف مثلي هينوينا بوبا هللا دعواع و ايندلا يف هيلعاودري مل مماف ل اوكلله نيذلااماذ

 كر

 لوق ا ١ يااهل هاربا مابا اع ةاهدر لب نورخآ لاقو نيب ثالثر تانب عج ل

 ا ةناالا رهاظإ ةيشأ لوقلااذهو مهامه 5 : اآوىلا م ”هللا مث ايحا اوناق 2 ةداتقو سارع نباو دوعءسم نبأ

 ا رشبددعب ثعن هللا ناو لمو> هنب | ىلا هتوم دنع ىدراهنأو ةاس نيدست :وانالا ناكبوب ًارمع نا( رك ذد)

 ناكو تام يح هر لوط م اشلا اهم زاك ناو هدي .>وت ىلا ءاعدلاب هرماو لذك !أاذهامسو أين بو نبا

 ْ | |٠ ليل رتمدب تسب يلاتفاناوذاذبعدنبا ىلا ى وأ ارشب ناو ةنس نيعس:واسمخ هرمع غاوم

 م السلا ةياعل فكل اا يذ ةصق ف سلح)#* 5 ملءاهشلاو

 ١ (ىود) روك ذملا ساجلا يف ةداي زانههبتك امو عسل !!ةصقدعب باتكلارخآىف دعب ىناب ساجلا أذه

 1 موصإ وليألاموقي ناىلل فكي نهلاقءأم سن اللا نمايدن 0 تورم ند لاهنأا نع: ش *ءيعاللا

 | لاقفانالاقف باشلا كلذ اقف لوالاهلوق لثهداعأ هنامث ساجا /لاقف ا !لاقف ب اشماقف بضهب الو راونأأ
 تاف مدل لاق بضف:الوراهنلا م وصتنق لع الا موةتهلل اقف اناباشاالاقف 5 ىاعأ هنا من ساجادل

 ١ نانا يل واط لانا كالو اا نإ ىذقي هن اكم تا اشاا كلذ سلجت يذلا كلذ

 ١ لسراف ةجاح هللدرل اَهف اذه ند لاقفادي دشا, رض بابلأ برضف ر اطفي نأ دب د يملا ص وهو هيضخمل

 | هعم قاطناو ةدملدلإ اف هيلاج رخةيضرااللاقفرخآهعم ىللسراف لجرلا اذهب يضرااللاف امو الحر هيلا ٍ؛

 | هثءارباصلا بوب نب رشب لف كلاوذ مه ضعب لاقو , لفكلا از رهسف بهذف هالخ قوسااىف ناك ذاق 2 1

 هللا
3 



 نع يع داهجلا مثرعا ىلاع' هللازام هوعبناو هوقدصوهب اونم : افمورلا ضرا يلا الوسر هيبأ دعب هللا

 5 0 نادر ؟<ن كلز عمو تااهللاو رك وقام لاب موفانارشباي او دارها كلذ |

 نوح ل نقل رش مط لأقف هءادعا دهامو ةديفتلاكشاذاالإ انتيعالو انرامعا ليطيناشا تا اسولف :

 | دهاجانأ ىترماوامتنلبف ؤ ةلاسرلا خييلبتب ىفترمأ ىلا لاقو اعدو ىلص م ماق ءنام اطاش قودتفلكو اىظع ا

 ىد_خاؤت الف سايوعا تأ كلذ فق ولأ س دق ىموقناو يسفتالا كيد الو رت تناو كءادعا

 1 ةباي هيلا“ ىلا“ هللا ىحواف لاق كدب وع نم كوفع و كطذس نم كاضر ا اناف ىريغةء رح

 5 ذ اراش اذا الا نوتوعالف ممراسعا تاوط قولا ام بتي ها .ةىلار كموقةلاةمثء.سقا

 | لامتدتا سأأك كذب مل لفكتو هيلاهتنا ىحوأامع عربخأو هللاةلاسررشإ مهغابق كلذب ىنم مل اليفك

 | اهذأتو م تصقنتو مثدالب مماع تقا ضد اوعو او كل اودلاوت مهنا لفكلا اذيمف

 ىرايتخانأ ك كموق ملعام امأ رشب ىلا ىلاعت هللا ىحواف مهلاجآ ىلا مدرب نأ هللاوعدت نأ ارش ؛اولأسف مترك

 1 مورلا ترثك كلزإإ#ل !اق مهلا ”اناوناف ممر ارعأ ىلااود رمهتامث مهسفن راحت مريخ مط

 ١ مهاربانب قدسانب صيعن مو. م دج ىلا اوبمعذ مهنال امو زاوء.سو مورالاوسادسأةسمخ مهرادايندلا

 ١" اسمخ هرمعناكو تام يح ماشلا|مقم لفكلا 8 يعسملا بوبأ نب رشب ناكو بهو لاق مالسلاهيلع

 أهلا از ةحادس نيءسآو

 ) مقل الل بردش ةصق ةركاذ ند ىقساع ١

 بيعشوه ةار ,وتلال هألاقف بيحش بسذ ىف ءاملداا فاتخا ةاآلا اب يءشماخأ نيدم ىلاو ىلاءت هللا لاق

 0 بكج بيم شوه ق>سان دخل اقو م |نب ني دم نب تبان نب افيعنب نوفيص نب
 كلذ قع مالدس || 5 بيعش ناكو طول نبا ليكيممأو نورتي ةينايرسلاب ا مهاربانينيدم

 و يشمل ناكو از رذ ىأ 110 و هموق نعارابخأ ىلاعت 4وق
 جشلا ميالاو كبالا باد أ مو نيدملهأشلا ايبن هثعب ىلاعت هللا ناو هموق
 سانلل سب و هللا رفك لهأ بيعشموق ناكو اولاق ةكيالا,باعصأو نيدم لهأ نيتمأ ىلا ىلاعتهللا
 هنم احارذتسا شيعلاف مذ طسبو 9 مهل عسودق هللا ناكو نزاوااو ليياكملاف ف.فطنو

 ىف اهريظنو ةناالا نازيملاو لاوكملا اوصقنت الو هريغ هلا نم مكلامهَللا اودبعاموقاي بوعش وف لاقف مه

 ىلع نواب اوناك مهنا كللذ و ةبالا مث ءانقأ نساللا اونكي ألو نازيملاو ليكلا اوفوأف فارعالا

 نينمؤاا نودعوتياواكو كنيدزنع كنةفيالف' باذك هنا هب نمئيلابيعش ىصق نم نوربذيف قيرطلا

 قبرطلان ومي 7-0 زنيهللادبع (لاق) نب راشعاوناك قور ونأو (ىدسلاداق) مهتوفو# ولدتلاب
 ون !مرعال قب طلاع ةببشخ ىف ىرسأ ةلدت ار سو هيلع هللا ىص ينل (لاقو)

 هنوءطقيف 1 الع نو دعقيب كتمأ نم ماوق أ لثماذهلاقف لي ربجايا دوامات هتةرخالاع ى ال6

 هعتشالا 0

 ىل اعت هللا رك نام هايادموق باو>و بيعش لوق نهزاكو ة 8 , الاز ودعوت طا ارصلكب اودعقتاإلو التم

 اونذعو بيه دشن هنعمما 9 امناكو دورا لاق) ءار 1 هر روسو دودهةروسو فأ ارعالاةر و ْى

الصأ بيعشاياولاق ىلامتهلوةكلذو ريناندلا مطق هلجال
 ا ماخلا هوق !! اان 00 كرتن نأ ك ىمأت كت

 ١ زيزعلاتن أ كناقذ ىلاعت لوةكو ءاضيبلاو أ
 | اعد مهحالص لقو مثداسف رثك املاذةالمصلا ريثك بس يءش ناك اههنع هللا ى ضر (سابع نءالاق) ميركل

 يشبداللاةي أك دضلا لعوهو ىواغلا هيفسااىأ هش 1

 مهكلعاف مهمف املا هللا باحاف نيحاقلا ريح تن و قالا |:موق نب 9 انني حتفا نب رلاقذ مماع ش

 ١ هثعب (ةداتق لاقو ؛) فتلاارج

 ةتبم ترو 0

 ةحر اهانفدو اهانلفف

 ىنا نعو) اهيلعىلاعت هللا

 هللا يضر ليضفنلا نب ركب
2 

 تأ اه لاقها) هنعىلاعت |

 51 , 6, م ه

 ناكو ىلناتدوأ ضعب
04 

 بيحس نع اممور ةلضأ |

 ق2 نأ عنتماف همالسا

 يح هيلع مسقأ تكازاقلا

 ةنس انورصاؤ 1 ا
 عمههأأ انجرل نيذسلا نم

 ةعامج ان.ءاولةقف معانلا اقو |[

 ادرساو ةءامح مهنه اناتقو !

 مهن ا ك0 ةعام انما

 رك اسعل ةداعيع اك ةعامج |

 ىلاتغلا يف

 ةرشع نيملسملان ٠م 5د>و |

 موراا َْق 0 ناكو ل لاحر

 ىلا ةرشعلا تماسف هل ازا

 01 :اماغ

 ىف موكرت ىت> لاذبلا ىلع
 اموبانأأخبف ف ىدنع نجيسلا

 يروهقب ض دءلاح مايالا نم ا

 ىاامغ ضمب : ىنداح نا

 د-_حانا يديساب لاقو

 مال يصح تجرم هك حسمت تلا 7 نجع دمج بج بج جو ما دج كح حد مع همس سس ممل ع مو

 ن1 تث سماق

 م ءلمقف ىل ْ

 0-3 ع

 د>ا نمد> ادق نياكوملا

 كموأا كلام نب اروساملا

 تا هش املؤ لاق ىلصي

 كي

 8م لكوملا ترض كلذ

 ىذلإام قربخا هل تلقو ١

 ىحريسال اذه نمهتذخا

 أ لاقؤ ىلصإ ةتكرت

 تقو لكيىف هناىديساي ا

 ايهذاراني د ىلا عندي ةالص 1

 ع .٠

 ند ىش هعم له تلدف سنع

 ين ديدماب 0 يلاقف كلذ



 هنالمص نم غرفا ذاتنكلو

 هديب ضرالا برضي

 كالو ره تبدجعتق
 هيس*

 ا فرعا نا تدبدحاو

 ناك اف لجرلا اذه ةقمقدس

 1 لكوملا ترضحأأ دغا نه

 تاكوو هبات تسبلو هب
 تقو.ءاحا لف كل ذب يمقن

 هناي ىلا هوأ عبمصلا ةالص

 1 دب و ةالصلادي رب
 *اؤ هينوام ىلع رانيدلا
 3 ندا ام هل تلقو هيلا

 هتقلطاف من لاةف نب راند

 هنالوص نم 5 رفاملذ ىلصي

 مفدو هدب ضرالا برض
 تددزاف نيرانيدلا ىلا

 ءاد املؤ كلذ ند ايدسعت

 أموأ روظاا ةالص تقو
 امهل تل ةذ ىلو الا ةرماكييلا
 مها لاقرين ان دةسخالاذخآ

 ىلا عف دهنالص ن*غ رفا

 تقوءاحاهلف رين ان دة سما

 ىلا راشا رصملا ةالص

 الا نذل آامهل تملتف هتدادك

 من لاقف ريسن اندةرشع

 هناللصص ند غرفاملف

 رين اند ةرشعلا ىلا ع-فد
 برغملا تقو ءاح املؤ

 دخآالهيا ترئافىلاراشا
 لاقف ارانب درشع ة..خالا

 كلذ ىلا عفد غرفاملف مع
 ءاشعلا تقو ءاح الف

 هلكلقف ىلااموأ ةريخالا

 ارانيدنب رشعالا لذا اإل

 نسحأ ل ىبصف من لاقف

 نب رشملا ىلا عف دو هنالمص

 جراب ظ لاقرانيدلا كلذ هل رهظيف

 كذب

 هلا نار هريغو سابعنا ( لاق) ةلظل'باذعب و ة>يصلاب لاقيو ىلكلا نع ةل زا زلايهو ة

 1 فاوجأ قاولخدف مهسافتإبذخاف اديدشارحو ادرب مملع لسراف نهج باو أ نم ان مملع حتف ىلامت

 مهتلظاف ةب احس مماع هللا ثءبؤ هن ربلاىلا انرهاو ودجر رخا موج ضناف ءامالو لظ معقل ملف توب ودملا

 مملع هللا امهأ ةباحعسلا < اوء.-جااملف اأمضعإ موضع ىدانفةييط حبي رت ءاجو اد رباط اودجوو

 اودءيصاف ىلاعت هلوق كلذ و ادامراور رارعف ىلقملا يف دا رجلا قرت« اك اوقرت>اف 58 ضرإلا تجر زارات

 نالاق) مظعموبي ي اذع ناكدنا ةإظلا مول باذع مذخاف ىلاعت لاقو 6 اوندي ناك نيءاج مهرادف

 لاقو هدإجرعشقا باذعلا| مف هملاذلا ىأر ال مملج نيورمسدللاقي ندملهأن مالحر نا ىن هاب (سايع

 هاذ نب نارعو اريمش نع 4 اورذف لسيم اييعش نا موق اب

 ىمداولا ةنانح ىلع توصب وعدت * تعاط دق موق اي ةديغ ىرا ىلا

 داحتأ نيب يشع مقرلا الز # دعا ءاحض أمف ىر نأ هناف

 نءكو ذوهد ي طد>و داجوبأ ىلجببلا هللا ديبعو] لاق مذ تك مقرلاو َ نانهاك نارمغو ريش و

 نءكتخأ ا نمر ىف ةلظلا موا م يلم ناكو 01 تدشرقو صفعسو

 كله نيح هيكبت

 د[شد] لهدف رك]ه يكحر هده

 هلظ طسو اران فتح_بلا هانأ موقلا ديس
 َن

 هلدهضماك مراد *« م-ملع اران تاءج
 يف كالهلامطىأ نب رساحلاهاوناك ابيءشاوبذك نبت هنوني جدك ابيعشاوب ذكنيذلا ىلاءتءتلا لاق
 ةرخآالا ىف باذعلاو ايندلا

 ( باوب ىلع لءتشي وهو مالسلاهياع 0 ىسوم هيحنوهّللاىفص رك ديف سا< (

 ) مالسلاه يلع ىدوم كنك ذو لا تابلا (

 رهصإ نب نارمحنب ىدوهوهو ايبنال وسرذاكو اصلا ناك هنا ىسمومباتكلاىف رك ذاو ىلاعت هللا لاق

 بوقعيلدلو نيضاملاريسو نيلوالارابخاب لا لهألاق مال اهيلع بوقعينب ىوالنب ثءاقنبا
 // هلتدلوف بجش !نإاك وامتنب ةمرأ حكنىوالذا مث ةنسنو:أمو هسآهرمت نم يغمدقو ىوال

1 
 | حكن ة 3 قدا ات بم هرهع نمذل ىضم نأ دعب ثصهاق نامن ثعاقو ىدرمو ىزرمو نوسرغ

 تنب تيحس ثهاقنب رهصي حكنف ثهاق نب رهصي هلت دلوف سايلانب لي ونت ” نب نيمم تنب يعهاف

 رهصل ر«ناكو ةنس وتس هرمع ند هل يذهدقو نارمعدل تدلوذ مهار 8 داك ايكرب نب مدات

 مهاربانب ناعشإ نب ايكري نب لي ومش 0 رهصل ند ناره ميكنف ةئادس نيعإ أَو اعيمسسو ةئام

 ليباخوب ليقو ةيجان ليقو بر قدسا نبا لاقف امهمأ مسا ىف فاتخاو يدومو نو رهاهلدلوذ

 هرم نم يضذهدقو مال.سلاهيلع يسومةلدا وو ةنسنينالثو اء. -وةئام نارهرمعت ناكو ر وهشااوهو

 ءا هللاو ةنس نوعيس

 ( مالسلاهيلع ىسوم دلومرك ذ يف ىناثا'بابلا )
 | وهو مالسلا هيلع فسوي ب>اص لرالارص هنوعرذ ديلولا نب ناي رلإ تامأمل (خد راتلا لهأ لاق)

 ٌّ ىلاثاا ف سوي ب> اص بءصم نب سوباق هدعب كلم تاماملف هر. ىلع ًاودضرأ نئازخ فسويىل و ىذلا

 1 كاما ماقو كله مث دكاملاطو كامىف فسوب هللا ضبقرا رابج ناكو ى اق مالسالا ىلا فس وي هاعدف



 ال 0 يك دوس ناذ

 تيف لاق هتلاساع :ىلع لذ

 هىماىفارك فتم ةليالا كلت

 دقو هم هقيارام مدعو

 :اذالو

 ل 7

 3 3 قالعاب ناراف نب ورم ن »ناو رن هشارا نب نايرلا ن نب بعصم نب ديلولانب سايعااوب'هوخ أ ةدعب
 ماقأو كل م نأ تدتماو رجفأو ربك أ او سوباق نم ينغأ3 و مالا هيلع ح ون نإ ما-نب ذدالا

 نما ا ةقلاعلاك تحن مهو او زكو او ريشننا دقو مالسلاهيلع فسوب ةاقودعإ ليئارتاولا

 مظعر هاو ةبيه هنم ينلخاد 0 خدع هب ١ لو هيو مولا نيك وعرش مهارب او قدساو بوآعإ 38 فدسوإ نك م مهند

 هللا ءاملوا نمهنا 520 مظعأالو هللا لع تأ نوةرف مف نكيو هيسأو هسا رك ذدقو هي ااهّللإ هثءب ىذلا قو نوع

 مهديعتسي ممم ع, ناكو هذه ليئارسا ىف :لاكلمأو سأال و ك-!هيفارعلوطأال و الق ىدقأ ال والو ف

 ةرذقلالامعاللا نولوت:ف:نصوذو' ”ر2 فاصو نو: ف:صقهلامعا ينم,فنصوالوخز امدد مواءجو

 ةأرمامهنمنوءرف حكنتسادقو باذعلاءو- كو هول ىلاعت هبا لاق اية زجلا هي لمعال الها نكي مل زمو

 ديبعنب محازمتنب ةيسآيف لاقي و تادودعملا ءاسنلار ايخ نمابنعدللا ىذر م> ازهتنب ةيسآ اطلاقي

 ةثالثالا يكمل ها ند ملدا لاا ذملاق يدوم دي ىلع تك ساف ل والاف سوي نوءرف دياولا نب ناي رلا نبا

 منو ميف ذوعرفر.فلاقمالساأ هيلع دوي ربق ىلء يهوه ِّ تل ىلا ىءوهأت تن مي رهو ل يةز>و ةي يل

 هيلع يدوم تعب مهنعج رقي ناهللادارأ ملذ باذدعااءو تمههو س ةنس دنا رادنالاةيالن وطار معددب تحن

 تدب نم تابقادقاران ناك هما:مىف ى أر نوعرفنا هلاجر نءعىدالا هرك ذامىلءكلذ هدب ناكو مالسلا

 ةنيكلا وعرف اعدف ليئارسا ىف رو طبقلاتقر>اوابتق رح و ىلعتامتشا د>سدقملا

 ىلعكياغيو كلما كولي مالغ ليا رسا ين د قدلوياولا ف ءاي ور نع مهأ ف نيمجتلاون : ربعملاو ةرحسلاو

 لتش وعرف رماف همف دون ىذلا هنامز كإظادقو كني دلدبو نفر ن*كموقو ؛كدجر# ىكئاطلم

 مالغ نكي ديا ىلع طقس ال نط لاقو هءك ام لدا نمءاسنلا ن*لباوةلاعمجف ليث رس ينبف دلوي مالغلك,

 هنا ينءلب دقل ده ام لاق كلذ راعفي نكوءالكو نملكدو امنتكرتالاةب راجالو هنتاتقاللا ليا رسا ينب نه

 ليي ارسسا ىبب نم ىلاج+ل !ىنوثإ م ضعب ىلا همضءإ فصي مث رافشلا لاثما لء ىتح قشيف بصقلاب رمايناك
 دح ب يقتتو دؤط' لظتفاميلج رنيب نم عقيف اهدلو عضتل نهنمةأر 1 0 > نوما دقاح رجتفهيلعن ةقويف

 بذهز وم دعب دلوي نم لتقي و هتقو يف نيذلا ناهلغاا لتي ناكو اه دهج ن نمغل.ال اميلجر نعبصتقلا

 نوعَرف ىلع طيقلا ل دف ليئارسا ىنب ة> يد مىف توم ا عرساو نهنوطب يفام نءضي يتح ىلابلا

 لءعااعقينا كشويف مهرايكتيعو ممراغص حب ذت تناو ليك ارمسا ىن' حا !شهيفعقودق توملان|هلاولافو

 يوه دلوو كرتف دحا|ميف حب كلب ال ىقلاةنسلا يف نورهدلو ا مهكرت وةننادلر : 9 حدب نوع :رفرمافانيلع

 لنراداولا لقب هيف رم يدلل ل كدا ةينالعإ "نزوات لاقايقنوحيذي يتلاةنلايف

 تفوا ناد هيعضرا نأ هيلا ىل امت هللا ىح كاف ١ مغدتشا اؤدلأش نماترخ هسضو تَدأ ارأ املن يسوع تلمح

 حات :غم تاعدو نوبات ال تنل ع منام ه6 ءضراةيغ 7-7 يف هتعضوأ لذ نيا !سرا ا هلوق ىلا ملا هيقلاف هيلع

 ناكدنال .ةو كوعر ّْق ل نءؤم ليقز>> توب اتلاعنص يذلاناكو ل: أقملاق هيف هتامجو .لغابؤزج كر الا

 كال ترعب نيرف يك طوب را ٠ توب اناا يسوم ما تذخماف ىد درو نق

 حبذول ى ا تا امسفن يف تااقف اهيل ) |سوسوف ناطي_هكلا اهأز ة١ام,نعىرا :وكل:تلءفاملف ليثلا

 ىلاعت هللا! ممصع عثرحتبلا بارد ىلا هل داور >بلا يف ىدب هيقلازا نهىلا بحأ ناكهتنفكو هتب ارو ىدنع

 ةصضورىملاذ وعر ُِ اددنعر اج شالا نسب هل دا َقى>ىرذا هضفخ و ةرمجوملاهمفري ىموع ءاملاقاطناو

 ىراود تو هناتسب ل>ادفنوعر ذ رادو 1 اهنم برقا ناكو وعر :ىراوج ىفت ةدسم يبه
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 ( كل

 هنوعد تحبصا|اماف ىلادأ

 هتمرك امي دنءروض> ال

 هتتسدأ ُ 2 هدويق دككفو

 منتي وهتظعوانحابوث

 يف كل له يدي-ايالتاق

 اندالب يف اندنع ةداقالا

 مرك اوناكمزءأيف تناو

 مارك الا ةباغكمركن ولت

 كدالب ىلا عوجرلا وأ

 *دالب ىلا عوجرلار اخاف

 هتلمحو اواز هل ترضحاف
 تذفتاو لغب ىلع ىمفتب

 قاماغو ىاذكأ 07 ةعم

 مهتاصواو هلا ةرشع

 امظعم هدالب ىلا هلامعياب

 هصضرتما ال نأو ام ركع

 نحن هيذؤي هلو ضراع

 هب مث ىمأب أم عيمج اولثتعيو
 مت هراتخمام عيجج اولمفيو

 اسأطرقوةاودترضحا

 ينيب ةمالع هل تلءجو

 لصواذاهنادلتلقوهندب و

 كلت بتكي املاسدالب ىلا !

 فو ساطرقلا يف ةمالدلا

 هتعدومث قيرطلايف هياع

 يل لاقذ يسف:ب هتامحو

 نايدالا ب > | ىلعهّللا كافو

 ليضفلا ئا اي للاوذ هيلا

 يفمقو قتح همالك متساام
 لاق مالسالا بح يلق



 اندالب نمهدإب ةريسم ناكو

 ىناماغو اا ع مدق

 هط ساطرقلا معمر

 ينل تناك ىلا ةيالعلاو

 ةعرس نع مهنا هيو

 نمان>رخ ماولاقف مهئيج

 ىلا انا صوا:ءموهو كدنع

 نم ةد> او ةعاس قهدالب

 املف بصنالو بعت ريغ
 قا رطلا ف انرس انمحر

 بعتلاو دوال مايأ د

 عامسدنعت لف بصنخلاو

 الاهلاالنأ دهشأ مهنم كلذ
 ناوهتلالوسر ادمن أوهلل

 ١ م قدح مال_سالا ند

 ىلامورلادالب نمتجرخ

 يرماراصو مالسال' دالب
 ( هدحو هّللدلاو ىرتامىلا

 هللاافع مهضعب نع كح (

 يف ناك لاق هنأ ( هنع

 ىنأنةيواعمةفالخ ن مز

 امهنع ىلاءتهللاي ةرنامةس

 ل

 لالا قاضف تانب ثالث
 رةفلا امدتع شاو اهيلع

 مايالا نهاموي احا تك
 ألا تلاقف عوجلاملانم
 باطا ىح نربصا !هتانيل

 تاكو ةيولع ةأرما

 ىضاقلا.دنع نمايش نكل
 00 لان تدب نم

 عامس دزعاماذإ تربصف

 تدب ىلإ نمدلار تضضه

 تلصو اماذ ىضاعلا

 لوخدلا يف تنذأتسا
 72 م تردصعم ص

 22 0 مس ل سما يا و مب م م يس يمص حل ا تفس وج تس وجم بصإبولا جبسم بحس هد مدم جمل هما دوم دجممات وج جمعا رس ممم و مبسم رك متم ا صمم هم تل تتجسس رب با ومص سس جم جم د
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 .نوحابذلا عمساملفادب د.شار> هتبحو ةيسأهتمحر ف هنمةبحاهيلعىلاهت هللا ىغلاف مالغلا هيف تأر هتحتؤ املا

 | ليئارسا ين ىفدي زبالاذهنافاوفرصناني>!ذلل ةيسآت ل اقف يصلاا وذيل مرافشب ةيسآىلعاوا,قاهرماب

 | نوعرفهب تنااما مثكمول الف هحيذب كرمان او مل حادق متن.ك ىل بهو نافهايأ هيهوتساو وعرف نأ أناف

 | لوسرلاق هيفىلهج احالؤانااما كل نيعةرقن وعرف لاقف انعفنينا ىسعهرلةقتال كلو ىلنيع ةرقتلاقو

 ىدع يهب ىلاعت هللا هاد ترق أ م نيعةرق النو وكل نانوءرفرق أولهب فا< يذلاو رمل سو عهالاعم

 ناو ليئارسا ىن نماذه نوكي ناف اخاىتالاقو 0 هحذ نادار راق لاق كلذ همر > ىلا: هللا ن كو ثا 0 ًارمادب

 تدارأة يس [تنمأاملف اه هيه م ىت> هءلكن ةيسآ لزت "لذ انك .املاوزو هدي ىءانك الهىذإا اذهنوكي
 هيمست نأ

 نب ليعم س اانربخ ادب والعنب 1 انربخا رفعج نب د2 انريذادي ودتف نبا (انربخا) ى جوبر و# اة برع

 00 ,ثو ءاملا وم طبقلاةغاب وهورجشلاوءاملا نيب دجوهنال يثوم هتمسف الاد داضةقا مسإب

 َ رصغعب 00 ان ليئا ما ىنب نالاق سا عنب نع كاحضلا نعل: اةموربب 8 ىقربخا ريشب نب |انربخ ا يسدع

 | | ١ الا نعاوبنبإ فورم ا همر ردا رابخ ا ديساالاوم دى انا 5 طةا

 و تنكر دالي تب راق سدو انتاج أع 0 انعوتحسان 1 وتاج يرحل

 هلءارغا ضرالاىلءى سوم عقو املف لايق تجلاءذ 5 ىلا 1 ل كراع ل تلا
 ا نيح كيل' تئجام هز هاياملت لاق ماب اق يف يسوم ب> لخ دو !هنم لغم لك شءتراف يدوم يندع نإ دو

 ش ْ ءىذش ب> تدجواماي> اذه كنبال تدجو نكاو كلذب نوعرفراب>او كدلولتق يأرىفالا يننوعد

 امابىلا ءادق نويمأا ضعب اهرصبا اهد:ع : ن“ ةلب اقلا تح رخاملفانو دعوه هارأ اف كنباب ىل افتح اف هله

 ١ سموم لعاةوخبعنصتام لقعترفالقع شأن بايلاسرحلا !لههأم ا هتك تلا و ىدوه لعل > دم |

 ىدوم ه كبح هللا دارأ 1 أهلى اع: هللا نماماطلا كلذ ناك ءروجسهوهورو: لايف هتمّدلاو ةقر> ىف يسوه تفاف

 : فول يدوب مادو و 2 1 تااقدإب افلا هذه كيلع خدأ ام ط ١ أةؤ ع اال رهظي .وْن اهطريغتي ه2 طر عاصم :ك:|ذافا )2-9

 ”تلاق يصلان ياىسومتخ أ تلاقفاب !ةءابيلا عجرو اهدنع نماوجرذف ةر 0 ىلة يف ارعم ىه

 اكلنا ةاماللم وأدرب رانلا هياعىلاعت هللأ لءج دق هنت دجوف تةلطن اف اةروات اا ىف ىصلا» اك تعمسف ىررأال

 نوعرف حاملا تأرال يسوم تاما معا“ نبانع كا>ضلان ءلتأ 2م ءربد وج نعرشل نإ ( قدس لاق)

 تقلطن اف لينا وهو ملا قف ذقت مك دوب اهل زذء2نا اهسفن يف هللا ف ذقف اهدلو لع تفاذ 8 نادلولاباطىف

 : توبأتلااذ مب نيعنصت امر اجنلا امللاقو أريخص اتوب أت هنم ترتشاف نوعرف موق ن هرصم لشأ نه را#< لجرولا

 '' هتلمحو توب اتا ترتشااملف لاق ن وعرف ديكي شخاتلاقم و لاق ب نكد: نإ تهركو ىلانبا هيفابخا تلاقف

 ريشي لءجف قطني ملف هن اسل هلاك كسمأ مالكا ا وجع م ءاملف اهرما مربخيل ني>اذلاىلارا جلا قاطن نأ تةاطناو

 ١ ىلاراجنلا ىبتنا امافهودرخاو هوب رضف هوب رضا مريبك لاق هرما مهايع ااملف لوقيام ء ءانمالار دن لف هديب

 1  هرصدو هن أسأد ىلاعت هللا ذخ اف مهربخ يل عاتاف ءانمالا دي رياضيا ق لطناف ملكتف هن اسل هيلع هللادر ه١ضوم

 ناهيلعىلاء: هللا دهشاف ناريح هذ ىووداو هيف عقوف هوجرد>او مهوب نذف ايش رعب و مالكلا قطب لف

 - هرصب ودن ذ امسل هيلع درف قدصلا هنمدللاملءف ناك منيح هظفحم هعم نوكي نا وهيلع لديال ن اهرصب وهناسأ هلدر

 - دعب كل ذو ر>بلايف ةقلاو هبىسوممأ تن :اطن اف دقدصو هب نمأف ىلاعت هللا نمكلؤ ذا معز !-جحاس هن هللردع9

 1 ناكو ةيلعسانلا مرك ان متناكو اهريغ دلو ا د نوعرفأن مدد ةنالث هتعضراام



١ 

 ا رهدنمهأب ايطالا اهرجدف وعزت ناك و د دش تي 1 0 0 2 ةنلل 0 هَ

 ناسنالاه يش هنمذخو ءيش رحبلالبقنمالا اهأرب ىرنالاناكلملا مما اولاقناهرمايف | اوراظن او
 ا ةعاسقاذكو 0 1 ا 0 موا ف كلذو كلذ نم ًاريتف اهصرب هل خطايو ةقب رن ْ

 هعمو لينا ريف ش ىلع ناك هل سا! ىلا نوءرفادغنين:الاموي يف ناك اماف سمشلا قرش: نيح اذكواذ؟'
 رم . راو> عمل ل ىطاش ىلغتساج ىدح ام راو>و كوعرفر "تنب تلبقاو محاز 2 ؛ةيساةتارفا

 ا نوعر ةلاقف اومالادب ر ذ: تونأتلاب ليخأأ لم ةازاكلز لع نءاهيبف نوهوجو ىلع ءاأ نحضني و نبعالتي :

 ا بناج لك نمهردتب افدب قود ”ارجشلاقلمتدقرحبلايفىشل!ذهذا

 | هرب مارون توب أت ايلا فوج يفتأر ةةيساهنم تن دف اوردقب َّ هريك ا و+اعو هيلعاوزد بابلاحتف

 ا أوج اءؤ هي دب نيب هوعضر تح 2 كا

 هدهد يف ريغص يبدعن ي هاذاف توباتلا تدتفف هت اءؤ| اهتادهواهمارك ان هىلاءتدللا دارأىذلا ارماللاهريغ |

 نوعرف هبحأو اهباق ىف يمومة < ىلامتهللا ىقلاف اذبل ا,هص. هماهبا ىف .ةزرهللا ل هج دقو هيننبع نيب رونلاو

 نم ليسي ناكام ىلاو يا اح وباَتلا نههوجرخا اماف هيلع وعرف تنب تلبقاو هيلع فطعو

| 
! 

 -ظنانا .كلملااهيا نوعر رف موق ن نهةاوغلا تل'ةفاهردص ىلا هتتءضو هتليتف تأربف ا,مصرب هب تطلف ةقيز '

 ْ هنم هتبهوتساف هلتقب نوعرف مهفهلتقاوأ رحب لاف ::مرااذهوه ليا -.اينب نم هنمرذحن ىذلا دولوملاا .

 | تلاقىسود ماذا مئاولاقر جشلااو ءاملا نيب دجو هنال يشوه هتيم سلق ع هيهس لاق هنامث اطل هبهوف ةيسآ

 ظ باورهتكلهادق مأوه ى ا ارك نال نيمه 7# له هيب هي ره يمس: تناكو هتخال :

 | تاسرادق ةيم هتخا | مان ورعشي ال موددب نعيأ بنج لع هب ترصبفهللادعو تدنو رحبلا

 0 اهدن لبةي+ هعضرتلن منمةأرماهت ذخا امك ل ءجف يسو» هب ىل رتارئظ هلراتذتأ ن نباامينالك نماطو> نم م ىلا

 نسا || هيلع عمت :جتل قوسلا لا اا مز حاف توميف نبللا نم عنتت ناة يآ تقفشأ قد

 انمرحو لجوزءهلوق كلذف ةأرما يد لبقب مقاهنم عضوا وامد 0-0 و اهلليقي ار ءظال بصتناوجرت

 ؟ل هنول هك تدي لها لع كلدالهةرؤاقاايحأ رهرما مثايعا نيح يب ,هوهتحا تلاقف لبق نم عضارملا هيلع

 تلاقف هله العانيل دف مالغلا اذه تفر عدق كإ ءاودل موحصنب كي رديااماهل اولاقواهوذخاذ نوحصان هلممو
 ىلا! تقلطناذ اهوكرتف هتعفنمءاجرو كلملاّةر 0 غر لجأ نم هياعوبتقفشو هل محصن اعاو مهفرعاام

 ريشبلا قلطن اف هيبنج الم يتح ايد” نم نمل لزن اهرج> ىف اهم ىلعهتءضو املف تتاف ربخماب اهب :ريخاف !ممأ
 دنع 35م1 اهات تلاقامب عنصي امتأراماذ ام.ىنافاع هلا تلسرافارئظ كنب الان دجودق نا'هرشبي ةيس ل

 كلاطوات اوهيضيف يدلوو دب عداذاع طعماالتلاقف طق هي> لثم ايش بجا+ ىتاف اذه ىنبا ىعضرت

 قبب ةكراتريغىف اقالاو تاءؤ اريخالا لىلواالو ىعم نوكيف ىدلوو يب ىلاهب بهذاف هينيطمت ناك سفن ' '

 ىلاء”وهناحعيسهللا نأ تنقب او نوعرف ةًارما ىلع ترساعتفاه دعو للا ناك ام ىسوم ما ترك ذنو يدلوو

 5 اهي اهلا هدر مئمايأ ةثالث همأ نعيم بهومةب.غ تناكلءقو #* اهتقو نه اهتدب ىلا اهنبا تءجرف هدعو زجننم

 ا ينباوهلوقت تداك اهني 0 تءاجاملف نزلو اهنيعرقت قدماىلا هان ددرف لجوزعءهلوق كلذو'

 ا هتبناو نينمؤما نمنوكتل اهب اق ىلعانطب رذا الواهب ىد دل تراكنا ىلامتهلوق كالذف لجو زعدتلااممصعف

 ا تلاقف هيف هانااهم رتامو:| 0 اءوف ين اىتارت روك نكح يدوم مالةي-آت لاق حرع .رااملف هظفح و انسحاتايث هللا .

 يدم ةنيماب ةثعاب ىناف ةمأ اركو ةيادهم ينبا تليقتس .!الاةدحاو ن نم ىقب» الاهتمرا,قو اهصاوخل ةيسأأ]

 | ط لخ دنا ىلادما تدب ن جز خانا تق ونموه ةتست فحتلاو ايادطالزت ” ملف نكتم هتمراوق لكعتصتام
 ىقلطنااطتلاق مهيلعاهرثا ن-> ن متأراماهيجعاودب ت>رفوةتمر ؟ ١!يلعلخ دزااملذ نوعرف ةأرم

 ص 0 *تلخدف

 مالسلا هيلع درق ىضاقلا
 ف رشي كةدحاحام لاق ِ

 لذا يديسابي هلت لاقف ا

 نوتكرتدق و تانن ثالث

 كلءلكيلاتمجو عوجلاب |

 نمءيشن انيلع ق دمعتت نا

 املف لاق نيم! ل م تدب

 لاق يش كيطعأ ادغ اهل
6 

 تءاحوه دنع نهت جرد

 نم نيكبي نهو تانبلاىلا |
 نهتل اقفعوجلا ةدسشس

 دقف نكي ولق نبيط ىلانباي | ن
 دغيف دنا ىضاقلا اندعو ]ا

 هللاءاشناو انيلعق دصتتي
 لاقئميلاعجراا دغ ىملامت
 لاقهدنع نمءىثب مكين آو

 تت ارديتسمةلوأل اكلت نيف

 تيه ذحابصلا حمص |املذ

 ىضاقلا تيب ىلا نممدلاو

 باب ىلع اسلاج هيدجوف
 درف هيلع تماسف هراد

 هلتلاق مث مال اهيلع
 يدعو تنك ىديساب

 كتئدجدقو ءيشب سمالاب

 مساملف هيلط ىف ةعماط
 لاقواهر منو اهمتشاهمالك

 ةأرملا تعجرف ينءيبهذا
 ىلا تءاجو ةيكاب ةنوز
 اهتيبل ةرواحمتن اك ةءارخ
 ءاكب تكيوابيلا تاخدف

 ىاب ىذا تلاثو ادءدش

 ىاب وىلانب ىلا عجرا جو
 ىابو نوهيلا ندظا نيع

 لاطو نوديجا ناكسل

 اهعريضت دازو اهؤاكب

 دابلابناكو لاقاماحتناو



 ناءغوريثكلاماز ناكو

 ؛ مالساللاقيقرهباق ناكو
 ا د رخلا كلت أرام يذف

 1 اهبدحو ةآز 1 6 من

 1: ك1 : 1: 3 . .١ 1 . ١ 1 صضعءا لاقو هلع
 تلاقف لءؤاع !اهريخاف ىلهةيهودق ىذلا ىصصل اذهيفكلادبامهلتلاقو 1 < *

 ا ةارملأ هله وتلا هناماغ

 شاطف

 اهيلا هز ا_ءاغ ب 2

 راظنذ هيدي نيب اهو رضحاو

َ 

 يجب
3 

 ىلع ىر# امعومدو ايلا

 ا ا,تاك يكبر املاقفاهدخ

 ىل نا تلاقف ةلفيرشا

 نو:كرت دقو تانب ثالث

 ةماع ترعقو عوجلاب

 كوديس لاقف امت_صق

 راتي:فلا'هوطعأهناملغل
 لاق شامقلا نم ةلدب و
 مم3ك-خاف كلذ اهوطعاف

 مالسالاب هل تعدو ةأرملا

 ترتكاف اهتانب ىلاتيهزو

 تراولأ نمرانيدب نذ

 نوهلا تلخدو ماسعطلا

 تلاق مث نعبشو ناكاف

 كئامعن نم هقزرا مهللا

 امتانبل تلمصف مئةنجلا ف

 املذ لاق بايثلا ناولأن م
 يف ىضاةلأ يار ليالا ناك

 دق ةفايقلا ناك همانم

 يداقلا ذخأ مثتماق
 «يج دو ةنجلا ىلا هب ىضهو

 ةكحرم لس وهو ءانولإا ىلاءعرصق ىلإ اهي

 ّ هقن رارشرمحا بهذ ند

 ءيضي ضيبالا ردلا نم

 نه ةي راح نيتفا رش لك نيد
 نه قرشا نيعلا روحا

 ردهقلا ند ىوماو سمشلا

 هرجو يفاو> اص هوأراملؤ

٠ 
1 
 ا 1

 0 ا ا 5555555 5 ئ آآه 5س[ٌ[ٌ[>[ت[ت 7ٍ_ ىيىِىِىِى]ى3731 هم كمل

 0 وعرفت 1 ىسوم لوانتف 3 رج> قةءضور هذذخا نوعرذ لعد تاو املفهمر 5 .:!نوعر ذ ىلاهب

 ١ هنا( تاياورلاضء؛ينو) ههجو مطاهنالاقي وةرحالا لإ وطنوعرف ناكو تارعش ضعب اهنم فتن ام دج
 ا هنمريطت وادي د شا ررضغغ ب ضنذ وعرف ساد ىلع 4 بربخفريخص باضق هذي ودنوعرأ يف كن نعد تعا ناك

 ا  نيعرفلاي 0 4 كلذ غلبف هوم ذل نيحابذلا ىلا لسرأذ بواطااىودعاذهلاقو

 أ ' ةلمضاو توقايلاوبهذلان 0 ا را مأكنييأو ىنب هيف لع جااناو هأب صنم اذه

 ٠ ا بهذلاه يف اء_-طفل تءيضو هنامث يمص هناتماعةردجلا دخاناو *ج2 ناف لقعي وهف توقالاذخأ نافار 0-0

 . مالسااهيلع لي ربج لودف هيلع ضبةيلر ,هوجلا ذخايهن ىلع هدب ي هوهدقر ما !هينرخآ اتسدطو توقاولاو

 2 لاحاو يلاء:هل اوق ين لاق ىذلا كالذو + قار حاث هن أمس | ىلع تءاذ فىابع ضظووةر 2 ىل رع ض,ةذ را ىلاهدي

 | هنعهللا فرجو هلتق نك فككف لعب ال يدع نار ؛ هلءذ ىلا يرئالا ةرسآهل تااةؤ ىلوقاوهةفي ىاسأ نم ةدقع
 ٍإ ةاريننم لك هب ن راكىد موأكس انلاىلاو هيلا هّللأ همم ,>و نوعرف تدب ينامركم ازب ؛ زع لزب ١ ملفءوسلاكلذ |

 ْ هللوقف مالسلاه يلع نا_ مين ىدومالا ال ىلاق نبملا ءلا نماد> |تدبح أله س مابا لئس هنإ ( ىذؤرإ وز

 5 ,حاناك ءارؤ ين , ل )اع تقلا !ءلاق ىلإءت هلا نال لاق كل: فوكو

 * مالس سلااءرواعنورهر , نار 3 ١, يدبود ةيا> 0 كلا اهلا باب ملأ )1#

 . لعو ةدؤتب ماك: ملكت اذا, :| ءالكلا نيد قا 0 مو :ال>ر هللا ينناز 2 نإ كور رهن اكراي حالا بيك لاق ا

 رع ناكو يدوه ن -«لو رك ناكو

 0 رطاددد نوللامد الجر

 نا ارمعنإ يسومناكو اا امضي ءزأ فر ط نعد 0 لا

 ا 5 اسا فرط ىلءاضيا ناكو

 *( ني دم هدوروو رده ن*؛+ورحو ىطوقلاةلذق ةوعقيف عبارلا بابلا د

 نراك و نوعرؤ سدا ام سدأب فن وعرف يك ارميجك رينا ةدشاناز رك ند ىسو# غاب ريسفتلا لها لاق

 ْ ملسعيالو مهيف تناك ىلا ر>لاو رظلا نم ريثك ليئارسا يف نع هب عنتمأو نوعءعرف نب يدوم يعد

 | يسوم ءاجاماف يسوهه دنع سدلو ءابكرم موي 0 ةعاضرلا لق مالا كلذذا س انلأ

 | ذا نلا ف صن ١ اخ دف فنما هل لاي ض راب ليقملا هكرداو اقسم تن كدر ثكوعر ف ناهلليق

 أ نوعرفل [نمر>الاو ليئا ها يب نما ههد>ا نالت نيا جرب 02000 ىدعب 0

 نه ةلفغني> ىلع ةنيدملال> دو أميف ىلاعت هللا لاق يلا ى هو دحا |,

 ١ هللاعي هتعمش نم ىذلاوةرث الا هودعنءاذهو هتع رش نم أ ذه نال تتقي نيادر اهيف دجوف ىلع: هللا لانك

 ْ خيبطمالابطح ى :رتشا دق اكو نوتافهمسا و نوعرفلاز اي> ناك طبقلا نهلجرهودعنمىذلا مىرماسلا

 ىطعبةلل ىسوملاقف يطبقلا ىلع يرماسا'هثاةتدسأ يسوم هذ رماهلف ىرهاسلاعنتماف هلم>يل ىرماسلار سف

 ْ صاخودب شايف يدوم ب ضغف هلييس ل< نا ىبأو كيبال< قهذذآ اعا يسومل زابملا لاف هعد

 يقف ىدوههزكوذ ىلع: هلوق كالذؤ هلدقدب رب الوهوهلتنذ ىدبوههزكوف ىطبقلاهعز انفهدي نهىرماسلا

 ا هنأهلرفغف ىلر فغاف ىسفأ تءاظى ابر لاقم نيمم لمغم دو مرا 2 ماده يدوم لاقهيلع

 | تادق ىلا س فنا 'تناكول للال>و قرع 8 ارم نإ يسوم يلا هللا ىحوا(بهرلاقو) م>رلاروقءلاود

 ” ةدحاوةعاس ىلرةن+ل !ممالكنع توفعاءاو باذعاا مط كتقزال قزار قااخهلا ىنانيعةفرط ىلترقا

 . ةنيددملا يف حبصأ هلتقاماف ىليئارسالا او ىلاعتهللاالا امهري + ىطبقلا ىسوه لتقا!و اوناققزار قاا>هلا ىنا

 افئاح 52
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 الو انة انلذذذ نوعرف لآ نمال جراولتق دق ليئارسا ين نا ةلاولاقو نوءعرفاوتاف راوخالا بقرتيافث
 | تبيشاللو ةئيب ريغب يقي نا مةتسي ال هنال هياعد,ثي نموهم اقب قوتا نوعرف لاف كلذي مط صخر 1

 كلذ ىأرفدغلان ه يسوم رم ذا ةنيب نودحال نوفوطي مهافيبف كلذ اوبلطاف ملظلاب ذخالا ىلع كد أ

 هنمناك امىلع مدانوهو يءهوم فداصف ىنوعرفلالا امو لع ىل دارس الاهث اغتسافامن وعرف لتاقي ىل ءارسالا

 ىوغل كن اىلِي 'ارمسالل لاقو ىنوعرفلاب شطب نار وهوه ديد ي هوه بضخف هآر يذلا 8 كف مال

 لب ةأاملذ نأ ضغناكو مالك أ يف ٠ هيلع اكاغادنا لح مفي شلت كلا نظو يسوم نهىليئارسالار ف نيبم

 كلذ لاتاعاوةن "هلا سم الاب اسفن تلتق ا؟ىناتقن نأدي رأ يوما هللة هلتقديرب هنا ن رظ هديدمو هرص: 2

 قوعرفلا بهدف اعزانتف ىوعرفا دارااءاوهدارانكيملو هدارا ىسموه نو نأ ن ظو ىدوهنم ةفاخم

 ودعلا رئاسلا ثلا وهو سمالاب لجرلا لتقىذلا وه ىسومنارك ذو ىليئارسالا نمعمساع. مثربخاف

 هأنءم يف كدشذ , وقمالاق ب دصلا نمكي لعى رحال قاعلا

 قحالاقيدصلا نم كيلع ىرحأ ؛* ةضغب ديازت اذا ببللا تيرا

 ىلا ىدتويالءالغ هناف هوباطا مهلاقو ىنموملتقب ثرماو نيحابذلا لسرأ كلذب نوعرفربخأ املف لاق
 نء هتعيش نم لجر ءاجعف مظع الاقي رطااكل سس يمومناكو قي رطلا تاينث يف ىمو٠ بلطف قإ راعلا

 (يوري د) هب نمآو ىدو 0 قدص نهلراناكو مهاربانيد نم ةيقب لع ناكو ليةزح4ل تي ةلبإ املايصقأ

 نوءرذ ل [نمؤمليقزح نيع ةفرطهّللا اورفكي+ل ةثالث مالا قارس ىللاق هنا مو هيلع هللا لص ياا ن ع

 نءؤه ليقز> ءاجف لاق ملضفاوهوةنجلا هبجو هللا نيا اجب نع | بي.>و

 هريخ اف هيلا ني>ايذلا قبس ئدابي رقاةي رط رصتخاو هلتق نم نوءرفهب رمااع ىموهرب>افنوعرف لآ

 ( اج رشا كواوتراكو نر اب.الملا نا ىسوهاي لاق ىعسي ةنيدملا ىدقا نهلجرءاجو ىلاعتهلوق كال ذذ ربنا

 هعبتاف ينعبتا هلل |ةف ةزهعهدامب سرف ىلع كله هءاجف بهذي نبا ردي ملو ىسوم ري>تف نيدكانا| نم كل

 نيده 3 رعم نه ىمومج رخ لاق سابعنبا نءريبج نبديءس نع (ىورؤ)نيدمهىلا قب رطلاهادهف
 امياال صوافرجشلاقروالا ماءطهل نكي ملأ ةَر هيلا ىلاةؤوكللا نموحن لاقي و لايل نام ةريدم مهدد و

 هنطب نمىرتا لوقبلاةرضخ ناو همدق فخ عقودقوالا

 (هايا هقلب | بيعت جما وزو نيدم يسوم لو ديف سماها بابلأ)#

 هللالاق د ىأاىهو رئغ.امتىاذاو ةرجش لصاينلز لايل نا يف نيدم ض را ىلا ىسو م ىهتن اا ءاملعلا تلاق

 ناسي# ىا نادوذت نيدارما | ممودنم ددورو نوةسإ سانلان ٠«يةماف ءاعدجو نيدمءامد رواألو يبلاعت

 اءرلا ةرجا ازم ىلءر دقن ال ن ات عوض ن رانارماانال اعرااردص», يت جد ىقسن الاتلاق اكيطخام امطلاَقذ !هههانغأ

 ابرعش ناينعت ريبك خي ثانو او مهضايح نم ميت .دامو دوجاح لوف انمانغا انيس موي شاوءاوةس اذاف

 بدحاص نوربث هر> ًامايذلا يسومةارما ىلا مس ١لاق سابع نبا نءةزهى نع ةماس نبدامح (ىورو)

 ىهو اروفص ىرخالاو انونحلاةيو ايل نيتي ر 0 مساو ا ينلا برعش ىخا نبا نيدم
 نءرفنااناكو ةميظع ةريصامسار ىلعرتب كانه ناكو امممحر ىسومل كلزاتلاقاءاف مالا هيلع ىمومةارما

 ١ نا ظعاولا ناهعفانإب كلملاديعديعسوب ا ذاتىالا ىدحو اهسار نعاهوم ةرإ يت> اهلا 5 هت لاج - رلا

 اعلا اهعيارو اهم مرضح دقو ءلاقءإ اعرلا اهنم ىقست يتلا ريغ رثب || 7
 أ اولددخاواع از“ نع هر 0 ا

 ىعبوم ىلوو سائلا لبقاعي رساءهيب |ىلااةءجرفاهاورا ىح امهمانغا!فليق.ذاكمنغ امدقامطلاقو
 ءاش واو 0522 - كلذ لاقدقل ساب امك ن نبالاقريقف ريح نهى ملا|تلزنا ىنلابر لاقو ةرجشلا لظىلطظلا 1 ا

 ع

 اخو تال نسل مو اواو

 0 الناكو 1

 .هنلا نم اهيف اع ةنجلا
 كوديسأ ةردنالاو مقملا 1

 ضضاقلااودرط مث ىقارصنلا |

 هل نم هوجرؤاو ا

 از رانا ل ةملعم هدرا

 لب تا مي هأتلي وان لوقي وهو

 نك جر> 6 ئه درؤام

 ىلا ءا> َىَحس رس هتقر 1

 أ ارصنلا كود لس ككحب :

 جرأ 2 بابلا هيلع قرطو 1

 كودي ناماغنم مالغال ا

| 
 ا
ِ 

1 
1 

 ان وعرم اعز يخاقلاهبتناق 0

ٍ 

 بابلا نم لاقوىنارصنلا |

 . مالغلا عجرف يضاقلالاتف ا
 يع خاقلا ناهالومربخأو ا

 لو_خدلاب هلنزاف بابلا |

 - 59 ا أ +ل هع مآ الذ !>دوؤ ا

ْ: 
0 
 و

 أ
 لاو هساجاو هب بحر '
 لوللا اذه يف كج احام ظ

 تامع له ىذاقلاهل لاَقف ١

 لاقف نإ ىللا هذه يفنري> ند ْش

 هده قنا كلوُدوَش ا

 ىلنيا ضناركس ةليللا |
 هقدصي لف لاقري_هلا ل |ءؤ ا
ٌّ 

 هتامع يذلا لاقو يذاقلا ا و.

 كد ةليالا هذهىف ْ

 اصرح كودمسلاَءؤر' دد

 قربخا ةيضقلا هذه ىلع |

 هريسدحاف لاق كَ هلأ قىح 7

 امو همانم ىف هآراع يضافل 1

 عم ساملف يضاقلانم عقو ْ]

 ا
 ا

 هذه ىنارصصتلا كاوديس َ

 هيمدق لعام اق برايورلا

 ةديدجابا.ث سيلو ل.تغاو |
 يؤافلا يدب نيب سادو



 دهشأ ىف كديددمالاثو

 ا

 ' ءاح 4ل _مزاهللا لرد

 قألا

 نم ىؤذافقلا

 نيدو ىد__هلاي

 جرخف لاق

 رظنافان :: زحام 5 هد

 5 لخبلا يلا ىخااي

 رانلا لها نم

 قارصناا لءدجو هلل

 يضاقلا لءج

 مو همركت ةنجلا لهانم

 بهجت |ام مالا سأ الاوريو ايدل

 ىو هسا امو اذه

 قرع هلا نون لا ىذ نع

 لاقدنا(ةنعىلاءتهثنا ي ذر

 ءيطاش ىلع يثمأ) ا اهب

 ان رقع تي 1 لكتلا

 ا ردءح تَدساَم ىذثعب

 ئه بروق هلك تدر
 ردبلا ف عقو يِ ىب> أعرمسه

 ةعدفض هيلا تجرذف

 رهظ لع برقعلا بثوق

 0 ىد هب تءاعمث

 ا هيلا بن اجلا ىلإ

 نه تيبج.تف اهيلا ر طنا

 لزن الذ هتعمنو كلذ

 راس اهربظ ن 3 3

 هيف ناكم ىلا 0

 قادقونا 0 8

 هين 7 مظع ن نينت هيلا

 كلذ هيلا عرسلف 0

 هلق نينت ”! غلو بروعلا

 كد مناي جمعت تددزاف

 ت'ئجو ا :وهناحيس هللأ

 هتفياف لجترلا كلذ ىلا
 !ةَو

 اراه ىلونابمثلا ىاراملق

 ٍ 0 اودل كلي رم

 ا وعرم اعزف هموت نمم
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 ا 7

 ٠
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 | اهلاقفامنمكلذ يرينأ يسوم»ر فا مدرب 31 راا بوث تقصلاف راسم ف أمعبتب ؛ ىأ اميلي وهو هتمدقتف |

0 

 'ه را 7 ٠

 0 01 رة الاال لا ابو اق رظلا عوملا 0 ةرْضخ ىلارظني .١ناسنا | ةدحرالا 1
 أ يللا اكحاورعرأ 3 '<لجعأ امامه لاقاهبيب ا ىلا اةعجر املأ 0 درك ' قشىلاجا 8 ة4غهناو اهلاق دغإ | رقام !

 | ىنا يمر اهادجا هت ءاجف ىلا هيعداف يب وهذا امه د> الل اقف | مانغا أل ىقسف |: حج 0 امو

 ىسو# ماقف انل تيةسام رج أك زجيل كوعدي ىنانا هلكلأةؤ ء ا ودعك ىهو رسوم اهجوزت

 بوقمعإ ينباناف اجمنج نأ يتح ةاصحي ىمادق ىمران تاطخأاداق قب رطاا ىلع ينيلدوىناخ يشماىءوم

 بيعس لا سف ب. ىش ىلع لذح د ىد هفاخ تشمو اهيبا لزمه ىلا قا ر طا'هل تتعنف ءاسنلا زاجعا يللا 0

 تناكىبلا يهوامهادحاتلاقف نيماظلاموقلا نم تون فختالهللاقفربحلا هربخاق هتصقو هلاح نع يسوم
 مل_سو هيلع هللا ىلمص ىننلا (لاق) نيالا يوقلا ترجاتسا نمريخناهرجات ءاتب أي يسوم ىلالوسرلا

 نيع ةرق تلات ني > نوعرفةأر ماامهادحأ ام. اصاف ىمومىفات سرفت امه ةلكن ات ارد ءاكتلاق دضأ

 نيمالا ىوةلا ترجات-١ ندريخ ناهرجات-اتب اليت لاق ثي> بيعش تن ىرخالاو هولتةلال كلوىل
 كناكيهاهوبأ اهللانةالجرنوعب راالاهءفربال يذلا مظملا رجالا لازاهنال نيمالا يوقلا تلاق اماو
 ةبغر بيءشهيفدادزاف ق١ رطاايفهايا اهرادت .نيوصافرما ه”ريخاف .ةناماب كملعأ افهتوق تفر ع

 يف ىأن يح اصلا ند هلوقيا ججح نام رج جا: نأ ىلع نيتاه نب ايدحا كحكن أنادي رانا لاف
 (ىودو) ة لا تيضق نيلجالا اع أكتب و ينبب كلذ ىموملاغذ كط رشن ءافولا و كعمةبحصلا نس

 لاق هنايورو امماضف أو امملك1 لاق يسوم ىضق نيلجالا ىا ىشس هنا مل و هيلع هللا لص هللا لو سر نع
 امهارذصل جدزتو امهافوا يذق

 *(أهرما ءذب و ىسوم اصع تعئرك ذيف سرداسلا ب اباا (

 نا هتنبا رما ابيعش نا مئاولاقاهيفهللا ةردق ةلالد نمر هظامو ايف تناك يتلا عف انملاو اممسسا يف ءاممل."فاتتخا ٠
 كالمةيلاامعف دهدنءةعي دو اصعلا كلت تناكو اصعب هتءاجف هم اعريفأبنيعتسيف ي هوهاريطءيلاصعب هينا

 اه-ال أهنيدإ اهم

 3 بنهدش اهذخأ َى- كلذكتاازافاه دي يف ىه تطقس اهريغذخ ا ناتداراوأ ماكم ىلا امدرا اهكتمناك

 "طاب ىلعوربيءشهللاقف هدنعةعي دو تناك اهمال كلذ ىلع مدن اهايا هاظعأ اماذ ىسوماداطعاو

 ل قط ملف خيشلاا+ 5 اع ضرالا لع يوما, هضوأ لو صضرالا ىلع اهءعض ل |ةذ هم همأ 9 5

 هال بيعشدنعثبل ىسومذا ىرخاةياوريفوهلاهكر تالذ تسع يأ ملفا معقرذ د كرب كرد !١ ىدوم اهدخاف

 هم "انو عجرت تلاز اف ىرخا اصعب هيناننااه رماو تيعشا ,يلعاهدرفؤ لجرةروصٍلع

 عابسلااهبأ ردت كعمنوكت يصعلا نما|صعذخو تبا اذه لخ داهللاقو هل : ذاف فارمدنالا ىف هن ذات مسمللا

 تراصف اصعلاهميأا تدث وتدبلاى دوم لح داملف بيعش دنع دموي ءاربنالا ىصع تناكو كمنغ نعو كنع

 نابيعشرديملواصءلارمايربخا دقناك ابيءشن ا كلذو اهريغ ذخو اهدر بيه شال لاقف امم ج رخف هدي يف

 كلذ لعفف هدي ف تراص ىتح تبثوف اهريغذخ ايل به واه اقلاف تدبلا ىلا يموهاهدرف ىسوهره اهبحاص

 ا

 ١

 : يدي فريصت ىحات وكلذتامناركف تا ارمامتددردق ىسوملاَمف اهريغذخ كلل لقاملا بيهشهللاقفارارم

 نينسرشع يدوم هلى عرو هتلباهحو زو ( اولاق) اهذذ هللا ف ىلاعت هللاهدي رب ص كلذنا يصرف 9

 يعش ناك رصهفاوو ندمنم يدوم ج ر>الو اوإ اق د بوعاش ةئل انه دالوأىسومل داوو

 هيدي نيب هيقلي و زيحلا هل لرمممكي من هسأر ىلع يدوهم 5 لك ًااذاف هع ردد لاقو) لك هللوقيو



 ةنجل انه ءىشنءهولس ملاعهناف مربخأن نا ثالثن ء هولس تلق صاع نب در نب هللا دمع مم دق

 لاقف !هنعل كف ضرالايف تسرغ ةرجشلو أنعو ضرالا يف ؛ ميضوام لوأنعو سانالهّللا هءعضو

 عضو ام لوأ اامأو دوس لا ل .؟رئا اذموهف منجا نم صضرالا يف مانام هعضو يذلا ءى ةلاامأ هللاديع

 ض ردلا يف ىلاءت هللا ,_مضو ةرجشلر ًاامأو رافكلا حاورأاهد رب نول, توهرب رك 0 00 قسانلل

 عطتقااعا لولا اذهىلعف لجرلا قدص(لاق ا غلب املق ها هاصءى دوم اهنم عطتقا يتااةجسوعءلاف

 ع: نبالاقو امم

 هللا هازخألاق باتكلا ةبواعم أ أرقا الو م>حديف اوضكرإ لش ةعإ دأ ن ٠ عهلأسإ ةبواعمىلا مورلا

 هيلابت كف ذ اهنعالأسي هديا !!بتكف كلذ نعةلأساف س ع: نبا 000 هل ليقف انههاهم ىملءامو

 ليعءدسا ه.ىدف يذلا شيكلاو ءاو>ومدأ 5 محريف اويضكر بولا ةعإ رالاامأ باولو اع

 ناكوةنج+اسآ نهىسوم اصعتناك ءاملءلارثك ألاقو #* انابعث تراصف اه اقاأ ث يح يسوماصءو

 نأ ىلارباكن ءارغاص سانلاامثر وذ ضرالا ىلا ةنجلا نم مدآ اهامح ىسوملوط ىلع عرذأ ةرشعاطوط
 لتاقملاقو اسام اهم ساريمج نب كيد لاقف اهمسسايف ءاماعا ف اتخاو ىدوماهاطءاف ب.ءشىلاتاصو

 قيلعاممسان ورخآلاقو ثايغامهسانابح نبا لاق_ ةعفن اهمسا نام س نب |

 جيد ضب 2 قطعان رد عم ف هتردق اهيف هللار يلا ةرجشلا كل: ١+ نم هاصع ىسوه

 ) ىسوملابي فثناك د قلاب املاةفص يف عباس سأابايلا )

 قديد> نانسو نيتبعشلا لسان :جحممو ناتيءش يدوم اصما ناكنيضاملا رابخاب معلا لهأ لاق

 دمدل نائيضت ران نم نيتبمشلاك اهاتبعشت ءىضترق كيمو اليل ةزافم لخداذا ىسوم ناكو الفسأ
 8 ٠ ىتتسوف ولدلا بش اهسأريف ريصاو ربا مقل لع لتعتف رثبلا يفاهالد ءاملاةز وعأ ازازاكو ردبلا

 5 اوفاان :مةيك اف ىوتشا اذازناكو همون لك ايان ج رخيفاحم ضرالا برض م اعلعاا ىلا جاتحا اذاو

 لاقي و اهتعاسنمهترغأو اهتبك اف ىسوم ىوتشا ىلاةرجشلا كلت ناصغأج رختف ضرالا ين اهسرغ

 اتم لك 0 أر تقر واف ضرالا ىفاهز كر عاجاذا ناكو ز وللا نم ىموماصع تناك

 بعصلارءولا ليجلا ىلع !مبرضي ناك و نالت اي نائينت اهيتيعشىلع رهظبهودع !ملباق ازازاكو زوالا

 ام برضةنيفسالب داهنالا نمرهنر وبعدارأ اذاناكو قب رطالج رفتف كوشلاو رجحلا ىلعو يتترملا
 ناك نبللاىرخالان مو لسعلا |ميةيعش ىدح | نم برش ناكو ج رفنمقا ر رط هيفهلادب وقل ةناف هيلع |

 قب رطااىبعهلدتتناكو كي رخحنالو ضكر ريغن 0 ءاش عضوم ىأ ىلاهلء>تف اهيكردقي رط يفايعأ اذا ؟

 يفذاك اذاو هب وثب يطيب و بيطتيف بيطلا,نم حاف بوطلاامنم بلطاذا ناكو هنع هءادعأ لاقت تناكو

 اذكث يح ذخأتال واذكو اذكبن اج ذخ هللوةةف اصعلا هءلكت مهبن اج سائلا فا# صوصل هيف قب رط
 هقناعىلع اهعضو رفاساذزاو تارحلاو تارشحلاو امنع عابسلاابم عفدي و ههزغ ىلع ام شومناكو اذكو

 كراسي ىلعذ# قب رطااقرفم تغلب اذاف مانغالا هلل يعذا اهاعرب همانغأ هيلارسو هتنب اهجو زنيح

 5 مانغالا ىلعو كيلع ىشخأأ اهظعانينت كانه ناف رثك أ ام "لكلا ناك ناو كنيع ىلع ذخأت الو
 اهذ رعبنأ ىسومد مد اف نملاتاذ ذ مانغالا تذخأ قير باق :رفم غلب اذاّتح مانغالاب يسموه بهذ

 أاصعلاتماقف ءاجدق نينتلاااذاو ىعر :مانغالاو و ىسيوم مان من هدب رتام لعاهالذف هعطأ ملف لايثلاتاذ 6

 ىارىدوم ظةيتسا املو ةيماد ىهو ىدوم بن اجىلا ا و هتلتقف هب راجقا
- 

 0 )ب لاث) لو الاب نده ىلا هودوتموهو ىسوم ىلا اصعلا عف د يذلاوه ليربج ناكلب (لت :اقم

 | .ىسول بيعشلاق نام> نب لاق هبارشو هماءطو ةءاسكوةعاللةقمز هتاللو ةعاتمو هزاهجامملع قاعو

 | ةيماداصعلا
|| 
| 
| 
 أ

 ةعاسه سار قرطانةصقلا

 انكه برايلاقوام,فرمن

 تفيكف كاصع نع لءفت

 كتزعو لاق مْكءاطا نع

 دعب كديصعام كلالدو

 امنت ىلو مادبا مولا اذه

 نونلايز نع ىحو) هيلع

 هّللأ ىهدز ضأ ىرملا

 انإ اهب لاتهنا هنع ىلاعت

 )م ا ةنس مارا تدبلا'فئاط

 ىلا ترظن ذا نيذدلا نم

 1 دكا رطلا قف باش
 4 .اعوابجو ساذاانس>ا

 وهو فوصلا نم ةعردم

 لوقي رهئاوط قف كحضب

 ن“ ةرذح هذه يالوماي

 ساايالو كزعب رذتفي

 فنونلاوذ لاق كاوسب
 هءلع تما سر هنم توندف

 يذلا نمو يببح تاقو

 هناو مالكلا ادهب ىنعت

 ىلا رظذا معايلانةرختفإ

 كييعلا ءالؤد باص

 اذاف ترظنف ناملغااو

 يشع وهو ليج باشب

 هياوناو ةيشم ف رتشو

 )١تاةف ضراإلا ىلع ري

 اذه نوكي نمو ىببحاي

 ديع اذه نك لاق. كاش

 . ديع هنوكب رذتفي 5 مري هال

 نت فاال ف يكذ كمريمال

 ىذلالاء:1!كلملا ديعاناو

 نيطالعاار همم بم

 تاوه لا لهاو

 ةثايضفق تحن يصضرالاو



 5 : ندب : 0 نونلا وذ لاق هردألو
 1 1 ال7 2 ور 0 7 1 | باشاا كلذنم توندف

 ين تناك اذإ ىءدوم برام هلوفان امش اهنا فرعر ةردق اصعأا ثم: يفنا يدوم لف ال و:ةمنينتلاو
 . . هل تاقو 003 بدءا

 3 دل ةمهدم ءاد ودس نيزاعثلا نم نو رام ماظع اك ةي>باق:تناك اماى رد اهاقلأ ا ذاامأو د هذي دلوع تناورتذيبتتك |ذهاي

 باشأاا اذدو 6

 كلام دبع وهو رخأتم

 رانلا ب لانه جري ري رصو في رصاط اسر غرابان رشعانثا هيفواف اهاتبمش ريصتف مئاوقعب رأ
 الفمومسلا حاب راهم بمتق ربا عمل اك ناعملت اهانيعو بوتات رانلا لاثمأك اهلافرع اهنج# ريمعي و

 ركو عقعفتل !مف وجيف ر وخصلا نا يت> !,ماتبتف ءابوكلاةقانلا ل ثم ةرذيصلاب رك هةقرحأالا ا نضرالاو تاويل

 نود تناكو هاك ان ايش بلطت اهم اكمربتتو طملتت تاءدو امعلتدتو اهمط#و امين اب امص ةتف رجشلاب وهف ةهنعرخا# كح و

 عضوم يف ىلاعت هللا لوقةي ثيح نآرقلاصنا قفئاودكلذو ةيدا نياو ناج+لاةفذ> ف ونايءثلا مظعيف "كد مدسقتلاب قع

 هلثم تنكول كلل نوطف
 باشا قاف ! لَ

-- 
 ىعيمل ةي> ىهاذافرخآعضوم يف و ن ادع امناكرخ اعضوم يف ونيبهن اع" ىعاذاف

 ىلاهلاسراو قب رطلايف هايادتلا ماكتو نادم ند مالسلا هيلع_يمومج و رخ رك ذيف نماثلا بابلا (

 .٠ ِ ها زآإ 5 5 ا 20 0
( 

 ةلامسرلا غيلابتل نوعرفىلا امماهذةيفيكو ل وره هيخانهتن امتسأو لوعرو فوصلاةعردملا بحاص

 نبدم ضرأ ىءبوم دروامل ءايبسالاريسإ ءاماعلاتلاق بالا لجالا ىدوم ىضقاملف لجو زعدتلا لاق | رذتالا باشلا فاطو
 5 20 4 5 7 0 4 ع 1

 امعمغت ىلا ىمانغأ جاتن نه قاب أوءاقاب لكك توهو ىلا بيه شهللاق نيس علا هدو د موب ن* هيلع ىف او تر |دقو 3 ىلابهذو

 : هسفن ىرتشاف ةظدوملا هيف ىلاهللا يحوافلاق يسومةأر ماار وف هتنب ال صو ىسوم ةريم كل ذبدارأ ةرشاءااةنسلا ينمي ةنمسلا هذه يف ل نلت” تلال كلك تكلل" ل ففحفت 14 2 - ملط دك لطم ٠7 7 هات كتل 0 فاخشج شل + تانك هك ج ع شاشم عن هر. وعما معلا تدعدستلا

 5: 2 ىدو» أ قدصتو ؟هريماهديسنم اهف ءاللا كلذ نم مانغالا ىتء. مث كلذ ىسوم لعفف مانغالائ تم يف يذلاءاملا كاصءب برضا نا ىسوم
 هنا قار كلذ ناب يغش رمق ءاقلب وقاب |نيبام نيترم امام تءضوالا مانغالا كل" نمةد>او تاطخأ ا هدي كل ءامو ةعمام عين

 نياجالا نأ ىسوم ىضقو هنمامبهو تلا مانغالاهيلا لو هطرشإ ىسوم ىف وف هله أو يسوم ىلا ىلع" هللا || قع ناكال نفذ سلو
 هعمو ءامشلا مايا يفناكو نيدم نضرأ نم المعفنم هلهان راسو لجالا يدوم ىذق املؤ « امهافوأو

 نارمعلاو نئ ادا نعالداع مال ةب رب يف قلطناف اراب:ئااليل عضت أى ردتال اهرهشيف ىهو همانغاو هتأرما
 هيلاعاطتساذ ار د٠ نعهجارخاو نوره هيخابلط ذئموي همعربك 1 ماشلاباوناكنيذلا كولملاهف اع

 ةعردملا بحاص باشا

 فوط لبقأو فوصلا
 لاق قاثلامويلايف تببلاب
 لاق ىتآر املف نوناا وذ

 تاقف ينفرعت امأ ىديساي
 ان [لاق هللا كمحرب تن نم

 رختفا سمالاب, تنكيذلا
 مويا اناف كهريمأ ةبدوبعل

 كلم ةيدودعإ رزتفا

 ىالوم ىرتا ي ل ءدس 5

 ةيتاش ةيشع يف ب رغلانعالاروظلا بن ا قلاريسملاهأجلاف اهقرطب فر اعريغةب ربلا يف ىدومر اسؤ اليجس

 هدنزىلاى وهدف قلطلاهنًأرماذخاو رطعو قربتو دعرتءامملا تذذناو ليللا هيلع ظا او دربلاةديدش

 ارجضر اريحتدمب امو برقاهلهأتيذخاو دنزلا يف كلذ لثءدبعال نكي مذا دعقو ماقو ريحت فرونإ ملف ةوح ىلا

 قيرطلا يع ينادب نديىنعإ ىدهرالا لعد جاوا سب أمن مكين [ىلعل اذا دكت 1 اوثكما هل هاللاتف

 يناوئاتخاو كانعةمرظع ةرجشوىلا ءاهسلانانع نما دتمم امظعار ون ىأراها:أاماف قيرطاالضدق ناكو

 ةميظعاران يأر ثيح هصئارف تدءتراو ىدومري>تف بانعلا ل يقو ةجسوعلا ل يةؤ تناك ام ةرحشلا كل

 ةرجشلاداد زال و امظعالارانلاداد زيال ءارذخ ةرجش فوج نهلعتشتو بمنلت ىهو ناخداط سيل

 عجرف رانلا ىلا ةتتجاحرك ذمن فاخوامنع عجر كلذ ى ارامثذ هنع ترخاتسا امم يهوه ان داهلف ةريضخالا نس ناك ام لع ينابقي

 نونلاوؤلاق بونذلاكلت
 مويلا كنافرشبأ مما تلقف
 أ نيلاعلا بر بيبح

 مفرظنف يسوهايذا ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلايف نعرالايداولا ءىطاش ند ىدونذمهنم تندواوياا

 برقاو ندا ترادب ر هادانفىلاعت هت رها معكلذ عمس املذ نيهاعلا بر هللاانا ىلا ىدونف اد>ارب

 نأالا تيك ايحراصو هتينبتفعض و هناسالكو هباق قفخ ةبرطا كلت ىأر و ءادنلا عمسو برقاملذ
 هلقع هيلاب اثملف ةبلق يوقي و هرهظ دشي اكلم هءااهللال سراو كارحريغنم هيفددرتت ةايلاح ور

 هللادبعنبدماح انريخأام هيلعن علب هرمأىف بيسلا ذاكو يوطسدنملا ىداولاب كنا كيلعأ علخاف يدون ||
 سنو نب ىسيعان'“د>لاق ىلاجلاانثدح لاق ةدحي نب دمح انثدح لاق يدسلا 0 انثدح لاق ىت اهبصاإلا

 1 ا 17 15ال ال 10110 اهنا ا ١ نالت انظا ثفك ت01 305: 059703 اناا« لاك ا 02 تنل0ا6 [1/771754: 161: ئةم حكت 1:.تلاظطاط تنتاك "3379 :تاطتلطك كتضالاطل طع داق 00062 1 كهل د كعامل تلا 3 عد هع لسه

 وعذب كلم هنأ تَنَع

 فيكف هنع نب ريدملا

 باشلال اقف هماع نيليغلا

 س00 ا كو د يرو وي و يلق تديط ن هلأ
 ف وع بسم يسم 6



 ا

 ترهرامح رج نءاتناك لاق كامن اخاف هلوة ين لسو هيلع لص ىننلانع دوعسم نب هللاديعنعذ يح نع
 ضردلا ه.مدق ةحار سع « ك كيلعت ماخافلاقاما (ةمركع ودها لاقو) غوبدمريغرابخالا ضيفو

 عضأو ضاوت لا تاراعا نم ةوفخطلانال كلزهللاق اعناريبد نب ديهسلاقو نير ”تدسدق اهنالا متكرب هلانتف ةبيطلا

 لءثلاةراشالا لهالاقو ىداولا د كرب نم لصحت ةيدكلالخدن ام ايفاح ضرإلاأط هلليقف مارتحالاو

 اناهذاو هيلقل انيكست يل اعت هللاق مث كلدالغشنم كيلق ةْغَر رق هل ]يقف الا ق هلي وات كلذو ةأرلان ءةرايع٠

 ا يهاذ ذاف اهاقلاف ىسوءايامقلأ ىلاعت شا لاقف ةي“ الا ياصع يهلاق ىسوماي كنيميب كلتامو ةتشهدل
 ني وأ تلا ا م« يِصو بايناا 7 م نواهر مظيف |_جلاف رع أم,نجحمر ء فاه اتيمش تراصدق يعش

 نم كنا فذتالو لبق !ىسوماي نا ىلاءتهب ردادانف بقعي+مواربدم ىموه ىل هف اميظفارما يسوم" 7 أرذ
 اصمااءاقلابهايا ىلاءتهللارما ىف ةكك 1 ١نال اتي و تناك م !صعاهدرن ياىلوالا اهتريس اه ديعنس نينم”هلا

 يدب ودرتكق امل نوءرف دنع ةلالا كل:ىلعاعاراذا يسوهاهنم عزف اليكل نوعرف ىلا لمي نا لبق

 ىلع ناكو كلذ ىلع هبنف ىاصعيعلادف كلما ىعدا ناك هنال فختالو كاصع تناك ذااهذخ هللاق
 ا مث هدي نع د كد رسحانايدونف بئاها_طلوهو هدب ىلع هك فوص ند ةح ىهوه

 اهمرضي ناك ثيح ابيت بعشنيب هدي و هدي ىف هاصع اذاف ضبق هدب لخدااماذ !ميبا تحن هدب لخذا

 نكي هنال كبيجينلاق اعاد ى :رخآ ةيآ ءوس ريغ نم ءاضيب جر# كبيجىف كدي لخدا هللاق مث

 اهدرمث رصبلاه نع لكي بهتلترون يما ذافاهجرخأ مث هبيجيف هدي لخداف هيلعقاضف عساو كهسورلم

 لاق مث ةركالا هئامو نوعرف ىلا كب رنم نان اهرب كن اذف ىلاعتهّللالافف هدي نول ىلع تناك اك تجرذف

 نم ةعردم داعمو يدوه ىلعو م امالا برقا ثناو ىنالك عمس نأ كدب ناىغبنيالو قود

 قاخ ىلا ك::.إ ىرصإ و ىنوق كعمو يع.سو ينيءإتناو قلاسرب قاطنا ىسوماي هللوةيو هيلادهءيو
 ةح د>ج ىدايندلاهترغو ىنودد_بعو ىركم نماو قىتهءنرطب ىقلخ نم فيعض

 تشابل ىقتل> نيا وىني امهتادجنا ِ ال ةردقااو ةج +! الوا لالحو ىنزءب فا>١ىناو ىفرعبالنامعزو

 ءامسال تن ذاولذف باودلاو رجشااو لاب !و را>.ااو ضرالاو تاومساا هيرضضغا بضغي رايج ةشطإدب

 رغصو لع ناهو ىنءعنم طقم نكلو هتقرغلرا>,الو هتكدكد!لارجعالو هتءاج ال ضراللو هتيصخل

 سفتشالو قطنيالو فرط.الو ىد_ي هتحصان نافايندلا سآبل نو هتسوأ 1 كعوربالو هاياكباطخ ىف ٠

 | كب 35 بجا هللقو ب وقعلاو بضغا| ىلا يد عرساةرففملاو وفعلا نم ىلا هريخاو ىناعبالا ءىثنعا

 ١ يفو هندايعنعدصتو هاود ةموب رلا ىعدت اهلك فو ةدااهذه لوطيف كلما دقو ةرفغملا عساو هناف
 0 9 0 َ 7 ا
 ْ ا رقتفالو مةستلو مره + قد ةي ةرفاعلا كساب و ضرالا كلتينشو ٠ ءامسلا كم لعر 5 , كلذ لك

 مايأ أ ةعماس دنت ىدوهنع مالكلا كما من ماظعلحوذ هنكلو كاطعأام كم 1و ةمقنلا كلجامل ءاشولو

 انا 5 هلوق ىلا ىردص ىلإ - حرشا بر لاقف كيك مف ي وماي كب ربجالايأ عبس دعب هل ليق مث اهيلايلب

 )1١-قصص (

 | نءهالا ينغال ريقفلاو ىنغلاقااخاناو ىلكلذ ق>و يتأخ عيج نعو هنع ينذلاماو ىبلح اعسوو يدنع

 ا يتدقل هرذد>و ىل ص الخالاو ىد.>ونو ىدا.ءىلاهعداو 2ك أسرةغأباف هترقفا نهالا ريقفالو هتقنغأ .

 | هل 4 ءىشم وا رك ذع.هلءل انيلالوق كلذ ني امف هللقو ءىثيضنل موةي الهنا هبلعاو قايآدرك ذويساو

 نسحا ف وهو ا

 | 620 ا ف

 لاماقفن ةراملف قربتسالاو |

 ينعش كاز عدصنا ناك
 ناك اماف نو:!وز لاق اريخ

 ملف هتيلط كلاثأأ مولا

 ىلل اقف دنع تلأ اسف هدحا

 هت” ىلإ ىمم ضمالجر

 تدب ىلا هعم تءضف

 تامدق هتدجوف باشا

 اقشأ هيلع تفسأتف
 ع

 لوقفدنع تلاسو ا.:دش

 سمأ هتيب 'لخد هنا يل |
 هسءز ىلع كب وهبار#«مزاو

 اجبصاف هذهدتاب لوط

 هانلظظعو نونلااوذ لاق ىرت

 دحا قبيل وهرماان>اصاف
 نمهتزانجرذح يح ةكع 1

 نادلولاو ءاسنااو لادرلا ُظ

 اورو م عاد ريغإ ا

 | وه ذورهىخاو نوا_:ةينا فاخاف أسف مهنم تاتق ىلا بر ىدوم لاقف يغط هن اذوءرف ىلا بهزادل

 ١ اناطاس كيلع دحالددمب لءجأ الانقوم كتذقوا تا يسوماي هللاةف نوب ذك هلوق ىلان || ينم حصفا
 املف هيلعبر>نلاو ءاكيلا |

 ١ هءيلكي ىلاءةهللاو فوص نم ةوسنلقو فوص نم بايثو فوص نه ةبجو لال امالخ دق فوص

 6 انفد املف هنز اند كوديشا

 ىنذخ | هدنع نما ةرصتاو

 مانملا ىف هتيأر ليالا ناك
 ةروص

 سدنسلاا نه بايث هيلعو

 امأيديايلاقو ىنةنتعاو

 هللا لمفام ىلإ تا

 ىنعزرا#و يلرفغلاق كب

 قنج هذه يدبعاي لاقو

 ام كنودفكال اهتعأ دقو

 دعقم يف مويلا اناف تْد

 ردتقم كيام دنع قدص

 كدابعب و هب انعفتا مهللا
 هنع ك>و) نيمآ نيه اصلا

 (هنعىلاعت هللايضر اضيا

 اكره ل :تكرتلاف هنا

 تب يلا ني:سلا نمةنمب



 ميال تناكو يجوز

 ترسك نا نورئاس ني '

 5 توجعف تكلا أمل

 نم جاوا ل ةجوزو

 نح اهيبف ةنيفسلا حاونأ

 لو | (اذاح وللا كلذ ىلع

 تداصف انالع تدلو

 قاف ىن :؟ردا لجداي ىل

 1 مآ تلق
 نم هيف نك امو انا'>

 ىلا ىردب تع ءةرم قرغلا

 ا صلجرباذاو ءامسلا

 ند رد هديدو ءاوحلا

 ةتوقابز م ةوكرابي .ذبهذ

 اضامب دا ءامأ( ف ءارح

 3 نم درباو نبالا نو

 لاقف لكما م ىل>او

 0 دخاف برشا كاه

 تب رو ةأرأا تيقسو

 نه ةحئار برءطايف |ذاف

 تنا نم هل تلتف كسملا

 نه كيع لاقف هللا كمحرب

 مب هلت اقف ىلاعتدّللا دابع
 ة-ب.:رملا هذه ىلا تاصو

 هاوطىاوه تكرت لاف

 باغمءاو طاىف ى يف اف

 ىكر هرا ملف 8
 هب انعفنو هنع ىلاعت هللا

 مهضعإ نع ىكحو) نيمأ
 لاقدنا (هنعىلا#ت هللا ىذر

 داد> لجران دنع ناك

 راثلا يف هدب لخادي ذاك
 ىمجلاديدحلا اهب جرو

 ةهدكرع ف نال هقد مو

 كلذ قدص راظنيا لجر

 لأس يببلالخدا!لذرمالا

[ 
 ظ
 ظ
 ْش

 ا
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 | ةليلقلا ةتففلا ناووونجو ةسفن ةبيعأق الا تدصلا علا :لميلن كلو تامفام هلليفال دون |

 نماكني زانت وول هندعا ؟تاومالو هت زر 5 حالو 0 دان ةريث كلاذكملا باعت ىعم لم افالو ا

 "لف تامفأ كسي |امعزجمت هن هلز دمنا لمردابللا اورظن اذاه ليو نوعرف توب اماه م وايت :دلاةند 5 |

 لعاو 0 : الا ىف مارك نم + مبيصن اواكعست ل ةئيدرلا عنار مانع همنغقيفشلا ىعارلاد وذي اك اع :اذلو |

 ' ىسومباق يف رط+دقناكو كيخاو كسفنب دهاجذ يسوداي كلؤس تيتوأدق ىلاءتهلالاقف اريصب
 | نم نايظعنادنج اكن اهل يلامآ هّللالاقف نادي رفناديحو ىخافاناو ريثكدندو مظعسابيفذوعر ,فْنأ

 هلم ]تع ت.ءشولو نالقتسن الون افعشتسنالف 55 نوك اءاكردباو ىراو ع أ كمماناو يدذج

 ايندلا -هأ ن نع مهدوذا ىنايف-صأو ىلا مو أ,يف أد كلذن اف اهتني زو اين دلاعاتتم نم اك.نعهبإ وزأ امع امد ٍ

 | هماكىلامتهللانا لاقي و راربالاة ني ز يوان دلا يف دهزلا نم غاب اع ةني زب ىدابع نم دا نب زييالهنا

 || ىسوا (ليقو) ق>ريغب سفن تاتق ةءاك ل كعم هللوةيةءاكفلارشع ةعب راو ةماكف ةئام ةدملا كلت يف

 : ةساح ةدحاو ةهج نم م ناللاقتؤ كاك ىذلاوه ىلاءتهللانا تفرع ممالسلا هيلع

 | هللامالك هنأ تف ردف املك يب حرا او تاهجلا ميج نم ىلاءدللا مالك عمسا تذاك ىف داو عمسلا يف مو ةد_>او

 | هتلا> ىلاداع هنع يسوهلز اهلذاق.ةءلب+اراص ىلاء:هّللا ةاح انا ليجلا ىدوم 0 1و (اولاق) ىلاعت

 اكلم ىلاعت هلا ىماف هنت نا داراو هدلوبالوغشم ىموم باق ناكو 25.201! هتءيش ىسوم عجزاماف ىلئالا

 كد ني رجح ذ>اف ىموم ىلا هلوانو ةقر> ىئنافوفام كللملاهب ءا يتد-امءرشوم نع هيىدق لزاو هدر دق

 هيف لفتف نوتغا نم ع وطقملا جاع كلا نامت هذب اهب تك ديدملا نم نيكسلاكهددح يترخ الاامهدحأ |

 ٍْ كال ذيف نيميقمىسوملهالزبلو هلم هب ءا> ىذلا هعضوه ىلا هدر كلملا نام ىلا ء:هّللا ن ذاب هتتعاس ن . مأربذ

 اوناكف نيدمىلامثدرو ماتت مقرف نبدم لها نم عارم م يم ىن> ىسموهلءفام نور دب الن اكملا

 مع ثعبف نوعرف هللاقرغأو ليوئارسا ينيب هزواجو رحل قافام دعب ىسو هربخ موغأب ىح بيد ش دنع

 هللاذ!كو قب رطلا هلل عال يعم ىل هللاهثمإ | -!كللذ هروذ نم ىدوم جرخواولاق يسوأر صم يلا بي هش

 ١ اصعااريسغ ءايشالانه ءىثالو هلي>اصالو ةلوحالو حال_سالو دازهعمسدلو هلدي و هي دم ىلا»#

 ١ ضردالالوقب وديصلاب نيعتسي واكئاق تيبي وا اص لظي ناكر نياءنو فوص ةوسنلقو فوص ةعردمو

 هيخأ ىلا ىلاعتهللا ىحوأ مث عز# الو فا ايل هيلا ىلا هللا ىحوا ردم ند برقا_هلو ردمدرو د

 مو رعناهرمأو نوعءرفىلا همالوسرو هلارذو هل_هجدق هناهرب# و ىسود مودسقب هرشا! نوره

 لبقاو نوره جرخن لاق ةعاسلاكإ: ىدوع ىقتايأ لينلا ءىطاش ىلا ًاركنتم ةجحلا ىذةرغ تدسلا

  نوعرفل تناكو ءاملادسالا دورومون ناك هنا قفتاو 00 ب عولط لبق لينلا ءىطاش ىلع ارقتلاف يدوم

 0 ةنبدميف كاذ ذإ نوعرف ناكو ايغءاح مادرت تناكو اهي ااو> نم ةنيدمل اة طر ةضيغىف هسرحن ا

 ف ةعساو ضراو ع راز» تاذ راهتاو نيت امسب نإ 0 ناكر اروس نوءبشايلع ة ةنيصخح

 اهيف لمعو هديب ا,سرغ نوعرف ىلون ةضوغ ةنيدملا كل: ءارونمو لتاقمفاانوءيس روس لكل ضب َر

 ظ لمدتو هسرم هدو:ج نما دنج اهذمتا مث ترثك> تدلاونو تاسانتف دسالا اهنكساو ل ليئاااهاقسو

 2 نفاهريغقرط باوبالاكلتل سيل مولءم ةنيدملا باو: ا ىلا اهك اس نع. يذغاق ارط ةمضيغلا كلت لالخ

 3 * هلك اهمون هياعتاظ لونلاتدرواذا دوسالات ناكو دوسالا» كا ةضيغلا * ||: يف مقواهأطخأ

 . اهسوؤرواهقانعأ تدمدسالا م ارامل اهد ررو مون ناكو كور ىدوم يفت هاامف لات ة لوالا عمردصت

 ىلعآب راه ةعرسم ةضيفااو<تقلطناف بعرلااب وق ىف هللافذقو اهو اه راصباإ تمص خشواههيلا



 لفن

 | توري ىأامودودي ةداد واموسوس ةساسأ- طناكو ةض وغلا يف تسدن | يت ةحاضعبا عضعل 07 ل ظ

 ظ يسوهن امن اونأ أنيأنم اورءشبإو وعرف نه دعسان اخ لك اصااملف سانلاىلع اهنوطلسبو

 نوءرف لزندىللا | ماون [أبرقأوه ىذلام ظءالا هع دما با, ىلاالصو يح ةضيغلا كل: قافاطن :اذورهو

 دحاوام ملكف مايأةعيس هلع مافاف موي 2 نينثالا ةل ل كلذو جرخم ولخديهنم ناكو

 برلا,يف امواهلكضردالاو بايلا اذهناىءوملاقف بابلا اذه نملناب ردتلهامهلاقو سارهلانم

 هلثعب حصفي نيملاعلانمادحأ نان ظي+و طقدلثم عمسيملامالك لج 10 هلديبعاملهأو نيملاعلا
 مه. نياجر نما 2عتحش ,اغوالوق مد تكس عطلاو هقوؤ يذلاهث اربكىلاعرسأ عمر بأم لجرا تلج

 مظءردءسإالا هي هيلعأ مدقام لعامدقي نأناردقب اناك امو دسالاينانباصأ امتعظفاو عنشاو مظعأ يدنع

 | هلدابيمودرأ امد هدانسان ىدسلالاق توءرف ىلا يهتنا يت> لوادتي ريخلا كلذلزي ملف ةصتلابةريخاو

 ١ | بد :اح يف لزنف لشيفطلا اهيف نواك اب اياوناك ل أ يناهاتاف هفرعتاليعو همأ فيضتف اليااهات أقر ص وحن

 هلأساثد#واد_ءقاملف هعم لك اف هاعدف فرضدهنا هتربخاف همأ هذعل أس هفيضر صب اماذ نوره ءاذرادلا هلعل دسفن ىف لجرلا لاف |

 نورهاييسوه هللاق افرام: املف هةنتعاف هبحاصملا ام,نمدحاو و لكم اقف ئمومان [لانن نأ نهذوره

 تحاصوامسب 2 تماَقَف ةعاطواعمس نوره هللاتف هم اانلسرأدق ىلإ هتهللا ناف نوعرفىلا ىعمقاطن |

 هيلا أقلطناف ىلاعت هللا مالا يضم واهيلعءايناف اك اتقمف نوعرذمىلا ايهذتالنا ّساكدشن أت لاتو تجضو

 وق هنمنوعرفل لاقؤ باو ا!عزذو نوع رفع زفف بايلااع :رةفاليلهيلعلو> دلا|سعلاو بابلا ايتافاليل

 نيلاعل !!برلوسرانأىتا ىسدوم هللاقف امهءاكو باوبلااع مملع فرشاف ةعاسااهذهىف ىلا برضي ىذلا

 نيملاءلابرلوسر هنامعزب انوناناسناانهنا هللاقو عمسا هربخاو نوعرف أو باوبلا عزف
 ناسنلي نوره هوخأو وهنوع :رق بان لعرصم مدقىت> ىلاعت هللا هثعب أمل ى وم جرخ قدعسا نبا لاو

 نوعر تاكا و هبانىلا ناو دهب نيتنساخ هلي امف امك ف نملاعلابرلورانانالوةيامهو هليلعذذألا

 كلملا اس 1 هكلاقف كدحضي و هعمبعلي هللا طب هيلع لخد يجامهنآشب هرب نادحاءىرتجيالو ام ملال

 ىو :لخداف امههولخرأ نوعرفلاةف كري_غاهلإ امها نامعز, ابءعالوق نالوقينيلجركبابىلعذا

 مالسلاا يلع زوره ةعمو

 4 نوعرف ىلع نورهو ىمود لوخد 0 2 عساتلا بابلا و

 ىثْحي وا رك ذ_عيهإكانيلالوق هل الوقف ىلاء:لاقو نيملاعلا برلوسراناالوقف نوعرفايتاف ىلاعتهللالاق .

 يد وارك ذتيهللديلا ارذعااملاق لاق ةبكلاهذه يف ىرصبلا نسا نعديبء نب ورم (ىورو) ْ

 ححح

 ىدحعوهرو امديعو ىش وارك ذتي كلذ دنعهلعل ادانو ةنح كيد. نيب ناواداعمواب ر كلنا هلالوقف

 ْ 0 وعرف نذأاماذلاق هياارذعان البق هتكل هأ لوقياليكل لاق ىمْحيالو رك ذتبال

 كلا ماحلاهللاالإ هلإ الو هو ءاعدب ىموماعد هدنعافقواملف هيلع
 ا 1 ا 5 ءااشرملا برو نونيبامو نويفامو عييسلا نيضرالاو عبسلات اوما

 لاق تاق هينفك اذ هيلعكب نيعتساو ٠0 رند كيذوعأو ل رخل ىف كارد ىنا مولا نيملاعلا بردهلل

 هفوخ هللا ن نمأ فئاخوفو هك اذهاعدنم لك كلذكوانمأ فوه ا نم يدو» بلق ىفام لودحتف

 نيملاعلا بر لوسران ألاقف تنإ 6 هوللاق كوعرف نام توالا تار - هيلع نوهو 2 . ركس قو

 تامف نا ك-تلعف تلعفو نينس كرمع نماتيف تنيلواديلوانيف كب رمأهللاقف هفرعف نوعرف هلمأتف

 تتح

0 

 |: نم ىأ أ نيلابغلا 5 اذااهتلءف قيوم ةينعل ل ١ الاوه ىذلا اذه انني دىلع انعم نب رفاكلانم تنأو .

 ظ
 الف هيلعلدف دادالا نع

 :صي ةآر هلق و هيلارظن ١

 لجرلا ل وماؤ هك ف صر اك
 هاتاق.ةع .نص نء غرف ٌق>

 مالسااهيلعدرف هيعمل دو

 كفيض_نا لجرلا لاقف
 هللا ةل-الا هذه ىف

 ىذف ةماركوابح دادولا

 ف يشاو هلزعم ىلا هب
 ىلع دز مف هااووه تايد
 حبصلا ىلا مانو هدضرف

 ةليللا هذه ىف 000 أ
 وهو 0 5 1ع أع د

 لع ديزيال هلاح 2

 لجرلا هللاتف ضرفلا
 اس قا ىخحأ اي

 هتيارو هبدتلا كمرك ام
 ىلا ترظن مث كييلع ايداب
 كيلغتي ًاراف كداهتجا

 ىلع دزت و لمح ةرثك
 هذه كلنيأنف كضرف
 ىنادسحلا هلل ةث ةيترملا

 كثي د> ىل ناك هنا ىخأاي

 برسطه رهاو بيغ

 ىلناك هنا كلذو بيرغ

 املوماههتنكو ةليمج ةراج

 ًارارءاهسفن نع !متدوارف

 اهيلع ردقأ 0 ةديدسع

 تءاؤ عرولاباهماصتعال

 بد_جو طحق ةنس
 ع وجا معو 0 دعو

 كا نأ انيبف مانالا
 0 سلاح ايلا

 0 عرسقب 1

 اهباذاف هياارظن ال تجر
 تلافف باسبلاب ةسفقاو



 عو-ج ىندب امصأ يخأأي
 ينمعطت نإ كل لهف ديدش

 انام نيملءتام اهل تاتو هلل

 هيسافأ امو كب> نم هيؤ

 الا كمءطاافف كلاجأ نم

 كسفن نم ىنيتنكم نا
 ةيصعمالو َت ولات لاقف

 اهلزام ىلا ت مضمو ىلا مت هللا
 تداع نيءوب دعب ناك املؤ

 ىلدالا ةرااكىإتلاتوىلا

 لوالا ىناوج لثم|,تبج اف

 ىف ٍتدعقو تا>د_ف

 لعحؤرشا دقو تدبلا

 م اءطلاتامج املذ كالملا

 اهانيع تفرذامدي نيب

 هلل اذه تلاق مث عومدلاب

 يننكم نأالإ ال

 ملو تماقف كسفن نم

 تجرذو ايش هنفلكات

 امل اهتم ىلا ى دنع نم

 ام اذا نيموي دعب ناك
 ل باببلا عرقت
 بابل ةفقاو يهوايياا

 اموص عوج لا عمطق دقو

 تلاقف اهرهظ مدق و

 مو ليحلا ينتيعا ىخااي
 ديعال هب وتلا لع ردقا
 ىنمعطت نا كل لهف كريغ

 نه ينينكم ملام تافه

 ابسأر تقرطاف كسف
 تددقو تاخدمن ةعاس

 يدنع نكيجلو تديلاىف

 تمرضذاو تمقق ماعط

 اماءط ال تءنصو راثلا

 هتعضوو م اءطئازهج املذ

 فا 3 ادت امد نيب

 نقلا تاقو ىلاعت هللا

 ا

ْ 

 قدا
 ةن# 1 : 4

 َ 0 0 00 رى بهوذ وف ؟تفخا- ير املا كلذبد رألو نيئطخغلا

 1 ميتذختايا ليئارسا ين نب تدبعنامىلإ عاب :؟ ةممأ كلتو لاقف هيلع هدب نم هلك ام هلع ركن ب ىموم

 نم مدا يشتا دبع
 هام نم هلوح نأ ثوعر لاق نم :قوم منك ن نااموند 1 امو ضرالاو تاومسلا برلاق ن ال يرانا

 ىذلا ؟كوسرناذوعر لاق نياذ الا 1:.6برو عر رىسوهلاق ىءوهلاق | كلك 0 انوءمتستالأ

 00 يسوملاق ىريغاغلإ ؟ي.1نام ءزيذا لقعلا حي مص لجرمد ؛اذهام ىنعل !كون :+ يلا لسرأ

 نينوجسملا نم قتل ال يري-غ غاملإ ت دن ان ىسوأ ذوءرف لاق من نوأ ةمأ متن 0 منيبامو برغملاو

 نوعرفلاق كلذ كيلا قريصاعايأ تةش نهى ةقحو تش نم ق ةرتستف مهدبأ

 00 هبت أف نوعرفل لاق كالطابو ىق>و كيذكو يقدص هن فردت نيبم ءىشإ كتع وا لاق

 | ا يرصقلاو وذ اح نيب ام ت'المدقاهاف ةممان نيويمذ ايدث شاذ :اف هاصع ىءهوم ى اف نية داصلان م

 ماسر ردم 8 0 ارا ناكن م ضعب ىأر يت> > رصقلا روس ىلع ىلع الاو صضرالا يف لفصإلا

 ماقيتح ثدحاو هرب رهن ٠عبتوو نوعر ةاهنمرعذو سانلا|منم ضقفناف 0 دوعر ةودنل تهجوت

 لءسالنومءز ,امفن اكو ةىمنيءب رأ كلذ همول يف هنطب نم
 ا هينصتالو ل عد_صنبالو طخمتالو

 نو , اله اإل زوملا لك ايامرثك ١ناكو ةدد او ىماموب نيعإ رأ لكيفالاموقيناك امو انا صلال

 نق نتلا ن 72 هلسماهنال ل اقام لاق ناهلنب نا م ءام_شالاهد- هه تكتناكو ْم ايقلا ىلا: ج تدع 8 لمتدل

 انأو قعابدكسمأ ًاوامتذ_خأامجإ عاضرلاةمر>حو هللا كد روما 5 ةيحلا 0 (اولاق)

 كد عم لنرأو كب نموا

 عطاشرو ا هواهجرخ م هييج ف يدوم |ماخ دافأ (يفاف كديءذه ني اهج راف هيمج نم

 ءارونمو يورك | نم ىؤرو توديبلا اهو ل> دوا- طودام اك ادق راصبالاه_:ءلكت 0 ءامسلا يف 8

 3 م-هفاواق لوالاامتول ىلع يهاذاف اهجرخأمث هييجىلا

 لاقؤ ديعلعبات تنأدإ كيعاهلإ تأنيب هلل لاق هنا من هند نيد س ا>و ناماه هيلاماَقف هقيدصصتب وعر

 هدب عزن ىدوم نام تناك ؟ اصءتردانذ ىدوماهذ_خاف ليئارسس

 ىدوماه درمن !مياارظنلا نو عرف عط هى! ل

 ىف كترمع هد>و هللب تنمآناكنا نوعرفل لق نا يسوم هللا ىحواف ادغونمويلا ىناومأ يسومل نوعرف
 هدءواع,نوعرف هربخاف ناماههيلالخد دغلا نمناك املف نوعرف هرظنتساف ايرطااش كتددرو ككلم

 هللاقم هرذنم ىف خفر اد>اواموب كل ءالؤه ةدابعاذه لدعيام هللاو ناماه هللاتذ هب ر نم ىدبوم

 هيلع هلبأ ىلص ههرك كلذإف داوسلاب بوغ> نم لو ؛ًاوهذ هن ع موا دولا نانااش 3 كلور نأ ناماه

 ةيلا يبلاعت هللا ىحواف كلذ هلاه ةلاكا كالت ىلع هآرو ىدءوه هسيلع 0 املف ةدئع غد ملسو

 نأ ( تاياورلا صضعب فو ) لولا هتلاح ىلا دو»» يَ الولق لات نإ هناف تر ارام كنلوجال

 امهم أ ءابرفأ نم زوع ىلع ايئاف قر طلا كر طم امماصأ نوعرؤ دنع نع 0 ثورهو ىدوم

 زوجعلاو بالا يلا باطلا ءاجو اهراديف امان ليللا|بيلع لذ داملف أمهر ”أيف باطاادد>و نوعرف نو

 مهنمتاتقفا,يلا ر اظنت زوجعلاو ااا ارم اصعلاتجرذف !ءميلع تفاخ مم تسحأ ملف 5, 30د

 ةباكنو باطلا ةصقن زوجا ا اه رح نوره ىدوم هيتنااملف رادلاتاخدو تداعمت سفنأ ة ةءودس

 أه.تق دصو أم تنمآز نوجلا نا مث مييفامعسلا

 مهجورخو ةر>سلاو نوعرف ذ عم نورهو ىسوم ةصق يف رشاعلا بابلا

 4 ةيلاغملل ءاضفلا ىلا ةنيزلا موي
 || ةناطلسد نم هبايتأ امو امه رعانوعز رف عضو مال بلأامهيلع ثورهو يدوم تأ ءايينالا رابخاب املعلا ت تلاق

 هللا



  1 3 : : 39 1و١

 !!لاَعف ل 1 :| 7 " نايلعنارح حاشا 0 0 ا رحسلا ىلع لانا

 ”ةلملالاقو داش را لييس ىلا. هلوق ىلا هتلافرلوقينأ الجر نول ةق'أ نوءرفلآ نويل قرح حاصلا ْ

 نوعرفل تناكو مدع ردا لكب كونا نب رشاد نادملاف فيا ا ه-ئجرأ نوعرف موقنم

00376 

 386 اءبلعقا 7

 | هللاناطاس.٠ ند يأر ذل 1 نوعرف لاق ) ساوع نإ لاق ) هنز>أ اذإ 3 يالا 5 ةدعم ةردعسأ يف ناد ش

 ١ ثعبف ليئارسا ىننم اناملغ ذخاف هلم وه نعالا يسوم بااغنالانا ىأرام اصعلاو ديلا يف ىلاعت'

 لاذ ثا اعم :صاخام هل ىلاَقف 0 0 9 ح ةردسلاىلإ ثعإ مث ادعوم ىءوم دعاو كوعر ةذا

 ق أطءل ممناف و ءامسلا نمارم و 5 نأالا ضرالاة رس هقرطتال اريك |ىظعار> مهتما ع دق ميناعت هل

 ةدعىف اوفلن>او هباونأ نا ارحاس هتكامىف اوكرتي مف هتكلمىف طرشلاىلا ثمإ نوعرف نام هبط

 موقلا ءاسٌءرامهو طبقلا ند نانا ار> اس ننعم دس و نينثا اوناكل: اقمل اقف وعرف مهعمج نيذلاةرد>سلا

 نياجر ردحمسأ ا ممملعي يذلا ناكو مهسؤر ريغارحاس نيمبساوناك (يلكلالاقو) ليثار سا ىنب نمد وعيسو

 لاتو افلا نثالثر ةعبضل اوناكى د سا لاقو اناار َّ ع ينْا اوناك بمك (لاقد) ىوتنن لهأ نم نيي.سو#

 عمج نوعر يف نا ىورام لي واقالاهذ_هل 5 افلا نينا ردككذملا نيد < لاقو افلا نيءيس ةمركع

 ! مح ممم ف ':ذحا مث رهام 00 وه. نمالا مهيف ؛سدأ 2 هع ومس م-نمراتخاف اهلاذوعب سو ةردسلا

 نبالاقو نوه.مةردسلا سأرمماذ ءاناكو لتاقملاق ممتاماعو مثرابك نع نيعبس مهنم راتخا مث ةثامعيدس

 لوسرا|م*ءاح املذ نيو أا اكو ديعصلان ادم يدقأب ةدحسلا تالت ناك ءاطعلاقو ان>وب جارج

 ا انءاادجو كلمنا هلالا اقفام_ماجاف ةمسأب ا-اصو هايتاف هيلعامبتادفانيب أ ربق ىلعانيل دامهمال الاف نوعرؤ

 نءاعرز كلملا قاض ذدقو ةيلف او لاجرالو 0 بم يتالوداحب هانا هنالهيلعم دقنل الور

 اءماجاف ةراجإاو بشلاو ديدجلا علت ىح ءىذا هل موق لاه اقل اذااصعام ا

 0 5 0 .>اسل!ناذف اهالساصعلا السن نا ردقا ف امان امهاذا اهأر ظنالاقو اهون

 مناي < امادلا ل

 2 0 ه وردغ ىدوم دعاو 2 نام اولاق اصعلاامممدصقفاصعلا اذخأيل نام أر امهو ةيف> ينامهايت اا

 عمم الو كالءالالو هباكلةقاطاإ نيملاعلابر رذ اكلذف نان امثو اصعلا تاع

 ميد تنحل د كذقاوب ءاروش اعموب ناك لاق سايع نان نع ريبج نب ديهس نع مه قوس مون ناكو

 ديزني نةولادب 3 لاقو قاف لع مج نه سانلاه سيلا عمت مهديع مويناكو ز 5 هرينلا موب وهو ةنيبلا نك

 ٌ ملاو اولاق دعو 2 ا ءارو نم ةربز+ + اة ابن ذ غل اب لاقي و هاروت الإ تاتيئاوبمعول اك ملسأ نبا

 ا ىلع نيا رقملانملاذا 9 او معن نوعرفلاق ا #٠ انك تأ ًارجالا انل نأ نوءرفل تلاق ةردعلانا

 | عمجما اينأ يتح نوره هوذا هعمو هاصعلع ائكتم ىدوم ءاج سانلاو ةر>لا عمتجا املف ةلزتاايف

 ايذك هللا ىلع اورته:ال ؟كليو مثءاج نيح ةرح-ايموم لاقف ههوق فارشاعم هسا2#ىف نوعرفو

 راس لوقب |ذهام ضع.ءبلمهضعإ لاقف مهن :«نامف ةردعسلا ىجانتف ىرتفا نم تاكو باء «تحسف

 هلئمرلا روعسإ م وبلاك نحت انل ةرسلاتلاقف ىوجالا اورسأو مدمن ممرمأ اوعزانتف ىلاء'هلوق كالذف

 ارماللالا اباد 8 اري ١ ساو 2 ” لاب او ىد هعلانأ اج دق اوناكو نوبلاغلا ن> لان اذوعر ةةزءباولاقو

 ؟يصعو يلابح أ 0 يسوم مهلاق نيقلملا ن< نوكن نااماو يتاتنااما ىسملاولاق رحسلال عا

 | لت لإ د : هلوق كلذف ىعسأ 5 ىداولات ب لق لايجلالا ةءاك تاي>ىماذ اناوةلاف

 اةعب تااولا 13 - ٍ م 3 و

 0 هذهنااذهاي كو
 عنتع نبدو لّقع ةصقان

 هيلعاط ةردق ال ماهط نم

 نم ةرملادعب ةرملا هدرتن يجند
 ىهتنتال تنأو عوجلا+أ

 م ىلاعت هللا ةييصصعم نع |

1 

 ظ
 ا

| 
اكا ا

 ت
 هو

36 

 كيلا بناتى مهلا تأق

 امرقأ الىنا 3

 تاخدف ًادبأ ةيصعم يف

 ال تاقف لك أ يعواويلا

 اف كيلع عورالو يلك
 املذ ىلا تو هنادءيس هلل

 اهسأر تعفر كلذ تعمس

 نا مهللا تلاقو ءامسلاىلا
 رانلا هيلعمرغ اقداص ناك

 لاق ةرخالاو ا_يندلا يف

 لبزال 2 ةولك انامتكرتف

 نمزيف كلذ ناكو رانلا
 ىلع ةرمج تءةوف ءامشلا

 ةرم لذ يدق

 دورسم حرف اناو اهيلا

 تاخدف ينق

 هللا ناف ىرشبا تلقو

 تم رف ك ءاعد باج ىلا عت

 تدجسواهدب نهةمقللا

 تلاقو ىلاعت هلل اركش

 ةيفىدار

 هده ىدوور صضيقاف

 اه>ورهللاض بف ةعاسلا

 هللا ة هر ةدداس ىفو

 ف |

 اذه وابءانعفنو اميلع ىلاعأ

 1 نجا
 معاىلاعتو هن أدعي _س

 ا

 ىل لدن

 امنع موضعل نع ىدو)

 ناكلاتدهنا ل

 دياع لجر ليئارسا

 هاربال لبجلا ف 5 ف



 ىرالو سانا

 ناك ءام نبع هإ

| 
٠. 

 . ا ٠
 م/م ب رم 3 يح اضوتن

 تان

 ا
ّ 
 أ

|! 

 أ !ٍ
 نم تاتةيو

 ظ راهنلاءومصي ناكو ضرالا

 نع رتفي ال لوالا موق و

 م ةداعسلار اون ا عل

/ 

[ 
1 
ّ 

 هيا يدود 2 عمم

 أ رابنلا هد قف مالسسلا

 ةالصلاب الودشم هدجوف

 ليللاب هدصق مث راك ذالاو

 ةاحانع الو:ثم هدجوف

 ىدوه هيلع ملسف لياجلا

 اذهاب هلل ةو مالا هياع

 ا ناف كسفنب قارا

 ىنايلافق < 51

 ىذقيف ا دؤُؤ ؛أنأ أ

 ةمدخنا اركقم نوك افي

 هيلع ىدو# هللأت اتففر

 ىلا ةداح ن*لد مالسأأ

 هل 0 اذهاي كالوم

 5 الو هاضر ين طب فلا
 ا ند هاوس دداي يناغشإ

 املذ لاق ه فلان ىلا

 مالسأأ هيا سوم لءض

 ْ قرغتساو هب نةاح اس لإ
 ا ىعن هفلاخ مالك ةذليف

 ْ هللا لاقف ديالا مالك

 | كللاقامىمومايلجوزغ
 ٠ْ ىسوهلاتف دباعلا ىديف

 ْش لاقؤ لاقاع معاتن ا براي

 ( بهذا يسوماب يلاعت هلل
0 
 | لهازم هناقراهنلاو ليللا
 ا 0 *م هلق.سامل راثلا

 | يلع عىسومهأناف رازوالا و

 هلاقاع هرب_خاو مالسلا

 دقو هل_ةعايهازإ وعرم افوذتم مزمانءيف نوع رف مزاو فلأن ورشعو ة هس ماحزلا كلذ دف لكون ا

 ىفخالوان رلغامأر تكا ناكولم-مض.بل اوااقاو :اغام ةرحسلاني اءو سانلامز مما اماف كلهن اىلا ماودلا ا

 رشلا ف ئىداملاو رفكلا ىلع ةماقالا الإ ىنا م ارو 2 اموزوءا وام وعرف عجدو ةرز ءادودش | ا

 هركسعو همودب قلو هتنيدم ىموهلزءءاوال,هسىسوم ىلا د < لو هرها ن وعرف ىلع هّللاتةشوةرعءلوا 1

1 

 قلأو ىلعالا تن كنا فذتال هسيلاهللا ىحوأ كلذب هسف ثدحاملف هذه ماو تالا
 ا يقلأهنا مث يدو# حر فف اخ رحاسلا حلفيالو رعاك صا ءأ اوءنصام فقلت كنيع ىفام

 راصق مئاوقعب راربع بدي مه دم دو سا نيب امد 1 ند نوكيام م ظعأك نيبم نابع يهاذاف هد نم 6

 :هسأرب ةنيدملان|طب> قوف فرشيف هيلع موني ينذو مظعق 2غ نم لوطاو مظعا وهو ا ظالغ

 بالصلا مدل روذصلاهماوةب رم 4 8 همصقو هيطداللا 3 0 هبا ذب برضإ ال هلهاكو هقنعو

 امومسنا> هاي هارذ:مو اراننام موتا نانيعهلو ران هسفن تويبلاو ناطيحلامرصن و يد :لك نحاعي و

 ةنحارضاو بايناد-يفو اعارذ رشعاذث | هتمسأ- ف هلزاتبمشلا تراصو حاهزلا لاثماكرعش هتفرءمىللعو

 نيعأ يف ليخ هو مبيصعو مهلا مدح ند ةرديدلا تقل ام تنخر عتسافرب رصو ف. رعو شيشكو حيط

 ًارثكالو اليلقال ىداولايف ري يت>اد>اوادحاو |مءاب:و أهفقلت ”تاءجف ىعسأ أن :ا نوعرفنيعو سان |

 مونم تام قدح اضع ممضعل ءى طوو اوطغاضت راومحازنف نييلةنم نيب راه كوعر ةموقمزماو اوقلأا- |

 ىلع ةللو موبلك ف هرهنيعل راكالذ هللصح راصف ة هرمه د :؛امعل راكلذ همون ند كا طب هيلع قاطتسا

 يسو٠»بر نيملاعلا بربانمآ اولاق اد_-دعس ةردعسا|ىقلاف ا:هصعوانل ايو نياف اردءسناكولو ه هرهاأ :يلع

 كنك ءاسؤرو ءاملعاوناكو ربكلان و مثرو وهظ تنحئادق ا>يشثنوءبسونانثا|.ميفناكو نورهو

 نم اننا اوأرنيحاونمآ نيذلامموافصو ططخو ظذحو روداغو رودأس رفن 0

 ىذلا عريبكل هنا ؟<1نذآنا لبق هلممتنمآ اداجتممطلاقو فساكلذنوعر ءرف ىأراماف ىلاءتهشلاناطا

 مد مق ةيالا تانيلا نم اجام لع كرت ناواق ىتباوإا عادت  لاتةلوقىلارحسلا مسلع
 اوسماو ةرفك ةر>ساو>بصاف كلذلءف نملواوهو لخنلا عوذجيف مهباصو فالخ نم مهاجراو

 اصعلاو هموقىلا اعجارداعيسومنا مث ميكا اها فزا ىلا نينسااب هموقو هذخاو ةب' الا هيلع هللا عب اتف

 اهيلانورظنب سانلاو هي> اصب فولالا باكلا ذولي اك هيذول:و هلود صيصبتو هءبتت ةيحاهلاد ىلع

 نوفعءاضتي وابا نورظني و نوثدحتي سانلاو ةي+.1ةئيهىلع اصعلال زن مفابعراؤلم دقوامنم نوبدععتي و

 تناك اي اصعيهاذاذاسأربذخاف ليئارسا ينب هركسع مالسلا ه-يلعىموم خد ىح نوطغاضت.و

 نيرفاظاوراص نا يلا نيم.ت#ئاوناكو

 هتأرماو نوعرف لآ نمؤم ليقزح ةصق ىف رشع ىتاثلا بابلا إل

 4 نيممجأ موهنع هللا يضر هدالوأو هلتةمو

 هندلو نيحتوباتلا يسوم مال عنص ىذلاوهو ارا نوعرف باحصا نه ليقز> ناك ةاورلا تلاق

 ناىلا هناعا مك اصلغانمؤم ناكو ةنس ةئام هلززخ دق نوءرفلانزاخ ناك هنا ليقو رحبلا ىف هتقلاو

 هللا هركذ ىذلا وهواباص ةرحسااعم لتقو ذمئهويذخاف هرما ليقزح رهظاف ةرحسااىلع يدوم روظ
 0 هللالوسرلاقو هنامعا مكب نوعءرفلآن م نهؤم لج رلاقو ىلاءت اوقيف نآرفلا ف

 نوعرف لآ ٠ ندؤم ليقز>و ا راجنلابيبح نيع ةفرط هللااور فكي + ةنلل مثالا قاب 5

 ١ .نوعرف تانب ةطشامتناك |مناف ليقز> ةأيمإاماو مهلضفأوهو سو هيلعّشا لص د لآن هؤو لعو

 تناكو



 ا انربخ أامامتصق نم ناكو نومدُح نوعرف تانب عم تناك 1 إِلا تاحلامصعلا هللا ءام نم ةنمؤم تناكو 1

 تدم ىبىرسأا-1لاق لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ سابعنب | نعريبج نب ديعس نع دين اسالاب هب
 اهدالوأو نوءعرذل 1 ةطشام ة>ئار هذ_هلاق ة>ئارلا:ذهام مال || هيلعلب ربج تل:ذ ةبيط ة>حئارب

 ل لع تلاقى انوعرف تنبتلاقف هللاممإ تااقفاعدي ند طع ا وعرف تنبموهتاذ 22-8

 ا ىرناتااقف كب رنه ماهلاقو اهدلوب واج .اعوهتربخا امل ىلأ كاذب نربذ الا هلت لاقف كِيبأ برو ىند

 امولاةف ة>اح كملاىلنادلتلاقف هيفاوقلي نااهداوب و ءا م رمأو ىمحاف ساحن ن م رونتب ىماف هللا كب رو

 اوقلافاهدالواب رمأ قمل نمانيلع كلام كلزكالو لاق اهنا دتف ىدلر ماظعو ىماظ ءعمجت تلاق يش

 قالا ىلع كناف هامأا,ىرب_صالاقف اءيضرايبص ادلواهدالوأ رآناك انا د> رونتلافادحاوادحاو

 م رعن ى»دع ةعإ رادهملا فم اك:لاقف دوم لايف ملك." نءويف سابع نبا لئسف اهدلو عم رونتلا ف تيقلاق

 ىصلا اذهو جي رج بح اصو فدسو دهاشو

 4( ىلاءت هللا اهمحر اهلتقمو نوعرف ةأرمإ محازم تنب ةيسآرك ذ يف رشع ىناثلا بابلا )ل
 ا ليئارسا ىب :نم تناك ةيسآن وعرف ةأرهانالاقي نوءرفةأرمإ اونمآنيذالالثم هللابرضو ىلاعت هللا لاق

 يف اه مون ىلصتف زربتف !متج اح ءارغق ىف لاهتتل تناك اهنا ىت> ًارسهللادبعت تناكو ةصلخم ةنمؤم تناكو

 نم ةعلطتم ةيسآتناكو ليقزح هأرهانوعرف لتقنا ىلاةلاخا كالت لع تناكو نوعرف نم افوخاهرزرم
 ةيسآتنر اعةطشالاتاتةاملف لتقتو بذعت فيك ليقز> ةأرما ةطشا#ى لا ىلارظنن نوعرف رصق ىف ةوك
 اقيدمصتو هللا انيقي تدازفريهل | نما دارأامو ا ,ةءاركن هىلاعت هللا دارأ املاهحورب تجر عدقو ةنالملا
 ةيسآ#تلاقف !هب عنصامو ليقز> ةأرماةطش املارب# اهربخي لءجو نوعرف اهيلعلخدذاكلذك يمائنبف
 تلاقف كتبحاص ىرتعاىذلانون+ا كارتعا دق كلءا اطلاقف ىلاعت هللا ىلع كأرجأام نوعرفايكلل لب ولا
 اهذخأدق كتنبانااهلاقو اهمأنوعرفاعدف نيملاعلابركب دوف رهّللإ تنمآينكلاو نونج ىتارتعاام

 ةمحرلا هتكرداذقو ةنجلا | ةقفاوم امتلًا سواهم اامعةتلخف سوم هلارفكتلو :اتوملانقوذتلم مق أهنا من ةلشالا ذخأىذانونلا

 ١٠ || نيتدف نوعرفام صماف ادب أ كلذ لمفأ ام هللاوالف 0 رتثلاقو تيافدارأ| يف نوعرف

 نبانع داتوالاىذذوءرفو ىلاءتهلوق كلذو ىلاءتهللااهمحرتنتامىت> بذعت تاازاممث داتواةعب را

 تكشفامبذعي وهو ىموماهب رف هنيدف لخدتلا مبدعي اوم دهب نيح ةيسسآهن أر ما ن وعرف ذأ لاق سابع
 باذعيف تن :ام نا ىلاى لأ باذمال دم كلذدعبف باذلان ماهبنعف فض نأ ىسومهّلل|اعدق اهعيمصاب هيلا

 كس رىعفرا نا |,ميلاهللا ىح رافد ل ن2 وةنجلا قاتيب كل نع ىل نبا ب رباذعلافيهوتلاقذ نوعرف

 يف ىهو كدعرضت ام ىذلا نونجلا ىلا ورانا ورع لا ةنجلاقتبلاتأر ذتاءفؤ

 4« حرصلا ءانب يف رشع ثلاثلا بابا )ل باذمعلا

 نق راقنلا زرعلا ناو || .لكيف وعرفت ىلمأدق ىلاء:هللاناك ءاململا تلاق ةن. الا حرس ىلن انام اهاينو عرف لاقو ىلاعتهللا لآ
 د هتكلم لهأن م هتيعر هبفخذ:سادقام عتماوعفرتلاو منتلاو ةورثاو طلا..دلاو كلَعْلا باوب أ نم باب

 اعردهناهتنشب و 1 :وةو هتتاذو هتعيبط لادتعاو ههسجةخ نم غلب دقناكو ددملاوةذءلاو ةكوشلاو

 طخسالو قزيالو برشا ةلكاي كلذ عموفو هةدد>او ة ركل ءىشدنم جر ال ةل ياو اموب نيد رأث با

 ةهارك الوهسفن يفةف آهبيصت الو ضرءالو هانيع دمرت الوهنطب قمدجو هذخايالو لمسالو حتت الو

 نوعرف كلم ريبج ن.ديمسلاق هباود نم لولذو بءدص لكبكر ناك هناةليلاءت هللا ءالما نم غاب ىاولاق

 يد تيضرو ١

 هب 0 ذنء قيساعو هالوم

 دياعلا لاةف هاياطتلو ]ا

 ث لكر
 هتزعو يدودأي لاو 3

 ص هتردق نيءعل ءى

 هبا نع تدحربام الدو
 نع تاحالو قدرطولو

 يقزمو ينقر>اولو هبانج
 تييودلا نهلوقيدشنامث

 1 نال :ءابقوا
 كنا لا دورا ان
 ف
 دودو رم هب .تازام

 ينضو
 1 2 ءاوهللعىغقي يت ح

 ةماع ء يسوم دعم اهلذ لاق

 لاق ةاجانمآ يلا مالا

 لاق اى 2 ىحلإ

 هللا لاقف دباعلا كدبع

 بهذا يسوءابل-جوزع
 هانم هنا هريشب و هيلا

 تيقات هل لقو ةنئملاو

 اضرلاو رب_لاب ىئارضق

 به دوعان

 َُت الولف 1-0 لا

 تاومن-لا كد وذ

 تاللمو اذفلاو ضرالاو

 كلاوترفتل راطقالا عيمج

 مالسااهيلع يسوم حرفف

 مالءلازبر ملا هلاق اع, هربخ او

 قلارانفدب ردجو ىلا:

 هسبح ىنق ى :> هدوجعس

 انعفتو هنع ىلا هّللأ يذر

 نيمآهلواارفغو هب



 كاحضلا ندع ىحو )
 هنا (هنع ىلاعت هللا يذر

 ةدجةإ ل تجرخ لاق
 أ! ىجسملا ديرا ةفوكلاب

 أ اذاف ةرمقم ةليل تناكو

 بايثلا نس باشإ
 ضعب ىف باوثالا فرظأ
 ا هللا _ج اس دجسلا ءاحرأ
 ءاكبلا دو# وهو ىلاعت

 ْش ىلا“ هلل يل و هناك ا 0

 ا هم عمال هم توب دف

 ] لوة وه اذاف لوقي ام

 ع

 ومص تب صب 1-0

 ىدمتعمل الج اذا, كيلع

 هالوم نك نوط

 ١ الجوافئاخ تانافوط
 أ هاول لالجلا ىذىلاوكشي
 ظ متسالو ةلعدبامو

|:| 

 هال اوأهيح نه 1 ١

 الهتبم مالظلايف الخازا

 | هابل مث هللا هباجأ
 لوقنم رركي لز. و لاق

 ىدمتعم ل ذل+ اا ذا, ك يلع

 ! ظ ةقفش ىكاانأو ىبودو
/ 

 هاتعمامالك ركذ مث هيلع

 عمسواعطاسار ون ئأر هنا

 باوجلا اذه لوقي الئاق

 ينك يف تناف ىدبعك مل

 هانعمس دق تلق ام لكو

 قىكئالمهقاتشت كتوص

 هانرفغدق ندلا كينذو

 ةب ورلا هذه ىلعأ تإةفلاق

 ةلاح يف نيروكذملا عامساإو

 ثلة ةينغ يف دا مونلا

 :تلقف مالسلا ىلع در هيلع

 لاتحاف هناكم هولعل و ىسوع,ا ونمؤي نا م,يلع فاخف فرالاو ا 0200 :ساواوت 3

 1 ا ةلءفااو لامعلاهلع« مدع) هن ايثدلإ ناماه رء افابذاكهنظال ىلا يسومهلإ ىلا علطاف كاقمدلات اياها تامل ا

 || اذا حرصا'كلذناكو ةدحاو ةعاسيف هلمعام لكل طبهىناو ةتغيهذخآو هجردت_سمىلاف دي زبامو |

 | توم هباصأالا هيف لمين مث د>|أ قم ملواولاق لجر فا أىنلأوهنم لتقف نوع ءرفركسء ىلع هبفذقف |

 ظ ْ صجلاو رد لا نوذيطي اوناك نيذلااماو هدب تسدنالا ءانب وا داد_>وارا# نمافةعاعواقي رحوا د

 1 ماك كلذ لعىلاعتهللارمأن :م نوعرفريمدتناكو اوناففلامعلاو ةمرابقلااماو مم رخآنءاوقرت>ا م-هئاف |

 كيبل ىف كل هللا كرا هل
 ا تنا ند كيف كرابو

 نيدشارلاقف هللا كدحرت

0 ١ 

 مدقو ة هدب وب رلا يعد!اىلآإيل يمحوا موي عوج كروأةدملا كلت يف ناكولو اهو ركم يريالةنسةا هعل را

 | ندرصقهذاكو بوغرمو بوبخنالاهاقلتالو هوركمالو هوس هسع ملف م .بجرطخو مظع بطخ ىلع

 | ناكوا,يلعرصقل' كلذ دءصيف 'مكزهنأو ءدزم ةبادةلهللار>سو ةجرد فلأى لع فرنم فرشم هروصق

 ]| الاكلز هدز مل نياعامي مومرهأن م نياعاملف هتماحاردةساهيلع هن ,ىلاعتللا , 2م عمالزانوادعاص اهمكرب

 ْ غاب أىلءاا>رص ىلنباناماهاي هرب زوالاةؤ هناكرا لع سل و ةاطاش هب ىوش» حرص ءانب لع مزعو ةسفنل

 ١ أ عابتالا ىوس ءاذ 5200 عمتجا 0 هام أ هع جالا نأ لال معي ن 18 هيلع ردقنإ ادوا كري و

 | هللارسإ و حرصلا يني لز لف ريماسملاو باوبالاو بش 3 ءارجالاو

 1 أ هغلبب اع افترا عفتراف نينس عبس ف هنم غرف نا ىلا هدي ريامىل لع رمالا هاتأ 1و ةئم د 0

 || هعدن|هيلا ىلاعتهّناىحواف ىسومىلع كلذ قف ضرالاو تاوهسلاهّللاقاخذ:ه قالا نه دحأ نايأب

 طانذتاو ضِخاَورج الا خبط

 )| متأاملذ ىلاعتهللا الا همم يال ثيحب قرش اوحتدإ ظ برض تب. رغاذاو برغملاو<هلظ ب رض شءشلاتءاط

 ةعطق تدءدقوؤ عطق ثالث هتعطقف 3 رذحرصلاهح انجب برضف مالسلاهيلعلا ريجىل ل اعتهّللا ثمءإ هءانب

 أ ا برصف لإ ربح هللا ثم 2 كاديضلالاق برغملا ىف ةعطقو دنهايفةمطقو ردم !| قد 2

 ًايش هك ندبإ عاين ا رخو امت تارمأ نم كلذ نوعرف ىأرانلف سمعا عولط ىلارتجفلاعولط ني »بام

 00 !كناىسوملاولاق نوعرف ةركسعنامث برا ااهلاويصنف هياح أر ماق هم وقو يسوم لاتق ىلع مزعف

 كتفلأ ثم >< كيلع هتنمو كيلاهناس>|تديسنو هتاب رثو هتمعل ترفكوهنمتقب أنوعرف ذ ديبع نه طبع

 لنمنوعرف كدة: سافلاحخلا ءوس نهم هيلارئاص تن :أام تماعامل كلاضغب و كل ادق 5 ماايف كمأ

 ١ اودع هتئجوارفاك اقبآهنم تررف 6 ” ادلو كذخاو كايرو كلفكو كاو"اف توملانم ككردتسا؟قرغلا

 كلذ ىلاعت هللا ىأراماذ ناوطلاو ,لذلا كةيذنوا هتمدخو هند امعىلا كدر ئح كنع نيعنتمع ان-لفان را

 ممالدب |باذعلاة ءلكممياعتقحو ذفاذااهللا اركم نم م مهيف قيسأم لى سوم هبب هنأ اج ام مهنع ين نخر الهنا لع دقو

 تاي" الايو باذدعا هللا

 نيح هموقو نوعرذ 5 هللا لقبا ىلا تاب الا ركذ قى رشع عبارلا بايلا د

 # هتجحل امازلاو هتردقل اراهظا مهك اله اند

 نرافوطلاو ءاضيبلا داو امصملا ىه نورسفملالاق تانيب تانآعسيسومانبت آد_قلو ىلاعتءتلا لاق
 نينا نوعرف لآ انذخ أ دقلو ارانلاق ,-باقافو سمطلاو مدلاو عدافضلاو لدقلاو دارجلاو

 || .ناكف تارغلا صتناماو مهيشاومو مهتيدابب تناكف نو:تلااما (ةداتقلات) تارّقلانه صقنو

 وهام نافوطلا كلذيف (نورسفملا فاتخاو) ةيالا نافوطلا مهيلعانملسراف ىلاعتهّللا لاق م راصمأ يف
 يغطءالاوه لتاقهلاقو ءامسلانه مهيلعلس لآ ءاللاوهو 0 هوطلاتانالا ل1 ناك سايعنبا (لاق)

 1 شل رذلاتوأاو ةهءاطعز دهاجلاقو قرغلاو مه كادرخلا لاو ايكلهأف ممدر> قوف



 لدا

 ىلع نوعاطلامللا لسرأن علا لهأةذاب ن عاطل وع به هولاتو رن اع تا هللالوسر قعفللد 1 ١
 نء«لوا مهف ير لا ناف وطلاةبالق وبالاقو ةسيكان نهنم قل ةإيل ف نوضتفاف وعرف ل 2 ا

 نبا نعريبج نبا ”يعس لاقفوهام لمقلاف (اوفاتخاو) لدقلاو دا راو ضرالا ىف ىقبف هب ب ذع

 يدا ودها#لاقو بايذلاهنأةحاطىأ نعىورو ةطنملا نم جر يذلا سولاوه لمقلاى ابع
 ع .هدىدرو اهلةحنج اال حلا راغ صلال مَقلاو د 3: جا قلاةداي طأا نا ارا تيبغو ُي زاوةدانقو

 ةيلاع || ,١لاق نادرقلان رهابو ,ةوهو نانذ اوه ةديبعوب!لاقو ملامزجو فاقل !حعفب لهقلاو نسحلا

 ا ىفقثلاتلصلا ىلأن كل هيمأ لاق ري-ل!للعاوردقي+و ءىد 0 ذا ردو عنان ! درا

5-1 

 موت |

 رد

ِ 

0 
 را هدرص يِ ا (

 ادوبد مهتكلعاف اناذعو

 00 اةيفيكو | ملوصفتر م تاب ل 1

 مهضمإ ثندح لح د نايخألا تام نم مثريغو ق>سا نب دمتو ةداتقو ريب> نب ديعسو سابع نب !ناق

 فرصنا ارووقم اب واغمدللا ودععجر و نوعرؤهللا م دع مهباصو ةرحساات نمآ امل شعب ثب لد يف

 ناكف نوقيطيالامليئارسا ينباوفاكي نادموق نوعرفرعاف ليئارسا ينب ركسعىلا ن و رهو يسوم

 ىناودفاعاو يشح سذك اف ىعم قاطن اهلل وة ليث ارسا ينن نم لجرلا ىلا «ىجي طبقلا نملجرلا
 كلذ لكيف مهومءطيال و قرطتالام اهفلكتف ليئارسا ينب نم ةع ركلاىلا ةيطبقلاءىس<و يل قةساو

 يسوهىلا كلذاوكشف نواك ا ؟سفنال اوبتك افاوبهذا مه ولوةي راهتلاففصتنا اذاف ا زيخ

 يسوماياولاق نيق:مالةبقاعلاو هدايع نه ءاشن نم امثروب هلل ضرالازااو ريصازوالوا فتسأ مهلاتف

 انوامعتسا انتئجاملف انتا امنا لبق نم انوامعتسا اذام ةكانكل | انتئدام دع ٠ نمر انت امنا لبق نمار ذوا

 نعل 00 ةاذتسإ و طبقلاو نوعرف ينعب 0 كلمنا لإ ريسع يسومهلاةف انو.عطي+لو

 مال !او رملاىلع ةماقالاو رفكل 0 ةىأاماذ نول عت فكر ظنيف رص دو ماشلا

 هاو ضراالا يف ىغط دق نوعرف كدبعنا برايلاف هب ر ييمو# اعد

 عباتف ارايتعا مهالان م ممدعإ نأو ة ةظعىموقلو ةمقن مط امام ةب وقعإ مدخ بر كدعو اوفلخاو

 مهيلع هللا ثعب مث تارّلانمصقنو نينسلا مذخ اف ضعب رثأ يناهبضعإ تالصفملا تاي “الا مهيلعهللا
 ل ءتلاتودب و ليا ءا ينب تويبو نر ام اوداكى ند ءامسلا نم ا ءاملاوهو نافوطلا

 مرنم ساد نه م مهيقارت ىلاءاملايف اوماق ىت> طبالات ودب ت كلما ةض.؛ يناهضعب ةطاتخ كنشم

 دكرو مهيضارادجو ىلءءاملا ضافوةدحاو ةرطقءاملا نهليئارسا ينبتوي لخدي+و قرغ

 كدوعاو 2 هةموو ةناو أاتعو ىغإ

 ع أودهج ىت> اثيشاولمدي ال وا وار ناىلع اوردقب ملف

 يدور ل ىسذ كعم لهسرن وكب نمؤف باذعلا اذهانع كشكيف كبر ر اناعدأ ي ىسوملاولامف

 هللا تدأ !و هر لعا اوناك ام رذاىلا اوداعو ليئارسا يف هعم اواسري مو وما ناؤوطلا مع عفرفهب ر

 او اقف تدع خاو 7 تيشع 'ؤ كلذ لبق تدب :مامةر ماو عرزلاو لكلا نءمةنعأاكل' ف مه ىلاعت

 هللاشثمعإ مث ةيفاعيف ارهشاوماقاف ع رطعملانا انر ان دعإل اموأ١ ةمعنالا ان 1 اة يناتن انك اماذه

 باوب اللا لك 5 تناك اهن :| ّىد>اعرهزو ممراجش قار ءأو مرام موعد ز ةماعلكاف دا ارا مهيلع

 دارج الت اور ود تاطقاست ىد ديد !1-1ند ريما سملاو بدلا تويبلا فوةسو ةعتمالاو باثلاو

 اة داوج شاور رج« ةللذورد ةييصب ال لأرتقا توم لخ ديال ناكو عببشي ال لءجأ عوجلاب

 ( صمصق - ؟ا/)

 | ةءارق هليلد ل.قلاوه ءاطع لاقو ثيغاربااوه مسانب نةنادبع لاقو دا رجادالوأ لعقلالاق ةدانق

| 

 ظ
 ا ظ

 20 يي يلي مل يل يي لا ااا ل ا ملا

 هربخو 0 نه 3

 ردقأرف ةءاقل نةكبكوأ

 هللا هريس ىح كلززع

 كال له هلتلقف ىلىلاعت

 تاهيهلاقف ىتبدصت نا

 نس نيقول غاب ساي لهو

 نيملاعلا برةاح انع ةللع

 در خب

 باوحأ نم اح اذه

 ىلهللاواعا

 اولاقل ةحيحصلا تايثلا
 نونمؤي ال بازح أءالؤد

 نع باغم باسحلا

 تحد هرأ لف ىرصب

 ىل اع هللا تل اسمتهتقفا

 توألا لبق هب ينعم نا
 ماوعالا صضعءإ ناك املؤ

 تيب ىلا أا> اج تجرذخ

 لظ يف هباذاف مارحلا هللا

 رقي رفتباذاو ةيمكلا

 املذماعنالا ةروس هيلع

 اذ_هلاقو مسدتىلا رظن

 عضاوت وا ءاملعلا فاطإ

 ينقنتعاو ىلا ماقمءايلوالا
 0 .له لاو لعملسو

 لبق انني عمج نا يل اعت هللا

 دما لاقف من تلقت وملا

 هلكلق مث كلذ ىلع هَل

 أع ىريخا هللا كمعرب

 تءءسوةلالا كل” تيأر
 ةن|تننظف ةقبش قبشف

 .ةسيلق باجح قتفنادق

 قرفت مث هياعايشةمرخو
 نؤرياوناك نذل ر ملأ

 ىخأايتلق قافإ| هذ ةيلع

 اوناك نيذلار فنا! ءالؤدام

 رقنمث لاقف كيلع نؤرقب



 0 تلال لع نؤرقي مف نجلا ند

 رك ينب كعم نسا كل نن وبل زجرلاانع ثفش 9 ا كب رابل عدا ىسوم اي ا ىقىمم نوجحيو نآرقلا
 | عمج اقوى وعدو مث ماع لك

 كندبو 5 ىبي هللا

 كل الة كح

 ةنجعلا ف

 يردل نع باع مث برأ
 هنع ىلع" هللاىذر هرالق

 نب هللا ديع نع ىحو (

 (هذع هللا يكدر ىندالا

 2 2 هع  هينوهج نم د دمعك“ ةااعدل

 ردم نه تجر لاقدنا

 خيشلا ةراي زاةلمرلادي را

 يملاعت هللا يخر يدايزلا

 سنوي نب يسدع ىل آرف هذع

 لاَقف قا رطلاىف يرصملا

 ١ تاقفكالري> ىلع كالدال ه
 مع جمب دس تح سس ا سا همدعمام بسس ا ج7

 ىلعا م-بااناشو ا>.ث ديف

 ترظن ولف ةبقارملا لاح
 قا كتنغال ةرطن امهيلا

 || |ههيلا ترسف لات كرم

 فوج ب جر موس حجج عودوا عد حم نس

 كم تسع

 ا

 ْش اناو امبيلع تاخد ىتدح

 ْ ىلع سلو ناشطع علاج

 أ سمشلا نم قرتسي ام

 هإوقلل نيابة:سءاممتدجوف

 ا مف اهجتمأك وامهيلع تماسف

 ١ كمدتأ تلف تاك

 ام الا م املا هللا اكيلع

 هسار يتلا عفرأ نادك

 لقاامفنح “نا نب اي لاقو

 انيلا تغرا" ىت> كوس

 نيب تق فذ هعار 6

 ! رهظلاانء ظ ىشح اع كف ||

 | عوأاين ع بهذؤرصعلاو 7, تبدع 00 هب وجده جمعجوس علا و ٠4 00ج وبمام موج وجا

 شامااو

 بانل
 تالَعو كك و

 ءاوا ينظد

 . نبناغر ناو

 0اس يع اناا ؛ نا ارجل ا مهنءوللا ل 0

 نكمل ناكءا + ثوءح نءدار للاب ل ةاصعلاب قرشملا ىلار ,اشافءأ اوضفلا ىلاز رب ىسوم +ءنالاقيو

 ( دار+ |يفةبي رغاارايؤالا نم در 0 يفلصف )

 ىلعوء دي ناك هنأ ملسو هيلع هللاىلص ىب خلا نع كلام نب قنا :ءعر اج نءددانساب لهم نب ندا نرخأ

 ذو هضرب دسفأو راذرص كالهأر «مر 0 لقا, ههللا عر ربادمطقا مهللادارجلا 0 اما مهللا لؤوقي دارجلا

 هللا لوسراب كلذ فيك موقلا نم لجر لاف ءاعدلا معحس تنأ كنا انقاز دأو انشياعم نع نع موعاوفاب

 (ةثالع نا لاق) ردباا ن«تودرثن دارا! الاقف هرادعطقو هك العهللادونج نءدنج ىلعوعدت

 ردبع يف مسو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق لاقةريره ىلانع ةذادَح ابو هرثني توحلاىأر نم ين دحو

 ن/ رمع ينض نه ةنس يف ةدارجلام دعلاق هللاد. :© نب راج نع هدان- او « مظعالاهلل! ل دن> بو:؟مدارألا

 ىلاايك ارو ماشلاىلاابك ار ونوللا ايك ار سراف 0 0 ع م هنعمهللا ىذرباطحلا

 ينهاغاف دار 7 نمةضبقب علا لد يذلا بكارلا هاتاف 00 11 نماثنشءاوأر له نولأسي قارعلا
 يف ةثاةساونم ةمأفل أهلا قلخ لوقي مسو هيلع هللا لص هللا 0 لاق اةالثربك هآر ملف هم

 عطق اذا ماظنلا لثم عب امتدارجلا كالهاذاف دارجلا ممالاهذه نمثالم ءىثلر نرباف كايد اورد
 نارمعةنب ام "0001 زنا لس ىتاز ثدح يله, |'ةماما 1 نعدد انسان و 1

 عايش ريغإ د غلا و عاضر ريغب هخعأ مهللاتلاقف دا ارا, طاف هل مدال 1 اهمءطي نأ ع 0

 هلئا جرخأ ا1لاق يلواسلا ة 55 رض نب هللاديع نع هدانسأب و توصعلال لاق عايشلاام ءي ا ذل ايأانتلقف

 اد: سو يقلذ نمد 2م ان أو ىلاعت سانام اضورفعا مدح َِك دايعنم ندحالل !اق 4 الام سدلب | ىلاعت

 ودلال جسجلا ) رح ١ ادب 5 طال || يكبش نهءأ سدا ١! يدنجانأ و سلبالا و نأ ارآاوه ا

 هيلعو لاقةدا رج ىءابك ار الاصل ار عر 5 رك حلاص لجر تو ريبب ناك لوقي ناك ىعانوالا

 راشأ ايثيحف انكشف هدم م لوقيو ا!ميفاملطاب لطاءايندلا لوةي وهو نب رمحأ امهنظأ نالي وطن انخ

 ةيفاع ينارهش نوعرف موق م اقافلاق دارجلا كلم لجرلاكِلذ نا انغايف عضوملا كلذىلا دار اقاتسا

 نيع ىعدتر ص4 ىرق نه ةب رقب رفعأ بلعك ىلا ىف ع :ةارعأ يسوهناكلذ و لدقلاعهيلعدللا ثعلب مث

 ىقبام عبقتف لمقلا مهيلع لامافهاصعب هب رضف امظع 0 و بييكلاكلذ ىلا يسوم يدش سوس

 ةداجنيب و مهدح أ بوث نيب لخدب نار املك ضرال
 قح اهفازن و صجلاب ةناوطسالا ىنييلمدحأ ناىح 0 ل

 سحلو اهلك فمها الر مثرأ راجعش و مدرح ند

 مق ماعطاا هدحأ لك 5 نو همخ ديف

 ءالبب اوبيصأ اق الق ءىم هدجو هلك ايل هيلا دمص اذاف ماعطلا !هقوف عفري مث ءيش اهقوف ىق”رب ال

 تمزاو مهبجاوحو مهنويع رافشأو مراشبأو مرامثأ لمقلا ذخأو لدق" نم مهيلع دشأ ناك
 | ريب نا كيعدس لاقو ةليح اه اوءيطتسي مو رار ةلاو مونذلا مهةعنمو مهيلع ي 0 ماك مهدولج

 | | دعا دار الف احرلا ىلا ةزفقأ ةرثع جرب لجرلا ناكف بوبحلا نم جرم يذلا سوسلا ل لقلا

 | بوت اناملاللا ايما رسانلا أ اي اولاقو او-اصو يسوم ىلا اوكش كلذ اوأر اهلف ةزفقأ ةثالث
 1 لدقلا منع فشكف هبر يسوم اعدف باذعلا انع فيكي كدنع دبعاع كبر انل ! عداف دوعنالو

 || اوثكن مث تبسلا يلا تبسلانممايأ ةعبس مهيلعماقأامدسب دالبلا فارطاو ضرالاراطقأ ف اورشتناف
 | لجيف مويلاالا انلرح اس يس نقيتسن ناق>أ طتانك اماولاقو مهلامعأ ثبخأ ىلإ ارداعودوعلا

 7” لمرلا 1 0 - م7 ٍ

َ 
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 ظ

 هعاقأو نار 1 0 انعرر تالنت ار ها ينيب ةعم لسرو نمت اذام ىلعف باودلمزلا

 فن 3 ارهشاومانأ أسدعب يدوم مولع اع دف هعب ,دنالو ادبأدب ,قدصنالذوعرف ةزعو لعق ام لعفي نأ

 اصءاانريشي وهيف هاصع زرغيف لوذأ'ة فوط ىلع موقب نهر. 5 هيلا ىلاعت هللا ىحواف امو. نيعب را ليقو

 ط امضعب لعأين د>- بن اج لكن م م قءدخ لابعد ةمضاأ هلك عا اتت كلذ امهنهلفسأو هالعاو هأصق و ةاندأ

 تادف ةنيدملا با و مؤأ ' اعارمس سهادلا ليألا لثم لبلا نضوج انام اها اهاندأعمسأو

 اناطالو» اناالزا ىلا :فش كيال مدح أ ناكو مهتينبأ أو مهتتن آر مهنيا ١ هم تاالتماو هتعب مهويليف مييلع

 ىنعدافضلا بف ملكتي نامه و عدافضلا ىف هنقذ ىلا ساجب لج رلازاكو عدافضلاه يف دجوالا ايارشالو

 هراعربصتو ضعاإ قوفاهضمإ اعارذ عدافضلا هتيكردقو طظةيتسف هرب رسو هشارف ىلع ماني مهدحا ناكو هيق

 ةعدفضلا هةيستف هتلك الد أمد حتفي مدح ان راكورسي الا الو نع الا هقش ىلا فرصني نا عيطعسي ال يحاماكر

 ىف بثت تن اك ودنم تال تما الا اردق ذوذيبطي الوهيفتخ دةذأ الأ نيجعلا نم اعيش نونجعيال أوناكو هيف

 عدانمعلاتن - اكلاق سابع نبا نحمر ,ء(يورزادب دش يذ ا اهنماو اف هدفت ةمهماعط ىو م مارين :

 يروغ:ىهو رودةلايفاع ا ال تاءمدعف تعاطاو تءمس نوعرؤ ىلع ىلاءتهّللا اننا املذ ةبارب

 مهيلع قارضو كلذ ن ,«نوءرف ىلا اورج ضف لاق ءامادرب اهتعاط نس ىل ! اع: هللا | اهمأث اف ةرووسم ىهو ري انعلا

 ةكنمافيج» ولمثاهقرطو ةنيدملاتراصو نوكل مياوداكين 6

 هلو ةرأآ هذه بوتن انافو المال له 6 اولاقو يسوع ىلا أو 2 شرواو 4 كلذ نانا متم اهلك

 نا يوري هذ كلذو عدافضلا ب :«:فشكف هل راعد ىسوهنامثمهقين اومو مدووعاذه لعذخاف دوعن

 ار ةتيملا ىلع هللا ل سراو لينلابق دف ايح امنم ناكام عن تلوح او هامصمب فتم نارمأ ىسوه

 نيءلر نأ ليقوةيفاعيف فارهشاوهاقاف تبسلا ىلاتيساأ نم مايأة هي مهيلع تماقاامدعب موتني دم نع م

3 
 عاقبلا تدوراو مهمادق! اهنؤاعي! أع ةرث

 ىلامتهللانا كلل ذو مدلا مهياعهللا ل سزاف يسوم مهيلعاعدف مهي ذكى مم رفك ىلااو داعودبعلا اوضقن مت انو

 املك مههايم تراصو امد لو :!!ههيلعلا امسؤ أل ذ لدفق هاصعبإ درت كيقر جعيلاو ىطأ م ىلا بله ني اوسع ١

 انيلتب | دقانأ اولاقو نوعرف ىلا كالزاوكفاطيبع رحااموهودجوالا راب”الاو راهمالا نمزوةسرامو امد

 دحاولا ءانالا ىلع نالجرلا عمة« ناكف يسوم كر حس دق هنامهلاةف هريغ بارشانل سبلو مدلا اذهب

 3 ارسالاو ىطبقلاناكو اطيبع امد ىطبقلا ىلبامو ءام ىليئارسالا ىلبام نوكيف ليئارسالاو ىطبقلا

 ءاما,يف ينل اةرجلا ىلا نام وةياناكو اذعءام ليث ارسالاءامو امور لا دحاو ءام نم نايقتدي

 اهدر# نيد ليئارسا ينب نمةًأراا ىلا ق اتنوعرفل آن 5 رملانا يت> مدى طيقللو هام لي ارساللج رخيف

 اهنا يد امد ءانالايفدوءتفاهتب رق نم اطل بصتوا !هترج نم اطبكستن كام نم ىنيقسالوقتف شطعلا

 عرزلا ى ب كلذ للعلم :لاواولاقامد راص هة#اذاف ءاماميف ف دخاتؤ, ىف ىف هيج منك كيف ف هيلمجااط لوقت

 َّى > مايالا كال يف شطعلاهاز ةعانوعرف ناو اطربعامدءاملاداع ع رزلا نيب نماوقتسل اوبهذ اذاف رجشااو

 ةميسعالذ ىفاوئكف اتاعز اردو اجاجااحاماهئامر اص اهغضماذاف ةبطرلار اجشالا خضم ىلا رطضا هنا

 انوجصا هد نارا يلع لس لا متكاالا نب دبي ز لاقو) مدلا الا نوب رشبالو نواكايال م ايا

 ينب كعم لسرتوكب نءؤنف مدلا اذه انع فشكي كيرانل عدا مالسلا هيلع ىسومل اولاق كلذ نم

 ةب رخهاصعب لينلا برضا رها ىسوم نا كالذر كالذ مهنع فشكف هب رىسوماعدفليئارسا .

 يلاعت هلوق كلذو هيلع اودهاع امب اوفي لو اونمؤي لف ناك اي ايفاص هام لوحتف هب رضف يرخا

 هج ون رعتسا + دا داشتا هاج >2 هانا 7417707

 7 ت0 وعر هاج ل7 ؟فط «وحاد وش د1 6: 2 دن - وه اتحمل

 ها

 1 0 1 جمج هممت وب سات بد ا ا تن ا تا مط ماا جنش هج نو جا جن جتا 0 كاان تاسع حج دج جل جعتاج ججدع م سبج» معلش دن هج وح ب يعده جاسم سو حج صوم

 ا نوعرف لآ يف يسود فنكو ناحل يك زق نا ىل كيا فون لاق تاي نافوطاا مهيلع انلمسراف

 اهرتعتقا هظالاناسا

 لك آ+ اهيلايلب مايا ةنالث

 5 املف برشا ملو

 ف تاقعرارلامورلاةيشع

 ف اهلاؤس نمدبال ي هت

 مفرف اهم عفتنأ ة ةظعوم

 كيلع ل ل ارباشلا

 هللا كرك ذي نم ةبحصب
 ناساب كلظعي و هرظنب ىلاعت
 ثغفتاا 5 هلوقنا سلب ال هلق

 |.مقارذ لع تن زد امهرا مف

 انعفتو امهنع ىلاعت هللا ىضر
 نيمآ اههتكربب و اهم

 نونلا ىذ نع ىدحو )

 (هنع ىلاعت هللا ضر ىردملا

 نم لجر ىف صو ل هنأ
 نيفث احلا نم نول ةداسلا
 وهو نبد.- متلا ىف لع امد

 فورءم سانلا حالصب

 عوشخلاوةكك 1 او بللابو

 تجرد لاق فوصو»

 مارحلا هللا تيب ىلا اجاح
 ةالصلا هيلع

 يجعح تضق أملف مالسلاو

 ينلا ١ ةرايزو

 عم سال هترايز تدصق

 هتظعوع عفت و هةسمالؤ

 امنوباطي ةعامج ىممناكو
 ةاعدلاو ةكربلا نم بلطأ

 هيلع باش ممتلمج يف ناكو

 رظنمو نيهاصلا امس
 نم نوالارفصم نيمث ادخا

 نم نينيعلا شمعأ مقسريغ
 سنايو ةوالا بد مرريغ

 كهع بارق هناك ةدحولاب

 قفر نا هل لوقف ةبيصع
 دشناو بح يف هسفنلا

 ارعش لوقا



 2م بلا يذ راذلاءأ

 5 اى اهاوه نعل )ش

 دياز كفو واكس 0 3-1-0-0

 ىد_حو

 ا ال ىزع دعب تادبتو

 | ىلي: تلقف ىلب:”لديق

 ؟ب>و ٍَ اوه يف 3

 ىلوي سيل

 ططرسوا يرس ل ع

 ىداُؤف

 تنك ذم نامزلا مدق نم

 الط

 اند 0
 ردا انيهناقح

 خيشأا 0 نءانلاسف

 هلعانقرطف هيلا ةدشراف

 هناك انيلا جر 2 بايلا

 اسماف روبقلا نم هج رح دق

 +.شنأا د ؛ هن دب نيد انساح

 مالكلاو مالسلإ تا

 ا ّ
 ا
 ا
! 
 ا

 ا

 ٠
ٍ 

 ب
 ١

 ١
 ظ رشبلاهليذناوةكاضصلاو

1 

 لاقؤ اننودنمبيحرتلاو

 هللا نأ ىديساي بالا

 بول الءابطأ 5 كعح

 ىب ناو بولا عاجدالو

 نكت ءادو لفغأ احرج

 نا تردق ناف لضعاو

 كرها رم ضعي فاطاخت

 ارهشلوقي دشناو لعفاف
 مظع ءاد بونذلا ءادنا .

 5 نم ص الواب ىل فيك

 ىنذ

 قاف ىلحصأ انم بيبط له

 ط ءايطالاو قاحازعا
 قرع لوطن 0 يتاجخاوهآ

00 

 2 الاويمباوجلاعاطقن و

 هيف

 : ةئس نب رشع

 ا ةئازد "ال_مونوعرف تدنآ كنا انبر وهو ماللمسلا اههيلع ثوره نمأو مهيلع اعوربككلاو و 8

 الفوم واقىلع ندشاو مهاومأ لع سهاا انر كلي اس نع اوارضيل نو ايندلا ةاملاىف ال الاوم و أ

 امقتساف امكتوعد تبيجا دو ىلاعت هلل لاق امهءأ اذ هللا باتا ملالا باّذعلا اورب َىَح > اونءؤي

 .٠ 1 ب 2 .٠ 8 ع ٠ ١ه .٠ مس م .- .٠

 1 ةضفلاو بهذلا نما,تني دو امرهز رايندلا كلان نك هل ادعرص او نوعرفل ناكو اولاق ةياذلا ناعيتتالو

 فديوت هعمج وم لاملا كلذ لما ناكو ىلع هللا الا هيصخن الام ره اواو لحلا عاونأو تيقاوولاو

 ثرود» نامالسلاه يلع ىسومىلاهّلا ىحواف طبقلا دي ينكلذ ىقيذ طحفلا مايأ هنامز يف مالا هيلع

 "لاو مدلاو عدافضلاو لءقلاو دآز لاو نافو_طع'' تال ماع لي ةردع كا تاغام لف 2

 1 رفكلاو نايعطلا الأ نود !ذريدل مادو هموقو نوعرف ناغا نم نك“ ئس ما سدي انلملا ١ ,خالا بادكإ

 || ضرالا ىلا ادايعو ازامج ممل هلعاجو ىللاو ضو رعلا نم نوءرف لآ ىدنزا يفام ليئارسا ىب
 | كلذ يننومظعتو ينادرك ذآو ينو رك#-شت كموقوتنأ ةيلع نكت اديع كلذل لءجاف ةسدقملا

 ل نم مديعل اوريدتساو ءادعالا كالهو ءايلوالا ةاو رفظلا نم رأ نك هيف ىو ديعت 1

 أ لاوما لضفا هوقو ىسومىلع 'ىفي نا كلذبهللا دارا امل ليئارسا ينبل تريعاف ليلا عاونأ نم
 1 هللا خسم مهيلع يسوهاعداملف مويلع كلاضفاو مهيهنمافطلالجرالو ليخ فانا الو لاتق ريغب ممادعا

 ىظرقلابهكنب دهم (لاق) قيقدلاو لذنملا قدابلك ةراجح مهمدأ ىف تيقب ىلا لاومالا ااه

 هنامئاذكهالاهقفلان وكي ال رمع لاقف رحبلا قلفو سمطلاو ءاضيبلا دبلاو اصيلاو مدلاو عوتفلاو
 ) نوسعرف لاو هز ايأقب أ 5 ناك ذا ناورم نب زيزعلا ل ,ءأ بصصا ناك انمن ءانشأ اههف ة ةطير اعد |

 | ىب

 "7 لهقلاو دارجلاو نافوطلا تاقف هموقو نوءرف هللا اهارا ىتلا تايآ عستاا نع رب زءلا ديعنب رمت

 َ (قىودد) ةسدلدعأ 000 او ةقوؤشم ةزوجاورج+ امعاو نيفصن ةقوقشم ةضيبلا ج رخاف

 ا َ تن َر دقللاقو رجل اماوةعورصمةل“ كثب ًاردق لاق ر صعب ناك ماش أ! لها نم لجرنع قدعسا نب لع

 1 ةل-ج نمديبعلا نإ مثرارحا ذود مهاقرا ين خسملا كلذ ناكو 0 هناو ناسنا هنأ تككلشامو انا ل لإ

 *( رخل قف ةريخو لي ار سا ينيب مال لاه ياع ىسوم ءارسا ةمعق ىف رشع سماها بايلا) #

 ١ هللا ىحوأ ءايبنالا رابخاب ءاملعلا لاق نومبتم نا يدابعب ريما نا ىسوم ىلاانيحواو ىلاعتهللالاق

 ١ ةنيزلاعاوناورهاوجلاو ىلا نم لوئارسا
 ١ ةشوقنمةراجح تراص مهاردلاورين اندلا ناانغلب ماولاق س.طلااهرذآواصعلا تايالال واس ايعنبالاقو

 | متي ف تود " 9تءبرأ لها لك ليئارسا 3 ين عمجأ نا هودع ىلع هراج ايظا دارا نيح ىسوم ىلا ىلاعت

 1 ديو اسا قا ماذع مكئادعأ لع لد.سرم 1 باوبالا ىلع اهئامدب اوبر او نآيضلا دالوأ اوحذا

 ١ مهاوماو مهسفنأ نم نوعرف لآ راكبأ لتقت نا اهرمكاسو مدلا هباب ىلع اتيب لخدت الف ةكئالملا
 | رحبلاىلا مهب ىهتنت و سا مث : ل عرسا هناف اريطف امزيخا مث مث نوكل.. و جتا نوملستف |

 . مدلا اذه نولع مل ليئارسا
 فرعي اف طبقلامطل تلاقف دل و ملسنف كيلع باذعلالسرمل ىلاعتهللا نالولاقف مب اونأ ىلع

 ينبل طيقلا تااَقذ كلذ تاعفف لكيئارسا 2 يدوم رماف يرمأ كيتايف

 ةليايف مهلك اونامو نوعر ءرفل آر مك نءطدقو اودءيصاف ائيبنانرمأ اذكهاولاَتف َة ةمالمعلاو لوم .ةكيد 1

 ةلحاف



 هسموقو يءؤش فرو ةبيصملا ىلع مهنزتح نه ملال عَ مهن دب أولغتشاف 0 اونكو ةدحاو :

 نيرذع نباالو 0 نيديس نبا موي عيال افا | نورشعو فلا ةئاقس مثورحبلا ىلا نيهدحوتم 1

 طبقلا عراك ةمدقللا ىلع ورهو ةقاسلاى لع ىسو» ن“و ةي رذلا_ وس ةلئاقلا مو هرغصل ةنس"

 نا راكبأ اواتق هموقو دوم لعاذه نوعرفلاق ليئارسا يىنجد رخ مهغلب 0 نفدزم

 انإ 8مم :]و نواءإق ةمذ ول هال ؤهذا نب نإ رماح نا 1 5 ثوعر؛ ؛لسراف ىلاعت هللا لائاك هموق

 ىسوه»ر "ايف نوعرف لسا جو رج نب !لاقو 4 رد هدم ملا ىف ةمضيلاذ ل ىلعومذاصح> ىل ع لجر لكفاأ

 مدلا يف مهفاخ كوعر جرم < ل-+رفلا كلم لك عمر وعم كلمنا ةئاممعخو فلا فت”اادموقو

 تقرثاو س مهملات دلط ند كلذوناواالار 0 عىئوسم مثدأ ناصح فلا ةئام نوعر هر عين ناكو

 اولاق نوعرف ر 5 ءرايغ ع ل-ةهارع .اوذتارو ناعما قى« ارت 2 ملف نبق رشم موءبتاف ىل اعنا هللالاق 1-1

 ١ انكردا نأ اني 1 كوءرؤو | دقرغ انا> دنا انما ةردبلا اذه رفظلاو رولان م اند لعوام ند ىسوعاي

 ' !ذاركماد هللا اونيعتساموقاي هعوقل ىسومللاقف انتئجام دعب نمو انيتاتنا لوق نم اننذ وا دقلو انلتق

 جفا تسي ُُئ مودع كلم

 نولمعت تكرط :ف ض رالايف

 اىردي لف هيتلاويلعللا برض او ريس نااوداراو ريصم نم ليئارساىنبب ىسومراساملو اولاق ( لصف )
 هيلع فسوينأ ةلاوااتف كلذ ن ءمطاسق ليئارشا ينبخياشم مالا ىسوماعدذ نوبعذي نيا

 ضرالايف ه وعرغرف مهن ور 2 ىدرصم نعاوج راد ادهعهتوذ ا ىلعذ>ا رصع تاما مالسلا

 معي نملك للادثنا يداني ىدوه ما هوهلمي ملف هربق عوضوم نعمطلاف رمال اذه انلان كلذإف -

 ناعممس الف يدانب نيادرلا نيب رعناكف ىلوق نعهانذا تمص ملعيال نمو نريخأالا فسوب ربق عضوم

 نذاتعا ّ >لاتو اميلع ىلاف كءلاسام يطمن | هيلع كتالدناكةءاراهلتلاقذ مهنمز وجع هتعمس يت>هلوق

 لاقكعما,تلزئالا ةنجلا نم ةفرغل زمتالن ادي راىتاذأ تلاقف كالزاهاطع اف اها ماهبيطع نا هب رهرمأف ىد

 فوجيف هناهكتلاق لينا نم تنداملف !مام>ف ينامحاف يشماذا عيطتساالةريبك زوجعىاف تلاقمدذ

 وهو هجرختساف لمغف انههرفح!هلتلاقف هنعدرسحف ىلامتهللااءدف ءاماهنعرسحيناهتلا عداف ءاملااذه

 ناعبر ىءهعلاتو نقتل ,ةاعلاو ونا ؟ء ند ءاذب نم اهروهلل نضرالان أ

 رما ىلاعت هللا ناكدقو مرد زاانرا ةورعلاق ةسدقلا ضرالا ىف يدنفدو هعب هإ هدف رهره نفد قودنص يف

 لدقف فسوت رهان غرفب د ةعولطر خ>ؤينا هب راعدف رجففلا علطاذا ليئارس اينبب ري ريس نا ىسوم

 هذ !انساد 2 نب نسحل |قربخاا 33 كلذ مييبن لءذ نم ةمهدقملا ضرالا ىلاريب لكنم اتوم دو ويلا لمحت مثنف

 :لا نءهيبانعيرعشالا ىدوهىلا نبا نع

 ناماللا هيلع لاف اهريغ ةجاح ىلام لاقف كتجاحام ةيناث مو هيلعدتلا لص هلال وسر لاف ىلهااهبا< زنعاو

 ةيكسم نسحا تناك ليئارسا ينانازو 0-2

 انيثغ دقق ترهان بأ هللا م الكاب نون نب عشوب هلل مت لاو اك 6 ىعرت تداعو 2 رلا ت2 ردعيلا

 ؛ايلانعلدب هحرإ ول ادا '>هذ ءا 00 ضاخفا 6 يدب يل انوع

 ا 0 ك١ ارعرأ ىدانف مدعم انلاومان اوبهذ 0 ا اوض ريغو اودرخ مهنا 7 1

 ا 7 ؟ مدس فاأتاأيف ةاماغ ةةمدقم نعد كرر وق يف موعبت كوعر 0 ١ نام نو رزاح عم مجان او نوظئاغل ٠

 ا همرك افى ار 0 نص يتلا كرلان ردو ةيلعةرال دى

 ١ الد ل سرايةقان ىلارعالا هل لاق كح احام مال هل ءدل 9 ارعالاهاناذان دهاعتماللسلاهملعدل لات
 رومالا لك اشنو ماركلا ا 0 3 بار 5 0 0 0 ُ

 ا ا ل ذواذه نع

 لك نع لج دق ىنالبو

 بطخ |
 امم لد خ ييشلا هللاقف |

 ١ |! لاقذ كل

 هللا نم فوحملا ةمالعام

 كسنؤي نا لاف لات

 لاق فوخ لك نه هثفوخ

 الف هيلعايشةم قفلار ّط

 2 هللا كمحرب لاق ا

 هللا ندهدفوذ كوعلا ٠

 كيعلال زنا ازا لاقف ىلاءت

 ليلعلاةلزيم اذدلا نمدسفت

 نةيثا

 ةفاذخمأد ءطلا ٠ ند ىهت# «4 وهذ

 0 ربوعل و 8 اقسلا لوط

 لوطت4 ا<ءاودلا صصغ

 باشلاحامعف لاق ينضلا
 امل هيلع ىذغو ةدعريص

 00 ا

 ةعيفر 0 ةجرود نا

 بدا قالا لاقذ

 لى امفصت نا يك دياب

 هللا نا خدش لاف

 مط قد ىلإ مد هل اديس

 روك 0 مهولق نع

 ةعظع لالو 0 بوإقلا

 مه>اوراتراعف 3 هب ل

 ةينارون مهب واقر ةيناحور
 حارس د وامس مهوقعو

 للا توفضد نب

 هرذيعق نايعالاو نيقملاب

 يفاممطال متع اطتما غامم

 لاقهران نءافو> الوهن



 ل - -ويجيج ويح

 نينئالطا عرضم اذه
 نيدمجا مونع ىلا يضر
 مداقلا ىأ نء 1 (

 (هنعىلاعت هلأ ى فر دينجلا

 تنك لاقدنا

 ىلع لد دقلجر اذاو

 ىف دتما مث نيتنكر ىلصو
 راشأو دج ..لا نم ةيحان

 امأاي ىللاق هتثج ايلف ىلا
 ىلاعت هللا ءاغل نآدق مس ماعلا

 لدجسم ف تك

 لع لصو ينفكو يب 1

 ند 2 رق 00 ىفد

 اذاف نغم قىردم باش

 ةرم يضل
1 5. 
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 لانه و "؟روىاصغعو

 لادا نك سيكس ١
 ةيترغلب هنادينجابلاق نغد

 مقاو ى لامن هللا ةم دب مايقلا

 ىضق.املف لاق ىماقم ىف
 نم انغرفو هب لجرلا

 .٠ ا
 لود :بارتأأ 2 هتاراوم

 لغو قرصم باش ائيلف
54 

 ااا ةعيدولا نءأ لاو

 فيو هل تادف م.ساقلا
. 0 . 0 , 

 ما انريخأ كلذ

 ىنب ةب ريم 2 تك

 نا فتاه ىل فاتر نالف

 هدنءام لتس دك

 ا ا تال كا اة ولا

 |ذكو اذك يفو نذلذ

 نمهناكه تملءد دق كاف
 تعف -ؤ دينا لاق لاديالا
 هبايثعزمف ةعيد ولا كل هيلا
 ةعقرألا سل او لست او

 اصمااو ةوكرلا ذخاو '

 أ باثنا |
 ( ىلا ىديسايلانف كلاب

 د هدعسع دو

 222551 ع عج تح

 جب بيرم ميو

/ 

| 
 ا

١ 

 ً 1 كلذ لثماز :نمعيل موقلا بهذذ اكمل بسترافردعبلا مدتق ا مث هقداش نددب زا راطى> 14« اجلب

 | كلذ يفءاملا ناكور-بلا كامهعب برضا ناديااهللا ىحو اذ عندي فيكي رديال رشوهلءجأاو ردي

 ايأ ادب رضف هنكنا هيلا ىلاعت هللاى حواف هعطب ملأ هأرصعإ رحبلا ىعوم برذف ةداب زااةياغ 2 تقولا

 لجرلاب اذافردعبلا قافتااملذ مظعلا هواعلاك قرف لك ناكف قاشاف ىلاءت هللا نان دلاخابااي قافن !لاقو

 ىنثالا# مر

 3 50 يت رحعباأ رعقىل 1ع سمشأاو حدر | ىلاعت هللا لسراو قار ط طبسلك- [] ادب هدر شعت

 طرشعانلا ميلا هديأال و هجرس لت+.ل همسرف ىل؟ فقاو رحبأ'هسرف مدقا يذلا

 ةب ماعم ل سرا ريبج نب دمعسلاق ةيشخت ال و كرد فاخن ال اسد رحباايفاقي رطع ابر ضاق ىلع ؟ هللا لاق

 قافنا ىذلا ناك اهنا هيلا ل سراف ةدداو ةرمالا نسمشأ| هيف عاط:+ل ناكم نع هلاس سايع نبباىلا أ

 هيلع ىسوم نامالس نبهللا ديعنع هدانسابد م نب ندخل ( انربخا ) ليئارسا ينبل ردبااهنع

 لءجاءىش لكدعب ن 8 كلا وءىشلك_!نوكسلاو ٠ءىشلك ليقن ناك نمايلاق رحبااىلا ى 9 311 مالسلا

 دف قامتاف 00 00 ,حعبل !! 0 0 ناديلا نإ ها دلل 0 .ءاف ا ادع 2 أدحرف ابل

 أ لوسرايىلد الق لوئار سائدا ردبا ر >> نيوح 5 00 1 تاملك# 0 ملسو هيلع ا

 | هللاالاةوقال و لو>ال و نالكتلاكيلعو ناعقسملات ثلاكياثو دما كلمبألا اول وقلاق هللا |

 لي ارساو:نب ض اخفاولاق اق ا امل 0 قيعكارتا | هللا دبع لاق مظملاىلعلا |

 دق طب سلك لاقواوفاذذ اضءإ مبضعإ ىريال مظعلا لب اكءاملا هيبناجىلعم قإ رطيف طبس لكرحبلا

 أاضعب مهضعإ ر طنف تاقاطلا تن اميك تاكبش ملا راصن ىيشت ناءاملا لابج يما هللاى حواف انناوذا لتق

 كلذف ناس ردبلا !او ربعو> أضعإ مهضعإ عمسإ دابخعب مهضعإ كاري مثوردبلا نوز راء اذا

 وعرف لآ انقرغاو مك انيجتافالامثو انيعوأ- ما لان زيمو انقلف ىأ رق زق 'رذ ذأو ىل اد هلوق ا

 هيأ نوعرذركسع ةمدقمتلصو ر>با!نهىسود ر <سءةقاس تجر امل هنا كلذو نوراظنت تاو

 انك اسئا اوهر رحبلا كرتاناهيلاهملا ىحوافىلوالا هتلاحىلا عجريل رحبلا وعدينا ىسوهداراف

 فيكرحبلا ىلا اورظن !نوعرف لاقف اقلفتمدوار ر>با|ىلانو ءرق "ج لمصواماذ نوقر غم دنج مّن هلاح ىلع

 > يبيذ قافنا

 ' ةيهتشم قاد # يأ اهل سر ىلع مالل- لاهملع لد ربج ءاجعف | كاز رك كنك اعاو 8 م نك

 ١ مئهوا> د, نادموق باهفردعبلا اولخ داف مهلتقاف ينهاوقبأ ن »للا يديم. عف ىل '؟أدعا كرذاَى

 لويملاتمشاملف مهند سرافا ناز وعرف ناكل اص نظف ردعبلا ضاغخو مهم دقتف ءادوسةمامت ةيلعو لدعفلل

 مهلوةي و مهث>ةب موقلا فاخ سرف ىلع ليئاكيمءاجو موك اوضاخ ىت>اهرئاىف ر>بلاتمحتتاابحر ا

 عضوملا ذه ىلا تيتادق ىناهللاقو نام اههرب 000 ومق رطكل سنان وعر ةدارااماف ؛ اهكاراوةقلا

 كالهو انك الهه يف نوكي لجرلا نماركم نوكي نا ندآ الوفاخا ىناوقب رطلا اذمدهع ىلامو ارارم

 5 لعلي ربح هءاجعف ن ناصخا عنتماف رحبأالخديلهن اصح ىلع لجاعم بهذ ثنوعرف هعطي لفانب احا

 املف ردبلاهمحقاف نوعرذ ناص> اهعبتفرحبلا لب رح ضاخ ثوعر ناصح ْ لاحم تابصف ءاضيب ا

 مويلع مطتلاف مهد خاي هكا ردبلا ىل اه هللا رهأ ردبلا 03 م تك موا مثو ندببلا 6 اوفاوت 0

 ىلا ينعي نورظنت تاو نوعرفل 1 انقرغاوىلاع:هلوق كالذف ل ئارسا ىن ند 4 عار راع كلذو نيممجا مهةرغف |

 هب تنمآىذلاالاهلاال هن اتنمآ لاققرغا|نوءرف كردااملف نوعرفب مالسلا هيلع لي ربج درق 00

 ءادألبدب ربنا ذا دسفللا» نم تنكو لبق تدصع هقون ١ الالب ربح هلل أ ف نيم ا نماناو ليك ارمساوتب



 نإذنا ام رحبأا اح نم هيف ىف س.:: لءج 8 ” تدتفا ىذلا كايتف اذه اعا لاتو هيف ىذلا هعيقرتو هأيتف

 نا هيلعهللا ىلص هللا لو سرا لاق مالدسلا هءاعلا ريج ناثيدحلايفو ةداعشلا كال" > تايمعاا
 ش "الامم لدد ناى | نيد هللا ةنعل هلع سلب اوهو نان امههدحااما نياجر تضضغبام قاحلا نم 1

 ىنتيأر واو ىلءالا يب رانا لاقني> نوءرف وهو سنالا نم

 اواقر ,ردعبلا ماطتلا توص لي ارساو ثا ته ساملف واتا همحر يأ ديول لا ةماكلوقي نا ةفاخم ف

 أ توعال 0 ىدسوأ اول افاق :رغؤهعم ناك ن ءلكو نوءرأإ كله! دق هللا نا مهل لاتؤءاضو هضلا هذهام

 ىلع هاقلافرحبلا ىل اعتهللا يمافناسنالا هيلا جاتحامم ءىشىلا جاتحيالاموراذكو اذك ثبلي ناكهنارت :لأ

 نانوكمت أ كن مب كرجعات مويلاف ىلاعت هاوق كلذف ليئارساونب هياارظن د هعردءيلعو ضرالا نمةو

 لعوتار>بلا ليئارسا ينيب ىسومزواجاملف سانلا ضب هيف ك ثا هن ديبهّتبا هجر مول هنا لاقيف ةب [ك ةلخ
 ءال وهنا نوله موقوكن !لاقةهطلآ ملاك اهلا انل لءججا ىسوماي اولاق مهمانصا ىلع نوفدكعي موق

 ىدووب ءاج لاق سبق نب د# نع هدا دع نب نتللا قربخا) كوامعإ أوذاك ام لطاب و هيف امربتم

 لتق ق> ةنس نإ رشعو أاسمخ أ كول متربصام نسحاابأأي لاقف ههدو هلا مرك بلاط ىأ نب لع يل

 ىسومأي ماق 5 ىد > رديلا امج نم ند اللا تفجام ينكلر ريخو ربص ناك قرم لاقؤ اضمب ضع

 نا. دندج ىسوم ثعب هعم نمو يمسوه 16 هعم نمو نوعرف ىلاعتهّللا هيا انل لعجا

 كلهادقا ىلهأ نم ةيلاخ ذءهوب ىهو نو ءرف نئادميلا افلأ ريثءاثثا دنج لكل يئارسا ىن نم نيميظع

 ىلع رءاذ ىمرطلاو ىذرللاو ناييصلاو ءأس ةلاالا مونم قبب ف مهتلت :اقمو مهمداقو مث ءاسؤرو مءامظعهللا

 اوله > مزونكو « ماومأنم اميف ناك امارهنغز نوعرأ دالب, اولخد !ةانقوي نب بلاك رذون نب عشوب نيدنجلا

 نماوكرت مك يلام" هلوق كللذف نيرخ آموق نمد وعاب لج اوقيطي ملامواهنم لوما هر تلةتساام كلذ نه

 نونن عشوينامث ةصقلارخآى لا نب رخآ اموق اهانةروأو كلذ كنيبكاذ ىلاعتهلوق ىلا نويعو تانج

 نن رك اش نيء ”اغ نيم سلا ن نه هعم نع ىسوم ىلا داعو مهنمالجر نوءرف مولع فاذتسا

 ءاتياةفصرهب رتاقءمللء+لا ىلا يسوم باهزةصق قرشعس داسأا بابلا)

 دي( كلذب قاءةياموةاروتلاهلازنا وحا اولالادل ىلاعت هللا

 ةلما نيعب راىسودا:دعاوذارخآ عضو. يف لاقورشمب اه انمعاو ةليل نينالث ىسومأن دعاو وىلاعت هللا لاق

 كلءرامنتهاودرخاذارهع وهو ليئارسا ىندعو ناك ى سوهنا نيضام ار يسو نبيبنلا صصقب ءاءعلالاق

 ليئا ارعا ن دقنتسار هموقو نوءرف ىلاع: هللا كلهااملذ نور ردي امو نوت أيام هيف باتكب مه 5 نا ممودع

 ١ ينهسوأو ردبلا امحنم ْدْخآ اناو دمحتإب

 ا يذلا باتكلاب' ا تجينا ادن هعا رشالو تاعك مه نكي جد ممو دعنم مونمأ وم ديأ نم

 ها «سروط أي وهبت روطا وروطتب مامون دل مودك نادللا هرماف كالذدب رىسؤم لاشي انتدعو

 بونرخ دوع كوستف هيف فولخرز مذ | ليج ادءعص امن اموي ني" الثم اصف باعكلاا كالذ هيطع و هءلكيل

 امتد فاف كما ةحئار كيف ند مشن انك 05 الاهل تلاقف هصقر ب ءاحل نم ذخ!( ةيلاعلاوبالاق)

 ! مايالاةرشملايف مهتنتف تناك. كسملاةحنار نم
 ةريرهىلا كا ا رشا انمع او ةدعقلا اذ ةليل نيث ال" يمسوه

 نك ىأرشنب اهانعاو ةليل نبذ ”ىسوم اندعاوو ىلاء: هلوقأ ةدعقلا اذ الخام صقنت روهشلا عيرمج ذا

 ا املؤدب 5 تاقيادب ايئرهطو ىسومروط:ةإل ا نوعب را تيما هلف هلم نيب رادهبز تاقيه مف ةجحلا ىذ

 02 هوي وجد

 ةرأ ملف ماشلاوك هج 1
 انعفنو هنعىلاعت هللا ىض

 اضرأ 3ع ىحو) 2

 1 ( هنع ع يلاعت هللا ىضر

 ناكو دجسم ىل ناك لاق

 تيكادط

 لاومأ نك نم فرعأ

 ةافولاهتريضح امل نمل ملا

 لصال ىدجس..مىلاهباوتا |
 ةداقلا ر:تعتاف هيلع |
 يع هرذؤ تاقو هيلع |

 ىف هيلعاواصو
 ىدجسم نع اديعب ناك

 يرق ة راد هينا

0 

 لووسم قى ١

 نم هب اورضمو هوذخاف أ

 لوللا ناك املف ىدنع
 ع

 ةياعو ىط هلا تيار ع

 قرتذبتي وهور طخ بايث

 هلك اقف دينجلا لاق ةنجلا

 رب طا _ىذلا | تدلأ 1
 هلك اف مع لاقف سمالاب

 امل لاقف كلاحي ىنربخأ
 كاك ىرمأ ان ند ناك

 نم تمنتماو ىنتدرطو

 ىدنع لو لعةالصلا
 ناوضماملف دي دش بعر

 كدذع نم د سب

 مداق 3 3 مال لوقي 1

 0 ام لازف. مير نك

 ا .٠ ه هوم
 امو هيالل ف تعغقو

 لل اقف دسماع ىداقءا | 00
 5 ١ ئ دذع بيطا م اا مضيق تبت تدان را 0 :ر شع مص نأ هيلا ىلاءت هللا ىحواف كاوسلاب

 عدتساب تاق دينجلا 1 ا هلوق كلذؤ ىعو# ىلع ىل اء: هللا اهداز يأ

 لاقام ىديعاب لجو زع

 هلإ لاَتو هتلاقع معا تنا

 لالجو ىنزعو لجوزع
 د_نجلا كدرطنذق ناكنا

. 

