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 لوالاث.دلا
 ىلاثااثدملا

 ثااثلاث.دملا
 عسبارلاثردحلا

 0000 ,دملا

 5013 !!ثردحلا

 عداشلا ثيدحلا

 نماثلاثيدحلا اآ1[

 عع مالا دعا 10

 رشاعلاثردملا ا؟[

 رشعىدا+لاثردملا 0

 رش 2 ىب زاثااثردحلا 1

 مدع املا ثيدحلا اعمل

 0 ع.دارلاث دخلا سوا
 سشع س 9 درلا عم

 رسشعء س دا اعدم سرا

 رشعع.دأس كلاةردملا اء
 رس ن هان اتكلم 1١5

 مشع عساتلا ثندملا ||

 نب مشع قولا ثدحملا
 نورشءلاوىداحلاث,دحلا ؛هوأأ

 هور

 نو رمعلاو ىناثلاثددحلا 1

 نورشعلاوتلاث تبعا 1<

 نو رشعلاو عسبارلاثيدحلا 15

 كل تارا تدللا 18

 نوريشعلاو سداسلا ث.دملا م

 نورشعلاو عداسلاثيدحلا [(/8

 نورشعلاو نماثلاثندحلا

 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا 44

 نوثالثااثردحلا ؟

 نوثالثلاو ىدالاثردحلا و

 نوثالثااو ىناثااثندملا ؟١1

 نوثالثلا ثلاثا دقن 6

 نوثالثلاو عمءارلا ثيدحلا 14

 نوثالثلاو سمادلناثيدحلا قر

 ا

 ' نوثالئااوسداسا|ثيدحلا ؟؟1

 نوثالثلاوعباسلاثتدملا "5
 نوثالثلاو نماثلاثيدحلا عمو
 نوثالث 1 عساتلا ثدحلا 6ع

 توء.زالاثيدحلا 5

 نوع«.رالاو ىداحلات دخلا 8
 نوعبرالاو ىناثا|ثيدحلا ؟ة٠

 تنمو

0 



 عنه

 ه>- رخأ دوو هنأت , اله د: ف لك ىلءوه> ولا اذ هنمالاهفرءثال ب. رغ نسحىرخأ قو نسح هوس ىفو

 ام_ممعىلا هز هللا ىذر سام عنب آن ءىناريطااو رذ ىلأ تت د-- نم مصأاهدؤ_مفاض أ ةزا اىءوأودجأ

 ل_ضفلا عاونأ ن نمىدخالامو ةميظعهراشب هيفولءةدانز عفارلا مه«نالرثئرالقرطلا ضعب ىف هفقوو

 اهد- و وإ هَتااضب ؟ددأ نمن مولاه دمع#ب ودب رذأ هلل هلل'واضدأ جمصلا ثب دحلاريظن و هونانتمالاو

 ل. زتثل|ىقومطرفغيفذو رفغتسا ونود اةلخ هللا ىقادننو رفغتستدنو دن كى. :|الول نسمات د ددملاو

 ةرثاعابزدلا تال هموع ىلع يد لا اذ_هوةقباسلاة< للك كاالاىأ امرجبونذلارف_هرهللاثا

 رفغتسأوأىر ذغامهللاو 35 ةرفغملال اء ْءسا دكو هب وتلا رفعي ريغوأ نامالا اوهوهتمراقغتسالاب رذغو
 نيعب راىأت هنأ ةمطللا قرداص هي هب كشو قامت | و تس ءاو بلطلا ىتهمربخ هنالدثلا
 3 1 وأن آلام_مب دلتا بسانف الذم ناري د_باهو ءاممعأ مهن اكواريداز انفنينثااماعداز دقو اًميدح

 ل 4 كانت واودرتا-ونيعيرالاهذ- هىفام عمل ماحاذه ,عرمذلةعياتمر ىوها ةفلاخع اظدولا باب

 عمطلاو بونذلا ن نمرافغ_بالاو ءاح لاو انا قل ام_مئاثو رماك اضتأزن زملا تاكلاقانو
 لاوهأ نماثه م2 ثاوءمأمأ ادةعا | .ربانجرت نأ هلضفي تاذملاىلاهت هللا لأ سن بويغلامال_عذج رق

 مسا لكبو مظعالاهءءأب وهبه ١ ل-وتنو «ةر رطءاوس ىلا ةبادحلاو هقيقوتأذم انيلعت نءتاوةهاطلاو هقاملا

 3 مهئاذطوهلسر و هثاربنأوةلزفملاه تكف رمش و هقاخ نهد -الءاعو همي لع فهي رثاتساهلود

 ىنسالا عذرالا ماةملاهلضؤ نهاذ غامد تاو ىتس+ل ابا: :اماعنأ نيب رقملا هتكئالعو ل و هراء هللا ىل_صد#

 ناو هاا مونا:مانأريةواهعاو اذ !اعأربخىل م2ناوهاضرب و هءكا1 لم اوكلوعلا نمان ةقاول راو

 ىدتملان كامو اذهانادهىذلا هتلدجلاو ميحرلا فورلا ركل داوجلا هلا هيدي نيا ا الو هر

 كناطاس ماظءو كوب ولالل ذب هاك كدب زم ةاكرو كم هنىاونادجد هلا كلان راي هللاانادهنأالول

 نيعوّل اول دع فرش[ ىلع مال_.اوةال_سلاو كس ةنىلءتستثأاك تاك اء :ىمدفال كن [ كس

 دامو امول همددع ىذرنو بمن اك هب زحو هت عيشو ه.حتو أ ! ىلعو سوهلعتتال_دد ل ئاصخأ

 نولذاغلاهرك ذو ل رك ذنءلفغوذورك اذلاك ارك ماك تر غزو ل ءاضر وكتالك

 نيملاعإا برهلل دان أ مهاو ءدرخ آومالاهين مم.#ومهللا لنا عمايفمهاوعد

 4« مد ارباىيويفلا نيش !نءا م ركل اهيروغع ىحارلا وعم كوي د

 هالصو ه-:+افرغىفتاحردلا ىلعأ كل ذاولا-:5 5 هما الو 5 د هين ةنسعوقدأ ن اادج

 راهطالاه-ءادو راسم الاهل آود# اندم.س رارسالا :د_ءمو ماك 1|عوش ىلءامال_سو

 نيسع رالا حوش نيسملاعت ةفلاباتك م. ًءط ىلاهت “ "وعل متدَتق دعبامأ نيمآ

 رح نيدجأ يشل ةمالعلا نيفراعلا !ءاس ,قئالاودعو نية_ة#ىلاةمئاخ فما

 هرر-غتشووهر رطتلك دقو ةءوونلا ني_هنرالاىلع ى جيهلا

 ىلا ءتهللا ىذر قبادملا لعن نسما ةمالفاة يشاع

 رسو رظانلارت هللادمحءاخل نيعجأم_مع

 ة-فرشلا ةرثاملاة-عن .طماب كلذو رطالا

 سشفنرللاعراشب 0 اتدادال نياكماا

 هن رش 1 3م .جارصع

 لضفأ اهءاص ىلع
 4ِ ماا متأو ةالملا

 نيمآ نيمآ

 دب رباهتر ربأ ىأ دلو
 ةيقهمسق هللارب امردقالا
 تناول وزع هلوق ودو
 ارب رماذاف اهدراوالا ك.ذم

 جينقرأ لَو اهز واحو

 ناو هلوق ىف سدا ل-.ةو

 نوذتف مسقاددراوالا م

 الا انعم نكساو ه2 هل

 لال هميصر ىذلارب زعتلا

 7 لوق نعم هوركم

 ها ريذو ا هن رض

 هيرض فعلا. ,لاذااربزعت

 مع |عضومر عصأ لوالاو

 كيروف هوت ىلادودرع
 مسغلا قو مهنرذخا
 تئمتاوهأت عمر عده, 5

 لاعءتهللاواهدراوالا هللأو

 هللامدامرخ 1 اددو لعأ

 بس>ىلع هلي ص#

 م ركل اهتلد+ل او ناكمالا

 ىلع ملسو هللا لصون ا: ا

 كوم ن2 أند

 هناكعأو هلآ ىلعو تاندع

 ناسحاب مط نيعباستل و

 نيمآ
0 



 نم كب ذوعأث ءطتساام كلدغوو كده عىءانأوكد:ءانأوىن:ةاستناالاهلاالىرشنأ مهالاودو!(رافنتسالاديساونمهلوق)
 2 صل ل د 4 كل ءوبأ تعز دام رس

 هه ىباذي ءوبأو ىلع تل 9 ريغنهىلرذغاموالاو هللارذغ ةساودت هذ ىب متنا 0 هىلعاولك ةقلط اراغعَت آلا صوص» :لمعف ا

 ا ا رذفال هناف ىلر 2

 هلوق) تالا بوثذلا

 ١ بار مّتااىأ (ءانرمسفو

 ١ قهتيةدناك ثاوءلالاب

 ْ تنك رقى مدزلا# لاابرق

 ا ودىذلا بار هلا قالطا

 عع 0 0 صالا ِ

 ارقعتس ابنذأ الكل املا ازد لع مادامىأءاشام لمعي !ذىدرما ترفغ دقه | اما ىف لاق هنأ لساةءاورفو || ا
 ماتلارافءّة_سالاف ه هرم نيعم دس مو, ءلاى داعذاو رذئ_س 1! ةرحاامىدل مرتااو دوادوبأ جرخأو مدنلو ا

 ءاعددر وهفرارصالا عمامأو حوصت#ب ولد ءةفالرا ارمصالا مدع ثراتامودةر ةغملاهذعسعسملا لم 6 || م بارةلاوهو ءْزجلا م. 5

 ءلااوهو لك | هرعت

 بترق هقرق جه ىذلا

 ا ءزحءلملابنرقدالءلاأ

 (اياطخ هلوق )انعش ءلاا
 ىف طخ هل طأو ةميطخ عج
 ءان ىهو ةروسأم ءايب

 ىهاهدوب هزهو 1

 9 رم أ تادبأ م اهمال

 فئاكىلادءالاد- ىل#

 م نيتزهام غو ؟اطخراصق

 نالءانه يناثلا تلديأ
 هيه ل - هب ةقر 2 امها

 نه نكت لن اوما
 1 مدا من ظا ةةروسك#

 ءا ملاتماق عاف ن2 ىلوالا

 اةةناو ا ار أ املأ

 (ةرغ- 2م( كلذ ن ممظعأو عسوأ ىلاعت هللاةر ةغقالا وذاك اشلل هيريف (اهمار د تال هباواحاسعو 0 ا _ر يامد انيفلابآ اطخ اما ام
 ا همشل هرم و ةر ما مضتم

 كرذلا مامأوةم هءاانارفغو ةءاطلا لو. .ةمراع ىننني ىذلا لصالا هنالل دااادعامةرفغ٠قطرعشنا األ ١ ا

 در>و# :لاوهةرفغللمظفالا بد. افاروثنمءادهان اءذ. ل ع نماول عامىلا امن مدقو كلذ هيلع نيني لصأالف : 5 2 كر

 كي كم اوم .-أمظءاب أ دةقهري_غرهدلعدلن ادا دل وراو +فأ سوا دق دفؤهدةذنذ || 1 9 "لاع
 هلر خر هناف هماك-أو هطئارستر ماقو هصالخاو هد حوت ل نمامأو 3 :لاهلا اف لاح لك ىلعوهثدشملا ١ أوق) فو“ ها كاع
 ىناذي ىأ (ىف كرشتال

 ا تما ناجخاك قافضو

 ىلع ار وسم لنوك لد

 امهذضرالاءىلءنمامهذكزم . .ءاياط> كوه ةرفعم جلا ءكدانزءالنا.ءالا
 اليل نيولا تال-دردص# (مسقلاهلعاالا هلوق)

 موهفمهدافأ 5ك ةباحالا عن :«دقرارصالاّن ال ىرخأ باسالدقو ةراتبا.دقهنأ ن رمد هلذ اعد ول
 هعفر ل -.5 همرب ير مسملاك هبل“ مةهودو بنذ نمر غغتسملااسان دلا ىلإ نب ء.اج رحآو ةقبا باانارعل] 3
 هل_*منالنوقومهنأ ضرفناو:_> هنبباح و ىنّمناساسعنءاةباور لد فر قومدل كلو كف
 ل رامئدب اعوقرم اسي :دلا بأن باججرخأو عوفر ةراا كهل كإ ذك فوقوم لكو ىأرلا ل_.ةنملاست.ال
 هدب ب د و ةلرفةق لرفغا م هللا ةلاخارركالنا ل_ءالىلالاةمودهأ'ىلاو ءامسلاىلارظنذا قام كه
 رفغداب رهلناى دمع ءل-وزعهللالاةف طرفغاف امنذ تن ذأ برلاةفاتذ بنذأ ادءعتا لا
 سييرا نيترملؤالا ل _ثمرك فرت 1 اسنذ بنذأ م هللاءاثامتكم ىد]ترذغ هيذخاؤب وبنذلا |

 حب“ | لد ه_ءاعست مهللالا 23و هيلا ولأ و :

 ىلأن ع ىادنلا !جرحأو هيلابؤأوهرك نءهىلعءدار غابأ اذ هو ف> الان هرذ ناك ناوهلرذغهلاق نم ||

 (دص ثيدحلاقو ىلا: هللا ه_حر) لاذلامادعاوا هعضوأ م ءاارم هكو ةءقوغا |ثيلثت مود (ىدمرتلاءاور) |

 هةبوتلا ةلاهسال ماعلا اةَّمَعَت تافال* ةرقيق هدم : ودب سدأ هنأ هدارم نير اذكسا هد ولهنالاق ٠ نمو رمأك

 كاي هنأريشأ هنال مث [بذاك ةصمملا ىلع هملقي مهمودو هيأ !بوناوهقارذغتسالاق ن نمنأ ىلءرارممالا

 هلءركي فاسا نم ةس هد :اطتخل (ةؤدهرصعملا ٠ نع هماقن عاقأنا ان رمد مري عودو كالذ لاق نادك ذك هلاح سداو

 هيلا بوت 'و لوقف ايذاك ثوكيقبنذلا لا ا :- ىلأ ب اس لاق هنوكلذ
 هيأعمزعاس عرب وهف هي 1ءبدعاوة. صءملاىلادوعبالث أ ىلع مزعل !نال كلذ ىف ةهاز 5ك ال أىلءروهجلاو

 مهللا ةلرففتسا نم اهل زواذك تراهدت ىو عوقرلار دقي باك الفل زةنئملا ف هتم عوق قانند الو لادا ىف

 2 ارذغتسالاةؤهرلابتو هللارفغتسا هل لاق اناا طق و ؛.لعهنلا ىلس هنأ دوا دوب أ جرخأو ءاابونأو

 امذهسؤنل كلوال ن هةد وهدا ز عم الذ لوق فاس ١ نم

 هركذنلو رافغت_سالادم_سأمههت لا توا ظافلأر افهّدسالو اروشنالو ةأء .>الواتو.هالواهفذالو

 تأىذ_هرئااو درا دردأ جرخأو هسيلابؤأو مويقلا ىحلاوهالا هلا ال ىذألا ماظعل |هللار 01

 كاذىلاهتدازم لسوهيلعهللا ىلصهتلالوسر نه هيلا بونأو هللار ع ةسألوةد نأ رثك | ادحأ تيأرامرب رد

 بيرقب ىأاهرسكي ,و رهشأوهو فاقلامض» (ضرالا بارد نيت اوك امدآ نبااي) لاةذاثلاث اد. 7
 اهتيدامع لم لشي وهوام ها ماموم ارقنالا هدام هوناعهرسف نم لان الخ هل“ .ةاسم عاد أ اذهو امتع وأ اهئام

 ةعدس خاب أكلذنالءلاابب رقىف ةةيقد ناك نام زا هاني ع-مسا |اسم اقطع لهو ءاعسأ| نيدو

 كالذ عم ل ىف ةقيق» هنأ ىضتق , اع هرسق مضض عب تد أر فاي امس | يلع لا دلاوفعلا

 ىلدرب قدد مة او ىد وت كلداةتءال (أ.شى كرمثتال)كنوك لاح تم ىأ(ىنئ.قلخاياطخ) لاك_ثاالؤ

 نأمل هم- داك هاا وهوه اععاطا ااوهود- ا .لعملطب لاا مئاب امهتدد قرف ن 1 زوقملا' يقداربو

 لعاهت.هالوا منذ كرنك الشاالا هلاالد_ح أ جرخأ دف مسقا اهل كالا. || ل_ةددالو هبونذ نم فام



 ئهواهبانءافئالوأع اءمدآ هب رذرارفئسالامحْما ملضفْأ ام !هلا_ضرالا ماا ؛ا!ثوضرأوهواظفا أهمج لقت ضرالادار ذا 1

 عودحرلاةغا ىشدوةن وت ءااراغغتسالايدارملا نأ ىلا ه راس أ(حلاتمت ىأ هلوق) ى تريشرارسالا فدكى هلاقةكئالا|نمهرهغو حولا ط. همي

 نا.هلوقءراشأو اعرشدو#وداس# ه.ضربامىلا ىلاعت هللا ىضربالا عع وج رلااعرشو عر ىن_هعاضدأ اثاا,باثو بات لاقئثاانع

 ثيحنمهلوق) تمدن كلوقدرال ليفت اهنوك تيد وأ واق ىلع تء>ونو تنرحىأ (اهياءت.هدنو هلوق) ةءبرالا اغاكرأ ىلا خلات ءاقأ

 عادلا نمهتيفامار لا برش ىلع مدنوأ هدلو هلودق متوكل وأ ندب بعتوأ لام فرصوأ كةدوكااماعمدنلا فال (ةيفعما موك

 راشتا امدعومتلال عرمضل ا كا نيللادوعالاك تش ءامىأ (اهياادوعنال رأى عت هزءوهلوق) همدتءدال اذ ناف ضرعا اوأ لاا, لالخالاو
 هأو رام ةرغ ةرغلالمةاموهدامقو فهد و "ا او خللا 5 :ااوداذدو ناكمالا عم هىأ( (جلااهتددرو هلوق) انزلا دءيورك ذ

 لء يت نأةر غرغاانال هل عزنلاة لاح ى هو هموقأ -هدو رغادت ا غرب امد, لايق لمت. هتان سو هرآع هلل | ىلص هذع هئنحو ىذمرناا

 قةرغرغلامدعطرتشدا ءافدد رئاوادتءاماوةرعأ االادذع اذ ههءلب ىلعر دقد :الو هيلا لصد الو ىاملاق هدريف شضئرملامؤف بورش ا

 7 اهلاهاورا1رافغَتسالاب ظفلتلا طرت_ثدالواهمرذم نم «سُمْلا عوملط ل دقو نيدضوملا ف ب اصصت تالابال# ىد اعلان ءؤملاتودرفاكلا

 روع :ىالوة.نأدمال نابل الاى. ةاءللافالخ هزمهرفغتسد نأ ل ءق هلرفغالا بن ذ ىلع ة مادن ل. .ع نمىل_.هتهللاماعءامطةأس هيف نآل هدو

 اال هء-صءملار ؟ذاسإك هب وتلادد الورش الافالخةي_صعملاناكم ةقرافم طرتشالاذكو كلذو وأ ىن ذرفغا بروأ ىذ نمهللا

 ةبوتلامهضءيلاسقفأي ة:فلتدادقو عمم تان 558 مك اهنلاربكم اهتالك ال3 نم صخاهتافح وصنا اد ,وتلاامأو ىنالقا.ال
 ةءبرأ اهعمح حوصنلا

 ناسألاب رافغتسالا ءايشأ

 راهضاونادبالاب عالقالاو
 نانذحلاب دوسعلا ك1

 وهوت الولتا ئس ةرحاهمو

 مه-ضعب لوق نمسد رو

 ءامشأ هع ١ مد ىه

 رافغتسالاوباقلاب مدخلا

 دوعبالتأ راهكاو ناسألاب

 لاقوةوسااءاطاةرئاو

 نأوه قارولاركب ونأ

 اعضرالا كيلف ىت.نمت
 نونلاوذلاقو حوج ىصاعملا نع باقوح وفسمعمدا,مدامصل نوك.تا مهضعلاقواوفلخ نبذل هثالثا ككل ةنكءاع قءضتو - تمر

 ىبأو رعلاتوأهظااو عودة موادموءاكملاةرثكو ىوهلاة فلا خه ثالثا عمالع ىل_ىوملا تف لاقو مانا هلو مالكم |ةلقو ماعطلا لقا عمالع
 ك_بعوباقلاب مدعو تاس الاب رفغتس نا ىلكللا لانو عرضلا لالا دوديالاك بن نلاىادومدال بوب نأ وصلا هيوتلاذاءمو

 ىناهفصالاجرخأو ( خلا هذعدرو م نموهلوق) ةيوتلالطدتالينذلاةدواعم نال( جلا ارام كم ةبوت ااوبذدلار رك: ناوهلوت) نددلاب

 ةهايقلا مولهللا قلب يح ضرالا نم هملاعمو هحراوج كلذ ىسنأو هيونذه ظفحلاهتلا نأ هب ونذ نمدرعلا بات اذال اق مسو هملع هللا ىلصنأ

 عوطقمهرفك نع مرذاكا اةيونتام اميفةلزملاتفااخو رخآ ىلءامص مناكولو باذن هةب وتلا صن "وبن ذي هللا نمدهاش هيلع سدو

 هب و بيست اكو ينط هنا نيمرلا ماما هرادخأ (ك عصالاو هذاا لها نيب بالخ ىنظوأ طق هلويق لهب وتلا عاونأ ن ءاسهاو سامو اظومقد

 رك دامومولة عش نا او مآ ندالثأب ملأ امرا راب ءذاا يلاتاردلا ىف قترب وهام ندمق هلم مل هتدعوفةءراح قشعهنأ ضايع نبل ءضفاا

 قد رطل |عطقي انالفتا ضءءل لوب مهنم»دو ةلثاسلا نمهعا جامؤوةب رحيما ل الاداو اه اه نآ دقءهللأو ىلد لوقت : وهو ىرقهقلا ع حرف هلنأ

 مارك دءراوج كيلا دوت تاءج وكيلا تدتدقىفامهأل|ىننوفا نيملسملا ن ماموقو للا ةيصعمىف ىجسأ لدألاب ىنارأ لفل لاسةف
 18 (جاد ءلابونذتغلد ولذا هلوق) رادع (هيشالتمهلوق) ءاعسأا تاذعل وذ غلا . ول هلوق ندد (لاسث 1 اذببأد :أو هلوق)

 (كاذلم<نايغ يش , وهلوق) حاولا ىفاك ةلزلا ىهوهرثع عج لا تارثعلا لمة» وهومركن هتةلاةّتسا هنأ ى هودرغ غمار افذتسالاءاضتقال

 دييقتب قاعتم ( هنآ فاعمل وق) اضدأدب , وهلا ىلع ىأ

 اعلا دوعتالنأ تءزعو ةمهءما وك ثدد ندم اع دنو هلل ةمص»ملا ن عتءاقأ تاب هدمت هب ولتد”ىأ

 قف ارارمهنمهوتل اوبنذدلار ركدتناو (كال 1 م-ممتالكو أ اهاهأىلا الط اكْنا ا

 هرم نيعم_سموماا قداعناو بان ىأرذ هيأ نءرصأ امما سؤ 4+ ,لةهللا لص هنعدرو منهو د>اولاموماأ

 بون ذقن اغالوا ةباهنال هترغةمودوفعو هلضذو همرك نأ ىلع ةرثكس | ىف هيا ئااوه ىدلا لااا أو

 رافغتسالاب امم لمد بام علمت نأ ىسءامد_.هلا بونذت غلب ولذاهوفعو هل ءةيشالت ماهاك لا

 انهىلاه3باطدقو تالزلار ةغوتارثا |ًةلاقال- مش مر ااوم ركاز متلاقالا باطهنالدر_ةغ

 ةبوتلارافتتسالابدار كانها ؟ذاموزرب زعل اها 1 نهرب“ :كدوىآفف ةباحالاباندعوو رافغتسالا

 رئاغصلا فال ةبوتلاالااهرفك الذارئاك-(ةيسنل ايدعاو ةالقفاوااوهر مهضء؛هركذامود هظفادرحال
 اهارفكمرافغتسالانوكبثأ د_ينالفاهز ريغ ةوءال مل اوءوضولاو رئاكل|بانتجاكرخأ تارفكه اهنا
 لآ هبآىاع هقلطا ارافغت ةالا صو صن ىف ءاجام عميج مه عبدو 5 ضد أ كل ذ ىلع ل.« نأ ىغششيو اذأ

 لاق لهفام ىلعرمصد لو هبونذ نمور فغت_سا نا هرفغملاب مق دعو ىل فتهناف رارصالا ما ءنمنارع



 هيدأ ارمادا ترفغدنف من :؛ثاماول عاردب لهأىف هلوق لهما د( تن هام لعاهلوق) بران ىأءادث فرح ومها عتفب( برىأ لا ةذهلوت)

 هناومهاضفتايبدار يلب لدا تل لو ديشلذ لم تحاور و ':درافعتسالا ب اطدا ارا ل. ءاشحفلايرمأب الهللانااديأ ةيصععرمالا

 ماك-أ نود طق ةرخآلاماك-أ فىأ اروؤءمهعوقول وأهيف عوقولان ه ظفحلارأما اًضدأو هر ةغوأم دريغك هم ف موك أد ءامو ىذءام مروع

 طورمت ض»:ءاغتنال هلوق) لهأ7ةب زااروظت ى-ةرحآلا ىف هب بلاطد الق«. 1ع ما :دلا فدا اهءلع مَقأن م متتايث ردلا

 (ندئدنا طوح هلوق) هناسالاءاد ريطو ريثن هتالعأ [ اذغو هآوق) جرا ااوتاسالا فو ضخما لالا لوانت اا نم ىتا |( ءامدلا

 باه :لار(رثك:نذاهلوق) ها تديدناطودت .دحلاقولوتءامموقتالو ةمغن ؟0 ١١ :نعرلاو هممت نأ هنديدلاو رات#اى

 رفهغوه كرش: نأرغ_هدالشانا هلوقاو هنآلا كدا بحتسأ ىفوعداهلوقا ق ؛اوهاذهر هءىلاب لغتشدال 0 0

 و :ظتالفهياور فو ءاشام ىل ناظم ملق ىلىد ع نظدن ءانأ ىمدتلا ثندملا ىفهلوق اوءاشن ناكل ذ نودام ع اثم

 ُ لاق ىلرةفافتنأالا بذل ذهب الوا تن تدن ذى ا تر ىألا فمدن مِينْذأاذادمءا|تادرووا ريالا هلل ار ءنباب ( كاش هلوق)

 لفي مهل ترفغدقىفا ىدهشأبنذلاب ذخأرو بوثذلار ةغابر هلثا لءواسذ ىدب ءبنذأىلاءتهللالوةق 5 نم 0 2
 تدنذأامىعد كل ترفغدقف تكشام ل عالوةد كلذ لثم رم لك ىف هلال- ل هنن اكو ةةثأاثوةم :اثكلذ (تغ ,وأ وق) ) كرات

 هرههشأ هريثكلا ثرداحالاو تايآلا نان هنأمدالئالذ ففلا حلاو ءاعدلا ىلع د ا تعا فر تر بأو

 دو>وزو اءاعدلا طورت ضعب ءاقتنالامل اعد *لذ نالاري_:كءاعدلا ن ع ةباحالا فارمام ىفا:بالو «لعدرت

 بانعلا ريش ىهقيقو هناعي ةسأو طب ىل دب زمالا-ءاوب قاءتبام عماسوما مب تيفو دس دقو ةعناوم ضعت

 هباحالاءاحروب لهاا روض>هطئارغمظعأن مو رشاعلا تددل- للا ساو د كلذ مام هدةودرح- غو

 هدهنادجأريخو لفاعب 1و نمءاعد ل.ةدالهلأ ناؤةراحالا, نون :قوم متأوهللا اوعدا ىف مرا اريان هللا نم

 ديعل برجتس الهتلان اف ةداخالاب نو.ةوم منوه هول اهدنا مذ اداف ض عب نم ىوأاهضعفةيعوأ بوللا

 هللا نانةلثسملا زعبل ن تو تقشال] لرفع | وللا هئامد فلوق نادمل ىهئاذإو لفاع ب اقرهظ نهءاعد

 ىت>ةياحالاعناوم نمثل ذ ل هجاسغاو ةباحالاءاط تسال ءاعدلا رس د و لدكمسل نا ىس 5-5 هل هركمال ىلاعت

 اوزمت ال هددت ىف كاملا جرخأو ءاعدلا ىف نيدملا ب ا هنال هب ,احالا هيلعت [طبأ ناود ءاعد د.علا عط يال

 دارا.لان مةاقلاك اهمزلةساموأ بون دل اةرغ لنا أ ءود->أءاعدلا عم كام نا هناف ءاعدلا نع 00
 هجر ن مو رانلانمةاحتأ وةنملالا 1 ينتج كروم هلع قا لصراقدقم نمل الرع لاوس 0 5 6 0

 قهلوراخداوأ هفنعمو «.فرمصك ا مماريخ هضوتعن لد هد هلا مدحت سالق هنومن د4>| ل هر عدت هباود عب هلأ 00 1 3
 نم« _:عفكوأل أس امهللا» اما[ الاءاعدبو عدي دسأ نمام ىذمرتا اودمحاجرخأ دةف بنذدرذخ هوأ ةرحآلا و 02 ا

 211111111 رهام هت ىف كك ايل اود_جحأو محر هه طقوأ ماب عدت ملام هل“ ماسلا ) 0 1 0 ١

 نءه_:عف دك. نأاماو هرخآلا قاهرخد. نأ اماو هنو عدل ل #»نأ اما تال ىدحا اهبهنلا هاطعأالا مر 3 3 2 0
 أ دقات :ذاهبهل رفعت وأ هلوقد ةريدخالا كدنأو قارياهل ادار رو ريك أ هللا لاق رثكست ادا اولافاهلثم ءوسلا 1 سس ندا 0

 لاقةماعنالاو لضمتا اد زم نمهد_ذعاعن هفلخ ءاح رهعس ق هلام ءانا رك اةكلذىلاعتداز و فاس 0
 ناب (ءامدلا) باص«ىا ةلمهملاحتفب 0 امارحأاهضرؤد_دذع (َكب ونذتقا.وأ مدآ نبااي) كسل

 1 ضرالاوءاملا نيبام مك اطعتنل قس أطخأول ىرحالا هءاورلا فاك ضرالانيدواهتيبام تاالم أ[ 01 0 1 0

 1 (ىنترفغتسا#) اهلا سأرتءفرادار يطىئاا نمثل نءاما مانع ليقو مار ةمد ىلاعت هللا عرفعتسا 5 م 4 57 3 0
 |10 ستلل ا قل لل توتا د الاس هكر 1س ل5 ك1 ك2 ال فل يح ا 2 يا كا دا ضو 2 | انحني نيد

 تفي هلوق) تاصو ىأ

 نونلا في آو ىأ (ةلمهملا

 ىأ با.2“ىأ هلوقو
 د_.ةدوأ|ةلطمباصسلا
 ىع"# ىقفءأملاباءانم هنوك

 تانءانمأونالوتنانعلا
 هنداقتامل مساق نيعل اركي

 لفسالال لف_ءالاةءادلا
 كللاك ىلءلا ىلءالاو

 ةزانلاواههفيوماللا آي

 03 ىا ل.ةوهلوق) لماموزماداراو مز لالا قاطافق ب اهدا | تغلب ضرالاوءامسا |نيبامت" د اذااهنأ ىالو

 لال الات مباصعأ. ا ءام«نأ مهضعي لق هن اًضيأ نيعلاح ا

 0 ىتلاءا.هكاتاوهعلا درس لاق س ادع نب أن ءةيمهجلاىلءدرلا با كى ىرادلا ١سنين ام: :ءجرخأ فال رثدا 0 ىطويشلا

 نم باد !نأ ثرداحألا هيلع تا داك ةرعاشالاو ةنسلا لهأ بهذع لوالادئاوفانهدو ها اهياعن 4 ىتا|نيضر ءالادي و شرعلا ايف
 ءالاذخأت رطارخ تاوذما أب اصسنأ!نأو رداارطملا أكن. نأى ةلزتءلاو» اك-الاف الخ شرءلاتدثر < رمرطملاوهن هللا قدرك“ هر م

 ش لكنيب تاذلاب ةلصاقتمتاقم .طنيضرالا نأ ةرعاشالا بهذءو داو ىتءط ضرالا» مكمل كاق ةيناشل ا|بدد .ةعرلا هرصقتو ملارعلا !نم

 ساذحالاةفلت 2تاوم»لانالتانآلا ضعي ف ضرالات در ةأوءامدلاثءجساسغا ءلعورا. .الا هب تدرو ام ماعةتاهس#ت ةرعسم نيض 2
 َ موضمد َر دوبا رتلاوهراوذ-داحتالنيضرالا فال



 ناكو ولواموادذذنىك اهلعديزو « ادّدشءناحتفلابنأىهاذو هلوقفةروك لل اةسحلاة فرحا تألو دوملا نهىأ فرح ىسهذ

 ةداانزد27ناةيؤرطاموكىنعموءاعدلا :دوهو ردمءافوذدملو مناد ردصءام وك ىنههنافماودةظفا طقسنأ حراشال جمد

 باهل انش لاق كترفغىنتوعدناىنعملاو (ةيطرمشاهاء>نمطاغو هلوق) لمأ::ةدمهلوقهنعىن:دلب هلل خدالانه ماودلا ظفاو
 مدع سالاوابو د2 نوك.ةمااك١١ فوه ساو دئاعىل جاتهذ اه«|تناك ةيطرعش تناكاذااهناهلءاو ردا ظريغ طاغلاهجو و ء.ةفا'نبا

 (ىنتوجردق كنا لاحلاو هلوة) لءأة لف ةيؤرطب رد_همتناك اذاام فالك ةرغغملاعوقوت مزح هيف نكن ل ةيطرمش تناك اذااهتاوأ فذحلا
 بترغتهرانو ءاعدلا ىلع بترم: ران ةرغ ملا نا فطمالا هله ىذتةيقعملاقاط1 فطءااواو زالة ةطاعاما عملو ل' دالواولا لءباغا
 هدم ترغغىلاىنءماو اهاءاعفد_,ةلاحلانالل >ال اهاءحاذ1ؤءاح رلاد .ةرءاعدلا ىلع بتر: ةرغغملا لد كل ذك سداوءاح رلا ىلع

 (هعوتو برقو ريذنا ل. مأ:ءاح رلاذا هلوق) هيلعداهعالاو للاب نظل! نىح ه:عذةأ نارفغا !ىناد ,ةءاح رلا ناك ا-غاو ل ءاحر لاح ىف كئاعد

 ىقذدخأ ل ناف لوسملابا.سأ فذ خالاعم لمةّ:دلا ىف هلوص- ىف بو غرع بالا ىناءتاحالطصاو لهالا ةءا د ارءاح رلا ىيتريشا اةرامع

 هللا د.علاتجكنايوادإو وأ عرزاموا داص 5 رنه ل:؟ ةيمءا|ىلءرارصالاعم جارلا ل ءناىز ولا نب |لاقاذإو عمطوهف تايسالا

 ىر#الةذيفسلات١ « انعي رطكل ستمر ةاحااودرت سندلانهلوسغمرددل كوثر © هسندننا ىطرت كاي دلاءام كراءملانبا

 اباسح ود رالاواكمهناأنلاةروس ىفلاقر هللا: .ظء نون اختال ىأاراقرهتل دوج رثا لامه: مر فوخلتا ىنهءاحرلا قاطد و سدد | ىلع

 اجره_دمو ةيحاذلاوهفرصقل باح رلاامأ, ىلرغذب ذأ عمطأ ىذلاو هلوق ىفاك ءاح رلا ىنهءمماطل | لمءتس دقوانه هتدارا مصتو هنوف الأ

 نم نمالاهرلعبلغبالثل فودلتاوأ ل-وزعهللا ةجر نمس أل اءاد لع باغ الئاءاح رلا ب ءلغت صال لضفالا لدو 'نمحان ىأرثملا

 اه ناكناو أ لضفأ واللا بنذلا ل مق 60١ تنتاكتاولضفأءا> رلاف'ءءاطءناك ناو لظ:أ فوه انا.ص اع ناك ناو ىلاعت هللارك م
 ا ا ا ا للا تالة لك هدو كالا 131706 الاطا ظل5-11:2-
 اصر رمناك ناو فوذتاو ة0|323ةش حج

 ا 1 557 1 نالةرخآلا ف يلع باةعلامدءد كر ءاهترتس ىأ كب ونذ (كلترفغ) هعوقو برقو ريما ل ,ماتءاحرلا
 5 2 ود

 بدأ ىوعداكب ر زاقوالتم ةدايعل اوهءاعدلات | همد رالا ناس ابا ىورو در وأك ةدامعلا مءاعدلا
 يد فو مكس ب>تسأ ىنو عدا لوقي ىلاءتهللا نالةباجالا ىطعأ ءاعدلا ىطعأ نه ينارمطااىور و مكس
 وهز ىل .هزهللاب ناغلا نس نوذتد ءادرأ او هباجألا باي هذع ىاغب وءاعدلا باي درع ىلع حّتفرل هللا ن اكامرتخآ

 ئثلكتعسو من :ءئناههط أعتد الت يد ون اذاو دممال هللاهرهحوتةكالذ هذعو ىف ىدمع نط دنءانأ لوقد

 0 ا برك تاواد رت ةساالو كرون دي ثرتك |الىأ ( ىلا الو ) تر رك تار ىضاعملا ن هىأ (كذمناك امىلع)
 دو تكريس هنالو ئ: همظاعتيالى ىتهللا ناهه.غرلامظ راق دحأ اعدادا عمصلاثر دما اك ئث ىلاعت همظاعتيالدا

 0 ىا ذكي ىلابأال هلوق ىنهمو ناس هئاط عوهل_نفتا عنامالو هكسلبةعمالو هلءفي ا ءيق ىلا عت هسيلعرال

 نب ريةؤنءبهذلا جو رم ىفوى :ريمدلالاو  ىحت ما: ىيداعوطقداعسؤ © قداءسديفباعىلعنتماق ىحرس ىبركتموغماىفا

 اقرافمىن اوخالوال>رارندلا ن متصأ لاق هللا دع ارأ اب تعصأ فوك هل تاق هنومضرم ىفهدوعأ ىذا! ىل ءتاخدلاة نيكسم
 تلمح « ىهاذمتفاضوىبلقا قالو 2 لافمتاج زعأدرانلا ىلا مأ اهينهأو حور ريصت ةذلاىلا ىردأ الواب راش ةينملا ساكو
 اهترتسىأ (ك.ونذ تر ةع هلوق) امظعأ كوفعناكىر كوق»د «٠ هتنرقالفىنذىنمطامت امله كوفعو فذ اح ر
 ا.1نارفغلاثوهراقرفام مدينا هيطء نبا ملكى ذتتمو وفعلا هؤدارب وهرحألا ىناوماعب ةماأ مد. ءءاهنيطقت ىأ ب ونذلاربس نار غغلاف ملا
 لاقاذزم تماعاماة.لع هريساانأر ذغاو ىشكست اوهانعقاواعق ىأ انعف عار ىلاعت هلوق :ريسق”ق لاق هناق هيلع عاطا انو قعلاو د>أ هيلع ماطر

 وهوالا مدح نسوءال

 ناكاو هللا نظل ا نس

 نأةيعفا شا ادذع ججارلا
 ه«سقوخو هؤاد رتوكد

 رك_بااوهو رفعلا نمدرهغملاناهه_ج و نماسصوصخوامو ع عضولا بس اهب هوهفم نيب نامهضمدلاعو ها هيشأ كاان وهو مهصمر

 رظنااباعا هيلع هنزاع ومرت س وأ هنءوفد حداهشالا سو ,ىلع ءمذي هم_باحتاب هسئع الو وخلارتسلان «مزابالو وخلا قع وفعلاو
 كلجالىا(تكيولع هلود) ىرثرب_ث هنع هلل ااه هفطالملا م فم قلد دلو قاطم صوصخو موعا .مم..ف امعرم ءاداوهف ىلاعت هللا مركسل
 تكزمناك ام ىلع هلوق) ةرهغملارءاد رلاوعاعدلاءاضتقال لا 3 هللا ناقل ١ نوع نك ادرلاو هلود عموه (ةدامعا | مءاعدلات ال هلوق)

 | هماظعتسامدعو بونذل هراثكن سا مدع ىلا هز هلاح تاثمنوك مق ىلا هت ىرا.ل| ىح ىن ل صسموهو هب ىجإق ىناءبال ىأ هبىلاب لغتشد الىأ

 هيلث راهد_ءاووهقهم كلل هنهمشملاف لههتسالا ظفالا ريعتسا مهب معمالو رءاب هيلق قاعتد الزم لاح هوفعو لح دنعاوشالتو ب ربك تاو

 مزاللادب راو مو زلدا ىننطافهراثك-ةساو «ماظمتسامد_ءرعاب بلقل قلت مد_عنممزلب هءاوأاضدأ غياب ازا ىعستو ةلاعسالاة نب رقلاو
 هيقفلا نياازضُش ها هأكلاباب نمر وق



 # نودبرألاو ىفاكل اثر دحلا 2

 ! همر عهدو وىدامعاي د ىلعمم رك_ةلاوفب ريثتال هيفةقاضالاووهثا دى ادب نم لك «ياهءل ال دع هئيعب دسأو هيدر لعا دن( مدآ نماايهلو3)

 ظ (وهو هلوق)رغ آن ود ىدا:مهءصتةالا :دءا دنا اف ءوهراع هللا ىلص هلرمأ لك نعى أ هرمأ ن ءنوغا نذل رذاذ ىفاك فاض مدر ةمهنأ

 ىب رعهناىلاهريغو ءاةيلاونأب هذؤهيفاو اتا َءذىبر هنا ىلعءانب ىأ (لعفلانز وو ةيماعأل فرمصن «ربغوهو هأوث) مثد'اونأ ءدآكأ
 متدالاوأةمدالا نءىقّدشهوهفدوالا ىلعوةهقأاوةرماعأل فرص عنمناو ىمعأ هنأىلا ىباامثل|بهذو لءفل |نز و وةءملمأل هزرمص عنه ناو
 ىهو ةيناثأ| تاديافةنكاسة ين ثااوهكر م“ ىلوالا نيتزءييمدأ أهلداف(اغاأهؤاف ف دبأ هلوق) ح راشااهركذاك هأقاةَرشاال ىلاثأ !ىلعو
 فيفذا!لادبالا اذهةلءو نمتئاو رث”اكنكسناءإك «نمنب زههاىناثلدداادمو كلام نبالوق فز وكذملاة دعاقلا ىلعاةا أهواك
 ضرالادأ نممدآهللأ نا تثبدمحلا قنهنم قول“ هنالاههدو رهاظودو (ضرالامدأ نم ىتةشههلوق) نيتزهطا عامتحا لاء سال

 عاونأن مىأ ضرالاميدأ نم هلوقوثدمحلاو ميطااونزلاو له_سااورجالاودوءالاو ضيسالام ممثل ذو ة ىلع هتبرذ تجرذناواك
 . ىلا ل.:ةرجىهرلادلانوكسو ةزمملا مضر ةمدالا نم قدس وأزملاع وندوسالاو عون ضيبالا عاونأ هةءرذ ك1 ذ55 ضرالا مدأ
 حراس اهلاقأك داوساا
 نابىربوشلا ه-ضرخعاو

 سانلارئاس ةء>ك ةلكا ثااونا ىه-االاودلولاةبحك هذا اودلاولا ةردكلالجالا ةيحتثالثلا ةحمل ماسقأ
 سال اوهمأو هنأ قسنمدك مل سو هيلع هللا ىل_صهةسنا ماعناعالا لمكة سا نهنا ثب للا نع

 مدآنز وهل 55 ىطتقم

 نال همها ةدايز ل_هفا
 ىلاىهلودالا فورملا

 ل هذ ف ورحد>ا لاقت

 اهادءاماعاع دئازلاو

 مدالان م قددشمهلوقو

 ىذتق 2 مدالا نمرأ

 اطال امال اهتااصإ

 لاقا1و هنوداطذبسح وم نموه_سفن قد نمو لب لال_ضاانماناددو راذلا نان نسا هنال نيعجأ
 نم ىت-لاق ْمةعاس تكس سفن نم ىت- لاس ىف: نمالا يد لك نمىلا م>أ تنأهللالو ران رع هل
 امدتمهاو هن اكو ما سو هياعهلن اىلصهلم_يلع هللا ناوضر ةبادصأ | هب 2 تق دصا- ورعانْزآلالاةؤ فن
 ضرءتو ملسوهيلع هللا ىلصهللالو ل. ثيالءاب أو درمعوبأ ل :ةىتح مهءاسنًاومهءاب [هعماوم:اق هيءاحاسم
 بوت ةم2 هللا هدحأ ام ب< ذا ن موي ملك ىلع بحاولاف هل: ةئاردب موبامهمع هللا ىضر :ر<رلا دمع هدلولركبوبأ
 ةدارك هللا ههركام هكر نأو لك [ناكاضدأ هبودنعىلأ ىت- هةء تداز ناف هنمهرلعبحواع دايتالاهل
 جو ل ضف ن اك زنةهدركا ع فكم |تءحوأ ىت- دارك تداز زاف هنءهيلع مرعامع هفكب حوت

 مهءارهأ نوءيتبامتا ملعافكللا ,.كسل لن اف هلو سر وهلل اهم ىلع سلا ىود دقت ن«أشاتاغاىصداعملا كالذك ناكامو قاةتثالا
 َْى دامو عرشلا ىلع ىوهلا عدت7 نمأثنتاسغاعدبأ اكلدكوهللاز مىددريءنهأو دعست أ نم لضأن هو نأب ب .حأو دئاز ريسغ

 كودد رالاوىفاثا!ثيدحلا# . اردالا لهأ ا دول هذم لوالاةزهفاوهاعا دثلا

 (مدآ نياانىلاء:هللالاق لود ل سوهيلعتلا ىلههللا لو هر تم سلا هنعىلا هت هللا ىذر سنن ء) اما قاقتمالا ادمم ىفامو
 هواف تادطأ ل_هفأ مدعأ هنز وذا له-فلانز و و ةرماعأل فرمه:هري_غرهو ما سو هلع هللا ىل_صرعشدا اووأوه م ىلا ةيئاثلا هزمطاوه

 لاعكفرسصلالاو ه-عز نملانال-لعافال داوسا| ىلا لمار جةمدالا نهوأ ض ,الا حدأ نم قةشمافلأ هرمون انناع اك
 ضرالامدأ نممدآ اختنا فو |لقاةَدُماال مدت ل .ة.ىهدقاب سداو رؤتالاهد >-و ةءماعلاو دارا ذوامىأ قدس«
 1 : 0 5 ىتلطمانه قاعد الاب

 امنا قاقت شالا نادرب ةيقرطةيرد_فمىسهن كئاعدماودةدمىأ ىآلا قايساا هلع لدداك كلب ونذةرغذع (ىنتوعدامكلنا) || دف هيلع طممااالزخالا
 طاغو ةرم ادريس: ناعمة مدالا نمو تأ رضرتعاو نردص هاسدلةمدالاو سدالاو يوصأ !ىلءردا صا نمتوكد

 ١ داوسملا ليكف :رت» ىف ىتلاةمدالا نماذوخأمىأ لااةَدْشم نوكف كفؤ راو ضاردا انيبثاكمال_تااهيلعمدآ نول ايداوسىلا ل.
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 نم ءىّرلانأ ْك_ثالو ماهباو نيمذو حجي رحتو ىتثوت هلاحرت نم نيذثا ف ضراعت هنأ اهاصاح ه دن ىف اهادبأ

 نورخ 1 هتئو وهل جرخ ىراضأاو هك تن اذه هنأ دعيسالو ىردالا ل ءالانء قينوتلا اذكومدقم

 أم ع ه2هرزأ ه او هتزاحو ىلءودواضدأ اومل و او ريك ناو هلنم-ر ىلا ىلع ءالؤد ف.صا ارث 1 !ذ1ةهريغ

 نيلسزلا ف درصو قلب ارفاحاغا _سوهراعهللا ل لص بأ هلا و هيلا نع واود نهاهربغو ن نيعب رالاهزهةف

 يا مدل ارا مال_ىالاو ناسعالا لمش نيدلاب سفنا ملا اًذدو

 اذافا ضد أ هان هرك ذام ىلع ه1 م:ثه ىف ىوَمأ ابوأاهلمصا هتالااه د ب ةيلالةساس درعا تم

 ثيدحلا نم رلءو ىوقتأ اوندلان ءل#و هيلع هللا ىله يب: :||هيءاحا-لاعنت هر ناسنالا ىىدناك كال ذك ناك

 ُنَءضرَءأ موهوهد_ضوالماكأت مءهناك تبسو 4م هت لل داعب ءملا مران ءاوه ناكنمنأ

 0 ناعالاو مهو ,سدلا لصأ هممت اامناكن أف ضعملا عمت | ن نمامأورذ اك ااوهنتاسعالا هذمو ه هيءاحام محم

 ام.ف ل 10 دالك ر والف كات هلو نمهدا دمتسا او ىفانملاهسكذؤ ىدافلاوهف ءاوام
 00 فهعانتاو هت ةمح نودع واو ةهعفضدأتل او لو هيلع هللا ىلص قلل مي اظعتلا ةءاغاويفذا ةنأل امهئدد ردش

 لو تيضقا اجرح موسفنأ ف اودحال هلو ةيهمقع لد ب كم اب ف تكل عن مو مم لتالو فقري ن رهف

 لا.ةحال عفارلارد_ىملا نأ « ,فداز ل, اضرأ هب فتك 1 اوحاس وهلوقدكأتلا ازا اضيأ اذوب 55
 هوت فاه دنع فقوقال هد حرشنمه؟-هل هذ مطعم سف“ !اثوكدتمب آ.ىاا ا لاةؤزوحأ|

 م ضر. لن هرج ل: ةوأىفا مس | هدد 2 :ةءاكتوغاطلاىلا اتلءارأ نم ذمدقت نه اطوز بدسو

 تازغفاذ مم هلق ىف هيلع مل و هيلع هللا ىلصىبنأ|بتعف ملا ءدرب نأ هتميلطفإ موهيا عد ىلدىذلا
 ويدمدح وهىردملا هءّدلي ىنأنب بطاح ا مدزرىراسلاوهنغدت 'ىضر ريدزلا مداتتوأ هنعهتلا ىذره]ةثربت

 بزرقأو عاري لايحب هركل هميخضرأ ا ءرسب عشرا قبري زل لو ةياكششلا بتر
 اذكدوه:4ن 1 هدرس ميسا غاي ناىلاءاملا سد وب رشا قد د كل ذك ن اكن مو ليسا عمت ىلا
 ناب ريد زلارمأ ع سو «راع هنأ ىل_مدهللالو هرهح ونول:ذْكَ: عنب اناكنأ هللا كو. ران ىراصتالالاةؤ

 هلاسراب م ناد راعرمثاّد داو رلاو نيمهكسا غامر د هناو رفوثوكس دسأ مهلا رد اعلم هدى ءالا سد

 ثاد_هد هقدحربب زالروملا ىلا يهمس ىذلا كلذب لد رلا كلذ هءضغأ 1 لهو هم !ءهثلا ىلسفوتسان همصلت

 ردصب الذا قا !:ماما هنا هلا ءأو لحرلا كلذ ىلءادره آلا كلت تازنفهةح ضع. كرر ةئاسملاب هرمأ الو أتاك

 نا 2 كذالا بادال فتاك ناط._ث ةلزوأ سفن ةرداب كلذ هنمر د ص نا مل_موأ لسه ن هك ذلدم

 هللا ىله هتانوب نبذه لاو زاوهريغريفنت نم هّتيشخو «-غصو ؛ماح مظعأ لو هلع هللا ىلصهل:ةيأو حطس#و

 ىرح [ لود هريظنوهعامجو كل امد :ءاملط وأن دن ءبت.لامءاذوف هنمردص نهلةةب>و سو هءلع

 كلذ و مل هللا نك «ةلمف ىلا هت هللا هد وأ ميد راامدهمستا نأ ملسو هيلع هللا فص ىذلأ, اههسق ههسق

 ىلاعت هناا نم ةريثك هلئاضفو ربها | هل يضف هيفو ري مذا ذه نمرثكاب ىذوأ دقا ىءمومىحأ هللا مح ري لاق
 ءازحل-ء>و ىلاستءاشن ن 1 يلءهفعاضأا عمدت أمعمس ةقدصلاو مشهد هذ ساما لاسعالا قلطم ىف لعح

 عمامتاوهش نعاهءمقو سفنا|ةدهاجم نم هيفامثل ذمزيع بدسوام رقكلذرمو باسدريسغب ْن 3 ريالا

 كلذ نكس نكس نام دهرا همسناس لهو هي اءهللا ىلصهءلع ىش منمواهاذ آن ماقتتنالا ىلءتامحاهنوك

 تاءلاّثد لد تار تقرأ الواو ناعالا مصن هنادروو ريصلا ءارح افعبهماء همم

 5 وهسفت نمهءلاب>أ توك أ ىت - مك دادحأ ن نمؤدال هديب ىطغن ىذلاو سوة: اءهتبا ىل د هلوق اًضأ
 ىلع ما سو هيلع هللا ىل_صه ترحم دقت ىلع ناسءالا ف قون هنمدرةتساو ناش ها و رنيمجأ سانلاوهلدأو
 د اركوب < امة ىفةقفاو 1و ةعباتملا ضقت ةصرصلا ةرححلاو هل هرمةمحل ةمدات هتدحتو ىقث الدنا عميج همحم

 هم 3ع ج هنالف ىناشلاامأو هحرش ىف ماما لوالاامأ ماس .و هراع هللا ىل_صدلك عما -نمنب لدااكو هركنام
 را ا ا ا اشسُساٌاسٌٌشسلسالا1ال_”ببا-9139-9-97->-237220ل--7
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 وأهلوق) ةعيرشااىأ

 رمسفوأ ىأ (ىوبقتلاب
 (عالكو هلوق) ىوقتلاب

 فتؤونالو ىأ ندارم قطع

 وأىأ (1بالتقوأ هلوق)

000 

 (اهيف هلوق) حلا ضرب
 مصاعب قاعّمم



 1 1زاوبارسلاو
 لد اهتايثاو مهذءدلاق
 تايصعلا نسمهنأ ىلع

 نه هنأ ىلء كدب اهقدحو

 كرر و_هو صوعلا

 هلوق) ىيةرعث ئذاا
 لاربك | هرنأ ى( وهو
 هلوق) تءعص ىأ تروق
 لقنىأ (رثاامةلقف
 هوبأىأ (ىو ى-هلوق)

 عمد (رمصقناب هلوق)
 دود.ملاامأو ءاو_هأ ىلع

 نيسب ىذلا مراو_هف
 همجو ضرالاو ءائشلا

 هلافام ن ب>أامو هن وهأ

 موضعي
 فىوشل ساو لا
 قحوم
 نارانئاذأ ف تاءاكتف
 لءنعدو 'هاانثرمدتؤ

 روصقملاب تدد_هوىنأا

 مم هلو-ق) ىنافك آى
 لاذ 1 ورام

 هنأقالطالاد_:«ىوملا

 قملا فال ىلا لاا

 تاقالطا ثال:هلذ (خلا
 قدانأل لانا
 ىاطمو بااغااو هو

 ىلا ل لل لهاا |ليملا
 ىلا لءمأو هري-غو قملا

 لاخلا يوشع د
 ٍ دنردننالوق
 العنف ىوش ا لقعلاةنآو

 ا دّمف هلة ءءارهىلع

 كاملا ديعنءماشه لوقو

 ىودهلا صعء:ن.:ملاذا

 ىوشلا لدا

 اناودت مقل دقفتد وهاذا ه همساردقىوفطاوهناوحلان | رخآ لوقو لاتمكيلع هيفام ضعىلأ

 9 ِ؟| ٍْ؟ٍش م لىل-[ا_ له سل  لشل[ط[ل+“ “)© آغٌ[لىلاْ فس 7 ؟7ت9©ٍ(؟797ت7ٍق737ٍٍٍ77 سس حج

 عما دئاوفلا ليل ردقلا طظءفد رش تدد_-وهو (ىراضااءاو 7 ةمرذغ نمؤماا هثدءد مول لكريم

 3 'حداوتب « عمت م هضمي ضرتعا نكا ىناهمصالا مصاع ىف نيركب ىأ نبا ظذالاوهذع غرزبالهدعبداز و

 ىووذلالاتاّمسعي مهلقأو اه :وةذص نيئدحلارثك اوءايلا تاما( ىماعلا نءاهلوق) 1

 ريدنالا مدت اهعجأوةك رباهمظعأواهذرشأوامْبحأامهظافلا ىلارظناف ظءعاوملاعءاودو رين عاونال
 , 'ٍ ةايملاوةدصصأ ا مانأ اص اكاعالا ىلع ثحلاو

 «ثوعرال اوىداملاثندحلا

 ل (هللا ذر ىصاملا نيو رعب هللاد هع) روصنءوأ لابو نجرلاد_هعوبأ لاق. و(د#< فأن ع)

 مأو هتلاد.ءوبأو هللا دمع تدملا معثهسهأ فوامريف لاق مَ وهيلع هللا ىلص هنأ ىور ىمهسلا ىثرقلا (اءمتع)
 ناكو بأ ل .قرل_سأ ةئسةريشع ىدحاب ل _.ةوةذدةرشثع ىذث اب ه:مربك أوهو «بأ ىلع هل فرت اكو هللا دع
 م_مئاطعر مهئال_ضفو م_هدادزوةباصلادامعنءودذاةلدا,ءلا ل_بأاوهو:داءءل | ىفادّم<ل_لاربْغ
 هءلع هللا ىل_صهللالوسر نعام دحرثك أد_-|ام4_:ءىل؛ءتهللاىذردرب ردونأ لاق هاو رم_هرثك نمو

 رثعةعس ىلءاةفثا ثرد_>ةثامءءسهل ىورستك التاكو بةكر ناك هنافو رعنب هللا دءعالا ىنءل--و
 هءاورلافقرطلا ترءوناغاو رماك كلذ ن_هرثك أه شاور ونب رشمل_سهوةيناهثب ىراضاادرغناو
 هع ةداكدلا ىف ل_سوهرلعهتلا ىل_ص ىنلانذأتسان اك ةوه«ذع مصر رثوأ ام هلة ىف. كلذ ن اكو هذع

 بنكملا أرقدق ن اكو لهم فا أل_بو هلع هللا ىل_صهس:ع ظفحهنالاتذ هن ذاف بضخااواضرلا لاح ف
 ىلا ل ةثناّمم رمصعفوت ىت_>هابأ مزالءاستلانام_ثغنعبغرب و ل-ءاناموقي وراهنلامو_صدناكو

 || ع.سوأ ست ةنسرصع ل _قوماشاابل قو فئاطلاب ل ,قواهبتامو ك.1لةةناّمد زب تام ىت>ماشلا
 ىل_صهتلالوسر لاق لاق) ه_:ءهتلا ىذرهرعرخ [ىع دقوة:س نيعستوأنيعمسو نينثا نع نيتسو عستوأ
 هتف هه ى' هاومامرصقلاب (هاودنوكب ىت>) الماك اناعاىأ ( ؟د-- | نمؤبالل_بو«يلعمللا

 نوكي اماريثك هناعهاهرفائبا-_عاهضارعاواهمالءام ىلا اهل .مىهوسوفنلا تاوه_ث هتيم هبلا ل و
 قملان الخىلا ليملاهناقالطالا د_:هىوهلالامعتساىف ف وردأ مرقانملا ف امهال_- و مالا ا فا مطع

 ىلطد دوو ىو_هملا نعس فنلا ى-موهن رماةمىف اخ نمامأو هللا لرء-سن ءكإض.ةىوشا عستت الو «ذهو

 ادهىام ه:هوهيلا دايقئالاو ةصاخ ىذا ةيعم ىتءع وهرب غو ق>اأ ل.ل لمش.ةهيلاو للا قاطم ىتسع

 تلاقءاشت نه كيااىو تو نم هءاشت نم جحر ىلاسعت هلوق لزنالا مع هللا ىذره_كتاعءلوةوشند-لا

 ىراسأف هرواشملا هه قهنعهللا ىذرر عل وقر كاوهىعراسالادب رئرأاماسو هيلع هل اىلصىنلل

 ودو ديدمملا مج رءاوهاه .هجو تاقامو م. مو ركيوبا لاق لهو «يلع هللا ىل_طهشل|كوسر ىو وقرب

 ةيل_ماكلا ةرهطملاة د ريثل اه ذه نم (ه,تئ>املاعمت) ةنو_هأ نود لكو ضرالاوءا هدأ نيبام

 لامتحاو ربصتوةدها ريغ نءاهلا لولا ىلع ليج ىف هيورن هلا هتاب ويك هل يك هي اههطو هبلق ل يعناب
 نءلاموهاوهههءا ايشدسأ نمذاتا.مشملات ابو. اوبك اهاوه لبامه-هأرك ضمد وأ هشه

 ئثااب روءأللانال هبت دام لكب رأي ىت وح ىلع كلش رهعتلا ماو هيلع هللا نصرت آ مم نمو هيل اهريغ
 ةيءاحامل عمت هيل هد ىلعرد_ةءالوءاضت:ةمىناهعمطبتاسالابل_ىىوملاناملءاوارارطضا هل_هفردق

 هدرقع ىفددحملا عامتا ىف (ةحلاب اك ىمانيور عجب د>) لوْرومرماضك الاماسو هيلع هيا ىلص

 ةرم هيمنتناكهردقو عفان در-باةكوهو تر دا ل_هأد_ءاوقىلءنيدلا لوصأر ك ذهزوذتل ةزسلا ل_هأ
 هريغهفل اخو موضءب هلاقا ذك ظفاملا ل_ةفل|نب د نب ليههسا م« ةئاونأ ةءالعلاوه هفاوئ هوامير غت اةسذو
 ودمهضعب لاق( مدان ءاب) ىثهد ليزن دهازلا هيقغلا ىذاشلا ىم دق مهاربانبرمصن ستفلاوبأ هنأ لاقذ
 حا نءتوك.نااوأ طرث ىتاا نيءب رالا هبادكىف«_رخأ يءذابأ ظفادلات اهديرد وكاذ نيب ولاقاك
 ىئارياا اكم_هدملاسه ىف نورحآ ةعادد رخو هلةان لا دع ىلع نولذ ل عج أ امو راثآل داي»ورا.خالا

 اهادبأ



 ةظا مغبالنأ هنأ نهثاف لسا أرباع ؟107 2 فالهب رغااداب ف رك دق ماقاد3 ىذلا ىأ( مي رغاانال هلوت) قرما ا ىنع#
15 2 

 ه:«كلذلىلاعت هللا ا:ةفور د:ةمْل امد: ءفد ص دعت ىف ملا ءناا نءدل ىلاسعت هللا ءأامز ر ها[ وم

 ا امصاا)لءألالاعاب ( راقت 0
 أ 1 1 1 ل العاب (رظتةنالفتيسمأ اذالوةر امنع هللا ىذر رعنباناكو) هءركو

 ردك صولا

 دو ايندلاب سذاأ ْ 0 مكردةس ملوتاف ءذعرخأ اذاف صعالعا.من٠لكانال(ءاساا) -امصلالاعاب ( رظتنتالف

 0 وحاب ملا ىلا ءاقملا.ْىل سف: ثدحتالدتءسمأ اذادارااوأه قو وف لك لمعي ةرداءا ا تءاطفدؤزاضق

 هببةعو ل تع بوز دةحا اونو لك ف توملار ظنا ل.ءأسملا ىلا ءاتما اكل ىف: ث د الف تعدأ

 تدوس كاذؤ لال ارب هقت ىلع ضحالا ف هوا مذ ددْزلاو اينالا رت ىل ءضحلأل كلذ زل ل.ءام_منهاا

 تق عرار هلعءاسةلمأ لاط نم هناف لكما او ىحارتا|تاف آن.« ىب-عملاو ل هءال مصملا هنالا خه ىلع

ندب تا هنأو دارأوه هنام_هوقواسرأ دلاىف دوال
0 راو مذ دحاولا ىذا اكاسهرب هامزالت امه

 

 بغر و عمطول .ألاط نهو ددز ل ءأرمدق رذ
 ه4 ةأاسقو هد ولا | ن2لساكتوةعاطلا كلرتو

 هرج اهسقأ

 ةل_ياومورك ذارددلاامو
 بدرةولزانالاتوااامو

 06 1 لاتو (

 ريثكلا اينالا ن ىغت
 اغا

 دانت ةمام كفك, ! 0 كلذ رك ديهوافصو ماَقااةقراغاوكارهالا نةءدءدامو توملا نم !هتاماتمو

 كارل ىلاهآهللاىذر دوعسه نما نع ءاحرنوماع:فوسفلهالامههاد واوعتمتي واواك أ:مدرذموبوملا تسةف
 علال اراذص' طوطخ طخواح راخا طخ طدخو اه ولا فا طخ طخخوا هب رماطملسو هياء هللا ىلهىبنلا طة لاق هن

 يف ناوز نس بارت ملكا طلت نان | اذدلاتفهيلاو-نم طولا ف ىذلا اذديملا
 «بهحرداوت) بحاذلا |[الللللل| لاح مقر طاناجراخةلمأ كاذوهب طيعل> | اذدر طولا ف ىذلا طخلا د

 ىلع ل- وء«,.1ه هللا ىله ْ - -

 ْ اذهلاةذاطوطخ ملسو هيلع هللا ىلىبنلا طخ هزعىلاعت هللا ىذر سنأكاقو ءرهطا هياصأ هاك هتاطخأ ناو
 هريغمرا ءع ( رينا لصأ ٌ 0

 هأوق) «ةمالريدلا لا صدأ ||| هنمهيبنتا مهو هب طرا هلأوهو برقالا طمناءءاجذا كل ذكودامن.بف زجالا اذدولمالا اذهو ذاسنالا
 ف: (رفاسم ةلزن_هوأ ||| هعقوتب ىرحو هف لجأ هذعبيغنهو هتتغب فوخ لح الار ا «شتساو ل ءالاريصتتىلعل بوهيلءهللا ىلصأ]
 || لو_.مدآ نءاناز هاودوه_هأدداعنأ لقاعأل ىنءنف ةلذغوةرغلاحىف هءاعهعوجهة شخ هراظتناوأإ

 ظ
ْ 

 ادههثونا زدءاط أ ناوا ذه ثمنا ذه أ طخ أن ات ضارمالاراغ ها طوطلل!اه لهو هىلهأ نب ودئنن لحالا

 بدر-غةلْرَمههلوقىلع 1 د 3 ب

 تدنااود (اضخهلوق) | رع نب !لاقر لءالا لوطواس.ذدلا بح اباشريبكسلا باقلازبال لاق ل_بوءيلعهللا ىلد هنأ درو ولالا ىلع

 حاملا ناك بقا ان | الارمالا ىرأ املا فذ هلصن اذا صخ تل ةفاذذ هاما ةفاصخ حلصأ انأو لبو هيلع هلا ىلع هلئاكو سيف آر
 براالارمالاىرأام هلوق)أ ادغ شهب هنأ «-..ذن فرد ةرال نم نافر. شلك لدأ هلوطو ريش لك لصأ ل ءالام سة نأمل هف كلذ نمبرقأ

 مهتضعدأو (كلذن م || رمشع شيعي هنأ ر دقي ن هواي ندلاءانيال لذلاو ءمطلاو صرحلا قرن هارحري ص فاهب مالو هةيافكسا دال

 نيملاصلا لاف ىوتنو ||| داسعملامدق23 هذه عزام ضرم ضرع رهنافدعلا لاح لمعلا متغاىأ(كضرا كدت نمد خو) ثي دملا بةةلوانمر.ءا'ىلر ىلا ||| فءاحاكبارخاا الا هنطبو هذيع الءالواندلا مئه. ةكرالو :هيمدلا فاصوالاهلط ادب عري هدالثم نيتس
 , 2 ا تافو هل-عمطقناتام ن«نافاردت.هدأب لو هدءد هعفن ىاتام ::غاىأ(كتواَكتاي-نمو) داز ريغب

 اذواق ىدن ىف ءىب دا ||| مرا تفترسناو لذ وط ناز كا لعن أيس زلا عع اوت كنحا .:نام وموت لاو
 دهتا:ءانراعاوو :درشم ||| باقعلا نملست نأ لءا ناكمالا ةصرغمنتعاو كتاموكتوق ن ءز فردا ف لجو زع هللا رك ذتنأ كلنكعال

 نم3بشو هارق) اندتافو | حابسلارظتنيال هتبرغدلب قست اذا غلا نال تردجلا نتف نة: ةمرع نلت تاتو
 لدحلان رنا أى1 كنس | دير دقوا تود ناك ازملاس ىف سب ركل تلا ايدل قارا سالا كاتكيضحتانا

 0 نزلا كل. _دص نمزو ]دول برلللا# يدم 16هللا لسنا ع انج اريعتإ م :قزطو عيونو راع لص ند نويل
 را كابس نمر و || نسيحاذ ثالث عمالعأ اال طتك نذر. الإاورداباضي اثيدخلا و لةومر.ةكلايحر

 0 ا م ل
 3 امو ناكملا دا نارداز نوك.النا اذ. _اكنالاد ,:مادنامواولاقمدنالاتوعتء.«نمام ىد هرماا ىو روض رالا ةبادو

 نوكبىهنوكسل!ىردناف « اهقن'س>الانع لفغهتالو نوكسةففاخ لك ىقءذ * اهمنةغافْل>ان رت هاذا
 نرخ هتداعرهدلانأف * ريصتتالف لاذ رفافت ناو

 3 !لاو هلام ةالو هذاروحأ |نم قدام ماختغا نيعتباملا هنأث عاصأوبا:ىأبتءتسا نوكيالذأ 0 هناك



 ىأ (ايندلاهل ناو هلوت)
 ه-ءلق ىف تش. نأ ى كال
 ٠ ف ايندلاز ١ تدث ولو

 | (كلذاول فدل وق «ةاء1ةم

 هأ أو انكاطاو [غعر أ

 جرفاانب ونتلا(ءاعلمد
 اما ور لنا ل لَو

 تااند عاود !  راولا

 نءهوىأ (انأطخاوأا 0

 هنال سفخلا ثردحاطدلتا

 اد دا «والمق نعال عد

 ءم*أو هنآلا نوك رهظ

 نارهظ م هوغو أ هلوقل
 0 7 هأأ

 ىأ 60 هلوق) هناا

 فهاوق) 7 ارك“ او اذوخ

 قىأ (عازناا ل<ربغ
 ىلع هء«داممريغ

 - وميرالا تي دحلا»

 (ظءولاوألعتلا دزعهلو 50

 1 2 بر مرش تو 2

 . ل أ أنوكيؤ 9 هللا م

 7 هنايدسقل

 هللاءءام هلوق) ل ا

 || لعفشلا ادهعمىأ (هءه

 كوع ةمامنأ ىنالو
 | هتبحم ىلع هلوو) ىدش
 ا (امفيلس سو +ءلع للا ىلص

 ْ دوعس نءاورع نسال ىأ

 | ىلع (ايندلافنكهلوق)
 ىىأ نيفاضم ند
 ١ اندلا ق كل تماقاودم

 5 0 هأوقو

 ىأ نري خخ ب صن ل#

 رغلاباعُشم نك

 ىلع فوظوم ليو رباعوأ
0 

 ل شال د سدا ه-ؤوأو# اع

 هلوقو ب»

 | منو لد ىندعذوكمت نأ ىيطا |هلافاك نس>الاو ة>انالاو ربيعا لد

 انا

 0 ا تت ب

 دارفالاب ىو ربو فتك ءااودضعلا |

 ردو.« سم نبأ لوةهرهظنو ظهولاوأ للعلا ا

 ا ىأ د-أ سؤانب تارهدغ نمهن طوىلاءدب رغنع جج وردلاالا هلههةءالو هن سن أدان نهدال س>ومم

 ىلع نوكت نار عنبال_بوهي اءهنلا نص ىدرأ م ع نةلومدولا ب سري غىلع ج رهدالو هلق تاريطا |هنك أ :

 ١ نوكن نأد هنا تا نمةعاجمل هو ءراع هللا لص ىدو أمم نءوىرخأ ةءت مآ ن مرات ك:سالاتودر ةملاد داز 1

 ا اناسق اعيفةمصمملابو تاك ىفهعاطلاب ع نوممادد وأ اناسنالان ال كلذ و بك ارلاداز ك ا.ندلان ممهغالد

 ١ ب نعاناو ف ةداه قهدي_ههلسرأ دمكوهفالع ل سحأ مهمأ مهول لاف هني ز رضرالا ىل ءاماذ أود ْ

 اك نولوة:؟اهلق سو ه1« هللأ ىل ص ى ا مهلاقداي :دلادل نوه. او فتدث :نام#الاع هسغنث دعا

 ١ املاثنأء طاومهمةسا | اهب 1 الذال قناتمطأواتممءاواوق اندص عوا_ةمعمل لا رم ءاوذب تلاق

 ١ هنرز هناا كزنأ أ ءلوسرلا ضل كلل اضهنووا:ث ل> هلوقبةجرلاو ج رغأ |ماعدمي ىلاعت هللا كزنأ م يسون

 : الامىلا اا هدد ا ملكىفا ذكو تلءذدة لاق اطخأوأ اندست اند اونالام راولاقا1ذةروساارخ [ ىلا

 1 كا انارفغاو هلوقدنع لد تاءؤ دة لاق ىلا« هللا نال ثالثا ١| له دنع نءوئدال هنا مهضعد نعرمو هباذل هقاط

 شن هللا ىذر ركد انأ ىلع ةمدان مناهننا مهدت مهريغر ةعرشلا معز # ىرخأ دئان ا ن ءورهنا مصالاوهروسا اوخآ

 : | 1 مدا طش ل طولا هالاىلاعت هلوةد ةيَق عمل ار او ىلءاول دّ:ساو هم تناك انءااممع

 املفةريشعلاوخأ سك لذكر 11ه تدان ساملمو < .1ه هلل ىلص هنا ثر دب وةيقةىرةوهاةتممءأو 0

 هناهءاو>وهرثءاقنا سانا! همركأن مسا: اريث نا لا-ةكلذ نع لمسفهءل!كصذولوقلا هلذالا لخد
 : ملاعلانالاوةءيشا |تادزةسمنم م اهتوكماا هظفاءا قلعلاورك انغاو عازناا ل<ريغىفةيةتااتا هداب# الاءمال

 أ 0 يضم وةمئاصعم يطع ودارادعا يفشل م هد والا هءّتسا ىلع نوةءطم

 : عض اومىف هءاعمالاكا |تط اهنبال وكلذتزدب أك ا مءهللا» و ساحو ىلءلاهتامثا ىف عاملا اغاوا هريغو هد اسلا

 مهم هنافه-مف كلذرظنافةقدنزلاو عادبالاو لالا او نيطار شا! ناو >الهةر هلا َوعاوصا اىبات ؟ق هدي دع

 اضدأمالكل اهيفتلطأو م هتنءاكههح وهلا عر 0 ءاويفذي تدملا لدأرباك أنهعج حرصدقو ||

 « نوع .رالاثيدحلا

 عم فاكاارسكو هه ماا قش رد( ىبك ا له سالو ند لانا ع انور عنا نع)

 د_: ظوعوملاو ا ظءاولاوأ ل ملا سمه هفوةم ةنلاو

 : دهُْشَتلا لسو لع قالها مروا: ءىلا.هز هللا ىذ

 1 0 حس نادال مذا اريك ذا او هيمنمااو سد ا نءهيؤام كلذ ةكو هيفك نيد ىفك

 لاذ )امه ملدو *م ماع هللا ىلص همم ىل# ل أه فقل عام اهءلال 2 نم عفالا 1 لاقل عفي الام دوهممهلل اقدام ||

 هلّوأ 00 -حاورومفلالدأن ءكلسف:دعوىذمرتلاداز (لردسرباعوأ بر رغكناك اءنذلا ف نك

 نمؤوملاذ اوا.ذدلا ف لهالارم هقف ميظعلصأ ثردحلا 1 م ءرخآ ىل' ايندلا ف ركوه ارب اكهللا دعا

 دو ل.-رأل هزاهد ع ئسيب رفسحاذج ىلع هناك ايي ونوكي نا هل يمني لد انك سهؤأت ظواهر نادل شال

 ا باطدناداش ثرالاو عسل[ ءاد_ تالا و مداش | اووالفأا مهمل م يعامت اوءامنالا اباصو كلذ ىلعتقغتا

 ِ ىكعضاحلاو همنا عج ممن لب رع نباص خجلا هنالءتءالوالصأ لعل -و هرلع هللا ىلص «صرحو كلذ

 1 هن رغل ادام ةلأبد رغااذا ةرخآلا ىجل# هلم هملاهر و مضل ازإ دقمالا| 00 كا ناوا يفد هزا'وا.ندلا ءارب

 : هل زا الذار ذانملا اودوقدر طلا ىلعرألاىأل, هىلارباع2ّ ا ذكو هب ىتثالريغل هىداو هد رثأتروأ ءريغوأ سا

 ا ول هناو هتماقاَةلَمب هلعل نام سدالو رادو#4# ل-_>ار 1!ضءبفذ- قب الف هل داب هعا جاو هنطو ىلا ةقلسأمب آلا

 000 اال ايلا رانا: رح ااتما هل ييزلا ا ىذمشملا

 : لمه ىفالا هل“ مالفهدصةمىلاهراهتو هل_ءار ل سم ةلزاموأ 4. :طوىلا عودا نلاةزا يد هون م ضءهأ ى

 َ اسيلتمنو كي ناةرخآلا بااطأ مش لاو حالات ا هما !اممهد ,رداستأ هنأثوؤ لويس



 ملاذا انالهأو ذ) حر اثلاهل |( 7 ءأم وأ سأل ودل اونايسلاع لوعفم اوه ١ نولهملا لفي لمفتا ءااهنالى'(نيمعلالفتالن كلهلوق)

 و اوانتولد | ةح مدع لد .ادنالهاح ؟56 وأايسانلوءؤللافوا مم !نيعاا لت غاىج .نيعلا لهتالهلوق ةلع( (حلا ءثنخ

 امأبوث) طدت رمإ |رصت يد: تنال ده. صل أوةعاطلان ملكو هند نع كندا 2 هل نءكاملد نم كالهما

 أ منمودل ًالاكر هذ !هلال«هرك- دمت نالفثلا اًعألأام أورها ا :نالوالاامأ م هدصةالهثالثل اءال ٌء اودو باقع

 4 ءهلل اى ,ىناش !!ماهالا لو قرهطالال ل دثندملا ده نات موغياك.مدعيلا نيبو هالارثكأ ب هذ

 | ملاذا ان ال عدالا ىلع يملا لمعتالن كا ناثن<ال هل هاحلار فاتعارأ قالطد واود 12 نولحال ىءاذ ١١نأ

 كاك :<كلاممامالا لافو' هس انالوالهاح هلءقأ ال لاتولاك ثذ :ل هلو انتولذاد- وال ةلو أ: 2 ع لمحت لشن

 امااك هنالص ق ماك: نه هناو ىل-ءادلجات < ردتتودوام_هتاذالن ام م :ااواطملاٌحاوهاءا عونراانال

 0 ال_ىاا نا قرغلاو ه.1ءئثال هكسن فرأ هيف عءاحوأ هموص فارم اريثك ولو لكأو 5 أن المإق

 لاو أ يجناءاطعلاروه حه_ءاعانأ لد ءادهيقواهنرده-ءفار ذعنايسنااعمراثك الاناك_ذ موصلاثود

 هك ١1تار وههلاك اند:ءمحالاو |تعرعو خرشفل طووول هلاغأو تاعهأ ضةةمايلع ب ترخال وع رك 1|

 ردك الوناعا ابن ثمطمهماقو رك أنمالاو ةهقاذن 5 ل هتلالاقلاة:ىفاشا !مامالاهل ل دةءاوا ضدأ ثن ءءال

 طة سانا نعطقساذا ماظعالان الهاك لوا! نهارك الا ءاكسأ تطقسممالا ل دقن عضوا ملف ءاكحأ
 مو هياعهظلا لص ذل أن ءامعءىلاعت هللا ىذرةشثاع نع د:سأو ثندملا ادم دتسا مع ء:هروصالاو هام

 نب تدان جْوربو مهن هللا ىذطررمب لا نسأو٠ ئءاورع به ةهودودار ؟|ىأقالذا فق ةءالو قالطال لاق هنا

 2 ْرلا نبا هذال ىف اهقالط ىلع فد وكااو طايس !ايهرك اقبا اهلنا نب دز نب _ جرلا د. .هادلو مأ كدا

 نباح وهوة نسدملا ىلع ل هاعىلا هل بةكو ةكعرمب زلا نبا اكر كل هأ ىلا مدر اكيلعقاطنإلر عنا هل لاةذ

 0 .عودوز ةفص هلا ا<تنوخ وكذملااهالوم منجرلادم2بقاهدناو٠ .ةسوزهءا ادرب , نادوسالا

 ةرافكااو تدحو ذقهيلء فول ا ةروصنالءركلاث :هع امهم هلن |ىذركالاموه فم دو !لاقوه رعهلادمع

 هروكدو حول ل !ءتلانا هما ارد وةرافك .ل|همزلب كلذ عمو « فن تنك نا همزلب هنأ ئرئالاراذعألاب طقستال

 ثوكوهار كانا ءذوأ 0 مص هناىلع لادلاماقىلا :لداد ماع مق. ل هياع نوما

 مذهل ىف دن ىذأريغ نم: ةصودخ# هل ينحل همز ن «نالد ٍئ هرك ذامىفا: :الراذعالا اتسمت الةرافكملا

 اذكفهنيعدة_.:.الاهركمف احول هناءانرك ذام[كدن و هلك !!فالاهبوجو «:ءمقترب ىداهركمم 5

 هلك تراقول هأ ارك الان أر موةرافكدا!بوجو ىبسىد-اىفهار ك الاريأ دو هك اع ترا اذا

 هناءذء ىك-امه فاني دق كلام مامالا نعل ةناموةراغكلا بيسنراقاذا اذكهاهك- امم قلعت: لرفكلا|
 داقمنال ىقرثؤدءار كالا نا ىرب هناب باع نأالا لعفي لةهركسلأ نيعدا|ةعن اب ىتةي هنا ىلعاطوس نيءس برض

 ناس: الاهمزأ رفك- أ ىلع ءرك أن «ناىلءاو .جأ 31 ءاومهضعب مالك هلع دياموهو ثتنحلازود

 ريغنامالاىلءباقلاة ةيثأهط طَرش هصرصع حعيرصتا اىلءهرك ملام امرفك هنأ م_دول عو ضن رامملاب

 ةزيشاا اعمال كالاروهت:: الوان :ءأضء.لاق لضذأ ناك ل :ةىت-رهدولو هلو ةءاسإ د ةدع

 ادا اهو اا 1 الاب لتةلا حام الوتاسنالا ىلع رهقاوبامسأ دهاش م ءاهئالهرو هت مصالاو

 تام ىدهرب عهن برضوا هرك لج نك ةءاكلاب هلرا ,دخاالىذلاهركسلا عن هنحاس ىداسعملان ماهادع

 نمءايطعلار وهج :2ثنحمال !اذكواعا جانا ناله وبعانتمالاىلءاممل ةردقالو ام ىفزفتطن روأ
 دارللان ال متقرحو منءططق تاي .ثهللا او كرمت الريتر هام ضر ٠٠ دالو هلة دب ال فل -ال# لخدأ اواهرك لح

 ولمن ءوهيلع ه رك أاممو زل ن«عنامرب  غوهف هءامأ ق-ريخ هارك الا ف مالك او باقلاب كلرعشلا نع ىسؤا |
 هم ءاعهوفتوأ د فام أوكل .:ناوىلاعت هلوق لزن 1 #«يةدئانإ» همالسا عب ءالتالال فرع 5

 000 ا ىقيطنالم ل هءلا نها: 3 اولافولسو هلعدتنا لص ىنألم ممدعاج# ذ هباصصلا ىلع كلذ ىش هبا

 ناوهلوق :) لمأ:ف:تاغاو ١

 نأ ملعوىأ (خلا م -:

 وأ هلوق) لام ك5

 ايسانىأع ءاحو | ىأ(لكأ

 قاع 0 تذدملاهىفق |

 قر غااو هلو ة) لوالاةلالدل

 بسانتاءا(خل ةالصلانأ

 لكالا ايقرملااذ مه

 تبدح موصأا ىف اريدك

 هفالذ هنأب روععلا عم لطب ا

 اهلطد , هتاف ة زلال هاا

 هريغدر أَم .ع(هرك انهلوق)

 نجراا دمع ىأ ههرك اف

 هصق ل لدبو

 ىأ ( هك 1| 0

 روهشمرب غكألام لوةىلع
 هلوق)ر م ههذم نم

 طتبال ةرافكلاو

 لمفاذاهناىأ (راذعالاب

 ا . ملء فوللا

 اذهب ةراغكلا !طةستالو

 |يقدم أب هناىرالارذما

 01 طضا اذا

 هلوق) لاه سفن ثنح نأ

 ةروص ىأ (اهدو>و
 ىان.ال هلر3) هياع ف وللا
 0 نةنالم انر ؟ذام

 هرك-اا نيبفرف ماا هل صاح

 ىضتقي رذع هنعأق نمو

 (ة-ودنمهلهلوق) ثنحلا

 اموهلوق)ة قاطو عمو ىأ
 لاؤلا اذه (خلا لق

 ريغ ىلع ىده باوجلاو
 كلام بهذ منه وهشأا

 هنإاه هر وهششملاف الاو 3
 | ودا نا فيلا لهل ندانغط اله ورلدو نعت ا

 شفا ؟تد له هلا مدعىلءور 1 أول ّي-هلءفن مديالؤالك ٠ نادقالوف ثنحلا هع صقالاث: ك1ق الو داتعن الاى ال هن اعتدال

 كل دكه دكعنا ارهاظلاو (اهيفزفتطبر وأ هلوق) جلاد يرهذاهباس[ةدهاش «دنعةوهشل اىأ(اهنال هلوق) مجارمافءاطعلا ضعب طخ

 هيلع تاعوود طر را



 هنأ ل هلوق)

 نعت ددرئامو هأ 00

 هيلث ع را اوهفىأ

 (توملاب هتءاسم هركد هلوق)
 هراك_ا|لعفك لع_ةبئأ
 ئثمقدال هنأ اذياعدرالف
 هندارابالا كجااو

 هلوق ة)ل لهأ ةفءه اركداال

 توماىأ (كلذ لعفنال

 اهونىأ (ودوهوق)
 رك“

 عساتلا تر دولا 9

 « نوثالثلاو

 ةءأئأ (ىمأن ءهلوق)

 10 ثةياحالا

 هلا (لصفتمرخآ لو أدب

 ىذلا م.سضولا ب 0

 د لااله هق قر ةءذل

 نالهلوق) هريغو ىءاذ |[

 نانا شل
 ىنءلانأطخ ىحسأ ل عاوب

 باوسأ|دضوهو قاتلا

 انهددارالا٠ نك#مرغوهو

 جحفصالو «:هز وادتال هنال
 رك دلادضوهو هلوق)
 مد-_عوهفىأ ( ظفحلاو
 ةلفغوأ لوهذلئ ا ارك ذ
 دء:ناكءاو هظذح مدعو

 لاقو الوأءطفد مدت

 لروهو ىيخرو دا

 دعب ل_صقالب ركمفتلا
 ىرمآ ةلاحرأ لا لوط
 را.تخاري_غنمتاسنالا
 ظذا نءه:ةلافغ محو

 تافتلالا :لرب ةلذ_ءاا و

 هأ او 3 ) ضراعرمأ بدسد

 ةةشاامضااب (هركلاو
 0 لاق

 ١. كات اذاحتفلابهرك ىلع ىقماقالاةرداركالا متفلاب و ةةشمىلعىأ مضل اب

 500 ااوةمكحلا ناب ىأ(كاذو هلوق)ههر غم عمهةوطن هراءتعابىأ(هرامت ءاباهاكو هلوق)

 ا اا لا
222 2 000 

 كلو. .ةمرم_غهناو ر ضععب ىف ماك-تل او هنءا- مهركاانأو توم اه م :نءولأ ىد_ءعسفن نع ىددرت هإ ءاف

 أ! ىد 'ءلا نهود اللازم. .ةهتباهعو فراك 21ه دئاق نال كلذوالداع ناكل اوم خخ آولىلانءتهنا ممراظ لاو ةرملا

 ددرتلاب دارا لأ سداو هلو3) اددبدر ءاهدأت- ساىأ 26 :؟' هلوق١ نتملاث ردد قفا ثيدملا اذهىأ(
 (هراكلل ادرك ا لهفكهنلعفب هنا لد هلِق)ن مج رس م نال د درت هل افا 572

 بيرغهنكلدي-اهدانسا قرط هلمعنلاةمنما اكول الن « ك2 امااةراشألا تقع .سرخأ هود وزهمىكورو
 نأ ءوقرذنأس رذناااخأاب و نياسراااخأاب ىلا حوأ ىلاءتهشلا تالاق لهو هيلع هللا ىل ص هنا ىهر دج
 ىلاةمالاظلا كلة درب ىتىل_.هيىدنيباْءاق مادام «ذعلأ ىلا ةهلاف م مهد: ءدوحالو قوس نه د , اول ديال

 نوكنو كايف_صأو لاسم وأن متوكي وهيرمصس يذلا ةرصن دوك أو هن عمن ىذا هعم دس نع اناهاهأ
 ةقورعملاهتةرقدانه ددرتا يدار 7 م للا ىفءادهشااو نيت. دصل اوزي.د لا عمىراح
 ىلءالااندلا مال 16 اظءأ هنالتوللاب هنءاسمدركو هل هده اونيقاع در اك || ددرُمملا لفك هل عي هنأ ل ردا م

 "0ر31 ةقئاذ سفن لكذاتولاب ةودقو ءئاضتموت < نم قع ماا ةءاور ف[ هنم هل ديال ن اكتاو نيلي ا
 اذ_هر مهذلاو مارك !ارادىلا هلاةدناىلا قدر طودذ| ه٠ ةرلب هتئاهأ أدب رم كال ذهن لعب ال هنأب راها

 ناءالاك ع نطاباماتاضورفااذاهّةد رطوهت مو ةتفرعم ىلا لوصولاو ىلاسعت هللا ىلا كال را لع ثدىدمحلا

 لكوتلاك نيكملاس || مال نعذتااوه ناس -الاورماكا:همذ نا س>الاو دوام ممم كرموأ مالالاكر داظوأ

 هعت مشا اوه لا ثيدملا اذه _حدقفريثكوهوادو 4و ةنقاراوةب وتلاو صالخال و دهزلاو

 « نوثالثااو عساتلا تن د- ملا
 اذاهزاحنم (زواتهللانالاق ل_وهءلع هللاىل_دهللا لوسرن أ |.-معهللا ىذر ساءعنبانع)
 نءوأ .٠ كه > نءلمت< (أطدلنا ىتهأ نع) ىن+الىأ(ىل) عفروأ كلر ىنهعاذدودو هيا ءريعوهأ اء

 جاد ىلا# !اب هصرس 2َرامطوا :”ىلعثددملا قباف اهدحال ج مالذا ه.شالاو هداددو ا هرجحا امهنعوأه ثا

 ندع لد نه ىلع ةداعالابو-وو تايدلاو كا ءاللء يم او نامضواذ !ةام ىف :ءالو ىفأ» هاك ىلءادىلا

 3 ىلع بانل صةنمرخ 1 ل ديث يدخل اذه كس نم جرح كلذ نال لتقل ىلء هركا ؛| اواي سانالثم سب وأ

 || فداصيفأ._ثهلعفب _فق.ناوهو د.ءلادض :هأط نان دارااو ل.ل دل جرخام| دعا مي قنن رمال هلوانذت
 اندةدارالا نكمريغ غوهوىنأُ يلا اش مد ةيصعملا لمعت ناله عز ناافالس باو ءلا دضالدصتام ريغ

 نهّئ لاية ديعول اقع لك ا أاوأاطخن ءاضدأ بدلا ىلع قاطد ورد ةءودع هظفلو

 ىهواطالتا نع ىماز زو هانا هب «اررقو ىعمن الامل م هت نم ٌئطاا1ناوهرب_غيىلار اصق تاوسلادارأ

 د_ضودو كون لانمك (تام -فلاو) زرق: اك لوا !فالح ت2 هريغاز و 'ه نيمضت فااهيؤ جات هالذاروظأ

 امو) 0 مهع-فقهللا | اوسذ هنو وه ثردح نم كرخااىلع ى واط. دقو اظظؤملاو ركذلا

 هارك الا حتفلاب و هق_ثاامضلابهركس ااوار وق هيلع هتلج اذا اذكىلءهتهرك أ نه ه (هديلع اوهرك-: دا
 ىنطقرادلاو .هكىف ثاءحنءاك (ا.مريغو قع اأو هدام نءادأو رز سد دح) ناتءلاه ىاسكماا

 نمو لاسرالا, ل عأن دلامهطرث ىلع حت مك املا لاق نمو نيعدصلا ىف مهب ستي هلاحر لك ل: ع : مدمداذ ءأب

 ا ا هلصولاق 05 ىزارلا تحوبأو د أ لصور كنأ

 كوالا لاف لاسراو ىل- صو ضراء:اذا هناوز وهشااددعاةالدو درمٌكاذ لكو هل جس داما ده لا اذه

 ش فنسلالاةاذلف نس هنا اهعو م د ةررخأ ردو نماعوذرمىور دف لزنتلا ىلعو عودا هب دا اصعمزنال

 لءؤنالةعيرشا|فصن ىمسد نا لصد مقولا م ]ف ءهةغاا باوبأرلا س ق 45 اذ لا عونول عفن !|ماعو هو ْن د هنأ

 رايتخاود_صقنءالوأارامتخا ارك دلاعمدمعلا اوهو را.:*اودصةن ءردص»نأاماهلوقل لماثشا !ناسنالا
 3 فقالا نااموهغ هو .ةعوفمم مسقا اذه ناك رص ثردحلا ا ذ- هنءلءدقوهاركالاوأ نامسنا اوأ أطدتاودو

 ١ | داق ندوتملاتا عدمو وف عمم امّتعاباهاكو هةوطخ راد عاب هعد رمدلاف_ههنوهف هن ا خام

0[ 

 ل كلوي



 ةلوق) ل يككو ةءانكما اندر اءتساهيف(ةنحلا مدقهلوق) مهرارمسابىأ(|هب هلوق)ةدفوصل | حالطصأب ىأ (مو-الطمانةلوق) ر ةكو لال ضورجش

 عمسد 4م ءاقنأ نوديرب هلة ةوصلار 1 لا هلاف أكد ؛-الااعضو ن*<لطاب وهو هب واةفىقح راشلاباق ( (خلا ىل.ارسسالا ره- 21و

 ل“ انيس < هومحأىأ هيد ةادزءازم( عب ولت لك نقلا اوي>أ هلوق) ىلا«: هير عرب ىأ(٠ ارب هناك-ذ اوق) هأ هركذوه:ء.#وهيتاعالا

 0 .ىقلا مالد (نٌئو هلوق) ثعءنت«ه:ىفو كرت ىأ 06 ءتنأ هلوق) ةرها ظ ىشر كب ولنءعل هدللا اوم ةطدن فو اقلك

 مسقأ اا جلأا ام هزم ءالد ا بأمم ذاذكو 1-1 ال كوعفاا فد ةةرخالاو امن دلارومأن ءايث ارز #هتاوعاحراشلا

 لات « مستو طرش عام -اىدل ف د>او كل امس !لاو نوذ< طرداااو -و

 ىزب مديد : زما مدول_ضأو مهر وم اف لوقعلاءاذه- ضىلعاو سا اع معاق م هرذ -افاع_جارفكو لالض

 نممه-الط صايم هلو هر مال. نة نال رم: نوكذ ود ىف !هنلا مهلت اةؤممم نود ربهم ةومااو ؛.قوصلأ

 2 ا ا ءأرهطو كلذ نمهللام ها احم ميا ىلطأن جعاوهو ءالذم# ارادع ضد

 هاقروه ملا هن رالؤا ءااب ع مضئارذ 'أبىلا_هزهلنا ىلا بردا أب دوتحا نمنأررق" امل هاحو لد اب ارامل

 نه هيا قامرع ا او رود ملا ىلع دهر ريض, ل .ى-الاةدرد لان اعالاهج زد

 هلال او هتب او هو هتمظعر هتبكوهتفرعج هم اقرا اعد 3 هارب هنأ اي 0 ةريص ل |نيعبهل اذداشمةقر 94

 قفاموتذا اوعالا ثءءن:نأهحزا ود عيطة الفاس ريف لال < لازتال مهب سن الاو

 روهشأ ا ىلءةارمسالارع_ لنا قوهرك ذو ٠ .ثو تفر دم ىأ هلناالا ه. 15 ىف قد الهفلات :ىدلاود اذ د_هدوونلق

 مدقانل- هز هن رلع هللا ىل_دراشأ اذدىلاو ؛نموملا ىد. .هسبلقىهو نكلاو ىذرأ التان 80

 الؤداوسام لك#ت م ىحم٠ ف هتقرعع اقل |ءالةمادذ هعو ىد» 'نما» اور ولو لك نه هللا او || .-أ لاق ةئيالملا

 شطب 0 رظةراظذ ناوهّنلاب عمس عمسناوهللاب قطن قطن - اهدرمانالا ك را هركذيالاق 55 0

 درع ةااوهاذ- هو 45 طالت, هرماي ن اهنا مار عن طش نا ىرملا ا عدوهللأ مرك ىلءلاق [: ١ه نمو هب

 0 نم سداؤ هنلارب ع ههو ع. مآ نثر ديلا قو هوب هلل أر مغ هم هو ق٠ :مل هبة نمذا لك ال

 قوتسا دقر رم در - 2و عا || نمرمث 3 | قوأك 06 ظ2ال انوكاو ) هاّضر وهتم#و هن رقى ل اظحال

 فاذامىأ (هنذب ءال) دحومي 1 اب( ىذا“ :ةسانكار) مه رك لد غر الفحارمشل ا ضد مهنا ريثك

 نقلا ,ك لاق ةادعولااذ_هىفو هترم) كرم :ةسااذأو ةدأب زدباو رفزهبوم < م٠ بردملا لاحا مهو

 والان أ مءززاانال-> مدري ةكءاعدلام مهباطت لمك لان ايوهواعددرب الر ها ءفبرقت زهنان ناذبا

 يضف روءاعدل بالمرة خلا باكل |صوسز هاد ادرواذكو ل ارايّدتا نم ىنم ءاسعاضر 2

 َنَم «.فاساو دلولاو قز رلاو هنق هلامال-ىلا والمال ءءامنالالا 75 اقوةريوثةريثك ى يد

 ودوريصلاهيرمأ ىذلاانغاو هكريراد-أرمأب .0-و «ياع هللا ىلد هنوكوىل انت هللا ىلازأ ال و ةلدلارا 4ظ

 هلوق عم هر ف شك,نيلسرملاوءاسيدنالارثا سىل ةو اسوا: هن ىلتو هلع لاىل هبوب ا انيال

 ىل ءاورب كلذ عموةرعدلا بام فاس | نوري 1 و باوأ هنادم» | معئارب اصدان ددواناهة-ىف 00

 نمهىلا بأ هللاءاضةلاَمف هللاتوع دول هل لق 9 ىعاسا «:ءىلاسعت هللا ىذرصادو ىف نيدعممهمءاليلا

 ةركاانأو فدلترل تلاود 513 - دنا توعدول ماظ د دال مس دالا فر دودو ما م1 أب ىلتب :انل 5 در كىرصصت

 رحأ ه4 .ةىلام ىبَع جرفي نأ هرعدأناورك ألاتف جا انص“فوهوى هع لا مداربال كلذ ل-.قةوه :دارأنا

 نأ هللا .ا هلاوؤسىلا ىلولا باحيال دقو عدلا باحم ناك هنأ عمل هى - جادا ىذأ ىل رممج نب د عسريصو

 نم انأب دب رين منين هؤااىدامع رم ارب ترمو:رخآل وأ اس: دإأ ىفامأ هذ مارم هل هنا وق :عمدرب ءىف هلريدلنا

 0 ءتدررب ءامو هندا_.ءالدعر# داير ردد (ىرا ماا و ر)هد_سفيو مع دال هءعةفكاف هدا

 وهاذدو مزح وهذ ترخأام باو

 د )ات ىذلا ماقال
 دايعن هنامل+وهباعهللا

 ربال _.لع مق أول نم هللأ

 ترفل ءلو) هأ همدسق
 لّوالاو (ةددوملاءامااوأ
 ( هنذ عال هلوق) 0

 تنافردقملا مسقلا باوح
 ةيقطوم نذلزف مذإلا
 ند هلئاو ريد سةتأاو

 هلوق) هنذرعالف دادس

 م6ممباطب لمكلانابو
 هللمسهلاو أ ( ءاعدلا
 ىأ | مهريغكبوللاطم ىلا

 ءاعدلان أه ل مكءااري_ةك

 هلوقز اقافت يت بولا

 نءهمأ (معزنالافالخ
 ديمو هلوق) ؛ ه.فوصأ ا
 هل_ذطفديزعو ىأ (هلضق

 ىلع ف طع (هيذامو لوق)
 هر كو ةاذكو ضوسأ
 زا سو هي اعهللا ىل ص

 هءاعاد رهاةكولاق هناكؤ

 ىنءلإو ةةسلاو باكل

 داو دو هلو )لمأت
 فم فا 2 ءاعدلا

 (هددارأن أرك أانأو هلوق)
 هنأ مم آوق) ةدداراان م

 د_ةؤ(هوعرلا باج ناك
 هلّرقد+ جا>ل | ىلءاعد

 0 اوس او- اذه (لا هلاوغ ىلا ىلول اباحي ال دقو هلو )مود رمد ء عب سوح هلة دءيت ف ىريغ دا ىلع هططس :الموالا هلوعب
 يل رار ماعلا داع ادصأ دداجلا د | نهةعاج ناب لك ثتسادةودريغةراءعو هض.طعال ىلاسن ءاوفيرشاا ثادق هلو لع
 208 طملا ني عرب . ب نآس اوةناحالا عت ة: دّةهر اتوةكم طر خأتب نكد اوعةهرأت 2و روقلا لع دع بولاطملا عقيةراتنعو ::ةباحالانأ

 فىأ (ىراذ اور هاف ةءاسالا يعي ةقن اسم ةلج ( بعل دال هلوق) ىرب وش ها اهنم صو |ةزان هداصم بول طملا ف دوك ال

 سداو هيك درشدارفت او هاذ ةءارغا دا نيدلاح تار ١ نءهدودعأ غ موصأ أعمالا هميهالولوأ كدع بد : رغ ثد د> | زد ىبهذلا لاق قاورلا

 ىوانمئراخأ اريغهسرخالودانسالا اذهمالانتملا ادد درب لو ظفاوملاب



 ثيدح نههريغو ىناربظلا جرخ بر نبا ظفاحلا :زا دع( امهمهل تنك هتبمأ نمو هلوق) همدقاذلور وشر سك اوءاطل وهو «لاث مض ىأ
 ل هت: هير نع لربح نعملسو هيلع هللا ىل_صىذأ !نع سنأن ءىنانك-|!ءاشد نع قشمدلا هللا درع نب هدد نع ىشمللا ىدع نب ن كل

 هنءاسمهركأو توملا نهد : نموا ىدمعس غن ض.ةىف تددرتام هلءافانأ ئدنءتددرتامو ةبرام لاب ىنرداب دف ألو ىلناهأ نم لاق هنا

 الو«ءاع تضرتقاامءادأ ل ثع ىدرعىلا برةتامو كل ذهل سفرف ب دقت هل دال هنع هفكاذ:دادعلا نءارأب ديرب نهىدا١عنم ناوه«:ههلدبالو

 ىدامع نمناو هل تصخف ىل مصنو ه:يط ءاذ ىنا سو هتمجاف ىن اعدادب ب ةوادن واعي واه« هل تنك هتو.دأ امو همدعأ تح لفشتي ىدم# لاري

 نء«ىدايعنهناو كلذهد_فأ هلتطس ناو ر قفا الا هناعا لصد الن هىدامعنمناو كل ذو دسفال هترعفأولو ىنغلاالا هناعا طلطدال نم
 موب ولق ىف اج ىلع رمدأ ىن اكل دود ىذال هتدولو مةس | الا هناعا ححصدال نمىدابعن هناو كلذ هدسذال همة سأولو ةرمص الا هناعا حلصدال

 لحىرابل!نوكت فيكت اة نافىئةريشاةرامع (خلا|همزالةروريصل اهذهيدارملا لق هلوق) نافيعض ةقدصو ىئنشمنأو ربيخ ماءينا
 هعاعلامالا عون الف هيموسن ىذلا هءعءاظفاح تنكىأ فاضم ف ذ_> ىلع هنأ اهد>أ «وأ نمباولاف لا هريصب وديعلا معءالعو

 ايدنو|اباخااما هيلا ىثملا ل < امرفالا امم ىثعالف لد راظفاحو لحالا ميفاهم شط..الفمدب ا ظفاحو هراصد أ لخامالارظ:ءالف رصد اظفاحو
 ىنه:ءاحدردصا!نالهءومسههءعمسنوكيثأوهو ل .ةىذلان هفدأرخ 1ئده لمت ىلا اه |لاقا منان دوعملاوه اردر ة>اباوأ

 . الو قاحانءالا سذأبالو ىلاةك ةوالتسالاذملاةيالو ىرك ذالا عمسال ىنءملاو لو هأم ىن«ع ىلأن الؤو ىوج رم ىنءع ىلاحر تن أ لم لوعذملا
 اذان اكمالسا اوةالصا !ه.1ىبءوهنأ ءاحدةو كالذلالا هس ربىثعالو ىدعو ىاضرهيف ؟4؟ لالا هديدعال, فوكامبئا2ىفالار ظن
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 ىرخا ىفو هيملك تي ىذللاهءاساو هلله. ىذلاهداؤفوةباور فو (اهبىثع ىتااهلجرو) ىرشان كلو أ تاوماكؤ اذا ماك معبد
 نءناو 4 ت وصذق ىل هنو هَ .طعأؤىنا أو«. [فىناعدادب ءمواديوارمصي و اممم تءاكهتدم>أ نمو ليقأم ع نا و

 ىنالاقو مة.ااوةكلاو رفا ف كلذ لةمركذوكلذهد هال هن درةفاولو ىندل ايالا هناعا حلصنال نمىداءع 0 :
 تاروك دااودو اظفح نءاهمزالهرو ريصأ| هدهمدارا أ لق تريم ماع ىن أمهم ولة فاء ىلعا ىدا ءريدأ ا

 ةارظنءالوىلاذك ه هرالتال اذتاد الو ءرك ذالا مهسنال ىأهع :وهنموربتئدارلاوأ ةء_صعمف ل اع

 ةيانكوزاج هنا قيةدااو ىاضر هرفاملالاىثعالو شطءءالو ناغصو ىدو-وىلءةلادلا قوكمامس" هع

 | مب ىرت نيوب ىلا ىرب فكو
 مهادملاباهترهطامو' هاوس

 ىرحدةو ث. د اب ا ممْدَملَتو

 لزب ىلاسعت هن اك ىقسهرومأ عيج ىفهلوقوهةناعاود ةمنأورك ذاعهءا|برقّداأهدمدأ ىل ىتهللأ هرمهن نع | ل 8 6 2 . .٠ 3 هم "م 5 | ا 9 راض تحس

 هناال كلذل لءاضلااناف هيفا ّمةاخو لاءقالاه ذ_هىلع هنردقأ ىذلا هتلأان أ ىأ ىذعىفو شطدد ىف ورصد ارئاز مدٌة-ام موقاي ىل وعمس ىف ىرحأةباو رىءاحاذهلو نيعتسو كردباج ىتااح راودلاوتالآلا هَلْرْم مهد_هعنم هسفن | 2 4 ع ٍ
 ثردحلا| ةهو تايئزحالهةلخنم ةلزمملاهةعزااافالشتاءاكلاوتارئز ملا ءاوس ىأ هسفن لاعفأ اذ /ىاىوطت نصرت كد لا
 000 ]ر] هلي ع نيعلاعت نار تق ذل ءمزلكلا از هماقر ةبلواملاوتيداحتالامهز و يلمدرب || مئانن اكرع ثنا

 اس 2 2 ياللا ال 5 ق1 ها 0 ت1 0511110111117 ع اظدقظاتلا 0 كابذاب ترثعت ذا
 ٍ : لالش ىرملانامثءونأ لاق يدار هنزاهملا ىقهدد وهل> رووريصب وهععتك ةرصخلاق 1 ع

 هنا اه.يماح ىثملا ف هل> روس إلا فهدن و رظذلا قهنيعو عامسالا ف هعمس زن ءهجئاوحءاضق ىلا عرسأ تنك اذهل رطلاةءاد_-أ

 ىنلانأ اهسداس حراوجلاهذ_هبحاك ىتمد رؤي و ىتءاط ب وهن ىرمأ هراثيا فهرمصروهءمستنكى ءملاو ) .ثةأ!لوبس ىل ءددو

 لئاسهنأك ل ذوب لطا| ىف م.هأارءاعدلا ةباحأ ةعرسن ع كل ذب ربعنو كج دةاه.ءاس لاةرمصتو همس ا اذد هناك هدصا مهل لل فج
 ىذالىئااةءاغلاناوو كل اوءانفلا ماعم نمهنو رك ذبام ىلعة_.فوصلاةْعأ ضعي هلجوةروك دما حج راوجلاه مب دوكتاغااواك ناسثالا

 مرح م <نال دس سا يجد 00

 وأ مساب قاهتةوأ مر ىلع ففتوأ ساب طابت ةرقب همم قي نأ ري_غهلدرظابارظان ل هتمحما محم هل ىلا هتهلل'ة..اهاياسعأاق ذوكد نأوهاهءارو
 هناكىهروهأ عرج هراونوءةناصاوهديبأو رك ذاعهيلابرقتملاو دما ىلا: هللاةرصن نعةيانكو زا هنأ ىيتصااو فصول فضوت
 انأىأ ىثدعىفو شط ىف ورصمب بو عمسن ىف ىرخأ ةداور ف ءاحاذ واهب نيمتسد ىتا'حراوخ او تال آلا ةلزنم» دمع ن مهسفن لزن 0س

 ىلع ير دحلا راه لول طوةرداتالا معز وةلزممملا الخ سفن لاهذ ىلع هنأال كلل ل عاش |انأق هرفاجةلخو لاعدألا هذه ىلع هنردق ىذا
 امون ذيعالىنا أ نئلو هنيط ءالىنا اسنْمو ثر د .1لاة ية, ىف هلو ةمهاحدرب واعاجار فك هلالضهينلاحوأ دبءلا نيد قالا نأو هتقيقح
 مزلب هنالىأ (جلا ظفذح نءاهمزال هاوك) هاحوزع مدرك ذى #*ىلفمم منك أملنا هاءملاقوقمهمأ ةأ«مهزءنمةداس ل ءاءاوالا قلق

 هيلا جاست# (زلا هعمسدارملارهلوق) هيصعمىف لمعت نأ ن ع هحراوجلا ظداح هنوك جلا هيانك ةءارقبالا ذاب الو هرك ذالا عمسال هنوكن م
 ” هودعىلعةرممتلا فهل تنكىأ(هللاةمصننعهلوق) وأ ىندع واولا لعا (ةبانكو هلوق ) لماتيلدزخلا دارملاو خسن |ضعب ومو زالاربدقت ىف

 . ادتبم .(معزوهلوق) ىلامت هني! ىلاةب رق كاءفالا«ذومدارأ لا ةينأ الا ىلولاب صتخم الا مذ هنأ هن( خلا هنرددأ ىدلا ان أىأ هلوق )همسك



 فدقووشالا م«اقااوبأ لاق ةيهههىل ريغ نم برغلا ماطوهربرتا!نىن:بركلاباط ىأءاياادن ؛ثتب (ىلابرقتامو هلون)
 نه«كلذ نينا 55 وهنأ اوضر ن“ ,ةرحآلا قوهنافرعن ماس دلاىفه_صاغام» د_.ءنمسرأابرقو هناسحايمهئامعانالَوأ عّي هر نمديعلا

 ا او فاطالابو ساس: ال ماعدر هاو هااببرلا برقو قاذتان ءهدمالاو هلان «لددع ..| برق ممءالو هنا: 576 اوهفطا دودو

 هنال هريس |نعةعفا !هرف 9تد :اثرور< دل ةفصهنالءا ملا حتفي بحأ ل ع ىأ (:ىذبهآوق) ىف ضريش هاب ءاوالاب صاخ سد ًاتلابو صاوذناب

 5 وهىأف ورد د:ءلرب هنا ىلع مؤ رلاهمنزومم ولعْفااَْنْز وو ةيفصوأال فر.هننال

 داهملاو نيدلاول رب واويابر ىلا قوةملاءادأوةال_صا 1ك ةءاقكوأ تاك ام. ادأن هدأ 6 لود ضرخقا

 صااو فرحا ةهاقاو يلا نعي مثااو فورعم لاب رمالاو
 لك !ضئارفل|تناككالذلف لؤاو :1ىالذع ا كرت ىلع باع اواهبل ف ىل باو 00 0 .ةمزاح

 ضدرغلاف ةلحلاب ,وه4_حرد نيعمس لذ ةنلاتاوث ل دمر ضرغا!باوث ناىو ردو اسرق دش ًاوهتلاىلا بحأو

 ءاداالا د_:ءام لرد ان امدآنسااذ- هلديةباو فو ساسالا كلذ ىلعءاخ هلاك لفثلاو نادل

 بدع هل دال ه:ةهفك أقةدا.علا م أنأب ديرب نم نم هوما ىدامعنهناوةدانز ىرخأىفو كءلع تضرتفاام

 (برقت:) ىنآلاماةماىلا هل_رهأتوهتءفرط ءنذوافد ىشدللا :ههيفةفاضالا ( ىدم ءلازبالو) هدسفبق

 اهرهاظ تاداعلا فان_صأ ع. ج نمتاعّوامتأا ىأ (لفاو لاىلا) لفن: ىرخأ فو 55 ؛ هنأو رفو

 لئءل_>وزعهللاىلادا عل! برت ةةامىمل هرخلا ىو رم نو هبرة تراهم اعأ ع نسوا ةلاةوالتك

 00 رمالكن 5 ممهيشاماك ولةثترهطول ه_دذعهلناىذر نا. 57 نأ ارقلا ىعب هذءجج رحام

 هنر جاني مف خرم مفمذتي مانآر قل | ظوحالدب رمش اي هاثوغاولاةذاللانآرقلا ظفحتأ دير 1نيفراسعلا
 لح وزدنا ىلا !يرقاونا الا لضنأبهتللرسرابفربخا تاقذاممن عراب جرخرك دلاكو لو زع

 تح هءمانأو ىلىد» ءنطدنعان' 'حصو كرك ذأ فوركذا هفرم دي ىفكوهللار ك ذب بطر كتاف اوتوعنالاو

 امرء وانح )او كوت :ااو عرولاو دهّرلاك اطابوهاتفش فتك رو فرك ذام ىديع عمانأ باور فو فرك ذ

 اانا هينا دوا دوبأ جرخأو 32 قءءادعأ اداعمو هي ةهبامدحأو هللا ءا .اوأةمحاهرس نيفراعلاكاوحأر ثاس نم

 مهنءهللأ لوس. اياولاق لو ْرعهللا نم همومك ةمان .ةلامون ءادهشاأودأ. تالا موطمغتءادهشالو عاين بمهام

 ,اورونتامهدوج ونا هلاوفاهثوطاسهتيلاومأالو مهدي ماحرأرع- غىلءهللاح و رباونا# موق مهلاق

 فودخالهلاءاسم اواناالأ آلا. _هالت م سااانرخا ذانونز الو سا:لاناخاذا نوفاالروت ىلءا

 ضد أو هلل بح أ اذا هلل ضخ وهلا ب ى-ناسءالا حرص دمعلا دال حأ ج رخأو نونزم مدالو مهيلع

 ذاضئارفا اءاداد_هنلفاو هلا ةمادانا لءفهثلاث ممم و لَوأ ماع( ه .-أ ىت-) هللانمةءالولا دس | روذهلل

 هنر ورح _صردلم ءءأللاعت هنناهمحىلا ىذفت كت :مدعتو هزهرتخأت هيل اريشداك لفاو :اايدتءدالا مادا لبق

 ه.>أ هتاداهمو تاطإ ةم د مواد ن مناف دواشأا© نم مول ءهوهأك هنومحت و مهم يذلا ناسي اوأ ةلج نم

 اهبوأ امر لءفنالو اسحاو كرتبال ناب ضئارفلاب برةمام|ىلولا ناثيدحلا قايس نذوب و هه رقو
 ىلا هت هللا ىلا ى ةدرطال هناوة: :آلاةروريصا اوةقياسسل اةمحاب ص خا ذطو لذ اووك انهو لذا :لاعم

 ىدالاح ريثفرمو لطاباد | دعامو مسو ه ىلع هلل ىل ههلل الو سراومءاج ىتا !هدعاط ىوس هيمو «ةءالوو
 ىدركناعرألاهيرقت (ه«-تئىحأاذاف) هلم .وهةلدت هشناةه<ىنعمىلعمالكلاا طسبنيثالثلاو

 ةرمصب و هب عشت ىذْلا همم“ /ث :س ترص ىأ(ت هز الو راونأ « ءلعتقرشأو ىف ةردمن م4 ف لدا

 اتممرمالا نالت اهضو رغأ ارنا اس ن هلال ذرب غو عئانص

 01 ني.ملاحتف - ©”ا 2

 و 1
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 امىلاس>أ ْئدد )ىأ امةقاضالا ف( ى د_.ةىلابرقت امو) 0 داليا اطل انمويعسوهدامعا موج ماظعل

 ىرشا. 900 مرذاكع .هرامو نمو( ءضوأ هثلاثرمسكو هلَوأ حتفب ( شاع هد تأ هدب و هير تياكذلا
 ا مواسم 11 0 ورا 11 ٠ هاا كل لسا 219 1155316 شكك 3-5-2 23: 5 ةكهال دك ه4 -----

 لّوالان ءحارمدا |ضءب رب

 رب وتو است هيفسدمنلاب

 ةركمتلا تاه ت0 عفرأا

 ىلا 56 مابا

 وأ ةلوسصوم (امم هلوق)

 فود دئاعلاو هذوصو م

 ىأ ناضءفدح هنو

 هلع تخرنؤا ااماذان

 ام خسناا طع

 ركزي هراء هتضرغذا

 '(لازبالودل أو -5) دئاعلا

 قو لازبامو ة_صنل قو

 حلا ىد_.ءلاز اموىرخأ

 موادب ىأ (برقت:هلوق)
 هلوسق) 1

 نءةلذانعج (لئاوما
 ةدان ه لا #خأ 0

 ع 1 احالط_ هاو

 روحو هلدعف عرشاا

 ( رك دلاكو هلو #ة) هكر
 هوالّدك هلو_ةىلعفطع

 (هطاوهلو-ه)نآرقاا
 اهرهاط»لوق ىلع فطع

 عرولاو د_هزأاك هأوق)

 ('هريغواضرلار لكوتلاو

 برغأد ماو ىلءالذملاق
 لكوتلا دع ت.-ج

 تاعّو_طتلا نماضرلاو

 مالكن ءلؤغوةئطاسلا

 نما ءهئادمئالا ن مرباكالا

 ةثيعت 1| هننماا ضئارق ملا

 0 1 نه ددأ لك ىلع

 ضكةءااو بملاة: ها ءأا لذاو |١ ةلج نهتأ كاريشت ( جلا هلا اءا اوأةء مثأ مهرس هلوق) هب و رخالا د ر طلا

 هلوق)اذهدارااو هريخالا ل ءاوهحرلار جولاو نآر ةا!ىلعورلا ىأ ىنلطأ دقوةناهنا ىف لاق (هللا جورب هلوق) هللا ىف ىأ ( فهلوق) هللا ىف
 0 اونا ارعالاف مالك !|ثأعم حّتخأ أيهرجم هدلّوالا نيه>و نه ة أ سمهيف (هئلاثعت :ذو هلوق) هم اغوأ هب هناك ءاعت ىد(هيحأ ىد ٠

 ”ارفااىأكلت :مدقتو لفأ 0 هلوذ) نيقر ءيدد_ثاانال نورحلاةمدارهدوتفملاءا ءاانا عمتلاشاارهريمتى :املاو

 ( ترعب نما ذطب(رع عمد هلوق) خلا قدر طال هنا ثيدمحلا ا سنهم ذخئدو ىأ( قيرطالهناو هلوق) ناربخ (ىذفي هلوق) :
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 ذوق ىف ىئامرك لا ةراةوايلاو «ىئءلافامأوةلصوغ فراظهناهردا ا (اءأو هلوثب اثم ىل هلوق)الصأ «الوعن هقراف ىلئالوهضالدنا لأق
 ىنه؟ليمؤر ين( حلا ىلا ءت هللا نمبررقل انه ىلولانهلوق) مالا ثوكسب (ىلولا نم ءأوق) الاحرا ص م دقت امل هنكا ياو هل ةاهفصلصالا ودىل
 تاعاطا الذ ىلءبطاولا هناىلولا طباضو ةطال ه.فن ىلا هلك, مودا دهالا دبزمو اخذملا, ءالاو هللا نال لوعغم ىن«ءنوكب نأ حدو لاف
 هراع لوح نع مفصا او لا ىلولان أ نمو نيمئا+لا نءالانوكتال: اداء تلة ناف تالاف كاموهنالا نع ضر.:ملات املا باغةحاو
 ىف عد:ءملاو رك ىبالءضغب ىف ىطفارلاك بصعتلا نع أ شنب ضغب نع عقتدق ل دهب ويندلا ةلماعملاوةموصاللا قريصغت اله اداعملانأب بيحأ
 ىقىلولاهضةببر هاما  سافلا اذكو مدقتا1ةرخآلا ب ناح نهامأو هللا ف و هلاذ ىلولا بز اح نمام|نيسناملا نهداداعملا عَمَدُف ى_سلل هضغب
 بلاط ىبأ س ىلعلاق هنأ هللا ءاناعو رفا..كل- اوال قأ:دقةلءاف ا اضدأو هنارهشنءهرهنل هيمزالمو هءاعوراكنت الرخآلا هضغ.دودهتلا
 6 نءدوح ولارغص موق هلاءامل وأ

 تءعسلاق هزعهتلا ىذر
 هيلع هللا لص شالوسز

 تاداعنمنالوةد

 رع نءورك دلانههافشل اسد.عوملازم دوطما|ص+ربمأ انمنويءلاشعرهسأا

 | ىلون نمودو (اءاو) هلوقد قامتم(ىل) نادأ نهةراو رفو ريغالمضاا ذا دعو هرسكو هلوأ هبئىدع

 هللانم بررقا| اند ىلولافوندلاو ب رقااودو ىلولا ن مةريصخلاو طفلا. هللاهالوتفىوتّااو ةعاطل اب هللا
 1 ل ا دامعلالذ اون نمر او هىهاو' بان ةحاوورماوا عاسدناب ةيلاهير 7 0015 35 عار ةرالفت ك ءمتاداءدلا اذ اذن : مزاثك الاو ههاون نائدداوؤرماوأ عاتب ةملا هرقل لاعت :

 ىأ (برحلا.هتنذآدةؤ) توقتملاالاهؤاياوأن اىلا«:لاق ىت:ااوداذهوه_:ءاطىالا لرعاالو هلع ءاينالاموطءغيءاده-ك ءاسنثلانالا ىطنبالو هنارآالاعمسنالو هبر دق لئالدالا ىربالف*_ةفرعمرون ىف هقارغتسالهره_غه-لةب ىربالو و ب اج
 نورا < نيذل!ءازحا.ءاه_:هبرقدو هاوسروهللا نمبر اوت ذأةاومل«ذتىل ناتهريظنو هل برا ىناي هتلعأ ةمايقلا مو ءادهس لاو

 لد_ءااولال+ اور هقاارداظ هيلع ىلا | نم برا لا ةلءامم ل ماعىأدتلا هنزاح نمدهدآلا هلو سر وهللا ل.قىلامتهلا نمموتن اكس
 زا انمىموف كال_دالا هب راما كلتةباغذاىوصقلا ةراخلا ف ديدتلا نءاذهوادبأ ملفنالماةتنالاو || نءانربسخأ هللا لو سرأت
 سلبالكالذ عقواسل مث نمو هيو .<ث ةهاركو هلله دناعملا نمةاداعملا كلت هيلع تلعشأام هرق ىنءملا تاكو غيلملا ممانلملةمهاعأ امومه
 هللاسياو ىداعن ملك ىلاراذنا كلذ ىفو ادمأ هلءاذشال اكالد هنا هكلهأ مدآل هير ومأملادوعتلا نع ىفأ نيد || هتناىف اونا موقم_هلاق
 ىرام لسا دئؤادهلديةباور فو راذنالا مدة ةيراذ_عالا دمر كلذ داك هرغىلءهذأ اذاف هير اك هنأب الوم ماحرأريغ لع

 تلاوذاهتوطاءتنكاومأ

 ناور ودل مههوحو نأ

 نونا*ءالروت نمربأ.:م مذ

 الأالت مث ساسنلا نرحاذا

 فوسالهلياءاماوأ نأ

 نوزم< مهالوم_ يلع
 امد 2 راتتلارك ديسو

 قف ىزا دان تدلل

 ْ َك_كوب هللا ىذ [نموهللاىذآدةةىرخأ يف وهيزاماب ىنز رادتفىرخأ ىو 0 را لمسإ|دةقىرخأ ىفو
 | قه-دةعزاذم لل دنالد اف اطمال ىلا «تهللا نم هبرقو هةءالو لأ نماماو ىداعن هةمالك-!اوهذخ أنا

 ىلعور عوركب ىنأ نيب ةءوصخلا ن مام عون نايرلل ضماغ ف ثكوأ ق> جاره سال :ه-ارةموهدرأ هك احم
 هتءالو ل>أ نم هناداعم ىعموىل ءتهللاءاماوأ لك انأعممياءهللاناوضرة د ادصأ| ن مري كو ساسمعأ و

 اضخم ادانءاه راك ايأم اهدامع قوة > وهلا قوة همايق نهال اولاتا ارامأ لعن رهط نمءاذنأ

 5 0 اءاذدالا عاونأ نم كل ذوو ههدشو همسوتت وأ ىج زيامه_همبدأتلا نمهل ي.شامىلع ىردلا مدعبوأ

 قام مل_عدي د مااود_.عولا مط ءنم«ىولاة ادام فام ل_ءاذاو كل ذيا يطا هل -ععماعرم اس غوسدال

 0 هللهي را2 ىضاسقملا عيج يه دِيسأَت اوبرةلاوةبادهلاو قفوتل ارهاب و باول | مسج نه هنالاوم

 ظ ناو هه راه د ةؤهللا ىهعنهنانةقاط نمهللاةد راد: كَل ل_همدآنءااد نسا لاق منهو ل->وزع

  ازاحواؤطخأنا وهللاءاياوأ مدو ةماعإ|ةءالولاىلاءتهلتا ن مم ناف هللا الهلا ال ل_هأ ةأداعمو كاران يفراعلا ضعي لاقادلو نيتداهشلاب 5 لسمفةءالولا لصأامأو لماكلىلولا ف كالذن |« مو
 دملاب ( هتنذ آهلوق) ه-ةفرءمرون ىفهءاةىأ ( هقارغتسال هلوق) ةرفغمايلثعمهاقلتب ىلاهتهلاناف أ رش للا, نوكرشد الاي ااه ضرالا بار قد

 ءام#أ هن يبانتنذآ رعاشلا لوقو لءأىأ ك.رنذأتذاو كانط ءأىأ كانذ آاولاق همر مالعالاناذءالاو نون اهدمبةمدقملا حتذو
 ىأةلوة)بر<ىراذاةداور فول اكد !برحلا,ىأ 4ك |ىلافرصنيف سنجل هيفلا (برحلا,هلوق) ءاقألا نوكب ىتهرعشتيا ©
 .. لصاحو هقلاخ براك فرك ف ىلا كئارسأ ىف قول لانا عم نيسنا دان هةلعافمةي راحلان اب ضارمعالا هن مق دنا (خلا براس اهل ءاعم هل هاع
 - هدارأو برا قلطاف كال_هالاوهرا مب اغاهمدارملا ناىناثلا برا ةل_هاعمةلماءملا دارملافةيزاح ةيراسحما كلت نأ لوالا نا رمأ باوجملا
  ىلءءلوق)ملات لش اامكلذةمكحىأ (هيفىنءملا ناكوهلوق) لسرمزاك ىناثلا ىلءوةيلي شعل ةراعتسالا ن ءلوالا ىلءو فاضي ازا < همزال
 0 عمهلوق) راذنالا مدين مهرذع ياس ىأراذعالا لد مدني هلوقو تاكربترادعالا دعب هلوقودالاىأ (كلذناكهلوق)ةلغغىأ 06
 1 اهرمشال غو مال هنابىأ (كالذهاييطاعتم ل



 أرْسَوا اا :كر ١ اكءلمنال كلذ نيع.سىفاسسأب هرك ذأآنأ نها بأ ةرم ىباة ىف كلارك ذانال تا اناهنأردو (ةشئاع ن عىورائشهلوف)

 هلوق) قرب 0 هلق تأ ملا كلذكو اوم زاَدَع ع 2 *.بااع رو هم ,طةن_بملا عرف (باقلا نم مم ةرهظت عربوأ هلوة)اهعمسأل

 ىأ د كا الذل ماك هلودو هل 3 ييظعلا هلا فطل ىأ فوسولل هفصل | هفاضا نم (فطاماخت :ىلا هلو )لا عمجال:+ :ةوفىأ(نو اق
 هليق)ةلءلارعشم:دءاولاموهفه عمو 2 نالىأ(ةدحاو اهل لةتدكافهلوق) ءامتهالاىأ (ءاذتعالا هلوق) رعاك ةدكْ مدفص

 (11لضفلاماتمنا ىلاو
 لفلا عاقمثاىلاةراثا

 ىا(ةسنلاوهلوق) خلا
 ناانم هل-.ةثلا هما

 ىلءوأ اًءاطم ماعئالاوهو

 هللا ىلد هذع مدام باوصل او اهمع ىلا مت هّللا ى هره_ثت « نعىورئش هلاول د: ىاو لوقوأ لع نهر هظام

 ضعل عن [كه-.ةثد- عاموباةلانعنشكبو أماطارامأه. لع مهعالطاو مهلا نومتك مهنا لسو هيلع

 1 ) ىأان) لمأ ءااوريدتلادب زموركغلا ل عاىدعر ظالان أ طناف )ب !ةاانممهطروظد خب ربوأءام اوالا

 ! ةظءوااوةمك- خلاك ءر ل سلا عداىلاهت هللا لاق كومةلاولاثتألا ىلا ىيدأ نوك. ءل ةقفُدو فطعتءاذن

 ىل-ع قاطدو باطبالام ا 0 اد) ا: 5 اهمتردق اذ هعاطلا ىلع هللا ا 6 ندسحأ ىشىاانمهداح وهؤسملا

 ا هاراةكتسا مذلادا. 7 : توغل كانك الداب أ نمهسقنكو هن م4ع+ جردأ م 6م كةنبأدا بو هيأ هللا ىلص هلو ةبالعهسءذبأ دب

 هللا نمالادو<#ثري_غوضو 1 ىأ(فطا مظءىلا) ىف ٌتد> نم ه«سفن ةمظعا ال هماع هن ىلا.« ءهللا من 1 مظءت ىلا ةريشم ةماظءالوأ عمدا

 ل-ةىلاعزهتالاق 3 5 ا 0 وهلم ئ ةنسحل معدّل ناوه ل مهلا لءجناب مياعلضفتل امظعأ ثد -هدامعب( ىلاهت هللا) قذر

 هلال. م«الساىلءاونال !| هدهل |هأتو) راك هريس >- ىلع قول 2ةردقالامىلاا ارْمَعتاعاذاةندحلاوودحاوقالاو كلذ تكرئاذا
 مادهنأ مكءاءزنءأ ىف( هلرق ة) هل_ءأتىت نبا ةل_>نم( و)ةيدالاة املا ةدامو:5+!عومنب نمةرداصلا هن ويثلا( ظافاالا
 م ا ا ناعما ةناكمو فرش ةندذ عا مئارعاأ (اومعا :تعالا) دب زم( ىلا راش ا( 0 ىلاعت تااهتك ةئسحلا

 ركشلا لع هثمم 0 ١ 1 0 [ل) هاف( ةلماك) ةذ س»لوالا 1 هلوق) اطدأ كاذةلج ن» :(و)

 اقاطم مت 2م | ل !اق (و زاب الأ )-_ اكاهدكأف ةلءاكة ذبح هللا ميكا كرت ما موه ىج جا هع ءسا| ىف كاقو اهم

 ةقدصا مده هذ 3 1 ا ا :ئأأل 5 , زهىلإ اهراش 0 لكود :مو»دحاون ا جلم 1 ١ ةدد-اوهمسملاهت هللا اهمتك اهاعنا) و

 همن د ىلا هللا اناك ١ ا عسوأ ل - ضن امامنا ىلاوه#اسملاو ىنؤرلا تاد ,امئو لفت ١|تاراع 1م .1عماعثالاو هك رمعت

 ىذالاو ناب م-تاق 5 3 || تفقد هس ى_جرذأ !شرعاا|قوذ هذنعوهفأبأت 5 بتك للان 5-5 .لء للا ىل_صهلوق<_لعل داك ل دعلا

 م4 علام
 ١ نع نبع قا ا 1 املا فة ندا اىأكلادالاىل ن هللا ىلع كا مالو ىضغ

 ةهأت :ءلا4ه ا[ ساده عميقاعدالدار !اوأيود- ءءري_غّشأل اد هنأف هلو سف قافنالا ن 5 تو

 |اعةليقث 3 ١!ىأ ) ةزملا او) ما ةءاا لضْفَتلا اذهىلء(د+لا)هريغنود(هللذ) طد رذد ااةباع طر ممالا

 دقتءاىنمعههزناىأ( احس لدملار داظر مماماعم مدع نم ه.مهامحو لضفلا كلذراث آن «ه زرع هرم

 50 6 ١ زا ةدحاو ةممققلب اةعف (ميلعءانث) قاد ارثعم (ىمخال) ملظعالا هلاك ايلعب قيل ال ىصو لكن عه زنت
 لآل هن" كان ضاوحو | انزعاذاو اوس الشا ةمءئاوذعت كاف عي هلا نااعلالاو ىهمتال ىتاامذ :ل| نمررقتاساهمعن نم

 ميدنلا والا الالاب دارأو.| || همكح مهذو هتاضرعلا (قيقوتلا) هريغباللابعت(هللابو) زم اييلعداسذملا نع نق ماءاصح | نع

 وهوراارشلا ةماثلاو كلئاطاس ان ركهحو لالد ىجشاك هس :رانفدرومن هر هلدأو داع هراععا ئءااةماداوهرارساو

 لوألا ناب وةزمغارمعتب 0 اهلب اةرامءاصا نعنو زمن كناف هذه ةبات ك ىلاو ءدةكل الا لو: ىلا عت هلل ان اها همام

 ىلاعت ا فرك ذام « نوثالث لاو نماثا | ثردلا»

 تكا اننا عيلان اذ_هناه.لع (تاتىلاهتهشانأ سوه «هنقاو سالما تراك ا!ىضرتري رهىبأ نع)

 مميسخأ دأد عت ىلاثااو وهدد ءالاو ادت | داعلا م (ىداعن 9 هعدأ 2 ءامماع ملاكم ارم و ةيسد2لاثب داحالا نم

 هللا مرك ىل-عنعىورو 010

 تثانملا و 0 : هعجوروي مكه نتن واو ركذالا ءاوتسالءات رك لا لعافىنءعلومفذارداونلان موهومودلع ىنالاوىلولا

 ةءينصولا ىد درعا: ناو
 لوح هنا اهيترك ذو

 :'ه.أ[] خ“ 0

 ىرسكر الود نددعاامو
 « نان مىلأالالا مط

 6 مم :| نمررفتال هلوق) ى مدخل تلاؤسلال-قلاو: !انأد.. ىذلاودتاناو هن: ضرعأ نهىلع ل.ة.ىذلاو ه ناذنهلالاَةؤ نانالا

 قفز هلدأوها. هم 01000 هءلععان:ىمخنالهلوقا هلع

 حد راضاانالاعرانمم لود م ىحولاةؤ دفا !ءولوقب ع خسنأ|ضءب قو (لاقىلاءت للا ناهلوق) «نوثالثلاو نماثلا ثيدملا

 ف فدا احالا ٠ نءاذهناهنل- .ءدل أ,5) هللا نعىد رين عهبْتد- - ىلا ناىرخأ قو لود هباور قو لاق* تبأر يرض لالالا ىلع لدي

 ءاتتلتال ال (لعان يتءعلومفذا هلوق )ةدامصملا ىثز(# الا اهااذض ءاوقرر اقول نآرقلا كحل سدا هناريغ هللا ملكنمىتا اىأ (ةيسدقلا



 وهىذلاو كا ىأودالالعملاعمىشااىأ (ناكهلوق) ررفاذأهمسقرفروظد همهم ءزوألةرلو هأوث) ىد ىيسألىأ (هلر ولغهنا هأوق)

 ممنالىأ (قئاقدلاه ذه ىلا كرم ءالهلوق) لا مزل. الذا بسا: ما ( (حلا مزال, الو هلوق) ريغااى ((لا هلوق) هب فدل ىو هي موه 1| تانسأ نم

 جتحاو هلوق) اههفدارت ىذطتقي المزعاأبم ملأ مرح هت :ةفدا ارااىلءنو ردتق عب 7 الف صخأو وأ معأ اوها م ظَذ اانورسفب
 0 دراج تل لن ده و جيس سوي مج بيوع ب معصم 7 َّت 52 1 ا!ىأ نولوالا

 ا هسا ىأبتكيالم_غلاناك أذا هنال سفذلا ثدد- أ ماعبتك,تاعوأ تداكإ ةاذا أه !لاقر د 2 ١

 ةذخاؤااهلر لتمل لاثذ حابغن حرش ق هذاا هركذىذلا عصالاو ى منا وأ سف: 1 01

 لال1 ١ تنل ثلا عرضة د وقلة هل معتوأ ل فدرلو لمعتوأ بوهءاعمللا لص هلو قالطان م

 اذااههنالهدا ارغنادذعمر الد صةلاو ىذا نم لك ناك تاويل مارا دصق مامن الاحاممهسفأ ىقىنثملا

 ماسعلا ن اب ا نول _ةاقلأ

 /عا جالابوهلوق) هدد خاود

 1 هو سد ,ل د ىلع :فطع

1 
 لاق هنأفو دلو هنو هن هند خا م مج أ (هءلعمزع قم اوق) لا

 نطل ماو سفنا|ثيد<ةدخاو ءاامدعنأ ىدو عمأو اولا ع ج ىقاهيلع |ةوسن هقء ءةداذه عن اولاعتمفف | هلو دوس 1 1

 4 هر امد . د>وار وذ غمهمدنوكد ءالوهلعوههنيشي لخاوب لعاذا د لوا او ماك: امد ء طرد لد |

 جرف ءريغ هفلاغوةذخا اولا جر ونيقباسلاه_بأى لاك ىك- م ثيدحلارهاظوداأك لمعل'هءتعدملاذاالا |

 ةيص «مراص د ءيح مهل انال كال ذ هيلع مزاد الو رظنهرؤ ةونيش وقعه صعلا ىلع بقاع هنأ «دلالاو لات 1 مدع |

 هلو ع هلا( |.لاي

 ) ةول نم 0

 ىاطأو هن ةلوس ىَد الءالو

 نباوىيفاشا ىلا بسنو ىأ موضعي فااخو هيذ- ار هنأ ىلع نوتةكلافمزعلا امأوتام ل قرخأ ا

 كسءودو هياع مزعئ اان مهن وخألا لوقءاكس؟ عوفر مام هلا ن ههنا لاقو ممم ىلا هز هللا ى در سأ. مدع |

 لتاةاانامهيفيسناطسملا قتلا اذاث يد« نولوالا جاو قداقدلا هده ىلا لزم .الىوغألا نال ادردسربع |

 لاءؤهمحاصلت ةىلءاصد رحت اك هناللاق لوما لابامذ لآ املا ا دو ]لو ىزان ل بعرام !!ىفلوتت ماو

 هسكعوىلاعت هللا ءضغ ينام ة محمر بهعلاو ريك ااود 1 اكبولةا الاعام خاو اوما ىلع عا اجالارو صر لاب |

 ىأهللادب كسا «هوفحتوأ سفن فاماودتناو امه عىلاهد هللا ىذز ساءعنبا لو هي اءوئى تالذوحنو

 لظيداحلاب هءفدرب نموا هلوقبو ضا ,عىضاقلاهلافأكنيماك- لاو نيثد اوءاهقفا| نمفاس أ هماعك

 مزعىوفدوعلامدع ىلع مزمل اهترو ريض نموار وفة-اوهدوت ١1تالاق مث هم ةيصعلابدأ لال اريسفت ىلعسآلا

 رخآ ىلاتمنيزر نبا هلاقىدلاو هو لاك_ثاذلد هيد اويفديوتللدا ضم كلذنا منمبوت :تآلءذ ماع

 نءىورامررقتامىفا::الوا ماع مو زءملاةرهمك أ !نودوهت :.#سناكتاز ةريمكسلا ىلعم ءمز_ىلاو هناوح ادد هوا

 8 0 4 دن أوةهموو3 لعتو ]ود همك ملاذ هد !ملسملاب ءوس قت متو 57 لل ١ تالت وأتم نألمتجف دام ل ءلو < كلذنأل 1 ل ا

 سلو هنارمزاسا اثالوق ىسلا لذعاوه.كمامهسغا 1 ؟عم هل لأب هسفن نم صخشأ | |ءرلمفام تاكتر | مهتغونم

 لية ىرخ | اعوروةرمافوقوم هلوق نم دوء_سمننانعىورو ادره_غنودةكممرحقةم_مءملانم_غانإ |
 مدهاسو هيلعو اذن ىلع هللا لصف سول نم عتيل هي هممت هزعدجت | بادعأ ضعد هلة نوع ,حصا فون ةوملاو

 ةدورالولىأ هبرثا هرب ىأرنا الولاهبمهو مهدنعهيآلا ىنهءوهقفأو نءو , متاح ىبأ نب أهل اقام ىل عةم_صعملاب

 هاور) روفءلاس فنا اثر ىنهعه_:هعقاولا مهلافةنآلا قر و وهذا ىلعوهآر هنالموم ل هذكلا مه نادربلا ٍْ

 كالاهالا ىلا ء: هنن ىلع كال مالو ىلا هت هللا اهاكوأ داو دع» سم هناور و (فورمل اذوب سهوىرأ اذهلا

 ىلعأر 2و هك انلاىلاهدمب لأ نمالازوا ملا كلذيو ةفعاشملا كلب مظعلا ل_ضفلا اذهد. ك]مالىأ

 ئ وفم هاح و هتاريشع ىلع هنا دسو تماغ ن1 لد هدوءاب منال اماذطو تاكد نعضرءأو ت 0 ”انلا

 هللاناهعسلوةد صد نيد ةةس»ف لأ هلللهعدنأ د>أ عدبالدجأ جرخأو ارث ءهدحاو باغ ن ماله

 لعامنوكد وبوذلانمهموب ىف كلذ لثم ىلامتهنئاءاش تا لم-هد نأ هنا هنس»ف لأ أاهافهرمةئامهدمحو

 تاذ_سملاربداةمو رينا ف ان_صال عماح اع فءرشثدد»ثردملا اذه مارفاو كلذ ىوسرب 2 نم

 ميد ” هيقوهرن رقت قدس. ؟هديمعىلعهىلاحت نا م9 نيب تن ”ايسلاوا

 1 ا افلا ل تس ا سس عسسل 91121 َن 579 م ءزئمىللعدر وكلذهزنمز ع هةمد ب هدمدأا ءامسدكلت ةظفحلانأب ل ةالأ
 م ١ ىتععىب مهلا لضفعمىأ(هلل | ىلع كا| مالو هلوق ) خسنل 2 (مهو

 هلوق)ىامت هناجر ىرا>طااوه( معز نم ىنع هلوة) عمت ىلع ف طع (درو هلوق )احلا حف (هتاد-و هلوق) ف ارضه د ىل وذو عم

 ٍ؛ مهلا ىلع ىأ يلع ةظفحملاىأ (مهءالطاف

 0 ءل هأوقر هاطزأ

 اهكرص لب هن آلا هتابانمآ
 ضقانماومفةف هنوثأةودذ
 اهيقاذت الو هبال محرم

 ن هنال م_-ممرد صام

 معي رش اهارت تالروأت

 قت عودا ايا اكن
 ىل_ءامأ|ةءرش د-ءاوق
 هدرنال ن-ه) م يءرش

 ىقءابلعلا لاب ريسمعتو

 د_فاللأو صح لام ويقج

 [كمهتو هن مدع ىلءوهاسغأ
 لداخلاو جورم لوق دوه

 نا.ءالا:_رلعب_يهن

 لكن ٠ مهتءاربر مها
 نم هأ مم قد ىلدالاه

 حراش ٌل ةيزمطأحرش

 0 8 1هلوق 1

 ىف 1 اذرسكو ءافأ مدد

 مزاد ستنال 4 طرش ط3ىه



 نمىنءعودو ماك: ءايفاالأ لهب وءارلادبد شنو يلا حتفب( رن ما هكرئاهنا هلوق) مف يعض:االرماكردغلا ملخع لاكن ابدار !افاوماوث

 اهيففءاضتاكت" امسلا مثفعاضت دل : ولام لات ث» > هذع هللا ىذطر سا. ءنانعكاذلءنو (حلادها<لاةوهلوق) ىرب 00

 ةفعامملا لمن نين وملوق) لا شى أى ىأ ماهغتسالاّن م فذ ىءوه(حلارثك ابستك :ةئيسااناثندلا نمْئثىف هلوق) تانسملا

 ثتدح ىلع فطع(ىلاهت لوقو باءل|ثد دحو هلوذ) ملعأ هلا اوك١!ىفالف.كلا فهموا باذ هةدابز ىلع لو ادهن | ىنءيدمعملاوه(خلا

 مظع نمىأ ( هنرك ذامىلع هلو )ف. رشا |هملقمالداو ادن اءوسو ْز وشنلا ىه ساءعنب | نع واهكةرهاظىأ (ةنيممةشحافي هلوق) دحأ
 ةثحافلا ىلعادئازارعأ ىذتقن هثاسن ا نم كلذ عوةوذال لسو هيا عهلنا لص نط فما قا هيظعت دروهنالوأ م لاق. دل |موح

 319197121 1117 1 1 9+7 7717-7 ا: 71527327162 1 اج دة -15515--- 717 تطل 031 ا 1753177121233

 .و هيلعدتلاىلسهاذأو هو

 هذهىا؟ىأ(هبوهلوق)
 خلال. ه4 فترشلا هنآلا

 مظع عراضم( (ماخلوق)
 وهب مظعتاك األ اوقو

 هأ !١ تكفا ثامز انزع

 ةدسل انمهاتوكد نأ ةذدسح هرقستك ه د هذ :سملاب مهانا نم محرمامريظن لااله بسحلاب مها ىف ةل ماك فرمام

 رخأةموهو ري ىأريخا نع فك ترة انال بولقل الاعان مريشأأن م منال ةشسهي قبتكل

 نهىأ ارح نماهك رئاسغا ثردملا قءاحدقو ت" ايسلا نم ل لات اهلا ان ناكرف ةمملا كلذ نع

 م هناو) ةقد_ص هنافرمشلا ن عك سميلف لاق ل عفن نافاولاف ةقدصل سم لك ىلءىر اًءأاثد دىفو ىل-أ

 مظءتدق عناهلثمالا ىز الف هل لد وه- ا ا )هد >اوةئيس هل تدت :ك اهلم_هفاهب
 جاوزاكىأاهلعاف فرشا روشالا و ظااةداتكلا مرحارو-ثالافىأكسفنأن ييقاو تالف ىلا: لات ناكموأ نءهز فرشو#»

 نولعو هيلعهتلاىلص ىلا نأ نيفمهض نيث .د>قو ام.مءىاعت هللا ىذر ساءءنباكلذىاهةم_هوارزو وهم طخ مظعأ مرملا

 تأ ىلءلوادهيفهلوذ)لسو جست رح رحنءالاقو 9ك لد ق2 فتاك هكووئيسلا فعاضت د هدام لاقو ناضمرففءاش ةعنسلا

 ريك اب: كبت:ئىااناثردملا نمش فدجالل بن هلو اهرب غ ىف ةئيطخ ةئامعا مه دانا

 م_ظع ىلعانهه- ةعاضملا لج يدت» وىقءالاقاذكوداملا عت ةكعالا انعم االله -أو نم

 بام هلا ثيدو هلع ف ءاضتلو قباسلادجأ ث ندا ذهىفانرال ى-امياعباذهلادب زمو ةئيباا مرح

 مزعلا ةئيسلاعم تا

 ىذلاملا كوالا واهياع
 هيربعىذلا لب هيفمالكللا اف فءاضن ةئيممةشحاشب نك 0 :نمىنلاءاسنايةفعاضملا ىلعلدن مناهلشمالا ىزحالف لاعت هلوقو

 حارشلا ضءد نمهزيدغ هوقوأ اهلغات فرش, اضدأ ات هءءنلانأ .دهبو هنرك ذأم ىلعانهةفعاضما لهن أالا نيفه_ضساذعلا

 تناول |وق م دهر ىلءءامصع نمامرج مظ أ هطاسب ىلع ناطل س ١١ ىهعنمتاف هذه رقوىاعت هللاب «-:4 ةرهم

 ةاضتلاىطاقهدمدعاو هقال_د آلا دحلاموهفمن ؟ااهعم بتكبالم زعل انأ ىلع لماد4هفزلا لامه

 ضفاذتو رارصاهنالهمزميذ وأ نعي لواهاعففاهياع مزعنمنأب ىفأ نانا 2 ندير

 عقرامهلصاحام هئارءل» ىف لات ىكم_ىلانأ كلذ نايبو نب زرنبا مالك ةاونامهدإ داو جرو كسلا مالكه #« 5

 مترطاخلاوهواجيق هناي رح متاهيذ تان اموهو س> اهلا ىلوالابتارم سن ىلءةهم_ىعااد_صق نه ل

 كلذةوقوهومْزعلا م لعفل اد_م2خ روهو مهلا الوأ ل-هف. ,لهددرتا| نما عقب امودو سؤ لاك روع

 نههدءنأمو هي اغار تاكل ردا ارا ف نر رسولا تاور ملا صَل

 4 ءلع سأل صهلوتودوىأ مون !||ثر دحلان اعوذرما هتك !ا.يعذد ىلعر دقن او سفنا|ثدد»و رطاخلا

 ىصادملاف ىأ ل معتوأ ةيلوقلا ىداعملا ف ىأهن م و ةتولاماه_سفنأ هءتثد- >ام ىمالز واد هللان الو

 دسقلامدعلاضدأ تاذ_ىللاىفأوع ةرسأ ال ثالث اا بتارلا هذهر كوأهل. ,ةافعفترااذااهثي دن الة ءاعقلا

 هاك رنثأق ةرظذي مويس بتكد ه5 هسأأبو هذ داع عل هش. لأ ,مصأ| ثري د- ملا نيبد_ةذ م_هاامأو

 ىءموهو هدو لءفلاهم اعست كه هانم ىفحصالاوةدس>اوةئرستدتك اهلعف ناو ةئاسس تمت :؟ ىلا

 موهفم هل س ءاهن له-ءتوأ ماكتترلام سفنلا تن دح ىف هلوقنأ لماذ - هنو عوفرم مها نأوةدداو هلوق

 هنالهبربمهتلا با ةصلاف

 اضيأوثيد- لاق ىذلا

 مدعمهادءاك مدع نم مر

 هلوق) لمأفمْرملاةباَتك
 ثند_هلا موهفم نما

 هللانا -هوىأ (ىنآلا

 هدعباموإلا ىلا ر واخت

 هلوق) دمتعماوه نك
 ضر: هم هزرءد لدخوأ

 ىأرارصا هنال مسجلا
 اقافت اهينصتمرا امدالاف

 ةيسسم»م ىلع مزعندف

 هيلع تدتكاهي .لعممسو

 ضقانت أ (كلذن امس وهلوق)ه.حرصدامحراش |!ملاكىقأ.دوىوا:مهريغر نب زرساهدمت ءااك هيئاث ةيصعم تنّتك اهلع اذاو هئيس

 هسفن هتثدحناك(ةيلوقلاىداعملافىأهلوق) دصقلا بتارم نم هنوكل فاذما ذه لدرظنأ (هل_هفنم سل هنال هلوق) كيسا !مالك
 ثر.دحو رطاخلاو ساه ىأ(ثالثلابتا ارملاهذهو هلوق) رن انزلاب هسفن هتئدحناك (ةيلهقل !ىداملافىأ هلوق) فد:ةفاةقلاب

 تاقفركذام لصاح تمظن دةوةل ملا ضرفوهاك ه-هتارمود_صقلاماسقأ ن ماهنأ ىنانبالفىوقلا ىأ(دصقل امدعا هلوق) سفنلا
 امقودةذخالاه .فذريخألا ىوس » تءنراواك مْزعف مه هيلذ اعمتساف سفنلاث يدور طاخذ « اورك ذس ءاه س# دمصتقلا بتارع

 تن ؛ دولا ىأ (هانعم فهل اوق)



 مش لذة نمل ارواح نةىفاندال ئدحأ لك !امواو سرا هث امعم_ل فرعضُتا انانمىأ (الوأ هثركذ ا:مرح فنصأاثنأرمهلوذ)

 ١ ”(لوعلابةفع اا لضفلا نمو هلوق) نه عرج ااءاثاابناءالا نم حارا | ضعب لوق ىندع وه(هنن نهةحلاةئمىفهلوق) اهلا *مأ

 . ( ةثامهلراص ى ئاثااهءقدصتاذافهلوق) الأ هلء< لىذدلا ىف ةابورضضمىأ أ( ىن دا !ارحأ لم هلو هلوت )خآص خد ىلا صخش ن لاق /اىأ

 4 لعل دب اكهبثلاث !!قدمتدمب ىأ

 هلاذاك اهعترارهس ءازاح

 ثيدحلا ظذأ جلا هللاالا

 لد نموهرك 58 صئدلا

 عفترم توص.لاه3 قوسأ |

 ْكبرشال هدحوهتلاالاهلاال
 ىحد_لا هلوثاملا| أهل

 ىلءوهوريذتاهدم تدعو

 هل هللا بَتكردق 2

 ةنعاع وهدد ءا] فلا

 هل عفرو ةئيس فلأ فاأ
 ءاورة سردها[ ف لأ
 نباث.د>نو ىذمرئلا

 هر ذامل مذ ها رع
 ليقدقو رخ ] ثردح!ذه

 لوسر تءمسوربر دى بال

 سو <« ءاعهليا ىلص هللا

 ىزعل ىلاعت هللانا كود

 فاأ ةدحاولاة ملا ىلع
 ةدءمم لاقف هعمل

 ىل_ءىزعأ شانالوتد

 فلأ ىفا | ةد-اولاةنسحلا

 نبا نع ىو ردقو هنسدم
 فيه و :١1نا ساءع

 نأ ىلا هتلاءاش ناب ىسهتنت

 سلو طي نيالا كل

 ها هزعدازسالا تباثاذه

 نعال هلوق) ىقيةرب-ث
 بصب هردعنأ ادحأ

 هلوتوامدةمالوءغمادحأ

 هلوق) ل-عءانومص< نأ
 ةاوقوأ (ةيلعتةممس
 (هلعف كار ناب هلوق)

 م (ملا ءايحودتاال هلوق) هنطابوهرهاظب اهكرت لب هءاةبالو هحرأو < املمعيلىأ
 نمت 1 نم هلدمو ةزد> هل بن ََ الؤ هتف هءلعرسعت .واقاغمب الا دعا ى :زيثةأرماىلا بهن“ 5ك

 - هنأ لصاخلاو ةنس>هلبتكست ةلرك ذمة سارا ع نيا لدا ةردقلا عمالااكران ىمسال كرات نأ ىلا راد (زخترأ هلوق) هاذأ
 0١ صقنمهوتدر ام وكنظدالثاهرك ذهنأنمىأ (رامريظن هنأ ىلا ةراثا هلوق) الفالاو نحول تدتك الاثتماةثيسلا كرنأ

 «:+روىلاءتهّننأل-ضفب ه-_:مددال ةريثءلل فمعستاانالوأ هيرك ذا.ءمرح 7-2 10 نب رمعو

 هلوق) عم-.ارلاو تاما! هدءدام هل“ :مولك_ثءوهفالاولو١! افررفت انا هأوق 102

 لاق ىلا هدم ثم ب سدح ىلع ساس: لا ضعبا ل هاا رثك افةداهع .ىل فر ِهمتلاو هفاخعال ىذلا هدسءوو
 ال 0/41 و د نأ اذه ىزعت ّءيِف ةفرعأأ نهلدع كاع الا ةركت تناكداوهذ هةريثكو مه ضعي

 عم ض رأى ؟اقادرذول نأ امن الشنب الث دع قدصت ن نأ ناو نكن رع

 هيلا كل: تءاح ما. .ةلاموهىلا اذكدو كلذك رأى كزأىفا عاصاحرذيوتدص> مث ل ةلاوىرلا ةناغ
 قفنأق عبو ئثجبرأامبىرت_كاهناردق م فد نمد حس ةئمىف لاق, اذكو ىءاورلا لاما ل || ماك

 4-ةعاضاأا ل_ضفلان ءوربأ |عاونأ ع جادكدو 5 ,ندلاردةب ةردلاث ال7تءاحةءاقلامولىلا اذكدو قو-

 اذ_كهو عبار ىلءودو ثااث ىلعو هون اث ىلعري غلا هب قد _صتقم_هردي ريضؤ ىلع قد_هصأ نك لب وهاب

 رحاواهب ل مهد نمرحأو ا هرحأ هل ::.نح ةدس ن_سن منال ى ناش !ارحأ لثم هلو: رش« ه- مرد نءلولال بست

 راصىأ ناكلاد قد متاذ 0 ل خال هوأ يأثم لو اال ن اكف ورش ءىلا د |

 ىناثللو ةثامهلراص ثلاثا اهب دصت اذاذ اًضنأ ار رغةامرمظ:ءاغأ ألوالاهئام تراصولوالا ىف قيرتزا1ةثامدل

 ةثاملواالو فالآ ةرمع ىز 5 ءالوافلأ ثا اثالو اليل[ د[ قام ناننالا ةردعلواالوفاأ

 0 سلو م امانا لانك هااشدأل_ تفل نمو ىلاءت هللاالاهردق لءدالامىلا ا ذكدو فاأ

 امفتانتومصا اعفرعمقوس ىف تايقاذا لا هكر رمشاله د- -وهللاالا هلا لاك اهءفرأره_بازاحريدأةملأ

 ىزو>ه.عتان1دىق تناك اذاندرواكا جلدة هذ 0 ةئدسفل ف اا وك وة كف أفلا

 رادقهسس<اذدو نول هءباوناكاب ن- ساب مهرحأ م-مترزدفأو ىلا ه:لاق اك اهره_س هناذ_سجرتاس ىنع

 لع مىلاسعت ةلوق ن1«. ىفنا مح نبا جرخأو نجم ع !همصخ نأ ادحأ ع نعالىلا 0 زدقردم

 دزبرمل_بو هيلع هللا ىلص ل لاق ءآلا لد ءاذ_سع ءستتدنأة- هدعل ا مدس م-لاو اومأ نو ة فن نب: دلا

 قولا ءالزتق ىتمأ دز بر لاذ ةرشك اناوّضأ هله 2 5( اهضرقهللا ضر, ىذلا اذن م لزنف ىتمأ

 هرب ر دوال ةنحفا| ىف ةذ_ىلا فعاضواىامتدلل ناد_جأو با .-ر يغب م_درحأ نو ربا مهلا

 لا ردق.نذ اميظءارحأ ىلاعتهلا اق: ذا نأقو !هيظءارحأ هند نم توثدواه_ةعاضن هنبح> كتنار هن وار
 ازَغْنَمو مهرددُنا هعمس م_هرد لكد هذه دق ماقأو ىلإ ءذ هلنأ لع كى ةعفت لدا ن , اح بأ نباوهردق

 : فعاضنر 5ك دلاوما ام_ملأز ,ةالصااتادوادوبأو مهرد نال 1ةمد- سمهرد لكد هلذىلاءتدتلا ل هس قه سف

 ٠ 24 كيرشال دوال لالالا قف قولد نمكذمرت 11 معدد سهللأ لع دس ىف هع :لا ىلع

 فاأهنعا#و ةن_بحف لأ ف اأ هل ىلا هت هللا بتكر دق ْىُد لك ىلءودوإ ربل | هدد تن ِ؟ ءو ىديد+لا هلو كاملا
 ١ هللا نا عسلاو نم اب ايفرعص ثند-بفو فءضودذ_سفو < جرد فا[ فلا هلعفروةءسفاأ

 1 ناب (اهلم عي لف همس م-هذأو ( ةنس> فلأن بر شعو ةسميرأو هنة:فدفلأةثامهل هللا ت :كهدم# و

 ||| ءانروأز عوأ ةكوش ىذ فوضوأ ءار-و لالا تمد -ةىتلاةباورلا فاك ىلاءنه_وجولا مب ظفل دا وأ اهاءذ كر
 ا هعاج رك ذوءانراا كل ز كحو مر ىلا تهنئ فون ل ءقواد للا فوخ مدقت نال ذئنيد أب ٠١ ل-.ةل»

 ظ نال ( ةن-ىحهدنعل اعتشا أمت 5 4 لع ثدت كردق امتد وهذ مد لاح محد 1 أامة.صعم ىف ي_هنمنأ

 ١ ريظنىل ةراسأ (ةلماك) هلوقب تدك اون هقلباقءىىز وذيريخىأريخا ةيلع مزعل نع هعوجر

 - فان مهقرطوأرثتت 0 ةانزلا نم



 ذر - 22 ةسملاثناكناا نأ هدفث للورد 'باقلا ل 6ىفث: حراوجلا لع ىف كلذ لهشوا مغ هقاعرمالىأ ماا عشذي (اهلسسيزتءلرق)

 (ةنسح هلو 0 ه>راو ىلا نلمعي لف ىيخربشلا |لاقوم هدددراتلاو ءفكلاأ اعوذرمرذ فأن ءمل -مىنام هديوب وثيداحالا مظءمىفاكمهلا ٠

 صرح هأو: )١ ىردفت هد ا ذ هنرهدأ وكر هوملا لات(« اذاهرعشأ دق هلوق) هٌءطوهلاحوأ ريمصتلا نعم نيمضتر ا.ةعابن اث لودفم |

 اما ترم ,الفىأ( رطة اا ءرطخال ج ر#ثو هلو 3) عوق ولاحد ربال مزملا عزا !ناودرمىذلانأ هيف( رماكك هلوت) ريسة:ىناهعء(اهيلع ا

 4 :مزأه. اع رمولو (فيءضتلابل ماعلا ص انا هلوت 0 :ا اذ ما كاع 'ارودّةمنهتس. !ا هن :الار هك تناك ولو باقءالو باوث نه هك ١

 )م اوسا.هرحاف هلوق) قىيخرشهذمزالا 1110 1 تامل تكي ىلاعت لان ام نقلك لدعت «سفنثد_# وهود دلعتم 1

 فرش د د_ذءهذد (هدزء ىلاعن هللاامتك اه اهءدرق) هيلع .صتلا اواهلعفي مز اوهو مْزعلا ك-ىلو الاب 1

 امم اري ربدلتا بد دو اها عىلا بوس هذ تملا مهلا بآل (ةنسل) ناكملاةن دنع نعءىاعت 7 /

 مهلا ثدعاايدار ١1نا ا[ لا مَ أنافذن_.حل معين أب ىديعثدحتاذال ل ةباورفو ريخ 1

 3 :هسح هل تدل 1 أمماع صرحو هيلقأ راش ادت هال هللا لق اهل هدد لذ ةنس < مد نرحلاريملا هدب و واو ا

 ا مزءريغنم سفن حرطخق ىلا ةرطخاجرةةورماك ع وقولا حمر رتوهىذلا مزعال مزل:#ماهياع صرحا ١

 امهفىول نمنودل ع نءةفع اضااصاست*اىأ» ام.ؤ ةءاضا أوان ا ١

 اءاه>ام نساو ىدمرملا انت ا هىلعو فد.ع-_ضتاانلماعلاص:*+!ناوءا اوس ل_صالاى ا

 لاب ا ذهذاة> هذ دلل و ؛جرهمف لصن و هبرهمق د ل وهةاماعوالامىلاعت هللا «ةزردم# :رغن ةعبر الا مز دلا ٌ

 ١ هئيلب ,وهيق ا ةينلا قداصو وفالام هقزر لوا عملا هقز ردءءولزانملا 1

 لصد دكان هزات[ د 1 ءريغب هلام طم . وهقاطءهقز ربلوالامىلا .ةهللا هز درر :هعوءاو اه رحاف ا

 هفشدام االامى نأول كوة وهفانعال 2و الامهتلاهقز رب لد معو لز 1 أ ثمان م هق هم ,ةاقحمت لعبالو هجر هيف ا

 8 انهبمهذاو) || ماو صةنب مهدر<!منوكت ا ن طال هر 5 تل (ةلماك )ع ءاوسا موزون تيا وهف نالفل هب

 1 م ةذس>مهأأب !امهل _ةكقل 1 اوندتا مه (نساو الت ةنبدح رم يعم دذعىلاهتهنلا اهمتك اهامعف 1

 1 ادد: هاا نقاتل اوق*-. ءاملد داك ه:_بح لكا مزالمفيهضتلا ا _هوار. ةعتراسق تفعوض

 ىلع (فعضةثاهعبب ى ( ىرخأ ةفعاضمءاشن ن 1فءاضن ىلإ ءتهللاو ءاشد , نأ تةءوضم اهائمارشع

 كلذ ةمكحو مهضعي لات ىرحأو فوأ اهم ىه هىااامل ام ىناهعاقياو هيغل !صالءانم اهبنريؤأاام يسح

 ىلاهراشاواولاب اهو ةطع# :اةلايوأ اذا هع _«ىلاداحآلاددع نمر كتل فتون اوناكترعلا نأ

 نوحاتل اا ,مؤ فطعهد 5 نودباسعلا نومثاَءلا ىلاعت اوقف اك ةريدلل ادد _ءلادل لاذ ءنهجوردلا

 مم ةرشع ةهمسسأ |تد رضاذاف هينا اهالاو ءاونأ تحذف ومهم اكم-منءاث ىفاذكو ةعمسلا هتزواحواولاب
 مايصل | الا ف عض امعسىلا دعب امر أ نيصوعلا ىفةنا ودقو ةلامدست ناز ف نو استكر لام

 ريسصلا عاونأ ل_ضذأ هنالىل هت هللا ل هبوثةفعاضمردقمل هال وسلا ن ىلع ليل دءيفو بىزج انأوه لاذ

 فءاّمد , هللاو ىلا ءتهلوقنا هذملعب لق 0 (ةريثك فارءض اىلا) با.-ريذبم_درحأنورباصلا قوناءاو

 لحال حل ل عّدأو هد امعم سأل فرعمتلا نأ« اعمل هنالراغزه.ذ 9 ىح مناف ءضهثا معيسال مب ىأءاشب نأ

 لوالا ل_ضةّداادم.نأن لضفت هدا معو فيعضتأ | نالاة.تاالا هاش مأر ثعلذ ةن_سملا,ءاحنمىفانيف

 عمد هياورقو نب رشعو سيفون ةالص لد»ت ةعاجلاةالصربخ ىف ل ةامرهاف:ةرشع ىلا فءعضت: لاب