 لبقااناف كتلبق كو



 0 وذعأو ن.دورالا

 هنأ | ىلا ىدبعباوض ا نيبنذملا

 مهرأان او يتمحرا ةندعاا

 ا يانج مهللا ني ارلا

 | نيملسلاع عييمج حرار هتحر

 ا سابعلا ىنأ نعىتو )

 هنآ ( مالسلا ةي ةيلعر ا

 قنا ان

 ظعاولا قاز رلادبع دود دم

 ءا_هلعلا رباك انم ناكو

 لوقيرام هنن ميوسءأ ءأيلأ واللاو

 درفنم كاش ىلا كترطن

 ل دجتسملا نمةيحانب

 ا نس ا امضاو هسفنب

 ْ هتزكووهيلا ثدتاذ هيتبكر

 | رضحنال ل اذهاي تلقو
 ع.ستو قازرلا ديع ساجم

 دق لاةف لوقيام هنه

 أ لجو رم هنأ ند اكءمس

 لاقف انانفاقداص تنك

 تناف ةسارفلا تدك نا

 مث ؛مالسلا كيلع رضخلا

 هرألف يرصب نعباغ

 نيمآ هب ىلاعت هللا | ءفن

 هللا دبع نع ىدحو (

 ىلاعت هللا ىذر ىرتستلا

 يدلاو ازغ لاقدنأ ( هنع

 عم نينسلا نم ةئسن

 هللا لميس يف نيدهاملا

 نيفصلانيب ناك املف ىلاعت

 هتحن ناك ىذلا روملاعقو

 براي ىدلاو لاقفت اف

 ٍ ندعجرأ يت 7-1 هانا ىف رعا

 سلف يرق ىلا قدها

 0 همالك ماق لاق هريغ يب وه

 020 اي>كالايفرهلاب ماقيتح

 نادل تإقذ كلذ ينشهداف

 ا
| 

0 

 8 له

 2 نيب 0 2س هأثب رقو ىلع ا هن رقو 0 هبر 0 رانا ظ

 هه ورىلا قاتذاو ىلاعتهللامالك | ى بومىلذتف ادحاو اناجحالا اهاكهللا اههفرذ اجد نوديس ىسوه

 يت>ضرالا يف سلب | ثدي لا ص اغىسومهّللا ء اكل (ىدلالات) كيلارظن |قرأ برلاقف اميف عم .ءظو

 لاقفدد , ىرلا لا س كال دنف 0 )| ى 0 لاقو هباق ف سوسوف ىسوم ىمدق نيب نم جرخ

 ةعشاف كمالك تعمس ىطلا لاقف تامىلارظن نمايز !!قىلار اةتاردبا قياعرب او ىلارت نا ىلامتهّللا

 وهو لب+ا ىلا رظنادا لاقف كاراالو شيعأ نأ :نمىلا بحأ توما مث كيلارظنا نالو كيلا رظنال

 ا

 ا
 || تماامت اهنم لب+ ىلجتي نادر 0 هّللازأ تماعال ل ابجلانا كلذوريب ز هللاقي نيدم 2 لبج مظعأ

 1 نونبل ند هعئر هعسمضاوت هللا ىاأزاماف امني نم عضاوتي ريب ز زر لء>و الهلا ىل جت نا ءاحر تخاشتو

 أل فاتخاو )لبجلل ىلاعتدَللا ىلجتف ىتارت فوسف هناكم رقتسا ناف ىلاعتهللا لاق ىلجتلإب هللا هصخو

 سابعنا لاق ىلجتتلا ةفردد ف )0 "*كلقلا ' رون نم ىلاءت هللارهظا كاحضلا لاقو لبجنل هرون ربظ

 ليجلل ىلاعت هّللإ ةمظع نه م للام رايد>الا بككو مالس نبهّللا كيع لاقو روئاارذ+أ م لثم بجالا

اث ىورام هيلع 017 رصنخلا ردقالا ىلتام ؛ ىدتساا لاقو اكداك د راض د 0 2 الا
 ظ ٍْ نع تب

 1 ىعإللا لصصفللا ىلع مايمالا عضوو اذككه لاقف ة 3 لا هذه ًارقدنا ملسو هيلعهللا لص ين ١ نع نعنأ

 راغف قى قؤرقيط: .لهلاقو لب اا ىلا ىلاعتدهللأ ي >وأ ن سلا لاقو راغين عدل !لبجلاخا و ردنا نه

 ١. لاقو عمجا بهز > هيلا راظاب ىدسوهو لا 2 خاسو ليجأا

 كد لبجلا لغجف مهردردق ارون باج>» فا !نيءيدس نيب نه هروظا نأ هل هللا انا يدعاساادعس نب لهس

 رء لك ءىرب و نون<لك قافاو ءام لك كاذذا بذعف ركب وبا لاق

 ١ لبجال ل كامىدسالاقراههوجوامانصالاترخ وسو ١ ران تد#مخو ترهزاو ضرالا ترضخأو

 أ ةيطعلاق ربا ىف عقو ٍِي داس نايفسلاتوانارث : سابعن.الاقو اكد لبجعاا راصف ةضوعب حانجردقالا

 |[ كلام نب سن أ نع دانمالا و #* اراغص الايجا ارسم ىلا هلدح يلكلا لاقوالئاهالمر راص ىئوعلا

 هتمظع راص لاق اكد هل١ج ل_هجالدب ر ىل# امل ىلاعت هل اوقيف رس وناعم يلص هللا لوسر لاقلاق

 ا نع ىكح قارولا رمع ني ركب و

 | رادعشالا نع كولا لازو ضي

 ٠ ءارحو ريبثو روث 4-1 0 تعقرو ىوضرو ناقروو دحأ ةنيدملا ىف ةثالث تعقوف لح يسد

 خ> يزكلا لاقو | انم*ةدأ ادق لاقو هيلع ايش 2 سايءنبا لاق مك ىسومردو

 ا نءالامك“ دلملا تلاق ل خالل ىدقاولا لاقر دا مول ةعمجا موا ةاروتلا ى طعاو ةقرع موبي

 ا | .ةفئاوهاو سوما ضرالاو تاومسأا 1 ةلمزا ) بتاكلا ضعب يفو)ةي مرلا هلاؤسو نارمع

 | بهولاقوةزءلأ بر ةب وريف تءمطا ضيملا ءاسلانباي نولوقيو مولجر اب هنوز كلي اول 6

 أ لكنم خدسارف ةعبرا ىذهوه ىلع اوضرعي تأ تاودسأا ةكن لم ىلا: هللا صأو ىسوه هيلع 0

 | سيدقتاو حيبسنلا ممهاؤلا عبنت رقبلا لثم اريثك ايندلا ءامس ةكئالد ةكئالملا هب ترف ةيحان

 ىسوملعاوط. هانا ة ةيناثثا ءامسلا ةكتالل ىلاعت هللا 0 م دتدشلا دعرلا تورك م ظع ت توصي

 ْ | رشقاولو قاراسم ىسوهع زفف سي دقت "او حيبدتلاب بج م د هيلعاوطممف

 | تقرت>حا تدءرخ نإ هىثديفانأ يذلا قاكم نم يجعل لهف ىتائسم لع تمد لاقف هدسد يف ةرعدش

 ْ تطبه مت تي ًارامريثكن ملواقف تلعساكربصا ىسومي وهسصئرو ست الملا ريح هللا 23 ثم تدعءقزناو

 0 عبأت 0 ديدش بو فجرو فصق 5 0 لاثدأك ةثلاثلا 0 :الم



1 

 7 سدفاو مالاسلا !هيلع ىسوع ع زفف ناثااتولك مالا ظءلا شيلا بجاك ليلبتلاو سيدقتلاو

 أ ١ تطبهم هيلع كل قع ير ق>إ نار مع نبايكناكم كدا سيئر هلل اَهِف ةايحلا ع ند ساو 0

 اوأأ هر , أو يم نيذلان م ءىث مه مبشي ال ةعئار ١ دانسلا 2ك "لم ةيلع ١

 هيلع تام هم هبأو رد هررةنرلسا نمءيذ ايوا راقيالاب !دقتلاو حييبستلابةم اع مهناوصأضيبالا .

 اول ةعبس َّق ما ءامشلا ةكنالم

 سِ 01 قوه مهاب اعرف ىسوم فوجأالت: 8 مماوصأ

 جان ؛لاك مهقل اقعرأ ءشورانلا بولكم ما

 لثم عمسي+لو 0 هفرط مهعبتي 0 عطعسي لف ن

 نا رع نياايمريبكو كك الماريخ للاقم هز
 يذلا يدبعلعاو طرقأإ نأ ةسؤاسلاءامسلا ةكنالمدّللا رعأم هيلعربمصت الام ضعإ ي رت ىتدح كناكم

 سلو ماوط دال اذ بهتلتةلإ وطةب رح مهن« كلم لكدييف و اوطيرف هيلعاوضرتءاف نقب ىردانأ

 نولودي مهلكتاوهسا|ة كل . الم نم م 3 ناك نم لكمع راح ارمي ةفاوتما ذإو رانلا بهلكمهسابلو

 :اراملؤ هدو[ ها 0 مهنمكلم لك ّس أاريفو توعءال ًادبأ ةزعل! بر سودق دسم ةدشإ

 صلخم أله يردأال هك دبع نسسنيال و ىركفاكن لوقي ر كب ف مومن يبس هتوصر هسأر عفر ىسوم

 نايك كشوأ عريبكو كك الملا س ,ةرهلل اقف تقرتحاتةكم ناو تقرت>ا تح رخناالوأ هيفانأام

 ءامسلاةك.ئالم هشرع لمح نأ ىلاعت هللارمأ مث تاس يذالريصاف كباةعلخني و كفوخدتشي نأن ارمي
 ةكنالم تعفرو ةزعلا !برةمظعن ءم لد لا عدصنا شرعءاار وادب املؤ هانادوارأ ىلاعت هللا لاق ةيباسلا

 جار اف مهتاوصأ ةدشب توعالادب ًاةزقلا بر سودقلاك للا زاد نواوقياعيمج مهتاوصأ تاوهسلا

 هلءجو هياعىسوهن ناك يذلار جل اهلنا باقف حو ردعم سيل هوجو لعاقءهص ىمومر>و كدناو ليجلا

 تنمآ لوقي ودبلا حبس ىس م ماقف 0 هيلع نال سرأو ٍىسرم ق رح دلئل ةيقلاة كبك

 كيكندلم مظعأو كمظعأ اف هبلق ملا كتكئالمىلار اظن :نةو ايحيف د>أكا ريالهنابتق دصو ىف ركنا

 كي رشال دملا كل كيا تبنءىشكللموقيال وءىثكلدعيال كولملا كلو ة *ةلاهلاو بإب رالآترتنأ
 لو> ف>و رالاة كل ماا ةكلالملا ليال و> فد (ىدسلالاق) نيماعلا بر تن اكل
 !دنةدر « نع هدانسابن : ذك (قربخأ) ليجللهب ر ىل#ت مث رازلاب ك5 ؟ذاملالو> فحو ةكن الملا رانلا

 ترطفتو اكدر وطلاز اص ىل: جال هللا ىل < امل ءآس ام ءامص ىسوا هللا ىلجتي نأ لبق لاب+ اتناك لاق

 ةرجشا م «عطقف ندع ةنج ىلا مالسلا هيلع لي ربجج ىلاعت هللا ثعب م اواق فوةسو فوبك اهفراصوابجلا

 دوا ىلا: :رجشذلا تناكوهضرع كلذكو ىسوم ,عازاب عدد ًاةرشعا م حوللكلو 5 حاولأ ةعست اهمنمذخلاف

 ىهتنملا ةردمس ن«ن اصغأةعاستب ثنا نأ لإ ريدجرز أ مرضخ أ درمز نمح جاولالا اهني

 بتكو ضرالاو ءامسا| نيب ام لوطأاماق رو:لاراصو اروث

 ىمذللا

 ل تراصف امءاغ

 م عمد 0 3 اةاروتلا ب

 اميف ىلا قيام اودو وهعلا لّقدلام اج قط' ملف ءامسلاىل لع - اولالا تءمضوف هدو وقام رقي رةوقب اهذخأاينا ىسوم'

 لح قطن ند برايل ااَقف | » 1 قاطإ ملف ىشؤد ا!هغابيق اولالا لهم نأ هرمأو مالسا|هيلع لب ربد

 ةكئالع اددمأف اهلمح قوطي اقل> تقةلخ لهو دوهلاو نايمااو رولا نم اهيف 6 حاواالا هذه

 الع دصناف 0 يس دامه راودجف 0 . م فرح لك د دعب اهنول محي

 ىلاعت لاقف نآرقلا ىف الثمدهللا برضو ايفا اولالا هذه ل مح قريطب ١ نم براي لاقو عشذ>و لب ا

 )1١6-قصص (

 ٌ هللارمأ مث رونلاب ضردلا تقرش اد موكلذو اليصفتو ةظعومءى شلك نم حا اولالا ىفهلدتلا بكف

 ا 1 ل اةلذ تقا> لهو كرات ا ليةثلا كب اتكلجاذ ١ قيطأ فيك ؛بزراياح تلاققإ

 ا ميلعل سانللام رضن لاثمالا كلتو هللاة شخ نم اعدصتم اهشاخ هتبأرل لبيجىلع نآرقلاذده انلزنأوا

 ا 110ج دعب احكم لامر د ف ب طاع ذاع 2 ع تاتا تسال تهت 7مل حمال م وك م تالا مجم
 ا لس ع د م ا تنس ياسا صمم هج عجمج جيم ع١ معنا

 | مف َّك 0 هللا ندا اوكف

 لاق عجراماذ هيلع يدلاو

 هن١ ىدلاواب تانذ رهملا

 لاقف حيرت سي قى>ناقرع

 مك ا راعدلا ىداداب
 عقو هنعج رسلا 6

 اذهو اتيملالا يفرهملا

 0 هللا ىذرهتاماركض دب ند

 نءعىحو ( هنعىلاعت

 هلل :انعفت نيداصلا ضعءب

 ناك لاق هنأ ) م6 ىف ىلاعت

 ف”راكش ا, لجران دع
 دوبقلا نمن افك الا قرع

 تا يعتملا نم ةأرعا تت ف

 سانلا نه ريثكاميلع لصق

 ممم شايتلا ىلصو

 امربق ىلا اوجرذ>و

 |هربق فر.ءيل مهعم شاينلاو

 شاينلا نا ليللا نجاملف

 اهةطناف اهيلا لزن ءاهربق ىلا

 تلاقو لج وزع هللا

 هلروفغم لجرهللا نادعمس

 كلرفغهللانا شابنلالاقف
 ناتلاتفىل رفغ فيكف

 ىلع ىلص نلو ىلرغغ هللا
 ند شاينلا جر لاق

 ىلاعت هللا ىلا باتو اه دنع

 5 متكربإ ة و تسوق

 ةمحر تام يتد ةدابعلامزاو

 لعوانءاعو هيلع ىلأن: هللا

 نيمآ نيماسملا تاومأ

 دحاولا ديع نع ىدحو (

 ىلاعت هللا ىذكر ديز نب

 نك خب لاق هنأ ) هع



 ةيتوخ دب

 هوا وردا يمت دقذا

 دقو يلاعت هللا ليبس ىف

 1 اء نا ىناصا ترها

 ا انس 0 0 ف

 7 ناب "1 ماو مه-شا

 اغلا , ءنتاقفةنجلا

 ىلا دهش | دحاولا دروع اب

 لاَ مان لانو ا «ءةعل

 نك 5 فول دو

 - أ |! ريغص تناو كلذ

 بجحاف قرستال هن زال . « يتمسغل طقاس قدمو عشا ىقز رو ىلضغف نم مرسم 1 لك مانا أ 3
 ربصت ال نا كيلع فا

 لاف كلذ نع زجعتو

 عرألا دداولا كيعاي اب مالغلا

 يسفت 42 أ ىا هلل ديشأ

 لاق هلييس 52 ٍلامو

 نم انيجعتف دحاولا ديع

 هلام عمم قدصتروان دنع

 هسرف كلا هللا لءوس 0

 ناك املف هتقفنو هحالسو

 نم لواناك جورحلا مون

 مالسلالاتف وهانيلع علط

 تاقف دحاولاذ يعاب ك يلع

 يببح اي مالسلا كيلعو

 0 منعم احر

 لوللا مو وراهن' موصل

 5 0 انمدخو

 > انع اذا انسرحميو

 ا مورلا !دالب ىلا 0

 ليقادق هباذاس ولج ن<

 ىلا هاقوشاو يداني وهو

 ىو ![ةف ةمضرملاءانرعلا

 ل مالغلا اذه لعل

 م

 لقعي 2 انلوو كلذ

 َن هجر لقمن ال نحو

 1 1 ا

 ىف ك رشتالو قدبعءاف انأالإ هإال ىنسدقو ىحبسنأ نار

 ادهمل اهءيجللا اهاطعادقو تاءاكلارشملا ةذضهذهف كسفنادركتام مهل هرك او كسفنل بختام | زجعا مث ةنجلاب ىلاعت هلا 5 - تاع اارثعلا ةذسأم هاك! مند 3 ك2
 ىنب ةر وس ىفيلاعت هلوق ى هو ةبآ ةرشع ناك ىف ملسوهيلع هللاوص |

 1 : كتتريخ أ نئل 000 ا اللاض. تت 1 0 ا |

 كلذو يسوم ىدي نيب لبجل ا ىلع اهوءضواملف لاق املج قطب ملف لء+ل الع ةازاوتلا ل15 قو رك

 ٍ كلذف اهل امام هيلع هللا نوه يتحوعدي لز ملف مل مح قاب لف حاولالا ىلع يسوم ض.ةؤريصعلا ةالمص دنع

 ةبب الا اولالا ىفهلانيتكر ىلاعت هلوقوةبب الا كتف ظمصا ىنا يسو ءايهاوق
 حاولالا ف هيفصو هين يسوم ىلاعت هللا امبتك يتلا تارك. لاريش عل ةذسأ ىف لمصف )

 ( ع رش لكرادما+ياعوةاروتلاو ظءم يهو

 نبيسومهوسرو ةكيمع | راهقلا زب زعلا رايجلا كلملا هللا نم هناك أنه محرلا نمرلا هّلنأ ملى مو

 'ريصللاىلاكيدلاواو يل ركشاو اي ات

 اهي>ر ضراللاو اهراطقاب اهلا ك يلع قيضاف كيلعهّللا مر>يفلا سفنلا لقتال و ةيبطقا 2. كد

 رظنتال و كءهس يعبالا,.دهشنتال وىمسإ مظءيال نم ا ورهطأال افا ذاك ىمدسا ف احنال و

 دسال واهتءمط ساو ةمايقلامون مهئاداهمش ىلع تاداهشلا ل هأ ف قوأ قاف كباقهياعفقيال و كنيع

 ناير 0 نممىلا دمصي ال هناق ى ريغل الا تاو.سلا باوأ كتوعد كود :َقلَعَو ىبجو كنع

 سانأل بي>او ىددنع اتقمزيك أ | هناف كراج ةإ لح نجا ىحس مسأة-ملع زك داما ضردلا

 'اودوعتالناكب رىذقو ليئارسا

 هلوق ىهو م امنالاةر وس نم تايآث دا مج ع 5 نمكب ركيلا ىحوا ام كاذ هلوقىل | ءاناالا

 دكر موا (انربخا) نوقتنملعاهبك اصومك-اذ ىلاء:هلوقىلا ملعب 5 مرام لآ 3 || ولاعت لق ىلع:

 .اهيفرظن حا اولالا ىشوم ىل طعءاخ 0 هللا للص هللالوسرلاق لاق س

 . سانلاىلع 0 ىسومايلاق ىلبق نيماعلا نمادحا اب مركت ملة مارك ىنت

 . بح لع تومو ةظذاو ددجو ةوقب ىأ 0 اشلان منكو كدت منكم ىءالكب و قالا سر

 .قلخانا ل-بقيثرع ىلعدمسأ تب'اىذلا د-حالاق د2 نمو براي ىسوم لاقمالسلا هناعد#

 | حيمجو ىناخ عديمج نم ىلاب> | وهو يتاخ نمنريخو يفصو يبن هناو 0 ضرالاوتاوعسلا |

 ظ 53 اًدمأ 000 كقاخ عج نمكيلا بحا دم كوك نأ براي ىسوم لاقف مم الم

 لاق ط 0 رام نا تورا واو معارت 0 كنا يدود ا لاق الا هأرأ ي 9 براي ا

 انآ 00 00 اناك انءداف د-2 ةماأ ىلااعت هلأ لاق 0 نا 3 0 براي

 5-5 فلام نا لبق 0 ا دق ىناقع قبس ع 300 تقبس يتحر نا

 هللاالا هلال نا ةداهشب ةمامقلا مو ءاج نم قوصعت نالبق ن مهل ترفغ دقو نو وعدت نا لبق نم

 0 0 0-2 0 هكا هب ونذ ا ةنجلا لغد 200 ي دبع 0

 0 0000 نق يرفانلا ند جداا اند لاق ديعدس نب ةيدتَق 5

 ايع نان ع هردانساب ىباي رفلا

 جمرك ادغإ برايلاغؤ



 ب

 مال لاو ةالصلا هيلع يسوم 0 هللا 1 هوو 3 5 ملا اذ يقدصتاةلاكبأ
 كد نعذدومأي وفور, درميرانلتجرخأ مالا وخمةمأ أ لاق ةارونلايفرلفا هوهذا [

 ىمءود لاق لاحدلا روعالا اولتاقي َىح ةلالرضلا لهاذولتاقي و رخ ”الاو ل والا باتكلا,نونهؤي و

 | هللا باتك ىف دمت له ىلاعت ا لاق من ربجلاهللاق ىسومايدمةمأ ملاق ىما مهلعجا بر
 ١ اودارااذانوكغلا#سمشلاةاءرنودماحلا مةمادج انا لاق ةاروتاايف رظأ ىمو هنا ىموم ىلع لزمملا
 ١ بك لاقمد ربل اهللاق ىسوماي لم ةمأ ملاقف ىتمأ مهلعجاف ىسومل ات ىل اع: هللاءاشنا هلءقنا لاق ار أ

 ممارافكذ واكايةمادجأ ىتا برايلاقف ةاروتاقرطن يسوهنا لزتملاهّللا باتكىف دحت لهّشا كدشنأ

 0 ليث ارسسا ينب تاق دص عم ناكيسوه ناريغ رانلاب مماقدص نوقرحي نولوالا ناكو مهَاقدصو

1 

 ا 0 كنف. نادر ةيحةرخحار 14 00 امو ةقدصلا كلت 0 تسال بلال

 | 0 لا هللاب امك ىفد# له مكب 2 0 ل لغم 1

 ١ ديعصلاىلاءت هللادحراوىلا طبهاذاو ىلاءآهللا ربك فرشرع مدحأ فرشأ اذاةما دجأ ىتالاقف يننيار اهلذ هفصا ن را |[
 تيح ءاملاب مروهطك ديءصلا مثروهط ةبانجلانم ز وروطتت اوناك ميحد جسم مط ضرالاو رووط مط
 | بكلاق مخريخلا لقي يسومايدغ ةمأ لاق ىتهأ مهاعجاف ءوضولا راث آ نم نيلجح ارغ ءاملا نودجال

 اهل عيلة :حمب ,هدحأ مهاد 3 ةيايل ذ برايلاقف اهيفرظن ي دوه ةاروتاا يف د له هلا كدشنأ

 | اهامعاذاو هياع بتكت ل اهلمعي مو ةئيسلا مهازاو فءيضةثاعيسىلا ارشع هلت يعك اهلمعازاوةنسح هلت بتك

 ١ لد هللا كدشنأب.كلاق ممن : ريما لاق ىسومايدمةمأ ملاق دمأ براي مهلعجاف اهلثمةئيس هيلعت تا
 باتكلان ون ريءامفصاةمو> رمةمأدجأ ىلا برايلاقف ا روتلا فرظن ىسوم نأ لزمملا هللا باتك ىف دمت

 لاق »أ مما جاف امو>رمالا مه: ءادحأدجأ الف تاريخلاب قب اس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل 1 مف

 رظن ىسوم نأ لزنملا هللا باتك يف دحت له هللا كدشنأ بك لاق مهنربملا لاقق ىموءاي دمأ ةمأ مه
 يا لدا باين ناولا نوسحاي مرودص يف مهفحاصم أ ىلنا براي لاقف ةاروتااىف

 ددحأ مهنم رانلالخدبال لدتلا ىودك مدجاسميف مماوصأ ألما فوفصك افوفص مب الصيف

 يسود دمةمأ علاق ىتهأ مماعجاف رجشلاءارو نهرا يريام لثمالا باسحلا يريالزم مهنمو

 نم جأمهيلعو ل سوديلعتا وص دمحم ةمالهّشاداطعأ ىذلا ريا نم يءوم بج اماف لاقمءنربخلالاق

 3ك يسوداي ملاعت لاقف نمي هيضري تايآ ثالثب هيلا يلاعت هللا | يحواف دم باعصا نم ىنتيلاب يدوم لاق

 | نيةساقلاراد ملامت هلوقىلانب رك اشلا نه نكدك وكس ام ىمالك و ىنالاسربس اناا ىلع كتيفطصا

 ١ ال(سابعنب!لاقو)اضرلالكيسو :ىغرف لاق نولدعي هب وق! ,نوده. ةمأ ىسسود موق نمو ىلاعت هلوقو
 لاق يدومإب هن دجو لاق ىدطاىغتب أتعج لاق ى +ةيتامدب رهللاق تاقيملا ىلا ءانيس روط ىلا ىموم راص

 ىضتي ىذلا لاق ي خقأ كدايع ىان لاننا قرك ذي ىذلالاقكيلا ب>١ كدابع ىا براي يدوم

 لادم 0 م هملع ىلا سانا معى 2 ىذلا لاق رعاك دابع ىالاق ىوطا عبتيالو قألاب

 اذيعىأرءانيسروطمىلا ىسدوهمىلاعت هللا ترق أل (دوءسم نب هللادبعلاةتو) ىدر نع ددروا يده

 ةاينلاو َر 00 0 أنآ ام لع سانلا دسحم اإل ديع لاق اذه نم براي لاق الاد شرعلا لظ 8

 ا ذوعأ 0 !ثنأانو كلذنيبامو ريغامو ينذ نم ىرجام ىلر فغأ. براي ىموهلاق ةميعا ىشعالا

 م ىابراي دود لاق ىسوهايكال ذتيفكدة لاق ىلم ءو س نم كب ذوعأو يفت :ةسوشو نمثل

 ان د

1 
| 

 دبع لاق هلقع طانخاو

 ىببدحاي هل تلقف دحاولا

 0 ءانم» )| هذه امو

 أ ىدحا مالغلا لاقف

 قى تبارذ الياق توغدغ

 تآ ىناتا دق هناك يمانم

 ءانيعلا ىلا بهذاىل لاةف

 يدي ذخا مث ةيضراا |

 اميفةضور ىلءىنمجهو

 ءيطامىلعاذا و نةآريغءام

 نويلع راوج رهتلا كلذ |
 ردقا الام لاهلاو للا نم

 اذه نلقو ىن نرشبتسا |

 تقف ةيضرملاءانيعلا جوز |
 نكيفا نكيلع مالسلا |

 نك ناقف ةيضرملا ءانيعأا

 021 اهراباو امدح
 اذاف ى ماما تءضف كماما :

 ا ريغتي م١ نبأ نمره

 ةني زلك نم اهفةضودف ||

 نهتيأر نيد> راوجو
 الف نطامجو نه: سحب تنتف

 ناقو نرشبتسا ىشأد |

 ةيضرااءانيعا جوز اذه

 نكيلع مالسلا تاقف

 ةيضرملا ءانيعا نكيفا

 ىلواي مالسلاك يلع .و نأةف

 اهؤاماو اهمدخ نك هللا

 تقف كماعأ ما

 ةميخ ىلاتاصوف ىمامأ

 باب ىلعو ءابغيب ةردنم
 نماملع ةيراح ةميحلا كل"

 ناردق الاملاح او حلا

 ترشب:سا ىن:ارالف هفصأ

 ةميحلا قنم تدانو دا

 اذه ةيضرملاءانيعلا اهتيا



 تون دف لاق مدقق كإب
 | تاخدوةميحخلا كلت نم

 ! لمع ةدعاق يش اذاف اهيلا ٌ 0 0

 لاكمرجا بهذ نمرب رع

 رهوجلاو توقايلاو ردلاب

 تلاقف اممتنتتفااعترا ارزايلف

 لاق لكلا مودقلا كل

 تااقف اهقناعال تءدقتف

 ب نا كلنذؤب م هناف الهم

 )حم كيف نال ينقنامت
 | رطف# تنا نكلو ةايحلا
 هللا اه نا اندنع ةليللا

 ا ىف انه نم توبتناق ىلاهت

 ا
 ا ددحاولا دبع ايربد ىلس او

 ا غرفايف دحاولاديعلاق منع

 ا تايقا يد هما نم

 1 والا :مةيرسانيلع
 0 هيدا ا مهيف مالغلا

 1 اعلا وهو مولتق لاحر

 ا ل د وهوهيأ'تثجف

 | ى> ك>ضي وهودهمدف

 ْ قات شاةحر انندلا قوق
 لح اولادبع لاق هياع

 تد_كناو هيلع تن رد

 اهحءاقب ال اياد قأ عر نءاي

 || ارورغم حبصي و يعكر

 ا ارارغو

 ( ايندلا ىذل تكرت اله
 ةقناعم

 سودرفلا ف قأ 5 َىح

 اراكبا

 دلل رانج ىغي:تنكن أ

 ا مركسعر دق ىلع المج عملقف لد ربدب هللا ىماف ةليةث همي 0 مويلع تناكى 0 لافثالا نم ا

 | رما سابءنبانءحاصوب!لاقو لجراةعاقرادقم ظنا ثم موس رقوف هعفرف خسرف ىفا>سرف ناكو ا

 ىدبب ال عقر هلعو اسنربهسفنل دنا هنا د تامالادحأ هارم الدلو ءلنيعب رأ هموق ىلا كرضناو نيملاعلا :|

 ٍْآ
 ا

 ا اهتكست
 ١ اراذلا نمانال نإكال ىخغ رايق

 دحاولا دبعنع ىدحو 0

 4 4 هنعىلاءتهّللا يضر

 0 م لاق 00 00 لي ني 0 5 هإ لحمأ 2 كيلا كا

 1 0 الرمش كدايع ىاذ لاو نسدح 37 َْى نهؤم هجر ةىنزيالو 9 هملق رجع الو

 ١ | ايفاعاول هس و اه رابقينأ اوباةاروتلا مات 7[ ههوق ىل ىدو» مدر اهذلاق ر !ٍ دان لاط ! لل الاية فيج

 || انذخاذاوىلام:هلوق كلذف ةلظلا لثممهسوئر ىلع ماق تح هلصأ نم علقناف نيطسافلابج نمال. ج ىلاعتهّللا
 ١ هللاعفر سابع نب |نع (ءاطعلاقد) ةلظلامناك موقوف لب جل اانقتن ذاو ىلاعت هلوقو روطل م<ةوفانءفرو قائم

 ١ م انبثآ اماودخ مهل ليقر موق اخ نماحلمر بلا ثان اومههوجو لبق نهارا ةطرغل مد هل

 1 ردبلا اذه ف ؟بةرغأو لبجلا 5 ؟ةذضر هلأو هب ؟كارمأ م مامفو هوعةلج هلق ناف اوءمساو ةو نإ

 | نوظحاليب مههودج وقدشلعاوددعسو كلذاوا ةابنم مغ بر 2 0 احلف رانا هلم «تقرح 3

 قموماياولاق لبجلالازاملف م,هوجو فا ماا لعالانؤدجسالد و ملاين ةنس ترامصف دوج ثول ماكل

 بررو ١ هاشغتام دعب ىبوم ثكم لاقنء+١نع ةداتق يودرو كانمطأام ليجلا هلولو انمطأو ا

 0 ىأنب دم انثدح لاق ىغقثلا نيسحلا نبدمت نب نيسحلاهّدلا دبعوبأ (ىقربخأو) توم نا ةفاخع د>الهودجو

 انثد> لاق يرضنلا قو ز زرم نب د ا:ةد> لاق ىنب و زفلا هللا ديع نب دم هللا ديعوبأ انثدح لاق ةييش

 ةرب رهقأن ءباثو نب يب نع ةداتق نعرفه ج نع لهسفانب نسحلا انث دح لاق ىماسلا يب < نبأ قىاه

 ىلع ةملاظملا ةإ» الا يف ةلعلا بيبو كالذ دعإ رحب ناك ىمدوم هللا ماك ال 00 اقلاق

 وباانث دح لاق يتق نقلا دعانتدح لاق ىغقثلاهللادبع و ) :ريخأو ) خ خسار ارذ ةردع ةريسم نم افصلا

 نا هب أع نعملسأ نبل زنبهللادبعانث دح لاق شار> نب دلاخانثد> لاق ىحسا انثدح لاق ىلهتسملادماح

 هتدشأ ارآذ هتوسذلق تاءتشا بضغاذا ناك ىسوم

 « لجعلا ممل ذا نيح يرماس 1 ددرقد ل ها ىب ةصق رك ذ يف با ١

 أ لبجلا ىلا بهاذ ىنا ىسوم لاق هموقو نوعرف هللا كالهأ امل خب راوتلا بادكاو ريسلا لهأ لاق
 مهياع فادتساو هليل نيالثمدءارو نءردتامو نوت ًانامإ نايب هيف بات ةكب مينو ىر تاقيل

 ايش بيصنال 0 ءاقأب ىهو ةامجا سرف هللاقي سر ىلع م السلا هيلعلب ربج ءاجذ نوره هاخأ

 00 ىلع ىرماسلا هآراملف يبج الا |
 لي ربج سرف : سس :نم يرماسلا ذا اما يك !!لاقو) ىدسلالوق أذه لب ربح سرفرفاح

 ءايبنالا بكرت اهيلع رصبلادءاموطخ ءاقلب سرف ىلع لي ربج ىلاعتهّللاثعب و رحبلا اوربع نيح لجعلا
 ىرماسلا فرعاماو اولاقاهرثا يف تضاخف اهحير نوعرف موق مهويخ تمدشو رحبلا ضاخو مهلك

 ا!ىندالوا حبذب يمانيحنوعر ة نال ليئارسا ينب نود لب ربج

 | ك_مالملا نماكلم هلهللا ضيقيف هتفخاف لبجيف راغوأ داووأ ءارحص ىلا ليللا فوج ينارسدب تفاطنأ

 ١ دحأ نم صع لعجف مالسلاديلع ليربج ىرماسلا ىف ر ىذلاناكو سانااب طلت ىتد هيقسب وهمعطب
 ١ صملا نمىوريف هماما صع لفطلاعاجاذا تقولا كلذ نمو هفرعمثنفالسعرختأالا نمو انمس هيه اها

 ا ىشملاوةادغلاب نبالا هيقست انوبلالعو يرماسلا لك ممالسلاه يلع لإ ربج نا لاقي م قزر هيف هلل مج هنال

 00 امظعا امل سرفلا ذهن لاقو هفر

 ك0 م م م م ا سس م سس سس سس ا سا م م 35 أ

 ١ مالغلاتدلراذاةأر م١تلمج ليئارس



 ردت د9 ىف

١4١ 

 00 0 ا ليلا 9 ىب رئاس نود ا 5 0 ا

 ئىرماتس ةبادوخز ون لعازأ نوعرفو تش ملهاذأى هودي اددوءرفو يءوم ةبارلاقإب رلكسملا

 ءاضع نم مانع اك يدسااوة داثق لاقدوب خدود لد 1 ىرمهاس ]او تشم لع ازأليربج ةبادليربجو

 كام رك لهأن م ىرماس || ناك ريمج نب ديعسلاتو قفان ّللاودع نكلو ةرماس اهلا لبق ند ليئا أرمس يب

 الدر ناكو رفظ يدو* همدعأ س ايعنبالاقو اج: هه ساو ىعرجاب له نم اغثاص المر ناك امهريغ لاقو

 هب ر تاقيمل يموم بهذاهلؤرقبلاب> هياق ىف ل + دفرةباا نودبعب موق ندم ناكو ماللسإلا ارهظادق اقفانم

 تو ور#«و بأن اكو

 مجري ملاملو ةلمأ نيت لذ ليثا اون لعق نيعل را تراص در شعب هللا اهعاوةليأ نيئالث هموقدعودق ناكو

 ليالااودع مهنا موق لاقو لعف ام لغف ى > يرماس اااهمدتغافدعولا انفاذعا يهوهنا اولادو اونتتفا مهلا

 يرعاس !!ههاتاق او :دتفأ امور نورمثع تمضم '!مهفةليأ نيم را ,معدع ودق ىدوه ناكو همت راع لاو اموي

 أ تان يلام دقو كيلا عجارب سبيل ىسوهنافاطأ اوذذتلا نا كلي يخذيف منع س4 :> ادق ى موه نام 4 لاقو

 عرقلاعمل نم موق ىل ع اورهرحبلاىسوهربعموب ممنال ىرم اساامويف عمطاعأ اواطلا اود :نأ جلى بذي

 فراك اهلذ يرداسلا اه.اتغاف ةيالا ةحلآ مهل اك اهلا انل لمجا ىموداي اول انف مط مانص ا ىلع نوف.كي

 نوعرفلآ ن :ماريثكا ا>١ ءراعتس اذقاوناكوامو» نوربشع هجورخ نمي زمو يدوم جرش ف وتلا كلذ

 ليئار مل ىنب يدي ايىل لا كلذ ىقب وهموقو نرعرف هللا كالءاو ديعلا ل 0 جورحخلا اودارأني>

 كَ لكالو ةمينغ مون هوكر هتسا ىذلا طيقلا ىل> نا ليئارس ىنبا ثوره لاق يدو< جرخ أماف

 | يرما اكل: اجو كلزاولءفذ 4 ًارهيف ىريف يدوم عجرإ قح 6-00 هه هد هل 0 اهممح هودءمجاف

 ”ارشا .٠ غو هيفارفذقأ له هللا ى ءناين ور لاقف مالمسلا هيلع لاي رج سرفرفاح تحب نسله لا

 او>هلاد- > الجعترا مفرخلا ٍلعةرفأل ا ىفاهفّذَقَف فذقاهللاقف هب اكك أدي رياام هبدي رب ىل+ !نههنا

 نك لاقفا ين ةضيفلا كل: يرماسلا فذقف هيف اهوثقي نا مثرماو اراننورهدقوا (سابعنا لاقو)

 | ىدي ينامىفاأأ نوره لاق يرماسلانا كلو كل ذكراص ني> ةنتفلاو ءالبلاناكوراوخ هلادسج الجمع

 يرماسلا وه: كل لحتالةمينغاانا ليئارسسا ينيل لاق يذلان الاقي و ممن لاقف ىلا كلل نمهنا, نظي وهو
 ١ دعم ”ةرو>راخو ؛ اثحعؤ ةرضبقلا همق ىق ةلامثمايا ةنذلا ' يف الوسع |منه هيف هيلااهوءفدو اهودمجو هوقدصف

 نوكي سو ا عد سلا ورو# ناك يد.لالاقو

 فاخاو كيل عأطب أ كلذإف هبلطب ؛جرخو انهه هكرتف قي رطلاأطخأ ىأ ىسنف ىسومهلاو هللا اذهلاقو
 لاس خوادعو لجعلا ارمشأ فة ضيقلا ف ذقو لجل غاصامل ىرءاسلانا تاياورلا ضع ىفو دعوملا

 باجلا ىفرفحو طن ا> ىلا لجءءلارخود لءج يرماسلانالاقب وهطسويفرا خ>سيلب اذا يورد مد 1

 م مهلا ذه لاقوب م م اع ماككو 000 هيف ساجاو ضرالا ينرخ الا

 هب روك انافدب را دق يهوهذا مه لاقو ملضا يتح مهاهجو ليئارسا ها ىند 0 ىلع ى رحاسلا سياف

 8 .ظأدقهناو هي هيأاهنم ةجال يدوم ثعبي ملهناوهسفنب هسفن ىلا موعدي نا لعرداق هنا 3 رينا دارأ

 | ممنالل جعل يمسامتا هنع هللا يضر بلاط ىب |نب ىلع لاق ةرجعشلا نم يسود ماك اكهطمسو نه ؟«ءلكيل لجعلا

 | اولاق :تو.مب هودبعىذلا ليئارسا يف ١ لجع م دنأ (ىربصي ءا| نس+لا لاقو) مهيلا يسوم عوتجر لبق هوا

 هياعاوفكعف فلا ةئاتس نوره عم ناكو امنأ| 0 ّدَءْذا ىرماسلا لوق اوعمسو لجتلاوأراماف ا

 هم ةنخل لعأ نه مال_سلا|م ىلع لا ربج و ىمومةباد اه انعم ةءسراف ةرابع حا ور وبا ناكو هلرق 3 )00( |

 ها مج لعأ ند ىرماسلاو نوعرف ةبادو

 سس 0

 ىقأس ف ةلع ينتباصأ لاق
 تنككف نينسسلا نمةنتتس

 تمقف ةالعالاع ءاعلماحتا ! ْ

 ىدععاق ل

 0 * تاع امنم يددج و

 ىلارخم يف ىرازا تففل

 تو هيلع مار تءذدو
 دي راجانأ اذامثانانا اميبف
 يهود انس> اينذدلا قوفت

 تاني زم داوج نيبرط#

 )يللا نم اويلع 1

 ىدءار ىلع تققو ى>

 كح ند ىراوجلاو

 هلم را نوضعبأ تل اق م, ان

 ير نايقاف هنظقوت الو 1

 رانا اناو ىنناتح او ْ

 تلال تن ماتم ف نيملا |
 مم ناللا يراو_جال

 هن دسورهنديموهن شرا

|| 

| 

 7 دكدعألا دعاك ا
 طرأ شرف عبسي 3 0

 5 نءضوو الثمان دل ا[

 5 *” ان اسوع ارذخ قفا ىم ا

 هنامجا ىتنلمح الات !اق

 لاق ادب ور للا

 ََش خارفلا ىلع تطءجف

 ١ ادة نوياار ظااتردر د
 م

 م فش ند هل 2 14

 ترشاف ةلعلا نيأ تلاق

1 

١ 

 || ,يلع هم كا تعصوف ( املا

 يللاهللا كافش مق ُ تلاقو

 دؤرضم ريغ كنالص

 اك يمانم ن ٠ يفكظن :ىساق اق

 لاّتع نم تطشن دقهطاو

 0 0 و اف

 0 ا ىل 3 نع

 0 لا رق انوا نحو



 نم اذهو رورضم ريغ

 9 انه

 ىلاعت هللا يذر امضي هنع 1. ماو 5 3 /

 نا ىللايالا نك هليل يللا أ

 ليقف نجلا فق ىتيف د ىنارإ

 يف كتيفر دحاولا دبءايىل
 ءادوسلا ةنوديم ةنجل

 ينىل ليقف يننياوتلتف
 5 ةؤوكحلا لا الف يت

 تاصو امل امترايز 0

1 

 تدر

 ليقف اهنع تل اس ةفوككلا

 هنو:ة<زوح ةأرما يه ىلا

 ديرات اقف تام:غىعرت

 ىلاجرخا اولاقف هاراا
 اهارع كاف نيكس
 م ره ل 6 .-:
 ةعاق ىهاذاف تددرذع

 ١ فوص نم ةبج اهيلعو

 ْإ الوعابتال اب داع بوتك م

 عم تيأرو يرشت

 اثذلا الف ىعرت با'ذلا

 فاخن م هلا لكأت

 يتأد 7 بائذلا نم

 ا 3 - امالص ىف 'تزجوأ

 سيل ديز نبايمجرا تلاق
 ك.مجر الت اقف انه دعوملا

 يعساب كملعا نيف هللا
 انأ دحاولادبعاي تلاقق
 دونج حاورالا ناتدع

 فاتئاا,منم فراعت|فةد

 | فلتخا اهنم ركاشامو

 ْ تلاقف ينيافع ال تلف

 تلاقمن ظءو ظعاولا.عاو

 | يغتب اف مش يطعأ دبع نماه

 بح هللا ديلسالا اين أ” هيلإ

 / مهنع ىاعي ؟هللأ ع ايم ا ١

 ظ ىكحو ) مهاكريبب انعفتو

 ظ هللا تااس لاق هزأ ) ةنع

 أ

 :١ض

 معنع) اه كف

 | ةباحسنمامو يسوهحاولا نماض اضرامناريغن راغيفنااماةيك اطناكلتمالىلاوةالصلاهيلعلاففرحبلا |

 لهأ نم لجر اه ا ؛ يح ىلايالاو مايالا بهذت ناوامئاكرب نم ماهيلع تقلاالاامم رك ةيب رغالو ةيقرش |
 | ةزاكع ايدي نيب و ىلصت

 نينوتفملا ىلا نييملسملا نه هعم نك. 00 ن*ماقاو نيماس ملا ندعم

 هركدقةصقلا هذهيفةداتقلاقو اءيظ. ايئاههلر اكو ليئءارس

 امو نيعل را يدود» هللادعاوا1لاق ديعس ندش | ر نع هدأ انعانا ن .ل!(ىبربخا زوكلبق ةقرف ملاذ وط اصلا

 رسأ يفإ نيب تقرا ١ ىدوم هللو:.نا نيلامغلا

 ندو نوعرف نم موتي دقو نونتتفي فيكبرايلاقكدعسز ه اونتتفادق كموقنأ ىسومهاي ىلاءآ هللا لاق

 هيف خفن نمبرإي لاقراو>هل دسجوذ لجعوهو قود نماهلا لجعلا اوذختا مهنالاق مهيلعتسمعناو رحببا
 ماكح ال باي نييبلا سأراي ىسو ءايرلاءتهللا لاقف ةرآالا كنتنتفالا ىه ذا مهتنتف كتزعو تن لاق نأ لاق حورلا
 نع طقللا عمس مهن «برقو ؛موق ىلا تاةياان هيمو هءجراملف محط هةر سف , «مولق ف تي 10

 اولاتف لجعلا ثي دح نم هب ر ةبحلا اع نيموسلا هباحص ا يموم رب# مو هلوحنوصقريو نوفز»:أوناكو |

 ىلاءتهلوق كالذف هللاريغةداب»؛ ان دعب موقلا نتتفا ةنتفلا توص هنكلوالمطىسوهلاقف + !ىفلاتق اذه

 ىلص هللال اوس رلاق لاق( سابع نبا نع)نيح وليفهلت دعا ماهسدسالا اهي ذاك يذلا مالكا ةءاع دعصف

 حاولالا ىغلأ نياعاماف حاولالا قاي ف اونتف دق موقلا نا يسوم ىل اعت هللا لاقرب اكن ء اعلا سيل مسوهيلعهلل

 لحاس نمابي رقتيكو تيك اهتفص ةنّيدع, تررمهللا لوسراي تلاقل ة(ىرادلا

 لجعلا 0 ندموق عطام ى مومياراماناولاقامءاظو اروج تثلم تيوتا دل 06

 ملافلا رششع ىنثا يف ملا نورهناكو هلاهشب هتمأو هنيميب نوره هك ] نار رككشت نحل

 تماعاذا مهتاتق اله ىرعأ ترصعلا نعتتالَن ١ وارض مهيأ اذاكعنمام نور لاقذ لجلا اودع
 ىدومأخا نورها !ناك نورسفملا لاق ةي'الا مأن |اي نوره لاقف مهرفك ىلع مهتلت اقل مهيف تنك ولىنا

 ىايئاوذب 000 ل ام ندر من ايهلوقب دارأ هنكلو همأو هيبال

 ىاىلوق بقر: مو ليئارسا ين نيب تقرف لوةتفامضعب موضع أولةي نيب ز>اوريصي نا مهتلت اقزا تدّدخ

 ىلع لبقا ىسوم نأ مث ندع 521غ يهوةيف ينفاخا كل تاق نيح يتيصو ظذحن+و
 الا لسير[ اع كرعب ىرماسلا لانق كن اشو كرمأامئأ ىرماساي كبطخام هل لاقو ىرماسلا
 كلذكو لجعلا يناهتحرطو !متذينف لب ربجس رفر'ا نمابارتتذخأ ىنعي لوس راش تك
 ىلع اومدن لجلا مه” دابعيف اولضو اؤطخامماليئارساونب لع املفاولاق ىلتذي ز يأ ىسفت ل

 انب ر انمحر يب مل نئلاولاق اولض دقوبنأ اوأرو ممديايف طقساملوىلاعت لاق ايي ىلاعتهّللا اورفغتساو كلذ
 هل اولاق لجعلا مك ذاذتاب مسقأ مت :لظ ع«نا موقاي يسوم م هل لاقف نب رساحلا نم نئوكنل انلرفغي و

 را فار < لاخلا ا عراب ىلا اون ون لاق ةليأ | امو هعنصن ءىثداذ

 لبقينأ هللاىأ سابعنبالاق م_رايدنع مل ريخ لققلا يندب لذ مرغاىربلا لتقيل يأ 00

 ةبوت الح ةداتقلاقو لكلا اودبعنيح ممول: ”اقينأ أ اوه رك يذلا لاحلاب الا ليئارسا ىنبةب و

 اوماةسا لتقلاب يسود مه ىمأ امل مدلا 3 رفكلاو اورفكو اودتر امال لتقلا لويعلا ةدبع

 ناكف رجانحلاو فويسلاب موقلام ميلعتلظأو نيبتح ةينفالا فاو سلجف هللا ارم ال ريصناولاقو ه يع *دإ

 ا ماتق اهاليثا 0 لاف ا لعق ايش هلثم اوي ا ايح هرب 2 هلئأ ثودزد ةلو 0 عاب

 اول ماقاف ىسوم انيلا عجري ى>نيفك اعهيلعح ربن نأ اولاق ىرمأ اكن قوعبتاف ن نمرلاو 2

ٍ 
1 
: 
1 
1 
1 



 برايانم مل لكلا ىاياو لبق نم مهتكلهأ تئاشول بر يسوهلاق

  : 0س١
 اسمو سس سس حس بسسس اونا , ا

 | نم عنمصن فيك ىموفاياولاةف ىلاءآ هللا مأءاضماالا هنكع لف ةهراحود د ١ رقومابأو هناوناخأ لجحرلا

 ل هفرط دموأ هتوبد ل> نم مط لوقو أضعإ مهمضعإ رصبال يع ءادوسةباحسو ةبابضدلا لسراف |

 لقلا مهيفرثك الق ءاسملا ىلا نراه اراكف هتب وأ ةد دره 0 لجدوأ ديبهاةتاوأ هلئاق

 ا ارساوثب تكساه برايالاقو اعرضت د اعزجو اء رن 0 افلأ نيعبس ىلتقلاة دع غاب و

 تفشكنااملف مهنع لتقلااوفكي و حالا .اااوءري نأ مرمأو مهنعةبا>لا هللاف تكف ةيقابلاةيقبلا

 لوتقملاو لئادلا لذدأنأ كيضريامأ هيلا ىلاعت هللاىحواف ىمومىلع كلذدتشا ليفااو ةيادسسلا

 ا باوتلاو ع فهنإ جيلع ب اتق ىل !اعئهلو ةكلذؤ ةيثذأر 5 مهند ى د نهو ادي وش مهنم لتق نهناكف ةنلا

 ١ نمءام برشنف لينلا يف هو دذي مث هقري و دربملا لجعلا دربي نأ ئسومىلاعت هللارمأ اولاقو محرلا
 همرؤ- املعناكف بهذلا هن راش ىلع تردن ليقو هاتفش تدوساو ههجو نول رفصا لجعلاةدبع

 هبافافختسا هيلعلوبلاب ىرماسلارمأو هدامرعمجو هقرحأ مث دربماهد رب مث هحيذف لجعلا ىسومذخاف
 اولاق ةيالا افك اع هيلع تاظ يذلاك ملا ىلارظناو ىلاعت هلوق كلذف ءاملا ىف هادذ هل ًاريغصتو
 تدوساو ه وديع نيذلا هوجو ترفصاف هنم او. رشف ءاملا كلذ نم برشلا مهرمأ ى دود نأ 2 م

 لتقل نأ :رمأواذ هللا ىلا ا: :دو انم:صاملم انمدندقتا يسومايأوا /اقو هن دايعو لجملا ساو رقاف مههافش

 واق ىرهاسلا لتقب مث يسو»نا م مكسقن أاولةقاف مه ليقف اهانلتقانتب و: ليقتلا:سوفن

 هفل ناادعوم كلناو ساسماللوقتنأةايحلا ىف كلناف بهزافهللاقو يسوم ةنعلف ى ع هناف هلتقت ال

 ىبب ىدوم رمأمث ةمايقلاف كب اذعب ىأ
 | ض ارنا ميضوملا كلذ صضرق هسمنفمهنمادحأ سال د سانلان مونديال وفاؤيالو ادخأ تلاخل

 بعءكلا ضع! يف و ساسمالىأ كلذنواوقب مويلاىلا متاياقبنا ةداتقلاق كله ىح كلذك ناك و

 هي ا ند ىلاعت هللا نا مث اولاقتقولا ف معدلك مح ممم ادحاووأ مثريغ نه ادحأ سم نادهنأ

 ارفاطتيا الجر نرسيس ىمزمز اخف لحنا بنوت ناعم هيلاقداطسل ليلا ساس ١
 هيلاىلاعت هللا ىحواف اخيشنيتسسالا بصي ملف اخورهش اونوكي نأ هرمأو ىلاءتهللارمأ أك لبجلا ىلاهعم
 رفنةتس طبس لك نمراتخا هنا ( ىورو) اخويشاو-بصاف مهراتخافةرشع بايشلانم رات« نأ
 كلذ لءاو> اشف نالجر مك: فاختيلف الجر نيعبسب ترمأ اعالاقف الجر نيعيسو نينا او راصف

 نأ قيل ىنومرمافانقوي نببلاكو نون نب عشو دعت ج رخ نمر 1 لثءدعق ندا يسوملاقف

 ىدوهراتخاو ىلاءتهلوقكلذو هب رتاة جار واعلا ىلاءمج رخمت مهاوث أاورهطإ راورهطتي ءاوموصي

 يت > مايخ اادومم هياعمقو ل للا ىلاي هوهانداماف هئهنذابالا هما :ايالزاكو ة ةي اللا انت اقيمل الج رنيعي. هبوق

 عطا سرو ههجو هلع عقو 0 !يسوهناكو ونداموقلا لاقو هيف ل> دو يسوعاندو هاكل بلا يشغت

 ادرخو ماهث 9 يناوال> ديت> موقلاان دو ب اجحلااهنود برضف هيلار ظني نالوا ماى نمدحا م.يطتس ال

 هللاانأ ىننا ىلاخ:هّللا مهعمسأو ايتو رمان يسوم ملك :ىلاءدو هناح,سوهو ىلاعت هّللأ اوءمسوا دجس

 مالكا نم ول اا يريغا رديت و ىقوديعاف رصم ضرأ نم متجرخأ ةكبوذ ' الا هلاال

 نم تءاحران هو ةقعاصلا ,متذخ ف5 :رهج هللا ى رت يد كلل نمؤن نااولاةف مهلا لبقأ م امغاا ف ثكناو

 كلذف هلم راوانواوت 01 ا ءامساا نمادنج مهيلعهتلالسرأ لب بهولاف اير ءاضلا

 اوناماملف ناي ظل متأو ةقءاصلاو«_:ذخأف ةرهج هللا ى رن يح كل نمؤ: نأ ٍيسوماي علقذاو ىلا: هلوق

 ىلا 2

 ٌ هيلا ىلاعأ هللا ىح

 ا ايشد>و ىرهاس لاراصف هوب رشالو هوطعل اخي ال نأ ل يئارسا ىف

 ةبرقلادءب هادبو هعمةوالا

 لوقت تدشنا مث ةثحو

 باستحالإ ماقاظعاو ءاب

 ' بونذلان ع اموقرجز
 أد مقسلا تكناو ع

 بيجعلا ركذملا نماذه

 ذه لبق تحاصاتنكول
 بر رق نم تدتوا كءرع

 يداٌلاو يغلا نع يمنت |

 بار اك ىغلا ىقثكناو

 تشثهدي ادع

 امل تلقو كلذ عامس دنع

 هداه ىرا ىلا ةنوديمأب أ

 ىعرت بائذلا عم مانغالا

 بائذلا نم فاخت نةلاالف
 منغاا لك أت بلئذلا الو

 لاطب اي ىنع كيلا تلاقذ |

 نيب و ينيب امت حعاصاىلاف

 نيب ام حاصاف يدي_س

 تدضف لاق يمنغ .وبائذلا

 عاطا نمت اق واه دنع نم

 هللاانءفن ءىثلكدعاطادهّللا

 مهتاكرب انلرفغو مم ىلاه#

 نيسمآ مثودمو مثرارساو

 هللا يضرامضن | هنع كحو)

 تي رتشالاقهنا(هنعىلاع:

 ناك ا ةمددأل امالغ

 هدا ملف ةلط ليللا

 لع ة قلم باوالا تبارو

 هباذا تحيصااملذ اجلاح

 انوتكم اههردىباطعا دو

 لقب صالخ الا روسدياع

 هلكاقف ةينايرلا ةردقلا

 اذه كل نبا نم مالغاي

 يدنع كل يدي. اي لاقف

 طرشب 0 01
 ليلا ىف يف



 ابواب ناكذ ءأ هلثاقؤ

 يصلنا

 ٍ لع. كف لاق بوتكك ىلا

 7 نايف نامز ا مةدم كلذ

 ىب اج ذا يبي سلاجانا
 نبااي لاقو ىناححا ضعب

 هناف اذه كمالغامأ دي ز
 ينمذف لاق رويةلا شابن

 مث تاقو مهنم هوه مأم

 هذهيف ءظةحا ىناذاوكسما

 اق ءاثعلاانيامصاملف ةليللا

 ةقاغم باودالاو جرذيل

 لكل حتتفن اف هديب راشاف

 هيلارظن اذ او هيلاراشا باب

 7 هفلخ تيضمو هتعبتف

 ايأ عزف ةالف اضرا غأب

 ُ 8 ىلصو ادهم سمأو

 ؛ هناللص نع خوف انقل

 لاقو ءاممااو< هيسأرعفر

 ةردجات اهريبكلا يديساي

 هيلع مق ةوفريذصلا يديس

 هداف مثرد» الا ند

 تشدد رهرءا ين تريدعتف

 اضف تعقف الاح نم

 رفغتساو تءاصو

 ينم لاك امم ىلاعت

 هدد 01 ةعيلد م هقتع

 اريدعتماخ زد تفر ءدن اف

 ثالد فرعا دكا

 اذاريدتمان] اه .ة ضرالا

 ١ سرف لءلبقادت سراقب

 ا دحاوتاديعابلاةق بوشا

 ْ انهه كسواد بوس أم

 لاف ىوعقب هيرب اق

 0 ضرتعنال

 5 555 او كرإب نيد 2

 ا ّة ارو ةلءللك

 )ا مثردلا كلذر

 م سررت يدوي جوس جيس م مست يوم مص تتوب تتوج ترو حتت تبسي تعزو نايت تت حتا ةايزلا وس ناوي يتحسس تع موب سس ا

| 

١4: 

 نسملا ( ىتربخأ ) ةيلالا «_تومدسب نم ك انشمب مث ىلاءتهلوق كل ذف نويحي فيك اضعب مهضعإ رظني

 نيذلا نيعبسلاك اوناك نوعبسة ها ىلإ انمحاراذا مسو هيلع هللا لص هللا ل وسرلاقّلاق سل نعد د انساب

 لضفأو ممم ديلا يدوم عماو :ةو
 هلافلز قا كفار هب رىدع ني> نو راقذمصق يف باب )

 ( ىلإمت هلا له ىت> رطبلاو نايفطلا
 ناك نوراق ءامدقلارابذا ءاملعلا تلاق ةياالاوميلع يغبأ ىسود موق نم ناك ن وراق ناىل اع: هللا لاق

 ثهاقنب ناره نياودهىسومو بوقءينب ىوالن. تهاقنب رهصبنب نو راق هنال ىسوممعناا

 نبا ايكرب نب بي وام تنب نيمدس ثهاق ند رهصيج وز” ق>سانا (لاقو) ءاماملارثك أ لوقاذه

 نباىإ وهش تأب بيل نار مع حيكنف رودي نب نو راقو رمصي نب نارمعدل تداوف مهار »ا نب ناشقن

 نو راقون وراق ىخأ نبا ق>سانب|لوق ىلءىسوف نارمع ىنبايسوهون ؤ راه تدلوف ناشقي نب أيكرب
 دعب ليئار سا ين لعن وراق ناكو خد راوتلاب ادصُأ هياعو همعنب |نب 0

 ليئارسا قف نكيملو هنر وص ندع از ىدللا ىحسإ ناك ةداتق لاق موامجاو مهاضفاو نورهو ىس

 000 :لاقاك هموق ىلع ىغبذ ىرماسلاقؤان اك قفان هّللاودع نكاو 0“

 اوناك نيح ليئارس سأيبب ؛ لعن و راق كلم دق دوك اههنعهللا يضر سامعنبالاق ىغبلاا ذه ينعم يف

 مهيلع يغبف يسوم موق نمناك نو راقذا 00 نب ثنيسملا نع هو انس -- 0 ربخاو) رصع

 بشو>ح نب رهةوقن اسر 4ك اءاطعلاقو موتي هللظي ى مهيلعي بن ناكو ليئارس ين ىلعذوعءر ,فل لماع ناك لاق

 ىنغاذاكو هل ءةرثكب و ختبلاو ربكلابعهياعي ءالاق ةداتقنع نايشىورو اربش بايثاا ىف مهيلعد ار

 اهولحاذا مهم ليغ :ولقثتل ىأةي' الاءوذتل هحتافم نا امزونكلا نمهاندت آو ىلاعت هللا لاق امك ارتاو هنامز لها

 ةداتق ٠ نءورشعة سما ىلا ةرشعلا نيب امده اجل اقف عضوملا اذه فةيصعااددعفن ورسفملا فات>اواملةثل

 نيبام كا>ضلانعو نوءبس لوقي نممهمهونودإ رالوةي نهممهةمر مءنعو نيعب راللا | ىلا ةرشعلا نيبام

 نئازخ حيتافمنأليجنالاف تدجولاق ةمثيخ نغري رج (ىورو) نوتسمم ليقو ةرشدلا ىلا ةثالثلا

 ناك ن وراقنالاقي و زيك اهنهحاتنم لك ل عبصا ىلءحاتفمامنمدي زيامدل ج<ارغالغب نيتسرقو ن و راق

 املءجف هيلع تادثف بشخ نهاماعج هيلع تلةثاماف دي دح نمتناكو هزونك جت افمدعم لمح بهؤذاهنا

 ببسوف اوفلتخاوالغب نيمب راع بكراذا همم لد تناكسف عباصالالوط ىلعرقبلا دولجنم |
 ملف ءايميكلا عي يسومناك بيسملانب ديهسلاق ءايميكلا لعددنع ناك ليف لا اوما كلت عمج

 فاضاىت> نو راقاهمعدذذ هلثم ن وراق ملدو هلثم انقوينإ بلاك ملعورملهلا كلذثلل نون نإ موت |

 كلزناك-ذن وراق دتماعف هتحا يسود ملف ءارديكلا ي هوه لع ىلاعتهللا ناربألا قودماع ىلا|-بملع

 عاونا رثاسو تاعارزلاو تاراجتاىف فرصنلاب وأ ىدنعلعىلء هت وأ ام اىلا هن هلوق كلذفالاومأ بيس

 كفهس لاف ىراو1ا ىفأ نعهدانسإب ىفقثلاانربخااملاوهالا كالت هعمج بيس يف لد ةوبلاطملاو هك

 ىتارادلا ناماسانا

 نوراق عمد, تب ل ءجو هلوه مدةنف هياءاور دقي لف هنيطارمش سببا ؛ولا ثعب ةدابعلا يف ليث ارسا ىن عيمج بلغ
 هيف ن2 ىذلا اذه انيضردق زوراقاب ساما هللاقو نوراق هلعضخن هق وفي و ةدابعلاب ه ما و

 اوناكف ةعيببلا ىلا ليج ههردحافلاق ةزانج 0 0 مهد 0 رةعامج ليئارسا

 اذاوح كيعتل ةنس نيدرا لبج ىلعماق دقن وراق ناكو نوراغل س لبا يدنت لوةي.نناك

 ا دءالجر اميجال هللا مايحأ يتحدب ر دشاني يسوم لزيملو مثرايخ تكلهأدقو ليئارسا ينب

 < مج هةيجب ب بجسوج هز يدرم ب ”ويووجب_ هند مرج"
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 نا .كاق كلب رمثنإ بهدملا نعدد دانسا هي ودتف نبا انربخا هلام غ غابفا !يندلا باو: ازو رق ىلع تحتفذ

 < للملا ةرثكوةو رثثاف راصف ةءازخ نيدب راىف فك 'ةئامعب راتناكو ةبصعلاب هوزتل هكافم

 موضمإ ن ءعىزورألا - م نب لهس سا.ءااوباىندشنا لاثمالا

 نورا 1 ىتمممظأ « اذا يح كدعو ىبنةدغو

 هلإ برم ثم

 نوإ اصب تاقام ل سغت 5-5 ةلاتسغا لدكللا نه تئجح

 هن ينط لوا ناك رنقام اةلفءو نب را اغال ةربعرامصأ كله يت> ىرثاو ىنذتسا ني>ر ريش يخطو نوراق ي ْمِمَو

 ىلاع ؟لاق م لات ودعم .هو هنت 1 زى جرد ناكولاو مالا ةرثدكي س 1 انلا رعلاط# ساو ريك هنا هن اهيصعو

 ا اهءيلعو ناوجرالا جاو رس اهيلع ضي نيذارىلعجرخ ل هاج لاةذءالا دقني زف هموق ىلع جرخف

 لوا كلذ ناكو لاق تارفصمملا مريع افلا ني بسيف ج رخ مل- ندد نتف نمجرلاديءلاقو تارفصعملا

 عر اهيلعءايهشةلغإ لعج َج رعفنالآ اة«نءىلر 5 كل ىلأ ناك امذ + ضرالا ىف تارفص. لا ترهظ مول

 نا ا مماودىلعو مهيلعسراف فااهءمو ناوجرالا هيلع بهذلا نم

 لث.انل تياياولتف ءيتوأ ىذلا له هلاهجلاوةراساما لهأ ىنمتف ببشلا لاغبلاىلع رمحلا بايثاو ىلا
 اوى,تناودب هللا كرم اباولمعاومتلا اوقناو ٍِذ اولاقو للاب ل ءاال هأ مياعركناف م اف مظع طظحوذاهنانوراقىنوأام

 اه : وشوي امدلا تاذل.٠ نءذوربأ اصلاالا اهاقلب امو الا اس باو 7ناذ هنع مكامن امع ٍ

 ةايك | ةنب ١ رنعز ههّللا ةع اطلع نورب امعلاالا ةلكلا هذه قفويال يأاوربص نيذلاالااهاقلب امو ىل هن هللا لاق

 ةعبرااطوبخ ممم ::درايف اوةاع نا همر ءأينا مال أ هيلع يدوع هيد ىلا ىحوأهللا نام (اولاق)اي:دلا

 طولا هذه قلعت لد ارسا ىنب ترغأ ل براييسوهلاقف ءامساانولك هنولرضخا طريخ فرط لك يف 1

 قورك ذيل ممايثىف املع مه لءجا نا تدرادقر ةلفغيف لوئارسا ىنب نا ىلامتهّللال اقف مهتيدرأ فرضخلا

 نإ ممرماك الفا براي ىسوملاقف ىهالك اهنم لزعمىلا نوماعيو ءامسلاهلا نور ديو هيلا اورظن اذادب

 ريوصل سل مرما نهريغصلان ا ىسو هايال لاق طو.خلا هذه رةحن ليا ها ينب نافارضخ اهاك مهتي درا اولد

 مكيمادتنا نا مه لاق مث ل يار سا ىف نئدو4ىع دةلاقريبكلارءالايف قوءيطرل رينصاارمالايف قوءيطر ناو

 مهرماامليئارساوتإ تاعففادومتي ًاراذا 8 راورك 8 ءاممأازواك ارضخ اطويبخ ؟«:.دداىف اوةلمتنأ

 نايرقلا تب وةحذملا ةساي ريو ةرابهطلا تاءجرح>بلا ليث رس ينبإ يسوهمطقاملف (اولاق) نايصعو هيغب

 هلك اتذءامسأا نمران لزيتف حب ذملا لع همضيف نورهىلاهنو-ذ ديف مم كم نوتايبل .ئارساونب تناكف نورمل

 هللا لب نورهان أاهتلهجامهّنلاو ىسوملاقفاذه ىلع ىلربصالو اكتم ةاروتلل أرقأاناو كلذنم ءيدف

 لاتو لو ارمسا يتب ءاسركر ىمو# ع.جف لاق 1 1 ينب ر:ى>كتالذ فكق دص |الهللاو نوراق هل لاو هل اهامجح

 دحاو لك ب تكو

 او>يصايت> مهيصع نو سر اوادجوا ميف هللا كعد ناك ىلا ذيقلا ىقادأقلاو ىسوهايمز>ف هاصع لعيسأ

 ن.اذه ىرت ذوراقابيسو»لاقف زوالارج ثنمتناكورضخا قروأطلو تزحدادق نو رداصع تحبصاف

 لءجودهعايتان ىموهل زيعاوابض اغمذو راق به»ذوةرحيسلا عنصتا# بجعاباذهامهّللإو ذوراق لاقف ىلعف

 ( صصق-19)

 هت داتا عساه »ته رحعسسم»ا ناك قاعها 1 طال ا راع حاجا

 سرافال نيتن - ةريهلاقف

 .نمثتشهدف عرسلاد غلا 0 0 ياسو زوكن نايل ورانا سلا 00 1

 1 1 وسميأبا ساجد اموياديءت واموت ا املذ لاق ىلعءاو ق دصتنف امو يرد واف دم كولا كدنع
 اذه نم حربتاللا مق كلذ

 كمالغكيتأب :١ ق> ناك

 تفكف دءاولاديع لاق

 افليالان جنا ىلا ىموب

 هعمو لبقا دقو الاتقفا

 ماعطلا لك نه هيلع ةرفس

 الو لك يديساي ىل لاقف
 انغرف املف اناكانابلثا دعت

 تاهريبكلا ىديساي لاق

 هرج> يف طقس نيمهردب |

 ىديب لأ مث رجفأا ل ا

 ةريس تاوطخ ىناطخو

 قتعتب واتن [ىديساب |
 ّ هجوار> تنا ,ىن تاقف

 فاخ ناكولاق ىلاعتهللا |

 5 مظعرجح رادلا باب ٠

 ينك اذه ذخ يديساإب
 هللاءاش نأ روجام تناو :

 راص رجالا اذاو ىلا

 كالذ نم تشهدف ابهذ ! 0 0
 ىناحصا ومن تعرضاو ا نماضنا ناكف مثريغنع امزيتي ىل مثديب»إ باب رالاالا هذه لءفياملاقو يطلق زوراق ريكتساو هب

 تي ًارامم بياع صال ا

 باسبلا مالفغلا قرطن ١ :؛ :
 ةريغصلا ىنب | هيلا هج [ف 3 انا تدسااو ةرايل انورهلوةلاسرلاو ةعاب رلا ثإل ىسوماي لاقو ىسوه»ىلاف كلذ نههسفن يف نوراتددوف

 غل 1 ا يي 5

 نإا ءودا كسيعاي تااقو :

 لجأ نءهتلتقتناىدلاو :
 ىلع هتمطا مث رووةلا كشدن ا

 املذ اهنأقفف ةمظأ هنيع

 تدجولزع'ا ىلا تعجر

 ةلاطا كلت ىلع مالسغلا

 يتنبالعف كالذ نا تملعف :



 مادي تغاقل ةريغصلا

 هيلاراذتعالا يف

 هدرا هئيع مالا -:ه!!ذذاق

 تانغ

 امهقمرو اهماتكم اممضودو

 أ نسح أ ىف اذاف ءامسلا ىلا

 بادب نأ مثتناك اه

 نمت
 زودلاش ن اذاه تلق

 بهذم 56 شارنال

 ىلع تنزل تيب نع الغلا
 1ْ به ذنيأ 0 مو هقارف

 هنعىل أمأ هللا ىذر

 ىلاعت هللا ضردنع ىدحو)

 نيئسلا نم قدس كر

 ! راجتلا نم ةعامج يعمو
 ةدي دش حبب رانيلع تراثف

 ةرب ز+ ىلا انتحر ط َىَح

 لجرأذافرحباارئازج نم
 هاني ًاراملف امض ترعب اهيف
 دسيعتاذام لجراب هل اناق

 نادل ثقف مصلا ىلا امواف

 ف عوذصم اذه كهلان

 لجرلا لاقذ ديه وه

 متنا نوديءةاعو

 ' ىو هشرع ءامسا يف اهلا

 أ ءايحالا قودشطب ضرالا
 هتردقر هؤاعقت اومالاو

1 
 كيم ائَنَو

 تلجو ءؤامما تسدق
 ند .لاقف هواي ريكو هتمظع

 1 امدح انلق !ذمب كملعأ

 كا !نربخأ اع ركالوست

 اذاق لوسوااب كفانا

 كالملا ضيق ةلاسرلا ىوا ل

 لاقهيدلام هل راتذاو هيلا

 أ يب

 ١ م يع ااف اريلع لفتو

 وت يودع ياس سس

 0 رحيس جم سمج عت حما تكدمو نع نجد هس د كهدجج هواجس وعج هحس جدلا ع وجا امان هج. مجو هجمم < بمهام ال احس بع وجبس 08-2

 ا
 ةثان هان إد ةأرمادل س ولو « ىلز نمو ةدإج نينأ اءدان اح: يرتفا نم وهدي |زعطق قرد نمل ا ريسا ىف القاف ا

 ( ىف تيكر لاق هنا ( هنع
 ا

 ىلا م2 يدعو وار دعما قاف يذلاب + كلا ظءوءالؤهلوقي امك تاعفان اذن الف 1 ١

 لضفأ ةبو”مويا' ثدحانالامسفأ لكلا 1 ورق يةوتلاب هللا م | كر 0 اودع ان املو تقدضصاللا ىسود ىلبع ٌ

 006 املف يسفنب كفذق | نا ىلعالمج نورا 5 ىل ل ء> نكلراو ذكلب الت لاعف هللال وسر ىذوأ نا نم أ

 0 ءلوسرلا كا :لهو

 ةاداءمو ةفاا رار راوتعالاموي لكدي زي الو تقر لك يف هيذؤي وهو امني تااةبارقللدي دادي ىدوم

 نمالملا ناكر بهذلا حئافصاماردج ىلعبر ضرر + بهذلا نم اما لمحو ارادىن هز اقدح ىسدرأ

 لزناهّللانامث سابع نبا لاقهنوكحاضي وهنوثدحب ومامطلا مومعطيف نو>وري و هيلعنودفي لوكا ءاىإ

 دحاو رانيو راني فنا لك ع هل اصق يسو*نوراقىلا مويلع ةاكزلا لا بجوا اماف ىد وم ىلع 5 ةاكزلا

 هب ىلا نوراق عجرم« ىث هيث لكن ءوةددحاو ةاش ةامشش فلالك نعودحار *مهرد مهردفلالكنعو

 ءىثلكد كرءادق يسومنا موقابمطغلاقو ليئارمسا ىن ينإ عمجف كلذب هسفن حست مقارب ارثكهددجوف هبس>و

 امنا كرمال اقف تءشاع انرفا درسو انريبيكتناهلاولاةف يكلاو 1 ذادن رن "الاوهر هوهتعطاف

 هومضفرف ليثا ماونب هيلع تجر> كلذ تامفاذافامسفنب يموم فذقت نا ىلء المج اه لءجتنف ىغباأ ةن الف

 لو اهكح ليقو بهذ نماتسط لوقو رانيد فلا لوقر مهرد ف لانو راقامللءجفامباوتاف هنمانحرتساف

 دغلا نمزاك اماف ليئارم .اونبرض> اذا ادغكسفنب ىموهيفذقتنا ىلءىن.فنب كطاخاو كنومأ انا اه

 نيبتر مانت ممرمأتاكجَو رخ نورظ:ني او هتجا ليث ارسا ينب ذا لاقذ يسوهىتأمث مث ليئارمعأ ي ينبنوزاق عمج

 لاقو مهظعو هوام طخ مهيفمأ اةؤ ضرالا ند حابب ثور ىسوم مهيأ خب خف مع كح مهني د :مالعأع 4ٍط

 ليئارسا ين نالاقان !تذكناولا اة تن أت نكدار نوراق هلل انف توك يت -> ها:مججر 3 3 !هل 2 نارك

 ىسوءاهللاق تءاجاءلفا اهوعدف تل اقاكوبف تل اةنافاهوعدا لاق, او ل ةانالا قةنالغب تر كنا. دومجزب

 ةاروت"لزناو ليئارسا

 ادج اس ىسو هرخف ةكاههيف مق ودق هنا فرءو' الم! تكسو هسأر سكنو نوراق هدبيىف طقس مالكا اذهب
 ىلبضغاف كلوسر تنك نا مبللا نبسو يحيضففدارأو قازا دق اذه كودعنا برايلوةي و وكم. هلل

 نا ليثارسا ينايىسوم لاقف كءطت ت شاع ضرالار ءأو كار عذرا ناديلا ىلاءتهللا ىحر اف هيلع ىنطل و
 نعا و دنع يلف يسم ناكم وه.اكم ثباياف هعم ناك نف زوع رف يل ا قثءاكذو ر اق يبا يندب دق يملاعت هللا

 مت ذخاف مهيذخ ضراايل ٍق مما ىلإ مم ذخاف مهي ذخ ضوااي ىسو»ل ةم”نالجرالا دعم قب مو دوراق
 مهاقحأىلا مهتذخاف ممدخ ضرأأي لاق مهم ونج ىلا ممتذخاف ممذخ ضرأأي لاقمث مهبكد ىلا
 ىدو# 0 نوعرمضتا كلذ لك هايحاصو نوراقو مق ةانعأ 3ك مه6دخاف مهدخ ضرأأب لاقمت

 كلدعت يف ىدومو ؛ ةره نيءيدسدد شان هن أ رابخالا ضيف ىو د م>رلاو هللا نو راتهدشانيو

 ىدوم ىلاهللا ىحوأو مهلع ضرالا تق.طأاف م ذخ ضرأأي لاقمث هءلعةيمضغ ةدثلهيلا تفتليال

 ىوددولاوعد ىأباول ىلالجو قرعوامأ مهحرملو مهثفت لف 5 ةرهنءيس كراون انتسا ك ظفأام ىسوماي

 نونابب ال اهيف م لجاحم هنأو ةماقمون 1 مع فس ىلاعت هللانإ انل ا ةداتقلاق ايي#ا,؛ رق

 نيسأان ده نبدا لاق :ملعىت ءارقب نودمحنب هللاد-.ع ندم ( انيخأ ) ةمأا ايةلامو ىلا ا هرعق

 دشارنءا رمممانربخأ قازراادويع انربخ أ اولاق سنو نيدمحا وريشب نب نمراادبعو ىكين دمعت نريخأ

 هند رب يف رت>بتي لجانب متو هيلع هللا ىلص ةالواسد لاقلاق ةرب رهوأأ انريخأ لاق هين ماهم نع

 اولاق ةمايقلامون ىلل اهيف لجاجت وهف ضرالاه. هللا ف خذا هسفن هتبجءادقو هيفطعيف رظني و

 8 ا

 ١ اما 0 37 0--- ليثا هاون تد>. مآ ضراللاهيبحاصو نوراقب هللا ف .حاملو

 اعد



 ضرالاهلاو.او هرادب هللا فخ دع ىءزم هللااع-و هز ونكوُيةلاوماو هرادب دية سيل ن وراق ىنءاعد

 ضرالاهرادب و هبانذ. ف ىلا.:هلوة كألدؤ ادبا كدءب د> ال ضرالا ديعاالىا هدلاىلاعت هللاىحواو

 لم نو راقب هلا ةمقن تاحا لد نب رصتنملا ن «مناك امو هّللإ كودنو هنو رين هدف نمهل ن ناك كف

 طسب هللا ن كيو نولوقي. سم "الا هاكماونع نيذلا حبصاو هللا لاق ؟ هلا-وهلامو نضرإلا هناكم

 همالسو هيلعود# اند.س ىلع هللاتاواص ىمومهيدن هللا ىجنف ردقي وهدابع نمءاشي ناقزرلا

 نوءرفو نو راقو ىلاعلاقاك نوراقو ناماهو نوعرف مثءادعأ كلهاو ةنحممو ءالد لك نه نينمؤلاو

 د تاي "الا ضراللا يناو ربك ساف تانيبلاب ىدو. مثءاجدفل ناماهو

 بئاجملا نما مب ىرجامورضخلا ينأ ني> ىمو٠ةصق ىف باب )

 ( غابام امهرما نم غاب نأ لإ

 مامالا ذاتسسالالاق ابقح ىضماوا نب رحبأ "عمت غلبايتح ح رباال هاتفل ىسوم لاقذاو ىلاعت هلالاق .

 ةنيبع نب م-حلا نع ةرامع نب نش+لا!ىورف رضذخاهلد' الىمومهدصعق ىذلاب وسلا ف ءاملء!'فلتخا

 سابع نباأب مهضعب لاقف بات؟-لاالها نمرفن هدنعو ساب ءنبادنع تاج لاق ريبج نب ديغس نع

 نإ ىموم وهاعا ملءلاباط يذلا مالسلا هيلعىموم نابت نعمعزب بمك ةارمانبا افون نا

 ىءوه نا مسو هيلع هللا لص 0 نع بعك نب ىنأ يف :ددح فون تدك سنع 2 اثدم

 لجو زع هللال ات هيلع ىادف ينملءاوهدحا كدابع ىف ناك نا برا.لاقف هب رلاس ليثارس ارسأ ىفب يأ

 نبذود ره ىورو هن 3 ىهلذذاو مالسلا ةيلعرضلا ن اكمال تعلم * كنم لعاوه ن :ميدابع قمع

 يذلا لاتؤذ كيلا بحا كدابع ىإ برايلاستؤ هب ر ىدبوه لاس لاق سايعنبا نعهينبأانعةرتنع

 ىا براي لاق ىوهلا عب هلو قلاب يذق يذلا لاق ىضقا كدابع ىاف لاق ىنانيالو قركذي

 يد رنع هدرترا ىدهمىلإ هند متةءاك بيبعن نإ ىدع هملع ىلا س انلا يغمجي يذلا لاق عا كدايع

 لح اسلا ىلعءملاق هبلاطا نباف لاق رضحلا لاق وه نم برا لاق ممنلاق ينمملعادحا ضرالا ىف لهفلاق
 ناف توملا !ذ_هاي>اذالاتو اليلدو هلاماع توألالءجو تواملااهدنع تافب يتلا ةرخصلاد ع

 هموقو يمومرهظ!1لاق سابعنبا نعىف وعلا ةيطع ىورو ادام اكمسدو زن ا كانه كي> اص

 هللا مات 1 مثرك لف هموق ىبومبطذفذ ىول#ااونملا م,يلعهللا لزنا رادلا مه ترقتس ةساو ردم لع

 ب ا ماكر لاق صضرالا ىف مهفلذتساو مهر ء؟ىء كلهاو نوءرذل 1 نممها معي ذا ةمعنلاو ريدا نم

 متاو ضرالا لها لضفأ ؟ٍنف هوهلاسام لكنم م آو هنمةبحم هياعىفلأو هسفنلهافطصاو اياكن
 ينإ ند مهم ل-جر ةللاَةف اهأيامهف رعو اه رك نألا مهيلعدللا اممعن اذمعت كرتي ملف ةاروتلا نو رقت

 يناي كنم مءادحا صضردالأاءه+و ىلع لبف لوقت يذلا انفرعدق ليئارسأ

 يلا لب ىماع عضانيا كب 0 يسوماي هللاةة مالسلاهيلع لي ريجهيلا ثعبف هيااملعلا دريم ثيح
 د2 كناف ر>بلات ثا نادهيلا هللا ىحياف ءايادبرب ناهبر ىسوهلاسف كذملعا ني ردبلا م.جعادبع

 ىطاش ىلع :

 اءعمو مالسلا هيلع رضخلاءاقلل ني رحبلا عج نادص:هاتفو ىسومج رخف لاقحلاصلا دبءلادجت
 .ةأرفا ن بأ نوأ نب عشوي هيح اصل ىاهاتفل نارمعنبا ينل ىدءوملاقذاو 00 جلابتسا

 ١ هّللانا حرفت ال ه_موقدل لاقذا ىلاعتهّلا ربخا اك هلاسأب هورذناو هوظعو نذلا نونمؤم ا ىلاعت هللا

 ١ نونمت.اوناك نيذلامدنو ةي'الاةرخالارادلاهللا كا :1امف غتباو رشتأتالور رطالىا نيحرفلا بحال

 ١ هيلعمللا بتعفلاق اللاق هللا

 ٍ مف كذه' كالهو توملاتهسناذاةر ,تعولأو ىطاش مزلامأ كاتف ىلا هعف داوهذؤيؤ اتود>ردبلا 6

 0 ا “#

 دجعدح 6

١ 

1 
 ؤ

0 
 ام

 مك انلق كيملل ةمالعع لنه

 قعس اباعك" ان دنع كرت

 باتك ىلو:لال اقف انآرق

 نوكت نا ىغبذي هناف كالا

 لاق ان اصح كولا بتك

 في رشاا فحصل هانيتاف

 لزي لف ةروس هيلع ان أر قف

 ةروسلا انمتخ قد> قب

 اذه بح اصل ىغبني لاقمت

 6 ىصميال نا مالكا

 هانهلعف ةمالسأ نسحو

 ةروسو مالسالا عئارش

 ضع. ناك املذ ناآرقلا نم

 ان ذخ او هاما انيلص يلاامللا
 اذه وقاي لاف انء>ح اضم أ

 هيلع ىوءتللد يذلا لالا

 امكمانبإ ليالا ه اعنجاذأ ! ا

 هّللا ديعاي ل انلقف نومانت

 ةنسهذخ أ :المومق ى حوش

 دوبعلا سك, لاقف مونالو

 مانيال, الومو نومانت متنأ

 املف همالك انيبجعاف لاق

 ناكيدالا تاق انخبصأ
 مالسالا ديعابإر ةاذه

 امقفني معا ارد هل اوءمجاف

 لاق !هآراملف كلذ :هلاتممل

 لاق اهقفننا مهاردانإق دهام ١

 لع نوع .ةالد هللاالا ةلاال |

 مو اكلسا قيرط
 ديعأتنكى ا اهركات

 ينءيضيلو هنود نه اخص
 فيكف هفرعأ الاناو

 هفرعا اناو ن « الا يف هيض

 ديعلاق همالؤ 0

 ةثالث هب ناك امافدحاولا
 تاركسفهناىل ليق مايا

 لههاتاقو هيلاتينافلا



 تدضقف ممل لاقف ةجاح نم

 : كنع تدمقوهجئاود

 | تمنف م ودلا ينباغف هل

 ا ءارضخ ةضورت يأ رو

 | ةبقلاىفو ةميظع ةبقابيفو
 | رب رسلا كلذ ىلعو ريرس

 نسحأرأ لا 2-5 1

 امال هلا لوق:يضو امنم

 ىقوشدت:شادنؤ هب اجع

 ىهانم نم تظفقيتسافهيلا

 | قرا دق لجرلا تحرق
 ْ هيلع ىلاعت هللا ةمحرايندلا

 ا انءلصو هتنفكو هتلسغؤ

0207 
 م 7 : 3
 لع ةءقلا كلت ىف مانملا ف

 ا هينا ةيراجلاو زيرشتلا

 ظ لثة الاهذه نآرقي امهو
 ىذرذواماعلا لمعي لذاذه

 نيعمج ا م- مع ىلاعت هللا

 ظ ىد>و ) نيمآ مهم انمفنو

 يرعلا نونلا ىذ نع

 ظ هنأ ( هنع ىلاعت هنلا حر

 / ىحاون ف ريسأ انأاةيبلاق
 ٌْ ةضو رىلع تءقوذاماشلا

ْ 

 ظ

 ىلصي باش ايفو ءارضخ

 تمدقتفحافتةر عمثح

 ىعدر ملف هيلعتماءوهيلا

 ايناث هيلع تملسف مالسلا

 1 كو هتالمص ىف ا

 ١١ اذه ضرالا ىف هعيصاب

 1 ةودعلا
 هنال مالكا نم نأ.سالا عنم

 بلا>و ءالبلا فيك

 تافاإا

 كبر نكف تقطن اذاف

 اركاذ

 تاللاحلا ىفهدمحاو همسنتال

 كنج رج الطن 63 هج

 جويس تنسم

 لوسر نع بعءك نبا ىنانع نايعنباعودو هز :ر >صريص) يت> شدبي الا ردبلانماءئنش سءال توملا |

 1 ا ْىَح امهتام ةامأو اوامعموزةم كمقن اقاطن زا تس وها هرب# نادب > أبص يمن م دلع أهم هلع يدوم لقيت دام قاطلا ٌ

 . حج عع “أ

١4 

 | ىليا#م مورلاو سرافر# ىنءإ 0 ردعبلا عم ابا ق> ريسالازاالىا حراال مالمسأاءياع بفمسوا نبأ

 انانز وارهد ابق ىضعا واةجنط بءكنب , 2لاقو ةيقب رفاوه بعك نب نالاقو ةداتق لاق قرشملا

 اليل نب رحبلا عمد: ةرخمصلا ىلا ايمتنا يح ارامسو ٍ 29 كسلا مزمل اهمعمو ايهذؤ الب وط
 نب لقءملاق

 | تاخدو تذاعو لى ؟لاىف تب رطضاءد ربوءاملاحو 0 داصا!مؤار> داعا لإ يقم انا كلذ
 1 ىنعنافلب املؤ ىلامت ِهلوق كللذف رحبلا

 امهيلانايسذلا فرع هنكلو تراتي ناىلاءتهلوقهياع لدي هيسن ىذلاوهو عشوإ عم توما

 ذملاف بذملان ود حلاملانمناجر#ا_ءاو ناجرالاو قاؤالا اءمتمج رب ىلاعتلاف اك امهدحا هبدارملاو

 لوسر عب ء؟نبىاىورف كلذ ةيفيكفاوفاةخاو اكلسموابهذمىا اب رسرحبلا ىف هليبس توما

 بصيالو ةايل!ءام ىهست نيع اهد- 0 تلا 00 ىلا ة ّة رضكفلا»و مر دادز

 ناك اعاو امو >اكرت امس نب ردبلا ىندي امهنيب عمج داتفو يدود

 رثاىلع ةوكلا يسوم لخ دف مكتمل ملف ة نكراوعف توهل!كلسم نع ءاملا ب ايا لاق مس هيلع هللا ىلمص هللا

 لءجو ءالاىف عقد ني> نيطلايف هر> ا:درثاىار سابعنبالاقو مالا!هيلعرض خلاب وهاذاف توحلا

 جرخف لت ىلا فت ولا برطضاف امانذاءمسؤ راعضو ةرذصلا يلا امتنا لاق ملسو هيل علل ىلصدّللا
 لثمهيلعراصف ءاملاة ب ر > توحلا ن نءىلاع:.هللاَك ا سماقأت رمدبر حبلا ىف هلمد هس 2 افنان ر 0. ,حعيلاىف طقسوهنم

 نا رف ه>ورتوخلا ىلاهللاد رةداتقلاقو هب 000 اتما ىموملاق دفلا ن مناك

 نون نب مشو اضو: ىلكلالاقو اسب اراقي رطادماجءامراصالا امضوم هنم كل بال ل مج كاد مث رحبلا
 برن لعجف ا وشاءف لدكسملا يف وهوءاملا كلذ نم حلمملا توه ىلع حضتن اف ةايخا نيع نه

 رافساة م مالسلاه اع يسوم ناكءاك-هلا لاق سدي.الا ب هاذوهو ءاملا نم ائيش ةينلب :برضي هلف ءاملا همن دب

 اهاتااملذ ىلاعتهلوةوهوروطلارف  ىناثلاو ةبإ الا تنفخ ا نم ترفف ىلاءتهلوقوهو برطارف-لوالا

 ةب -الانع انا يرداؤلا٠ىطاش نم ىدون اعاتاامأف ىلإءت هلوقوة بالا الود ن نمو رانلاف نم كروبنا ىدون

 عبارااو ىد دأوعب : رمسأن ناي سوم يل !اان.>حواو يملاعت هللأ | لاقرصم نههجور> دنع كلذو باطاارفسكلاثلاو

 بصنتلارفس سما اوةبآ الةاتاقف كب رءتنابهذاف هموث لوق نعاراب> | ىلاء:هلوقوهو بره ار فس

 ةرومصلا زو اجام دعإ عوجلا ىدومىل < يتلا ال هنا كلذوايصن اذه انرفسن هم انيمءادقلىلاعت هلوقودو

 تيسن ىلاف ةرخصلاىلا اني وأ ذاتي ًرأركذتو هاتف4لاقف هبلطم عضومىلا عجزي و توهلارك ذتيل .
 ناطيشلاالاهين اسن امو توملار مأر « ذانات م1 قافهريدقترامضاهءف ليقوه”دقفو هتكر ىاتوحلا

 روهدلا نماره دناكت و> نم بجعأ ءىثيأدي ز نب نمحرلا دبع لاق اب دعردب'' يف هلي ب سذ او هرك ذأ نا

 ثا نمءاملايفرهظ هينم نب بهو لاقو تود قدث ناكو لاق رحبلايف رشح يتح ارح راصمت هنم لكؤي

 ني ر> بلاء ىلا ىهتن | قدح ى هوم مجرو ىهتن 0 لال رم هش دودخا توحلا ىرج

 هنم آ اح يذلا ا|مهراث 1 ىلع اعراف اد:راف تلظ يأ أين اخ انك ام كلذ لاق ىلاء:هلوق كلذ رضحلاب وهاذاو

 مال- -لاةيلع رضخلا ين هل ةدابع نم ادبعادجوف رثالا ن

 0 رضخلارابخأ نم لمج رك ذيف لصفإل
 انربخأ اكرضحلاب بقلاعاوحوننب ماسزا ذكرا نب لاش نب رباعنء غلاف ناكلم نب الب همساو
 ىقرشلا نيسحلاز دم نب دجادماحوب أ انربخأ لاق هيلع ىف ءار هب نود نب هللادبعنب دمح ع هل

 ناضقي يأ اصرصعق



 هللا دبع 101الف عامابا اواق تففدعوب نب دحأو رشا نب نءرلا ديعو ى# 5 نب دمحم انئدح لآث

 مث نعر رهععأت ان !لاق قاز را ديع انت دح لاقرعزالاوبا ان ًاينالاق نادوعنب ىما ًاينالاق قارولادماح نب

 ةنال رذخلا يمساعا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر 5 هرب ره ىلا ن *ع هيئم نإ

 ما

 انأينا لاق يعازملا لضفلان ب ىلع نب در صنوبإ انربخاو ءارضخ همن حم يماذاف ءاضإب ةورف لعنيلدلا
 لاق ىبإي فلا فسوي نب دمانابنالاق يملسا' ف سوب نيدمحأ انًابنالاق راصق"ن حا نيدت ركب وبا
 هلود حا ماقلا هن الرضا يمساع !لاق دهان نءدوصنم نع نايفطكل

 4« مالسلاه لعرض ارما ءدب يف لصف )
 قاربااكعوهاهب ءامملا ىلاهب يرساال اسود. اع هللا ص هللالو-رنا يدري
 ١ هعكل#م لها ىف ةنس> ةريههللوالا نامزلاىف كالمناكمن'لاؤةبيطلا ةكارلا هذهاملب ربجالاقف ةبيط

 سل ناكر هفإافهلا> هبجعاف هب رع ناك دباعلجر هبدؤهو هلزيم نيب ناكو هيلا فلتخم
 عملا د نعدنا نظا هوناو لزيملا فهنا نظي

 ءمللاو هلذع

 سدل هيب الاول اقف ه:دابعو هلئامثدب اعلا نمذخ اواشنو بش ين>

 ْ 000 هؤد در عمن ىلا جار هزم لاهوب !هيلع ضر ءفادالو ١قزرين اهلل هدووز ولف ككلم ثرب هريغ داو كل

 رهاب كري قا مل لاق هدلذع ترقب املؤ هيلات تفزف كواملا تانبن مهي 2 ا هجوزف ىذرؤ هيلع

 تألاقةرخ - الاو هان دلإ ين هللا كب دع ىرسستدشفاناو ةر ةر . الا باذعو انندلارش * كنع هللا فرص هيتههدس

 هللادمب كالذاع 1 م يدي كل ذاملاقف هولأ ! هلأ دلوهلدلون ال ار ارقاعالا ع كما نظن ام هيبال اولاق ةدم اهيلع

 هيلأ هن | اعد ملانامزهوب ًائكف رضخلا هيلعد رام لثم هيلع تكدر 0 ا ةأرملا اعدف ءاشي سم ةيدؤل

 كلذ 3 كف ادلو ا م قزر: اع 3( ادواواهريغ ةأرماكحو زاو هذه كنأ أرما قاط: ن ا ل هإ لاقؤ

 لالا كام دللااباع ضمنا ارولو اهريغةأرمادجوزو امشي قرف يح هوأ هياع أو رضحلا

 كلذ سيل لاقف كللدلوي سيلهل لاقوهاعدف هنمدلولا اطبتساهابأنا مث انامز اًميلف كعم مقا تل ةىتيض رف

 تشْلاَو ينباريغدنع تدار ؟تنكدقود دولو ةباش ةأرما 0 ١تنأا+لاقو 00 ًارمااعدعنا مهتلاديب هنكلو :ىددب

 هذ ااعدؤ كلذ ل شمتلاقف الات اهاعد 0 يلوالا# ظ ما كلذ ءهتيد ل كذم يف مآ تلاقف ىنبا دنع نيدلت

 هللا قاخ نمدح أرد, لو هوجو ىلع ما مف هدنع ند جا رذف هنمد..ةل لع سايملو 2 عزف هفنعو هريعو

 ا هياط ف اوغاطناف ةفان يَ قرط ند لدحر ةئامهياط ىف ل سراف لءفامىلعهوبأم دق هدجوت نباىلاعت 0

 ق و ايش كل لوقأى اع ل لاقفر حبلا ازد نمةرب زج يف ةرشع مهن هكرداق ن را

 ةرد ل امندلا 2 9 هللا بع قرس مجشفاو كلذ مثياذاو ة ةر ٠ الا ب ا ذعواين دلار يش تع هللا فرص ظ

 ..اهربختالو ىرما اومتك فاذا مه لاقف معناو م اطىف ىناثعب له لاق تئشام لق هل اولاق
 ميهذوا ى قهوقربختأو 0الى درب ملف ىلطىف مهلسرأ نيذلاك“ 1 رق نزقرئماروتوالوحاا ْ

 هاندج ودق مهنمة هت لاق هيب ىلع اوخ دامافاوق صن اوهنعاولفن لاق ى مدي نيل >اؤ٠ منا مر صو ينلتق هيلا ىف

 | ناوهبانر ءط دق لد او اولافةمءستلاو ربخ هب ىلامو ىلع هب 6 ءا'لاقو ةنعانما >5. تدك ا انللاتو . ٍ

 عصولا كلدؤترا !افدب اورفظي نافاخ رضحخاناو هب نونأ ًاودباطىفا اوءجرا للاقفهب كانيتأ تئش

 هه لاقو بش |! ارا اعد ها! ناو لاق هوبا مولتقفهرممل اولاقو اوءجرف هرد# لفهولا اوناف رخ عضو ىلا

 ٍْإ تا

 عضوملا تيتا مث تاكر |
 تامىذلا ] :

 1 لع ى 24 ىعيقت نأ يب حض رناف يب + اح ند ءاكذلا تدسدلو 5 ان ا مسم لجر تا لاق - كاذامو

 رع هإتمءقةوال ءارثادلد |] ١>
 ىلع هل ةوالوار 2 م املف كعم ع 0 لب آر 1 ا كالهاب تدك تدبا ا ناوكيلاكاذف يناد ّض ينيعب أاتنو كلد

 ع
| 

1 

 ءاككب تيكبف نونلاوذ لاق
 ىعيمأب تبتكما دي دش إ

 ضرالافف
 ىلبيس لا بناك نمامو

 هادي ت جتك امر هدلا بيو

 ءىثريغ كطخمي بتكتالف

 هارتنا ةمايقلا 5 كرسي

 ةحرص بالا حامصف لاق

 تمتف ىلا: هللاهمحرتاش | ةحار د> رنادب رعلبربجو

 لؤقي لئاقب اذاف هل غال

 ىلاعت هللا ناف هنع لخ

 نإ هرهاىلوةيالذاهدعو

 نونلا وذ لاق زكدالملا

 تاق هنعىلاءتهللا ىذر

 اهدنع تاكرذ ةرجش ل

 ة باشا هيف

 هنع ىلا هللا ىذرربخ

 نيمآ هتكربب وهب انعفنو

 يضرراني د نب كلام نعو)

 لاق هنا (هنع ىلاعت هللا
 ةرصبلاةقزا يفاممشام تنك

 تدارذ ماي الا نم امون

 كولملا يراوج نمي راج
 ناملغ رمدخ | مم وديك ار

 اهتيا تلقو ايلا تدئاف

 كالوم كعيبيا ةي راجلا

 ىنءابواو ةي راجلا تااقف

 ىنب رشي كل ثم ناك ى الوم

 لات كنمار>و تن تاقف

 نا ىنت رماو تكدضف

 اهالوم تدب ىلا اممم لا

 تاخد املف اممم تاء ا

 كلذب هتربخا اهالوم للا
 لدا نارماو كدرضف

 هيلع تماسو هيلا تاخ دف



 7 كمداح ام لاق ىب ار املف

 ريشامل لاقو لقفلاةف اذمتي روف كلذب ىلوالا ةأرملا تعمسو اماتنف بره ىح ىنباب اذه تءنص نأ 2 ل لاف كتررا را>< ىفدل تاق
 0 2 0000000 ع 0 ا 5 - 101 1 ا
 اضيأ ةيراحلا ذأ ارااازانةب رق ىنا قى > برهف ةعستلا نتثاك يناتقينأ ينامؤيام رضحلااي كرر ئاىذلا | 9 و8

 اهربخ هتريذ نت نمهاهلا ذ براحلا لدرلا , معمسا هيام اموبتلاقف بطتحت تناكفةي رقلاكلتىف ( سا أمتميق 7من 39 :
 لاق نات_-سوام ناتاون

 نوكي فيكلاقو كحضف
 ردعلا اذه كر اهنع

 لاقفاهم ويعةتكلت تلد

 ١ نا تاتف امويع امو

 كت . :ملناو ترف ذر طعتت
 0 5 ناو تري

 مْ 2 تادفؤ 53 - > هلأ لم علت كح انتا نات دال له 5 لت ةلافوذ> تجر رب ثاعلا انا هلهاي لاقف

 دالوأ هثالثهيفاقزرو ا اني اذ افةنعارفلا نم ضء؛اهيف ةيرق امن ىد املطنا امها

 انروبق ن وكت نأ ب> أ ال ىناذ ينم تام نم لك كلذكو تبلا !ذهىف ىهنفداف تمان اذا لجرلا طلاغف

 فروعءرف غاب هن'مث هنارماءةنفدف لجرلا تاففح تييلاواعي د نا ىموي اتوهانر>آ ناك اذاف 0

 ردقب ىماف تبافاهنيدنعمجر:نا أهرماف هتريضحح ىلا ةأرملاب»ى جيأ هنوديءا و هللازو دحوب مهما م هز

 الاو كنب د نعىعجرا لاق او ار و ةأرملا ىمأو اديدش انايلغ ىلغو ءامتئاف س

 ناكو ىن'ءااكلذكو هيف خسفتف هيف ىفلاف ربك لااهدلوب رماف هيلع تباق ردقلا اذه ىفكدالوا 0 ْ :
 ىربصااهللاقو عيضرلا مالغلا ملكتف هناشيف مهتعزانو ةأرملاتقرفءءاقلا اوداراف عيضرنبااهرجحىف |١ كد © ناوتا#رهدتو

 قوءتيهر اذاتلاق يسامواولاق ةريسو ةجا> جيلا ىلم هت ااتردقلا ىفاهوةلين 'او دارأ هاف ةنجا يف ذاءجاناف |

 هللاىلص هللا لوسرب ىرسااملذ كالزاوا.هفانياع هومدهاو انتبب ىنانماظع نم اهيف اع اهونةداف ردقلا ىف

 لوبو ضيد- تاز تمره

 رادقاو غن از>وراذقاو

 امسفنل الأ كدوال اهاعلو

 ىن:الاءمعنتل الإ كيك الو

 يف قدصت الو كدهعب

 هيلع فاحن الو كدو

 .كلثم ةثارالا كدعبادحا
 تااسام نودب د>ااناو

 هيلعلي ربج ناىؤزب و مهتحار رهذهلاقو ءيتمعقب رجا نإ رح اي دعا لافت ا ردجو مل'و هيلع

 مهتب رضف مترا يف رحباأ اويكر ةنيدملا كل: لهأنماموقنا مل-و ياعمللا يددشلا لو سرالاةمالل سلا

 اممدنسأ >جاومالامهتب رضف ابحاولا نم ول لع نالجر مهنم تلفتاف ممتنيفس مهم ترسكتف جاومالا
 وهو ضيب بايثهيلعو مالسلاهيلعرضحلاب امهاذاف ةري زجلا يف زالو< اجرذذر>باارثازج نهةرب زجل

 ىف انجرخاذكوادكةنردم نم نحت الاةاتت! نما.لاقو |هميلا تافتلاف هتالمص نه غرف يتدح سادس ىل كب مئاق
 ينامة:نااهئثنااراتخالاقن ةرب زا هذه ىلا انعف دوةنيفساهذهانإترسكناف ةرادعتلاب اطار وعملا له

 انازانم ىلاان درت لباالاق امكلز ا:ه ىلا كد را امكشناو ايكقازرا اكيتانوىلاعت هللا نادبعت عضوملا اذه

 ديهعلا هايطعاف هنأي رت امم ءىثب نارب#ال اكنا ىلع هقاثيمو هللا دهع ىتايطعت نأ ىلع امل لاقف

 اذكواذك بذي رانونمةدحاو لك تلاقف نطاسو نهاعدف رع بئاح ساذاف رظنف زاتكلا لع قاثيملاو

 تقشناو ةباد .لاتظةسف امبي>وطس لع اءميهرضت ىد نيذه ىلمحا اطلاةف اهرالب دي رتيتاااعدف

 كتي راج يف  «رغلا نم

 نه تقلخ ةب راج هذه

 نمو روفاكلا لسالس

 قلرولاو سلا
 باطل جاجا ا عقرب جزم

 تيدا مهالكإ يعد وأو

 اهمصعم ادب 5 باجال

 تفمكو تءلطال 2

 تاملظلا ىف امتهبجادب ولو

 وأو تقرشاو ترانال

 أ اهيلحي قافاإلا تهجاو

 مزعو تزعم ىلا لزنو ناي كلا ىلعامهدحأ مزعف امريدوطس لع أهتعضو يد تد.ضدو اهمتءفر مْ اه

 كلما ىلع ل> داف ة>عيصنا| ىردانو ةذ. د ا باي ىلا قاطن ازد النهج رخو هاوس نم لزم هتعاذا ىلعرخ الا

 0ع نم هللاتف اذكوا!ذك ىف عنصو كراداون وهف كنباتنأر لاقف كت>يصنام هل لاةف

 3 داو 0 لا ىلا لع حا رضت جاودالا لز: "مف 0 والعذر رصو

 هللاقف انلزانم ىلا انيهتنأ يت د يرخأ أنعبضاو صضرا انعفر" ركلاو ضرالا تابنو رجشاان م م شعت

 هدسعو؟ و سد ماكلا لجرلاب رهاق فدك دقاذه نار ءتو كيا هفدأ د كل سر ىعم ثعنا رراغأا

 رحبلااويكرفالسر همم ثءيفهب تابلو بذكوهنا باصلابرداغاادعوأو لاق ! هب> اص يف ءنا با كلاب
 قاخ بذكا اذهاولاقو كلما ىلا لجر رلاااوءجرف' يناير ارضحلا وب اذ ه ةرب ز+لاىلا اورحا يح ا نارفعزلاو كسااض اير

 بضغ 0 مالنا م اور جتني دملاثإإ" لهانامث رخ : هيلا ٠ نعىل> و هبامصق ائيشلاقامم انيارام هللا (]

 1 | حميم يت>اهتنف رفاهتعاتق اواهت 2 ىحانج تلخ داف مهيلا ىلأعت هللا ىنثعبف مالسلا هي ل لبربج لاق 5 مويلعمللا ١

 00ج وجيد عددي 01 ةهبكأ دل 1 هن دعب ميكر رح اهحصمل» تلتمس دمع 0س 2 اجل ن0 0 جالا ل ت51( 11717005005: 0 بت ب07170 تنل الا انا كم تن كا: ه0: تس تا تالا جر تع حسمت

 كارددط د اهااوحو

 نيد تاشن تفرذزو
 م حج وع

 وقأايلا نابضقو

 ِع ءاع 1 تب ذغو معنلا مأ 6 2



 اها

 0 هدحو لآ توتن | يت> اميف نع قوم ” تءاجنف اهتبلقف ىف سمأ م لول ايصو بالك !١ اينايندلا اخ ندا

 جد اممثن ع : ضرالا تقبطن م نيملاس بن اد نءذع .-_ اةأرا انتل ناب ا تعب يؤ ض رالا ٠

 ل كل يك نااملو هيد ا صريع اهى,نمدحار « لكى تاي. الف ةني دما دو ردح قزارودب "لهدف اهريغ مي 51

 ا اناو ين ربخ اف انو ءيذ ىا ف كريغو ىريغ تاغ ل هناو موتلا ةافاابت ًاردق ةأرللامتيا لجرلا

 ّ 0 || امم ام اع ءاو ةدداو :أ.متصق !ذان اةداصتفن ناتككا الع هبحاص ام,نمدحار لك دهاعف ءاربخأ

 لع نيبستكنوكيلع هك 007 ماه ذه نم ةنإ دم ىلاج رم و كسفن ىنيجوزتنا كلل له اهلاقف

 ا يعانب بف مشذ ةعاشمب وعن مهلة طشام تراص دنوعر ةةنندم ىلاايهذذ تامفؤ 0 اثيام انرءا نم نه يذل َى وس

 عل حرمت ةدعاق موا تاذ

 | بروىف : روه معن تأ اةف ىأريغ !راكال ناو هاه تلاقف ىل رتلاقهشان ٠ماطت تلاقو كلذ نمي راجلاتعزفف

 ا هللا رف؟ن د م سل ”ةاوسبكلاق اهدي نم طشملا طقس ذا كلللا تنب

 ال كا ,جحعالوق لوقت ةنالف نا عت تااقو ايي أ ىلع تاذدوتي رالاتطبهف هىثلكب روك كا ْش

 كلوقب لوقي ل لهفلاق كف اب اموه ت !انو ع ينغاب ىذلا |ذهام اهلأ 0 اب ءلالسراف اذكو

 4 هلع متناام ىلع مرقن الانام ا 0 لاعفا- >اوالوةنولوقي ماد ءاف مهن>ةمأو انوع ]عرف قيبصو ىلعإ معن تلاق

 ! 0 ما اس 1 ظع ساخن ن مردقل رهاف مناص تنأأام عنصاهلاولاقف انذيد للا اوعدرت تك َ

 عكر 'خاناورفكنااوناف اورفكي 0000 ٍر ” م يلع ضر مف ةدصلاب اعدم ءاملا برطضاى 00

 اد انملع كلنا اهل لاو ةأراا اعد مث ردقلايف هاءإو ىناف رفكلاه يلع ضرعوج وزلاب اهنا مثردقلا يف

 ةدحاح كيلاىلنادلتلاقاما مث مناص تناام منصاهل تل افؤردقلا يف كانيقلاالا وانني دىلا تعجرتناناف

 مت ايف اع لمدتف ردقلاب رماثمث ةرفح هيف رف ناانتيدب رف عناوص تنأامتءذص اذا تلاق يعامولاق

 هذ_يف كلذ ذلعفف تدباا انم 5 مده مث بانزتلاانءلع نأغي مث ةرفخا َق ردقلا ينام بكسف انلزنم هب نوني

 | ف فت”زاكز هر ةردأ هك ردع أعمر غلاة 4 صقود_يعقةمانقلا موب ىلا مون نم عطس: كسملاة<“ ارد ةهحب "ارا

 ا نئنرقلا ىذةمدقم ىلع نراك هناي ةويلوالابتكك ١١لهأ ةماع لوق ىلع ءايقلان بأ كلملا نودي رفانمز

 ١ مهاربا اهرفتحا ناكرت يو عسبلا ثد ىضق ىذلا وهو ماللاهيلعمهاربانمز ىف ناك ىذلا ربكالا

 9 امي 6 >ايىتلا 0 2 مام 0 ندرالاءا 2 0

 ١ ١ للؤف هنأ ل لورا هزخلا 4 مسءالوهو هنا برشو ل ىذوعم غلب 1

 10 1 ا ا م مس بسم مجم مجم هدم مجم م سس ا صمم ال الا

 الواه دبع فاخعال مخ. لا
 لالي اماف اهدو لدين

 ا عفرب قدا
 كالملا لاقف هذه كك اح

 تفصو لأ نافىخ خااب

 را ةدودجوملا تاق

 نمهز:لكىفبطلاةيرقلا

 هللا كرب اهتميق ام لافذ
 لينل لوذبملا ريسيلا تاق

 فتراوهو لوماملاريطحلا
 كليل يف ةعا_س ْغ رفق

 امهصاخت نيتءكر ىلصتف
 كماعط عدت ناو كب رأ

 نع ةرتناو كءئاج رن

 ناو ارذةوارج قى رطلا

 ةغاملا لَه كمايا مطقت

 راد نع كومه عفرتناو

 ىف شاعتف ةلفغلاو رورغلا

 ناتو ةعانفلا زعإ اهندلا

 لزؤتو ادغانم فقوللا للا

 راود ف معنلارادةنجلا ف

 لاتف ارإ< ميرككلالوملا

 مهن تلاقفاذع انخي شلاق

 ١ مالسلاهيلعرضملا ناكو مالا هيلع مهارباد ,عىلع ناك ىذا! نينرقل اذن لوقو ن الا يلا ةايحلا ف وهو

 ا كعع 2 نما ل 3 0 ندا 3 اا مارا اكنم دلو نهرضلانا مهضعإ متو كلما نودي رفاوه ؛ةمدةمىلع

 | وه رضحلا نا هبنهمنإ بهو نع راسي نب ق>سانب دغ (يورو) لباب ضرانم هعمرجاهو هنيدىلع
 . ها 5 ب 3 000 .٠

 :د كالم ص ومان ةئغانماأى ا.د هللا هثمم ىذلاوهو ناردع نب نورد طيس نم ناكو انفلخ اسوأ
 يي و عَ -0 راسل - 58 2-3 5 7 مع بح

 نإ تشو ركرصع ف ناك صومان ءب هطشأت نال قدصلار لدعاابىل لراوقحلاب هبشأ ل والا لوقلاو ليئارسلا

 | سلا م اراب مع وذ هله الام نامزالاو روهدلا نم تشف ةركو نودي رفانيب : رصنتخ مايأيف تفدازكا

 00 ىف 1 تت ثررد> ىف ل سو هيلع هللا ىلع هللالوسر نعءربخلا حصدقو 03 مرابخاو

 3 !ىبصه ادوسروم يع ّّ نإ قاحلا ءألس ىهيلع هللا د سرو مالساا هيلع اوه هنمس ابتقالابو هياطإ اىذلاذار عيبا ا
 اروشوتم ناكو كالا ارهشوتم:رصع 0 :اغا نارمتنب ىسومو ةيقابلاو ةيضاملا رومالاب .

 0 ىدسوه -4ءنبب ورصنتك مايأ ف ناك ايمرانالا فلخ تاكا نالت اطقم نسل ا رفاددج ظ

 ا 2[

 ْش

 دعي ثالم كلل!

 حصنو قدص لإ تلاقف

 ةر> تناف اهالوم لاذ

 ةعيضو ىلاعت هللا هجول

 كيلع ةقدص اذكو ادك

 مدخل او يراوجلا اباه م او

 ىلاعت هللا هج+و رار>أ ١

 ءةدص اذكواذك ةءيضو

 اهيف امو رادلا هددو 5

 ليسيف ىلا ع..مجو ةق م

 لع رتلاهدي دمع هللا

 هنأ 1 ضمن لع ناك

 ناكاع ميمج علخو ءبذةجاف



 جابيدلاو زب رخ /نم هيلع
 أ لف ذام.ةبراجلا تأراملف

 0 شوال تااقاهالوم

 تمر مث ياالوماي كدعإ

 لثم تسباو اوك
 هعم ثاحردو اهالوم

 امطاعدو كالام مهعدوق

 يت>ادبعتف هقي رط ذخاو

 لع اءبيةلو توملا ءاج

 اههنعّشلاافع ةدابعلا لاح

 نيمآ امم هللا انعفنو

 نب رفعج نع ىد>و 5-42

 ( هنع ىاءت هللا يضر ناماس

 نب كلاموانا تررملاقهنا

 نح اهيبف ةرمصبلا» رائيد

 اذاورصق انرردذا] د

 تيأأرام سلاج باشب
. 

 ا ردا وهرارجوهنمنسحأ

 اولعفا لوة؛ و رمدقلا ءانجب

 لف اذك اوءنضاو اذك

 ىلا رفعجاي رت اما كألام

 نس بالا اذه

 اًذهءانب ىلع هحرح وةيدجو

 نراىلا ينقوشاامرصتلا
 هصلخ تيرا ىز لاسا

 مئةنجلا بابش نم هلءجيف
 لطفا ده نإ
 ةمأا انل> دف لاق هيلا ان

 افيلع درف هيلعانماسو

 ةجاح ند لد لاقو

 أ ككالام لا
 اد_هىلع قفنت نا تون

 اف ي'الوماي

 ممر دف:اةئام لاق رمعقلا

 ينيطعت الا كلاملاَتْف

 ا هفرصاف ذ لاملا

 اذه

 هدو 2

 ظ

 مه نا 0 د[ 1 11 لع نافع افلظنإ لاسر ةيلغدتلا [ض هللا لود
 مواسم نأ /وم 0 ا اجاب يل ناوشم هان لاو يعيق لع خا كوسرر | كلام فرعي م ناكومالسلا
 0 هيلاماق هفرعا4فرانيدنا

 اىنب ظ
 بل

 ب و ٠6
 ىذ ةمدقم لع ناك هنا لاقنم لاق اكرمالا ذوكي نا الاعبالا ردازعأ ىلع ىف#الام ةدملا نمرمك

 هدعإ نمو مع .هاربأ مايأ يف ثعبي مو ديذف 3 مط انيع ءام نم برشف مالسلا هيلعمهاأرب ١ بحاص نئرقلا

 (ىودو) .اسبالازع بوجعرم» ىن نا خيحصلاو معا هللاوايبأ دكنيد ثعبف صومان ١ شان مانا ىلا

 نايقتلي ليئارسا ينبنمسايلاو سرافدلو نم رضخلا لاقراوس نب هللا ,ءنب ةرحض نءلكوتملا نب دم

 ١" دمخ نب دجا ركوب | انربخا لاق مساقلانب 1 و 3 انربخأ مساقلانب دم ىنرب>او واب وكف

 نع ةنييع نب نايفسنع 0 انرب+ا ىطساولا نابح نب ناههس نب دب زب انربخا لاق بوةء!نإ

 ١ انام نآ أرقلا عفر اذافاميف نآرقلام ادام ضرالا يف ني. > نالازبال سايلاو رضا نا لاق رانيد نب ورمع

 ْ 5 ربخا ىطاع الا قد سا نإ مهاربا اربخا يزارلا لعنب دم دمحا وبا انرب>اىنارهءااورمعوب ا قربخاو

 ا ملا لها ضعب نعذإب وث نب انع ىهاسلا د>اولا ديعن' رمت ةربخا ىملساا عاج نب ديلولا مامه وبا

 ١ "2 لاقف بعش نه ءى 28 توصباذاو سو يلع هللا لص هللا لو در عم تجرد لاق كالام نب 0س نع

 1 ا لادم قا نم ىناهجا مهللا لوقي و ىلصلا لجراذاف تةلطنافلات توصلا اذهامرصباف قاطن ا س ١

 قاطنا ىل لافف كالذب ه:لعاف مو هيلعدللا ىبص شالو ءر تيتافا,يلعب اتا اط باج: سلا|طروفة ملا

 هللالوسرلاقأاع هتملءاف هتيتاف تنانهكللوة. ومال كلاكأرقي مل وهياعدشا ص سالو رنا اللة ف

 ' لوقي رضحلا كوخا هللقو مالساأ يف كلا مو هيلعهّللا لص هللا لو سر٠ يرقاىل لاذف ل سو هيلع هللا ىلص

 ىسوه ثيدح ىلا انعجر) اهيلع ب 0 اطلب اج: بلا اطروققملا ةمودرملاكتهأ نه ىناءيناهتلاعدا كل

 حشتم وهو ءاملا هجوىلع هاريغ> ةسف: طلع ىلصي ئاقوهو رضخا ىلا هاتفو ىسوم ىف افاولات (هاتفو

 ” لاق ل ثار سا ينب ىسوملاقف ىو انالاقفمال لا كضراب قاورضحلا لاف ىسوه ايلع م-فرضخا بوثب

 م كملع نم ملعتا و كعبت الكِيلا ىناس را ف رنا يبموهلاقلغش ليث ارمسا يفب يفناكدقل يدب ,ومايلاق معن

 اكناكلابب رطخ يسوماي رضخلالاقفءاملا نه اهراقنع تلمحو ةفاط> تءاجف نثدحتي اساج
 اداح ىذلاءلانمرقأ ال امتهتالع بنج فن رخالاونيلوالا عي جم !ءو يملعو كءلعام ض رالا لإ

 نم هان هلعوة كحو ةون ىأ اندنع نمةمحر هانيت ١ ان نابع نماديعادجوف ىلا:هلوق كال ذف أهر راقنع ةفاطخلا

 ادهشر تدل هام يف 1 ىلع كء.:الهىسوههلل اقف بيغلا لع ملعب رضخلا ناك (سايعن ا لاقو ١ املعان دل

 قدباربخدب 0 الام لعربصتفيكو امتلدينهاع ام نطابلاءلعا ىالاربص ىعمغبطتستن !كنالاق

 نعّينا ًانالف ينتميتانافلاق | مأكل يدعأ ال وارب اص هللا اش نأ ىن دنجت_س يسوم لاق ه-هلءتملام ىلع

 ادار ةتيس ناسدتلي ناريمس اةلطناف هن اش كل نوب و ارك ذهنم كل ثدحاى .ي> هركذت امم هتماع ءىش

 اهنمج ورخلاب ثورماو صوصل,ءالؤو ةنيفدلا با>صا لاَ اه ايكرف ة ةقيثوة دي دج ةنيفسأ»م ترف

 / نعبسكنبىلأ لاقو ءاد الا هوجو وههوجو ىرأ ينكلو صوصلب ءالؤدام ةنيفسلا بحاصلاقف

 افماللسلا هيلعرضخلا ذخار>باايناولخداملف لونريغب مه ولءط رضا اوفرعف

 - مهتيفستق ةرذفانيا|او:->او انوا حدقوامله|قرغتلاهتقرخا هللاقود» ود يدوهاه اشف ءاملا الخد َىَح

 : . ىسوم لاقاربص يع مم عيطتست نل كن القأملارع اذا لاقاركتمابج ىأارماًايمش تئجدتلانم مهو ازجادهام

 آ ؟ 1(سابعنب الاق) ىرما لعق ضالو ىنفككت ”ال ىنعإ ارسسءىرمأ نه ىنةهرتالو تيسناع ىدخاؤ:ال

 ينتنك لجزلا اذهةبحاص: ماصأ تنك ام هسفن يف لاقو ةيدان يسوم ىح: ةنيفسلا رضخلاقرخ

 1 نماحول قرذفاس

 كربخ نادي را ىسوهاي رضحلاهللاقذ نوءيطيف مرمآوةيثعو ةودغهللا بات ؟مبيلعاولتا ليئارس



1١6 

 ١ نايشعاةلطئاق تقدصلاق اذكو اذكتاق لاقمن لاق كسفتهب تندحاعي >

0 

 غ ناك كاد ضلا 0 ةورم الامال راك سابع نبال جو ممؤوضظأو م مرفظاوهمالغمهف ة ةرشع

: 

 يناوفاتخاو م السلا :يلعرضحلا هذخاف لاقةمحردمأ مساو سال ا -
 موقل )١اقوهسأر عزا مهعرص ا ١! لاقو نيكسلاب هم ذ موتتسمتاف هذخ أر يبج نب ديعس لاق هلتق ةيف
 0 لذ دأ ىرخا هيادرفو 4 ىتدع را دجلاب 2 برض نير ه]تمق هإجرب هسؤر

 لتقلابجوتس+و بن ةرهاط ىندي ةكزا سف تثاتقا ىدءوهلاق هلةاهذ تامف اهملتقاف ي ودعلا ةرمم

 علتقاورضخلا بضفف لاقرهالا نم مافعأو دش ار كذملاةراتق لاقاركنم يأاركن ايش تع بدل سلوي
 اذه ةح زعلدب ودع ادب هللا : ندؤي الرثاك «يربكسشك لع قاذاؤدت ع مدعالا رشق ورم الا ي م
 ارا ر<انربخا ناماسنب هللا ديع نب دمت نري اهلل ديبع ني دما !انريخا 1 نب هللا ديعدب نريخأ ام لولا
 هيلعدهللا ىلصتللا كك تسلا 5 ب.كنب ىأ نع ناعما ,ج نب ديه س نع قد ساىبأن ع ضيق

 اص ينعم عمم ست كناشكلل لقأ أي ل ارضحخلا لاقفارفك عبط رضا هلتق ىذلا مالغلا ناكلوةب مو
 نبدحاولادبع(ةربخأ) ّ ةارذيف يأ ارذع دل ن هتغاب دق ينبحاصت الفاه دعب ءىش نعكت !أسنا لاق
 نأ نعتاب , زلاةزمحانر يخ أد غن :ب جاجح انريخأ رم ننزل خا ناديع نب ىمةربخأ نازولا ءاح
 'َ 0 اصلا لو لاق بسكن ب ا ىلأ نع سابع نب | نعريمج نب دهس رقع

 بجدعملا
 0 قدح نايدع اقاطن افارذع ىندل نم تغلب دق ينبح اصتالف اه دعب ءىدتنع كتلاسنا لاق نكلو باجعلا
 ءامسأا نم هللا ضرادعب أو نإ ريس نب 0 لاةةيرقلاىف اوةلتخاوةإ رقلهأ
 يه ليقو

 رهن . ال هبح اص عم ثمب اول يسوم يب خاىلعو انلعدللا ةمجحرموبتاذ لاَقؤ ةسفن اك هئاعدب ادحأ

 سهشلابورغلبق | اهايفاوف اولاق قار اصتلا بش مملاو ة ةرصان اه لاقي مورلا ىرقنمةبررق

 يوامالز ءامالو ىرقهيرقلاكملا يفةليللا كال" اود رفاولاق هقح ليبسلا نبال فرمتالو فيضلا فيضتال

 نكي ملو طقس مدن داكي يأ ضةنينا دي رنقءرطاا عرا اشولع طع *”احلا اودع ةدرابةل ل تناكو
 نارايخالا صد يفر ٠ اص لجرهانب دق ن راكو هنم فوخىلءالا سات انه عريغال وهب رقلال هأوب رع

 هب رعو عارذ ةئاهمسخ ى ضرالا هجو ىلع هلوطناكو نرقلاك الد غارب اعارذ نين الث د ط'اخ ا كلز كه
 هاو سورا دجلا حسم ريبج نيديعسلاقو هأ هأنب ودم دهن ا ,ءنبا لاقو هاوس يًأرضحلا هماقافا اعارز نو

 اذا انرفس ع ةغا و اوقاذل نوكيلار 3 هيلع تدل تءشوأ ىسومهللاقق م اةتساف هيكتمو هديل

 6 * |ريبص د راع عطتست ملام لب واع كئبن اس كنيو ينال قارفاذه رم خاحادل لاَ اوعي فانتا

 ةوخا ةرشعأ تناكهريغو بمعك لاق ةب هلا رحيأا يننول عب نيك ا-1تناكف ةتيفسلا امأ لاقف هلرسفي ذخا
 نوقيط:ال ةسمخو رحبلا يف ةنيفسلا يفذواهعب مهنمةسمت مويبأ ن م اهونرو اهريغ ةشيعم مط نكي ل ىنمز

 عطقنتال مو سه الاوردأ عدبارلاو ج رعاش ء |! :ااوروعأ ىتائلاوام وذ < ناك مدحاف مهنملامعلااماف ل.علأ

 نو :و لعقمو سر ,حاو 0 قمح |لمحأ انوةيطي ال يذلا ةسّلاو عرغصأو هو هلكرهدلا ى جلا هنع

 ناملغب امها ذاف ل ايت اى

 | نافاحيف اه وباىلا أجل حبص أ ذاؤ لوالابحاتما قرس: مالغلا ناك ىب يا لاقوءاوبادتم دا داق ل
 ا نيسألا ل ةودونسح همساناكدل اديضالافق همس يفاوةلتخ اوان دنع تادقانالو 2 وهياعةقفشهود ا

 ا يرئلارش تان الاهذه ىفة ادق لاقواع' ءاَذب رق لهأ اواك اواقامهوفيضي نااوباف مف اضتساو اله أ مطتساف

 سوسو دلك سياج ست ل تاكل تن لاب ل تكد و وست وج دعا - مس عسا صح نك

 ل حج هع اس امص عا نس ص مس ويم سيو وو ويمر وسو يسويو و هحمسسمم نص حسو و تطل ١ همم

 نب م هه جم عد

 هلوق يف سابع نبال تلق لاق ةمركع نعء(ايورب ا م ىلا سراقنيباديقذول هياونكيذلارحبلا ناك

 5 نا كلا سأانالاقف راند .فلا يز م :يفسلاو نيك اسماوناكنيكاسسا تناك ةنيفسلامأ
 ا :

0 
 )ب صلف 5

 ا و ا اج كا ل ام روي وس ترج و مح وجد دوم اسس مج سات رج رجب وو 27 بسج دعو تجم جعتب مل

 ىلاعت هللا ىلع كال نهماو
 كرصق نمثل اريخارصق

 الاكمهمدخو هءادلو اذه

 آمرم توقايلاو ردا
 نارفعزلا هنارت رهوجلاب
 نم حسفأ كسملا هطالم

 الو بر لاذه كرعق

 نإب هينبيال ونادي هسع
 ناكف نك ليلجلا هللاق

 8 ىدوساي باثلا هل لاف

 لاقفدغ ىلاةليللا يناهماف
 كلام تابف رفمج لاق مه:

 ناك اهلؤ باشاايفار عم

 لامتهللااءدرح-لاتقو
 املف هئاعد رم رثكاف
 اذاف هيلا انودغ انحبصا

 نايف سلاج باشلاب |
 لوقتاملاق رانيد نب كلام

 مذ لاق لعفت لافف سمالاب

 رض>اودهتق والأمل ارذحاف

 بةكف اساطرقو ةاود
 نمرلا هللا مسبإ كلام

 كالام هنمضاءاذه مدرلا

 نالفن نالفل رانيدنإا

 هنلالع كل تتمض.:لا

 هتفصب كرصقلدبارعق

 هللا لع ةداي زلاو فص

 اذهم كلي رتثاو ىلاعت
 حسفأ ةءجلايف ًارصقلاملا
 ليلظ لظيف كرصق نم

 مث لياجلا 5 زعلا برش

 ىلاهعفد و بات-1' ىوط

 هدنع نملاملاانامحو بالا

 قبب يد كلام يسمااف

 دحاو مون توق رأ دقم دعم

 تالا ندع أ اهو

 د ىداامون نوعإ را



 ىف اعوضوم ' اب اتك كلام

 نم غرفام دنع هبار#

 كلامهذخاف ةادغلا ةاللمص

 الب بوةكم هرهظيفاذاف
 هللا نم ةءار هذه نادم

 نب كالال يطا نر زغلا

 باثلا انيفو دق رايد

 هل هتنمض يذلا رصقلا

 نيعبسإ كلذ ىلعةدايز و
 نه تيجع.تف لاق افعض

 رفعجو نأ تيهزوأ كلذ

 بايلاازاف باشلا لزم ىلا

 رادلاىئ ءاكيلاو دوددسم

 ليقف باشأاب لءؤام تلق

 انرضحاف سمالاب تام

 هتلسغ تنا اناقو لداغلا

 [:”دش كلا لاب م1 لاقف

 لساغلال اقف تعنص فيك

 لبق ىرضحاهناي ديساي

 ينتاسغ اذا لاقو هن و

 اذه لءجا ىنتنفكو

 ىدبو ينفك نيب باتكلا

 همم هتنفدو كلذ تلعفف

 ب انكلا كلامج رخاف لاق

 هل لاقو لاغلا هأرقف
 اذه هنا هللاو يدمي

 كف لاق هشدعإ باتوكلا

 5 ُ بيحتلاو ءاكبلا

 .: ذخ ءكالابابلاتور خاب اش ُس

 مثرد كفل قناه .ىنم

 تنءضام لكم 1

 كلا لاقف يف وتملا باشال

 تافو ناك امزاك تابيه

 د د رام 0 هللاو تافام

 م 00 ناكف

 اقو ىب ب

 مهلا انجرةمحرلابهلاعد و

 ١ هل ًاينه ل ,اشلا
 ب بر جت جم جس بج دعس كس

 ايفاوفاتخاو كلملا كلذ الضرعتي اليك |
 كلملا| ذهل ناكل يقود دب نب دده هم اناكىابحلا بيعش لاقوىندرالا ىدنلج ن هاو:نمهمساناكق>ءانبأ ا

 قاسفلال لع نا مالغلا لع يشخ ليقول اههتبح طرفل هني ديف هعمالخ دب وها, يجيفر فكل | ىلاهي وبا ا

 اهجوزتو قه نب سلوي تكرذا ةنمؤمدي را> هللا امشدداف هيدلاوب ارب و م->رالالصاو ينعي ( سابع ا

 لاقو ملع اهي هد ة ةبوفدم اقتدص اك ريمدج نبديءسو سابعن ا لاقف وهامزبكلا كلذيف اوفاتخاو ا

 هللا 5- هللاالإ 3 6 ندطإ كك عفو 00 ١ يدعو 0 ا ىلا |

 ا ىلمع هللالوسر 0 .اق ءادردلا"' أن 5 لودكم رع دب زبن كو ىت امتمعلا اسم ندر 1 ا

 ةءالاهذه ولدي وكيف ظفحأ ىلما كلجأ نم قال يف نديزأإل ىناي لاق هنبا ىأراذا ناكهنأ |

 5 | الط صرح || ,لقع باهز عمتناكو ة ةنسةرشع عضل كلذكتث 0 انحوطس ىصن أف ة ف رغيف تن :اكو ا

 0 تلأقئاذ_ه نءتاقؤ لولالا فص قدب قاب كا اذاةإ ل تاذمتان ان أنيق روبطلاو ةالصلا |

 امف دو اهيف نيعمالعلا ع.طل امطق اهبيعان' تدراف ىلع: للا ينوامالا ةإق ىلع هلامورف اسملا نا ليق أله و راني د فلا

 مهنئا ونمو موج مهئارو نم ىلاعت هللا لاق مهماما يامثءاروارصغ ةنيفس لك ذخاي كلم مهءارو :اكو مرش

 معاف هربخ نول ءياونو ؛لو عمهقي رطيف موعوجر اكهنالمههفاخ لوقو مهماما يا نوثءبا موب يلا خزرإ
 اهتبعوامتقر سا,ءنبا اهؤرقي ناككالذكر ابصغ ةهلاص ةنيفس لكذخاي ناكو هربخرضحلا ىلاه:هللا

 لاقو ارفاك ناكو ىدنلج همسا ءامملعلا رثك ١ لافف كلما كلذ ذمس

 | ناكف مالءغااماواهمروةنيفدلا قرخر ضخ ادس كلا اوز واجاملف لاق ةأر م ارصق لك يفارصق نوتسو ةئاهاث

 ا وعديف'كردي نا ىشخ ليقوأ٠ ؟اميفاورذكو أن اينطامهاشغبا.ىةهرينا اةملعقفى || انش >4 نينمؤءهاوبا

 ا نبالاق) احر برقاو احالصو ةاكزهئمار> اءمراههغدبب نا اندراف رانلا نالذ ديف هاوبا نالف امةيف

 انربخا لاقدماح نب هللا دبع ) انريخاو ( مهالا نمةما هب دب ىلع هللا ىدهف ادن دل تدلوف ءايبن الا نم ين

 نب نو٠يمانربخا حلف نب باهوإاديعانربخا ثرهلانباي< نب دماح

 ادن نيعيس تدلوف د راجام دبا لاق ةبولا هذهى هينا نع قداوعلا د + 3 رفءد> نع حادقلا هللا دمع

 نب هللا د معلمو | انربخا لاق حا

 | دلو نيح هاوب اهب حرف دق د كل هذه ىف ةداتقلاقو رف رفاك لوتقملا ناكو 0 مالعب امهدبإ ع جب رج نب ناتو

 ا هاضر نمل ريخ هر 5 35 (مةىلاعتدتلا ءامضقب نمؤملا أضر ةامه ؟ الله همف ناك ى ولو لتق ني هيع انزحو

 ا ا.طزيك هتحن ناكر 8-5 مرضا اءبمسإو ةنيدملا يف نيد نيمالغا ناكف رادجلا امأو د# هيحلامف

 ١ ردقلا نهي ناايجع محرلان را هللامسب هيف بوت؟<م بهذ نم احول ناك دمخن رذ«د>+و ندا

 ١ نمؤي ناابجعو حرفب فيك توم ان نةوب نم أبجنعو بمتيب فيك ق زرلانقون ن اابدعو نز<# فيك

 يشمل م نب 0 ريخأ كوه سب نب - مف يقئار 0 0 نيدمحا نطل نر

 ا اص ناكو حشأك همسا امهوبأناكو ة ةضفو ايهز اك لاق! 0 اكو 0 هلوق يف سوهياعدللا

 ءأن ] ةعيدس هباظفح يذلا بأ لأ نيب وامه ناكو حالص امهنورز ديو أ ءبيبأحال احا ام انيمأ 0

 ش انربخأ نافسانريخأ يديملاانربخأ ىدوم نب رشنإ اح لات 2نب دماحنب هللادبع ( انريخأ (

 'هدلو دلر و هدلو حلاصلا لجرلاب ظن>يل لجو زعدتلا نالاق را لمد نع ةقودسا نر كم
 بيسملانب ديعس نعو هرتسسو هللا ظةحيف نولازب اف هلوح ىلا تاريودلاو !ميف وهقلا هتمقب و

 ١ تشدوتن اهاتعبهذو و تطاتخاف ين م نس أ تخ أ يتناك لاق ةماسنب ليها ناي يد ) ارح (

 . ندزثكأ تيلاف 0 تاخدف بابلات>تفف تمتف كيبلتلقف كتخأ تلق يخ اأتاَقف

 نبرشع



 كيلع مالس !| ىللاَةف 0 او ةيللاتب 0 اري يتذ

 1 كدج ةماسب ىل.هكنب ةماس نب ليههسا كإ ًاظفحدق

 ايت اف ةملدس نا ندعلا

 هللا نا ىللامتف مالساا كي اع متلقف ةماب

 معوركباب أ نافةن +1 اكلو تربص تشاو كبام بهذي كل دّا توعد تضاف ل يىءشأ كيباب

 | ل نم دبال وناك ناتلةذ امهايا كدجو كي بحل ىلاعت هللاىلا كلامف ثئدق امهمءهللا ىذر

 . يسم ءاشولو هكح يف ءىش همظامتيالدفامخ لضفلا عساول هللاذاو ةنجلاو هيفانأام لعربصلاف امهدحأ ٠
 وركانأ امهبحم كدجو كي ؛أنع ىذ و كلها !ءمعمجدق يل ل. ةف تلاقي

 ١ هيلع لخداملف هلت ةبمثدق رديشرلا نوره لع لخرددنا ةبولءأا ضءب نع ) ىحن و) كب ناك ام

 المصل نييبصلا ىلع 0 ! ظفح نماي تاقلاقهّتلا كان يح توعداع, هلل يةف هل بس لخو همرك أ
 رادجلا تحت نوفدملاامه زنك احر: وامهدشأ اغلبي 0 كب رداراف ىنب 1 حالصل هنم ينظ >اا.بيبأ

 عد هللا ن اف يلز اف رمت

 ىسموهباعامل لاقي داربد ةيلع عطست ملام ام ليو أت كلذ ىلاعت هللا ماب ا او 0 هتلعفامو

 ةنيفساأ ق رخ ىلع ينمولنأ ىسومايهللاق انا ان اد امهسدحم راد ادتماقاو «مدلملاوجو ةنيفسلا قرد رضخلا ىلع

 لق ىلع ينم انو هربا كاف 0 تل ك.سفن ثدسنو املهأ قرغةفاخم

 | ةمانإ ْوةَر >الاذخأ كل ٍهوأدو صاريةا ى طمقلات تانق نيد كسفن تدانو سالب ر 02 ا مالغلا

00 

 | اذه ( رابخالا لءأ ل رابجلا كلما لجال أيت بيعش مخ تيس نيد كل سفن تين و رادجلا

 مهو هموق ىلا عجررضحلا ىسود قرافاملف هيقلايناوناكت يح رضخلا ام دصقر هاتذو ىسومةصق نمناك ام

 لاق مثهنلا كتع دوة-اريضخلاهللاقرضحلا قارفدارا 1 ىموهنأ» ريغو بأ |ط ىلا نإ ىلع نع( ىو رب هيتلا ىف

 بدع ريغنم كدضتالو ةجاجللاو كاياو ةجاحريغ ىفءاشم نكدال رضحخلا هللاقف ينصوأ ىسومدل

 ىلهايلا ةمامأو أ (ىودو) دغىلامويلالمءرخؤتال و كتئيطخ ىلع كباو مهاياط# نيكطاخاريعتال و

 | ين يثع 0 اند لاق هللالوسرا وا خخلا نع ل :لانع

 يضذيامو هللابتنمآلاقف كلدتلا كراب ىلع قدصت هللاقف بتاكم هيقلذا ليئارسا 3 ين: قاوسأن م قوس

 ريغاىرأ اف كيلعمتلا كرا ىلعقدصت لجرلاهللافف كيطعأءيثنم يعمام نوكيس رمأن مدلل
 ءىش ىعمام نوكيسرمانمهللا يضقيامو هلل تذمآ رضا هللاةف كلبق نم ريا توجرف كهجويف

 سأ نم هللا ىشةيام هللإتنمآر ضحلا هللاف ىلع تقدصتال هللبكلاسأ لئاسلاهللاقف :كيطعأ
 نوكي لهو لجرلا لاق ينء,+تف قولا ف ين واخدتو يديبذخأت نأالا كديطعأ ءيث يعمام نوكيس
 قتلا لحدا 2س ىبرهجوب ىنتلًس مظعإ ي نعل أس كنا لوقأق للا لاق اذه لثم

 ءىذيف هلة الامايأ عاتبملا دع سإ]ف مدد ةئامعإ راهعايف قوسلا هلخ دان رضحلا ديب لذخاف ينعبف

 متفلاق كلذ ىلع قشي اللاق كيلع ق أنآ هرك اوركا خيش كنا هللاقف ينامعتسا ارضحلا اقف

 يف اهلقنو ماقف مان مون يف رفن ةكلسالا املقنيال ةراجإ1ا!تناكو انههىلا 0 م ةراجحلا هذه لقناف

 ضرع مث تاسحألاقو هن لجرلا بج.تف ةالملا نه كالع القت ىلع ىلاعت هللاهدعأو ةدحاو-عاس
 ىلاعت هللا ءا_شنا معن لاق لهأ يف ينفاخاف ا>صان الاصا أ كارأى ا رضخا/لاذف رفس لجرال

 0-0050 0 يل برضالاغنف ىلع كلذ قشياللات كيلع قشأ نأ هرك ألاق ءىثيف ينلمعتساف
 هن اينيديش دق مالساا هي اع رضخلاب وهذا هرفس ٠ نمعجر و هتجاح يضق امف هرفسأج رخمت هم

 هلادجوبكلأس#لاقق ى :ةي رتشاتنك ىذلا كولمان لاق تنأ نمهللاقو ابجعت هنمداد زاف دارأ ام ىلع

 رضحلا انا كربخ أ فاناامأ هب دوجملا و ىتسقدأ ىدذلاوه مسقلااذهذا رضخ+لالاقف تن أنمى ربح نأ ظ

 سم

 ظ

 ىلوغ نعوك> د ( نيدمجأ

 ( هنعدتلا ىضر كامملا نبا |
 ناوا نب دم ناكل ةدنا

 0 ىمشاحلا ىسوم نبأ

 اشبع ةيما ىنب منا

 اسفن ءاطعالا مههرك او

 تاوبهش ىف اكممنهناكو |

 تاذللا فانصا نمدسفل

 سململاو برا لك للا يف

 ىراوجلاو

 هلو ةركف هل سيل ناماغلاو
 نم هيفوه ىذلا ىفالا ةمه
 ههجواليجاباش ناكو كلذ

 تناكورهقلا ةرادتساك

 طا

 ناكف هيلعةغاسللاة مع |
 ةئاغن وح ل اود لك لختسإ |

 رانيد فالآ ةثالثو فلا
 اهذ كللذ لك فرعيابهذ

 د: و هشيع نه هيف وه

 لاع فرشتسم هل ناكو
 سانلا ىل:فرش» هيف لعق

 ىلا ةعرشم باوبا هلو

 ةبق برض دقو هنيتاسإ

 ةضفلاب ةيلطم ُج ت ند

 هزب رس لعوهو بهذلاو
 لس وا بصق نه ةلالغ هيلع

 ءىل اللاب ةللكم ةمامعهسأر
 هؤامدن ةيقلاثإل7 ف هعمو

 لع فقوادقوهزا-اجو

 ىف ناملغلاو مدخلا هةدار
 ثيم ةبقلاج راخ سام

 عامس ىبتشا اذاف مثار

 اذاوةراتسلاو«رظأ نايفلا

 قدي أموا مهتوكسدارا
 ىلاهباد ناك اًذهفةراتسلا

 جرختف ليللا بهذي نا
 ءاش نو عموا#ل و هامدنلا



 رظنلابلفتشأ حصا أذأف
 جئرطشلاب نيبامللا ىلا
 هيدي نيب رك اال هريغو
 ص ض مالو مةسال وتوم

 مالو مغالو نز>الو
 رورسلاو حرفلارك ذالا

 رثلا ود 2 ضلارداونلاو

 بيطلا عاون ا نم موي لك

 ِق نوكي امو تاماهذلاو

 | ةعردس «| ترم يتدع هنأرا

 وه انني ةئس نورثعو

 هتيق يف ىلامألا نمّدلمل تاذ

 ذا ليلا قص) ىو
 توص نم ةهفل عمس

 عمسيام فالح يجش

 تدذاخاف هتان راد نك

 ناك امع اهو رامصو هياقب

 هئاساج ىلا "امواف هيف

 جرخا مث اوكسما نا

 تاقاط صضعإ ن ١م هسار

 ءاللا ةهد ىلا ردقلا

 هاقب عقو ىذلا عمسإا

 انشا انهو ةقعتلا ار
 حاصف هيلع تيفذخ اعرو

 بحاصاويلطا ناهن املفب

 دعموي نكو ةحمغنلا هذه

 جرش بارشلاهيف لمحات
 محاذأف نوذوطي ناملغلا

 مسجلا فيحن باشب
 هنطإ قصصل دق نوالارفمعم

 ناريط هيلعو هروظب

 يئاح اهريغب ىراوتي ال
 نيتفثلا لياذ نيمدقلا

 ىجانإ دجسملا يف مثاق

 لاق لجو زع هبر
 ا دجسملا نم هوج راق

 هونقرا يد هباوقأطناو

 1 1 ىلا ويب سوا
1 0 

1 
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 نمناىنغلإ ا يفت ند ا ء« ين ى 4 1 هيطعانا ىف رده وب لاس ىنلاس

 مه ههجو لع سيلو هب رىدي نيب ةمارقلا مون فتؤقو نم احءا ضقلعردتي وهرهلئاسدر زدألادهددوب نال

 تققش ىماو تناىأب هللوقي وم هلبقي هيلع بكدناو لورلا كلذ ىيفلاق عقعتتإ مظعالا داجالو

 ىل# ناب حا لب مهن لا: تلءذ كلبدس ىل+ ان! تب,>اناو ىلهاو ىلاميف ىلع حاف كذرعامو كيلع

 دق هيلاهللا ىدحراف هلروس .ل>و ار راني دةئاهنز راداطعاو هندي لعام افا ارذاكلجرلاناكو و ىف ردبعا ىلييس

 يناماسيفدحار سال : عا ا رانيدوهرد لك ناكم كاطعاو كيش ىلعر ذاك ل او قراان مكن. 2

 ملعادللاو ةمأ انفرد ىءومر هربغن اةرصقر ذم اذهف

 (ةرقبلاةصقو لوئارساىنب ليتق لوم اءةصقرك ذيف با)

 ليئارسا ىنب ين ل تق دجو نو رسفلال لاو 5 :رهباوحذننا كساب هالانأ ةموذل ىسوهلاقذاو ىل لاعت هللا لاق

 يعل :جرلويثا رع ها ىنب ىفناك ىدسلاوءاطعلاقف هلدق بيسو 4( :اقى اوفاناو هلق نمز :دب ل ل |.باعدمسا

 ةنبا لماع تك ناك مومغعإ لق 5 هئريإ هلت هنا ايدج هيلع تااطاماف:ريغدلث رارال ونيك مع نباهلدلاملا

 ةب رقىلاةي رق نم هلمحهلتق ملف اهحكنيل اذ معنب هلققف لامار نسا يف لثم ليئارسا ىنب يتاحلام هلوع

 ىلع ليتقدجوف با مهنم طيس لكلاباب رشعانثا ها دجتسم لمئارساىنبأ ناك ةمركع لاقو كانه هافلاف ىرخا

 ىلع هعرضو وهلمتحا مث لتتاقلاهلتق نب ريس نب !لاقو ناطبسلا هيف معتخاف رخآآ طبس باب لارج طبس باب
 ءاحو 5 ماهامصتخاف نت رقلا نيب هأ ةلا لمقر 0 هياعهيعدب و همدو هراث باطي حبصأ مث مهنم لجر باب

 موا وردحجف كلذ نع ىسوم مطا- 0 صاصقلا هولاسو لتقلا م,لعاوعداو سان هوناو ىدوم ىلا هزايلوا

 ةار وتلايفةماسقلالو ز لبق كلذ و فالتخاو لاتق منيب عقو و ىسوه ىلع ليتقلارما هبتشاف ةنيب مهل نكي

 ىسوم مطل اةف ةرقبا' حب ذب مهرماف هب رىموملا-ذ ليتقلاكلذرما مط نيديل هللا اوعدي نا ىمرماولاسف

 اولاقاعاو ةرقب حب كب انرماتف ليتقلا نع كلاسنل كاذحاو زها ذةهااولاق ةرقباوكذتنا مرمايهللا نأ

 ند نوك انا هالازوعا ىسوم لاق ةسبف ةك حلا هدو اورد, ورهاظلا نب رهالا دعا. كلذ

 هولاس مهمزأ د و ىلا هت هللا نمرها ة ةرقوأ 'احبذ نا موقلا ملعاماف نينمؤالان نيكز م أ نم ىا نياه اجلا

 مهنكل مهنء تاز 2 ل اهو4ةذفةرقب نداىل | امدمع مهناواو ىعام اذأ نيود 0 كب ل انلعدا اولاقف فصولا

 بدسا|ناكو ةكحو هللا نمار ١ كشن مهديدشت7 ناك ا عاو مويلع هللاد ل مهسسقل :اىلعرمالا |

 هاناالجر ناهرب نم غلب و هسيبأب أراب ناك لوئارم ذك ىثف الحر نا هريغو ىدسلا هرك نام ىلع هيف

 مان ىلا نالاقف ةؤاؤالا نع ىنطعا ع ابا لاف حب دو لضف ابيفذاكو ل نام امعاتباف ةؤاؤاب

 لالا ىنطعاو كابا ظفر الا 2 نمثل كيطعاو طظفيتسإ ود ىنلوماف ةشارشخ قودنصلا حاتفمو

 طحاانا لجرلالاقذ نا همتثل َّىح قراظناو 0 ال ةرشع كدب 3 ل إو ل ال تنك ام لاقذ

 ههايتنا ترظتنانا ًافلا نب رشع كدب زا انالاقف دقةنا|تاجعو كالا تظقنان نافال 1 ةرشع كنع

 تنسحا هللاقو اريسخهاز ردحو هلاغدؤ كلذبهربخا هوبا طظةتشاا اماف هانا طظقوي ملودعتف تل 3 لاقذ

 ا

 ا هذه يف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق 5و مهتن ناكر 3 ةمقل :١ تناكو تعنصاسع كلذ ةرقبأاهذهو ى ناب

 .قناك ( بتكلا لها نم امهريغو «بعوو س امعن ,الاقو ( ريلال د“ هدب هللا عنصامأو رظن اةمصقلا

 هذه كتعدوتساىنا مالا لاقو ةضيغ ىلا ةلجيعلاب ىلا ةلجع 4! ناكو لفط نب !هلو حلاص لجر ليئارسا ينب :

 لك نم برمتتناكواناوعت راص د ة ةمضيغأ ١ قف هلدعملا تاس دو لد+رلا تامم ريكي تح ينبال ةلجعلا

 ساحب و اثلث مانيو اقل ىلع ثالثة الز : لدللا مه ناكو هتدلاو ا ناكو نبالاربك املؤ أعآر نم

 دعت 87 كَ
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 اجا

 قدصتي مث هالاءاشا_:هعيبيف قوسلا هب ىتايف هرهظ ىلع بطتحاف قلطنا حبمعااذاف الثهما ساردنع '
 ةضيغىلا امبهز رهلجع كثر وكابانا ىنب ايامود هماذإ تاق هثلثهتدلار ىطعي و هثلثب لك اي و هثلثب

 اهدرينا قدساو ليءمساو مهاربادلإ اهيلعمزعاو اهيلاقاطناف ىلا_ءتدهللا ا,عدوتساو اذكو انك

 00 2 جرح سءشلا عام_ ثنا كللوخت اهيلا ترظن اذا كنا !متمالعو كيلع
 ذ ىعر:يمواعآرذ ةوغرفلاى اف امترفصو اهنولءافصو !مقاخ نسل ةبهذملا

 هن لي نيد تماق تح ىئ يدع :تابقاف ىلع ئ درت نأ بوةعإ و . قدساو لوم.سأو م .هار ,ٍادلاب كيلع مزعا

 ناق ىنبكرا هندلاوب رايلا قفلاما تااقو ىلاء:هللا نذاب ةرقولا تءلكتف اهداق 0 امقنع ىلع ضبقف

 :هلاو ةرقبلاتلاقف اهقنعذ_خ تلاقاعاو تلت ملىما نالاتذ كلن وها كلذ

 لععا قاطني رهل-صا نم عاق دنا ليج !ىلاترشاول كناف قاطناف ًادباىلعرد- 2 تع ام ىنةيكر و

 نءعار ىنايت ةءلااعإ ١ 4 لاق عا5 هز وصف سلبا هالاددع هل. مدعاق ا-عق دوى! قاطناف كتدلاوب كرم

 رطش تغلب اذا ىدح ىعاتم رىداز هيلع تلمحو ىلاريث نم رو تدذخاف ىلهاىلا تقدس دا رقملا !ةاعر

 ىمعشن ىلع؛يدخال قاوة-بلع تردقامو ليجلا طسواد؛فذ ىتجاح ىمضغقال تيهذ قا رطااوذه

 كترقب لم نيدرقشب كء مطعاو توملا نم ىأي دعو هده كتر هب ىلع ىنلمحت ن نأ تيار ناؤ ةك اها

 سلب ا هللا 2 هل>ارالو دازالبك 38 | نيقماا كمد هللا لعولف هللا لع لكوتف بهزالاق 9و يتفلا لدفب ملذ

 ىماذا ىبفل "هللاتذ الام اةرثع كيطع و امءاعىنلحاف ت عرش ناو كك < اهينعيف تكشنا هللادتعل

 ىعارلا باغ غو ةالفلا ىفةب راهةرقبلاتررفنف 5 ه :رتمأا ىدي نين ندرت ؛اطرا طذأ كالذك ى دفا انيق اذمىنرمان+

 هنأ افراط يذلار ؛اطلاىلارت ملأ هتدلاو رابلاىفلاا مأتلاقوةرقبلاهيلا تعج رفم هارب أهلا مس لاقو ىفلا اهاعدف

 لي نم ينعم | كلم ىقءاج مهار اهل, توعداملف ادب لع تردقا ىن ىنيكر ول هناامأ ىف 1 هللاودع سلبا

 كيلعقشب وكاللامال ريتف كنا هللاقؤ همأىلا يتفلا اهم !جفاحلكةعاطو كما كرباك اندرو سلبا

 ريد : اند ةنالثب تلاقف || ع3 أب لاقف 0 لوو 8 :رقوأا هده عبف قاطناف لوللابم ا.قلاو راهنلاب باط و٠اللا

 3 هللا ث هذ قوسلاىلاا+ .قلطنافرين ة دةثالث تقولا كلذ ىف ةرقبلا نع ناكو قروش ا

 كما احسن الاو رناند ٠ ةدمم َك !.طعأ ان أ كلملاهللاقف قدلاو اضر كي لع طرتشأ و رينان :ةثالثب لاقف ةرقبلا

 يف ا ٌأمعأ ين جملا لاف كتدلاو ترمأتس اهلا ف ىل اف كلما قولا ىلا ةرقبلا يي حفلا قاطناف ىاضرلعريناند

 كمت ب اللا ندكلموه كمت اي يذلا لجرلاكلذز!تلاق اقف كلب اهريخاف أ ىلاعجر و قفلاىاف

 كلا!هلل اقف كلذ ىفا'لعففال مأةرقبلاهذه عيب أنأ ىنرمأتأهللتف كاتأاذاذ كربتخيل ىمدآ ةروصيف
 لأ ارسا 5 قلتقي لدتقا كنماه رتشنا ارم نب ىموهناف ةرقيااهذه ىسمااطلقو كمأىلابهذا

 هلةًاناكما متوعإ ةرقبلا كلت حبذليأ ؟ارسا ين ىلع هللاردقو ةرقبلا ذاك سماق رينات د داكسم ءلعالااهيعيدتالو

 ىسوم لاق اهتمسامو يعامانل نيب كب رانل عدا اولاق ىلاعت هلوق كالذف ةمحر و ءةمالضف هتدلاوب هزب ىلع

 نينسلا نب فصن كلذنيب ناوع ةريغصال و ةرييك دكئااكتلو صضرافال ةرغ الودي هللا ينعإ هنأ

 ىلارظنلاب علوتو رست نيملانأال امئافصو امسح نم مهيجعتو .امياانب رظانلارست اهنولعقاف ءارفصةرقب
  امتخا  هلل 21111  ج ع مته ت  عرخ دع ع سس معمم عد ع م ع عع وم م2 ل تيادمت

 | ل تاتا

 أ هذه عببن كب كللاهللاق ذا رييخ هب هللا ثاكو هندلاو هرب فيكي ةلاربةذرلو هتردق هقلخ ى ريل !اككام - ىفلاىلا

 | تضل 0 .ءاباعربخ او همأ ىلا اه درف ىمأ امضربالا هذخآ ما ,هزاهنز و ىنتيطع أول ىفلا ل لاتف

 ا م رماتسا الن أىلعاراني درشتع ى :زاكيطعأ ىف كللاهلل اف أهرم ًاعسأن أع رينان دة اهمصقن أالنأ
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 نملاةويلارظنف هدي نيب
 ةمفنلابح اص اولاقئاذه

 نإ لاقف أمت يلا

 لدعم يف اولاق هومتيصا

 " لاتف ارقيو لصي امئاق
 ارقت تنكامباششلا اما

 لاق ىلاه: هللا مالك لاق

 لاذ ةمغنلا# 7

 كاطيخلا ن م هللا زوعا
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 ةروخأ مههوج2ذ ل فردت

 ئههس اق

 قويدر نم دوق معنلا
 فو فلسفه هن اتؤ 0

 انيع مست نعد جازمو
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 فرفر لمع ق ربتسا نكد
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 قنيمر# !ناران ار ران

 مدلاخ موج بال ل...

 يل ل منعت فدل

 مزإ رعسو لالض ىف

 ىلع رانلا يف نو.دبسو

 رغس سماوقو ذمههوجو
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 هال كه ادع

 هتايدصفوهيخاو هتيداصو
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 ديد ش باذعو ديهد

 نيااعلا بر نم تقغمو

 لاق نيجرخ# امد ماو

 ىعشافلا ماقف

 ىلع قبو تامل اب
 اوةردناهئاسإ+ لاقوهسفن

 هسا ع

 هراد ندى ىلا جرخ د ينع

 بالا عمر 0

 اع حو وحلا

 لا .ظمي باش مع !اماذه ةسقن

 .بدذدغ و هنأ اء فو

 هللا دهاعدقو حرصا نا

 ةءصعم ىلادو٠ ا ناىلاعت

 هنقلاوا ”رهظ أ ماامافادبا

 بهذلاو ةيغفلاب رهأو

 سإالملاعاون اورءاوجلاو

 هسقن نتروجالا عطقو
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 | هيراودو هديبعو ةعابض

 قتلا راتخا نه قعاو

 هلك هلام عيمج قدصتو

 مدنا لعل ريعشلا كك و
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 هنمح دمع رص

 اهنولعقاف ءأ اوم ىلاءتهللاد" هل همهلق ءارفغصالمحذ سدا نم بااطىبا ن ىلعلاقو 0

 نودتهل شاءاشناانار انيلعهباشت رقيلاذا ةلهاعم ل ا أ يصامانا نيب كدر انأ عدا اولاق ظانا

 لوقب هنالاق ديالا ارذعآى لام مب تابقأل اودتتسي راشد ملسو هيلع هللا رص ناارحنلا 0

 بويىلا نمةئيارب نال ثرحلا يقسسا ال و ةعارز رالام اق ص رالاريشت لحعلاب 1للدم

 فل! # انزال بنك نب د لاو المصأ ميف ا ةدات 5لاقو | !ميف بوعال ءاط

 لواذال ةرقباما

 ءلاق !ميفةيشال

 اهوبلطف نيهلا مأت || تق ان مرادعأ قالا >> ١ الأ اولاثا ده عموم مهلاق املذف لاق امول ماقام

 اهو رتشاى دسلالاقو ابهذاهكسمءلء هنماهو رتشاف هماب رابلا يفلادنعالا اهفصول كب اهودج 7

 هناك امو يطر هلا لاقو اهمءواغن م كولعفيي اوداك امو اهوكذو ايهذتا ردوزم 2ع 2

 ىأ اهيف ئأراداف هصقأ!لوا ةب'الا هذهو ليوماع ين 0 اسفن متاتقذأو 0 ىلاءت هلوق كلدو اناحرأ عامجا

 ىأ اهبضعبب ليتقلا ينعي هون رخ 'اامف نوفض ىأ نومتك منك ام رهظمىأ جر هللاو اهف م مت ةاة ذاق

 وهو فو رضغااىلب يذلامظعلا هون ٍَض سابعنبالاق ا ضمديلإ .ادهيف ؟ اوهلتخاو ةرقباا|صضإ

 ليتل ءاي>انم د مانا ليد ءاقالا دا هو لذفأا نب ني.حلاق اه | :اساب كادرضلا لاقو لتقل

 نال باوصلاب تالي وأتاا لل وأو هر ثا.غلاق امينذ بدعا ريبج نبا ديعس لاقر ةلآ ناس .الاو همالك

 3 اهبينذب دهاح لاقو ىلبامرخآو هللا قاذشام ل لو ًاوهر ٠ قالا هي اع كر عدلا َن ذمأأ سا ا بنذلا بع

 ماقف كلذاولهفف اهينذاب ليقو !ميفتك نيب يتلا ةعضبلابيدسلاناقو نعالااهذخفب يتكلاو ةمركعلاقر

 كلذكىلاءت هللا لاق هناكم تامو طةس مثن الف ىناتق لاقو امد بخشت هجادواو ىلامت هللا نذإ 00

 امافاولاق نواةما كمل هتك دهاو شو هتردق رئالد هنايآ 5. رب و هتوو دعب لوهاع ايحأ أك ىتوملاهللا يي

 رظنيل ليث ارسا يندب ةسسدقملا ض رالا ىلاهجوت نأ ىو «ىلا ىلء:هللا يح وأ ناك ام ليماعرمأ 0

 هللاق اومهلعناف ةيدلامههزل و هياانيتي رقلا بزقادخ أب نيتلحوأ نيتي رقيب دجوب لبتق لك لإ

 ةيلود ةرقب اوذخأيامن مم ا>ءاصو مهخ ويش نم الحر نيسمخ اوريخن اوململ ناو هلهأ ىلا هوهلس

 تاوءسلابر مظعلاهللب اوفلحيل مث اهيلع ممدي أ الجر نونا عضتل مث مههيمسر داو نطبباهوحبذي و
 اوفاد اذاف التاق هل انملءال و هاناتقامانا ليدهساو بوقع و قدسأو ليئارسا ىب4إ 4 ضرالاو

 لاش اوناذكو تام نا ىلا مهنيب ةماسقلاب يقي ىءودلزملف هاما مااا هتداو هدأو همدنماؤ رب

 متل 1 يدلل هاوس نا لوط بيضات السلا ع 3

 تناكىلارالإة فص وةنيكسلاوت وب اتااونايرقلا اوس دقملاتدبءانب رك 3ةىفبا)

 (كلذ نم مالسلاه يلع ىسومهب ر اطل ا رقلالك ًٍَ

 ةي الا راثلاد_اك / ناب رقب انيتاي قى لوسرل نمؤنالذا ائيااد_وع هللا نا اولاق نيذلاى اعت

 الوم ددهنا ىسومىلا هللا 0 لاق هيام نب بهو نع هداتسساب هن ودج نب 0 0 ناب 0 3 1 0
 أ ةهدمبحتو أه 23
 تاقدارس دج بملأ كلذل لعن ناو ناب رةللاأ قو ةنيكسلاو ثوب اتلاو ةأر ودتلل سدق تدب و مهتعا 1 ل 4 5 : 2

 اهلاي>و ناب رقلا حأ اذ دواج نم دواجلا كلت نوك - ناو اهياع ةسداملا دواجلا ند

 ا اال ضئاحل ايلا تالت لزغالذا هيلادهعو حئابذلا عال: فاوصانمامدع ىلا

 ه رهاظو اهم طاب

 نماطبس دمعلانم هيفاع ءهزجلك ىلع ل عج أزجرشع ينئارادو ىذتنا !ذاف اجرسم اهسقرشع ينئا
 ا .٠ « ما 5-5 م 5 5 01

 بصني ناو عارة امس يي عارذ ةئاهدس تائدا ملا كسل 00- لعلنا ةرماو لا ارسا تت طايسا

012 
03 

 | اهنوحيذي او



 م دو# ىلع ة هل وصخم غ ممم ةددعاو هلك ةبغفلاو بعذلا نايرغقب 526 همه ةنس باأبق عبس هيف

 3 1 1 0 إ 0 نم كلذ تما لرديا نطاو ١١ ت تال يايث ن< توسدةعل أ | مياعو اعارذ كود را هلوطةضف

 نو هر وزا ل5 ىتح

 هل نولوقيو راربالاو

 لوأاناف كسفنن قئرا

 اجلا.>-و رايغلاو راطملا نم !4ةراقو نان رقلا ولج ند مدارلاو جاديد ثلاثا او رجا ناوجرا ناثلاو

 ١ ةمغف نم دئاوماوؤود يفبصنيناو اعارذ نيعا راا,ةءدم له ناو ناب رقلافوص نهاسم دع يلا

 ىلع أ مع ةدئام لك عرذاةعإ را يف عرذا ةحإ رااهنم ةدنان لك ةعدش ناب رقلا اهيلععضوب ةعإرم

 سد -ةلأ1تيب بصل ؛ ناهرماو اءانالا امنم لجرلا لاني ال ال ع رزاةثالثةع اقلك هضف نم مئاوق عب را
 ىفمإ و ريسلاركشي مرك

 وق ان لوقف ريث' : 5
 0 الو 00 0 ْ حصر ,ماعارذ نو طوط ر را بهذ نم ةكيبس ىلع همضر اعارذ نوءيسهلوط بهذ ند دوم ىلع

 ند كك هل ا_هلاء> ل 2 ناو ةومغفلاو بهذلا ن ايضقب اكتم هلفسأ لءذاو رهاوجلا عاونأب 00 تنال نوع |

 |0007 مع قرح نأ. |١ جدل لذلإلا نءةنيش كال ناو رضخاو رفصاو نحا نك ناولإ اغوبصم ل ناو ناي رك
 داهتلاو للا ىالوم || نم عبارااو رفصالا جابيدلا نم ثلاثلاو رجاناوجرا ىتاثلاو رضخا سدنس ابهنم لوالا نطابلا

 م ءاكبلا رثكيو ىبيو |

 هديمدق ىلع احاح 2

 ناب رقلادواج نم ةيثاغهلرهاظلاو ىشولاو جايبدلا نم اهرئاسو اهو باوثاكلذكو رفصالا رب رملا

 ١ هرماو رمالازقلا' بايقلا شرفي ناو اعارذنيميس هتهس ل. ناهرماو ىدنلاو ىذالا نمةياقو

 ةشيخ ريغ هياعام ايفاح | به.ثالاو رجالا تيقاوملاو ردوا ناولا عصرم قائبملات وب انك بهذ نم اتوب ات هيف بوه نأ

 000 كاد دمسامو ١ اىنوفةماق مولع رعردذا ةعب رايف عرذا ةءب- هتعسس لء<ناو بهذ نمهمئاوقو رضخالادرمزلاو
 دقو ةكم ىلق ىتح ١ هنن لخذي بابو نوفا هت لخ دن كانو للا, هن لك تت تا تاور ا ةلس راد 02

 نا ىلا ام ماقاف هجح | ىسومهيبأ هللارماو توباتلانازخو تيبا'كلذ ةندسممو نو رهدال وا هنم لخدي بابو نوره

 نارت يبا اذ_ه ىلءعةقفنيف بهذنم الاقثم ليئارسا ين ن* هيف ملتح لكنم ذخانا مالسلاه يلع

 نءهبا>صاو ى مومو ليئارسا ينبهللااهثر و ىتلاناحلاو ىلحل نم هيلاج اتعال ىذلا لاما كلذ رقاب لمي

 001 ةعبدسو فا ةناعدس عل ا ينب ددع غلبف .ؤ كلذ لعفف سدقملا< م ضرايف انيفد هموقو نوعرف

 0 1 58 ا قرتال و ا_طناخدال ارانءامسلا نم ؟كيلع ل زنم ىلا هيلاهللا ىحوباو لالا كلذ مهنمذخا اذ الجر ني مخ
 0 0 ١ تدبلا طقو يف عضي ناو رماو رهاو+لاعاوناو ٠ ءىل اللاو ت تقاويلا نم ةموظنم بهذلان م . اهسالمعإ ليولا ملي ولاوكافلاموي | ةناغمأ 7 نم يشو سدسقالات ايف ىلا ل ناقل رستو ةئقتلا نيبارقا لك انل ادبافطتالو اعيش 0 ,:تيقبو | ا ا

 1 ا اخاىسوماع د ءاممأ !نهلزت ها راثا'كلتإ نوناك نو ل ةرقن اميفرشي قر اخرلانم ة ةميظعت هر ءص
 حل اهو نكد ةءوا-

 ليدا فلا! ا ج رسنو دل .ةنملا نيبارقأ' لكا 5 ءامسلا نم ل ران نافطصادق هللا لأ هللاتو نوره

 ليالارجحلا لذ دي ناكو
 لوقب و هسفن لع ىمد

 ا

 أ

 لات هللا ةمحر ىلا قوت 1 ْ

 ظ
1 
 ا

ْ 
09 

 آ ىفنطصادق ىلاع:هللانا ام لاقو هيئياذ و رهاعدف ا-مكتيصواو !م كديةطصادق ىناو ام قاصواو

 لالا نإ كلها كدرمع 1 ناكو ؟ةصواو هلاك ةرفطصا دقىاو هبىناصواو مماطلا د_ةهناو هبهأصوأو هرها ىسوه ١ 1ك اكوا ةلاكتقا دا !ىتافل هنا

 ا 1 ا م اولع يح ةل-ءل تاذ اوب رشف نارينلاو ناب رقلار هاو تيلااد_ه ةندسنوأب نيذلامم نورهدالوا

 د او نم ران جرفف | 0 ا 1 :
 »الأ 219 هجر نمل 1| فر افرانأا كالت مبيع طلسو م,يلع هللا بضعف اين دلا يف ىتلارانلا هذه نهلب دانقلااوجرساو تيبلااوا>د

 لعفا اذكه ىدوه ىلا ىلا” هللا ىح واذ ائيشهللارما ند اههنعارنغي لفرانلاامينعنا امأدن نو رهوى مومو

 دلو ةرفعم 1 هانا ا رعاهشارةصقلار خا اذهو ىئادعا نم ينف رءال نع لءفا في -ف ين رعي نم ىقاصع نع

 لاونلا لاضقمو اود بر>: ةقوعو ةردع+ لا او ز واج نيح م | *]| ل أرسسأ ين يشم ك3 قب )

 - نب هللاد.ءنع -- ١
 ( كلذب و هءدأا ةصقو نيرارجلا

 ا اكوام ك- امدح ءايبنا كيف لعجذا ميلعمللا ةمءئاور كذا موقايدهوقا ىموهلاق ذاو ىلاعت هللالاق

١ 

 طخ مح ( لان هنا ظ لاقو هلو>امو روط'' ىف دها<لاقف يضامة_سدقألا ض رالا ّ 0 رابع تفلتخا تاي“الا 1
 هنعىلاعئ هللا ير نارهو

 ةنسيلاءآ هللادمحر دوره



 ةفوكلا ىلاف نينو عد

 | ساناا ج رذف ل_يحرلاب

 | كواب جرخو ةنوعدوإ
 ا هنع ىل اعتهّنلا ىضذ ونا

 ١ ةراييصلاو ةسانكلاب

 1 ق>هذوءاوي و هنودؤي

 1 نوره جداوه تابقأ اذا

 | نعنايب معلا فكديشرلا
 أ نوره ءاداملف هب عولولا

 | ريمأاب هتوص لعاب ىدان
 | نورهفةدكف نينمؤاا

 | كيبل لاقودديب كفا

 | لاقف لولماي كيبل لواوماي
. 

 أ نعا انئ دح نينمؤملا ريهااب

 ىه ةداتق أ

 ١١ فلك مسو هيلع هللا لص ينلادنع سواج ناني تل اث نب دب زلاق ) هلداو ماشلا 0 ىف لصف ١غ ١ سلجف جرخ نءيف

 الاكل رتخالاةف كلذ ىنكردا ناي رتخا هللا لوسرايبتلقف نءلادنجو قارعاابد:جو ا

 ا ديعْن ةمادق نعلن ان نبا

 ا تا ارنا ءايرمدلا

 | ملسو هيلع ع هللا ىلص ىنلا

 لح>رهتحمو لج ىلع ىنع

 برض الو درطاف ثور

 هرفس ىف اءضاوتم ناكو

 اذه كرفس ىف عضاوتف

 نم اري نيضمؤأا ريعأاي

 ل ءكريكت

 ىلع هعوود تاوقاست

 لول ممايان دز لاق مث ضرالا

 لشاأاف

 كلم نآا

 ارط ضردلا

 اذامناكفدابعلا كلذادو
6 1 

 فوج كليةم يرت سلا

 أ ري

 كيلع بارتلا نوث#و

[ 

ْ 
 ظ

 لهلولباب تم 0 لاو

 صضردالاو را لا نمهرادق؟ مرح مرا نمت نب هللا دسيعلاقو سدةملاثكدب و أءلر ايه لاا ةم

 لاقو ءاع راىه يد_بلاو ةمرك_ع لاتو ضرالاو تاومسأانم هرادةع سدقم سدنقملا تديلاو

 لاقو نيطسافو ندرالاو ةإ_هرلاىه كاحضلالاقو ندرالا ضءب و نيط-طفو قشمدىه ىاكل 1
 هلك م الا

 ةطساب نمحرلا 2 ”المنالاق كالذ+و هللا لو سراي ليق م اشلال_ههال 3 وط لاقزا عاقرلا ن 9 منآر لا

 رمالا اذهلازءالهللاو لاقذ موه يلع هللا لص 5 اك ةرخو نا ميم اعاهت>نجا

 ماشلاب دنج ةثذلث ًادانجا انك دحو ري_م>ضراو مو هرلاو سراذ ضررا 0 اهلا حتفإ ىتح كيف

 ابماذ 6م

 هللا ةوفصناف ماشلإب مسيلع مالسالا لعاب هدايع نم هتوفص يتجب اهيااوهدالب نءهىلاعت هللاةوذص

 هللالوسرانل دح د وعسم نب هللا دبعل اقو هلهاو ماشلابىل لف دق ىلاءت هللا ناو ماشا ضرالا نم

 قارءلايفادحاو و 00 ءازد> | ةعست هسنم لعجمف ء 0 00 ع

 نيعنالآ ةريشعمأ ثلال>دو ماش ثاانادحاوو قا ارعلا يف ةدست همه لدجف ءازدا ه ةرمدن رمش | هاتر

 نوعيس مهيف لو هيلع هللا ىلص ي ا هل ب ا>صا نما معست صم لزنو سو هيلع هللاىلص ي ولا تا

 | وهف كرصب هكردا افرافنا ل نانبا ليج مالسلاهيلع , مهاربا لف ص لك ١١ لا ادار

 ا يتلا ةسدقملاض رالا اواخداموقاي ىلا.:هوق كلزإف كدب نمكتي رذل ثاريموهو سدقم

 ىدساالاقو نك اسم كل هللا اهب 0 اسمككل اهنا ظوفحلا حوالايف للا ب بتكيند ل |

 اهوا دت نا كرمأ

 *( ءاروعب نب ماعلب ةصقرك ذ)#

 ْ وهن رسفملارثك ١لاقف هيفاوفاتاو هب "الا اهنم خا لاف انتايآ هانمآ يذلا 0 مهيلع لتاو ىلاء:هللالاق

 نب رابجلا ةتيدم يع وءاقلب ةنيدم نم نيب امنكلا نم ناكو طول ن: ترام ن ديان رعابنب ءاروعأب نب ماءلب

 قدسا باو سابع نبأ ,رك ذام ىلع ماءلب ةوصق تن اكوءاروف امص نب قلاب هلل اة لجرام << ر ل ءاقلا تاو

 سرا منامك ْئى ا ل بر>دصبق | مالا هس سلاةماع يسو»نا مريغو ىلك او يدسلاو

 ةريثك دونج هعمو د, دح لجر ىموه ذا هل اولأعؤ مظعالا هللا 0 هدنع ناكو مامأب ىل ! ماءاب موق 0 اثنا

 ليمانا سلو كن اريج و كمون و !هوقاناو زيئارسسأ ىن 8 واناعتي واندالبن ءانجر ذل اددقدناو

 درب ناذللا مدان فيه رادق م ذلاو ودعلا لجرلاا ذه قانماعرشاو ان || مدا ٌّق ةوعدلا باو لج رتناو ا

 نم مع ءأانار ميدلع اوعدأ فيكدونهؤااو 5.1 المخأ هعمو هللا اذه 9 وماعلب مذ لافف هموقو يسوهاع ا

 ناكوىب ررءاتسا قءاوربصامه لاقى 0 اولازي لف ىفر 0 ىاندتيهز كلذ تلمفنا ناو عا مهلا

 دقىتا هموقل لاقف مهيلع عدتاللليقفم انملا يف مهيلع ءاعدلا ينرمآانف مانملايف هبرهؤرام رظني ى>اوعديال

 | كا بكرشرما اف اناث رماؤأ د>لاقف ا رترء4أ

 هنودشاني وهب نوةفري اولازي لفىلوالاةر ا ىف لعف كا ناكب رو 1 ب

 ماعلب نالاقي الع ةيدع لاا وده مهمالاقيف هيلا اودهأ مهضعبأ اولاةف نتتفاف هونتف ي> هياازوعرضتي و

 ّ واما اولاقوهتًارماىللا ايش اول ه< نأ ىلع ةموقهارآ عمتجادم ,وقو ىسوم ىلع وعد! نى أكللءاروعانبا
 هنو تت ب

 ' 1 اهودهافاكرو ا سام تسد لكل“ | 0000 آر 0-0 هلاو | | مند 7 ىبف لَك # "اذه

7 0 



ْ 

3 
 نك

 اذا '

 تلبقاف احل
 نذان : طراق م, لع ءاعدلا يف كرب دق هنادل تلاققى تك ؛ هيلا بحي لف باجتسا تح هب لزت ملف مودع ىلءءاعدلاو

 ىع لع هءاط: ليج ىلا اهدسو:مالان انا بكرفاولاق كاهنا كال

 را لفاببكر ذتداففأ ىةلزاىد م رمضو منع لزنف هب تهد دف ريغاملعراسافن زتالانيلوالا دايعلا

 | ماعلباي كل ب و هل تن

 سل املذ مهيلعو عدت ني ْ

 | ف دملع ةجمد مالكلا يف اهىلاءتهللاذذأا+ 1 اذا حا م رف هب تدضنإ رو >اريثكهب

 ني:همؤا'اودللا ينىلا بهذتااذه ىهجو نعى درت ىهامأ 5 كد ذأ ؛أ نا يرن الا بهذت نيا

 كبجول ضءادلاقو وناطرشلادء 500 الإ هم هع تا ل بر كلذ

 رف الع .؛بماواخالو 55 الا كنعتحربأ 0

 هموق ىلادن اساهب هللا فرصالارش' نمءئشإ :م,لعاوعدي الل ءجف نا .> لج لع تفرشأ يب هب تةلطناف

 اهليهسشاى>ودنات :) بك 1 كلذدريولو كلبي جة كب رذاف

 ما عدتاعا ماعلب يعش :صتام ىر ::!هموق هلل اقف لي ارمسأ ين !ىلا هنااا الري هموقلاوعديالو

 لاقفدي ل 0 رد دص ىلع عقوف هناسأ عل ا افهياعهلا ىنبلغدقاي اش هنم كل ءاالرمأ اذهلاةفانياعاوعدتو

 ندهوني زوع امنا اول. لامعا و مار 7” تنل .طاورك ااالا ق. :مز ةرخالاو او : دلا يف ن٠ تر,هزدق همرقل

 لدحر نايف ةأرغا منع ال ذ انه ورم نإ رش اف هيف ندي كفل لا ل مثماسلانهوطعاو

 نيينامنكلا نمةأرها ترهركسعملاءانلاتل>داملف كالذاولءفن معو كيفك مهنهلجر زول مهنافاشدارا
 بوتمين نوء.ش ل نءمواس نب ىرمزةللا هي لأ "رمد ينإ ءادظ >نم ل جرءايروص تنإ اهشيك اههدا

 كَ لأسولا لاقو يو" ىل 1عءكقر .م م املا جو اهن د هبا نيدحأه درب داو اميلاماقف مهاربان بق ةسإزلا

 هتبق ام لخد هنامتاذه ىف كءيطاالهشلاو لاقامم رقت “لك يلع مارح يلجال اقف كيل مارح ذهل اوةتنأ

 ىسءوم بح اص نوره نب رازيخنب ص انف زاكو تقول! ىف ليئارسا ين ىلع زوءاطاا هللا لسراناممقاوف

 نوغاطلاو ءاجنف عنصام مولس نب ىرمز عنص نيحابثاغناكو شطبلا ف ةوقو قاما يفةطسب ىطعا دقالجر

 ناهد امضتمامهو ةبقلا اهبياعل خدمت اهلك ادي دح تناكو هقب رح ذخاافربذ اربخاف ليئارسا ىن ف سوجي

 ىلع هقفرعدمتعاو هعارذب اهذخ أدق ةب ركاو ءامس'اىلا هيديب امهعفار اهم ب رخ مثهتب رح يفاههمظتتاف
 كوعاطلا ارت يدم نع ل.فناذ كمه مبلل لوي ىلءجو دازعملار ب زاكو هيل ىلاةب را دهساو هترصاخ

 ضاعن هلق راىلا ةأرأا ىرمز باصان!نب سايق نوعاط' نه للا رسا ىن نه كله نم بسد مهن

 مر ليئارمسساونب ىطعن كانه نأ ةددعاو ةعاد-ىف رسف فا نيءيس مهن هللأ ك كل هادق دودجوف

 ةداتشاو هعارذب اهابا هذذاو هارصاخ ىلع ر لان هداهم ال ىحلالاو 4ك :ذلاو ةرمصادلا اهوحذ ة>دذ

 أبن مهياعلتاوىلاعتهللا لزناماماب قا ذورهن رازبملاركب ناكهنال مهاومأ لكن هرك بلاو هتيل ىلا اهايا
 لهأن :مهنال اف كتلتقالاو ا ءهللاعدا م اعامإ لاق ا اتملاقر تي " الااتكابأ هانيتآ ىذلا

 مهركسعن اماما ةاعرعدل هل ناتاىلعج رخ كلذ ىأراماف هيلصيل ةبش# 0 مهيلغوعداالو يف د

 نا ينتعنم د5 ىمامأر ا ةدهر ىنملظت ” الاف ةروماماناو ينب رد ”مهلتلا مق أ م رضف تفقو هوناتالا هب ت.مأق
 أ

 1 و ْ لخ ديال نأ مظعالا مسالا ىسو هىلعاع دف كتءياصالاو ديبأع نوعدتل هلل اقف كلا غا ريخاف عج رف 2
: 

 8 21 فدععا/ ا 0

 اكينا هل هيتلأ قانعق و بن ذ ىأب براي يسوم لاقف هئاع ديةيتلا َق ليئارساو ال وىسوم مقوو هل_مجتسافةنب دم
 أود امن فلا بم 51 1 0 1 1 3 1 ١

 © ارا نبا ظ 3 مسالا ةم 6م نا هيلع يئاع د ع.ساف يلع 00 براي ىسوهلاقف ماعلي ءاعدب لاق

 انذلا اذ ا | 80 ”نادده ىلا هت هللا لزناوءاضوب ةماد؟تجرذف ةقرعملا همم تعزنو هياعناك أمم دلنأ هاف ناعالاو

 اكيفكي ليما لظو ا ميكرو لعفت تكسي نال ءهموقهاشرف ةوهنلا ىنوأم أملي هل لاقي ليئار 5 7 نمىنوه(نورخآ لاقو)

 0 ( صصق- ؟0)

 ظ مهترزاؤ» قكلذدؤب أ هلأ اف كبرىلا عجرا هل تلاق يح هيلع تا اهيداص لع

 ا بك ارف تناك ناسح هل لاق / لد رسأ ينب 3

 ات كاع حوت دوج رص وج جو ع وع ع

 010 120 19 173 ت5 دك ال < 21061: كا تت تام 1 لان ت17 كج هن لن ا: > : سسك اج وع عا ع ع م ا هع سما تح رح اح جب و بور تو ير سحب

 ريمأي معن لاقذ هريسغ

 الامءلنا هانا لجر نينمؤأا

 هلام نه ققتاف الاجو

 هللا هيعك هلا قى فنغعو

 لاقفراربالا ناوي ديف ىلاعت

 عواررس ل ماي ا

 ةرئ ' ا درا لانف زك وأ

 الف هنم امدخأ نم لع

 كرا ١ لاقفابب لدجاح
 ١ هانيضق ند كيلعناكنا

 نقموأا يثمأا لاقف
 هدرانءدب نيد ىذتيال

 نيد ضقاوهلهاىلا قألأ

 لوامايلاق كسفنب كسفن

 يرجنفةدجاح انيلارك ن ذأ

 عف ارو كيفك ام كيولع

 من ءامسلا ىلا هسأر 0

 نالا>ف هللا لايع نم
 000 ا اشو كليك ذي
 1 يذمو فاجسشلا كوره

 تن اوانانينمؤالا

 تاوأى اودججد يدق الف

 نورهج رخايأ م جحلا

 نا ىفاحو احاح ديشرلا

 ةكمىلا امشامالا جال

 قارعلا فودج نمهلش رفق
 ءارؤ نم دوبل نعلا ىلا

 ناكو ليم ىلا اموي دنتساف
 وهاهبف ىذملا نه بعت 3

 نون انودعس اذا كلذك

 قبرطلا يف هيضراعدق



 اكيناشلايندلا عد
 _هدلاككدعضا اك

 كوبي رعدلا كاذكر

 1 ا
 سسوس بت بأ

 تاصلا ىنأ نب ةيمأيفةب" الا هذهت از | قودروب و مسأ نبدي زو رم نب هللادو ء(لاقو)هيلع , مهام ىلع
١ 

 ا ملال ديرو م ىلاء:هللا نا عر ةعأاهس ميلا 1 0 0 اموأ ين ناك ءذأ هتوعة تاك يب يذلا ْ ا 1 اق

 ١ كولا ضب دصق ناكو هدس> ملسو هياع هللا ص ني لسرا |ملو لوسرلاكلذوهنوكي نادرو ثقولا 1 راددز 5 1 ا لوس لو 2 0 تو 2
 ْ ؛ ا قدح هيلع ىفغاو ةقهش

 0 تنأ ةبمأ تاماملأ هءاب رقالت :ةاما ءىن ناكوأ لاقف دم مولتق هل ليقث مهنع ل لانو ردب ىلت# ردعج داملذ 50 رابط 5 مدا
 ا ا ت تاز هنأ

 | اطثكفنالجر هاتازادقاروه اب تااانفاميخا ةافو نءاهأف لسو هيلع هللا ىصهللا لوسرة عراف ىذا أ ةنودعس كلل كل

 يعوادسأر دنع ىذلل هيلجردنع ىذلالا ةف هسأر دنعرذح ."الاو هءاد ر دنع امهدح || دمقق هلل زن و تحبلا فقس هبيلعىلامتهتلا 2

 لاق قافااملؤ هلع يدع مهنيع 0 رأريخ لاقف كلذ نعهتلأ اسف تلاقاكز لاقاكزا لاق ىع «لاق | م انمفنو نيسس.جا

 العزي نأ يللا هرهأ رئاص 5 ارهد لواطت ناو دع كا ْ ىحو) نيمآ 0

 كوعولاىعرأ لابجلا لالقف * ىلادبدقام لبق تنك يتيل ا دوادنب ناماسهللا ىنن

 ظ الل_.قثامو ول ريغصلا هيق ا دي مظعمو ولا باسملا مو نا 1 امد 5

 ظ هتدشناف كمخ ارعش ىدشن: ناهتلا كت كلا ءرهدش ند هبيطأام مسو هيلع هللا لك هللا لوسراطل لاق م 1 ْ ىكامري رد سااجانأ

 د«اواد> كنم ىلعا ءىث م اللف دع ارا ل عفلاوءامغلاو دا كل ٌْ ىبالزأام 3 هلل يك اش

 دج سو هوجولا قمت هتزدل + ندءوبم ءايدلا شرع ىلع كيلم ا ناىلاىحوإ ذأ محذلا نم

 اميف لوقي ىتلاهتديصق تدشن اهنا م اهرخآىلع تنأ ىحه:دشناوقإي وط ةديرصق يشاوا 0 نا عرلا
 ايفا مالكلاو ريا مل * هيلع نوضرعي شرعلا ىذ دنع ا قا نماب 2 رى فلا 0 5
 : 0 | هيلع نامل لاق لاا

 اينام ةدلاسيعو 0 هنأ دع م>ر بر ىهو هيئات مقل ا 5 9 5 53 ١

 : 0 0 5 ا! ند ىعمو تح ادد
 اب وغو انكار هيف ردلإ : د ادرف لائام نحلل هيلاث موإ ُ 1 6 0 :هلإ

 ايقش تدك 6ع , ناهم ما أ 0 درا أنا 5 0 ١ شوحولاو نك 0
 7 5 ١ [ملذ ث ءالز بش اامورورطلاو

 ايرب بقأ أ ملف بقاع: 7 00 ينظ تافاءأاف فعت نا ل لد حاسلا ل كشط

 اي رف باذعلا نم ىتلأف وس *« قاف تدرتجا امي ذخاؤأ نا ا رأرف لاما

 لاقوةي دا نتانآ هاثدت ؟ىذلااهن مهيلع لئاو وهف ىلاءة هن 'لزناث هياةرد كبةر مرام نمآ لسور راع هللا لص لاقؤ ْ نم ثني رفمل تقف 1

 دما ةايصونا 'هامسيذلا بهارلا ىف.ص نب ناهعنلا نب رماع اعىأيف وت لزن بيسملا نب ديعس | رحب ادع قال

 هيف هدمت اغ ينتثاو ةراهاجلا يف به رو لق ا |

 |( عج رو تيرفعلا صادق

 هنا ىناب لاق ةعاس دعب

 اذكو 01 رسم تصغ

 ودعات ىلا لصا 0

 ناءاسلاق 2 م ادق ثا ظن

 رأ ثإ رفعل السلا هيلع

 ىتئاور انف
 تب رفماا صاخق هدم اع

 لاقو نيتعاسدعب عجرو
 بج.تف لوالا هلاقام لدم

 نممال تلا هيلع ناماس

 تغءج ىذلا اذهنام لو هياع هللا لص ىذ ال لاَءْؤ ةنيد امو حاولا نس سدلو ة

 تاخرداكنكلو اهءاع تأ مل و هلع هللاىلدح يب 31 لاةفاويلعا ذاف لاق هارب ١ نإ عدم فين ات ء> لاق هب

 لسراوماث!!ىلاج_خفادي>واديرفأدب رط طال نان بد ا ا ارهاعوب !لاّذا اع نس دلامأ ريف

 تااجتسمتاوع ثالث لة داج رنات ودنلاف ؛تازئاها لاقن م موز :موادب رثادحفا ع ؛رط

 1 هياوكاو ادي ج رخل دن< فاور دي قىلابهاز نافا أث' ل دء دسم ياو باو حال لاو ةوقلااو ؟لعأ نةفان انما ىلا

 نادهّللا عدا تااق ناكار 5 وعد 0 ةد>او م ىل لءجا4' 5 تااتؤدلو اه: مدلو ان [هل ناكو

 3 مهم سا أنا تملءاملؤ ليئارع ين ىف 3 ما لعاش تر |ءدعو اعدفليئارسا يف ةأرمال لجأ ي ىناء# |

 ظ انل سدلاولاةفاهونب ءاجن ناتوعدأميف تيهذف ةحايأ ةياكت راصف اهءلءاعدف لدرلا بيضغف هنع تميغر

 نا دا رو تناك أ لاحلا | اهو زادللا داقأ أدن وريعإ س انااناو ةحان ةيلك انمأ ت راص ريض كورا ادد ىلع

 ماش ١١ ق تاف 3 ا راظتنا عب لق ع نءهلوعر ردها !تراد ن 1 اداصراو ىل !أء هلوق كلذف ةنيدملا نم 31

| 
 كل

 ا 1 ,لك تاوعد ثالثا هيف تيه دف تن اك م« تراصف ٌللااع دفا لع

 جورج ب جوع جربت بيج او زج متكلكان لات لن - ل5:



_ 

 ا

, 

 ع

 مهموق ىلع ءالفك اون وكيل يسوم مهراتخا نيذلاءابقنار " ذ ينبا)*

 سدساوج نامن؟ض را ىلا مثايا هع نيدح

 ىسوهدعو ىلاءتهللاذا كلذو ةيآالا ابيقل رشع ينثا مرنم انثعب و ليئرسا يني قاثيم انذخادقلو ىلا هللا لق

 دلو ٠ نمّةعإ امقلا مو نورايجلانويناءذكلا اب كك ناكو ماش اشلا ىهو ةرهدقملا صضرال هموقو هثرو.نا

 ترقتسااملف لأ ؛ارسا ين د نك اسممأ كلان كر الع 0

 أ ىسوماي ل ناش شراع تا مءاحراىل ريدسملاب هللا مثرمأر صعب رادلا ليا 5

 رشع يناكموق وق نمذخف مه لع كرصا: قافودعلا نماهيف نمدهاجواأميااج رخاف ارارقو ارادأكل 0 دق
 6 ماا ايدل 0 فلك ن“ مىمومراتخاف 4ن اور٠ أ ام ءافولاب زارا م

 دم وةأو هل

 ا ادع: ندوىدرود> نب طقوش نو“ مدك طيس: نموروك ذنب عوشي ور ط ءه ند ممؤاع ءاددهو م,ملع

 3 نبي دو نولاب 2 طيس نمو ف سوي نب ل اج دادج طيس : نموافوب نا

 ا ىرال طيس نمو ل نب ليكو نبل >ناد طيس نمو ىدقو نإ ي>يللأقي طيس نمو كيك لم نب نوي اش

 ا ب ءاا يسود ثعبف ءاحرأا دصاق لوا رممأ ىن ر [سدن !منوقزنإ مظان نيمايذب طيس نمو ىسوم نب يدحاشبم

 نب جوع لاةين نارا 4 1 اها 00 0-0 7 انور ايتن

 | ناك لوالاعارذاإب اعارز نيثذلثو ل و ةلاثلو ا ع ةنالث جوع لوط ذاكر مج نبالاق ٍإ

 ا
 م

 ظ
ْ 
 ٍ ا

 ١
 |ميلاهمفري سمشا نيعب هن وُسيفرحتبلا را رار ةنمتوحلا لوانتي و ءأنأ هم ا 2 م ١

 ةكءم ىناحاهللاةف نافوطلا مايأ ىفا>ون ىتاهنا (ىوري و) هلك اي مث

 .4 كس إل 11 هي : دا ش ثاعو هتك ذواجامو لبج نمد لوس : مضرالا ءالا ق.طف كب صوأ+ل ىلا

 ىسوم لبقاف هتعرصو هتقوطف قنعنب جوع قنعيف تعقوف ترقثناو ةروصلا تروق يد اهريق انع

 ودودبنك الا هنمباصابف عرذا ةرشعقوف ىلازفقو عرذاةرشعهامصع لوطو عرذأ ةرشع هلوطو

 عقو لق |هلف هسأراوزح ى>اودمجفرجانحملا موعمو ةريثك ةعامج لبقاف اولاق هلتتف ضرالا يع ورمص»
 نملوأ تك اهنالاقي و هيلص نم مدآ تانب ىدحا يهقنعدماتناكو اولاق ةنمسهرسجذ رصه» لن ىلع

 املؤة د نيعيسام متم دخ ! نارفظ عصا لكيف نيعارذ ,ضر عيفع رذأ ةثالث ةوطاه»ب اصأ نم م.مصا لكنك و ضرالا هجو ىلع ىغب

 ظ
 ةليفلاك ادوسأ اهيلا هللا تعب تغلب او ضرالانم ةب رخاهدءقم عضوم ناكو نيلجنملا لثهناداح
 ناحضا ىنعب !ج وعمويفلا املذ(اولاق) اهواك او اهرلعتف يلع يلطاشو ا اروسنو لب الاك اروع واباثذو

 اهللاقو هنأ رما ىلا مهب قلطن :اوهتهزح ىف مهلعجو ابيقن رشعانثالاذخا بطح ةمز :> هسأر لع ناكو ىدوه

 هلثلا ف ل>رب مونتحتطال لاقو أمم دب نيا 3 >رطو انلا اتق نودي رب مهنا نومعزي نيذلا .الؤهىلا ىرانا

 مهاوحا نوفرعت هتباول جف مولي سىلخو كلذ لءفقاوأ رام مههوق اوربخ يت> مهنعلخ لب ,لءفتالهتأر 1

 سفن اة 0 ةرشق يف ل> دب ءةيشخ 2 مرندب رفن ةسمخالا موينعدوةنع لمحال ناكو

 اودتراواواثف موقلا اربذ ليث رمساأ ىف +. ميحانا منا موقايضابل مرض لاق ابقنلاتجرخاملف ةعب را

 5أث يلا ضعب ىلع رضع دحاف 2 مع انا نورهو ىءهوماوربذاو مما شاودتكا نكلوهللا ين نع

 | ريشا طيسنمو ىرو-نب

 | هللاو دعاب بهذا هل لاقف كتنيفس يف

| 
 ْ ليجلا لإ ءاج م مهياارظنو جوع ءادعق خاسرف يف خمرفر رفر 6 ىسوأ ناكو يدسودهدي ىلءدللا كلها

 | رقنت تامجفرويطلاههموده دا دلع هللا ثعبذ مويلع اه ةيطيل !ملحمث ركسءااردق ىلع ةريص هنم روقو

3 

 ظ

1 

 ع ١

 ينأأي تب رفعلا لاقت كلذ
 0 لثم هتصخ هللا

 ايندحا ملف نيارم لوألا !

 0 ناماس لاَقف

 هريز زوايح رن فص ذل

 ينأ" او تاادهف رعد

 فصآاصاغذ لاق هيفاع

 ةيقيداثاو ةعاس رحيلايف

 روذاكلا ن

 ناحأ] ف ةعل : رااهلل رض الا

 4 ةيظع

 ن“ باو ردلا ن 4 باب

 ره وجا نه بابو توف ايلا

 در زلا 0 باو

 اهلك باو.الاو رضخالا |

 ابهيف لودر ةد#تغم ّْ

 ناكميف رولا نمةرطق

 يدبر نيب !معضوف قد
 راظنف مالسلا هيلع ناءاس

 باش اهط و ىفا ذان اميف

 باي_كلا نسح ليج
 ىلصي مئاق باو الا فيظن

 سودا ناماس لددف

 اقىلاكل ارئااملاق و هيلع

 هلأ يناي لاةفرد>بلا اذه

 ممن لاق قرعشل كن روحا

 نا مانا ىل ناك لاف

 ْق كر قاو ءايمح ةدلاوو

 ىتدلاو ةذو ترضح-

 لطا مهللااهم وم دنع تلاق

 امو كةءاطيف يدلوةأيح
 هتومدنع لاق ىدلاو يفوت

 ىف ىدلو مدخت.نا مهللا
 ناطيش ملال ن ل ناكم

 هلا باجاف ليج هيلع

 نماعو تججر* امه ءاعد



2 

 زويا لم لخاس لإ
 ةبقلا هذه نا"ترظّتف

 ل-داس ىلع ةعوضوم

 راظنال اهتلخدف ردلا

 نمثكالم اب اءامجحاف أ-ميفام

 عاق يف اهزناو ةكئالملا

 هللا ىناييرن اكرحبلااذه

 ىأ ىف فكراءاس لاقف

 نامز يف لاق ناك نامز

 تس هش مالا هيلع ميهاربا

 هةر

 هك ”اعبرأو ةتسينلا ادجوف ند

 بشي اس : وهو هك

 مالسلا هيلع نامأس ب عتق

 كماع هلا هللاقو كلذ نم

 ردعيلا اذه ف كبارشو

 0 هللا يناي لاقف

 هز اه عو كر شخأ

 سأر لل ر فص

 هيف كدحاق هاك ان

 ايندلا راد ىف ميعن لك مط

 عوجلا يف ئدع بهذيف

 درباو رحلاو شطعلاو

 لاقف ةشحولاو مونااو

 انمد نوكت نا با ناماس

 لافف كعمضوم ىلا عجرترا

 هللا يأ ايىعضوم ىلا ىد رر

 فصأآ ان هدر ناماسل اقف

 هباكف ىل هدر ناكل 1
 فرك اورظناناواسلاقف
 ءاعد ىلاعت هللا باجعسا
 قوتةع اور >اف هيدلأو

 ىض مهلا حري ؟يدلاو

 ايعجمتم ماللسلا هيلع ناجأس
 ىكحوإ ءامّشلاو كالذ نم

 زب رعلا دسيع خيشلا نع

 ىلاعت هللا ىذر ىنب ربدلا

 ا
 ا
0 0 
١ 

 عتود 0 دو بس صو عر مام يسم تان بجسم حمم م ني ل يم يح يسم ١ عجسجوموبب عجول

 ”ق

 0 31 ى د 0 قو هبنعنمةبحبأل ادد ا ةرصنا ممم 0

 مه 8 اوأر اهرموربخاو ملا :3 نع هموقو هطيسى ومن مهنمدحار لكلءجو دبعلا اوك ءايقنلا

 هتخأ ىلع ي هوم نت انفون نب بااكو ىءو* َق ؤ مثارفان رب كو نبعشوب أمهو الاق' ع امفو مهن :ماجرالا

 صضرا ًَئ 0 ءاكيلابم 21 ءؤر سلم ءاودلاا نم كلذ :مو.لأ 0 املؤ لأ 0

 مهطةمينغ 8 | مآ اندالوأو ا قات ترك :5 هضرا هللا انا> درالو ة هب ربلا هله 2 توع ١ دلو أ رصم

 ىلا: هلوق كلذفر دم ىلا فرصننو اسكر انملع لع اولا ا هب ال لوقب مهنم لحزا لم>+و

 نسل بيجع 00 ماجا مط 1-9 ةداد5 لاق 3 . الان ١ رابح اموقأرمف نا ىسومأي اولاق مهنعارابخا

 ْ ضدردلا اولذ داىسوم لاق نوإ !حارا ١اف امنه اودر ,كثناف اهنم اودر# يح > اهل دن نااناو هلم مهريغأ

 ا قافو نوعرف لآ نم ماجا ىذلا ناو ك-ياع اهحتفيس هللا ناف 59 هللا ىأا ةسدقملا

 فارصنالاب اومهو هيمادِلعار هدرو اولعفي مو هلوق اوليق ىف مييلع كر مرفظي و ف 5 يذلا وه ردبلا

 0 قيفوتلا أمون ع هللا ريخا ناذألا امه مموقلا ىلا و نب بلاكو نون ن ,!عشول ج رج ردو ريصم يللا

 ذلا نم ن الجر لاق ىلاءن هلوق يف

 مهموسج تناكف عانربخ :هانيأ رانافدهدعو زجم هللا ل نوبلاغ ؟<ناق ل اذاف نب راي أةنيدم

 باب ىنعي بابلامهيلعاول>دا ةمصعلاو قرفوتلاب امهياعهللارعأ | نوف ١ ايلاويملءاوا> ذا ةممصملاو قد لا ّ ا نب

 اهومجري نال ارساونب داراف نينمؤه 5 هكلااو ءاكوت :ة هللا لعو موش الف ةفيعض ممواقو ة هي ١ وأ ةم.ظع

 انههانا "ل !ةفكب روتنأ بهذاف اميفاوماد دأم ادب اهل دن ن »ل انا ىموهاي اوناقو و امهوصتعو ةراجخلاب ا

 بهاذ ىنات يملا نع دص نيدح ةيجإ حلاو 000 اوهصاللاق ملسو ادسسللا  ىدكلالو وسر نايورونودءاق

 كللوقنال اوان ىدنكلادوسالانب ادق لاقق كلذ يف 0 ثدحساف تديلا دنع هرداتق ى داب

 نواتاقم كعم انا لوقن انكلو نودعاق انههانأ ال:اقف كب رو تنابهذاف ىسوم ىسرم موقلاق اك |

 ولو هانولعل ليج تمنسن ولو هانضحل ارك تمغ>ولو كيدي نيب مكلاوثو كنمع ن

 هوعإأ" ' 1 ههاؤص ى لا كادرض] 0 2 اةثدحل اب ةنيلد يفعل 0

 ناناقنل هللاو

 ان تيهذ

 بح دهشملا اذه بحاص نوكانالسايءنب!لاق مسو هيلعدتلا لص ىنا ٠ هجوكلذل قرشثاف كلذ ىلع
 يوس مم ر سصعأ مهتفلا او موببأ : موتيصعم نه تاعفام ليا هاونب تاءفاملف (اولاق) اهيفامواين :دلانمىلا

 موقلا نيبو اننيب قرفاف ىخأو يسفنالا كلماالى ا برلاقو مهيلعاعدف يسوم .بضغ بلاكو عشوي

 ىسوم ىلا ىلاءتهّللاىحواو يسوم ةبق باب ىلع ماغلاروظف يسومابل عةلجعتناكو نيطاملا ف ا سانلا

 ابعش كل ناعجالو أءيج مهنكلهال تاي"الا هذبب نوقدصي ال يم ىلاو بءثلا اذه ىنيصي قم ىلا

 اوممس نيذلامعالاتل اقل دحاو لجرا مهلك بعشلااذه تانق كن أوا ىلا ىسوملاةف مهنمرثكاو ىوقأ
 ليوطكناوةيربلايف مولتقف ةسسدقملا ضرالا مهلخدينأ مطتسيإل نا لجأن نم بعشلاا ذه لتقاع !كالذ
 لاقف مهقب و:الو مهطرفغافءانب الا ءانب أو ءانبالا ىلع ءانكلا ظفحو بونذلارفغت تناو كمعن ةريثك كربص

 5 مرحالىفزعب تفلح موملع توعدو نيقس اف مهتيمسامدعإ ن .<لر كتلكب مط ترفغدق ىلا ىسومل ىلاعت هللا

 ةنسس نيءإ أ ةيربأأ هذه يف مهض(تالد بلاكو نون نب عشوب 0 كرالا لوؤو مويلع

 اماورافتلا هذه ىف مهفتح موي : رلواموب نيعب رأت ناكو ا ريفاوس لا مايالانم , موب لك ناكم

 000 داق ل! هلوق كالذف ةسدقملا ضرالان اد : مهمأق رشا الو ريدا اوله د ىل وصعب مل نيذلا ثود

 ةتس يف ةتس نيعبَزأ | اوثباف نيةسافلا موقلا ىلع سأت الف نب ريحتم ضرالاي نوويتي ةنس نيءإ رامبملع

 هنم ىذلا عضوملامهاذاف اوسمأمهاذا قد نبداج نوريسب موب لك اوناكو لت اةمفا!ةثامساوناكو خسارف



 ندا لحد مر انفو نب بلاكو. نون نب عشوب ريغ ةدملا كلت ف تامدخس نب مشع زواج ن ٠ث هيلا ش

 اراد 60 ا هذنمءيذاو دمت ل رةنس لوعإ رأت مغ راو 0 اوكلها املفادب ا 1 نآان لاق نما
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 مط للا حتفو نيرابجلا برح

 كالحلا مهنءعفرو كلذب مهصخو هينا ىف ليئارسا ين ىلعا هللا ء :4 يتلاةمعنلارك ذيف باب ل
 4 مالسلا هيلع دوم ةيقمص و هيلث لة 5

 أ اهوصختال هلا ةمعاودعت ناو ىلاعتهلوةك هب "يا يعتسفأأ ىلاقمعناو 2 ذا ليئارسسا يني اي ىلاعت هللالاق
 مهل قلف ىلاءت هانا كلذو ؟فالساو مدادجأ ىلع يا مييلع تملأ يلا دحاولاىلع عقياالدملاو

 ا نايا 5 ةةاروتل مب ءاعلزناو مهاومأو مجرايدع مب ضراممروازمثودعكلهاو نو عقل [نيانل ار

 نم انتجرخاو انعكسلهأ ىمومل اولاق مها كلذو هبتلا يف معاطعأ ام مثاطعاو هيلا نوجاتحي ءىشلك

 مأن اب تدل ةقيقر ءامضدب ةم ارم مباع ىلاءت هللإ لؤاف ل الو اهيذ لظاإل ةزافم ىلا تاينيلاو نارمعلا

 اولزن اذا ةرفنم مهيلعرودتو ! اوراس مدس د , مهتاظاف هنم درباو بوطاو قرا لب رطملا

 ل ىذي رونن ,م ادومع ملل لعج هلااهنمو نسل ارح قت هيلا ف ينعي 2 اناظر ىلاعتهلوق كازو

 اف ماعطأ !نيانلصحدق روخلاو لظلا اذه اوناقفرمقلل ءوض نكي ماذا ل يللا

 وه بهو لاتوز نمت ربااوه كادعضلالاقود ايش! اكه ىطوراجشال أ ىلع عقب غصلاك ءي هوه دهام لاقف

 ا ءىش وه ةمركع لاقو 5 همم نواك ام أف لِي الا ٠ ند م رجلا ىلع عقب ال ا ناك ىدنبلا لاتو قاقرلا 7

 | ىلص ينلا لاقو بصن الو هيف بعتالامم هب هللا نءام نم لا ىجاحزل!لاقو ظيلغلا برلا لثم مهيلعهللاهلزن 3

 لثهراجمشالا ىلع مقي ةليل لكنملا اذه لزني هللاناكو اولاقنيملل ءافش اهوامو نملا نم ةاككلا مل.و هيلعمللا

 مالا انمعطي انل كب رقع داف هتوالحب نملا اذهانلتق ىموماياولاتف ةليللكعاص مهتمز انا لكل جلقلا

 لاقو 9 31 مسن رئاط »وه سانلاز ك6 سايعنب الاةفهيفاوفلاتخاو ىولسلا م,لعشالزناف ىسوماءدف

 ١ ىلع اهمضعب ءامملا ف عر ردق ليم ضرعى.اسلادب رطماف مهيلع هللادثما رجأ ريطوه لتاقمو ةيلاعلا وبأ

 : ءامسلا تناكو صدا

 مهيلا لسرتهف مهيتاي ناك هنا ليقو مركسعمىف وهو نوحبصيف مويلا هب ىلا“ حيرلا تناكو هبغزو
 ةنانك ةغلب لسعلا وهج رؤا'لاقو روفصعلا نمربكا دنهلا نوكي ريطوه ةمركغلاقو مهدي هنوذخايف

 مهرعاش لاق

 اهروشن ام ذا ىواسلا نم ذلأ * متتال ادهج هللا اممساقو
 ْ ا و ناك !ذافهتايلو هموي هيفكي امذخاي مدح أ ناكو يوالاو نملا مهيلع لزم هللا ناكف

 هلوق كالذف تيسلا موب مويلع ل لزس نكي 5 هنالل نيمويل هيف ام دحاو

 كسسفو دادق دعل اوكي دنل اورخ دن الو 7 انقزرام لالح تا.يط نم اواكمهلالق يا ! اولكيولسلاو
 نككلو رمالا ةفا.<ةرةيصمملا انورضأ ىأ انوماظامو ىل لات هللا لاق كلذ مهنع هللا عطقو اورخداام

 | الو ةنؤهالب مم ءلع لزب ناك ىذلا قززلاةدام مونع عظقو ةكادعلا ممادعتساب نودءاظي مهسفتااوناك

 1 هم ن ئكانريخا لاق دلغ نب بيمش (انربخأ) ىقعلا ىف ةعبتالو باسح>الواندلا ىف ةقشم

 ىنأ !نع ور نب سالج نع هللا دبع نب نوءانث دح لاق ةد امعنب حود انثدح لاق رهزالانب دمحأ

 م ءاوح الولو ٠ مامطلا تبخيإو 5 نا اونبالول سو هيلعدتلا ىلصهللالوسرلاقلاق ةري ره

 أ هيفا اوقتخ اونلاين

 أ هشي رطعع نق ديس ابمط ماما خارف لثم اريط ناك هنا ليقو كلذ مهيلع رطع

 7 *. لكو ربخلا 0 نيذلا ةرشملا هامقما| كذلو ا امو ا 6 هيف ممىذلا عم ل _ئسو 1 ل /
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 2 لإ ؟يلع انازتاو لات

| 
0 

 ادكاس كلغف دفن هراء

 تيمنا ىنادعا نمةع اجى

 ارا نكعإ ىربق ىلا
 تع

 دنع كك هللاءايلوا ند

 ناكر هيدا فرعا

 ضب ينااسف ىبا هربق
 تاقف كلذ نع نادأ

 اذه بواص عم ىل قفا

 هنا كلذ ةرعةءاك>ربقلا

 ضم ىفةدجاح ىل ضرع

 ىنكرداف الترف امفرالبلا ا

 قبرطلانع تادمفةالصلا

 ىلمعي ناكيذلادجسملا ىلا

 وه | ناف هماخ. تياصف هيف

 شوذتف هتءارق ىف نحيي

 ىف تاقو كلذ نه ىلا

 اذه دنع مقا | قع

 قجاح كرئاو هما ءاريقفلا

 نم انماس املف ىلوا اذهف

 لاقو ىلا تفعلا ةالصلا

 كتدجاح قأازي زءلاديعاي

 كراعامو املطإ تذج يف |

 تبجمف ملتلاو نحلا نم

 راسل او
 قجاح ملااعرسملاهلا ىف
 دإيلا تاخواهفراشا اك

 دنع ىذلا يحاص تادجو
 ا روفحلاس رب رب يتجاح

 0 الذ لاقك ب كرلايف

 ىفغقو ف ب>حرو لجر
 تددزاف ترفاسو ىتدجاح

 لا اف كالو نم أامجمت ]|

 ىلا ينونو ةريسي ةدمالا

 هربق اذعو

 يح دز عا :ادنع هللا ضر

 ىلبثلاركب ىلا حويشاانع

 يلإق هنا (هنع ىلاءت هللا يضر

 للاعت 0 هللاةحر



 احلال اموب. تح رح

 الجر نيعب راوافيناوناكو

 ىلا«آ هللا لا موقاي مغ تلف

 دايعلا قازراب لفكت لق
7 5 

 قب نمو لأ اق نمزع لاقف
 هقزري و احر دل له < هللا

 بست ال ثيح نم

 اودمتعاو هّللا ىلع اواكوتق

 اوماقد تيضمو مهتكر م

 ىشنإ مهيلع حشدي حمايا هزل
 تلح دعب ارنا مورا! لاك ايل

 تم تحمطسالرو مىهلع

 بيستل انا دق ىلاعت هللا

 له ىءاناوه لامق نابعأل

 اوماف ولد ضر الجل

 هفرر نم اواكرامبذ امم يف
 هب: حقدصا ىلإ ادرتناو

 سَ ميتايرا 2 .ردءءلق

 انتر دح 3ث باف توها نه

 6 ميم اريدد  لاجر

 5 مداخل ارقي و مو

 هدذدحاف يشن هيفعدللا حفل
 شطعلا هايعاو عوجا

 بيبط لاكو دنع سدد

 عمج سأل: ٠ نههيلع ىنارصن

 مهنملكل فهي وهوريثك
 ىلا نارمدتلا راقتف ةءاود

 ٌكءاعامو كل املاةوريقملا

 و اوكشي ناريةفلا هركف

 أهدي ذم 2 ىلارم هل كك

| 
00 

 هذه م أنا لاق

0 
 هيب
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 تفدأ ماهئاود ىدنعو

 صضما هل لاقو همالغ ىلا

 !١ لطرب يتئاو قودلا يلا

 لطرو ىودلطروز ريد

 ىلأ م الغلا يضف ير

 و نوتس شومولا تحسوسويستس ع جوس ةصوس ساجوو ةدوتتجتو يحس

 ىلا ااهّللا ىحراف موه 0 يقةساف برعشن نا ن* يءوماياول اف هينتأا يف اوثطع مها امنمو اهجوز يأ نم

 ضرأ يف رجح برقأ و ءاماعاافاتخاو رجحلا كاص:إ برضارأ

 طبسا'لودجيف نيعلك ليست م اطوسرم“

 'اصعلاب ةراجحلا نعرقت ل ل ك1 انام ىسوم دقق نا اولاقف مهبي- رمأ يذلا
 " يتااض رالا ىلاو لدرلا ىلاانيضماذا انب فيك اولاقف كلذ لءفي ناكو نوربتمي مهلمأ كعطت !يءاك نكلو

 "اصوصخم ارج> ناك نورخآ لاقو هاقلا لزن امي ارجح هعم لمح نا ىموهرماف ةراجح !ميف سبل

 : عينا اوناكو نيعمم,نمطب سلكل دو.ع ةخمردع جةنيف ةراجإلا

 'لجرلاتيأر هلوقك ص .صختلاو تف رءتالماللاو فلالال> دانرجحا ىلإ هلوق دءاع ليلدلاو هنيعب

 ' هل نام لجرلا سأر لثداعب رم افيذخ ارج>ناكسا,ءنب |لاقف وهام رجالا كلذ يف اوفاتخامث
 | انرك ذ ذ أك انوع رجفتيف هاصعب هب رخو ةكرخأ ءاملا ىلا اوجاتحا اذاذ هتالخم

 ةراح لك نءعزيةرغ> ىأاانيع ة ةرشعاتنلا ه هيف راكو 0 ||نه هرجلا ناك قو

 ةناماسيةسإ موب لكداكوءاملا به ذيف هاصسب هب رضا خىسوه داراو اوغرفاذأف هنو

 ؟ يرش نك لد

 رودأ لاق لاق متافسق

 ددايق بذعءام نيع

 رجلا رفف لستفيل هب و' هياع يدو» عضو ىذلارج اا وهريمج نيد.ءسلاقو سانجإلا هيج ند فا

 هيفىلف رجالا اذع فراكا لوةيدشلان! يمموءايلاةقمال سلا ياعرب ريج هاثأ رجالا فقو امن هب وثب
 ءأرف يسوماوذانيذل اواوك" لاو:ءآنيذلااهعااي وقف اتهل هر " ذيذلاوهو ةز ردعء دوق كالو ةردق

 هنع هللا يذر ةرب ره هن هع هزانساب ىريخلا دجأ ْن نسما هب ا ام وهو 3 لإ اولاق امم ا

 نك ارسل مع ! رظني ةارعنول تغب لوئارسا و بتناك لاق هنا و هيلع هلل ىلد ينل نع

 هبوث عضوف لست ةرم به ذف ل روأ هناالاانعم ل تف. نا ىىدو هم«. امهللاو اولاتفددحو لستغي ىموع

 ليئارسا ونب رظأ يت> رجحاي ب وث رجايوب وثلوقي يسو» هرثأ ىف جءلهب وثب رجح ارفف رجح ىلع
 هب وأ ذخاف للئارسا ونب هياارظنام دعب رجحلا مافف لذ سابنه ى وعام هتاواؤلامف مو« ةاود ىلا

 2 زعلا درع لاق ةعيسوا ةتس رجتألاب يسوم برض رثا نا هّللاو ةرب رهوب أ ل .ةفان رض رجالا قةطو

 ةأرملاىدن لثم ة 7 رض عضو» لك ىف رهظر ناكف ةب رض ةرشع ثا رجلا برض يسموه ناك ىف اكلنا

 يف يسومل اولاق مهما (اهنمو) انيع ةرشع اتنثادنم ترجنفن افرلاءهلوق كالذف ةدراطملا راممالاب رجفتي مث

 ةدجالا ماوعالارو سمو مايالا ىلعدي زتال> مهيلعيتاامممايث ىلاءت هللا دخن سابالا أذل نبا نه هيلا

 عامتاوالي راو كارل انك اومنتاك معاي ءاص يلع اومنتو ىلب الو أ !#الوةفار ظو

 «ماشلا ليئارسا ىف ١ لوزير ءا< رأحتف باإل

 ىدوم ءاح رأ حتف اما موق 01 لاك نءيفو نب رايجا بر> ىلو: ن..:ءاملءا فاتخا

 اهلخ دف هيتلا يف تع وهيتلاف ليئارسا ىن نهىتب نع مهيلا ىدودراسف هتهدةهلع عشوب ناو عشوو |

 ظ هضمبق مث قي نا هلأ اشاماهيف م اقف ليث ارمسا ينيب يسود مل دف | اوناكنيذلا نب رأي ابطا لاقو عشوا حم

 ا رابخاب ءاماعلا عامجإل قك ا ىلا ا قدصلاب لب واقالاىلوأ اذهو سانأان< هربق دحا لي مو ىل اعتب

 ْ الأ مويلا رس مو نوب نب مشوبالا نيرا 0 ”اقام نورخ>آلاقو يءو*ال هلق قاعنب ج وعنا« ءامجن الا

 ةيتلا ىف مالسلا امههيلع نورهو ىدوم تاماولاقواهيلا ري لا ىلا ناكنه كالهو ىدوم تود دعب

 ١ مال.سلا هيلع نو رد ةأقرةصق 4

 اذكو اذك لبجهبتئف نوره فوتمىنا مالسلاو ةالصا'هيلعىدوهىلاىلا#تهللاىحوأ ىدساا لاق
 اذاو شرف هيلعري رسيفو ينبم تدب و اهلثمري+ل ةرجشب امثازاو ليل !كلزو#زورهو يا



 ات

 مفتيلا اذه بركيفك 0 ىسومهللاة ىلع بضنيف تدبلإ !ذه براي نأ ف اخأ ىلا لإ

 د-حجوامف َتث ولانورهذذأو يوم مانف امرمجات دلع بوغغ تدبلا اذه بر ءاج نأف ى م 3 * يسوءاي لا

 اكل ءامسلاىلا رب م هلاعفرو ةروجشلا كلت تب هذو تاب !"كلز عفر :صضبق امو يةءدخ يسومايلاق كم

 اين ىلا يسوم مد
 < أ اهلنهلتقأ ف يكف يري زوو يخاذوره

 و وىسوم لاق مة هايا اني هدس> ون ءره قي لاو همم سالو ليثارس

 يت> ري رسلا لزنف ىلع: هللااعد من نيتعكر ىلص و ماق هيلعاورثك

 نوره تاموهيتاافنءرهو ىدوم تام نو..هنب ورم لاقو هوق دمعت ضراالاو ءامسلا نيب هيلا اور

 اوااقف ليئارسا ينب ىلا فرصناوهنفدو نورهتاف فوهكلا ضعب ىلا هيتلافاجرخ اناكو ىسومل

 هب رىلا ىسوم عرضتف ليئارسا ىف يف ابي <ناكو هايااني1 هتلتق كنكلو تب ذك اولاق تاملاق نوراه ع

 تاندنإ متري دع هقعاب ىلاف هريق ىلا مهم قاطنانادهيلا هللا ىحواف كلك ملأ ين نم ىقلامهبر ىلا كم

 كتاتقان |هللاعف هسأر نع بارقا' ضني هربق نهج رن نورهايدا دانف نورهربق ىلا مو- قلطناف هلتقن ملو ان
 معا هللاواوفرصناو داعف تم ىنكاوهللاوال

 4 مال_سلا هيلع ىدوم ةفز ركحذ )

 هركيو توملا هيلا ببح نا هللا دارأ ههرك ملف همظعتساو توملا هركدق ىموهناك قدسانب|

 عضوي هللوةيف كيلادتلا مرح !افدتأ 5 ايوسومهل ل 0 ورب وهيااودغي نون نب ءشو ناكو ةايخا 4

 تنانوكت ىح كيااهللا ثدحأ اف «ىثرعكلأسأ تنك لهفةنس اذكو اذك كبح أماهللا

 ذاتسالا لاق توملا بحأو ةايغا هر « كلذ ى سوم ىأراماف ًايشدلرك ديالو هركذتوهنإ ٠ يدتبت ى

 قاوذ هنا مالدلا ا لوقةيايهو ثءءسلاق لةءهنبدهصلا دبع ىنث دد هوأتم

 سانلا لام املف هل اناوعأ نونوكي يف فلاهيلاهملا ثعبف هيلع اورثك !ملاءرذ ليئارسا ى

 انثد> مالا هيلعىسوه تومةفص قاوتاتخاو دحا ممول يف هتماركل هللا مماماق ةريغ هن يف يد

 كلم ءاج لاق ملسو هيلعهتالمص' هللا ل وهرنع ةرب رهان عةدازساب نودع هللا دبع نب ل دمعمسو

 زء هللا ىلا توما كل :عجرف لاق اه اقف اتوا كلف يع ىسو# م عاف كب ر بجأ هل لاغذ يسوم يلاتو

 0 00 هيلع هللا درف ين ئيعاقفو توما دب ا كنا كنابراي لاقف لد

 ددعا شيعت كن افرءش نم كدي تراوافروث نم ىلع كدد م.ضف ةأ 4 در تمكن اف دي رةايحلاهلر ٍْ

 ضراالا نم يناداف براي داق بيرق نمن' الاف لاف توء مث لاق اذاممتلاق ةنمس كلذ نه ةرعمش

 دنع قب رطلا بنا> ىلا هربق كتي راله دنع تنكو) ملسو هيلعهتلا لص هللالوسرلاقرج> ةيمر ةسدق

 ندغتءمسلوةإ ىق رشلادب احانأ تعمس لو 5 رده نب هيلا تتعءورس لاق رمحالا تع

 أ اهدرال السلا هيلع سومو تولل كلم ةمصقينب ملسو هيلت هللا ىلص هللالوسر نعاذه حص دق لوةي ى

 سانلا ىايزاك توملا كلمنالاق ملسو يلع للا ىلص هللا لوسر نا (رخآشب دح ينو) لاض عدتبم لك“

 باوجأ ند م سانن عو دوعسمنبان عءو قادما ة درع رع سايعنبإ نع اص ىنا ركلامىلان

 ءادوس ل , تايقأ نإ نوب نب عشو هاتفرت يعي مدلبتلا هلع ئدوم( نال اولاق مسو هيلء هللا لص ا

 تحت نم ل فائدللا 000 مزأ“ ,ىاو ةعاسلا|م ١ نظأموقأ لاقؤةعاسلا اهما ناك مشوي اهيلا رظن | اً

 ىئى :تاتقاول' ةدلولا ارسأ وذ 1 صيمقلا عيش ءا> املؤ عشو ىدي يف صيمقلا كد نلخا

 ا هرك ذربخ يف (يدسلا لاق) ةيفخ كلذ دمإ توم اكلم ا هئمع اًعَقِف ةملطاو هرغبقيل يسوه نأ 7-0 انا

 لاثث كذب هأ هأنإ و ,قوسلا

 ١ هيلع مثلاقف ريرسلا اذه ىلع مانا نا بحأ ىنا ىسوءايلاةو هبجعأ كلذ ىل لان ورهرظن ملف ةبيطخ رد ٍإ كلانؤ كتاع ءامداذه لذ 00 0 ١
 كت كنا قارصن ال ريقعلا ١

 ع تح اقدأو

 لاقف ىلثم الجر نيعب راب
 )| ض.اهمالغا ىلارسع: ا]]

 هلءلا هل مف ك

 نيء:دإبينتأواعرسم قودلا

 مالغلا ىذف كلذ نمالطر

 هعيمج كاذب قاوق وسلا يلا

 قارصنلا لافف لارج ىلع

 كب اوصا ىلا كلذب بهذا

 ةعهد لا اوريقفلا بهذؤ

 كوعإ نء ىلا ركتااامودبتو

 يبقفلا كلو قدص ربتخيل

 هياعح | ىلا ريقفلا لذ دامأو

 قارصنلا فقر رب ودلاب
 مهلا راس 29 5 فاخ

 01 1 2 0 دى كلذ ريققلا عضو

 ركب ىلأ خيشال اودان م
 نع مغاسف رضع ىلبشلا
 هتبصقب ريالا هريخ اف كلذ

 لاغف نارصتلا كلذ عم

 اواكاتناذ وض 1 ىلبشلا
 5ك ريغإ نارع ماعط

 نإ لاق ه:اناكمامو 0

 نا لبق مال سالإ هلاوعدت

 هلاوعدف لاثهم اعطاولكان

 امل 0 وهز مالسإلاب

 نعمك اممأ ىارصخلا ىاد

 كا هلم ةدماح ع مامطلا

 لخ دورانزلا عطقو ةقاطلا

 هدنأ ىلو هناي 0 0

 هلاال نا يأ ىبافكد

 ادهم نإ اا
 همالسانحوهللا!لو..ر

 باحصأ ةلمج نم راصو
 يلاء: هللا يذكر يل_بهثاا



 ممم انمهغنو نيدمجا مساع
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 1 تاع امم مع 5 . . 3 - : 0 لع أ ١ أ /
 َىَح مبيأالبقاف موفرعف 1.الملا نهطهرب رف جاح يذقول ىموم جرخ هينم نب بهو لاق هركرتف انملا 00 -ِ-_-ف 3 ممم

 مو هيلع هللا ىلص ىنلا

 بادكأو اءاو'الانم ةمسن

 تفتلافم-متءبتف ةوطخلا

 دي رتنيا لاقو مدحا ىلا
 ئإا مسمسريسا نا مطتلقق

 لاقف ف ىذل نورس

 ىلع ردقتال كنامدحا

 يذلا عضوا ىلا ريسملا
 هيلأ لوصي 'للهناف هد عن

 نين را هرمع غاب نقدا

 لعل هعور> الا لاقف ةنس

 ترسف لاق هقزري هللا
 نم يواتت ضراللاو مهم

 لوقي بحلاو ايطانتحت
 ريسأ لز لف اينه قاشملل

 ةئيدم ىلا انيهتنا يدع

 ةضفلاو .بهذلاتةينيه

 ةقن اءةماهرا-حجذاو

 اههك اوفو ةقئاراهرامئاو

 انك اواهانإخ دف لاق ةقئاف

 ىعم تادح 0 م 06 ند

 قا وءنع ملف تاحاق: ثالث

 0 مهل اسفاه دخا نم

 هده نع فارصنالا

 ةنيدم هذه اولاقف ةنيدملا
 ءاياوالادارأ اذاذ ءايلوالا

 كلت مش تروظ ةهزلا

 لح ىاف اوتاك اهل هح دلل
 نيعب رالا لبق دحا ايف

 اكدر اكن لاو كرذخ

 تيطعأ لم انلخدو

 اهفذقف ة>اف:ىاغمادلا

 هد ولاقو ىناححأ ىنم١ ف

9 / 

 هللاو لاتؤوتا || مهضعب نع ىحو) نيمآ
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 م ىنورخافى وقدصت مذا ل لاغف هلتق اوداراو هوقةدصي ملف ىنملسنا هنكلو هتلتقام

 انعفردقاع او يسوم لءقيم عشوب نا ا مانملايف تآ هسرحب ناك نم لجر لك ىناف هللا اعدف مايأ

 ةجيبااو ةرضضنااو ةرضحلا يف طق هلثم رب ملو هنم نس>أ طق ائيش ربمل اربق نورفحمهاذافممياع فقو

  ”را ىسوم لاقف هب ر ىلع مي رك حلاص دب»ل هرفي اولاقف ربقلا اذه نورف< نم هللا ة5.الماب مهل اقف

 ب اهللا ىنصاي الما تلاقف اءجضم هنم نسدأ مويلاك تيأرام ةميظع ةلزنع هللا نا دبعلا اذه
 اسفنت7 سفن لهسأ سفنت مكب ريلاهجوتو هيف عجطضاو لزءاف اولاق كلذ تددو لاق كل نوكينا

 كالم هاتاهناليق . بارتلاهيلع ةكثالملاتوس منه حورهللا ضبتف سفنت مهب ريلادجوأ مهين عجطضاف

 !لافف مانملايفهتومدعب هآرنوأ نعشوي نا (يورب و) هحو رهللا ضبةف اههثفةنجا نم ةحافتب توملا

 15لا تلاق تامامل يسومنا (يور, ه) ةايخلا ىف ىهو خا: ةاشك ل اقهللاىنايت ولا تدجر فيك

نب يسوم هللا ىتص تام ضءبل مهضعب
ري ناكو ءاقيلا ف عمطي يذلا نف نار 

 ةس نب رشعرةئام يسوم 

 ةتلا ناوهتلا ين هنا هربخأفاربن نون نب عشربهللا ثعب يموم تامو ةنسزو». رأ تضقنا!1ذ لاق (حتفلا اسس 5
 اكحعراةني دع طاحأف قانا! تود !؟ ه.موءا رأيا ليئارسا ىنبب هجوتف دوءيابو هوقد صف نير !بجلالاتقب هرما
 اا ارو هطتسفةدحاو ةخيصاوءءاضو نو رقلاق اوخف عباسلارهشلا ف ناك ادافربشاةعس

 )وءمت< ليئارسا ىن نهةباصعلا تناكف ممولةةياواءجو مهياعارمجهو مهومزع و نب رابجلااولناقو
 درغ:نأ سهلا تداكو ةيقب مونم يقف ةءمجا مو: لاتقلا ناكو امتودطقيال اهو رذي لجرلا ق:عىلع

 8كناسمشال لاق هناوا لع مذا ددراميللا لاقف هوز »ا دعو فد تيدا ةل-للل> دو ا

 سهلا تورغ لبقهلبا ءادعأ نم مقتني ىدح مةينارمقلاو فق: ناس ءثشلالا سف هّللاةعاط يناناوهشلاةعاط

0 
 ءاحن هللا كيع نيدمحا (انرخا) نيءمجا مولتق َّىَح ةدحاو ةعاس راج !| هلدنزو سمشلا هل تدر | 5-2

 . 2 * .٠ . . . ها# 2062 0

 اقنع ف تن اآزف امهيلعمتلا داو ضر ىلع تنب ةءطاف ىلع تاخد لاقهللنادبعن ه ةرع نع هداتساب ىايفصالا

 :ثن”ناةأرملل هرك هناتلاقفاذع اما تاتؤ ةريب؟ز وجع ىهو نيةظيلغ نيتكسماعدب ف تيا روازرخ

 ةودتلا يبن عمناك هنءهتلا يضر بلاط ىنا نب ىلع نادبةثدح ةيمعثملا سيمع تن ءامسانا ىننثدح مث لجرلا
 دا ىن نامت بيغت نا تداراوا تن اغلوة: سهشلا ترب دا ئدح كل ذك لزي وهب وثبهللجف هسيلاهللا ىحوا

 :> تءجرف س هشلا هياعددرا مهللا ل_سو لعلى نص ىبنل'لاقفاللات ىلءايح ءاصالاقف هنع ىرس
 اوعمجف ض»» ىلا مهضعب لسرافةسمخاوناكو ةنمارالا كولم ل سرا مثلاق دب دجعسملا فعن تغأب

 رمن اك هربلار اجحإ هللا هامرو نارو> ةيذل ىلا ثوطيها يي> كولملا ليئارساونب تمزوف هموقو عشو ىلع ْ

 رخاف عشو +عرمافراغيفاوفتخاوة هللا كولملا برهو فيسلاب ليئارساونب هلتق نم رثك أدربلاهلتق

 ء باغ قواك ام نيثالل راد !مهنمحابةسافماشلا كولم عببتتل راغلا كلذ ىف مه>حرطف مهلزنا مميباصو ْ

 |ىحواف رانلا لزعت رف انغلاءمج منا, يح اون ىف هلامع ق رفو ليئارسا ىباءاكماشااراصر ماشلا ضرا عيمج |
 8 كد نءام لهل اقف هدو لج رد. تقمصتلا هوديابذ كومزادي نامهرماف الولغ !ميف نا عشون ىلا ىلاعت |

 2 .٠ . 4 1 .٠ هك عفا 5 4 جك ع

 اجف هعم لجرلا ل ءجو نأب رقلا ىف هلمجف هلغدق ناكر هو او توقاءلارردلاب ناكم بهذ نمروت سأرب

 ةءايننالا نم ىئازغ معو هيلع هللاىب_صهللالوسرلاقلاقةرب ره ىنأن ع ناب رقلاو لجرلاتاكافراتلا ا
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 سعفري و اهي هلىنبدقرخآ الو اب ىندي نادب رب وهوةأرما عضب كلمدق ناكل جر ىنمبتيالموقلل | ظ

 1 ب جت دعو كا وجت



 ظ اء كلل اع ةرا رم !'ةالص موقلان ,مان دف لاقاه دالوار ظ وهز ثت تافاذو 9 62 :رتشادقرخآ

 ,ومامانأر ةرومامتناس مثال | 0

 دب تقصتل ف هوعيابف الجر مكتمل يبق لكن م ينعب اميلف الولغ مكيف نال اةف اهلك ان لفرانلاتءاجق ةميثفلا

 نم نالج ر لاق ىلاءتهللالاق ام,يل عدلا ممن ان ذللا نيلجرلادحأو 4ث :مالسا !هيلع يدوم نتخانفوب نب بلاك سس سس ظلال كفيف

 4 الد ارسا ينب لع فاخذ: سآو ]ل حو رع نا هيض ق ىدح ةفالخلا نسحاف امهيلعدلا مخ نوفا+< نذلا ٍْ

 مهفغش نمأو :اكوهب نونتتفي اوناكو ءاهمأاو ل امجاو نسحلا يف مالا! ياع ف سو هبشو ركذامذ ناكو سوقا سو

 مهمف ثبلف اجوامارو د راصف ىردجلاهباصاف :دراودو ةساودحذ :السعمهترو صريغي نادّللا ل اسفةنتفلا |

 ةفئاطتمقب نوعا !طمأا نم نإ راهةفئاطانم جرف نوعاطااامعقو طساولبق ة 3 رقنادزواداملا !

 ضراللا ىلا ن جرد: د ةي 5 نوع اطاااهم معقد ناو انءقيل 0 أ:هنصول انم مزدا اوناك انباخا را !ِ

 ناك.اااولزناملف حيف !ايداواولزن ت-اوجرخو اهله أةءاع برهف لباقنهذوعاطلا هقوف اهيف ءاب وال يا ٠

 ظ ْنأ اه فىدحاو ٠لك ممدا ني هالعان هرخحآو ىداول!لفسا نهكالأ مدح ةأدعإ ل 1 ىذلا 1

 فخور

 تعءضوم + لاق هيلعشا حتذ ىت> ةعاسهل تس هدف ةعارس ىلعا,سدح ا! مهللار 1

 يفصل ىهو ةعياف ”ىدوقلاف اف بهذ نه ةر ةبلاسأ ر لثما اوجرخافلاق ملغ منأ لولغلا كيف لاقف هديب لحجر

 أن : زجع ىأرىلا اهتدللا ناك هال زو أدل .ة دال مانغا لل سودي ٍءاعدتلا لص ىبنأالاق | |. 33 أفرانلاتءاجف

 هلوق كلذو 8 ٌقر نيضف ا> نب رذغتسم نيدضاوت 5 ءاحي رأاواخدب ن :| هلام رهام اوإ 6 انلاوبهوف انفءيضو

 مط ناكو ةطحاولوق ةواد_حسبا ,اااواذ داوادغر ك3 ثرح اهنماو كف ةيرقلا هدهاولذ واناقداواواج

 ل اناوب ذذامهنا بهو لاق | انااطخسان 3 طح ياةطحاولوةو ني» ضاوتم نيندنم ىأ ادديس باوب|ةعيس

 سابع نب١لاق ةئيطخلا نم , مق ةمسر نا هللا با هيتثا نماول صفا !ملذ ءاج رالوخ داون ذأاذا مهتب وت ناكو
 نيذلا لدبفاناسحا نين. ادب زيسو اياطخ كلر هنن بوذلاطح اهمال كذب تيعسوّللا الأ ؛ اللوق ةطح

 ءار جس ةط اب مط اوا : موه اس !ىلع نيف>زيهاول> دمهنا كلذو مهل يق ىذلاريغالوقاوملاظ

 ناكلذو نوةسفياوناك اع ءامسلان ءاباذع ىأ٠ امسلانم زج اوملظ نيذلا لع انلز اذ يلاعتهللا سعب اف افختسا
 اولاق مهمل و منع هللا ةعقرم ةدحار , ةعاس قافل ا :مكالهف ةماظوانوعاط مهيلع ل سرا ىل اع: هللا

 ةثامد رمع ناكو مثار رات ةدو عش وبين هللا ينو مطتفصو ماشلابليئارسااونب ترقةسااماف
 ةنس نب رشعو اعبس ىموم توه دع: ل 5 ارسا ىثب رمادريإ دنوةنس نب رشءو

 4مالس تلا هلع بلاك ةصقو عشو دعب ليئارمعا ين ب روماناو ماق نيذلا كوالاو ءايدنالا انك يقل

 لد ارس يف د لع نا ختسأ نون نبعشو ةافو !! ترضحا ل نيفاسلا, .الارومأ او نيضااملارابخ اي ءاماعلا تلاق

 فاخاوزثك أاماف مزين ا يحتبوهو كيلع ل سنل اءئد حاصلادبعلاامماهلزولوةي وهيا ذورظني و هنونايهب

 مءادتلاو هيا'هللا هضبق من ةملس نيعإ راوةئام
 0 ا اا ا أ آآآ آ آ آ آزآز ز ز ز ز ] ] ز ز ذ ذ ذ ذ 1 ذ ذ 0 زذ ] ذ 1 0

 4 مال كاد ل.ةزدربدر 1 َ

 لءارس مبا ىف ليك >ىلا ىلاعتهللا ثعل 4 ؛اوبلكهّللا ضب ,ةالم الاس 5-1 1ع ءايجن الار ابخابو اذملاتلاق

 يعودلولا ىلاعتهللا تل اس همازإلإ زوجا ناقل اع اوزوجءلانانبتللاو ىرو ن ل.يقز>وهوايدأ

 نذلاموقلا هب ىلا_هآهللاارحا ىذلا وهو اهل ىلاءتهللا هبهوف دلولا نع تعقعو تربك دقو زوجع

 لارج ىلا_هتهلوقىف هتوعدل موه دعب نا هللامث ايحاف توملارد>ح فولأ#و مث رايد نم اور |

 -_- 0 روع صدا ١ لاقي ةيرقتناك نب رسفاا رثك أ( لاق )ةنكالا توملا رذح فولأ مهو مجرايدنم اوجرخ نيذلا

 | اوقب نيذل ذلا لاف نيملاسا اوءدحر نوع 0 ءجرخ نيذلامل سو ةب رقلاىف ىق نكد م رثك أكلبف |

 أ

 (صصق-)

 هناكم ىلا ث_طعا ام

 تاكاشمج املك تنكف
 يو ةحافتلا كلت نم
 ىلها ىلا تدجرف ريغت:ال
 ةحافت انمى دقو

 امترخدا لاريغ ةدداو

 ا ىبتقن أع يسف.

 انتفما ىذلا نيا تأاقو

 امل تلقف كرفس نم هب

 اناو هب عفا ىدذلا امو

 ةحارلا نعوايندلا نعديعب

 يخأ تلاقف لالا ريسقف
 ىاو تلقؤ ةحافتاانءاف

 نيكسماي تلاقف ةحاقت

 كلت ىنولخ دأدقل هللاو

 نب رثع تابااو ةنيدملا

 الا اهزتلف تنااماو ع

 هللاواناو كودرط نأ دعب

 ةبذج ايلا تبدج

 لاق ةوطخابيا توطخو

 ا-مهالك نسم تبجعتف

 لدياا نا ىخأ]ب تاقو

 اهلخدي+ ىللاق مهنمريوكلا

 كريغ نيعب رالا لبقدح |

 م ا ل تلاق
 ككل ى

 ثودارملا اماو نيد رأا

 هك ذلا كاتتيأر دنقل

 اهيلع ىلع” و اهنيعب
 اهدي تادف اهلا رعذ لتو
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 لاق كحافتنا تلاقو

 حافتاانم ىلع طقاسنف

 كلما اذه هدنع نمتلاقو



 هللأو يمت تركد>تساف

 تتىانو تاو ىتتتم

 2 اند يانا فرعا

 مدل ندم اةدماو

 نيمآ ةرحاطلا مهسافناو

 ىلا خلا نع ىحي )

 0 ملاعب رلا

 ةحال#ا ةارما 0 هنأ

 تاحلاصلا تاديعتملا

 متشا ىرقلا ضعب
 زالناانب ًادنم ناكو

 يف
 اهرمار

 يلا ةجاحلاتعدف ةأرما
 ىلع عالطالا اهرار

 !! ةيرقلا انلزنف امتمارك

 متعرج

 انيل بلحم ةاش
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 هم مس صوتا بدع دسم هضم اع صا دع نصمت عع نمو هيوم د وسنة يدع

 اتعب ع

 0 :ىذ هذ - 31 رو

 لانلقو اهيلع انملاسو اهيا
 تركذيتل ربل! هذهديزت

 ةاثلا هذه نم كنع 1

 م ةماركو اي> تلاثرق

 اهانيلخ ةاشإ

 : 3 ءاإ 07-
 5 رد * حدقلا كلدف

 انل ترضحا

 اي ال_ءرانبا اند حوف

 كلذ اتأر املف فصو

 نع ةأر اانا اس

 ارم تااغذ ةاشلا

 ا اك هنإ كللدو

 5 م رقفمرق نح .٠

 لافذ اهيغ 0

 مة

00 
0 

| 
 يي

 الارض الج رناكو يجدز

 هذه حبلا ق هوى انب ىذما

 ردر مويلا اد هيف ةاثلا

 /ناج رودس ١ ع ريصاءاما مصعب ع وامس كودك باع داوم »لدوا ناوما اعض ا ودم ا ع

 تتسم هادس هسا < ةدكن تتسلل

 ىناوفلةخاو ا ل رطل مهتفدن ءأو هزجيعف سانلامهيلاج رف مم داسجا أ رو

 ا
 ا

1 

/ 
| 
 1 - هلل "دنع دج |
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 إ ندهلج 7 ر> ةرصبلانوعاطلا قوام لوق ىعمصالا ![تعمس لاق اي ركز ن نر لع (نع) | أ .جاوناقا اونوم 1

 ْ لوقي هز#ربدبعلا قعطفرأ املا قوسي ىثيحد,ءهفلخو هدلو هءمر هلرامح ىلع اهتعاب 1

 أ ىراسلاماما هن اخبصا-ق راطخ ةعنم ىذ لعالو * راجىلع هللاقيسب نإ

 ْ | ديلا ءلوسرنع فوعن نجرلادبع ( يورو ) هلام هلوق نمعمسال.لجرلاعجرف
 ْ كادضلا لاقو ه_:م!رارفاوجر# الف اهب ماو عقواذاو ه-لعاومدق: الف ةدإب يفءاب ولاب مته.ساذا لاقدنا

 أ اوجرخي ترا مهرمأ ليئارسا ينب كولمنم اكلم نا كلذ و دال ن٠ ءالؤهرفاعا ينكلاو لتاقمو
 يتلا ضرالا ىف نا مهكلمل انهو وازع اونبج مل اوركعف أود خف مودءلاتق ىلا

 كيان رثكدق تولانا اوأراماذ توما مهيلع هلال سراف اهنعءأب ولا عطقني ىتحابيت أن الف هإبولا !اهينأت
 مثراف كد ابع ةيصعم ىرتدق ىسوم لاو بوقعي بر مبللا لاق كلزذكلملا ىأراملف توملانمارارف مح رايد نه

 اوتافاوتو٠ مهلهل! لاق اوجرخاملف كءاضقو ثكح نم رارفلا نوميطتسب المهنا اوماعي ىح مهن ىف يآ

 تحورأواو>ورأو ادرجخاّ -- مايا ةثدل مهيلعىنااق د_>او لد رةتوم مهتوكم اود تتامواعيمج

 لتاقم لاقو فالآ ةءب رااو اك بهوو نس ايعنبالاقو فالآ ةنالئاو اكىن اسر !ءاطعلاقف محد دع غلبم

 ني ”الثواع ضب ىدا'لاقو افلا نين ىلكلاو

 تديلبدقو ةدمكلذىلع ىتاف لاق الأنيمي حاب ريفا نبءاطع لاقو افلأنيعب دأجب رج نبالاقو افلأ

 :ا:كلاموبألاقو نفاللآ ةرشعقور 8 !ل هو فاللآ هد ع

 اركفتم فةوف مالسلاو ةالمصلا هيلع ىنلا لق دير ,ف مطاصوا تعطتتو ءيماظعتمي رعو مداسجأ

 لوقاذه اءيجدتلا ثار> اف بزاب مهن لاق ىو يحأ فيك كي 1 نأددرلل |.ةزحايديا| ىل ات هللأ ى > ءافابجمتم

 لاقو ل.ةزح ىبكلذ ةمهب اصااملف لوقزح موقاونأك لب ي اب يلكلاو لتاقملاقو ني رسفملا نم ةعاجو ىدلا

 كدالبنورهعيف ءالؤه تديحأت تغشولف لموقالاديحر ٠ت.ةيف كنور دب مكن ردبعإ موق يف : تدك قر ا

 ملاعق كيلاومتارح تاءجدق ىلاعتهللالاق برا 1 كلذ لؤازاج#وأل رلاعاهشا لاق كاودبع و

 5 اصأام اوك كثف نامزلا نم ةدشو ءالب مهباصأ بهو لاقو اوثامف ىلاهللا نذا او.حا ليقزح

 مهنا اومعزو ءالبلا نهاوجبض- ةكموق نإ ليق ز> ىلاهللاىحو !ةديف نحل امتانحرتساو انتم دقانتملاب اولاقو

 اذك ةنايد ىلا قاطن اف توملادءب مهب ار دق أ ال ىف [ن ونظر تيلاف ىف تحارتغأت اوحارتسا اوناهولاودو

 تقرف:دق مهماظعو مهدا- جات ناكو مهدانف مق ليقز>ايميلايلاعت هللا ىحواف مهاتافاونام اماوقا اهيف ناف

 نا كرمايىلام:هللانا حاوراإلاا,تياىداتةاداسجات اك اقورعو امصعو امدوادولج محالادمب و محللا

 نبروص:م (ىورو) ةدحاوةرييك :ارربكو اهيفاو دا ىقلامه ال وبيلعو امي جاوع أقف 0 ىلا ىدو#

 اولسانتو مهموقىلااومجرف تناال هلا ال كده وانب د مولا كن احيساو يح ا نيداولات مهنا دهام نعرهتمملا

 | اممرداعالاب وثنو بلي ال مههوج ىلع توملاةنحسقوماوناك ممن وفرءارهداو ش غومللا هارح أ امدعب
 كلتد ووياانم طبيسا'كلذفدجويلهناف سابعنبالاق « مهلهللاب ةكىتلامهلاج الاون ام جد نف كلا لثه

 ةيقبأ مهثمب مث محلب وقعمللاممتاماف داوجلا ين ثرية: و توما نم مهرارؤ ىلع هللا مهتقم ةداتق لاق حا رلا

 لاقو داب+لابمثهرما ىلامتهللا غاي>أ امل مهتومدعب اوثءبان تءاجدقموفلالاجآ تزاكوإو اهونوبأ يبا مهاجآ

 اميمج تسذك افم>الا ىمتكتو ي دوعن نا كرماهللانا ماظعل اهتيا ليقز> يدانذ عابسلادريطلاامةقزمو



 4 مالاسلا هلع سايلاةصقيف بان 1

 هللاض يق 1 رارخالا ب اوكا نمءاشءلاو قاده! نبا لاق ةصقلارخ آى لان يلسرملا نس ايلا ناو ىل است هللا لاق 1

 زئارسايننبإف ثادحالا تمظع ماللاءيلع ليقزح ىلا

 ![ مهلا ىلا دللا ثدبق لج وزع هللا نود نم اهودبعو نائوالا اوبصت يح ةاروتلا ف

 مهيلا هللا دهعاوسنو داتا مهيقر هو ل
 وهو انآ سأد ْ
 3 ! نوثعب ىسوماس ءارتالات تاك اعاو ةهرع تيدورح تفرح اتت احس ل ا

 كولع وهو ماكلاض راقد و لسع ارساوتن و ءدأر وتلاماكد>-] نم ره اوعضو اونام لب ددعت

 مبتنت أمرمقو ل ارسا ىتاع ًأوباهكملهو ماشا ؛ضرا حقل زون نب عشو. ناكل ز بحس ناكو ةريثك |

 كلمد_ةمون مهل ءوادن مهلا ىلهتهللا ثعبق سأل طبس#و !ميحاوتو كاع مهنه طبسد_خاو

 لاَعِي اتص نود هموقووه ناكو ماتصالا ةدابعلع مربجو هموق لضاو ل-ضدق بجال4# لاقت
 لل! لعأ ضع: تدءءسدق قدعسا نبالاقو هوح و ةع و هلزاكو اعا دنيرشع هلوط ناو لحن هل

 دوونمامودبعياوناك ةأ ٌاسعاالا لعبلا ناك ام نولوقي

 ىلامهوعدن س ايلا ل ملا نيقلاخا نسحأ نورذتو العب زوعدتأ

 نوع الأهموعا لقد ىلا هلوق كلَذق ىلا دَللا

 ىلإ ةوييح الو تو ع يطال يلاعت هللا

 هرعأ موقت ىال ١ نأكو هقدرصو 3 مآ هناق كءاعم ناككىذلا كلل تحال نم نك مالا كاد

 ةأَرَعف مهتعب عادا «ديعر لعابغاخيعس نآكو لي رأاط لاقي أ ]بدال ناكوهدشربو هوذسإ و

 ءءاضقلا ساحق سلبا وس لو بكر ياك ب كرتو' عجوز زرببا؟ س اناا نيب زربت تناك ف اهريغوا

 عك ركح نمؤ٠ لجر تناك ان كو ءادتالل ةلاتق تناكو ساملأ نين

 :6و و مهلتق نب يذلا ىوس تعباَد ذأ مها :هدحاو لكل قدي تناك ين ةناققاج دي

 مر اك مهتلسقو لوارسا ىن كولع نع كوله ةعيرس تدو زد دق كا ذ عميهو اهنم شف أ ض رالادجو لع ا

 لحجر ليئا آرسا يت ن :مراحإ ]ده بحالاَن راكو لو ادلو نيم.ست دلو امنا لاقي وةرمع:تناكو لامتغالاب

00 1 

 ى اة #تتخلا تناكو أبت زي واهنرامع لع لبقتي واهنم شدعن ةندتج هلتناكو ىكدزم ل اقب اص

 معا

 َس 0 5 نم ] صاخ دق

 نحيط وة دهبي 5

. - 
 مق كلنأح
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 نأك و اتيح ابق نقي و نان رشي و نال اي و بق َلأهْريتة هناك إت لع ناقرش ةاكو هنا رماو كلا

 لع لاتحتو ةتنتجا كل: لجال كلو لع ءدسحت لو را هتأر ماو كة زعاممحاص راودج نسحب كلذ عم بجال

 اره لوةلة دعا هذه نوكت زآىرحاام نولوةد وأهتس> نه ةلوتجلا نورك ذم سانلاتعم-!ىلامصغ

 ىك ءّرم حاصلا دلال علاعحت كلما ةأر ما 6 اهايصقي+ ف كدتأر ماو كلاارما نم نوبجعتي و رصقلا ْء

 راسى كإ آ- ور قفتأ اهيا اليبس هيلادجن الف كلذ نعاهاهن كلااو هتنتجذ-تأتو هلتقت نا

 و قدما ديملا للحل اذ متت نال يرا هتأر ما تمنتغا هتبيغ تلاطاملف ديب
 َنآ مهترماو ساتلا نماء ليي رأت عمديف هدم عم واو هب رةدايعلع لبقم هبدب رام لفاغوهو

 :قومهكح ناكو روزلابةءاهشلا ن رم مهتل سام ىلا اهوباجاق كما بجال ب سب هناروزلاب ى هزم لعاو دهشب

 كلئاتمعت كنا كئءاساب هلتلاق قر ىك درمحر مصحة لات ماق نأ ل تقلا كلملا بسي نم ىلع ناعزلا

 هددت دعا و هلت لا

 تدذخاو لعسذ 5 هَعََب ت ماق سأتلا ةرضح هءلعر ولام اودوش قَبل تماقةكلذ ىو قدزمَر ناو ةتيمغاو

 و 2تدصأ- اطل اةقريطا هةريارقسلا ع نم كلام دقامفق ا صلاا دعا لقب ممماعهللا ب ضف ابصغ هعتدوج

 م يول وأي هرَمأَدَك دقو ءأيتعاأ تق تحج ع نعاتك اناوا “5 .ااهدسب حلقت ةناراالو تةفوالو

 قع كإ جامو راو أني تدعبَهَق امملَع هةقح بود>و ىذ "لإ بتعاتفغكو هراودجاتساق لبي وطذامز

 ككحمت تاج كل حءضغا- ءا!اتلاقق بقاوملايق كركفت :ةلقو كي ومو و كبف -الا هيلع ك ؛ارتجا

 ص000

 2ظذذ1101 ما

. 
00 00 

 عيدخو ,جعتتو يع

 نع 1 صيصخبأ ةرارآعم

 نيدهرملاكت ر 71 عارتت

 3 مم م 8 بسك 1

 لك لص«. بوإةلا بيع
 راوتالا نمبوبح بي
 شيلا ةدلو رارسالاو

 راغلا كتل
90-0 
 ةيمداتع

 ةأرما تناآكو ةدس

 ع دلواط َنكو 0

 3 سلا لق ةزحدا

 52 فى 0

 رعوربصلا ملء ىدلا, أ

 أرنا َكَد ١ اضرا

 ا ما
 ١

 تاه قرغدق كدلونأ

 لم. + لمجو زع هللا نا
 اي اوموق تاق م كاد [

 اوهتلا يح اهعم اوماَتق ْ

 2111 تلاص را ىلإ سح



 لاق ك_ت> اف ىلا جاتحي

 هللاو يمفأ ترقد:ساف

 تكنو كلذ نختم

 ىخانافرغا رك

 نيرادلا يف مس انعفنو

 _ 0 انداماو

 أ قاع نع ىحب)

 ا هذ ا 9

 ٠م ا هنأ

 يف تاحلاصلا تادبعتمل
 اهر أ ارهتشا ىرقلا ضعب

 روز الذاانب ادنم ناكو
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 يلا ةجاملاتعدف ةأرما
 | ىلع عالطالا اهتاذ
 ! ىلا ةيرقلا انلزنفامتمارك

 اهدنعن ا: :ااوركذف ام يه

 ال_سعو انيا باحن ةاش

 ا
 ا

 اديدج احدق ائررتسشاف

 3 :ىذ هيأ عضوا,

 :اقو اهيلعانداسو |ويلا

 تر ذي كربلا هدهدب رت

 ةاثأا هذه نم كتل

 0 ةما ركو ايد تلا

 اهات 1 ! انت ترضحا

 انب رشم حدقلا كلذيف

3 
 ىو!
 كثذلد

 ءاَم لان جوف

 آر املف فصو

 هذه ةرصق نع ةأرملاان] امس

 ع مربخا ماتااقف ةاشلا

 ةهم وشانل ناك هنا كلذو

 نكي ملو ءارقفموق نو

 ٠ يل لاق اهري-غ 0ع

 ! ال اصالد رناكوىجوز

 | هذه حب لا قد انب ىذمأ

 اق كلذ لذا نادم وأ رلاءتشال لاق كنوديعو |

 ّىَح نفكلا ل ثم ا

 اي

 نهل+ج رح ةرحب ءااننوع اطلا عقول لوقيى ص الا تعهس لاق اي ركز ندم (نع) اذ عار اةاواوم

 لوقي ىز2#ر بدبعلا قءطؤراهلا قوسإ ىثيحلب ءهفاذ رددلو هءمز هلراح ىلع اهنعاب 1

 ىراسلا ماعأ هن هل اخيصا-ق « راطخةمنم ىذ لعالو 4 راجىلع هللا قيسإ نأ

 كادضلا لاقو ه_:هارارفاوجر# الف اهب تاوعقواذاو ه-لعاومدقت الفةرإب يفءاب واب متهءساذا لاقدنا

 اوجرُ نام ىمأ ليئارسا ينب كولمنم اكلم ناكلذو داو+ا ند ءالؤهرفاعا يلكلاو لتاقمو
 ينا ضرالاىف نا مبك .امل اولاقو اول_:ءاو توملا اودركو اونبجمث اوركءذ اوجرذف ممودعلاتق ىلا

 8 مهيفرثكدق تولانا اوأرا املؤ تول مويلع هّللأ لسراف اا قت :انالف ءأ ولا اهيتأن

 مهراف كد ابع ةيصعم ىرتدق ىسوم أو بوقعي برويالالاق كلذكلملا ىأرامفت وملا نما رار مثر ايدند

 اون تاو فضال اود رخاملفكو اضقوك <> نم را ارفلازوءيطتسي المهنا اوملعي ى > مهسفن ا ىفةينأ

 تر او>ورأو اءرجغ اح ماياةثالث مهيلع ىتااف د- حاو لجرةنوم ممتع وكم أود تتناموأعيج أ

 ىاوفلتخاو اهيفمثو "رند عابسلا نو دةريظح ميلعاو رطل مهنف ةدزعءاوز :جيمف سانلامهيلاج رف مثداسجا

 لئاقم لاقو فاللآ ةءب رااواك بهووسا.,عءنالاقو فاللآ ةيالثاو اكىل اسر !ءاطءلاقف مهددع غلبم

 ني الدواء ضب ىدسلا لاقو افلا نيث١ كلامو ألاقو فال ةرشع قو وال ةو فالآ ةيناع ىلك لاو

 تدلب دقو ةدمك الز ىلع ى اف لاق انا حارىا !نبءاطع لاقو الأ نيعب دأجي رج نبالاقو الأ

 اركفتم فقوف مالسلاو ,ةالمصلا هيلع ىنلا ليقز> مهيلعرف م طلاصوا ثعطت وم اظعت رعو مثد ]سدح

 لوقاذه |يمجوللا مارح اف براي من لاق ىنوأ أ يح افك كب رأنأدبر , ليقز> اي دما ىلا» :دثاىحوفابجستم

 لاقو ليةزح ىب كلذ مهب ما موقاوناك لب يلكلاو لئا ةملاقو نب رسفملا نم ةعاجو ئدتتلا' |

 كوالبن !ورءءف ءالؤه تديحأ تئشولف ل !موقالاديحو :ترقيف كنور 5 رمكنو هلمعإ ! موق يف تنك برا

 مهل اقف كيلامهنا .- تاءددق قاعتهّللا لاو براي ما لاق

 2 اكشف نامزلا نم ةدسشو ءالب مهباصأ بهو لاقو اوشامف ىلا: هللا نزان او.>ا ليقزح :

 مهنا اومحزو ءالبلا نم او حمض - ةكموق نا ليق ز> ىلا هللا حو اذ هيف نحل امان>رتساو انتم دقاندملاب اواتو |

 اذك ةنايج ىلاقاطنافت وملادعب مهشعبأ اردقأ الى أن ونظرا ت ولا مهتحا رئأو او>ارتسا اوناهولاودو

 تقرف:دق موهماظعو مهواس ح!تناكو مهدانذ مق ليقز حاب هيلا ىلاعت هللا ىح راف محاتاقاونام اياوقا امو ناف

 اميمج تسذك اف م>الا ىمتكتو يدوعت نا كرمايهللانا ماظعل |متيا ليقز> يدانف عابسلارريطلاامتقزمو

 نا كرمايىلاع”هللانا حاورالاا,تياىدانفادا- جات 3 8 اقتدرعو امصعو امدوادولج مدللا دعب و محللا ا

 نب دوص:م (ىورو) ةد>اوةريبك:اوربكو اهيفاون ام يلا مهاث هبيلعواءيمجاو ع أقف كل امد لاى دوت اه يلا
 اولسانتو مهموقىلا اومجرف تناالاهلاالك دمه وانب د مهللا كن احويساويحا نيداولاق مهنا دهام نعرهتنملا ٠

 |ىمرداعالااب وننو-دليال مههوج ىلع توم اة نحس قو ماوناكممأ نوفر ارهداو ش غودهللا ارح ا امدعب

 كاتدوولان م طبسا'كلذ ىف دجويلهناف سابع نبالاق * مطهّللاب ةكىتلامهلاج الاون ام

 ةيقبا مهب مث محلب وقعمللاممتاماف داوجلا يف ثريصقتو توملانم مهرارؤ ىلع هللا مهتقم ةد انو لاق حيرلا

 لاقو داو+ مث رما ىلاعت هنا ءايح امل مهتومدعب اوثمبان تءاجدق وغلا لاجآ تذاكولو اهوفويأ مهلاجآ
 مجمع هللانأ او وملعاو هللا لبس يئاولتانو

 با

 ظ

 ظ

[ 
 0 شاد اولا اليس والم



 ظ

 رهومجيسع سم

 ةالأ

 4 مالسلا هيلع سايلاةصقيف باب إل

 هللاض,ق !رايخالا باعصا نمءاملعلاو قا -١نبالاق ةبصقلارخ ىلا نيل سرملا نا سايااناو ىلاعت هللا لاق

 مهيلاهللادهعاوسنو داسفاامهيفروظو ليئارسا ينبف ثادحالا تمظع مال كاهيلع ليقز>ح ىلاعت

 وهو ايبن سايلا مهلا ىلاعت هللا ثديف لجوزع هللا نود نم اهودبعو نائوالا اويصن يح ةاروتلا يف

 ميلا نوثءبي ىمومادعب ءامننالاتناك اعاو نارمع نبزوره نب رازمع نب ص ا>:ؤ نب س نباسايأ|

 كولممويفو ماشا ض را ىف نوقرفتهذثموب ليئارساونب م ةاروتلاماكد-ا نه اوءيضو اوسلام ديدجتب

 مونين اممدقو ل-يئارسا ىبب اهأوباركملهو ماشا ضرا حفل زون نب عشو, نا كلذ بيس ناكو ةريثك
 كلمذ_ةموي مهيلعو ايبن مهيلا ىلا_هتدللا ثعبف سايلا طيس مثو !ميحاونو كبلع مهنم طيسد_خاف

 لاقي امص نودبءي هموقووهناكو مان_صالا ةدابعىلع ممربجو هموق لضاو ل_ضدق بجالهل لاقي

 ءلالهأ ضع تءمسدق قدسا نبالاقو هوجو ةعب رأ هلزاكو اعارذني رشع هلوط ناكو لعب هل

 نوة#:الأهموغل لاقذاىلاعت هن هلوق كالذف ىلاعت هللا نو دن هاو دبعياوناك ةأ أماالا لعبيلا ناك ام نولوقإ

 ىلا هنوبييالو هنوءيطيالو يلاعتهللا ىلا مهوعدي سايلا مؤ. لاق نيقلاهخا ندحأ نورذتو العب نوءدنأ

 هردأ موق سايأ ناكو هقدصو هب نمآ هناف كياءيب ناكىذلا كلا حالما نم ناك مالا كاذ

 ةازغيف مهنع باغاذا هتيعر لعاهءا> ب ناكو لوب رأاطلاقي ةأرحا بجالل ناكوهدشرب و هددسإ و

 ىضفتر ءامضقلا سا < ىف سل ساو بكر ياك بكرتواهجوز زرير سانا نيب زربت تناكف اهريغرا
 نيب ند صاخدقناكودهناعا منكي مكح نمؤ٠لجر 500 اطناكو ءايدنالل ةلاتق تناكو سال نيب

 نكيو ةنصخريغاب 00 ةنيذلاىوس ثعباذا مهخمدحاو لكل قدي رتتناكى ن ةثاهلث ادي

 مولك مهت انقو ل ارسا ىف :ب كولم نم كوام ةعبس تجوز:دقكلذ ذ عم هو أمن ه شف أ ضرالا جو ىلع

 لجر ليئارسا ينب نمراح ا ذه بجااللا ناكو لاق ادلو نيد.س تدلوامن :الاقي وةر.٠:تناكو لايتغالاب

 رصق تباح ىلاة-نينجلاتناكواهنإ زي و اهنرامع ىلع لبي واهم شعب ةنينج هلتناكو ىكدزم هللاقب حلاص
 ناكواني> اهيفناليةي م نإ رشي و نالك ايو ايف ناهزيتيةنينجلا كل: ىلع نافرشياناكو هتارعاو كالا

 لع لات و ةندنجلا كل: لجال كلذ لع هدس< لوب راهتأرءاوكَد زءامحاص راوج نسحب كلذعم بجال

 اذهل هالة نينجلا هذه ن وك.” نا ىرحاام نولوةي و ايتسخ نم ةدنجلا نورك ذب سانلات عيال مع

 ىك دزم حلاصلاد لا ىلع لاتحت كاما ةأرعا لزن لخاه : 1
 رفس2لاد!اجورخ قم الييس هياادح الف كلذ نعاهامني كلخلاو هتشتْح د سابو هلتقت نا ىف

 هتاياج لاذع نود ناك دز“ حلا صلادوءلا لعلي ااه متنالوبداهتأر ءا تماتغا هتبيغ تلاطاماذ ديعب

 نا مهترماو سانلا نما لمب راثءمجف هت وعم كربلا هب رةدابعىلع ليةم هبدي رتامع لفاغوهو

 كلذ ىف مبكح ناكوروزااةداهشلا ن نه مهل ام ىلا اهوب جاف كلما بجال ب سي هنارو زلا ىوزءلعاودهشي
 كلملاتمتشكنا كنعانغاب هلثلا اقوىكدزمترضح ًافةنيبلاتم اقنال تقلا كلملا بسي نه ىلع نامزلا

 ثذخاو لت:ذ هلتقب تيمافسانلا ةرضحهيلعر وزلاب اودهشفةنيبلا تماقاف كلذ ىدزمركناف ةتبتغاو

 هايصغب فيكهتأرماو كلاارءانم ن اوبجمتي و رصقلا

 اريذتبصأ ء1طلاقفرب ا هتربخارفملان : ه ثلا دقأ هلق حا صلااد,ءأا لمقب مملعهللا برضغف ابصغ هتنباج

 دنمانب مري وانرواج دقوأ واعيف هزيقن اذ :؟دقو 5 اما ل نءانك اناوادب ااهدمب حلقت اناراالو تقفوالو

 درع كال>امو راوجلا انب تحبةف انيلع هقح بودجول ىذالاه:ءانتفكو هراوجانسداف ليو طنامز

 نت كلت بضغا-ه!تلاقف بقاوعلايف كركف:ةلقو كي ًارءوس و كبف -الا هيلع ك؛ارتجا

200 

8 ْ 

ْ 

ٍْ 

 نحو اهجوزو اهسفن
 موهءلاره اظاظدل تفاطا

 نع صيصختل ا ةداراعم

 نيديرهلاارغي ر#<وارت 5

 نا مهل ولق بييطت ىلع

 لكل ص بولةلا بطب

 راونالا نهبوب.# بيط
 شيعلا ةذلو را رالاو |

 رافغلا كلما

 تراطامللكلذ يف ىنعملاو |

 اندنعام باط انب واق

 هيدا 6

 ضب
 يطقسلا 5 رسأا

 هنا « هنعىلا#ت هللا ىذر

 ىطةسإا ىرسال 00

 ةأرما تناكو ةذ.4:

 دنع دلوال ناكو ةحلاص

 ىلا امو مل.لا هئبف ملهلا
 ىف يصلا لزنف ةلجدلا

 ع ملعملا فذ َ رغف ءاملا

 ىرسلا ىلا ىنأو ةسفن

 كلذب هري_خاف ىطقسلا

 للان اوهوق لاقو متغاف
 دينجلا محم ناكو همأ

 عم ىطةسلا ىرمسلا / -
 مءوربصلا ميما

 ةأرملا تلاقف اضرلا

 ءىث ىأو ىزذاتسأ 8

 ىرملااطل اقف كلذب ديرت

 تااقف قرغدق كدلونا

 لءفي ١ لجو زع هللا نا
 انب اوموق تلاق م كلذ

 اومتنا يت> اهعما وماقق |

 111 تلاقف نيبلا# ىلإ



 لعفتال هلت اقف ديعلامويي
 داق ىلاعت هللا ناف كلذ

 هللاو كرتلا يف )١ صخر
 نح اهنيفاويلا انتجاح لعب

 انفاضتسا نأ كلذ

 مو مويلا كلذ يف فيض

 اذه هب يرقنامان دنع نكي

 اه#ذل .انجعحاف فينغلا
 اذ_ه لجراي 4 تلقف

 هعأر 5 ابا انرمادقو فيض

 اذا او ةاكلا كلت كش

 اهيلع ىكبتنافاخت لاف
 اهذ_خ هل تاقفانرانص:

 تببلا نم ا-مب جرخاو
 را.جلا ءارو اهحذاو

 قارأ املذ ىذمو اهذخاف
 ىلعأ نم ترفرف اهمد
 انيلا تلزنو رادجلا
 تتلفتا دق اهنا تيدط

 اهرظنال تجرد هنم

 تاقف أبيف خاسإ وهاذاف

 اببع تيأر ل-جر اي هل
 ةاشاادذهةصق هلت ركذو

 رادجلا لبعأ نمتازن يتلا
 ( ىلاعت هلال مل لجرلا لاقف

 ا

 ظ

 ظ
ْ 

 ناكذف اهنم اريخ انلدب

 ةاشلا نال" تناكف كلذ

 بلع هده اا كم
 هلك اذ_هو السعو انيل

 لاق فيضلا ماركا ةكربب
 تلاقمن كلذ نم انيجعتؤ

 هذ انتموةنايدالوأأب

 ن دي رسملا بولقيف ىعرت
 | باطم-مولقتب اطاذاف
 ممولق تريغت اذاواونبأ

 جب وا_ةاوبيطف|ميلريسفت
 كلذي تنع دقو (تاق)

 2 7 8 4 هإ 3 0 :!١! ااه (- .٠ ه لاس |[6
 قهاوشب ق>لف هنعج رخو هصقر رس ا سح او كلذ سايلأ ع.سأم ةلاقدلتقو سايل بي دمي مث م لاق

 االكك

 0| ناكام ناكدقتلاقف هراوج نيظفحتف دحاو لجر نعوفم' كرطخ مظعو كاد عسب ناك امامل لاقف

 نيدع هياوله يلع بضغ- ةىلاءت هللا نا مجرب ب ن رادرءاو همر هروب جالىلا مالمسلا «ىياع ساي || ىلا هّللا ثعبف

 ا.يكابمالاب « كدز»ةئرو لع ةندن جادربو !ءمءنص نمإب وتيم نا |ءونا هس فن ىلع ىل آدقو اه ظ مهر وظا نيب هولتق

 قحابيف نيتاقلم نيةفيجا وعدي اممعدكفسين كلم رشأ ةنيتجلا فوجيف هنأ رءاو بجال ندب
 هسمأ ىف هيلا هللا ىحو ا اع كلملارب لإ اوساي أملاءاؤ ل ٍةال اق الا مب ناءنءالو امهمول نع اءهماظع ىرعت5

 الا هيلا انوعدتام ىرأام هللاو سايلاب هلماقث هبضغ دتشاكلذ كلما عمساملف ةنيتملاو هتأر ءارماو
 لثملعالاناثوالا | م ديع مهتماك وامىمسوانالفو انالفذ ىراان هّللاوالطاب

 لضف نمانيلع كل ىرئامو ءىةلطابهنا معزت ىذلامثرمأ نمالو ماين دنم صقن» ام نيكل وة

 نوب رشب ونواك أي هيلع نام

 ع.وسهيف ىقب هنا لاقيفار اغم لخ دف هذحمشاو لبج بعص ! ىلا سول ىق:راف لعب ةدابع ىلا كلملا داعو ل اءجلا

 ين مورجشلار اهو ضرالا ت ابن نم . ملك ايو فو.كلاو باعشلأ ىل !!ىوأبا اعثا>ا9١ رفادي >حوادب رش نينس

 هنع عف لإ وهظفحم وهرتسإ ىلاعتهللاو ا يذودبت# وهرايخانوءةوتنو.علاهءاعاوءضو- ةوهيلط

 بجيل كلما نب | ىلاعت هللا ض رهاف ممن ههظيغع اشر مويلعدراو ظاىفىل اعتهللا ن ذأ نينس عبس هل املف البلا

 لد اونتفدقاوناكو العب همنص اعدؤ هنم سدي ىد>تادأفهإ م شوه. لع ميزع اوهيلاهدالواب>اناكو

 _لءجو هءانما مثواعجو هبإ مهواكوف نداس ةئايعل رادلاواءجو كب ءاعب ال !ولاةؤ هب مهتني داوم مهنا د هومظمف

 " نآطيشلالوقيامىلا مماذ“ اننوء:صرةئاعب رالاو مالكل عاوناب م (ملكيف م '*صلا فوج ىف ل دي ناطيشلا

 نبا ضرمهدتشاامافع ايبنالامتوعسإ وا م نوو ه» و سانالامتويتكك ا كانتا مه سوسو و

 ىل اعتدنا عمت م محى هلدوعدف ةيفاعلاو ءافشلاهدبالك_:اوياطي و لعب ىلا هلاوءفشي ناكلملا باط كلملا

 ضي رااو هيل' عرضتلا ف نو دوت < مهو مالكلا الو هفوج ىفج ولولا هن م /ذ مو هنص نع اطيشلاهتردقب

 ىىهو ىرخاةهلآ ماشا ةيحان فنا كلما مما بجاللا لاق ثالذ مهيلعلاطاملفاد دهجو لأالا كلذب دادزيال

 . الواو كيلعنارضغهناف لعب يلا كلعف شت نا|,اءإف !هيلا كل نوعفشي ءايبنالا ميلا ثعباف كلا ل_ثء مظعلا

 هاضرب اطاو هعيطاان او لع برضغءىش يال ب جال لاقف كنب | ضرم ىف شو كب احادق ناكل كيلع هبضغ

 هريغدبعي كلاب رفاكو هو املا سا د هيف تطرفو سايل ل_ة:ل كذا لجان ماوااق طق ةعاس هطخساملو

 سدلو يف اعجوب هبلطن :علو:ثماناءاذه ىو يب هلت3اناى ف كو وب جالا كءلعهيرضغا ىذلا كلذ

 ءذخآ > هريغ لغشالر ومى يمر هبلطا تغر م: ىن |فوءواف دمصقيف عضوم هل فر هالو باطم سايل ال

 نااهولأب و ماشلاب ى لاذ" الا ىلا اومفشمل ين ةئامعب رالا ثءب هنا مث لاقهيضراو هنم ىلا حب راو هلتقاو

 مانصالا ف جولولا ناطيشلال جوز ءهللا عنف اه موداكو مانصاإلا ىلا وهلا هنب |ىتشل كالملا مص ىلا مفشت

 جررخف لاق مويلا اذهيف سايلا لقا نا فيكو كالا لان كلذ هريخأو كلملا ىلا اومجرف مهملكن+و
 مهفقوتسي م مهضراعي و لبجلا نم طب ناديا هللا ىحوا س ايلاديف ىذلا لبجلالاي<اوناك اذا تح ةئاعب را

 مهيفل ملف لبجلا نم سايلا لزتف مهب وإق ف بعرلا ىقلأو مهر *كنع فرصاس قاف فخنالاللاقو مهماكي و

 اهوغابتا مب رةلاسرموقلا اما اوءمساف كئارو نهىلاو ييا'ىناسراهللا نام لاتاوفقواملذ مهفقوتسا

 لي ارسسا ينبدلا ان أالاهلا الهلا انا ين ب جالب لء:تسلأ كلوي يلاعتهللاناهلاولوقو هيلا اوءجرا كبح ارص
 كنبال ءافثلا باط” وى ارش ناىلع كل ةءَةلقو كالوج كنلمك الف مهتاماو محايحأ اومهةزرو مهقلخ ىذلا |

 هروف نمهنتيماالو كذبا كنظرغاالىم-ا!تيل 1ىناو تئشامالا اءيش مهمسفن الن وكلع ال نمت ىريغ نه

 اذه



 1 2 دع 27 ده مل 0-0 ا 3 ديس

 | كالا اوراساملفايعردس امرا نر ءةمدقوأ 0 هه لاتاملف قودي لع لالادحان لمت تحانه أ

 دقو ليو ط فرحت لد روهو لب لان م مم( لع طا نمامأأ نايهوربخاوس أ !!مه لاق ام هلاولاق ةيلأ اواصدو || '

 [ملو انفقوت سان لال .هردص ىلع امال> دق ةءأب ءورءش نه ةبدج ءيلعوه رد سد قمرعش طفكو لعق ل

 ةد>اورهو ريثككلا ودعلا|اذه ىف نيو انت سلات ءطقتوةبيطاو بءرلاانب ولق ق هل فْدَةْف انعمراص انفقو

 عفن م اقف سأيلا مالك ةياعاورسقوبلا مث ءلاانمجر ىد هنم انني .عأالمو هعجارتو هءككن ناردقن

 ءء قباطهنانوملعت متا و هب قونأتو ,هوقلونو هو.تيفل ني>هباوشط,: نا هذم ىذلاام ايح سيلا مادام ةأيحلاب

 ركللإالا سايل قيلت اماذاسج ال لاةؤ هب شطولاو همال5 نمو ه:عانعنم ىذلاب كانربخادق هناولات ىودعو

 هيلع لايتدسالا م نمو هدهع م ميكب عو سابااوةوةلا ىو ز نهدموق نهال رنيسمخ هل ضف ةعث : داو

 || ارةطاناق يكلمه دوال سلخ نم منكعي دمع رتغلا دمع !١نئاديل مءارو نمو مثهب اونمآدق مها هوعمطإ ناو

 نولوقي دم متاوص ألعاب ن ودا مك 2و هيفاوقرفت مهما مث مالس سأادملع سامأ| هذ ىذلاليجلا كالذاوةتراّىح

 انموق 8ع 2 كلذك :يدحلا كامو كاكا انمآ دق اناف كسفنأ :للع فرشاو انلزربا هللا ىناي

 ىلا كانبجاو كب انمآو تلقامانفرعو كتلامسرانتنلب دق نولوةيو مالسلاكيلءنؤرقيو كلذيكد

 امع يوتلنو انةرهاام ىلاد + ':نافاننحا + ؟حاو ان رهظا نيد مقاف اني رو سروانيبن تنافانيلا لهف هيلاان”وعدام

 مهنمارك هناك اذه لكرانيلاعجراوانكرادتف كلانتعاطو كبرانن اما د.ب انع فاختت نا كمسي سيلوانتيبن
 مو م مطر رو م وهنا هط>خس نم قفشاو هّللافاخو م :'ءادبلق قعقو مهتل اقم سايلاعمساملف ةعيدخو

 ىنماعي : نادتل اسف ىل اع هللا توعدىناولاقودسفن ىلاعجر مهيلاز اروربا !! ىلع ممصامأذ مهنم عمس ىذلا دعب مم

 مف نيق دامص اون اكن ا مهمل لاقف هلا 2م فوتو ىلاعتهّللا نماماحلا كلذ ناكو مثرمأة قيقح لع ىنه ءاطي و مهسوفن يفام

 َىَح هلوق متتسا| اعيمج مهقرحنر رانب مهمرأر مهب .نفكاذ نيب ذاك اوناكتاو مهيلازورباا ف ىلنذئاف نولوش

 لات رحاو ءولاريمض نع عدترب ريو هبجال خاب ولاق نوءجا  اوقرحاف موقوف نمرانلااورصح

 قحاوأب اق يأرلاو ل ا ما اومهنمىوقاو هكئلواددع لثم ىرخ ا ةثف مل ضيقف س ١ لا ارماىف اين

 هتوطسو هلل نم كب ومهللازوءناناهّللا ى ١اب نود انياوادهجو نيةرفت» هوقتراو ليجلا كالذ اوذاو

 م6انماعولو ١ 03 ؛ ًارريغنم كباوركع كيلا ازا اوفلاخو اوقفان ةقرذ كلوا انلبق كوتانيذلاك انسلانا

 هللااعد متل اق م سايلأ عمسأ أذ مهنم كالو انل مقتن أو مب 0 "أمن وسإ ميكلهأو مجرما هللا كافكدقن" الاو مهاناتقل

 7 ء> رز نم لب  دشا!ءالمأاىف كل .انباو كلذ لك مثرخآن ع اهيجاوقرحافأران مهيلعر طماف ىل والا هتوعدب

 ممم و2 2 قب د ١ سايلا هيمن نامسأ ىلع ىلاعت هللا هدعو

 | هزباضرم كلذ نعهلغشهناالا هيفا 0 نا راو هظيغ َك اظيغدادزا أيناث هب ادصا

 هنا ١ بتاكللر ظاو هعملزنمف ةيأأ سناب ن م هنا ارما بتناك وهىذلا نمؤملابتاكلاس ايلا او< هجوف

 هن اهيا ىلع هعالطا عملا ناكو هناعاع نمديلع علطال كلذةلر ظااعاواهوركمالو اوس سايلادب ريال
 لسرادو#ههجو اهنرومالا ةراصو لاو ىأرلا دادسوةكمحلاوةن امالاوةءافك ||! نمهيلعوهأل هنعارضغم

 ءاحناو مهنع ف. ختاادارازا هبدو:اي و سادلا اوةئورنا بناك. !!نودمهيلا دهعو هب ادصا نمةئذ دعم

 ناىلزآ قة هنادللاقف ةبان الا بتاكم الرهظا ه1 موعود رش 5 ملهتن 2 أءزاو ور بناكلاباست آمهعم

 ساما!ةوعدب كالذن|تفرعدقو ينب !هيف ىذلا ءالبلاو انب!اد صأ قب رح نماي ايالبانتب اصادقف ظءناو بوتا

 هنأو اندنأو ان.”دقاناهريخاو هيأأأنلوس رنكف هتوعدب كلهنف 8 ىهوق عيمج ىلعو ,لع اوعدي نا نمآ تلو
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 ْ أنا ماو انر اب انرهظا نم سايلانوكي ناالا انمانص ا عاخو انب راك رنددي رئامو أنتي و" ىف انحاصيال

 دهسا

3 [ 
١ 

٠ 

 لاقف' ىدلو .قرغ ننأ
 هب تدحاصف انهه معلا ١ كلا ىلا اوراساملقابعزدس

 رهخلا نم ام ادجاف د ىنبا

 ا 0 ا 3

 تضصضمهو هدم 1 و

 ىرسلا تتفتلافاهل زخم ىلا
 ءيش ىألاقو دينجلا ىلا َق
 لوقأ دينجلا لاقف اذه
 ! ةيعارم ةأرملا هذه نا
 اذهو اهيلع لجو زع هلل
 هللال ايعارم ناك نم 5

 كملف هيلع لجوزع
 ملعت تح ةثداج ثدحنال
 مكذ ال5 نك امان اع
 امتملع الا ةثداح نكست
 ناتلاقو كالذ تركناف
 نماذدهو كلذلءفي  ىفد

 ىذر اهالومعم اهقدص
 ياه انعفتوا,رنع ىلاعت هللا
 اندمأو ةرذتالاو ايندلا
 نيمآ اهردبعم نم
 سن كلام نع ىكحو )

 ( لاقدنا هنعمهللا افءراند :

 تب ىلا اجاح تجرد
 نيسلا نمةنس مارحلاهللا |

 اذاو قيرطاا يف انا اننبف
 الوداز الب يشع باشب
 درف هيلع تماسف ةل>ار
 اهمأ ٍتاقف الا لع
 تنا نبا نمو باذثلا
 ىلاو تاقف هدنع نملاق
 نأ . تاقف هيلا لاق نبأ

 هيلع لاق ا دازأا
 عطقتال ال قرطأ! ناد تا قف
 لوف برشملاو لك ًالابإلا

 دق معن لَو ءيث كم |

 ميجورخ دنعت دز



 ف ردأ ةسف ىدإب

 هلوق لاذ ىهامو تاق
 اموتلَقف 0 ىلاهت

 امأ لاقف ص.ءيبك ينع»
 اماو ىناكااورف فاك هلوق

 اماو ىداطلا ورهف ءاملا

 اماو ىو أي ىذلا وبفءايلا
 داصلا اماَوملاءلاو رف نيحال
 ّ بسدعص نوف َق داصلاوبف

 ا هؤهو اداهو ا-يفاك

 ضب الف اةداصو اااءو

 ىلا جاتحي الو ىشخ الو

 كلام لاق ةلحارلاو دازاا
 03 اذه ةئش ؛كعمدس اهو

 ّ ىديق تءزأ مالكدأا

 ١ هلبقي نا ىلاإف هديا ال

 ريخ قرا خوشأب لقو

 املس ينخأأ بانك ند

 باّقع امهاردو باح

 عثر ل 02 5, [ءالا 2 اذازاكف

 لوقي و ءامسا و“ ههجو

 تاعاطإا هعفنتال نها

 ىل به ىءاءللاهريضن الو

 هلام ىلرفغاو كمفتذلا ٠

 سانلا مرخا املف كرش
 ينال مهل تلق اوبلاو
 نا فاخا خ يداي لاَقف

 كيبااللوةيف كيبالوقا

 عمسأ الإ كي كد كلو

 | كيلا رظنا الو كمالك
 ىردل نع باغو ىذمت

 ىكبي ودو ينعالا ءجاراق

 ىذلا ببطلان لوقو

 يءد كفرس ةيضرا

 لخا 2 ل لالد ىفذد

 را

 تفشَو

ّ 
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 ظ

 م١

 | كيعت اك يتااانتطآ انملخ دقاناب سارلاربخا هل ل ةر مانصالااوازءي نا هموقرءادنا مث لاقانب رىخربءانرب# و

 قلطنافلاق كلملانماركم هلككلذناكو اهكلم ءاهقرح ىذلاوه» نوكيفانيا| لزب ىت> |هرماانل هادقو
 هياادسفن تقاتف هتوصسايلا فرعف بتاكلاهادانف سايل!هيف ىذلا لبجلا اولعىتح هعمةئفلاو بناكلا
 ظ ددجوهقلاف حاصلا بخ !ىلازرب اذا مالسلا هياع سيلا ىلا ىلاعتهللا ي>وأف هن اقل ىلا اتشمناكو 4 سم او

 هموقو يغاطلارابجلا اذه كيلا ىنث»ب -ةدنا ندؤملا لل اقف ربه !امهللاقو لعمل .وهْهناصو هءاازريف دولا هنم

 هيلا ىهتناو هلءذا نا تك شاع ىنرهاف ىناتةي نأ يهم تساو هءأأ تدج رنإ!ف 'ا1 ىلا] ةودلاق مهياعصتقو

 هغاباف بحت اع هيا ينتا سرا تش داو كعم ”دهاج تك ثناو هتكرتو كلءهتنكو كيل تءطقناتخشنا

 كءاجام لكنا ساما ىلا ىلاءتهّللا ىحواف اجر راجرف انرما نهانا له كب رتوعدتئش ذاو كتااسر

 هناف هيااكب تاو لخرلا اذهتيةلدق كنا هل ءرهتربخانابجالذاو كباورفظيل بذ و ركم مهنم

 دنعةتءارب و هرد_ءدعمكقاللطنأ راق دعم قأذناف هلت ةي نا نما كرها ىف نهاددةدهنافرعو 3

 وه تاماذاف لاحرش ىلع هتيها مث دريغمم هلن وكي ال ىنح ءالبلا هنب ا ىلع فءاضا اراك عد: :اسواو تود

 هنباىلع هللا دش هياعاواخ داملذ بجاالل ىلعاوم دق ىد مهعمس ايلا قاطنافلاق هدنعمقتالو تناع.جداف

 املف هن اكمىلا املاس س ايلا عجرو ساي نع هب احصاو بج ال كل دب هللا لغشف همظكي توااذخاو عجولا

 هللافف هبءاج ىذلا نهؤاا بتاكلاهنعلأ سوس ايل الت: هعزجرقو هرهانهاوغ رفد بجال نبا تام
 ظ

 اهتع قرطاف هنمتةثوتسادقالا كب حا نك امو هياععزجلاو كنباتوم هنع يناغش دق هنأ كلذو لعهب ىلس ل

 ىلا قاتشار هب ماقملاو لب + | يف ثككمملا نم س ايلاىلعرمالالاطاملف هنب ا ىلع نزلا نمدب ناك امل هكرتو كك

 نونلايذ ىتهنب سنو مايو ليئارسا ينب نهةأرما,لزن يت> قانا و لبا ند لزنف سانااو نار معلا

 لابجلايفهدوءقدعإ تويبلاقيض م : مال. سااهيلع سايأا نا مث لاق اهياعردقتةمارك هزعرخ د: الو أاه دي

 مث هلق ابثحوأو هقارفل سنوي مات عزجف لاي يف هناك ه ىلا داعف لايجلاب قودالا ب>اف امحودو

 قرتل از ملف ساي بلاط ىف تجرذفدب اهتييصم تماظمن هتمطف نيح سنوب !منبإ تام يحاليلقالا ثيلي
 تمظعو ينباتوء,ك دعب تءجتف ىناهل تلاقو هيلع تءداسف هتدجور هيلع ترثء يت> |ميف فوطتر لاءإلا

 قييصمربج و قال ىحذا ىلاعت كلب رعداو ينمراف هريغدلو يل سدلو قلب هدقفإ دعشا يدم رع ماب

 ديعانااعاودب ترمااماده سيل السلا هيلع سارا! اه لاةف هن اكم تيفخا دقو هئق نأ ىجت ٠ مدت ردق ىناف

 اللاقف ام,لع ساياأ باق هللا فطءف تعرضتو ةأرملا تعزجف اذهب قرمانلو هب ىف رقرمااع لم روم اه

 ءالبلاهدهجاواعرذ كلذب ساما قاض هموقنايصتتلاط املؤ لاقهمضوم ىلا داعو هكرتو فر هع اوسايلا

 تسلاهيفتنا ىذلاعزجلاونزحلا اًذهام سس ايلااب دورحروعلمفأ اخوهو نينس عويس دعب هيلاهللا ىدسواف

 نها
 يي

 قوضخ, او كيف مهةضخ: ارت ىف واهو ليث ارممأ ينبتالمدق ىف اف قانا ىنقحاتو ىنتيع ماللسأا هيلع ساي لاق

 كهابشاو كب ام>الصو اهماوقاعاو اماهاو ضرال كتم ىرعا ىذلا موهأا ادهام سايأااي هيأاهّللا ىح أف

 ءيذي أف هبا, يل امتهّللا ىحو أف ليا رسا ينب ند يراث ىطعاف ىملا ب ينتع مناف س ايل لاق كطعا ىناس نكلو

 الوقوعدبالا ةباحمس مهيلعءىشن:الف نيذسميسءامساانئازخ نه يننكع لاق سايلأاي كيطعانادي رت

 | مظعلالضفلاو ة.-اولاةمحرلاو:ىناذ كطعا ينإأساف ىقاخ نم قوفصو ىضرا ىف يتجم>و ىج ىلع



 510 ا 0

 نم ىداجعب م>راانا سايلأاي ىلا«: هللا لاق كلذالا هذيل مهناف «ءافشنالا ه 'راطق نيس عبد مهيلعر طع ْ

 لدا

 اك محراان | لاق نينس تف لاق نيل اظاو ”:اكناوكالذ |

 مينلحج حرا
 انا لاق نينسس سمخف لاق نيملا ظاوناكذا مكلالذ نمى

 ينكلر نيملا ظاوأ ا؟ناو كلذ نم ىفاخ محراان ل لاق نينس عد رافلاقن ,ملا اظاوناك ناو كلذ نم

 شدعا» نم ىابق ع ماالاق كتعافشيالا 5 نإ _

 يدح نيمدع ثالل' مهعر ع .رطملا هللا ك سمأل تءوضر :لق سأملا لاق ط>ح2:مل نا ضرالاو تا رنا نم كبارش

 كمامط 0 ءلأ لن: ريطلان :مامشدج كلر ذعدسأ لاق

 ١ هموق نم فت:# هلا ىلع ساي ااو ادب دشا دج سا هاادوجورجشلات ماو هملاو باودلاو مارا

 دقلاولاق تدب زيا حا راودجوازا اوناكف هموق كلذب هفرعدقو ناك اي> همتارو قزرلا هيف هلقاسنب عضوع

 لوئارسا يب باصاس ابعن.!لاق ارش ناك ' كلذ لهام-منمىناي و هنوبلطيف ناكملا اذهسايلا لغد
 تيازوق قد ندد *رعن تلاقف ماعط كد:علهاشلاتف زوجمب ساياارف تايلاوةمنينس ثالث طحفلا

 اارجت الم ىت> كلذيفهللا كرابذامهمو ةكربلابام_ميفاعدف تب زلاو قيقدلا نم ءىشب هتءإجف ليلق
 لجرىب رءتلاق اذه كلن أن ماهاولاق اهدنع كلذ ليئارسا اونب يأراملفاتي زاجب او ت'المواةيقد

 ىلامهنمبرهف هودجوف هوبلطم_منامث اولا كلذاهلاولاقو هوفرءف هتفصإ هتفصوواذكوا ذكهلاح نم

 معامتلا اولايجلا

 4 مالسلا هيلع عسيلا ةصق )ل

 تفخاو هت افرذ ؛ناكو بوطخأ نب سيلا ىمسي نبااهل لئارس' ين نم ةأرعا تدب ىلا ىفاسايلانا مث

 هعم بهذ ناكف همزلو هقدصو هب نعآو سايلاعسيلاعبناو هب ناكيذلارضإأ نم يتودف هلاعدف هرمأ

 ا كنامالسلاهياع ساملا ىلا ىحوا ىلاعت هللا نام ااشامالغع سيلا ناك ربكو نسا دق سيلا ناكو بع ذاهرح

 تائنلاؤر 00 طاو باودلاو 0 || نه ليئارسا ينك 0 وضم نك قانا .ماريثك تكلهادق

 هنا اناماف 5 ل د م 0 0 ءاليلا نم م

 | رجشلاو رطلاد تل 1 0 | تكلم دقو انور كله نق _ 1 و مهلاقو ليئارس

 ١ ينذاوذوا 0 تباجتسا ناف 50 وج ا ود نمامنوعدت

 اولاقءالبلا نم ه ف ماا كنع جرشين ل 1 اءآهللا توعد وامن متءزتف رورغو لطاب مذا تملع لفت

 اناس ايلااياولاةف هاليلا نم هيفاو 'اك ام مهنعج رف مو مطب جتسآ لفاهوعدف مهئانوا مهعموا اودر تفصنا

 ةبادم تح ءاوتس ناو هيفمثا_مجرعا:مالسلا اه,يلععسدأ أ هعمرو س ايلادّتلااعدفانل هللا عداف اكله دق

 ! رطالام -ملعهللا لس مث قف الام ماع تقيطو مو تابقافاهماا نور ظد :مثدار حبلا ارهظىنعسز رتلأ لثم

 هللا ىحواف بوب انا تسلاواقو ر ردبلامدعو ناردجل | مده سا !| ىلا اوكشف لاق مدالب تيحاو مثاغاف ١

 وردي نا ثرءاو ص ملا ه٠ مهدهّللا تبن فاول ءفف ضرالا ىف علما اورذبي نابمعرءايزا هيلا ىلاعت :
 ْ تناف لهرلا|

 1 مومهر فكن عاوعزمب مو دولا ومضقنرضلاممنعىلاءتهللا ف شك أملف نخدلا هنم مملهللا

 1ك ذكموب رظتناه4 ليف م-منمهح ريناهب راعي كلذ سايلا ىأراملف هيلءاوناك ام ثيخا ىلعاوماقاو ٠

 ازاىت> بوطخ !نبعسيلاهممو سايل جر ديالو هيكرافءىش كءاجاذافاذ ؟واذك عضوم ىلا جرخاف 1

 هب قاطناف سايلاهيلع بثوف هبردإ نيب نقو قحران نم سرف بقه يلا ج ورا ىمأ يذلا عضوملااناك
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 مس مام سار ىلع ثياق

 مدقلا نع

 م
 ةازه ِق 0 قع داي

 ىذلا هدف تنل اَع وذ

 «رردلا فوط [:طثن اع 3# . .

 تديبأاب فوط, + اع ؟ا «لزاالو كتوعدبالا ةباحس م,يلعرم ةئاالو كدد رطملا نئاردب لكحل كح ركل مونم كراثكيطعا

 ةحراج ول موق
 نع ما أوف َط هلل

 000 2ق ىسفنا 0

 ةاشلا ل 2 اودعرخ سانلاو

 .دلاو

 ىمدو جوه د

 اوك ذسانلانا مهللا لاق من

 معايا ادوغا كي || اورةتو

 ءىش 3 / الرع داو 1 دهو

 ىوس كيلا دل برقا

 قوش مث 34 امابقتف ىعفت

 هللا 5 همحر 5 م ردع ةقوش

 00 اباد اوه ءاعىلاع' ل

 ف ادع هللا بي>اذه

 0 فيما لتق هللا

 بأ ارادت اورو 3 هتزهجف |

كفتم دل الا كالت تب مث
 ار

 مانملا قف ةيارف هردأ ىف

 يان 0 1 ا

 ل اءف لاقذ ل انف كب هل

 لد مز ءادوشلاب لد

 رافككلا في. ١ اواتق مف م.

 كلما يتبحع تلتق اناو

 تيجعءتذ لاقرأ جلاز زعلا

 هنع ىلاعت هللأ ىذر هنم

 ىذ لواهبا م

 يفانا اهب (لاقدنا هنعدملا



 نابصب |ذاف ة :ريعيلا

 زوجلاو زوالا نوبعاي
 وهو مهملا رظني ىدبا داو

 اذو ىسفن ق تاةف كب

 ىفام لعارس# ا يد هلا

 الوذا صلا ء الؤو ىدبأ

 هسمأأ تم دقتف همم ع ىذ

 كيكبيام ىدلواياهلتلقو

 ام كلذ نم كل ىرتشأ
 لاق نايبعلا هب بعل:

 لارا ىمحلا عفرف

 بدلا لسقملا ل
 اماذ ىدلرايدل تاقفانقاخ

 ةدايعااو ملءاللاةفانةلخاذ

 اذه كلنسأ نم#ل تاقف
 | هلوق نملاقف كيفدّشاكراب
 م انقلخاعا متيسحفا ىلاعت

 نوءجرئالانيلاوكناو اثيع

 نم تبجعتف لولببلا لاق

 هنس رغص لع ىمدلا مالك

 كارأ ىدلواي.هل تلق

 ل اوقيدشناف ىنظدف مك

 زبحت ايندلا يرا اردش
 م اقىلع ةرمشم قالطنإب

 ا ايندلا الف قاسو

 نائدحلاو توملا نك
 أاسرف ذ ىفلا سأ ىلا اهيف

 ايندلاب رورغمايف قايس

 1 كت نت ةلدح اهنفادب اور

 هفرطإ قدر مثلاَة قانولاب

 هفكب هيلاراشأو ءامءاا ىلا

 هدخ ىلع ىر# هعوهذو

 تف رف هيلعايش غم رو

 تدعسمو رجح لاس ار

 قااملفهبجو نعبارتلا

 هفالخةسا ىلع ةمالع كلذن اك ةلعالاوجلا نم هءاسكه يلا فذ ةفهب ىلر مات م سايلا ايعسيلاهأد دان سرفلا | لا |

 هنأ ينذب ىلع هايا

 1 ارهاو كالا بجال ىلع ىل اع: هللا طاسواءضرااي راممايكلم امسناناكو شل رلأ» ادكو بدرع الو ملا ٌ

 هدا نع هلبلو مهرهظا نيب نس أاهللا عفرو هب دهعلارخآ كالذناكف سايلابهذو لينا

 ة دز -ناتسب ىفهنأر ماو كلل !ب جال لتقف مبقهر يت> هب ل ورعشإ ال ث رح ند مديصقف مهلاو دع هموقر ا

 هيلع عسلا ل ضفب ىلاعتهللاًا لو ام مماظع تمروامبموأل تلد َىَح 0 3 نيتاقالمامهاتقيج لزت |

 تنم" اف سايلاهد_بعدهب دياام لثع هدياو هيأا ىلا هللا ىحواو ليئارساىنب ىلاالوسروايبن هثعب و 3

 عسبلا ممقراف نا ىلامئاق م-ميف ىل !|ء:هللأ حو هرهاو هي 0 و مل :اكو ليئا ارساو: هب ا

 مالح لاا ءيياعسايااورضحلانا لاق د وادىانب زي زعلادبع نع ظفام اد« نب نسا هللا دبعوب | (انربخا)

 نه لج رنع هب ودعت ةنبا (ىنربخأو) رانك ق سوال افويد سد_.ةملاتيبإ ناضمرروش ناموصنب

 سايلاان |لاةف تنانم هللاديعاي لاةف د م نا دل :ءندرالا ىشع ناك هنا نالقسعلها |

 ىلاع دف لاق كنع لةعار كثي دح موفا قدح دجاام ىن :ءعفرب نا ىلهللاعدادل تا 1ةفةدد :دشةدعر ل عت. قوذلاق

 امهليقو ام.مهفاملةينايرسلاب نيتوعدو 0 اي نانماي نان> اب م>رأي رباب نهرتاوعءدذاث

 كيلاىحوياتأةف ىدب نيب اهدزب تدجوف ىفتكن يب هفا عضوو دجأ تن 3 ام ينع هللا عف رفايرهرشايهأب

 ءايحامو ويلاءاربنالا نم كف هلت اقف لاق ىلا ىحوباالهنافالو_ر سو هيلعمللا لص دمت «رعب ذم لأ ةق مولا

 نازياااماو ماللسلا | .ميلع سي رداو ىدهبعق ءامساايفناإلا اما ءامسلا' يف نانئاو صض رالا ىفنانثاةءبرالاق

 شب رعندل نم مهنمنوسخ الجر نوتسلاق لادبالا؟ تلق مالسلاا بيلع رضخلاو سايااف ضرالا يف
 دحاوهّللا بهزاامك نريباارأ '؟اس يف ةعيس و ناللةمسعب لدردو 2 ل ا الا طا لعل أ

 نمذخآو يرعش نمذخايل ق اكثيد> زوكي اف تلق مسوملابلاقنباتلق رعنلاق هاقات ل هتاقف رحبلا

 نب ناو رهيفلو#' اقتملق لاتقلا ماشاالهأ نيبو مك#هل ا نبن' رم نيب يرد ني> كلزناكو لاقهرعش

 نءطا+و تدهشدق ىتاف تاق رانلا فدهاشا|لوتقملاو لتاقلاو ىلاعت هَّللاىلع تاعرابج لجر لاق م1
 تنسح>الاق ادباهلثم ىلادوعا ناماقملا كلذ نم هللا رفغتسااناو فيسإ برض مو مهسب تيمرالو حفرب

 افيغر عم اناتلك اف جاثلا نماضايب دهان اف يغرهب دي ني عضوذ نا دعاقهاياو انااهيبف لاق نكف اذكبف
 ] ادحاتيأرالو هعضو دحاتيأراف رختالا فيغرلا قا مفردقو يسأرت مقر مث رخآالاضعب و
 تاقف اهبكرف هيدي نيب تكرب و تءاج اه اعداملفاميلاهس رفرف ردرالا ىداو ىف يعرتةق ذ هلو لاق هعفر
 ج وزت لاق لايعالو ىلةجوزالواخ ىناهلتاةف لاق ىتيحص ىلعر دقت الكنالاق كبحصا نادي راىناهل |

 ىلا تاقف لاق ءاسنلا نم كللادب ام جوزو ةزربااو ةنءالملاوةاتّلاو ةزشان لا عد رالا ءاسنااو كاباو

 مث ناضمر رهش ىفسدقما تيب ف فكتعاىنا ىنتيفلدقف ىنتيأر اذاف لاق كاقلا سرابحا |
 ةصقلار>ا اذهو بهذ فيك ىرداام هللاوأ ةرعش هس وىندب تلاح

 ساحب ْ
 ؛ رداو ل.ءهساو ىلاعتهّللالاق

 فيكرظنا يتح ىتايح ىف مهبلع لمعي سانلا ىلعالجر تفاختسا

 34 « مالسلاهيلع لفكلايذ ةمعق يف

 ىنأوللاق عسباارب< املده اج لاق نيرب اصلا نملك لفككلا اذو

 ىلل فكي نهلاق مث سانا ع.جف لم. ف
 انالاةف نويءلاهب ردزت با لجرهياا مأقق برضذيالو ليلا موقي وراهالام وصبي هعئاختسا ثالث
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 هفاذعساف كلذ لعاانالاقو لجرلا كلذ ماقف سانلا تك_ةىناث امويلا يفامامثهلاقو مويلاكلذددرف |
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 ةروص قداتافهاياو قوعدلاةؤ ما يعاف نالفب يلع نيطايشأل لوي لج كلذ سلبا ىأراسف لاا

 بابلا سيلباق دف ةموتلا كلنالا رامنلاو لوالط مان. ال ثكو ةل ئاةلل ه جرش هدخسا نيح رياف بك خيش
 ىهوق نيب ىف ىندب تنالود و ةرعشلا هيلع ص قي لمتع) باب لا حعفف مولظمريأ خيش لاغعؤ اذه نملاقف

 لاو ةلأاقلا كد هذو 0 حار رلاةورمض> ىل وح هيلع لوط لءجو أو أوف 95و اولعف هو ىوملظ مهاد ةموصخ

 ماقر 0 هرب ملف خبشلا ىرلران هب ل_هج سام 8 هسا ىلا حا ارو قاع 1و كقح كلدخآى اة تت رازادل

 ا 1 هلأ اه كا هي هر 8 9 د و سأن انلا ند ىذتي لءج نيلازكك مللو ةعيتلل ْ

 :الاقف ى :اف تدعقازا كللقأ ملا لاو هل حتتفف م واظملا -- )انا لاةف اذ مند لاف بايااقدف

 تحرازاف قاطنافلاق قودحج تّقاذاو كقحكيط.ذ نحن نولوةي دءاقكنا اوفرعاذا موق ثبخأ
 ١ ادحانءدنال داداض با لاةف ساعنلاه ماع قّشف هاريالف هرظني لعجو لبقاو حارف ةلز اةلادت افو ينتاف

 هايعااملا د_د>هلنذايإف ءاج ةعاملا هال: تناك اف مونلامدع لع ق ثدق هناف موقا يت ٍد> بابا اذه برقي

 لاقو ل+رلا ظايتساف لخاد نم ب ايلا قديهباذاوت حبلا! قوهاذافامتهرو تف سلق قو اذاف راظن

 وهاذاف ب |ا.لاىلام اتف فانه لبةنمرظ افىلا |-فىلبق نماما لاف ىلعد>ال نذاتالنا كرمآ ملا نالفاي

 كاجلاام هّللاو دعايه لاقف هفرعف كب ابب موصخلاو مانناهلاقف تيبلاىفدعم خيشلا اذاو هقاغاا؟ قاغم

 ينمهللا ك صم كي ضغال ير:امكءم تاعفف كب تدرا ءىثلك يف ىن:يبعا كناهللاقذ لاءفلاهذهىلا

 اه ىنأ نع لمضفملا نت رمعانثدح لاق ب و>ف نبا (ةريخا) هب فوت رماب لفكتهنال لفكلا اذ ىمسف
 تءءسلاق رمعنب| نعديهس نع يرادلاهللا ديبعنبهللادبع نع ش.عالاانربخ! لاق لضفلا نبا (!نربخا)
 نمرثك | هنم هتع.سدب ثدحا+لل نيترءواقر ءالا هعمسا+ل ول اثإ دح ثدحب مسو هيلع هللا ىلص هّللالوسر

 اهاطءاف ةأرد !عبتافهل < بذ نع ع لب ال لفكلاوزدل لاي لجر ليث ارسا ينب ىف ناك لوني تارع عبس

 كيكيياما- م لاقف تك وتدع:راة ةأراان ,م لد رلادعةمارنم دعقا املفأمسقت هم ل ناىلءاراني دنيتسس

 يهذااهلاقف ة ةجأ اك ادياع ىنت :1 نكلوالكلا كمه رك اامللاقذ لهق هتاعؤام ىف اف لععلا اذ- هنمتل ف

 باب ىلعاودجوف لفكلاوذ تام ليقف هتايل نتا !دبا طقاه دب هللا ىصءاالهتلاو لاقدنا مث كلل ىهف
 ناك اعاو اين نكي لفكلا يعل 21 لفكلاا يذل ر فغدق ىلا هن هللا نأ وتكمهراد

 ليقو ءانثلاهيلع هللا. >اف ةالمص ةئام مون لك ىف ىل !ءت هلل ىلصإ ناكو اص لدجر لمعي لفكت اح اصادمع

 باومعلإب عاملا واي ركذوه ليقو سايلاوه

 توراتلا ةصقو ةيناربعلاب ليعمسا وهو لي ومشو ىليع ةصق ىف ساجم
 4 ةريثك باوبا ىلع لمتشت ةريبك ةصق هذهو تولاجو تولاطربخو

 ةب“ الا ليئارسسا ىنب نم "الا ىلا رت لأ ىلاتت هللا لاق
 ام-يلع سايلادءب م جأا ىلاءتهّللا ابنامل هينمنب بهو لاق ي ةصتلا ةمدقو ةب الا قارس ىف لصف

 مف فاخو هيلا ىلاءتهللا هضرق مث نوكي نادللا ءاشام ميف داكو ليئارسأ يف ىلع هفلختساو مالسلا

 لآ كرتامت ةيقب و ةنيكسلا هيف رباك نعارباكهنوث راوتي توباتلا مد سنع ناكو اياطخملا مهيف تءظ د فواهلا

 ودعااكلذز ىلا هن

 هسيفرذبب مث 0 رعص ىلع بارتلا عب نورك : 8 مد>ار كف م-وقازرافمط كرايدق يلاء”هللا ناكو

 هللامزهالا م عم هب دوةحزب و5 توات داأ أوم دقيق 9 وذعمهاقليالاوناكو نورغلآو ىدبود»

 يك هلامعو 0 0 :هرصعمف و 7 ->الذرك دو ةلامعو و هنم لك ايام هلدللاج رخيف بحلا

 يا صصق )

 كب لزنام ىدلوايهل تلق

 نكبلو ريغص يص ثنو ْ

 ينعي 1 نال

 0 تثأر ىلاف لولوي

 بطاحلارا هص يقرانأادقوت ا

 ملاهتاقف رأ يكس لبقأ

 رايكلا ين رانا نيدق ةونالا |
 دقو: الىدلوابتل اقفطتفا

 قار 0 6 ان
١ 

0 
َ 

 17 لاق منج 2

 فرصناو ةعاس لع يش و

 املف يدي نيب نم مالف /

 نايبصلاىلات ,رظأ تقفالا <

 مهتلاسف مهني ىصلا أ لفإ
 اولافف ي صلا كلذ نو !نمأ

 اولاففال تأاقف هفرعت :اموأ]

 00 ءأ نماذهإ

 اوضر بلا اطيل نبالعأ

 0 مولع نا هن

 مهسافناب و م6 ان.هنو

 َنَع ىكحوإ ةرهاطلا)

 هللا و ذر ىمجملا بملح

 ىل ناك لاق هنا نع ع

 تنكقلخلا ةئيس ةجو 5

 امقاخ ءوسأ افاععلا

 مايالا نم امور ىل تاق

 لخ دي الف كيلع حتفملا 1 |

 لاق كهجو انرثالو ائيل

 ىلا اهدنع ند تجرخ)

 امو.غم اموههم ةنابجا

 ءاش.لا ىلا لصأ ترصنأ

 ةلج> تبلا ىلا تدنأ م

 لوغشم اخي وأ نذزإ

 ا بقل
 لك تان كيلا تلغي



 يذلانااحلتاةفامب ثدئا

 تيحتساو مر "قرجاةس

 لاق ةرجالا ىف لج ءتسانا

 تكف ينع تةكسف

 بهزااناوامابا لا !كلذ

 ىلا ىل-ضاو ةناوجلا ىلا

 لاسط املف عجراو لوللا

 ىلع تماق لاخلا اميلع

 ([كترجأ باطا تلاقو
2 

 ا هرب غأ كسفن رجاوا هنو

 |اههدعوو كلذ ىلع رسمف

 ار لمفاز راب

 ليالا ءاحاملف ىنداع ىلا

 | ا[ اهي اخ ىلزيم ىلا تءجحر

 ا[ تيبلا تاصو امل اهنم

 ةدئامو ا ترأر

 أ ةد ر حج دز ودب وصن»

 نه تيجعتف ةرورسم

 ا!تيبلا تلخد املف كلذ
 أنا تلاقو تجوز تنا

 ا! انيلا ثءب كرجأتسايذلا
 ارقفلا ىلا ءامركلا ثءيتام

 | لمعلا يف دن بيب ىلوق

 رخؤيال هرجاتسم ناف قحساب تلمح مالسلاه يلع مهارب اذ ارءاةراسك ءايدن الابالا ن !ا.< الت اسناملانال ي :الاهذ_ ه كلم اماولاقو |

 رةيفامدعالوال ةرجالا

 ماسفت بيطيو انيع

 ينرخآ تدب يا تبيهذ
9 

 4: ترهضح او رادل

 هذ رئاد ةاواما داك
 أ 2 2 .