 اذهول_صاارظنلا.يأ
 ىلع تددحلال ج لدعوه

 قاهز اوت_سا دارملانأ

 (ةلءاك هلوق) رحالا لصأ
 ةفصوهو امف صة:نالىأ

 33 ليس 6 مدكور
 (اهلمؤهلوق) فذساا
 00- هلوق) مس اارسكد

 هبأو دقو ) تائسح

 قارعلا اؤاملالاترشعد

 رشم لوصالا ىف مةوادك

 مهاب هس تكف هلوق)م ها

 ذخأو(تفعوض مة

 هن_ىحنامدو عقده_:م

 ةريدنع ىلا فاضتةهدارالا

 هللا نوكتؤ فرعضتلا
 ىلع هذ سد ةرممءىدد»أ

 رف-ه>هباور ردا ظوهأم

 هل ثاميلس نبا

 تدتك اهاعناوه_طظفاو

 نبا ىلام' نواه اء ءأرشع
 مهاذا ترد !قربادمع

 هند دلت نك هذال

 ةرمسع هل ت تدت كاهل عناف

 د اوئوك ديتءاهزخأت انزل

 ةثاعمسلاهلوق) ماوممه
 0 00 1 ا 1 ا ا 222211 2 222 2 222 2222222ئ22ئ2ئ252ئ2252525252525525252525926676565ئ5 22 يي يي يبي

 هفالخ خارلاو هللا لمس ىف ةةفنلا,هصاخا هما ل قهث امعمس ىلا ةفعاضا ا ههنا مم تي ضريش نماثم ليقو ( لكم ىأ هلوق) داضا ارسكم ( فعض
 ثيدحلا فهضهنا 0 هلمدآ نبال عل لك مامسأ |ىفةربرهىلأ ث ردو ثردملا اذه قالطا هياعل داك

 ىناك ؛لاوهنآلاق ا مدع ن :رم ىلا >لوالاف كالذللءةدان زوأ ف ءْضَدْنا مدس ىلا ةفعاضملادا أراالهءاشب نافءاضر هللاو هلوق ف فاتخاو

 ا 26 اولاباهوةطعهلوق) ةثامع سىعاددملا اد ص. مت ىأ(كلذةى-وهلوق) لضفلا ةعسزاوجلادب ىث ود وىل.:<

 كده عا لضفت هلوق)نيعمعأ كر :اورعأ (اهيفو هلوق) ةزههل احن ةفب ( هيىزحأ انأو هلوق) ثوء.سودو( لصاحلا ٌمهلوق) ةيئانملا

 راصتقاهنالا هل اممأرسشع هلذ ةذسحلا |, اح نم ىفاند الفد _أ لك اكالذوا مربخأنةثامء.سااب لضفتم لفت هبريخانةريشء ىلا ف يعضتلاب

 لوألا له ذ:ل ىلع



 ُثددض فو طالئخالاو ةنفلاج رها (جرها ىلا هلوق) ةءلك 0 أ ىرهوملا لاق

 قير هال 1ث (موتفلا يرحل سلو 21 ةلالاق هبا لوسرابجج رحل امو. ةجره ارثك,واذكواذك نور :ةعاسأا طارم 3

 ةرضلتا أس ءارثنهىأداضا|نوكس ) كارم ع نمهلوق) ةعاتش الل «.ملىذلا ثوصملامر داو 34 0

 تاوهض»ب معز دةواذعت :ءمفنصملاو اور «نوثالثلا اوعسا دلت داللا 2 1 ىربوش دأ

 نراك امادمنك:ملنامههذ_هءارّتتسان م عصا ىوارلاءاقا تدب ذال_صتمهناىراضلاكنب رثكاللاءءتهدزع مدعلاو لس 500
 اذهناك م نمو فك الهاف تدثرلرعاقالا ن كمااذاام فالك لاصتالاب اظااةل .اغقفاكودو عاب اب» اورام ىلءالاَكلْذَن واطدال س

 ( هرورباذ هلوق) ىذ !!نءىراذلاةءاور افا(هّنلاذوسز نع أوق) اكد .:تودءاتالا ناكءاب هئافتكال 0

 ةيس دل ثرداحالا ن نءهوهر (لوالال. : هلوق) معن أو ل سمة او راوغامركذو راعطرمغ نه ىورب اعذاهضهد ىف د>وب وخسنلار هك أىاذكد

 نايثدخئاذاوهلوق ) دق ثد د > هنا حج رمصت لا هللا لو قبه اوقنالدهاما| م هله( ل+وزعهللالوة؛ ودو هلوق)

 1 ان ا 0 ده انه( ةءيسلهعد

 اع ثرد_توهر لو ءةمري_غدو درعوهأ عود هم راو( الا 3 :مءاو ن)داسغا 2س ٠ دارأ اذا هلوقو سآدنلا

 نءءازحلا تاكا تاراشاهرفو» ةاوفلأو (اك>الاولد ضفلاو تدالاردعاو ةلاو/ مولعل! ع نم عاونال ماح ل - الف ةدارالا وللا ىد.ع

 ]| اعاىم مرت !اجرخأوءاجرلاهدامع ن هىلاهث هللا م>ربا اوك هرم ك كلذ ف صوصنتلاوله> 10 ْ )ل 0 1 2

 هاّدس أءط ىلعا :ءوم قس نمؤماعأو هندلارأ ا ةاامولىل ا عوج ىلءانموم مطأ نمؤم ْ 0 0 3 ١

 ةنجلارضخ نمىلاعتهللا أنك ى رع ىلءانمماسك ن مؤ ءاسعاز موتا قوحرلا نمةماينتل|موجىلا عاقل | ع ص 1 /
 ظ « نوثالثلاو ماسلا ثيدحلا» 0 000 3
 |[نمءناهرهاط (هير نع هي هربا ؤ ل - 1 رلعمللا ىلصهَننا لوسر ن ءامهنعىلاعت هللا ىذر ساء نءان ع 3 6 ع

 ١لضقنع هيك اعقدار ااا ذدارملاسداو ل“ ةهيفام عمهم اك: ىل عت هللا تاو هم 252 داحإلا

 قايسااىلابرقأ لالا لب لمت نب رمالالاك تالرافذ هيف ىفنلا كلذ هزلاو ى مناكلذوخرأه ا ,
 قرط ضءبفتدأرم هير نعدي وربا عف قداس !!ثردحلافف:ها١لوقن «هانمدة ىذا حالاءصألا ىلاو

 ةئسلم_هنأ ىدعدار اذ[ 2و زعهللا لود ودر والا ف عرصوهام نيكوصل| ف ثرد- ملااذح |
 ”!ادارآ ناو ذبح هلاهو. ةك انىل-أ نما كرت ناوا 06 ءاهوم -ك انا اهاعنافا يلمع ىدهيلعاهومت 5 الو

 انأؤةثي-لمعيناب ثدحتاذاواطاث ةمارشعت :هلاهومتك افاهلعْناوةئس-هلاهوم مدل افاهامعت | 0 ةسد» لمعدل

 ىقءانالام لك نعمزأ 6 (ىلاعتو) م طظاعتى أ( كرامت) 2 زاهلث ءهلارمتكأ انأذاه ءاعاذ 1 جام»لامهلاهرفغأ ْ

 هلعىفامهتكو امن اجب ةظفحلا رمى (ت“ ال تاس 0 ا هللانا لاق) سدق :الاهل كام 5

 ى.م «ل_و هيل عدلا لص هلريعضلا لهو ىلا هز هللا ىأ ( نيدتا أمد يفيعضتغلاممردةوأ اههتممقأولا ى 0

 هناونغتساوهوؤرع ىت>ةكثالا ان مةيتكلل (كلذ) هيفاسع رو هل طفوأ همكح نع هير نعي دارا نارمأم ىلع
 همألاهذهة_جر غلاب وهم_بحنول م. ءذأم مه عرمت * ىلإ هر هنال هن وهتك فمك تقولك فاو رمس غد نأ نع

 ه نم لهقا عاعق هذ ء خراوا 0 اهلاعأ فيد اهانه 4 را ل <

 : رد_ىممءأالو لسعأف

 سد_ةتومطاسع: ءاذعهو

 اا عا مدرع
 ىراملاب ضو بمختو
 هلامعّدساءر مأناهسك

 قو هيرفكيالو هري-غف
 لدن لوز. خسنلا ضءب

 لاقدإ اوق) اكو كراج

 لاق (بتكىانت هللا نا

 نوكي ثأ لمت < حتفااىف

 نو ك.ةهللالوق نماده

 ناىل هت هني الاف ردتلا

 هنأ ل_هتحيوبتك هللا
 والاب ىقباسفتيئاو ردقىأ (بتكدتنا نا هلوق )هللا نيك ملسوهي !ءهلناىلص ىبنا مالك نه
 .ظوفحملاحوللا فام: كك, هظفحلارأوأ ريد ةتو هناع أ ئشد ةناككلا نهمزا:ذا مزاالاهداراو موزل- 1ا!قالطا نمال_سرعأز 0 5412

 1 ١ تان“ ”لالرا هس و تفوتك رت ةطدسأوب طنا مول لان م نهذلاىفام شنب اتك-لاوة : دملاري مالا ىنب ى->ىلء ايل ةءازاخ نوكمف

 .ىأهلوق) تاقعلاهلعات قس امىأ (تتايسلاوهلوق) تاق فاس( باسم كرت :ازاةفتءاضقلاو باح الاو ربدةتلاو

 ردقىلا محار ري_تقتلااذهناحا ارمدل اضع. لافادك و«! عىفا.هردق ىأ( «-طعقاموتكو أ هلوت)امهفعت ىف ىأ (امهنناةكب هظفحلارمأ

 ىأىريشش ثاالأقو بت كا ىأ (كلذنيب مم هلوق)ا و ف.عضتال ى و امنا! ىلع تانسملا : اءل4ؤ (امهةرعت غااممردقوأ هلوق)

 ماركلاةرفسالاههمامم نيعوا هرادة منيب ىادعسا ا لاقو لة م هنذ هلوقبت" أ تأأ تان بنك هوت أ ىلا ل ىف

 ْ نوكيفه دعب اعلاج الاثالذ سوهرلع هللا ىلص تلا لصفوأ لا زئتلا ىفهنعوأ ؟كال ريغ ملا 4 ءهسوأ نبع .وأر - ةدىراخا ومما تافررلا

 1 ”انراعارصقا 1 ةمالاهذوممت هر نمىلاعت هلل انا ىأ (رحلا ةمالا هذه ةجر فلاب وهلوق) روك اارامتعابةراثالا مءاركذو ىوا رلا مالك نم

 1 . ةعسهنأتك || ةيفيكهنممهفنال ل#هر ؟ذامنال هءاءصغت ءافل ا(مدنذ هلوة)اغاعأرصقلا اذ نماةاخىلاهتو هنا خس ىفع اضا- ماحآو



 مُر ءاوق) لاو وامل مهؤاح زىوقىأ(اوةفوأل هلوق) زوكذ ل! قراطال ىأ( هأمهروكٌْدءْهَردَق ةطاحا. مهماعا هلوق) هن منا وهو ىأ
 معرب  ىنناىأ هلوق)موبةكئاللا ف ئدئانازينلاة-رفناطيكالاوكرتب ىأ (اوعد

 مهماعلا_ثدلا قراوط : مقراطا نوكزتبال_ةنب رك اذا ىلا ىلا.ةّبلا نم ةنيك كالت كزختا بي هركذلا
 لاغتثالاىلااوةفوالا هلوص< مهئاحرةو.ةارحالا دو ءوعمومول3 تن أهطاواو :ك فهل مد وك د هةر 23 ةطاحان
 ىفاك !. نداء. مسا ىل ةكربلاو ةجرلا ةكمالم موب تطاحا ىأ ( ةكرالما مهتفحو ) هاو سام لك نع ىلاعت هللأب
 ْ ايظءةرك نلاعاةسال كلذ لك نسرءلا| ءامب ىت-ضعب ىلع مهضءدالة دجال ةءاوز ىف .نيعدصلاةءاور|

 اهْملدوت.ةحرفناط شالاوع د. ل ثر< موبةةصالااو برقلا نهد اغىلءنب ركا الام ظءاو دوكذلل
 اوهو«اذاقرك لانو سمتاءضرالا وءايعسلا نيبنوكست ةكتالم ىلا تش نا لال_للاج رخأو نب ركاذا]

 كامومااكدع_صد ىت>مطوح ممكجأنو ردن ةىلا هت هللا كدازاودنزاولات لو زههّللانو رك ذداموق
 ىفوركذاف ىلا «:لاقردا.:ااود لوالاو كاك ىف فركذاكم ّجدثاوأ مهيلع ىنثا ىأ(ىلاعت هللا مهركذو ) نس

 هبرك ذ«سفن قففرك ذنم ىمدتلا ثتدحلا ىىلاهت هلوتا ةكشالا | ماركوءايسنالا نه(هدنعنوف) مركذأ
 امل هسالن اكم ديد: عال ةناكمو فرش هيد: ءاذهتر دنعااق هنمريخالم ىف هنرك ذالم ىف فرك ذنءو ىدفن ف
 ريخةءدرالاه ذهن رك ادالناهدافا فرب! اذهرياظنواري.ك اول ءنود>املاو ثوم اظا | لوةءاعىلاعت ه.لع

 هللامدركد وةكسالا |مهب ف ةوةجرلا مهاشغتو ةنيكسلام ماع زغت اعبرأ كا عت هللاركذ لد الت ااضدأ له
 دقفل لكل !بتر نعهرخأ ىد (هل_عس) رصق نه ىأ ةعرسلا صر ةزءطما | نم (أطب نمو)هدنءنمف

 نالةلماكملا لانعالا باص | بتربد_ةدان 0ىأ (هءسنهعرسمل) هئهلاكتلاوأ ةدصأا طورمث ضءب
 لئاقا!كوقنس>أ امو باس >الاباللا-عالاب ىهاغا:داعسلاىلاةعراسملا

 هسفايراخفلا مي ىذلاراذق * اًعاو مم رلامظعلابرخفل اامو
 ارمزارمز مها-عاردق ىلع سانا ار قف وج ىلع برضرف طارعل اب ىلا تو كرا تهتارعأ» دوعسم نبأ لاقو
 طيلتب مهرخ آرع ىدواشم لح رلارع ىتحوارعس ل رلارع ى-ريطلارك معي رلارك مقربلا لكم هلئأوأ
 رذناولزنا1نيعصلا فو كعك اطءاغاو كب عيطبأل فا لوقيف يفتاطب4برالوقيق هنطب ىلع
 هللا وسرعة ةصاب سامعا بلطملا دمع ىنباب شد رقر عمايل هو هيل 2 هللا صلات نيبرقالا كتريشع
 ناهباو رفوأ. هللا نم ؟-:ءىن_غأالىل متهللا نم كسفنأ اوريشا د تنب همطافأي ملسو هيلع هللا ىلص

 ناارندلا ىبأ نب اجرخأو م اقر ىلءاونومل متنا مئدلاب فوت تو لاسعالاب ساذلا ىنت أ يال نوقتملا كنم قانياوأ
 ىلءاهتول م مندل, نون أو لانعالاب سا. لا ىلأد سرت نهبرةأ بس: تاك ناو ةءايقا امو وَءَدملا ىلاملوأ
 ناهظفاو داو 5ك حلاو رازبااهبرخأو هيةطع ضرءأو اذ كح هر اذ كه لوقان داي داي نولو قت مياقر
 ناكل ذك سداو فس انا !ىلوأ م مانو ربءالود ىتدب ل_هأ نا ىناريادلادازأول اك نم وهدا بس انلا وأ
 ءاياواب ىاوسدل نالذىتب ل آنا نيكوصأ اري هاك ثالذل دهشد ءاوناك ثيحواو اكن «نوةتملا فم فايلوأ

 هئابآ ةلوضفو همن فرش ىلع لكستد نأ نهرذملا هنا ل ةاعلكرذ أد ني هوما لا صرىلاعت هللاىاو اتا
 نع فاعلا ىلءةماد:ااوةرسملاة د اونو مهيلاعم نع طاطغالاو صقنل اهب اغ هثر وب كلذ نا له ءل | قرص و
 ىلص لادو نولءاست.الو دم ول مهيب باس الف ىلاءت لاق ةيلدالا قالخأ نمءاب آلابرخاغتا|ناك منهو مهاك

 هللا ىلع مي رك قتربنال_-ر سا. !ءارآلاباهرفنو ةياهاملا + .عك:عبهذأ دة ىل هت هللا نامل و هيل ءهنلا
 -!١عايىوتثالاقو بارت نممدآىل دنا قاخو مدآ 3 مهلك لج وزع هللا ىلع نيد قثرحاو لج وزع

 نمنوطعت «_:ءىلاتهللا ىضررعنأقررضن الذل اهو عفنبال ءبا.نالا تن لاقو مداسسناب ىنول أتال

 ) نيمملاحتق 20 (

 ىلاىدو .ةرخآلا بلا_ثمرهظ لكذا واد لاب اهءاب آلا رخال ا ىف نا ىلع مماحرأ هينومل صتام متاسأ

 مهركذو هلو نا هل اح( لا موماع

 ناءءهيالث ل_ مة هللا
 ءانثلا هندارلا نأ اهدحأ
 ءارنثالا مهب ىهانبل مولع
 هيدارملات || يناث ةكئالملاو
 ءاينتالارتقد ىف مهتبامك
 دارا ثااهثلانةك.ئالملاو
 ىلع مدؤازحو م-مت انا هب
 ريسف:ىفهنل.ةاكرك دلا

 ورك ذاذ لات هلو
 قورك ذاىأ مر ذأ

 ءازملاب رك ذاد_عاطلاب
 نهذلا فرداءةملاوا ماع
 حرا لاهلاق مك لوالا
 فرك ذاك م.ةاوأ هلوت)
 لوةءاكىأ (كباتك ىف
 ىنرك ذاه.خال ناسنالا
 نمو هلوق) كباتك ىف
 ةعاجىأ(المىفىنركذ

 كو ركن نعانلا نه
 ء>|دؤرف |اهزمرحه +

 لولو اررانةد نب كلام
 ءاءاوالا نع ىنريخا لاقف

 نبذل امد لولا هل لات
 هللارك ذري_غب نوظفادال
 هره_ءل ثور اظالو ةاضذا

 هناطد نمو هلوق) ةلظمل
 هيفةناهتلا ىف لاق( خلا هلع
 هعف لهل بع هباطب نم
 هل-_عورشأ نم ىأ همست

 لمعلا هطيرفتوأئساا

 هرخآلا ىف هءفزنل حاصلا

 هيأط» لاي بسنلافرش
 هلوسق) ىءيهأطبأو
 ةدضست ىف (داسجالابال
 امكهلوة)ب اح الايال

 هنطب ىلع غرتب وعحط د ىأ (هنطب ىلع طبلتن ل> رلارع ىت-وهلوق) ىربر م ا هلث اق( لق
 اههضر نيعلارسكر ( ةرادا+لاةيدع هلوق ) لعقأل اري_سفت هيفطع ضرعاو هلو وا ذك* .واذكه لءفاف ىأ (ادكدو ذك لوقاف هلوق) ىردو-
 (رخآلاس ااثهرهظد لك ذاهلوق) ريسفت فطعءانآلاباهرفنو هلوةف سو .ءاغلاو حاصل !ىفاك اهئو ىأ ةيتعااةاسنثملاود دحوملادب دشتو



 00 (لا كا ةمرتا كنق 'ملىناامأ هلوق) رخأ ثرداحأ فرك ذلا هل .دذ تددو عن سام ةلاقدر امدالا| ياعةلالد ثندملا ىف ساو

 ! .ىرهوجلا لاف( جرب مهوشغهلوق) تدرافخ سنا|ضء.ىف(تدرابهلوق) لمأت هله 5 16 1!تيسفرعتلودا.ءاهقالصسا

 . هلوق لد م ا ا 1 لع حاملا تعا كك (جلاهت هاركد كلام لوقر هلوق) 42 راع غاذاةي ,ثعن ىدأ|تدّشع وعدو

 ' اذاامع ةمازك- اي كلاملوقىأ .(هلوات هلوذ) دسم! فرك ذلا»نآر ا 0 اننا . ىلع عامتحالا هلو مفهرق قداس ]|

 ا 21 بجكك#ل#"ل++ؤظ”غْلسء#)_ٍئٍْآ/<غٍِْطِشٍكٍظظ٠ٌَِةِِّْكِإجكآآذآاآذده*ظص27_ ا ٍظ؟7ب#بكككخ<“س_ صم 1 3 تود هعامج هنو رقباوناك

 ١ اود_-واذافر كدلا لهأ ثوسمتلب قراها !اىفنوفوطد ة المىلاءت هَنلَنا ندوح 25 ج4 ملا حلأر كل 3 5

 مصاب موتوفصف لاق مك :باحرلا اومله اوداذت ىلا للا تورك دءاموق ه دوس حاس سأ قفاذكو
 .٠ واد ثيد_ لا ايندلاءامسلا ىلا

 متم سيان الف موف ةكئالما ن مالم لوقيف مه تر غغدق ىف كدوشأ هتكثالا ىلاعت هلل الو ةفدرخ و (هيالعْتدحلا لجوهأآوق)
10 توف ,اعهللا ىلص هنأ لس هربخخو مهسلح مهم قشدالءأس املا مهلوةيفةحامل ءاحانا ْ رة لك تاكاذ امل ءىأ

 

 .ىلح أ امهننا لا ةذ هناذم لع ّنمومالساللانا دها1هدمحتو لح و زعهللاركذنا لاو سااملاةذ || فارم ل

 ا ا ىلاهرلغ ل ريح ىناثأ ىنا مدا ةمهتا كفاه مل ىناامأل اقف كاذالاا:سلأام هللاوأولاق كلذ || | عام ااا

 لإ كوسر مور ةىلاعتهلان ا ا ماحلاربخوةكشالاا كب ىهاينهللانا ىنريخاف || ب: 0 ول

 رازبلارءتواوف كراش أنا تدراف كيلع كزنت ةحرلا تدأرن ذاق تولوةت متذك أم لا لو هرلع هللا ىلص هللا هلوق 3) ادره:ملكرك ذو
 |١ ىلعاتدتأ اند رثولوةيفه فر تن دملا ءماوفح مهلعاوت أ اذار 0 نا 1

 ا كوقيفم_هايندو مهترخآلت :ولأسدو تل هن ىلع نوملصدو كد اتكتولل_ت: و 0 كلءال ؟نومظعد كدامعن مدا ع ل انزلاق ا 0

 [اربي_توقحربم_هوشغلاعتو كرامتلوقرفءاطدلل انالفمييف نابردولو ةءف ىتجر مدوشغىلاسعتو كرا ا 9 0 0 8

 0 || ةكئالم موب كلاعت هللا لكوالا هنوسرادتب وهللاب اد 0 ناحل ؟ هوا 0

1 
 ل لا ؛اضغلا فهن لمعي فيءضد دن ىف ناكنإو رد وهو هريغُتي د> ىفاو ضرع 4 -م-طنورفغتس وسهل اة فراءتملا ند

 ارقاابطاذيم عب هل ل ماش

 اءتااو مل م دلل

 ا أو

 ثحعأاو هرئا هم قئاقد نع

 ا || سانلاو تايآرثع مهدحأ أر ةيق نوعمتح ةرصمل او ةكمو صجو قشم د لدأ ىأر هنأ ى زاموك-ا|برحركذو

 ١ الإ ةعاج هنو رةناوناك اذا ءهباصتأ ضع هلوأ3ه- :ىهارك, كلام لوقواو غرف ع ةءرخآ أرق نوت

 قة ةاح عاما الذا لهب هبفو هيلع ثيدحل أل_جووهدارفنا ىلع هسةنأر كذب وأ أ أرب لكن اك اذاام: ود ْ 66

 ا نورك ذب موق س ا>ام ةباو رفو منتمودو نالطملاب هراعدوءد صخلا نم ىنعم طاءأ كلاما دع ا زخأ
 أ | اندر منول .ةلار دا ىلا فرصن.ام انهدارملانأ معز ناافالتر 5 ذلك مت مرا عدنا | 0

 0 ا
 | هناعتأ ىلعو هم !ءهؤرقد ن ءرمأد رعناكو هنءارتعمءادصسلافنآرقل ارق ن مرمأت انأد ا لو هي 1 : ة) راقؤلا ل

 | رك ذءالأ ةندت أمطااوراتولاةهانمدار !اوةغلا ءآ نوكسلان مدل هف( ةنركسلاممملعت أ ازتالا) ثوعمس مهو[ 1 اا 1
 ' ال سهنال رنة د فوتكر ادت :كقالاديضقأ مايمح ىضرتون كست ىأ بول ةا| نما هلل 0 ةلام 1 1

 اوناك موةلاءالؤدنا لاق لكسف ه_ىفر ع درصب أ طأط م ءامرسأ | ىلا هردصب عقرأ س ايف ناك لو هيلع ْ (لا نانا دال ع 7
 || داما هب هقلاك 2 الذاا هله ذم كسلا هد ملع تلزنق هاما سا ل_هدأى_ه.ىلاعتهللانورك 5 اميل لال

 ا اذهىفاكسلقل د دف مطب

 | را قلد نوت دايز بنذوناساتجوةرهسادوأ نابسأو وأ ناسنا جوان حراما كبر نةن, 5 ا نأ 1 3 ا

 أأ| اهفطما دودرع ه-جرلاانهاهن :أضايءىضاقلارامت ءاوه.قنوفأت هيام مط نيت ىلاسعت هللا حور نم 1 نسدو و 3

 أ ١ هل | || 1 ذأ تناك 0 | (ءره
 ا ناي ثءااذأ 8 وم واذا هما عم .ةعاله_جح لك نمتلك (ةجحرل مهيشعو) اوق نمدرب ملل ىذت أ اماع ا -

 1 اهري_سفترمو هيقةغااممر 1 ذا عه زوحف همن أوو هدر حأ ع. منه ىةغملأ ل مشا مع ,ةلمعتساءاهغأ

 ظ نايت اب فصوبىذلاوهذا ه- ,اعست رنا ارثالااذهدار أ ا م2 :لاةدارااهنأب

 دل 5 تاءةعلا اذ هوأن َن ءارح ل هو ذير نا 3 تا اكيلاو ساطع ال احىف ناء_ثغلااذ_هوأنا ىحالاالان اح الاءاز هرك ذنرك اذل انا د>١نعأشن تاررحأ

 ”ا رك نلا نيءةىلا٠:هللانهحوروأ هلوق)ءامدنالا بولت امفل سعب ناكذذ لان مبهذنمتسطاسوأ

 دل باعب هما نع ىأ اركذا عنايذْعلا ىأ(هنز وف هلوق) نودي ربامتاب دس ممتربخأ ئث ف اوفلت كئااذا ماكتن ىأ (هيةنوفاتةكام مط

 1 ةغنايشغلا نم قتشاو باءرتسالا ىلع نارشفلا قاطأو ريسلاوءافدالا قلطم عما < نار غلاب موب تزل را باعيتساهمث نوكرق

 (لا هيلع بترتاارئالااذهدار أأو هلوة)ةجرلا ىأ (اهريسفترمو هلوق) ةرعيتة حرص 5 هرأ اعتساذوكق

 ا

ْ 
4 

 ا

 | ك4 قلاع لوقف يخواث هن كب تكتدتلاباذ_هةدار أرد وم-مع تعقر 8 لطامم-مملدر ماكنت مون

 تولاتلا ف ترص

 رصنلاناونةءأرهملا خارمد

20 
0 



( مهدد هنوسرادتد وهللاب اك نول::) :
 ارقلاةوالت ىلع عامدجالاةيل طق هذ 

 ىلادشرب هلرص وهماط ناىأ هلوق) لدعا| ىأ ىو ا برقأو داودعا د ىلع كولا كاذ,ىأ ههللال وسةءاور فو( هلا له «هلوق)

 مك ىلا وبر طعاار هد ادلاىأ اههممالاكنا عماد ةبادهال د رطلا مم 2 اراعت ادق نوكمف ( ةنلا ىلا ةلدوملاةعاطا اوةبادطا بلط

 هناوأ هلوق) لهأت: زجملاب !طىلاد شر هلوقىفباط ظفامحة.الت اح راشال تع :.ناكو ىريشش ةيقيقهأاةراعت_سالا قد رطيىلع كالذو

 ناردرخآلا ف لمت 2 وة لا ما|لاعالال نوت ناباي 0 طلا لءهسةاىأ ل هت 0 .ء(ملا هيلط ىلع ىذا

 رهاظاسرقأ اذدو طارهلا ىلءزاوملاوتاءةءلا نمفقوملا قا ثمن هىربأال شي 2 كلالوددل. ءجستد هل صو ءلاساط ىلءىزادع
 رظ:ءلفرانلا نم هللاءأةت ءىلارظدب نأ ب أ ن ن.هلاق هنأ لبو 0 ل :ءهتلا ىذرك لام نب سن أىوردتو ثددحلا

 ا هلهتلا بتك الا لاعبا ىلا ف اتةع لءّتم نمامهديبد## سفن ئذل اوف نيمل تملا ىلا

 اةءرطهلهتلال ه-س) ةدءلادادعات أب ن نهثوكم ةهعل د رمش ن ع مدرعش مةددو | يل هأ ىلعدريأ هه ءنزاو

 هلدهستالا كلذ ساو ةنحلابلا دلو[ اةعاطااوناذها تاطيىلادشرب ,هليص و هماط ذا ىأ ( هنملا ىلإ

 نانةنكت لوو لاه تنل هو هءاط ىلع ىزا هنا :اوأد ريغالو لع عفنسال هّةيةونو هفطا نود.فالاو ىل هت

 ىلا هلوق عمو هل_هقامعم هت« ديف:ساو تر دار هاظا ترق ادور ايلات ل هني 4 نهىرال

 ر_بااو ريستلاب ريستلاو سوفْدَما أب سدفذتلاك اياةعو |باوث لمعلا سد نءنوكدءاز لانأ اقانوءازح

 كلذ ساسة ن اكو ةرحآلاواسذدلام اك-أ ىةريثك كلذرئاظنو قد دلال و توعل اورج لا

 هز اةرواهار م تناكيناسنالاعوذال ظفاملا بأ انتالدلآ ناك امن عا هبا ذهل ل- عرهذاىنازلا جرق عطف

 نأ نمرثك أ هلئالدو هءلاغت_ثالا ل_هضف مظءهزم مل ,ورملا بلطف ىسلا لضن ميظءي نذؤماذهو لصأ
 -ءاا نالها هرب_بيتو هيلط ىذلا لعل !ليهست قدرطلا كلت لءهستب دارملا مره نأ ءروظاورض
 ليهستوأ ةنحلالوثدو هتءادحلاءمسنوكيف ءاضتةءلمءااو هب عافتنالا ل. .يستو أهنلاىلا لصوم قد رط

 همايقل امو ىلا ةنملا قيرط له ستوأ لعب لام لع ىلاعتهنلا هدر وأ لءاع ل عن مهنمو ةنجال ل صوترخأ مولع

 كل سند هيأ قرط ابرقأ نمىلاءت هللا ىلع لدن هل نافلاودالا ن هد ذءباموهلءةامو طارصألاو و
 ةلصوملا قرط اهم .!ءتاهسفاهلهسأو قرطلا برقأ نمةنجلا لاو كاسعت هتلاىلا لصو هنعجرءدرلو هقيرط

 هتافصو «ئانم»أو ىلا هز هلا مل ااوهو عفا اال ءلابالاها ضر وء«ةفرعمل اقدر طالذا ةرخآلاوا مندلا ىقةنحلاا ىلا

 ا ا معو هلال>او هتدشخلت ىنعت ةملاهلاءذاو

 ىفاك ه-:اج تاه ذب نك ااضدأ اذه بهذ مهتلج ىدهن ساس !١نواّميفهحناسألالعىقءتهدعبوهنع

 رارش ىلع ةدعاس || موقت مفر ْمَأب تهدم سا |!فرددال مح ادملاف نآر الا ق.سالو نيصصعلا ثر د

 ىلعءاستلاعموأ طقفلاحرلا مه (موقعمجاامو) ثردملا فام هللا هللا لوةد نمم_ممم سدلو سانلا
 1 وني ةدرفلا كاريخأ ردع ك1 نا ١! اهدار ن أر هاظا اننماوقا الاكىلعو الدنا نه «_يفرعام
 اذهناللوالا دارب نأ عصد وةوالتوأ أرك نأ بزاحأ ةريضحنال نهعاسم جا. ىآلاءاز ا نه لصهذ فياكشلا

 ءاسذلل عرشألهفال-ذ قرقعلا ن ندا درت تدخلا ى درك ذ نأ ىلعءاز,دصسملا ىف ةدتآلا .هابعامجالا

 دهزرك موي صاخ فصو طارتش اريغنم كل ذك اوعمتحا موق لكل باو.ئثلالو ه>ةدافاا:هريك تا ةمّك ->و

 عامتجالا قالطال4-بزدمو طاب , رو هب قملأو دعم ىأ(ىلاةهللاتو مب نمت: ف) لعوأ حالصوأ

 0 عا لا سلوا 5 1 .ةرخآ ثردح ىف

 بهةموهود> لأ قركذلاو ن

 لك هل ىتمأي وهنسودامع مدت لكد

 ىذعو# نا قد 26مل

 ضرالاو ضرالا ىلع
 2 وىدع وهل أرغم ست

 ليهتش هلوق) هلاروفغم

 لوس عملات (هنلالوخد
 مت هلوق) ةنملاهلوضدهللا
 قرطل اكل: لهست.دارملا
 نأبسانملا ناك (خلا
 مدقهناف لا دازاوأ لود
 9 دوت ةون) ني ريدقت

 (جلاهلطىذلال#عاا

 نءاكلوقوس:م بيرو

 ىدرولا
 هبايرأ تءهذ دقلقتال

 لصوبردلا ىلءرا ن ملك
 (رخا موف علب هستوأ هلوق)
 هلبولطملا ل_هااريغىأ

 قرطاابرتأن -مهلوذ)

 هلوذ) ريخده,ربخ (هيلا
 هلوق) لعلل تعن( ىذتقملا
 هللا لعل اذهىأ (اذدو

 هلوق) عرب ءلوأ هتافصو

 ىذلا لءلاىأ(ناسالا لع
 ريغ نمط فنا ألا ىلع

 قاكهلو-ق) هنلم»نا
 هللانانيصوعلاثرد- 3

 هلوق) هّتسرا دمو هلأ باتك ةو دا ىهوةيت آل اهديفان نهعامتداب َواء:م(ةوالتواركذلهلوق ) لهأ توعهضمت» ناو (اعازعن العلا ضءقب هقدال

 هنانرنمور ك ذامل: ]دب ب طاب رلاو تريغولو ىأ (عضاوم ارا سموا. ف هلوق) موقريكنت ىأ( ربك ّةلاةمكسوهلوق) ناري (ءاسنال عرشال / ١

 أسر ولات هءاوث لنا ى , هنالدتلا ىلافرضأ ا ءاوا ذه بلا ءالهللا ثوم نم تدب هذعربعملا ىأ (ددسملاب هيبقتلاف لوقا هريغو نصوصا

 بلاغال هله ه_جاحالف ىلاس«تهللا ىلا ايرقت ىن كهرب ماوهل لماشوه لب دمار داخ سدا هللا توب نمتدب ىف هلوق نا ىو !لالاقو

 هود -يعتذ»ؤ : رقاىأنآرقلااو سرا دتةتاهماا لاق فدارم طع (م- منين هنوسرا دب وهلوق) لمأت لقةس اخدج ءاايهريشفتهءلاجوحلا ١
 ركدلاونآ ًآارقلاةوالت ىلع هلوق) ةسرادإ |تالاح نمتناك ةلاحىأ ىلع ىأىريشدشا |لاقئث أل دههتلاوهضان رلاةساردلا لصأو هوست الثا

 [ دحسملا ف رك ذا هلي ضفاماوا معثدحلاع ير هتازرهاظن دجسملا ف نآرقلا ةوالتل عامتجالا ةلرضفامأ هيلعاضا اريعا رم لاق( ل



 باحونيلو 00 ا رع رالاو تيل عيال (حلادسسا انوع ف تاودإ 59

 لهنا ىأ ىتيريشا د تملا ىلع ا يفريخلاءاذ دبأ كح ىوقيل هرهمالاة للا ىلا ةرط رمشلا نم هلمقام فارس ن ءهءل دعاذ غو تااثأ !قاموهوعفنلا
 نأىلاةراشا ءلعتلاةروصد هم تأ

 ى«ةلامم د .ءل انيمي هللاو

 عسقولهللا تاك هناعألا

 هل-ءم ودءعااى ثوعإا

 ى مكاو د_> ىلءهلاناكم

 لمواد صاصتقاا

 رك دلاداراافةمالادءاا
 دءاابرب_ءاغاو ىنالاو

 هيدو.علا فرش ىلعءاينت

 ناك امداق ث ثدحورركو

 ديعلا مادام ةظن ىفو
 عضومرهاظلا مسوق

 هنأثل اميذفترسعتلا
 لاثتمالا ةعرس ىف ا.ءغرتو
 ماودةدم ىأ هلوق) لمأتذ
 هَ رد_صماق ( | هنوك

 (اهريغوأ هلوق) ةيؤرط
 لوقنس>أامو هفهاحك

 يد

 تكلمام:اكز ىله تضرف
 ىذم

 نيسدعأن ا ى 5 ةاكز و

 هنا ال1 هفشأو

 بنكرلاىأ (سورطاا
 ىذا هعرا- سو هلوق)

 هدعدسص ىرهوملا لاق

 هتميب و هنرهظأ ىأى دأب
 ةمهع(بامخناهلوق)
 ا هالوأ ن1 >ومو

 هان ءترالا نباهددشم

 ( هلارعل هلوق)و ددشمهرق وق

 هلوق) بايخلاب رعئأ

 ا (2 و

 ةكولس دست ىأ (بدسد وأ هل آوذ) هدصصةمىأ (هتب اغهلو) لخدكأ (كلسن هو هلوق)

 نق قرع مهد قذر طلاىفىأ (هيفو ا هلوق)

 / طرد !فامس ىفةركسن طع ناب ضارتعالا عقدناف هتدارا م هود فد .كهاهتعدممادادعامو ةعرشلا مولعلابالا توكب الةنلاىلا ل. عستلا

 ءاماان( بوو فقوأ هلوق) رؤمأدتمم قطنملاو مدقمريخ(ىرشلا تال آنءوهلوق)ىلاهت هنلاهحو دصقىأ (اذهو ل .ةهلوق) مهذام مكيف

 ىلاوت هلل اهفرعم ب>اولوأ ذا خسض أ حاس فاك

 لم. ملوةيقر ااا نا ,قأىأ لا نوع ف لاقاغاوهاخأ ناعأ ن 1ىةءهللاذوع 1217

 رك ذم هعفرافدلا يقرهنأ تءاعن |لاقاذهلو هيفاو ز وات وماق |ناودلا نومي ةبالاسل اغمومال لاح لكي
 ىأ ( د .ءلاناك امديعلانوعفىلاىتثاو ) ازتاحول_:ةنكح .ملىنعبتاذالجر اوبر ممن
 سورطاا هنا عسالعامجا !ذدو لق اهريغوأ هلاموأ هنديوأ همةد (هيخأنوعفف) هنوك ماو دو دم

 ذاغنا نع نمحيال نأ هل ىتءنيف هيأ ةنواعم ىلع مزعاذا دمعلا نأ: :مو تاآيذ الإو لاوحالارثاس ىف ىاط ههناف

 اك ل دك هعاودل أتوهنوعىف ىلا ءتهنناتايأناسعا ىت وهاب هعد_صو هلوق

 هلل أت أك هء> ءدأ !ةحاحىفناكن هودجأىورو ه.خأتوعىفدنعلانوكماودب ةّمادا هاب ربخأ لب ةصاخدأ هَ

 001 بدو هنروع توسل ف نءؤملا ل ءروريسا|لاخدالا-عالا لضنأ ىنارباعا ارت كاع

 رعت اموه-هنذ نم مدةتام هلرذغ ضعت :لوأ هل تيضق لسملا هم .*أ اح ىف ىيسنمدروو هتح اح هل تدضّةوأ

 فك:ءءانألاةذ ةحاحىف ىثلابلانملااةباث ن-سحلامأو قافنا| نمةءاربو راذا| نمةءارب هل تتكو
 باسخنادجأىورو هجمة < نمكالرمش للا كيخأة-اع فك :ءثمنأ ل.تامأ شعأ ايهللاةذ

 ل2 دل ةملا' المت ةهلا ءأ ارفع با< مل_بو هيلع هنا ىل_صن اك. ةهبرس قف جر خترالان با

 املؤ م-جهاذغأ ى 557 : نعل متل ىطركب ولأن اكو تاكام لا داعاما>و مد ةاملف اممالل_ح

 نالكلذو هلءؤأ تنك ء نع هو ثتاخدام ىنريغن ال تاوحرأل ىف داو ىل» د لا اقذ اماحالنآلا ل فاس

 دهاعتن هذع هللا ىذرر هج ناكر ةأماب احين :,ةامةالربةعوو للعام كاك اح نوح: بداوتاك ب رعل

 ةدعتمءامعز وك ىهاذان ارا نال ل تدقالا ل ةأرما تيبالخ ادةداطآرو ل ا.ءالاا نول قتسسف لما الا

 ىن أد ىلحاصنامورب ريأا ٠ نهىل موقداح# ىف د ده أه ءاذك لذ دل تلاعت 132 ةعلدرلااذ_ه :هداماف لاف

 ةقديومو) ع..تترع تارثع|ةحلطابْكلمأ كتاك_ث هسفن !ةحاطل: و ىب ىأ مقد وىذالاىنعجر ذو

 هدرط ل !هثدام انه هيدارب نأ حصدو هيف ىستو «ءاطتو«ةرطن اهوحتو لالا تالقرطا |نماليعف (اقيرط

 ىفىأ ) 3 انا عا( سدا) هيلا هن لصوتنام لكو همهفتو عل |طمو هنار 1 اذموهظفدك هبوخعملا

 ىلا: هلل اهو هن ادصأق هلل آوأايعرشاطعهءاعُثي دحلا ل معالفا د ردات هذكا ةقيق-هيفر أسوأ هتباغ

 وأهم .ةلهاست,دق سانا ضعبتال هبل سم أ ءده دمع :ءاطعلاه داع نكلهدامع لك ىف طرتشانأ اواذدو لة
 ىلع 3-4 هم فحل جيت 1 ادارات رق ن هاك | رمق اولا قرطتن اهرب ذاكو ىبتإ هتعل شا

 هنافموراا|ساذل|!ىدمأب ىذلا طن 1 ةذو تن ذ>و ريس فت نم رشا !تال آنمو هنأ ثءءانتعاصالخالا

 ىناءملاوعحم هنالو عئارشأله ذيانملا تايفسلفلا نم لءقهن طاخي ناك عقرو ذم ءاوهجوبهي ةرودحالد فم لع

 هروصت : نم دمال جرشلا علا الو هة#فا |لوصأ داوم نء هنأ فةربرعلاك هنالو ظا ةلالا قطن موعأانااك

 ذاامع :رما!طعهنوكب> وق قددصتااو روصتلاماكحأ نايم .ادصرلاوه قى ظ آاواع .ةنوأ ام ايثادن قد دصتلاو

 لكلا فتونزأمااك-أ |ل_ه؟بو> وف تو عرشلانعرداصل الملاهي 0 ,وأع رشلان «ءردصامود

 دعا اىرةن يوك الن هىأ قطنعن ل نمهَمفية مثال هلو ةوه] ىلا: ارذلا حدم ب-وهوداذهر قطنملاوةرعلا

 ىزارلارخغاااضدأ«-لعىنثأنهولهتلابو !لرالا ارمصعلا ف نيد تل اكه_دهذ ىف ع.مطاأب ةزوكرم ىطنملا

 ىلع لو# هع رب هريغو حال هل نباكوقو ءالان ممهربغو هناتك حارشو بالا ساو ىدمآلا فر سا او
 او-رص هريغو ىممالان ا ىلع ضأن رلاو ممطلاو ىف مالا نما يعو رةوهقساةلاب راك ءادو زل نا

 زاو 2

 ما تان ا نمذا سمديمقتلا امد (هلذ] آوأا.عرشا-!ءهلوق) ار دان هنكما هرق



 اهبريخل 3 أنى ماه ؤهذم تدقو * عمرو لف ل«مةأزرتس موهرب دغت فاطم ف د ىلء((.!سهرتس نمو هلوذ) محارم ذا هاظنو ارك

 ىرذ نءمل لا نوكي ناب طو رمش م هلك كلذوةهر# ةءوغناك الاراوب ثددهر واهغشك:لوأاهو ركمو أ ىلوالا فال ناك الاود ريغالواك اح

 ىذهاميفهيصعم عوقو هئم ءنابداسفوأ ىذأب فره. لل نم دوو ف ا.طاىوذ نم ( ل سمرتس نمو)

 وأىلوالا نال بكمترالد اعاجا أملك ا «ءنرنابهرخد لولذا بدخالا د ه ,هري-غءالزأك احارمربع لذ

 قاءتلاق رزولؤمالاود دة هرخشمغاذدوا هيث دعا اراهك.ةهواهفشك مك ا-ال هءفرب ج رخواهو م

 نابد_ذ. مت نمر هرخآلاواءندلا ىف ماأباذ_عمهلا اونمآ نس ذلا فة_ثحافنا عسيشت نأ نوح نذلانا

 ارءامل_بو هيلع هللأ ىلصرمأ [كه-سفنرل تر هرمأب ليهرسفت_.بال نأ هريسفي لو دح رقأو مدان بنات هءاح

 نأ مامالا غارت لو رج هلترهظن[بدنءاذكو ىلع «مقؤادح تدصأ هل لاق ن هرسغت ملا كو هي دماغلأو

 ىاستلاودوادوبأه-رخمهتا رثعت "ايلا ىرذاولقأل_-و هيلعهّللا لص هلوقا هيلا ل هتال ىدح هل عفش
 قاس لنا وعركس ءاارتسدارأ اوأ هنمترد_ظةلزوأ ةوفه ىلع هةءهل اوذرز.دالانباعمأ لاف مم نمو

 هل لصوت مف بسس اوأ جو زمااف هل ل_صوترفحاك_ذااحات#نوكدن' اكهن.د دره ىلع _ةناعابةب وعملا

 هراس) هنروع ىلا هذ هللارعس هنر وع نموت« ىلءرتس نهوىفاريطالة باو رفو كلذودب وأ امؤرجت,ه ءاضدلا
 ميركى حهللانالو رماس1 هذه طرذام ىلءهمقاعبالن أب (ةرخآلاو) نب روك ذملانييذعملاب (ايندلاىفهتلا
 جرخأو هقالخاب ىلذقلا ب ىلاعت هلئاو ىلاءتهللا نا اخ هيفقمركدأ اوءاررلا ن هدر وعل ارخ_سو راسم

 ا سهلا همخأ ةروع ف شكن ءوةمايقل اموهنروع ىلاءتهللارت_هىل هلا هيخأةر و عرت_بنم هام نبا

 تاءال الخ ديمو هتأسلب نمآنهرشءمانى دمرت اودوادوبأو د> أ جرخأو هتد اهب ه>ضفب ىدهنرو علا

 هنروعهللأ ع3 نمو هنر وعما عستت مد اروعع تت نم ناثم-# اروعاوء.ةتالو نيطسم ا اوناةغتال هماق ف

 بدق لو بد_:ءةداسفلاو ىذالابفنو رءاات" ايهلاىوذوعر لوالا ىنءملأ ىلع جرو هتدب ف هحتمف»

 لامر زءةوأدح نم هءدحأو هيلع مد حر مألا ىلول ههؤرب وأهوتوتد ىتد سانال هلاحروظد لب هيلعرتسالثأ

 وهو اماع هآرهي_صءمىضمام,ثاوعوةوب وداسف اوىذالا دب زم ىف هءمطب هءلعرتسا نالد هكسسف# سد

 ةدسفم هيلع بترخب لامعا 3 ا>ال+_هقريقالاو ردقن ا «_بسفئ اهتم «-عنعةردا ملأ همزلرف اوم سدلتم اب
 نهىنعمه>رجعامجالاببصق مب وأ فو وأ ةةدصوف ىلءءاسنهالاودو عشااوهاورلاو كر يغىف مالكا او
 وهو هقسفد رها>تا|ةميغ مرة الاذكو ةرداولا ة-.صذلا نم لبةمر 'ةيرغلا نها اه سءلو مييفاحدأق ع

 ىد رغب لب هل عف_ثدنأ ىغمش الا د_دوه-يفلاقاءالوه_عاونأ نم ب كتراا ىلا الىذلاه.ناعملا

 نأطا_سلاىلافاسفلاعؤر هزعىلاءتهللا ىذردج [هرك اعءاو هنعىلا.هتهللا ىذركلامهءلع صن [كد#

 ري: دارااوأ هلوق) ةباصا
 ةيسملا هتروعرت_هلسملا
 لبا ةماده(هن ونعم ارأ

 مع ناب قء_ساهيق هلوذ

 قب جلا هرصتمعوقو هذ

 جلادار-لاو خسف ضعب

 فير هلعءاو داولاب

 ىأ (بدكدالو' هلوق)
 هلوق) للا بسك.اناحات#
 (نيروك ذا نيينءلاب
 هنروءرعسو ةئاز رخس أ مهو
 هوو هيونعلاو ةيدسملا
 قادتانأ نمىأ (رماسأ
 هلام و. أوهللالايع
 ىدح هلوقر هلايعب مهةذرأ

 فلوالا ءاملا ري. كر

 ري_ةتءانيمحلاو نيوئتلاو
 تاسنالائرتعي راسكناو
 ميو هيتاءدام فو نم
 ق>-فالا لممدال ريغتلاو
 َْ هدور وز هناك مسجلا

 اعاودو لوؤي ثتدحلا
 هذ_هلاثمأق نؤناثوه

 ضارغالات انا ديىلءال ضارغالا تاياهن ىلع لو# كان كاذب ىلا هت هللا فصواذات ماس> ال ان ص تام دمعلل تدثت ةفص لكنا ءامثالا
 ىلاسسث,تأ فو نمناسنالا ق>اب ىذلا ىن ام سملاريغتلاوهقأ د_ىلاامأ ىسمتنهوأدءماط نك ناسستالل له ةلاحءامللا نا هلاثم
 هتمدقمو ءارحلا أ دءموهىذلا نوحلا كلذ «:مدارلاسلفهللاق -ىفءاملادرواذاف لمفلا كلذ ناسنالا ل ارتي تأوهذةناااامأو حيهقلا

 رئاسىأ لعاف ىنهعليعفةر وسكمالاةيقوفلاةانث ماد د_ثنودلمهملانيساارسك (ريتسهلوت ) ىزنزعهتءاعو هاَمتموهىذلا لعفلا كرت لد

 مكد_>أ ل#ستغا اذافرتسااوءامحلا بح ريغصلاعماملا فاك ثردحلاةء:توثويعلا نعر وتسهوهىألوعفم ىنهع وأحئامةلاوبويعلا

 ملء.نأوهورتسالىأ (لوالا ىنعملا ىلع جرحو هوة )را: لا ىفاك هب واسم ف شكر ىأعطقباب نمهلوأ تفي ( هضفب ىتح هلوق) ركتسياف
 هيلا هيرو عرتسملسأ ارث. دارااوأ هاوقودو ىنادل | ىتءماب رثسلا الهرب غالوأماحا ومر بخ القءرتس نأ ب د: قةءصعم عوقو همءيل|اىوذنم

 ىقخماميفاوعوقو جرخوىأ (اهعوقونوهلوق) د_>ألك ىق>- ىف سد: ليهري_غالو هميطاىذ ىلع فقوتدالا ل هنافزملا ةن ونعم اوأ

 قسفلاىأ (هءاونأنمهلوق) امبسداتهنآلاىأ (دءودوهلوق) ملا ةيصعم



 . بئاءقىأمايندلاى[تركذفايندلافىأ (اهقرثلاىلا جيتا هأوق)ةرخألاوا.ئدلا ىف هللا هريس لا ثيح ( لارا افمعوهلوق)
 هلوق) روكذا!سفنللاهاوص-ىفاندالف ةتويثدلابركلا س.فئتب هلهرلو ىأه دنع بركللا سرفنتءازحىأ ( هليارخداف هلوق) رتدلا
 هيدنحىأ (هبوة-ىلا هلوق)ةيلالان مبدذأ امةراهصلاو باذ,ىأ مهنوط: امهم رهصد ىلا-هت هلو قهنمو مم ذن ىأ(سمشل | مدرهصتف

 ةيارر فه حرصاك شرع ل طظ دارملاهلطالا ل طال موب هلطظ ىف هللا هلظأهنمءأربأو ءتردهنع طقسأىأ (هنع ضو وأ ارمنعمرظنأن م وة

 نبالاقو ىضاتا!لاقالراظالطم_ولخ دنو ىلا .:لاتاكا مذ نوكلااواهمرعنو ةةحلا لطظهيداربدقو شرءااالاس اكاد لاغالو ىرخأ

 لاةيناسللان ممول م هلاقامو سمشلا لظدارملا سلو فقوملا ف مويلا كلذ فهراكملا نم نكمااو ه:كءاو مارك !لاغلاب دارملارائبد

 ملاءلارثا سو سمشلاافالاو ةمارك لاو برةلاناكههنال شرعل ىلا «:ذاضانوك-:وكاوقالاىلوأ اذدو هتءاجح هفنكىفىأن الف لظىف نالذ

 نبا ظذاحلا جروةباجلاوةماركلا لظأ | ليقو ف.رمثت ةفاضا لقوله ةفاضإ هللا ىلا لاغل !ةفاضاو ةجرلا لظاا ل .ةو هل ظ فو شرعلا تحت
 هنا هنا قرارق:ءالادم. لصعانءا اهاط تال هزملا لظوأ ىف وطلاق نملوق هوو عم ىطرقلاهيءرحامكهثرعلطظدارملان ارح

 م 1 1 5 َء 2 ره م مق دلإ 2-2

 هللالا. عقلنا نأهدعبامواذ_هق لضفل!ميظعب كلإعءامو برغل ارهظر هل هثاعدو هتءاف_ثوأ هتطاسوو 0
 0 ا ا . ىلءعلدقاسسلاواهلدتدد
 كايعقلخلا رثالا فو هتي.شاحوهلارعا ناسحالا بح كالا او ديس نأ ةداعلاو مويا اتادس>'بركلا سدقتتوأأ لاسيلاتاعمازا أ

 هيركملانالوأ نيفتللاما ؟فاداسعقو سنا ارثك |ىامىلء نبا: هربعوهلايعب مهقفرأهللاىلامهمحأو هللا || ور هوو ع ضر
 بسساذفاملايرداظلايىلعتي رغسا اواضد أه ىات لا ناسعالا ب سانفاهري_فتف مام لاكن طاملا.قاعتت أ 0 4 0

 3 9 7 ولأ ا . ْ 5 9 د 4 38ه اضذ

 تار وعلا ل تناك اسما. زدلانال ىنآلارث_كلا م عوةمايقا ابرك ا: هءازهلا صخر هن قاعتملامال_.الا هللطألا ل 1 0

 الع تناكناو اين دلافاضدأر حاركذفاوفرتسلا ىلا تح هب ويندلا ب ركل |ىف«:هرثك أ |هييقرامل او ىصاعملاو قاس تاتو
 ايندلا برك مظعأن م منا علءانهرصتغافاه.هركذت ىدةرخآلا بركىلااوم ركاهيسنالنكلاضدأ برك الإ 0

 برك!اناضيأواضدا اين دلا فم_م لد ةرخآلاب هو ازج صخ لفرز سا اب قحلا كل ذا ةاهمظ ءأوهلدراسعالا || ارنا
 ادحأ نافرتسالة> الات ارومااوراءالا ف الذارندلا ف كلذ هل لسعد لكس داو ةوظعلادئاد_ثاا 0 1
 ةرحالا بر ك هدا 0 تر ل اول مق هموأ ضعبرسعتد ولو ممهاع قولاذن داك.ال اق ل 0 5 3 ال رك للا ةيشل ناب :دلا ترك نآلو ذك دمها تاناكا دعب ريعتت وان مءاندلا قولك نأ اه نال برو دوعن ىح

 سما اوثدالا انهنم نك لولو ةرخآلا بركن سةئءاهد_دعءبركل|سدف:ةءازح ىلا هذ هتلارضداف يداك 5 3 2 5

 ضرالا فمهقرعب هدب ىدةمارقل | مول سانأ !قرءتنيعمصأ | نفم_طقرعلاماخلاو ند ال_دناس رنه ١ لايق لام 0

 دابعلا نم س مشل اندتاضدأ ملسمىور وم-مئاذآ ىلا ساذلاهاوفأىل ماا هناواعا.لاقوأ اعاوذ نيعم-.
 هيقع ىلاهذخأب نم مف مها عأر دقي قرعلا نونو م نس جال امهرهص: ةزيا.مرأ ليمردقنوكت ىت-

 ) رسم ىل عرس نمؤ) اياملاهه>ان نم م-مموهنوق> ىلاهمل .خأد نم مهنمو هيتيكر ىلا هذخأب نءمهتنو 1

 اعا,يفعقوة اضف ىتاسلاءاتفال هلو هم مصد وهتطاسووأ4_سفنب :ريسمىل ةرظنوأ ةةدصوأ ة -هدوأءارباب
 هيف (ةرخآلاوايندلاف) هيلاطمودر ومأ (هيلع)ىناعت (شارس) ملاءلل همسنا اب رعسعم هنالا ممم هصاخخ

 برك نمهىلاسعت هللأ هرقن نأ هرم نم سهرجخا منمهريثك هيف ب داحالاو رمدعم ىلع ري_سيملا ل هذ مظع 3

 : ل---روهللا ناخأ ىنا

 اهافخأ ةقدص: قدصت
 قفنئامهلاه“ ل_ءتالوود
 اءلاحهللاركذ در وهنيع

 عومالابهانيعت افق

 ق ىلاتهظنا هل ظأ ه_:ءعضووأ ارمسعمر ظنأ نءاضب أ هرب_تو هنععضن وأرسعم نع سفن لف ه-هايعا امونأأ . 0
 5 .٠ 0 5 0 .٠ . . . هدمه دع
 رسءم نع جر فيلق هت رك فذكدذتو هيوعد باحة _ست نأ دارأن مدجأري_وهلطال الاطال مولهلط ضل

 َْن فد: 3 سس 8 د مم سس :مو : طومسا لالا لاق انلل نظالم شالا مو ناكاذا * هلظد مافءلا هلا ميلظد املا
 نهر نبا ظناحلادازةدرناسالابف او مىفاهتدرفأ أو نيهمس تغل.ؤاّم«هتنو كلذ ىلء هدايزب ثدداحأت د رود ةؤهل موهفءالددملا اذهو

 ىشاارهراك-ملا ىلع ءوضولاوز اغ سأر لظأ نمو هدءةر ن انتاكموأ هنرسع قىامراغوأ هل !ليدسف ادها<ح ناعأ نمر «:ءعضووأ ارسمرظنأ

 نينمؤملا ىلع نكد نموةل هرأوأ ا. لفكنءو رفاكا |عمولو يانا نس>و قودصاا ارحاتل او عمبشد ىد عئاجلا ماءطاوملافذ| ىف دحاسما فا

 هلل الامىلاهدي دع لدر و ماله مول هللا فه ذخأ7للج رو ههههللا نا لع هحون ثد>- ل> رو م-رلا لد او.هو ام.كرافو :مهبناكواظرلغ '

 ىضراانودو#:نذلاو نيإسملا ىرارذواشرلامهماكحأ ىلع وذا ءالوايرلا مطار مأ فنوختءالنيذلاو هيلع هللا .رحام ىلار ظن ل لحرو

 هللا باكل ل-هللاو هللا ليدس ىف لّتقن كو ركذم ن عىجونو فو رهءرمأ نمورا>-الابنو رفخ_سنيذلاو نوءاسصلاو ىكلغلانوعيشن و

 5 ١ ىف هنالصداعأ نمو -نءتكس تكسناو ملم ماكت ماك.:نال جرو نآرقلاةلجو سانلا جئاول ىذاقااوهيل اوم ى-و هللا ى> ىدأ دبعو

 0 ىلعهالصاارثك |نمو ىت:سايحأ نمو ىتهأ نمسو ركم نع جرؤ نمو هنودتوملا هكرداةاءاعبلط نمو رع |ىناي رغتام نموةعاج

 ىطو.ساال الملا هانرتساام كل ذريغ ىلا

 > يسضيج تاس ويس ا لسا دس دي يا ا
 0 َِك 9 7 7 3 -



 نسب

 مظعأ نهودو هؤرشو هلل | ه_مظعا ا اراء !هراةّددعان أكف سند نمت اولا لضنأ مهنيذلاءامدنالا

 ه:موم سم ةاور ربك نهةرذلا ةئمهءاةىف نه ةنملا لةدال وهيل ع هللا ىلص لاق مس نمو مئارملاو بونذللا

 ىسافلا ىلع لدعلاو لداملاىلءملاعأ مدة: كلذ نم سداو «ءلءهدرنالو هلاراتت-!مال لاب هأدتالثأ
 لاةدحالاو ه.ءانتعالاولال_>الاو ءظمتلا هملاداعهذعلاز ول ىتدمومملا | هغ_مول لب للا تاذل سدا هنال

 هنهلدرز وهريخ (مارحإ لا ىلع) ةركتىلاالا فاضيالالكن ا معز نمىلءدرهي ف (لسملا) أدتعم(لك )
 ىأ ىذرعه-ذعتمرك ”اكس نأ | هيدارب دقو هئاب آرخاغمو هرخ اة موهو هم_س>ىأ (ه-ضرعوهلامو همد)

 راركت همزلب يناثلا ىنءملا ىلعا:دهلجو باعد وأ مشد نأ ن معك رب ىأض رعلا ق'تالقو ىمفن هنعتباص

 ةنسلاو باتك-١|ىور وهشم ةثالثااهذهم رحت هلدأو سفنلا نءةزامعوهىذلا مدل فدارمذةي-وهذا

 لامملاو هتدامو هتايح هءنالف مدلااماامبا|هرارطضاةدشا هتةية-ول سا لكاهلءج واهب لرطنالف ةمالا عاجسأو
 اذاهنالا ماا ءحارواهملععرفاهاو سامنالا مياعرم:ةاوّد ونعملأ هنر وس مايةهءضرءااوهأ ل اةداموهق

 ىها,تمرحنوك-اوري_غال ثالثا |كإ:بامهمايقو كل ذريغىلا ةداحالف ةروتعملاو ةسيئدبلاةر وسلا تمأق
 خب وقوأيف دترملا لام أوادوق لهل اك امرشا وعم أم ضرء:ولاذا عاهد ريقتىلا متعل بلاغلاو لالا
 عزففرخآ ليس ةبادصلا ضمب أو نايبلاو حاضيالاديزرماهتالا باور ىفهلوقو كلذو ثوارب زعتإ ملا
 ىل_*ايالىذمرتااودوادونأو دحأ ىو رو دوادونأ هاورا ا س«عورب نأ مسا لحال لو «.لعهللا لص لاو
 وه ةقرسلابهذ_ءىفامعالث اكن اوذئ نيد هنالهظرغيلهعاتمل_ارالىأ اداحامعاله_ثأ ىهعمدحأ
 ةءاورفو هنري هنا ثا امل انودن اذا جا.ةرالا هدريغو نيدوعأ !فوهيلععورلاو ىذالالاخدا فداح

 مهتار وعاوملطتالومدو ريعتالو للادا.ءاوذؤتالدجأ ىورو نها ىذأهركب هللاو نمؤملاى ذو: كلذنأف

 ثتردحوهو (لسمهاود) هتبي فوصغغي ىت-هنروع لجو زءهللاباط ل.ل هيخأةروعبلط ن مناف
 م. واح هازغم مهفوه انهم لمأت دنعوه لب دصاءملأو ىداسم ا لديىلا ري_ثمدثوعلامظعدتاوفل ارب هك
 ضع. ىفىيدمل نبا لوقواةيةتوءابعااضبأ ب ادآلا عي ج ىلع له ثموامو يفمواتوطذم مال_.الا ءاكحأ
 ىذمهرااهاورو ىدوثلا «يقمهو مم نمو هتءزكدالا فرهدال هنأ ءالالو يح هنأ دارأوأ هل .مريغلو هم هناور

 اذهدىوقتتلا هدو هلامو« ضرع مارح ل ىلا ىلع ملا لكهلذ مالو هب ذكرالو هنو مللاوخأ ل سما ظفلب
 الو اوضغايتالواوش>اننالواو دساتال ظغار نيهوصأا ىف هاحرخو لم هاخأر ةعنأر شل |نهئرعأ بح
 ةريثك همي ظءىرخأ قرط هلواناو ا هللا دايعاونوكواو ربا دن

 «نوثالثا او سداسا |ثددحلا#»
 سفن: نمج رفولازأ ىأ (سفن نملاق لبو هيلع هنن ا ىل_صىبذل| نع هزعهللا ىضرةرب ره أ نع)

 لء-فباميف باوثلاو ه_ةمرحوه_فرشدب زار ثوأ (نءمؤمنع) اسفن هل 1 ان ى_ هئاحراىأ قانخللا

 بتكهللاذا ىداىلاربي_خاباوثلا لصأ ثيحنمى اامرفوانه كل ذكى دلافالاو تاسحالان مدهم
 هل.قام فعضأ لك باوثلاف بزمام نماتسملا ىذا ىلا و رحأ ىرح د.ك لك ربو ئثلكىلءناس>الا

 ةأ-افلل ىلا بركن مهقتثماهن اكبلقل امغو سفنلامهأام ىه (ةب رك ) مارخحالاو ف رشا |ددز.1 عسبأت هنال
 سفنرا؛ اة مكح لب هنو نم سفنتا | لاح تاطءاوغه د_ثااهن اكف سفناا ىدزتن] براغ: ةنركاانال
 سدفتتا اءازذ هيلكسا اياهمل ازاهنأل سدفنتل |نم مظعأ سب رفتلامهضءبلاقو جرفوأ لازأن م هفيدر ىلع

 هنعمللا سفئارئدلا برك نم) ىلاريطلاة باو رفامهندد عجم نم :ر جب رقملا جي رقتااءارحو سفتتلا

 نءؤمىلءرتس نو ةمايقلا مون هيركهذعىلاهة هللا سفن ىناريطال هاو رفو (هما.ةاأ مون برك نه ةيرك
 ءانمق لضف مظع لهقءّدد رك هزعىلاعت هللأ ج رفدب ركن موكم نع جرف نمو هنر وعىلا سمت هللارغ س هنر وع

 ىأ (خلادر هق هلوق)

 ُتيح ل_-لالك هلوقىف
 هلوق) ةفرعمىلا هئاضأ

 وحن( ءركن ىلا الاف اضتال
 ه«-هحوالا كلاهئث لك

 قاعتم (مللاىلءهلوق)

 ريخىأ (هريخهلوق) مارح

 لدي (حلاهمدهلوق) 0

 فذ > ىله أ د21 نم ضمد

 لوانت ىأام_-مفف اضم
 ملسلا ىلع مارح إس لك
 مذو هلامزأوهمدءس

 مدر منهو هلوق) هّصرع

 ل>أنهىأ(ى روثل |هرق

 هتينكدالا فرهدال هنأ

 هتياورتابك> هعمالهجو

 هقث هنوك عمة لومقم ريغ

 ها
 سداسا|ثيدملا 2

 « نوثالثلاو
 قازدلنا سءفنت نم هلوق)
 ىسفن لاههتساف (خلا
 لامعة_ساجر-ةولازأ
 موزاا!قالطا نهىزاحت
 مزا_.هناذ مزاالا ةداراو
 ةلازالا قاناتاءاخران_ه

 : :رغتلاوهزعدمااةلازاىأ

 ةدشىأ(ةدرك هلوق) هيلع
 سفنلامهأ اموهوةميظع

 (سفنلالا< هلوق) لا
 سفنلا ىرا#ى |

 هام .وأ هسفنب هن اعاوأريخىلعةلالدرأ حصتوأ ةراش وأ ءاحوأ لاموأ لع نمرسيتاسعمههفنو نيم جاو
 | هن اعاواريخ ىلع هل الدوا خضتوا هر ايس او ةاخوالناو الع قمرسدد 6 مهفقنو نإ



 بذكي لد رلانعهفءهّشاى ذر كلام لئسدقن عبقملك بذكلاموقلاقو دا هيفنذكلاَتْز وجنس ذأ, عبا رلامدقلا ىاث نبا

 هر الودأ (ىورو

 (قالارطبربك-ااهلو-ق)
 هاا ودورشالارطءلا

 هداكنك حرأااو حرسألا

 اصغ هصمغب هصغاضنأ
 لودرةهتساىأ هصغأو

 ىردوج هدأ أيش هرب

 ل-< ىأهلوت) فوذلا

 بيداايربعول (حلاهتدام
 ناكل هريس غهنرب_ءاك

 اهياع لماما هلوقأ اساله
 ىلاربشي وهلوق) لمأت

 ىنارياملا هناور قو (هردص

 اذ هو بلقلا ىلاراشأو
 راركتو ىوارلا مالك نم
 مظع ىلع ةلال دالةراشالا

 وذو ةقيقملا ىق هيأ اراثملا

 ىربهسشس 5 باقاا

 ىوسة:نماهناف هلوق)
 ىوقت ةفاضان (بولقتلا
 نأ ىلع ليلد بولقااىلا
 لك هلرق) بلقلا اهل
 (ربكةسم ظاودح ىلع

 ىاملا ظاعا لستعلا

 لادا مهلا ظاوجلاو
 ىردوس هأ هيشم ىق

 (نيرهط ىد هلوسق)

 قللاابر كلاما
 نين'وت ىأرامطا عجلاو

 بسحب هلوسق) نيقاخ
 هءقءاهأأو ادّدمه (ٌئرما

 جلارت<ناهلوقو دا
 هةصيصتلا بملأ هرب

 هقالخاىفرشا | نمىأ ( هزم همفكي ىأ هلوق) ءاخال

 هلوت)ةروسكمىأ (فاقلاوهلوق) ئيخريش ها ىد

 هللانالهردق نهعضد وهنأ ثرغصت دال ىأ فاسقل اوةلمهملابو هلَوأ متقن( هرقحالو) ةحل_دموأ ةرو ردا ألا

 منهو ماض ءبذ ذو دواي ريكا ىفةسول رااد+لز واحنم راة-اق هفاكو هيطاخو عقر لب هرقل «ةاخا1 ىلا

 قالارطرربكل المريد نر يكل نع ءىئانراةّد-الاقءرخ 1ىلارشا !نمئرما بس ل_سو هياء هللا ىل_صلاق

 الف سانا د_ءءال هءاور قوس انل اءاردزاو قالا هفسريكسل ادجالةءاور فو ةلهه همم هماقظ# سال اصغو

 ال_هأ مداردالو مع ردزب و مدرةدعذ ص ةنلانيءدهري_غاو لكلا |نيعبهسفنار ظن ربكتلانالىأ أش مهارب

 باوسصأ اوضا.علاق هتناماضةن:الوددههردغبالىأ ءاغلاو ةمهقملاب و هأوأ مضب ىو رومهةوة< وقال

 : ىق-نهنال-+لاهذدهىنءمو هردالوهداو رهدبؤب ولسمباةكربغىقدوحوملاوهولزالاوده فوردءملا

 ازدوريغفترك ذوخأ قو.ة> مال الو هرةالو هنذكر الو هل ذةيالو ءاخأ للا ل ظرال نا هنوخأو مال_.الا

 همئع هود_ععقد كراوخ» هنالذ_دنو هل ظ ه:مرح ىف كراش. ىذلا ناله-و لك نههيصامةاللالهّدمرح

راقتحا مذهراةتحاو ه.!عبذكلاو
ه. نمو ىلا هت لاقزئاح هن مناة ارفكا |ثيحنهه

 0 مركم نم هلا هللا ن

 هرد_ىىلا هدب ريشي وانهد) روظحملا كرثو رومأملا لءف.ىلاهتهللاب ادع با نةاىهو (ىوتاا)
 مظعي نمو ىلا هتلاقرد_صلادنءوهىذلابلقاا اهيلع ل_ مالا فودللا نماهت دام ل« ىأ(تارمث الأ
 ىلارظ:ءالهشان | لهو هيلع هللا ىلص لاق مت نمو روسأ ارداوظب هريعالف بول_ةاا|ىوقتن ماهناف هللا رثاعش

 لص ا غاوىوتةتلاا هبل صالةرهاظا لاسعالان !ىأ م ولق ىلا ر ظني نكساو كرو صلاالو ؟ماسدأ
 ىلع هتيساو هناا ىنءءىلاهتو هناصسهتلار ظن ناك متن ذب «ةءقارمو هتيش وهنا ةمظ ع نم باقل | ىف عّداست
 هلع هللاىل_دهلوةهدافأ(5 تاَقلأبءاك اذهىراتءالاذاورهاظاار وصل انودرشوريخ نمسلةاا قام

 ىفو باةلا ىهرالا هلكد_ىملاد_ففتد_ىقاذاو هلكد لا طصتءطصاذاةةضمد_سملا قناوالأ لسو
 مالعالا هل قاس ذه ةءسانمهد و وفقوت:.هكلذ فامرمو سأرلا نودسلقلا فل ّةعلا نا ىلع ل ماد ترددملا

 لج وزعهللا دنع اردقمرك أريح برك افتأةادنعكمركأناىوقتلاب ودام اهللادتع قالا مرك ناب
 فو ل> وزع هللمهاة:أ لاةق سال امرك نم سو هءلع هللا ىل ص لةسواندلاءامظعن منن ريثك نم

 هربالهثلا ىلع م.قأول ف عضة سم فيعض لك ةنحلا ل هاب كربخأالا نيه صل ىف وىوقتلامركاارخآثيدح
 ثءشأ فءضتسم فيعض لك ف ة:ا ل_هأاما دج ىور وريك:سه ظاوح لع لكراسنلا لدا كربخأ الأ
 ترثوأ انأرانلاتلاسةةراسنلاو :-:لات جا نيكمصلا فو ثبد_لاهربال هلا ىلع مسقأو نب رمطىذ
 م>رأ ىدىرتنأ ة:>الىل ءتلاةفمهطةو سانا اءافعضال ا نا دالة نا تلاقو نيريصملاو نب ربكةلاب
 هنملاتركذادحأىورو ىدامع نمءاشأ نم كيب ذعأى اذعتنأرانأل لاقو ىدامع نمءاشأ نمل

 ءارقفل!ىناخدب براي _:لاتلاقر نارشالاو كولا اونو ربكت او ةربامملا ىتاخدب برأن راذلا تل اةفراذااو

 || لد رالف ملسو هيلعهللا ىله هنن لوسر ىلع ل ررمىراذقا ١ىو رو ثري دارك ذو نيك ا سالاوءافعض' او
 ناعذد ناو حك:.نابط_خناىرحهللاو اذه ساذلا فارعثأ نم ل_>زلاق اذه ىف: رام سااحه دنع
 لاقاذد ىف كنارامل_بوه ىلع هللا ىل_صدتنا لو سرهل لاةفرخآ لحر رم ميل و هيلع هللا لص تكس عفشد
 نألاقناو عذش.النأ عفشناو حك_ن.النأ ب طخناىرحا ذه نسملاءارةؤنم ل را ذدهللالو اب
 نيسلان اكساب (ببح) كلذ ل-:هنمضرالاءلهنم ريخا هيلو هيلع هللا ىل_صلاقف هلوتل عمس ل

 ملا ةمرح د يك ًاتلوررك(مل-1!هاخأرق<نا) هداعمو«ثاعمو«ةالخأ ىف هنههرفكي ىأ (مثاان هئرعا)

 | تاومسا|ىفامرضو هقلخ م وةتن دح أ ذاهر قدح ىلا عت هللا نأر ماس هراةت-ا نمربذ هت ىأر ل2 هقل

 .: 2 | لج واد.عوا:مومواطسمءامسو عممّتلا د رظد ىف اءاهيفهلوري_غةكراشمو هل_>الءاكضرالاو

 ءابنالا
 جلاب بح لاق مهر ةعالولاثيحراةة-الارك ذزرركىأ(خلا هز رك هلوق) د اعملاو شاءملاو قالخالارش نم هيغكرىأ إلا



 ةلوق)ىربوش ها ضبا دشأ ل يةوةوادعلا ليقو اف.ءااودقملا لوقو «ساوسو وهشغ نيتحوتفملاءا ارلاوةلمهملاءامحلاب( رد ما ارحو هلو:)

 دةملا ىهو ةذيغملا!ىأ (ةمركلا هلوق) ىرب وش ها ةاياحملانمفيرفتعلاب ليقو ةمحملانمديدشتل اب ليةذاونا طءضف فاتدخا ( اونا

 فاوقفتا اذا بناحالاو اونراوتد لن دلا فاو قرتؤا اذابسنلنههوخالان الو (لاةءوئدهذ هةر تال هلوق) ها نغضا!ىرهوملالاق

 (هلذزيالو هلوق) ىيطلاهلاقفاءثتسا (هملظنالهلرق) ىربشش ها كالذريغاوأ ةءارقلا دف د:ءنبدل موعىق فاغتالألاما اوثراوت نيدللا

 رثك اورهشأكوالاونوكسف مرو 526 ةروسكل | لاذل فيغو ةءراشمملاءاي تف.( ههذكدالو هلوق) قارع'هلاق ةمحعملالاذلامضب
 غ0 ت١ ل 2177 ل 0055 00 ل ا ك1 3 تس

 تاوالاكاون وكتنا.هوعيطت نأ ىذه دي.ع منا ىاةراشا هتلادام* هلوق قوءادعأ متاكالاواناوخا منك
 مد البول ةل!فال:5|نوديذاهربامش راهظاو هبدةماقا ىلةدضامتاااناوخام موك ىف تاةعاطه»وو رماوأ

 هيقاذدتأاضد أل ءودنآلا موب ولقنيبفلأوني:كقملابوهرمصتب كدب ىذلاود ىلاعت هأوق هديفن اك كلذ
 هنادتب او مال_.ىلادرك لسملا ىلع لا قوةسءادأ ن«قالطالا ىلءاناوان و سملا هيريصدأم اسك ا رهأ

 اوداهت ىدمرتلاىوزو جسمذااو ىرعدلاة باحاو ْرث اذا عيدشتو ضي رملاةداسيعو سطاعلا تعملو

 ىورو ةميصدلا ىهذتةءد_طلانافاودامترازيل او اونا اوداهت هددأو رىو رد_صاارحو بهذتةددغاناف

 ه«يلعهللا ىل_دهلوق كلذ ن مدارااوهررقتىذلا اذهنأ ىلع لد واوداهتوءانعشلا بهذ هنافاوذاصت

 نيداموعمحي هنالىأ (ملسلاوخأ مسملا) هنمموهفملافاطعتسالاوهل نايم اودرك ألة هج ىلع همقعمل سو
 بافنمددالو نيمدعشلا عم نأ ىهو ةيقرفحلاة وخال اكوهفةوخا نوذمؤم | اغا ىلاهت لاق م نموددحأو

 ىو هب ورخأ كلت ةركو ةيويتدذهةرثتال ةيةيةحلاةوخالا نمماظعأ ةةندلا وخال ليام هنموأ مدر وأ
 دس ارا. هلىادتو طعهنم ىكةثااذا اسما لدم ميجحارت "و مهغطا تو مهداون ىف ني هناا لئم نيعدصأا
 هئارونمهطوخ و «ةنيغض»_:ءفكب نمؤااوضأن ماا نمؤملاةآرمن موا ادوادونأىور ورهسااو ىحلاب

 هسفنفاورض هيلع ل_تسالىأ (هماظنال) هنعهطميلف ىذأ ه.ىأر نافهيخأ: آرم ؟دحأ نا ىذمرتلاو
 ىمذالىت> مارح مظل الب مال_ءالاةوش ا ىفاذت ةمرحت_هيطق كلذ نالىرش نذارعغب هلامو أ هضرعوأ هنيدوأ
 قوة>نمنال | ماارارطضالاوأ جارتدحالا عما مه عورشملا هنرصف أرت_.الىأ (هلدةعالو) ىلوأ لما
 ىلصلاةورصتلا ميلمف نيدلا مو رمصختسانار ىوقتا اورما | ىلءاوتواءتو ىلاعت لاقردانتل |مالسالا ةوخأ

 نمه:ع عفدتن أي ىأامولاف وأ ىراضل دبا وراك ءلظ نءهفك: نأ, املاظ كاخأرمصنا ل_هوه-.اعمشا
 هقد.الو هب شطري نأديرب ودع عفد ىلعر دة.نأ ل ةهناكان ومن دمر اديد_ثمرح نال زوناو هماظن

 السار مال ذم ل مئرما نمامدوا دونأ ىورو كرثمق ظعو وحب ه,غنءهدعن ىلءر دقي نأ لم اشدوأ

 لذأن م دجحأو هيرمصن «_.ذ ب عضوم ىف هللا هل الا هضرع نم هف صقنتب و«:هرحهيؤ لممذت عضوم ف

 هاخأرمهت نمرازيلاو ةمايقلا مون الدنا سو رىلعهللاهلذ'هريصنب نأ ىلءز دعي وهو هرصأب لذ نومه دنع
 رم أر هرب_دال ىأ ف_فملاهطءضاك هين اث ناكساو هلّوأ مب( هيذكءالو) : :رخآلاو .:دلا ىفهلل اهرمصت بدغلأب
 د_ثأ ناك من هوةنا يو شغركذاءريخل هناللاموأ سةنو ف ةنامصو فا[: ةطلصمربغل عقاولا نالدخ ىلع
 ىلاعز هللا لاق ةدارز ونا :هنالتاءالاةءترمىلعه_:ترمتاءاذفواءةناهدش أ ق دصل اواررمضءاشالا
 مهكئلوأو اوقد_ىنبذلا لأدب ىوقتلا ف دارب هنالو نيقداسلا عماونوكوهلا اوقتا اونمآنبذللا هما
 ذا مةةسمبل ىذ ل ك.ا مولعمر وهشم بذكما عتفنل هلا, واهفيدراذكفناءالا نم صخأ ىهو نوقتملا

 ( نيبلاعتف - 29 )

 هدمبامودسافلا مكرتاذالاق هناكوهل.قاس1 ل,!تلاك اذهنأ لءذ لاح لك :عصنااو بولا !ءاةص مري

 عرض ىءاوتجاذاو نسما نمقدشلا شوك جالا نما دشتي اصر رتل

 ظؤامدلاه.ءاعرصتقالد

 ى المرتل ا!حرش فق ارعلا

 ىلع فاؤاارصتقا نكمل
 هلوق) ىرترش ها ىلاثلا

 ريغ بذكلاىأ (هنال

 ةدطصمرب_ ا ارك دام

 كده او ةناسنو شغ
 ةبدك ديفا ابذك اذا

 نه ال.ههذع كلا دعات

 ىذمرا اءاور هبءاحام 0

 رطضأ نأ يش وهنس>و

 ضرءن نت ذكااىلا
 نكمأام ضنراسءملاىلا
 بذكملاهىفندوعدال ىت-

 ضدراعا| ىف ناريلتا ىو

 بذكما| نع ة>ودنإ
 فان اك هنأركتىفأ نع

 هيلعهلنأ لص هللا لوسر

 هأت1:3 هءمرحاه نيح حسو

 هنوقرعل مسهو ب رعلا

 ىلص ى-لانوؤرعءالو

 نه نولوة يذل سو 6 هللا

 ليمدسلا ىنبدج لوقيفاذد

 هءاده ىعد هنأ نوذظيف

 ليبس ديربوهو قترطلا
 مهدأنب مهدارباناكو ريولتا

 كلوش تيبااقبلطاذا

 قوهرظنا هلىلوق ةدةداق

 ىردرب.ش ها دوه-أا

 ىلع ل سو هيلعشا ىلصىنااعبابامبارعأ نأ در و دو (لا هكر تباهلك ش-اوغلا كرتذاهلوق) بااغلا وهو عومت ]فاضت عمنأ ىلععا.
 لاق_مريغ وأةقرسسوأ انرب مهاساكر اصخ بذكا اعد ملسوهيلع هللا صىنلا لام بذكلاوةقرلاوانزلاك ةمرملالاصملا نهةلصخ كرت
 شحاوفلا كرلامهسهكرتناكف بذاك | كرت ىلع ىندهاعدةفءتبذك ناو ىفد-ه:ةدص اف ملسو«ءلع هللا ىلصىنلاىناأسناعنصأ فيك
 نيمسمل انآرافك الب ذكااو دو بو دن موةيعرش ه عفت ءريغأ بذكلاو هو مارحو «سفنوأ ملم لام ذاةنالبجاوة سم بذكلاىلذاةالاقأواك

 بعت س انإا نيم حالصالا بذكإ اوه و حانم هوأ عسا ,درطاةح وزابذكا اودو» وكم د موباهرا كل ذب دصقا ذا ب را ةرهأ قاوذخأ
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 ردن ههلوأ مطب( ريدمال

 هع صضرءن دوو هلوق)

 موهعلا ام-مق جلا
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 ُُ ها الط 0

 هلوق) ب: | ىلعسدسملا

 رامةىأ 0 لنا ن مزة

 للف طرشلا وأ سل لا
 همو دعب وأ ىو كس

 ملوعيبملاب بيعروهظو
 ها امههريخأتلا ن 71

 دو>أوأ هلوق) ىريشش

 لقا وأىأ (هنمثب هزم

 هلوق) والاب فرع اك
 وأعئاسلاىأ (هنأ معزو
 ىأ هيلع ن5 ىلا

 هل ل_ قام بيدرخآلا

 ظدرخآلا هلة, ىدح
 ىلا ىدؤرفةلات الا نمهلوأ

 معزريسخ خلادرب هر ريض

 ( هرارةتسسا دءعبالوق)

 نه هلو-5) هنىضارتلاب
 ىرت_ثأل ىأ (ىرتشللا
 ةعأ ىلاىأ 2 مماطو هلوَق)

 اض:أموزالالءق 3 ىأهلءق

 ىأرثك [ىريخ كانت
 هنال ىأرضاح عسامااو
 هلوذ) حسد نأ ىلا ىدوت»
 تانضمىدانم(هتلاداءع

 اهم 4 هرهدتو

 ءاد_:|!نرحهذم ندح
 ناكرباناوخا هلوقو حراشلا هيلازاش|[5 هللا دامعانىأ
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 مهض»»كوق له هتر ر قام ىلعوأط ناو رو>امد ملا نالا.:د ةءصعمالو ة.صعملا ل->ال نوكراموه

 هنأرهظ :مهنم لكو ممن ءالتو مهض غامت كلذ بدسد رثكم و5 ةرفتريكو نى دلا لذ | س*قساذل اف الد اريك

 تافهيلءع ضء.نأم ةقرعم ن معلا ىف هريصتةوهاوطدعاءتالر عب الدقو رمآلا سة: ىفرمل هن دقو هلل ضءس

 الالو ةبال هنأ دارأ نافاهطةأظ نظاااذهو ىلا الا لوتدالهنا نظر نم عّتبا-اكلذل ضل |نمارعثك
 ة داموا تلاوأ ئوهدرخ 2 هءاا لم 1| ىلع هلم<دقذا سدصد دقو ع عطض دق نظلا ام هذه ,ةفاوامرف قملا

 ْنمهنعى-امد ف عقينأ ةيشخ منت 12110 اغزرت ع وهسفن زينه لعب حاولات

 1 ا ناو رينا ماركا قد د_متلانا ىهواطن طفتلا يش ةسء 107 مرا ضغبلا

 مهريغلاو اوقأ٠ نءناك ولو هعومت ملا اوقأ نمهناهلرامصتناب د_صقاذااموهو كل ذك هلو ةارصتنملا نوك» الدق

 حداق هلك اذدواطمناىلا ب :.الثاو ه-:طروهظوهعومتءولع:داراببوش مذ ةيحهراصتن نال هر صتند

 واخ دنالءد_ىسضن ىذا مربشفو نيري ثكىلع فخم ومهم نانشةوهفان ىحاراصتنالاد سقف
 اغاالث اهزعلاةؤءاضغمااو ةوادهلاانذمب عقول نم ىلاسءت نيبدةواوب اه ىت-اونمؤتالوا اونمؤت ىتده_:لا

 ::|لهفدالصاا نعو هللار كذنءعمدسدورسءملاور خلا فءاضغيلاوةوادعل كش مقوبن اناطيسثاادبرب 7
 نيب فلافءادعأ مت 5 ذاك اعهّناةمعتاو ركذاولاتف مهب ول نيب فل ذاهدامع ىلع ىلاست نها اوتوهننم
 "م اشاد نكءاو مهب ولة نيب تفل اما هرج ضرالا ىفامت فن أولاناوضاهتمعتب مسات كولو
 الو) حالم ابذكتاازاحو ءاضغيلاوةواد_هلاعاسقبا نماهيفارئامك تف ندا اك
 رصنخلاو 11 ل عل ل يطالع د نع عضم ريدبالىأ (او ربادت

 هنرباةههدوو امددحأ حال_صءاج رك يرشرذ_لالامايأ ثالث ن هرثك ُ نءمااكدلافنارحطلامد- ءو

 ||| هيحوفو يدات وأ همه وهل هزع ض هرهد دوو هقوقح ه_رفولو ةداعه .>اص ضفس دق ص خا نأ هلءقأسأ

 1 (مضع) ىلاناك شجن لا ىرمام تالطمأ| هاد ةافوءانعلار وهجد:ءواندنعمرح ى 4+ (ع..بالو)

 ٍ ىلع) هموهفعذخأن امال تااةالرا .*الافمم ااكيقتلاو نييمذلاو نياسملا نم نيذاك- !ارمشدمكأ

 ا رامخلان هز ف ةفلسم ركل لوةءنا نيصوصلا هب اور فاك عئاملا تذاري_ةبد- >-الز وحالف (ضعب عسب

 1 بحوا اءاذنالا نمهرف ااكالذوهذهث :ةلقم دوس أو هتف نمصخرابهل_همكعبأانأوعسيبلا اذه خسفا

 || ءارشل | ىلءءارشا|هل-:مو مكحمماحرأ مهطقكالذ متاعفاذا كذ|كلذوحت در و من مو ضغبلاو رفاذتال

 ا نمزءاضقنادعبامأ ىل غاب كذم هيرتشأ انأو هخ_ىفارايملا ن مزق عئام الرخ 1 لوة١ ناب ىرت_ثأانذاريغب

 || هر رضوا ىدؤ. يف هليقي دهني لعل دق هنأ معز وهل ىذتة*الذاةلداذ ل نءعمجلافالخمرحالؤراي 5

 0 رارض اهنالهاذم رت ىضتقباسغا حاملالاو ه-بقتن رضملاو هناكهرات+انامدرلامدع نم نكم:ههنايدرب

 ا ةياور اكريغل هبط ىلع ةبطالتاو لسسمدناور ف اكهري-غمو ىلع موسلا مرخما ذكو هدياعحودلملاب

.تااثر وب وبول ار فنا م كلذ ىنعمىفام لكو نيعوعلا
 : بدلة هت هنال جاهل ند ىضربنأالا ضغا

 ىرت_ثملاىلعضرعءد وأ ا رصهرار ةدسأ د عد نهثلا ف دز. ناو همر ا موسأ اوددند -كفانتلاةلعلاوزلو

 3 د_ثأرر زاك ارُدأا ىلعءارع ةلاوأ ع ءلاىلع عدملاو هىذلا<_ هوز لءقو عدم ا فلا

 0 هزالال ةلحر سد اًةلطمد_ه هرل-اهدوالاو فيعضانو ,ةمهاآرناكلذز وكانا دككأ نم جك نبا لوقو

 ىلعءارشلاكرثك ابىرتشملا نما ضر, أ هلءقاوملطو عسيبلا ىلع عيبا لاري شا لثما.نبعكرتشا نم
 ىتتلم رلانالمرحناو اضيأ عدانهءارشلاو عميملاو ى ماا شما! قواذدمرهأ| طرشو ءار ا

 هللا دايعايىأ(هللاداءعاونوكو) هرارغةسال مق نمثاا ف :دانزلاز و ورمامريظن ا مزالو تاذلان ءجراخ

 1 ناب رفنملا كلرتوفأ اولا ل -ءفن ههريدغو»ر ك ذق سام اناوخاهبنوري_فتاماو اويندتك يأ (اناو از

 | فتواعتلاو ة-فطالااهقف_ثا و قفرلاوةدوما ف م- يرشاعمو ةرشالادل .ماعداور اعدت | ءامايكت

 2 تت ت7ت؟/ق6©سس 2 2 2 2 2 22 تت ل ا ل



 مجم كسى شاىلعتاسنأ بدالاتأ انمي ءىدتأ * ادساحىلظنالقالأ

 سائل انود ع ءأءىدر فرمدتو هذ ءر# د رطب ةدئافرغ نما نزحو سفنلا بعت د_سملا ناو هيلع

 دحأ هذوف» النأ دوب هعمطب ناسذالا ذا رشد | عمم ءطا افزكرتاودسملاُع هنآلا هلضق نمهتلأ مهات آامىلع |

 ىلا دوس اةم-ءن لق: ىف هل هفو هأوقن ىد هنممهنةماسقأ ىلا هلهأ مسن لت اًضذلا نه( هه هاد نم ْ

 الو لوقب دوسحلا ىلع عسد لو ه د سح ىف لمع: لن همم هو أه أواهرشو دواهلقن داطم وأ ةسشقت ا

 هئاازا ّن ءزع ناهز« نارداظوه غي هضدوسو نماعوفرمىورو مت اري غاذ هنأ ىرمصما| نس ل١ نءولدق ا

 اذ_يفدوسحلاةهءنلاوز ىنةعمارايتخاهسفن ه.ثدح نم نال عاطت داامهك رتىفاهدهاحو سف: نم ||
 مهنموءاطعلا نيب نال هيس اعلا و موكا مزعلاب أنهم ءهشادهموضعبلاف ناو هقيسفت لب همسشاتفكشالا |

 وأ هيفرع_الفهب ويندتناكن اههل اضف لثمباس: تك قى ل دوس اةمعنلاوز نة! دتحاذان م ا

 شح الىأ (ايتحاتت :الو) ل ورم نبارك ف داي ولالاب و هراع هللا ىلص ىن دوو نس>وهقةش د ا

 شحانلانال هررئااذادمصلا تش نم هريغ عدضأ لب هيفةيغرلالعببملا فديزب ذاب ضعب ع مب ىلع مكذمعب ا

 اهو عاد_تو شغهنالالمأعت | ءلاةأطاوع تاكءاو سى مثل انحلاءل | ىلءاعا حا موحو ه -ثحهر نولاةرثكريشد ا

 ءاشب نالطمأل لءقأ. م ىلا بدحاولا ملا لرب هنالواذنم سءلف شْغن م«.اورفو اند نهداعر جا

 ىسهن1!تاناثاكنا ىمل!نالوصالاق حمالان ال هفالخاندنءع_صالاو !ءاطمدا فلا ىذتقر هنا ىلع ا

 ريف ف صووأ جراحرمالن اكن اوةلهادملاو هدأ .ها| قداس ذا ىذعت أ طرمشا او نكرلاك مز لالا هغ صولوأ هنع ُ

 نو.غملاكو هذ ةريلنامدع عم هداب لا ىلع ش>انل اةنذاوعم ريصقتأ | دنعى :ريشلل امة الواممةدافالذ مزال ||

 مث هيل بشن .ريصقتال هلال هنرمصتلا فهدا. تثقرائوو هرهو د اهنظب ةصاحز ىرتشا ن 20 اندم هر ا

 ذئن.دو ةعداضماوةلمملاوركملانئشا اهزأث' ةغل شمضا| نال كلذ نم مءأوه اعانه شع ارمسفي نأ عصي وهحول ||

 كدا و.<ءالوىلاءت لاق هل اىذالالاصد اولاءتحالاو 0 ابا ةهعب ع ضمد لما عبالو اوعداضت ال ى:ءماف

 را راما زورانلا ىف عاددللاو ركسااوانم سلفاذشُغ نع ثب _-ىفو هل-هابالئسلا |
 سداد :كهوهنو سش.ءاانتال_هاعملا عاون أ عج جازههدع ىحممل|ش د1 ل !ىف ل دب هنا هذي اكموأ 1 :

 ةهات هلأ[ 1ر5 نس اهراعدلا د: كاطاو اهمتكو بو. ءلاأ|

 ىالخالا مراكمالا نيدلا سدأو ندالا ان دسدأ :

 فافأ اندآلاط نمار «اذ 1 , دن اوركملااغا

 (اوضغا.تالو) هعد برملامل-و 4 راع هللا ىل_هلاق م نءوىبرحلاودوهاذأ < نكرحل الزوم من ّْ

 هنايستك !ىلع كاست لال ةردقال بدل أك ىرهق هنال ضءءلاب ام_سأ او طاعتتالىأ امر هم ضف الك | :

 كلهأامرف ىمسقاذه مهللا ل دعب وه اسسأ نيد مق ناك ال ل.و«يلعشاىلهلاقاكهيففرعصتل اكاعالو

 وهو ىاسنلاو ىدل_هرتااو دوادوبأهاوز ضغبلاو ب للا وأ ب لعل ا ىن_هد كل هأ الوكت هس لس اًونالؤ

 انددحأ بناح نموأ | هوبأ احن ماما نيذ انيبوهمةهاركتاا هقدارتو جس 0 فىن«ائدأ|نهةرقنلا

 ىود عاود: 2 ةالىلاةلاق بود :هرأ بحاو هلو ثر دلال - عود مارح هلنارخ-غ وهف كاح لك ىلعو

 لاف نا.ءالا ل .كح ةسادةةهّن ىطعأو هنن ضغيأو هلل تأ ن م مس 4. راعدتبا ىل_صلاقرءاياوأ كو دعو

 لاكناضرغلا نالاط ههه أنك ناو< ةحئظمتو لامس مريع عشان اتالت اخ ا

 ه-ور ىل امثهللا دزعرو دعموهز كلذ ىلع هضغميف ةرخآلادا مسا ىفاند ,لعوأداةّدعا ىلا داهحاهادأ امهم

 اهضمب ىأر نون ملام باملا اذد.٠ نماهقرفو ةمالا ف ئاوط تلاع ناودكراو ذاع الان فيلكد اةدهع رع

 نما هد: :ىذلاو ىستناهب قدم نأ ىداّمحاةمالا نيب اوف فل حلادئاةءاارثك أ اذااحاوداق ذوأ ا

 هلىذلاذاهلل سدا ذنمح نال تغب هلز وحال هلدأ نه هنو كلدا حان ءتأك ناسا هلءريغة- ةلاعنأمع ٍ

 هدوسكش ىدح طةسأد قفا َممعن لاوز ا ب الودو هسفذا بدأم» دوست نوعا همز ,هنا هبط مضوباسمو

 بدوأم ىكض رت لذ م +

 قيد نممْمو هلوذ)

 (دوسح للاة.ءنلاوز نك 37 1

 ند" ”,ملاذا هناف ل هاه 3

 ندد .لدو حلا هي ؟لاوز

 0 كار اد_ىاح

 د فانا 0

 هتعأ اذائأدسءاذا
 م هلوق) مذ كلت
 طرشلا لد ادق سدا (هربغ

 ديرب ال اوهونك ملا ديزي نا

 هرايتقرافو هلوذ)ءارشل
 كرت ىهو) 1

 مهويأ ةدم اميه أ بلد

 هلوق) نمللاةرثك ىرتشملا
 ةرفنلا|ضغنااىأ (وهو
 زأ بحاوهلو هلوق) لا

 ضخغدأاوىأ (بودستم

 بحاواما ىلاءةدتلا لال
 بحأنمهلوق) بودنموأ

 ب ناوةاورف (هلل
 ةلجو هلثالا ه-. .ى الءرالا

 وأ لءاغاا نم لاح هممحيال

 5 ا. -ندوأ لوعفملانم

 (لوكدتساهلوق) ىرب وش
 ناعالا لك أن ههيلالدع

 سدلامةغاام 1!نم هيفنال

 هكا ل دارا لك ف

 نمهدبر حتا هيع دت_لأ

 بالطب ,رخ ا اصخشم فذ

 هريلفنونا ءالالاك أهذه

 نر تس لق نماوناكو

 ىأ اورفك نيذلا ىل-ع
 حتفل امهسفنأن هتوباطد

 هلوق) ىر وش ها مهلع
 نيملا 2 : امهتري غىلع

 هلوق) رامتن الاوةيملا

 أمس ) كلذ ىلعهضغسف

 3) هدر ىأ (احاوب هل 2

 داهيسالا لدأ ىأهلهأ نمريغل !كلذىأ (هنوك. ! هلوق) هر هظأ هر حاب نمار ءاظ



 ثا. هنأ ل: ثامثالاع لع هب وةأوق)

 وبأىأ (رخأتا-ءاوهلوق)
 ركذلا الهرب هذ نع دءعس

 ىرهوملالاق (ذيحهلوق)

 هتب لد لثم ئثا|تاذح
 5 مانو

 سماشلا ثيدملا ُك

 5 نوثالغا 9

 هل 1 1 [
 ماباهلوق) مهبل ابا طن
 اود عاب ىأ م ماو

 هز لل ايودسملا نم تن

 لك أيهلوق) مكسشنأ نع

 اهقرحي ىأ (تان_.لا
 لك أت م اهرثأ بهدنو
 سايلاىأ بطحلاراثلا

 سيل (كيلااهدوعو هلوق)
 قيخربشلا ةرامعو د.

 لاوز ىنع اعرشوه- ًءاودو

 ىنمعءاوسريغلا همسعت

 ضم هقوحو الما هملا طاَمَدنا

 ععتا فاثلانأالا عامجالاب
 لوألا نم همرح أو

 ىنع تان , هصخ ميشق»إ و

 أ هنأ قحطلاوهسغنا كلذ

 ىالادسءالهلوق) دا
 لسر نعت (ثددحلا نيتنثا

 ىلءهطا_ىفالام هللا هاذ ١
 هاتآل -ر مرينا ىق هتكاه

 ىذعد 0 هللأ

 هأ ساذلا اهماء. و أوم

 ىىأ (امفهلوق)
 دوسملا عد هلوق ) نيتنثالا

 مهضعبلاتو (لا
 وسملا د ىداىلعربصأ

 هلتاو لريص ناف د :

 ايضغب لك أترانلاف

 هاك اتامدحتل نا

 هيقفلار وصنملاقءان عم فو د>اولا ءاّضَعن ىضرب ال هنال د-اح دساملا مهضعب لاقو

 هنقشاى دز دينى بأى اح رتمتادرعلاموهةالصلال .ةبطئأ(كلذلمفرغوأ ؟2؟

 نامثءنالةنامنالطد مع هنوُتن للا هديب هزي !ءاركشم كل ءىأر نهلو قب مل بو هياعهتلا ىف_صدتأ

 ؛ ولالاو ناورم لءقد_>أ هبل م٠.ل هنا مزمل رك: مهنأر ةباصأ | ن ند عج هرم ه- < رصنا كلذ لءؤر عوأ

 : ىلع ةال_صل !مدقت ىلءعاسجالام 01 ا ا و هنت 1 نيملمالا رد لوحأ !هيلاهّقمس

 ىت>ءرييغت نعر أغار لوالار دصل اوءافادلنا عاج دب ةيمأ ىتب نالخ ىلات غن اب لود علا ولةيطشلا
 ١ مالكلا ىفامهر لدم طملتا مم دل ة7:باسأ ىتاورم عر شام لوأر ضحي ل هنالا محال لجرلا كا ذركنا

 ناخوأ هن درب هم :ردوهل لدرلا كلذ فم مو ركن أول هنتق هريغوأ هسفنو ىلع باخذ كدا احن اك هناوأ

 ضراءتالو ديءسوبأءدضهذ لدرلا كلذ هردمةراكتالاب مهدد «ءابأ نأوأ بود تم لد هم كنور طار

 5 درفاعم] احاناكورينه ادعص.هآرني-ناورم دب ذخأ ىذلاو هدء_سابأن ا ىراضلا هءاوركت 7مل -بم هباور

 || ةرضح ل_برال ىرخالاو ديعس ىنالا هادحا ناتدضقا همنا لاحال ل-رلا ىلعاذهدرام لثعناو رم هيلع
 كلذهيلاماق»_ لع وراو تاور مدن 1-321د يع سارأت أ لمتح هنكل ةدحاوةي ضتلانأ انا” لوقو دم ىبأ

 امان د.ه_قأهدض مقدم س ىبأ ىلع هيدرام لش ءناورم هيلعدر 0

 || ئتريشتزوحال مالسالا نتسنأ «-.ةتاورم ةيضةقررفتاموكرك ذنادءىطرقلالاق ث.دحلاهقامسإ

 3 ةةهرتك أر 6 مىلاعدب لو هيلعر دقاذأ كولا ىلءولوهراكسن أب هرم دعت ب داو اهمدتزت نمالواهنم

 فالخو حاسس او بود ماو محاولا: بم اكحالا نال مالسالا ْتلُثنوك نأ حاصد تيدحلا|اد_هو ىب متنا

 ه-ةعىيمتلاب < هناو هدو ريخالاو هب رمالا بحي هناو هولوالا 71 ارو دوركم لاو لوألا

 الأ ىأهذزع ىوءاادك عشرا هرمالاب < و رمماماة مد رشلا لاسم أن اب هندي دد وهقصضأت هنأن مه ضمد ريو

 ش ىلءرماك هن 2ع سما االو هن رمالا ب الر ذامرخآلاو لوالا ادعامنال دب د .ريغوهو ىفلاشأ نيب اسغاوهو

 ش٠ رماك مار 1! لهؤو بحاولا كرت لمشد ركن 1اتناللوالا نيب رك_ذلا نعى .هنلا بوحو ىندأ ىناثا |نيب اك هنأ

 هفمنالمال_سالا لك هنا لاةءتأب سان ان اك هيلعف مأر لا نع ىسهنا ايىناثلاو ب حاولا, رمالاهلو ال ربيغتق

 « نوثالثلاو سماحلاثدحلا 9

 دءالىأ (اودسادتال لو هيلع هللا لصدخلا لو سر لاف لأق هذع ) ىلع (هللاىطرةربرهى فأن ع)

 ةملك-لاءاتوأ ةعراضلاءات هل هود دهداميفاذكو اًعيفْحت امهادحا تق ذ_> نيءاستر هلصأو اضعن ضعي
 ارا عرشلا صوضتومصقو 4 سلا م رحت ىلعم هرب_غو نيعرشملا نمسانلاع.جأ دقو فال-خهيف

 وأب طحلارانا الك أتاك تانسملا لك أب 01 انااهتمةةسسلاو باتكل | ىفةريثكك ذم
 ٍ ءاضغيلاودلا كلة مالاءادكيلابدىذ رتل اودجأ جرخأو امهريغو ماحلاودوادونأ او ربدعلالاق

 1 ىنئاعرشو هئاودوثددحلا اوناحت ىت-اونمؤتالهد سفن ىذلاو رع_كلاهقااحالن بدلا هقلاحو علال ى هه

 نأ كب ,ردأ|باد_بدوادوس>اهرتسكو ةعراضم نبع مث 1 مل تا ديك ل رز

 || دا ة حاب اسدلف ثردحلا نيتنثا قالاد ى>ال لو هرلعهتلا لص هلوقامأو ىلعب وه_سفذب ىدعتب ةداسحو
 ١ ناناهالا هيلع ةط.غلاب اقيةحاي :دلا نم ئُدسدل ىأ هطدغلا هدا ارملاانئاو هوجولان مهجوت حاسد ل هنال امهيق

 3 سد ىهو هذعهلاوز ىةيغلاملثم نتي هيفنابد لا تقراذومقلا |..سقلا1!قافنا اولعلاناتلصخلا

 هتاوا# عم مري غىلع مذ !ثيح هلة دناعمو ىلا ىلع ضارغءاهناهكقوهمذه-وو طغؤلوالا ىنعالاا مف

 بيطلاوبأ لاق م نمو هلضفةلاز او ىلا هت هلعف ضغذ

 باتي «ثاعنىف تاءنم * ادساحناكنمضرالال دألظأو

 3 :ادتاودوس : الدو سلا نأ( ةماكسملا ن نءو)

 هلك قرانلا بم: م َلافك ه هدكنمهاسةلدامو دوسملا عد

 ءدل ند دك دتق تكس ناو ول هتنرك تفند اكل حك

 امو



 مز الؤهد_هنزيمغت اعط 0 اوهوص>شلان أغا مظعد دةذاضدأو هلءافمذ ىلع لد.هناللاكثاه.ذ لق (نا.ءالا فئضأ كا ذو هلوق)

 نامالا نار مالا دمع نب نيدلاز اع مسيشلا باحاوتاعالا فعضأ سو«. لع هنا ىلصهلءج دقو ناءالا فعضديلاب رعيشتلا نع ءزهلانم

 ضرعمى كلذ لو هياءهتنا لصرك ديمو هيفراكت الايسر اك سا ههاركلا برةتلا نأ الو لا الاوهىذلا ىزاملاناعالاانه

 5 ةمسقلا اذهىفهل ! ! صدام ر اقد فاكمملا لعل هركذاسغأو مذدلا

 لطمتو هتقوهب عاضوأ هع موةقسفلا كاردان اخوءانالا فا ضوأ هنالا قا رالان كلا ذاالاءانالارسك هلز وح

 كال

 بحلب انرهطأ نيبا يعسالو اممرشرهظب لى ذرجنةاراز وحيالوا مي دأنوارج زاغلطمادرسك ؟ هال اوالو هلغش

 ةمرتملا اذكو هنونع ولو هءلعاهدر

 دذسعت ناالاعورشا  قوفامن هضاهقرحأوأاهضر انةعنصلا لبق 1 6 يدومتل اهليصفتب نكسلو هل
 نأ ىتينيؤ هرسك .كلام مازلا  بتهلان كحمأ اذاورذملاءان !قرمام» ريغوأه ديب نم عفدوحتأ عورشملا
 كلذ سداو غااسلاكه-لهباش.و :ملاةلازا ى_مآو عورشا ا ىلع فوقولارم نهأ ةريشاسن الو هنورمأب

 ىأ (نا.ءالافءضأ) هربغب هنعز كلل ب اهااب راكمن الا ىأ (كاذو) ارح زا طم هرمسك ةالوللورفاكسا

 لب سس دب ساع ب دقالا نعنع فدا اف هنا ارو هنامضةغمروراث آوأ مالسالا هىدارملاف هلاص

 هذهءارو قع ء.ل هفمضأ كلذ نوكسا او لد درج همسناسعالا نمثل ذءار وسدل وناممالا فعضأوهو ةباو ر فو

 تاع نو هنمناسعالا باهذ ىلع لول دل سأل ب باةلاراكن |مدعنأدافتسس هنموى رخأ همي درم هسترملا

 نء هن - '. ضرلاو او لاحدحأ ن 6 طقس الضر ذ كلذ نال ىأ رك: ا او فرر عملا 4. ب فرم ل نم ل ددوعسم

 موةلواطتمنامزأنمراكن :الاع_,ض دقو ىل هتهللا هجر فهما لاق ةرملق أ كلذ نأوأ تامر_لاح -هقأ

 باقعلا معتم ,لنارثك اذاو هك المو رمال ماوقهم مع اظعباب ودواد- هل ءاقموسرالا هزمز ال هذه قهنم قم

 هيلع هتاىل_ملاتا كى هباتدب ىلاعتهتلام وم«: نك شو لالا ىدءاىل ءاوذأ, ملاذاو لاا اوحلاصلا

 هناةءرشا مهمعي نأ كك ثواالا و ريغدالفاو ريغب تأ ىلع نو 23 ةد مم ىصاعملاب مهمق لمع ع وق ن مام مو

 ىرحا ىقو باقمب ىلا ءتدقلا مهعالا ىرخأ ىفو اقوعنأ ليقباقعب للا مهباصأ لا دياور فو دوادو اور

 تأهرمأن ءتوفغل اخ نيدلاردحيلذ ةماعأاو هصا لنا 223 ءاعورتل- ةلاعمراكت :الامهءىا كلذاولعفاذاف

 بالا اذهيىنتع نأ كامتهتللا اضر ف كاس أوو :رخآلا بلا طا جيني ةما[ب ا ذ_عمهمبسصي دام 29 مهيد هت

 ىلءرحالا هرصخ» نم هللا نرمصنملو لاق ىلا« هتاف هتدترم عافترال ه_ملع ب نم باه. الو مظع هم فنناذ

 نءددل لةنبو هنرخآ لاما هده و هقيدص حصني نأ قي دصلا ىف و- نان ب دصو ف ىناح الو بيم:لار د

 ا ةرخآلا داس ةىفىس ىذلا هافو دما فال هايندت هن ناو هبرمخآ ةرام ىف ىىس.واهراضم

 ىلاعت هللا هذعل سدلب و نيم هوملاعأي اوأ مويلع همال_سو هللا تاومللصءأ. نالاناك اذهاوىويندعفتةروصهنأأ]

 عئا لا ىلع هنورك-: هالو ىرتشلل هلو 000 سانلاه-.فلهاستءاممو مدودع

 كلذ نم ملك ىلع ب < هنا ىل:ءاملعلا صن دقو سشغدةذ عصا. نمو :وصنلا ني دلاو هنع نول سم مهو

 هامل ةرثكحو هندئانمظعل باء! !اذهىفمالكنا تاطأ او ىرتشملا فرد وم أ؟ىل ىلع رك .:. نأ
 دقو هحم هلا لمقب نمنآلا نبأ ن ع لو فان نسور اصخلم ىب منامال_-الادعاوقم افعا نم هنوكوهسلا

 ءوس ساشلا:تدرأ اذاومهالا نودحارهسدلااناوهشاناندياربىأر كذلك بيتار مشلابلضو ىووأاعستا ||

 توران 27 انع ضارتنأو كالت /تأىلاناعالا ا: لع ظفذحاو نينوتفمرم غلب ااانضءقافة-ذتف

 هيلا ماقفثاورمدرعلا مون ةمطخنابأ دب نملوأ لاق باهش نب قراط ن عدد (لسمءاور) يركب اهو مصر

 كوسرت هوم هيلعام ىضقد فا دام ادعو لاَءْفَكل نهام كرت دق فدةيطخحلا ل. .ةهالصأ | لاق ل-ر

 ىلاحراشلارادأوىرب وش ها
 ىلع هنأب 3ك باوملا

 هر دوت فام فن دس

 ناءالالاصةفء_ضأ
 وأ مال -الاذثن.دارملات
 ناعال اراثآ فءضأورب دعت

 هتامضتقم .وهراث [لقاىأ
 كةنمح وون عفنلا ف هناركو

 نم هبة ةرقح ىلع قاب

 ناعالاقالطا حر دصنلا

 مالسالا ىلعوأ لامعالا ىلع

 2 :رط ىلع ل رصرا <
 0ع بدسلا ءاقالطا

 بدسناءالاناف - هسملا

 رومأملا ع ءارشلالاشةمال
 تاعالا نم هلوق) هأ اهم

 ناعالا نم (لدرخ ةمح

 اهيلع تمدق4_صدق_ص

 1 رااح بر اجو
 لعل هأ معا لدرخ

 ةيدنزاوت ل تو

 مس ءلان ع هناذك ل لدر>

 ىربوسش هنأ 1 |

 (ةرقلقأكلذناوألوذ)

 هردع * لتأ كلذ نالوأ ىأ

 هءلقب هل هتهارك در نال

 هدسفم لاو زاومل هال

 وهفهلاو زبول طم ارك:

 ناسالاوداايهذ ال رصاق

 ةداركح هال دمتم هنأف

 بأ اطا ىغنيو هاوق) ةلازاو

 ا لاف( هر الا 1777 ل يعل يي ل

 ب قدرك ف ؟توسل ةمرك_هملا نع ىسهنل اوفورءعملاب رمالا مهماع نيعتي ,5 نيدلو للعلا ممن ظي نيذلا انا اةةامز قام عأو ىلارك اغلا

 (رخ 1 لاقو) ريخأ !هيتلحتا حلملاب فيك 5 ١ هربعت : ىدذحام حا ضد , حلا اب لاقن من سحأ دةاواعرش ميلعاهراكسنا

 تورط خر انو قل حا كلتا « هرذغا:5ىذلانامزل | اذه

 دولوءحرفب لو تيم دن * ريغهل ث دلو اذهمادنا

 دودرمريغاةمقح هيفروملاو 0 هعجاب دو در قلاهيزهد

 هالصلا ىلعاهمدقىأ (ةيطحلابأدءن م هلوق)



 نأ

 001 لل ادعو الدار مالا 0 دوال, هحاكن نالدغاد تل هاو منلا ||

 نال: صسذل| يس ىلع فطاتو فرب هتحارا ىرب هيف فات لعاذ ىسهوارمأ ىلوالاوداثرالا ح رشف هتندبأك
 بصسأ ىف فورءماررمالات ا لق ةتبأث هس كرت : وأرح [ف الخ ىف عمد :لتااقافتاهنس نالها نم جورملا

 ناو ىمتب ورمأت امدح بصب نأ مامالا ىلعو حم هنلاوداشرالا ه> و ىلع قذ رب هنوك طرشا ناي صسم |[

 هطورشن ةعمجلا ةماق اك اماعىلاسعت هلل لا ف ا

 ىفنيعباتل اوةراوصلا نيب فال_كنالزب لفا دلة هوأ اك اد محم هه ذم ىلع سانلا لج جمالا ىلع دل ْ
 1 ارمأب وانما-اسان رقوأ اعاجاوأ اصن فل اخامنو ركذب انغاو ه- .ؤادهتمم هري_غىلعد_اركش. لو عورشلا |سسجتلا مرو هلوق) هن

 اناس لاو ةال صتوف نة ماءري_غمأديءااوح ةالصينوريثكه يففلاخناوةضو رلا فاكاهتحسانلا || اذه سدا (جلا ثدلاو
 نع قو رطالادحاسملاهْعأ ى- منو اههدج ا يعسام تقولانم ما داما اهرخأ نم ىلع ضر ءدالوم .ةارملاب رخأ لوأ 0 عمار ركم

 ال ظعو وأ سد ردتار د_صت نعو هسكعوأ ةيرمس رهجك هدادع ةيهري بغت نءاضنأ ىهننو لت وطتلا فق كاف كل

 ةنكاا لهارمأ ف ماع ىدآ قدح ضحت ناك ماء سلا هل هاعم نع ةنونلتاو ماكسالا ليطعت نءةاضعلاوةيلدأ ا اذهو رك اي املا ةروص

 نءارسوماذ. ده ىمهنيذاصاخو أ نيزاتهملاليءسلا»ا ئبأةناعاوهيل ا حةحار وسءانب وكل كى لاتنن رظعت دا | هل اوسسق) نظلاةروصف
 ناقدلا يف عمتجا مأ سد>الو هل ب رضالوم حسم ب اطب قلاب رمأب وهراحر اذ ىندءت نعاراحو هلطم ( هيف فالخ ىلع نيعت. ملام

 نو اهرتس رمأ» 0 نعى وكيلامملاب ققراوددخ ءلاءاةياوءاقك الا حاكن اب رمأيف لد ااذدهررحو لمأت

 تناك ناوكلامت للا قناه. هنأ 0 01 رم 7 ْ 0

 (كالذ ص: مل ناو هلوق)

 ىأه ىسملاو رمآلاىأ
 باهذلاب هلوق) بستلاب

 وأ باهذل اب هرمأب ىأ (اهنع

 ا 3 ا وا هاكدعب "ل ١ قعدنا اد راشأ( ركشي

 ' هنل6 نم لك عاد_-أ هنمةيلاذاةبافكل | ضرفنأ لعاو هلاموهسف: ىلع نمأ نمكالذ مل, :لا .مرحمالنانز وأ ادرانءامو امدتاعفلع# دح |

 | ربكي فلتخي وهب قيل اع ثلا همزلبالذاهكر تأ هنم هيرغل هذنعش علا هذكعناكو هلوجنماذكو هنمنكتو | نك باقلاب ريغتءالذا «
 1 ضمد ىلع مهضعمأ هب زمالؤ هبلعابا ممهم ملك ناك اسءتولو هداغكل ضر. :لك ||ماقاذاواهرغصود ام ا صئاصخ نمهنأ هدرق

 01 نيعتب لام هياهكل | ضرب هذه لضفأ هتاذل ن يع ضرف:مايقل امعز هذيعت عمهنم ل ضذأ هذيعت مدع عمهنمأي لاو : كلام سال وق ىرتالأو اولا

 1 هللاىل_مهنالورآلا تقثأ لعاون مآ نذل اه ايىلاعتدل اوةبوحولانمررقت ام فان. الو هر فال ىلع فاوب © تدرفثاىهو

 | دوام تضئودو اعاطماص تن أر اذانركن 1 نعاوه تو فورءااناورهت 2الاةو اهنع ل -لسوهيلع ؛ هلومعم» قب دة لازم زماع

 (ةوهشلاو ىوه لا ةءاَعاوُأ
 ةيلؤأ اهم هاضرتاكوأىأ

 ةلو# آلات انج ريصت هرفف ثددحلاْ اهنا َكيلءذ ه.كلدبالار مأ ترأ وهن اريىأرىذلك تامعاوةرثؤم

 نا نيقةحملا ل. ءاهانعم نأ ىلع ذة, بوحولا طوقس فك ثالورك.ذملاةلازا نءرك دان عاذاامىلع ||

 د -ملاو فورا ابرمالاهاةفلك ا هو ىرخ أر زو ةرزاو رزئالو وحن كرم_غريصة: رض »الدهن ذاك ام متاعفاذا ع داع لا أ

 || لنان) لومقلاالى.هملاو رمالا بجاولا تالذئتيح بتعالف بطاخشملام_ياثتع لاذانركصنلانءإ| هقف) 0
 ةلازا لسعقوأ لوقت هيلعردتولهنا مزعب و هيكلذ هركتنأب ركش ) هل ةمق) هناسلب راكذ الا (عطتس باقةلايراكن الاك (اذهو

 اهيلع مج[ نارفك احلالدتسالا_ميءاضرن اك نافاهلعافل كب رشا هب ىذا لن لا اركبج هنالأإ| * ألك ىلء اند 3
 ل ىلءاستيع ب حارا دو هيرغكد لو ف تقدر ةكشلا اوأىوهاةلغاوأ هرور أ ا,نيدلا نمتمجعو ل

 هءافك ضرف 0
 قدر ط لكبر رك-:ملاريبغتب حب هناه_يف هتررقامو ثد- للان م ملءف هل ةنيملالا فال« اءد-أ لك ةردقأ قحاع

 نءرييغتلا قذرتوناسالابى ممل! ىلعر دق ن 1باقلاةها ارك الوهدس هتلاز 0 ءأ نإ ظءولا ىفكرالف هذكمأ ٍ

 حالا ملا ل_هأ نمكلذ وتم نوك ,نأ نم نمو دوصةااكلوصح ىلا ىدأ كلذ ناف لداملا,وهرمث فاخي

 دفة ينالعهظعو نمو هنازو هذ دةفارسماخأ ظعو ن مهن قامت هللا ىذر ىقاشل مامالا لات دقو لم ةلاو ْ

 ههفرز جن الالة ةءالاه_ذ؟ءملو برحو حال سراهظان م :3فذ نأ هريغب هياع نيه: ىدو هنأشو هدف .

 الو ركسم دا لك اذكوا مقاراهمزأ ل 1همريرب_غرمج هقارا ىلءردق نموها هركن ازعناف ىل اوال

 زوج



 ا (جلا ح امصوخمت ف : هلو 9 رك ىدس تعزو هذ هلعأف بئأنةءقثوا لوعفم ما( ىجنرلاأوق) ملا لوق:ثأنهئأ (هالر ةنأوقإ

 (ةسانرلاو تكا تاو ىقرلاب غايب ددو هلوق) ءرتقإ ولا كردرمأب نأ هرمثد نيعت سدىأ (كلذ ل عفن ع نهرءأو لرق) لوقال 1

 ىور دقوهللأ كلرخ_رتتعا هل لو قد نأ ىقوة مرضا |هذوب هيلع راك :انوكب نأهلىج. ةنماجلا ىفدحأ روءىأرنم ءالعلا ضء.لافاذإو

 من

 ا نبرع كلذ عاش ماش نم رثك ألو هيلع لاى د هللا لوسر باسكن الغ رذأ

5 
 نه أو ةثاغت :ىاو حارصو# نههعفن ىحتراهلوةدىأ (هناسامؤ) دن زمكالذإ ىف أ سو ه!عاذا ىلا لوةرنأ
 قفرلا علم ددو عفنأ نوكب امسح طال غاوأ نيا مم هءاقع مااوفإنف تارك نوت ةرات ل

 رمآلان اك ءاوسز 00 غةنأعأب راع محق ةسايرلا وفي ملايعا الامة اتت

 لأمفاحرلار و دتاكنو روداموقز: | فىأروبوهيلعمتنا ىلصءنأ مص 0 المأهن ع ىسونوأ هن رمأ امال* ةمخاا

 ملاعلا اءاشمأ حصو هنول فنو ركشملا عنود و هنول في الو فور.حالاب نو رخأد اواكلاقؤ مهمع لدرب> |[

 -- منأو هلهفأالو فوز هملابر مآ تنكلو.ةيف كلذ هل لاقبف هباتقأ ىت جادنة:ةرانلاق
 4ك - صم تر داحأ نمادخأ اولاةؤ نو ريش ا نا فنملل ضو رلاىام ىلعالما رو الهمااك ناو داع

 فنصا امالاكرهأط لد هلك قسدأ هنك- |عاجالاهيلع مامالا لةزوهةعبو حولا طعسكلذ لعاذا كلذ

 ضد ريمدقو مهتمرثك الاوأ عاجالا دفع صلاه زدوءاطعلا نعمل ةز هنافلوالا ىلع عاب جالا نأ

 انلاورمآلاناكأءاوسوهريغمأهابأ لعافل ا تاكءاوسوءاطعلارثك أ نعهلقذبةلبانحلا هم

 ةيؤاسموأ ةحا 10 عر يح جكاذل له م || نم مومعبا ذخأ اعامجحا

 ةره غمأ اكذلإ

 0 اهنع مفتي لن أريدك || بك :رمدصد نأ ةيعرلاداح آل غو د وني هرحلا ماما لاق نمو

 رحزني لو! هرهطو تقولا ىلاو راحاذاو لاق ناطمل- اب طبر كلذىلا ى.-منانافحال_رهشوبلاتق بصت ىلا

 َ كَ ذامو فنسم ا لاق َس 5 ءلخىلءؤطاوتلادةءلاو للا لهالف لولب هعبذ .ةدءوس نعرح ز ني>

 :رخأهزاود رهرات هنود وره تمم اظدأ هد.سةمهرأثاهنمفخملاذاام ىلء كلو #وهفا ذه عمو بيرعهعل

 ضءب تاك اعاو وأول كسلا فكك دارو نر ا نادال أود ءوضوأ سفن ىلع تاخنالنأ

 0 تندد ملا |ذدرهاظا فا اعولل غهذ م لمنو رك ملال :ةناو لاح لكم راكنالاءامعلا

 تدش*برا]رةيف هرك::نااذكواذكت ما راذال هن مامدلىاءتهتلا لو ةءف ةمانتأا مون ل برا يقْود ريخ

 مممتءاعردرح هسفةرشك ا دارملا نالىثخأنأ ق-ا|تنكاناقحأ تنك اذا ىلا هن هللالوةيف سانا
 ءرذك اأن طففاتلازاحاذاو عل طتس نافل هوه ءاع هللا ىلص هلوق تا 0 ةاطمراكنالا م> وولذاةردقلا ْ

 ىلعيلظدالثا و لا كربلا نال ىلوالا,كالذلر اكن الا كريز صلة ددآلا فاك ءارك الاوفوهلاا
 صلب رشا اوةالهااكارهاط هع ىع مملاو مأهنرومأملا ناك نانا داع هي ةوهاعفدنرب سمنان أ ه نط

 تفعضر هل>وأ هعر تل ءافدتةه:وأهءلعاءمحركذملان وك نأو :مونم هلع نءوأ مهبصتخاالاوءالعلاب

 ه.هلمنا ل_كنام مثىأرنذ ةرهاظر اوف ه_ىفن نعمرا.ةابالا كال ذل ءدالو ىأةءتااحاكمنك ادحهترعش

 ندر الخ ل دعو هنرش ق4- 9 .ة>ابأدلق هنآ ل ١ >> اله_ ءاعرك_دنأ هلذ ار لاذ: برش ىفاش '

 راكينالهريغو ف:_صاالوقعوعلؤالادب و وئيركلذ لقا درهما اههتمىلعت ا لضاو لا ْ
 بيصملا نأ حصالا ىلعومدرثك أوأ نيقنلان هنب ريثك د: ءرات لا ىلع بيصمد مع لكن ال هيف فلا ف ا

 حرس لأ قم ماةاسوح و هلو ماما<-ءل أراضام ىطرقا | ةرامءو هنععوضوم مالاواسنإ نيعم مره ع عطافدداو :

 ارو عملو لاب كلذ ىفذملا ىلع ركن : ملا-غاو ى من4 قفلت *الامما ذهرهركت. نأ هفالخىار نازوحأل

 لاحت ةلدافاضراوهارباع ا الان اللب ركدملاراكت'باب نم دل هد_>نال هنهل

 ْ الرول صوت النانو 35 طرتش و دة: هنا دعتسا بود ودعم ل هيلع تاتفا هنأ , هلع هقارخأ نم

 بكف هذع هللا ىذر باطما

 باتك 1! لدزخت مدس هل

 0 اعلا زب زعلاها نم
 ديدثتوتلالب اهوبنذلا
 هلاال لوطا|ىذ باّتعلا

 كرتقري- مصملاه_ءااوهألا

 اهتم بأ اةتور+لال> رلا

 قبلا جاتلا كحو#

 متع ناك ' هنادسأنع

 رم٠الان اكوءارعالا ضعبب

 ريمأاب لا ةنرب رخلا مزال

 لا اذدنم عارذلا عي

 فوصلاق لاّهف َر يد

 هل عارذ لك ىوا سام

 ٌكمدو كاكراامو ريناند
 سل ىف كنوكراشي

 كتءاهشب قءانالوربرملا

 ىلالد_ءاف كووام نا
 ق2 هناق فوصلا

 نع هبسرؤام مهىلغأو

 باقملا نم همر كلا

 ناساف ىورخالا

 ءاد_ دبا هل لاقولو همالك ار

 هدأ 577 00

 الئةمرمألا ناكمأإ 1 هلوق)

 (المأه نعى منوأهيرمأام

 ىطاسمتم ىلعو ل.ةاذلو

 ىل_عإكش نأ , ساكلاا

 كارلا باتو سال_لا

 هأرمأ م سغ نه ىلع ب

 ة.طغتب اهرمأ.نأ ازال
 حد منهلوق) «نعاههجو

 كاردتسالا| ذرمدصت(خلا

 هل _.قام مهوتد دام عقد

 ىلءود اسغامه ل ةنالخلاع دامموهعلا اذهضرامدالو زاقولو هذعى ماع تنبه ىذلا ىل هاذل او هرم | ام ل“ 60 ىدلارمآلا ىلع مال هنا :

 هنطي باتقاتقلدئاق تعط لاق ىرهوجلا لاق (هناتقأ ا دنتفهلوق) لمأ:ىلوأ ناكل حارشلان ههريغ هب ربعك هراكذا ىلعالركسملا لهذ
 طرت-ثرو ىأ هبوج ولوال ماري همالك نا لأ ءاوسهلوق فروكدملاقالطالاىأ (لوالا ىلع عاجالا هلوق) هأ هؤاعماتحرخ ىأ

 ولغوربادتسم(با<اوهأوق) جلا ىرخأ هز اور هرا ةركةملارع هت بوحول



 اكد شت يعدو .بلقانه ىأرن( لع ىأ هلوق) 6 نوثال“ ؛ااوع.ارلاثيدملا» ىملاب ىاعتم(ةمدلا ىف هكوق)» اهدنا ىأ(ةئفاك_:هدلوق)
 نوذحم ىلا ثل|لوءنماولوأ لوعذم

 م لل 1 ىرك # اش | لاو ,

  نياداق امههناو راقؤ*» اع عدلا ىلع نيعلا نكاومها ارهأو لاح رءامد سان ع دالمهاو عدي سأ. | ىلع“ دوإ : يا اعلا 0 ل

 لوقو هيام ىذا م يدلنا ىضعقلسو «رلعمتنا لسن اتاامهم 2 هللا ىىدر سأ .ع نب ]بد وك لد حراتشلاهمدقا إو

 ْ نيفاك. 1 0 8
 ' اضرامت كلذ ثوكمالوه- ةقون هدرضد ملا هريغو ل اين فر ملاذا ماالاقاهريغو ٌ 17 9 (

 ما لا ل- هرءافتك اوأناء_بنوك ع نم عفرلا نع توكسا|ب>وبام هل ضرءد دةىوارلان اف ان أبا ارطضاالو 0 2 :عو
 1 3 5+ 2 مد

 والا (نيإسملا نا سد

 عئارشلا عور فب ثوءط' ع

 ملْناو ( مارح لءؤوأ هلوق)
 ا بص قار تاك هل - ءاف أت

 ىف ىرك.لاذا:#سالا لاق
 بايىف بابعلا حرس
 رهاظو ةال_صلا طورش
 زيك عون هل ىدىاذهنا

 الف ها هلثمنوذلاناو
 ركءملانعىسمتلا ف طرخشن

 هءسدل:1 أنو تكحر نأ
 ءء هر كرما لقفةيفايصاع

 ١ لوأتملا ىلا لامك
 كن نما نعتووندو فور ءلاينورمأ,و ري_ناىلا نوعدنةمأ :منكتاو ىلا عتلاقاهبدت هدا ه5 3 طقارلا 1 لوأ 3 - 9 ١

 | هللا :هعياوأركسنم لا ن عدومنتو فورعملاب ترم لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ عم دودرم“ :ك اذه تانآلاو

 ا اووعس| اراهحرك-: :ا١ل-عاذان ؟اوهصانللا ل معب همأ» ا

 وهالاتال آو رذلا ىناوأرسك- 5| عيلع هرم +3 فقوا نا (هدس)ا نأ ةريثككلذ ىف ت.داحالاو مهلك ةبوقعلا :

 ْ لام دخأوأ هند هقانللا مح رود اك: الا( عظم 21ناآفإ ترد ءملاط :؟رى الاه -
 1 و . رريط قاسملا ىتخ تانود مير (عا ,0ن 0 21 نم عارد دو |هرييغتف ىأ نيعضرفوهف

 كل تا الل ا صرف دعا 3

 ا ا هسالن نهرب 0 !امىلا

 : وأ ىصنهلئامأا لةوو

 اهيعفدن كب حلاذاثو ذم

 هلوق) لءأتق لتقلابالا

 هملعت درفناتابكأ (الاو

 نككرمصم لمأرصبأ» اوس ىأ(اةلط مرك_تلاةدسفم مود هلوق)د>أ نماعئاوىأ نللوأ

 ىدمرغااو دوادوبأ ا ضنأ ءؤرو جرح نسا هناو رزم هيف عف ةراارامه ريصتيدودرمأعو ةرم صلال ىل غل

 ىلءءاوءالاه-رحو لو صالا ف نم. هوداكض را. عم »جرت رما|ىفالا ف قولا ىلا تغد االف تدث لدع عقارلاو

 ىلع نيعااوسلاطلا ىلع ةنيملا ن ناو مطاو مأو موةءامد لاحر ىعدال مهاوع دب سا لا لاا رانا فهو 1 اوكا انانا ءالاعدا

 4 بلع دما ىلع نيعلاو ىعدملا ىلعه: هلا ةءطدخ ىف لاق سو «_لع هللا ىلص هنا ىذصرتلا جرخأو بولطملا ا

 000 ذأ نء«ىلع نيميلاز ىدملا ىلع هذدملا ىج جاطةرادلاو هاغف- ههحن رم فد مرص هوس قنكاو أإكهأوق) كرت ىلع نومق' 7

 | مو ءيلععتا ىلص ىا(لاق

 : 00 1 10 ا 10م ل ل | ىل# ىكح لاق هنأ درودَمَو
 ا ا ؛ ماشا ليك د>اولا

 امل هددعتم قرط هدزع هلو: بموت ناألا نع اا كوأ هدم اع جدلا هلة رادر فو ل رم هنا عمق ءض هيف 5و

 ىهوىأافثشالات ذ- ةنأدقو اهادحأ تسر فنةرخوأ تعب قنازر كات ناكنيت أرماثاةناور فو هقرعص

 ىدما ىلع نيهدلا سو هملع هلل 0 م نو رغشا

 عزانتلا هذعع_درم مظعأو ماكحالا كوصأ ن نهلدأو عرش !دعاو نمد لفءةدعاقثيدحلاا زه م هيلع ٍِ 2 طول وأ ةيبصب ىف ا

 : ان هزه عقد 6

 ْ فكلاب رم طاو -الاو
 ىوعدلاهن جرتت مك دمدلا ىلا واعت ىلع د 5 ناكناو ركتنملا نع ايم

 ا (ىأرن هلوقب ملوي ءاعمتلا ل هتلالوسرت ءعملاقه:ءىلاعتهتلا ىضرىردشنادرعس نأ نع) | 2 لع راك هن ران 1 ءاقلا
 نم م ة>ىفةلهءّتسمىأروأالمأرمصبأ ل هلا ىلعر أذ 1 ليرصتلاةيؤرىآلابوحولا ىفطرت_ثالذا :

 | عتاتاطمرك :لاهدسفم عفدد_فقلانأ عما رص ا مح ىلءاسنةعرصم .اريغمولءملا كستوكيو راصبالا ا

 اردت 2ناك نإاوفقوةملان مىق>ىفافبرشالضاف ناك ناوءاوع ديد ال كال هنا هز م1 لقو فل ,كماصدناو

 نءدالؤ قوةمللان مهمدلاةءارب ل ءالاوةةناك_دم ىوامدلاهالاوءاو هدىوةءامىلا يدا ا دز ةاسل ىدحأ رسل

 « نوثالثلاوم_بارلاثيدحلا ال

 1 كف ناك تاؤهتل ازالموحطا همز هك سالا م انروأ ل-_:ةوف ناك ت اهرك-ذعةعاج فالة خامل« نم

 ظ ا | نب رداقلا نيفلك-لارم اع ىأ ) 5 ه-ذعاذممتدقو سس< هنالالفكاذرم_-غناك ناوراد--روست

 1 هللا لص تحتال ع اقدر طرا 0 ةاغو# عفا ثملاب دش -اهرعضاه ةمالا عد مهل تاطةوهف نيميسأا نم

 11 وأن اك ةريغ-د مارح ل _ءقوأ باو ةلروهو )ا 7 لاقاك ةعامجلا ىلع كد اولا ىلع ل_بو هيلع

 ىلع ةأزالل امال- د لعل ارالعرمشل بايو و (هربغيلف) ىنآلامامالا مالك ن ممدوتب دقاسملافال_ ةريبك

 | ضءده- هل اخو اضدأ عامجالاوه:_لاو باكا كلذو نيع ضر ةرهفالاو داو نمرثك أهبلعناةناقكاا

 / | ساننااةييهال_ر نءن« :لالورتو عشرا لل



 اهب رقا ةفيعضة 2 نيعااوةمهملا نعاهدممل هن وقد ةنيدلاو ةمذلاةءارب لصأ هئقداو ا ىوقركشملا بناحو
 اضأ هذمديفتساوالداعتيل ىوقلابناخلا ىف ةفيدضل اة او فرعضل بناها ىفةوقلا ةلا تاءذ-اهنم
 !ٍإ هيلع دان ملكى لعهحوت:نيهلانأاوةلضوةمالا فاس نهرو ولا هذموانمهذل ةرداظاا ةلالدلا

 ئأ(لهاهيذو هلوق) |
 هب لهلوق] لهاست
 هلع ىعدملا ىلءىأ(نيع

 وهئادهاثهباع متم نأالا

 تاكل ترده ند

 ىذر ةعيبلاة:.دلااءاوقفككلاممامالا ممم ةفئاطتااقرالمأ طالتخا دما نيو هندب تاكءاوس قدح
 د_>اولاءوءلاىف ارارم موفي رباك الاءاهف_ىل !لدتتالدا طالتخاهّمدد_كوناالا هد وتتالمهنع هللا

 امطلد_سافملا ءردو ملا هملاةءاعرتال لما ه_ءفو عاجاالوهخسالو باك ىفاهطارم_ثالل_صأال هنابدرو

 ىعدملا تا طا.ت>الاة لد نمهرفاملداة.الدد-سفملان ههيفامنأدرلاه_تواغاو كلذ ىف ليصأ ل صأ
 دحال بيعت || هنالثلل ال انالءامدلاف ضدرملا لوة.ةريعال هنأو ه دسفملا |: ىلع ةطصماءذهتءدتفتو.شاا نكجلا
 ىل (هلريءاومزل» ل هلوق) || هضرمىفىعدملا لوقعمس ملاذاواميفهلوق مودال ىعدملاناولاومال وءامدلا نيب ىوس د قلو هيلع هللا ىلص

 حاكما اتدثةنديماقأثا ٍْ ل_ء«ملاكلامناب برحأو ءامدلا ةمر1 نالؤ دنع ىمد هلوق مال نأ ىلرأو ىرحأ ناك مدر د نالؤ د: ءىل

 هلوبر غلا !ياعوالفالاو || مراق ضرر ملا ناله_ةوجفنمما انوكتىت>ىدملا ب نادلة رمثولة نب رقلب ةيدالو دوقلالياد كلذ هلوق
 نب راطهلوق) 3 ا كلتوود_«هلناك ناا عمهم هنايدربوقاسفا ارهشأ نهناكناو بذكلا دعما | لك هةد ىف د عمرف هللا ىلع

 00 ا نوكع“ ملط 0 5 ضل خال 1

 كاست ءاضبلاتودأأأ |( ل
 1 0 0 ١ 0 باسأن ماس ىذا ن مناوةطاخلا 1و ااذخ تاضيصق أ

 ركل راد ااناد الا مهن« نو.:دص«لاقو هل نيعاو ءزلب لاحاك-:ةأرم ا ىلءىدا نمن وادها ث يلع مقينأالا نبع هيب ْ
 1 سن هفذ هلاب ١ لكو نيِءاط درا, الاقال طاهسو ز وع تعذا نماناو هيلع نيعالةلوق لؤعلان مءاثمالا ال نارا ٍْ

 1 ا : ةنيبلا تاىلع مهل! لهأ عي جار ذنملا نب الاقوى متناثيدحلا اذه مو#ب لدتسراذه نمئث ىف مهفااخ نم

 0 نييمدآلا قود> ع رج ىف فاصس ل_هءاهقفلا ف لنخا هريغ لاق نال ه«.!ءىعدملا ىلع نيعأاو ىعدملا ىلع

 هلذي ممداوذالا ف اعساالوأ د أ نعةباورك لوكمذلاب «بفىنعقي اعقالا فاق سءالوأ ىفاشا  مامالا كوقك
 0 نءالكناهلوت) ْ قوةحامأو كلام نع ىكح يني دهام ىلا هيف جات دجال ىو ءد لكىفالا فاه الوأ دجأ نعرو هشااوهأك
 2 (ةئالثلا ١ ىلءاوعجأو ف اعسا مهنا اذاىفاشلامامالام_ممنو رخ [لاقو لا | ريف فاس ال عملا تف ىلاسعت هللا

 نيعلو دداشااعمنبعلاو ْ ىلا مريغودجأو رماسم لع ىفاشاا مامالا ب هذفاهربغفاوفلتخأو لاومالا ىف هءلع دما نال“ ١

 (قيبلاهل ق)ةدودرالا ىعدملا ف ا- لكذ ناف ثري دملاموعرهاظبا ذخأ ىدءوأ حاكنوأ فالطوأ دح ىف هياء دم لكى اهب وجو

 ءاهاوةدحوماءامأ | حّمفب |١" لاقو هلك كلذه- نأ لك: ناف قتعاار قالطلاو حاكرذا | ىلع فاحي هباكتأ رة_ةيزحوأ لاقوداوعدتنشتو

 هرخآ ة كاسةيتة امني ||| ىلع نيعلا نأ ىلا نيثد_كلاوءاهقفلا نمفئاوطو ةفين-وبأ ب هذو ةقرسا او دودللا ف فال نورخ آ
 ىشو قييماة._سن فاه !١ نمااكن اا ذدحو ىدملا ىلع درتال نيعلا ناو نيع ودداشب كحالنأ اوأر وةماسقلا ىف يداي هلع ىعدمملا

 + هلع ىعدملا ىلع نيل او تب د_>مو.ع هن ص عت ثر د> ىعدملا ىلعاييفنيملا نوكىف تدثةثالثلا هذه ١

 نب رشع ىل_ءروباست (|| باطما لسفناءالعلا ضءبلاقكةدئان» ظافحلااهدرةماسقل!قءالذلةضراعمارييضةصقىفةناورلاو ||
 ا|وأ (ند>ثدح) ركنأنم ىلع نيعلاو ىدملا ىلعةذدما ارد باطخلا لصفو كلا هاذيت آرىلاعت هلوق ىف /

 ١ نس>داذ_ساب ( هاور) هه تا هدنع عك هنا قرداظ دي.دىبأو دجأ مالكو رخآعضاومىف هبربعاك عد '

 || لاق ىت- ىفاث هز< ملام اهيزاحدقو فرك ةلءلجلا ف يناصتلا بحاص(ىيينلا) نيسملان يد ركرونأ مامالا |||
 أ| ةنسا|قءط همهذم نأ نيبىذلا هنالىأةنملاهل نات ىقييءلاالاةنماهيلءىفاشالزالا ناش نمامنيمرحلا ماما[
| 

 اك كا دك سدأو دلو 1

 مارال ملا تنك

 هم كاد ةقمن ىرذد

 امتءهقتناكوا م ها مرذ

 ىيدربش درحورس>

 هريغو)ةئام٠برأو نيسهخو تام ة:س تاموةثامثلثو نينا كر عمدرأ ةنسالأو هرفا اذ ىل ءدرأ] ىدصتو «دعوع

 ( نيبلاستف - 28 )



 (اهنوم ضءرقأول هلون)

 نيل اهةمزل هلوق امأو همز

 ةماقال هلوق) لمان لكربذت

 نكبملاذاف (لا ندب
 هاورعدو دفن ةئنب دما

 ىدولا ف امالذا أمس
 (محاميفهلوق) ميسقلاو
 هلو-ةو ىضاتأل عار

 د_هاشالع_ تارذو 311

 نملك ىقاعتم ه.هلوقو
 يعدمالقالاو هلوق) نيلعفلا

 طاةابىدللو هءاوص( ملا

 ل2 3 عحارو 0 الا

 عطقناهلوقفاباو همازلقام

 هلوق) نآلاىأ عازنلا
 ىل_عفاطء ( توهبتساو
 لا موةحدال هلوق
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 1 تءمسالس م اول كد قع جوصت» اوعدب دصقولواعمت ل> ولاتدث تدثوهاعدأف لحوم ند ضءد ل>وأو

 اهمفاتءانأ هت هدا ذكوءز دقو هعولو ه_ذح ركذوحنر امول هه هيف دملا نوك. نأ اًضد :أ| يعامس طرلسو

 ناك هنأ عملّوالا نوداةداومربع (نهىلءنيميااو) عورفلا بةكهل< ل ,طدؤذتهلك كلذلو مع ضرغ

 نموههيلعىدملاوارفخارمأ رك ذب نم هموهمدملان أر ردت املامهيؤنعوأ |.ييف للعاغأ |ماب فود نأ : ندع

 ىنخلل ىاناىطءاف فرعملان مرهطأ ةدوههمهئلص كوك ط ارت ال لوصرملا نأ ك_ثالرارهاظ ارمأر ذا

 ريع غىرودلاوؤسكلذنأ معز وهماعافحارشا|ضءدور كذا م هح وأ ل مأ اا دنع اد_دوره اظالرهاظلاو

 باطاءاهاغشدق وكن أن ؟مأ ال نكلا هبل سمة موهوهنمساطاسع هتمذةءارب لصالا نال( ركنأ) تن

 )| نومضع رقأوا ىوعدهملعت هج وت نملكوه فلا لاه م نيه مابه سقت نعلا مد>الا كلذ عفد هزم

 ةكمدعات يملا ىلءاماركنأ اذااموفيلضأ الدب ةماقال ميقوىمو ىلع ىديفذ كن ي-وداسفىلار ملام نيمرلا

 فاحالو لتقورا هك تمر ا ىلا : هقح ض < الو ىلا هز هلل هد وةهىوعدففراحنالو هلع انهرارقا

 آلورضحو أ ءانمااك# اغولب يدا نمالودا فى ارك كاذنال هدهشوأ -!همقدهاش الوز عناو ضاق

 لكن ناف هغولبل-_ءاددو> ولاه -فادفةدلاءملاب هنأ داو هّتناعره_تتدنامءسمالا نكم غول ركذم

 تدمتعاهل لاق ناالارضاح ىلعة_:د. ماقأ نمفا<الوهريغو للا نيب هيف مامالا ربختيذ ل ءاكريس اكف

 همامدال نأ هفادعقهتنمح رح هملع ىعداوأ «ملعدال هنأ هفاكذ لك. امءتيهداامنالهتتنأوةرحاظلا كتيب

 نْركتنأ طرعشد وهيلابيحأهفيلحتدن راواهمنقأال نك 1 ةذيب ىلىح دملا لاقولو ةس تو دم ل ةالوءادالا لاح
 انمتمأربأ ناك نافاهماطوداعناف قم اما ةام ل ةءوصقتا كلرتن ل بطب لن اف مسا ب اط,نيسميلا || (

 ناهي يَماَدْلا ف رلكتد نوكي ن ناو ر كشاف راحت ن ههدعانةماد هد هولوال- ةالاوىوعد 00

 ضارقاوأ ف التاو هءلعىتدا نافراك :الا قدا ةتاواث :رءاوهتالك ىلاوتت :ناواغأرم٠ ًاوحخوأ همصخهفاس

 فاحالو ه-,لعىداءأ مرأ بص غوض ىننب باجأولا دكو هباوجك ف لح دى هز النوأه ف هذ باحاق

 كات روس دمال صوص ماع 1[ نميفعنيمبلا وةنارما.فطعو قاةف-الاوأ موزللا ىلء اند
 فاتوح ىداني_هأ نيعود_هاشااعم نيم-ءااوذما 1! ىفاكىت د ىلع فاللا!ميق نوكب صن لانتدسس

 ل_هفتاس..ثالوأ هناء اوأ هلعف ىننا فاءاذأ قود رأا يع تءلا ىلع فاهلا بح وهنهتثا ن«ىلءدروأ

 ه٠لع اى هو هرم غل هف ىف ]أفاست أود مد: ملا ىلع هسفن لعفك اهفلتم نمض ثدح هتم» .مب وهنق لعقوهريغ

 رامخاوهقثل اهثروم طةوهطخكدكؤمنظ:نيميلاتي زوكودكآ هنالهأزحأوءاسأ استد ىضاقل ا هفل-ن آف

 لب وت ااا هن روتلاهعفزئالؤ هداةةعاو ىذاقلاهيز تريتعا ىل هت هّللاب هءث انوأ ىذا ةلاهفل - نمو نيادع

 احدت :عهلع دا ىؤاش ازوكالو فلل رانك اناهلطو رلادكو سومقلا نمتلاءا هذعمقدنالو

 اهيهمكح لفن نمو ىذا اداقدعارةربعاانأررقتاملهداةّدع |يارامت ءااهيفن ىلع فل< نأراوملا ةعفشب

 فلاحلاةينتربتءاريمأو وأ همصخهةلحوأ هس ثنا : غل وأ هتلاريغب ىذعا 9 !هفلد نموانطايوارهاظهم 1ع

 هلذعل دفن اف قتعوأ قالطد فيل ىذا أل سدلو «_:.عما 5 للهقو اونناءاضةةءالاو ةيروتلاةعقت ف

 ةيملاةماقا كلذد_ءبىدمللف عازغلا عطةناةدودر1|نيومل نع دما لكس وأركنملا فلحاذإو مامالا

 نيمملا قس صىلع ملاك القد وةيذاك ىل < هندي لكوأ ةمئاغالوترضاحىةنيباللاقدقتاكتاو اهبهأ شو

 ناسنالا لول مةدال هنأ ث.دحلان مد رفتساو عورفلا بتك هل لد وطل.مفتامهمىقادتنامو لوكدلاو

 ع بل نان هلع دل ىددصتوأةن هلا جات لد هقدص ن ناا!ىلءباغناوءاوعد ص >ع هيعدنا مؤ

 اهدر>عىطعأول هنانهاوعد در>عىطءدأل هنوكا قة لجو لعمل لس ندر كذيذ هيلعمتدملا

 اهننامص هذكمؤ ىعدملا امأو همدو هلامنو صن ناهراع تدملا نكءالذا تهدتساو مطاوم مأو موقءامد موق ىعدال
 لدا !فنالخهاوعدإ ىدملابنا ا: فءض ىغركت أ نء ىلع  نيعلاو دما ىل ءةندملا توكة كحت ا لعق ةئدبلاب

 بناحو



 لما هدعءامل لد اهانامهدثأ  (؟6٠1) لوق.نأك والات اك(مييلااوهذدواهابامهواطعاهلوق) «نوثالثلاو ثا اذلا ثردحلا»
 داعبىأ (حصفهلوق) 1

 لاَدنالاو نيملسم ىرمأباو رغترافك رو هناء> ىحرتدلوا حطم ناكوأ الام علب تدهن اعد قدوهرادءاودق
 2 الذ ءلءةامأ 1 أءلا 4 8 0 : 7 3

 ِ 11 || 0 اامهمظأو رنات دغمضراءتاذاةمنارلا اهت اهل ىلءريها!نهنوهأ هآر قرغهءام ىلا ةكله هران نم

 ةراحالاو ف زاود ىلوالا نة ةرورضلاةلزف :لزفتةصاخلناوأ ةماعل !ةحاملا ةسدا لا عساتلا ح رش فاطوسم 1010 م 0 ا ةرداهلق ىتااةريظن ىهو هسمادللا امهفخأ باكترابار رم اا اس ل |( ولالا لل مدس ةساقلا ايلف علال 16. ماقام
 كردلان ام_ضوندلابسدلاعمبنهاسيفامعمةلار لاول هلأ ماييفام مدل هولاو ةدودعم عئاذاانأ عم

 تاكناو هحادالز وح برحلارادبةهيذغل ا نم لك الاكو نب دع لا لصأ مربي هنالتضفااريغ نعزجعا اريثعد

 0 ماعط همم

 تود# ىلا كلا كوع_فاملا ١

 ءامدلاو لاوهالا أ

 101 اكول ى أم_هاوعدب

 م اهلادنعأش ىىدانم

 ه4وذد دوأ 5 ذب

 00 «نوثالثلاو ثااثلاثردحلا»
 ىأع انة هالعانتمافرح ( )لاقل و هيلع هللا لص هل اكوسر نأ !مهتع ىلا هت هللا ىذر سا مءنبانع)

 مالكه اعل داك ه ري غع وقول عقيسناك أ وأةادضلار وهج هراء اك ط درمشلا عازتمال باو ملا عانتما ىذعتقي

 دارا نالالمأ مهمواعدباوط ءاءاوس ضعب لام سانل| ضعي ىو عد عقوتاواضدأ لوالا ىلهلاك_ثاالاذكو
 ماوقأ لاو «أ لاح ر ذخالمداوع دبس انلا ىطءدول ىأ مااا هعفدواهانامهؤاطءاموق لاو مأ لاح رلأ ىو عدي
 عانتمال عنتم هلع معدل لامذ_تأنأَك شالو «..ساممالذ الا عضوم ىوعدلاعضوف م_هءامداو كةسو
 (لاحر ىعدالمهاو عد ساذا | ىطعن) نيلوةلا ىلءاذهول نعد هذ كلذ نودي عق.الوهاوعديىدملاءاطعا

 كلذ ص تال ىفاثا ارا نايبهااوأ ل والادب رأءاسنل ا موب لب وقنانممهنمنوغلا.اوأمدآ بر وكذمه
 (موقلاومأ) سانىدالهءاو ركلذدب ؤروبسط م_مأش نمثالذنالاو رك ذاغاونءذه نه لك ىلع مهم

 هلو5 فريهز حره هو نهامشد مولا نأ ىلعرداظ ل اد

 ءاسنمأ ن-صح>ل 1موقأ # ىردألاخاتساوىردأامو

 5 سدل انهن 1و خدن ابدرو وق ضراب سداح مت موقت كون ىف اراه ذا نيب رفلا معد ل_ءقو

 يعدااىف بااغل |ناامومعن هنأ ىلع ءانن ١,3 م كاد رب ري_ههتلاةمكحوهنآلا ف ف راك-تا اوف ةندرقل لد

 رم يقدارت ىلءوام_مقبلاغلا اه_مدنرباغتلا فىعارفو أر ماوال_ح رذوكب هيلع يدااوال-- رنوك.نأ

 | مهأءامدلا ىنعأ اهنأ عم ءاورلاهذ_هىفاركذا يلع لاومالا تمدآ(م_هءامدو) ةرامعلا ىف نذفتالةرباغملاف
 رسدأاهذخاذارثكأ ل اوءالا قتاموصخلاناله_.فسانلا نيب ىضقدان كرااهنأدر واذلوارط مظعأو

 |: هىه (نكد) لتغاايءاصعلا فام_ضأ اهيفىدعنلابةاصعلا ىرت نمو لهسأامبلا ىدنالادادةماو

 هراح ا هادؤمرهىذلا كاردتسالا ىنءم هد ىتحتاهثاو ىف نيد اهءوقو نماهنونأق ىلءاظفل تأت ناو

 وهو (ىدملا ىلعةئدملا] ىيدملا ىلع ىهو ةذدسنأب نكل ةدرخملام_داوعدبن ساذلا ىطعنال ىتءملاذا أرب در هيل

 1 ل_.قنادو زل_سأول مهن همنا د هرقل هنيمدقدصتهىكع هيلع ىدملاورداظا افا كايف ضارعأر ك ذب نع

 ا ىئدءوايعدمنيعزاذ:لان ملك نوكي دقو « مناة ةذدي فاكرالو هذمتثا نم ىلع درلا ىوعد ىف عددولاو

 ىا اذافة_هزلمنوك_:ناىوعدلاعامس طرشومازخلالاو فيلكا امهطرشو فااهضأا ناك هلع
 همزلب هنأوهيفسلاو ىلا مادا ءمزلي هنأوديشرلا لود ىح> عمست نيد قاةدتساوأ ةمدوأ عب وكب نيعشالم
 مل--ت1!موزلركذ بحل طقف عازم عطقىدملادارأن ا معن هل مزالالاءادالا نه مذتممهنأو يسارا ملقا

 هنيس نع ىضاقلا هلأس ىلا همرل ست همزأب داز وهلاق ناقه دن وهو لقد ناواناو د6 هع.ع وهوىلا له هي فكيو

 هنأاورو وأ باوح ىتدال
 فندم يدا هدام نبا

 الو أوق) ىيخرب_ثماللا
 قرك ذامىأ ( كلذ صد

 ديوتدو هأآوق) ثيدلا

 (سانآىدال ةءاوّركلذ
 ةراشالل عملا ةغيصقأو
 ىلع داو 0 مادةاىلا

 لاثاك ىوعذلاو كالذ
 تر وهلوق هقرع نا
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 تارورذلا لوألا هود (

 | طرشم تارو._طخشلا عرش 5

 تار واهلا ىأ (اهص
 تارورذضاان 0

 انرلاو هلو ة) ل_هأن

 انزل جرخو ىأ (لدقااو
 ناحام.ال امهئانل(تةقلاو

 ٌ بحيو هلو ق) هأ اركالاب

 ءأ افلاب (تد طفت أر ما ىلع

 انه فاذل فدك الأ
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 صخدثىأ (طقد رهلوق)

 اند هلل 53+ رح ىلع

 تورع ىذا هنأ 0
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 صا أرهت 8 نا كالذي ٠ْ

 لقتنا ناوهل_:5 طئا 2

 هرهغ لد 5

 اورىفو«.اءهللاقاش قاش نمو ههللاراضراض ن.هرارعضالو رض ال دعب

 مرتو هذعهللا يذر ركب ىفأ نعى اوم رك اموأا_ سمرا نه نعل سو هرملعهللا لص هناةباو رىفو هيلع ||

 تاروا#لا جمتدارو رمضاالوالادعاوق لازب ررضل نأ: دعاقي قلعت وهن وسهيلار طضاا1هنأف هل و ْ

 كد وب ثءحار طقمار لا عولوهلتةىلاىدأن اولئاصلا عفدوءارك ل0 لالا فالت اورفكلاهماك ظفاتلاو ا

 لانا | تن.لاومأ هل - جنمناللا هلا رقناك الاولا- لا ب>اص هقرعم عدول تي هلو مال_باا دمعنبا |

 ةحهم ظوؤح لد دا امتد _ىفمتال هارك الابناحاس الام أف لتقل اوانرأ او رطل اة>ههنمعرشلاو غن

 رضلاة شاش ااهءشلاومار ىلا لكابعسوتل اردو 5

 )واهمداص لد عقب عقبملام شرالاه..داص ىلعو ترسك اهرسكرالاج رخو هرجع رانندعقو ولواّمعكو ١

 لو رد3ىفاه-تأرةمم .متلغدأ ْ

 هي ةقرهدسانأ خب رجل ءاطت اتا دلك أما يذفوردقلا ب>اصطبرغتد ن نر ملام طن رق ::سرالا ٍإ

 هللاو د فاش ن هوهنناهرضراض ن مهنا ةأنقاش

 هنأف هرفءاحأم يوقع فا هذ 5 افءضناواهد:سوريااد .عنب|لاقهب رك ءوأانمْومراض نهنوعلم هيد و

 ةدغاتااودوهنمانتُمأ» أ ام ىلع ماك::اف هل مااكمااوثيدملا اذ_هررقتنأد_«ب ودعاوتلل قفاوم
 فالانهزايدتاع اونأ عرج وسيعلاب درلاك هقفلابا اونأ نم رثكامءاعىئءاد : ولازب ررمتعلا نأ رايت
 0 ءاونانر لاو كلذرع غو ىرت ملا سالفاورب رغتااو طو ريشا |فصولا

 ل لاتقول" ال عفدو ةانمقاو مالا س صو فاتملا نا هضو تاراغكااودو دحلاو ص اصةلاوةمستلا

 اتا ١١ مامالالوتاهك.اس ف جرد نب اهوةم .ةلاوراسعألاو بورعلاب حاكنلاهنسفو ةاغملاو

 اود وزءال- راهرمأتاوفرفسأ١ فار 1 تداةفاذا امس .ذاهبباحأ دقوعرتارمآلا قاضاذاهشنءهنل

 ىلع عقو ع  طةاعىلءبارذلا ندا ادام ني دل ا ةلومدللا قال افاوأ نهءوضولاز وك ل_هدهناىو

 فال هناس مله سياج ملا ل هءامدال_صلافلم.لارم :ككقاضرمالاعستااذاو هراهسكءمطو بوثأا

 مريح رح ةطاب 8 طم مخ بصغؤر خلاب ةمقللاةءاساو رطضللة د. 1١. لك أزاح نموا ممءاهصتتن مدع 1

 لاقذالا لك آو طستلا ىلا قتربالوةر ورمضااردق ىلءداز ناو هل جا: هعامل ا مع:ازاحاردان الا لال- هذ

 ىقوظعأ رحنالا هك ارطضإل لال هنا لو هيلع هللا ىلص ىنل|ةتي مانع اه هني ج رخوهكلام ل ي>ام

 هنكمأ نمو هرلادسردةنالاةتءملا نم لكأت ال ارطضااكاهردةبةرو ريضأل د دأام ةمناث الا ماعد زنوأ هركملا

 نم هعيمل الفاعل هذخأ حاد مرا تان ذخأوعب 2 ةااهلز وكاله. ردا اطار وعدل

 ددعت حام وهيلعدصفلا ف ةوتبام هتم ديالامالااومع ١ اردنهمشكت الثات د مفة:أرما ىلع سب و هيفأعد

 ىوذسالاو كيسلا هبمزحو مامالاهنحرصاك ةثابر 2 نيتعمح عفدناناندحاو لحب عامجالا عل 0

 وف لل_هىالا ادد ٠ نء جرحو هيداصي ىذل ار دقلا ىلع دايز ءان ةاز وال ن 5 0 صال بلك |ءأن :ةاحام و

 «هدئاف# ىندالاعمزاح مح ه 4 -- وزلا عم هيف صخر علم اوءاينغ الالتزام ءارقفا تحبأاهنافانار علا

 مار الوات جبت ىهومهيتلا جنو رضدلل ه- عوتمملالوانتيف نأ د هغولب ىهوهرورضةس#بتارملا ||

 كوضمنوىول 1 اهرهشك ةةدزوربااز همو هش ةعفنمو مار لامع :الو هق هو ليد درك وام ىدو ةداحو

 ررضأ|ةدعاقأ هديقم ىشو لكمسا !نبالافر رضلابلازبالر

 ىلعةرامءأأن كيرشاامو نمد كا فرار مادبا مام الاور رضنالن ككولازب ىأ لازب

 ماهطرط ملك أرالو هنقحاكن|ىلعديلارا هحأم- ءو عودا عضو ىلعرا ار اما مد ءوديدملا

 تردكادرس.الاهذععق دات لو ةرجتط ة سولو هسالصا همز, لهريغكلموأ عراشل طئاحلامولورح آرططم

 مجع١

 اهعمناك نا 05 .ممأ | ب >اص ىلعر ةلوك ا 1 ةيفهرسكالا جر

 الا ءطولار ذهتولو كحال مامالا لاقو ريدع» ل قو ررضا اي لازتالر رضا انالرهةس ل .ةنهريغ لتقل ةتناناو

 خسفلاو لئاصلا عفدودود+اتءرئاذوا اررض مظعأا هدحأ ناكولام كلذ نمىئئتسو عنتماءاضفالاب
 تاص>هري_غةرصمعطقو ه.لعهلاتةورطضااريعماعطر طا د تأونيدلا ءاضق ىلءراس-الاو بيعلاب

 ى



 ناد

 : هل |بهذامدوتي وررض ال ثدي ع موهعبأ _أ ىلاعت هللاهر يفاشل !مامالارمغا . يعنهز ىلاثلا نال

 1 اضدأ هدب ود وهص صخب ىتءم ضل |نم طدشتسا هناةيأو هالاةدعات |ةتنع ىلاعت هللا ىذرىذاشل امام الا

 ٍ ص+و أب ارتةيعوأ ضفنكو ةرامعلا نءز عراشاب ءانءااتال آعضوك ريضلا نمةروصزاوج ىلع مهقافت

 0 كرم أ ناولو ررمضضلا عانت ءارارضالوررمضال يد رهاظو هتلقعم<4_:ءىنغالا هاذه نافذ باوثالا د:

 1 كنمتأان مى ةنامالادأ ثيدح ناك نموهلةةدولوهمؤدز و نمدونو لئاصا| كلذ نمصخم نك

 1 داثال هةئامضىف هفئهترصتنا نادر ناخ نم نالهانعم نا ىلع ءاالدأدنعالو# كلناح ن هن الو

 1 زاحأم نءوهلاعرُتك أوأهل سلامذخأ نءنئاملنااغاو نا سدا هة> اأو هن بقوءام ل'ءبقاعن م

 | |وأ ب ابرمسكىل اىدأ ناو هطو رمش: هقسردق هذم_اينأ هني دملاعر فطن ئادل هنع هللا ىذر ىذاشا |مامالا
 نذأ لو هيلع هللا ىلصهناهدي رو هةلردهمهد وقر نيدملا نالررمضا | نم «فامىلارظنالو رادد سقت

 ولأ آعسضوك هلوق ا 0

 نيطظورح نهءاتملا : هر وعين دوال سدل هن لص لو نورعملاباددإو واويغ ,امهلام نهد :ثايهراس عمأ وف دام

 ءان.| تالا نءامهرتشو | سدا دةنيس هنا يرشلاهحولا ىلع هءاعهن ىدتعاام لثع«ذمراصتنالاه-و ىلهناكناالا لءة هب رمنءأ ناو

 عراشلا ف ىأعراشااب ا : . 4
 : ىرخأو سامع نبا نعةفرهدقدرط نم (ىبطقرادلاو) عاطقن او ف هضاهداؤسا وأم معىلاهذهللا

 ا ىمك الاك(امهريغو) امريفْكش عم نكس اةرب ره ىبأ ن ءىرخأو' منع ىلاهت هللا ىطر ة شئ اعن عكا ذك

 دزع صح ةيعوأوأ بارت : قدرط نءربلاذدمع نباوال_.رمىناريطل او دهس ىلأ ب د> نم قوملاو سم طرش ىلع حرص لافو كرانعتالا

 ناو رئاح هنا باواالا

 ىضرتماصلا نةداءعو ساءءنباثددن م (ه-امنباهأو رنس> ثب اح اررضالو اىبطالو ءاددعا

 باح هنأف ةرامعلا نهر

 وأهلوق) نيراملا رضأ |اوهو(ادن.ه) مماعىبأنباه:حكءالذكو بيسملانبا ل.ءارمريسو هلافوىازملا هثيدسن.دحو باسعلا
 ثونلاب نان 3 ١ دقو ىهصالا سذأنب (كالام) هللادمءوبأ مظعالا مامالا ( او دو) دحأهدانسانمفندح مل ىذلا ل هتملا

 ةلص (ذخأت ناب ه أوق) اال رم أ طوملا ف )ةثامو نيء.سو عست ة:سلوالا عمبر فت امو نيهىتو ثالث ة:دلو فيل أداب هّتجرت تدرفأ

 كش عمنكل هلوق) هنذأ ا فاد ريا ا دمع نس |لاقىر دخلا (د.ءدانأ طقسا سوهيل هنن ىلصىبنلا نعهمسأ نعى نب ورع نع

 امهلطظفل 1 05 ْ فذحام لدرلا نا م 1 3 نع 0 و نمدتتي الوقار قلو

 رص وارض“ ١ ةفيعض (قرطهلو) ناكوارىأ هنم ف 1 -اموهق نيماوصألا د:ءامأو نيئدحلا دذغا م دو ىلا هع اهدانسا نم
 ١ اقودل_هتم هوح ونمىنطةرادلاو دنسأ لاق يح حالصا |ناهن حرصك (ضعبباهضعءب ىوقن ) هنا

 || هباوجت>او لعلا لدأريهاجهلقندقوهنسع و هروقباهةومجوهرج و نمهدنسأ هرملاقو نسح يدع
 ا لدتسا ن#داصخلم سمن | فرعض ريعم كذع وهف ام ءاةهدعو ُثر داحأ سجن ىلع رودم هَعفل ادوادوبأ لاق د

 : تعضنا اذاقداسا اريثك ثيداحأ ضعب ىف قويمأ |لافورارضالو ررمذمال لسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقو دجحأ هب

 ا هره-هب ريح نيلل| نم «3 ةرط ضء قامنال هريغأ ن..> هنأ _-ءذالذب وتب وقف عضاهف ىاا نماهريغىلا
 || ةلصفنملا دهاوشلابىوةردق طمضلاةهدنمفرعضلاوأ َنيللا ثردحلاذادضاعوذءني-خ وهف ىوقنو
 : دقدهاشل كلذ ءتءاورو هتداهش لمقتالد ءراصارك زمدحو اذا لو هل اكدن لمع ١ ب امهد ردعلب ىد

 | اليلدامهترو ريصىلعناد_ضاعتبواوب ىوقيفموعوأ هيآرهاظهةفاويف تيدا فءض:ناكان آرق نوكب
 ١١ اذاةتيالاد.ناسالا كل ذكفايوقناملغد نافرعضل ثمالا نهوهريغ .وأ ثري دملا كلذ ىوار نعة:1نوكردقو
 ىلاا هادا تعضنااذا يتسن نيتلق ىفه:ههللا ىذ رىذاشاا مامالا لاق 5 ىوقدانسا امنه لس تءدعجا

 نمتاعامل هيلءدودرفهاور هنا «-.فهلوةو هل مزحنبافيءضتاماو رئاظن كاد و نيتر هاطائراص ىرخالا
 ىدن ورعقد رطنههدنسملا ه5 ةرط ضعد ىفءاح و هءاذعلا جادتحاو ثد دل هْعَأحالطصالهتفل ا

 55-  ب ب



 (اهلبق هلن ملام هلوق)
 هلوق) الك_:سملوه-ةم
 هلوقىأ (ةءلكلل !عنعدرو

 هلوق) لا لءفن«لكذال
 ىأ (ةل_برملا حلا صملاب
 ىأ (مل_-و) هلوق ةماعلا
 هراد مدح عزعال سد دوس

 هراد- ق همدش طرأ

 هلوت) جلا هيلع لمتشاامم

 (حلارارذالوررذالربخو
 هو ررعضالري_دربال ىأ

 عضو ل_-رالو رارض
 هراد راد ىن همك

 فاضأ ُثءح رك دامي

 هذع مق دنأف راحىلارادد

 اصم2نوكرفلامتحالا

 ىذلارارعضالو ررمضالريدلت

 لجرألو هدايز هيف سدأ
 هلوق) فيعض هنالملا
 ةقاط ىأ (ةوك صتفك
 ىأ فرشمءاشة.!ءنو
 راخلا ىلءلطم

 هزي هىلا«ت هنالاسييلع هاب ضارغأ ال هلاعفأل ةوم ك للعلا كتف هاوساعدتاذيهئانغتسال هلاكو ىلاعت

7 

 ْ ةد_.فةلاودررداانال |.ةنىعارتد اغا اواتا ثا ىعرن حلا داأثاو ر..ادلاه هامل اعرش دساةمأو ر رضلا

 :دعاق ىلءينءماذهو امهنبةطساوالت اضيقنام_مالدهط دا اوه ىذلاعفنلا تاءثامزل عرشل اهاغن اذاف
 ءىولمنآرقاانالو هذع هزم ههتلاو تبع هل هل ءالالءفنال عز لوقف لاعت لدىلاعتهتلا ل ا« ذأ تأ ىهو :_ءاوصأ
 الكس مناك ةلءاإلمؤ لءقن هلك نالال ليقو باسحلاو زين_ءااددعاوهاءتاوك ىلات هلاعفأ لرأعت نم

 كاذناو ةيلكللا عنعدرو لاح ىلاسعت هللا ىلع صقذل اوهري_غبال اك هنا دباصتأن توكيف اهلمق هل ن كد ملاماهم
 هللا عفنلالمهاكو نيغلكملا عفما دوعتاومب اغك< العم ىلاعت هلاعذأ نات .ةعأاو نيقول_للا ى-ىفالا مزل.ال

 ةدعاقلا ىلع عومعلاا ذه هب صصخ صاخررم ذي ص اخ لئاددروو) هنأ اضدأ لءو ئه ىلع ئ# هثعمس نأ ن ع

 هري_غنم كل ذ.ىردأ عراشلانال حلاص|هءاعرىلا زن, -رظنالو ماعلا ىلع صاخلا جدة: نم هراوصالا

 نءجراخلممل-:وطمالكب كلذ ف لي_همفتانهحارشلا ضءءاو تالماءملاو تاداعلاو تاداسءلا ىف

 ىلاعت هنم لضفت ىهاسغا ملاهي اعراس نطغتل | جدني ىشراظنأ هرف ناكناو «:ءتضرعأ | كلذ دوصقملا

 ا | مد مه دم ىلع ىتءم قاطدالا _؟فرتكستلا نمناك الاومهملا_صم هن اعرب > وف مهفاك ىلاسعت هناي ةلزتعملا

 ىبار]- هىاملالاصمىارثيح عرش انأ ىفددرت عةوو هدمقتو لدعلا نيس#راءتعانماضدأ لطاملا

 ْ لك ارظن ضء؛ىاهط وأو ضءبف اها أو ضء.ىفايتلطهوأ كلذ ىفاهطس .وأو أطاع ميج ىفاهقلطم
 ظ (ملو و باكل اهباعزليادو ريخالاههشأوةزكمتاهلكماسقالاو ليقمطاح هنماظتنب و مهكصر ال لك
 1 أةن لاو لا صموأ ةلصم ىلع ةلمّتشم ىهوألا هنآ ن مام لد ريثككلذو امهيديأاوءطقافذ ا.-صاصتقا!ىف

 ٠ | دتمبال ن مالا عاجالاو كماحرأ متهطقكلذ متاع فاذا مكن اجمل توأم عىله ةأرملاجكدتالدإءاريضاح عس.الو
 ا موهنعو هزعهللا ىذر كلام مامالا كلذ قمددشأو دسافملاةردو ملا هما ءاكحالا ل1 هت ىلةةبرهاظلا ندهن

 || فداحو مهنمرثك ! اهات هنارم_غاهب نول اق عملا لد اهب صدخخ لقيا ىو هل برملا حلا كملاب لاق ثرح
 ا ا ديعلا ناهري_غو ىذ هربا اج رخأ منموةم_صولا ىفامخم ةصاخروص ىف ةراضملا نع ىهتا اهخسل اوثآرقلا

 ا نءوهلوقىاهللادود>كإ الت حران! | لة دف ةيصولا فر اضف توملاهرمضح مدس نيم هللا ءاطب لمع.
 1 لاقةء-رلااهتمواه دة. ل تاوةلطاباقةراضالاف ىأامق الا ارا هلةدنهدو دس هدب و هلوسر و هللا ضد

 الاه دعلاتفنأتساع طولا لءق ىاط ٌحع جار نمنأ ىلا كلام ماءالا ب هذ منهو ارارضّنح أ او ىلاعت

 اعورفلا ف ةطوسمهءاكحأوءالءالا|ممواقلطه ىدتنو رثكالا لاقو زرت دعل !ليوطتءاهتراض .دصتاذا

 ْ |« هيدنت ها دج ةريثك ماكحالا ف ررضلالئا هوه دلون هلدولو مالواهدلوبهدلاو راض: ال ىلا هت لاق عاضرلا | هنمو
 ا | ع انج حاباف هرادسف هءشخ عضد نأ راح مكددسأ عنعال عمص] اريدتاف لو هيلعهللاىفههلوق ف اوفاتخا
 | |ادفه-لءاه هركهرادراد> ىلع هع :وذ_ج عضدنأ ارا>ال مد لاف هزع ىلا هتهللا ىذر ىقاشلا ماهالا مهنم

 ٠ ثيدح عمرارضالو ر ضال تي د1 كلذ هل سدل دب دا ىفهنءىلاهت هللا ىضر ىذاشا |مامال كامو ثيدحلا

 نم هتمدقامىلعلكشب دقتاةناف# مارح كاع كل اومأو ثد دحو سفن بيط نءءالا مله رمالام لال
 ١ امم ول كلذ س ايفا ناكت له صارخ هنال هراج كدأ عنعالرب ص لذ رماسع ررضال موع ص رص

 ٍ راد_-ىفةمثخعض,نأهراح عدحأ مزعالىأ راجلل ع_حاروراد-قريعذعا نأ لامتعانمهءلعلهتشا

 ا هريغو إسم ئرما لام لالو ررضال موم«دان ذ خاف صرصختلا ىلعىوةءاللامت-الا أذ_هعموهسفن

 ىءلارباجهيغف فرعضهراح راد ىفةم_ثعذو ل -رالو رارضالو ررضالري نو < خه ىوق أ اسهال

 ا ىبدملانب ىلءو نيعم نب ا هءاحصأ كلذ ىلع هعبتوهتساور طقسامه_.هذهءوس نم ىكحو هنييعنا همدلقف

 | 1 -001فرصت نيد هيممار ةزأتيؤلددشا عن ه-ياعىع_ثااوىروثااءانئباود تعملو اعريغو

 (كلاناب رضأناىذاشا|مامالاه_كاراف اسهريغو فر شمءانة ديلعتو وك ح تفك راح رضي اع هكا

 ا
1 
 ا
 ا
1 

 هعيدو
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 فوغ ن هرعت, ىلا همس لا دلا,هغأ نةمهووةلمهملالادلا ثوكسو مهم اءادلنا مضب(ىرذخلا هلوق) «نوثالثلاو ىناثلاثتدحلا)» ١

 نمىأ(دحاءاده نماضيأ اما ع ناك اك- امهابأن ال هلو3) ىتر رب نهي |ن مح ىلا ةمسن ل بقوجرزمللا نءثراحلانبا

 ءاطعنباو دهزلاوءاضدأا ماةءهنقب ىةظالوالاد.نملاو لا مسأ انما لضفو سفنلاو ددا < مهوأ اراتخاإ]

 اهنودنوأ ةردقلا عمهل ه2 ىف دهاز وهر لوضضذأا نمئثهل لصال نءممهو ةدداد والعدل نال ىفاعلا

 اعأءالعلا فاتخاو سروأآ ن هدهزأ ناكزب زعااد.عنبرعنافلسا| نم ريثك لاقاذهو لضؤألّوالاو |

 ىلاثا | ةفثاطو لوالا ةةاطت رفا. هرتوأر يلا لعفا امماط لضفأ |

 «نوثالثلاو ىناثا|ثددملا» 1 1 ١
 ىضر)ةل مهما لادلاب (ىرددنا) حرز منا ىراصنالا(تاذسنب كلامنم) نانس ل .ةو (دعسد. ملأ نع)

 مهالضقور اصنالا ءامدغ نماذهدرهسوبأ ناكو ' دحأ دهش نماض أ اباه ناكداب أن الام مع جنن (هنعهللا ٌ

 ثوع.سو دامو فاأهلىو ر ةريثك نس مل_ىو هياعهللا ىلص تلا نع ظذح ممثاماعوةب اعلا ظافح هو |

 نءهعاج هنعىو رو نيس#تو نينث بهل سمو رش ةتس:ىرادهأ در ةناو نيد رأوه:س ىلع ا مما ةفتا|ْ د ا

 هللا ىل_عدهلل لوسرنا) نيعست وعبر لوقر ثالث لءقو نيءمسو ع رأةنس هب دملا فول نيعياتل اوةباصلا ا

 عم-+لا:ىرهوملاهلاقاذكع فلا فالةوهو ىنءعهراضو هرمض نم هلَوأ يدك (رارنضالو ررضال لاقلسو هدلع

 ريغلابةدسفمقاسحلا ىف ائا اوأةاطمريغلاب ةدسفم احلا لوالا ىلق ئاقرفامهس نارو شا او ديك أَم امهندب
 نءالاقو قملاب رامصتنالاو لئلا ابءادتعالا ود ريغن «هم-اصر رض دصت:امهمم لك ىأ ةلداق ما هحو ىلع

 ىلع هل*ديملار رض كي خأ ىلءل_دنالل والا ىنءذ لءفاارارمضلاو ءالاةمب رعلا لهأدنءعر ملا بدم»
 عرشلا ففتنم «ىفنررمضلاناىنعملال تو هلءقامم بن رقاذدو دحابدحأ اراض اليف اثا | ىنءم و «نيقلا

 هريغ ىلع ل_خش نأرارمضل اوهن وه عفتني اءار رمضدريغىلع ل ةد.نأر ريضأ ال .ةوكال ذك ىدرمغب هلاخداوأ|
 حالصاانياوربلادمعنبامهمهةفئاط اذه رو عونمملا هير رضتب وهرضدالام عنم نكيهل ةعفتمالاعار رضأ |

 دركوهو هر هرق راح ىلعو كل ه,قهعفذمالام ىلا ء|أوةرمضم هرق كلراح ىلءو ه«غئمهفكلاملوالا لءقوأ

 ارارعضا هب رمضأ ن هرارضأ الو هاو ر فون دحلا ىف ىنءملان .-هحواذهنا داو ريغ لاقناوليادالب كك
 اهرك-:أاذلو اة دكالو نيث د اوءاهقفلا نهريثك ةذ_ساأ ىلع ىهوحال_فلانالاقو ار ريض هن ق+أ اذا

 لاقأط ومما خت ضعب ىفو ىنطقرادلاو «--امنءب|تاباور ض٠:ىفتءاحاهنانمه-فءهباسطرمصتناو نو رخآ /

 رمت ترد ارهاظوانتعد رشوأ اننبدفىأ فوذحالربسو ىنمع رضأومذ ل:ة.كاقو مهضعباتنأ دقوأ |

 لبكوةتكنالعفراابو رادلا فل _> رالو < ىفالا مت ىلا فايس ىف ركنا !نالل ءادلالار رمضعاا عاوف أر ثا

 ةيلكلات سا ىأ جوزدد-_ءلك امو_ف مومعلا نعى. باسفالاو حفل اعمكلذلوةتالونال_-در '

 نك.ملالاو موهعلاىلعباسأ أب محال جوز دد-علك لاق نه ىلءاّدرمومءأ|نع ىف-| باسو يف ةقداصأ ظ

 ىأاننيدفدحاب رامضوأر رض ل ءفالوأ قاحلاوأقوملاله_هاذااضدأناث فذ_>هرفو لطاب ودهدجوز||
 عسل ىن-تنبال ىحلالارد_ةلا كح هنال عرششلاب ىفذل اند قو نصنع صاخ يسوألا اعوذ قل ٍإ

 لول ىنئتسااماد _عاميفررمضلا ىنئنااغاو اعامجاع ورشهودو ررضت اب وة-ءااودود لا نالرك ذاع[:
 هلوقو جرح ن منيدلا ف كءلعلءجامو منع فخ نأ هللادب رب رسعلا كدب ربالو ريس كي هللادن رب ىللاعث ||

 ه-رسصاا|صوصنلا نهكلذوأو ةله_كلاةحعمل اهيفيثملاب تثمر عمعلا ثردحلا ف _بوه.1ءهليأ ١ ١

 رامخالا ف فلدلناعوقو مزلاعرمش نير فذمرارمضالاو ررضل نكي ملول ةمملسملاو عفن لي صحت ىلءنيدلا عضولا |[ |
 اريسخالاهبنظد الن أوهضرعوهلامو مد نهم ن مهلا مرح عم د ةذاضدأ أو لا وهو هر وك لااهيعرشأا

 نك مظلم رت ىفءاحام لكن ضع: ىلع كمه مكمل مارح كضارعأو مااوم رو ءامدنضيأ عص دقو ١

١ 

/ 

1 

 . و
: 

1 

 ملالار دعا م هنال ل فلابد رضاا ع وقوىفان الفاعرم |||

 : 1 20 : عاون ار اس تن نمرمام ثب د_ىلا ىنعمنأ ملء ف اظل نم عوف هنالر رضا |ميرحت ىلع ليا دش داحالاو تايآلا

 اد.يشدحأ ةوزغفلتق
 دهشن#م خسا|ضء. ىو

 اهص 31 ل وال ١ اواددأ

 فال لاو هنو# ىلع
 لمأت هديفتالامافةيناثلا

 اذهام_متدب عمجلاف هلوذ)
 لاق هنثكذ (د-كاأدأ
 هلو ف) رضتالر_تال
 هدو ىل_ءىأ (اةلطم

 ىد_ةعاام لثعةلءاةملا
 نءو ىًأراصتنالاو ©
 قمل ايراصتنالا ههحربغ

 رارضااو زرخاازو-<
 وه (حلاهلاخدار هلو-ة)

 هلوق) لمأترارضالو ىنده

 فق 0 ) كلذك

 كرا ىلءوهلوق) عرشاا

 هد هب قرفلا (ةرضم همق

 هيفاذهنأهل.ةام نيدو
 لمأتفراملابه.مهَدلا
 وأ (اةتء.رشوأ هلوق)
 باسىالاوهلوق) ل

 و (مومعلان عملا

 مكملا جوز دد_ءلكام
 نعاهانيفت ةيسو زلاوه

 ةي>وزلاّت سل ىأمومعلا

 داد_عالا عمل هسماع

 هلون) درؤد->-و املالاو

 (موهءاابسا لا ىلع كحال

 ىفنلا ىلع كح ساو ىأ
 دارلاسداىأ مومعلأب

 5 وزددعلك اماناوق نم

 رئاسنع ةبحوزلا ىف
 د_د>رامأالاو داد_ءالا

 خسفلا ضءبفو جوز
 ررضدو>والىأءانهمررضال هلوةنأ ىأ (ىنتن.الىغالا اردقلا كح هنالع رشلاب ىفنلا اند_قوهلوق) لمأت مومعل ىلع بلس ابك 1

 لءا(اريخالاهننظدالنأو هلوق) لمأ:قودصملا قداصا ارب ىف فال مزاب الفى

 ىلعب رور حن اريعضلا ن مالدي ضعب رحم( ضع, ىلع <ضعب كبلع مارح هلو ) ل ه|:اريخسالا هب نظبالنأ بج وأو هاف#“ |



 ءاحلاب ( هدام نا هلو)

 دقو هلود) ال_صووافدو

 تنَد 1 ىأ (نمذت

 ىذمرتلا ىودو هلون)
 (لدت انتا تناكو

 هلياد:عى واست ةاور ف و

 ىتءامةضو.حاند للاعت

 دشنأوءامدن ثا مارفاك

 موضع
 نك ءازحا: دلا تناكولف

 ملاافل شاعمأ فنك اذا

 ءام ردنالاا يف عاحد.أ

 ايفتعمش دوو ةمار 0

 " مئاجإا نوطب

 ناقوس حمل ص 0 2 1916 ع 0 وت مح تو ججوحمد

 حمد 10 ع حمم ع

 منيو و يخل وخال 2 نه يسب + سوو هروح دب اح وب بج

 لح سس ب يي ص

 ٌْ نال

 11ر3, ره ناكو مهنمتوكراسعز لاا اا ب تارت :مدأا بونأ

 بول 3نءملعأ !بهذام منع هللا ىطرر عةر ضخ ا مك مالس نبا لأسو ىَبَغ صأي ١١ثاورةقعمطلا نأ هت ةهطضخ

 دقوتقدصلاأت سأنل ا ىلا تاحاملاب اطدو سفخا اهرمثو عمطأ | هيه ذب لاق» هولّقعوهو اهةدنأد_هرءاذعلا

 بو. لاملانالهوضةدأو هو درك مهي ديأبام م مأس نمذأس انلا ةلئسم نع ف اقمتسالا, ثردأحالا ترئاكست

 هوم م_مناق م هدأ ىفاهرفدهز نمامأو هتهرك لذ ا ؛ ومدشاس 1ط ند و 4+ :هاهملابحأ اللد مهسوفنل ا

 ىلا سانا جات اولاق كاس مبلاق نسحلا | ولاق مكهيس نم ةرمهعب الدال ىبارعأ لاق أك هنودوس و هنو هرك.و
 (هحامنبا) ديزب نيد < هللا د,ءوبأ(ه او رن س>ثي دح )اذه ن .>|املاَعذم دا.ند ن عءوه ىتغتساو هلع |

 نباهباو ره:دسح ضرتءاونيتثامو نيعمسو تالثهنستامو نيت امو عست هذ سدلو نأ سلا باص ىن» وْرغلا

 ءأوىراذا او ئشب هةيدح سد نيعمنباو همن سدل ث دحل ارك ههنا هر ةدجأ لات نءاهد:-ىفنا هدءام
 درفنب ناكءاةعضلا فن اء> نب او عاضوهرم ري-عو ىدع نباو فض لو رم متاحوأ وثرد_حل ارك_:هةعرز
 هنأ سولو - اقثلاباّدكى هرك ذنا.>ننانا,ب او هريخم جادت >الا لكل تاعوضوملابت املا ن 0

 ذاءاف. ضم_ياكءالؤدنال.ةناوكلذن مءاحاس اني صا اندر غو رخ آهاور لد هندرق ل ,لوهذ فيض || /

 (هرغو) ظافملا نمتوريثك ةقثوءالؤه هتاور ضد لب هن يتعاسه الكو هتاذللالءري +ان س> هنارمالا هباغ

 اقل وهو هنرر قار ظذااباجتاذلالادريغل 6 هذ نسلم .ناساب) برطالناو متاح ىلأ نب ءاوىد# نباو ىلءةعلاك ١

 ىلع ىنادهللا لوسران كات الح رتا ذل سرمد اورفو ترم دقو مال_.ءالارادم اوما ع ىّتا|ة- عد رالاثيداحالا |
 لمعلا امأو ايندلا ف ددزلاف يلع اك ءحي ىذلا معا اامأ لاةف هيلع سات !!ىدحو هي ءاعمشا ىن.علع

 | نيااو- رخو ةلج مهام كرب نعةءان كل الىأ مهيااهكمئافماطحلاا هر ظناو هما عسا اال 2 ىذلا

 |ليلقتا|باطو اهمذىلا ةري_ثالاتايآلاواسيز دلا نه لد ءاقتلا ىلع ثحلاثيدملا نوضتدقواضدأامندلا ىفأ
 دمر ليبسرب اعوأ بت رغ كن اك ايزدلا ف نكلاق سو ه.ملع هلل | ىل 1 صهنأدرو من هواه ةريث ك اممم

 أهىلعفتلا ىلصهنأ نامح نبا جتودن_سلا فوةٌيطخ لك سأراسيندلا بال موال مصةمازوةومواعوفرح
 مذدقو ىنةدام ىلع قيباماو رث اهات دب رمضأ هنرخ آب نموهنرخ“ ايرمضأ ءام .:دس>-أنملاق ل

 نوحي و هرحآلا نوردتو ةل-داعلا توم لد هالك هل أوةدهرحآلا ىلءاهرتو وا هك 0

 نععارشلان م ةحاوريغلةنواهضغب جدأ مزات سم امتءحمذودب دش كل لاملاىأريدنا بحل هناواجا.-لامملا

 اىدباقام .ةدهزاو هللا َكل حي هللا دز ءاسعق بغراربخ ع :. ضوماهأوق مويةةحم ضعيداز هن اعدولا مهب رألا

 هءلقيمتيايندلا ف بغارلاوةرخآل وايندلا هندي و هبلق عرب يندلا فد هازلا ناس اسن !اك_.<سالا

 .ليقراتل ىلا مهم مؤشلاهملالاة ماك تاز ب>م_فهمايقاا مولا اوقأن ثا : ةرخآلاواسيندلا ىف هندي و

 ئ:م-ه حالاذا اون اكمهناك-ل ل الا نما:دو نو داو : لوم موفد ودول هراوناك لاق نولص» داك دا

 ايندلا نماونقدأو هناضرع ىفاوعساو هناقت حلا | اوقتاسانل ااهماريمتههضمعد لق رهياعاونشوايتدلا نم
 ىنمنادزتلوةرخآلابو نجت واين هلابك" اكفتوملاد- ءراملاولعاوءاقيل ايةرخآلا ن هو ءانفلاب

 رحاشلاو ربلا ان لك ا ,رمضاح ضرعا.:دلا ودود رمةيزاءلاو ل ترم فيضأ !تاوةبراعايفامو ف. ايتدلا
 هدحام نساو ىدمرتلاودحارمشوهومذبأ مهو ىف مد كراشن ةاهلهالة رمح هللا ءاسلوالهضغ مايتدلاو

 تنشسدها :دلا تذاكنموة.غار ىف هواء .ندلاهتتأو هملقىفءانغل هج و هلعثهتلا عج هةرخآلا تناك ند

 دنعلدعتايندلا تناكوأ ىذمرتلا ورو هلردةامالا|. :دلا نم هنأب لو هينيع نيدهرقذ ل_عجو هلع هللا

 ٠ اطوضف ضءبهل له ن هي دا فدعا لغاز مدار كان رمثماعمأر ذاك ودام يور حاج ما

 امممءهللا ىضر نوع نء ن>رلا دعو ن اه ءتاكت اع علسوبأ لاق ن هو ىلاهت هللا ىلا|مببر رحم اهكسميف

 اكل كدا مول تنوي اردل 0 هضرأ ىف نا نا نمت امس
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 هللا ةعاطانةحىفو ل_ءفةفصنوكتفةءاثالاوأ تاذةفصن :ةباوثلاةدارانم ام اغىلاعت هم 0
 انيلع من وه-ءمدأن ةحاوهرعأ لاثةءا ىلعا: هش نأ ءأح زعم هن ادارم بج ىلف هتقفاو هودايااندظقل ٠

 نعم موده الهلا 1 !ءهّلت ا ىلص لاق من هوادو صحتال هللا ةمءناو دعت ناو ىصحت ال ىت ٍءأأءمعنب 3

 كلذلراثأ اك ةلاب قد ةهلاوهناك_ذ هنا ساو نحل ااا اوهذاءابأالا نسمالوهرمغ مذ :مالذ مدل

 وفن ههدحأ نمةمححلاعت هتمحم نءواهل !نسحأ نمبح ىلء بولا |تامحهلوقب لو هيلع هللأ ىلص ١

 ىلاءثه فا مناهل صاح س دفن مالأكد نا روك ذملا امم« ىريشفااسءاغأ اونأذاَت مسالا نمي وذو وأكل موأىن 1

 نمصخغأ ىهوةحرلا ن مصخأ كاف ماعنالا ةاطم هدا ارادتحر نا راق صوص#ماعنال هتدارادمعالا 1

 ةدوقعلأناهقلمتدنعف اهتاةلمتم تواف: تس<تواةدثاهم الا: ذ-اودذص ت:كاونلاءت هتدازانةدارألا /

 ةرامعلان ءىفاما: هءاقىف ادد ةلاحىلاءت هل علا نهوةمكاهصو مك وةجرعذلا مومعد وامضغو عد

 تسفاو هماّدب هلورك ذ ماودي نم انئتسالاعمهدنع :ريصأ ادلة وءاضر راكب او هميظعت ىلعذلاحلا كإت هلم دقو |[
 بو.لا قكالوتسالا ف صون بل اوةطاحالاو قوحالا رة سقم ةيدمضلا تسر تيكا زال ل

 لقناأو ىل ياذا ظفاع نءمهفأل برقأ الو مذو أد_-الو ف وامل سدأو ط الّ:دخالا فصول هذ ءىلوأ

 م اهئاباهرسف ترحيل مث هتلدمءلا < لو أر ل هنا بومة بان رأض .٠ نءهعهركذاذ_دىطرقاا

 نهاد د<لاحون افوتو ددعلا نم ليم ىلا أمد هللد عأ اهنا ءاودرمص د قءالئ يف لاق متاحا بلقلا.مئادلا

 لاجلاو نسا ىلا ل_ءملا ىلع ةلوم < سوفنا نال مدت وهو هل داتعملا هنا وم# نمو دام عون نمهسفن
 الؤه _ءاعىن ىنعملا كال ذءال« ءةساىلا ىذش اع رس ناجل ا كلذ نم فدكشبامردتمف لاكلاو|

 ىطق احر لا سسحتزل لل تل لا ةر وصل اكسوسح ام نسما كلذ ٌمهريغب لغتشبالو هل :ءريصلا

 سوفتلا هلا ليما فهفنسحلا قاملاو مك !اول_هلاب ف طنا نكىونعماماو ىلاعت هق ىف ةلامصسالا |||

 لةل:واهجت دهاش1 قوشتت »و هلاوحأ عاوسأزم ازا_هتوءرك نأ حان رتفاهءظعال_.هةلماكل !بولقلاو ةل_ضاقلا

 سنالاو هقرلاو ةدالاو ليا ند ءامرك_خاوءاطعلاوءارنقالار كذد:ءدغاك 4 .:ا مسحالة ئاحو ردد كلذل

 للا كلذ فءاضتن و رباكموأ هلأ ال كلذرك الواي قانفرعناو لب ةسو سلا مهر وصفر »ن4 ناو ْ
 هلاو أو هلاغشأ عج نعل هذي و «مف فرغت نأ ىلا ىونءملالاسجلا كلذي فصتملا نم ذا ساو رب لوصول

 صةدب4- _:فهكالذ باشدأل ن نمناكلاوزال ضرءموصقنل ا,بوثمهلاكو هلاج نمد ىف ام هناك اذوأأ

 هدو ىلا هتهلالا الذ سدا بلا كلذب فأول .1اكل ذكر أ ىصحال ىذلا هماعنا عملا وز ضرءدالو ا

 هلو رو هللا ناك كلذب ىةحت نذل- هوة. ,لعهتنا ىل_هد رهو هةاشرلا_سىلع ىاطملا لاكلااب هصخن مم ْ

 ضرعأو امل ل_.قافاموطتدلام بناج وامي ضربا فستاواه-م *[ةال هأ ةاهاو اوتانمهلا بدل |

 اعفدهز او 1 3 ةبالو فصزمهدرتالمااك اذدوهريغزاتاصتلم ىتناامهشذابالا هاوسان# | ٠

 نموا يذدلا ب ىلع ةعو.طمةلومحم مهمااهبوملق نال ىأ ( سانلا) رمامريظنهرخآ تغب ( كادحي سانا ادع || ا
 ا ١ مامالا لاق من هو هاذطصاو هءدأ هرف هْضر ان نايس مالردحزك رات

 هاوثمو هءلقتمهن ملال ه> و هاضرأ وهن نءدقلا |

 اهماذعو اوي ع اتم ءلا قيسو » اهتمعط اان دلا قد نهو

 اهباذتحاَنههبالكاملع »* هل وسم ةقيحالا ىهاذ

 اهمذاك كتءزاناهمذت <2 ناو + ايلحالا طستن ؟”اهنتحت ناذ

 هغأ ىاطدناك ذا سا: || اظفل مومعاذخأ ّنحلاوس الاه تايندلاف ددازلا نأ ىدنعد ءببالوءهضميلاأ|

 لازمال ن كل! لاقو امض نكت ساسنلا ىد أى انهفدهزاربخهريغو فاربطنا جرخأو ّنملاو سنالا ىلءأ
 لاقو هنو ظعمد وهند رد نوهرك» وهن نو عش لع ل م<دأ فام مس منجا لما لجرلا |
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 أ
 ا
 ا

 هاهو هك دعأ ىلا ءرهنلا



 مقرلاب(لءتملانوأ وق)
 ىلع ل مصناف سلا ىف

 ىعلاو ىفذلاىن :هع هل هام ن ١

 رك ذالانمالانءل_ىدأل

 ريغصلاعماملا فوزا هنا
 بدمصخل ارا. بعتموأ انااعزأ

 انعرد اماعه-راشلاق

 لهل اوصال+الانانو هع :

 حراشلاا ذهىلاراشأ دقو ها
 (دمسم هاوق) مذلذلا هلو

 قوما رسل لع
 ىأ(درعلا ظ[هنالهلوق)
 وهوبرأاظ-تاداءعا و

 هلوق)دمعل ااق-نملضفأ

 ةمضمانيغلا د 16 ءاطغلا

 رسك|(انايع ءق) دااو

 (اهنيزتو هلوق)ةلمهملا نيعل ١

 قووهر ل بول هلا ىأ

 هلاههمزتتو خستلا ضع"
 ىلاه:هركذ اهرياطت ىأ

 ىأ (لرالا كرذ هلوق)
 ىذلا ىألوالانكاساا

 وهو ىلصأ ىأ لوأ هنوكس

 كوق ىفاذد الفم ئاخلاءاملا

 ريخالا ار حارشلاىان

 0و9و0 اأأأ”©700--9

 ا لةءالىدوأ اذ: أ لاق نمورفاك-لا ةنحو ندمان حسايندلا لود !ه هللا لص ل اقاك« ة>سأ. :دلانوكت

 !ٍ هل فاما ماذل نارا“ طعسأ | ممم فافااىلءىقاملا اورثآثي> م-ممملءءأال هنالىأ داهرال قر سان ||

 ءافءاا|فقوملا كلذ ىف فوقولاو سدحلا لوطا محو هوهد:عتاحردالةتصة:موىلاعت هنا 00

 ٍ ا متازؤر اهماد ةعرمواهنوم غوركو اهلي ص ىلذلاوب ءتأأ ةرثك هذ مواييعن كش ٠ ءلاغ قل اوبال

 ' ىلع تضرءعاهريؤا. زكايندلا اول ليتل لاقت نمودلاءتهتادنءاهتراةوا شق لازرالا ارو

 || نسملا ث,دحلا فاك ارا سامو ةفيهطلارذ-ةئتاك اهتز ذقت يلق بساحأالالال_-
 ا ىلاعتهللاه-و هءىجتداامالاةءاورىفو مله موأ املاعوأ هالاوامو ىلا :٠ :هللا ار ذالا| فاتح هتنو هاما.ثدلا

 ٍ امو هللارك ذو هدر قب لطو «ةفرهم ىلعو ىلاهتهّنلا ىلع لادل عفانلا لءلاالا ىلاسءتهقلا ن 2 فاين وابتأىأ

 ” ةذ> وامن أةيفوفلاوء اقفل نم فئاو طفا-دةواممدوصةااوداذ ويف ىلاهت هد ءلابرقد .ا*هالاو

 هلوقىف نب رسغا اع نمري-:5 لافم نمو دعلا ظد هنال م هناا نمانملاق د ولام لضفأتاداءعل اهذد نم

 هلذىأربخأتو دقت ه_.فقاهت ماريخ ئث ساو هللاالا هل الة: ..للان أ ممءره_ن هلة: تسملابءاحنمىلاعت

 ْ اريخطاةاطمازدلا ع نءريخ ةرخآلا نأ صون !اهيتءاحان قالط' باوصل او ري_ثاهاالو اميسد ىأاهنم

 ٍ ليضفتب صنا دهفارن دلاو يق هنمج رخا 3 || ىفهه._صأ مكدحأ لدا اذا كالا ةرخآلا فا. :دلاامك املا

 ||| هرحآلا ف فءاضتد لم_لافلهعلاو _ءلاىوهاغاايت ةدلا لاك ذا لاعالا نما قاموا ددلا لع رخآلا
 || ريم تاريصروعاطغلا ف ثك_:,ةرخآلا فو هل تا ةصوسلاءتهتلابللاهل_صأ ل علا ناف هسا ايذدلا فا[ ةيسنالاب

 || اهدكوةعاطلاب حراو 1لالاغّت_دااماهيدصتلا ىفدملا لدءااو هد_داشموهل هو رىلاعتهلل انهو ةرعم اوان امع

 ةنلا دال لاح اذهوهرك داهم زئتوىلاهتهللاب بول ةا| لاس صا أماه: لال هأن ءعوفرماذهوةدادعل اب

 نمهةنملاىفاط ل ه<امىلاسنالاو برقا! نم ايف دلاف مومولتا لص حا هم-سنال لد هوحولا لك أىلء

 كلذمها لصح مم منوب رغااوا مث :دلاىفتاول_.ا'تاقرأ ىفاميسالمالكللا عامس عتمتلاوان يع ةدها 1|

 مممرانو رب هذ :هلا لهأن تارل_بو هر 100 كذا-1!لةورمهعأ وح ءهلاةالصتقو ايشعوهزكد د نيترع

 ْ ادبأمهمععط ةئءال آر لاو لا كا و » .فلاوريص» كح صلع ةظذاسحما ىلع ه.ةعضح

 هلة هذ سملا,_ءاحن م هلوق ناك شذ ناسف قراوأرقام مثراستا لاقد و سغنلانومواد أك سيدستل انو موليف
 هنو هدام ىلءةنملا فا طوق ىلا محا ص لسد نا اسيندلا فد_ي>وتلا: ء!كباوثنافدر هاط ىلءا,ممريدخ

 [اهخمو هذعرمم فدل" نءالا م كلذري-غوهركذ ةذلوهترفر وهن رقو هناف_صو تاسع“ أوهتنايرلعلا ل سا
 هأتو تك ود هل

 لاق نمو الا كل اراد ىلا«: ةفربك الا ناوضرلا لولخو تاجردلا من ذراب> وما م رثناراضه»ا 0 م

 هؤانت: كح سءماغدادرأود- هزالانا اودامو زر 2 ناك ا.1هنالءرخآح قد (كءع) ملسو 4م ءلعهللا ىله ةلدتفلاب هلوقو نينكاسلا

 أ هنال (هللا) ايف عتفلابامهماةتلاللوالا كر ناذك اسعهتداقا نك سااىلا|متكرح ل ةذب ىلرالا
 نهو رئاو لاو ةيرعااو صوصخلا هلع تا داك عمت :كالاعا ايندلاه مح عم هتمحتو هغاطأ. نمس < ىلاءت

 ٍ / او رولا مالواواه الواباطتل بحال شاوذ__ء.طخ لكس أراد :دلابحل_بو هيلع هلا ىل_صلاق

 هلوق) هتةلعافر فدو لرح
 هلوقهريخأ ديم (ةيحملا م

 ظ ىلاه:«-ة>ىف اسدارألا
 ش انآ لصانحلاو هريغالوأ :دس> هت فةكرش ن أ ب<الفهل كد .رشال برا 5 نالوا مال هلاو تلا سال هلوقو جلا اهتراغ

 | ل“ ااهراثنا ىههعون ةممللاا متءحتو لاعت هإ بوما مفددازلاهللاد_:* ضو ةيماسيندلا ب بخ نار عطقن لولا ىلع ةمدةمةلعالا

 الدو شوى ىلا عتهتلا ىلا «برةةلاوريشلا لعفأ !اهيس<ءامأ هللا نعل |. كلذنال تاذالاو تاو يدش

 هللا عج همايقل امون اك اذار مأىفو انو رعمهن مدسب واجر هبل _في حاصلا ل_برالحل اصلا لاسم مذ

 َ ة_ىلا عنو رخ آه ىثو موقهدعسا: ءااداعاذلام ا - هدوم دم نيد .ظعاانيلم ملاك ه-ضةلاوبهذلا

 نايبل_ىلا نههلو-قو
 نمىأهنمهلوقوا ممل
 ىلامته يلا اوأ ىلامت هلا

 ١ داح ىدهقا:ةداراب ترسفناا مثاله. | اوأ عضأو وهو هنم ىدغنا ال 1 نم ىلا ميه .لءا جديع فلكس ق-!ه::نراملا نهلكو

 | فانهدار 11كلذ نع هزخ_هىلاسءتهتلا سنو < ذلت_عقاعت 0 ا ا دارو راسم كلاس دعا نيوش كدلت_- قاعها عكر تقناو عدقلاب ىاعتن ل تداحلاو لاب قاعتدال ث داحلاو نااهنال هلوق) لملاب
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 ند

 لَءَق طةذءارال ىف ددازلا ادد ىلعو ىضامملاع_.جءانتتا مهللازيغالءفوأ الوق لهل ن ء”ئدددارب ناودهو ظ

 نب رخآلا هيعونبدهزلا كلذ :ىلا مذثاالا هام دال ل_ةرامدرب_غو هنديع نءاو ىرهزلا ه.لءوادداز عد ١
 وبأ ع. جدو ضخ |ياتملا هد ءامويلاددّزالمه_نءبلاقمنمولالملالوضفراارتاهثلا كرئامد | ظ

 مذلانأ مءاول-+وز ءهلنا نءكلغ شام كرتوهلاَءو:د-داوءلك قاهاكد_ هزلاع اونأ ىلا ادلانامءلسأ]]
 نادارأ ناةةلذا_يلهدهللانانرامااو لءالاو هرامتامرلاءدار سدا تدلل ن-مأاو تاكسا قدا ادا ا

 تا دال ا نم يف هللا 4 ءدوأان ىلا الو اداهمأذ ااهلءحشانال ضرالاو دراج اكلالوار وكم ثداراوارك ذأ أ ْ |

 اعاو اعد زج ضرالا فام كن قا->ىدلاو هكا: لاف دان مع ىلع ىلا هد هللا ممن نم ءاك كلذنالتاناو هملاو ||| ا

 0 اونا ت ةاخامو ىلا هت فاق ىلاعت هندامع نمهل_>الا :ةلدشا عا يناعلا تالا لاعمجا روهأأ]

 اهيفدهزلاب رمأب ناك نم مم -ممناىلعايث :دلابعتمتلال_هأ مهءالئدوداءملارك.ز 1 نهمدآى ند ؛ نهمثوةميعأ ٠

 ىلءراصتقالا ىو ايةي_صولا نعسرطلا ىفكالا: دا تأ لاق نهرمغلاو مهاب حوتاهترثكنأ 5 |
 م طىلانو وس قنم مهنكس ةامالشو رع مب ةبودامااىركذمل ىدد_أ لكل مولعماهع ذنالا.ئدلامذ ||

 2 غنماه خاب اين دلا ةرهز عماوذقو نيدلامهنر رثك الامدر كوالاف تاريدلناب ىتباسود_صتةمو هسا ||
 رخاغتا اوه ذب زلاو بعالاو وهلا ل_ذأ مهءالوهو مه. مهربك |تراصناهه>وري_غىفاحلامءةساواههحو ْ

 ال. هين مآناو هءاقالارادىلاا مخمدو زن رفع لزنءاهناالوا متمدو سقما فرهدلا الود لكو رئاكةااوأأ] ظ
 هنكللا ماع بقاسعي ناو وهوةحارلاا هتاوه ثيذ للتو اهئاحاب ءمىعسوت كلا ههسو نماهذ ايفاثلاو ||

 نم ص نال[, تاندلا ن نهدحأ برص 1 ارعنبانء حصوات :دلا قهع مورد ,ةرخآلا ف هتاحرد نم صن |[ د
 0 :دلان 1 اذاهتلانأىذ- هرخا يور واعر كه_ءاعناك نا او هللا د_:ءةرحآلا ىف هتاحرد |
 ا ماء كش يرعنومكت اكد ب وهوا,زدلا »دع ىمسأ هللا ن ناد ن1 اوءانلاةميق ةاس جك د د-الظباك | ْ
 4- :و ميلا ىورحالا سءذ هلا مهام 6 تلا كأن وا ن>ءايندلال مقر هءلعدوف با ارشااوأ

 ناوايندلان هدارملا اودي يذلا مهثااث او ميقلامئادلا ميلالا باها نمءمامأا ل ةمسنلابكأر ةاكملا |
 ريف قش سنا 9 للا م دول. اينو اذا مطر عطظاوامفهدامع ل 5 هنا هللا

 ضرالا ىلعام له> هنا ىلا »د نيب او هرخآلا ف بغار واس ا :دلا قد هاز وهن مى فاس الضب لاقابآ

 مهذ نوزرحا د. هصأ لعام نولعاملااناو هلوقبهدافنو كلذ عاطقنا نيبالع نسحا مهأم دول + ]ن2 درا

 : ناك كر هس تاكل ؟اعات دلال ن* ق' :كاورارقلار ادلامتمدو زئااه_هلءامل اموهامد- هنا

 نم ع اهكرو حاب ع 2 < اندلاع :؛موىئءاعاا,ندالو ىلامالوقد ل--و هياعهللا ىلص

 0 معسأ ن ممهتمو دا اهزلان مريثك كاحو هز طووهةمردس ىلعاثدلا ن هردتقأن م كل اذ-هلهأا

 8 ادد نمىلا سحقا سذأاو دج أرب هن مو ل هدأل طشنتو هه سفنلا ىلا هتاحاممض عب لوأ :ىفانا.>أ

 بامصاق ماء او ب طااوءاسلا ايذدلا نم بح سو هيلع هللا ىلصن اك ثئاعن عدجأريخو بيطلارءاسنلا | ١
 أهرهد 0 ءاطاا ىلع ىو ا 1 2 ةحأب .١!تاوه-ثلاكوانت هدو ماعطلان م تدم :لوبوطلاوءاس لانها ٠

 نملاءن دلارادلا تمهذ لاق مو هي ءاعدتنا ىل_ص هناك | اهل اقام ىلع حصم نموا دلانهنوكتالف تاعاط أ
 1101|ناغاذاو فراضر نع ه تراه در رع نعه.تدص نا راالات سم د وهبر ىذرب ىتح هنرخآلاهنمدوزت |

 نيب هفوةوودرخآلاراض هسا | ممعأ أ دهزلا ىلع لماهلا مهب رانا سعأ هقاح. ةايندلا تلاق ين دلا هللا يق | ْ
 هنن ا ىذر ةثراحن اهددأ ثواووعنو اذ ولأ اذ نءهسفن فرعصد رهاوهو هناط م بلطداي ال

 لن عا هَدرة-اؤةقرتح ىق> نهم لكك !ناهللافاة> انمئم تهدأ لو 3 اعلا لص ينال لاق هنعأ

 ىلارظأ أىف' اكوازراب فر سرع ىلارظذأ ناكواهر د_ةواذ هر ىدذع ىوت#افايندلا نع ىسفن تفرضلاق أ[
 ىذلا اوداد_هلثمو مزلاف تفرع ة.ثراحاب لاق نود هدرانلا فر: :لالهأىلاوشو معنه ئه فةنملا ل دأ ||

 ككعممع

 ىأ (ةفاضاواءجهلوق)

 رخآلا اه-منملكف اذ
 راعااب ل يللا ءىدمبوتءأ

 َر اهلا ءىبدم تودتدو

 لاق ن نمر لانك ل لأ
 دارأو أرك ذد نأدار أنا

 ىنكبالهاو-ق) اروكش
 لوءفمبصتلاب( برطلا

 هأوةلعءافااومدقم

 هلوذ) ال اكراصتقالا
 ىأ (نءركهيلعناكذاو

 ىلءاءركد.هلاتاكناو
 ض.ء. لاق هلوق) كاعت هلا
 ىأ 0 كفاكدلا

 وهن ءال-ع نسحالاب
 بك اركهلوق) خلادهزا
 هلوت) ةلولمقلا نم (لاق

 راضغسارىأ (هقوقوو
 ءالوم ىدب نيب هقوقز



 روصتساأ أدتم» (ددازلاف هلوت) ملا اجا«ذبدنةارالاو ىأ(ة-اروأ هلوق )خلا اهل شاريغمتل ىأ(كالذلا هرا ةَداواهراغهتسانال هلوق]

 خسيشااةرامع( حلا ةذل لك ايندلا ن ««يندوهزملا نأ رمال كه لاو هلو هركج 6 ىأ(ضرالا هتاقأو هلوَذ 9 هريخ

 َّ : تح حا نأىوالا أو رمش

 ا هناتكن م ةريثك ىآى اسدرو رغ نهرب ل - تراهايا هري_ةدو ىلا ع« هللأرم تي | | هما س هس عسب ءج راع ازا | ا ناسا لكاتند

 مام سلان ٠ هانازنأءاكاسي هناا ملا ىل-ةما ءاام لاَ ايحلا كترغتالفل, اةايئدلاعاتم لفوز 8 ا هرةذلا مزاكن ا ىّت>هلاح

 ًدالالاو لا اوالا ىفرئاكدتو منهي رخاسفتو ةدئيز ووطر بعل ايزدلاةا رم امتلاوماعا ميقتسم طارصلا || - . هلا ماكو ءتماطني
 | 'هتاو هش نعضارءالاواهتاذل نمه_.ةةبرقالاه "ارو اهتاهامزاتس اك ذلادراتّد>اوا هراذنضتسانإلا| ريمالا مالكو تا نمل

 0 1 فلا ا اكمل خأ بدناد زالا ميالا هسفن ميه اماددأ ل ءَّزاَضَتَو ةالاوا م-ارو 0 :تااموةداتحا نين

 ا | موذك اهلعن بدت ة-ءاروأ ل تيد لقاك هداك عت ه-هنرئأر هاند نأ بح ىلات هنالة 3 ذااراهظا ا نأالا م 25 ايامئد

 | لعنزكالو أم: ىشحرفي ءالفر رفتاك اين دالرتدنارغ هض + :سملاد_هازلاق لد الاءا .3 ىل ء هنا مد 1 ةلوملم لا ٍْإ هللا < 0

 هرخآلا فرك ُهَدَلاَوَد- هذآ ااورك ذلاماودعمهذخاب رهأ أاموأ هير عاط ىل# هنيمدامألا اهتم كَ :الوهدعف

 ا ةقار 5 كاعتهللاعمو قدا مءامأو طةؤهسخشداندلا فوه ءاهءااللصو نهذاددزلا لاوو مسأ عفرأ اذدر 1 تعد 9 قدمي 0 امد

 ا « تلقاوءامسلاهتلظاو راوئااو ل الاءا اوداماسهن ياسين دلااو رسفءاطعلا نامل .عاو 45 ءفت.الذدهاشألو ا ور كال ا

 | نكسالج كنااو سدااو برشملاو مطل ل - .ةومهردلاو رأ :ددلا لءةؤاهم“ هيقدودزملا قاوغلت خاوضرألا ١ فو سوملاو(خلاافوقو

 | هل نيمتسم نيب مالكا ىتح هريغو رك ذاع سنا ةثال.ةوهشو ةذأ لك هنارما م مءاكدج ولولا لدقو || اس دودلوق) سم١
 أرك هوه نمهدانساقو بر غلاقو ىذ- ءرخاا حرج عوقرم تب >قو ىلاءت هلي ه> و هن ل فهد . ملام : هلوق) 0

 | الثأا ,:دلاف ةهداهزلان كلولاملاةعاضا الو لاله مركب تسلاءئدلا هدا هلا هدا ام نعاو ثتدملا آ نأو هو (ةثا | !كازت |لوأ

 | كل تيقبا مناولا يؤ بغرأ اهب تصأ تنأ اذا ةءءصملاب اوف نوك-:ناوهنلادنف واع قت وأ لد. ىفاعنوكت َقدوأ 0 ,

 _ اذ انإلو ثردمحلاوك هوه نمو دذسم قو د رغدنالاق ىذمرْا !تالددزلاريسفت فرمام ضراعبالو هلوق) ك تت هللادب ان

 لهتشادقو جوعا او هوءاوس ولا كماذر كح دامو 1 اوهداب زب ىبالو لنا ل -..ءىبأ ىلءافوق ةوههاور نوكت نأودر ( :انأ كامو

 2 |كوقينا هه ءادوبأ ناك ممن مو حراودلانودس اة الاعأن 1 كررت هدا تاب :دلا ىف د هزلارم سف ىلع 135

 [قازرابلفك:ىلاعت هنأت هنوقو نم-ةمأأة- هنت نمهنالد ا لزأ [نموب 11 !ىهنالدهزلايدحالد هثنال

 | قرأها دي اع نم 1و سان !!ىنءأ وكي ناورم -«ن ءعوفرمُثر د> قو هناذكن «هريثك تاي 1ك تا ت3 َك ١1 َك ' 5 /

 أ قمح نةءاتفلاوهو د- هزااود ع ونقلاو ل> و زعهللا ن ءاضرلا ددْزلا لدأ لءضغا!لاقو د 07 0 00
 ا | رد تتو هو دو ءاعز نيتول انى لعتلا نع عطقت أو ريب د + ىذرو هللاباواكهر ومأ ىف قو نمد /| أ 0 ظ 3 1

 [هلنك : لن إو سان !|ىنغأ نهناكو ةفيةداسيندلا ىفا دعا: ناك كلذكل 5ك: ندوةهو رك.لابأ. الاباء ثدلا 1 0 5 ربا سب

 د نمانا مسقامهالا لو هياعهللا لص هئاعدنم نا ىو رم نمونيقيل لاكن ماسينان أن هوانيدلا نم: م ىذ : 71 0 . 1

 بةاصم[ذيلع هءنوهتام نيقيلان مولد ة>هناذغا.تام ٌكَدعاط نمو ٌكيصاءمنيبوا دوأ اةدهد د هدو ام لَ ةسدع |[ ى 06 0 كا

 ةلزخوط دن اهتم تاموابدا ؟ههاا«.لعتناهايندلا ىف ددز نمههح وهلا مركىلعمزاكن موايتدلا 3 لرتو لالد هذ اوءاسنغ

 مندو4_>وناردق فنا ىربالناوهريغا ضرىلءداضررا*د هاو ىااذنا هم« نءهثالتماوب اعلان هند ةولؤلل| : 000

 ةضفل او بهذا ىف .:هدشأ ساب 1 1 ا ا ا هلو-د دافأ اواه 0 7

 نايةسلاقو ههتنب نزح لو هيداب زب حرقي مذا ممن كاةق د مار : وه له لام هءمن هفأس || ضعدل لدقو ا اسي رودرا نع ع 2

 22 ا ند م

 ايف عفننامو آلات

 ملواويف عفن :ءامواس.ةدلا ىلع

 داك ءالا زدو 00 دلاو

 د ابغرأ هب ,هعملا باوث ىف

 وذو (اه :اان أدذ:و هلوق 3

دن مر ءامهلأ سداد الوظ» ماعلا لك اب سدا ل هالارمهقأ» :دلافدهزل|اىروثلا
 | عسوو اين دلا ان دهزمهللا هثاع

 2 بءوهرمصقن ال ساذأ !ىدي | قف امسا. ااو ل الام هوه دج آلاقوا مفانمغرتفانعاهوزن الواهتم اذ اء

 85 #هزأ ن متنا لوسراب لسرم تن د> قواه ءضارعالاوأ مقدهزلا هءاغا د دوايندلا نمج وراتب هللاءاعل

يامىلء قمامرث اوايندلا هنيز لضنأ ربو ىلءا اورمةل | سب ١من ملاَتقشاذلا 3 نأ ادغد» ل 1
 دعو مانأن هادغد دلو ىنف

 1 1 1 سلا مل ام دا سل © 17 روك الك كول :اوهور ضرف دهر ءاقإ هال قادغلا ف املا عربا ىقدقو فران مهدت || 0202
 رهو ثاائلاو ىناثلار(ضرذدهز هلوق ) ريغصأ |عماجلا حرش هأ تااظحالا اون ىلع. 1م بم مشت

 . |ضعب فو خلادارب نأو دو هلوةد هريغت ه-هلع لدب اك ءايرلاو هر( رغصالا ع هلوق )لالا لوضذ كرتواسأر تاومشلا كرتنأب ود: :م

 لمأت جلا دار نأرغدالا كرش ادت عأو هو



 ١ ه4 :فاعىلا-هذ هلل ان ماول أع ةرفاع هذع 0000 ا 1

  1ةرثك ك-امق نمنيذللا كد أ اغا ىنءارذ 4 نكد ةحانان م دكرامنركرا لان تاو

 ىل!هغما .::هرمأو هنأت دكهماعلزنأو هلوسر لسرأ ا 1ىلا هو هناك هللان ٍ م ءايدنأ ىلع موفالتخاو مهلثا هبب#

  1لك اهون افا. 2 نءّك اهنوا مهول ةهانعأ. ثار كرم ىلاعتو رايتها ناو هياعهشا مصرا ةمزلا

 ١ كعلاب لزخي نأالا منع جرحلا نو قانا ىق ةذرلا نءم ىلع هاك كلذوامتعاول أ.ةالفهؤمةسرءامشأ نعول

 هللا ىل_ص هياعولٌةسالاراثك | نع مهيلع هللاناو ضرذباصصأ | فكم لن هواه علا 1 ماع نيد .دئششةلزان

 اولاقف موق خاب الذ لالو توعبو توهم سف م مي هنول أ بارعالاى أر نأ مهمدقإ ناك ىتدل_سوه.ءلع

 راصتقالا نمد_سافلا م- يدا يا لا ععوقو د »بال زان قءالعلا لاو ز وال

 نعءانيه دقو ه:ئعشد تق سايعلان ال4 مالاوأ 7 ”الثا |هعاوناب ساسي ةلادرو صو سا ارها طظ ىلع

 مسو هيلعمتلاىلص دل اناككماو نع ةباصتلا ضعب نم عقو ناكام محلا بدس نأبدربو هنع تكس اع ثلا

 هحوت«-ةروظحالف ساي قلاامأور وظح ىلا ىدوتد تحب ىلا ص:خافاطوسد هعساتلا حرشفرناك

 ث.دحلا اذ هو لمت ىلا ىلفلا اذدلثع ضراءتالفكم ءطقهنو-و ل.هزاو>ةأدأث أ ىلع هنءى 5 فيكرو ْ

 كل 3 د_-او تن دكت ءاعالا ف نمأل لال ,هغيلمااةزيدولا لو ىلع هللا ىلص لكم ماوس نم

 دو د_ومرا حو ضئارفماسقأة عدرا ىلاهللا ءاكحأ هذ ىقهنالىأهذءهعو رقو نب دلا لوصال هدارفنأب

 نمأو باوكلازاحد_ةذ هبل ع نهىفاهمسا | نب الاف من مواهاك نيدلا ماك عم كل ذو «:ع توكسمو
 قوةسادتؤ هنعباغاعددلا ريو دودلاد:ءفقوو مراحلابنةباو ضئار ةااىدأن منالداقعلا

 دعاوقعميجهنمضتل ىأ هيفةروكا دلااعا ونالا نع 5 رخال ارشل ثالزمدلا قوةح وأو ل طغناماسقأ

 ىو ايدنوأ ان ود وهن رومأماما أوهوهن ماكةموأ هذه توكسماما ىيرشلا ك- ملاذاهنادآو هماك-أو عرشلا :

 رحاو را ىدو دود _هلاوبراةالثاه_تة>مار لاو ء_يضدالن اهة- بحاولات حامموأ ها ركوأ عر هع

 ماقي دس > ةروؤتناودعالو ها اهعرخ نمافاج اى ءماع تاهت تم و ورانا اوةدرلاد>؟ة_.عرمشلا 1

 ادور قتالفهننادود_> كت هذعو طنؤ مرالا ىلعدود 2-|ىناطآدقواحامص نيءدرأر طم نهري ضرالا ف ٍ

 دودملاا ةتاورانلااوقتا عزجع ذخآىفار ازيااو ىفاريطااربخو ١

 نوثالثلاو ىدا+لاثددحلا 0
 ىنداا|جززللاىراسنالا (ىدعاس )ادمهسنب)دعس ل قو (لهس) ىح< فأل يقو(سامءلا نأ نع) ا

 نيعستو ىد>| ل. قو نينا-ةوتا ءه:ستاموهن سوريشع س# نبال سو هيلع هنا ىف_صىبنلاتوم مونت اك

 ةأرما نيعم-س نصحاو رماكرباح ل_.ةوكلوق ىلع مهنع هللا ىضرةءاوصأ !نماهب تام ن مرخآوهو تبدا

 داس او اعقل ل تع منلاهامسقانوحهعماذ اكو نينعال: اني ,ملدوهياءهنئاىل_”ىبنلاءاضتدهشو :

 نب رشءو نام ىلعاةفتانوت ا يوةيناوث د_-ةئامهلىور ىلا مممابأنالاممعىج شب هنع هللا ىذر)

 اذال#ىلع ىئادهتالوسرإبلاققول_.وهيلعهقلاىلصونلالا لجرءاج لاق رمشعدحأب ىراضلادرفناو

 ْئدل !نءضارعالاة.ةاوهو حتفي دقوهلوأ مضيد_ه لا نم (دهزالاذف س اخ ىتم>أو هللا ىنم>أهتاع

 ل_ءاقىأدهزمنمونهساسنلا ل ضذأرخ آو ده هزل كاناربخ فو ل :اةىأد,هزْئثمطوق نههلاراقتحا |||
 وهذا عرولانمص_*أوهفل_هلا نقيتاالال_هلان هةرورضاار دق أ اعرشو هل_لقلك الاد.دز ولالا

 دهزلاوهو نيب رقاا دهز+4:مىلءأوانهدارااوهو نيفراعل ادهز وهاذدو رخأ ل اوقأ اهميذو ه.ةشملا لِي

 هذه برقأ اوىلامت هءلالوضولا الا دس ةءدهزلا | اذهبحاسصا س.داذ ا.هريغر«:-وارتد نم هللا ىوساعف

 هبتشملافو ماع ب حاوق مار ملا ف دهزلااماوارغلا فو> ىف درصلا لك م-هريغأ دوصصةم لك ه_.ف جردني و

 راغستسا. (ايندلاىف) بوح ولادة عانمىلءدرل !ناوبعمهتاداباطو سمكلذ رم أك بوحاو لقو ماعب 1

 م - ف سايقلا نال هلوة)
 نأ ال ( نعش

 تونا أ ساسقلا

 ىأ(وهوهلوق) اهريش

 لا هيرومأءاما هن ماكتملا

 نرخ عج ( زج لون)
 ىداملاثيدملاو

 « نوثالثلاو
 كالامزب (دءسنءاهلوق)
 ..ةراح نب ةمل»ث نب دلاخ نبا
 ْن جرزمللا نيوزعنبا
 نب تءاكحه ن ودعامس

 هلوق) ىد ريش جر زدنا

 ءدج ىلا ة مسن (ىدعا اسلا

 هلوق) بمك نةدعاس

 حتفولادلا مب (ىنداد

 ع ماللا

 ف_صقب نآورهدلا نملءق

 ل-# اننهدارلاو ةداراو
 (دهزاهلوق) ىوانم لاه [||*

 مركو عمسو عنا ددزب ددز

 جمدني وهلوق) ىربوش
 نييرقملا هز قىأ (هرف
 ىأ (ماعب>وفهلوق)

 نيفراسعلا ىل ءبداو

 ندم مهري و نب رقم او
 قو هلوق) نيفاكسملا

 ناق (ماعبودنفهنتشملا
 قدا دزلاو نةلملان |

 هيوخو رهاطقلا تاهشا |

 ناساكمار ملا ىف عقوب هنال
 بداو مارا ب اندحاو

 *- .جاو بحاولاةليسو و
 بحاوتاهشلا قدهزلاف

 اند هررقوىربوش ها
 بحوةمشلاتيوقنا هنأ
 بدنالاو همتشااى دهزلا
 هأ



 ىأ (اهنءاو :عنالفهلوق)

 نعا اون. نثكحتست الو

 كالت نأ ه-عحو 5 ظن

 اهمءتوكسالا ءانتشألا

 ا اد_هو ة 2 >ايالااهمكح

 ١ ّْ د -اهلق اهاملد
 ط١ قولا فالو قااملا فركفتلز وحال قدسا نبال قرن نمو ب. دكستل كلا قاري وكلش طاوهريها بوب ٍ 2 5

 سن هلا ئدن مناوىل ءذ اوى ءاةءن 'اكديفدو عمن لا ع .
 هلوت) ضعملا اذ نافالخ
 (نياث فم نيد فقر هو

 نيد اوقرؤ ث رح هيون

 هز 35 |م_دد» مدا هلو عل
 ١ ت11 1ل ملف امس كلذز مدس و نةهللأ نان نك قادلنا ى كد هللا اذد لام ل ا ْ اوف ما 02 و ١

 (نيقَر همم نيست عمج وأ

 ىربلاو مسعساا نيب عمجاك
 ه.لعام ىلءةاكرلا بوو

 (هللا اذه هلوف) ةيفنحلا
 قاخهلوتوريخو اد_تءه

 ل وأ فايئتسا قالا
 6م !ياماعو دقرب دعم

 قارنا هللاوأ ةراشالا

 ا هلوذ) ىربوش هأ هريح

 نااه (نيتلةملا نيد

 د_ميءاي تالاف لصدالا

 عرذلا

 بقاميف مرت لا نأ اءأ ةجرتوكسلانوك ىف -مو اكوا ء يمك دس ىلهدحرو ند اةساانيدىوسن هاوطاغو ِ

 اذاف نيعم نبا هلافام حر ىفذ || ىلع مدغم تام ”الاناهما اوصالاهدعاةلاو هزم عمسهنا لاعذ نيعم نب امهفلاخ

 هحابالاعرثلا دورو

00 

 1 ار :«لجالورخ عر ئشز هلأ نءامرج نيالا نيكس ملف ءأ ناريدت (ارنعاوجصتالو)

 اهءاكحأ أأركدتلءايشأ منأ ىلع لد مهمو» دكوقو ًُط سول مر خ !|| هه ضرءددقو ةدابال امو لصالاءام كر )ا

 ا ثبد لا حرش ىف اطوسم قوت-هماهمعأو ؛مصئالؤ ىن: ىلع ملاكا اصدقو هلمأات فرت هرفاحلءاك>أ الو

 لاعب >لرسااو بدأه راكنال لبو هيلع هللا ىل صنم ربهصاصتخا لمت ىسهنل ٌعدرظناف عساتلا ||
 لاوذسلاو ثا |ةرثك نالهموع ىلع هؤاتد لمت 2 ومر #وأ با ايهيفد د ثا لوزن 5 000 كددا]

 اثالثاحلاق نو.طنتملا لد عصوهءر_ةوأ هبااداقتعام هوندق تامرد 4| ىفالو تام>اولا فرك ذي ملا-ع ١
 قرفدر>ءنيل# انعم نع .! مقري 3و دل قرا رى وأ هس دال ا 2 تدعادا |عطنتااو ا لد امءاولاسن الواغاوحأ

 ريغ ىدر طفصو د درع نيذ ةرفشم نين عمت و ا عمعلل ةء_تدفملا فاصوالا دودو عم عرمشاا ىف هرئارهاظ» ال ٍ 1 2 ا

 1 مل وست ادت تاءامدُس

 ا هيقث وق) ىوأئم هدأ

 فئاوط رف عقو ناو دوالو ىطرعري_غثححأاو رظد اه هةر ل -راددريث أل لدن ل هنأ عم بسام

 هياعناك ام ىنمد ةعلابكي اعو قد“ .ةلاوك اياعل اياعطنتلارك لاو ل تالا نمو
 تاد- كفقورغلا ف تالا يكن ىف

 خدقناناوامهعا م-ايءاضقلا م-وام يقارتفان مناظا|قروهظأ نيثيشلا عا ة>اناك ىتمو ىأرلا بادسأ

 :تناانل مش 3 اضءيمالاك نءو م- ممءىلا ءت هللأ ىذر هنأ مصأ|

 دقهنألا مفك ن ل .::مواهمتاسعال اب انرمأ ىتا | بي أ انوع ه«ثعااىنءال عملا ن هو كود : ىلع قرف

 هبربخأ ىلا «تهنالداهملا حممسب في كول مد سم

 .جرأو هتنيلو هللا لمد دأف - ةلاد اهل :رىاذ ن*« كوع ىت>ا دك ىاذنمادكق ان 2 هن رك

 ذاىلاهتهءلعك] ذّدلا عساه 4 .ةرق> مع تكس هنأ ال هددت ىلءاومكح لزم لهنأاهنع ىلاعت هن هنوك سمى »مو شان

 : 1 ملا عماذ | هجرا مع هنوكس نم مهةن وأم ناعت كفسال !هيتادلاهعدعل اهيسفحاا هن هنأ ةصنممالكلا|

 نيماك-:اارثكأو ىذا البسنورظ لالالا ل. ر حصالاو هو رشا ادورو لذ كحال هنأ نع ها | نع

 : 3 ك كلذ ىلءلالدة الا لو ةحابالا ليقو رماماذتمأ دنع حصالافالاو ىيذاسشال حو برم كوق كلذ لءاو

 / كاذ ىلع عاجالا مهنمعي كحدقر ةحابالاعرشلادو ,ودعبءايشالا ف لصالانأ ىلءو هقفااو لو_صالا

 نبا هت لد (نس>ثددح)ا كرب فالواهلعف ف ج رحالوةعىب مه لد داق رت ىل؟ بقاعيف ب2 لو اهلعف ىلع

 انأ كردي لالو كم هب وار اىهذلا لوقو هيلامأ ق ىناعمجلا نب ركيوأ ظفاملااضدأهذس> نمو حالما

 ناك-ا هنم عمسن لو هيا ءىلخدلا.ةةمتاحوبأوهعرزوبأ 'هةفاو وهنمهعاءارهسمى اراك ذاه-يق عت هملعت

 || سادمهنوكوهمدع نمسرق| هنمهعامس لا. >اقدلماأو ن.سأأب هلرمصأ مهنا هديب وهريغو فدصملاهدعع|

 ١ ىقنرط نم ىو رهنوك-ل هل فنصملا نيس # نأ لمت < وهل <فررةموهأك هتككالو ه0 نع اننا

 ْ نبا يوت ناو هتاذأالهريغا !:سحنوكيف تدوق ضع ىلا اهضعب ظئااذاو عطقنماهضمبوفيعضاوضعب ||

 ١ ىبأ نعءاهظفاودان_ءالاو_دداجاا يف م اهلاو اص اهدانساوهتءاور فرازبا !لوق نهد ذخأ حال_ىاا

 ||| هللا نءاول.قافو ةعوهذ هذع تكسامو مارحو ف مرحامو لال-وهق هبانك ىف للا ل-أ ام هذع هنا ىذرءادردلا ||
 أ بأى عهةقووعز نموايسن كب رذاكاموهنآلا:دهالتمأم_تىشن كرم م ركهللانافهوفعىأ هترفاع ا

 ةنست (ىناعةرادلاءاور) ىماارهش الاودو عف اباوسا اب هشالا ىطترادلال اقم نءو دعبأ دقق ةماعت

 هعفربءادزدلا فأن عهتباور 0 (هريغو) ة-طاللا فرماكدادغس هيل ع قط ادا

 ريح ل توع ب عدو هحوع <.

 تك ري شيع حل ع م

 ١ ناطيشاافأد .ىراداارب_دكى اانا فرك فد 4 -هرحد. ودام نع وعأ |ىفو ىع مناع ءاش [كءاش فرك هل_ءصق 8



 ىلع بئاهرو هل ءو ىل# با .اماحالط صأورب همم اوعطقأ |هخا ضر او ىنمعضرئفاوود(ضرف هلوق) هنت مولرح م هس ىأ (همهسةلوق)

 ىطقل ادب تدئام ضرغل 'نابا ندد: .ةنهلا قرقو هب ريجيم بجاولاو مدلاب ريخلالام _.ف ضرغلان أف حلا ىفالا ب اولا هؤداربو هكرت
 بحاوااو ضرغل ا «:ءهللا ىذ ١ ىذاشا| :ذعو رطفلاهقدصك د حاولاربضو سا.ةلاب تب اما اك ىنط لءا دب تدئام بح اولا واكل اوةالصأ اك

 رالاومال.اادرو ةزاذلاةالسكهناذكوأ موصلاوةاك زلاو سوناتا ول_صااكن اي عأ ضئارفامأ ضئارغلا مع رماك جملا ىفالا ىأ تاق دارت
 ضعء.فو يلع هللاىأ (ضرفاكاوباوءوقل.هلوق) ىنغالاك حراشلا فهضءبو ىيتربشو ىوانم ها ركذا ان عىنمنااو نو رعملاب
 لاقن كلذ مممعرتف,الو تناك كتداعت عض ا مهد رخض :رباموقءارسالا ةلءل ىأر سس و هيلع هللا ىلص هنأ عد دقو .1هتّضرذأك خملا

 رثاعم(انهذكهلوق) ها أ.ثهلاميمطظ ع.  اميةيونكلاةالصلانعمهسؤ رلقاث::نيذلاءالئدلاقف ل. ريحايءالد نم
 (نافدارتم هلوق) همدفاشلا -

 هللالوسر زع) ةعامملاهل ىور نيه ستر س# ة:سكللا | دمعةرماىف لءقوديزب ةرماىف لقوة واع هةرمأ
 وأ كرتااب (اهوعيضتالؤ) اهلل.ءاامت-واريحوأىأ ( ضئارف ضر ىلا «:هنلان | لاق لسو هراء هلا ىلص
 ضر-ةاانأ|:.دذ1ةلالدلا هذه طمن :ددقو مكياع ضرناك اهباوموق لباس ,تقوج رم ىتح ابن ثواوتلا

 مد لب طق لليل دب تدئاموهو انري_غد_:عضر اان ص:ةعال عميضداا نءىنهخلانال زا دارخم بحاولاو

 د>و) نيمعقلل هاو” ىفرهاظ هل .ةامىلءادوءيضتالف ع رفتف ىنظ ليا د,تيئاموهواضد أ هدنعس حاولا
 لءس ىأ ةء_عملا نءرحزت عراشل !ن٠ةر دقة وةعاعرشو نيئدشأ | نيد زحاملاهغلودو اس عج (ادود>

 ةروك زاارحاوزلا ىلع انهدو د_ىلا اذا ا ةاوءاضربالا ع ىرحزتو ك ز>4ةرد_ةمرحاو ز ورحاو- كلل
 ةضورفملاضئارفلا ذااهد_هدامواها ةامعمةرركمنوك-:ذةيحاسمئالرماوالاو يهاونلاد:ءفوتولا تود
 تامر#لا كل ذكوا مؤ عرش ارب دق: د_ذءفوقولاب +ةروه 2 ةردقم اهنالىنعا اذ_وبةدو د دو دد

 هلوست) جحلاىفالا ىأ لوأت امو ماشا! لزن اوس اف هموقىلا هلرأو ربيت مو همه سد لسو هيلع هني ا ىلص هل برعذو 3 مذااتح ع 1
 (ادوعيضت الف عب رفتف

 ماع >> ومش ىذلا ىأ

 ىد»سبح 'ولاو ضر_فال

 وهو هلءقام ىلع اندغ دنع

 قرهاظ اقف ضردفاا
 ىنءأ هلءقامىأ هلوم-ش
 ىأ نيم بال ضرفلا
 الف ب>اولاو ضر فلا

 هلوق) لمأتامهندد قرف
 سس ارا ىفهنءلاهتهتلا ىذر رع دلو ع رشلا هبرمأ اع اوما ءاودبزتال ىأ (اهودة.تالف) ىنءةةئايحو

 نءاو رثك أل سانا نال ني هب رأ ىلع هرفركب وبأو مل سو هيلع هللا ىل هرمصتةا ناوةروظةدابز هيف سدا
 ىنععه_ئمأ داهم ةدأب نأا تن اك.ةارح زوال. ك::مهدا حف دزب نأ اوقعساهلءقدو رثكب لامه :ءزبرشا ١

 رمأ لسو هيلع هللا ىلص هنال ىأ ةنساه :دعوودأب لا نم لاكن ا هيو هللا مركىلء لاق مسن هر اهل غوسم ع“

 ءافلللاةئسو قنس يلع هلوةداموعو رعو ركد ىفلأى دعب نم ني دلال اياودتةا هلوقد اصوهضرمعب ءادتقالاب

 الائث هنهىسفن ىف عمن دح ىف دحأ تورءالاضدأهلوقا ذه ىلع لوق ضراءدالو قدا.سلاثردملانءد_هارلا

 وأ لوقدىأ هنس ل هلوق ىنعمنال هندسي لل_سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ كاذو هت. دو تامولهنافر | بزاش

 ءادتقالا ىلع سوهيلع هللا ىلصهثلاضنأ تسل |هفايعا مهيقاد م هيرع عدن أ هز هنا عمو لعف

 جمب و نيد ارلاءاغلملاهنسو هلو حرش ىفرمام ىلع سو هيلع هللا لص ه:سامةلزختن اكفررغ: اكرع هذا

 (نيي-ثاا نيبرحاملا
 طلخا عنك ىلا

 ىوا:هرخآلاب امهط 2|

 دودحلا اذاجا.ءاو هلوت)

 حرش هترايع (حل انه
 دود اركذدقو هاك. نمل

 لدهماس لا يه لمي

 اهرب ر_ةةديز ا[ نيوستلل

 |ا.هرم  ءاوام_هدرك ولو

 تاربدسقتلا نارركد

 تاءك رلادد.ك ةءعرشلا

 نوكي ورخأتانآو هنآلااهودّدمتالفهلنادو د> كلت هنمو ىهاونلاو رماوالا د: فوقولا ىلءانهدودحلا لج

 هل اخعكادامارز واخت الاهو دةءتال ىن.ؤ عن رسو هس كعو صان دعب ماعلا ركذ باب نههدمزامو هل قام

 ءايشأن عتكسو) اهون رقتالو اهولواذتتالىأ (اهوكجتنةالفءايشأ مرحو) روظحلا باكتتراورومأملا
 هداع ا م امو ىدشالو فر ل_تنالاو اكحال (نايسنري-غ) اممءدو كحل انوك لاحاياجالىأ ( ماةجر

 تار كسار أ بسسس هسا سس ط77ط7ط7770 يا
 هيؤ سدا هريأدّءءمقاضأ مالك (رعدا> و هلوق) ىربوش هأ كالذريغو حمدالامو :>؟ك.نالاو تالماءملادو ةعهيق حصر امو اهلوصأو

 ىنأنباىأ (ىلعلوقضرامدالوهلوة) رجزا و ليكششتلاودو (اهن غوسم عت ىن.ءهلوت) رعنمزىفىأ (هنءز لود ةروظةدايز
 اذه هلوقواههدمكهنسةدايزلا نأ توثأ ىداسااهلوقناىأ هز سول هلوق ضراعدنا لو حلااضيأ هلوقرك ذىذلا اذه هنعشلا ىدربلاط

 وحر هلوق) لماتهل.ةامةمسنلاب وهتوكمفدارملاو ةحناسم هيف( هلءقام توكد وهلوق) خلا ىنءلانال هلوقوهاه_متدد م-لاو هدايزلاةينسىفأ
 ها اهب نيل ا.مريغاس نيم ده“ ءاهومك:رتالىأ اهوك- جننالفأب رلاو متين لام لك اورورلا داهدك اهءاك_تراواهناب رق نه عزمىأ (ءانأ
 لوعفم( م-!هجرهلوق) يخش ها اهعر#الواوا-الواهب وجو ىلع صني لقءايش م-ركذ نءىا (ءايشأ نعءتكسو هلوق) ىوانم
 نءموهفاا توكسا |نملاحريغنأ ىضتقب (خلاتوكسلانوكلاحهلوق) ه١ م.نعه فيفي كب هقفر و هتجرل + ال كاذ ل ءذ ىأ هل>ال
 : لءأتيلف فو د لالا ب اصف تكس

 هدب بي بلش ب بح ببببس سي جس ا اب---بببل ب 3



 هلود) ىردربث ةدوتف*مالدةروسكمفاكو ذل 100 اكن هلوف) ىربو ثرخأو مدقح داش ا نأ نثلملا سال ناباودل ا (خلاىفانبالو هلوذ)

 قاحىرةع لا ضْناحاون هل ل قاس1 ةيفص ثيدح- مو ناقااو نيعلابابىف :ةءاغااىفلاقىرقعقاحككمأكتاك-:هلوقىا (اذدو
 ارقعدأو مهلاد.ءوبألاو تورعم ممهذم قوشو < ميقا ىفع ءاعدب سداو' ياعءاعدلاهرهاظواه .س- فرقعدا مما مأرهللا ه هرةعىأ

 أ أرالناتفصاهىرشزلا لاق ايعروا» ءةءانأن نهوهو 00 اواذا هنر هع س لاقو ىا-ورقعارد_صءاممالب ونتاان اةلس

 انو نأ لمت و قلحو ىرقع ىشىأ ةيرب لنا ىلع عفرلا امها ومما عاه موشن «مهلص أت ست ىأمهت :ل4واهموقرقدت مناىأةمئشملا

 ارز (كنيعتيرت هلو ) ىركسو ىضغىفاهاثمثدنأت ل فلالا لءقو رك_ثالىرك_كااك ىت وا اور عملا ى « ىلءف ىلع نب رده

 مأال(َكَديعتيرتو هلوق) هت ها ءاعدلااهبنودن ربالو برهة سل ىلع راح 6 ةلجلاهذدو بارتااب صا ىأرقت ةااذإ

 ها كردردالو د *الابأ الو كل

 حتفب ( بك هلود) ىواذم

 قلب ىافاكلا مضوهايلا
 هبكع رامضم يطل !لاق

 «ندو ىلع ه-ءرصص ىندع
 ههدحو ىلَ# طقسبمك و

 ىأ (ران ااىفدلوق) ها
 (لاقر أ هلوق) من منوجران

 ىلءىوارلا ا
 حافي رغم عج مهرحا م

 همم ءادنارسكو 0

 هلوق) فنالاةيقثاهكذو

 ماكةناعنو خا ءااناو هللا ىنابتا 9 8 هراداريغ نماهركذ ذدر<# د:ءد> ونالاءطرا ضعماوروءشةدانز

 م.لعأ هة>ىفلهودي !ءهللاىل_هدهلوق هراءاذهءافتىف ا الو بارغَم ءاو بهتةوتادش: 0 6

 ماهفتةسالاو لعتلا عاونأن هدلاثماولاؤساااذهدعن مار لاو لالمل اب مها ءأراصا-غاهنالذا ءم مار اولالملاب

 ىأ (كتاك؛لاةخ) ه للا فاد سانإ|نيبةرداظااتالءاعملاماراو لالحلابدارملاوأ
 تارواحملاىف مهتنلأ ىلع هنابرح اغا ما مدوا : أ .وهظ عمادة ذخ اوما كاردا كدةفا(كمأ)كتدقف

 ىرقع ى-لحك هتوءبطالا ىلعءاعدلا نه هاذه: 4 ةيقح ةدارارمغ نهي اع ءدهسلاوْئْدلا ىلع ضد رفلل

 تدءككا ثالث هيدءتلرداو ءلاع ماكل مر( بك )ىأ ثلا ىف ار ءراكا ماهفتسا (لدو) كن مكتب رت

 ىلع) لكلا رح وطال اف) موهقلن ىأ مهرثسك !ىأ(سانلا) وهسك اك انعابرهروصةوئدلا

 نمهنسلالاه.سكتامهءثةدوص# ىف هه درصدح ع جم ءاللا ٠ نمهتماكتامىأ ( مسا دءاصحالام درعا م

 هيدم#ىذلا ل رم ادع كالذي هماك-" قنانإلاة شو عجل اوبسكلا عماد عزل دئاصخخ مار ملا ملاكا

 اهعمتت ل حضملاب ثاسالاودوصحللا عر رار مالكا كلذ« ٠ هل ترد ع نم هناك لاب ةراعتسا 2 قعر لاس انلا

 راسذلا هيكل ع نمسانأان نمذافاضا كلذ قرص اوه: ملا نود هب همشملا مئالد داصملانالومصشرتةراعتسا

 مظءءنأ اك كلذهمظعمىأةفرع جالاكن اس الا مارح مظعت ىف ةغل ملا جرم جرخ كلذ نكل همالك الإ

 بترتىفةم-هلذا.لاغم للك |اهنراق,لاعالانالوادوكوةميمأاوةءرغلاور فكس اكمالك_اراذل|بامسأ
 ناه- قوة تلاهل نوذأ ه-لسر وهيل نينأب ىلن هضي نم عمصلا ثردحلا ىفذ اياوثوأ اباةع هءلععازحلا

 ل-ح-رأاناوةءايقلاموىلا هتاوضر هل ب: كر الاباط تان ال اخ: هنا تارتضر نمةماكلاب اكتمل لحرلا

 1 01 هاقانمولىلا هطخسأ يف هل بةكيف عقت ثمح متت اهمال ءدال ىلاسعت هللأ طخس نه ةماكل انماك-تيل

 1 وبأن اك منهو كسر :كيمأ ناو كسر وهّتةاطأنا لد تالا ساةمك-لا قوافدرخ نيعيسرانلا ىفاوب

 هعماح ىف (ىذمرتلاءاور) در اوما فدروأ ىذل ادهلوةنوهناسا كل ءههحو مركب رود :ءىلاهت هللا ىذر د

 عمت نك لافذاعم نع هظفاو انهف:صملاهركذام ىلءةداي زعما+لا ف نك-ل( عت نسح) ثيدح (كاقو)
 لم_ء:يبريشا هللا لو سراب اةفريست نو هنمأمب , رقامزل تدع” اقر ةسىف ل_سوه-ب ,اءهللا ىل_صىجذلا

 هر 294 لا ىناذدب

 ءانئتسا (مهتذ سل أدئاص»
 بكرالرد_ةَدلاو غرفم

 نم ئنراسخاا ْ ساذا|

 مهن ادئاصح الاءاشالا

 ةداهشو جدقلا مزاكسلا ن || نم

 هسمدعو هسدبعوروز
 هأ اهوا ناّدمو

 نم 6 دوه ىجعع هلوق)

 وهو عرزلاعطقاذاده-

 لوع_فملا مسا ةؤاضا نم
 تدوم ل اا
 ىواتم ها ةنسلالاب

 ه. لاك 0 هشدوق)

 جذل !!هرامع (خلا ةئساألا

 ع-داب لاا نأ كفل ابدوصخحلاعر زلاب نا الا هن اكتام ه.ثىواسذ 1

 ييقأو هبا ف ذح ممن حلاو جدأ ءفاامااكلا نم عون لكب ماك .::.سانا| ضءدناسا اذكذ ءىدرلاو داو سدا. ا نيبزيعالو عطق.

 تدع : اكل ةراعتسا < مق حراشلالوةورهاظوهر فرحلاب ها اله نير قةفاضالا ة-رصملا ةراهتسالا ليد ىلع همام هه هدشملا

 لمت اتا ال | دشنت لءجامأو ىوانملا سيشل |هلاقأك هب 4ع < رصتةراعتسا ةيثي لا هذه نمهيفذار ظذهيفدو هلا عرزلاب مالكم ١١كلذهن هس

 لهأ يل فةرمرعغك] ذرعظن هلرمدقو ةيليرذ ََس 'ركذام ىلع هءاوص ده شرتةراعت -ااهيمتت هلوقو جدعف ةينكمهدحب ١

 ارذصم (ةندشعت ىلا هلوق)ةحوةفم ةمهذ أ (ةحو ةفخ هلوق) ةثلدلا تفي (ةملم' فأن ع هلوق) < نوثالثلاّتي دملا#»#

 ىواذمةعاضق نمناطد ىهو (ةقو رعمةل بق هلوق ) مح هل يعذ ىف ىلع ذو « مزنلاةل سنى ىلءذو

 نوال !اثيدملا»
 ةموعضم مم م( ) ةفورمم هل بق ةن: شخ لانس نون 0

 نم ناك( هذع)ىلاعت ( هللا ىذر)الوق نيعبرأوح كلذريغلاوقأ هنأ - اوهم“ا ىو( رشاننا)ةثلثفعار 0
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 نمتاعاطلا عاؤأ ىلءاداهملاوهال_ءأ'ىثااةورذزالمائ_كلادو دذوهداهملاودوهشااراوأ ىف هقارغتساو ١

 دب دولاعالا نمئئهمواق.الداهملاحارشلاضءد وق لم<اذه ىلءوهنم ل _ضفأو هاما يفناك ناو

 نونفرئاس نممدلاري_غناكءاسلعلا دادعءادهشا امد, ملا ذافهداد ءملاءالام ىفدأو همدا.يذللام ىلعأن ا

 لامعالا ىأ لس ملسو هيلع هن |ىلص هنأ سم هنالءاوملءا |ثونذ نم دادإ ا قوذام ىلا ةفاضالاب ْئثلاكداهملا

 نيلئاسا|لاوسأ فال_ةخا ىلع لجونيدلاولاريةراةوداهملا ةراتواسمتةو لوالةال_صلاةرات لاذ لضؤأ
 اهافنفاندنء ةالصأ اوهذ نيتداهشا ادع قالطالا ىلءلضفالاامأو هلا ةيسنلاب لضفالاوهاعااك باحاف

 هنآو رؤو عوضو مريخ ةالصلا لسو هرلع هللا ىلص هلو نم عصا 1ضورغلا لضذأاهضرفو لذاونلا زضفأ

 هالص ن ءرتؤالىذلا مئاقلا ماسلا لثدهادلا لما ءالاةذالاولا ةفرتفرالو لصن ورطفنالو موصفات

 انيفاو دهاح نيذلاو ىلاه3لاق ةبادطاب نورقمدا يللا ناةتباسسا | هجامنن| ةداورهحوو ه مشا نم ىلعأ هن

 ملءلابلاختشالاهذعىلاءت هللا ىىضر فاشل !كلوق ل < اذدو لضافا لفن نع« لضفأ لوضةملا ضر ف نال لفنو

 نيةءكرذال_صنأالم_ىلاهرثك !فرص نمل ضفأ ايلا نمزلار ثك | فرصوأ موصا | سذ> نهلطذأ ةالصلا
 هدوصة؟ىأ(ءاككلذ)ادرسكو مما تفي ( كال كريخأ الأ ) لو هيلع هللا ىلص (لاقمت) مون موص نمل ضذأ

 ءافص نمهباسمنو لامك نمةءاغيعاياك لاعالال7تناكد_-واذا هنأ نه هنموتاعوأهعامجو

 اذهىفو ةمينغلا ىلع ةمد_ةمءالة_ءلارظذ ىف ىهوةمال_سمرا#لا نعناسالا فكو ةمينغاتاللاوحالا ||
 اذهناك ناو رافكل اداه نماماعىشأ هذ واهم درب اف مااكل !نعاهنمتن سفنلاداهدتا ىلا ةراشا

 اهبادآماظعأ نمو ناسنالاهاذّق أم ىل_>| نماهاوداهع:مذاريك الاد اه اوه كاذورغ_ضالاداه+ اود

 هللاكوسرانىل,تا3) اه تهد نم ل_بو هلع هللا ىل_سلاقم نمو ىنءدالا.هفمااكسلا كرْتو تعصلا
 سفن ىلع ىاط»دقو تاورورك ديوهوه_سف:تاساكسماىأ (هناساب) موه« ياعهشا ىلص (ذخاق

 ىنعمفك نءذوأكنعىأ (كراعفك لاقم) مهمذلب ىأهموقنالبالاىلاتهلوقك ازاحممالكلا |||
 هناعم كلذ هلوقو هكاسما نيب مد جو تهدءاوأ اريد لةرلق قبال اريالمشا !نعىأ (اذه) سدحا |||

 هذه كاردانمز رخأتاتاياةءلاناهتمىفا 1 تاءسملاب سنا انالكلناساكءاعفك لوقب ناهنكعناك

 هسيفاسا سفن |ىفعقوأو غاب أى سلا لرثةاابهمقعت م ىلحلا ىلقءل ا ىنءلارك ذناكفكلت كاردانمز نع
 اني ىلع مهار الوقف بدسلاوهاذدو هءابأوهحو لك ا ىلءر وهظااىلاءاذلنا نم هل ةئب وعلا دآبز نه
 ىلقنئمطي نكحاوىلي لاق نمؤتملرأ لاق قولا ىكف.كىفرأبرمال_تاوةالصا|لضفأ هيلعو
 ءاملااذهثالوقناك م نموءطعدر<نمىوقأ نيقيلانيعذا|نايغلوذعملاةدهاشعة-يةيقب ةوقدادزبل ىأ

 ( نيبملاستة - 5 )

 رايتءالااذهعادال-ءاوهفتادامعلا نمهريغا كلذ سداو نايدالارثا ىل ءولءدو مالسالار هند هبنأ ثيدح

 ه-ووهلوق) خلاهللا لوسرأب

 . 1 مول-ءمو ءادهشا | مدىلءءالعلاداد_ءخج رثةمارقلامو ءادهشلامدو ازعل دادم نزون هنارم هت رك ذام
 رطسلا طاةسااهيضىتلاىأ |

 نيس هدملأ ىلس عدد || لد نأ مد_-أميطتسأ لات هنوةيطتاللاةذمطائماورك ذم هنوقيطت اللا داهملا ل دءدام هللا تا زا عالالا ْ لو.سرااولاف مهنا ثيدحو ثي دل اذه دا هلا هاضفأ ل قو ةالصا ماا عارب نأ اوطعاوا ضر أ ةعدتت

 ا فلا داهملانامزلالاو هانءمىررقت اس1 ةتاطملا ةيلضفإلا] هيف دهاشال هيف نش ىذلا ثر دحلان اب درب و مايصالو :
 (كياعفك لان مهاوق) ا هءشاانالدايملاىلءموصلاو ةالصا ةءاضفال هاو يفىفائءااريذن | امأو لضافا!ىفدحون الايام لب زم 2 ا قارا ل | عل ةشيدقكوشةملانارمالا ةياغانغاو هيرئاقالو سأرلا ن ىلع مانسلاةورذال مالسالا نمل أ

 2 و .٠ - 3 ١ . همّ

 هك ء_ةللاأنئادرامء |[
 لو تداهمزل.ذأ لثاسا|اذهدوصق!ةليص<هنادطاواذلم مم وتي كل

 فهمذ ن 210ر6 داهملان اكةرامنلا نهةدعاسملاوهنحهلا

 لتيلفهلوقاريكن ا مالاكملا | ضرف نيبال نيلفنوأ ةرافكوأ نيعضرف نيب ةلضافااق مالكا او «ماخ_سذورذوهدوعو لئاسسا ارمأ سأر
 لمت<و تم<ءاوأاريخ | : ! ْ |

 دقو قاطملاباب نمهنا || سنجتادارملاا نت كوق هيلعلدأك قدما ف نين راةتمنياعىاضبأ مالاك-ااو ةلفاذاا ةال هنم لضفأ
 نءناسالا فكفه:هلع ا

 ىلعةلالدهيؤقسسالفرشلا ا

 نيلاو>الا لصأو كالذربغأ

 ىأ(ىلاثلا ريم ||مأو هلوذ)
 قد لدتا مالك ىف
 اولاقمهناو دوداوملاةءاضنأ

 (ةقيا_ل هدام ني اهباور

 ىزمرتااةءاورؤتاثلا
 لوضغلاضرفنال هلوق)
 لضفأ حصالا ىلءداهملاك
 ةالصااك لضافل الفن نم
 ىأ( ملء, لاؤتشالا هلوق)

 ةبافك ضرفهبلاغتشالاو
 ةدئازءاسماا ( هثاساب هلوق)

 هذم ص خو هموعل هدم

 ردصملا ىلعلدب لدغأ انا
 افرءمردص اردق» نما

 وأ ف كلا ففك اوك مجيف
 فقك اوك مد الفاركسنم

 ردصا نأ ىلع ىن.ن. وأ افك
 هياعو الذالوأ مميف سن

 لاق اذا اذ فلتخا
 عقب ل هافالطكةَقاط

 ىريوُش هاةدحاووأ اثالع

 ى-ءاارك ذناكفهلوق)

 هميقعت م ىل ىلا ىلةعلا
 (خلا ىسملا لسثقلاب

 لهاتف لمأتا جات | لةءالتبدوأ اه-ييلاةراشالا نالناءمتع ىيكحهرا ذل اوءاسما أوق ن«خاب[ناءمدخفركراذلاوأأ] ١



 | قاهطراتانودو بذح ع مج( مجوندب اوق) رق مهام نبا ظذا(الأ مهلوق) رسءاذنا سد ءااوء_بارلا سة ساو 16 11 موقتوهلوق)

 عضاومىأ هلوذ :) همك

 ىت> ه>ام نيأو ىذمرما|

 تولل._ءراوناكاءءازح غاب

 ىأ (رعالا 7 .هأوق)

 هلون] + ادا انعلاو | نبدلا

 ايكيصتالاوهو 0 و
 ىيةريشا و ىواذملا هلاق

 حتفب (همانسهلوسق)

 مانو ةلههملا نيسلأ

 هرهظؤ عفترأامرب ريتا

 (داهملاهلوق) قد ريش
 لاودالاو اساقم نءههم 3

 ل_هالاب طالة>الا 3

 هزم طقس هلوق) لايعلاو

 هلوق) ةلههملاب (رطس

 نءا ىأ (ةرذ_ءنكل

 ال_ةهلوق) حال فلا

 ىلعىأ (هياعضارنعا

 هلوق) حالسملا نبا

 ا :هةناف فئاصأا قالك

 ةيضقلوقأ(ملا فاساغأ
 كالدك هله حام نتاردا د

 هلحال_.هاأ نبال ياعتو
 ه«سسفن ىفمأق انما

 ىلع ضار ءأالذ دءن.حو
 ينمرصتقات . »فسم

 كالذىلعىذ_هرئا مالك
 تقوت.الهنا ىلا ةراشأ

 ةدانزلار 5 دىلع ئدنلل

 داهملابرادخالا حصر هنأو

 دداملاذا مهلا نع

 اءاصم (ليسمألا نوكمال

 07 كالت هيف عمتداف

 هلوق) ىربوش لمأتيلف
 هرقك 2 لمتحا

 طاقسالا نال 1 5-110

 هلوق)ىرتوشىذمرتلا ن ال رم تطأ اهنأوأ خاستلا صعب نم
 :هءاوص (ةيفشر ةزام:ءاأيعمتت

1 0 

1 ّّ 

 ةباورو(نولمحب غاب ىدهلوق) محلا ةقد عل 2000 جمال شارفلا ع د( ا عه.
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 سنل ا ضءد فربعاهب وفىأ(نم)كلذىهلثماهئالةأر ملا نعز :ارتدلالالء أنار اذا! لهأرث هاذا لاح رافأأ
 فوح) 4 .فىأ فودلاض ب هتالصىأض. هندالر ةالمالا د ثوملاىأةبا ءأاع ادتءالاغوك ل 10 مو

 اميظعاباب تناك منهو لك أو لهسأ هيف ع رمضتلاو عوششا نالراهنلا ىفاهمم لضفأ  َةلط ه هيف ىهذا ( للا

 ا [هليقءرفاهنم لضف' مو“ :لادعبهرق 03 ىهمرك د لاودو يشلا ماو دورعسل اءاةص | اهم لصوت هنالريلتا باوبأ ع نه

 ! ةاوفادء اول الا ماوقنمبتكةاش ب!-ردقلمللا ن هماقن مريد نيت هءكردال_ضت :همأادق لتقل وأ

 نا هنأ نمد- :ء ىلا ءّر هللا ذر :ىقاش | |مامالا هرلا ب هذام موصل! تر داحالا هم اءتادىذلاوءئازحأل اًضنأ

 | سماسختاو ع.بارلا سد لاف ساد ءاوأ ل ضفأرمخالاثاثأ اناثالث أوأ لضفأ ىناثا |افصنا اتنيفستهأزح

 ١ ل_ضفأ هي لاقو لو هيلع هللا ىلص ى: :لاهيلعب_ظاوىذلاودهنالقالطالا ىلع لك الاوهادهول اضؤأ

 | ىلع احاوتحا سوه, اءهلاى لص (التع]هسدسم ماد د45 مو 20 ةالصوالملا

 عاجطضال اعضاومىأ (ع-جاضلا نع م عفترو ىهتت : ىأ( ىفاعت )ىل 5 هلوق ل اأو الدلو

 [ تناكا ممالءاشعل اراظتن 1 نعلي.ةوءاشعلاو برغملا نيبالمصا |ن ٠١ «ةءانكاذهو 20( ة(نولمعد عاب ىت- ) موذلل

 [نملذاو هل اءالص ن عه أذ دنا ىلعرو هد اود عاج عيصااوماشملاةالصن علم ءةول د الا تانى 2 ىلارخوت

 / لم لاد هناق ب آلا سفن: _ءئالفىلاعةلاق ثرحةرآلاو ل ثرد_لا اذه فاي سه«-لعلد ىذلاودو لالا

 رص |ل#بللا فوج ىفدال_ىلاب هاا متراغاو نيعالاةرقن م مط ىفخ اعاوزوفن مل عاوتشأ هنأأ
 اكان ىزاعناءاقذ ام-مماعهبز نمهو-ربامرث آو هنذإو هموت هلا .>ىل_ملا نال ,دملا امد ىف هب

 نذأالو تار نيعالام نيل اهل |ىداسعا تدد- ءاىلاعتو كرات هللا لوقي نيعمصا ارب ىفو مف ةءااءازملا

 ىلا تهت |ناءاحد ةونيعأ رق نم 7 مل خأام سفنل_هتال-ف مش ؛تتااورقاوريشد بل3ىلعر ل

 د أ مهاربال ثيحلدالا ظىاوماقدةىداءعملا اورظذالوق» ةك.ئالملامالاظا| ىف لدالا ماوقد ىهامد
 ىأ الا ل لإ وساع لاس( ل6 تار كرادىئنح مهم أدقفا دوش ىريغ

 امر اضنأهفنز 'راو- سايقااو ليةدرمسكو هلوأ مب (ةورذئهدوعو) هنعتا اس ىذلارمالاوأ ةدأم علا

 | ما ويوشتاا نمد 0 ا لاق هللا لوصران ىو تاق

 | 0 0 فورد 1 ىلا 0 1

 3 هرادما يلع ىتلاوأنيدلاو اوأ مال_-الالوصأ اهنا ليقىقااثد داحالا ارك ذا1هناقحال_صلا نبا طظذادلا

 ال_ةكلذك هركذ«-امنب نار _ءن كاروكذالا طاةسالابثدد_لا | ذهاّملج نم هرك ذل ءلاز راد هوأ

 كىذمرتاا اظذا قاساءاأست ههناق فاما فالذاهصوصخ ص ثهباور مزمل .مل هناله_لع ضارت_ءا

 أ هذ طاةسالا كل ذركذ نتا خسن ضءب ىعقور وكذملا طاقالاه- مقسدل تفر عأك ءاظفاوهرك ل. 3

 أ خلا مال_.الارمالا س أرهوقفو مدرب غوأ هند. هال: ضءب لءف نههنأ لت < وهةحلافدعنهل لذ ::فزصالان ا
 ,مضاود_ع ىلع متاتلا تددااب و لدالا ل-ةب روك داارمالا هش هنال هر عش رتةراهتسأا عب كين اكلا راع

 اعارك ذلابلبالاراثباءحوودومعا اوما سلاو سأرلاوهو هن هيما متالرامرك ذم سفتل اف هيبشتا اذه
 58 .>ال هنال سأرلاو ه نا.ءالاهندا ارا مال ىالا تاك اغار مهعا را يبو ويشياوناك من مووملا ها _

 | تنبلا مةدىذلا هنالدو عل اى م ةال_فلااوه_بأرتودبهلءاي>ال اويدلاتأ اك هنودملاسعالا نم تل

 0 اف وت نافهسعفرتونيلا متت نال اد اسال موه هذراو

 6 | دارعتساو

 ىلثلا ث.دحلا ىفثا] ذريظن هلم دقو ةيلببن



 [049 هرب 7 فول اد:ءلريخ ةنح هل دو موسأ اامنمرب دعا اوفوذهربخأ دت.مموصلا

 كرشيالو املا دال-عل ميلف هبرءاةاودرب ناك ن ىلا ءتلاقهد_كوىلاعت هه-واهيدصةتنأب هلاصاء | ١

 هلزك ذدقنوكيفه-.لعو لوألا ىب_ءاىلءرباه ما فطعن * مهدل_ءعز ,امووه(ةالسا | مقةو) ا دحأ هردابع |

 (تيدلا تو ناضمرموستوةاكزلا قئتو ) ىلا ثا اىندملاىلءماعا ا ىله صاخلاو مالسالالا-عاو دولا | ظ
 (كلدأالا) مل-وهيلعهللاىبص(هللاتم) ثااثلاوىفاثلاثردحلاح رشف ىفو:سهئاذ ىلع مالكا ارخأ
 هرك دي_سامىلا قد وشتلا ةءاغهمفو هم ليف كيلعءالذ تضر ءىأ ديلا رات ىلع كاد ل دوغ ضرع ١

 لذة دايز يف ( ربحا ب اونأ ىلع) هندافتسالا هع :رغت ىلع ث>أوهتءزالمى غلبأو سفن فعقوأ نوكما هل ا

 ىاأه- ملاصاالاعالاهيدارملا ناك :امتناكن افا ضال ةلادك ضانهري-هكنادا ارملاو قدوشتاا | ا ْ

 4 مشل ن#“ هيفاسل عيل ازاحملا نموهفاباوأ ا م جبت ٠ نهديفتساىاهنم لك | ىرخأ لاعأ ىلا هل صوتد ش

 هلاءقاو طا ثنس زيبا عماس || ىلعرمالا ليهست ى !ةراش اةلقلأ ع. حاب يفر اراغنآرمامريظن سوس ا. لوقعملا || ا

 تناكناوماسقأومالقأوناذ اكةرثك عج جه سا هثالرثوأ من موفي لوق نم كرأودو ىلكرهطام اره ا ْ

 «جامنبا باور ىفاثال ل ددوةحلاصا!لاسعالارئاسا بو مسجلا باوثلاو مظل اءزملا هيدارملا ناكماللا نعت
 نال لد نما 5 الاىأ (موصا ا( هلوقب ركذلاب لاسعألا ضءزهصرس 2 لوالإو : 3 :لاتاونأ ىلع كلداالأا|

 لجألا قرانلان مكة اقوو رث_بو نموه ىرغت اذان نم مجلا مضب (ةنح) يرق ةرك ذرم هضر

 لا اودالاءاؤصصلا هل ٍسوىأةليسوو بابىأ تا. كلذو لساعل ا ىف كم اء تالؤغل اوتاوهشلاءالءتسان هوأ

 هماعط عدن ىلاعت لاقو هيىزحأ ناو ل موسما |ىلاهت لاق منهو لادا ةداهت ىلع لا.عالا ل-ضنأعوتووأ ْ

 ذاممنمنوعاهااو با ري ةبمدرحأ نورباطلا قوناسع ايزل اباتكلاىفو هب ىزحأ انأو ىل+أ نم هءارشو

 ىأ( ع مطت ) اضيأامسرقماهضرفنالاهافن ىأ (ةقدصااو) تافولأ ماو تاو يشلاذالم نءريصل ا موصلا

 بضخ ارث أاوهىذلا باق_كلاايلعست رهن .ن ةئءرطلتا ناوأ لاك أوقد ه-تئاءاةاءافطالا اظفل هلراعتاوعتأا| أ

 هريغصلاىأ (ةئيطالا) : ةرارهلاةيلغن ع بالا مدناروق هنارما1 + 22[ لاش ءافطالا هيف لهتسملا || أ
 اضرالاامتفطيالىدآلا نة قلءتملاو ةيوتا اال |امتفطد الءريمكا !نادع اوقلا ع نم لعاملىلا«تهنلا قه قلمتملا| ||

 هك | هن [ك كلذي هقدصلاتصخوت ايسلانيهذب تاةسحلا نال متلاق(راخا| ءاملا ئغطد[ك)اهمداصإألا

 هندضع6 ئفطد صخعدلا لامع ىلا ناس>الا ناد دادل اومهبا| ناسا 5و ىلا ءز هللا ل. ,عىاط نالوا 1

1 

 ا

/ 
1 

 ددااواهيج ةرتيفركتأ هداضد فب طردراروهو هسانةراح ىهذأ دام: | اغا هندي تاراذل اءاملاعا ةطاب دسوأ

 نماهرتذك امي ءايآرةقدسلا تن« كا ذل لاعلى هو تاغلار د .ااطشاءافطابو مدعيو دش عمش || |

 لةةسمباّدكى امد هريهشهريثك اهلنا ضفر ام»اصناءاقدص ىلع ةخئأناهرباهئارموةلضاغا ألا عال

 بلاغريدنانالوأ لحد ل اساانال اركذلاب ص ( ل-رلا ةالصر) اهريغو ماكحالا نماهمتالب ,داهب قاءتيامعم|]|

 م[ ةمث كلا ةراهتسالا ىلع رانا |عضرم هئيطدنا عضوا, ةراخا ان ءمدعايملاز 6 ,اك-هلا ماسة[ ةئيطاللا

1 

 ٠١ او لو )ه دوت ىأ هلوقد روكذملا د.«:ىف(لوالا ىءملاىلعهآوق) مق عقرب (ةالصلامتتولوق) 00

 ا ١ لا اراوب جاهج م نمزهيلاةلصوم لا هبامدأو «ةرط ىأ ( ريدا باونأ لعهلوق)جلاعيبميعن وأ و ةءروك ذل فاثلا ىنملا لع

 (لوتعأاهربشت هلوق) ريدنابىأ (هيدارملاتاكهلوق) ىتيخرعشة ل .كوةيتكمةراعتساوهف ىواذم ها باوبأ هلن اكمىف ةعتمأب هلا مشت

 وصلا لقب (ةز> موصلا هلوق) ىوانملا نعرمأك باوبأ هن اكءىتلا ةءتمالابوأ باونأ هل ىذل|تاكملاىأ (سوسخل اب هلوق) ريما ىأ أ

 : ن ألهت<تلقءركذامبارءاامتاةناف» اد>او عون سداف ىأريخلا عاونأ فال تاىلا ةراشاركذامو دم ل. ال فود ةالصأ اودقدصأ]و]

 ىلعر لام أواذكدر ةن-وهو

 1 ظنهيفتة_ىءادنلا

 هلوقو ىربو_ث ةناورلا
 هدام هلخقعأ اذكدو

 ئفطتهقدملاو هلوق نه
 هضرؤنال هلوق) ةئيطملا
 ىفىأ (ابيرقءرك ذرم

 هب كرشتال هللادءعت هلوق
 فو ةال_فلا ب ةوأمش

 تاضمر موصتو 56

 هلراعتساهلوق) لفغتالؤ

 قىأ (خلا ءافطالا ظفل
 ةراهت_سا ءفطت هلو
 هس هرعت هير صت

 60 ءاذطأل اروخحملا

 ءافطالا مت شام هرأع

 هلوقىرطلا لاقو ئفطت

 , هقرطحلتا ئفطت هةد.فلا

 هدم طنا كت

 تانسملان اف امت هلوقك

 قع َت ”امسلا نهد

 0 ا
 ةزسملا عتأربمل ةئيطملا
 ة يسااىأ اهدعةئيساا

 ماوكلاةس م قةتشملا

 ترد-ةامغاو نييتاكما |

 قموحع هير ةقروعلا

 7 ئفطت هلا || ةن>ردلا

 مال امةيليأاةرامتسالا ىلءاطت

 ىوانم هل بدسل ىلع ب-ملامسا قالطا نذلارانموثوطد ف نواكأ» اغعاامأو ةقيقحلاة دارا نما ذامةنبرق نوكد !ءافطأالا نمراثلا

 لاو (لجرلاةالصوهلوت) خل 3 .طاللا نالوأ ىأ هت كا م عطانا نارا خت صال ( عسا هلون)

 هن :آللا هآلاب مالسا هيلع دا عشتسالرهظأ لوالاو لاقريذلا باوأن هى هو هم .طالنا ع ئفطتىأ كالذك ىأ ف وذ<هريخا دّتمموه ىواضب هلآ

 ىلع ةدّئز ةيولط مد داق د رقد ولوصالاع ماح فاك نيحلاصا ار اءثريكتار دق نا اروطظالاو لاق م ىبيطأ |«إةزو قافنالاو هالصال ة: مضخم ىدو

 زوفلاو دورس !نعدنأ: ؟نءااهر نال ,الايداوقتمإلا 10 :ملاقلاخدالا هذه دفتذرا ذلانءةد_ءا.م اندافأ5 اههنا ىشو نيت ةةيرقلا
 ىتيدريشو ىواذم هأ زافدقفتنجلا لخدأو رانلانءحرحز نذىلاءتلاقاكةنجلا لو ثدورانلاةدعابمودومانا



 (تفنالا ل-+ل اك هلوق) ل ءاةودو كم !ءىلوم ىثدح دبع ناكتارىأا وما ءأقد وأهربد عم ثاكف ذح ىلع عفرلاب ( ىشسل عن أو هءثو هلوق)
 ىأ فنالا]_+لاك هلوقةءاتلا قو ها عدقأو ا ثاريدملا ف نأو سوءاقاا ىف

 اذافنأوهف ا 0 ألاعرل لولدلا فنالا ل  ءةو هبىذلا عدو ال داق ىلع عن :ءال اروذد_هزأش اش تارةعىزلا اردو فونأما

 الان ده ءاج ا ءاومنظووردص كس ا رار دام لل ديل ومقال أع لاقينأ لصالان اكو شا كنان مهفنأ 11 |

 (ىريخأ هلوق) ىيخريش ليسا دّْصَّ .روغأاب ( لء> سس اوق) «نورشعلاوعسات ا|ثردملاو هأ هانععوهو دما, فنآلا لاك ىوربو

 هلوق) قريش شنه : اورقو

 تا اود ىلع هد_هداعؤو

 1 او ر مةةسهري_غرمالا

 نانا ع نذل عمو

 امو 4 -هولعمريةءراورلا

 هر ذام هتماقتساع عملا

 هنالأت ثد>ىبذاةاأ

 طرشا| ءازحن اكهيفمْزملا
 ىئريخأ هرب دق: انود_#

 ىاخدي ه-:اعنا لهم

 هسيطرشلاةلحاوةئالأ

 اناوحوأ لمحل ةفصاشرتءاب

 رامخانا هرب ةةورمالا

 ىلا ةليسو تاكا لوسرلا
 ىلاه:دزذول- عوولع

 رادخالات اكهددلا لود

 لمعلا لاخدالام هون امس
 لعحاذا ل يق نافع« ةذالا» اها

 قبب رمألا باوج تاخدي
 هركذلاو فو صومريغ ل معد

 داسفتال هفودوملاربغاا

 هرق رقريكستتلانأ ب اوما #

 ىأ عد ونتل اوأ م-خفتلل

 قريته موأ مع لمعت

 ىنآلا هلوق هند رقد عرشأا

 نالو ميسظع نع ىف: لأ

 نملا سدالذاعم لل سم

 اع ىط ملال ٠م

 ىنهءرمالا لدي نأو دو ل .اذن اب هذمانهددسأ نيمهذماذد لئمىف تأ لصاملاو ىببطلا لاق هل ىو دجال

 نيد تار 6 نس ,دهملاءافلولناهذسو نسب كله فاربث ك افالّد خا ىريسق ىدعب -:م شدعن نم هنأف |. ايشي»ا دع

 | كنوكلاحف ا ع همح فاتوأ أتوأ (أيشهب ؛ 0 كوك لع قد و ءالاحت (تاد.ست)

 هيفءزلاوىشيروتلالاق لمءدهلوةاوةصرح عض طومقةلذ+ اومالالا مدن( ه هزملا ىناخد ا

 اظذلو هلال عد لكوه- ءديدد دع لك نافرومالات اث د برم اياوذ>او :اااماعاوضءو اهءاوكست َء

 ظ نفتةلالضاهئانرومالا تان دي كاياوهيفو ىثود دمع تاره, ةردادغا ادالصدمد هيف نكل اذ دوحن ىدمرغا |

 ةظعوم هذ_هناقرطا|ضء.فود داو :ااباريلعأو عني. ديلان دشارلاءافلخا أ سوىئبخس كلذ كلروأ

 ظ شهد نموثالاهالاا,مء.د زبالفاهرا+ك اهلي اءاضيبلا ىلع ية كرتلاقانيلا دعت هيلع .:هاذا عدوم

 الأ ذ-اونلاب ايلعاوضع نيد دهمان دشارلاءافلذنا هنسو ىذسن م متورعاسع عيل ذاريثك امالّدخاىرمسف ذم

 لك-شاا ند ل_هتم بكرم سا.ةوهو راذ || ىفةلالض لكوةلالضةعدب لكوةعدب :ةد< لك نافاهض»: فو
 ثيدحلارخ آهام نباداز و عممتمو ل ءاقن هاومحاص ين راذ ذااىفةثدح لك جتني لوالا

 ا لولاك ن نمؤملاا ان

 ١ هدحرخأ هام ننانأب بد حأاوهدردمامئااولاقو:دايزلاهذد طا هلا نه ع- جركل 9 نكاداةناد,قامي-ىفنالا

 هيو ضأب علان ءهنوأر ىد عابم») هيف حرص دةوذو روهشمتاقثهناور و لستم دع راسا ط نه

 رابخأ ىف ماهوأ هلع «- + راتفىراضاا نال ةوماشلا لهأ ظافح هزكسنأ تاو ىأ هذعرا :قىراطلا رص

 مهضويشب فرعأ مهو مالا لهأ
 *« نو رشحلاو عس انلاثيدحلا 9

 هديق(راثلان ع ىندعامن وةئملا ىنادخدد لمد ىنرمخأ هللا لو سرايت او لأق هذع هللا ىذر لمح نس ذأ هم نع)

 دمل) )هل (لاق) ثيح هتحاصق نمبدكو هلة سم لبو هيلع هللا ىلصنج مسن موب :أو زجوأ هنافهتحاسف يظع

 نءدعاءتلاوةنلالوةدو بءساامظع دنس بدسملام ظءنالاما مظل عنعىأ( م نعنع تاأس

 هلال اثاأ كاذالولو اعطق بعص مظعكلذو ر واط لكان ة>اورومأم لك لا َدماه ل |

 مك عءو سوفْأ | ىلع هدد وعمش» ,-نمأعأر ١نيرك اد مدرتك أدحتالوروكش |١ ىدامع نمل -ءاقوىلاعت

 ا له-ها!حورودذاص الخالا|هاحأو ؛.ودتملاو هم .تاولادصاةملاو ل اسولا ن ههيقو هل باطد اعاسم ءااعامانو

 ل هناف هي ىلاسعتهلل ارث: سلام ناك هّيزعاو نيلماعل ان هردانااذاش الالا هلاكد_ونال هناذ هى أو هل موقملاهسأو

 نمىلءزيسوا هناو ) هلوق لِ كب طةقهدعتنو ارحم. اظوزنادا ارا سلوالسرما.بت الواير ةماك- مهن ,اغماطد

 ه5 اعف ىجسا | ىل او دص ىل هن هلل | حرمشو ىغيذب ام ىلع تاعاطلاب ما. ّءأ ١١ ىلاهةرقوتب (هيلعىلاعت شاه هس

 ءاقدلا هستب ادهومالسلا] هردص ح رعد هب دوم نأ هللادرب نو هل كلذ باسأ همي روت عم ىلاهت هبر نم هنرقبو

 نءتقرتواهتاماةهواطاو > أ ىلعأ لات >هطوا# اوه-ثواهتافول أهراس ن ءتنزءئامت انالادك نع

 هلوخب م-ظعلا لم هلال رمسق مال د 1تاءابنوىلاكلا تاناغنلااهةاضوأ ض.ض>وايةالخأ نفاسةس

 اسما

 وهىذلا بديا اةماقان م بركرنل|نيرب دتءّدلا لعي فندم طرش ءازح باولا نأ دو هنوسس بهذه ى 0 !اوءارحرمألا تاو -و طرشأأ

 ىأ (لاقشء> هلوق) ىواذماةفاومادةّرهمأذمرّوم بطا لا ناك اذالمءالا مسن وكي اغارا هخالانال لمعل اوهىذلا بنس ا ماةمراخالا

 نان ( (حلالث اولا نمهلوق)دةلهتلاوربدقةلاوردةممسق باوج ىف ةعقاو مالا دقاوذامذ ىأ سو «رلعهللا ىلد هللالوسر
 ل .ةوه]باطدا1

 : ترافل( تبزعف هلوق) ل ماةهتثم ,ةوأ هت. رؤؤول ىلع فو م( ءاددوهلوق) هرمس خسذأ |ض ءد فو هلهسنمىلءداعمتسأ 6 ىناوهلو3)

 ىرخرش هعوقو ىفهتءغرل اراهظا هزعربخ وهولاثةمالاىلا عراسم هناكر ومأ انا ىلع يءذتر مالا ةةيص نعل دع (هتلاد.ز هلوق)



 ماه (ضضاانمهلوق) 3 ع ١
 روع نسما و || اك ل_-وزءهللاتاذف ضضملا ن مه.دصزام ىل ءرفصلار رغالاهانءم نوك,ت ا لمت لقو لمانالا هيلع ا

 8 0 0 0 او رذ>اواردعا ىأ رهظم لوفي بوص:ماسهالك (رومالا تاثدو ؟اباو) لالا نم هباصأ ام لأتملاهلءغب |||
 11 5 ع 2 || ىدو (ةءدبلك ) ناوةعدب الذ( ناف) ندا 21 نتاع كارتر ها دمار ومالاب ذخالا | مه كد أ ىلا : - 17- 2 ها اا 00 3 05 3 ءالع
 0010 / م ىبسلاثهري_غىلعا هدد ومىأضرآلاو تاوم+ |عددب هنو قداس لاش هريغ ىل ءاعرت زاكام غل

 1 نأ ى عاري !بيصانا | اذ عرشلاهءاحامف ىلانال (ةلالض) ماعااوأ صادلنا هلءادو عراشاارمأ فال ىلع ثدحأ ام اعرشو
 مسفنأاودعاب لصالاو | ناو فولاذ ىف مالكلا سماها حرش رمو لالضلاالا قلادعب سداذأ ةلالضتوكمهيلا عربا

 لءفااو فاضاا ند || اذهفةدارالارةوهشا ا در هءاعل مالا او عرشلا ف لصأ هل سدلامةلالضو ةعدبوه ذل ث دخل ب دارملا
 لى_-ة) ريعذلا ل هفنأف ||| - : 0 1 21

 116 0 : ا ةن_وهذان س> هناف كاذرم_ةبوأريظنا | ىلعريظنا |ل_هحاما عرش | ىف لصأ هل ث د فال اهطق لطب

 ا رخاا فهنع ىلا هللا ىذرر علاق منهو نيد دهملاةمالاو نب دشارلا ءافلخلا
 ١ ةايبتالادرو سالو[ ب دا. صودلازئاو هظفاراشعايتار شل نافع ديو[ ثدح اهنا درخامو ل || 0010 .٠ . 5 .٠ 1 ١ <اوهل 5) بأن د :
 ةثدحارومالا,ذخألا ىلع ا ماك>الا ىلا ةمسقن ةعدملات ا لصا اف ةلالضاا ىلا هثاعدوهنسأله-:ةلاذ ن هءنرتقاام ملا ءاو دس ا م ا 1 صاف هل الا : ّ 5 2 2+ ٠.ههنريقاام مدل [ثنماغا 00

 هناقكا اىلع محاولا عدلا نو ءاكحالا كم: نهدحا!و نعل ل ةيعرشلادعاوقلا ىلع تضر اذا !منالساملا

 ىاتوز الانآو هلمظتتا | نال :ةالاونايبلاو فاعماو فرصلاو وكت اكة:.لاو باتكسلا مهفاهياعفقوتملاةبرعلا مهلعلاب لاغتشالا
 1 تدق : هلوص'و هقفل اوف نبو دنوا هميقس نم ثب داحالا عصتزي قولي دعتلاو حرجلاب راج و فاول اوضورعلا

 ةدرباا ىف ىريصونالا لاتو ١ ««درعشلا ظفحن ال ني دلا لوصأ ب ةكهطسب لو همسجل او: ةحرملاوديريجلاو دب ردتلا وحن ىلءدرلاو هنال آو
 : 0 ا متيالامنالو كل ذمالا | هاظغح ىف ةءالو ةىعرشلاد_عاوقلا«_يلع تاداك ني.هتملا ىلعداز اعق هرافك ضرف

 هعاملاوةنسا |لهأ هيلعا1ةفلاتلا عدما |لدأرئاسب هاذمةمرلا عدرلا نمو ب>اوهدالا قاطملا ب>اولأ

 رايتعاب(ثارقلانانهلوق) ١

 : . همن” ساق هسا -

 نجرلا نسم ق>تايآ
 هس

 فوصوا|هفددعدقههثدعملا *" تا : 2

 (حرخلابوهلوة) مدقلاب || فوصنلا ثار ف مالكلااولوالامصعلا فدومد ناسا لكو سرادم او طب رلاو ف ثادحا ةب ودنا نمو
 حرملاب لاغ:_ثالاو ىإ || ههدركملاعد_لانموىلاعتهتاء_جوثإ ذدسقناةيلعلا لئاملافلالدت.الاو لقاح عجول دخلو
 (ةحخلاسلااذكوهلوق) ملا .|| عيسواو سداللاو برا ثاار لك "اسملاذيذل ف عسيسوتلاة_>اهملا ن هو ف>اصملا قدوزتود_تاسملا ةفرتز
ريصما|بةعةذافملااذكوةن_سموهضعب واهو ركم مضر هلءعق كل ذىفءاطعلا فان دقو ماك الا

 داو-3) تاحامملا نم ىأ عيصلاو 

 جحفاصااىأ ( هنو كحو هتذاصخا هيا هعم سدل نءامأ مهل. «هموهنم مفاصاذا اهفنصملا هدة نكا مال دمع نب |هل اقام ىلع
 هاضا|ىأاوسمد

 تبقعكلا _>الا ضرب

 7 توي وسمح ب جوس رسل

 ضعءبلاكلذ جرخالاهرثك أىنطرقولاوسالا ضعي اهصصخهتوكواعاسج ا هنسعءاغالا دعاومالةيودمم
 نيدشارلا ءافادناةةسذا صاخهيديرأ ماعر ومالا ت اث د#<وهلوقنا مة رةتاعوه-فةعورشما وكن ع

 |١ فد كار ة فيرا ضرفولذا ص اخ هيدي رأ ماع ممن سكالذكو رش لصأ ىلا اهعودرلا ه عامت ايانرمأ انا عمامم
 ا دز وبيسملا عط+دقهنالمدشر كلذ ىفانمالواهعامتا عنتما عرش لياداه دضءدال دس نسهرهأ ههأع

 || وح ماعدبد رأماعامامااكلانأل_ءاوةيروذالا مكحالوةرث ءوذالا ملال د_هلا واماموت يةسملا 1
 كلذ ص.صخلا اذه ردم || و صاخهيدن رأماعوأ 5 ان>ْو زارطوامتمديز ىذق اذ وت صاخهيدب رأصاخوأ مي-!ءْئثلكب هللاو 1

 ءاذبالا عاونأ نمئشبامهذؤتالىأاهرونتالو فأ امل لق تالف وكف ماعدبدب رآص اخو أ ئذ لك نماندتوأو
 ط -_و ١ ىرخأ «_ءنءوةرمهزاحأ ن اف جضارو يذا هدأ ىلا هدر نكمأو«_ء:هوأ عراشل ا هز احأ مى لك «ةدعاف 9

 ةييقةعو رشم ةجبانهأا ١١ عم نورو ل فقالؤلاهيدؤدح وبهيلاهدر نكمأالوهعنمالو هتزاحا هذعدرت1 تارلّولالخسانىفاثلاف أ
 هلو-ق) انحثررقاذكع || نرتالارو ذأ هذماوةفاوافةسارسا|و ةءطملاىلاهرق عمر لقو شب هرق فراك.ئالذك-النأ حصالاو

 1 أن 5 ركل 1 تا 3 . -. 5 2 .٠
 فدصو : ( ار 423+ أ ىذمرتااو) نييماش اثردح مص نمد-.-ثددحلاقو يعنون أو (دوادوبأ )وهام نباودجأ (هاورإ)

 طر-ؤو حييصلاو ريصعلا

 ربكحأ ىأادرثكأف
 الاية مفاصل لاوحالا

 هداصملابصصملا ضعءلا
 ىأ ا,نىكحص نع هف

 ّ 1 هئاضال ال ٠ 7 3 : 0 ١ 5 ف

 ةوره 2 5و 1 . .٠ ا 000 4 ١ 1 0 0 ل

 1 دءار ادخار ٍ لاة؟بولةاااتمتلحو رونو. |امتمتفرذ ةغيلب ةظءو مانظ ءوذان لع لءقأ ٌمموب تاذول و هيلع هلل | ىلص

 1 1: هلو 5 ١ أ ناوهعاطلاو م«.لاو ىلاعت هللا ىوتتب كيصوأ كاقانيل ا دههتا ذاق عدوم ةظعو هاذه ناك هللا لوسراب لاف

 - هس رو فس ل7؟721ل سل لس 7777م

 ملا ة:سثدحأ

 نمنع



 ' اهنالضرؤس + ات اولسا اك هءماكرتش تاكا ععط3 دة( زدةامنال هلوق) جلا لصأتامضرفااىأ( ودرهلوة) له أتائراط صيسدلا . نكرملا ب |ةيلهاجلا دن ءانو زمن اكث يح ام- ميز ييمتلا نالئراط خالط_صا مهص,س تو هلو نع بارا ( از ميمتل انا ىلع هلوق)

 فرع هنالوداويجالاب «ت :س نم هنوط.ةسدو هنود خت سن اوف نوئاطذعنال مهنا لع نال هذ: لب اةمىف مون هركذاسغأو ىتشيدوتلا لاق (حلءا غلا
 ممنامز الار مشدال هت:دضمدنأ

 ىواذمدا باءالا اس ممم
 ةفيلخ عج (ءافلختاهلوق)

 هريغماقم ماق نم لكودو
 ةداصأا ىلع قاطأ او
 كلور اوفاخ ممالك لذ

 ىفملسو هراء هنا ىلصهشلا
 هلوق) ىتيةريشماكسالا

 نامثءذ رمعفركونأ مدو

 هللا ىذر نسملاف ىلعف

 ةيقنعو مه ءىاعت هللا

 هلرقىف ماللاف (ةباوصلا
 د-يعالم د_اموءافلاتا

 نافد.لاع اوددووهعملاو

 هلوَو) لء ألا فرعام
 ةءالارع_غ درا ةزوحال

 ديا معأارباكأ ىت>(ةعيرالا
 ممداذم نأنم هاتان
 هلجنكاط ءضتلونودنل

 ءاةخالا ىلع هريغر ىكمسلا
 ل س-عفاما ءاّضقلاو
 تاغاو هسفنا ناس الا

 عجاذا دمحم كلذأ هتدسذ
 زئاحقه دع هطورش

 ىأ ) زعف هلوق) ىوائم

 حلالا مسد_جوبنأ لق
 أديم (لئالدلاوهلوق )

 هلو ىفنخالاكةريثكهرمخ
 مهناصتاوىأ (ةيادطاو
 مهفصر هنالدبادهاباضنأ
 لاق ثيدت نيذصوب

 . باينالا ىهلاةفرخآالوق مهضءبدازو لولا اذه ىلءراصتقالا نمىأ (نيحراشا نم عمج هيلع ىئماماذه هأوذ) ىوانمررقتاك عايتالا

 . كلانهنأ مهوتتالو نيلوةلا نم لك ىلع ىنءملأو هلوقبهانعاماههنالوملا ت اذ دو ملل ا ىلع هنا مندي ىذلا ىنمدةروك ذا سارضالارخ آل يقو

 0| ياعوهو سوبا ةنسل اودو( لوقءملاه.دشت هلوق) حارشلا نه عج هيلعرمصتقا ىذل اوه ضع.لا مالك ف ىاثل الوقا انال لاوقأ ةثالث

 دحاوذاايهيلع

 ىولتو رصانلناهيلعدقمت ئذلا اذهل اة.ثالذكو صا علالو هيف تدشن د ىل# تضعاذاتةدودعدحاوتلا

 عامان لود)!ىأطاف ئ مهد مدل مهي اا لودلا نلطام كلن فدا !كاتدرلاثتهذ نمت انامملوريلا[وفاضا 1

 هغالاه-فتةذارامو هعضاولا ل يهسااوهو ناسا |ىلعةي راخلاةع وملاعب رطلااهنأ نهةنسلا هءترسف
 زييهلاهباو دصت ئراط حالطصا مزاحري الط باطاعأ طميصي ىو ىنءملا اذهبامييفاغامءدسالعرشلا
 نأ ىلعةذلا ىفادمب هل ىل عت هللا ىنب هزسأ| نم ةعكرةريشع ىنن ىلصن مثددح ]د هش و ضرغلا نييواهتدي
 ش مهياععايننالاىأ مهتمو ىف او دعأ امء_.صالا ىذ لوقىلا ىرتالا اضدأ ةيلهاسملا دنع اهورعم ناك «٠ نييزييمتاا

 ىأض رف ن ه«.فددرنلا مهيلععط هناك قادلل همازما ال دأتاموهو صرف اوةئسأ ايسان | ارب نممال-سا |

 ا نب د شارل ءاغلدلا) ةقبرطىأ (ةنسو) هءماكر بش مناكاعمطقدةر دقامنالرب دونا عرب هيأ اوعطق

 ن فرعام نان ةباوصلا رقي نعومومع ىلا هد هللا ىذر نسملاف ىل ف ناس« ةرمف كيوت أ مدو (نييدهملا
 مدق,ءاؤعلا ضع لاق مث نعوهيف نالللام_خدب ةواذا هدا عل |ةءتب نم عامتالاب ىلوأ موضعب نعوأ ءالود

 | ددو رعوركب فأ ىأىدءي نمنيذلل اباودتقا جدصل اريخللر عوركد ون هيلع عمجأ ام مةعيرالا «ءلع عجأام
 ريغدرل فز وحالاذتءأض م.لاةفاننامز ىفامأ ةءادصلا نمز نمةمدرقلا هذ ءزالا ال: ف فرمدل اداة ا ى> ىف
 | دع اوق تقرع دةءالؤد نال م يلع ىلا هز هللا تاو ضر ل.ذ> نبدجأوهفينح فأو كلامو ىذاشا !ةعيرال الا

 ا وهوالا ك-د_> ون أز .ذاكح اكحواعرف ءرفاهو رزحو مهومرأتاههد_تواوماكحأ ترّ_ساو م- مداد

 ||| جرت دعاوقاط فرءتالفكل ذكنَّو دور رحت لمسه اذمناف مهريغ فالذال .صفتوأ الا جحا مط صوص: م
 | نهاهمهفىلا | هواكو ىرخأ|طورثاطرتش متوكم دقهنالا مم مَ ظذحامرق مهديلةةزحب لفاهماكحأ ا يلع

 || كئاوأ فا صتاىلعلئالدلاو د ةيحد.لقتا از ع ملذ طرشوأ دية نءمهنع ظفحامواكهقدل! تلق مهدعاوق
 1 ندلاهللادعوىلاءتهلوقاهتمةر و ه5 مةريثكهيوصأو ىد رط موقالهبادطغاو الما ادضوهو داشرلا عافانا

 || اودنقاهلوقب نينثا مهنم سو هريلعفقنا ىلص ص خ هب آلا ض رالا ىف من ةلك سم تاملاصلا اولعو مسهاونمآ

 مالارئاس نمءايدنالا ادع نملك أو ل-أ لد مهلك أومواحأاه_منمصخ جر عو ركب ىلأ ىدعب نءنيذللاب

 صوص ا 1يفركدابأ ىثالاةؤتوملادرت كدحأ ملنافهلت اق هيلا ع.جرن نأ اهرمأوه-ت)أس نا هلوقب
 ىلء هفال_خلل مهقاتص ساو ىهرث" امو ميا اضف ىفءاحام لكن مهره_غو كااذ تةرب دقو صومه! صوصخ

 ةعدتءلاه._ثعرج قرحأ دو فيك مهمهنافه_:هكلذرظنافةقرحملاقءاوصلا ىباتكىروكذملابدترعلا
 اهلعاوضع) نوك فود نأ هللامولتأق ةيذاك-ل !مهاد واقأوةلطاملا م.م واعدو موس فوأ م-يمقةهحداقلا

 نيمزادلا نم لك ن «لغسأ واقوف ن ملا ىلع هنا. لدي ىذلا سارضالارخآو هو ذجان عج دمهماب( ةداونلاب

 ش ةروك لا! سارضالارخ آل ءةوباينالا ىهموضعب لاقو نيحراشلا نمع.جهيلع ىثماما ذه عسرأناسناللف

 ل اماوهننانسالا فارطاب ا خالاوهو شمل | نها زارتحامغلا ميما يلعاوضع نياوغل | نه لك ىلءىنعملاو

 | ةراكوأ سوسحاللوةهمىلا ءتهر ونذا بالا اكد ؟هر ون لثم هنو سوس لاب لوةمملا هيدشت هيفذا يلب زاح

 ||| تالءنم عزتيالثل هيلع ضعر هذحاونبئذلاكسعأ نم لعفك اهءوزا د1 اوةن-ااب ك سعأا هدم نع

 ا( 1  هناع
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 ةلاق عادولاةحةيطخن ىفعقرامريظ: هلأ ن مهول ىذلا عادولا اوموغفىأ (هنمدولأ-اماو موففهلوث) ةيدبوربخأدتبم (لامتحاوةلوق) ٠

 ١940 ربعوعومملالوبق ىلع لجناو ىوانملا» رك ذاكهل هترباغملا هسأتهدعبامناكءتقرعمو '
 اهياعدامتعالاو نئارقلا مكتزاوح هرفو لعفلاوكوقا !فهريغىهةة_سالام ىهتتس عدوملانانم_هل

 ررقتاك ةداعلا ن مرث_ك |ة-ظعوملافه-غغالب اد ذب رق مهاناههردوت اوموفاغام_مئاللاودالا ضعيف د

 (اةصواف) اهناكمهوق ليل دي د,ءب عادولا ة ىف عقوام .ريلقن هذههول اساماو موفق موعد دوق ىلارا ثأ هنا لاو حأو 1
 ةياقكارف نوكوهدعب اهب سمت ومهعفذتةيصودوصوتسا عدو مهنأ اوههقال مهنا ةيفاك ةعماحةيصوكأ ||

 مهظعو د رمى ولأ س تأ ملال اةدل_هالتا ىج زب هنأ ممتن رنيرادلا ىف هلودام_و اهب ْمل_هت: نأ |
 مانةغاوامواهأ نم ظءولاوةمدولا ءاعدتسات امص“ هرقل اققد حرص مهضعب تدأر ممودصنو موفور

 رومأ نميلا جاتحام لك كلذ ىف م. ىلاءت ( هلا ىوقتب مكيضوأ لاق ) مهةارف ل مق :ريدناونيدلا لدأ تاقوأ ْ
 اها_هأو كلذ نع جرذال عرشلا فيااكتو ىهاونلا باذتجاو رماوالا لاثةماىو_ةدل|نارمال ةرخآلا 1

 نيدو هذدد ل_ه-ىت اة سر لار_سام ىهو ه_هذتو ثارتكءات تادبأ ةباقولا نمت فن دقو هلوأرسك, ىوقو

 ةرصو ىهىوتدأأب همصولاواوهعب :طءرا طعس أو ا كرت ىلع _هزعمّوق نماستدب وهند لوح ةبأقو ىضاعملا ا

 رموهلئأ او-ةتانامكاياو ك!ءقنمباّكلا اونوأن يذلا انتدو د_ةاوىلاء:لاقنب رخآلاو نياول ال ىلا ءتهنلا /

 اديكأتامهتيب عمج (ةعاطلاو عهدلاو) اهباذاعم لبو هيلعهّياىلصهتيصوىفد زعىوقتلا ىلع مالكا ||
 فطءنهووهذىاءزهللاىوتتودو هريغو هلم_ثدام ىلعهلاةطاع رك نلاب«صخ من هومأقةملا اذهمعانتعلال |

 د_ماةءروظأن |ثي> نمرباةمفطءنوك,نأ ص وهنأشيءانةءالاوديك اتا ادي: 1ماعلا ىلع صاخنا ||
 ناهو-وهللاءركىلءلاقمنمودةن ويندلار ومالا ماظتنا اذ_هد_داقمروظأوةبورخالارومالاىوقتلا 1 :

 (ديعميلع :مأ:تاو) هدسفبام ربك أهبىلاهت هللا حلصفام نسما لاقو رحافوأربماماالا مهل كال ساذلا ||

 هلل ىو نه هريظنوهة. الو حصتالووذالاو ضرغل اورب دعم | قب رط ىلء مقاول ار يهب ل دملا ب ريض نهاهأ اذ_هدأآ

 لة ةمد ريثلا ماظتناو سرغااب رامضالا باب نماماو هنا ى ادب هل ىل هت هللا ىند ةأطق ص>ف؟ ولو د«
 زوال نمةدالو ىلعريصل اذاني ررمعا !نوهالراثي اذ :يحةعاطلاب رعالاو اهله أريغى تامالولا عضوت ىت> 0

 نههناو) هلوق.كلذبيةءتاددىلادشرب واتم صال_الواهءاودالىتلا نّمفلادراثا ن منوهأ ه-تنالو
 نالدحالا ةرثكنمهدعب عقب اعرامالا و يلع هللا ىله ناز دك نم هيف (اريثك افالتدخا ىريسف ىذه شدعب

 لغد نأ ىلا نوكر اعدل ف شك هنأ حدا لال هفتوةلجهناملاعإسو هيلع هن اىلصناكدقو رك-:ملاةيلغو
 داحآلا ا ليصغتأ] قل. ممومءلا ىلعهنمرذ< ناك ام اودحأ لدا هتيمب نكيرلو مهزانمرانلاوة: لآل دأ ||

 ىتيرطىأ (ىنس) كسءتااذشيحاومزلاىأ (مكءاعف) امهنعىلا متل اىذر هرب ره أوةقيذحل ||
 اموامه دريغو هد ودنملاو ةءداولاةيلهعلاو ةدداةدعالا ماكحالا نه كأ هتادأام اهياعانأ اا ةع وقلا :ريسو ||

1 

3 

 (اهناكمهوق لوادي هلوق )دا لسو هءلع هللا ىلص سانا عدوب ىفطوا ند ىاعدمب م [ةلا ىلعلا يف هلو قد عددوتل اب اهيق ضرع لو هيا ءعدتلا ىلص ْ
 ةراع(ىوةواهاصأو هلوق) ظءولاوةيسولا ىأ (امهلهأن م آوذ) ىرخرمش ةز.طا تغب( ا:دواف هلوق) عدو مهظعوك ىهوأ | هناظذ ىنععاتال
 قاامساىلهفمالزم ةصالدنا فلات ها اراوءايااتادنأ مثارتكءانواولا تيلقةراقولا ن مجعتفي دقو هلوأرمدكي امةواواصأو ىتيةريشلا

 همهذن م نكمتيارعالا ىلومالكىلاءاذصالا هيذاراتأ ىلع لجن أ (معسل و هلوق)ةباقوالن اس( هءْعةَوقنمهلوق) اكوقتكءاء#لديواولا '
 ىأهد.دامن اك هتدثاف هنالعمسلابهذع

 ادءك أت ة_ءاطلاو هلوق
 ىسملدلا منحه سيلاو

 هلوت) قيخريش ىمتيطاو
 ىأ (اذددصاةهرهظأو

 هللا لسنام هلوق) عمسلا
 رحاغلا مامالاب ىأ ( هيىلاعت
 ناو هلوق) انخي-ثدلاق
 ناو ةناور قو (رمأت

 داس بع كيلع لمعت با

 عد_2ىثي>د جالو

 هسأرناكىثبد ىراخألو
 اديعناكولو ملسوةسز
 تفارطالاعد# ام-شدح

 لهعتساوأرمأ: ناو هلوقو
 رمأنأب الماع ل_هحىأ
 ًالاةمدلملاىلء ةءاعةراما
 ةصاخةنالو ايقىلو وأ
 وأةال_صلاىف ههامالاك

 كامرا ايوا ةءامخ
 نمز قناكد_ةؤ برهلا

 نم نبدشثارلا ءافلخلا
 ةتالئاارومالاهلعم_:2
 ىوانماهضءمب صتخع نهو

 جستالد.ءلا ىأوهفالاو

 ىوانمعاجالاب هتيالو

 (صحنمكهوو هلوق)
 مزجلاب شعب نم خسن ىف عفرلاب شدعب ن«ناشل اىأ هنار ست: قر (هناف هلوق) حامصملا فاك ةاطقلاه يف ضرتعغضومرفء«-لثم صحفأا ٠
 هل ف شك مالا | ه.اعهنافءءا! جوأ جواذهتارهاطظا اوعدماار وهط قو نتةلارووظ ىف ساخأ| نيد اريثكافالتتا ىريسف ى دعب ىأ كنم /

 فالدخانافلالدةءاورظ::نوك:نأزو< وه هريغو ديعس ىلأ تب د ىف مس ايكراذلا رانلا لهأو ناد :+لا لدأ لظةدنأكانوكبانم
 تاكالا هنن نك_:ملاهنا ثد د> ليا بنقد اسااءاستالامأ ىلعهتهأ سايق. نوك.نأزوح و تال ةلاوءازألا نالت التاوهشااودصاقملا

 نامثءةنتفرهظذشال ذكرمالا ناكو ةيررلا برق ىلع لدي فوسنودىرب_ةدلوقىفنيسلاب هناييتاو فاك اذ ها لاقاكوأ ف التخااهدعب
 نياسجلا لتقنتغلا مظعأرهظم ة:ةفلارانءافطا ل حال هءاارمالا مفاويلع نس>ال هةدراكتو هرامالا ىلءىلءا هواء مهنرا#و لولاة ءقاوو

 1 ةحابملاىأ (امدريغوهلوق) ىيخربش

1 
 ةكيعل

9 
24 

2# 



 د اطااهذدىأ (اهد:موهلوق)

 لا( لا كامإوق) .«ناوطسإلا
 لصالا ف ىهوةءتةوةلهيم نيس (هيراسهلوف) «نورشءااونهاثلاثردحلاط ٠ قد
 ءارةفةرادصلانمداهزىوونل !لاقاك مهو (ةفصلالهأن مهلوق) ىوانمرو همن مادى نم حت فق مدد

 اوناكو هدف نوتردبهيلع لال هدج.-ملا نم عطةذم ناكم ىهو ةفصورخ [ىف مط تناكو ل سو هيلع هلل |ىلص ىذا ادجسم ىلا ثووأ اون اكءأب رع

 نيع.ساؤلاك تو ىذنو رثك» ونولة
 نذلا ىلءالو ىلا ءتهلوق 02 2227252525 ل يب

 تاق مهلمل كونأام اذا
 ه8 .اجأامد_-أال

 نيقاتدلانءناكو َهآْلا
 ناب ىلاعت هللاىلا
 هئاعدفلوقدهءااضءة»

 ندو و ىدس تربك م هللا
 كلا ىت_ضقاف ىماظع

 (مهاموهلوق) ىوانم

 ةماما| ل عرس :فطغ
 باطىأ (ديزتساف هلوق)
 لاعت ىأ ل ةءافةدان زهنم

 لاملاوةمأ اسلاب ىأ كلذ
 يعمر سم (ةظءوم 9

 (تاوهلوق) ىيخريش
 هنموتفاخ ىأ مل ارسكد

 لجولا نهةل>و مهبولة و
 باذعنم فو_كتاودو

 هلو) ىرثبش ها هللا
 ناك ماتم كلذ ىأ ( هن" اكو
 ىأديعووفيوخت ماعم

 ةلوشمو_اظعوملا كلتنا

 هل اوق) دمع اووف.و2 ىلع
 ءادتءالثوكتنأ حصتو

 تلحوىئءملاو (ةياغلا

 كلت نما شان الحو

 اهنمأدررمو ةباظءوملا

 ةرثك عج (نويعلاهلوق)
 كل_-:نأ ىلا ةراشاهفو
 مسيذترثأ هظءوملا
 ارهاطموعماجع تذخأو

 دودحلاو هلوق) اذطابو

 مويفكزنتنيدلا (نيئاكملادحأوهو هلوق) ىيظريش هدأ كلذريغتقوىفو 03

 ىلل<ام ىنري_تأهثلالوسرانت 13لاق ىت_ثدلنا ةءاهث ىلأ ن عىرخأ ىدرط نمو د_>أ هدراعاط نا هءفنا
 نعى ءءضدن_ىدىناريطااه-رخواضر أد ر-اهدنسو ثندملا سفنل هيلا تنكسامربلا لاق ىلءمرحخو

 ىلفرك تاق سفن تفت_سالاق كدءبادحأ هنعلأ أ الرمأ ىف ىنتذأ لو هءاعش ا ىلص ينال تلدةلثاو

 ||| نانكاةىلع كد ع ضف لاق كل ذب فيك ت اق نوتفملا كاست فأن او كلسد ربالام ىلا كم. ربام عدت لاق كلذ
 ىذمربل اودوادىباك ناسا !نهث رد جادمحالا دارأ نمد هرءنت 9 مارحال نكسالاملال> ل نكسدا اوذلا

 رثكراماهوحتوقازرلادبءو ريش ىلأ نباف:صموهامنبااع-الا مهريغوأطوملاو هجام نباو ىلا لاو
 نمد دم يت نأ هيلع عنتمأ» ريغ نم عوصأ ازييقل لهأتنافديناسملا نمر دع وأ» ريغو فيءضلا هرق
 ||| هدلق أيثن_.ىحوأ حدكامامادو نافرظذ هل ل_هأت.ملناو هتاورلاحوهدا:سالاصتا ىفرظند ىت>كاذ
 اهباعأ نالكلذىفدين 'سلاونةسلانيباذب سا ةاورهشالوهو لطاملا ىف عقال هن جاهحالا هلز + ملالاو
 ْ هريغو فيهضا | يقاولثدا لب ةصاخ ن ىملاالو موعأا اومزماب

 «نورشءلاو نهاثلا ثردمحلا
 || ةلمهمنيس (ةيزاسنبا) ليوطلاهلصأو:دحومءابوةر وسكمةلمهمنيعي (ضايرعلا حيك أ نع)
 ا كاعت (هللاىضر) مال_سالاعدار هنا لود تاكو نيثاكما اد وهو هف_ههلأ لهأن م (ىل سلا ةيتو
 || ىور نيعيسو سجن ساقي وامهتعىلاءت هللا ىذر ريد لا نبأ فتق فتام صج نسو ماشلالزن ( هذع)
 ١ ةءاورلا فاك جيا !ةال_صدمب ىأ ( مو هيلع هنا بص هللا لوسر انظعولاف) ةميرالا ن :ىلا بادكأ هل
 ||| ناك من مو مهلا مومرتم"اسةفاخ نيصصعلا اك ا ءادالانايحأ هنم الذ عقب سو هيلعهللا لص اكو ةيتآلا
 [ريكحص ذتلاو حصن اوهوظءولا نم (ةظعوم) كالذي ل ةءافديزتسان سنجت مول لك رك ديدوه هنا
 ١ ىداش ولقىفترئأوانءلاتغلب ىأةغءلب ةباور لعل دب كهل لج ةظءومىأ مظ.ةالاخي ونتوب ةاوعلاب
 : ءادتبال نوك-:نأ حصد واهلحأ ن هيأ (اهنم) دلعوو فروت ماقمثاك هن اكوتفاخىأ (تاحو)

 || تلاسىأءارلاستفو همهأاب (تفرذو) سدادلاحرشىفباقا!ىلءمالك_لارم (بول_ةلا) ةباغلا
 .[|| لاعلل يمني هنأ هيفوهتعالاعأ ثنا هناله قا عاذ_هرخأواهعومدىأ (نويعلا) مامامف (اهن»)

 ]|| ماكحالا ةفرعم درج ىلع مهارصتقيالو مهاين دوم ميد مهعفني ا عم_هفوخ و مهركذيو هباحتأ ظءدنا
 [|| مهظءوىلات لاق ةراحالا ىلا عرسأ توكة بومة لا ىرقرعا ةظعوم لا ىفةخل اما ىجءدب هناو موسرلاودو داو
 : هللا صن اك منموة:سحلاةظءوماوهمكحلا, كبر لودسىلاعداىلا هد لاقو اغيل دالوقم هسفن | قمه لقو
 || شدج رذنم هناك هجادوأ تخفتناو هانيع ترجاو هنوصالءو هءضغدتشاةعاأ ا ركذو بطخاذا لهو هيلع
 (ل| ةغلاءل أ انهةغالءلاذا اهبالعساو بولقا |كومقىل'برقأ | منالة طنا ةغالب تيلطاارك اسم عع لون
 [|| ةلادلا طافلالا نمةرو_صن سحاب نيعماسلا بولقاهلاخداو ةدوصةملا ىفاعملاءاهقاىلال_دوتلاىف
 ١غ ليهتءطخ ل طرالل_بو هيلع هللا ىل_صتاكحو بولةا|ىفاههقوأو عامسالل ادال-أواودصفأواملع

 اورمصقاودالصلا اوليطاع# ميةؤ نع ةثونمهتيطخرصقو لحرل ةالصلوطنا مل-سمرب ىو رجول 000

 هيغل رمد زم كالذأ ميمون هدو ناك (عدومغظءوما من اكهللا كو سرايان/5) ارهسأ نار أنمناك ة_بطختا

 هتةراذهو هنانو برقا كلذنا اوؤظذ لءة هزم هنوفل أراوناكام ىلع مهربذ تومهفي وخلو هرلع هللا ىلص

 1 ودعلاىأ( معن هلق )ةباحالا ىلا عرسأ ب وللا ىأ (نوك-تؤهلوق) فنراعتلا ىأ(موسرلاو
 ةروص نحال انام نوكت نأ ل مت< ولاخداو ماهذا ةلصانخيشلات ( ظافلالا نمهلوق) م اسءو

6" 

 مالتغب (ارهسل نارمأ انمنانهلوق)

 هنااكفريتملامظءيو حيبقلانيزيو ب. رقلادء.يوديعبلا برةيورصعلا ل فيمعتلا ىف بولقلاولوقدلا نم لحياعانأ هنمنا ىأديكوتل
 ىريزع ها ارونرع



 هنوك لاح لهما اند: (هاشو د نسحهخس فو (حيم ثتد>) اذهمهزانم سان ١الزنننأ

 ءايتفااد_-أ ( لء:حنيدجأ) هللا دءءىبا ا هربغو اهةفواشي د> نيايلملا (نيءامالاىدن_هفف)ل |[

 ا لوألا رىتأام هيذب اودوادنأو ل_ىمو ىراضأاك مأ هنعومأ ن<ىو ر نيعومتملاةعالاونب دمت

 ١ نولال# ىلءةر تي د_-ىنا أن وعإ رأ هيفو دذ سهو ةذ-س نيعم_بو عبس نع نيّث امو نيعب راو دهس ا

و هب هع هتلمجلاقر ثب دس فا أن يسهنو فا [ةثا ءعم_سنمهعج ةرشعاهنمر ركدت ١
 ١ لاقو ىلاعت هلا نيب 

 ْ سيلفالاو هرقهوةدحونأف هيل | اوهد راف سو ه.لع هللا ىل_طهللالوسر تب دس نم ه.ةنواسملا فاتخاام ا

 3 تايمز لذ ل ةدلام لوةأ فيك ةنملاق لات منمواهلعه_ءالطاو هسا ابهّدطاحا ىلع لدب اذ دو ة>< /

 ا اغاوهدن_«مىف< معلا هذعىلاسعت هللا ىضر مزتل, ل مذ هعالالاوقأوةن_ىا| ىلع هعالطادعبالا لقي 1 كلذ ا

 ىل (مأ,_:ءو دلو ق) || تيداحأهيفنأ حا لب دودرف عي هيفاملك نامه ضد لوقامأرهك رن لع سادنلا عمتلاسسيق جرخأ
 ندع 2 0 نس>أ هنأو هثر داحأ عرج نع عضولا ىن ىةحو ىنالةسعا امالسالا خش اهرئاس ف لبا هضعبف «ءقمتدق 5

 لاصو هللا دءءاضو لءذ 3 2 : 2

 يرش ءاهنم روك:هلرق) || ةرهت هراقرو ىسهتناامريلع ىذمرتلاودواد أ نن_#ىنةدئازلا ثيداحالا نماف«ضرثك ا,نيعدتا قام
 لاق نذ فالآ :رثءىأ || ىديحلادن:سمو طسوتلا فنان راةة«ىلهدىبأو رازبلا دن .هو هن صموة مش ىلا نباو ق> ءانب ادن هه ةرثكو

 نموررك-ملا دع نوعبرأ | نءموهنمو ءاووك ةياصصأ ادناه ىلعا متر نم مهن:«ثدداحالاوفئصموراصتخالا ف ناب راة:مىرادلاو |
 هلوق) هدءب4 نوثالثلاق |١ هللاد بعد« ىبأ (و)ارب ىلا هتدهّللا مهازف كو هدئاف لك ىفو نأ او نيعمعلاك ماكحالا باونأ ىلءاجتر |||
 هلذا ىنخمال ( ميد هل 0 زنب هل ظذ> نب كلام نب مرادىنب نم ظفاملا ىدنةرهدلا ىميمتلا (ىرادلا) ند رلادعنا 1

اعتم : نينا وىدح>ا نس دلو هنمز لدأ ماماو همتاحونأ لاق ةعرز أو ىذ هرمااودوادجبأو ل5 هعأ هنعىور مع
 1 ى

 م اد-ةو ناعما

 ( فرع نههلوق) اهريخ

 ىذلاىأىق لطأ لعاف
 دارج ه-خ:هفر-ع

 بئان هنا هل -ةونب وذتلاب

 فرءلعاف

 نكءاو هتاعوضومىفائماربثك لدأ ىز وما نبا نا ىتدضءدنمفعضا !ىندشأ اهضءبوةفيعض ةريثك

 ىلع«يفهدازلات ن داحالات ساو لاق اه-«حىةصحأ | مزتارل ىتاابتكلانءارب رو ارامتثاو ءادنا ا

 : دشنأو ىكهيعنىراخلا ابا لود معل هد: سم ىلع بلاغئاو نيتئامو نيسةتو سن ة:سهب ورما| مولتاموةثامو
 مخ (كلابأالكىفتءانقو « مهلك ةمحالافعجفتق متنا

 هنعْن مح ىاسنلا نأ ىد_عنباوةزانحم_.ثنمثيدح نعش د_<ىراضلاءةءهنأ ىذ هرئاارك ذو
 دي> دانسأباذه اووو كت ثرد>الوأ ف:صملالوةةمك>امتاةناف نس >هخسن فو (ديددا..اب) 1

 مح هنأ الوأ نيمؤ ىف أب اك ا ص نوك,تأ نب روك ذملا نب دن_.ىلا فر دخل انوك نم مزلرال هنأ همك تاق
 ىو يدب دح ىرخأ ةمكح دلو اضدأ حت .لداحرخ نبذل نيمامالا نيذهدان_انأ هتك بدس نأ اس.ناثو ||

 ةلادعااو لاصتالا نههطورش عامدقسال ن وأ دنسلا مردف نتااودانسالا نير مزالتال هنأ هباوديرصام ٍ
 هدم ىلءاين انو حرصت ثددحا ذه هلو ةد نما ةعت ىلء الأ فنسم ا ص ةةلعوأهينذوذشا نتا نودطءضااو |

 رئاس عمه دز 1لاصتا هنمهدا رم م يدص تب دحا ذه م_هوق ناب او>رمص تاقناف در دا سأب هلوقيدذ دا |

 دانسانانههلوقنع يصيد اذه هلو ةدالوأ فنصملا فتك هياعف ى-مناامطقالرداظلا ف فاصوألا

 وهال ذ عمو دعأاب تيدا كل ذدين |سأ نم درق لك ىلع كلا هنم مزل,ال هنأ الا كلذاودارأن أو مهتلق 0-0

 هفعضالب نيا | هدد ىفا< رمص قعد الد زيد هنالدرد دان افخم لوقف امدانسالابة معلا ديم:نهىوقأ

 || ك1 قاطأول كلذ عمو ثرد>الا.هدحان كلا نعةيتر طحادا:_بلال ن_سملاوأ كلا كلا نأ لف[
 اهدداب نتالاكح كالذن اك نتآلو هلا هدداب كلا نيب قرغتال هنأ دارطأب هذه ف رع نمدانسإال اهدحاب :

 ل ناتلءاوقاهاددا نيقيرط نه «_> رخأ هنايد_حأ ثر دل هنود وأ ىفذسملا عوحت ضرغعاو اًضرأ ا
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 | نيهمنن امعز ورسم طرعش ىلع درح ا ده هذ سو هعدقئ م كلرد-صف كاحاذا لاق مسالا ام هللا لوسرأب ل_>

 ( نيبلاعتف - 6 ) 7

 لاقلاق ةمامأ نأ نعىرخأ قدرطنمه_--رخدجأ نا هباودو لوه<اهيفىرخأو عاطقناو فعض ٌ



 نب رفاك !لهفىلاءتهلوة ىفاكد.ك أةالعمجلاو( كو: فأو ساذلا كاتف' ناو هلوق) تاثحافل امامأىأ (تاشحافلانودرتساهلوقأ)
 ' لعافنأوهاغاا هن قرفلاو ىنعمواظفل لوال نيع يناثلا لءفلانأ ىنعب ىتيضريش ها ريرقتلاة داي زا لوأللا درك أ: ىفاثلا'قافموليمأ

 'هلوقو ىظغللاديك أل! نهويفلوذالا ديك !:هلوقو مهلهمأنب رفاك-ا | ليذ د- ىلعددك أئالام مدد عمجلافريهم يناثلا لعافو رداظلوالا
 . لياقم( هلاك تاع أدّةؤدارملاوأ هلوق) كوتفأو كاتفأد قلعت ( هفالغهأوت) لمأت مالكلارب رقةىأربر قتل!ةدائرأ
 اعلمعلامرتلاَف ىأ هلوق
 هلوق) خلا كل ءقىف
 لقفاقلاب (هتفراقع
 هلوق) هتهقاومىأءافلا
 رك.ةسااثاكناكالذ ل < و

 لاقىوا:ماةراسمع (جلا
 لك ىؤط ملا درب ل ىلازغلا
 اءاو هسفن ىوتفل دمحاو

 هعقإن ىف همراول كلذ
 حراشا الاف دا هصحت

 سضرفغيف مولا ضرفدو
 هلا حرش نءش مالكلا

 هاتفأف نيقيلار ومب هردص

 لي سر
 ل-ءادريغ ند ىوهىأا

 هعامتاهسءزلالاو عرش
 اذكهردصهلحر هدغتاو

 لاك شان ءول_+الولاق

 هرر_ثام ىق.ةعلاوهلوق)

 لاق ثح (مال_.سالا هك
 الا د_اةااوأد محلل سمأ
 مع هدلقا أهل عقباعمملا
 تف:تساعر ىلللاةر

 ٌماللذا كوتفأن اوك لق
 جلا بول_ةلاىف تازرح
 ىأ (ضر غلاذال هلوة)
 لءفنادحر هلوق) ربدقتلا
 ةمالعهة>ا.1 ىأ(لرالا

 ناو ل-ةيهل ثيح عمجلا

 هلوو) سانلا كوَمْوأ
 هاسرق (ىناشلاعحو

 ىأ دارا او ل.3أ5 هحماسم

 ةغاىمدةفيعضة ما قالا لعاغ اددعتىأ (هعاةءالهلوذ) عم+اريمض هلعأفي
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 ىلصءةلمت ناكا منع ىلا هت هللا ضر ةثهاعتما اف م نموا وما د” اب بدأ وهند كل !فالخاب قاضأ| هيدارب دو

 ةل_ملاك د هبل مءلاراصقه_هاو بنت وهرماوأ لعفيفهنأدك اب بدأت ب هنا ىنعب ثآرقلا ل_هوهيلع هلب |

 ىأ (ردصااىددرتو سةنا| ىف كاحام متالاو) ىناد هاك نيدلانالرقدقوىالخالا لك اددوةعبءاعلاو

 ه> وىلءنوكباغاو هراءرق.العرششا نال ةزازحوامد_ةتوةرف«* روبل: ملل نئمطنالو ةيقاعا انما.هرشت

 ارداطال هلزبلو هلع ساخنا اعالط | ركب ىذلا هنا نهرماسع هرا.همرهظد نسا لهّتحمل.وأتوأذ-ث

 ريهز لاف م نموافو ر هم

 : رتس نهرين |ثود اقلب « الوتاث>افااذودرتسلا

 ةءاورفاكمهؤا طع ىأ(/ساناا كاتفأ) ناوكءاةىفا.علهملا مزمن ىأ هلءقامهءلعلدردة1ةباغ(ثاو)
 كتيطعءأدقدارملاوأامةطاوبنودر ومالارداوط ىلعنولوةءاغا مهنالهفالذ( كوتذأو) نوتغاا كاتفأ ناو
 أ هردصشاح رمثنومرك-::-ل|تاكن اكل ذ لو هتذ راقع كاتفأ ندا نتالو هنانتحاىف اه دري ءاقمالا ةمالع

 | منمو هردصصهأ جرشن»لثاو هعاستا«مزلالاو عرش ليادربغ نءىوهىلا ل_.هوأ نظدرجعهريغماتنأو

 هللاهعاطالا رف نملك سدا صنخلاهيدر واع ذارفسل !ىرطفل ابمهرمأ موق عانتمال- سا هراع هلا اىل_صهرك

 الأ ىلست اوبس وتدضقا-ماح رحمه فن[ ىناود_عال مىلءتلاق رد_صحارشناب هلءةيلق هلوسر و ىلاعت
 ةنرءمار وذ حرشتب باق ىف ئثهنه عقواداف هلوقب ىدتق نمالو مل سو هيلعهتلا ىل_ههذه هيفصنالامامأو
 هاستفأناو هءاقههاتخا اا ع. بر ءلذل لدأر يغوهو هنأ رن عرب مالا همف ىتغب نمد < لو ددرن عم نيةدلاو
 الوهنيرةريغ نه بانا ىف عمد ْئشهنال هز ىف فاتح اهاالان مسدا اذه نارهاظا اوهفالذ هلاثمأو اذه

 نا اوهءتثمرمالا نأ ضرغلانالةرهاظوأ هغ2نئار قه ثنمدد ريو هذا: دامام أور دصا | هل كة ءقدا دمد_تا
 م-معىلاعت هلا ىضرةراصعلا ىواتفوةرودنلا صوسنلا هيلع تل داك هيف درا عج ريلفحاهناىلالامساقلا
 نوكراغا لءفلاناهرف ل الاوزيعضىلاهدان_..الىفاسش اع جورهاظىلا» داؤ_ساللوالا ل ءفل ادحواسءاو

 لد. !با,نذاوماظنيذلا ىوأا او رسأوامأو لعفلابهريمذلاصتاع:ةءا ارهاظ ناك ناف داو ل عاف هل
 در: الكل هرا ذاب ح وارهاط نكن ل ناو ةفيعضة غل ىفالا ه_عانتمال لعافل ادد باب نمالريعذلا نم