 تيكبف بيبح لاق رمحأ

 |[ تالقو كلذ دنع
6 

 انيا ثعب نم نيردا

 كالذ تلاقف

 ا

 | ىذلا

 اة ياواط تاق كرد ادسأ

 . , ازد

1 

 || كيل م ركن م ةرجالا هذه أ

 اما

 ب ١ ةيئارساو : لعاو يي كلا تولاج ناكو نيطاذو ره نيبام ر»باالحا سو نالقسعو ةزغ

 .امالغنيمب راو ةثاهعب راميكولم ءانبا ا مم رارذ نمريثك اووسو مهيضارأ نمريثكل ع مسوبلغو
 انايحان ودا مهلا نه فالتخا اوعهرمأ نه بارطض !لعاوقب و ممارواوذذاو ة ا زجلامهيلعاوب رضو

 ' نمرش هللامهيفكب رانايحاةب وتااىلا اوءجريلم_مذم هلمقتني نم مهيلع ىلاعتهللا طلسف مهتلالضر مميغىف
 0 نيبام ةدمناكو مهكلم قأو باو مرمأ| ظتئاف مهئارو" مهياعدرواك !متولاط مهيف هللا ثءإ د م,ياعىغب

 كالمت د مثروقل نم ريغىلا مذ 42ه !فومبأ :مذم ٠ اسلا ىلا اممشعإ 0 أسسا ين

 ١ ناكو ةنس نيتسو ةنسّدت امعب رامال م ملأ لع ينلالي ودهشإ مهمأأةو 00 لا تءجرو 0 فكلما ت - 3 داىلا م,يلع

 نداكم | ىلو .6 هللا ريبك خيش < !* يف ا ناكو فالادللا ةي لجرةدملا هذه يف مهكلم ن هر لآ

 ةيب>اصو مربح ناك
| 

 رمأل قانون نبع شوب ةنو

 ّْ ايدن لي وءشدللا ثعب ةدمم“ 1 هىذهاملف هب ًارىلا زو متنياوناكو منابر

 «ملسو هيلعو انيدت ىلع هللا ىلص هنوبن ةفصو ل وهش ىمأ هدب يف لوقلا إل
 ىرخالاو لب وهشم 1 ,ًادلو هلدإن مر ةاعزوجع امثاددا ا ا

 رضخ نيبار لا و رقو هطأ ارشهيفا اوءاقامهدايعان مديع ليا ريا ىف نبا ناكويلاق دالواةرشعهلت ,دلودق |

 مالدوايصنممدحاو رك ذخأ م -مما رقاوا رقاملذ ديعااكلذةرمثعلاهدالواو ا ارءاد لب وهشولا |

 ىنبااودسحلا نم ر ءارمذلا نيب لحمي اما._هشب ناطيش شاالودف دحاو بصب زوجءالو ٠ ابصناةرش ءدالوالا ا

 دنعزاك امن ادي د مشاموجو زوجعلاح جو ف كالقو ىدلوب ىنرثكىذلاهللدلازوجعللدالوالا م ١اتلاقذ

 لأ كمعءنب ىلع اهتلاطت ساو يتبحاص ةلاقمتن اك كت.سوك 1 ! مجألا ت 2 ف هديستمىلا تدار هعسبأا

 ا 11 ازاضراب ًادلو ىنقزراو ىنم ضم>راف ناسدالاو ةمعئلاامت ادع ]تن اواميلع اهتتمعن ١

 اذيجأو قنكسمو ىفمض تمر اذاف كدحعالو كءيطي و كرفكيالو كديعي كدجاسم نمدجسم

 ضيا نم تسني دق كلذ ,قتناكو تضاح ت>بصأ ملف ىفاءدلو.ةام فرعأ ةمالع ىل لءجاف ىنوعد

 مودع نم تقولا كلذ ف ليا ءاونب يناواهرءإت ء!ثعتتكو تاع 5 اهحوزا مملاف هتلاس ال ةماعلا هل“: جف

 مجرءارب دي ىن مط نكي مو ةدشو ءالب
 اين مط ثعبب نا ىلا هللا نول سياون 4

 : نودهاحي 43 م-مياعريشب

 اهر دا. نماوبج#أ أمله <« اوملعاملو ل: كي رااكلنالا هنم قبنملو كالددق ةوبنلا طيش نمو هعممثو دع

 مالغب أطدبتق ة ُ ؛ راجرل:ناةيهرت يب ىفاهو ؛> واهو ذخافم السلا هيلع يدوب تامحاي كر ءاعاشباو

 اا ك دآدلواوقزريناىلاعت هللااوعدن ةأر ما تامدعف اهدلو يف ليئا ارسا ينب ة ةيغرنم ىئراخل

 : مالها غاب املف هاند: تو ىليعةلفكف ةاروتلا لتي ءتمل هتمل دس أ مالخغ هلا بث املف ىاعدهنلاعمس لوقت لب وحش هةحسو

 نءايالزاكو 0 ل ءانوهو د أ هيف هللاد 5 ب ىذلا تقولا

 ينةوعدأهأتإ أانلاقو خيشلا ىلا وع :رداعز ةمالغلام اهؤ لا وحشأاب خيشلان حاب لإ رب> هاعدفا دحاو-_لع

 2 هيخاف اين أن لب رياج هاعومت 6م انف مالغلا جرف من 3 :عجرأ ىن ١ ان لاف مالفلاعزفيفاللوةب ناخ. ثلا ركف

 : اتوص تعمس قنات لب وهشلاقف اللاق يناوعداما لاق 3 ًاشام خيشاالاقف هأت 2 !أاييت وعد لاو مالفلا

 5 . اةاكيبللقو بجاف كمساتيعد نا كناف لصو أ ضوتف جدلا !هلل اعف انري-غهيف سدلو تبباايف

 6 .' كرماب قر ماف كعوطاناكيبل لاقف ثلاث يدونف مالغلا كلذ لعفف هب ١ ىلر هأ: "ام لعفا تنشأ ا :قرماف كعوط

 هناحيس للان كب رةلاسر م غابف كهوقىلابهذاهلاقف 0 دلايلع لي ربج هلر وظف هب قر ءاتام لعفا

 ” انها يذلا ويلا كلذ كمأةدحو م>روةوبنلل كأرذموي كأرذدق هللا ناوايد م-ميف كثعبدق لجوزع

 001001 1 1 1 1 ا آ11 101 13

 | ابلع



 وا

 كنتوق تبهذو كمظعقرد وكتدم تدتماامافددو لح ىلع اظف ام هب اعكب اك احد ىمايان امزتهفف هلئادو
 ِء 3 00

 نب ترجو دودحلا تاطءهسيلا اريقف ل ارت و ىلا ءت هللا ىلاذ وكيامرةف!ترصو كلج |برقو كرمي ىفو

 ا رهظو هب ز>وق+لالذو هلهاو لطابااز ع يتح قا مم > تفمضاو تامناصملاو اشرب تلمعو موصخلا

 كفلختساهيلعالواذ_هىلع كدهاع هلازاك امو قدصلالةو بذككلااشذو فورءملاىن>و ركذملا
 هذهلب وهش هنلب الف ةفالطابد دعب متر ةل.سرلا هذه هغاب نياك ىلا ب ال ناو كال عدب تهتخا وسل رف

 ينائيشاندحاف نإباهش نانب ادلناك هناهيلع هب وو ىلوع هدبع هللا بن اعاوف بيسان اكو عزو عزفةلاسرلا

 نوهاكال ناك اجرخأ اف نيبال6 هب هنوطو مياوناكيذلا ناب رقلا طاو هناك هنا ءالذو هيف نكي+ذ ابرقلا

 ناهدلولا ب> ك.نمهلل قف ىليءىلا قاطن اذا لي ومش ىلا هللا يحواف بيل الك هانب |لءجف هطوسب ناكىذلا

 ربخافامهاياو ك:كلهالو كيدلو نمو كنمتن اهكلا' نءزت الف ىف ايصعي ناو ىنأب رق ىاث دحي نا كينب ارجزت

 كلذالت اقيف سال اجر نا هيأبأ ىليعرءاف مطو> نمو مودع مهيااراسوادي دشاعزف ع زفف ىليعلا ومش

 وهو لجرهءاجف موقلاعنص اذام عقوتي ىليع لءج لاتةللاوبهاتاملف توباتلاام_-معماجرخاواجرذفودعلا

 ودعلاهب بهز لاق توباتلاب لءفاقلاق التقدق كينباناواوهز ادق سانلا ناي هربخاف هيسركلعدعاق

 توباتاانار بها فالي مهك امغاب املف تا هيس وركن هافق لععقوو قهشفلاق
 م-ييلعأرتجاو لتخاو ليئارسا ينب رهاج رمت وبات"ذخاو ريزولاو ريهالا تاماملفا دك تاف تامدق
 مان اهلذ نيذ_برشع مجرءا ل وءرب دامدعب كلذو هّللال يم سىف لان اك !مانأ ثعبا لب وعهشناولاةف مودع

 هعمنواتاةياكلم مط ثعبي نا لإ ومش مبيبناولا م بتيصم» موشي ثودعن ٠ يسلاو لتقلاو ناوهلاو لذلا

 يذااوه كلما ناكو هاربنالل كلما ةعاطا و كلا ىلع عامدجالب ليئارسا ين ردأ ماوق ناك اغاو هللا ل يب سيف

 نهرب ايهيتايو هدشرب و هيلعريشب و هرمادل قي ىذلا وهم -منم ينلاناكو ودعلا لت اقي و شويجلاب ريسإ
 رهانم ناكم لاح نس> ١ فة: نيءإ را اوث.لفايجأ لإ و.شدللا عب (هبنم نب بهولاق) يملاعت هللا دنع

 ينب نم الملا ىلارت+لأ ىلءتدلوق كلذف كلم مه ثعبي نامالسلاهياع لي و.شاولاسف ناك امةفل امءلاو تولاج
 ليعمسا ةيناربءلاب وهو لإ ومش ينمي هللا ل بسيف لتاقن اك لمانل ثعبا مط ينلاولات ذا ىسومدعإ نم ليئارسأ

 وه دها<لاقو اي رزعنباصومت بحاص ةمقاعنب نوض نب ربنا نب اصوم“ نبدجام نبةمةلع نب يلا, نبأ

 لهم-ميبن مه لاقف مالسلاهيلعزورهلل-١ ندوه لتاقملاقو كلذ نمرثك اهب_سي+راقاةله نب لي وهش

 هللا ل يمس ىف لتاقن ال ذاانلامواولاق هباتك يف هللا صقأاوب اجافاول:اقتالن | لاتقلا يلعب تك نا مسع

 ىلاءتهلالاس داهجلاو ةعاسمجلاو ةءاطلا ىلع قاثيملامهيلعل ب ومش ذخااملف ةياالاانرايد نمانجرخأدقو

 اكلم مط تعبي ذأ

 4 هب قلعتامو تولاجبر>و توباتلا نايتاو تولاط كاملا ةصق ركذ إل

 اىللي وش نرا نورسفالا لاق ةي الاكل ٠ تولاط مل ثعبدق هللانام-مبن مه لاقو ىلاعت هللا لاق

 سدقلا نهدهيف نرقو امصعب ىنافاك له مط ثعءبي نا يللاع' هللا لاس هللا لي سيف ل:اةن اكل مانل ثعبا هل اولاق

 لخداذاف نهدلاهيف يذلاذرقلا ىلارظن او امءلاهذهلوط هلوطاك !منوكي ىذلا ؟بحاص نادل لبق :

 اوساقمهنامث مهيلع دكلمو هسأرهب نه داف ليئارسا ىنب كلمرهف نرقلايف ىذلا نهدلا شنف لج رد
 نبس يق نبلراشةناربسلاب و لداس ةيناي رسااب همساو اهوطب تولاط ناكو!ماثماونوكي رفاصعلاب مهسفنأ

 هيلع ليلحلا مهاربا نب قعسا نب بوقمإ نب نيمامأب نب سينا نب حيفا نب تروح نب وراص نب لبفأ
 تحس
 / وهن هم

 0 هدا. ع ىلع هلا ةفرلخ تنك كن اهل ل قف ىل وع ىلا قاطن اذا الم الوا دض ع | منم دش ا م ويلا دحا الف هيفامترضاميلع

 تمم. اماف لاق ضرالاو
 تدحدتراو ام 0 ريغك 5

 ناك ام لامن هللا ىلا تب انو ظ
 دوه:ال نأ تحدفو امنه

 ىلاءت ّللاةمحر ادب أ كلذ يا

 نيممجا مهب انعفنو ابيلعأ
 نس ءاطع نع ى ا

 هنعيلاءتهللا يضر قزر الأ

 يجوز ىلا تءفدإ لاقدنأ|
 أدهم يرتشال ني« رد

 ءيثات ىلع نكيملو أقمقد

 مويا كالذ قدب تاتق:

 قوسلا ىلا |تجرخن
 اكول تيار ف ققدلا ءارشأ
 هل تاقتف ىكي قوسلايف

 ىديساي لاقف كيكيبام

 نيمهرد ىل عفد ىالو.نا

 الياف اقابييد ىرتعال

 دا
 ,اطع لاق ينب رضيفابث اخد

 هل تعءفدو هيلع تنزدف

 يذمو امه ذخاف ني مهردلا

 يلا ةهجوت مث ةجاح ىلا
 ١ م1 ترصفدنسجاا
 ةررظتاو :براملا تقر
 0 ين ىلع حتي مف امش

 دنءدجسملا نم تجرذعأ|

 يف تداجو بورغا|
 قيدص ناكدىلع قودلا

 ىأر اماذ ارا ناكو ىل
 هذهذخ> لاق ىعمتارجلا

 ىدحتل كب ارجيىف ةراجنلا
 هنم تذخاف لاقر ونتلاام

 بارا ىةراشنلا نمايش
 افثاخ تببلا ىلا تيهذو

 تح ءرطذ اهرش نم

 تببلا يف باردجلا



 / اتم يلا اعرم ممتصتحر ؤ

 أف ثساد ع ءام علا

 بف رصت يح دجسملا

 م امنع او ليللا

 نم تراظنو تدم |[ لا

 ا 2

 د رقه ةحئار اذ ازيخ

 تالقزؤد الذ نمت ,جيدتو

 قدقدلا اذه مانأن أن م

 0 بدع 0 0

 2 قيقدلا نماولاقف
 أئل تلاق 2 بازجلا
 |الءويلا اذه نم جوز
 اويندمال الا املرت ١ سل

1 

 ةرايدإ هفط) ىلع ى 17

 900 )ةلمضفودم 9

 اة كَ
 هللا ىف در ىخابلا قيفش

 |( اجاحت شا
 ةنس مار 1 هللا تيبىلا

 تازيؤة؟ امو نيدب رأو عمت

 ىلا رظن أ ا !انيبف ةيسواقلا
 امهيذو اتا نا

 ل 00 نا 8مم :ريكو

 نسحا نه قف
 : * حش ,وةموه راوج و

 8 أ قوذ نه فوص نه

 ا اجر ىنوةلمشب لمتش.م

 0 5 صوخ نم نالعت

1 

 ص

 [ساأن 1: نع ادرفنع ساج

 وأ انه ىمعذت ىفتاقف

 تون ادف هج راو ذ:>:ماو

 هدا
 قرقشاي لاف ىنآراماف دنم

 1 ق> انو انيلع كل !هاذو ؛ قااولاةف شدجلا لعاريم ادع !< ل .اناك.1م تول اط مل ثءب دق للان أ ليث ارم ا

 | نمذاك اءاو لعل طبس نم الوةوبنلا دم نه توأ اطنكيملو مالا اءميلع 2 5 و دوادمهتمو (ف أ

 ةبا الاثوب املا هي اي ناكل ا

0 
 تعض 2-0

 0 را نالت 0 0 نا 0 1 هيلا دالا لمعي اًئادالجر ناكو ه مالا أ

 | تولاطىنال ار تعاوض لب هينم نإ بهو لاق هياط يف ج جره را لف ليلا نم هل امحى لع ىتةسي ءاقمس

 | هانلافىنلا اذهىلعا اخدوا تولاطل مالغلا اقف مالل لاهيا ءىلب وعش تجب رف !مابلطي هلامال غو هل كراف

 ا | اذار مارب >ةللار ل عا دعا >دق من هللاقف ريا, يفانلا وعدي واند شريار ارمأيف

 ىلا كسأر برق لإ وهشال لاتف هلوطىلعتناكف اصلا, تولاطساقو لد وهشم اقف نرذلا ىف نهدلا

 لاقفانا تول اط لاقف مهي اع كك !هاذاىب رى (رهادقو ليئارسا ينب كلم تناهللاقدنا مث سدقلا نهد هنهدف

 ين يفتيبىداقإب  'راتءامو أ لاق لب لاق ليئارسا ين ماا طل تتار 3

 أ ينبالاقليوهش دام كلذك ناكفرحلا كوادجودقو عج كذا ةياب لان ةبآيكابف لاق ىلب لاق ليئارس

 ناكو كام طبسو ةودن طيس ناطء دس ليث ارسا ىنب يف ناكهن ال كلذاو'اق اعاولاملا نمةعس تؤرملو هذم كمل

 باوقعا نب اذوم طيس ةكلملا طيسو نورهو ىهو»م-مخهو بوةعب نبي دال طيس ةوينلا طيس

 ١١ هللابضعف ارامت قب رطلا رهظىلع ءاسنلان وده اوناك امظعابن زاولمعاوناكو بوقعي نب نيماينب طيس
 ١ كلذ نمزاك هنالك لزاورك كلك ولاط © 1! دقدللانا مه لاق اهاف مهنم كلملاوة وونلا عزت دمهيلع

 ١ محللاقفلالا نمةعس تؤ مل يقف هنا كلذ عمو هنمكلااب ق>ا نحر انياع كلا هلنوكي ىلا اولاقف طبسلا

 ا 'ىمساعاوةوقلاو موقىفلوطل!ينمب مسجل او برحلانعلايفةاعسب هدازو ميلعدافطصاءهللا نا لإ ومش

 | لجر ل جاتو'اطناكو لاح

 ةباآنامهيجأ م هلاق كالذ ةنأ |_فاولاق ملععسأو هللاز ءاشي زم كله لؤرهلاو موهلعاو ليا ها ىنن يف

 جا, ناسيك نبالاقو هيبكنموهسأرب سانلاقوفي ناك كالذلو هلوط] تولاط

 كهلاعنأ ىلا هرمأو ا أودتفصو توب اتلاةمصقإل

 ىفتلال ها لاق

 95 خام م- ينم ل اهسرلاو دعب توءب هيف ور هدالو ٠ نءءايهن الاروصه- ية ضرالا يلا

 1 0 نا هندبد مرتك مالم كلا هنو هع نعو ىلصب ماقوهاذار ناب ءار ارح ةوقان ن*مل- سو هيلع

 أ طبداني> ةنجا نم الاعب عار اج طبغأ ىلاءةدهان ا رايخ الا ب احضاوري
 هللا لص دم تدب تو ٍءءيَلأَ

 ( :ررق توعكم هتهمح ىلإ امو قوراعإ ها ١ نعد هع هللا ىعءر قيد د_لارك تك ع ؛ ًأه-تما نم هعبتي نم

 ةزربلان مراب هتوبج ىلع بوتكم هتزوع 4 دخلا نا دوغ ”اوذهءارو زمو الة هوادشلايف هدد اةالدب لوح نم

 نياودوذا أذ_ه هتومج ىلع بوتة؟كمؤ دقن اعىلءهفيسر هاش هيدحز هللا مرك بل اطفازب ىلع هيد نيب ندر

 ١ هلوسررابصناو هللاراصت!ءار ض1 اة يكيكلاوءايقنلاو ءافاحلاو هتمومعالو>وهللادنع نمرصناابدب قااهمع

 ! نيعارذيف عرذا ةثال'نهاو<“ توب اتلاناكو ايندلاراديف س.شلأرون لثم ةمايقلاءوب م-«اددرثاوحدوت
 ١ دنع مث تامذاىلا مال_ىلاهيلءم دآدنع ناكو:بسهذلاب هوم طاشمالا كا ه يىذلاذاش اح ما ةلادو 528 ندهن اكو

 هل للم سا دنع داك تامادلت ماللسلاهياعمهارب | ىل 0١ اغلب نأ ىلا مدآدالواهثراوأ مث تاناىلا تخش

 1 0 ل : 1 : 3 0
 1 سيل و ؟ك:ءتفرص ةوبنأ! نا هلاولاةو قدي سادلو هيف اقرا ا تاعاملذ :دلإ رك أ

 ىناةيصوهنالوتن و مهيلع متتع ناكذ توات ؛انطءاق ل -و هيل عدلا ىلص دروب ينم دحاوثاروذاأذهالا مل

 ١| هاهملا نفدانم هادانف هحتف هيلعرسمف تواتلا كلذ حتنيا موي تاذبهذف لاق نيهاعلا نمد_> الهيلععاالو
 ا بوعي كم“ نبا ىلا هعف داف ين الا ه>تفي الو ىن ةيصودنأ ليج. تون ا اذه حتف ىلا كل سيلفراذ يقايالجم



 يل دل

 املذلاق مراسلا داع تزعم نا رك لحما رنج رخو ةقنع ىلع تو اتلارا دق له ئ هنا ليئارسا 2

 تو الاب راذوق كءاجتلقل هل هللا امدقا هيذبأ لاغف 5 همرس ةرص تو ات اارضر'ل ديق برق

 ىراو ا راد قانلاقو أركانه للا يمس ر أ لق ىل 1ك وةءارظن ؛!_ملؤ امي هدالوأو بوق مانأو هلاوموتف

 تدناالو و دع ينةهرأا لاق 0 اكاد عبق ةرصع#ع تدب أمأو وه ىلع َك )را أ فحم 2 كت وةراريةزم كنول

 تانب ىفابوة..لاق ى 58 رفءرخو قولريغت كلا نإ# ملدنو ؛هءلعهللا لص رو ىر ,عظ لقثا ن 0 و كَ ره ءد

 سو هيلع هللا قصد لافرش 2 ب وةعيلاقف 5 هي د رهأ اذ ضو "1 د ل اة 0 2 ف ساواللاق قدسا

 اء رعلا يفالاهجرخيلهللا نك

 لو

 وأ ه
- 

 بوةمي لاق مرجلا ضد بيسو ماش ثااضرا,تناوى مع نءااي كك ةءامور راذ رق لاقأم الغةوددرايل اكل تدار

 تيارو ض ضراللاو ءامسأا نيب رودئارهتلاك ارو تيأرو تدعتق زق ءامسلا باون تت تبأ رىال كلذ تماعدق

 عف دراذيق نام ملسو هيلع هللا لص دم لجا نم كلذ ذا تمل و ةمحرلاو تاكربلاب ءامسلا نم نولي الملا

5 
 مم

 َ , رماعلانا عالق هامولاق 5 هرآ اشم رماتاو راذق ات هاطااح

| 

 | ماودك المح هامسف اماللغ تدلودق اه دج وف هلداىلا 0

 دم 981 2

 5 نماعاتمر ةاروتلاهيف عضي ىف هوم اكو ىسوم ىلأ لصو نا ىلا لمئارسا ينيفت

 دقو د وهشىلال صوف مال كاهياع لب ومش تقوىلاليأا ءاينب ءابون أهقلوا 0

 0 ىهاع (ةنب كاياوس ار نو ,ه ةنيك سه رؤ هبات يف هللارك خام 'يف ناك وهف 3 توا ادلارما لماكت

 <ءلاتو ناسالاهحوك كر نا راكد امد جوجخ ا رةنيكس ىادهجودتلامركبلاط نان ىلع

 0 ضد نع هينم نب بهو ن ءقدسان د لاقو ناح اندر ةرهلا دك بادو ةرلان 2 01

 حفلا مث را وز رصقلا ا أَ -ةمرص توبات يف تخرداذإاتنأك ةرهسأر ةنيكسلا يف ل-يمئارساىنب

 ءا الا توات هيف لحد سايءنبانع كلامنا نعىدحدلا (ىدرو)

 ءانيناسر سا دل راكب (ىودد)

 هِإ ةنجلا بهذ نم _تدط هلاق

 ناد ممريختف 7 ىشثيئاوفلتخا اذا مهملكتهللا ن*ح مد ىف

 هلا للا :ف(نورسفلا لاق) نوره آو ىموملآ كر :امةمقب نودي ريام

 ةاروتاان 5 اد ولامضي أ هيف ناكو توا اعأأ يف هل“ جف يف وام عمجو !مضدإ عفر تركت حاولالا يف 3 !اا ودوم

 ىلعهبنو>تفجسب مومديا نيب هوماقالاتقنا ور ضحاذاو منيب حو ملك :ءىدقاوفاتخا اذا ل يثار سأىنب

 ىلع مايا ىف كلذو هانا ممول سو تو اتلا بع مموبلغف ةقل معلا مهيلع هللا طلساودفار اوصعا_ملف مودع

 بهزذاملف اريغص تو اهتأادموق يب 5 سموا تولا اجناكو هيفدصة !!ترخمدقو لب وهش ىف رىذلان هاكلا

 نازي و.شمهلاقفا كلم ىلع ةب.االا هولاسف اك ام تول اطدتلا ثعب نا يا لوئارسا يتب رمأ لتخخا تو الا

 | يرق نم ةبارقهباو ٌأتوباتلا اوبسنيذلاموقلا !نإ توداتا !كلذ (ةمصق تناكو) توها أ أك :ايزا اا

 مصل اداز دغلا نهاودو حاف مظعالا خصلا تحن هوعضرو مطمص تيب يف هولءجو ندراأسهللاةي نيط ف

 ا انصالا تدب ندد و>رخاو ةسكفأ ماكم اذ صاللا تدحرصاف تو 2 ١ تذ ىتامع حصا ادهالحرو

 سل نك أضع ١ لاتف مثك ١كلد د يل - مفاعل ءةمد>انأإ ثالث لق اذخافم 5 : يدم نم ةيدان يف

 هللا ث ديف ىرخأةب 0 >افلاق 00 0 خاف ءىشهموقيال ل مك ارسا ىف ةلاذا ماعد

 تيبيف هودضوو هوج ردحأف جتا اوةلاوروسايااهذذا كانهزرب" ند ملكنا مط ير 22 قكهوذ هدد ءاردصلا

 ا
1 
1 
 ا

 ْ دنع توات اءااناكو اوناقد 2 ليثارس ١ ىنب لع لزم ناك ا” ىذلا نأا نم زيفقو

 1 مصلادي تعءطقدقو دغأ نءاوؤد«» صاق تو اتلاىبع مصلأى مدقاوره و هقوف دواءدجو هولاؤ 0

 7 52 لاق ىلاعت 7

 ا نيذلا | مآيزيزما|

 نان افلا نم ان .ةكوينتجا

 و 1 يدددإ

 ماكس ةدق ميظع مال ! ا

 قطنو يسفن ىفام لأ

 حاص ديعالاذ هام ىمسابأ

 ام هلدع:ساو هنقطالهلناو

 ملف دو2 ترردلف وذاك

 ىنيع نع باغو 2(

 مكاقهباذا تمغف اوان زن املو

 براطضت هؤاضع امىدص»لا ى ٍ

 اذهت اقف قر# هعومدوأ

 هيلا تدضق عادم 1 ص
 تي

 د ترصو 1 نه غرف ق

 امو هوم تايقاود المعأ]ا

 : ا سا تالق ذإبتمى انآ
1 

1 | 

 رافءاى لاو 1 ىلاعت و ًارقأ

 0 نءاو بات نما
 هانم

 كرت ماى دتها من اكاصأ

 قناة هذاح ا ةيضموأا

 لع رك 0 دقلادبالا نأ
 مع مصج تح ءاقلةعتطب 0 الاعب

 انازناملف نيت مدرس ا
 قفلاب اذا ه ىلا

 د ورا ىعأ

 فقاو

 تاطقسف م ا نأ

 نأ و رك ارادت 3 ركرلا|

 ىلادكر ,ط قور ؟ هيلا رظنأ ا

 لاتو دانا 1

 نه تكمط اذا .ىر تناأ

 معلا

 ميلا لق ما وةدإ سس

 امامطلاثمدعا ذأ ىت
 الفاهاو-ىلام

 قيفش لاق 5 ىثم كوع :أىلاا نم هوجر اف فود ىفامثلك دقو ا ةمف ادع. .هدءص لجرلا !تيبيارأفةب رقلا كلت لهأ ىلع 3

 دقرغيلا تيار دقل هّسساوذأ ا
 هد يتفلادمف اها هعفترا



 أهالو ةوكرلا ندخل

 مؤ عبدا ىل-صو 0

 ابكي لامو تار

 رم
 أدحررطب 0 هرااكاز نم

 اكرحبو ةركرأا يف
 امسح ثءابقاف قرةشلاق هبرشبو

 لعورف هلع ا سو دود

 - 6 1 روع ودوم -- مج روج هموم م هج اح
 تا[ 5 تاق مالا

 || ام

 |م.ناام لمغف نم نم 0 :.ىطا

 ا م قيتشا لاقف كي اعدهّيبا

 ةرهاظ انيلع هللا دمعت ىرت

 أو ندسدح و ةنطابو

 ْ ة كا وأن مْ كبرب

 [وه اذاف اهنم تب رشف

 أتاون ركسو قاوس

 الو 5 دل ِتإ رشام

 [تعبشف ةددئار بيطا

 اذك

 يفدتاهاعااو تاف : الاد دلاآف ا اصاو ق قىراح |الا هنم دحاوندي 00 ارهدشأ ةعيدسر نيأ ةهسس رمت © م 1

 ءايبن الادالوا نه ليث ارسا 3 ءامسأ نمةأ سما مهدنع تناكو اوريعتف نوعاطلام ا يفد توا مهيش وه

 ا أرما كلن 5 راشإب ةلجععب اوناف كدع 5 وج راف كيف توب الا اذه مادام ودرك.:ام نورتزولا زتالوكن اتا و

 نفةعب راامم هللا لكوو ناريسإ ناروثلا ليقافاعم و: جاوب رضونب رون رع اهوقلعمث توا اعأا| ميلعاول كل

 ينبأ داصحا يف ض رار عافق و ىدالبقاف ة در نع اك الا ضرإب توداتلار 0 م 0 ا

 0 ءاونب ردت ملف !مهضرا ىلا ناروثلا عجر واه يف تودانإ اميضووايط ارح مامقو اه منثرب رسكف ليئارسا

 0 الملا ل ىل اع: هلوق كالذف تولاطع اوعمتج او ىل ام: هلل اود.حوا وربكف مث دن ءاتوب ات اوالا |

 هتءمضو ّى>هيااز و رظ:: مهو ضرالاو ءامس'ا نيب هله توداتلاب طال! تءاج (س اعنا لاق الملا

 امه:و تو اتلاناس ابع نبا لاق نينمؤم منك نا ملة ال كلذ ىف ذا ىلاءتهللالاق كاعاو رقاف تولاط راديف (

 ىلعا هللاو ةمايقنا لبق 9 كاحر 2 5 ماو 3 ربطة ري يف

 تولاج لاتق ىلاريسملا تول اط ىمأي نأ هيا هللا يحو! ني ل, و..ش ةمصق يف بابإ
 4 ءاله ار مةفصو ليثار سا ين 8

 هيلع و.شىلاهللاى>واا_هلفلاق ةي" الارنب ؟ياتيمهللا زالاق دونجا تولاط ل_صن| لذ ىلاعت سلا لاق

 ضب رءواهمر هرييك الا دع فاذتإ 2-0000 نه تولاح ىل ارب لاب توام داتا

 هيف كشالرصنوهو توداتلاانانادقاولاق توداقلا ا امهماش *الزو هرذءاروذعموأ هرم هه ذارب رضرا هضرأ

 ب١>ابصالو ةنم غرف ءان يفإ لدجر يدم ج رخال ىراامذ ىلةجاحال تولاطلاءف داهجلاىلا اوعراسف

 يي اع

 غرافلا طشناا ب اشااالا ىنعبتيالو !مب لخديملو ةأرمانج وزتلجرالو نيدياعلجرالو اب لغتشمةراجن مايا تمقاو تيورو

 أمثبا ومعي مالو اماءط عشا مل

 ظ انادعد ىتح هرارذ ىذ»

 َّك هديل ةتنارذ 2 1 مايالان

0 2 2 

 0 لص مالوعو
 || ب .٠

 كذب ملو ءاكبو نيناو

 ليالا بهذ ىج»كلذك

 ا ىف سادجح ماد رجفلاىأر أمأف

 ا
0 0 

0 
5 0 2 

 ذآ كي ةعبتق عم ردح مْ اعيش

 ىلع وقو لاوهو ة.شاح هل

 [|قيرطلاىف هتيارامفالخ
 الود ْنذ ه سانتا 4 رادو

 !١ تاقف هيلع نو مس مو

 ير لاب ن اك ند صضعمل

 عسا ىتفلا اذه ند 4ث

 هايملاناولاقو مودع نيب و مهني هايملاهلق اوكشف دي دش رح يف راكوم مج رذف هطرشرع افل نون ام اع .ءةداف

 رب ميلا نا مالل لا هياع لل وهشردأب تولا طب فلا ف ارمانل يرينا ىلاءتهللا عداف | لا

 هنم برش ن 3 يمدادللا ةي بدع نيط ساف نيب د 1 عاودذو 8 :ءاطىريل مربتف 2

 هدي ةفرغفرتغان مالالاةف يناتسا مث ىنههنافهب رشي همعطي + نمو قعاطو ين د ]دانه ىأيند سالف

 ةعب رأاوناك ( يدالاق) مهتماليلقالا هنماو رمنف ةدحاولاةرملادارأ نيغلا حتف ندو 0 لهو»و

 انللاقلاق بزاعنب ءاربلاش أ ١ كدح هم ءاعلدب . حيحصااوهرالجررشع ةعرضب ودنا اوناكه ريغ لاقر ٠”فالآ

 الا ةعمزواحامو رونلا أوربع نيح تولاط بادعصاةدع لع 0 اما 0 وديلع هللا صششال كومو

 حجرو جصر هلق يوقىل أءتهللا رماه لع طاما ةفرش فرتغا ن نذالجررشءةثذل دو ةئامأ دئدوتاو واكو لاق ن« د

 اوفلاخو اوب رشث نيذلاو هباودوهلهحو هب رشلةد_>اولا ة-فرغاا كل: هتف كو املاسر,الاربعو هناسعا

 رها اوفلاخو او رش نيذلا ىنهياولاق هعماوتبت نيذلا ليلقلا تولاط عم رهاازواجاهأف حت حفلا اودهشيملو |

 نيذلالاتو تولاجلاتق اودهشبملو تولاط نعاوؤرصناو هدوذح-و تولاع مويأأ انف :ةطاللا

 تيلغ ةإ لق هدف نم موا تولاط عماوتبث نيذلا ليافلا مد هللا ذوق الم مماذونةوو نوهمي ىانون ل

 دابا نيدصاق اورمو ةء”الاللا زذاب ةريثأك ةف

 «هلتق ةفصو تولاجريخ و مال ا هيلعدوا ادرهار "< ديف بابإل

 نورب او نورسفملا لاق تول اجدواد لتقو ىلاعت هلوق ىلاانب راولاةددو:جو تولا+اوزربالوىل !اع:شالاق

 دوادزاكو هلانبا رشعةثالل هعدو دوادوبأ اشي اربع نءيف تول اط عمر :لاربع ةقف:هناعمو ةفات ظافلا

 دلل

 مرغصا



 امال 0 ا
 كو مسمع
 ينباب رشبالاقف هتدردر هتبصا هلا ايش هذه ىعالةعب تف ذقام هات اي لاف هإلاموي تاذىنافمثرقحاومهرغصا |

 لايلا نب تا ددنا هاتبأايلاقف رخآاموي هانا كعءالإةميف ىنءب ك_تةاذق يف كةزر ل _ءجدق هللا ناف ١

 : رباءمرطقف هي بف ينهمم ملف هيأ دأ 6 رش يدا لا ةسقدعوة دار ات راعاف هككف لع يشتت م1 للا تضبقو هتيكرفاضب ارادذسأث نأ 0
 هللادك اطعا ريخاذهناف 0 1 رشبادوب اهلل اقف الوتقم كانه هارتودي دحب بر الو نيكسريغ نم ىديب

 تولادج لاتق سانلا ب اهف كلم هتفصانو يتب اهتجوز تولاج لتق نمهركسعىف ىدانف تولاط لعكلذ

 س دقلانهدهيف ن رقي ىفاف كلذىفىلاء”هللااعدف مالسلاهيلعلا ومش مهي+أ توا اطلاف دحاة بج ملف

 قى نه دلا يغيف هس ار ىلعنرقلا اذه عضوب ىذلاوه تولاج لتةي يذلا نادل ليقود دح نمرونت هبهثو

 الو هؤاميفروذتلا اذه ىف لذ دب و لياك الا يك هسأر عنو د لب ههجو لع ليال و هس أر هنم نهدي

 ىلا هللا ىحراف د-> !مهنم هقفاوإ ملفممب رجن مشءايوقاو ليئارسا ينبءادشا تولاطاعدف هيف لاقت

 هملعا ك دعب نمصضراإلا ىف ةفيملخ هلم جا نادي راىتاو توااج لتي نهاشب ادلو يف نا مالا هيلع وهش

 ضرعا هلاقواثيااءدف ادحاو ادحاو هينب كياع ضرءياشيال قف منذاا ىعاروهو باطلا لصف

 الفرونتلاونرقلا لع مهضرعي لءجن عراب لجرمويفو ىراوسا|لاثمأ دلورشع ينثادلج رخاف كينبلع
 مثرو د ىلعلاجرلاذخان الانا هيلا ىلاء:هّللا ىحو اف رونتلا ىلع هددريف عجرا مسجلا كلذا لوقي وايشئىرب

 دق بر لب و..شلاق اللاق مهريغدلو كلىقب لهاشب اللاةف مهب ولقو موه حال ىلع مهذخ انانكلو

 انبا ىلناهللا يناي هللا قدص لاق كب ذكىب رنااشبااي لي ومش لاقف بذكلاَقف مهريغدلوهل سيل هنأ عز
 اذكبءشينوهواهاعرب :ءاا يف هتفاخو هتراقحو هتماقرمهقل سانلاهارينا تييح:سادوارهللاقن | ريغص

 اادجوف هيلا جرخ لافي و تول اطداعدف نينيمااق دزأ ار فصماةساريصق مالسااهيلءدوادناكو اذكو
 ليسلا اءمب ربعي نيت اش نيتاش منغلا ل. هدجوف اهيا" جوز ناكيتلاةبي رزلا نيب وةندب ءاملا, لاح دق ىداو

 عضو ءاعدف سانلاب م>راوهف ماهباام>ري اذه هيف كشالوهاذهلاق لي وش هآرالف املا ممم ضوخم الو

 ع .٠

 عمسا#لق هاف يلا |.مقرخاو امنع هييحل حتف او هضبقاو هيلاموقاف ايشذخ اياب ؛ذلاورءاودسالا ٠«ىجيف

 نورهرج> ىاف يناجادواداي هادانفرجحب قب رطلاىف مال! هيلع دو ادرف هركسعرىلا هدر كلذهنم تولاط

 هيلع يسوهرجح ىلاف ىناخ' دوادايدادانفرخآ رجح رم مث هنالخينهعض وفاذكواذ.ككالمهب لتق ىذلا
 هب لتقت ىذلا ك رجح ىناف ىنامحالاةفرخآرجحب رم مث هنالخ ىف لهل ا ذكواذك كلمه لتق ىذلا مالس

 دواودهلبدتنافةزراملالاسو تولاجز ربل اتةللاوف اصتأملف هنال < ىفهعضوف كلدهّللا قابخ دقو تولاج

 اوهز هسقن يف دجوفاليلقراصو حالللاسبلو سره "بكرف!>السواعردواسرف هاطعأتولاط ناكو
 كن اشام هل لاةؤ كالا لع فقو قح ءاجف مالمغاا نيج هل او> نملاقف كالملا ىلا اي رسداعو فرصناف

 تولاط هللاةفدي را لتاقا ينعدف ايشعال سلا اذه ينعىنغي اذ قرصتب ملدا ىلاء:هللانا دوادهلاةف

 نم تولا> ناكو تولاجو“ىضهو عالق م لاذخاو اه رلقتف هب الخ مال تااهيلعد وادذخافدي رتاملءفأ

 :دلا ىعاراان ا رهن لاق هلتق ىلع هب ي وقعت ايش كسفن نمتييقل لهفلاق معن لاق ىكلمميفك <> ىرجاو قنبا|

 أ اذهناف ىنبإ رشبالاق ىعمح. يسال لبج ىقبياش حبب ساف لاا نيب يشمالىنا هاتبأايلاقورخآ امويرهات مث
 | تولادركسع ىلا تولاط عم ليئاريسا ىنب ةازغ تاصو املف لاق مظع ناش كلن وكيسو هللا هك اطعأرخ

 | قشف كام ىلف هتلتق ناو ؟<ام مكلف ىنلتق ناف ىزلت ام :«ىلاز ربارا ىلازرب انا تول |ط ىلا توا اج ل سرا

 كجوزاو تولاج لتق:ناكال له هللاق كلذ تولاط يأراملف ه"الفرو:تلا ىف هساجاو ضاافف «سأر ىلع نرقلا ا

 نإ رفدج نإ ىدوه وذ

 نيسكلا نب لع نب دم
 بااط ىنا نإ ىلع نباإا

 منع ىل اعل هللا ىذدأ

 ايندلا ِق م م

 يكحرو ( نيمآ ةرخ الاوأ

 يرهوإ+لا هللادبعءىنانعأ|

 هنا ( هنع ىلاك هللا 1

 ندا نمتتس تدك ل /

 لوالا نجد امأف تافرعيف

 ا نيكلم ترا ث

 |0011 لاقف ءاسلا نما
 اذه ىلع فقو كك هب>ارعإ

 نم ةنسلا هذه ىف ليجلا

 فلا ةئاتس لاق جاجا

 ىلاعت هللا لبقي مذ سف

 سفنا ةةلس ريغ مهنم

 اكو مز نا تعب
 هللاقؤ ىهنقت ىلع حو او

 لاقعمجا ىقايب هللا لعف ام

 بي ال ىتح مههيلاهللارظن

 دح> ارلكا به وأ مهيعس

 0 فأا ةئام ةتسلا نم

 ةلامساإ سفنا ةتسإ هللا

 اادك كاذو سا“ فنا
 هّللاو ءاشب نم هينا هلأ

 كيع لاق مظءلا لضفلاوذإ

 ىلاعت هللا تدمحف هللا

 ضددنع ناك ام لاز وأ

 ىناخيشلا نع ىكحو)

 0 16” نسزا وفل
 اقع ىنامركلاا عاجشلا |

6. 

 تدجرخلاقهنا 0

 ةهزنلاو ديصلل امد[

 نامركك ال هذ هوب تنكوأ

 ا ديدح لطرةئاماثامن زوةضيإ هلناكوهدحو شويجلا مز. ناكو مهاوقاو سانلادشا
 ديص يقىراظا تنءماقأ

 يت>هبلاطف ترسو هتيأر

 ةرفقمه ةيرإ ىف تمعقو



 ند 0-0 نجا مو

 رقلاوةردلا أ انيبفإ دحأ ىركسع
 [ليجباشب اذاكلذك

 عبس ىلع بكار ةقلحلا
 - ةرع مك عا امس ةلوحو

 ![تردش 1 عاب هنأ 0 ار

 (باشلا اهردرف . ىلإ

 ىلع ف ينع تب رخاتف

 داةذلا هذهام هاش 5 لاقو

 تاغتشا" ىلاكعت هللا ن

 |كارخأ نع لابد

 ةمدخل ندع كتذلبو

 ايندلا كاطعأ اما كالوما
 هتمدخ ىلع ام نيعتستف

 لا ةسرد ا
 تعمساملف هنعلافتش الإ

 |ىلتع

 من ئعف 1 يف تشهذإو

-- 

 شاط هضم كال

 تجرد ذا ينادحب وه

 ءام هيف زوك اهديب زوجت

 برثواممباشلاهلو انتؤ

 اهدتب رشف ىلا ىقابلاعفدو

0 

 الو كلذ نم ذلأ 500

 زودجعلا تب اغمث هلم ىلحأ

 قمع نك
 نه باذال تلقو كلذ

 دقو ايندلا هذه هاشإ

 رع لات تارا
 تجتحا الكف يمدح

 نه تيجعتف

 دب ىل ترض> هى يلا

 لاق مث ىلابب رطخم نيح
 هللا نآ كغلب امأ. هاشان

 داق ايندلا قاخ امل ىلاعت

 ينمدخ نه اينداي اذ

 ْ كمدَح نمو هيم دخاف

 ع1 مهجن بدع بصح“

 هم جس ومب 2 توا هرم اش 20 ج7 حتا كحل

 مم١

 مالا زار تالافابعرا لاو ف !ام:هّللأ يقلادوادىل !!تولاجزرباملف نا 1 ردرز

 00 نو عال ذم رجا اب يف 7 ىنايهل لاةف مالا 0000 قابا سر رعاك ار تول ا>ناكو

 م دوادلاعف 500 7 لد نسف” ال 8 ال لاق باكلا نمرشا تنأ ممن ىلاقرج+لاب
 9 تر هللا ١ لدخاو هعاللةمىف هضوو مهاربأفلا هللا مسإ لاقو|مخما كرحادو 0 !اريطد عاب "نيب كحهللا

 ا ف هعضوو يتوقع ةلادثلا م-!لاقواثل ّج رخا مهعالاةمىف هضوو قدح ساهل هللا مس لاقو أنا نأ روعدس

 مهرب

 يت> حبر رلا هلدئارخ ذ هب ىهدو عالذملا راداو !دد اوارجم> املك ثالثأار اجبدسالا ت راصف لاق هعالقم

 امدعب ندهنالاقي وال جر نيثالث هئارو زم لتقوهافق نهج ر>وهغامد طلاخن ةضيبلافنارجألا باصا |

 هجباصإادقو الا دحا مهنم قر ل3 توأااجدو:ج ميمج مع قدح ىلاء”هللاز ذاب تقفت و رس كت هافق نم جرخ

 شد امزو
 اف ا ربلبقاو هع اخ هدب نم عزت او هسس ًارزحف مالاسأا !هيلعدواد دعرسأو اليتةتولاجرخو |

 مناف بارتأ 0 راج ان حلك موي لحساب ءاعدللا ىل ص ى“ :للذما اركراص كلذ ل مم ,ىةعطقدل 6م

 هّللإ دم نيعاغ نيهاسم,تنيدهىلا اوذردناو اديد_شاحرف نوما لاح رفت تولاط ىدينيبهاقلا يد
 نياءلا بر

 ؛« توااج لتق دعإ مالسأا هياعدو ادىلا هز«ناك امو توا اط ةصقةيقب ركذإ

 ينةدعوام ىلاز م اهللاةوت وا طىلادو هاد ءاجن مهسملذ ايف مظعو دو وا د سان دل 0 :ةاملاو !اق

 توااطادوادلاة قام كن اش ىتنبا قادص لع قادص ريغب كاللاةنب | دي راتوااطهللاقف ى : ار ما يف :طعاو

 هب كلءافوااو ءادالالعو اهرهم نضرقاوديي رتاع قادصلا ينوك.>تف ءيثىلس دلو اقادص ىلع تطرشام

 ليمتولاط يأرا لف هتدعوامهلز او همملاف:الليثا رساونبهلل اةف كلما نمكبيصن اهقدصا تولاطلاةف
 ل جرت نا قيط:الام كفاك االو لالا ىف تاب الة جا>اللاقو هيلع هءانث نسا دوا د ىلا لي ارسم ىنب

 كتجوز مهرب ىنتكجو لجد قام مجم :متلتقاذاف مده اجف قاطن اف نيكرشملا نمءا دعا انل اج ىف ءيرج

 م مه-ؤ و رمظا ىت َجح طيخيف همظنو هس رز>االجر مهنم لتق اءاك لءجو مالسلاهياعدواد مات اف يتنبا

 ظ لاف 500 اح ىرجاوانأو ءادج وز ىتأ ما ىلا عفداهللاقو هب دز نيب مح ةاو تو !اط ل ممم ءاح |

 ظ ا هسهن ىف كلذ نهتول اطدجوف هركأ ةنفاورثلا اوليئارسساوشب هيداو مالسلاهيلعورا د ىلاس اذلا

 ١ ةجزا يدعلا فارطاف نوزرغيو ىصهلا لعن ؤكوةيذكموب كولملاو ءايينالا تناك (هينمنبابهرلاق )

 ظ اربص اهم هلخقيل ةتغب اصعلاب هامرف تول .ط لخ دف تيبلا ةيجان ىفا ل اج مالسلاهيلعدو اد ناكو ديد> نم

 ظ راد يف ةزاكملا تزكتراف هناكم نم حربي ناريغ نم هسفن لاماو هتيمر نع دا> كللذب دواد سد>ااملؤ

 ١ نارقاللك شاد طب رونامطااد:عكتايث لع فقانإت درالبال تولاطدل لاق ىلتق تدرا دواودللاةؤ

 ا هللادلا فا>اناهتلا زا »ملاق تعزف كلما كذكلو من لاق يئهتردقام ىلع هتيقلفا مالسلا هيلعدوادهللاقف

 ْ اكىلتيثا هللاقو ةركنم ةزهاهز هورادجلا نماهعزينادوادنا !مث وهالارشلا عفدب الو هيأ الزأجلا ٍء

 اذ_هناك امو كنبيب و ين ىلا ةرهاصملا ةمر وهلا ءادثناهللاقف كالهلات ولاطن نةياف كل تيل

 دقهّللان!توا طل دوادلاةذف ريذحو في وح لاةمناك نكلو توااط لتقدصق نع دواد نم لوقلا

 تطسدنل لب اهلوةلوقتالفاتولاطلاق لظاىدابلاو ةدحاو ما ةهدعي ةئيسلاو ازج ةاروتلاف بتك

 كنع توفع دق دواد لاقف نيأاءلابر هللا فا>اىلا كإلتقالك يلا ىدب طسايباناام ىناتقتل كدي ىلا

 هراديف هلدعي وهيتايذا ىلع مزدق مالاسأ اهيلعدوادل 3 لدا ربألامز تو ]|ط ثبلو ىلاعت هللأ هجوأ

 ا ةليللا لوتغل كنادوادل تا اَقتِف نينمعأأو هل لاقي ل> را هريخا دزأاد ةجوز توا اطتنب كال دب تربذاف



 اا

 لتقينا داراو ليالا فصن تولااطلخ د؛لاق رب رساا تم ل دو هاجيسو رد رساا ىلع هعجضمىف .
 علا ردجواملؤرمّلثا لاسف في.لادب رضفرا رس يلع مئانوه تلا 2و كلم نيا هتنباللا ةف هدي لف دواد ١

 هاد رنا لاقف 1 5-7 ١ هنأ مع حب ءدض .1ذج رخدرمخللهب رشرزك اذ زاك | امدواد هللامحرلاق ر رع 1

 باو الاهنود قا ًغاو هسار>ودهب اج رتتس اهنا مث ا < ينعدب النا قيل تباطام لنبات

 مانوهو ,هياع لخجدا تاو الادادلا حو باجحلا هنعدللا ىمعا امنويعلا !تأأدهدقوةلءل تاذدوا دىتافلاق

 لةةساامذ جرخم هلاهث نعاءهسودهنيع نعامهسود رلجر دنع ]د ردع امه عضوفهشارف لع

 :ءفكفى رفظو هلة تدصقف هب ! ترغظ ينم ريخوضه د وادهللامحرلاةف | ف رمق ماهسلادجو تولاط

 اامو ىت

 برش ناك ىذلا هزوكو هنماضوتيناكىذلا تولاطقإ رباذخاف هشارف ىلع مئانوهو لخ دف باجحلا

 وي
 ةاح ىف مهسلا اذهمض واءاشوأ نيعاد :ءدزلا يماو امنا" ؛دواد دهن اهل افلاةل الا تناك | امل هنمآىذلابات

 سا تولاط حصا هلف يراونو بره وجرخ م هناي بانه ندا هتي نم تارعشعطقو هب 1

 الل سااديلاعد واد دجوف مو تاذبكرتوا اطنا مث هي اعردقب ملف هياط قدشو نويءلادواد ىلع طلاس كلذ

 5 كردي رفاذادوادناكو شام ءوهو بك ارانادواد لتقام ويلا 2 ٍق توااطلاقؤ ةبربلا يف يشكي

 هااملناتع هيلع تجدنف 0 - واف راغل> دف ىرجلا ىف دواددتشاوه رثايف تول 'ط

 رخ يضم املف ىضعهو هكرتف توبكدنعلاتدب قردللا: يه ناكوا لاق توبك.:ءااءانب ىلارظنو راغلا ىلا تولاط
 011 ط ىلع دايعلاو ءاملم || نءطف هي يف ديعتب لد نيني يدخل عم م لبجااىلا قاط:او راغلا نمدواد

 ينيف ردقإ نكي م ءاملعلا لتقي لءجف 1 دواد لتق نع د>ا١ هاهنيال تواطلحجف دواد

 كك ملو هل_تقالا هلتق قيطي و ملاع ىلع ليئارسا

 هللا عضوو اهكرتن ملا ىلا ج 0 0 زا. |محرف أماتقب ةزاب> رماف , ىظعاإلا مسالا ملت

 روبقلا ىلا جر هلل 0 سانلا هجر يتدءاكبلا ىلع لبقأ أو لمفام ىلءمدنفةب وتلا كو

 تولاطاي رولا نمدانم هادانهرث اكب مهيلعرثك املف اهب ىن ربخأ الاذبوتىل لا ديعادشن ا ىدان و ىكبيف
 لاقف كلملاام أكل م هللاقو زابهلا هحرفءاكبو انزحدادزاف اوما انيذوكا يتح ءايحأ انتلتق كنا ىخرانأ
 كلم هاملاقال لاق د :||:هام ىردت لهكلملاا با زاب اهلل اةفةب و" ن مىل له هلأسا لا ءضرالا يف ىل ملت له

 الذ هوت ذالا اكيدةي رقلا هذهىف او وكرت: ال لامَذ ةةمريطتف كيردلاحامعف ءاشعةيرق لزنكلم لث : كالا

 له تناوهتودص عم اك, دتكرت لهو ليقف يدا ين د انوظتةياف كيدلا حاصاذاهب اصاللاق ماني نادارأ
 لاقل: ةنكالءل ماع ىلع كتتالد نا تيب أرأ لاق كالو ز ابا ىأراداف ءاك, وانز> دادزاف ىض رالا ىف اعتكرت

 0 "نمل لاح ااهملاانب ق 0 طناهللافقهدنعةملاعأاةأ ارأاناهريخأف ناع الإ ايزامكن اهنم قثوتنال 1

 :بابلا تولاط ما. املذ مواسأ تماعو هاجر تيتف اذ تيب لهأم الا اذه لدياع !ناكوماظعالا مسالا

 | ةنهكيلع سان ءلاوظعا تسلا لاقف زايهلا اهيلع لذ دو هملخ 0 تعرفشلا ارا ماز ايدك ادل

 تعءمس املفةب و' : نهال هلأ ب تول اطا ذه ةجاح كيأاىلل 5 0 تاق 222 كلَ ةثوأو ل عقلا ن .م كتي

 هللاوالت ا اق ةبوت نمله كلأسي نكلوكلتق ديربال نا لاق تقلا اهف قرفلان + ايبلع ىمَع درك كب

 0 هيأااوامصو املف هربق ىلا ا

 أ هسأر زع بارتلا ضفني ربقلا نم مال لاهياع لإ وءشج رخنربقلا بحاصاب تدان أما مث نيتمكرد هذنعتباص

 يوت

 3 ارمابىلا ي و هدز هم ٍِِلا ايدج برا#+

 ؛ اوةلطأاف تأ ةم-ااولاق مالسأا ةماع لي وه شرب نود ل ةنكح اوتبوتز - مالام |

 . كدم دسم بع

 42 ضف
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 ةناهسو كلذت يار أما

 .تودزنو ايا ترانيم

 هللا ىلا تد'و كاللا نع |

 ةمد# تلغتثاو ىقو نم

 دما للويتاا>رىالوم |

 كالاسأ انامهالا كلذ ىلع ؟

 نيمآ قيفوتلاو ةبوتاا

 ضم. نع ىكحو ل

 عطقيب ناك نم دارك الا

 لاومالا بهن مق نسل

 ىباحص وانا اهب 4 4 لاقدنأ

 قا رطلا عطنل 1 خلق

 ذا سالا بايس أ ذخأو

 هيف ناكم ىلا انيمتئا

 ةدحاوف تالت تال“

 سبيل امم أ

 علا امماع ناتاذلاو

 0 اءاع

 روفصعب اذاف تراظف أ

 ةلذ:لا نم ايطر لمح

 يلا ةإخنلا يلا ةرمثمل
 لعفف رع ا -ملع سل

 توجت تارهرشع كلذ

 نا يسفنب رطخ مث هنم

 كمتف كلذ ردظنأ

 ةل>:ا ىلع تدحدصو

 اك اه ترد
 روذصملاو اهافةاف ءايمع

 ىف راعلا كلذ عضي

 كلذ تنآر الف اهيف
 ةيح هذه تاقد تيك

 اهامعأ امافارلتةب انجبت ا

 اروذصع اهار>هىلاءت هلأ

 كيع اناوتوقلاب اهاموقي

 عطنا ينمانا هدأ.ع ند

 مثلوبلاةنايخو ق.راعلا

 كيلا بنات ىنا مهلا تاق

 ادبادوبعاالو ىنمزناك ام



 تءضوو ىفيسترسكم
 تيدانو ىءار ىلع بارتلا

 الكا تءمسف ةلاقالا ةلاقالا

 تينئاف كاناقا دق لوقت

 ام اولاق ىنواد املذ ىقافر

 مهل تلقف ةلا كلب كلاب

 اروجمه» تل ىنا

 تصصق م تاوصو

 اوك الف تيارانتتلع
 م حااصن نحتو اولاق كلذ

 ممت>اسا اوهرف 00

 لاتسا لاس
 ا! كم اندصقو 2 مث

 انيشمف ىلاعت هللا اهفرش

 ىلا انيهتن | ىتح مايا ثالث

 | زوجع ةارما اهيف ةبرق
 نم :تناكو ء

 أذما' تجرذ4 تاملاصلا
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 أ
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 1 ا

 ا
 نالف ميفا تلاتو

 معن 8

 داتلاقو ابا تجر خاف

 ىدر لا

 اا َرَو نع تام ىدلو

 هيلءدّللا لص ينلا ىنءاجف

 ىل ل لاقو ماذملا ف سا

 نالفل بانا هذه طعا

 هن أدعبع او وه ىدركلا

 انرسو باث ان دخاف لاق

 1 انإ> ديت> 5 لاع ند

 كلذ 0 هلل دحملاو

 ل 5 مس .تانلا نأ
 4« لاق هنا هع ىلاعت ا

 داني ك1 تك

 نلكص ةزاند رظتنأ

 يف تا لهأو اهيلع

 كور ءظ أ سواج مهن اقرط

 0 ا ا

 عج حصه هامات م سو همرحلا + «كويجتسالاو مهتم هما افي بناس 71 تنحف ككل رح هع دعت جيد دان كدتر انو حدو قابل زم ان حرا 76و مصعد <77
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 | نلمكأدب تولاط !ذهنكلرالا اولاقةمامقلا تماقا مهلا ف كالملاو زاب لاو : 2 اامثدلتلا ىلار ا الف |

 1 ةيوتلابلط طا تئح دقو ةتاءفالا ارمشنلا ند انوار نولاطاب تاعءؤام ل وءشادللا ةهفةبوت ن : مهل

 وو 5 04 0 كدل تأ و 0 م رة>+”:نا اِلاتبو 5 نمكل اعاام لاقلاجحر 0 *ءلاق دلو نم كلذ ل
 لي ومش عجرم * مثرخآل تقت يت> لتا 2 كل زامث كيدي نيباولتقي ي هحكدلو مق 7 منها ل سف دهام

 | تيهذد قى قددلو هع ؛اعي النا ف اخوذو ركام نزد> أ تولاط عجرو أتي“ طةسف ربقلا ىلا كلا هيلع

 " ٍ م-خاولاق ينأد وذقنت مم 5 ران ا ىلا تءف دول عتأرام ِظ لاقفهدالوا هءلعل>- 0 هود ادح لو 4 ةيعرافشا

 ةصقلام ل رك لذ كلاما .ضرعأف اولاق < ! لوقأام اولعفتمل نارانأآا اهئاف لا هيلع انردقاع ك اةنن

 زهجتف 5 يذلاب ا:سفنا تباطدق كدعب ةايخلايف انا ريخال اولاق من لاق اندعب لوتةل كناواولاةف
 دوادىلا هإ: اق اذ لتقى ة-لئا ّْى مثدعإ داش مث اول دق يِ د هل كنا نيب اولتاقف ةر ع اوناكو وزغأا ىلاهدال مان

 هقنع برضف هدعإ | .< ىذلاب تناك ام دوادلاقف كودع تاتةدقهل هلوقب هرشد

 4 ام قاعتيامو , كالا كع عدا د ةفالؤ يف سام ) »+

 تولاط دهشتسا 1 ءأيت الا راع خاب هامل 0 2 |ق هل "لإ ضدرالا ىفةفيلخ كانلعحانا دوادابىلاءت هللا لاق

 عبمسإ تولاج دو ءاد لدقدعب كالذو مهسفنا لع هوك اهو توااطةناز خ هوطعاف دز :ادىلا لد ارماونب ١ نأ

 لجوزءالوق كاذف مالا هءاعدواد ىلعالا نون ن عشو دءد>او كلمىلء ليث ارماونب عستج !لونينس |

 ةراالا ةكحلاو كالا هللا هاثآو توااج دوادز دقو

 | صرابنب نورصحن. مدن, بذوني# نبنو** نب نوهسنب زعوي نيذيفوع نباةيانب ددادو» |
 نيعمجأ مهيلع هللا تاواص نمحرلاليلخ عهاربانب قدسانب بوقع!نب ذو نبأ

 4 هتياحو هتفرص 0 ٍِق يان و

 ىلص هللا ل وسر لاق لاق ةريره لأ نع علان لءءرس نع هدانساب يروذيدلا نب نسحلا قربخأ

 طيس نوقاسلا قيةددجو ولأر أ نينوعلا قرزأ مالسأأ هيلع دواد ناكو نع نينيعلا ةقرزإ سو هم هملع هللأ

 هوقن باقلا رم اط قاذاو توصلا نع . وم ةدوءد+ أم ١ 2ك ة.حالا ل وطمس هال ضيا رءشأا

 ةماركسلاو لضفلا نم مالسلا هيلع دوأدهيدن هب ىلا 5 هللا ص خامرك زيف با ع

 4 تكللاو ةوبنلا هللا ةلعأ نيح

 لهأو رصنتخن "ل نورك اعز 5 عمن مه حول همس مخ 6 ةعمس 0 اود خو ءأام ةيناريدلاب دودزلا 2 ِهلَع لزأهنا (امنف)

 نكمل ةكحو ةظعوم | مم ني- 2 ىفو َن ررأ لهأن م مورأان م نوقاي ام رك نام نيس مخ يو لبا

 ةبيطلا ةمخنلاو بطلا توصلا (امنمو) اروبز ١ د عاد انتاو ىل 2 8 > هلوق كلذ مار ,>حالو لالد ايف

 ثيحانك نيءيصارو وبلا أرقي ناكو هنوص لدم 0 نما دا هللاطعب و ناملالاو عمير رتااو ةذيدال |

 هفلخ ليا مبا ينب ل ربلا اىلازرب روب ااأر ,ةاذان اكو هيلع يمغملا قيفي 9و موءلاق رع

 شود>ولااوندتو نجلا فاخ نيطايشلا موقتو سائلا فلخ نجا م وقدو ءاملعلا فل سانلا موقتد

 ريمازملا تءنصص امو حب رلا نكسرو ىراجلا ءاملا ل امقانعا دؤوب رعابسلاو
5 5 : « 

 نورئالا هن رافمل لاتؤهيلع دعشاو هد > هّللأ ةنءل سلب انا كازو هتوص ىلعالاج ونصلاو طعباربلاو

 «.انرم هلاولاقف < اهدام
 | سانجاىلءيهالملاو رانوالاو نأديعااو ريمازم ا

 هرععأ
 اؤيرفهلا> لثمىفهداحبو هداضيامالا دوادنع سانلا فرصيالدنا لاقف ا

 !ماورتغافاهلااولاف سانلا ءارفسابءهف دوادت



 شوحولا هلىنصنالو ءاملاهل فقيالبنذلا فراقامدعب روب زاا ًارقازاناك مالسلاهيلع دوادن الاتي و

 ةعاطإا سن أكل هيلا ىلامت هللا ىحوافاذهام ىلا لاف هتمغأ تصقن والبق تناك مك رويطااالو مئاهمااال و

 لاق ىل !مترفغ مق نم لرأ ىلا لاف كلاحو كتوص تريغىلا ىه

 ند دمحان ١كيدسوب | (انر مخَأ) 5 5 د” نلف برقلاو دولا نم كدب و ينإ ينلا هلا لال !تءفتران ككل ثىلب

 ةئيطخلان ا دوادايةرصملاةتحوهذهو

 | لعدتا فخ لاق وهيلعهللاىل اص هللا لوسر نءةرإ رهوب| |اندد-امادهلاق هبنم نب بهز نع زو دمح

 لذ مالا لك ايال زاكوهتباد جرست نا لبةنآر لا أ رقي ناكف جر متنا هباردبرءاي ناكف نآرقلادراد

 ىرعشالا ىمومىنازع ىق ةزوجاركب وبا انريادانسالاب و * روب زاا نآرقلادارأ مامالا ذاتسالا لاق هدي

 و هيلعدللا لصهللالوسر ىللةلاق

 بزاعنب ءارباا نعدا:سالاب سايعلاوباانربخأ لاق ( ركبوبا انريخاو )اريبحن كل هترباج عم: كن أت ماعول

 هنا لوسراب هللاوام تلف فك اذلآ ريماز# ند هارامز :ءتيطعأد قل

 1 خد ١ 8 وادل !توص ندم اذه تر وص ناك لاقف ىعوهىنا توصمدو هيلع هللا ل ص ىلا عيسلاق

 ( هعمووأ لايجايالمضف انمدواد ا  ادعلو 1 اد: هللا لاق 9 ماذأ ةعم ندم بسب ةلريطلا و لا ,جأأ ريذع نت

 2 اعداد نال || أ 1 قارسشال اويشعلا ن 9 جو ل هعمل ايدعأأ انرخ مانا يلاعت هلوق ودي دحلا هلت !ًاوريطلاو

 هسقن يف لاقمت ع اهو 06 م هيو ا لامجا !تاءج ىلاعت اع هللا حيسف لأ اا لاذ اذازاك مالا م |

 ا يف ناك اذ لرحخلا دعت املثع د دعا هديعيمل ةدابع ىلاعتهللا ندبعال ىلايالا نه ةلرل

 نس دتتلاو حيبستلاب لايجلا تكطصاق دواد يندأآدا لايجلا ىلا ىلا ء” هللا ىحواف ةد>و هتاخاد

 مالسلا هي ةءماع لا ريد ةيأع طب مه تاوصالا هزه عدي وص عم رهو أ فيك هسفن قردواد لاف لو .امناو

 هل رباه 0 ضرالا ىلاهب ىهتناف ر>بلاهلر جفن اف ل ىلادب ىهتنا يح هدرخعب داو

 هلجرب ة ردضلا زكوؤ 5 ةرؤصلا ىلاهن ىهتناف هلجرب هر توها ىلا هب يهتناف ضرالاهل ترجغ:اف

 شرشساعم م كب رذا لإ ربح هلل اة

 نيماشعلا نيب نيباو"الا ةالصو ىحضلا ةالحص ينإ نورسقل لا لاق (قارعثالاو يشعلان ن>.سي ىلا#أ

 ةمكحلاب ىلاعتهّللا همرك أ هنأ ( امتهو ) ردملاو رجشلاو رجحلا حبست مهفي دوادناكو سابعنبا لاق

 سايعنبالاقفهيف اوفاتخاف باطلا لصف امأو رومالا يف ةباصالا ىه ةمكلاف باطخلا لصفو
 نيب اكل تفل ناك ءارضقلا يفر ظنلاو لا ملع يف هما نسملاو دوعمسم نأ لاقو مالكلا نايب

 وأ (ابخأ)ر كن أ نم ىلع نيميلاو يعدا نم ىلع ةندبلا وه هيج هللا ركجا طىنأ نبا ىلعلاقو سانلا

 نع ص نفح وب أ نربخأ اممالمسا !هياع دواد ى اذ ىذلا 0000 لوقياد هيدر تدهش ل هللا دبع

 هلوق) عضوأملا اذهىف ةدودلا ل شن'ةد ود ا,نمج رذذ تقلفناف

 ١ لاق ىعشلا نع ناءالاو دووشلا لاق تاطغ ل كود هلأ يقرابدخالا بك نع حل اص أن نع شحم

 6 أعت هللا همحر مام الا ذاتسالا لاق دا دواد يطعأ ىذلا ب اطل ا لصف لوقياداب ز تءعمس

 (ىوراموهو) هيلاةنك الا ىف لطبملانمقملا فرءيلهلىلاعت هلا اهاطعأ يتااةل ساسنلا( اهندو ) الاق

 بار ا كيفلاو ةرلا ةلوصوهةزساسدو وادىطعأ ىلا: هللانالاق سابع نبأ نع كاحضلا

 ا ةريدةسماعةا>و 3 انلاذواامنولو لب :دولاة وق | مو ةثناكو هيلاس انلا 7 اح: ثيح مالا هيلع دواد

 ا الع ل تاصلصال الا لصاح. 6 اف يف ثدحن الف بالا واؤالا نابضقب ةرسدمو رهوجلاب ةلصفم

 ْ 7 ممديإ 1 فرد نأ ندلا ف هموقلو ه>د ةمالع ناكو ارالا ةهاعوذ اهسعالو ثداحهلا كلذ دواد

 نم هلام 6-1 و هي>-اوص ىلع ىدتعا نمف اهلأ نوكأ اد اوناكو ممرودص ع مهفك 1 دوحك

 | تاكفا 0 ماضملا اماظ انذأك ناك نمو اهلل انف ةل هسا سلا ىلأ هدي دم |[ اقدامص ناك نوف ةلحلاشلا نأ قا

 او است يع اح تس نيج | وتلا ما ن7

 رداع ريقفب اذاذ و

 كلفرالو  لالدلا زان

 قى تاقف سانلا 3

 المع اذه لمع ول ىرس

 نع 0 4 دو و به

 املؤدل اري نأ ؟لاؤسلا |

 اناذاو لرملا تفر مصل

 ىف درولا نم ءىث ىلع
 ةالصلاو رك ذلا نم مىليللا ||

 لقثف كلذ ريغو ءاكبلاو |

 ارهس ترهسو هع.مج ىلع أ

 مونلا ىنبلغ مث اديدش |
 ىموأ يف ؤ تيأر ١ |(تذف

 هب اؤاج دقو ريقفلا كلذ أ

 اولاقو دودمم ناوخ يف

 هتيتغا دقذ هلم لك

 ناوا نع ىلاوفشكو
 اما هتيتغأ امانا تأقف

 ليقف ايش يس ىف تلق |

 مهم يذر ن“ تااااماىل

 هيلا بهذا اذه لش

 قلنم ناك امث هل >ةساف

 ملو ت>حبصاف دينطالاق |

 قح هسياع اددرت» ل

 رهاظ عفر# ْى هترأر

 ءاملا نم طتتلي وهو يلبلا

 قاروا نه طقا_ستيام

 تماسودهيلا تيتاف قبلا

 م مالسلا ىلع درف هيلع

 اهلثم ىلا دعتال لاق

 تاقف مساسقلا انآ اي

 لاقذ معلا هللا رفخةسا

 كلو ىل هللا رفغ ل

 هللا ىضر هرأ ملذ يلو مث
 مهب اذع ي ةرو هنع يلام:

 نع يكحو) نيمآ نيمجا | تنا

 يلام هللا ى تااهار للا



 تاخد ) لا هنأ هئغ

 يرافسا ضءب ينةفوكلا

 5 ضعبل تناكاراد تب.ارف

 ءذلأ رثا اهيلع ءاسؤرلا

 1 0 ديبع اممأب ىلعو

 ىنغت ةيراجا,نةررا ضعب

 تايبالادذه دشنتو

 نزد كلذ دي الرارابالا

 أ كتكاش تينت

 نامزلا

 فءيص

[ 
0 

ْ 

[ 
 | هزوعا فيضلاام اذا
 ا ناكملا

 ْ د تررف دينجلا لاق

 ١ كلذياذانةريس ةدع كلذ

 ْ عسمجاو دودسم بابلا

 اهيلع روط دقو دووديه

 ْ ىلءوناوهلاولذلا ةباك

 بوتكم بابلا كاذ

 ظ ناهبلا ناذه

 : فنراو اهنساحم تبهذ

 ٠ اموجش
 ا ىقبيال رهدلاو

 ٠ْ املاس

 م

0 
ْ 

0 
ْ 

 ع | نكد تل ديت_ساف

 اناكم ١

 شد>وتإ
 اعاد ءاَزغ اع رورسأأ د

 نع تاّأسف دينجلا لاق

 اهبحاص تام ليقفاهربخ
 ئرتام ىلا اهرمآ راضت
 بايا!تعزفف دينلالاق

 ناد>ا ردقي الن اك يذلا

 اكو هيلا لصيي

 | اطتلقف فيعض مالكب

 كلذ ةجحت نا ةيداأ

 ةباراج ىنتم

 نياو هراوناو ناكل

 ب د[ ] مس ف امجودأ ام لوقد هيلا نإ اد 1

 مصغ دق !ذهنا |

 0 ةنيك ةرهودج يم 0 ضب نأ ل ةمدوت او ركملا مهبف روظنأ ىلا ىلا مهي

 ةللسلا لاننال هدينأ ةرهوجلا هدنع ناك ئذلا لجرلا لعفةل-للاا ىلا اك ف اهركنأ اهدرتسي |
 لاقف ةلس1تادنع هع رغ هعمرضح يد !ميلع دءتعاو ةرهوجلا |[ 5 اهرقنف هل ةزاكع ىلا كمعف |

 لؤان و اقرا ص تاك ناف عل دو كلل فر ءأام همرص د لاو 5 ال مذ م يل ن نأ ةز رهو بداص

 :نراكع تنأ مزلا ة رهو+ا ب > اصلاقف الوان و 00 ل لدق مودي اهو ءانئؤ هل اا

 ىااةعيدولا 0 نأ ل تتنك نا مهلا لاقو ل |جرلام امو اهدذ> اذ ةاساسلا لواننأ ي هدا فد اذ هده |

 دقواو>يصاف اهيفاوركشتو موقلأ بج ف اارانتف هديدمفةلطسلاىنم برقفهيلات 0 دق !ميعدبب

 نيذللا نيمصلا نيب ىمالا هيلعهيتشا اذا هنعهللا يضرب اطخلا نبا رمصناكو ةلسإلا كالت هللا عفر

 ار> قمل !ىلاهرجتفملاظ!ا قذعب ل لذات تناك لوئارساى

 ىف ةوفلا ىنعلا ديالا اذ هوادانديعرك ذاوىلاعت :هللا لاق اي دامتجالا ة ةد.شو ةدابعلا يف ةوقلا ( اهنمو )

 لالا موقي و راهنلا موضي اموي رطفي و اموي موصي ناكوعييطم حبسم با او عا تاو هلا ةرالا
 ةوق (اهنمو) مث امح مهنم هيف 0 نممو..الو لمعي ماعلا دادل آن مابيف .ةواالا لو الا نهةعاسد رم و

 لاقو لدحر فأا 0 ةندلي ةإيأ لكهبار#سر< ناكو اناطاس ضرالا 0 سابع

 سابع نبا نع ةمركع نعدما> ن هللادبع (انربخأ) لجرف الآ ةعب رأي لك هسر< ناك يدسلا |
 ىدعتملا لاقف مالسلا هيلع دوادىلعاعمتج اف مهئارفعنملجرلع يدعت ليئارسا ىنب نم الجر نأ |

 ةندب هل نكي ف ةنيلا رخ أنا لاو دحجف كلذ نع ل-ٍ>حراا دواد لاسف ىت

 لج التقي ذأ مام ىفهيلا ىلاعتهللايحواف هدنعنم اماق اكرمأ
 قار ا

 كك :> اموق دواداممل لاف

 ١ لاقف ؛!ةقينأىرخأةر م هيلا ىلاعت هلل ىحواف ني: ى - ٍلجعأتسساو ١ اي قر هده لاقف يدع: ىذلا

 دق ىلاعت هللا نا هللاقتف لجرلا ىلا دواد لسراف هلتقي 2 ةرم هيلا ىلاعتهّللا ىحواذ اير هذه

 كيف هللا رمان ذهالدخاو مم .ن:دواد لاعف ةنين الر بنذ ريغب ىئاتقت لدجرلا هللاتف كلتقأ نأ ىلا ىحوأ

 تاتغاتنكىنكلو بنذلا ذهب تذخأ ام هللاوىنا 2 ةح لجسم: ال لاق ه]:13 هنا لجرأا فرعاملف
 كلذ يلم هل هلدعشاودوادل كلذ دذع ليئارسا ىنب ةبيه تدتشاف لتقف 7 هب رهاف + هناعقئاذه دلو

 ءايدن اللا نهم لجر ع هلمعإ 6 ناك محال س اد اذا دواد ناك لاةيو 6 ىلامت هل وق

 طق هلودع نم زاك اإل و رذامه:!يوريف شطيلا ةددش )0 :مو )دان جاللا نم لجر فلا هر !هسلعو

 ناكل وئارسا ها ىنب كلما لمالغلا هيلع دوادنا رأي خالا يف ىو رامكلذ :بدس ناكوهلدي دخلا ةنالإ ) امنمو)

 ىلوقت امه لوقيف دواد نع أ سيف هيلامدقتهفردإ الذلحر ىأراذانا اركذتم سانلا ىلا 0 نأ كاع نم

 يناك-!«هلهللا ضيق ذا مايالا نم امور كلذكر وهانيبفاريخل اوةيوهيلعىنثيفوهلجرلا يأ اذهكيااودواد

 عارف ذ هيف ةإصخ الو ره لجرلا من كلا لاقف ةلاد داءىلع دوادهيلا مدقت ارامل نيمد ل ةر وص

 هللا لاسو كاذلهينتف لاقلالا تدب نمهلايع م ءطبو لكاب دواد نا 0 يغام لاقذ كلذدواد

 لم هدي قرابصفدب دولا هلنالاف هلايع معطي وهنم قفنيف لالا تدب نءدب ينغةسإ مة ا !اع

 ُ كي دم برض كالوران لل ادرىا ريغ ن 5 ءاشي تك هددلإ هقردال ناك 1 1| نيطلاو نيجملاو م.شلا

 هنالاق مف حأ ؟ اهرص كلذ دلبق تن ها ؟وابلمعتن ملوأوهو عوردلادخت ناك ع ىردلا ة هع ص يي أ أعتهللأ 0

 0 نيك اسملاو ءارقفلا ىلع اهنم ق دصتقنت و هلام 6 مطب ل امؤ مثدد 5 رابامنم عرد لك عبي نأك ْن
ْ 



 اعورد ىأتاغباس لءانأ نيدملاهلالأو 7 وقود كلل سوبأ ةمنوص هان 3 ىلا" هلوق كاذف
 كاذلءفن اكف قام ارمكدف اظالغالو قاعتف افاق د ريعأ- ما لم ل ىأ درسلا يفر دقو ٠«تاعساو لعاوك ا

 نم بجعتن اعرد لء+ وهو مالساهياعدواد ىار مك-حلا نافل نا (يودو) الام كلذ نمدتعا يح

 صييقلامء1 لاقو هسباف ماقف ع ردلاجب-أ نمدواد غرف يتح تكسف هلاسد نا داراف وهام ردو موثاذ ظ

 هاءاق ليلقو 205 كتنصلا لاقؤ 4 داربام نايفل ملف براخلا لجدرال اذه

 4 كاذب لمعتي امو ةئيطخلاب ىلتبا نيح مالسلا هيلع دواد ةمعق يف بابل

 فاتخا تايآالا مهنم ع زفف دو اد ىلع اولذد نابارحلا اوروستذا معلا ابن كانا لهو ىلاعت هللا لاق

 وقلاقف ةئيطخنا نم هب هللا هندعتما اه مالسلا هيلعد واد هبن ىلاءتهنلا ن ا>تما بيس يف اين الار ار خاب ءاملعلا

 هندعتعر نأ هلاسو بوتعل وقدساو «مهارباهلإبأ ةل زعم يملاعت هب رمل مايالا نماموا ي :ء هنأ كاذب يس ناك

 نع كك اقمو ينك ااويدسلا (يورأ) محاطا ىذل لُث» لضفلا نم ؛يطعي و مراح ناكيذلا لع

 ' نيب هيف يدم امو مافن هدلا مسقدق مال لاهيلعدوا ادا ناكولاةضعب يف مهضعب ثيددح لد مهخايشأ

 مهارب 0 ًارقياوفدجي ن اكو تكلا ةءارق ةوهب ر ةدايءلاموي وهئاسنب هب هيفاوا#اموي وسانلا

 ىلاعت هللا يب >رافىل ياو

 لهاوهداو حب ذب وذو رمن :لارانب ةب مالسلا هيلع معار .! لميا !ميلعاو ربصفدحا ام لتي ايالب اولعب | م منا هيلا

 هيلع دوادلا ةف كاذ نمءيشب لتبت كنار فسو» ىلع هر هب باهذو نزلا, بوقعب ىلتب او حب ذلاب قدسأ

 0 مويا ذكر هش يف ىلع.م كنا هيلا ىلاءتهللا ىحواف مهتيطعأ كي :طعاو مهتيلقب | كين لعب اف براي مالسلا

 ارقي وىلص؛ لءجر هيا قاغاو هبار دوادل>دهللاهدعو ىذلا مولا ينذاك امد ريصلا ىلع سرتحاف

 اكنيذلاى دان اهب تهزند# ةريا يرأ برايلوةيف مالءسلا» ملء سوةعإ وقدعساو

 0 ل ايف دوبزلا

 ريغ تراط اميلاىوهأ املفريخصهل نباىلا اهعفديل ( تاياورلا ضم ىو ) اهذخ ايلددب دفدي دن نيد
 . . .٠ .٠ َّ 5 06 5 .٠ .٠ ِء .

 بهذ ةرك ينتءقوذ تراطف اهءبتف تدن:ؤ اهذخايل اهيلا دتماف !مسفن نم هسي و: نأ ريغ نه ديعإ

 ىطتغذ اهرعش ترّدنف مالا هيلعدواد لظترصباف ةنافتأا امهتناحو امس> نمدواد بجيمف |ةلخ ٍ

 قاه>وزو ناذ> نبا روأ ةأرماعئاش تن غب أمم يعدل ليقف امنع لاو اهماباغا كلذ دازف هلك !ئدب

 ءاقلولا كثعا بدءاص بواءدخا نااىلادواد كح دوا:تخا نباايروص نب بو عم ءاقايلاةازغ ْ

 عجرينا هلل<ال توباتلاىلءمدقملاناكو توبااتلا ىلءهم-قو اذكر اذك عضو ىلا ءايروأ ثعباذا '

 دوادهيلابة؟ف كلذ دوادىلاب تكف هلحتفف 5 تت وأدب دب ىلع هللا ح .ةفا يد هئاردى يلا ْ ٠

 اهتدع تض::ااملفةين أملا ةرملا فى تقف هثمبف اساب هنم درغأ اهسدكر ناكر اذك ةوز رغ ىلاهثعبأ نااضرأ /

 ءازداةعل را رهدلازج م 0 نالاق له نب بوءش انربخا نسل نعد ةئاس ةف راةمريغ مون

 هنورك اذب رممرك اذي 1
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 ينءااموي و 0 نيمأ هس 1 جااوح ءاضغلامو م رهبر ةدايعأ مود هل اسنلامونا 1

 يوعاف هبدب نين تءقودق نس ٠ ي 2لك اهيف بهذ نءةماحب 8 وعاضيف ةاروتلا ىلعبكناو

 م

 ل نادم قدا ها ىلارظنف أه درصي نم أملا ثعييف عقت نيا دوار ظنف 0 لانم تراطف اهذخأيل

 ْ ءاسنلا نس> | نم ةأرهااه آر | حطس ىلع لستغ: اهآر يىدسلا لاقو يلك-١لوقاذه لتغنةكر طش

 ا عطق قيطي ْناهتن ذح هسفن ناهنادةءا بديساعا نور 1لاقو مالسلاهيلع تامل مأىهف دواداهجوزت :

 | ف بيمعلال موا 0 ىلا لش اولاقفادرك ذ ل. أ رمسأ يب مواد ناك املف ول اسو مهلا اسوي

ددأ هيلع لخدي النا ىمار هل اوبا قاغهرر ةدابع موال ناك املف كلذ قيطوسدنا هسفن ف دوادرم مضاف
 ا 

 ناو هر اماو هدسومش

 تكيف هراوزو هداصق

 ادد ءاكب ةيراجلا

 هيفاوناك خ..يشاي تلاقو

 مهتلقت مثةيراعلا لويس ىلع
 رارقلا راد ىلا رادقالا

 ل>رتايندلاةل> اذكهو

 نم*يستداعبا نك ا

 يف ترره ةيراجاي اه
 اذ_هىلع ماوعالا ضعب

 نم يجش توصب ىنغ

 تكيف لاق ةي راجلا كلت

 د>'قيبملواناوه كلاقو

 ىريغرادل اهذه لهأ نم
 ايندلا هتفرع نأ ليولاف

 فيك ةي راجأب ال تلقف

 [ ذك ف رارقلا كب رش

 اماكافج مظعألم خيشاب

 نزركم نكشه نأ تدلع

 هقرافا فيك بابحالا

 تايبالا
 مهزان«ىفافوقو ىنفتا اوناق

 املمحن يفي الكلم م سفن و

 توعض دق باهلاو تاغ

 همااضا

 قاوثالاو ع زمن حورلاو
 اهذيت

 ءاق يف بلا لزانم ةمظعم يلق

 باقلاو اهكرتا فيكف

 اهعبتي

 توملا لبق ناك نء ابح



 اهم
 00 نجا لاق

 ىبداق دادزاو تيضغدو

 يقول ل 7

 اهوق ىنيجعأ اعاو اقوه

 منال
 يح داضصو بورهذاو

 هكا 3 ىذلا ف_صولا

 لزانم ىلع تربسصو
 لع اهتهزالمو بايدحالا

 لالا فا دن هيف أم

 قاردفلا ناز>١ ددحتو

 دابعلا روق نو نادع. >

 نع ى>و) توااساكب

 هللا وذةررص اولا يدازبا

 تجر ( لاق هنا هنعىلاعت

 0 نينا ن :.م ةئرس

 ّّ 0 0 هلع 0 ىلص

 ! ضراع ىنؤذراع ذاىثما

 اى ىلا رد

 ف! رطاا نع جورلاو

 آ اتيرط تد_>اف ةداعا

 تنك ىلا قيردظلا ع

 يما ترمسعت |!( ١ .فايشام

 ر طخامأ أمم ا امأب 0 هر , الي

 00 يس ويموت اج حايتاقاا 4 اي عينا اتت متت توتي ةويسيتتتاو يسد تب يس اي تلا

 اة

 ةأرما ىلع فرشأ قحاومبتي لازافاهسفن نمدسي ق”ناريغ نمديعب ريغ تءقوف تراطن اهذخ يلام
 اع اناجعا كلزهدازناهرعشب اهدسج تال> صض رالا يف هلظتأر امفاممدحو اهةاخ هبدععاف لشتعتا |

 لتقدياالصو اذاااكم اذكواذك ناكمىلارسذاهيلا بتكف هشويج ضء!يف اهدوز ثعدقن كو
 ننَن تكلا نع ةداتق ا 2 تكالذ بج سيف مهضعب لاو و !مجوزتود رادامبال بيصاق لعفذ عجرا و

 634 ؛ وبالاقو) ىلتب اف ناتيلو مكيف نادعالهللاو كل نيدع 0 اا رمسا ىنبالاقمال.سلا هج اعدواد نأدع

 ىف له لاقف ل١! بجعاف ةرابءلاريثك نك ماللاديلت دوار نا كلذ بيسناك قارولار هع نبدنب

 15 | ابسسااو كتدابع تبحعأ لوةيلاعتدشاذا لاقف مال لا هيلع لإ ريجهاناف ىلمت ل... د>أ ضرالا

 اروثف لاق ريثكك! اها لاقف ةنس ىسفن للا ىناك برايد واد لاةف كلهن ىلا كتتكو اينان تبجتعا ناف :ذايمإا
 لكوذلاق اهم كناشف لاق ةعاسف لاق ريثدكا هن!لاق امويفلاق ريك لهن الا ةناعوبءاف لاق ريثك#! هناف لاق

 رئاطلاعقو ناهتدابعو 1-5 ىفوه انيبفدي دي نيبروإ زااعضوو بارا لخدو فوصلاس بلو سارا
 ىلا هللا ثعإ د اري اللا ثيل 1: انوا ةرمان دواد لح رالف أولاقناك ام ا اا رماناكو هبدب نيب

 ةيإع الخد ناسا را امهعنق ةندايعموب يف هادجوت هيلع الخدين ا اياطف نيادر ةروص ىف نيكلم

 ذامعحلا "ابن كاتأ لهوىلا_هتهلوق كالذفز |-!اج هيدي نيب امهو الارمثاف ىلصيوهو بارحلا اروتف

 ىغي دامدخ ف الاولاق هنذاريغب هبار م يف دما ءارججد نيد ممل عزفتد ودارزع اولد كر ا اورو

 ادشرا طارصلا ءأ ءاوس ىلااندهاو َّط رمال ركالواعأ طصتنالو قالا 2 ؟-اف ضب زءانمخب ا

 ضي رءت!انسح أ نماذهوةدحاوةج ةىلو ةجءل نوعستو عست هل ى أ ادهنا مقتسمللا قار طاا طسووملا

 جاعتلا وءاوظلاك بافلابامنء نكت وءاسنلان ءيروتاريثك كلذ لءفت برع ءااو ءاسناا نع 3 امنلاب ىنك ثيح

 ىل لو#و امنطعأ كاحضلا لاق باطلا ينرزعو !منلفكا لاقف مثراعشا فش ريثكوهورقبلاو

 برا>زاو ىن:عص:أ رك مك: نالوذي كاعضلا لاق با اطخخايف وزعو ىبصأ ىاو مة ابا اء دارا ماع

 اهدحا نا هدانساب (يدسلا لاق ) هجاعن ىلا كتجمن لاؤس كهظ دقل دوادلافف ىنم شطبا ناك ْ

 ةجن هلوةجدذ نيعساواعست ىلنا لاقلوةنام رخ الادواولاقةعمن ن اوعسأ وم هل ىخا ادهنا لاقال

 كلذتمرذ ا ءكعدنال اذا لاق معن لاقهراك وهو لاقةئام ىجاعت لك او هنماهذ>] نادي راف ةدحاو

 ينماذه برضب ق>أتنا دواداب ل ةمجلا لصأو تداعج ف ءءاذهو اذهكنمانب رخ

 0 قد لاتقلل هم رعت ملف يا ارماالا ءاي دوالن 5 مودَأَر ءانودمستر عسا كل زاك ثيح

 ب ارشالو ماعط طرك ذ لع

 رجح اقلطد ةداح الو

 لا تيبننا

 زك نك اهيف ءاررضخ

 وني < اي رلاو تا - أ

 ةريد ع ف تبأر

 ٠ | دا. *
 ةئدددد تاقاهتاراملت

 انا ايف أدع م ترصو

 اولبقا دقرفنب اذا كالذك

 نيمو الامي -مهاميسىلع

 نا لا | مهو اعو

 داتا جوال انهن يالا حالنا 517777016 ن7 7000 وه مقتل مسه ةعميدم حل مج جد ١ رو مج داععم د سس جحد د جستج 7 ههاطصطال

 ادحأريملفرظ دواد نامئاوناق ر 3 داما عمي نأل بق كح ددادنا الادب 1 هجواذهفهنأر ًارما

 | ةتتف تناك اء اريبج ن.ديعسلاقو هائيلتإ , | ىأ هاننفاعأ دواد نظو ىلاء:هلوق كالذف هيف عمقودق ام فرح

 رظنلا داعأ ةنكشأو 3 ل اغذلا مالسلا هيلع دوأد له- و ىلاعت هللاهمحر نذاتسالا ل ةرظنل؛دواد

 ةريخالا كيلعو ىلوالاكلذاف ةرظنلاع..:ال مسو هيلعهّللا لص هلأ لوسرلاق ام الا وه لع تراصف أملا

 ثرحلا ( ىور دقو ) مالسلاهياع دواد ةصقىف ريسفتلا لهآ نم نيا صلا فلساا لب فاق هده

 هب وريام ىلع مال_سلا هياعدواد ثيدحب ثدح نهلاقهنأهنع هللا ىضر بلاط ىنأنب ىلع نءدوءالا
 دزولان ده بسقك ام ن٠ بتد>حاام لياجو بكرا ام مظعل نيدح ه:دلج هتك ادقتعم صاصتلا

 ( نولئاقلا لاقو ) نيدهتجمال ةجحو نملاءالدحر هقاخ نم ةلدزأو هلا عقد دق نم ى ءريمتالاو

 هسفن ث د>و الالح ءايروأ ةأر عال نوكتنأ ىنع ناكاعأ بنذالنا ةمصقلا هذهيف نياسرالادي زيد

 أمك هلعجوتي+لو هيلع عز لهلتق هغلب أمل دهشتساف برها مامأ ةهمدقفءاي روأ لسراذ ةوزغ هلق فتاف كلذب
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 ةارملا كل" بامخ دق ناك ءأب را دو ادبن ذ ناك مهمح .١لاقو َشادنع ةميظع ىهف تءرذص ناوءايبنالا

 ادب هن اوال اغادوأ كالذإ ِإ دال تجوزف دوادا امطخ هتاز رءَق باغاملؤ اماعهسفت نطو هو

 هانرك ذام ق دي ' مو هيخأ ةبطخ ىل 1ع بط الو ةيخأ عميل ىلع م ل عمال «هماع هللا ىلص ىنلا لاق

 لاقك الام نت نمأأو 1 ىرف اعلا هميةفلا د نب ليقع هب اير امنيه دقتملا - نإ رسفملا نع ليق ام

 لد رس | ينب ىلع عطقةأر ا لاَ اا ني مالمس سلا هيلع د راد نالوقب ملسو هو ماع هّللا لص هللالوسر تءمس

 ناكاملا لزنو ةأرملا 0 مز لتقف هن :عشدجلا مز مث ول |ةقيا ى> عجربإ مهيدي نيب مدقن :موهب رصتتسإ

 لود هعومد نءعدزلات بأ قف 6 .!نيءب رأ ثك_ةددسو د واد نطفف هتمعق هيلعاصتول

 بربرغم لاو قرشا نيب امدعبأ ىهتلز دواد لزهدوجس قلوةب وهو هنيب> ضرالا تاك رد

 مالسلا هياع لب ربج ءاجف هدعب نم ق'اللا فاش دح هين: تلءج هب ,:زهلرفغتو دوادفءض محرأ 1

 رداقهللانإ تماع-ةو واد لافغؤدب تدم ىذا ىلا كلرفغدق ىلاعتهللاذإ دواداب لاةذهليل نيم رادع

 ءاحاذا ا ينم نالفإ فيكذ فريال لدع هللان| تفرعدقو هبت هم ىذلامم لا رفغي نا ىلع

 لاق نامفال تش نئءاو كلذ نعكب ر تلأسام لب ربج لاقد واد دنعيذلاىهد برايلامف ةمايقلامو

 يذلا نعد وادايهللا تاأسدق لاقف لزن من هللاءاششام ثكفدواد دجسو مال سأا هيلع لا ر ل عر

 وهلوقيف 3 عا كب علام ةلا مون امكعم يملا نادا مدل لق يل اع: هللا لأ ةف هيف ين داسرأ

 بسمك نع هد انساب هب ودتف نبا !نريخأ *كمد٠ نعاضوع تبت ثاامو تئشام ةنجلا ىف كلنأ لوقاف برايشال

 امور نيدب را اذج اس رف هانتف اع ًادوادرعو هسفنلع لدرلا يذق نالوا اجرمف اممتروص ىف

 برشيال لك ًايانلانو قس داماك دجسدق دوما مناقب ودكم ةالصوأ اهنم دب الةجاحلالا هسأر عف عفربال

 هدوجسيف لوةبناكوةبوتلا هلأسإ وىلاءتهب ريداني وهوهسأرلو> بششملا تين ىد يكب وهو

 ىلا بولقلا نيب لئاحلاناحبس روونلا قلاخ احبس ءاشي اع قئالهلا ىلتبي يذلا مظعالا كاملا ناحيب سي
 اهدلو لع ىلكشلا ىكبت ىهارونلاق ةااذ نادي ىمدق ىف لز ناهتنتفإ هيلا . لف سيب |ىوذعع ن3 ين تيلخ

 ةئيططاو :>سووهنردبهذيف بوثاال سف و ودلا قل احن ناي هتءيطخ لعدواد ىكين وهتدقف اذا

 الوحم هاسفن لع ىذقو ناكلاا هيلع لخدالم السلا هياعدوادنا اءيجاولاق هينم نس بهو نءوراي>ال

 ىهلا رونلا قلاخ ناح,س ىريغ هب تظعو اعيظ.تأ ميحلار ونلا قلاخ ناحبس ىنعبهذنال ىلةمزال

 | تفشك اذآ ةوادالي ولائبلا دونلا قلاخ ن احبس هيلا رئاض اناامناك َكْماَع قباسقىتلتت ل
 ل اء او ةمايقلا موبي كيلارظنأ نيع يأب ىهلار ونلا قااخ ناديس ءيطاخل ادواداذه لاقيف ءاطغل'هنع

 موب نيئطاخلا مادقإ لزب مويكمامأ م وأ دقىاب يبلار ونلا قلاخ ناحيس ىف> فرط نم نوملاظلا

 يآ كرتف ينسنو 5 ؟اهساب 1. رع أثنكو موجات شمجملا زرنا قلاخداحيس باسل 1

 بشع: ل:ضرالات ؛ثعاو ىلو>رطع موءامسلاترطما ىبلا ر وذلا فلا > نايس ىل ةمزال هئيطخلاو

 ناديس كران رخ قيطأاتيك ةَكسهشرح قيطااليذلا انا يلا رونلا قااخ نايت َىئيط لوح

 | بو :نالعللذ ىلعهللا هيأ :انندنأ ارماج وزن مثهدارم هلتق قفاوو كالهازا هدنج نه هريغ ىلع عزب ناك
 عق ومن هتاكرب ىدهلنا ةحرو 1

 ا كلذلوةأر هأ نو ةكرشلا ع ل ناكدقو لوالاامب طا ةدحارلاك كرت ! مثرح كلذرع هللادبتاعؤ

 1 | دامز رأ كلذف تو ناكو توب: |١ ىدب نب انالؤ مدعنوادعلا صحا دا ءاقلع ءأأ باص ىدوأ و اثدب
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 لع اوماس و ىلإ اوناف

 مالاسلا ؟-يلءو تاقؤ

 يرو س ىراطا> ىف

 نكد 7 نجلا نم مهنوك

 ةعقب ةعَمملا ناو سالا

 مهنه :م لئاق لاذ ةبي رغ

 ةلكثم ًأائند ترج لو

 نو ايف ائفانذاو

 اتعيس لف نا ندرق |

 ىللصد مخ هيبأ نم هّللأ مالك |

 نه ةليل ملسو هملع هللا

 همالك ةمغنائتياسف ىلايالا

 هللا ضيقدقو ايندلاعيمج

 هذه ىف ةريدبلا هذه انل

 متاقف مهاربالاق ةبربلا
 لهو ىناحصا نيب م ينيب
 ىرغ عضوم ا اذهرذد

 مل عضوملا ]ده نا اولأقف

 ريغكلبق ىمدآ هيلارضح

 يقوتو كباككأ نمباش
 اوراشا 3 هربقاذهو انه

 هريع_بلا كالت ريف_ش ىلا

 نيحاي ردلو> اربق تيأرف
 م . م ٠

 را 5 ءارضخ ةضوردو

 اولاق مث اهنم نسحأ

 نيبو كنيب مك ىردتا
 عا هللا ثمقف كب ادصا

 لات ةنس ةريسم اولاقف

 كلذ نم تبجسعتف مهارب ١

 باذثلا نعى وربخاتلقف

 لاقذ ربتلا اذه بحاص

 دودق نحن انيب مهنم لئاق
 ةريحبلا هذه ريفش ىلع

 روادعتنو ة2ا رك اذدن

 دو صخش ن ءىللاأذ ذاابيف

 ! :لع مل-سو 8 ]| لككأ ا ىلا ل ونلاقأ 0 يعم قرطافيكؤكدعرت ورص قيطأ الئذلا انا ىهارونلا قااخ

 انلقو مالا هيلع | 0 ددرأ



 باذلا لبقإ نبا نه هل
 روباس ةئيدم نهلافذ

 اهنم تجرخ يتههل اناةف

 هلللقف ماياةعيسذنم لاقف

 امم ك-جءزا ىذلا امو

 كنذو نم كجر-خاو

 ىلا: هلوق تءهس لاقف

 اوماساو و رولا اوبيناو
 ين نا ل-.ق نه هل

 نورصنتال مث باذعلا

 اموةبانالا ينءمامهل اذلةف

 ملسقلا يندم

 نا ةبانالا لاف باذعاا

 ملو هيلا كنم كب عجري
 لصالا يفماستاا رك ذي
 ملسي دبعلا نا دارا هلءلو

 هنا معي و ىلاعت هلل هسفن

 باذعااو لاقمث هب ىلوا

 ةميظع ةحبص حاصو

 ىددم امو

 هيلع هللا ةمر تامو

 اذ_هو بارتلا هاني راوق

 هنع ىلاعت هللا ىذر هربق

 امث تبجعتف مهاربا لاق

 ةقادد ع تدجوؤ هربق

 ةميظع احر اهناك سجرن

 اهنم ةقرو ىلعبوتكمو

 ةريغأا ليتقهللاببب> اذه

 ةفقص ىرخ]ةقرو ىلعو

 تأرقف مهاربالاقفرانالا
 ىلع بوتكم وهام مق

 مف ةترسفو سجرناا

 اند_جو دق اولاق اوقافا
 عقوف انتلكسم باودج

 الا توبننا اف ىلع مونلا
 دجسع ىلا حصا نمابب رق

 . تدمجو بلفلاق دىهلا رونلاقلا> لابس اوناك ث وح دهاشت تنأو مماياطخ نيكطاخلا رتست تكا همك |

 د هدصج هند صوم موو

 5 يئيطخو قبكر نه دودلا رثانتو عومدلا تغرفو نينحلا ا

 اةذك

 ءىطاخلا ديعلا ناو كلل حبس ريطلاى بلا ر يذاقاا> ناحبس ىدسج ىلع قب رولا ةن 2نه نانيدلا

 | باصا ىدلا مظعلا بنذإا 00 ولأ يملا دونا قااخ راب ثة.صوعرا+ ىدلا فيعضلا

 نادعيس ثيفلاالا ثيسملا اوع لدا ذك فما هل ادت از انا ي .ماار وذا! قأ ا ل ١ احبس ثالدب « *يلءالو

 روناا قا اذ نا>يسىلّو م ينمطعت ناب وقع , قدعساو ليعهمأو مهارباىناب كلأ-اىبلار ونلا قااخ

 يولار ونلا قا ا> نادعبس نيج ارئا م>راكناف ل او كدر نم ين دعابت الو ىل ونذىلر فغا كتم رب مهلا

 رونلا قااخ نايس رتشيإ كباذعو رفغي البا ذو لبقنال ةالصو باعت: ال ةوعد نمكب زوعا ىنا

 كيا!ت ررف ى ماا رونلا قااخ ن احبس ىنتقب وأى اى ونذنم ميركلاك,جورونب و كب ذوعا ىلا ىلا

 غرف ىهلادوناأ قل ا> ناحوس نول موب 2ك : ر< الو نيطن اقلا نم ىنا2٠ الف ىفيط2#تفرتعاوون ونذ ند

 اولاقر ونلا قا ا نا>بس يداج نه ىل مزلا

 حاصف ءيذب هتئيطخرك ذهب ءي + ورصن قتنا مولظمواىتستفتن انآ اظوأ معطتق تن 39 >حاءأ دئلادأ اف ا

 كيل ترفغدقف كسار عفرادواداي ا ىف راب ىدان مهلود>ام اهنم جا مف ةددرص

 دق يناءادن هانامالسلاهيلع دوادنا هبنم نب بهولاقهءفرف مالسا| هيلع لي ربجهانأى ة> هسار عفري ملف

 ماس اناو هدانف ءاي روأربق ىلا بهذال اقف ادحا ملاظتال تناو فيكبرايلاقف كا ترفغ
 لاقف هاير وأ ايداوأن مثدريق دنع سلجف ح و.سملا سيلدقو هربق ىت أىتح :> مالسلا هيلع دواد قاطن افلاقدنم

 ناك اممللحت أ تئجلاقهّللا ين اي كب ءاجاملاقدواد انالاق ىنظةياو ىتذل يلع عطق يذلا 0
 ىلاءتهنلايحواف لح ىف تناو ةنجال ىنتضرعلاةلتقلل كتضرع لاق ىلاكنم ناك امولاق كيلا ين

 قاطنافلاق هتأرماتجوزت كناهتملعأالا قحلاالا ى 1 لدعم >ى أملمت+لأ عداسلا هياع دوال

 كتجاحام هللا ينارلاق دواد انالاق ى ذل ىلع عطق يذلا اذهنم لاقذ هب اح اذهان روأاب هادانف هيلادواد

 ا لاقاهتجوز:دق ىلاو كت أرما 3 الاكلذكب تامؤام انأ نكل مع لاق كنع توفع دق سإلأ

 دوادل لي ولا ملي ولا ىدات مثدسأر لع بارتاا اثحو هربقدنع ماقف دبع ملف هاعدف هيمو ءايروأ تكسف

 ليولامثدوادل ليولا رونلا قلاخ ناعصيس دوادل لب وطلا ليولا مثدوادل ليولا رونلا قلاخ ناحب س
 هلوا دلا لإ ولامث دوادللي ولارونلا قااخ نام س ةمايقلا م وياطسقلا ني زاوملا تيصنازاهل لي وطلا

 بح ني>هل ليوطاا لب ولا مثدوادل ليولارونلا قلاخن اح, مولظملا ىلا عفدب مهتبقرب نخب ني>
 هب رقت نيحهل ليوطلا ليولامث دوادل ليولا رونلا قااخ ناديس رانلاىلا نيئطاخلا عمذوجو ٍ,لع

 ١ كينذشكلل ترفغ دقدواداي ءامسلا نمءادنلا هاتافلاق رونلاقلاخ ناحبس را_نلاى لا نيهاظلا عمةينابزلا

 ا ينع وقعت نا كَ فيك براي لاق كترثع تاقأو كءاعد تيجتساو كناكملوطا تبيئرو كت:#>رو

 ا هانذأ عمستملو هانيعرتملام همايقلاموي هيطعأ أءاف فءلوأ فعءناو دوادا, لاق ىنعفعبمل يحاصو ْ

 ١ ىدبع لجأ نم ضوعاذه لوقاف لمع هغملو اذهنيأ نم بر !لوقيف ىدبع تيضر دقهللوقاف
 | لجو 0 ىل ترذغدق كنا|تفرعدق ن"الابراي دوادلاقف ىلكبميف هندهكيهوتسافدواد

 | دمحم نع رشعموبأ ىور و بام نسحو ينازلا دنع هلزاو كلذهل ان رففف بانا وامك ار رخوهبر رفغتساف
 | مون ساكسلا برشإ ن 0 ل ان دنع هلذ ارم ىلاعت هوق ىفالاق سيق نب دحو بكن ب

 ا انريخأ لقءمنب داب ركب اربخا ىلعنب دع نب د لاو ا 0 1 (١ 00 دوادةمارقلا

 نعردك: بل ولا 3 اهنا ديعديء-وب ولإ 1 لاق ي خناالاق ىقرش هاد نرمع
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 تاملقق لو هيل ء هللا لص هللاكلو سر تيتألاق يرد ديمس وإياد فوعنب ن رلاديع نيدمش

 ةروعشلا تاب املف ص ةروسأرقت ةرجشلاو ةرجب* ته ىلاك يهانم فةلوللا تيأرىلا هللالوسداب .
 ينقزداوارزو اب بع ططدا وارجأ اهب ىل بتك امهللااهدوجس فلوق !متء.-ف تدجيس ةدجسلايبلا .
 ملسو هسياع هللا ىلص هللا لودر هللاَتف مالا ه-ياعدرأد كذيع نم اهتابقت ميم اهابقتو 2 ظ

 لوسرأرق مث ةرجشلا نم ةدج. ل قحأ تنالاقفهللا لوسراي الحلق لاقديعس !يأايتنا تدجفأ
 دوادزا ( هبنمنب بهولاق ) ةرجشلالوق لثم لاق متدجسف ةدجسلا غاب ىح ملسو هيلع هللا بص هللا
 باص! ناكو أرامنالو اليلةممد هلافرتال ةنسنيثلك هتئيطخ ىلع ىب هيلعللا باتال مال! هيلع
 ءابضقلل امون لمجف مايا ةعب راينءإ ماسقأةعب رأىلع ةئيظ+ل ادعب رهدلامسقو ةنسنيمبس نبا وهوةءيطخلا
 اهيفو هرادؤ وا اموبو لحاوداو رافقلار لابجلاو ىنايفلا ىف حبس اموو ةثاسنل امونو سانلا نيب

 مولا ناك اذاف كلذ ىلع هندعاس و ضعا ىلع مهضعإ ح وئوف نايهرلا هيلا عمتجيف بار# فال آ ةمإ ّآ

 يت> شحولاو ريطااو ردملاو رجشلاه مم ىكييف ىكبي و ريمازاك هتوص عف ريف فاوقلا ىلاج رف هتح امس
 ةراجلاو لابجلا هعم ىكبتو ىكبيف ريءاراك هتوص فريف لابجلا ىلا ءىي من راجنالال ثم هعومد نمل
 ىكباو ىكييفريمازملاك هتومص عفريف لح لايلا ءيج م مهل اكب نم ةيدوالا لد ريطلاو باودلاو

 ىردان هسفن ىلع هحون موي ناك اذافعجر يسمأ ادافعاب_!اوءاملاو رياءااو رحبلا باودو ناتيحلا هعم
 طويق بي راحلا هيف يتاارادلا لخ ديف لاقددعاسي نمرضحيلف سفن ىلعدواد حون مو: مودا نادي دانم
 م-وياع بهارف الآ ةعب را نايدرلا ءى جوا ميلع سلجيل فدالا هر نم شرف ثدلثم
 حونلاو ءاك_بلاب هتوص عفري مث بي رانا كلتف ن وسام مث ىمعلام ميدي أ وح و.ىملا مهيلعو سناربلا

 خرفلا لثم ايف دوادعقي و هعومد نم نرسل قرد يت> ىكبي لازيالف مهتاوصادعم نايهرلا عفريف
 هيج راع حسم م هفك عومدلا كلت نم دواددخ ايف هل ه>يف مالا سلا هيلع ناماسهنب | ءيجااف برطضي

 اهدعا مهعومهدو ضرخعلا لعأ ءاكبب هعومدو دواد ءاكب لدع واذ ىرتام ىلرفغا براي لوقيو

 ىهلا كناحبس مالسلا هياعدواد ءاعدن مناك لاقدنا تاع ىأ نبا نامِءنع هي وحتف نبا ( انربخأ (

 ءايط أتت ىهالا ىحور ىلات دترا كتتمحر ترك ذ اذاو!م>رب ضرالا ىلع قاض َيَئيطخ تريك ذاذا |
 ضراللا ينءاملادخ لثمد اد هجويف عمدلا دخ مل سو هيلع هللا ىلص لاقو ىنول د كاع مهلكف ىف واديا كدابع
 ىناف ةدابعلا ىلا عزف ةئيط+ادواد باصاأل لاق ىثرقلا هللادبع نب نسهلانع هيودتف نبا نر 1

 ىنيداني يذلا اذه نم بهارلا لاق ت وصلا هيلعرث ك١ املفدب مف لاع توصب هادانف لبد ةلةيفابهار ٠
 تلننئا تاوهشلاوءاسنلاو ةموسملا لويهلاو ةنيصحلاةن-هلا روصقلا بحاصلاق هللاىن دودانالاف .

 كسيلج نمو كن !نف لاق بقرتمو زخه بغار بهاران!لاقتن1نفدراولاق تناتنال اذه ةنجلا
 اذاف باءكلادوادأر قف هسأر دنع سا نم حولىفةب وهكم هةصق كل: لاق اذها+ 1 لاقر خلق كبل ك.نااذه هللأقف ىج س تيعوهاذافةإةااىلاقرو ليجلادوادلا>تف لاق كلذدءرتتنكن اها ردم لاق
 ركسع فلا تدزهو ةنيدم فاو رصقفلا تينب و ماع ف 'تشءع كولملا كلم نالف نب نالف انا هيف

 ينجرخاو ىذخاف توملا كلم ىلاناذا ىكلمىفاتا انبف ركب

 نبا نععفان نعو #هيلع ايشغم مالساهيلعدوادر>4 لاق ىناريجدودلاو يثار بارتلا اذهف هيف تنك امم

 ماا
 اح

 تمنضتفاو ةأىمافلاتجوزتو

 اعداذأ أدبي ناكد وا دىلع هللا باتل ( هينمنببهو لاق ) ىلاهتهّللانم فودلاو ءايحلا الا هبامو
 )قصص  ١5١ (

 تصمم تيبس سمس وبسس بسم سس م ا ل اس صم

 | ضي رمهنا نونظيف مالسلا هيلع ددادنوردو» ساأنلا ناك سو يلع هللا صهللالوسز لَم لاقرمع
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 مناع ىلا: هللا ىد رةشلاع

 ةقاب ىلاطو ىف تدجوف
 ىعم تك سدرأ

 ' الل 212 + ةلماك ةنس

 ةريسر ةده كح ناك

 اهلع تفسأتف اهتدقف
 تعءدرو اديد-ش افدا

 ىكحو 0 اني ز> ايك 0

 هللا ىذر مه_ضعب نع

 تير( لاق هنادئع ىلاعت

 هورقلا لها نأك ىمانم ق
 مثروبق نه او+جرُخ دق

 مهاذاف ة ردا رهاظ ىلا

 ىرداال ايش نوطقتلي

 كلذ نم بجستف وهام
 اسلاح مهنمالجرتيارو
 طقتلي مل هد>و ادرفنم

 تمأ.ف هنم تون دف مهعم

 ىذل ام هتااسو ةياع

 لاف ءالؤه هطقتاي

 قدماه كروط أ

 ةءارقلا نه نرسل

 تاقف ءاعدلاو ةقدصلاو

 لاقف مهعم طقتللال م هل
 تافنف كلذ نع ينغىلا

 ينغ تنا ءىش ىا هل

 ىدلواهؤرةيةمتؤبلاقف

 مدا لك يف ىلا امد-هب
 لاتذو»نءااو تاقفةليلو

 ىف ةيبالزلا عيبي باش
 اسمافلاق ىنالفلا قودلا
 ىمون ىرد تاظقيتس

 اذ قرسلا لا تهذ
 عسيبإ سلاج باشا
 هيتفش كرو ةيبالزاا

 ياب هل تلقو هيلا تدتاو

 لآتن كيتفش كر# .ىذ'



 داما اهارقا ةح
 لاق هربق ف ىدلاو ىلا ماو“

 إ نينا تنيكف

 1 ضب ف ل و نامزإ را

 ْ وهرالوأهتيأر ام ىلايللاب

 نوطقتا: رويقلا لها ثوا

 م1لاق ىل ترغغا براي لاق هيلع هللا با: ذا مالسلا هيلع دواد نا (بهو لاقو) هلك لوللا ماقو 1 0 ْط لب أ راب اذ و انسح 4 دل 1 ا

 تاظةياساف نوطقتلي اك

 |! ىلا تميهذو ا_يجعتم

 : لفمفامر_ظنال قودا

 تامدق هةدجوف باثلاب
 هيلع لاك هللا ةمحر

 رياقلا لديها تاماقق
 ح >- . ِء ٠

 ١ لراك ىنو ىف تئارف
 روبقلاو تماقدق ةمايقلا

 مانلا مونمو سد:سأا ىلع

 ا جاببدلاو رب ر-خلا ىلع

 ١ نام رلا لع مئانلا مهنمو
 ١ يفب تنا تدءمس لهو نال هل لاقف هإأ لتق نباتع.-له هل لق هللاقو هقيفردم هلا لكرأ دواد (['

 ر رسبلا ىلع 3 انلأ م-مممو

 ةد_ح>اولا ةماركلا يف

 لها ند دا يدانف

 يه اما | هاي دويقلا

 تاطىو لامعالا لزانم

 باصصا ( اماف ) لاجرلا

 قاخلا لامهف قه دنس

 باوحصأ ( اماو ) نسحلا

 مسهف جايدلاو را

 تاحصا (اناوز ءان كلا
 نوقداصلا مهفا ناحيرلا
 ! كدحضلا باحصا (اماو)

 (اماوإ) ةبوتلا باكا موف
 نو.:ذملامهف ءاكيلا باهعأ

 ىنا ند غديزلا لعا عمتجاو هوفدرذتس او أ ملانلا مهنا ذاق تقشنادق

 هد ود للمق :دا
 ![ةو و ليقت لقاح د أ مهنمو كحاضلا م-منمو

 || ول براي تلقف ىك ايلا

 ؛ ف مهني كثراواش تكش

 دو ا

 1 ء(ةداتقن ءو) معد درادلر فن: نا كاسعف نيئطاذال رفغا مهلا لوقيف هسفن لبق ِنيَدط اطاذمإل رفغتساف

 برمشلإ و 3 ىطاخلا دوادىلا اول اولاعت لوقي 3 * نيئط ادا الاس امال ء طوع | هدب 3 1 نيا

 !ى يأ سإ م عومادلا جدر+و تب قدح ىكبي لازبالو هةءصقيف سبايلاريمشلا ز زيخ ٠) ناكو هينيع عومدب جوزءثوهو الابار
 مالسأاهي ءاع ميرا لاق نيئط اهلا لكأ اذه ل لكلاب ًايف د امرلاو حلملا هياعرذب ناكو 4ع ومد

 هاكر هدلا ماص ناك ام هدعيطخ نه ناك املق رمدلا فصل موصي و لوللا فص موتا ةعرطخلال | |

 هتثيطخ هللا متوف لاق ةمايقلا موب يلا نيئط'>الو ىل !منمرغتساف ىأيطخ ىسناالذا يل فركف لاق

 ليقتساف 5 هتحار الك دل عاد 1| يف امد يطخم اقامو اهآراذا ي بالا نار هالو اهاع طاب مكر راف ىنهلا هدب ق

 باقعركذ اذا مالا هياعدواد ناكل ثِإ 5 لم اذن ةادع (!ربخ امر ةئيطولا مس 0 الا

 (ىلج# هللا دبع ىف | ن ,عو) تمحا 0 : ىلاء:هّللا ةمحررك ذ ءاذاؤ نينالا الاا اهدغرالو هلاصوا تءاذغ يلاءتهللا ا

 أ دنا اهنا تاان 000 كر سمببعو لمان مدأ ىلع هللا ىلص تام ىت 8 لق مسا! ىلإ هس ارذكي اموال اول 53 ا 5 مفرا املأ ٌّق ا
 ع ب اهرما ند ناك اه .ةةيبالعدواد :ن.اج ورخركذ َْف بال لل 8 :بدلا ا اذ رم تلا“

 نمذاك نآ ىف !| تولا اطدعب كيلا ء ق لَز ١ مال سلا هءأع ةماعلا د ه هربغو بغزو لاق

 ليئارساونب هب تبفذتسا اهنه ةب وتلا, لغتشاو ةئيطخلا عقاو | لذ ناك ام ءاب روأ ا ءارداو هدأ

 نولاشهللاقي تولاطة نبا نددوادل نبا ىلا اوبهذو ليئارسا
 كلاارمافءضو سانلا قوةح تءاضو هتب وو هتنيط# لغتشاو كول ربك دقال اولاقو ايا ليقو

 جرخ دواد كلذ يأراملفهسفت ىلا نبال اًذهاعدو هنءاوادعو دواد اوءل>و هودلإ هنأ يتدحدل اولازب مف

 كلذؤاب املفهانأ لتقي نا هئبأ ىلعهموق راع افلا. ا يف لغوتو باوئهل ل لاقي دل خا نب أعم د

 هناف ثنا وه ثابت الفدك الهيف كلذذزا دق ىلاعت هللا اك لودسرلا هل ل

 نيتنس اك هئبأ ياو دراد هنأ لزق و نعف كف كلذ هم ليقف كتمهثو هل :رخالا يف لم ال

 ليصوأو هداوقن ا هباطيف هجووهمزوف هنبا براحف هيت اناا تراص دواد ىلعهلا باناماف

 يقوتي نا

 2 نزد>ف مالسلا هيلع دواد رهالاع] اذع هلتةؤ دئاقلاد قلو هسديدف هرءشب |مئاصغأ نم نصغ قلمتف ةمجاز

 مالغلا ناكو ام ضب :أرؤةرعحش ىلاهر ,طرخاف مزهنموهو كئاقلاةيلطت هرساف فلاتر و هفتح

 سا 2 الة كرتف هلتقي نا دواد ه كف ودعلاةاقالم قديدش اب هلناكو دن امثل اركذتوا ديدشانز>دواد هيلع |

 نم غرف نيد هلدقف لز اهلا لتقب مالسلا امهم 1ع تاما هدلو يىدوأ توملا دوا د رضع امهلف ودعلا ةدها< ا

 هيلعدرو 42 وا هلا لب ةناىل لآ يحولا هنعمطقناو لم نم جد موب نمدوادةدمتناكو هيأ نفد ا

 نيت هموق لأ عجدز 5 ام

 نبا ( لاق )ة: الا تدسلا ىفنر دمي نا ر>بلا ةرغاح تناك يلا ةي رقلا نع مهاساو ىلاعت هللا لاق

 مويلا كلذ هتدايعأ اوغَر 2 نا ممىاو تيل موا لدعلا رئاسو ناتء ا كليدص مويلعهللا مر> ةليااش

 "كانه عمتجاالا ر ٍِِ ديلا ىف تو> قدي متيسلا موي لد اذاناكف مالسلا هيأع دواد ندهز ف كلذو

 ا رقم نمزاو نثرف# تل يضذعاذا 7-0 نوثكنممللا ىربال ْىَح نوه ,طارذ -5 ءاملان 2 ندر
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 ثكوت+ 2 مهو اع رش ميس مى 0 ايدل 0 1 ا هلوق كلذف زو لياقلا 1 ممم 0 را

 ليضفلا ن 0 ندا لكس لوقب ىنأ كنعءودس 00 اهلا ابا تءهس 3 كل . ايلا مثولبت كلذك ميتأ ا

 مالسلا 0 لاقافازج كيتايم 1 كيتايال لالحلا هللا باعك يفدجت لد

 انرفدف مهنم لادر دم. لاق مول ١ نال نوتيسن 0 مول ل اعرمش همة مولا ماتو م مي 0 !لهأو

 جوملا لبتيفراممالا كلتا ودتف عما ةيشعتناك اذاف ر امن ا نما 0 ,حيلا لود صضايحلا

 مهنا لق 7 امودخ | دح كلا موإ ناك اك اذاذ ترام ءجمردل هلا قيط:الف ض ايل !ىلا زن 'ةيمحلاب

 5 3 8 أن ناتيحلا تناكو لاق دد> الا مو امودر# ردع وب نمر ديالو لاخلا نويصنياوناك

 هلوب رم اطيخ رن ذيف طب دواتود مب اهلج دة وح مهين ايات بسلا موي ريغيفواريثكت بسلا

 ناللفاي هللاقف توأا حبي رالرأ حدس وؤهاوشف هلحافدح الاموي ىلا ءالأىق هكرت : مثل > اس !|يفةيشخ ىلا

 كب ذعيس هللا يراىنا هللاعف هتبب يقوهاذاف هرو::يف راج ا علطاف هركناف توألا حب رأ كتبا يف دحاى ا

 او>امواوذخا ميل لزنبال باذملا اوأراملا نيتودر خت الا تيسلايفذخ!هذخاي+ باذعلا ىأراملف
 بنذلا ىلعاؤر#و ادري د مم ولق تن قفتب وةعمريلع لزنت وم حلاوما ترثكو اورثف'اوعابو اواك أو
 كلذ اراب اماف مهءايد .هنأ اولتق منال | ئانآ ىلع كلذ مرحا اوانل لدع! دق الا تبلا ىرنام اولاقو

 كاعسلا فنصو ىهنو كا فئص فأن ا ةاالداعلا نيعيس نماو د أرأكو ةب رقلا كال" لداراص

 حعيبصت لوبق نومرلا لق | امل اعلار عا ١ ام نيذلا ناكف ةهردلا اوكهتنا كفنصَف هنبهطو ان 522 ل

 ل رقلا! اوءسق مث ة ةد_-از ةيرق 0 نالو هب رقلا 0 >ركعدأ هللاو نوكشملاو نوهادلا

 6 ىآ رصالمبي 2 برغفغو مال لإ هم اع دواد نا 16 هللا مهملف لباس كلززع و كفو رآ دو م69

 تا نوهان أ جرف ةيبضعلا ل

 1 ا مهيلع اور م ةهمسأ اؤاطبأ

 اهلف دحأ مهند جرخ الو مما اوحتفي مل نوهرجلاو مهاب نم موي
 اوركذاع اون اهلف ىلاعت هلوق كلذف ةدرق اوذسم دق مهعءيمج محاذاف طن

 َن وسأل أو اك ع 6 كلب لاش ىاآ سد ,باذعب و ىهلظ نيذلا 1 داو ءوسلا ن ع كوم نيذلا انيأ كر

 اورفك نيذلا نءل ىلاعت هلوق هريظن نب رغاص يأ نيئ-اخ ةدرق اونوك م هل انلق هنع اوهم ام 37 هاف

 ةدئاملا ا رافك ىدب ! يره نب يسكت ةليآل هأ ةاصع ىئعي 0 3 ىلع ليئارسا ين نم

 ألف اوناق نودتعي اوناكو اوصع اع كلذ

 ل فرع: ملو سناللا نه

 ريزانخ خويشاو ة ةدرؤ ب بابشلا تراص ة هذ 2 لاق محل هسا درقلأا !لوقيف م م لدرلا هللوةيف

 مثءايسأا ةدرةلا تفرع اوذسم دق ممنأ اوأرو مميلع اواذعد

 ىكديو هنأيث مشيف سنالا نم ةبيسأ قأي درقلا لعل ةدرفلانم مهءابسنا

 نب ريحتم مههوجد ىلع اوهاهوةني دا نهذ و وسهل جرخ مثهرئاس كلدو اوبن نيذلا الا اج اف

 ملو اودلاوت لو مايأ ةثذلثنم رثكأ اوذسم موقق. كلذكو اوكله مل مْ مايأ ةثالثكلدك اريك

 ىلا ىلاعت هللا من مداعأ ةمايقلا مول نك اذاف ر - ءايق 3 ةذَدِف ًارظدو ار مهياع هللا ثعل مث م اوا سانتي

 هللا لو سر لاق لاق يردحلا ديعسس ىأ َّن 0 ءاوأ ( ىدرو) راثلا مهلخ ديف هب ةبرشمدلا مدوص

 | ةاروعلا هلل“ لزنأ ام دعب ءائسلا نم باذعب ةمأ الو انرق الو اموق هللا كالهأ ام ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوق عمسأ م ةدرق اوذسم نذدلا ردعيلا ةرضاح 7 ةيررقلا لهأ ريغ ضرالإا هجو ىلع

 6 ٠

7 

 مك انكو 0 هيف تشثفن ذا ثرحلا يف نا ناك ذا ناماسو دوادو يبلاعت هّللأ لق

 اك ىف مالسلا اههيلع ناس - ةبصق ىف 0

 نيدهاش

 ىموث نم تظةيتساف لاق
 ىلا ءةهللاة حر مهيفاركفم

 انمحرو نيسممجا م-ميلع

 ليس هان نيمآ نيماسملاو

 اع نءىكحو) نيادرملا

 هنع ىل| هت هللا يذد ى را

 ةعمجةليل تلبقأ ) لاق هنا
 ىلع تررف عماجلا ىلا
 رق دنع 2 ةربذه

 ينباغق كانه

 رف
7 

 نم مونذلا يف

 لهاذ ى

 ند اود رخ دق رو.ةلأ

 هانم مق تث

 اقل اودقو مثدو-3

 هياعباثباذاو نوثددعتب

 بن ا س

 ادبرف امومنماعووهم ربذلا

 ةعاس الا وثبار م هسفنب

 ةكئالاا تايقا قد

 !حةسأدباي#

 درن نم قابطا مميدبا
 دوأ نه ليدانع ةاطغم

 اةيط مهنهدحا ولك ذخاذ

 لخدو قايطالا كلت نم
 ناشأا ادنه الا ريق ف

 ديعاي هلت لقو هب تةاءتف

 امو اني ز> كاراىلام هللا

 هذه لاتف قايطالا هده

 مداعدو ءامحالا تاقدص

 ةعجليا لك مينا مو ١
 اديدش ءاكب ىك منا مايو و

 دق ةدلاو هل نا 1ك

 ايدلاب هنع تاغت-شا

 دقو هتكرتو تجوزتو

 ,كيلاو نزلا هل فاخن

 نوه سجماذا بيدنلاو

 هتلأسف اص لاق هركذتي
 وه نبا هتدلاو لزنم نع

 سماق عضوملا ل فضوف



 تدب ب يلا تيهذ تدءيصأ

 تقرطو بالا ةدلاو

 نه ىنتاكف بالا اهياع

 تصاصقؤ رت_سلا فا>

 تا يلا اهيلع

 اديدش ءاك تكب كلذ

 هذهلذ حاصايتسلاق مث مّ

 ا قدصتف مثرد هكا

 ملا او نيعةرقو ىداو ىلع
 ءاشنا ىرمع ةيقب هسنا

 2 ص لاق ىلاعت هَل

 كلت هيلع تقد_صتف

 ! ةعمجلاتناكأاملف مثار ,دلا

 دب را تايقا ىرخالا

 ! تثدتاف ةداءلا لعدج لا

 ! ىر ,ريظ تدنساو ةربقملا

 سانلاباذاف تمنفربقلا ىلا
 | ثروبق نم اوجرخ دق

 : بايث هيلع باثلاب اذاو

 0 ح رثودر ضيب

 ينمان ديت> ىو لبق

 ! اري ينعمللا كازج لاقو

 ؛ ةيدغاتاصودق حلاصاي أ

 تأ هل تلقف حاص لاق

 عا لاقف ةعمجا مو نوفرعت

 نوقره: رويطلا ناو معن

 موه نواوقي و ةعمج 3

 نع ىدحو ( نيملسءالو

 يغر قىرصملا نونلاىذ

 هنأ (ه.نعىلاعت هللا لاق

 نم داق ىف رئاس انأ اهني

 تداول ترا ذاةيدوالا

 تابنلاو راجشالاريثك
 هرامناو هتريضت> نه

 هراهزاو هبثع ةرثكو

 ٍّه ا 0 0 5 ىلا ناك 0 ةداتقو سايع نبا لل |

 ١ ىعرلا اميمج امهو راهلاب لمطاو ليللاب شفنلاو هتدس افاليل هتعر موقلا منغ هيف تشفن نا هديقاع

 ١ ىلع الخدنيلجر نأ ةداتقو سابع نبا لاق ءىش هنم انواع ىف ال نددهاش مهول انكو عار هلي

 ا اليادمنغ تتلشا اذهنأ عرزلا بحاص لاقف ثرح بح مر ”هلاو مغ بحاص اههدحأ دواد

 | ارق ثرهلاب مننلا باقر هاطعاف كل منفلاناف بهذا دواد هل لاق أيش هنم قبت لف قرح ىف تحقوف
 | اريخاف اذه ريغ تيضفا يك أ تواووا ناماس لاف هاربخاف اكتب ىضق فيك اهلل لاقف ناماس ىلع

 | ثرحلاب>اصملا مثلا عف مفدأ تنك لاق امهنب ءارغتا' ىف عنصت تنك فيك هل لاقف هاعدف دوزاوكالذب

 | ماعلا ناك اذ ناف مرح 7 كلا ممللا بحاص دديو ا!مذانمو ا,فوصو !ملسن هل نو كيف ةئنس

 | ا لاقو) ةملغ منذلا 2 0و هلهأىلا مف ديف لك أموب هع 0 ا راصوليقملا أ

 | نابضتلا تلكأت رشيال وهو مركل  مانغالا كيحدت بنجم ةليل تاذ لزن ايعارزأ حيرشو

 | نكي هنالم ركلا يبدحأاصل مانغالاب ى ذتف دوادىلا دغأأ ند ه مركأ 1 تدعاضاراق مركلا تددفأو |
 ا يذقام 5 00 هعيش ةرشع 2 وهو ناماسإ ل ق لاق تو وافقت م ركل ن نع ؟ ءانغالا 7 3

 كلذب هاربخاف دواد ىلا دامذ نيقي رفلاب قف ؛رأ اذه ريغ ناماس لاقؤ 0 هيلع اصقف دواد اكتسب

 0 مانغالا
 دو»ي نأ يلا مركلا حالصا ىف ىعارلا لم»ي و !مفانمو اهفوصو اهلسنب عفتنيل مركلا بحاص ىلا
 | كلذف كلذب حو تيضقام ءاضقلا دواد لاف !مب> اصلا مانغالا درتو هب ا من هتئيهك

 فنعم لو ناميلس هب يذقام ؟-جلا ناكنمس لا لاق اماءو اماكح انينآ الكو نامل ]اغا 0 ءتهلوق |

 بيصن دهتم لك نالع لدي !ذهوذاتسالالاق همكحىف دوادمتلا |
 هي متاع اراد 1 مالسلا اههيلع نادل - هنب ادواد فال خ:سا ةمصق يف بابا

 3 م ما اموت م السلا هيلع ىواد ىلع ءاهملا نم اباتك ىلاعت هللا لزنا هنع هللا يذر ةريرهوبا لاق |!

 0 ا خوه ناميلس كذبا اهنع لس نا هيلا يلاعت هللا ىحواف ةلئسم ةريثع ثالث هيف بهذ

 ( ناءامسلا ةفنيقئر فلا قفرأ وه ىذا يناربخأا الاةوالاوةوب دا قح لاقو ناماس اعدؤ

 مهيديانيبناميلس ساجاو اربح نيعبسو |-قنيءيس مالسلا هيلع دواد اعدف لاق كدعب نم ةنءلخلا

 امتجرخا ناف اهنع كلأسا نا قرعءاو لثاسم هيف ءامسلا نم اناتك ىلع لزنا ىلاعت هللا نا ينباي لاقو

 برقأام يننأي دداد :لاقهتياالا ىقيفو:اموهلادب اع هللا يذ لأسيل ناءاس لأقف ىدعب نمةفيلذا تناف

 راشالا ل أاقا امو امحبقاامو ءايشالا نسحا امو اهش>وا امو ءارشالا سنآ امو اهدعبا امو ءايشالا

 ظ ١ لجرلا هكر اذاىذلا ريدا امو نابضغايتملا امو ناكرتشملاامو نايعاسلا امو ناماقلا امو اهرثك |امو

 أ ءايشالا برقا اما مالسلا هيلع نامياس لاقف هرخآ مذ لجرلا هبكر اذا ىذلا رمالا امو هرذآ دج
 "شحوا اماو حور هيف دسجف ءايشالا سنا امو ايادلا نه كتاف اف ءايشالا دعبا اماو ةرخآ الاف
 ااكعب رفكلاف ءايشالا حبق اامأو رفكلادعب ناعالاف ءايشالا نسدحاامو هيف حورال دسجف ءارشالا

 ”ضرالاو ءام_لاف نامئاقلا اماو كذلاف ءامسشالا رثك ١ اماو نيقيلاف ءايشالا لقا اموناعالا

 كر نايعاعلا أماو ثلا ا اماو ةارحلاو توملف ناضغابتملا اماو راونلاو ليللاف ناكرت_ثملا اماو رمقلاو

 هرخآ مذل-جزلا هيكر اذإىذلا رمالا اماو بضغلا دنع محلاف هرخآ نم لجرلا هيكر اذا يذلا رمالا |

 ١ نوسسقلال اقف ءامسأ' نم لزنامىلعءا اودس لئاسملا با اوداذاف م ادا اركفف لاق بضغاا دنعةدولاو

 ' مالسلاهيلعناميلس لاقف كدب نم ةفياحخلا وهف اهجرذا ناك ةلوسم نع هلأسأ ق>ىذرن الن ابهرلاو



 اكمل

 ْ دسفق دسفاذاوناسأالا نه ءىش 0-7 عاصازأ 0 هل ايلاف هتلبالا يقيف وت 3 نواس

 هّللانا لاق 7 * هيلع ىنثاو ىلاءت هللادمحف ربنا زدصق دواد ماقف باةلاوه لاتف ناسنالا نم ءيث لك

 فاختسإ ثدح مالغ اولاقو ليئارساونب تجضف لاق ناميلس كياع فلختسا نا ىترماي ىلاعت
 ليئارسا ينب طابسا ءاسؤر اعد مالل_سلا هيلع دواو كللذ غلبف ملعاو هنم لضفا وه نم انيفو انيلع

 ( دقاواقىدمب رمالااذه ىل واربح اص ناف ترك | اصع ىاف ييص ءىنوراف هل |ةم يف ئغلب دق هنا مهل لآ و
 ناهيلس ءاج مث اويتكف.ا صع ىلع هيد 9 م ]252 لك بك ادواد مه لا أ مهي صعل اؤاجفانمضر:

 طايساس ؤزه_-سرحو لافقالادسو ب ءا!اهيلع قاغاو اتبب تاخدا م * ةمسا|ميلع بكف هاصعب

 دقف ناءيلساصعاماو ياك مهيصع جرخاف بالا حتفف لقا م ةادغلا مي لص حبصاامل ليئارسا

 املف مالسلا هيلع دوادل كلذ ىف رمالا اوملسف اولاق ترءاو تقروا

 0 لياق همن ناف لزهلاو كابا ىنباب لات هظعو مال سلا امهيلع ناهءاس هنأ دزاد فاذتسا

 اممئاف هتعاطر هللا ىوقتب كءلعو هي> اصب فذ: بضغلاناف بضغلاو كاياو ناوخالا نيبةوادعلا

 اوناكنا ءسانااب نظااءوس ثروي كلذزاف ءىثريغ نه كلها ىلع ةريغلا ةرثكو كلياو ءىثلك ناولغي

 كمو نو ل نا تعطعءسا ناف ناسدالا مزلاو قدصلاك ناسإو كسقت نوعو لعفلاو ا هدم

 أ اذاو نيدلاي هر اءالر ؛ماع لعددر:و ءاههق لا س ام الو عدوم ةالص لصو ل عفاف كسما نم 9

 نامث (اولاق) ءىع هاك تدسو اهماف هللا ةمحر جداو كناكم ٠ نم لوو ضرالإ كسفن قصلاف ثم

 ةإ هخ كل معا الو كتحمئار بيطاو كلاصخ لك أام يناو تنا فموي تازهل تلاق هتأرمانا
 ١ لاقف هللا ك..ءال نا تودرا هللا قزرأ تضرءتف قوس" تلخد ولف ىلا ةنؤمقكناالا اههرك١

 ءىثرع ردت, ملذ كلذ هموإ ةحيبص قوس'ا لخد هنامث هذسحأ الو ظق المع تلمعام ىلا ناماس

 رحبلا لحاس ىلا ىوهتا ى> يضم ىناثلا مويا ناك امافهللا ءاشنا نوكيادغ تلاقف اهربخاف عجرف

 | 0 اطعا غرف أمل هناعاف لاق معن لاق 2 ىنيط.:و كنيعا نا كل له هل لاقف دايصب وه اذاف

 5 هريصو هذخاف | نطب ِ ماحب 2 وهاذاف امهادحا ن ني قش هنامث ىلاعت هللا دحو امهذخاف نيتكمس

 متاحا جر رحاف كلذ هيأ ها تحرفن هازنهىلا اممم ءاجو نيتكمسلا دذاو لجوزع هللا دحوهب وث

 5 م كال.اءام ةيلع عقودو حما ؛رلاو ريطلاهءلع تفكمعؤ ةعيصا قءسلو

 يلعا هللاو ر>طصا ىلا اهأاو ةأر ملا لح

 4 مالساا هيلع دواد ةفو رك ذ ىف با إل
 هل تناك مالسلا هيلع دواد نا ىوري ىنارافلاو رمع انأ خيشلا تمس (ديزيوبا خيشلالاق)

 تامااماق تاق نادوبا ث

 تقلع ا ق هد زو ىلع دواد لبد و مانت 6 امم هت او د هلء 3 لك باوبالا قاغت ة ةفيصو

 كلخ دأامهل - تا .ةفرادلا طسوف 6 تأرف 0 6 *افملا ب تءاحو باوبالا ةإمل تاذ

 ا دواد لاق 0 0 ا 0 با ارا يف 1 كلذ عملا املك

| 
 ةرادلاه ذه كلذ وا هتبحر فك ىلا اووك | هللا ْأَعَو نزا ريغب كولملا بعرودلا لذدا ىذلاانا هللاقؤ نذاريغب تقولا اذه يف

 ١ لمحو هللا دح دوادكلذ يأر

 ا 1 (هينم نب بهولاق) يك لعد نمجيلع قفيلخ اذه نا لاَمذ ليث ارسسنأ ينب ِق هب راش مث هفلخ ناميلس

 لطها تود تتءمسك

 ىلاياب جييهو ى أدم

 ْىد تو.صلا تعدت

 اذاو ةزاغم بايب ىئتقوا

 دبعتلا لهأ نم لجد ايف
 لوي هتممسف داهتجالا و

 رئاصبيلا يرذ لوةعمىلا ٌ

 هيلع الا دمتعتال ىهف

 ضار.حدر وا نمز احبس

 ة.يملا لها سوفن ةدوملا

 م هسيلا الا نحال ىهذ

 مال_ساا تانف كسما

 ناز>الا فيلحاي كيلع
 لان ناجشالا نيرقو
 نونلا ذايءالسلا كيلع
 نم ىلا كلصوأ ىذلاام
 نعةلئسملا فوخذهدرؤا :

 ةيساح؟ لغتشاف مانالا ١
 أ مْ ةدايحلاو معلا ىلع ل ليقاو سانلا نع رتةساو ةأرما د هرهآ ىفخأ فاختسا نأ لعل 0 ٍْ

 مالكا ظفات ا

 3 ةيغرا كيلا ىنطوا

 بولاق

 هلل نا ينلغلب ل-جرلا
 حقا دابع ىلا ه:ؤهن أحببس

 5 ها بءاوملا

 ةدشل مهحاوراذ فسالا |

 00 حرس امحرف ا

 نو ظنتو توكململا أ

 بجح يف ا وخ و>د

 نونلا وز لاق توربجلا

 موفص ىديساي هل تلف

 موق مث كئاوألاقف ىل

 برش سؤك نه اورثو



 هسا ةموانع اولخو هتبحم

 لوقي دنا مث مّ

 هتنف أف عمد ىل ناك دق

 «تيهداف نقح ىلناكو

 هتيلباف مسج ىلناكو

 هتننءاف باق ىلذاكو

 رظان ىديءايىل اكو
 هتيمحاف قام ادن يرأ

 اهأوه يديم ماك ديع
 ِي

 ةتقلطات وملا ليق تئشول

 ىلا.:ّابطاذعلاق مث
 ينقحلاف 8مم اى كيس

 ينةفو ميةدفز الو

 ىديستاةةنذ ونااوذلاق

 6 0 0 هر ىنصوأ

 يوةع كم 1ع لاَتف

 ند ناذ ل المااو رسلا

 هّئاغأ كا هقوش هنلأ ةيحا

 لع هيف ىلعتي امو هل ناف

 يرمدب زءباغم هئايلزا

 مم ىلأعت هللا انعفت هرا م

 مث دم نءان دمر مهمولعإ و

 ىلع اولا نع ىدحو )نيمآ

 هنأ ( ةنع ىلادت هللا يذر

 ة.دايلا ىف رئامانا انه لاق

 اساء اي ارعأ تنارد

 [ توندف هسفنب ادرقنه

 لع درف هيلع تماسو هند

 هيك انا تدراف مالسلا

 هللا رك لغتسشا لاقف

 ءادرش هركذ نافذ لاك

 رتفي فيك لاق مث بولقلا
 هفلاخ ةمدو نعمدأ نبا

 نعل تشي فيكو هقزارو

 هرثارث تولاو هركحذ
 |[ فو هريغل نيعتسإ فيكو

 أ تيكبف 50 3 هيلا ران

 مب ا كامعس لبا بح هدوم نجما 0 هام

 10 م0200 جيلا زج رين جحا وجل عيبا حبب ججلا 0 7-4 م2 !١ اجاوجاا ات يجرم تع مدبب و090 هققج 706971: ج 6 كل كلتا تكاههتم و ةلقتان بج جيم عر جب هعطسحاعللا 3ك هكا

1 

 تغءكغال لاق مذ لاق توأ'كلد تنافاذا

 تاسراىياا كإ سركناك نمو لاقهبتنت مفكيلا ا لاقف توملل دءتسال ىنتنذآو كلذ لبقىىلا

 لافف ناللفو ناللف نيا ك ':مرابق نيا كراج نياو كوخا نياكما نياواثيا كونانيا دوادإ لاف زا

 اذه يو 2 هللا يضر اا (كق) كفا هويذلا ناو كيا ىلسر مما تسملع اما لاقذ ميلك او ا

 ي
 لود>يفءاجرلاوجر دقو هلوكلإ يح هاذا ىعني هرملا لازالدنع هللا يغءر َث دصلا ركبو .1لاق 0

 مو ل ءثلا ض 2! هءلظن دقو هل هن_ثيذ د تون 0

 ةزاندع دويغلاىلا تاماذاو

 لوزءم مهمع كناب لعاف 0 ةدلم موق راع تلو أذاو

 ةرعق ف ىضذهدقو ةنس نيعن را كلا ةدمتناكو ةنسةلام مالامس سأاه ماع دواد رم ناك خبرات ا| لهالاقو

 مالا اءهيلع هرمت نم دوادل بهوامو مذآ

 هب قاءتامو 0 هيلع ناءاس ة ةمعق ق سا# (

 دز رادلناكو هدالرا رااسن د هةكلم ودماعو هتكحو و هنوما ى 2 درا د ناءاس ثر دو ىف

 ىفذقاو د رادديبانم 7 مظعا مالسلا هيلع ناماس اك (لتاقمال | اقد) ابا رشعة هر

 نا: 5-جلاو كلا هللا انآ ني> نامل ناكو ناما- ةلبان

 ا (ىودد) ! !لك ضرال: كلم هنال قو عاتماالا 7 سلا نين أم د56 لاك هس ةرشعثالأ

 ادت هللا لاق

 2-6 السلا هيلع

 كا د مالا هنأ هيلع دفاد ناكو هام

 نينرفلاعذو مال هيلع ناياف نانمؤملا اناق نارفاكو نانهرثم ةعبزا ضرالا كالملاق سابعنب | نع

 ردنتخحم و ن ا ةورعلاف و نارئاكلا امأو

 ( مالسلا هيلع هتيلد- ةفص ىف با (

 نهسداب رعشلا ري شك اليمج ائيضو اموسد ضيبأ ناءاس ناك ) راي>الا بتكو هينم ٠ نبابهو لاق)

 انيكسم سلاج نكسم لوقو مهلا و نيك اسملا لا ا اعضاوتد.اهشاذ ناكو ضايبلا بايثأا

 انيبن ىلع هللا ىلبح هماعو هلدعروذو و هنسرغص عم روما ندريثكيف هرراثي هلم ماياف هوبا ناكو

 امو هماعو

 «كلذريغو بهاوملاو بقانملا عاونأ نمهكلم نيحمالسلاهياع ناءيلسرن هب هللا صخام يف بال

 نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلعانا ذف ىذلاهللادمحلا الاقو املع ناميلسو دواد انيت 1 دتلو ىلاعت هللا لاق

 باهولا تنا كنا ىدعب نم دحال ىغبنيال اكلم ىلبهو ىلرفغا بر هنع ارابخا يباع: هللا لاقو

 حب رلا هلدن ايذست اهنف 0 هلبق هفا> نم ادحأ اه مر 1 صئاصخ هه 1 هللا باجاف

 نر ار يا تا ثيح ءاخرو رهاب يرن حيررلا هل نرد سف لجو زع لات

 ناكو وزغهلا نعدعتي داكيال ءازغ 3 مالسلاه يلعن !يلس ناكزابخالا باحصا نه هريغو قدسا
 هع رمأ وزغاادارأ اذا ناكو هرهقي و هلْذي يت>هاناالا ضد دق ا كلت .مسرال

 لماذا قح اهلك برها ةلآو باودلاو سانلا هيلع لحي مثرب رس بشملا ىنعهل بني مث بش خل
 ءاخرلا رمأ اهتلقا اذا تح !متلمحف بشحلا كلت تحن تاخدف حب راا نع فصاعلا رمادي ريام هعم

 ٍِ برضيف 0

 اهردغ حب رلا ناميللاو ىلع: لاق دارا ثردحح ل هند ءر 0 ارهشو هنودغ ف ارهشدهب ترف

 اينيمو هانينب امو هانلزأ نم 0 نموأ ن نجلا نم 0 نامياس بادرعصا ضب هتك ان وتكم

 ا مالا !ه.اع اهو ام ا (©] لاف امعان ماايعاد

 0 ايامك هيف ددجوف ةاجدلا ةيحات ند يل م٠ لزن لجر نأ ىلرك ذقددسا نا لاقور روش أ حاورو رع



 هل ِّء تاق م هيلع ةيقس دعم ام

 ٠ | لاق مافن نوتكابف ىلاعت هللا 0 نا نودئار نو هانلقف ر>ذطصا نم انودغ ا 00 0 00

 ىعم هللاو ل 0 مل 4. 1 انريغاو 0 كث حلو ةعرزأا ر مل امماو دارا ثرح ىلا ك يوم ءا>رلا حررلا هر كس 5 ىغلب اهيف ْ ظ

| | 

 000 رثإ الا امو ا كر مالسأا هيلع اهراس نا لاقدبأن ع كه م نإ بهو نع هدانا هل ١ وعن 2 0 د نب 3

 يذمو ما ُ د
 نا ىديس لاقو اعرس»

 كنعلوغدم كنلخرثكا

 نعضوع تناو كريغب

 ب ح>اداي ىنمتافام عي ج |

 جا 0 امرظع اكلم دؤاد لآ نوأ دول لاقو تثار ا اميلا رظنف تا 2 ترث امون حار رلا

 ا اع او كلوق تءس ىلا هللاقو ث ١ ارا ىلا ي د لزق مالسلا هيلع نامءلس نذا ىف هتفلاو هري»لك

 ا

 لاَتف :رادلا نوأ ا.هريخ كنم هللا امليقإ 000 ةدعبي: ناهياع رقت الا ىنمتتالثل كيلا تازن

 مالسلا هيلع ناميلسلنيطايشلاتج: ( لتاقم لاقو) ىمه تبهذأ اك كمه هللا بعذأ ثارحلا هل |
 هيلع دعقيف طاسرلا طسو ىف بهذلا نمربنم هلعضوب ناكو مس رباىف ايهد خسر ذ ىفاذسرفاطاب

 0ك رن مان وأبي رغ لك ا يدارك ىلع ءاملءلاو بهذلا ىمارك ىلع ءايبنالا دءقيؤ ةبضفلاو بهذلا نم ىسرك فال 1215

 ان 26 ل-ه>و دب رف ا عف راو س هنأ !!مهيلع عقت الغلا !مد:جاب ريطلا مياظنو نيطايشلاو نجا سانلالو>و سانا مو >و ةضفاأ ْ :

 نم ىلا هللا كافاع عجرا || د. 0 5 توك ع نه روهلل ةرب هلا ايصلا حبر لقد 00 ا (انربخا) ايصلا ىلا حاو ١ نم روش ةريسمو اورلا ىلا ح ايضلا نمزيش ةريسطإس لاا 07 ا

 ىنافشن الو ينمكلريخ وه ١
 ةلام ناك مالسلا 7 ناهيلسر ؟سعنا ينغأب لاق ىظرقلا 00 نع هداتتسا هر ودتف نبا ا

 5 ها مم نورشعوةدمخو سنالا اهنم نوردعو ةسمخ خسرو
 ص كذم ىلريخوه نم

 7 5 ا ةأرها ةئاعيسو رار ةثامثلل اهيذ تقلا كر راوقلا نم تدب فلا هلز اك ورويطال امم دوردعو

 هر ملف 1 5 ب ْ ضراالاو ءامسلا نيب رأاسوهو هءااىلاعت هللا يحوأف هب ريسدف ءاخرلارماي رهإود>:3 ةفصاعلا حيي رلا رمايف

 انعفتو هذع ىلاعت هللا يدل |[ (امنمو) هب كتريخاف كيلا حبي رلادب تءاجالا ءىشثب قثالها نمدحا ملكتي ال هناككلم يف تدزدق نأ

 | (هيوحتف نالاق)ةي الا ريطا' قطنم انملعسانلا ا اي ىلاعتهللا لاق اك للا ق-ريطلا مالك هل هللا ملعت

 دللوقي هنا لاةفالاولاةلوقيامنوردتا لافف ن اميل سدنع ناشرو حاص لاةرابحالا 8

 نيدلا ىف هددم نمان دمرهب

 نيمآ ةرخ لاو أمن دلاو

 يلا يذ نع ىك>د ) اذ تيل لوق:اهنا لاقالاولاق لوةتامنو ردتأ لاقف ناماس د :عةدخاف تح اصوبارخالاونبافت ودللاو

 لاةفدهده حاص ونادت ندناك ل اوي هنالاقال ا اولاقل اوةرام نو ردت لاءف س راطحاصرا وتاخ+ قلحلا

 لاقال 1 يم حاد >راال منال ا منال 0 لوا ْ
 امن لاق هنا ) هنعىلا»:

 1 ماذ | فاوطلاىفانأ

 07 : --- 0 لادبدج 1 ئحلك لوين لاق 1 0 ل ةفىوطم ءططلا
 ءأأ ى كك عدت و

 0 0 ١ هيلع هللا ىلا ص هللا 1 يع م * نفهودح ًاريخاوم-ق لوقيهنا لاق الاولاق لوقيام نوردتأ لاق
 ةهئ و اسمو

 اركفتم ةيمكلا ىلا يربظ : 5 ١

 أ كلاه ٠ءى: 0 ا نس اا ىءاي هناقلاق اولا لوقبام 0 لاةف بارغ اص

 فقرر ناديسلوة يزايلاو هريش اء 'دلا ٠ ل ولوقت ءاةنعلاو همس تك لوقتاطقلاو ه-يجرالا

 د ناكملكب ر وك ذملا ناحيس ل وقي روفصعلاو سودقلا 5 رناحبس لوقب عدفضلاو هدم وىلعالا

 نوردت آلات مالسلاه يلع ناياس دع جاددحاص لاق 0 نع هداتساب (نوبم نااانربخأو (

 اق ندحلا نعىرملا خ 160 نع هدانسأ و قىوتةس ١ شرملا ىلع نجراالوتي هنافلأ ةال 1

 | دم نب رفمج نع تت دو) نولذاغاي هللا اورك ذا حاصاذأ كيدلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق

 يبيب>اي عر تنا شعمدآ نايلوقي رسنلاحاص اذالاق هنامالسلا مويلع ىلع نبنيسحلا نعددح نعهيبأ نءقداصلا

 ا 0 ا مهللا لاقرينقلا حاصاذاو سنا سائلا نع دعبلا ىف لاق اعلا اق بافعلا حاصاداو تول كرخآ نافت و توم لا كرختآ ناف تشام سما
 مدلاو مسجلا لوو طمس

 تعءمسف رونلا كلذ ىف

 ىذ ةمضخ امج اةوص

 تعءبتف ةيشخ

 ىقوا يس توصلا

 راتساب ةقلعتم ةب راح 8

 ل و ىبتيغ و ةيعكأا

 ل اودو

 ظ
+ 
: 

 ظ
 ظ
 هامسلا نان قدام ؤ

| 
 ا
 ا

 ظ

/ 

ْ 
| 
 ظ
 ظ
 ا

| 

 ءلم لعالا بر ناحم سس لوف: اهنالاق ال 2 لوقئامنو ردنأ لاتؤ ةماح تردهودهلتق نع سو

 أ



 ىرس نا> وبي م.
 ى> بهات مت لق

 ىردمح ناه كلاب قاض

 اهتيأر املف نونلاوذ لاق
 تيك كلذ تعمشو

 ىدي_هو يللا تااقف

 اه الا 0 ىالومو

 ال تاةف ىل ترفغ

 ىف هللا نيد هت اماةي راحاي
 نيماكتت ماقملا اذه لثم
 نيلوق:و مالكلا اذه لثع
 ١ نمىل كبح '

 ينعكيلا تل اقذ كب هن

 .ةتا تال عاما ونلا اذ

 تفرع نب

 اماوقا ىلاهتو هنا>يس

 مهبحاوف هنوبحيو مهبحي
 تع.ساما هوبحت نأ لق
 زيزعءلا هباةك ىفىلاعتهلوق

 م,:<موقب هللا ىنا, فوق

 هتيم تقيسق هيو
 لاق هل مهتب لبق مه

 ةب راحاي تاقف نونلاوذ

 ىذ ىلا تفرع نبا نم

 كلذ لبق ى رب موذونلا
 ىنع كيلا تلاقف 6 ويا

 يف بولقلا تلاج لاطباي
 ىنارعف رارسالا ناديهم

 وذ لاق رافعلا زي زعلا كب

 || ةي راجانافطتلقف نونلا
 ندبلا ةفيعض كارأ ىلام

 لوقت تدشناف

 ليلع ايندلا ىفهللا بم
 هاددأودف همس لواطت

 هأري يح هرك ذب مه

 " رظنا نونا اذايتلاق مث
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8 
1 

 دعا
5+ 

 2 اهدع 6 نيااضلا ا 3و نيملاعلا بر هلل دما 7 ف طولا حاصاذاو دغل] ىفضغبم ن علا

 هب اعبصال لاقف هينذ ليعود 1 كر ' وهر ةرجش قوف لبلبب نايل س ىم (ىجنسأا دقرؤلاقو ١

 ءاقما! ايندلا ىلعف ةرع ف.صن تاك أ لوقيهنا لاق لعأ هلوسرو هللا اولاق لوايلا اذه لوقيام نوردا
 2 هءاع هللأ ىلص يذلا عمانك ناق هينا نع دوعسم نأ ن :رع هداتمساب دماح نب هللادبعوب| ) ا ( ا

 6 هماعدللا أ ىلص ي جلا لاك ةماهات ءا 8 اند ًافةماح اخرف أ ف 5 رجشإانر رف ةرفسيف

 |ءمعض ءصوه ىف | | امودر 0 نات اهيخرشب ةماها هذه عجف ن 4 مو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقذ

 قرط ىيضوبت ناك ما ملأ ي جاللرك ذل' لاقف 00 ناياس قرر ط ىتءضاب ةربنق ز أ (يودو)

 ناولس ميس كلذ ند أنب م هللا ِي نا كح دي الا تلاقف انمضيب مطخ انيلإ برو كلما ناماس

 يذل هيحصل نأكل لاو ك ءادجرثم اخي 0 لعجا 0 0 تاذارأ نيد ام >ا ههملإ ثعب ف 1

 ركذلا لاقف كلذنم انب م>را هللا يأ نا كال لقا ملأ ىثالا تلاق اهزر احودب 51 4 0 داماس هو

 ةرك ىدنعىأ الا تااقف ىدلول | 00 + ىدنعلاق كدنعاموت لاق ةيدهكل لا ىدنع ي 5

 هسا يف هزب رس رعوهو ذا ىدي نيب افقو َى> ار اطمن ةدار+لاو ةرمتلا اذخأف لاق كراع

 ىلع ى كا ةرّشقلا هذه نا ىو ريذ امءسؤر ىلعد دب حسمو ام اعدف هل ادجسو هدي نيب امه اهضوف

 ناحية هلا تلاقف ةلع ىلع هبكوع نايا صو.لاق + امهايا مال لا هياعناماس هي د :ةلاس أر

 رب 0 الأ لاق 3 * هدو: اطوت رسفو | طوق نم ناماس ميتق هال ىوأاممظعأام م ظءاادنبا

 لدعااو رةفااو ىن خايف دصتلاو ةيااللد ل هاا ىف هللا اردن لاقىلب اولاق ةل: || هذه نم بجعأوه

 ةلداب رف داارالا هعمو ىب سك سل امو:جرخ مالساا هيلع ناماسنا (ىورو)اضرلاو بضغلاىف

 (ىكحو) مريغ ةوعدب متيقس دقف اوءجرا همم نأ نايل لاقف انةساو مدآ ينب بونذب انذخاؤت
 شطبلا|ذهامو ةلوصلا دهام تلاقف ةلعلا تءقوف م ىهرو املمحف نامياس لعتب دةلع نا( ىكحو )

 ىداجدلتلاقذ اا ةا,سدوناف ا ىتوتئالاق قافااملف نامءاس ىلع ىشفف هد,رعتنا نه ةماىلا تفلءاما

 تلاقف كلذدصقا مل ىنف لح ىف ىنبامجا نامس اهلاقف ينتيمرو ىنتذخاو فيعض ىدب و قيقر

 دحا نيءتسي الو ككحضو كتاوهش يف قرغتسنالو ةوهشاا نيعب ايندلا ىلا رظننال نا طرشب
 ىلاعت هللا لاق (لءلايداو دق اهنمو ) لح يف تناف تلاق كالذ تاءفدق لاق هل هتلذب الا كدا

 اذايت>ممرخآ ىلع-مفوأ سدح ىأ نوعزوي مهف ريطلاو سنالاو نجلا نم هروثد» ناممل-ارشحو

 ناك مالسااهيلع نامياسنا بتكلال ها نم امههريغو بعكو يمشلا لاق هب الا لعلا ىداو ىلع اونا

 لمحي زباعو خباطم هيف ل2 دقو هلءيعيذلا هيكرءيقهل اد؟و همدخو همث>و هلها لج بكر اذا

 خبطيف هماما باودلانيدايم ذْخلا دقو رزجلا نم ةرشع ردق لكمسي اماظع ارودقو ديدحلارين اننا يف |

 اوراف م ىومتحدرلاو ضرالاو ءاهسأا نيب هي دب نيب باودلاىر<و نوزابملا رح ونوخايطلا ْ

 ناميلس لاقف مو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ىلع كلف ةيدابلا ىف لغوتو نمتلا ىلا رذطصا نه

 لوح ىأرف مرحلا ضرا قامت هعيتأو هب نمآ نم ىنوط نامزلا رخآيف ثعبد ين ةرجهراد هذه |

 تببلاىلا ىلاعتهللاىحواف تببلا ىكب ناميلسزواجاملف تيبلا زواجف هللازود ند دبعت اماتصاتببلا
 ملو ىدنعاولصي مو ىناوطبم ملف ىلع اورم كئايلوا نم موقو كئايبنا نه ى ِناذه براي لاقف كيكبرام |

 فوس قاف ك.تالديلا ىلاعتهللا يحواف لاق كنود نم ىلوح دبع: مانصالا هذهو قرضحب كورك نإ



 | مجد راادتامح احالا قاخ ماك يال ذاك ذ ذو ا مد :>ونامياس < .طعال كك اهاواخدا لعل ا

 | 1 طوق د اكحاض ميت لايهأ ةالثز 4 اهمال لاا ءيأ نب عد عدل ل م لاق داماس عماسميف هتهأاو ا

 قدا ا لوج ىلا تبعث | يت ة>امج تراطو !
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 ىلاءايبن الا بح اود أيدأ زامزاارخآ يف كنه ثءباو اديدجانآر 3 كيف لزئاو ىلادجس اهو>و 7 1

 1 ءق كفاخ نم

 هودةررو اي دز ملف

 اهرا ملف اهو“ ىهجو وأ فيفز زثم افز كيلا اب ن وفزي ةضر رف ىدابع ىلع ضرفاو يننودب» يتاخنم'دابع كيف لءجاو
 نائثوال

 كلذل 4 انا رقددنعب رد ودرق ىلصت و هياع لزمي نا مالا هي ع نامياس هلل ارءامت كك اطيشلا ةديعو

 فالآ ةدعةيمكلا دنع حد لف لاق

 الأ ند كرهبطاو امنيا يللا ةما-هخلاو اهدلو يا ةقانلا نيند كيلا نوذن#و اهراكوا قا رودنأا

 فارشانهريضض> ن 1لاقوةاش ف نب رشعو رو'ف لآذ رق

 ةبقر ىلع فيساأ زوكي و هاون ند ه عوج ىلعر معا .|| ىطعي و ىل رع ىبأ أ مج رج ناكملا اذهنا هموق

 نى واذ منال ةهول هللاىف هذخانال ءاوس هدنع ديعيلاو بي رقلا رهش ةريسم ةتجيه غابتو ةثلاذ نم

 نامي 1 نا مث (لاق) ماع فانم بورق لاو هللا . ىببلاي هدءوردس نيب و اناني ف اولاق هقدصو ةكردا

 0 ىذع : 3|: تمأقف لمعلا داو عىل فالامإا ٠ نم داو ا هسااىداو ىلع لاى 35 - ىبذم

 ةنوءيهنباىنريخاذ ام,مسايفاوذأت>او ني»ا :> ت 1 اند تاز ىَدش +1لةوماظ ءا ب'ذلا له تناكو س زاك 2:

 اهمأأي 4م مف نايل تأرا ات تدانف ىف رح ليقو ل و ميل 3 مساناكيلاق كادوضلا٠ نع هدان ساب

 اند م.ام نأ 3 ار اللا ض١ 1 ١ فو ةباالا ىدلاو ىلعو لغتي -أأ 05 نر كشان ا يف ئءزوابرلاقو

 ىنا مها ءامأ ملاظىلا معهس له لكلا ترذداط لاف امدو'اف م قوتلا لاقواهيلع لزأ اطوق عمس

 ىامهنو رشي الشو ىلوة ت٠ ساءاهللا ىبنايةلعلا تلاق هدو:>و ناعيا ؟_:طحمال تاق ملف لدعىبأ

 رظنلا نافتشي و نتذيف تيطعاام نينه نا تيد> بولدلا مح تردرا اءعاو سوفنلا مطح تدراام

 لاق دواد كوبا ع م تدلع له ةل_علإ هل تت ف ىببظع | لاَذف

 ىلا تنكر ما سكنال :
 لاق حب رااكال ىلا: هللا رذس+ يردناتلاقم دوادك يبا ق>ات نا كلق>و كردص ةمالسب تدتوأام

 يتا' كتمءنركشا نا ينعز وأ بريل ةوابجي.ةماطوق نءاكح ارض م.جتف حار اماكايندلا نا كربخيل تلاقال

 هللا لص هللا لوسر ىهنلاق سابع نبانعهدانسإبةةوميه نبأ( ىنربخا) يالا يدلاولعو لعتسعنأ

 حيبستلا ع كيلا

 تااقال لاق نآ لس تيهسأ يو لأ لهو تلاق م هيلق ةحارج ىوادهنال تلاق

 ا ءامضقلا تابثاق ءاقنعلاةصق اهنمو) ةإ او ةإ دخلا درصااودهدملا باودل 'نهةعب رالتق نعم سو هيلع

 ىرتحلا لءصرتللا ارلاو :ءامسلا برهَشلاو تلاةذاذكنياءفتو اذكنيتا7كن ااه لاذ هب اتع ضب يف

 1 3 0 تلا ع هردقو 0 نإ هل هللا ءاضق نكاد

 تفساتف تبهر نيارداملو

 هللا ىلا تلسوتواهقارف لع
 5 يل أ

 ب اجالا !

 اهتكربب تأ رف

 لويقلاو

 هللإ انءفت ريا لوصحو

 مهضعب نع ى>و) ام

 نعثيغلا كسما لاق
 حا نينسلانم ةنسدا دغل

 ءاردصلا ىلا اودرخو 1
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 01 لاحت هللا نولاسا
 اوقسي ملف اثيغ مهيقسي
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 هنا هئع ىلا هللا يذر 1

 إ

 ا
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 ةفالخ ماي اين كلذ ناكو |
 هللا حر ديشرلانوره أ دياب و 016 فم هش“ لا

 نوذولي مهاميبف هيلعيملام#

 ىلام:هللا ىلا نول سوت و

 ةيربلا رهاظ نم لبقأ دق
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 هيلا تفايال ربغا ثعشا ا ريطلان اميلمس بن اعلاق قدابعا|رفعتج نب كم نع هدانساب دعا> نب هّللأ كيع نإ دوو انربخا ( ردقلاو

 راذع تانب ثاللث هعمو 3

 | ع اهوهأو 1 ا ا كلمةنباهذهو ريك ال هدلو

 ةلِللا معن لاق نار وك ذا نادلولا ناذهدلو دقوأ هللا ىناي ءاقنعاا تلافف رحبلا طسو ىف ةريزج ىف

 اذك امهيبا مساو اذكو 1 أهيوسا ىلإ لاق اههيبامساو امههسا أمو مه نه 6 تربخا لوف تااق

 تآاق كلذ ىلعني ردقتال كنا نا. ساحل لاف ابني قرفاوردقلا لاب اان | هللا ين اير ءاقنعلا تلاقفاذكو

 1 تاك هدحز !ىجووامظع لجاريك يف تناكوءاةذعلا ترف ةموبلاامتاغ5وريطلا|ميلع ناهيملس كدوشاف ىلب َ

 ترصباؤ ايندلا لع تف رشا يد ءاوطا فتلمط كلذك !معيصاو“ةأرما يدن اهايدثوناسنادي اهادي و

 دوملا نمةي راجلا تساتخافاهو-طجادقو اعدم يف يهوةيراجلا ترصنأ وناسنالكو اهيفاعو دادلك

 ؛زجلايف و ؛ةرب زج طسورحبلا فوجف ءامسلا يف

 ( 0١ - صصق )

 ةيلاع 5 0
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: 
 رش قيرطاا ىف هتانيب | ان

 فقوف راشالا نهمناك |

 اودلدسو سانلا هيلع

 مالسلا مويلع درذ هيلع 1

 ما وكان لاقو ا

 ءار>_صلا للا --

 انيقسي نا يلامتهللا اوعدنن
 مه لاقف انقسإ هثيغ ا

 ؟<عبئاغوه له خيشلا 1
 رخ يح ةفيدللا ن



 "3 سلا
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 ب 1 فاح “2 :
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 أ رجش نم نوكيأم 0 اع رك شف فارع دب زاةميظعن :اصغااملو هناريط دوج الارث ءاطاشلانب ال ا نرجوا 12 32

 مدس مل تنضحو ا( أم ةءضر و "ايطو' ايمهداعساو اييجتع ةرجشلا طسويفر 7 5 تدخن 0 قرولاةريثك ضرالا مك 00 6

 0 رفق ف

 2 اءهللاو
 همالك نوره غابف لاق

 هني لجر مالك اذهلاةف

 لاقت هر رسالوم نيب و

 نيب رضحا_هلف هب قوتنا

 ىلع مهضعب ملسو هيدي
 نوره هدعفاص ضع

 هل لاق مدينا هساداو

 ناىلاعت هللا عدا خ.يشاب

 ١ نا يدع هثيغ ائيقسي

 لاقهاحهّللادنع كلنوكت

 نورهايلاقو خيشلا م مدت

 ْ ىلا كل لسا نادي رتا

 ' اوب وتمعن لاقف يالومو

 ؟ لاق ىلاع“ هللا ىلا اهب

 | ىلااوبانف ةبتلإب ىدونف
 | خيشلا مدقت مث ىلاعتهللا

 | نتفيفخ نيعتكد ىلصو
 ا نع هتانب ذخا مس املف

 ١ طس و هلامث نعو ةئيعإ

 ليسأو هقلاخ لآ هدب
 ا لهجو هد ىلع هعمد

 ا
 معمسسإ مل تاوعدب وعدي

 ا متسااف لاق امنم ندا

 ءامسلا تال َّىَح ةهءاعو

 قربلا تدعرأو ب ادلا

 ١ برقلاه اوفاك ترطمأو

 كلذ دوثرلا حرفف لاق

 ا صاوخ هيلا عمتجاو

 هتك له او هت.عر

 كللذب هنو رمدندلا رادو أم

 ل جرا ىلع نورهلاَف
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 ا

ْ 

 ظ
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 لا يي يي ااا تت ب ب ب 9-5

 أ
 أ
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 ا"ةريزجلا |

 لديللا م نء«ابظفكو بارع ثأاو ماعطلا عاوناب اهيا :تراصو اه> انج تحن ةيراجلا

 هدببملو كلذب ناهيملس ملف اهركو ىلاحورنو ناميلس ىلاو دغت ى هر اهرما متي ل ّّك ادعارخ الو

 اليلرقيال ر اصف هياطي وهيح وديصلا اب وري ناكو اندلا كولمنماك ا !احرلا ع غلبفاط

 الي وطالانم هنملان يد هنعهرجز ملدرصلاب ايهال هدلو كلا! ىأراملذ امظع مكاههوبأ ناكو اناعنالو

 هدرص نه لانافر ديلا ت ,كرولذ هنمثلا دقهتاز انهو هناواؤورباادم.ص لك 4 : ادص الاموي لاقف امظءارمأو

 اديمع هللا قاخ نمد ىش 26 اوه ارام معن ,”ادنو نمنوريشملا ال !اقؤ ايا ' أدعملا اريثك و ديصلاري 5؟ هناف هناف 3

 ءارزولا نمذخأو هك 1: : ءىثلك نمذخ ا, لءجو : نفلا ايه هديااذوج اةحامزي جت زامءاارماذ بأ عو

 ءاملا بالك و روةصلاو ةازبااو باودلاو نيزابخلاو وني أي طااو ىرا اواو ذاءلغااد نب ريشا او ءامدذأاو

 0 هدرصتتي كلذكر ردبلافرهونفسلا بكرو ىهالا انء«ديرتشي و هدي ريام زوجات ام عيمجو

 اهتقاسو | م رضف ةقيفخ ا<ر رهتنيفس ىلع ىلا تدلل لدسرافر رد ةري-- مراسي 0 كلذ دربغو ىثفرءبالو

 تدكر مثةنس ةريسم ةإيأ لكةل ني مخ يآ ةنم ىف ةنسس نيس ا ا

 لو وه اذاف رظنو ةيحان نمدسأ رج رخاف ةدك ارهتنيفس قارث مالغاا حبمص او ىلاعت هللا نذإب هتذيفس

 ةرجعشإ ودهاذاداءضرءالو اهاهتنم نياىردي القلب وطنارفعزلا نول يفر جلا يف ةرب ز> طسويف قهاش

 ناودقالا عب راح وفتةليفلا ززاض رعىف!هقروقاروالا ءناصغالا ة :ريثك ةفتلم ليلا 0 رفءارذخ

 الو هلثم رأ+ل ةر , زد طسو ىفاةهاشالب>ىرا اندع ىراى ادباحصال لاقذ قاسلا ءاضي ةر ءاط سل |

 ىلا م ءاحو هتنيفس كرد هنا متاهر ظام : ينبجعأ دق نهع> لك !ريف ةرجش ىراو 50 ط لهم

 اذهو ةري زجلاهذهرصب او ىضما ىت تانيه 00 احصاللاةو اهدنعاهاسرأو ؟ليجلا |,

 عاجلا ن هم لزأ هنا مث اهريخم كيئاآودرب : زل !كإ:ىف ىهدآر *اوا ةرامع لهابطسو ىف 0 للا

 ىأرف لع نر !!دعص : .ذ| م هلبق ى مدآ اهم ربعالوةر ءامعرتأا (يفاورب لذ ة ةريزجلا فاورادو هتةفرو

 ةريغص تذخا أمال ىهام فرع: ”لفدي راج يهوةنيفساا ىلا تراظن دقةي راللا تناكو ةرجشنأ ل

 حا ذا نسف لارمأ د ركفتم ىهاننبف كلذ نءدهل أ ست دحا اه دنع سيلو ةيجعتم ت.ةيف نفسلاامردت مو

 ةرجشلا] صأف 00 انيع كر ظنف ركولا ند امسأرتجرخاة نيبءذالا ثيردح

 مالغااناو عضوملا كلذولا اوارصو فيكو مهلاجو مهنسح نم تأرامل مهنم تبجستف هتنفرو مالءاإاذاف
 رظني راصو ءامساا ىفام,عفرو ةرجذلا كالت + ظع ند أبجدتتم ىقب والامثو انيع رظن ةرجشلا لصا غأ اال

 ةرجشلا لمعأ يلا ةنافتلا هنم تن ةنيفسا!ىلا رظنتلامسأر تجرخادق ةيراجلا تناكو 0 لآ
 اهيئاوذو اهرهش ةرثكو اهلاج مظع نم ايجسع ى مارو ويلا ىأرف مالغلا نيعف !منيع تعقوف

 امممهفافتنا ن ف سنالارايخ نماناهللاوال تلاقةيسنا أ تناةينجا حيصف ناساب مالغلا اهل لاقف

 ايش فرعأال ىناو ىمالكك<كءالكو يهجوكك بجو يرأ ىناالا تناامولوقتام كل
 هاقنعلا نباو مالغلا اهل لاق اقف !متنب يف :.همستف هلأ لكى يأ ا:ىهو ينتتضدحو ىن 00 ديت ىهأ ي هو ءاقنعلا ريغ

 ىلا هدنع مقتو , هيلع لستف نايا س | كلم ىلا موي لكودغت تلاقاهتب ونامو مالذأ !!لاقف اه : ون يفىهتلاتف

 !ايدكلب نعءاةنعلا ى 51 ىلهفصتام ىلعم اء كالا هناو ناماسدب محام لكب ينادحنو ىئبجحت م ل |ءللا

 يسف ىنأ 1 ىذلاوهو قرع مالا ,اف لاق ىنم اقلخ متاوامجو سانلا نس>اهنإ ىنربحت |
 102101901 0 0 < 211 11 7 تل هو ل ل هج بج هيج جيل دج وع يح بذي لح يحيي بوم يسوي عج عدو 2 2 صا جل ع حسم تا



 تلا:ؤذ ةعاس سمالغا ىلإ من م 1 1 رطل شارت حر 0 0 5 1 0 ا

 رد ثااددعايأ دلا يف كالثم نادحأالو هيأ سن اال يذلا عضو 8 اذه لثم يف كت دجو لاق كد 6 امي راجلا ا

 نود 595 جادزالا 0 لل ةذللا ردغرلاو ىلا شيعلاو ؛ةرضفلاو بمهذلا ريص اقمىف مواكو ردملاو

 نم 3 0-0 كَ :جمعزاف حب رلا تح اهدنا :ازآ ىقلخو كتةاح لدم دالوالا نودلاوت.و نوءءندي و

 تااقهلوق نم ة هل راجلاتءعزفف لاق كح رد ىذلا د 0 ةردبيلا ىف تءقو ناورحبلا يف ئعشت نا ك.عنع

 نيءءنالوا مالغلااهلاةف تر ذاع ىناظفحم و كشر دح لثع ينث دحب كلم ىسن | يعم نوكذ ال فو

 اي>اصوافلا كال كك "هإ كيلا ىنقاسو كمحر ىذلاود ريط'و حا رلا هلردسو ايدن ةاماسد# اهلا نا

 ءىو حور: هذهءاقنعلا ناو كال كا ىلريصت فوكو ةير اجل !؛هلتلاعؤ كواملادالرا ناىناواسناو

 00 | ءاقنعلا ىلع ل - وكت احوو كعردج نإ كل مالعلا الل اتنا مح |ذج نيب اهردص يا ينضحنو

 يراظذ نام كراهن قات - ؛ححولا ام ربخاف كنأشا هر نإ ل دذ رتامو نييك ام كل 2 تأ ةوكيلإ تءاح | ناذ هذه

 التل اهني زد ةيك اب اهتدجوةاهب ا|تءدرءاةنعلا زا و تاءفف الذب يناربخاف كياع اهدر نمنوكيام

 مالغلا تربخا تحبصا املف كلاسن أكلذذ 00 الاموي واموب هينآنأم اللسلا هيلع ناملس رم ا تسا ىلاق

 هيف "جوخاد هنطب رقبأو أسرف هذه ىناود ند رداع قكلد لتساعد ل ءاو<

 ىرأ اهنيلوقت ٠ اةذعلاكتءاد !ذافد نه ىنيفس سارع ىقلاو ءفو+يفا الذ دانى 5 بيطب هبيطاو

 أ ءلاراقناف يركد ف ءم تن اكن ىلا اهيتامحو اهيتفط > !ولف ةيفصإاه ذه لثوكل ع ةاقلمةقلخ ىرأابجع

 ءكاكاسمزاو اراهن ىدنع كنوك بار نهىلا بحازاك اهب سنآو

 أةلاىف هأيا امنا دخجتا يف هيلا لصت 0 امنع لذثدق راماسز اكو !هتلا> ىلع اهمتدجو ءاقنعلا تءعجراملذ

 ل ل ايذأو ناماس را ر ابخأ نع

 | ىرارحلا قايجع ىرأ فاو نيوسملا رايخاو نايا سسرابشلا ناك الراهن دن ةاذت ناد رأال نأ اه

 ءاةزملا ثبختناو اق اهيلار ]| ظ كا مم سأ ًامسدإ ىلا (يامتح اف تلاق اق اهوقلأ ةتيهةباد تلاقةنيفسلا هذه 7

 اهتاون لا تراطاهنامث ني>ذنمهذه لثع كدتا !|تنككل تى تماءول ينايتلاقو تكلذب ءاقنعلا تحرش ظ

 لك حرفو اهتءاس نماهاب>او اهضتفاو اءسم الو اهيعالف سرفلا نط ِن مالغلا جرخف ناهاس دنع 1

 حب رلا لبق نم !.معامتجا ربذ هءاجدق مال- لاهيلع نايلسناكو هن سن ًانساو هيدحاصل امينم دحاو ٠

 قريطلل مال || هيلع ناما هس ساجف م,كح و ريطلا سال ناماس ساحي ناكو تحار ءاقنعلاناو

 رهام رويطلا عسيمجه يلا ترشحف هيلا هن ةرشحالا اريط اوعدتال نااهرماو ريطلا ءافرع اعدو هتيتزم ا

 تاولفااو تاراغملاو 0 لا ناكسو را>بلا ناكسن» نجلا لئابق اورش<نا نجلا ءافرع 1

 بدت ةباد لك م متاع

 جرخدق | همس لواف مظعدمهادقوللا يأ ناهّللاب دبش مهسفلأ يف اولاةو فولا دجشاف ضرالا هجؤىلع ظ

 تجرخأو يضيب تنضتحا اذا ت>ىدفسةنأدللا ىناي كلان اع دا دج دق ناكواءجوز ىلع يعدت ْ

 لا كلذكو كلذك ترضحاف نيطايش ّتأأ رهاو هيلا اورشك راصمالاو |

 ةادحلا تمدقتف 00 نجلا كلذكرما مسأ اباللا مدقتتال ريطا ا|ثناكوةأدهلا مهسريطلا مدقتىف

 هلف ىراربلا مون ى عو ريطلا نه امادللا ي اي لاف لوقتأ» امرك ذال نام .لاؤ هيل لدع ىدلو 1

 ا نزل الويف اح الة نب أب الت ||ةؤ :الذ نمي «فن ىلع ةجعزممل ىلاو ينتأت 3ةشدولاو ةدوحولاتا || كلام ةينباي
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 ا تلاق هم لإ لدأ ملة نييءدأ لا نيب كل !مويلا ىف :علذتشا ا يأ نأ ةيذإ ا م تااقفاموي ودغلاو اموي

 | ع ىقلمدارا يذلا ف تلاقردع. || يف نيبك ار ةر ايسموق ةنيفس هذه ءاقنملأ اتا اق وهاف امفترم ٍ

 ا تك؟دضو هتسحاامهامأ اي هن اجا تلاقثا عع يلا |١ تاهحفا م :طب ىف مالغلاناكو سرفلا تفطتخاف :

 مت 222 72-022222 ب-ببت بلم 2 - 3

 هودد وذ 0 يبل حلاصلا

 ىف ءار>صلا ىف ادجاس

 نياعاا بر هلل نيذلاو ءاملا

 نكيب ألابام تانيالاولاةف
 نمدنأت تااثف هسأر عفر

 نع هلل دع_س اذا هتداع

 الا هس عفريال لجو

 اوربحاف لاق مايا ةنثالث دعب ءإ

 لاقو ىكيف كذب دمشرا

 0 ادام
 نيهطاصلا ةدر4# كيا

 ناو م اذيم نا كدنع

 0 0ر نماناء ضيع
 نيم سملا عيمجو نيرادلأ

 ل ىكحوإل نيمحارلا
 هللا اقع رانيدنب كلم نع

 ثيغلا كسما#ك لاق نا ةنع

 نينسلا نم ةئدس انع

 لاسن ءار>صلا ىلا انجرشل

 هثيغ انيةسينأ يبل اعت هللا

 محراب

 انرباك انعم جرخ حا

 بتناك. !ادالوارانر غاداو

 ىلاع رضتنواوعدب لزن ف

 ىلع نونمؤإ مو ىلاعت هللا

 الا راهناا ددزي ملو انئاعد

 الا سمشاا الو اودص

 اوضضمو ساناا لهدف ارح

 ترص تح مهجن او> ىلا
 ءارحرصلا ف قيفدو انا

 برخ دجسع انساجف

 سواج نك“ اميبف كانه

 دوسأ مالغانيلعلبقأ ذا
 ناتعدق ناتقر> ه لع

 نيضرد أممةهرق ىواسنت

 يلسصو 0 لدن

 لاق مس اسماف نيتعكر

 ىالومو ىديسو ىلإ



 كءارتفو ءادابعتددر+

 كدعام غرفاكلايعو

 مث كتئازخ تدفن مأ

 مهتيةسامالا ىلكيحبلاق
 هللاوذ كالام لاق ثيغلا

 َىَح هثاع د نم غرفام

 باحسألب ءامسلا تالجن
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 [ تابساو قربلاتدءراو

 3 لاق برغلا هاوفاك ارطم

 اله نا هللاو تملتف كلام

 ىلا: هللادنع هاجلا ماظما

 كدع ملا ن*«ج رخو ماق ّ

 ىشعيلا زاف بكرالءاملا

 يح كوع نهذعيتن نك و

 سا لجد تيب لخد
 تييلال خداملف هقردت نك

 دقو انتويب ىلا انفرصنا

 ا 50 ال

 كالامايدب 5 "ام لاقو ىلع لس

 ١ كدنع امالغ دا كقَف

 مالغىأو ساخنلا لاقف
 مالغ 2 ىدنع ناف ىه

 نكأ 1 ذ|ةديدس رح
 تلقف امم مالغلل فرعأ

 امالغ نززام“ ىلع ضرمف
 رأ مف دداو دعب !ذداو

 تفقلا م مالغلا كلذ مويف

 أاهصوم تن ٌأرف يناذ

 كلل ذىلا تيمغف ايرخ

 اق مالغلاب اذاف عيضوملا

 هيأا تراظن امل ىل-صي

 ةيمكلابرواذهوه تاق

ْ 
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 ظ لاق مث رك ذلاب هقهلافاد>او هيشاادجوف : ١ ءىجعف امدلوب ناءاسرما نا ئرغر عا ينموه له ىردأ

 ١ ىهوفةمايقلا موب ىلا اه دعب دال هنأف خارصلاب ريطلا“ الذب هيلع ىدوش :ىدحداسفلا نه هيأ :كع الاط

 ءاقئغلا موس ج رخم“ اودوشا رويطلاردا ءماو د مشا 0 ل1 سارح اهدفساذإ

 لعفاورشلاعف داا ةعاطتسالاو ةوأا نم ل هللا 0 .١١!تااقف ردقلا ىف !ينكلوق ام ناماسأ هل لاقذ هملأ تم دقتف

 كتعاطت-ساو كتوش نيؤرفت كنا تمر كندب و ين ناكيذلا ُْط 2ك و ناما سام لاقف ريا

 كلوق قدص مءالد ىبش قاطارةعاسلا امين ركام 3 لاق تامفدق تلاذ مالفاوةيداجا
 ا (٠ تال ما تت دن ااا ل6 ٠٠ هع تكن

 تناكوةيراجلا نمبتب رقد ل تت رشا ىلا” يت كرا الأ مىمذو 1. راوطلافر ءرمأ مث

 اجر [4ذ سر 1 فوج لخدب ومالغلا رد|بيفامتحنجأ توف عمت ءاقنعأأ امنمتب رقاذزا ةيراجلا

 دق ناءيلس اذهان اشىلناىرددا ىا الت لاك تعاس نن ت١ جرذاان اشهالذا ةعزفلاك اطل تلاق تنباا

 فيك اطتلاق كيف مولا قرصناوجرال و ناو كل ارمأ يفهندب و ين“ ناكرمال ةعاسلا كراضحأن ما

 م ظل تلاق ىنيلم 7 وج مسج جك سرب عود عجم < 16 لهةساف 0 3 نأ نهآ الفر>يااولاو وهاىرأى اب 0 كلر ططروعسال اهو تلاقي

 نايل دنع كراضحأ نم ىلدبال او هزمحا فيكواط تااق كراقنم ىفربصا فيكف تااق ىراةنميف تااقكلهاوأ
 ىلع هنيعفر: مث * سرفلا اذه ف د اهتااقف ةموبلا ىتاوفكب اعددق وىممربطلا في رع اذهو

 سرفلافو>+ تلخدفلاق تدصأتااقو ينم عزفاال أو طقسا الوائيش ىراالف كرافنمفوا كرهظ

 ناءاس ىدي نيب سرفلا تءضو ىح تراطو !هراقنمىف سرفلا ءاقنعلا تامحو مالخلإ عم تعمتجاو

 لاق مالي وط ناباس مسيتف مالغلا نبذ سرؤفلا فوج+ف ن'الا ىه هللا ىناي تااقف مالسلا هيلع

 رشو ريخ ىلع نئاكلا قباسلا هملعوهردقو هئارغق عف د ىف دحال ةل يح الدن ارز هردقر هللاءارشغةب نيتمؤ:أ |

 تبذك ناماسلاةارشوأ اريخ لعءفياف ءاشْنف ةوقلاو دايعلا ةخيشم ةئشملا ا لوقأو ءهلبأب نمعأتلاقف ا

 ا اك نمو ادسسناك اديعس نوكينا هللاءاش نم نكلو ائيش دابمال ةثيشما نما لعام ا
 دلو دقىذلا مالغاا ناور هالو لعفيال ةلرحب هردقر هللاءاغ ثم دنا اد> اردقبالو ارفاك ناك ارفاك

 ةبرالا تامحدقو حافس ىلع دحاو ناكمىف نالا اعمززدح | لق قرشملاب تدلو ىلادي راجلا عم برغملاب 0

 ركا هللا ناماس لافذ سرفلا|ذه فود يف ىعمةي راجان نافاذه هللا ي :اي لقتالءأ تاو مالغلا نم 5

 ردق ناماسس اقف معن تلاقءاقنعلا لوق لم ىلع تنا ناملدس لاقدتلا ى 0 ااه تلاقءاقنعلاةلفكتملاةموبلا نيا ٌْ
 اءي#اءمتجرخاو سرفلا فوج تد:نفةموبلأر ماك لاقدتثيش هود 'ابضق ىلع امهجرخا قالا لبق قب اسناهّللا

 ْ نهر2 ىف تفتخاو برغماو<تذخافءامسلاف تر اطوتيهذو تعزف ءاقندلااماف سرفلا فوج نه

 لابجلاوماج"الاتمزاا مافةموبلاامأو هنم ءارحتسا ادب أر يطدجو ىف رظننال ت غا>وردقلا, تنماو هرا<

 | اهيلعتممتجاو ريطلاامع 2 وارامت تجرخاذا ىهف شاعملا ىلا ليج سالو ىلإ جورخالفرامن :لانامأ تلاقو

 بيفلات ًاناو ردقلاو ءارغقلايفةمويلاو هءاقذدلا ناش نمناك ام اذهو اذهعض# ى فة ردقاي تلاقو

 لوةيفر>بلانمةلاوجرخأ ىتلابارءلادايجلا لملاب مالسلاهيلع ناميلس ىلاعتهللا صيصخم ( اهنمو)
 ١ ىلع تامئاقلا ليحلا تانفارعلاو دايجا|تانفاصاا ىشءاإ هيلع ضر عا ىلاعت هللا لاقرثالا لهأرثك أ

 1 امنا ينغلب نسحلا لاق عارسلادايجااو الفردي نمرنالا فرط ىلءىرخاللا تما اةأدقو مكاوق ثالث

 فلا مهنم باصاف نيبيصن لهأ نامياس ازغ يلكلالاقو ةحنجأ اطرحيلا نم تجرخ اليخ تناك
 ( . ناميلس لصف اولاق ةقلاعلا م نماعاصأ هوبا ناكوس رف فاادو اد ةيبأ نهناهيلس ث رو لاق همه ل !اقوسرفؤ

 0 ' تناغ قدحام باج دالاو ام ة؟وأ انس لفتشاف ةئامعست اهتم يلع لص رعف امعر ىلعدعمقو روظلاة الص

 ' سشلا



 د

 اهرقعوام رةءؤ اهمدرف لعاهمدرلاو

 لت نه ىوف بارعلا لولا نب سانا ىذا يفأف سرفةئاماهنم ىقبو ىلا:هللا ىلا أب رقو ف يسلب

 بلسفاملتقو فيكاباهقوسواهقانعا برعضب رماف رشعآعب رأس ارفالا تناك (بمك لاقو) ةثالا كلت
 اريخ !ماكمىلاء:هّياهل نبا ز جال ليحلا رقعاملف نسل الاقامات ليلا مظءن الا قب رشعةع را كك مدتلا
 ءايليانماو دغي ناكدرهش امحاورورهشاهودغءاشإ فك ءاخر هرمأب ىر# حيررلا ىهو عرساو امنم

 كالذل مغاف هلةبيه كلذب دحا بلم لورموعلا ةالاص هتئاذو سكنا

 ىو رهصالاو ضيالا ماخرلاو حئافصلاب اهونيف رمدت هل اوني نا قارعلا ىلا ماشلا نم هجورخ

 رءاشلا لوقي كلذ

 دنفلا نعاهددحاف ةيربلا فمق * هلكيلملا لاقزاز اميلس رك ذاو

 دوعأاو راجحالا رهدت أءانب د مط تحب ادق ىلا شدا شيجو

 ناملس بادعصا دعب اهاغنأ ركدك ضراب ةرعص ىف ةروةنم تايبالا هذه تد_د-وو لاق

 مالسلاو ا..ميلع دوأد نبا

 صدت ضرانمهناطوالاىلا حورأ انب رلو- ىوس لو>الو ن<و

 1 ودفقلاو رهسس ةريسسسم د* انححارت د ل ا انحر نئاذا

 ةفأرو لصضف نيدلا ىلاعم ىف مهل
 رضقت مل اهرهش نع ةردابم * تعرسا ةعيطملا عيرلا اوبكر قم

 ردم ريستح نمف امو اوين ناو 3

| 
 رتف: ملمهقوذ نه تفرفر قم * مه-ملع افوفص 1 مهالظ: ظ

 ليبسىفا,سي> قانءالاو قولاب اح م قفطف ىلاعتهلوق ينمهءاهلعلا نمموةلاقوٌك هصقلا ىلا نعجر ف

 نءيدقاولا ةياوريعولاق رارغلا نما قانعاو اوقوس حسم ىرهزلا لاقوة قدصلا مسي اهقو س ىوكومللا

 ىلع اهودر ى> سمشلاب نيكو اةكالملارماهللا نامث ههدبو هللا مرك بلاط ىنانبىلعلاق لاق سابعنبأ

 هللا ىضر بل طىلانب لع نعهدانساب ىراصن الا ليةعدتلادبءوب أ (انثدح) !متةوىف رصعلا ىلصو ناواس
 كنم قلاخىلا بونجلاحب راللاة ليحل قا ناىلاءتهللادارا |1 ملسو هيلعهلل ىلصّللا لوسرلاةلاقهنع

 ةعرطم ىلا ىال وهو ىدمس و ىلا عب رلاتلاقف قءاط لهالال اجو ىتادعالةلذم وقايلوالازءولءجافاةلخ

 ىلع ةعومي مئانغلاو كتيصانب ادوةعمريهلاتلءجو ايب رعكتةةلخ هللاقو اسرفقاخف ةضيق |نهضبقف

 كا طل معو بروال تناو بلطال تنافحانجالب ريط: كتاءجو كي> اص كيلع تفطعو كرهظ ظ

 لاقو اوربك !ذاقريكتو اوللهاذا ىنالتو او>.-اذا ىنحي تف ينوريك ويننودمح و ىنودبسيالا>ر 0
 الا اممهستف اميحاص اهربك ةريبكنو ةديجعر ةديملو ةدحيبس ندأم مل و هيلع هللا ىلص شا لوسر ْ

 كدمحتو كبس كتكنالم نحن انب راولاق !متقلخاورظنو امتفصةك المات عمساملفلاقاهلثع هيج ١
 هامدق توتساو ضرالا ىلاسرفلا هلال سرااملذ تذيبلا قانعاك |بة'نعا اقاباليخ مملهَلا اخف انلاذاف

 | لاف ايداغقاردلا ضرا نم راسن اءءملسنا ( ىورب. و )لب أبإ تءديف اهنمح وري مث رط> صا ىف ليقيف

 ١ اللذتم خاب ةني دم ند راس مثهدو:جو هلي ريطلاهإظنو حب رلادلء خلب ةنيدع ردلاىلصو ورهةنيدع

 ١ ىلا ى> ر>ءلال>اس ىلع سهلا علطم ىلع هنيع فطع من نيصلا ضراىلا اهزواج مث كرتلا دالب

 | اهنم ادغ مئامايا اهْرََف سراف ضراىا ىت>امهز واج من امركوناركم ىلا اهنم جرخ مث دنا ضرا

 | لبق نيطايشلا رمادق ناكو رمدت ةنيدع, هرقتسسم تراكو ماشلا نا عجر مث ركسكب لاَتف

 تتح
 دموع للا

 عئصتامو ساد:لا لاغف

 وهو كألاماي مالغلا اذهب

 كلام لاقراكم مؤ ممالغ

 لاتف هركمو همؤشامو

 هنم ينتسراو هل ساذنلا

 ن رشعب ه:ذ> اف كل ..لاق

 ساختلا لاستف ارانيد
 ىف ريثك نول. اذه كالاماي

 هّلاو كلاملاقف ديعاا اذه

 بغار ى او هنع ىف ليلق هنا
 تاتف هديب تذخا مثهيف

 لافف مالغإ كمسلام هل

 نم انيضماملف لاق نوءيم
 مالغلا لاق ساخبنلا دنع
 ىف عنصتام ىاللوماي

 هللاولاةذ ةم دال هتاف

 نم ادحأ مددخأ 5

 قمدخ اعاو نقولا

 الح اف ئملالا بر
 مؤشلا مالفلا ءارش ىلع
 كلذ ىلع ىناح كلام لاق

 يف سمالإب كنم هتيأرام
 يذلا برهلا دجملا

 ريغتف كلام لاق ءارحصلاب

 كلذ عامسدنع مالغااهج و

 ناك دجم يللا انايقا املؤ

 يالومايلاق لزتملا نمابيرق

 اذه يف ىلصأ ناىل نذات
 م تاقف نيتمكر دجسملا

 نيتمكر ىلصو لخدف
 دجسملا باب ىلع تساجو
 هتالص نم غرف املف هرظتنأ
 ىديسو ىمهلا لاق

 ةلماعملا تناك يالومو
 ن'الاو ارسم كنبب و يني
 ينضب قافذوقولخا !ملع اق
 ةقهش قهش مث ةعاسلا كيلا



 هيلعىلا»ت هلل اذمحر ثايف

 تادف كالام لاق
 تحل
 ا
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 ا هنوه قف كح ضي هتدجوف

 انآ! اهاليف هيلع تفسأتف
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 | هج
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 : نيلي 2 لل: اثباذاك 081

 أ نه احودقرام اتالإ امناك

 ىلع امهلف ددعلا باب

 انرجأ هللإ ماع 0

 م نوميم يف كرت

 يك

 ةحنار هنم حوفيا ديدج

 مروأ قا 0

 020 1 كالام لاق كسا

 هيلع انيلصو هانفكو

 هم اع ل هدد هلل 'ةحرمانثدو

 لعو

6 
 ملسسملا عسي ل

 ىذر موضع نعى 5>و)

 1 ( لاق هلا هنع ىلاعت هللا

| 

 / نينساا نم هارس كترلرع >عوح

 | يندم اتاك ل
 ١ مالسااوةالصلاهياع ةيناأ

0 
 تك تت 5 5 مل

 توفغ اذ الق

 دق ىل اذا تاغتيتس]

 ا تكلا

 ١ ربا يف م :>و ترصو

 نع كتنطقنا

 امايبف عنصأ فيكردا+و

 ىل حال ذا كلذك انأ
 تءرساف يماما صخذش

 ٌْ تابنالمالغوه اذافدوح

 | دهنلا رهقلا هناك هيضراعل

 اهمعطا ام | ا ودو ةيحاضااسماوأ

 ا ىف هناكرت>ديو ىف

 ا هيأأ تءدقتف هراو 0

 ( كيلعولاقفهيلعتساسو

 ا ترجتف مهاربايمالسلا

 هللا نادبس تلق مأ هنم

0 
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 ا مهماذأ كن المو مهق انعا كب 0001 نيد رس ل 0 كالي مصبخأ 5 4 ,ادنم 5 هلليقف لهص اهي اع

 سرفلاراتخاف تياساَم ىغاخ نمرتخا هللاق ٠ ىثلكنم مدآىلع ىل اعتهّللا ض رعاملذ مم ولق كب بعراو

 بح>/ااةلخ تقلاخام مهيلعو كيلع قكرباوةب اما.قاب واوراخام ادلا> كدلرزعءو كزعترتخا هل ليقف ١

 لوسي اك مايا ةثالثتايسأ ساحنلا نيعهانبذأ رطفلانيعالاناسأو ىلاءتهلوق (!منءو) مهنمو كنهىلا
 1 هللا ريدعست (اهن0و) مال.سا' هياع ناماسل هلا دجرخ اع موهلا سانا عفتني اعاو نملا ضرإب تناكو كلل

 لءء نم نجا نمو ىلاعت هللا لاق ايي ءاشيام هلنواءعينيطايشااو شو >ولاو ريط و سن الاو نجلا هل ىلاء#

 اكلم مع لكو ىلاء:هللاناكلذو ريعسلاب ا ذعنم هقذن ان رعا نع مهنم غزانمو هب ر نذإب هيدي نيب

 هوثدحاو هرم نيطايشلاهلتاهءامش هتقرحاةب رضدب ريض ناءيلسرهانع غازنف ران نه طوس هديب

 نيب هب ارتاوقلاو كللار من هلاورفت>او ةريثكءايشاو نوباصلاو ري راوقلاو نيحاوطلاو تاما_لا هل
 لاقو ةب”الا هلزوصوغي نم نيطايشلان مو ىلاء:هّللالاق اي ةصايخاا هل اوامع امو نيريشرمعقو نيةناخ

 ناجرماوردلاوءىن الا عاونا'وجرختسب و راحباا ف زوصوغ.اوناكو صاوغوءانب لكن يطايشاو 7

 مثو نداعملا نه ةنيعلارهاوجلاعاونأو ذرءزلاوتيقاوياا هل روجرخت باوناكو ةيرحباا رهاوجتاارثا

 كلذ ل عفن ءلما |

 4 ةبقلا ثيدح ْ

 هنيع نع سنالاو هتحن نه حد رلاو ر>با| ل> اسىلع ماللسلا هي هيلع نابلس امثيب هيئم نيبهو لاق

 حب رلارمافرحبلارعق ىفام ملء هر مسا دعو دج كاما ع ظءىلا رظنذا هلظ”ريطأاو هامثنع نجلاو

 لجرةئام كب احصا نم ىلرت>ا هل لاقف نيصاوغلا سأر اعدم هكله ىدركىلع دمق م هتحت نم تنكسف

 ةرشع نيالفقانه ىلرتخالاقف نيثالث هلراتخاف نيثا" ةئامانمىل رتخا *ل ف لجرةئامال راتخاف

 رعق ىلار ظنت ند ص غمهنمدحاوللاةف ةثالثهلراتخاف ةثال؟ ةرشعلانم ىلرتخا لاقف ةرشعهل راتخاف

 ىذلاامن اهيل سهل لاقف جرخ#م دعب او رحيلا ص هغف هي ينايشال ة ةعاطو اءمءسلا هربا ىنبت ا!