 -ضراعت نيد مارخلاو ني لالا ثدد_نءرمامنيدواذ_هنيب ل_,ةْرئاح ري-غوهو لعافنا نعل ه-غلا
 || ددرتام ىلءاذ_هلج هءاوح و مارمغ هنا ىضت قر كلذ نأ ربو سفخا|ىفددرت هبال ماهيتشاانا اذدءاضتقال
 ىلع كاذو ثردحلا كلذ حرش ىفهلئهرمو ىوقرهاظا للا لصأ كرتبابن موك وةممشلاةيفاردصلا ىف
 [|| هيزت-اف مصرالا مكل ذريغب بي> أو اعر وةوبشا | لح بنتك و لحلا لصأ ىلع ىنديف ههم ثلا هيف تفع_ضام
 «راعهتنا ىلص هنالهلقرن ونتو هئاكذةوقوهموفةناتمىلاةرابشا ا وب ةصداول ل-_بوءهراعهللا ىلص «اوج ىو
 اظ.اذلاامأو كلذكودنمالاة اذ كردالذاه_سفننمكلذ كرد هنا لعد ىبقلا كاردالا ىلء هلاحأ 1و
 نههيلا جاتحام هلل صفباغاو ئثىلع هذمل_صصرالهنال كلذي باحالف كاردالا ف يه_تااع.طلا
 ا ناك لو هيلع هنا ىل هناف هبايعتأ عم ل_سو هيل عدن ا ىلصهتاداع ليج نما ذهوةعرمشأ !ىهاونل اورماوالا

 ١ مل_وه_لع هللا ىل_دهنلالوسررمأ هن« ىلا هت هللا ىذرة- ةاعتل أت ممم م-طو ةءردق ىلعم_مطاخم

 نا

 1 لى ريعضال هءمجوأ لعاسغا | ةيذثت ىلع همالع مدد: علعفل |تازمامنالهغالا هذه ىف ىسهددعت عنّدع لعافلان أف ئثهقو ثيغارغلاىنواك أ
 ىلع ابلغلا ىف ددرتامنأ ىلع لادلا ثردملا اذ .هله<نأهلساح (لا اذ_دلجهاوجوهلوق) هل ف طوسموهأك الع افنوكست

 أ هنوقىأ («مهنةناتمىلاهلوق) لمأت ةوعشا | هيف تعض ٠ ىلع سرا ددرنأم نا ىلءلادلا راسل !ثددهلا له« وهومشلاهيفتد وقام

 ا



/ 

 ااودا اركنالنامز التمام هما ا

 9 هزاةاوهو لمعلا هننريوادقصرملا اندلاع ,انعماودودو صر لاكلذيمأ '

 ثاتأ اه لدم حاورش هنال- ءداهاعف ىلع سا: |عالطا| اهتداركمف سا اارث كأءاي رلاكلهأ منموكلذدض

 وهىلب كلذ لة: تءريغوأ ىرخالا ىلا جاي 2-اربغ ن نه مالا ىلع <هالع هنوكد لةّ:سماهرتملك ناةمالعلا

 ىلوالا ىلع ةرمهت جل أه :آلاةباورأ < 4 عت نذل لد < لكام نم ةيكرم همة ةدلاهمال_هااو همال -_ءءرح أ

 اطقم اوهفاب رلاوانزلاك نارمالاه_ فدو نأ لعفل اف هدم ةو ىلا ١١١ .نهم_ملاواون فطعا|ىضتقمولؤالا

 ريلالمتحاا.هدحأهفدحوناوة- ءعاطاا ىلء ةناعالا اد لك ةاوفوهدايعلاك امطقربف هنعايفدنانو

 ىذلاو ثدد-هلا تاهت ثماوهند :ونيب مارهلاو نيد لال ارب_تىرمام ى_تىلع هماشملا ن «نوكيف متالاو

 ناتءد- ملاموعةم_ضقوهسكعو سانلا عالطاةهار 5 مز: ست سفن

 زوا- هللا نارب_كن كل ذرب صوصت# هنك- أه-,قنيتمال_عأ ادودولمتا اهمبم_طلاو ةءصءل أ روط ةدردكش

 دانا مو 7 .اع هللا ىل صول لمقامرمظن باشي اعرب ماك-ةتوأ هن ل هولا ماه دوغن هن هن تدوسوا-ع ىتءال

 هسفنق كاهوال_:هانزنمدن هثالد5ذ نامعالا عرص كاد اكد هنوططي تاان دا 'مظاسعتيامانسفنأ ىف

 ىسدقلاّثن د- لاى ىلاعت هلوقب ان هري_صب ل :ي-هنال كلذ لع سدثأ ىوتتا| نمس رضا ه- :مترفف إ

 موعنمه>رخ صص#ثالوه,فنيتمال_ل ادودول ماو هفمزعلاامأىل+أ نما. كرتاغاذ:.>هلاهومتكا ذل

 لاباهلت املا ادههللا لو سراي. قراذلا ف لوتقااو لت اةلافاهمفيس ناإسملا تلا اذاربخ لد ثد دما 7

 عطق عم هدو هءلو+داللآ1ءلاضصرملا كالذذ ا الذ فرداظ 00 [ لف ىلءاصدرح ناك هنا لاق كودقملا

 اهزحوأن هلد + لبو «يلعهلباىل_دهلكع ماو - نموهو(ملههاو ر) در<مزءهنزرخذمل العقلا ن ءرظنلا

 8 افيفخت هزه تفذح | جاسم اورمشا !كاعفأ ع هلة -هءاحوطك متالاو فور عملا لا هخوري لنا لاف أ عمل ةعماج اكربلاذا

 نءو) ندضامواددوام هود لسسو هي ,1ء هللا ىلص لد اك سدسأاذهوام وق هتررقاسم لءاكاهريةصواهريبك

 ىمل_بوهيلعهلل ا ىل_ه هللا لور ىلءمدق (هنعىلا ءتهللا ىطر دعم نبا ) ةل مهفةروسكم ةدحوع(ةصنأو ١

 قشهدوهقرلاب ن ندسوهرب زا لزن عهدالد ىلإ عج رواوا “اف ع1 ::بةعرخ نب دسأ ىف ؛هموقن م طدر هرميع

 تلقربلا نعلأ ستحل ةةل-وهراع هللاىلس هللا لوسرتدت ألاق) اه«ماحةرا:هد:ءن دوه ةرلابت امو
 ماهغتسالازيح يف هز رباو هب ملكتي نا ل ةءسن فا هربخأ ثيح ءو هيلع هللا ىلد هل ىربك هر ت7 4 هيفف( معن

 انأو ملسو هيلع هللا ىله هنا لوسر تمت أدجالدب اورفو هن «:طاحأو هياع هعالطاحاضنا ىفةسغلا.هىربرقتلا ١

 لاو هتءكر قع .كر تم ىت>تون دفة صب اوان دا ىل ل اة هذع تلأسالا متالاوربا نمأيش عدأ ناديرأال

 تاقفممالاورها|ن «لأت تئحلاو قربت هلا لوزا, تلى اير ا هتعهلاج تمحاع كرم ه 4 فد :اواب

 لاو) ترا لك سفن تفتساةسداوأب كود وىردص ىفاسمتك: لد ه>دؤثالثإ | اهعباصأ عمل قمن ١

 دتوأ ابق بق اعقب ا عارو 2 سغ 5 ن ارسال هرفام ىلء لو ىأ تل غن هباورفقو (ءاةتفتسا

 سفنلا) هيلاهباورفو (هيلع) تنكسىأ أ(تنأءطاامرباا) هلوقيهري-غن عءزرامللا هيزيع طب ءاضةأرك ذ 5

 نءوهتيحت عامطلا فز كرو هلومقو هيلا نوكسا اوقالاةؤردمىل ء.دا,عرطفىلاعت هنال(باقلا هيلاناهطأو ١

 ربخأو اهيلع س اذا ارطفىتااهتنا ةرطف منش ناو رقا هرب رهونأ لاق ثردس ملاةرطغلا ىلءدلوندولوه لك ءاحْمع ْ

 درع ه ملاع_صراذلناسعالار وب فناو وابا |هنااإهيلانكسوهرك دينك طن نموا باق نأ اك

 باقااة:فامطن اليك أتللسغنلا نيد وهب عهحلاو متالاوهفالامورب لاوهق هيأ انكسال
 هنالوباقلأو س2 ذلة | انئمطت هكا قالت ن سحرا الواةلوغا قب اطماذهو /سقنلا لكنا طن

 لانيبوباقااىأ ( هنيب عسمجاو هلوق)

 تدقاانهل سوسو نأل |ةمماكستت :وأ هلوَد و فزيذالمانزلاب هن هل سو سوف نأ ل ثم( هب لعن لام هلوق) نيت مزالتم نيتمالءا اىا(اممادأوت) ٠

 ( هنرمتلا لءفلان عر امد ملا عطق عم هلوقإ) رهاظءربخأ دت دم( ريد لد :هلوق) ىف ىد رش هلأ 0 وم .ةلابوأ ب ذكي 0 بذكلابوأ فتدقق ا ٠

 تامىوانإ !هرام 0

 نرئةادةصر لا اذهل. ١

 همه وزاةاوهو لمعلا هب

 تحمل جردناف ف.سااب
 زواحملا ثدادح> ىفهلوق
 اذا لم-هتوأ ماكتتلام
 در>ءرانلالوخد 0

 5 ذامى كسا صرملا

 (درجمزعماوق) تينا
 هأوق )ةراشالا سا نعربخ
 ماك (لس٠ءاور

 ىَد خريس هو < نب ءداصأ و

 جمد فد (دمعم انبارق)

 هلوق) هدس>وملاو مما

 3 ةةب ةقرلا (نكس

 تفقد وق ىد خرب

 ان ربرةتاماهغت ا(

 ىرانم ها لاس تئحأ

 لأ.:ةل_حنأ الو
 ف«غلا.ههلوق) لاح

 ىأ («ءالطاحاضنا
 لبو هيلع هللا ىلص ىلا

 مل-و هيلع هللا ىلصهناىأ
 اعالطاهراع عاطاو هيل اع

 اذهلف هب طاحأو اصضاو

 نقم عضوملا ناك

 بو هرلع هللا ىلص هب ىأؤ

 1 ذاعف4ءلا.ماربخ

 عضوملانأ لح تاكو

 رينا, قأ نك ماهفتسالال
 لوتةرك 0

 ماهفتسالازيح ف حراشلا
 ماهفسالا عضوم ف ىأ

 ىأ(ك. .لةتفتساهلوق) ىوارلا ن مكث( ىناأدتوأ هلوق) ررعأو لفات اذ هفو د2 ماهفتسالا هزه ل ءح بس: .ال «:كاوانخشهررقاذك

 ىأ(ام هلوق) ئشا !كلذىفىأ همة ناسنالاة: قاهىأهّد قاعدمتى ىذلائث هه 'ايىأ (اعهلوق) خلا للا ه.فام ىلءلوعو كلك م ىوتفا| باطا

 فره اب ىوانم دا تنكس ةصدعلا فو سى ه- لي تفتر ذل انو قار ايجار تال نيعبرالا» ذه مسن اذك تن اءطاىدلاو ع



 ذهب ةكملهأربغنغبوحولا ىفاد راوأىأ( عمفلا ل.قهلوق ىلع فظع دعب وأ هلوق) هطول غود رلاىلة همز هىأ( هنأ لامتحال هلوق)
 لغة ارب اكس هنا اة. 5 زن ىودو ىطرم لءذ لكو ريخأ] عماح مه ءاىرشعزلا لاق كودو ةدسوملاءامأ امسك ىأ(ربل ١ هلوق)تفلا
 هيدارملا(ىزا<هيفريص لاف هلوق) فاضم فذ ىلعوهذ (هءظءمىأ هلوت) ىيضربش ها لعد ملهكلءفي لمفىلءربن رب هذه لءغلار ثدمأأ
 ديرأ|لهنأ ىتهد قدتملالباقام
 نرلاو هف 6 يملاك

 ديزأنأ اذ داصصتاا
 هحولا ةقالط قلدنا نمد
 حراسشلا هركذامرخ آلا
 قاخلنان سه رأناف

 قال_خالا قل/اذاا
 بداةلاو ة.سءءرشاا

 اهعرش ىدااهللاباد"ان

 ردا تعم ن-ههدامءل

 رصحلا ناكه من بذ#و

 ىيخريش ها ايققح

 الاب ىأ (هبهلباقهلوق)
 مطب( قانا ن سح هلوق)
 ىقاضاا ىأاموكسو ماللا

 ىهلوسق) قاكلاع_م
 قملاةلماعهىأ (ةلماعملا
 ى-هعو هلوق) ىلادتاو

 اذه ىلءلدباك(قدضصلا

 نكاوةبآىفىلاهتهلو .ة
 اوقد_هنذلاكئاوأربا |
 قدص ىأهن. عرب هنمو

 ريسف:فطعة.صلاو ايف
 فدارموأ ةريثعلا ىلع

 (ىذالا لاة->اوهلو ة)

 ن_همزلت هنالمزال طع

 لامت>ا بناملا نيس
 ماقلانأى الو ىذالا
 هلوسق) هتاطخ ماهم

 هل َوأ تغب (هسفن ضرعيلف

 زازحهلو-ق) ضرءند
 اك ا منرئؤمىأ(بولغلا
 زوح زاح نمواولا د ثةيزاوح ىرخأ فو س ذل ا ىف كاحام خد هلو ىنءءووفئشلا فزحلا رود

 ل

 هنأولزخ-:ل| ىلءو حتت ادع هنأل 5 ال كلذ ىلءةلالد هزطول عودولا ىلع همزعف نكرم تفل الءقهكم

1 

 ١ ا

 ظ
 هللا لاصملا نم هريغىلءالوشمربلاناك ناو ربا لك له> نانا نس ىف هغلاءملا

 || ل_هاريغنء بودولا ىفديرأن ا هنالواغذ «فو ىم ين اةكم لهأر يغىلعةءحاو نكس: لة رحهلانأ ىلع ةلالد

 ! وأرد هزل: الكل ذك ةري تع هل نمو هرم ةريشع مهل نال ه:طول دوعلا نم نك ءاهنأ ل متعؤ هلق

 : هللا لص ىنلانء) جتفا دعب منع بوحولا عفتراا نلهأ لب :كملهأر بغا هيصو ه2 كلذ ىف نكي له دعب

 كلذلو مالاو رودفأ ١ هد_ضو هعصنل!نيدلا فرمامرع ظن ىزا# هيفرمص لاق همظعم ىأ ( ربلا لاق لوهيلع

 ةراتوه-:ءعربشلا نتاع ةرامعمالانأ اك ادنوأان وح و عرشلاهاضتقااعةرامع ىنءملا لوب وهو هنهلداق
 لرسكلااب انال_قتررب نم ةءاسالا نع ةرامع قوق_ءلانأ م«ناسح>الان ءةرامعنوك مث قومعلاررعل لا

 ْ ىلا م.حرب الهو هىفما بحام ساذال ب« ناو ىدنلا لذبو ىذالا فكو هولا ةقالطرماكودو فورم ا

 || رسدلا ف ناس> الاول ذ_ءلاو ماك-الا فل دعا او ذل داحلا ىف ىقذ رلاوةل ماعلا ف فاصنالا هنار هلميضعب ريسفت
 : قدصلا ى-هع وةلصا اىنءعءنوكيربلا اعلا لاق نمو هدرجلاتاغصا!نهكلذريغو سلا ىراثنالاو

 ! هئمواهع اوفارئاس ةعاطلا ىنءعوىذالالا ة>او بناملان ياو ةءهصلاو ةريشعل|نسحو ةريااو فطالا ىهعو

 روءالاهذدونوتملامهكئاوأواوةدصنبدلاكملوأ هلوق ىلارخآلا مو.يلاو هللاب ن مآ نهربلا نكاو ل ا. هلوق

 ||| هللارك ذاذ!نيذلا نونمؤاااغاو فر زعلا هباتك نهتايآى اهلا ىلاهتراشأ دقو انا ن س> عما ىهاهاك
 ا كئاوأ ىلا نون هناا حلفأ دق نيمو ا ارشب وىلانودياعل!نو.ءاملااةحنو:مؤملامهكئاوأ ىلا مهمولق تاو
 || هسفن ضر..افهلاح راع لكشأ نةةروسأ ارخآ ىلا انمد ضرالا ىلع نوثءنيذلا نحرلادامعو زوثراولا مه

 ىااءوس ىلع ةفالَءهذإ هدو قانا نسح ىلءة_هالع فاصوالا ن م !ييؤام عج دود وقتانآلا هدد ىلع

 زوغيل هلوسعب نكءءأقهدعؤام بس ءو.مأ |نموودنعام ب سحم نسحلان م هيفنأ ىلع همالعهضمددو>وو

 ىقادنا ةل_ماهعربأ ارسف ىو قنا او رما | ىلع اونو اس« تو ىلا عت اوةفاكىوةتلابربا|ترقاذاو نيرادلاة داع_سد

 بنذلاىأ (متالاو) تاير#لا ب انةدابىوةدلاوتام>اولا لءةءربااوأ قملاةلماععىوقتلاوناس>الاب
 1 (سفنااىف) رئار خسر ىأ ( كاحام ) هءاررلا هذه ىف هلوق ىنء؟ ىازلا د شنب وشواهد اور فاك بول ةاازازح

 مل ولع هللا ىلصلافأك هلع عالطالاب ضر مم نمو هيلا منين أمطمدعل ةداركوار وفنواقلقواب اراتضا
 هلجو ئثن سدا اد همهذطمد كوقو مهتم دعست نبذل مهلئامأومههوحو ىأ (سانلهياعماطب نأ تهركو)

 ىرنا هركب نك ةيداعل|ت>رذن ةمراملا ةيزندلا ةهاركلل ابان هدارملاوْدب سدل ىذلاوهىلوأ مومعا | ىلع
 ا دقولا .. لكل ذكىؤرول هافدو وأ عضاوتلةا ثم نيب بكري نأ هركد نك همرا تارغ_غو ل-وأءايحلا لاك
 ١ نمزوه_كثةناو دى هعرمصتلاى أنك اه سما |نااممدسو ني_:مالعماال ناقا.سا| اذه نمه.ذّتسأ

 كلم ضتاكاذ تفرعاذاد_ىلاامهتم>وأذ ال-هىلزلار قالا له تباغامكحاهرضنام ىلع
 ة_داركثن وك حووه_:هقاع ءوساهر وةشاالارد_صدال هنال متاللة_هالعسفذلا فريثأتلا نرك< و

 هرك_:واهرب واهرم_ت ىلع ساس اعالطاب ا هعيطد سفنأ نالمتاهنا ىلع لد. ئثا | ىلع سانا! عال_طا

 دص

 ىأف رس اهيؤ كلاحاف هةءرض مهو قهنءو كم لاح ن مفاكا!ف.ةذ2وةلءومءاح ( كاحام هلوق) ىتيدرش ها توللاىلءتالغىأ

 ْ ديدشتاابكاحام هضمي ىفو فاكل ادد شتب كام خسنلا ضءب ىوةرعا هذه ىف سافل كامو رثي ىأ نالفىف كملاككيكيامو ررآ

 ةينيدلا هلوقبىأ (هيدانا|تحرتن هلوق) ها ْك.اةىأ كردصف ىرخأ وك .ةذىف هناو زفو(سفناا ىف هلوق) ىتبخ ريش ها ةك اللا نم
 007 ١ 0207 لايسلا كاز ىأ(كلذكىؤر ول هناف هلوق) ةمرادا هلوقب ةمراذناريغتج رخو



 هلة ثردحالربسغت(جلا عنل ابوي هلوق) هتجرن هللا دوك ىأ(لوطث.تأالا هلوق)ءذعتأ:ىأكلذ غرفتستىأذل هولا لادلاب(دفنتست هلوق)
 اهو  هدجوهردماحلاءاطعأىأ ل عافللءانءلاب (ىطءأىذلاناكالا ّشدجلالاتذهلوق) '

 هدر هل ىلاةهتلا لواطة: نأ الاءاك كلذ دف: 3_5نأ داك: ذ ىلا هتهتلا مذ ن«ةمعنلا موقفه ةثالل مصل
 ةمعزل ىلا ءتهللا لوقف تائيسلاو تام_سحلاب وةمايتلا مون مذا ابد اضن [فءضهيفدن سات الا ىلأ نءاو

 م ني> لاق نمىباسن اودوادوبأجرخأ واهب تهذالا ةنس هل كرتتلف هنان دس نم ةسىدذ همن نما

 رك ىدأ د ةفركشا !كلودلا كمفتال كلبرعشال كد وكن لَةا تن هد»اروأ ةمعن نه ىف حيض أم مهلا 1

 هد_:عنماهنأ لءفهمعندمع ىلعهللاعذأام مك املا جرخأو هتليا رك ىدأدتف ىسعنيسهلاةنموءويلا كلذ

 الاهتد_4لا لاذ ةمعز درع ىلع هللا مذأامهحامنباو ثي دل ارك شد نأ ليقاهركش هلىلاعت هللابتك الا[
 نأا.زدلا ىلأ نبا ل_ةنومذا!نمىلفادملا نأ ءاطعلا ضعي نمذ_تودخأ ام لضفأ ىطعأ ىذلا ناك |[
 برحأو برلا لءذ نم لضفأد »ل | لءفنوكاللاقو هلثاقأط هنأ ة:ديع سا نءو كلذ بوص العا ض.د 1

 نم همئاسهالكو ةيئيدلا م.لانمدجلاو قز رلاوةيفاعلاك ةيويتدلا م.اايدارملاذا هل فسد وصتلاناب |إ]
 هد.ع ىلع ةيويندلا همعتنملضفأ اما عدجل ايهمعنركذشل هّتبا دومه دع ىل عىلاعت هللا ةمعن نكا ىلا عت هللا |||
 دل اهم تناك هريغو دج اراييلع :ركثالءدرعىلاءتهتلا قؤواذاف يلب تزاكركشاينرتةء ل ناهد تاف |

 لب هيفرك ذاهثم_عالاىوءلابةقد_صلا عاونامه>ثيدحلان «دارملا سيل هنأءانرر تام لعد لك اوت

 ىلاتهليانارب_تورحأ ةمطرد .؟ لك ريد :ريغااوأ سفنلل عفن هيفاملك اهعمع و امم قبام ىلعهنهردنتلا ||

 ىلع مهقذشأ ىلا هتهللا ىلا سانا !بحاوىلاهةدتنا لامع ىادلنارب_دنو رمدقو م لك ىلع نا الا بنك

 ه-يخالبح ىتد كد_>أ نمو رالربخ ن هرمامدوصقةم لص صامودعب هئاضعأ ن علكقدصتدو هلايع ١

 امه مدوسةملانأ |هريةرمو ثد د_ىلاهراح موك اةرخآلا مويل او هللاب نمي تاك نمريسخو ه_سفنا بحامأألا
 مالسالاو فدص:!!ىلءدثاعلاعفنلا نمءالذىفو مالسالاةكو ورق تالا ةلك ةءاقاواهفالتث و بولقا امدح

 ماو ماكح-الا نه «يل اراشأ امي همجامو تي دحلا اذ_هعقوممظعلعف«_ءتوم مظع ىنة+الامنيماسااو |أ]
 ىلص هلوقفلاو ىوةةااورباا ىلءاونواعتو ىلاءت هلوة ىلا. رب «_:مدوصق لان اك م نموة_صاخختاو ةماعلا أ

 هآرم نمؤااهلوقو«يخاب ريثكن ءونلاهلوقو اضعبم ضعبد_ثدناينملاكن موال نمل ل_بوهسيلعمتلا ||

 ىلعت_الاب ىأاملاظ كاخأرمسذا هلوقو هنو دي هارءالام <. سغت نه هريصم ىأ نعمل
 وأهماظ نع هفكوهدب

 ثردالاد-اولاد_بملاك مهجارت ومهداون ىف نينه لثم أوو هضم هص.لذتو هملاظ ىل عهتناعأب ىأامولظم ْ

 ة:سلاونآرغا |فريثك كالذوحنو

 «نورشءلاو عباسلاثردحلا» :

 د_هاشلاك ىنانل ال ءذ دحاولاثن دملاك اناكد_>اوىن_:هىلءادراون املاممنكل نائثيد_حةةرةلافوهوأأ]
 ىذر) ىلالكلاا اهضقوةلموملاسكت (ناءمءنبا) واولادبد_ثتونوذلا حتفب (ساوذلان ع) كوالا
 ةذوحتملا ىهوس اولا تدخأ مل سو هيل عهقلا ىل صج وزب ةدافو ه.الزال مَع ىتيايناك (ه_ذعىلاعت هللا

 هنأ مل-سهف عقو وة هررالا نذسا|بادأ هلىور و ةثال:' ىلعاهنم ل_ىمرمصتقااثي ددرشع ةعب_سدل ىودأ]]

 ةردطأ نم ىعنعام ةئس ةذد دملأب و هراء هللا ىل_ص هني الور عم تأ اق م ف يلح هنأ ىلع لجو ىرامصنأ ْ

 ةئ_سلا كلت .:هاقاف هباصتأ ضعب نم مل ءو هيلع هللا ىلص «راعدرت تناك ىتااىأ هل -ملاالا نطول ىلادوعلاىأ
 درب ىب اةلم_.الاثالت عام ةدملا كنب دلا ىف هقفتي نأ بحأ هنكسا«ذطر ىلا دو. ا ىلعه-هزععمتناك

 هللا ىل_صهراع هل ةسالا أورثك ألة ندا, نينطانل اوني رحاهملاثأ رعاسملا سد وحأو لبوه _يلع هللا ىنصدسيلع ٠
 | هرك ذا هيفو ل_.ةاوملءتيفاوعم»» تحاول[ وةيداملا لهأ فأ: نانو. اوناك كلذ نءاومتو لهو هيلع

 ءانملاب تأ ام لضفأ ىلاعت هل هرك شو
 دو#«ئاوهوامأ لعافلل

 لحاركشلا ةمعن نال هيلع
 ١> ةرتشءو لاما نه

 (.ذدناف هلوق) ىزيزع
 منا ةيويتدللا مدل اىأ
 هءاب تناك رك_ثاهمنركةد
 ىعلاب ةقدصلا هلوق)
 لاملاب ةقدرصا اىأ(معالا

 (هرؤرك ذاءف هلوق)هريغو
 سلا رف تدخلا ىأ
 ةماكلاو ةناعالاو لدعلا
 د_داسلل ىثااو ةييطلا

 نع ىذالا: طاماو

 لشم هلوت) قدرطلا
 نيلءاكلاىأ (نينءؤملا

 مسهداوت فنامالاف
 ردم لادلادب دشتد

 مهجارو برات ىأدداوت

 م-يةطاعتو مهغطالتىأ

 ىلع مهضعد فاععىأ

 دواولا سلا ل ثم ضءد

 هثاضعأ عجل هم_شااب

 قققاوتلا هنشل اه>وو

 آد ةقدت لاو تحتل ف
 هذه ضرع ىأ كتشا
 اعدىأ هلىعا دو مع

 فةكراش ملا ىلا اضعبهض»ب
 هيقاب ىأدسملارئا مالا
 لرب ءافاعتفيره-ىلاأب

 موفلاعنءملالانالموخلا
 مونلا د ةفنال ىجلاو

 نمذلانع مم- اهريشي

 عماملا نم ها ريشب نبأ
3 

 ىر زءاله لح عدلا ريغمأ ١

 (اهضفوةلمهملانيسا اريك هلوق) ىيخربش ةلمهنيسدرخ آوواولاددشتو( نونلا فد 5 (1 4 نورشعل اوعساا!ثردلا# ١

 امودةىأ (ةدافوه«.النالهلوق) عيب رنب بالكءد_-ىلاةمسن(ىبالك-ا اهلوق) ىترتريث ججرأ هنأ لعل دب رمسك.!!ىلءرمثالا نس اراصتقاو

ْ 

 ةذوعتملاىهو (ساونلا تخأ ملسو هيلعهللا لص ىبنلا جّوزت هلوق) ىرضرمش ةفصا | لهأ ن«ساونااو لسو هيلع هللا ىلض هيلع ٠



 مزالىأ (مونلاهعنا هلوق]
 هلوق) متءلفمونلا مصاص
 ةثامثل لود مه-ضءعو

 ناسنالا ىف (امظع نوتسو

 اَهرَع نودسسو هامل

 هلوذ) لمأ:ذامظءاهلثمو
 ذئنيدتاداساا لضنأو
 ىوانملا لاق ( مضل ةالم
 طظ_ذاحلا هلاهإك ه_ولاو
 صاصتءالان ا قارعلا
 ايف ةءصوصخل ىعفنأب

 هلوسر و هللا الا هاعن الرسسو

 ةال-صتأب تاوجلا امأو

 راكد لاب تصخ ىضذلا
 راهتلا تاعوط:لوأا موكا
 دقو هتدتارو صرغلا دع»

 ردىلأ تادف قراكد]
 ىالدذلاهتدتشنالا
 لك ىلع عمت هلوقل هيراهت

 هيففلا دحأ نم ىالس

 ىيخربشلا يشل اهل موراظن

 ىذمرتلاجرخأوهلوق)
 املرأ نا ناءح ناو
 ةمايقلا مولد وعل |هنع لس
 كلع_منملاهلها لوقيق
 ءاماا نمل ورولمعس

 خستاافاذكم (دراسلا
 انرهس لاو ناري راظناه

 لاهل اذو_ةيفهلوقهلعلو

 لب ورثوهلوةوءاقلا: دايزب
 ندع لورنوردااظلان اك
 هل ىلع ه«_ةذطعل ءاماأ

 ىلععاح هلءلوملاب موز لا
 (كا| متهلوق)«ه-ار هيغل
 ولام هلوق) مالالارسكم

 ول تان سحب ىأ (عضو
 لا ىلع تءضو

 , : !إ 2 ! ام8

 | ىلءاذافءاضعالا عيمح لعالم |نال ىصضعلا نم _ اتعكرعاضعالاهذه نعاياكتاقدص | هذه نم نكد

 أ هنعىلاعتهللا ىذر ىرم تل | هلل! دمع نب لهسلاهدتو هتمعنرك_ث ىدأو هتغيظو هذءوضع لك ماق دو دمع ١

 | كرم نكسوأ نك اس ِلر#ولفةكرصمنوناسثوهثاموةنك سن ونا.كوءاماقرعذوتسوةئامثاث ناسنالاف

 ناتئامند_ءلا ماظععيجنابطلاءاماعركذواذ.لعهنمذا امرك انقزرب نأ لك امتنا لاي ١اهءذا

 ناتدام سدلل اه«ءرهظ. امظظع نوتسو: اسم اللوق مهند وتامين امسو“أاىوسامظعنوءبرأوةيناو

 رازيلا جرخأو ةريثك ثرداحأ لوقت !ذهديؤبوت اين امسمهأا ىعيترهظتالراغصة.ةءلاو امظعنوتموة هنو

 عطتسدمل اولا درطلا نعامظ ع عفرد لاق عطةسمل د ولاقرك لان عىسبنبو فو رعملاب رمأب لاق دل

 .نيهمعلا قريخالا اذه ىنءمدرو وورش نم سانلاعد_لفلاق كلذ عطت_س مل ند اولافا يعض نم ءلف لاق

 قىالسا اذاراغصا |ماظعلا كلت نع اهب ربع هلءا ىال-نوثالثو هّمسو ل_و هيلع هللا ىل ص اوذراءدريغو

 نبا مل..هجرخأو هربغر ىدآلا نم ماظ»ا | اطمن عاوبربعمماظملا نمريعمل اقامرغمال ما لصالا

 وأ نيلسملا قب رط نعارخ لزءو هيا يمسو هللا لاهودتلا دحو هللاربك ند ل_مهذمهئامثاثو نيمس ىلع مدآ

 .نعىسمأوىالسا ةثاملثلاو نيتساا كل: ل دعركسذم نع ىسهنوأ فور« رمأو أ امظءلزءوأ ةكوشلزع
 نءقدمت:نأ هرلءفالصغمنوتسوةثامثلثتاذالا ىفدوادونأو دجأ جير خأورانلا نه« فن حر حر دقو موب
 ا ىتد رطلا نعهرد ئىذدلاو اهنقدند> ا ف ةعاهلا لاه هلل | ىبن اكل ذ ىرطد نهواولاق ةقدصب هنم ل صغم لك

 ١ صرس# هسوناكوطاغ امنافةدو درممامظعنوتسو هثاهسمدآ نبا ىفةباورو رح ىصضل||:ءكرذد < ملن أه

 -ثالاهض>ىصضأ |ىهكرنمل_ضفأاسهناعمبتاورلا نما هريغو ردفلا تعكر نيد نم تا ذب ىعضلا
 || مق ضح-متب ل اهعو متم ص قنا هرباح تعرشا مناف بتاو راارثاس فال_د2اهرب_غ صقل ةرباح عر شت ملاهمال

 | هيلاريش أ ا1ةيسان ماهنأ ىلع كل ذي ماقال تض>م كلذ يف نك لا-1ىكذلاوةرهاملا متنا اكل ةركشب مايقلا
 | نيذصموجلاةاكهريثكءل |مانالا ىلءةلجثملاَدلي وطلاةدملا نعم ربعي دق مويلانأ نم سما هيف علطت هلوقب

 ١ عولطررك.:ب هماودو باطاار رك_:د.ةماشال ذي در تف مون لك معذلا كل ترك ش هنم باطدال هنأو نيزهددأ هيدارملا

 اديس تاداءعلا لضفأو ركشألا افةيئا وعول ط دوهش دنع هل د-وأ كلذ نا نالا ل ءأتاذافاهموادو سعثأ |
 مسم لك ىلع امدريغو «صرعت ىف نام نب اورازبل |جرخاو هريغ نود كالذي اهصير سة ب سانف ىصض | !هالص

 ٠ مسيملابدارأمهضءي لاق ثردحلاةقدص فورم ءرمأ لاف امله ىرط» نمو ل حر لاقفموب لك ةةدصمدآن بأن ع

 ا كاءتهءذد ميظع ىلع ةمالعودوالا ب صءالو ماظعالو قرع ن هام ذا ةمال ءااوهو مءولا نمةدح ىل عوض ء لك

 ةمظعأ نما هالو ماظعلاهذه بركرتنإ ثداحالاهذهىنعمناك م نهوادعتابو هقلخ ثرح هدامو

 | تادنالا اهمأ انىلاهتلاق هتمءنركث منيل هصوس ع هنع قدصت ىلا من« مظع لك جاةدعقم دبع ىلع ىلع هللا

 1 دوادلآ ةكح ىقبوتكم بهو لاقو دسملاءا فعل اءادر دلاو»أ لاق نمو ةدآلاص ركلاكيرب كا

 ||| جرحاوةمصلاو نمالا معنلادوءسم نبال افاك ةمايقلا عونه_:عكوسملا يعذلا ىسهف ىأ ىنيلنا كلا ةيقاعلا
 ءالان مّن ورنو ل و سح ك] ه:ملأهل للالوةيف ةمارقل امون هنعدرعل !لئساملوأ نأ ن ام- ساو ىذمرتاا

 راصدالاو عاممالاو نادبالا _دس ميعنلا لاق معنلا نعذةموب نما متىلاءت هلوق ىف سا عنب |لاقودرادأ |

 هزعناككئاوأ لكدائةااورمل اوععما تالا هلو ةودو مهم كل ذب لءاوهراهول عّتسا ييقدامعلا هللاءلأ سي

 : ةءدرأو ة:_-فلأ ةثاماومهلبّدكهد مو هللا ناصسلاق نم فءض هيفدنكد ىناريطا اجرح اوال



 نيئشىلا اهعجاب تع>ر « تءجولاياك لئاًضفلاذا لئاقاالوقنس-اامر(جلا ١

 امال !متاثىفىأ (هتبادىفهلوق) ىواذمىدرط فدو( لحرلاهلو5) كتناعاو وأ نيعتناوىأ '

 نءرظتلا عطقعمىأرد ماا عقوم لعغلاه.فعقو أوأ هقدصب ه: عرب ادتم«ل<ىف هنالطصتىألد٠تنأ ||
 نيمد|ضماوأنب رحاوتملا ( نيزثالا نيب ) كءعاعسوأ معست تاىأءارتنأ نمري_تىدرعملاب ععست هره-ظذونأ ||

 لعفلاوألوةاابناس>الاو فاسنالاولد_هااياصموأ كوك اح نوكلاهواء كن أب نيك استكااوأ |||
 ام اههترافولامهيلع( ةقدص) الالح مر الوام ارح لال ىذلا هنان لو هيلع هللا ىلصهرمسفو زئاملا حلصأا ىلع |

 وأالث افزع هلوقب كللذىلا ىلاءتراشأ اك ملصلا لذ مظ عمت ن مولا.هذالاو لاوقالا مق نم ماصخلا ىلع بنغن|]
 ولوهللءادهش لدءلاب ىأ طسقلاب نيماَدَقا وكم“ وخأ نيداودكصاف ةوخاثونموثملا اغا س انا !نيدحالصا |

 هفلالا عوقو ىفهغاامم هيف ب ذكلازاحواممىلوأ هتلافارمتفوأ اينغنك.نانييرقالاونيدلاولاوأ غن أ ىلع ١

 هعاتماويلع) هأ (عفرتوأ هيلع هلمحف هتبادف ل>رلا) لدعت قرمامهدءدامو هر (نيعتو) نياسملا نمد |

 ق#مه-لعءاةثوددر و هيلع مالمو ربغااو سفمال ءاعدو ركذ لك ىدو (ةنطلا ةماكدااو) هيلع (ةقدص

 قال_خالامراكعسانلاةلماءمه_.فامرئاساذكواهفااتو بوملةلا عامدحاو عما ناار و رس هرفام كلذو و أأ|

 حتفب ىه(ةوطخ لك و) هقدص قاطه> و كاخأ ىتاتناولو وهءلعدتلا ىلص هلوقهنمولاءفالا ناو ١

 روض ىلع ديك أَدلاوثحلادب زم هيف(ةقدصالصلاىلا امْسَع) نيمدقلا نيياماهءضد و:دحاولا ةرذاءانلا
 ىأ(ىذالا) ىحت ىأ هلوأ مضن( ط.ءو) كل ذ هتاف هتدب ف ىلصولذ ابدا سلا ةراعوا يلا ىثملاو تاعامملا |
 ترخأو نيالا ىلع(ةقدص) ركدبو ثنوني (ىقد رطا |نع) سو أ كوشوأر وحن نمةراملاىذؤدامأإ]
 اهاندأو هللاالا هلا الن أ: داهش اهالعا ةمعش نوعمسو عضد ناءالارب هيل اريشد أك اهل قاسم نودا اهمال ذه ا

 ل-+وداندأو نا.ءالا ىلءأ نيب عممأه_:طاماد_:ءد.سوتل ا ةلكن ستو لق قد رطا| نءىذالاةطامأ

 هباور لب دعب فلكست هءاك>أو هعرشوهو ىلات ه-ةد رط ىلع قد رطااو' دووم ظااىذأىلءىذالا

 باوثلا طرش حاسه اندأ ن ءالسهدا|لضفأن مىنءملا اذ_وبةطامالان الهدرة رضةروكذملااهاندأو||
 هّلبا ىل_صهناف نام> نب ا من ثد د> ها عل د[كمد>وىلاهز هلل اهل ءفوا يف يذلا صولة لاعال اه لد ىلع

 هد ىسفن ىدلاو لاق عىذالا كرتو فيعنملا ةن اعاو فور عملا لوقو ق دصتت اكال هصخهرفركذ لبو هيلع
 نءمدمتسموهو ةنملا ل ثدب تح ةمارقل امونهدمب تملأ الاهلن ادد عام هيدر د اهم ٠ هل ص لهعب دع نمام

 فوسف هللا تاضرمءاغّبا كلذ لهفب نمو سانا نين حال_طاوأ ف و رءءوأَةْةد_صررعأ نمالاىلاءت هلوق
 ةينهيفنكمتل ناو هيل عرحو ب فورءما ل ءفنأنيريسنءاو نسما ن ءىو رام درب اذوب وا ميظ ءارحأ هيتونن
 نب ان ءةياملا ىف معنونأو رجأ+ يف هل4_:مءاي> يثرخ [ىطءأن هنأ نسحلان ع هنو نب دمج ىورل»

 ملسهفرط ضه.ىو (لسمو ىرادعااءاور) ىحلا«:ل مارحأ هلاهادأ نمءاسي> ةزانج بت نمنأ يريم
 هريمكت لكوةةدصةل 1ت لكو ةقدد5 ديم لكو ةةدص ةده, 3 لكدف ةةدرص مدسأ نم تال سلك ىلع مينو

 ا
 ١

 ك0

 ىأىعتفلا نمامهمكرب تاتهكر كلذ نع ىز<و هقدر ك_ذملا نع ىسمنوهتدص فو رهاب رمأو هدد

 ةئمليقاؤرمامهىوسف ب صنونأ ف ذ-ذشو لعغلا عفتران!تفذح الف( لدء:ناهلوق) ىوانم اذن ءمعأوهامدارمانأ مهني فءدنع
 مطصلا لنمذ مظع مت نمو هلوق) ناس>الاةإسذلوةااهلوقامأو زثاملاعاصلا ىلع هلوقاذكواهاههب قاءته(لدم'اهلوق) ىورلدعام

 (لدءةفرمامهدعباميفو هيف ءاوق) نيلاتاذحالصا ف ىدلاو ٠ هلال_- ل_بتلارمأ ماظعت

 هلوق) ةيمسءاملاةاهل-أ نمو
 نانهمعأ (املع ةلمعف

 قة عةزارداك هلم

 نءاظفاملاهلاق كب وكرلا
 اما (عفرتوأ هلوق) رح

 ع. ونةوأىوارلان م كس
 رس نءا اظفاحلاهلاق
 آدت.ه(ةوطخ لكرو هلوذ)
 لكوىاةداز ءامااو

 ةداوز فواويثت ةوطخ
 ىأ هال_مااىلا ادوطخت
 ناك.تءال دح_بلاىلا
 ري-غو فاوطوذفا اذكو
 تردةلاهروحوزم كلذ
 وهامه لسعءفتىتدأا

 ىوانم هدد_ص نورعم

 هلوأ مدي( طي ةوهلو-ة)
 لدزتو ىب : ىأ هذوىأ

 ه-طامأو ئثلا طاملا ب
 ايكحوأ ةميقس هلازا ىندع
 ىف هءا_قاا كرينا
 قيسلاهاورانل قدرطلا
 نأ سنأ نعبع-ثااف

 الئاقمونلاىف ىأرالكر
 ورعنبذئاعرشب هللوق»
 هاناف لفي لذ ةذلاب ىنزملا
 قماتأاف لعب ملف هيناثلا ىف
 ىماثأات لفي لفه املا

 لاق كالذل للاسقف ةءدارلا
 قرط ىقهاذأ قانالهنا

 سانأ اىذأءاقتاة-رالوهرادىفه:فدرو:سهلتاماذان اكوهريغن هالو رطهنمال ىد رطا | ىلا ءامهراد ن «ج رخال ذثاعناكوزي 1ك 1

 هنالناو.ملاو نملاورذاك-ا أولسا المشد املا ىلءىلوالا (نياسملاىلءهلوق) ىوتربم ها ةرحشا|ت عراب نماذ_هذئاعناكو
 ( رحأ هيفهلهلوق) لاق تنال (ل. هلوق) ةلص+لا كلت ىأ(تخأالا هلوق) ىرب و شريسف:فطع (هد>و هنلاواءذو هلوق) ىوان# ها ماععفت'

 هلوق) ىرب ود هزان- ىف ىثمرحأ اله هرحأ هل ىأ ( ىلا هل سد رحأ هل هلو ) ىربوش لم اني اذه اطعأ امرحأ ال هل ىطع لاه دومل هظفح بيس ىأ
 جتفلاف» ,رخآ قزم وب هلوأ ماع: وهرخآ فز عريذب هلوأ تغب ىزح طي ض(ناتحكرشالذ ن عىز<و هل ة) داهجلاو طصا|ىفىأ (ىراخبلاءاورا
 ىرب ودءارحال !نممضلاو ىنكىأ ىز ىزح نم



 / توما ةثاذ سفن لكىلا عت هلو:كهيإ| فاما قر ىلع ىتحت نا ةركذ ىلا تذ.ضأ اذا لك ىفدوهعملاو كلام نسا لاق ىواذملاةرامعو ىرب وُ

 | لاقزاوملاىلعةرك ذمش.دملا اذهىفا هي لد نسا ةثز ٠ ىتالسلانالا هيلع سأ.ا|ناكو هءلع ىالس لك هلو ىف لك ذو ىلع ءاحاندو
 اركشا ا لردس ىلع هلت ةقدص هم ظ عن م ل صغم لك ددءد فاكم مل .م لك ىلع ىندملاوهرك لذ ل صفملاوأ مظعلا ىنءمىثال_ءلا نهض هنأ لمتحيو

 ا حراشلا مالك ىفةقأي_- ناكل ىوانم ةفشاكهفص س عشلاه_رفماللا مطب علطتو ةيفرظلا ىلع ياو رلار هاك بو صنم ( موب لك هلوق) ها هل
 |قاملناس (حلا مال ارهاب نههلوق) هك ذامرخ [ىلاةلبوطأ|ةد 11 نع هءرمعد دقمودلا نالزارغالاة درةمةةصوملا ءاطت هلوقتأ ىذه ةدأم
 بوينأ ملا نمىأ (هنم فءضدال هلوق )حلا هنا هلرهظد وىأ (لا عنصال هناو هلوق )باسل | ىأ ( كلذ فوهر هلرة) هيىلاءت هللا مذأ ام هلوذ

 مقرا لالقا نع دنز مظع فهضرالو ىأ (جلاهدنز مظعالو هلوق) لا ةيقرو بو منالا سفن ىأ هسفذ ندب لو نع هيقاس ةمصت ىأ هرقأس

 اذان هلوقنماذاب اوح (نيءتهلوق)
 ردانكمو هلوق) امحاو

 ثرد حلا اذهنعم دارملا

 ةيتآلاوةةءاسااهلاشثمأو

 606 هسدقرك ذهنا عم

 ىذلدس لك هلوقد دارملاو

 بد>اولا نم معأه يلع

 لاعشال بودملاو

 نب ركشلا ىلع ثددملا
 ةرا معو بملاو بجاولا
 لك هلوق ندع اعلا

 هيلع سانا نمىالس

 بارعسالا ل.س ىلع ىأ

 هض..ناكناو( هةدص كالذهره-3 هوق) فت أوءفم( هرملع مذأ نم هلوق )حمصأ 1/5

 منلارهأب نم تايمالءا كت ىناخ فنا ىنالا ىلع هنىلاسعت هللا ذأام هل اًةمف( سمشلا ه.ف عاطت مون لك ْ

 ةهراضعسا هءلع ماودلا ةمعما اظقيتدنعل اديزباموزملا موب لك هلوقد اهيئاريشأ ىرخأة.ءنوهىذل ا اهماودو

 ةماداو كلذ نءهوغعف همكح ىف لداع كل ذ فوو مول لكى هد بع ن ءءانمعألا ةمهز با ىلعرداقىل عت هنأ
 ْ ءادأق غاب ىح ممنلا كلتا ضد اطظةرتهدب زبا مواهماودب اةادرك_ثلاس حو ةثد_ىه_,ىلع ةيقاسعلا

 اهنمادحاو امظءدقفول هنا هلروظدذةةيح هات بئاههلا نمهءلع ىوطناامو هسفن قاشفرطتب هناا درك ش
 ريغول هنأو ظرلغو ىءقدو رميهقو لوط نيباماهنأو كاذ نمىدىف هل ءزصال هنأوداز وامك هنايحهياعتلتخا

 اهلعجو ماظعلا ب يكرن نم هيف نةتأ |! ةكرحلا نيل ىطءأد قو عصأ اذاف هعفن لدخالهياعوها_عاسممدحاو

 / همؤربام لالا نعم دنز مظءالو ندا اهلج ةمقد وسفن ندن لج نعهيقاس بونا<:هفءضنالاماصا مسد

 | فأن اعقد_متل ا رك شي نأ نيعت هغامدهز ايص نءهةوفانمظعالو هاش هياقو نع هعال_ذ!مظءالو دب

 عافدنا جرب ءئاضعأن ءاهدو-ومفءالءا |عفدتةقد صا اناضدأو مذا كل تل ةلباقم كلش هيلع مذأ نمهريغو
 هنعوطتةءامىرحم هلءارحاهقدص كلذ هرعت هيلع هلضفتوم دمعد ىلاعت هب |فطادب زم ندم اهنءءالبلا

 ملنان نيك صل | ثر دح فن كحا موبلك ةةد_صااه لوم ركثاا|بوحؤ موب لك هةد_صهءلعهلوةرهاظو نادارملا ساو دكؤملا
 مايقلا اذن همز. ورمذلا نمأي_2لءف.النأ ه.فكد هنأ لعدد وهوة قدص هل هافرشا نع كسميلق لعفد ||! قدرط ىلع«سيلء كلذ
 اامأو اهري_غو ملا هذهرك-ث ىففاكو دو بحاول ار ك_ثااوداذدو تامر ملا ء.ج ٌكربو تاسس>اولا عم اظذالاهرك ددو>ولا
 هدو لاق قارعلا

 ىف لهسعءتسآ ةراسعأا

 6 لمست اك بولا

 ُتند> ه:موب حاولا

 0 ل2 العلا
 رهامر كرف لا صخ
 همدةتو ها اقافتا يصسم

 رمالالاة:ةرج ىبأ نبا

 تأ رز عتق ءانرك ذايو ه7 خراش نمفار دتطالا لب هدمصل ايالس دل
 * ضهر فب و>ولا ليدس ىلع ىأ هيلع هلو ةؤنب ركدشا | ىلء هلا 5ث ال بم -او بح اولا نم مع اودام ىلع تن د_ل هل ج نم ح راثلامزاك

 قارءلادارماذدو بهسموهونب ركشا نيب محلا دارا |نال طقؤ با ,صسالا ىلءثندملا لم<ناعصد و بي رق ضءعب فتا.كسالاو
 اذهنا كاردت-الادءباموب وجولا ثيدحلارهاظ نأ كار دةالا ل .ةانوكرواذهدارأ ىمتيغاح راشا 'نوكينا حصد وةرج فأن باو
 ةقدص هقادلنىأ ىه ىلا هذ هل ق>ىدىذلاىأ ( ركشا!كلذ بوف هلوق) لعأ هللاو نيصصعلا ثة د با.صسال ادار ملا لدادارم سدارهاظأ أ

 (خلل دعت هلوق) ةنااود+لا هلو ضء.امهضعب ةناعادلاه :هلعح هنالويضعب ىلع ةةدصد امعا |ىلع هةحوه ىذلا رك شل ىلا هت هللا لهخ- مهما
 .ةقدص يال. لك ىنءالوأ لاقا-1 يطا !لاقزملا ل دعت لاق كلذ نوك ف .ك لاقالئاق ناك ف ان: -الل هل.ةامع لد.ت هلوةل هذ لك الا لاق
 ! لأ المأتنهلا نأ رهاظا.يدالكو ها كدعت هلو ةد هزع باوملا فنا: سا قد.هتدئدىاب رأوه ل عردخ نملاسنأ لئاسإهحوت

 . ئثالن ءاولافةيطعلاةقدصلا ظفل نءاومهفرح نبا لافزلا لدء3لاق كلذ دل نش هنا ىبناياولاةذ ىراخصلا ثد دس ىف هقارسو ثيدحلا

 | نينثانيبلد_لاك ةيدتملاوراكذالاكةرصاقلاتاعاطل ل _.اونب كلذ ىلع دز, نأ وهف بدعسملاركسثلا
 دقذاز تاس اولا ضءده_رؤرك زهنأ عمةيتآلارةقباسلا هلا ثمأو ثرد_هلا اذه نمدارءااوداذهر ةناعالاو
 ديزي يد: _بتمذاا كلت ن مالك ناوةمعن ل_ىفةبو رضء لك ىف ناسنالا ىلع ىلاءترهناعس هلل نار رقت

 كلذ ىفدازو ةقد_صءام-ف لعل ضفتهنأو هدا..عىلعىلامتاشلا قركشلا كلذناو هيلعركشا|
 اهب نيعتنأ كئاَض أ ىف ىت.هنرك-ث ل_ه>الاق هناك_ف مىيلع ةقد_صمطرك_ ثا كلذ بهوفمماعلضفتلا
 : اثالت ىلءرك-_ثلا باط هميقعتد كالذىلا م سو هلع هللا ىل ص راشأ اك كلذي مهملع قدس: وىداننع

 ىأ (كدعت) لالا فريصصتالةقد_ملا نأ ىلا اري_ثههلوقي ماعنالاو فطاتاا ىقةدايز هت دنص ىمسملا



 ازهار يستلارثكاىأ ( جيمستلاريثكا هلوق) تايآلا هللا دداع ن همم هوىلاءت هلوق يف لزن ىذلا ىراطثالاةءاعشأ عقواك ىأ(الدقوهلوق)
 افطع بسنلاب ط.ةوهلوةؤد رخآىلا عمستا||هنمو ريثكة نا قرط ذاىأ: ريثكاخسناا ضءىفو خلاىذالا طيو هلوقىف لوفاا هلع ف طع |

 «نو رشءااوسداسلا ثيدملا» باستعالا باطت ىأ( هءبست# هلوق) ىهامدداو راارظن لذ ىن.عرةتوةءامعسدأل نه مدستلا ىلع |
 هاود) ىواذهريصقل عم( ياا تفو هلوق) عساتل اثردحلا ىلءمالاك_| ادن هقور<هعيجهمدقانه حراشلا هرك ذام (1لمالاودهرحهلوق) ا

 امله درغمو ىأم.جىالس ل ءقوتاءمالسهءجو درغمىالس نا ىأن ونتلاب (مدج لبق 1

 مزلتسي ركشا اذا هيفاتمالاكس داون نءالخال عتلباق هين فوها ءاهلعن ماب أن هولا ةينريخو لءغلابأم |
 لوالان اكل_ثالو طة +_ينربا ااربةةالو ةينو لعرك اشااىنءال لص-دقف اهاضفأوتايناا لك أدوصو |
 نها فال“ اهعمل_عدوحو نم نيت. ىلعا:كلفالدقوةردقلا دنءاهل ع لمعت دقة#بنلا كلت نال _ضفأ !

 هيفدهاشالاتوقد#© ل آقز ل_عحا مهلا لو هرل ءهتلا ىلصهلوقو اه«مهدود و نم نيةد ىلءانافرك انا ْ
 رماس# لع اك توقو فاسفك هز رنا مْزلَمس ىنغل 22 اركشأ عم ىنالاىفاننال هنال اري هلأ عمر ةفل بج رلأ]

 هناف هاك كلذ لمأةذاذههره_غو ىطرةالاماضرأ هلا ىنةءس نمرأ ل ىفاعم هتررق ىذللاا ل معو دنا ءريسفت ىف ا

 مل-هلا ملعتو ركشاانعىسمتااو فورهاابرمالاك هيةقدصل الا اريغب هيدعتملا ةقدصلا ل ضفتدقو سنفت
 ليقتاسألا ةقد_صةقدصلا ل_ضفأ فيعض ثري دحىفو نيد ءاعدلاو قدرططا !نءىذالاةلازاو عفان
 ىلا ناس>الاو ىو رعماا هب ىرختو مدل اهب نةحتو ربسالا اهيل فتةعافشاا لاق ناسألاةقدصامو هللا لوران |
 موب لك ىفةقد_صا يلعالا مدآ نبا سفن نم سدل حت ىفن ,-نباج ردخأو ةهم ركساا هنععفدتو كخأ |

 مبستأ |ًةريكحاةزملاباوبأن الاقارب قد_ستنةقدص:!نءأ نمو هللا لورا لبق س.ثااهيفتءلط
 مدمالاععمتو قدرطلان عىذالا طيةورك-1لا نعىسمتااو فورهاابرمالاو لءامتااوديمأاو رييكتلاو
 لع ارذةد_ثد لم#تو ثيغتساا ناغهال عمك يقاس: دشد متو هت>اح ىلع لد: لا لدتو ىعالا ىدهتو

 فيك تا قرح ل . :وز كعا_ج ىف كلو داز وهون د هزل ىفد_جأ «-رخأو ةقدص هاك اذهف فيعضأاعم |
 تنك !تا.ةهرب_2توحرو كردافدلر ثان اكول سب أر أمل سو هءلع هللا ىل_دلا ةؤقو هش ىنرحأىل دوك |
 لاق ءادهىلا ءتهّللا لبتاقه_:دهتناف أ لاق هةلخ ىلا مت هللا لب تاق هد ةلخ تنافأ لاق من تاق هيب ست |
 ىلا:ةهللاءاذ ناف همارح ه_..:> و هلالح ىف هءضمف ثالذك لاق هقز رين اك ىلا هز هنا لب تا هقز رت تنك تنافأ |
 5106 رحا كلو هتامأءاش ناوها.>أ
 « نورشعلاو سداسا|ثد درخلا 98 !
 ىلع عئاشل ارهاك هفرص م:منورخ آرات اوم ءءز هالة ءاج هب وصو ل_هالاوههزح (ةربرهفأ نعل

 لالا ةباعر هياء مزلب هناب ضرمءار ة د> اولا ءاكرأ اكراص لك نال ىهريغو نيثدحملا نمءاذعلاة:لأ|
 منول هلا ارظنهءلافاضملا بارعا برعتاهئافالمالعاف تعقوا ذاةرب رهةظفل ىف لب ةلك ىفاهملامحلاو
 نيتهحنءالدد->-او ههدنمامس متياعر عزتجلا ناب باع و ى- م | ىنتهريظنو لادال ارظن فرصا انهأ

 اريثكافالتا «,فاوفلّدخاث رك ىل_صالا مالا ىدن ي»ةينكلاهذهرامْشاوَد_ةحلتاهراع ل هامل ثاكوامه |

 فيفذو نيس |مطاوه (ىئالسلكلسو هءلع هللا ىل_دهللالوسر لاق لاق هند) ىلاءت( هللا ىذر) رماك

 ل->-رالاو عداصالاو فك_أ !ماظع عج ل دقو ءايلا ف رفخمو يملا متفي تايمال_سدرغم يملا حتفو اللا |

 ةثامئثاثونيتس ىلع ناسنالا قام ربعي ىآلا سمري_خهنب رقد هلداغ٠و لكلا ماع عجءاذهاوبدب راوأ

 لفل اوأوضعلارا دعابة ثنوئ«ىالساا ناك ناوهركذ ( هياعسانلا نم)ةقدص ل صفم لك ىففلهغهأ
 ةقدص) كنالاهاا م -رولف ثزء1؛تفيضأ انهىهو ه-ءاا ناضتام بساوالهن ل.ةأكلكا هءرد رلالأ

 نيمملاعتف -65 )

 هعجوو د-او ىوتسااموهق

 ىوانااخسمشلا: رامعو

 هنجوود_>او ىتالسو

 ل ..ةورثك الادزءءاوس

 هأ تايدالك هءج

 (ملا فكما! ماظع هلوق)
 ق ىال_ىلاىنءن ىهىأ

 فك.!!ماظع لالا
 ل. رالاو ع.داصالاو

 ذاىألا هلوق عمهل*أتو

 مءا لصالا ف حالا
 نمري_هداا ىفامرءصال

 ىلءاوان عش لاق ماظعلا
 فالس :.ا ةغا اهانوم

 أدب رأو هلوتو لءأتيلف

 د_سجلاماظع ع.يجانه
 هيلع بدك هلصاقمو

 هأوق عمل مأت,ىربوشلا

 ىقلطم نعاوبربع ىتآلا
 ههحولعماو ها ماعلا

 لوا: تق أر اوؤرك نرحل هنأ

 اضأ ل_هاعإل الا
 (لصفمهلوق) لمأتلف
 توكسق حتفي ل-هفملا

 نيهظع ىتلم لك رمل

 هلوأرسكتو دكا نه

 ىواخمناسالاهثلاث حتنو
 نيت ف كلذ ت ماظن ءقو

 تاو

 لامغم نيهظعا| ىتئلمو

 دقاكدر وهل ثم « ىلع

 تفيضأاذالك ىفدوهءملا كلام نب اكاقو ثنالاوبا| ع. روملف (ثنئئا تفيضأ اند ىدو هلوق) ريخافماظعل ىتتلم سؤعلارو رينك لصف
 دقو ظؤاحا-يلعا1 س هن لكن او توملا:_.ةءاذ سف: لك ىلا هت هلوك ه.!فاضالا ذو ىلعءىحب نأ ا.هريغوأريعضوأر بخ نمةرك_ىل

 ها ربما قرورملارب_هذلا[دة.11ىلاء-حارلاو ربخةل4اةقد_صه_.اعو هةفص ساس:ل|نموأ دةمم الس لك ىيطلا لاقرفوأن اكمل
 كلذ لءؤولو هثنؤماهنال هثنالىالس ىنؤو ىلع ءاح ولورك + هنال لك هةفاومريعكلارك لفةةدصهءاعىال..لك هلوكلك قةو ىلع« 2
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 مياوث ىأ(لدعتاهمأف هعبشتة ثام هللا ىصس هلق ) ىهامرظ'ءاؤ فا اذتالا مطاون نأ ىلاةراشاهين(كلذ ف لاخر داو ط تدر و نكا هأوش)

 نمناسنا نام قَد ع ىأ ةءقردْثاَم

 هسءقرلا كفنال تعا
 نم هنوكو بول طم ماظءأ

 مظعأ ل ...ءارمهنع

 ةديم# ةئامهلنا ىدجاو

 سرف:هثامكل لدءتا هاف
 نيام ةمحاهة حريم

 هللا ليس ىفئازغا | اهياع
 ىريكوشاءاد_عأ لان
 لدي اهنافةريمكت ةئام هللا

 ةتانىأ هن ليت امال

 هب ددأىأ 0

 اهلع كباثاوشااهل.قو
 كدا ةيرم. كلا باوثذ

 ةلياهت ةئامهتلا ىلإ درا وباوث
 ةئام هللا الا هلاال لود
 ريكا ذا رعااو هرم

 اوعض نيتملكل مهامعتسا

 ضعءءااها دان ورح

 نسام *ةلءاهنأف ىرحالا

 نأ ىأ ضرالاوءامساأ

 كلذال م محول ا هباوث

 ىأذثمولوقرالو ءاضقلأ

 لضنأ لعد الاه و2 مول

 نأالا اراوثرث_أ ىأاهمنم
 لدشتع ناسسذاى أى اث

 ذرب هنأف هكتار أف

 سدا لء_ضفتلاو هلثمدل

 قابلا طال تنك

 ىلع تعاد-:هوأة دة

 هللالو_سرامتاق تلاق
 ىمظع قرو فس ربك

 ىناذدب ىل-عىلءىنا دو
 هداذ-سأو هرك 0

 عماسملا ن ههأ ن

 ظاغاأ ا

 ادركذىئا |ظافتاللةساغم

 00 هرقق ىأ(هقالماةوالحو هلوق) لهسرحالاو حراش |

 م«ئاسعأاهاراف# سفن نع اى بهذ نمش الازم اةتدواروىريسوبالا لاق( اضرلا عمتك ابغا لسوهيلع هاوس رق

 . ققهْعل أءمو يعتا ددوىوانملا لاق لولذتا يهاربانب ليم“ |ثوكسؤ مضردلو م44

 0 ا رو ةملاصوبأ لاق هرم: الثوان الث الص لك

 ةءاثر ٠ نه ه.تؤي شال ضقكالذ لو هءاع هللا لصهللاكوسر لاذ ل اول «ففان ل ءذاعلاو هءالالهأ ام :اوا

 ة فلشالاذهوةيلام برتهيلعدا ارو هندا ع قريش | كراش ىتؤةءلضفأوداسغا هرهاطظه ماع لدىذلانأ

 ةفلادارو طقذبحاولاءادأ ان واستاذاه_.فرظنلاد درب ىذا اغاو د 1 مر تجد كح

 ةيلشفالدهشتا ءااغرصاةلا نملضقأ ىدعتملا لمع انأ ةدعاقو تاقدصا الفاون ىنءلاوزاكذالال اوأ كر

 لك ثءددكل الاب ةةد_صا ا ىل ءركذلا لءضفت ىذدت "متوكل دفا ذم :رداوط تدرو ' كات لا

 يلاواغنا نه 5-ارب اردت وكنا رد ىفاهمؤرأو ؟ك,لمدنءاداك زأو ااعأ رض شن أالأىد مرتلاو

 لاَ هنن الوسز ايىل اولا مكقانعااون ضب ومهقاذعأ اوبرض:ف كود_ءءاوتات نأ ن ممكحاريخوة-:مذلاو
 وهوت دعو ى<د هلا هلوكلالاهلهل كب رش *الوددوهتاالا هلال لات نءنيهمصلاري تو ل-وزع هتاركذ

 اةعسدئام4 _-:ءترموة :بحةثام وأ بتكو تاقررشع لد_عدل تناك ةرم ورام مول لك قربدف وم لك ىلع

 كلذ نمرتك ل عد -أالا ةيءاحام ل_ضناب تأد :لوىنعىق> كلذ مون ناطرشأ | ناز رحهل تز اكو

 هلنالوسرايتاةاري_ثك هللانو ركاذلا لاقةما. ةلاموهللا دل ضفأ دامعلا ىأ ىذمرما اودوسأ تن د>كو

 |ناكلامديضت ع ورك: ىت> نيكرش اور افكسلا ىف هفيسي ب رضول لاق ىلا_«تهللا لمس ىف ىزاغأ | نهو
 | هللارك ديرح آو اهمسقب مداردور <> ىقال_- رت أول ىفاريطل تب دحو ةحرد هزم ل ضذأ ىلإ ءةهللان ورك اذلا

 ا : ظ نماضد ,أ«-:بدحو فوقوم لوقا |ذهنا عصتأامهضعبلاقن تكحا لضنأىلاد:هللر كاذبا ناكىلاءت

 ةيضقب ل-تأو اهردد ٠ تازدي عدس نءوا ومب باق رر شع ماري خه تناك ةئام لاهو ةئام سوم

 هللدو لال | نمهددعنةةد صأانم لضفأركذلانا اولاَعف نيعباتلاو ةباصصلا نمةعاج تي داحال هذه

 ٠ اورد ئاملدعتا مناف صمست ةئامىلاعت هللا ىك ىلإ اد مال لاق لبو هر ءاعهشنا لص هنا ىلا سنا اودجاتيدحاتشا
 ْ 0 سدىقا 1 طل ا كل نعرف ةئاح دما يلا ةدرمت هام ىلاعت هللا ىدج او لد ءا !مسارإو نم

 | الوذل_يلتةئامهلاءتهللا ىللدو ل _ءةةمةدلةمةندةئامشلل لدعتا مناف ةريبك.:هئام ىلاهت هللا ىربكو ىلا هز هللا
 َ هدالو هبتدت امل“ ءىتأ,ناالا 1ع لئمدء-الذ موب مؤربالو ضرالاوءاعسلا نيدام“ الةلاقالاهمسحأ

 |لوضغملا نال هر قف ىلع هرم_كدعت اير نس>و ءةالخاريوطت نمربةفلا ه زا ةهاام ىنغل اةيلْضقأ ن اع

 ا ٍِ ,اهدذع ىنعلا نايِزيملا اذ منّ نأكل نأ ىلءلضاغا!!منءولخ لئاضفلب ةلمضفب لضافلا ىلءزاتعدق

 كلدريغو اهم وايندلابرخافتلاو لامالاو حشل نم هقالخ الرب يات ىأريوطتوركشلاب ةضايرىأ ةضاير

 ظ قعدنا قالمارالومقالع راو تعدل عراوقؤلااهنمةدحاو تَ ةرطول ىتلاةميهلا هتاف آنه

 انا. رباصا ارنقفا | لمت 5 نه ةيفوصا اروهجه لاب هذام حوت ه بلاى ةءسنمرأل ناو هتررقىذأ

 0 ر ذاممعاظدناد بوو ىلا مممت مرثك أر قفلا عم كلذوا مضار سفن !!سردمت ىلع قر طاارادم

 وهربسم ا عمرقفلا ناءدبرثبو تلعا ريق غلا فامهتموتأ ى#غلا ف ةضايرلاو سب دهملا لد هنرثكالا عزم

 "ا ءراومئاب هنأ ع مدي راحل ىلا ءتهللا: داعواهرخ اوه ثلاعم 0 - ل: اوأ

 هلاىلعلءادىأ ل مادرك-ثلاعمىب_ةلابم_ةاخل_تفال همت ةنتاماةملاولا اوحالا لضفانالام طم :ال هنأ

 تاق كندذن نملضفأو هواضرلاعمناكاا سد هيلع ها لسكر يد تاخذ هربصلاعمرتنلا مل ضفأ

 اهوداضت اهمناعق قب :وةيلار ظفاا طقس ىغلاورقفلا ىااحىف سوه, "0 هللا ىلصهعمدو>وماضرلا

 ناك_و 3هنإ_سوه ,1ع هنأ ىل_ صب هم ىلا ءتوهناصسدتلا تدنىذلا اوهاذدو ركشلاعم ىنغااوريملاعمرتفلا

 نودةوقل الم نال لءفلاب وفنأ نعمه الهنود: رام تاوقىلءءارة_ةلارس#و هري-غ نمل ضطخذأ
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 نيديمعلاق هءاور فو حاملا عاملا ىلوأةبح اولا قافثالا فاذه ناكاذاواهبا_تحاةقدصلباوث طرشنأ |||

 ما

 قرايضساللا ديك اناوباوو ول نينرب رقتلا لس ىلءماهفتسالاةرمدمحقأ ىبطا|لاق(ناكأ هلوق) ىواذم هنوهش ىأ(| عضو ولكوق) ا

 ىلء هيصنب ىورورةدم فرظو فا هرب فرظلاو ناكسءاهناىلععذرلاب ( رحأ هلت اك هلوق) فود < هباوجو منا ىارزو هيلع متيأرأ هلوق 1

 لالا ىف هنالارحا نم لاحر ::..«فراطهل هلوقو لالا ىفاهمضو ول نم مو يفملالال_1لا ىف عضولا ىلع دو «درتتس مريعض ا يبتاون اكرب هنأ ||

 0 لعد هألوةرهاط (حلااذد | م دينو هلوق) هتومد:6باوشا اهبباط» ىأ (ه.ت<وهلوق) ايلعمدئؤنرك_:فص ! |

 | ءاهنا ىلا ار ظن ذاته لعفب اوصحاو د «.:سا( رجا او هل نوكيو هنوهشان د-أ ىف أ: أهلا لو سراياولاق) ل '

 ماىأ( رز وهءلعناك مارح ىفاهعضوول متيأدأ لاق) هاوغة فلا سفنا |ىلعهقاشة دامعف ال اغل سد ظ ظ

 نا.نالانأهةالطارداطونارهاظاهوهيص:ب ىو دوعفرلا( رحاهإ ناكل ال !ىفايعضواذاكاذكسذ) [(||
 دلو باطةيذب كلذ ديب: فرهاظامبرقىآلادحأثب دح نك مهضءرلاق هنواةلطم «تليل- عاج ىفرحؤ
 هةقفت ناةريثك تاناورقءاح هنأ |ازددب رو هك رق ناةعاةينهتدنكو هنوم دنع داو هندود ومب رب أ

 ىلع ل دف مس: وهو لو هيلع هللا ىلصهلو.ةر ل سمي اور ىف دق هنكسأ ةقدصةهلايعوهت-وزو هلدأ ىلع ل>رلا

 زاود لماده_.ةُلتأر ما ىلا يهذرن < هال !ىتحايياعترحأ ال ىلا ههنا «--و أب تبت هقفن ىف نانا أ

 ةةد_صالدانمارزولات اثاك لصالادضا ملا دض تائاوهو هيفروك دما سك !سا.ةام.سسايتلا [|]
 هللا ىذردوع_سمننالوقهنمو لالملا ل_.ةفرج ب مارا ب اك:راىف متأياكىأ حابملاءطوالداضملا انزل

 تامنملوقأ انو ة:لا لتدأ._ُثىلاهتهتلاب كرشال تام نءمل وهل هللا ىلص هلل الوسر لاق هنعىلاعت

 وأةاواسااوأ ىوالاراما عرفلل لصالا كس لئمتا..اوهودرطا!سايقهلباقيو راذأ لد دأ  هقلاب كرش

 ري_غفوأهل_ءأنم سايقلافرهاظا!لدأو ف.هذسكما|سا.ةىفنييلوصالا ضعبةفااخرةينودالا ||
 ىلع مهنال<دتمالفلوصالا ىفةررتملاهطورشب اهل طمهز اود نمةفاكء طع هرلع قءطأ ا ف اههنمىلحلا

 ه-قو طور. د !كلت ضعب ه-,ؤ دة ذو أصذلل ضرا«م ساق ىلع لو# همذ نمنيءباتلا نعل قنامو مهت داع[

 ارب نك ةيفحلاةلدالا ضعب ىةملاركذب سيال هناو ةعاط هيلقتل حام ار ةملاصلا ةرذلا ترق ىيمن هنأاضنأ |
 هاو ر) بدأ ءوسهف نك لوك ذهركبال هناهنمملءاذا ىئذن ل ءادلا نءهلاكس سيال هناو نكمأامراصتخالا
 رهاظوهركذذ_ىهانرك ذا# هداك نيدلادع اوقنمهسدفن دءاوق ىلع هلا ال ملغ تر دحوشو ( لس#

 وأج وحاله د صرت اموأ الاحهيأ | جا امال هلام نم هيلع لد اسم ىت..ال ن موهو رك اشا| ىنال انا هقايس

 ىو باسل حرش قلد وطلا الدلتا نمهفامو هتلداب هتتمدأك حصالاودورباصااريقفلا نمل ضذأ هو

 سو هلعهللاىلصهلاو ركذءارقغلا نأ هرهاط كلذ نأ ه-وورعشء س هاما حرمت ىفهرك ذقداسأ اباد

 اا ٌمنمومهاومأ لوضغب قد_هصتلاوهو هيفءارقفا ا مكراشنالا عمد زايتماعمم_.ةءايتغالامكراشدام
 دارأ هنا ىلعهلجوءاثد نم هيتئر هللا ل _ضق كلذ ل_بوه.اعهتلا لدم لاق مهياعزيملا اددىلا ءارةفااراشأ

 ثيدحلارهاط فالخ مءلعهتلا لضف كل ذو ةيلامسرق ما نك ل تاو مهوهي واسوأ ءاينغالا ماضف من اهب
 روثدلا ل_هأ ب هذاولا-ةف ل هو هيلعهتلا ىلس ىبنلااونأ نير حاسهملاءارتفنا نيهمصلا ىف هلففأو هياعلوهدالف

 قدصتنالونوةدصتءومو سناك نوهوص.و ىلهذ[5نولك.اولاف كاذامولاَعف أ مهذلاو ىلء| تاحردلاب ْ

 الو كدب نه هءنوةءسنومك-ةدسنمهبنوكردت أيش يلع أ الفأ ىوه_ء!عهللاىلصلاستف ىتعنالو نوةةءدو

 |ربدنود.#و نوريك_:ونوعست لاق هنن الو سراب ىلا اولاق متءزصام لثم عند ن مالا ك-: ملضفأد_-أنوكن

 اة بناس الازاخلادبق

 عاج نأ نم ثرد_لا

 اتاطمهراعرج ةلءلملا

 ةاسش نري _ة.مولو ىأ

 ناقارك ذاعدل ةئاَض
 ةريشك-ا!تاناورلا ف ءاحام
 قال _طارهاظ ديوب

 ىأ (هيقهلوت) ملبسم
 هلون) ليا دنتملاّتي دع

 رهاظلا( خلارزولا تاءثاك
 - تاءئاللاءءاددنا

 لوقامأو لدا 1ل.مالا
 تامئاك ىوانتملا خيشاا

 وهف لالملاءطولاىرحالا

 محل اد_طتاثاللا م
 نألصا+ اول صالا دما
 ودو ئداك-الوأ تدثملا
 هيلع عرفملاو انزالرز ولا
 ري ادمن تانابتا
 اذه د_ضارحالاودو

 حاملا :طولاودو لصالا

 عم أق هلد اقرو هلوق) لمان

 لءمتائاودو (درطاا

 !ذهو عرذال لصالا 35

 كيدتلاك هلءساءةبرعض

 ةلالدورالاك مرد ب4

 هةالط حصن ىذلاك

 هنسو نااكهزاهلط ق

 ( مهتداعىلء هلوق) هريغو ىلا ف ىأ (اةاطمهزاو-ن ههلوق) ىربوشلا هلةنو ىفاك اغلا جاتا ها هميم اككالع الف بهونو عادت كمعل .

 ررة: ام ىلع له ةينلابارصسم يا هذب حاملا ناءالعلا نم عج لو ةفباءدالا ىف هترامع(ةعاط ماقتل هلوق) مهفالخدادتعالامد_ع 3

 (هدمر.اموأ هلوق) ىربوش دا لعفلا ىلع بائب الذ ىأ احس عريصب هيقت لءفلان اال ىصسملا باوث ه|ثراةملاد_ىقاا ىلع باث هنا نم

 ( مهتما معنا اوهلوق) لمان الصأةرل سلا هسفن هامل أ ,ٌدرخدال هنا ل. فهفاأ:ودعلاو راما امبير ةااكهر وأ جو>الهدصراامالاوأ ىأ
 ل-:هعنص نءالا م:مل_نذأد>أ نوكرالو هلوق) ىتءربشلاوزلاو ردكلا مع أالرلفافصناو وفصدا13هناتل-اهلان ع مقلب ز ريدا
 نيحوعلا حارث ع.جار قدصتلاب كل ءداز هنالجلا عنصن مالا كم لضفأ نبق دصتملا نمد نوكبال ىأ ( تدنصام



 اىأ(لمنأوأ هلون) ركذملا ف ىأهغ ركوأ فردا ىف ىأ ( هبودو ىلع هلوق) عضو أ ناكل اهطورشي لاثولوامهنملكىأ (هطورشب هلوق)
 اثيحةربعلا نأ ىباهد ى هاذ !اوارمآلا سفن فالذ ىأ هذال هناك رااح م ردلاوأ بوح ولاىأ كلذداتتعا لعافلان مها ااوأرمآلا

 ١ ءاشضاةيسنل اب ه_تمرحدقتءبهنال ءد-اباركنلا دمّدعاناو عركلا د .مىلعر اكنالاب بق ىسمنااوأر وعاملا داعم هاناسهداقتعا فادخا

 ءءلاةعاط ىلع ةاناكمءاضر نعىلاهتهلنا نمرداص قد سلارحأوءا يالا هذه نمدحاو لكرحأ 'ىأ (عري+لا نال لوق) ها هند.ةعدات عاب أ

 ا ولد مق د صرخحأ قت. ةارحأ ف ذح مم ةغااسلل هريشتا فاك ذو ةةدصرحاىارحأ ةص مست لكد نأ هرب دوت هقددص ةعمست لك نأ نأ ةلو ةقوأن انا

 : هماعمهيلاف اضم 1 اا

 هريس غو راشناهأاقاك
 فطع (اهتار- يو هلوق)

 فدارمىطءامتاياغىلع

 هلوق) ىريسفتوأ

 ىفىأ (اميؤ هدونحو ه

 ىأ هلوق) ىمئااورمالا
 ناو (عاجوأ جرف

 هن دارو قاطد عضنلا

 هندارب وقاطدو جرفلا
 امعملك ةداراو عاجلا

 كوالا ىلعو <_-ه “ا :د

 فاضمفذ> ىلع نوك
 لا عضد ءطو قو هرب دق

 ىل-ءلو#اما هنال هآوة)
 نه ىأ )م انزاطقاف

 هتنراقاذاهلوق هيمقتلا
 لك هلوق) ةبحلاصةيذ

 لاو يك

 ةاكشملا حرش ف حرراذ راثاا

 قاعي 2 اعباش,ىأ

 هيدا ا

 نأ ىه م طوقد عوطتلا

 0 ا ىطعد

 را ..:1!نالاما ةرخآلا باو

 3 أو [بااغالءاطعالاب

 ةدارملاةقد ىلا افءرعت

 0 0006 *ىفو قالطالاد:ع

 لاح تالذدا َةّدعالءافاأن هلء:ناوأهعر 2وأهيوحو ىلءا ممم نوك :نأاهموهقفلاىف ه ةةررةلاهطو رمل

 ةفااوردقا ال سندال هم فلان هيسشتل |مسىواذم هازال ذأ ارعاب برعأو ام[

 اوحن ىف هلررض قوز ] هاند ةدسغمبترت نخل ناي هان ايوأهد.باماهت !ازاىلءردة.ناوهفال هناك درا

 سلا ىف دصاارحاك ارحأءامشالا هذ نا ىأ < هبماشأ ا زاك ن نءةقدصقانامو رك ذامهتيهنستو هلاموأ هسفت

 [ريداقمتوافتب توائديث هفصلاو 00 ىلإ ناش مز نءرذام .جحلانأل

 [فوردللاب رمالاو راك ذالاهذه لضن هيفوهسفن ىلعةقدصا مم ءانعم لقوا هت ار كواهت ااعواهت ةصولاع الا

 ظ |بحاولا تأ كل_ثالراهنالذ هب افكوأ ان.عاموبو> ول ق رتل! باب نما نعاس هريخاتو ركسذملا نع ىس لاو
 | مامال_ةنل:مياعتضرتق امءادأ ل: 6 نوب رقلا "لاب رقتامىرا غلا ثءدخ لفنان ملْضقأ هممسد

 | 0و بنس دقو ثءد هلا أاوسذاتساو هد زد نيعم ءس لفذأا باوث ىلع ددزن ضرفا |باوث نأ نيمرملا

 منهو مهنعجرملا 000 تلقا وورقتل اموق هدوك وم فلعل هن ةءوريغملاداشرألا حرش ف

 ةءافكلاضرفعفنو لع افلا صخ هعفن نآل نيعل !ضرقَن ,ملضفأ د ءافكلا| ضرف نا |: أن م اجلاق

 لمعلا ن أهدي دو راكذالاهذهنملضفأ اهملعر رداقالهقدصلاناىلاءاعاهرذو مهمعمد رح طول مآل 0

 ةقد- صلارحأ اهرحأ ىوا س اع را ومفة !!تذس-اذاراكذالا كلت ناكاوامل اغرصاق !نمل ضف أى دعت 1

 (ةقدص) هّدأم لل( مدا )عاجو أج رفىأ نوكسف مضر( عضب فو ) :ةدصلا ىلعز دال ْن هد ىف | هرس

 ا اترشاعم نما يق-ءاضةوأ مر>عمهوا .ةوارظنوح نءه:- وزوأهسفن فافعاك ةلاصةدن هةراماذاىأ

 | ىلءهرب_صاتاماذا|طر ةهل نوكروأ نوطسملا هب رثك وأ ىلاعت هني ادد_>وبدلو بل طوأ هنز وهاس! فورءملاب

 اشندامرأ .2ع ار نيإسملا ىلع ةةدصة مام 1 اريصد اما مممتاو هل اهل اهم :لابهعاطريصت حادملانا هل هدير

 ندم م ىبمكل] «_رفةخحال هنأو ماك>ال اومولل-هل|تايدن موقيوأ مال_سالاة- م ىم اص لو دوو نهاهنع

 ا عاج ناه- اف لدىذلااةالاتءوأ أر وظالاو دودانرر قام ىلع لون اما هنالهب رومام حاملا نأ ىلع ةلزتعملا

 |ورهاط نع هم ٌءالا ضارعاه_-وو هوب هبرومام حاملا واط منأ ىلع هيفذلالدالؤو ملناوهبرقةلو ءاملا

 ٌْ ةوه-شثأ| نمهبف سفن الام[ تاحامما بابن نموداسعا هناذتم> ند 11 هدزهر رةتامروك دما

 لدالان م ةثام هدم ا سفنلا ريخ هرمظتو هي هدسا|ءأب ىندعاذهىفو ةيشلايالا تادامعل! باب نمالهي داسؤتلا

 لك ىلءوهل فرظ ااكراصهطرعش باوشل كلذ هيلع بةرتاس ع تءاانالزومب ن نكملاهنيشر طا ىلءةيقابوأ

 هللا لص هلوتوةقدص فورعم لك لسمربخ هةذاوبو ةةدصن ا س>الاو فور عملا لذ عاونأ عج ا مداقتسا

 |رجأ هل هللابةكهدرو نعمان نمت د> فر ء:ةدصاول قاف ّ اءابمهللا قدصت ةقدصرمتلاف م

 مون مامر ازيلاو هام نب اج رخأو هريغو ىلا فلا هبرخأ هيل عاب قدس ةىلا هت هللا نههقدص همونن اكو هنالص

 .همهلب نأ لث مهدءعىلعىلاءتدثلا ّنماموهدا اهعنم ءاشد نم ىلعاوم نعة_ةدصا مف هللالا هع انزال

 هركذ نءافكو ىم منو تاو دم و ارتكاو عاشتو ور عم لكةهرشلا ةخدصأ ان هربددهملا

 هل هيطلاةماكل اودالصا |ىلاهوطدخو قدرطا |ن هىذالاهطاماوهسر غوأهعرز نم لك امو عاتموأ ةباد ىلءنناعاو نينا نم ,لدءورتلا

 ميلا يبهقلا قد ست ةقد سال ماا هقىأ (رمهذا| ىف دو ه.ل ءهللا ىل هلو ةوهلود) ىربوشامدله دا ةص2شب داحأ كلذ لكى و

 ا هتلامتءدت لاء ساد :لانمأ دقو مهنا ىلاءةلافاسةارمعا تاق مأ نب ىل هد لاق هده : 0 عملو تيدا امدهتتد 2 قأف

 النوك دو طش هيف ل دنالام لفي ناسنالاتاثيحن هكالذ نم ني.هتماول لوقا ةقد_ ىلا هذ سو هيل عدلا ىلص هللا لوسر تأ سد هذ

 12ه قابى هدوأ لالا نم هئام هةموملا س ةذلا ف تن دس ىفاك امس ىأرحأ ايف ]توك وهتليلدن ما ريضة.و هنوهشاند>أ ىلأب | تاوث هيق 9

 ”ادن لم ملل ساحاول بت اعوذ عنيلص الو فاك ارباع بترثمو هوءاشنم هنوك ثر>نههل فرظااك ةوهشالالءحاز اهعأمتم ةرط

 ىواذم جلا لعفب رجالا لوصح
1 



 قيضرشوىوا:مهلءالرو رع او راد اوهونوقد مذ هلس ف ذحو (خلاتغدأ هلوق) هدأ كومد نع ضد نأ ارم ىفك لموهيلع 1
 حراشلاهردةاذكهىواسذملا عيشلا لاف( مل نا هلوق) ىنذيالاكخسنا ىف كلذكوهو هبةظفا نودي طةفنوقدص:ةءاورلانأ ىف عرصوهو ٠

 ىراخا | ىلءنيماك_ملاضءس كلذ فرثغاو ءاينغالا ن ممهريغنودءارقفل |صخ ةيتآلازاك ذالا ىلعبترملا ل ضفلا نأ هرهاظو ىمتيشأ
 انئاكملئاتا لضفلا لف مءئصام لدم عنص نهالا ىراض) | ثيدح سفن ىف هلوق نع ةلغغهنا لاقوه درب نية فلا ض عب لذكتدق هنأ ىردامو ١

 عقدا د ةّتلاءةسانهربملا لان .هش ىلع ىراسنملاةرامعتأر قمم لمأ:مريغلال كل ينءلافرصخلاو صاصتخالادةيريخ أت | هقحام مدقتو ارعؤمامساهقد_صوامدمنارب_خمك.!ناضرغانالرك ذامهرهاظناك ا.اوهفو رح ها مومءل!ب سان رامربدقةىلوالافثاك نه ١
 ثروملاوأ ق اتصالا قةكاءاطعالا ىلءازا جثرالا اطر اثراركسا تريصىأ اهومتنروأ هلوقو ىنءملافالطست ها نو ربحت كوز 1 متنا لدا ىاسنهةفررك دلال انا :ةذااو وام جك اهرب ىر كس انور نأ كوه ل !دتءلل فص ةنحلاوأ ةنحال ةفصاهومتئروأىتا اهلوقوهنجلاهريخادتمءوه (كلتوىل هت هلوقد هلوق) عيجاريافرض1 لا ديغالفتفيعلا |

 باوثاىأ كلاسعال ةسبالماهو .:روأ ىأةسبالل ايل ارةلوصوماق هثول هءت منكىذلابوأ ةيردصم اف كلب ىأ نولمعت تنكاعهلوقو ىنالطسق ها لماعلا هياعهفا هنال ثارعملاب لعلاءازحه يش ىواضرمل |لاقو نهوثملاىل اهتم لمتنانهعزههرفكن كلوه:مسدنهلناكورفاكلا ١
 ةءاورفو 1د>!لخد.ناهلوق) لل ىنالط.ة ها فاأبتب رتشاكض اوعالا ىلع ل خدت ىتلا ىهوةلبافللوأكلاعأ ١
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 هلمعتنملا ةةداعحأ

 تنأالواولاق مات ثندحلا
 (هللا ل ءبدق) هنافءواوةةالىأ كاذنولرق:أىأ (سيلوأ) ءاينغالا !و واسانعزوونالار زقتومه طافت

 الاانأالو لاق هنلالوران دعب نب ءادل اىدحاتغدأ هءنوقدصت:ىأةداو رااوهاكداصاادب دشن, (نوقدصتاهركا ) ىلا تو هناصس ||

 ها ءةحربمتا فد مدت, نأ || ىأهنلاناعسلوةىأ (ةعبست لكب ) كل(نا) داصلاففقنا مها دسا فذحت دقرداص ل ىفاداصاوماق ||
 (ةنآلا ل-#تودو هلوق) ١ هنأو رو مدسأ لخدد نأ ريخ هرقاندالو ثولمعت تنك اعاهومتثروأ ىتااةفجلا كلتوىلاعت هلوقك اهسس ]|
 رسف مهضعب نأ هددرو | لصأ ىف ردم لاواهت وافتو لاعالا بهس ى-يقتاحردلا ل .:ىفهدآلانالامأ ثد دولا هل عب ةنملا كمدحأ |
 هلو هن آلاف نولمءت هنالال ردو هنملالوذدب لفك-:ملاوهمالسالانالاماو لعءةفاكالذا لدهغلا ضع وهفةنحلالوخد ا

 كدتسااذغونونمئ:ىأ ||| كوخدلاههسسدلاممتماد>او زالاماو ثردملا ل ةرهراطو تدىفالا تاحردل.:ىفب.-لاسعالاة.ة: و ||

 ظ
ْ 
ْ 
 د

 نأ ىل-ع ىراعاا اهب قاءتملك,واوهمءا(ةتدص) ةبآلا ل#وهو امس هلع حا ذراع ىلا عت هلل لمض ذَدأ ليريللا ل وهو نادل ليثالو ||[
 فاك لمءااود نامالا ||| افانئتساهدعب ىدلاكهءفرب(ةقدص) ربك أ هللا لوق ىأ ( ةريمك: لكي و):دئاغلا مدعاربخ سءلو فو ذهل ربما
 ل#توهو هلوق) هع || هلااللوقىأ (ةلياهت لكوةقدص)هتتدجلالوةىأ (ةهد.ه) ماالارمسكب ( لكو) ةقدض ىلءاةطعهيصتبو

 كالتوهيآلا ىف( ثيدحلا ام-هدارفأ نمدرف لكن اناناطا اركتوى-هئتاذكو قرا ىفهلعمعادتنالاغو م (رماوةقدص) هللاالا
 00 6 طا راشاهفرع(فو رءملاب) كلذ لع صخلادرف.الؤا مهم هدوهعموأ ام هسا دارملان ا لة-الافرع ولو ةقدض

 ا لو يلاوأمودءلازي-ىفهنأ ىلاةراشاهركن (رك.ذمنع ىسهنو هةدص) دوه« م فوم هنأو هنودثوهر 7 ظ
 لانعالا نم مالسالا ادع ٍ . ظ (ةةدص)ة ساس ا أ
 هرامعو هّتجرب هللا ىف دمغتر نأالاانأالو هلوقهد 25 و(خلا ا: لع هللا لضفتا لب هلوق)لاعالا قاس اهيفتاحردلا لان. و مالسالاب اهلخدد للا
 كودقملالمعل اءكوخدلا آلا ىف تيثملانال هلمعب هن ادحأ لذ ناثددحوهءآلا ىفام نيب ىفاذتالواةز آ«ذعم|:اقنام بقع ىنالطسقلا

 توينايلاءت هتربالا لو خدلا عقب مل هنأ ىلا كلذ ل اف ىلاعتهتلا ةرسوهاغالومقلاو لومقلا نءدرحلا لهل اراه تدْن دحلا ىف ىنذملاو
 ءاءلا لوتدم ىلع اةطعرملاب لكولاق هن ان ىوان لا !رماءح رش ىتا ىهوعامأ|ةداعاالد ةريمك-تلكونتملا مسن ضو فو( ةرممك.:لكر وهلوق)
 ىواذملا ل بهاظوزلاة ديم لكب وىأءاملالوتدم ىلع اغطع .رور< هنالىأ (ماالارسكب لكوهل اوق)زخلاةريمكمت لكرنأو ىأ دو>الا ىلع
 ةديمصا| توب دقو ::بحىأ هصن امةقدص هلو بعل او هنا ةةد_صربلتاو ءادتبالا ىلع عفرلاراهدعب اماذك و ة_كلاثل | ىنعأ هذه لكن

 بدسد كا لص ع.هنأ ىنءملا: تررحاذاكنأ لصاحلاو.دءبام كح ذكوا ههنم لك ىلع باوشل | بترتودو ىلةءعماحت سوس هيت ةقد فلاب
 قتشاام لكلوقبىأ ىواذم انشا ةرامع ( هلل دا لوقىأ هلوق) لمأ: ه:حىأةقدد كلذ نأ ىنءملافا معفرناو ةقدصلارحاكرج أ كلذ
 هلل_ال هنأ هما ال د. ريغهللد لا لوي هرمغو ىمةيهلأ حرا شل اريسفتف كلل ذوي هلت ىدجوهلنادحو هللا دجأو هت دم اك دج دامنف
 كلذو وى ز رلاوأ نجرالدملا لاقت اك ةلالا اري غادجلا فا ضأول لب هفالرمالاو ندم |ىهودملا يصل ضفاب أن االا ةقدصٍب اوأ
 مويفل|ىملاالاوأوهالادلاالوأ هللا ىو وأ تاريغ هلاالهلئمتاروظر (هللاالاهلااللوقىأ هلوق) تونا ىنخالاكدوءوملاباوئلاهل لص»
 (لانا دنا اركنوهلوق) عفرلاة باو رىلعاذه (خلا هيءادتبالا غوس هلوق) ىوانممويقلا نحلاوهمظعالا مسالا نا فارثلا متم عج لاقدقق
 دارؤاللامريقريكنتلاف



 . ىذلا هلو3) قال اكهريغذ ص هلوق ن مثرف# كوه ءم ( نينسهلوق) نيدا| ىلع مدةمديغ:الام هلي نما ارب (حلاردسلا حارشنا نمهلوقإ)
 0 ةنتففالدن مال لية لودعمهو ق.ءامسةءهلو 3 قارعل اهرك ذاكةنَفلا ف لعخدز مءانئتساهلءاقم( جلا ةئيسل او قل لدأ مظءمهياع

 ظفاداهعورفو خسنلا ضعي فود_> اولا قوفاسج قد صرف فاض هدرغم (اهعرقو هلوق )اة -اهنوك ىأ ( قد دصل ا ء_فال#ةرقح هلوق) هدأ

 ١ مهلثاضقنمرك ذدامنوك لاح ىأ (ىمقتسمهلوق) لمة ماؤ نتف تةفالدتا دهر ةرامالاب ري.هت|نأرهاظلا( ملا ىلءةراماو هلوق) ملا

 ماللا(ىنانهلوق) ءاصةّتساّمتأةاصة:سمةروك ذا ارومالا كل: توك لاحىأ ءاصةّتسم خسنل |ضءعبىفو ىهقتسم لا تدمل |لهأ ل اضفو

 ا ةوقو هذطفو التعءامنالاريغ هب ريصإءم لك" أر حرك ذ ىبذل و ملسو هيلع هلنا ىلص ا: .دنوهو نيعم درف ىلا اهبهراشالا دصق ناب ج راحل د وعلل هش

 ١ ءال,وماذجو صربو ىمعكر ف:هوايلعن او مأاذخو بأ ة ءاند نم ملسمومصمم لاسرال ادزع هنوع 0و ىسومو د ةعو حتغلاب اًةلخوىأر

 . كوس اذه ةفرحةءاندو قدر طب لك اكدءو رم ه3 نموارفنمنوك. الف هنوميترة:سأدوو ءاينالادعب هيلعأرط برعشو بمد ىعو بوبأ

 ها هري_غوبامعلا حرش ىفهتنبباك كلذ ىلعةدايز بغارلارك ذدقو طورشلا ن ممال_.الادخت مالك نماغقلت مامغا نب لكلا رك ذام
 ام١  هاملاسكب( ريم ىنلانالهلوق) ىوانم
 هللا نءربتمو هللا نمر

 دكا يتلا
 سو هيله هلل | ىل ص هءهنو
 اولوقتال هلوقز ومهما ن ع

 لد زهطابىأ هللاع بأي

 زهال_. ىأهللا ىناناووق
 ديرطلا ىن-هءدرب دق هنال

 سو <. < هدأ ىل - ىددن

 أدو قءسادتءالاف

 ناهذالا ضعء.ىلا ىنءملا

 ىوسهقاسأذ هنءمدابنف

 هبت رتاوتو مههال بدأ

 6 ىسهنلا سن تاارقلا

 هلوسق) هلام لاوزأ

 ابذلا نمزمهاىأ(هكرتبو
 ىلءفةونثلا نهوأاله .ه

 زومههملا فف#ةوده لالا

 ىلاشا| ىلعو ه-ءةرقووذ

 لدأ تبدذ هلوق) لك

 ىذماباه ذضرالاف بهذ ل هد تامءالاو ىلاهملاق لهءّدسد و ىذملابادذلا ( رودلا

 ١ هنالهيؤدرحو م لكو لهذموأ لعاف ىنهءوأ لوعذم ىنعع ليعفاسن ل اهعمفيوأ

 ]| مهلك ةباهصلا نأ ةتسااو قملا ل_هأ مظعم هيلعىذللانأ لعاو» نينس هلع عمة اودردق ل +ناوهريغةمعت
 ظ كلذتط..ددةوزب زعلا هناك نوةري-:؟ىآ ىن.اعل اوقد_فما ايمطده_ثومهاكز ىلا هت هللا نال لو دع

 ظ هرظناعةقدنزلاو لالضا او عادت الاو نيطارشا |ناوخال ةقرحلاقعاوصا !ىباتك ىف ةل للا هدضاولاهتادأ

 ظ نماهءعورفو هع ىلاسهت هللا طز ىد دصا |هفال_ةيقستاسا نم هبابىف ل ثمفند هنأ نظأامو مهم هنأف

 ||| ءاصةتساو سترتلا اذه ىلع مهلا طف تامثاو مهتع ىلا ءت هللا ىضر نسحلا مىلع ةفالذو نام عمر عدفالخ
 ||| ةباوعلا لئاشقمم ءاصقتسامتأهاصقت_سههداونم امو هءاوصتتاأمو تدءمل !ل_دأ لئاضق تا م هدروام
 ||| نيءلاهيرقتوردصلاهل حرش نبا م كلذ فارطاب ىاءتءامودب زب فس امنا |فال-_ةخاو مهمدد ىرحام كو
 ||| نالريطناوهوأءتلانهزمهاب (ءىذللاولاف لسوهلعهتلا ىل_صاللالوسر) نيمآ هلوتق ىلا_هز هللا لأسأ
 ا ةترلاعوفرمىب_:!انالد_هفرلا ىدوةومنلا نموأ الهي سهاسنلا نم هكرتبو ىلاهت هللا ن عرب ىلا

 ||| هيلعشاىل_د)تاتكلالّوأ كاذىيةةرماك اهتملسضفأةلاسرلاوةلاسرلا نم معأ هي .ةلاوهرمغ ىلع
 لان ريثكا |لا-ماوهو نوكسف تفي رثد عج _.كئملارولادلا مني ( روثدلا لدأ بهذدللا لو سراي لو

 || نوعوصدو ىلصناك نولصد) مهناف ملا عأه دكا ةريثكللا (روحالاب) رثدلاوءأو رثدتالامو رثدلام
 | لضفلان بكل ذياو دقو مهب افك نعةل_ضافلامهاومابىأ (مطاو أ لوضغي نوةدصصتد وموصناك

 ظ مظوتو هقفلافانيفرر ةللاليسغتلا ىلعةهركوأ ةهو ركماماهءافكلا نع ل_ضاغااريغب اسممافةقدصلا

 الريس ادب زم بلاط نمنوسفانتملا هيف سفاننتب اف ةسناسنلل ال طو ةطءغلباد_سح سار كحذام
 نم ضيغت مهن.عأواولوت ىلا.هت هللا لاهرب هنا ىف ممم :ردوقو هبل اسصاالاعالا ىلع مهدرحة د_ثاهاهتنمو

 انيمطتواباو-مط (لاق) كاذل_سو هيلع هللا ىل-د مهنم مهفاسنو نو هنراماو دال نأ انزح عمذلا

 درطانلت

 . جلا ةئثماب وةلمهملاكادلا طديروتدلاو مدن ه.ق ثدحأوأ ايار همف ىأر ا هه ذمندلا ىف بهذو2ةءرطو» دصق دصق نال به لهب هذو

 . امهلكسانلااو راذكمروثدلاباوصلاو طاغودو علاطملا بحاص+_ءلعىرحورودلا لدأ ىراخخلا هءاو رف عقوىباطملا لاق حراشلا مالك
 تال رضل انودعفنلا ىفالا لا ةءالو ىفا ثلا اذهدآرملاو ىورخالاوأ ىويندلا هل-عباوت نم ناسنالا ىلءدوءداموهورحأع_جحرودالاب

 . ةنمضتملاةزمهلا نم ماتملااذهىف عقوأو كوأو هو ىبطل |لاق ةم>اصملا ىنععانهءابل اوىلءا|تاحردلاب روحالاب لد ىراخضال ةباور قوعازجلا
 - ليقولو هللالوسرايانااحاف أيشاسنلاوكرعت لوا ءاوضموةرحآلا راسي: دلا ف مهعهاهر .ككت«اوروحالابروثدلا لهأ بهذ ىنمدةلازالا ىنعل
 ؛ دازومدرو:.هللابهذ هلوق ىفناثكلا صن4اعو دريم لا بهل هاذه كاذب نكرملاهولازأ ىأت اح ردلاو أروح الاروث دلال_دأ بهذأ

 . نوقد_متد وركذناكنوركذدوءادردلا بأ ثدد_حىداز ءوصن اك نوموصدو ىلضن اك نول مداولات كاذ_ ميك لاق تاوعدلا ف ىرادأا
 . كوضغب هلوق) قيخري_ثوىواذم ها ىتءنالونوتتع وقد_متنالونوةدصتد وهالصل اى سلو لاو مأ انا سدل و مهاومأ كوضف»

 نعل _ضاغلاريغبةقد_ااىأ (اهنانهلوق) جلا ةلضافل | ىطاوهأب ىأ هلوةد حرا اهيل اراسشأ 5 فو_صولل ةفسلا ةفاضأ نم (مهاومأ

 . ريص نم ق»ىفة هو ركماهتأوهوهقفا|ىفاهيفررقملا لي_صفتلا ىلع ةمرحتوأ ة-هوركماماه نوم همزلت نمةءافكو هتبافكىأ هبافكدا



 ةباور ممم ىعم مسو هرب رد ىفأ تن د>- نمىراخأ ا ءناور ف هئدر اك نب رحا ها اءأ ارقذمه(اسانثاهلوق) « نو رمثعلاو مالا ثدحلا) ٠

 نب رحاهملا» ارةذةءاور نيب ىفاذت و تدان نديْزاذكومهتمةرن رهانأت ار هاظلاو حت :نلافلاق ءادردلاابأ ا سنلا باور فو سس ءابادوادبأ 5 ٠

 ىهعسحاصءهلوق) بك ارع.جناكركهاوأ مطب (نابكوهلوق) ىتيخربشو ىوانم ها بيلغتلالامتحال ىراصن هنأ عمد زدعو ٠
 ناوةلصاومهند وكندد نمو وهذا بحاصاا امأر ء .ةىلاهعال ندا ارم حاصلا نالىبادصلا ىنءلوا .هاعرش بح اصلان عمىأ(ىباوصلا ١
 نءمءعأوهامهريغهبربع ىذلا ىالاكعاة>الايدار أو (خلاعمتا ل و3 3 ءالا هلع قاطني امهري_غبنمىرخأةزامعبو تلق :

 لكرعش لولو ارامولو بنا اهرب لوأ أ ةاظوأح راشااهلاق اك ىممكض راعل ى ا «ااك. ناو رخآلا ىلا اهدحأ لوصو وةاش الو: لاا
 فاصءاموأ هيو رلا عيال تي قررتسو أ هايس ىلا ج وحر مكر ورم مذاما مهند لاحوأ هدضررحآلاو ىقداشبا هدأ ناكو اادعاتوارخآلاب /

 هلافاك ةوعدلا,رمالا ل ,ةو«-*ءمل اد_هبءآرهنافةقرو لتدفةو عدلاب رمالا لءةولو ىأ ةومذلا دعب هلوقو لكلا ىفءاتا فرعا اهدعناكلذك 1

 لدقو هلوقوةبامعأ فهد: :هنءاهدعو ليفن نب ورع سديزك هثعدلا كرديلو ثءيبس نارام مهمل نم جرخو ةعاسملا« 2ماللس الاخ سيش ش

 مان 1| ىف صضم هب عمتساومل- داق . عام الا نوك. نأ طرت _ثدوأ ما دلاخ ني دارو تسب مذفال عقواك اهد- «د هع ن مهن جرح هنافو :
 نم طقفهريسغب ان موكم هم هعل نمورعص .ةلو.برك هنو مدعب لسأارفاكه يقل نم جر هان :هؤمهلوقو ىوان 00 اماكتوكد .الهاشتلاب 1

 بهذ مَةيْضةْو هةر دعب دترا نمامأو [08 ىيثيشل ارش |لاقاهاصالالةرصصأ | ماودإ طرم *كلذ ىلعتاموهلوةوءاسنالا

 درحع ل هعلا طامصاكلام لإ
 طاسم-اثورب مهنال ةدرلا هيلع هللا ىل_صهللالو كر لاق ايفو ىلا هز هلنباك أ ,قلاةءق ىلا هذ همل الا نانمدال هنافثآر لا فال ىلإ. هللا
 ايبا ىمدالقاوم لمعلا لوالادب وأ ىوهلا نع ىط :راهو هد آوالو أ ىحول هلكود له ةئساأةي ةرىففاتثاو هنر نعىو رباه فاسو
 3 لااا هديقنكا قهيسدقلاٌثد ,داحالا كال رم مك" الو هعمل“ مدا رافال 1ع هلا ىله لاق نءو

 مدد كلملاناسا ىلع عورلا فءاقلالاو موذلاابو رك هتايفيك ن هةيقيكى اب لزخت نأ َن رولا :جولاتاءف. 5 ١

 فاسلاةرامعىب دو هير نعىوراميقل_وءيلعمللا هه لود لقلوب أ سا داتا ةةيصابم وارأو ١ هيلع هللا بص ىلا
 ه_.اءهللاىل_صهشالوكه_:ءداورامبق ىلا عت هلا لاة كوش. نا مينا ماميف ف:_كملااهرث آ مع نهو ا

 داو ىنءملاو سو

 ىبأنب للاد_ مك

 كوالا «بترصصق حرس
 هلقاسلاو ةدرلابت طيح
 نأ ل داما ةيناثلا هتمكك
 اباه نوكيالدترانم

 » تورعشعلاو؟ ماجا تن دل 0

 عمج بادعتو نام<#و رسسكر دفو هلو أ حتفي ةباهصكوه (بامعسأ نهاسانناه_:عىلاعت هللا ىذررذ أن ء) :

 1 |: االإ تامو هبانموم هنافو لات .ةوهوم“ 011 م نموهو ىل هم | ىنهع ب 0 ١

 قى 2-0 نم ناكءاوسة-لظحلالا نعمتك ناو هسن وري ناو موتكممأ نباو 2 ىعالال خد اهرب ناو ا

 اامحالاىربال نع 2 و د_ءن ذاه_غن هلوقد دكورح ىف اه لوقو هْض هةساو صل هرج فرهأو مدري غ نموأ سنالا ||

 0-1 1ك تولاالا هل تاص- نم ديغتىل_سو هيل عهللا ىلصهعمة ظل عامان قرفلاو هى اح وابا ىأرىذل اوه عمات و ا

 1 .قفمال الل داءذركب ىلالاريسأهءىأودنرا نات سوق نب تءذالا ىف كلو «يلعهنلا لص هتومدعب مال. داع اذا مك ىهدسل

 لاق ةيعقاش الإ ارشاعمأن دذع هد [|صلا٠ نءةريبه نب هركهوحنو سد ن بث عشالاو ني. هما ىلع ةباوعل | نم حرس ىلأ نب هللا دءؤ 5 0

 ان لا ةيؤرلاايباحكهتإ مدس 3 طرت ثا هلد راقمو ععل اوه في رعتلا اددو لكءا لماش فد ر هد اوعوصا اوهورح نبا اظذاملا ١

 ربك اناماعإ وهياعدتنا ىلدهعم يقينأ طرخشد لء ةونييلوصالاو نيثدحملا دعت تيب لو ةدعلا ف غامصلانب !مزجهنوةيصتلا لوطاضدأ ٠

 ظفاحلاةيفلأ حرش ىفمال_.ءالاهسشدرك ذاك ه_:عهتصت ىفافةوتم بدسم نبالحال_صلا نباهاز ءلو كك اذهو رثكافةوزغه«ءموزغو

 هلوق.كلذىلا اراثآث يح قارعلا

 ا ازعسدملانءالاذوهعم 6 ازغوالو -ماتأع نملمقو . ثدث ؟؛.ملوتااطن أ لق هو *# هيصوذا سم ىذلا ىأر

 ةراسم .عول» : ريجكافر اهةماعامتحان اك ثءح هكئالملاو نم. ةصندقوكن لا ىأمدره-غنموأ سنالا نم تاك ءاونسهلوقو حالصاانباىأ ُِظ

 رك ذريثالا نبا لكشتءاونب 2 هال اوةكتالا ا نهوآ ار نه ىلع ةمدعصلا ا قاطنال# 0 هاا اوى محريشأ أ .ثاا'

 ةئءءلاوذلاسرلا مهباهم يذلا نءفاك- 1| ةل_حنمنملانانسدحأو ءالئدن ءرك لاب ىلوأ مهر ةكمثالاا ىنءوؤمذو ,د ةباهصلا ف نملا ىف 0
 اموت حنا ضرالاى هآردنالا رضا ة نسا ءادلع قلطد ىننعن أره ظا و كك الذا نالذعا :ب-مار نع هعء فرع نهرك ذناكسا

 نمل تدم ةاضدأ فن رعتل اهله: ءاكزيمربغوأ نيم وكي نأ نيب اضدأ قرفالو ع.-اريلفانخث هلاق لد ريح ىلع ىبامصأ | قالطا ن ههترك ذل

 فرءنوهلوف) رص اودو ركب ىأ نبدم>؟هدهمىهاروأ له نبهللاديعكه هدو منصوأ ثردلا ني هللا د هك مل سو يلع هللا صدك

 ها البق لدعرهواهاعدادق ولوب>اصلرقورباو » واراهيشاب ةيععأ !فردنو لاقفهتيفلأ ف قارعلاهر كذ (حلاةضصلا

 كك تمس

 بتم مك



 تللحوترذؤدقو ترد

 حرشن م هأ ترثسدقو

 يد لالسج خسيشلا
 لال عك لا

 نار (لطابهلوقز) 7
 ٍ ىرمأ ا هلوق) ىف سنه -]

 قاطع هلو لراس ) ملا

 مالك ىاذعو# راك

 رادقالا ىلا اه دز ةسدو 4 رصاعم نمأربتب د وقءذو* لا ىل اهذنسالو هذ !هلعنمهتهاط بس هنافهفاصنا

 ||| هحوو اهددأ نع هسيفنب لف فرصت هل ناكناو نب رمالا ىف كل ذناك الهقم ءزباك هل فيدتالذ اكن اف

 لعفلابفءاكتلا ضقاسن ءالرتدااوماءطالاو عب لالفتسالامدع ناىللء هل هندلا ةل لاهم دالا 0

 || ةكرحك ةءرارط_ضالاةكر لا نيبقرفلانادوب رسخاذكلا لةةسنالان | انلعئاواثالىرخأ كرما

 نال و داتكمرناودفاكم سوسن 1 ىلا ةءحار هقرف 2 ةاهذهر 168 الا هكر هب را هعالاو سد 1

 ل_صاحلاو ف سءثالو ضقا تالف بسك ابن ءريعملا فءاكئلادروهوهام دو رار المال [نورام حالا عم

 رلفد_هءلاب سكي ىبهقهنالذ تو ىلا عتهللاةزد_ةبتناكتاورثلاو بة هلا ا,ملع بترت. ثا |ىص' هلاكأ
 ىذت :ةبةيقاعلاءوس ىلع هسسفت معلا مولثالاسنا هام ةيردقلا لوق كو يسم هع |بسك -لابهطبرفتلهسفن

 هرب دةثالو لءف اع ريثأت مذهل سل هنأوةءصملان هلصتتهسفنالا مول . الفهلو3 ناو هلاهذال ىن اذا هنأ

 .ىفتايآلاو ءاشي نهىد مب وءاشت نمهتلار_ضيش] ذكنولمءنامو ك-ةلخهللاوىلاعت هلوق صب ل-طاب
 ١ اريشدو نمنا مه زلم م ده نمالا لاضكلاك هلوقحر شف ةلجاهنم تم دقدقوةريثك ىنعملا ادهوحن

 ا هوهتمالادح وملاءدعاطلى وااختا هناله هن ثاسنالا ده لد هو عزام ىلع هل رثأال هنالىلاءتهتادم ال

 ٍ اذ هلانادد ىذلا هلدجلايفنولوقي مهناب نجلا لدآن ءىلاهز :هتلاربتأ دقو هريغو روك دااصخللة-غارم

 لوصأ ىف ةميظعدعا اوةىلع ل ه5 ثم ىلاب ر مظع تب دعو هو (لسمءاور) هللا اناده نأ الولىدت متاانك امو

 هنموهداذمانراك ذآق ىامتهتلاه_حرفزصأ !هقاسدةوادريغو بوملةل| فاطاو هبادآو هعو رز دنيدلا

 ش | ىنأن ع هيوار سد ردا ابأت ا لقن مهلا ءتو هناس هللا نعل ريس نع سو هن .اعهتناىلص ها كوسر نعهمفو

 الأ ماشلا لدالسءادجأ لاق نورة ثهدهدا:ءالاحرو هلالال>او هلام.ظ.ت «.:هكر ىلع ىئ-ه.ث د اذان اكرذ

 ش رول ءانهترفاعن مالا بنذم .كىدامعاد ,ةداي زبه حام ناوى ذمرتااودجأ هجرت وهزم فرشأث ددح

 ١ .الاريتف رك اكو ىلايأ الو هلت رغغقرد_ةر فر فغت  سافةرفغملا ىلع ةردقوذىفأ م16 ن نمر كلر ذغأ ةرفغملا

 ىلعاؤناكو ىنولأ هفاوعمت>١ 1 : و كيطرو مرح آو اوأو 5-5 مو م.- نأولذ ىةز رأ ىنولأ أفهتنغأ نم

 | لىدانع نمديعقش أبلة ىل ءاون اكواوعمت-اولو ةضوعب حان> ككل مىدزب ملىدامع نمد, ءقتأب اق

 أ لك لافوعستجا عسب ركطدو كحد عدوأرك-ةيمدكحنالو ضرع حان كل منهم: |
 كلذاهعزن مم ةربأ مق نس مغر ملا رمكد- 5 ولك الا كك 1ع نم صقنام هدرنمأ تخلد ام مهتم لت ا

 نكمهللوقأنأ هتدرأ اذائما ى :رمأ | مالكح ىباذ ءومالك ىئاطعدي رأام ل_هذأ د امد-اوداوحى 1

 ه-عىورااجولاو نآرقلا اوهوولت اا جولا نيب قرغ اىفاه_هقو مظعب واوعفت مب #«هدئانإ» ثوكيف

 ةثامز مرتك ىثو هم ءسدقأ أ ىمستو هرطالا تيداحالا نةدر وامودر لو ز عشر نعل- و هيلعهللا لص

 ش |ماسقأ ىلاءت هيلا فاضال مالك اذا ءااهاجأ ن هاذ -هرذبأثيد --وريمكء زحف مه_ضعب اه عج دقو

 هرم هنوكو باد َ .لالوأاهانمدقه- -وأن ءةزاعأتة علان عرمتلثآر ةلااهفرش أو هوا واوأ ةثالث

 «-:ءاورو بنجلاو ها هتوالتو ثد>لل«_..هةمرحو لب د_.:ااورييغتلا نمة_ظوة<رهدلارم ىلعة#قاب ||

 دنعةباو رىفهعس عاذتمأب وتانس-رشعب هن« فرح لكن أوان أرقهةممستب وهال_ىلا ىف همي هو ىنءملاب

 اهفتيثيال ةيسدقلا ثرداحالاو بك. !اةيقد نههري غوةرو وكب مداهمة هل اة واندنعهتداركو دجسأ

 ىهستالو اهلطنت لد ةال_هل أف ىز_ت<الو ىنءملابه-ت5ءاو رورك ذناهنوالتو 11 وهدا نم

تأ ةروسألو دب[ هضمد ىمسالواقافت اهركد الوعي :ءالوارشع فز مح لكر هراق ىأ 53 .الواب ارق
 اضنأاقا اف

 لقةنامى هوةيسَدَعلاتيداحالاةمةداهئلاث اهلي دوا هرم ءدنل .ةمالسأأو هالصأ |مماعتادتالابتك اهنا

 ٠ باغالاوهوهءاافاضتنىلا:«مااكن م ىسهفهنر نعاس دانسا عم 5 _سوهياعهلنأ ىل_صءزءاداحآ اذيلا

 أ نعا ريريخما هنال ل_و هيلع هللا ىل_صىبنلا ىلا فاضتدقوالوأ هي ماكت لا هنالءاشن اةيسنذعةيح هيلا امسسنو
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 نعت هنا مركن مو اهنىب.-ارمهملا اد ىلءةدراو تناكوىرخأ صوصن: ساوث اهدار تتيثاس1 (كلاراصغ ااا هْصَق لاة.الهلوثأل .
 هدم ىلءديزت هد هلةئا الر فكا با لع نا لامتب الوم جت "اسر دق ىلعنيثيسلاب | ةعىفديزبالو مهتانسردق ىلع ني:سهللاباوث ىفدم زيهنأ

 ملاعأ ىهاْاهلوق) لاق,ام مدنا ٌصرفول هلة.اهنالامحلاولو شاعامرغكا[هتين ناكر فاك !لوتنانال ب اةءلا ىفةدابزلاتعقودةفرذاكساارع
 رمملاهلود) راه ثا ىل ءافط ءمذ لان( ديز1!قنو لوق) لمأ اف لوالا با وجلاوكاؤمااب حراشا!| صلف باةءهرفامو باوثهيفام ل مث.(خلا

 تاسنالل ل ه<الهناثندملا ف ساولاسعالا ىفءازملاة رسسرمصس دارملاف لم ءلاالا ءازحال بيسال ىأ (لاعالاءاز + ةيسنا ايوهاا د

 اهلعلرادلاةاوتا.ثاالو ىفنءاط ضرعت.لثيدحلا اذ_هىف اهنع توك هدا زلاف دم حو هدانزلا ثود لمعأ اردقب تاوثلاالا داءملا ف ٠

 ماه:ل! ىلع قل ا ءاطعا ىهو ةمِشوَتلا نم 1 ا/ا/ ءافلادندثتوواولا تفوز مطا سنعب (مكيفوأ حهلوق)ة داو باكا نم ىرشأ ضوصصأ

 ىسملا ونس نيذالدب زماني دوو ىفهبعامجالاو صذلا تو..ثعمدنزملا ذو مهاعأ باوث ىفمهدا ءمىف ١

 لالا وفا ضراءمالرخأ صوسن ايف تك دقو تاسئاالو ىنباهط ضرعت. ل1 كلذ ىلءةداب :زلااهأو |!
 بلةزافاضملا ف 1كامافةمايقاامونكر وحأ نوفونامغاو د ىلع رخآلا ف اد ءازحىأ (اهأنا ميفوأ ماب |

 نوزاح نينمؤملا ناب درس سو ه.لع هللأ ىل_ص هناىوراملاضيأايندلافوأال_فذنمابوهئمرو ردها ١

 نذ) هتائيسرانلا لسد واءتدلا ىف هنانسك ىز هع رفاك-ا اومهت انس هنا نول واسيندلا قمه ااا

 ىلع ىلا هذ( هللا دمعاف) نول ىءداون اك امن سحاب مهرحأ مهني زقأو ةييظةاردهتيحتلفن هو هودو ىثتأوأر ك ذ ا

 نءهرأ | لصوام هثاد_ساىلعوه<رويىلاعت «نمالضن بأ | اوري_ملنا كل ذاهماع بترت ىتاا تاعاطال «_ةرقوت

 دج مفارم د د ونهنابرا.تالا ىنءءكالذب رمالا ناك طقفو ءرخآلا كل ذر دب رأت ا هنا لف تا ريما ميظعأ]]
 مهاب ةئملا لهأن ءزام>الاوتانآلا فءاح وموللا ههفنبال نيح<_سىفنمالهريغدحو نموه-يلعىلاعت هللا أ

 تايآلا نزلا انعب هذا ىذلاهلد_+لا هدعوازةدصىذلاهندجلا اذهانادهىذلا شددجلا تودم#اأ

 ريك [هللاتانوداثياورفك يذلا نا ؟سفنأ اوهولر ىفو.هولت ال مه_بقن أثو.هولب مهنأب راذاالهأنعو
 دادزانوكبالن أ مدنا:_سحم ناك نا مدنالا توع تءم نهامىد _هرئلا -رحأو نيتنالا 0 قم نم ٠

 لَ ارث ىأ (كلذريغدو نمو) «ةلخ نمد الئث هءله بحالذا بتعت_سانوكرالنأ مدئاثيسم ناكناو ا

 هرك ذ نم ىحتسا وأ سمة ساأم هلكمو ىذؤراعةبانكءلاب قطنلافبدالا ةيفيك ل اميلعت هظفلب هرك د ا

 رفهدورت_نلآت م رك ىح ىلا تو هنا كت هنا ىل وأ هيف عوقولابفيكفهظنا بذتحاأ اذاهنا ىلاهراشاوأ 5

 ىلاهراشا ارشلة.لولاتفرخ [باوح باحأ مهضع؛تنأرم رضا التمالوةدوقعلاب لح اءبالق بونذلا أ

 انضر يلءاهتاماةسموا#تاوهش ترثآ اهنا (هسفنالان هول. الف ) ه.ذعوقولا فرك فهظفا بنتحا اذاهنأ ا
 اههرعتأوهلد_عريظءايلماعب نأ تقكساف همكسو هماكسال نعذت وهلا عب ترفكفاهقزارو اهةااح

 ىلا كل اهملاهذهةر غضون ن مةمالسا اءانياع نعذأو كلذ ن هةيذادلا ىلا .:هنلا لأ هل ضذوه وحاب | زم ١

 قد>تس نأ ل ماعساةفرطةنأ اربذةنوناابديك أةالا: دع .ةحاونيمآءاضر وهنرقبني شمه اقلن نأ

 هناحأ ب نيملاستف 5م »
 ذىتااهوحالادحأ اذهناك الاوخاسلاة دايز ا

 ساذااةدئانراسةااغاةيضقلاةءال ا.هس-ْكءاءمويااك سفن فكل دعلا ىف ةدايزءاضعالاةداهش مويا
 اداياكيطعأ ىأ لاككاأو
 اري اماتاءؤاو أدءازحىأ

 هلوق) ىوانمارشوأ ناك
 تافثلا هيذ (هللادمصاف

 ةييغلاىلا ماكتلا ندم
 امصدأ هلوقىضذتةمنال

 لا.ةءنأ , كحرفوأمم
 ىواسنلا لاق ىند_هعاف

 نأ ءاكتلا ثم لدذع

 ا
 اديد# كر رل ل هةرثوكداا

 اماهتهاو عماسلا طاشنا
 تود ىلاعت ه-ةءاركذ

 هلاشا اهدخةدو ريماس
 ها هيااءاغدالل اظاراو

 عمر ىأ( بتعتساهلوذ)
 ىفام اغفاوةءاسالا نع

 دحأ ن ءامريغصا اعماملا
 اذثاكتامدنالاتوع

 اريخدا دزانوكدالنأ مدن
 نأ مدنامن_سم ناكناو

 ىبأ نع ّت عزل توكنال

 نءعاقأ ىأ ها هرد ره

 نع هسفن عزو بولا

 صو باتو ىداءملا باكترا

 مهضعب تدر م هلوق) هل ع ل 2 7ص277اا7اا7 طبل -
 نمنوكيؤهرف عوقولا فرك_ذهظفل بنتا اذا هنأ ىلا اهيف سدا حراشلا ةخسن لعل (رخآ ب او < باحأ

 اه تفي بس> نم نيا زهد بسحب هنأ بدسم ىلع بهسوأ لول عم ىلع ةلءف طع هفاصن لوو مدآنسامذىلاةراشاىأ (ءاعا هيفوهلوق)

 لاقحلارادقالا ىلااهددخ_.سوهيصاع«نم ًأريش د قيفوتلا ىلا اهدز سالو هىفذل هلع نمهّدعاط عن ى أدعى نععر صني رصتكاهعطب بسحمي ١

 ىدرءالاقو كالذدل هللارك_ثتاهستنأو تنعأتنأو تلمعت_باكااضفب تنأ برايل اةوهنس- دعا لعاذا ىرتستا|هللا معن لوس
 تنعأانأوتقؤوانألاقو هنعهللاضرعأت د رفتانأوّسهطأ انأو تاعانأ لاتوه سفن ىلارظن اذاوتد رقتتنأو تءطأتنأو تاعشنأ |

 اذاو ثدصع تنأو تاهجتن أو تاسأ تنأ لي لاقر هراء هللا ب ضغتمكح تنأو تيضق تنأو تر دق تنأ لاقوةئيس لعاذاو تلوسانأو ا

 انأوتدضقانأ لاقو «رلع ل ءقأ تاهجانأوت أسأ انأو تماظانألاق
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 هل م هريخأ د تدم (معءزوهلوق) ىئاللا اظذلب صقتنامالا حسن !ضغب فو( ر وفعلا اذه صق.5هلوق) ."

 3 رئاارهاظلا ىلعمم:ةاثهروهظمدعل خزربلا ىف ناسنالا ىلءاهنم ىلاهةهتلا ضانأ ال ضرعتءملا-غا( خلا هثءننيح نه م هلوق)ادربدتو

 13 هرظنا (رامئلاوليالا ءاصمهلوق) هلةراهنالامىلا ثءدلا نء تملاعلاءاضةناىلا ضرالاو تاوعسلا قا تنمتاضافالاودو تاقولخ لا

 . ةيفرظا ىلع نيدوسنمرامملاو لم الانوكمفالوأ لدللا رك ؟ىفىنهمىلءةفاضالا وكون روركمراسغااو ل الانوكؤَهفاضالاب دن اورلا

 صفا :لاانددا ارا نكملراغاذا ضي غدءاملا ضاع نمهلوأ حتفن (اه درا و اوق)ةدودملاثدنأتل افا الثب وذترب غن هذرلابءادعسأ لك ىلعو

# 

"5 

 0 (ه--اهنبا ثيدحو هلوق) )لا نئازهىفامأي ثفافنالا صن لىأهنب عام قاغنالا ىأ (ضذي ل هلوة)ريفت فاطعا هصق: الوهلوتق

 0 كا عت ءءاطع نال هلوقىأ (ةلءلاه ذو. حرمصم هلو ة) ل مءاو زفنصملا لوقدءب(ا« رقفألا هلوق) امدأ ىذمرتلاودجأ «-رخأ هنا أيس

 . نكءالذاهلوق) خلا ئذا ىرمأ ا غ!ءلاكىناذعو ملاك طعديرأام لهذأ د>امد>او داود ىلانك] ذاضد ها همق لاق هنال ثونل اوفاكل |نبد

 ضع فو(لوما اىفهنملقأ

 لماقلا ئذلا اذوب صن

 داكرال ىذلاهنمذوخاماأ

 نانا هلوق) كردي

 هدول لا ةمء:لل ةراشا كلذ

 مدسقتام ليان ماذه(خلا
 نه ترد | للدح نم

 اما تهد ل ئا| بريضب ا

 باب ني
 دار 1 سدأو لثملا برض

 ىذا كوقكه تي رمد كك

 ثيدحلا آل

 ىلع لم و :رهاظ ىلع
 اًضورذم نوكنو هتقيقح

 ىدو ةقول_ل ا ةمعنلا ف
 صقخلا امقروسصتد

 هلو-3) ل_.اناهيهاندل

 اديزتهةنو 2 (ايدمتمو

 انهطرخلا ص قذب ودة

 ىلل-*داذا ل# ن الدوم

 ىربوش ها هيبصنرغلا
 رداظربغودو ىتيةةريشو

 ايدد:مانه ص قد توكلال» رلعتزللا ل نال هلو عمد الذ اضن أهمق لمعت مزاللا ل مفلاو فر ظرصلا لداذا نال

 را اندج وداوق فىأ ( رماكمك اردا نكمالامالااما بن اعتبالهلوذ )لوقا فعتستلا

 ا ندم نينار ةموهضعب معز ورا انهن هترشاياركذلاىازوغصتلااذهرصةناك الاهشا العنم

 |[ ناو ئثه_:ءاه قاعت.ءاملاؤفتاخداذا هربالاذا عون زهق لخداذا ا نال 0

 أ هاه ملعب .اماهقال ىدرقت ل ؛هاممئملك انفاراديتف فداه ريدا أس 1 1 ا ءدالذر اك.نا او فاعأ

 ٠ ا ّ ,ر عما افر وفصعلاةر ةنو طع هاَررَءن مرعلاءامصقن دالة لع ءفالو نانا كلت ىصقنال

 1 ْ | اقرتناثاوا«ييفةءد وصلا ةدهاش ا!ثدح نمصتذا | مدع نئازدلنا كلت نم:اظعال اورعااىف طل ,كا|لاخدا

 | كإتو كرد. داك الىذلاهن هذوخأ ال. اهلا عئشأ ااذهم,صقنيردأ| ندوة ةمتملا نيعب اههلااانر ظناذااناىف

 مع اذهءاضةناىلاضرال و تاوعسلا ىلاءئهللاق ادخ نيح نماونم ىلا. هللا هضافأ ام أيش صقذتال نزلا

 || ىادتا نيعرلسو ه.لع قناص لاق نمو ى مهأ .الامصتنةلاصسا ن مررت هل ةنامالام ىلا هث هب نيح نم

 | ئداهصقن.الو اهضيغب الا مفاد ىأرانااو ليل ءادم نس ازملتا كلت نمهدادعىل عه ضافاو هواطعا

 أأ| هءاطع نال هتر د3 شارح ىف امم امش صد :ْل ىأ هزيع ىفام ضد ضرالاو تاو يسأ] ادد: هفزأام ميار |

 م نك هلل وة.نأ أ: دار[ داوم اع انوذلاو فاكلاني» ىلاععت

 ا أ تو عرسأ ىف هدودو نع اذ :كوها.اوداحألا هءلعف توت : الوق 0 انا ضارتإلل اهلوبح ريصم

 ًاداعاالةاصلامت هنردتة لوقا فهنهلقأن ؟ءالذان 5 نمزب ةعرمما | تالت نعربهذ هبه دارالا ىاعت بقع

 | هلق اف لثملاهءبرضدأم هب اغهنار كذاءاذهل* ما برم ةكحوروةفالو لامالو رو الورمعا مرشاالاءاد

 | اذهقورماكهك اردان كءالامالا ءاماهم قاع اا كا هدربالاو نب اعدأمم ظعأن هر عااذا

 | : ءةةرالو لئاسرمه الق هل _بملاع-يسولو هم غرلا ماافعأ عملاءنا مءا داى هقاخلل هيسنتىأ هيد 5

 اةراشا كاذن البقر ماغءو + ناو ءاطعالا| ينهي ةبالرال او ريا ءاصمةجرلا نئارخئ اررقتاس1 بلاط

 ا 00 هاكايد هتمول الا صقنك امزاللههّدسا !صةنورعأ اكضةذلا اوم مرو ىهر قولك | ةمعذ ||]

 ىلع ( ا( اهطيضأ ىأ (ايصحأ 5 !اعأ ىهاغا ىدا.عاب) قاسلا لماد,فوذ < عراضملاو ىذاسملا
 يشن _ةاخو ىاانخنا نييعاده اونوك ل لدعأ اصحالا نعهسّقنلالهءموفط جم ,ةداوهظذحلا ّئكتالمو

 مولا

 ظ اميرة ىلآلا جام نب اثر ددو نورك

 3 .هاواذه ن ءالفغ ثدحن روك 211 نيش | نم تع ,2تو فود + عراضملاو ىذا كلوءغمذاهلوقب حراشلا لم !هت نيوتملا لد رداظلاو

 |. دعا فاتت ضقلامر ريدقتلاو (فايسااليل هنوذ<هلوق) فاصنالابهيفلمأياةروك ل ملا حراشلا ل هتاريف سلام مذ
 قناهلوق ن ممسهةنامىلا عمجار ريعضلا( ىهاغاهلوق) ىلا ءتهللا حر همقفلا نب انش ىب مناامىلءدتاعل اود ص ند لوعفخ طبيا هصقتن

 ًّك اورفكنيدلار اصرأةصخاش ىهاذات د> ىلع كل عأهرمسفب صقل ارههذ ىب دوأهعمقاأو ةملاصاالاعالا ىشو ل>رباةرذساو ل+ربلق

 'الوددلاكوال اووهام مول ال «ةدني اذاج.ةحا ل ءاقر ظناوكاعت» ءلععمىأ( هعممط مف جسدت ة-اوهلوق)ة داب زعم ىتيةرمشلاو ىواذملا جرش نه

 . تيار جلا ءادوشاونوك,ناءا مالا نع صقانب سد ىلا: هنالع ويلا جت و هو ىلا ءتءطع عمةظفحلا:دئانو لاق. تأ ىلا ورا هعلاو لد نع

 بأ ؟تالماءدس> بلد لع مولا كلسفنب ىكنيكسااد- ىلا ىلع هدأه تآآ ملاعم هطغفحلاةدئافوا عصنو هةنرك ذأ وذ ىلا كافل جاتلا ةرأ» ع

 ها ادييثداسملاب ربو ادوهش نيمتاكل مارك اب كف ملعت كيرفاهاستتن 5ناف *# ا.ةامنيءتاكلا
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 هرانل ىدتومال نر طىأ (بحال ىلع با. نهوأ هلوق )جلا لدا علوا مخسنلا ضهب ىو (خلاعاجالا هءاعل داس ورم هلوق) جا:ريغ 3

 كنا هلوةىفو نيلماكلاضء.لاق (قاطملا ىنءالاصوهتهلوق) ىوانم ها راد النايف بضالىأر حرفا اهببضلاىرئالو هلوق هلثمو ٠
 ىنادسءاطعو ل صو ض# ىلد عفن باملالو رضعفدل سدا نارغغلاوةوسأكل اوماعطالاو هءادغا نممدتتاغنأب راءشاخلاى :رضاوغلدت نأ

 لوالا لوا:ةارمسن:فطع )م ومك.فاوهلوق) نملاب لكما | نءربمهتلا نمو هذ ىوا:مكءيجىأ (ىرخ آووك-اوأنأوإ هلوق) ىوانم هآأ

 لسحر قتأ ىلعوأ لج رباةىت:أ ىوقت ىلع ىأ ( ك_:هدحاو لحر بلق تأ ىلع هلوق) ىوانملاسج دعب لمصفتوأ نيعونا اذاكرخآلاو ١'
 قتايلءنيلمتش»ىأ (جلا ىنتاىلءهلوق) نتا ىلع ىوا:مناك_ااريخ تا عقينأ ميقتسيل هنمدبالو ىيطلا لأق ىواضيبلاهركذد-او ا

 1 وهتعطأ كن أول ىن_ءللاو ىواذملا خميشا | لوقهيلاريشر اع روزلا ىوقتك نيقّدم ى فاكسا | ىتءعىلءنوكست نأ حصر وزلاباقلا وحأ |
 ىلءمهنوك ىأ (كلذدازام هلوق) ىتيتريش ها مسوهيلعتلا ىلصا د دحاو لجرتلق قتايدارأ لبق ها خلا ؟:مل-رىقتاةعاطالا

 0/0 هلوق) ىو |:مريوفلل ركن (امش 3١ ىيضريش مملا مذن ( كام ىف هلو3)ىرانمرك ذاه )ٍ 1

 سل _

 هما حسو ل

 ىلع با, نموأ لطم اهانغنهتاهربأاو عامجالاهءلعلداع كلو رغهدا.ءلا اهغلم نأ نك هب اغهعفتو هرمضأ

 ىنوعةنتوأ فورمضف عفت الورضى ناهد الانه ىنءملاف هيىدتومذ هلراهالىأ رانا ىدتومال قدرطىأ بحال

 ريق_ةلاودرجلا ىنةااوههللاو هتياىلاءارقغلا نآس انلااهمأاب قاطمرم_ةفدمعلاو قلطم ىن_غىلاءث هنال |

 اوناك مند ومكسناوك رعآو ؟.اوأن أول ىدانعاب) لطم اىت-غءالاصوهةامغنالو امضكلعاللطملا ||
 اوناك كن وكسناو كر خ آو ك-اوأ نأول ىدامعاب أيت ىكءا٠ىفكلذدا را مك:مد-اولجربلة تأ ىلع
 ناءاداهوهنداراو هنر دب طيترم هنال (أ.-د يامن مكلذ صقنام م:مد_>او لد رباةر>ذأ ىلء

 هداك كلذفؤو ام_عاهأ ىلءرضوأ عفن دوعر و>فااوىوقتلاةباغاغاوام_ممطتترااماذكفامط عاطقناال /

 ىوقتااوربلاهف_ىلك أىلعمهئوكو املا ع يجد اطبديزنال لكلا هب اغىلءىلاءت هكلمنأ ىلا ةراشا

 عدبأ ناكمالا ف سدا هلوعد ه--ورهللاسدةىلازغاامال_سالا هه لاراشأام ىلءعهنهلك أدو>و

 رشاان«ه.ذامو اهعدبأو امنةتاو لاودحالا لك أ ىلءهداحأب ةرهاسمإ اةردقلا تةاعتو مىأ ناكها

 هدودحو نهري. خ همد_ءىذلا ضخ ارشااىأ كل ا|سدارمدااوريخ نماذهداربنا عصن و«مدع ن مريخ

 ىأ (د_-اوديه«صىفاوماق كن+ و مك ناو كرخآو كاوأ ن أول ىداسمءاد) كك-!مىفادود وم سدأ ١

 صقنناك الاىدزءا م كلذ صةنام هه سمد_-او لك تيطعان ىنولأ ف ) دد>اوماةهودد او ضرأ

 أ.ثرصلا نمصتنءالنيعلاىأرفوهوىأ (رعلا ل_تداذا) ةربالاعتنفنوكسؤرسكد ود ( طرخللا
 هفالخ لا < ىهانةءالا م صقنا واه ةراهنالذاة تيل أي_ثاهصت:يالةرطالانئاز دنا نمءاطعالا كلذكف |

 نهريث حلا ا ءاطعلا د_-وب دق لد ضرالا ف تاس .ةراارغك ناكر مظعو ل-_>ناورها اك ها: ةءاس#

 ىلع ل_ءلاديزب دق ل: ئثارم صقندالو ىلا هت هللاءاشامامهنم سدت ةدملءلاوراذا اك هصةندالو ىهانتملا

 معو ىلع صقنام مل-وامباعوان دن ىلءهللا ىلصىبولرضخلا لوقو خلا امال .تههلوق نالمفءاطعالا ||

 ىأ( مكنمد>او | برباةرجفأ ىلع

 ىنومتيصءاسيج كأول

 ل >- رردنأ هيوم

 ىوانم لا سيلباكدحاو
 راع سيلباك هلوقو
 دارأو ىتيضريشلا خسرشلا

 ناطيشلا لبر باةردفأب
 رم نملا نموهو

 (هنالهلوق) هانيملكتملا
 دوعهلوق) هلئا كالمىأ

 ىوقئالهمساابىأ (عفن
 ةيسساايرضوأ هلوقو
 ةراغاغاو ىن-ه:زو>فال

 ىل سععفندوع ىوقتلا

 دوعرودفةلاةباغو اهلهأ

 سدل هلوق) هلدأ ىلعرت
 (ناك ام عدبأناكمالا ف

 عدبأ دوج ولا ف سما ىأ
 هري-غ هيعدأف حلا متام

 حراشلا لاقاك هلم
 روس هتنال لد رماهيق

 قاه:مدماهنم لك أدوحو
 زعاامناتسالوههردقلا

 (هيذام وهلوق)د اغا ةلص(لاوحالا لك أىلء هلوق) +, شهلاقهردقل اهب ىامتتالف ليصس|ذهنأ ضرفلاو نكمملاب قاعتتاغا ةردقلانآل
 قاوهمتدا هدام ساو ىد هرئالو (اوماقهلوق كلذ ن ءهزنمىلا ءتوهوث عهدا نال( كاكلمىفادوذومسلهلوق) ناكمالا ىأ

 مهم" امحافاه-اعرسدو هةسول وسلا ل هدءاملا بأ !محازن نالداو ماقمىف عامت الاب لاو كلا درق ىضاقلا لاق لاد-اودرعص |

 (ناسذا لك ت طءانهلوة) لا ضرالاىأ لاق انإواهرهاظو ضرالاه- ود,ءصا|(د>او د.عصىهلوة)ىوانم ها مهملاطعفاعسالاو
 هلوق) كلم نء ىف أمس كهحامنءاو ىذمرنلا ظواو ىدذعأا مناسال كل هتيطعأ ام ىأ (كالذ صن ام هلوق) دحأ لك ةءاور فو مهمه كأ 2

 ريب٠تاهديؤب ورعلالخدأ اذانئااعس:ضهبفو (ارندلاب طيفارعأال_داذاهلوق)هلآمساهنال هلوارسك حن موةطايخلاةأ !(ةربآلا
 ءاطعنيبعماملانأونيءلاىأرحلا ةيسنلاب وها غاهيدشتلا نأ هلصاح (خلا نيعلاىأر وهو ىأ هلوق) ل« ألؤ لاخذالاب ىاباءيقخ راشأأ
 (حلانههلوق نأمل مفهلوق) زوغصعلاةرقنو ىلا ءتهلا عنيد عماجلا اذكو نيعلاىأز ىلاهيسنا اب صا |مد_عرخأا ريالا لوتدوىلاهتهللا ٠
 لاهمية -اموبدارملا س,ا هلوقوهنأربخو هيل هفطعرضاللا لوةونأ مسا هلوقنأ ىنال ٠
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 دقة كا اوفز رلانأ ار( كدشأت غاب 0 (القع لك [تنكنيح هلوق)
 دقو رهاظل اودامامممدارملا نوكم

 مول_عم قرر هلةزطا ءأاو

 نوددقوهءولءمدوسكو

 رسهاظل اوهام اممذارملا

 ىوائم هااعم نطاملاو

 ةوسكلاو ماعطالا نم لكف
 هلوق) ىوئنممو ىدح

 ىلا مدق راه اود
 تقو هنال<ةلاصاو هفرعشا

 نالو ةولةئاوةدا.ءلا
 رونلاو لدالا ىهةماظاا

 نالو اهريداملعٌىراط

 دا ىلاملل اهرهةروهشلا
 نماذ_ههلوق) ىترخ ريش

 لاقرالىأ (ةلباقاا با
 لانا كل: اهلوق ىنءم

 25 م لكن مع د ءاطنانأ

 نيمار يل

 هل اقم بابن ههناألو داع

 مجلاب مط
 أطل

 كمن لدا ءادال

 ذاارا-ون يضمن نوال. أ

 ددسعلا تأ تلاقلا

 ىقءاك رهدلاق رغتسلل

 17 نوكم>و واناطختا
 ىفسءمىتراهتااو لوللاب
 عج قمانممنأ علا

 هلوق) تاعاسلاو تاقوالا
 ريم (لا صضارمءاقو

 باغ هلوقاد-ةم .ملأو مدد م

 هلون) ىف الا ءاحرلا

 هل مآ (ةلجلا هذه

 هرج بوتدلار -غأ انأو

 ةدانالاعراضمري1ن ادروأو

 هلوق) ىددل ازاروسالا

 مك:هرد سس ماىأ

 ىدايعايهلوقىأ القاع -ارفغأ ىفو رفغتسا هلوق ىأ (ءاذل اد هبا[ ةتطوتا | فروا

 ةرداظا|س

 لقناموهيدسالا كا سعسا الو هنالاةّوق الولو>الفم هرمضدأم منع عقدب و مهعفشسام م ةرمست تأ ىلأ م #1 ده

 0 ىلا الالتعلك |تنكنيحان طكررب ار (|تالعفكثبا لو هءاعواتست ىلع هللا ل ص منع 5 نع

 ىداعان) كدث أت ءابو ل دشر تددأ دقالاع هتعردا مالوذكماعي ضروالو ثا: دذد> تنك ني» صرهملا

 ْ الوهثطاخهد ذاكةء_صان هنهو لعد معك د ه3 نءلعفاذا طخ عر اميخ ٠ نمهثلاثو هلّوأ تفي طرض( نوط ك: | أ

 لادم هم ذاعفوداغا مالكلاوص' اي هيف عاالودو د قرح .ة نع 'لمةلاهتالىاب لاا طخأ ند هن

 لءذىأ اضد أ ىنال هلاىنءعىلاب لد دمةريغ نعل ءغلا قرصم اطخأن امل :الورظن هي ةوىهينا فور فغتساف

 لاف هن رك ذا عحرص فةما تدر ه 4 ءاثمسكو هلّوأ مط ن ه«ثيدحلاىف ظو ذل اودام م عدفا دعه .طذتا

 ١ | مالاولا 0 طاح د14 لانا 5 يضل ىوروءاتلا مطروهشما

 ئ من اناس امهفاطأ

 ام 2 ءام(|ءب 2100 ةغاانأو 0 ا كل

 يوالار ةغبهللاناىلاعت هلوقهي صا ذكوءاش دنا كالذنودامر هلو هن كرش نآرفغدال شنان ا ىل هت لاق

 1 ءاحرلا هب اغمومل ا امهتم لكدي ةملااعيجو هر ةارغتسالا ل[ نكشباي 50 .كأتلاعم .هل لاهله ٌصارتءا قواهءج و

 هينذمظ٠اىل هز هلل | هوسر نم مةمدحأ 5 ةءال تنين لإ
 هنلا لص لاق منهو( ك- أرفغأىثو رفغتساف)
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 جرحأو م -طرفغيف نورفهدسي ةنو رند ف مريغموةبءاحو ,هللاسهذل نورة ستو نون ذتالول سو 4 ءاع

 هلا بونأو هتلارفغت ة-سال ىلإ هللإو ىرا هااونوبأو 3 !!نيئاطدناربشو ءاطت مدآى د لك هام ساو ىذ مرتلا

 مل-.مو ةرم أم موب لك هيلا وفأَو هتتارفغتسال ى :امان ناوى اثنا و ل اى

 تعدأ ان ىلا دنا او ةرم هدام مول لك هرقغت ودلال بونأ ىنافهورفغم-س اوك رهلااوب ول سال !اهأاب

 سو ه_لعهللا ىل_صهللا لو سرد «:لاذكتاةهدرالا نسا !بتادسأو دج أو ةرم هام هللارفغتساالا طقةادغ

 دف رسلارهدلا ل ضاو م-رلا باول! تن كنا ىلءبتونرغغ ا فرلو .هرم هدام _داولا نس لا ىف

 ظوفحملاو موص»ملاري_غنانايباه ناءقاعءأفلا تناله جل كو ةتقاعن مأو ءرثاوكتو رع بنالا

 داراؤغت_ءالان م اذهودارملا ىشو هدول ونا غصولو تنذ لكل ددحمن ا همزلئ نع ذم ةيصمملا ع نءعاملاع كفن ع

 وأهتد وقع ف ةذام نيبو حوسغل هد لو :ااوهو هيلكمأ انهوحعأم نيم تا ةثيو هد امرهم كس ةسدأ

 1 ىاد ىلا ءز هن أمملاذاهنالن مم لك هذ م ىدهنأم حم مودلان هاذه ىو رافغتسالادر وهو لأ ىلا درخؤد

 هنأأك هب هبصعإل ممر ذفوصي ناو كل ذىالاهناقوأ فنون أ يبق ساءايرلانمإل-.يوارس هيف عا اطعم ءل لد الا

 اوغلمت :ْن | منا ىدايعاي) ةيدمعلل سال هارب ثيحراس ملا نهأ.ث مس افرع 1 ؛ تاعسبطلاو هل _هجلاب ى دعست

 س دعم هزنم ىلا هنا ىلعنادربأ او عاسجالا ماقدق هنأ اس1 (ىنوعفنتن ىذذ اوغلع .: نأ ىنورمت3 5 كري

 اهرك دىاا نادتحالاهودوةباغبهدا.هىلا نسحأ تاو ىلهدوهق عفنالو رض هةر نأ ٠ نعال هنادن ىنغ

 ف عفدوأ عفن باد م-«تافاك# ىلا جات ة<ريغم ميول ذرفغو موسكو مهماهطاو مطهتباددو موماعد ةباحأ نم

 نانومعط.نأد.رأامو قز رنمم_ممددرأامتو د.هللالا سنالاو نات ةاامو ىلا عت لاق 6ندهورعض

 هللانانر_ةكن تاما اةرسكن مهنارفك- !!ىف نو ءراس نبذل كنز هالو نم -:اهوقل اوذفاز راو جهل أ

 نأ هدايعنمب<ىلاعةهناىأ م:مىوتتل اهلانب نك اهوامدالواه هوم هللا كاست, نل ني- ماعلا نعىنغ

 ناو هدا. ءتاعاط.٠ نءىاطملاءانغعما م.ظعاح روود_.عةوتب حرش اذ ةودوصمب نأ ىممهركد رهوعم ءطد

 ا ناثردلارهاظءاضتقاامو مهّررْض عذدو مهءفنل هتمتو م بهتفأرلاك نها ذهن كلو موبل ادوعب اغا اهعفز

 ةرمأ

 كرو :( ةل_.لا ىلءريسفت فطع( ع.ءطلاو :هلوق)ر ظن ىأ ( حم هلوق) موص»ملا ىل ءريسفت فاظع ( ظوذحم او هلرق) حلا نوط كنا

 هزيخأ دتءموه ( ىلا ءتوهف هلوق ) ىوا م ىف :ل| باوصىف بارعالا نون فذ: ( ىفو مد: ةهلوذ) اهصفوداضلا مضي



 | ا هلوقز لادلارم نكو هز. طأ د (مدهأ هلوق) حرصأ اري ىلا ء:هلوق هلوقو دساغلاةلزحعملا ا

 لص كد ىلإ هنادحلاب ءاعدلا تأ م_ممانظدتلا < دويب سطامالءاعدلا قارعلاءاهةف ضءبرك.ذأ
 كاسنا «ذعىلا ءافقاى دوا ا« سو هي 4 اعلا ل_كرمأو كل ذيدرعآ ةوعأا ةذسا اواع“اوعزأك سداو ْ

 موديلعلا ىلسناكو تي ده نميفىف ددامهألا تونقلا ىف لوذين أن سحلا لعوىدهااودادسل اهنا ١

 ساو م:#م طارص ىلا ءاشت نم ىد_مت كن كن ذاب ىلا ن مهرق فاذخا اس1 ىن دها لال اب هثاعد فدوقد |||
 امهتامهتهوامهمازحأ لمصاغتت ةقرعل لي ناعالاو مال_سالا نمد سا وها ةءادطأ:ههنادطأب دارا |

 لكف كلذءولأسنأهداءعىلاعت هتلارعأ من واراهنوالم اهيلاجات#نءؤملك اذهركالذ لءفىلءهتناعاو :

 :لك اخ ن اكن او

 هتمظعردقفرءهالونوتذوااالاهلن طفتبال فد امدو شو ف رش ماقمأ دو ..ورأا اواو دومعلاب '
 2 ةرقلاى مهكالم الدمع مولكس أذ اانالكلذو (هتم-هطأ نمالا عئاح كساكىدامعاب) نوفراعلا الا ا

 ناو كال ةؤدحأ ماعط' هيلع سا ذاهلدعب اهئ اح قر هلض ف. ه٠ءطنال نذىلا هود .فقزرل فا ازو

 هللا ىلعةي وتلا ءاريظنوهفةلاصألاب س>او هلع هنأالالطغته_:ممازتااهقز رهشلا ىلعالا ضرالا ىف ةءاد
 بترت نهدها دام ىل اهتدهيلاماعطا اهم ,سنمنءالواموُزأ هي اعالامازنا|ال_تَقت هن مبحاواهلوءقىأ آلا

 بامسالا كد اردةملا ىلاعت هلالبا ستاك الا عاونأو عل امكلاو نرحلاك ةرهاظأ ااهمأ ألق فاززألا 1!

 5 .>< ال لماك- )!فراعلأو نأ ءلان ءرهاظأ انبودحم ل_هاحلاف ةنطابلا هتمكحو هتردقبةرهاظلا ,

 اطاو ىنولسا ىأ( ىنو ههطتساف) «ةذولاح لكو هق> ما ةم لك ىط#د لد دره اظنع ناابالو نطابنع

 3 ودشو :يق هءاع هب ل ضفتملاودىلاعتهللا لد هنوقو هلو سدا هن اا اذثرغدالو ماعطلا ىنم

 سو هيلع هللا لص لاق[ كه_ءلادوعت القهتعرف ثالدا هن اه هحهعت ةماداىل اهتهّنلا كاع نعل غ-غ؛النأ كلذ ١

 هناوردوهداج اما انالهل, ه2 باب أ كل ارسأىأ ) معطأ) مم ا|تداءؤ موق ن « ةمع.نا|ترفثأم

 6 ونالؤءاطعال ن الفا كل طر و نكامالا ىل طممأسا مدلار عجسمألو لوس اد.ءلاةعاط ىلاعت هلل عطم

 وذفأ ازرلاوه هللا نا اهربدن نا. عملاعلا اذهىقىلا هذه انرمصتق اهغن هذه ل ايل هوحولا نمهحو الفل انالذ

 انأ مهثوهدطت ل نهنافىريغنمةمهطلا أويلطت الما لاق هناكو ءارقفلا بردأت لا ةراشاه, .ةونيتلاذوقلا ١

 مقدو موعفاذه«باح نع مهزوهيلا قاع هةاخرتاسرادنتفاىلءرن رقترهظأو هن هز : وادم |
 مااا 111 5 السلا كلوا طخ ل ب م! ذل ادد ب التحقت 32-2-2777

 رب رغتوهيملتد

 1 نأ ||[ نمهنلا اولساو )م < (ىتونكتسا ةيرلك نول اع5- اكىدايعاب) مم طأ فومعطت دان ن.عطاىذلا
 ل

 ْس هلوق) لمأت د ةأهل ءاعدلاب س طاعلا هثفاكرفة- رلاب هلوق دن نأ دالان الا نم ىئهة:ماالات س طاعلا نمكأ (سطاعالءاغالا هلوق) ٠

 بهذا نا (م.جل اةنادذ جدأ رالاهناداوت) قالك فوذهل اذه ىلعءافطععفرلاب هتناعاو هي 00 ىأ (1ةقرعأ

 ىقاضامااك .(خلاءءاطةمكحو

 راهظاهِلوق هرب ادة.
 دوهشو هلوق) حلاراةفالا

 هأوق) كلاعىأ (فرام

 باو> (1خلاىلاءت هلوةذ

 ذاهلم_ةىلءدراو ل كس

 ماعطاىلا عت ه_اعسل

 ىأ(اهوءقىأ هلوق)دحأ ا نءلالنملاو ةرادملا نا ملا لدأ لوقا لوا دة اه هو لوق يخت ملا طارصا |اندهاو مال ص نمةمكر

 ا نمىدوم وءاشد نم هللا ل_ضر أل ذك ىلا«: لاف ةلزتللافالخ امممد>او ىفدمعأل ل“ دالهداحاو هللا قا 1

 1 |١ كلذ نم حر صأو نولم_تامو 8 ةاخشاو هتلاءاشد نأ الانا شتامو هللاانا دهن أ الو ىدت ممل اذك اموءاشي
 اموزاو لع هنأال همز ىلاعت أ ذره ىدا الساارادىلا اولا«: هلوقم جلا هنأ اراىلاوت هناد سافل | لاطباىف
 ع و هناال ىأ ا|ءاش ن«ىدهم و مالساارادوإ اوعدهللاو 0 اوقع.م+ هناددد ءز هنأ د ساو 2 ءاق

 7 ل 1 ل / سفن ة سلا تفرش اغاوهتادن ء نم لكل 3 ىلا« هلوقودبادغ ا صو ىو عدلا مذ ب ة:_ىهطا ارصىولا

 ىضتة ل ةلاصال 0( ٍ هلكري-كناو هلءقو حا :ةالاة عداّض ع ىف -سؤ4ع ءاعدللا ىل- ص اوقفو مل فن نأ ثيسن كلنا

 ا ريزان+وةدر كل !ىااخابلا تالا“ تار مودم ىل ءةهسيلا فاضالهنابدالإ اول عن ل ا سارة لارا كلب

 || اهيا لاصيالاو قا قرط ىلعلالدلا يي هءتادهاو 8 هاوباطاىأ (ىفودّتب-اف) ْى
 ا تءشنم لصاوأ ةصخاولا كاذةلدأ لكدا بص ىأ ( (مددأ) ردو غض نمألا تكتلات ١

 ا مدل ءالاوثاعذالاو را َهَيذالارا يطادادطا هلاؤسانم ىلاعت هم .اطهمكو ىلزالامدقا العلا قداس هلاصنأ 1

 أ هسفن ىلع فرغ عاد ف هير أرد اذ :انكالذن لض رق ىدن :ع لع ىلع هتدتوأ اغا لاق اعرل هل أد دنأ لءةها ددول هنأب

 ةلضفهذهبد>او 4 وتلا

 هنو مالم ىاامارنلا

 اذنرغبالوهلوق) هدعو

 ىأ (هدب قام :ةريكتلا

 ةرثكلا ب>اسم نرغبال
 ةلوهدد قاف كرد لا ىأ

 دملا كمن ا اذعفند

 لضقتااو هه لب هلوُد)

 ىذلإ ديالؤ 06-6

 ديلا لبةقيةملاىق هرثكلا

 هلو-ق) ة.ةيادلا بر
 ابو (حلا م٠: | توفثام

 مهضعهلافام نس>أ

 اهءرافدعنفتنك اذا

 مذاأ لي زن ىداعملا ناف

 هلالارك_ثداماعموادو

 ان سل ك١
 مز هةدالو هع 1[

 رز الا تاودح
 كاعد ردقم طرش باو

 م لود هرج , دةةزاومل + كم١طأ

 نر !ىأ (ىوسكمت هاف هلو ) ةو سك |ىلا احا مع همأ نطب نه لزنك (راع اك هلوذ) ىوانم هأ ىهتلاوع يفد_سالا نمورث اذ 3 .

 قات (راةتفا ىلع هلوق) ىردرش ها اهةل مها باسالا ؛م-ارسأىأ اهعضو نيساارسكوةزمطا حتفب كس ك !سامللاىب هوةوشآسأ|
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 0 :لالادءادءر ىأن ءاظل | ىنعي ( نياثملاد-أ مغدأ هلوق) لذغتالفةثطون اذه ل.ئامزأ حراش ثاامااك فمدقت (او ااظنالذ هلوق)

 نيلئملا د١ ىلا عبج رناريمضلانال عم _.:فذ-وأ هل ةىفو ىرخالا ىف هلوق عم مقتسنالو قل نيءاتلاىدحا خسنلاضء.فو
 نال مسدالنبءاظا اىنءب
 نم:انوهاءافنود_هك أ

 1 ءاطاهماداالءنساتلا
 ١ | نسءاتلاد-أ ىلا عجرناو ا|ده ِ 0

 منال 1 هنأألا 0 ناك 0 طاوس لا متان لات رتول ها ردالا فرع ملال بةوعاذا تح عاشباهرامركذير وجل :

 ١ اننادارملا اول هاتف هلدقام
 اظاانأهلاهماةمكحنايلوقلان هرهظأو كنا هو هناقع نيعهلاهمأف اممتااودادزيلء_يلىلئاما ||

 ع ءانح شورأو م ياك قادلتاوه د كر .هلا ىلع ةيانللا ىف وكنا ذا ءدي_..هنكعن ا الاملاظا اىلع قدس : ءاظلا قءاظلا تغدو

 | نسءاتلاىدءاانذد »وأ
 0 -يملا هناس>ار 5 تأ هداسع ىلعو ه_سغن ىل ءلظأ | ند« _هرحو ل ددأ| نم 4+ ,.-وأام ىلا هةركذ ْ ىأ ( هيلا يم لاهلوق)

 ءاطيمناشلا ءاداا )دنأ

 اذاهلوق) هءااراشملا

 : هعقاعىأ (ملاظا|بقوع

قدو هع ةنمباداعر ّ ةرحآلا وأ اسئدلاف هنا
مباجامو ةوسكسلاو ماعطالاو نيدلا قهرضم ع

 ظ | مهاوايندلا ف ةمضم عفدو ةعفن

 ٠ لاسرا لدقعت ؛ارشلا نعلفاغىأ (لاض مكاكىداعاد) لاق هب حتتفا !كاؤهي ادهابل طما قالا ذه : ررك (ىدا.عانلوق)

 | ةماخن ىلءامستتءادتلا
 ( ىلازال_ضلاةسزورمالا
 ءانلا ناك ىلاهتهنلال اق ل والا ىنع ملا ىلع لسرلا هه تءاحا ءتاسعالا هتةذو ىأ (هديده نم الآ) هءهاول : عما رس قانا : ا 7 ,+ || نيموهءااريغىأ لكلا

 1 هلوق) ىوانم ها

 ها (ه._-ضتةءامو

 ة-عارلان ماومط هءْضتعر

 ىل_ءهلوق) اناا

 هلوت) خل كالو اغىأهلوقد

 وو كا

 ىل-ع هلوق) خاجورذلل
 ١ هلأ اوقو_-ه(ىلا ثلا ىن#عملا

 جلا كربول ىلا نعلاضوأ

 ملىأ (ه_:ءىل#وهلوق)

 ءاددالا با.سأ هف اخ

 رييغَتْلأ لمي ى>هلوق )

 هيلاراشإك (نيونالا
 هلوةب مل سو هيل عدلا ىلص

 ناو هلوق ) لا هنادّوعق
 را (دسع

 ١ لانو .االامهدرءذاماولاةنمذل | نيكرشملاك هريغفلا عت هلا عمىأ

 ١ الباقى الس لل مداوي دولو م لكن اثيدحلاىا (ءانعمت احصالاوهلوق) كر شا اودحوملا لهشب جلادولوه هلك هلوت3ىئاز هللا

 جصالا لداحىأ ( لام او

 :رمءاحاملا اغتمإ اوىلاهتهللا

 ا .ذالك ىلع مندي أل ركنا ىلا عت هلوق دعو قداسب هاد- هدادزما تك فق دادرن ىح : ريسفتلاىأ (لّوالا ىءملا

 5 هرطفا| قدارملا ف فاةخاواذهنيطايشلا مهما اًمغاف هتفرعم ىلع املا ىلا هللا نإ ىورام هيلادثرب :

 ءىذقام لءة حل نيوبال ايرييغتلا لس < يد اهيلعودالولا عمت ةممماب [بال_صأ ف ميلع م -أام ىفليمقف ا

 حر ةكلا ىلعار ةسماب اذافارن دلا ىفاهوكح هل يد ىأ هنا ار ارمصتبو هادو مق وذ ىنعم :

 دحأ مغدأ اوملاظت:هلصأوا وفر فر وشالاوىو راكءاظلاسدثةب(اوملاظتالف) هيلع تدرطق هزخأت ايس
 م لوفد بأ را 1 أم نه ديال هن افاد ل قى نيل ا

 ا

 | هياقعدادزيل هباردت1:دابز لالا لوعدتو ه- سأايدرب الا ءااط نيءاظل ا ,ويظنان 6 ريع

 ُك
0 

 ض0 او رهظتلهبةمك_ىلانأالا !ة-ناكناو ا منال ها صاصتذا /|هلو لا مالا ]3 ىلاهرهنل ق>وكإم

 4 اوهنوكرنأالا 1 ا هبا ىلع تورد لما هيلامدرتف هو مهنع هادعو

 رف_غلاوةءادها ىثو ماسقأ هءدرأ تزاصق ايندلاوأ نبدلا قاما عقدلاو با 'كالذ ىلا اري_ثعكادل

 1>ىلعو مذ ا |١ كادهفك اه .-و سا الف اغىأ ىديفالاض دوو هلوقد- ىلءوهف ل سرا

 ا كرولىق ملا ن ءل وأن ا.ءالاالو باتكاأام ىردن تنك امانرعأ نماحور كسلا ئ ,-وأ كل ذكودل ود

 ىلا ىدؤاار ظذلالا هاو فءلاك-ةلان مهحارلان هةعمط هيض: 0
 0 اذردحاو هرعاوأ لا ؛:هاوىلاءتهللاةؤرعم

 ةروم ىلا ىدؤاار مالا ىاهءبط ىَدَدَمَم نع جور خلإوأ 31 رة هوب رشم نبي هنا هللا ثع.فةدحاوةمأ

 | دصرأ امواهع امطواهاوّةد سوفا ى ولدت ىلاهت هنا هنابو ىلا || ىنعملا ىلع هدنع ن

 هد هّنب ادهدارأ ن 01 رمال رافال دار ند لالضلا ىلا ةلئام نط كد ءاوهالان هاف

 | | قامتدتانم هنا ء.تأىدهراث آهدنع ىأر نا جءنيفىدتهاةلالضاان ء.دصذى رولا باءسابهضراع

 كوالا ر طف !اىلع ىراطلالضكلذ نال ةرطغا|ىل ءدأوب دولوم لك بو هياء هللا ىلص هلوق كلذ ىفاش الو

 داق ثوأ ةداعس نم هن ار يصر ىل !ءدلوب لاَ كراءملا نبا حرم هنواسيأاريص, ةهواتسوأ ةدا اع-سنمدولوملا

 |هل اهقر 5 لءقور ةكلا ىلع دلو ارذاكربست هنا ءنمو مالسالاةر طقىلءدلو 0

 4 1 او اءاورأ تاكد ةمالس لل ممدلون دولوم لكن أ اذءمنأحصالاو هريغهعم دبع ناو هنرارقالاو ىلاعت
 ذهوانيندلا ءاك-أ ىف امهعمت ,فامه كح هراء ىرحنبرؤاك اناكناو ةرخآلاو وأم ,ددلا ماكحأ ف هءلعرت رجس | سم

 : زاخو هنهل

 طقمنا هنألا نا لماملاوالوسر ثع رت ىتح نيب ذعمانكامو ىلاعت هلوقل هاا هنا الاواربةصتام نو
 | ك-رخأ تاو ىلاعت لاقاك لهاح لعتلا لبق هاف لحفل اب ماتب نأد ديال نكمل وقل اب هلو ماو مالسالا كومق ىلع

 أل
 ا ا ناكنأد- ءد لءفااب اين اه + هر راصقيد_ ملأ« .طعب نم هل بسه ادد نغأ .ثنولعتال تاه كل

 [4تند هناسدعو هنارم منيو هنادو موالاة هو 0 . ان ا ءااو هل من مودوقلاب

 ا



 اا/ا و َءماده (4.آلاهذهتمأرقدنع نيمأت ااءاعدلابعادت ءالا نمهلوق) اممئشب ف صرللا |

 هن ىذهقد ن م ءأاهقرعصتو اعرشه_:ع ىحمترداظلاهفرمصت ذا طابوارهاظنيفرصت ه-ةلخ ىىلاعت هللنآن |

 نال هيل اكلت عؤدال نكمل عب ةىاذدو ىممنانطاسدلاو رهان اورخ آلاو لو الاوهوة رقد هقاتكَو
 نس هوهو تاحاصلا نإ ملمع ن نمهوىلاءتهلوق ةقاقلا موضي رفوام طح» دوا هعفد ىذلا هناو هنرك دامأ|

 لقعل اد ذعر ظرهاع ةرسقد كا هزهدروصت :عيردمز "اكو قياس |ىلوقدن هذا ءامضدالو ام اطاقإ *الؤ

 اذ_هونآرقلا فريثك انذهل؛ موهريغبوث ذب بقاعت نأ اظااو هتان_بحرحأ نم صني نأ منهملالاةذزملا

 ريغف ْئْد ا عضو هناب نو ريثكهمسفدقو «:مالنذ هله هال ناكأ لاخلا ىلءرداقىلا.«:هللان أ ىل# لد اس

 اميقع ردوذو يمنا ىلاعت أمد ها لعل مس هنا لوةيفرم غلاك م ىف فرمصتلاب هرسفد نفعا هع_ضوم ْ

 نمهنماقاع فصول اا هنال هن ىلا ءّتهغ- صو اهم ةةياللظلا ايفو داسعلالاءذال اةلاح ىلا هتهثوكو هترك ذإ ٌ

 ىلع .ل ك<النأ ىل !مج هيأ ل | َء اوس عمم همثو ل ةأممم ىدد فصو) ةاهتاوذالم ملا ءؤأ ناخاممرةلاغف ارنا ٠

 زوالا عرمأب .اليلاتودو قالا ماسر لةولاعت هلوةبدرو هلا ب ةدئافالف مقاول هنال ىحلابالاهمصخأ ا

 لِمَ م-ماءءاعدنو كيف ثم _ْضق ثود كل د :٠ مها هاع هان عم نأ مع ردأو هريغورصص + ١ نين قرفالوهيءاعذلا]|

 ءاعدلابءاد- ةعالا نه هانا ةقاطالامىلاانأطخأوأ اندست تا اند خا اوتالانير ىف مهضمب لوقاذه نم بد رقوأأ|

 ىفىذلا نايدرو نهد هنأ للا انه ف ءاو ىف هفالذ تاعق دة لاقل .:هللانأل ةيآلاه ل هةءارق دنع نيمأتلا

 رهاطودو ىم ا ملام :لاقىلا.ء: هنأ نه

 ىسفن ىلع تمرح انهم نانا داكو ْك_..فنىفامملءأالو ىسفن فام بعت فاك 11 اننا نهناك ت انرداعإ ||

 هما ال هزاو- رهظدالف هرقل. اةمال ل_2ىفهقالطاامأأمر < ؟:.ب «ةاءحو هل ةءدافأ اي ىلوالا كوه 3

 ةدارادنهسمخلوقىف ىلا«: هياعتاذلا قالطاحصدق تاقناف ىلا هز هللا ىلءةلاك ىثث سن |ةقيقحأ

 امهلثماول ا مالت 8ع امهاثمسفنلاو هللا بن»-ىتط ,رذام ىلا هد ارق ىف بنجلاوهلالاتاذىفكلذر لتقأ

 ه:فنوكراعا طد رفَءااذارمالا هيدار 1 :لاامأو هتمأ| ثودا مب ذرامشا الذ هّممْيَم د: ئذا|تاذنالا

 منتمأف ثودملاو سفنتل ابر عشت اهنأاف سفن الاامأو هتقيةساس:كاندرب هلال ءةرهاظةنب رقدظظغاي ناسي :الافأ|

 اَمةيقحري غىلاعت هة>-قابمدارألان | ىلع ه هرذ اطةت:رقوهذاةلد اةمازي- ىفالاىلاعتو هناك هي .اءاهقالطا ظ

 ىلا٠:كلدلت وأ اةةءاذ سفن  كمرلامتهلوةلو هد ماها ىلا ه4 ءاعاهتالطا فاضنأو اهنمرداءتءامو

 9 مدن ىلع هللا ىل_ص ىسعل عار كس هذ قام ءأالو لءؤءاملءلا ضعب غاب ةاواريبك اوللع كلذ نءهللا | أ

 وذو هأ ْك_:ةولذ ىفام ل ءأالوداذعمر اصفر هضاأعقومر هاظلاعقوأ م ايفام لعأ الو لصالاو لو هيلعوأ

 0 به ئاعدو هيلع رع نمرألناو مهد اهلل ذ ل هأت ف هنر 1 ذاادب م هنأالا فاك: يق ناكناوأ

 سنت :الا ظذ> ةاعارع ىلع لاملارئاس قافتال لملك ىهيلععمج اد دو .لعو_عرغب تشكل (امرحمأ

 كرشلاناىلاءتلاق ل ]رشا اءالعأواوضعب وأ هاه ىف عقيد قل |او لاومالافلوةءاات ضارعالاف باننالاف

 ىلع ىماعملا <. لمس نوملاظااه- > زورذا كحل اوىلاهتلاد تايآلارثك ىرظلاب دازخاومو مظعزللا

 مهذخأ اذاى ملا ظال ىلميلهللاناا ضي اورو ةعامق اموتاماظرلفلا ناذهشأ|ىوز زو اهعاون[فالتخا|| |

 ه-.خالةماظظمهدزعتن اكن ميرال ىوزو ةماط ىهو ىرتلاذخأ اذا رذخأ كل ذكوأر قم هدتافيأ|

 نع تانج م اطلت هب 0 ا ع هناتاهنم هالحت ةءلق| تا

َْ 

 ىلا ع:ةلثاىلءلياد(ن طاسلاورداظن او هلوغ ة)ىلاءت 4 ,ضةءلظا انالءاضنلا نم ه(هنى ضب هلوق) ع هرشإظا | نغىأ (هذعو مب هلو 1

 كاتازطولاءؤالا سة ناللاءذالا واخ ىلا هت هناهد ن م ىذلافم اعْفأس 0 مهاعذأى ا هلامفأ نمىذلا ثاىأ (اهتاوذالهلوق) نيؤرصتا

 ىأ(عيجلاف من لادا ١

 نوك نأ ساقلاناكو

 ندع ءمحلاق نيم ||

 ه- والو ءاعدلاب ءادتعالا

 ىل-ع كلذ ضءعبل ارصقل

 الامحلا اند ائنالاتسر
 تود:لاوام د هباذل ةقاط

 هلوق) لكلا نيمأتلا
 نمناكثء.دردا امو هو

 خيشلاةرامع (ةلداقملابا
 ١ ههرضقو د ريشأا

 قال_طازاودث.د_لا
 ىلاسعت هللا ىل-ع ضغذ |

 وهوةلكاش ااه-وريغىلع

 مامال اد !ء.تكح حيمصلا

 مر بتك ليا دينيءرحلا
 مرد وذعرلاهسفنىلع

 هكاشمدأب اعداو سفن هللا

 كوقو فاك.ت هر ريدة

 قاطتالاونا ىفاعاالدأ ||
 هلوقك هاك انثمالا هءلع

 الو ى سفن ىنام له:ىلاسعت

 حم كرب غم فن ىفام ءأ

 ضعب مجو لك« بلالاق نك

 نياو-ةلا ن نين نيقةدلا

 تايزعماط سفنل | لاَ

 هقالطا عصر اذدو تاذلا

 مسحلاوهاك اشمرغدغن

 الا 1

 هلوق) تبتنا ةلك انثم

 مب لظا اىأ(هتلم-و

 ه-؟ر عد تآ؟>ىأامر ص

 ءآوسه_ذم كتمن مو لع

 كاتم انا تا

 ريس سوس و ها 00 اولاق س اذا نهثور

 حرطفم# ”ايسنمزخأ هيلعام ىذعقي نأ لبق هتانسح تينف اذاف هنانسح نها ذهو هتانسح نم اذه ذخأيفا ذه لامذخأ اذ

 ىيدرش هدأ هضرأ ىف هللا ىصع: نأ ب حا دةفءاقما|.ملاظالاعد نه مال ءاونالصلاهءلع ماو راتنلاف سلم



 ايفر لاقل نءمزنتىأ (هسد_ةتىلاء:ىمسفهلوق) ىوانلاءركذهضءءو دا مسراود_عاساذلا اهأا ىفاكهيلع ثحلاةدانزو
 ىف نال ىلءىوانم ا عشا اةرادعو ل_هأيلف س دقت اهرباشمىأ عنماه-:مباشارهاظا |ناك ومد_ىلا قة ىف عونملا مافلاىأ ه-ةمباشأ

 اوأدملاةزوا هنالهذعتءااءو تسد -ةتىأ ىمفن ىلع مظل تءنمىأ تمرح
 اهيةيثملابناحقالمءّدسمث أك ام هدثملا بناح ف لمعتس !مهذع عاندمال فاعرش .ذع ىهماسع فاكملاز رعت هزع ههْرَْت همس ةرعرت هدر هم

 ةراعتساوهف مرحلاكى تحف اهدالاكوريغل كلم ف فرسصتل

 ةعل هلوق) لءفلا هنم شام ىن»ملاا 1مم مرفلا هزنتالراهتدساىأجلا لمعتساع هلوقو ها ىئبطلاهركذةاكاش هوك لهّتحي وهغلاملل
 'لوقاذه (لاهنمروصتءوهلل.ةوهلوق) ىرغخربش ها دملاةزواوأ ق-ريغبريغل اكلم فرصتا ؛اعرو (هل<ربغ فئثلاعضو
 (ىفةغل املا ىذملانأ مهويف ةغلاسملا غيصن هال للة نأف (ديبللمالظبانأاموهلوق) 1١٠7٠١ ىتيخربشلا يشل حرش فاك ةلزنعم لا
 نهوهال هنرثكو لسا
 ة1_ءنمباوملاف ل

 ىشو هةرصأ اهذه ناهحوأ

 ةءسا] قا دق لاعف ةغيص
 ىأ مالظ. هلونذ رامتك
 ىفأ كل دومظلل بوسع

 ناو هنابوول_صأ نم هل
 ىقهءءعج نآلاةرثذ ال ناك

 ود ىدلا دينعلاةل_:اقم

 هلوق هدهرب وةرثك ع دج

 ملاعبو.غا امال-ع ىلاع5

 ىقىلأق ُتي>بيغلا
 فو عهلاب ةغلاما كوالا
 لعافلا مسا ةئيص يناثلا
 لعفلا _دأ ىلءةلادلا
 ةعياسسص ناب ود _-اولاي

 هتافص ىفاهربغو ةغلامملا
 تانءثالا قءاوس لاعت
 كلذىلع ىف فاىردفق

 مث تاب ضير: هنأبو
 هالو نهدرنعأل امال
 مه ضعت لاقورو_لا

 تغلي ىلا هللا تاغ .ص

 ف.ستاول_ةلاكتااهباغ

 هايفنفام.ظعناك ملظااب

 اًياث ناكول هتمظعد-ىلع

 ة.تاذلاةماعل ا هتحريلاة.سنل انهنمليلقل انكل مظل !لصأ ىفندارأوأ

 |نوءاوصالالاقدقو ف راك-:لاة#فب رقد لداعضوال ن كا اعاسجاءاسنل | نماذكو روكذلا نءءاقرالاو رارحالا

 اوف ىوامهوانديساننلاو ىمانالاو نك الاومضاوفءابنلاك ثانالاو أ لاح رلاكروك ذل باطخنا صخنا
 |مرفلانم (تمرحىفا) فرءوأةنبرقد لباه_ذوءاسنا!لواذتيالهناهمشالاو فالخ نينمؤ اأو نيإسملا
 اةقلودو (مظلا) مدءاا قة ىف عونمااهتوباش اا عر لظلا نعدسدةةىلاعت ىعدفعنالاةغلودو
 ىق-ف فرسهتااوهذا ىلا هز هءاء هزل( عسال تس دعو هذع تدا اعتىأ (ى.سفن ىلع) هل ةريغقئذاا عضو
 نيكلاملاقاضىذلاود لب هعمد_>ال حالو كا مالذا لانا هلاكو د_هلاةز راح وأ قدري غب ريدغل

 ىلع هلع بترث ق>الوه.ةعتتهءمك احالف ل_>أو موسودود_لا مهد_>-واهمم يلع لضفتر مك المأو

 هنكما ه-خمر وصتموه له ل.قور ىيجلالوقوه ىلا هذ هلع افا اةلا هسا نم رك ذاموا ريمك اؤاع كلذ نع

 حدمت ال مكحلاوديبعلل ملاطىأ مالظب انأامو ىلاهت هلوق ىف هيفذ حد ىلاعت هنالهذءادزنتو ه:هالد ع هز ءذءال

 ص ملظا تمرح هلوق اضيأو هيْئزّع_باتامر>ارظنتالهناند_ةول ىعالا نأ ىرئالاه_ذمجسداسعالا

 تعءنملاقولا .مدآ نأ ىرتالا هلدذ ىلءردةءاسم سفن مكحلاعزعاسعاو هم ىدغن تعز ىفأهتةيقح ىدفن
 ا تاّكلالهألهلوقد هئاوحال ارحأ: .مةلم اهمهدامع لماع ا هنو يناضنأ و هنئز يساءاودل ادوءص نم ىوسفت

 اضرأوءارحالا طه: عمد رحأ: ملاوءاشأ نم هيتوأ ىلضذ كل ذف لاوالاولاو أشكر وجأن مك :إظ لد

 هلحدهآانزلل لحفلا كرب نأ اكه_:ءزهلاو هتاا دهسا عمدكر ثنمحدمأ هيلعةردةلاو هناكماعم لظاا كرت
 ةقيق»>نأررة:اس1هرقأو نيحراشلاضء.هلة: تاودب دسريغودو ىسمتن اهل نينعلاو ىصخلا كرث نم فافعلاب
 ىفدأهل نملك مز<اذطرظنلاعمود_ىلاةز وا وأ ريغلا كام ىف فرصتل ايل_<تري_غىئذلاءضو لالا
 هناوهس هزمهروصت يدمن اكو هل <ريغ ىف ىلاءّ هفرصت نمىثعوةو ل ةعتمالذا ىلا عت هيل هّدل [يصس ار ةريصب

 عون همااك-ا نوكر خيل هتيضقا هتقباطم مدع ثيح نمهسفنو ىل*ول لفعل ادنعل ظوهاةهرششب ىلاهتو

 نمسجتحاانعباعو طوقسا اهءاغف ا رحه-:«هروصةىوعدناتلّوالاب هنسفاذاام نالخلامد>ا

 مههالع اوهذعهداعرح ز هيدومة1| ىداعل | تاطخلا |ةرضق ىل عج راها ذه تار ه:مهسفن عذمو هيفني حدقلا

 هركشال ةغالبلا بيل اسأن مناد ناده و ع نطل تك مشأ نئادح ىلءوهذ والا مويلغهعاذتماب

 ليءاعسلادوء_ص نمىسفت تعنمىدآلاو رصدأال ىعالا لوق ىلع هسايقعنّدمافعسطلا د_ماح لكالا

 | ىسفن ىلع ظاات مرح ىباىل هد هلو فالذ و وفاسفس ض#نيتلاعاا نيتاه نمالك نافام م هءامن اتش

 قاي_سلااذهن ا حضتافاوملاظتال_ىاعت هلوقلام_وباطو مم امر كدب هتاعحو ىلا هذ هلودا هنأطو ىذل
 | فراعتملاهان«مريغب مظل اررسفو امهتدب ايفاذت مهف نم ناوىلا هت هيلع ظل اهل اعسىفاذم ال هنأوةغالملا هباغ
 |تاحامه-ضعب تدار سفن هنافكلذ لمأتفهمشأ نان ذلابههااكتاكالا اولا ة>!١ىندأ«ءالاك ناك

 انآ
 .عمئأهسفنعمىأهعملومفملا ىلع سفن بسن (هسفنو ىلخولهلوة) عضو ىلءافطءعؤرلاب (دملاةز واع وأ هلوق) ىيخربش ها ريثك
 هريغ بو ذناسنالادقامك ىلامتهنمعقاولائذلا ةقباطممدعىأ (هنيضفا هتقباطم مدع ي> نم هلوق) جرا لا دلرظخأ | عطق
  ةيضقىلع جر ىأ (خلاةرْضق ىلع جراخ هلوق) موذا اذكه هريغ بون ذب بقامرال هنا يل ةءلاناف لعل ه <ها1ىأ ل قعل اهيَسَعل

 [ءاوفاسةسىلءريسف:فطع (وذاوهلوق) اذه لءفب حمستال ىسفن ئثنم » ريغعنم ماقم فلو ةبتاسنالات اى رئالأ ىداعلا باطما
 ّْ ها همشأن اي طاسملاكتاكفراعتملاءانمعلظل اسف اب ىأ (الاوهلوق) ثدملاا ذه ام فال هيفةدئافال هنالاوغل ناك



 هع نقل د د”

 نالفاسنتعون ىقويملاو ىذمركدلاةءاو رنين نكن ضرالاو تا ايوسأا نيدامالم جيستلا عمت همتحااذا ١

 اهنأ فدجلاماةمموةءزبك أهللانأ تدافأ مال قم. اد :او رنيدوام مدد الو كالذ ىلعد دأب زضرالاو ت اوما 1

 1| سن هذذغل امال لدغ ةعاسجلاةال_صريخى هلافامريظت هنري أرح. كَ ابنا فلاتهانط لل ا

 لوا ::كللذ ربا ظذ قو فأد اميفوأندوهو ةمعل عج دعم .ودياعأو "يل ءمورمصقو دءءادمعو ا 1

 9 داف:ساممرهلالا مذ ىف لاقت دجلاو هلبا ناهس ديرم_ك أهتيارهتلاالا هلال رادلاا ذكو كاستل اةداو رىفو (ا قيما اررفوهرق)

 كلذ تن دحلاهنم لّضفأ هتادملانا ل.ةاموراكذال اًلضفأى دوةر وه مهربت ؛كاهلئاضنفشاالاهلاالامأ اضدأ نيتماك 1| نمت اهلضف م 85

 تاسقاءلا نماهنأ ال اكل ذ نكنك لولواضد أ نكالاه نلئاضةفربك | هتلامأو ل-ضاةلا ف تسلا اد ام لهن زم هيف لو طغم نم 5و اد

 هسيئأو قطصملا س ءاد (رذىلأن نعهلوق) « نو رشءااوع-دارلا ث يداه ىربوش هدأ المأريتوااوأ كبر دنعريخ ىدىتااتاملاصلا

 نكسا|نب تدز>وأ دا ةدح نب 58 بد:>مالسالا عمدار ىلوم اب ىف +1 ناىلا ىول اا قناع ىة» ارمشتالا اينالان ءىلث#ملا

 ىر اذ-ةءاارير هسقأو يي جي ل ع ل ل ل سس
 هك دع ةقررك نءاهصاخ اميفاط دب ل - وزعهللا نم (هسفث مث .5) هدصاةملءثباطق ءاعرمسهضارغأ لد ظ

 كا مدا ةزافغلا امتي زوايندلا فراعز نع ضار ءالاعماملا عاوةرخآلاىلاهءااقوه- ءاقاهح وتم هاةع ماأو هطض#

 م 1 1 هللا اطل ٠ نمودافلا ااواباط لا قر نم 0 الا ةةماوانانت-اوالمقوألوة عرش بادحا ا دو

 انف ها 1و تعادلا نأىلا ةذملام ناب مهاومأو مو سفن أنيماا نع ىرتشاقا نامت تاق اي هانم ل

 أك نوذ 2 لا ىقاءرم || هللاوهتلاتاضرمءاغتب اهسغأ 0 :ل| نمو ىلا «تلافو مظعاا اًروفلاو هكالذو هب مدا, ىذلا عش
 ل اخ 0 ا ُتيدح فو نيىملا نارسدناو »الذال ةماعلا موب مهيلهأو مه سفن اورسسنيذلانيممادأ تا لقدامها اب فور

 ؟ للان مكسفنأ او رت ثا شد رقرشءماي لاق نيد رقالا كئرعش ءر ةناوىلاعت كو لزتانارومش ل نزتقا
 2 ةيورلابا 55 م مدرغ_غو4-: د1 ةمعلو فان هادع ىد ؛ وبلطاادءعى ءلءالذل_:ملاق م ارشىلاءت هللا نم كن ءىنغأال

 رخآ ضءر ىو عراضالا

 ىذاأا ظفلد ىو رام.ف 1

 هركدرلاح هلوق) هأ

 ولأ ناكو 606 احرد_:م

 ثرد_هلاانرءثدحاذا

 هدأ هتتكر ىلع 0

 ضراعتالو رون ةال هلاوةز :-موصلاو ضرالاوءام 1 |نيبام' ال
 1 2 : : ى 1 5 ىذمرتلاةداو روةقباس سلال بسهدياور نيب

 عار هوامش دملاو نازيما ف صن جستل انوك ناله ذد
 واصضص -3) ناكل ا نيدأم ل 00 -ا اذاامهنأ ىف ا:ءالف لكدار ةئاراءت

 دقود_ىىءاعج (د..ىك |

 ىف عوج كلام با ملفت
 "الءالهنأت دانأ ة ناش ااوضرالاو تاووسلان يرام ”العهد-و ريمكتلا تأت دانأ كوالا

 لاقف نبت د ممسمأ | معمالا كلذ

 ديعأو دعم. جديع ءدامع ١ هدايزيربسأ مهيرمخ اف ىفاثلا لسو هيلع هللا ىل_مربخأوأ نيلماعلا فالتخأب فات ب كلذ ناب باحد قوءيلا

 ناكوهللا نههس فن ىرتش اد ةؤةرمىن اء مح وتل تاس هصأاذالأت نهى طرأ ارخناو ىناربال | جرخأو

 ء ياس بع (وأ) هدازوىتس+لا,زوفااب لفك. هوهداءسو قد عىلا لبآ عسب نم بعافرانان هاقيتعهمون رخ رح آنه

 (اهقدوم)ذئنيحوهفهناو يشراثشاو ه«ضارغا موه م نماوع وغدو اهيدرب عفاف د تاطوشلا نمهسفن عاب

 لوصأ نم ميظع ل_صأو هدو ايما باخلا فر ةكوباذعلا ب م نءههيفاهعتوأ اعاهك. اههىأ

 ىلءل.نا.ءالارطش ىهانررقامرا تعا نيدلا ضامن ىلع ل ندا دعو نم تاموم ىلعهلا تال ءالسالا

 : دملاو نازياافسن عدستل !!ىدمرتال هنا اور فواهةءومواهةةعمىفو ريما! ىفهانر رقامراءتعابههج نيدلا

 ت«انيعم

 بدم عج ههسعسيع

 ا|رم- ك [للاوهتلا نادعسو وسم الهباو رفوربصلا ف صن موصااو ضرالاوءام-أ| نيدام“ لعرب. ىتلا ىاغتل

كيع ةديعمءادويعمدياعأ
 

 نادنعو ناد.ع كاذك
 .ءو تادوع كاد هر الظن فكل اعد هربا مم سو ةج ردا ريشعو ع.سربظو هد ردو

 نادد_ماوادءعلا لاذع ورع او عبارلا ,دملا# 1 اقم ا ل 1 اترك أ
 اناام هس دتنأ . عد ٍ ى* خلا نعىور هنأ هنعانبو رىأ(هيورباوف باليه دع قاري نروراتت اهنا |
 ىلاهت( هنأ رن ع) 5 ورب ىتاأىب مو ةمسدقلا ثر داحالا ةلج اح ردنم هنوك لاحق أ راع 50 راعهللا ىلص|]]

 فوخأ» ايف رانهودو هلوق) || , ه-ئااثددد-ثدو ه-ءأو ًارسكيثا ديعوءامأ !فرفتوو كو وهلوأع طبت د دعو 000 (ىدايعايلاف) أ
 )ملا لوا هش كالذرلا اافز

 ىدي*رشا انما اهرا ع

 سنا ىآلا هلو ةةلالدأ هدارأا ع نك ىئنالاورملا لوائترفثاسنالاةناودو ) نيمملا جنو كرو ١

 نم مهلك لها !ىوذلال_هاثام اعنوك.نأز وح ىواةم» ءلالاقوز.هعااو ىوقتلاب قاءتو فيلكا! ىف مهيواستا نياق امئلاميجكتس

 ةنال هناكما ىلءالو مهنمر رولا ىلع ف قو بال مهوحت باطدللا ه>وتو كذجو هلوةىفاجر دنمانوطمةكئالما ركذ ثوك» : و ةكءال اع ءاا

 اصوصخ هنو دام-هت داراىلعلد_ةكال1|تود ع نملاو سنالاب أنام حد هنال ث 2 ه فو ها ربدَعَمااو ضرفلا ل“ 5900 ءلاك

 ديعبلاةلزتمهلالب زتتسيرقلا هىداثب دقو ديعملا ءادذل عضرعادن فرحان و دمعد موية كاذب لهو ماعطلاو لال_ضل |لهأ نماوسدا هك الااو

 هسيلاوعد_ا.ءانتءاللوأة مب ءظءلارومالا كل نءنولذاغمهنافانه[ك«ةافغارأد رولا لمح نمءءاابرقأوهو هناا و برايك هتمظلامأ
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 الاسلام رم هارب هااىأ (هلال هلوذ) مهذيافمدوناك ثن ةملاةمعت نه سياوثلاثل | عونا اووف هللاوعاط ىل ءريدع هلو ىل ع

 ”لءلمتشموهناءئالازن-هنالثاو. مل انءصخأنانالكتاعاطا|نماهريغ 18 ىلءراباعهلامتشاللاق كلذلرءزح
 ا ا ل ا هلوق)ريغىلعو داوردلا

 ىأ (عفشممفاشنآرقلا
 لسءامو) هبلع نأ
 هنلءعنل نا ىأ(قدصم

 هدأق هدامإهمدق نم أوق)

 هءارو هلعح نموهذ1لاىلا

 | ليقو هماقءمىأربس لف سن عوسلار ثيدحلا اذه ف ىذمرتا و دا ةياور قوريمل ارهشن ا ضهزرهش ىعس |

 ١ "ةالصا ف الذ قركوه ىذلاءايضااب هزعرسعمأ فاك كالذاقناعالا فصنرويطلا ف رمام هدف ىناب

 أ ره_ثملاهءلعءازملاىلاعتهيلوتم وتادامعلا نم زي غنودللا عت هللاىلا «تاضاب اهيلعّراّتما امل هنابو ررقت
 ظ | ةيفصت نم يفئاضبأ ر وأو اهنماو أ هنوكب ايلعزيمتبنا َع ديالفا وتب اهنلاكملا وةمظعلا نههغولب
 | اوضاناكرا.تعالا اذ مفةالصا| ىف سلا, بويغااهءلاطم نعاطعناملاتازودكما | نماهرييطتو سفنا|
 2 ا 8 9 2 . (رانااىلاءاغق ف4س.ءئد ًأريثك حرص نيد>راشلا ضء. تن أر مءايض هنوكراوبلع هراثباوا «مثيبرب املا ةمكح تخت اذرونأو امن

 1 0 لدواز وت ةالصلاو ءايضريصا|لم-ّل تلقناف هل_صاحام لاّةؤرما م نسما هنافهنأ عمةداب ورك ذاس# ىشوةل- اما نم لدانو

 اارونرمتل اوءايض س ءنلا له-ىذلاوهلدأ ديرونلا نم غلب اومظءاءايض) 'نأ لقام قرغلاتلققرذامرث» هنمو ةدناكملاو ةرباكاأ

 | در وأو خابأ مءالا ىف نال مهثام_كب ل-ةبّلو مهزودب هللا بهذ «ةلاقاذ_طوه_ذءارون مظ أو معأ ىدو ةلدحلا فاك:اذا لام

 | هئامضب ل ةدطراهب ردوني ضرالا ت ةرشأو اهوا ضالواعووض ل_ة.لرضرالاوتاوعباارون لاهل 2|( نالوب لعصر يندّوحاو
 1 ءوضلاو اراهنو الرا هنالمع أوم انالءىذم لة. لو ضرال اوتاوعملارو:ههللاىنءلانابلوالا نع برحأو ن'اكفهداكو هب رك-هاذا

 ا اهزؤوضالةادحلارون ل -ةدناافرعو ةغاةداءلاوامهاهأةباد_دانهروتيدارملااضدأو ساب اراهثالا سدأ
 | فصولاككوضلا نار ىناثلا نءورون نمهلا-فارون هل هللا له عل نمو رولا ىلا تاماظأ | نممهد رع هنهو
 || ةيمسملا نع هزنم هب نل ل ءاك دقو ين للارونامأو قول ل! صقار وئلاوه ٠«لاجات#اورونلاىلعدئازلا
 ألا قرشأواذا| ميرلدعوأ ه:كئالمرونب تقرشأو ىنءملانأ لمت وهبءىضددئاز ىنعمىلا جاتحال ةيضرعااو
 | ةكتالا أرون نم مزمل الو لمحلا ك دنا اكتكدناو تةفشتو تعد هت هل ىل<انروطل | لء> ىلع قرش أ اما يا
 | تاعاطا | نم اهريغ ىلعو ماع هل فىشالا ممم ص خأ هنالارون ىدوءا.ضرب_ههأ |ل_ءجاغاو :وضا|لد_ءااو

 هذان مد سكب تآرقلا

 ىيضربد ها هرهظءارو

 كلدةستهيف (عزانتلا
 هبوأ لاوعدد_2ىل_ع

 و كناعل د2 نو

 (حلاودغيسانلا لك هلوق)
 ءاغلاو ل#تودغب سانلا لك
 هيلي صفت مثاءاهلو_ةىف

 | ا هنالو «ىلوأر وذل! نمص*الاءايضا | ناكف ةء_ضما أ نعو ةعاطأ ا ىلع سفنلا س»ودذأ كل ديه -ةاءتوأ

 ١ أاورمصا-1انرماب نو دوم ءٌءأ مه ذا ه- وى اءت ناقو مهالاق مهالل مدغتلافذالصلاو ريملاباو:يعتساو لاق لاعت

 ْ |اغاىلاهةلاقو ربصا| نمءاطع عسوأوريص! | نماريسدحأ ىطعأ ام لسو هياع ثلا ىلص لاقواولصا-1لة.ملو |

 1 أو هو هبطاناى هقاعتش اىلع مااكءاارم ( نآرقل او) ى-ت |هرمغا كل ذدرب لو باى حري, مهرحأ نوربا أ افوب |

 ١ ايفل: ىاافقاوللا ك|تىف(كاذح) هنمةروسرهةأءزاعالا لسو «.1«هللا لص د# ىلع لزنملا ظةالاانه |
 " |نمءفاعتيا#و هرا ولابتي دتهاو هرغاوأ .جتاثتهءاناطارعأ اتا.ةعقونازملا دن ءوربتل اكهنع ١

 فوذحم | د .مريخ ع او

 هللانههسفنعئابو وهف ىأ

 ءاق امر ه5 1 رك أدتمااو

 ةلداما عملا ,ءاز_بل
2 

 | تضرءأوأ ءيهاون نمئثةرغتض+> نافقاولا كلت ف (كيلعهجوأ) لاوحالا ف اشو قالخالاىل اهم |
 الإ ل -ابو عفشم عفاش نآرقل! ثي دح ف كلذ دو هيلعهلناىلصراش' اكقوةملاب>حاو نمهلاعما.تلانعأ ا

 ل تح املا ق كيمو أكل ل,ةورا.ل|ىلاءافقىف عيده ءارو هله نموةنولا ىلاهداق همام هم دقن مد مم || ن2 فرص ةهدارلاو
 وهامنآرغلا ن«لزننوىلاهتهلوقنم سدت ةماذهر عزا ادنءع_برملا هنالةيمكلا عئاقولاوة-بع دلل 1 0
 ماققنآرةءاد_-أسااحام فال! ضعب لاق م نمو اراك دل نيااظا ا ديزبالو نينمؤلل روعاف-ش يه:ه3ق ءافلاودو دس

 ىل_ص هنأ هدد نع هنأ نع -عشنبو رعكورو هءال هذدالت رس ذأاماو م.درب ناامأ لباسملاس دع ظ هر انا / . 0-50 3 5 5 لوو | م رت
 وأه قل عئاسف هلوق نه

 نافاهك.اهه ىأاهةبوم

 اريخ دجواربسخ لع
 راالا نءاهةّتءمدو ك.ف

 ارش ىوسا ارثل -عّناو

 0 لوةيفامه هل لثم.ذهرهأ فاا>ة هلى دق ل_> رلى فال رةما.ةاامونآرتل ا!لئعلاق 0 سو هياء هللا

 ا |لازبا ةىعاط كرو يصعد بكر و ىذثأرفميضو ىد و 1-> ى ذه ل ماحس مق ىابأ ه_:1ج دق تراب

 ا [ل-رلا كنب ولاقرانا !ىور عم ىلع هيك ىتدعهل-رباقهدخ افهم اشدهل لافت ىتد . 090000

 | ىضث ارف نعو ىدو د -ظذح لم احربذن ىاي |ءتلجدق برايلو قرف هنود امص خدل ل *مرف هل دق ناك ملاصلا

 ىت> هل رب اقم هبه ذ_خأيف هن ناش هلل .ةر ىح جمحلاب هل فلة: لازب اق ىقءاط عس.تاو ىتيصءمبنت-او
 ا | قايعاسركمت و عصد ىأ ( ودغي سانا! لك ) راس اك قسد وكلملا جان هيلعدممد وقريتدالا ةل> 5 دارأوأ ا هةروسهنوكيق
 ا - 2 هسا رقد ءارشلا ع-مملاب

 ايندلا لرب نمدارملاةىرتشاانم حهداسغاق ت:ءالاذإاهقيمو هلوك
 0 ليص# ىرد ءاوردخالا رب د

 يخش ر وشوئىواذم ها اهكاه٠نوكرفةرخآلاب 0 ىرت_شاا,ندلارث اودرحألا كرت نمواهةةءمنوكمف اندلاب هنرنمهسفت
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 ىلءف طع (دادعت الاو هلوق) لا هب اعل همس أ (ثوكم ةهلوذ) لدءديز وف ىفةثالثااه-والا ىأروت ىف ىأرمامهيذ ( (هايضالوق) ٠

 1 فن رعتاذه(ةئسااو بات كا|ىلع ١517 تا.ثلاهلوق) هلواع خسنلا ضءب فو( هيلاط» هأوق) لأ: ةدادع:سانمةدامتو ىأص ولدا .

 ةثامثل لعل هبستكر ةيصعملا ىلعربصا!ثافرعضد انساب نكمارب رحنناواءزدلا لأنا اري لوالافريخالا |
 ود دامك ذل تلا , ىداعملا 0 فاانار دشرة دما بشك ةعاطإ |ىلعربسا!تاوةحدأ]

 ةبادطالي 0 قش | اروثد م 2 لزتاله حاصناءايضهنو 5 ىنء«مثا ه:هوروت قرمام هدف( (ءاضلا]

 هنأو قرقما|و فراسعملا» اش رمد جمان بارض رع لارا طضا قداضمىار مسمع قرفوتااوأ َ

 هءاتودادسا|وهماقت 6 نم هناغىلعنوكي ؤلاو -اآلل١ نماويلعبريبامبقاو عو لا.عالا قرطءىذد | َ

 هنوغر» ىلع هذطأوه دودو هيرقوهللا هب < نم لصفاو هنولطع رفاغ داع: ءالوسناو ثأانمصولدنا ا ١

 لقاك ْ
 رفاظلايزافالاربصل ا لمءّدساو # هءلاطب رمأىف د -نملقو

 0 ءلاعم فوقولاو هذ لاو باكا ىلهتايثلاو 4 داو ىنءمىلااحل امسازأم .ءهيذنيؤراعألو ١

 5 ءدن ىلع هللا ىلصبوبأ ىلا هللا ل لاو يركش || هدو ىلعءالءااراهظاهيفانم الفرو دقىلا ىلع ضرتعدالن ا ا

 سه ١! لمح ىذلاو هو ىلا« هأوةهيل ءلدباكر رو :لا نم ىلعأ“ ءامضلانافرعالا س ناله وكام .ضري_ضصااو

 ءايضتاءدد_هاثموهأكه- :مروق 0 إو هرول نمد_ة-هرون نارر ةموهام ممارونر مغلاو ءامض ١

 ساسالاوهريسأا نا ءاهللاو كلذ ةمكح تاق ءربصلا نم لف ةالصا ناك مالو ارون لهجاهتود هنوكلو /

 ىشوءأ ضل عع نأ ب سانا هريغكاهلصأ هن لوك !ذاهريغالوةالص نكي له دوحوالولذالاعالارثا_ هيلع يملا ا

 تادانع ء لضفا مهلوق هيفاذالو مذ ال لد 9 :ملضف|,موكن العدا ذهبو رمقلاو سهشلا فر رقتاماريظن رون 1

 | نمل فق اعيان مهو ةيبإقلاتاداعلا ع نموها ءاوة. ةدملا|تادامعا ا نمسدريصلانالدال_صئانديلا ١

 عفد:ياباو>والاو ء.هنر رقاسعو عرفألة.سذلاب ل_صالاك اهبااةمسن ابا هتالرها داك ةيتدما|تادانعلا

 ْ نمدهأشموهأكقارع ةاض# هنافرو ل! ف الذ قارحا ه.ةءوضا افاضدأو رود اوءايضا ١نيبقرفال هنايلوقلا

 ا ملدوءارنالارثاس ىلعو هرلعوات 2ك هذ ىلع هل | ىلص ىموم ةءد رش ىلا ه3 ف صو اذه ل مورمقلارونوس+ةلاه و

 ١ فصودةناكت او ني_ةدلل ىرك ذوءا._ضوتاقر هاذ داع نفل هت ادةاوالئاق هر عهلوقب ءايضاهتأب

 1 امذالءاء_ضلام مرش ىلع بلاغل أن نكءارونو ىد دا يفةاروتلااذازتأانا ىلاتهلو-قىفو ,ون'مئا.ةاروتلا |||

 لحو زعهلوقب طقفروت اهنا مو هيلع هللا ىلداندسل :همد رش فصو ول ةثالاولال_غالاو راصآلا مظعنمأأ
 مهرص امهنععنصد وجرح ن م نيدلا ىف يلع لحام قاش ا١ثالَت نءادوملا:نيءمساتكو رون هللا نهم ءاحدؤ |

 ءاك ا ماداسواهتاويشو سوف ال هةر ةيظعلا قاثمما نمرب ها اىفناك امافموملع تن اكىتاالالغالاو |

 هدلالىتاا نرامملا عاونأ ىلاونو ةحارلادب زمن مال صا اىفن اكاساوءاءضدن وكن صتخاه_رقهتهدؤاسم

 ةدلوفا هاض<#وهىذلاروذلا دايت صتخااروانهتوكربرةتقافن آرمأك 4 ةيقالاةدسالا ىهلبادءاروأا

 دا ارا نأ ءاعدال جاتكال هنأ ىلعموض' اريصااب دا قانا اا ٠ملاك شالا طقستاذ_موأأ|

 | ريمعتلا لكش اما2 ن كءارعس] !لدي هير تلا 7 متسأ ض دق مو 00 اورفهنحرصمهنالكلذ

 أوهذااهقارحاو تاوهشأ | نءريدلا| فر ماموف هي 0و اننا تاع بذور مناة اقوءارضا اهيفأأ ْ

 هللهنوهش كركي درعلا ذا هيصاعهنعو ىلاعت هللا .عاط ىلعرب_دهنالةقباس |اةثالثل ريصلاعاونأ ىلع ل ءتشم | .
 ىرحاانأو ىلهنافمان_.ماأالا هلمدآ نبا لع لك ىسدقلا عصلا ثن ديلا ءاحمنموامءاعهعزانته_سفنو

 مو هياع هنا ىل_ىثاككلذإو شط ءااو عودا لأ ىلعريصو ىلا ن «هبارشوهماعطو هنو هش كرب هنال هب +

1 

 || هع اونأ لْضذ أواهتاذلوتاوهشلاو تابماانءعوا مداد بئاصلاو وتايمو تادا سلا نحس ا

 ١ ارو هالصلا لح ةمكج ا تلدنان«ر طل ا نص لات هنأ ع مباوأ هنا دمعلا زارباصءان د>و انا -سؤ < هءلعو 1

 ءالءلا عم نوق ةولاو هلو 3

 الو

 ضرتم.ال نأهلوق) رخ

 فدرعت ) رود أ ىل-ع

 هَ اوق) م-هفا ذكهثااث

 رد ل لاو هنأ عم

 لدةءاكشلا ه>وىلءال

 لاقانلرءاعدل ىلا لصوت.

 هلو ذ) نيجارلام رأت نأو

 ) مه.رش ىلعبلاغلان 5

 5 عدنا ضب قو

 هلوذ) اينالا ىأمهحئارش

 نمريسمفلا قناكامأؤ

 ةءارورهاظا | (2اىاشملا

 عَ هدو ماللا نكنأم 1و

 زورو راحهلا ىلعمبلا

 ةلجهتلص ل وصوم مساامو ||

 ئهق ٠ كلعافدت ءلأو ناك

 قع [نو لرر ىمعاناف

 قاشأا نم هلوةواهب قامتم |
 تهد« وهز رانك نام

 هآوةودىدلا لوأ» ما ىلع

 نمت ىو جلا صّدخا

 عود ءا.ضهئوكر ري_صلا

 قا ثااودوهيق ددوىذلا

 سوف هلل هور هادم افمأ|

 قتاك اناوهلوقهلثموزملا

 ا ةءارفامأو خلا السا
 6 ثدو ماللا حت

 نم«هذا ءزئوعدهءلع 32 9

 نم هلوقب قاشاأ نم هلوق ىف
 ؟اهالنسا وذو جلا ديم

 الاهلمدآنءا لعلك هلوق)

 ىزحأ انأو ىل هنافماي_لا
 هءاعطو هنو شكل رن هنال هع

 نابىعقو (ىل+أ نم

 هدها بالو دحأ هاربال نخل عهمال ل قو 2 الالم ى مذددال هنال ل ةف فال> | هلاهاك كاسعالا ناعم هسفنل وسل كاعت هلتفاضاةجو

 . ءلعلات كلذلو برشلاو لك الا|تاوهيشل|اىوقتاءاو تاو هشلا هللا ه_دذعا ناطر اال سو ناف شئاودعلر يةهنال لنقو ءانرلا ع نكدرعنوهأ

 فوطمم(ش :طعلاو عوملاملأ ىلءربصو هلوق) جع ها عوجلاب هن راكاو ةءضفمدلاى ءرمدآنبانهمىر<عناطرشاانا مالسااوءالصلا



]3 

 || ريك [شلاو هللا الا هل االو هلل د_جلاو هللا ت ادعس اععب رأ مااك-ا|نم م ىناطص'ىل ىتو هنا هن انا د <أىوزو ا

 أ هسدلا ل:ءمااكلانم هءاضد رساىر وثلاوافيهضت مااك-اارثك | هللد_جلانأ نو رءاوناكى ذأ

 4 || ثري د ىنامنب رخآلا ةحو نيثالث هلل دما ىفو يس نيس شع طحعو4ت وعلا ريثع هئالءدلان ملكى نأو ِ
 ا نب رخآلاهح و
 1 دجأ دنع نكمل تازيملا ىف اه دءدالدتااالا هلال /نأىدمرئااوكاسلاو ا ءروهشملا «ةأطم |١ 4 هلاالثاب نم 0

 هلا نيضرالاو نهرماعو عم.سلا تاوعسأا نأول د «أىورو مي>رلا نجرلاهللا مس عمْئش لةءالوأأ دجلا نءاباوثرثك أو لضذأ
 ةقاطملا تب د_حىفام هلل ىأ (رون) اهتالاكمو هت ادوصم طورشاةه-ه ءام لا( الصلاو) نوهبتلامةفك ىف هتلاالا هلا الو تازعملا هفكىق

 ىأ(روهلوة) رووهشملا
 خريشلا# رابعجلاو 1 3 اذ

 باي, تهرون ىرخربشاأ
 | كلذفولدعدز عْلَوَق

 نس للاب ىلصن هءاحهنأ هديؤبو 8 هاشءوهاك ايندلا ىفامحاصة-وروذت ىسيذ لك ىلءو نمؤملا

 راونأ هيف قرشتاسونال هملقوربملالظأ لالا طف نيت عكر راولمءادردلاوبأ لاتاك هربةىفوراهئااب هدو
 ىت> هتيلك هللا ىلع لقد و لثاز لك نعضرعد و لغاش لك نماويف غرف تف تتم تان امل راعملا

 نوكي نأ اما هدو[ ةثال-"
 ةغاامم لدءأ | سؤ هل هس

 ةالصلا كيل ابء>دق ىلا .عتهظانا لو ها عهلنا ىلص ذل لب ربح لاق امم ىلا عت هللا ىذر ساءع نبا ا نوكب نأ اماو هد تم اى
 تقدح ىلءلدءرذد انعم

 بو ه_راعدللا ىل_صةناناء> نبا عصف يق طاري هلاىلأو مظل اكلت قد ءايقلا موب هردب نيد ثوكتودوا ادوبأ ْ توك نأاماو فام
 رون هل نكمل الع اذا مل نهوة-هايقلا مولةاكوان اهرب واروت هلت اكاهياع اظذاح نملاةفةال_صلا رذ لءجلوالاىلعف لداع ىدع
 ىف سلا تاومل صا | ىلصن ملأت لسو هيلع هللا ىل_صهنار ظذ د. .ةدانساي ىناريادلاج جرخأو ةاحالو نادربالو م همااض ةالمقلا

 5ك ءلاةل_ءارمقلاكههحو وهمايقلامونءاحو نيئداس هرعز ]وأ قع اللا قربلاظارمصلا قءزاحة عاج | ىلاثلاىل-عو هيدشتلا ف

 ةقاينسو تادهرتهال- صلا ىذمرتلاودأربخ هنمواضدأ اناهرن ى م.تهالمأ|ت لوألا تن دلا نمد فّتسأو دو تادمالبلا عانوا
 ءاثحفلانع ى ماو ىد“ "عملا ن : خودرعتلان هرغ4س مان ا هر و واس رةوانعم 1 قاورو دم بلغ ىلا اىلعو
 | ها هدلقوا اضم

 ة_ها.قلامو امداصل ءذ_ تتواروناهرحأنوكرو هبءاضت_فرونلانا6كباوصا|ىلاىد متو رزكدنلا رك ا

 0 .ءاريخالل

 وأو هيدشتل ا|ىب هغا امهر وك

 ١ الثم مالدعدن لاق

 نءهؤااحو رناربسخ هنمو سوما |هح و ىلا ىذلاعاعشلاةءلوه(تاهربإ اهو دنمواهتحاوةي ا! 11ترقأأ 0 2 ع
 1 اا ا !

 اهالاطصاوا جاالد حوضولاناهربة- هطاقل اهات يعم هنو سعدان دربك ناهرباهطو هد_هحن مجرخ ا 0 نملك
 ١ | | 1 ١ ا (هربقىفو هلوق) تقر ءاك

 باحاق هلام فرع هم نع ة-هانقأ مول لٌ_ساذا هن نو ريااىل عزفت اهيلا عرفت ى -وذد-ترااو 0 كا ْ هلوق)ايندلا ف ىلهفطع

 هلاناهرب ' نوكتفاهب فرمداسقدصتملا عل تاز وح و هناو > قدص ىلع هل نيهارب هناديدتن 5تقد ىلءاةط ءبصتل أب (هماقو

 ةنوكلاهتم عمنتعىذان ملا نال ىد_.ىتملان ا. عا ىلع ل ]دوةح ىهوأ هلام فرمصمنعلئدس الو هلاعىلع (ه<روهلوق)ا ام-اص هدو

 هلذ ا باوثا|نم ه.دلا طر الوم تم قدص ىلعو هناء قدص ىلع هتقدصب ل درسا قف دصآ نذ هدقتعال 1 حيزوام_>اد عر ىأ

 ىلءلاملاى آو هلوقب ىلاعت هللاهحد من -و لج آل الاع ل ذد ام هناعا هحت الولف هيأوث ءاحر عطل أو هلم مايهومح 2 هموم ىلا تاع نزلا

 تيفوتس ا دقورص# نأ نمرثك [ةقدمصل | ل ضْق ىف ثددداحالاو هتنريعذلا ليقو ىلع م٠ طاانو.عطنو همح هلو 'عتفب( ىدهتو هلوق)

 ىلع نو رود وهنآو# هريثكت انأ اًضد :أامفورشع سمانا ىف هرك ذتمدقىذلاى اك قةرثكت هل حاتم ىدهوهز ف الثهيض 'متال

 نيذلا لئمءفلخي و هفئذ نم متةفنأ اموانساضرق هللا ضرب ىذلااذ نم نيقدصتملا ىز<هللانا مهسفنأ كدىأ

 ءاشد نا ف ءاضن هل اود _ه> هثام هل ءذس لك ىف لد 1 نس عيبس تدن أ ةمح لا ؟ هللا سى مهاومأ نوقف

 |اعرتوربصل لت نبو يدلل فارع يأ اورد دل مامن نو نصل نِمكن ملاولاورةسىف مك سام ا

 سر

 إلا ة-رخأ اهبانسرأوءالصلا مقألالد ايل سو هي .!ع هللا ىلص لاق م ن.ءو دومغو هموه عي زتو «<ربو تةثامذخت ١

 1 هلت لاق امفةءارقلاواهدوك“و اهع وكرواهأو تو ماقافهتالصىلعد..لا ظفاحاذااعوفرم ىفاربذ اهحرحأ ا

 : هاضرو ههرق ل<ىلاىأ ل>و زعهللا ىلا ى-ي وم 7 ى-ر واط وءاعسا | ىلا امدهصو ىنةظؤح [كهللا كنانذح 3

 |رئاس لمهشت ىت-اهموع ىلع اهو اد حصن دنامحنباهءاو راك ةاكزلاىأ (ةةدصلاو) أهم-اصل عفْشتؤ

 ١ روةال_-هاار ظنام_مقنيدا: ساب ورام :هودسأ د يزك#ي 1 !قهغلاممر وناهتاذوأةرومموأر وت أ

 57 تاجا 1 5

 ١ هرد تاع> وا سنلاودجأ هاو راك سو «-يلعهللا ىل_صرأت منهو ::ءيوهن رقةياغوهدو هشن4,لءنع



 او نأ قال( هللادج اذادمعل تال كل ذوهلو ة) ىرب وش ها دوقع رذل'ةدارا : ْ ماديعلا |

 لد نبأثي د»نا ىلع نيمدقااو رزملادر >عادر ها اوط نعاهشرم هباهصوصتق مهفريعةوةهد رشا ىلع

 ىلاعت هلل ابذوءث هلي 0 ةالطءمنأز اريماوأ طار صا اوأ ضو ملا د: ءلاةهمايقااىفش'لوسرانأا] |

 )يآ 2ةهتيد 1 اونا ناعسو)ل مه مهاوقأ بت نم ةمالساىلاحتوهنادسهشنا لأ _.ذو مهالضو مهفساغس نهأأ] ١
 هذ_هىأ ةيقوغلاب ) ”الك) ىوارلا ن مش( وأ)ناظفلامهئاراتعاب ةيتهلابو نأ ةلجامهئاراد ءابةيقوفلاب ٠

 دجاذاد_هءءلانالكلذو (ضرالاوتارعدلانيبام) اظفالا اذهىأ ة,دعاايوأ ةغل لكى مست ل+خاوةماكلا ||
 كلذ نا هيدارأ ىلا ءئو هناعس هللا ىلا ضد وفتا| ىلء لم هنا ف:صملالوقو قداس ادا ىن_ءمارضخسمأ]لا

 ههم رت ”داةدعاىأ هللا هيزنتوه ىذلا هللا ناد كا[ ذ ىلا فا صاد ذاق تاذ_سحلا نمهنازيمتالئما شوفت ا ١ ١

 نءدام كلذ ىلع ةدايز هءاوثو هناذ>ت "المقلاطملا لاك انءةءلادلا ف اصوالاو صئانت هلا نمهنق. اءالاع ١

 نازيلل همام نمد+لاب' وثو مبستلا باوث ىهةدايزلا«اهف د مهااناوث هاو «نازيماذا ضرالاو تاوهدلا :

 اهو كشاذه مهني لوق هن عفدنملاا مهين هنررقاع حضي 3 اهويذ 3 لوكا نيظ ذأ نم لك ىلعهلا فا 3

 اهمامهتادار ما لهوهن شاةيثآلا انا ةناور وا مادداوأناتماكلا اره ل هضرالا اوءا. عملا نيدام" العا

 ىلع ءانغالاة عج ىلع ضرالاوتاوهءارك ذ 2 ماله از _هدؤاقام-_مملكوأ اههننامثك الع

 هيآو رفوضرالاو تاوهلا نينام الا مس> وأ ثيحأ درب *ككلذ ىلعباوثل|تادار ماوةبرعلاةداعلا 0

 تازياافصن ع دستلاة قمع ضىرخأ فو ضرالاو تاوم“لاءلمريمكستل او ع. :ىتااوهدساه ناو قاس 0

 ىو هنع اهي باح ا طومقأ س .ءاقأه هلا لت ىدب اح للا نوداطلس ءادتاالا هلاالو مئات تد+حلاو ||

 نازتملا فد.مزهلل | ناهس و نازيبلاءلمهتند ملا ىرخأ فو ضرال ارتاوعسلاءل_ءربك أهللاوةدابز ىرخأ أ 1

 ةناهتان لاا نماهادح اناتلكرخأ ىو امهتددامو ضرالاو تاوعسل اء ل هربك أهئاوهللاالا هلاالو

 لق ثرداحالاه د تزود" دةؤربك أهللاو هللا الا هلال ضرالاو تاوعما | نيدام" ا ةىرخالاو شرعا نود

 هنن د+ ااماربك [هللاو هللاالا هلاالو هلل د لاو هللا ن احس ىهر مااك-! | لضؤأ ىهىااعدرالا تاملك- ااءله

 ا تايثاديمضلافنأهرمسو ةردلا ع نهل_ضفأو مق نازمأا ,ال؟ هنأ ىلع اهاكثي داحالا تقفت ا د و

 نيياسم عسوأ تازيملانالعاوبلسلا نملك [تادأ الاو ص نا ارئاسن ع هي زل حسب هستااولاكملا تاق ا

 اسهيق ت بزر روولفه-ها. قلامول تازيلاع- ضول ثيد->هل لديواءهواعا مرثك أهئاءاق ضرالاوءام_لا

 قاخ نمتئش نأ ىلاع: هودناطس هل ولا د هه نر نارا ك1 اللا لو ةّرفتءعسول ضرالاو تاوه.ىاا
 وك فوقوم او ل_.ةه>#وا ءوذ رم نك رخل تداعى كلا د_هعامْن اهسوكت الفا لوتَدِف ُ

 تاومسلا العام مرثك أهنأونازمملا' العمشد_4لا نأر رةتاساهتناالاهلاال نما اوثرثك [هتدملاتأ لهب هيو ش

 لاق كلذ ىفا فال هريغوربلا دمعنب ا ىكح دقوا يبل ربك أ هللا حض عمالا هللا الا هلال هرثل ال كلذ عمو ضرالاو ١

 ك0 سمسم

 موقت ن «مناسألاق لدةإاةءاقا١ نه هزاحم ىلءاهلجو نازمإل لزم ءملاراكن او هن" ايس نههرءاع حرط تاذس> 5

 1 ل وهاد هوعارم عأأب ارءارسا | نمللاح لك ىلع ىلا ءةوهناصس هل د_جلا موع نم هّيْغيصهباعتاداموزلم 7

 هللانأ عفسو هلوق) ىري. ةتز زا ىلع فطءنيملاو هل أيةوراكذ اربخمطوقث نمهأوتو زاجل ناس (باسملاىفلدعلاةمأتا ن ءهل اق

 ار زاكلاو مةل+ اهل دريعذىناثل او نيت اعني ةنمريمذ لوالا' ١ وأن العفن ءقوفلاةانثلاة امان ةانطمض ىو وذلا نت(
 00 الءامأر لاق 0 ذلاوأ أنءونااةداراىلءريكذ- 21 اوهانرك ذام ىلع ثدنأتا !اناءمجربك ل 3 او 5 نأتي لان :ءز و<ديرعلا 3 ١

 طرشو اذا ةلجا هريعونأ

 د

 قناسأا دس+ملاى عم

 ت'التما هلوةوقواوباوحو
 امأو تاذسملا نم هنازيم

 ىلا فذ_.ملا لوقو هلوق
 ضوفتلاةءاغ هلو
 اذا طرش نيد صرخه

 ت'ال_ ههلوق) اهباوجو
 هنراءع ( جلا هباوثو هنانس>

 وأامهئامقودل الا عتنىف

 هل_ه نير اسماه وماوث» له

 اهههسطرالىتاام رحالا

 ىلءعةلالدرهظأاهقل احربغ

 نأىلعو امهلضفةماظع

 هللاناعس نمل ضفأدملا

 تاز -لاءلعتصخامنال

 هللاناصسءم تكروشم
 انضأركذام ءلمىف

 م هلوغف ىأع 7 0 ها

 باوث 5

 حت ةءاك هلوق) حيبستلا

 م نماع ا( هنررقا

 رايتعابث ين أتلاي الة ىف
 2 اذار مل اوةماك |
 ةغلةلكل لان ال نات املا

 حييبسقلا ظفا ىن نءأ اضذالا

 قانا ةياوروديمفلاو

 ريع .كتلاو عرستلا ى مو ,:آلأ

 ) ّك رغالاهوج ىلعهلوق)11ن"العاعمامهئادار !١لهذآ الع نيتماك-١ توك ىلءىأ (دارا ا لهو هلوق) ه.شثأض رالاوت او لانك الع

 اغاىاطااد+لاىأ (ملا ديمتلا ف نأ سو هلوق) ىرخأ ةلكه ذهربك أ تاو لكم ذح (هتناالاهلاالهأوق) همهم انيغلا نوك بو ةز ماسك,
 فءضهناوث تاكف ند ل !ىلعأو ني ممالل الما د+لا وكيف مارك الا تافصو لالملا توعنس وعن 0ص اعقل نع ارب ناكزك هوس

 ةيتسهلاةانثملاب (اذ- .ه نزن نأ براي ة كالا لوقف هأوق) ىلعااو ىلذأ|هيفدرمضإ اوىلضلا ءرف عميمستلاف ىرب وش هأ حبسا باوأ ١

 رهشأ ف قولاو رهاظل |ناك(رهشأ فوقوملار ل: ,ةهلوق) نازباااذهنز ناىأ نازل هنراشم عف :ر ل ىف لعافذر ,رادشإلا معاو



 محفل

 3 ور رطل ىلاهراطش متو العوسج اهنا ؛ىأاهرطش عضوف |0000 ىنءااو س+ 1و فذءا|ق المعد

 ١ نيفاك-ا| ماك ناىأ هل!فصتثد راوملاةمسقى هو ضنئار ارفااىأا منارع- 2و نيمسق نوم سة ىأ

 / || ناموا ىأءوضولا فس:فاش ا نضأ ا دهاذ لوك ةوتوم اب يأ هدد عونومأي 1 ىلع عا

 طاطا عا ارداربنأ حصد لد تاقناع اها دعايودورهاظلاضءنر هر 1 عل رهطد عون

 0 نا ها تل امو مالا ثد >> ىق هي ؤهأ سو 4 16 هللاىل_صدهلا م. 1-5 0 لااَق ّح

 فهذلاه_قفرطت !ايدا ار 11ناكولذ امال ؛اهرطش عض وذ هلوقن ٠ ةدلعنع ل اراب هء>ار و نيس# سلا تاوملصا |

 ا الا ب

 قاملا نال كالذ مص

 ل.هأتياف سل او هشة ح
 اذدهىأ ( شدجلاو هلوق)

 هلالا م ىف هترادع ظفالا

 ىقتثاانودجلا ىأودىأ

01 | 

 هغيهلاو لوم ظفاتلا

١ 
 أ

 ا

 تلقا ارشع ىنععضوفرحأ تان 'ور ىفءاح محن ءو سلا هيداران أ نيعتفة-رئاثل' ةرلاىف نوس+اتغرفل
 هيجونامأو ناعالا س#« باو:كهيلمباثي ه«اءانءمنأ لء :كفهيلءوايرغتس ناك ناوثلذن م عنامال
 هرطشال هلم ,-!متايدودرذ 9 هلءقامب نأ 2 ١ كى ذمار 56 اهتايزا الا تسند ءرُشلاو اهاملانا

 عيضب لهللاناكامو فاك الما |نامعالايدار ما لبق و:راهطألة.صوص+الؤ د الزك اهوحنر ةالصا نأ ىلع

 || ىلاءت هللاه_حر فاما اق اهرطش 100 ايسر «اطالاهر أل _و سدةملاثد.ىلا متالصىأ كن ءاأ

 ار رطشط طردت انأ عدت ل هنالر اظزه_,ةواحالطصاالو عل طش سدائذأا 20 اوقالابرقأاذدو

 أ

 :,ص لم ذأ اهنذ اهددو
 نارقلاهءلع لداكد+لا
 ىريو سش ها ةئسلاو
 فد>ىل“ ن زيلاهلوق)

 نزياا ةفك ىأ قاض

 هلوق) حراش م هرك ذاك

 ىضو (ظفلت || باوث ىأ

 اهبوثراتعاب تءجول

 سذجو هلوق) ىريوش
 قدو>و ما اىأ (دحلا
 لقهن اكفد درو لك نيد

 ةلوق)ءدارقأ نقدر لك

 اذهل صاح (هباوثاذكف

 ىب#ءأ نازي اة فك "الم
 بات هنالت ات حلا ةبفك

 اذكذادوؤاعدجلاو دمحلإ

 نأ والاو هلو ) 3

 باوثق ىأ 0-2

 نازيملاة- ةك ا الءدملا

 فاش ددجلاج نكي ناو
 هدأ اداام هباول نوكو

 ل لو اندعشرب رقت

 هما (ثيدحلاهلوق)

 هأ أهرنحا صنع ناحا

 (اهفئاك نزؤنوأهلوق)
 ىأ نو 2-1 ىلع فطع

 نزول لب مسج وأ

 نوت دو هلوف) اهفئاعت
 تانيد (هنوك-!وأ هلوق) مس نأ دع نزوتاهةذاهنأن ملوالا ىلع ى. .م(خلاةروص نس>أى تانسملا

 هأ انازيمنازبنا نمءزح لك ةيمست يف نوكيؤءازحأ اذنزيملانركا عحلاوأىأ

 ا

 ٠ م عد نعر ءراطد ثلا ججارحاو :هال.مأ ىلع نا ءالار هت نزول هد ,ةناهيلعمزأ راو وهورطثلاكل اق او

 ا ءوضولا صد نازاحناوءارةة.الا او دءاوقل ار امعاب ةقيقملار تل هراي حال ءندلر طش الث أهلا ىنعم

 |[ رثكأ اك اردان ءْرظ: تادامعلا قرارم' ىل .ءتر هنا عس هلل ذا ناسعالا ب ذك ن7 ناطق آنا نم
 طرشناءالال قو ْئد«ءزلا تاوذلارا هةعابه- ةة-ناعالا فصنءوضولان ىلا هاذ هذول 1

 ا ادهم «ءايدربوةيرطشلاب اه ما :ةاهاك 2 5 اهاناامههاستقأفر 2 اطال طرشعو ضولاوأ وعل ن كا

 ةانررقأك م د رقل جات عز ّوحماع !ءءرصقن ال لمادل جات هنةدار ماا 8 ءزونا.ءاللالا طر طث فاكشلا

 ١ || هيقوفلاب (أالك) هم افلادا 100 1مكز نالنالعا هرجو كلا ءذهوا هددو ظفالاازهىأ (هللد+لاو)

 أ ةفك'ال_ءهلناعذال اوبك ءلاكوأ قدا سا! دان عمرا ضع اعماهب ظفلتلا باول ىأ (تازبا) ةيتحااو
 : ىذلادملا نسا وقارعتسالا تالاف العار ءولدق ضرالاوتا اولا يقمط لثهى تالا

 ١ كلذ سن-ن أ ءاعد ا ىلع ل ءادكأو رظنه-قوى مذا هناول لك-فنازيملا' الو .:ةدس وىلاءّدو هلا مس هلل ب

 1 هدج نا كلذ ىفلا ب نأ كرالاو اًضرأاغا لام هءاوث نوكب ىد هباوش راج انءارعن زي 'العدجلا

 ١ همسخرب دة ازيا الم ىت> ةمظع هناوثم ظعكالذ 7 هقهلاكتاف طربا اساس فى 5 3 هامش

 1 تايآلاكه- وو دارك !هليقامر اسكنالع 40 تلق نزولا نملاه_ةمودهو قاناكمتف 2 كراس .ةءاروأ

 ا ىتوللاب فب اك م ىثن د هراويلاعالات زوو ناسألاو نيتفكملاىذ داري ماثتاء# ةريهشا اثر داحالاو

 تت دحلان ار اوةرقملا مدت ةمارقلا مو تآرقلا ايت 92 فاك رانل اوهن 1| نيب جلي شبك هود

 قتانسملانوك :وىل اعتو هنا يحس ه4 ب امسلاب شيطةوال_هطق تاغ سملابل عم هاهم كدنزونوأ

 ذاكااولد- ءا|مامتلا رق لدر او رذلا ليقا مذ“ ءال خس اوةروص 0| قَد ”امسا اوةروصّن س>أ

 | 01 سدو رهاطل تاره نانا لك 'ولءةاردقىأ انز وهما هلا مول مخ ميقنالف ىتعمو كلذ ف نهؤملاك

 نوه رابرد> ىلع هميخفتوأ مام هنن ما ءتلاماع_هلاود> او ناري هألا سدا هنأ حصالاو ةمايقل امويل طسقلا

 1 | ناكلطس ةلأنيزاوملاعضنودنآالانآ ارعلان هلقاعلا مسن لولذات اخس دو أثر ايسل|نمارب ل

 ْ راءتعابوأت انسملا ل هال لم للادءولاوت ” 0 .ساال هال ماتل اد. ءولا ىلعاطاجشال 0 1 فهل

 ل اوهسم كل د_>اوقرفمالا نا سنالل سدا هنا عمهقرافم تباشدح ىلعءازحأ ءاذ هنوكس وأ تانوزوملا

 |لأ داصا تاذ_سملا ع مخ رفكلاوت" ايسلاعسم محنا.ءالانزوماسقأ نزولاو لق هرذمقرغملا نمل

 ٠ ةروسرخ آه. اه لداكءاز ملاربداةمر وهظل ليقاثاابلا-عالانز وو 9 -قرفاكمااو يعن هلا نموا

 || كنك ا افهق> ردع لاظلات انس نم مولا خور هنأ عصام د علال ظمتزوز ض 0 نازاذ
 1302 “١  “شلددلىلاللاااا ل ا ا سا ا لل

١ 

١ 

ْ 
|| 



1 
 نءغأبالابورضك هلوق) كريثكتلاوا يك هذ اءملادصتل لوعفا لعأن نع ودم «فصوىأ ةغلاملل هل ههملاءاطأ امتفبىأ (عتتفاا .وههلوق) ١

 دماح ىناثل | ىلعو قتشهلرالا ىلءوهفىأ (ةل ؟مسارأ هلوق) ىفالاك لقاءلازيغا فصو ررهطو لقاءا فصوبورضناالا (براض
 زودفرو._مااكةراهطلاهنمر كتب ام كلام دنعو تاءئانملابتاسادفااةلاز زوج ةرهاطلا هنا: فين-ونأ لام روهطلاىأهيؤفلتخاو ٠
 ضرع ءااذْلَو لههّدسملا نم سدلو ندلع ارارتو ناكءامهرمغارهطم !هسفن فرداطل اوه يفاشلا دنعو لهعتسملاءا اب ةراهطلا 1

 انا هلونق نر يط نار م سخط
 وذ (رووطاال سو «ملع هلل | ىل صدللالوسرلاقلاق) دداو ءول ىف ليم وة ديمءون أو ذا همو وه نعط* 7

 هيرهت نا نو:_هودو ربو روددكهيرهطتب اا ذل ءاوأ ب راض نم غادالا بو ريضك هل ايلل عتفلاب :

 1 .دالذا موهضأ اذه دارملاو ل .ةال مضل, وذل" الل مّمذلابعوضولاك للعفا !مضطاأبو هن نكس وأ هدربتن وأ 3

 اروهط ءامءاعسلا نه

 ىذتقش كوعق نزول
 اذهوءاماراوطلارركست

 ناىل-عىنممضارغعالا

 ا 1 سراويل
 قأتيالف هل 1مءاهنا ىلع
 ال__صأشض ارغءالا اذه

 ررك-:نابهنع برحأو
 سحالةم_ستنايةراهطلا

 ىذلا لحل ةيسناابوأ
 لك رهطد هنأل ه_ءاعرع

 هعذلا تنك ىفاك 1000

 هنوك ني-دفرغذ' أرهظذ

1 

 رهطنا يعذر تاه ةفيرهط نه زارد_ىمدراهطلاك ءوهضا ا ىنعأو دو فاك. ءالاةيتآلا هبرطشا | ىف هريغل ا

 ىلوالا لسا ات د_>لاو ز هءاعتةرهر ام لءفاعرمشو ىونءملاو ىسملا سذدلا نعمهزنتلاةءاريغالا يمد ا

 (ناعالا) فصنىأ (رطش)نيزو:ملا لسةااوءوضولا وةيناثلاةل.ءلاكدر م تاوثوأ لسغلاوءوضولا ىف ١
 ترثك ناووهوناكرالا ل _عوناسال ارارذاو بالا د د صن ءازحأ ةثالؤ نم بكرتملامعالا ىنءملابلءاكتلا |
 سلتا | ىي.ذامو هع ىسهم لكوهو «:عرهاتل او هزم ذب اميفةرمصختم مك هماك-أ تددعتو هلاصخ '

 نوك حض اة لوالارطشلا ممم ةل ماش ءانررقىذلا ىوخالا ىنءملابةراهطلاو نار طشو هذ هب رومأم لكودو هب

 اذه ت اذن اد «ريص فصنر رك شف هز نافصن زاءالاربةريظنو يذ ناعالارط2 هراهطأل ف هارااروهطاا |||

 ةغلانللاماوهو ىطرقل اهل افك حفلا ىورملاا.غاو د-أ هو رو مضلاو رر_ةةاكمو.تالرظتلابف اناا هداك
 هلاقك نيرثك الالوقورا:ةللاودمضلاو فيك عونمم ىفذاا اذه تاق هب رطشاا لكننا هيل عوذل آلاوأ
 ىارودومومنملاكاضدآاردصمح وتفملانوكت تأ اماف حتفناوزوج مهما هيفامةب اغر ىل هت هللا هر ف سملا
 ىل_هف نا.ءالارطشروهطلالامهّرساهيدارب ومو ءهضملا ىلع لمع جمال اوهو هانععتوكيالن أ اماو لواختا

 0 0 وهوحرشل أه :«مىلعرو هطل!فذصملا ل حامأو هانررقىذلا ىتءملاب مومضماوحوتفملا نيد انهفلاختال لكأ]
 0 00 هب | رجالا فيعضت ىسمتي ها ءاعدابالاةيرطشلا ىتهمذئذيح ذتءالهناهدحأ نيهحونمهيفرظنفءوضولا ||
 0 ليءوضولا قمصةءالروهطلاناام_منأت ىلا دىل جاد هناالا هب لية ناواذهوناءالا صن ىلا« يف أ

 لمت<لاةيفدك>و زا.ءالارطءوضولاو ىدمرتلااهباور وناسعال ارطءوضولا غامسأ هد ىف نامد

 هراهاملاىءإع. حرب وهو ىوغللاءانعمهيفءوضولاب دارا اوأر مار طشا !لك هنأ الرطشا ما هناهانعمذأ

 روهطا| لج ناف جرمشل اءوضولا هيدارا نأ ق صن مئافءوضوأ غايسا هدأو رهماع ءد نكنالوأهانر رقىذلا ٍْ

 لام٠:ساوداكشالا او وماقملا اذ هعضتاءزملا قاطمىلءرطش اوت يشلاه انهم ىلعءوضولاو و ضولا ىلءأ]

 يطرب اريسفت ىل ءركمد تاق باف ءوضولا باونأ ىف هود رح ثرح مدريغوه+ام نباو ىلاسنل او -مهنمهموفو

 لك نافئذا|ىم-ةدحأ هيدارب و قاطر فهذ)|تاق نا.ءالا فصنروهطا اود_حأثن د>ءزملاوأ سالب

 راركستلا ديةمريغأ دماح

 (فاك-:,الاهلوق) لمأتف

 لامءتسا لات ناب

 هلوق) ىف أ, اك حلا وهطلا
 لا هن داربو

 (نامالا رطثروهطلا
 فدك - لدعم نوكمف

 ىن_ءلاوهاذدو فاضو
 ا انف فاكتلا نيب وىنيباهءارقىأةال_ص |تمسقُتن د_تءذمو امدددعدعالناو هل فصناهد> اف ناعوت هتق ئش

 رثاو رمال فاك : 000 : 0 ءام ل
 9 - “4 د_.ءلاقدوهوادرخآىلاةل سف صنوب رلاق>وهو نبدأ مون كلام ىلا ةدا مع فص ىأنيغصت ىدمع ا

 فئصملال _جاماو هلوق) د 0 م 3
 ىأرفساهفصنورض>ةن_سلا ف ص:برعلالوقهنمورخآلا نمتاسإك ديزأ امدح نا عمنا سذ مهف

| 
| 
| 

 مى.خلاىأ (روهطلا ىلع ساسنلا ف سنو تعض لاق تصف يكمل ل بقدقو عرش لوقو امهتدمتتوافتناو نينامزل مسقنتأ ىذا

 ظ
 وهو4رشا!هاذ_ءمىل_ع

 فيعضت هلوف)لاءوضولا
 ءوضولاىأ (هنيفرحالا )أر ح__ ت797طط07007ا0737ت2ِت7تت ْ
 رطشلاماةىرشا اءوضولا ىأ ( هنادل اوذ) نات: اورلاناناهوةودوومرماعةهيأ !جانحلا لولدلاف(خلاهجام نبا ةباررو فيك هلوق) ثلا
 اهانماةفص(هءرخآىلاهموفو نورثكالاهيلا بهذ ىذلا هلوق) ثيدلنا نءهراهطلاو مهيتلاو لسغلا مهن روهطلانأ نمرما1رطشلا لك هنأال
 ىلعود'ءادهاشااوتافنص هءاوز فو (نافصن سانا !ناك هلوق )ا هردق سنل |ض.:فو (انهددعدب مناو هلوق) قالك 2
 رط_ثااناكزا (ائالث'هرامد عطوفهلوق) رخآلا ميسفإ ا واد لت اوْئدْلا ىمسقد .>-| هبادا ارم هذا! قالطا يدان الءلوألا هباو رلا

 رعاشاا لوقو نافل: نآرحامهفن ا ضغهيلع موكحو ضاردأ موك نيد هنأد ربنامضغأا
 لءفأت نكىذلابنئهرخآو « تماشناغصنسانلاناكتماذا |

5 
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 ا وأ هلو_-5)
 أمهم بطاخم

 ة-عاطتسااو باصنلا
 وأ ىوا.نملايشلا لاق
 لالش ف امهحازدنال
 ىيخرشا!خيشا|لاقو هدأ
 تدرحو لو 3 نالاماو

 كرت نالامل وانتي مارح ا
 1 نم ه-ضرفاا

 هلو-) ها ثامر ىلا

 7 (ةتدلا لاقت
 هدأ هردةمهرق ماهفتسالا

 ل سس

 نسم هلوق) ىرخرش
 مه طظاوم ىأ 05982

 مارا تمزح ىنءمو هلوَو)

 فاؤ!ملا هلوأو(خلا «ةينتدأ

 01 هئاقباعانتمال

 سدا اهءذأ أت الورهاط

 اقاوم رحنالو ل لحم هل

 نهزاوهف عراش كلذ

 هدرا كتالا قالطا باب

 ىديخري_ت مزاللا ةدازاو

 ليل فال هلوق)
 لك نال (لارال_لا
 رساك هلمق مزال لالا

 ثااثلاثيد_لا#

 «نورشعلاو

 ايدك

 الأ لخدأ) امه سطام ل هنو كلوأ لادا امهنضر ةمدغأ سم اوءاك الار ك ذيل هناكو تاعيو د |نم (أيشكلذ

 : طةفدرحوتلا ىلع فقوتءا اا وخد قاطمذادعاوقااو قايسا| نمر داظ :ود[كتاةءريغنهىأ(ةنملا

 1 عطغكا ط وخد منع رئاك- !!ضضءبنأ نماضدأ ةدهك ثرداحأ ف تءئامامأو : هدأ | ثرداحالا هر اءتلداك

 : طارصل | ىلءاو زاح اذا نينموملانأ حصا نيحالا مماهنول_ةدنالا هاذه ىذعتد ىت>نبدل اوريك-ا اوم-رلا

 / كريزاوحهيفكلذك اهاخدت (منلاق) ايندلا ف مهب تناك ملا ظ ممهتم صت هن ىدد هرطذق ىل ءاو سدح

 لو «ياعمتلا ىله هنو كو لدل دل جات« نولتاقي لاو ند*و نول هر : الفدا, لدأ هلع الان اواس آرتاعو طل ١

 : 0و مال_.الا ع تمالع ناك ل ذذاناذالان ال لذا ل دءالر اغأالاو <. ءاعرغلدابىفنا ذالاعماذاناك

 1 0 ا .ىلقهنا هك ضر هنارربهش لوق هيفا |!ىرح

 برقا |ةدايزلاو ضنا :ارهأ اص ءنريل تعرش ىتأ اتاعوطتلا راق ميءةسا موك لعقفتا اذا
 : اهب

 مظعلااهحب 1 وفتر وهشملاثد- | هن عمس ىلا ههعم ناك هيحأ اذافاهلعأف ب ى> ىلا هذ هنياىلا

 اكرر دسق ذاممننيدلاب نواهت عون للا كر ةموا زمنا دا يشالدر وةءورال طاقساو ميس1لا اهباوثو

 ١ هدهه برأ هيلعالب ءهسلو اري ست اوملع هرم هدول سو هم ءاعهتلا بصك رتاغاورفك انهم .غرلاوأ اهب ناةدخسالا

 5 بغزوهردصىلا.ةهللا حرش هءلقن همال_تالا ع نكعاذاهنار لعل عم. !ء رثك أول هنرغن نمةيشوأ مالسالاب

 2 نمءاحااما:ّدغاٌضئارغأ ١ ىلع مهرس“ ؟ تاعو طدإ )| ىلءمهتربام نم هب ةبامصلاة ع ةهيقاس عرامم'

 1 نأ الاال لاق! هربغىلعل_ههل لاق سن هل لاذ تاولصل ا نع ملوءيلعهتلا ىلههلاسنما ذه يظنواهب اول

 ١ لاسقن عوطت نآالااللو ذادري_غىلع ل. هلوقيفبحاولاب همر وهو عارشلان هةلج نعهلأس معوطت

 عواطتلا نما ىأ اذهىعد. زأالةياور فوأ._ثىلءىلا«ت هللا ضرفا مص قنأالوأ عو طتأال لاو

 هقار_ءلاغةصتنأالو ةقياسل اهب ناورلا لما دن ر ك دامريغ مال الا عئارش نشب ل هعبال هنأ دارع سداو

 ضار هلا ىلع ةظذانملا نال املذم ىعنو ةئجلا ل خد هيرمأ عك همنا ةياور فو قدصنا لف ملسو هيلع
 | در دانحتا للان هولي : حالفلا ىةدايزوهاعااملاعوطتلام ذو حالف ىأ حالف اد د>و

 0 منا نيهسملا هدعاجف 550 .1عهللا ىل_ص ىوذ اهل ءفانم كلذ رغ الن هز اد الص كراالو ريولا كر

 1 هللاىلسهلوق ذاكالذل هف ل ءادالورثولا ودل هلا ةالصر بوو ىلءلالدتسالا اهمدصق ىوعددر ك2وهو

 ا هيز_خأ اند نفةيافك الواي ءالا_هريغودرعلا اورثول'ب وجو مد-عىف عيرص عوطتنأالاال- موهلع

 : ةي ءاذاما<_ هدرعشلا ماك نالاعور ذو الوصأ مال..الال عماحو دو( م ءهاور) ءنعىلاهتهللاىذرىذاشلا

 ا اال غاؤهوهم ,ةنوذاماماا مرج م َةسقْلا ب 2ةمدرأ ى يف ةيعرفوأ هم ءاصأ امان برب دل | ىلعو هم دب د

 احا.هوأابودن موأ ناك اءحاو هلعفف نوذا اهندار ما اوسندلل لال 1ىفماللاو مار اودو«- ةمعون وأ

 كلذو ع ريذا | فئاطظو عسر مج ىنأ دف مارح لك مرحو لال - لك لأ اذان ا ارءتسلال مار فوادو ركموأ

 ادقتعم هتاعفلال+ل |تالحأ) هلوق (ىنءموهتينتحامارملاتمرح) هلوق( ىنعمو) ةنملا لوخ دب لةّدسم

 || لياح نال هلم فيالنأوه_:هرحداقتعاهيدصق هنأرهاظلاجال_صا |نب |كلوقهنمه-ر أور اظن ..ذ (هلح
 نملال_لالءفي نيلكماذ_لانان«_دوبو ىنوتناهلعفن ناو الال» هنوك داقةعادر>عهرفىندكب هاف لالملا

 نوفاكماناقمارملا فال هنا لوذد قاطرتشمهل_هذ نكد :لؤل_هقىلعبت رمت حلا ص1 لد هتاذ ث ردح

 هيلع بترئناسإر ظذريغ نماهيفهناذل هعرحتداةنعابو هبانتح اب

 «نورشلاوتلاثلاتد دملا#

 | فو نالوقاسهو ساعد دس فو ( (مداعسبا) هعما ف ةيشءلاوقأد>ًااذه (ثرالا كلام لأ ن نع)

 نمل 0 الند مسا وكام يدوي حك يتضح نع عع

 لدم لتعم ١>
510701 

 تدي اراد

 04 1 ا ل لاب 2

 1 هحام نباو است! أو ىذمرئااودوا دونأو لس هلىور ( هنعىلا هت هناىذر ىرعثالا)اهربغرخأ ن اوقأ

 6-4 :ءىلاهتهللاىذررعهقال_ ب قر ع فورز كلا لمن 2 كك

 نءط»
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 ا

| 
 ا
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 ظ
 هناسأ د ىقدهءلق مقتسالوه لَو مقدس ىن دبع تاسعا يقنسأل

 نورشءلاوىفاثا|ثددحلا) ْ

 هنأ4_ ة:عكورو اريغص هربأ عمةيت اث1!ه قع ارراحدهدةءءاكهمأو د 000 ءاواردب و مشع ىن'الاءامقلا ا

 هورغقف مل-سوهيلع هل اىل_ىهللال وسر رع فا ألد حاب ىلأ لقا ذ بأ ىنهنمادحأ الوارد دهشأ ل لاق

 نب رشءوةتسد ىراذأادرفناو نيسهتو ةيئاع ىلعامتماةفتااثيد-نوعبرأو ثردحة تام هنو فا هلىور

 داوق) دا ورع رقع عستا ىلءامينتاذه لاقو ه.سفن نا لب لخ أو ىلع ىناختام ىفوخأ ام هللا لو سراب ثلاق ىهو نت ن..ح لاقوةمهعأ]
 ا دجأ جب رخأ مت ن هو هيربهملا باقلان اجرب هناناسألاح راوملا نه ملقا دهب هدم ةّتسا ىعاربام مظ ءأ نأ

 نع هللا ناكرشأالا | 3-5 3 ُ

 مش ل -- ىلع دولا ض .؛ىفلاق نك هتفردمم قيلت همة -أب باوط هنا «ترمأ اك عم«!ذاو ةيهئوةردأو دن مظع هلرث هةر :

 فروك سعدنا اذاو نولءا_.نمعوت ال رملاو ل ءاسل أسر ةقاملار ةعقاول ودود ةيثاتاناو رلاع جى ةدراولاروسأا دع هصئامدوه

 طاةسا ىل ءلم <« ضءبنو :تاياورلا ضءد ىف ضءءااني.«ةوعيجلا م3 هةاوخأو دوه ىةمش ةءاوزنال تاماو رلا نيد ضر' ءتالوةعراقأاو
 لوةلانا|ضدأرهظوةد دمدمهعقاولا نوكدف ضءدثو ”ضعمأ هئمع ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلعوأ هل هءاسع مدا ضعبلا كل ذل او رلا ضد

 نهةءاور ىف ىرو ث رك ذنلو :عمصأ | فرط! ىفةدراولارو ءلا عي ج ىف دحوت لة هاةتسالان ال ممم .هربغممءاندن آدودار و هن هدارحلاث أب
 ىرو 2 نالاع.دقو ها اها ادنتس وح ءطوقاااذم زئاذال رساو فرم كمت ءاو حداق لوقردو ىأدوه ؤوهام ىلءاحلا_ةثاعمتاناو رلأ

 نءو( هنا سل مق هدى -هلوق) اضد أى ربو شا اهل :دودلا ص ؤنم 4 ةنامو ىت.تريش مآ رك داق درب الفرا.خالا اذد ن ءلوزما| ىف :ةرخأت

 ها انج- وءات>-وعاذو اذمتدسا'ت وقتا ذا ىلا امم َشاَىَذا نا ىاءاذه الا تااق مدآنءا ..ص أ اذااعوؤرم ىرد 2 | دعس ىلأ :

 (ورعنباهلوق) دونأ هتينكل قبو ن حرلا د .ءوبأ هتينك لاقي وىأ ( نجرلا دم ءونأ لاقي و هلوق) 6 نورشءا او ىفاثنا ثر دحلا 9 ىتيشرب*
 : هلا ا محصل للا ابأ راق حس جوش 1 مايورولاو ترجو سالما لا تلتج 2 :228:----- ةرامعواهدمباموار دي دهتو ىأ(ارشوهلوق) 1١1١ ىتيضيش ها نيعسااع٠(ة.قملادوش هلوق) نيت-وتفمنيتلموعءارحنءاوأون

 ىقطصأ ا عمدهش ىو انما

 غاب ألو (دحاب دهشت ساو
 وهاذات ل سقأ هتو.هنبا |

 هللا ىل ص ىذلاىدننيب | : 00 0 . ١

 10 7 ا دحأو هو ةءقءا ادهش ىلادعت هوباق ( «هنعىلاءت هللا ىضذر) مالل او نيسلا مفي ىلسأ! جر زدنا( ىراسنالا) ُ
 نسعءسبوثلاتاو'-:29

 لوسر باسأو ه.هحو |

 بو هراع هللا ىل _صدللا 51 : : 3 . : 0

 لرو 0 || ماشلامدقو ىلع عمرض»و ملسو «ءلعهللاىص هللا لوسر هلرفذتسا اد دش هنا لاق نوفلاقياذكو نيبردماا |
 ىو ه.لعهتتاىل_سدتلا || هرعرخ اىعوه_:عذخ الار ثك ىت>هرعلاط نمو هياورلا فني رثكملا ظافلان هودوةنيدملامزال مه وأ]
 لوسرلاه مفراإف ىلاهنال || ني داب ةباصتأ نم تامنمزخ آهنالاقي نيتسو ناس ليو نيعبسو ثالئوأ ةنسنيعستو غب رأن« قولو

 مل سو هيلع هللا ىله هللا | 7 0 . 60 ٍ

 ا ءنكحاواوا._مسنيتحوتةمنيفاقب زقوقنبذامعئااوه (الحرتا) نب رشعو هت سوهن اس6 مل هو

 0 0 0 تياصاذا) قابَد و4 رتأ ىأىأرلا نم (تنارألاةقول و هراعتلا ىل_ههللالوسرلأس) مالهرخآو

 9 ا ., || تافاثلا ثيدحملا حرش فرم (ناضمرتعتو) بح وأو ضرؤى ءعبتك نمسا (تابونكا

 06 فرم : ىلعدز لو مارا ث ءرحو اللا تامل>أو) انهاكرهشا|نءابرعم 5 دى اةلط هههأ كال هنأ اند: ءجصالا | 1

2 

 لاق ىرخ | رم لقا ىت>ا.ن دلا ىلا فدرتو جو ردرعت نأ براد نع !لاقؤ نع كتف كانأا.-أ ل حو ) نيمااج3 تا ١

 اوضرالوهول_.ةد لف طد لاو دوهلام ل_صأ بأ ءامرغارباح ل ز_.فاطثاح كرثو نيد هءاعناك هون' ىأ ل :ةاسلو نوء>رنالممناتدنمقىفا ٠
 هللا ىل_ص فاطم ةد .- ىلع فاد لك له>و هدم رماع لبو هل هللا ىلص ىب ال كالذ درك كفم منذ دفافك ئئداه درى نيل ولا ههالا ِ

 ل-:م هباورىفو سلك نودح وناكام لدم لضفو هياور قو ةريثك ع صآ دم لضفو نب دلا نوق اهم مد>او نم ليكي نأ هرمأو اهم سو هلع

 رباط ىأ (هلرفغتءا هلوق) فأناكلاةقدوهشىأ (ارديدوشأ م هلوق) ىيدرش ها كلذن ماو. قفدوهم ءامرغلا ناكولاق مهاطعأام

 د_>أموللتةواردب نامحعنلادهد (ىازدلا لقوف نب نامعءنلاوههلوف) ىرانمةرمني رش دواعيسو دحاوةلءا ىف ملسو هيلع هلل | ىلص ىلا

 بو ه_.اعمللاىل_صىذل الاف: امض هدد ىتدرهدأطأ قد سعدا | برغت الءزءلا برن راع توق د_سأ مولات اوهوادموش 4

 ماهفتسالاةزمهب (ترارأ هلوق) ىترةربش ها ج رع هاماهريضةىاطن تأ ردقلف هذظ دنعوةح وفاريخل>وزعهتئاب رظ نامعنلاثأ

 ىأ (لال+اتام-أو هلوق) عراضا ا ىن-.ءىضاملاف ىوانملاىفاب ىفتودةّتعتأ ىأ بلقلا ةرور نم ىرت ىهءوهو تنارلءتاعاا :

 ل_صاحو قولا لو دو ف نم هبايسأ تدجواذا ىأهحاو تل.ةوهلوقو نئملا ىلع ىرانمقارسا|ةنيرقبهيحاوتامذو ل دتدقتءا .
 هسسد> واذال د ا ءادال4_دذم بداولا ل_هق ب > اولا لد همدج لل_هف بالف لال_هلا امأو انئتادههرج تائتاس< أر للان'ق انام

 ىأياك هتمرحا دقتعم هزكرت ىأ (مارحا تمرحو هلو)انخيثربرقت ها_هتقو لوخدك ا
: 

1 



 ١ فعبنمىأه دعب ن مدلل سالف امو ىلاءةهلومك اذه كلاؤسدعبادحأ لاسأالىأ كدعب كريغ ل ديذتاو رفو ( كربغاد>أ هلو ة)
 | ها ىبيطااءركذ هريغلأسالثأ هنم هزلي اد_>أ هلا دعب لأ: ملاذا هناف ظفالا اذ_همو زام كري_غىلوالاة باو رلاف لوقو هكاسما
 ا ةغلجاحوعالاىأ هدم اة (اهنان هأوق) يىدذرعش ها هللاىفر لةىذ مرا ظذل (هلئاد تضل هلوق) نم | ىلع ىواذ <

 ” مايقلاو ىلا عا تاىواضيبلالاقلا تافولا ا! نعج ورمل مهضء.لاةذاح الط دااهانءماءأو باصتنألا ة وحى ءاوتسالا فلا هاذمج
 . تاماظلاوتب رشداا تار ودكلان«صاتو هس دقااراوثالاب «.لف قرأ نالالا لصفال مسج بط كا ذو قتلا جد مامون لدعلاب

 ةيعيبطلالساوهد:عنمهللادد أو بنالا
 (اوماةتساٌحهلوق) تش + -.
 ةسيترلا ىف ىئارتل ع
 ىلءىوانم ها نامزلاال

 نيس اهفنيملاوذلا
 ا” ةءواطملاو ةافاوملا
 ىضرخ_ءاق هتيضرأل 3ك

 نيس ىش كروؤنبالاقو
 او.اطمومأ ىتءلاو ملطلا
 ىلءمسييقي نأهشانه

 دودللا ظف-و ديدوتلا

 هلو-ق) ىيدخرم هش هدأ

 اريقتساد_حأ جرخأ دقق

 نا ىأ (اوقيطت ناو
 هل و3 ) هماةدسالا اوقرطت

 ساسع نبالاقمم نمو

 ىزارلامامالالاق (حلا
 ترمأ 5 م2 سسافهلرق
 تضر ومال! ةماقتنسما

 دئاقعلا لعشت| مئافد دش
 قال>الاو لا.عالاو
 مهضع,لاق اذفواهريغو

 تاإعاقلا تدهأ انا
 ركشلا ماك ىهراقاطم

 لك ىفديعلا فرصوهذا

 منأاَم عدبج سفنو هرذ

 قاخامىلاه راع هنهلثأ

 اعهرةدا .عنم هلال

 ىلع ه_-راوج نه ىيطت
 لماكلاو موقالا هد ولا

 | نااهع-ارفحارشااهركذا-مكلذربغلءقو ها مهامليلقوهةيبهناظيش

 / صامل! ىأن بنام ع هعلز عنيد هيلع هنعىلاعت هللا ىذ 1 رم'الماعز اكو فئاطل !لهأ نمدودعم( هنع

 قىأ (مال-الاففلقهشالوسراي تاقلاق) هحامنءاو ىناسنلاو ىذمرخااو ثيدحلا اذهل مهلىور
 ||| تيه ىنتك اوهيلع ل عأ كريغري فت ىلا جاةال هدفت ىناعضاو نيدلا ىفاءماعماح (الوق) هتعب رعثو هنسد

 أ لاا نأ ىارو هظااو حاضبإلا با نولو او طاحالا عسي دين م هيلع ل مشا ل ىتج وجال ىأ (لاسأال)
 | ليصاءةرضص ست كناسابارك اذك.!ةءارك ذ:.كناعادددىأ ( شابت مآ لقلاف اريغادحأ ) هنع
 ||| عيجن ءءاهنالاو تاعاطلا لعيىلع (مةت- سام) ليربجُثي دح ىف ترم ىتا! رشا !تاسعالا ىف ء
 | ىلاعت هلوق نمن ةءزمنهناتلملا ناناهوهدضاهناف ج احوعالان ءْئث عمم ةتسالاى ادتالذاث اغا اذهل

 اوماف:سامم مه هتدب رثو :ةرهولا دوهشعمهود>وو هءاونمآىأهنآلا اوءاقتساحهتناانس راولاقنبذلا نا
 كلذد دوه«_يلعمهافوتي ناىلاكلذىلعء اوموادوالءنوالوئوأ ادةعه_:ءاطىلءو كلذ ىل ءاولد_ة:عءاو

 ١ ركب ىبأ لوقو بااهث|ناغوراوغرربلو _دءاط ىلءهلاواوماةة:_ك!ه_:ءعىلاهت هللا ىذر رعلوق
 نبالاتو موب زهّتانا ىلءاو ماة:_ساوأهري_غهلاىلااوتفتلد لوأ._ثهللاباوكرمش ل «-:عىلاسعت هللا ىذر
 ||| دارملاو نورخآ ةعاج هلاتاذكو تاالاهلاالنأ ةداهش ىلعاوماةّد_سلاه_مءىلاءتهللا ذر سامع
 ||| نعءاحهناءدن ب والوأ انلذام ميم ىف مْزلَ:..ءوهو ل ماكل ا د-.حوتتل ىلع ةماق:_ءالاهلك ثآذب
 : ةماةت_.الا هءاعودهاذ_هرىلا ءتهطاريغ ىلا اوةةدان لم هنان اضن أ ا هرمست هناه_ذع ىلا عت هللا ىذ ر رك

 اوددنك-اوهن مك-ةرمأ ام لك اوةيط:ناواولعتناكن|سانلااهءأرخآ ثيد_-ىفءاح و اهءاهنو
 ( | ولفةماّءَ_سالاىهاهء.جىفةباصالاو دصاةم اول عالاو لاوقالا فةءاصال اوهداد_ىلاواو رشبأر اون راقو

 ]| ءافصر لاوحالاو فراءملا لاك اهب ىتاا ىو ةا!ة-ردلا ىه ةماقتسال ا هاكمداو رمأ اماومل ءذاوناك- كال ذأول ءذ
 || ىرعشتلا مءاةااونأ ذات_-الا لاقمنمولال_ضااو عد_ءاافسافسن هدئاةعلاهب زئتولاعالا ف بوملغلا
 تاقولأ|نع جو ردل:ا|هنالرباك الاالا هةرطرال هنأ لقزو هدح باو هرعس عا ضهلاح ىف. ةةسم ناكر ل نم
 | هللا صرب خآ اهزءاوقد_فلا ةئ.ة- ىلءىلاهتو هناعسهلناىدي ني, مار ةلاوتاداعلاو موسرلاهقراغءو
 ْ | عدد نهودو (ل_تءءاوز) اوقيطتناو اويعتسإرب أ رخأ د نق هوقيطت نأ سانلانأ مو «هلع

 1 ع-يج نيةماك-ل|نيتاه ف لدا سا| اد-هلء-ج و «.لع هللا ىلص هنافاويىلاعت هللا هصتدخا ىلا ماكل | عماوح

 1 ديحوتمالسالا نأ هإ صاحواهرب رقتىنءلك كلذ ىلاانريشأ اك العوالوقواداةعامال_ءالاوناعالا ى ناعم

 5 لكلا :ءاةماةةسالاذا ةيناثااةلحلانءذق اهعاونأ عبمحةعاطلاو ءوالاة للاب لصاءديحوت انهعاطو

 لزنأامترم أ[كمة:-انىلاعت هلوق ىف امنع ىلاعت هللا ىذر سامع نب |لاق مين مو ىبهنم لك باذت-اورومأم
 . || كوسر لاق كانو آل اه ذ_ه ره هياع ىشأ الودش أ تناك هنآن آرفل |عيجج ىف لسوهيلعهتنا ىلص هللا لو سر ىلع
 5 متاحىبأنباجرخأو اهتاوخأو دوه ىتمسث بدشلاْك لا عرس | دقدهلاو) اف نيح هيادصتال سو هيلع هللا ىل ص هلا

 7 ةدانزثندحلا اذ_هىفىدمرتااداز واكحاضىو راه لسو هيلع هللا ىلص هلل اكوسر رم هنآلا ءله تاز اس

 9 اهدوعص نكعةح رد دن ل ثيح ةماةةسالاب ىو هنأ سفن ف ديثب نأ هللا عم بدالا هعزع ةماقتسالا ف ءاانتاو 0

 فورت اداز برقا ادازا-!كوةءرهلا.لاذغلا لاك فودلاةدشبرقلا تاريض>صئاص :نمنال هاوس ن مفردا ةدلثب وأ برقملا ل
 1 هللا لو رت أر ىل شل! كاقو (اك-اضوو راق هلوق) نكااىلعىوانم هأ خلادوه ىنتءدشملا_بوه لع هنا ىل صفط هللا لأق مش نمو

 : مالا كالهرءايدنالا صصةاهنمك.ش ىذلااماتاوخأو دوه ىتءمش تاةكن اهلا لو سراب :عىو رهل تاتو مانا ف وهياع هللا ىلع

 نذةفرءلاب س2 نوكمت هماةةسالان | ىلع لد, ترمأ اك هلوق نالولا ترمأ اك م:ءافىلا عت هلونا مص ىسشاغانكلاواللاةف
: 0 3 
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 فر نمعأ 11نأ لءذ هناسوةهريغ ةبآلاوذ- هقدحأك ذيإلو رهظأو كوأ كّوالاو ةحانارتأوهف ّ

 هللا ىلص هنأ ءاح ورؤالا قأنالءا رحل هاكريخ ءايدللا ل دو هيلع هللا ىلص لام نء«ولاو>الالك أو لاسالا |||
 تف رعضسدن اح فو نامالا بعث نم ةي«ش»ايملا نا عسواهردخ ىركتلا نم ءايحدشأ ناك توها

 اًضةماضيغبالاهب اورىوا دمعات .قةمالا هقلت لعام للاه_:هعزتاذافءأي لاه خه عزتاك الهد_.ءبهكلادارأاذا 53

 اطففالاهقلتإ ؛ةحرلا م٠ عزنانو *ءانئاحنأك اذانأنو < ::ئاحالاهةلث ذةنامالا هنم ع زئا ةماتيقم ناك اذان

 انااع. .ثالاهقلت لهقذعنمنا ءالاةقيرهنم عزئاذانهقنعن هناءالاهةيرهزم عزنا. اءاطغذ ناك اذاهالف 5

 فورعءملاب رمالا نم عناسملاءارخلاك ارش مديام ه-:ه ناف ىيرششا 1نوناقلاهيف هارب نأ جدن نك اانءلماثمعل
 تاموهم نع هلاؤؤس ن معن اا لءاا ىفءاي ءالاوعمو ءايدالنم>اذهنافهطورشدو>و عمرك نان عىب علا

 نوتءنعول اراصنالاءاستءاسنلا :اهنعىلات هللا يضره ثئاعتااق نمو هلع تلك أ اذان ءدلا ف لثا انما

 ءأ يملا ربك لالواموم ذم ءامحكأى مسأ كالا هانئ دناثن دح فو نه درمأن ع ن ناس تاءايملا

 رت ىلع ثءدد , ىلع هناباضن أ دسو جوت ىلع هعلطب مدن عهسفن ن مناسنالاا هد ةيشخو ضامقنادملاب

 هللأس لقد دما ءانقلاوبأةفئاطلادي سر نيرا ماما» دحو حلا ىذ قحفريصقتلا نعنع و جبقلا

 هماعو ىزب رغهل_هأوءايح ىعست ةلاحام_مبدأوتيقري_سقتا|ةيوأ رو مث ١١ىأءالآلاة و رهنابءدور ا

 هدامع نم« رقوهت :ماظع ةفرءموىلاهتو هناك “هللا هذ ةرعم نم هةد اس 1| ثن د داحالا ضعن هداف أك ب ستلا

 تاحرد ىلعأ نمل. ناعالالاصخ ىلعأ ن موهو هنا: ةلكىذلاو هاذهورود ملا ىنتامو نيعالا هذ ءا ءلبءو

 ديتملا#- ءاراشأاك اهزكشىف ريمه و زوهمءنةعلاطمنمىلاعت هللا نهءار ار اوديو نانحألا

 نمكلاسعت هتنااومحي ىتلا فالخالا ]بأ نم هنوكراءنكل عسولا ف سبا هناللوالا ف الضمان | هنع هانم دقاع

 ىأ ريضالاقأيألءار كلا _ىو هيلع هّنيا ىل_صلاقاذطو هرلع نيس و بس :ك1| ىلع له | يلع هل وديا ||
 ل- و زعهقااخوهبرنم ءايدد_ثأنوكينأىلكلذهاعد عمق ىف هو ربنا ساسنلا نهى مسن منال

 نافهعدعا. حلا ىماخأ بتاءهآرنأ مل_سوهياعهتلا لص لاق مسن موةيصعمبك_:ربالودضت رذ ع-ضتالو ١

 اكري_هناورباا ىلع هلو ش> -اوفلا نم هءذم هله أقالأو ناعالا لصأ ب ابسسأن مىأناسعالا ن معا. لل
 كاتس يح لاربالن أو هو ىلا عت و هنا هللا نم ءامدلاهالو أرءامحلا لوأ نأ ءقكلذ نمهعساصن اءالا عنع

 ن'اك هتلاد_دعت ناباهتعربهملاهتمةارمو ىلا هو هنا ع“ هتفرعم نءاشن اسغاهلاكناو لرمأ ثيح كدقفيالو
 هللدهحلاو ى مسئانا اولاقا ل قا هللا نماومص“ | لاق .وه.اعهتلا لد هنأ ىذ مرثا!ىو رم نمو هارت
 رك نكت ىبوامو نطدلاو ىودامو سأرلا ان رملا قسدتلا ن مءاردصسالان كءاو كلذ سدأ لاسةذ

 تواحذت بس< نونو اذ: كال ذ ىفهف درهما لهأو ءايملاو سهلا ن ٠ ىصن | دذ كلذ لعف ند ىل_لاوث وأ أ

 نمءايحدشأىَز 2 /رغلاءاحلا ف تاك ةهيعو لاك لس ,و هراء هللا لص هردما ىلا ءتو هنا“ هللا عجدقو مها او>أ
 نأ هرهحرش فررةئاعو ) ىراضلاهأو دز اهو رذوهتب اغىلءأ ىكاالصاو ىسكمل | فوا هر دخ ف ءارذعلا

 بداولا ىلاثلاو هو ركملاومار در الانالو اة ىضس نأ اماناسنالا ل ءف نا هنامب ومالسالارادمهياع

 ئئاممهنعد شن لو ةدزلا ماك-الا نوذت دقن حام او بودذملاو

 نو رشملاو ىداحلاّت د دملا

 ىلاءتهللاىضر) ىفقثاا(هللاديعنب)هلوأ ثدلثتب (نارغس) ءاتلاب (ةرعفأ ل ءقو) واولاب( ورع فأن ع)

 فقوللار اظنءامحلاي سلا ضعي فو لصوأل اظن( ءاتلابهل اوق) ل «أ: فاكر ز رزوح

 الذالاو هلعفافر يظاذاهلءفىف سا |ن مالو هللا نف ىت هسالامدا ارااوأراةسالا ته ىف كامهالاو راد مسالا 1

 نغأىأز ور مأىأ(ةحاب ارمأو هف هلوق) هلعفت الؤرهظاذاو «_:مىدتسن امثاكناو ىأ(الذالاو هلوق) كسل فرط( ريطاذاهرقإ 4 ١

 هنو ره م أن الف ىملاهحاو نأ ى .هسدق ىلا نأ هرفا:ب الو هللا حتف ىلا( هلكرب ءا ملا هلوة) حاءماكبو دنماو تداولا ل عش قرئ احم

 ئسمتن | قيقحلا ءأد 1 ماخافرعلا 104 له[رشكس تأهل - هنو ةةيقسءانحالةناوءوزعاذه ثال ك:من عى شالوا

 نكل هلو5ىفام ملهنهنو

 روش ئدّنا لا تدني
 (خلا ةفؤرعم نسم هلوق)
 هلوذ) ب.رزكودةإم

 ىأ (لوالا مقرا كل د

 هنفاكأ ملاناىزيرغلا

 م مسسولا ف سدا هنال

 هاور هل تح 2 ه_ةاطاا

 لءئارعا ىف ف( ىراذأا

 ةنأ فاما ء_نصةيضقو
00 

 2 هرثأ و صقن الو

 الو حار لا

 يالا او رجال تاغ

 لوالا ظفارك ذا هف سدا

 دجأ ةياو رف ةتناثاهنكل

 نعهحام نساو دوادىأو

 | هاوروروك ذملا ىباعلا

 نماضدأ د أ مامالا
 بءغأاو هقبدد ثريدح

 ه-:االح عم فاذا نم

 فيك ةئساأ ءقوردعتو

 ىوازم ها كلذ ف مقو

 نملاىبع

 ىداملاثيدملا#
 «نو رثءلاو

 (داولاب هرعجبأ نءهلوق)
 مسانأا اورك ذمسسهنال

 نيعلاحوت 0

0 
 نيل مومذلا رع نيبو
 قديس .ةواولا بةكتالو

 فقرفغلا لوصل ب صئاا
 1 م م تت تيتو تت مص

 0 ةدابرلا هب فد الق هفرصو ه. .ناث نر كسودلوأ ح ةءايشأةث الثب نيعلا حو: ةملاو رغ ةؤيلتر عنود ارح واءؤر ه._ةواولاتاماسغاو فلالاب

 مهضع نأ قالا اق تاو تارة ىهوزملانأ ىلعاوةفتاىرب وشا|ةرام 2.2 3لتر ها ورع فنال“+



 ظ 1-

 ظ ةيماغألا:دغاةلاريغن مسآلا نأ مهفنالاماْنَب رمسسآلا ف نأ اكىأ اند نار دعاه لان منأ ىئءن (حلا مالا لب اقم ىلارظنوأ هلونقأ)'
 ش

 4 م ,رخآلا زا نال(اه مندي هن راقماتةةدقفهلوق) لم: لوالاريغ ىمهنتديعأ اذاةركسا اكةفرعملا نأ نمعصالا لب اةمىارظن هناوأ
 نيملامضب (ةيقعهلوق) « نب رمشع فول اثندملا» لماةفرعسلاو ب رغلاورصنا نيد واونرب كرتشمرسعل اوب ركدااو ريصلاتاقوأ
 . رسكو يملا حتغب ةريسع نبا نيساارسكو ةزمطا غب لاك الا باص لق ةريسأ 148 نيةيلعث نب ورعنبافاقلانوكسو

 نبا نيتاههملا نيساا

 فوه نب ةرادث نب ةيطع
 جرزللا نب ثرحلانا
 نباوىاكلا هنيست أد 5

 جرخأورعس ه-عمو ةرخ آلارسعو رمسن ههمو انين دلارسعا ضر نارسعا ملا ةقررق:ىذلا ممالا لداةم

 هللا لزن اذ هدر خف هلع لةدب ىتسرعسدا اءال رخلا اذه لةدقرم ءلاءاحو) هل ظغالاو متاح ىلأ نباو رازباا

 درعا امهعبأتو دهس

 اك افك لاقوريلا

 ةرهسع نب ةريسأ ىطاشرلا
 امون اثمتفواهطوأ دا

 ةريسد:ريسأ ف لاو لاق

 ضراوعلا ف ريسعل اوه تددملاةَنب ريسعلاب دار فال_ةخالرسعلا يب دب ربالورسلاا كب هللادي رب ماي_صلا|
 اروس واط ظلاومالاذتأو نتفلاو ن ل ىلوتو قازرالا قيضكس غلا مئالبالا _دعل ا قرط: ىتااةيو.تذلا
 ممفررقتامو جرح ن «نيدلا ىف يبلع ل_هدامو ىلا: لادأك ةقاشلا ماكحالاب ف ءلكتلابرمسعا اوه ىننم او

 ىلارظنوأ با اغلارب_غئمهنآلان امه_ضسمهفوامويذاسأ اغفوالا نيع تناك تديعأ اذاةفرعملاو ىلوالا

 | هيآ ف ىلا ه:هلوق هح رصاكهءوقو مدع هنآلاهذههب تحرم ماك اذا علا عوقو ىف انس الو نآلا هه ىلاعت
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 اهلصأ ىلع عمتن اكىزالا لعل ىل انر ظن نال اف مهنصءب ف لكتتوا ممتد هن راقملات قت دقفرسلاو جرفلاو ||| ننالازاأك ةموهضمءابد
 1 هنكلا هيف ب.:رثال هنالوخآلا ل ,ةاهدحاب هقلعتذل كالا مهب ىلزالا لل قا« ىف الئ مريصل او رصصنلا نارتقال اضاألاقيو ريآادا_مع

 3 تناك الثمري_فلاوريصتل اعوقو ىنعد ى-.ةحلادو> ولا ىلا نرظن ناو رخآلاد عب عميس اه د! ن أب قامت ةروسأم مي < اد

 1 فاكتل| نمه_ئام مهلاتامدربو ىسم اهم ةنراةملارّوهتالقدوضوأ اداضتامهتسنال لمد ودع عم هلوق) 00

 4 قافتتاد ود وما ع مح هقاعت ليةئالثلا هذه يصو صال هنالاذه نسال !ءااقاعتارظنااناب لهضتلاوأأ| : دحومءانن (ىراغا|
 ْ ةدهمةرعملا ل سو هيلع هلل ا ىلا ص هص يس ىف نوكي الادطرظنلادذعو ضدد ىلع أاهضعما هيف مدةتالددحأو رد َ

 . | اماو كلذ نعل < نآرقلادمبةغاليلاو ةاصفأ !بتارىلعأ خلادلا فن رشلا «مالكو ىنعمريبك ةثالثلا || ىبهتناجر رنا نمط,
 : هعيمؤل هريشوأ داضتلا نما مهند اس1هرثءتمهنراغملاثاودعب ىنعع دمني> عمن! معز و ىتبةملادو> والرظنلا ناهلوق) ا:كاشم ض«

 3 هنراقااعوقون ام واهبان ىلءاتوك هس نمل +ةٌكيلعىلةاملا ماع ل رادالىوعدد درش هلال عاملا لك مذ رلاب (سشانلا كردأام

 ١ رمسلاو بركدلاب َج رغلانارتقافئاطل نموام_مندب هرمشو أ داضت ىو دلل ما دلا ىقداسلا اراءدعالاب امسهتم || دئاملاو قرطاا ع يجف
 2 هدحو ىلا.هتوهناص- هتلابهبلق ىناعتو نيقولذلا عيج نهد _هعل| سبأ ىهانتودتْثا اذاب ركلا نارسعلاب ربدقتلاو فوددءام لع

 5 ه.سح-و غ3 هللا ىلءلكوشب نموىلاءاو هناصس لاق دقو لكوتلاةةيقدوهاذهو زوم وس انلاهكردأ ام

 مق . 5 3 8 ري: دئاعلاو ةمصتلا)

 ءاد هع كردأو لعافلا
 1 اهريغو ىو ىراذل هيلا بهذ ىذلا نكسلر وهما هيلاقىذلا عصالا ىلع مل هيلعمتنا دشن لوسر نام سانلا غلب ام ىأ

 ددأو مهرد- مصأ ناكونيعبسلا عممتل اثلا ةيقعلاد هش مناهدهش هنأ اه هلوةقرور#اوراخلا
 8 ةفوكلا|لزنودها اا نماهد_هباموا

 3 رح آل-ةويلع ةفالخىف ل.ةونيءب رأونيتنث اوأ ىد_>اةن. هفواكما|ب ل يةوهني داب فوتواراداهب ىتباو ىنآلاهلوقاهم“او تأ

 . .[|| كاقلاق ) ةعيسن ل/سمود>او» ىراذلا در فناوةء_ست ىلع اقفتان اثر دحو ثيدةثامهل ىورةيواعم ةفالخ || ىلع ىإ جلا عتستملاذا
 4 هنالعئارشلاه-ءلع تقفتاامىأ (كوالاهوءذلا مالاكن مسالا اكلردأامنا ملسوهءاعدمتبا ىلصهللال وسد || 3 - .0.٠

 3 07 0 كا 1 7 : اذاماوقىأ كوةأارب دعت
 || عرش عش لمار وم مواحود# نيلوالاءايدنالا عئارش ىف لزب لءا رملاف هيلعاّسيعي تعباتت مث اهالوأقءاح ى ازال اك 0 5
 . ىحسوهفايع“اوأ يسح نم (ىعستملادا]) اذه ا ىلرالاةوينلا مالك نم سانلا كرد ل تن د>- قو 2 0

 ١ اول_عاىلاءتهلوقكءامحلا رن ناديعوودب دمتمأو وذ هيلع ىزاككنافىأ( تةثام عن_داف) حمس ل للا لدا

 0 وءايحلامد-عناهانعمو راذلا نههدعةمأو بتقول _ىوه_راعدتلاىل_ددلو ريدا يدار ازأ م اذهىأ ظذألا ةدارا ىلع لإ بح نادانعمو راذأأ نهود عةمأ وبتماو لل | ىل_د هلو ةكرم 1 دال ل 2 2

 ٍ راةمتسالا ربما ىهجةستملاذاةلجو اردأام ض».نأ ىأ ةيضيعمت نمنوكتفمسالاوهراجلا له نأ حدب و ظذالا
 - ءايلافذح(حتستولاذاهلوق) ةذلامءرمصحلا(لا سانلا كرد ل ث د ىوهلوق)مدآ ةمدرش ىأ (اهالوأ ىف ءاج نال هلوق) ! ىتيضربش ىسينا
 نمصخأ مذمااو لهذانداو رفو ( مضصافهلوق) ىرتربش ىبتن ا ىصس نملؤالا و ىعسا نم هنال ةيناثلا فذ مزاجلاثوكي و اهتامثأو

 لاب > وبءايحلامدعنال تمام تءةصوانعمو ( ربما هدارملاوأ هلوق) ثددحلا نمىأ(دارااوأ هلوق) ىرضرعش نا لمتنا
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 'لاطخأ هنوكينابهنال( كيسا )كيل ءاردةم( نكمل ) كلا لصب لقرب داما نم ) كاطخأامنال_عاو)

 بر.صاالذاك ياعردةءوهاغاو(كئطعأ) كريغ ىلءاردة(نك,مل)امم(َكبادأامو) كريغىلءردةمهنا

 كل هتد اصانكباصأ ارشوأر هت نم كلاطخاوأكباصأ ام غرفدت هنا كلذ ىنءمو هل ءردقامالا ناسنالا

 تهحوةمثاصما هساهنالُ صد نأ نك الو ةموتكم هذم كَتمالسق كلاطتأ امو كءطت نانكءال موت

 نامعألاة مر ةدد.ع غلب امو هةية لكل نال سو راع هللا ىلص لاق نمو اهءفاوم عت: ناديالذ لزالا نه

 ضب وغت ىلع ضحوربرة: كلذ ىؤفد»أهاور هريضأن كك, ملءاطخأ امو «ءطذحا نكي لهباصأ امنا لد ىتد ||
 هلردةلاهد_-ىدعت.نأ ناكالهمرباوداضقامناوءاشبا1 لعافلاهنادووث عملات هتئاىلا اهاكرومالا 1 :

 هنآلااهأريتنأ ل. ةنمباتكىنالا ا الا ةءءصمن هباصأ امىلاعت هلوةل ع-دارا ذهو
 لكىلا ةءسناابرمأ لك نا كالذ ن هدية «او مه«جاض ىلا لّقل اميياع ب ةكن بذلاز ربا ستوب ف مك ولو

 :دارالا قاب ابهدح أ نيعتءاغاو صالتاناكمالا هي ىلع هئطتعخنأو همصد نأ اح هتاذلوه تاسنا
 قاءتام فال ىق.د له «مدعوأ نم ع وون ىلا هت هللا ءىاءتاذاا هنو. ءاكستملاف!ةتاوهبزيءازالا مللو

 م-حارو«ياععرفمهدءبامو ل .قامذا ل_صالا| ذه ىلءاواك ةيصرلاه ذهرادممم الل قو معن لوقار ودةمهن

 رودةماف ال مواكى ادن اداء ان اورمضو عغنورشو رهن مهل تك امالاه. هد نا هنأ _عنم ذاف هيلا
 هذاحوهدو دح ظذحوةعاطاابهدرؤاف عنا لا ىطعملاعف :ااراضلاى ده دو ىلاعت هللإن 12 ةتمااأيش ديؤيال
 اضرلاو هيلاعرضتاو هللاؤسلاو هنةناعتسالابهد درفأب مهلكهةامنةعاط ىلع هتعاط م دقو« أو هاح رو

 ملناو لءفاف ني ةدل ابا ضرلاب ىلا هتو هناعسدتل ل متنا تعطة-اناف دياو رفوءاخرلاو:دشا | لاح ىف هئاضق
 ملعت نالاقنيةيل انعزصأ فرك هللالو هاي تلقا هداعب ى :رخأ ف راريثكا اري هركتام ىلع :ريصا| ف ناف عطّرست

 باقل نةيةناىأ نيقءاابابتكحأ تنأ ادافٌكييصيل نكيمل كأطخأامو كم هذعا كيل كءاصأامذأ
 اريخءيف نا ريما! عرصمل هيلا لصنمل ن3 قلطاالاككءا اوهاذ هو هباصأ عا ضرلا ىلع هن.عب مريملاءامضقلاب
 طولا لذ طعم نمواضرلا هلؤ ىذر نؤ مهال؛ااموق ب>حأ اذا ىل اهو هنا هللا نأ ىدمرتل اج رخأواريثك
 تاس. قو ررطو بئاسماو نسعأ نو ضّرءم نوما ملا ؟-الرادلاد زهىناسنألا نا ىلع هدمنت( ءاوز
 رشي وتارمااو سفنالاو لاوهالانمصةنو عوجلاو فودتان مئشب منول ناو ىلاعت هللا لاق بعاتملاو
 ناب هلىلاءتهتلادعورظ:ة يورد ةلاوءاضقلابىذرب و بست وربه نآناسن اال ىجءذيف تانآلانب رباصاا
 دوب اغادارادو هن دعا دعأ -.ح ىلعد.ءال شأن ء(رصنلانا) ىدتهمل هنأب رةجر وه رنمتاولصةءاع

 ةل يلق هذ ن ممكن يرباصالرب توه متربص ماو ىلا هذ لاقرصخا بدسو هن هتصءم نءوهتعاط ىلع (ريملاعم)

 نمهومهموفنو مما دعأ ىلع مهرمصخ | ادد هنوكمط همي ريخ نمو نيرباصلا « هللاو هللا نذأيةريثك همفتءلع

 امهايدكآ هماكح وىلاهزهلللا ملعب ىطر وريص نم ىلعو رغاظااو رمهذا مدع« سفن ارصتنا نم ىلع بلاغل ا ناك مت

 ريك الاداه+لاىلارغص الا داه1لا نم مم د فمءْض تن د» ىف ءاحو هنا داو هءركديزم نءدو يدمر هاك هل

 برك ماودالذ (بركدل!عم)اءب رم لص (جرفلاتاو) هاوغد علاوة دهام لاقزيك الاداهلاامواولاف
 عيج ف هالوع نظل !ن-س> هيلزنام جرفلاةعرساءحارامست# ارباصن وكر نأ هب لزنن 1 نسف كئنمحو

 مرك أو نيجارلامرأ ىلا ءتوهنادسوهذا هباوهمأ ىدوحار لك نم هنم-رأ ىلإعتو هتا-هتلافدرومأ ||
 در ومن ءوارعس رمسءلا عمنا ارسد رمسعلا عمناف ىلاسعت هلوق هن قطناك (ارسرسسعلا عمتاو ) نيمركالا

 ره-_غتناك تديعأ اذاهرك-_:|!نال ىأنء رس رسع ملة :نأ ملسو هيلع هللا ىلص هزءووباصعلا نم عج نع
 2227 2 2227 222 22222222222 222222 2222222222 ّ 3 مه

 اطاتارّمرهذات اوما ادكوداراا فال ىلعع وكولاوأ ولا نعلودعلا هدة .ة-ذازاحم 71 ذاوفاطملالامعئسا( ةهلاطغأامذأهلوق)أ ١

 دضوهذاباوسلا اذكوهلوقو كزواح ه0 كاطخابدارملانالةز واهلا اطم ف ىأ رك ذاعفاطخنالامعتاهلوقوىربوش ها

 فروك ذماناه.ذاطدلا

 ةباصالاة دام نم ثدحلا

 ناك للوق) لمأتياف
 تأل ا ىأ (ك_ةطغا
 يك كرم_غىلا كز وادع
 ن_ههينرت اا هدافأ

 01 تاغاادما

 ىف ىف ةدكوأملا ماللا

 ىل# هطرلستو رينا

 ةغلاملل ةديفملا هنونيكلا
 هيلعةلتادلا لعفلا قذف
 رامتءاباموعه.فث اقل

 زا.ةءاياصورصونوكدلا

 روكم ىفالانأ اكو رينا
 لعءفلا كلذ "اكو نيترم
 لاف“ أو همدع جرام

 امو كلذنهوددود و

 برخلا ىلع كءلطرأ هللا ناك
 مسوي عمأ هللاناك امو

 ىرب وش ها مق تنأو

 تلعاذاىأ (نذافهلوت)
 باب تمكحأ تن أرك ذام
 فوراطوهلوق) نيسةيلا

 (بعانتملاو تاصخنملا
 هذه عرج تاصخذملا

 ردكملاوهو همهعملانيءلاب
 بعاتا|ف طق عدلا

 ىلع مزالوأ ربسفت فطع

 رثمتلاناهلوق) موزام
 هلهتناعاىأ( دمعال هللا نم

 اذادلملاتيغلارمصنلاقد

 ريصخلاوتادنلا ىلع هناعأ

 نيسملاةغل افرصانااو

 ةناعالاف غابأامهنم لوالاو
 ٌكيضربس تن اقاثلانم

 هلوق) ممانل اربخ هيفد دعت ا موهوأ ارباصهلوقل هفصءالوع نظلا نس> هلوق ) ىرربش ىسّينا مت |ف شكو هو نيةعفب (جرفلا نآودل اوق)

 فاضدرسع تال هيف سدأ دعو نارسد « اهدمب نمةرسا نزال ل ءاك-اارحي نم لئاقلا لوقن بأ امو( نب رعسلا رسعب اة نأ 1

 فاطاأاهفاطعأى هنت « اهوزناىتفلا ٠

 ا
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 ١ لا ار رانرلاماساذانوفم مها مويلهنال نو راتعأو رخنذلا (ةئالث | مقوأك هلوث)“ ندءلا: ىو قز رلاذم-ىأ(ءاسرلاف :اوُد)
 1 ممنلا ضعب فوك هناقاببهتنااول أ ساق هدا دصا !لامعالان م خاعاذاماورظنااولاقف ماع ثةمطنا للا نة ردك مولع تردحنانراغ

 ٍك تنكوراذص بدك ونارييكن اش نادلاو ىلناك هنأ لعت كذا موألا مه دد-أ لاق هب رعم هل قيس حلاص ل عذب اسم نم لكرك فاهم مديح

 ” تت اذىدش ثرغىبباصانهياور فو رعشلا فىأت هناوىدلو ل٠ .ةأحمم سام ”ىدلاو تأد,ت ءاذ مويلعت >راذاذ كامنئؤىرأ

 || سا ادأدأ هرك اوامهموت نماموظةوأ أدر كا مهسؤردنهتمقفامان دقامهت دوق مالحلاب ْتدِ وتنك اك تءاخ تدسمأ

 كالذ تلمف ىنأ لءت تنكت افا مرة فا هعتن افرع غلا علط ىتحام.بأدو أد كالذلزي لف ىدم ىلع لو ىدقر_:عنوروصن ىأ نوغاضتب

 ةممع هلل اجرففءاعتلا ممم ىرب : :-رفانع جرفان كودرعاغتنا

 - هللادعابت ااقاويار نيب تردد !فاطاهتم ءافراذ دهام تدج ىّت>تي «سفرأ ,دةتاعامت 10 ىدتب :اهاهسة:نءاهتدوار ةءاسنلالاحرلا

 تمف هةدمالا متادنا حتفتالو دبا ىذا

 تاقف ىدتاوةدب دم هداح

 كسفننم م بدنك تح اه

 توحرم تءهذو تداف

 ىو ةديسشاماصأدتو

 اهحوزنا ىرخأ هءاور
 امتد ناكواضي رمثاك

 مسهبأسأدقزاةهدالوأ

 ىأت دوهو هلت تان اهمعلا

 57 م «ذكت ىتسحاسياع

 كلذ ترك دق اه-سفت
 نمه.نكملاةذاهدوزل

 كلاعيف ىئرغأو كغ
 تااتذ:هدارلاةرملا هتاف
 دوعم اتماودتالف كر
 تدعتراةأرملانمل>رلا
 اه مؤدو انكر تف هتحننم
 لاقمم هيأا تحاتساام

 تايفىفأ إعت تنك نا
 كهحو ءانبا كلذ

 جرففهح رقانع جرفاف

 لافوىرخأ ةدرفا مدلل

 ىنأ لكنا مه'اثلاثلا

 نولمنالال عت رح أت سا

 هيلا مهروجأ م ميفوف اول #ذز زرالاماعط نم ندع ل-رلك
 0 عامل ثمهراهتة مقبىف لبق 'راهنلا ف مز قءارحالاددأ ءاح هنا ىرتشأ ةبأو رقو ب ضغ3 هدب زأن أ تدداف مهتم لضنأ ىلع ناك لد رلاقف

 لغدل تاقفترعالا فانني, ت واف هلأ ىف تاو راهلا فصن ىف اجهناوهنملر لاقفأب ثهرحأ نمصةنأالنأ تدأر ةهاكهمول فهريغ

 1 يو هدممأ هي ىف ه_صاخاو وذ وم ل طاوهدا هبه 1 ضدطاملا كامن ةةةرغعو

 0 ' ا( طامدت أ امحأ معةئباك تناكدنا مهللا ىفاثلا لآقوعام“لااوأر تح ةجر

 ٍ - !هتباصافتباناهسفن نعاهتدوارف لاق هنا ىرخأ هاو رفو ىلا شاع ط|بدحأ ىفواهمع || كو

 1 كلذن !ىل ءامازاةساهريتب وا رص لا هت هن ىل ءديام عيه نا هءفاد هر , هرمضد وأ ىلا« دلتا داعتت كاما

 1 وَ قلعتدا م ةرثكدتسم له مع رصتاااضنأهي ؤوكظؤح هللا اظظؤحا ىهر هيفةلجكوأن مءوهفءهلأك

 «-غهاورفو) لةّ_سهفرذضت هيلعمااكاادرذأ كاد وهد_ءبامورب_صلا رك ذاهيااريشأ نيرمدآلا
 || نيمطةذم ني داة_هايذ نكلد م [ءاوزو فيءضداؤ_سأب ناكل هاذا س4 لمني ءعوهو (ىذ هرم |

 0 دلال فذ ىلامتهقا ظفسا لافذ لو تلقذ نوبت كح ةةيتانأك ثك_اعاالا ءاغانوأ مالغاب هظفاو
 ١ ||| للابن عتسافتنعتسااذاوهللا لأسافتلآءاذاو:دثااىفكقَر .هدءاخرلا ىف هلل اى ففرءتكمامأدحتنلا

 هاعاوردةبمل كلشأ ه- ضأن ل ئشب كوعفن. نأ اودارأ هيج م- جاكى ادن نأولف نئاكوهاعمل_ةلاف-دق

 1 نأو ريث كري هركدت ام ىلعرب صا نأ ملعاو . ءاعاو ردق ل كل _لعهتناه. كك ل ئش ُكورمضد تأ اودار أنو

 : 00 ا نا المور وسلا داو كلا اي رق اور يسلا ععرصتلا

 ٠ هللاىلا) ب, ىأءارلادب دش , (فرعت) كلذ ىلءمالاكل امو (كمامأ هد هللا اظؤحا) هلو ةءىنصأ ا

 01 كلذيءد_:ءاف_هتمنوكت ىد تاروث اوبر -ةااهو>و فقاغنالاوتاعاطلا ف تادلاب (ءاخرلاف

 ١ ةطساو احر خم مه لكن هواحرا 5 قرض لك نهك هله - وك دعاه رغب (ةدشااف كفر ) هيأثو رغم

 ]| | تقيطناف رك ترد. فافراغىلااووافر اطاام_مماصأن ذلاةثال- هلل عقواك فرهتاا كلذ نم كد مقا ام

 / 0000 هه هنأ ىل هت هللا اول -اف ة- ملاصلالاعألا نم ماعاذاماو رظنأاول اقف مهياع

 نو كتأزو< ل -ءقو هريغو ىراذااهأو رتوش او رخو ةرصصلام_مع تر دا هير عمل قم حلا ص

 أ ةدثلا ىف كافرعب هتداءعرا هظاوه_تءاظاثل_هازنل ايءاخرلا ىف «كئالا فره: ىأ فاضمف د -> ىلع
 اعداذاءاخرلا ناحءاعدةلن ,هناثرد-للاىفام كلذا لو كل_غون» رك عرفت فهدنءممءافش ةطساون

 اذ_هاني زاولاف ةد_كلالاحاعدو ءاخرلا لاح عدبملا داو هفرذ تو صا أهان رةكمتالا |تلاقةدشل |لاح هن
 |الوأر ر-ةتامدوألا ره طوهاكمديؤداله تعكر د-ةدبثيد_ىلاو اك اذ_هو ها هقرمذ]توص

 | هموارو ىلاهزهللاهيناد_>ون رارقالا ى ةوماعلاذ ىلا 9 ره34_صاخو“ «ماعدب رو درمأ|هفرعم نم لك م

 | ا[ لك ىف هدوه-ةوهزمءانحلا 0 :هأمطلاو هنن الاوةنإأ عاطةن الا ى ةهو_صاتاو «ناعالاو

 ا
1 
 أ
| 

 ا د , والي |كلذ نم هل تءجح ىتحهل هعر زأ لزأ لو هنلاءاشامتدملا نم بناح ىف هق>تءضوف بهذو هرجأ كرتو بدم :فُكطرش نمد هده

 - لاةؤهيلءهتض هرهذة-اذ_هوىتدأ كاباهل تاةؤهتف ةرعىكدورك داود لد_:ءىلنالاةفهف رعأ ال ف رعضهش نيدح دهن ىف 9 2و

 1.1ظ”آ50 :ك نافاعيج هيلا كال ذتعف دفئ هيف كام كة هنار ص*أ امهللاو هل تلق د ىبطعاف< ىلع قدم: :لنا ىف رد ال هلأ ل. عاب

 . نمارارسكوزشل هب مهضعب هطءضو فال !! نم ءارلا مضو لصولاب جرفاف هلوقو ها مهنعهللاج رفف ى امان جرفان كج وءاغتبا

 ربدقَدلا نع هثانغتسال (الوأر رقنامىلوالاذ هلوف) ىرخريش هأ ىتايرلا
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 رهدلاهد_ءاسبنأ هيلعس دلو ه ةءفقنهيفال ىسئاءرملا ىلع ليقاذهوهتلازذةى لا اردن هرغناسغارعلوقوةكلبتلاىلا كيدبأتا
 كاذدمنك 'هلوق) ىت.ةريثوىواذه ها فصل ا ةباّيك ىأ فذ _> هيفو هةر عج فصلا تسب ىأ( مجاب ته وهلوق) ىوانه

 هبا وجع ىلاءت هلوق اذه قانسالو (ملا«راعىهاس عرين ةالولدمتال هتساثر ومأاهنأ الر قةساو كلذ نهبتك اا مسضرأ ليد عؤعقينأ

 رهاطنب هللادءعنأ لكحو ىادموع هريهناعستءاضةلان ال ىذا لاري سغت ىف اكاضدأ ىدعل | هبت ذجاسم تادثالاو وحل انال تنشب وع ُسدام

 هلوقو#ب رن مد:ل!نأ خددقو نيمدانلا نم عبو ىلع هلوق ىلاهذشك_تا كتوعد تاي 1 ثالث ىلع لك ش | هل لاقو لضغلا نيني سل ااعد
 نيسحلالا.ةذ فاءضال|لابا-ة ىبسامالا نا فال سدا ناو هلوقو ةماسيةل! مول ىلا اكره اع تف فدل |نأ مص دةوناش فوه موب لك
 نك, لمباق مدننا ل _بقو مالااييذاوكراشتمل صن اص ةمالاه ذه صخىلاهتهتلا نالانل هب ون ناكن او كاذذاةيوت نك ملمدنلاناز وي
 سداناوىلاءت هلوقامأوايدتم.نووئثال ١٠٠١ اه ودي نؤشاهتانناشىفوهموبلكهلوقامأو هل ىلءنكساو لبا ه لةق ىلع

 اى م مدل الا ب أس 85 1 .٠ 0 .- .٠

 انمق 6 نافقزلا (ىصلا) مملاب (تفسو) ىفأيسكهءاريناو رمالا غارفلا هبة بكل !تكرتىأ ( مالقالا تءفر) ديعسمأ

 هلوالدع كلذالاهل سءأ 2 2 1 0 1 2-2 9 - ١ 32 6.٠
 اهتاك كاك هي انال_ت.5 تذدورمالانمغرف ىأ ظوفملا حوالاك تان اك-ا ارب دا ماوعف ىتل اىأ ١

 رق:ساو كلذ نهبتك 1 زمدنوأ لد دمتاسيفعقن ناكل ذدعي نكمل هض وأ دادملاةيطر نوك.ت نأ ديال

 نماسهنم غارفلاواهاكربدافملاةبانكمدةت نع هيانك كالذف هءاع ىه اعرب هالو ل دمتال ةباثر ومأ اها ىل
 نيعبهدو_ثو كلذ لع نذ كلذ ىلع ةن-_سا او باكل !لددقوايذلبأو تاكا | نسحأ نهاذ هو ديءبدمأ
 ىلرولانءاهاورام فاذّلاو مذرلا كلذل ده_ثد وهاوسا .عضارعالاو هقااح ىلع لكوتا !«.اهناه هيرب ها

 ©] ىلاعت هلوةكلذو:اودلا ىهو نونا !ىقاخ مت ءلاىلاعت هللا قا تاملو أ لاق ملسو هيا عهللا ىلمص هنأ هل سد

 رثاوأ قزروأ ل-أوأ ل عن مةمايقلاموب ىلا نئاكوهاموناك املاق بك ًأامولاق بك اهل لاق مث ل-ةلاو
 لاقذلةلا قامت ةمايقلامون ىلاوطنالو طن لف لدعلا متن م ةمايقلا مول ىلا ساكو هايع م-ةااىرخن |[

 هللاىلصلاقُم تضضخبأ نوف كزصقنالر تدم> أ نعف كاك القز عو كذم ىلا بخت أ | ةل تةلامرا ملا
 ىلا متو هناصسهتنانأ هس# 5و 90-] هتعاطب مهملعأوىلاهتو هنا هللمهعو طأ المع سانا | لك أل سو هيلع :

 موءلال معلا مفقهّللا لو سرايا ضدأ هيفوهذ-فلأ نيس. ضرالاوءامساا انا لبق ىادنارب داق مبتك

 ىلعهيزاحي نآكاعت
 ماقفالْضؤ افلأ ةد_داولا

 عسووهسأر ل قو هللا ع
 نالاقو ىونا هحارخ

 نأوىلاسعت هلوقساءع

 ىساذالا ناستإلال سا
 ىلامت هلوقب خوسنم
 هانعمتأو اونمآ نيدلاو

 ىهل قو آلا مهتايرذ
 مهارباو ىدوم موقد ةداح

 ا لاق ملفلا ىلاعت هلا ىناخام لّوأ ىذ هرمنا اودوادونأو دمحأ ج رخاو# هل قاتاارس.ملكدفاومل عادا لاا || مالا اميلعا موف ةق لاقرب داةملا هبترجو مالقالا هبتفجاسي لب كاق لم قّسباسيق مأرب داما هب ترج ومالقالا بت ةساعفا || ىنامإ هناك> عدو هنال
 3 ب . م 15 وه ليههعا ل قو مداءربغوىف رعلا بت نهلّوأو ىل.ق هما.قلا مول ىلا شاكوهام ةعاسأ | كالت ف بتك اهل ا

 قوىذلا مهارباو يدوم دودرمئط نءرغأ طخنا عضو نهلوأ ىاكلاكوقو ْئثكلذ ىف مدن لواسهربغ ل دقو ىفرعملاس تكن هلّوأ 1

 رفاكلا ناسنالابدبرأ ل قو
 ىاسام هلف نمرملاامأو
 فماللا لاسدقو هوخأ

 نع كل ذي هاصومل بو هيل عدتلا ىل_ص هناءاحو سا.ءنءانعقرطو د6 نمةعاج- (هاور) هلة ىثوبال هنزل ١

 عمو هري-غو هدزمنء الاف فدضاياك اهدئاسأ ىو رق. نب هللا دعو د ,هسنب لهسو دعس ىبأو ىلع /

 3 26 2 . 1 : 5 : : ,جرحا ىلا ى ا ةوما افعُتن ل>هدقن رطراءدعاب وهو (مي< نس لاقو ىذا هرماا) اه-رخأىتاا قدرطا|اهاكقراعلا
 هلو ىلع ىذا 0 ىادناْر كره درفتوه د.>ون دو يشو هل ءلكوتل اوهرمأل ضت وفَمااو ىلا هت هللا قوة>هءاعر فريك ل صأو 1

 ىأاهاف متأسأن او ىلاعت أ ى.لاكتاا الملكى .مال_سالا نصت هناثي دحلا اذه لثمىفىدننا مدرب رقتاااذوبو هيل مهراقتفاو
 مساوىلاعت هلوقواهياع اد 11 ا ا ل ا ل ا ا م ل تا ا سوس د سس ا
 لءغباقاذ_هانهللاةؤ ناش فوه مون لك ريسفتر رقد ظعوال هءسرك ىلءوهو ىرصل | نياوهوءامعل| ضعبىلا لدر ماقو موياعىأ ةنءمأ
 اهيدةيبالو اهدي نش هل لةفدوهيس هناو ريض هنا هل لا ة كالذ هل رك لف لو هرل ع هللا ىلد ىط سلا ىأرقامو مه ٠ تاب ومخلان نآلاكير

 ىواذم مهين ااعرسم فرمهناو ع نم ىلع لصرض ل: اهل لاةؤ كا ذي هباحاف لاو سل | داعاف هان اذار و رمسه عصاة نب رح 1مذرب واماوقأ ضف#
 ةردوأ ةر هود هلا قاتام لوأ .و هيلع هللا ىل ص هلوق نمش أ ام نمد وهنيب ىرذوتلا اف تاقناف» (خلا لقا اهنلا ااملوأ هلوق ) ىرربشو

 ءامعالانأ نع نيؤراعل !ض.بهدافأام»(باوجلاف) بورك كل مىاءتهنلا قاخام لوأو ىو روأىرونهّناتاضاملوأوت ادا ملارظذف :
 روقورا.ةءابوار 0 ىعس ءةءزار ونرامتعابو :ردوةرهو> ىع» دودولا ف دصةزدهنوكرامةءابهنالىد ملاح ورلاوهو ددساو ىمملاو فاح :

 بأ اةاش تةلءامىلال-وىنزع .ولاق مث جارعملا ىلا عج رق كير ىلا عجزا هل لاق مم نيمملاعل ة جرار: دلا ىلع لءقأ هلل اقذاالةع ىمسن هلع
 كيوب رفاكلابةاعأكبوةرلاعلاتاحردلا ىطءأْك ةءافشب ىأ كد وةعد رشا اك هذخأ ن مهدامعىنءدخآ كب و فرعأكب كما
 هعغملا<_ءلغرامتعأب راحول ىم»# مولمال هند روظمراءتعاب واف ءىعسدعاد_ةقالاو هتمداتم قؤو ر وهالاناب رحرامتعاب و نيمو اا بدت أ

 : ىيخربش ىمهناامب و رك اكملمةيكلملا



 ' ةاعمدآىشناأستال هلقو(خلابنغ, للاهلوق) ها هتءاطبالاهد:ءاملا:.الىلا.:هللاتاف هتدصمعهءلطب نأ فز رلاءاطتسا
 ١ قى ليقنؤراءااضء.لاق نيعاانعضرعأو رثألا, ىاءنملادرطوا ةده“و سه نسب ام دعب ىأ نا ثف بدال هءاوأ ىذلا لسو 5

 - اهنمعزفتل ىنذلابىسفنل تاكو ةقافلاب كَما امنا كي دأءو ب: أفاكم كيلعاوفعاض أف ىرشل ةفاف نم ددتال مونا اكةظقي ىفوأ ةظرا اكمون
 0 روهأ ن هرمأ ىلع هلوق ) نا ا ىلع ىوان# ها ىتنوءمداوم نع تءطةىريذباعامو ناو ىنْااباءاصو ىبإمتاصو تام ىدلاوب عرمضتو ىلا

 . ودضاغاوموعلادارملاو سابع نبالباطخ(ةمالانالءاوهلوق) ىتبضربش مولان ذولا 104  كوجأا ف ذحاذلو (ةرخآلاوايندلا
 ,. 0 : 111 57 ل ايلا

177 00000000 9 

 ش هلرفغأ لذ قنرفغ: ساو هطعأ ةىناأدو هيجأ لف ىناعدىذلا اذن م ىلا هللا لاق هري_غو ىل مالا جا را ن 00 0 ٍٍ
 : |را -:ىندأد: عرف وبضخ قول لاو ثيد_لاقءاحا1نيلئاساج احلال هدم عمو نيجارلام-رأانأو 1 ا 1

 || كتال_صىءاحو كئاعدف ىناسىءومانمالسا اوةالصلا «لعو انس: ىلع ىنوا كا عت لات دةوهءلع لاؤسلا 1 15 هلو-3

 ْ : 21 يعزم وس ا
 6 © || ةعاجلاف اهضوةمالا

 نمةسمأ ىللانمت هلوقك

 عاستأو نوة_س سالا
 ندَنَد كوقتاك ءايدنالا

 هاعدتلاىل_ص د ةمأ
 ريذلا عماجلا لج رلاو لو
 م-هاربانا ىلا.ءتهلوةك

 فمن هلل اتناو ة_هآناك

 رعاشاالاق
 رك-::سعهللا ىلع سدأو

 دساو ماعلا عمن أ 3

 حراشا أوى خرم سا

 ىف-الاك ةيقبال لم
 هنا (تعةجاول هلوق)

 ركذو طظذلل ارا ءةعاب

 ىب-هملاراسدعأب هذ_ءبام

 ىنملا ذانا ىندعول ظفاو

 هلوق ىفاك لامة ءالا ىلع

 مهةلس ن مأوكر لول ىل اه

 ملعاوفاخ افاع_ضهيرذ

 ناوه لود_هلا كو

 داد.مالا ىل-« مهعاعجأ

 تال تاليصسملا نم

 هنأف ءاذيالا ىلع مهقافتا

 نيمومص مار غن نك
 ليقاذل و

 اظبالةلءافهفعاذ « دح نات سوفنلا يشن ءىلظلا

 بضخ لكس نيحمدآ ىتبو « هلاؤس تكرتناب ضدها
 || ةناعالاتءاطىأ (تنعتسااذاو) نيءلانعضرعأو رثالاب نا ءناادرطواةه#و نيت اه نيبامن ا:-ثف
 1 ئ2لك نعزحاعهرب_غوْئث لك ىل ءرداسقلا هنأ تملا (هللاب ن هّتساف) ةرخالاوا:دلار وهأ نهرمأ ىلع
 ىلع لكوهن مامأو هناعالا ىل ءرداد نوك ااه _سالاواهرا ضم عفدو هسفن حلا صم باد ند ىتح

 |لاق هس ك_ىةسوأ هةنامة_الل لهب فرك هريغنعال_نفءسفنلهاو مامذافنا ىلعهلةردقالهالوم
 || هلذخ نمو ناءملاو هذ ىلاءتهناعأن ةصا صتخالاو رص لا ديغيالو#لا مدق نيءتسن كاياودرعن كايا ىلاعت
 ٍ اهو-نمس فما اةءاربا نضل _:كلازودك نمازفك هللابالاة وقالو لو التناك منهو لود_ىلاوهذ

 1 هيااىلاءتهنناكاكر هلل اريغب نم: هتالزب زعاا د_,عنب رعىلا ن_سملا باكو هوقو هللالو> ىلا اهتوقو

 1 | ةعاسجلافام_ضرا فول دمامأو ةيتآلادجأ هءاو ره تحرصاك نيقولخ لا رثاسا هاوي دارمما (ةمالانا ءاو)

 || نامزلاو ةمأ ىلعان اب آ اند_بواناوحن ةلماونيدلاو هب ىدتةااريغلا ءماملا ل_برلاو لسرلاو ءايدنالا عامتأو
 || نيد ز ثءي ملدوهيلعهللا ىلصهلوةك هيفد>أ هكرشت 0 ىذلا هئيديدرفنملا رلاوةمأ دعب رك داو ون
 | ئثبالا كوءفنيلئثب كوعفتبنأ ل عتءةجاول) دب زمأ ىأدب زدمأ ٠ ذكمالاوهدحوةمأ ليفت نبورع
 || دهشي اك (كيلع ىلاءت هللا همتكدقئذبالا كورمضي لد ورم. نأ ىلعاوءعجان او كل ىلا «ت هللا همتكدق
 ْ ءاشد نه «بيصي هل_ضف'ذارالفربخ كدربن او وهالا هل ف شاك الؤرمضب هنلاثث_بسعناون ات هلو كلذ

 أررقت ال ئ:كلذىف.ءمدأل سءاعفانلاراضااوهف عفذلاو ررمضا قول ىلا ءتهللا ددو ىنءملاوهنآلا
 ]| فرب كذع ىلا ءتهللا .ءؤ كاع بتكمىلا؟ كرمض كريغدارأ ا ذافاقالطاو اعزه دب تادوج وما: .زأنا
 فرصو أ نا.سنوأ ضرك هلصأ نملءفا|نمعنامةرهادلا ةردقلا ضراوعن مضراع:هدارمنءريغلاكلذ
 [ردقلابتاعالا نملة ديك او رب رقت اذهنا ملف هموساطغود رمرداسفوسوقرسك. كه رم: نموأبلق
 1 داقعالاو لكوتلا ىلع ث-ونا ب عضرأو ناهرب غلب أ ىلع عفخلاو ررضا | قود ىقىلامةهديحوتو هرشوهريخ

 : ا هريغوراضلا مذاذلا دو-ولا قرئ او ههدحوىلاءتو هناص# هنادو هش ىلعو رومالا عج ىف لبو زعدللأ ىلع

 || هه-ةنوومضده_ثول كلذ نةيتنهذا هاو-ىاعضارعالاىل-ءوئترزرضا |نمالو عفنلانمدل سدا
 11 مال_بااوذال_صاالضفأ هءاعواذ هت ىلع .هاربال عقو (ك ىلا: و هنا الا ه_:داح لزن لوهالوم نمالا

 || ذوعنوالفك لا امألاةذ ةحاحّك لأ هللاقو معيد هءاحلد ريس نافرانلا ف قليل ىينملا ف قاس
 : ٍ ىن-ذ ام ربكحالال, رخال كرمشا ١ ني-عوه كل ذناف ىلا عتهري_غفرضوأ عفنداةدعان م هللاب

 1 ا ى-شوهلعوهلجأو «ةزرب تكي ل-سوه.لعهللا ىل_ههلوقنهرما قذاوم كاعهءتكو كلهن اهمنك هلوقو ا

 2 2 مأ دوورحآلاوا.:دلاربخ نمئشد كوءغنب نأ ىلع هلوق)

 يس راش
 1 نموأ هلوق) كيل رذقىأ (هللاءءتكدق هلوق) يلع هللاء.ةكلد جاد از( دب لورضي نأ ىلعهلوق) لزالا فرق ىأ(كاهللاه-بةك
 ا ىأ(ضارءالا ىلعو هأوف) رب رقي امة( ناهربخادأ ىلع هلوق ) لءفلاريثات نموأىلءفلا لصأ نم عنع ضراع|كلذىأ ل«غااىأ (هريثأت

 نأ ف اخنان نول: ةدنأ فاخاف ىو من هناك> ىل هت هلوقءرفانبالو(ملا لسوهرلعدتلا لص هلوةن ءرماس قؤاوههلوق) ضارعالا ىلع ثعو

 اوغلتالو كرذ-اوذخ ليل دي _سيل ناوةمال_ىلابا.سأ ىلا بطمل!باءسأ ن هرارفلاب روهام نا سنالا نالهرحنو ىط»:نأوأ ان.لع طرفي



 هده هليهاتو مافتلانب ونئاهتي ونتباهاكهءؤر واهرط2 مظ ,رهنذاو 'هظفس لوف ظفللا ةللقاهتان ||
 هللا ىل_د هنأ ىلع ليادىأ ليل دمص+لاقوغبامفراعملاو 1 اوماكح الا ن هةعمااردقلا ةريط لن اايا صولا |

 ظفحا)ةرهاظااوذنطالالارحالاو قال ةالالاكوةذرعملا ملال ا نمسا.ءنبا ارمأ هاا كب امل ع مسوهيلعأ]
 ل .:دوثم هاو سة: (كاظةحع)هاضرتالامو مبا: كازداوةتةمزالءوءدودحوه_ضئارفظذح (هللاز||
 ناّمركذأ ىنو رك ذا مدوء,فرأىذهءاوفوأه-:هو لقلاس:-نم:زملاذا توملادنعاج“كندو |[
 تضيق نا بره هاند: علو ةدنأ بزاعس ءارباارمأ لو هيلع هللا ىلس هنأ نيصوعل | ىنر كرمه: هللااورصنت |

 اهعجأواهرحوأوتارايعلا غارأ نماذهو نيماصلا لداءعه ظذحملا ءاهطظفحاف اَماسراناواهحرأت فن

 اهبهلاعت للاهصتخا ىتا الإ _سوهياعدتلاىلههلكع ماوج عئادب نموهفاهريثكو !هايلقةعبرمشلاماكحارئاسا |||
 برغاابن جرلاىذ* نم ظ ة-باوأل كانو دءوناماد_هلاقذ هدود_ل نيظذا1ا ىلا ءز هللا حد م دقو ا

 لةتاومل_صااىلءاوظناحا مذ اهنأثيءا:ةعااهظف- ىلع صرصنتلابلادعاتصنو تدنمباة:ءاحو أ
 مهجورفامهنيذلاوتااغذالاومه- ورذ نيظفاحلاو مهو رقاواغذح و مهراصنأ نماو_ضغب نينءزلل |||
 رب_واوبف ث ذل اةرثكا ىأ ك-:اعأ اواةحارب_تو نمؤومالاءوضولا ىلع ظفاحالرب تو تايآلانوظناح |||
 (كدات مد ) رماع(هلتا ظفحا)ىوحامو نط .!اوىوامو سأرلا ظذ<نأءايملا ىدهتلا نه ءايدقسالا ||

 كيمو دم ىأةيتآلا ةباو رلا ف اك ل ءامأ عع وهر ثارت ىفاك ءان تداق ٌحاهرمسكومواو زم,كلداح و هلصأ

 وهذاهلءق ديك أتوهذ هقلس نع هب ىنءةسنوهن سن أتف تنك ام>ةناعالاود يأت |او ةطاحالاو ظغاأب
 ىلاهت هلوقد- ىل ءوهفكلاءز هيلع يملا ةلا كمال غريلملاز لا نماذهو ةقباسا|تايآلا نم ظيتقسملاءامع
 هدءل|تاهحلا هيقينبد نم مامألا صةوةرؤرطظال هب وه انه ةيعملاو ني رباصلا عمهتلا نا نيقملاعمهلل انا
 ري-غالهءامأ ب اطر اغارفاسملاو ,ةدلا فراترب_غدرخآلاىلارفاسمنانالان ابو د_صقملافرشأراعشأ
 هلاؤستدرأىأ ايش (تلأساذا)ا.ندلاو نب دلارمأ نمتد_صاو تمعتو تهح ون انهم دكت ىوعملاناكمش
 رداقالذاهرلااهم زاوه درب دولا نئازخناندري-غلأ .:الو هلضؤ ن«هتئااول أساوهاباكيطء.نأ( هللا لأ -اف)
 هل دارأام سس د_-أ لك|هرد-ةوفز رلا مسقدةواع د ص ةينأ ىقحأو وذ ءريغخل_ضختمالو ىطهءالو
 2 والاف لد بت كلذ ىف عقب دقتاكناو ىلزالا مد_ةلاهاعب_بح صةايالودب زبالو رخأت.الو مدةت.ال

 هلاؤس ىلءافل عملوا اءاطءانوكر نأ لا.ة-الو دئاف لاول ناك منهو طرش ىلع قيلءذ بس ظوفحم لا

 .:أامل-5م د هناضرالاوءامدأ|بروف نود._عونامو كهز رءامسلاىفوىلاعت هلوقدزن اا هنأ ىودو

 ىو هياع هللا ىل_صلاقو مهقاز رأىلءمط مدقأ دب رآااو .ضغأ مدآونب تكمله ةك_ئالاا تلاق نوةطنت
 ىأ بلطلاىفاول_حاو هيااوةتاف اهقزر لك-تسأ ىت سفن توتنإ هنأ ىو رهف ىقاأ ني ءالاحو رلانا
 ىلاعتو هئاد“ لباد هبا واكموم ولقنافم-ملعلنوعتلاعم النا لاو هل: دئافال كنز رظذاا عفلاللاباط

 ردقءفرب دقىث لك ىلءوهو رضا عفنلا هن دقد بو رمالاو ادا هل عا ىطعءالو ىطعأ اا عنامال

 ظةرت ىباارومالا قثاة-نءةلذغل !ةوهىف هعوقد و هنمقب فعضا هالوم ن عده. وحل ىلا باقل لدعم 1

 لفكتملا هنال 5 دوس وه_هرك تاب مه>حئاوح عميجاولز أوهاوساعاو ضرعاف نيقيلاو لكوتلا باع أ ال ْ

 ىلاهز هللا هياطاع مولع عم ه سحو يفهللا ىلع لكوب ندو لئاق ن هز ءلاف[كهانعب و ه.كلا_ع لكو ملكا |

 هناذن عمو كا بح "أ ينوعدا كاع هلوق ف ةباحالاب مهري_ثمت عمم دنءاسهف:بغرلاو هلا نمهدا عن م ١

 انااواكو ايهروا.غرانئوءديوتاري_لنأ ف نوعراساو اكمنا هلوقب عو_ثماوةلدل اهباغي اعد نس ىلع |

 عطقنا اذاهلءن عش ىتاهلك «-د-اح هير كدحأ لسا هءلعبضةبهلل الأس نمثي دحلا فو نيعئاخ ||

 م نبمااتق - 20 »

3 
5 

 ؤوذهلوت) ءاهشاعتةوعاتلا عذب( كدا هلرق) ظوس اة اءازؤل (لعااس:-نءءان+لاذاهلوق) ل ءأ هرب نأ دوم (هلهأتو هلوق :

 ىو اهوىوانما عشلاةرامع 1 1 (غ..ءاماازاهلا ْنَماذَهَو هلوت ) ىواذ هام لاسم الا لاك فطاغالدو دروأاذ هو( هلق ؛ةءاكاأتا

 لسألا فك ءاماو كلها
 ىلام كمادق ىنءع
 انه كال _ع-و

 هقحف ة-هملا ةلاصسال

 اء _ءمىن_هءىلاعت

 هاكر انتفع هناا
 هاد
 نة ءوهف ةديؤرطال
 نابسإلا وكل تلاع
 باطبانغا هدام ف
 هلوق) ىسمتن ازلاه_هات

 ازه(هللالأسافتلأداذا
 أناوحرددسد فانئتسا

 هل_ءقام هاًضتقالاؤسا

 لصفناك هذع ل_صنق
 هناك لاؤ ءا نع تاوملا

 هدارععمهللا ناكاذ الق
 قهاع لوملال هذ
 ليق:هري_غالوهلاؤسلا
 ىلعىوانمخلاتلأساذا
 عج (اّيءزأو هلوق) نكمل
 حورلانا هلهدت) مامز
 هياع لت ربدىأ (نيمالا
 مضباور فى مالساا
 ف ىولاى-١أ ىأءارلا

 ىسفن وأ ىلابو ىدادخ
 ناري-غنم ىل_ةءفرأ
 ترعءناهنا هارأ الو هممعأ

 اهكزر لكستذت تح نق

 دكدلاو ةلذال هد والذ ىأ

 ىأهللا او ةئاف بعتلاو
 هناوذاوةث:الثأاو زدحا

 ناب باطلاىف اولل_حأو
 ةليملا قءرطلاب اوءلطت
 الو صرحالو دكس» ريع

 نيؤراعلا ضمدلأو تؤاوت

 ريعصأ اعما1ا فام ظفاونيةثاو ريغ هانعمو نيم قزارالاونوكتذ نيمتوم فز رلاباونوكستال

 مدح أ نام الو بلطلاقاولأو هّتنااوقتافاهقز رب عوت_بتواولحأ لك ست ىتدتوءنلا سفن ناىزرف تفن سدةلا حو رنا
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 عذبت ا قارس اما هطلاجأ ةثال ليل ىف مويلع لدأ س عشا ىفاورمض> نيد مئاهىنءأ شد ركل صوأ ن اك لاو ىرماعلاو رع نب ماشه دعس
 - هتظلاذذنيلجوأالصم_ملع ل ضدافةين اثلاداع م هذعاوذرمصناف - ةلاحْى دا دئاعرب غىلا لاةذ كلذ ىفهو ماك بمص | نيس هياااوثك شد رق

 . ىذلاناكوديمس أن عواد ن سحأ ن اكل هفام لها. «ذول ف اوس | ىنااما هحر ل صو ل برهوءدبرحن بنار ةسوبأ لاتؤهب ثهو شب رق

 - بلاط أب ءث ىف مئاهىنينوكرشااىأ او رمص-وهدب تاشفىصتنب رادلاد بع نب فاذم ددعنب مثاهنب رماعنب ضيفب ةفيعص ا بتك
 نم ها نيتنسب عدلا اوثكم لرقو هريشاعلا ةئسلا ىف مهو رخن اكول بو هيلع هللا ىلص هلل لو سر ْئأ نمد نم عسسة خس م 2
 . ضعفوناشااولالاىأ (هنااعأ هلوق) هلنرثك [ىأ (هذءرشناوهلوق) مال:-الاتب راق ىأ(تز.هاندت هلوق) سامااد,-نباةريس

 - ىففو٠لخدىذريغىل:ءوىت ذىاق روثاممنمىلقو ىلاسا ىفهاهرون ىنيعن مهللا دخان ا لوقب كلذ فو كرمه دةةتسكناامأ مسنأ|

 . (رئاطءاح هلوق) هتدتر مى دحأ نكمل ىأ دحأةمهرششاعامانذسأ كردأول مسنلا ضءع؛فو ١66 (غاب ول هلوق) روثأمفيسا اكمراص
 «_>-وروفذ انش لاو

 (هيلع ىوسانإت هلوق)

 بارثلا هيلع ]ته ىأ

 (هديبحدقلالةذهلوق)
 شضء:فوه دب هعقر ىأ

 فحدةلا ل فهلا
 هللاىل_دهعضو ىأ 5

 سا.ءنبادي ىف مل-وهيلع
 ام_مءىلاعت هللا ىذر

 (ه-تادىل_عىأهلوق)

 اهادهأ ىتااذإ ماا ىه 1

 هءلعهللا ىل_ص الكشك

 ىدحاولا هلةناكمل 0
 ها سا .ءنبانسع

 هياور فو ىيخريسش

 ىل_صىنلافاخ تناك
 هداب زباموت سر هيلع هلأ

 لدألا نودراعا ا|فىأاموب

 ذا«هؤ_سناكو هلوق) ها

 (نيذ نشف اذ

 ىلع مالغلا قاطو

 ناكام مسابازاحم لجرلا
 :مشريغصاللاةراك هيلع

 ىلعلبيلد«.نوازا <
 , هيهالاذ + ايقهماا تلنام جلي مهل ا..سنوكيفهرطادتع_جأ هنالهراعباوملادردنع لااا ءادب بدد

  (نوملعو نول غن ىأ هلو نتا | ىلع ىوانم هأ رورمسو جام. اهنهل ل <لوضفلل لضافلا نم مفراذاءا لان الو هةيلكب ل.ةءو:'ةهالل

 لءفلانارهاظل ا( كلذ ىلع همني و هلوق) كلذ هدئاوذ نمىأ خلاركذ بدن ىأر كذ ثدي دما ىأ (هيفهلوق) ن هلعو ن واعي مسنلا ضءعب فو

 لادلاب ( ىدت ا هلوق )انرمسف كردصملاةغيص.زمسن |ضءء.قو كلذ ىلع همنتو ىأ » ىنيعرقتوةءامعسداو د> ىلءركذ ىلعاذاهع بو هذم

 .مانملانالنابمدك أوأ.ظلا ىلعدرابلاءالانمذلأ طرشنتو قد وتب ئشاالوصحذا (عقوعهنمعقرو عمدام مهغيل هلون) ءارلايز»ل فو
 . ةل> هنذ آو تاملك-ل اب ىأ (اهبءاحو هلوذ) نٌماا ىل ءىواذ» دا تاسزك كلاءا ىلا لاةذأ.ث ركن د ديرت له لاةينأ ماةهراص هب ادذب

 0 سل سس سس ل ل ا سس ل سس نس

 منع عصر مالتحالا تزهان دق ذ موب انأو عا دولا: ىف هلوق نم هزع مدام لؤالا دب وثب و رمثع نب | لءقو دجأ

 ٍإ هنذوماهلَقلا هد م_صداومءاحو ههقوءهسذه عقد و عم“نامم_عفياهموءاوب ىرت_سادمذقمو فه ءاعهسفن ١

 لإ مهالأ نآرقلالبوأتو ةكحلاءاعم_للا ل.وأتلاهلعو نيدلا ىف ههقق موللا لاق هنأ ل و هيلع هللا ىلص
 : لن ريس تيارلاق هنأ هذع تدنوا ه”ةوا- 1 ©هدزم هللا نيملاصاا كدامعنههلءحاو هزمرشنأو هنق كرا

 : لاقنهذرعلوه_مهآر نعمل_سوهيلعدتلا ىل_صىبما الأس هنأدرو هنافهرعرخآ ىفهاع بوساههو نيترم

 || لوقعباقو لوؤسناسل هللووك-ا!ىتذسا.عنباكوقب رعناكو كر هي دةسهناامأ لآ رب_ كاذدهل
 : متدوعسه نبأ لافو تال_ضعلل د وهريشتس وةباوعلارا كم «هلةدنو هسا نمهرادب و م« ناكو

 نه ةئام-هتكردأ قورسءلاتو د_أ||ههرشاعاماذ نا سأ كردأول ساسعنبا_آر-ةلاانامجرت
 || سانلا لح تلق ه-تبأرا دات ؟ناقولاقامىلااوم>رب تمهد رقب لزن ل سا.عنئااوةلاخاذأ ةءاصتلا
 : لكءا عج سا تبا رام رانيدنب و رعلاقو سانلالءأتلقث د_>اذاو ساذا' مصضأ تلةماك-ئاذاو
 [|| ل_تدمم هنافك أىلععقوف ضبأر ثا طءاح هيلع ىلهيل عضوا-1هنأ ىو رو سايعنب|ساحم ن مريخ
 || ىورذسآلا كب رىلاىج راةنئءطما سغلاا متي الو قب لث اق عمن يلع بارتا|ىوساملأ دج ول لف سواق
 ا ةعستب لسمو نإ رشعوةهينامد ىراضأادرفناو نيعستوة سن ىلعامماقفت انو: وهئاتسو ثب دسفاأ هل
 [|| عستةنسليقو مهنعىلاءتهللا ىضر ريب زل نب ا:ذالخىف نيتسو ناس ةنس اهب نفدو فثأطلأب تامنيعي رأو
 ! هنع ىلاعت هنن |ىكرةريثك هرقا: موه مالا هذه ىنب رتاملاقو ةيونملان ب د#© ه.لع ىل_صرونيعمس همس لذقو

 نه هلثاضنر رغىلعر ظو ةر-هادلاتاوعدلاكلَت نم ه-ةحام مشنادأ نمروطأو مص2ة نأ نهرثكأ

 ||| هللاىل_صهنذأ:سادةفربكلان مهقفلابةبوهعلاو رغصلا نم قمفوتلابةقوم_سا|ةرهاظلا تايصوصخلا
 ال هتاولاةذ اهريغو رعو ركبابأ ىأخاي_ثألا ىطعأ نأ كن ذأ: أ لاقف برش ني> هنيع ىلءوهو /سو هياع
 || فاكهدادىلعىأ (مل_بو هيلعللا ىل_صىبنا|فاخ تنكلاق ) هدي ىف حدقلا للة كنم ىبيصنب رثوأال
 وهو ةدوصةمءركدت هنآل ملا مب (مال_غابلاسقف) هتةاطأ نا ةبادلا ىل ءفادرال ز اود ه يفق هباور
 : قارنو اًوزكيغصتوهو ملغايدنأو رىو ني:سرشءوة ناك كاذذا هن سو نه:سعس: ىلا مطفي نيح نه ىبصلا

 : نو ءون يلعت ىأ ىرخأ ةياور ىف مك نومهطلا كغ (تا.زك كبءأىنا) هلاحهيلالو بامر امتعاب يظعتو

 || ليقتو هقوش د شرق هسغن ىف عقوأ نو كما هل_عفل_ءقكل ذ ىلع همني وطعن أ ديرب هنأ ملعتلملاسل ارك ذهيف

0 

 رر لف مسانا!ن مفي رحت هلءاوءافلاباوني ونتف مسذلا ب) اغفو لم":ناذيالاةل1نب وذتلاف يظمتلانب ونتاهايا هنيونتىأ ااه ونتبيسبىأ | م:ونتي عيفرلااهاوىأ اهاحم ةعفرو مظءااهرط+ىأاهرطخ مظعب هلعأو ىأ لا اوي ءاحو هلوة ىلع ف ط2 هدوضام



 1 رشععساتلات ندا 2

 ه:نممهحورخ لءةه.ةنورو ص# مئاهونن وبعشلا,ني:سثالث.ةرجهالءقدلو هلوق) هلعةرازخا ملء لارعواهااعىأ (ةمالاربسهلوق) ٠