 ىننادل تم ةفدي رتنءاىللاقف اميظعاكلمتيأر ىناريغ انانخ واجاوماالا تي أرام هللا ىنايلاق تيأر

 اوبكر اموقزا هل لقو مال. ين :هديلع ًارقاف هيلا عجرا لاقف ردٍبلا اذهرمق هل ارظنا يناسرا نامياهللا

 وهف مودق مدا نم 0 هنوداصب اوجرذف مهبكر#* مو لع باغف اماع نيمب را لذم رد, للا اذه

 ميو ردبلا ف لجادت

 و.الااعب رضت رعت ىأأرذا رحبلا «ىطا ش رعود 00 دصق ناك اءا_لوكالز

 000-- نامياس هللا يأ بج: ف ريا اهربخاو هيلا عجرف دعب هرعق أ

 ةجعأ ىف جا
 0 | ]>1 لع ةبقلاتفضو انلف اهوجرخاف اوصانق اهرثايفاوصوغنيصاوغلللاةو اهضرانفردبلا
 ءاذ ءامرطقت هسأر ذاكو نبالا نم ضيبابايث هيلع باش ةبقلان مج رخو نيعارصمب نإباب املحتقتا
 لاق سنالا نم لب لاق سنالا نمماتنانجاا نم فايناءيلس هللاقف ناميلس ىدي نيب فقد ىت>

 سانلا ربانم تنكو ةدلاوىل !تناك هللا ىنايلاقف ىرأام كب غلب م هللاق م هب زنهو هنه نامءلاس بجعتؤ

 نا اهتلأس ةافولا امترضح اماف ام هتعنص اللا ربا عئانص نما ا كرتاالو ىديب ابيقساو

 نوكيال عضوم يف ةدايعلا هقزراف ىدلورب تفرعدق براي تل' اقو ءامسلا ىلا مسار تءفرف ىلاوعدت5

 ينتعدف ةبقلاهذوبانأ اذاف رحبلا ل >اسىلا اموي تجرخف اهتنف دف تتاممث ليبس هيلع هدونجو سلب ال

 ىدهعرخآ اذه ناكو جاوهالا ترخازتو اهب وبا ىلع تقبطنا !متلخد اماف ملدا نإ ىسق |

 قفضييارثاط ىنءاج ليللاناك اذا هللايناب لاقف كب رشمو كمعطم نيانف ناميلس هل لاذف هللا ينناي

 هراقتم
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 277777 اسس دسس 2

 أ فرتتناد مو ناهد دلل و بار ثااو ماعطلا نم ينيق وهف هاك اف ىلا هءف ديف ضيا ءيذ هراقنم 01

 ِثن ًارازاف دوسا طيخو ضيبا ل ذاب ل ة رحبلا اذهةمظقتثناو را منلاو ليللا 1

 , هل لاقؤ لكلا هنا ثملع ادئاز دوسأالا طيخلا تأ اذاو راهنلا هنأ تدلع ادذئاز ضيباللا طيخلا

 هل يترذاف بقول دوعا نا ىل نذات أت نا هللا يناي لاف ةبغر انتبدص ىف كلله ناءيلس
 هلرق ( اهنمو) هبدمءلا رخآ ناكف جاومالا هب ترخازتو امان هيلع قبطناو !لذدو قلطناف

 عسسل تناك ضايخحلا اهنا لاقي باوجلاك :رافجو ليثاعو بد رام ند ءاشي امدهل نول هعب ىلا.

 ١ عسي لوزتالتاتباث تايسار رودقو هب لد نيل نولك اياميلع نوءمةجيف لجر فلام ادط ةدحاولا ةنفداا

 رزج ةرشع دحاولا ردقلا

 0 اوما ىفام رفاسي ناك يتلا مالساا هيلع نام ملس ةئاده ةصقإ

 تان فقس 0 هع عارذفالآ ة ةرشع رب راوق نه ةن ::دمهلاول مع (اهو)

 نك اسلام م هيأاجاتح امعيمج فقس لك ىف عرذا ةر ةَمُديَع نيفقس

 ريشا ورام نس كلاود 3 هلأ ا اه>راخءاروام اماذاد نميرب ءاملا نم قرااهالعاو ديدحلا

 ا التي هلكركسعلا ىجادلا لالا قدب ءىذت-ب ضي. لعابيلع ءاضي ةبق ىلعالا نةسلا ىلعو ليللاب |

 نم ةرشع اهنم نكر لكت حن نيطايشلا بك انم ىلع نكرف'ناكرالا نم اب.و ريعبلا دم هعاعش

 كالا تناكوءاشي ثيح ىلا 6 رلاا ملم الفسو اولعدءايلواو ههدجحو هدو:جو نامي لس عست نيطايشلا

 هكلمى مبرك هل اوامع (امو ) هباودو هلي

 « مالسلا هيلع ناياس يسرك ةفص )ل
 نيطايشاارما مالسلاه يلع ناواس 5 ينذا ىورب را م | اسد همس رك ىلعانيقلاو ىلاعت هللا لاق

 تهب عدترادو رده ار ل اا ثيحيال ومماعيدب له٠.ذارماو ءاضتالهيلعدءقي ىسرك ذاخاب

 هوفحورهاوجلا عاوناو دجرب زلا ءقاؤالاو توقايلاب هوصصفو ةليفلا باينا نم ايسرك هلاوامسف لاق

 نمناسوأ طامنمنيتل2 سأر لع رذخالا ذ ذرءزلاو رمحالا توقايلا ام ناي يعم

 نيدسأيمركلابن اج نماولءجو ضع لب اقماهضعب بهذ نم نارسن نيد ريالا س أررعو بهذ

 مركلا راجشا تالخناا ىلع اودقع دقو رضخالا ذردزلا نهدوهاممنمدحاو لكسأر ٍرعبهذ نم

 ىسركلا ل اذ: :اومور أ شي رعلظي تي رحالا توقاياا نهأه ديقانع اودْناَو رحالا بهذلا نم

 اهيف هلجرو يسركلا ريدتسيف ىلفسلا ةجردلا ىلع هيمدق عضو هدوعص دارا نا ناءلس ناكو اولاق

 ا.مديانادسالا طسديو اهتحنجأ سي راوطلاو روسنلا كال: رشآتو ةعرسملاىحرلا نارود دودي و

 نارسنلاذخاهالعإ ىوت-١ اذاف ناميلساه دعي ةجرد لك فلءفيكلذكو امهانذا,ضرالانإب رضي و

 رهو نم دوم ىلع ةمئاق بهذ نم ةماح لوانق: مث هيلعا.ماتتفي ربنعلاو كسملا نيلخنلا ىلع ناذللا
 ساجتو لاق ءاضضقلا لصف ىلا مثوعدي وسانلا ىلعاهوئ رقيف ناميل -! اهحتفتف ةاروتلا ىسركلا ةدمعأ نم

 ءىوج و هنيع ىلع يسرك فلا ىهورهاوجلاب ةصصفالا ةضفااو بهذلا ي.اركى ع ليئارسأ ينب ءامظع |

 ريطلا مهلاظت م امرمج هب نيفاح ىسب رك فلا ىهوهزاس نعةضفلا ىسا ركلع نوساجيف نجلا ءامظع

 عمم ىسركلا راد تاداب ثلا ةمافال دوهشلا تمدقتو تانيبلاب اعداذ افءاضقالهيلا ساتلا مدقتنو |

 | ىخاوأو ىراوأو تالبطصاو طبارماءافساىفوابم عتمتر و ماني و برش و لك اي ارقتسم هل ةنيدملا

 قرت و ىتف رع نبأ نم

 لاسقف مويلا كلذ لبق 0
 هلو تورع ا

 تاصو لنه تعءطق

 هل تالقف مهارب ١ لاق ]أ

 ةذهىلا كلصوأ ىذلاام
 ةئسلا هذه لثم ىفةب ربأأ

 تقفاد الوداوسب تنام | ا

 ظقنم ا :ءادحأ

 ا مم ةرلكلاب

 لاثف بورشملاو لوك ألا

 لاق بوبا ىف لفكت

 امأ مالغايال تاقف مهاربا |

 نوسلا دسعإ نم 1

 لوقي دشنافةقشملالوطو

 مهارباايلاق رولا ةريثنكلا ا

 ارعش
 ع هعطق ًاربلا ىنفوكاذنم

 تمدق دقو بديخحلا يلا |

 اناعإ

 قو-شا و ينقاقا كل

 ىّعزا
 00 اللف

 نر ف عوجا ناف

 اناشثطع

 هيف ىدجوث تفءعضناو

 ينامح

 ىدقا نمو زاجحلا ل

 ناسار>

 نم تيجعتف مهارب ١ لاق

 تاق مث هنمر هد ىلع هرم“

١ 
 مكس] 8

 هللا د. نوك االوا

1 

| 

٠ 
 د

| 
 ا
1 
1 

 د | 6
 / مالغاي كيلع هللإ هل

 ا
 ا
0 

 ؟رشع اننثالا اقف كرمعام ظ دلالة يزرع ل!كلذر ل نك يدا ةعر مهمل رادار ا

 دقل هللاو تاقف ةنس

2 
1 
0 



8 
 كل تف سام سه ذأ

 ي
 هلل د-#خلا لاقو مستف

 ند انالوأ ىذلا

 ١ هدأيع نهريثك ىلع انلضفو

 ا هوجو نمسح نم تيجع ف

 تالقو هةطخم ةوالحو

 ا ةمعل

 ْ راظن :ى اةع اسهسأرقرطاف

 ١ نا مهارباا لاقو ىلا

 ا بد.هلا هعطق نه عطقنملا

 نم دحأ نه. لطارااو
 ا بدصلل ةعاطلا ٠ نمذخأ

 ف ءعطقنم تنال بهف

 | هل تاق ميهارباي جاجحلا
 د هللا كت 4 .

 1 رار لاق 1 نأ

 5 :7 لاذ هيتفش كر

 تظةيتدا | مو: :لانوةنس

 حالا 1و قاناوالا

 نأ دذحأ يلوقبي فرو

 ردم وةل>ارلا ىلع ن 0

 8 أسف مالغلا هذ ني

 لبق هب ينمدحم نأ هللا

 أ راتسسإب قامت» مالفلإب
 ا يدوب وهو ةيكما

 ١ رب_ةلاو راتسالاب تمل

 هترز

 ردع هبأأو باقلايفاع تناو

 أ

 بك ارريغايشام هيلاثت ٌأ

 ا

 و
 ع * رص ىلع فاو

| 
 هللا

 > القط كت وع

 ىولا فرعأ
 مل هند يف اا ىنواذ تالف

0 

 نإب رضي و امهمديا نادسالا طسب 00 ااراداذاف اولاق نجلا ردصدل هلمعامثي.ركلا كللذو به بهذ نم

 بعركالذ ند مهاخادي و دوهشلا ةنمع زفتف أ مم>نجاناسواطلاو نارسنلا رشي وام انذاب ضرالا

 ناءياسىفو:أملف هيف ناك "اهب ا عوم اللا هيلع نا.ءاس ي 3 ؟نأش اذهف قحاب الا نودهثيالف دي دش

 مع هل نكيملو هيأعد ءصإ »نا داراف 500 اىلا هلو 1 كلذ خاف رصن 24 ثعلب مالساأ هياع

 | ةب رض هقاس برضف ىنءلاهدي « دسالا عفر ىل ةساا ةدردلا ىلع هيمدق عضواملنهلاو>أ ابال و هيلع دومصلاب

 قدح ةيكاطناب 0 هَ وتامئ < امنه عجوتي لج رعب لزب ملف رصاتخ لم هامروابقد ةدب دش

 مرسلا تبب يلا ل ةفيلخ مزهف دادس نب شا دك ى مس كولملا نه كام مازغ

 هري> فرع و باغذ ة ةرؤرعلات < عضوفهب عاتمتسالا الو هيلع 2 كولملا نم 1 عطقسإ

 سدق ا تدب (اهنمو) لع أ هللاووهنيأىردي ١

 4 هرمأ ءدب و هناينب ةفص 0

 أ هانيو ىلا:لاقو هن الا يدقالا جسما ىلاو ارا دج لان كا يرسايذلا نا>.سىلاه:هللالاق

 نم جر بذع ءادلك ناليقو راّعلاو راجشالاو هايملا ليقنيملاءالاميفا راب ىتا ضرالا ىلا اطولو

 ىل اه" هلوق كلذو ضرالا يف قرفتي م + اهملا ءامملا ن هط 2 س دما كرد ىلا 0 ردعصلا لصا 0 ا

 ملسوهيلعمشلا صولا لوسر لاق لاق تماصا!نبةدابعنعذادءه نب دلاخ ىورو نيملاءال اهيف انكراب

 تنب ةيسآرهنا|كلذ ىلعةنجلا راما قدر لع ةلزالا كلتوذنجلا ليم نمةل ىلع سدقملا تيب ةرذص

 تبي هانب ءدبامأو # ةمارقلا موي ىلا ةنجلا لهأ ىلح نامظني !مهنع هللا يضر نارمعة نبا رمو محازد
 مواعج قدح م هاربا لسن ىف كراب ىلاء”هللانا وهريسلاب ةريصبلا لهاهرك نامىلع هئانب ةفيصو سدقملا |

 0000 ل ضراخدو ا املذ نوصل ال ةناغ5 :رثكلايف

 ءافرع كلذب ثعب وممهدعب رماف مثك ليئارسا ينب ددعمل»نأ دارأو مهنرثكب دواد بجعاف ةرثك موب لك
 لي ريجوّللا ثعيفاوزجعى»رعدلا نهانامززودقي اوناكف مد دع نم غاب ام هيا او-ةرينا ا

 ىرما متاوربصف هدلو حبرذب ةةرداموي مهر ١, كاب |اتدعوىنات تملعدق دوادايءيااىحواو مالسلاه يلع

 له نأ تدرافممثددع يعحبال ثيحب مملعجاو ءامسلا مو ددءإ اوريصي يتح هتي رذ ىفةل كرابانإب
 كب اععا كنع بهذي ومهددعأونم لقي ةيابب مهنيلتال تهسقادقاناو ىريغ مث ددع ىه الهنا ثددع

 رهشأ ةثالث مودع مكيلع طاسأ وأ نينس ثالث طحتلاو 2 ؟كيلتبا نا اما اوراتخاف مهترثكو مهم
 ملعاتنا اولاقف هيف مريخ هيلاىلاءتدللاىحوااع مجربخاو ىل.ئارسا ينب دوادعمجف ماا ةئالث توملاوأ
 دبالو ناك ناف حضافرمأ ودعا طياستو ه.لعانلربصال عروجلا ناريغأ ١ راغاف انين تناو ا: ارسسإ اوداع

 اوزربو نافك الاوسبلو اوطن<واوا-دغذ توحالاوزبجتي نادواد*رماف هريغديب ال هديب هنال توملاف

 اوعرضتي وىلاء:هّللاىلا اوجضي نامهرماو نيلهالاو يرارذلاب دجسملا ءانب لبق سلة خا تدب ديءص ىلا

 اوغرفن + ومودع يردبال ةريثك افولاةليلو موي مهنم كللهاف نوعاطأا مهيلادلا لاق مهمحري هلل هيلا

 ىلادت هلل ادا مالا هيلعد واد رخ ىتاثأا مويا ىف اوديصا املذ رهشب مهتوه دعب لأ مهنفد نم

 ونب متينذا عي ومرض ليئارساوتب وضماخلا لخلا لك آانا براي لودي د يلادتهللا للا 2

 مهنع فشك ءدواعد هّللأ ماع لاراب نءىفءاوالزنا ىففءىث ن هزاك اف نويقاعب ليئارمس

 ملسيف اوةتراواد»و هدمخف مم قوي ست نيإاس ةكتدلملا مالسااهيلعدوأد ىأرف ترأا منع عفرو نوعاطلا |

 ؟جرو مكيلخ ن :مدق ىلاعت هللا نا ليث أرمسأ يف مل دوادلاقو ءامسأا ىلا سدقملات دب ةر>دص ىف بهز نم

 ددحا



 كوع سم هيف هّللأ ؟جريذلا دوعصلا |ده يناوذ>تنا مرمآ لاق ار 0 اولاق اركش هلاو د دف ظ

 جات انأ امضوم هيف ىل ناليئارس ىنبالاقف م ' امن ف يف مهصالخا فك ملل مرتح_ريقف حاص

 ديايعلا اذه ف هلو زاللا لي ؟ ارا ىف ل نهامأ ذهاي اولا مف ىةح نع قويج نا ؟لل< الو

 اولاعذ د نوفرءنال م ماو ىقح فرعا لاقف هيف انقر امضن هلو سسانلا لذا نكالف كقح لو قدح

 لاقدواد دو هللا 3 يف اذه نود#لا م هل لاق اهرككنمهان دخا الاو كسفن بيطت و يذرت امأهل

 وأ أ هه 0 اولاقف هوضرا ل 2 مالسلا هياعدوادىلا هر هربخ عف رف

 | اف هّللأ ىناي ىلدز لاق ريعل ةئاعإ لاق ىدز لاق ة هر 2 د 3 هوذؤ 0 لاق هلأ ىناي دز لجرألا

 طاع هي رتشتلاق طع | متحف اذه تاق ثيح دواد لاف لخبال 6 هللاو ىلا: هللدي رتدت

 مرك ١تنالاق تكثام ل سلاةلخ.:الذ اهتدللدي رتشت تنال جراا لاةف مدن لاق اينعوال#رانوتي زدلثه

 تفتلاق نيد اذه دواد لاو اقرو تنئشنارابهذ هؤاع مل افريشد ارادد- هلود ىلزِإا نكلو ىنب هللا لع

 اينذ ىل هللا رفغي نال هللا ينايد وادللاق مث صاخلا بئاتلاوه اذه مطلاقو ليئارسسا ين ىلا لجرأا

 | امف كلذ ناكو سدقملا تدب ءانإ يئاودجف ؟ةربتخا تنك يبكلو ىلت بهو ءىث لك نمىلاب>ًأ اد>او

 ليث ماى راي كل ذك وهرهظىلع ةر اجلا ىلقني دواد ناكو دوا دال م نم تضم ةنش ةرشع ىد>ال ليق

 0 !اهف ةأش ةئاع هوذخ لائهّللا ي

 هيأ أم كثدس)و ءانذلا كافش لجرك ناو سدقم تدب اذهنا هيلا ىلاعت هللا ىح و افاوزجعو ةماقهوءفر يتح

 هرك ذو هتيص نوكي وهي دي ىلع هماعا ىذقاو ءامدلا كس نمدماسا ناماس همساك دعب هكلما كل نب | نكلو

 تدب ماع اب ىلاعت هللا هرماف ناميل س فاختساو مالا هيلعدءادىفو:ناىلا انامزهيف اولرصف ايقاب كلدرجاو

 اذ حاصي لعب ةقث اط لك ,.صخو لامعالا مبيع مسقو نيطايشلاو سنالاو نجلا ن اميل س عمجمف سدقملا

 ةنيذملا ءامإ رعاو هن داممنءىفاصلا ضي الارولبلاو ماخرلا لمع ليصحت يف نيطايشااو نجا لسراو

 نط : اوأ اكو طاوسالا نم طيسأ نم ضب 1 | اض 3 رشع ىن :”|ملعجو حئافصلاو ماخرلا

 ةمض او بهذلا لودر ةسإ مهم قا 0 اقرف نيطايثا|اهجوف دجسملا ءانب يف أدعي ةنيدملا ءانب نم غرفاملف

 ماخرلا عاوز ازنوءطقي قي رفو ردلاعاوأ انوجرذةسإو رح>ب.اايف نوصوغب ق:رفو هنداعم نمتوقايلاو

 ءىذنا قاذف اهنك اما ند بيطلا عاوناو ربنملاو كسملاب نوناي قارفو رهاوجلا ىلع ثكوصوغي قيرفو

 احاولا اهدي ضتو ةراجنإلا كلت تحن مثيماو عانصلا ريضحا هنا مث ىلاعت هللا الا هيصخال كلذ نم

 هللا ىدذاي اولاةف ةعل] وصل ريغ ند رهاو+ل ا هذه تن ين ةلي> دنع له مهلاقو نا اعدق تاوصالا

 هع اذ ناديا يطق هب كتان نم همأأ ل سراف تب رفءاارخص نماء عرثك الواب راك ١ نجلا يف سل

 فاداهاق رباك كلذ هع اخإ عبط اذا ناكو ديدحلاب نجلا رئاسلو سادح.لاب نيطاي شال م.بطن ناكو أعباط

 َّن ةرشدعممباطلا ىل-هراف ىلا: للازذاب هيلا داقنا الا ناط يش الو ند ند دوا هاربال ناكف
 عماعرسه لبةافافو> ق.معي نا داك هياارظن املذ عب اطماا هوراذ رديلا ّ ازرج ضب يف وهز دل هوتاف نجلا ظ 1

 هن ادّنلا ى.ناياول اةذ كك راما ا رفع ا هإ مر ناه.اس لاس ناءيلس ىلع لذدىدح لسرلا

 ققءاطملاءىحلا كرو لع كدرمتب تيضدام نامي ءهللاةف سانلا نه نيباحالا ضءب ف كحضي ناك أ

 تك ابجتمت ناك ىكحض ناريغم,نمرذسا تدل ىلا هللاىبهناي لاقف سانلا نف رت ترد ىتح ١

 نادي رب ةلغب هءموالحر تددجوؤ رهن طشىلع تررملاق كاذامو نايل هللاقف يتب رطىف ىراو عمسا |

 ) صصق - ١7(

 7 ءاج ءانيلا او دتحينا 0 هئانب يف دواد ْذخاف ىلاعتهّلل اركاذ دعب نمو منمهيف لازيال

:1 

 ًُ ١

 ظ

 ا
1 

 ا

 ا
08 

 ا
 ا
 ١

ْ 

3 
 ١
ٍ 
 ا

 يو ب ربأا هذه كا كب

 قدسا انأ لاقؤمتك

 تام دةوهاذاف 0

 هيلع ىلاعت هللا ةمحر

 تدضغمو كلذإ تفساتف

 هنم هل نال لدور ىلا

 يقيفرب تنعتساو انفك

 هزي ىلع ىل- دعءاسإ ى

 هد-# مف هيل ل

 تاس و كلذ نمت جمتف

 ربك لف جا اجلا نهدنع

 نعرتتسمهنا تفر عف دح أ هن

 دحا هآرامو ساناانيعأ

 ىقاكهىلا تءجرف ىريغ

 نجاملف 5 رك ذنع رتفاملو

 مانملا قدتيا أر تع ل الا |

 هيلعو مطع بكر وهفىو هو

 نم ل عطاس دوأ 1

 نعز رجع أم 0 الا

 لاق _:روفصاولادفصو

 تلا 4 0 3

 مهن لاقف 2 انىحا اص

 كتيلط دل هّللاو هلك أقف

 لف كتفك أو كيغال
 نا مهارباي لاقف كدجأ
 ةبحت و ىجرخا ىذلا
 يف! رغىلهأ نعو ىنتوش

 امو ىفك ىذلا وده

 مهاربا لاق ينجو ||

 دعب كب هللا لءذامهل تلقف

 هيد نيب ينفقوأ لاق كلذ

 تنا تلق كتيغبام لاقو

 لجوزع هللا لاف رغ



 وج بريس وسيك حج + عوممعج د عج - كح

2 
 ٍلو ات ىديعغ تنأ

 كن رااع اك 0

 نأ ا 7 قدوس تلثق

 ىذأ ١| نرقأ 1 ىف يق

 لجوزء هللا لاق ف هم ثم

 م

1 000007 : 
 7-5 1 : خأ مالا كردي كا ف

 سدا 1 ٠ . .٠

 تاظقتساف 0 ضم 3

 ارورسم احرو ىنانم نه

 تضف تذيَضا ادم

 صضئارؤ أ نه لك ناكام

 رك ذنعىلقرتفإ و جيلا

 ا ةلح ف ترسو مالا

 ا 2! 2 جاخلا

 سانلا تيعزأ مهاربإلب
 و 37 شخ لاا يد

 0 ىلا

 ب ارب || نع يكححو /

 / (ىلاعت هللادحر ضاوخلا

 ىف ارااس تنك لاق هنا

 ةداحولا لع مقا رظ

 ثنكف قير الا نع تلك

 يتح قليلو 0 ىثمأ
 تمحتغاف ءأ يكددأ

 لجال ادب 0

 ناكر ماما دتؤر ءوضولا

 اةووص تعوسف ةرحقم لول

 انأاي ىل لوقي وهو افيعض
 ةنم  كونالف قدوعسأ

 نسح باش وه اذاف

 باوثالا فيظا بابشلا

 ىلع درف هيلع تمادف

 احر طتم هنادجم وو مالسلا

 هيف“ ٌنْسِلَو ضرالا لع
 نيحاي ردسأر دنعو كرح

 نمت, جمتف نأ ولالا ةفاتح

 5 ىلا يذلاام هلماقو كلذ

 دحيم كلذ أ

 تيفتف ةز+انؤاب ةلغلا د4 ف هتج اح ى خد ؛نادارا ع *ةرجل المو ةلغبلا ذاع قت نادي ريةرجو اهيةسإ
 . لجربامغيا! تدرءو ةلغبلا س بحت ةرجلا ن 0 لجرلا قمح نم تكد رضف 0 |

 همم ب هدلبعي نا ديلع طرت“ ذب تمم هاتفخ م خال الوع يف هلي تسب ل اذنَع ن :

 نوكفت لوقنمإ تر رهو ةلوجو هلع ٠ 1 هإبقا مديل ولا نالوز يسند يذم عب ر نأ

 ىارثك ابهز اهشا رفع ضو نفدالجرد ةتدزع تنك دقو ءاخلا رومازم نو ءيالاه سانأاربذأو

 هاجم رماب لسانلازبخت 9 200 ملعتالمر ا
 باي راصف هئاد نم ًاربف لوصبلا لك اف لبق اميف 0 ضعمب ىف لجرب تررهو ابنتك دحضف

 ىلا لصي هرر ضنا ىت> ءىثرضاال هناو لمصبلا لكاب هرمأالا ةلع نع هلاسي دحا هينايالناكو عّمانلا
 تيأرو اليك لاكي ةي رىدالا لضفاوه رموثلا عر ةقاؤس "ل! ضعب يف تررمو ؛ دنم تكد رطُف غامدلا

 ا ترو اعود يتدوك :اهتيأر ٍ 3 00

 هلولاسي ي هللاىلا نول ال دا ا كرر تك شن ا زو : نزوبل' :أقلا م هسلا نم وهو ل فاعلا

 اوناكز بدلات ًاطخاو مهيلع تاز دقةمحرلاثيا ارفاوساجف نور اب 6 اوم امفمو وة مهن« لفة ,ةولاو رح ربل

 كب راو ةرثاك ,متماع له نادي 05 هلل انفردةلاوءاضنالا جدت تك .ةمضأ ا اتج ن «كلا تنشغو وق ند

 كنالوجو

 رظااؤسيلودبف وذ ىذلا ذأ لوم ترعاال قاع ةاوفاس |]] هللاقن نيالاك نقيببا اردد 0 هلا

 ىدنأ هن لاق ترووجعالب اهب هلو امتع لوتس قْن ف رءاوجلا ةده ىل ثا ا راوعيلا ف

 | كلذبتتإبنةرهارجلا كت ند ٌقودنص 32 لء2 د نادؤار ذ نما تاقعلاع نو يدها الو ليحأ ءيف 0

 هيف ضن نأ باقءلاخ رغب ن ناماسرءافلاق هدالوا ىلا لوي يمل د قردنصلاوب ب ريضيف هل

 ةبابقثف ةليلوموب دعب رجلا واعارسم ر 1 ءخارؤا نعب حع>ف 2 ل واموب امنم رجح نم يودنص

 نأ معام ر ردقب هنمهوثاى نجلا نه ار 4 باقعلاعم ناب أس وجو هحخار 3 ىلالصو ْي د قو دذصلا

 شقن يف لمتد رجحوهوةنؤضريغ نما ع م ياعلسف 8 صلاح اودايف كلذ لمعة-اوقب املا أةيف

 ردضالاو ضيبالاو اخرلا دح_سمملا تاما يف ي.ةاولاق زي زعنموهو مويلاىلا هاو ولا بقثو ماو

 تيقاويلاو د ءىل 0 اطيح .ودةقس صصقت 0 3 | ارهاوجلاح او لأم ا هدو يف أ أضل أهلا نيددمتورضخ الاو

 نذ .واالو يوما 7 000 دوو َن ١ دا 1 ريخ'حاو ١ هضرإ لعس ١ و رهاو 1! اعاوناو

 ةناويبلعأ او ليث ار

 لعق 0 ا مويلاكلزذاو 0 ىلا صلاخ هاهو ىذلتد ىلع: هللا هان

 اهنلانب رشع رز :ةسخرةما|نهورو 0 نو 4غ رك يعط ل ل موهأأ كلذ نه درع ملظعا

 5 عم ةئم غرف امل رديلا ةلءأ يف روقلاك لي الأ ينءىذ.د ناكو

 نيطوا ملل ينإ هنأ سدقألا تبدب ناماس هذ |ام ل ادعنمو اوناق ع ةاش فل 2 , راهخفلان وق ةقولغم

 دكا ااه داذان 7-1 ةهلةصو سوجلا هطأ د

 نةريثك كلذ دم عدترافدوسأ ْطأ ا !تكالذ : يندلا_خ

 نايةسارجافلا هلخد اذاو ضيا لاشك لذ يف هلام نايت

 اياوز نمةب واز يف بصنر ةن اي اوروجفأ| نعسانلا

 املفهدي تقرتحا مثريغنما مسم نمو ءىشامنمهرضي ل ءارجأ الادالوانمامسم نمناكف سونبا | صع دعس

 كنم انمكلا ا اذهىل تيفو تناومهللال لاق مث ة ةردصلاىلع انا رق برق سدقلا تدب ءانإ نم ناميلس غرف

 لد نا كلا ساىنا مجالا دما كلذ م 5 أل بق نه هب ينتهر 6 كيخرا ىلع ى كتفي اخ : ينتلمجو 0

 الو هماهتدلو مويكدب وأذنم جرخالا امهيف اصل نيتعكر ع و تاو دعس ا |له

 0 حا الاد اوتيل مقسالم هتنماالا فن 0 0 بن ذمولخدي
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 هيلع 31 لس هأ : يو 0 0 ,امسلا ىلا 1 نإ رك 0 1 9 نفذاخلا ١

 ذم مذام ع لق و بارتلا لأ هة ركوفيجلا 3 0 ىتأأاو سدقلا + كمال ترثلي أرمسا يي ردح ارغذاىلاءاللا

 نمر يب 35 نو أ ا ..لاهأ 2 نا ىلا ا انأ ارح سلما تدب ناكو لي ا. را ىلإ ةء مق ' الاورهاو مجااوةرضفلاو بهذلا نم

 ملعاهلناو « رهاب ةنم هللا ىذز باطلا نب رمع

 دل لصتامو نه داو ا سب ةرصق ىف ب اإل

 ءاددقلارابخاب ءاملءلا تلاق ةي'الا نيبئاغلانم ناك مأ دهدهلاىر'اليلاملاقةريطلادقفتو يلاعت هللا لاق

 ضرا ىلا ج ور الع مزع سدقملا تدب ءادب نه غرفاسمل م السلا امهم !ءدوادن ناميلس هّللا ىف نأ

 هركسع غاب ام شو و>ولاو وويطلا ور نيط امثلأو نجار سانلا ن "يه كعم تت يسع أزوجستو 3

 ىذةرنيبارقلابرقو مةينأ هل ديل !ءاشام هب ماقأ مرا اوناواملذ 8مم >|مدعؤ 0 اخرلا حدب رلارماو خس رف "6

 ناونييينلا ماو ءايبنالا ديس هنأ مهربخاو ملسو هي اع هللا لرد دم انيبأ جدر هلها رشب و كرسانملا |

 مم مق ؛نءلاو<راسو احابص ةكمنمجرخف ( نملا ضرا ىلاري-!نابحا مث م مثروب ز ىف تدثم كلذ

 ا يحاف امترضخغعاو وهز 7 ةزدددع ءاضيب اضراعأر 0 ره ةريسم كلذو لاو ءزأ تقو ءا ءادوص يفاو 5 لوهس

 تخف نهءاملا يري ناكو ءأملا ىلع هللاد دهدها ناكو مود ملف ءاملااوباطف يدغتي و ىصيل م لرزتلا

 نيطايشلا ءينم هقمعو ءالا عضوم فرعيف ضرالا رقنيف هديب ا ٌمدحا يري ا ضرالا

 تيدملا اذه سابع نتا رك ذا ريبج نب ديعس لاق .اللاودر>ءس باهالا خاسإ ا هنوذاسف

 نمعبصاردقب دل ىطغ اذا خفلار را نالو ضرالات< ن م ءاكلل رمي تك قدا مئانهل لاق

 هللا لص هللالوسر لاق لاق كالام نس ' سنان ءةد اتق ىورو رصبلاي معردقلا ءاجاذا كمي ىلا تارت

 هلعوتف ه. دوف دهدطا ناميلس بلطف ءاملاىلغ ن :اما- ليلد .ناك هلق ده دهأ ىلتف ن نعم اهنا م سو ةمإع

 لزنااهنإكلزو هن الا ميكلع ةأر ءآ تددو 1 ًاينب ابس نم كنئجو لاق ءاجامل ا

 () ايندلا لوط ىلارظنو ءامسأا او يللا عفت راف لوزنلاب لذتشا دق نا 2 هسفن يف دهدطلا لاق نأءءاس

 طيوف نءادق- 'س وهأذاف | اميف عقوف ةرضلا ىلا لاف سهئاب ن ناتسب يأ ارذ الامثو انيع رظنو 1

 نياىلاو تابقا نبا نم روفعيا ريفع لاةؤ ريفع نءادهدهمساو روفع ناني دهده مءاناكو هيلع

 ا نبناميلمم ن مر , دهدطلا هلل او مالسأاهي 4 ع دوادنبناهيلس يدار عم م اشلا نم تايقإ لاق دي رت

 نمو.لاق دالبلا هذه نمانالاقتنانبانف حايرئاو شو>ولاو نيطايشا'و سنالاو نجلا كلم لاقدواد
 كلد ىدل نكلو امظع مك كاةءاس مبح ا!صاناو سيقلب اهلا لاق امها امش لاق ة ّة 0 لاق اكلم

 دئاقلاوه ل ا ا ةناقا لاق عم ل ]5 فلا ارشعانلا اهدي تحنو هلك ن ملاذكاع امماف هنود سمقلب

 ةالصعلا تقو ف ناهيلسىأ 00 0 ظنت يح يعم قلطنم كنا لهفن ملا لها ةغلب

 هدم قاطناف اللا هذه رب ةيئاثا :ر.ىل كيداصنا ىنامما دهدطلا هللاةفءاللا لإ جاتحا اذا

 ا نا.يلس لزناملف لاق رصملا تقو الا نامياس ىلا عجر امو اكلم رظنو سدقلب ىلا يح

 ام انمد منال أولاقف ءاملا نع : ا ءامربع ىلع لزن هل ا كلذو دهدهلا باط رصعلا ةالصتقو -

 ضعءبىف (سابع نبالاة)هدعوتف هدم مفدهدهلا كلذ دنع دقفتف ملعنال أولافف نيطايشلاو ناسف

 ف رع اعدؤ لاخ دهدملا عضو اذ ف راغاف 9 ناهدملس 5 سمشلان م ةعطق تءقو هنع تاياورلا

 دنعبصخق عيضوهىلاهتلسرا امو وهنبإ ىررااه كالملاهّنا حاصل اقف ده لأ نعفلاف رسنلاوهو ريطلا |
0 

 5ك كف وهامديدشلاب ا دعا يف ةءامل !!فاتخاو هنحن ز ذاالوا ادددش اءاذع هنب ذعاال لاقو ناميملس كلذ |

 د

 يمو ةبرباا هذه ىلا كب
 قدحسا انأأب لاذ ةرفقم 1

 تكتلاسدقو قافو تنددق ا

 اءاو ىدعع رئي نأوهّللا

 تيدراف هئالوأ 0

 هاربا كتافو رذخم

 كرظعماب أاهر صارخا
 يذلاام ىخا اي هل تلقث
 2 (لاففانهه كسيح

َ : 1 

 |١ -ةزعىف ىلهأ دنعشت ؟

 ١ حمم حو دادس صم مج 7 عوق هج

 نقلا لعرطخت رؤرسو

 تجر ةب رغلاتيبشاو

 الاس هلل ل

 لظاشوش .ةنندم ند

 يف ت.ءقوف جملا دي رأ
 نيرهش ذنم ةعقيلا هذه

 لاق ةافولا ترضح دقو
 . نادلاوكلأ تاقن مهارإا
 " ةطاص تخاىلو رن لاقف
 8 م تقتشا له هلكاقف

 . الااللاقفممم كلاب رطخو
  مهأنا تيبحاراف مويلا

 : سيح هالعش نكت تان” كل كح "نكت ةصدش 13211117 0 تتاظنال حلا نع 6+ +

 أ أ ةحار ميم 1

 مهاربأ لاق ادهم مم إ

 || نيحايرلاهذماوناوةريثك

ْ 1 
 1 شودحر هيلإ تعءم:د+اف ظ

 : ' ىعم ا وكب 9 0

 | 1 هرماىاري_>ةم ترو ا

 : 1 عقوو هلاح 2 |ركفتم ا

 ١ ىلق يف باشلا .بح !1
 ١ انيبف ىرسديلا بذجتاو
 ةيحتابق أذا كلذك انآ
 0 اانا مت ىو ةمبظع

 ذأالواونم 5 ر : ١
 ؛ليع اع ممءعضو 5 !مةحئارنم ٠

 ناسلب تااتد هكشار

 نءلدعا مهارب || حيصف

 "لاء اناف ىلاء:هللاىلو :



 مهاربالاق هئايلو ل

 لا> كلذ نم ينة>اف

 ةميظع ةحيص تدصو

 تقفأ (١ بلو لع 0 و

 تددجو
 0 هل 0

 هيلا اناو هللانا تاقف

 ةنمالا هذهام نوءدار

 مع عنصأ فيك ةميظع

 ا لاق هزي

 0 تقفا افتدنف مونأا

 أ ىلع تماط دقو لل ددب

 ع خذوا ترانف س.ءشلا

 ًارثأ هل دحإ ملف باشثلا

 ترءوكلد نم تبج.:ذ

 الف م تاخد يت>

 تهجوت ىجح تدبغق

 ىنايقتساف باثلا داب ىلا

 يفو تاءقرم نويلع ءاسن

 ةبقرغأ يلع اره لان

 اهديب و رعش نم بوتو

 رك ذنءرتفااليغو ةوكر
 ١ تياراقامتلماتف ىلاعت هللا

 تااقف اهتم باشاإبهيشأ
 كراظتنا ف ىنا قدسأْاأاي
 ةرقو ىخانع يدل

 عقتداو 2 9 ىئيع

 6م ث امعم تيكيف اهؤاكب

 امو بالا ال تفصو

 نيداب رلأ نم هدنع 06

 تدبحا هلوق تغلب املف

 وأ ه2 "ار ميم :أ نا

 تلاق ادبع مم ا

 م ” مثلا غلب دق هتخا

 ضراإلا ىلا تطق_س

 !ماهأ |مشوت>اف ةتيم

 اريخ هللا كازج اولاقو .

٠ : 0 
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 1 لعلا تدب 0 اطوم هعدب و هينذزدهشي رقت نا هناذع ناك نيرسفملا ا

 صقفقلا هنعدوال ا يقو هنس.شالو نار طقلاهنيلطال لت اةقملاةو هنسم شالو هي احر ندشالو هنفتناال
 (يورو)ة>ضاوت ج> يا نيبمناطا-إ ىنانايلو دا قم-> نم هنمنمأ ال ليقو م هقلا ني 0

 دهدملا ىلع هللاقف رويطلاديس بات اع ملا اق ةج> نآرقلا ف ناطاس لك لاق سابعنبا نعةمر دول
 انيع رظنف مغ د>١ ىدب نيب ةءوعقلاك ايندلا يلار ظنف ءاوطلان قصتلا يت حلاو هد هسفن باقعأا عفر ةرقدعاسلا
 هدي ريباقملانادهدملا ىأراملذ هدي ريهو< باقعلا ضقناف نءاو# + نمالبقم ده داب وهاذاف الشو
 لاقوهنع باقعلاىل وفل اقءوعإ يل ضرع: الو ينت جرالا لع كردقأو هكا اوق ىذلا ق<لاقر ءهللاءدشان ءوسب ١
 الذ نا.يلسوحن نيمجوتماراطمث ك<ذيوا كبذءينافا> دق ناءلس هللا ين ناكها كذ داكن كلي وال
 هوربخاو ناميلسدّللا يأ : كدعو:دقلفاذهكموي ىف تيغ نءاهلاولاقو لكريطلاو رسنلا ماقلت كسلا ىلا امهتنا ]|[

 000 كرا يبداطاس 5 :ًايلوا لاق هنا ىلباولاة هللا ىن ىئثتساامو دهدشلالاقف لافاكك ١
 هنم دهدطا برق الذ هللا ىناي هب 0 دق باقعلا لاقذ هيسرك ىلع ادعاق ناكو ناميلس ايتا يت

 اهدجو هس ار ىلاهدين اما واجمل امضاوت ضرالا ىلع ا_هر# هيحانجو ةئنذ 00 عمفد |
 هساملذهللا ىدب نيب كفوقو رك زا هللا يناي دهدحلاهللاقذ اني دمماناذع كنب نعال تنكنيالاقو
 فرصاعمعا لاقف ةمركع نعهدانسا 0 ل (ني- حلا فربخا) هنع افعو دعتزا نامملس كلذ
 ملاعب تاطدا هب هّللارخاام مدل ينع كاطبا ىذلاام هلأسم هيدلاوب هرب دهدطا حاذ نع نامبلس

1 

 ءىذ * لك نمتينواو مش ع ةأيما تددحو نقانق 1 ل , بس نم كة جو هب لعن لام تماعىا هب ل2

 نب خ رشبلا نب دج ى ذنب لي> ارث تنبذ ةمعأب 0 ليقو ذاهذطاو وه خرشرلا تنب سمقأ أممساو

 ع خرشبلا ىمسي ىذلا سوقابوب اناكو 00 نب ب جشرب نبابس نب ةاعنص نب سبق نب ثرحلا
 "|| متمدحا سيل فارطالا كول لوقي ناكواولكن علا ضرا كلمن راكو نأشلا مظءاكامذاهذهلاب بقاب و
 " | كاذ ذا سنالاتناكو ركشلاتنب ةناحي راهلافي نجلا نهةأرمابهوجوزف مهنمجو زمنا فاو ىلا وفك
 ا" 1[ ةنوديمنباهبربخأ اماذه قيدمصتو اهريغدلو هل نكي و سيفاب ىهوةمعاب هلت داوف مهطلاختو نجت ىرت
 ا سدقلب وب |تاماماذاو اقاين > سيقلب ىونأ اد>١ ناك اق هنا لس سو ةملعهللأ ىلع ي ءنلا نعةري ره ىف نع هدانساب

2 
 اوراتخاةنورختآاهارصعو موقاعاطاف اهوعن اننا اهم وق نمت ياطو كلملا ف تعءطاهريغادل وافاكو

 لجرلا اذه نامث نما ض را نم فرطىلع تاوتسا مهنه هقرذ لكن يتقرأ اوقرتفاو مهيلعهوكلفالجراميلع

 0 هماخ هنا >صادارز اف نم رجعي ةترع رمرح ىلا هديدع, ناك َي 20 امم لها يف و ةريسلاءارس .اهوكللم ىذلا

 كلذىلا كلما اما د اف هيلعامسقأ !تضرعو هيلا تادسراف هربغأ 'اهع ىردا كلذ سوقلب تأراملف هيلعاور دقي

 ىمهوقوىل لاجر عجاف مر كؤفكك ناف كنعيغراالتااقف كم سأيل !:الاق طولا كئدتب ا نأ ينعنمام لاقو

 | نابد>اىت او ينتأدتبا ىتااىهاع الاف اًذد لعفت اهارنالاولاقف مهنم ب طلو مهعمدعف متم ينم .طخاو

 0 ا ال اناخادل عاق اداماذا ,ماعاو دهثتف طوق أودمست ا

 قد اممشحو اهمدخ نمريثك سانا فتجرخ هي هما تذزاملف هد من ل

 انزيم ىلا ليللا نم تذرم 2 ناو هسأر ترح مث ركس يدر قاس هناء ا>املو 6 هزودو هلزانمتصغ

 ١ اركم تناك ة>بك انملا كل نا اوملع هراد باب ىلع تنوصاقة ادد اليتو 8 كلئاوأرو ساتلا حوبصأ 0

 0 و هتلتقامر | :ااوراعلال ولت !اقد كريغ نم كألملا اذه قحا تنا اهلاولاقو اهيل أودمتجاف امنمٌةعي دخو

 ةنوميهن ايو روةكامملاىفا هرمات بةتساو اهوجكءاف تل هفامدب تاعفف ةيما ىنتذاف هداسف معدق هتيأر '
 ا 1 2 وحس دعم سس سس كلا

 هدانساب



0 
 د دى 55 0-7

 اشرعو ارصق تدان مقلب تكلماملذاوناق 2 ردا مثرمأ اولو اموق ا

 (سيقل هب يذلا رصقلا ةفص )
 لكلوط م اخر نمةناوطسأة نام امدمخاهيلا لمحف رمصق ءانيب ترمأ تكلم اب 1 سناب نايور يمشلا لاق
 نيت 0 لك نيب تامجو ءاعنمص ةني دم نم بي رق لآ 00 !مبترماف اعارذذوس + ةناوطسا
 | ماكتراص َىَ> ص ااصر اب ضب ىلا عضم محلا, م ا>رلا حا ونا ةموظت م امةع اهيف تلمج منعرذاةر 2
 يف ةفر» بهز نم ةبقءاي واز نمي وازرك ف صحو رجا زار ارصق كلذ قوذ تنب مث داو حول
 يف ىا هيف تاءجو ةعب راارهاوجاناولانةعصرد َة ةضفو بهذ زن مآ ماطرح سلا < كلذ نيب أمرف را

 !ماونواماج رجح هب :اوجيفورمحالا ءرضخالاو ضيبالام اخراانمم اخربهني.دملا ب امتردقلا كلذ باب
 مه.تارم ردق ىلع اممشحو ا,ممدخواءسارحو

 4اهشرع ةفصإل

 رهارجااناولا لكم ةرضف نءهرخؤمو رضخالا نرهزلاو رات يق اويلإ صصةمبعذ نمهمدقم ناك
 رفصا رد ند ةعاقو رضخاذرمز نمةعاقو يضخ اتوقايز مةءاقو را توقايز» ةعاق مئاوقعسب رادلو
 ف اعارذنينا- هل اوط :راكو قلغم باب تدب لك ىلعو اتي ن نوعيس هيلعو بهذلان م ري رسلا حج 'امصو

 ل هيلا نم كلملا يف يف هيلا جاتحتامىأ ءىش 7 تبتوأو لجوزع هلوق كلذ ءاوطلا قاعارذ نينا

 ْ ةاك 2 نيج مص را رشاحلا ع نا 1 كلذ ر هللا ندد مشلل لو لوعاسا اهم 3و لوو نس عض ل ظع همرعاشو ةدملاو
 يفو عه اولا وه نباو تااق ءامسلا هلا نوديع اوناك اولاق نوضأاملا ىن انآ اوديعي ناك ام 5 م'رزواتلاقاهنا

 | ىلواي ,ةس.شاارون نمدشاًايش فرعاتساودهاراالاناو ءالرع[ة تكفا ضرالا يف هماعو ءامسلا

 ١ اهلنودجس اوناكو !مدايعىلع اههوق تلمحو ىىلاعتإ "هللا ندد نم س هشلا تدف هتدابع مل ىغبذيام
 ا نه تك مأ تقدصا رظئنس ن ناماش هللاق نامل ده دهلا كلذ لاقاملف ) لاق) تثب رغاذاو تماطاذا

 ا يورفداو لك نطب وطتت قلارا ان الأ يدو اياكرلا اورفة:>اف ءاملا ىلع مهد دهدطانا 2 * نيبزاكداا

 ا سدقلا لآ دزاد نإ 00 هللا دبعن 24 ا اتك ناميلس 1 0 دق أون اكو باودلاو سانلا

 اربالاقهيف تناكامم | ا حلفإال لاق لود ا ساب ترك لاق ركب ىبانع ىلع نب نسما نم هداتسإب

 اهيناح باذشلاو ءارضخ ْ

 اهتحرا دقل قدسا انأاي

7 
 ةنيدم ىف دحا قب ملف

 رضح يح طاشمم

 تقاتنفد املف اهزانج

 اهلذ ليالا ىلا اهربق دنع
. 0 : 

 هصور ق امتيار تع

 ةياالا هذه نآرشيي امهو

 نواماملا لمعيلف اذه لم
 ىلا خيشاا نع ىحو)
 ىلاءتهللا ىذر ىلبكااركب

 تررم لاق هنا ( هنع

 مايالا ضعب يف نونج«

 هنوجرب «نايبصلاو

 م دانك ةرادلا
 ممترجزفهسأر اوجشو

 هلتقن انعد نولو#, مثوهنع

 ىذلاامو تمةفرفاك هناق

 اولاقف هرفك نم | نيم:

 هبر ىري هنأ معزي
 ىلوثلا لاف هبطاخ و

 | نيماضقوتلاو لع اولءتالن أ دمبامأ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا مدحرلا نمحرلا هللا مسإ ايس
 | هلق وهب انك يف سانا غلب اناكو 1 هباتك يف ىلاعت هللا صقام ىلع 00 م وهريغو جب رجنا لاق

 ا اولاق نورئكدالوا اناعك نوليطيالو الج نوبتكك اوناك مدلسلاو ةالصلا مهيلعمايبنالا كلذكو الما

 ا لوت م * ميلا هقاافاذه ىناتكب بهزأ دهدولل لاتو هع اخ هتخو كش ماب ةميط باتكلا تك املؤ

 ىلا هب تاو باتكلا لهذا ذخاف باوجلانم نودري ىا كوءجرا اذام رظناف مهنماوي رق نكو مهنع

 ا 0 تقاغدقو اهرصق يف اءافوف م ايا ةثالث ىلع ءاعنص ند رام لاقي ضراب تناكو نسم

 اهروظ ىلع ةمةأةسم ةعان صودهدملا اهأ ا اف امشارف ىلا تضدو ابرسأرت خاب ةءضوف حيتافملاتذخأو

 سأر لع فقد قح راطووهراقنع دهدهلا لمح لتاقم لاق: ةداتق لوقاذه اه ر# ىلع باتكلا يفلاف

 بهولاقزاه رجدح ىف اتكلا ىقلاف اهسأرةأرملا ةففر يت>نوراظنب س اتلاو ةعامسس فرؤرف 1 4

 تدج. هيلا ترن اذافعلطت نيح اهيف س.شلاعن) سمشالةلبةد-م ةقاط ىنعإ ة ةوك اطتن ءاك ينم
 تناقف 0 مل:+و سمشلا تعفت راف هيحانجب اهدسف ة ةوكلا كلت ىلا دهدحلا ءاجفاط
 موق ن نةيفن ع ةيتاك ةئراق تناكو تاعوكلا سمقلب تدخاف اولاقاءوجو يف ةفيحصلا ىحرف اهر ظنت

 متت تت” بتبت  ثح ا

 هياتم دقتوهنع مهتم

 ةسفأ ثدحم هتدجوف

 ليجالوقي و ك>ضي و

 ءالؤه ىلع لها: كاكتم

 ىذلااملاقف ق> نايبصلا
 هل تلقف ىنع نولوق»

 كب ر ىرت نا نولوقي
 ةدحيص حاصف لاق هبطاخلو

 ندا الذ هيلع ىقَعَو
 نم قد>و ىلي_هشاي لاق
 هن رشي ينميهر هبوب ينمي

 ةفرط ىنع بج _:>اول

 نيبلا 1 نم تعطقتا نيع ا

 نه هنأ تفرعذ ىلبشا!لاق

 بابيرأ 2 صاوحلا



 ا وح جل

 )0010001 ااا

 تاق م صالح الا

 يدر.اي
 3 ا,ممترطقول ىلبشايلاقف

 را>بلا يفد 'ةرطق
 ترامل د

 ظ

 ! تراصل لابجلا ىلع ةرذ ْ

 ا همكف 5 ءاميه

 ١ اق مارغ !١ ادري < بول

 1 افرح 'ءايشا اهدازذاريأذو

 | | لوقي لعج مث اييحتو
 ارعش

 (/ هاعونمل بيبحلا فشك

 1! . - ادوتس

 (( ارو ادتغاف اساكهاةسسو

 دري و ب.مالار> هراتعاو

 هننم كاشف بيحلاالا

 ارويدع

 بابا ناك نم زوفاي
 هع لب

 | ايشم عربمجا مديل دغو

22-0 . 

 هرحدس ث هيد تاراذاؤ

 اروذعم هتلر راذملاءاخ

 نع ربحا 5 قيطياذ نوف

 هب ورك

 ةكع نوكي كح [هاخ

 ارورص

 ١ نودنلا قىد نع ىدعو)

 ١ ىلا# هللا ىذر قرم لا

 امون د هنأ (ةفع

 0ك .

 ؛ ةع أ ىلع ةلوغ ةزاند

 سالو احر

 ١ نيضهال هللاو تلقف

+ 

 لودحا امج

 0 اخ نوك اوءالؤدعد

 0 تبضفرجالالانال

 لا وتلا
 0 ل نإ موقأب مه

 / تاهو ماعم اع واورجا اننا 01ج دم متل كلا 115 ؟اتنحشللاكاف "اسد ب حطم 7 75 مجمل محمد 777 007 ت70: 7 0 0599:5925
 تاقؤةن املأ

 2 ةرلا ةمالع |

 أ

 ابموقن 24 3 تعمحو اهكلمرب رس ىلع تذدعمق ىدح تءاجامنا 5 9 كوحإ ريغ دهدطا رخأتو باتكلا أ

 ْ باجلا ءادو ن* مهملكا تناكو لئاقم فا 1 أم مث ىل 3 م 0 ليق اع انا مدد

 د١ سيقاب ملت لاق مولا عارذ>ار , اما ادع امافإ :نودح رج نع ترفسا أ و ردح أزؤ ا

 ١ 'نءناا هللا م هاو نايا ن“ ؛ هنأ ىلع هلوق كالذو م“ > را نمرلا هلأ مسجلا ل 2 15 ظل كبة دس 7

 2 اه نب.اولامف ذورضحت ىأ نودهشت يح ايما ةعطاق تن 0

 قدا لاق |

 دعيج تست توتلح دعب بسمع 7 7 كسي نو. دج بحشع رعب

 تقرع هك 1 ىفناك نأ هد كلى نال تدرش د و ا مث“ 4 دعا أراملف ا لودعأرم 71 0

 تأرقف مطءغالا ريط'هلسر نوكن اك امنا تلاقوامنماكام مظعأوه باتكلا اذه لسرا ىذلانا

 | باتكىلا ىقلا ى

 ا” قرخاام هيلع لدي اموتذع ناكهنال ا 3 5 كا ادءوخلا لاق اق تو : ع أَض فرش تقل رم يأ
1 
 ه2

 قو همتخ باتكلا مر رك لاق لسد هيلع هللا ىل_ص ىنلا نع سابع نبا نعودانسا قا رولا دهاحوا

 ”ىللضرعاميف ىلعاو 1 ىرءأيف ىنوتفا الملا أمم ألا تااق مث نيملمىود'او ىلع اول: الزأ >> رلا

 دنع ديدش ساب ولو أوةوقولوأ ن

 اوضرع ني> سلب م تاافف نيمئاط كمال ايد ني عأت اذام ىرظنافكملا رءالاو برا

 |هءاربكو اهفارشا اون اهأ يأ ةلدأاهلهأ ةزعأ اوامج واهو د.فأ ةب رقاولخراذا كولملا نا بردحالمهسفنا
 ينءملا اذه يفدينجلا مماةلاوبا ىتذةنا نواءفي كلذكو لاتف اهوتهللا قدرت رمالا مل 9 هما 3ك

 هانعم ىف ىلا

 الط تاك أ دال ص لفه اهدحاعيح كلب كرينا نا":
 اواءممتيضرا ناو 10 * أويصضغاذا موقنم لع اراه

 لكلا لقثت. اك كولتةساو « مهعدخت كولاخ مهتحدم ناو

 لذ مهباوبا لع فوقولا نا * امرك مهباوبأ نع هللا نفتساف
 تساس دق َةلِقاع ةبهبل ا تناك ساب نا كالذؤ ةيدم مهيأا ةلسر مىناو اهنع اربخ ىلاء:هّللا لاق

 يكلم نعهعناصا ةيدبب هموقو نامياسولا مبيلا ةلسرمىلا هتساسو رمالا تب رجو !ههوق ن ا

 ناالاانم ضري+ملو ةيدحلا لبةمل ايبا كن ناو فرصن اوةيدهطلا لبق اكلم كين راق يذ مأكلمأ م هربت ةخاو |

 نوكيالَت >-ادد>او اسايأ ميتسبلا س اهعنإ !لق فئاصؤو ءافصو هيلا ت كفا هتيو لع هعبلت

 ناملغاا سابا يراوجلا تسبلاو يراوإلا سايل 0 ب لاو ينالا نمرك ذلا فرعي

 ةفيصو ةلامو فى 5 لكاقم لاقو ناماغ ةرشعو راودج ة 0 )أ لاف مددعيف اونلتخاو |

 حئافصياضي اهيا تاس رار راج ذأ ام.مخو مالغةثاوسخ بهر 0 اةودب را امومالغ غاتئامده ايلاقو

 هلوقيف قاتلا تأت نع هداتساب اضيأ ة د رم ) نريخا) | اهددعو |هتي فيك يف ؛ اوفاتخاو بعهذلا |

 ناميملس كلذ غاب الذ جاييدلا ةيعوأ 5 بهذلا حت افرصدل تدها لاق ة ةيدم مهم 1 ةلدرم قاد لاذ

 قيرطلايف يتلمهوأز امج اماذ ناك »لكى ق؛ رطااىف ىقلافهب رما 1 : تهذنلار جالادل اودوف هلا

 تناكليقو هب اواحام مهنيعأ فرغصف هيلا تفتليال ىنامانههءارن اعيش حن انجدقا ولاق ناكملكف

 هك ةئامسمخىلا سيقللب تدمع بكل لهأ ن زد هريمغو ه.ندنبا(بهو لاقو) بهذ نم تانيل ع 20

 يقراوجلاس !لناماغلاتسبلاو قطانأاو ةيبقالاز امل: !سابل ىزا وهلا تسيل مالغ ةثامدمخر د راج

 ٌتاعصرمافو داشو اطإ ارقام ذاآيفو بهذ نماقاوطا مم رج اذعأف وبهذ نهرواس !ءرعا اوس 2 تامجو

 سس سرف لك ىلءدوذرب ة 3 قلع ناملغااو 0 و ة'امسمخ لف ِع يراوإلا 1 جو رذاو أ عاونإب ا

 ةلامسمخو بهذ نم ةنباةئام_محارضي أهم تث ايدلا : نداجم تاو رغاوجعأا ا عصر ا هو وللا جاب
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 جوجنلالاودومااوربنملاو كلب اضياديلا تاسراو عفترملا توقاولاو ودل 1!9ماجأ”و ةمضف نم ةنبلا

مربغ ةنيعأ ةرداويف تادذ د ىلا تدضغو
عد ةزرخ عزجوآإ وةال

 ةلدعر تءدو بت ةدوعمل و

. ّ 3 
3 1 2 0 

ورم نب ردنا هل لات !ةوق فارشا ن“
 تدتكرو لقعوىأر باا امموقنمالاج ردم"'تمضو 

 ةقحلا ىفاء ا ربخاوءافصولاو فئاصولا نب زيفايبن تنكنا ب اعلا ىف تا اقوةيدحلا هع اياباتك مرعم

 اذامهلتلاقف ناماغآا ضقلب ت رماهت ةزر+لايفاطيخ لخداواي وتسمابث ةردلا بقثاو ابدتفت نأ لبق

 هيقمالكب ةوءاكي نا ىراوجاا ث سماوءانلا مالكةبشي ثدنحتو ثين أ: هيف مالكإ هوداكف ناديا سرك

 بضغرظن كيلا رظن نافهياعتاخد ازا لجرلا ىلار ظن !لوسرلا تلا امنامث لاحرلا مالك هيشبب ةلظاغ

م ىزهنا لعءافافرطا اش اثب الجر هتءار ناوهنمزعءا ان اف درظند» كتلوهكلف كلم هنا اعاف
 همالك مهف:ذ لسر

 رماف هلكرب+ل ابهربخايناديلس ىلااغرسه لبقأ كلذ دهدهلا يأرامملنايا ده لسرلا قلطناف باوجا!درو

اءفذ ةمضفلاو بهذلا نم اني هلاومتعضب نإ نجا ناميلس
 ىذلا هعوطوم نمل اوطبب نامه يما مث كلذ أو

ب اذح اوان اد سارق عمت ىلا هيأوه
لود واد ناو ةضفلاو بهذلا تائبل

 ةفرشمات اطيح نا ملا 

ندا باودلا ىامهل لاذ كلذ اولعفف ةبهفلاده بهذلا ند
 هللا يناي اولأةف ردبااو رباا يف أ رام 

 | ةعاسلا اهب ىلع نامي لاقف صاونو فارعاو ةحنجا اهل اهناولأ ةفاعت باوو اذكر قانرأر انا

قلاو ةضفلاو بهذلا تانيا ىلع هراسب نعو ناديملا نيع نع اهودش لاَتف امدوتأت
 اميف ةئواع (هلاو

موهاق افريثكق اخ عمتجاف مدالوأب ىلع نجال لاق مَ
 نع 

رك فالآ ةعب رأ عضوي و هر رس لع هس]# ىف
 نع ىدس

 اوفطصاف رويطلاو ماوطاو عابدلاو شوحولارمأو خسسارفاوفطصان ىنالارماو خمار ةوفصاوفطمعي
و ناديملا نماوندو موقلا لبقا الذ هراسب نعو هني نع خسارف

 انارو نامياسكالم ىلا اوراظا

 ناعمملد ك_ءق م هراسإ نعو كامل ملا نيسع
.8 

 نانيطايسلا رداو هراد نع اهاثمو هئمعإ

لا نيل ع ثورتا ملة مهنيعأر تل يتلا باوذلا
 نه مهعماسع اومرو مهسفن |مويلا ترصاقت ةضفااو بهذ

 شرفب رما امل مالسااهيلع ناءيلسنأ (تاياورلا ضب ٍيفو) ايادهلا

 لكو ايلاخ تانبللا عضوم لسرلا تأ راملف مهعم يلا تانبللا ردق ىلع مبقي رط يناوكرتي نا مجرحاو
 ةمضفلاو بهذلا ِت انياب ناديملا

 | ناديملاىلا اوءاجاملف لاق ناك لا كلذ ىف مهماما او>:رطف كلذب مثوهبتينااوئاخ ةشورفم ضرالا

اق ميلع فوخالفاوزوج مهلليقف م مةماوعزفف بيجعر ظنمصىلا اوراتننيطايشاااوأرو .
 نورعاوناكفل

 شوحولاو عابسلاو ريطااو سنالاو نجلانم سودركسو دركلع

 ميلا رظنف مذلسلا

 ظلما باتكهوطعأو'

 وقث:ةزرخو بغثالب ةنيكت دد اع. نال اقف ةقهلاىفاعهريخاو
 تقدص لورلاهللاةؤ بقثلا ة+ ومهم ةب

 مث دنع نكي لفسنالالاسف اه.ةثإ ىلن مالا هيلع ناميلس لاقف ةزرانا ىف طيخلال خداو ةردلابقئاف '

مْ مهدنع نكي مف نملا لأسم كلذ لع 1
 ىلال سرا هل | اوااةف نيطايشلالاس مث كلذ 

 ايلا لسراف ةضرالا

 نامياساهللاقف رخ“الا بناجلا نمتجرخ ىتخ ةزرحلايف ترمو اهيف ىف ةرعش تذخا تنااسلف

جشلاف قزر ريص:نأت لاق كةجاح ىلس 1
 تلاقف طيخلاب اكس ةزرهلا هذهل نم لاق مث كلذكللاقر

هللا ىناي 08 انا ءاضيب ةدودد ا
 باجلا ند تجرد بقثاأ تاخرو اميفىف أطرخ ةدودلا تدخاف 

 تلاقف كةجاحامنامياسا4لاغةرختالا |

 اكف مهدياومههوجو | واسفينا مث رماناننالغلاو ||

 22>22ج2 ]ا
 ع وجر ج2

 هيلع نامماس قدي نيب اوفقو ىد
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 ىلوقو ىوج و ىلع كم دق
 هالومىدع نمءازجاذه

 هاوه عبتاو هرخأا كرت

 ىفقف اذاف

 كيدي ىعفراو يربق ىلع

 ىلا موال |يلوقو ءاهسأا ىلا

 هنع ضراف هنع ثحدضر

 ىيدافد

 5 ل قرا امتاءفف

 نونلا اذانديلع قاضوأ ام

 ا

 | ةنع لأ يذد .باطوخا نب 2 لوم ملس تأ ندب ززءهدانس ءاب ةنوهم 00 مارك الاولالجلا اذا 0

 جس صح ب طل اس بست جسم ع تس حس هس جة ع سس سب بح هس هس وسب د دسم لحس ص هس سا بج

 تناكو ههدجو هل برضو هيدي ءانالا نم هذخاب مالغااو هجولا هب برضن 2 ىرخالاديلاق هلع

 كلبقاع ظفتحا اهناطاسىلع تفاخ نم تلاق امامث هنوظفحل اسارحهب تلكوو باوبالا هنودتقلغا |

 ها 1 0 0 0 1 1 ل ا
 ظ قمليخاو #فر منلا علا هيف يحن نيلخ مول لك ةادغ هلناك سابع نبالاق هيف ىذقت يل 0 5 امل

 1 نيمأ هلمح ىلع ىوق يأ ىوتل هياع ناو ناذوك هنا بيعش لاقو ىدوك هنا بهو لاقف ةعساقف ا
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 مدافلا ناكوابص املا بصي راجإا تناكو دعاساارهظ ىلع مالغااو اهدعاس نطاب ىلع برص ة هن : راجلا

 ريخهللا اا“ لا ا نئودع ”!لاقو أ ماك هن دهلا ناموا سدرمث كلذب ممثلا زيف ارد> هدعاسىلع ءاملا ردح

 كلذريغ نوفرءتالو ايندلا ىف ةرئاكساو ةرخ افلا لها وكن زال نو>ر فت م ل كوم ملا لل م انام

 عمو اهيف نيملاعلا 0 دحا طع ّ 20 0 نكم دق 0 هّللا م قىجاح نهايندلا سلو

 امن اولاق 00 ل أ ا مهو ة ةلذا اهنم ها 0 و نير مهنيتانلف

 ةقاط نه هب انل امو كالعاذه ام هّللاو تلات اهوربخاو ناهرلس دنع نم ايلا سلب لسر تءعجر

 نا مث كاد نم هيلا وعدت امو كرماام رظنا َىَح ىهوق كولع كيلع ةمداق قاناملش لا تع

 مث اهروصآ نهرمدق رخآ ف ض.. لخاد اهضعب تايبا ةعبس يف لءجف اهشرعب ترما سمقاب

 مهتذؤيل !مكلمم لها يداتبايدانم ترمااهنامن كينآىت>هاريالو ادحا هيلا صاخت الف يكلمري رسو

 لاق لتاقمفلاهئام ليق لكدب ته نميلا كولم نم ليق فلارشع ينثا يف :امياس ىلا تصخ ثمث ليحرلاب

 اموي جرن هنعلاس ىذلاوه زوكي ين 3 ءىذب ًادتبي ال ايهم الجرم الل لا هيلع ن اميل س ناكو ساوعنبا

 " تازن دقوا لاق هلال و سراب سقاب اولاق اذ_هاملاةف هنمابب 0 هكلمرب ١ رس ىلع سلبجف

 ىلع ناميلسلبقاف خسرف ردق ةريااو هيكل نيبام ناكو سابع نبا لاق معن اولاق ناك_لا اذهب انم

 ىف ءامالعلا فلتخاو نيدضاخ نيعئاط ءأ نيملسم قون اي نا لف 0 ينبناي :١١لاقو هدون+

 هيلع مرح تمد أ اذااهما !لعناميامس نالمزثكأ | لاقف شرعلا راضحإناميلسرما جال ىذلا بيسأا

 . ال هتفص هبجعا هنال(ةداتق لاقو) اهمالسإب هذخأ هيلع مرن لبق اهري رس ذخاينا داراف اللام

 ىلاي ةزجءمىف هناطاس مظعو ىلاءت هللا ةردق اريل ليقو اهارننا لبق هارينا داراف دهدملا هفصو

 كسل ىأكماقم نم موقت نا لبق هبكينآانأ ىوقلا دراما وهو ن+انمتي رفعلاق اهشرع يفاهب

 باتكلا نم ا هدنع ىذلا لاقف اذه نم عرسأ دي 1 ناميلس لاةف رهاوجلا ءر ههسيف فامللع

 ' الما نم كلم نورخآ لاقو مالسلا هيلع لب ريد وه موضعب لاَقف هيف 0 هب . الأ

 وه نيرشفملا رثك أ لاقف هيف اوفلتخا مث مدآ ينب نم الجر ناك لب نورخآ لاقو مالسلا هيلع هيبن
 هب لكساذاو باجادب ى عدازاىذلا مظعالاهللا مسا

 هب هللادبأ 15

 3 اقيدص ناكوايك-ام نبايءءش نب اي>رب نبفصآ

 هللأ اعد و ىلص نيدح ناميلسل لاق فصاآنالاف سايعن |نع هدانءاب ةنوهيم نبا (انربخأ) ىل امءأ

 اولد 1 ةلملاهللا ثععبف نيميأا و2 رظنف هينيع نامياس دف لاق كفرط ىوتني ى> كينيع ده ىلا:

 ناميلس ى د نيب عسبتف زب رسلاب ضرالا تقرا يتحادخ ضرالا نودي ضرالا تنم ري رسلا

 ىضرةشئاعنع(يورف) شر.ااب نايتالادنع ايخرب نب فصآ هباعد ىذلا ءاعدلا ينءاملعلا فلتخاو

 لاق ىرهزلانع يورو مورقاي ىحاي ايخرب نبف آ هباعد:ىذلا مظعالا مسالا ناابيبانعو هنعمل
 ٍ دهاجلاقو اهشرءب ينتئا تنأالا هلال ادحاو املا ء يملك هلاو انهلاي باتكلان هلع هدنع ىذلااعد
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 ْ رظنيب مويا كلذ جرف رحباارثازج نمةري زج ىفناكو حلاص لجد باتك لا نهملع هدنع ىذلا لاق
 | وه اذاف ىلاعت هللا ءامسا نم ماب اعدق ناءراس دجوف ديءبال وا هللا ديعي لهو ضرحعإلا نك اسم نم

 أ لاق دهام نع هدائساب و * هفرط هياا دتري نأ لبق نم مالسلا هيلع نام. اسدب ىلاق لح دق شرعلاب 1
 ةداتق لاقو موطسا باتكلا ند ملع هدنع ىذلا مماذا ةدرب ىلا نبامءز لاق بر>نإ ل - اند
 ليئارسا ينب نم ملاء4لاق اهقفو املع هللا هانآ نامياس وه اغا ردكنملا نب دمت اقو احيام همسا

 ةريسي ةدم وهو فرطلادادنرا ردق يف ماشلا ىلا ب رام نم هيلا الوم هدتعازتتدم شرعلا نامي 2
 الإ كلذب عفني م ىأ هسفنل ركشيامن اف ركش نمو رفك أ مأ كركشأأ ىنولبل ىف رلضف نماذه لاق
 ةمعنلا دي_صو ةدوجوملا ةمعنلا ديق ركشلا نال اهماودو ةمعنلا ماهتل هركيش بجوعسا ثيح ل
 هيلع نامياس لاقف هتمعن رفكي نمع لاضفالا ميرك هركش نع ينغ ىنر ناف رفك نمو ةدوقفملا
 يدتمتًأرظنن هال ءأهلةس أر هلفسأ هالعأ اول.جاوهنماوصقناو هيفاودي زىأ !هشرعاطا وركن مالسلا

 اوداراف هدعب نمهتتي رذون اميل س ريذ 7 نم نوفي الف نجلا رارشا هيلا ىشفتف اهدلوتسي و ناميملس

 ناميلس داراف راح رفاحك اهيلجر ناو ايش اهلقع يف نا هل اولاقو اهيلع ءانثاا اراسافاهيف هودهزي نأ

 سستم ييجيببييصجسسسساسللللللللللللالللجلللالالالاالاجل سسجم

 مهيلعتهبشف اهيلع اوهبش لضفلانب ( نيسحلا لاق ) اهاةع لاك ناهيلس ملف ركذت لو كلذب رقت مف

 اهمالتباب معلا انبت وأو ناميلس لاقف مهن تلاقل كشرءاذه اهلاولاق ولو عهاؤ - بسحرلع مهتباجاو

 هريغو دهاج لوقاذه ىلا هن هلل نيدضاخ نيعْئاط نيمل مانكو اهئيحي لبق نمىأ اهلبق نهةعأ اطامشرجحمو

 ةدص للعلا انيتوأواذه تفرعدق تااق نايس دنعاشرع تاراخأت سلب لوة نهود موضع لاقو

 ني داقنم ىأ نيملسم انكوتيالا هذه ليق نمىا اهابق نم ةمدقتالا تايالا مالساا هيلع ناميلسةوبن

 ريطلا هيلع تفكعو هيلع سملجو هردص ف هرا رمد عضو م كهذا هيف يقلاو ءاملاهتحن نهاورجاو

 رخسام ناميلساهللا رذسدق ضبل وضع لاقنيطا. ثاانالس رمدلا ءانبب رما اعاو سنالاو نجااو
 اهيف هوهركي نا اوداراف ادبا ةرخسلاو ةيدوبعاا نم كفتنالف امالغ دلة ذارحكتي ايس ةله سيقلب و

 ةقيقح ملعي نا ناميلس داراف ةينج تناكاهما نال نيقاسلا ءارعش اهناو رامح لجر اهلجرنا اولاقف

 !موفداملةعربتخيلح رصلا ينباع!( هبنهنبابهولاقو )حرصا ءانبب رماف اهيقاسو اهيمدق رظني و كلذ
 سجقلب تءاجاملف يثنالاو رك ذلا نيب زيديل ءافصولاو فئاصولا هيلا !مهيجوتب تلعف يك كلذب اهيباعي

 نانيلس ىلا هضرخبتلاهيق اس نع تفشككف ءاملا مظمم ىهوةج هتبسح دنت ًاراملف ح ريعلا لخدا اهل لق

 4 | رْيلا ديعدحا رسلو :أ| نبا ىنلا تأنا لاق تاه نايس لاقف كفرط كيلا دتري نا لبق هب كيتا انا
 | ا يد جالهد | امل 9 5 ةكلذ اهفف تقدص لاق كدنع ناك هنم تبل طوهللا توعدناف كنه هجوأ

 5 ا ١ث 0 ا ا عفش 29 كثمإلىل ]دنع هذماتع - د 07 :

 هفطاو يلاعتهللا مرك ىلا | ةولا يف شرءلاب :ىجع د ص و

 ةزادملا مشد نجا ,,يم || نانيلس لاعاد اهلقعريتينأ دارأ هيلاذودت,مالنبذلا نياءاجلا نم نوكستمأ هفرهتق اهشرع ىلا
 000031 ليج رنا تناغ طاش مل.لا لها نمامهريغو بءك نب دمخو هبنم نب بهو هرك ذام كلذ ىلع

 امعم حيتافملاوةقاغم باوبا ةعيس فاخ تدب فاهفاخ هتكرت دق تناكودب هتييشفوه هناك تلاق كشرع

 | ناميلس ىأراملن نيقاسلاءارمش تناكابماالا امدقواقاس سانا نس! يهاذاف مالسلاهيلع ناميلس رظنف

 (؟م- صصق )

 هاهسلا ىلا يفرط ثمفراملو

 نادلب انوّص تءهس

 قرصنا لوقيوهر حيصن
 مب ركىلع ثمدقدق هامأإي

 1غ ينع ايضار هتدجؤف

 كلذ تعمساملف نايضغ
 ترشبتساو تكحض

 ىلاعتهللاو نييبن دملا هدابعب

 نب كلام نءىكحو) لعأ

 (هنعىلاءتهّللا ىذررادد

 ةكلا تيلوي لاق هنأ

 سالو ةزانج نول امو

 ليقف كلذ نع تاأسف

 رايك نم ناك لجر اذه

 نيفرسملاةاصعلاو نيين ملا

 مهعم ترسف كلام لاق

 هانلزناو هياعانيلص يح

 هنع فرصناو هده ىف

 ىلا تلف مْ هعم ذاك نم

 تبأرف تمنف هربق دنع لظ

 ءامسلا نم الزندق نيكلم

 امهدحا لزنو هربق اةشف

 هبتك |هبحاصل لاقو هيلا
 ةحراح هيفاقرانلا لهانم

 ىصاعملا نم 0

 هيحاص هلل اقف رازوالاو

 هيلع لجلال ىخأأب
 دق لاقذ هينيءريتخاو

 امهمتد-د وو اههت ري_:>|

 مداح ىلا رظلاب نيتءولمم

 هعمس ريتخاق لاق ىلاعتهللا
 هتدجوف ةتريتخلا لاءف ©

 ا قىانامماساب هلكلاق تساج املذ ءاع سلو ري راوق نمدرت حرمنا اهادانو اهنع هرصنإ فره كلذ
 شحاوفلا عامس اوم أ |

 رب_تخاف لاق تاركنملاو



 هنريتت>ا لاقف هناسأ

 1 ضرع اون تدعو
 لاق.تامرذلا باكتراو

 لا_ةفهيدب ريبستخاف

 امد جوف امهمترب_ت:خ>ا

 مارا لوانتب نبأ وام

 تاذللا نه ل- < ال امو

 رب_:>اف لاق تاوهشاو
 |ءمترب_تهخا لانذ ةءاحر

 ىمس يف اهمتدجوف
 رونمالاوإ .تاناجلا

 رذ انا لاقف تاع ومذملا

 هلع لود لا

 لزيف هيلا لزنا ىنعدو
 ثكمو هيلا ىناثلا كالملا

 ىخ ا لاقو ةعاش هذدنع

 ه:دجوف هباق ت ,ريتؤ أدق

 هيكاف :راعالا أوم

 لضفف امو> ىم اديعس

 تعءسو هترو ا

 تهب ,ةلاف كالام لاقى طا

 تأ رامث ابجسمةم ىعانم نه
 اذه ل اول هلئاق ثءدءءسف

 مالكلا

 قيعاط نعادءيهدوأ را
 قمحوب دوجال ىلإ اوكح

 قضي نلذ لخأ لح
 ىرولا ىلع

 قديشه و

 هذ ه تاد> امر كلام لاق

 ١ الا لجرلا اذهل ةدامسلا
 لص امو ةقب اس ةيانعب

 رتغيالف صاع لكل هذه

 نوصاءلاف لهم ناسأ الا

 لب ةئيشلارطخ يف مهاك
 اذامم نورديال نوءئاطلا

 6-0 ع ا م

| 
| 

 اناس نكاد مالو مضض ردا ٠ نمسا مل ءام نع كللأسأت لاق ىللس لاقءىث ن ءكالأس أ نأ كب را
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 ثلا نا الار اوماعذافن جلا لاس الام كال دلع 0 ناكنان نعال الل اس هماعبالء ىشءاج

 2 لاقف اق مق 1 ءندةين ل المامث ىرم نا ل ايو 0 كلذ زنوهااماول انف ك ءالذ نعنيطايشلا ل

 !دخاسرخو هرب ر سنع ناماس باوفك كب د نوكن ع قر 3 تودص تلانف ل هلا قرع ناءاس

 كنأش امكب رثاللوقي نامل ايدل لاقو م كل لع لب ربح هع اذ هدوند تقرفتو تاق قءصو

 نم اهرذ> نم ىلاك اهياالسرتف كرد 1 دوعإ نا كار اب هللا ناف لاق تاما عاين ل ربجاي لاق

 الللاة ة اورةتدس ا ناد 0 كلذ د لدعم هع !ةلاس اع ضان . نال هدو ءءوحر ٠ كودو

 تكتلاق م يننتلاس قد نعد لاق تبداف ءامم.' 0 م سد] ءام نع تأأق ينيتلا- اذامع

 0 هللإ ىفكو كلذ : ىلاعت هللا مه اسن اوال ءىث نع كتلا .ام

 0 د لكبار 0 دهدملا لا> تأردق تناكو 0 ىلا اهأ ا

 ل !هرك كلذب عاملفا, ٌِ 1 ل قلب ا الا مثكا لاق دل سالم اه 0
 ةأرملا تلاعف يسوملا اولاقف كلذ بهذي امع س الاس اذه حنا لاقو امقاس را ةدشنم

 ةضفااك نوحي يد هيلع كلل لاتحمن ن< و ةمي حلا أملذ ىر دنا اولاقو هم هيلع اوركنتف نيطاملا

 امحكتةساف ةروذلا هيف تبؤر 0 لوأ هنأ ّس مع نبا لاق ) ماسلاو ةرونلا اح اود“ و ءاوضمم !|

 لاقوسو هءلع هللا ىلص ين لا هإ غلوب يسوم ىفأن رع هدكسا ةنومهيمنبا ى قربخا ( مالسلا هي هءاع ناهماس

 وذلك ءما وااةذ دون جعاالنأ- 0 اذهالإ

 ىلاعتهللا باذع نم هاوأ لاق رادجلاب هربظ قمصتتلااماق مالسلا هيلع ناميلس تاماهلا ذذتا نم لوأ '
 ةنالث نمياا ض راب الاون 3 نا 1 أ امىلع اه ها اء> هب أ نامياسا م>جاذز» : املفاولاق

 اهروزب ناآك نام.اس نامت نوينبو ناد هو نيدياس يعرأ ةسمحو اعافترا | 56 ىسانلار مل نوصح ا

 ىلا نميلا نمدن ماا ىلا م اذا نمركبي مث مايا ةثالثاه دنعم ةيو امكامملا اهدرذادعب ةرمرعش لكي

 غرفو تمل ا سلب نامل هيام نب بهو نع ا لهأ صضعب نع قدما نبد#(ىددو)م اهلا

 يقىلناكدقو هللا ىنايلاجرلا حكتي ىلثمو هتأاق هانا كجوزأ ية> كموق ندالجر ىراتخا اهردأ نم ند

 ىمر# نا كال ىعيفيال و كاذالا مال_سالا قنوكيال هلا 0غ ناك ام ناطاساانمىموقو ىكذو

 نءمااىلا اهدر ع اهايادجوزو نادمق كلم .ك الا عسبت نمدب الو ناك ناىن دوز تااقدالدهَشلا لحام

 هيف كالمعتساام عبت ىذل لمعاهل لاف نيا نج ريمأةعب وز نآميلساعدو نءيلا ىلععبتاذ !هجوز طاسو

 لاق مالسلا هيلع ناميلس تاميت> دارأامابيف لمءياكلما لزب :ملم نديلإ 0 عبت ىذلعنصف لاق
 ]ص يرمارا د-خ#اذ نوه

 ندي #0 اذا قدما كل -ف مهنم ل جر لبقأ :اهدلس تودنجلا من غلب و لولا لاو املذ

 ىلا طامشل|تدمعف لاق عيد اومقراف تامدقهللا ين ذاءماس نا نجا رشععاي هتوص ىل !عأب خرص

 حا اورص انينب و نيينباو ني>لساناإ ندب ريما 1 ىئءب دش سم اباب كي تكف نيميظع نإ رجح

 خراصاالولو عيت يذل نيطايشلا|هتامع نءيلاب تناك نوص + !هذهو م و حاو صو

 مال _سااهيلع ن ايس كلم عم سدقلا كلمو عبن يزكلم ىضقناوا اوةرفتو او ةلطناف مهم كل ًاوءفراملةماتب

 معا هللاو

0 

 ك0 ب بيم ا اا الامل سسسسس سس سس سس سم همس سس حعسس سس اسس سمس صم سس ا سس هس



 :ةسو أ

 ١ 1 مل 2 020 0 3 01 0017 21 ا ا 1 1 9 تا 2 < كاتو تعم عك د تا ع مس ص ص سس 2 دع طفسم مع د جب جو دع تس مسج سس

 يتذلاز اعقل خم 1 هتح رز ١ مال ا هيلع ناهس ة ةوزغركذ ىف بإإآ

 4 هكلم لادز بوو هذ نم هاا دك

 ناميانس نا ءادم' ضع نعق>سانب دغ يورو بانامث ادسج هيسرك ىلع انيةلاو ىلاعت هللا لاق

 هناكمل لويس هيلا سانأل نكي ذاش'مظءكلمزوديدهللاةيال جر رحباارأازج نم ةرإ زجيف ناربخأ
 ىلا جرذف رحالو رب يف ءىث هيلع م عال اناطا مس هكلم يف نامماس ىن آدق هللا ناكو.رح با ىف

 ا داكلا لتقف سنالاو نجل ا لع لزأ يت>اه رهظ ىلع حا رئادتلمش ةنيدملا كالت

 > اهل لاقي كلا كالذل امْنب باصأ اميف باصاق
 ند ادحأ هيك مل اديدشاب> !ميداف ةقثَدلقو هنم ةيفخ ىلع رهاظااىفهد» ىلع تاساف مال سالا ىلا

 اهاعدودهسفنا اهافطصاقالامجو ا:> | ملثهر 7 مل ةدارج

 كلذ ق شف اهعمد ًاقررو اهنز> بهذي الهدنءاهتلزعم ل تأ اكو ةءيظن ةلزعم ه دنع اهتازمم تاكو هئاسن

 رك ذا ىلا تلافف ًاقريال يذلا عمدلاو بهذيال ىذلا نزالا اذهام كمي و اهل لاتف ناميل- ىلع
 نهوظعا وداكلم هللا كلدبادف ناءيلاهل لافف كلذ ىنازحيف هيفناك اموهناطا سو هكا هرك ذأو أ
 كلذناتلاق هككالذ نم كلريخ وهو مالسالا ىلاّلا كادهو هناطلس نم مظعأوه اناطا سو هككملا
 ينهتروص ىل نورومصي نيطايشلا ترماكناولذ نزلا ند ىرتاه ىننأ ذأ هتركذ اذا ينكاوكلذك

 ا ىدقت ىف ريكا صعب ن 0 ىيلس ١ وقز> كلذ بهل نا توجرل ةيشعو ةركب هارأ اهي قانا ىلا ىراد

 ىلا تراظن ي هحاط ةولث ل امس هئم اور 5 ىحاهراد قابم اةرودصاش اولثع نا نيط ذا نا

 قا هبات لثع هندرو 5 وو هةعصقو هنرزأف هوعأ ص نيح هيأا تدمدو هيف حودال هناالإ هئمعل امد |

 ا 1 ءدذل نودج و مهل وع سدو اه لأ الوىف ديلا اددغتاهرا دنمهنأءم كب جرخاذا تناك اهنا م اىسدلب ناك

 نيعبرأ كلذ نم ءىش ل اا واكل لعق تمرر نقلا حرت ركل قهعم عنصن ”تناكاك

 لو دهب لوذددار :أ ةعاس ى أ ناماس با,نع درءالز راكوأتي دص ناكوايخرب نب فص كلذ كما“

 نأ تدم ,> أ دقو ىنم باهذلا ناح دقو ىرمتدفت و ىماظعقدو ينسربك هلل يا بلا قف ءانافايئاغمأ ار | ضاخ

 د ام سضممل س انالعأ وممف ى ملعب موماع اوى ِ أدل هللا ءأء 1 :أنم م يذم نه هيفرأ 5 ذأت ولا لبقاماقمموقأ

 ين' أو ىلامت هللا ايبن أن« يضم نهر لو ابيطخ مهيفم اقْوساناانا ماس هلعمؤس لءفالاقف عرومأ نمريثك نه

 ينكعر وأو 2 ارخص ق كك > أ ناكامهللاقف ناماس ىلا ىوتنا يت هبوللا مبلضف امرك ذو هيقاع ىب :لكىلع

 | فرصنا مث كرغصف هركيام لك نم كدعب أو كرغص يف كيمأ كحأو ك ارغص يف كلضفأو كرغص

 فص ايدلل لاق ا املف ها لسرأ هراو نامل مس ل ا>داعملف اظرف 2 "ةلعما قح كلذ نم هسفت يتناول

 نم يغهنمتركذ 5

 00 3 لكنا ما رع نا نيد أ 3 كوع هللأ يقينا هلام 0

 تاه ىفروطاا 0 هنا مث 2 9 ل كال“ بقاعو مصل كإ ردك هراد 1 مي

 | هد>و صضرالا نهةالؤ ىلا جرخ من امسيلف مد تاذ ةأرما امسعالو راكبالا الا افزغال باي

 | هللاللذتدب ايثإ هيف كممتو دامرلا كلذ ىلع ساج يت> ىلاعت هللاىلا ابئات لبقأ مث شرففدامر. رمأو
 ىغبني ناك امبر لوقةي اميف لوقي و هراد ىف ناك ام رفة: ووعد و ىكيي هيلا اعرضتو لاعت

 | ىسمأ ىد هموي اذك ل لذ ك ايغةدابعم,يلاهأو مهر ود ف اورقيناو كريغ اودبع,نادواد لكول

 | امل مرومأ نم لاح لك ىلعو مهنامزأ لك ىناريخ مسييلع تينئ اق ىلاعت هللا ءايبن أن

 ا ةتدحأ ىذلا ف ىريمأ نه كلذ ىوس ا هدد لإ تزن نر ع يار ذ

 ىلا: هللا لا ملت

 ونمو ةعاظا نسدح

 هتمحرو هتاوععإ هرفذلاو

 همركو هليضفد هوفعو

 هموهدوجو هناس>او

 افءارضي ا هنع ك>و) نيم

 لاق هنأ (دنع ىلا هللا

 نعى احا :ضعب ىلأ -
 هل تاقث يتلون بيس

 برش )ع اكتم تت

 دي راج تيت اف رم

 تدلوف امتدلوةساف ةليج

 نسا تاذ ةسوقن أت 1

 تفخشو !متء.حافلامجو

 ١ تءرعرتو تربك اهلنا

 اذا تنكفاهتفاأو ىنتفلأ
 ركسلا ةينآ تءعضو

 ىلعهقي رهتو هيلع ىب ذا
 اهرع غاب الف ضرالا

 قدمك اف تنام نيتأس

 ناك املف اهيلع نزلا

 ره ند فصنلا ليا

 ا لل تناكو نابع
 5 ايلف را. اوم تب
 دق رومقلا لها زاك تيار

 اورش>و مثروبق نماوهاف
 دقق أك ولج وزع هللا ىلا

 انا ايف موعم ترشد

 نما: وص كعيم دا كل دكا

 اذاف هو<ك تفتلاف يناخ

 دقق ودة هناك ابعثل

 ينءقليل هاف حف و نقل

 اعزف اع رمد هنم تررفف

 يقل 0 اذاو اب وعرم

 هييطةخنار هيلغب ايما

 يقي رط يف سلاجو هو
 ىلع در هيلع تلاذف احح



 فرجا هل تلقف مالسسلا
 نايعثلا اذه ند ىنثغاو

 خيشلا لاقف
 نكلو ىنم ىوقا اذهو

 هللا لعاف برهلا ف عرسأ

 كيجني نمكارذسإ ىل اعت
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 ىت> ان راه تررغ4ف هنم

 فريعض ىلا

 نع فرش ىلع كت دءره

 أ تفرشاو ةمايقلا فئارش
 نابعثااو ناريناا.:اقيط ىلع

 طقمانا تدكف ىلط ىف
 | جادف هنم يعزف نه راثلايف

 نر رانلا ٠ ند 2

 ناهطاق أمله ا نم ثا عجرا

 لآ تمدرو 2-0

 خيشاب هل تاقف + خيشلا

 ترجتساو كب تت

 0 قريت نأت يبأف كيف
 | ملف نايمثلا نك

 لاقو ىكبف لاق ىريجن
 فيعض ىن اك غاب ام كالاماي

 هيف ناو لبا اذه ىلا رس

 كو دع نم كرحر كلارك

 كلأم لاق ينمىوقاودهو

 وه اذاف لوجلا ىلا ترسف

 تارك ه.فو مطع لبج

 لع ةقلعم روةسو ةمرخع

 تكا عصرم رمحال

 رهوجلاو قاؤالاو ردلاو

 وءئزا ىداني كلع اذاو

 0 اوفرشاو روتسلا

5 

: 

 ارق عمتجاو هيكح سانلا ركناف اناركن# | د

 هع هيض ميا

 دارأو!ةجاح ءامغق دارأوأ هبهذم لخو اذا ناك ةنيءا الاقي ةد-يلو هلتناكو ه راد ىلاعجرم

 هءاخ نالرهطتم وهرالاهءاخ 0 اكو رهطت, هو اهد_نع هءاخ م هلاسأ نم 3 ارهاةباصأ

 هللالوسر د هللاالاةلاال هيلع بوتكم ماللا هيلعلب رب-ج اهب هانأ ءارضخةتوقاي نم ناك
 لوخ ندنعهعمشن ناك ا اهدنع مايالا ن 3 هءعضوفهعاخ ىف كام ن ناكو مل-سو هلع هللا ىل ص

 ركنا !منالن اءاس هتئظ اذ 0

 تفاكسمف ن ناواس رب رسب ىلع س اج نحجرخ ديف 00 ف ىعاخ ةن ا ايلافذ ايش

 هسفنو هلاد نمربغت دقو ة- :مأ ىل ىنافن املس جد

 دواد ع نب ناعاس لاق تنأ نمد تاافف ىناخ ة 3 5 ان لةؤ هآر نه لك دنع هنم ادووعم ن كا

 كو نام ةروص ىلع ر>بلاب > | ص ناطي ثاااعاتاف هيهذم

 2 نيطاي_كثلاو ريالاز نجلاو ريطلا ه- هلع

 فرمف :<-امر رهىلع سااج وهاهو هءاخن> 1م ناد ام ءا> د دف ناحناس تأ تبذك تااقف

 كوعف ل نا ارمءا ىف رود نك رادلا يلع تفث 1 ل ءدجحو كل اهءاس جد تح كرد لو ةفئطخلا نأ

 فاو نونا ل هىلا اورظا نولوقيو هل وماما و باترتلا هَ هلع نوثديف دواد ن سس نامءلس نأ

 لقي ناك رحل أ |مجوتم 2 الذ كاع آس ءآر ل نإ مس هنأ 0 معزي« يد

 ىددا عا ىنتعأ اذاف نيدكمس مول لك هنوطعيف قوسلاىلاَر ديرلا نه ردبلا باح صال ناتيحلا

 ديعي نولا كلذ ناك امةدع اح أيص نيعإ رأكلذك كف ١ 0ك ايف ىرخالاىوشو ةفغرأب نيدكمسلا

 تيصاآلانفانوب نيعا رالا كلت قناطيشلاهللاو م ىلع ؟> لأ ارسا ىف :ءاماءوأ,د متحرا تس فصاركن :اقهرادف

 هثا-أ ىلع لخدا ى> ىول مما لاقف معأ اولاقتد ا راهيل س كح فالتخا نم مني ارلهلمت كا |

 نه لاقفهئا- ىلع لخ دف هتينالعو سانلارمأةماعن نم هأن "نام هرم ة ضاع قهتم نر دألهن ا

 نه لحال 00-- ارماعديام دشأ انملقفان رك اامدواد ْن 5 نس نركت اله 37 و

 هيما قال ا ب ؟ارسسا ينب ىلا ج

 م فذقفرديلا 0 ناطيشلا لازاح اص نودب نأ ترحم الف ةفاغلا ّ 6 مظعأ

 هاطعأو اثءااناك اذا يت> كالز هموي ردص نامل سهلل لمع دقو نداي .صلا ضعب اهداطصاف كه ه2 هاتي اف هيف

 قسبإ قلا عابف ف ةدككش نابلس لش مناهل تعاتبا يتلا سلا 6 0 نكو نةكهسلا

 هذ اكان مموج 2 هعاخ دجوف ام وشل !مةشف يرخالا 5 لإ د 1 ةفغرالاب ما انا اهنطي

 معو س اذلاىلع لبقأو نيطايشلاو قيناالاو نجلاو ريطلا هلع تفكمف اذحاس عقوو هذي يف هلع دعو

 رخهنام نيبلاءالبلاو هاذه نانوم اردد لان رهللان اتصل اقف ةباند

 هيلذ نم ةب وتلا روظأو هكشلم ىلا عجرف نئولا ةدابع نم هراد ىف. تع ا! هيلع ليلا

 هل-خداف ةرذصهل تحنف هبت تأ ىدح نيطايشلا هتبلطف دراما رذصب ىتوتئالاقو نيطايشاا رمأ م
 تهو تيد_>ح 0 ا 3 صاصرلاو ديدملاب| مقاوأ م ىرخان هيلع دس 5 امف

 اه لاقي نونمقأ ارما تناكو ةأرما ةئام ناهيلسا ناك كلذ بيسىف م« ىدسلا لاق وإلا هيام نب

 ص ًايبومتاغاعزت ةيهدم لخدوأ هنحاح يان 3 ادارأ اذا ن“ و ءدنعنونمآو هئاسأ رأ معو ةدارج

 321 000 هدب ىخأنا هلتلاقو مالا هاموب هب ءادسؤ اهريغسانلا ند ادحأ هيلع

 يناطيشلا هن ىلتناف لعفيلو معن لاقف كءاح اد داهوضقتنأ

 ناله اسف هدءإ نامداس 0 ءءلس سا قا ت.دح ءأدعق هتتطع اف ماذلات اه اطلاغف هتروص

 أمون نيعب رأس انل!نيب يحب نا ناطيشلا ثكمو ايئان 00 هذخا:+مأهل تااقف هعاخ هيطعت

 نمل اوركذذ هل هئاسأ ىلع اولد يح > اوادؤ مواماعو ليئارس

 جرخف عدا لخدو هعاذ اهاطعاف هلو



 إ

 فلن

 سلف ةماكح ها و هلقع بهزدق نامما سناك نافاده ركدأدق ندور نافذاو ا

 اورشن مهمنامن مهسلاب# اوذخأو هب اوقدع أو هونأ تح نوشعاولبقاف لاق كلذ دنع ءاسنلا ىكب وكالذ
 هماتاف ردعبلا ىف هنمما اهنا عقوذر>بلا ىلا به دىح مهد أ نيب نم راطةاروتلااارؤرق امو اهٌؤرةفةاروتلا

 دقو مئاح وهو نيدأ» حلا نكد دايص كلام منا ىت> !ممف ناكىت خا هتلاح ىلع 2 امس لب ٍةأو لاق توحلا

 هدجّشف ةأوصما 4 رضف موضع هي ةملأ ماَقُف دوادنب نامءاس ىف جا لاقو مه ديص نم مب همطتساف هعوج كح

 ثدح تءنص كك هلاو "اقره د يذلا موي> اص نودارصل مالف ردبلا «ىطاش ل وهر همدلاسف

 ملأ نم هيف ناك ١ هلغشي ملف مه دنع برض ام نيتك دس هوطءاف دوادن نامل هن معز هذال اقف هتب رض

 ا هيأوو 1خافامها د> | نطب ىفدع اخد جوف اهباسغب لءجواءبنطإ قش ةر>بل' ءىطاشىلاماق ى> برضلا

 ٌ لاتةاوهنصامهيااذو رذتءيارئاجفموقلا هفرعث هيلع تماح يت>ريطا'تءاحو هءاهب رهك_!مهياعهللادرف

 ىت> ءاح مث هنم دبالزاك ام اذه ؟:مناك امىلع ؟<.ولأ الو 1 اودع ىلع مذ _خاؤأام

 ظ هقبطأ مث ديدح نم قودنص ىف هلعجن هبىناف هعاخ ذخأ ىذلا ناطيشلاب اوتار نأرمأو هكلم

 (تاياورلاض.؛يفو) ةعاسلا ىلا كلذك هيفوهور>بلا ف ىتلاف هب رمأ مهعاخب همتخو لفقب هياعلفقأو
 م متالعا طقس نتنفا مالسلا يلع نامت
 هدب نم طقسف

 لهاو كلمع ىري ساو كماقم موقأ :او كينذ نم ايئان هللا ىلا:رفف امو رشع ةعب رأ كسامتيال ماهلاو

 فصآ ذخاو هب ر ىلا اب راه زامل سرفف ككلم ىلا كدر و كيلع هللا بوتي. نا ىلا كريس كتودد

او ىلاعت هللا لاق ىذلا دسجلا لا, تدثف هدب يف هعضوف متاحا
 ا بنتاكفصاوه بانا متادسج هيسركىلعانيقل

 ةعل راولءعب لمعت وةاريسإ ريالا هملاعو نا هلم كإإم يف فصآ ماقأف باةكسلان م هدنع ناكو نام اس

 هل نم فصآ ماقأف هكسلم هيلعهشلادر و ىلاعت هللايلا ابئات هازنم ىلا نابلس عجرنأ يلااموب رشع
 لابطال بكا رك داوم (ليقو) تدشن هدب ىف ماحلا ناع و هيسرك ىلع ناماس س احو

 نأديلا هللا ىحوأف م ايأ ةثالث سان'أ نع بجتدا دداد نب ناميل-نأب يسم ا نبديعس نع هداَس ا

 ثيدح رك ذوملاظ ند امولظمفصنت+ و مهرومأ يفر ظنت لفم 0 ةثالث يدابع نع تبجتحا ناماساب

 لاقفن بدعأل كلذ تركذ هبجوهّللأ مرك لع لاق هرذآى لاقوهانيو ناك هأنا ناطي كل لا مئاحلا

 0 ةرشابملاب هئايبنأ ءاسن ىلع ناطيشلا طمس نأ هللا ذونو هئاسن ىلع طا.دل ىلاعت هللاناك ام

 هاء, قيلاو لاو الا حصا لوقا اذهو حيبقلا اذه لثم نع هءامدت !ىلاءنهّللا هز لقد د كلذ لقتعل

 ةأرماج و زتالذا ىماهن ا ناميللس ةذتف بيب ناكنب رسفملا ضعب (لاقو) ىوقتلا ىلا ب رقاوىلاعت
 باصا ل مالسااهيلعزاءا-نا (ليقو) كلذىلع بقوءف مهريغنم ةأرما جو زنف ليئارسسا ين نمالا
 ينتهرك اناهلتلافف ناءا سام فوذف تعنتمافمالسالا !ميلع ضرعو امم بجعا نوديص كلملا تنب

 نماهل امنص دبعت تناكف ةكرشم اهبج وزن اهسفن لتقتنا ناملس فاذف يسن تاتق !مالسالا ىلع

 امون نيمإ را هكلم لاوزي ناملس بق وءف تماسانا ىلا ناماس نمةيغخ ىف اح ابص نيد را ةتوقاي

 دلو ش اعنا ض..بل ممض.لاقف نيطايا!تءمتجاف نب !ناميل دلو كلذ لاوز بيس ق ( يبعشلا لاقو)
 بادسلارماف كلذ ناما- ف هل. توادهدلو رةةننا انليه-ف ةرذيسلاو ءالبلا نم هيف نحت 0 كفن +

 هذ وزعت :] هللا هينأمف نطاينشلا 5 ةرضهنه اف با احسلاىقهنبا ادغو ءتلمدف حا تأ ماو هئبأ ذخأتنا

 هيسركىلع انيقلاو هلوقب انيلعهللا هصقىذلا دسجلا وهو هيسرك ىلع يتاذ دلولا تو نيطابشلالا انا

 | لمست

 * د لوف ام تؤامتل ا

 ١ ةياع هد داعأو 3 أهءاس هذُحاف هك 1ههمذ ناكوو 00

 كَ لب نوةةم كنان ايل سأ فص لاقفةنتفلا نقيأ هد ف تيشال نام.اسوآر اماذ

 لافظا تؤذرشاو روتسلا

 0 رز اًثالكهوجوب لع

 اوذرشأ ضعب ىلع مهضعإ

 نايءثلا هنم برق دقف 5

 كاملاتهرما قريدتموهو

 تراظاف لعملك اوف رشاذ

 ىنتأر اماف مهيف قنب ااذاف
 هللاو ىلا اذه تلاقو تكب

 نارمثلا يل اهديب تراك دام

 ىلا اهدي تدمرايراه ىلوذ

 َى
 هيو يح اك ىنتلخداو

 تدندأ فول هنع لك

 تارقف كلذ ىلءىلاع: هللا

 فتكأاأبي ملا ىلاعتهلوق نبا
 عش نا اونم نيذالا

 كلام لاق هللارك ذا مم واق

 الت اقو كاز دنع تكيف

 نارذقلا نوفر: ملا

 اهل تاقف من تلاقف

 نايمثلا اذه ن ء يبربخا

 ينكلام نرادارا ىذلا

 كي معاذه ىدلوابتلاقف

 ك.سفن للع هني وق هوسلا

 ' رانلايف كيقلي ناداك يتح
 اهاها نم نك_:مكناالولف

 نهواحلتلقف اممف تءقول

 ىذلا فيعضلا خيشلا|ذه

 تلاقف ين“ غإ لف هإ تشغ تقنعسأ

 هتفعضا حلاصلا كلمعاذه

 ناىلعةردق هلزكي مل ىتح !

 . املتلقف ايش كنع عفدي
 تأاقؤ انوه نوءنصتامو

 ق->انهه نومرقم نحب

 ؟هودقرظننا ةعاسلاموقت

 0 ذف انيلع 1



 ىلاعت هللاىلا تد”و ردا

 | ّى وثب سادد ناكف

 هللاو كالز ىلع لرملاو

 || مهصصعإ نع ىدو ( عا

 ةيلاك 2 اكو فاوطاا

 وهو نيز> لاحب قطني
 كقهطأ 51 5 لوقي

 ديعلا ىلء يلق ناف ميدقلا

 عامل ىلق 0 اطتف لاق مةم

 تادف ةأ .أرما ىد

 : تأاقف هلأ ها كياع

 ا هللا دبعأي ماليسلا كيعو

 ة هللا كلاسأ اه ' تاقف

 مدسقلا ديعلا ام مظنلا

 ٍ مهتم هساع كيلق ىذلا

 00 اذ_هاي تاأذف
 | يلا ىل»ه تءسقأ

 0 2-5 كتءاطام

 يلا اذهيلار ا

 ع هبجوو هموأ يف طذإ يصب

 نهتجر> تااتفر.ءةلك

 جحال هب ةلءاحان او دلل
 رحبلاتنكرذ تيباا اذه
 اهريف انرسو ةنيفدس ىف

 م6٠ 0
 تجرخ ذا كاد ن#

 ة جرم ا يذلا
 بق اعيف م

 ملعا ىلاعت هللاو بائامث اذ سدي ١

 ةمرمالا غب قد جرف وقوف لق هأ اواق هل ف ءاشي امو سيلبا مهل لافف هيف نحن | : '

 بجتحي مال.لا هيلع نامياس ناك هريغو سابع نبا (لاق) مالا هيلع ناميلس تام دقو اليلقالا | تا
 ا اداثدوح تاصخملا

 ٍ مالا

 أت ملكف حبر انياع

 | اهباكت قرغو بكرال
 0 أهتمبف حول ىل ١ توجاف

 أ ىذخاداةلخ اكل ىلعانأ
 يد "١١د تدضوف قالا

 ا
 ْ ا!ذأو ترافنف يدا ند

ْ 
ٍ 

| 
/ 

0 

"01 

 «مإلسلا هيلع ناعم ةائو 0 ف باإ

 هللاهدر نادعب هكا»٠يف ناسياس بيل خد راعاا لها لاق بالا ترالاهيلع | نيرغَق |ملو

 تايسار رودوو باوجلاك نافجو لياعو تل را# نم ءاشيام نيطامشااو نجلا 42 20 1

 كثءح ىلا ملقنو ةليةثا!ةراجحلا لم م هرحاب رءاشي نمقاطي ىءادي نمن طابشلا نم دش وكالذ ريغو ا 0 5

 لاقف هيف ن# ال ةقاط الد 000 ق'نواد 0 الا 1 لاق ا ١ ىانا امايب لاق هنأ ( هنع

 لاقةحارف مناف لاق معن اولاق ايش نوامحتال اغارف نوءجرتو ةراجحلا نولم# مر

 منا فيك لاعف سلبا مهءاجنت 3 و نيبعاذ المحب نا مهرماف ناميلس كلذ حب رلا تغلباف

 لاقمءناولاق ليللاب نومانتا سدلبا مط لافف نيعجارو نيبهاذ نول
 سلبا م ايزتف راهنلاو لوللاب اولمعي نا مهرماف ناميلس كالذ حب رلا تغاباف لاق ةحار ىف مناف

 اهف ان 0 !اق منا فيك لافف لمعلا يف نويئاد مناور امنلاو لوألا نولءعي مهنا هيلاا 0

 اوثباي يلف ها

 ويهذت سلبا

 مهنا دوربسخاو هيلا اوكف

 هب اريثو هماعطا ٠ هيف لخدي ع او كلذ نم لقارت نب ربهشلاورهشااو نيتنلاو ةنسأ|س دقملا تاب ف

 كح هنأ كلذ 05 ةرهأ ءلد ناكو ا مف تام ق يأ ةرملايف هل> د

 تأ 5 مه ىال و - اذكوا انك ىهدأ ة ةر حشا ! لوةتف كمساام كالا || 1 تلم عاش سدقلا

 تدبب هل تينتاللا هيف حبري امون ن

 اذك ناكمفف 8 ابيلع ب2 سرد 0-5 تناك ناف عطقتف اهم ا اذو اك | لوتتن

 هيدي نيب ةمر اند 2 ىاردا اموت ىلصي وه امتيبق اذكو اذكل عك اودلت ناك ناو اذ حو

 دراد نيناماس لاقف دجسملا اذه بارك تلاق كتنن ٠ اعدل لاقذب ونرحلا تلاق كءسااماط لاف

 فاش غول 2سم تدب بار>و 5 اله ا مجو ىلع هاثنأ ىحانأو هب رع أ ىلاعت هللا ناك ام ا

 00 0 نوديالنجلاذأ ننال قح قود * نأ ىل مغ 1 2 ل طأ اح

 راوناغو اي عممهودح أ نيطابشلا ند ءالذ لوا لا كاملا 0 قاف 0 ل

 هأتاؤ لاق ىلع 2 ترد اذاتوأا كالا داماس لاقدي زر 2س نءرااد.ء (لاقو)' م

 ماقف باب ا راوق نماحرصالاونبف نياعاي_ثلااعدفةمإ وس كال ىقب دقو كب ترءادق ناماساي لاتف

 ةياوريفو) هاصعىلءع“ ىكدتم وهو هحور ضر.:ذ توما كلهم اع لذ دف هاصع لع مك تاو ىلع

 مويللعرهامو نورتاف اه كلا نمىلات : |ىل اء: هللا نإ هب. احرص الموب تاذلاقم اء ادلع تأ اس ذا (ىرخأ

 نكلودهيف مغاالو ليالا يلاىلوةصيدحاو مون ىلن وكي ا ا قكدامف

 . ن*عنمو هيلع لوخدلا نهساأنلا عنمودباوبا قالغار أر اريصق ل>ردغا|نهذاك اهلفادغمويلا كلذ

 ْلأَز ظني اهيلع“ مك:اود رصخ قوف امعضو وهدي اصلا ل د 5 م هؤوسإ ايش عمس الغل ةيلا رابذالإا -

 0 ا اللام ر هقلا بناح نه4هيلع جب رخدق ضد 0 هملع ا رس>اباشرأ ظاذا هك لام

 كعئمام أهلوخود نمتعنم دقوى / ذا ريغب رمصتلا اذه ىبع تل دافيكل ةمالسلا كد دلعو لاقف ن أميل هاي

 ينءفدي.الو بجاح ينبح ٠ يذلا انأ لاثذ ة ىذا ريغب ىرصق تاخد نيح ين نيهان ادا او باويا

 .ناميلس هل لاقف نذاريفب رصقلا اذه لخدال تنك امو أشرلا مهنم لبقأالو : كوللا فاخأالو با وبلا



 مهن لاق توما كلم تناذل لاقف توملا كإ ههنا لعو ناميلس دءترافلاق ىبرهل لافف هلو> ديف كلن ذانف
 ا

 | صراف امندلا ققا#مل موب كلل ذو ءىث هيف كمغيال دك ةدع هيف كلوفص: اموي توراكنا ناءيلساي
 تناكواولاتهاصع لع ىك:ءو»و ة>ور توا كله ض.بةف ترما؟ضيقافلاق الدرمالهناذ كلب رءاضقب
 لاقف هفاخ بابو هيدي نيب باب نإباب بارحملل ناكوذاك امنياهالمصمو هبارحت لو>وهلو> عمت نيطايشلا
 هفاخ ىذلا بايلا نم ج رخاو هيدي نيب يذل'باباا نملخدافاديلج تنك نا هب>اصل نيط ايشا| ضعب
 هتوص عم: ملف ناطيشلا كلذرف قرت>!الا بارا يف نامل سىللارظنب ناطيش نكي مو ضعبلا كلذلخدف ا

 دقن اء راسنا ساناارب> اف جرخل اتي طةسدقو نايل س ىلارظنف قرتح ملف تدببلاب فق اوف ع مسا لف عجرم
 ١ اوملعي لف ةضرالا اتاك أدق ةشبإلا ةغلباصعلا مو هتاسنم او اجو و هوج رخاف هيلع او>تفف تام
 تامدقه ود جوفو>نلا كلذ لعاو.س> مئةليل واموب اهنم تلك افاصعاا ىلعةضرالا اوهضوف تامك ذنم
 جورهلا نعهسابتحا نورك الو يحهنا نوبسحي وهيا نورظني و هيدي نيب نولعي اوناكو ةنس ذنم
 الماك الو> هتومدع هلزونادي اوكف ( دوعسم نءا ةياورىفر) كلذلبق ه:البص لوطا سانلا ىلا
 ناميلس توهاو لا بيغلا اوملع مهناولف بيغلا لءمهئاعدا يف نوبذكي اوناك نجلا نا سانلا نقياف
 ماعطلا نياك ا" تنكول ةضرالل اولاق نيطاي ثلا نا مث هل نولمعي ةنس باذءلاو ءانعا ىف اوئبلي ملو
 ءاملا كيلا لقنن انكلو بارشلا بذعا كانيقسل ءاملا نيب رشت تنكولو ماعطلا بيطاب كلذينال
 نكست نيطايشلاو نيطاي_ثلا هب اممتانام وهف بشحلا فوج ىف نوحي يذلف كل اركش نيطلاو
 ةبالا هتاسنم لك اتضرالاةبارالاهتوم لعؤ_طلدام توملا هيلع انيضق املف ىلا: هلوق كلذف اهيلا
 كلذو ةنسنومعب رااهنم هكلمةدموةنس نيسخواث الث مالسلاهيلع ن اهيل رعذاك (خا راتلا لعالاق)
 كالم 5 5 هكلم نم نيضم نينس عإ رالسدةملا تدب ءانن ىق ادد اوةنس ةرشع ثالث نباوهو كلمدتا
 ناكو ضبق مث الوسر نكي مو ايد ناكودهللا هأينف هفاذجةسأ دق ناكو مءي>ر هللاةيهلنبا ناوأس دعإ نه
 مث # ةنس ةرشع عبس هكلم

 مهئفس تبرضف جاومالاو حابرلا مهيلعدللا ثدب اهيمجا وبكراذا ت>رحبلااو دصقف مهتمزهف الملا مويلع
 مهادات قلاّقح جاومالاتب رطضاو هعم ناك نمو دنهلا حورقرغوت رسكتف ضعب يفاهضعب |

 نب رك اذلا نمهل اونوكو ىلاعتهللا ؟<هنغام اوذخ نأ اودونو ل.ءارسا ين ةل* ىلا مهبلسو مهلاومأو
 رظلا مهيف روظنا ىلا ىلاءتهللا مهك-اهيف مجريغو قارعلا كوله نمثالم دعب كله كولملا موزغت لزنإ م
 برطغف ىل عت هللا كودنه مانصالا ليارمسا ىفا كولم ضد ديعو ىصاعملا مهي: تشفو ناسفلاو

 مويلع رارعر لايندو ءايهراو ءايعش ريخو هب لصتر امو رصنت# ةصق قسا< 0

 ( مالسااو ةالصلا ءايدنالا عمج ىلعو

| 
 ايصح نب رئاكلل منيجانلمج و لجو زءهلوق ىلا باتكلاق ليئارسا ىن ىلا انيضقو يللاعتهللا لاق

٠ 

 (مالسلاه يلع ءايءشةصق )ل ١
 ليئارسا يفا ربح يدو» ىلع ىلع: هللا لزنا امناكرابخالاوريسأا لهانه هريغو قدعسا نبدخلاق ا

 ا مْ ب ةئلس نيةدو ان الل هكلمناكو مهيحر نايف هزبأ هدمب مركلم ١

 ١ تقرتفاو هفهضل كولملا هيف عمطفاسنلا قرع هبرتعب جر عأ ناكو ا اص الجر ناكوايذ نم اسأهثب اهدعب كالم
 | هللا ثيديف ةرييك ةلمبقو ريثكع مج يف دنا حود هل لاقي دزطلا كولم 0 كلم مهازغف لكل 5ك يفإ كولم ٠

 | هللا

 0 ل تس عجب ست تس هس

 | يرو 1 وهامتدبف

 لاجر نم حالم لجد ا
 يلا ل صو دق ةنيفسلا | لاقف ينخر ام هيف عمسا الو ىلوفصي نا تدرا موناذه توا كالمايلاق كدور ضبقاللاق تئج ميفلاق

 حوللا كذ ىلع ىعم له> د

 كاوها تازام هللاولاقف
 ثاصح دقو ةنيفسلا ىفاءاو
 نم ىننكف لك

 يف كدتيءر الاو كفن

 كحواذهاي تاقف ردعيلا

 تيأر اميف كلراك اما
 لق ىل لاةف ةربعوةرك نت

 ' ةديدع ارارم كلذتيار

 حلا منىلا؛ الانا توحد
 هل تاقو هنم تنفذ ىلع

 ىبصلا اذه ماني يت>البم

 يمرو يرج> نم هدخ 9

 تيارا_هلذ رحبلا يف هب

 ىريصلاب لعفامو هتءارج

 نرك دازو يباق راط
 ءاهسلا ىلا يفرط تمءفرف

 نيب لو< نماي تاقو

 نيإو ينيب لح هباقوهرملا
 هلأ :زعوف قسافا اذه

 ن' تغرذاه هلالدو

 ةميظعةبادو الا مالكا

 تجرؤ ر>بلا ب اود ند

 ىلعند تل اتايكلا

 ءاملا يف هب تصاغو حوالا

 ىلع ىلا: هللا تدددعا

 ىلع يىد>و ترو كلذ
 ىلا ىقودازفحوالاكاذ
 تيكبو ىنيعةرقو ىداد
 اديدش ءاكب هدقف ىلع

 ارعش تدشناو

 ىدلو ىبيب> نيعأأةرق

 ىدإج ىئانتل ىنمعاض

 ءكةافاقيرغ ىمسج نكينا
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 ىب لحام ىرتدق ىلا |

 ىدي ..ىلع ربصلا غرفاف

 امحار يل ركو لمشلاع مجاف

 ىو-فقا كف ىئاجرف

 ىددع

 ىلا ىهول تيقب مثتلاق

 الفةدي رفةدي>و ليللا

 تازافرحبلا ىفحول» علقب

 ةميظع ةنماسلإ وطه

 مشب ىنوعضوو حوالا
 اذهىدلوب اداف ترطنف

 تلقو ءيلع تيمارتف مهني

 ن- انب اولاقف ىبصلأ

 ةنيفسلاتثجذزأ كورااس

 اهئاك ةبادب اذافا:رطنفانب

 تركشو قىصقب مهنأدح

 هتدهاعو ىنلاناام ىلع ىر

 الو هما نع حرباال نا

 امو هتمدخ نع وهلا الو

 ىطعالا ايم كلذ دعب هتلاس

 اهيلا يدي,ترددفلاق هايا

 تلاقو املبقت ه ةققنل

 هلاضفاب كث دحا ينع كيا

 كفرأا ذخاوهلاونو همرتو

 اهيلع ردقا ملفهريغ كانو

 |هتكرتف ائيش ذخات نأ

 هللأ احر اهنع تفرصناو

 نيم !نيماسااوامب انففت و

 أ نمىلاءتدلل ادجاسرخ مهآر اماذ ليئارسا ينب كلم مهباوتأ مث عماوجلا يف مهولمأ رصنت مهدحأ ا

 ا

 ض | ضرالا ىف ندسفتل 00 ارمسا ىني ىلا ايضقو ىلاعت هللا لاق اك هديب نولعاذ مهام لا

 2| لراكو بونذلاو ثادحالا نوبكري ليئارساونب تناكف اريصح هلوق يل اريبك اولع ناعتلو نيترع

 1 ا عئاقولا كلت نم مع قل ذببسإ مهب لزنامل وا ناكو مهلا اناسد>او مويلع افطعت موهنع زواجتي ىل اع: هللا

 | اكد كل ءاذاىلاء”هللاناكوذقي دص يعدإ ؛ ناكممنماك هنا مالسلاهيلعى هوم ناسا ىلع ىلاع:هّللاربخ ا اك

 .مهروم | نم ثدي اميف ىلاعت هللا و هنيب مف ةطساو نوكي وهد شري و هددمس, ايبنهل ثعب كولملا نم

 ءاعدلاو تاركتملاو ىداعملا نع ىهنلاو ةاروتلا ماكحاب مثورماي نا مثرماي اعاو اياتك مهيلع لزب الو

 ايركر ثعبم لبق كلذو ءايضما نب ءايءشىلاعتهّللا ثعب كلملا كلذ كالماماف تاغاطلا نم اوكرتامىلا

 بكار كيتايهنافرشبا لاقف بارحلا هيااكش نيحسدقملا تب رشبيذلاوهءايعشو ىضعو ىو

 مهيفهكلم ىغتنا امافانامز سدقملا تدب و ليئارسا ينب كلما كلذ كلف ريعباا بح اصوهدعب نمورامخا

 هدونجووه لزنف لباب كلم بي راج:س مهيلع هللا ثءيذ همم ءامشو ةئيدرلا ثادد>الا مهيف تمىظع

 ةديدشةحرق هقاس ىف ضيرر٠ كاللاو سدقاا تدب لوح لزن يح ارئاس لبقاف ةيارفلا ةئاتسيف

 ةياز فااةئاتس ىفهدونجوو» لز:دق لباب كلم بي راجنسنا ليئارساىنب كالمايلاةف ءايمث هيلا ءاجف

 يناي لاقو كلملا ىلع كلزربكف مهنع اوقرفتو سانلا مه اهدق ءسدقملا تدبلزن د ارئاس لبقاو

 هدونجو بيراجنس انودعب و اذب هللا لعفي ف كه ؛انريذتف ثدحاميف هللا نه*ىحو كانا لو هللا

 ليثارسا ينب كلمتنا نا مالسأا هيلع ءارعش يلا ىلاعت هللا يح وأذا كلذك مهانيبف ىحو تاي ينلالاقف

 ةقد دص ءامعش ىلاف هترتعو ه:ب لها نم ءاشي نم هتك ىلع فلذخت:س و هتصوب ىصوي نأ هرءاف

 | لها نم ككلم ىلع حش نم فلختستو كتيصوب ىدو:نا كرءآنا ىلايحوا دقكب رنا لاقف

 1 هئاعدوف لاقو ىو اعدو ىلصو ييلاعت هللا ىلع لبقأ ةقيدصل ءايمش كلذ لاق املف تيمكناف كتيب
 سودقلا ةه“الا هلازباب رالا بروهللا قداص نظو صلخ تاق ىلاعت هللاىلا عرضت رد ىكدب ودو

 يف ىناضةنس>و ىلءفو قب ىنرك ذا مون ا الو ةنمس هلع اناا نمي فؤؤ راي مي> داي ن :محراب سدقملا

 ٍ همجر ووءاعد باجة سا هللا نأ 3 م تال قبن العو ىرس ينمد:لعأتنأو كنم ناك هلك كلزو ليث ارسا يف 3

 ١" هجروهل بادتسادق هب رزا كاللا ةقيدصرب# نا هرخأو ءاممشمىلا يملاعت هللا ي>واف اننا

 هدونججو لباب كلم بي راجنس هودع نم هللا هاناو ةنس ةرشع س# 5 رخأ دقو هنم لبقو

 لاقوىلاعت هللا دج ا سرد و لازطاهنع عطقن اوعجولا هنع بهذ كلذ هلل اقام: كلذب هربخاو هيلاءامعش ىلاف

 م كلملا ع 010 وءاشت نمكالم لا ىطع:ىذلات نأ تمظعتدت را و ت>حب.-و تدجس كلى انآهلا وىهغلااي

 تنأو نطابلاو رهاظ'ورخ"الاو لوالا تنأ ةداهشااو بيغلاملاع هاش نه لذة ءاش نمزء:وءاشت

 هللاىحوأ هسأر عفراملف ىعرضت ترو قوعوتبجأىذلا تنأ نب رطضملا ةوعد بيجتستو محرت

 لءفف ىفشيف هعحرق ىلعهل جيف نيتلاءاع هينايفهديبع نما دبعرمأي نأ ةقي دمع كلملل لق نأ ءايعش ىلا ىلاع"
 || قال لقءايمشاهللالاتف اذهانودعب عناص وهاعاماعانل لب نأ كب رلس ءايمشل كل'لاقفأربف كلذ
 ٍ نم رفن ةسخو ب راجنسالا مهلك نوم نودبصيس مهناو هنم كتيحتأو اذه كودع كتيقك

 |( ]| كافكدق ليئارسا ىب كلماي ةسنيدملا باب ىلع خرصي خراص مهءاج اوديصأ امل هباتكو هئاربك

 ا ملف بيراجتس سلا كالا جرخ املف اوكله دق همم نمو بي راجنس ناف جرخاف كودع هل

 | . ةراغم ف هئاربك نم رفت ةسمخ ىف هعم نمو وه بلطلا هكردا هيلط ىف كلملا ثعبف قوملايف دجوب



 هتوق والو ؟لتقي ملأ وب انب ر لعف ى رتفيك بي راج :ساي لاق مث رصعلا ىلا سهلا تعاط نيح 1

 نم جرخأ نأ 00 مك ابا هتردنو ؟ب رربخ ىنات أدق تو راجتس هل لاقف نولفاغ متأو نو

 ةوةثاانكداو ؟<_:وزغام تاقعو تء ه.ولف ىلقع ةلفالا ةوةشلايف ىنقلي موادشر» عطا لف يدالب

 كعم نمو كبي ملانب رناءاشاع مك انافك يذلا ن اعلا بر هللد اة دص لاةف لاق ىعم نهىلعو ىلع تاغ

 اورب#و ةرخكالا ىف اباذعو ايندلا يف ةواقش اودادْزتا كءم نموكاقبأاعا نكاو هيلع كتماركل
 ول ةدارق مدند هللا دنع نوها كعم نمو كمدلو - نع ب انب ر لءذ نم محير اع مءارونم

 امون نيءبس مهب فاطو عماوجلا ممباقر ىف فدقف هشيج ريما رءا ليئارسا ىنب كام نا مث« تانق

 بي راجنس لاذ مهنم لجر لكل ريعش نم نيفيغر موب لك مهمعطي ناكو ءايلياو سدقملا تيب لو>
 هللا ىحواف لتقلا نجسىلا كالملا مهب رهاف تدراام لءفاف انب لعءفت'مثريخ لتقلا ليئارسا ينب كال

 اوذابي يت>اوام>يلواو هركياو مهءارو نم اورذنيل هعم نمو بي راجن سل سرب كاملا لقا ءايعّشىلا

 اوم دق َىَح مهءارو زم اورذنيل هعم نيو بن راجنم جرذف لعفف كللذ كلل ءايعش غابق مهدالأب

 ككل اب هنروعسو هناهك هل لاق هدون# هللا لعن فيك مهريخ'ف سانلا با راجنس عمج اومدق املف لباب

 ناكود> ا اهءيطت سال ةمأ يدر انهط: ملف هيلا هللا ى>ودو مهيد ربدعو مهرب> كيلع صقن انك دق

 هناضق ىذقشي ر هدد لوعي اك لهعي ردت ناكر هنبا ناذاكوردنت< هدءل نم فتفاذت-او تام ًّ

 اوسفانتو ليئارسا يف رهاج رف ةقيدص ليئارسا يفإ كثالم ىلاعت هللا ض بق 6 ةنسةرشع 2 ثيلف

 مهابر نيذلا ليئارسا ىنب ناش ىذقي نا داراهللاناف يتصن اضراايو ىعمسا ءامساايلاقف ىحولاب هن اسامللا

 ىتااةمئاضلا مةأكمهو ةماركلاب مهمل ةةساوهدايءىلع مهلضفو هتماركب مبدخو هس !مهاعطصاو هةوعملا

 هذه لب وذ ري كهيلارب 2 حيي مظع مهنم قبب ملىت> اضعب مهضعب لتقف اهشايك تحطاذتف ترطب كلذ لعف

 ىرالارك ذي رالاناو هباتنيف هنطورك ذي ريعبلاناو رشا! مأريحلا مهءاجأ نو ردي الن يذلاةئط احلا ةمالا

 نب أن م ذوردبال موقلاءاله ناو هباتنيف هيف ح رسب يذلا ح رسم ارك ذي روث'اناو هعجاريف ياععبشي ىذلا
 نورتفيك مطلق هوء.سبل؛الثم مط براض ىناريالو رةبب اوسيل لوةعلاو بابلالاولو امسي
 اماعل بقاف يوق مكح براهل زاكو !ؤنارمعال الي وظا امزابارخ تيقبف اناومابارخ تناك ضرأ يف

 نماسرغاهماعتسن أو اًريرجأو اردقاه ؤدينتو ارادج اهيلع طاحأف هضرأ بر نأ هركو ةرامعلاب
 انيمأأي وق اظيفح ىأ رازهظفحتساو كلذىلوو اهاكراقلا عاونأ و بانعالاو ليخنلاو نامرلاو نوتي زلا

 ءام ضيغي راهرصقواهردج مده. نأ ىرن هذه ضرالا تس لاقفا ونرخ ام,ءاطءاج تءاطأ املف اهرظتناف

 رادجلان ا م لق ىلاعت هّللالاقف !هيف ناره الان اوه ةرلر أ ابارتح تناك ايريصت يداهسرغ قر و اهرهن

 مهطامعأ سارغااعلطأ ىذلا بونرهانا رمثسارغلاو يبن مةلاناوىناةكرماا ناوى ريشرصقلان اويتمذ

 مهولق نوسجنيو اهفاوجأ نوربطي و دجاسملاو تويبااىل نوديشي و اهئامدب ةإدزم مهنانب و اهنم

 (١؟ - صصق )

 سدلو منءلاورقبلاحب كب يلااون رقتيمم رفمطدشادب ريض لثمن و مه فن أ ىلع عءاضق مهيلع تدضق ىناو ةثيبللا

 3 املو أمم طظفذحو اهلي زهنمس أو امضي ر٠ىوادواهريدكربجو اهلاض عمجو اهدراش ىو" افاط ىعارال

 ىلصوملا هللا دبع نع ك>و

 (لاقدنا ذعىلا«:هللاىذر

 ناطو لجر اندنع ناك

 نمهماكب ناد>ا ردقب ال

 ناكو هتمر>ر هتبيه مظع

 ىن تعجل ءاكيلا كا

 هل تاقف ةولخ قري داقملا
 4: كلغشا يذلاام ىحااب

 بيس ناك ام هأوس نع

 : هل

 نع كدارفناو كيلوت

 8 :رظن ىلا رظنف سانلا

 ش رفصاو ىكب م ةركنم

 | لف هيأع يشع و هنول

 مالكلا هلآ قافا

 هتلامو باط4اهتفطالو

 هيلع تي او كلذنع

 ببس نع ينثدحم نا هلل
 ىبي وهو ىنادل كلذ

 مدخا تنك ىخااي لاقف

 لادبالا نم ناكو اذيش

 ناك ةئس نيعإ را.ةمدشل

 ناك املف ةدايعلا و ادهتم

 اعدرمايا ةبالثب هتوملبق

 كيلعىلهللا دبعاي ىللاقو
 نمو ق>ىلع كلو ق>
 ىغصن نا كيلع يت> ماع

 يحصو ظف# و كل لوقا ا

 اب> يديساي من تلقف

 دق ىدلواي لاقف ةماركو

 مايا ةنالث ىرمع نم ىثب

 ند ريغ ىلع توماو

 ينمضف تماثااذاف مالسالا
 لماو ىنايثب توبات ىف

 ضرا ىلا ليللا يف توباتلا
 للياارهاظ نم اذكراذك

 سشمشأأ علطأ ىت> ثكماو



 اوليقادق ةعامج تداراذاو

 يلاهنوءضي توبات مهءمو

 تو اتلاذ2 ىوب ان بن اج

 نإ هب دعو هب نوتاب ىذلا

 لجرلا جرخاو ةيوازلا

 ناك امدعم لءفاو هيف ىذلا

 ىعم هل١ قنا كيلعب

 اذه فيكى د.ءايهاتاقف

 ناك ىدلو اب لاقف لاحلا

 يورط دم كفاتكتلاق كلل
 حوالا ىف ىرج ام اذه

 لبق نمرءالا هللف ظوفحملا
 لعفي امع لكس ال دعب نمو

 دعب ناكاملف لاق نولئسي مثو
 خ.يشاا برطءضا مايا ة ال

 ههجو دوساو هنول ريغتو

 بكناوقرشلا يلارادناو

 ىلع تيكبف ههجو ىلع

 ىننهكو اديدش ءاكب كلذ

 هملاب الام: نري نف ةيلع
 ترك د: ىنا م ىلاعآ هللا

 هتعض وف خ ىشلا ةمصو

 ليللاءاج املف توبات يف

 ىذلا ناكملا ىلاهب- 0

 يت>هب تشكل هي هملع ىللاق

 ةعامج اذاف س ءدل'تءاط

 توبات مهغمو اوليقا نو

 توبا: بنا ىلا هوءضوف
 ناممو لج رمدقتف خ.يشلا

 هتعنفتوباتلا كلذ لمح

 ليبس ال هل تلقو هنع

 رب ىلرب# ىت> هدخال

 لاقف توباتاا اذه ب>اد

 مداخانا ىخااي معن لجرلا
 اذهيف ىذلا كرتيلا اذه

 هنو مولأملا ا

30 
 سا س77 سس سس م جس م ص ص حج هس حط. ص سعر تس صح ص: تصح ع سم مس فعلا

 قب زنى لا ىلةج اح أو اهنكسأ تساو تويبلا ديبشت ىلا يل ةجاح ىاف اهنو-اديو مداسجأو ا

 ىلصي نا دادأن ١1 اممم نكتلو حيسأو' ايف فري ترم“ ١ عال اخد تاو دج ااا

 دعافامبةعلانب ولق هقفي أ ردقي هللا ناكولو !مءمج انةفلا مع نأ ىلع ردقي هللا ناك ول نولوة, اهيف

 ًادح اوادوءانوكتنااكرمأي هللا نا نيدوءلل لقف نوكي ام عمجا ىف مو اءهنبا مث نيسباي نيدوع ىلا
 نيب فلؤأ نا ىلع تردق ىتا مط لق ىلاءت هللا لاقف ًادح او ًادوع اراصف اطاتخا كلذ اط لاق املف
 ىذلا اناو مه ولقهقفانا ىلع ردقاال فيك ما تش نا مهتفلا ىلع ردقا ال فكف ندبانلا نيدودا

 انوعد ناوانتاةدص كز: لفانقدصنو انب واق روند ملف 1 انمامص عفر ملف انهص نولوقي م6متدوص

 مول سف ىملامت هللا لاقانل باجتسيالو م. سب ال كلز لك ىف بائذلا ءاوع لثع انيكب و لالا نينح لثع

 محراو نيب. برقاو نب رظانلا رظناو نيعماسلا عم :.:ع ىذلاام

 ىدنع نئازها حمتافم ءاشا فيك قفنا ريا ناتطويم ىاديو فريك تاق ىدي تاذا ني*ارلا

 الا, تيملا عطر بيحس كاب ى

 ىلضفب نو ارتاا محارتيا !ءيثلك تءسو حر رفيكؤتقاض مر نولوقي ما ىريغ اهحتفي ال

 يطعا نه دوجا تسلا تاريهخاب حاتفاا اناو نيهرك الا مرك ١ ت.اوا ىنيرت» لخبلا نولوقي ما

 اورتشرل راهورب دتف ممولق ف ترون يتلاةك حلا مهسفن ال اورظن موقلا ءالثد ذاولو لك نه 0

 روزلاب هنوسدا. مثومههايص 2 مط ةادعلا ىدعا ىه م .هنا نا اونقمتو اورصبال امادلا ام 0

 كبتني و ىنب راب نم ىلا نكرت ةيغاط مم ولقو مهمتالص رونا فيك ما مارحلا ةمعطإ هيلع نووقتيو
 اهلها اهيلع ىزجا اعاو مجريغ لاوءأ نوةدصتي مو م 0 فيك ما يمراحم

 لوق بيجت-!اءاديم ١- كللذ نم لق علاو جهت إب لوق ود امعاو ءاعد ىل بيجتسا فيك ما نيب وصغملا

 اوقصن اوءافعضلااوب رقو نيك اساور ولو ني كسملا اضرىاضر همالع نم ناو 0 كةفءضتشاا |

 ناك ولو هقح نيكلاو ةلمرالاو متيلاو ريقفلا ىلا اوداو بئئاغلا اولاعو بوصغللا اور

 لوقعهو مهنادآ عفسو مثراصبا رون تنكو ماذا تففكو مهتءاكل اذا رشبلا ماك ١ نا يل يغذي

 يمالك اوعمسا نولوتي مهناالا مهتنسلاتمكو مهلجراو مهم ةءاةوق تنكو مهاكرا ترمءاو ممولق

 اومعزو ةنهكلاو ةرحسلا فاورامذ فيل "انو ةرتاوتم ثيداحاو ةلوقنم لب واقا امنا قلاسر مهتغلب و

 اوءلطاذا نيطايشلامهيلاىحوتاعببيغاالع ىلع اوءلطي ناو اولعفل هلذ٠ ثيدحب اىئأين نا اًواشر ول نا

 امدونو ءدبرام لعاو ضررالاو تاوهسلا بيغ ملعا أ نودملعي مدرع و لوقي يذلاب ىئتدتسإ مرلكو

 الج ؤمالجا هلت لءجر ىسفن ىلع هتندب ءاضق ضرالاو تاومسا' تقاخموي تدضق دق ىناو نومتك

 ناونوكي نامز يايف وهذفنا يه كوربخيلف بيغلا مع نم نولحتني مف اوقدص ناف عقاو هنا دب 3

 نبدلاىلعهرهظمىناف ىذقا ام املا ةردقاا هذه لثع او ايلف نؤئاش 5 ١ 1 نا ىلع نوردقي اوناك

 ىلا ةكحلا هذه لثع انتا ناشي اهلزرا نا ىلع نوردق, اوناك ناو نوكرشملا هركولو هاك

 ةوبناالءجا ناب ضرالاو تاوءلا تةاخ موي تيضق ىنافنيق داصاوناك ناو ءاضقلا كالذ رما امربدا

 يف ةوزثااو ءارقغا! ىف ىنغااو ءافءضلا يف ةوةلاوءالذالا ىف زعلا لءجاو ءاعرلا ىف كالملا لءجاو رار>الا يف

 نييمالا ين كلاوةلوجلا يف لهلاوناطيغلا يف ىرثلاو ز وافملا يف ماج لاو تاولفلا يف نئادملاو ءالقالا
 كلذ ثعابىنافهراصناو رمالا اذه ناوعا نمو هئشنا نم دي ىلعو اذه مقلا نمو اذه نمث مولسف

 ايي زتمالر قاو الا يف با>صب الو ظياغالو ظفب سيل نيلاضلا نمالاضالو نايمعلا نم ىمع أ ال ايما ايدن
 هراءش ربااو هعابأ ةنيكسلا لءجام رك قاخ لك هلبهاو ليج لكب هك اهلا الاوقالو شحفلاب | اذلَق ةََس نيعبرا تواتلا

 يوقتلاو

ْ 



 قحلاو هتريسلدعلاو هةا> فورءملاو وفعااو هتء..طءافولاو قاصلاو هلوةع:ةكحلاو دريمض ىوقتااو

 مريس يف دي>وتااودءععلاو ح يستلاو ديمحتلاو ريبكتلامهمطا هللاناوضرءاغتبا مهطاوماو مسرايد نم

 اومضوفاهاياماراف هب وث نمةب دمذخاف ناطيشلا هكرداف |ملخ دف هل تلفن اف ةرجش هتقلف مهنم بروف هول قول
 ملعأوللا واهطسوينوهوهوءطقو اهوءطق يت>اهورشنفاهطسوىف راشنملا

 4 مالسلا هيلع ءايهرا ةصق )
 مهيلا هللا ثعب و صو هان ةئشا: هللاقي مه:مالجرءايعش مولتق دء» ليث ارمسا ين ىلع هللا فاز ةساف

 ن.نوره طبس نم ناكو ءايفلخ نءايءرا رصخا مما و ىلاءآ هللا نمربخلاب هيتايو هددسل ايدنرضخلا

 ىلاعت هللا لاقف ءارضخ وهز ىهو اهنع ماَف ءاضمن ةورف ىلع ساج هنال رضخلا ىعس اعاو نارمع

 نطي فك روصان لبق نءوكترتخا كةلخا نالبق نم ءايمرا اي ليئارسا ينب ىلا هثءإ نيح ءايمرال

 مظعر الو ك:ابن ىعسلا غابت نا لبةنهو كترهطك ما نطب نم كجرخا نا لبق نمو كتسدق كمأ
 منازجاع وقت منا فيءض ىتاءايهرالاقف ىلا مهعداو مهمئادح امهفرعو يمعن كموقرك ذف كتيدتجا

 ةغرلب ةبطخ تقولا يف ىلاء:هللاهمطاف لوةيامرديلواريطخ مهيف ءايهرا ماقف كهلان قل امتهلنا ل اقف قرصنت

 ىلالجو رعب فاح أ ىتافلاقهّللانا اهرخاىف مهلاقو ةيصمملا باةعو ةعاطلا باوثاهيف منيب ةليوط
 ةمحرلاهبلق نمعزن اوةبيهلاه بل أ ايساقارابج مهيلع ن طا سالو مياحلا اهيفريحتت.ةنتف مطنضيقالاو متنا
 ثفايب لدئارمما ىنب كلهم ىتا مال.لاهيلع ءايمرأ ىلا ىلاعتدّتلا ىحوأ من ملظملا ليلا داو س لثم دع هعبتي
 هسار رع دامرلا اث-وهباي5ث قو حاصو ىك ءايمراعمساملف حون نب ثفايدلو نمممو لباب لعام ثفايو

 نا لبق ينكلهأ براي مهن لاق كيلا تيحواامكلعق ثأ ايهرأاي دادان هءاكب و ءايمرا غرضت هللا عمساملف
 نوكي يح ليئارسا ىن نهادحأ كله أ ال ىلالجو ىنزءو ىلا«: هللا لاف دب رنساالام ليا ها ىف ىف ىرأ

 كاله.يضراال قا, يسوم ثعب ىذلاولاقو هسفن تب اطو كلب ءايمرأ حرفف كللبق نم كلذ رهالا

 ةريثك بون بف انبرانب 1م. نالاقو رشة ساو حر قف احح اص اك ام ناك وكلذب هريخحاف كلا ىلا مثلوا رسا ىنب

 كلذو رشا ف ايداعو ةيصعمالا!,يفاودادز:مل نينس ثالث ىحولادعب اوثبل مهنامث هتمحربف انجري ناو

 ةئاهسيف حرر صنتخم مهيلعتلا طا فاولعفإ ملف ةب وتلا ىلا كلا ماعد وىحولال قو مهكاله برتقا نيح

 تناءايمرال كلملالاقف ربخلاكلملا ىتا كاملا ىلاارثاسر دنت لصف ملف سدقملا تيب لهادي ري ةيارفلأ
 هللاداراو لجالا برقاملف قئاودباناو داما فاخمالمتلا نا ءايمر 'لاقف كيلا ىحوا هللانا تمعز
 ىلا هللا ىناي هل لاقف ليئارسا ىن نم لجر ةروص ىف هل لثع دق اكلم ءايهرا ىلا هللا ثعب مهكاله

 ىنافافختسا الا مهايا ىمارك ا ديزبالو انسحم مهيلالزأ+و مهءاحراتلصو ىمحر لها يف كيتفتسأ
 مئامايا الا ثكم اف كالا فرصناف ري رشباو مءلصو هللا نيبو كنبب ايف نسحأ هل لاف مريف ىنتفاف

 | دع هب عفرا وهلا ,ج'ادعب هب ملعار ةلال ضل دع 0 يدها هما محاوةتملد مالسالاو ةمامأ يدطاو هتعلا رمد

 | اواقهب,فازاوةقرفاادعب هب عمجاو رقما كعب هب ينغاو دِلدْلا لدي هن ركللَو ةركذلا دعب هب رهشاوةل.ملا

 | ركنا نعنوبجنإ رفورءملابنورءأي سانلل تجرخا ةماريخ هت .ا لءجاو ةقرفتماماو ةةشمءاوهاو ةفاتخم

 اد 8 | نوجر# وافو>ز وافوفصوهللا لبس ذول:اقي و ادوجواعوكروادو-ةوامأيق نولصإ ى ديحوتو ىتايكا
 ندع تومار ماياقن الل ا

 ١ 1 نوروطي و فارشالاسو ْو رىلء نو لقب دذوالمو نوربكي متاوثمو ى,باقتمو م,ءجاضمر مهسلاو

 جرخاوالرل ىلارأي توبا | ليللا,نابهر مرودص يف ممآرقو ممؤامد مما رق فاصنالا ف بايثلانودقعي و فارطالاوهوجولا ىل

 ١ هيلعاودع هتلاقم نمءايءش مهيبن غرف املف مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشر نم هم: هللا لضف كالذ راهملا:ثويل

 ىليدلوايلاتو رضحأ
 ق>ىلع كلو ق> كيلع
 نا كيلع يقح ماء نمو

 ال ىغصت ,قتيصو ظفحم

 لاقف من تاق كال لوقا

 ىرمع نه ين: ىدلد اب

 ىينءضف تماذاف مالسالا

 دحم ىنالف ناك.لا ىلا

 قوبان عضفاعوضومانوبات
 يذلا توباةااذخو هينا

 ىلا هب عجراو كانه

 بخ ناك اممهوة سيكا

 هل فاف ىعم هلعفتنا كيملع
 توباتأ| كلذ بحاص عه

 املف لادبالا ند ناكمناف

 لاهتمايأ ةنالثدعب ناك

 قطنوحرفلاب كرتبلاهجو
 املدم تامو نين داهشأاب

 تاو هبىرماام تلعفف

 ىبدح اذهو انهه ىلا

 كلذ تلمحفلات ىخااي
 هب اًؤاج ىذلا توباتلا

 خيشلا توبات اوذخاو
 كلذب تئجن هباوضمو
 ةيوازلا ىلا توباثا
 ءارقفلا ترضحاو

 اذاذ توب ات" ملت حتفو
 عطاس روأ هيلع خ2 هيف

 توباتاا نم هتجرخاف

 اكل 2و هلان تغّرتو
 هسيلع انيلصو ءا ارةتفلاو

 ناكو ةيوازلاا يف هانفدو
 ييدح اذبف ادووشماموب

 هنف ددعإ تجرخمن ىخااي

 نم ىهجو ىلع امئه



 أذهو هما ةوط فوخ

 هللا لا- ف يثبون بيَس

 ذوملو ةعاخلا نس لاعت
 هركم نم هب

 هباقعو

 ىدهلا ليبهىلخ نم جواب
 مارملاغولب كنم هتافو

 هت رآك نصح ىلا نف

 ماضي الهزعىف هنكرف

 هبضغو

 همادقا فصدق حلاص <

 عومدلاب 0 ليالا 5

 مايقلالوطب هالومهاقشا

 با كحتا] ىئ و-سحلان

 ماقتنالاو

 ىجنر املا: ديعب كو
 ماقمىلعا هايقعيف زا>و

 افالها لصوال نكي + نم
 الو بررقلا هدش

 يدتع:الرادقالاةوطسف

 مايناي مكموت نم اوهبتناف

 تسكو بذلا نهبنو

 ماثالا

 ايداغ ىرتتناهىلا

 ماودلا ل وطووللا يف احنارو
 5 بتوهللا ىلابنا

 ساك برش: نا لبق نه
 ماما

 بواذ حبق فخ ناف
 ترم

 اءاردب قا+ اري ذلف

 مشاه نهر ادا دع

 كلا

1 

 هّللا ينابلاق دعب كل م,ةالخا تربطاموا ءاممرأهللةف هي دب نيب دءقف لجرلا كلذ ةروص يف هيلع لبقأ |

 لاق لضفاو مهيلااهتمدقالا همحر لهاىلا سانلا ند دحا اهيناي ةمارك معالم اي اين قحاب كثب ىذلاو |

 كل

 انكوخر

 مو>حاصي نإ نيحاصلا هدايع حاصي ىدذلا هللا لسو ميلا نس> اف ثاله أ ىلا عج را 0 ا

 وذنب مونم غزفف دل اا ٠ نمرث ك انسدقملا تدب لوح هدو؛جو رمح“ 6 لز. دقو امايأ ث 0 كلما هو

 كاملا نيقامت قا ”اواىلرب ىلا لاق 4 هللا كل دعوام نيادللا هنايءايمرال ميك املا 23 مهيلع قشور ليام

 هيدي نيب لعن هدعو ىدلادب درصنب زريهبت د و كدضي سدقملات دب دادج دعا وهو ءايمرا ىلع أ

 مىذلان ماوهتني نا مهني ملا ءالسلاهيلع ءايمراهل لاذ نيت ع ىلها نأش يف كتبنا يذلا انا هل لاتو

 هللا ىفزياالل ع ينمو ار مويلاو هيلعربصا ت :كمويلا لبق مهن م ينييصن ناك ءىب لكدتلا يناياللا مف هيف

 كللذإ تدضغف ىىلاعت هللا 2 َن هم.ظع لملع لاقمهتبار ل < ياىلع م "ل ]| هم ءلعو اممرالا 2 ىلاعت

 لاعؤ مهك]هيل مويلع ىلع هلل توعرامالا أمن قحاب كو هل يذلا هللا 0 ل ىناو كربخال كن او

 لمجو كطخس ىلع اوناك ناو موهةباق باوصو قدح ىلع اوناك 3 ض ردالاو تاومسأا كلمأي ءايمرا

 تدب يف ءامغلا نهةقعاص هللال حرا ي . اماع' ءاممرا مق نم 20 || تجرخاف لاق مك اهاف هاضرت ٍِل

 ىبو حام ءايمرا كلذ يار |ملو هباوبا ن 9 باو ١ ةءيمس فادخو ناب رقلا ناكو بدبتلاف سضدقملا

 يدونف ين ندعو يذلا كداعيم نبا ضرالاو تاوهسلاك له 5 لاقوهسار ع دامرلا |: فوىدبأ 5 قو

 كاع !| كلذ ناو هاتف || منا مالسلا هيلع ءاممرا نةيتساف كئاعدو كامتفب الا مم اصا يذلا مهي مدنا

 هدونجرما ملأ سدا تدب هدو“ >و روحت 6 لخد وشو>ولا طلاخ َىَح هما هذ : رلوسرناك

 اوفرصنامث هؤام ىح بارتلا ه.ف اوفَدَقف سدقملا تدب 5 هف دقي م 0 را هسرت مهنم لجر لك العنا

 ريؤص لك اوءمجف سدقملا تدب يف اكرام اوعمحننا مثرماد ليث :ارسا يفب اناممس ةوم 0 لإ ,ايىلا

 كولملا هل تل اقهدنج ىف مئانغلا مسقي نأدادأ |ملذ ىص فلأ نيعيدس مهنم راتخاف ليئارس ١ ىنب نم ريكو

 ليثارسأ ينإ ند ممرتخا نذلا 00 ءالؤهاننس مسقاو اهلك انعانغ كلل كلملاابمأ هعم اوناك نيذلا أ

 ايزازعو اينانحو لايناد .زاملغلا ك

 نيم اين ا تو نب ف سو 1 00 رد لأ نعال هعيش لياشمو

 نه ناكو ناهلغ ةعبزا مونم دحاو كك باصاف كلذ لعفق

 "ا ةعبراو بوقةعي نباذوه.طبس نم فال ةعبرأو بوقةعانب رخأ ذك نمفالآ ة ةيل اعثو ا ا 1 ١
: 0 

 ىبساثلئو ماشلإبهرقأأ اشف قرف تالرسص: ب مهلعج لامس ينب نم ىف ندو بوقع ىن 2 را هور | ا
 م-ق حي ايامسلأرأ ؟ اسوأفلا يعم سأانامازل| بهذ و لباباهمدقأ > سدقملاّت دب ىناوإبهذو لتقاثلثو ا

 عر هلوق كلذ ومهماظو مهمئادحامل مارس ينب ىلع هللا اهزنأ تا ىل والا ةعقولا هده تناكو لبان مهم

 يورام عر صنت رهأءدبناكو ع هدونجور صنت ين فرس دك نسا وأ 0

 غاباذا تحةاروتلا أر قب ليث ارسأ ىن نم لجر ناكل اةريبج نب ديءس نع سم نب ىلعي ن نعم رجنبنع جاجح

 قرا برايلاةودج.لا ىلا قاطن ا مث ف>صملا قبطأ أو هانيع تصافو ىكب ديدش ساب ىل واانلاد ابع كيلعأثمإ |

 قلطن افرصنت#هللاة ب لب اب نيكس مهن | مانملا ف ىراف هب: ىلع ليئارم ءَأ ينب كاله تاء ىذلالجرلا اذه |

 | اهارك. ةساف لب أمي ار ادلزب تح بهذ ةراجتلادي رألاندي رتنيادلليةفارسوهالجرن راكرهلديعاو لاع

 لاقف هاطعأالا نكسم ددأ هيل ؟ايال قدح مم فطلتي و نيك اسااوعدب لءأ هريغ ددأ اميف سدل

 اوفاطنا هناملغأ لاف رصنت هللاقي ضي رءنالفلا جذب نيكسم 2 أولاق 0 0 عم قب له

 «ىر ق>هضرمو هيلا هإقنذ هولمحا هناماا لاَءةر دنتحم لاق كمسا ام هل لاقف هآت خ مهمم قلطناو | .« قلطااو ||

 هادكف



 ىنيطد نا كءنعام تءاعدقلاقو ىليثارسالا ىكبفلاق هبءىزمتسي هنا ىرب هنا الا |

 5 نوديص امون لاَمف هناب ريغ رعدلا برضو اياك هل بتكف هءاضق دفن نا لاري ىلاعت ْ

 فيك

 اكلم ترص اال لاةوهامو لاقي ءىقفاز ر>لاقف هب كي زاحأ ايش دج االر « تامفام ىعم تلعف كن ال

 ام هيطعي ناهعزءالو ىلع ىزوتسنأ هللوقيو هيدي لعجف هبلطأ ام ىنيط 5 سدقملا تدب تكلمو

 هللا لا كتل سام

 امءاطعأو الجر ثءبف انالفاولاق نورت ن فلا تلمفول كرضاماواق ماشااىلاةعيلط انمسرا انا |ول ىلإ
 0 بدحاص ىار ماش ا ىلام دقاملل هد طم يف لك ًايلايلا جر“ هع طم ير دنت جرأ 2 نانا

 رهنت# ناكو ٠ءىثنع 00 لصي ملأ هنيع يف كلذ ربكف 0 دو اناسرف د ضرالال ها زكأ

 اهوعوزغولف لباباعز 1 0 مام ملوي د ٠ مهأسإو ماشلا لعل لع سا لزب و ماشلا لخد

 0 ا اريثك ائيش | منم متل

 شارغال وق ل: جو موعد عجر رهن حن ناكو اوأر اع , ميكلم اوربخاف اء ةعملطلا نا 3 ” ممرتا 7

 لاقوربهلاب هرب>اف هاعدف كلما ىلا كلذ عفرف نالفون الذ هربخا ىذلاربخلا نع هتريخ ال كلا ىاعدول ك * الأ

 عدأم فاو ءى تنعم هأسإملو هنمع ف كلذريك اداجالا+رراعا ارك ضرالا لهارثك أ | ىأرامل ان الف نأ

 فرءار 0 ماشلا ل لع

 ّى :الافف كيكيبم يبل ارمدالا ل اقف رمصنت 2+ ىف 1 ف لب ره نذا دقق ا 0

 لاقري 50 ادكو ادك اواقواذك و اذك طل تاقف هلدأ لأسا هيف تساج الا ماشلإاب اج
 لام تدب يني طعأو هللاقف تاقامع مجرو 0 بفلا ةئام كال ىتحضفر هنتؤيل يلوا بداص

 اند !! ىلال.خ ةدب رجانثعب واكل ا لاقف هتان 2 رهدلا برذض 6 ” تاق مع تعجرام لباب

 لب لاق 0 اولاد نورت نف لاق كلذ تملع ول َُك رضاماولاةف هءاعاوردقام اركب اللاو او :ءاش عاش

 اوةلطناف مهم اسرؤ ة نم فال ةعب را هعم بدلا 6 هثعمفر هخ 0 اعدؤ قربخا اع قربخا ىذلا لدرلا

 7 اماوةا>:2-ااولاقف الملا نو ء.ص تامواولة هن مراوب رو ىل امن هللا ءاشامأو+ 5 رايدلا لالخ اوساجف

 سانا! نيببهمقف هعمامو ين ]إب رمصنت# ءاج قحاول مماف كن اسرف مهناف مب ادكأ ىنأت ىح مكلسررع اولاق

 الدر ناةدا ةمسسأت (ىدسا|لاقد )مه سفنا لعد اف ىلو الاهص تلا هذهف 4 كلما قدا اددحاان ار 1 ف

 اودجو دافم

 لهانم هدرا نبا مك 5! مالغدب ىلع ليث رس |ىب كدا سدماعو بارخذا مانا يف ىأر لل ءارس 1 ند

 ا ا : ىح هنعلأ ب لبقاف هاي كر قدصتف ذود دصي اوناكو رمح هب ى ءدب "7

 هللاقو مارد ةنالثاطعا 6م 0 و تحبأأ ب ' اج يف دعق مث اهاقلاف بطح ةمزد هسار لعو ءاحف بطت+

 مويلاذاك اذا يتحاوب رشواولك اذهبءاحوار م مهردي و ازيخ مثرديو ارح ممردب ىرتشاف ابارشوام مط اهب رتشا

 تناذاان اما ىل بت. نا بحا ىلا ليث ارس اللا 0 اثلامويلاو كلذ لثمهب لءف قاثلا

 ادي كل ىدنع ل ءي نأ كيلعام نكلو ك:هرخسأ اللاق ينهرخ :ًارصنة لاففرهدلا نماموي تكمله

 كلود سانااو كدثج ناتيأرألا ةذان امأ هل بتكف اكيش كصقنيلالاو ناكن ا كياءامتلافف همأ هتماكف

 اناماهل بف | م كةرعافةيصق ىلع ا ”لاق ام ينف ةرء: ةم الع ىل لعج اف كندي دىندب اولاحدق

 هرمأ يف هريثت ب ولبى دي ىمالسلاامهيلع ايرك رزانبي < مركب ناكر ليك دل 75 ىنب كلمنا مث هايآو اطءاو

 هت تناكليقو 3 يدسلالوقاذه هلةأرما تش جوزي نا يوهثاللاناو هنودارماعطقيالو

 ينأاف مالسلا مهيلعاي ركز نإ يع مره نب ىءبع كثعل تاق سابع نبا نعريبج نب ديعس ىوراأل

 | هنأ ميكلمل لاكو لاق تخاللا تنب حاكن هنع ماجن هذ ناكو سانلا نوملءي نيب راوملا نم رشع

 | لد قثيدحلا رك ذو اه امريضفد ةج اح موير لك, يف اه د ناكو اهجوزس نا كب راو هجمت كنجألا

 تو رشاام هللا هيلع ىلص

 مالظااىلوو حبدااعئالط
 نب دوصنم نع ىك>و )
 (لاق هنا هتعمّللا اهعرامع

 ىلاءت هللا يف خايل ناك
 قاخرو قدش فى لق

 دج ملاوةدابعلاريث ؟ناكو
 مايادعب ناك امل ءاكبلاو
 ليقف هنع تلاسف هنتدقف

 ىلا ترسف فيعض هنا ىل
 بابا هيلعتقرطو هني
 تلاقو هتن. ىلا تجرخف
 لوقا تقف دب رئام

 كنار كوخا نالذ كب ال

 تلخدف كيلا خديذا

 لخدات |اقو ىل تداعو

 يف هتدجوف هيأ تلخدف
 مجطضهوهورادلا طسو

 تريغت دقو ضرالا ىلع

 ههجو دو-او هتروص
 تصلقتو هانمع تقرزاو

 فتاخاناو هل تلة هاتةش

 لوق نم رثك !ىخااب هنم
 هينيع حتفف هللا الا هلاال

 املف هلع ىشغمث ىلارظنو
 رثكا ىخااي هلت اق قانا
 لعفف هللاالاهلاال لوق نم
 اثل :تلقف الوا لف اك
 هللاالاهلا ال لونه رثكا
 الو كتلسغال ابلقن+ذاو
 كيلعتءلصالو كتاف

 روصخنم» لاق كتنفد الو

 لاقويلارظاو هينيع حتفف

 ليحة ماك روصنماي ىخا اي
 لودحالت اقف اهنيبو ىن

 مظماا ىبعلهللاالا ةرقالو
 ةالصاانياف يخايتاق من



 تيبوعس نلوسمم 2

000 

 ثنك ا|1 تدع.

 ءاكبلاو مايصااو ةدابعلاو
 ناككلذ لك لاةف ءاعالاو
 تنكاعاو ىلاء: هللاريغل

 سانلل ءاير كالذ لعفا
 ىلع لاقي

 اذا 0 هب كا و

 تناعأ ىسس كو

 7-1 ةمو - دعن و

 روتساتي>راو باوبالإ
 تزراب وروهناتب رشو

 تمهدو ىدامملاب ىالوم

 ند 0 كلذ ىلع

 ضرم ىناصاف نامزاا

 تلا ىلع هنه تفرشا

 هذ_ه ا تأّقف

 تناف فحص ا ىنلوات

 ىح هيف تأرقف ىلا هب

 تعفرو 0 ةروس تغلي

 مهللا تاقو فحصملا

 ةفيرشااةروسلا هذه قل

 فحءصاااذهىفامق“و

 نأ ميدقلا كمالك ند

 اناو ىنع جرفتو ىل يف أع

 كتيصعم ىلا دوعأال

 ىنع هللا جرذف لاق ادنا

 تيفش اهلف ى'ةافاعو

 ند هيأ

 تاوبشااوبعالاو وهالا

 ينا_سناو تاددالاو

 يذلاد,ءااكلذ ناطيذلا

 ىال وه نيبو ىنبب

 لاحلا كالذ ىلع ترص

 تعقوف نامزاا نم ةدم

 | تفرشأ رخآ ضرم ىف

 ثرهاف توالا:ىلع هنم

 ىلا ىنوجر2< نا ىلها

 تياط مث رادلا طسو
 : ع 5 3 7

 هيف تارقو فدل

5 

 م

 ها ١

4: 

 تسالاةفا,> اك نع ىد 0 لاق ( ىددلا ثردح لآ اندجر) مؤلملا اهميلع اير 5 قب ي+

 كلما ساج ني> تدم اهتنبا جوز نأ هأه ند يد“ ىلع دش ١ 1 كلذ غأ 3 كل اما |

 ِ معسرلاو هتياغن نم هلةميقال اكيش ىلحلا نه ابتسم اواج :ى.طو ةرخ افاقاقرارج انايأ 0 4ب ارش لع ْ

 نع اهدوار ناف هل ضرء: ناو ردنا هيقست نا !مترماو كمل ىلا ,تلسراو دوا ءاسك كلذ قوف

 دل كن سأرب ىنأت نا هلأست ىذلا نوكي و هتاأسام اهيطعإ د> هيلع ت

 تااقف اعسفن نع اهد وار بارد ل 0 :وردلا هيةست تلعجو كلذ تلعفف

 ىنيتأتفاي ركز نب يي ىلا ثعب# نا كلأسأ تلاق ينيلأست امو لاق كلأسأ ام ينيطمت قح لمفأ ال
 ىلا يه ىلاث هب هءلع ثبأ اماذ |ذهريغ دب راام 5 اذهريغ يف لسا 2و 1 5 َّق ا
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 لا أمسقن

 مداذ وكلا حبصا املف كلل الاء الو:7ىهو هيدي نيبتءضو قدح كدت + سارا تاما هس

 ينايكزإ م هقوذم دلا عقاراو اضي | هيلع ينلاف ىلغي بارتلاق وف مدلا قرف هيلع ينلاف بازرتاابرماف ىلغب يد

 ص 5 ىدجانف ءالذوبإ كلم بي راجعذ - غاب ىلغي كلذ ع وهو دهني دملار وس غل: -.> بارت نمد

 فيعضةر ما كلت تاسرأ يذلا نا لاقو هملكو ريدنت 2 هاتافالجر مهل عرمؤ. و أثيجمط ثع 0 و

 متآرو ناكملا كلذ اونا ادا يت رصنتخب ثعبف ىنثعباف اهبلهامالك تعمسو ةنيدملا تلخد دق ىناو

 مهلا تدرذف .عوجرلااو دارا هن ادص' عاحوم ” ماقملا مويلع ددشا امل موقطي م 0 اوئ:صخحت هلها

 كدنجحم عود>رلا دن رت كنا ينغاب هلت لاقف هيلا ىتاف دنحلاريمأ نيأتلاقو ليئارسا ين زئاجت نه زوجع

 ناكىذلا قوفم أةملا غيط تنل ن نادصا عاجو ىماقم لاط دق 5 لاق هني دمادهذه حتفتنا لبق

 تاكو هلعقب كرمآ نم لتفتو تال اش أم قدا ةدملا حتف لع كتالد نا أَ 8 تل ىند

 لع مسقأ م شم * ماقا ةعرأ كدنح مسقاف تدع. رد اذا تلاق منن ا#ل لاق هنتع فكلاب كار 1 2

 مالا امهيلع ايركر نب ي< ىلدق نم ىعانلدانب راي اودانو ءامساا ىلا كيدي اوءقرا مث اعبر ةيواز 1
 تقلطناف امااوج نءاول>دوةنيدملاروس طقاستف كلذ اولعفف ةنيدملا روس طق: كالذ 9 اذا منذ

 نيءيس هلع لتقف ل 707 مدلا| ذه ىلع لتقا هل تلاقو مال دا اههملغ كك ناي مذ ىلا هب

 نهلة يتدع ىضربال ىن لتق اذا ىلا: هللا راف كدي فنك هل تلاق مدلا 0 0 ىح اعلأ

 سدقملا تيب برخو هدب لهأ نعو هنع فكف هتفرحصب ةفيدّضلا بح هانأو هلتقب يذر ندهو ه3

 هبارخ ىلع هناعأو ةنسلا كلت ىف هقي زج هلف ةفيج هيلعح رط نملاقو فيجلا هيف رطن نا ع

 ينب هوجوب بهذ رصنت هب _خ املف اي ركز نب يح اولتق ليئارسا ينب نا لأ
 ( مالسلاو ةالصلا هيلع لايناد ةصق ) مايارسو ليئارسا

 لباب ضأ رصنت# م د-ةاماف تولا 5 هعم بهذو ءامدن الا دال وا نم  موقو لايناد بهذو

 ايؤر ىأر رصنختخ 3 مث ةدم كالؤ ىلع تو رمالا هلم اةةساوهن كم كلف تامدق بي رادعاس دجو

 نجسلايف ناكو لايناو كلذ : غابف اهريسف: نع اوزج٠ف ل

 لايناد لاقف هتادهو ةتمس نسح نم ىأرالمب 0 نجساا ب>اض يح دقو هناا عما

 ناجلا ءاجف هل اهربعال ىلع هلدف اير ىأر دق ؟<عاص ناو ىلا تنس>ا 3 كنا نجح دلا بد>اصأ

 ماقف هب , اونأف هل دد الا رك هبدب نيد فقيل ناكو هب, ىلع لاقف لاينارذصقب رضنتح يو

 ةك_حلاو ملعلا ىتات 1! ر ىلن اهل لاقف ىلدوج» لا نم كءنم ىذلاام هل لاتؤ هل جس ملو هيدي سس

 ةر>سلا أمنع لاسف هتءزفاف ةبيح

 ا ينكللعو ىناث 1 ىذلا ملعلا ينم عزي نأ هريدا_تدجتم نأ تنشف: هل الا دجسأ ل نأ ىرمأو
 1 م صتصسسل م سر سس مت ص م م ل م ص و رسم م معمم رص مور مص سس م عب يي ميسو

 بجعاف



1 

 سو أ

 210: له لاق مث هملع تالداو هل معلب تقول 0 دقو تاءؤام معا ل لاو هب بجعءاف

 0 مهرب ناليق 1 ار َّى '"! هان ىرب هريخاف نرخ اف لاقم 50 لاق! عرب مدت َّى كل لهو ايؤرلا هذ ملع

 ردنت# نالوقي هبنه نب بهو نع هدا: انما دءاد 0 دبع اح ١4 6 هل اهرع ©

 0 كوح نم هم ١ فو سا ن<“ هئطرو ة ةرغو نه هردصو بهذ نه همر ا.ذص همانم ىف ىأر

 برذغأملاب ' قر هلا نيام ولم ى 7-3 رب ار دقت كاع مقرا اي 1 هارج> ىأر مرادف نه

 1 ا دانم ع و 9 هلل الجر ىأر مث اعد || ف امعر ,ةو ضر هلا [قئايلسا 2عاش يأر

 اأق املصأ كر :او اه نم عابس ساأاو باودلا قرفت:و اهعورذ نم ريسطلا قرثتيإ امعز» برذا

 تناوبهذلاسأرلا تناف بهذ نهد ا تيار ىذلا ملا اما لاف مالسلا هيلع لاي اد هل اهربعف

 سا# نب تيار يذلا نطيلااماو كدعب نمكلع كنباورفةضف ند تيار يذلا ردصلاا»او كولملا لضفا

 نال

 ا تتصل

 من وك_:سراف ىف ناتقرذ قرفتتف ديد> نم ىذلا ذذفلانهتيارام اماو 0 لعب 0 3

 ءامسلا نم م عقو دق تيار يذلا ارجل ااماودي دحلا دود نو 0 ميك-اهر خاؤ راؤفلا كولملا دش

 د وبريو مولك ميكلم قرفيذ نامزلا را يف هللا هثعمإ ىذف برغملاو قرشنملا نيبام ءالم ىد> ايرو

 | 5 دلاو عابسلاو امماعيذلا ريطلاو تيار يلا ةرجشااءاو برغملاو قرشملا نيبام ءالع ىح زك

 عابسلا كلمتف !دسا هللا كدر مث باودلا كالمتف اروث هللا

 نب لئسف مئاق كك_-لم ناف مئاق املصانا نم تياراماماو !هياع نمو ضرالا ىلع ردقي وهو

 معموانمؤ»تاملاة نم مهنف كاز ىف اوفلتخا دق باتكشاا لها تدجو لاقق الما انمؤم ناك اهيزع

 | ايضغ هيلعهّللا بضغو ءايدنالا لتقو هيف ىلا ب كلاو سدقملا تيب قرح هنال ارفاكت ام لاق نم

 لءجو هباجصامرك او همر "اا. هريخاوهاي و ررصنت>.ل لاين درب املفاولاق هتب وة ذك هوي هنم لبقي ملفا در دش

 هبادصابر هب او مث كلذ لع سو لا هدسل هيلامهم>او هيلع سانلا رك |ناك ىتح هرومايفريثتسي و هيلع لبقي

 مطاس ومهاعدف كتحيب ذن واك ايالو كلان وديميامهب احص أ :لاينادا هلاولاقف رصنتخم ىلاهباحصاب و

 مهعم يارا سوعي ناو ًاوماحدخف دودخاب رماف 2 :دعيب ذ نم لكان ان-لوهديعناب رانا زا لجأ اولاقف

 مهردجوف اوءجر مهنا م ” اوبرشو اوك اذ اوبهذف برشنو لك انل اوقلطنا لاقم مهاك ايلراض عبس

 الجر مهعم اودجو و ءيشب مهكني ملو ادحأ مهنم شدو مهنيب هيعارذ سرتفم عبسلاو اسواج
 كك عباسلا مهيأ جرذف ةتس اوناكاعاو عباسلا اذهلابام !ولافف ةميس مشهود وذ مهودعف ادئاز

 | م نيذنسس عبس هللا هذع-مهو عابسلاو شودولا ىف راصف ةمطل رص تم مطاف ةكالملا ند اكلم

 مرك املحعلب كداب ناك اميرات املف 0 0 ةكلمملو درو هنروبع كاي هدر

 باوب ا هنم ما 0 0 لءجعف 0 مهيف كلذ ناكو كي نأ هس

 فى رهأر هتتح نا تنذك دل لقفر هنت الان أ لاق ناف نازربطاابهب رم خاف لوبيل كياعج ري نم لوأر ظنا

 ١ ناكدالدمماقةرصنتخي لوبلادي ربموقلانم ماقنملوأناكفلوبلا هباحصأو لايناد نع هللا سبخف
 ا نا.تبذك لاقف رصنتخم انأ هل لاقف هيلع دش باوبلا هآراملف هايث بحس ماقف اليل كللذ

 | ىلع هللا كذ-م ذنم نوكتو شودولار
 ١ ضرالاو تاو.سلا كلم هلهللا نا ل: ى> ناسنا بلق كبلقو هلك كلذ يف نينس عبس ان رك ذام

 اذ_ه قأء مهالا تاقو

 كلا ميظعلا نآرقلا

 ىنع تجراو ىنتيفاع م

 ةيصعم ىلا دوءاال اناو |

 ىلاء: هللا باجتساف ادبأ |

 تدعو ىذع جرفو ىنم

 ىتح هيف كك اهل

 ضرما اذه يف تعقو

 نا لهأ ترهاف

 طسو. ىلا ىنوج رح

 تباطمث ىرت اه رادلا

 ةيف أرقال فوضصملا

 فرح هيف ىل نيبت ملف

 هللا نإ تفرعذ دحاو

 لهب ضغ ىلاعتو هن أ> يس

 تعؤرذ اديدش ايضغ

 تلقو ءام.لا ىلا يرصب
 فودصملا اذه ةمر< ىملا

 ينايفاعو نعت جرفامالا

 رابجاي دوعأال انأو |[

 ضرالاو
 تء.سزاكالذك انا انييف

 عزا الو لوي الثاق

 ارعش هرص خدع ش

 لا

 اذا بوتذلا نم بوت

 ا
 اتيربازا بون ذلل عج رنو

 تنأ, كم ىضلاام اذا |
 نوكيام كيخلاوو كاب

 أك وق اذا

 اهنم كا ةبرك نم كف
 انيلب اذا ءالبلا ف شك كو
 توملا موجه ىذا اما

 اياطخلا ىلعتناو أ« اذأي

 اتيهد دق
 نأَح ل 0-5 ْ ا م كاله يف لاق هناف قدس !نيدم (امأو) هلعدف هل رض مثالوأ جرح نملك لتقأ نأ ىن رمأ ١

 تيش ثحالو كدءاع اكن



 مت دهاع و اتيعوالو

 لكل تأ أ او ادهع تمضقن

 روصنم لاقاتبسا فورعم
 هدنع نهتعقف 00 نبا

 ْ بكست ىنيعو تدجرخو

 تاصو ا! هيلع تاربعلا

 هناىل ليف يد يتيب-ىلا

 ىلاعآ هللا لاسنذ تامدق

 نكد ._ك ةعارلا نس

 || توللادنع اهب ركم سفن

 هما تناك ناد

 ةوقالو لود الف ةماوق

 هللاناميظملا ىلعلا هللاب الا
 مولا نوءجار هيلا اناو

 كركم نه كب ذوعت انا

 كباقعو كيضغو

 هللااي نيمرك الا مركأاي
 نب روصنم نعىكحو)
 ىلاءت هللا يضراضي.ارامع

 ىفاباهش تيار( لاق دنا هنغ
 ةالمص ىلصي مايالاضعب

 يف يف تاقف نيفئاخلا

 ءايلوا نمهلعل باثلااذه

 غرف ىت>تفقوف لامن هلل
 هيلع تءاسف هتالص نم

 هل تاقف مالسلا ىلعد نش

 منج قنا ملعتملا باشاب

 ةعازت ىلا هل لاقي ايداو

 ربدا نء اوعدت ىوشال

 قوق ىعواف عمجو ىل وتو

 |هف هيلعايشةمرخو ةقهبش

 روصنما, ىلدز لاققافا

 اهبااإ تلتف هللا كمحرب
 فنا اوق اونمآ نيذلا

 سانلااهدوقوارا: هاو

 ةكن الم اهيلعةراججلاو
 نوصعبال دادش ظالغ

 ةصقلارك ذتسو ردع ناسإ ىلء مهيأ اهدرو مهتاروت هللا :ددعف هللا رم دهع مهم سيلوةاروتاا قرحأدق |

 ساطساف امايف لايئاد لزيعاف هنم لءق ملف لاينادودقأو رنا هيف برشو ري زانلا مودأب اء ا

 بجعف تب اغ مث هدهشعإ قرحأ ةثالثثيتكف دعاس ريغ ةقلعم فك هل تدبزا مولا تادذ دعاق |

 فه

 ىبب نم هدب ىف ناك نأ لاق رصنتحم كاله هللا دارآ امل هدادساب "لاق هنأ كلو ىدسلا لاق ا 1
 اذه اولاقف تيبلا اذهامو مث نمتاتقنيذلا سانلا ءالؤهو تب رخ يذلا تببلا اذه متأرأ نيا"
 طا_ةاوصعواودعتواوملظف ءامدن الا ىرارذ نهاوناك هلهأ ءالؤهوهدجاسم نمدج سمو ىلاعت هللا ل

 اكلم اه ذأ. اميف نم لتق ف يلع علط أو ءامسا ىلا ىلع لطي ىذلا ام ىقوربخاف لاق مهب ونذب مثودع مهملعدتلا
 كرخآ نءكتفاتقالوأ نلعفتل لاف قلخلا نمدحأ اهيلعردقياماولاق اميفامو ضرالانم تغرفدقىناف
 متهر>:ميتلخد ةضوعب وهو هفمضهي ريل هتردقب ايلعىلاءتهّللا ثعبف اوعرضتو ىلاعتهّللا ىلا اوكشنف

 لاق توملا فرءاماف هغامد مأ لعب رضي ىتح نكسب الو رقيناك اف داب قع سات دخال ١
 ةضوعبلا اودجوفهسأر اوةش تاماملف ينلتق ىذلاامورظناو يسأراوةتف تعمانا اذادلهأ نم هتصاخن

 ليئارمسأ ينب نم هدب ىف ىقب ناك نه ىلاع:هللا ىو هناطلسو هتردق رابع'! هللا ىريل هغام د ماب ة ضاع
 هيلع اوناك ام نسحأ لع اوناك يح اورثك واوبرو اميف اونيف ماشلاو ءايليا ىلا مهدرو مهمحرو

 رصنتخب اودجو ماشلاىملا اومجر امل مهنا مث مهم اوةهلو اولتق نيذلا نينمؤلا ايحأ هللا نا نوهيزبف

 تام املف اموو ني-صخو ماع ةئامسمخو افيأ هد سم مايأ رهنت# رحم ت”راكو ىللاءت هللا ءاش نا ةيف

 ناكو هدنع لبان ىلا رصخت امام تلا سدقملا تدب ةين آتناكو ساطساف هنا فا>:سأ رصتتخ

 باتكلا كلذ 4 أرغينأ هلأسو هيلا رذتعاو مالسااهيلع لايناد اعدف ىهامردي ملو ريو كالذ نم
 هلوقامالاقف قرفف ممجو ز < افدعوو فخف نزو محرلا نمحرلاهللا متسب لاينادلاقنهلب واتب هربت و

 مويلا زتاف بارحلاب كك_ام دعو ىا زمتاف دعوو فخف نازبملا يف كلمع نزو ىأ فذف نزو
 الولقالا ثباي لف ةءايقلاموب يلا عمتج الف مويلا قرف مئايظعاك لم كلبق نم كدلاولو كل عمج ىنا قرفف عمجو

 معاهللاو سوسلاب تامنا ىلا لباب ضر اب مالا هيلع لايناد ىقب و مهكسلم فءضو ىلاء:هللا هك-اها تح

 4مالسلا هيلع لايناد ةافو ربخإ
 لتةق هنع هللا يضر باطلا نب رمع ةفالخ ىف يرءشالا ىسو هىلادإ ىلع سوا هللا حتف ام رابخالا لها لاق
 قرودي لءجو اهكملهو روباسلاوما لخاواهيفام منغف ةني دم ا ىلع ىوتحاو روب اسابكلم يسوموبا

 ىرعشالا ىسوموبا لاقف ص اصرلابابلفق ىلع مخ دقو ةلفةمةنازخ ىلا يضفا يت> اهيفامذخ ايف نئازخلا
 كتجاح نمءىثاهيف سداريم الا اهاهلاولاقف صاصرلا,ةموتخم اهارا ىنافةن ازا هده ىفام سوسلا لهال
 قيقا لخدف بابلا اود:فو لفقلا اورمكفا,يفامرظنايتح اهياباودتقاف اهيفام معانا ىلدباللاةذ
 ةجوسم نافك اب نفغكدقو تيم لجرهيفو ضولالاثم ىلع روفحتل ب وذ رج وهاذافرظنف ةنازملا

 دي زي وهاذاف هفنا اورب ثمهنا مثدعم ناك نملك هلوط نم يسوموبا|بجعتف لاقةفو ثكمهسأر و بهذلاب
 قارعلا ل ها ناكو قارءااب ناكل جرلا اذهنااولاق لجرلا اذه نم كي و س وسلا لهال يسمو هوب |لاقفرب ىلع

 انلسراف قارعلا لهابدصي تراك امرطملا ط>ةنم انباصاف نوقف هباوةستسارطملامهنع سدحاذا |

 تدعم محصل ل 3

 ل سس يي 6 سس يّ شبيلي سيجما

 اندلب ىلا هانامحو الجر نيس مه دنع هيلعانهرفانيلع اوناف هب ىقسةسأ ىدانيلاهوءف دي نامهانل اسو م.ملا

 تا توملا هكردان ا ىلاان دنعامقم لز ملف مهلا هدرتالن اىأرلا نس انبأ ارفانيقسف هب انيق سا مثاله



 ا
 -25-2 كمن دمج

 اشلار دف لاق ثورهؤيام | لص لصواملف تيملا لجرلا كلذ رمأ هبات ؟ ىف بتكو اهالاوامو سودساأ ةنيدم نم مملع هّللا حتف 3 ْ

 َن د ا ريك !ءد نعال صن باطلا نب رمع 2ع رقو ب امك |

 مك الانا لجرلا اذه ناهنعللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع لاف هملع مهم دحاو دنع دجو ايف كلذ

 م لال: ءدحو كولملا نهددءا ل ناك نمو رصنت أل عم نامزلا دق ىف ن راك لسرمريغ ينوهو

 تقو ىلا اه رخآىلا اهوا ن ءم لايناد ة ةصق نع هنع هللا يضر باظألا نار مع ثدحي هنع هللا يذر

 | ا 6 سرع له اهل دقي العضوم ىف هنف دي ودي لع لصي ذاهره أو كبح امص ىلا بتك | لاق ممتافو

 مثرخآ عضوه ىلا مهرماوة كي نا سوسلا لهارمارمع باتك يسوموبا أرقاما كلذب ىسوم نأ ىلا رم
 2 نفكك-ف لاينادب رما

 مالسلا ه-يلعلاءناد نا لاقيفرمناا ه-.لعيرجاو هنفد مث سه طشو 3 هلرغل ربقب رهاملا نيمل 5

 اذ-مف هنع ىلاعت هللا يضر ( ذاتسالا لاق ) ملعا هللاو اذه ا:موي ىلا هيلع ير ءاماو سوسلا رم يف

 ىذلا وه ردنت# نا ىوري نه ةيارر ناالاريستلا يف ءاج ىذلا ريصنة2 رما عيمج ترك ذ ىذلا

 لها نم نيضاسلا دوماب ءاملمااو رابخالاو ريسلا لها دنع طاغ يح مهلتق دنع ليئارسا ينب ازغ

 4 ناك نم م عيمجو ود هيلع ىل-ص مث هيلع تناك هلاريحغ ناكل 1

 مهيأ مولتق دنع ليئارس | ينب ازغ ادا رصنن# نا ىلع نوءه# مهنا كلذو نيملسم لاو باتكلا

 ا. هالوأدعو ءادج اذاف !ميف ىلادتهللأ لاق ىلا ىل واللا ةءقاولا يهو مالسلا هيلع ءايمرا دروع قوءايعش

 اولاق هدو:ن>و ردنت# ىف“ ةباالا رايدلا لال_> اوس احذف دكدش ساب 0 انااداع ؟يلع اند

 ىدحاو ةثاعب ذأ نك نب يل دلوم ىلا سدقملا تدب ردنت# بر رو ءايمرأ دهع نمو

 نب ركدبعفف هنارمت رخاىلا سدقملا تدب ردنتخح بي رح دل ند 5120 مهنا كلذوة نس نوتسو

 لعب 06 ة'اس نه مه كتفساتسا نب رايدنفسا ندم لبق نم لبابب لءمصا نإ ريش نا وسر> نبا

 حيحصلا ااو ةنس نوثالثو هئاملث ايرك ذ نب يي دلوم ىلا سدسقملا تب هككلم دمإ نم مث

 مالا تر امدعب سدقملا تدب ليئارساو:ب ترم لاق راسإ نب قدحسا نب كعمم هرك نام كلذ ٌّء

 رازع كلبه كعب ثاددحالا نوثدحب اولمجو امنم مهو اهايا اردت بارذ لعد اكلم اهيلا داعو

 نم مهما هللا ثعن ٠ نم م رخآ ناك ي> نولتقيي 5 رفو نوب دكياقب اقي رفف ءارينالا مهيف هللا ثعبف مالسلا هيلع

 ي لتقو رك تافف مالسلا هءلعدواد لآ نه اوناكو مالسلا 7 ىسعو يو ايركز م4 ايينأ

 مهيلعاي رك زنب ىبحي اولتقو مهرهظا نيب نم ىسيع هللاعفر املف ةأرما كلل: حاكن نعشمملا هيمن بجسب
 ماشا مويلع لخد ى> لباب لهابمهيلا راسف سو دركهللاقي لل اب كولم نم كام مهيلع هللا تعإ مالسلا

 تفاح دقىلا هللاقف لتفلا بداص نادازارونبهل لاقي هدوا> سؤ ل نماسيئر رهامهيلع لخراملف

 نأالا ىركسع طسو ىف مهؤوامد لوس: ىت> مهنلتق "هل س دقملا تدب لهأ ىلع ترفظو تروظان أ نأل مههلإب

 ىف ماقاف سدقملا تدب لخد نادازا دوب نا مث مهنم كلذ غلملا يت> مهلتقي نأ هرمافهلتقأ ار دجأ ال

 هأنب رق ناب رق مد اذه اولاقف هئع مهطاسف ىل غامد اهيف دجوف مماب رو هيف كوبرشي اوناكيلا ةعقياأ

 د لاق اذه الا انم لبةف نابرقلا ةنس ةئاع'' ذنم انبرق دفاو .هارث 6 ىلغي وه كلذاف انم لبقي لف

 ىحولا و ءايدنالاو كولملا انه تعطقن ادق هنككاو انمليفل امئامد لوأ ناكول هل اولاقف ربخلا قومتق دصام

 مدلا ًادمرلف مه-ؤر نماسئر نيبو ةئاعبس م دلا كلذ ىلع نادازاروذب مك حب دف لقي مكلذلف

 تي مدلا نادزا رونا ىار املذ د ملف م دلا 5 موحبذف مهجاوزاو مودل نم فال 1 ةعيس رءاف

 ىفمكلم املاط دقلف مكبر رما ىلع اوربصاو مينفا نا لبق ىوقدصا لوئارسا ىنباي مكي و مهلاق ظ
 - ظل يس 16122 لللل  يلييييلا  ييي

 (ع.- صصق )

 تفشكف هياعهللا ةمحر ائيم

 ف ا ودكم هردص لع

 ةيضار ةشعيقوورفةر دقلا ]

 ةيناد امفوطق ةيااع ةنج يف

 هتنفكو هتلس:ةروصخملاق

 مث هتنفدو هيلع تيلصو
 ىلع مانملا يف هتيارف تك

 ىلعو بهذ نه رإ رس

 لاكمبهذ نهجا:هسار

 ةنب ز ين وهو ءيل اللا
 لمفام هل تلقذ ةميظع
 الوع  لاتق كب للا
 باوث لثماباوثىاطعأو

 كلذ لعىندازوردب لهأ

 لاقذ كلذملهل تاةففاءضا

 رافكلا تييسا اول منال

 زيزءلا ةي>حع تاتق انأو

 هنع ىلاء" هللا يذ ررافغلا

 هاكربب نيماسلاو انءاو

 يذر مصعب نعىئحو )

 ناك ( لاق هن اهةع يملا ههنا

 نالجر نامزلا يدق ىف

 0 الاو دياع اههدحأ

 نيقيقثن وخااناكو قاف

 يرينا ىنمتيدب اءااناكؤ
 هب ارحم يف هللا هنعا سلبا

 مايالا نه اموي هل لثمتف

 كيلع افسانالفايهل 'اقو

 باعتا يف كرمع تعض

 ةنس ذوءب راوهو كفن

 لثم كره نم يفإ دقو

 تاوبثىلا قااءزاف يضهام

 نب رشع اهاذل و كفن

 ىلا دعو كلزدعب بتو ةئد

 دماج يدوس ١ دعم ٠ همهسو 7 : 9

 للا ا

 ًَل

1 

3 
 ا

 ١

1 

 عوج



 ىرخذ-الا نب رشعلاة دابعلا

 م>ر روفغ ىلاعت هللاناف

 ىلا لزنال ىلا دباعلا لاقف

 هقفاواورادلا لفسأ يف ىخأ
 بمالاو وهالا ىلع
 تاذلالاو تاوبشااو

 د توتامث هن نبي رشع

 ىلا: هللا ك6 كلذ

 5 ىرخالا ني رشعلا

 نم ةديكم كلذنا فرعا

 لاقو ىلامت هللا هنءل سدلب

 لو هس41 لع فرعم لا هو

 ىداعملاف يرمع تدنأ |

 اناو ة-تجا لدي ىخانا

 نموفال هللاو رانلا ل>دأ

 ىخا ىلا ندعدالو

 ةعاطلا ىلع هقفاواو
 | لعل ىرمعىاب ةدايعلاو

 لاق ىلرفغي نا يبلاعت هللا
 هب وتلا ةين ىلع يداعل' علطف

 ةيصمملا ةين ىلع دياءا'لزنو

 مقوف دب اءل' لجر تفارق

 نانثالا تاف هر>ا ىلع

 ةيصعملا ةن ىلع دب اعلا شخ
 ةين ىلع ىداءاا رشحو

 فيك ىخاايرظ اف ةبوتلا

 مخ فكو عئاطال مخ

 ةالصا' ه.اعلاف «”يصامال

 اهميتاو لامعالا ماللسلاو
 تايناا لامعءالااءا لاتو

 ىونام ءيما لكس اعاو

 نسح ىلاءت هللا لاسنف

 نم نامالاهلأسنو ةع احلا
 ىحو) نيمآداع الا لاو ز

 افع رانيد نب كلام نع

 هنا هب |نءقنو هنعىلاعتهللا

 ةريهبلاة ناب تاخ د(ل

 ميك

 ؟ 4

 .اماذ هتلتقالا ارك ذالو ينال ران خفا مكنم كلرتال نأ لايق ىوقدصا مئشام نول غفت ضرالا

 طخس نم ةريثك رومانع !اهني ناك انم

 لاذ ىلغي همد اذهف هائلتقو هقدصن ملف كرماب انربخ ناكو انلدشرا ناكل !ميف هانعطا اننا ولف هللا

 00 رنم ماهل اذه لثع ىنودتق دص نأالا ل ةاي ركز نب يم لاق همسا ناك ام نادازارونب

 انبهن اكن ماوجر خاو ةنيدملا باوبا او ةاغا هلو> نأ لاقوادج اس رخ هوقدص مهنا نادازارونب ىار

 يأ مد !ذهنا اوااقو ريا هوةدصصا لتقلا ةدشو دجلا رار

 0 برو نزعت 2 نب يحي لاق مثليئارسا ىنإ ن'يفب ند ىقباو نسا ا> نم

 ادوف كموق نمادحا ىقباالن نا لبق ىل اعت هللا نذاب |دهاف كالدا ند مهنم لتقامو كلحا نءكموق

 ليئارساونب هب تنمآ ىذلاب تنمآ لاق مثلتتفلا مهنعذانازاروذ عفرو ىل اء هللا نذاب اي رك زنا يحب مد

 نادازارونب نا 0 0000 هّللأ ىد>واذ هريغ برال هنا 3 هن تقدصو

 اولاقف هيصعا 0 50 0 2 طسو 2 000 ب 5 لتقأ 1 قر 07 |

 رآقبااو لبالاو ريماو لاغيلاو للا ن مهلاوماب رد 5 “ اقدن> اورفحف مهرمأف هب ترماام ل امؤادل |

 ركسعيللا مدلاغلب اف ليئارساينب نم قدنحمل ايفامناالا سودرك نب ملف موقوف | :اكو مهيشاوم

 ينفا دقو لباب ىلآ مهن:ع فرصنا هنامث مهؤامد ينت :ىءاب دقق لدقلا منع عفرا نا نادازارونب 0 1

 يب ىلا انيضقو يملاعت هلوق ايف ىلاعت هللا لزنا يب جا 0 ةعقولا يمو مهينفي نا داكوا ليوكارسا

 هدونجو رصخت>بل ىلوالا ةعقاولا تناكف تاينالا نيترمضرالا يف ندسفتل بات<لا ىف ليئارم 7

 محل قت ملفءدون :>و سودركلةريخالا ةءقولا تناكو هسايرلاو ةدايدلا مط تناكو 5 ركلا مه درم“

 ليئارساونب لسان: ناىلا ةينانويلو مورلا ىلا اهي>اونو و ماشلا نع لامار ةيارالو ةعاق ل ل ف

 مويلع هللا طاسف دودحلا اوءيضو مراحلا اول>ةساو ثادحالا ارثد>او كلذ دعب اورشتناو اورزكو

 مهيلع برضو ةسايرلاو كلل' مهنميلاعتدلا عزنو اهتع مثدرطو مهدالب برخف سوياتسا نب سوط
 ابارخ شدقملات ىقب و ريغ ىفكالملاو ةيزجلاوةلالاو راغصلا مهياعوالا مهالا نمةما ىف او.بلف ةلذلا

 ملعامللاو هرهاب نو 1-لا هرمعف هنع هللا ىذر باطخلا نب رمع مايا ىلا

 ْ مامشورع ىلعتي واخ ىهوةيرق ىلعرم ىذلا ركذ ىف بابا
 | ناك نهراملا كلذ يف اوفاتخاو ةياالا اهشورع ىلعةي واخ ىهوب رق ىلءعرم ىذلاكوا ىلاعت هللا لاق

 هبنمنب بهولاتو ايحرش نب ري زغ وه ىددلاو كا>ذااو ضان 6 رئاوةداتقو ةمركع لاقف

 رضحخلا وهونارمع نب نوره طيس نمناكو ءايفلذ نب ءايمرا وه ريمع نب ديبعود.> نب هللادبعو

 | لاقو سدقملا تاب ىه عيب رلاو ةداتتو بهوو ةمركع لاقف اهيلع رميا ةي رقلا يف اضيا اوفلتخاو
 | لقره ليقو ذا, ارياس ريد ىه ينكلا لاقو داباماسىه ىدسلا لاقو ةسدقملا ضرالا يه كاحضلا

 ١ قدسا نإ دمح ىورامك از يف بيدا ناكو سدقملا تدب نه نيّحسرف ىلع ى هر باعأأ هب : رق ىه لمقر

 ليئارسا ىنإ لتقو سدقملا تدب برخو ماشلا ءيطر 1 ردنت# نا ه4نم نب بهو نعراس 3

 ليئارسا ين اايسدعمو لباب ىلا اءدار مهنعرصنت# ىل وامل شود>ولا طااخ يد ءايمرار اط مه ابسو

 لاقاءارخ نياعو !ميلع نةواملف ايليا ىدغ يد نين ةإمسو ةوكر ف بذعريص ءهءموهلرام ىلع ءايمرا لبقا

 ةئم عزن مان املف مونلا هيلعىل اع: هللاىقاأودي دج لب هراجءايمرأ طبر م امتوم هءب هللا هذه يي ىلا

 هللا عامو ىحض كلذودحاهرب ةنويعلاهنعدّللا ىمعاو هدنعه:يثوهريص عر هرامح تامر ماع امح ورلا



1 
 سأااح نو: !نودعسازاف مخفي

 21 فك هل تلف اع
0 - 

 0 عا ادوع - امنهضرا وءايلياو سدقملا تدب ردع :وكموةر ةه::ناكر هاب هللاناهللاةف

 ةضوعبب رصنت# ىلا٠: هللاثالهاو اهن هرهع اولعجو ل“ هاع ف 'ةثاهنشن اهربق لكع ١ ١( ) ذامرهق فنا كلما

 تدب ىلا ىلا: هللا مسد رو ىلإ اب دحا اعيمج مهم هتعمل و ليث ارسسا ين نهيب نه ىلاءت هللا ىو هغامد ف تاخد

 ىلع ماع املا تضم املف هيلع اوناك امن ..>اك اوناك يت>او رثكوة:سنيئالثاهورمءفام>اونو ل

 ةقرفتم هماقع اذاف هرامح ىلار ظن متر ظاي وهوه د سجايحا مث تيههد-جر؟اسو هينيعدنمهللاايحأري ز 1

 لصت ارك ل امعقا دج اف ىممتم نا كر هاي هللا نا ةيلابلاءا كلا اااه امم 5 انوض غمس رظ

 ١ نا كرماي مادا ىران كل ذكناكفارإ جو اموال ىستك.:ناكرماي هللاذا هز ثىدان م ض.بب ابضمإ

 2 اهلا هيزؤدتف با( ىربخ ا) تاولفلاىف اجوب ىذلاومفءايه راهلارمعو ىلا هت هللا ذذاب ضم هرامح ماقفايحت

 ١ ةئامّشا هتاما ىلا ءاممرارامحو فيكلا ل ها بلك الار االو باك ةنجلا يف سدا لاق بهو نع هد اذنساب

 ١ لحر فا نيعب را لتق سدقملا تدب ترخ اارمنت#نااري زعزاكراملانا اولاق نيذلالاقو د هثعب مث ماع

 ىف مدقتو ةاروتلا أرق دقامالغ ذئموي رب زع داكوهدجورب زعابأمهيف لتقوامب ءاماعااو هاروت! ءارق نه
 تن لها نه فال عش 22 ناكونورهدلونموهو . ١١١ ضرا ىلا ليئارسا ىنبانابسةم يدق

 ا كوب هللاقب م .ظءع سراف كوامن مكه ىلا اك اه هللا ل را ةنس نوءي -هتوهن م ىض:اهلف هم نعريطااو عبامسا

 ؛سكلو |

 ا رب لثة ةلآ ىف فاطف ةلج :«ىطاشىلع لقر هردىلع لزأ قد هلرامح ىلع ل# را لب اب نمري زءاجنامافدواد

 ىف ةبك افلا لضف لءجو هنم برشف بنءلا نمرصتعارةبك افلا نم لك اف لماح هرج ةماعواد> | اهيف

 كي مل امومه لع هللا هذه ي< ىالاةاماها كالهوةي رقلابارخ ىأراماف ( قزيف ريصعأا لضفو ةإ

 ١ هيلعلي ربج هاتاذ هثعب مث ماع ةئام هللاهتاماف مانو دي دج لي هرامح لب رميح .:اهطاق نكسلو ث.عبلا ىف

 رامةلارخآهايح وىجض هناا ىلاء:هللانا كلذو مول صضع.ء وا امود تثيللاق تا كهل لاقف مالسلا

 سمشأا ةيقب يأرذ تفتلا مث تب رغد س.شلازا ىري وهو امويتثبللاقف س.ْثلاةب وبيغ لبق
 ا يي ء.كب اردو نأ !ينعي كماعط يار ظن و ماعةثامتنب ءل لب مالسلاهيلع لا ربجفللاقفموي ضب وإلادق

 ْ ىلاعت هللا ةلامح افدرامج تع ملىلاعت انا كلاذوموقلةكراح يلا ظن | ارب ديل ىعي هنت بنمأإ ريس

 | برش. لو معطي ملا > هطبر موية نك . ك (.ئاقهرامح يأر فرظنف كرامح ىلارظن اهل لاق تي ههدسجزأ؟ ادوهسار

 لوقلا اذه 3ع ةنك دار ردم وةدانقو كادضاالوقاذه وريغ: مادي دج هقنعيف نسرلا ىلارظنو م اعةئام

 هلوق كلذف ه ,رك ذانمدق اكهرامحم اظعدب 5 انورخآلاقواهرم هنن فيكك هاظعىلار ظناو قاسيا ظااو

 | ه 1 رك ىلاداع ةناوه ها تو ثلا ىلع ةلالدو ةربع ىأ سانلل ذآ كال» حلو ىلاعت ا

 | ن انيس لا هللاد ءوبا(انربخا)ةم للا اا دوساوهوزأ اجعو اخو. ةمثدجوفهدالرادالوأوهذالوأو

 هتلحت نا َق د> هرا-> بكر ةنسةئامه: امأام دعب ارب زعهللاايحأ 1 لاق سابع نبا نءهدانساب ظفالادجم .

 اهيلع ىلادق ةدعقمءايمع زوجعب وهاذاف هلزيه ىلا ي> هنم مهو ىلع قلطناف هلزانم ركذاو سانلا ركناف

 اماف هتاقعو هتقرعتنن اكو ةنس نإ رثعتنإ ىهور زع مهنعجر ,>فهلذماتن اكوةنس نو ردءوةئام

 اذك تيارام ري زعلزنم اذه معن تلاق ار زعلزنماذههذهايرب زعاحل لاقؤ 0 اصار 4 تااهعاضا ٠

 ماندتؤ دقارب زعناؤ هللاناحيستلاق ري زعاناىنا؛لأق سانلا هيسندقواري زعرك ذي اد>اةنس اذكو '

| 

 ظ ناك ارب زعنافتلاق ىنث ؛ مثةنسةئاد ىتتامادق هللا ناكر زعانا ىلاذ لاق 0 هل معد ملوةنس ةئام ذم

 أ عداف هيفاشد و ىلع هللا هو امرؤ ءافشلاو ةرؤ اعلان اللاب > اصر ضي رهللاوعدي ةوعدلا باج - م الدحر :

 نودءساب كلاح فكو

 ىسمما ن ملاح يك لافف

 !ديعب ارقسدل ريحبصاو

 مق الوةل>ارال ودازالب

 ع اللا كلز ىلع مادا و

 هل تلقف ىبب مث دابعلا نيب

 ىلع اصر> تيكب امهللاو |

 ترواملا نهاع زجالراندلا

 ىذه مويأ تي
 ىلع هيف نسل كر# ند

 دمودازلا ةلقهشاو ىاكباو
 ملو دو كلا ةيقعلاو فا سما

 ةنجلا ىلاريصا كالذ دعب ردا

 كلام لاق راناا ىلا ما

 كك مالك هنم 0

 سانااذازو دعءمايهل تقف

 لاقف نون# كنانوءز
 اع كلااي تر رتغا تنا+

 نومعزي سانا! هب .ترتغا

 تر: نمىامونو:جىنا
 دق ىال لج ول نكلو

 ىلناذ>او يبق طلاخ

 ىدهدر 0 نيب ىر>و

 هي> نمهشاوا او ىماظعو

 كلام لاق لوغشم مئاه

 1 نودعساأب هل تلقف

 ألو ىسانلا طلاخمال

 ايناح سانلا نعذخ

 ايداص هللاب صضراو

 د4 وك ىاتلابلق
 ايراقع ممد# تن

 ةدددس لاف ) لِمق ) | هددصم هأ ىفخإال ع ةداع نك الاثم وهو لصالا انك خلا فااةثامأث نامروق لكع م هلوق 00( 1

 | 222 2 سس
 | ادهن ىخردوأ |



 تدءاص كلذ مه ىلق :

 لجرلا اهآراملن يراوجلا
 ! لاق

 هل تلاقف 3" رادلا

 هزه ب> اصةيراد

 أ اطل لاقف ع لوا ا

 ادع نو اول 00 اك

 ةيدوعلا بادآل هد دل

 اهكرت مث بءالاوووالا كرتو

 ىلإ تنانرشب لاف كو
 كلذب ىنتريخاو ةيراجلا

 |عرمم و ب ألا ىلا ترهذف

 دق لج رلا تدجر ةايفا>

 مث هتف قدح هتعبتل ىذه

 تعقو يذلا تنادل تلق

 هل تحف رن لافف بابا

 ىلع هاعاف هلق ام ىلع دعأ

 ىلع يدخ تغرفرذ لاق

 نبا كبد لب ت
 ىودحو ىله تامه مث ليك

 يفاحلاب تفرع حايفاح

 نيل سل مل ىل ليقف

 دربااو را ند كن اة:

 اور بارتلا

 يالوه ىناص امتنةف

 كلذك ناكن لان ايفاحالا

 ىلاهت هللا ةمحر تاد 8_-

 هتاكربب و هب انعنو هيلع

 يكحو ( هددم نهأت دمر يمس

 نآد م ناك ( لاق هنا هئع

 تك رادع نه لدر

 ناسا ق>يف عمتي هع م دعب

 بق مالكإ ةيفوصصأأ

 ءءء : 3
 كال لو

 لق تدك هل تانف مبيلع

 ناك مءأ لاةوضغيت ل الا

 دجتس# مايالان هاموي ةعمأ

 2 تلمع 3 3 دي 2

| 

ِ 

 ا
 ا

4: 

 ١ يهنبال هتيصوو هته - 2 ضف َر اع 5 5 ةومالسلأ هيلع ميك آلا ناقلر 5 3 ع

  0يناوفاتخاو رومالا ىف ةباصالاز هب لدمعلاو هلعلاو لةءا ىن ا 1 انامل ا انآ دلو ىلا: هللا

 هيلع مهاربا وبأ رزآوهو خرا: نب روخ>ا نب روعانب ناماوه» راس نب قاحسا نبادع<ع لانذ هيأ

 يدقاولا لاقو بوبا ةل> نبا ناك 0 يي ا د ٠

 نيتفثلا م طع دوا دبع نأمل ناك دها# لاقو اديع ناك نور 1 لاقو ليئارسا ىن ىضاق راك

 بدسملا نب ديمس ىلا دوسأ ءاج لاق ةلدر> نبن+رلا ديع نع ىعازوالا ىورو نيمدقلا قةثم

  0نه ةثالث ساناا ريذ نم ناك دق هناف دوا كنا لجا نه نزحت ال بي.ملا نب ديس هل لاقف

 نها وت دوا ناك م 6 1ا ناءئاو هنعّسا يدر باطخلا نيرمع 1 مو لال ناروسلا

 ب دسملا نإ ديعم نع 0 اظفا ىواشملا روصن# و أ مامالا (اةدح) رفاشهاذ رع نادو-

 نبا ديهس نع هدانساب هي وعتت نبا ) قشأو ( را ايثوح اديع ناك مال لا هيلع ناقل نأ

 هناف همركعالا ايد نكي مو مك ناك هنأ ءانلء' قفتاو اطار ناك مال ها هيلع نامقل نا بيسملا

 ناكلاق هنا هدانسإب هذنع ىواشمنا روحت :موب أ( اشد ) لوقلا اذهب 0 ادن ناك نايا نا لوتي ناك

 رمح نهللا دبعنع عفان ( ىورو ) ةمكحلا رات>اف ةمكحلاو ةوبنلا نيب ناوةلريخ مهمه لاق ايبأ

 همصع اديع ناك 2 امدن ناقل نكي لوف اقحلوقي ملسو هيلعّللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق

 فقصن امان ناك هنا كلذو ةمكحل ايهيلع نف هللا هيحاف هللا ب حا نيقيأا ندر كفتلا ريثك ىلاعت هللا

 توصلا ب اج اف قاب ساخلأ نيب , م ض رالا ىف ةفيلخ هللا كال. ناكل له نامقلاي ءادنلاهءاجف راهأا

 5 لافنا هناملعا ىلاف ةعاطو |ءهسف ىلع م .زعذاو ىؤلبلا لبقأ ملو ةيفاعاا تلبق نر ىنريخ نا لاقف

 ملظلا هاشغي اهردكاو لزانمل دشاإب 5 خلا نال لاق نامفلاي ما ةك الملا تلاقن ىنمصعو ىنناعا
 اال انلا ىف نكي نفو ةنلا قيرط. اطخا اطخا ناو اوجناي .نااودج راف باص: نا :ناكم لك ند
 ةكل 1 ل1!تبجعتف ةرخ"الا هل يقيتالو ايندلا هتف ةرخآ الا ىلع اين لاري نمو افي رمش نوكي نا نهريخ

 اهب طرتشي ب مأو البقتا هدعب دواد ىدو مث مملكتف هيشاف ةمكتطتا يظعات ةاون مانق ةقطنم نسد> نم

 دوادهللاقؤ هتمكحم هرزاونامةاناكو هنع هللا اوفميو كلذ ل طولا موف نادقل طرتشاام :

 ةنتفلاو ةيليلاب لتاو ةقالخلا دواد ىطعأو ءالملا كَ فرهز ةمكمحلا تيطعا كاع ةلاب كال ىنوط 3

 *( نآرقلا ىف ةروك ذملاهظءاومو نافل م> نم ىورام ضعب رك ذ يف باب )*

 كرشلا نا هللا ك ريتال ىنبايهظءءوهو هنبال نامل لاق ذاو ها انيت آ دقاو ىل اع: هّلِبا لاق

 كوامنوها نم نامفل ناك لات ةمركع نع ىروذيدلاني-1لاهللادبعاوبا ( انربخا ) تاب "الا م ظع ماظل

 قو ءيذ مو,عم سيلواؤأجف ه رك نم ءيشإ هونأيل هل نام ىلا هلة ةفر عم هالوم هم 2 ىلع

 هلم مهاياو ىذقساف ان.هاهللادنع نوكيال 0 اذ نأ هالوأ لاقف ناحل ىلع اولا>او ة ةرهثلاأواك | |

 مهبذك ن 4 هق لص فرع أم أمقن ءام ايام ١ نامقل لءجو ةبك افلأ نوي امد ؛ اول هدف لعقف هقذقنل امل م ارا ّ أهممج

 نامقل هادانف نوجد لأ طاف جوا لد نا هالوم ماو اند هنأ هةمكح ٠ ند ىؤؤ رام لراف لاق

 انب د وه س اداق لا ىلاةرارخا دمصتو رو ابا ثروي و ديك هنم عجتي ءالخاىل اع سشولجلا لوطنا

 مل عاماوتا رطاخف اموي هالوم ر كو لاك

 0 . تنك تنك م ويلا اذه لثم هل لاق مث ام! 00 همق عقوام 6 ع قفاملو ةريي ءأق بارعشللا ا

 ىلع اولاقت قوءرطاخ ءىذ ىا ىلع مط لاف اوهمتجا املو مهيأ 92 كقير | او كم رك جرخا لاق

 ؤ جتنفكو اولاق أمرمثب ىت> اهدا ٠ امنع اوس >اف نأ ل هل نا نامعل م 5 لاَوؤ 5 هزيندعو ءلأ هذه ءام

 نثحلا با ىلع هتكح بتكو جرخف لاق مقو

 نا



 قد 53

 | كؤابح ب هذب كلذ دنعف ك:تءورم سانلا دنع صقني وكنب ددسن هناق بدككلاو كايا ىن ايارايكريصت |

1 

اهو اع رش عبطخب فيكو ناهفل لأقف اهداوم سدح نأ
 ا ا هرداتدمأب هل ودع:ف نبا ) انريخا )داوم 

 0 اف ةأرش هل حإ ذو ةاَش ا. حبذا هامل هلل وار اع ا.ثدد ادبعناءقأ ناك لاه ىععإ رلأ دلا> نع

 ينائا ايف حاد دو ةاشانل حبذ دا هللاق مث نيناضم بي طا ا 0 هع ادعو مخ 4 نيتءضم ثياب

 ىنمأ ا” نا كترماو باقلاو ناسا ىئتنت اذ نيتغضم اهبيطاب ىثن 1 0 كترهأ هللاةف باقلاو

 هناهل لف باقااو قاع الاب

 3 مك ىلا ناءغإ لاق لاق ناللدع نأ لام نعهدانساب دما> ن هللا ديع ( انربخاو )اثيخ

 ىئتن 31 نتةنضم م

 اثنحخ اذا

 0 , اطاذا امهنم بمطاب. سيأ هن
 لام س

 سانااو ا رهلاق ةريره ىنا نعددان-اب هللادبع ( انربخاو ) سفن بيطك معن لو ةدصك

 غاب اف لاق ىلب لاق اذكو اذك ص ايعار تنك ىذلادوسالا دبات 24/لاقت هيلع نو

 نع دم# نبا نيسحلا ( ىتربخأ ) ىنينمي الام كرتو ةنامالا ءاداو ثيدحلا قدص لاق ىراام كب

 رفس نم مدق نايا نأ راند نب هللادبع نعو عرزال ءاملك هدلو دلاولا بر ذ نامغ!لاق لاق هيلأ

 اذ قأر ماتلعف اف لاق ىرما تكلمهلل دملا لاق تاملاق ىأ لمفام هللاتف قيرطلا ىف .همالغ هاقلتف

 تاملاق 0 لمفام لاق َقرَوع ترتسلاق تنام لاقيت ات اءفام لاف ىثار و ددج لاق تنام لاق

 ىذلالاق ف رشأ سانلا ىأ نايةلل ليق لاق قيةش نعهداناب دمحم نب نيسحلا (ان 0 يرباظ عطقنا لاق

 (ىودو) شقانلا ىلع واقل ىلع اذهب ب رع: لاف كج و حبق أام نامةلل ليقو 'ةيسم سانلاهاري نأ ىلابي ال

 | كتن.فسنكهلفنوريثك سان اهيف قرغدق قيمع رحب ايندلان اهنب الن امقل لاق لاق يروثا!ن ايف س نع يىنراملا

 فيكىنبايامجان ك:ظأام «وجن" كلماف هللاىلع لك ,ةلاابعارشو هللا كناعا اهود> نكيلو هللاىوقتاهيف

 رضتف الوخداهيف ناخدنالو ةغلبايندلا نم ذخ ين ا, نوصقني موي لكىفمثو نودعويام سانلا فاخمال

 نع كءنءاما.ص مصتالو كت وهش مطقبب امايص مصو سانلا ىلعالايع نوكتفاهضفرتالو كترخا|ميف

 قارتواءاهف ملادب ىراع و ءاملعااهب يهارتل ماعلا ملعتتال ينب أي موصلا نم ماظعأ هللا دنع ةالصصلا نافةالصلا

 نوركذ لد ؛ اموق تي ارناف كي.ذيعىلع سل اجنارتخ | ينب ايهلا م ايفةبغرو هيف ةراهز ماءلا كرت:الو سل اجا يف هل

 نا هللا لاو كوماعي الهأت م نكت ناواملع كودي زيو كه ءك.مفني ااع كت نا كناف مهيلا ساجاف هللا

 كسملع موفني الام اع نكت نا كن افمريلا سلجت الف هللا ذورك ذيالاموق تياراذاو مهءم كتف هتمحرب مهعلا طي

 لخادم لخدي نمو متشي ءارملا بح نمو ةلخ رجافااورايلانيب سيل كلذكة لذ بئذلاو شدكل!نيب سدل

س الءوسلانب رقذراقي نمو مهمتءووسلا
 ا اليلخ ن مالو رايخالل اديع كَ ايمدتيهم مسا كلع. النمو ل

 كيتبكرب مهمحازو ءاملءلا سل اج يب اي رجاف ك.لقو هللا سن كنا سانا'ر هالو اينغ نكت انيما نك ىب يني رارشالل

 ينباي كولمف عزجمتالو كوكرئاذالا اؤ لاف ممفالاو مهثيدح كوءنميف : مهداحتالو

 اذا ىنباي اريبكت.ءفتن ااريغص تب دات نا ىنب اي لةءلا,ىرزي و ىأرلا لقي كلذ ناف المةمهنم ضفر:الوارب دم
 2 زوكت نا الا ءاك لا لفن نه كلذ سي وادراب دا يف هإ هب رس كأل ذ ناف كتب ادىلع نماتالف ترفاس

 لوا ىفرفسلاو كاياو كفن لبق امفاعب أدب |مثرسو كاتب اد نعلزئاف ل ااا نه رقاذا وددّعلا هيف كنكعي
 كناكو كتمامعو كفخو كفيس رفاسو هرخآ لا ليال فصن نمجالدالاو سي رمتلاب كيلعو ليللا

 |ةفا م كب اص ال نكو كءم : نمو تن اهب عفتنت امة ردالانمدرزتو كزرذ غو كطويخر كترباوكئاقسو

 ك.سفن ىسن:وربلا,سانلارم نال ينباي ةبي رليللاب وةرهتش راهنا اب هناف مضفةااو كايا يني هللاةيصعهيفالا ايفاوم

 ادغ راغصلا نااهراغص رودالا نهذرةالىب نار هسفقن قر# وسأ: الءىذب + جارسسأا لم كلثم نوكيف

 ر هال ١ نمباطتال

 فوصوأم ا

 قرةتسإإ عرولاو 32

 يد هتعبتف ةعاس دج سملا

 ىلع فقوي قولا لخد
 مثردب ىرتشاو راددعا

 ىوشلا ىلا مدقت ”ازيخ

 ىرتذامثممردب هنم ىرتئاف

 ىف تاقف ءاول> مثردب

 يت> هنع حرب ل

 جرام ياذا اذا

 5 ءار دصلا ىلا

 ةرضخلاو 5 الادب ريلوقا |

 ىلا هفاؤاب او يشع لاز ف

 اناو هم

 لد ى>رصمعلابي رق

 ضب ىم هيؤاب را دع سم

 راصو هساردنع ساجف

 اناوةمتلدعب ةمغل همعطا

 رطنال تمقف هيلا

 هلوح امو ددسملا كلذ

 رانا

 تءجر من ةعاس تبغف

 ارشإ دجا ملف دج سا اىلا

 نك رلا تلاد قاما

 ناك ىذلا نيا هل تاقو

 :ةلقف ىف اًطرشب ل اقؤ كمقليي

 يلادجو:لاةفوه ناو معن

 نيو ني تاقف دادغن

 ا>سرف نوعب رالاق دادغب
 لدحارهس

 ةوقالولو> لت اةف لاق

 مظعلا ىلعلا هللاالا

 ندلو يدفن ةلعف ىذلا

 هيكراامدب ىرتك !ءيش ىعم

 لاق يشأ ىلءردقا مو

 ها خد م8  م5)

 اذهام



 يفض رملادنع « مرا
 2| ىرخالاة علا نا 1

 هممو ةممجلا مويءاج د

 املف ضي رملا هككؤإ ءىش

 هل لاق هماعطا نم

 اذه رصن ياي ضيرملا
 أ دادنب نمكبحص لجرلا

 مقموهوةيضاملا ةمج+لا ف

 رب ىلا رظ ذلاق يدنع

 ينابعت : لاقو بضغملاك

 ىديسأب تأطخا تاقف

 م ىطعلا هللا ترف ::ساو

 يناحلا ريشب لاتف ىنمزاك

 ىلا هعم تحشش شاف مق

 لخدف برغملا بيرق
 نم كالحم نيا لاق دادغب

 للا يف تلقف دادغب

 الو بهذا لاقف ىنالفلا

 هّللأ يلا تيتفاذه لثادعت

 هللا ىذر هتبحصو ىلع:

 ىف هب انءفنو هنع ىلاعت

 نءيكحو (نيهأ نإ رادلا

 هنع ىلاعت هللا ىذد موضع

 ىف ةولهخلاتلخد لاق هن

 ىرتدهاعويب زج مايا

 لاا يش لك 1 الن الجو زع

 تءككمف ام وب نيد رادعب

 اموي نإرشع ةواذلا يف

 ةقافااو 8 وجلا ىلءدتشاف

 نه تجرذف ةرورضلاو
 رعشا لو ترسف ةولدلإ

 قوساا يتاناو الا ىسفتب
 ريتشي اذا كالذك انإ امنبف

 زي> لطر هللا ىلع ينمتت

 ءاواح لطروءاوش لطرو
 رع و»و كلذ نم تيجعتف

 ىف تادف ياكل ىلع

 ظ
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 0 ناك اذا شدعلا ىف ريح الوع تلقاذاق دصنالو ت:دحاذاكنم مسي كلو نابتو كاجو ك واع مو

 ساذلا نم كل لازب الو ب> اص لاص لا ا هذه ىلع كل مققعسالفربصلا ةلؤو رجحضلاو قال اءوسو كاياىناي

 كقةلذ سائلا عيمج عم نسحو لاو>الا تارا مى عربصلاو كرومايف ددوتلا كس“ مزلأو بنا اماع

 قاع:ال ين ايراجفااهبن اجورايخالاهب>اوراربالا دنع ي ظح هطسإ وهرشب رهظاو هقتلخ نسح نمذاف

 كشيعفصي كلهنلا مقام عنقاوءاضفلاب ضراو عرطلاو كاياو نازحالا كبلق لفشنالوم رمش كسفت
 مرام ناف سانلا ىديا ق لا مادلا ىغكلعم< نات درا ناوكت ام> نإ: و كسفنرستو

 ليلق نمليلق اهيف كرمعو ليلقي :دلا نا ي 3 ؛ ار سانلا ىديا ىفامعم,ءمط عطقب الا اوغاب ام نوي طصلاوءاسالا

 مرحن و ايندلا يف هرمسدعف هل هأريغ ىف وعض 0 هلداف كفورعم لءعجا ىنباي لّيلقلا ل يلق نم ليلق ىقب دقو

 هككحلا مزلا يف و يارد: همطعت الو اريت ة: لالا ك.ءالو ارذبم نكت الو |ادصتقم نكوةر 3 ” الا قهباوث

 باتغيتاءالع ثالث داسحال ينباي لجوزءهللانبد ةمك لا قالخا ديسواهب زءتاهزعاو اه مركت

 معاللا و معن اهب ال يصوامو مك 1 |ناهقلرب> م + ةبيصملاب هيف تعش ودهش اذاقامتي و باغنا هي>اص

 4( ايقولب ةصق ىف ساجم

 ليئارمسا ىنب يف ناك لاق ىل ارم هلالا مال هس نببأ هللا ب ,عنعهدانسابقرزحلاهّللادبعنبادم ركب و.( انربخا)

 هيلع ينلاثعن فرعدق ناكل ا رسأ ىن ؛.ءآمامانأ .؟ولاملاريث؟ناكو همام ن من والاب لحد

 كل راك ليئارسا ارسأ ىنب ىف هيب اة اخ ايقولب هلل ةي نباهل ز اكو مهنع مكوهابخ هاروتلا ف هتهاو مالسلا

 أةوبات اميف دجوفهدلاو ناز >اموي. ش *ةفهدي ىفءاضقلاو ةمامالاو ايقولب ىف ب وايشو أهدلاو تاماملف نامياس

 هيف اذاف كف ىد لفقلا ىلع لاةحاف ىردن الاول اقف كلذ نعنأ زحلالاسؤديدح نم لفقب الفقم ديد> نم

 ايف كسا ةموتخمدتءاو لس و هيلع هللا لص ينااتمن هيف قا ارواهيفاذافدكفف جاسلا بشخ نم ق 2

 لوئارسا ىنب نع قا نمت متكو تبتك |مةهللا نمت اي كلل لب ولالاقهنا مث ليثا ر سا ين يلع اهيفامأر و

 ةانقرحاو هنمو انجرخاو هربق انشدنل انريبكو انماما كناالول ايقوأباب ليئارسا اوئن لاقذ هلها ىلا هدرف

 ةاروتلابهت او د ع ها وص ىلا تتناول اةءان دو هني درسخوهسفت ظ> عب ا ريض الموقايل|ةفراذلاب هلا

 عنصتاموهل تل ةفرصم دالبب ذئموباوءاكو ماشلا دالب ىلا جورحلا ىفاهن :ذأتساف ءايحالا نمايق ولب ما تذاكر لاق

 دالب لخديل ايقولب زربف هل تن ذاف هنيد يف لوخدلا ىن ةزرد ناىلاء: هللا لءاف هتهاو لع نعل لاقق م اشلاب

 لوطاايفو اع لبالا لاثمأك تاي وه اذاف ر>بلا رئءازج نهةري زج ىلا ىهتنازاريسب وه 2 اهلا
 لاقف كمساامو تنا نم قولخلا قاحلا ام .ا4ل نق هنباار املف هللا لوس ر دهن الا هلا ال نأ نإ ن هو هللا ء ا

 كيئارخا مساب عمت لو م دآم اب انعمس نأ ةق م دادلو نملاق ل.ئارساامو ناقف ليثا ءاىنب نمان ًأوايقولب يءسأ

 لاقةمايقلاموي ارقرافكلا بذع نحنو اا نم نلقف نتنا نمةايكا اهيا ايقوأب مه لاقفلاق

 دو-ن مانهه ىلا اذي انيةلتف نيترم ةنس لكيف رفز.و روف: منبج نان زاقف !دلنفرعت فيكوانهه نعنصتامو ايقوأب

 بابالواهتاكر د نم كرد منمج ىف سلو ءاتشلايفاهدرب ن هدرباا ةدشو فصلا ف اهرح نهره اة بشف اهلا

 مل-وهيلعدتلا ىلص هللال وردم للاالا هلال هيلعدللا بتكدقوالا اهتاقدارس نه قادرسالواهب اوبا نم

 نا نافف سكتربك اوا نكلشم منججىف لهةايملا,متباايقواب لاق سوديلعهللا ىلصادمانف رعكللذ لجا نه
 نولعايقولب ملف لاق اهمظ» هلام رعشت الواهيف نهج رخو نهاد>١ف اينانادحالخدت تايح مجفف
 ةريغص ةيح نهادحا نت :لعو ىراو لاو عوذ+ا لاثءاك تاي4 وهازاف ىرخاةري زج ىلا ت> ىذمو

 تلاقى ثا
 0 ةبيخاق ليلا _ هارب ادلو نم ليئارسا ينب نمان اوايقولب اء اا رتنأنمقولشاولغاأ

| 
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 دحاوموإ ىف ماك ذآ ينب تلت ا اء ىمساوةاي+لاب ةلكو٠انأ ت 7 وتاملا ةكرحألا تلقت انا ةشل ا 4

 هللا لص ادت 00 داب نكاون ركرالا تن * ناخد وص نعم سوةد>او ةرفص ترفصاذا ى لوا

 ىهح هن مثر أب اح نمرب> امم ناكو س دمت دب ىنافم اشاادالب ىلاا.قولب ىذه مث مالا سلأ ي بلاى نم هئرقاف ل سو هيلع

 لاقمتنوخ :سوذورق هنيإ وك“ ا رامزانه سيلا ةولباب يهل لاق هيلع ف هاناف ريا نافع

 اماف ءاكلم كهلان ازاتوجر اهديص اذا تر دقناف'خيلع ا_مسا يتااةيحاعضوم قراايقواب اي ريكا نافع

 ل رخل الا لع ايقولب ص ر> نث ' نيد ىف ل> دنف ل -و هيللءهللا صادم“ ىلاءتهللا ثعبي ذ ناىلاةببط ةايحام 2و

 نم ني> دق هيف ل عودي د> نما:وب ا:ذخاو نافع ماقف ناك. ا كي راانا لاق راع هلارع دع نيدفف

 ار>::و توب اتاا بابادتةت ةيحاعضو» ىلا ايهتن 0 مح اراد ع مث نب ا . الايقو رمخ اههد>ايف ةضف

 لاكَدَو نافءمافف تمانو تركسفر#ئا ٠ نيالا تبرشف توباتا تلخدف ةئارلا ى ةينةرلا تءاجف

 اهلك الا تين الوةرجذب ارعرلذا .,جارمواهذخأو هنصحو توب اَتاا باب اهءاع قلغافأ ةيفخ ابد دتواتلا

 ينهدو ى امرم< !٠ و ينق دن. ف ين ءطقي وى ذ>اي نمناف ءابّتلاقذ لمرقلا اطلاقي ةرجشإ ارث ىلاءتهللا كذاب

 ككل عطق هلا م * تيلطدل كايا نافع لاقف قرذ 0 +: الف هعبسلار ايلا ضوخ# هناف هممدق ب ىلطي و

 ضرالاو ءام-أا نب تراطف ةيلانع ىل> م زوك

 ايقولب ونافءراسوةءخلا تر.هذفلةنودي رتامىلا اولص: نلو 5 رىلع 01 ًارجأاممدآين ناب لوقت ى هو

 لوالار>بلا اعطق ىد ضرالا لعن ايش ءاناك اماكءاملا ىفاءثمو ملا الخدم امهمادقأ ايلطف رحبلا ىلا

 ىو فيكديف٠ضيي أمام هيلع كسملك هبارتنادتمالو لاعب سدا ر حبلا ل سو يف لب اهاذاف ىاثلامث |
 لامشلاوهردص ىلع ينميلاهدي عضاوةرفو وز هافق لعق ا:-م باشرب رسا|ىلعو بهذ نهرب رسفوكلا |

 مال !اهيلعدوادنب نامي ءاضاده ناكولا.كايدع ّ و نينت هسأر ٍلعو تيموهو أ اند سول م  انلاكهن طب ىلع

 للكفر آد اة 0 4 لع بوتكم عب رمرمحأ توتاب نمهصفو بهز نم هع 0 هعا> قدكلم ناكو

 ن.ناميلساذهلاقف نافعابت ماا اذه نهايقولب لاقف بات < نم م لعن افع دنع ناكر م ظءالا هللامسا رطس

 ايقولب لاقف ملسو هيلعدللا صاد هّللاث تكل 0 يلم كلءوهعاخ ذخ أن نأ دي رت دواد

 كلملانيالو لاسام ىلع هايا هاطعاف يدب نمد>ال ىغنيال اكلم ىل به بر لاقفهب رلاسدق ىلا

 ايقولباب تن أن ككل م مظعالا هللا مسا انعمو انعم هّنلانا تكس ا ايقولب ايز افعل اقف هئاعدل ةمايقلاءوي يلا نامل س
 انة الغنا كب ريع كأرجاام نينتلا لاةف هعبص أ نه اميملاس ذي نم مناهل عزنيل نافع مدقتف ةاروتلا أرقا

 يف هل ٠جوامنهد جرخأ واه رصعو !مقدف ةرجشلا

 كا 1 ”هللأ ع آهساب
ع" هللا وأ ارقولب ركدنينتلا - اماكف لاق

 24 تاذفن لمعت لف ىلا

 هيلع ليربدج لوزتىلا'رظلانامقولب لغتشاف هعبص أ نم م اود عزت ل 00 رسلان م منافعان دو أيش امويف نينتلا مد

 راحيلاو ا.هتطلتخاف امتم تازلز”و لاب او ضرالا تر اذديص امه حاصل املو ءامسلا نم مالا

 لعايقولب طةسو ههجو لع نافع طةسو هتدعيص ةدش نه احلام بدع لكراص يح تمطتااوتجاهو

 ترءافر>بلاىفهت> فن تداعو نافع قرتحاو فطاخللا قربا مناك ةلءش هنطب نم جر نيذتلا فار ههجو ٠

 هلب ملف مظعالا هللا مسا اركذ ب اذا! ىأرا_لايقولب نأو هتاغأو همنخسالاءاعالو هةقر>أ الا ءىشب ةذفنلا
 نم ايقولب هل لاقف هللالع كأرجأ امم دآن اايهلاةف لجر ةروص ىف مالسلا دلع ربج يءارتمث هو كم
 هياعهّللا لص دم ل اب> تجرخ عا لب ربج ايايقولب لاقف نيملاعلا بر نيمأ لب ربجان أهللاقف هللا كمحري تنأ

 يذهو اح ىلا ىلا مدلل دلعي رج دعص مث توجت كاذبف لاق هدمم:أ مو المد لصق وهني دوملسو 1

 ةتس ىضهورأ-ف ىرخأ قب رطيفذخأو هنم ءاج ىذلاق ب رطلا ل ضف نهدلا كاذب هيمو ماتا دل

 لخنااو نودي زلا اهراجش أ نارفعزااو سرولا اهشيشح بهذ نمةريز< وهاذاف م.اسلايف عقوورأ '
 عحاتجا دنع ىنوم راب جك حطت

 (»10 - صصق )

 اذه ا م

 يندتي فيك اج را

 ةزب زمأا تاوهشلا هذه

 ملةسباي ةرسكب طا اءاو
 دعب ناك املذ لاق ىل رصحتن

 هانعام هل لصح ةعاس

 ةناطعاو كالذب ىءاجف

 ىوهنم ىردنانالفايلاتو

 جر ىذلا ليةثاليقثلا

 تاووشاا ل جال ة ولن | نم
 دبءلاضةنإو

 درزام سئافتااو تابيطلا

 ىذلا نا لاق مثةوقلا هيلع

 اموي نيعبرالا ى وطب

 لاق مث جيب ردتلاب امي وطي
 قكر:ماهبأ اهلثمل كءتدل

 لل يضر هرا ملف يذمو

 نب مجامهمانعم ودنعىل اع:

 نيمآ نيل ملا عيجو

 خويشلا نع يكح ود)

 روكشلا ر-هو# ىمسملا

 هللا ىذر ندع نوفدملا

 اكول ناك هنأ ( هنعىملاعت

 .يرتأي وعيد ناكف قتءف
 ناك هنا الا قاوسالا ىف

 ءارسقفلا سا < رضح

 اآديدش اداةتعام دقتمي و

 املف انيما الجر ناكو
 خ.يشلا ةافو ترذح

 خيش ىلاعتهَللاب فراءلا
 نوفدملا ندعب ةقيرطلا

 نه باطي

 هارقفلا هيلعتسممتجا |مب

 نوكي نهىد.ساياواقو
 لا لاقف كلدسب ذيش
 رئاطلا سار ىلع عقب
 ثلاثا مويلا يف رضخالا

+ 

 0 سل 2



 ل ىربق دنع ءارقفلاو ىانلا

 يلع خ.يشاا وه نو 1

 ةمعر ىلاخرشلا يفوت م
 ءارقفلا عمتجاف ىلاعت هلل
 مأيا ةثالل هريبق كتع

 خ.يثلامدءوام نورظتني

 هنعاا لاا هللا نىك

 ريطااب اذا كلذك ماني

 ابي رق عقو دق رضخالا

 نم لكراصف عفت راو مهنم
 وه نوكي نا ينمتيءارقفلا

 اميبف هب دوعوملا
 2 ؟لادع ولا نورظتنم

 ريدقت نم هيف نوكي امو

 دقريطااب اذا ملعلا زي زعلا

 مو ردوج سار ىلع عقو
 الو كلذ هل رطخ نكح

 ماقف 3 ارقفلا نم دحال

 ةيوا ازااىلاهنوفزيءار فلا

 ىعبن خيش هلزعم هنولزني و

 حاصأ فركلاقو رهوج

 ملو قوس لجراناو كلذل
 ةقيرط فرعا نكا

 ين وتاعبت ىلعد ءار فلا

 ا ادو» نسانلا نكد
 سس رماد هءارققلا هل لاف

 كال وت_هللاف لجوزعدللا
 وهو كما و كنيعيو

 مط لانذ ن ل اصلا ىلو د

 قدح  نولبماف هود
 نمأربأو ق وسلا يلا يذم
 هوب أجاف سانلا قوة

 قوساا ىلابهذف كالذل

 هقح ق> ىذ لكيفدو
 كرتو ءارقفلا يلاعجرو

 ةيوازلا مزاو قوسلا

 ارهودج راصو ءارتفلاو

 يللا

 نملوانتف رجشلاض.ءب نهايقولب اذ ؤلاق تفصوا. لع ةجلإاب زاكلا اذه هيشأ ام ايقولب لاقف .امرلاو

 موق ةرجشلا ءاذاذاو ابجءةم ىقبف ايش ينم دخانال , يطاخاا نبااي «ىطاخاي ةرجشلاتلاقف اهرك

 اوطاحأ ايقول؛ اوأر الق نمار برضلإا عب ل ل نوضك ارتإ
 اولاقو مهفو.- اودمغأو هوباهو هنماوبجمتف هللامسا ايقولب ركذفأوسهباومهو هئارو نماوقد>أو هب
 ىهسالاق كمساام اولاقف مدآينب نمانألاقف هللادبء ايتن نمهلاولاق مثدللا لو سر دهم هللاالاهلاال مهعمجاب
 يف تجرخ ىلا (لاقف انيلاكءقوأ ىذلا ا لمار ها فرعن الون مدآ فرءناولاءؤ لي؟اريساىن ين ,نمانأوا مقولإ
 اذكواذك لاوهالان هت اروق دز يذلاق .ر طاا تالرضدق تاو لس وهيلع هللا يصد همساى :باط

 نجل اةرفك انمل اق و ضرالا ىلا انلزن مث ءام-ايف هللا ةك/المعم نحو نينمؤملا نجلا نم نحن ايق وماي اولاقف
 لاقؤ ايري: تنأو امتلأ ىلا تو انساد هماوقلاءوب ىلا مهدهاو موزفن نوءيةمانهه ن<و

 منهج يللاعتهّللاقاخا لاق ناكفيك نجلا قاخ نع نربخأ رذصاي ارخص :هساناك ونجا كال اي ايقولب
 تياعدا.مهضر أينانلخو ه تدل ج هأمس هك ام.سيفاءاخ نيفا> !منم قا>و وةنساأ ةميسو باوب | ةهود اهقاخ

 لوط لعجو يأ ب ؛ذلاوار 1 دسالا لمجو بازةروص ىف تيلع ا :رومع ىف قاخ هن اذ تيل كانا

 ةيحلا بأذ هل .« دسالا با زو برقعأ' تن دةل زبع :بئذلاسن ذل هج+و ماعدا .- م ةريسه|ءمنهدحاو لك

 منبج تاي 2 ةيح دسالا بن ذ نمو برقع ب؛ذلا بن ذنم طقسف ةضافتن اراذ ملا يف امضفتني نا امه رمأو

 يحو أف تان . عيني نينب عبس تدلوف دسالا نمبذلا تلء>ف احك انتي نأ امه مأمن كلذ نم مبراقع و

 هوبا هداف جوزترملو عطب د>|وواوعاطأ نينبلا نمةتسف مدآرمأ يك تانيلانمنينبااوجوزي نأ مهلاهلل

 ىنالاعمتيثنال انباودناوايقوأب انا اقلخلوأ اذهفة :ردوب أهتينكو ثرح ا هسا اكو نسل اوهو

 / ىلا تيبتنا اذاف ىلا هتهللام ا ىلع هيلع بك راو هبك ارنم فرع ال ى> عقرب او نا ةنكلو

 عفداف كانه امه اقلتس كنا 0 اشمو باشو خيشب تنأ اذافاذكوا ذكرحب ل> اس ىلع لامءأ ىدقأ
 باث ةنلاو خم. ثبااىلع -ف مهيأأ ىهتت | يبد سرفلا كلذ ىلع ايقولب ب ؟رفاد ثار هللا ظةح يف شماوا.هيلا سرفلا

 هلالاقف زاهتلا فصن امهملا 4 وةادغلادنع نا كلم دنع نم لمعؤ دق ناكو ا.ميلاا,هؤ دو سرفلا نعل زنو

 ترددمامايقواب لافةانس رف تبعت أدق تئجام عرسأ امالاق ةودغ نم هتقراف لاق كلا! تقراف 5 ذنمايقولبا
 نيبامراطف كلفثو كتازيعو كب نا ,رو نك و ىلب الات اضكر هضكر رام والج رهيلع تكرد>ال واديهيلا

 هذه يف كب باج ىل الاق رثك ٌأوا خدارف سمخ لاق كب باج هارت ف كنم هسفن حب رياض رالاوءاهسلا

 ول لاق لمنال تن أوتاقنودايندلال او- ض 00 ريطي ناك و ةنس نب رشعو ةئام ةريسء ةدملا

 ةرثكنها كر :واضقنناحاتجهلو هنمةرءشلكنمهليسي هرطآ؛قردلا اذاف عقربلاو ماجالاو جرسلاهنع

 اههوَع لع م يذقنن :الهللا ب؛ اجع اولاقؤ بمجمل هللا واه اءقولب لاق لالكااوءايءالاو نارودلاوناري طلا

 الا هلاال لوي وهو برغل ىرخالاو قرشأإبهي دي يدحا اك. اميأرذا ريدس وه امديف ملا بكرف ىذف

 ليئارشسا ىنب نم ان أو ايقولب ان لاق قولا قاما اميأ تن أ نم كلملا 4 لافف اءقومل: هيلع يف 0 لورد

 لاق راهنل' ءوضو ليللاةملافب لكوم كلمانأو ليباحوي ىمسا لاف كه سان كلما اهيأ ايقولب هل لاق مث مدآدلو نم
 لجالا راهنلا قيسواو لالا ةمهلظ ىرسلاديلاىفو راهتلاءوض ىنملا ىد. يف لاق نيتطو هه كيب ا

 ملو ضرالاؤ تاو. د تال لروتلاةئاظلا تب ةبسولو| دب لي الا نكي ملو ضرالاو تاوهسلا تء انذأ

 تصقن صقنيداودلا تن ًاراذقدوسأر طسو ضيدأر اانا ارطس هيف قام حول يدي نيب دادي اءوص نكي

 ص: | ناو راهذلا تدز دادزب ضيب هلار طا ااتد انانآو ةماظاا تدزدادزب داوسلات نآر اذاوةملظلا 1

 0 1 منرصقأ لوللاو لوطا رابنلا في ة.صلاقو رصق أ راهن ااورا+ دا نهلوطأ» اتشلا ىف ليللا كالذإف تصقث



 ١ را نديحا ءاوهلا يف يندعا ىدي وابءاع نهو ايندلا تقرغ و هللا نذاب تع التو ةدحاو ةعاضأ |

 ين باطف '

 شبكلا نسا راو روث سارك هأر اهدحا ناكلم بابلا ىلعو رون ن ن٠ متاخ

"40 

 َْن كنار ايقولب ىلا لاق كهساامو وتنأأن 7 تارا هل زاك ادرايوع ف هللالو سردها الاهلا ال لوي

 ءامسلا يف كنيع ىرأ 3 اع لاق كء.اام كاملا اهسأ ايقولب 0 رمءاو ليئارسا ينب

 ىفاباك راد. ترخرأ ءاملا نع ىلءث ت .ةرولر ىلاهشب ءائاو ين... حارا | سي>ا لاق ءاءا يف كالامثو

 نع

 ملف لاق ضرالا يف نمو ءامملايف نم تفدنا اهنلسرا واوةماما ىمست اخير ءامسلايفذال مدآ دلو
 رسنلا سأرك هسأر رخآالاو روثلا سأرك هسار مهدحا ةك اللا ندةعب راب وهاذاف ىضقو ايقولب

 هناف دوما سارك هسأر ىذلا اللا امف نانالا سأرك هسأر عبارلاو دسالا سأرك هسأر ثااثئاو
 .ف أرلا لم دآى بولق ىف لءجاو فيكلار>و ءاتشلا درب انع عفراواهب ذءتالو مئاهباا م>را مهللا لوقي
 ملسو هيلع هللا ل هدم : ديسةع هش له انه ينامجاو ن نقاط قون نهوةلك 00 ؟ ةحرلاو

 1 'ار>و ةاتشأا درب انع عفراو رويطلامدحرا مهللا لوةيفرسنلا ارك هعاز يذلا اماو ةدايقلا مون

 دسالا سارك هسار يذلا اماو ةمايآلا مو وا مو هيلع هللا ىلص دمت ةعافش لها نه ىنلءجاو

 دمة عاش لهان هيناعجارءاتثاادربو فيصلا ر>!منع عفداوامب ذم الو عابامحرا مهلا لوقيف
 هللالو رد. هللاالاهلاال لوقي هنافذ اسن الا سارك هسار ىذلااماو ةمايقلا موا مل وديلع هللا ىلص

 ىلص دمعة عافش لهان» ىناعجاورا وراد !'مهذع عف داو مم دمتالو نيملس سلا وحرا مهللا لو هيلعدتلا لص

 ناو فاق لبج ىلع مئاقكلع وه اذاف فاف لبج ىلا ىهتن | يتح ايقولب ىذموةمايقلا موي مو هياع هللا
 كلما ىلع ايقولب ملسف ديلا نارقلاو ق ىلاع" هلوق كلذو ءارضخ ةئوقاي نمايتدلاب طئتحم فاق لبج

 ظ وهو كر هلاك كءاندقر ضرالا 3 ا و , ءامسلا ىف ينملا هدي مئاقر 7 ا: وخاثا 2هو قو

 تجرخ لاق دي رن نياو كالا!هللاقف مد ادلو نم ليئارسا ىنب نمان اوايقولن انا لاق تنانم كلما هل لاقف

 دم مللاالا هلال ك الملا هلل |ةفانا دالب ىاب ىردا الوهرثايراتساود.ال لاقي برءلا نه

 عنصت امو لاق ليئ ايقزح يهسا لاقكمساام كلملا اهياق ولب لافذ دم# ىلع ةالصل ءانر ها دقدللا لوسر

 و هدييفو فاقلبج ىلع هللانيما انا لاق ا:مه

 قثراو هد_ةعءاو رتولا دما نا ىترما هدابع ىلع قيضي ناهللا دارا اذاف لاق هفك يف رتولاو هيلع

 ةدودشمأم 5 ضرألا فور ةرمو هدقع: ةرهر

 قتفاف رتولا ىخرا نا قرما مويلع عسوب ناهللا دارا اذاو دايهلا ىلع امندلا قيضتف ضدالا قورع

 كلت قورع كرحا نا ىترءا اموق فو-# نا هللا دارا اذاودابعلا ىلع اندلاع ةتف ضرالا قورع

 كاملاامماايقولب لاق لزازعي ال عصومو لزازتي عضوموزءمال عض ومو زخم ص و كلذ لجا نمف ض رالا

 لكىف باب فا ةئايعب را امند لكفاهن تغئج يتلا ايندلا ريغ ايند نوعب را فاق ءارو لة فاق ءاروام
 بهذ اهض راو رون املك لب ةماظ اهيإ تسدلو اهنم تغد ىلا اينندلا لثم فض ىاا ةئاعبرا باب

 هللاالا هلاالنولوقب ,هومنءجالو سلبا الو مد نوفرءيال ةكالملا اهناكسورون نه بجح اهيلع

 ايقولب لاق همايقلا موي ىلا اورما هبو اوةلخكلذلو اولا كلذب ل .وهيلعهنلا ىلص هللالوسرد

 ءىثيا ىلع كلما اهم ىنريخاايقواب لاق هتردقو هللا 0 اءاروو بج> لق كلملا | ما مهءارؤاف

 ام و" ىنرق نيب لاق عوضوم 0 اذه

 | م كاملا 9 ايقولب لاق ءاضيب ةر>ص ىلع لاء هب رل دجا_وهو هنس فلا نيثالث ةريسم هيلرق نيب

 1 ذةعبأ هسا ضرالا تحب لا ىه * نبأ منبجف لاق عيسراح او عبس نوضرالا لاقرادبلا و نوضرالا
 ١ لفقلا لعو لققم باب هيلع ءاملا يف هلفسأو ءامسأا يف هفرط با جحد ىلا ىوتنأق> يذمو أب وأب هي 6

 ا خ>ؤوهمو قرش اب هسار ضداوهو توهم هو -

 تامار 0 00 هل رذهداك

 لوطرام 3 'ا_ضفااو

 نانملا ناحيتي دركذ

 مركلا
 مظعلا

 006 نا يكحو ( نع

 شرءاا ىذ

 ةدامعا ىلع ربرحف

 ا ( ىلا دو نبا

 ري-لا ل-هانهلجرولا

 امهلف ةدا.ءلاو حالصلاو

 هلع مل هيدب نيب رضح

 اويهزاونامل:لاق زاذود

 ءوديقو نج لا ىلا هب
 ري هديق ىلع اوبةكاو
 لجرلا كلذ عمس اسملف

 لاقو مديت جاجحلا هلام

 رك را يلا جاتحم كنا

 لاقف اراطنق هنز ونوكي

 هللاةف هبعنصا| جاجا

 لملف كلفلاهب رمست لجرلا
 َةِلَقو كلف موت ند اذه

 ىلع كئراحتو

 لاق كيلع هما>و كالو

 كلذ دنع جاجنملا ظاتعاف
 ارحب نا ناحبسلا ماو

 كلقع

 ىنيب وهل ءاسإ وهديفي و

 دسإ و هيف هعضي و اتيب هل
 هيف توع ىت> هباوبأ
 و نعال دب يضيف
 مئادادح هل

 ديقلاعضو
َ 

 2 هيلع كسماو هل-جر

 لجحرلا لاقف ص اصرلا

 هلال هللا

 وهو تاك هيلعوه ال
 منلاق مظملا شرعلا بر

 اديقم تيبلا ىف هوعضو
 لرللا ءاج املف اللسم

 يمسح كإذدنع:



 لجرا' لان اجسلا شد
 أرقغيو ىلصي اء اق همسف

 || ل-جو زع هللا اوعدي و

 كللذ نم ناجسأ! بجسو

 ناجسااىأراهنا علطاملف

 ىاروهد# لف لجرلا ىلا
 دي دل ارهلا> ىلع ثدببلا

 لاق ضرالا ىلع ىقاه
 هسفن ىلعن اجلا فاذف

 هلايع ىلا هجوتف كلذ نم

 داو مو,عددو هدالواو

 جاج+لا ىلادب يضهرانفك

 نقوم نوالا رفص»هوهو

 ي دب نيب ف قواملف توم اب
 نك كلابام لاق جاجا

 ةصقلا هيلع صقف ةلالا

 دادكلاب ىلع جاجا لاف

 ام لاقف هن لد نيب رضحف

 سمالا» لجرلاب تءاص
 اذكواذكهب تءتصل اقف

 لوقي ناك امجاجللاقف ٠
 ناعسإا لاقف كالؤ دنع

 عضو دنع لوقي هتءءس
 هللا يس> هيلجرىفديقلا

 تلكو: هيلع وهلا ةلاال '
 مظملا شرءاا برودو

 ىذلا نامعت جاجحل الافق

 ىذلا وه هب بستدا

 ءيش لك ىلع هنا'هصلخ

 نورهنع ىكحو) ريدق
 ( هنعىللعت هللا يضر ذيشرلا
 لهأ نمالجرىأر هنآ

 فورم رهاب هعم_فريخلا

 قف ركذم نع ىونيو

 ديشرلا نوره ىلع كلذ

 هيدي نيب لجرلا رضحاف
 لم نا رما رضح امل

 | 0 انف ر عام ءامسأ هذه ما سو هيلع هللا لود هللا لور دم هللاالا هلال لاقف مد 0

 00 أ هيلع 2 , 0 | 5 ملسفدلا 0 لو 0 هلادإ نالوتي هو روثلا ند 2 ديو

 ْ 1ك ند مليئا رسما 59 ىبب نماناواي قول ى رك لاق كاكا امو تنا نم قولا قاحلا اع | | يقولي | الاقو

 ا لافف ليثْسءاو مدآ مسي عملو انرمأ اذ_موانقلخ اذكهالاتذ لسن نم دمخو مدآ نوفرع: امو

 | ردقي نائدع ل ربج همسأ» امساا فاك 1م هللذأ او هدعتف نسال الاقف زوجان ة> بأي || ىلاحتفا ايقولب

 | ىلع كأر ام مدآ ن هبا لاق مه جفو همأالزغف ليربج ىلاع:هّللا رهاف لاق هب راءقواب اعدف ه>تف ىلع

 ا حلاملا ر جيلا قوااَر ١١ :تاح امهاد دب ىأر 8 بزعر#*و حلام ر , نب ر« ىلا ىهننا يح هو ا.قولب زاج مثهّللا

 ١ كالت ىلع 7-5 الم هعمو ةلعلا هروص ىلع كلم ام 4 2 وةمغذ ندال 2< بذدملار>ءاايفو مبشه ذ ن» الم 2

 مان نم ايقولب مذ ل لاق مل من هت فص مهربخأف تنأ نهاولاقو مالساا هءاع اردرف |!قولب 0 ةروصلا

 2 اق رمعالا ليجلا اذ_هام ا.ةولب مه لاقف نايغمب الون أمة ايالنب رحبلان :كهىلع تلاءانمأ ن< اولاق

 نه اندلا ف ءام لكو رجالا ل ِ اا ذه نم صضرالا ف روظي بهذلك- 0 ض رالا يف هّللا 00

 هللا قات نأ لبق نم شرعلا ت<نم ءيبي اءا امهؤامو نيردبلا نيذهوه اناحلموأ بذع ءام
 اذهقورعنُف ة ةضف نم ندءمو ايندلا يفةضف لكو هللا زككوهو ةضف نم ضيدالا ليجلاو ةكالملا

 تود>و تمءتجا دقةمرظع ةريثك ناتم وه اذان مظع ر< ىلا ىوتنا ىح ىذكمو ايؤولب لس لبجلا

 لاقإسو هيلع هللا ىصهللا لوسر د هللا الا هلا لاق اءقولب ىلار ظن املف ناتيحلا نيب ىذتي مظع

 ا هيلع ةداسب هءلع هللا ىلص ي لأ باطب ع هزاو هلا لحاف تنأ نم هللاق مل ا.قولب هيلع مف - 0

 لاق هنا © < ىلاعت هللا ءاش نأ معأ ايل لاقف مالساا ىم هلرئافأ دم ت قل نا امقولب ايدل لاو مال لا

 توخلا .لاةؤ:لاق 50 امو ل اأم دداامو حامر ل اذه ءامو ناثطع مئاخ ىنا دا اهتي أ

 شطعت الو عوج الو مانأ الو امعنال ةنس نيكي نا روست هعاك | اذا اماعظ كيفطاَش أيقؤأل اي مظع الأ

 يرم باش ىار هغامن نأ لبق ن نمو تارمعلا غلب َىَح ىذدوداك 0 ضيا أصرق توحلا كلذ ل

 رخ ”اوهاذاف ةليلو اموي اقولب راسف ىفاخ يذلا لسلافؤف تن نم امةولب هل لاقؤ رديلا هناكءاملا ىلع

 ةلءلو امو ايقولب راسؤ يفاخ يذلا لس !اقتنأ 3 ايقواب هل 0 ردهقلا وضل مذ ٌةوض أملا 3 رع

 نم هل لاق م ني-ضاملا كباحصا نم ردص 6 ىنتوفت نأ تدشخ لاق ىنفاحت لا اذام |.ةوابل لاق

 لي ربح كثلاثلاو دايعلاقازرأو رطملاب> اص لون اكيد قاع ااوروصلا بداص ليفا ءا لاق لوالا ناك

 هناكس تذآ دق ردبأأ تن تايح نه هم لاق ملا اذه يف كود صن اذاف ا.قواب هل لاَقف ىلاعت هللا نيمأ

 مول رافكلا اب هللا بدعرأ منهج ىلا 0 نا انرمأ ااو مع ماعد هللا باجتساف اهيلع اوعدف

 2 نيردع ةريسم اهضرعو ة ةئاس ننال ة هريس اهوط لاق اهضرع و اهوطك ايقواب لاق ةمارقلا

 ؛ هذه لخ دتامت املا ن ندم“ :مج قنا م «'لاقابنم ربك | وأ ةيحلا هذه لثم م ح ف نوكأ ايقولن لاقف

 للا ىضهوايقولب لف لاق |هفلخ مظعنم اهب رعشت الواهيف نم مجدل رءشنالو نهادحا فنأ يف ةيحلا

 ك.سااموثنأ نه بادابل !اقو ايقولب هيلع /-ةني ربق نيب درمأ ضياع الغب وه اذا ىرخا ة هرب ز>

 دنعان اوانبهت اف ني اص اناكو ىم ُ اريقرخ الاو ىًرقاهدحأ لات زاودلااذهاف لاق حلاص ى هسا لاق

 ركاط اهولع ة ةمء ,ظعةرجش وهاذافةرب زد ىلا ىهتنا ىد ىذمو ايقولب هيلع مل - ف تودا ىح أمهربق

 اذاودرمز نم هعاوقو نا ارفعز ند هأدب و ؤاؤان :مدأ ارقنمو توا نهدانيعو بهذ ند ها فقاو

 ١ مالسلا هيلع رئاطاا درف ايقولبب هيلع ملسف يوش» تو>وماءطأ+ 0 تع ةعوضو+ ةدئام ظ

 محم م ل ل ع ا ل ص ص
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 هذجت مدى ى مب دقىلانهتاذاو ةنلا -- أ ل 1 0 1 ل 2 |
 تقولا كلذ ندل نم انمه ان و 0 هل هللا حابأو ءاو> ى أ نيدح هعم تكا قار ةنجلا ن ٠ طها

 ةماوقلا موي ىلا!,يلع هللا نيما انأو اهنم لك أي اب رع نيه اصلاهللا دابعنم ليبس.ربأعو بي رغ 2
 0 اف لك,لاق املك“ أ ارقواب لاق صن الو ريغتي القنا ا ماعط لاقف ص هنت الد «ريغتت الو أيقولب لاف

 هيلعرضخلا لاق سابءاوبأ نمو لاق انايحأ ىنيتأي سابعلا اوبأعلاهف دح أك عمل ورئاطلاج بأ هللاقمث
 | لاقهيفدق تخح شيش |تينالا هو صضيد باي هيلعو لبق أدقهب اذارمض عار دارا مالسلا

 | نيبوكنس ر غ4 !لاقف ألا عوجرلادب دأو يتديغ غتاطا.ةواب لا_ةفهلا- نع هلاسو ايقول ىلع ملف

 كاك مخ ةربسم ابو 4 كد دب ناكن ار ءاطلال اعف, روش ل اهم ةريسهىفأ ياك رأت أو ماعةئاوسمخ ةريسم كمأ

 لاقمن ةدحاو ةعاسىفاعإ || كدرأ انافمالسلا هد ع رضخلالا 3 موية هسه ةريسم فاه ءلا 01 ان ةنئس

 | تلاق كيلا ىف ءاح: نهاطاف ادع لاجوهاذكا اممحتفف ك مايع حتفا هلم هل لاقمن امهضهغف كينيع صمغ

 بنا الاون ًاراع : لير د ىف ١ ثدح اقولب نام ىمادق كمضوف ضرالاو ءامساا نيب كلا ريطي ضيباريط

 ربلاور حبلا يف بتاج! نم ى أ رامواقولإ ثي >١ نمناك اما ذبةاذه انموي ىلاا هوب ءكواه وتد اف رابخالاو
 ملعأ هللاو البدو الهس

 4 مالسلا هيلع ننرقلا ى زةصقرك ذ ىف ساحت : ١

 اركذهنم مكيلعولت اس لق نينرقلا ىذ نعكنولا- وىلاعت هللا لاق:

 4 ةيقأ و ةيسأ ِق با)

 نب يحوز نت نوطنم نب سو دره نب سهره نب سو رطب نب ش ديل يف نب رديعملا قرا ره لاق

 معزو 0 حرلا لماخب ميهاربا نب ق>سا نب ص يعأ| ىلا ىهتنِن هيأ لاقي و ثفايني نانو نب نطل

 ا اكشن رايد ةفسا نب نم نب رك الاارادنأ كلل ذوارادنإب اارادو> اوهردنكس الا نأ ءإمدعلا ضم

 دجوف ربك الاارادامجوز زىلاتامح ابنأو هناله امم سا ناكوم ورلا كلمّتنِب !تناكوردنكسالاءأجوز 3
 اه لاقي ةرجش لع !ماوادم ىف هفرءملا لهأ آىأر عمتجافامنم كلذ لاوز ىفلاتحينأر ءاف ةهمرك ةحئاراهنم

 اريثك كلذ به ذافاهناع تل غو املس خحِرطق سور دنس

 ةرجشلامءاو هه سابهتمسفامالغاملهأ فهلتدلوف هنمتناعدقو !ماهأ ىلع اهدرفابفاعو اهنتن ةين ل اهنع
 اوفلتخاو * نين رقلا ىذب ىنكوردن كسا ليفف هس دعا لدأ اذهف سور دنكساهم اء تاس غلا
 ةيش هسأرمدقمىف ناك 00 سافر «مورلاك المهن ال كلذ: ىمس موضعي ل لاقؤ كلذب هةءمسسأ بدسىف

 برغملاو قرشملا فاطهن أهايؤ رليوأت ناكو سهلا ى نقب ذخ أ هن اكمانملايف ى أر هنال ليقو م نم نيذرقلا

 | ليقورسيالادهن رف ىلع هون رضف دي>و اا ىلا ماعد منع الا هلرق ىلعهوب رضف لع .>وتلاىلاهموقاعدهنالليقو

 هيب البق نم فرشتب لها نم نيفرطلا مرك ناكهن ال ليقو ارق ىمسن ةباؤذلاو ناتةس> نادب او ذهل ناك هن ال

 هباكرو هيديب لتاةبراحاذا ناك هنالليةوىحوهوسانلا نم زانرق هتقو يف ضرقن انك هنالل.ةوهمأو

 معأهللاوةماظااوروذاا لخدهنال ريقو نطابلا وره هاا الع ىطعأ هنال ليقواميمج

 1 ملم لاكتسا كو ه ىعأ ءدلإ ركذةصق ىف باب ١

 ناكموقلاقوابب- عبتاف ابيس»يثلكنمهانينآو ض رالاىفهل انكم |: |يلاتهللالاق

 سالاذا نورخآلاقو ردنككسالا هدب كل. تاماملف نيينان ويلا كلمردنكسالا

 تناكو رد:؟سالا هتنب نال كلملاراص تاماماف مورلا كولم نم اكلم همالرد:كسالا دج ةنالهو أناكو

 كولم ىلا اهمدؤي ردتك- الوب ناك جا ةوانالاتناكوسرفلاكولمىلااعيمجةوا:الانودؤإ مورا دوم |

 وبأ قتانوياا شبليف
 رغصالا 00

 | هسفن تبتناف لككالذ به ديو اهقرع نمو اهنتن نم

 هناب هيلع دس و تدب هل

 هيف تومي د هذفانمو || 1 رع
 ناكاملفةمم كل ذاولعفف لاق

 صدا لاق مياة سم لع

 ديشرل ا نوره ءاساج

 تيار ىلا ىالوماب
 دس ترءايذلا لجرلا

 رتزبتإ وهو هيلع تدبلا

 لاةف ىنالفلا كنان ىف
 هررضح افدب ىلع دشرلا

 دو.شرلا هآر اماؤهيدن نيب
 نه كج رخا نم هل لو

 ينا>دا ىذلالاق تببلا

 كاخدا نمولاقن 'ةسدلا
 ىذلا لاق نائءبلا

 لاق تببلا نم ينجرخا
 اذه لاقود,ث .رلا كدضف |

 رماىاو لجرلالاق برع

 لاق بيجس سيل كب ر
 15 . هل رماو ديشرلا ىكيف

 مسرأ هيكراو ناسحالاب

 هل_يخ> صضاو> نم

 نيب يدانإ ايدانم رماو
 هزءاديعاذهلوقي و هيدب

 هتن اها ورهدارأف هالوم

 هناا قدازم ردقي ملف

 اذهو همارت>او همارك او

 عفت مهبق نم صض.ءب نم

 نع ىكحو) نيمآ موبهللا
 عاجشلا| نبا هاش خيشلا

 ىلامتهللا يذر ىنامركلا

 أرق: تذبهل ناك هنا (هنع

 ا راهنلا موصتو . نآرقلا
 0 ةطيدب تناكورلدللا موقتو

 ع عمسأ لاملاو نسحلا

 ' اهابا ىتاأف نامرك كام

 - هليتاف هنم اهبطخ.
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 ا مه. لبقا مث ملول خشن
 مهر وقف مورلا كلولما ازغ كلمو ةوقوةع زعاذ الحزن اكو ردنكك-الا كلماملف بهذ نم ةشمب شرفلا 0 دجاسملا ف فوط امدلاو

 ارادىبءيد ة-اف ةوقلاهسفت نم كلذب سن" اذ ممم رفظف برعلا كول .ض.+ازغمتمورلا كل .هلهمجت ساو 00 0
 بتكك ةمورنا كال «نعوهسفن نع ةوان الار جارنا نه هيلادل هيدوب ٌأراكام ل< نو عنتماق سراف ءلهرذصالا 10

 كلت تح ذدققأ ردنكسالا ءاجاف ا «ل:نعو هسفن نع هرانالارجارحلا ةصقباراد نب اراد ديلا || ىلصي هجولا ن س> امالغ
 هيلابةكوءياع 1 يس كلن لاكن هيلال صواملذأ, كا رضي "كلذ نضع تناك ل ةحاجدلا ا عرفاملف ةالمصلا نس و
 ايف هملعأو مس ىزفقو ة 0 ركون ا+وصإ ةمأا ثم و هيأ جار لال نع هع انوا يف هءماص هوسإ انوا له مالغاب لاق :الد نم

 وي رمههجورف نارقلا اردن ةحوز ل كلل الو كلما ريةةتالو كيلا ! اءمتقعإ ىت ةر 0 لاو ناجوصلاببءا:نأ كلى 21 و ص كن أ هيااهب بتك |

 لالا موةنورا ملاموصتو

 لافذ ةفيظن ةليممج ىمو
 يذلا مسهل! بح ددمب ك كت :>ثناكولو َق وف كب ين 3 :ًاي نم كولا تشمداإلاو ا |

 كب اتكف تركذ ام ترظن دقو تد٠ك ان تف -قىنأ 0 كس الا هيلا ثعبف كيلاهد ت كا

 ككلم لع ودح ىأو كضرإ ةركل' توبشونا+ وصلا ىلا ةرك"'تههضو ةركلاو نا+ وصلا لاسر ا نه

 ناجل وصلا ىلا ىرظنكىلاهتثم ب ىذلا م . ..سلاىلا ترظنىلا وىدالب ىلا كدالب فيذأو كام ىلاهفيضأو

 م يجدر نهر مالغلا

 كجوزا انا ل ةف ىديماي

 ىدونج 3 كالاثب كب ملاتقعب اع'ا باو كل ًاملدرخن مةرع هبات هك عماراد ىلا ثءإ و 0 6 ااو مردبو زي عردب د م

 نأو رك لأ 4 راغب انو هدو“ تح ع 0 100 ارادنبار اد ىلا ل دوام: كلذ لك رهالاو ابيطمردبو ا

 لاه ناسار >ةيحاتب أم ةتلاقار اددالل و راسو ل.>ر لابد هركسعيف ىدانو 0 "علل بهات اناض اردن بالا اهياع هلدقع مه نم غو رغم

 ليقو هتقثو- ءسب لهو هقار نم ناس ر افدل ضرءؤاراد دنج ىلعةرث ادناتراصر «لاتقلادش أ القاورزلعا أه 0 و هجن ل عجرو

 ىلا تاخد ألف كلذ
 هيلاقل سولاو 1 نكس الان عوز او | هايا امهنءطباد ارأ ربك سم ن ءهايد ا هأن لع ةءرنص ناك !مهددحأ نا

 دو* هآرف 3 راع فقو ىت> خو مساناراد ناد ربخافلتقيالو هاري سأ ارايدذخؤي نأ ىدا ردح الازاو هيف تأر مالغلا. تيب

 نياجرلا نم ى مقتنت نأ ا.هادحا نيدجاح كيلاىلنا ارادهللاقفهب كفمدساؤ كل 1 ,امع ينل لاق من هتاف تلاق هنأر املؤ ءامةرج
 كاضصترمأو نيةجاحل اىلاهباحاف كذشور قنبا جون نأ ةيناثااو امهدالب و 'ههامسو ىلإ كف نيذللا || اذه مالغلا اهلل لاةفاذ هام

 5 نك“ 2ك فقر

 تعءمس املف هيد رطفنإ

 اط لاةفدهء>ار تاو كلذ

 تن نا لع دق باكا

 كلمذاكو ك:شورهت 0 هدي لهأش غو له ىلع ًارتجان م ازجا ١ اه !ءميلع ىدا :نأونيلجر ||

 لبق ناكو سراذكلم قرفتو اق رذتم ردنكسالا لبق ناكو مدر "كلم مهتجا لق امة :ىرشع عب رأاراد

 ان عر دكا

 هريسم فصوو اراد لةقدمإ نينرقلا ىذمايأيف تناك تا ثداوحلاركذ يف بإب إل
 4 قاف الاو دالبلا ىلا

 نءهسرفلادالب ىف ناك اممدهف دابعلاهلتناد وداليا كلماراد رد:كسالال تق !ءام دقلار ايان ءاملءاا تلاق

 مالاساإلا ىلا سانلا اعدو مهبتكقر>أوةذب اوما لتقو ناثرالا توب نمدنطا ن ,خرابناك اموناري :ا توي

 حرفتال ى اه 5 ١ هأ

 نا ىَدر١ كلو يرغب

 نا تل ةفااللب اهزوك 1

 امجورخ 0-0 5 تن

 ةءضأ لإ كرففل كلزيم نم

 كذم بجتءا تسلو كني

 ني> يدلاو ن:بحعاامناو

 باثب كتجوزدق ّك لاق

 فدو: 0 فيقع

 بورضملا بهذلا نم موبتك فورح اولءج سول انا مهبتك قار>ا بهسىف (ىذتر 11لاق) ديحوتااو

 ةرشع قنثا يب ربهذلا كلذلوصحل اهوقرح افافلأ ارسع ينل اه ردع غاي فناريث ؛ا| دول ج ىلع به ذلاريم 8

 ةنجلا لاثم ىلع تيئب نابفصأ ض راب ة هنيدمو دنق رمسو تارا هاره ناس 8 2 نادم ثالث اهنمةذيدم

 ةءددنكمالاة ني دموارا : تن ؛ كذشور هعجوزا لب ابضرإبة نإ للم عا لا لن [ويلا ضرامقت دمو

 ابرغو اقرش ضرالا قافآىلا ريسبهنأ همانمىف ىأرو سوهش علا قرقب ذخأ هنأ همانمقفيأر هنامث |

 الأ ايبن نير ةلاوذ ناك أ أ ىردأ لإ لاق ألو هيلع هللا ىلص ينلا نع يىورف هتوببأ ىفءاسممل» ءلا (فاتخاو)

 | اك اك ادايت نكي 07 موق لاقف هيف دعإ اوفلعتخا مثاعلكت ككلاسملا ذه يف ضوخل ا ناك! ثيدحلا حصواف

 | السر ءرغايبن ناكهنأهللاءاش نا حيحصلاو ل -صريغايبن ذاكلب نورخ آلاقرالضاذال راعاك امو ءاًاص

 هب ردغاعاوهنأرب طق نك مهءاصأ يذلا ناو هلتقب طق مهم لهن ارح ا! هضار ركع س اجوهملالز رمق هتف نك ص اسباب افيغر

 هللا ىلع كمععت ل نم ةقعأاب

 | عم الا ىلاعتو هناحبس
 عم ءاهلذ لاق افي ردراذرأ
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 اكمل

 ةرد أ عيدقلاو ا ؟كد>تسا امو اك اصادءعناكو هس امعهمسا ناكلاقي فلو كلا هو ا ناكوهريغ

 مهيلع ى دعو كَم امدعو نيو 0 ميهج يلا كن ؛ دق ىلا نر هلا اذ ا هيلا ىل اع هّللأ ىحوأ

 ضرع ا قم نق ام جهت ممتن سلا ةفلتخ مءأ 00 ء أ ىلا كثعاب ىف او كايؤر لب وانا ذهو

 | جوجاو 20 لاو و سناالا مهو ضرالا طسو ىف م٠ أثالثو ضرالالوطامهن»ب نإ :مآو ضرالا

 الاقي اها 2 ىرخأةمأو كساناط لاقي سمشلا برخ+هدنعةماق ضراإلا لوط! مند م ناعالا نا مالااماف

 نينرقلاوذلاق كلزهلىلاعت هلل! لاقاملف لب واتاطلاَي رسب الا ضرالار طقىف اهامح ىرخالاو لب واهامل

 خيشلا نمردمص حم. هزرتاا | ممراك أ ةوقىانا,يلا ىنتثعب يقلامع ءالا هذه نع ىربخاف تن أالاءيلع ردة يال مظعرمأ ىلا ىنتب دن دق كن ا ىلا

 | عمد قار مهتاغلهتفأ ناب فيكو مهةطان أ ناسا ىاب و ميم ارم مثرئاك اًةل.-و عمج ىاب و

 5 5 هك 0 مهنعلقعأ لدقع قايد و محمص اخ 'ةجح يار ؛ مث دقت ًارصب ىإب ومطاوق أ عمسأ

 ياب 1 0 3: ألى روهننب لصفأ ةفر 0 هب لدعأ ط ةىإب 2

 5 ا اك ٍل محرلافؤرلاتنأو 0 0م موي ترك ذاممء يدى 77

 َُك ارصب كل حتف أو ءيث 6 !كلطسا !أو«ىثلكدقفتف ك.هف كلح رشأ وءيثشلكى ملو عم تق

 | الو ل كرك دذأ و ءىشك: | اومالفك : ضع كلدشأو. ىث كتوفيالف كتوق كل ىص>أوء ىثلكدقنتف

 كأطو تللشاو "ينل رطل كيدي كلدغأو ءيذ كءزفيالف كبلق كلدشأو ءيثكبلغي

 كدؤت ج نءادنج ا.,اعجأو ةماظااو زونااك 2 « يد كنعوربالف ب 11 .طاثكدأ وو ىدلك كلرعق

 هموقد داع عل و ريمسلاب همست هن د كلزهلليقا ملف ثا ون ةماظلا كب طو هيو كمامأ روذلا كي دهم

 عارذ# هآر آدحسلا لوطاول <١ نأوادج .ههلاو: :دي كأم هرمأ مْ ىلامةهللاةعاط ن : هدمال لاقو لعفي لق مام

 نأم هرمأو 8 :ةلام ايد )| يهل اوطواعارذ نب رشءو ةعإ ا هطداح ساس أضرعو عارف قناع هصرعو

 قوتعاي د باز لاب 0 3 اطيحلان أش نم متغرذ اداملاق عنصن فيك اولاق ىداوس" 4 و اوبصني

 ا ةمالق لثمهوءتعطقو هردقرتةملاىلعو ؟هر د و رسوما ىلع بهذلا نم همضرف م ُ 0 رف اذاف دج لاط' اح عم سبكلا

 ْ نوءذت ساحن نم حئافصو سا نمادتوو س ان نمابةخ اعجو 2 كلذ هومتاخ متر عظلا

 را عارذ ةئام ةبشخ لكلوط ماءجو ةن , وتسم ضرأ ىلع مك شفيك نيل ف نو منأو كلذ

 ا بارتلا لقنل نكس ا نوعد“ ماءارذرشع | ا طئاح لكل ناط. لا نيبامف عارذينأ امو اعارذنب رشعو

 | بارتلاكلذ نيك اسلاجرخأف كلراولءمهذ هلوهف ايش ل +نف ةضفلاو بهذلا نم هيف اا هيلازوعراسسق

 دنج لكى ذا ةعارأ مولمجفالأ نبع رأ مه دنج ناك ني تكلاشملا ينغتساو هيلعاع فةساارةتساو

 نموفلأ ةئاع اع هدنج ٠ ن“ مهتم فلأه لا اخ راقاقلا ىلا :هقامف مهد وفهد شرت

 | ىلامتهلوق كلذ سس .شلا برذمدنع يتااةمالا موي قلطن مناقل نوءب زا نيك اسملا نمر ,فلأهئامساراودنح

 هانعف زههريغ نم فااب ةيماح أرق نمو اج تاذى أ ةئمحنيع ف برغ:اهدجو سمشلا برغم علب اذا و

 لوءرمأر أ كب كنب تا ة لاق سابع نب ان عهداتسابى اب ةضالادم احنبهللادبع (اريخأ) ةراح

 برغت اه. جوه . الاهذهأرقذاةيو داعم دنعاسلاح تذك( سايعن الاقو ةئمح نيء يف سو هيلع هللا لص هللا

 ريع . منامامأو فك اهقر ةألتاعك قرقت ند يكرعن هللادبعل<أ واعملاقفةئمحالا اهٌورقنام تاصتصال

 ا

 نع انالاق اهمالك باشأا

 قابطت تااقف ل ذا كلذ أ
 مقال ىلاف دق ح:#م ىلعدب

 نا امان مواعم هيف تدب يف

 ج رخاناماودب قدصتت

 قدصتفلاق تيبلانهاتا

 ل تاخدؤ هب مالغلا | لاقي نعالا ضرالا راق يف ةمأف ضرالا ضرعامهندب نات الا ناتمالا امأو سما ماطم دنع هو وكسام

 اذ_-ه ( تاق ) تببلا

 نب هاج ىلا« |. هللا فراعلا

 كعب روك ذل ع ادعدلا

 كللملاكرتو ايندلا يف دهزام

 موقلا قب رط يف لخدو

 تمدقت دقو مهنع هللا ضر ا

 | كردصو كءودفكال حرشأو دانت طا نها محرأ تن لب !م.ةشنالواهتقا طقوف املمحت
 عو.جلملا |ذو فق هداكح

 انعفنو هنعىلاءت هللا يذر

 ةرخ الاو ايندلا ىف ءتاكربب

 (رعش) نيمأ
 ان رك ذ نكءاسذلا ناكولف
 لاجرلا يلع ءاسنااتاضفل
 سم..ثنأ ' مسمال ثان ًاتلاف

 ع

 نب لهم نع يك>و (

 هللا ىذز ىرتس'ا هللا دبع

 تيارام لوأ لاق هنا( هنع

 تاماركلاو بئاجعلا نم
 ند امو تجدجرخ كل

 . ىلا> عضو» ىلا مايالا |
 0 قاادلا 1 ارهاظ

 هيف ماقملا ىل باطف ام

 ىللق تد-جوو

 ل-جو زع هللا زهاب رق

 كتدراف 0



 ءأملا دقفل تمه:غافةالص

 اري>ةم ترصوا دي دشامغ

 تيأر ذا كلذك اناانبف

 ,هيلجر ىلع يشع اماقأيش
 هو ىمدآ هنا تدون

 مظع ب د وهاذا نم برف

 امكسما دق ءامةرد> هعمو

 عضو ينماند املؤ هدد

 تبجعتف يد» نيب ةرجا

 اديدش ارجع ىءفت ق

 ةرجاهذهن أنه تلقو

 لاقو ىلع مسو بدلا

 نم موق ن# لبساي
 ىلا انعطقنا دق شودولا

 ىلاعت هللا ىلع لكوتلاو

 انب اها عم ماك هن نم امدبق

 نا الا انيدونذاةلئسم ف

 دنع نم تمةؤ هءوضو

 هذه تعضوو ناءصأ

 تناكو ىدن نيب ةرجأ

 نيبيرق نيكلعاذاوةغراق

 ايصق اممم توندف ىند

 اناو ءاوذا نم اذا هيف

 ةعوضوههرجلاباذاتقفا
 بدلابهذ نيا ردا ملو

 تاو لل
 ند تغغرفاملذ تيلصو

 برشا نات درا ةالضلا

 ند الئاق 0-0 ءاملا م

 تداط املف نهدلاب ىلع نودسع مهو تقثقفأ|لذ تمقوف ىلع ىشءذةلصلص ةئمبك انعمدس ذا | + لبست لوقي يداثلا

 اذه برش يفك نذؤي
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 عب: لوقوهوارصبتهب دادزتام كدشنأو
 دجستو كولا هل نيد: اكلم « امام ىلبق نينرقلا وز ناك دق

 دشرم مكح نم ردا باشا + ىئنضي !ةبراغلاوأ قزاشلا غلب
 دمر> طاثو باخ ىزنيعف * ام طرغاتتع سف تا اف ارق

 دوالا تلق دمر اامولاق ةامحاتلق طاثلا افلاق مههالك نيالا تاقف بعك ابل |امهب واءملاغذ
 ا ىلا«: هللاالا هيصخمال اددعواءجاه دنع دجو س.ُاا برغم غاب امل د لوقيامبتك ١لاةفالجراعدف

 أممان ىنعيي اموقاهدنعدجو ىل اعتهلوق كلذف ةهبثمءاوهأو فاء ةنسلا يأروهللاالا هقيطر الا ساب وةوقو

 ناك«ىف مهعمج ىن> ناك لكنه موه طاحاف اهتمرك اسع ثالث مهو> برضف ةملاغلاب ثرثاك كلذ ى أراملف
 نيذلا ىلا دمعف هنعدص نه مهنمو هن نمآن م مهنف هند ابعىلاو ىلا«تهّللا يلا ماعد ورونلاب مهياعذخ أ مث دحاو
 مهرود متو ينتاخ دو مهفاوجأو مهمناذآو مهفونأو مههاوفأ يف تلخ دف ةماظاا مهيلع لخداف هنعاولوت

 اهيف اوكلهنأ اوقفشأ املفاوري<واوح اضاو:وخاهلف بناج لكن هو مهت< نمومبةوف ز» مهتيشغو
 ةميظع مءأ برغملالهأ نم ءاجف هتوعدفاولخدف ةونءمهذخأو مهنع اهفش كف دحلو توصباوجض
 هلديوهدوقي همامأ رونااو مهسرو مهفاخ نم مهقو :ةماظااو مهدوقب مهبقلطن |مئادحاو ا دنج مبلءجف
 هلهللا رذو لب واه'ط لاقي يتاا نيا ضرالارطق ىف ىتااةهالادي زب وهو ينعلا ضرالا ةيحان ينري.ن وهو

 ىلا ىوقنا اذا يت> هعبتن ىهو مءالا كلت دوقي قلطن افالمع ل معاذ اء ىط الف هرظن وهل ةعودب ارو هدي ودبلق
 مهالا كال: نم هعمام ع.مج اهيف لمحت مثةعاسيف اهلمحيفلامذلا لثمراغص حاولأ نماتفسايه ةض'ةعو أرحب
 هب ا دكلذل ازإ ملف هله“ ثرتكن الفاح وأمهنم لجر لك ىلا عف ديب ماه ةتفراهعالاو راحبلا غلب اذا ودونجلا كلتو

 َىَح ىلا ض رالا ةيح ان ىف ههجو ىلع يضمامنم غر فاملف كان ين هلءفك ريف لعمف لب واه ىلا ىوتنا ىت>

 نيتمالايف هلءفك ادو ج اهيف دنجو اهيف لمعف موقىلع علطت اهدجوف سهلا عولط دنع ك.:هىلا يهنن

 امهو لب واهلايحم ىلاةمالا ىهو لي وان دب را وهو يرسيلا ضرالا ةيحان ىتأ يت>البةمرك منا ملبق نيدللا

 كلذف اهلبق امف هلهفك ادونج دنجو اممف ل* اهغاب املف هلك ضرالا ضرع ادهني ناتلباقتم

 مهنأ كلذوارتس اهنود نممط لم مل موق ىلع عاطتاهدجو سمشلا علطم غلب اذا يتح ىلاعت هلوق
 مهكره ىلا اوجرخ س.شااتلازاذاّ> مط بارسأ ىف نونكي اوناكوءانب هيلعرق: بال ناكميف اوناك

 اولخد مهيلع س.شلا تءلط اذأ اوناكوءانيلا لمتحتال اضرأ مهضرأ تناك (نس 11 لاقو) ممورحو
 ىلع جر فتال شيج ةرءمهءاججج, رج نءا لاقو مئاهبا'ىعرت اك اوعرف اوجرخ مهنع تءفترا اذافءاملا

 اولافف ماظعلا هذهام اولاق مهمأمث اهاربف س.شلا علظ: ىتح حربن ام اولاقف ابلهأ هاهنف سمشلا عولط
 هماوه يلكلا لاقو ضرالا يف نيب راهاوبه لذ لاقانههاوت ف سمشلا مهاع تءاط موق فيج هذه

 دنقرم-!الجر تدجولاقةيما نب كلام نب ورهعاندد>و لاق قا نعةامم ةارع ةافح ك_سنماهلاقي .
 , وقلا نع مهلا دح هنا قربخ اف هثي د> عمس نم ضع».تاأسفن وعمت< هلذوء.ةههلوح مهو سأنلا تدحي

 اموي مهنبب و كنبب نا ىلليقف موضع تلاس مثنيصلا تزواج يت> تجرخ لاق سءشلامهيلععلطت نيذلا

 فدحتلي و هنزذا شرف مهددا اذاف موتبص يدح قايلو ىموي ةيقب ترس م الجر ترجأةسافةليأو

 كلدكن حاهنيبف لاق س.كلاعلط:7 فيكر ظنت اذاهل اولاقق مطاسف مهناسل نس ىحاص ناكو يرخالا

 سلا

 ١ برغ:سمشلا دج نبأ هللاقف هءاجسف بعكىلاةي واعمل -رافا.مءملا دا تاطاف سابع نب لاق نينا |
 ظ نيطو ءاميف برغ: ةاروتااىاه دجأ ىناف سمشلا امأو ينم اهب ملعأ م افةيب رملاامأ لاق بمكايةاروتلا ف



 او

 ىقواخدا تعءفترا املف طاطا ةئيرك ءامدلا فرط اذاوتيزلا ةئيبك ءاملا لع ىعاذا ءاملا ىلع سمشلا

 ملعأ هللاو جضنيف ||

 رايخا ءامحأ] تل قالوق دوه فر نو.داكيالاموق اءرنود نم دج و نر دهس" نيب غم اذا َّىس ىلاعت هّللأ لاق

 فادع برغماو قرا فاطو ص رالا فارطا قمه نيذلاممالا رها نم نينرقلا وذ غرف ا1 ءامدقلا

 اممقا رطااض 0 ىفناكاهلف جوجأموجوجأيد سناللاو ن+ |نم ضردلا طسويف ىتلاممالا ىلع اهنم

 ند اقلذ نايجلا نيده نيب نا نزرقاا اذاب سن الا نم ة خاص ةدافل تلاق قرشملا و< كرتلا عطقنم ىلإ

 قذ م حدر يذلكو براقعلا و تاي انهم اباكضرالا تارشدح نواكاي رعابسلا اهسرتفت 8

 ند اومن نم لع تعلطا ها ناف مه:دايزك نودادز:الو مه ءاءنوءنب قاخ هلل سدلو ضرالاى هللا

 نودسفيو !مياع نوروظيو اهنم باها نوج رو ضرالا نؤاءيس مهنأ كت الف مهتداي ذو مهناع
 لوف نيلبجلا نيذه نيب نم مرا انيلع عاطإي نا عقوتن ن<و اللا مهانرو اج دنم ةنس انب رع تسدلو اهيف

 مط لاقف انملا نواصي اللؤ ازجاح ادس مهني وان لم نا ىلع ارداو الد ىا اجرخ كل لع

 امدر مهني 6-0 لءجا ةوقب قونيع اف مكج ار> نمريخ هيلع ىناوقىا ىنرهيذ ىنكمام ام نينرقلاوذ

 كالت امو اول ةل ”الاو لوعلاو ءائولا نوئس# عانصو دلع لاق ةوقلا كالت امو اولاق طئاودلا ازجاح

 ساحئااودب دا نمانل نيا نهاولاقف ساحنا|ىنو:آوةرب زاهتدحاو همطق ى أدي دحلارت ل لاق ةل*الا

 م 2 خ:ءءاف سادنلاو ديدولا مطقن ةوقىايذ اولاق اهم داعم ىلع ؟-!داس لاق لدعلا اذه عسرام

 نيطاسناميلسهب عطق ىذلا وهواضايب ضرالا يف هللاقل>ام دشا وهو نوهاسلا هل لاقي رخآ اندعم

 ساوالاو ديدحلا نم عمجام ىلع دقوا م نيليجلا نيب ام ساق هنامث هرهاو+و هروؤصو سدقملا تدب

 روذ صاا كتل طاللملاو نيظاك هلع سادتأا بازا مث ماظعلا روذصلا لد ارب زابنم عنصو رانلا

 اههتيبام دجو نييا.+!نيبام ساق لهنا ريساا لهدأ 7 ذام ىلع هئانب ةيفيكو يف مثدي دا نم ىه يفلا

 عضو م عرف نيسمخ هضرع لءج مخ ءلملا غلب ىح نا هل رقح هلع ف اثنا املو خسرف ةئاه

 دي دحلا ىلعبطحلا لء# لز مافدي دل اىلع بطخلا جسأ مدي دحلا هيلع جس مث نيابا نيب بطحلا

 اوذةنا لاق اهيف تاسراف رانلا رما مث نالييلا امهو نيفدصلا نيب يواس ىد بطحلا ىلع ديدحلاو

 ناكهسادنلا ريسيو بطلا لك ات رانلا تادجف باذملا سادحنلا وهو ه.ف رطقل غرفي لعج تح

 5 هحلاذاودو د رعو قواد ةرهغص نه ةرب> درب ةناكر اصف باذملا سا>:اأ ديدجلامزا يت بطحلا

 اوءاطتسا امو هولعي يأ هورهظي نااوعاطسا اف ىلا«: لاق انيص> امظعالب وطابقن هلادسراصف هتربغو

 كرش درحز ءارو 2 عضو» نا لاقي واتءاردق هل لاف ءارح ع رطوءادوس ةقيزرط ريحا دربلاك

 يأر نينمؤملا ريمأ هللب قئاولا نا رك ذو اموي نيءبسو نينا ةريسم رزحلانيب وهنبب ضرالا قرشم
 لك ىطعأو 0 فاللاآ ة. خ هاطعاو الجر نيب. ىف ناهجرتا|اماللس هجوفحوتفمددلا نا ماثملا ف

 رس ند جرخو ءالاو دازاال محم ةلغب قام هاطعاو ةنس قررو مهرد فلا نيسمخ ني لنا نم لجر 1

 قد ماهل بةكو سا( فت ناكو ةتيعزأ اكحاَص ل.ءامسا َن' قح> ءاىلا هللاب ق'اولا باتكي أر نه

 ( م٠0 - صصق )

 ظ دنجاط ىلا زالا ىلا راللا كلمهل بتكو نالللاا كال هىلاري رسل ب>اص هل يتكرر ىلا بتحاص ىلا |
 ل ا ا |

 نمنسيسسسا مشططللللال ير ل 5

 يه ازاف اهتكرتف ءاملا

 02111 انآ ”ترطت

 نيأ ردا ملو أبجسعتد اهيلا

 هللااقعةرجلا كلت تبهذ
 نيآ مهتاكرب انعفنو مهنع

 ىذراضيا هنع ىدحو (

 اق هنأ (هنع ىلات هللا
 ةج موب ف كاضوت

 ناكو عماجلا ىلا ٠ ؟ضهو

 ةيانببلا مايأ يف كلذ

 التم ادق ع ماجا تدجوف

 نا بيطحلا مهو سانلاب
 بدالا ت اسافرب: اقرب

 باقر ىطألا لزاملو

 ىلا تاصو َىَح ساخلا

 تدساج متلوالا فصلا

 نسح باش يدع نعاذاف

 هيلعو كولا نمهناكرظنملا

 رطن اماف فوص نه رايطأ
 كلاح ىرت فيك لاقىلا

 كحاص اريد تافف له-اي

 ف اري_>ت» ترصف هلل

 منيف هفرعاملو ىل هتفر.»

 قرح ى دخ اذا كالذكانأ

 كلذ ين -جءزاف لوب

 يردها ف اري>:هترصو

 باقر بتد# تق ناف

 كلج تاورانناث سمانا
 لاقدال كلا ند 0 :

 'باشلا ىلا تفتلاف له-

 كذا لوهسابي لاقو

 مان تلق لوب قرح

 هءادر عزم لاق ىديساي

 لاقوهن قاطغر هيك :هنع

 عرساو كتجاح ضقا رق
 ترظنف لاقةالعلا كردبل
 لأاقو حوتفم بابباذاف



 هللا كمحري بابل' ل لوقيإ
 تيارف بايلا تجوف

 اش ءانبلا درشم اردق

 7 اقةإذ:ب اذاو ناكرالا

 ةأوا# ةرهطم اهناجب اذاو

 اذاو دهشلا نمىلحا ءام

 نيلاكاوسوةقلعم ةفشنع

 لوس لاق ري رحلا ند

 ” كلذ نم تبدجعتف

 ءاملا تق راو يساياتالح
 تقف تلستعاو

 هتءوسؤ ىلاوثا تسداو

 را لوقب د بذات
 لقف كب رأ تيضق تنك

 ءاد رلا عْزمف معن تلقف معن

 ىلاكم سلاحانا اذاف ينع

 ترصف دحا ىر عش لو
 ايجءةم ىسفنت ف اركفتم

 بذكاب َكَرَطَو تيارإ#

 ةران اهق دصاو ةراتى سفن

 تيلصف ةالصلا تمأَتف

 لغشىلن دو ةعاجام م

 املذ هذ رعال فلا كلذ الاو

 او ةالصلا نم انغر

 هفلخ يشما اناو هتء.:ف

 برد ىلا تلد ىت>

 لهساي لاقو ىلا تفتلاف
 تب ًاراع تنقياام كناك

 لاقف ىدساي ال تاقف
 هللا كرب باولا 5

 هنيعب بابلا اذاف ترظنف
 تدجوؤ رصقلا توتو

 ك اوسلاو ةرهطاوةلنلا

 تنم آتاف ةلولبم ةفشنملا

 نه لهساي لاقفمظملا هلل
 ٠ءىشلك هعاطا هللا عاطا

 لوس لاق هدحت هباطا

 ف
2 

 قدا نإ 0 ةس .خاراسؤ ءالوأ الجر نيس هعم ذخاي> هلع ماقاف رز ترا تألم اش ند كالد هاش 1 فق

 اوراسمن اهوب رخف جوج أمو جوجأ اهيفزو ظدفاو ١اقف ندملا كالت 0 اولا مْ اموب نب رشعو ةعسن

 اوراسف ةيكزلا ةحئارلا نم هنوذشي ايش مهعماولمح دق اوناكو حب رلا ةنثنم "اوس نع

 دجاسمو بااكم مهو كال ملا نؤرقب ةيسرافلاو هيل رعلان 0 ل ذاق نمبرقلاب نوصدح ىلا )أ

 كالم سايعلا دالوأ نه انإق نأ :مؤملا مقاوذ نمواولاةف نينم ااريمأ ل سر انلقموقلا ءالؤه نمانل اول امو أ

 لبج ىلا اوراسو مهوق اف 7 هريذ مهغابي م مهن او عزو فاش خيش اولاقو هنم اويح-ت:ف قارعلاب

 اتلب اقم ناد.ن م هات داضعراعارذ نوسه> وه 0 هضرعداو عوطقملبجاذ او ةرضخ هياع سل سام أ ا

 نيسدح كهس ىسا< ىفةيكرم لي دو 5 نياب ةينب هاعارذنورشءوةسمخ ةارضعلك ضرع لبجلا ا

 ولع ني: داضعلا يلع تك دق اعارذذورشعو ةثامهلوط نيتداضعىلع هافرط ديدحنمهدتو اذاو اعارذ

 ىلا امضعب ىبم نانرقةفارسثلك فرط قديدح نم فرش كلذ قوفورصملا دمههعافتراو لءجلا سار

 نوس.خ باب لك ضر عدي -> نمناب وصنمناعارص..هل بالاذافاهتبح اصيف ة > او لك ةموظنمضعب
 ةعيدس هلوط لفق بابااىلعو ءدنب ردلا ردق ىلعا ههرود ف امه نامئاق اعارذ نيس.> عافترا ٍِف أاعارذ |

 ا ا حاد ةملففلا قوفداعارذ نوس.>وةسه> ضرالا نم لفقلا عافتراو ع عارذ ظاغيف عرذأ

 رابشأ ةعبرأ ةرادتسا ف عرذأ : ةيناعاهوطةإ اسقف قاعم فصنر عارذ ذهلو ُْط حاتقم قلغلا ىلعو قاغ

 ىوس عارذ ةئثاملوط ف عرذأ ةر هع تاي هيت :ءضرعو قينجم ا ةقلح لثم ةلسا-لا ىف ى كا ةقلخلاو

 0ك نوصحلا كالت سيرو 0 عا رذب هاك ١ذهو عدذأ ةسمخ امنم رهاظلاو نين داضعلا يفام ا

 لفقلا برذيف انم نوس#خ ةدحاو لك ذنزو ديدوس ندهقدب زرد سراؤ لك عهسراوفرشع ق ةعمج

 ءالؤه ملعب و ةظفح كانهنا اوملءرو توصلاب او 1 ءارو نم 7 تت 4 تاب 2

 اود لخادنم نودع مهنادآ ا هيأ ادع اورذ |ذاف ا لوح ا || يفاو ل مل ك كءلو 1

 ةرشع 5 ةرشع 7 الرا ةلام ةريسم ف 2 أرف ةرشع مظءربك نصح لبيجلا اذه نم برقلا و

 ناترذ دع نيذصحل ا ني ذه باب ىلعو عارذ قام يف عارذاتتام اههنم دد>او لك لوط نانص> بابلا عمو

 فراغمو ديدحلا رو-ق نم دسلا اهب ىف يتلا ءاتولا هلا نذصحلا د>!ىف نع نيءءام نينصحل نيدو
 ضرعيف فصن عارذةنبللاو ادصلا نم ضعبب هضع قزتاا دقدب دك نس بلع كانهو ديدح نم

 فرشاا قوف دع مهنماوأر مهنأ اورك لف جوجأمو جوجأب لعأ نك ند كانه له انلأ سوو ريشو

 انفرصنا املو لاق افصنو اريش نيعأا ىأريف لجرلار ادقم ناو م :ا> ىلا مي اق ءادوس ع 5-2 --

 خسارف ةميس ىلع دنقرمس نه برقلا ىلا انءةوف ايلا انادعف ناسارخ ىحاون ىلع ءالدالا اذب ذ>أ

 لجر لك لصدو ثرد فلاةثاعإ اناصوفرهاط نب هللا دبع ىلاان رس مماعط'ان دوز مث نص لا باص أ ناكو

 ىلا نرد ين> موب لك مهاردةثالث لجار لك ىلعو ما ردة سراف لك ىلع ىرج أ و مثردةئامسخ ىعم ناك

 ءاهللاوارهش نب رشعو ةين اك دعب ىأر نم هرسىلا انعجرو يرلا

 4 ةايحلا نيع باطا ياىذ''بطقلاىلي م تاملظلانينر ةلاىذ لو>دقبا ِ

 هلذاكو برغملاو قرشملا نيبام كلم دق نينرقلاوذ زاك لاق هنأ همٍجوهّللا مر « بلاط ىلا ني ىلع ن ٠ع ىور

 ليئافراي ننرقلاو زهل لاتزا نا دحت موب ت تا اهانيفهر وزب و هينا ليئافر ا الملا نهلع 1

 .وه نم ةكالملا نمءامملا ىف نان: داع دنع كت: دابعامو نيرفلا اذايلاقو ىف كبف امس ىف عندا ءءنع ين' : لوح

 ناحبسنولوقيادبأ افا ىوعتبال مكار وهنمرادب اة راع عفر ال دج اسوه نمو ادبأ ساحل مئاق 0

 سس وعلا .

 كلا يلا ا اي يميل يللا يي ل ل لا ا ا ا ا010ة1ة1“«1



 را ملف اممتدعتف وامهتسف ا بحأ ىلا لاق مادي دشءاكب نين رقلا وذ ىكبف ك”دابع ق> كان ديعام نب ر حو رلاو ةكن الملا بر سودقلا |

 اثنا

٠. 

 "ةؤ

 هللناف زيئافر لاقم» لاق نينرقلاا ذايب كلذ بحت وأ ليئاقر لأقف هتدابعقحىل رددابعنه غاباف سعاد

 وه ذوكي يت> ادب توعال ةبرم دام ترشإ نفد لد زءهللان هامقناءطلا نيد ىح -: ضرالاىانيع

 نو سلاف كثددعت : ًاريغال لاقف نيءااشإلا عظضوم م 3 انو لله نينرةلاؤزاللا ف توا دب رلأب ىذلا

 ءاملع نيار ةلاوذ م ةملظأا هال: يف نيءاا كال: نأن ظأ راف ناجاالو نمت )اهانز ل ةملظ حم

 نءمتأر قامفمتدجو لهىتوربخأ مطلاقف ةوبناا راث آر بتك_' ةسارد لهأو ضرالا لهأ
 ةايهلا نيعاهامسانيع صرالا يف عض رهللاناءاممل اا نم نم مكب لاك ن نما اسو ثيد داحالا نمك ٠ احامو ىلاءآ

 ١ ضرالاىف قا>هّللان' امل تدجوف السلا هيلع مدآ ةيصوخأ) ,قىاءاهاملان نءملاع اعلاقفالءاماعلات ا |ةف

 ىتلا ضرالا يق امدجو لاق فق ات دجو نبأ نيئرقا اولا اهِف لي ا نيع امية عضوو زاجالو سنا هال ةملظ

 بالطب راس مث كولااو سان | ند فا رشالاو ءأب ةفااأمي ءاادشحتو نعال ءأأ تعمق سهلا ترق ىلع

 ل الا دلل تل ناخدلا لثمى ةأذانةماكلا فرط 0 نأ ىلا خس ةرمنع يو ناراسف سما ثتبرغم

 حتفتي نا فاخانافأ افاه 'ط الذ ضرال هذه اؤطي مل ءايج اللاو كولا رم كليف

 نول انافاهباطت الو ةماظلا هذه نع فكك الملا اهيااول اذ اهكسانأ نمدب اللاقف 'م.لعنهو ضرالا دا

 | ضرالا ىفاداف ىلاءتهّللا نم فام انكاو كانعين الانيلع هللا طخسملودب رايك ءاطذا كنا

 لسراف لاق ىراكيا اولاقرمعباثان الاى أو لاق ث ثانال اول ةرسصبا ريالا ليطايأولاق ليمخااولاقرصبا
ف فالآة 42 اس هلعمجف نين رقلاوذ

مساع نهنابس ج2: :امثاراكب أ ىثأاسر
 أ لدحر كآكلاآ ةت-لةع!اودا+ آل هأ هرك 

 ةعب رايف نينرقلاوذ ىقب ونيفلا ىف هتمدقمهل«جو مالسلاهياعرضخالهباردةعوا سرف مهذم لجر لكي عفدذ

 انعجر ن<نافةنمس ةرشع يتنثا ىلا اذه كركسء:نه اوحرب”الهركسعة يقبل نينرقلاؤذلاقو َلَجر فالآ

 انضعب رص الو أهيف ريسلاك ىردنالوةماظلا كل سن انا كلم ايا رضحلالاقف دالب ىلا اوعجرافالاو ؟كيلا

 ثمعدح هللاقو ءارمح ةزرخ مالسااهيلءعرضخل ا ىلا نينرقلاوذ عفدفانب اصااذالالرضلاب عنصا فيكواضعب

 رضخل ا راسف لاق تجاص نبا لالضلا لهاابيلا عجرياف تحامص اذاف ضرالا يف هذه حرطاف لالضلا مكبيصي

 نظف داو هلضرع ذاريسي ماللسلا هيلعرضخ اامدبب فنينرقلاوذ طخ ورض+ل1١ل#رب نينرقلا ىذىدي نيب

 1 ةزرحلا هتب احا مثالي وطثكمو ىداولاريف ث ىلع ماقف كلذ هلق ف يقلاو ىداولا ىفنيعلا زارضخلا

 نه اضايبدشأ اه و ءاذاف نيملا لخد ملهي ايئرضحا عرتف نيملابن اج ىلع ىهاذاف اهيلا ىهتنافامتوص
 0 تعقوف هب اصر ةزر د ىمرهن أملهب ايثسدلو ًاضوتو لستغاو برش دهشا| نم رحأو

 اطخافرم نينرقلا اذذاو هللا مسا ىلع اوريس ه.اكاللاقو كي هب اهكأىلاو امتوص ىلارضألا عجرف

 ضرالاورذالو 0 سبل ءوض ىلا اوجرخ مهنأ مئاموب نيعب رأيفةملظلا كلت ا وكمل-ذ ىداولا
 نينرقلا وذلزنف باب هيلع خسرف يف خسرفهلو ط ضرالا كال: ىف ىببمر د: ةب مها ذاف ةيشا> ٌثخ ةلمرءارمح

 انههوانهه نمرصقلابن اج ىلع اهافرط عضودق ةديد>ا ذافر.صقاا لخد قدح دحو ج رخ هنأ تدرك عب

 ةش> خر اطلاعمساماف ضرالاو ءامسا' نيب اقامه ةديدحلا ىلا هفاباموهزه فاطخلا هبشي د وسأرُ اطاذاو

 ظ لاقمث ىلاتلصو ىت> ىناروام كافك ام نينرلااذأي رئاطل' لاف ننرقلاوذان ألاقاذه نملاق نين رغاايذ

 | ةيضاةتنارئثاطاا ضفتناف ممن لاق ضرالا فرج" الاو صجلا ءانب رثك لهلاغف لسلاقف ينئدح نيا رقلااذإي

 يلا تفنتلا مث ىللاعت هَللإ ا ضفتناف لاق مءنلاق ضرالا ىف روزلاةداهش ترثك لهنبزرقلا اذاي لاق مة ديدحلا ثلث خابف حفتنامث

 3 كسما هل لاقو للك 0

 لآل

0 

 ا هيف نوكي رههركتر د أ كيلع

 عومدلاب مانيعت رع رفقا

 ترصفرصقلا الو ب

 هنم ىن_افام ىلع اريحت»

 ادار هنع لاددتلا ىَكر
 نمانيلعداعاو هءولعب وهي

 هنع ىكحو )نيمآ 2

 ليقهنا( هنعهللا ىفع امصن |

 لهس .باحصأ ضعبأ
 الالف لوس لاح نك تنك
 | ةنس نيثالث هتهدخ

 ىلع هبنج عضو هتيأد |
 ناكو ارامالواليل هّشارف ١ نمنا كلا مأ ها تااقف ةراانا نع ا ؛أ ذي رارتالاقف هركسءءاهلع عمج مث كلانعر 0

 ءوضوإ حبصاا ىل_صي

 ساناانه برهو ءاّمعلا

 نادابع نيب ةري زج ىلا
 سانلان م رفامو ةرصبلاو

 م جح لجر نم الأ

 لاق عجر |هلف نينمسا| نم

 ديعنب لوستمي ار دل ال

 لاقف فرع, فنوم ايف هللا

 ىف هدنع انكن< هوخادل

 سلاح وهو مويلا كلذ
 قالطلا فلحف اننب

 كلذ يف هآر هنا ثالثلا
 هوخا هللاقف ةفرعب مويلا
 نع هلاسن يت>هياا انبرس

 امعو نيرمعا كلذ <

 فالتخالاىفااندب يرج
 هياا اماتف كلذ ىف

 امهيلع درف هيلع امادو

 ىرج امحهالاسف مالسلا

 نه امهنيإ
 اذه يف كلاملهس لاقف

 اولغتشاةج اد ثيد ا

 تيدحلا اذه



 رب-# ال و كتجوز كيلع
 كازدس 52١ كل
 ةري ز-جلا ىلا ىضم مث

 سانلان م اب راه ةروكّدلا
 هناتمفتو هنعىل امتدّهلا اع

 ىكحو ) نيمآ هتكربب و
 ةي مدعلاةءبار ةمداخ نع

 اهنا ( !,نعىلاعت هللايضر

 دب وددملا ةعبار تناك تلا
 علطاذاف هلك ليللا ىلصت

 يف ةءجه» تمجه رجفاا

 رجعلا رف ىحاعالصم
 اذا لوقتاهعه-ا تنككف

 ىهو اهدقرم نم تد'و

 ىلاو نيمانن ؟سمنايةعزف

 كنا كشوينيسهوقت 5
 6 نيموقت الة مون نيماذت

 روشناا موي ةخرصل الا
 تنام يت>امباداذهن اكشف

 (تلاق) هيلع ىلاءتهتلادمحر
 ىلا هللا يذر |متءداخ

 ةعبار ةافو ترضح املا منع

 ةنالفاتلاق م قترضحا

 ىب ىماعت الفتم انأ اذا
 قبج يف ىننفكرادحأ

 رعد نات اكوهذه

 تماناذااميف موقت تناك

 تلاقنيانلا لدنرويع

 نمرا#*ينواميف اهتنفكف

 ىاهتي ر اهتنف داملف فوص

 ءارضخ ةلحاهيلعو مانملا

 ن١ راو قربتسا نه

 اهل ت اقف رضخأ سدنس
 ةبجا» هللا لءفام ةيباراي
 راهناو !هيف كانفث ىتلا

 امهعزن هناتلاق فوصلا
 ىذلا اذه تادبأو ينع

 10 ل و ه0 ا 11ش ع ل و ص

 كا ىلارث رك ل 0200 0 د فكالرأ 7 !لاع

 هذه كلسا نينرفلا | ذايلاق مث ناك يرث طاادامؤ لاق دءبةب انج الس غسانلا كرت له نينرقلاا داي اقم

 قدح مجمام نا ىرديال لجو تااذوهب نبنرقلاوذاهك-1-ةرصقلا لعأ ىلاةجرد ةجرد جردلا

 ىلا هبجو اعذار ضيب بايثةياعو مئات باش نجرةدوص هيلع دودمم حط اذاف ج ردلار دمص ىل' يّةسا

 ةعامسلاَن نين رقل.اذاب لاق نين رقلاو نان ألافاذه نملاق نينرفلا ىذةذ شخ حمس أمل هيف ىلع هدي اءمضاو ءامسلا
 ع اه ©« 6م ا ِِء : 9 ا

 هي لذ ني نءايشدخ اروص' ب>اص نآم روصلايف خفن انا ىنرمايى ار رهار ظتنم ىناو تب رقدق

 رجخحلا نار غلا اوذذخ اف تءجاذه عاجذاو تءيشاده عيش نافاذ_هدخ نيذرقلا اذاي لاذ رجح هناك ا

 الع عمج مُثروصلاب> اصهللاقامو هيلع هدروأاءو ؛هلاقامور ؟اطلا رمان مم حف هب احأ ىلا فأي دح لزنو

 لاقف رومعلا بحاص كللاقامانرب_خأ كالملا اع ًااولاقف هرمأ امو رجلا اذهام قرربخالاقو هركسع

 اوذ> او نازيملاةفك قرجحلا كلذ ءاملءلا تءوضوف تءج عاج ناو تءبش ثاذه عيش دا لاقهنانينرةلاوذ

 رخآ هعماوءضوف لف |نينرقلاوزهبءاج ىذلا اذاف نازي لا اوءفر مث ىرخالاةف؟-!! ىفهوءضور هلثمارجح

 نينرقلاو ذب ءاج ىذلااذافنازبملا اوءفرورخآ هعماوعض وف لقث أنينرقلاوذهبءاج ىذلا اذافنازيملااوءؤر و
 تااعؤ اعيمج فلالا لاف نازيملاوءف مر جح فلاا وءضو قد >حرج> دعا ارجح نوءضي اولازب ملف لفثأ

 ناكو مالساأ ةيلع رضخلا لاقذ هملءنال ملعم ا اذه رد فرءنالاذ_ه نود اذملع عطقنا ءاملعلا

 هعرضو9 نيرفلاو ذهب ءاج يذلا رجخحلا دخا مكه ديب نازيملا م السلا هيلع رضخلاذخاف هملع ءملعا ان أافقاو

 بار: نمافك ذخا مث ىرخالا ةفكلا ىف هعضوف ةر 00 كلتنم ار اي و'نيتفكسللا يدحايف

 اولاقو ىلاعت هلل ادجس ءاملءأ|ترخذ يوةسافنازبملا عفر م ” نينرقلاو ذهب ءاج يذلا رجحلا ىلع هءضوف

 اهم مالسلا هيلعرضل ا لاقف هب لقت.سا افردج> فاادعمانعضو دفا هّللاو |:ملذ هغابب لع اذه هّللا نا>.س

 مهضعإ هقلخ ىلت اهّللانأو مهيلعراج همكحو مميفذفان .هرماو هقلر هاق لجو زعش ا داطاس ناثالملا

 ىف كالتاو كب قالتبادناو لهاجلا ملاءلاو ملاعلاب لها+جاولهإجلاب لهاجلاو حلالا ماعلا ىلتباف ضن

 ا كال هب رض ل- ٠ اذه كالملا اما رضحلا لاقف رجحااذهام قربخاف تقدص نينرقلاو ذل اقف

 اهنم كاطواوهفاخ نم !دحا طعبملام اهنم كاطءاف دالبلاو ضرالا ىف كلنكمىلاعت هللا ناروصلا

 الو سا هاطرجلام هللاز اطاس نمتغاب ىح اه هر كسفن تننآو عسل هقلؤ نمدحال' يطور لام

 بارتااالا هفوج العبالو بازتلاهياعي ل ىدحادب أ عبشيالم آن .اروصلا ب> اص كال دب رض لمان ا

 اذه ىريسمدعن دالبلا فار 1 اطال مرج الل ثما| ذه برذ فرضخاي تقدص لاق مثنينرقلاوذ ىكبف

 نه لاف دحر بزلا هيف يذلا ىداولا ٠ ىطو ةملظلا طس ويف ناك اذا ت> اجار فرصناهنامتومأ تح

 نه نافهنماوذخنينرقلاوذلاقف كلما اماانتحن ىذلا|ذهام مارد رفاو> تحن ةش ثخ اوءمس امل هعم
 وه اذادورظنو ةملاظاا نماوجرخ املذ هكرت :نم مهنمو ًايشهتمدخا وم :قمدن هكرت نمو مدن هنمذخا

 رفظ ول نينرقلا اذئخ أهلا محر لسوةيلعمللا ىلصوتللا لوسرلاقف لاق كراتلاو ذخ الامدنف دجربز

 رفظ هنك< اواين دلا يف ايغار ناك هن الس انلا ىلا هجر 2# ناكى :> ايش هنم كارلا :امد سمأ ادب 00 هزلا ىداوت

 ليق هقب رطيفتاموا, !فئاو طلا 4 كولمك امو قارعلا ىلاعجرهناملا م هلّدح احالار' مدلايفدهازوهو هب

 ,قحامم ماقاف هلزنم تناكو لدن+لا ةمود ىلا جرد( ههج» وهللامرك بلاط ىنأ نبىلع لاتر) رهشب هلوصو

 نمت ءااذلا ةنساالوأيفارا دلِبق ناكو ةئسد رشع ع يسد ا؟<.1 م ناكو ةدس ننال اتسدهرمعناكو اولاق تام

 هلنباىلع كاملا ضرع ردن؟<سالاتاماملف اولاق كا :هنفدو هداك الا همأىلا لمح تاماقندكتلم

 سورد:؟.ا
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5 . 0 0 
 قافك ا تي وطو هتيدأ ا سس

 عودول نب سوءيلطب لوقاءف مهيلعةين انويلا تكلف ةدايعلاو كسناا زاتخاو نمسوردنكا |

 مورلا ىلاكلملالو< نأ ىلاهنافو دعب و ردن كسلا ةأيح ىف ةك لمملا تناكوةنس نثالئو ان أن* هكلم ناكو

 نأ ىلا كالملا ءجوريغ ىلع ةسايرلاوةنايدلاو اهيحاون و سدقملا تدب لوئارسا ينباو ةينانوياو ضاضملاو
 ملعأ لاب مالا مهيلع اب ركز نب ىمي ل دق دءب امنع متو درطرمورلا سرفلامثدالا ب رخ

 « مالسلا مويلع ىعدعو مرمر يد“ هنباو اي ركز ةمعق ياسا

 ىنأو هىملعل ىف تمعفرو ابيلع منخو

 اهباوث ىل نوكيا نييلع :
 تاقف تلاق ةمايقلا موب

 نولءاعلاىلهءيلف ده لثمل

 نم هلادنعاذهاموتلافف

 ءىّتب ةئايلو ال همارك |

 هاه تاقف
 9 دعإ ليئارسا ونب تربعراوخالا لهأ نا هريغر ق>سا ند لاق ةريدك تاون ل لءتشي سا<وهو

 رهاب يير

 لجو زءهّللا ىلاهب برقت
 هّلبا 0ك كيلع تلانؤ

 ىطبغت نا كو هناف ىلا

 دوعب ,ثاد>الا نوثدح اولاز. و مجروهاماظتن امماشلادالب ءسدنملا تيب ىلا لإ | ضرأ ند مههءدج ىع
 نم ناك يت> ىل'ء”هللا لاف كن ول ةةباقي رفو نوب نكي |قب رغف لسرلا مهيف ثعبي رهتمحرز هلضفب مهيلع هللا

 مالسلا هيلع دوانت د لآن ماوناكو ئسبعو يح راب ركز مارب | نم مهيف ثعب
 ع« مالسلا هيلع ايركز بسن )

 هللايضركرب-ق ىف كللذب | روذان نبةقيدصن ملم نبذاما-نبدوادن, نا-< نبقءدص ن !-هنبن دانبانحوب نايركز وه

 نعىكحو ) اهنع ىلاعت السلا هيلع دوادنب ناءاس نب ميحد نابب أ نب طاسافمس نب مولس نبا
 افع ىراوملا ىىأنبدحأ يي اهرب ر# ربخو مالسلا اهيلع مبىم دلومرك ديف با 0

 تناك لاق هنا ) هنع هللا

 لاودا 30 ودملا ةءدازل

 ةنح يه نورسفملا لا ثاياالا ارر ينط ينام كل ترذن ىتابر نارمع ةأىماتلاق دا ىلاعت هللالاق
 ذا ىمومى أذ ارمعإ سلو ناثامنب نارمعوه سابع نبالاقنارمعو مالسلاهيلعىسعةدج ذوقاف تنب
 بافإ ةرم تناكف يتش (| نارمتوه ق>انبالاقو مهكولم و ممراب>أو لو ارسا ىنب سؤ هر ناثام ونب تناكوةنسةث اغار فا امهنيب

 باغي ةرمو تملا اهيلع || ضر! نبانون نبس وان نبايصما ناي زازعنب ماوي نبفي رحل نب ليقزح نب ناشيم نيرومأ نب مءاس نب
 باغي ةرموسنالا اميلع اي ركزنأ كلذ ىفةصقلاتناكومالسلا هيلع د واد نبناءاسنب مءيحر نبابب أ نب مدار نب طافاهشو مينبا
 تاءاكق كفرا اهيللع دوقاف تنب عاشيا يعران> ون ناي ركز دنءامهاد>ا ندذاب نيجوزيم اناك ن ءامنب نارمعو ان>و:نبا

 ريشا اذه بحلا قدشتت تدسيأ تح دلولا ةن> نع كهأدق ناكومب رم مأذوقاف تخ.ةنت> سونار مدن ءيرخالا تناكو يي مأ
 دنع ثكر>تذ اعرف معطإ رثاطترطنذا ةرجش لظينيغ اهديف ناكءهللانهتدب ل هااوناكو تزجعو

 تك كامل 1 :
 558 يلقن اونا ام تدي لعب قدّصتانأادلو ينتقزرناىلع كلمبالاتااقوادلو الب م. نا ىلاغتةننا تءدودلوالامووش كلذ

 كله عا باغسبح وهام عنو اهئطإ ىف تررخ مالسا اهيلعمب رك تاه ارك شوارذن همدخو هتن دم نم نوكيف سدقملا

 كتييل امداخو ىلاعت هللاصلاخ اهل اغشاوايندلا نءاقيتعىأ ارر#ء ىنطبىفا كل.ترذن ىلا برتلاةف

 3 ىداؤ-فذ نع نك.او اذاررهلا ناك راولاف ماعلا عيمسلات نأ كذا نئاكلا ينم لبقتف هتمد و هلا ةداوعأ غرفم هيلعا- ب> سدقملا
 0 اذاف للا غابب يت>امنءحري.ال امد واهسنكي واج يلع موقي ةسونكلا يف روذنملاو رر#الءجرذنو رر>

 سنالا لا>يف اهتء.دو || ةندسلا نم هءاقفرنذاتسا ريرذتاادعب جرم نأدارأ نأوءاش ثيح بهذينأ نيبو قي نأ نيبريخ غلب

 مالكدلا اذه لوفت

 داؤفلاىف كتاءد داو

0 

 مو سلا تلو هلسأ ىف نهالامهأ كعو ليث ا رمسا ينب نم دحأ نكي مو مهنم راع ىلع هجو ر> نوكيل

 مأ تررؤ يذالاو ضيملا .,مامميصي ا حاصت الر كلذ كك ةب راجلاتناكوناملغلاالاارر نكي

 يأ كنطب ينامزاك ناتي رأت ءنص اذامك< ونارمع !مجو زا لاق كلذ تاءذ املذانطب ينام م

 دارا نمىمسج تحبأو || يف اذا! متهضواملذ م رع لماحةن>ر نار مع كلهن كالذ نممهىفاميمجاءقوف كلذل حاصت الةروع ىنالاو

 ىدواج اع لعا هللاو ين !متضوى ابر ىلا: هللا ىلا اراذةءا امالغ دوك تناكو ة:> تلاقف هن راح
 ضيحلا ند أمم رتمرامو |, فعوخر امروعا اممق ةدابءااو ةمسح: ةمدؤ فىأىن هلاك سك ذلا سلو تءضو "سيلاجلال ىنم مسولاف

 نسا هال لجأ مالسلا امءاع ميرهتناكو ةمد كلاوةدباعلا مهتغلب مو مت رهأ,ةيهدس ىتاو ىذالاو سافنلاو

 مس و هيلع هللا ىلمعهللا لوسر لاق لاق ةرب ره ىلأ نءهدانساب دم ن بن سملا (قربخأ) !,ةقي يف نولثمأو ا

 يببنأ ١



 لوقت: ١

 ىغليههاراام لولق ىدازو
 ا 0 'ظ

 ١ لوطل ءآ ىكبا دازالا
| 

 أ

 ا 1
 ْ فام

 ْ ةياغاي . رانلاب ىن-قردا
 1 1 ىنأا

 ْ نبا كيف ىناجر نباف

 ا يف

 | هلل اط تقف اهجوزلاق
1 

 ْ ند تمان دقو يللاوللا نم

 ١ تي ًارامةمبارايليالا لوأ
 0 ١

 ١ كريغ ليالالواموةي نم
 ا
 أ
3 

 كلثماشان ا .ستلاقف

 ا اء كاذ لع ماك 2 ند

 | مايقللتيدوتاذاهللاو موقا
 تدأ -و امجوز (لاق)

 يهو لك آ مايالانةاموي
 ( تدعتف ينام ةسلاج

 همايآلا مو لاودهارك د:

 ام اننيعرامل تلق

 انا نشيل تخاف ات مانلك
007 

 همأع ص انني نامت و

 تدل هنلاوا ل تلات ّ

 اعا جامذالا 50

 نا 5 بح كل“ ك

 اردق تءرطازاتن اك

 خرطناف ىديمايهلكتلاق

 يل تاق مث ح.يبستاإب الا

 تجوزف جوزيف بهذا
 تااكف ءان ةثالدقإ

 يل لو و مدعالا

 كلها ىلا ك:وةب بهذا

 اة لا
 تءارك | ناكو باطن ام

 ىدعط#

00 
 عمال تم ل ملأل 1

 أ

ْ 

 ةرخ الا رك مأ طأ

: 
ٍ 

ٍ 
 ا
1 

 ٠
 ٠

1 
 اهحر تناهيت> ةقراذ

 رن املمح نعاي ركز فض مئاهط اح نم كللذ ىلع ي يهو ةمزأ لِئارسا ىف 3 تباصأمث ا

 دقادشاو 0 يدع نكي عي ف 3 7 تكاد 0 0 ْ ١

 0 ا ا وك هأى ندر 0 ْ

 قزري فاسو مؤ انقز ري هللا ناف هللا نظلا نس أ ف سوناب تل اقف هياع كلذ ةن قوةدَش يجو يف < رد ا

 لخ ديف هرثكو ىلاعتءهللا هاع أ ةسينكلا يف يهواج .اعلخ دأ اذافامحاصإ اكدت «موب لك | أيف هن ماماكملا |

 وهتلاق اذه كلىنأ م رءاياطلوةيف فسو هباهمت ًابامردقب سيل ق ذرلا ن مالمضن اهذنع ىريفاب ركزاملا |

 ؟ةأ

 نب شاديبع (ةربخأ) 0و كايا نتابع رذو كب اهعنمأو اهريجأ ىأ  اهذيعأ ىناو سو يلع هللا ىلص

 ملسو هياعهللا لص ينلاذأ ةري ؛ رهىنأ ن ءدداخساب نوره نيد« نب دجحأ لي اسوار كا دائساب دماج

 لوقي مئاهنب اوم رمال ناطيشلا سس ٠نءاخرابص لمة سيف دلو نيد هسع ناطي_ثااوالا دووم نداملاق

 ده نببيءش (اربخاو) مجرلاذاطيشلا ند اهتدذو كبب اهذ_يعا ىلاو مكث نا اؤرقا ةريرهوبأ

 امشي لعج مالساا|.ييلعهمأو يسيعالادلوب نيح هينج ىف زاطيشلا نءطي ىمدآلك لاق ةداتق نع هواحخمساب

 بونذلان ه.مهناييصي الات ناك امهماانلاو <” ذولاق ءىشثهنماه,يلاذفني مو تاج ةيماثاا كراكو ناوح ا

 ةريذلاهّللا لبةتف ىاةريذناا ىلا ةمدب ارءاطا نس> لوب م رامليةتف ىلاءت هللا لاق مد ىنإ ركاس هيحصل اك

 تدان تناكف ناصقنالو ةرابز ريغ ند امفاخ قوس ىنءإ 2-1 أنين اهتنناو 2 نه م« يا

 انس>اتاين |مقزر واهل اذغيفام رابتبنار جب رج نبا لاقرةزب وطلا ةدللايف دواوملات يني اي ةريسإلا ةدملا يف

 دنع اهةتءضوو ددسملا ىلا متاح: هقرخ ىف اهتعلف ةن> امماامتذخ امم رم تدلواملةاولاق ةغلاب ةأرماتع ىدح

 كود مهتااقف ةيعاكللا ردا ةبجلا ىل 5 لما تدد ف نونالل دئموي مثو دوره ءانبا رايدحالا 1

 ام قدااناايركر مهلاقف ممايرق بح اصو مهماما تن تناك امال رايحالا اهيف سفانتف ةريدااهذه

 اهيا ممب رقاو ساذلا ق>ال تكرت ول امناف كللذ لءفتال راب>الاهل تلاقف !متلا> ىدنع نال ين

 اوقلطنا مث كلذ ىلع اوتفناف همهس جرخ نم دنع نوكتف !ميلع عرتقن امككلو !متدلو قلاا,مال تكرا

 ليقو مهما,س' ىا مهمالقا اوقلاف ندرالا ر

 مهمالقا تردحتاو ءاملا قوف يركز مق عفتزاف ءاملا ىف ةاروتلا اهب نو.تك<. اوناك ىلا مهمالقأ
 موه يدسلا لاق راج رمنىلا الجر رع ةعسناوناكو

 0و نط يق هناك هلم قوفاي ركز مق ثدن لب ىدسألا لاو ةعاجر قدعسا نءا هلاق الل ق قف تسرو |

 رايحالا س ر ناكو مالسلا ةيلعا ا 0 خويعر روو ميه مسأ مم ءأملا بعذف ءاملا ناب رج ع مث قا |

 الفك امو قود :نبا لاقو اهرمأب ماقو هلل ىلا اههض ايركز الهكر ىلاءأ ل هلوق كالذؤ ميل و

 يفةفر غىأ ايار اهل ىنبءاسنلا غلابهتغلب و تاشناذا نحال عضرت اذ و < مأ امتاخىلا محض اي رك

 اهماعطب اميتابناكو هريغأ| لادعصتي الف ةيعكلا بان لثمر بالا اهيلا يقرب.ال أ طسو ىلا هبا لعج ود ذملا

 ددو 0 لح داذ اف امهاابيلعقلغأ جرخاذا مال كاديلع ب 0 ناكوموب لكق امه دوا مارتثو |

 اذه كلى أهل لوةيف فبصلايف امش اديك افوءاتش !١ يف فوصلاة م اذ اهنمحريغيف ة 3 اق ىأ اقر ر اهدنع ا

 الل وةيف ةنجلا نم اهيا 1 اهقزر ناكواهوق اهدنعدحب نسحلا لاق ةنجلا طق نه:هللادنع نهوهلوةتف

 قحس | نيدمع لاقوا,ةزرا أي ةريغص ي مهو تناكو نسل لاقهللادنعن موه لوف اذه كلّتأن 5

 لاقو ليئارسا ىنب ىلا ج

 00 ادع نا ةدع ارعأ) باس>رينب ءاش : زم قزري هللا ن اهلل لح عند

 تندد ! فبصب ملف هجاوزأ لزانمىف فاطف «ي هءاع كلذق قىدامأ» طمءاط مامايأ م أ مو ا ا

 درا َ

 | نم تنب ةمطافودل» وتب ةعدذ>و دوغر ةةأرماةيسآونار عونا مجرم عرمأ نيمالاءاسن نم كب هيب



 "عقب

 تنأناهشارالثلاقف علاج ىنافلك 7 ءىث كدمع له ةينبايلاةف اهنع هللا ىضرةم طاف ىناف ايش نممدح ظ
2 : 

 اممهتذاف م اعضب رنيف.ءرباغة راج اميل! تثعب اع دفع نم سو هيل عهللا ىلص هللا لور جرخاملف ىءأو ا

 اوناكو ىدنع نمو ىسفا ىلع تقدم ,اعدللا ىلص هللالوسرا منرتوالتلاقو هياعت طغو ةنفج يف هتعضوو

 املا عججرأ - رد ماع هللا ل < هللال اوسراءه- ج ىلا: هسة أت ههاع تلا ع ماءط نمةعب تىلازجا# أعيمج

 يشب هللان انأ هقهَتلا لوسراي ى 1 ًافابتلاقف /

 6. ءاعلاقف 9 ١ لع تاضصو ىلاعت هللا تدم هللا نم ةكرب املأ تفرعو تتهفهيلا تر .ظناماو ال .ازيخ ةءولم ْ)

 قم هللا لوزا ادعت نا رعي ءاشي نم ق زري هللا ناهللا دنع نموه تلاد نايا ده كلن نم مالسلا

 انسد اقزر هللا امقزر اذا تناك اهناف لد ارمدأ ىن ىبإ ةديسإ ةهيش كالعح ىذل هلل د ل ١لاق وملسو هيلع هللا

 ىفا نافهنقلا نع فش كف هب ىن اف هن يماهف اق كال هت ءء

 ذل م و هياع هللا ىلص هللال وسر ثعءيف باس >ريغب ءاشإ نم قزري هللا نا هللا دنع نموه تلاق هنع تائسف

 ا مو 4 سا ملا جاوزأ عي جو ني-هلاو نسا اوةمطانوىلعولوسرلا لك اف ىتاف هنعدللا ىذر ىلع

 عيمج لع اتم تعسوأو اهمنء هللا يذر ةمأاف تلق ىغاك ةنفحلاتيقب و اوءءش ىد اميمج مهن هللا ىضرو

 يبل اءت هللا ن مة كرب ىقامااو م 2 ةعرشب و نيفيعر ةنفجل ا لصأ ناكو اريثك اريخو هكرب امذهّللا لمجو ىتاريج

 4 مالسلا هيلع اي ركز نب يحب دلوميف باب )
 انا تلاثءاعدلا جيس كناةييطَقي رذ كندل نم ىل سه برلاقدهب رايركز اعد كالانه ىلاعت للا لاق

 نأ ىعردق يذلا نا لاقامتيحريغىفةبك املا رمقزري هللانأ مالسلاه يلع اي ركز ىأراملءاوبنالارابخإب
 ادلوىلبم و ىدجوز حاصي نأ ىعردافا دحأ لذ الو بيسريغ نم | منيح ريع يفةسبك اغلا مرمي

 دنمؤ ىاشالانهف دلولانم سيأدخاش دق ايركزو اوضرقنا دقهتبب لهأ ناكودلولا ين م.طف ربكسلا ىلع
 عيوش كنا امضار م 3 الل_سن ةءرطشي رذ كن دل نم ىنطءا يا يل به برلاقهبراي رك ذاعد كلذ

 حتفي و ناب رفلا برق ىذلا ربكلاربحلا ناك ايركزذا كلذو لي ربج ينعي ةكالملا هندانف ءاعدلا

 سانلاو ىلصي مئاق حذملا دنع هبار ىف وه اننبف لوخدلاب هل نذاب ىددحا لخ د الف حب ذملا بإب
 هيلع لإ ريح وهو هادازف هئم عزفذ ضي باين هيلع باش لدرب اذالوخدلا مهنذاي نا نورظتني

 هب اي>اىلاء: هللا نال سابع نبا لاق 3+ يمس وفلتذاو * ىدبل كرشدب هللانا'اب ركزاي مالسلا

 هللا نال لضفلا نب نسلا لاقو ةوبنااو .ناءالإب هياقايحا ىلاعت هللانال هريغو ةداتق لاقوهما رقع

 نبانع هدانساهي و>:ذ نب نءهلا هب ىنربخاف هليلد ةيصمع مم لو ريغتي مليح ةعاطااب هايحأ ىلاعت

 الا ١ مامع 00 ط دم عدقالا لجو 0 آب دعامات 56 ا لاف 1

 همسأ ىيصعع مهمالادبعامكتم ج رحت ىتاكالذك اممساناكو ةراس ل لق نامالسلا هيلع لله | مهارب ىلا

 ةراس اممسا راصو ىلإ راوعؤ ءاملا ا,مسافور> نمفر>لوأ*تبهوفاةرد كسا ن مهل ىهف ىح

 كلذو هقد_صو ىشاتا ْن ١مآ |نم لوا يي 3 ود_د>و ام هنال ةماكدلا مس ما هيلع عقوف ناكف

 ا هب هناعاو هل * م١ كلرصا ك كلل كا :طب 8 ' 2 هسسذ ينطإ ينام ىرا ىتا تلافاز» ناوقت اذال تااقف تنأ

 ١ نا هللا نع دل نارد 0 طل ل هللا 0 0 مهب ند حان ل 0

 ا هللا ىحوا ىسدقم ا هّللاديعنن رمعلاق لوي ىواش ئاروصنماباتءءسولا ةارمادتلتق اينزكر نإ -

 ١ لما>ا 5 رهاب ىي مأ امل تااقف ىداعل تاج دقو مرد !تيقتعاف هب ةإما> تناك هما نا

١ 
 الإ

0 

 | ىلتق مث روشأ ةنئاسل ىءدع دلوم لبق ع كلذو رهشا ة ةدسإ ىءدع نم أىحب ناكو

20 

 أمت اكربب انمفنو ىلاعت هللا

 ةر< نع (يودو) نيد

 ىعجعلا بيبع ةجوز

 ,جوزظقو:تناك ابنا

 لوا رايم# هل لوقت لدللاب

 ني و اءللا بهذ دو |

 هلم قا ل كيدي 1

 ل-فاوقو 0 دازلاو

 نه اصلا

 مهنع هللا

 قدر تراس

 لاقو 0 7

 اتدفنر هنع هللا أفع معضعب 1

 ةليمجةأر مات ح ارت ) هل ١

 اذا تناكف قا 1ك ةنسد |

 1 انك سدا ءاشءلا تاص

 مث ترتخبتو تبيطاو
 نم شكلا ىل لوقتو ينأ 5

 كلف نافذا يدان ةحاح
 الت لق ناوى مم تن أكمعن

 7 تتابع زتو عع

 1 ىل-صتو اهريغ اناث
0 

 اهب اد اذه ناك

 هللا يفذرا-متقي ردطو

 نكحو) انهنعت لاذعت

 دجإ باص أ ضعب نع

 ىلا: هللا يضر لين> نب

 نددجأ تاماللات( هنع

 ف حاصلا

 هتبأر هنع هللا يضر لبن>

 يدع وهو مانملا أ

 هك دم فا

 ةءشم ىا

 :>رتإو
 ىخااهل تاقف

 ةديشم كانَ هذ_ه

 مالا راد ف ماد للا

 لافذكب هللالعؤام تاقف

 نمنيلما ين-ب'او ىلرفغ
 اذ_ه لاقو 1 بهذ

 هللا مالك آر هلا تاو

1 

/ 

١ ١ 

1 
1 



 ىلليق مثقولختريغ ل 7
 تئش ثيح مقدطحأأي

 نايفس اذافةنج ا تلخ دف

 هنع هللا ىكر ىروثلا

 نماهم ريطا ناح اند هل

 يس الا هده ا

 | هدعو نق دص ىذلأ هلل

 نمو ضرالا انثوواو

 رجا معذف ءاشن ثيح ةنجلا

 اكلت لان يلم
 قار فس تلا لسفام
 رج يفهتكرت لاق ظ.اولا

 نم بكرم يف رون نم

 روفغلازي زءلاهب داري رون
 نإ رشد هللا لعفام تمم

 !خبلاقف ث را

 ارش لستم

 ةدنده.ىلع ._: تحصر

 وهو ليلا يدب. نيإ

 لك هل لوي و هيلع لبقم
 نماي برشاو لك أت + نماي
 منع ١ نما 5- وب رت

 فوزء؟ هللا لمذ ١٠تلقف

 هتكرت ؛لاقف ىخ كلا

 لج قألاوشرعلا تي

 نمهتك. الل لوي هلالج
 7 عل / براياولاةف اذو

 نهزح

 ْث رس انب

 فورعم اذه لاقذ

 نارك ىخركلا

 قيفي الف ى*

 عيب رلا (لاقو) ىئاقلبالا

 7 تيار ناميلسنبا
 هتع.هللا ىخز, نسف الل
 لءفامهللا ديعاب ايت مقف

 ىلع ىنساجالاقف كبهللا

 لع ثنو بهذ نميسرك

"5" 

 لاق ملاءلاهيقفلاديسلا اديسو بحسم نب ديءدس لاق ه 01 و ءامناا ىلا ىدع مق عذرا نلقى

 ىذلاةءركعلاقو قالا نسحلا أ َِك دعضأأ لاقو ل+و زع هر عميطي ىذلا 1 ريمدح نب ل هس

 ىايالىذلا وها مهريغو دوغ. ناو سابع نبا لاق اروصحود < ال يذلا نايف - لاقو بضشغال |