 مهرعأ اوعجأ لثاءقلا ىف مالسالاو ثفو ثدملاب هبات ةزرعو ر عمال ساو ههه نع -وهماعهللا ىلص هللا لوسرةزع تأراملاشد رقناث( ريس ١

 ريغنملرهلةةيوةفعاضمةيدانماو ل ضهموةلاولاةفانءاسنر انءانبأ دس[ دفاو اقو ل_بوه.لع هن ا ىلص هلل الوسر لة ىلع مهيأر قفتاو م

 ىلع شد رقنهنوكرشملاع-ةجاف فانم دبع نببلطملا . مهرها و كلذ ن ممداهوذب هموةىلاف كسفنأ نودع رثوا نوح رتو شد رق
 ىلا - ر نأ ني:ءؤملانهةكعهعمتاك نم و هاعهللا ىلص هلل |لوسر رمأ ب ءث' ا اولةداإف بعءشا| ىلا ةكم نهمهحارخاو مهت ديانم 1

 ماهوب ل_تدو هلو سر وهللابن مآن «ة«اعاومإ!قاطناندل_-أودنع مظرال هنا ىثادضأا ىلع ىنث تاكو شد رةاارعم تناكوهش.1اضرأ

 لَتقلان م «موق هعذم دق لو هيلع هللا ىلههللالوسرنأ شد رق تذرعاسإف ةيصرفاكلااوانن د نمؤم لاف مدرفاكو م ممم موم.عش باطما و :

 هورخ_او ه-يلااو ردابالاا»بالواماداالواماءطاوك رب مل, قاوسالا مهتعاوءطقو قذرلا نمأ.ش مهما اول ثديالو مدرع. اسال نأ ىلع او.جأ :

 ةفيص كل داو ءتكو لةةال_سوءراعهتلاىل_دهتلا لو راواس) ى>ةفأر م_م مهد أثالواديأ اهحص مهنماول .ةدالو مهو انبالن أوم وتود 4

 سأراك ف موهمنم لك ىلعو مهس-ثىف مثاه ىنبىلعءالملادةثاف نينسثالث كلذ نماويفاي لمعلا ىلءاودامتوةمدكلا|ىفاهوقلع
 ىلعهللاثعب ووءاربلاوردغل نم هياعاو ده[ تام ْضةن فم_هرمأ او هج [ةمهاوس نمو مئاهونب مهت دلوام ىعق نم موق موالت نينه ثالث 1

 سوءه.اعهللا ىلصهللالو سر رمأب بعشلا ىف مهت لوط ف بااطونأ ناكود جعو قاثمم نمةفيدصأ !ىفامتسحلو تاكاذ ةضرالام مفرح 0

 هللا ىلد هديا لوسر شارف ىلا عججاط ضافهعىنب وأ هنوخاوأ هد دحأر مأ سانا |ماناذافةلئاميوأ ارث هيدارأ ن هارب ىتحةيل ا لك هشارف أش
 ةضرالا كرتت لو نينس ثالث ماس ىلا كلذ ىلع بعشا | ىفاول زب لذا يا عد ةريفمه رف ضعي ىف أب تأ لسو ه.ع هنا ىلص هلل الو ءر رمأو سو هيلع 1

 هللا لوركا ذركذ ف كل ذ ىلء هلوسز ل وزع هلا عل طاف م-ر ةعيطقو أل ظوأ كرش نما يف ناكام تب وهتسملالا ىلاعت هللاعع ا ةفيصعلا ف
 مهودصعلا ونأ ىتدبلطمادمع اها ىنب نم هءا ص ءىف ىاطن أه ىتيذك امبقاوم اوالبلاطونأ لا ةذ ملا ط ىبالمل هو هيل عهنلا ىلص 1

 ف شآ رق نهنوفثاخ :

 ةءاجف 0 مهتأر « رشععساتلاثيدحلا»

 مهنأ اونظوكلذاو ركذأ ىل_صىئلاوع (سا.ءنب هللا دم« سادعل ا ىنأ) نآرقلاناج رثوءافا دن! ىبأ لءاار ع وةهالا ربح (نء)

 ءالمااةد_ثنم اودرح ل,ةهيفنور وص مشاهونب و بع شا ابنينسٌالثي ةرجطا ل.ةدلو (اتعىلاعت هللا ىنمر ]لس وهيلعهللا

 ىلإ هةهرب مل-بوهيلعفللا 10 ار الا انا وا داللا كالا ض1 كاس وك كك كش كلا < تكد ل ا

 كا وانندبنوكيناهل_هاذك-ةرثاوم ايف ىتاا مك. ةيصصاوفاد ءااهركذنإ ك ذيب انبي رومأ ترحدق لاذ بااطونأ ماك-ف شد رق
 مو هيلعهظلا ىلص هنن | كوس رنا نوك_ثدال نيمدق“ مي ةروعلا ون 'ةاهباون اد نأ لءةهفروعلا ىف اور ظني نأ هش بلاطوبأ كال ذلاقاغا ول '
 فصخوهرمأب كئدتأاغابلاطونألاقذ ؟ فن أىلعواذيلع مدح ا عاوهجرت نأ كسا نآدق بااط ىبأل ولاقو مني اهو ءضوا!ت ميلا عؤد
 ردغايذ تر وه:_ملالا ىلا هت هلاعءاامؤ كرغت ل ةيادا يع هللا ثعب دو ,دبأ ىف ىتااهفردصأاذ_هناىنب لك, لو ىنربخأ ىحا نباز

 انمحاص كلانهفدالط|ب وة: ىذلا ناك ناوانرخ آ دنع نم توغ ىتح هل تنال هتياوالف او ةرفاف لو.ةراكثب دخلا ناكن اناا ابان ءاع مر هاظتو
 الف ستفت نأ ل,قاهربخرمخ أدت و هياع هللا لص قود صملا قد',صاااو دون ةفيصأ اوف لوقت ىذلاباةيضردقاولا ف ميه اوأ ملاتةف
 رك ذوماشهنبالاقو اناودعوا..كلذمهدازوْكرخأ نبار حس اذهاولاة ل بو هيلع هللا نص ىنلا ن عبلاطونأ هءاحامقدص شدرقتأر

 الاىلاءتهتباعءأ هيف عدن ملف شد رقةف رحت ىلع هضرالا طاسدو ىف رنامءاببلاطىباللأد سو يلع هللا ىلصهللا لوسر نأ للا لهأ ضع :

 ىذعمايل ةف شب رقىلا جرح مدسأ كاع لت دام هنناوة لاق من لاق اذوب اربتأ كير ل اةفنامااو مظااوءيطقلاممتفنواهيقءتنيثأ
 :واذتاوضا ىلعاذم جبال اولا ةذموقمونممدنواهريغو ةءقعنباو دس 'نبالاقو انرك ذامىن«عربخلا قاسو فريدأ ىأنباذا شد رق
 7 .ريغاط بتاكل ا ليقو هنع هللا ىذ رم سأ هذ صعل است اكتاكوهوى :رماعلا ثرانب ورع نب ماشه ة مروع | ضن فى نمل وأ ناكف مهل

 ةيمأىنأنبريهزم ويف ىصعانباركدوىدع نءمطملاو ىزعا ادمع نيدسأ نب ثرملانءماش» نب ىصاءلا ىرتصلاونأو ىناناك هديت اش هاو ١
 7 س«ثلا نص مهمظن دقو ة_بحلارك ذنوكرؤ كاذريللااذ_هلرأ ىف قد»ا نارك ذو باطاانيدوسالانبةعمز و ىتو ْرْمغلاَ ريخملا نبا ٠

١ 

 وبأن اكدقو ريهزو عطموىرتدلاونأ ه اذكوةعمزماشه مهو ريخأو لوأ الا هذجال © مهنمامة نة فرععلا ضة:لاقف ىضاقلا صان
 ىلص هلل | لوسر عم ىهو نين هناا مأ حي دخ هّدع هيدب ربادق لح مالغهعمو :ذعدتلا ىىذر ىلا عت هو مارح نب مكحىفل نورك د اسب3 لوح
 لخاوماعطبا يتأي نأ هعنعف | دنع هتمعا ناك ماءط ىرتعلاوبأ هللاقف مشاه ىب فا ماعطلاببهذتأ هللاقوهب ىاءتف بعشلا فول ءوءيلعهللا

 ١ نبد#هللادرعوأرك ذو اديدشأ .وهأطو وءهثذهب رضفربعب بلك :ريصلاوب أ ذوخاف ءحاص نماه دصأ لان ىد ل هس ونأىباف لح رأال يبس ١



 ةغ رمثاا|تاغصلان م

 اغاو ايل باوثال ىجاا

 ةلاسرلاءادأ ىلع باوثا أ

 نفةوينلاامأواهاج ىتلا
 ئدىدلاوهىذلالاق
 ىل-هباثنلاق هللانع
 هيسكن مهنال هنعهنادنأ

 ه.ل|بهذاع لاقن مو

 ىذلاهنأ نم ىره_ُدالا

 رذعتل ةاياهلثاعا تا ىلع

 نم ىو هبسكى «-اردنا
 باثال هدفت رش هذ مص

 فرادأ اك املعناسنالا

 هلب دك ال ىااه_يهالا

 هلا هو ىلارظنل اكواب
 فرشأوهىدلا مركلا
 ىربوُش مآ تافصألا

| 

 ردقب الهنا لبو هيلع هللا ىلص هذ هيلع ضرحو لسو هبل عهتلا ىل_ص ه««ماقاادارأو مل أ دك ضتخوهو هيلا

 | هئءراذاءلوث دملاتنكثيحهللا قتال لاقو ه«ىلاعت ها مه«ةذبن ا ىدعههوقب طي نأ هرمأف هيلع
 هنعىلاءز هللا ىذر باطخللا نب رع هثءباسل ممن مو هيصولا» ذه هنع هللا ىضر لثمأ دقوا رمال نعل الا
 ظ ذأ نم ىنعنع و ىلء قرض نماىأ طغاضىل ناك اطلاةف هتأرما هدأ امفْئُد همم سدأو هنممدق لع ىلع

 رثاسا عماحوهو سانا |ىلاهوكش:تماةفاميةره-همُعب رنا هتأرما تنظف ل_بوزع هب ردارأوئث
 ظ نم لد ربح ثيدح هزوذت اس1 نوذتم هنال مالسالا لكو هذ ىسمنااو رمالا نعج رخال ىهذاة عب رعشلا ماكحسأ

 ناىلءىأدو ىقءسا.م مالسالارادماياعىتا|ثدداحالا نمدري_غهزهضت نونا د>الاو مالسالاو ناسعالا

 هللا قوة قاءّدب ا طوأ هل قام ىلع بتر مو هبأب ف عما مم لك ماك | ثالث ىل# ىل_5|هنافاعي ديال صفت هيف
 | قاهتياهثلاو , كادذك ف لكلا قوق قاءتءايئاثو ىوتئااوهو عممتلا قد رطباهريسعب وتاذلاب ىلاعت
 هعماح ف ىذ هرئال عقت ةرامهلاهذهو (م<نس>) مماملا خت ىأ(مسلا ضعبفو) ككل دك ص انا افوقحم

 ْ ل-هتاىذلاوه ممصلاناف داضتل |نمامهمدبام عمام_هنيد مهلا لكس شتساو الي لق ىرادأ اكهريغلواريك

 ْ نوكينان طرنمااب وةلادعلا ممتملك فاصتاعمهذش نمىو رملا كلذ عم« هناو رنم لكن وكي ناب د: س

 || ىعتد-:هةمزالم ريك أوأاددعرثك أوأ هزم افذد-أود نمهافذف مل هش نعى :وأ ارلاث دن 1[ نيت و لا

 || ىفانلا ىلعمد_ةمتيشملانولوةب وهنولل قد نو. أو هالاوءاهةفلاف فالخاذهل-:هلومةفؤو اذا هدو رم
 ا نالىأد_داولا نما ذم, وأ ةعاسملا نولوةءو هنودرب «_:عىلاعت هللا ىذر فاشل مهةذاو و نوث دهم او

 ا ةلعاانمةمال_سأ أعمو ديعدحاولالوقبةعاجلالوةدرفذ دو ممااهةرطت نهبرقأ هيلاوهسل|قرطت

 ثتااثااطرمدلا فالاة سلا طو رشا |ه ده هذ ط ريش هناذأ نسلاو بارطضالاو ىفانالاسرالاك ةدداقلا

 طرتشال نسما ىوازو ررة7ك لماكلا ط._ضاانانوصرمتوكينأ طرت كثب عوصلا ىرارف طءضلاوهو
 هدندس لهن اىذلاوهذ نسما قا طمامأوة لها ف طرماا نعان رعسدا ناكناوه_-ردلاك ل: عامنا

 ذودشلا ن عنيمسقلاولل> هدفتعااذابذك اادعامفرءضاابوأ امههانريغنقتملا طباضا!قودملاب

 ىهاك ةلوتدماهاك ةيوحأب ه:ءنوثد_للاباحأدةؤ ع.4لا لاك_ثتساه_دو رهظكلذر رقتاذاةل_هلاو

 نمنسحلابهةدصوز اكناد:_سهلن اكن ا هيكل ذ ل.ةام نا اهموقأو اهريغو تر دل | ةيفلأ ورش قهند.م

 0 ريكح نال م*“ مق ل قام ىوقأ مي ن>هيف لقال نيدو رحآلا ةيد نمةدصلاب وا هدأ ةوح

 لم< كلذنال لان لاس ثد دما هْثأ ددرت ثء- نماموب هفصو ن اكد >اوذا:#اهأ تاكناو هب وقت قرطأ أ
 نس رخآ دزعهؤذصو راءتعأب محك موق دنعءةصورامتعأب ن سدد كوشن لد نيذصولاددأر هذ مدالهنا ىلع دونما

 ١ ن ود م نس هيف لقاها اد ىلعو متو أ نس هيفلوق» نأهنة-نالدد ريااهزمقددهناهدباغو

 1 بنا رغ ع نسعي ددعأ لا اريثكى ذم ريا |كوق ثا لهدا دهب وددرلا ان مىوقأ مز لان ال يك هيف لءقام

 أ | دان_«اىذؤف كلذ ل.قاذاهنا تملعا 1 هعز ناافالشر وك ىلا باو! ىنانبالهجولاا ذه نمالا فرعبال
 أ فو هلوقي ف:سملاراشأواهرامتعابن اك نيدان_ساىذىف وأ هلقانلاح ف ةءألا الد تاراءدعابناكد>او
 نس هن ىف ثر د» ب ةع دوب دةذ عمعتلاو نيسوعأ !ىاريثكف انت ىذ هرغلا مسن نا ىلا لازما |ضع

 ٌمهلني_طباضااو هناك ه:ءةاورلا ف ال31 كل ذبيسوبدرغنس-ىرخأ ىو مي نس>ىرخأ فو
 ىلع مدقمه_طعدداي زدنا نار رقما: دعا قلل هلاسرا ىنطترادلا مدح رت ىلع مي_ةمثد دل || نيس
 هتاورد-أانوعمنانمهو نك نيكشلا طرشىلءهنا كاما كوق«:ذاورفةضسنلا كلت ىف هل هحدصت امأو ل سرملا
 1 ىذمرتا | نيهكلدب ؤيوىراخأ ١ طرش هيف دحول مل ةباوصلا ن مدحأ نمهعامم عصن وأ ث ىراضا ا هل جر

 || ديغي مهريغوربلا دمع نبار مك احلاو ىتطقرادلاو ىناريطل اورازيا او دجأ دنعةددعّتهقرط ُثيدحلا| ذطدر وهنا
 هذسحا مهعو#

 5-5 دحلا)
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 هلوةقهلك كلذمه-ضءم-حو دعترب ف نمةماظعاذعأرأ تلارب .ةئالادها ءموأملل ملك نءيذالا

 ديك لك نما: ذهني>وةينال_هااورساا ىفةءوبولقلا عمتك هههولعغب , ناس تام هيعمل ءف:ناود
 ىلاتك ىف اع هدوريثك ن سلا الا ءىف ثباحدالاو لانها« نارعالا لالمر ريما عاج كلذو رشو ْ

 اقتال_أ .:ءاحأ مرا 58 ىقانشنان تح نازيممأ ىف عضوام ل ةثأ هنمريشع س هالنا رشق هركذ قب اسلا

 ءراا !ىطعاامل_ضذ' اقلخ موتس أ اناعا نيد ءواالك [مت ملأ قلا مئاصلاةسرد هقاذن اس كر دما. هلانا

 م-:.>| لاق ىل_اولاق ةمايقلامولا ل ىنم ب رقأر ىلاءت هللاحلا ىمحأب كرب _أالأ نسملا قادلنا ل لا
 هَ :الثلاهذهناهناو رفو لَمْ عحفصتو كل مرح نهى طعتو كمت نملة نأ لث اًضخل الضفأاةلخ

 اعومطمو لسصالا فة م«ناكتاو نسملا ادام ةرخآل و امندلا ل - هأقال_تأمرك أدءاورقو لضنأ إ

 رمالا ص م مند ةءاعلاةم_بحلا قالخالابفصت : ىتحهةلسرمغب قاض نأ هنككناسنالا تأ الاد_ىل اهيلع

 نه «ذيسم ن ادافأف ساس !|عمْكةلخ نسح ذاع ل وهياعهللاىل ههلوق دياو رىفو ا كو مدا

 نكعامف هى لا عما ااعأن م هنعردصامو وهما هلأ لص هقالشاق راف ةنااو دقن هلو صا ت.ءلأب سك

 ناموألا مهذ نعه سفن م ةدصتن م م كلذ ىف مهبءادتقالاو هذ ىلا قالخالا لأ: معن ماونم هيفهنىسأتي ناأآإ

 نءاهنالدد_.هلا ق الخالات ىلعينأ# ل .ةقال_خالال. .محي ىلعت نا ىلا م ّضاي رب مم لاما عيمتو

 ىلعال لام. _سالااذ ه ىلع باث , عاصشلانافودملاهاقالك اهلحمىف ةعاصشلالامعّت_تماريلف وهف همسك ١

 ىلاءما ب سكت هت ل_تدب ىذلا ئاورارتخالا تحت لخدتال ىقااةيلءلارو..ألا نما نال ةءاصشلا سفن
 هنأ دوع_بم نان ءلوةنااوه هرب رغ قلدنا نأ نههبتحرصاموا ها« ىفئزب رغلا كلت :عاقمال<- .دوأأ

 نعو ل->الاو فز رلاو ىادناو ىنادلناةعبرأ نم كرر غرفلاقو مسجلا ءازحأ ضب و توالاك 0

 لب.ةرخلار اين دلا ىرمخ ل طعأد مق هءلاصات د وزوان_س>اقل وورود نسى طم ءأ نم لاق هناف نسال

 م-جألاهلوتو مئازر م ع مسناك ةالخأ نسب مق شانأهلو ربيعا س را

 دمدعف هزار خأو همسك ن م هانا مثيواهتسحدملا قالخاع.جلوتامأو ىقاخنسح قلخ تاس اك
 ىفهتلاع“ الن س>- ا سأل ىااحو ىف هبرمالا ل_-ط لالاو ايس ىلع بقاس ومذيو اهارج ىلءباث و

 ُتيدحلاو ىلء>هل_صأ ناهانر رقا1 هيؤةحال كلذ نايد :ريقراصرالاب ىمعالارمأ ذل تساكديعلا هيلع عويطالا

 ىنءللاف فال _اللاةد دق هناىل عىل ةكساذ هزع ئهناع هفريصز ,دب.ىل اهب رمأ اقل م+ -اامأو قياسا

 نيثيدلا نيباشدأ عم كل ذبو هيف لمعت سنامىلا ارظن بسةكمهنالاق نمو هلضأ كار أ ىلء هنا لاق ند

 ناواةلخمهه_ىحأ اناسعاني:مرئلالك اا .ةقداسا| ثري د_هلاو ىلم-هنا ىف ءنيلادلاا غن 1 نيقباسلا
 ةل_هح هنوكو الو هباستك اب لدّت_سالو بستكم هنا ىلءلادل مقل مئاصلاةجردهةلخ نسا ءاء دلما ا
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 باتالاثال مضاولا قرفلانمام بانل مهودقفاذه ىلع كاذب دا نموهونم“ لاو ةمالولا تاستك الع

 اه ممم لاي لءاعنم ةهصوا| هيد ملاتاستك ال لخدالف نبذه فامأو زب رغهناانلقثاو ل تدع

 د_ى.لالعفللخدالؤ هلضفو هماءناو كاسءت هل سن مىنوما |اذهو ىب: !اوأ ىلول ىلا ىلون ضم ا.منالأيش

 هبالامتتالو ىوقتلالاصن مهنا عمرك لابهدارفا هو م ةيةكمد و نلا نالاق نهر ةكر منهو ه>ول هيف
 /فاكمنالاوهقو ةممايقلاب تعد نم ىلع بلغنامأ اريثك ذا طةذ ىلا تلاوة ما.ةاااهنا ناظد نه ىلعد رلا

 ادحزب / نعني -ةحلا نيد عم هلا نأ ىردامواميذرم قَد اوأه اكءاايداءءلافوقس لاه اهتدشخو هدم ىلع

 ا ىلصهلكهلوءدب ىدأ حلاصا|اورمسذ ممنمر نية» د_صلاوءاسنالا نمل ؟لاالاهيلعىوتءال

 ىهندو 1 ,ضاقوم_هلا عم نو .ءااىلاهث مدل عشك ذ.ءاصو هنافذاءم لاك ةمأن ةءسانم كلذ فو امه مئاقلا

 ,(ىدمرلا'ءاور) م-هطااخأل نمهسحات <الامكالذل جاتدعو نس ىا سا !اهطااخمل ادهم كلذ 1

 | ءاحاارذ فأل لو هياعهتنا لس لاق دقو (نسح شد د-لاقو) هعماح ىف امهعضن ليقو لاو قوقلارسكت ١

 2 ر7ت7بيلللتُكككتُُهجهيبب يبتتجتججج جتبتطل0نتنجتتتتبتب ب06

 ةدو#ةلمج ةكلملا كلت
 كال: ت.«< اعرمشبو ال-ةء

 تامائتحاةلتةكللملا
 _عبقلاذالات ناك
 اةلخ ةكلملا كلت تعم
 ناسللا نا هام

 لمت ةيئاسفن ةكلام
 ليما لءق ىلع اهمحامص
 هرايعتو جبقلا بزحتو

 هسا يلوم

 لاءؤألا لج اهنعأشني
 نه ها لاوحأل الاكو

 ىريدرشأاو ىوانملا رش

 الو هنأستك ا 0 ءالو

 باستك | ىلع ةلء> هنو 5

 نءادافأو ةومنلاو هبالولا

 لاسرالا نأ مال_اادمع



 ىأ(ساذلا ىنااخوهلوق)

 ن->-ىا مسهل ماع

 ىأوهثيح نم ىقادنا

 ني_:عذد نسحل ا دمةدال

 ا مع همن أن نكسنو

 ة_دلاو عمم ماطلادخأ

 0 :| : كامافرءو

 لاءفالا|متعرد هت

 رك ةريغنم ةلوهست
 ةكلملا جر فت ةيودو

 نهراق ريدغ ضرعلك

 نءورودمصبو كاودالا

 نءرد دءامسفذلا

 اهريغو هباكءااك حراوملا
 كاسب هو عئاذصأ !نم

 ةيويص ناك ان ةلرهنلا

 بئاوما | ضعب ىلءريصل اك
 هلكةرك ف ردصاماذكو

 تناك تام اةلدشى بقال

 نع ةرداصلا لاسمفالا

 ب 5تظتظتاتت 22227
 / نماهيفديالفرئاكلاامأو ريل اء_هنباهلاقام ىلع هلم علا 0 مدالا ىل ءرئاغ طا اريغر غكت ال هللاصأ |
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 | ةبوتل اةي_ضرقنال_طبال_فااوءوضولاوك رئاك 0 -:نممزل وضرفابنأ ىلءمهءامجالةب وتلا
 : نمندبال تارك منا ممزىلاناضطمر و ةهملس | ىلا ةءدلجاو ساما تاول_.عا !نيكوعلا ثردح# ديزنب 9

 ْ هذ-هريفكتل طرشرت أكل ب انسان اهانهمنا ةزسلالهأر ووج نع ةيطع نسا كح رئاكساب زئحاام

 ا اهيلعرصيرلام :رئاةمهلار كت هنأ فاذا نعوةراكلاب أشر فك: لرن احلا بنت لناف رئاذمالضئارغلا
 | نصت ةبوتكمةالصرتض ممئرمانمام ل -مىورو رئاكلان مأيشرفكتتالوال مارثأكلا لعفعا 7

 1 ه-اكرهدلا كاذوةريسك تايلام بوذذلا نمامل.ةا.1ةرافكسهلتناكالااهءو كرواهعوُةءو' هأوضو

 ان نبالاطأ ن نك مزح نبا هيلاق نمو رئاكلا ارفك:ةملاصاالاعالات البق 3و هر < كلذ تدع: داحالاو

 ْ اهطقرئاكلاهلر مب ل العيتمز جلا البلا نمنأدب رأنا هنا مهنفءبهدرو هيلعدرلافربلا دمع

 : ترفكمدنالو ةبوترب د نشا ارفا ىلع ظؤاحو املع مصب ل نم دير ناو ةرورمضلا نيدلا نم هنالطد مولع 0

 . 0 1مل 7” ايس منع :رذكت هنعنوهتتامرث هك اومنتحت نا ديآر هاظا لمحو ف كلذ
 ١ أك ةراذكه درعه 0 جرصلا كلذ عبواريمكوأ ناك

 ١ ىرخأةيصممامتالدكلااهر ةكمالقهتمةبوتلا كرتل ةمستلابامأ بنذلاتاذلةمسنلابىأ ثذ لح هن ربو

 1 ايندلا ف مهنبب راحملاف ىلاء:هلوتو هد داود َن ماوءمدياللب ةرافكت سي هتماقا ثا مجلوق ل٠ < هءاعو

 ْ دب وب واموعاةجا مْ ,الونيرادلا فمي وةعرك ذهنالكذىنان ذيال مم طظ بارءةرخآلا مطور ىزخ

 1 اهدي ةمامقل موب نزاوب دق هنأوأ لطب وهف لهءاادر>ع ىت حر اك انأدب اءرأ نانب رخأ ملا ص ه»:كوقرر تام

 ||| تاداكعش دقاذهفباوث هل قمنالف لمعلا طةسد ول هءلانم' 0 را .كس| ىعمت3 لاعالا ضع. نيد و
 5 نماوضعب ىذضقد وأ صتمةيف همارقلا موب هن” اءسو ديملاتان حقك املاو 1006 ثرداعأ « ماع

 || ىلارظابوت"ا رسلاو تانسملا نيبةصاقالاعوقوءريذكور هال ةنملا ىف اويل عسوة حت ا

 طقسو هدا املك بث [ةد جاو: بحت هن امس ىلع هتانسد تح رنا لاق ن ملوق ىنذاولاذه و اهنملذضقنام
 1 امأو رئاكسلا ىف هلك اذه نكتملاهن' اي ايس طةستو عمرها باثب لوق قو هن" اسةل.اةمىف هنانس>ىاب

 3 ناب راقتمريفكت ااوةرغ :1اممثيداحالاو تابآلا «_يلعت ا داك اوماوثءاةد عب "1 ا مناةرثاءصلا

 ا دسار او2 وده ل.ةو اضرأرتساا اوهو رفكملا نمريفك- او هت عمر ناتو بولت ةرغغااذا

 ْ ا فل لاا بذل ةرقعم لدقو هد ءاعلامذالاودسا|مار ك اعمكلذةرفغملاو لعب مل هناك

 1 ةيوقعلادعب عقيدقريفكتلاوتب وةعالو ةدخاؤمالن ةياكلاب بنذل ةباقو هرغعأل ال3 5و طقفدوحعرفكدااب

 ١ لد هو اجماع مموهب وتعلا «ناعتةجرلاو وفما!اذكو تاب وقع هو تارفكمةد ويندلاب ئاسملاتاف

 || بنذلاهرف_ةىذلا لمعلاو رئاك- || بان تح اككالذرم_غدل باوثالف بذا هب ىسعتب ام لمءلأ نمر فكمملا

 | ريفك.تلارم غن ويندلابئاسملا ف باوثال مهري غوةباصصلا ن مريثك ل اقدقو ركن لاك ةرفذمو باوث هرفام
 ١ شاع كاّذ لءذ نم لاقو الملا ىلا مادقالا ل ةزوهراك-| ف وضولا غابسأب ثد دما قر ذك ارمسفو بونذال

 1 دقه.أهءيدو تاحردلاعأ ذرب ت ” ايس ريف" هت عما لهفهمأ هن ا نك ع كيوي

 : اوت ردق فارم دام طا هن 1 نا رفكمرحآلاو عفاراهدحأ َن " ايشلملا ىف عمتح

 ِ ةحرد هل مفرت د حملا ىلا ىثاملا قو طخىدححا نا ءاج نمو هيل ع س ةورذك» سغ“ الل همالدا و قدم ثرح

 لاقو بال هلزتعاا ضع لادو اضيأرئاذصلانمةدوت !|ابود»و ءالااجوم 0 4م طصض هذ 2 ط# ىرخالاو

 ||| هرك ذاك هعاجو (نسح نا سانلا قااشر) تارفك لا ضءب 0 الا بحاول ( نب رخأتملا ضعي
 ا مه-ضملوقىنعموهو ورا ل اعنال ٠ شد وة رسم هريغو ىذمرغلا

 || فكر دحالةماقاواءيدأتالانيلازلا نعوفءلاو رحافوأ عد-:ءاالارشااو ةقال_طلاراهظاو هل ظرغل اماظكوه |
 ا 1 و ل سس ل بس ص سس ل و ص 272 2 سسوس ب يم يل م ل يح بحل مجم

 |  ىذالا



 ةثويستشيس لصأو ل نمةرداصااةثيسلا ولأ ىأ:دحو ارمسكو فوق: انثملان مودزمطأ حا فد (عرمتاو هلوق) ءارلا فيفت» (طرفهلقو) ل 3

 تا هاهكيسلا ىأاهحّتكل ذريغرأارافذتساو الم .اهنرااصم تو اتي ناوت ةدصوأ اموصوأ 0 5ا--: لا ىرحالاف تعدأوءابواولاتملفف 31

 اهعامتابدأر ,ماورملالاباو بواولا فو ذه مو ز وهو هسكعوهريخبال داو ابل ازي ضارب اكءدضب مب ء.ضرملان الكل ذو نيمتاك- |ا|اف<ىف 1

 مه-ةرقدح ىحكا منأ تارا ني_هذب تان_سملان ا ىلا هت وذو اهحةهلوقرهاظوأ موب رلذلاو رغغتساف '

 ل _سبرم قد ر طىنأودن ع و امتمد وتلاةنسحلاب واضيأةريدكسا | هئيلايداربنأ متن ذئةيدواهطو رش ا

 هدأ 2112117101010 ولهدنع ثدح ًافاماذت“ د>| ناو ْنِعا| ىلا هثءبا مذ اعماناصو قرط نه 1

 لك ذاك || مال سالو. هب عطقداك املظقسنذلارفكت اهطورعش:ه- مرصد هون صوص: | ارهاظم ١

 هوقلن كلرخا ص وسن هءاعتلد ء[ك ىبطهنأ خرالاف كلذ مل 7 ءوىأ عاج هنأ ىلع ل ديربل ادم ءنبامالكو ١

 اهدعب مأاهارقتن اكءاوسةثيسلا | ىلا وتس هس ىللاو فرعلانءالاق اهتم برة:ثرحما همن ةدقأ او ىأاحلةمأت اهلعحوأ هءاعب اهامؤاهابا ٠

 أطر ذام هن وحمام لعفي نايهرمأ حلا هللا او رك ذمه-.فنأاو 55 وأ هش - افاومل«ذاذا ني ذلاو مهةصد ىف لاق زاىلا ش

 بيستاث,ساانيهذ. تان ملا ا ىلاهتهشاناقاك (|وحمت سلا ) ةهريعملا 6 ل اع-هتأد) :أوقب هذه ١

 هّللاىل_صىذلاىلأ مهل. ةةأرعا نهباصأ الد رنا هنعىلاءتهثلا ىضردوءسم نبأ رع نيكدصأ ىف 3 اهو زن

 لٌغرلاةؤهيلعاهأر ةذءاعدف دنآلا هذه ثا 1 'ى>مل_سوهياع هلناىلص ىجذلا ت كذ هلكاذ 0 ملسو ؛ءاع

 مل دو يل عهللا لص ىنل ادنع تأ .؟لاقهذ ء ىلا ءتهّللا ذر سذأ نعام مؤو ةماع سا اللد للا ةدصاخلا

 ىلسكىذ لاعمىلصتو ةالصااتريضف هذعهل أ لو لاق *ىلء هقافادد-توصأ ىفاهلا لو سراي !اةقلحرءاذس

 هقافا د تدصأ ىناهللا لو سراب لاةذ ل- رلا هما !ماقةالصاا لو هيلع هلل ىلص ىلا ىذهقاإق ل كوب 1 دهنبا

 ةمامأ ىلأ تت ل -> نهوهأ“ ة:هعل-سهةدحرخو لد ذك هللارفغ دق لاق معز لاقاذع هتياصدق سداأ لاق 6 ىلع

 د-ءئالف لما داواك كت هم دش ع نمتحرخ دق افهثي دس فو هذعرخآ ه-> و نهرب رح ناهد رخ رحو

 تذكءاحو هنآلاَت ا انبلانوهدت اد دست |ليألا نماقلز و راما فرط دال ذ صأامقأوىلاعت هلل ال :أو
 مهن :ءضرعأت "يلع ةافاد- تدصأىفا هللا لو رايلا ةول> هءاؤ سو هيل ءهللا ىله هلل لو رد ءاشأاح

 تيىمأاااّم اةدأؤا ارق ىنم ىرتسشن هيتس[ ةأرماىتتأ هنادتلا لو دراي ق3 52 ضر وهرارارم كل ذر رك

 اوضو أوت /- سوو ه٠ .!ءهتلاىلدهللالو سرهأ ل ةذاهعماحأ ل ىناريغهتأر ان ملح رلا بصب اما مم تدصأف ٍْ

 نالءالانماغلز ورامملا فرطةالصاا مةأو ىلاعت هلوق لزم١ ل دو هيا هلل اىلصىناا عمىل_صوأضوتفانسح
 مأةصاخ هلا ه هنالو ان ذاعم لاو 0 ناةظعىأن ركاذاىر ك دكلذتائيسا!نيهدد تائسملا

 وخن مهنا همدتت نائل نم تطرفاذاناسنالا هيأ نزتتالذ ىأ ةماَعْماَنآلَلد 900 ال :

 نهناهربك أ هلي أو هلل االاهلا الو هللد_هملاو هلا ناص-تاملاصل|تارقا ا ارك دوا تاق تاو دقن صوان

 ناتف .ةدخ نوحرأ ىلا نات هيج أم هئاو مظعلا هللاناص هدم وهنا نا ص سكو ىلاءز هللا ىل مالكا ابحأ 1

 لجرن مام -هنءاضيأدروو اهران أنمملدتو اهراع عمق كلذعلو زما نازيملا ف نات اق كاش الا ىلع

 هءفرب وهذ :س>اهوط ئةو اه لكب هأ هلل ب ا الاد اسما ءذخ نم دهم لا 0 وهظلان يضف قا ا
 ُثيدح نم هحامنباو ىاسذلاو ىذمرعلاو درا دوأو دبحأ جرخأو « ثن دا« دس أم 12 ط4وة د رداهب

 ىلصت مر هطةيف مودي مان :ذبنذب لب نماملاقلمر ةيلعهتلا قدس لنا ن ,عهنعىلاءت هللا ىذر ركب ىأ

 هللااور كهذ موتفنااواط :وأهش-افاومل.ةاذا نيدلاو هبآلاهذ_هارق مهل ىلاعت هللار ةغالاهلئار ارفةتسمم

 َن
 ليلداجاتحز رو ام هوما رقلاموو فاو كالا ةةدودوم ىدهفد ذتاوملا كرب نع هيريعليقو ةفروعلا
 أ ةيوتاأالااهوحعالفةريبكل|امأ نيق ةهغاد ءمممسأ |هنا نب رمسة لا ضء«.لاقو هيرك دن ف ىطر لالة: ناو

 لاعالانأ اهاددانيّدل ؛ىمقارفادخا 03 هلت# رخألا صون ىفعطقاا ىرح ىرجأن ظااكالذ

 ذا ىلوأا هد_هاوكو

 ناعرد مت لاءفالا

 اذافابم رثأتتو بوملقلا
 قن عدد همدس لعق

 اذان اهرات ا باد هاا

 نعتأش ةنسحاهمبتا

 و_ح:ف باقل! فرا دا

 هلوق) ىوازم ها كلت

 ةَقلمَد ارم 7-52 (ةريغملا

 هلوق) ف اياكىمدآلا ىح
 ثيدحىأ (هثي د-ىقو
 تحرخ كنان ريرحنبا
 ٌعلتدلو اك كلة طخ نم

 لعفت الىأ دمتالفئلمأ

 بد مدام هلوق) اهاثم

 ند ( هنأرمان م لءرلا
 هلوق) لب قتلاو مضلا
 ىلاجاست هزو 2 اد-هو

 مم (خلا4-_ةنثاو لواد
 1 اا ,اهرهاط

 اهاثمأ رمل 50

 ةدحاو هئيسالا و>عال

 أ._ثودعال فرعضتلاو
 يسشعوح لبادارم سداو
 لوقو ادب تل أمس

 هراع هتلاىلد ىطصملا

 لكربد نوريكت مو
 نودم##و اريثعءال_ص

 ارشع نو_هتو اريثع
 نودسسجو هئامءال 5

 ةئامسعتو ف لأو نا الاب

 مكب لاق نازي-لاف

 قى ةقلمدا ا هّعنسل اثتدحلاىأههوعنهصخوت امسأ اوحع فيعضتلانأب ىف قداصدل هأش نا هةيسفت ئامس#واغلأ د اولا موا اى لعب ١

 رافغت_سالان مرثك [باغوأ تامناب رذعت نافةمالالا عنان نمديالو لاله -الاودرلاالااهوحمالف ةم.ةوة..غو ب صنكى دآلا
 ةثيسلاد..ةتزرتحم (حلاةدوتلاالااهرحعالفةرييكسلاامأ هلوق) نتملا ىلع ىواذم هءذكيكلذن ا ىلاءتهل_ضذ نموحرملانةقدصلاو هلءاعدلاو

 لغغتالف ىمدآلا < ةقلعتملانودىلاءتهننان<ةقلمتلاباه ديبقتز رت تاع دقو ةريغصلاب



 ش : ترس نمدأن أاذاو بسال ثرسنمهئزر قتلا أب نأ ىوقتااب و ةدأ اةمالع نم مو ,.لاقو (لاشاى ::نمولال_1ان هقزرلاو

 قز رلاف هللا: :نذىأ بست الثي» نمهقز رب واح رم هل له ع هللا تن ن هوىلاعت هلوقريسفت ىف لبق هناف ىومَدلاب ىةكاف بست

 لالملاىلا مارا نههحورذاح رذخهل له هد هيصأءمس 2وه دود > لاء 0 نه ل.“ ءقو ةناقكلاياح رخغ هلل« ئالعلا عطقب

 ةزسلاعامتايهللا ىتتبنمو هلل ادمعنب له سلاقو وجربال ثيسن م بست« ال تم 00 نه هقزرب وةنمل ىلا || 00 ل اىلا وضل انهو

 : نه لدقو ب تس: لت مسنمهذ1|هقزربو عدم ءلالهأة:وةعنماحر عدل لمع

 امندلا تاهم_ث ن ماحر ذم سامع 5

 00 مارسأ ى_دنالا
 ىلاف الاسو مل هلام ١

 هراع 00 هلأ لوس

 هلا ةقافلااكشو معو

 ارض هلانا لادو

 انرمأت او مالا تءزحو

 هال سملاه_ءلعلاقؤ

 ريصاو هللا ىذا مالسلاو
 اريك .:نأاهاباو لرمآو
 وقالو لو-ال لوة نم
 _ظملاىل_ءلا هللابالا
 هتارماللاقو ءتيءاداعق
 هللا ىل_هدهلا لوسنا

 كاناو ىئرعأ مل_-وهيلع
 لو َنمرْكحسنَن

 ىلعلاهتابالاةرقالو لوحال
 انرمأ ام مهن تلا ريظعلا
 كلذ نالو-ةب ال- هلة
 هبا نءّود_هلا لق

 اويءاح و مهمنغقاسق

 ةعل رأى هو هادا ىلا

 ةرآلا تازتف اش فالآ
 الباباصأ هتاةياورفو
 ارمي نيته مولا نم

  نيالاتو د دئادشاانماحر تهل لع رب مل |يهّللا قَد

 الام نب فوءىفتازئاهلا نب رمسفاارثك ألاقو هلآ لا تانل ميول تاكو ,هو

 هللا صهللالوسرأرد رذ دودا لاق بة الث رح نم«ةز رب واح ر خش هل لع هلل د: نهوكالدللا ن نمقزرلاو
 بوثذلانارغغو لمعلا حال_صان ومهتنك !اهباوذ_تأمهاكس اذان أولرذابأ ايلاقمم هيآلا هذه لبو هيلع
 الأ اوةتارونلابو ةجرلا نمنيلفكو رنذ كرف وكلانعأ كل لص اديد ءالوئاولوقوشااوقتا
 1 .نيةثملا ن مهلا لقت ءانالومةلابو هننو.سماروت للم وهتجر نم نيافك .ةثد هلو_سرباو: ماوهنلأ

 || قدول_هلا واوقتانبذلا را ع ءراناهئلاد_:ءزازعالاو مارك البو
 || تلازامو نحل لو5ىنءموهو قأ ,الاماوةا م- هنالك ذباو «ىروثلاناب كل نيةَدِلت د ءأةنملا

 : ماع 3 :ءىلاءتهللا ىذر ءادردلا ىفأ لوقو مار كانا 2 ىلا: ن.ءاريث 1 كر نيد :ابىوقتلا

 1 امارحن وك, نا ةر_ شخ لالد هناىربام ضد كر ىتحوةرذلاة دم نم هرقت : ىدهللا قب دمعلاثاىوقتلا

 1 هن سامالام عدن ىت-نيمَدملان «ثركي تأ د عل غابيالث يداك كلذ لدأو مار 11 نيب وهذ ابا نوكماو

 | هللأهن ,-2 ىهوىوصتا 11 انو هو تلا ءاتاهسشلاقتان مث دو اب ةناميارَدد

 ١ نيقتلاب «هللانا اعلا ازوفلاوةرخآلاو ا :دلا ىف ةراسشبلا لوص -و نزءللاو فود اءا ناو هتالاوصو ىلاءذ

 : ةرخآلا فو ا.ن دلة لاق ىرشلام طنوةتءاوناكواو:مآ يذلا نونز< مهالو ممل عفوخال هللا ءاماوأ ناالأ
 : اعاد دعا عسنك لل لولو يظلاز وفلاوه كلذ تلات املكل ليدئال
 ١ رهظتادهمو ىسنا|بناحن مالو رمالا بنأاحن هال قد ا نال لها اذا لعل ىلع +ةةوتءاتسي حم

 ١ هيلعهتناىل_د لاقم نمو هيلعاههرجا عفقوتل تاماقلا اولاوحالاو ت ادا, علا ارباس ىلع هزيعو ملهلاذل لص

 دا أرملا اودد_ثرهموأد ونبدلا ف ههقغب اري هيهتلادرب نملاقو ندقهةؤنمىل- ضقا ئشرهلل اد .ءام ل سو

 ا ةالصا اوصقهب سدلت متنأاملعتوهو 0 اله صخرالىذلا ىنيعلالعااو هكالذهءلاعفقوتاا لا

 اذكواه.نههعرقو رثكماموا هر هاو لة فاكم لك ىلنيعتب هناكراو هطورشو موصل اوانهناكرأوا هامور

 || ةريثاعموه-يقكوضدلادار أ ن1 حاك-ذلاو هترشاءمدارأ نا عما اوفو هعاطتسان 1 جملاو لامهلن 1 ةاكرلا
 7 لءفو ىسونم لك بختام هن سدا 011 06 1 1 را رع ق فلان ازعاج وردا نا تاحغو نلا

 || جرخأ نمو ثتدحلاه.حى-لفاوناابىلاءت هللاىلاب رقت. لازبالىذلا لءاكلا قَااووذ روهأم لك
 : دوع_ىبأرهلكرمالا سأراونادهللا ىو قبل يصوأ لاق ىنصرأ هللا لوسرايتلق رذىبأ ن ءهريغو نا. نبا

 : هللاىوةدءْك اعهراور فو ْئت لك س أر اج اف هللا ىوةّدب كي. ضرأ لاق ىن_صوأ هلل الو. رايت لذ ىردلا
 1 تمء-ىنا هنن الو سزاي لاق لو هيلعهتلا لص ىلا لأسهنا .1-نيدي زب نءىذمرتلاو ريخ لك عاج ا هنأف

 ١ ناكاممع هتاعقدتا قنالاقاعاج نوكستةءاكن ى' دو هرخآ هلو أ بسن نأ ف اخاف اريث < ةثدحلتم ا 2

 : »ب كرتراماىوقتلا ف طدرفتانامحاهذم عقب ؛نادبال هنا عمرم اك هتيئالعو هرسفعتلا ىوقةبارومأمد.لا هسقان - 3 6 8

 1 نقتل ت ا آتانآ ةأرس ضر ءل ل فئ ةَدااب هغد وا هال ل امهم 0 كنز 1 | 2 | 0 قى رو مو

 ىلا ثددحلاف و م أهتنادزع مدرك أناهننادنعزاز ءالاومارك الاوهلوت) ىريحرس هأ نارا تاما اق

 : قشلا لاو هَساهفرعم # هّنعل ةهللافرعنم مهضباومتلا تتلف سانل امرك أنك, نأ ب حأ نم لات نأ السل اوذال.لا هيلعهنع

 ىههةفي هلوق) حلا ةياغباضيأ هات ك ىف هللامهفرشو ىأ ( ىوسقلاهلككلذةءاغب و هلوق) ل الزءلا لكزعلاو د ىةااز ةيديعلا عاضتأم

 : لعل فري هيف فاؤمملا طخ هاو هدحودو ا. هحراش لاقو دشرب هم _هلذ : وريغصلاعماملاةباور (هدشرهمهاب وةعب رشاالعهيمغ:ىأ نيدلا
 لمت هدمداماذكو بوسملادارأو بدسلا ىاطاف هلع ىأ (ه«سيلتعتن امل: وهو هلون) ةعادتان سل ةمالعن بدلا ىف «ةغد | |اناوءادعلا ل فو

 لمان خؤم لعافهرخآو مدقملوعغم هلوأ ن ارهاطظلا (هرخآ هلوأ ىندسذ,نأ ف اخاف هلوقإ)



5 
0 
 ءامرة اكل دو نسال أ ه>وأ اىلءاهءاقءاىأ(كتدامعن .-و هلوف) قالطالا ىذتةعاذ_تأاه ري غون وتكملاى!( ءالملك 7 ّك هلوذ) 1

 ا.ذو هبهللامهعفني نأ ىسع موق. ىلا نأ عراشا اهرمأواميدق لأ ىرذابأن أثر دملااذهبيسىناك افلاةرامع(ىأيساكرذ اللا ٠ هلوة) ناسي دو غىترشك[(هيقرشف هلوق)جلا هالاهل|نوعاطل اىأ (بسن هلوق) ساوع ىأ ( رهو هأوق)ةلدواألادلاءذوعارلانوكسو | ٠

 سفو هلو )ملا لاش ٠اةباقولاىأ ( ىه هلوق) رش آنود ب طاش هيصتخخال ىتسرو.ءأملك معا هياارمالا هموت أم: نم لكماوأ هروارلر مالا

 ىلع ىنءأمهالاةالسص لكربدىف لوقت نأ عدت الفلا هللا لو ران هاو كما انأوكاقف كدحالىفاذاع٠ايأ]
 ليقو مهسةيمرىأ هون رعاطعلا ىدب نيد ةمارغأ |موبذاعمىفاي لاق هناو كة دامع نس-و لركشو لوك د

 نيكرمشا نم كل لواغين هللا ناق ءَمأن اك اذاعمنالاقدوء«سهنبانأو رصصماادعليقو ليعمل قو رجأ|
 كالامل او مهارباباذاهمهيشنا.ك انا يهاربات رك ذىفوءعست لاق ةمأ ناكيهاربانا نجرلا د .ءابأاياولاف

 هيلع يهاربااذهبهللا رك ذاغا نوحرلا د ءابأان لل ةفهتلاةناق ةمأن اك ل .سنبذاءم هبا م-رب لاق هنأ ىنخاب
 ع-> نغوهو عيطااوهتناقلاناو رينا ساذلالءبىذلاةمالا نادوع_.هنباىاةفمال_.ااودال_.صأأ :
 ةنرقهياوأ تشب وذو ساوعنوءاطىفندرالاهيسازب تام سو هيلع هللا ىلص هللا لو كرةأ.-ىف نآرذلا 7

 عسبرأ ل يقو ة:دنيثالثو ثالث نب او هوةريشع نا هذساتمروظامل وأ هنالاهللا بت سدعااوةلمرلا نيب ||

 ىنايساكرذىبأل( لاق مل و هياع هللا ىلص هللا لوسر ن ع)ه.ةرمش ىف ناسد روغبهرعقو ةنسنيثالثو تام لدقو |[
 نيب و ندب له نأ هلل هلا ىوةتفهرذ-ك 'و«ذاام كيقتةرافوذاكااها-صاوىوقتلان م (للا قنا ||

 وهو هءضغىأهللا اوقتادح ىلعاذهو ه.ها ونا نةحا وه رماوأ لاما ىه هن«هيقتهناقو همه غن ما ثخعام

 رسفو ةرفاملا لهأو ىوتتاالهأوهه_فندشل كرد وىورخالاوىويندلاهباةعهنعأثئيذا ىقتءاممظعأ

 رفغأن أ لهأ انانرخآ الايه له لفىناقت ند ىق:أ نأ لهأاناىل ءتهتلا لاق للا ةفل هو «.لء هللا ىلهكلذ
 فيس) هللاىلا_,ةنوه-رئاموناوةتاوراسنلااوةتاو و هنامز وأ هناكمو' هباةعىلاىوةدأ | فاضت د وهل

 اوةتاوىلام7لاقىلاهةهراظءاغتكا كنو ربال ثي>و ساذا| كارب ث ي- هيفتكناكم ىأفىأ (تنك

 كتينالعو كرئارس هللا ىوقّب لي صوأرذ ىفأل )وهيل ء هللا ىلص لاا مث نموام ,قرك.اعناكهنلا تادهللا
 نءاذهو تايدقملان مىهرةداه_ثلاو برغلا فكتدش تثالأ-أ هتاعد ف لوي ل_سو هيلع هللاىل_هناكو ||

 هللا يد نأ ىهو ىلاعت هوة ة«ماح لك اهناال.اهظفا لة ناو ىوةتلاناف ل و« لعدتلا ىلص هلكعم اود

 خود ردو لبق اعوؤرمك ادلاهرخ رفكت الفرك شت وىشالفرك 5 وىدءالفعاطت نابىأ هناةةىق-

 لاه. نال والا: هل نم ملعب كدج ولا طورشالاهءاا راص,الذا خسناللاةيثا يداي و متعطتسا مهللااوةتاب

 ايندلاىريض تلم نؤاهرسأبد داع قوة لود د_ءباماذكوءاطتءالا مس ىهءبالق عاط:نادارألا

 ىفىلا ههنا مهفرم يذلا نيةدملان موه كل ذلءذ نذ روهأم لك ىلهذو ىسهنم لكس .: با ىهذاةرخآلاو |
 اوةتتواوري_سهةناوءادءالان م ظفحلابو رومالامزعنمكلذنااوةة:واو ريصت ناو ءانثل او حدملاب هاك

 دئاد_ُتلان مةاغأاب و نون. مهنيذلاواوةت'نيذلاعمهشانارص:لاو د ببأتلاب وأيش مهديك مرمضبال ْ

 نيمااهتق - 19 )

 ماللافذح ىف هلئثمو تأ ناللهأىأ اه لوعفلطلءانءاان( قتأتأ لهااناهلوق):رفنلالهأوىوةتلالهأوهىلاءتهلوق ىأ(كلذ
 هلرذغأن ل هأاناف هلوق تل هد تو تش زن 1 2111فل ا 17571 1022 7: طا 6 ا تس 050071 ته طاطا الا ااا انتل مس

 فاضتدو هلو-:)
 ىأ (هءاقعىلاىوسقتلا

 ىأ هناكموأ ىلاعت هللا
 هنامزوأ باقهلاناكم
 لوالالاثخ تاقمااىأ

 راناااوقئاو وحن ىناثااو
 او-ةتاو تلاثلا لهو

 هللاىلا هيف نوعحرئامول
 (تنك امدح هلوق ) لمان

 تاكم فرس ثيح
 دارملاو لم-حالفاضن
 ىأىفىأ ميمعتلا | :هاهب

 هيف تنك ل اح ىأو ناكم

 فرظاذه اهنا لل قو

 اهئ. ىلع ءاذي ىأنامز

 فىو-ةتاانآل نامزال
 اهنهمعأة-فتمزالا عميج

 نالد_ضكمالا مجفف

 اذاام ىلع قدصد ىناسثلا

 ىو ةثهم ل م»

 هاف سرس
 امو لوالا نال د>اولا

 ةناور هداه هدئاز

 0 ها اهفدد

 (كتعدح كلاسأ هل أوذ)

 رسلافىأة:داهشلاوسيغلا ىف ظمب نرتةمفوخ مهضع.لاقو فود ةيشدلتا
 نأ ىلر الاف هلوق) ىلا هتهقو ة> ىأ( ىهوهلوة) تاردتملا نههللاةيشخىأ( ىهو هلوق) ىزبز ع دا ريخ لك سأر هناء يش خنالةيئالعلاو

 فوغملوىلاء:هقوةحلةءءاحةلكىوقتلانا ىأ ىلا هت قوة هلوقىلعفطع (اهرسابهدام«قوةهوهلوق)درةملاو قاطمانموهف(خلا لاقي
 كاف ىو ١!نعهنع هللا ىطر با!ط ىبأ نب ىلع ل و هير ومأم لك لءؤزهنع ىنهن*لكبا:ةجاىوقتلاىأ ) ىفذاهوق) اهلكم دامع

 ءادأو هللا محام كرتىوغتاازيز ملا د.عنب رعناقو ليحرلاموراداد.ءةسالاو لداقلاب ةعانقلاو لزنتااب لعلاولءاملان هنودلاىه
 صول مهضه.لاتاذغو ل رمأ ثردح كدةف.الو كاهن رح كاربالنأ هّنياىوقت لءقو ريخ ىلاري وهن كلذ دعب هللا قزراذ هللا ضرتقاام
 دئادشلان مةاكااب وهلوق) ىتيخربش هأ هقزر ريغ لكوأ هداد نم جرخاوأ كاربالثيح هسءانهتلاىهعت تأت درأ اذا



 . لوصح مدملاوع رضا كلذ ىدأ غرو (ةحعبذلا ب ذم. ذلاك هل” اي جنلاذا هلوق) ببسا|ىلع بنسملافطع نموهف ( هتدئاف ايما هنالهلوت)
وق) ةعرسهىأ ةلموملاءاملاب( ةيحومهلوق) ةيعرشلاة اك ذإ أ

 4 ريغب يذلا لثم ىأه.شلا هجول ناب فاك اب قلعتم (هكراشملالصأ ىف ىأ هل

 ْ .ةراهط نعم ثاذلا م_طلاح هم اقتسا نعز ا مهريغن هوه ةءةحءالقما |:مالع نم (لا راغهتسالاءارشالاهلل امهأ هلوق) جلا لصأ ف نيكس

 قعر هللاناناكمال هقرمصتامدرب امهرهاط ىلع لم<نكماودروامنا :دءاقاإ نيه:؟كلذ سداو ها مَازتم ةءؤرل هريوااو مهسوفت

 ا يرث عن ماثااثن دا 99 ىرب وش ها هدم مسالا ئذنهنأوهن لقاك هةية هه,نورذغتس ١56 اكارداتاناو.مل اوتاداجلا

 لاذلاب( رذىلأن ع 9

 ديدثاوةسوتةااةمئأ |

 (ربرب ل -.هقوهلرق)“ارلا
 ضب رب رب هعمأ لق ىأ

 هرركمءاروةد-وملاءاما|

 انأهلوق) ىترثرش ها
 لهأى أ (مالسالا عبار
 عر م هلوق) مال_سالا

 مو هيلعهللا ىلص هرمأب
 مل-ساف ( رافغءموقولا

 مدقين أل دق مه سد

 هرلعهللا ىل_صهللالوسز

 مهميقي لاقو ةيدملا [و

 ىل-د هللالو مر مدقاذا

 مدئةاز!سأ موهلعدللا

 هيلع هّناىلد هللالو در
 مهمدقت لساعة دما ب و

 هللا ىلد هيا لو سر لاذ
 هللارةغ رافع مسرهيلع

 ها هللا اهملاسمل أو اه
 لئاعشلا ىل-ءىواذم

 (ةدل قدعصأ هلوق

 وهو 2ك ءاطان وكس

 اناساىأ مي سدو غدذأ

 ىلع هقالطاوامااك ىزءد

 وه ىذلا مالكا هل 1

 رذىبأ نم ةقلامم ناسالا
 ةغلاما وديك أمل هيدي رب

 ىهانتموهىأ هةدصىف
 نمفدصأ هناال قدصلا

 ءاربغلاتاقأ الوءارضلاتاظأامريذصلاعماملاف ثيدحلا ظفأو ريغصلاعماملا لع ىوانم هأ اةلطءدريغ

 ذه

 1 0 رارسن متتاغناناشن ا قاز رلاد_.ءج رخآو « ىزءلامدقم هوا متفلا سب ذو اهنذأ عدلا ةفا مذابة أش

 : | هللارمال ىربصا و هياء هللا ص ىنلاط لاذ اهاج رباومصسس زاذاه ا بو هيل عاتلا ىلص ىذا !تءاح

 ا ناهللاةذ اهج رأانأوداشاا ميذال ىفاهللا لو سراب أ ج رحاو«اةرفراقوستوللاهةسفرازحا,تنأو كات

 || امتءارذ ةمذلاب ذ_ءبتلاك هل حس اب جيذلاذا هردئاف نارمل هنال هل .ةام ىلعاذه ف طعو ىلاءت هللا كل جرا جحر

 ٠ اد_ةذىأ نيكسرينب عذدةفءاضقلا كو نم سر هيلع هللا ىل_صلاأق ٌمْنَموةه>ومةيضامةل" انيدننأ

 ْ ايندلا ب اذ_ءرئاستارووظا ةكراش ملال صأ ف ىأ نيكسريغب جلا لاك املأ هيفد<باذءاهةن ضرع
 || نالذ مسالا ىلا ةرفصولا نم لقألا هؤاتو ةلوعفم ىنعذل مف ةحبدلاو ةرخآلا باذعيىفدأ نيب وهئدنةسنال

 0 اأءاتاااو:دثأ ف وصولا ااوفذ اداف عمذةاشو لرخح نيعو ل_رتقدأر مات ناقة وم ل عفب تةصواذا بر علا

 َ نامضنأو ةغصال هبال اوعفمامس اذ ءةيسفرعب و دةيحثنأتا |ىلعلادمدعل مم: ذو الق ىند هل .ةةاولاقو
 ا | نال ه4 نوضتموهن ةماعلا نيدلا دعاوت نمةدعاقوهو (مصماور) ه.والاىلاةيفصولا نم لةذالءاتلا

 ظ [قلءتءثأاما لا.ذالانمصخشلا ن عرد_ص.اممر اك عرشا|ىضتةم ىلعهعاةءاوه له-فغلا ف ناسحالا

 ل_عوهىذلاناءالاودو هداعع وأس اذلاق ابو هك_!مو هناوخاو هإ_هأو هندي وهىفنة-سايسوهو شادع

 | لكي زافدقن عرشلاو داد_لا ذو ىلع هيىنأو هلك اذه ىف نس>أ ند حراوملا ل عوه ىذلامالالاو باقنا

 ظ اءابلعلا ناك انو ىلاطانالاقدايك الا عطتو جهلا لذي و داّتفلا طوخ[ ذ نود ن كلو ريض لك ن هل -و ريح

 ١ شالا ىلاعت هللا هلأ ئتلك ىلا هب رمالاو هت .ةركوثاد>الا ساذاا ماءأ ممن مهوئرو اموءامنالاةثرو

 | فن مو تاوعسلا ف نم هلرغندسا للاعلان ا ل_ىوهرلع هلل ا ىلص لاقاك كال ذ ىلع مهةأفاكمءالعللراغئتسالا

 1 ها رصلا فوج ؤناتيملا ىت-ضرالا
 » رشع نهاثلا ثردملا

 بدئ نب رب ربل ةولّوالا لادث يام وامييف محلا ذب( هذعىلاهتدتلا ىطرةداذح نب بد:برذ فأن ءع)

 اهلك ىلعوا مهقوف نموهدح ىبأو هدف فاّددخأ | دكدو نكسا| نب ب دذ -لردقو هللاد مع نب بد: لءقو

 مالسالا سماخلاسةدو مالسالا عربارانأ لاق هنأ هنعءىور ةناذك ىف لسوه.لعهللا ىلصىبنلا عمعمتحب ىرا مغ

 [قد_صأ هنأب ثيداحأ ةددعىف مو «.لع هللا نصدخصوو ةذيدملا ىلارحاه عءموقىلا عبر اسعد هكع ا

 | نمة>ه قدصأ ضرالاتاجىأءارب_هلاتاقأالو ءاهدلا ىأءارضدناتاظأام هءاو رفو ه>ط سانا
 ا ئيكوأ حا © عيل مءاعو هةسىف ىلع لاقومال_.سالا ةيحن ل قهيلع هللا ىل_صهللالوسرامح نملوأو هو رذىنأ

 درفناو رشعء ىنثاىلعامتماةفتا نونا رد د أرشد د_حاتئامهآىور ضدق ى>ئثهنم جر لفه-يلع

 2 نذاءم نجح راادعىبأو) نيثالث ونيت:ثاوأ ىدحاةهنءةّذ رلاتامرشعة عمس مل-س:ونيثت دى راخلا

 لوسر عم عاكد_هاثملاوةءقعا اواردب ده شو هنسةرمشع ناس هرعو لسأ ىراصنالا ( هنعمل مت هللا ىذر لم>

 ىراعاادرفناونيثبد_-ىلءاهماقفتانوس#تو ةع.سسو ثد د->ةئامهلىور مل_ىو«راعمتلا ىل_د نبا
 هلل اق هناو ل_.سنب ذاءممارملاو لالحلا:ىتمأ لأ لاقمل_سوءراعهتلا ىل_هم هنأ در وو ثيدحمل ههوةئالثب

 ذاعماب

  ةبانك (ئثهنم جرم مف هاوق) ىط غىأ ( هيلع عيكوأ مهلوذ) كراع مالسلا هلوق ىهو ( مالسالا ةيدق هلوق) هارذبأن مقدصأ حط ىذنم

 . ةروهشملاةعئاولا ىأ (اردي دهشو هلوق) حاب ها ذعمتلا ىضر ىراغةلارذ ىبأريقهنعضومةذيرلاو (ةذد رلابتام هوة )هنمْئثنامسن مدعنع

  ةرجلا ايلا فاضت ىتلاةمةءلااهنارهاظلاوهيقعلاةعيبىأ (ةءقعلاو هلوق) ريلابتكف [اكناضمرفةرط ا نهةيناثلاةنسااف تناك ىتلا
 : ساربنلارون ها اهتمرهظأةيقعٌمسدلذا

 ظ



 لك( هريغوأ هلوق) لمأ: فان هلا نئهح واذن وكذا اهريغىف ناس -الا بع هنا ىفا:: الذ هفمالاكسا اال ال ايد 5 ) راحلة :

 برالارا:اابسدء.الث ندد فو برذعتلانمهنالرانلابتارشلارئادو ثيغاربااو ىءلاو ل.ةلاىةةءركباذلردارخلاوك علاوتارعشملا 1
 لاقسءثللاهرشنز وع وةتثمواح رحرانلارهةياهعبتت فنالرانلابهقوحز وصق كال ذةرثكارطضي لاما ذدو ىحان باو ىلوز ملا لاق راثلا .
 لا ةفاد-أىذؤت ضدرالا ١2 تاريث- نع لس د ةومل و ء.اعهتلا ىلص هلو ةازئاح كر عل او صعاب رائااريغب اهلتقو ىدهففالا 3

 تنكمأث ي>هبلءغيف اهبل تةىتااذل آلاوةئيطا لئلا ف ىعارب عندري_هقتااهتمىرسامنعض ةلاكةل”ايأ|
 لدءرفرد»و طاول لتةلاو كغ نعت نكمأ ثي»ىوةدتزرتداو نكما امدوقا|اهياع ىلا ةلئامللاءاط |[

 اضقوارسك |يذ (ةعدلا اونسحاف) مئاوما|ن مهد ذ لام ( مذاذاو) ذهني -ةلثاجلارشعتا فر .ااىلا ف

 رئاموحتد اذه هناس-او ريغالرد_صملاوهومل_بم عب مس ريك | ىف ىتاا ىهو حيذلاةتاور فو هل ةةلاىفرمام
 اهيدوتوةلآلادادحاب واذينعارح ينل اعضوم ىلا هرححالو هظلغالو ف:هداوءرصنالو ةميولانقنربنايو

 هللاىلا فارغ عالاو ني_-دولا اود:ىرااو وقلما عطق رىلاءتهللا ىلا اهعذبب درََدْلا هنو جيمستلاو هل قل ىلا

 انيلعه-طلسو همرحل ءاشولاماذل ىلاهتهريضستو هلال_> | ىهر ةميظعا|ةمعنا اه ذه ىلع هلك ثااوةنملاب ىلاعت
 ىممنهنأ م-_وهيلع هللا ىلصهذع مص دةذهريغو لّتةالاهدح مدعاهح ذداربال ىتاا متاهمل !ىلاناس>الان هو

 نأن عىسمناااضرأ هنععدو توت ى-هوضو لنا اهب رمضي مة -هرمل اسكن أو هو مئاوبا| صنع

 امكاررهسنالوامتقاط قوف لمت النأاضدأ اهبل اناس>الا نمو نوعلمو 4 كلذ لهن نهنأوا ضرغ دما

 ناك دقو توعىت-دارملاوُل هلا ىوش.:الواهدلو رضباماهنم بادعالو ةحامملالاة ةقاو نهوا ماع
 قدرو وفي_سلابهة:عبرضىدأل التةهوح وله-_ساوة_كذلا ف ناس-الا بود وىلع عاجالا مرح :

 ريب صومه وهو هماسيقل اموب هنهتلا ل ثم بت. لمحو رىذبىل ثم نما من «ةريثك ثيداحأ هلا مرت

 ةنيدماىداوج نم ةد راح كلذ لءفل نب رح نيب ىدو مي سأرغضر م-وهيلعهللاىل_صدنال لئلا لئاقلا |[

 دلاخو قدد ما اركب ىلأ نع ىو رو راذلابف دراي هن لثع ةدر وأرفك-ال_َ:قنهنأ فلسا | نم عج نعءو ,

 ىضر سادعنب اركذاد نيدترم ا قرح هنأ هه و ىلا تهللا مرك ”ىلعن عمصو كلذ ن مئثاهريغر دياولا نبا |||
 مهنيعأ له“ مهلحرأومهع ديأ علق ثي- نيدن ةرعلاب لسو هيل عدتنا ىلص هلءف كلذ لدأو هيلع اههنعىلاعتهللا |

 هرم فاوقاأو مهنيعأترموىرخأف و اونامىو-سءثلا فاو ذين ٌحدباور فو اونام ىسةرملا فيكرتو ||
 نابوةلثالام رحت لءةناك اه نابس.-أواودتراو لاا او ذخ أو اولةقم_ممال كلذونوةسالف نوقست سد ||
 ناو هباول هو ىتارلا اول ةم-ونأ ب اهش نبارك ذو مل-مهحرخ' اك ءاعرلا كلذاولءؤمهنالثرعساستامهنيعأ ||
 ه.1ء هلل ىل_ص هنأ سنا | ىلع لدي وتام ىت-هينيعوهناساىف كوشاااوبرغوهل_-جروهداوعطق مهنأ دعس ْ

 اويبامنالراذاا ناو رانل اان الفوانالفاوقرك نأ -ةرمأ تذك ل اق مشد رق نه نياحر قد رعد رمأ ملسو

 اهدساواهدد-و نيكملادحأ نمءايلا مضي (دعأو ) ىراذلاءاو ر اهولتناناهرتدح ونان ىلاءتهشاالا ||

 ىهواب دنذالاو سي ذعتامناو دال ل صح ثرحذلاكتناكنااب وجو( هترفش كدحأ) + -نماهكفد و ىنهعأ ||

 اهيراوب نأ اهد_-لاح يني و هئزح مءانئثالةيدعت هبت يمسشام ل حاهترفشوهعذباماهوكو نيكسلا ||
 ةحا ارلا باج اذا حارأ نم هلوأ منعب (حرباو) هحامنباودجاءاور كالذي سو هيلعتلاىلصدرعألا مع ||
 لاهمالاب رمذلادنعارمةسن ودع مساهم ةنيكسلارا ارماب( هع ذ) ناكم> وىاباغو هدى لخدهلناكوأ ١

 هم سو هيلع هللا ىل_صهئاىفارب_طااولال1:اىورو رماك اهتريض م نيكسا اد الناب ودربت ىت اهتمت ١

 دب ربأ اذ_هلقالفأ لاف اهريصسب هيلا ظدملا ىهو هتر كش د4 وهوا ثةحذص ىلع هل> رعضاو وهو لد رب 1

 ر<وهو لجربمل_بوهيلعمتلا ىلصهلنا وسر رمه_امنباىورو اهتلا.ةىرخأيذبالو تانوهاميعنأ ||[

 صتئااذا ميد هتلاد_,ىةمدعو ةعرسل اعمةلاكريغتل ”ابنوكرفهريغوأ ادحوأ ادوةوأ ناك | ذْرئاح لق

 قلخامو كذب نأ لذ
 ةءاذالا وادا ةءاذاأل

 ىيخريسش ها زئاج
 |ّمممىرسام نءذهلوق)

 صاسقىف هل (هريصت:)

 صاسقامأ تار-طالا

 هيفناعذالف سفنلا
 ه>ورقاهزا دعس هنال

 لاق (اهعرصبالف هلوق)

 بابنه هعرص رات

 عمطقو هلوق) هدأ مطق

 أن وحو(ءىرااوعوقلملا
 الو هلوق )ابدنني-جدولاو
 هلوق) ماللا مذيب ( باحي
 دارو ك وهلا ىو ثءالو

 كروهو هيشدركرف لا

 ىل-:هوهلوق) انش هلاق

 اهاعأئأ (مهنيعأ

 هيقفلانباةا م ةددح

 حتفب ( هترفسش هلوق)
 مذعت دقو :م-ه ا نيثثا
 ه-ضن رعلا نيكسلاىهو
 نع و رذكلا لدسأو
 فيسسلاةرفشو نكسلا
 ايورح موج ريغشو هدو

 ه-فرط ىداولاريف شو

 رءشتمنم نيهلاريغشو
 هترودت د-ةادحو نفملا

 نء ةرغس كلاب نيكسا|

 مما ئذلا ة-يعست باب
 فو ىيخربم ها هيج

 ةرفشااو ةميظعلانيكسلا تفل ب ةرفشا اح راشأل ل ئاسعشلاج رمش ةي ثاحىف هترامعو ريغالتفاايةرغشاح كلا ةءنيكسلانا شع مالك
 ىأ (هت«ذهلرت) مسلا حاس فاذكم (اطوهح ىف ل_تدهل ناكوأ ةحارلاهلبلحاذاحازأنمهلوق) ها نيعلاناغحأدحاو ماابي
 تانوماّميةنأد رت[ اههعضت نأ لءةٌكترفش تدد-الهىأ (اذد ل.ئالذأ هلوف) هيلالؤتامراءتعابىأحراشلاملاك ىفىئايأك هتحونذم ا

 ا متل حاس فانك

: 



 م

 ا رأت اورباةملاف طع نمتالكملا فطمذ طقذ طورشا او ناكرالا ثارب_ةءئايدب رأنا ( هتالكمو هنارمتءم عم بقدن ابو هلون)
١ 

1 

 هسولا لعاب أن نان( ةعو رمش !١لاسعالا نيسحت هلوق) ا:ُضش ةلاقماعل| ىلع صان ف طعن «تالكلا فطمذ نكسااو طو رشا اون اكرالا

 انش ها ىناثلا فال رهاظ ل ءاغلاىل ءهعفن دوعل والا تاق ءربغ ىلءو لعاغا | ىلع مغناضنأ هنمدوت ريغلا ىلع ماعنالا ىنهعتاسالا
 ١ بوةكلنوك,ريسغتلا اذه ىلعو عجلاز وفول ةعئاموأ(ىلاوأ ف ىأىلءهلوق)ةعورشملا 14+ لاعالا نمىأ (اهنمئثىف هلوق)
 ناريدةتلاو افود# هءاع

 ناسحالا ىلع بك هللا
 ها ئئر كهللاوأ ىف

 (جلاتابنلا قيفهلوف)
 تاسدنلا ةعب رأ قناكأ

 يدل
 امأو هلوق) لمأ7نحلاو

 هركباذطو (هويلفلّوالا

 ىدح عر لا قس كرب
 هلوق) هيقفلانبا فاد

 هظفحلاة ريض للءفد ناب

 لك أالو (نوه دام

 لدي وه ربنوذأتدام

 فاضتأم-عا|ناس>الا
 مهئالر املا مارك ايرمالا
 انطلاق راحب ردم

 نمصخو هلوَو) شد
 ههوجنهىأ (ئثلك
 اذهنمرهظولو هلوق)

 (خلااهباب ىلعاهنأرب رقتلا
 فىل -ءتناكزنا اذه

 ةقلعتمروكد اارب رقتلا

 تناكنا امأ ناسس>الاي
 ارنوك ص قمس ةقلعتم
 دمعت نأ ىتءملاو اهمابىلع
 نأس-الاياهد.ىل هللا
 ةناكلاو ربدَعَدلا ف قداس

 لوأتاىأ :ئئلك ىلع
 ىلءىلاعت هللا «_ءةك ام

 تاقيلكتا|نم هد_ق
 لك فكلذناس-ابوجورمالاءاذأو رد ..عاااهنانتفلاباهفال_ ةساملاك ةلاملاو يطا فاسقلا

 ةدئافمعأهنال باطلا قاطماهيدارملا ن كا نيءوص الاوءاهتذاارثك دنع ب:؟عوضوهوهبوحولاذا
 تالمكى أب نابودنااو هبطورشأ اء ةوتسم كرتوأ ل هق نمه-لعس> واع أننأ بداولان [م>الاف

 عرشلا<:ب>اموهو نسما. ىف أ اذا ن د>أر دصم (ناسحالا) هنالمكمو هن اربتعم عبود أب وبداولا

 ىلءماعنالا در ال ةعورششلالاعالاني_ىحتانه هدارااو لوصألا فر رةموهاك ةلزتءللاهالخ ل ةعاا ال
 نه ىلع ىذ هري_غىلعوهيلعمفن «_:هدوعب لءفلا فناس>الان الة دئانرثك أواءفنمعأ لوألا نالربغلا
 هللوستنانمرذكا او هلَدل مكاو ة-همألاهءادآ ىلع ظذاحم وهلاك هءاغىلعهيفأ,تأاههمئثف ع 0

 «يفناس>االىذلا ريثكلا ها عمقوفب ىت-باوثلا هىد زب لةناو هنال هلع لةكلذ لءفاذا هنأ سفن
 || هتاذيهثانخت_ءالد_>!ناس>اىلا هندحاحال هناف ىلاعت ىدلقل ا هن يئس (ئثلك) كاوأفىأ(ىلء)
 ثناسحالاو هره_غوا.هدآن اوي اوتا.ذاا ىف اهيلاناس>الا ىف أ يال تادا حلاو ضار _ءالاوداوسا-ع

 لءفيالت اب مهترشعناس>اب ميلاناسحالاو ةكئالم او هول لوالاامأو مضاوف يناثلا امأ تأتماهيلا
 ٠ نملاوث د_ىلاىفاكمدآونب هبىذأتءاعم_همذأتا هد رينوذأتءام لك الو نو هركد امة -ظفحلا ةرضحم

 ىمؤمو ةكئالم نموراس وأه :.ءىلع نه هىوند نأىل_فل نسا هناووالصلا نممال-باابم منت ود

 هللادامعىلعو ده ثلا قلاقا ذا هنأف ىل سمان مرحآ نا د١: كس الما ىلاو مهيأ ل دو ند و سنا
 رافكك م طءاعالاب مهرافكو مثيطارشاناس>الاو ندا فاك ةوعدلاه ذه غريغوامّمب اصأ نيرلاصا
 ناسحالا فال ظالف عامسااو تار ش او نمىذؤ اا اضد أ ث لك نمصخخو ل.قمال-سالابسنالا
 اهاتقسجي مناماءطالابو َهلََقلاناس> ابابا! نا سحالا ىفانبال هموحو ىل اهاةةزاوجذا عونموهو سنا
 ىق.سهنأ ىعلاواهباب ىلع ىف ءنوكمت نأز وحي و ليقرحأ ةءطرددك لك قلو هيلعهللا ىلصلاةدةفاروف
 ىسوننا هلكلذهتلا عض ملةلاكري_غنيكس عذاذا ىىدحئث لك ىلع نا س>الابد د_.عا د .عتىلاتهتلا نم
 ىلاعت هللا نأ هلال ا ةر نأ هربدة: ىف عصن 1 اضدأ ىف عع هفاهنافاوبأن ىلءاهنأربدقتلا اذه نمروظدمو

 ناسحالادب زم نءرب_هق هسرااهلاهدادارأ ئث لك ىلعه:هايلعت_سم هنوك لاح .نام>الاو دع نم بلط
 بن ربدقتلاو اهبايىلعا هاه لاق مهضءب تنأر مت هلاكباط ىف علاه هيلع هنالو فأي هيل !نسحلل هموعو

 ىلءاهنوك ريدة: ىف عصن وهلم: ثردحلاقام_سبسنأو عابأ هنرك ذاموئث لك ىلع هيالولا فنا س>الا
 داما نم عبشتلاكء._سانبام يس ىأ ان_بحنوكرنأ ئث لك ىلعبجوأ ىلاهت هنأ دار لاق. نأ اهبأب
 ناس>الارودنأ عمرك ذلابامهصخو هل.ةام ىلءهدءب ىذلاوا ذه ملوهيلعهللاىفد عرذاسغا ) متلتقاذاف)
 ريغب كآابا ءاذبالا ىفةناغل ا مهتوكعماميفناسحالا ب اط اذاف ناومحلاءاذب | ىف دياغلاه-ممالرصختتال
 ىف ل-ثَعلانههيلعةيلهاملات ناك امدر صر_صخلا ب :دنأوأ نانحالاهق ماطر نأ ىرحأ هنانئلذ
 ناورلاب ذءزا.ماهوهو ةلاكدلا ىدملابعذلا نمو ل-رالاوىدالاوناذآلاعطتو فونألا عد لتقل

 رسكد ىه (-ةةلااونس-اف) هلوقب كلذ نعىسمف ةدئاسملاد يآ ىفاهءمرك ذامو ةةزكملام-واك أنو

 مو د هور 15 طلاء وبجس  ةلادج خام 7طن ا رح ا يوباه جازت جينا وا

 اة هدمها

 رح را رب 0و بيرق ل ناك جا ١ ب

 لد نوكرب رقتفىأ(هنرك ذامو هلوق) لمأةيلف لرغلااذه فر وك مل! ىلءمدقتمو وذ نا س>الا|هريغو

 / ىلءن سلا نهناس-الاءالمتساذ اة اكل! باب نم هنال علدأ لا اياهم ناسحالا» دمع نهباطيلاعت هللا نا ىنءملا هلوق ن ها هباي ىلعىلع

 8 رورهاوراد ارب دقتىلا جو هناتهركذام الذ ثيدحلا ف فذح ىوعدىلا جوال هنال ب سنأو هموعو هل هلو” نعةرزامعهياان سا

 (فونالا عد هلوق) هرقفلانبا ها ذعتسافنآرقلات أر تاذافد- ىلع لتقلامتدرأىأ( متاةقاذأف هلوق) ل ءأتن هيالولا ف هلوقز هوهوذلا
 لك ىف هلوف) ++: ةئيهو ن سه وىلءلتةلاباوتثاىأ (ةلّدقلااوذس>اف هلوق) رخانملا عسيطقت ىأ هل ءواالادلاب

 ع



 ةعرجلالصأ (ةءرحدبع عر تامهلوذ) هعيمتومدلان مهيفامةراثابهرهظي ىأ (بتمخلاهزدهلوق) ضرعأ ىنمغوه (جاشأوهلوق)
 فرغو ةفرغ ثم عرس عهلاو:دحاوءرم عرهعاموهوماءطلا ن مةهقالاكءاان مةعرجل او كلذ ل ريمتساف هلع ىف برش عرصلاو عالتنالا
 لاّت-او هءرحتاف.ءاامظك هءانلا ف لاق ىلا عت هللا ه-وءاغتباا و مظك ضن ىفوا عمافكي ظرغةءرح نم هللا د: ءةعرد ةفص بصنلاب ل ذفأ

 «ةاناك اهنعىلاهزهللا ىمره_ثئاعتلا قو بضغاهردن قرع هيفي ءنيبناك هناو حاشأو ضرعأ بضغ
 فرت لب ههركر اعاد>أ هحاونالن اكل سو هراء هللا ىلص هتاءحةدشاوهطصسأ طعنت وواضرا ىضربتآرقلا
 رعةلو هءلع قش ىلا هز هلنا هد وأهم رأامةعستءز_هلئاقلالوقدوعسم نباهغاباسإو هيهح وى ةهاركاا|

 ىف قد اهلك كالأسأ هتاعدنمناكو ريصخاذ_ه نمرثكاب ىو مىذوأ ل 3لاق نأ ىلع دزب لو بضغو هدو

 ثالئريخىفاربطلا جرخأو «لوةباعق فقوتدال بضغاذا سانلارثك [ذا ادب عا ذهواضرلاو بضل
 ردقاذان مو ق-نءهاضره-ر ذل ىضراذا نمو لطابف هءمغ هلة دن مل بضغاذانمنامالا قالخأ نم

 ىلع عاجالا عمت :ريثكهر ركتو ىلا هذ هلل ل هو هيلع هللا ىلص هي ضغ ع وةوىلءةلادلارامةالاو هل سداام طال
 ىم-لاو ءء_-ضومىفسضئاا لاك اهباهتواز واو الا ةاواحف هواوف عمه رثك أو سانلال-أ ناكهن أ
 ىلاءت هللا هدو ءاذّم اا همظك ظرغ عرس نه ىلا هت هللا دذع ل ضف ةءرحد عع رام دجأ ج رخآو « هءعضوم
 'المالا ىلا ز هلل ا غةعرس درعمظك امد .عاهمظكي ظرغةعرح نءىلاءت هللا ىلاب-أ ةءرح ن مام ج رخأو «
 ه_سذ ىلءءاعدلا نمتاسن الار ذهاراناعاواذمأ ىلا «ز هاد "المدواد ىلأل هاو رقو اناعا هذوحىلامت هللا

 ىلا هز هللا ىذر رباح نعمل .هربدش هيلة لدي كهل باه سف ةءاس فدا صر عر هناف بضل ادنع هلاموأ هلهأوأ
 نداّتلاضه.هياءنداَدف هل مضان ىلءرا هن الا نم لج ر وهو زغىف لو هيلع هللا ىلص هللا لو سر عمانرم هنع

 ىلءاوعدنالو 14 تانغ أوعدت النو هامان ىصعل الف هذع لزنا ل_و مل عهتلا ىلسلاةف هن اكن ءارس هل لاف
 ىلع لياداضب |! هىفو كا بوسقءاطءاويف ل مبةعاس هللا نماوةفاونال ك!اومأ ىلعاوءدتالو مدالوأ
 يون س3نب فذحالا نءو رقاسملاو ضد رملاو متاصلا بهضغىلعنو مالنالة ثالث ليضفلا نعل ةنامدر
 لدب تكساف تدض غاذا /سوه.اءدللا لص هلوقو أ ,ثةرصذ ىف ى د ءىلءاءتكنال نيظذاملاىلا ىلا هت هللا
 مو هيلع هللا ىلا هنأ رماسم لءاكعص دقو م الكلاب ذن اوئيف توكسلاب هب طغةلاح ىف نابضغل اف لع
 فيك.ف بضغلا عطر «ذ.اك.:نيعوهاذ هول هذأو لاوقأ نمهنكسر ا عهم_-دطغفالت.نأ بضغن هرمأ
 اعامم «مضغ بسن اكنم نافل لا نم ىقاطأ نهدارعو لق ه:هردهداع هر غ لاح ىف فاكمريغ هنا لقد
 اذهذ قرش هفالتاو أ لامذخأوأّة در وأ ل:قودت ىفال ءمااكو 4 ىف ىأ هيلع مال.الموصأ اك ةءاطوأر ةسلاك
 هيف هريغ ل هن نكسا مهضعرهلاقام ىلع فالخالب هقاتعوهقالطودك» و هيفاكمنامضغلانا هم شدال

 ةشئاعو سا ..ءنبانع معو فالدن الاف فاكش ىقب وأ ف لكمري+ذهزميع لازنا هنالك. شةس دقوافالخ
 نمىلءدرب هنو مهنعىلاءت هللا ىضر ةراصصلا نمدحاو ريغهب ىتفأو هقاّدعو هقالط عقر هنأ منع ىاعت هللا ىذر

 هاركأ الاب باوصلا لب بْضْعااب قالغا ف قاتءالو قالطال ارمتف قالغالارسف

 رس داسلاتن دما

 ىنأنباج رزدنت ىراصنالا (هنعىلاهتهللا ذر سوأ سدادش ) نجح رادع ىبأ لاقي و (ىلع فلأن ع)

 وأن مداد ثناكءادردلاوبأو تءاصل | نبداء لاق هدلاوىردملااغاو طاغو هو ىردب وهو ل.ةنأ

 نيد _سوعد رأوأ نبعد رأوىد-حاوأ نيس# .وتاك ة:هقوت واهس قعأ روس د.ةملا تدب نكس ةيملاولعلا

 هلجرخأ اًئيد_-نوسمت هلىور نآلاىلاقاب:_رلاباب رهاا هريقواوبن قدوة: سنيهدسو سدت نع
 بح وأو باطىأ (بتكهللانالاق لو هيلع هتلاىل_صهللالوسرنع) رخآ مل_-مواسثي حى رالا

 هلوق) كرادتىأ(قالتينا 141 هلوق) ندلتلا ضعب هيلع قوعىأن داتذريعب ىأ(عضان هلوق) ىزن زع ها هيلعريصلاوهئنس
 ون قىأ (هيلعمالبال مح ل 8 7 ره د تن اش هلال . تفلح« لات - 7 ةللغ 77-54-715721 21.3977 نك 190201321: تس ل ل 1-لا نتا م تا لك كل ن1 طخ ت7 51_28 نت كنت 72 اطال 3:فالن انت "نا

 0 مالد الىأ همالك

 همااكل ةءسنلابسضغلا
 مولد وهف الاو حابملاىأ

 مرا ملاك! ىلع اضنأ
 ةدروأل اتا زف ور فكملاك
 اعمالكم لااضنأ دقو
 امأريغلا قد هنقلمتد
 يحس اعمل مالكم
 اضن أهيلع مال, هنافربغلا

 هتال-طوص»و لاقاذطو
 ناهلو5) لمأت هقادعو

 (فاكمري- هذ هزي.فلاز

 هاوعدف قد بذالو

 ده« ثازيسيملالاو ز
 اززهش هلاق لءق كلذ ءذم

 علب اسأا ثيدسملا»

 «ر دع
 ديدشتااب (داد ,ة)

 نبا هلوق) قرورهس

 نواك- سف حّتفي (سوأ

 نب تباثنبا ةلمسوذ

 ورعنب مارحنن ردذملا

 ىد_ءنةانم دب زننا
 نب كلامني ؤر-عنا
 ىررب هش هأ راما

 نامح ىنأن ا هلوف)
 نأن مرمال (تداثنبا
 سوأف تراث نب اسوأ
 ا.ءاوهلوق) ناس>وخأ
 هبلعو (.هدلاو ىردداا

 كو-ةءنأ ىئس فتاك
 ىبرتنأ موا !لوقب نأراءغتسالاد.سوهو رح 1 اًدر دحىأ (رخآ سهو هوو ) ها فالدلنا| ذه هكرت هنأ نك و امم ءهّللا ىذر ف ذصملا

 فكرفغا» ىن ذب كلءونأو ىلع معز كلءونأ ت.هنصامرش نه كد ذوعأ تءطتساام كدءووْلدهءىلءانأو ل دمعانأو ىةةادتنأالاهلاال

 تاق اهب نقوموهو لالا ن ماطاق نمو هذا لهأ نموهف ىدعنأ لءقهمون نمتاذاهماذقومراهغلا نماطات نم تذأالا بونذلا هم ال هناق

 سوأنبدادثنء ن خ مح ة:+لالهأن موهفعبصننأل بق



 0 عفو هز 1آنم عقوام ماود عذر هو :ودعن بّصْخْلا عفد ىلع بركب وةدانز ر رو عفدلاهب لات لص مف رلاناىئءب مقدما
 ءافطأدث لوالا نكلاراحوأ ادرابىأ (ءانللالاامثةطب الرانل انا هلوت) خلاب ضخاانال:ذاه:سالاري-هب قطنلان عىأ (تكساف

 درفلا رامتعاب رصهتملاو ىلاثلا نم

 دش ىأ (اهسحإوق)

 ناعرلاكو هذ هلوق)
 باعرلا نال 2 هاطظ

 الوار_هاظ مدلازاروف

 ارهاظو | اةطان نأ قد

 4 5 هرظاا ىلع ناين

 ة-ضان رلا نحت هلوق)

 مدعم ماد قلمتم (ملا

 مي-«ذنءهلوق) هلع

 ةفاضانم (قال_الا

 ىلءوأفوصرالة ة_فلا

 هلوتازكهو نم ىعم

 وهو فاصوألاب ب اعمو

 هلوق) را

 ناء_ضغءاانأ ىقرقفلاو

 م-هطال بول هاما

 ه«سءلغىأ(ىفا -ملا

 كوتساو ىفاومملا عبطاا

 بضنةىأاذ_ونه_ءلع"

 وهو هءقدوه هنكمال اذه

 اماو سانا | ىف بلاغلا
 ةضايرلاب عب طال بلاغ

 سلام ا ىطاعتىأ

 هن ضد رثتام اه علعتو

 بلاعب ى-آمدم راملاو

 هعئدةزكعاذ_ه بامدق

 هلوقب« سنع مماوهو

 ىانيالو هلوق) بتال

 دسيحوتلانوكىأ( كلذ

 با.سأىوقأق _قحلا

 هففروأ بْضُءلا عقد

 (رح بوث ح ىو هلوفإ)
 روك“ لوقي بوصخ# ىبوث

 وأي وث ىنطءاربدقتلا
 هتك ل ةناو راي ىأءادنا|فرحهنمفوذ<در ةمىدانمرحو هيلع لاحلا ةلالدل لءفلافذ_ةسىبوأ كرا

 . موقبال هوق) نيب نال اريك ىفو (هةردأالهلوق) ىردخربش هأ لةءب نم لءفهنعردصهنال تلق ل ةءب نمءادنرخلا مال سلاهيلع ىموه ىدأن

 هيضغغترا ق-الرمهتنا ناذ ق-الرصتني ى>ئثهبضغ عفدالىأ ( قدالمعتنن ف يد ىنهيضخأ

 100001 علا لااا اوال الاانا لارا سلا
 || ب>وناملاوقالاو اق نه هنعرد بصر بضع انال مظععا اودامأ اذه و اثالثاه اق تكسلذ كدحأ بضغ

 اذان اك هنإ دروو ' ىحالرم هذ, ى>ئشهمضغا مقال دكني ,ذن لو زعهتلا تامرحت كجنااذا بضغن لسو

 ظ |نزطش هلاك اضاع 055 ,دامرلاداربال_ةءاسملاالاال_ماكءافطأ | متفطن الىألماكملا 111

 ْ اان1 ]نام در ام ءلاءالاب ل .ةغاوا اضونرك ذاعلزن )ناف ىنءملا ا ذهلاز تكساذات بضغلا لاو ز د «هيلعمدتلا

 0 امطئاغاو راذلا نمسضغلاغافءاما أب أضوَمم [] د>[ب ضغاذا بو هيلع هلث ىلصلاقاكءاسملالاامشفطبال

 اذامءا ماب راع ا١أةطتامغاو ران 11 نمىاشناط.شاانآو ناطيشلانمبْضْغلاناةناورفو ءاملاب راثلا

 ربسنا اى ءوهو ْئثب ةيواعم ملكدنأ الود نا ىموم ىأ ن عهداذ ساب م هنونأ ىورو م 1 لفل ا

 | ناطيشلا نم ضغلاناكوتن ذ لو هيلع هلنأ ىلد هللا لوس رع و ريشا ىل اداع مل ستغاف كن مس نمخف

 2 بوثولا ةئره ن عد. نأ ضرُلاو ل_.تةيلف كدحأ بض غاذاف ءالاب ا فطتراذ ااورانلا نهتاطر._ثااناو
 منهو ترملا أ نمهنعىلاءزهقلا ىذرةد واعمتاكو ةردام ادا لا_يبح ن كمأامماقتنالل هعزاسملاو

 ى ىذا ناله فة دئافالض# بعت بدات ىأهيلعردقأ الن مودم 1 :ردقأ نم ىلع ىضغاملو ةءناك

 هيفددئافالف وشدالهدحو هنال به:ض#بضغاادر<ناكالاو بضغالب تش ناهتمقأعهر راع تردقنا

 افاعراكوهفان طايساةلامدناروفهنأر ماسإ لدا اكيرا اراطضا هنأ عم هءفدوأ هءفربدار 11 متربدقت لك ىلع

 مذ نع س ةذلاسندهتو ة_ضايرلا نس ناسنالاناف ٍحئابقلا نم هيلع سترم ؛اموهر اث آعامدنا ارهاظ

 | نلالاهءفد نكمالايز ورش ناكتاووووف هيلع ةرترملاءكلامقو هم ضغرش نمانفاصو الاسءاعموقالخالا

 ا هتركذىدلااذدوحن ارك ذمه ططعل تعب ارم كاك- مالا نما همهضعملام عفدنافاوهقد نكك هب رع ةرتركملاهراثآ

 ٠ اماو ساذلاف بلاغااو ةوهعقدهنكعالا لهو ىناو ملا عبطال بول: هاما نامضغلا نأ قد داو لاق ثءح

 قاطاالا ءافرلكت بضخذتال توه 1ع هننأ شم آر3 ناك !كاذالولو هعقدهت :ك«3 هضاب  رلانعيطال با اغ

 | هتناالادو- ولا ف ةَتيَعح لعافالنأدا ةّدعا اودو قيقحلاد. وتل |ءقدو هءفر باسأ ىوقأ نأ ل ساس اوه

 ِْ هفعافتنا نم ىف مو ىرغ_صوناسنالاكرارزتذاول-ةعهلن هوهوىربك طئاسوو تال ىادنانأو ىلاعت

 ا كددهشو هريغنمدو ركم هي 1| هوت ن باودلاك طةذىلاثا || يف نه نول ىطسوواه يب ورضا اا صعلاك

 وهوفول- | ىلءوأ : د د دوم |فازتةءارح وهو ىلامللا ىلءاما هنال هءدطغ#أ :عمفدياهماقي قيقحلاد. 0

 لافاني مشع بو هءاع هنن ىلدهللا لو كرهنع ىلاسعت هللا ذر سن أمدخ متن مو د.دوتلا اذ كاز

 ةاذامو ناكل هتلاردةولرأ ل_هفءاشاموءاشام هتلار دق لو.ةد ن نكساو هل فت ل ملهكرت ئشاالو «ة:اعفملهلءذْئذدأ

 | م ت1 قانا :الولاءتهللاال ا عنامالو ىطه مالو لع اذال ناي لو هيلع هللا ىلص هتفرعملايكالا

 ىلع هبات م.ضو وةولخفاناب رع لستغا مال اوةالصا | لئذأ نيا ماوءاردنالارثاس ىلعو هءلعوأذ هنن ىلع

 لطبو ل-ئارساوذب هآرذه_يفترثأ ىت-هاصقب هن رمضت ورى ورح ىف وثلوقتهءاروادعف اومرففر -

 رح زو بت دأت بْصغل» ,مافتنابضغهيلعبضيل هنال هةردال ل سأ اممم عىلتع اغا هنايهم راعموم كا

 ىرش |عميطلا هيلع بلغ هنا دعب ىلع ل هتك وامك ارنمترغن :هبادكراصقة انح هرق ياش ىلاعت هنيانال

 ىلاعت هللاثذأول تءأرأ هل ل. :وهناطواذت :وهدب ىلع كفا فةحتالواه ذخ هل لقال هنا هنع ىكح اك هن مقتنان

 اديد» ناك هنا تيثام كلذد مد وفاخ ف ءْم نمو فرم ص ىنك-اواللاةفْثلك كف: ؛ناك لدرد مات

 سأربذخأ دعب «موق تثدحأ اع لعام اذه و لغأ |ءال. 5م: ءردم نمد دس> رمش جرخ ينم غاذا ناك ىت>
 هركذ ى-درهأا ىف هرقل رأهل-ربذخأو بضغتت يدل ها ان[ ع تعلو < هةرطو هب تأ

 هيلعدتلا ىل_هناك من ءودوجنو هذالاوهلل نكي ثيح بهذا مذدامنا 003 مات ءالؤل هءمم اهععشول

7 
 بدمغ



 ل

 |راغصلان«هدنعامو ضرالاب هدب برضيدقو ههحومطايو هبوث قزف هياعهءضغمدرالاوهياعبوضاملا ||
 ضعهتافطاف بمةلاران هيلعتي وقاعرو ناري_للانونملاوأ ناركسا اهلاولاو دعو دءد وباودلاو ||
 ةتاعمااوءوساارامضاود ةملاود سلا ناك ابساةلاو هتةول توعقاهتمدءأوأ هلع ىشةمشةب زب رغلا هترارح |

 ةيوقعلا مظع«-لعبح وتس مارحءلك كلذوسئا.ةلان هكالذريغوءازمتسالاو رتسلاكتهو مسا |ءاشفاو |||

 ملا ه1|بالع-ادئاوفو ملا عئادبنمبضغتال هوب ومنلاةماكلاهل-هتحت رظناةباذعلا ملأو :

 ةداضرأ نىذتدقو ىيكهنالاسر له ثرحملءأهللاو هدى الو هدعنكعالا م ى_سافملاءردو

 قد رطااعطاقعفدوة> و ْرلاحاكك هعفدوأ هلواذت حا مي دقملالاوةذالا نملك م بنمخااناروثء..-ملالاو |||
 اهودءمورورثا|ل_صأ امهذ ل:ةلاكبضغ نءاماوانزلاك مهد ن ءامارمشااف مرحملا لدا اوانزلاك مر دقو

 لتةلاه_:عدلوتببضغلاناف ةَمِرقملا ف .رثك أوراءتعالا اذوب رشلا فص: عفد_:ب بضغلا ب انةحامف ||
 وأث ز> الب حوملا ف احلاو هنءازمتسالاو هرتسْك هو هل د .جلاو هراع دة حلاو _ملاردهو قالطااوفذقلاو ٠

 ةم طل نمس ْضغ نيم مالانبةلبحر فك اكرفكءلاو لب مدنوأثن>نيمأاثيد_هلا ىفءاحاكمدنال|||
 اماناسنالا لاعانالمال_سألا ع رهناثيدحلا|اذ_هىفلاةينأ حدب رب رقة امهم واصاصت ه:هتذخأ ||!

 ىف: نهضتش ٍبنمذلا ىذا نوضتهثن ىلا اذ هوب ضغنءوأةوهثنعأشنب ناامارمْلاورمثامأو ريغ
 هيلعج رعد رأل ناو رهاطاذهو ةهملاهذه نماعب رثيدملااذهناكفع وهناعب روفو رشااف نأ

 رورشاارئاس نعاودرحتام_معاودر 1# ةكسالا|ناب ضغااو ةوهُشأ فرعا بيسر ص | ىلع لددو
 هلوقوحض ظذاا مظكو ل1 ال ء_ضفرك ذب ل_صخح عفادلاف عفارءاودو عذادءاود هل بضخلامالي_سغتوةلوح ١
 افعن مك. - وب ضخلادنءهسفن باغنم كدشأ لو هيلع هللا ل_ههأوقو اظرغاانيمطاكااوىلاعت '

 سؤ ر ىلع ل+ و زعهّللاءاعده ده: نا ىلءر داقوهوا ظ غم ظكن م مو هيلعهللاىل_ص هلوقرةردقلاد٠ب ش٠
 ىذمرتاالاقو ىفاسنلاالانتسا|باتسأود_جأءاور ءاشروملاىأ ىو ري ى> ةمايقلاموب قئالفلا
 بغا ادنعءس كال ءىذلادبدشا|غا ةعرصلاب دب دشل اسد مو هيلع هللا ىلص هلوقو بد رغ نس

 ىطعتالو لدعلاب ىذةتامهل لات نم ىلءرع بضغاس1 مت نمو كلذ هنمرثك, و سانلاعرمص,ىذلاةءرصأ اوأأ|
 نءضرءأو فرءااب رمأووذءااذ_تلوق. ىلا ءتهتلانا عملا نينهرثملاربمأامهل لبق ههجو رجحاو ملا |]|
 ىكحاك ىلاهزهللا فو راض“ ب وتئفطافاران ناك اغ اك فتقد_دلاةنياهاملان ماذهر نيلهالا ْ

 ناطاسا لد وه:ك:الهوهناطلوهرمأ ىأ ءا_وسلا ىف نم كرب ضرالا ىف نمم>راةقرو قؤبنك كانا 1

 بن غأ نيح كرك ذأ ب ضخ7نيح ىنرك ذاءاهسأا ؟ احن مضرالا مك ال ل, وءاعسأا ناطاسن ءضرالا أ
 نأب وهيضغنكسفا مفرظنيفه ل اهحذد_ضغاسأكا ناك.ذ ىلا اهءذداف تىض اذا لاو هرب زوىلااهعفدمم 0 ْ

 نمبْضْخل اناث .دلا فءاح هناورسو هه ذي هنا مصل | ثب دملا قءاحأك مد رلا ناطرشا| نم للأب ايعّتسن ||

 هللابد ذام:ءالاناف لجو زعهتلا عن نمد دعاميو هنوغد و هند ريا هياعناسنالا لم _<ىدلا هنالذاطرشا| |
 ناذؤشلاىور و همركوءنءءنهىلاعتهللاانذاعأهركمو ناطيش| ديك مذ دىلع نمزأاحالسىوقأن هىلاعت أ
 هللاىلص ىذلالاةؤههدس و رجادقا.ضغمهءحاص ساه دحأو و هيلع هللا لص ىذلادنعن الدر بةسا 3

 مهستامأل_جرالاولاةف ميد رلاناطرشا | نم هتلاب ذوعأ لاقول دك ام هذع بهذا .طاقول هلك لعال ىفا سو هيلعأأ
 اهياعوه ىتأ هلال اريمغتي واضي كلذ له مذارلاو نوذحعتساىفا لات سو هيلع هللا ىلص ىلا كو ةءاهأأ
 دوادوباودجأ ىورو عجطض.اذدعاقوهو ضغاذاو دءةراق مئاقودو كدحأ ب ضغاذاثيدحىفدرواك |
 مانا مم مئاقلانأ هرسسو عمجط ضيافالاو ب ضخلا نع بهذناف سادأذ مئاقوهو مدح[ بضغاذأ
 اذاد_-<أج رخأو اهلءةىتااو ؟دسأ سدأ اذاف ةقباسلاةباؤرلا هدب كي واموتودع.حطضملاو هنود سل الاو

 ١ عاجوأ لكأر ماوه -كاانار وثاهمس ةذالاه أو ةذل نيب هتاي-ةدمىف هنالناسنالا ن عر ورشلارثكأ| |

 فاطع انو رك ذلا سفن
 لص رخآ ئثاله_لع

 ىة2 نم هنا لان دقو هب
 فاش بحل ف اكلا
 مظكو هلوق) ل-هأتيلف
 ملا ىلع فطع (طظيغلا
 ىلع مزالوأر مغ: فطع

 مظكنم هلوق) موزله

 نأىل_ءرداقوهو اظ.

 هاضتةمذغنب ىأ (هذفني

 هلوق) هلع بترتبامو
 هرداص بسن اهددأو

 مءاداضلا د (امنصغم
 تدساىفاهلوة ) لوء_غم

 هل عماسىفاىأ (نوذجع

 ىلع يفوشحت ىت- نو دج
 هس.ةفلانبا هأ كلذ
 كلذ لص عفرلاو هلود)

 هنل_هعاك ىأ (انيأ
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 ةعرمصل |نودعنام لسمو بمغلا دنع هسفن كإ ع ىذلا دب دشا|اسغاة ءرص ايد دش ||سدانا ضشااج رخآو# سدا هل و-ة)هببضغلا

 هيلعلئاسلا (ددرف) بض:لادنعهسفنكإعىذلاهنكلو كاذسدالاق كاحرلاهعرصدالىدلاانلق كرف |! مضب 0 ديدشلا
 هللا ىل_دهدزب لذ عفن أواهنم غاب أ ةي_صو باطفسضختال هلو وقد عدي ,مل هنأ كو كو هللا لو سران ىدوأ لوةد(ارارم) ءارلا غد و ةل-هملاداصلا

 اريث ا

 ةلاملل ءاطاو هتوقبا
 ضب ةعرمصلاو هؤصلاق

 ثوكسو ةلم-جملاداصلا

 ن_هوهو سكملابءارلا
 اراك هريغ هءرمهت

 هلوةىفءانلا نا رهاظلاو

 ةعرضا اهدار

 هموعوا ع هفذ مظع ىلعا هراركتب هلاهيدنت (بنغتال) امااثواءناث هل (لاف) ثرحهلاهداعأو| يياعرا سو هيلع

 ارارمهدواعق هب اهلا تلا ل_سلاةؤهنلالوسراب هن وعدأ ءاعد ىن!*ه-:ءىلا هتدثلا ضر سامعلا هل لات اكوهف

 ١ ريس لك تيطعأ ة-فاعلاتيطعأ اذاكنانةرخآلاو ايثدلا فرق هلا ل_س هلل الو سر معاب ساءعاب#لاقف |

 قرط ضءب فو ةرصولا» لوبه_صخن بضخا |ةرثك لح رلا اه نم هلع لوي لع هللا ىل_ههنأ ل هع لق 3

 هم ,لعهقلاىلدهتنالوسرل لاقالدرناىرخأ قد ر طىفو ب ض*:اللأك ىلاعتهللا .ضغنمىف دءمسأم كن د

 || 7 6 دات ياش ىرخ أ[ فوضت الكا هن ”ءهللقأو رمأب فصلاقوأ "ل عرثكت الو قصب

 ا لاق نب_-ترك-ةفبضختال لاق ىئ_صوأ هللالوانتلقىرخأ ف و توكل ”ىلعرثكدت الو سا داى

 امهنعىلا.عتهتلا ىضرد# نب رفعج لاق منهو هلكرشلا عمم بضخ ااذافكاقام لبو هيلعدتنا ىل-هىبنلا

 دب دس | سدا ىأ س ءاريص

 ارش :ك ساذلا عرمصب نم

 ىذلادبدثااامغا هن هلو
 كلعىذدلا 20
 ىأ بنمغا| دن كبت

 ٠ رصن نب د# جرخأو ب ضخلا كرت لات إلك ىف قانا ن سان ذلعجا كراءملانءال لءقو رش لك حاد ةمبْضْعلا

 ٠ نس> لاق لضفأ لمعلا ىأ هللا لو سرايا ةذههدو لمقنم ملو هءلعتتلا ىلدىبنااقاالجرنأىزو را

 | كلاملاتو هيااتفغتلافهفاذ نعمك ذك هلا عش نع مكِْل ذك ل اةذكالذ هل لاقو ه-ذ.كن ءرعمأن أم ىلا

 ْ ىتلاهلكعمأو 7 ع أدب ن هوو (ىراذأاهاو د لسرموهو تءطت سانام ةةالن أوه قالئاند - وفا

 ْ لاق ىتسوأ لو هرلعواذيدن ىلع هنا ىلصن اعل سأ ل قالو رت أىو رامامأو# مل_سو هيل عدتلا ىل_ص ارم صخ

 ْ مالسل او ةال_صلاا مرملع ىسعل لاق ى ع ناو لد ار والذ اساك_.ماف ترض غنافلاق ردقأاللاق ضال

 ا ىل_هد #ئانيدنا ةكرا ثمال هنأت يشف عصن لف ىبس> لاقالامىنق: اللات عيطتةسأال لاق بض خال لات ىنصوأ

 هسفنروقيف نار وأدن ع

 قمح هدب عمك 1
 هلوق) ها ةربرهىأن ع
 ْ باقاامدناياغوهو ب ضفااناف هلاعتأامقن ءةمنانم او ريدا عما. هنعضتملاةملكل اهذه ىنولسو هيلعدللا قع عمي ب 1

 ْ نم هيلع ب ترترام ىصحبال هعوقودعبىذألا هدم ل صح نم ماَعَدن لالوأ هعوتوةيشخدنه ىذا عفدلا ملط تار نك 6 2و

 ْ نمضرغف عزوناه-3 ناسنالاة.ذ.طبهنخعوراننمه4_ةلخىلاءتهتلانالةنورخألاو ةيويئدلادسافملا ىذلا رنا لاق لسوهيلع

 ظ ند.لالاعأ ىلامختريف قو رعلا فرشتذيو بلغلا مددت مىلهدانار وذ ترافو هيفسةخلار انتا فارغا ناروذ بم غلامهلوق) هلك

 0 (هنام معو مدلا

 نامي مدلاىلا ةقاضالاب

 ناسالا ىلا ةفائالابو

 هلوق) |[ مش لا لاعذنا

 كان دنلا ارهاط ريت

 هع رأ ةرك ذام ل صاح

 ندبلار هاظري ةتءارشأ

 ظ 5 م1 >اح - 'لاك اهئاذ هاةرشلاذاه:م أرم-# ىت> ني ءهلاوهدد ولا ف يصنب رد ةا!ىفءاسألا عاذت را

 ْ ضيقناهنمماةّنالا نم سدأو هقوف نم ناكئاذ هيلع هر دقلار م ثتساو هنود نمىلعب ضغاذا | ذه اهءاروام

 ظ نيب مدلاد درتي هيلع ةردقلا ىف ٌكشد ىذلا هوا سين موأ نوال رس فانز حراصو هيف نو بلا فود ا مدلا
 | نام ءاغوعدت: ضرع ل دقو رماك هناء لغو مدلا نار وذ ب ضغلافةرفصو هرج نيب هنولري هيف ضانقثاو طاسنا

 ا ناالاة.طتىف لاق سو هءاع هللا ىل_ص هنأ ىرم هرلاو دجسأ ثد دس لوالادب دو ماقتنالاةدارال باقل مد

 قزا رافي كلذ نم س»-أ نأ هءذ. ءرا ارمحاوهجادوأ خافةناىلانورئامأ مدآ نباساتىفدةوتةةرجبضعغلا

 ا ودعالوهسفن ىفهيعلف ىأ يضخلا هن ودمدالو سدعأفأي الذ نم مكددحأ س اذان باو رفو ضرالاب
 | هدا ارا ىلاعتهسقس فب ضذااندا ارملا ناك ىلاعتهق-ى يملا اذ - هةلاص“الووذمما اةنالاو هثاذنان» ريغىلا هب

 ال[ د_سافملا» نءانقح قف ب صلا لعبت ناو لع ةةةصنوكفه_ىفنماقتنالاوأ تاذةفصتواكمف ماقدنالا

 با ارطضاولا د_:ءالازي_-نءعهلاعفأجو رخوهفار طأ :دءرددّسوهانر رقى هنولري_هةءثديلار هاظريعت

 : 0001 0 قار ع تاع ل صسو :ةاد_-أر مو هرخانم با ةذتو هقاد- ثأ دي زت ىتسهمااكو هتكرح

 | تاسالاو هذعئيانلا هناوذعهنافءرهاظ نم عقأآ راه_:طاب ن2 ررودص غأ ةنمءارح رض

 | متم كسا ىلاتاماكلاحئادقو صحفلاو ّمدلاب ظفالابارطضاو ماظنلا طذض عم4_:ءئئاذا|هقالطناب
 ., هحومو 2٠.

 نهن 5 هريغوأب رضاهم شم ءلانحراوملاو هيبضغتلاذاناضنلا تحت آو رئاولو ةعلاو وذ

 ريسغو ناسللارب ءتو
 باقلاريسغتو حراوملا

 ا الاو ىنالاهلوؤ

 ا

 هلوف) ثد-بلا ارهاطظ ىلع

 تس ممملاىأ (بضغلام

 ءاودو عفادءاود هل 4-6

 ملا عفا

 بوضغعما :
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 لامحالاوههسولاوفيضااىأ نال (هتزئاحةلوق) لءأ:اهرهاظريغىلف ثيداحالا كمل ةاولجو هلوقل ليلعت (ىرخأ ةلدال هلوق) ئ
 6 . ا سس بسسس سس 1

 نءالالس«ئرمالام ل<الا خم ىرخأ ةأ دال مهم ره نم ةقارض مهما ع طورشملا ةمذلا لهأ لام ىلءوأ هلكأ اما

 ريبعتلا|ضرأواهبعررطتملاةيطعلاوةلصا ارامل ةل ماو مون ترتاح و هءلع هللا ىلصهلوقا مهو سفن بيطاأ]

 » هذ ه١ رمح“ ب نوم + -

 نمرأ ناو رهاظوهو ناسالاب اماو حراوجلاباماو باقلاباما للا نال مالسسالا ثلث 6 هيقلاقب نأ 0 1

 ىف ن كحجارءمجلاو ه.دانلا لهأ اند: ءاهبسطانخحلا م بدحاول !ىفلمعتسالذاع وطتاافرهاظما رك الا

 رستو هيداءا|قرفاسملاهلاجات#امرذمداكلام تأ اهب وةيداملا لهب هصتخماهنااهضدأ مث اهيندب ثنداحأ
 ربخ ونيس ىذاةلا لاق ةمهطالاع ب ولوزغااعضاومرمستا ارمذضلا ل هأ فال ءااغاواهأ ىلع ةهنايضاا
 هلباك١!كلذؤترك ذدنؤرافنهينو همنا عوضومرب ولا لهأ ىلعت سلو ردا ل_هأ ىلءةفارضاا

 ءالؤهفم_هوضو ىذؤااو عدتما أو ىس'ةذااريخي فر_ضلاو راد مارك | ص ص ل .ّدح لءقةريثك اقرط

 راوملاث .-نمنومركيف نيته+لاتاوذ نمم_هلءسلمتح و مهر وشن عم_طلاعدرنوناهم لب تو هركمال
 ىفءاحو ىوأ هقذون ىلع ل -لاذهو و هراو- ى> حرب رفاك-ا!نالر و>غلاثي-نهنوثاجوةفايضااو

 ىسوتنأ تقي مك ذ ىلارطضا اذا قس و عطب زوقملا باكا او ةيلاو غن ىتحمهضع.لاقرحأ ءارح د.ك لك
 نال ماسالا قاسفل اممسوملا مرحي موف هيفاني الوام دع أمااكه بحرص اك ىناثلا لا الاوه هدولاو

 هعمهنأمهفان قسفلاثي- نمىأس ان. الاموعمدوعقلا هفبيقت هلع لديك مهةسل ىل عمه هن اعا هر فاه

 لدي اكهماءطالد_داحالفاروف هل: 3ةبودج ور ةذه-.ةروةءلاماءطان مهرك ذامو زتاحك] 1كس اي االال

 وهو (/سءوىراذااءاور) هنمزةلةل ىقستساولام فالع مطبمل ى< هلةقدارب نم عطتساولا:عأ لوق هءاع
 رايتعالااذهبوفالعفح راوملارثك أوه ىذلاناسالا ماكحأ عرج هيف نيبهنال ةيظعلاةيمعلا دعاوقلا نم

 ناد>الاوةلمصأ اوربا |كامص ترا سىلا هيفراشأو هنم عرفت ريدا بادآ عج لاق مهضعب ترأر مب حربص

 اماماكدالانال مالسالا فصن هناه.ذلاقي نأ عمي راسيةعالااذوبو في ضلاوراوملا ق>هباعراهدك آ[نال

 دوعةملاناك منهو مهقوةدس عج ةءاعر مز -تىالاةلدوتالىفاثلادافأاذ هو قاهابوأ ىقحلاب قامتتنأ

 نم4-سفملا بام هال بحي ىتح كدوسأ نمؤئدالُث ب دسف قباسلا دوص ةااوهْني ري_خالان ب رمالا نم

 تفاَدْدا هراحمهنم لكمرك أ اذاف ضعبل مهضءناريح ساذا|نال عاطةالاو قرغتلا مدعو عامجالاوةغاالا
 سك«: | هراح لك ناهأ اذاو نب د. هللا تالا ه» تض > دناو نيدلا كوش تد وقوة ماك ١تة-فتاوبوملةلا
 اضءبوهضءمرك | اذا فيض هوأ ف يضامأ سانا با اغا ذكو لالضااوفالتخالاة ره ىفاوعقو و لاما
 تالاتاوداسفااد> وأ »ب مهضعءب ناهأ اذاو فالتئالاو حالصلا نمرمام د و

 رشع سداسأ |ثددحلا

 هللالو تراب اق هذعى اربالا ج رخأدةفءاد ردلاوبأ هنأ لمت (الح رثأ هنعىلاءتهثنا ىذر 0 رهضبأن ع)

 دجأ جب رخأ دةذ سدةنبفن>الامعةمادقنب هر راحوأ ة نا كلو ب ضختاللاق ةنملا ىتاخدب لع ىلع ىناد
 بمةتاللاق هلةعأ ىلءا ”ىلعلاقأو الوقحل لقهتلا لو سراي تقفل سو هلعدقلا لص ىذلا تا[ لاق هنأ هنع

 النا نس بد ون ىتلابا.سالابهرمأ دارأ هنا ل هد (بدضختاللاق ىنصوأ ل سو هيلعهللا ىلس ىذا لاك)

 اهنع عدن اةداعاطتراصو قال_خالاهذ_مبس قا اذاس فنا نافل هلا ةن_بملا قالخالارئاسو ريشل اد
 هذيفت كرت ىلع هسفن دها ب لب ل_صحاذاس غلا ىذتقع لمعدالدارأ هناوأ هنايسأل وهدد ءبْضغلا

 ىءوهن عتكساسلو ىلا.:لات من موءرمأ تر هرسأ فن اكن اسنالا كل ماذا هناف هن رمأد اعله .ءااو
 بهذونكساعروه._ ضغرشه-ذع ةدنا كلذ ىلع «ىفن دهاحو همضغهبةرمأ» اسعى -ثتع نودبضعغلا

 ةبآآلا ظيغلانيمظاكأاو نو رفذد ._هاو.ضغاماذاو ىلاعت هلوقدهراشالاه ذه ىلاو بضخ لهن اكفالحاع

 ا م سس سس سس سس تتتتتتتتتتس .سسسسصسسسسسسسسسسسسسسسس سسصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسس

 ( نيبااعف - ا )

 نممسهلعس أ ىفاتلا

 امو هلوق) نيتوملا تاوذ
 (روقعلا ماءطافهركذ
 ىفأ سا هوو لائالد

 نان هرمثع عباسلا ىف
 ىرب وش هءصتةال كلا
 ىأ( ممطت باول هلوق)

 هلوق) ماعطلاباط
 ىقسلاباطىأ(قستسا
 فططع (هيفزاشأو هلوق)
 ةوههلوق) ه-.قنين ىلع

 مذعلاب ةوحلا (فالتخالا
 ها ضرالا ن هضم

 ىرهوملا جاك

 سدا.سلاثيدلا)

 رشع

 وبأهنا لهت< هلوف)
 ىف الرظن هيف (ءادردلا
 نب روك د مان مالك نال
 ةيصولال أ: لهمااك ىف
 ىنالطسقلا مزحاطأس نمو

 ناب ىر علا حرش ف

 نبا يجلب ةيراحه ا
 نا و دجأ دزعأك ههادو

 ةدعسن نم ىرب وش نامح
 لصاحلاو عجاريلف وقس
 نكمل مي-حلأب ةيراحنا
 ةانثملايهنا قر اهلا قم

 عحاربلف هثاثملاوأ ةيتضاا
 مالك (كاذ لك هلو-:)
 ىل -ءبوس::فاضا

 كلذ لك ىفىأ ةءفرافلا
 هلاقلا بضختاللو د
 هنال_هتحي هلوق) ا:

 تاو ( 2 ةرءاذارا
 فركمرب د-ة:لاؤسنع

 بمول نعهاهن

 نع هيونوأ هبامسأ ىطاعتن عه.وئدارإ|نا باومملا لصاحو هعفدةكمالنا ىناللاب رهقايعيبطارمأ هنوك

 ىأرمأب المعلا كرتوىأ(لمءااوهلوف) هلم ىأربخل!ىذأ لانة>١ىأ (لاتحالاو هلوف) هوو ما ةذنالا نه هيلع بترتيامساكمترأ



 00 راو يف اريل

 ْ ةشئاما باط نال فاكاارسك,ل مامي رقأىلا لاق ىددأن هدم -- (ىدهأ امهم كامن راعىلنا هلالوس راه شت اعرب هلوق)
 . كوقت م-جلاود- اولا ىلع قاطد هنأ ى أ سو فيض لك ميففاضم درفم وه( هفيضهل وة للاثيدحة شاع ربخىأ(اذه دو أ أوق )ابان ىندال اك

  ثتد_->ىآلاب كلا فت: مدقو هلوق) فيض تادنطاو في_ذنادنطاو فيطدنهو فيض نودي لاو فيضنادب لاو فيضدز
 5 رينو هلوشب رب زعلا هباتكى هلهأ هللا حدم ميظع رمأوهف سفذل ا ىلءريغلا مدتره وراثي. الاامأو ىتخ ريشا اعشل اةرامع( لاى :راصنالا

 2 هو هيلع هللا ىل ص هللا لو نير ىلا سو نب تراث ءاحلاق هنأ هنع هللا ىذرةرب ره ىلأ نعىورام (م- او ْرنبسوةبآلامهسفنأ ىلع

 ل .سراف دوه< ىلا لاه

 تلاقف هناسن ضعفا

 قحلاب كثءب ىذلاو

 لسرأ مءامالااند_دعام

 م كلذ :م ىرخأ ىلا
 كلذل هنواك َناَق
 نملأَقف ءامالا اندنعام
 ه4 .الاهذداذه فيصل

 راصنالان م ل_>رماعق

 لدقو لكوملاوبأ هلام
 كوسرابانأ لاف هكطوأ

 هل_>-رىلا هنقاطنأفهللا
 كلدنء له هنأرماللاَعذ
 تودقالاالات لاذ يع
 ْئشنم-يللءفلاق ىفايدص
 ىمةطافاةفيض ل خد اذاق
 لافطالاىرتو جارسلا

 كدنعام فضا ىدقو
22000 
 هلوكلزتف هعمن اك أي
 ىل ءنو رود و ىلاعت

 ماسسم ناك ولو مهسفنأ

 كئاوأ هلوقىلا ةصاصخ

 مصأالف نو4لفملا مده

 هللاىل_د ىنلاىلا ادغ
 ب دقلاةق ماسوهياع
 ةلللا مككن_كنمهللا
 نسل اىورو مك ةيضب
 1 ام : 8 ءاملاالاهياعرطغيام ديل ىسمأ إف ملسو هلع هللا ىلص هللا لو ردو ع ىلع استاص ع تأ الدرن

 عبصأ م برشف . نءكد_:علد هل داللاقو هلزنمىلا ه.ىأ ىدمأ املفراصنالا نم ل-رهنطفةعوملاهدو-أثااثا امو.لاناك الثاعاص

 اتا لوسرابدئاعريسة نر ظن هلئاقن' اكو نكسملا درعملا فانثلاو ٌكنم نكس |بب رقلا لوالا لمتو رذاكلا
 ٠ ْ ق>هلذ :رفاك ةثالثنارب#لافةح وزلاىفاثلا لءقو ايان ماهوب رقأىا لاق ىدهأامهمأ ىلا نب علا

 أ | ةءارقلاومال_ءالاو راوح ا قوق> ثالث هلذ بي رقماسمومال_.الاو راو اناةحهلذ ل سعو راوملابددأو

 || قفةريثكراججلا قوق -ف ثب داحالاو لاقم ن ءاهاكول الن كل ةل_يصوتلصتمقرطدل ثيد >اذهو
 ا | هنعىلاعتشا ىذر رذففأنءماسهىورو هنر ويس هنأ تننط ىى>راملاب ىتيصول لن ري->لازامنيكمصلا

 | مومصاف كناري بنمتدد ل_هأ ىلارظنا عءامرثك افاقرمتضطاذا لسوهيلعدتلا لص ىل ياخ ىفاصوأ لاق
 ! موب هرا<2 ىتاءتمراحن م كبدالا ف ىراذل !ىو روك: ارب_بدهاعتواهءامرثك انهءاور فو فور دعاهم

 | ىنذلا («ذيضمركءلفرخآلا مويلاو هللاب نم ود ناك ن مد) هنو رعم ىعنذ ىفودهأ ىاغأ اذهب رانكوةةمايقلا

 الو ةفلكر بيغ نم ماعطل انمدد_:عيستامراض>-ابةردا.ملاب وهعمْتي د-هللا ب نطو هه->وفرشلابريقفلاو

 ظ ا ىذلاروو_ثا|ىراصنالات د_>ىلآلاب ال! ف ت:.دةونولقاع نوغلانمه واوض درب نأ الاهل اي رارضا

 || لك أ ىت> هرمانم موت ث يح ا هوئامدص ىلءوامهسفنأ ىلع فرضا !اسهراثر |بهتأرما ىلعو هيلع هلوسرو هللا ىنثأ
 اهدك اتاهفايضلان أب نايب_فلاهيلاجاتحامام_ودم: نم هرفاظداضتقاا-عب اواو فيلا
 ءىولماعطلانأ اي_ثداعاو للك اللم_مداحدتهتلنايبهلانابوهمد_ةماهب ددو ىف فال_:خالاو

 1 فيضا | ىلعاو وشد و ناءدصل اة داع ىل ءاعا.شاوناكن او هذم لك الان ءاو ريصد نوظة يتسم مهو فضال هن

1 

 ْ ْ اذاهتفم-ضو هتفضأن م عجل اود>اولا لهده فيض او ه_.فؤفقون ناافالخرهاطاذ هوكلذلاومونف

 ' اد5ك ع مال_سالاعئارش مزتلان منا ثدد_لا ىءمو افيضهد_دعتازئاذاهتفيضتو هتفضوافيضُك ب هتازئأ

 0 | ىفهتباعر مظع ىنعدك أو ل_سوءهيلع هللا ىل_صهنملعأ اك أهوقح مظعل ا هرب وهفيضوأ هراحما رك اه.اع

 | ةيومثلاث يداحالا ن مكالذ نم عج هناف ةقاضالاوهقد_صلاىفهذانالا ىثاقح ىلا ةكىف | ينم ةريثكث .داحأ

 مراكمنمةفاي_ضااو راجالاعسالهةد_صلاذا نوقتملاهبعفتنيو تويعلاهرقنام ة.يقفلا ماكحالاو
 ٠ راجلاب ىنيصوب لل, ربج لازام ل_سوءيلع هنن ا ىلص لاق من مونييدنلا نذسو نيدلا نسا < نمو نينه قالخأ
 مهارباناىورو هلةعذشلاتايثانم َهْعالا ضعبه.غلابامىلااًمةراشاهيفو رمدقو هنرو يس هنأ تنذط ىت>
 1 نيلءملاولءملاىثدءناكو نافيضلا نأ ىعس ناك ماسونياس هرم أو ءاردن الارثأس ىل ءواذدمت ىلعو همل عهللأ ىل_ص

 || لَدَت_سفيخاانافو كلذ ىفةرهاظُثيداحال ةفايضال !ابو-و:دجأ لاقدقو هعمىذدغتب نم بلطق

 || باكل اكاذف اهايوأن عما منيبدقو هعرز وأ هناتس وح ىلعو أ هيلع لزن ن ماضرري_غن مهمفكرامذخأي
 3 مناك اهنافمال_سالالزأ ىلع بوج ولا اوم اهرهاظريغ ىلءثيداحالا كلت اولجو روه+لا هفلاخ نك. |

 ل ديك أتلا ىلعو أةفاي-ضلابوجو عفتراةاساوملابوجو عفترا الف ةسمجاوةاساوملات ناك ذا نيحةمداو
 || كدي مرذب كاذد هب هنك-ارطضملا ىلعاضر ريغنمدخالابلالةةسالاو مات < لك ىلعب>اوة مهلا ل_سغفف

1 
1 

/ 

 3 .صاا1ت هتأفطاقته_طكت نادي راهن اك 1 ارمسلا نمتندو هتعطو ود رثب تءاجف عسشد ىح عم لك أناننا فيضالر وظنو جارسلا
1 
4 

 " لالق:سالاوهلوق) باوجلاوكاوسلا نمر نباحراشلاءرك ذولا تاقنافة.آلا هذ هتازنقمل#وهيلعتلا نص ىنلاىلاادغفيضاأ
 ظ جلا لالقتسالا لجو ىأ (ذخالاب
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 حا

 مو

 | سفنلا ظوظ- نمهيفاممتافآلا نممااكلا قاماوفرغا+ف توكسا|:دهاحلا لهأراثي ااماف لاق سرخأ
 ا تافآلا نماذهريغو ىطنلا نسع هلاكشأ نيد نمزي5:نأ ىلا لىلاو حدملاتاذصراهظأو

 مهكلمأ فنا سانل انوصأنونلاوذلاقو تالا. لهتوةلزانملا -ىفمهئاكرأ ر-أاذهوةضان رلابابرأ ||
 هلدعتستنأ «تيفءازملاع وةوورخآلامويلاب و هناعا قد ىلاعتهللاب نمد نع ىئلالافةل_هلاب و هناسألا |
 طيضهيلعانم_هأنمنأ هدو ه«-ةفلاغ نعى سنن ودرع اوان رئأيف ههراكموهلاوهأهبعفدباعفد_محعو |

 ناك كاوأ لك داؤةلاو ريصما اوممسلاناىلاءت هبا لاق ة-راحة-راحا مع لوري موهوهاداعراهنأف ه>راود ١

 منمونيريشعلا ىلع يزن هتاف ذا نا سألا ىداعماعوتواهرمسأوادد_ءىما»ملارثك أن هناوالو ري ههنع ١

 بكي لهو ملو هيلع هللا ىلدلاقو كنا كيلعْك سما ل.وهيلعهتلاىلسلاقو ادد سالوقاولوةوىلاهةلاق |||
 ىقابالىلاهزهللا طغ# نمةماك!ان ماكتيل لدرلان |لاقو مهين سا دئاصدالا مهرخاتم ىلعراذلا ف سانلا
 عاطتساام همالكن ملاقوهنا 1 هللا قتاهناعا ق-كل ذي. نمآنذاغيرخنيء.سرانلا فاهبىوهمالابا |

 هن نعو ىلاهتهللا نع غالب الاك ةينيدةطهمهن اعتب لامءاشعلا بهيك هيف م للكل | نع ىسهناسعف أوس ْ

 سانلا ياست حال_صالاو لعن ع . كنا نع ىسمنلاو فو رءملابرمالا و مولعلا ياعتو ل_بوهيلع هللا ىله ْ

 هنوطس فا نمدنع ق>ةلك تاماكلالضفأ نءوان-_سح سانا لوة.نأو نس>أىهىااذو قي نأوأ ||
 دافأو هلاصم وأ ناسنالا5 درورم) قاعتيام ويندوأ هفي-ضوأ هتامل- همالك لاكوداد_وتاشف

 تمهل ناو رين! لوةمدعد_:ءهيرعأ اا هنالوه_لع هءدقتا تمد !ندري_تريخلالوقنأ ثيدحلا
 لاح فان ةمال_ىلاوةمنغلاتاوفناوةمال_برشلا نعت وكسااوةمنغرمذتالوقناو رشلالوقنهرهخ

 اماناسنالان أو ةمال_لا اوهيذغلاه_ةتافن1نامأالو نامالا نم ىتشااناعالا فرش هيضتةدامو نمؤملا
 ٌيروهو رش نءاماف تكسناوةراسو هورشامأو حج دوهو ريخاماق ملكت نافت تجد وأ ماكستد نا
 ام_منت4نأ يف نائراسةوأ م وادع نأ ى.نفناح رهنوكسو«ملاك ىف هلذ راسو هو ريش نعامأو

 لوقنمهسفن ىل -عفاخوأىمنوأر يخ نءتوكسوأرش لوق ىلع ه رك أولا غ صر ه2 ماع .رمالااز_ه لق

 متءطتسا|م هنماؤنأف مابك: رمأاذاربدتو هيلعاوهرك_ةساامو نامسا اوأطدا ىتمأن ءعف ر ريك هوحتو ريدللا

 رماوالا عمد ةررقماةبعرشااد_ءاوقلا ن مهرك-لاو ىمانلا نعمل_ةلاعقر نال كلذل جاتحالو سنا

 ريسعتل اناىلع اهبشي دحلااذ_هة._كوص+الفهلادةتعمئاذي اع لك نهدف ارمه_دوصخم ىهاوذل ١ و

 ام-هنمه_لعورك_مانال صي_ىخأا كلذ ىلءلاداضد أر يخ هنأ ىلعلادلاهتاب اقم توكسلابو ريمخلاب
 ىوعدىلا كلذ عم جات<الف باقعل ا عافترالاضدأريسوه ناي_نلا د_:عواحامم ىأ اضدأ اري تريم
 جالو موصلاك تادا,هل !ضعبفوأ|ةاطماماب رقهداةّعاواةاطمتمكل |مازتلا # هيغت# صيصغ

 ىورو فاك_:ءالافه:ءىسهنل ا ىليعامسالا رخو ليللا ىلا مو تاسم-ال دواد فأر ين ىاهنع ىدجنم

 توكسااامأو يروم اوهاذ هوةردقلا عم توكسا ار هذا ص خأ هنال تكسد ىلع تع<' رث آوموصلا ف اضدأ
 نمو) توكساابهعمرمالا نسال ب1_هالكو يااوهفاهققوتا وأ سراناوهذ قطذلاتدل [داسفلز كلا عم ظ

 ق ةرمشتلاب و ه_:مرد صدام ل هن :وه:ءىذالا كو هيلاناس> الاب( ه راح مك. اذرخآلا مومأ | او هللاب نهود ناك

 راداو ىف رقلاىذراداوىلاعتلاق ني-ةذوملا ىلعاهيباعر ىنال ىلاما رك الاووسونمكلذري_غوه-ه>وأ|
 ل.سام فور ادلابن اوصن مناك ب ناحىأ نمارادنيعرأ نود هندي و هلدب نمانرعزالاىءأودوبنملا ||

 ىدانينأ هبادسأ سد مو هيل عهنبا ىلص رخأو هل اراحهلاوكشد موه لعهشلا لص ىلا أ الحر نأ ى :رهزلا ظ

 ردقيف«_:مةماقالاوأ ناذالا عمم نمدصسملا فوه ل_قو فلسلا نم عج زنأ هيو راحارادنيعب رأت االأ ||
 اهاندأ ضع: نمقصاأ اهضعببتارمةرواحن اوك راحو هفدلب وأ ةام ف كنك اسنملءقورودلاف كلذك| ||
 ىئاثلاو للا لوالا ل_قو ىن>الا ايف بنملاراسملاوه..آلافىبرقااىذراحلادارملاوهو بي رقااوة-وزلا|||

 (قاخنأسذ#تو هلوق)
 فطءةلزان1!ىلع فطع

 ة>راح هلوت) ريسفت

 ةددحاو ةد>او ىأ (ة>راح

 ىلءديزت هنافآ ذا هلوق)

 ة-هيغلا نم (نب ريشعلا
 بزكااو ةميمتلاو

 لاب سلاو فذ قتلاو
 ودأىأ (ةتويندوأ هلوق)

 وأ هلوق) هَ ومندوطم

 ىأ (اهب ةصوص
 الف هلوق) دءاوقلاب
 ثيدحلا انف ةيصوصخ

 اذه صيد ىأ (اهب

 وهذاهلوق) اهبثي دحلا

  (ةردقلا عم توكسلاا
 ةنأال اربا عمنا ىذععد اذو

 ىك روش هل_هأتف صخأ

 ىأ(نبذ-هالكو هلوق)

 نسال ىلاوسردللا
 نال توكساابهعم رمالا

 لاعفالابنوكراءارمالا
 نذ_هااكوهي رايّتالا

 فأتد ال ؤىرار-_طضا

 تاالأهل أود ) هب فءلكستلا

 نمااكىأ (ارادني»ب رأ

 نباراحارادنيمب رأ لهأ
 هضفلا



 سماللاث ندا

 مع

 هلاق (مدلام 2 هلوق)

 ف ةراس 2

 ىووذلا هل ص ىراملا

 فوطاالاقو ىلا د2

 0 رهزإة ركل

 ب

 نالاقهل 3 ة)ىرب وث وس

 ل ايم كراع

 موضع لوق
 ةلك ىلاتررطضااماذا
 توكسلاباب واهعدف

 دصتأ

 نفل ناكل
 دص»ع نمل وكس ناكسأ

 ىلا هارالو

 تاةفنامرح ل :وكساولا#
 مط

 بصنالب ىنت انهللاردقام

 ني> ىااك نواكولو
 ناكل نعال ع ندمت

 هلوق) بهذنم تميهلإ

 فكللاناف خب رصوهو
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 ا

 ! الى رصفلانا ما 11 لوريل تتر جوري زعل 7

 ١ ىلع فوةومأ انا هتك مدعو مضاو هاج مدع هحووال_صلةماقااهنم ثالث يةطورش هىقباسلا ترمأربخ

 || كاتقري_غنماك رمان الخ نولت اةيةاكرلا نام نا ىرتالأ ل:ةلازاوصاهزاوح نم مزل الو اقملاةثالثلا
 ١ ل دال هناق

 * ردع سماسملاثدملا#

 لماكسلا ناعالا (هتلابن مود تاك نم لاق و هيلع هنن ىلصهتلا لو سر نع هذعىلاعت هللا ذر ةرب رهىفأن ع)

 وأه-تةمقحالناسعالا لاكةينآل الاةئالثلارماوال الاثتما ىلع فةوتاافهاضرىلا ل_دوملاهءاذع نم نعم

 ىلءاصم#واضن رعت ىتطاق ىنباتنكناهدلول لاقل |كوقب ك لاعفالا هد هىلا نالدسالا ق علام لا ىلع

 ١ (رخآلا مويلاو) هنب اهنا نتن هتعاطءافت زاب هنا ىلعالاهلبحامو ةونالا قوقحدو هش عما يلاةردا ماو ةعاطلا

 لأ ركذام ةكالاا اوف نودانههرك ذى زذاه عمتوامتس>لاعالا ىلءءازللا ل_عوهىذلاةمايقلا مون رهو

 | هلاثتماىلاةرداءملاىلا محلا ل اره وسفن ظقونامهسبلا ترشأ انداشراوه دست تا !١ثيدحلا همم

 ١ اييلع تاطندُشر> اهرسكوأ موكسزوح وأب امفوانهرمالامالى هد (ل-ةيلف) )وهو طرا ادع هءارح

 دهب نكمل «فعىلاءتهتنا ذر فاشل لاق (اربخ) ري-غالةر وسكماهناق تكس ا ىفاهفال واولاوأ ءافأا

 ْش مر مالك لارخالو ةهدل_سقمه لعبت :رتدال ىةري_تهلا هلر_هظاذاف ملكتي ا ديربا فرك ةتيتأ

 1 عومتلان اب ضرتعاو فنا هلاكمملا طبت مكن هان هعتمكأو تعد نه م (تيديأ وأ) هبىلأو زكموأ

 ظ ىجنبا«ءاعصناك همق ل» تداووذ) لدفن واهرسسكب لعق ني_عل اح وتفملال هف سا. قذأ | هرمسك سام امقلاو

 ْ ضرتمد ىد اسايقاد هلق وهو لئلا هس > ويذالاو هلاقامرب مافة غلا بتك تربس ن | كلذ ها اءاو

 توصل اهل نسف كلذدأ ارهظنل نا تكس ءاىأ هلومق بج وف همالاك نهرهاظودأاك الق هلاقامنا ورك ذاع

 اعف تفولا عام .ضهسيفقام_مباىدؤالثأضرف لءروو كما ءر خللا ىدأارهنالحابلانءت-

 ا ةيآلا هيدلالا لو ةنم ظذا. .امىلاءتهلوةفاوفلدذأو هيئعتالام هكرتءراامال_سأ ن سد ن م رع دقو ىدعدال

 أل| سابع نب|بهذهيلاو باع :وأ باوث هيفامالا بتكيال ل. قوة آلارهاظوهو بتكف حاملا ل_عشن ىلةذ
 ]| نيل_برااوءايدنالارئاسىلعوهيلعو انيدن ىلع ميسهاربا ف ع ىفنأدر وو هري_غوام-معىلاعت هللا ىضر
 | نمهملاكبس>نمو هناسالاظفاح هناث ىلع المقم هنامزءاريص,نوكي نأ دعلا ىلعو مال_بلاوةالصتا
 لأ ني-ةيفخنب ' رمأب ك-ةين أالأ ثب دحلا ىف وى-دالا.م مالكا لون ءلرتو«ينسباسعفالاهم لاك لقدل- ٍِع
 د الو هسبلق يقتسر ىت>ديعن اما يقتسيالرب دن ملا فو قانا نو تعمل مول تاكيد ايو

 ' هنأسأ نمز رن ىد ىوقتلاةقيق> دع غاينالرب_ىناربطلا ىورو هثأس أ م22 هدد ل ردح هلق م تخدم

 ملكتي مك دحأ نا ىلا سنلاو ىذم رالاودجتأو ٌكءلعوأ كل بتكتماكمت اذاف تكسامالاسلازت نإ: اريخو
 2 ناو ةمارقلاموب ىلا هنأو ضراومهل هللا بةكذتغلد ءامعدلمت هنأ, نظاامىلاعت هللاناوضر نم ةءاكملاب

 همايقلا مو ىلإ هطض» | هبه ماعىلا هتدهتلا ب ةكرف تةابام غلمتنأن ظدام ىلا عت هنا طع» نم ةماكسل ام اكتم]

 ا ا تيدلإ ةمكلا سأر نأ ىلع ءاكسملا تءجأه-+ ءذم نب ب هو لاق نمو اد_-ةريثك كلذنمثد 0

 1 ةضفنهمااكلان اكول هنالنا.قالاقو ناسألا س>- نمد _ثآداه-الو طاب رالو جال ل. ضفاالاقو

 توكسلان اك ةضف نم ىلاعتهتلا-ءاط:مالكل ا ناك ولهانعم ٌكراسءملانبا لاق بهذن هتوكسلا ناك
 تمدلاناوةعاطلا لعنملضفأةي_فعملا ن عفكلا تأ ف عب رصوهو بهذ نه« ىلا عز هللا همسعم نع
 نايبدب زمهل ىفأي_بودعتم هعفننال مالكلا ليضفتىلا فاسلا نمةءاسج بهذ نك مالكملا نمل ضف

 لاح رز يفوق توكملا اولدالا اوهوةمالس ت جعلا ىلاعت هللا هجر ى ريشقلا ءاقلاوب أذا #سال الاقو

 ناط.سوهف رتل تكس نم ءلوقد قافدلا ىلءابأ تمعنو لاصار ث أ نم هتقوف قطن اانااك

 سرحا



 | هبارحوأ ينو اماوهم !ءنيات ااا مييلع قحلاةماقان م نيعنت اا 1ناك ةعديو»

 مب .داوكرت مهنا ل>أ نم م مهمات :اةعمهوامد ل<ءالؤه لك ةضنئا ارذلا ىف ةءاجلاراعشر ووظمدعوألايصوأ

 ناماعؤةعامجالاةراغم مسمممو هنم لك ناكن او هض باول دءالؤهويذلا لك لدي هناي هنوقراف, :مهنك ءادترااك

 نيدوسكءالو ى ىلا ذا ١لّوالا نممْزل هنالاقلطهاصو صتوامو عةعاسملاةقرافمول_دأ نهنمدلا 21 نم ||

 كراتلا :ءأت ل اخ |١ اا هناو ,رخآلااهدحأ ن ممل, هنال ىواستا هع املا ةةراقموهلصأن هالدكا ١

 ةالصلا كراك هلتةراح نم لكنمنياوالا نيمسقلاادءاسإ ل ماش هيفءانر رقامر عاب ةعامجا قرا ما هنبدل ١

 هانررفامهظ>العئث نعش الذا قب ة-ث.دحلاقرمعلاناوءاهةذأ اد: ءور رقماهطور شاع :هلاتقرأ

 طداالا ىأل ءاسفلااوملةةاري- هم اءدرب تلقناف * قيقسريغأ“ هيصاانأمهزن ملك دوور ا ْ

 نا دربال تلقهريغو ن صحم اىل ع لاح ىلكو ل ّةلاس>ولطاو الان ااولاةذدج أو كل كريثكسذخأو ه.لوعفملاو ا

 تف دل نمدافت ا كود أرخاو ل- رلا ل_هشناك اههاعشاب دنءاعرشانزلاد-ذا ىلازلا فاو خدل 1

 ناصح الاروصتنالذااةاطماندنع لتي الفد طولا اامأو طل لالا هل اىة:نثرا٠ريذناصحالا طارتشا 1

 نمه#ثربغولو هءبأةحوز جوز ن ملت ةىلا عج باهذو يدك حاك ذب هتحاباةل نق سال هي طولا اج رغلابهنم ٠

 ىلاءلذ ىقفاود:ةسا عد كر راعدربالكاذريغو<هبارلاةر اا رزلاتراشوة هع عيطو نمو رحاسأ|لتقوأأ

 هند! مالواوا م فةررةمرخأ لد الدب لس ا ىلع «لوهنرأخ وبسنموأ ف يعض ثي د نمةحلاهيعوقتالام

 ءاندت_ساو ةطسأوالد ,لوعقملا ىلاام_ولعان مم َّ اوكو قرافو كلر ىدعتا هد و ةلاود» 1 الودي لمدد هدامو ْ

 اغا هنممال_ءلللليزملاث لاش ءاننتساو مال_الان ايفان الالهت ل ثيحامهمالو هاط ماسملا نءنياوالا ||
 نال أمهنود ع جلافال_- تيوتا .و زباحو هوهزا و ه:ةيق> نمد + اهيفق ل تان1[مناكهئاراب أبوك ٠

 كلذ ىف: زاهسيلاهدوعيق< ذب دل هكرثو دوال اح هن مئاق فصول هناف هفال_تابيفالا نامالفتضءةعر 1 هوادق

 اثم ل<امنايبوءامدلاو هوعأم ثالا ارطغابهقاعتا ةريطالنادعاوةلا ن موهر(ماسءوىراضااءاور) فيصولا

 نسحأ ىف ةةولْ اة :اسنالاروصلا ءاقب ةيدح ىلع لوم هنالال ةءكل ذكر هوةمدعلا!ميق لصالا تاو ل <الامو

 ولو ما م لة ىلع ناعأ نمل و هما هلل ا ىل ص لوتالا ل اًقأامل. .عو نم نك لولو رهاظوهواعرم وع وقت

 نمهدا- - او لكب ل ّدقلا ىلع نو. ملا عجأ دقو هللا هجر نم سد[ ه, :يع نيب بوتكم هىلآ هت هلل أ“ هلكر طشد

 نال هءؤروك دا امالسالا ود نيمهثد دولا اذه ناس اناا لت نأ نأ تر مآرب فرمو هنالثا|لاصاناه لد

 ةثالثااهذهد>أ قةظباغااهكتهو 9 هم تمادام ارت اغا نيتداه_ثااب قطن نهم اذلاو_ىيدعاا

 نأامي رةرموال هك ةال_ىلا كرات لتقىلءهتلالد نام ثن ,دلا كلذ رمش فرمو ثيدحلا ادهقروك ذملا

 هلتقمدعد.فيثيدحلااذهنا معز مف ودي اوءالعلارثك أ هيلع اموهوهرفكي لقب تاهل هلا أه هثلاثلامسقلا

 رسما ىلع ةلوئاوعت جاهئناو درب اعهم اعدل دالادارباو هلراصتنالا ف ىدد*اوبأ لاطأو مدر ةكر مهاقألاقو

 ماسالا لاتقو بسنلاراك اك ةريثك صاءه ىلءر ةكملا قالطا ةذ_سا | ىف خص هنأ هدد وت داحالا نيب اءجح

 عنعالتاي_صو هاسهزأم ءّدمأ معزوهال_لا كل قدروامازكذ هان رك ذا اهلد وأت ىلع لكلا قغت و

 اهريغنءاهقارتفالذ ع - ندب ناجل تي دالصلاق ةكراع نادال نب حكرا ا !!ب>وهنالهاناةام

 هنالاك_ُ 0 تاس لامه« .ةقاسو حارمشاا ضبه رك ذنيمردلا مامال كاكا هلق ىفو هدول ىنعم

 ريصت كم ,-ورجفلا دبا[ برغماوبورخلادهبانروظلاارخب نانع4لا تقو جو رخد_ الا لدع ال

 اذ_يف تقولا ىف هنادأ,رمؤب ملءاضقىف هل ءاضقلاب ىل_:ةالم طوقناهبا اردو رضا ناو هءلتفا ارهرءاضق

 ةهم_امتتو نعءاهج ورحن ال عرش ة مان ه.غارم هنم تق: ل هنال قب فااءاضقلا ن معن ماناولثةنال

 عرشلا ةغارمهنم تقف هدو ريخأتلا هل ةبرشال هناف عنتماف تقولا اهب رمأ اذاام فالخم ريخخأتل فام

 هلسك ةالصلاك رات ىأهرفك,ءادعلا لقأ ىأ(مهلقألاقوهلوق) ( ىيخربث '

 امآ نيش ايان حور ذرات (ةعامجلل) هناسأو هند . وأ هداقتعاو هماقن (قراغا) مرهو أى عارم

 ىأ (هذعبام وهنيدأمالو هلود) | 3 0 م نيإشأهغاجْو عا ايدأر (!نالةرغ# و ةفضا,منأق هئيدأ كراتالريسفت (قياتلافد)

 هلوق) ةعامسجللهلوق
 (ةيوقتلاودىكأتلل
 انه لماعلا فعمل
 ءانثتساوهلوق) هب ءرفلاب

 مال_للل ل. زملاثلاثلا
 هلوق) لمان ا

 ماسلاىأ (هتقيق-نيب
 سلا هيداراانالهزاكتو
 هلو-5) ىنعما عفو الاح

 ىأ (اهينالت نا ال-ذ
 روك ( ةيويلاباكرادت

 كوم< ل ق_ءلاىأ (هنال
 ن-ههلوق) عوم ءطمىأ

 رطش : مله لق ىلع ناعأ
 عماسملا فاذك ( ةدنطا

 خت صعد قو ريغ_.مأأ
 هلك طشب ولو حراشلا

 نهقاو ف ىأولو ةدانزب
 تبوتكمهللا ىتا لتقأ

 عسى عماملاح راثلات

 وهو عوفر ا |ةروض»
 هقب رطىل_عبوصتم

 توء“رب نذلا نيمدَعَتملا

 داق ل راتوتمتللا

 فود 22 ةيهرب ع وو رم

 ثنءةرد_ةملاحلاواوو

 هللاهجرن 21 00-

 نع ةهءانك ىوانملا لق
 سايمالذا ار_ذاك هنوك

 موسقااالا ا

 رجزاذ هو نورفاكلا
 ره-دارااوأ ليوهتو

 راثلاب رهط ىت>هلاحاذه
 ةريره فأن ع جرخ م
 فر.ءض ثتبدس>وهو

 مدعادرووىزب ع

 ه«سسلو<كنأ كدحأ
 000 ل 2 2222 222222222225992295--2995995 يبل

 مأ هنكر روهللاهةاخمسملانال ق-ريغياسفت لو نمىأ نوعلمو فهن رتاش مدهنمدر ووقع ريعت كعب رممدزم فكء ل مهنا نيد و
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 جيوش (اعبط يشمل ق) كلا ان لح طوبذضالذ سة نو لضخ ضوه ءارملا جز نيل اس لغه عما هزدوأ أ)
 . ةومشو هنبا ةمأوأ ةكرتشملاةمالاءطوك ل ا ةريشو هتمأوأ هت و زا هتظد ةيدنحأ عيطو ناك (لعافلاة رش نءلاخ هلوق) ةهيومأ و ه:ل|جرق

 . امأ(لعافلاةلءل-ريغمل اوق) ها دعاة طقم ىسهذ لوألا حاكما او ةعتملا حاكدك نس رخ[د:ءامارح موقد:ءالال -نوك.تاب د رطلا

 . زوحالو هلوق)ةلدتعملاىأ(ةراخابهلوق) ر م هلاقاك هذعّمك الا ىسهندعب هلداعن ار زءيف ليلا اامأو ةءواطم تناك نارزعتف ل ءافلاةلارح
 . هلوق)دمعلاهمشج رخ(ان < هلوق)لاطخلاج رخ(ادعهلوق) م-رلابليك_ذتااهيدصقلانال +1١8 اعاجافيسلاكىأ(كاذريذب هلتق
 اذامج رخ( هتازلاناود ع

 ل هناذلالاناودعن اك

 قدرطلا نع هلوددتل

 ناك فالتالا و ىدسأ |

 هل_هؤ هتدقر رح ىدسأ|

 هلوق) «.فدوقالف نيفصن

 ىقاهدم جلا لدتقي اع

 دمتناب هلوقن هدمت

 افالخ(لقثموأ هلوق) ملا
 نسحأ امو ة-ةرنحىبال
 مهضعب هلاقام

 ىلةةكفدرمارنا

 لقد سفذلا تاه
 ىدذظذنا.ء:ةتااق

 لة صاصق ىف

 (اهدهع ضقنلال هلوق)

 هقراح ىبأل افال دىأ

 نءاكالذ ىكاسهذُثمح

 (ةلاصالاو هلوق) هيقفلا
 نود ب_سنلا ةلاصاىأ
 هلوق) عاضرلا ةلادا

 قارعلانيزلا لاق( عطقنم
 هّديفأ ف

 طةسئذلا عاهة ةملا مو

 طةوارهبىنادصأ | لق
 الاقو ل عت: ملام لدقو

 الامةساال برقالا هنأي

 هباور ن_سحلا نافهلوق)
 ثيدحالاةر عم نم عمت مل

 اذ_هامأو ىأ ( ةقيقعلا
 لرهوهلءازعذ ثيد-حلا

 1 قروك دم كلذ لم_ففتو قدرطااو لل او لءاذلاه مث نعلاخاعمط ىمشمهنرعل مارح ىل.ةفاهر د ةوأ

 ٠ هنالانصثولوبي رغتلاودلملا لعافلاةل مل -ريغ ه«لوعفملا دسنكسل ظاغأ لب ل.ةااكريدلاءطو وعورفلا

 ||| راح اب هجر ب< هناىنازلا ن مهل امد ل < دار او هيف لوءفملاربدلا فم> رلافطورثملا ناصح الار و متال
 [ةررةماهطو رشب (سفنلاب) اهريك دن واهي أتز وم( سغ:لاوزاعاجاكلذريتبهلتةز والو توعىت>
 ١ | ةعاج ىلاىرنابمومعلاب ولو :.ءمايمدآ_صقناب هناذلان اودعاضعادعل:ةأانوك.نأ امنماها ىف

 أ موصل !ثيدعلل لقثموأح راحاملاغ لقب اعهيفموعالذا ممم مهنم داو بصق فال م مهددا اوىأ ادصاق

 5 ٠ ملالاواهدهع ضلال كل ذياهر ارقال ري رح نيب ةيراح سأر تضر. دوبي سأر ضر مل سو هيلع هنا ىل م هنأ

 | برضد وأ اهريغوأ ةمذينامأوأ مال_.انامو عملا !توكب تأاهتمو ف.سلا نيعتبناك لداهسأر ضرب
 ظ لوأن مىناجال هلع ىنحلا أذاكما نمو مال_.الا ماك الامزملا مالكم لئلا توك نأ اهنمو رذاك 22ءّقَر

 || مالسالا ل ئاضفلانمرثااوهسكع ف الخ لوضفع ل_ضاف ل :ةءالفتوملاىلااحرحوأ امرة, انما ءازحأ
 || رفاكت لس هلتقبال ىراضل ريم ءالعل ارثك اك اندنعرفاك ى أب ل_بملتةيالفةدارسااوةلاصالاوة رخلاو
 ا ىراكعأ اريخ ةجربخ | ذه ىف مصنالو ف وعضو ,ريغو عطق:مرذاكر ا جس“ربيخ مول لق لسوهيلع هللا ىل و هناربدشو
 ْ |رحالو هنهل تقي ك اح ى- ضنا نباححت أن هنو ريشكا لاق نموئذهض رامد ل هنال همومي الا بح وق
 ْ هد.ع لق نمري_ولاومالارئاس ىدملافموق:هلام هنالاضد أءاطعلارثك اك اندنعن اك عون ىأب قرهيؤ نع

 ||| هكامامالا اقلطمن ةينقداقيوة-ةيقعلاث يدحالاة رم« نمعيمنمل هبوار نسما نافع طق: هه
 أ[ | ضعب هنرالهعرفةدو ز لتقك هلالو هعرغب ل_صأالههرد مرو هلصأب عر فدا وهابأولوه دعب بتاكك

 ||| نالمال_ءالاوهو (هنيدل كراتلاو) عورفلا فر وك مم لما هذه ل ._طفتو طةسفهسأ ىلع ىذلادوقل |
 ||| اطال س< ونيدلابءازبم_ساوأ ادعمعطةينابمال_هالل كراتلا ماةءاو رؤنا ىلعل_سلا ف مالكلا
 ١ حرطوءيلااب رقت هسا ىلع يذوأ قول دوحدلاك لهفراماارهاظوهرهظر ناو رفكا | بج وبامهداقتءاب

 | ىلع لعىوتفحرطو هيلع :ر هقَمملا حر طو قازبك ارهاطو)و ردهم سم ىلع رش لعوأثيد-وأ نآرقو
 | عو رفلاستك فءاذ ل يصفتو ءازرتساوأدانعو أد اق: ءاعملوقلاامأو عرشلا| ذه ْئثىأ هلوقعم ص
 ||| اذه نم فةتنأ تدرأناهرظناف مالسالا عطقباعمالعالا ىلا فهد رالا مهاذملا ىلع هتمفو:سادلةو

 || تاروك دملاهذ_هنمد_اوب هندربانمكحاذاو طامنتسالاو قيمقااعئادبو عورفلابئارغىلعبابلا
 ا ىطاسلادايقنالامدعىلءاما املالدابم رافك الا ظله نال «راةراقد_صم ناكناوا:طابا كاعد

 | الونامالا تتفق ىو:_.هكلذرماك ىددصت بلقلا فد>ونأو رذك اهالكوع ايم [تيدكت كامو
 || اندنعمدالا ناك نمو رعاك ملسملا ف مالكا انال ىرخأ ىلا منه رفاكسل | لاقتنا هنيدل كرام ىف لغد
 ا بوجوثيدحلامهفأو ةيزملا لدي وأ مس لنا هانلةق هان رفظتا ىف رطريصب ُمهنمأم غاب لد لةةدالهنا
 ْ هولتةأف هيد لدب نهريخهنحرمصدو نب ريثكو «_ذعىلاهت هللا ىذر ىقاشل| بهذ موهو دترملاك دترملا لتق

 ظ 1 ضوةذمهنال نيد رمل ةناعااتم ىدالفامف هعنمالا توك ظذال وايياعلءلدالاه رغب هصرصخم ىو عدو

 0 وحب اكولم ناك ال هنالا_عربع(ةك-امامالا هلوق) هةثريغهنأ لمتك) ةطساولا طقسأف هذههعممل
 لقتنملاىأ (هنأ اندنع مصالان اك م نموهلوق) فأي سك ةالصل ًكراتك اضعب وأد ترا اماكىأ (هنيداهلوق) رةءدالام كالمالاة يدب هيشأ
 اهتوكلرظنالوهلوق) 4 زجلابرقالهنأد_ةعلاو ف يعض (ةيزملال دب وأ هلوق)نامأ هل ناكنا هذهأ معلمي لد لقال :رخأ ىلا هلم ع

 اويقهمنمال حسنلا ضعب فو( ةعنمال

 ْغ



 بحاولا قصب اضدأ ل لا نادربالفد وخالي ل عالرسك ابل فردا, يللا ناك ال( زوخعالىأ ةلوث) رة ع عبارات دما
 ىذلاو لاق ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسران.فماق هظفلو هلو | اذه ىلع هدأ زماسةياورف (ب>اولابقدصب زئاملان ال هلود) للهات

 ىفاثلا ىفا وهو لوالا ىفلادلارمسكد ىأ ىدوءامد ىلع عمي هنال نيكستلاب لعق ىلع (ىدولصأ هلوق) ىيخربش ها خلال <الءريغهلاال
 ىقموقهللديوءايا اهنمبهاذلا لوفهيلعو نرحل اب لعق هلصأ ليقونيكستااب لءفالاّ لذ ىلع مالو ىل دوءالدو ول دو ىظو ىط لثم |!