 كاحضلاو بيشملا نا لاقو تاوهشلا نعدسفن رصح هنا ىف لعاف ينعي لوءف نم رقي الو ءاذلا |

 ىان .ع حلاص ىلأ عدرداذساب هل د وج نبا لبد قربخاام لب وأم أ اذه 0 هلةءاناإل ىذدلان راذع| اوه ا وهو ىر-خا ىلا ةرجعش

 هب كعب هي ذأ دقبندإ هللا ىقلا مد

 ىلمع ىبلا ًاموأ 2

 يذلاروصحلاى داالاقو هاذقلاهذه لثءهرك ززاكو لاقاهذخاذض رالا نم ةاذق ىلا مسو هيلع هللا

 لب رب+ هلاق ىديساي ىا برلاقةراشدااب ابرك زلب ربج ىدان ملف اولاق ليطابالا الو بمالاف لخ ديال

 ىل نوكي ىلأ لب رب ال هلل براي اي ركز لاق اع'ا لضفلا نب نها لاقو نب رفا رثكا لوق اذه

 موب اي ركز ناكياك-اا لاق مقع دانال رقاع ىتارهاو ربكسلا ينغاب دقو دلوىل نوكي نبأ نم 7

 :آنبازك لوي دكر هيلعهللا لص هّللالوسر تدعو لاق هرا ره

 امدنو اروص>و كك .ءس ناكهئاف ا 6 0 ىلا هجري وأ ءاش نأ هماع

 ناك لاق سابع نبازنع كاحضاا ىورو ةنس نيءستو هيي نيمس:و نيتنشا نبا دلولاب رش

 ١ ءاشيام لعفي هللا كلذ ب ءجاف ةنمس نيهستو نان“ تنب هن أر ما تناكو ةئسةئامو نب رع نبا 07

 هتردقلاراكنا ما هيحو ىف اكش ناكا ةككن الملا هترشإام كعب هب .الاناسو كلذاي ركزركن م لبق ناف

 ايرك زنا ىدسا!وةمركع هلاقامهنع باوجلاف« امينالا ف مك ناع الا لها هب فصوي نازو#ء ال اذدو

 توصوهام او هللا نم سيل تء.سىذلا توصلانا اي رك زاي لاقف ناطيشلا هءاج ةكنالملاءادن عمس امل

 لاقؤ رومالار اس ف كيلاىحوب «وةيفخةتيدان أك ةيفخ كيلاهاحوالهّللا نهناكولو كب رس. ناطيشلا

 هنم نوكي يذلا هجولاو هتيفيك يف كشاع او دلولايف كش ملهنأوهورخآب اوج هيفو هةوسوإ اعفد كلذ

 ينقزر:ما انربيكلعاذكهقزرنما نيباش أر ماو ىناعجت أ دلو ىلنوكي فيك ىادلو يلنوكي ىت,لاقف دلولا
 000 ةيأ ل لءجا برلاق نسا لوق اذهو اركنمالاربذتم كلذ لاقف ءاسناا نماهريغةأر ما نم

 هّنع هت هتك و مالكلان زءدناسأ سيح هناال - قعاطو ىن دابع ىلع كت راكب لبقتو مايأةثالل 5 ساخ املك

 0 مم ءلا زها نم موقلوقاذه, اكبالاو ىثملاب حبو اريثك كب درك ذ او يلام: هلوق هياعلدي

 ىاازمرالا ماياةثالن الكا وعر دقي مودا كل ؛ةلملاةهفاشمدعب ةنأ الا هلاؤ -!ةب وةعم دلك نعدن ذل

 ازمرالا اوماكعلاوماصاذا اوناكم.متال مايا ةثالثموص هبدارا ءاطعلاقو نب رسفملا ر 7 | اذه ىلعوةراشا

 مطف يت> ةنجلارا ماب ىذغتف ءامساا ىلا عفر يمدلواملهن ًارايخالا ضب يف ومالسلا هيلعاي ر 5 0

 هلا_جوههجو نس>وهرونل تدبااءىذإ ناكودهيب أىلا 0 م

 1 مالسلا هيلع هتيلحو هتفص يب بإب )

 عبامصالا ريصق رعشا!ليلق ح اذجلا نيا ةروصلاو هولا نسح اييناي ركز نبي ناك رابحالا بك لاق

 ةدابعف سانلاداسدقو ىاكشاةع اطيفاي وق ةريغلاري *5؟ توصلاق قر نيبج اخ! نورقم فنالالي وط

 هتعاطو هللا
 ؟ك-1ل !هانيثآو ة ةوقب باتكلا ن دخ يب لاي يملاعت هللا لاق * هدهجو هدهزرك ذ و هتريسو هتوب ف ىف لصف | ١

 نورخآ لاقو تقلخ بعالاف كان كل ااتهذاو اي نايمصلان ه هبارت أ هللاق ي<ناليق ايبص

 ماشلا ل خدو حاس مث ىلاعت هللا ىلامثو عدي دمبمجو مدايعأ يف مف قي وسانلا ظن اكفاريغصءى هنأ

 5 ةاصخ لكلا برذو لا صخ سم مرمأي نادر ءأو 8الى : ىلا اك هينا دس لو تلاع

 من هلام صلاخ ن ٠ اديبع يرتشال جر لثمك ك هلال ث:لاقوأ مش ةهباوكرشيالو هللا اودبننأ ممرمأ الث |

 ا --

 ؤ



 احب

١ 

 # ماإي الاول اقف ل ملازم ا ىنب نمنايتفبت رف ُ

0007 

 اين ظءياموب سلجف |

 ضحك

 إ رلا لضف + 1| ثودؤا م ف مكنام ه3 دوار « لك لك ا هيف نورجتيالام ام مهل عفدو 4 اراد مهنكسأ

 لعنذا اّدسا لج نتكلم لثمنأ لاعؤ ةالمعلابعرمأو و مث ل ردع ياهو هفدق حولا ل 'ذفىلاديبعلاكمعق ٠

 تفتاالجرأا هيلع لخد املؤ هدجاح ىذقي وهتلأ ةم عم سول ههجو هيلع كالملا لبق 0 هيلع ل>دوهلنذان كلم

 هل كا لاقر ةقدصلاب©رمأ وهترحاح ضقيملو هنع ال١ ض رعاف هتجا# م مو دلامثو انيع ا

 فوأ ىحريث 5 و لواقلا هب كن م ءمماايدؤا ؛ مه دال يف ىله هل لمجت) مولع + نشب ةهسدلل 4“ اك ةكثاف الا ا

 اولخ دمثودع مويا عل بقأاافو دءمطو نصح ممل م .ركذلا لث. لاقو لج وزعهركذ رم أو قتءاف هنأ
 لح 4 :لاقو ماوصلاب مثرها وناطي لاهيلعر نقال َّك أع:هللار 5 نهكلذك مهياعردقب لف ممصح

 | 8 رسل ,) هرسنو هيلا لصإ ودم جداا

 كلذ :ىلار ظن املذ ل ا اود تول سالسلافاوكس ا 1 ارةرخد مادا فوصلا

 2 ِس نإ يد تكورص نما و ف ا أع: هللادبع او س دقملا ثدب ىلا ىلا ت> فوص نماسأربو رءش نهةعردم ىج -ذ !دامأايل اف هما 1

 اع هتريخأ ب رك زلخدا هلف كلذ يد هرماؤافمالسلاهي ءاعابركز هللا ين : ىف اب يت ّد> هماهلت لة نايهر !اورابجالا

 ىنباياي رك ز هلل افف يحال لاق

 لل ةعرالملا عدت ف ثأع ف فوصلانهاسأرب ورءشلانهةعردمانل ىجسأ اهمال لاقق ب لاق توا قاذ

 رغصا|وه نمت ا تباايدل لاف عدنا اءاواذه ىلا كوعديرام

 تاك أ ى>نايهرلاو رايحالا م ىل اعت هّللأ لمدد لبقأو سدقملا تيب ىت أ مئهس أر ع سنوبلا عضوو هل دب

 ل دقامىلع ىبتأ يب اي هما ىلاعت هللا يحواف ىكبف ههسج نم ل< د قام ىلا موب تاذرظنف هر ءشلاةعردم

 5 حو - من عالتف دب دملا عرادم تعرالاةزلط ارز ”تاالا را دل ل

 عمتجاواي ركذ لبقاو هيلعتلخدف همأ كل , غابف هسارضا ني رظانلل تدب وهيدخ م1 عءدلا لك أيتح يد“

 لاق ىنيعب ردقتل كلت مذاى رتلأساءاى نايا د كوعديام ى 4 هن الاب ل لاَقف ناهز راحل

 نك“ ا اماأالا اهمطقيال ادؤك ة ةيقعر اماوةلا نيا نازل اقلاتدلالاق ه«مولاق تبااي كلذب ىنترما تنأ

 كل دانا ىن باب لن ذاتاتلا اذ ال هتعردم ضفنف ماقو د متجاو دف لاق ىلإ : لاق ىل عت هللا ة مش

 هيدع ارضا ناب راو دبل يءطقدل تذلاف كن اذ اهلاقف كءومدذافشني و كش ارضا ناي راوي دبأ نء نيتءطق

 همداصا نيب ند 42 ءدلا ترددتف اهرصمفاهذخا مث هينيع عومدنماتلتبا 0 ىبف هعوم د نافشني و

 محرا تن اووما.ع عوف ةدمو ا اذه نامرالا لاق 0 ؛هعومدىلاوهنبا ىلا! 0 ركزرظنف

 ارانالو ةنجرك ذي مل ىحيىأراذاف الاهشو ذيع تفتلا ليث ارسسأ ينب ظءنادارا اذااي ركزناكو ني>ارلا

 الامثو انيعاب ركز تفتلاف موا اراغ ىف ساجو ةءابعب هسار فا دق يبى لبقار ليئارس

 كلذ لصايف نارك لاهل ل |ةيالل.ج منهج يف نا لجوزءهللانعلب ربج ىيبح ىنثدح لوةراشناف ىحرب ملف

 كلذيف ماعقئام هتداقبج يذاولا كلذىف ىلاعتو كرابت نمحرلابضعاقاخ نابضفلا هللاقي داو لبجلا
 لاقود ساري عفرف ران نهلالغاورانن مبايثءران نم قي دانص تدب اوتاا كالت ىف راننمتدباوب بجلا

 <مأ رع ل >دودسل< ند اي ركزمافف هي>حوىلع اعناهج رخ مثنمحر لا بمضغنعو نار كسا | نع هاتافغاو

 هبط يف تجرخو تماقف ت وللا قازدقوالا هارتالن!ت فو دقىناف ىحب ىلطاف يموق يح مااناهلاقف
 هيد نيب رانلا ترك يد ىدلو باطات 5 !اق نيدي رت ناي“

 اذ كهتفص نهاباش تار له ى ءاراب ثلاَف 007 0 ةيتفلاو ئ< - ما تشق ههجو ىلع ماهف

 | معكرتلاتفهيحو ىلعماهف هيد نيب راناا ترك ذ ىدل و كلذ م ءاتلاقاي ركز نب ىح<نيبلطت كلما لافاذكو

 | بارشاادراب قو مداد ا :ءو لوةيءاح ماا ىلا هرمي امنارءالا قف ىهدق | ءقان اذ ؟ ةيقعىلعةءاسلا |

 (-نعصتو

 | عب
ْ 

 ل ع 0 د 0001 دع طاطا تال 00ج هاج ا ممم ا هت ا دال تح صمم سم تدع سمسم لل

 ىل حانأو بطراا 'واؤللا
 ضع ند اذهو هلا ]|

 مهنعدللا ىد-ضخر مه ءقانم

 ىذر مهضعب نع ىكحو)
 ىف تنك لاقدنا (هنعهللا

 نيذسلا نم هنس بكرم

 نه لج بكرااو راكو أ
 انيهرض ناكو ريخلا لهأ
 هلدغ ىفانذخأ تام املف

 يفهءاقلاان دراو هزي و

 كلذك نحن اميبف رحبلا

 تازئوقشةنادق ردبلااذا

 صضرا يللا

 اذاف ان رظناو امنم انجردف

 ددا هيف سدلو مذ خر هربقب

 انغرف الف هيف هانفدف

 ةتيفسلا

 ءاا ىوتسا هنفد ند

 انبجمتف ةنيفسلات عفت راو

 ةمحر انرسو كلذ نه

 يكحو (

 كيهدس ىنا خيشلا نع

 (هنعهللا ىضر ىردحلا

 نهةنس ةكع ت'كلاق ذأ

 هيلع هللا

 يندب بابي تررف نيذلا |
 نجح انش تيارفةبيش
 ىلع يلم وهو بايذلا

 يف تراظنف اتيم ضرالا

 كدحرضي هتيارف هبدو

 كل لاقف كالو نم تيجتذ

 قوم نم بجست أ ديعدبااب

 ءايحالازا فرع تناو

 اعأ اوتام ناومبفءايحا

 - راد ىلارادنهنولةني لاو

 نم تهدف ديعساوب لاق

 هل غ ىف تذخا مْ كلذ

 ريدع:ءاناو هافدو 0

 هتيار امفركفتم ىرمايف



 ىكحو))هنع ىلاع” هللا ىذر

 ىسوسلا بوقعي ىنا نع

 لاق هنا( ةتاكربب هللا انعفت

 نيدي رملا ضعب ىنءاج
 لاقو ىلع لسو ةكمب
 روظاادنعاد_غيذاتسااي

 ادناه نددت "تكوقا

 هفصن ينفكذ رازددلا

 2 هفصخب |رب-ق ىل رف>او

 ناك امل ىدنع نمصضما

 فاطف ءاجروظاادنعدغلا

 ةلبقلا وح دت»ا مث امس

 هيلع ياعت هللا ةمحر تاف

 حتفف هبجو قآ ترو

 | وهو ىهجو ىف هينيع
 ١ ىخأاي هل تلقف كحضي
6 

 لانؤ حس ما ترم تنا ا - 6

 أ( هلل بع لكو 6 لب

 1 تبجمتف لاق ىحومف

 هلسغ يف تذخا 8

 هنقدو هزي و هنيفكتو

 همذع نا هللا ي-ذر

 خردشلا

 ىرازورلا لع

 درو لاقهنا ( هنعشا انفع

 ءارقفلا نم ةعا#ج ىلع

 تكمو لجر مهنم ضر
 نو ةريثك امايا هضرم ف

 اوكشاو هتمدخ نءهب احا

 يسفأ تعاأذف كلذ ىلا

 لود ل 1 تفلدو

 ىريغ د_>١| هتمدخ

 يسفنب ةئالاخأ ترصف

 ة_#ر تام ىح امان

 هتلمغ ُ هيلعىلا_تتدللا

 هيلع تدءلصو هتئفكو

 دنع انا ايف هتدحلو

 تحامتتع

 اذ

 ٍ ناشدت دشانو اهدي نبب هتءضوف هسارب تذخافهنءتن دهن ارامل ءمات ايقاف كنم قايم يلارظنا تح

 كتعردم سداتو رءشلا كتعردم ما ناكل له هلتلاقف لزيللا ىلا امعم قاطناف لزنملا ىلا امعم قاطني

 همانميف ىدونذ هنالمصل مقي ملف مونلاهب بهذف يفوةساو لك افام دعه تخ طاهنامث لعفف نيلاهناف فورصلا

 كتزعوىنرثعلقا بر لاقو ماقو ظةيتساف ىراوج نم اريذاراوجو ىرادنم اريخاراد تدراي اي
 كلاهما قادروتس اكناتماعدقف رعشلا ةعردمينناوان همال لاق مس دقملا تدب ىوس لظب لظت-اال

 عانق نع4فشسكدق ىدلو ناف هيعد ي# مالي اي ركزاط لاةذد تتقامتوةعردملاهما' تعف دو هما هيلا تمدقتف

 هللا دعب لء حف سدقملا تدب ىلا مدس ارىلعساربلا عضو هع ردم س ملف يحب ماقف شعأاب عفتني ناو هةلفغ

 ا هّناو ناك امهرعا نهنذاكَ >نابهرااورابحالا عم

 ظ ( مالا هيلع هلتقم ىف بإب
 ناكو ليئارسا يف كولم نك كلمنمز ف مالسلا هياع يح ناك لاقذ هلتق بيس ف ءامملءلا فلتخا

 يخي ناك و سانال زربت ةرهاع تناكو نيهاصلاو ءايبنالا ةلاتق تناكو ادوص كالم ةنبا يهو ةاردادل

 ْ ناكو كولملاءانب ا|نملجر س جاد ناكر نتعس 3 يحيي تاي اق فيجا ْنء نكن امهحدو ةمايفلامو نوفقوب

 اهجوزامتابقتساواهطتنب تام كلملاةأر ما كلذ غابف هردجزف ى2 هب واهب لعذ لرالا اهيلا فاتحام تك ا

 لها كنمت بهؤتسا تنبلا تااقف تاشام ىلس لاقف ق>كيلعاذ بجو تلاةؤ كلذ تم ؤ امل اطلاةف

 اما رمااممبا ىلا ت ثطلا تلمح مت ش طيفءسأر تذخاو حب ذؤ هب ترماي< مم ىماملو اهءلع اوضرعف

 تلاق وهام لاق كل مهتحبذا بلا هلشم ناكولو هتددجوام مظعان م ةدعم ذكلل ت < ندق ىناكألملا اماتلاقو

 امو أرتنملاحب كفار دع مويلع طلس و مءنلا نم مهام ريفف كيوب أت كا هاو تكاد لاقذ ايرك زن يد

 نب يمدع ناك لاق سابع نبانع ريبج نبديحسس (يودو) مونأك أد عابسلاو 5 الكا ماع لك

 هيكل حاكن هنعممو نامت ناكو لاق س اذلان وملعب ند راو |نم رشع ينثاىفاي ركز ْن يد م ره

 ىخيهنا امم غلب ملف اطار يمضقي هدذع ةحاح موب لك فاه ناكو امجوزي راد رب هيد: 2 تذد ميكلا

 نبيك حب ن7 نأ يجاح ىلوةف ىجا> نع كللاسف كلملا لع تاخد اذااهتنب التاق خالا تلد حاك نع

 تااَءف اذهريغىلسلاغفاي ركز ن يك“ حب لت ناكتداد تلاقف امتج ا> نعاط اس هيلع تاخ داملؤايركز

 ىل*:هلزت ملف ةرطق همد نم تل بنذ هيف هدف تشطإ اعدو اب ركز ن يم اعد :لع تبا املفاده ىناكلامساام

 نأ هبأق يف هللا يتلف مدلا كلذ ىلع هقأ -ف لأ ارم ينا نمزويح ءاجف ممياعر صنت لجو زء هلل ثعإ ىح

 جيزي نأ ىوههناو هنودارماعطقيالو هرهاىفهريشتسي وهسا<ىدب رايرك رنب يحب مركب لوئارسا ىبب

 ند يحيل“ تندد أمهأ كلذ غلبذ كلاه ضرا تسالاقو هنعهاهنف يحن كالذنعلاسفةل ةارما ةنبا

 اهتسولاو امتيطوارخ اق ةرابارث متسول و هبا ىلع كالملا ساج ني> اهتنبا ىلا تدددعف امتنا ج وزي نادام

 اهدوار اناندضرء::ناو هدأ مابا ىلا اهتاسراو دوساءا- ؟ كالذ قوف'متسدلاو ىل !نم

 تنط ينايركز نبي #” سأرب اهينايناهناام كلذ !هاطعااذانهلاستام اميطعي قد هيلعت بأ اهسفت نع

 | ىت> لمفاال تااغف امسفن نعاهدوار بارشا'هنمذخاامذ هاضرعتتو هيقست تاءجو كلذتاءفف

 ينيلس كر لاق تثطلا ذه ىفاي ركز نب ىحب سأرب ىل ثءب:ن'تلاق ىنيلأ ايو لاق كلأس ااه ىنيطعت
 وهوديدب نيب عضو ىد> ماكتب سأرلاو هسأر ىناقهءلاثءب هيلع تبااملذاذهالا كلاس اام تااقاذه ريغ

 را قيس نميز .وكالاطي هس: ف سوت
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 جموس

 ظ

 !هرلع يف آب ١ ثىلغا 57 ةوفمدلاعقترا يلع 2 رو رديف 0

 ا

 رع بب راج:س ةصق ىف ىذلا لب وطااثيدحخل ارك ذو ىلغ» كلذ عموهو ا

 لاقي ليئارس ينب كول» نم كلم ىي لتقىذلا (يراصنلاءاملع تلق 2ر2 دب ابخا يف هر " نذ انمدق

 روجفاا _ 4 هدف ارتفع نوتراف هل لاقي هلخاةأر ماتناك ايودرهاط لاقي ةلاردا كك سو دريه هل

 هيدي ىف طةسكالذ لءذاملف ىيحبس أرب اه.:ايزا سودري»ةأ أرااتلاف هلل الاهتا هملعاو ىي< ةاهنف

 هتيحاف هنامز يف +,:سحاوامجو ساملا لمجا نو ىي4 ذاك ( رابحالا بهك لاق) ادب دشاعز> عزجو

 ءامنلاب هل رع هل هن | ا,يلأ لسرافه-ف' نعهد وارت هيلا تاسراف د, دشاب> هنامز ىف ناك ىذلا كلملاةارما

 الو هلتقارا ىف فيك تااقوادي دش ابضغ تدضغ لو سرلا املأ ىوتنااماف. هشارفاطي نا قا َكلاآو
 ىق ىلدب م ق وهوهيأا تلسراف.اب ركذ نب ىو مكاط بهو يح كلما لزت لف هتدواردق ىلا سانلا رب#

 ا مله اب و اب هللا فسخ ىس ا راودخأ اماف هسأرذخ أي و هقنع بر محب نهدواد با رم ىف سدا تدب

 مالسلا ةيلع ى و | ماتقب اهل ةبوَمع ضرالا

 4« ماللاهيلعاي ركز لتفم ركذ )ل
 دنعان اتسإ لذ د ىداب راه قلطناموفلابف خو لتق ي <هنباذا ابرك زع.ساملف (رابحالا بمك لاق)

 ىف ايركذ لخدوةرجشلاهلتقتفن ا اهانأ املف انوه ىلا هللا يبناي

 كالداو ممربخا ادادوةدصيل ةرجّشلا نمهجرخاف هئادر فرطإ ا سل | قاطنافاهطسو

 ايركززوسمتلي هلهاو كلماذخاوكلذباورما نورديال مهتي درأ فارطا ىف طويخلا دوويلاعنصت
 ةرجشااه ذهيف لذ دهن | سدلب 1لاقفاي نكن نمت :اناولاق نوسمتلت ام مه لاف ىلاعت هللا هنمأ سدي رع

 ريش :ا اوذخافهئادرفرطمءاراف اهاياان رافاولاق موق دصت ةمالع ؟تي رانا ىافلاق ورع ع

 نم هب هللا مقتئاف ايسو# اجلع ضرالا لها ثيخا مهيلت طاسف نيفصن اهورشننةرجشلا اون 8

 ق بردان ا(ليقو)افلانيعيسو ة ةئام مهام يسو لينا هلا ىنب ءايظع لتقف ا زك ذوي م دب ليا نا

 وهو اي رك زريغ د> اال 1.>اام لاقو | رك ذميركفذةف ليئارسا ينب سل ا ىلاءاج سيلب انا و

 هيثشنف راج شالا ثك ايداو كلسف مثرار داوم ا, فسدعبتار بروفأي رك زاوباطف اهيلع لخ.دي ناك يذلا

 تحدتفناف كلذ لمفف ةرج هللا عداف كوكردادقاي ركزايلافف عارةروصيفن اطيشلاهل

 الحر تيار له يعاراياولاقف ناطوثااب ليئارع هاون: ترث اهن مهثادر ب ده سلب ١ جرخاو هيف ل>دف هل

 اوعطقف هثادر بدهاذهو ا,يف ل> دفهل تدحتفت اف ةرجشلا هد - هردب س مهنلاق اذكو ادك هتفص نم انهه

 قودونفدو هيلعاولصواي رك زاول سغف ةكن الملا هللا ث ثعيفالوط راشنملاب نيتنافاهوقلفو !ي ركز عمةرجشلا

 ى.+نايوري وءار>تب رغو تعاط نا اهزاكب ناكو احابص نيعبرا ي“ ىلع تكي سلا

 عا نجلا ىلا دئ اقوةمايقلا موي ءادهشلاديس ربا

 يهب لصتي امومالسلا أهميلع ىسيعل مير هل ىف دو مالسااهيلع ىسعدلوم ف سلج ل

 ءايبنالا رابخاب ءاملعلا تااقايقرش اناكمابلها نم تذبتا ذا يرم باتكلاىف رك ذاو ىلاعتهللا:لاق

 ليقو ةنس ةرنع ةسمخ تنب لئموي ميرمد م ارا 1 مال بلا هلع ىسع ل-> نم يذم امل

 رجعش هنأ : دانف راجشالا هيف سدقملا تدب

 ثلاه ده كل حتمفي نااهّل

 فشسو» هل لاقي اهل مع نإ ندرحلا نكد 20 يف مير حم ناكو ةئس ةرشع ثالث تالا:

 ةسال لا ةمدخ نايلي م رمو فدسوإ ناكو هبد» لهعب قدصتي اراه املح الجر ناكو راجتلا

 اهيف ىلا ة ةراغملا ىلا قاطن اوهتاتق امهم د>او لك د>ا فدسوب ءامو اهرئام ن دقن اذا مم ره تناكو

 5 : تس تلق هع دحام

 | 2 مالسلا هيلع ليربج هسيف اموفل ىذلا مويلا ناك املف ةسنكلا ىلا نامجرب مث هنم ناطقسبب !ميقل ىذلا مويلا ناك املف ةسينكلا ىلا نامجري مث هنم ناطقسف هلل | ءاملا

 ثترظأ ناهربق يف هعاجضأ

 امد جوف هيثيع ىلا

 لاقو مسقا مث نيتحوتفم
 ىهاخ كن 02 لا

 ىن-'رصن © ةمايقلا مى

 ينتمدخ 2 كسفت تمعلادو ا

 هللا يذر هيثيع ليش "5

 نمل لاو ائءفنو هنع ىلاعت

 موضع نى كو هتاكرب

 هنا (هنع ىلاعت هللا يح

 ءاهقعلا ن

 لاكو خباثاا ضب ةدايز

 اعرو ادهازاءاراا اءالجر

 نهةعا امج دصق ل ااق

 هيدي نيب اورضح اماف
 اولصف ةالصلا تديقا

 ِف نداي هوءهأ هفاك

 هيف مثداقتعا ريغتف هنءأرذ

 لا مولع فشاكف

 هللا ضطاس اوهان املف

 مالتحالا , م-ميلع

 ةليللا كالت يف مهلك اوهلةحاف

 اواستغيلر حبا ىلااوجرخف

 بناجىلا مهب ايئاوءضوف
 ءاملا ىف اءيمج اولزنو رحبلا

 ءاتشاا نمزيف كلذ ناكو
 ىلع سلجن دسالا ءاجأ

 دربلا نم اوقالف مهبايث
 نا اوفرءيملوةميظع ةدش
 هان ماحب لع خيشلا

 7 00 كلذك

 متيجوتسا متنا مط لاقو
 درسالان ذاب دخا مث للبلا

 . كل تلق اها هل لاقو

 قافيضل ضرما

 ءاملا نم

 للااوتا مث مهبايث اوسدأو
 هل نورذت»ي خ.يشلا

 اوجرذف



 هيدإ نول-- هيَو

 ىلإم# هللا نورةمةدبو

 متنا خيشلا مط لاقف

 0 ودسالا متفذف

 نطابلا حالصإب انافتشأ

 نعو انع ىذرو هنع ىإاعت

 هاكر ني- هللا جم

 ىذر مهضعإ نع ىكحو )
 ةراشا ( هنع ىلاعت هّللا

 اء نمرلا لوا مهاربا

 ذورعل ا ىلا مالملار ةالصلا

 ةدامع ىلاهوعدبب هللا نعل

 كلذ هيلع مظع لجوزع هلاا

 ةدكش اعلا لذعا عسجو

 مهلاقو هتءعر صاو>و

 1 هب ىلع نوريشتام

 اراك ىذلا لدجراا اذه

 مانصالا لتكو ا_نماع

 00 نيد اننيد لطعو

 ىاف جلادب ام اولوقف

 نائافلا لاوقا لا عجار

 منك نا ته 1

 ةال-ف ىلا اودهءف لاق

 اور-ة>و ضردلا نك

 يدان م 1 اريفد هيف

 هتك. ام راطقايف زورا

 نم ةمز_-> باطتحيلف

 قار>ال مب دفا بطخحلا

 ترداف 3 مهار 1

 دالبلا راطقا نمداب 97 ةيلا
 الماك 1 اوماقاف

 نيلعاف

 تت رق 27 ديم تكا 0 صح صمم

2 

 0000 ا

 يذنعنالاةف ىق:ذؤ ف سوا اي.انب بهذ: اللا تلاةؤ اهؤام دفن ار>هدشارةنسلا ىف موا لوطا ناكو

 اهدحو تغلط ا ثابت اق تذخ افءام ىدنعام هللا ىن- مباوتا قدغىلا اذه ىو: هب ىفَدك ١٠ امنمالضعا |

 مار مايا لاقؤ اوس ار هب اطل هللا هل دم دق مالساا هيلع لي رب» اهدنع تدجوؤ ةراغملا تاخد ىتدع |

 اءيطم انمؤم ىا ايقت دل نا كنم ن>رلاب ذوعا ىلاتل ة ايكز امالغك] بعال كيلا ىثءب دقدللا نا

 ىمنتلا نا تاع يجو هللا مرك باط 5 ١ نب ىلع لاق
 تلاق قالا ىو سرءشاادءجهج ولاء يذم درهما باش لج رةرووص فال ض رع لب ربج ناكو ةمركعلاق

 لزن ولو هنالك عاما ىلع .دقتو اهيلع مي رم تبثتل رثبلا ةدوص يف يلاعت هللا هلسرا ا ءايكحلا

 م ربهم تذزاءدسا|ملذ همك عا سا ىلع ردن: ملو هنه ترفنو تءزفا !مياع وه ىنلا هتروص ىلع

 كلذ < لاق ان كألو هر 00 0 ءلاذو ل اتااق رك زان الغكلب هج كب رلوءران : اء لاق

 , لاق

 * دحدسملا ىل| تفردناو اهتلق تالم مت ماللسلا هيلع ىمدمب تامحوا معرد م رمت دل امنع فردا املأ منع

 تاو<كتضاح اذاف ةرهاط تما دامدجسملا ف نوك.:تناك مالا !ميلعم رمناةمركعو ىدسلالاقو

 ةيش>و ةجحروت

 هتعضر ملل تناكر ءاهعءرد ب, 2 َّئ يف خم :؟هللاوا ع تدل كلذ نامل لان املؤةي 7 ا نه ل ءود كب

 ىأايقرشناكم تذا دق ضيحلا نم لس ةغآ ىهاهديف جسما ىلا تداع تروطاذا حا, اا> تدب ىلا

 مر دال "1 قرش ا ىراصنلإ تدذخااعا (نس لا ءاف) ةنسلا موي رمكفأ يف ءادش ثلاىف ناك هنالاقر هم

 امدبف موق نيب وان ليجلا ت اعد 0 اةملاقوارتس ىأ | اناء م6 دنمتب رذف ايقرششات اكمتذيتنا

 تاعمتشااءاف بهو لاقاهعرد بء.جق خفاو يمدمإاهر شب و لي ربجا# ضرع ناقل 1 كل: ين كلذك ىه

 نوءوص ليج دنع ىذلا.-دجسملا ىلا نيتاطنماناكو رادتلا فسوية لاقي + ارقوذا,مم تاك يسع ىلع

 ناكو -جل|كلذ نامدخ راجنلا فسؤنإ وم ري تناكر ممدجاس همظعأ نمدئمويدعسملا كلذناكو

 ةدابعواداهتجادشأ امهم امزفملعيالد أكو هريبطت و هريم#< و امهسفن هت ّاعم نايلي .اناكو متع لف هعمدو1

 ملو همظفتساو ةمظعتساأ م ىذلاى ًاراملفراجنلا فسوب |ميح اصوأ مع نباامل مح رأ كن نءلو أنا كوامهنم

 ةدحاو ةعاس هنع بغ: ملام ًاوامتءارب واهم دايعواه>الصرك ذاومهتي نادارأ ءاكوا» رمأ نم عصي ذامردي

 هيلع ىسعنانوعدب سدقألات دب لخاد :ةم.ظعد سنك يهوذه سلا لاوبده نو قل ءللاسهنلال قاغا 3

 لاق نأ اهايادمالك لوأ ناك اهءاكهيلع كلذد:شاأ ملف لما نم اهم روظيذلاي أدان أدار ااذاو

 ىفشأ هيف مالكسلا نأ تي ارو كلذ ينبلمة دمعك أنأ ىلع تصرد> دقو :ىذ كر 1 نهيسفن ىعقو ودق هناا

 تتبن لهف لاق مهن تلاق رذب ريغإ عرزتبن لهم راي فير ر,ي>ااف لاق ال. .جالوق ا

 مول عرزلا تدنال>وزع هلانأملءتجاتلافر 51 نمدلو نوكب لهذ لاف مع تلاق ثءغ ريغإةر

 ريغ نه رجشلات دن أ ىلاعت 7 لانألم”+أرذب ريغ نهدتنا يذلا عرزلا نمذوكي اءارذديلاو رذب ا

 نآردقيال ملاذا لوقتوأ ةدح ىلعام,نمدحاو لك هللا قاخ امد رجشلاةار> ثيفلا لهج ةردغلاب و ثوغ

 هللاذالوفأ ىكساواذهلوق أالاه فسوي لاقت, :!ىعردق,+م كلذالولو ءاملا, ناعةسا ىد>رجشلا تدني
 و نمد رماو مد آقاخ هللانا لت+لأ يرمدات تااقف نوكمف ن نك «ي دلل لوقو ايام لع دقب لاعت

 (لكلذو هنعاطاسرنا هعس الدن اوهللارما نهءىشثام ىذلان | همسفن ىف عقوكلذدات | ق امل يلب لاق ع

 ةقرنم ى أرامل هيف له::ثناك لمعلك اهافكو دج لاةمدخ فسو.ىلوت مكلذلا امك ن 00

 ضع تلاشو ناوا سا'نيع ىلءةف رشم 0-1 و هيفمالسلا هيلع دوادربق نا تانئثنا نمتءمسو

 ( مدآ نب نءالجر هم 2 يهو ة

 .سدقملا تدب باب ىلع ومهص لج ناكوامتوق ف.ءضو | محطإ وتنواهوه>و فاكو :امتولرار فمع اوا لمسح

 5 اعدو يسع اميف حصفقا دقو هذه م دون و دم رد اهم تعءدخ ىتلاة مسا: 5كلاور ذزويوصادهلاغق كا ,هرلا

 تينئضح|نجيسس يسب وياج ف



 "ذو .

 ا مع اهّللاو !ميف لزني هناوا نمر هدلادب أ عطقني الف ءامسلا ىلاهب ج رع مايا ثالث دعب راريف را ما ا 1

 ظ 4 مالسا هيلعدداليمرك ذو بابو |
 ا ىل اء: هللا توءانم تدب سى 1' تدب دسم لا اهيلا ىلإ اع: هللا ىحو | أم أه ألدو مب رمت اعأا 2 اولاو

 اما تخااهتلاخ تدب ىلا رمت اود>تف هيف نب وات عض ههىلا يز رب اف. ساديفرك ديا عفد و روط يذلا |
 قل ترءش مب رهأي ابرك زةارما تااقف مت زلاف !متلبقتساو يد مآ تماق اميلع تاّد املؤ يما ا

 | كنطب ىف املدجسي ينطب ىفامدجاىنافاي رك زةارماتلاقىلبح ىنا تره شاضيأ تنأو م رم تلاة ىلب>
 ١ كموقرمظانيب تدلون اكن | اهيلاهتلاىحواامتااخ تدب تفاواملن هللا نم ةءاكب اقدمصم ىلاعت هلوق كلذ
 ١ اهمع نبالليق يتك-ا'لاقو * ىجرخاف ىا مهدنع نم ىنعظاف كدلوو كولتةو كرفذقو كوريع
 | را>ىلءاماهتحاف فدشسوب ام بروفهل ت ءمدس لق تأ اكو ثالملا ملتي ن“ الا انزلا نمت اجميرمذا فددولإ

 امهوقدالب ماةنم ىفريصم ض _|نهأبإ رنا اداّتح2 ف سود ام قاطنافءىذ فاك الانيب واذن سيلدل

 فسروا ناكل (ىلكلالاف) ءاتذلا نامز يف كلدو ةضار ل2 لصا| ىلا اه اج اف سافنلا م رد كررا

 ءاملوأا فاتخ اماما ةن الف سدقلا حو رنه هن ادل لاقف مالا هياعلي ربج هاتاف اهأتق دارأ قا رطا ضعيب

 ريشا ةعستامامح رادقمناك مهضعب لاقف مالسلا هيلع يسيعا,مضو تقوو مالسلا|,يلعم رم لح ةدمفف

 ليقو يسيعريغ رهاةينامل دوومش..+لل هنالىرخاةي آ كلذناكو رهشاةيناك ليقوءاسنلارث اس ل محك

 نيب نك مو تءضوو تا ناالاوهام (سابعن.|لاقو)ةدحاو ةعاس ليقو تاعاس ثالث ليقورمهشاةتس

 | تذبانافهتا.  لجوزءدهّللا لاقالمصف امه:دب رك دم ىلاءتهللا نال ةد>اوةعاسالا ذابت الاو عضولاو للا

 تلاز ني> ةعاس يف عضوو ةءاسيفدوصو ةعاس يف همادتامح لت |ةم لاقوأ,موق نما دعب ىأ امصق اناكمدب

 دتشا|هلذاولاق يسي-١ لع نا لبق نيتضيح تضاح تناك دقوةنس نإ رع تنب ىهوا,ه ود نمس هلا

 امتشوت>اف قو رع لونا الو فعساط سمل ةسبان ه2 تناكو ةلؤنلا ىلا تاجتلا ض غااهم

 لدءجدق ىز< النا تيدونف ةاقلم ةفيدج ىا انهما د1 تنك اذه لبق تم ىتيل أ رهالادةشانيح ا
 اهتم ند اهادانف ىل ام: هلوق كلل ذو امج |يطر كيلع طقاست ةلولا عد كرا ىزءهواي رسك تم كبر

 ءاتلاو ميلا يفي أرق ندو لبا حفنماهادان مالسااهيلع لب ربجومفءاتلاو يلارسكب أرق نم ىنز<النا

 وهواي رس كتم كب رلءجدق يمل اعت هلوق الدف هتامهةسأ اذا رئافو ةئهاشل رشاذادراب ب لع ءام نمار

 كل:تييحو ءالار مظف ضرالاهلجرب مالسلا هيلع لب ربج ليقو ىسبءب رض سابعن | لاق ريغصلار ونلا
 هيلر> ىا ةلذنلا عذب كيلا ىزهاط لوقو تبطراو ترءاو تقرواوامنوصغ تلدتؤاه دب دعإ ةلدناا

 ريخ ضي رهااالو بطرلا هريخ ي دذعوأم ةنللام مشخ نبا 02 رلالاقاي رطاضغ انج ايطركيلع طقاست

 هل الاهذهًارقو بطرلا نماريخ !متدالو هيلع ترسعاذاةأر هلل ىرداام نو: نب ورمعلاقو لسعلا نه

 نيح ةبا>صلا دالوادب كد ورهتلا غضع م سو هيلع هّللأ ىلص هللالو تر داك اهتع هللا يضخ رةشئاعتللاق

 باح ىلا معراجنلا ف سوي ناملاو اقري بكل! موريغصلاةلعرمتا! فصويف ءاغلبلا ضءب لاقو نء دلو

 تازوج م.بساطرسك مئاب ىيطصتلاران اطل عش: مث ربلااهب رخ دقذااهذم -رقلاناهيلاو> ةريظا اك هلءعف | ١
 (بهولاق) زوجلاببعاتوداليملاةليارانلا ىراصنلا دقو ”كلد ل-١نف اهي ااهمعطاف هح ر> فتن 5
 ا اوردبملو نيطامشلا تعزففاهسؤو رىلع ةسوكنم ضرالكب اهاك مانصالات حبصا مالا هيلعدلو اق

 ١ لثمتي ءارضخ ةج يهل شرع ىلعوه وهيلع بضغوهللادنعا سيلب ا ىلا اًواَخ ى> نيعرسما وراق كلدجل ا

 د

 هيلع اههرضنو رانلا ىف

 مماتاف كلذأ ق.اوفلخاو
 مهلاق وهّللا ةنعأ سيب |

 ىاراذاف نارينلا اومرضا

 3 2 ع اعف امش

 مطعضو من مني دىلا نيد
 ىبأ اذا مه لاقر قينجنملا

 هودراو هتفك ىف هوءرضف

 هب لفصل هااف كلذ ف

 همةوي ؛ءاوطا يف قرنجنملا

 نور-ظ متأو رانلا ف

 نافذ لاق قرت<# فك |
 نه اعءستم اناكم ذوردلا

 صاب اينيمضرالا

 قرت« فيكر ظني ساجو

 نعرا لدلح مها را

 لاقءالسلاوةالمصلا هيلع
 دك ناريملا اودقوا املذ
 اذ كلا بعت نأ

 0 1 برغل
 نيقفاحلا نيبام قيطا نا

 راط اذان كريطلا نا َىَح

 ناريناا بدق >و+لاىف

 ةالصصلا هيلع مهارباب ىنامث

 كلذىلارظناماف مالسلاو

 111 و انيعا تفعل

 ىلا .لاقو ركل

 ىذا ىهجو ترجو
 ضرالاوتاو.سلار أذ

 نيكرشملا نمانا وافرح

 5 21 قفهوء صوف لاق
 تدجضف وج+لا ىف هومرو

 ارلاقو ءادلا طالما

 ا الام لف كو ذع



 هل 0 انل ندئاف

 كلياخ ىجنانو ضرالا

 لج لواجلا لاف مهار 1

 كلز لكن كذا - 0

 || يلامت هللا اق مث ري_بللا

 3 كرردا لب ربداي

 | هل سو مهارإ 1

 فيلا لب نشيل
 انفدر

 أ لبربج هيلا طبوف لاق
 ف د_عاص وهو أاعرمس»

 رانلاىلا هطوبه لبق ءاوطا

 كسديلع مالسلا لاَ

 كيلعو لاقف م
 كلأ لاق لب رجالا

 مهار | هللاةؤ ةجاح نم

 لب رب-ج لاقفالف كيلاامأ
 ك-<ااوح هيأ ند لس

 ىلاحي ةهاع مهاربا لاقف

 هلالافق ىلا د نع ىنر
 قلك ردا ىلاهتو كرات

 مهاربا لع امالسو ادرب
 منعت : ةنحرأ: اثات تراذق

 ملمس ”نهن.ءاهيف ترو

1 8 1 
 ناسلب ىدوبو م ١

 نوه الوق مالست مهفتلا

 نه فكاكو محر بر
 ْ نأ ( الف ) ناكام هيمأ

 ةجمب قارشا روهظ

 مالا كاس ى-طصملا

 | هللا ىلع مركملا هط
 تعنيناو ملسو هياع

 تر؛اومالسالا ناصغا

 )| كرشلا ل يف تغزبو

 ترهظو ناعبالا سعش
 عاشو رشردلا ديس دلوو

 ند عرف مهعامجا سلبا ىاراملفراهنلا نم تاءاسْس تاّ> دقو هوتاف ءاملا ىلع ناك موي شرعاا |

0 

 ثدح هنا هورب_خاف مطاسف اناتشا#اري ناك اعاو ةعاسلاكلت لبق موق رفذنم اميمج مثرنملو كلذ
 مدآ ينب كالهلعنوعا ءىش نكي ملواه-ئرىلعةسوكنماواك مانصالا تديصاق ثد> ضراللاىف

 اذه اهباصا املف مهءاكت ىتا يهاهنا نونظيفثرمأر بدتو مملكتنا, فاوجا يفنو خدي اوناك مهنال اهنم
 كيت 0 نكل مل انا ( ملعاو ) اذه دعإ اهوديعي الزأ انهوث> دقو اهذأو سانلا نيعأ يف اهرغص ثدحلا

 1 اف سيلبا م4 لافف الهجالاان درأ اع ددزن ملفءىث لكو راحبااانءاقو ضرالا انيصحأ يت
 دلو يذلا ناكل نو.ف رف تاعاس ثالث موهنع ثباوكلز دنع سلبا راطف عناكم اونو ف 3 ْ

 نأ هللا هنمأ سملب اداراف هيف ثدحلا كلذ ن | لعناكلا كلذب نيقدةكال”ايأر املف ىمبع هيف

 !| نءطي مدآنبا لك

 و ام رغمو اهقرشما, اك ضرالا تيصحا د

 نم مجعاأا ك كالذ عاطمذا َن 1 دحتإ لدق نءاوناكعلط م2 لجا نه هنوهؤي ةلوالا كلن ق فجرخ هلأ م |

 ءامشالا هذ مم هووتيدهأ نامللاو بعذلاورملا لا اف لاق كلذب ه.ري>اف نودي رد عرجأ مح امسف ماشلا

 نالوهن:ز لها ديس مل و هيلع هذاا ىلص ىذا اذهكلذكو لك عاتم اديس بهذلا لهل ةمأ كلت اولاق |

 ضب رهؤ مقدس لك د هللا ىنشي ما سو هياع هللا لص يذلا اده .الدكو حرجا و رسكسلا هلإ رب رملا |

 اذاف اوبهذا مه لاقف هلتفب هسفن ثدح كالاا كلدل كلذ اولاقاملذ هريغ دحأ هنامزيف عقري الو ءامسلا ٠

 مب رم ىلع اوءدق يت> اوةلطنافهرمأنه هيف متغرام لثمىف بغار يناف كلذب قودمملناف هناكع ماع

 , هناكعهوماعيل كلا كلذ ىلا اوءجري نا اوداراوءالسلا !ميلع اهيلا ةيدهلا نه مهعم ناك ام اوءفدو ١'
 ١ لاقو رخآ ق.رطيف اوفرصصن افدلتق دارا اع هاف 4 كء هوما دتال وهيأأ اوعج رتالمهل لاق ؛ كالم مويقلف |

 يناغش اداف دل ددحو ىناد> مالسأا هيأع ىدع 2 تولاحاذ د١ ع ِ ك مالس كا اهءلعمب رم م كلف دهام

 ءا هللاو عم ا اناو ىنطب يف ح.س ناسنا هنع أ

 مك بايت اللا ءالاتوورودس ىسيع !منبا مرم عوج :ىف 5 باب )*

 امتدالو بابسأ ا هللارس دادرمأ مال تأاأ ملعمب رد ةتمال ىلاعت هللا أ.ه الا مموق نم ةعامج نا م" لاق

 ادحأرشباا نهنب رد > امافأ سفن ىبطو تا تمالك ىرشاو بطراا نم م ملي رماي لكل

 دوءسم نبا ةءارق ينوه كلذكو ان ءاانوطو عر ا ترذن ىا للوقف هياعكمالوأ كدلو نعكلأسف

 ايدنا مويلا ملاكلق ءلْق مالكداو بارع دأاو ماعطلا نع اوكا اوداص اذا اوناك مهلا كلردو سنأو

 ا هيف امهلخداف راغ ىلا ي ماعو 000 :"ف سوي لدت> ١ ى وك ١١ لاق ل < اهموق هب تنأف

 قبرظلاف يسع اماكن اموب نيع را كعب هلمحتمب رد تتافام 1 مم اه افن نم تلا علا ّىح اموب

 لهأ اوناكواونزحواو 4 يدلا اهءمو !ءاها ىلع تاخد |هلف هةدع.سمو هللادمع ىلافى أ هامأاي لا ف ظ

 تد

 | اذاف ضرالا تحن نم هبنأي نا دارأ مث ءامملا ىلا مهيكانمو ةكالملا سؤراذاف لاققوف نمهيئأي
 ْ مو هيلع هللا ىلص ينلا ثب د> هيلع لدي كلذ نعدوءنف موني نملخدينادارافةيءارةكالملامادقأ

 ١ ىلاعت هللا هيجح مالسلا هياعم رمنب يءيعالادلوي ني> هعيصاب هيبنج يف ناطيش

 ا دج م لاةؤدب احرص أ يملا هللا هنأ س داباسهدف بهو لاق 4 باجمل يف نمطف ن هءطب بهذؤ هنع

 ْ ثال* يفءتغلب اذه لكو ىلعالا و+ او نيةفا ال اواهر

 | اثاو الا هتءيضو الو ى لعن الادل و ىلع ثا م>ر ارك تيدا لاقو ىسع دلوع مهربخأ مدام

 ١ دولواا اذهنم ؟يلعو ىل 1 1 ىناماك امو هب ىدتبم نم رثك أهب لضي نا وجرال ىئاو اهرضاح

 : كولم ند كلع اور نامالاو رملاو بهذلا معمر ةنددنر اوحرذةلاين اد تاعك يف دولوم تامالع أ

 ص هج حدصوتم هدم ١ ا اال سس مدمن ماج سم



 ا

| 

 ا

 "ا
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 نوره ناك ا لع نوره تخااب امظع اءرظف رف 5 ءيش تاج 0 ما ؛ رءاي اولاقف نهاص تدب

 كود تام مون ءةنانج عبت هنااورك * و ىدبو# ى خأ كفرهم نى ء ماو ليئارسا ىبب ءاوقت أ ن 00 الجر

 لك دارس || يا 2 لاق #*# نور ,ه ىبلهمءعا ملك ل-هئارع ماين , نم اناأ

 كال نبأ ّ ةيناز ئأ امل كءها تزاك امو ءودس ًارمان ارم كونأ ناك ام هب اهوهيشف اداسف ممر بظاو

 00 ماكذ فيك اولاقواوبضغف هود نإ ىضع ىلا مي رم مط تراشاف دلولا اذه

 م مَآ تكا كدجحم ق قطناىسعالاقو دؤوياأ م راظانم دنع مال كل هيلع اي ركز اهاناف بهو

 هس: ىلع رئافةيالا باتكسلا ىف جاهلا كيع ىنا اوي نيعب رأ نباوهو مالسلا هيلع يسع كلذ دنع لاقؤ

 تأ ام رمنانوه.هنب ورمعلاق # موياعةجحالاماز ااو ىراصتلل ابيذك_ ملكت ام.لوأ ةيدوبعلاب

 اهدعبءيشب ماكتي+ من او !(ق هوكرت يسع ماكنت :املؤا هومجربنأ اءدارار ةرا>لا اوذذ>أ ىلع اهموق

 ند لز ره ناك بهو

 ملعأ هللاو نايهصلا نم هريغ ةلزيع لاك ىتح

 * ( ريعم ىلا مالسلا ا.بملع ىسعو مإ رد جدرخ 3 تءا#

 يسيع دلومناك اولاق نيعمو رارق تاذ ةوب ر ىلا امهاني وآوةيآ هماومب رهن ااناعجو ىلاءتهّنلا لاق

 ني اكشالا كلمنم تضم ةن- نيسمخو ىدحاو سوطسغا كله نم ةنسنيع راو نيتنث !يذم هب

 اهيحاون وماشلا فةساي رلا تناكو فئاوطلا كونا تقولا كلذ يف ةكلمملا تناكو فئاوطلا كونم

 ربخ ل. |رسا ينب كلم سو دره فرعاملف سودرهرمعيق لبق نم اهيلع كالا ناكو مورلا كلم رصيقل

 5 ا هرمأد سدود دارا اع هربخأو 0 3 هيلو هللا

 لا هك ريع لا ددو ند هل طع مي رم فاسو ليحل

 تاذريسفتلايف ( ىبا.هلاقحسا وبارك ذ ) نيعمورارقتاذ 5 ر 3
 برقا ي ه بعك لاقو سدقملا تدن ىهبءعكو ةداتق لاقر ةلهرلا ىه ةرب ره أ لاقو قثم

 ءامليا ىه ةيلاعلا وبالاقو قم دةص رعى ه كادجض'' لاقو رصم ىهديز وبا لافو ءاعملا يلا ع

 نات كلا لزغت هنس ةردع ىتنئاردع مي رم تماقافره اطلاءاملانيعملاو هي وتسملاض رالا زازقلا ناقو

 ىف لبنسلا هيف ىذلا ءاعولاوا,.يكنميف دهملاو لينسلا طقتات تناكو نيداصحلا رثا ىفلبذسلا طقتلتو

 مالس نإ هللاديع لاق نيءمورارق 0

 لاقدن اهنع هللا يضر رقايا ىلع نبا دس نع( ىورو )ةنس ةرشع اتنثا ىسيعل م:ىتح رخآلا اهبكنم |
 باتكلاىلادب تءاجو هديب هندلا دتدخارهشاةعست ناك املف رهش نباهناكموي نب ناك ىسع دلو الل

 لق بدؤملا لاقف يدع الإ مؤ محرلا نمرلا هللا مل لق بدوؤالاذل لاق بدؤألا ىدن نيب هتدعقاو

 لاف هيرم خيل ا هاللمق 0 ىردت له هل لاقف هسار مال_سلا هيلع ىسبع عفرف دعا

 لاف ىل هرمسف بدؤملاهل لاقف كلل رسفا ىتح يناأساف الاو ىرد: تنك نا ىنب رضنال بدؤماي
 ىهو منج ىهءاحلاز وههللا نيد لادلاو هللا لالج مجلاو هللا ةجبب ءابلار هللا الا هلا فلاالا ىسع

 نب رفغتسملا نع اياطخلا تطح ىطح منهج 56 ىازلاو رانلا لهال ليو راولاو هب واهلا

 مهشرقت تشرق ءاز جلاب ءأ : ازجلاو عاصب عاص صفع ٠ هنالك إ لديم الو قوا# ريغ هلبأ مالك علك

 بدؤألا ىلا ةجاحالو لع لو كنباىذخ 1 ما اهم 1 همال بردؤألا لاقف مهم يأ مرشح نيد

 هللا لص هللا لوسرلاق لاق يرد+ل اديمسىا نعدهدا:مساب رسعملا نيسملا نب دمم نب نيسملا( انربخأ (

 يرداام ملمملالاقهتلا مسب امري ىسيع لاقفدللا مسب لق ملءملا هللاقذ رلءةيلهماهتلسرأ ىسبع نا ملسو هيلع

 ةم- ل
 هدا 00 هةر

1 
11 

 يف نيماللا

 لهاي هل لاقو كالا نم

 دق ليلجلا كلملا بجا
 ميسأأ اولعتل ق ةاربلاب كتتا

 هد اا ءطلا ا

 ىف انااهو قالا كاملا |

 ىلص ينلا عضوف كباكر |

 دج انامدق مس .وديلعمللا

 لا امد ةو مارا

 نانعب ثاثاو ىدقالا

 ءايبن الاب ىلصو مدقتف ءامسلا
 هللا تاولص نياسرملاو

 نيمجا مويلع همالسو

 نتف هين قرا م

 شرعىلا ىهتنا 0 ءامد

 بجحلا قرتخاوءاوتمالا

 عس نا ىلا راتسالاو

 لع
 ظوفلا حوالا تاحفص

 هل فورد

 لإ ربج فقو كلذ دنعف
 ىنلا هل لاقف مالمسلا هيلع

 كالانام ملدو ه.لعدللا ىلص

 لي ربج هل لاقف ىنتكرت
 هللا ىلع قدحلا م رك اي

 فرذو كب ر ىلع مدق
 تمدق: يم ىلاكم اذهف

 راوا ىنتقرحا ةرذ ردق

 امو ةمظعلا عامش :رةبرطا |

 مه امأف مولعم ماقمدل الأ م

 مسو هليع هللا لد ىفطصملا

 ليربج لزي و مدقتينإب |
 نيمااي هل لاق مالسلا هيلع

 كلا ةجاح ندكلا ىحولا

 أيكمافملا اذه يف ىلاعت هللإ

 م-هاربا ىنالك نم مل 7

 تاكا

2-2 



 لاقف 1 -: لاو

 ىل هللالأ.:لاقف ىهامو

 هركمنم نمالا لجوزع
 مدقتف لاقدب |اةعوهطسو

 ىلا مل-و هيلع هللا ىلص
 ىن هياا لمي مل ناكم»

 تر ول لس م

 مالسلاو ةيحتلاب هأدتباف

 اند متمارك الاولالجاوذ
 نيسوق باق ناك ف ىلدتف

 هدوع يلا ىحواف ىلداوا

 ىلص لاَقؤ ىحواام

 سو هلع هللا

 5 هللا لأةؤ يا براي

 تنام دقىا دمحا, لو

 مالا نو ددحا ىلع أ مب نما

 مل ىلا ( لوالا) ةقب اسأا

 هلو ءامساا ىفاةلخ قاخا
 كك مرك ١ ضرالا ىف

 ةئامنا (ىلاثا:) كتما ند

 نب رشعو ةعب راو فلا
 نوق اتثمءايبنالا ندافلا

 (تااثثا) كتماملاوكيلا

 ريثكلاك تما طعا مل ىنا
 قيسام لثهلاومالا نم

 مويلع لوطي.الغل مهلا 0

 ةمحر ةمايقلاموي باس بلا

 ) عارلا) مويلعة قف شور

 ةوقلا كيما ظعا م ىلا

 لثم دال والاو لاومالاب
 اورذك >ةقب اسلا مالا

 سماها ) يت.هناو دحجو

 مثرامعا لوطا مل ىا

 ْ م يسيعلاق انمرك او انيلا ندا هن :ال يلام: الف تأ 5 ردن عقل تالذ تلعذف نال ةؤ 0 6 رهتلاق قم ا بونذلا مويلع عمتجتف

 دبس ميسو
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 ملعأ هللاو العو ل> ةمككذام مما و هللا ءانس نيسلاو هّللاءامم ءابااىديع لاق 1

 ) مالسلا هيلع ةتيل>و ىسيع ةفصى با )

 ْ طفوا 1 ناو أرلا عبس وهام نضايبااىلاال امرم الجر مب رهنب ىسيع ناكر اب>الا بعك لاق

 تب اغاممحن اكوهموي توقالا اقزرالوا ايل الو اعاتم الو ةيل>الو اهب لذ: واي قاح ىشع ىهنع ناكو

 ه«وقرب ناكودللا نذإبىنوم لاي و ' وص ربالاو هكالا ءيرببناكو حبصي قح صو هيمدق فص س.شنا

 هجولاريخغص نمأرلاثسشاناكو رحب ىفءاأا هجو ىلع ي ع ناكو دغأ ثورذدي امو مهتوب قف نولك ًاياعب

 اودارأودوملا هتبلط ى> ضراللا يف ادا. ناكر هللا د ابعىلعاصي ر> ةرخالا يف ايغار ايندلاف ادهاز

 معاها ءاملا ىلاهتلا همفرف هلتق
 )ع يأ : ناىلاهاوص يفمال- لا ةماع يسهيعل تربظ |١ تازجءملاو تايالا ر 5 دفان ا(

 فدو اماه زنارمكم ضرا نم ناقه دراد ىف ةلزان تناكه انا ىسيعن م سا ناا| اعآرةبآ لوأناكب هو لاق

 هتتأذ ازر> نملامناقهرلل ق رسف نيك اسملااهماا ىوأ:ناقهدل الذرا دتناكو رصمه ىلا امم: كك ني>ر اجلا ٌ

 لاقامتف ام | بح اص ةبيص هما نزح ىسءىأراملف ناةهدلا كلذ ةبيصا 6 رم تت رد اسما م ه١

 ناقه دال مرمتل اقف راد يف نيك اسملا عج هلىلوق اطلاق ين ايمهن تلاق هلامىلع هلدا نا ني. هامأاب اهل

 قا 6 ىلع دعقملا له دءةمرخالاو ىمعا مهددا منو نباجرىلااو دمءاوعمتجا امل نيك اسما هل هل كلذ

 هوء.ساملفة> رأيا كلذ ىلع تي وق فيك ىديعهللاةف كلذ نع فءضاانا ىمعالا لاقف هم مقهللاقو يمعالا 8 ٠
 ل و : أ | مارش ةمن 7 كتما طع
 ماق ى> ىمعالا اوب رضكلذ لوقي ا ا ّ 7 3 ل

 لعادرف هللاو قدص دءقملاو ىمعالالاقف هملمعل ١ لعقملا ةوقب ناعتسا يمعالانال ةحراب |! كلام ىلع لاتدا ا! ©

 اذ كه ناقهدلل ىسيعلاقف ةنازللاةوكىلادمةملا يوهامئاق لقتسا|هلف

 .لاق كلذل قاخا+ ىلا تل اةف هفصن يدخ مرماي لاقوهتازخ ف همضووناقهدلا هج اف هلك هلام قاعهنلا

 هيلع عمجف اديعدل عنصف هلنءال سرعان ناقهدلا ث ليل مان اش ينم مظع اوهتلاق كنب ال ه.ط ءافن اةهدلا

 اولزن ىت> مهم ناقهدلا )»م :ماشلا لها نمموقهراز كلذ ىضقن |اهلف نب روش مهحءطب ناكذ مواكر رصم لها

 رارج نهنافص هيف ناقهدلا توبب نماتس لذ دكلذب هماتداىسعياراملف بارشذئهور هدنع سدو هب

 ىلع ع نأ يح ايارعش تلم ةرج ىلع هد ردا كف ىثع وهو امهاوفا لع هدب ىسيع رهاف

 ناكازا مالساا هيلع ىسيعناك ىدسلا لاق ( ىرخا هب /1) ةنس ةرشع ىنثا نبا ذْئموي وهو اه اهرخآ

 ا ة ان كواذك كلها لك ادقف قطنا مالغلل لوي و مؤدنأ منصب اع ع ناييصلا ثدحم باتكلا ّق

 يشلا كالؤهوطعي يح موملعى كبف هلهأ 0 صلا قاطايف اذكو اذك نوكأ اب ثو اذكو انك كل

 ْ ا رح>اسلااذ هعماوبعل: ال اولاقو مهتاربصأ هنعاوسيدؤ رسيع لوقيف اذهب كربخا نم هلزولوةيف

 نون وكي كلذك لاقري زازن> اولا تيبلاادهىفا و مهلاغف انمه سيل هلاولاةف ممملط» ي ىسيع ءاجف تم 2

 | راح ىلعو ةلح هماديلع تفاخاملف 01 كلداثفف رب زانخ مهاذاف مهنع حتفف

 نادحيس مالسلا امهيلع همأو ىسيع ج رخال يد سلالاق ) ىرخا ةيآ ( 00 ا اه

 تفولاع الذ كالمناكو 4 انس>حاو امهفاضاف لج ر ىلع ة هل : رق قى ه الزنو ليئارس كارت ذاضرالا 4 .

 نأشام ميرماطتلاقف 3 ًارمادنعم رهو هلزمم لخ دف اني ب ز>|اهتغماموب لجرلا 0 ءادفؤ ادينع اراب>

 ١ انل نات اقف ىدي ىلع هب رك جرفي هللا لعل ىن مد ربات || ينيلأس:الاط تااقف اني زح هآرا كدحوز

 انموب مويااو هبقاع ل ءفي+ ناف هدونجو وه رم ةيم4سلا و همودطت ة 4 ون انم زم لدحر لك ىلع ل لم كام

 كلذ ىفكيف هلوعدي نا ىثبا ره : ١ ىناو انيلا نسحا -قهناف ءىشب متميالدل ىلوةفتلاقةعسان دنع سلو

 لورق



 مف

 | دود 00 ع اعدؤ كلذ ل قف يف دعامتءام كيب او>و كرودق "دامافكلذ بزرتقاذا هلووقف ظ

 نا نم لكس برش دق لكلا كلل لح اذن طق هلك ننال را مأ ارمخ ىناوحلا ءامو اقرمو ام

 0 ضرالا كإل“نه ام ىتأ دق ىرمخ ناف كالا لاق اذك واذك ضرا نم هل لاق رملا اذه
 :اف لق قحلا ىلع قربخا لاق هيد هب 0 طءخاملل ىرخا ضرا ن ه هلزاقف هذه لثم

 00 الزاكو ارمخءاملا لءجف ىلاءت هللا اعد هناو هايا هاطعا الآ ائيشدللا لا مالغ ىدنع كربخأ

 ى> هللا اعد الجر نا كاملا لاقف هيلا قلحلا بحأ ناكو مايأب كلذ - تأ هفلذتس نا ديرب
 ا 0 لعفتال ى هوب هل لا ةف كلذ يف هءاكو م اعدف 6 باجتول ارمخ ءاملا لءج

 |! تريح بهاذن ىماو وانا ىنوكرتت هد يح نا ىسيع لاق هارا 3 ع 3 0 لاقف رث عقو لسع

 اذه اناكأ اولاقو حالسلا اوروابت شاع دق هياكل لهأ هآر املذ ,الغلا نشامف هللااعدق عمل لال و

 هماوىسيعبهذو اولتتقاف هوبأ انلك أ اك اناك أف هنبا 00 سا نأ ديرب هتوم ىند اذا يح

 بص ىلع م يسع انيإ بهو لاق ( يرخا ةبآ )

 ىذاق ىلا هب اوقلطناو 0 هب هومهت و هيلع سانلا علطانم دلاب خطله وهو يسيع ىدي نب هاقلاف

 الغبثو ذانايدصلا عم بماي ي

 ا ذأ اوداراف هيحاصب انأ امو هلت نم ىرداال ىديع لاقف يضذاقلا هلأسف اذه لتق اذه هل اولاقف رصم

 هاتق نم هلأسا نأدي رالات هنم دب رتام هل اولا و مالغ هاد قوتئا م هل لاق مالسلا هيلع يسيل اوثطبب

 هللا هامحاف ءاعدلا ىلع يسيعلبقاف مالغلا لتقم ىلا هب و:او هوذخاف تيم وهو كملكي فيكواولاق |

 1 ,ءاذهلاقاذهن م يل هنأ اوني لاةف هلتق ىذلا ىلع نال ىنلتق لاق كِلَدِق نم ىسيع هالاقؤ ىلع

 همأ ىلا ىسيع عجرف هتتعاس نم مالغلا تام مث ليا رمسا قد لاتدعم ىذلا اذه : نفث اولاق مل رم نا

 محرأ وهو انظفا>هّللا نااطل لاقف اذه ن نع كبنا ملا ىت جاب هما هل تلاقف سانلا نم ريثكق اخ هعبتو

 لامعا ىلاباتكلا نه هتجرخاام دعب يسيع مب رم تماس ءاطع لاف ( ىرخا يآ ) نيمحارلا

 ضرعف تافلتخم بايث هدنع هم :جاف هنم 1.تيل هسمكر ىلا هتعفدف نيغارصلا ىلادةءؤدام رخا ناكف

 هذه و ماياةرش يلا عد ال جراذ اناو ةفرذلا هذه تمل: دق كنا ىسيعا لاءذ رفس لجرال

 اغراف نوكت نا ب>اف هب عنصلي يذلا نوالا ىلع !منمدحاو لك تدمع دقو ناولالا تافاتخحم باي

 بايثلا ميمجهيف لذ داود>اونولىلع ادحاو اء> مالسلاه يلع ىسيع خبطف جرخ مث ىمودق تقواهنم

 ىسرعاي لاقف دحاو بج يف املك بايثلاو غابصلامدةؤكنمدي داام ىلع ىلاعت هللا نذاب ىنوك اه لاقو

 بج يف اهاك نوكت فيك لاق من لاق اهلك لاقف بجلاىف لاق ىه نيا لاقاهنم تغرف لاق تلعفام

 ابونو رضخا اب ونو و ابوك ىمهيع جرخاف اتؤ راظناف مق 0 بايثاا كل: تدسفا دقل دحاو

 لدحو زعدللا نه كلذ نا ملعو بدت غابصلا لدءجف اهدارا ىتااناولالا لعابدجر >انا ىلا رجا

 نويراوهلا مهو هباحصاو وهدب نمافمالسلا هيلع يسيعلءفام ىلا اورظنا اولاعتسانلل غابصلا لاقف

 ملعا لجوزع هللاو
 ( سودره توم دس ايهدالب ىلا مالساا امهملع ىسيعو ميره عوجدرك ذ قباب )

 ىلا ىل اعت هللا ىحوامال كا هياع ىميع دلوهنه ةنس ةرشع ىتنثا دعب كالا سوره تام امل بهو لاق

 همأو ىسيع عج رف ماشلا ىلاراجنلا ف سوي ١ نبا عم عوجرلاب اهرماي وسودره توع اهرب مب رم

 ِق ملعتي يسيعذاكو يراصنلا تيمسا مو ةرصان اهلاقي ةب رقىف ليخلا ليج ىف كك مالسلا امهيلع

 ذربي ناهيااىلا:هللاىحوا ةنس زو' الث هل متامفةنس ماع رهشااينورهشملع مويلا ينو موي ملع ةعاساا

 (؟1 - صصق )

 سيلهاوكتما ا

 ا هلق هل>رب هر وف: ى

 ا
 ١

 | عمت و ٠ نين'اونا رهحأاو يي هزااو ىضر 1 0 دل ولا *مالا مط برضإ و و هللا نا مثوعدلا وسال

 بقاعا ملى( سواسأا)

 تاو لك دنع كتما

 ةقب الا 0 | تيك ع

 0 2 أ

 لوطيال تح ممالا

 بارتلا ىف مهثكم
 شفا[ ىلا ( نماثلا )

 و تيشفأ اك هاتس

 لا اوكيلا# رابخاو مهالا

 2 اذ-هو ن ارق الو

 لاقف كسا كتكرب

 هيلع هللا ىلص ينلا

 كديع نأ تران

 كلاسان | ينلًأس لب ربج

 عمس ملف كركم هنمؤ: نا

 ايناثدب رعجارف لاقااوج
 باطخلا عمم ّى>هرماىف

 لقد .ئانباهولا كاملا نم .

 ىل*ي

 لب ربج ىلا ملسو ةيلع هللا
 هريخاو دورس« حرف وهو

 لبي ريسجح رفق كلذب

 ىلع هلل دما لاقو كلذب
 دوعاي لاقمث هماعا ةرثك
 ولعو كتكربب كلذ 1

 هللا لص كب ردنعكردق

 هباحصاو هلآ ىلعو هيلع

 6 املس مو

 نيهآ

 ركب ف انع يورو )

 ( هنع هللا يضر قي دصلا

 ىلا مايالا نمام ١ ىنا هنا

 لوسر عهةالصلل دجسملا
- 

 مل-سو ةيلعدشلا ىلص هللا

 دكءقف ىلصص دق هل_جوف

 نلاداعذ ىر 9 هجنمأ



 اا دجسم ار خايف اني روح

 هللالوسر عمةالمصلاهتتاف

 طبمف ملدو هيلع هللا ىلص

 ىلع مالمسل' هيلع لي رب

 و هيلعهللا ىلص ينلا

 كئرقب مالسلادمحاي لاقو

 ةيحتلا كصخم ومالسلا
 ناكل لوقي ممارك الاو

 ينةاخ ىلاماوءذ اح سلا

 تاوبسلا قلت نأ ل

 ماع ىفلاب ضرالاو
 هسدقاو هدتسأ تكف

 ةلالا كلت ىلع انا ايف

 ءاضيب روذ نم ةبق اذا

 رم تاءجف ءىذت

 توصر الو تالا
 درف د»ادد»ا لوقي اهنم

 اذه نم براي, تاةذ دمص

 قاخ مأ ىل ةدتقا> قاخا

 زعهللا لاقف ىدعب هقا#

 ىف هقلخا قاخاذه لجو

 مركم ينوهوناءزاارخا

 ريخ هتماو دمحم هةمسأ

 كلاسا ب رايت أف مانالا

 يناءج نراكيلع هقح

 ةنسو كندي اريفس
 انايف كاذك ناكف

 ةبقب اذا كلذك ١١

 نم رز يخو امملت ىرذا

 توصب اذاو باد

 قدص قدص لوق» ابنه

 براي اذه نمو تاقف

 ةما نم لجر لاقف

 نوكي ىنلا اذه

 ىهسال ا نه لوا

 هللا كثمب املذ قيدصلا

 0 وبأم اما دأب

0“ 

 هيلا اولامو سانلا هي>اف هبهر.اام لءفذ ءؤو> نم نوتوع اوناكو مهل ومهرجزاو ني-طايشلا اثا |

 ةدحاولا ةءاسلا يف ينمزااو رم نم هيلع عمتجا اء رو هركذ العو هعايتا تركو هب اوسن ًائساو

 م6 وادب ؛ناك اءاو م!السلا هيلع يسع هيلا لوو قطي م نمو هيلا ي ةماملا ىذعر نأ مهن :مقاطأ نففافلانوسخ

 هلاو ءامسلا ف نمهلا تن أ مهلالا لوما هب يب < وىذرالاهب ىفشي ناكىذلا هؤاعدو د ناعالا طرم ث اعدلا

 كريغ امهيفرابجال ضرالا ىف نم رابجو تاو..داا يف نهرايج تن و كريغاهميف ف هلاال ضرال ايف نم

 نه حو تاو.سلا ف نم كح تن أو كريغام مف كا هال ض رالا ف نم كل هو تاوهساايف نم كله تنأو
 يف كن اطل5 ضرالا ين كن اطاسو ءامسلا يف كةردقك ضرالايفكتردق كريغا.ميف كحال ض دالايف
 ارك دهم ىف لك ىلع كنامار كسلا كئامماب كلاس أ ءامسلا

 )ا مالسلا مويلع نيب راوألا ةصق ىف با 0

 هللابانم 1 هللا راصا أن نوب راوهلا لاقدللا ىلا ي راصن أن نملاقرفكلا مونم ىسدع سد أ ملف ىلاعت هللا لاق
 ىف اونبأ نأ مهتففوو موهتمطا يأ ني راولا نا تيحواذاو لجو زعهللالاتو نوه انا دهشاو

 ئلذأو ميره نإ ىسيع ءاقضأ اوناك نيب دارخلا نارا نو4سم اننادهشاو ماو ىلوسرب و

 سواردناو سراب ىمسملارافصلانوء.ش هزامسأوالجر رشع ىف ااو'اكوهءار ز وودراصن ا را

 ايلوافلح نب بوعي وراشملا قموامو:وسوامولونرب وسدام ةوهوخأي .< وىدبز رنب بوقةءاو هوخأ

 مهيف ءاملعلا ( فاتخاو) مالسنا مهيلع ىطوب ر-ءالاذوم دن ١ انقلا نوءهشو سواد ي عءدب ىذلا

 ان نوءنصتام م ٍْط لاقف يسع مهب رف كمسلان ود اطيب نب دايص اوناك سابعن بالاق كلذ 1 '

 تن نمواولاق هللا يلا وعدن لاف كلذ فيكوا اولاق سانلا د اطصن يت> ىعممنوشعال أمه لاقف ك.سلاد اطصن
 هعبنافىل رعلا ينلا معن لاقكةوذ ءايبنالا نمدحأ روكي لبفاولاق لوسر وهلا دبع مب رهنب يسيعان لاق

 مهنالكلذباومسنب راصقاوناك ةاطران ,|لاقو ني> ال٠ اوناك يد. !لاقودمماوقلاتناو هباونم آوكئلوأ

 رشعأن' :|نون راو الاق بءصم نع هدانسابهي ود:ف نبا ( انربخأ ) امنوضي ءىأ بايثانوروخحاو اك

 البدوأ ناكالهس ضرالا ىلاهديب برضيف انعج هلل عر رانا اجادااواخ ذىسعاوعب:االحر

 ناك الهس ضرالا برضيف انثطءدهّللا حو راياولاةاوث طءاذا واه ملك ايذ نيفيغ ءرناسن الكل َج 0

 كبانع آو انتيقسأ انك ثاذاو انتمعطا انئشاذاانم لمضف أ نمدّتلا حو راياولاةف ذوب رشف ءاملا جرخب فاليجوأ

 نبالاق ءأر اب تايث هما نول او واصف لاقهيدك ن ملك ايوب لدهعإ ند 5 م لضفأ لاق كانعيتاو

 هلل اقف صقنتال ةعصقلا تا تول عدا ؟وهيلاس انلا اعدفامامط كولا نمكالم عنص نوع

 مهو مهنم هعبتا نع قاطناف كمبتأو يكلم كرتأىنا كلملا لاق رم نبى يع انأ لاق تنأ ن نم كلملا
 مع ولق ءافصل نيد راو>اوم.س كاددضلالاق د ةصقلاثضمدقو هباوكأو غابصلاوه ليقوذوي راوحلا ْ

 اها واهضايب واهرونوةدايعلار' : (مهيلع نينارون اوناكمهنالنيي راود>ا هج دتشلا كرا ءلانباشاديعلاقو

 لاقو راصن اللا دوا راوملا قا لاق 9و روخهلاو رو>الا هنمو ضيم ![ 50 برعءلادنع رولا لص و

 هب وني (مفهب نيعتسإ نمد لجرلاة ص ا> يراوألا ليش نب رمضن :لالاقو فال امه حاصت نيذلا مث ةداتق

 هيلعم ره نباىديعوي داو> ءالؤبريب 5 : راو>و ىراو> ين لكل لسوهيلعهتلا ىلص ىذ :|!لوق هنمو

 لاق ةذاقنارمعم: نا نايفس نع ةواتمت ا'ىر ونيدلا دغ نب نيسهل اانربخاف ةمالاهذهوب را 1 او>امافمالمسلا

 مارا نبا ةديع ونأو نفمجو ةز>وىلعو ناهمعءو رمعو رك وناممو شإيرق ند مراك نيب راوحلانا

 ماوعلا نب ريب زااوهّللا ديبع نب ةحاطو صاقو ىنا نب دءسو فوعنب نم رلا دبعو نومظم ن 0

 نيعمجأ منع هللأ سب |



 4 هيلعةمالسو هللا تاولص عف مقرا

 هثعي» دعب هيدي ىلع ترهظيتاا تازجعملاو مالا ٠ ا هيلع يسيع ا "ذإ

 هللال اذ اوةدئاملاةروسىفاهريظاو سدقلا حورب هأث كب أو لئاق 5 نمزع لاق سدقلا حدرب هيأ هلل كم : اناينم

 نب عيب رلالاةذ هيفاوةاتخاو * سدقلا حو رب ك:ديأ ذاك" ”هلاوالع تشاد . رك ذا رهن ١ ىسيعاي
 هللا ةقانو ديلا تدب و اع. ص واع رك هسفن ىلا هناح بس هفاضا حورلا هيق خفأ ىذلا حورااو» سشنأ

 هر امطااسدقلاب دارأ نورخآلاةوانحو رزه هيف ان فنذ هد :هحو رو ىلا هل 0 د ىل اه: هتلاود سدقلاو

 ماخرأهي ملَع لت ث'مولوحألا بالصأ هن ع "1 :زالا>و رمال. سلا هيلع ي بع ىءسوةر هاطلا حورلاىأ

 مالساا|.سمولع لب ربجب ىسيعدوب أو لإ ربجس دقلاحو ربكو ىدسلالاق ىلاعتهّللا نهار هأناكاع !ثماوطلا

 ا .ديعس لاقو» اهدنا ىلا هن دعص نأ ل از اس 8 > هءمريبسإ ودئمعا هاءأرو هئل رق ناك هنأوه

 0 2 الاهأي اللا ما .(اهنمو) مو) ب 'اجءلا كال سانا ىري ونوم لاي .# ناكب و مظعالا هللا ماوه ريمع نبا

 1 را نا ١!كةهلعزاو يلاعت هللا لاقاك هظف> نمامهؤرقي ناكوةاروتلاو

 دق ىتأ هنعارب ىلا .ةهّللا لاق كن ياد' !نوريط'ا هةلخ (!مخهو) لي الاوةاروتلاو ةك حل او ىسيعل اهنم ةعَسَدق

 قلت ذاو ىلا«:لاقو هللا نإ اريط نوكيف هيف خفنافريطل!ةئيهك نيطلا نم كا قاخأ أب رنمةي اب كتمج
 ريغ قا مو هللا نذإب اريط ن وكيف هيف خفني مث ريطلاةئيهك نيطلا نمرو صب ناكف ىنذاب ريطلا ةمْهك نيظلا نم
 ضي وداي وانانساوايدث هلنالةردقلا ف غاب أن وكيف اةلخريطلا لأمك هنال شاف, ص خاع او شافحلا
 لءف نع قاد |لءفزيهتيل اتيم طقس مهنع باغاذافهيااذو رظنب سانلامادامريطإ ناك (بهولاق) ريطي و

 ١ هكا الأ ءىرب و ىلاع ناقك ضربالاو همك الا ءاربا ((منهو) لجو زءدهلل لاكلانأ ملعيلو ىلا: هللا

 هيك أ مالسالايفن كيمو طقاوضرلو ىمحأ دلو يذلا همك الاو حرضو هب ىذلا صرب الاو ىف ذإ ص ربالاو

 سنج نيو ةزوعملا منا اف بطلا يسع نامز لعبا اغلاناكو ءابطالا انعام مال نا اوةدانقريغ

 ءاضقلل اوبلط موق ءالؤد لوقف ءالؤهام لاقف نايمع هيف ريدب رم مالسأا هيلع ندع (ىو اد كلذ

 من لاقف قىر: ام انسقتابانعنمصف ءامضقلاة بقاع |:فخاولاق اذهيللا مك اعدام مطلاقف ممديإب م م ًاوسمطف

 مايقاعيمج مادا كلذاول ءفؤ هللا مس ١ اولوقو اير تبع وعما مك الا راي> الار كل اوءاملعلا

 رداعلا م فاناوما بنما وود را جرم ذاوىلام"لاقهّللا نذاب قوما هؤايحا (اهنمو) نوران

 هاتاقمايأ ةثالث ةريسمهنس وهنب ناكوهتاف توع رذاعلا كاذ خ أ نأ ىسبءىلا هتخأ تل سرافهلاقي دص ناكو

 هربق لا 0 تتاطنافهربق يلااذبإ ى ةلطنا هتخال اولاقف ماي يأ ةنالثدنم تامدق دهوددجوو هباحصأو وه

 ىلا يف كمآ كنا عببسلا نيضرالاو عبسأا 5 بر موللا يءهميع لاق ةقيطم ة هه :ردءص قوهو

 جرخو رذزاعلا ماقف رزاعلا ىداف أ ذاب ىنوملا ي أ أ أ مهتربخأو كنيد ىلا ثوعدأ ليئثا 3 يفإ

 هعمو ةت>ايس يف ره يوسيع نا هيف ةصقلا 5 زوجا نبا (اهنمو) هل دلو وىقب و هربق نه

 هذه ل خ ديالهللا حو راب اولاقف انل هجر تس به ذي نف ازمك ةنيدملا هذه ىفنالااقف ةنيدع ن نوي راوحلا

 فقوف ةنيدملا لخد قد يضف جيلا دوعأ تح مناكم يدع محل لاقف هولدقالا با رغدحأ ةيرقلا

 ال كعدأنأ ىضرتامأ زوجيعةأرءادل تااقف هزدنطأ بإ رغرادلا لهأأب جيلعم السلا لاقف بابىلع

 و هل لاقف زوجعلا ن نأ ققفلا لب أ ذا باب ا ىدهيع اهيِبف قومعطأ لوقت يح ىلاولا ىلا كب بهذأ

 كتجو ز كلذ تامفول كنأ امأ يسيع هل لاقف زوجا ةلاقملثم ىتفلا هل لاقف هذه كتليل ىنفضأ
 هدنعت اب و هفاض نيسيعانالاق رهثب ىميعنوكتنااماوانوت منوكنااما لاهل ل اقف كلا تنب

 ىضذف كجار خاوكب رذب رهايس هناف كة, !بطخأت تئج هللِقو كال ا ىلع لخ داو دغا هل لاق حبصأ امل
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 اطسسل

 كتمأ لل َِك رطتأي

 ت6 امل اماع نيعب را

 كقد صو كيلا ردا

 ربصت نا كنم قدةسيمف

 ىلصي ىت-ح ةعاس هل

 كتكرب نك لام وكلهم

 هءاع ليرب-ج يذم من

 ىلص ىنلا ماقف مالساا

 لدخاو مو هيلع هللا

 هدهاعو ركب ىلإ ديب
 اضرف ىلصيا نكي ملهنا

 هفاخ نوكي نا الا
 نءودنع ىلع: هللا يذر

 ني_.مجا ةبادصلا لك

 يضذراضيا هنع ىو )
 لاق هنا ( هنع ىلاعت هللا

 سول-ج نم اهب
 لدحر اا ذاو :دجسملا
 سوانيلءعل> ودق ىمعا
 الك هيلع انددرف

 ينلا ىدإ نيب هانساداو

 8 هيلع هللا ىلص

 ةجاح يف يضل نملاذف

 هللا ىلص ى دا بد ف

 ركب وبا لاقف مسوديلع

 هع ىلاعت هللا ىذر

 لافف خيشاي كدجاحام
 دنع نكد راوالها ىلذا

 نه دي راو هب تاتقنام

 هب تاعقن ايش انل عفدي
 ىلص هللالوسر بح 2

 يذكر قيدصلا ركب وبا

 0 لاقو هع قامت هللا
 ىف كب موةيامكيطعاانا

 هللا ىلصهللالوسر بح

 نم لهلاق مث سو هيلع



 نامعن لاقف ىرخ | ةجاح
 امج وزما نم هي راةنباىل

 ىلص د يفاي> ىف ايحيف

 ركبون |لاقف لسو هي اعدّنبا

 انا هنع ىلاهت هللاىصر

 اي> كن ايحىفاعجوزتأ
 هيلع هلل | ىلص هللا لور يف

 ىرخاةد اح نم ل» مهو

 عضا نا ديرا مءنلاقف

 ركب ىلا ةبيش ىف ىداي

 ا يذر قي.دصلا

 هللأ ىلص د. 5 د

 ضهوؤ لاق و هياع

 هنع هللا ىضر ركب ونأ
 ىمءالادب يف هتك مخدو

 بح يف يت. كسمالاقو

 لاق امو هيلع هللا هد.

 ىلا ةيداب ىمعالا ضف
 هللا يذر قيدصلا ركب

 برا. لاقو هنع ىلاعت

 ىلا ةييش همر كلأسا
 لع تدررام الا ركب

 هيلعهللا درف لاق يرصب

 لدربج لزنف هتقول هرصب
 يدنلا ىلع مالسلا هءلع

 م-سو هياع هللا ىلص

 مالسلا دما لاقو

 كصخدو مال |! كثرقد

 لوي ممارك الاوةيحتلا

 مسق اولهلالجو هنزعو كال

 ةبيش ةمرك يما لك ىلع

 تدودرا قيد صلاركب ىنأ

 لع تكرت اموهرمصب هيلع

 اذهو ىمعاضرالادجو

 كردق ولعو كتكرب هلك

 | ف 3 1 الا كب ردع كنأش
 ذاعم زءهداتسا,بىو اشم روصنموبأ مامالا انث دودو أضعت ضعي دس الوب اوقتاف امؤ هللا هعضو تلا ْ 0

 نيهلسملا و م هع
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 لايف مجرف ج 0 رهاذ كنب ابطخ أ كيلاتج هللا ةف ]1 ىلع لخديت> هاا

 هرمأ ام ىف ءلا لعفف كلذ ن ودب كلاي هناف هتنبا ب بطخاوهيلا بهذ ذاف دفغناك ادا لاقف ربحا هربخاف ىسع ا

 كجوزان أكا لوي فوة هناق هيلاعد >حرالاةفهربخاف ىسيع ىلا عجرف لوالا بر ل الزنودهارمضف ةئسع

 اذاف كلذ لءفأهللقف لوحرب زو ةضف ر بهذ نم هيقامو ةضفو بهذن هرصصق ىدكحو كح ىلع هانا

 !مقدصتلاةف باطل كالملا ىلع لخدهنامث ًايشديف تدم الهدم فودس كناث كدب ج رخافاد> ١ كد ثعب

 الاحرهعم ثءبف كاذ : ضب ن م ثعلب |تيضر م.ن لاقف ىسيعد هد كي يك

 مهلا لف
 هعدأ اخ انا قفل'لاقف ين“: ام ىلع يق دام كرتلا ىناىءدعهللاغف لا هل | هذ هلك .ىكع تز أوا ذه لئمملع

 9 - ا دا اذه ملا , هلا اص" هب ىت أو هدب ىسيعد خاف يدع ع .بناواذ :دلا ٠ نعءعىل> تف كب 2

 95571 ” هللأ مرايلاق وثاذ نم تفل بدعمتف هلأ اكاملا هِي 1و كلذ نم سا: |! بدجعمتف كالا هلا سام

 نملزو 000 0 يسعدللا اف دف ري رمىلع تيموهرهب رمو تاما ىلازوجعلا نباهءمناكف

 0 مشاعلا ةنباامتمو) هلدل درو ام ىلا روم ءىلعري ريسلا نمو بايقلا سداو لاجرلاقانعأ ىلع

 اس (امنمو) احلدل الدلووتءقب وتشافذ _جوزءدهللا اعدف نال ناطر 4 تأهل ليقرش ءاادداب ناك

 5 اقف كاذانأ تع 0 ل و جو هيتس ع تره وهوذوب داو ا

 ل اعد مهذاولاف كل هتبيحأ مش ناحونن ماسربق ادهلاقو بارت ن مةضيقدخ و هديب برضف الت

 دقالافؤ هسار فرصن باش دقو هربق ند 0 ماس جرف هللا ندا ى > |لاقوزهأبصءإ ل 1 برضو مظعالا

 شاءدق ماس ناكو نامزلا كلذ ف ؛ نوء.ثااوو 1-1 ل دلاق ماظعالا 0 100 ”وعد ي كلر اللاةةمايقلات ترماق

 تاركس نء هللا ذم نا طرشب لاقإ تم ىسعهللاةف ةذيفس اربد مربخ أ م باشوهوةنس ةثامسخ

 ' ريزع(امنهو) مال سأاهملع 0 اذهركذ دقو كاذ لءففمالسا' هيلع ىسرع هللا اعدق توملا

 اوناكو مرك-!!بط> نماريثك ابط> هلاوء جورانلا كانةرحاالاو هي>اماللاهءلعىسيعلاو اقما' سلاهيلع

 ههساهربظىلعاب وتكم را زعرةاود>+وف 3 طمةراد > ند قا نع مثاتوهنوتؤدي تقولا كاذيف

 مهلاقو ءام هيقءانإ مهوانف هردربد> اف ىمدعىلا | أوءد را هربق ند هوجرد ناإ:ردق ملق هو هودعتلم رأ هول اع

 ءايبنالا ا انال ضرالاوهن اذك !قودهو ىسبعدب اون افق بطلا حرتفت افاول ءفق ءاملا اذممدربقاو حضنا

 اذاف ىلا” هللا ن ذب رد زعاب ىحالاقم تونإهرءشو هو ءاملاةد سد“ ىلع حضنب لءج مث هنع هب امنع زننأ مت

 امري زعاي اولاقف مهنيعا هأرت كاذلكو سااجوه

 هربق ىلا هودرفهربق ىلاهودر ىس دع لاةذار> انرهظأ نيب نوكيل انلهقبي كب رانا عدا ىسيعاي اولاقف هلوسرو
 (اهنمو) مويقابى > ارب نوما يح ' ىدر ءناك يلكلا لاقدن اعنمدنا ءونهآن رم مب رمنب ييعب نمأ . اف رم داعف

 ١ لافوك ودين نور دتامو نواك اناع «ءبنأ أو هنءارارخ !لج وزع هللا ناق بويغلا نع مالا هيلع هرابخا

 أ رخدنامو لك اناءانربخانك_-او ر>اسانهاولاتىنوملا ايحاو ص ربالاو همكالا ىميعأربأ ان ىلكلا
 جرخ هنا يوري ءاملا لعمال لا هيلع هيثم (!ه:مو)هئاشع ىف لك اياع وده ادغىف لك اياع لج راارب < ناكنف

 هللاديعهنا دهشألاقف ىحوع ل وأ عل لدرأا نمل دهشت

 هللا مسب لاقر حبلا ىلا يسيع بتنا املف ىسيعأ موزالاريثك ن اكوريصق هباحأ نم لج رهءمو هن> امم ضعب ىف

 هل>ادف ءامادحو ىلع ىف ندب وةدءصب هللا دعا ريصقلال جرلالاقف ءاملا هدو ىلع ىٌثف نيد رةدصب

 يديهب ثاغتساف ٠ ماى سمءناف لاق, اماىلءىثما اناو ءاملا ىلع يشع هللا حور ىع اذه لاةف بجعلا

 كفن تعضودفأ يسيع هللاءؤ ةر طاخرماخ !ءربخافر صقاي تاقامهل لاقو هجرخ أو ءاملا نم ىسدعهلو انتو

 هتبت رمىلاداعو لجرلا باتف تلق امثهّللا ىلابتف تاقام ىلع هللا ل ةف هذ هللا كءضو يذلا عضوملاريغ ءيف

 لل



 ١ و” ش
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 1 ا ند لقنامو)

 : | نسانال يهنع لاَقؤ دحا» ف.غرالا ىعمناك ام هللاولاقوداك اذهب, فا لاق فءغر نمكءمذاك 2 |

 كلااديعنب ناورهتنب م

 ءاملا ىلع ىشم مب رم نب يسيعنا دل دق هللا لو سراي اوناق اناديإ ولاقهّلالوسرابت ناالواولاق طقدد | كلذ

 ىلامآ هللا نالاقف رمصة:لسرلان ا ىرئان ٠ هللا ل وسراياولاق ءاوطا ىلع يذمل انيق: ءافو>دادزا ولو مهن لاق
 هناشد> | غلبي نا نمان اش غلب |

 4 بايلا اذه يف عماج ترد 15 و

 ْ عمون افيغر ىدوويلاكلذ عم ناكو ي دو مهيحصف ضرالا يف ح.يس مالسأاه يلع ى مساع جرخ بهرلاق

 ١ د>ار فيغرالا ىسيع عم سل هنا يأراملف معن ىدووملا لاق كماعط ىف ىنكراش” ىس يعدل لافف فيغر يسيع
 هب> اصل لاةف اموماءطام- ةدن الص ىسيعىذقاملذ افيغر لك أو هب> اص بهذف ةالصلا ىلا يسيعمأةف مدن

 ا للا ءادعؤ افاطنامث افيغرهب> اصوافيغر ىسيع لك و د>ار فيغرالا ناكام لافذرخ الافيغرلا نيا

 ايقاف نيفاطنماد,وع|منات ايف لمفا لاقف ح.بمصن ىح ةرجشلاه ذه ت# انتب ان اولديد اصل ىدرع لافف ةرجش

 هللا اعدو هرصيىميع سف رمذلاق هركشت لوف كريه. كولعهللادرب يتح كتجلاعان نا تيارأ هللاقف ىمعأ
 اِلاناك ام هللا لاغف فيغر نمكءهناك ك اريمعب ىمعالا كارا ىذلابىدوبيال يءيعلاقف حيد وهاذافهل

 00 هلأ كافاعذ كنج اعناتدارأ ى.عةللاقف دمقع || ذاقرمو هنع سرع تكسف دحاز ف.رغر
 9 ل( هي روع ر يت - :

 طقاذه لثمت حرام ىديعب >امع لاقف هيلج رىلع مئاق حي حصوهاذاف ىمنيعىلاءت هللا اعدف لاق مهن لاق
 الادعم ناك ان هل فل ثااثلا فيغرااب> اص نم اي دعق لاو اريصب ىمعالا كارأ ىذلاب يسرع هللاهف
 ل ةنيفسالوارسج يراال شيء لاقف جاجعرم ىلا ايهتقنا د اتاطناف ىسريع هنع تكسف دحاو فرغر

 دءةملاو ىمعالارمأ كارأ ىذلاب ينييعهللاقف ءاملا ىلع ايشف لءفف ىعدق عضوم كمدق عضو ىئارو نم قزجحم
 اذافاقلطن | مثىس ,ء تكس ؤد>ار فيغرالان اك امهللاو لاقف ثا : !فوغرلاب ح امص نم ءا#لا كلر> سو

 لاقو هاصعب يالا ةيقب ىسوع برذمن هالكارارضعب هنم يوشو هحب لف يظب ىسيعاءدف ىعر ءايظب امه

 نه ةنآلا هذه كارا يذلا, ىسيعلاَةف هللا ن ا>.سلجرأا لاقذ اودع يلا اذاف ل>وزع هللا نذابمق

 رقبلاب> اصاب ىم ,عىدانفرقب ب> اصيارهف دحاو فيغرالان اك ام لاقف رخ' الا فيغرلاب>اص

 هاوشو هحيذوهب ءاذ ىدوملاقاطنافهذخأي ىد ويلا كيدحاص ثءبالاقف ال عدده كرقب نم انلرزج ا

 هاصعبدب رغ مث هداج ىفهم ا ظءإ فذ اوغرفامل (ظع ر؟.:0ل , لك ىسيعل اقف هيلارظني رقبلا ب>اصو

 لاق تنانم كب ولاق كلجع ذخر قب بحاصاي ىسرعهل لاففراو>هلو لجعا'ماقف هللا نذان مقهللاقو

 نه كعم ناك كلجعلا ايحا ىذلاب هبحاصل ىسيعلاقف ه:مرف مث راحلا يسوع لاق مره نب يسيعانأ
 ىدوويلاو املفسا ىف يسيعلزف ةي رقالخد ى> ايضمو تكف د>او فيغرالا يعم ناك املاتف فيغر

 ةي رقلا كلت كلمن اكر لاق ىنوملا ى>او ىذرملاءىربان'الا اء١لاقو ىسرءاصع ىدوبيلا ذخ افاهالعا ىف

 قولخدا لاقف همجوب ربخ اف ثالملابابىتا تح ايدبط ىغتبب نم ىدانو يدوويلا قلطناف اننن دم اضي رم
 بييطنهسياو كايقءايطالا ايعادق كلملاعجو ناهل لق هييحا اناف تامدقهوهتيارناوهثربا انافديلع

 كلا برضي لءجف تافهاصعب كالا برضفق هياعل>داف هياعىولخ دال اقف هياصالا هيفثي الو هي وادب

 ةبشولا ىلع عفردقو هيلع لبقاف يسع كلذ غلبف باصيل ذخاف مت ملفهللا نذإب مق لوقي و تيموهو ةأصعلإب

 ماقو هايحافلجوزعهللااعدف ,مناولاةىىحاص ىلنوكرت: له كلما يل تديحأولو متيأرأ ىسيعمهل لاقف
 كدشنأ يسيعهل لاقفاد. ا كقرافاالهّللا وةنمىلع سانا مظداتن ا يسعايلاقف ةبشأا نه ىدوبيلا لزناف

 كيلوصام دعب عدجلا ىلع نمكلزناو تامامدعب اذهارحاو امهاناك اامدعب لجعلاو يظلا اريحا ىذلاهللا
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 مهمحر نيدشارلا ءافلخلا
 وإاثد-> ١ ىلاعت هللا

 لاقديبا نع لذفلاي موه

 نامامتنب بني ز]تءهس
 نإ هللا ديع نب ىلع نبا

 3 ع لوق: سايع

 يد-ىلا ةي راج نازيملا

 يك اذا امتدأع ناكو

 ةيتعيف سا# امنا اهدنع

 ردقلات وي نهتيب باب
 ردصلايف !مازاب ساجاو

 ىدس ملا ناك سا# ىف

 اندصق اذا هيف سا

 لك ىف اند_ىعقي ناكو

 ةعاسان دنع سا تقو

 نت انيبف ضني من
 انيلاع تاخد ذا سواد

 ىراو-ج نه ةيراح
 امنيج<قاللانارازيملا

 نا ةديسا'هللازعا تااقف
 ال١٠ تاذ هارماثابلا
 5 يعو نسدح ناخو

 اكدت ءوس نه ةياغ

 لودخذلا ىف نزاتسأ

 نع امتااس دقو كيلع

 نه تعءنتماف ايهما

 هير تلا نربخم نا

 ىلا نارزي_-هلا ترااف
 ام تأقذ دب ركام كرات

 نهدبالذ اهوذد انرمضإ

 كا دف تاوثزا ةدئاف
 لجأ ىه اذاف ةأرملا
 0 اكو ءابذلا نم نوكنام
 ايلات اجلا ثفقوف
 ةنرم انا تلاقو تءاسو



 تلاق يوءالا دء#م نبا

 ةئكتم تكف بنباز

 تاقوةسااج تب وتساف

 كاي>الوّشاكالتاق ةنرم

 كلو كملسالو كاعرالو

 يذلا هللد#لاإ اوكياع مل

 كتهو كنع ةممنلا لازإ

 ساناا ني, كن اهاو كرتدس

 نيرك دنا

 ءاسن كات | نيوه
 هللا ةودعأي

 سايءلا ىف

 ىماكت نا هللا كنلاسي
 دن مهار !!نفدؤكاب |

 نوتةع.سأو نويلع تبثوف
 ظاغاو مالكا ندا

 ةلاوا ىلع نجرذ>و لوقلا

 بنيزتل ةامب تدع أا

 .:ك >2 ىه الكت عمد املذ

 رغل ن.-> ي و

 ةهةوقلاب اموص ول-عو

 ىا ىمعةينب ىاتلاق 5

 اان هللاوؤ

 ى دّللا مندا كل, جدا ىهش
 ىبرئيس' نا تردرا تح

 ءاسنب تدنص دفل هللاو

 تركذ ددقام ثكاها

 هللا ىلع قح نكلو

 ةلماذ ينيدكت نا ىلاعت

 نككفا ةناي رع ةعئاد
 ىلع هلل كركش اذه

 ب تب اق مث كالواام

 ىهاذاف تراظاوتفتاف

 نارزيلا تدانف ىكبت

 الف ىلذا, تاخد ةنرهاي

 تدحاصو ىنذابالا ىجر#

 تعءجرف اهودر اهب اج
 ام تلاقو
 لاقل 1و نيا
 تم ايونار زيدخات ضف

 رضلا لا ىقا

 هس مصل

 كلاثلا فرغرا لك اىذلل ةدحاوو كلةددحاووىل ةدحاو لجأ لا كلان سيم ا

 "ا
 تتسع ست تت مت جت متت عيسي متيم صميم يمس ديس جت يت تخت سس تحسس يستحم

 0 لجرلالامف باودلاو عابسا مت رفحد هذ نم كاتبا تاعك اه فب رخ ةميظعديي راع "يي ج>اةلطناف

 لات ثل

 4 رو يسيع قاطن اذا, اك" كليم يبيع انف ىلصت تناودهتلك ا ثأ' ماا ف.يءرلا ب>اصأن ايما ىدوييلا

 تلعجن هياع روكل مي الهأهل راف هعد ىسيعدل لاقف هءلعاماةثاةدحاو نهخ :م لم نأ عيطت فا 07 5

 كلذكوه انيبف ىسيععم قاطناف لاما ل > هزجعب ويدعى د ل هركي ولا ا قىردوبللا س
 ماعطب ان ةءاف يرقلاهذد ضءإ ىلا قاط: | ثلاثا اهبب>اصل امهخد نا ا لاقف هيلعاوت ةرفن ةثال' لاملاب يم 5

 3 اذاولةة:نا كللدرخ . الا (اهدح الاقام,م>اص بهذاملذ لالااذهاهياعلم# باردو بارشو

 ىل هلكلا:اريصي واتامهالكا !ذافامس ماعطلا يف لءجاانأ هسفن ىف بهذ يذلا لاقو + ا أ لاق اننيب لاما م-تقنو
 هب ر همالسا هر لع يسوع تاهل بج يذلا اءطااالك ' م هالتق لصوو ٠ ءبلاعجر املذ كالز لءفف

 ملواورمواوربةعافهللا نذاب#ث اي انحأ يسيعا مئاهاهاب يدل عنصتاذك ههنا ال هلااللاةفن ولوتةم هلو> مو
 وهف كالهذخ ىسيع لاقفلا لأ ىنطعا لاقذ للملا ىلا يدع ءبحاص ىدوييلا سفن تعءاطت 18 ةلااان د

 لوزت اه اهنمو ١ مالسلاه يلع ي 5 .« قاطناف ضرالاهب فسح هلو .!بهزاملف ة ةرخ < الاوايندلا ف كظح

 ءاذلا نهةدئاما|نيلع لدن كبر عمي طتس له مي رهن ين*د ,ءايزون راوك!لاق ذا ىلع: هللا لاق هدأ أ

 يورفاهيلع ناك امواهت :فيكوةدأ اللوز ة ةفص يف ءاملءاافاتخاو ةبب الا نينم ه منك منك نادهّللا اوةتالاق

 كلذو محو زبخاميلع ةد املاتلزن لاقدنا سو هيلعهللا لص هللا لؤ همر نع رم ةيذب راد عر اجنع ةداتق

 اونوكوا اور ملام | ةميقماماو كلذ لعاف تام لاقف لاقدفنيالو هنمن راك [ اماعط سنع ولأس مما

 لاقو اهنم قرس مهضعب نأ تاياورلا ضع ىفواؤبخو اون اخ يت> مههوي يضمأ لاق مب دع كلذ متلمف ناف

 هزم انيضةفدحالا:[ءنااناىسيءاياولاقاوغر ة|هفاموب نيثالئاوهاصف هوكم 5 متشامهللا اول سمن امون

 اعد ممدامرلا شرتفاو حو سملا ىسيع سداف ءامسلا نم ةدئامانيلع لزني نإ هللا عاف انةجو انمص ناو ام اعط انمعط

 ةعيدس اهيلع اموامحم ةدئاع "كك الملاتا.ةاف ة هل لا ءامساا نمة دام انم لع لز ان َُك مولا لاقف ىلا: هللا

 بئاغلا نب ءاطع يورر مطوالك | سا لارخآ اهنم لكاف مميديأ نيب اهتعضوو تاوحأ ةعيسو ذة ةغرا

 ةيطع لاقورحالاالا ماع هءطلالك اهيف ىدب.الا اهياع ت فانتا ليث رس اىنب تعضو ا ذاة دن اا تناك هن ادريغو

 ةنجاراع نهزرع 0 ةداتق لاقو هى لك معطاويف ءامساا نه ةك يس تازنيفوعلا

 ةصرق |هللالزنابهولاقو ليئارسا ينبأ ىولسااو نملاك اوناك ثيح ةيشعءو ةركب مهيلع لزنت تناكو
 3 اربلا مط فعاض هللا نكاو ىلب 1 ءىش ند 0 ىنغي كلذ ناك اهوا لوقف اناتمحو ريعش نه

 بعك لاقو لضذو مهعمج اب اولك ١ يت :ح ولك انف نورخآ ءىحيو نوجر# مث نولكأي م وق ناكف

 لاقو مجللاالام اعط لك اهيلع ضرالاو ءامسا ا نيب ةكئاللاام ريط:ة هس :مءامساان م5 دل ؟ هتلزت رايحالا

 مل مثماعطلا كلذ نه هلك انف ملأ مك مك اع هزم ىنا لاقف ماللسلا هيلع يب نفل هللا باجتسا ا ااو لتاقم

 0 1لا لضفاناكوراذصلا نوءهش اعدف 0 مهدعل 0 هم هتلعج ندؤإ

 ازبخ 0 ودل ناجل ةاناع شاءوا رديعأ 0 واو

 0 هللا 0 0 اصأت أمحام و يقيل ٍ 1 0

 املف

 | ىلدالاّةر اعمال ' كن وي كسوةفعرا هسا ىرخأتمدوأ 550 كلا
 0 2 د سا د 113



 ؟ا/و

 هللادارا.٠ نف ينيعار ,حعسأ؟ ع ولاقود,ثي+ نم مهن« كدعض ثيدالااذهاو رشنو ارق ىلا هرقل اومجاملت |

 ةأرهاالو يدع مهنم سد رأ ري زان>ودد رقاوذ-4هر 45 يلا عجر هتنفدارأ نمو ةريصب ىلع هتدل د ىذا هل

 نع ىوربو خو.م لك كلذكو اوب رش :لواولك أيل واودلاوتي و اوكلهمأ ماياة ثالث كلذك رثكف
 اكدوض 42 مقالوامتي راق ىواسالا نم م يدعو 6 ,ةامهللاولا هنأ ىسرافلانالس نع حاير ىنأنب ءاطع

 م ءلع لانا كوز راوملا هلا ا لعق ثيعالو طقأ امش 0007 ل بذالو

 تازيف نيز رارااري> تناو لك انامأع طا (يلعانةزراو هب < 0 الن مةدئام | :ملع لز !مهللالاق افونصدئاوملا

 نب ؛ تطةس يت># هم :م يومميخو اهياازورظني مثو أهتم ن نهةماغوامقوذ نمةماغنيتمايغ فول ءا ارح ةرفس

 نوراظني موةيوتعوال لب اء الو ةحر املعجامهللا نير ا !! نم يناعجا مهالا لاقو ىسع يف ممكن

 فكي المع من كلا ط يسيعلا ةفكلذةحن "ار نم بيطأ احيراو دبي و طق هلثهري ءىثىلا اورظ 13 اهلا
5 

 يسيء اةفانمكلذب لاو تنأ نما راولاس ٌر راف :صلا نوءمشلاعف ان هلك ايوهّللا مسارك ذيو امنع

 0 وهاذاف نيقز ربحا لاقوا منءليدنملا فشك مئاريثك ىبو دل 0 اضوتو

 اهيلاو>-و لخ اهبنذدنعو حل اهسأر دنعو مسدلا نمان اليس لو يسن |ممق كوشالوسولفا ميلع سيل ة ةيوشم

 0 0 زا نما ولع ةقعرا مع اذار كال اال ام كوبا نم

 امئاولك ةبلاغلا 2 ا وةرخالا ءانط مالدي ةدلاءام ا رقت اهو نيل ناكل يع
 يدا 8 له رخل ةنآ هل 0 راولهللا 32 ريو ندع ملاس

 هروب ز ه6

 هللا 1 تنك 5 كدر كسل اوبذعت 7 ؟يلع ىنف مار دما 1 5

 ىسوع لاقف نأ لكان مث 2 امنه لكان ٠م لوا نك هللا 0 اولا 00 قسمة تداعف

 لها ىسيع اهل اعدف اهنم اواكاي نا اوفاذؤ اطاس نم اهنم لك اي نكلو اهنم لكآ نا هللا ذاعم

 ءاليلا عريغأو ءانطا ؟!و هللا قزر نهاو اك لاقو نيلتبملاو مادجلاو صربلا لعأو يذرملاو ةقافلا

 اشجتي ناعبش مهلك ىلةبمو ضي رمو نمزو ريقف نم ةأرماو لجر ةئامالثو فلااهنع ردصو ابنم اولكاف

 نورظن» مثو !دءص ةدئاملا تراط مث ءامس نه تازننيح ا|مئيبك يف اذاف ةكمسلا ىلا ىسيعرظن مث 5

 ريقفالو ينوءالاىلةبهالو حصاالا نمزالو» ءىربالا ضي رم لءهوب اهنم لك ايلف موته تدراو: ْىَح اهيلا

 ءاينغالا تعمتجا تاز اذاثناكو لكاب مل نمو نوي راوملا مدنو تام ىد اي انع لزب لو ينذةسا الأ

 لا ازدالؤ ىحض لزم: اح برص نيعب رأ تثئيلفاميلع نومح د زا هاكلا رلاجرلاو رايكلاو راغصلاو ءا ارقفااو

 يع لزنت تناكو مهنع بوغت يت :- نوران مهوادعص تراط ءىفلاءاف اذا د أهنم لكؤي ة ةر وصنم

 ءاينغالا نودءارةفلل ىقزرو ىلدام لءجانا ىسميعىلاهللا ىحو اف دوماثةقانك امون لزم: الو اموي, لزنت
 ءانسإلا نه لزنت ةدئاملا نورنا اولا م سانلا 84-0 و يك ىت> ء اءنغالا ىلع كلذ مظعف

 نيبذ كلا ىلع تطرش ىلا ىم.ءىلا ىلاءتهّللا حو افاثا باد ءااورتسن مكلف ىسيع مذ لاقف اق>

 نا مالساا هياء ىسمع لاقف نيلاءلا نم اد>ا هذعاال اباذع هتبذع اطوزن دمب رفك نم نأ نطرش

 نه اوتاب الحر نوئالثو ةئامان مهنم خسف كحل زي ؛ زءلاتناكناف 8 طرقغت ناو كدا د همم لع

 ا 0 انكلاو تاق رطلا ىف نوءسي ر ١ زانخ او>بصاف مثرايد ىف من 1 ع شرف | ىلع مهتلمأ

 ىلع ى داو كك 6 نب ىد وع ىلا اوعز رف كلذ سانلا يار |ملؤ شوشألايف تاروذاقل نولكا ايو

 مثو ءأدإ يسوع لءجف هب فو وط: تاءجو تكب سرع رب زانت ا ترصبا اما مدل دكا

 يف كلام لاقذ اهتقناءذ

 ىذلال اا نمءىثعضوا

 نازي_هللا تلاقف هيف ان

 ماملاب نكيلع اري داوجل
 18 اول_-خ لو ةعرس ىل

 صضعءب تردماو ما

 مْ متم ىراو-+ل

 عاجلا اهتذاو

 ميلا تماق م بيطلاو

 ةبهذملا

 امتقنتعاو نارزب_- لا

 ندا ِق !مةساجاو

 ريما ةيق سا ىذلا

 تمدقو يدوىملا نينمؤا لا

 لك ١تاءجن دئاوملا ايلا

 تذفتكان ا ىلا اهءةات ىهوذ
 طمَتل اق م اهيدي تاسفع

 د>|كدنع لوف نارز لا

 د>|ىلامتأاةف كرظتنيا

 ىموقف نارزيللا تااقف
 نهةروصقمكلى راتذاف

 ايف ذ ىنكساف يري-صاةم

 قدح قرتفن الو ىدنع
 تماقف توملا|ن»قرفي

 ترا_:خاف تفاطو

 ال: اهرناو اهءسرأ
 هيلا جات ام عيمج ايلا

 سرالملاو شردفلا نما ا

 تلاقم قءقرلاو ريرملا

 ةأرما هذهنا نارزيملا

 رقفلاامثرواو رضلا اسم

 لعفي الوهياعردقنالام

 آولحالاملا الا !هياق ىنام

 مثرد فلا ةئاسمخ هيلا
 لخد مثكلذ ايلالم>ذ |

 لاقف رمالارخ آى ىدهملا
 هسيلا تضونف ؟كلااأه

 | ا هعضعاو بنج ل ١2 ١ ةدرلعا رد



 نيد تلاق امو ىرجام

 بضنف ا-مماع تاخد

 اذه لاقو اديدش ابضغ

 اركش ىلاعت هلل كدوجس

 هللاوف كيلع معنأام ىلع
 نفلحاال ةمر>ك:ا الول
 تلاقف ادبا كءاك أ الا
 دق ني_مؤملا ريمااب

 اهيلا ترذتءاواهباة باط
 اذك نارزحلااه-متاءأو

 لاقو كلذ هرسف اذكو
 ةثام يدنعنماهيلا اولمحا

 كل مداخل لاقو ثرو فلا

 مالا يضماهغمل هسأر لع

 تررسامىلا اهل لقو

 يرو دم ءىدثإ

 كماقع مويلا يرورسك
 كماثتحا الولو اندنع

 كيلعامل 2م كيلا تت رمدعأ

 ىضهاملذ لاق كة ايضاق

 ىلا تءاحةلاسرلاب مداخل
 هيلع تمعاسو ىدمملا

 نينمؤالا ريهاىلعام تلاقو

 نم ترد ىناف ماشت> | ينم

 ري-ها لاقف هي راودج

 زعا لب هللاوال نينمؤملا

 ةأرملا لزن لف لاق ىدلو ند

 تنام ى>نارزم+لا دنع

 ىلع د !مياع لا هللاةحر

 مهازجو يدهملا نيض:مؤاا

 مهفدرعم نع ىلا: هللأ

 اي مهةالخا مرككدو

 ني:هؤأا ريهأ 2 لو (

 ىلا هللا ةدجحر روصنملا

 هيلع ضرع ( هيلع

 ديل هل سرفأ ردهو>+

 خ> املف ىسيع هيش هراع هللاىقلاف هيف ْ

 "اك

 مث مايا ةثالث اوشاءأ مالكسلا ىلع نوردقيالو مهسؤر. نوريشي نوكبيفدحاو دعب ادحاو مهئاماب

 هل 1 ربق لع سأ!ا+ لحجر ىلع ر ه مالساا هيلع يسوعذا يورام ( | منهو ) اوكله

 ن*ىل ناكة أرما هذه هللا حوداي لاقفربقلا اذه دنع سولجلا رثك كلارا هللاديعاب لاقف اسأاج هدجيف

 اضوت ذم. لاق كلاهميح فشااوعدأنا بحتفا لاق ةعدو اهدنع ىلو تدكو تدك اهةةفاومو اهلا

 نم هل لاقف قرت 5 هذاك ر بقلا نم جرخ دو دودسأ اذاؤ لجورزع هللا اعدو نيتعكر ىلصو قىدبع

 بجا ىل ليق ةعاساا ةذهق تنكااملق ةنس نيد را ذنمح ]دعى لل -ر اا هللا لو راي لاقف تأ

 فنزا ادهع هتيطعأ ايندلا ىلا هللا در نام باذعلا ملا نم ىلع ره دق هللا لوسرايلاق مث تبجاذ
 لاقف ىذضف صضعا هل لاق 3 لجو زع هللا اعدومالسلا هيلع ىو هل ةرذىل هّللأ عداف ادبا هيصعأال |

 كلذ نمتجرذفم السااهيلع ىسيع هللااعدف اذهاهربقاعا ربقلا تطاغ دقا هللا لوسراي ربقلا بحاص

 ذخاف هيلعاه د يتح ى سيعدللااعدف ىقارهادذه م. لاق اهفر 5 ىسيع هل لاقفةليج ةباش ةأردا'ريقلا

 تراظنو ءاه رظنف كلملان ١ اهب رئاهر ج> ىفهسأر عضو اهتم انف ة ةرجش ىلا ا ايهت ١ يح اهدي لدجرلا |

 ظقيتم 00 قفلاتعبتاو هرج نع امجوزس ار تعضوفاه.ااراشاف ةبدحاصب امم م اوديلا

 مه انيبف يتب راج ىه فلا لاقف 0 ما لاقو ام قاءتفام,يلع لدفاببلطف اهد لذ اهدقفتف اهجوز

 7 اوةلام يسع اهل اقف ةصقلا هياع صق منى سبع اذه لجرلا لاقفمالسلا هيلع يسيععلط ذا كالذك

 تاطقسف ثلعف دق تلاق كانيطعاام انيلعيدرىسعاط لاقف اذه فرعا كاكواذه ةي راج انا ثلاق |

 ارا امتار لهو نماف هثعب 5 * |رفاك هّللاهتاما ل جر اذه نم 2 منيا له ىسع لاقف ةتمم اهناكم |

 ا رو كيفوتم ىلا ىسعاي هّلالاق ذا ءامساأ يلا هعفر( !منمو رد روك اهاحأ مث ةنمؤمهللا اهتاما

 هولتق امو هللالو سر مب رمنب ىسدع ح.يسملا اذاتق انا مطوقو هب الا اورفك نيذلا نم كرهطد»و ىلا

 نءىاكس ١ (ىورو ) يكد ازي زعهللا ناكو هيلاهّلاهعفر لب ىلاع”هلوق ىلامه هبش نكسلو هوباص امو

 رحاسااءاج دق اولاق هوأراماق وبيلا ن م اطهر ليقتسا مالس بلا ةيلع ندع نأ سابع ع حاا ص ىنأ

 نماناوىند تنامهالالا ةف م,ءلعاعد ىسيع كلذ ىأراماف ماو هوفذقف ةلعافاا نبا لعافلا ةرداسلا نبا

 هللاب اجتتساف ىما بسو ىنبس نه نءلامهللا يسفن ءاقلت نهمهنآم و تقلخ كتءاكبو تجرخ كدحور
 هتوعد فاذو كالذل عزف مثريهاودوويلا س اركالذ أر املذري زان> هماو هويسنرنلا خسهو هءاعد

 نادورياا رم ثاءمان لافراد اولمحاو موا تاذةيلع اوءهمتجاف ىسيع لتقرع دوهيلاة ملك ثعمتجاف

 مالس || 5 ةليريج هيأا ىلا«: هللا ثعبف هولتةياه ماع اوراثوا دب ا هتلاةم ند ويضنف كغم هللا

 لاقي هباحصا نم الجر دوؤيلاس أررهاف هتازور نه ىلاءت هللا هءذ رو امفةس ىف هوراوو ةخوخ هل داذ

 . هلتاقيدنا اونظف مهيلعأطباف يسيعري+ سون ايطاف لخد املف هلتقيف ةخوحلا لدي نا سونايطاف هل
 الل ىسيع نا هي لانه دلمو هولةف ىسيع هنأ اوذظ جر

 لاقوان اماءط مه عنصو نيد راولا اعدف هيلع قشو توملانه عزج اينذلا نم م جراخ هنا ىلاءت هللا هملعأ | ريما قدُو كارا

 نهد اوغرف ”4لف مههدحلا م اقو ماشع ليللا ند هيلا اوءمتجا [هلو ةدجاح 5 || يلف هلم الا قا ورصحا

 درنمالا لاققدوهراكتو كلذ اوءظا م هبايثإ مم ديرأ حسعأو مويصواو مهيدي لسغ 1 ماعطلا

 ام ةلمالا ؟ 0 نأ مه لآق لاق كلذ نه غرف اذاى مح هورؤاف هم انا الو يد م سيلف عاصأ 1

 الف مريخ ىنأ كورت ؟لاو ةوسأ 2 ل( نوكيل الا ىديب 0 تلسغو م اعطاا ىلع مدخل

 ىعأا ةجاملا اماو كلاي لد تاذن © ضل هسفت ؟<-_ضعب ن :*اذبمأو 0 5 مظا هن

 ظ اوداراوءاعدلاممسفن أ ل |هف لجأ رخؤي نا هاعدلا يف نو دهت و ىلهللا نوعدتف 0 ا آ ظ
 دا سس ا



 مطل

 تت“؟“ 222222222222222 222222222222222 222220222 تت ناسي بي 22222 سيسبب

 ا

 نوربصت ام هللا نا >ء- لوقو مهظقو» لعجن ءاعد اوءيطتسامل يت مونلا مههاع هللا ل.ءرا اودهتحب نا

 قرطن امو رهسلا رثكتف رهسن انك دل انلام ىردنام هللاو اولاقف اهيف يننونيعتو ةدحاو ةليل يف
 لثم مالك ىنإي لءجو منغلا ىقبتو ىعارلا بهدي لاقف هيل و اذنيب ليح اللا ءاعد ديرذامو |رهس ةلءالا

 مهارد كدحا ينءيديلو تاره ثالث كيدلا حيصي نا لبةىكدحا ىلنرفكيل لاق مث هسفن ينعي اذه

 اذهاولاةفنييراوحلاد> اذوعمش اوذخاف هباطت دوهيا' تناكو اوقرفتو اوجرخف ين“ ناكايلو ةريمسإ

 ىبذ كيدت وص عمس مث كلذ ك هد>جف رذنأ مث» وكرتذ هبا>صا نه اناام لاقو د>جف هبا>صا نم

 هيلع مك_تللد نا ىل نول. ام مه لاقف دوهيلا كئاوأ نيب راوحلا دحا ىنأ حبصأ املف كلذ هن زحاو
 هوطب رودنم اوندوتساوهودخاف كلذ لبق مهيلع دنع كاكاف هيلع مهدو اهذخاف اءهرد نيثالث اولعجف

 كسفن كفتالفا ص ربالاو هيكالا ءىربتو ىنوملا يحن تنك تنا نولوقي وهنودوقي اولءجو لبحلاب

 املذ اهيلع هوباصيل ةيش> هل اوبصن مهنأ من كوشلا هيلع نوقاي و هلع نوقصيدو لبحخلا اذه نم

 هبدش ىقلاو ىسيعنيبو مهنياولاغ ةكئاللاهللا لسراو ضرالا تملظا هوباصيلة.شحلا يلا هب اوتأ
 ثالل ىسيع هللا وتو يسرع هنا نونظي مو هناكم هويلصف اذوهم هءساو هيلع مهد ىذلا ىلع ىسيع

 اورفك نيذلا نه كروطمو ىلا كءنارو كيفوت» ىلا ىلاعت هلوق كلذف ءامسلا ىلا هعفر مث تاعاس
 نون+!نماهارباو اهل اعد ىسيعن اك ةارهاو ىسيع مامار# تءاج ىسيع هيش وه يذلاب اص املف

 ينبيصل ملف ىنعفر هللا نا لاقف كيلع انإ اقف ن ايكبت ند ىلع لاقو ىسوع اهاتاف بولصالا دنع نايكبي

 ابيقر هيلعنوكي الجر ىسيعب اولكو دوهيلا نا ( ل'اقم لاقو ) مط هيش صخش اذه ناو اريخالا

 بيقرأا ىلع ىسيع هش ىلاءتهّللا ىقلاو ءامسلا ىلا هءفرف كللملاه ءاجف لولا ىسبعدءصف ادامثي> هعم رودي

 هواةقو هوق دعب لف نالف نب نالف ىلا ىسيعتسا ىلا مه لوقي ناكو هوذخاف ىسيع هنا دوهيلا نظف

 لجرلاقف لوةةمدن اذ ىوبش هيلع ف ذقي ©: !هباجءرصال لاق ىسي هللا ين نا اءارك ذ ةداتق لاق هوبلصو

 باصو ىسدعإ هيشىذلا نالدقو هيأاهء فرو يسرع هللا عنمو لجرلا كلذ لتقف هللا يبلاي انا موقلا ف

 ملعا هللاو اريدنق نب عويْشا يه ىليُت ارسأ لجر هناكم

 ( مايا ةعيس هعفر دعب ءامسأأ نم ىسرع لوزن ركذ )

 هللالاق مثمايا ةءيسءامساا ف ثيل مالسلا هيلع يسيع هللا عفر ال بتكسلا لها نم هريغو ( بهو لاق )

 ةينالدجلا مي ره ىلع طبهاو مهصواو مهيلعلزناف كباحص |اىلادهعلا نع كولجعا دوهيااك ءادعأ نادل
 قدا ند لوا اهنا اهريذاو اهيلع لزئاف اهنز> ددا كيلع نز<#ي مو اهءاكب دحاك ماع كبد ١ هئاؤ

 اهنأة نال. لا يمة صق تناك ود ىلا عت هللا ىلاةاعد ضرالا ىف مهثبتف نيبب داوم اكل عم نأ اه يمأو كب

 ضادحتست تناكو ةحلاصةأرماتناكونالد# الاقي ةيك طن | ىرق نمي رقىف لي اريسا ينب نم تناك

 امي اواءؤر:كالذ نكملو مهنعامسفنب تءفرت اهمأ اونظف تءنتماف ليئارسا ينب فارشأ امبطخفروطتالف
 يذرملا نم هيدي ىلع هللاىقثيناك اءبو مالسلا ة يلع ىسيعو ىجع: تءوس امل مهنعاهتلع ءافخا تدارا

 هلاروىلا تفرصناو ثيحتسا ةييهلا نمهللاهسبلأ امو يسع تاراملف ءافشلاءاجر هيلاتلبقأ ينهزلاو
 ىقرابطبهربطوهاجرامهللاهاطءادقألو ةنسد> ةيذب ةه اعوذ يسم دقل ىسعلاةقهربظ رع اهدد: تعضوو

 اهيلع طه ةر نم مايأ ةعيسدمإ |مياعلوزنلاب ىسيع هللا ىمأ املف تروطو تئربواهبام امنعدللابهذأف

 شب رلاهاكو هللا هءفر مثءّللا ىلا ةاعد ضرالا يف مهثبف نيب راو اهلت..مذ ارو: طيبه نيد لبجلا لءتشاف

 ايض رأ يكلم ايس ا ناكف شرءلالو> ةكئالملا عمريطي وهف برشالاو معطملا ةوهشهنم عطقورونلاهسبلأو
 ا اولاق يراصنلا اهفرخز:ىتلا ةليللا ىهابيف طبهاىياا ةلمالا كالو ممرمأ ثي> نوي راوألاقرفتواي واهس

 . تت ص رح ل ل ا رج ل ا ل ل ل ل تت تع صصص ١
 (+ه  صصق )

 لاقو هفرعذ نْملا ةميظع

 ديع نب ماش ناك اذه

 لققنا مث ناورمنب كلما
 امو ماشه نبدم هنبأ ىلا

 هري-غ نيب ومالا نم يق

 يلا تفتت مثهنم ىلدب الو
 اذا لاقو عد رلا هي>اح

 سانلا,تيلصودغلا ناك
 عمجو مارألا دج.ملا ىف
 باوبالا قاغاف مماكس انلا

 تاقثلانمةعامجامبلكوو

 فقواد>اوإلإب حتفاو
 د_>١ جر كلو هيلع

 ترغااذزاف هفرعت يد

 ىنخلاف ماثه نب ده>؟

 د-غلا تاكاملف هب

 باوبالا م-ِد رلا قاغا
 روصنأملا هب رمااد لءفو

 ف ماشه نبا دء# ناكو

 2 د11 هلا قرف دجسملا
 لوتقم ذ نام هنانقياد

 ب .رطضاو باتراو ريدتت

 هلا_هلا كلت ىلع وه امنيف

 نإ كك لقا نأ

 نيسحلا نب ىلع نب دي ز
 بل ط ىلا نإ ىلع نبا

 هآر املذ مهنع هللا ىذر

 مدقت هفرعي ال اكو اري>:م

 كلاناماذ_هاي لاقو هيلا

 كلو لق لاقف«يشالل ةف

 انألاقف كسفن ىلع هللانام|
 كلما ديعنب ماشه نب دمخ

 نبديز نإ دع لاة تنانف

 هفو>دازف نب كان ىلع

 توأًلاب ناو هلقع راطو

 تدسا كنافع زم اللاقفو

 سو ى.اج الوىبالتا



 يفد ,ةجااناوراث كيلءيل

 ىل اء: هللا ءاش نا كصالخ

 9 هاامف ىنرذعان .<و

 مكب

 هه>و 1 هءاودز 0

 ل هبذ_حجوهسارىطغو

0 

 لاذ مب رلا نم بيرق
 ثديها |ذهن ا لؤفلاابااي

 ةفركدلا لها نم لامج

 تءفذود املؤ هلا قاركا

 ين-» بر» ةرجالا هيلا

 لهاضءياهلاجىركاو

 هوب ةئلع لو نانا[
 ىعب هلدو: ناكنمدي راو

 هلاهج كسءو يُاقلا ىلا

 باهذلا نع

 لكوف نييناسارحلا
 لاقو ني-اجر عيوب رلا

 ى-ُاقلا ىلا هاقرافتال

 ارا ىلع ضباق د#و

 ه-,جو ه. رت_:سا دقو

--_ 

 دجسملا نماعيمجاوجرخو
 لاق عيب رلانم اودءب املو

 كعءفني امو كلي ودم# هل

 تنب نبااب لاقف ر ودجفلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوءر

 قمل يلاتءجر دق مسو
 دم لاق كلاتؤرتءاو

 دتؤهنع افرصنانييلو ءرال

 هاكرتف قلاب ى .رت_ءا

 هدنع ادءبأملذ هنع افرصناو

 كليدسىلا بهزا دمت لاق

 دب ماشه نب كم لبقف

 ل

 جرجا م كااضر لح
 لاقو ة ةريثك هةمق ارهود

 تدد نبا ىلا هل

4 

 قرشملا ضراىلا !يارامونرمسانلا !ماهأ لك ب ىتلاضرالاىلاىمو سواردن او ةيءور ىلا سرطب هجوف
 ىلا نييب وقعولاو فبكلا باوكأ ةب رقسو.فايلا يد ةقإ رفأو نارريقلا ىلا اذومو سدليفو

 ضراىلانوءهثوزاج+ل |ضرأ هوة ارع الا يلا سر اموةرب رن دذأ' تإ ضرأ ”ايلياىهو ميامثروأ
 دمع مثي قحسانبالاق) مهيلا ىميع هل رأ نم ةفل ثدي موثمب نبذ انبي راوحل | نم.'>ار لك حب بسافر رب
 مورلاكلم كلذ عم ذ م<نوفوطي و مهنربذءإ ممهنوم هب ىسيع باحصأ نبي راوحلاةيقبى لا دوويلا
 هولتقأ هم اعاودع ل ادا رهنأ ين نم كدب. ت<“ نب للا يل اي هناك الدر نادل 0 ناي ب> اص ناكو

 هيف خفنو ريطلا ابكي نمط قا*وماقمس لاو هم راو قوملا ملل ارح دقو هلا لوس رهنأ عر ناكو

 هللاوف هرمانهىل اورك ذ: نأ ؟منماف ,ورلا كلم لاقف بنا جملا ممارأو بيغلاب ربخأ و هلاززاارطناكف

 يفغيع نيد نع مهأس هوتأ اماف مريد ا نم موعزتن اف ني داو هلا ىلاشءب هنا م مهند و ةئوبش ءآدل تماءول

1 
 هنماهسم لاماص و اعمرك اذ اميلع ب اوع ىلا ةب ثحخاو يدي ع4, 2 (للرع# م هل د د ىلع مهما, ؛ هربخ هوربذ 0

 تا (ةاروتلا ل هألاقو) مورلا يف ةينارهنلا لوص' تناك كانه نفاريثك اذا> مونم لتفف ليئارسا ينبازغو
 نه ةنس نيتدسو س خىغا ماش .:راضرا نمو تبدن يعيعت داوو ه2 ةرد قولا الو ىسيعإ مرد

 سار ىلع هيياهّللا ي >حواو نييناكسالا 0 ترضضم ةندس نيس و ىدحالو لبا لعردت ؟كسالا هيلع

 هتوبا تناك فةنس نثالثر : ثالثنباوهو ناضمررإث ن ,هردقأ ةليل» 7'نب كذا تود ن ,مهعؤرو ةنس نيثاللث

 ءأدّشلاو ني مع تسهل هءؤردعإ م ريهمأت ثاعو مني ثالث

 الا ا ,مع ةنبا ميم ةافوركذ )9

 اههدح الل اق مهنم نياج ررماف اف ني راو+ل نيب ىخ خا مالسأاهيلع ىسيع 8 نالاعت هللادارأ بهو (لاق)

 هنوعدي مورلا كلم تورام ىلا م. رماءمءمواقاطناف اهاقرافي الو هما اءزتاي نأ يد رد .”الاورافصلا دوءمش

 سواردن او نوءهشب رها هون أ |ملذ مال بلاة يلع سنوي كلذ ليقهي | لاعت هلل ثعبدقو ناك هللا يا

 امل تةثأاف اذإ اذن بلطلا اءبتلقب رطاا ضعاف اناك اذاق> ىو مره تب رهو نيسكت:ماباصو التةف

 ىلع بارتلا اودرذ اءشاو ل 0 عقول ادار حصا 00

 ملعاهللاو انركن : اكس ساقهنو ور اذى 5 6 لاح نع مدر ١ كلم لاس ىلاعآ هللا نهرعاءذا اوهلءوهلاح

 4 نامزلارخآيف ة ةين اثل' ةرملا ىف ءامسلا نه مالسلاه يلع ىسيعلوزنرك ذ ١

 ةيلع يسع لوزن د# له لضفلا نب نيسح>ال لمقو ةي' الا ام نرتءالف ةعاسال معلدناو ىلاعت هللا لاق

 (انرخأ) 0 اهسأ| نمل مزن لوب الأ مكوهانمماع اوايندلاف ل 0 نك :وهوال كر رهلوقمءالاقنآر لايف مدلجلا

 ةوذاو امدناللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاةلاق ة ةرا رهىأن ع 0 أن يم رمأ' لهم نب ب هش حلاسوبأ

 ين ةقمل و ينيب نكي مهن المالسسلا جلع مز نيدو لئان 1 ٍلوأ قاود>او مهنبدو ىشممنا اممأ تاالءل

 ةلالف فرعا ودترأرا اف مولع قعراخو م أىلع لزان هناو ال دعاك ميرمنبا كيف لؤي نا كشوبو

 نيترع# نإ لرب آب هب صد هر 1ك رتل "طب نحاررلاو ة للا قالا عوبر ,» لجر

 1 ءاموأا 1 احاحوا حورلا نم لوي و لاملا ضيفي وة زجلا عضإ وري ز خا لقي ر بواصلار مكيف

 هللةد>ارةدوسلا د 0 سيسشم م

 ا أضعإ مهضعب رض الف تاء 00 باتوا 0 بائذلاورقبل سوال رسل

 رم بنج ةنيدملا يف هنونثدبو نوءل- ماهم لعصير هوت عةلدلوب و , جدزتيد رةنم نيمار أضرالايف

 لبق ىأ ا ' ميش م ولعن و وكي ةمايقلاموإ و هتومل بقه نمؤيل الا باتك_١!لهأ !نيناو مئش نا اؤرقا ْ

.- 
 بود



- 

 سابق : م
 ك0 ومعمل تر

 هده 3: :ادمىف توعا م شيديامقمالا هذه شبا »ب يسرع حي لاهللا طبهاذا لو هيلعدّتلا لص هللا لور

 نب ني حلا ين نا ه> لاق ىف أقربخأو) نيمدأ نول نارش ر عوركب ىب الو وططفرميربق بن اج ىلان ةدبو

 ف نأ هلآ كله 6 لس و 1 هللا لص هللال وسر لاق لاق سس اءعنب أنع هدام ىلع نب دع نبدأ

 | طسوفف يوبلهأن ميدهملاو اهرخآيف ى*ر ءراطوأ

 ةيكاطناىلاءالسلامهيلع ىديع مهب نيذلا ةثالثلا لسرلا ةصقف بإب إل
 4 فئاوطلا كوله م نأ 3 كلذو

 8 1 رأ ذا مال ملاديلع ىدع لسر ىنعاب نول سرالا ا هل رقلا ب اصأ الثموه برضذاو ىلإ ا هللا لاق

 لاقو 0 1 * بهولاقو صضامئورو ضوراف ق>سانبا لاق ايقلاو اوفلت>او نينثامهيلا

 كلاث لو سرل 5 وقف ىأ كاك انززعف امههوب ذكف قودصو قداص ب عك لاقوسولامو ناهوي لتاذم

 ناعم لتاقملاقو مولش همسابءكلاقو نا رسفملا رث :؟ لوقيننيب نارخلا سار رافصلازوءءشوهو

 ةيك اطنا ة ةئامدم للا نبا راولان منياوسر مالسلاة-يلع ي هنيع ثعل أ ممأالا رابخإبءاملعلا (تلاق)

 اسف س بحاص راجالا ب..ءوهو هل تامنغ ىعري ايش اين |( ةنيدملا نم ابرق املذ

 نمحرلا ةدابع ىلا نانوالا ةدابع نم 5 وعد» تل هيلع ىسرع هلوسر الاق اتنأ نم لاقف هيلع
 ائباىلذا خ.شاالاقف هللا 0 ان صرب الاو همكألا شنو ضير رك رف نحن معا الاق ةنآ ك1 لاق

 ارظا الو هل ازنمىلا امه م ىلاذ هلاد ىلع علطنف كلز: مىلا انب قاطداف هللة نينمسدنم شارف بدحاص اضيرم

 ا|حيدرص هللا ن ذب تقولا ىف ماقف اهم كول هاد سموه اوعدو هيلا ابرق ةلاللا كلت ىف ودو خيشلا دلو ىلا

 نوعرف ةيك اطنا ةنيدم يف ناكو يذرألا ن نم ريثك امهيدي ىلع هللا يفش و ةنيدملا يف ربا اشفف

 اول اقمورلا كوام نم ناكو سيحرطب هما (بهولاقو)نيحالسدل 1 مانصالا دي»» ةنعارفلا نه

 ءىرب الاق اكتآ امو لاق ىسيع الوشر الاق ا نه ايه لاق و هيلا امهاعدف كلم ا ىلا يملا يهتف

 عوتستلا الامةدايعن 4 كوعدن 1 الاق ااعج مفولات ىلإ ءت هللا نذان ىخرملا ى ةكو صربالاودنكالا

 لعل كدجوأ نهالاق نهلاق م. : الاق اعلا ىو.هلاانل وأ كلما لاق ردب و ! نم ةدابع ىلارحد الو

 6 و لاقد) َ و 10 وب 7 وامهوذخاف سانا ا أدام دل :طآو كمدع

 بذك اما اولاق ةداج هن 0 هلك دعا 0 بضنفىلاع ا

 دلبلا نو.هثلخدف امهرصنيل اههرث أل عرافصلانوء.شنيي راوحلا سأرىسبعشسبإب رضونالوسرلا
 هب سنأو هتريشع ىضر وهاعدف كالملاىلاهربخاوءفرذ هباوسنأ ىح كلا ةيشاح رشاع لعجف اركتتم
 كا كاوعدني>ا اههتب 0 نجسلا يف نيلجر تسي> كنا ينغلب هنا كلملااميأموي تازاللات مثهمرك أو

 علطن ىت > ا.ه اعد كلما يأ ناف لاق كلذ نيب و ىنيب بضناا لاح ل ![ةفأ .طوق تع.سوامهتمأك ل بف كه دريغ

 نك آمرأ نهامطنوءمشلاقف ا.هربذتسانوعمش] لاقدر دب نيب ارذ> أماذ كلا امه اعدف امهددعام ىلع

 لاقدي ريام مو ءاشياع لعفي هن | الاقفازجو أر هافصف نوء.شامطلاقفءىث لك قاخ ىذلا الاق ان مه

 كلملارماف لاق هللاذذإب ينمزلاو ىضرملاىفثنو صربالاو همك الاءىربن هانمتتام الاق اكتر آ امونوءمش

 اذ افرصبلا عضوم قنا ى> ىلاءت هللا ناوع ديال ازاِفةهبجلاك ةيليع عظضوم نينيعلا سوءطم مالغإ ءيجف

 تن نا كالملل نوممش لاقف كاملا بجعف امهر ب نيتلقماةرامصف هيدق دح يفامهامرضو نيطلا نم نيتق دنبب
 _ تأرلعا رسشنع لندا كللملا لانذ كملالو فرشُدااكلذو كيف اذهب لةماعينص كال عنصي ق> كلا تاس

 هياعمللا ىلع هللا لوسر
 غل وك قا حصص

 اده لوبتب قر سو ا لاقل اقرأ | رهىأن :عو دانا يدبر اهلا مساقلا نب . 2 (انربخأو) تار «ثاللا *”ةري رهوب ًااهديعب ىسع:توه أ

 0 بهذا هل لاف

 5 لكها نداف

 عانطسا يلع لبةنالإ

 هللا ىذر اذا فورمملا

 1 ل م: ىلا:

 ( سيق نبا فحل

 نهلاق ملا ت 0 نم

 هعيار محاع نإ سيق |
 اد_ءاق مايالا نه اموي

 |دإ هته ةرا3 7 ءانف

 هموق ث د هفيس لاه
 نا ذإ كلذك وه اميبف

 لوتةم اهدحا نياجرب

 هلليةف فوةكهرخالاو
 لتقدق كيخا نبا ده

 عسطتاام هللاوفلاق كنبا

 تفعاامث ظاتغاالو همالك

 نءااي لاقوهيخا نب يا

 تيهروكب رب تا ىخا

 تاتقو كءبس كسفن

 هنبال لاق مث كه نبا

 نئدافمق ينباي رخالا
 نبا فاتك لحو كاخا
 هلا ىدو كغ
 :اهدلو ةيد ةقان ةئام

 يورو ) انم ةبي رغاهماف
 ىف ساجوهنا ) اضيادنع

 هعمو ةدئاملا بعامو: هراد

 ةب راج تءاجنريغص دلو

 تشهدف هتقو نه تأ

 كللاتف اهنولريذةوهي راجلا

 ةر> تنا كيلع ساب

 نماذهو ىلاعت هللا هجول <

 0 دلولا ىلعقوفامنم دوفسا



 هللأ يُذكر ولي مرزاك

 ََد دوا ةفجح الو هنع ىلع

 هللا يذر نايفس ىلا نإا

 || الا ًاينق كرت (هنعىلاعت
 ةئيدملاو ة-هىلا هب مدق

 بايو رياندو مثارد نم

 كلذريغو باودو بيطو
 ىلع مسق ةنيدملا مق املؤ

 ةكم لها نهرثكا الها

 نه ل-جد ىلا ثءبو
 مهرد فلاب را_صنالا

 ناكو باوثاةرشءو

 لها نمىراصنالا لجرلا
 كلذب لوسرلا هاتاذ ردب

 اما لاقو بمضغف ءاطعلا

 لسري نم ةي واءم دجو
 يريغ ءاطءلا اذه لثء هيلا

 لورا لاف ل
 اعدؤ كلذ ىلع ردقاال

 ينبايلاقوهلانباىراصنالا

 الا كيلع يت كلاسا

 لع ءاطملا اذه تددر

 هذ-م تبرضو ةي واهم
 نبا اهذخاةد حو تنانلا
 ةي وعم ىلا تاو ىراطن لا
 يقرشلا ةبواعم فرعف
 لات دي رتاملاةف هبجو

 مال_ساا كئرقي ىلا نا
 هيلا لس رتىلثمال اوةبو

 لاقف ءاطعلا اذه لثعر

 ىلا لوسرلانم هب واعم

 لاقف نالف لاقذ كيبا

 ءاطعلا اذه اءا هللا هلتاق

 كيبا ءاع طعو كدا ريغل

 لاقمث هريغلجرولا هعفد

 فال ةرشعب ىلع مالغاي

 ةءادووا وث نيثالث و مهرد

 ع 00 ملا ىلع كلما لخ داذا نوءءش ناكو عقدي الو رض الو 0 الو عمسالو كيعت ىدذلاانملا 3
 2م

 اي> ىلع ر دقي هن ادت ىذلا اك ملاذ انياوسر ال كلما لاقف مهتامىلع هنأ اونظ ق> عرضت ءاريثت واري ايثك ىلصيو |

 هترخأانأو ناقهدلا ٠ نباوه ور مايأ ة عبس ذنم تام دقاتي !ةممأت مه ناكلملا لا د ىلع ر دق. انها الاق تملا

 لءجوةين العام رناوعد. المو حو دأوريغتدقو ءتملاءا واجن اب ١ اغهوب أناكو هوب أعجر» ١ ق>هنفدأ لف

 انأو رانلان دةكو اة هس يف تا داناكرشم مايأة ميس ذنم تمدقىلا مه لاقر تيملا ماقفارب هوعدب نوعمش

 ءالؤ ١ عاشت ولان ,ء>ااث تأ 0 'باوب أ نالاق مهتاباونم” 3 فمن أاممكرذح أذأو
 نأ نوءءمش رعاملذ كلا ب جءتف هيبح ام يلا راشأو ناذهو نوءءشلافف ةئالثلا نموثالملالاقف ةثالفلا
 بءك (لاقد) نو  خآ رفكو نمآ نمكللملا ناكوموق نه" اف هاء دولاحلاب ربخأ كلما قرأ و مطوق

 (لو) س٠ ب >اص ىرمن بي.> كلذ غابف لسرلا لتق ىلع هموقو وغ مج أوكل ارفك لببهوو

 دنع هلزنم ناكو مادجلا هيفرأ ”أدقاوقسن ركوب هر ل مادا نانا يح ةملا لتاهسو نتابع نإ

 هلايع معطي نيفصن همس مف ىدم أ اذادبسك عم < ةقدصاذانمؤمن اكيةيك اطناةنيدم باوبأن م بابي دقأ

 ةئاعا مال كلذ لبق ناكر :م.اج لسرا لود عقدة هموقذاهنب الفرخ“ الا فصنلاب قدصتب وافصن

 فيلات هّللاربخأ © نياسرملاةعاط ىلامثاءد هر هموقرك وهذ ا !رلارب> هان امل را ْغيف هب ردع و

 كفل 12 تن أوأ هموقهألاؤ رشا يح! لجر ةنيدملا ىصفأ ن«ءاج و ىلا: هلوق كالذو هب أت 1

 ىناهلوقىلا نوءجرت هيلاو ىرطف يذلاد.ءأال لاب ,لافذ ميلا نمؤمر لسرلا ءالؤ# نيد عب امو انني دل

 دبع لاةوهزء عفدإ كح أكبر هوائنف و املج رةيئو هيل اوبثو كلذ مهلاقاملؤ نوءمساف 5 1

 لوقي وهو ةراجلاب هنومرباو اكيد لاو هربد نيدبوعق 2 خ يد مهاجر :ا هؤطو دوعسم نب هللا

 لا (لاقو)ءولتقوهر هطق يح ضر

 يق ىلاعأ هلو ,ةكالذف ةنجلا لقا بج وا ةيك اطناقو
 ةمقنلا مط نجعر مويلع هللا رغء بد,> لنقاملؤاولاق نيم روكا نم مى اءجر ىل رىلرفغ اع نودلعب 7

 ١ قهونفدو ةنيدملا روس ىفهوةاءوهفاد ىفاقرخاوقرخ ن

 تيلايلاقهتماركر هللاةنج ىلا ىذفأ' ملفةنجلا خوال

 نم لنج نم هلع! ن 0 هموق ىلع انازن ًاامو كك اءتهلو 2 كاللو ممرخآن *عاون اق د وع م6 حامعف ل رحم

 وتيم يأ نودماخ ما ذاف ةد>او ة>يصالا تناك ناممالارافك نم همثر غ ىلعناز: 4 8 ؟ اموءاعسلا

 قابس ملسو هيلعهللا لص هللا ل وسر ل ةلاق هيب أ نعى ]ى لا 0 هدانا ىواش نار 3 ١ انربخأ)

 ىنأنب ىلعو سلآن .مؤمراجنلا ب دب >ونوعءر ةلآ نمؤم لوقز ,>نيعةفرطتلباورقكرأ ةثالثممالا

 ١ مهلضْفْأ وهو هبجر هللامرك ب اط

 5 ( مالسلاه يلع يه نأ ساو ماةصق ِ

 ىذلاوهو مالسلا امهيلعىت 5< نب ساو مم رمنإ ىدعالا ها رندا ني دح سا موهمأ يتمليق

 نوتلاا ذو ىلاعتهّللا لاق يم نب سنو. نهريخان ألوةين ًادحال ىغيذي ال هيف سوهيلع هللا لص هللالوسرع اق

 ةيرقيف ناكو لبج يف دبعت ا اص الجر سنوي ناك ءامدةلارابخايءاملءا تلاق تاي“ الاايضامبهذذا

 السلا هيلع َىد نباسلنوب مهما هللا ثعبف مانصالا نود مع ههوقناكو ىونبن اهلأةب لصوملا يرق نو

 ليجلاب ق>اف سانلا ىلعربصي ال + اصالج مالا هيلع ساو ناكو ديحوتلاب رمالاو رفكلانعىهنلا

 ةد>حهي رت ناكوهنامز ىف دوادل زاك مي ش.دولا هءارقىلا عمت سا ةءارقلا ن س> ناكو هيف ىلاءئ هللا دوعز

 ربص !يربمع اف ى ات هّنلا لاق هنم تربظ ةلجءوةفل هله نوكي ن مل-و هيلع هللا لص هللا لوسرىمكلذاو

 لاق مهةارا دملاو هموق لءربصلا لياق ناك هنال توكلا بح اصكن ال رىل اه:لاقو لسرلا نم ممزعلا اولوأ

 ١ خسفت اهتحب رات خفت ةوبتلاءابعأ لجاملف ةفخو ةلجعهيف 3 ىق'ءنب سنو ناك سو ةدعدشا لضم لوسر

 عبرلا
 ا



لا[
 ى

 "مك

 كلذبيسو هتيضاةمةفص ىف (ءاملعلا فاتخاو) ابض اغهبهذبيسل'كلذلو لين املا ت ب عب رلا

 منب سلو ناك لاق سابع نبا نعيؤفوءلاو كاحضلا ةياور ىحو هموعل ابض اذه بهذ موق لاعف هتقوو

 ن'ااوواكو فصنو ناطم سىقب روافصنو طاسأ ةعسأ مهن م ىوسف كال مهازغف نيطساف نوذ؟سدهموقو

 انيمأاي وقايبن هجوبهل لقو كلملا !يةزح ىلارس نأ ينلاءاره ة ىلا ىلاعت هلا ىحواف كالملاو ةوبنل !مويفاطبسر هر
 قناكءىر:نف كيما هللاقف ليئارسا ىن مر ؛ين> طايسالاك كئلوأ بواقىف فول ى ذا ىتاف

 لهسنوي#لانف جرن اهرماو ذوي تل نم" ىو هءاف ساوب لاففءاربنالا نمةس مخ هتك
 ,ذ لءار1لاف ءاتمأءايوق أ ءادنأ ىرغ' 0 كلىنام له لاق اللاقىجار خاب هللا كرمأ
 نههب رب ضاغاك !ىردبل نع للا لاق «ناك ام هرمأن ماكو مورلار< ىنان هموتار كلملاو ينال ارضانم
 ١ هللا ةف مهيأ صو و >ة ل ب هاتءإو راظنب نأدبإ. لأ فيل موعدب درسا مرد له مزوق ىلاريسأإ ه 0

 ناكو ءاوالالوقلاو < هلا« دلي هلءذ ل خ اي نأ ىلا رظني تأ كأس قدح هرظنيملو كلذنم عرسأر مالا

 نانع ب ثو> نب روش ىو ررا.وغانم ب هلؤىلءأ د>1 ناى رىناجع أل اقف قيض دفا خيفالدر

 دق باذعلا نا مرذناف يوئين لهاىلا قلطنا ةللافف مالسلا» لع سنوي لب ربسجىتالاق سابع
 ةنيفس بكر ر>بلاىلا قاطن اب ب هغذف كلذ نم لجعأر مالا لاقةباد س تل هللاففاوب وت مناممرضح

 سايعنبالاق ترها ن طب نم هتان دءإ «سدوبةلاس .تذاك لاوةالاهذه ىلعف نا اك ام هرءانمناكف

 ةروس ىف سنوي ةصقرك ذىلاء: هللانا لوقلا اذهلءلادر توملاهذِبن نادعب سنوي ةلاسر تناك اعأ

 دمإ توحلا ةصق تناك لبنو خ1 ل ةينودب زب وا با ةئام ىلا هاناسراوهلوقب امبت عمت تافاصلا

 هب مهدعواامدعإ تا !ذءلام منع تبثكذا هب رلارضانم هموق نع ب هزاءاو ةلاسرلا هنيابتو هموق هئاعد

 همر عدلا بسلا له مو دوا ل 2 دق موق نيب نوكي نأ هر 5 كلذو

 | و مو يف باذعلا مهل دعوأ ادبأ اباذك مهيلا عجرا الهاو لاق ايضاغم جرذف كالهلاو باذءلا مونع

 ١ قاذعلا مهني ما بذكس !!هيلعاوب رج نو اولتقي نا ممتد داعنم ناكهموقنا رايخالا ضفب قو 5

 بيس ملعب مر دعولا مىةفلخ دقو د ىموق ىلا مدر !فيكلاةو ب ضف هولتقي نأ ىنخ مثدءوأ ىذلا داعيملل

 ثعب ههجووللا مركب أ ط وب انب ىل“ لاق ب اذءا' لي زما مثروظا نيب نم جرخ دق ناك هنال مهنع باذعلا فرص

 هب نم لفة نيل الي اتا ىلا عو تيوب اق ةسورت تل كاوهد دعوت لل يش سا
 دوءسم نب او(سا.عنبالاق) ادهازادب اعز كر اخونةرخ لارا .ى> ا-1اعناكو لوب مراهد>١نالجرالا

 ةلولنيعب رامهعداف مهيلاعجراك هوق ىلعتو ءدام عرس امها لف م,يلعاعدهموق ناعا نم س:أ لاء هريغو
 ابيطخ ماقف هوبيبجب مافلِا نيئالثواعبسمهاعدو عجرف با ذءلامهياع لس ىمىتافالاو كوباجان اذ ىرخا
 او>بصا املذ مكناولا ريغتت نا كللذة يآ نامه لاق مئاونمؤ منامايا ةثال: ىلا باذعلا كرد <ىنالاقو مهيف

 ةلوالا مكيف تاب نافاررظنافابذك هياع برت مل اناو سنوي ل اقام مب لزن دق مهضعبل اولاقف مهناولا تريغت
 سنو ىارو نيعب رالا ةل ل ناك اماف محيصمباذعلانا اوملعاف ؟عيف تدب مل ناوب اذعلا نماونمأف
 نبديهس لاق ) باذعلاوهاشغ: اودبصا املف مهرهظانيب نم جرخف مهبلزان اذعلان الع مهناولا يفت
 نبا لاقولي» ردق مهسؤ رقوف بادعا'ناكل: اةملاقو هي > او هيف ل>.داذارمةلا بارتلا ىذغي م”( ريبج

 مع .دنئدغ '
 ىف هللا فذقف هود ملف س زوي معدناو ءاطف باذءلاو كالحلاب اونتيا كلذاوار املف موة>طسا تدوساو

 ١ اوهسياو مماود وم مايبصو منان ذو مهسفناب ديعصلا ىلا اودرذف هيأأ عوجرلا مهمطاو ةب وتلا مم وق

 قد طبهفاديدشأن :اخد ن> دن الأ اهدوسا امغءا اة م.غابهولاق رم ليم يثثردق سابع

 ١ باودلاوس اناا نه اهدلووةدلاولك نب اوق اوقرؤو ةينلا اوعاخاو هلل هب . وتلاو ناعالا اوروظاو حولا

 ك9 1س سسس!1:_ 7 سس س2

 قى
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 رسأظذاي

 رض اعربم ةفيصوو

 0 حار 0 0

 كنا ىلإ َككعو عع 1

 هفرعو كيبانهىلدذةءاو

 ري-ماابلا 33 لو.سرلا | طخ

 هلواقح دلاوال نا ني:مؤملا

 ]فردا دقو عاطهرها

 ام ةي واعملاق ايش لعفا

 مفدهنالاق ىخا نبااي وه

 ئق-حب لاقو باي ىل

 ا-م تب رضالا كيلع

 نبالي ةي واعم لاقف هبجو

 قفراو كدلاو عطا حا

 مالسنلا مدقتف كم.

 قفرب هبجو أمب ىهرو
 251 لل مالغ' هجواو

 وهو كاذب هربخاو

 لوقو) مهقالخا نسح نم
 ىلا صوصللا ضعب لز ؟

 ودوبوبيا نب فلخراد [

 عمجف ليللاب ىل_سي ماق

 تدبلا يفام عي صالا

 هدّشو هري-غو شام ند

 فاخوةسارللع هل-حو

 هياكن الو هيلا

 نم صالا جرخ 3

 ديري .طئاخلا ىلا تدبلا
 كلذ لعردقي لذ ضووبنلا

 ىخان نباابفاخ هل لأفف

 بابلا حتفاو حاتفملا ذخ
 ل 1 | جرحاو

 ل 5 اوكلثم نا لاقؤ كلذ

 هذ>اناكامك أرنم يذؤي

 ىكحو ) ىلاعتهّللا ىلا باتو |
 هللادمعل ناك لاق (مهضعب ١

 ةروا< ضرا ريب زلا نب

 ىنا نب ةيواعم ضرال



 لك ىف هل نكو نايكس
 اممترامعأ د-م.,ع ضرا

 ةئوواءه» دبع لخدق

 هللا ١ ك2, ضر 3

 اهنم اورصغو ريب زلا نبا
 نإ هللا دبءبت؟<ف ةطق

 دعب اما هي واءمىلاريب زلا

 دق كد _..,عناذةي واءماي

 ناب مهرماق يذرا اويصُ

 ىل ناك الاو اهنءاوفكشي
 فنو اهلف ناش عمداو

 هعفد .هباتك ىلع ةب واعم

 هأرق املف ديزي هدلو ىلا
 لاق دي زباب ىرتاه لاو
 هل ىرا

 هرخاو هدنع هلوا اشي

 كح ريف همأرب كيتايان دنع
 ىدنع دب واعم لاَتف هنم
 لاق ينباا, كلذ نهريخ

 لعلافف تبااي وهام

 بتكفساطرقو ةوادب

 َه - نا
 سة

. 

 باتك ىلع تفقو لق هيف

 هللا لوسر ىراو> نبا

 ملسو هيلع هللا لص

 ةراضام لاو نات
 ةنيه ابميف امو اينالاو

 دقو كاضرو كب> ف

 0 ىلع تيت

 ةعاجو هللا هيف تدبشا

 نا ىلع ني_هلسملا ن4

 اهيف يذلا ديبعلاو ضرالا
 كضرا ىلا اممضف ككملد
 كد_ع ىلا دشيعااو

 هأ رق اهلف لاق مالسلاو

 ريدزاا نأ هللا دبع

 | تفقود ةلوقيهيلابتك

 ني:ءؤوااريسها باك يل

 و

 ع انمآ او اوو هلللا ىلا اع رغد :اودعر رمت 2 طا :خارمهتاومعا [تلءعو ضع ىلا < | -ز ١ ندع م انالاو |

 مويا هي مهلظا ام دعب ب اذعلا, منع فكر مهنإ وتل بقر ”ممتوع ءدباجتسا رممر مور ر3 سأوب هب ءادع

 اودا 81 ىونم ل 'هأ ة هوت ند غلب 49 دوءهسم نبالاقل لاوش نه فصال ءادب رالا موي ناك لي ةووءارو شاع

 ىرملا اص (ىودو)ةدري وهعاتقيف .ئانب ساسا هيلع عضودةورجحلا اى 00 اانا د د مهن ُ اغا

 دو هل اولاعؤ مه املع ةيقب نم خيش ىلا او تم ناذدلا ساو موق ىغاللا ةدلاخ ىنأن نعنوجلانارمع

 21 ةاهولاقف تناالا هلال قوملا ي 4 نيد ى <اب ىحالني> يحاياواوقلاة ىرتامف باذدعلا 3

 ضيضحتاا عضو تعمد د رق نك ملف ىاتنم 00 رق تناك الولف ىلامتلاق ؟نيح يا او مو باذعلا منع

 او: 2 1قثن :وب موقالا باذما|ةذي اهم دنع ساما' تق و يف أمن عا 5 2دف اليك ١ عصود

 ىلا مهانعتمو | امندلاةأم يلا يف يزهلا باذعمماعأ: ةثاك مهق دص ند هللا معا -1تقولا كلذ ديت 5 مهناعإ مهعقت

 بذك٠ نمناكو اذ مو ظل ماقو مهر 0 00

 سنوإ لة لتق ةنم دنهل نكي مو

 ردق برءا'لوة:ةب وقعلا هيلع ذقن ن ! را ياهيلعر دقن نأ نإ ن 0 نو: ءااذو ىلاء:لاقأك

 هلوقو توملا مك نيب انردق نم ىللاءندل وق فاء: اهم« ىرق ةو ار- ةهردق؛هردقو اريدقةنهردقب ءىشا'هللا

 نهسدحلا هيلع قيضن نأ نان ظوهأذ ةعم و اطعلاقو رب ؛ رسفملارب؟ |لوقاذه ىدبفر دق ىذلا ىلا:

 لاق) هقزر هيلع دق ن نهرو ل هلوقو قيضيو ىاردقيو ءاشي نأ قزرأا طسد» هللا ىلاعت هللا لوق

 رحبلا أف هموق ايم ص اةمدب رايت اعم قأ |أعناف نكد ىموق ىلا عج راف

 لاق هيلع ردقي الف هب رز نان .اظؤهانءم نسحل ا لاقو هيلعر دقن ع ناذاذ -ظفا وأنعم ماهفةساوه (دب زنبا

 هل ناكو هيلعر دقن نأ نا نظيت> نأ اطرشلا ؛ زيسافهب رايضاةمقاطن|بنذلا باصاامل ساوينا ىنغاب و

 املذ ةرجاريغب هولمدف ةنيفسنوبكري موقاذا ردبلا سن ول ىاااهلف ناطرشلال ةعدب : نادتنا ىلاف ةدامعو فلس

 يووم اقبآ اديءاهيفنا نو> الملا ل اقذالامثو انيع ريست نفسلاو تغقوو ةنيفسلا تسدت>ا اهلخد

 ىىقات اولاقف قب الانالاقف سنوي ىلعةع رقلاتءقوف اوعزتةافر# للقب !!بيفناك اذا ة ةليفس !!مسراذهو

 1 يم هلوق كلذ ءاملا يف هسفن جزف سنوي ىلءةعرقلا تجرذف اهل واين اث اوعرتقان ءأملا

 لباقزر كللهلمجام ىلا توحلا ىلا ىلاعتهللا ىب >واو هعاتتاف اود هب هلال كو ءاما ىف مقواملف نيضحدملا

 ىلاهب ىوهافر >آتو> توحلااعلتب او ام هل شد ال وامظعهلرس <: الو هذذف انكسمو ازر> هل ك انا ءج

 0 رم منلب الا ىلع ب سم يح ناك لا كلذ نهدب قاطناو را تود ه.قتااف ردع: لاى ه:كسم

 ىهقا املف رحبلا ينام عي جيري ناك ى> توحلاخجهل ققريملام”هللانا لاق ةب و يوندن ىلا هب قاطن |

 ا نطب ىفوعو هيلا ىلاعت هللا ىدواف اذهامهسفن َّى لاقفاسد> نسوا يسرب لا لف ىلا

 افيعضاةوص عمسن اناانب راولاقف هحيب ست ةككنأ ؛الملاتعمسف تومان 55 , ينوهو ح.بسارحب "باود حب 3

 حلاضلادبعلاواقفرحبلا ف توما ن رطب فهتسي>ؤ ناصع ساو: يدبعكلذلاق هلورح ضراب اقورءم

 ىف ىدانف هلوق وهو كللز دنع هلاوءفشفلاق معن لاق خا ص ل#ةليلو مول لك يف هنم كال دءصإ ناكيذلا

 ىنا كنابس توه !ناعب ةماظو ر>بااةماظو ليللا ةماظ سابع نبا لاق تنا الا هلال نا تايلطلا

 و هيلع هللا ىلص هللا لو سر تءمسلاق كلام نب لورش ٠ نع بيسملا نب ديعس (ىور ء)نيملاظاان تك

 سن ودل نههّللال وسر ابك أقف قم نب سأ وب ةودد نطعاهب لثس اذاوباجاهن ى ءداذا يذلا هللا مسا كوي

 ىل اء: هلوق عمستملااماوعداد اةماع نيد | ةعاطو تزف خ سول ي كان 0 تداول

 يلام ةكالملاهل تءفدشو سنوي ذ اعراماف نينِمْؤملا دج كالزكو هلوق ىلا تاملظا قىدانف

 فيعض ليلع يا مةسوهو ضراإلا هوب ىا ءاردلا هان كينفا ىلاءتدهللا لاق ىو هن د اس ىلا هقذَقف ذقن |

 ا



0 
 1 02 صا سس هع ص نا تعد تس تستمع سس ست ص ست جسم هع سس سس عحصستص بسسس

 ماياةعيسءاطع لا ةر ماياة ثالث لتاقملانذ توحلا طب ىف سنوي ثكم ةدمىف (اوفلتخاو) طعمملاخ رفلاك

 هلك دنا توا انطب نمدهللا هدرخا|مافاموب نيعب رايلكلاو دكا لاقواموي نب رشع كادضلالاقو

 هلوق كل لو انيل امتءبرشدف هيلا فلم ةلعو هب هللا لكوواملظت سي لءجف عرقلا وهو نيطقي نهةرجش

 ىلع يكبنا هيلاديلا ىحراف امياع ىكيف ةرجشلا تسديف اولاق نيطقد نم ةرجشه دزع ىا هيلع انتبناو ىلاعت

 ىعرب مالغب وهاذاف سنوي بهذ ممم .اهانات درا نودي زب قافلاةئام ىلع يكبت الو تسدب ةرجش

 لاق ساو تيتان لف مويلا تجر ذاهللاقف نوي موق نمانالاق مال غايتنا نيا نم لاقفانغ

 0 كلدو,شت ساو لاقف ىلدهشب نف تاتق ةئدد ىلن كل ا سنوي تنك نامالغلا

 مالغلا انهق اج اذ! سن ري وتل ا# مهرق مالغلاهللاقف همنغ نمهةاشىلاراشأو ةاشلا هذهوةرجشلاهذهو

 كاملا رمافمالسا' يلع أر قيهناو سنوي تيقادق ىنا كلءاللاق مهموق ىلا مالغلاعجرف ممن اولاقال اودهمشاف

 ١ ةاشلاو ةرجشلاوةءقبلا ىتافالادرهعم اولسراةدهشي دحا ىعماول سراف ةنب ىلنا لاقف تب ذك لاقؤ هلت

 ٠ ةرجشلاهتدوش كال اولاقو ني روءذمموقلا عجرف معناولاق سنوي مدوشا لههللاب كدهشنا لاةو
 مهلماقافلاق نمناك-لااذوب قحا تنال ةوهساجييف هساجاو مالغلادبب كاملا ذخافةاشلاو ضرالاو

 لدحر هفاضاف المل هب رقلزنف مهدنع ند يذم مالسلا هيلع سوا نا ) يور 0 مهرمأ مه ماقاف

 نا راذفلا اذه بحاص رم سنوباي هيلا هللا ىحواف راذفلا نم اريثك لمع دق ل-جرلا كلذ ناكو

 هيف شيعأ ى د ةتلمع ءيش لاقو همتش هنم كلذ عمساملف كللذ سنوي هل لاقذ تاراذفلا كالت سكي

 بط" : نيط نه اراذف لمعاذه هيلا هللا يحواف سنوي ىكبف ةردكت قرهات ىلايعو انأ هئمثب متعاو

 طبهو سن وب يضف ىدابعنم نودي زي وافاا ةثامك اله ىلعاهتنطؤواسفن تبطتناو هراسكل هدسسفأ

 مند ناذامطتلاقمالغغلاعم تناك قى ةاشلاتناكو مالغالةاشلا وضرالاو ة رجشلاتد,شاملف (لاق)ابدا و

 مهعم لخدي نا هولاسو !.منولبقي هيلجررلع اوبكناف سنوي مث اذاف اوطبهف ىداولا اوطبهاف سنوي
 ساجاو ةضف نم ةاجعب ىلا لوخ -ال ممماحاف هيلع اودلاو اوكف ؟تني دم ىف ىل ةحاحال لاقؤ ةئيدملا

 اك جرخ من ةلل ندب راهدلووهلهاعم ككف ةنيدملا مهعم لعد قدح ىشع لءد+و ةلوعلا نع سنوي

 ىلاع: هللانادبءي زيك اس الازي مف انركذ ام ةنيدملا كلتا اكلم يعارلا مالغلا ريصوهءم كلما جرخو

 معا هللاو فئاوطلا كولم نامزىف سنوي ةوبن تناكو مالسلا اءهيلع اتامح

 ( فهكلا باحتأ ةصق يف باب )

 مهءاعلبجلا نمةرص تطلاف فب,كااىلا اووافءامسأا مهتباصا ذأ نوشعمم اميف مهيلهال نوداتري

 هللا لءاف هلمع لمع ن->أ ركذي ؟<:ملكمهنملئاق لاقف مهيلع هتدصواف فهكلا بان ىلع تقيطناف

 مونم لدحر لك ترج اةساف 3 الرع نواء٠.ءارجا ىلذاك ةنسد> ةره تامع دق مهنم لجر لاَ انحرب

 لوعكة راهن ةيقإ ىف لمعف دب احصارطشإ هتردجأةساف راونلاطسو موي تاذ موهنم لجر هادو ةمولعم ةرجا

 هل عيندهتجا اهب احص اهب ترجاتسا امث ايشدصقناالنامارك الا نمىلع ترارف هلك راهن مهنم لجر

 نماطش كس | : هللا دمع ايدل تملقف راهنلا فصن الالمعي مو ينتيطعاام لثماذه يطعتا مهنم لجحر لاقف

 ْ نهب اح يف هق> تعضوف هترجا كرتو بهذو بضغف لاق تك اع هيف ؟> أ ىلام وه اعا كطرش 1

 الو هءاقب هللا ىنمدعالا

 ىذلا يارلا اذه همدعا

 مالسلاو لءااذه هل_>١|

 ىلع ةر وامم فنقو املف

 هدلو ىلا هلوان باتكسلا
 ههجو لا متهأرق!هلف دي زإ

 ىنباي ةب وامها لاقف !درف
 اذ_ه نم ءيشب تيلب اذا

 اذه لثع هواد ءادلا اذه
 قرن مل مونل اناو ءاردل
 ىذر اريخ الا ملا

 نا ىكحو )هنع هللا

 ( ةرفص ىنا نبا باهملا

 نارمش لها ن*ء ىحن رد

 ىحلا لهانم باش هآرف
 معناولاقباهملا اذه لاقف
 ىوا_س ام هللاو لاقف

 باوملا ناكو مهردةئامسمخ
 بايملا هعم_فروعاالدر

 خا ليللا ناك املف

 مهرد ةئامس ه5 يف بابل

 بءتراف ىحلا ىلا ىتاو

 قاف هآر ني-> باشلا

 حقا هل لاقو هسيلا
 تاشلا حتفف كرجح

 ةئامسم| هيف بصف هرج>
 كءعةميقذخ لاقو مهرد

 ىخا نبااي هللاو بايملا
 فالآ ةسء# ىتمواقول
 عمسف اب كديتاال رانيد

 اقف ىلا لها نم خيش

 نه كيف اطخاام هللاو

 دمجحا لاقو ١ ادمس كلم

 تيرام ( دواد ىبا نبا

 توألا ىلع ضرع الجر

 اشورفم عطنلا ىأرو



 رك و الرتخم ا تيلاو

 لدع ل وكلذل ترتكب

 ليمج نبا معالا دارا امع

 مصتعملا ىلع رخ ناكدقو

 هن ءىدج دقو هتار دقلو

 دقو 'افودىه .اريسأ
 قاف ” اللا نم سانلاعمتججا
 فيك نوران ىحاونلاو

 مهتعملا ناكر مدتعملا 4م

 اركذم اساودل

 لوخدلاب
 فاردلا ارضحو مث لخدو

 مع ناكو عطلا شرفو
 ةقادا مات هجولا ليمج

 هتعملا 7 ارذ قطنملا بدع

 ساج دق

 سانلا رك

 م

 نا مدتغملا بحافهب لزت

 يف هلةعنب أمل قط تس

 مدتعملا هل لاقف تق ولا كال

 تناف معابر دعك ناكن

 ريع ملا تتالنا هل |هقادب
 ربج ىذلاهّلل د لاف نينمؤما

 ثعش كب ملو نيدلا كب

 لاتعاكا ناار لسا

 باهش كبد_خاو ملا
 ريم ايبونذلا ناو لطابلا
 نسلالا سرذتل نين هاا

 ةدئفالاعددتو ة>يصفلا

 ريك دقلا لاو: ةح حصا

 ةعرج+ا تءظعو بنذلا

 ءاسو ة>+ا تعظقناو

 وا كوفعءالاق ميمو نظلا

 وفعلا ىلا تناو كماقتنا

 هبشا كب وهو برقا
 لوةيدشناو قيلاو
 | فديسلانيب توملاىرا

 انداك عطنلا و

 ١ خيش كلذ دعإ ىف رفدالإ ءاشام تغليف هتيمنفدب تد رتشاف رقب كلذ دعب ىف رد م ” هللا ءاشام ا

 ىغبا كايادل ت اذ هرك ذفلاق هفرعا قحىل ه رك ناهلت افاق ةح كدنع ىلنا ىللاقف هفرعاال فيعض

 هللاو تاقف ىت> ىطعاذ ىلع قدصتت ملنا ىف رد نالدللا ديعايلاةف هيلع امتضرعو كقح اذهو

 جرفاف م ركلاكهجول اذه تاءف تنك نا مهللاهيلا اهتءفدف «يش هيف ىلامو كحل اذه نا رسام

 باص 1 لام لضفىل ناكةرم ةنس> تامع دق رذ”الا لاقو ءوضلا اورمعب ا ىت> لبجلا عدصأ اذ انع

 تعءجرام :ام/تبهذو ىلع تب افك سفن نود وهامهللاو تا ةفاذ ةورهم يف ئمباط:ةأرما ىنتءاجن ةدش سانلا

 لاقفاهجوزا كلذ ترك زوتبهذو ىلعتباف كسفن نود وهامهالاو تلقو !ميلع تدباف هللاب قال لف

 نرودوهامهللاو تاق واماعتيباف هللاب ىف دشن: ىلا تءجرف كالا.ع ىثيغاو كلفن هيطعأ اهحوز اهل

 كناشام اهل تلقف يح نم تدعترا اهب تممهو !هتفشكاملذامسفت ىلا تماسأ كلذ تأر املف كسفن
 بكام !ميطعاو !متكرتف ءاخرلا ىفهفخا ملو ةدشاا يف هيفخ هلت لقف نيملاعلا بر هللا فاخاىنا تلاقف

 لاقو انفراعت يدع لبجلا عدصناف انع جرفاذ مركلا كهجول اذه تاعف تنك نا مولا اهتفشك اع

 ىلا عجرا مئامه.ةساو يوب امءطا تنكف منغىلناكو ناريبك ناوب |ىلناكةرم ةن> تامع دق 0

 اهتكرتو ىهن غتبا>ف ىا#تذخاو ىلها تيت اف تيسما ىت> يف نسف ثر.غ امو ينباصاف لاق ىمن

 ف يسنغ كرتأ نا ىلع قثواه,ظقوا نا ىلع قشف امان دق |ءمدجوف ىوب | ىلا تيضمو انناكم 5 ةعاق

 مب ركسلا كهجول كلذ تلف تنك نا مهلا مهتيقسف حبصلا امهظقي أيتح ىدييف ىلو اسلاج تحرب
 لا ناك لاق مل-و هيلع هنارص هللا لوسرند عمسأ ىاكل ناءزاا لاق هيف نام انع جرفاف

 يذلا ىداولا وهو نيطساف نود 1 ًاونافطغ نيبداو مقرلا 001 ,نعدللا جرفف

 ةراجح نم حول مقرلا رابخالاة أ نم هريغو 00 رق ىبت لاف < بات ادق

 فوك با لعهوعضوو قو دنص يف هولءج مث مهتصقو فوكلا لها ءامساهيفاوبتكص اصر نعليقو

 لها لاقةمحر كندل نهان:آ انبراولاقف فيكلا ىلا ةيتفلا ى وادا لاقف تيكا با ح_صاربخ هللاركذ مث
 00 ف ؟اوطا اكولم مايا يف فيكسلا باح صا ىمأ ناكخإ راؤتلا نادك و يتسلل

 وق هاتاة فال اهنعهّللا ىذر ب اطخلا نب رمت نينمؤئااريما يلوا لاقيف (مهتصقاماو) م "السلاو ةالصلا

 ا نأ دي رن اناو هبحاصو مل وهياعهللا صدم دعب رمالا لو تنأ ةرمعايهلاواقفد وهيلارا>ا

 اد ناو لطام الل الانا نمل عام نر مل ناو اء دن ناك ادخناو قحم اللسالا ناا:ملعاممانتربخانا لاصخ

 يهام تاوءسلاب امم نعانريخاو يعام تاو.سلالافقا ن نعانربخأاولاق كلا دب امعاول سرمعلاقف ا ايدن نكي 1

 نع انربخاو سنالا نموهالو ن+ا نموهالهموق رذنا نم انربخ اووهام هبحاصب راسربق نع 0

 كيدلالوقي ام وز ةحاأ ينم ىجاردلا لوقيامنربخ و ماحرالا يف اوقاحنملو ضرالاه جو ىلع اوثمءارشا ة ةدسمخ

 هسارر مع سكتف لاق هريفص ىربنقلا لوقرامو هةيقن يف عد ضلال وقيام 0 اوةيامو هخارصف

 اولاقو دوهيلات بوف لع الامع ل شن ؛ناورعأ اللوقينأ مل»الامع لكساذ أرهعب !بيعال لاق مث ضرالاىف

 ىللعوت# هجوت مثالياقاوفقدو م اللاقويسرافلا ناماس توف لطابم 0 ادن نكي+ل ادم#م نادهشن

 لبقافرب1 |هربخاف كازامولاقف مالسالا ثغانسحلا|!ايلاقف هيل لخد ى> هوجوهللامرك ب ااطىلا نبا

 لكل تنأ نساحلا ا ءاق بئورمعد 1| ام لصدسا كوست ب لوي

 ىناكعرسو هءلعهّللا لص لا نافوك-لادب مع اول سلاقفدوهيأاهمجودللا مر ىلع اعدف يعدت ةدشو ةإضعءم

 أذا ةظر رش ميل عىل نا هيجومللا ءركىلع لاقف منع هول اسف با,فلا باب لكن 210 ملعلانم باب فلا |

 0 | لافقا نءانربخ ًااولاق ةلصخ ة|صخ نعاواسلاةف مدناوأ 1 هش الل اخد مكن ارو" وأ يفاك مكر ريخا |



 كت
 ا لا ا ا يا اا ااا تالا ا ا ا 9

 انربخافاولاق لمعارط عف”ربجل نيكرم ةماناك ازاةمالاو ديعلا نالها ك ارشلا تاو. ال افقا لاق رهام ت اوهسلا

 صضعب ىلار ظ مهضعب لءجمف لاق هلوس رو هد ىلع ,عاد ناوهّللا الا هلاال ناةداهش لاقى هاما هداج يت اهم نع

 يف هب راب نا سأوا م2 اا ىذلا توألاكلزلاةِف هيحاصبراسربق نعا :رب> اذاول اق فلا قدص ذولوةي

 اماايتلاقدواد نإ ناما-ةلء يهلاق سنالا ن :مالو ز+!نهوهال هموقرذنان .ءانربخ أ اولاقف ةعيسأ اراديلا

 ضرالا لءاودم ةسخ نعانرب>اذاوااق زور ءشب ال هر هدو: 0 مي..طالوتك اسم اولخدا للا

 بكر حاصةق انوءاو>و مدآ مذ لاقم احرالايناوةا“ملو

 ءأا ىلعز رالوتي لالا 4

 جاردلا لوقيام!نريخ' ةاولاقى و4 اصعو مهاربا ش 1

 كدايع ردت | مهالاد مجال نراك ايلا نينمؤاأ يش ماذ الوق.لاق دإء.مص ىف سرفلا' لوقيامأنريذ

 ناطيشلا نيعا يف قوما وراشءلاهللان ءالوةيلاقهةيمنيفر اهلا لوةءامانرب> اذاوااق نب رناك- || ىلع نينمؤملا

 لو *ءامانر ص اذاو !اقر 6 ءااجإ ىف ح حي سملاذوم ءااىبرن احبسلوةب لاق 0 انري>افاولاق

 هلا هلا ال نا دهشن م ممنانثالاقرق ةثالثدوهلان ا عع م نع املا لوقي لاقهريفص يف ربنةلا

 قا ؛دصتلاونا 13 .الا نم عقوامى ادحأ بولق ف يف مقو دل ىلع اي اءلا اق ت ةلاربل | بثور هللا لوسراد 2 ناودللا

 عساوة لاهنت اوتام نامزلا لوا فموقن 3 قربخ أ لاقف كلادب امع َ 0 دقو

 هللا لزن ادقو فيكلا تاكا ءالؤد ىدو مايهنع هللا يضر لع لاق موهتصق نم ناكاف هللا غايحا مث نيذرس

 تنكنا “ار ةان ماس قام كام د وبيلالاةف متصق كيلعتأر 5 تءشن ا وموتصق هيفانآر ةانيدن لع

 مهتصقو ا ةمكمساو مول 6 ماو مب اكس اوميكلم مس ادمن: كم ءامد امم ممانآءا امي او محامسلب قربخافاااع

 ىنثدح برعلا اخأايلاق مثلو هياعدللا لص هللا لو سر ةدربب ؛يجو هللأم 0 يتحافاهر خآىلااطوأ نم

 اهمسا ناكو سو سرط يه لأي وسوسفااط لاقي ةنردمةمهور ضرأب اك هئااسو تعقل لاك ل يبدي هح

 ا * الم مط ناكو لاق سوسرط اهودسم "السالا ءاالت سودنأ ةيله اجلا يف

 0 يح هرك ا ةاذا رفاك ارايدناكو سون ايقد هل لا ةي سراف كوام نمثل هموم عمسف مث أ

 َسأ ا<وريدقلا كلذ ل فصف املاعت:؟نالاقو ىدوهيلاب ثوفارصقاهيف ىنب و كامرا داهَذجئاف سوسفأ

 رشنلا او مهكلمتايف حل

 ةناوطسا فال آةعب راديف فاو خسرف ضر عىف خسرف هلوط ماخرلا نما رمعق !هيف ىنتبأ د وبملااخأايلاقف

 قرشا ذك اوةبمطلا ناهدالابةلمل لك ىف ج رسسآ نيالا نم ل سال. ساهل به ذلا نم لب دنق فاو بهذلا نم

 ام سلا

 ىلع بصنو رهوجلا اءص رماءارذ نيمبراض رعيفاءارذذوأ اءهلوط بهذلان مارب رسهيفْذحاو تراد

 ةهراسا نعبهذلا نهاي سر نين اع اضي ًاذذماو هتقراطإ اهيلع س اداف بهذلا نم ام سرك نين ع ربي رسلا نيع

 تكن ىلعايلاقو ىدووملا بنوف همس أ ز ىلع جاتل َج ءلاعضوو رب رساا ىلعوه ساج مث هتلقاره اهيلع ساجاف

 ةؤاؤا نكر لكلعناكرا ةمس: هلك يبسلا بهذلا نهةج ا ناك دوويلا اج أقام دحلا ناك مم ىريخاف اع

 جابيدلا نم قطانع مهةطنف ةقراطبلا ءانب | نمامالغنيسمخ دخت او ءاملظلا ليلا ين حابمصصملا ءيذي مك ءيضذت

 هع ار ىلعم,هاقاو بهذلا دمع هاطعاو مها>اخو مهجام دو م,جو:ورضذخالازقلا لإ وارسسإ مكورسورمجالا

 امفيك سمج ا يفرو د: بيغ7ني>حىلا علطت نيح نه سهلا تناكو كال ذك هيب رغلو ةوكنين اعوذ

 نءةثالثو هنيع نعةثالث مه:هماقأو مهنود ارهاعطقياف هءارزو ملعجوءاملءلادالوا نمةملغةتس عنطصاو

 " ىلع ل اةف ةتمسلا ءامسا تناك ام ىنربخ اء اقد : اص تنذكن ا ىلءايلاقو ىدو ,وم.لا ب ئوق هراسي

 1 مللادكمو اذيلع مث قامسأ هنيع نعاوناك نيا او رح ديح

 3 موا لكساجاذاناكو هدومها عيمج ف مثريشتسإ ناكو سوي دامسسو سوطشكر و سويلطر ,هف هراسب نع

 اككشألا نهءوام ”بهذلا نم هماج مدح أدي يف ةملغةثالث رادلا باب نمل د ةهدنع نى سا :|| عمتجاو هراد ندك 3 ا

 د د ١ يحسصحجا

 ىنادح ههجو هللا مر

 ( عود كعب

 0 اغايهللا ارك اريزعا اوأ اولاق يوتا هنأ شرع

 ظ

 ال ثيح نم ىنظحالي
 تفل

 مويلا كنا ينظرثكاو

 ىل_اق

 هللا يذق امث ءىرها ياو

 تافب

 ردع قايئذلا اذ ندو

 ةجدو

 هينيع نيب ايانلا فيسو
 تاصر

 ىلا نا نم يعزج امو
 يت توالا

 تقؤ٠ءىثتوملاناملءال

 دق ةيبص ىفلخ نكلو

 مهتكر
 ةرس> نم مهداسبكاو
 تفتت

 مهلا ىعنانإ> مهاراىاك

 هوو كل اوشنخادقو

 اوةوصو
 نيلاساوشاع تشع ناق

 ةطيغب

 تمناوممءيدرلادودا

0 
 ىح مدتعملا ىكبف (لاق)

 نمذا لاق وهتءك تاتا

 هللاو لاق مث اردا نايبلا

 ىفعل'فيسا باغدغأ ما

 كتيبصلو هلل :يهودقو

 رفا منكتاذنع توفعءو

 همضوم ىلع هلدءقؤ ةأنهب

 هنع ج رس ناك ىذلا

 0ك يذل هل-صوو

 ( مهضمب نع ي حو )
 ندعم ىلا مدق لاق

 مهضرعف ىر اءاةدئاز نبا

 لجرهيلا ماقف فيلا ىلع



 ن ريمالا | 0

 عايج هللاو نيو كارس

 ترارذافقي رطاارأ ”أ نم

 نر لك ىفذا ا

 مو« اهطإب رماق رجاءارح
 ا!مملعو دئاوملا ترضذعاف

 اراك 7 او ماعطلا

 الذ مهيلا رظني نءمو

 لاقو ر>!لجرماق اوغرف

 دقو كارساانك ريمالا ميا

 اذام.ظناف كفارضا نرد

 ىل>ف هف ايضاب كالثم عنصي

 هّللااقع م,يلع معنا و ممايجس

 مليمج ندعو هنع ىلع"

 ىلع ( ضرعو )نيماسملا

 مولتقب رهاف ى ريما جاجا

 لاق 9 ةعاج مهنه لتقؤ

 ىلع ضرع دقو مهنم لجر

 نع هللا كازجال لتقلا

 أناف جاجحاي اريخ ةئسلا

 ىف'ااناسا دف انك ناو

 تسنحاام هللاوف تنذلا
 ىلاعت هللا نرافوفءلايف

 زيرملا هباتك يف لوي

 اورفك نيذلا ميفل اذاف

 ى> بافزا برضف

 |اودشو مهومتنكلا ازا

 امأو دعب انه اماق قاثولا

 رافكلا يفهلوقاذم !ءادف

 لاقو نيملسملا ف فيكذ

 رءاشلا

 نك-!و ىرسالا لتقن امو

 مهفكل

 ل- قانعالا لفثا اذا

 د الفلا

 جاجخلا لاقف

 لدم ١ ولاتوأ هللار فيجلا

 اا

 هيف غردتيف كلا ماج ىف عقيف ريطيف ىل الادب حييصب منهي > انجرهشي رب هيفام ف نيف هيف غرهتي يفدرولا

 ىلع ه.ح اذجو هشب رضفني :فكالا' جات يلع عقيف ريطيف تلا ادب ! حيصب مثهي> انجو هش رب هيفام فشنيف

 عجو الد عادصهبيصي نأريغن ها ا تالا ثكم.فدرولا» امو كدسملا نم هيف اع كالا س 1

 ةيبوب رلا ىعداو ىدعتساو ربو ى خطو ادع سفن نمكلذ يأر امل طاذعالو قارحإ الو باعلالو ى حالو

 ةعب اتي رب 21 نموهيلععلخو هادكوهابحوهأط 2 ءأ هباحا نملكف هموق هوجو هي ءااعدو ىلاءتهللا نو دزم

 هل ليعيف سلاح موي تاذوهاميبذ ىلا 1 هللا نو د نمهن رديمبات امزدكلم ىف اوماقأف مم !بهوب' أذ هلتق

 غافهلاتق نودي رب ءةءث غ دق سرفا|ر "عد هربخاف هتقراطب ضع ىناذا هسأر ىلع جادو هرب رس لع

 هنيع نءاوناكنيذلاة:الثلاهت هتف د>أر ظنفهري رس نعوه» طقسو هس ارنع جات اا ط تمس دادي شا كك الذل

 الو نزد>ال معزياك اهل اذه سون ايقد زاكوللاقوههن فرك لتوركفتف ا>ياع هللاةيالقاعناكو كلذ ىلا

 موب لك نواوك ةتسلا ةرتفلا تناكوهلالا تاؤص نم لامفالاهذه تسدلو طوخ .ولوبيناك او مائي ناك

 اولاقف برش 5 الع لك داو ةراواك 0 اوءءتجاف اذ ع ةبونمو وما كلذناك روهنمدحاو ع

 امواولاةف مانملاو بارشلاو ماعطلا نع ىنعنم٠ ىثىلق ىفعقو ىنوخ اايلاقف برشن:الو لك ًانال كلاماخ,لءاي
 نمهةماعد الو امقوذف نمةقالءالب اظوف فقس امعفر نمت تف ءامسا!اهذه ىف ىركف تلطالافف'>ياءاي وه

 ىلع اهحطس نم ضرالاهذهيف ير ةتلطا مث موجنلا اهني ززمواهرقو اهسهشاهيف ىرجأ نمو 0-6

 يتجرخ ا نمت اقف ىس هن يف يركف تلطا مث ممبديعالئل ىساورلا لا. +ا!باهطب رواه سب> نمورخازلا ملا

 ىلع ةيتفلات يكناف كلما سون ايقد ىوس اربدمواعأ اص اذه ناىنابر و ناذغنهو ىب 1 نإ نم 008

 م ىلدجاام نوخااي لاةفات انيلعر شاف كبلق ىف عقوامان :رولق ىف عقو دفل اذءاعأب اولاتو 0 هب ةيلحر

 ارع عاتباف اخيلع بوفد أرام يأرلااولافف ضرالاو تاو.سلا كلم ىلا رابجلا|!ذه نم ب رهلا الا ةليح

 اذيلع هه لاقةئيدملا نملاوماةثالثردقاوراس املذ اود رخو مهويخاوبكرو هئادرىف اهركو مارد ةثالثب

 نم كل لم هللا لءا لجرا يلعاوشماو كوخ نءاول زئافهرمأانعلازو اين دلا كال مانع بهذ دق هاةوخااي
 مهنالامد رط#' مهلجراتراص يح جسار ع ماج راىلعاوشمو طويخ نع اولزيفاد .ر<واجرف كر مأ

 ىدنع لاقف نيلوا ءامتب رش كدنعأ يعارلااهما اولاقف عار لجر مهلبقتساف مهمادقا ىلع ىثنا | اوداتعي+ل
 قانل> د انااذها ولأ ةؤ ا اءارهالا عك ظاامو كوللاهودجر : هوجو ىرأ ىكلونويام

 لوقيو اه امليقد ؛مولجرا ىلعى "ارا كفا وصف هوربخاف م1 لاق قدصلاانيجنيف أب ذكلا امل ل< ال نيد

 ليقاو اهدرفهلاوفقوف ؟ادوعأو ١ مايا ىلا مانغالا درأ ق>انوه لا اوفقذ مدولق ىف عقو ام ىلق ىف عقودق

 لاقف همعاو باكلانواناك ام ىربخاف املاعتنك ناىلءايلاقواكاق ىدو,يلابثو فهل باك ه عبتف يعسإ

 (ذاتسالا لاق) رمطق همس !ناكو داومس قابا ناكب لكلا نأ ملسو هيلع هللا لصد ىبدبح يناد> دوويلااخ اي

 نبد# لاق ورفص أن اكل :اقملاقورء أن اكس ابعنب|لاقن فيكلا ل هأ ب اهحأ باك ن ول ىف ءاملءا'فاتتخأ
 ءامسلا نول ليقو ةرطا نول لوقو جائااكهنول ينكلا لاقو ةرماىلاب رض هارفصو هترح ةدش نمناك 1

 ىلع نع ىورفاضي.أ همساىفاوفلتخاو

 لاقواب روط:ةده ا لاقو ىوتن ىعازو الا لاقوار مح همسا ناكى ئايا بيهم لاقو ىلع نع تاناورلاىد>ا

 ةفينح ىلا نعهدانسإب (هءوحتف نبا قربخأو) يفغت مسا او بهص أناكبمك ل اقو طيس مالس نيللا دبع
 ىلع هلوق ىف سابع نان نءدهدانسإىرهزلا لعوب [نرح ًاريفطق ليقوروءطق ناك مهماكنأ هنعىلاعتهللا يضر ا

 ا سونوادو سونوامسو سو: دب و سوءلطرهواذ>ءاءوانم رم سكم#م ليلقلا كئاوأ ن هانأ لاق ليلقالا مهمل مدام | ءالؤم 7

 7 دووسسسال

 سرطشكو

 ا يعو ريمطق همساناكس اع نالاقر ناير اذ ههجو هللامر

 ءامماج ىعقرإقحرأ طلاريطيف هب حم يصرف رئاطثااثاادب ىلعو درولاءام نم 0 مث ةضؤ نم ماج ىف اءلادي فو ا



 حما

 فذ

 نبا لم 1

 رم وبا هيتكو 1 1 قع 10 ع ا ىقا .انلاتو ريغصلا ب 2 0 ع

 اذهانح ضني زا فا“ انا ضبا 01000 !اىلا ةيتةلاراقن ملف لاق (ث د1 اىلاانءجر) ىنع يربيجاو

 درطااو ةراجإلإا هياع ا وحأ دقو بلكلا مها رظن !كذ ةراجألاب ادرط هاعا اوف هحرتب بلكلا
 هللا اللا هلا الل نأ 0 5 ىناودرط" موقاي قاذ قاط ناسا لاو ىطعو هاجر ىلع ئى أ

 اوضمو هوكرتذ ىلاعتو هنا>بسدّللا ىلا كلذ, برقتأو مودع ن .؟<سر>أ قوعدهل كي رشال هدحو

 ءاادو لب + ١كالذ م هاأم ىلعاي لاقو ىدوويأا بئوذ ف كل مم طماو اليح ىعارلا مم دعصف

 / انعجر المريخ لوقو دوصولا فوك_لامساو سواجان لبجلا مسادو وبيااخأاي نينمؤااريمألاق فوكسلا

 مهنجوءاسأان هاون ردو رامثلا نهاو 9 را زغنيعو ة ماراوما نيكك ااءانفب اذاو لاق «ثيدحلا

 صضيبةب تولملاكلم هللارم أو 3 دمو فيكلا بابىلعباك- ااصبرو فوكلاىلاو داف ليلا

 لامشاا تادن«ولامّدلات اذ ىلا نيميا'تاذ نمهنأ ايلقي نيك-ام مهثم لج رلكب ىلاعت هللا لكو و مهحاو وأ

 ءاروشاعموإ نالاقي ر ممول ضرالا لكان الك اةرمةنسا| ىف نوب !ةباوناك(نسابع نب لاق) نيمي' تاذلا

 ىلاعت هّللاى>وأو لاق (ثيدهلا ىلا انعجرإل نأ .يمةتةنس لك يف مطناك ةرب ره وبأ لاق مهباقتموي ناك

 عجراملف *لامْثلاتاذ مهض رق:تب رغاذاو تءاطا ذا نيءيااتاذ مهفبك نعر واز: تناكف س.شلا ىلا

 اطر رر 57 َن 0 ئ نين اع يف ب بكرف كنهنيب راهاوجر>و كريغاهلا| دحنا» :اهل لوقف ةيدفلا ن ءلأسهديعن هسون ايقد كلما

 ا مهن ماد م مل ظاف فيك فراق لم + زد يح مزال ول سراف فا

 ىلاف ني ائيلان قوت ةئاق موس أ هب اويقوعاتز كاب م,تبقا عام ءىثنإ مهبق اءأ نأ تدرأول هبا حصاللاءفم أيأ

 ناءامس'ىف ىلا مهلالاولوقب مهلاولوقهب ادصاللاق مثةراجاو سدجلاب فيك-اا با مهيلعاوم رف مهب

 اومهو حورلاعهيفهللا 0 عدسأو ةئاع الثاودكف عضوملا اذه ٠ ند مهجر نيقداصاوناك

 ل انباوموقىلاعت هللا ةدايعنع هلم الا هذه انلفغ دقل ضبل مهضعل لاف سءشلا تغزب ال ممدقر

 نيعلا هذه لثم بجع يعااذهان رهأ نمان ا ضعبل مهضعب لافف تفج دقراجشالاو تراغدق نيعلاباذاف

 8 0 اولاقف عوجلام 00 ملف ةدحاو ةإءا ف تفجدق راجشالاهذه لثهو ةدحاو ةلياىف تراغدق

 رب زانلا محشإن ,حمل ىذلا ماعطلا نم نوكي. الذأر ظنيلو اهنم ماعطب انك !ياف ةني ملا ىلا هذه كر وب بهذي

 بيطأو 500 اهط ىكزأ مار ظنيلف ةني دملا ىلاهذه ؟قرو مك دحأ اوثعب ف ىلاعن هلوق كلذو

 بايت سبلف يبايثدخو كب ارث ىلا عفدا ى عءارلا ام نك اوىريغ ماعطلاب دح أ ؟كيتايال قو خأإب اياذراع : مه لاقف

 هيلع بوعكمرضخأ مع هيلعا ذافةن ردملا باب ىف أيت>اهر تق رطدا,فرعي ال عضاوعب رع ناكورهوىعارلا

 قارالوةي وهييع حسع وهيلار ظني ىفلا قفطف ملسو هيلعو انب انيدن ىلع هللا لص هللا ىو رىمبع هللا الا هللال

 كايا قى مهفر ءيال ما اوقادليةتساو لمحت الان رقي ماوقإب رف ةنيدملا لد كلزهيلع لاطاملف امئان

 لق نمحرلادبعلاق كك اول وارد كة ماامزابخ اي ةللاقف زاب وهازاذ قوسلا

 الامث لوالا نامزاا كلذ ءارد تناكواما مط مهاردلاه ذ مب ىلا عفدابيجع ىرم انافاقداص تنك ناا>رلع

 اهنمممردلا نزوناك م " ىتربخ اف املاع تنك ناىلءايلاقو ىدووماا بث وف مءاردلا كلت نمزام يدار

 هللا مرد اثأدو ازور ةعابنم هزدالك ونأ ملسو هيلعدللا ىلص- م ىديح ىبرب>ادوويلا اخاابلاقف

 ان او انك تدصاام ا>يلع لاقف كلما ىلا كب تيعذالاو همضنإ ينطءافازتك تيصادق كنا اذهاي زابحلا

 كللملا سون أيقد نودبعي مثو ةئيدملا هده ن*ءتدجرذخ دقو مايا ةثال“ دنم مث' رد ةثالثب هتعل 0 نع نم

 يعدي ناك اراي> الدر 5 يح هضعإ ينيطعت نازل اددك رص نا ىذرتالا لاقو زابخلا بضغف

 تاتقاملجرلااذه لاة'م
 اوةلطا نكل.ءاددا ممن

 جاجا ىل و( و) موليجس
 هأر لا ىلع لاق قارعلا

 ترض املذ ةيدورحلا

 ف سمالا تنا اه لاق

 كيك رين زلا ننا ةعقو

 ىلاو-ها بهنو ىلا+ر

 ناكدق م.: ةأرملا تلاقف
 يلا جاجحلا تفتلافكلذ
 اهيفنورتام لاقو:ارزو

 تكدحضا املتقب لع اولاق

 جاججلا ظاتغاف ةأرملا

 طلو ىلع كه لاقو

 نم تلاق نيكحضت
 نوع 1 نافكئارزو

 ار و ىلا ج اجلا
 لاقذ لح مهآرذ 5

 تاأقف كلذ 0 |_هل

 هاّحاو هئدرأ اولاق مال

 لتق ف ممراشتمسا ني>

 كن واجمتس ءالؤدو ىس وم

 كدعضف لاق ىل-تق ف

 اهيلع س وشب و اقلطا و

 فنازمرهلا رذضحف )

 رم ىدي نيب( ي.رافلا

 هللا ىضر باطخلا نب

 هاعدف

 ىناف ,مالسالا يلا رمع

 7 لاقف هلتةإ رماف

 ىناتقتنا لبق نينمؤملا

 يناتق:ال وءامدب رش ىنةسا

0 

 ارو.شام ةهئع

 نه حدشب رياك قامظ | <

 "عنز حدقلا رص املو ءام



 انالاق نا زمر يدل ننر

 اذ_ه رس يت> نها

 لاق نينمؤالا ريمااي حدقلا

 ىدح نامالا كل محن

 ىغلاف ءاما اذه برشت

 ىلع هقاراف هدب نمءانالا

 ءافولا لاق مث ضرالا

 نما ريمأاب ءاقولا
 َىح هوعد رم لاَ

 اسملف هرما يف رظنن

 دوشا لاق هذع فيساا عض و

 نا دهشاوهّشلاالا هلاالنا

 مالسالا ريخ تماسادفإ

 نا تدش> لاق كرخا اق

 افو> تماساى ا ىنع لاي

 هيف ناك امام ق>تسادقل

 دعب رمع نا مث كلما نم
 يف هرواشي ناك كلذ

 لحعيو شويجلا جا ارذا

 مونع ىلاعت هللا يغرهيأرب

 قرس ( لوقو ) نيج|
 ىلا هب ىلاذ ةقرس باش

 هدي عطقب رماق نومأنا

 دشناف عطقتل تاطب رف

 لوقي

 نينمؤذا ريسااب ىدإ

 اهذيعأ

 اهنيشي اهيلعراع نم كوفعي

 الو ايندلا يف ريدخ الق

 اهميع يف

 اهتيعب اهنقراف لامثام اذإ

 باشلا ما تناكو لاق

 تيكناف هسأارلعةفقاو

 ريماابتلاةو تكب و هيلع

 ىدحاوو ىداو نينمؤالا

 ا

 ناكو كلملا ىلا هبا اونا مها 6 3 دا عمتجاو هك منى رستوةذس ةناعأن ل ل تامدقةءاوب رلا

 مالساا هيلع ىمدع انين ناذ فال كلملا هلل اقف نا ءااولاق يف اذهةصقام مط لاق ال داعالقا ع

 كلم اما 1 الاس ضماو ندكخلا اذه س# يلا مفداف امسمخ 3 رو 5 !!نمد_خانالذاانر ما

 فر.ءت:فالاق م ءز لاقا ىلهانمتا هللاَةؤ ةزيدملا هذه له !نمانا اذ ءاو ازيك تدصاام يردها فتش

 : لاق معنلاقاد >ااويف

 0 فرعتام

 اذهاياوااق لكك الدر مهم اوفردإ 3 لحجر فلا نمار هل ىهسف أذ م

 كلملا ل معا لا. ةراد ةنيدملاهذه فكل لهن .<لوانت :امز لهأ ءاينأن

 بايلا عرف مث ىراد هذه لاقو ةني دملا يفراد عنرأاداد همم قأ ه>1ع امج كلملا+هم ثعبفادحأ يعم ثءااف

 سانلاا مألاقف روعذ٠بوعر م عزفوهو هيذيع ىلءربك- || نمد ايج اد ىخرتسادقري يك خيش 0 جرذف

 هليدت واخب 03 ىلا تفتلاو خيش بضغف هرادرادلا هذه نا مع 2 ؛ مال ءلا|ذه نأ ك كلملا لو سر هلل اقف 6- !ايام

 هيلجرو هيدي ىلع خيشاابكناف هيلعداعاف ىلع دعا خ.يشا لاةف نيطساف نباخعي ام لاق كمساامهللاتو

 رابج ىلا رابجلا كلملا سون اوق د نماوب ره نيذلاةيتفلا دحأ وهو ةبعكلا برويدجاذهلاقو اءهلبقي
 كلملا ىلا كلذ يهاف نويحرس م.مأو مهتصقب انربخ أمالسلا يلع يسع ناك دةاوضرالاو تاو.سلا

 سانلا لءجف هقن اعىلع اذيلع لجو هسرفنعلزنا خ>يلع كلما ىأراملن ثرضحو مهيلا أو كالملا بكرف

 اهيلودق ةنيدملاتناكو فهكس يف مهنأ عربخاف كب اعصاب لءفاما> لعاب النولوقي و هياج رو هيدي نولوقي

 مهلاق ا !| نمابي رقاو راصاملف اذءلع اذ> أواءما>صأ يف ايكرفىا ارصن كلمو ل -مكلمنالجر

 د حال_او مجالا مصاص و باودلاو لد ءاوفاوح عقوا نوس<ىتوذ>اذأ فان اموقاياذيلع

 مويلعل>دو سانلا فةوف ممربخ اف مهما لخدأ قد>الياق اوفقف اعيمج نوتو هيف مهيشغ دق س سون ايقدنا

 سون ايقد نمو كتم ىنوءد لاةف سون ايقدنم كا ىذلاهّلل د لااولاقو هوةنتءاو ةيتفلاهيلا بن وف ا>ولع

 ل ارةدءإ كرق ضرةناوسرو ,ذ أمقد تامد -قو نينس عستوةلاماث ةءالبل لاقمر ء١: ضع واا اموب.أذث :لاولاف م ارك

 ١ اولاث نودي رتاذاف لاق نيلاعالةن :ذانريصت نادي را :ا>يلع ايهلاولا 2و مك ايدقو لا ءأاهللاب ةئب 0 ا

 ان>ادراتضيقالا نس يف ابا ؟اجعلان هانم ١ رأام ق< موللااولاقو مهدي اوف يل رذانيدب | عقرنو كي دبي عفرا

 نافوطي ناك-املالمقاو فيكذاا با.هللا س.طو مه>اورا ضيقف ؤ توم لا *!|مهّللارماف دح أ انيلع علطي مو

 لاقو |دجسم فيكلا بالعىنبباناواوتام ينادىلع م-1الاقف اهارادّللا مهارا ةربع تناك مهاودا

 ىلغ ينبف ىنارصنلا للا ب كك 0 اما لءتقافار 1 تيك || باي ىلع ىف | اناق ىنيدلعاوتام لب ى :ارصنلا

 ىدووماي كالذو ادجس م مويلع نذختنا م هردال كو ع نيذلالاقىلا عل :هلوق كلذذ اددءسم فيهكسااباب

 لاو مكن ارو:يف يف ةاماده قفاوا ىدو ماي هللا ك تأ اس ىدوويالهمجوهللامرك ىلع لاق مث مهتصق نم ناك م

 هديعادناوهتلاالاهلاال نا دهشأ ى افايد وهب ىنم:الن سحلا ياا افر> تصقن الوافر> تدزام ىدوهيلا ْ

 يوذنإ روسمنيةوطمان ايتف فهك!!بادكا ناك ( ريمع نب ديمعلاقو) ةمالاهذه رعاكن أو هلوسر و

 اوناك يأ امهتطآ مه«ماوجرخاو بكومو مظع ىزف م لمعيف اودرذ# مه ديص باك مهءم ناكوب اوذ

 مهنهدجاو لك ىفخاواونم" اف كلملاري زو مهدح ا ناكون اعاالا مهم ولق ىئ هللا فذتف هللا زود نم امو د ودل

 تام موقلاءالؤدر, ظا نب ن<“ جر ضع. ١ مهضعإ روظي ناريغ نم مهسفت اىفاولا نو همدح 0 ا

 اسااد هَ فرخ جرخ نايف ساجت رش لظ ىلا ىوتنا َى مت :مباش جرت مه رول براقع |:يرصإ

 اوسادف اا احذف لور هلا جرخ مث هيلا س اجذ كلذ رهظي ناريغ نم ند هرمال 5هلعنو نا

 دمر معصم كس

 موضعبلأ



١ 
 "مق

 را رو

 نيوتف لك جرخبا موضعبل ذنبا |

 أ

 أ
! 
! 

 ناي ف جر هيدحاص ل هرمأ م نم ل->او ص شفنا 6 6 اولذيف مكنم

 ىلا نارذةسم (يهو القذف هيداصأ هرما امينه دحاو 5 نو هاك
 بارق : لبجلا قف م اذاو ناكمالا لع عم اذار دداو رها ىلع انةفنا دق 1 !ءما>صا

 اوا> دف اقفرم مة رمأ نم ل يمر هت#ر ند روجر هايفركلا لاااووأف ضعي موضع اقف مونم

 مثراث آ مهيلع هللا ىمعف مثوبلطف مهموق مث دقفر لاق نيذ- 0 0 ص ب اكم عمو ف مكلا

 مول يف مثان دقق انكولمءان 7 انالفونالف حول ىف قفاويتل م اسنأو م ؛اننأاوزت _ ؟ م,لعارردقإ ملال موف 3و

 مت افق اودف مد(

 8 نوكيا ولاقو كلل ةءازخ ىنحوالاا ومضر نالف نب نالف ةك - | يف يناذك ةنس نماذك روشفادك ْ
 رقع نأ ءهدانساب ىننثلا يدا نب نءملا (انربخأو ) نرقدءب نرقءاحو كالملا كلت :حرامو نأش

 مالسأاهي اء ىسع بادصان مى راود ءاج هين :ن نر نور هال كاف ل اد صا ناكت اقر قالا

 امل دي ناهركف هلدجسالا د> ١!ماخ ديال امص ا, .| ىلع نا هلل وقفا خ دينا دارا ففوكللا ب اوكا ةني دم ىلا
 هماج يف مالا بحاص يأرف هيف لهءإ ناكو يد الحا :٠ نهدسعتر أَ ةئيدللا كلت نمىج ارق ماح ىلا ىناف

 ربخو ضراالاو .امساارب> مربي لد هك ةزيدملا ل عأن مةيتف هب قاعتر هيل ءمونب لم قزرلا 00 اربأأ

 ليالانا ما ا ها ند ىهاح ل؛ ىلع اوناك رهروةدوعو ةياونع مآقحق :رخأ هلأ

 اي هسف مالا امل !ذدفةأر ءا ماما كلل نباىنا ق> لالا كلذ ىلع ناك ف لص قدح أهئدب 0 ىدبلوالا |

 لد هللاقف ىرخأ ة ا دثكلملان ااي>: معاق هذه عم ل دوك الأن .١٠تن أه لاقو ىراوهلا ا

 2 كتبا ادن كح ارض لذ 3 هل ل ءقر راللا انما اجلا قاع جات ا داع من مل تقعد وه رون أمهم فكللذ

00 
 اواو ا واذ دإ فيك

 و ب>ا صراورفةتا 0 ما 0 اوس ءلنذ متفل اوس هت ء> مصل ناك ن :يلاقف هم ٍاعردقب لف س عاف

 لا ىلا ل والا مادآق > هءلك هعمر مبء ينلطنافاو هلا معأ اور , دف ممناعا لثمىلءوهو

 مهموباطي هب اك ١ ىو ارا' جر مهادآىلع هللا برضف وكي أر نورتف ىلاعت هللا ءامش نا حبمصأ منةلوللا 1: مم تيب

 هلخ دي نا د > أ قطب لف بعرأ فيكلا لخ دو نأ مهنم لجرلا دار يكن اك فوك اااولخ ددق ثوددجو يت>

 اثطع اوتوعموق مركرتاو فوكلا ب!مويلعنب اف لاق ىلب لاق مهةلتق مهيلع تردق تنكول سدلا لأكل ةف
 هكرداايعارنأ ام نامزدءب نامز ىذمو ف 1 ام اعاود سام دعب مهكر بهرلاق كلذ ل ءفئاعوجو

 حت ق> هجاء لزم ورطملا نم ىمنغهيف تاخ داف فوكلا اذه با ت>:ذول لاقؤ فيكلا ب ايدنعراطملا

 مهيف تمطعو رويجتالا لهاج رم قس ا نب دن (لاقو)او>بص !نيحدغلا نم مهحاورأ مول هللاددو بالا

 نوكس هت« حيسملا نيد ىلعاياق مهيفو تيغاوطللاو < ذر م انصالا اودبع ىح كولملا مب يف تغطراياطلا

 مانصالا دبعناك سون ايقدهلاقي مورلا نم كلم مهكولم نم كلذ لءف نمث كاكف هدي>ونو ىلاعت هللا ةدابعإ

 د رقفف هلرتي الف مورلا يرق لزن؛ناكو ح يلا نيد ىلع ماقا نمث كلذ يف هفااخ نم لتقو تيغاوطلل حب ذو

 لعا لع كلور اف رانا نود ا توات كاب احصاةنيدملزن ى> هلتقالا حملا نبد دج

 اوعيج ةْناع . الا لها عب بدي نأ اماخ د نيح ىمأ دق سون ايقدناكو ةي>ا :لكىفاوررهو ه:ماوفختسافناعب الآ

 ووو اعلا وجرخيف مهنك اما يف ناء.الا له أ نوء,تتياواءجو !ماهأر افكن ماطر شذا اويل

 نءموقلان متيغاوطال عب ذلاونانوالا ةدابعنيبو لتقلا نيب مريخ ف ترغاوطالدبف جدن قرقلا تالا

 ناع الا قددشلا لهأ كلذ ىأر املذ لتقف ىلاعتو هن احبس هللاريغد بهي نأ ىنأب نم مهنهوة أد لا ين بغرب

 ةنيدملاروس ىلع مهم اس جا نم عطقام طبرو نوعطقي منول :ةيف لتقلاو با ذعال مهمسفن آنومل ب اولعج هللا

 نم مونمر كرتفرقا نممهنفنا 1 : الا لهأ ىلع ةذتفلا تمظع ىق> اج ءاوإ !نم بالك لع و اهلك ام.>اون نم

 سيدقتلاو ح.يب- ةاااولةةةاو اولصرو ءاوهاة فادي دشانزح اونزحةنتفلا كلذ يأرا هلف لتقو هني دلع باص ْ

1 

 اص

| 

 سكن

| 

 ىلق تمحرالا هللا كن دان

 نعوفعلاب قعودر تاراو

 لاقف ةب وقعلا قحتسا

 دود> نمدحاذه نومأملا

 ريسصااي تلاقف يلاغت هللا
 نع كوفع لءجا نينمؤملا

 ىناابونذلا نهابن ذيدلو

 قرؤفلاق امنءهللا رقفةسد

 امدلو نع

 هنع هللااءع هل يس قاطاو

 امءوامل نوم امل

 نب كلملا دبع نعو )

 لرب ىنا هلا ) ناورم

 نم ناكر موز ينإ ن

 املف ريبزلا نبا ب
 كلملادبع يدي نيب رضح

 ىلا هللا كدردق سداال

 ىلا كب عجرو درألا

 لجرلاهللافف عجرملا ءوس

 هللا ترا نيءؤملا ريمااب

 عجرو درم سا ىلا در

 تناف عجرم ءودس ىلا ف

 دبع لاقف كك-فني ربذا

 هل رماو هوقلطا كاملا

 نكد هيلع معمناو ةزئا2

 ناك ( لوقو ) هنع هللا

 لع ايلاو باهملا نب ديزني

 نسح ناك ناسار>

 . ثكفةروعلا ليمجدجولا
 ىلو:واهنع فرصناوةدم

 لافف له نب ةءنق ذاكم

 ا كلا قس هذ
 ذا اضرا نا هار> تناك

 اهبدي زي

 تاري-هلا نه با لكو

 حوتفم

 فواعرادرق هدمب تاديف

 ام



 خوضنم لاب ههجواءاك

 هياطف ةبتق كلذ غلبف

 ىددر هم رعاذلا بروف

 اهنم ذخأف ةبدتق مأ ىلا
 ىلاءدقو هب ةيصولاب اناتك

 لاق ةيأاع لخراملف ةباتق

 قفلت: هدأ ىا عدلوا
 هب ىقلا ىذلا هجولاب لاق
 ََك هنادحا ا ىنر

 يل كنا.>حا نق

 ىت:) < نمرثكاهليتفل اجو

 ةببتق كدرضف لاق كل

 هع افنعو هلروس كرتو

 امو ثوداملا فرشاو (

 الجر ىارف ( هرمدق نهد

 0 ةعدو اء

 لاقفرمدقلا طئاح لع ام
 ىلا لزأا ةناملغ دحال

 كسداو ل-جرلا كلذ

 هأرفف ةيتك ام أرقاو هدر

 مالا كيف عمجر دقاي

 مؤكلاو

 ل 5 رايف ششعي 4

 موبلا
 ن*موبلا كيف شش“ موبي

 ىحرأ

 موغر#

 نينمؤملا ريماس اهل لاةق

 هللاب كتلاس ل جرلاهل لاقف
 هيلا قبهذدت ال مالغاي

 نع كار هنا مالغلاهللاقف
 نسل هفقوار هذذاؤ رصقلا

 لاقو نينمؤملا ريما ىد»

 كل و ةروةاكلا لاو

 أ نءماوناكو ءاعدلاو أ
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 اذه ه مهنعع'راوةنتفلا نينمؤألا كدايع ا طكاذاانلقدتلاطا هنود زهوعدن ن !ضرالاو

 مه ىلكم قاولخد دقاو: اكو ط 0 هنأ 1 كلزرع مثاهيبف كباو هم هآ نيذلا كدا.يءىلع مهنا وءالبلا

 عفو سونايقدز» 1 خم ١ و زوكبي مههوجو ىلءأ دوج د 5 0 دجوف

 ىلا مهر“ «أاوءؤرو ثدنعنماوجرخمنهيلا اوقلطنا كللارعأ نء مكهلخام مهاولاق در ةكلاكعاو أمآراملف
 مم ىتأ كلذ تك و كنمنورخسإ كدب لعا نم ةيتفلا» ءالؤدو عم أ 3 اق سونا ءقد

 ىف اهدي قاذف ” الاع ذلا اتانوختن ء:مام لاقف بارتااىف مهجوج و ةرفعم مدلا نم 0 *.,ءاض يفت

 0 اناا نم مريغ عب ناك مت 79 الوصي نأماووخ مهنا مكين مسقنأ أول« 2 نأ وضرالا

 ناو ادب أاهل!هنود نهرعدن نا ةءمظع ضرالاو تاوهساا "ال ءاهلا أ.| رامعربك ا | ناكوانيمل كم لاّتؤ كللملا
 انسفنا نم س:دتتلاو حب ةاو ريبكتلاو دي.حتلاهل ىذلاانب رديمنانكلوادب أهيل انوعدتيذلااذمب رقن

 0000 ١ اتا تبامان عنصافاس اهي 'اف تدغ اوطلا 6 رريلطاوت اجنل'لأست هاياو يمت هايا | دب ًأامص]

 9 + مما ع سو: هع هممياعن :اك |دويلم ءعزمف مع رهاكلز هلاولاق املفاولاق هل لاق ام لم سون ام اقذل ا لدكم

 لجان اىغبذب دامو ةب وقءاانمركةدعوأ اه علز مئاف م. 1غرفتاو رخل قاف ماعفام م :امفاذا كن امه لاق

 ؟كلوةعهيفاوءجارتفالجأ ؟<ل لءجا ت> كلها نأ بحاالف مكن انة .دحابابشك اراىن*ال كلذوكا
 ىلا سونايقدقاطناو هدنعنهاوجر خاف مم رمامثمهنعتعزنف ةضفو بهز نم موعم تناك ةي 4 رأت

 موتني دم نمج رخ دق سوب ايقدنأ ةيتفلاى أرامل هرومأ ضعب امم رقاب مهىتا موتادم ىودسآ ةنيدم

 اوأدصيف هم آت ن نه ةقفأ مهنم لجرلكذخاي نأاور.:ث اف مهرك ذي ن ن مهني دممدقاذا|وف اخودمودقاوردا

 نودع و هيف نو:؟ف سواج انهل لاقي ليج يف ةنيدملان مابل رقم لاو ةلطني مي 'ءاود مز واهنم

 لك دمع ض.ءبل مهضعب كلذ ا هيدي نيباومأفذ هوت ٌأسونايقد مدقاذاى ة>ىلا ل هللأ

 ممد>ال ناكبلك مهعبنار مهتقفن نم مبعميتب اعاوفاطناوامنماوق دصتف ةقفن ذخ وهب تيب يلاممند فذ

 باك هعم عار .,اورفةءيساوناكو سون ايقدنمالء لاو رهساوعنبالاقو * هيفا اوثيلف فوركلا كلذا ع

 نودي رتام بثكلا مطلاقفارا 0 يل و را حك اورمبسك لاق مهني 0

 ىفا ا يلا ةءجر) مكسر>ا ىت>ا اومانف هللا بابحأ بحأ قاف ي :اجاود الىنم

 ناكف اذيلع هللاقب مهنم ىف ىل مهت :ةفناولعحو حبب ملا« ار مايصلاو ةالصا الا لع مف سا فرك كلذ

 اوكا عصب اداء ناكف مهلمجاو مث 1 نم كا مههاعط ة ةنيدملا ند مط عاتب 0

 دا 6 ” |هيف نومءطتس نيذلا نيك اسما كاَيتِك انامأ 11 ادا ن5 هيلع تناك انام عضإ

 م-ماورك ذإ لهربخلا مط س-جتي و عمتي و انارشو اءاعط ىرتشيف ةنيدأا ىلا قلط يف اهرد

 تيغاوطالاو< ذفءالظ.اا رءافةنيدملا سونايقدمدق مث اوثبلام كلذك اوئبلف ه. احا ىلا عجرب مث ءيشب

 ى وهو هبادكأ ىلإ عجرف اهاءط يرتشي ةفيدملا اذ اء ناكو ن "ايلا رك كلذ نم عزفف

 اوحذديل ةنيدملا ٠ ءاظع عماو لاو اوركذ لق ماو ةنيدملا لد سوناءقد نأ مثرب_خاف م ءط 8

 نوذو.ءتي و هيلا نوعرضتي و ىلاعت هللا نوعدي ادجس اوءقوو اوعزف كلدب مثربخا املف تيغاو

 ]وءفرف - ىلعاو اواكونو هنم او.دطاق ؟سؤر اوعفرا هاتوخااب مط لاق 3 1ع نأ رع 6 ةنتفلا ند هب

 اودلج مثسمشلابورغ دنعلازوهنم اومعطف مهفنا ىلءانز> هدلا نه ضف: موني ةيعأو مه,سؤر

 هيعارذ طاب موماكو فيكلاف ممن اذا[ قلك ةنبا ىلا اكلت انف ارفع مضعبر ل ومنوثددتإ

 هدوق

 ظ تاوهسلا برانب رنواوةي اولءجو اوعرضتو اوكبف رقت ةيناع اوناكو مورلا فارم

 ظ ضل لاقفمدجي رف مهسعلاو سون ارقد مث دققت دغلا © نم ذاك املف مماصأ ام هلإ اصاق ف كلا بايب ديمصولاب

 سم سس ا سوس م شم بج سس سو سس ص حا سمس جسما رو ص وج ع مس دج حمم سمع



 كالا
 رح ل ل ع ا ل ا ل ل ل اسس

 ند اولبدجام مهام مهيلعنابضغىلانوبس# او :اك دفل اوم ءهذنب ذلا ةيتفاأ ءالؤم أش ىتءاسدفل موق

 ةدر* اموق محرتنا قوقح تناام ةئيدملا ءامظعلا ةذ يطا اوديعو اوبا: 5 !مهيلع بضغاال ىلا ىرمأ

 مماكلو لجالاكلذ ىفاوءجرل اؤاشوارالجا مط تاجا تنك مهةيصعم و مول ظ ىلع نيميةم ةاصع

 ةدرملا مك انبانعىورب>الاقو مهنع ءمطأسف مهمآ ىلا لس رامثا (دشايضغ ب ضغ كلذهلاولاقا4ف اوب وتي+ل

 سواجا) ) يحس لب جي ىلا اوقاطن اوانوةلاخ مهناو ةدرم موقباناتةنملو كمصمن لف ن «اماهلاولاقف ىبوصع نرذلا

 0 اعد دق فم 3 لاير ماين ناو فت يف هللا ي ةاافةمتفلا عصبي امىرديال ل ءجو مهل .ءىل> كلذ ذهل اولاقاملف

 هلل نار ! .ةبي رالي :آنعاسلان ا مط نتن نأ «مثدعإ فل اد: ةمالدب آمل و مممرك نا ىلا» هللا داراو

 0 فم ؟<لااىف ين 2 دل 2 0 فى 0 روبقلا ىنه ثعءمل

 0 ٠ 0 0 ام 0 ظاقيا م

 ا اهدا منا مهما ع 0 سول ام : امقد كلل 5500 نبأ مو 0 لامشا|اتاذزو

 هال. و صاص رنم ح وامه :ريخو مهئامساو مهم اس أو ةيتفاانأش ايعكينا ارمتئاساب ور رخ“الاو

 موي لبق نينمؤماموق ةيتفااءال ئه ىلع علطي ناهّللا لءلالاةوناينباايف توب !ة!الء و سا< نم توب ا ىف

 تامو ىقب ام سون | ايقدى ف هيلعارشب وكالذ العفف حولا اذهأ أرقي نيح مهربخ مهيلع ح تف نم مل .ف ةمايقلا

 هل لاقي حلاص لجر دال ١١ كيت لهأ كلم مثكولملا دمب كولا تفلخو ةريثك هدعب نورق تامو هموق

 هللا نهؤإ نم مم اءاز>ا 5 لطم ىف سان ||بزد>:ف ة ةنسن !ءوةين ام 5 ل!هيف يقب كم املف سيسودنت

 هيلا ع رذتو هللا ىلا اكشف حاصلا كلملا للع كال ريكف اهب بذكي نم منهو قد ةعاسلانا ' ومظعلا

 الا ةام ا.>ال نولو#ي مهناو قاالعا لعنورمظ» و نودي زي لطاب !!لهايأرامل اديدش انز>نز>و

 باتككلا ىفام اوسنو بارتلا هلك ًايف دهجلا اماوداسجالا تغيتالو حاورالا ثعبت اعاو ايندلاةايملا

 ةعاسلاب نوب ذكي اولمجف قا ىفةمئا اوناك مهن اواريخ هيف نظي ناكنم يلا ل سرب سجيسو دنن كلا لع

 هيلعهقلغأف هدب لخو كلذ حاصلا كلا ايأراملف نبي راوملا ةلمو قا نعسانلا اولو<ينا اوداكىت>
 ىالوقي وسانلاهيف ىريام ب وىلاعتدللا ىلا عرضت هدامنوهل ل بأ دفادامرهت< لء+جواح سم سدلو

 هارادايعأا فالخا هركي ىذلاز ءولد محرلا نمرلا نامث ةيآم هل ث عب | ءالؤ» فالتخا ىرتدق بر

 ةينآ ةعاساانا او ملعيل مهيلع ةجدحو ةبآ لع مون اش سانا نبي وفك احم أيما اب

 ١" دل نع :الاالو ك_امهنم عزنيالو هياع هتمعن متر هلأ او سوسو د:: حاصلا ه دبعأ بوجتسا هأ ًاواويف 5 رال

 نه لجر سفن يف هللا ى ملأ نينمؤااَت ةرمددبت ناك ن 24 عمج ناوايش هب كرش. الو هلل ول ل ناوداطعا

 | فوكلا مف ىلع يذلا ناينب بأ كلذ مدهي ناس امل وال جرلا كالذم هنا ناكو فيك !اهب ىذلا رإيلا كالذ لها

 | ىلعام عزا ى 9 00 و ةراجأل اكلت ناعزن د هاةريظ> هب ىديف

 مهيلار ظننا دير نم عجش شانانومعزمف سانلا نعدللا موبج>و فوك با مهيلعاحتتفو فهكلامف

 ىلاعتهللا 0 !' با حتذو ةراج لا تععزن ام ءافاعات مهم 0 > مدقتي مث فيكلا باب نم لخدي

 ةرفسم» ني>رف اوساجف فيككلاا قا ارهظ نيب اوسع نا ةيتفلل ىنوملا ين ناطاسااو ة.ظعااو ةردقلاو

 فنرواظق وتس اوناك كا مهتعاس 1 اوظقيتسا اع اك > ضدب ىلع هضعب لسف مهسقتأ ةبيط مههوجو

 يف نوربال نولءفي وناك يذلاك اولصق ةالصلاىلا اوهاقم ما ماب نوتيبي قلامهةليل نه اودبصا اذا !هنم

 5 سون امد م امنا نورياودقر نيد مهنئيك مهاعاهنوركتي ايش مهناولاالو مزاشبأ لو رمهوجرو

 اذه دنع سمأ ةيش ءانن اش ىف ساناالاق ىذلا امانل نيب مه:اةفن بحاصاخيلةلاولاق ممتالصاوضقاملف مهبلط ا

 لي سس سشسساسُلُالاشلملال  ي22ت يي لا لا ا يال مل مم م اا ا

 لاذؤ اذ_ه» ىلع كام ام

 فا هنا نيئمؤاا ريما

 نه كردق هاودحام كنع ؟

 ىلاو لاومالا نئاز>

 شر_فلاو ةتمالاو

 مدسخلاو

 ىف اناو هءاع ترركف

 ىراو-جلاو

 ةقافلاو عوجلا نم ةياغ

 ىرهماىف ارك فم تفقوف

 ىدقل اذه ىسفن ىف تاقو

 الو عئاج اذاو لاع رءاع
 اءار> ناك واف هيف ىلةدئاق

 هنم مدعأ ١ هب تدردو

 ارامسمراةء شخ واةماخر

 وأ هنيشب توقتاو ةعمبأ

 لاقام نينمؤااريما ملعام

 رعاشلا

 ةلود فءرملا نكي ملاذا
 ءىرمأ

 ع لحال و بيصأ

 ضغب ند كاذامو اطاوز

 وهف اهاوس ىجر هناريغاط

 ا
 هطعا مالغاإ 3 وهأملالاةؤ

 يف كل ىهاق راني د فلا

 ارماعانر هقماداهةنس لك

 (ىندملا يف دثناو)

 كو رها يف تنك" اذا

 انس هيف

 صضام تنا ل-يلق امم

 هكراتو

 بابرامايالا تحرم

 ةلود

 ا امم اوكلم دقو

 هةكحلام تنإ

 نإ ىدو» نع يورو )



 ل تاس سا سلا ص ا ص ل ها هس حس حسم سس دلل معمم م هت صصم . -- -.ل سمسم ( هيلعهللا تاواص دار مخ

 د نو نو.ءانإ | 0 لوطاك اومأن دق مه امل ي.> دقو نودقر ؛اوناك امضبك اودقر مهنا نونظي مهورابجلا |

 ىلعفقاولجربوه'ذاو
 َْى اينبرا ىلا ل ف قب رطلا

 ىل لافف ةاح انا ىلا لاقهّللا

 لاق يهاف لاق ةداح كيلا

 هل لق
 يءمومفقواملف هيد نم

 ةاحانملا مالساا هماع

 ةوالد ند ةلاسرلا ىو

 هادائف ةادانملا

 ةبدح رد ندرك

 هبر

 ةجاح تيس ىسومأي

 تنا براي لاق ىد ع

 م لاقكدبع لاق« لعا

 نااهة> ةلاسرلا نكاو

 ةلاسرلا دوي طنهويدؤت
 تدحاال انوا ناك نك
 دق ىردوماأي ني: اهلا

 ناراام عم هل-“تءهو

 ينهد#حمي لف يدوءعجرف
 يديسو ىب ملا لأ 5 هناكم

 بدحاص لجرلا بهزنبا
 ىسءوماي لادف ةجاحلا

 ند لاق مللاقكنم بره

 انريغ يلا تهتليال انبحا
 يهوهاي دارت نات دراذاق

 لاق ةضيفلا هذه لحخداف

 د.سأ اذاف رظو لدف

 اذ هام ىلا لاقف هاكاي

 ىنابحاب ي مصادهلا دق

 يسوهأب رظناءانفااراديف

 اذاف رظنف ءاقيلاراد ىلا

 لثهءار# ةتوقاي ندةبقب

 لاقف تارم ثالثايندلا
 ٌْ ىسوعأي

 ( رءش ىءلاادهةفليقو)

 ىل لهف يقايتشا لاط

 هل 00

 ا روطلاوا امو جرخ 4

 هلانا
 | هيلع عمتجاف زك هدنع زجرذخ>أ ليقو اميف نمدب م. >البكم ةنيدملا ءاكسيف :ودو ةياوا هجم 20 | 3

 اولتقتوأ تيغاو طال اود لت [ةنيدلا متسع اذ.اع مهلا ةف ريسي مهسفن أ يف كلذ لكو م 0 0

 اهناولاق |

 ةينأك د قلقا ع ه؟لعفل ا

 ءاع قاطناف ! رأاف امد تناكو سون أي هدا

 ١ ماها نم دوا هارب نا انو#2 قير طاا٠ نع | كوع ايف س4 ةنب داا باب ىنأ < قدرد مئاهت ماب عدا فيك || أ

 ارتدنام * الامثوانبع راظنف ايفذتسم اهماا رظن ١ لءجو |

 اواق مو ضع! وأ اموي ان 31 اولاق أ 14 3 ك ضبا مهضعب لاف مهنيب اول 1 قدا اود 1 ىااَدْلم الاى

 اذا < مدا عا دعبأو رفككت ”الف هللا اوقالمؤكنا اوملعا 0 | ها كم لاتف لف كلذدسرلا اش

 ْح اوادحا كب نرءشت الر تفطادو وبا !+ اهمانعلاقيام مب نردلا اولا ا>يلعاياوناق مث مث ادغ مك اعد

 ناكاك< ادع لعل ءففاعأر رج ان> رص أدق ال اق ناكمناف سمأ هب انتئج ىذلام امطااىلع ان دزودب ان:ةاواماع طانل

 عياطبت رضوا مه« م تناك يتلا مقفل ن نهقروذ>أم اهيفركت

 بان نعةعوزي» 5 ءاجح ىأرف وكلاب ابار 00 املف اد را> اذ

 ةئاماثب كلذ لبق اوكلهذق هلهاو سون ايقدن ا حلاص ااديءاارهشي الو راب سوت ايق د ىلادب بهذيف فرءيف

 بجعاهآر املذناءالا لهالةمالع ب ابلار ملظ قوف يأرف هرصب عفر ةنبد'ا باب ا>يلع يأر انف هيد

 1 |( اور انمرخا بابل لوو ب اهلا كلذ ك
 لبق اونوكي مل نيثدحم نب 0 انيأرو اهفرع ل , دما نإ هل لذ لءجن كلذ لثم ىأرف

 هلل بجتمتا لمج) 1 مىأىذلا باب ايلا عجر هنامتناري> نا هيلا ليك وبجتدتا و يك : لءجأ كلذ

 كلو امي نوفذتءسإ وةمالملا هذه نوف نو 1 لا نكس وأ ةيشءدذ هاما ىردش 8 ودسفن نيب و

 نيب ىشع لعجف ةنيدملا لخ د مثهسأر ىلع هلهجو هء اك ذخاف نإ مل هنا يري من ملا- ىلءأ ةره اظاهنافمورلا

 ْ [نكم ماقف ناري> هن |يارواقرفهدازذ 92 رهنب يسرع م ساب نوذلحا د اذ عم هسا وهو اهقوس لها رهظا

 ا دحا ضراالا لع سالف س مآةيشعاما اذهاميررا امهّللاو ؛هسذأ :قلوةب وهو ةندااذ اردد ىلاهرهظ

 ةذي دملاب تسيله ده لعل سفن ىفلاق مث ى شيال و يسيعركذي ناسن !لكعم اف ةادغاا اماو لتقالاى ميعرك ذي

 ناريخاك م اقف انتنيدم برقر ةنب دم لعا امّلاو مب:مادحاو فرعاالو اهلها مالك عيسأ ىلا اهفرعأ

 0000 لنوم لا ىفايقني دملاهذه م ءاامهلل اقف ةنيدملال هأ ن نم يتفىفلدنامث | جو هجوتيال

 هب ث دحام اذه كالهافرش ىنيصي نا لبق اهنم جورخلا ردااناىل ق< هللاو ىلقعبهذا ارماوا | سم ىف

 ناك! ىن نطفي نا لبق ةني ملا نءج ورنا تاجعوالاةو قافا من # هيف مهام مط نيبر ىت> هب احصا اذيلع

 هللا ديعاي لاقو مهنمالج راهاطءاف هعمتن اكىتااقرولا َج رخام ماعطلا نوءيس نيذلا نمان دفل سنك

 هب احرص أ نه لجر ىلا محرط مئاهنم بجعتفامشقنو قرولا برض ىلارظنو لج راااه ذخاف اماعط هدهب يندب

 مهضع لوقي و نورواشتي ولج مث امنم نو ,جءتيف لجر ىلا لجر نم مهناب اهنو> راطتناول .ج مئاهياارظنف
 اقرف قرفدإجأنمنورواشتي مهآراملف لي وطن امز ذنمض رالا يف ازي؟باصأ دق لجرلا |ذهنا ضبل
 سون ايقد مك !مىلاد وبهذب نا نودي رياغاممناوهوفرعودهباونطفدق ممن! نظي ودعتري لءجف اديدش

 ىقرو متذخا دق اولصقنا قرفلا ديدش وهو مه لاقذ هنوفرعتي و هنوتاي 1 نورذآ س نأ لءدو لاق

 زونك نم ازنك تدجودفل هللاو كن اشامو تنأنم فاي اولاقف مكماءط يف ىل ةجاحالف اهومتكماف

 لعءف لنا كناف تدجوام كيلع فخ هيف انكر اشو هن اكمان رو انعم قاطنا انم هيف ن أدي ر”تاافنيارالا

 مهنمرذح أ تنك ءئثلك يف تءةودق لاق مثهسفن ىف بجع مطوق عم |مللف هماا كمل ء1وناطاسأاات ان

 سلو هه: قري>تف كيلع ى 2+ :سنأ كسفن يف ناظنالو تدجوام مكن نا عمم طعس ال كنا قفايهللاواولاق

 ف هوقوطو هءاسك اوذخأماكتبالهوأر لف ءيثب مربح ام ق> قرفو ميلا عجزا امو مط لوقيام ي ردب

 د



 ايحبا
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 م . دما لها ىف هبس>نأوةنإ دملا ِق 2 :ةيكسم ناكو ق اص .مانيدملا لهأن .هنالاقولو ماكتي

 هبا :اواهلهأن هاريثك فرعي أك سمأ ةيشعيف هنا نةيتسادقواوءهساذا هنوتامس مما واهلهأءا ءظع نم

 وهاميبف م مدي أ نمهصعلخيف لدا ضب هإ هيا :١ر ىهرظتن ::ناريطاك ماقوه |مبفا دحأ اهلهأ نممويلا فرعا

 | سوهرا نك آت اص نالدرامشو وامر لمو ةن دملا يييلدولاهاوطاادا وتس ل

 انيع تفتلي لمجف كلا سونايقد ىلاهباوةلطنا مهنا خيلع نظهباوقاطن |اهلف سويطرس ارحدلا مساو

 ىلاهسار عقد مكب اذا لمجف ناري او نونلا نءنو ر>س اك ه'منو رس ساناالجوالامثو

 اذه لذع هذ ل ل ”كنما>و دئعما ع جاواو اربص مويلا ىلع غرفا ضرالا ورتاومساهلا مبللا لاقوءامسلا

 نيب اميمجموقنف ىلون اي مي ءلابوو> نيب و ىباد قرف هسه يفلوق» رى ١ لء+و رايجلا

 يرءش تيلايا دب [ةا ,>الو توم ىفقرتفنالر م هّللان ر 4ك لأ مم نا اوكنل أانقؤاوت دقان :ك انافراي+ !اذه يود

 ىلادن ىنهتناف مهلا عجر ني> هسفن نعدب احص ||خيلع هل تدحام اذه. دع الما ىلاقوه له ىلعافوهأم

 لاقف ياي تددجحو يذلازنك-اا نيا اههدحا لاق مث اهنمايجعواهيلا ارظنو قرولا سويطساوشودهرا

 اننا يرداامهّللاو ن 5 اواهع رضو ةنيدملاهذه شقأو ي ؛ءاآ قر وقرولاهذهاءاوازنك تدجوام

 0 هببأ ماب اب مهايثافا م كفرعي نهو كولاَن -ىفلاق ع ىردا

 ا نا مامصحل 2 ا مدح لاةةقر

 كيبأ لاماذه ناكقدصنو 0 رنانان ظنا هللاقوادي دشارظن هيلارظنو اههدحا ماقف مكتم تلفن

 طمش ن#و اذ 7 رك هوان كن اتنأن .ظتباش مالغ تن أوةنسقن اهلئ نمرثك أاهشقنو قرولا هذه برضلو

 برضلااذه نمان دنع سلو اني دياب ةدملب 00 نئازخواهرمأ ةالوو ةنيدملا هذهةارسكلو>و قرت 6

 هللاق كالؤدللاق امل تدحو ىذلا زك اااذه ىنفرعت يت>كةثوأ مادي دشاباذع كن :بذعالر اتي دالو رد

 كلما, لءفاملاق ايش ك.كن الل ءاولافف ي دنعامع تق دص متاءفناف نعوم ل اساء ى نعى وغبنااخراع

 كال» دق كله الا نكي مو سونايقد يمسب اكلم ضرالاه جو ىلعمويلا فرعن سِلاولاق سونايقد
 ىلع يف قل صا اذدأ ساتلا نم دد>ا|ه هللاوذ ا .اعهل لاقف ةريثك نورقهده؛كاهو لب وط رهدذنم

 هم ان رهف تيغاواال حبذلاو مانصالا ة هد مع ىلءانه 1 امقد كلما ذاو ةيتفانك دقل لوقأ م

 ثور“ ايان اذاف رابجخلا ريسعأو امامط 3 ادصال يرتشال تجر >> ان متنا امفا تف :3 س٠ + طعم

 لاقاذ, لع لوقيام س وهز عم سالف ىلإ مك 3 ١ راسوحل لق ىذلا ل || 0 4 6

 قاطناف هب 0 ريهعمأثب ا 0 ىلع 1 نهب ! هذه لعل موق

 76 ها امطإ مهن + ار نال 00 خ>يلع نأاونطظ ف يكشلا فاخذ اة

 ةاوصألا اوف نودوحك م لاب بهذ وذخأ دقن أاونظف هيف ىف, ناك

 يمراظتني سو نقد ىدي نيب ن -هلاهنافا ا>لع "انا 2 اوقاطنااولاق ضب ىلعمهضعل ملستالل

 ىلع فوقودب ادصأو سومراوالا اورءشمل تك ا!قار مظ نيد سواج مهو كلذ نولوةي مهامينف 3 هيب أذ

 ( م07 - صصق )

 بسم

 هاني ارامو ةئيدملا هذه لهأ نم ميتفلاا دهام هللاو نولوةي وديلا نورظد اولءجو مهريغصو ممريبك ةنيدملا لهأ |

 ا ملو قرفةئب دملا لهأ لع عمتجا امأف مهنم موسي أم 0 مهلوةيام ىردي م اخ. لع لوك فراك طقاويف

 عمط وكيف

 ىرا-طصا

 عطتقت ام >الا و

 رارفال نمىلارارفلا فيك

 هل

 بابحالل باقلا هلوم

 عمد رابدلا ىكبي عطقنم

 لطه لماه

 امو بابحاع زجلا نمل

6 

0 
 مثدا نب مهار هاربا لاقو )

 تازن ( هب هللا انعفز

 تناكو ماشلإب |د_جسم

 ميسقلا ىللاقف ةء:اشقإوا

 قاغا ىتدح َج رخاو مق

 كل رعى اتا ذ نايلا

 ؟ا لا لاقناجه تنبا

 ليدافلا نوقرسي
 نا تفا> دقو رصحلا و

 ناكولو د>اهيف تيدبال

 ان|تلقف مثدانب ميهار "|

 لاقف مهدا نب | مهاربا

 ىتح هيف تنام ىفك
 جرخا لاف مث 30-6

 نه فر-# لجو

 يهجو ىلع ىلجر
 دجسملاج راخ نامرّح

 اناس تيأأرف ماسح ءازإب ءاز

 يفراناا قوي هجولا نس>

 تماسف مالا كلذ رون:

 مالسلا ىلع دري ملف هيلع

 قاذ_هاي لاق غرف يح

 تاغتشا نات ة>و ريجأ

 نوك ١ نا كيلع مالسلاب
 ب تاق ىل«يف انثاخ

 مهردب لاق مويلك ل



 قاادلب تونا قنادو

 دال وا ىلع مردلا ققنأ,

 مهكرتو تام هللا يف ىل 6

 5 هللا كت !ًاس لهدل تاق

 ناك معن لاق طق ة>اد

 تدضقامو ةخس نإ رشع

 ىنناب لاق يه امو ل تاق

 قفذا ني دهازلا ىلعزيك

 || لاقي نيدبا_ءااىعقافو

 تدئمتف مهدان. مهاربادل

 تودهاو هتناؤر هللا ع

 لَو ىخحااي رشب اهل ت اقف

 ىذرامو كَةج اح تدضق

 0 ايدسالا كين 1ناىل

 هز 55 نمبثوف ىيجو

 لوشي هدودع و يق: اعو

 (رءش) اة عقوف

 باق ينفده-هاوش ىدبأ

 هدهاش

 هيك اح امف هدهاشإ ىلاو

 ةلص الو نيبال هللد#لا

 يذر ىماع || ءاطع اقو)

 ك4 ,لاءه ٠م
0 3 

 ردم انةعب ( هنع هللا

 ىف هنعهللا . ضر بال لا

 الا همر راانكم : 2
 لبج ىلع ةءاق انردادف
 اهيفر هبل اند>اسا لصتال
 ةأرما معريماو سوج
 ىلع تءاطف لاق ءانس>

 ركسع ىلا ترظنفرودلا

 ايلات هللا يضر ةبا>صلا
 حيلم ااهشش تارف مهنع

 522 نإ و 2 .

 برك اعا>ش اسراف

 عراب نءطيو فيسأاب

 تاأَمو هاي هاي تلاع
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 ا || مح |[[] رح

 / تصح بيهم ههيمحع جاع ع م ةصوصعم معصب جاهم مجم

 هن اش نع دولا س مهنأ متهعماوكب 2-5 هوأراملف ىكيي وهو مويلع لخ فاخيلع مهةبسدقو فيكلاب اب

 اوظقوأاءاو ل :اوناك 50000 0 دولا مهي اع صت وهرب مهربداؤ 3

 سورا دع رأ أ ىلع لخد 5 اميف بي رالةيتا ة ةعاسلانااوهلعيلو ثءبللاةي دمصتو سائالة ب 1 اونوكيل

 اودتقف ةنيدملا لهأ أم ظع نمالاج راعدم فو !!بابب ماقف ةضف نم ما اموت 2 ساخن ن ماتوباتىأر 0

 شنوطكو سنوطرهو اذءاعو انيك سكم نااهويفان وتكم صاربعصر نمنيد>ول هيفاودجوف توراتلا

 اول لف مهنت في ناةفاخرايلاسو ايقد مهكهنماوب رهةيتفاوناك سن ١ ريطب ا! وسو ر 4 :وسو.ءادو

 معبأ ,هربدحو موناش انيك“ ع ةراجحلاب 00 ل ا رم كلل ماكم 1 'لو 0 ١|انذه

 مهتاوصأ اوءفر م مهيف ل ةيآ مهارأ ىدلا ىلاء:هللاودمخو اويجع هؤرق املف مهم 1ع رثعذ ام هدعإ نم

 سومر ًارخف مهب اين لمت مههوجو ةقرشم|سواج مهو دجحوف فوك ةيتماا ىلع اولذ د محي ساو هللا دمحب 3

 اونا يذلا نع ةيتفل'مهابن و ارضمإ مهمضما ملاكم ثتايآ نمةيآ مهارأ ىذااهللااودمحو ادوجسدب ادصأو

 نار ظت كلعل لجعا س هود حاصلا مهك- ام ىلا ا وثعب هبادصأ وسومرانامسون اد |. دمهك 1م نم

 ةئاماث نمرثك أذنم مهافو: ناك دقو هللا مهثعب ةيتف يلا نجععاف ككلم ىفهللااهرهظأ قي اءةهّللا ت 00
 ين:روىلع تأ اوطت ضرالاو تاو. سلا بروهللا ك دمحأ لاقواهم اعناك ىنلاةدسلا نم مماقربه خا ىأ م اة

 و ةنيدملا لهأ هب أيت املذ كالا سوطرطسأ حاصلا دبءالو ىثاب" الهتلمد ىذلاروذلاع ىفطت :كتمحرب

 هلل ادجس او ردو هب او> رف هعم نمو كلم لا سسو دن: ةيتقلا يار املؤ فهكدااونا ق>هءماو راسو و هيلا

 هللا نو حبس ض ردا ىلع هدب نيب سوادج مهوىكبو مهقنتعاممهمادق سيسودن:ماقو مههوجر لع

 ةكملم لود رهللاكظفحر مال !!كيلعأر ةنو هللا كعدوت د نع سو كحل رده و

 كلملا ماقدموحاو رأت فوتوأومانق جام لااومجد ذا 8 "و تالملا امدبف ني كار وغارت هب نم كذا اعأو

 ملة ااولاقفم انملا يف هو: ًااودمأ املف بهذ زمتوب 05 هد كدا ا مهيلع هب ارث لدجعف موملا

 0 كييف 5 ا افكر تافريصن باتتلاىلاو كارد نمانتا> انكشف ةمشف نمالد بهز نم نإ

 ممدنع نماو 3-0 رد نيد هللا مهبجحو |ريف اواهجف جا هس نمتدب اوتب 3؛:ي> كلملارمأ 9 هئم هلل انشعمل يت> بارتلا

 اديع مط لمجو هيف ىلصي | دجبسم فو ا باب ىلع لءدعف كلل ار هاو مميلع لح دب نادح ا روبعرا

 يب ا>مصأ ىلع 023 قوعداذيلع لاق فيك !| 0 مهنا لوقو ةئم لك :كارذأف اهظع ١

 08 لعرت ذاك هيلا اودتهم ملف مهناكم مهيلع ى مو م,>اوراودحو رهللاضبةو لذ -و مهرش داق

 نا هب رلاس ملسو هاعدللا ىلص نلاثاكوريد 1 || باد>صارب> اذمف 0 همجوهللام رك بلاط ْ

 مثوعدلا ر كتلاس رمثوغابيل كبا> ع ا امهيلا ثعبان مك !وامندلا اديف مثار ناكنالاقف مهارب

 فرط لع سلجاو :كءانك لمس ؛ |لاقموشم ' م موديلا يما كوسا لاقف كب ناءالاىلا

 حا زا عدا مترذإبأعبا ارااىلعوههدحو هللا مركبا اط ىنانب ىلع ثا 5 ١ىكلعور مع اش || ىلع ور ءاأ ءؤا ارطاند

 (١)هلب هرهأام م ك2 !او ةالصصلا هيلع يب لال مفف كءيطت نا اهرمأهللاناقدوادن ناماسأ ةريسملاء| ا>رلا

 كركلا ماقف ا اعتب نءاون داملف فيكس || باب ىلام متقلطنا ىد 2 رلا مهام

 1 ا فيكلا اولذدا نأ اك ؛امواو 4مل 5 ص. صن و هسأرك 0 هوضلار هب |نيح

 هتاكريوهللاةحرو يلع 1 كلا اولاقو اولذدف
 ؟يلعو اولاقو مومجاياوماغق مهحاورأ مهيلعهللادرف

 1 ْ مالسلا

 || | د#ىلعو اولاقف مالساا م <يلعأ ارقي سو هيلع هللا ىلد هللا دبع نب د هللا يذنا ' اولاقف هناكربو هللاةمحرو

 : را :اونه افنول ددتي م,«جاباوسلج مهنا متغلب اع 0 ل

 هيئتيلو ) قى كمت نمهدح الل يغب هالكلمه بر)ىلا#: لوقأ ضراعماذه لاح ؛ رااممتام>فهلوق 2 ) ١(



 من ةمرظع اراندقوادقو باذعا'عاوناب هما اخ نم بدمي وهو هيلع نوضرء. سانااو بصنف زول ا همنصن ا

 كتيع و: كيييو كقزرر كفاخ ىذلاوهو كريغو ككلءيذلاوهابركلناو كرينلالو ائيشك مقل

 "فيو

 ْ ا مهنا ممالسلا نم مسو هيلع هللا رصد# اؤرقااولاقومالمسالا نيد اولبقو مل-و هيلعدللا ىلص

 ا ىلاعت هللا مهييحيف مب ىدبملا نا لاقيف ىدول اج ور> دنءنامزلار>آىلا مم دقرىلا او راصو مه-جارضم

 ا حب را مهتلمحو هناك. ىلع ممنمدحاو لكس اج منةمايقلاموي ىلا نو موقيالف مهتدقر ىلا نوءجرب مهنا هل
 || هيلعدللا ىلص ينلااو"ا املذ مهنم ناك املس هيلع هللا ىلص ينناربخاف مالسلا هيلع لب ربج طببف ءاخرلا

 امدرف اوماقف معلع انما سو ميل عاناخ دهللا لو سرايا ىل افف موب اجا ىذل امومسوءدجو فيك لاقل سو

 0 مومرك ام ىلع هللا اودجواف> هللا لوس ركنا اودهشواوباناو اوباجاف كتلاسر مهنةلبو مهءمجامالسلا

 | نيبو ىني قرفتالمبللا مال او ةالمصلا هيلع لاهف مالسلا كيلع ذرة مو مويا كسر هبجوتو كجور#
 ىلا>دصا بد او قمابح او د لهب حاو ىنب> |نارهغاو ىابحاو ىرابصا |

 4 مالسا هيلع سيجرج ركذق ساحب
 | هل لاقي كلم لصوملا ىق راكلاق ىلاءلاهينم نب بهو نءهدانساب ىضلاهالادبع نب دمحدملا دبعا ,ا8نزخأ

 | سيجرج ناكونولذاهللاةياءنص دبعي ناكو ايتاءارابج ناكواملهاهل رادو !ملكماشلا كلم دق ناكو هناداز

 ١ لاملا 0 ارجات 5 اكومالااهيلعمي رم نب يسيعكراو> نءاي ةبكردادق نيط سلف لها نما ا!صاذبع

 لصوملا كال :ديرياموب جرذف هنيد نعهوذتفي نأةف م هيلع نيك تلاةندلو نمايال ناكو ةقدصلا ميظع

 ر سا يررا 2 َن 2 ماو هل ا#يىفز ١ دقر هدأ هنود هملعان اطاس كولملا كلت -ءدحال ل٠ الغل دمأا هب دم زادي لامدعءم

 هسفأ ثدحو ه.افعأو هلاهو هنم عزف عنصي ام مالسلا يلع سيجرج يأرامافر دلا كلت ىفينلأ نواف الدعس

 مل ىج هتام لهايف همسقفهلدي دمنا دارا ىذلا لاما ىلا دءعق هلة نه ار هضغب هه ىفهللايقلأو هاه

 كلعال كولن دبع كنا ملعا لاقو يلع لبقاف هسفنب كلذ لي نا بحاول ىلا هده ا ناهركو ءىشهنم قبب

 باوج نم ناكف هللا نود نمه”ديعمسانللةن.ف هتلعجحو ةبضقفلاو بهذلاهتنيزف هللا نما يش كذع ىنغيالو

 هدايعلذا هتمانب اوهدبع نب اودللا دبعانا سءجرج لا فوه نيا نمووه نمر هرهاو هلاح نع هلأ - نادل كالملا
 ىؤ راكك يلعهرثأ يؤ رالوقن ايمعزت ىذلا كبر ذاكول كلما هلل اةفرصا همااو تا بارتاا نم هيلامثرقفاو

 مالا نولفا لذعت اه! لاق مث رما مظ.تو هللا ديمحتب سيج رج هباجاف ىعاط يفوه نمو ىلو> نم ىلع ىرثأ

 لانامو ايلفوط لدستمأ هرماب ضرالاو تاوسسلات ماو ىذلا نيملاعلا برب ايش كنع ىنغيالىذلا يالا
 ىثعر ماعطا لك اي ايمدآهرم أءل يف ناكس ايلا ناف ىلاء:هّللاةيالو نم سايل'لان اء كموق ميظع هناف كت الوب
 | عم ريطب ايضرأ اي واممايكلم ايسن اراصفروتلا هاسكو شيررلا هت بنا تح ىلاءتهتلا همركاف قاوسالا ىف
 ناف ىلاعت هللا ةيالوب لانامو مب رمنب ح.يسملاب كموق ميظعهناف كة ءالوب لانامو سيطل* لدمت مأ ةكسئالملا
 هتماكب هللااهر اتخا ىنااةميطلاحورلا هده ل دعت مأن ب ربتعمالةيرآدماو هل ءجو نيمل املا ل اجر ىلع هضف ىللاءتدهللا

 اههكاف كنام ىلعو كتعيش نم تناك ا,ماف كتن ال ب تلانامو ليب رابهّليا ةي الوب تل انامو هئ اما ىلع املضفو

 عامضل' تعطق واه دف تغاوو اهم تش تن اف اهتيب ىف بالكل |ميلع تمح>اقا ىت> اهكلد ميظعت عمدللا

 اههيلا رظنا يح اءمترك ذنيذللا نياجرلاب انتئاف معقب امل سدلءيشب انثدحتل كنا كلا هللاقف اطغاصوا

 اماو ىلاعت هّللاب ةرغاا لبق نم راكنالا كءاج اما سيجرجهللاةفرشيلارمأنماذه نوكي زأ ركنا ىتاد
 | انانيموكيلاانرذعادتؤ ن< أ كالا اهل ل اقف ل زاذهلزمتف !ماهعب لء.:ناالا كاي ربل واهارت نلف نالجرلا

 ١ نيب مباذعلا نيب سدجرجريخ كالملا نا مئاهقيدص# تان ماوامتع تزيروماب ترخف كنال كبذك ا

 قطن الورص بالو عم بال مصأ هقلخ نم قلخ يلا ت دمعاما كن اونوكي نك« يشا لاقاذاو فني وكرضي

 نأ تاق كالابامامتي راحاط

 تلاقف حتف دق اننصح

 كلذ فيكو ةيراجلا
 ةعاس دعب ني رتس تلاذف

 اليبس كيلا دجأ له |

 انيلارهالغأا نصا ىماست

 اما تلافف هلل نطابلاو
 ناايااامار هفرءافره اظأا !|

 هللهني مست كباق لاةوهاف
 هعزاد_حوب نب رةنو

 ل1 هنكلا) :كتاحزاف

 لّكخد اماف كركسب

 اميلع ضرعءو نصخلا

 ةأرماىنا تلاق مالسالا
 يف له ةيهلا ةريثك
 كنمربك ا وه نمك ركع

 مدن لاق هيدي لعل سا يت>

 امم و ركشملا عم تار اف

 تلخد يح ةريثك لاوما
 ىضر باطلا نب رمعىلع

 انهه له تلاقف_:ءدللا

 ىلع ملسا, ى> كنم ربكا

 هللا لوسردهم معن لاق هل كلا

 اذهو ملسو هيلع هللا لص

 ىلعالا ملال تلاقهربق

 هربق لدنع تساجف هيد

 الاهلاال را دهسضا تلاقو
 مث هللالوسرا د ناودهللا
 راد نه تجرخ تلاق
 ىشخاىنا ريغ رفا

 مالسالا دعب عقا نا

 كبر لاساف ةيصعملا يف

 ال نا كل_برا ىذلا

 تعضو مث لاق هيصعا
 ربقلا طئا> ىلع اهدخ

 10ج
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 لاق اهتعأس نذ تاهو

 ناىوطه.عهللايذررمت

 ا ةحن رتسم ه>راودو تام

 || هللا يضر يامل نم

 لاقو) مهم انعو هرب ةمهنع

 هللا ىذر ىرمدملانونلاوذ

 ةيدابلا يف تنار ( هنع

 بيغيو ةرم حولي الظ

 روةسم صخشلاو ىرذا

 كيلع هللا تأقف ين-ع

 امزالا لكظلا كاف

 ل ك1 رهبظا

 يم اذاف رهظف لاق كارا
 نونلااذاي تلاقف ةأرما

 عنصت امكلوضف رثك | ام

 بحا ىلا تاقن ىل
 عل تلاقف نتشساسلا
 أ تافف هاوس تيبحا

 ىل اء هللا ىلا ان رقت عبدا

 كنب قرف ىاو تااقف
 ذامانصالا ةدبع نيدو

 انوب رقيل الام ديعن اماولاق

 تبج.تف لاق ينلذ هللا ىلا

 يف نح اميبف اههالك نم
 تءاج او 0

5027 

 آم تلاقؤ نيكحضت

 نسم الا

 قول
 ناك للعبجو -ق3تأقف

 مثمعت تااقفاناهّلا ىلا

 ءامسلا ىلا اهفرط تعدفر

 الب ءامملا عفاراي تلاقو
 ةركتف لعوه نمأي دامت

 ا 27 دل 2 17 ا ع ل دلل 2 صل 277 7 مص هس سمت سل رو مم م وم ممل - :اه قس دايعلا

 مق

 تدصنو ترس أذل ضرالا والا هر تلازم نوفاك نا هللاقف نولف ال للا"

 لءجوهلت يصنف ةبش# رمأو هللا بسو همتشو بضغ كالا ا! همساملف نوءاملا سد: || اا افالاوىل

 لخلاب كالذ لالخ يف هيلع حضفتو» ةورءوهداجو هم مطقت قدح هدسج امش دف دي دحلا طا.ث ما اويلع

 ديدد نم ريمأسم ةتسارها هلتقب مأع كلذذا كلما ىارامؤكالطلاو , مالا كلذن .مءالااءهظفدف لدراو

 مل هنا كلذ يار املف كالا مل الا نم م له حةءغامدلاس ىتح ةسارامب ره سفاران تامج ىتح تيمح اف

 هيف لزب لفهولع قبيطاوهفوجيف لخدا ةهبرمأ ارانهلءجاذاّ تح هب ءاعدقواف سات نم ضوحب رها هلم

 لافؤ هب بذعت ىذلا باذملااذه ماد اما 00 25 هلل اقو ب اع إم 3 ,لكلذىأر ال رح درب قدح

 هس: ىلع هفا>ورشلا نقي اكلذ هل لاق انيك اوال از ووضو ينعابادعلا ل هب كترب>ا يذلا ىنرنا

 سانلا ملكي نجس !!ىفاةيلط هتكرت ناك كذاهموق نم لما هلل [ةف نجعسلا ي يفنهدا 2 نأ ىلعدي ًارعجأ و هكسامو ا

 8 ىلع حمطبف هب نماف شانلا در عن ,جسلا ىف باذعب هلرم نكلو كي اع مهم لو : :ناكشوأ

 0 ار سةر مايرمأودتو !منمنكر لكىف ديد> نمدانوا ةعب راديلجرو هيدي يف هدتوا

 ليالا ةكردأ اهلفرجحلاتحنادتوم كلذ هموب لظفالدر رشعةين 'ةناوطسالا كلت :ىلع لونا مث هرهظ

 رجحلا هنع عطقف ي >حولا هب ءاجام ل وأو! !اىلاعتهشلاهديااملو أكل ذو اكلم هيلا ىلاعتهّللا لعد

 قحلا هل لاق مثنجمساا نهدجرخ أ حبص أاملفرصنلاب هر ةبوهاقسو ةمعطاوهيلجرو هدي نمدأت :والا عزنو

 نيذنس عبس ساذه يودعب كتيلتب | دق ىنافرم ةباو ربصا كلوي هللا نافداوج ق> هللا يف هده اج كو دب

 كحور تاقن ةمبارلاةلتقلا ىف ناك اذاف ك>ور كيلا درأ كلذ لك يفو تارمع دا نيف كالتةيو كذب
 سيجر جي كنملاهل ل أف ىلاءت هللا ىلا مثو عد مه. ٌر لء ساجرج فقو دقوالااورعشب ملف ءار>اكتةفواو

 فانصا اعدو اظيغءىلم كلذدل لاق املذ كن اطاس قوف هن طا يذلا ينجرخ ا لاقف نجلا نهكجرخا نم

 عاب اهم” امي هس ىلع لبق ا مثاعزجو ةفيخ هسفن ىف سجو أ سدجرج اه'راملف اعيش اهم ل مل
 هسار قرفم لعافي ءاوءمضو مهنا مهو ديا نيديشخ ند هودمكإلا م لاقدب , اةعنزم 00 مهو هتوص

 َىَح باذعلا

 دوساةءيسدل اوعبو امطق اهوءطقف هئازجأ ىلا و ودمع م نيأز 0 اجر نيب ن ١مطقس ج يت> هورمثناف

 زع هللا ادرما اهو<ىوهاهلفاميلا هدسكاو هرف هب ادع فذ ةص' نماقف صاتأ 0 اك ةب راض

 كر دااملفا,زامةنوم لوا تناكواتي«هموي لظنملالا هيقت اهنئارب ىلع تماقوا,قانعاو اب سرب تعضخن لد-و
 اكلم هلهّللا ل سراو هحور هيلا هللادر مثداو مس يت> ض.: ,؛ ىلا هضعإ مهو هوعطق ىذلا ه دج هلدللا عمج لع الا

 معادللاق كد لاق سدجر جاي كل لا هل ل :اقاو>مصا امفرص: 5 ردن و اةسوهمعطاف بجلا ره نهدجر خاف

 قد>هّللافهدهادو كود.ب قملانج 52 1 قرم كج رخأ قلاع مدآ ام هللا قاخ يااةردقلا نا

 ىلع فوكعمو سيجرج لبقادقوالا ور الا هبادص او كلم ارءشب ! ماق نإ ! رباصلاتوهتمر هدأ,ج

 لجرلا اذه هبش ام كلا لاقالبةمسيجرج ىلا اورظناوضداءاف سيج رج توءاحرف هوءنص دق ,طديع
 وهلب 00 تيه ةلقو دع رزوك-ىلاذ ور: الا اةحوه سيل كل لاقذوه هناك راكع 2

 لاقاملفك اراام 1 رأ يذلا ماظعلا برلا ىلا اوملهف هتردقب ىللامتهللا ىنايحاف ماد ع :انق أ م ء.فانأ
 ءاجاملف ةرحلانم كلل ادلب ناكنمهلاوء.جن ؟تيعا رحسرح> اساولاقو ضع ىلا مهضعب لبقأ كالذ مه
 ثقت هب ىتأ !هافرقبلا نمروثب ىل عدا لاقف ىنيعرسر ام كرح سريبكن مىلع ضرعا مجريبكل كاملا لاق ةرحسلا
 تداورذب و كلر رد اعدم ناروثوهاذاف ىرخالاذذالا ف خفن مث نيتنثاب تقذناف ة ءاذأ ىدحاز

 لهشكاللا مهلا ةؤنورب مهوةدحاو ةعاسف كلذ لكريخو نجعو نهيطو ىرذو سا دوادصحو عررلا

 ءام
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 |_ن نم حدقب ىل عدار >أ طرقا 2الا قم أ بطتتلاو ىار> املا لاقفةباذ رضج رجل خسع نا ردقت 0

 1 ينوب 1+ يبس ييرحسع + «



 ل 2

 86 رذآىلع قا قدح س هجر دج هل رمثف هإ رشرنا هيلعمرعا كلءلل لاق مث :ر>اسأا هيف ثفن ح دع اان أمد ءام

 بارشلا اذهب ىل هللا فطف تةطءدق تنك اريخالادجا املاقد < اذامر>اسلأه لاق هزم غرفاملف

 كالثم الجر سب اق: تنكوا كن! كلملا اهيا لعاهللاقو نما ىلعرحاسلا ىلبةا كلذ لاق ملف ميلعدب ىناوقو
 ا أرهاتناك دقو مارب ال يذلا كلم وشهر ”ضراللار تاومساا أ >> سإ اق كذ 5 اوءعاغ تاكا

 هل تأ مو تايلور فا دشاقوهو هه د اف بج كل منصب امو س د 0 ةك

 ناهللاوءدتو ينحرتا كة دعت افاءميلع ا اروثالا لام ىل ِ ىب مرة ةنك ارما ازا سدجرد اي

 كا هذاا لاقوا اصعاهادعأا ن 'ام' ام رو'اطي< ناهللااعو مث أذ ع ع املو ىروث ىل يمي

 ةعمدس لنه ا امدق ىر ونا ل ترج !اةف ىلا ءت هللا نذانارمحا ل لوقو ءاصعلا هل ماء عيعر هاف كب روث

 ناموقي أمهناف امص« |! همت ع رقواريسي ًايشالا اههنم ي دم مولا لاعفم ايا امهندد ويا عام اكل اهمتقز » رمايأ

 رءشو |مهددعا نقذا مرو : نماط ادبءىثلرازاكو اممعرصمتنأق 7-0 3 ارملا تةلطناف ىل اع هللان ذاب

 1 نذاب ناروثأا ماَقف اهرمأ © تلاقواص٠ !ااءمةعرقو هر2َ هيلا لا امهدحا تءعمجف رح ل |

 ناكو كلما بادصأ نم لج رلاق لاقام كلمالرحاس |!لاقأملو كلذب ريخلا م ءموأ 2 يد امهيلعتنمعو

 عيب اذع هيلا ل صب ملف دومتب دعدق ؟ اور حسااىلع لجر || ادهرمإ مءص ودق 237 كيملادنع مهمظعأ

 لجرمالك- !كءالكناهلاولامف طقأ اتيمارحاوا توملاه سفن ز ءأردب ارحاس متي أرلوف تع ملف هومتلتقو

 هباحصاو كالملا هيلا مافف نودقتعت  ءىراب قادهشأو هللا ثنمآ لاقف ديلا كاووتس | هلءلف هيلا ايصدق

 ناولاممب ذعي لزا 00 لاكلل !دمعفاودمآ فال آذعب رأس يجرج ع 0 الذ ذموقلاىأراماف هولتَمف رجانخلاب

 1 ءالؤه كبا>صاك للا >5 كب 1 توعد اه نسيج رك لاق رت غرفاملف ,ه هانفأ < ىح> باذعلا

 سرا هل لاقب مث .ظعنم لجردل ل اقف مطاحآ تن اح د منع د يناب ىل> اير حلا

 0 هاهعأ. هنا ارماك الأ أس ىلاو ه دعي مثقال أدبيا يوم كاذب جابت لا : |

 عراف ىَش راجشانه فإ اعءصو حادقأ اهي ١ عا را را او>موقن و2 كتيفكو

 هقروو ا ود | ا,نمدوع لك فزءيف ءارضخ دوم: ةر ملوأ اهأدب كقاوالاوىسار تك || هده ءىشذي كب ر

 نهاودرب و لجن هزعدللا اعدف نيه هلا لعدن اوكياعوزعازإ ١ زعار ه1 تل اسددل سدجرجهللاقفهرهزو

 ثتقروار تتء- مما او م>-الا تسداتو أب ةورعتخ> اسوا ملك ىتاوالاو ىسار 4 1 كال ترضخا > مهاكم

 اذه مب عا انا لاقف ين 2 : ام ةملع ى : ىذلا سياخ مط بدا كالذىلا اورظ أملف ترغ "او ترهزأو

 اصاص رواطفناه اني رف رجال ةروص هنم عنضف ساحت ىلا دمتدن أمد ا رانااذعرداسلا

 6 ةلكب اذو تب حلا ى> ةروصلا ىلع دقوأ مأ 1 !,نوج فوشحلا عم سددر جلخدأم | ادعم ةرزو ءاتي ريكو

 هع فدوساا اناحعرس 00 الفافصاءا رثلال سرأ سيجرج تاماملفاهفوج يف ساجر ج طاتخاواهيف

 ص رالاو اع ا! نيبام دوسأ يت جحام' قو اجاجع مثدالب تالماراصعأ هللا ل سراو قعاوصو قرا د- دعر

 جااةر روصلا ل هت ا لولا مااو ليللاٍس نواصفيال ةماظلا كات فني نيا اوكف

 نيقعا ص 0 0 اّثاا نه | معورن“ ع | 0 اذا + 3

 نم مخ مانام بق ناةروبقلا ذه اذ : ومان 1 ي< هعداف عاصيإ يب 000 بريجاعالا ا

 1 يد 0 و حفصلااذه منعها حفصي امنا تن ل سيم>رج هللا ةف و ةرعنال نم م ممذم وهقرعت

 ىلع سيجرج لبق و تافرما اضع ىهوت شه فرويفاابر ماها مثهيضغاماوءجوت- :ذ ةجح ؟يلعنوكتلالا ظ

| 
3 

 ظ

 ةنؤم مهتيفك الا ىدادو بيس يسلب
 اممالك ما لاق ىداءالا

 ءادعالا هللا بهذا يح

 بهذو نامالا ءاحو

 ينع تباغ م يدرأا

 هللا يضر اهرا ملف

 هنآ (ليقر) امنع ىلاعت
 باش ليئارساينن فذاك

 ىداعملاب همست ىلت فرسه

 00 نم ودجر
 قوهو ةافولا هترضخ

 بلا ثا لع ةبارح
 الأ ىلاع: هللا ' ىجواف
 أمين ىلعو هيلع ىدوه

 مال لاو ةالصلا لمغفا
 قاياوانءايلو نا ىدوهان

 ناكم يف توم لا هرغ> دق

 هل--غو هرذحاف اذك |
 لقو هيلع. صو هنفكو

 كا ككمم) ناك نيك

 ىل_معي

 لوثارم ها ين-؛ يف ىدوه
 هيلا اورظن املف هورضش

 اذههّللا يناياولاقو هوذرع

 ىذلا قءافلا نالف
 ىهو»ه بجعتث هانجرخا|

 ىلاع" هللا ىحو اف كالذ نم

 الدنك-١ وقدص

 يدانف هيلع

 مهناهيلا

 «د-ه ةافولا هترذح

 ملذالاءثوانيع رظن ةرخلا

 ةبيرغدسفت ىاروادحار 0

 هرمكك ذه ةلملد ةد_ي>و

 ىلا لاقوىلا هرصن عفرف 8

 دبع يالودو ىديسو
 ق برغ كديبع ند

 وأ تدع واف كدالب

 تك ىف دي زب ىباذع



 هكا كلا
 تاالا ءاجر ىل سلو

 تازلاامؤأ تعمرس دقو

 م>رااروفنلا"ا ىنالوقت
 هدرا نأ ن_س## ناك |

 ل-سوأ دقو ىسوداي

 فزعو ىلا عرضتو ىف
 ه ول ىلال-جو
 نلكماز٠ كول

 اناو هل مهتةبهول ضرالا

 (يورو) م>رلا روفغاا

 ليئارسا ين-؛يف ناك هلا

 هركي ناكو رابج كإ»
 يداو ةقدصلاو ءارقفلا

 قدشت نهلكذتي دما ف

 ناكو هدب تعءطق ءىّشإ

 ةسااض ةأرقا هتيدلاف
 اممو ابجوز تام
 لزدغت تاكف نادل

 أةيقد موإ لكل ع رلتتو

 صارقأ ةثالث هم لهو

 ىه ايف نيدلواو اذ

 لأاسرهذا ةلاؤا كا: ىلع

 امصرق هتطعاف امابب

 لك الك تلق
 انو_> ك_حا دنع

 هل ح> او كلا

 ضيف راك املف يذهو

 صرة جرخا قب راعلا

 ناوعا ض.بهيقاف هلكابل
 كانا نيانمهللاقو كلملا
 همتاعألاقف فرغ رئااذه

 ند ةماع

 هماع ضريقف ةأربما

 ا هرب از كاملا ىلا هن عجرو

 1 دو الك دعك

 ؟ةذذ

 ل

 اذك نامزيف لاق تم ىتم لاق لد و'يحسأ سيجرجايناقف كو | أم خ..شاي رسوب رجال ل اقفري خيش

 الز اك ة ةريثؤ مدت زوجت تدإ يبا )اب ور ليف نئاعملاو عوجلا الادب هود ذع ؛ةوالاو *ى“اب *تاذعأا

 عوجل اهب غن أ. ءلفاارشالو ءاماعطد أ دنع نم هلذ دواصونالاوناكوأ م ىفهوريصحف دعقم مك أم اردمأ ىمتانبا

 جرخاسوادكوا دك دنمم 5 اهطلا ان دوعأ: هلام 2 ىذلاوالتلا مف بارع را ديد رهنو ودعملل لاق

 هّتق دصف لل ىلأ اهاعدقال تاو *ب دمعت هايأ لاق رمل تلاق ىلا م هللا نيف ردت له س.جرج اهل لاذ ًايشكل سل ْ

 ا

 ا 5 5 - :
 | فانصأ ند يقبام ١ وأاق لمذام يلا هب حص اوكاملار طناماف ماعةئاممب ١ راآدنمتامدقوهاذافاو.هلاذكو

| 

 ْ ءاعدلا ىلع لبقاف تيباا 1 ن6 ةسااب بشن هه ةماعد أه دق راكو ا ثدل باط' تتةلطنا |منأمث أ

 ىدربلا لئموهدزا لاو ةيبوملاا تت جد أامئناك يت> فرءتوا لكؤت ةهك افلكدل تب 2 0 ١٠١ ترضخاف أ

 ا كاران دغر لك اما امفوهوزوجما تايقافءقوف ن نم هلظأ تيبلا قوف نم «عر ,ذذماعدالرمظو ماد هانز وكي

 ا ىباىفشي نام م .براااذه عداف عو+ |تيب يف كح ءط أ ىذلاب تن مآ لاق هدد دان أهتم قف تدخح ىذلا

 ١ 000 | قاطاهلتا اقف عم ف هين ذأ يف ثفنو رصب اف هينيع ف قصيف هتن داف ىنةهيندا اطل

 ا ىلالاةف ةرجشأا ىلعهرمهب عق وذا هتنيدمىف ريس امو 8 رخدق كلل اناك ءامظع اموي هلن اف هب ندا اطالانت

 ا هبذمنا تدرأ ىذلا رحاسلاك ]| ذ. تتين ةرجشلا كا ناةلاولاقفهب !بفرعأ تنك امناك# ارت

 ظ م دهف تريلا كلخار ءافامبااط ى 4 شو ةريةقلا ةري -ازوجماعيشأ وامن 0 ا ثاماومف عوجلاب

 ظ رماو م ةرعالوأ تناك ا اهدرو ةرجشلا هللا نمي 0 طقب ا هلق عطدت دا ةردج لاب و

 لع. || لفسأ قلءجو اناوطسارقواف لج»ب رمأو 008 ةعرانشدتواو ءيحو ىلع حطيف سيجر# |

 عطق ثالث عطقناف اه 8 >2 سجرجو ةددحاو ةضمن لجءلاب ت.ض منفار و نيد نار ا رافشو رجانخ ا

 رحعبلايفهو ردف الاجر هءم ثعب و داتا كللدا تندف نان راتداعي ج»رانلاىف تيءاذقر# نأة ع طق روهاق

 بيطاادسجلا اذه نم كيفام 0 نأ َِك رهاب هللا أراب مكن ءانوصاوعمت يف ة>مهناك هنعا ارد 1 اق

 ةدحاو 5 ةربص دامرلار اص يتح هت ةعمج مرد لا ند :حر حاف ماي رلا هللا لس 3 ناك ه ديعأدي رأىناف

 ربخ 0 :>رج عجر واوءجرف دسأ رض ةاياربذم رسادج رج هذه عج ,>ا يرد نال: 0

 عار كلوىل ريخوهامف كال له رسيجر جاي كالا اهل لاقف هتنمج ىذلا م رلاو هوه هءيدلا توصلنا

 50 ةدجعد نولفال دج سأ ن .<<-|و كب ثنمآو لدعم "ال ىن' ,'ق 3غ .اغك ناس انلالوة:نأ الواو

 ماقو هلوقب كلا حرفف كهنص ىلع ىنلخ داف تلءعف تؤ شامبد مم. هلل. هف كرش ام ل ةأى نام ةدحاوةاشال

 ال ةليللاهذه ت دتالو مويا اذهل ظن نا كيلع مزع هللاقو 0 وهياجرو ندب لبقو ديأأ

 0 هل ىل> اف ىلع كت دارك س انلاىري و باذعاابصو كنعبهذيو حبب رتسن د مار « ينو ىثارف

 ةارما دتءم ساملف دست حا ناودوب زااأرقي وىلكنم اق ليالا هكردا اذا يتح سيج رج هيف لظف

 ثمتكف اهرمأ اوهب تنم افناع : الا ىلا ساجر جاه! اءدف ىكبت هفاخ ىهوالا رعشب ملف الت ؛اعدسا كلما

 لمحت تجرخ كالذبز وجءلا ثءم-املفاط دج سوا هما ىلاهبادغ ح.بصلا حيصا نا املف |مناعإ
 هعم سأنلا لخدو مانصالا تبب سيجرج لخ داملف روس رد رم خب و'اهقت اعزعامتا

 قاطتف ةمسإب زوجملانب اعد سنجر >-اه رنا ىاتاح رقأاعق:اعىلع اهنب اوزوجءااازاواورظأ

 ظ كلذ لبق ضرالا أطيب نانإد ءءاجر لع يثءهمأ ق:اعنعم>:قامث طق 0 نكبلو هناح و

 | اهن لع فيك مالقلالاقر 1 تام ددس 0 00 موبهذزم 0
 لعامصنوميس دئهوب ىه

 اهل ق هلل اقف مان

 نأ



 ىلا جرحدتت تلق كلذمالعلا اهلاق ملف هيتبجا الا كناخ يذلاب كيلعمزمي و كلاس وق دينا ْ

 0 ما يبس

 مفيش

 فوج نم هللا زعل سلبا 0 فسد هلجرب ضرالا ضكرهمأا تهتن | املف سيجرج ْ

 هللاقف سيد رجهملكو هل عضخف هتيصانب ذخأ سيجرجب رم املف فسحلا نم اقرفاب راه اهنممص
 ك.مسانلا كال مو كل هل كلمت داع كل ىذلاامن وعام ا قال اوة جالا حورلا اه ينربخأ سيجرج
 نيب و سمشلا هياع تق رشا ام نيب تريخول هللا هنعل سدملا اهل لاةف موجصلا نرريصت كدنجو كن ال.:تنأو !

 مدآ كيبال دحسىلاعت للا نا سدجر جاي أ :ملاقاحلا عيمج هيزذلت ام عيمج لثم كلذ ىف ةذللاو ةوهشلا

 هليبس بخ اذه لاق الذ لات هنمريخ انأتلقو دوجسلا نم تعنتماو مهلك هلاودج ف ةكالملا عسمج

 سيجر جاي كلملالاةفادب أنو رك ذيامفا هدعإ هلخ ديالو مص فوج دئهوي نم سيلب | لخ دا سيجرج
 تعنتمال ةلطآ تناكولا ما لءتلو ريتعتل كلذ تلءفاعا سيج .رجلاقف يتَطآ تكلل»أو ىنتعدخو ينتررغ
 لاقاماف ىف رىنكامامالا كإإ .أ ال فعض قولختان ااعاو ىنءاهسفن عنع ملة اب كلي و كنق فيك ىنم
 ىلا ربدلاو سيجرج لاعف أم تددعو اهماعا نعمه تفشكو مهتماكو كلل. ةأرم!تابقأ سيجرجا ده
 فسخ اك ضرالا ؟ب ف-خيف ةوعدالا لجرلااذه نم نو رظتناام مهتلاقواهايا ىلاعت هللا ممارأ
 ةليل ورحاسا اذه كالضأام عرس رسأامةردنكسااي كب و كل ااه لاقف م ولام هللا هللا ع <فانصأب

 هظاي وكب هرفظي فاك هللا تيأر اماهلتل اقف ءىثإ ىمرفظب لذ نيذس موس نم هيساقاانأو ةدحاو

 ىلع تلم كلزدنع كلملامب رمأ ممالك ع.ساملف نطوم لك ينكيملع ةجنخلاو حالفاهل نوكيف كيلع '
 عداتلاق اهلل آ امل سدجرج ىلع تالعج ياا طاشمالا |ميلعتاعجو اهيلع قاع ناك يتأ رسب جرج ةبشخ

 اهلاةف تكحرض تراظناملف كقوذ ىرظنا!هلاقف باذعلا ىنلآ دق ىلاف ىنع فةخيف سيجرجاي كب ر

 |ملو ىدور جو رجه نوراظتن 3و 0 جات أمههم ي ةرن نامت ىذلاامكالم لا

 ءاعدلا لع سيجرج لب 5 اهدكف ردتلا ضيقأ ملف ةنجلا ىلا اهم دءرص مث جاتلا كلذب اهاني زامحو رتجرخ |

 ةحارلا هيف ين دع تنك ىذلا ىمايأرخ آذوفءادهشلا لزانم ىفوطعتلا 5. 0 هرك أتن أ مهللالاقو ا

 ل لزم يت>اذه قاكم ن .ملو زاالوىحو رض. .ة:الز أ كلأس أىنا موالااين :دلا« الب نم

 مهلا كيف قو دعو قوماظ مناف يف خمعهدب رقثو يردص هب ىفشن قدوف لبقالام كتمقن ءكت اول

 هتبجأو ءتمخرو هنعتجرفالا ي هان كل لستات ١ ورك ديف بر 0 3 و عادىدسب اوعدي ال نأ كلأ اس و

 اطرغ فوي-!اهوب رضفهيااودمع كلذاو ًاراملفاران مهب اع هللار اطمأ ءاعدلا اذه نم غرف ملف هيف ىنتعفشو

 هللااماء>ف ادامر تراصو |!ميفام 9 دملا تقرتحا منه دعوام ةعب ارلا لَم ةلابهللاهمطعمل قي رخل اة دش نم

 رهدلانمانامزت :كفاهلفاساويلاع لجو ضرالا هجو نم

 لاق كالملاةارماو افلا نيثالثوةعب رأهءم لتقو سيجرجي نقلل ند عيج ناكوادي دشامة-مةسالا د

 رعأهللاو فئاوطلا كولم مايأ يف سيجرج ةصق تناكوذاةسالا
 ١ مالسااهيلع ىب لانوسهد ةصق ا 4

 نان نعهدانسابىقار ءااورمعوب أ (انريخأ) رهشش فنا نمريخ يل امته وق ىل ماردقلاَة] ل يفهانلز اا ىلامتهلا لاق ١

 ا روش فلاهللا ليو س يف حالا سبأ سا ارم ىفا نمالجر رك ذم سو هيلعدللا ىلد يأ لا 11 حمم ىأ

 فا نمريخر دفا ةيلردقلاةليلام كارد اموردقلا هل يف الز األ لاتقل لزناق كلذنمنومل لا بجستف ظ
 نع (انربخأ) ىلاءتهللا ليبسيف حالما اهيف لجرلا س ناقش نبع هدأ: نأ يضلاهّللادبع هر أهل هّللا ]دس السلا >رلا دل ّجاارهش

 ا همشرال نتنم ناخدو ران اهتحن نم 0

 | نك مىل عقيلهناو هلك كلذ ىلع هتك ه ت ترتخال هتاالضو مد آ ينب نهدحاز ةكله نيبو اع

 م 6 6م م ا همأ تناك وليحنالا لهأ نماماسم ف ناك وسم نب نو-_.شدللاقب ورلاىرق ةيرقلهأن ا
 هم و

 1 اميطعي نا كل رد هزا

 ص وع

 كلملا دنع اهرريضد>ام

 كرد لم] ١ انشط ' لافَف

 أهدي

 ابقنع فت قلعو تءطقم

 اتق هبت

 اءقب رما مث ءادنلا

 تماقاواطزيم ىلات ءاجف

 هع اصث اكو هللا دبعت

 تمانو ترطفانا ىلا ةمئاق

 ىلا هلل ةرك اش ىهو

 حبصلا حيصا الذ

 ناي لاتو ري-ةف رم

 همت ةقدصب قدصت

 صضءارقا

 وهو بهذف اهدالوا

 3 اص رو هنطع ف

 هذه ىنعهللا قىزد لوقي

 ا 05 اخ ةارملا
 هعوسف تقدصت 17 ١

 ضبقف كلملا مادخ دحا

 لإ هني ىو .:هنخلع

 اهي ]رضتحاب :رسماف كلملا
 رءاف هيدي نيب ترضحف

 ير_خالا اهدي عطقب

 الزنج تنانو تءطقف

 ن٠ لو, لئاسإ اذاو
 عئاجلا ىلع قد_صتقي

 فاط ىذلا نيكسملا
 دحا هطعي لذ ةنيدملاهذه

 لاق ةد>اوةمقلاءلاها نم

 هيلاتجرخا هت. هساملو

 اذاف يدمو هذخاف اصرق

 كلملاذاوعا نه ل-جرب
 اا او ةلع ضبقف
 هر هريخاف كأملا
 م لاقف
 تدعافاو املجر عطقب

 اذاو ةل_يالا كلت

 رهاو هلت مل ىل

8 0 0 



 قدصتي نمايلوقي لثا-ب
 || هل ىذلا نيكسلاريتفلا لع
 ٍ هل سلو رفاموهوةدم

 ضراإلا تاينالا توق

 اصرق هتطعاو تفوز

 ع هرب اف كلملا مدن هآرق

 عطقب رماف ةأرملا نه ناك
 تماقاف ىرخالا اهلجر

 ءاج املف ترطفا نا ىلا

 ىلا تفحز رمجفلا

 اك اضوتتا ردبلا

 ل ةرتساف مبان نم ابرق

 اهورب ملف اهرالوا

 يح كوب# اوراصف

 نم اوجرخ رادلا

 كقاق. كاش ذأ

 فاطذذ بابا ىلع

 تار املف هث ىف هددا

 فاح تددكرا | هكا

 تعءجرف هةحات لف بئذلا
 ةدعاح ةرا ص يو

 رخالادلولا تأ رف ةركاش

 6 رحبااىلا وبك راص

 همادك ردو هيفباقنا

 قا

 ناي ا,سيكتءوو_تسا

 عئادولا هدسنع بريال

 اف لاق نيمحارلا م>رااي

 مالا كااقف

 ا تداف يح اهواعو تعا

 تجضو ءامدلا باوبا

 ريالا

 نيملاعاا برهلل سردقتااو

 لزنف ليربج لياجلا رماف
 ةم'اي اه لاقو ايلا

 ْ نرافأ . هللا

 ا كيدي درا نا نيملاعلا

 حوبستلاب

 | بر

 ٍ كرب كيدلوو كءلجرو

 ت6,

 ا مثوزغي ناكو لايمأ ة-هىلعابنم هلزنمناكوهللا نود نم اهنز دبعي ناثو أل هأ هموق ناكواريذن هتامجدق
 اهريغب مساقليال ةفدجلاب مهيفل مهلناقاذاناكو لاومالا بيصي و يمسي ومهنم لتقيف هللايف ممدهاب وهدحو
 ىطءأدةناكو يور د هنم برشيف ب لءءامر جا نهةلر جفت |شطعو بهتف هول: اقومملتاف اذاذاكو
 ىلع هن نوردقي.الو هتجاح مهنم بيصي روش فا هللا قمم ده 5 هريغالوديد> هفثوي ال ناكو شطبلايفةوق

 ؟اهقثوأانأ تلاقوم.ةباحاف كلذ ىلءالعج اهاول ءدعذ هتأرمالبق نمالا هيأت الاولاةو هيلعاولاةحاف ءى

 كاذب هقنع ىلاهيدب تقثوا مان املف هذخ انف هيتان ىد هق عىلا هيدي ىغثو اف ماناذاالاولاقو اةيثوالي>اهوطعاف

 تب ارام ك:وقدهب ترج 4 تلافف الذ ت افلا لاقف هقنع نه عمقوف ديب هبذج همون نه ءبتنا | لذ لبحلا
 اولاقو دي دح نم ةعما# ميلا وا سراف ايش هنع نغي لف لبحلاب هةطإ ردق ىنامط تااقو مهياا تا سراف طق كالثم

 هدب و هقنع نم تعءقوف امدج به املف هقنع يف اهتاءج مان املف قنع ىف اهءاءجاف مان ازااهمل

 .ىشالااللاق كبلغي يش ضرالا ىف لهف طق كلثم تي.أرام كنوق برجأ تلاقاذ_ه تلعفملا-للاةف
 01 لاذق رثك ليوط رمش اذ ناكو كلذ نع كاستل زت مفدي ك اري>:اأام لاق وهاهو تلاق دحاو
 هقنع ىلا هدي تقثوا مان امن ىرءشالا ينظيغرالو ادباعي يندلغيال زا ينربخا تناك ىمأ نا كلو

 هوفقواو ينيع اوةفو هينذاو هفئااوعدجةهرذ_خاواؤاجف موقااىلاتئثءبف كلذ هقثواف هسأر رعب
 ىلا اورظنيل سانااووهاهيلع فرشأ دق مكمل ناكو نيطاسأ تاذةنيدمكد اكوةنيدملا ىلارهظ نبا سانلل

 ذخاب نأرماف ماع ةطاس نأ ساناا ىلع هوةقوأو هباولثم ني> نوسهش هللا اعدؤ هب عنصي امو نوسمش

 اوكلهفاهمف نع ةنيددملا ت راهمافاهمذجت اعمجاءمم ذجيف همم ساخااو كل أ !هياع ىتااة ني دملا دمع نه ني دوءعب
 ناك اك داعوامات هدسج نماوب اصأامو هرمعب هياعىلاهتهللا درو مهعمهتأرما اضيأ تكلهوامدهابيف
 : ملعأ هللاوإفئاوطلا كولم مايأيف نوس.شةرصق تناكو

 4 دودخالا باحصأ ةصقيف بإب ل
 كلم نارجناب ناكمنأ ساب ءنء ا نعءاطع ىورت اب الادوقولا تاذرانااد ودخالا بادكأ لق ىل ام: هللا لاق
 نيءيسإ ملسوهياع هللا ىلد ينلا دلوه لبق ةرتفاا ىف لو: رمش نب ساون وذ ف سورهل لاذإ ريح كرام ند
 هللاةي امالغد.لا ثءبفرح سلا دمل ءأ ماللغىل ثدافت ربك دق ىنا كل مال لاقريك !4ذ قزاح رح اس هل ناكو ةخس

 نع فاذتب لءجت) هين أةعاطو كالا ذعاط نهاد دب لو كاذ مالغااهركف رحسااهماعي سصماسأا نب هللا دبع

 ناكو هيجءاف هالك م.سووهدنعمالغأادعقف توصلان ->ةدارقلان س> بهاردقل رطىفذ5كو رح>اساا

 بهارلادنع سنجي هيب ىلا باقثا ازاوك سيح يذلا اهل لوةي وهب رضضيف ملا أي و بهارلا دنع ءىطدب
 ين بحل لقف ملعملا تيتا اذا بهارلا ل لاةف بهارلا ىلا كلذ مالخاا اك ثف كاط.ااماللوةي وهوبأهب رضيف
 اهب رف سانلا لعق رطاا ت.ءطق دق ةءيظعتيح دالبلا كلت ىف ذاكو للا ىف هي لاف كابأ تيت أ اذاو ىفأ

 ىتاف الق اهام رالف اهلتقافر>ا ءاارعأ نه كيلا بحأ بهارلارءأ ناكنامبللا لاقورج<اهاهرو مالغاا
 اذاف لتيتسك او ىرا هكر ءاز هغابدقوأت اشل كل را لاق مهن لاق اهتاتق تن أ بهارلا هللاةف هربخاو بهارلا
 رصيااف وفك: معنبا كلا ذانو وضرأا ىف و ص ررالاو ؛كالا..ىرب مالا زاكف رعلدنالف تيلتبا
 لاق هلا ن ف لاق ىلاءت هللا لاق اماتق ن4 لاق اللا قة تاتق تن أهل لاق و دئاق مهدءاجن ةيبخل اهل ةومالفلاب عسف

 تنكنا لاق ةرخ ال دايندلاو راهنااو ليالاو رهدأاو رس. أ 301-5 آحمد امو ضرالاو تاو.ساابر ا

 نامهللا لاقم.ن لاق للاب دو رهان كاع هللادر زا تيارامالاا هلل اقف ىرمصب ىلءدري ناهللا عدافاقداص ْ

 اذه لعف نمهللاقو ةئم بج. هآراملف كاملا لءل> رمد قالب هلزم ىلا عجرف ةرمح هلع د درافاقداص ناك ا

 نق
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 نيون
 0 ياا ا ل للا ا ا ا و

 250 4 شاالن مالغلا /لاقفا 1ه َُك ردع س ند غلب دق يف نا كلاملاهلل|ةفم الغلا 0 ىجف مالغاا لع هلد يح

 راشنملاب | علق ىلإذ كن دنع عج رادل ليةْف بهارلابع ىجف بهارل عماد تح بذي زيف قل 9س 5 او

 0 كش د دنع تت كلملا مع نبابءىج م نيتقش عقو يح هب هقشف هسارقرغم ىف ههضوو

 اريهزالاق ةوردب يا نهرفن ىلا هع دف ىلا كنذيإ دنءعجراهللاقو مالغلا ىلا تفتلا مث كلذ لم هةشؤ راشنملا

 لبجلا ىلاهب اوبهذفهو>رطافالاو هنيدزع عجرناف لبجلاةورذلاهباودمصاوا ذكواذ كل بج ىلادب

 كاهل لا ةف كلما يلا ىشع.مالغلا ءاح ملا اوك اهو اوطقسف لب اممإ فجر ةتعشاع مهزفك اهب الا لاقف

 ىه دروقر 3ةىد اوب هزا "ا ىلا هع ءؤ دف كلذ كلما ظاغق هللا مهيأ نا 0 ذام

 ىلا هباوم هذ هوقرغو ردع. ءاايفدوقْذقافالاو هب 0 هباوج+ور>بااىفهو>رطاوةنم فا

 كلملاهللاقف كاملا ىلا يثء ءاجو ١ وقرف ةنيفسلا مهب تأفكن اف تكشاع : مهينفك امبللا مالغاا لاقف رحبلا

 ف ارعو ضرالاىف هرب اثْؤو 37 :عفدلا ا و فيسلاب هولتقاكلما.ل أةؤهّللا هينافك لاك أادصا لءفام

 ناالا ىلت 23 ىلع ردق: ال كنا كلءاللات مالغ ١نأ مث ” قدحأ ىلع 7 اولعوهوظعو سءاخاا

 ينيهرأو عزج ىلع ىن ئءلصتف كريرس ىلع تناو كت 5 املهأ مجم لاق وهامولاقف هب كر مآ ام لعفت

 هيلعددي ضوؤ هغدصقف هب أصاف هللا من : لاقو هامر مث كلذ كالا لمفق م الغاا بر هللا مسا ءاالوقتو موه -

 نملاعلا برإب سانلا ن -مأ [ملؤ 14 :دالا. ناد الاوفر ماس ن 000 هللاالا هلال سانلا لافذ تامو

 هاوفا لاو ة هلا دملا باو | قاغاو كلا بضغف رذ< تنك امكب ل :هللاودق الهلل لدق مالغلا بر

 ع نهوهكرت ؟مالسالان ءعج ر نفالج رالجر لع س اننا ضرع مئاران هالمو دود>ادخو كككسلا

 تكلملاالاقذ عيضرمثدحا ةنالث دالوا اهو مل-ا نميف تملا ذق ةأرما تناكو قرتح ةحاف دودخالاقف هأقلا

 1 مترانلا ف يفلافربك الأ اهنباذخا !ؤتب افرانا| ىف كدالواو تناك هلا الاو كنيد نعنيءجرتأ

 0 ِق 0 9 تباف ىعجدا 05 1 رك يد 0 دعي

 0 3 0 7 ور رثا لع ةماوراتلاق 5 ةلاؤ

 ىلص هللا لوسر نءاب» ءص نعهدانسأب روودلل فهدج نب نيب سك ن نب د2 نب نسوا مس اةلاوبا ) ريت (

 لع ملسو هي همملع هللأ

 ليعدس ل لاقو ١ دودخاللا ب> اصو بهارلا جإ رد ب>اصوم ره نإاىهدعو اي ركذ نإ يو: وعرف

 نارجنب مال ااا كلذاودجو مهنا باتكهيلعدرو ناهنعهللا ىضرباطحخلانيرم كدع انك ( بيدسملا نب

 تنشب ةطشام نباو السلا هءلع قا دصلا م سوإ دهاش دما يفةتس ماك: ا

 هوع :دحو ثدح هوراو رمع مهمأا بتكف غدصلاىلاَت داعدهدن تدم اكن طال عضاووهو ٠

 رانلاب اوقر> سرافب رخآوما ثلا ؛رخآو نك نارجتب دحاوة ثالث دي داخالا باحص أناكلئاقم لاقو

 تناكو )رصنتخي وهف سرافب يذلااماو نينمؤملا نهاموق قرحا ىهورلا سوخايطن افم اشلاب يذلا امأ

 اوفرصناو راهدنفدالا لهانودلسملا مزها لاق يورنءان ءهدانساب دهأاد> نب ا ( هتصق

 ١ 5 باتك لهاب اوسل مهنافماكحالا نم سوا ىلع يرن يشىأ اولاقو اوع.تجافرمعىعن مثءاج
 ةردلنا تناكو موماتكب 0 اوناكو باتك لهأ مه لب هبجوللا مركل علاقف برعلا رت

 مدنركسلا هنع بهزاءلفاهماع عقوف هت :>الواذتف لد ع لعتبلغف مي؛كوا»نهكلم اهواذتف محل تاحأ

 سانلااهيالوةتف سانلابطخم كناهنم جرا تلاةف ةئه جر اامو تيتاىذلا اذهامك ب و اهل لاقو
 اهيا ابيطخ مهيف ماقف ذمهيلع هتمر>اوس انت سانلا يفاذه بهذاذا تاوخالا حاكن مالح ادقشانا

 | كنا لؤاالو ين ادهب ان ءاحاما ذهب ن جنا لا هلا أمم وجاب سانلا لات تاوتسالا كد للا ؟<لل>أهللاذا سانلا

 1 7( ضصصتا) 0

 اهيدي ذ_خا مث ةقدصلا

 ةردقب اهقصلاو اهيلجرو |
 نوكيف نكءىشاللوةي نم |

 دروىلام: هللا ذاب تمأةف

 نه اهيدلو اهيلعىلامتهّللا
 كلذ غأبق رحبلاو بئذلا

 نيب ةأرملا ريضحاف كلملا

 هللا عنص يف بجو هي د7

 يذلا ناهل تلاقف يبلاءا

 ىلع د رول جا نمتق دصن

 يدالواو ىل-جرو ىد
 تنمالاقو هيهدق ىلع ماةف

 كاو.ءو كقل> يذلا

 يت> يللاعت هللا د راصو

 موييف ةارماووه هللاهافوت

 نم ةبق فاءضوو دحاو
 ىلا م6 تءفتراو نجلا

 يت> ءامعنلا

 راصبالا

 اهب
 نيها ةرخالاو ايندلا يف

 نع تيفذخ

 انءفن

 |-همتاكربب و

 هللا

 دادغبب ناك ( ليقو )
 ىهورلانباب فرعي لجر

 دال واو ةجوز هل ناكو

 ةميظع ةعاوم سانلاب لزنف

 ةثالث هلامعو يح #فااماقاف

 ماعطلا اوفرعي مل ماي
 7 مالا مهب دتشاو

 عب ارلا 5 ويلا ىف "ناك

 تناكو هتدوز تااق



 انا ىمع نبااي همع تنب
 عوجلا ىلءربصن تناو

 ءالؤه ىف ةليخلا فدكذ

 اك لا نافل
 لسنا ول دا نك
 قوسىلا دما معن تلاق

 فصنب تامعولذ نيئانولا

 توق هيف ناك مثرد

 ةماركو ايحلاقذلافطالا

 اليبنزو اسافذخافذ لاق

 قوس بلطي جرخو
 هقي رط قد جوف نيئانبلا

 هل-خدفاروجرم ادجسم
 كلالجو كتزعو لاقو

 كل الا مويلا :تامعال
 رجفااةالص ءوضوب ناكو

 ةل-بقلا لبقتساف لاق

 كار لزب مو
 يفارقف هلك همو.يادج اسو

 ةروس هت الص يف مويلا كلذ
 فاارةءد>١!صاللخالا

 مهو برغملا ىلص مث ةره

 هسفن ىف لاقف ج ورخلاب

 اذامو ىلها ىلا يضمافيك

 اذاماولاق نا مه لوقا
 كلالجو كتزعو تامع

 ءاشعلا ىلصا ت>تحرال
 امك ار لزن لو ةري_خالا

 ءاشملا لص ين> ادجاسو
 هلزنمىلا ىضمو ةريخالا

 اورد نااوب افطوسلا مهيف - طسا تأاقف ىلعاوب ادق ساناا نا ك<ولافو هتخا ىلا مد در 0 باتكىف اق

 هيلع مهضرعأ مثدودخالام ملدزؤ تلاقاورةي نااوب اذ ةرسلا مهيفدرجف تلاقوبا دق ساخاا زا الاف

 كتاذ ىلع هتك ام ل اما ضرءو نارينااه.فدقواود ردخالا دف رانلا ف ىفهفذقافىلا نمو هنع لخ كعبأت نمف

 باذءىلاءتهلوق ىلا دودخالا ب حصا لتق مهيف ىلاعت هللا لزن اف هل + ىلخ باجا نمورانلا يف هف ْدَق ىلا ن 5

 هترعق انركذ دقو ىريماخرشب عم ” نب ليب> رم نبا س اونلوذ ف سوي ومن هيلاف ىذلااماو قي ر ا

 | مماعدف نا ارم ىلا عقوف ىسيعني د ىلعىتإ ناكالج رنا هبنم نب بهو نءعراشب نب قا>س نب درك ذو

 رانلا يف ف ذقاعا لتاقملاقوافاارشعانأامهنم قر> اذ هملعاوب ان ةيدوويلاواراناا نيب ساون وز مثريخف هوب اجاذ

 تجرخرانلاين نينمؤملاوةذقاملذ افا نيعبسدودخالا با>صا ناكى لكلا لاقوان |ف |نيءبسو عبس ذءهوب

 هللا طاسذ ساوئوذ 3 واعارز رشع ينئا مهقوف رانلا تعفتراو مهتقر>اذ دودخ الاريفش ىلعا ىلاراذلا

 نباورمع لوقي هيفو هيف هللا «قرغافرحببلامحتافإ راه جرف ن ما باح ىثيحلااطا را مهاع

 ساونو ذوأ ةشيعمدنأب د ينيعروأ كن اكى دعو" أ ب برك دعم

 0 يسار ساذ ١١ يفتبأث اذ كلمو دب منذ يف كل.ق ناك امدقو

 يمءاق توربجلا رهاق ميظع * داع كبع نم هدبع مدقف

 سانا نم سانا يف لقدي * ئمماو اودإب هلها يممأف
 « مسو هيلع هللا لصد اند انيهنل ف رشلاو لضفلا نم !مفامناو ولوفلا 1 ةصق با ٍ

 1١ اك ا1ب ني قادس نبدلاق ةروسلارخآآن] ليفلا باحصاب كب. رلءؤ فكر ئ رولا لا هللا لاق
 نه ىتب نيو سابع نبانع ةمركعو ريب ء> نب كمه ن ءملع ءااله أ ضعب ركذام ليقلاب احصا ثردح

 ىلع ريمج هءم تء.تجاو دوهمت دق ناكساونوذ ةعرزهل لاةي ريمح ل ءاملع

 ديع هل لاقي سد مهو ل #كلا ؟> ىلع ةين ارصنلا نيد ىلع اوناك مهنافذار ,< لهأ نم ن :؟ امالا كلذ

 فاتضصا مط فئصو دودخالا مخي للا اورات>اف مريد 0 م اعدفرماسا!نب هّشأ

 ىلع بهذفنأب امن سودهللاةي ايس لهان مالجرالا رانلايف ىقل انممهدو و اربص لتق نم موف لتقلا

 كدالب تدعب هل لاقف هرصنتساو مهم غلبام هلرك لف ريصيق ىناف لمرلا ف مزج ا ت> ضكر هل سرف
 هرندنب ةرماي ىثاجنلا ىلا هل بتكف كرمهتيفانذي دىلعهنافة ثيل |كلم ىلا كلذ بتك | ىنكلو انع

 ثان لتقاف نعلا تا دنا هليلاق هثعب املذ طايراهللاقي ةثدحلا نهالوج ردعم ثعب يشاجنلا ىلع مدق |ملو

 ساون يذ نع اوقرفتف لاتقلا مهشوان اهاخ داملف اهايايس ثلث ىلا ثعل اواهدالب ثلث برخاو اذاحر

 هردا اع لمعف طايرا اهلخدو هب دهملار>آ ناك اهيجاك-ل!هف رحيلأ هب ضرءتساف هسرؤ هب محتقاو

 نمل لها باصا امف ى ريما ندجوذ لاقف ىثاجنلا

 ىقيطت مل كلاباال يندعد

 قيدرلا رنا نم ىقسن اذا #* انيشتناازازايقلا ف زعاذب

 ىقيفر اذ ينكشي مل اذا دع اراعءسدارهنابرشو

 قوذنلا نم ءافشلا برشولو * هانهاهنيال توملا ثراو

 قونالا ضي هداج حطاني 3 ناوط-أىف بهزتم الو

 ىقير تفزتا دق هللا كاهل د

 ِء . 01 .٠
 سأر يف اكس ءونب * هنع تكبن يذلان!دءغو

 قوربلا ناضمرك ىسم اذا * هيف نحاي طيلصلا حبب اصم
 0 < تس سس صصص سس سم سس م ا م
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 قوذعلاب رحم رمسدلا داك 2 هيلا تد.سرغ ىلا هتاذاو

 قيضملا كذض هموق رذ>و ابتسم ساون وذ لاو

 حابصلا ْن ةهرا نا م انيح ماقاف كءهنمو كدنح تدثازا ىثاجنلاا هيلا عك نءلاب طايراماقف لاق

 اند اهلفافداز5 مْ ةفئاط ةهربا عمو ةقزاط دعم كتناكف نيءدصوعدصن | قدح ةشرحلارما قوطخاس

 ركل ضع ىلع اهضعب ةشدخاق لن الذ كيش عنصن ال كنا طايرا يلا ةهربأ لرأض عب نم موضع

 طايرا ناكو ادرخ امها مت فصن ادق كناهياا لسراف ني هبلا مذنإ هيحاص لتق انيافىلا جرخا

 ناكو ةينارصصنلا قى نيداذ ناكو اما> ردح اريصقالدر ةهربأ لاكوذب ردو ا. يف ام سرامظع |ىدسدج

 له كلذ ةدوتع يأر املؤ مرشالا ةهرب !ىمس كلذإف هتفدشو هفناو هنيبجو هنيع تمرُكف هند.ج ىلع

 ةهربا عديال فاد و هيلع بضفف ةهربأ عنص ام يثاجذلا غابف ةهربا ىلع شديجلا عمتجاف هلتنف طايرا ىلع

 ةدربا نلاكو ىرءا ريغب هتلتعف ىريها ىلع تودع كن |ةهرب ىلا بتنك هنا مثهدالب اطيو هةيص ارح َىَح

 كلخا اها يذاجنلا نلاككو هضرا بارت: نءانار> دامز همس أر قا> يشاجنلالوق هغاب امل ادرامالدر

 1 8 مم رم ان ع هلعان ورحل فع - 1 لزف نا ة نذر تنكو ا زيود اوةخوملا رمان رزعأ تاكو كرما ىف الح كو عالاو اع ظاراناك م١

 بارت ند اءار> تاالمو كيلا هب تثءعاو ىسمارتةل> دقو كلم ا هيلع فاح ىذلا ينغلب دقو .:0:ةف ىناف

 تدثا ناب هيلا بةكو هلهع ىلع هرقاو هنع يضر كلذ هيلا ىهتن |املؤ همس ةربيق كلا هاكر كيلاهتثءب و ىذرا

 كل تينب دق ىلا ىشاج.لا ىلا بتكمن مث سيلفلا الاقي ءاءنصب ة سيك ىنب ةهرب انا مدنا نم كععم نع
 ىنب ن“ لجر كلذدب عمسف برعأ جد املا فرصا يت اممم ت ساو طق اما هكالا نب لة سينك ءافتصب

 لاقيو ةهربا كلذ غابف ةيدكلل ايضغتواوب انوامتاهؤ رذةفالمل !ماخ دف سييلقلا يا جرخف ةن امك نإ كلام

 نم برعلا نم لجرا ذه لءؤ لوقف اذ ه ىلع ًارجانملاقف ايف ةردعلادجوف !ما> دذ اهملا ارظان اهانزدنا

 ةبمكاا ىلا نريس | كالؤ دنع ةه ربان افا نهعنمصف تاق ىذإإب عمس هنوج+ يذلا تيبلا كلذ لها

 اوأرو هب اوءظفو هومظءاف برعلا كلذ غلبف لوفلا همم جرخاو ةكم ىلا ةشبحلا نمارئ أس جرخف اممدهم ى>

 اما> لدر ةهربا ناكو هغثو او هايتس اف ىلتق نم كلريخ ىل كءاقبتسا ناف يناتقن ال كلملاامما لاقفةهربا

 ناروش اهر معث> ىتليبقف يمعثحلا بيب> ن ليفت هيل'جرخ م.خرايد نهان داذا ىد ارئام جرخ#| 5

 ضراب كليلد ىلا كاملا |مياهل لاقف اريسا الفن ذخار مهمزوف هول: اقف نعلا لك ابق نم عستجا نمو شهانو

 ف اطلا رهاذا ق>هلدي هعمجرخ و هاقبتساف كلل ةعاطلاو مهسأإ يموق ىلع ىدانا انااهو ين وبالف برعلا

 تاللخا دنع كل سيلف ك ديبع ن< اعاكلملا ,ياهل لاق و ف يف نم لاجر ىف ىئةثلا ث يتم نب دوءهم هيلا جرذخف

 هيلع كالدب نم كعم ثعبن نو ةكع ىذلاتيبلادب رئاعا تالااهب ىنءيدي رتىذلاادهانذيب سلو

 ثعبو برعلا هربق مجرت ىذلاو مف لاغروب ات سمغأ اب اوناك اذاق>اوجرخن مالوم لاغرابا اوثعبذ

 ب اصاو الاوما هيلا عمجف هليخ ةمدقم ىلع دوصفم نبا دوسالاهللاقيةشيألا نمالجر سمغملا نمةهربأ

 اريفس ةكم لها ىلا يري اة طان> ثءب ةهرب انا مرعب ىتتئام سو هيلع هللا لص هللا لو سر دج باطملاد بعل :

 ىقافة كم لذ دىت>.ط انح قاطن اف تيبلااذهم دهال تئجاع 'لاتفا تآ م ىنا لبا متاهفي رش نعل سلاقف

 اذه مدل ىنا اعا هول: اقيناالا لاتقلا تاي ملهن أك ارب> الكِيلا يناسرا كلما ناهللاقف مشاه نب باطاادبع

 تيبو مارحلاهللا تيب اذهناف هل ءاحام نيبو هنبب ىلذنس بلطملادبعلاقف مدع فارصنالا مث تيباا
 هه سل

 نفذ امظع اكدض عمسف

 ان اوشن 'لاقوارشة- هن ىف

 0 تمنع ن وهج ر هيلا

 مهولافطالا امعم وةأرملا

 عو+لا نم ميظعةدش ىف

 ىرجام ىرعش تيلذ

 ءاكب ىب 6 م-مياع

 بايلا عرقو اديدش

 هتجو ز هيأ تجرد>ف
 ال_هادل تلاقو ةعرسو#

 ةحرف ىهو الهسو
 ناك امتألاق 5 ةرورس»

 أ كرايم الا كموب

 تعءبيشا ا كنطب هللا

 لزملا لخدف انن وطب

 ١ ارون هيف ىأرف

 نيندئامع اذف تفتاف
 ةدئاملك ىلع ني-ةممظع

 ناتاهام لاةف نسد لب دذ»

 ىمحنبااي تلاق ناتدثاحا

 تقو ىف ةسلاج انا

 قدهجا دقو بورقلا

 لافطالاو ع وهلا

 اذاو تول نوعرجتي
 بايلا قر-ط» قراطب

 ياكبلا لا تكضتف

 باش مالفب اذاف هتدتنف
 ناتوارضخ ناتل> هلعو

 نا:دئامامعمنانثا هعمو

 اذه ةباشلا اهتيااي لاقف



 م.:تاةىءورلا نبا 0

 فلا ايف ةرد هذه لاق

 ىلوقةوع / ام. فدارانيو

 مالسلا كئرقي كال وم هل
 لمعلا يفد ز كل لوقب و

 اذهو ةر>الا ف كدزا

 تد- خاف تلاق هؤاذع

 6م فرمهناو هذنم كلذ

 ني:دئالاتغثكو تاخر

 اماءط اهبياع تدجوف

 همءزو اريثك ارخو ايمط

 طقاملثم تبا 3 ةميظع

 نهد-:ءىمع نبااي هللا.

 كعب ل تاقموياا تامع

 ا طق تارام مر كلم

 مرك | الو هنم ىخرسا

رش امش هدنع تلمع
 ا

 ريثكلار ملا اذه قاطءاف

 اا تلكا ىمعنباابتلاقف

 مد تنالكفدالوالاو

 اذاف ةال_ص ىلع نا لاقؤ

 لبقام تع ى المع تيوا

 ند يذم يد ادداأس

 مونلا هيلفق هرثك ا ليللا

 هاك مونلا ىف ىأرؤ ماق

 هللا قىدب نيد فئقاو

 لو-ةي وهو كا 5

 ا تدك ىءورلا نبااب

 ري تاق انتاماعب تيار

 ل

 8م.
 5 8 2 .٠ : د

همم ناف مالسا'هيلع ىهاربا هل اخ ا
اناام هللاوف كلذكوبف كلذ نيبوهنيب ل2 ناوهمر>و هتءد وهو 

 لاق ةوقدب 

 ضعب هعم بكرو ابياع ايك ار ناك هل ةلغب ىلع هفدرا هنا ءاملءلا ضءب معزف كلما ىلا يعم قاطن اذ

م كَدَنَ له رفثازاب هل لاقف هأتاؤ باطما د وعل اقإ صر ةاوذ ناك وركسءملامدق يتح هدب
 لز مف ءانغ ن

 ساس سيناىللا كلثعب امس ىك-او ةيشءوا ة ركب لتقي نا نم نءاالريسا لجر ءانغام لاقف انب

 كاف>و كءازنم مظعي و ريخخا نم هيلا عاطتةس اان كلملا دنع كل عنصي نا هلأساف ل قيدص هناذليفلا

 ءناىلا لسرافلاق هدنع

دقو ل باس ؤريفريطلاو ش>ولاو لج اولوسلا
 

 باطملا دبعو وهةهربا ىلع لخداسدن أنا مثيلا نمهيلالصيام بحأىناو 0

 يف ش>ولاوريطااو لب ا.٠لب!|يف سانلا معطإ ىذلا ةئمريع ب> اصو شي رقديساذه كلملا ام اهل لاو

 ح اص شب رقدءسادهنا هل لاغف هان اف ى
 ند سانلا معطيو يطع ةك مريع 5-8

 قيدص هناف هةفزاف هدنع

 0 ب ب
0 : 

 ىتالا سؤد قافول لوفلا اذه لع هيلا يقدارفالانا دارألا (خلاد>واع اوهلوق) | ٠

 هل نذأت تأب>أ انأوك.لع

 ىلع هءمهسادأو هماق أف هيدي نيب
 نذاتسي كيلع فل الو ا! ر> كل بصانريغ انءاجدقو لابجلا سؤر

 سشاج هيلعلخدامافامسوام- ج الجر باطما ا.ءناكو هن ذاذ كدلكيف

 ريعب ىئأامىلع د رينأ قجاح باطمادءهلل امو كلذ ناجح رتل *' لاف كتج ا>امهالقهناج رتالاقم را

 لاق ملرهللاةف نآالا كيف تدهز دقاو كةبأر

 ىنءاكمل همدهال كنابآنيد وكذب دوه تدب ىلا ت ءج ثوح

 رمأمثكاذو تن !هل لاقف ينم همنعل ناك ان لاق كنهءءنءيس برتدبلا|ذهو لب الاهذه براءادالق باطملا

ضعب معزب امف ناكو قديس !نبد# لاق هيلع تدرفؤ هلب اهل
 درمعب ةهرب | ىلا بهذ دق بلطملا دبع نأ لما لهأ 

 نو> ينتبجعأ تدك دفاهللقهنامجرتلة هربا لاقذ لاعاضأ
 كليع هلل اف مدع 1ك يتأام ىف ىنم اكو هيف

 وةنانك نب فانمدبع نب ركب نب ليدلا نب ب رذا قدس نبا

!ث أ: ةهربا ىلع اوضرعف ليذه دس ذئموي وهو ىلذهلا
 ىناقتيبلام دوم الد مهنع عجري نأ ىلع ةمامت لاوم

 الا تدر املؤلاق عجريذا باعشلا يفاوقرفتي نأمثرمأو ربحا اشي رق ربخان عجر باطلادبع ىلع لب

 لوقي لءجو بايلاةةا> لاو

 دع اك اوسمهطارج راال براي
 اك ا مهنم ءنماف براي

 اكارقاوب ر* نا مههنماف # اك اداعنتيلاودعزنا

 4( اضيأ لاقوإ

 [لعرصناو كلا'>ر عنماف هلحر مذ 0

 كل ايعاوب_-ب ىكليفلاو + مدالب عومج اورج كالا ادب
 ك6 ةرلانا مثال

 | م- لاو د موبيلص ن-اغال

 كال اوبقر امو الهج *مثديكب كاجاودمع

 صاوهموق عم هوج ولا ضعإ ىف ه>و:وةقاملا كرتباطملادبعنامث
 لوخدل ايه دقو سهنلإةهرباح

 هل ثم رلاليف ناكو ةه ربا ىلاهثءب

 فيكرت ملأ ىلاءأ هللا ان كلذ اؤ دحا ولا لهنا كلذالا مدنع نكي م ىلكلا لاق ءاممجو ةوقواظع ض رالايف

 اليفرشعاثاهعمناكل اقي وقريثك ةليفلا تناك ك'<.غلالافو لوقلا ب اهكاب كير لءذ
 قع دحواعاو )١(

 دخاف مظعالا ليفلا ىلا ليفت لبقاف لاق مظعالا ليفلا ىل !مهبسن لاقي وىاإلا سكر قافول لب وأتلا اذه

عجراوأ دو# كرا لاقو ا
هت : ثء.ح> نهاد ثار

 لوقلا كربق مار اهللاداب فكن 
 نأ ىلاق هوثعمف

 * كللادبام رماف انآ. # ىكو موكدا”تنك نا

 ىئثاجنلا لبق نمناكو ادو# ل فلا مساناكو هليف أيه و هشبج يعوةكم

اف ناف ةسارف لومم لا هوب رد موقي
روهقؤ ارمو هقارم تحن مهنجا اولخد

 هوب>وو ىناقموقيأ هوهؤ

 ت7 تت اتت 70700
 0 ا

 اعجار 1 00 سس
0 
0 

 ”> كل مويلا هيدباعو ب #* ءاضلا ل

0 



 هوفرمعؤ كلذ لثم لعفف قرشا ىلا هوهجو م كلذ لثم لعفف ماشلا ىلاهوهجو م لورميماةذ نول ىلاامجار |

 ربان ماريط ىلاءتهللا لسراو جلا يف دءصر مث دنع نم ج رخاليفن نا مث موق نآىأو كربف مرح |يللا

 سدعلاو ضل لاثم أ هراقنم فر جحو هل جر ىف نار جحر اج> اةئالث م نمريط لكعم فيطاطخلم |لائماك
 كلذ كاع موقلا لك سدلو كلهالاادحأ هر'جحلا كلت بعت لف موولعأن داسزا موقلا تدشغاملف

 فكاو رويط'ا مطار >كمطارخاطناك سابع نبالاق انههو انبه نمةق ةقرفتم يأ لييبا !اريط ىلا: هلوق
 بانا انميرلالد ا اوكا ذ لبقرث+ و عابسلا سؤرك سؤراط ناكة مركع لاقو بالكلا فك اك

 كلذ ىف ءاوهلايفهللا اهأشن اءازوجلاوب ألاقو ةمصريق انماط ر ضخ عطريبج نبد عدس لاقو عابسلا باين أك
 ةراجحلاب مهتمرو ريطلات اص دوعسم نبا لاق (؟) لك كنس يأ ليجس نم ةراج# مهيمرت تقولا
 رخ الابن الان م جرخ الالجر بنج كر جح اهنم عآو افدوقاممدازف ةراج+ل |تبؤنذف اح رهلاخ هبو

 اماف هني: ىقبو هبح لك أدقعرزك ىأ لك أمفصمك مهله هربدنمجرخ لجر س أر ىلع عقو اذاو
 مهدول بيبح نب ليا ن ءنرلاشو ه:ءازاح ىدلا قير طاا نوردتدب نب راهاودرخ كلزدشد لات أر

 ةمقأ نم م مم هللا لزأام ىأر نيح بدمب> نب ليفت لاقف قب رطااىلع

 بلاغلا ريغبولغملامرشالاو #* بلاطاا هلالاو رفملا نأ
 42 كلذ ىف اضيأ لاقو (

 انوع حابصالا عم م انمعن # # انئيودراب انع :تديحالا :

 انبأر امبص خلا بنج ئدل دنع هبارك مو تاروت در

 اندب تافام ىلع سأت لو ه ىرماتدمو ينترذمل اذا
 انيلعىمرت ةراجح تفخو #*« اريطتنياع ذا هللا تدمح

 0 ناشدحلل' ىلع ناك ليف نع نات موقلا لكو

 اهرذصأ ذر اج مهيمرتدنهلالاجرار حبلا لبق نماولبق|اوناكل يب بالا ريطن أر نب هللادبعنعداي ز ركذو
 ضع نم مهلا رظنب ليفنو تلق تب اصأامو تب امص أت مرام لزيلا ل ارالاك اهربك او لاجرلا سكر لثم

 لك ىلع نوك امي و قي رطلكب نوطقاسنب , اوجرخف ضعإ ىلع موضعا حا صو موةلاج ر> دقو لابجلا كلت
 مدع حقو ةلع أ امتمب:أةلع أت تاطقس اهاكه ل ءانا طقاست:لعجن هدسج ىفءادةهرب ىلع ىلاءاهّللا ثعب و لونم
 كله مثهيلقن ع هردص عدصأ | قد>تاماف هباكحا نم يقبامفرئاطلا خرف لثم وهو ءاعنص ىلا ىوتناف

 ارا اودر> شب رق نهةئف ناوهليفلاباحصا ثي درج ىذلا بدسلا نا ناماسنب لتاقممعزو

 اهيمس:يراصالةموب |مفاقحأ نم فقح اهدنس ينو رحبلا لحاسنماوند يت>اورا-ف يشاجنلا ضرأىلا
 اوججأو ايطحا وءءجف اه دنس ىف موقلالزف ن اسخ ءاذادضرأ ل هأو ىئثاجنلا اهيمسي ولكيشا شي رق
 قلطناو اران لكيلا مرطضافحايرلا تجمف فااص موي في ايكرانلا اوكرتاواحترااملف ال اووتشاواران
 دءموي ةككع ناكو ةيدككلا مدطةهربأ ثعبف ةميبلل ايضغ كلذدنع فسافهورب>اف ي ةاجنلا ىلا خب رصلا

 ناكو القاع البن امي: دلجرناكرة كم وتشيو تا اطلب فيصي ر هباافوفكمناكو يفتما دوعسموبأ

 نوءاسم وب الاقف ك كي ًارافكيأر نع هيف ينغتسأ الم 0 اليلخ باطالادرمل

 ءالؤه ضمإ لعل مرحلا يفابتبثارالءن اهدلقو ىلاعت هللايده |ملعجاف لبالا نم ةئاميلادمعتا ب ”طملادبعل

 اولم لبالا كالت ىلا موقلا دمعف بلطملا دبع كلذ لد .هف عذخ ايف تيبلاا ذه بر بضغيف اهنمرقءنادوسلا

 ثالم عبت لزندةف هعتم ساير تدبلا| ذه ناودومموب ألاةفوعدي باطملادبعلمج واضعب اورةعو اهلع

 ليجس هبرعم يسراف ظفل (لك كتسىأهلوق) (؟) |

 ىمورلا نب |اي لاقف ةلماعملا
 فالا ةرشع كل تعفردق

 ةرشع كل تدتكو ةجرد

 تو_##و ةن-> فالا

 لهف ةئيس فااةثام كذع

 معن تاق ضار ىنعتنا

 ىهورلا نباايلاقف براي
 براي تلق كطعءا ينااسأ

 اناام ىلع ينابقتنا كلاسا

 نا لبق نم هيلعو هيف

 هللالافف كيلا ىنضبقت
 لاجالا ردقمىا ىلاهث

 صقنا الو اهيف ديزاال

 أ مع 6 يف دقو

 ىلا تلق مايا ةعسأ

 ىلاف و يد ينظفحا

 كتظفح لاقف امم

 ىندي زالكتزعو تاق

 قز-عءو هللا لاقذ لمعلا

 ةءارب كنرطعءال ىلالدو

 كننكسالو راثاا نم
 ناك ارفلازاد قب يراود

 فاو

 ع

 انزع تنزد>ن تيار

0 : 
 ند تيدت و

 ىتجو ز تثد>ف

 تاردساق ا م ادددش

 نووايالزنماه دالوالوامل

 دوو مهدي امدا>وه.ؤ

 عساتلامويهلهاو هناوجلا
 يذمو ىلص وهب ارحم ىلا



 لءج مث هللا ءاشام هيف

 ىذقر ةبء؟لاىلاهيجو

 هللاةحراب رب قل ودب
 نع ىدرو ( هءلع ىلإعت

 هللا يذر ني اصل' ضب
 ]دكا 31 ) هنع يلاءت

 ل
 ايبص اهتمدخاف ليئارسا
 هل ىناوهرهظ ىل# هاقأاؤب

 تا ايل أ اكم ل

 ةحناص هتءيتف كلّذب هما

 كلذك ىهامدبف ةثيغتسم

 بوثهياءوسراف رهظذا

 ! ءاضسب ةمامعو ضيبا

 لاف "عر ةددد و

 ثرحلا اياك ”دسالل

 ضماو دلولا عض

 كسلا عمس |هف مال
 نع دلوا ينلا هنم كلذ

 ملو هناكم لخدو هرهظ

 هما تلاقف ومب هل ضر متي

 يذلا تنا نه سرافال

 كلاالاقف يدلو تيبحا
 هللا يناسرا ةنحرلاب لكوللا
 دسالا| ذه ىلا لجو زع

 اك هنم كدلو ضاخال
 اذكو اذك مقا تمر

 || هيلع تقدصتو انيكسو

 مدا ا نم صرقب

 211 ةأرملات>حرفف ةمقلب

 ىطابقلا .ةلا هاميكعب”كلذ ى أرامل مااةثالث هيلع رظاو هالهباوهّتلاءءتفهم ده دارأ !ناةثالث هيلع راو هاب اوه 1 تبيبلاذه ءاردصب ن ندا |
 نأ لاقف امش يرتله ن ملا ر#* ىلاز ظااباطملا كيعأد دوءسم ول ألاقمن ارز> هل ع وةمظعو ىنضعيباا

 ام هللاو باطلا دبع لاف ابق 5 رد" له هل لاف هل ا:ءكر ىلع تقا>و ردبأأ باد ٠ ند تاناضنب اريط

 ' اهردقام لاق ةئؤ ٠ ريغ اضراب ريطت !مناو ةيماشالو ةب رع الو ةيمامت الو ةيادجتب يهام اهفر ءأ

 لكم اماأمغو ا أمضعل مهي ملظملا لوالاك تابقادق فذجلا يصح ابماك ىو هح اهريقانمف باس اما لاثقا لاق

 قوف ت. كرموقلا ركسعتذاح اذا يت> تءاجف قنعلا لب وط أ راادوسسا راقنمارحااهدوقي ريطةقرف

 م ١ رج> لكلع بوتكم |+ | مت نم ىلع اهريقانم يئامريطاا تااهأ مطار ' !ماككاجرلا تذا اوناملؤخمسؤر

 ةوبرايشف لب 7 لا ا سلا حاج ثوح نب تءجر|هنا مهبحاص

 نم اون دان اماءناو> عاف ني دم اس موقلا تابام,ضعبل الاف اس>اعمسإ لفايشمأ امهناماد> ًااسأؤي مف

 ليفلا قرأ رهغامد * عتب واهر ,جفيف م دخ أ ةضرب ىلع لزب رجل اذاكو نو ده'خ محاذاف ليفلا ركسعم

 صراللا فقمءايت>رهحو اساف 5 باطملا دبع نا مثهءقو ةدشنم ضرالا ىف رجلا بيغيوةبادلاو

 كريخاو كع اخت اهدوءسمىب الدق مام 00 امل بج دار هو+اورمحالا _هذلا نم الف

 خا ووعيسموبأهللاقف اعم كلا امهف تءةناو كتر ه> تذذ> أت ءثناو نرفح تذخا تئشداف رتخاف

 هت رفح ىلعا امام دحاو لكس لج من كلووف ىرف> يف عاتملا دوجأ تلج ىنا بلطملا دبع اقف كن ىلع ىل

 كلذدب بالطأاديع داسو اعرن كلب اوقاض ى> املضف ن ماوناص ًاواوءجر و س اناا يف باطملا دبع يدانو

 ( ىدقاولا لاق )1: امنا ىلا ل املا كلذ نم نيينغ باطما درعو دو ءسموب أ لز ,مفةمساب رلاهتطعأو شي رقىلع
 لجر ماقف هار ءارققأ' لدتداو كولا هر 1 "« افاهيلع با هن علا ١ ىلا فال آةءبرأ يف طاب راىثاج دئلاز ازغهدينب| ا

 يأرقنكلا ىلع برايت ظاي را لتةؤهوب اجاف هتعاطىلا اعنف عراك وبأ مرشالا ةهريادل لاقي دورا ن

 نم اولاق وهافلاقدكع هللا تدب نوجحيب ليقف سانا به د: نبأ لاسن جحالم وملا ماين اوزوجتل انا

 ماخرلاب اتنب مط ين ف هنم !ريخ نينناال حايسملاو لاتذ نثاصولا نمانبه نمىناياماولاو هتوسك اف لاق رج>

 حل د اقص اهيلعاناوباهل ل مجورهاوجلاب هف>وةضفلاو بهزذلاهالحورفصالاورحالاو دوسالاو ضيب الا

 لدن دقوي ناكو ااجح امل لء+وءارمحةتوقاياءيف لعجو رهاوجلابامعصرو تهدلا ب ءامفر تقذلا

 كثكمو نينن ترلا لئابق نهريثكه جل هجحن سانلارماو رهاو+ل ا بيغت يح ك1! هناردج خطاي و

 ةرذءب هءاجف كردتب ادح ار مل ىلايللا نمةلياناك د يح.ةهللا لوغن لومافنوكسنتب ون و دبعتي لاج_ هرذ
 كلذ برعلا تامفاعا لاقوادي دش. ضغ ةهزبأ بضعف تاذب ةهربا ربخاف فجل ااهيف ىقل أو هتلبق ام خيطلف

 ثعبي نأ هلاسي وكل ذب هرب ىغاجنلا ىلا بتك هنا مئارج> ارجح هنضقن“ ال لاق هنا مث مهتيب لجال ظرغ
 ' لاق نأىلا انرك ذاك تنببلا ازغف هيلا هثعيف ةوقوامدج و :ظع ضرالا ىفهلثمر. م هليف ناكر دو هليفب هلأ“

 ةراجحلا تف هراقنمقرج>و هيادر ىف نارج>راج> اةثالث ريطلك عم لد !أرحبلان :مريالاتايقا

 نمو ةهرب ىلإ ووديف مهافلافر حبلا ىلا مهب بهدف مويلا ىف الي هللا ث عبو هتمشه الا ايفل مهيلع

 مرا ىلع عجشرملو ضب رف ىثاجنلا ليف دو تاماو تام َى >اوضءاوضع طقس :ةهرا لءجعف ا ابر |ههعم

 : لاقو 5-55 ىردجلا هملع يؤرتق :لراوهو :تكلاهو تبيص تدذ 0 "الا ةليفلااماو اجنف

 كلذ قتاصا 'ىبأ نباةيمأ ١
 روفكلا الا نب ىراعام * تانيب اير كان كرا
 روقعم هن اذ وبحب لظ * قحسفملاب ليفلا سبح

 روةص بورا يف بيل اصم * نايتف ةدنكل اجر نم هلو>

 هيرداغ



 م

 رودكم هقاس ماظع مدماك * اعا 5-5 اولوت دقو هوررداغ .ش ا

 ملو هقوف طر رئاط وراسف مو سك نب مرشالا ههرباالا مرنم ا تافي مةراجحلابهللا مهكلها ال ىلكلا لاقو

 هلل ىراث أتمه طقسفرئاضلاهامر َىَح مالو ديناإل ءاصإاع هربخ اف يشاجنلا ىلع ل د حدب نعش |

 ىل- ىنلا نمز يف ناك يذلا ىثاجنلا دج ةهرباناك (ىدقاولالاقد) هباكأ كاله ناك فيك يئاجنلا

 ىلص ىنلا دلوم لبق ليفلا رمأ ناك لئاقم لاقف (ليفلاءاع خب راتيناوفلتخاو) هب نمآ و مل-و هيلعدلل ظ
 نورخ 1 لاقر ةنسنب 06-1 هدلوم لبق ناك ىيلكلاوريم نب ديبعلاقوةندس ريعا ر رايمل سو هيلعدللا

 حييحصلا وهو ءاماءلارث أ اذهىلعو ملسو هيلع للص هللا لوسر هيفدل ويذلامادلاف ليفلاةصق تناك

 ءازوجلا فأن نءيدودهنب ريد زلاانثدح تب ان نب زي زءااد.,ءانثدحلاقىقز وجلاركب وب ًأانربخ أ ام هيلع هي

 هيلع هللا ىلص هّللالوسرم لك تأ تايغاينانكللا مسأ نب تاك غل لوقيإ ناورمنب كالا دبع تء.سلاق

 ليا ماع ملى هيلعهللا بصل لوردلو هنمنساانأو قدرك مو هيلعهللا بص هللالوسرنالاقف مل-و |

 ليفلادأ اق تب , ًارتلاقامنعدللا يضر ةشأاعنا ىوراماضي|هيلع لدي و ل.ةا'ثو رع ىماىب تءةوو ا

 محاواقو اشي رق برعلا تدهظع ليفلا بادصارمادهّنلاىفك اماف نانطتسب دمتم نييعاةكع هنا ظ

 أ
 ا

 ا

 نيمآ ليكوا مءاودللا انبس>و كح او رعا لجو زءّلاو مهودع ةنؤدمعافكو مهنعلتاق للان او هللا لهأ

 ميلس بلق يذ لكل 5 هريع هب م نياسرملاو ءايدن الا رايخا ند مكحلا ةباد عك ىف انباع صق يذلاهّلل دحلا ا

 هلآو نوكي امو ناك ام ىلع هملطا نم ىلع مالسلاو ةالصلاو نولهاجلا ماع و نولؤاغلا لةيتسيل ا

 ةيطلالا هقراعم راونأب نيئيضتسم ا هباددصاو ةيندللا مولعلا يوذ |

 نم ىواحلا نى

| 

 ءلاب مودوملا ءأ ءدنالا صصق باتك عبط ىلا: هدم# -"َ دقو أ كمارو (# |

 ؛اهخلا سئاقن رابخالا همحر يلءثلا لع نب دمحا قاحسا ىأ لماكلا يعذوالاو لضافلا ةمالعلل س د

 هاير ةناثاؤاتلا |
 ىعفايلا مامالا نيد اصل' بقانم 2 ني>اب را ضور باتكي هررغؤ تيشوو هرراط تلح دقو ظ

 وموو ةنس ف هيب دالا مولعلا ةعبطع كلذو هاوثمو هياقتم ةنجلا لءجو هاضراو هنع هللا ىذر

 نيمآ مالس ىكذاو ةالص لضفا هب,ادصاو هل [ىلعو هيلع ماهلا ردب ةرجه نه ا

 اهدلو تذخاو

 نا(يورو) تفرصناو

 هيلع هللاجص يبسنلا
 ةقدصلا نالاق

 ميبملا ءالسإلا عقدتال
 تورو) ءامسلا نملزانلا
 نء(اه:ءهّللاىذرةشناع

 هيلع هللا لصللا لوسر
 ةرجش ءا.لالاق هنا اسو

 ١ افعاو للا قاهلصا
 قاع: نفايندلا ىف ةيلدتم

 ةن+|ىلا هرجاهنم نصغب

 ! ا رجم لكلا أو
 ةيادتم امناصغاو رانلاىف

 نصغب قاع: نفايندلا يف

 (لاقو) راذلا ىلا رجاومم

 ليخبلا لس و هياءهّللا لص

 ةنجلا نمديدب هللا نهديعب

 ىخسلاو رانلا نمهبن رق

 نهب رق هللا نمبر رق
 انراجا رانا نمديعب ةنجلا ||

 نهرداماذعنمو امنمدللا |

 نيمآ اهمااانب رقلإ لمعلك ا



 ا

9 
 فشلا ١

1 



. 
- 
0 

 ا

| 

 م

 ١ نيمآهب انعفت ر ه:عللا يش رىلعتلا ميهارب | نيد نبدمح| قاحسا ين | همالعلإ ءايرز الا صصق باك )

 ق هيككللا ةوضو مم ركذ ىف بأن

 نيلسرملا
 اه | ةعيس هيفو ضرالا قلخ ةفص ىف سلجم

 تاون ٠

 اهقيفيكو ضرالا نلخءدب ىفلوالاباتبلا
 اهتفاسمو ضرالا دودح ىنىناثلا بابلا

 و |مناكَسو اهقابطاو
 | هللا قاخىتلامانالا رك ذ ىف ثلاثلا بابلا
 "1 ضرالا اهيف ىلاعت
 اشار اه ذفف عبارلا بابلا
 ضرالاهب هللا نيزام ركذ يف احلا باب
 لارا لا وام قاعيف سداسلاب ابلا
 “4 | ةروكذملاضرالا هوجويف عباشلابابلا
 م نارقلا ىف
 مس أ لصتيامو تاومسلا قلخركذ يف سلجم

 باوب أ ةعبس هيفو هب
 5 تاومسلا قلخءدب ىفل والا بايلا

 مسخ 1يساتحاو اكرهاوج ق' قاعلا بابلا
 3 اهدودحو اهتئيهىف كلاثلاب'دلا
 3 امماقللأو اهماممأ ىف عبارلا تايلا
 460: | هللا قاخىتلامايالا ركذ ف سم هلا بابلا
 4 ايفا ءانشالا

 4 هللا نيزام ذ ف سداسلا بالا

 ٠ تاومسلا

 امل رخآواهام ركذ ىف عباسلا بابلا
 ةغصو رمقلاو سمشلا قاخ رك ذيف ساجم ندا

 امهداعموامجر ماء دب و امهر يس
 وهومالسلا وةالصلا هياعمدآةصقيف سل

 ا لمتشت

 ةمكملا نءةوجو رك ذ قف لوإلا ب ابلا

 . ةاللبملا هماو مدآ قلخ ف يناغلا بالا

 هتفصو هتيفيكو مالسلاو
 هيفحورلا خفت ةفصوف ثلاثلابابلا
 مالساا اهيلعءاوح قلخ ةفصيف عبارلا بابلا
 يلامت هللاذاحتما ركذ يف سماخلا بابلا
 , هنمذاك امو مالسبلاو ةالملا هيلع مدا

 او مدا ١" لاح ىف سداسلا بابلا

 هتمذاك اموضرالا

 هينمل سيابا طوبه ركذ يف عباسلا تابلا
 ةنعللادعب اهيفهلاحوض رال ا يل اهلا

 ' رابخالا يف يورام ركذ ىف نماثلا بابلا
 اهافش هلكو اذا .عهارف سيلب اهل ي ءارت نميف
 ليباهولرباق ةصقىف عساتلابابلا

 مالسلا هياعمدا ةفو ركذ يف رشاعلا بابلا
 اببهللاهصخىتلا صئاصخلا ىفبإب

 ىنا ركذ ىف سلجم

 توراموتوراهةيمق

 مالسلا هيلع سرردأ

 مالسلا هيلع ون هبعذ ىف ساجم

 مالسلا هياء حون صن اصخرك ذ

 مالسلا هياع ذوه ةعق ىف سلجم

 مالساا هيلع حااد ةصقق سلج

 درعا ومالا ةيلع هاربا ةصق ىف سام

 مالسلا هيلع مهاربا دلوم ىف لوالا بابلا

 ' مالسلا هيلع ميهاربا جورخيف يناثلابابلا

 خلاهموةيلاهعوجرو برسلا نم

 ليعاممادلوم رك ذى ثلاثلابابلا

 ليعامتأ لوزيومالسلا امهدلع قاحساو

 يي مرمزرب نجاد

 'مزمزرمإ ةمق ةيقد ىف 7 ا || بانلا

 ءانب ةفص ىف سماخلا بايلا خلا ةيمكلأ |



 4ق يدحص

 يلاعت هللا رماركذ ىف سداسلا بابلا
 هدلو حبذب مالسلا هيلع مهاربا هليلخ

 نباب مهارباا ديس لعف وهتفصو حب ذلا ةصق

 مالسلا امبيلع
 نامدك نب ذور .نلاكاله يف عباسلا بابلا
 حرصلا هثانب ةصقو
 رجاهوةراسةةوركذ يف نماثلا بابلا
 هيلعميها يا ةافو رأذ يف عساتلا بايلا

0 
 ميهاربا صئاصخ ركذ يف رشاعلا بابلا
 مالسلا هيلع

 لديعامسا رابخأ ضعب رك ذ يف سلجم
 مالسلا هيلع مهارباىنباقاحساو

 مالسلاو ةالصلا هيلع طولةصق يف ساجم
 هتوخاو بوقءي نب فسوب ةهصق يف سلجم

 كابا هيفو مالسلاو ةالصلا مويلع

 ةالصلاهيلع هيسن رك ذ ىف لوالا بابلا

 0 . مالسلاو
 ةانلصلا هيلع سوي ةغص ىف ىناثلا بابلا

61| 

 هتيا>و مالسلاو

 ةصقلا ىف لوقلا 74

 فسوب نباشيم نب فسوب ةصق يف ساجم 43

 ديدش هصقو دأع ةيقب ركذ يف سلجم

 داماتاذمراةصوداذشو |
 شرا[ باح ةففقرت ذ ىف سلخ | +٠١
 مالسلا هيلعُللا ىن بويأ ةصق يف ساجم | ٠١
 مالسلا هيلع لفكلا يذةصق يف سلجم ٠

 مالسلا هيلع بيعش ةصق ىف سلجم | ٠١١

 ذار<نب ىفوم هللا ىجن ةصق يف سام

 هيسنركذ يف لوالا بالا
 هدلوم رثذ ينيناثلا بايلا

 مالسلا امبيلع ا

 ذوراهوىسوم ةيلحرك ذ يف ثلاثلابابلا ٠ ص يلعرقلا لق ةصق 80 :ارلا بانلا

 هحورخو

 نيدم هدوروو رصم نم

 نيردم يسوم لوخد ىف سماخلا بابلا ٠7

 هاا هذي بيعش جبوزتو

 خلا يسوم اصعتمت ركذ يف سداسلابابلا ار

 تناك ىلا براملا ةغفص ىف م.اساا بابلا
 اهيف هل

 نيددم نم ىشومجورخ يف نماثلابابلا

 يل اهلاسراو قيررطلا ىف هادا هللا ملكتو

 لوعرو

 نورهوىسوم لوخد ىف عساتلا بابلا ٠0
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