 هيلافاضملا يقأو فانها فذ ( مدةقاراىأ هلوت) نية.لاربلاب نارمدلاىرح « ان<ذرخح ىلءانأولف رعءاشاالاقنايمدةينثت
 ةتارالاونيفلك-لالاعذاب ىامتناغاة سلا ماكحالان ال مرغالو لولاه اعتب النايعالاو نيعمدلاأ رب دقتلا اذهىلا ج ول او ههاقم
 هحورقاهزان ءةبانكودم ىسمتنا نو-اكن ىأ هدآلا تاهمأ كلع تمرح ىلاعت هلوقءريظنوا هب ماكحالا ىلع ديف فلكللا] هذا

 0 |عاونأ نم ةقارالا ريغنأ ىذتقد ريسفتلااه_هلاةيالفمدلاهفارا لق اقبلاغلان البا اغالرظنلاب وأ هم«وأهقذخول اك همدق رب لولو

 وذ ىنذلوالاامأزب زعلان آرقلا فءرموئرما نم لك عقو دقو (ءرماضدأ هيف لاقي هلوق ) ىلمأت كل ذك سدلو مذ: م سأرلا ضر و ىءدلناك
 رك دالوه و هلوق) هءلقوءرما نيب لوحي ادب تمدقامءراارظ نب مونه:ةىناثل|امأو «رنغد نأ ث ذممول مهنم رمال ك_!كملدو رمانا ىلا هت هلوق
 الاوهلوق) خلا هرئاظن قوانهركذلاب ركذلا ىأ( صو هلوق) ىرريشةز هريغنمءارلا قب هرمز وك هنأ مهضعب كو ةأر مو هأرا هثزؤمو

 (ةفشاك هفصىهو هلو حلادوشن ىهو نادل ااهاور لسم ظغلدعبةدانزهءاعرف ىأ(خلادهش, هياورفو هلوة) كل ذكى ندناو( ىثنالاف

 6 .رخو هلوق) لا هنلاالا هل الن أ ا دهشر هنأ هنم ماع مام لاق اذ هنال هزمايطعل مة فشاك ةفصرح ز<ىفةلجلا دوش: هلوقىأ
 >7 ت15 11 17313557 ق1 117117 311 ك3 236315 م1770 ها ا ا ا 11 71 71 ل فل ل 91911

#2 

 فرالارفاكلاماساابىأ : -
 هيفحدلا فال هلوقعم أ .٠ يشع عبارلاتي دما : >٠

 0 0 نأ ىلاّراَعا ىقانءالذز وح الىأ (لاللو هلع هللا ىل_صدتنا لوسر لاق لاق «_ :ءىلاءت هللا ىضردوعسم نبا نع)
 "وبسس هم 6 )امس ا - 2 . 1 35 4 57 1 1 3 ١

 الو ل تس دى: يني دولا ||| (ترما) مدصقازايأدولصأ  (مد) بحاولاب قدصي ريالا نال تالا تالثلا ىدحان لعل
 1 7 اغا مارت ه_ءلءماك>الانار وده-.لغوهتلاصاوهفرعثل» رباظن قوازه و دلاب صو رك دااوهوءرم ا

 ىيى مر كل 4 5 . . - .٠

 ةف_ثاك ةفصوهوهّللالوسرىفاو للا الاهلا الن أ دود داو رفو( ملسم) كلا ث يحن هكالذك ىئنالافالاو
 موهفملا اًذههاضتقاا-_عهح رخنئثال هنالالةاعاذلاب ناك نانك!ةانعمهمد لذفىب رار فاكلاه.جرخو |
 ظذدح ىهو ةماعلا هللا نههيفاملاوم ل ةقلا ماسالا ىلع بدعف (ثالث) لاصخ (ىد-ايالا) ىذلا فال ا

 هلقامهلادءارذ متل هانز ىهوفقام_سلا نم ةموهفملاهتلصخىأ (بيشل 0 نا.دالاو باسنالاو سوفنلا |||
 وأ ئطاولا لقاعلا اانا ارا باملا اذ_هىف هدارماو ن دك لاوهو هدمباعفردتي اكو ربدقتلا اذ_هنودب

 اًةاطءرفاكلا مدةقارال>
 ثا ذكسدلو كلذرم- هد
 ىأ (اةلطمهلوق) لمأت
 نهةولصخ هيفناك ءاوس

 1 00 الود _ساق اك: قءطونالو ه-:هأءطوب له <الف ةرم_ثةدعوفأ مزح ناو ععص حاكذ فلقلا ف ةأوطوملا ا
 ةاعاغاامن اك ن 1 ل ا 0 : 14
 اا الع ا عارك ذ انصح أ دنرمو ىذم> ريل ماتا هاظوه أك كلذ ىفان.ال ث دولا اد ف هركذو مالسالا هناصدحال طرتشد

 ١ 1 و كوننا ىدآ ةفش-«يفملوأوأملوأ نمودو (ىفازلا) طق_هجرل_.ةماسأن امن نكح ىذلا ضرب ناو

 نافام_م.ىئذاتاو قردن نمر نون لا قاد اون او صلاوعاسنا | لق نع نيحدحا اربخى ىسملال اوملت اهيل نا مهلتف مرح هناف ىذا ىتنالاو
 ئثالهنال هلوق) مهاتةكم_مم لا سدافنينالاو ناربصل انو دىفانلناوءاستلا نم نيا ساو مالسالال بسلا لاستةلاكو مولتةزاحاوملتاق

 قابور+لانكاتالثلا نع ةلس#هيفن كتل ناوهمدل<رفاكلاناهنم موفب هنافماسم هلوق موهغم ىأ ( موهفملاأذ_هءاضتقاابعوصر دع

 وأ هتقاط قوذ هفاكوأ هصقتناوأ ادهاعمماط نمذ ادواد ىبأريخا ممم ىرخأ هل داب ججرخ هنام ىدلا فال ئة هنع هر خل موهفملا اد_ةىلع

 هءاورفو تالثىد- !ثدنان لاص رب دقت ىلع لملدلا (ثالثلاص_ةىدحارالا هلوق) ةمايقل |موب هتان اف سفن بيطريغب أيش هذم أ

 كدب رملاب(بيثااهلوق) مالسالا ىلا ديرما عج ربوأ صاصقلا ىو ةعدنأالا ( لا اهب للا مامالا بع ب جف هلوق) رفنةثالثالا ىراخأأ
 ريدتلااذهنودب و هنيدل َكراَيلا كريو سفن اب سغنل !صاصقو ىئازلاس ثلا هل هخ هرب دم: فرذ فاض م نمه دءداعفو هفديالو هل قام

 ىلوأ ىف اثلاواهتمىأ أ دةءملاوأ ىهو ىأري_ها ىلءهعقرز و ع ولاصالنا باعتأ لد لاصانا سفن اوسءاهد_هبامو بشل نال لادبالار عمي
 اذهف نمل ابىأ (ه.دارااوهلوق) نص#لاس.ثلاىأ(وهوهلوق) ىترريش ها ىنعاكفوذحم لعفالوع_ةم هنأ ىلع همصنز وحي و
 ةك ولم مركتعطو وانإلا نع فيفعلا ما سمار ا فلكسلاعو رغأ ابتكوامهدارملاناففذةلاو ناءالا باب ف ن محلا هيب رخولا باسبلا

 سنحمماسيثلانال (ةءوطوملاوأ عيطاولاهلوؤ) تاركسلاهلثمو(لقاعلاهلوق) هرك ذاك ارفاكولو (خلاغلاماارملا هلوق )ةلءا- ربدو
 ةلوق) هتمأ ءطوننام>الاىأ ( لس<الفهلوق) ضي ةهيشةدعوضأءطولاىأ (مرحناوةلوق) حارشلاهلاق كىثنالاو ركدلا له
 ىورذلالةنامودعفهطرعس مدعارلا ( طقس هج رل.تماسأ امن هلوق) لوعفملا مسا ةْعيصب نصخما مطوقل لوعفأل ءانبلاب (انصحأ

 ى ربو هفالخ خجارلاو ةيوتلاب دملا طوقس كوقلا ىلع ع رفمحراشلا هم.ةودال هنأ نمصنلا نع



 (د_سحلاوهلوق) لمان
 هأ أ,ة) دارمرب سفت فاهع

 حالصلان با هلانامديؤيو

 ناو ىد_ه هرم ا أره

 5 هدو 606 هدسام

 نوكنال ازهلاو رمأ هنأ

 هَلاَق عاطتسسم امعالا

 بحأ هلوق) انكاشم
 ْك_سفنل مهام ساذال
 ناىأ (انمؤم نكست
 هكلم ليف نودع
 تالا كاَذَل همس فيعُم

 لوصفلا ل ذأ رامتءاب

 كلذ قاشالفه ةءاعال

 سقنالاه-يلع تل 1

 ل هدد

 مالم ريدخ لك 3

 (يشخوع هو ة)ىربوُش
 0 أهلوق) تفئنانَو وادم

 ىلءالسخاب (انأضىر 1

 ناريدلا لاسعاب ا

 اذا هنا يعملو اطود قذول

 اهنمهعنمةعاطهنمىأر

 قف لو هنوكا ادسح

 لو هلوق) اهاثأ
 ةمزلتسملاوىأ(ناسنالا

 هلوق) خلاناسنالا ل
 تاسالا نوك قانالق

 كلا او قتل بح

 دا ارماو هلو ىلع عسب 0
 ىقاطماته ةسرلث أب

 هلوه) لا كرات
 ىراضإا أو رفال_2

 اهفنال( اع فلسا هناف

 لاو 0 خالالءراصتقالا

 7 0 :يشا|

 ىد>د.ع نمثل مج

 ىدراحلاب يصوت لد رخحلا ازامرب لن هيءانتعالاةدشا هلق اهفهلوخد عمزاملار 1 ذو كشدلي زاب اخ

 لومغم قملاوك مالو أ هةسوأر هظد نمىجملا رذكأ(ىنلان كاوهلرق]ةلقلا ف لكم (اموقرفافنيكارش, ىتاضنهلوق) هثر ريسناتن نط

١ 1 
 الل

 1 ص ذياكع طا اةيدنمالا لذعلاة هد نم هلوق) ىواضيملا نغال#ث ىو ريش هأ عمو هيقوحالص نأ ماعلا هأ اوان: ى ورق

 هناوخالد سه اوهطءؤلا ىلع لد ملا صا ابهر ريغ ىلع راثئنسالاب-ىلءع عوبطم نا. ذالاذاسءدذ بطلا هود

 هلاقامهدب رثب و ى- ممنااردانالادحأ ناسعالهكيالن أ ىلا ىضذالهعب طدهسفنل سام همدنال د نأ فاكولذ

 نأ ناعالا لضنأد_حأربثوا لمن , كى فذأ سلام سان ال ب> اهحام باو ىمرتلاربخ حالصا نبا

 كرخال بح أذ لاق :تلقة:لا 2 اضرأ هريخو كسفنا هرك امم 2 لسعد بام سا: ال

 نماتالو نينا ىلءن ارماتت السفن ب عاام حأ ىناواة مص كا ار[ ارذاب املس مريت بةنلا بكام
 ناءالا نمؤمري غوهف فنا بكام لدم هأ ب < م 1 1 للاكل: تفتئااذااما مد 11

 مدآ نبال ىرحاك اطوه قؤونل ناريخا لاعارهيحأ ىعاناىربنالاوحالا شخ أ لق مق 000 لا

 فك ةمزلت لا ةكراشملا واطمانهةرلثأبدارهاو هنو دهنأب رق ىلاعث هللا ل-دق: نال>حأ نه هاخأ لق هناف

 تناك اذاهلىج» دب هتما مو هقدن مفسد ةذي نا ب<ايكهنا ىلءناسنالا لهو شانلا نع هو رك-ااوىذالا

 رظناث زدحلا فوةقشم هيف هيلع ناكناو ىلارثؤبو هدغن نه هفاصن اىلاردامن نأ حوأ دم هدد ةعدرخال

 فيكوهلل_.ةىسفننملاق لمحلات نعت نمفنحالال ل قم نمومييلاهتأف كيا |سانلا يتوب نا بحتام
 لضفآن وكي نأهسفنل ب<ناسنالاوكىااذيالفهلةمدحاب لمفأ ملى ريغ نم أيش ته ركاذات :كلاتكلْذ

 نمو : الهدم دفن ىذلاو و سم ظفاوامف كمال هنافىراضأادناو رفالذع هراحوأ هيخاللاقذا م تاق سم

 سائاب<ىت-ناالاةةيقددحأغ اهالد_جأ اظفلو هسفنا كام هراجخل لات وأه-خالي < ى>ديع

 هستياهوهتةيت> غولم ىف: ناسعالا ىفذب دارملا ناو ننموصل | ثري دح ىنه1 نيسمموهو ريدا نههسفنل بحيام

 روهشملاثيدملا ىف راب راذو قراس !او نازل ان ءهيفذكهنامحاوو هناكرأ ضعن ءاغت :ال ىفذبامارب *ك هناف

 لسمهل لاق, هنأ ىلا نو رخ آونا-ءالا صقان انهم يم: ةريكلل!بكترمنأى لا فاسلان م عج بهذو
 ماظتناو سأ 1| تولق ىالتكا انف ءابرر فام ملغ اك ثيدخ اذ هدوصدمو راتكاوهو لق نمهؤمال

 هللا لاو مدةعاو ىلاهت هلو ةد امم ىلا هت هللا ىدوأ ىج جا ىربكجاامال_ءالادد_ ءاقوهادذ- هوٌمطاودأ

 ! 1 1 رشف تارك نأم_ميقامابحأ اذا س انلانمد_!لكناهحاض» اواوقرفت الواعم

 مه-كاعمرومأ مظتنتفرمشلا عفترب ومهندب ري_كنأىرمسف ساذل | نيب ةركلا ىرمستق هنوم مذموم عداذا ماو

 فيااكتلا نمدوصقملاة ب .اموهادذ_هوةماعت_سالاهباهتوداد_سأأةب اغىلعم-طاو-أ نوكس" :وم_هداعمو

 د_بملاو شءلاو للا نهردصلاةهالسلاك نمدلوتءاغاهاك اهو ةيباقلاوةيندملالاعالاو ةيعرشلا
 ساس |ىلءزاتعنأ بح هنالهيفهن واسر وأرنا فد أ هقوفدنأدساملا» ركيشأ ىذتق د ات
 هنأدرو من ئثهنم هيلع صقني نأريغ مرينا نم ىطءأ اعف مهاكدو كراشدنأ ىضذتقب .ناعالاو هل اضفد

 مسقدقهللالوسرا.لاق هر ارمني كلامناهصدت فك اهلاودجأ ىو رفلا+لاب زايتمالا هر نمىلعج رحال

 | سلالل اة يءاارهاذه سداأ امهقوفا نيك اريشن ىناضغن سان !!نمادحأب حاف ىرئافلا4انمىل
 هقافىبااهيورخالا ل اضفلا لم ىنةناسعالا لاكن مو قملاهفسلاقوأر طب نمىجءلان كو ىجملان مكلذ

 متو وف ضعب ىلع مضحي هيدتلا لضفام اون الوىلاهت هلو ةامأو ةريهشلاثب داحالاهلاعتلداك هرب غاي

 سانلانوكبنأ+.2 لك الانا ىضتةي املي-ذفلان عرماموهيلاريغلا همن لاقتنا ى :ىيهود_سملان ع

 هل-؛هاونوكن نأةيةوهاشا اعرشهير وم افالاوو كسلا تاح 1 أوهاذه نأةو>ن هوهااهقوذ

 داد 0 اعود اد داو ريض : ىلء نرحو هقادل ىف دوم - | هيثد ,دةل ضف فدحأ هق ةافاذافاذ

 ردم سحنأ اذهنهاثذيو صقنلانيعيهسفنار ظذل اا ناردرالاو لئاضفلاس طف داهم الاكلدن |||.

 هلاح لثم ىلءاونوكد نأ مه ىضرال هنأف هنمأريتاونوكد نا

 ا

 ا

 | توك .نأدون تنكت اة ندم معن تامفسل ضاءعنب لء_ضفلالاق دقق كلذ فال- خلك الانأ ىلع سانلا

 || هاو رنكل ( ملمو ىراخلاءاو ر) كنود مهنأ دوت تنكول يكف ةعصخلا مركملا هن تيدأ اه كل ثم سانلا
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 (اهدعتملوهلوق) ىلوأ ىهوزملاةءاصسلا تمأتلاناعدع نيتعكر ىصذمنل | ضعب فو مسن ىفازك (ةباصدلا تمأتلا مني عكر ىلصف هلوق) ١
 تاوملاههو2ودب دصااب سمت دقةرعشا نال لكشما زهتلةناف(لءفف |وة) كلام نب سن أىأ (ىدرأو هلوت) اريسالااهز واصتلىأ 7

 ىفون ىيءالا ةل داو نيرماع لوف طااودأو هفاةلطمانوم ةبادصلارخآ امأوهنسنب ريش عوأ ني: عسسو وأ ةنسووأ ||
 ماسو هيلعدتلا لص هللا لو_سر رعش ن مهد: عتن اك ةهرعش هناسأ تن له نأ ىلانما اهدا ىدوأوهئامةئس ٠

 مد انوناوهت_سنوُسدد_>-اتثامو ناذلأهلىو رسب رثك-ااد_-أوهوهريغوةرب رهوبأه-د:عىور لعفف '

 (هخالب م ىدح) 0 ىلءمزاك-لارمو لماك-لا ناعالاىأ (مد-- أ نمؤياللاق ماسوه_.لع ,

 هعمنوك.فهنم (هسفنل بح )ام لثمكأ (ام) تالاكا| نم هيلعع رفتدامومالءالارافك-ال بحنأ ماسه

 د>اولادسلاكنو:ماااضرأمدعلاث ندا ف هلوقب كلذ ىلع ماو هءلعهللا بص حك ةدحاولا سفنااك

 أ .٠

 ( نيبلاعتف - 107 )

 ىدهتةيميلا ليعو هنمر نيف هعبطبءاوملل

 جرو فيصلا فكل ذواريالااه دعت لو هضرأ عيجت الم ىدترطموةب اهلا تماةلافاعدمم نحتعكر /

 ةلصاحو ءدرازلا ثلا | دهشو هنيدملاب عساف هنعضاروهو فوت نأ ىلامل-و هيلعهثلا لصهتمدخ رة ساوتاو زغنامت لسوهيلعأأ
 ّ 1 ةزسالاةنسةئام نعنيعستو ثالثوأ دحاوأ نيعست هذ_ساتوماوبةدادعأ ارخ 1 ناكوةرمصملابن طقم حوتفلا

 0-0 || سولو عنتمملابعصلا نمدعردقاذهوحالصاا نبال اقرهسااو ىحلابدسملارتاسهل ىادنوضءهنم كتشااذا |||
 الو ةؤطاعال ةراحازه ا 1 0 كك 0000 د 5 22-0 002
 ١ 0 2 ىلع صال ُثيحد_>| اهيفهجحا ازبالدو- نم كلذ ل؛هلوصح هل ب<ناب رص <كالذيمايقل اذا كل ذك ْ

 ١ 0 00 7+ || لوقعفد_ذب هنو ىمهتنا لغدلا بلقلا ىلغرسعداسغاو ملسل|باقلا ىلع لوس كل ذو هيلعةمنلا نمأيش هرخأ
 م 2 عفرلاو 0 ١ نمكلذ,ف ءلك-:ا|امأة ولاه ذهن مهريْوب وكل ذهل بح ىأ لّعلاةودنمىهاستا محلا هذهنأ هيشاوريغ
 ذا يهمل لاقت هقط اع يربي يّ ر ربيب77ا 0 07ج

 اعثوكي دق لام بدلا ىذاوبام ىلا لة ملا بع هلوقوه رعجألاءيس سدا تاسعالامدع :

 انه ليملابدارملاو ةريضم مذ دوأ عفن با هناس>الامأو لاك او ل_ضفلاك هناذلاماهلءفي لت اع رودر وصلا نسما هساوركذاتس

 ةداهشيدحأ نوداد. أ هترعب ص.نأريغن م مال_الاف خأ لك ىأ ( ماسلا هرخال هلوق) ىيخربش ها ىرهتلاىرطلاالىرايتخالا
 ىأ (بلاغلاىلءىرح هلوق) رخ [ ضء.لوةمذدناوىأ( رحآ ضعء.لوةوهلوق) ولاد يفت درفملاةفاضاناف ةفاضالاوةوخانونمؤملااسغا

 موعىلع لم <عنأ لوالاداعل !نياللاقو(تالائك-ا|نمهءاععرفتدامو مالسالارافكالب<نأهلو5) لطءمهموهفذب ىأ هلموهفمالذ

 بديكالدإو هءاء ماودلا ماسملاه رخال ب اكمال_سالاف هلوخد نمهسفنل بكام هرفاكل اهي خال بق ماسملاو رئاكل ا ل2 ىد ةوخالا
 نيلعمضرعأ اوأرهوبلا ماي ةذاءلععهمايقعمالو دع هبلس عم هنرعال (جلاهسفنا ب<ام لدم ىأ هلو ) ىتيخربش ها ةيادحلاةلءاعذلا ]|

 «سفنل ضء.دام هيضال ضةءن نأ هنم مْرلي و («.ةنا بحمام لثمىأ هلوذ) ىتيخربش ها اريفهجازبال وج نم مهضعب لوةلواسموهو لا 2

 كرت « ضيقت ضغبا مزات_فمئثااب>نال هرك ذيىلو رشلان م هسفنل ضغببام هال ضخ..نأناعالا نموىنامرك!الاق ||
 فاء. ضد رملاك س فذ 'ىوه فال ىلعن اكن او ( لهل! ةه+نم ىهاسغا هلوق) دربلاو ىأ رها ؟.قت لب رسدح ىل ءءافتكا هيلع صنلا

 لصافالاو (لماكلانامءالاىأهلوق) ىيلخ ها سدت لالفنول.بالترخآلاءادوشو ةرخآلاد يهد ناك ةبامصاارئاسك اسنأ نا
 غامبال لاق لو هيلع هللا لص ىبنلا نأ نامحنباودجأ مامالا هءاور فوار فاك نوكبال فضا هذه ف صت.ل نمنال كلذ نودب لصاح نامعالا 5 ظ

 رك لوردةلاو رخآلامويلاوهلسر و هيتكو هتكئالموهللاب قد دصتلارهناعالانأ لب رح ثيدح ىف رم دقو هلاك ىأ نامالاةةيقسدمع ٠

 مالكا ىنن ىنعمىلعئثلا سءأ ىفاو هم دعب هن اذ لمْ ثيح هرازحأ نمال ناعالا لاك ن م هنأ ىلع لدذ هسفن بكامهخالثا الاب > 1 ٠

 ةل سانا. اهل تاصح نم نوكي نأ مزل؛ ناسعالا لاك قئدارما ناك اذاتاةنافناسنأب سل نالذ مطوةكموم لاك ف ضيفتسم عئاش هذع

 افءالاهنكرد_.لاكلت ناك ىت>ةدوه#لا هل فلنا هذه لمص# ىف ةغلاءمادر ومدرو اذ هنأ ب اوملاف ناكرالا ةيقب تانغ ناوال ءاك امم

 ىيدرش ها ماسا|تافصةيقب

 ماك فهضعن قأيسو

 مااكلارمو هلو) حراشأا

 قىأ (دحأ ىل-ع

 ددأو ىءءازهادحأ نا

 تانثالاى هلامءت_ال |

 ىدلاد-ا فال ىنذلاو ل

 ذالا لمعءتسالف موعلل | . : :
 5 اذان قاع 7 0 ا هنلاىلدهللالو_سرنأ) نيعببسودح>ايماسمو نيناوةثالثب ىراكأادرفناو نيدسوةيناسُو هام ىلعاونم

3-03 7 
 ا كله امو [ - 5 5 . . 0 93

 0 1 1 : هسفنا ب<ناسنالاناق صوص ماعاذ_ه مهضعبلوق مذدناف ىلاسنلاود أ ةداو رفقأك ريخلان مماسملا| ||

 8 3 0 | || لعف«_يخال ين أهل سداو هيلع مرح هنالهتههعىفاهنوك لاحه_رخاله كن از والو هتليلصءطو

 0 ْ 0 لك جذي هنال بلاغا ىلع ىرحاذه حالاب ريمعتلاتأرهاظلا عنىلاسنلا ةياورنعدل_هغدلك كلذو سين اهل
 00 ك2 اللا ٍ 5-5 ١

 هلوق) ىيخربد هباحالا |



 (حلاىؤرامامأو هلوث) رب دسفت فطع( عفنالو هلوذ) ال-مرمالا كلام قدرط نم خال ىنءمانابهنعب اصف ىأ(ال مالا منال هلوؤ)

 1 مالكل اف ىأ (ماعرماموهلوذ) هاربا ف عص ىف ددس وهنأ عم و هيلع هللا ىلصةدارلثا ماكملا عم اود ن ههنا لو فمك هرب دقت لاوس هباوح

 اوم تك ىتااةلةءل|ىرهزالا لاق( خلا هل ةمبكل طهانك هلوق) «رثعشلاث“لاثءدملا» ا؟مب لفغت الذاهرمسفت نم هت ءاك هريغو

 عذلاهمءطف ناك سنأ
 لاعب اهلعقي زج ترهسف
 اهف 1 هزماح ةتامر

 رغب د >هنمو هضوج
 هزاج هرفارارشب رشدهنأ

 هضوجوأ هددو عدلوأ

 ىريضرشو ىربوش هأ

 هدا ةل-رلااهنالاةءو

 ناكر ت)انخاشم
 ناك مسن ىفو( منتو
 ام<ناكىرخأ ىو اهني
 نبكلامنب(سنأ هلوق)
 داضلاو نواب رضنلا

 نباةنك اسلاةمسغم ا

 نيتمهألا تفر مدع

 بدز نب مارح ني ديزنبا
 حتفي م-غنب رماع نبا

 نوكسو ةمدقلا نيا

 رااانبىدعن:نونلا
 هلوق) ىرةربس ها
 راألة مسن (ىرامضلا

 هلوق) رماكهدادحأ 3

 نينادمتنب(مل_-مأ
 مارحنب ديز نب دلاخ
 لءةف اهعماقاوفاتءاو

 ل-,ةوةلءهر لقو ةلهس
 اهد ورب هع ألق و4 ر

 تدلو_ةرمضنلانب كلام

 لتقمم كلام نبا سنأ هل
 نأل مق ةفطو:أامطخقت
 كففاامأتلاةف إس
 در كلثماموة.بضارل

 انأو رفاك ل جر كذك-او
 مل_بتناف ة-هموأرما

 نممرك [ناك طقرهعانهه“افتءاثلاقاهحو تو ةحلطومأ ل_.افءريغكالأ أ الىروم كلذف

 ا

 ةوقهل تث د>| تءعجااذا ةعوفرماقرط هل نا ىلعال_.سرمالا حدنال ىن_طقرادلاو نيءمنباو ىراخخل او رجأ
 تاةثهناو رربلا دمع نب |لاق 2نمونورح آ[هقدوو موق هفعضن او ه] فذصملا نيس باءسأ نماذه لعاو

 نءولخيال هنالهاك مال_سالاوه ل, مالسالا ف صنوهلب لوقأودوادوبأ هلاقام ىلع مالسالا عب رّسدملاادهو

 ةيضيعبتلانمتاةدراتءالا|ذومواةصن ناك ىناثلاي حرمها هقوطنمانرظن ناف ىنءدالام كرتو ىتءدام لدف
 هموهفم ان, ظنناو ررقت اك هغصنىأ هضمد لد هلك نس اوه سدل ى-هدالام كرثنا ىلا ةراشأ نس> نم
 هظفاةزاحو عم هنررفاكمالسالا عيج هيلو هنج رص نمرألناوغلاب نس هنافكلذ لم أت ذالك ناكاضدأ
 لدأوهو ملسوهياع هنا ىلصهل.ةد>حأ نءاهريظن عصنمل ىرأ | ]_سو هيلع هللا ىل ههأك عماو> ع ادب نمناك

 ىل_صهنعىورامامأو عفنالو هيفىودحالام كرو صئاةذلاو لئاذرلا نعامب لهتو سؤنلا سددأ: ريك

 صاح ه:ىترب دعت ىلءوهفهيذعبا.ثالاهمللك لقول عنمهمالكدع نم مهاربأ ف عت ىفلاق هنأ لو هيلع هلل |

 ىلءفقوال--رنأ ىور ورح وأو عابأ «-ظفل نأ عمهحرش ىف هانر ذاك ماعرمامو مالك | نم ىب_دالام مزي

 ردقل اق ىرأام ىلا كلب غا,ىذلا اف لاق ىل؛ لاق نالؤ نبدمعتساأ هللا ةفةيظعةةادفوهو مكمل انامقأ
 قد_دلاق ل_ذغلانودب ربىرئامْب عارام هل ل.ةهنأ ىءلبأطوملا فو ىنددالام كرو ثن دا قدصودتلا
 اعهفولتشلمحنا ديعا|نءىلاهت هللاض ارعاهمالعنمن سلا نءو ىبهدالام كرب وةنامالاءاذأو ثد دم لا

 اذ_هثيداحأ ةهبرأ نم عرفت: هتمزاوري_كنا با دآ عاج لاق هنا ديز ىبأ نبا نعح الص نبا ىلةنو هينعدال

 نس>نمدنسملافو ب ضختالربخو تم<ءاوأ اريخل ةءاقرخآلا مومن اوهللاب نهود ناكنمربو هدعب ىذلاو
 ا ولل*من كي لام لقاعلا ىلعو مهاربا فت فاعوةرم نام نبأ حقو هيتءرالا وف مالكلاةلوءرملامالسا

 هللا عن_ص فرك تب ةعاسوهسفن ايف بساحي ةعاسوهب راف جاني ةعاس تاعاس برأ هل توك ثا هل ةعىلع
 ةمرموأ داس دو زثثالثلالا ايعاس نوك.ال نأ لقاعلا ىلعو برعثملاو جطملا نم هتحاملا يقول ةعاسو ىلاعت
 همااكسس> نمو هنا سأل ظفاح هن أش ىلعال.ةم هنامزباريسصب: نوك.تنا لقاعا !ىلعو مرةريغ ىف هنلوأ شاع

 ظ ىلع كلذ ىفخال مت نمو ىردن الو هيف فزاح ه)عنم همالكد_.هدْل نمنال ه.نعباسوفالاهملاكل ةهل عن م

 سانلاب كب. لهوذاءمابْلمأ ل ءاك-:لاّةف هنملكتن ام لكر ذخاوئنأ هللا لو سرابلاق هنعىلاسعت هللا ىذرذاءم
 فورم اب رمالاالاهلال_.لعمدآن بامالكهري_غوىذ هرئلاىورومّم ١ أد ئاص> الارانلا ف مهرخا:م ىلع

 رشأرح لاذ ةنأو رفاكاد,و-ثىأت امال_-رناىذم هربلاجرحو ىلا هت هللا ركذو ركش ا! نع ىسمنلاو

 اعوفرم ىليقعلا جرخأو هند اس لو أ هينعنالا تملك" هلءلف ىردتالوأ ل_..بو هيلع هللا ىل_صلاقف ةندلاب
 هينعبالا ءفامااكمهرثك | ايوندساةلارثكأ

 « ىذعثلاثلاثيدحلا
 سنأ) اهينت<ناك ةلقمب كل ذي ءانكلسو هيلع هللا ىبص هنا عم ىازفةلمهع(هنعىلاعتهتلا ىضرةزج لأن ع)
 هنعمصاك ( .وهيلعهللا ىلص للا لوسر مداخ) ى راها جرزملاى :راصنالا ( هذع ىلا هت هللا ىذر كلام نما

 ىلاهتنأ ملسمأ همأ ناو ةيناثوأ ةعستوأ نينسرشعهرع ناك ةئيدملامدقال إو هيلع هللا ىلص خلا نأ

 اموب هلت لاق دقو هل_.ةفْك مدخامالغم زتهلتلاقفةرجهلا نم والا ىلا ف ىأ لو هلع هللا ىلصىنلا
 ىلص نم تقر ردقاف لاق ةنملاهلثدأ وهف هل راب وهدإو وهلامرثك أموالا لاةذدل لامتهللا عدا هللا رم راب

 نيترع ةنسلاق رمل ىذرأناو لرقام ىلع نيتفبالا فز ربملواروك ذىأنب رثعو سنو هثامى دلو دلو ىوس
 ىل_صفةءربلا ىلا جرخوأضوتف !:ضرأ تشطعلاةفءءاحهنامرهقنأ ةيناثلاةكرب نموةثلاثلاوصرأ انأو

 نيتدكحر
 3 ةثلاثلا نا هل*دأوهلوقوةيناثلا هيف كرا وهلوقو هد>اوه ده (هدلوو هلامرثك أموالا هلوق) ىتيخريش ها مالسالاوهو لس مأر هع

 ىلهذ(هلوق) ىرةربشلا مشلا ةرامعو فرت اون زادناو ل .كولاوه( هتامرهت هلرق) لمأتهدعبام«.لعلدي

: 



 . رم عرطاخالاركةالربخهع رت هدو و خاالف كلذ نم طرش
 4 رشع قالا ثددلا#

 !اهلك هلاوحأت ماقتس-ا نأ هناغاتابشا|نعفقوتلاف ىقد_ةلانأ دن لبق عثوهضعب هم وأ ١

 امهنعىلاعثهللاىذررعنبالاق ٌمنموتامرهلا فك مما الذم عر ولاو ىوةتلا ف هلا-عأثبماشتو
 ىلص ىنلاتءءمولاق نيسملااولتق دقو ضوعدلا مدن ءىننول أس قارعلا لهأ نم ضونعملا مد ن عدل اس

 عرواذهبتك الاف هنريع نمبتكينأدجأ لحرنذأتساواءئدلا نم ىاتن اك راهلوةب ملسو هيلع هللا ٠

 اذهكءروالو يرو غارب ناكل ذكرخآللاقو لغم ا

 «رشءىلاثلا ثردحل »ب ٍ

 كرت ناهءنا.ثالاهدو( نس نها م سوهيل عدلا ىل_صدتلا كوسرن ا هذ عىل عت هللا ىذ رورب ره أن ع)

 ناكرالاو هغلدا.ةنالاهنالهأزحالو هتاذتسداْئشلا ةةصوهنسحو هتفص لب هو حالو مال سالاوه سدأ ىتعدالام ْئ

 ناكرالا ارش سدا مالسسالانال ةيفام هرفو ل قاذك هل نوالاو لكشأ اك ىنءدالام كرتو مسي لاكو هفاعرمشة ملا ||
 ةدئافلا قي ناه_ولاف هزمأزحكرتلاناك_ةلءفلاو كرتللةلماشلاةرهاظل !لاعالا عج لد طقفةسزلا ||

 ابهتالكم طو يثتد>وناب نسحلا,بتغصتااذاالااكرثوال»ؤلا-عالارو هر ةريعال هناىلاةراشالاهمناءتالا |
 ىلعهرثآ (ءرملامالسا) هتررقالةراشالاعمةغلامم نسحلا نم ىنءدالام كرت ل هدو اهتادهص“نعالضن ||
 ا يفنايقاعت,ةيرايتخاتاكرحاهنالا يلعن ادقاعتدامنا كرتلاو لءفلاوةرهاظا !لاعالارمار هنالنامالا ||
 اهيفه_هقولو سوفنلا ف ىلا هتهللا_ةلذماس1ةعبأن ب رارطضا ىسهف ثاعالا ةع>ارلاة:طاباامأوارايتخا ||

 ناسنالا ىنءيىذلاو هتداراوه_ضرغن هناكو هيهتبانعتةاعتاذازمالاهانع نم هلوأ يتغيب ( هنيعدالام هكرت
 فددو هنو عرس و شط عنمهنو رب و عود نمهعم_ثنامهشاعمى هناء>ةرو رسم قاعتنالب رومالانمأ

 مالسالاوهو هداعم ف هّدمال_سو راثك_:ىاو عاتم”اوذذلت ه_قامنوددرورضأ اعفدبامكالذو ثوه- رف ا :

 رئاسنم مسهينمرامىلعرمصتقااذاف هينعدالامىلاةمسلابري_س كل ذوهنامب رمام ىلعناس-الاو نامالاو |[
 هلاعاخوسرو همال_سان-سحىلءالادلادئاوفلا نمّئالذ ناكو تاكا اوروريثلا عيجو تافآلا ٠

 هولا نمل وهدلاةب وءندلاهضارغأ نءهضارعاؤ#ب ورحالا هلاصءهلاغتشالءاوطهتيناوهاوق:ةةيقحو 0

 كلذريغوة_>اءمالامفالاو ملاك !ف كو ضفلاوءانثلاوةدهلاب-وتاسأب رلاو بصانااباطوايندلا ف
 هل_-ال قلخي ملاهف هتثاف ضوعب نا نكمالىذلا سيفنلاتقولل عارض هناف ىورخأ عفنهنههيلعدومدالام ||

 نس>- دعو هءلقي كلذ ىلع هيدهاشمو هزمىلاءت للاب درق وأ ىلاعت هلل |نمه رقراضعف#ا ىلعىلا هت هلل ادمع ني ا

 ءارصسالا نب ذه نمدلوتد و هنمهينمد اعل ءتشد ومالسالا ف هينمدالام لك كركي نأ كالذ نم مزلو رماك«مالسا

 سأرلا ظف 2 ناىلاءتهللا ن مءايمه“الااعوفرم هريغو ىذمرتلا ىو رو هيف هنم ىعقسدام لكك رتو ىلاهتهتنا نم ||
 ءابحلا قحهتلا نمىكساد_ةذ كلذ ل_ءفنذ ىل_ءلاو توملارك 1-ءاوىوامونطدلا ظفحي و ىوحامو |[

 ماسقالاف هلع_هد وأ هكر تت نااما لك ىلءوالوأ نانالا ىتء:ناامائثا|ناىلاةراشاثندملاف م هيءنت»
 3 (نس> تن دح) ناعقاهوىءدالام لعذو ىتةدام ل ربو ناذس- او ىتءدالام 115 و ىجعنأم لهذة عب آ | :

 هل كلامة باور هرفاننالوالو دوم ىأ (اذكه) هحام ناك (هريغو ىذهرئل ا ءاو ر) حت هناىلاربلا دمع نب اراشأ ْ ا

 هلدو لوصو.هرخآلاو كلام هاو راموهو لس .رماه أ ني دانساه.ةىرهزانالالسرم ىرهزلا ن ءأطوملا ف 1
 لوق نعسبا كلذ ولاس رالانعمدقملاصتالاوه ريغو ىذم را |هأو رامو هود ر رهىبأن ع هس لأن ع ٌْ

 يبس

 ب

 رخ أملا ىلع هيفري عضل ادوعيالعا رخل مدقت اهي ب< ىتااعضاوا نها هو رخو مأ دةمم هينءدالام هكرتو مدقمربخ(ءرملامالس نس ن هةأوأ 1

 هأوق) حارش هأ امسح نيععلمنك-اوهلوقوادب زاهاثمةرثلا ىلع بأ. نمو وفربنا اعتمىلءدوعد ريهض نمأدتءما فال ة متر واطنلا

 نءلوق.ىدىأ/(هأرحالو هأوق) ١١7 خلاهكرثءرملامالسالوق, ىت>(مالسالاوه سا هلوة)نس-نمهلوقب ىأ (هيئاءتالاهحو ١
 (هيفام همذو هلوق) مالسا

 هلود) رهاظرظنهمفىأ
 ى-هدالام كرب ل-ه>و

 تال (ةءلامم نسما نم

 ثتاكءاملا فصو نهنسحلا

 هةضصوتحمد_ع كرئااو
 ةئلابم تاكل لا فصول
 ىنيلطاباهشلا انش هلاق
 ردل__ىفم (هكر هلوق)

 عاام دل فأقل فاسد

 نوكب نأن هم-عأ أم-ث
 هلوق) همن ءالالعتوأ الوق

 رخلاب (هداعمىف هتمالسو

 ىأةرورضىل_ع افطع
 هداعمى هتمالس ىاعتو

 همدراموه (السرمهلوق)

 ىل_دىنلاىلا ىباستاا

 كوقوهو سوهءاعهللا

 ناك ءاوس نيد ارثك أ

 اهبةسصوأ اريبك يباتلا
 ىباستلا عورموه لءقو

 ىدلاوه لقوريركلاا
 وأ ديار زاره ا

 هلوأن هناك ءأوس رثك أ
 أهسهس وأ هرخ 1نهزأ

 لعملاو عطقنملا ل“ ف

 نءاداك-اموهو قاءملاو

 ءاهق-فلا نع الدملا

 بيطاناو نب_ءلوصالاو
 لاقنيثدلا نءةعاسجو

 هتيفلأىف قارعلانب نا

 ا. 01 07010111100191 7 م 77-727775: م قلت تم هه ص سل < زوهشملاىلععدأت عوقرم

 مهدزع فاكريغ ميلاف قيثوتلانالهقث نعإلا ىورب الن اك هلبرأ ىدلان ا قت !نار ىباصصل ىلا |نكدو اذيعضن وكي نأ لاما عماضأ



 لل اولا

 . ىوارنافداّضتل |نماموندبام عما مهند علا ل كشتسا( ميم نست ددى ل هرثأ الافوهلوث) 00 1 مضوأ اوه ملا ممأ ح | 5 2
 1101 2و 12 ل 12 2371850 هتك تنبح فاقع هدقع 2 ئه سلو تصاعا اسع اط 26 لة 10 02 ع دلع اق دسم صل

 نأ هيف طرخ-ثد موا

 طيضلاب افوصوم نوك
 نسحلاىؤزارو لماكاا

 كل نال ا
 ناك فأو ةحردلاكلت

 طم_ضاانع أبرع سدأ

 نابيجأو ةل سباق
 هل داكن ا كلذهمفل.ةام
 هقسدو ناكنا دبش

 اهددادهوهسحنم نسحب

 رخآلاةو+نمه_حلابو
 هناهيف ليقاف د-ةنيحو
 ا ىوقأ جت نسح

 هرثكن ال م ه.قلدق

 تاكناوهب وقت قر -طاا

 هفصوناك دحاودائسأ هل

 هعاددرت ثدح نهاه هم

 هلفان لاح ث.د_لا

 د-هحلا لم كالدنال

 دأب هقصدال هنأ ىلع

 نس>-لوقب لد نيذصولا

 هلذان فصو راءدعأب ىأ

 رامتعا, عت موقد سنع

 ةناعون رخآ دزءوذصو

 فرح هنم فذ هنا هرفام
 كلوق.نأهة>نالددرتا|

 اذه ىلءو جحصوأ نس

 مم نس>«_يف ل قاف
 نال جد هيف لءئامتود

 ددرتلا نم ىوقأ محلا

 فأيسو ىرب وش هدأ

 حرشف حراشلا ملك ىف

 0-0 نهاثلات.د-هلا

 دو-تااركة-اوهلو-ق)
 راكت>الا( خلا همرخم نبا

 ناو اهعطق هرلبع مرحيهن ناكنااع زواج ردي وأأب وص عما ىد فرص. ال هيف هكنسمل اهي 2اقل ذا) اهملظت ال حرص هلاف ةالسلا دك شناكنااهسالوا ردع ؤأانوص ومس ى-فرصت,الهبقإ| تاثقلا ىراشي نأ

 . هبجوأ 0 لخا اذافذئنمح قنيضتلا مارحو وفن ن هرثك ايكلذدعبهعينيو

 هملقناو ةليحلان مهم رباهنأ كلذ لءاف ةين ىلع ىلاعت هللا عاطأ نا مين مهضعد لاق هءلعو تايئاابلاعالاو

 .بلطيف نو:ظااهفءووستو ايرلا هن نظر هنال4«_ضرعلالو هنب دلي ربة _سزمل هنكل بقامد ل مر ىلءوطخ. مل

 ةقاع هنس أ. الام رغب ىد نيقتملان منوك,تأدسعلا غلمبالدروو بن ربالامجلاسيرملاأ ذه عقدهنم

 ,نبال ل-ءةو اماوحنوك» نأ ا وخل ال_1لا ضعد كلر ىودل ا ماس« :ع ىلاعت هللا ىذر رذونأ لاكو سأد هنأم

 ناطاسل الام نمولدلا نأ ىلا ةراشا تد رشول دى ن اكول لاف مزمزءام ن مس رشتالا هنعىلاهز هللا ىذر مهدأ
 ل-,ةدقو فرك ه«تدو زو هتعضرأ اهنأءادو .ةأرما هتربخأ ن1 لاق ل_ىوهيلع هللا ىل ص هنأر مو هءتثموهو
 اهربلو هرب ةهريغب نيدهم_ثديقهنوكلاعرشاهسأب ىلا يضأ نم ىأ هسنم ىض>اةدو واعر وا عةلطف

 ]| فة رلا لرتناو ماك->الادضأرئاسو تال انااوةلماعماوةدامعلا ف عقت همس رلانأ لف اضيأاعرو
 اذاهنأو ىرخالاوايندلا ف ىو د-لا مظعةدئافلاريثك عفنلا ميسعوهو عر ولاوه للا ني_ةيىلاهلك كلذ
 ترثكا ناو كلذ ل,_دافتو ىدحالاما م ج ردنب ه_هيظعمدعاق هذهونيقيلامدق نيد وتل _ثضراعت

 (قاسنلا) بيعشن د_جأمامالا(هاور) اهانرك ذىتلاامفةدعاقااوهمفلا فرع نم ىلع ىننالا نكمل

 همامأو اظذ-واثيد_-واهقفدرفنانأ ىلا نةتأو د_ّمحاو ل_-رنيتثامو ةريشع سمت ه:--دأوىفا ار 1

 ةروسنبى عنب دج ىسءوبأ ظفاملامامالا( و) ةئامثلثو ثالث هنسةلمرلاب تاموريهم نطوتسسأو
 ىلعفمدقةني دل ةيسنلاذلا مانعا عماواكرسك مم مفي ل_قوامومذط) ل قو ىملاو ةيقوغل اسك( ىذمرعلا)
 نام>نبااضدأ اورو نيتثامو نيعيسوعستهنستامُسدحلاو هقفلاةيعوأ ن هناكو لا رهن نوف رط
 نعهب وارءازوملا فأ ىف دمحأ ف ةوزرضد الو ىأ ( مخ نس> ثيدح) ىذمرتلا(كاقو) مكاملاو همخك ىف
 ثيد_-نمةعطثاذهو فرءبال لووك هنامهض»ب لوقعفدنب هبونامسنءاو ىلاسنلاه-ةثودةذ نسحلا
 ةبي ربذكلاناو ةزينأمهطقد_سااناف ىهو هيفةدان زهريغو ىذمرتلادنعورتولا تو:ةرك ذهيف لب وط
 رع نبانعيىناري-طااو سنن عدجأاضدأهجرحدقوه.دررشلاناوةنبنأهطري_لنإ راقناي-نبا ظفاو

 دان_-اكورو هلوق نهكلامن عىوربو رعنبالوقن ما خ_هىورباستا ىب_طقرادلا لوةدرب هبواعوذرم

 معلب فيك ولاق كي ربالام ىلا كمي ربام عدلا6 هنأ مل_سو هيلع هللا ىلصىبنلا نع هرب رهينأن ع فدعض

 مل_لانأو لال_هلل ن5_ىدومارعأ برطض: باقل اتاف كرد_طيلع كدي عضنا ارمأ تدرأ اذالاق كلذ
 ثيدحلا اذه مهم ثا د: عى قنىذلالاقعر ولا نؤهل ل يةىناريطلاد از ةرببكما |هفاخ ةربذصل اعدب عرولا
 ماهوالاو لوكا لظ نم نمو نيقتملارادم هيلع ىذلا عر ولا ف ل_دأوني دلا دع او نم ةمءظ ءودعاق

 1 هونأ ناكو اهذخأب ةهيبآ ثاريسم نهفلأ ةئامسجت نع ع رز ني دم زب هزخست مسن هو ني -ةمأ اروملا هعئاسملا

 نا سانلامءْزب لء_ذغلالاقوتامناىلاه.تهتوقتب وصولا ل م_هددب زبن اكو نيطالسال لاسعالا ىلإ
 نانسن.ناس>لاقو كر. ربالامىلاك.يربامعدفاهدشأب تذ_خأالانارمآ ىلعدر وامو ديد عرولا
 روسملارك-ةحاو هزءىلاعت هللا ىذر هلثم ىلع له ساس! ذ_هوهعدنئثكباراذاعر ولان منوهأ ئثام
 || ناىق“ افنيلسملا عفنامتهرك ىفا رأ لاق حده ,ركس ف. رالاقاباص«ىأر فاريشثك اماعط همر نبا
 ]| هرتتي نادل يش ركل انا هيفواريخ هللا كاسه لاعفه_:عىلاءت هللا ىضر رعكاذ ربخأف أيش هيف رمال
 || تلاقف مرحلل دي_طلا لك !نعءاهنعىلاعت هللا ىضرةشئاعتلئسوه-نعاي.نماراكتاهركتحا ام رنع
 || فاوفلتخاءابعلاناو هكرتاف مارحوأ لال_-وه ل_هْك.لعهءتداامىنمب هعدف كياراف لثالق مايأ ىهاسا
 منةمشلا ن ءدءبأ هناللضفأف النا نمجو ردتاناك نمو وههدصرلاذ|مرحإلديصلا ةحابا
 ناو اهبانتحا نم ىلو أ اهعارتا ٌصراعمامل رسل «دتره.ذ سو هيلع هز ا ىل_ص هزعتدئامن | ىلع ْن وءةلا

 ١ لاق مو هيلعمتلا ىبد هنأ مص هناف ثدلا فك شو ةراهطلا نةءت نم هلاثمد عب ل: وأتلوأ هذلمس ل نماوعنم
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 نيعث تناكنأف لألوالاف نك. ملاذاا4ّ_ههىئاثل !ءانب ولالا بار عاوأ امهبارعأ هيفز والورش ءعساتل|ىلاهدعبامهلمونياز ملاحم ١
 هلوق)ءوضوأ هارشعىداحعانغتسالا عاشو ءاطوقدتعةصالخلاحارشرظنااهنمةمناملاوةفاضالا ىلع ىنمسارعالان الئ ارخلا عتق 0
 ىبارعالانباىو راسا ةياها+لا ف فرعد نكي مل ىذلا مءالاا ذهب اسمو ةينكسلاهذهبهانكىأ (لسوهيلعمتلا ىلدهللالوسر كالذي هام ا ا

 ىنلاهنع قعو نيسملاو نسحلا هينبأ - و هيلع هللا ىلص لنا لو سراموم ىع# ىت> ني ساو نسحلا ىععاس ىلا ءتهتلا ن الاقل فا | نع

 ةراعت_ءاوأ غياب هريشتووف(خلا ( وه هبوش هلوق) ةضق هر عش هرب قدصة.نأر مأوهرعش تلو هتدالو عباس مول لو هيلع هللا ىلص

 هنمل.قءاعا نءؤملاناو هنداعو هؤاعد لمد ىد>كلذ عج ف لالحلاب ىنتعيتاههزاهريغةدا.عوأ ءامدلا 1

 مالكلارمو هضرعوهنب ذأريتسادقف تاومشلا قنا نمنأس داسلا ثيددلا فرعا نيدلا لالخلان هيف ش

 دارأن «ناوه ريسع نم كل ذي ءاذتعالاب ىل وأ ءاعدلا دب رم ناواض < الال_حنوكر نأ ىت.نءاهوحنو سوملخاو |||
 حاتربو هلوذ) هةدحرعم

 هلوق)ربسفتفطع (هل
 ةيطالا ارت :(اك_ام

 ةلثمأ نمهنال ضعلا 1 رع ىدامحلاث يدملا» ْ ريثكىا (اضوضءهلوذ)
 رو>بنسن ىأ (هل-هأ ابيل هللا ىضرءارهزلا ةمطاق هلتنءناكأ ( ملسو ه_ياعدتلا ىل_صهللا لوس ر طيس) وهو (امهتع) رو هلوق) ةغلامملا ىلاءت( هللا ىضر بلاط ىبأ ني ىلع نبا ) مسوهيلعهتلا ىفدهتلا لو ركل ذيءاسعكوءانكا (نسحلادمىبأنع) ْ

 كرش ءاند يبخل نيثالثالال ترها هموم | تح هيل خراسق هل سا نلعب ةنع قامنهللا ىضرهونأ قوت ل هناف كلذك أ ديلا اذه 6 نر نم الع ننزل ناب حلصب نأ ىلا «تهتلا لعاوديسا ذه ىنبانالاق م سانلاىلاتغتلاو |إ ون نمو (لا ةفالهلا ||: 0 رو ربنملا قر هلأ ممعلاثيد_ىلاارنءاةكوهل حاتربو سفنلا ||| نءبغروهلوذ) هل هأ 0 ةحئارلابيطتاحي رب هيلعهسفنلابقاوهبهحرفوهر ورسا هش داحالا فءاجاك (هتناكحيد وز
 هلوق] هسيقفلا نبا 1 1 مظع شوج فلك ايضا اطددسا 4 واعمو وهعمجاهدملاكلت تعاإف مهتماقتسامدعو هلهأ | لامعولو فئاظولا نع 0 انلا ضعبىأ اضوضءاكلمنوكياهدعبو ةفالدناه دماهنا لو هيلع هللا ىلص ىنناربخأ اان

 ادلردر لعز نسا دلو ىوأذ عج هناف ةقرحملا قءاوصل | ىباكم لا ءفايعوةسمانيبماطو_سمكاذ ىلع فوتولا تدرأ ناف تده_2لاقهنأ ىعشلا ىسالا لحشاب هذسلاب ةسرامىفدأ هلنمدنعةرهشا !نممومقا:مرهأب ومه ,رث امر رغاوريشنو مهباعهواذثو نعىورو (م-هاومأو امومأو هوبي الو نيسسحلا هيلو هلل _بوهراعدتل ا ىلصدقلا لوسرةب وهج هلئاضفو ةريثكه ءقانموافلأ نيإسملا ءامدل ةناءصو نيعبرأنمرثك أ توما ىلع هءدابهناف اهمظم ع هل فواطو رش هنعىلإءزدتلا ىضرةد واعم ىلع طرمشو مطاومأو ||| ادي لع راعي طتلاهاسف || 2 اءامد]ةنايصوادهزواعوط هلاهط سفلي واسعا ةفالدنا ىف بغر و ل_سو هيلع هللا ىلصه دج ةراشانسملا |||
 ىدتلا سكلا سك | دل و كال تايدتلا عدئأ( هذ رءال ىلا) هنمم_هوتبال بارأو هد رلا هيف نةيتباسإ ٠ ناودعبامالت ع هنيلع أ نتالاللا تابعلا نمسف ل شقام عدا(. رتالاعىلا) هضم هواك كارآوةس رايقة ادم ا|لاك ث هلو || بادلدقو ككش ىهةبارأو بار ن مرهشأو عصقأحتفااوهمضودلوأ غب (كميريام) تاهبشلا شوت | أو قامت هتان بدن ع مالا نأ س داسلاث يدا رمال بديرمأ ( عد وهيل هللا ل_مهللا لوسرنم تظفحلا ١ نسحلاماةفرخالا اذه محك هشئاعهنءتور وةعبرالا نأ باحتأ هل ىوراثي دحرشعةئالث سو هع هلل | ىلص هللا لوسر قتكرت كراس اننا || نءىود ءايخمالاءامركلاءاكسملا نمناكوهيشرووثمهريقو عمقيلاب نفدو نينو نامت :وأ نيسجنو ريخأف مق هد دال لاق دحأوأ نيس#نوأ نيعبرأو عساوأ س#نوأ عب رأع مس ةذس ل يقام ىلع ذ ىلا هيواعمنيدب زب نمعءاش راب || ةنواعمهملاص نسا مهنع هتجوز نماموعسم تامو عمدالا ىلع ةرجحلا ن مثالث ة:_..ناضمر فصتنمهنع ىلاعت هللا ىضرنسملا ||

 رو>فلا ىلا ق-جأو
 انلواب ماد_ههتلاناو 167 3 4

 ا ااا 5 الاف _ءنار ]2 ف نافنيرخآ د_نعةذان هيف ىهواب رالذل_يحهنالهبتشمهسنيعلاوح عييبش || 101 ل ير ا ل اج تن
 ىردأناوا متامد نةوءمالاحالصةداراهل هتكرت دف ىفوهاةسنوكدنأاماو ىنمهنى>ًاوهفهلاقحنوك,نأ اماه. واعموان أهيفتفلتخا
 هللا ىضرهمالكن مو خلاد يساذه ىنبانان سحلا ف /سو هيلعمنناىلصهلوق دب ورنلا ةز مهل ترهظو لزن منيح ىلا عاتمو يسلةنتفالعل
 نمربك وهو( مصالا ىلءةرجحلا ن مثالثةن_سنانض مر فصتنم هذعهتلا ىذ رن سهلادإو هلوق) كملقب ةرخآلا فون دس ايندلا ف نكهنع
 وهفكبب ريالامىلاارثاصو أالئاموأ اهجوةمّسلءيربام كرناىأ عد لعافن ملاحاب وجو فوذحءىلمتم(كد ربالام ىلا هلوق) مامي نيسحلا

 هناعترمو خسنلا ضعي فوزا ل بقاونع ىمنهنأ لأ نم ىأ (اهبانتجا بحي هنا ل يقم نموهلوف) نبال كمن ريسفت دحأ ىلعنيمضملان م



لا مم ردض موش( هم-ءطمو هلوق)ار هثوئاءالم:ءاوةيتر وةماركأ ١4 (هناكمدل 3ع 'رلاىأ (ه ةوهلوك)
 1 ايفلاقياذكرلومغ

 ىويخربسشُش هأ هم

 (برقااف هلوق (

 هب رقع حرفمأ انقاعتم

 رحآ ىكام-رةرايزو جك

 21 ءكفىأ هلوق) رمام

 (لا باقس نبأ ن ىلإ

 ماهفتسالل فأن اءرهاط
 ناكا|نعولاوحالا نع

 اهنوكفو د_>اون [ىف
 ا.هد>الوأ امهنم لكس

 وأى _هعواولاتردقنا

 ىدتساممم لاكن الر ظز

 مدعو ةءاصسالال وصد

 عقتئذلاناكملاب معلا

 تنوكتىتااةفصااوأ همف

 دارم ريسغكلذو اهياع

 كوص>داعتتسا دإ دارملااعاو

 .هركسهذزإو ةباص الا

 زوكدق توكرف دئخحو

 دءءلانع ماهفت_سالاب

 نال موْرالا ةقالعل

 م-هقبلط ماهفت_.الا

 دب همزلب و مولعم اربغ
 مهفتسملا نع ب ن ولطملا

 عبرت : ىففكلذتاعاذا

 ىل_ءداعبتسالا حراشلا
 زول | ىلع هيمنت هرك ذام

 ءال ها ها روكذملا

 ه-ظ فد ,عيشا نرش

 سدل هلو-) ىلاعت هللا
 هناحالا ىأ (فال_هأ

 ثيدحلاى|( ساو هلوق)

 هلوق) ةراحالا ىأ اةلاحا

 هبهباوضص(ايعاعدلا نال
 لهأت ةداعلا لاب ىأ

 هداعلاىأ(اهماودب هلوق
 ١ رو.هالاىرحأ ىلاعت هللا نال

 هيلع مر ىلمرلا لاق لداهتد ءءاضقنا ىلا اهمزصمف ةبمشب هتحوز تئطواذا اعف ىأ ( ةبمثءطوو أ هلوق):داعلا ىلع

 بورشا او لوك أملا تاوهري-غنمفاغنالا نع ىسهنااو اللا نمقافنالا ىلع ثلا دحلان مد. ةدسأو

 ةهتت-ت-نت- ل-لتتلمل خبيب يب إبل بيب بتبني

 ةه> وناكمالءال.:ىاوةناكمدوح مدوحوم لك قوذىلاءت هناو هئانربك و هنلا لال مب ظعء ىلاةراشالا اضدأهبقو

 | باءسأن منا ىلا ةراشا ب ران براي رب -:فوارييك ا نوملاظلالوق» اع هلللاىلا هت

 1 جرن ءوه-تءدون زب زعوهمك لصف دو نا :ةيىلاءت هللا ىلع حاملالا اهم ظعأن م لو هب ةباحالا

 ٍْ نأ هري_غو ىناربطا!ىورو 423 طمت لسىدمعّْك_ءءاىلامت هللا لاق امي رأ براندم .ءلالاق اذااعوف :ررمر ارهلا

 اوق_بفاولمفف برا ب راباولوةو بكرلا ىلءاوثالاةؤرطملا طو عقإل_بو هيلع هتلا ىفل_صهيلااو كءاَموَق

 مارحه_سلمو مارح هب رمثمو مارح هه _ءطمو) براارك ذياهتفمنآرقلا ةديعدأ بلاغ ناك كلذ ل_>الو

 لع وبرةا!فرغسا| ف ل_طد هنأ ىأ لاو رك (مار ملاب) فلا مهعملا هينارسكو 0 وما هلوأ من .( ىذغو

 نبأ نموفيكفىأ (كلذل ب اق سىناف) : ريسغوا اك مار سلمها لاملاوه نمل رجلا هيدي

 ا هقاصتال ذ_ةيحاشالهأ سل هنال هبسدل:هوهام هقاعم هو , اعد ةءاحالد اع. هس اوهف هّتفصد ذه نا باس
 د اماعناوال_تيغت كلذ عم اهناكمالاط ةلاحأ سدلو تافلاذلا عبق

 8 طرش كلذ عرج ىف مارحلا باذتجانأ

 نا الا ىل_ءةدارالا كلت ضيفتم 1 باقلاءاعدلاةداراأد_ءمنأ هرمسو ا ا

 ري_فتو صال_.خالاو هقرلاو هراحالا مركفناد_دولاب كردموهاكباةالد_ىةمعار 11 لواذتو هن قط. ءق

 جرخأودساةعتت هنالاد_سافءاعدلات وكيف[ ك هلك ند_ءلاد_سغب هداسف» , واهيفحو رالار وص هلاعأ

 لو ه.لعهللاىل_دهتلا وسر دنعتومل:لاق امنع ىلا هت هللا ىذر سا ءعن. | نءرظن هيفداسا.ىناريطلا

 هللا عدا هتلالوسرام كاتو صاقو بأن يده_.ماةفاميطالال--ضرالا فام اوك انا اهم بالا هده

 1 ىذلاو ةر عدلا تام سم نك_:َكمءطم ب طأ دعسأب لبو هيلع هللا ىلص هللا قف :وعدلا ب اهسه ىنا نال

 / 1 زآ هلم لاقت امكلو ف مار مل اهمقألاف دقوا درعلان اه دب # سفن

 ا[ نم معأان اوالاةمّدل فىلاتعف ةرام لاق اص نود نم وعد باوقسآ لهل ليق من مود هللوأرانا اق تد-

 مه ردهنعف مها اردةرمش دأب ول ىركش !نماضدأر ظنهيفدان_سايدجأ ىو رو تع خنين مواتر نبأ

 هلجر عش وذ ةثيملاهقفتلاب جاملاىلا ج رحاذاو فهض هيف د>-ىفوهلعناك امةال_صدل] هللا لم قل مارح

 ك.ءسو مارح لدار و مارح ل دازثل دعسالو كيملالءامسلان «٠ متالمهادان تأ رهءالاةذباكرلا ىأز رغااف

 اراك ذأقه ,ريسغو بايعلاح رق ع سماك ذدسادآو ظورشءاعدال قدو روربم ري غلو مارح

 : نم كاذري-غىلءو بود :مومارحور ه ىهامىلاهماسقن ناس ىلءهلاشال مم هنافورظنان: ما

 ملاهيشياريءاعدلانال هداعولو كاععالو مار < وعدالنأ طو رمشلا كلت نمواهنع ىبةةسال ىتا|س < افنلا

 ءهدنعىذلابايسأتز وصف مظعالا مسالابالا ليقىلاعت هللا ىلع بدأ ءوس كلذواهماودب ةيضالا هر دقلا ىلع

 هالاوانا عرشا:لءقنم عرشنأ ىلع ىههوهو ى 0 :|ترداق سقلب شرعر وض<اعدذا تاك ١|نم

 عمسيالىلاعتهتاناف ةءاعالاب نونقوم متناوشلااو ءدارب_كن ةياحالابانقومباةلارمضاحت وكن تارا

 وهو ةردد_ةالثاث مسا هنالو ل_١ملام كدال با قس رب_كنةباحالا ع ئطدتسال ناوهال لذاعسا3 نمءاعد

 ثرحلا لع هم_ثادلولا ل 2 ىأ ؟؛:رحاوتاف هتموتامزلاو ناك اوناوحالا ميمعتىل ىلأت دقو بدأءو..
 ةسوج الو ةريشعطو وأ ضيخ اعرش ىتثتساامالاةلاحف كلعرظال مش ْثدَدو ىتمو فر ىأ متشفلا
 وهو قو زر رمنن لم_ضفةباو رنم ”(لسمءاو د) أملا اطال ل د تاك ترس د أ نمو مئانت 108 ]لد
 اهياعىبااثدداحالا نموهو - ؛ رق نس>ىذمرتا|لوقه_ف حد _.ةءالو ىراصأاهلج رمل ناو طازة

 امو هم-ظعأو عفن معأامومار ملا بنحتو لالا الوانت ىفةدّلاهياعو ماكحالاىفاممو مال_سالادعاوق

 عاطقناد_زعهللاو ءدياغاىادلا نال هدام هلا حدر واركءاعدلاو هءنامو مهالاهطرمشوءاعدلا ك-نايب هن ضن

 ٠ ةيثيطاهد هنمةدايعلا ناك فام_وقوفةدامعالو صال الاودء>وت ا|هةمقدكالذو ها سنع هلمأ

 سوملماو

 جلاىادلانالاهصلاخىأ(ةدامعلا حدر رامكءاعدلاو ةلوق) هرقفلا نب ااضدأاهيل ارظننأ



 هنومفدب مهثساذلاد:ةهلردقألىأ (باوالاب)ر لا.( عوذدم ةلوق) ىزن زعىلاءلاىأ ىاخللابوثلاوهو زمط ةينثت( نت رهط ىذفلوق)
 هلاوسةراحايهلامارك | ىلا هزهظلا هءةرأْئ*عوقو ىلءف!-ول ىأ (ءربالهنناىلع مسنأولهلوق) ىزءزع هلاراةّد-امهنء هنو درطدو موسأولأ نع ١

 عسل !تونةناكءاوستونةاا ف ةالصاا ف ىأ (اويفو هلوق)اهتهح ىلا ىأ(ءادلا ىلا هلوق)ةيسنج لح رلا ف لأ نأ ىأ(قباساار انتعالاب

 لةءدالريغةلاو مذيو هءبامدام فو نمناسالاىرتمد راسكناو ريغتءايك اون ونتلاوىوالاءا.لارسكر( ىحلاءتهللان ا هلوق) هرمغوأ
 اذافماسجالاب صتخاسم دول تدثت هفص لكن اءايشالاهزهلاثمأى نوثاقوهاءابو> و لود ثي دملا فهدو رو هنكسا للان قالا إ

 أد_ماخنكاتاسنالل ل ةلاحءايملاناهلاثم ضارعالا تايادب ىل عال ضارغالاتاناهنىلءلو# كاذف كالذي ىلاعتهتلافصو
 اذاف لعفل!كلذ نا سنالا ارتب نأوهفةياهنلاامأو يعل ىلا بسن. نأ فوج ن مناسنالا هب ىذلا ىفاهدملاري:ةااوهذأ د .ماامأ دلل

 بضخلاكلذكو هتءاغوهامةموهىذلا لعفلا كرب لب هتمدةموعامملا أ دمموهىذلا فوم كاذ ه:هدارأا ساذىلاءتهللا قت -ىفءامحلادر و ٠
 ىطءملاداوملاوه مركلاةياهغلا ف لات( م 0 )هيلع بوضخا اببا علا لازنا ىهوةباعدلو ماقتنالاةوهثو باقا |مدن اياغىهوةم دةمهل 1

 عفري نأ هديعنم] هل ءافرج همالو هنرع ( ىعس» ) لئاضفااو فرعشلاو ريانا عاونال عماد ام ركمااو ىاطمام ركااوهوهاطعدفنيالىذلا '
 رضاحالاذ-:مالئاسىأح راشلا لاق هيدي هيااناسنالا ىأح راشا |لاق ىل_>رلاعفراذاى قس ريض! |عماملاةءاور (انهدرب هي فك هيلا

 نيئيثاهنيتيلاخىأ ةلمومءاروعاغلا لكي نوكسوة ل ههملاداصأ اريسكب ارص| هدرب نأ ل مربشم دقي [كب مسمار عطملالال-تاقلا ١
 1 لجالو هرب ال هنبا ىلع م.قأو) باوبالاب عوف دمي رهط ىذربغأ ثءأ بر لو هيلعهللا ىلصلاق م نمو ١ تأ ورق لور دن ياماما

 3 100 )ب رام)الئاق (ءامسلا ىلا) ءاعدلا دنع( هيدي ) قداسلا رابتعابة عبار ةفص(دع) ءاقستسالا ف كلذ ب دنا ذه ١

 ف ن3 ل و ناك هلاعايتا توذقل | فاهيفوةالصل اري_غف ةن_سوهوءاءدلا فني ديلا عفرهيفاذ 5 ىتينج( براي ) اذكىنطعأ ْ

 2 نعل رد لو ع هيفكهسيلاعفرب نأ هدبع نم ىبعس رك ىلاعت هنن انا ثني دما ىفو مو هيلع هلي ىل ص /

 9 0 الضنك ةلث_ءلافع وضل ادنءام_عمقرب درعلادايتعا هتك-و هام نياوىذ ءرااو دوا دوبأودمحأ ءاور نيتيئاح

 ل ا منهو ءاهظعلامظعأ ىدب نيب هدهج وتاكالذب ريد ىجادلاو رمالا ما هد_ساد :عول وتس ىدب نيب ةلدلاو

 0 5 دااولوة) ها هل ديجي هناي ملل ازا تاكو الادهشنلا نم ايةلاو نمي رلاو ع وك رلاو مارحالا ريمكس نع عف رلابدن

 كل زى ستاك هللا ىل_صهنأءاحو هيقوهام ىلعهنطأب ٍِ هرهاظو هتيلكن ل-قن قت هندب نيب وهنمهم_ظعرضع نأ !

 ا يدا ءال_ءلانم هنعقوام عفربءاعدلا ىلع ىفاثااوءال_ل | ن مهب عقيدقام عفدوأ بوم_طملو صحب ءاعدلا ىلع والا َ ىأ مقرا يت ف) | ولسحو ءامسلا ىلا هرومظ جراسا ىلا بدبنواب ل_«ران عفر دنع ناكر و«بلع

 2 || فقاووهومل فاسو يلع دقلاى فسدت دجأوءاقستسالا قاتلا ل سلو ءيلعدتلا لصدنأ لسمكودو
 اا صنم جاوميتذأ تناك نمو ءاعدلاةل_.قاهتاءامسلاىلاام-نءفر هك واضرأءا قست الا قسم نيك هز ووةنوحو َ ىلعأ ه راما نارا لإ يبا ما+-متدطب لجو اهليقتسموهوتل_.قلاة و ىلااسهرووهاظ لهو هيدي عفرمتأاضيأ ءاجوةقرعب |

 يو و م ناسا هالسسلا ىلع ءاينالانفدماغالضدالا ل قاعنتا صل تالعمالا ف ءضرالا نعرف ||
 هرامع (خلا بولطملوص «ءاعدلا ىلع لوالااول_+-وهلوق) ءاعدلا دنع همفك عفر ى أ(عفرلا دع ناك هلوق) لية ب ىتاعتمراملاو هال مااوهو 1

 ءاعدلاتد_ضقامرش ىنقو هلوقيد_صقنا هنأت ءذب همدن عفر نسو هلوق هصنام بوذا! ىف هدب عفر نسو هلوق دنع جملا ىلع هتيشاح ىف مس
 ل-هدسهرشوأ ءال.لان ماا سرعست نأب ءاعدلا ىنء؟ليق:سلا فءالبلاعفديءاعدلاوأءامسلا ىلا هرفكرهظ ل عج هرمث عفدب وأ هنعقو ءالب عفرب

 هنعقو امعقرب اعدناءام“لا ىلا هيفكرهط(هريغ فو تونقلا ىف ىدب هيف له<واذه 6 ىمبانكشاداشرالا حرش فو ءامملا ىلا |مهخطد

 هيف رهط ل ء>تونةلاىف باطال هنأ ىلءرلا انس نه لقنو ها هرعنم قب اعف هنعءالملاعفدك ئثليصفقااعدناهسكعوءالءلان م ْ
 نوكوهنمطتهتهمءالوهمااكن مئث ف هت اراملاقو رم كلذرك و ةكرملاامسانت الةال_صلا نال ّتد_ضقام هريثاضةوهلوق فءاسملا ىلإ
 سؤ رعفزءاوس نيتقرخ ةموأ نيةةصتلم هندب عفرء اوس ةذسأ| لف له لكس هنأ هواتف ىذلاا او عون# ايلك ةالصلاب سانتال ةكرالا ا

 تناك ثء>هلوق نههل-هأ امم_هون لقاذل !لءلوءاجسلا ىلا |مونوط» تناك تم >كالذ لكب هبل !لمت هنا, باحافاموطسب وأاموعب اضأ

 اوقلخو مهرقتسم و(ءايبتالا نفدماهنال ضفأض رالا ل .ةوهلوة) ها تدضقامرسشاذةوريغب صوص ماعهنال هرقل .ادالوخلاامهتوطب ١
 ءاعداو سدلب اوءاوحومد الع واع ضقنب دقوابازهل ارضفةملا فن ود دقهنأ ىلع ةءل_ضذالا ىضتقتال 1 زمءاعلا فتارصعلا مدعواهنم :

 عقوام ىفانيالفاويق هتب_صعمرهسست لءانعمءامسلا ف ىلاعت هللا ص هيل لاقي دقو ىيخربسم ها ليلدلجا:كءام“لا فاونوكي لمممأ
 لما | لانم



 7 - كثر

 ' هقرصفراصلافرعنافدودو رب[ ناف( جر ناهلوت) أ بصاغلا هنمض هكلامروظرلئاذخ هو (حلاءالعلارثك اد:ءزئاحاذهفهلو :(

 هالوول (ئثلاىلعئثلاز مبولطااض ءرفلاتت ر هل ود) ىيلخ هاان.مأالداعزاكث رح 1 لاملاتدن : ىلوتا هءذدالاو لاصملا ف
 ىلع بلطا| طوقس سس ل سس سي يإ-ا--بتب-ت-تههسسشسشسشسسشسشسس اس-بيبلا

 هده ب ولطملا فلكدملا

 الثمهراهطا!ىلءعةالصلا

 (ىقبآلا ىف اك هلوق)
 اذكو 1 2 مذرلاب

 هلوقر ,كنأوه. 1م عا

 هلوف) ل الص مط لقتال

 ىأ ( ني ةمؤملا رمأ

 باب ن نموهفتانمؤملاو

 بوحولا رمالاو سن اعَمْلا

 اولك لسرلا اهيأابهلوق)
 همدقت هيف( تامي طاانه

 ها نار

 مدقع :رشم-ظتاييظلا

 ضخرف ةءناسهرالدر و

 اهلاص اولعاو تاميطلا

 اص ىلءلالملا لكأ مدق
 هنأ ىل_ءاهييذت لاعالا
 دسءبالا لمعال لدوتيال

 هلوق) فز رلاب عافتنالا

 اولكى هو ( هب آلاربشتدقو
 2 :ةزرامتاميط نع

 ىذلا لالا ما اءاكىأ

 ناف كانقز رام ضهوه

 مار لاو لالملا ميفزرلا

 (لحرلا رك ذ هلوق)
 ىدلاهنال رك دلابه_صخ

 ديعلارف_بلار_بقأسا

 ةأرملافالاواءلاغلتوطلا
 ( ل-رالةذص هلوق )كل ذك

 ىيةربش هدا بصن و2

 (ةيسنحه.يفكأ نال هلو5)

 ةلزنع فر_مللاسذملاو

 "هلوقدح ىلع ةكتلا

 ىنيسب يملا ىلعرمأ دقو

 ىيخرش ها خلا ليظ :ريظتاوءادتبالاب ل رلاعقرهنلا لوسر ظذل ىكولو يطا الاق
  لسغلابهدهعاعيلرعشا دما 1 ع ف كال رطناوعأ (هلو 1

 2 دلىل[ى[_ ى 777 ب9ٍ7ق777 ا 9(9 797972 77 سس
 و تأاما مار 11لاملابةةدصا ام اموهعائحا ل- سا | داضت همدعأ ىضتقملا هناذل ثدمحلاو ]ودقلل

 : ةباحالا بامسأ ن مهئيطاةثاثرنأ ىلا ةراشااضدأ اذ_هفو ىصاءملاوةلف خل افك .مموهنع فيكفىفاب

 هناوه_:هل.ةدالهنأب ةحرصملا كلذ فةريثكل ات داحالا نمدارملاوهاذوذ ه-سفث نعبد صاءااو لذ نم

 ١ || «_.-اصنءاماو بدسملانب| نعل -ةنو مدجهلاقام ىلءرحأ كلذ, كلا ل حالو هنعأب ل.هءلعرحؤدأل

 1 ل .اعرذعت ثيحةرخآلا ىف هلهءفن نوكرف ءايزعلارثك أد_نءزئاحا لهفه: ,وىلاو4ءلاهدر نعزختاذا

 ْ ىنفاش ١١لاقو ديعوهورذأاى يلب وفاتي هبابرأ فرءبال مارحلاهىف لي_ذغلا لاقوان :دلا فهن عافت: الا

 ءافةنانن د دقلوءقلاءافتنا 2 ىرذزا ه-ة2سمدودوىلا اظفح ه_دذع ىلاسءت هللا ىذر

 ١ ضرغلاب ئرت هناب ى-:.-لوةلارم 8 0 ى-ثد اذا كد أ ةال_صهتلا ل_ىقزال فاك ةمصلا

 [ لعق ال ارا براشو فار ءلا ىف آواه-و زاهملع طط“ نمو قدآلا فاك الدووئثلاىلءئذلا نمسولطملا

 ةرمشعهتعا بوث ىف ىلهنءىنآلاد_حأربش<_:مو با اوثلابد هيد لوما اريسفب وامول نم_هد رأةال_صمط

 لو.قلاامأو ه ةيحراختاةلدالا باح ناامهتنسإلا ندهن زيعو ةالصدل لق مل مار مهر د ةدق م هارد
 اًضرلا وفو كلا ل فلو قلو ل_قاهتامثا هناسثا نم مزا ناو ةوصلا ىنه_غن نم مْ الفهباذت.>نم

 ىلاثلا ىتءملاىلا كلذ عج رمنالر اظذ ه-فو ىسوتنا هنءاهامملاوةكش الزانيب هيلععانثلاو هل عاف حدمو لهعلاب

 4 سدسانو همطوت هلام هورافغت_اوءاعددب زءهوصخا هتيترعتكت الما مالعا الاهل :دئافالذا تاوكلاو هو

 || املاع ءاعدلاةباحال مْرلَم_بملا ل كتل اةزارلل مط ملا ب, طوهو ثيدحلا اذ_هقايسن متاذلاب دوك ةملاو هاا
 ْ كلاعتهللاناو) اهنطدل:بملا عع وارمدقو لالا ىندعو رهاطلا ىنهعقان بيطلانأ هت زر رقام دمؤسأو

 0 هفولالللا لك |بو-و باطلا ىف مهتدبىوت سف( نيلسرم اهب هرمأ ا عنيتسْءا ارمأ
 [|| اولعاو تاميطلا ن ماولك لس رلااهجأابىلاعتلاقف) مم ص: هنأ ىلع ل لدلا ماقامالا ماكحالا ف مهمأ

 || ضعيف تاي دقو مكاكلامىأ (م انقزرامتاسسط نماولك اوهآ نبذلا هاب ىلاعت لاو احلاص
 | هلك آله _يطعرشلا نالةم_ثاانهصلاسملنا لال اوهو بيط عج ىفزك انهفن ىت_عع عضاوملا
 ]كا , و حاب لارغ_غماعطلاذي ذافالاو اعرشىأ ذاتىملا هنأ «_:عىلاءتهللا ىضر ىؤاشا |نءوهذات_دمل ناو

 : ناب ىفاثلاض ري_ءافام_متديارناغت مهف نا اف الخ هل هقام دع وهفاباد- ءو ةمصغاذاماهطنوكءفراسخو

 0 بيطلايدارب د مناعاج |لال-وهو «يقددلالرب صل اوحواعاج | مارحوهو قالطالا ىلع معللازلأ رب زئ#لن |

 لدتحاك هناىلءاديطالال-ضرالا ف امماو اك ىلاعت هلوقو ف ىف كلذو اعط ذا :ساوهو لالا نمصخأ

 وهوقزرمار 1 نأ ىلاةءآلاهد- هرب_ثادقو ه-خهري_د- ثسدسأتلا نكمل اديك انتوكب نأ لمت كلذ

 ١ هدد نمواهقز رهتلا ىلعالا ضرالا ف ةءاد ن مامو باكل !نمانلادوةلزت اقالة زا_بلا لهأ هيلعام

 : امارحوأ ناك الال_-اهقز رسفن لك ه-تئاك أام عجن أىلع لد ةاهتزرلمكتست ى>توةنااسفننا

 نأ ىلع لدنامطكلع سداوّسالان م هيرشدأم لفطلاو هلك انام ماما! قزرب ىلاسعت هللا ناةمالا عاجاو

 7 ىدمالكلا صو هيلع هللا ىصدرط كا رك ذق.-امدعب ( ٌم)ربرهربأ لاق كلما هيف طرتش:القز رلا

 ) ءاعدلاةباحاىذعتقيهدرععر ةسلانأ ىلا ةراشأ هيف ةيسدحم ,ةلأ نال ل- رالةفص (رغساا ل طب ل-رلاركذ)

 / ةوعدو مولظم اهرعد نوم شال تابا تس تاوعد ثالث هجامنباوىذمرتلاودواد بأ ث يدححرصصب هيو

 || ناطوالا نع ةرغلاكوطد سفنلاراسك_:| _:ظم هنالهءاحالا ىلا برق أ هنوكوهدلولدلاولاةوعدور فاسملا
 (ثعشأ) ةداحالا ب ام--أ مظعأ ن هراسك_:الاوفاثلا لمحو

 1 ريغ ىأ (ريسغأ) سأراادعحىأ

 1 انا هل بارصسال كلذ عمو هتةشمو هن انعورثكوم-رهرابز وداه>و لس تاعاطل اقدر _بلوطل هنولرامغلا

 همت

 نمو

5 



 00 هوىأ (لهتحي هناوهلوق) هرهاظابأب امم ىأ(هنمو هلوق) 0

 و هلوقامأو جالا هللاهضد رف هم لعاملوة ىهو لاو :لاتاناورنمىأةريخالاة .اورلاهدرتو هلوكو اضنأ هيلعاض هرنوكب نأ هضرذ نم مزأد 1

 ٠ ءأاهنم ناظئاذهتاهنموىأ (اهنمن طاذهناوهلوق) لد ءانباوبوهاغاهنال رف مالكلا سدأقهنعىب -ة ىرخأ 100 0

 ىوعدودلوة)ادرمأنأهنموىأ(خلا ا اهرمأن او هلوت) كل د5 سدا هنالاطلاو سفن . ىأ عيا: مريغ ةنوك عماببأ ىلءبجو جملا 1
 0 ل 1 ا ا د ا ا ا 1 2 1 تا ٠ ناس 1 اخ 1 هك 1 77 تن1657 17 تدع 10 ا 10 ل تا ات حج

 ىلع ىوت_سانأ عي ءطت_سدالهباو ر فو منلاق « ذءخحافأ هل -ارلا ىلع تنشب ؛نأ عم اطتالارب_ءكاخش

 ةيك-!املاف لكل :ونياوزالةلالدلا قرهاظ هن ع ىحل ىرخأ فو جحلاهللاةضد رقهيلع ىرخأ قوريمد رهظ

 هنابهنع باو هرباوتل مدقفهفل اذنآر ةاافةعاطت_ىالا ارهاطناه-:هو هرهاظهارأن اع هزءتاوعلل

 00 نال وا ال ءةعاطت_ىالا نمموهفملان أم طرعأم ىلع ىي ىدم 1

 نايدرب ' وعقاو اوالاةباطم ساوامممنظاذ- هنارةريخأل اهب و الاطر: ف روفر لاقل هتكردأ ىنءم

 اهرمأن اوهتككو ه رب رقت ف ةرهاط هلع هتراحاو الا -ىلع | ىو هيلعهثلا ىلدهتوكسؤالاو ىوعدد رعاذهأاا
 ملف 2 نأ ترذنكأ ناتل اتا ىرخالل هلوق ل_ءاد, تيإريدنا لاصباو عوطتلا باب نموهاسغا ج هلي

 ف لالا نابدرب و :تلاقامتع هم_ضاقت زك أنبدْلمأ ىلع ناكولتنأرأا تع ىف د لاك اهنع جانأ 2 1

 ىلءمالاف رذنو امال بالا ءرتاللرت هت اشراق اناس در :

 امعهح»رخ لمادإل جات اهنع هبارخاواهنع جرد رم م_هدعاوق ىلعو نيثبدحلا ىف هتةيقح ىلع قابأن د-ءاوق ْ

 و ا ا سر ا دس بابلاٌكلذ نم هنأ ىوءددر#و /

 أ أرااجح عنمنمىلع دري حلا - هفو ربو هريغ تيد لااذهفاموح ىلءبارطضالاو ل ءادبالات الإ[

 ه«#ملعن نعوزاو>ءاهةفا اروهج وةيعفاش !|هءلع ىذلاو كلام نع كحواةلطمريغلا نعج جحلاو ل_-رلا نع ٍ
 ىلامت هللا نارم خل لدن وهنذاب بوضء م ىح نءواع :رطتولر دب ىضوأن عو صول اوردر انت ل ش

 هنالهنجتح هلال رشعمأبأ ءدان-ساف نأرضدالو كلذل ذفن ماو جاحلاو تيما هثالثةد_>اولا هدغأب ةنلا لد 1

 نمهكاق ةمربش نع .ءألوةءال> ر عم“ لسو هيلع هلل ىلص هنأربو هب رح بتكد هلْ ' رثك الا فرعضت عم ا

 ةراحاةهارك ىنعر ووجحلاوهمربش نعم هنن عج لاقال لاقى هذن ن عتجتح أ لاقف ىلخ أ لاق ةمربش

 بحاو ف اهفرمصتا ةر حالا 4 _تايتدحالو .رخآلا دصقن هامأ ايندلا دصق ن م ىلع هل+ ىّفيو جعلل هنفن ناسنالا
 هقحقةهارك الق بودنموأ 6

 #« رشاعلا ثيدحلا#» ا
 رهاطئأ (بيطللاعتهتلانا سوه راع هللا ىلص هللا لو_سرلاق لاق «-:ع ىلا عت هللا ىذرهرب رهىبأ نع ل ا

 اهينيذ راعلاد_نع ءاع الا ل_سموأءانثلا بيطوأ قاطملا لاك !ن ءال_تفصولك و صُئ اعلا نعرمَم ١

 عصن لهثزد_-نابدر وفيظنا اامولثمو ىل_.قلجلاك هيث دلل ةصل ىت_بحلاهث اع»أ نموهف لك ىلعو :

 هدان_سافو ىذ_هرتااه-رخأداو_للا بح داو>ةفاطظنلا بح ىيظن مرطلاب ح بيطهللاناوهوىأ |||
 تادسفملانماصااخىأ ا هاا ل الامل الىأ (اميطالا) لاومالاولاسعالا نم( لمقدال) لاقم 1

 ناكناوهيلعس.ث.القؤدد دعم ارمحلاامأوامتشموأ انلعل ةيسنااب ناك أءا اوسالال-وأ ب هتلاوءاب رلاك اهاك

 اعوهعاطلاهد_صق ىلع باثن هنأانطاب مارحوهوالال_-هنظداعقدصتن منأس اقل امن اندزءالال- أ[

 نال مارا لال ابهقدصا هللا لقب .لااولومقلاى :همقانهحارشلا ضع هيلاطأام عفدلب هنررق ررد

 هءارومأمنوكي نأ مزأه. ..:م لءةولفريغلا كل م هنوك-ل«-ةفرمصتلا ن عون موهو «بفف هرعت قدصت:ا

 ىدَتَقل ا هناذإ ب يطأ ان نأشي 1 اىوخ نم مهفام عماد هولا رمز لح او ههدس نمهسذعارهمم

 ( نيلاعتف - 153))

 اهيكحلاىأ ( هةصآ --- مك

 نءوهلوت) ة.معثملاب ىأ
 داضد (بو-ض»م ج
 نع رحاعىأ ة هموعم

 وا ريكا هسفن كسنلا

 هلوق) هند ا

 ةمدكم نيشد وه( ةمربش

 اهعذلةنو هسوتفم

 ةلموهمءارفةذك اسودحوف

 لف ها هةموودم

 هي رشاعل ا تندد 1(

 (قاطاالامكلا نع هلوذ)

 هقوذ لاك ال ىذلا ىأ

 ىأ(ءانثلابيطوأ هلوق)
 ءانثيالا هيلع ىثيالىذلا

 ريد ابرك ذلاءاذهلاو برط
 لش دد نايدرو هلوق) (|-

 مكب هيفشح (عصد

 هعمل هيدارأن !هنأب

 عونذمة هدورو مدعشلاثلا

 نباءاورْسي د--فىلد
 رعنبانعهريغو ىدع

 بحي ليجهللا نااعوةرم

 ءاذعلا بح ىض» لالا

 تاوهفاظذا| بح فرن

 معلا |مفنوةدصاايدارأ
 اضرأ عونمههيلع لطصملا
 نيروك للا !ن ريملانال

 نم عج هنيباك افيد
 ىيخريش هاربدتةظافملا

 بد نمي هلو: 0

 هلاذفهيلا اهو ثودءلاتاوم نهههّرخت نعهيانكىلاعت هللا هفاظن هراهنلا ف لاق(هفاظنلا

 حاطائمأودسملاودقحلاو لل !نعباقلاهفاظن ءاوهالا همن ا<©و كلرشلا ىنوهديقعلا صولة ن ءةيانك 0 ريغ نمهقاظنلاو صقن لك نع :

 هلوقو لاعالا نم بطال اريسفت(تادسفملانماصلاىأ هلوق) تاداءعلاهسياللر هاظلا ةفاظن حهمشلاو مار هلأ نع سساملاو مطملاةف اظذ

 الا سف :وعقاولا ف امارس دوك هبيقد.هتملا ىلءبائيالهناهرهاط ( هعااطا اء دصق ىلع باشي :هناهلوق)ل ومالا ن مسيطالريسفت الالسوأ



 ا دملانءدع.بىأ طيثبامال دقو عتب دقام_ضرفىلاة مهلا فرمصىأ ( هناف هلوق) مل ة لغم ثازنو ىأ اين ىلع فطع( مذا عمو ةلوق)
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 ا انما« - و لعاملط ىأ (اهدارتقاو هلوق) لوزنلا بيس ن مىأ (هنمناو هلوق) مهنلا حاصص ىفا ذكه ىسهنا او رمال لاثتما ىف دام الا

 1 ناىرئالا ملاملا ضار ةئالا نياسمللر رذلااذهةيارمموعة_.هظعالا ل ههدو (امرح نياسملا ف نيالا مظع أن اعص م نموهلوق)

 ١ عريشلا دور و لءةءايشالالصأ لاقن1لءلدمرخ مرحي هلوقف ل. ةصاخهررض كريثلادم» ١1؟١ رئاكااريك أنمناكناو لتةلا

 ١ 0 ا اا رع ل ل ل
 نءو رظن فور ظملا
 اةاهءر#مد_ءنازأ

 ل. لصالا دانتسالا ناك
 هل>أعراشلانا لمتح

 ه3 صد#تنعت داخل

 هلارحز همرد هبيلع

 اضدأ بتكو ىربو_ت

 انرذ فاك زيد امزح هأوق

 تاهلصأو انوع ضرالا

 لول نيا مرح مافعأ
 هسفن هلءح غار[ هنال كلذ
 هلوقد مسن مومافاعظع

 مظءالاناىلعلدءلام 1

 هلوقو هأ مرملا سفن

 ةيمظعالاهذ_ههد و

 م-ظعأ هنأ هتي_ذق(ملا

 رسفنلا ل: اق نمىت-امرح

 انش لاقو هللا مرح ىلا

 ىنءمهيةفلانبا|تاهشلا

 م-ظءأنمنا ثتيدحلا

 نوك,نأ مزا.الف نيإذملا
 قالطالا ىلع مظءالاره

 نمم-ظعأن وكب ى-
 هلوق) ل-هأتيلفلتاقلا
 ناقاعتي (هلهأ ىف كلذ
 ه_-> ولا لهالاو ىلتءأي

 ىأ (ابارعا اوشرهلوق)

 رث آو هلوق) ةوشردرطعأ
 مكترذو لع

 ىضطتقم ناك ىأ (الا
 برءأ انال كرب ىلا فو رذةدام نع لدمؤ كةرذوام لوب نأ قو رذلات ث.-رهاظاا

 ألأوأ ةتملافوه له لثمهءاو-لئاسلاءوسامهنمناولوزنلاببسددعت نم عنامال هنأ لصاخلاو * نئيمنلاو
 ١ نمريثك هلءفي ناك امءازمسالاو ثيعلاوتنعتأ اهدوىلءهزمتاك امو هريغوأهيلابسن نموونأ لهوراذلا

 || امو باكا !لهأونوكرشملا هلأ س ناك كت نهتااهح و ىلعاو>ارمقاوةب[لاؤس هيف ناكامو مهريغو نيةفاذملا
 ْ لالا نوكي نا ىثذامم ماكاو لالهلا نمريثك نعوأ حو رلاوةعاسلارم اكىلا عت هللاهاغخأ اعالا ّةسناك

 ا ْ لأسن مام ,رح ني سألا ىف نيالا مظعأنا خد منه 2 ماعلك بله جان عزه يفد دثناال اورمل مدس

 | ىل |ىت> اهماعو لثاسملاو رك تامالا نع لو هيل عهللا لص ل سالو هَتلئسملحأنهمرخ مر# لْئةنع

 ا هدنعنيمملا فالك موفلأتا|بارعالا دوؤولالالاؤ سلاف صخربلو هلهأ ىف كلذ عوقو لمق هنعلئاسلا

 ا ةئيدا اية ئس بو هيلع هللا ىل_ددتلا لو سر عمتقأ ناءهمنب ساو لان ع عمو مهم ولقففناعالاخوس .رأ
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 | كآسن نا اني سنأن عو لسو هيلع هللا ىلص ىلا لأ لرحا هاذاان دحأ ناك ةرجملاالا ةلْمسملا نم ىتءنعام
دكن ناكوئث نعل و هياعهتنا ىلصهتنالوسر

ق لفاغلاةيداءلا لهأ نم ل رلاء ىبع نأ انب
 ٠ عهسن نول سيا

 ا ١ ىدمانعمسلوادغودعلاوقالاناو عقر لا عاولساعر عن مط لأ سد ىتحعادرب امارعااوشرممتادجأىورو

 لب رعلات ال ىو رذ ىذام كترذو ىلع كلتك رن رثآوا يف لءفبامو نتذلا نعةفب ذل أسو بصقل اد جذتفأ
 أوعجأ م نموهءح وأ جنملا لع هللا ضرف ىف ءمو عدب ىذام عدوا ذكور هنعءانتغارعشلا الا 0

 عدالا ىلعر وفا | ىذتةءالرمالا نال ىخارما | ىلء هنا مصالاو عرمشا| ل_داير معلا ق ةرمهناو هن ردو ىلع

 || طرشو نتن كاودنسلاهربخأتز وع هتب روفي نولثاقل لاق م نموهناحا نس نعورخأ لسوهيلعهلتا ىلص هنالو
 ءادالل ل قو بوحوأللءق طرشمالسالاور وهجلادنعةبر لا اذكوةعاطت مال اواتافتافياكتلاه وحدو

 امهيفاوفلتتامت نموهفعض ن همخمو هه ن موهنه نار ع نكل ةل-ارلاو دازلابُثندحف ترسفهعاطتسالاو

 ١ جتداوةفاسإ|تدء؛تاوهمزأ, ىثملا ىلع دقن هو دازدو> ولج اح المد! لاؤسلاداتعا نمكلاملاقذ

 نيب وهيب ن مان دنعوهوده.لا ىلءىثاا بحالاولاةف نو رثكالاو يذاشا اهفلاخو افرعاعيطتسم ىعتتت هنأب

 1 ةل-ارلاواقاط مدازلا دو نا الا |اءءط:سم فرعا ىف ىعنال هنا اولاقواةاط هل اوسأ االوردةناوناتل-رمةكم

 | ١ هزل «ىفن جملا عطتسول نءفاضدأ اوفاتآاو فردأ |!ىف مهفالتخا ىلا ىف مهفالتخا لصاف كم ن عدعب نأ

 ا

 هريغباهيطتسم هنو دعب نياوالا نافاضد أ فرعل |! :همهقالتخالامو كلام ىفاثلا مو ىذاشأ ام_ممو تو رك ال |

 1 اغا تقلطأ ثيح ةءاطتسالات ال ءيطةىمري_غلوقب كلامو سلبى كرم لاب ةعاظت_سالا نولوق.و

 . 0١ | ادام ينعش طيرفتإ هللا لوسرأ,اطوهو هيهجتللا ثيدسحو سفنلابهعاطت_سلال فمهذت

 م
 هنافءاضتوأ اردن, هوجو نءهيز رت»ا(عرشلا لدا هلوق ) ة-.ةرظا | ىلهبصن (ةرههلوق) لا فو رذىدامرذو لهه:بتالىأ هلة ةتستال

 بو>وال ل. قهلوق) عو رذلا ستكف كهمدو مدع دم

 هللاهضي رفىأ (تكردأ هلوق) نبا را ةلالدلا فرهاط هلوقدربخأ دتدم( ةيمعثلتاثد دسو هلرق) دنرااكءاضقلاهباعسك
 . ىلثلا ىلعو د_ةعماوهر لأ اذارفاكلل اىن عءاضقال لوألا ىلءؤءاد الللءتد(
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 ويك

 سس سس تس سس سس سجس سس سس سس سم تس سس تست ست مح سس يسم صسسس يأ ||
 نوطلغد ىتمأن هماوقأ نوكمسدر و ولثاسا|بامص ىهو تاطولغالا ن ءيسنل_سو هيلعدتلا ىلد هنادجحأ ا
 اهينوم هد لئاسلارارشتوع.تينيذلاهللادامعرارمش ن سما لاقو ىمأر ارش ماوأ لئ اس لعن مهءاهةذ 1
 لأ مهبأردقلف طيااغملاهناسا ىلع ىقتاأ لءلاةكربهد .عمرح نأ دارأ اذا ىلا تهل |ناىاز والا لاقوش اداءع |||

 اريفاوتفا عن ليقناف عقوأ ولا ْئْث نءاولئس اذا سعكنب ىبأو تبان ند زك ةباصلا لضافأن اكوا عسانلا |||
 الئاسرعنءل ل عت.ملا_علاؤساانوه ركب اوناكو عقت ىى_>|هءداولاقال لة ناو اهينىفينملااهودروأ ||

 اوناكو مهن داوةرق نبذل تااوةرغت الواعيج هللا لمح او مكةعاوىلا هت هلوق ىلا عد ربكحلااذهو نكملاعاأل
 ىلص هنمزب صا قو لدا سملا ة-هأ ركتالاقن هلوةىلا جات ال هنأ لءر رقتاسع وا هوو نيتبآلا هش

 معاو# لسوهءلعدتلا ىلص هتافون نمأ | ذهوهق شم هب ل صباح أ وأ مرت نم نمح ىشخامل ملسو هيلع هللا |[

 راصو هلل كرر دود هطعو هموف لقى اهمايدس نمو ماسقأ ثالث ب املا |ادذ_هىفاو سن |!سانل !نا

 باوهلا فاك تداولة تشاو عقلا .ع تما ىف عسوت نم مونمو ثدحلا لهأ عامت نم مهو هرةفريغ هةف ل اح

 : :داد_هلاوءانكشلاوع اوهالاهدن_ساّمةرغتساو مهم ولق تةرفت ىت> هيلع لاد_لاو هيفةموسلاو ريكو 4ع |

 همذاماذهو م- لاس انلا هود و فرمسوةأهأ.ءملأو ولعلابلطو هملاغملا ةيذب اريثك كلذنرنةدوءاضغلاو

 نع ثعلاىلام_مهاوود وفهءنولماعلاثد د_هل اءاهةفامأو رماك هع :ر شو هع ىلع بلاتادوءالعلا

 ىقئاهدلاو دهزلاوة:-كلالوصأو مار اولال_هلا لثاسمو نيبال اوةبادعلامااكوةن_سلاو نآرقلا ىفاعم

 ىراذلا هاو د) همركو هنعم_ممىلاعت هللا اناء بورغلامال_ءاصال+خالاو بول ةلاءاذص هيفا م ءلذوتو

 قوهرك د مل_سمنكسا ه«ءانتعالاو هظفح ىت,ذيف مالسالا ناكر, ني دلادعاوق نم يظع ث ب دودو (مسمو

 اهيأال اد سو هيلعهللا لص هللا كوسرا طخ هنعىلاعت هللا ىذرةرب رد ىفأ نع هظفاوالّوطم هقرط ضعد

 لاّقذ ارارمالات ىتدتكسف هللا لوسرابماع لك أل -- رلاةذاوجخ جملا كاءىلاءت هللا ضرذدق نانلا
 مكلبقناكنم كل هاغاف كتك رئام فو رذالاقع معطتساا 1و تمحول من تلقو) مسو «,1 ع هللا ىلص هلل اكو سر

 هوعدق منع ةيهاذاو مط _.|ام هنماونافْئ شب ك:رمأ اذاف مهئاسن أ ىلعم-عفالتخاو م-طاؤس ةرثكب

 ن.عرقالاوه لئاسا|ناهل_داحاعحارشل نم عج هيلع ملكت لوالاثيد_عللحراشلاك اذ-هنوكساو |||
 الو هتاضتقا. ك_<الف نارملا ىلعةرم ىلءدازا-:ةرمالا ف فةوتب هنا ف رعضلا لوقلل لياد+ فو لق سداح |||

 هتلطم للاب سلل :_احالهل ل ءقاو كلذ ن ءعرقالا ل أس: لهم د. عوأر اركستلا ىضتةر هةاطم ناك ولذا هعنم
 وأراوظ تلال لاؤسا|نالا:*ال توا ث.د1لا فةلالدالو راركستلا ىضتةال هنأ ححالاو اذك ىلءلو*# ||

 لاة>اىوقي رارك-: هيفد_فقة لجل اواعسه_فلمعت_سدق راركتلا ضتة.ملتاو هنأف طاءتحالل ١

 داحالاز اود لمءادتء> ول منتلقو) مسوهيلعهللا صهلوقفواضدأ ةرثلاهذهنملئاسا ادن عراركمتلا 1

 نماو رثك:الءانعمو خءالاوهو عرشا ادور ول. محلا مدل ل-ياد كنك ربام نو رذو خد الاو هو هل
 هبدارب نأ نكمأ تاو هناق اود ىف امهريسغا تح صناو رهاطام هود _غتىتااعضاوملان علاصفتسالا ا

 دازامو امطق ظفالا نمهموهفمامئأافدد_تاولاةر_لاوهو ظفللا هلع قد_صراع ىفاك نأ دنت راركتلا ||

 ليئارسسا ىنب نعرماك ةقشملاو تنعتلا لصعف باوملارثكرال ا لاو سا ارثكي الو هذع ضرعءيفهيف كوكشم ]ل
 او رثك 1 ىراخملا فات ازئةيآلا كوست ؟ءادمت ناءايشأ نءاولأستالاو:مآنيذلاا ما ىلا«تلاق منهو |

 انهمأهحو ريغ نمءاحو ىتذان تلضنبأ بأ نممهضءب لوقكءاز يساوات :«تلارثساا ل_سوهرل عهّللا ىلهيلع ٠

 ى>ه-و>و رج نابض غوهو جرح سو هياعهللا لص هنأ ةباور فو ماع لك ىفاولاو جملا نعول أساس تازن

 ساذا|ناكوةفاذ_> كونأ لاق بأن «لاةفرخ 1ماقفرال ا ىف كوبأ لاق بأن يأ لاةذ لبر هرلاما ةفربملادعص
 تانك الأس نأ مهاب هن تلزاف همضغ نكس ى د منعر ذتعاو هيتمكر ىلع رعى ذه :ريغأ هلو سقت وهن 177

 !يبخربش ها كنعتاافعانعفعارانرئارسانمصةئالالوسر واينتلسوءيلع

 17 ليفان راما مط يقدنمو 018 زيهضلا ندب ول_تءامسالاى :رخام_ممارحا ىلع بارعالاو رييضأل نيزوضتم نييك نيلعف ا

 في رعتلاف هرحلاخدأو

 مسطوق ىف كاذلام يلع
 ليقلان هلاقلا فرءدام
 فو( ثوعتد هلوق) هأ

 هل ادق)ن وتر. سنا ضع
 ىأءاعالا نم (نومعي

 وأى ح.سعلا ف مهنوعقول

 ىأ ةيمعتملا نهتوم عد

 ةبامعلاق م وعقول

 سانلانأ ل-ءاو هلوق)
 (تاسماااذه ف اووعت |

 لوالا ماسقأ ثالث ىأ
 طر_فملا ىناءلاو طرغملا
 هلوق) طسوتملا ثااثلاو
 ىو (ارارم امنت ىتدح
 (تءحولهلوق)اثالثةباور
 جحلارارك:ةض رفعأ
 فطع (طايتحالأو هلوق)
 رايلسألا قءراسفت
 داّحالازاول ليل د هلوق)
 (م--و هيلعهتلا ىلصدل

 اهري_غوبورلافىأ

 ةلالدلا هحعو جمعا اوهو

 توحولا ىقاعهنا 4م

 ىلع هم دعو من هلوذىلع

 نود اما _هو هنوكس

 ىلا ل .داحلاو داّمالاب

 لمد بو هماع هللا ىلص

 ولوأ ىلا داما هاداق

 ىل_ءانيف2ةتوكسلا

 الا كانا_سرأامودمالا
 ىأ (هرهاط هلوت) هجر

 ناو ىنعملا اذ _هرهاظ

 هريغل عضاوملا كل: تدلك
 هد.فتىذدلاه- ولاريغىأ
 هسحو ملا ضعبفو

 (ىبأنم هلردق) رداظ : :
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 رقبلان سحأ نم تناكو اناوعراص ى-ةضيخلا فهل _هعلا تدشو كلذ ذهب بألا تاموءابأ ل_درلا اظقو لو ىبافهبههامتنا ترانا

 ١ ماشي واثلث ىلصد ماسقأ ةثالث لوللا ةنناكنءالاربك اان اهآر نم لك نم هربت تناكوا#ت روصو اهتس1 ةيهدلا| ىعست تن اك ى>هنع“أو
 .هئلثلك أبو هثلثيفدصت, ٌحىلاعت هلا ءاشاعهعيدس وقوسلا هب أ م فهروظ ىلع ب طتداو ىاطنا عصأ اذافاثلث همأ,سأر دنع سا واثلث
 . اهدربناقدءاو ل -يهمعاو يهاربأهل اعداف قاطنافاذك ة-ضيغقهتلااهءدوتساةل عكثرو كار أ تاامون هعأهل تلاقف ثلث همأ ىطعنو
 مهاربا هلابك يلع مزعأ لاقوارحاصن ىرتاهآرفدضيخا اقافاهدلبنم جر سول عامش نأ كلل .ةعاهيلا ترظناذاممالع :كيلع
 ” ىفلااهبأ تل اقول اعتهتلانذايءرةءأ|تءاكتفاهدو ةد |هقذع ىلع ض قف هندي نيد تماق ىح ى_ست تاءقاف بوقهدو قد“او ل_.هة«أو
 ١ ىتنيكر وأ ليئارسا ىبب هلايةرقملاتااةقاوقنعب اختلاق نكمل اوكالذبىف رمأ7 لكنا ىتذا الا ةؤ كل .اعنوهأ كلذ ناف كرا هندلاو) رابلا

 ا هللاودعهل.ة:سافا همىفلاراسفّك:دلاود كربا لءفل كءمىاطندو هلصأ نمعطقنب نأل .لاترمأو كاف ىقاطنافادبأ ”ىبعردتت تنك م
 ١ ىت> ات هوىداز<_هلع تام ىلاريث نمار وث تذخأذ ىلهأ ىلاتةتثارقملاةاعرن«عارلجرىفا ىذا هيأ لاذ عارةروصف سدلدأ

 ٠ ىلع ىنام_2ت نأ تءأرناف ةكاغا ىسفن ىلع ىذخأ ىفاوه_لعتردقاو لالا دءصرادءذ ىتاح ىذقال تيهذ در طاارطش تةلبذأ

 ! ال كذاِا قدصا اثلنمهتلا ل ءول هنن ىلع لكونو بهذا لاقو ىتذل لفي لفك ةرقب لم نير ةراهرحأ كل يطعأو تومان« ىو ترش

 ١ كل ذكمها هيث كل ذم ىف رمأت لأنا ىتغلا لا ةفاولثم# :مثعكيطءأ انأواملع ى_طجاف تدشن ول .فباهينميت مش نالاقفةل-ارالوداز
 ا ملأ هتدلاوب راما ىتفلاامآتلاقو هيلا تء> رف مهارباهلا فلا اعدؤ ىعارلا باعوهالفلا فهد راهةرقيلاترنو ىلا ىدب نيبرباطراطذأ

 ىدرو هدب نم ىنءزتناة كال مءاح مهارباهلا توعداسإف ادبأ ىلع تر دقام ىتءكر ول هناامأ ىتساتخا هتلاودع سابا هناراط ىذللارئاطل كارب
 ميلاف اهنفذخواهعبف قلطنافلوالابمايقلاو راونلابباطتالا كيل عى ثد وكل لامالربةفكن اهل تا اًمفهمأ ىلا مءاذ-كلماب كراك يلا
 / لاقفاك-!مهيلاهتلاثهءةقوسلاىلا اوم ىلطن افرينان دهثالثانم ناكو فرو مو ىاضر || || /م ريغب عستالو رين اند هثالثي تلاقاوءِبأ

 طرعسأو ريزاندهثالثي لاق

 لاؤ ىدلاواضركماع

 الو ريناندهتسكل كمل اهل
 لاةف كل_:دلاورواشت
 اهنزو ىنةءطعأول ىدفلا
 اضرالا هز ملاسهذ

 00 دجا : ىماضر ىل ءريناندهتساوءءفعحرا هل تلاعفثال زياهرمخأو همأ ىلا اه درفاحأ

 ىئاكلاالاةذاهرم أت_.نا ىلعرين اندةتسنعاهصةنأالثأ ىنت رمأ اهنا ىتفلا لاق فكلمأ ترمأ:_الاةذ كل ىفأةقوساا ىلا هم ىاطناف
 اذاو كري_تطلمدآ ىو روصقل الميت أ,ىذلان ا تااقن كلذاه :ريدشأو همأ ىلإ عد 1 وىفااىبأذاه دمة تتال اوأ ارازي درة ءىبئاكيطعأ

 1 اهم رت_ش:نارعنب ىءومناف رقما اهذه ىكسمأ اط لفك مأ ىلا بهذا كل[ |لاةذ لعففالمأ رقما هذه عمنأ انرمأت| هل لف كانأ
 . هل_:3بيسن اكو هلق نماو ردي ل لماع دعس ل يتق لو ثارسسأ نب فد وىت>اهركسمانامهذ هداج لعل ثارسسا تب نم لةةب لتقل كلذ
 1 تذبل ماع ت2 ناكموض»دلاقو هيربأأ هلتةهتومهيلعلاط ا! هريغه] ثراوال نيكسم معنب ا هلو لاا ريثكن اك هنأ ىدسأ اوءاطعهلاقأك

 هل-جهلتقالف هتمأ صكسنيل هرخأ نب اهلتقمهضعب لاقو هلئاقاهحك_ذتسل او عنب لتقف لاسجلاو نسحلا ف ليئارساىنبفالثمبرضتهل مع
 - بابم-منم طيسلكلابابريشعانث | هلدصتملئارسا ىنءلناك ةمركع لاةونيتب رقنيهاقلأ ل_قو كانههاقلاف ىرخأ هب رقىلاةيررقن#
 1 م-مث«لجر باب ىلعهعضوقهلةجا ملئاَقل !ه]ة3نبر يسن |لاقو هرفناطسلا مصتخافرخآ طمس اب ىلارح و طمس بأن ىلع ل .ةةد> وف
 1 مه لاقن ةرقب جذبه هرم أف هن اعديبط نيم مط هلبأ ارعدب نأ ولأ .و ىمرهىلااواح سانا |ىلع هيتشا الق هيلع هيعدب وهمدوو راثماطد 2 م
 ٠ نأهتلايذوعأىموملاةذةرقد جذي انرمأتو لوتقلارمأن عدل أس ناب زب _بتىأاوز ءان ذأ أاولاقةرةياوحذتنأ كرم, هللا نا
 . كلتمطفصو ىت- نوفصوتساولاز اف لائم قفو ىلع باودجلاب نيلهاملا نم قو نينموم لاب نيئْزب_بللانمىأ نيلهاجلان هندك أ
 . ماقفاهتم ضع لتقل او رضوا ريف مهفالتخأو موبارطضا دش نم ىأ نوم «ةياوداك انواهو < ذخ ىلاءت هبال اق اهو ذواهو ذخاف ةرقملا
 ا 0 ارهاظلا( خا فاخن هلوذ) ىيدش ها ثاريملا هلتاقم ه3 هناكم تامو طقس ٌمنالؤ ىناتقلاةوامد بضم هجا دوأوامحل تقلا

 1 دقو هلوذ) تنعتلا لاى: («_ءل! نم ةموهلوق) لاوئسلاةرثكف ههحووىأ (لاؤساا ةرثكفوهلوذ) لمأ: لف ظفالا نيب زتاءافلاتديز واسأ
 .' هللاه_حرردصلاىالوم ىنربخأو باوحلا لوقا اوكاؤسأ الاقلا ل,ةىرب رحلات اماةمح رمش ف ىزرطملا لاق (لاقو ل,ةنءع راشأ | جن

 امهتوك ىلعاعوتانب واذكن الفلاقو اذك ليق مهو ن هوهلاقو ل.ةن عمل و هيلعهتلا ىل_ص ىلا ىسبنمطوق فلق هنا مز راوخرخن نع

 ١ ةرمك ملامقنمنيذلا كم هأ ) لاق من موكلذ لثم نم هتهأ ىلعل_سو هيلع هللا ىل هفاسخن كالذ ىلءاوهدتف

 : (م- مان ىلع) رجول هفالذ ةرثكي ذةنيح دقة يالذا فالتخخالا مذىف غلب أ هنال مضلاب (موفالتخاومهاث أسم

 لوادئشلاىلعدءعولاو الغابه .اعدعاوت هنال هر ورض رغنمل ثا سالو رياوف الو>ال 5 رم هنمدرفتسأ

 ىرحامك نب دلا ن هو وبوملةلا قرفت سدس هنا فالةخالا ىف «ن-وو هرف فالخلتا ىلع ةريمك هنوك-ا لد هع ردن
 نمهنالاو سلا ةرثك ىو مارح ءا| ىدؤ ما ه..سذ مارح لذو مهرمأ ندو وضع نم موضع أرب" ني> جراوحال

 ىورولاؤسأ اةرثكو لاقو لءةنععراشلا ىسهندقو اضدأ مارحوهوهءلا ضةموتنعتلاب رهشهدر ورضريغ

 بي نج ستاوبمو ساجر درب ا ا "اد يطال سجل لا لح .--

 + نفل بت



 ءافلاض مد ءوأ هلوق) ماهطالاوأ موصلا اوهوالدم هل نال هق هذ ال همقر سعد ىلعر دقاذا هنافةرافكلا ىف هءةرلان ءال ا

 اس ا ا اا ا تا اا هسا لا ادا طك ل 33 سطل ال1152[ 12 211

 ىلع فوت. كالذو دو ولا ىلا ميلا نم «>ارخاو هولءةنال مةطاىأ ( متءطت ةساام هنم) بود: افا |

 طة_سمرحالو عاطة_ساله_ضعبو عاطة_س كلذ ضءب واهوو لعءفأ | ىلعةرد- ةلاكسام.أو طقارم ْ

 0 ع ل الاف فيلكا ا

 قد_صتو لو مد فلو“ لقأ وندءكرو# عموم دك عع 0 الاعمى !طاارمالا 1|

 فيلاكشل اى نأ نمناكت او ءفاصوأ أ دو عتمه هن هنأت ةابالال ام هه الاقد_فر افمووالل قناف 1

 ىمخالام هيف ل_تدب هنال ماكل (عماوج نم لو هيلعهللا ىلصهيتوأ اسمو ةوملا مالسالادعاوقنماذ-هو ||

 اذافا اوهتنافهنعك اهمتاموهودعف لوسرلاىك انآ امو ىلا«ت هلوةموع صخ هأةقفاو اه ,الاب وهن و ماكحالا نم ا

 راس ىلءوأ مهأ اوأ ءوضولا ءاضعأ ضب م*#و أل_سغىلعردقوأةالصوأعو ضووحما طرشوأ ن ندد ١

 ركنا ضعبةلاز اوأ ةحئافاا|ضءبوأ الدباغ نال هرافكلا ف ةقرلان ءال ءراطفل |ضءي ىلءوأ ةروعلا ضي / ١

 هده نمد فدو عو رفلافرر ةءوهأكىرخأ همد_هوةراتءاضةلا بوجو عم هتدابعتدتو نك هملاب أ

 ءانتعانالاعمفد مالةةد ينمو هلل <متضراعت اذاف اصاب اسنهقواد سانا دنانروهشلا قل ا

 مايقلاك ةق-ثمىنداب ب>اولا لرب ىف حو سم نمو ررقتا#ماعأك تاروه ًانأبهتمه_ثأ تام مما عراشلا ؛

 اذاالا رئاك-لااصوصخخو ىب ممهىلع مادقالا ف اس لوم_مملاىلالود-ءااو نام هر طذو هالصا|ضرفىف ا

 ةدسغما يف نافا وطور ضعي لالتخا عمةالصلا هنمو ةدسفملا ىلءاّيماغا هلأ | ىعارت دقوةر ورمضأ |تةقح

 ص 4هلاعرو: اولمفب<كلذعمولاو>الا نك أىلعالا جاني نأن ع ىلا «تهللل ال_>الايلال_الاى 2. ا

 لاَ ةيقملا ف عج ارعوذلا|ذدو هن لس سف م ىل عون رب ليام هذ هلل تم نالزئاج هناف حال مزاد |

 داك م اان سااو عناق كاعد هلو دا ناو ا :دالااذه مم نيتدسفملا ف ضأ ب اكسترا 1

 ريسفت ىلعأ ده مم اغاو فنصملاهلاقماطةذ هيهكلت نانو ةَةهم لا مزح هبوبا اومصلا لب عدالاو خ وس: هليقفا |[

 هناقت ق» هتئااوق

 ١ ىضشالفرك ذي مراتسفت ندوه تلا لدا نم منبا:ةحاوهرهأ كاثتماب هنأق# ىف قدح 91

 كلت تازنف كلذ قطان .أاولاةواهنم مهنعىل اء هللا ىضر ةبادصلا تر حت تازئاإ هذ - هنااا هدوالاف

  1اذ_هقو ممعطَت ةساام هنماون اه ذ ف لاق ص فك هنافهذعى مما فال د لعفىلعهرومأا|فقوتاو

 ْئثف صدر مل هنال رمالانمدشأ ىمهناانأ ثيدحلان ملل تور هناهنعىلا هت هللا ىذردجأن عو هوءنت-اف
| 

 ٠ الااكرترال ىداءملاورحافلاو رام !|أنأمعد «ربلالاعأ موضه لوقا ذه نم ببر قو ةعاطت الابدي ةمرعالاو هزم

 هيف لل نوكس تارا ند قتالاوأ جاذاوت ىلع هندي رأاغاةعاطلا لعق ىلع ىب مها لرب ليضفتو لبق قددصأ|

 ٠ نوكيدقب>اولا رن ناك كادلوة ذاع جتحي ل حن مو همدع بول طاانالءرخ ا لري نمل _فأ هتاذلارواظم

 | ْ عد رفتهحو(اغاف]ر افذهرذو ها لقا اركي || ىذتةيال هنافق ىلا باكرا فال دركوتلا كرتك ارفك

 ١ امهمعلاو *للاةركلا اظماناك ا لسوهيلعهتلا ىلص هزم نع , رداصلا بنل اورمالان أ هامقام ىلع اهدعبام

  1اويناورمأ ىلا ل_ئارمسا ىئاور ةدهصقكلذ ىهاضيف باوملاةرثكهترثك ىفناكوالث مراركمتل انايضتةي له

 را دك 0 دمه بسفت : (ىلءاود د لب تناك : هرم هىأ يذن م اظذللاىذتةمىااورداس لو اوتْدَعتَف 3 ةرقب حط
| 

 اههذاهدادعلءأ هوريثف:دحاوةرقبالااهباغصتماود- ل ىت-فاصوالاةدابزب مويلعهلباد كثف لاؤسأا أ

 قساخع نعمأ (ةرافكلا فش رلان عال هلرق) ديالو ف راكدتلاطةسىأ(خلا طة. مرحالف هلوذ) ةقاطالاةعاطتسالان ال( تقطأىأهلوق)
 نعهلرق ىلع فطع (ة-ا

 (رورضلا تةحاذاألا هلوق) تارومألاب 4) ما نملعأ تاما كا كهاايخأ هلوق) ىف والك اللو دهن «سدأف نكر 1

 جلا ةىلصملا يعارت دقو هلو وهو ىأ ليلحو (عونلااذهوهلوق) )دب زنى أ( ورث هلوق) حسنا ضع. فاك تةة 2 ىأف اقل اودمل هما ءاملاب ا

 ىلا هةقلاف عجأ أر

 نتدسفما ف ذأ ب اكترا

 دسافلاوردتأ ةدعاقلاف
 لاصأابا> ىلع مدقم

 هبلغأال د-ةيحةياك

 (رك ذينارق) لمأ
 فقو_تئاوهلوق)للاىأ
 ىل-عومد_ةمقلع (خلا
 هلرق)حلالاقو هو لولعما

 انش لاك |, رظن ه4 هو

 هنع سنا باكتراذال

 هسفاي رفكلا ىذد“ ةةددق

 ىصاعملا نأ ن-مرمامل

 هلون) ها رفكذاا ددرب

 زاركستلا تاضتق» ليق

 كاؤ_سال ناس( دأانعشم

 1 1 اراوسنو
 ل-هام_معلاؤسااك

 هلو) زوفلانار_ضتقد
 مهسفنأ ىلع اودد-تلد

 نءئلاؤسا ١ اراركست 0 ةرثكد

 (اهبة صو ةرقملا كاح

 ني.كيرانل عدا م طوقك

 ويف ؛كيراغلعدأى هامازأ

 3 نأ اعدا اهنولامانا

 رقيلاثا ى هام ان )نيس

 هنيأ ك2 ك انيلعهناشت

 هلوذ) مسمعكلذ كاعت
 اهدادءل-ء اهو رشف

 ئد سلال اقو (ايهذ

 رشعامنزوباهو رتسشا

 ىفلامهالالاقو ةضيغلا اهب فهل عل تناكو لفطنب اهل لاصلر ل -بئارم ماد ى ناك هنأكلذو مي ظ ءةمكح د: تناكوايهذ تارم

 ىأ نا هل لاةوهزماهآرتشاف لضفايفناكوافلا نيسمةكوملهعان الدرن أهرب نمار تح هيدلاوناراب ن اكوربكي ىد ىننالاهكتعدوتسأ

 لدن زأنكملو ل_هفال تنك امهللاةذنولا ىنطعاو كابأ ظةي اهل لاقذك.طعأو ظقمتسر د ىباوماف هسأر تدق قودنصلا حاتفمو مث
 افلأنب رع كديزأانأولافدقنا|تادعو كايآ ثظةءأنافال 1ةرشع كن طحأ نأ عام اءلاهل لوو همي .ىدىل ةرافنإو فالآ ةرشع



 5 : مارا , زئتوتئأَتلا ن مهيفاسملار 0-0 / ره عئم مهضعب نأ ىنعنةرب رب ره ظفلو أظ ذل ىنمرملعلا قرح ىأ ( لكلا نال هلوذ)

  اورحا (هيبنت) ةيقلالاةصالللا حرش ةيفولاعع 1!قىبودنسا|باهشلا انام عشلاقدحاولائثلاك فاضا عم هنرو ري صا ملعا هر ره

 نيزك وأ ءاحاولاتو ريخالاال راها اءل|ناكناوةرب رد ىبأو رب والا تاتمكى زخأ هلي هقرمملا اوعنق لا فاضل ىلع مالعالا عس
 يك ةي نجلا مالءالاب اصاختللذ سلو هأ ماشه نبا نع سونا :طش لة عوجلاو هنبابفوصوملاتاكناو ركبنب ودك كرم نالف

 اا انهنم ثيحىأ (لاخلاةباعرهسيلعمزلب هابدلوق) ىربوشىوفما اديسلاوه ضرتعم ا ) ضرتعاو هلوق) لاح عشا افالخ هتفر ِ

 ةزملا ادب رعأثيحىأ لصالاو هلوقو ةيلعلا وهو لالا دعا ارذد>اولائشل اك هم معلا ١١5 نش أنصت 1اةروريصلار فن فرصا

 1 افاضم ما علا نملرالا

 | هيلاافاضمىتاثلا ءزملاو

 اارظن ىأ لد زالارظن

 ا.بهئاوهو ةيلعلا لدق

 ىأ (اهمهلو_ة)ناتلك
 وهر( هلك ىفهلوق) اعيج
 قل: هلوق) هرب ر_هونأ

 (تءقواذاةرب ره ىبأ ةظفل
 الاف فاضااعمىأ

 ءاحل .ةاذااك ىأ الم
 (اهناف هلوق) هرب رهودأ

 بزعءتهرب رهه-ظفاوأ

 2 ءلافاضملابا ءاب

 مقل :

 نمنناو لصالال ارافن

 لاعللار_ظن فرصلا

 >3 ني_:ى+ نءأل هلوق)

 بارعالاةبو>نم

 ةوهحنملاسلاانيعارو

 هلوق )لمأت فرصلاع نم

 هبأوض (هسيقلت بدسو

 هل اوق) ىف ال اك هك

 (اهلاو ناك ل-هءقو

 ثيدسح ىوار وهو
 ىف رانلا ةأرما تاخد
 ني هر

 ا هدف رغق هنن ىو («دب برضف هلوق) مم نا ءكااح روس ماا
 1 . ادتس(هك أوءثوهلوق 3 ثتندخلارو. .قلا ةرامز نعمتي هنت  هلوّو ك.:رمأ امو آلا هلوةك (هرذو هلو : 3 ةهنمعأ(منتيهتامهلوق)

 | (هلاةعيرشلاهذه نا هلوق) لا مول هموهاموهو ج راخرمأب لد هعضو وهاذي ماهرال ب طدنأ اذ_هنأ ىنهدوريخرملا مول_موهاسأ هلوقو

 . هعيجدوكر ثا ىأ هو عدؤهب .اور فو( هومنت- اف هلوق) عاملا ىلع ى مكحد حاولا ىلع ى ؟- بأن ن نموهفةمايقلا موهىل هماع مولعه ل عاف بّثأن

 ْ بداولاقابو>و ( (اونافهبك<ةسأامو) ) ك-ةني-هل- هن ع ىس ملأ مدعأ ارك اال ةكااةم-اك ظذلد ااو
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 [||كالاةباعر هيلع مرر هنان ضرع اودد_داولا ماكل اكراص لكما انالم_هريغو نيثدحملا نم 10 اهنَنلا

 ًااراقنهيلافاضا|تارعابر ءتاهنأف ال_:هالعاف تءقواذا هرب رد ظفل ىف لدةد- -اوهلك ىفاعم لصالاو

 ١ ةد_اوة-نحن مام .اعرعنتملانابباحو َى متنا فخ هريظنو لا عأ ل ارظن فرصا! ن 0 :ءولداال

 أ اوةلتساث يح ىل_ىالا الا ا دكا !اهذهرامتثاوهفحلا هيلع ل ءاحلان اكوا ندا نيّدتو-نمال
 ا 15 ىفةرهامو لجأ تنك لاك هنأ 4ء :هرجأ 50 .عنباو أو راما هءيقلت بيسو انساك ريش ك افالةةاهر

 [|تد دوق د“انءاهد اور فوةرب رهابأاملاةفةرهتلقفهذهام ىلا ةذ مو هيلع هللا بص بنل اف آرذ 0

 | بعلي «تاكلءقو لوالاموض»ب حجروةربرهونأ تناف ىكل.ةؤةرهتاقفدد- هامى لع و ى فامامك ره

 ش | :الثو سفن لعهثأ هاو هعمأ قفلت اوهدلاو كالذي هل ىن :51أ1 ل ءقوا ما|ن <« ناكل و ريغصو هواهم

 ١ نعمالسالا ىف هءلدنأ هنأ هنعىدعمأنءاىور (نجرلا دبع ١ هلوقب أت همر ذامف:هملاهلاتاك اهدكأ الوق

 ١ هللا ىل_مهتلالوسر عماهدو-ثو ربي ماع أ ءودلا ( هنعدتلا ىضر رك نا) هباهاذ اق هعمأ سوم

 ْ ناك نمو رادا يح هعمر ودب ناكوهنطب عشب ايضار لعل اف ةسيغرهماتلا ةمزالملا مزال ملسو هم هيلع

 ١ ثندحلاو مله |ىلع صدرح هنأ بو« .ياع هللا ىل_صدتلا لو سر د هش دقو مهنع ىلا هت هللا ىذر ,هبارصلا اظذدحا

 1 بريضؤهتطسق كءادر طسا لاقذءاسنأ نا ىذ_خ أ ىناواري ا هدح ٌكذمته+*ىنا هبا لو راب تاقلاقو

 ١ ىبانو باك نيرام ةئاعامنمرتك أهنعىو رىراطلا لاق دعب أيش تيسناؤ«تمهضفوذ لاق مديفددب

 ناثوأ عبس هتس فول اوم ءو«ئيد1ان كسلزبلو ىناق لمعلا ىلع هدوأر هلْ ءمن رع ملا ىلعر عولمءّتسا

 : اعاو هلل -هأالنالقسء برت, ,هريبقنارشاامو عردقملابن فدو ةن#س نيعب_بو نام نع نيسهنو عستوأ

 : ىل ءامتهاع ف" 1 4 نر يقول رأوثب دحام اوفالآ ةسج هل ىو ردردنج هه« رح [ىناكك لاذ

 ١ هللأل وسر تءعسلا) نيع_سنو هثاعماسمو نيه_سقوةثال-ثب ىراضاادرةناونب ريدعو هس#وةثامثلث

 : ناهلوع ةودلو زبد_:عندو> وملاك ل صد 2 هوو باط خا اذه 0 0 دل سو هم ءاعهللأ ىل_ص

 اعاد (هومذت >افه_ذع])همارقلا موبىف لا هماعه_هد رشا اهد- 0

 | ع.ج كريالا ىسلا ىذعت ةملثتعالذاهوركسملا ىفابدنوما ارملا فام >ه_ذءايتم مادامرب دعت لك ىلَء

 رارتسالاوأ همدعلاح نا وعتساوهه_ةعىب منا ءارقاشم أو فلاذعوأ صاع هنأ هلع قدصالاو هتا.ئزح

 1 ىوقيد5 هيسمعأل اذان أب ه3 ءلر اظزو هب فاكستلا طقس ىتا> عاطت _سدالام كلذ ف سدو همدع ىل-ع

 ١ ةعاطلا فد محي نماريثكدجوب هنا ما ناو هيلع كوعن الفردانا د 5نايدرب « وامتع ف كلا عا طتسال ىد

 ١ هارك الوأةم_ةالاةغاسالر +1 برشو رار_طضالاه-تيملا لك أوك جرن ةمدصدملا كر ىلع ىوقب .الو
/ 
1 
 ا

52 

 ايدنو

 1 . هلوق) فلاذخدو ركملا لءافو ص اعمار لال عا ةفدوركملا سنت < لاذاىأ فلاعوأم ارباب نةحملاذاىأ( صاع هنأ هي !ءقدصالاو هلوق)

 - ئمادةوقل ةيسنلاب ىأردانةيدصعملاىادةوقىأ (اذهنامهلوق) وابفطءى>هل.ةىذلاواذه نيدفرغلار افزا (همدعىلءرارت”الاوأ

 اولمفافةباو رفو (اونافهلوق) هنعايهنم مادام هلوشب ىأ (رخنهلوق) لا ماسنأو هلوقهب جرب اك هسفن فريثكهنأ ى انيالفةعاطلا
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 ىسنملادوسالاعبأت نمم_منمو مهريغلثامقو هذين ىتدك ةومزل اهاوعد همليسم عدأت نموهتمو نانوالا ا

 د_دعستو هزيدااوهكماد_عنمالا ضرالا طمس ىف هيف ىلاعت هللا د. .عر.._دم ربل نءااب اهاناهاوعد ف 0

 وعنامونيدللا ةإمسم لئةر هماعأ اىلاهت هللا عتفذ كانو روص<#دزالا نم عج هيب رعأا ضرأ ن ءاناو ١
 م-طوخدل لةنيح هءاوعدب لو ب لهأ ةقيقملا ف مهو مامالا ىلا اهئادأ بوو واهذرف ركنا نممهمءاك لا |||
 حم“ نهم موةأغباوء"ههد وهلا ءرك ىلع ن هز فةاغملادرفنا 1 ممن مومهملع تةاطافةدرلا لهأراغ ىف ْ
 ىأرباوكرمما ناب ةةباسلاةرظانملامريف تعق ن يذلا مهءالو هو مهوعن«مهءاسز رنأالارع ىنالاه ||
 ىذلاللدلان مهد_ذع مضت |! لد ادي داةءالد عملا نال اديلقتالاداهتحام ملا: ةىلع هقفاوذركب ىفأ 15

 م_هاناهلاتقنا ب زكسلاو توملا مهام سأراساو هضفارلا نمنيدالو هلقالالن ممءزدقو رون هرك ذ
 -معءفيسلاعفربواهبتور وذعمم_ه د: ءتماثه.شدودو عم نيل سن هلوأ هنأو افظوافسعناكأأ|

 ري-يطتلا ن مدحال سداو سو هيلع هنن | ىلصهن صاخ باطن |وهبآلاةقدصمهلا هأنمدخ ىلاعت هلو ىهو ْ ١

 دنرانمم_ممهنأر ما نال_.طملا عضاو مءزلا|اذهو لسو هيلع هللا ىلص هلام قدصتملا ىلعةالصلاو هيك زمنااو 9

 ةباوعلارثك [هةفاوو 5-5-5 2 ولأ ىأ رنبذلام_هءالووفاواكعئارمما اركنأ نه مهنمو 0000 و ىلا هياعدي ٍ

 ةفرذح ىتب ىس ن مهي راحدل سا هنأف مهرزعوودعلابحاولاه_-ندوهللامرك نه مهنمو مم عىلاءدهتلا ىذر ا

 اوعجأ ى_-ةبادصلارمصع ضةنبل م ىلاطلالاقهتيدولأ ةضفارلا ضعب معرب ىذلا ةيف:ملا نيد اهدلرأو ||
 ىبأ ىأرب لئاقكالام با نم مصأ نكمل مهيهس م ماعدر رع فاض < |اسم نمو ىأ ىبسرالدنرملا نأ ىلع
 ىلاطملاة اك نييا_صالاراة كسا اكممناانب اهتأ نءلاق نملو3سارقو هو نب دترملادالوأ ب 50

 ىقاواهأم_مْكراشاوأ ىوخالا هانم ةداراموهماعاءاقي عمد أك زلا ناسا ةدرلاتغيضأ اغاوهل مت: مل عاجالا

 مايصلا كيلع ب ةكوحن ماعامانآرقل|باطناف مهم ل_ع>ه. آلا فهو رك ذامونيدلا قو ة- ضع عم ١

 نينمؤملا نود نم كل ةصااخ كل :لذان هبدجهفوخ كاذب هرقهل حر امو هو ل_سوهيلعدتلا ىلصهب صاخاماو |
 م-هطاومأ ن مذخ هزموتبآلانآرقل|تأرقاذاف س«“ثأ!لولد]ت الصلا مقار ف هتمأمعكالذي هيف هل حرم هد ل تاف |||
 هلوقاذه نمو مل_بو هيلع هللا ىلصهئقي رط كولسةمالا مات هباطخ دئاقو هيف هل *مهدع مامالاف هبآلا هقدصا ْ

 هري_غدارب و بطاخيدق ل دامو عك ابواصوهةريذلاب بطون ةبآلاءاسنلا مةلطاذا ىنلااهيأابىلاعت
 د-ةمباوث لك ذا هلوسروىلاعت هللا هعاطب لا ذي هريغو ريهطتلا ن مهو رك ذامر هنآلا 4ث قتنكنافوغ

 ىفةكربلاونولاب امدواءاعدلاةةدصلاذخآل نس و طق:مريغىأب سو هيلع هللا لص هذمز ف ناكرب له«

 اذهلوقنانال«ءاغبمهئارم ف يكف رذك ةاك زلا ضرذ :راكذ |لاقرال * هل ىلاعت هلا برد -د نأ جحر وهلام
 نمزلا كلذ اهفالذ رفكهراكن اكل ذكوهام لكودر ورم اينيدلا نم ةمولءمتراص هرفاهنافان.نامزأ همسنلاب

 انخمز ىف ةرورماعا ا, نيدلا نم مول عمل اراك اناىلءزمسنلا لاهو ماك>الاب مواو> عممالسالامه ده عبرقل ١

 ناضا.ءىذاةا|كوق نمه-وأ اذ _هوارذكنوكرال ني تملا طال نمومال_مالابدو_هلاس رةنهأأا
 مولتاق ركيابأ نا هلوقن مد _يعب ذك كلذ ىنءمىف هانررقامدب رينأالا نيدترملا مق نمابب وجو ىركسنم
 انام ميلا مهمبس هدر م ىب_بلاو لالا ىلعركب ابأ هتفاوم نمر ع نعرم اسم دوغ #با #« هيبنت# مهرفكب

 هنأرفال_تاوأرناو نيد مزلابارصهدةدعارك_< ؟-وأرمايرمأ اذالداعلاد ملا مامالا ن[ف اس ||
 لهت<و د_ءبهدر ل -ءلدب طةفارهاط ىسلا ىلعو انطأب وارهاظ لالا ىلعهةفاورعناوهتةفاوم مه ريغو ١

 رصعلا ضار ةن انا ىلءءانب هياعرك, بأ عماوعجأ مهناان«ناوددا مح اريغت عاضدأ انطايهيلعاةذاوم تاك هنا |[
 عناهدوالف ه-هلعودم دعىلءالو ىىسلا ىلع عاجاال هنأ ىطرقلا هع ىذلانأىلءعامجالاة رح ىف طرشأا

 ىبسلا ىلء رك, ىبأ عمةباوعلا عاجإ قرح هرلعمزأب هتابر عدا م داريغت |
 سال
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 ىلءعئاشا اوهاك هفرصمضهنو رخآر ادخاو لهل اءزح هثال عاج هبوصو لصالاو ههرح (ةرب رهه أن ع) 1
 رم ومس سس مال ل77>7؟7؟ ““©ب؟©؟©؟©© 7٠ 0ل٠سلتسسا /

 عساتل اثيدملا#
 هرب رهظغت ىأ(هرحهلوت)
 لاياد هيوذت عمو

 هلوق) رهاظوه أك هلباقم

 لصالا ىأ ( لءلاءزج هنال
 نه عزعالرب ره اظفذانأ
 تدنن ار ظن فرصلا
 سدا هنالهرطعلاو ىظفالا
 ملاذا ل_عءرجل الع
 نيضشباضتملا عومج

 نءعنعال للا ءزجو

 فرصأا



 ف:سملان مبرد هلوث)

 ىواناايشلاةرامع(جلا
 فل_سموىراخل ادآو ر

 م امبسمنأ الا نامعالا
 نانءهثند>قرك د

 مالسالا الار ع
 هلةءاوز ىف لاق نكد
 اهةكالا رب ره ىنأن ع
 هةكالا ىرخأةباورفو

 ه< رذ ىلا فاما هيسنق

 هناناور 6 وج رظنلاب

 اريثك نيثرمحلل عقب كلذو

 س راسل ن مالا رك الو

 بلا لاز كاذب و م-منق
 ىذلا-ةساا لطدو

 ىمدهلا 6 راشاا هءلوه

 دعراو قربأو ف اوما ىلع
 يشلاهعدتو ىهتا

 ىأ (ىل اوالاوهو هلَو-ة)

 ف وأهل اوق) نانداهدلا

 ضعب ىأ (اهسضعب

 وهو هلوذ) لاو الا
 ةال_صلا ىأ (ةيناثلا

 ”ضيحلا نمزاهطوة-سل

 وهو ِهْلو-ق) سافنلاو
 ةاكزلا ىأ(ةثلاثلا

 | هفهيجةحرخ نيشلا نمالكن ا مهوأ فيك هظفحو هق.ق2 ةرش عم ىلا هتهللا هجر فنصملا زن مسدختو
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 ا نايبهيفواضدأى دامو هحرش ف هانر رفا عر هظاك اهتاموم ىلع نءدلا دءاوق نم لّشم مظعُت :دوهو

 ةيئاثلاوه واه_-ض»قوأ كوالاو هو لاح لك ىفاكم لك ىلع ض درقوهأم | مهامعش .وءازحأ ناسع النا مضاو

 قايم وح وفاك-ملاري_غىلءاربو-ودارملاو ةلاءلاوهو فاكمريغولو نييمدآلا ضعب ىلع ضرفوهامو

 | ةثالثلا كلت نمديفت_ساومامالاهم:مناوار وفاهحا ارخاايفذ- نكي لنا همزل ف هياواهدا ارخآب ب طاةحلاو هلام
 : ىذلاةرب ره أ ث يد ىلع ةدانز هيفوهانءمىوهامنا-ءالا نمةرءثوأزح هنرك ىف اهتمةدحاو لكب ى دل هن

 !ل/ ارمصعكلذاولعفاذانه,تئ-اعوىلاو:هدوهللاالاهلاالّن أ اود وشد ىتح ساذل|لتاقأ نأ ترمأ اضدأ هادو ر
 || لس هبرخو ملا ىنممصع هئئاالاهلاال لاكن ذ هناالاهلاالأولوةب ىت-هباو ر فواوةالا مطاومأو مهءامد نم
 ١ هاورىذلاسنأ ثيد-ىلعورط,سءمدياع ارك ذمتنأاغارك ذفأرقمدازو اظذالاا زم رباه نع

 || اد نأو هشاالاهلاالنأ اوده_ثد ىتحنيكرشملا ل: اقأ نت رمأو هو اضدأةداب ز هيفرخألا ناك تاو إسم
 || مهزامدانيلءتمرحكلذاولءذاذاف انتالصاولصبن او انت ذاولك أ, ناواذتا.ةاولمقتس نأو هلوسر وهد.ع
 | عطاو موسلارك ذةثال_:لاثيداحالا ف سداو نيمسملا ىلءامم_ياعو نيإسمألامم_طلاوةالا م-طاومأو
 || ذدني-»و امهضرفل.قتناك ةثالثلاهذ_هنالمتعفهدع.ىذلا و قءاسلا لب رب ثتد»ىف اهرك ذعم
 ا ةلتاقملا نمهك-ناءطعرف ثيداحالاهل_هىفامىلاجملاو موصا|مذنيثي هلاك ةيذن مدافت_سف

 اااعو ةرب ره ىلأْتتد--ىف هلوقفنال_تادام_ممالوق:ناكل نا ىل-ع اميلي و_ىدعل اوم يلع

 ||| لوزناذ_مبو هرو رضللاب لبو هيلع هلل ىل_ض هذي دن م لعام عيج نما رب غول :.ذل لهاش هنأفهدتح
 | ةروك ذلاةثال-ثلادع.لاةف كذب حرص لا عت هللا هجر ف :صااتدأرمرمالا مضتب و فاكتلا كلذ
 ]| ةرب رهىبأةباو راك مل_سوهيلع هللا ىلض هيءاحام ع.يم2ناعالا نماذ_ه عم ديال رعنباُتَت دى
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 1 قرامل ةرورضلا بنيد نممول_ءملان مهنركحذامىلءاهمممعت لهو ىو هبت -اعاوذموت و

 ]|| مال سالالو أن اك ةربرهىبأ ثيد_حنأ ة_تدبع نين ارفسن ع ىكحامو لب رب ثددح ىف ناءالاث
 || هيوعلمل لذ هني دءاأنل_بوهياعهتناىلصوورحتاسعأ هن اورنأهد رب ةر>طاوداك زلاو مايصلا اودالصلاض رد لق

 || هبرمؤي لوهو لات ةلايأرومأ مناك هنأ ف خب رص ىنماوه<عهلوقن أ ىلع عسس ةن_برييخ ستف ىفالاةربرهونأ

 ا صن فز صم اهتاسىذلااذ_ه هرعنباشي د»نابقلانمواذهةنسااوكاريفهتماقاو هنن دلل هلوصودعبالا

 ١ لدتساتهيفام_مأ ارفالد+او مهاتت فام رح د عمام مع هللا ىذر رغو ركنابأ غل..لوةاكزلا ىناملاتقىف

 || هنلاالاهلا اللوق ىلع رصصتقا هنأب رعو ةال_-لا ىلعاو_سايقب واوّةح نمةأك زلالاةفىناثلاثيدحلاب ركب وبأ

 | اهدحاي ربعام_مزالتل امهئاوأاهد_و ىنك_:الكل”نابعطقال ىرخالا ةداه_ثااعمىأ اهنولوقد مهو
 || ةعزخ نباةناورو هور كاذذاا.سان ناكوأر فسوأ ضرما ه-مندد عقواس؟ لعد رعبا لعلو عجلان ع
 | هدستع هرعنباثيد>نكيلوأط اهنا ظافملاة علاق ةرعراثيد_2لدتسا ركبابأتا هريغو ههتت ىف

 | قيقدوه:عىلاءتهتلاى ضر ركيجأ ءةلالد مهد ادهمو نيةداسا|سادقلاو طامنتسالا حت ملالاوئث هنم

 ىذلاموم_ءلانأ ىو ةءاعصلانيتهيلعا ناك ةال_صلا كرات لاتةنأ ىف ع ريصلاه_سايقو ه-ط اءئتسا
 صوصخأل ةريثك|هناةفاوم نمل عام عمرعنود صنا ا|ققاوام- هذ هناف سارقلاب صم رعد تا

 || قرعتاةناومو ه-!عىلع ماكل تطس دقو ٍل_هلاوه واوا+أو فاصوالاص أ ىف ركب ونأه_اعزاتمف
 الأ ام-ميضقط سس ايالواذ_ه ةقدنزلاو لالضااوعادئ:ءالاوزيطاب_ثلاناوخالةقرلا قعاوصلا باك
 وبأ فاساو قولا مل ل_بوه_.ءاعمتلا ف_ههنأهريغو يلاطخلا هلآتاك اهلصاحر# طيخامةقوهنافكلذ ف
 نيءناملا ف رعهعزانف عيجلالاتقىلعرك» ولأ مزعفمه-ضمدةاك زلاع_:هو برعلا ضعي دن زاوو دعب ركب
 هداسعنم هءلعناك امهلاداعن مم-مهنودن راامعز رقناكركب ىلإ عم ىلا ن اكو 0 اعامهتم لكل دتسا و

 ا

| 
 ا

 ا
 00 نزولا



 ىا(اهقعالاهلرث) هيلعام ود ولامزتلم هثالثلا لوف. ىث- هلاةنغفك_:الىأ( الوقوامازيل اهلوذ) هيفراق ههربدشأ دشدم (مع وهلوث)
 ىزيزع هأ دوةكىدآق >وأةاكز ع الص كرت ةدرك اهمذهللا قد نعالا ةفوصعم ىش ىنءن نعوأ نمىدععالاولاومالاوءامدلا

 ةقرسااب عطةلاكلاوهالاو لتةلاءصاصةلاكسوفزلا ىأ (اهة<الاةلوق) نتتداهشا!ىأ ( همم |ةناحالا هلود) ريغصلاع مادا رشف

 ةلالدفوذ_< طرشلاباوح نيس, سلا ىف اذكه (ةاكزلااوق آوةال هلا و.هاقأ نا ملوش )ا يفهتنا قد ىأاهة-نهىأ (هذمو هلوق)

 عسجلا عازم وةاكرلانع ةالملاب هلعأ اموبهعاطأ نمثاو نيت داهشلا ىلا الوأ مهو عدن | نعأا ىلا مل_سو
 ا.وبهنا رعاك اهانءمنالني:دايثا اب قطنا ادر عع مصعأاة ديفا ا ذر آلا رهن أ ةءاورو ةياورلا» لهن

 هنال_ةلان أب ىد لاا ةيهنأ معز و ةعتلاوذ لتوقالاو رهاظذمال_ىالاعثا مشب أ نأ مهمالساب كم ومع
 ىطعأ نيد ريم مول لكم ري قاءهيةرظنمعورفلاب رافكا!باط+ ىلعدح نوكيفالهفوام اًرمئااءادتبا

 اوودعكلذاولءذ اذا هللا لوس راد#ناوهللاالاهلاال نا او دو ثد نأ ىل لاق مهأتاقأ اذام ىلع لاق عىلءاةبا ارلا
 عاشتمالاب «_:هواهةمالالاومالاو سوف:ا[ةهداع اهيا ةناحالا در وم لوقا ةدعالا .طاو مأو مهءامد ثم

 درج هءدناك لو هيلع هللا ىلص هنأ لءفةي آلا رصقلا ىف ةباوعلا تءهفاك مال_الا دعب :اكزل وأ ةالصاا نم
 ذ_ةةيحمصمدالف (مالسالا نمالا)م_طاتقنمعنتعملالاوةاك نلااوف آوةال_صلااوماقأ نا ٌعنيتداوثلا
 هللاءرحىتااسفنلال_ةةوأ ناعاد_هبرفكوأ نا ه>اد_هرانز هناب ث دما ف ىملا اذهرسفوهلامالو همد

 ه-يفلاق نه ىلعدرب هدو !مميلعرفاكلا باغ هناك ذادارم سداوام-طاومأ حام لتاةااوىلازلا ناهّتدضقو

 ق<م-فاومأو م-هءامد ىنماووه *!لكلذاولعذ. اذا مما هموهغمنالوال_ىلا كراترفك ىلع ل -ياد
 وهووالصلا كرات فك هلع مزمل هنأ ىلع هدأ اهلءقام فلا اهدءباموألا دهب رك ذمالسالا ن»نالرفك.لا

 كرات فك عب مهلا نم مل-سمثن د> ال هر تاسول فاكتل | ذه جاتحالق اًضأو اددح ف يعض

 راءتءابامأ(و) رهاظلازابتعاب وهاغا ركذاعم_مملع سلام لدتسملا ىلعر وهملاهل نك. ةالسصلا
 علطم اوهذا(هللاىلع) مهرئارسو مهتطاو باس ىأ ( مبا س> )ذا تان ىلا سدأمهرمافرسسا او نطاوملا
 ىرحأ النمو نب.ماتلاءازح ازاح هنا عا ىف صا أ ن كل ذريغو قاغةورفكو ناسعا نم يفام ىلع هدو
 هللاد_:ءفداصب رهاظاا ف صاعبرفن رذاك اأو سأ نه ةرخآلا ىف ناكو نيم. ماك امندلا هيلع

 ضع: نم هتج< نوما اتمام ]ماؤها نوما ظل دخأ كنان دو هيلع هثلا ىلص هنا عص محن مو سكملاب واريخ
 مهنطاوبالو ساذلا بوق نعى شأن أ ترمأ املاقو رئارمسا| ىلوة: هلل اور هاوظلاب كف ن4 لافو ثيدحلا

 موليبساول خف هاك زلا او آوةال_صاااوماقأواومسأ ىأ اونا ناف ىلا هت لاقو ثيدحلا هباق ن ءَتةَعْسالوذ كاقو
 سداو هل دس ىل ال هنالثل | نمةد_او كرت ن منا نمام_مممموفامونبدلا ف ك-: اءدنان ىرخألاا هب. آلا فو
 اهيوحودقتعاناوالصأا كرات لة, كلامو ذاشا!كوقروظدامرمو هيف ن ف ىذلاثثيدعأأ ذاومانا خأب

 نيدبالاو تي داحالا كلت فوةعاطرفكسلاعم عف:.الاك ةيصعمناسعالاعمربضدالهنأ همس رمال ودرب و رماك

 كلام لاقور وول اهلا ب هداموهو ارهاطهءالسا ل ء.ةرفكلارسأو مال _.سال اروظأن منا ىلءاضدأ لواد

 تحت تناكوأ نر ركدناواةلطءهت.وق لو.ةاوعسأ ه-وأة سمت هرفانءاستالو قد دنزلا ةءوأ لق: الدحأو
 مالسالا كالا هلوقادءام( لسمو) هعيجروكذملاهظفلب ( ىراضأاءاو ر)ةلالضا | ىلا ةيعاد تناكوأ فيسا|

 ١ : « - (نيبلاقت) 6 ظ |
 ةرايع(لعسأا ىلعر وهلا هل جنك هلوق) رك ذام ثردالا مووغمثوك الدلع
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 ناملاىل ءىواغ

 قالا هلوق) هنمعتتعملةاك زلال رس ملوةالصا|اووقنملناو مهلاتق نه م.تماذاك نلااونآوةالصا |اوماقأ نا ٌمىَأ هياعهدعبام
 2 ا م سس اي -

 غرفمءانثتسا (مالسالا -
 ة:ئيطتمومدعلاو ماعم هءلعهللا ىل_ ص ىذا ا!هئهاملاذاءمرمأ غن موةاكزالو ةالص لرب ىلءاموم قطن نمش كم نتداهشلاب

 م درفت مهيأ ه«سقث

 ىأ هطرشوهذاءانثسالا
 حابتسنالو مهوامدردهتال

 نميست مهاوم
 مالسالا الا با.سالا

 د_هبانزهنابهلوق) ىحلد
 لتقيفىأ (حلاناصحا

 م-جرلاب نصخملا ىنازلا
 بت. مل نا ديرملال:ةيو

 سفنلا لتاقو فيسااب

 فاكنكمأن اهب لتقاسع

 هلوق) عورفقلا بتك

 ىهىلبب (ادارم سيلو
 درب هوةلود) امهمثروأ

 ليادلاو ( للا لاةن«ىلع
 كرات ر ذك مدع ىل#

 اهمو-و دقتءملاةالصلا

 سو هيلع هللا ىلص هلوق

 نوتك تا اول_صس+

 ءاح ند داسعلا ىل_ءهللا

 هلذدينأ دوعهل ناك نوم

 نومتأب ل نمو ةدنملا

 نادوعهننادن هل سلف
 ءادناو هسعافع ءاش

 همخثو دوا دونأ هاور هبذع

 (خلالادعب رك ذمالسالا قحنال هلوق) ةجرما| حرم نم هأ ةئيشملا ته لغد مل

 نيب مل_سمريخامأو ريكا | هدوملا حرمش مال الا:

 ها هلدالا نيباعج ل-:ةاابو- و نهرفكسلاهمح ونام نيددارم او أ ا ءلغَتلا ىلءوأ ادد ا كرت ىلع لو مرهف ةالصلا كربرفكملا نينو دنعأ

 بجاولاكوهىأ هييشتالو وف /-نئلو دارسرب غبو> ولا نمةوالعلا ظفا همهفأ ف ىلا ىتمعوأ مالالا تع ىلع( ىلاعت هللا ىلع موبا دو هلوق
 ١ هأ القعبحاو م_هدنع باسحلانال هرهأظ ىلءوهف ةلزتمملا دنعامأو ةن-سلا لهأ هياعاماذههدعو بس وأ عوقولا ىةحت ىف هلل اىل
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 . دويسمالىأهلاالهنأ ىلاوثيت وأو رقي ىأاودهش نأىلا ىأهب رالاوأل امم هوهوا ابق[ ةراغاهدهرامنالوسو ها ف رح يد هأوة)

 9 . قاوداورفواد#نأ او دهشدوىأ (ناوهلوق) ىواذم سمن أى م يع اهدوح وة غوت :موراك هعاي ؟؛ساهللا الاى مام

 فراظلا (اهلعفي لاتقل اب هلوق) حلال ئقب لاق نملوقا لو ادو. دا ارملاوأ ىلءىن ءماللاف لتةىلعىأ (لتعل ليل هيفودلر )لا شنالوسر

 . (الا ة>اوااءا اغداوق)اب وحو لتاقموهىأ ةيؤرظ# 0 لاهل ءة.لاغ هلوق) مضاو كلذوامغب ىاعتب ىفاثلاو رمالاب قلعتملوالا
 عما رتنالهلوق) هاك زلاو اةالملا كرت ىلعهلادقبىأ (كال ذهن ىو 11-1 نكلا هلوق)الا ة>اوأأ ءااغامو زل لدقلا لائَمل ا نممْزلن ىأ
 1 57 نأ مصنال (خلا ا ع اًضنأ وهلود) مالسالاب ماكوسالا«هازماال ىأ (لا هنافامدتر ما ىضق هلوق) اهل مزتاهر هذ ىأ (اهب ءو>-وهدا:ءأ

 'اايغ نال هلوقىلء فوط هءوهف:اواس ملا ىضتمد اغا هنالك داع كرت 11 ؟ دعا اانوكد |. ران اللعت

 00 جلارمالا

 ءلسملا ثوكما تاث

 3 ل-:ةىلع الاد

 اومو- ودةيءملا هالصلا

 رارك-:هءلعمزأب لاقالو

 لوالا ل.ءاءتلا نال
 فكاشااو قوطخإل رافذا أت

 رمالاناو موهذاث رظنلاب

 ا ثىفرم (هللالو راد © نأو هللاالا هلا ال نأ او دهثد ى-) لاتقرمغ نم م لو ه1 © هللا ىلص هر دب ىل ءاوط#

 ناك ناواة>- نمةمامومى آلا نأ اذ_دح رصوهعحارفاه_ميف طرتشداهو نيتداهشأ | ىلع ا

 ظ .فاسلا نهري هاهلاو ني ةةحلا بهذ ءوهو فن ملا لاق هل ءادءمناعالا ثه*ىف ٌعءانررقىذلا ىنءملاباداقم

 تافر هاطأطخ دل ةلقلا ل هأن منكبملالاواهي ىلا هت هللا ةفرعمو نياك: لا ةلدأ ملت طارت_ثاوفاآلناو

 ليلدلابةفرعملا طرتشي لو هساحاع ىبدصتل ب ىف :كارلسو هر اع هللا ىلص هنالو ل ه- دوو مزاا ىد دصتا ادار ا

 || (ةالملااريشن ) ىتح(و) ىسوتنا ىطقل لهل اورئاوثلا اهعو مجمع ل صخم وصلا ف ثن داحأ اذوب تر هاظت دقو
 ظ وهواهيوج ول دحاملاريغا ران لّدقل لءل دهيفو هطسد رحماك | ل كارر اهرذر رمان تحولا نع مااتاعأ

 || وأالاغهلتةهلاتق نمر ؤابوحو لئاقموهفاهاعفيمل نا هلعفب لاََملاب رمالا ا.غهنالءالعل ارثكأ هيل ءام
 ا 05 ربهنال كل ذي هنمفوأ للان 1 ارذاكلا ف ناكناو ثددحلا قايسو هل:ةبو>و ليزاو-ىلءلدفالاّمحا

 ظ ارناكلافال- < هدر نمز هتافام مال | دعد دير م! ىضق منهو ىصالارفاكل ا فال اهبوجومداةدعاعم

 ]| هاك زلاءائءاوةالصل | ماقاو نيتداهشا اب طورشم لا :ةلافكفذ يصحو طرمشل | نعم اذه ةباغلا اضرأو ىلدالا
 ظ اكلة ةلاتو+ول.زاولن ىضتغ1الاتفا ادوةالصأ !لءؤىئنا اذانهطو مقدس ءافتناب و ََش : طورشللاو

 ظ اركران نان لتيولامناو مالسالا عار ؛ةيقباهتم نيعنتما|لاتةىفاهائمواهةدعسمىلا (ةاكزلا ونود )ىتح(و)رم
 انه ل:ةلازح لخلاةقالءاهصيلخن :كمأ الاول: ةاايهزعاه صل نم هنت انا هنالذ ءاجهيلاقث ا ولة
 ملام لّقلاب هةبوقعتلفلغف هنهادواغيتسا ن كعمل عزتما اذا هاله الصلا كرات ىف هنالك هيلاةرورضالذاذ دونم <

 مهفرعشل موباغقمهضمب ةباحا لع نال عقوتم مهاد تالا طماعإانا عمنا ىلءاهرثآ (اذان) اك

 العفوأء السلا 0 لا واع (كانارلع) كلهتيارفغؤوضالوافترأ

 ١ طرربامماصعلأو ه5 ىمعم نع هفطلد تعنت م 'ىأ هللا, تىهةعاهن خهوأ اوظةحواوم:م(اوهكع) ةاكزلاو هوا ضم

 انهاهيدب رأوهيلع عيد اوك دارنا مدام لك ىدو ( مهاومأو مهدامدىنم) اهئامثاليس ههنا ةيرقل مفهن

 هد_ٌص نع سم ىلا

 قيلالا انكش هررق
 ىلا هلوق) لكان
 صمد قو 0

 الوا.مةصسم ىأ خشاا

 تأنمما.ع لفغسفت
 نيلوع ذأ ىلع ءايرالا

 وضى ام 1

 ىفاهلثمو هلوق) 5-6

 هيقداوممنيعتت هملا لايق

 هداهشلاذا( مالس الا عئارش 2

 هيلع هللا ىل هلأ سرب

 ناعءازال ةزوذدم سو

 لصخلؤ هيداحام عم مه

 ملام لاعلان فكلأ

 لو موك

 اعوضاونمونو هب ,اورهل
 0 آلا هن تمدح

 نيتداهشلاب ىريششلاهل افك با تااو ماعطلا مدع و سد هكرات نات .> نمهك رن ىلع ل تأ بال موصا نأ

 (اه رثآ هلوق) هلتةزوصف هد راها لاح فام أل تارا ذا أ ل ةيناكزلا ىأا كرات نابةمسفاشاارئاعمىأ (لقنملامغاوهلوق) لعأتيلف
 مهلمذنأ ْك-ثالودهؤ كو 4 الةءوضو ناو تحل ةعوفوماذاتالكلذو نالئأ اه ماةملانا عمناف لة ثيحىأ نايلءاذاىأ

 كلرذغا موألا ىهو هيئاشنالاةم .ى.ءل|ىف لهءتسات يح ىأ كل هللار ةغوحن هلو ةومممم لءفاأى ,ةدغم ىأ (الؤاغتوأ هلوق) ىةحمربغ ذام

 معالاى :ءآلودارا نادال نينناللاه ادت لوقهضعدا علعفلاب ريبعتل اهيفق (خلاناك 0 تارفعاا لوص# الوات

 ريمعتا اهرففسفنالا ءام دلابدار !اومهاومأذخأالوم_مئامدكفسلكالذ )م ماومأومهءامدهلوق) ىواذم هآ تاسللالءق لوقلاذا

 هاك زلاءاي ار ةالصلا ماقاو نيداهشلاب قطن لاىأ (ةثالث !اءالؤد ىلع هلوذ) لاو مالاىإ (ىه و هلوق) لكلا * ضع أي

 مولهءوهام هئال مالم لعق ومملا فق نمررةنامفا :رالو باصات الا لوش ىتدكلذن ءمعأو هأم

 اغلاق ن مهل ةاةماسأ ىلع هريكسن دش ام نمو نيت ةداهشلاب مدلا مدعد ناك مل_وهيلعدتلا ىلص هنا ةرورضلاب
 الوداكزال نا طرتشا نم مالنا لد .ةهءادجأ ىو رل. ةاكزالوةالص مازنلا مال_بالادب رم ىلع اطرشإلو

 مالسالا خم دجأ لاق 1 نءو عوكر ريغ نهد عس نأ ظرتشا ن نمون# ةالصالا سدالذا طرخشا ندودأ يد

 ' واسال قاما 0 مل و اع هن اىلص نكمل ريشو اهاكمالسالا عما ارش رؤد مدسافلا طرشا | ىلع
 | قطنل ادرح لق, ناك ناوهلانافاذا |مد_عهجو و ادج ف يعض ثر دس لا ةاك اا ءاوةالصلا ماقايالا



 هلو سراو هللة عصنل ا نيدلال _ىوهراع هللا ىلص ماا لوةبا,لاةفاقاءءةجرتلا ىف ىراضا!هاوروىأ (اةامءةجرتلا فىراضااوهلوق)
 دقو ملا صيبأ نب ليه سف هقرطر هثأو مة هيوارنال هطرمش ىلء سدا هنال م:هااهد:_.دملامتاو ىفالط#ةاالاق مج هاعونيإسملا ةءالو
 هوسل مهضدد هءدنو هن تحال نيهمنبالاقو هر تأ توا هنزحىأ هندد وا ثرداحالا نمارمثك ىبسهناضاوملا<:ءه رك ذاهمف ىت.دملانسالاق
 هنعىوروة.درالاول سك هءالاهل جرخ أ دقو بررغتلا فاك |ةءاءةوانؤرةمهل جرخد ةفالاوا درةنمىأى راذااهلج رخل منهو ظفحلا

 ها راددخالا لو .ةمهب سأب ال تدث ىدنعوه ىدعن |لاقو هثب دسٍب تكد عاحونأ لاقو ةةديعنناو ىروثل او ىراصتالا ىح وكلام .

 نماثا|ثندملا : : : ١

 ىقارعلالاق عوفرملا ك- ء؟- كل ذات !لوقناك اذ هو رخ آد رانوححالنو دبى مهناثي-نمةءاوصلاىأ (مهالهلوق) ٠

 رثك الالوةودو عصا ىلع « رصعايهلافىتلادم» ولوعذرلا.ى-انرمآوك « وأةنسا| نمىاهكصلالوق حاطصملا ةيفلأ .

 هركذ هصنام ىواذملا سيشأ| لاف( ءيظعتو هلاميخغت هلوق) رخ | عيان ال فاصل  هلرمآل وك, تأ ىأ (كلذ لمت>ا جداا هلاقاذاو هلوق)

 رمال فر رعتل امصأو لاق لةءلا ١١١  هداهشىلءل.وعت اوأ نيرعتا| ىوعد عرصتلا نعلو دلو دداق ىفامرك-||لاقو عج /

 لعفالبلاطلا لوقا | هنا

 لاَتدقو ها ايزاحاملط
 هج درك دام نيب, ةافانمال
 نال ىنامزكاا هلاقامو

 فلل م>ازنتالتاكذلا

 هز.ءتاثتدحلاق لعافلا

 امس أ. القرط نهر عنب اكممرب-غنعءدر وو هطرش ىلع سدل نه هءاور ف نال ةءلعت ىراعأ|ه«_د رحأو ا

 ن_.كارباستالىنهموةدئاف مزطأ هنكااظفازح وأ ناو ثردالااذ_هُم ه«ذعفاءت هللا ىذردرب ره ىناكو

 ام.حنيدلار ومأ ىلع لمتشا هنال هناك او ىهو هنمدلكت حم لد هتحن ةلةاذاعو رقرالوصأ ةءلرشأ اماكحأو

 مجدقف هلعصنل !قهسا اانرشأ ام تمني ام ىلعه_:مضت اع لبعو ه:نمآ اذاناداق:ءاوالعواعرنوال_صأ

 مالسالاع د ر هنا لاق نهىلءدربا ذهب وئث نم تاّعك-١| ىفا:طرفام اهرساب ةع:رمشلا

 انرمأ ىباصأ الوق ىفلامتحالا هيف تأ. لمن ءو ىلاععت هللا الا هرهأ» نمل -..و «,ل ءهلل |ىلص تبتر قوق سدا

 1 ميظعتلاو يخفتالو

 خسفاا ضعيفو (لياق
 س.ئرودلاو ولءموةفيل ودق نم مل_سو هيلعهتلا لص ىننااريغهيلارمألاةفاضا نك نمهقوذنال انءهنوأ

 هلا لص بتلاوه ىهانلاوأ رمآلا ناك اذاالا كلذ ىاطرال هنا اصل !لاحن هرهاظظلا ناكو اذه دهب نكمل
 لعاسفل! ف ةدول وهراعهتنا ىلص ىيذلاانامنوأ ان رمأ لاق هن اكو ع ونرما كحل نأ جمالا ناك ل_لوهيلع
 رمأآف ل_مالانالنابىأ (نأ) ام.خفتوهلا عظعترمآلانو كذنالو اذكر رمأ م_طوق نءاوظعتا ند
 نودم-من«ناثوالاةد_.عىأ (سانلا|لتاقأ) ل.اقريدنا ل ترمارللا فرحا مناث نيلوعفا ىدعتب نأ
 هلاقنيتداهثا باور قب ىد فءساام_منع مؤربالو نومة. ْحهلاالاهلاال نولوةد م نال باك! !ىل#هأ
 م-هيدارملاهر-عنباةباو رىلءامأ هللاالا هلال ىلءادراصةةالرن ردبأ ةباو رف ءىحاشت ا هنكمل ىباطشلتا

 ليلة رينا كترماكو
 صأةيد5 ه-قنالىأ

 هسفس فاثلا كوعف | ىلا
 لاةرالو لّوالالوع_ءملآك
 هنالرادلا فذ ىلءهنا
 نأريغفف هكدد درطدال

 رهظاذوبو ىونأو
 ثيدسحلا نيسقر_فلا

 اخ:انأعمنملال_دتلامغاو تؤرعا 1 م_دوىباطخلاهلاق اذه ساسنلا حارشلا نم عج صيصخقف
 ملسو« لع هللا ىلص هنأ درب ل هنالاعاج امه ةماع سوه.لءهلئا ىلصءّءااسر وىرهوملا هلاقأك مهلمثي دق سانلا

 مهريغو نيمسن نط م_مه«تاعاج ناءاحىذلا اغاو سنالاب كلذ ل هذاكد.-وتال ملا عادم خم اعون لتاق

 نهثددم+لان ان لاعملاو

 ىلارعأ هب دعت ىهو ريثكسا|
 نالراجلابفائاالوعسفلا ل اححتتح تك 0 ا
 ةهد_ءىأ هلوق) سانلاةلئاقتعت رمأآى أ(ساستل!لتاقأ هلوق) اهياعل_ادلاراملا ف د2 درطد واتاصوناثب د لا ف فاثلالوعغاا

 اظفذانهفادبىذلاو باكا ل هأ نودنانوالاة دمع سانا اب دارأ نيحراثاارثك أىرطل لاق لالملاةرامع (باّكء!!لدأنودنانوالا
 نولوتب بالا ل_هأىأ (مهنالهلوق )ىرب وش ىسمتنااءيج وكلا هللا لو رفا سانا أ ىلاعت هلوق فاك فارغ الاو موم»لا سانا
 اضدأمهاتق,هيلاراشاا مالا اذهدمس تاك مهتما .قنوكر نأ لمتعومهضء:لاقةب زل لومتب مهنعلاَةلا طوةساو ليقملا هقاالاهلاال
 ىلءاهراصتقال هأوق) ع.ارياف ىراسلا تف نمذوخأءاذهرهوكو ثرد لا | ذه اضعان هب زملا لو .ةنوك, نأ لمت #ىأ ىريشش سونا
 ثالذعمو هللا الا هلاال نولرة, باتكملا ل-هأ نال كالذو باك لهأ ىت-راغكلاعيج سذالا ن«سانلاب دارا نوك.الف ىأ (هتاالاهلاال
 ةالصاا ومرة. و هللاالا هلال اولوةد ىت> هلوق ناك كلذ مومدار ا تاكولف اك زل اءادأ كرتوة الما كرتو ةلاسرلاب ده داهشا | كرت ىلء نوملتاست»
 هأوق) ا متولوم.ال مهنالا ,ياعنولت اب مهمانناثوالاة دمع فال_ا ماع نوم: اة: ف رك.ةهللا الا هلاال نولو.ةب باكل ل_دأ ن ابا ضرخ_«هلا

 هآرذ) نيام ةاكزلاوأةال_ىل اوكرات ىأ (اوناك ناوهلوق) جلا ةال_هلاوكراتو باتكلالهأ ىتسىأرافك! عرج ساسنلا ىأ (موبدارأف
 لفةثالقمطهرعن اهب اور ىلءالةربر هيأ ةءاور ىلءالا» حمال هنأ نمىأ( تفرعا هلوق] مهودربأدتم (صرصخأ



 طاتلاو هلوة) شرءا أى

 هدأ مهدعن نو نيعدانلا نع ةرخأ:1ا

 نيبو ىطوراحاذا ه2
 الو همامالا ه] تدعم

 جاهلا حرش ها زوح

 مههالعاو هلوق] براعخال
 اعىأ (هفءاول_ةغام

 اذهو ءةعاولفغمموغاب

 اكراب لا م-هغل.. لوأ لاق
 هلوق) حاصصلا ذل ىف

 ناب( نيطسملا قوة نم
 مقرلاب (ءاملعلاو هلوق) ا

 ءافاذنا هلو ىل_ء افطع
 مهنيماسا هع نأىن.د
 ءاملعلاو مهباونو ءاقلدلا
 م-مماونوءاغلخاإ هصطخأاو

 هرهصتلاو لا مممءاط ندع

 هوورام لو 3 ىنءءءاها هال

 رلاب (ءانولاو هلوق) حلا
 نم اووكو 3 ىلء اذطع

 بح اناناس قوسقألا
 نم مدؤ( م- مءاعؤ هلوق)

 ريسغ مهوأرمن 0

 ءاملعلاو م-_ماونوءافلخنا
 أد.فىواسنملا خرشا لاق

 هماظنع دس زهملا هاك تايون عدا صل هناتكب ىنثو هةيقسهلنبدلا تال هتئابالؤأ
افلخم_هنذلا رمالاىلوانع.درو ههثارش ع4 ل_ههفملا هم اكد أ ىلع فقوملا هزيدىلا ىداهلا هلو سر وهو ةءترلاف همالاك ولدنا« ثلثو

 5 ء

 ١ خيشا!بةكممحتلابس+ ٌمهلوقو ها مهلالقتساالةممالل عابتالاك مهنال ممماعىماللار ركدلو ممعتلاب سن ٌحمهتنسب نوتات !ءاببنالا
 : ذارم نمادع نهةماعل ب دارلانأ نهرمام عمور ظنا 2 قبنمدصصنلا ارك ذ صان! ىلء مام !فطع ن ممم ءاعز هلوق ىربوثلا

( رك_ذملان ع ميهنتو فور ءملاب مهرعأو هلوق) ل هأيلفرباغا|فطع نم وك 4-اه
 5 عرشااتايداونم_هرمأىأ اها #ىفةررقملاهطور شب

 ١ حرش دا هعر# لعافلاىربامالاركتيالو مقاولارك_:لاةد_ةم نم مظءأة د_.فمهريغوأ هلاموأ هسفن ىلع ف ملاذا تامر نع موتو

 م فهر رةااهطورشباهصن قد صركذم نع ىسونوةةدص فو ردع رمأو هذ هلوق بةءنبرشعلاو سماها حرش ف حراشلاه را معو جنا

 0 وأهد .اماهتئازا ىلءرد ةيناوءؤال تاك رااح ذداقدعا ل عافلا نمله: تأوأ هع رو أ نودع و ىلع امم نوك نأ امو هق-غأ |

 1 : 2 هلاموأ هسفنوف ىف هلررض قولو أ هيلع ةد فم بترت سناب هناسلب

 سوار شدنلاوف الا ىف فاد ءوارسأر يد سفث(انطأ.و أرهاط هلوق) سا: ىأ( اهميلعث ىف ف
 - ىتذنب رئاح وأ نيا داعاوناكءاوس ىأاهوءلط نام- يل اةاك زلاىأ (ةذد_صلاءادأو هلوق) ىماعم ا ريغ ىف مهرمأ لاثتماىأ ( ىلا قذاونا ف
 ,  زاكرلاو ضرءااود_ةزلا ىهوةئطاءاالاوهالاامأ,تد_:اوتءانلاو مذلاوهو رهاط لام نع تناكثا اذ_هوموا|اهعقد موا هوءاط

 " ها رطفلا:اكز نطاملا لا اةاكزباوقط أو ىلا اهعذداالاواهدأ هل لو قب نأ «_.لمف ىك زبالكلالانأ مل_عاذاالا|متاكز ماطماملال سدلف
 ةنطاماالاو مالا نعت ناكرأ ةرهاظا |لاومالا نع تناكءاو-مهادو طعاىضفالان ا نيل داعاون كوادر ءاطد وأ ىأ (نيل داعاون اكوأ هلوق)

 أ نعبا#« وىأ اعاجارثالا مامالا ىلع جج و ردنا مر ل_بم حرش ىفلاق(اوراح او مهيلعج وردا لرو هلوق) نب را اةالولا فالذي

 . ةقيطلاعاسجا دارا نابا هو وكلما دمعىلء هذع هلل |ىذر صاعلا نب و ر عنب دءسو هب وام نب دن زب ىلع هذعهتلا ىذر نيساا عج و رس

بال هنأ هنم لع نم ىل ءولومال لاهل بدن |
 3 هاوس هز عم صخت ىف هل سداو منع هنادر غنم (ل_.مهاور) در

 لحب بحب س__ ل ببي ص ب يب بيبي ببي مساس سال

 : جوراناز وفة مامألا ىلة بلغت نمنيب مهضعب قرفو جملا ىلع هدي شاح ف ىدايز 1|

 هيلا. مم اسمة سائا| بغرب وه-لع ض<وكلذع- جىلاوعدي وهال آهيف عمتجتمل مادام هرب فتق

 هذبدةرمصتو هيهنوهرمأ فهةعاطو هءاحام عم ناسءالاو هم أسر قد دصتد (مل-و «.لء هللا لص هلوسرأو

 ْ مم ١ قنواهههدتو اهرمشت هتاسءأرح اوهريقوتو هةح ماظ عاومأل و نءةالاومزهاداعنهفاد!ءمواترمو 55

 اهميلعت ف فطاتلاراممااءاعدلاو مَ ريغب ايف ضودتا نع كاسهالاو امناهمىفهَءفَتلاواهءوللعراشتناو اهنع

 | هلآ هوا تءارقدنعهناد” اب بدأت اواهيلا مهماستن!| ثري نهاواهأ لال_- اواهال»اواهماظءارايط و

 اذطا واره' طظاناعوارمسكالذءمج ىلا ءاعدلاو هتءاع# نماددأ صةةناوأ هتاس ق عاتب !نهدينا#وهب اهسأو

 1 تاقدصا |ءاداو مه«مداهجلاومهفلةةالصلاك ىلا ىقاوب اعف م,مءاطب م ماولوءافلهنا مدر( نيملسملا ةغالو)

 1 وأ هنعاول_ةغاسعمههال_عاو فطاو قؤرينك.] هزه اومو همكحصج سووم اك-أوهللاب م_هريك ذنو هل

 : ١ ءاماعا و ماع بذاك اءانثاامتارغا مدعوم- يعاطل ساخا ابولقفا أةونياسملا قوةحنم مهغلمي

 3 اهيلع مت اعاو مهأسيت دو مرح ارمأ مهمل اها مهداشراب ( مّجماعو) نيةفولا ىلع فالى اقوقللان م

 ممهنو فورعءااب مدرعأو ميل !عفانملاب اجو مهن ءراضماعفدر مهتالخدا_سو مهت اروءرتسو لءغا اولوقااب

 5 مهشَع كريو هندلاهظءوملاب مهدهعتو مهريغصةجرو مهريكر يونراهل<ىةررقملاهطو رش ركذملا نع

 3 م-عااومأ نع بذدلاو رشا |نم هسفنأ هركدام مهله ركن و ريما نم هسة بهام م_طبخع ناو مدد بدو

 || هللا ىذر حلاصا!فاسا اه_ءلعن اك ءءادتقا هكدا ارب ف: ىف همام عم < ىلا ىلءمهثحو مهضارعأو

 || همست اودارأ اذا ف سلا ناكوتا ذي لاسر. وهاس: دب ترم نا ىلا :عصنا | هب تغلب نم مهم لد مهنع كاست

 1: ١ هخنواشأف سشانلاَس و رىلع هظعو ن موهعصن ىبيفارساخأ ظوو نم مه_ضمهدلاق ىتءارسهوظعو دأ

 2 هلاموحنوأ ه-ىفن قهلر رضفول نم نهأ.نأ هيمستب امودو طرش مناهانركذ تل |اهماسقأ نم لعباك

 نمو هلعم.دالهنأ لءناو ركنا نءىسمنااو فورءالاب رمالا بوو نم هباود رمال هصدن لو ب معز ال

 000 هحرخأو

2 

5 0 



 نبدا ناك ناو نبدلا لكت ا عج: عسنلا فذ_ءلاءملادب رأا-1هناىنعب (ىزاعرصملاف هلوق) مدرد ثالث هنز وناكوة_ضفنمدأن اماما

 رذ:متنأاغ'ىلا هت هلوتوحن ىلاثلاود-اوهلا هللا اءاو لوالافاص رص كوكنهرأت راقلط هنوكو ران هناك ايزا# نوكيةراتو ايقيقح

 ىأ (لوالال  ,ةوهلوق) ىرب وش ها كالذريغو ةءادّكاوةراشلا نم ىصكت المل و هيملعهللا لص هتافصقالاو نمؤدال نة .سنااب ىأ

 ءاوصدخأا

 لمعااولوقلا هل تصدت نمةءفصتااوصالءالاهغاىهر هم ىلا لاو رد_كم مدأ لوالال .قو حصن

 نهوأ هعمش نمل 20 اصياخعر سس !نمعل او -ةمعصاخا اص,اختاومش هتيفص للعلا تيه و هتسادتأ

 اه.فعصاتلا ل_هفاوهمش طايل اجصانلاو طراناحاص:|اودربالا ةددخلاو:طاراناوهوذونلا 3 حملا

 ه«:صذ ن«ممفأ هلت صدنو هلاخو بوما قرخ نمهمضاوةربالا د5 ع. .ثرلو حو هناا حالص نهءارهب

 اهاففاهزاحو عمةماكلاهذ_هتناك مم نمو هتطصمراثراو م ودنلل شغاانمىأرلا صال ا اعرشو

 ىريدلنحال_ هاا ةلك نءواممهعجأ ب رعلا مالك ىف سدا هلحوهذللري هلت اةزارساهانعمو_هماحةلك
 عقب اك لمعلا ىلع عقينيدلات ا ىلعو امال_.اواذيد ىمست ةوصنل | نا ىلع ةل_جلاهد_هتا دوهرح الاوان دلا

 عماساا ىلا ه.ةاءامم-عقلكد تاحلا هانا ىلا ةراشا هرف (نا) ةعصنلا نيعماىلاريشءم(ان!3) لوقلا ىلع
 ةلدوكوأ نمهمجهاذاام هسفن ف عقوأ نوكيف لاذ :حه-_ىفن قوشتاهلأس ىت-نارملا ىفهل دزبالف
 عمد هفصوو هناقدقداحلالا كرو «>ءكت رشا ىو هيناعالاب (ش) بو هيلع هللا ىل_ص(لاق)

 بذحو ه-ةعاطد مارقل او فاصوالا نمهيفلاك الامو صئاقذأ | عج نع هج و الداو لكل ١تافد

 هطغاس»نع دعدلأو هبا ة.غرلاو هاصعنهءاداءمر ه-عاطأنههال اوءو هدف ضعمأ اربحلاو هةيصع#

 صن لكن ء(لحوزء)هللهيؤ صالخالاو «م.لعتو كل ذ ميج ىلا ءاعدلاو | ةهرك-دو «: عنب فارخعال و

 الاوهسفن هعصن فدمعلا ىلا ةعجار فاصوالاه لهةةرقو هتباعوهاصقأ ىاطملا لاككا | ف عا اب سدل فدوو

 ىلا هبا ةم<هراثراب حصانا ديا ع5 د_ثىه كلذ نم ةمدحاولا ةرعصنأ | م نيعق نا عصن نع ىنغىلاعتو ف
 هكر 8 ميف فاض هدرغ» هك و) كلذاد_ءامةلفاذااو موحام ع_.ج هما: اوضرتقا امعبج هل ءقن

 م-ممد_>ارد_ةءالو ىناحلا ملاك نمئث همثدال ناين آرقل ازمع ولد زنتوهدنع ن «امناب نهود ناب ةلزخملا
 هيلع قفتاامهل ب<ا-1ةناعرواربدتواعوش هتوالت ى-هولت. ناب و4 _:هةروسرمهقأ ىل-ثءنايتالا ىلع

 هلاثمأ مهفتيو هماكسأ عمفقب وهيفام عسي.<قدصدو نيغاطلا نءطو نيؤرح لب وأن هن عبد وغارقل ١

 كلذو و هل< وهرهاظود دةموهةلطموهذو سهو هض“ انو «-كرصخو هموع نع عب وا هرم همول ءو

 ام هرهاط ءمدوباسع هيزنتلاعم ه-وباشتع نمو همكدع لمعو هئاعقركشتو هظعاوع ىناهدو

 ضو ن عل سء واريتك اولع نود_-اهاوذو ا ظا|كوةءاسع ىلاسمت هلاك ىلءو هلال الد مظمب ىراال

 ام حش ا تس ما ل “٠-319٠ قل ا 63 77 تح فس هت ع 13-31 7 02221 ٠ 167 0ك ت11 ل 1331: د 1-2336: فلانه ف 173

 سن تألذ ف الذ هللا كل اميرطخخام لكوهمأ |جاة<ريغودو ناكم ىلا هحاتد#و وغوهرهريقثو بروهود..عو

 اههئدبةلمومعاحو فن داصقتر وسكم كوي ) طرلناحاصخلاو هلوق) ةيلصأ ةي2 رمصتةراعتساوهف (حلااومش هلوذ) ردصم م 2

 هلوق) ماالانثيدملا
 ىعد (ةلحلاهد_هتادو

 هارودز مدنا نيدلا هلوك

 بوسخء(نءعاسلأرمشعم

 هلوق) صاستخالا ىلع

 مدع ىفىأ (لا ةراشا هيف

 هلاع هلل | ىلص ىنلان ام

 ذل نوكت نمل سو

 ةلدولوأ نم :_عصنلا

 هلوق) م_هاؤس لبق ىأ
 ىأ(هسفن ىفيقرأثوكيف

 باطاادعب لصاملان ال

 بعتالب قاسنانمزعأ
 (خلا هين اعالا ىندعهلوق)
 هني مدخل ىعم ناىأ
 جلاب ناءالا ل--وزع
 5 داملالا كرو هلو

 قل_ةد ناب ( هتافص

 قالواهتم سدلام هنافص
 فقول هيدرب ملام هثاسد*أ

 ىضاخلاك هازعم د ناو

 رأت هسيلأ ساينتالو

 0 كل ىلع هدئدعَتق

 سَ هنأف«_لعو هام

 فالئاهاك ءاسشالاو
 هث د<#العو ل> يرانا

 وهو ةهلداحو مدقودو

 ربدقو-هو ةهرحاعو ماع

 لخدأ دةذهةلخ نم ئه

 لدعو هزعداح ىأ هللا نيد دولا حام اةرامعر ىوانم ها اهم غدقن هياعو هام تاقول اىلا أش فاضأ ن هوهل حصن. لو هنافص ىف شغل

 لعاف ْ ءاعجنوكدنأز و وهاضربالو هططددام عمي ىأ لو هم مءا طم م_ج (هطخاسد أو هأ مرا ف لطظىأ ل + رلادخأو

 لئلا ىهتأ ىأ هتءاعوهاسقأ هلوقو فصول ةفص(زخلا غل اب سدا هلوق ) لك قاعتم ( لا صةن لك نءهلوق) ىرب وش ىلا ءت هططسدام عج ىأ
 تآىأ (خلا ن مؤينأ ىنءءهلرق)قاناك «ةلعاميفاه رك ديلى رادهأ| نافل بأ ّمبأو ردرفنا ام ةظفلل هدد ( هناكءاو هلوق) هتباغو قاطالا
 ءاوتسالاودءااوه>ولاك نآرقلا هءاثةمرهاطىأ (هرداظهمدوناع ه زغتلا عم هلوق) لاا مادمسلا نمد نأ اهانعمىلاعت هءتكا هوصنلا
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  قىريدرشلاعشلا لاق(حلالاحدلاوةدا ملا ةسقراو هاء هلا لص ىنلرك ذو هلو قا ءزار هنن أكن يحههالسأ لبث( هرق دمعتي ناك هلوق)
 ىدا سو هيلع هللا فصلا نأ هيفواضدأ ل..ههاورهيلاةراشالاترمىذلا ةدا سلات ر دحو هصنام شر دما اذه ىلع ماكت زاده هسرمش

 لام هالصمناسنا لك مزل ل لاتذ ل هذفن وهو ربنا ىلع ساد هنالد سو هيلع دثلا ىله هللا لوسر ىذتو سانا ارم >-اإفةءماحةالص' |

 ءاذائارمسنال_بر ناك ىرادلا عت نال ك.ةءج نك وةسيهرلالو:.غرا ك:«جامتناو فا لاقل أ هلو سروهلا اولاق كة عجحاا نوردتأ
 ةيرهاا نعازارخاةريمكىأ هن رحم ةدءفد فب كر هنا ىنثد لاحرلا مسملا نع هن -: دسأ تنك ىذلا ىقءاواثب ل ىنثددو ءاقع داق

 سعشلا برغم ث حاولا اول أ ىأرعا| ىةريزحىلاةزمهابانأةرأ عرهأ | ىقارهشج وملا موب بءافماذ و من نءالحر نيثال# عما هرغصأ

 ع-جلاو نودئاوحءاضقا ةئيفسأ |تزاكوا يف فره ةمدذلاك ريبك_ا|عمدوك_تةريغص ةئيفس ىهوءارلا عب ة:.فساابرقأ ىلااوسلذل

 [ممبرقامواهت انرخأ ::يف لأ برقا دارملا ل و سا. ةل|فالخ نك عكوهو برقأ اذ هءاجو اهكفوءاراارسك, براقد د>اولاو براوق
 انآ تلاقتنأام كل.واولاةفرعشل اةرثك ن ءهريد نم هل ءقامنورديالر مشل اةريزكةرم.كر ع ثلا ظيل غبله أباد مت .ةاؤةربزملا اول خذ لوزفال
 اذ_هىلا اوتاطناموةلااهأ تل اقةساسملاامواولاة لاحدلل . ا.-الا اهس كل ك] ذب, تم *للوالا ةل مها نيسا ادد ثّو ملا يمشي ةساسملا
 اعارمسا: ةاطناف لافةناط ثنو كت نأ نفخ ىأ اهنم انقرفالدر اذا تعمامل لاق هءلاقاوشالا ده دش ىأ فاوشالاب ةرمتىل | هناف رب دلا ىف ل> رلا
 دقات نامل. وانلقديدملاب هييعكىلا هيةءكر نيبامهقنعفل اها دب ةعوم<اقاثوم دشأواةلخهانيأرناسنا مظع| هيفاذاهربدلا اذا ضد ىتدس
 .تمافداتءملاهدحز واحو جاهىأ ملة غا ني .رهأ|اةداصن دي ,رح ةنرفس فا: مكر برها نمسانأ ناولاق متنأامىف وريخأاف ىرب خ ىلع ٌحردق
 هريدن .هل.قامىردنالرعشا|هريثكبلهأ ةياداذيةلفهريزملااناخدفانيرقأ ىانسلفم 1.> هذه ترب رحيل اناقراغاروم جوملا نب
 ادلَعَف رعثلا هرثك نم

 انآ تلاد تاك كلا و
 هايل |اموانلل ال
 اذ_هىلا اودعا تلاق

 ىلا هنافريدلا ف لسرلا
 انلءقاف فاوشالاب كريس
 امتمازغرفواعار مها

 نو كك: نأ نهان و

 فو ريشا لامتف ةناطم د
 ءا تناسب ل2

 | ىلصىبنال رك ذوات هئيدملاعدقو امئارصتناك (هنعهللا ىضر) هيفدم٠:,ناكرب د ىلا همن ىربدلا اضيأ هل
 | ىلعكلذب لو هيلع هللا لص نا ثدر كا! ىفهباكصأو و هود وذا لاحدلاو ا سلا ةصّقلسو هيلع هللا
 || ةبامطو معتدوخأو وهعست نسل -أ نكسلا نبالاق هري-غاهريظت ةرلذاه.قاسنم نمكلذ دعو ربملا

 | لهأدياعوهرمص ع لهأ ب هارد اك يسنوأ كاقو سو هيلع هللا ىف ص ىذا |عماز غو ةنبدملامدق قه | نبا لافو

 | لستف د_هبماشلاىلا لنا هنذاب رع نمز ف صقن هلوأودد*لاىف جارسا|جرأن ملوأوهو نيط سا
 | اهيفنيثد#للا نمنب رخأتملا قة < ض.ءاودب رقاوبهءطقأ ل_سوهياع هلل ىل هناكو نياه سلف نكسو نامع
 | عصا قحةيآلا تايسلا اوحرتجا نيذللا بس> مايةيل-يل ماقةعكر فنآرقلا ميدل اريثكن اكو فيل ان
 | هينا هلىو رلياكناىرق ن مديرقىدو نيط_ءكفدالد نم لد ريد وأن يريد تدرب نؤدو نيءد رأةنستام
 ٠ ةداهشاونما نبدلااهيأايءء-اص ىو هيفلزن ىذلاماجلابحاصوهو اد دوهو د-اوا ثمل ار يحرس ع

 | هري_غهناناء> نس لتاقم نءىهذلالوةرام,مع هللا ىدر سامع نب | نعهريغو ىذهرخا !ىفاك هنآلا كن . 1
 الا نم :اةئمءاباد عواده

 دودرع رمثت لهاهلذ نع كأس أ لانريضست اهنأث ىأنءاناق ةنك است حت
 ءانملاةري-:5ىهاولاق ءاما يف ل دل اةريضست اهنأث ىأ نعاناق د ريطةريين ءىوربخأ لاقرمثتالن|ب رق. ىأ ك ثوب اهئاامأكاق من هل.ناةو
 ماشا | نم ىلمقلا بنادلاب ني# ىشر ءارم ة-وتفمة مق“ نيعم ةموهذىازن رغز نعنع ىو ريخا لاق مهد. نأ ك شوب اهءامتاامأ لاق

 منءلانلق نيعلاءاعاهلهأ عر زن لهو ءامنيعل ىف له لاقربضست اهماش ىأاولاق هيلا تدسن أر حا مسا ل قواه مءاوه لق ءاقلما|ضرأ نه
 ةكمن م جرخ د ةاولاق ل  هفام ب سالو بةكرال ىذا اوهوىأ عج ني مالا ىن نعىنو ريأ لاقا متم نم نوعرزب اهاهأوءاملا ةريثكىه
 نمهيلد نمىلعرهظ دق هنادأن :ريثأت ممم عصف يك لاق متنانلق برعلا هلت افأ لاق هميط |ييرهستو ه_تع سما |لمق ه-تيدملا مما بريمن لزنو

 ةدمىف ضرالا حس هنالك ذب ىم- عسملا نأ ىلا ىنع كرب ىفاودوءيطد نأ مطريس كلذ ناامأ لاق منانلق لاذ ناكدق مه لاقهوعاطان برع

 ةباطاحللاةروهءيطو ةكمريغ دلل نيب رأ فاهط.هالا هب رق عدأ الف ضرالا فريساف ج رخان جور هللا ف ىلن ذوي ناك ثوأ فاو ةري
 عئفي تلد فيسلاهد_بثالم ىناءةّدءلام_ممادحاووأ ةدحاو لخدأنأتدرأاإك اهاتاك امفوخد نع عونم ىأىلءناتهر#اموف
 وهل قبهثلا ل_؛هوهو'يهذضارعىضاةأا حور وهشملاىلءنوذلا حّمفد بذلك ىلع ناو امنع ىف ه..الولسم ىأ اههضو داصلا

 ناتباو رامهتأرم هناف ثدنأةلابة د>اوةداو رىأثنأتلاهباو رىلعا تما جاؤوا يقرط نرد باقنأ شفخالا لاقو ل-.لاىفقدرطلا

 مدن د> تنك ل هالأ هب د لا ىنعب ةمرط هذه فرع: ا ف هنرصحع نءطو لوه.1ءهثلا ىلد هللا لو ءرلاق لاق متوسرك هك: المد -اووأد دحاأو

 مذا هلوق) ىرادلا م هيلع هصقاعىأ (كلذي هلوق) ث دح عاف عذرلاب( بنا! ثدخ هلوق) ىستنا همر غنايب نمو هذعهانركذام ها متناولاق

 (صقنءلوأو هلوق) هارغاصالان ءرباكالاةياور نمنع مالسا هيلع ىذا |ةءاورو ىرادلا مةريغىباحت نع يبنلاوربم ىأ (هريغلهريظن عمن

 (لا مادا بحاصو هو هلوق)اهد ارخماطعأ ىأ (ةب رقاوي«هطقأ هلوق) مهريسو مه رب“ امو نيضامملا صقر ذيسانلا ظءو نملوأىأ



 لاقةمهضء»اهماظنو (لانآرقااريدت هك بامو ليقهلوق) 1

 هتازانءواهءومذم نعهاكو فاصوالا كل دومحع« 12 ىهولاعأوا هموم ءواوقاصوأ دو#وا ومو و ُ

 هدادو:_سأو هيت بس هدوهشوأ ىلا هت هللا ةمقارعىهولاوحأو تالزا:لا لوم نعه_قرتو تاما ا

 توقو.ءا.حالاك نيفراعلاب:؟ىفكلذل.صفتو هارنكن "اك هللادءءت نأ سو «يلعهلتا ىلههلوقح رش فاك |

 ةسأ ا<ورعلادنع عرمضتا اوىليال ا ماءقو فو لاول و تآرةلاربدت هل« ارجو للي ق ميه هنافه.لطاف بوملقلا ١

 ىل!هر تو ةلظو وق هتروناهناف تاوم_ثاابا:ة-اولال_لا لكأ ىرت مظةالا كلذ سأرو نيحلاصلا |

 مهل لكلادو الذل باجتس ىفاة براي برايلو ة. مارحلاب ىذغ عقل و «.لع هللا لص لاق دو رماك مارا |

 ناف هياقدو سفبنذلا به صا لحرل|نااعوؤرمةربرهىفأ نعى هرخاا ىو رو هي ىلوأر انا افتح« نم تدن |

 نوءسكب اوناك امم مب ولق ىلءتار لب الاكسءان5 ىف ىلاءت هللا هرك ذىذلانا رلاوهولاق هءاق لةصباتوه |

 ناب راعشا لا نيب ل الحلا هلوةدءبجلا ةةئمد_..لا ف ناوالأ هلوعب ملسو هيلع هللا ىلصراش أ ىنءملا اذ_دىلاو

 ىت>عرولا ل هأكاذد> ودؤو هملظد و هيسة,وهثد هد مارلار ةرم_ثل ا لكأو هدد وهرّجن, لالا لك أ 0

 ًَك رتش «هغل بلقا | متاح امص نيعبرأ باق ىلءاوتوسق تداءفذي رشىدذ> هوكر نمتد رشمهرباكأ ضعب لاق ْ

 ءانالاو هن دب ىلع هنددرئدا |تءاةردصموهلَوأ ثيلثتب ةلدقأ| باق ه:هو بالاو صاامللاو فورعم كرك ني |
 هيفرطاوملنا ةعرمسا ةقباسأ| ةغضملا كملت هنىع“و لقن م هذ هتفرص هءأر نء لح رلاتءاقو هدو ىلع هتملق |

 ٍ باقي هنأالاباةااالو »* هءساالا تن اسنالا ىعءامو ليقأك هيلناهددربو |

 مث نهوهلدأن يب وهنيباقرق هفاق حتفاو مز !مهنكلل حاب رلاامل ةةةالف ضرابةشن ركساةلاناثردحلا وأ

 ىراذااهاور) مخفتااالا باقل اوبال انمي سا هناف«.اةبالقن ا ةعرس ن هرذع نا لئاعال كش لسا
 لالا ل_هذ ىلعُتحلااهنمذاهدئاوفةرثكو ث ردا اذ_هعقو# ماء ىلع ءالعلا عجادقو ) -س#و |

 مقوب وأن ظلا ءىسام ىطاعت مد_عو ضرءاارندال طا.ت-الاود اوشا |نع لاهالاو مارا ب انةءاوأ|

 ىامأل لاش مالا برضو ةيانلا سن>- نمد وعاا ثاو لق_هلا ل هناو ةداسقتو هطصباعف ى_سااوأأ

 د_>أ هناو كا ذري_غوهبالا حلصتالاهناو هين دمأ |نمىل_ضفأ ةيءلقلالاعالانأوةيلمعلا ةيع كااز|

 سدلملاو برش او مطملا حالص ىلع هيقدمل مل_بو هيلع هللا ىلسهنال مال الارأ دماعلعىتلا ثيداحالا |
 اهريغو

 هعقا ه نهرذ-وه_ضرعو هنيد ىمعأ هما نم هول ةو كلذ حال_ص ىلع ظفاح نأ هن هناىلءوأ| |

 لصف: هحال مي ىذلا بالا ةاعارعوهو ر ومالا مهأ نيب م مي-ظعا!لثملا اذ برعضب كلذ عضوأو ةهدشلا| ا

 ثاثثردحلااذ_دةفئاط ل_عسليقمم نهواهعيسد_ىفتهداسفب وةتطامااو ةرداظلاهروهأ رئاسألا
 ةعد رشاا موللعل انضم وو د ولمرخ ىلاهلَو أن م<_.ةرظخاا او:ءماولذالاو حاورتسا هد روأ مال_-الا د

 حال_صو اهحرمش ىف هيل اانرشأ ا اهب اعدام عهدا عسقو لال_هلاه_فىب هنالاهتطأب واهرداظا ناك ||
 نءوتذ امك ارئاس ع-.:هو تاريدللاساسأوهىذلاعر ولاو هل ةمياتل |احراوملالاعأو هداسقوب الا

 هد هومارحلا نمسابف عو_فولاةيث*لال_لا نماناننيمم_تنوكرتب اوناك اموةانكردأ نسما لاق مث
 نعء) «عدباسااثندحلا هاهءورفواطوصأ اهاك ةعد رمثلا ليصا|غت ةفرعملةمزل:سءاهيلع لعشا ىتاا هللا

 ةد راخ ل _ءةو::راحنب (سوأ نب مع )اهريغ هلدلوب لهل ةنب|ءايااديد شو فاققلا حتفوءارلا مضب (ةيفرفب ١

 لاةروىفاطءغلاهان رك ذاكهلدحىلاةءسن(ىرادلا) رادلا نب ىدعنب غارد نبةعذ-نءداوس ل .ةودوسنبا

 أ
0 

 ظ
 ظ
 أ
| 
 ا

 ب

 باقل حالصهيفنيب وىأ (بلقلاحالصو لوذ) هثالثلابىأ (اهب ) هيتشااومارطأ

 رفظلاو ربها زفتايلعمدق ٠ هتوسقدنع س + ل ءاقءاود

 مهضعدازوه ريملاو ريما لهأس لا ناو ىلإ هطسوأ ل وللا س:> كمايقا ذك رتل ةعاسلا عرضتا مك © هرب دن نآرةو نعد ءال

 بانوهنافهلوق)تاهشلاىأ(اهناف ٠١٠7 هلوق) سأرهذص مذرلاب(مظعالا هلوق) سانا | ضار عأ ىف ضودلا كرو تءدااوةلْزعلا
 هادصلاز ىأإ ( هءاق لقص

 باةااداوسىأ(ودو هلوذ)
 نارلا بنذلا نهلصاملا

 ىىلاتهللا ةرك ذىذلا
 ( ردصمو هلوق) جلا هاك

 هلوق) رد_ههنيب وى
 فاقلاثاثملا (هلدأ نيو

 هاور هلوق) هركذ اك
 باك ف ىأ (ىراخاا

 6 سمو عميمأأو نا.ءالا

 ذاهلوق) ىوانم عسبملا

 هدئاوف نم ىأ (اهن»

 دخالاو هلوق) ةريثكسا|
 دخالا ىلعو ىأ (عر ولاب

 ىأ(خلا عروال هنأو هلوق)
 هلوق) خلا عروال هنأ امممو

 ةيئدماالاعالاىأ (اهنأو

 باقلاب ىأ هنالا ملصتال

 ىأ (كلذري-غو هلوق)
 هناو هلوق) كالذريغامتمو

 )خلا ثرداحالا 0

 زورا مظ ءىلعفطع
 ىأ ع.جابةقلعتملا ىلدد
 ىلءاضدأ ءالعلا م-جأو

 خلا ثداحالاد_-أ هنأ

 ةيوضام ةلج (رذ>و هلوق)

 هملول بج ىلءهؤوطعم

 ىفطصااريض لك لعافو
 ثا ذكو لو هيلع هللا ىلص

 هنأل هلوق) نيدو مضوأ

 بانو لو هج ىن.ه( نيد
 هاروستدو لال_للا هلءاف

 55 ىدد هرلع فطغع

 «عباسااثيدحلا»
 (ةعذحنباهلوق) ىذاقل اذن ىسهتناواولانوكسو ةلمهملانيسأا ذب (دو-نبا هلوق) ىوانمواولا نوكسر هزمغاّتفب ( سوأ نبا هلوق
 ض٠ ف (دادلا نباهلوق) ىضاغلا انش ىهنا ةلمهملانءلايوعا رلادبد ثنو ةلمهملا لادلا حتفب ( عارد نب| هلوق) ارغصمهم#قملالاذلاو محل
 ىاهنب رادلاهدجىلاةيسن ىو اذملازيشلاةرامعىفاطعقلاهرك ذاك (هلد-ىلاةمسذ هلوق) رادلا دمع نباح



 ودهىأ(ده ف ىلاةءاذكو هلون)
 أو ناءالا نمابم

 ادد نهوهلوق) تافرعلاو
 لسضفأ هنأ ىتءةايلاذخأ
 لاقاذ او( 2

 موضعد

 هن دّوءام هان ءلالضؤأو

 هم ا ءلا -_ !هأ نيد ون

 7 كاف مرمر ءام4 ل

 رهنالاة ارم رسص ملف 3

 لاعذالاو هلو ق)

 رأ ه5 ءاب هن راس :ءالا

 هلوق) رماك هلأ لدم هنوك

 (اّميعتت هت نيد ند :0ل منهو

 بلقأ |ىأ هل ساو لاىأ
 افاعابت اةلاىأ هرثاتو

 ناىرتالا سامى

 رثأت.مرظنمالوأ ناسنالا
 ةرظن بر ل ةأكبلقلا
 ةرييمح عل باةالتداق

 مهطض»د لاقو

 نماهادمم ثداوملالك

 راظنذلا

 دقوتس»نءراذلا مظعمو

 ررذشاا

 اهماقي نيعاذ مادام ءرااو

 فوقوم ديغلانيعأف

 رطدتا ىلع

 باثىف تدي

 ماهسلال هذ *« امحاص
 رتوالو سوقالب
 »هتيم رمز ام هدأ ةمرت أم

 2 رمزا اءاح رو رااح رمال

 ةحراملا نأ ىلع لام هف

 لدؤهلوق) بلغلا د_بفت

 ساودلا ىأ (انهمأ ىلع
 000 هلوذ)

 مولعروم ءأدثالث ىأ(مولع

 ١ . هلوق)اهتممدارعو لامتهللاىأ( هماكح ار 2 عمهآوق) ىهتنالاوحأو لا-عأو

اا ىأ(اهحالسوهلوق) رهشأ حتفلاوا جمضو نم نأ عاقب م ذب ١
 اتا ا ل

 ةيصمراصاذا ا عمضلا ع جديق نك-االوأة. موك نأ نيب رذال هلأ هرداطظوتو ريثكهةاطأ اذكري أ

 روهجلا ءيلعىذلا ناك نءهوفءاك.تلا ايام وه ىذا مب ماعلا تعا حالصب ايحالصودفىفلاةءاذكو

 ىف هدا سفوباقاا حالص ىلع هدا فو غامدلا هتلجنمونذ مااحالص ب ترن هنح رصد كب الا ىف لقءلانأ
 ًاديمهئال لذو (بافلاىدرالا كد_بملادق ثد_فاذاوءاك د_بملا ملص) مو هياع هنا ىلص هأوق
 ا تردصناو ةملاصةكرحندنلا ك أر 2ك اصةدارأد: ءعتردص نافهننا أ هع 27100 ةيئد اتا 1

 حالم دعت ةرعرلا نك مال و ة.عرااك ءاضءالاو كلااو يف ةدسافةكرح ند. لا كَ 0-7 ةداراهنع

 ءاضءالاو ضراكوأ ملم لم ناو عرزلا بز ءادوام بع نأ ةعر رك تدم لاو نيدكوأ هداسفب د سفتو كاملا |

 هيلع هللا لص هنأ كلذ دهاموادكن الا ج رخال ث رت ىذلاو هب رثذاب هتاسن جربوا ادامااو تامنك
 هتئيب اكريسهطتل جارح ممر را لك اا 2 رع ,رأ عر كحلا ها قد مهو
 ا دعم هءلاجوأامنّوأ هد ثأهغولب دنعم هعولد اسرق مهتدأو اوفطدنءقثةىذدمرتاا لأ 'ا.شح رشف

 | فرشأوهىذلا مزمز ءاع ل_سغم كن: هناطيشلا ظحاذههللقو ءادوسةقلع هنء جب رخأو ةيعارسالا

 ظ رهط اماق تادعأ احرش ىف هتددراعه_فعزوتو رثوك-ا اءام نم ل-مذأ هنأ ىن سس .ةاملا لأ ادهنء ووأنم ا

 | نيلس رار :و نيا اعلا ل_ضفأ ناكهريغىف هنغنل امد ملا ءهريهطت ىف غارب 2 .اع هللا ىلص هءاق
 ا ةيغالاةيدصو مداه طالع هنوك اذه رايتخألا لامقألا ومولعل اوتاداةةحالا لش ىلةلاتأل .صاخلاو
 ' يش نه ناسنالاهبزاتماليصتسلاو املا بجاولانيباهب قرفي و تايئزجلاو تاءاكلااوب كردنىتلا
 ا اهد_افمنيب هيزيسمو اهعفاذمواهدلا صم هن كردت ءابمماقو هاك شا طد_> وناوهنال ناو ىلا عاونأ

 أأاذ- هوىرام ة+ءالاىلكدلا ىملعلا ا اردالا نييوه_:دبامت انو دم .ط ىزح كاردا اذ_هناالاادراذمو

 ْ اماعرهط هنديات :طمهرصسم تناك ن هواه فرم | هنوكرع اضءالاةيقد نع اضدأزاتماىن-هملا

 1 نأر_عظاذوب وهداسفبا اهداسقو 0 ا

 تالآ ىدهقا ميففرصصتم واويلع مك هيل اهي دوت مالو أت امولعملا كردنا اهنالثالا امم باع اكمءم ساو

 هيلاو_هداس 3و موحال_صدوعب ٌتاودفد_ىفناواو هابص حصن ه -,ةيعر عمت ؟ هعمرم اك ى 0

 نمام_مدراسمل ف اذتاطاسع ارهرئاتو هلا مد مهمل نمد نكي مم نموهيلاامممه_ءحارلاراضالاو أ ملاص(اةدايزب

 هددا ثرالام اهنم لك ن مده اشد تاقاط سمدل تدرب كل ؟هعم ىف م ىلد ل_هءقو طاءترالادهد_ثوهمزالملا ما

 ساردال كارداالف < ارديد يذم ظةرشس ىد 6 كردي لهن ءتدذول مئاذ اتألم ادي ىرخالا نم

 كل دكو س اوملاب كردتو انر رقىذلا ىءلاب اه باقال ماها تايدرو اهتارو نموه كردملا اعاواهتادب

 مدعا ال سن اوحلا كال: سفنب تاق ىنءل هنأ لمد مئاذلا كاردامدعو كلاردالابةلقّتسهاهنأ ىلعلدف نونا

 لقع ىأب ات هلن اك ن1 ىرك د كلذ فنا ىلاءت هلو ة ىف اك غل امام لق ىلةءا |ىمسدقو باقلا كاردا
 نذالاىلا عامسالا فاضأ اك لقعلاهي !اىلاعت فاضأ مم نمو وهن "ارا صدنع دك كفن مدعو ههماستلخ

 اهناناهبثوءم_ناذ آوأ اي نول _هلبول5م طتوك 3 ضرالا ىفاوري_سامل- ذأ لاذ نيسلاىلار اهدالاو

 | 0 ال انر كملف الات نم ىلع درئاسم انو رودصلاىف ىتاابولةااى هعتنكلاو راصنالا ى 0

 هناصحشان ال درفمره_غلقعلاد سذكف اذ إ هنأ عحاصح وعام .اطالا»_:لعو نعى اسةهنلا طز 37 م

 لعام .سالىدر واملا لاق كلذ ن معانتءاالو هيف سبا هنأ عم غامدلا داسف دنءهداسفيةداعلا ىرحأ كك

 كا شا غام دلاود د_ءملا سار نيب نول_ه< مهو باقلاو غامدلا نيد هن هنو رت ديىذلا ءلا اريشالا قم طوصأ

 | زنافأادحأ هدا ولا صملا ظعأ بل هلا حالصنأ ناباذاو هءطخنا لئاوأ باءعلا حرش ف هتنمب طسد 1ه3و

 هنافصو ىلا-هت هللا ملء | ىب دو مولع هد الص هب ىذنلاَف بذي هاو د[ ىف هنامو باطم ١ هدالص هيأم ةقرهم ن مديالذ

 ارطاو نم فولتل اتاك لا اوم دايو هماك ابها عم باؤاحأ ةهلسر قد دصتوهثاهسأو

 اهموغو
 باقلاوأص خشلاىأ (هيا نيون وانا ياس ن اس (خلااهرطاوتنم



 تدر وهف أ كمةل جىعرب عارك هلود هيا#وم همىففوذحما تور: ىلوألوالاو لاق عرب عار لثمتاجعشا اىمتو ىدلاوربدتتل اوقز

 ةظوذ < ىأ ةرعرمىأ ةلوهغمىنهعول_عف (ةيعرةماعالو هلوق) ه-رش ىف ىوامم 5 بئاغلا ىلءدهاشا ايهيمنتلل ليثمتا | هقدر طىل#

 -(ىمتاىأهلوق) ىوانءةففؤ ملا ستفوءاحلارسكر ( ىجلا هلوق) ىلا بناحهتدسام ىرب ىأ( ىجلا لو- رت هلوق) اهاظفاح هنالناطا سأل
 * ىجردص | !نالراظنه.ؤو ل.ةاذك لوعفملا ءاىلع ردصملا قا ظاف

 دال مدا ىلا ىدعا !لاقو ىترثريشر دص ماو يق ذة: >و هبا ىمحي

 نددا ا!لرخوأ ةةدصا | ىثاوم لحال ناكم عر نم هن انوأ مامالا عنع ناي( هكا امريغىل رول اودو هلوق) ردها نيعمسار عفى

 عترث ءاةعمعاتل رمد تةدونذوا أمد عترت أرق نهؤ وهلاذو معلن ى | (بعلنو عترث هلوق) لاس لا فكمترن عترلاةيف (ه.ضامفو هيقهلوق)

) ا هنم برغل انيدىأ(ذئنيح ام عوقولا هماغل هلوق) ىيتريشانلبا
 || اهنالهلوق

 | انهاكتاويحلا ظفاحاةرعص + كلذوكود._ساأو جوزلالامىفنا.ءارنةااوةخوزالو ةءعرفماءالو

 وهوأ عكف كل ثوأ ع راضم نيشاأرسكب (كثون) هك-اامريغىلعر و ظكئاوهو ىهلاىأ( ىجلالو-) حير

 بقامرف هزم هتيشأم لكان ىأ(هيف]هيضامىفو هيفءاتل ا ستغب ( عتربتا) عرمش اذهان هموةيراما لاعفأ نم
 نهفثادنىعارلانااكف بعلو عر فسول هو خا كو قه .:مو ترشا او لك الا طستااوةماقالاهإ_دأو

 ىأ ىلاسعت هللا ىح كل ذ5بقاءيفرذلارثكناو عوقولاة_ءاغبرقلا نممزل, هنالدعس ناطلسأ | ةب وقع
 ىغمني ىذلااعاودب وقعا |ىدستف لة نيس اوين عوقولاةءاغلا معالطفاها جبرق ىغمشي ال ىرظ» ىتلاهمرات

 دود> كل: ىلا٠:لاقُم نهواهمطز و نمل سى»نكهأاهتاهه_ثأا نمامااراعو اهنعد_يا اىرغ

 رتاسبنالا م فةدسفمال هنا عمةريثكءام_.دأ تمرح دقوةءقاوملا نهار هد راقملا نع ىسونا هون رفتالذهتلا
 ىسهنا عئاردلا دس ليادهيفىكلاامح راش لاق ةردتحالابةولدناو ف اخ نم مئاصلاةاءقو ركسملا لل ةكاجلا

 ل12 هصوصدخدب رأناو كالذ نمولالهعب رالاس هاذااذا طاوفاهدسقاط هدي رأن ا هنالر ظن «ةالطا ىو

 زو<ةيناثااواهدعبنإ هك نيءتبىلوالا نك! اماثحاّتفّدسا فرح(الأ) صومه | ذل هيف ل ءلدالف كلام

 همهفب و هيأ! ىغصد نأ ىغش ام هدعباماب هاأ !مالءاهبد_فةااواذا دعب هعقاولاك ةفلاو رسكاا مق

 هيلالخدنمدعوتب و سانلا نع هرم (ىج) برعلا كول نم( كال لكسا ناو) هءقوممظعل هلو و

 ىجرهديصداصروأ هرصت عطقب نأ نعةنب دملا مرح سو ه أه هلل |ىلصىج دقو هديدشا اةيوقمل اب« ١ برقوأ

 ةبانلاىهواهمرح تا |ىداعملاىأ ( همرا هللا ىجناوالأ )امام :رباضرأ ةةدصاا لدال هذءهّللا ىذرر ع

 ةميمتلاو ةبنغلاو بذكرااورخلاو ند تاو ةقرسا اوانزلاو لملاك ادري غو لااو ضرءلاو سفناا ىلع
 قالطالاوامازل:ناتار و مألاًك رن ىلعوةقباطمتامهنملاىلءمراحملا قا طتو كلذدايشاو لطا.ل اءلاملا لكأو
 ةيوقعلا قد دسا ىصاعملا نهأء_ثدب -:راب لد نم ىلا هت هللا ىج هذه لكؤرب د5: لك ىلعو ره_ثأ لوالا

 ىهى ل دنالو هء_صمملا هه رقدئثد قاهتءالوهب راقي ل« سفلا طات-!ن هيف عقد نإ ثول هب راقنمو

 نأ هلءاحذاتاهمشا|باذتدا ىلع مظع نا هرب ةماقال هو هيلعهللا ىلصهن«قايسلا اذدفو تاهمشاا نم

 ىللاعتو هنادس لباد هنمبرقن + هاذع : ىف هعاقرال هنابررق نه ىدخ يجهل كام لكولاله لد وزءهللا

 للا برضاضيأ كلذ ىفو هيف كك_ثنغاسمالفهرعتذلاو نيتمدقاا طقاذ هوكل ذك هزم د ىجهل
 ممم كو لم عماياع رل'بداةناكىلاسعت هللاعمبدا:: نأ ىلءاهلمعأ سفنلل ار وصت د أن وكيل سوس
 هم رغص ع مهنا نييوداسغلا نمهتبا جوبلقاا حالص ف ىجساا ىلع دكأو ثحو لو هرلع نباص ضو

 أ غضعامردق ىث (ةءضم) ندءااىأ (دسملا فنا اوالأ) لا ةفاداسفواحال_صدهل عانت نديلا ارباسإ]

 لياقك هدفا ىلاىأ(اماارحت
 جرد_:.الكل مرر كسملا

 روذكاريثك.لاىلا هذه

 لام مئاصلا ةلمق

 ال-ثا ةيدتحال ايدول _كناو
 ء طولاىلا اممم جردت

 دخأو موسالد .ةلامرحلا
 هرج مع هوز هدام

 رهاظب ل_>-رلا عاتمتسا

 ه.ئاأ هتارا-ريد قا

 جال.اال شر -ء:ل|نم

 ل6 حصالان كسا مرا
 عزولا من هل_- ةيعفاشاا

 (الأهلو-ق) ىوائمهكرب
 فرفتو هد فش

 هلوق) هريغو ىوانم ماللا

 ةرددكما حب (اماك

 اهلثمىأ سلاف .ذختو
 ده اوهلوق) ىنءموانزو

 حاتفتسالا فرك ىأ( هب

 كلملك-اناو هلو-ة)
 اك ممالاناالأ ىأ (جلا
 خلا كل لكنا ناو مدسقت

 ىل'هب راشأو ىنالط_.ة
 ةفطاعالادءب ىتااواولان أ

 هن وار تسع
 هلوق)«_-. شى ىوانما
 ( مرا هللا ىج ناو هلوق) حتفلاو ا همضو«مال تغب (تدصاذا) تناك مثْنمو ردقلا فهمي ظعىهمهاىف ترغصناو انك ماللا ريسكت (كللكا

 فاربطلاهباو رف عقووهرصاءمةورفهنأو رو ةلال+!دمدهضرأ ىف هتداو رقهريغداز و ىلمةسملاهباو رفاذك « نيبااحتف 9 ا و

 ىواذ مدون كه.ذ لاكذاالفاد> مار الو أد- لال>ل] دح هنا قارعلا ظؤادالاماكهازءمولالءلا د ارذ :مارحو هل ال- ضرالا ىفهللا ىس ناف
 بةعاهنألءاو(خلاداسفا| نمهتباجوباَءااحالصف ىسا | ىلءهلوق) ض- ىلءريسف:فطع (ث-و هلوق) ل ةءااك (اهريغو هلوق)
 بانت-اولالملا لراذت نهدوصةااودا1نارب«ذك-!رهاطغاا ثرس نم هلءقاع قلعت هل نكد ناو جلاد ..+اىفناوالأ هلوقب مدقتملا ليثقلا
 ىهىااءايشالا ىف ةعدوملا رماها !صاودلنا نءةلصاحلاب هاو م:1اونامرملاب ا._سأةرودك نع باقااد راهطوهوت اوم-هلاو مارح ا
 مغلف غنمءام ردقم>الا نم ةءطقىأ (غضعام رد ىههلوق) ارحمنا معا بمصخلااب (ةغنم» ارد)ىواذه ها اممشوةوراللاعسنم



 8 هذي نأثيشخدقو مدلاىر<# مدآ نبا زهىر<«ناط .ثاانا لاذ هنا ناد «الاةؤ ا ةأم_ثهيأذ تي وعلا 1

 ىأ (هتدازتبلط ىلعو هلوق) راك هللاناظ“أم :وقب ادا همم كد عوقودعم أ (ك]ذلارا ثاامهلوق) ىوانم هاا

 4 كاذف داولا لن لو تف*ناةومشلا كا ه>: :ىدلاوداكشملا فلاق (خلا مد لكارو أذ خاب هءونأ د هرم اواو هلوق) ابل ط ىلع لد ءلدو

 ردا لام٠ت| ةلربوئأ (ءاملامءتساوهلوق) ىربوش هأ الذالاو زاحنيطاب سدا ىذأدلاولا ىذا كلذ لءف. م نان اكوه-ونر رض

 قصت ملناو (هلار ظأعروتف

 ارثاك واقف

 همت أ ملست ضرغبو
 اعمدم ناك ىط_هللاو

 اعر ون ئّما لركر ةراتق

 قياسا لمهن الق
 سون هلعفي ةراتوتاهعثلا

 سانلا ىلع جري الل

 تاههسثاا لا قرض

 هلوت) هحرش ق ىوانم

 لوق ىأ (هلوق مفدناف
 ىطام# هدد 000 عضل

 ىلا هرصأا كالا
 ةل-ج نه« ههعش هطل اخ

 ضرالا طاست ل نيذلا
 نمو هلوذ] مهما جأ ىلع

 هسق (تاهشاا ىف قوعتو

 العنف رماماضدأ

 مقوهلوق) ىوانم هاو رلا
 هنالث لمد )ما ارهاق

 نك اهدحأن اهم
 ددصيت اك تاوشأا ى طاع

 هراَّدق مار لاى عوقولا

 نا !اوالةرانوه-.و 3ع

 ودو مار_هلا فداصد هنأ

 7 )اكد و هيرءشنال

 كرهتدو لهاس هلا داعي

 ةهمرش ىلع سح و هبلع

 اذكدو اهنم ظاغأ ىرخأ
 اد_ع مارهلاىف عقد ىد

 ره ريخصلا لد قم نهو

 هءااقوستىأ( رفكملادهرب ىداعالا هاوق) لهاتف لمأتاجات<حراشل| ندا ذهذ أو ارفك-الرحت ىهوةرببكلا
 «قرسن قرا اهلا نءل لسوهرلع هللا ىلصلاقو ( رئامكلل اهطااخت نأ ك ثو:تا ارق انواهت نمو هلوق) فاسا!لوقل تءذ (دد ملا هلوق)

 اجعر رب عاركى را ا طظفل (ىارلاك هلوق) هدب عطقتفةقرمسل|باصنىلاا منه جردتب ىأهدب عطف لد ملا قرسرو هدب عط قف ةوضينلا

 رعارك تاجشاا ىف عقونهولاق ثدح فود >وىراعا اهنا اورفامأومل.هةءاوزود طرشلا باوج توم نماخد ل ءخ اذ ر دا

 :رعأنا طريدلا باو - نذح ىراخا | سن مرج ىفا ذكه ىنامركلا عراك نءادحأر > نبا ظفاسحلا لاك هءقارنن أك ثول ى كود

 1 هدقثوك ل ل يال انا با ارعانكع وىراعا ايش ممن اتلاف وتلا تقف رجلا الم

 اهئ دس ىف لاقاك هد دههلو:ةدصاطوهذاةرمثلادةفلثرب ريم كأن ءملسو م «ءاءهللا |( 00017

 |امه لاق كلذاراش لعن وادجد ول دامممكلذ ع وقو داىلار اق . لواكلم ةأش هنانح ظد نا أمهم ماع اهو

 بولط «هنءارب باطن أ ىلع لد ءادنبدلا ىلع ضرءا !فطعىفو مدلا رعت مدآ نبا نمر ص ناطغلانا

 1 وأو همش سا )| هنظرا# هرهازرب بلط ىلءو ةةدصوهف ضرع | هءقوامدر و من هونيدلاةءارببلطكح ودم

 هتوربالالم ل خداونم نيمار سانل ا ىأرق ةعم ا: الصأ سنأج رخام نمورمالا سفن ىف اهمدع لع نم

 لك أ, وأ ذاب هيونأ د_| هرمأولو عرب غل ىفاربطلا عقر وهتلا نم ىصس اال سانلا نم ىضسال نملاقو

 ص فرهدالامءامناةلاصسالو نو رخآ فقونوامهءيطد فاسلا ضهبلاقو انينيظا لد خال كاةفههم-ت

 ىهواهنملج ركذياوليصاةتىدتس تاهم_كلاءاقتا
 ا : نيل ال-و عفنالم ادهعزان :ةنملاذائذلاذا

 "7 ب ءاسن ن هحاكنلا ءلرتك هلد:ةىمالرب د 0

 لو ىغا | هي هسا عوقو لاة> ا در جلل املافدتشاو ةرهاصتوأ عاضر وأب كا راع هرغاربو هل ثا ةيشةريمك

 1 ئثهوشا| نعم ن هرقسداذا ةمئاظم ثة.وسوهف عر ولاق سودزب وأ كلذ نال لاح لكي هيا تفشل

 يهب ريغةقدسلا نماهنوك كامتحانالافن آاهرك ذ قدا سلاةر ملا لك الل سو هي عنا ىلص هكرت هن سداو
 5 |١ صوت ناوأ ةر ىلاه_:هةرعراثتن أى دون هبة ةصتلم هن هروددتلل رمتلا م-#ناقدصب م_مناءتاةرثكا

 هضرألا ةمضقىف ,رماك هتاعارم ع رولافدوقع وف هلهميست اك ت اولا ارظن ع روتفبت رقلامة-اوهفاوب لد
 احلا هنأ لام ةحالاد_بءكردمفمضالوة حلة نس هضرامب ل ىذلا فال اة عارم نسم نمو هدوسو

 1 ناو لّوالا مستااب ى ودم هنال هل بالف قوت. لةوق عون هل ن « ل نات هني هبال د حاو عو رفلا ىف بدصملا

 زلال _ءالانالمه_ضعأ انالخ عج رتلاىلاه_.ةفقوتلا ب < لو هذ عرولا دكان ناسا
 ا اسر ل النادر يدوس رب نء نب رمالاد_>أ ىلع ما دقالا هلو عفدنا

 و تاهشلا ف عقو نهو) هأ هل قىذلادارأاهدر 1 نءوعونلا اذهدارأ ةمشلاةمقا اوم مروح نملعأو

 5 هدمعتن ل ناو ضدللا مارا فداصانع راهي طامترثك أن نك .ف عوقولاددصب ناكىأ (مارملاف

 ١ هلالم ةءارح وال_ هاست بج ولا هعقاومدا تعا عماوماع ىركأ ا نالو ريسصقتىلا بسناذا كلذ محأ

 بر دوس هنأ لهو 1 !الو3 ىعموهو رفكنار# 2 ىهو ةريدك- الر # ةريغصأ لبق من ءو ضخما مار 1 |ىل#

 اذ_-هىفنيكوصلاةءاوربو نودسكم اوناك اممهب ول ىلعتار لد هاك كاع هلو عيد اولا ةكأ اديرب ىصاقملا

 اهريغةراو ريو رهظىذلا مارحلاىأ تايتساامعق اووتأ ك شوأ حالا نمهرذْك دام ىلءأرغدا ن ,موثذملا

 2 -|بةاربالواي_ثباجالىذلا مادقاار وسم او ضل | مار ل1 ىلع : مح نأ كلشوب ةدد رلا طاا2 نمو

 ربا جدا طا اخ نأ كلشون تارةحلاب نواهت نمو هطا اخ نأ كون ما ارا ب تاه عرب نمل .سارملا ضْخن فو

 ئاكبرعلا كولمناهلمأو ريذعلا دك آوهيبنتلا نسحأ هيف هَل امراملالءم - سو 4+ لع هللا ىلص برعض م

 لا 3 ََ , وقعلا كلت ند اهوا مءسا ادعي قاف : وقسعلاباها سد نهنودعوتن و ممشاوا ىئارمنوم#

 0 ىعاروأا اولل لمة «:موهريغأ ظفاملاهلدأ (ىعارلاك )
 اف

 ْ 3 ةهاعللو



١ 

١ 

ْ 
١ 
 ا
 أ

 أ ئندال

 هلوق) انش هلاقدامتثالا ة,لناهإ ب دنت وهابتشالا ىوقنا هيلع ىأىتغلل ىغمذ هنأ ىلع لل دو ىأن ذه ىلع فط ء( ُكاذو هلوق) ١

 جرخأ هيلع لكشأف أش هزطب ف كدحأ دح واذا لسهريدللاب ركزمال الا هش ةرامع( جلا فرص::الذ ريد هلوق)اهمكح ىتةملاكل ذىأ(لعناو ٠

 «يفلالاىلءل ملا مءاقالط ا نموهفةالصا اىادصلانمهلوقو هآ ا رد وأ انوص مس سدس نم نر خالفال
 (ةقدصلا نماهنوك لامت>ال تدب فةطفاسةرتنعملسو هءلع هللا ىلصوزنتاك هلوق) دعس“ لك دع -تنزاوذخمدآ ىءابلاعت هأوق ىنايكا

 ضرغلا هةدصمرحو لو هيلع هللا ىلص هءلعنيدةدصلا ةمرحائمه ذم نمخجارلاو ىباملا مشا | لاف ه.لعمازحاعوبامتوأ اضرق تن اكءاوس ىهو
 امارحهنوكرب دءةوالالد هنوكرب ده ىأ َس ربدقتلادحأ ىلعهلوق) خلا ىلوالاناررقتوىأ (لاىلوالا ناو هلوق) هلآ ىلع ل فنا !تود

 اءانتشال ليلكلاو مرهأل ةلمتمما لزاونلا ف طابتحالاب بيح تذل شهلا له لادو كل دهرا
 لاق ثيحرذ ذملانباهمب وصترماع حرص نمو عرشل ار هاظراءتعابانيقب اهكح لع ناو هلعاهبامسأ
 معسل تس فرم هابل ربل لالا ىف بكعو هعرحت ل_هأ ىلع قاب هعرم بدسءاةء ىف كد هتمرع نةتام ْ

 هر نعمل-سو هيل عهتلا ىلضوزنت اكه_تعزنتلا نسحالا اهدحالتج رمالوا مياة >اامواك ردع وأ اص
 لال او مارا نيد ددرتم همتشملا نأررقتاذاو اتاك الة دصا !نمنوكت نأ ىثخ أالول لاقو هتدب ىفةطقاس
 د_>-أ ىلع مارلاف عوقولان هانوخهنعهزنتلا طوحالاو كوالاناو امهلءلد عزانتوا يمس ضراعتل

 كلذ ةمسنلابال ماسقأ هن الث ىلعو ه_ءاعةمتشم ىهناةمسنلاب نيت ىلع تاهتشملا نأ ملعون ر لدا

 ىلع مل_بو هيلع هللا ىل_ه رممتقااهكح ملعب نايدا.تشا عمالاب ين عقاولاو هياعاهها.تشا عما يف عقاولاوا يبد«

 سفنلالعجةْغاىهوىوقتلانم (ىقتانذ) لاقفهى-ر وهلفاثااشلا اذد ف ذو نيلوالا نيمسقلا

 ىلا.هتهللاسدقةفقوصلا فرعىف ىدوا-ماارحاموماثآلا نع سفنلا ظفحاعرشو فاخاسم ه.اقوف
 هل ندارملا كرثنع قناىلالد_ءومدد_ة:عر رقما فو رمملا ىنءملابىلاعت هللا ىو سام ىري اا مه-اورأ

 هءاربد_صقه_كناودوضو ءارن ءال_خناض رءااوندلا ءاريت_ىاىفهدتساتااك رنأ د.غلاذه ١

 تاهتشم ا ىهذا تاومشلابانتحاناشا امي >فةرعذملاعقومرهاظأا عاقب ايف( تاومشلا ) طةفاسهد-أ
 (أريتسادتن) هيتشأا فب رعد ىفرمام هاو د رآوكالدكا نما وة هنأرظاذال ل خامه .مشااو انيس
 ةءارباا ل صد لوما نها ريتساكهلاهاصدو ع مشل ا مدلا نم(: دأ) ةءارعلا باطىأ ف فخم دقوزمهاب

 هرحافم نمناسنالا هدءناموهو بسلا انهوهف معد و هنيشد اع هيف سانا | مااكن ع هنوصب (هضر عوز هذم
 ىتاااهنال سفنلا ل_قوممهاوت آو رلاووذه.ىنةءدامدك [نهبرعااو نيشان ع هنوصوهثانآرحاةمو
 ناسنالا ن همدلاو حد ماعضوهوهلا-ةفامهمعد أع مه ضءهرسنوداشالان مجدا او مذلا ايل اهصوت

 هرمز فل_ديورب د_ة:لك ىلع ب ,علاو مدلاو ب اذ ها نه ل: نيو هلهأو هفاسوأ هسفن ىفاماكلذو
 نيعتمللانمتوكب نأ ادسأ ىكرالىذهرئااىو رو هقلدخو هل هرءانثو هباوثو ىلاعت هلل اءا.ة, نب رئاغل | نيقتملا

 مهمل هسفن ضرع نم ياو رقو همت فقوم ف قو نهرثالا فءاح و ساب هناسم ار >> هب سارالام كرغ ىد

 هيفصاوئا ك-!سر ىلءالو رييذةأر ما عمأنأ رناحل_سوهلعهتلاىل_صلاق دقو هنّنافااةءاسأ ن منءايالف

 اهيف مقاولاوا متم هلوق) رت ىلع ف طع ) مءوهلوق) امارحهمة.ث|كلذ نوكرب دغت ىلءمارملا ف عة. ىأامازح هنركانهداراانهدسأو

 رحآ ضع.فامىلءاناباوحو ١٠٠م سلا ضء.ىامىلءاذاب او>(حلارصتقا هلو )ما سقأ ثالث ىلعو هلوةىفةثالث نمل دم (ولا ,
 قتوأ هلمأ (قتاهلرق)
 تيلففةناقو قو نم هنال
 قءاتلاتغدأوءاتواولا
 اموهلوق) ىتيتريشءاتلا
 ماثآلا ىلاىأ (اهاارخ

 هلوق) تاوتشاا وهو

 ةعمسكءاوخ ىأ ( هوحضو

 ىأ (اهدحأ ةءاربهلوق)

 ضرعءلاوأ طقف نبدلا
 (تاهبسكااهلوق) طقف
 نماهظفاف فتالد>الا

 دزءقاهامقىّئتاارم ظن هاورلا

 تاومشملا ةءاور فىراذلا

 قوه دحوملا ديدشتو لاب

 نباو ىله مالا هءاور

 ماابتاوتشملا ركاسع

 د ةيقوفلا ةانثماو
 د_ءءو هك ال نيثلا

 ىف ىرادلا اذكو لسه
 تاومشل | ىلرعع"الاةءاور
 نيا مض عم ملا تودد

 دع ع ل ع الو
 هلوت) ىواذم ها ةهتشم

 باطىأهلوق) ىوانمةءاربلانملعفتسانزوب (ةزمهلاب هلوق) رعضلاعضومرهاظلا عضو نم هنوكسا ليلعت (ام.ميءب تاهمتشملا ىهذا '
 هسيفهنيشناسع هني دةءارب ىف عاب ئأىوانملا خسيشأ |كاقو ريسف: ف طءويفهلا ها صون اه اذأو ليصمقل ا هيدارم او باطال نيسااف (ةءاربلا 1

 ملوةدايز بلاط هنأ اك فعن معلب أ نفعتساف ففعتسلفاينغن اكن هوىلا ءتهلوة ف فاشكلا لاق ةخاابللانهني_كانالئاذكهضرعو
 بائتساب قرع نمنالكلذو ةءارباابلطانهأربت_ساىنءمنااهريغو ىمتههلاو فوط ا خسيشااك حارشلا نملات نه ةقيقدلاهذطهمذتي ١
 (هرسفوهلوق) حوت غم لك لاف باعو ناش نه( هءيعدو هنيشباعهلوق) هليلعت لمانو فرحلاب ها هيفن عطب ن* لو نء لول تاجا
 هلدأوأ هفاسوأ سفن فاما مذلاو حدملا عضومىأ (كلذو هلوق) سةنلاو بسلا ىأ امهم»داسعةراهنا !فريثالا ب اوهو مهضمد ضرعل ا ىأ

 (هءنافااةءاسا نمنمأب الف هلوق) لمأت هضرعو هن.دلأ ريتسإ دو تر دما ىف هلوق ىل عفط ع( خلا باذءل | نم لس ذئنيدو هلوق) تجوز وأ

 1 ىأ (الو رهفهلوق)اهع ىلاعت هللا ىضره يفصح وزىش ةأرماعم هايأر نيلج راىأ (هايأر نإ هلوق) هءن اظل !ءاسأ ن منمول :القةدأو رو

 ملسو هيلع هللا لص هلو ةم(ةيغصا ومنا مكمل ر ىلع هلوق) ىثملا ف اعرسأ
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 . اهقرشكارييمتلاثوكالثد | لك َنهلعت راءتغالا| ذو, تاويتث او ئأ(ةيثيحلاه ذه نم ّنيلعمزلتس تاتشم نترك لعن ال هلوق)
 .ىأن مالون) تهتن اةلكش.هاهنا ثيدا يطعن هوما ل هد ىذلافالاو 6 رفلاو ليلعأ | نم نومك لعبالىأ ىيضري_كلاعشلاةرامعو

 ىأ(هلياد نوكب دقو هلوق) د>الا لثمىأ(هلثهرب_صيقهلوق) ةمرملاوأ للا نم( فدحأ:ذخأو هلوق) مارحلاو لالا ىأنيمستأ |
 هلوق) ه.فد محال ئثرو يظ مدع ةدمههاتشأ ىلءىفأب وهوىأ ةيفرظ هب رد_صمام (هرخ [ىلارهظر ملاموهلوق) هيف دمنا ئئااوأ دمتم

 ىلاعم او ب امسالاوةلدالا نه ىأ (مسام

 ىأ (لوالاباو_صل و

 هلوق) < لولا
 ىأ (نيفرطلاىوت_ما
 (امادام هلوق ) هلءفوهكرت
 لعفلاو كرتلا ءافرطعأ
 در (خلالاةءال هلو-ق)

 ناهلوق ىلءدراولاكشا
 ىوتءاىذلا لال_1ا

 عروهيةروهت.الهافرط

 ددرخ-ا| خحرتمف هلوق)

 حرت ماى ىأ (اعرش
 هلوق) اعرش هلءق ىلع هكر

 كرمت ماما ةل هلاك

 ةليقلانادمتعملا ) هنوهش

 ةنوهش تكرحن أ ا

 عاجلاوأ لازئالا ناخنا

 درك تاو تمرح

 اد اى اك هنوهدش

 مرحو جهنم ةرامعو كوالا
 ةوهش كلرحن اس اوم
 هلو-:) ىلوأ هكرتفالاو

 ريك أو ىج-:لا ىأ( مكرنو

 هياعمل و هللا ىلص هناصأ

 ىأ ادهنم مذتل أمواعو

 فواسالا هوركمملا ند

 هلع ب تربت هدلسسفم

 ىأ(مايقلامد-ءوهلوق)

 مددسعىلع باسبملاو

 لمأت هركدش:مايقلا
 (ءادوسهل تلاقنهلوق)
 سدا أهلوق) عحاريلفةدوسىرحأ ىو خسنىفاذكءادوةأرماىأ
 (ل ىحت-ا هلوف) هتب راحىأ (امبأةديلوهلوق) اك رتاىأ (اهعدهلوق) مال_كاوةالصااهيلعهلوقلوقم (لاليقدقو

 || نيئارماو ل ->روأةو-بفعدنرأن مءللذفداللد (كلذ ل ئه ةيفاكريغةدحاوهأرماةداهشن | ىلءعاسجالل هلوق) لو هءل عدلا

 هلوق) طايتدادرحهربخأ دتنم(اهرمافهلوق) طوحالا لع -وةريشلا نعز رحم ىأ كل ذك ىناثلاءاتفالاو ىأ (ىفاث او هلوق) نيلصروأ
 جلا هناب رشم ىأ تذؤمءاتفالاىأ (اذ-هو

 ا هلوق) هيف عوقولاىأ (هتتفاوم هرك-:فهلوق) هسن-نءمارحى أ( روظح هلوق) 1١٠

 نو! مزاتس تابدسو نونوكا ءنالةل متر وهأ نم ّنهد دنا نذ اك.شاثر> نم نهطعاسجت رذتاا|

 وهنيمسقلاىأنمموماءا كلذ مملعهمتشدالف ءاافنوضءارلا مدو ساذلا نمردانلاامأ ةيئرطاة دهن م

 عاج االو صنهيف نكيللو ةمرملاو للا نيد ئةدّدرتاذافكلذريغوأ باهصتساوأ سا .ةوأ عاج اوأ صب
 ظ لاهة-الا ن علاخرب_غهل_ءادنوكب دقو هلثءرب_هيق ىعرشلا ليل دلاباهدحاب 1-خأو دولا هرفد ما

 | ىلع قابو «ةئثه-فد محلل رهظرلامو لات اه+_ثااىقتانذ هلوقه_لاد_ثرباك هكرثعرولانوكيف
 10 وْئثك ءةمزحالو هل-بدس نةيتنل نكارماسم د هءزاذ:.ملامهل مو مهريغوءالعلا ة مدل ار ههارتشا
 ا هربغ نهوأ «:موه له شو هسنح نمروظ<# كانهنوكنابةوعشل اىوقتوهريغاوأ هلوه لدردن لو هتيدب

 | عرولاو «تءقاوم هرك-:ةهللا ىارلاك آلا إو هيلع هللا ىلصهلوقل هلي ليف هيذخؤبا ميفاوفلتخاذ ةنيحو
 | عوقولافوخ لالا نهةمطق لرب همت نموام_مءىلا عت هللا ىذز رعنب ا دنع عرولا ىنعأ هنال كر

 الأ ليو اتاهب_ثلا ىتنا نذىآلا ىو هراههتلا ىل_صدلوقاو مارحلاى عقول هنال هتمرح ليقو مارا ى

 | لاقو لّوالاتاو_فلاوىطرقلالأق امهلاميسقهلءلسو هيلع هللا ل_صهنالا متمد_>اوه-.ةلاقبال
 ||| ةعيرأهيفو عرشلا دورو لقءار_ثالا ففورعملا نالدنا ىلع جر < نالملا اذ_هنارهاظلا نصا
 || تدثال ملا لهأد_:عفياكتا ا نالاهريغالوة_تاراالو ةمرحالو ل_اوف الانا عصالاو ب هادم

 ْ ةاذأاباب ف با.ءلاح رشف ء:ءباوملا عمهتناك نب رخأت لا نمةعا ج هضرتعاو ىسهتناعرسشلابالا

 || كلي ربام عدهلو قرارت عرولا نأ ىاراشأو مارا مس نءاهجرخأ عرششلا نا للا لا دو ىطرتلالاق
 ]| لي اديهورك-لل ل ماكل ا زئاجلا ىناطملال_+لابدارأ اهنعع روتي لال_داسمناب ره_عنمو كب ربالامىلا
 | جراذاام نال نييوت_سم مادام عروهيذر ّرصتءالهنال نيفرطا|ىوت-ملا حايملاالا اهنتععر وت.هلوق

 | هر اصل ارث كحأو ل_وهيلعدتلا ىل_صوهلاةءالب دن زء-فةااوأ رك كرتلا ججارلان اكن ا هناف هدأ
 | هد_هواعرش كرنلا جرتمىفاودهزاغام أب هدحابأ عذعانال _تحابأ عمدرب_عو لك أنا ىمذتلا ىفاودهز

 | ةد_..ةمفودلنهدرك. هراتو انا_دعةيمستلا كورخ_م لك اك هناذل عرشلاههركب ةران هتك هو ركءم اة قيقح
 | نوك رلاك ةيااحد_تاغم هيلع ب ترتر هنالاذ_هنم مذتلا مكرتو هنرهش كرت ل ئاصلةل.ةلاك هيلع بتركت
 | تاهشلا كَرتنا ىلع ليلدلاو كلذري_فودركشيمارقل مدعو .رخآلا ىف4_,لعب اسلاك هيا آاموائدال
 ًأاوعد ليقد-ةوسدلأ كتهضرأدقءادوسهلتااسقف ةأرعاج وزن نا لسو هيلع هلا ىل-ههلوقعرو
 | نياق صاقو ىأ نبدع-_و هّتلاد _عادوضأ مصت+ا الام ىلاعتهللا ىذرةدوس «-ت> وز هلوقو كنع
 ادعس ةءتعباتنب امم هيقىأرهنكاو شارقلا كايين اب إو هرلعدتلا ىلصهقحلافةعمزاهيبأ ةدمأو
 ٠ نم امو طوحالا ىلع ْن>و ههم-تأ انءزر حل والاءاتفالا ءازعل اروهخلات ةدوسأب هم ىدحتحا

 ٠ ةيفاكربغت د_-اوتدأ ارم هداهشنا ىلع عاج ال فرص م رخال ةعضرلا فددرب دَعَدَب مرج رذىفعوقولا
 لأ نمهيفام ل اارظذ طايح ادرح فتم باحتحالاباهرمافاهوأ هناب كح هنال ذك ىناثلاو كلذ لة ىف
 أ املالاو رمالا نط ايل ذل سو هيل عهّللا ىل_دهناين ذوب |ذهواسممءايدنحأ هنوكىضتقملا ةيتعب نيمأ اهمشأ |

 ظ
 ا ادرمأ

 ىمهلوةم



 أ اا ف (ساك هلوق) خاارلا فرظ !اىأ (ددرتنانهلون) لوداع (هريت نكماوةوقأ

 نسهر .ل|لهأ ناك نافاهعذ نمر و هحول ل5١٠ تددو ولو همدي باك |١ عدت ناو مر هنافاتسهإ |(

 ىوقأ هضراعيإلذ ةيحمرشلا ل صان آلت مرحأ, وةساوأرثك !سوم لاو # ناكناوتلحباغااوناكوأ طق
 10 >- مسن هوريتهت ل هذ» ءن ىلعتت ةمالعل < ءاعدذة سال نان ءرعترطن اناا ءباخو لدا عينار

 «ذرعد ىاعتت ةمال_عا ثدنةءازاوة_ماعاالامع هاب نادت ةرفكد اوني را ر ارو نب رالا ب ا,ثهراهطت |

 لهل ثواريخةهلوبلا بةعهدج وفريث كءامىقكومت ه+ 4ع ءظىأر ولف هن«ىوقأ اهنال ل ا لدأ ىناأو تريتعأ

 ريغ ربع همسع هدج وو أ ةدمدءياريةتمءدجو ولام فال سو هف هيدريخت ن م أوالثمثكع وأ هن را

 هنالداحلاوهنمىوقأو هام ذ ةنيدهضرامد ملىذلا ل ءالابال_عرهاط هناف هتلقل هنريختلا ن نككملوأريغتلار هل

 نكلنياوةكلذ نم هلو سم لك ف نأ نيمنا- ١ ردنا ىرخات«نمتعاجلاقترهالتو ل ساو تالسأض رانا

 فنالعالد ,رهاظ اباهيذ لمعد لئاسما: أ نافهرهاظ ىلع ساقالطالا ا_هبذوملاح رش ىف ف:صملالاق

 اهدامشاو هيءمظلالوب هلم مو همذلاةءارب ل هأ ىلأر ظنالو عاجالابامم ل: ونافلاد فت اهئاف نيل دعدداهش 1 |

 لصالابىله هبهنافاعب رأ ماا ثالث ىلصأوأ اقتءوأ اقالطوأ اثدحن 2 نك الخالد ٠ لدال راف لههد لئاسمو

 بج ورهاظو ل_صأوأنالصأض راعت اذا لاةذ حالصلان باهر رحام طباضا ف باوصا او لاق ف الخ 1
 اللا لدحر ناونءاوقلا ل اك هىسهذ ارا ىفدّدرنناف نيايادلا ضراعت فاك عج رخاا رنا

 هيفخ رئاماهّوأة عب راد يح ماسقالاف ىتت :افالخالب هب كح ل_صالا ل ادحجرب ناو نالخالب هنبكحا

 بيس ادنت ينأهطباضوامزجر هاطقلا هيف خجرتاما ين انرماج.درحي لامتحاهضرامينأ هطباضو امج لصالا ١

 اهرامخاوءامدي ورب وأ تقولوخ ديهرامخاو هقثلا ةءاور و ىوعدلا فد لاو نيادعإا ةداهشكع راش ا!اهمضنا

 لثمواهرا>ةئس ازوهالفءاملا فراهنتو قرغتامأر هاا اره طث,ضراكة داعفرءواةدعلافاهضرحم

 نمبراغاءاملاب وىدر د( نعال :واءطقاهتما دخن كصفرا فلا ىفاوأ قنيصرسسلالامءتسابدل ىثكرزلا
 ىناوالا كلت نع « قءيقهمي آس 7 ىلعو بايعا اوداش رالاج 2 قةبتساكر اظذ هيفوه.ق لون ابةداعلادار طالماجلا

 لوى رمأك هرضعبامهراأ وأ عستارمالا قاضاذالا ةفا مع لٌةسرمصم لخدا1 هناف يفاش ثلاهماع صناك |

 داك الد !؛مأوففيعض بدس ىلاهءف لا متحال ادن ةسد نأ هطداضو مدالا ىلع لّصالا هيف رئاماهثلاث ةيمظلا |

 وهذ فولو بلو بطر هذوهج خو انا ىدسأر باكل تداولامونب راسل بايثون قرمام اهموريصخ# |

 مرو طشةءاولامو روذءههلعاو هنالصءاقب لصالات ال هقراةءالذ تافرح هذ هر يظؤهماما حتختولامو رداطأ|

 هيفح رام اهعبار ةمدلاةءارب لصالاو قة ملفتنلا نال هلع هر دفالف ىف ةناوأ هفّدن ل هك ثوارعش ىأرف

 وأمرأاو ةينلاربغنكر كرت ىفةالصا ادب ك ولف طمضنماب وقامب-نوكب نأ هطباضو حصالا ىلع :رهاظا |

 دعبل _ثوأة لا اىلع هيدامع ىذءرهاظا نال ةداعالا هْمْزلَت :ملاهضقان فْك_ثوةراهطلا ن مآ ناك ط رش

 بعوتسا لهوأث الثوأ نب رد< رمهس | لدوأ اهتاإكض ع ىفبوثلا ل_سغوأ ءاضتسالاوأ ةمئاغلا غا رف
 ىلع نيإسملا نيد دوقسعلانابرحر هاظا انال اهيءدمىد_ددةع4_ىنافاتةاولو كاذارثوب ل بوثل 0

 رهاظدد_ضعامخج ربو فال_تىرةزانو اهدحاب مز ةران نياصالا ضراعت ىو عرشلا نو

 امهضراعيداراا سدلو مامالا لاق امزحامدةنال_هأ ىرخأ ىو لصأةو-ىفن اكولو ةعذرلا نبا لاقهريغو

 رظافلا لك ثيح ضراءتلادارملال؛ ضقا:ةممالك اذ _هناف مجرما !قود_>او هةه> ىلع امهلياقت

 ةمر_هلاول- للاتء>-نمىأ (سانلان ءرينك نولعنال) :حروكش عال هرظن اد-تافأ ٠

 حيرص صن مد_.ءاوأرخأ 1| هفرءمريغ نم هيف نيصن ضر: اوأل» اقل الا هل ةنب ل هنوكسأ هيف صخأ اءافشأ ْ

 مالا لامث-الوأ هق ءالعلاماهقأ ف التضارثكباذهو ساسقوأ موهفموأ موعنمذئامغاو هيفا
 ملاعن «ةمالا شالفاذ- هعمو كلذو فاو ة مرد اودع تا ىسمااو بد: ااوبو>وأل هيف

 هيشيخلاب جرح جاو ذأ ا ل لاا _ميملاعل ارىددركح ا ىلا فاو

 (هراع هاو هلوق) راءملاو د ء_فأأ ىت ا
 جرد حدسج قت

 افطر اد ( ةقدلاىأ

 يسلب اتابواىأ )م داع

 مضوأ هل ق)ةداعفرع
 ىأ (هدسضءدامهلا

 د بدسىلا نيكس

 لمأت هد_تمدنأم هلا

 ليختي ثيحيهلوسن)
 ضراستااىأ (رظانلا

 تياورظفل ( نول عنال هلوق)
 ىوائماهملعال ىئ 0

 اياد :عخ رأوهو

 قشلوالانال ة-هرعلا

 لماعتأ لةمدالام عج

 هأ تنُو-ل ةل-ماءم

 نملك نا هيؤو ىردريش

 الا ثزءال ندةلكو اهةلك
 نهوذد_>اوللا هنأ

 ني رمتلا ف ىذلاو عمدا

 نأ ًارثك الانادلاخ هدشلل

 هرثكدلا عج ىلع 5

 هناعوتلثا عج ىلع نهو

 1 ا جرالات
 تاوتةمنال نوماعال

 ادمان هلو جوف

 (هيؤصنلا ءافالتا هلوق)

 ودور ركنا اىف ىأ
 صنلاىأ هنوكا تاهشلا
 (جلرتكب اذنه هلوأق)
 مدعاريثكلا «ملمد ملام ىنءد

 د تقراعاو حيردص)

 وأهلوسف) خلاموع نم

 ىأ(ةقرمالا لا حال
 ) ىسهنااوهلوق) صخأ !ىف

 فى ىمنااكامت»او ىأ
 ملاعل اوهتوكمق صنلا

 5 لاقاذطو لاازوم
 ثأةءوهقمداس نإ انم إلا

 نمالانوكب 1001 1 نونو دوت مدو سان || نمل 57 نكماهمكحذ 05

 رمخأنك نيليادلا دال عمجري ”روظدال ثرحاضنأ مه عتدقوءاملعلارب غىقح ىفاذه ىلع تاسب.شلاف هيلعاومتشم



 ' حزاشلاةراف( مص ةثالثلا فرصحلا ع هلوق) ف يمض( هتلماعم تمرح هلرق])المأ مارملا هلامرثكأ ناكءاوس ىأ (اةاطماكرث عز ولا هلوق)
 تذالاىلع ضصو.سم:ماماض رغب ْئد لك نال ةعصدم .ةاممتددامو مارحو لال> ىلاءاءش تالاهمسقوهىناف ىواذملا مس شأ اهزعهلةنأ5كىوطل ١

 0 نأ ىهو ىرخأ ةو+ نمهامت شالا عر دقو لاق شو هف هي اعدوكدملا اوهو هر صنالوأ نب» |امار ىلا اوهو هذه عذملا ىلع وأ نيملا ل الملاو هودرق
 نوكمف مز لاب هيف ح رمد هران ءاضتقالا نكس كرتلاوأ ل عفلاءاضتنان وأةحابالاو هو كرما او لعفلا نيبريصلاب ان نأاما عرشلا فيلاكت

 تبد_فلاو 500 ل قاطدةراتوةهارك وأ اب دن وكم ءقدمل _:ةزانو ارظحوأانا |

 ةدسفا اكهع ردى بس ىهىتااىأءارلا 5 كر( ةمر للاتاغصلا هلوق) هءتشملا أ( هنوكلو هلوق) دا !هاءزشالا ه٠[ كليفر ملا اوةداركلاو |

 داصا اريسكر ديص هنا لهتحاديصلالملاىأ(هنموهلوق) ب صةلاوصك يما للا ىل ركام هلوق) م دعتان 0ةيرسلاو
 كوول .ذيمةلمسهملا

 هلا نه تلغي و
 ل-.ةو تزاحناواةاطما- رن عر ولاف مارحهلامف نمةلماعم هءّتشملان مورثك مأمار 1القأ ءاوسءاماعلا

 ىلععسجأوأ صننا هلال. مدت هال“ ||ىرمصحلامهتلماعم تمزح مار دناهلامرثك |تاكناىلازغلا هدمدعأو

 هنوكلو هءةشملافامممرحأ اهب لو ناصن هيف ضراهةوأ هنع تاكسوأ مارخلان مزاح عنملا ىلءوأ ل الخلاف لهذا

 هتلذن ع ىنتناام اطل لال-لا نر مام لءلوقنف ه> | ضدأو هنا ,دب زمىلاة >1 تسم هئالثلالكدشأ

 لمحاراعموهدئاص نمتافئاو ل رص هنأ لك! در رص ةممو هم .فلاخىلار رام هبامسأ نءودل ةمر2اتاؤصلا

 هداضتعامدعا سود هناللامتحالا كلذ. لهلا ىف عر والفاوتئتشاذه سداوهتن ةويىلاهلاةتناوريءلاتوهأ|| 000
 ه:هرسو هل »ىف 0 اا هسهيذا>:ب ىذلا هم اا عاوهمدع لصالاْت ا عم ود ليا هلوق)ر ما

 هتمرحت قةكامه:ءودساةلاعرما اك لالة هياار حام همس وأ ر اكسالاك ةمر عة وص هناذ ىفام مارا ن اور ماك
 ىذلاذاهريظن قءانز رقاسا هيتشأ | نم سدأو فريد ءارحو عقهك. اامةحانأ لهّدحابو.هغكهل> لمت >او

 امأوهف كوك ثأا نما سلف هنةربعالوهو ىلقعلازب و>: ااد رجالا جراشاى هل بيمأل ضع لات >-ا ميم

 قداس ١ !يصصتسا الداء: ناف مرهم او نا اف كال !لوالاةءدرأ ماسقأ اوهقاقن آهانررةىدلا ىف ءللان هيثئملا

 رانوأ ءام ف عقونهدرذاديصىر رلذهل؟. لاو نيعلا ف ةريتعمةلالد نعد 1 1 اا
 ىف كشورخ ] باك هرف هكرمثو هءاكل سرأو أ اء صغهم نص ةر 5 ىلعوأ هذم طقسف لء> وأ عطسفرط ىلءوأ ا هتثروأ

 هحرح وأ ت امو هيو ىنءوهوءام اربط حرج ولو رمملا فك شل ا, لازب الخ مرخأ الصالا نال مرحام مم هلت اق اقل هذان ةرلو 1
 ةكرحن ا حرملاب «:ن:0نا الفرا! فوأ لدعاسما ق هذ. ةسىفىارلاو هدام ىفوهو وأهلا .5مةوقءاملا ج راحوهو 8 3 0 ١

 قااط أس افانار غرئاطلا اذن اكن الاول ل! لصالافنةءتلا لحلا ىلءعمريورط فك شا ىلا“ :ل| وندم 7 : 7 20
 اههنمااكنالحصالا ىلعام مهد >او ىلع م رتل اب ضد هرمأ سدا او اطر ماف هك :مغن نارخآ لاقو ا 2 0 0

 ذيىلا ارظنلابمر حلا نيد هضراعاعاو ىندددوهداار ظذلاب هضراعي لذا ه سفن ىلا هم_سنلاب ىلا نية. ىلع 2-7

 هيتحو ز قد>اوام ها تول نمو هدارفنا ىلءهصاعفاكراتافاك_ملانال مضل اذهل غوسمالو هر اهريغ ١
 لصاوانيقهنمتقلطاهادحان الا مهما ة>اهمزأهريغ هنوكد ىرحال اوابارغ هوكباهاد»اقالطى راعن اك نم( مار +انأوهلو 0
 لدالا نوكنأ ثا اثنا لصالا كلذهنعفتراف دوي ]ط اوظذل ارا هادحاىفمرعأا نيقرهضراعأم يف لا 3200 00

 الفالاو لصالاكلذإلر ظذلا ىغعلأو ل-اعرش نظل | بدسريتعانأك ب تااغ. ناد للا ىذتةنامأر طدم مرا 0 2 0 1
 نا اذكوالمأ هريغرثأه-. ,فناك ءاوساةفذمح رجلا ناكنا لح ه>رجد عب هزعء باغ ديص لعاب اكل -رأولؤ 8 للحم قى (ىوق
 هلك انهلو) مرسخأا
 _ احورجتهدجو مهرج ل .ةهنعباغولام فالخبهريغرثأ هيف نك لو ففذ هريغحرجلاناك | 7 ا
 امه رك ذامرضد الذالاو توملا ىلا ىذغب الن ار حون ذم هكرح ىلإ هم ى-متبالاحرحى ا («-رذساديص ىرولف هلو) ىوقالا

 ىأ(لدالان ال هلوق) ءارلا ف ف (هيف هكر شو هلوة) هنمز رقاان كءالذا ارضدال هناف ضرالا ىلع هءوقو فال ( رانوأ ءام فعقو_هلوق)

 اريطىرنافه-رشىف امهر ا.ع(لاءاملا ريطح رح واوهلوق) عمرمملافكشاايلا ازبالق توم لاهاعلا#ع بدسد> ودوم رحمأاةتيلاىق

 هيفةباصالادعب د عقو وءاسملاج راخناكناو )-كلدكىأ رئاوءاملا فودوأض رالاكهلءاسملافل-تامو هيقمهسلاهسمغب لو ءاملاهح و ىلع

 كانه ناك اذااعديةماذ-ه (خلاءرمأ سدتااو هل وة هنو رم ها امزح ل-اهيلال صو ذافح وبه ةكرح ىلا ءاوحلا ىف ةني ملام امهلك اذدمرح

 لاقو ىلاط أراقب ارغرثاطلا اذ هناكنااهدحأ لاف فاغلتاف عقار رئاط نين“ |نيب عقو نابةر وا ىف ناك أذأ امأ ضخ ماع

 0 زا هلوَق) هيقفلا ننا ن طا ,اغا لاما نيمتدنءولو اههنم لك ىلع عقب الققلاط نأ افوه نك منارحألا

 حو رالاةه ,زمىأ (اغق ذمهلوق) هةعممداصمأ ( باغمهلوق)نايبلا

 هلع داطمدنأ هنر وص

 لدتح هنأ هلل. + الثم

 اهداص ةكمساا كلتنا
 ع د._صااياهكذ هريغ

 (هرخآ ىلاريسءل| تو

 5 ,واراعت_ءاهنأ يروص

 نآ هل لح 0 ه-بألالكو

 تامري هللا كلذنوكي

 ثوكلا كلذ للسن و

 ل لحام همالع



 ( اهرصتمالةاعهئوكر طن هناف ( راو هلوق) ٍئوانم جازملاة مضل مارحا طواذت نامالثمنيطل او ةيع«ةيفشا نو ثاويح ل كو( م.لاكةلوق)
 ىلهبصتل|ب ) راضل الا هلوق) بالاك («ءراؤتو هلوق ) ىواذم عمطل | فدي زب هنافاب رلاع- وبو.الا هد ولا ل ءئئءنالامو قب اهيق

 هلوق) لالدهرساب ىأ (كلذك تاينلاوهلوق)ةراحمهعئارط نم ىأ (ْنِ رورهلاضءد هلوق) ىنالاك مان بح وم مااك نمهنالءانثتدالا :

 يانم» ريخأ دتم# ليلا نعأ(اه؟ رو هل و3 هيطغب فاشل اولقملالتزب لوال'نار د او ركساا ني قرفأ |( تاردة لاو تارك ارئاسو
 نأد (لال_حالامو ماوسوئي د اميف مق هيف عج ر ىادو فلا ادا وأ هس عج ري تأ ل ءافال ءانملاب (م-رب هيف صنالامر هلوق)

 2و مج ربالو شد رق تفل ةذانانهوتفأ امهيفو برعلا بطقمهنأل شد رقع.:اووتسانأف عتب م ممرثكالاف هتب اطتسا ىفاوفلت خا

 موأناههشلاىوتسانافمدلل |هعطوأ اعبطوأ ةروصناو.1لا نم هيه.ثالابربتعا مه دنع ءاهأ نك لوأ برعا ادد وللوأتكثناب 2

 ةقرصلا ( تاس اها ارئاس فرب هلوق) ىوادتلا ىأ ( هزاوجل هلوق) ه-رشو جنم ها امر ىلاجوأ اهفدحأال لهب آلل الذ هرم_ثدامد ف

 ىقدسانا ادترمتام نماذكو ىف رملا هدارم( موص»مربغ ن هوأ هلو ) فر ءاكذ دفا اما هلوق ىلع فنوطوم (لالادناماو هلوق) رلاالا

 ىأ (من:موأ هأوق) قيلحلاا:ذشدلاو ىنحالمذخأزوحالا ممر ولام ه نصل ا ىازلا ودالصاا كرانامأو لاملات دب نمأ.ش دخلا

 نؤثىأحراشلا لوقهدب ودو تان ثيدحلا نمىسهتةرهلاب رومأ هباّدك هصخ خسف( روءأ امهندبو هلوق) ه.حاولاهةفلا

 2 ءنق لا -أو 0 101 ل ل ا 0 121 ع ل 0 ا ل ا

 . 5 2 0 لاك ةايلالازأامالا كالذكت انا اوهلك [ه.لع مرح رور كلا ضعد ل_سعا اريضول لد اهم صتخمال هنأ ّ 0 9 0 ىلعراضااالالال_-اهر ساي ثداءملاق هعداؤقو تاويحوأ تاماوأ ت دعماما هبعفتنانأ هنامب و رالحاو ملاك
 0 5 0 1 هءتيتفأ اك بيطلاةز وجاذكو جنءااو نوفالاوهثيشلاكتارد_ةملاو تاركساارئاسو رخلاك لق_عااوأ
 0 000 ةفنملا ملاكى ذضتةموهكالذ ناو هلبانهلاو ةيكملاملاوةيعفاشلا هثال ملا بها ذا باررأص نه.ف تاقنو
 0 3 6 لكفن اوءملاامأود_تالامؤمالاك الهنأ نهثو ريثكه يق مدواميفعقتالءاةدئافلاهذ_د ىلع ْلرديددشاف

 3 ارك 37 7 ىنعااهع رو ةيلهالارلامرصب واهلك ابُت يداحالا تك دةذ ل_,دناك لال-و يق هلك ىلع صل ادر وام _ كح وف تعجب ةدع جمل هده 1-0 5 0 3 . 5
 جاد ه_هردهد»عور وس 2 3 0 5 1000 . : 5

 و ملا 53 1 > ربه.ؤصنالامو مارحو يف هاك أ مدع ىلع صل ادروام لكو هع رمصلاهنساد انما ل ءاو للا
 7 5 00 ب [أوسكأالا هلامهّتساك مارح س ملا لك أولال_الامو مارح ءوثءضس اف برعا | نهةمراسلا عامطلا ىوذ ىلا ه.ف بس ب # كم ا . . . 7 7 5 7
 2 0 7 0 ” || بصغودعب ذوخأ لاك «-لعديلاعضوفلادناماور لالا تاساوقا ازتاس فرص هزات درو رار

 عر هل سس حج 9 9 . - 8 2 0 8 3 5 0 1 5

 700 : 0 لاو-أونؤدىأ (رومأاههسو) نيب لال هاك اذهفنسدءاداوأةاكز وذ نم مذت«وأ موده» مري -غ

 >2 ١ ىلاءملاه_ةءذاحو ةلدالاهتعْزانتام ةعرخلاو ل_كللاحضاون سدلام لكوهو هيقشم عج (تاوتدم)

 1 2 ىأ كلا ريغو ىدءاود->ارسقعندو تسر يول ارا وو رد 0 0 اه عو. :ةراول_و 1 م لالا ل ءاددد_ضءداهضمو ١ للا لءادود ضع | ئ:قتانسالا
 ٍس 0 11 0 ةسئيعلاع بركه ب_بكوأ عامل ادولجك«_بياوأذيدذلاك هيرشوأ ل_.دناكماقأ ل حى فاتخا نعهمتشا
 0 ا نءنبريثكحرد:ء قاسلالك أرومارحاردق جر خم هنأ اذ_دىك-و مارح اولالخلا طال_ةثاب أ هرسفو
 2 0 يل __” ” >2 222222222777222 خلا

 هنأ بر علانءارك ذوهلوقوىواذم قارعلا هلاق لّوالار وهثملاو حيصق ىف رع عئاشزا ع وهواسومل| لعغل ا|افاضأولاقةروسك «ةددشم
 ىزاعدانساىأ حلازاة ودولاف هلوقو لالملاباهسفن| تاههشم ىأ لعافلا مسا ةغيص ىلع ةددشعةر وسكمة دحوم تاومش ءاضدأ ىور

 ةروسكمءاملادب دشت عم نيشلا ىلع ءاتلامدعتب تارشتهنيتداور قيةرعشلا خيش ادا | ولا لعفلاد:ءأ ىأ فاضأو هلوق هنرس رمت (ك

 نحف (ليشاك هلوق) هنوقبىأ (هدضءهلوق) ها تاياو رتامهلهفلاف عهففلاة دحوم لارسكر وةم#ملا نوكسو لامضب تاهمشمو
 ةئيز واسدونكرتا هلوق ىةلعلا مال نال ىيخ .ريشلا سيشل لاق كلام دنع مرحي ورماك اهلك ابي داحالاة صدأ ةرعفاشا ارمثاسعمان دنع جاك أ
 اهغبد ل .ةاندنعاهسدل مرح (عامساادولك هلوق) هيفنحلا دنع هليلقب رش ل واند:ءهيرشم رع( ذيبنااك هلوق) تمن اهدذع :مها اد .فت

 ةرمدججأ هت ثم ارمسفو ىأ (ةرمدج أ هرفو هلوق) ابرلا ل ي- ن ههنالريغااد:ءمارحان دذع لال-وهو هيهارتشا اسم لقاب هعتامأ همس ىرتشالا

 ردقجإ رخ هنأ اذ_هك>-وهلوق)لال»دةئب ما ارحدةنوأ لالس ماءطب بوص؟مارح ماهط طلت ناك(ماراولالملا طالتخاب هلوق) ىرخأ
 هنملوانت.ال هنأ اند زعهك-نالةيعفاشلا مشاعمان دعاوق ىلع ىأتءال اذهةجرلا هيلعهيقفلانب اباه انش لاق قاما لكأبو (مارملا
 م_حاريلؤحراشلا مالك ىيلخلاب اشلا اندعش :رذأو دا ةرورضالالائُد

 كلاس ور هسومف مودل ثم



2 

  ةرايعوزيمملا بصلا ل هت ة خت ىضتقي اذهورهشأ ةءبسو نيتسن اسم تامعنالو ل_سوهيلعهلا ىلص ىبذلا تام ل ءقو( سا مصالا ىلعةرجهلا
 - مسالت مت بصنلاب (هعمدولوملاهلوق) لهأت لفزيمملا صل لفطل ايهدارم ل عاو تما غلأ هاداوالفط ىفط سلا ن علم نملوأ ىوانملا
 - ديزي هلمعتساعةقوكلاف صج ىلع ةيواعم لمعت اوماشلا نكس ىواذملا خسيشلاةرامع (لاةفوكللا كوهلوذ) دولوملوأ هلوقاهربو نا
 ناكو نارفس بأ نب ةءواءم نءزاهلءارلاو تاكو ةفوكسل نكس ىتيترعشلا خسيشلاةرامعو تن اهول:ّدو صح لهأه _فااخأب ريد ز راصا-إف
 يراه -رذن ل :ةاودارأودوفااذنربب زل نيالاع دفا جاد أ دركدد زب تاماملفازياعدب زب هل مهتسا هيو عم تاما-!و ا يلق صج ىلع هل مة ءأ
 / ةذوك-لاىلو مالوأ ص + ىلو هناب حيرم عملا نيترامعلا نيتاه ىففتمتن | ةل بغت اسدن برح ل لا ةءاهارق نهب رقبهلدمف الاكل ادلاخ هعتف
 " نموسانلابطأ نهناكو ىتشربش ة:دنوتسوعدرأ هلو (نيتسوتسوأ س#هنوأع.. را ةنسهلوق) لمأ تلف حراشلاةرامع فال
 'ٍ ري_غف ىوحلا عامتاوهّنلا دامعىل ءربكمل او هللاءاطءدرخفلاو هللا منابرطبل | ناطيشل اا دئاصم نم ناواخوفنو دئاصمتاطرشلل نأ هميطخ

 - نباونسملاهنباوبلاطىنأ نب ىلع ه-رشىف ىريشيشلا يشأ| هلاقاكم_هو (ةباهصلارباك !نمةعبسا ضيأءاور لب هلوق) ما
 ا عمس لهنا لاق ن«ىلءدرهيف(تءمسلاق هلوق) ها م_معىلاهز هللا ىضررساينب راسعو سا..ع نباو رع نباو هللا دمعنب رار

 ” ًالفطعمسنءلوأوهفالفط(هءامس خعيرصتل اديك أ:ايففهلوق) نامعنلاىأ (هناةياو رفو هلرق) ىيخربش لو هما عهللا ىلص ىبنلا نم
 - فذ<نيرمارحاونيبلال+لا ىراذلا ةءاور (خلا لالد-اناهلوق) ىوانملا فاك نينسن اسم ىنطصملا تو.« موب «:سناكو غوم.لا دعب ىدأو

 يا ل لت 2
 ظ لو 01011 11 تلو ةفاه قع هم دو ماا دهس لاقت ده ضو ندر نيدقادنع تاك 1 دوفنلعأ 3 3 4 1 دقق : هللا ىل_صه_هودؤد_هد راصنالا فدلودولو ملوأو دو مصالا ىل ءةرجشا نمارهشرشعة هب رأس ارىلءدأو | ل 7 2 اسأا

 0 ل رب هاعدو ص+ ىلوم هنو ءلدفول| ىلو ره رس نع هىن راو بن ل د هدام هل ىور ىدحكشيرانا د 1 1 1 | اطو زان الاع 2 اكلفف 1 || | 002 ا 2 ءع هل 14 أ هرام سفنلا 5| هلأ

 / 2 2 م 5 ىد'ن 1 قو ةببتشامه عكر ْ ىل_صهتلا وسر فنصا اهلاقهءدؤ فال ىلا تاغتلاالو .. مجأ | هاذدو سو هءاع هللا ىلص 1 : 0 0 ش١ ني 3 || جرصتلاد.ك أت اهيفنهرعبصاب هينذأ كاىوهأ هنأةءارف (تعم»لاق) مدع تقاضي الا 3 دا ىأوملاعلا 1 3 8 - ٍِ ا _ب 2 5 الا رباك أن م ةعيساض»أءاور لب تيدا اذ_هةباو ريدرةني لو نيتسو عب رأةن_تاهارقن هةيرقبسولتةف أ ناد 4
 ش ابل -- تنأو ىفاك يقم ىف لح نأ, اعرشوه خا مارا دض ل + اكوهر (لالكلا نا لون لو هياعمللا

 : ملاماضيأه_:هوه_سنسوأ هنيءي هلي! 2 ىف عنواسملاع_جاوأ هلو مرو هللا صن امو هورهاط ىأ (نيب)دلملا ا

 هسنج وأ هنيعب ع رت ىلع عج أوأ صنامودو (نيب.مارملا ناوى اياك نياوةلارهشأ ىلع عنه هيف

 الأ اماو سوما ى ذ_هوانزلاك ةيفخةرض هوأةد_بفملاماعرضأ| ادعو وأارب دافَتوأ ادق ألعوأ
 طا ريض موأةدسفم

 نيد لالدس ىنارياةلاهءاور

 خو -وريكدننلابنبد مارحو
 هنأةركمتلاب هيف ءادشنالا
 فودحمأد_ةءهريسخ

 سد لالدءاس.شالاهرب دمت

 1 وهف ناكملاب لا امأو بررضن برض با, نمودو( مار ادض هلوق) ىواذم ها نيدمارحو
 ١ ىنالعضتهرهاظىأ ىتيضريشلاخسيشااةرامعوىفالط .ةةومشالب هل ةكدامىلارظنلاب ( رهاطىأ هلوق) ىتيخريشرصنيرصن باب نم
 " ىذلاو ثرالاكهرايتخاري_:دوأ فلك_اارايتخاب نوكب نأ امالاملا ذخأ تالعاو كلذربغو ىئماو مالكا اوهك اوقلاو زيخللا لك 'اك هلح
 3 تاقفنل ااه رك ذوخأملا نمونيمنتملان مح اوكرلاكذ خلال قاةصسالاو ئانغلاككلاملاةمصع طوةساثوك.نأامااه رك ذوخأم او اضارت . وأاهرك ذوي نأ اما كلام نمور ىذلاو كلام نمنوك وأ كإ مابا سول ىتا| ة>ابملاءاي.ثالاك كلامريغ نمنوكي نأ اما هرايتخأب

 - طورشتيعو راذا لال-ماسقالاهذ_هعجوةقد_فلاوةرهلاك ضوعريغبام او قادصل او عسيءلاك ضوعبامأ ضارب ذوخأم او تايجاولا
 5 تاع ىلا هت هلوقو ف (هسنح وأ هلوق) بذماالك 45 (هنرمد هلوق) عجأو صن هعزاذت ( هليلحت ىلع هلوق) تّمنااهليص# ىف عوشلا

 ش ثالام مامالا هرمسف لالا نام ىدخ .ريشلا خسر شل ةرامع نماوقلا ل سألع عذمهديف لعبملاماضد [لاللاىأ (هنهوهلوق) ماعتألا همه

 وهىفاشااوكلامدزهفهل_ىأ لهجىدلا توكسملا قرهافت فالدلل هركوهل>- ىلع لول د1 داع ةفينسولأو ليا دهعرب درت لا ع ىيذاشأ و
 هءاورق هلوقؤ:الاامر ىلا وأ امىقد_> اللة امد هلوق لوألا دضعد وءارلان م ىفاكلاد_:ءونيدلارمسد هيشالاوهذال الدان ع

 انارومأد _>النوكْئثاا مرت ىأ (خلاهدسفا ماجرعلا ٌمتهلوق) تهتناا معاون عت الفنا سريع ا ةحرءامشأ نع تكسو ىراذأا 1

 الاثم لوالا لدرظنا(سودملا ىكذموانزلاك هلوق) ها هيلدا عضو ف لادن هاو ةرهاظةريض هوأ ةدسغ | اماوةيةخدرضموأة دسفمل
 طالتخاو لتاقتلاىلا ىذغت هنأف(انزلاك هلوذ) كوالارهاظا اوامهتملكا لا ماعم لكوأ ةةخ ةريضم هرفاس1 لا م يفاثأ |و يف هدل_تغم هيف

 ىاتك_ااو للا ىك ذم فال هيف ةيفخ منعا مارح هناف( سودا يك ذو هلوق) ىوانم كل ذريغىلا باسنالا



 ى ريك ةءاك هةهد_ةم عمر هقوطذم ُثيح نم هناثلاق ثءد>ىقوطا ا حراشل اهبح رصاك "رم كلك تامئاىفهل ول عر هءوهفمو هوك و

 1 تشمل ءادلكىف كلذك عّتبه_ءوهفغمُثيس نمونءدلارومأىف م1 فان .ادلك فىرخدةيئزمل

 940  هللاىبسهلعفاهةروصلءا(خلااطوطخ طخ هلوق) لمأ:ةقداسلا حراشلا
 157713471750177 7171570777: 77 721777177777273 ل 73-1:371:32230532:7ه 27177

 اذكهلسوهيلع

 لأ هنافءتعاذاو هظفس ىغينب ام هناموضعد لاقوراءتعالا|اذوماغصنكل ذناكذدحو ملاذ د نكسا ماك>الا

 هدادمةسأو مل-.و هيلع هللا ىف_صءلك عماوح نموهذاتالالضأ| ثداوحو تارك-ملاعيجلا با ىف ميظع

 الودوعدتافاميعةسم ىطارصا »ناو ىلا«: لوقو هللا حم ىلوءءتاف هللا نوم م:كنأ لقىلا: هلوق نه
 هللاىل_دهنارادلاىور وتاهمشلاو عدرا ل.ىلاد_هاجلاف ةنآلاةل مس نعكي قرت لس |اوهشإ

 لوبس لكى لع لبس هذهلاق مث هلامش نعو هني نءاطوطخ طخ هللا ليبساذهلاق تاطخ طخ سو هيلع
 ىفاشلا لاق لوسرلاوهللاىلا هردرف دف متعزانت نافىلاعت هلوةوذنآلاهذهالت مث هيلاوعد,ناطشاهنم
 ىلاو هناك ىلاهنلا ىلا ىأ نيعد اًنااءاهتق نمتارهمن:توم.ملوقهةفاونو لو.سرلاو للا لاقامىلاةلاس را ىف

 ىدللا اريخو هللا باك ثر د 1 ارم هتءطة ىفلو قد مل_سوه لع هللا ىل_دناكدقو «ةنس ىلا ض ءقاذا هلوسر
 قوبملاداز اسم هاورةلالضةعدب لكوه عد هثدوم لكواجتاث دمر وهالارثو ل_سو هيا هللا ىل_صد#ت ىدد
 ذاونل ابا هيل ءاوض ءنيبدهملانب د_ثارلاءاةلدلنا ةذسو تنس كرلعممصلا ثردلا فو رانلا ىفةلالض لكو
 ة_ءاج ىلعرك نأ «_ذءىلا.زهللا ىذردوعسمنءاناىرادلاىور وه_ءديةثد لكن اف تاثدحملاو ماناو
 نينمؤلا تاهمأض ءبنءليصأ ل_دأاه درو :ه.كلازالاو:درصملا ةمرطام زهىل ءهراكن الجش و ةلالض باراوهتفمم_مناومهت ”ايساود-ه:نان م-مئاراشأو ىهحلاب راكذالا نو د_ءب دل فاوهعجا
 ضغبأن الاقامهنءفاعت هللا ىذر ساءعنبانا تملا ج رخأو كلذ ىلع ملسو «.لءهتلاىلص ىنل ااسهرقأو
 تالرتمملاىلع هلج شور ودلاىفىتااد_-ا ا ىف ناك دءالاعدمل ا نمناو عدلا ىلاهت هللا ىلاز و هالا

 ةفيدح نع دوادوبأ جإ رخأوا دك امم فقوامف الذ ايف ناك ءالا حصد اله ذ_هنافدال_فال ةئيهملا
 نم مك.ةالاورح 1 ل_لد املعلدنا الا ىأادولع_ةتالذ مدع ىلا ءث هنبا ىضر ةيادصأ | اهاعفت لهدا .ع لك

 ليلق ل علاق لوهراءهقنا ىلص هنأ دروو مهد أ ن ع لقذتلوالءفوالوق ل دو ه.1 ههنن (ىلص هذع تد#ةدامع
 فال اننذاوانكس ىأ (انرمأ هيلع سالعل_عنمل س1 ةءارفو) ةعدب فريثك ل عن هريخة ىف
 ه-دموهلهرمأ مدع عمةتئمىفءاولا دلاخ أن سو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سر ريع شنهو راسم ةرهدغ

 ماعريادل صرص لك ىلاةءادكواهصو ص مم رمأ ىلعفتوتثال ىشو ةماعلا لا هملأ نم هال كلذ ىلع
 هتالصلءالالب لسو هيل ءهتلا ىلص حد مولا دريل هفالذع عرمشل ارمأ هلع ظن يح هنال ماعو أ ص اخ ل_يلدب
 وهف)ةال_هلا ىاطءرمألانماطامنتسا لب اصن لهو هيل عقلا ىلص هنعامد ملأ, لهنا عم أ ضؤن املك نيت عكر
 ضعي هن جم لو ا.1درلاىدو رمام ىلع ةداي زا منمديةة_باف هل ث د_هلاود نكي ناو هراعدو دره ىأ در

 در فة-<رصااهذ_وبهيلعدريؤ كوالا ةياورلاب ست و هقم_س نم عرتحلاا غاوع رت لهنا نمةعد-ت.ل١
 ُثيد_لا ىفو اهثادداب ق.سوأل -ءافا|اهثدحأءاوساهانمدقىتلاَهَقب رطلابهمد رمثآل فانا تاث ددلا
 درلابهيلع ك-دقو ثدحت عرتخه_:عيسمنااتالداسفلا ىضتقي مهنا قلط هنأ ةيلوصالاة دسءاقللةلالد
 مد-عىلع ةلالداضنأ هءقو هيلع كوعنال طاب داحأل اريخ تنثتال ةراك-ا ادعاوقلات معز و دامسفلل مزة بملا

 «.اعاهرثأ ب ترث مدعو ةعونمملادوةءلاداةعثا
 سداسلا ثددحلا#»

 نبهللا د_.عتخأة  باكصمأو جدزملاىراصنالا ةد_وملاعتفي (ريشبنبثام«نلاهليادمع ىفأن ع)
 نك اذا اع ىل_هن فكن كراع مل_ست فدك (:!عهللا لو سراب لثاقل اوهواضبأ ىناكريشرهدنأو ةءاور

 (امنءىلاوت هللا ىذر) فصلا لاقل خلاف ثي دلال ا عاةياص
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 (ةنًالاهذهالا مع هلوق)

 ا.يقتسم ىطارصاذهنأو
 فهلوق) لاهو هتاف
 هفلأ باتكمسا (ةلاسرلا
 ىضر يالا مامالا

 درلاهلوق) هنعى اعت هللا

 هياّتك ىلا هناعس هلياىلا

 ىلا ضقاذافهلوسر فاو

 خشااف اذكه (هتنس
 هريش أدم درلاف حاولا

 ىلاوهنادك ىلا هلوسق
 ضوقاذاف هلوقو هلو-سر
 21 ىاتكسا هنساا
 هللا ىل_صهاو د_هدامأو

 باتك ىلا درلاف لو هيلع

 مالسلا هيلع هتندىلاوهللا

 (ةتؤمف هلوق) لما

 هتك اسرع ملا مضر

 نيتءقوف م واولا قوق
 ه.داشب ةوزغنيددوتقم

 د.فتساف هلوق) كركلا
 ه.اورلاء ده ىأ (اهنم

 ةدانزلاىأ (ىهوهلوق)
 معأةءاورلا هذ هقحلادرلا

 ظفاحلا هلاقاك ىلوالا نم
 (خادرف هلوق)ر حنا

 هلوق) ة<رصلاب قامتم
 لوعءفلل ءانملأب (قءسوأ

 اهثادحا

 #« سداأ|ثبد_لا

 رسكو(ةدحوملا تفي هلو 9

 نباةيتحتةازثعوة_مهملا
 فال نب هداعث“ نب ددس
 ديدشآو ةمقملا ءاحلا 5
 لوك امنبا هطضاك ماللا

 تنب(ةرعهمأو هلوق) ىيخربش جزا نب ثراها نيبعكن باماللا فيفذتو ملا طرهريغو ىمد ملا هطيضو 4 نيمملاعتف 7 :

 هماع(ثيدحلاهلوق) ريش|ىأ (وهوهلوق) هان بايب صنباىناكنام»زلاىأو يفاضدأ ىلا( ريش هونأو هلوق) لا هيباككةحاور

 سود. دج لنا نيملاعلا ف مهارب ال آىلءو مههاربا ىلع تكرار أك دج ل [ىلءرد# ىلع ارابود#ل آىلءود ىلع لصمهللا اولوق لاق



 ظ وهوهلوق) دعب وهلءق نم ف:صم ريغ ىأ(هريغو هلو3)ءاسنل ايل اح رلا طالئخاامم (ةريثك د سا ةء هئارتفال هأوق) لا ضرالا فاود فتال

 " ثالثتايفيكى لعن امش نمفصخلاةليأ ىهوةيناثلاف عدتمملاوىأ (ةيناثلافوهوهلوف) لاطدالاودرلان ءاولافاكرمالاىأ (اولاقاك
  (نيتذومااوهلوق) تايفيكمل|ةثلاث ةعكرةريثع عدرأو هلوقو تايفيكملا ةيزاثلا ةعكرةريثعئىنثو هلوقو تايغيكلا ىلوا ( ةمكرةثام هلوق)

 ” لكنوكيلاهماةىلءامترسانارغغىأ (اهتايارفغنهلوق) ن امش فصنةلياو بحر نمةءجلوأ 347 ىأ(امهث محا هلوق) واولارسكب
 ىلعالءادنب ريتا نم

 هلوق) امتاءل مارقلا بلط
 فصن لما ىا ( هايل ىلص
 ىلءهنالمنهلوت) ثايعُش

 ةليل ف ىأ (لسو«اءمشا

 هنافهلوق) نامث هصت
 هال_دىأ (ا كر ترالناك

 (هلعاهيوحول هلوق) لوللا
 الع قمع او تكا

 مال_ءالاردص ىفاضرأ
 خسف لهو اهو و خسف
 ه«.!ع هللا ىلص هد ف اًضنأ

 جحارلاو فالخالوأ لو
 هوس نمهأوق) لوالا

 قوطخاا (خلاه_ةوطنه
 ل ىف ظفألا هيلع لدا
 هيلعلد ىننمىأ قطنلا
 موهفملاوةطساوالب ظفالا
 ل<ىنالاظفللا هءلع لدا
 ىأ (هنال هلوذ) ىنطناأ

 حاكدنوهلوق) ه-ةوطنم
 لوقت اك (راغشا اوك

 ناىلءىننلل ات َوَر

 لك عضو كنب حور
 ليقيؤ ىرحالاروهاممم
 سدارمأ اذههلوق) كلذ
 لءاداذ وين( عرشا| نه

 كرش كه دذم جتلمسلا

 ثيدحلااذهقوط:مذخأ
 امأ هلوق) ةراك ةمدقم هيق
 اهقىتلا ىو (ىريكللا
 ىهر (ىرغصا |امأو هلوق) ل طاب وهف كل ذكن اكام لكو هلوقاومىنعأ بولطملا لورد ىذلاربكالا دحلا

 راءتعابهلوق) ماك ىربيكىأ (ةةدقثيدحلا اذهوهلوق) ةطينتسملاىأ (اط ”اموهلوق) لمأةهارغص اد سايل اى :ريكذر وك ذأ
 0 هيفنو أوت م->رب هقوط ةمراهتءأب هلوق نال سو شءرشنو فل (هموهفمو هقوطخ#

. 
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 1 | تدر لعشب امو ف ىفالاءرمأ فذ  مهالو رح [ه«:.صسانك]!فاسا| نو -جلنع ةفرعربغي فد رعتلا

 | فصنأ اةلماو بسر ىفةهجلوأ ب ئاغرلا هلا ةالسا ا هنموءاملعل اهيلعناك هريثك د ساء هناري ال نم دوما

 ||| ىلاهت هنا هر فنصملاهندباك عوضو هامهثردسو ام مق“ !نالافالخناةءوم ذم ذاع امهف تادعش نم

 : امطراصتنالاىلام_مةناومنع هعودر حال_ىلا نبا ىلعاودر وه دين و ل3 نم هرم غو بذهلا حرشف

 ا ةريشع ىنثوددأ هللاوه لق فلابةءكر ةثام تا. ةب.ك ىلع ةيناثلا فو هواول ا كوهر هءلدتساام ع. جحاولطبأو

 || د_-| اره لقوةحنافا | أرقيف سام ةمكرةرشع عم راود_أ هللاود لةةرمنوثال» ةءكر لك ىف ةعكر

 ا ١ ىفءاحامهفاني الفىلاءالا نداسهربغ تو دم اوعلا نيهدروهشملا مفك أ اممتامحاصوصخىف مالك و

 ا معرس دلع نمرثك الامل مارب ىلا ءذ هلل اناريخكو اههولاوموصوا يامل او موقريخك نا.عش فصن ةليآ

 أ لوالاج رخأن ار ةرملابةفءعضةثالثلاهذهنا ىلع ن-اشهوأ كري لالا هقلخ عسل رغغب ىلات هنأري و باك
 ا ١ .و هيلعهللاىل_صهنأ قربا اج رخآ مزهعامسىواس ُتد د_>اهمف سدل ىبرعلا نب الاف منهو ىدل مرا

 || نالاقهنأو مهقاز رأكزنتر مهلاعأ عفرتا يفومدآى ني نم كللاهر دولوم لك بتكب هلال اذ ه ىف لاقو هتليا ىلص
 | أ طنا اذاو ل_ع< نمضعناهدانساىفو لاق بلك خغرش ددءدرانلا نمءاقدع هل الاه ذ_هىىلامث هلل

 [|| ةالصام_ مف سداذا هرَتلا ضء:ىد>أ ناوام_مفدداشالو ى متن اولا سعب ىد_>ًارخآلا ىلا هدأ
 ٠ ٍ اهموح ولا رع الن اك هناا هريغىف هتالصك ايف لهو هيلع هللا ىلص هن المهؤ اقلط م هزس لدألا ما قو هصوست

 || بحر موص عدملا نمو لية ىقسفومارحهناف مهماس> أ ماض::نابءاسنأ اب لاح رلا طالتخأ هذ نكد حلامهركرف
 | 1 هموا دمام ةيعقاشلا ضعب لوقو هيؤ مااك-١' تاه وىوافأ اى هدد امك هل ضان ةذ-سو هلد كل ذك سداو

 ْ ىاريطلا ىو رز دةريغو با.علا حرش ىف هتةيب كهل ىف سدل ةعملا عمص قىفأ لدود دما اةءارقىلع مامالا

 || دقو فيك هضرفو ردفااهنس نيب عامطضالاا نمهلوقاذكو ةمج لكهيفاهأرقبناك لسو هيلع هللا ىلد هنأ
 ْ 0 ةدعاقوهو (لسمو ىراخعأ هاو ر)ةيرهاظاا ضءبهيوأ م نموا وبرمالاو هل ءف ل وهيل عدلا ىلص نع حَح

 ١ جتنتسا لدلد لك ىف ةياك ةمدةمهنال هقوطنم ةيح نءاعفناه عأواهمظعأ نمليمالسالادع اوقنءةمريظع

 ْ ا مل فو ةروعلاف كوخ عم هال_صلا قو ةيثالد وأ س وأ بوه غمءاعىضولاىف ل ةب اك كرش ك-هنم

 || لطابو هذال ذك ناك املكوهرمأ «-.لع سداو عرشل | نمسدارمأ اذ_هراغشل اوك حاكنو سذااوخ
 : ا ذاهمووهغم ةيح نهوهيف ن فام اها ادق ىرغ مل اامأو ريق عازتالذ ىريك |امأ دودرمو لطاب لمعلا ادهف

 عرشلارمأ هياءا ذه ةذءذموحن نو دءالثم ءوضولاو ف ىف لا ةرق كومة م متت دريغ لعلك ناههموهفذم

 | لد:_.لا|ميثيفىرذ_سااامأو ثردحلا اذ  هموهن عهد امن ىربك.لاامأ حرت د4 انا ناكاه لت و
 1 وألبوأ ال لمتحال !هنهصوص: هاما عرمشلا ماكح أنا هيدر ناكو مالسال'ثاوهو هعالا ضد لاق ا عاما دب

 3 اعالءلدلا نا ةلدالا ف هذ نوكر نأ خصب هنأ ىلع هانررةاكامو 4ةموأ اقوطخمهيلااط" اموةطبنةسموأ هل مت

 1 ىرش كج لك تايثافةمدتمثيدملا اذدو «يفنوأ ى-ملاتا.ثااما بوملطملا متىربكو ىرغص نهب كر خد

 1 | ةلدابالة:-الىرمش ك- لك قنوأ تاءثال ىرغصة مدع ثدد د -ووملفرما[كهمو يغمو هقوط:هراءّتعأب هيغنو

 ماكدالا



 (تئد>أناوهلوذ) اثالثوأ نيتنثاىأ (ىلاءاهلءفناكن ادعبهلوق) تراث نبدي ز ه:ءهشا ىذر ركب نأ ىأ (اعدا1 م نهوهلوق) هريغو
 4ه .اركشوهلوق)ة ل اماك-الااج رثتةعد.لان(ملا عدل انا لصاملاوهلوق) كوعغالءامااب

 وهلاك ةغالاموملءجارضساو كالذ لكسب ودتو «ءظنوهرثن برحلا م لاكعءدتو دوتملاو ديناسالاا ىلءمالكسل او
 ل هلأ ب ذك هؤرهم ىلع نيم هن دثارهاطة:سحمولعمهاك اثامو هاك كلذ 1:نازوالاو ثاءمل اوىلاءملاو

 ناحا امو عورفل اوكوصالا عد رفتكو هبارومام نوكيف سو هءلع هللأ ىلص هلوسرهنسو هناك ىلا عم مهفو

 فرئصتو هنن ودتوبه ل ا عضوو ف-اصملاف نآرقل ةباتك.كو هيلآلا موملعلان ههريغو باسملا نههيلا

 نه لومتم هناف طئاسو وأ هط اوت نيدلاىلاهاهمض مو هس رهام كال ذرب وام ستواودا ضي أدب رهو تتكلا

 ددزورعو ركد ىلالمةواكمماعىلاءتهتناناوضر ةباوصأ | هذ ءاريثك زاهد نموهيلعح وده باث ةهلعءاق

 توءنآرةأ !ساردنا ن ماقوتركد ىفأ ىلع هن راشأر عناف تآرقا | مج ىف م_منءىلاعت هللا ىذر تدان نبا

 هللاح مث عةع دهر وص هوك فقو:ق هريغو همامرلا مو لتقل امهقرتك 1 ممم ءىلا هز هلل |ىضرةباوعلا

 لاف عمل ايهرمأو تباث نبدن زاعدا-ل م نمو هنءججراخرمغ هنأو نيدلا ىلا عد رب هنأ هلروطظ هنال هلعفا هردد
 هردص هلل احرشق- هءجارب لزب مو ىو هناهللاو لاذ ملسو يلع هللا لص هللا لو سر هل فبل أ مش له: فيك هل

 هكرب عمد عملا ىف حييوارما اهال_فا ساخلا عم جف هنعىلاعت هللا ى ضرر مد مقواكوا هر دصهل حرش ىذا

 سداتثد>!ناو اهنالىأ ىهةعدملاتم.ةرعىنءألاقوىلايا لفن اكن ادءب كلذ لبو هيلع هنأ ىلص
 ىص هتافوي كلذ لاز دقو ضا رتفالاة يش كرَتلا لا ل_هو هيا ع هنا ىلص هنال هل ةةذاوم ل؛ طم اا درا يف
 ةعددااوهف ارثاوأ اعاجاوأ ةذ_سوأ اباتكف لاخر ثددأ ام هذع ىلاست هللا ذر يناثلا لاقو لو هءل عدشنا
 قفتمةن_بحلا ةعدملانأ لصاملاو ةدو# اةعدرلاوهفكلذ نمي ش فلاي لوريل نمثد>ًااموةلا اا

 لك لءةياماننامز ىف عدنا ام ن_سحأ نمو ىلاعت هللا !مهجحر ف نصا: عش ةءاشوبأ مامالا لاق راع اهر ذو

 نافرورسسل أو هن زااراهظاو فورعااو تاو دمصلا ن*مل_سو هماع هلل | ىل_ص» داوم مومأ قئاوأا مو.لاىف ماع

 كلذ لعامة ىف هتاالدو هميظعتو لسو هيلع هلل | ىلص هتبحعرعش «ءارقغلا لانا د>الا نم هيؤأم عمكالذ

 ةعدمااناو مل_سوهرلع هلبا ىل_صنيملاعالةرول_سرأ ىذلا هلوسرد اا نههي ن هام ىلع ىلهت هللازكثو

 ىلاوىرخأ ةدارك-ا و5 راب مر أا ب ولاب ىلا سلخ: دقامازخ اوأ رص كلذ ن هأيش فااخام ىهو ةميسلا

 ... اشم هيلع ناك امنوفااع و فوهتلا نوعزب ةعاسجلا ءامتنالا لوالا نة ب رقوه_ءاطدهنأ نظدام

 امارحنوهرعال ةسيحاناك ءاوأ نمريثكل ب مهعةر وهشا|تا كلاارئامو عر ولاود_هْزلا نهقدرطلا

 ءاحرل ةردثرأر خ وأن يءون مظءةودوعوأ طداح ما ةماسعأل ناطيشلا نيب زن نمءالتنالا هنمءامهخمو

 ىلا هتهتنلا ىذرةءاص لانا حصد قوامها اوحاضدال انع ه.نءورهاطظاذدىف مهحناءقو ةجاحءاضقوأ ا

 اولاد اهباهتوقلءئأم_محل“أ اهب نو طوني واهو هظمد نوكر رمشملا ناكنيذح لدق ردىةرفشأو رم
 موةلاقاك اذهريكأ هللا لسو هياء هللا ىلصهللالو سرك[ ةذ طاونأ ت اذ مه اك طاونأ تاذا.) ل «با هللا كو. راي
 ناهؤ نمو ىلاثلانم وك-اءقناك نمننس نبك ثان ولو موق كذا لاق 7 مخك اهاانل لعصأ ىدوع

 كذلاموب موصوخناةاطم ةعاطاونأ انظوالوجاومو موغين لاحوأ صخثوأ ناكموأ نمزب هدامعصخ عوشلا
 نود.ةملامه ىوناالأ نوم نفاخ اولاق ضرالا ف اود سف: المل ل .ةولام اه ريغو لادولاو قيرمشتلاوأ
 هنمونور عشت الن ك-او

 / ىرب وش ىسهتنامفرلاب لا هداه س + ىلع مالسالا ىنب ثيدح عملا ىطو سا |لالملا
 هنأثىفىأ (مهاليفولا مادريغو هلوق) ل سو هيلع هللا ىل هه صخاك (صخهت

 ةنسااونآرقلاريسفتو«؟- ناس وعتبملاهضرفو تاءد رفتلاةرثكواه دءاوقربرةتواهنوضذ نالتخا ىلع

 هنا ارك-ثد رقةسموىأ ( ىلا هَل

 هعدمأ|ثاو هلوق) خلا ىلاءذ
 ىلءعفوطعء(خلاةئدسلا

 لذ ةتالق لصاحلارهخ
 و-هو(لّرالان هلوق)

 بولامىلا ىسمتنب ىذلا
 ةهارك-ااو ةراتعر فلا
 ىأ (ءامتنالا هلو ) ىرخأ
 مءايوهفهلوق) باستنالا
 ةماعلا
 وأن ّوهتلامءابم سهم

 ندد نس-أ امو (رقفلا

 فرفختان م نيتيملا

 هللالاةيغَمسمرقفلا عاط
 ىوماطدقدارعلاضء.نا

 اروزْل_ة-وىبنووش
 «ةوفرءدالو مهفرعأ تسل

 بصنااب ( قل هلوق)
 وأ هلو_ةونيب زثلو مهم

 ىأ هيلع فوطعم ميظعت

 وهوفول كنب ءوتاناب
 هلوق) بيطلانم عون
 اذك,هطاننم(نوطوندو

 لاق( ةغآمهاكهلوق) هقلع

 هقادتمفاكا | ىةلاىلوملا

 اهلال هغص 5و فولحع

 امتاص وهو ةلوصومامو

 ر.دقتااوام نملديهآو

 ىذلاكانئاك اهلا ذل هحا
 هنأدب رب سهتنا مهرقتسا

 نأةر ورذ عوطقملدب

 عوقرمة طل اوهرو رام
 هن ومدس كلذزاحأ د_ةو

 تررع لوقت شةخالاو

 هلع جرخو كو خأدب رز

 وأ هلو ق) فديرعتلاك 6 هوأ هلوق)ءوصلاك (نمزبةدامع ص هلوق) ةبرقوةءاط هنأ ن ظدامىلا يني ىذلاىأ (ىناثلا نمر هلوق)



 هن لُغنش دو هع ةمثىذلا ان رمأو هنبدلا اذ هنا ىلءاوي ,ةترمالاب«_ذعزبع مال_سالا نب دىوءد هلريسغثوهو (انذيدماو رىؤءاعم نءوهلرق])

 رمالاىأ (اذد نكل هلوق) ىسمنال لد املا 0 را اربورمالاىأ( تاطدو هلوق) ىوا ماد :اامفأ الوات ااوقأن هءونهنءولدعال ث هد

 ةراثاهلوة) روع أىلممعفد در نو عرفرمأ امو“ موثيدملاا د-هىفاكناشلاىنءءىذلاامأو ىأرماوأ ىل عم رساردص ءوهىذلا

 0 اسوس ةلزخم هل نتا لوق, اني دال هم را ثمان هوهوةذا م واخ يصوم هل ظدتو هتءقردب زم زرموهعل | ذا

 دمار هميظعتل باكل ىلا هنوز اًمالاق ل. .ال راشد كلذ دالاذد نم اء: !اىلعىأكلذىل ءلدأكلذةأكىأ (كالت ذاهلوق) هنأ شرعا انيعا

 نيدلاا:دوهىذلاهرا اراثاا مظمتل ثردحلا|ذهىف هنةراشالاف ب: رقأل را ثرهنافاذ دامأ ودق املا د ءبدأْركم هل ةعفزو <: > ردد ءداالب زب

 كلنذاهلوق) هءلالوصولا ف امههلاهص وتت :وهنم برغل بلطي نأ هنأ نم مظرلارمالا نال بب رّملاةلزخ مهنا الدر اتعاب هلال زن ري :ترقلا

 اندهوزمب ل أهدنعزممتي !هلاددإا ثم هرب هناك عماد أن هذىف هراض>او هت ماظعو هنأث دهن ونتلاهءنابت الاه كغ( اذه نم كاذ ىلع لد دأ

 نال ل 1 الال قء مالا: هدق( ريتدأل هةراش د 0 دقو هلوق) ا رام دا برقا | ىف هلا انا بسير ال هن راش نويل ا عىأ

 كاذلا_ةاكريتعال ههةراثالا نأ :دقاضرأ كلذ لد ل او ل: ل ارك د.ىذلااذدأىلاعت هلوةىفاكريش كريعهال هنةراش الاءىح

 نمهل<ىف طوس مودأك ةرأ. ةءاو ماك: ادة ىلا كلذ ىرمالاوةءظعلاوةراةىلابساثب دءدلاو رقلا نمالكتا لدأحلاو اًذك ل ءف نمعللا

 عيسنو قول خو اك لو« ةملأ ع ءاوسردشلا فالطان :(هلدانىل ءدودرمىأ هلوق) هن 4ع سداىدلاوأ أ. شاكأ (امهلوق ة)ىلا 1

 000 يي ير يي يري اا را لل اي د و ١00606060 ااا م موهضحلوق 5دهرمو . و س3

 هن لمءاارمتشاو مو« ءاعهللا ىل_صهلوسرو ىلا .:هللاهع ءامودو هءلع ن ىذلا اذن :أدىأ (انرعأف) كر 8

 هئااله ةراشا (اذ- 7 راوأ ىلع محي اذ_هنكاساردصمهيدارب و قاطي وانني ددداو رقءاج م نمو درووف هلوق نم ريهضلاو

 رانا هجره ال3 لعلدأ نتالعدإ هراش الزوا ا اناو باك اكد 5214 مح ىلع ه٠ ظءتو «2 عفرد رهو هلو و ىقام ىلا

 ىأ (دروهذ) ةما ءااءداداوددعا اوقنءْئمهلدوشدالوأ هرفاني ام (هذهسيلام) ريتال هةراث الاقأت .

 ردك ة.اكلان4-ةيعورشمدعارك ذا هنافأ متناكءاوسهداد_ةءالامد_ عو هنالط.ل هل عاف ىلع دو درع

 تناك ةدامعهذكروأ ه هش: لالخ الو كا ذر ذن ابو هراع هللا ىل_طلطدأ تن مولالظتسالا مدءومايقلا

 بو.م»ء خيذلاو مارح لا-ءجالاو «.ؤوأ بو صخءودعرةال_صااك هناي مباكدترالوأ ءوضولا نودةال_اأ نم هلوق نم نم ىلا

 جرار أله دعى ما م هريغو شا اوك عمعسيمل اوبذكوخ عمموصلاو ةريبك ف ارخؤا عم فاك. ةءالاو كلذف ىنءلاو ثدس>أ

 تادالهذالذج راخرمالا اذ_-هىف ىسمنا |نال صل مصالاو ء-.هلا ف ف رعض ىأر ىلءدالوالا ضعبةم .هوأأ ثتدغاود ىذلا لعافلا
 لاعأا لل د1 ا اعاجو ة هلع ع سعال - ةردعالب فدحالهسداو د._فالمرحلا حدك اهلطمب هناف نهسرأاسأ لارا 7

 ه:هلومقموه لد هل_ءاف ىلع درب سءافهد-ءاوقرأ عرشل اةلدأ نم ئثهلدو-ثنابكلذىفا:د ءالامامأ دورطم صقان نيدلإ

 هبت ءاحأ 1ىفاو «هنانلو الاردصا|ىفد يعل ىتااربا عاونأر ثا و لءبااتاناخو طد 2 ف ءانمكل الذو انهىر لب هرظناو

 ةيعودلا ا ا ا و :لاوربل | ىلع ةزواءملاو فور ءملاعانطصا ن هةعررثلا نملدع دز ىف ل يقام

 121 2 2 را الا ظل ئ5ا 22سلسُلس222 2 بصل علا ص يس ل يل وس جي ل م ع جو ع حس و فاض ف د> ىلء هنو 1

 0 لطابوادودرملادلا تفر ث دعما ىأ ىتتشاايلورئموأ ةغل ءملاهد و ىلءهناو ًادروذىءملاق

 عوكررب غنم ةالصكهناذإ «ةمرح ت زاك اذا عدرةب نسا هتمرح ىلع ع مهلا لد ىذلاثدا ملا, صوص# ماعوهو«. اعلو ءمالو هبة «مربغ

 لادلا اركب ث دل اوأ الط, نوكد .القذب وصغم ضرأ ىنةالصكمزالريغهذعجرادنة هر لا تناكولامأوةراهطالد الصك مزالهنع جر اذنوأ

 ةداي زءارنف نيد كل تنك مو ءلاةداهشد سءثلاءوضكرهطو لك دقاة نبدا جوملت هيفو ىيطا لاق دورطم صقان أ هلءف هيلعدو درح

 سهلا فا ءاقالجر ىأر نيحثالذر ذن ل سو هيلع هللا لص ل طبأمنءوهلوق) ى ممنااصق أن: ارهمهقر وق نم هنال ىذر ع سرا ام لواحد مو
 ماك: ءاقوو 00 .اعهللا ىل_صىنلا لاةةموصنن او ماكتب الو لاف دالودمةءالوءوقن تار دن ىلذ دا ءاونأ ارهاولاهف (اذداملاةؤ

 ةةيدملامدقا 1 ندلا هر ىلع برضت نأ ا. .هللاهدرث |ترذن نأ دو هم ماع هللا لص لاقاةاوىر اذهأاءإو رهموص متيلو دقي اولا هاو
 جاونلا حرش فى مرلا س مثلا هلاقةماعهنر 0 ل ىو هرلع هللا ىلص مودي ترمقا هنال كرذن. فوأ

 وح عمعدلاو 1و هلوق ة)رضتالعو رشألا ىلع < :ةدابزلا ناف (ءوضولا اوت نوددل [,ة) اهريغو تار هللا ىف ىأ (اةلطم ملا لة: رالذهل 1,3(

 ا الفلا (علل اف المعار ىلع هإوت)ةريغرغيلةعلسلا ن ؟ءقءارثشا|ادب رحرب ع لد زبنأوهو (ش هاا

 هلوق) لوالاىأ ( للخلا لءق جام اوأ هلوق) تايهملاىأ ا ياطرر هناف هتان ااق ىسنلاتاكاذاام الذ ىأ (تاذالءفالذ هلوق)
 ل اكولابةماعل دنع ى عيبملا اوهو زاذ عج (ليسااتاناخو

 عذار
 كل لن ىئءملاو هزم سدأأم

 ودىذلا ه-:هسداىذلا

 دودرملادلا حد ةبثدحنأ



 ىقسلاا هوو مالاك مؤ ث_دلذ (ةواهلاوراظةلاوحن ثودةلوق) «سماحلاُت رد ملا# مطرهاظ.ىأس ائاو دسام.فثاسنألا ىأ

 ىنبتل ةوبأ ىفذو ىأ ىنيتلاو هأوقوك دد> |ةأرماج وزن هلع مذتع بسلا فابأ نك ىأ بسنا 'ةوبأ فن هدي رأ لاحد نم د>أانأ ده ناك امىأ (ةيآلاف هنونأ ىفاو هلوق) تهين ثانءاامرتو رظخااو ةولدلنا نو دى ريش اازهشأ اةرابعو تاييتحالاك اهمرقسأ| مرهف
 ةياهاملا ىف تناك ىتاا ىننتااةربأ ماك-ال قنوب سنا :ولالىفةنآلاو بتل اةرنال تدثنام ماكحالا نها تدشنال ىئدااة ود او مال الا عبارات عاشبآلا تالة يلم اجلا قءان:ناك هلا ناجل كلدو كادت يلو اا اع رم و ا

 همساوركد ىفأ(قدد_فلاتنب هأآوق) ىرب وش ها نهلال ف. رح ىلوالا تا ىو ام هدا ناودوة صدام هنو رقي نيثدحملا ماوعو ىثكر زل'لافز ل اب(ةشئاعهلوق) قيةريش ها طقدات(لاوناعمصأاو كلذ ىف هتل سام (لا لسو هيلع هللا ىلدىبنلااهانك هلوق) لمأت لذ

 قطصالاءاسن بأ بيع لكن «ةأربملاةملاعل اةيقفا|(بدملاتذبةمدنحلاةلوق) ىرضرب-ثسمشد,ءنبرعوهنبرماعتنن اهعوهازلا ةةبلاقي باعيتسالا قربا اديءنب الاقو رو يشملا ىل ءواولانوكسوءرلامضب امو رمأ اهءأو نامثعةف ادة ىفأ ساو ةفادسق ىبأ نب هللا دمع
 ىأ (زملا ةلكع _سره.اعهتلاىل_داهدوو زب هلوق) ىو':ها معلنا ىطرةعب رالاءاةلختا لمىف د: تناكواد ري اركب جوزي لوءيف نذدو اهردص ىف هسأرو امر ىف ىفرتو 'هريغد أرحا فال ىف طم ا ىلةلزخي ل حولا نأ ةفيرمشا |اهايازموة.ءينالا اه هئاصخ نموةحمد تدفيهيلا

 ةلماكلا ةداع-سلا سوق 1 1 1 1 3 1 5 15 كس تا ها طش تتبرع نالت ياسا لق اأن اوتاو مطلصت ال ريغصاهنادتلا لوسرايهل لاقركب ىبأ نما همام خال هنا كلذو

 ىانأ لتري_دنا لاس
 نءهقر وىلءارو_فد
 ىلاءهننا تال او ه_:ملا

 بهذم هد-مْكح وز

 الهو هلزخ_ه ىلاركروبأ
 لاقو هاطغو رع نم اعدط
 اذ بم ىهذاة_ثناعا

 هتلاىل-ص هللا لوسرىلا
 هلكوقو ملسوه راع

 نيهيصأ نيب بولعل انا منلافا لع ى اخي ل_هفهتئداسع وكيانمآ هللالو.كراي هل ل .ةذك ند نءىلق
 ند رلا ع.داص' نم نيم صني. مدآىنببولق نال .هجرخأوءاش فيك اهملقي لد و ْرَغهَللا عباصأن م
 ىلعاذد ولق فرص بولةلا فرم هم الأ “و «.اعمللا ىله لاف مءاشر فركهفرصد د»او باقك ل>وزع

 س.أالاثن دا ْلَدءاط

 ن:ءىااتاهمأرتاءاذكو ولد ناوراغ اوف نو دحاكنلاة هرحو مظعتااو مارتالا ف ىأ ( نين«ئملامأ نع)
 مأ) ىنبتلاو بسلا ةوبأ ىفذ هيدد رأ هبآلا ىف هنونأ ذو ةجحرلاو :فأرلا ىف ني. «ئااوب أ لبو هيلع هللا ىل_ضوهو
 لاق نهد_ءدأو مهنءىل ءةدللا ىذطر رعد لا نب هللا د, ةءامسأ ام نمابجل دو «ءلعهلل ا ىلصادانزك( هللا دمع

 مل-و هياءهللا لصاهح وزن ( مهلا ىذر) بدمحلا تنب ة.همملا قد دصل|تنب ةقددصلا( ةشثاع) اه طقس
 لاود ىف4_:بدا!ىفاهم ل ةدو نيزس تال ةر>طأ ل_.ةورهإةدوسإ< وز لهي تستند ىدو ةكع

 ناتند ىشذ م- و ه.اع هللاىل ص قونو نيس عسل تا ىهود رجا نم نم -ذ أهئسردب نم هؤريصتم

 نمتيقب ةرمثع ثالثا ني سنو ناس وأ عمسة نس ترفوت مناف ةذس نم_هف رأو لمد تشاعو اذ ةرشع
 ُتد_هفاأاطىورذاو ره ىل ءة ن« دشن  -ه_:بد1ا نع هترامالرب ردونأ |مياع ىلصو رثولا دب ناضمر

 نيع.سر هد رابىراكأا درفناو نيعم_سو ب رأوهث مىلعاهمهاةفت'ةرشعو فلأ ل .ةودرمعو ناَتُتامو
 هسفن لءق نم عرتذا وأشنأىأ(ثدحأ نمل و هيا هللا ىل ههلل' لو رلاقت لاق ) نيّتسوةين اهو لسعو

 ىذلا اذ_دهلنالو_سران

 ناك نارك, ىبال هترث ذ

 تنمذكيلء كرار لمد
 ئشو قءطلاب ةسذئاع

 رمتلا تعب ركدانأذأ نت . ل1111 خس الا دو 1ك كاكا ل يس واخ سس تت طل

 ةيضغم هيأ تراظ:ذتل ا ىفوث نرطبذ واذا .قهكثاعاي انليقلاةفدلاسرلا تغلب ول و هراع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخدف ةشئاعتلاق
 كتب ْوْز دةىناو ه.ْك وزد ىلاءتهللاناءو ىلا نظ لو هياء هللا ىلص هللا لو سرب ىظتال هرذب املا ةفعقوا- هنرمخ أ ركد ىلأ ىلع تادو
 هقريصخ مدع خسلا ض»ب ىو (هفرص: «هلوق) ىيذنلش ها هنم كَ وز دةركب ىأ كوقد ىح رق نهدشأئ د, تح رفاذة شئاعتاأق هزم
 وكي هيلعوهتسةريشعىدحاتذب لوخدلا نيسنوكت نأ ضمد هناف ه] قام عم لك .ش# ( نيذس عسا تند ىهو هلوق ) هفمه:1ىرخأى و

 دارملا اة. نان عمجلا نكعود_جرلاه.اعهيقفلان ب باهشل |انخش لاق هر ذك ةنسةرمدعت ا م الرشععست مل_و هيل ع هللا ىلص هنافو دع
 ىلا ف صنتو سلا تهضاذاواث الترا هففصنل |كلذرب دوف صنو نان؛اثالثاا, واتس تراصق ترم>ا.نكا ف هزو سة تسااب
 تند هو قولو هلوقاذكو عحصدع مت عومج لان اءاعداف فصل اودر كالا قاأو فص ةنع نيتسوةينام عوهىلاراص ف هنو نينثالا

 لم أت يلف نينس نام كلذ لءقاهتس ناكو ةرمثع هن داما لوأ ف تامو ني: كسثء شاعةردغا دهر مال_ىا اوةالمصا | هيلع هنالةنسةرمش ناسك
 وهوهنسدو دهون ةرمعلا ماسر تتاماهم ا ىذتمي (ةنسنيعي رأه دعي تش اعو ةنسةرعش# ىف تذب ىهو سو هيلع هلل | ىل فوتو هلوق)
 ةر>غا ل_.ةتدلواوهنا نءمل -ءا ةنس نيتسو تسةندا ىو تتامامنأ ىذهتةرهنالنيس#تو ناسجوأ عم بس ةذس تداول ماق هل أرق عم لك ثم

 نا هنسن اضمر نم تْض :ةرمث ءعضمءا ثالثأ )ما تتامو هصنام لاك هناف حرم ىف ىريشد ثلا ةمالعلا اذ_محرص دقو نينسنامثي
 قر .ريشلاعشأ|و رامع (خلاةزب ردون | الع ىلهوهلو3) رول ةالصدمد ىأ (رتولادءد هلوق) لمأتماذ هأ ةنسنيّد و تسةزد اىهو نينو

 ٠ تونا جرخ نيحةنيدملا ىلع كحلانبناو راةغيلشناكوةربر دونأ هيلع ىلصو



 ثارفألاباذع ن ْن هئثمهنم فةضالدار 1أفرفكلا ىلع تام ن مىد قباذملا ممم فةئعالف هلوؤامأو ىأ ( هذغ تغفخاعرلد هلوذ)

 ةقولذمىأ (ةسوفنم هلوق)ةحلاصلا لاعالا ن : ءىأ(امنءلودعل!ىفهلوق)؛ اشد نا كلذ نأ نو دامر هه وك كرشنأر ةءدالمتلا

 (ه-:ءهدو دووهلو-ة)
 ربخهءاو رى هلوقو أ دّددم

 نبان«ءهدوروو ىأ
 هلو نءاحر دمدوع_سد

 موا هال هياورقوهانغا

 لمأت حلا نيكوصأاةءاور
 وهف ىن-ءملاامأو هلو-3)
 4 ا هزاع معك

 اد_هنالو ءا(حلال و

 هكذن ف.قوتبالالاةدال
 تاج ةرفلأ لاق ؤرلا

 د :2بساص نعي امو

 1 رل ه؟-انآر لا ةءال
 هلوق) لود لا ىف اقام
 (ليوطلا نامزلا لمءيا
 و-ةورمل ةدماىأ

 ةه-قراظاا ىلع بو.هزم

 (خحلا هدي ىذالهلو5)
 هد «رابيقو هيف ماللا لعل

 هلوق) م->ارباؤ ى قىدع

 دادس اولا ىا (اوددس
 ره مغ نه باو ههلاو هو

 لاق طد رت الو طارقا

 ط_وتاادادسلا غلا لهأ
 مناىأاوبراقو ل.ءااىف
 لك الابفخالا اوءرط 2

 هك ترق اسءاول_عاف

 هلا ا ىل علاق هلوق)

 ىأ (هيدو سو هم هلع

 (اهذ. ةفهلو_ة) لمذ

 امهعضوىأ لاسةاريسفت

 ثيدو هلو او5)ضرالا ف

 ع ىأ (ىراضا

 حلا ىراغأا تندد

 ريس 3 حر هلوق)

 | تلابذاب .هااو ضرفناف مهتاداسو هلا لولمنمتوكر رب همم || كد ىلع هنالمالسألا ىلع هانا هدام أب هل طقو

 َ ةكماا عمىصاعملا ىلع باه هرفاكسل ا ناذ هنع تففظغاع رلد ًايثلاعالا كلت هريضعت ل ”الذ فال ىل اعد

 ا درطملا] بلا غانا لد ه_-وةلاضا!لاعالا فر ريض الو طق ةرغك_| | ىلع بقاسداغاهل ىداعمال نذ

 أ 1 ّىهاغا سداد ااهماقأ لادا كم: نا كانر هظفامءلو هلاىفةح ى افا س تال ككل !ارو>وأ عفت

 أ مدنومدغلا هبلزالاو «_.:.6بصن هلا < وفاك-ااهنىف :ءدام مهأ هلا ءربدتو كلذ مهفا ل طابا ومد رأقح

 لل. بو هياع هللا لص هنا نيصدصل|ىفونيمآ هناذتما ياو ءوهناوضرماو د ىلإ هت هللا لسن مدهزلا هعفذال ثددح

 أ ىلع ثك-الفأ هللا لوران د رل ةفراذل اونا اهناكمىل هز هلل اب ةكدقوالا هسوفذ « سفن نم املاق

 أ لداامأوةدا' ءسا|لهأ لم١ا نورسفةداعسلا لدأامأ هل قا ارسم لك ذاولعا لا ةذ لدهعل |عديرانب 3

 ادام انقمس بكسل! ناهيفف نيتدآلا ىقأاو ىط طعأ نءهامافأر ق مةواَت- كل الهأ لمع نورس :واستشلاا

 اًدهىو دوامه بيس ىهىتاالاعالان مهل اناناس ملاكناولاعالا بس<ناردةماههئاوذواةشااو
 ا اانمعقلمت ليلخ - مظع شيد ودو(مل-«و 7 راما ء هاور)ةريثكءوحو دل و هيلع هللا ىل_صهذعىنعملا
 | «افارخو «تاالض نه داي ردا اداهز نهديمعنءاو رعراكس اوداملا اوأدمملا فردقلا ماكحأ و هتناهنو قالا

 | نبا مالك نمل هريغملاالىذلا هتلارفنأ نم يلع نهرب و ظفاحلا مرطخلاه هبامامأو هتلاهح و هتقامحو

 | همنرقةحرصلاء د نيعرمصأ |هباورمواةثال هبا و دف هلوق نماح ردم هنعهدور وو هب اعدو در دو عمم

 | قرط نء سو هيلع هللا ىلص هذع عت وهف ىنهملاام أواظغالا الا اهرأأ بش :الف هلوق نم جرد م هناو لزنتلا ىلعو

 باطاذافءاعولاك | يمنا او لاسعالا هنا هع ع ف ناي نبالا ممووبت اودنابلاعالااغا ىراذهأل | مم ةعصت

 ةنملالهأ ل م٠ لد وطاانام زلا متل لج رل' تال لانو هلفسأت ية هالعأ ثءخاذا و هلفسأ باطءالعأ
 | ةذملا لهأ لمعي هلم مم 6 راذا|ل-هألهءد ل وطلانام ا لاا |١ لهألمعمأ ممم

 ا | تاتلاوىذلاودح جرخأو ترد 1 هل مام اور ظات ق> د اباورقتالأ مكي اعالدجأ حر

 ا |[نوردنأل اةذ تاباتكددي فوم تنال لال ماع جرخ لاق" همء ىلا هذ هللا ى ذر رعنا
 | ءاسم“أ هيف نيملاعلا برن مبانى اذه ىتعلاهديؤىذالل ةفانربكنأالأ هللا لو نايالاناة ناباككا | ناذهام
 | أ اذدهلا «:فىذلل لاق اذبأ غم صتنالوميفدارالةمهرح 1آىلع مهلجأ غمهلئاءقومهئابآوتن لا لهأ

 ا الوم يذداز. الفمدرح [ىلعم جاجأ مهل. .ةرممتاب ٠ ءاممأ درا ها نأ هم .ةنيملاعلابر زمباتك

 / 0 | 2 .اناوهراتواوددسلا ف: قار رار كلا ديك اسانلا ةةادنأ نم صدخد

 | مل عىال ةناو رام لال_هأل معي هل مد راذلا بوحا صناو ل عىأل عاوز جلا لهأ لم. هل مين ع

 || ىوزو رم باأق قذر ةوهنهلا ف ىد رقدانعاا ن 37 عرف لاف امهبذمأ اف هر 2من سو هي ءاع هللا ىله لاق

 أ أ[ للاى ضهآوقولاتنا |غاب نيك مشل ا لتاقىذلا ل>رلاف ى :راه'|ثتتدحوةددءتمهوح و نمثددحلا اذه
 | لح رلاناداق مل-هوهم اعهتلاىل ص ىب .دلا كلذ علب الف هسفن لذ ةفري مالا حرفراذلالدأ نمهنأ ملهي لع

 [ سائالود..اهفران || لهأ ل علم٠ءال-رلان او را: ١١ لهأن هموهو ساذالو ام اسعؤ ةنللا لهأ لع لمع |

 أ ىلاءةهلابذا ايللاوةوكتووملا ةءاحتاو هرداط ف ال2 نوكت دةرمالا ن طانتأىلا ةراشاةذملا لهأن موهو

 ريخةل م ءةطاب فورانلا لهأ لعل ج رلا لمءبدةكلذكو سان | مل عاظنالو ددعلل هم ذطأب هسوس د بوس

 ا || نةارعنت 2 دنع تر >لاقدواد نب زب رمل ا دمع لك - و هال 0 اعساغت ةرفخ

 | ىهاعتاف بوتذلااوقتا لويز !اد.«تاكور#ت نمدموهاذاف«:ءلأس ةامرمرفاكودلاقف نيتداهسشلا

 ًّ : تثبولغل | باةءايهث اعد ف رثك»ناك مس .اعدتلا ىل_صهنأى دهرا اودجأ مامالا جرخأو «_ هدو أىبلا

 ا

0 

! 
1 

 ىلق هنمنيمتإ ؛ ل هنالراذ !!لهأن ءل>راانوك نهرك ذام لكش:سادةو (حلاهسفن لتقف

 ا ربة ىلع عاطل - بوه.اعفللاىل_دىتاانوكينأ لمت< هنأب بو>أو رفاك الضاعكل ذب دو هسفن لدقالا

 ١ (لجرلا ناهلو ة) ىمهتنا هميغن

5 : 
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 تا وءساا اذ به ىلءبتر مي ةثورلا افرع ىلزالا  !عىف قب_سلاعت هال كوألّوالاو| ١

 ىن.ءمئذلا ىلعىج ىأىلع ع .ااواهتواةثوةرخآلاو داعسهعادتا ىلعو هداسؤواه ل:علدعلا ال-_ص بدسم

 اه ةاعارملاو اهم فولناب ىلر أن ذا ىسهفاوملءاا ىلا اهيلعة مم ةواقشا اوأةداعسأ |ةقيقخا ثا كلذ ىلء |
 باكلان هفيقوتا اةقباسلا تايآلاو ترداحالا نهداغ: بمآ ىأردقلا اب لمسو ىتامههأار ار غظااو لاق

 هنتازازسأن ف هرسرد ملا نال هملق مل نّم .طدامىلا ل فلا ةااباممعل هعنذد ةتسااول ١

 ةكئالااو نيلسرالاوءاسنالا ىد>هقلخلوةء نعام واهم ىلاعت هللا ص* تاراتدسأ هنودت رمل آ

 نهناوبونذْلا نماهل. ,ةام مدت ةدوت دل رت مادافأوةنملا لوشددعبالا ف دك بالو ىل_هقن نيد رقالا ١

 ملعف قمسنم لعناوةلزم لاف ال_ةكيشملا تحت اةساف تيرلا مذ هماكحأ هيلع تربدارشواريدخ ىلع تامآ |

 هنو«لعلاف ىمسنهلعناو عارذالااهندب و ندب قييامى-ةنحالاب رقما ثوكن رفكملا ىلع هتومهتلا ||
 راب ةءانلب نب _هىفاةاطمال ن ك-1عارذالااهنيب وه_تدب قربامىت-رانلان «ايرةمالطأب دوك . مالسالا ىلا 1

 امآرانلا ]هان هودو سأ: الودب ا عفةنملا ل_هألمعب لمعي !لحرلانألهربخش م اعلداك انل أرهظدام 1

 امأو ناطاعد ا فرفاك هنالاةاطم أش ةنجلا نم برقي لف طق ل عهل حصد لكوالاف سال ل ةزىفام رامتعاب ْ
7 
"1 

. 
1 
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 هنرو-صاهث اذ_هاهدوحو مد ءُيح نمل طاب | ومأ جات < ىذلاو مد هذا جاتدعال ىذلاهلمعذ ىناث 1 ١

 ىشاسعاهريعاا ناو ري نهكل فاسام ىلع تمسأرم- انركحجال اه.نرئودالف ءادعامامأو ريغةروص ١

 هلاحن هرهظن ىأهمأن طبف ى-ث نه ىقذا|ثب اه هقذاونو لن اءتالوه- هريس ءتالذأ ءاتلا قداس

 هنتداعس نمالب ةمتالو أرمي غل ل* ةءالىذلا ىملالا هئاضقو ىلزالا هللا ل ىف قمسام ءاذن هعاش ناوأةكئالإل ١

 ةفطنلا لاح 16 ع نمىلاعت هنئاد- .ةءامجج رست فيك ةكئالااىرتالأ لدول اوت هنواةشوأ :

 هلع هن قد شام ةكت اللله -و هن اضق ن هريظد ىأع انامل رىض ةءفلاقىل- الام قز رلا ام براد لوقتو ١

 0 نعةييغلا لاحن هىادذرصل اجر خم راك ظوفلاح والان مثلما بدك و هتدارادب تّةطنو 1

 بسخ موباعانءامو ةيلهلاو >اب نيلكوملاهكئالملان معاش نءارياعىلا هز لبا عاطم :- هاخملا للاخ أ ماعلا

 هقبأس ساانوكاوهاعأ ١ جماهطن رذال _:اوهلنالاعالا اغا رم هك كلذ ىف ذبالو هّدغي م قرا فام

 صام الا ضع .يفانءالطاواند _:ءامىلاةمس..ذلاباسهيلاسعالا تناك. ةانلةرداطةءامللاو انعورود_سدأإ

 ه-:حروىلا.هت هللا مركىلءكو هد تأو هد ءاانوك رلاو تاغتلالاو لمعلابباسحعالا كلر جذب 1 هنأو لاودالاو

 ى-منل انثي داحالا ت د ندا ثب دملا هل ع كتم ال _>أ ىتعب ن ابو هيلع هلا ىلص للاقاك هن :«فارنءالاوأ|
 رسوم لك فاول عا - 7 رس لا ردقا هن م باهي لاكش الاو 7 لرب نع

 بذكو ىنء:داول < ن هامأو ىرمسل هريس نسق ىتسمل ابرق د صو او ىلع اطمعأ نمامافىل ءةلاقو هل قاخاسا ||
 هاوعأو تال. ثااناف نيقبالوهدةعلعالن 1مدقذل زم هنافاذ هل اة ملا سهول ةريسرف بق ىجسدلاب | | 1 ١

 رام ىلع :ءاناوأ ةقداس !ايةره_ءلااعاو لاعبا هانا ناضل قاارغر انو هرهسغو سفخاا نم :

 ا متفرحزو ممحرووظام- . ما! ىطرف هيستكاريخىأ هعفنبال قش ن هو هفرنذا ارش ىأ ءريضبال دعس نذ َ

 انعةلذغوهل لال_ضاو هياع هن واذ 0 اق ىف كمه ورينا لاعأ كرخو ا ٍْ

 100 اكنمتوعاههار ءااناو:داعا ةمزلت سمو لد اهما .هسم ىلع ةلادلا ب اسال ن مىاعتهتلاهعضو |

 رشا! ىف كم-همملاهءاغنا ىلع ةراكل ا د_ءاوقا ا هبعرتت الر دان! اور ودنا !هياغئةرذ كحال ا ىله ةحلاص
 هزودحامأو ةلزتءلاوكا فال_خ نعه .ةام ىلعراذلا ف دول..دناع نءةاحأا مال_س الاىلء هتومضرفاذا|

 ىلا ءةهننا ىفءاح رلا باغد ناو ةمالاصا|لاعالاىكر_ك٠_.اعسبد وق هفعديعش تالا ند ئشل |

 دا لّوالانأ هفالثار ود: الىذلا قداصأاءدءولهز ءالذضغتهسغث ىلع ىلاهث هلا با الذ 1 !ل + دارفاكت انو هرعلوطة فمان ْ
 هفاضا نم ء(اهملعلا قياسى“ هلوق)

 هلعىأ فوصولل فصلا

 ىأ ىراسلا اج ىلابعت
0 

 راتسال ابىأ (هللاص تا

 د ففرا متم اىأ ا,مدحو

 كاع هرفسغ ن ن*م ل

 دا اراانوكبنأل اهدت2و

 امو رارسالابهللا صدخا
 ناو هلوق) لمأت رادسالاب

 ثيدحلادافأو ىأ(خلا لع
 لّدالاف هلوق) لا لعتأ
 ودرأ طقل- عمإ حصول

 و تالع ند

 ىلاعت هلل ذاسم هااو رفكلا

 وهو (ىف (ىف امااامأو هلو-:)

 هنوههللا ل2 ىف قس نم
 ناوهلوق) مال_ءالاىلع
 دافأوىأ (خلاةريسعلا
 خلا ةريعاانا ثيدملا

 ىأ(ءاضةا | ىنباس هلوق)
 ىأ قباسأا ءاضقلاب

 ىأهلوق) ىزالا عدلا
 ا (حلا هئاضق نمرهظد

 هناعسوءامضقنال كالدب

 هلو-:) مدل هلو

 زو له (اذعةروت ت4

 ىأ كاد الرتملا فدك

 فدك نإ لهو لووأ
 هل-ماسنأ كلذ نعدل

 تاكناو هرقويفهم-س<

 هيلع مذتع ءو ارداظهرفك

 هدرز اوأ ه 4 ءار_كللاق هلق

 هلو-ة)ىر و-شرر-+
 ىأ(اميلاعالاتناكف

 كاة.سسلاب هاما أ

 للااو-وأ هلوق) ماد-ةالالاز مضومىأ ىازلا تشب ,( مدقدل ازم هلوق) لا لاكستالا نع ىجغلاوىأ (لاكستال اوهلوق) انءالطاواندزءام

 هلاقام ن_س>اامو(ةداعاسش ةمْزلَيملاو هلوق)هءمتساى أهي !!ىتس عراضءةمعملا نيغلامتفي (ممااى ره .ذهلوذ) هم هيلاا اوسدىأ (ناسنالا ا

 بنساظرومالا لك لءحنكاو © اهزهربغن معدملا ندا ءاشوإو « بازلا طقاس عدملاكي اىزهو «م رالاقهتلانأربملا مهض»ل



 ناب خيشاالاق (رانلا لهأ لمعب هلوق) ها لمعلا صْض: باغو بانكلا| صر غط ني.ءاسزيهضمباتكلاو لمعلا لثعولهلالو قود.ملا
 (هرفك-لاماهلوق) ىوانمرشب هل م هنوكلءاضذا | ل هف دهب (اهلخدرف هلوق) ىربوش هارظن هيفواةساف توع وأ ل .ةىلاءت هللابذامءا أو دترب
 نمدب وعلا سم ىلعالا نوك.الىلاءت هءضغ نال ليقىذغ باغتةباو رىفو ( ىنمغ تقسى رناهلوذ) خلاه رفكلاماا اخد ةىأ

 ىلع مئه ةجرلا نارثلا هءلعىلاءتهللا ل طغت نما يةعس ال ناو ةرلا قدس ثوك.ف ل وزع هتجرامأو ىلاعت هللا باد ههراع بعو

 .ىبأن ع ٠ ق ىضغتاغت جرت اه سفن ىلءهدرب ب :كق املا اا ىلاهت هللانأر يصل اعمال و عساوهم ركر عناق ىماعا اوعئاطلا

 1 بلغلاةءاكقا>الاطوعثو ةجرلاةعمةيلغ ايدارملاه-راث لاق ىضغ باغتهلو ةوىلزالا هلعىفت.ثأى أ ه-راش لقد درب سك هلوقو:ربرد

  فصونالهاتفصو مئاطل|ةباثاو ماعلا ب وقعة دارا ىلا نات ه-ارناتغصهمضغو هللا 4٠ ةعرفالاو هلاصخرثك أوه ىأ مركلا نالف ىلع
 ١ ىرخالا ىلء اها دا هما

 زاحملا ليبسىلءوهاسغاو

 ىبطلا كلاقو ةغلايلل
 هلوتتاز وىلءثيدسملا
 هسفن ىلع كب ربتكى هت
 دعو وأب >وأ ىأةحرلا
 فال اءطقمهجرتنا

 ل6 هواقشأ اوهداعسل |ةباَدك نمراسو هيلع هللا ىلصد دمام ىلع عد رغت(اهلخ يقرا الدأ لمع لمعيذ)

 | لاعالارهاوظرةريعالو ةبانكسلا كلت قفو ىلع ىهاغا مانا نا نايا كزالا هلا فاما نيقباطم حورلا فت
 ظ دول تلو دنوكرفهرفك-ااماهطس ىف: اك ةمالعا توك ثي-ن ماهم ريتءاناورمال هديل َهسنل اباهلمق

 | ىداستلال دأ لمءدلمعيل مدح ناو) كلذ ىلعةنماو دلال ةريثك هنافود هدام فال ىنغ بلغت
 لا ىأ (اهلضديفةنجلا لدأ ل مهد لمعيف) قداسا! ىنلاب(باتكسا | ءملع قمسف عارذالا هدب و هيد توكدام
 هئءرد_فدام ىلا«_.اق ىف فراوصل او ىاوذلا اخ ىلا دذةىلاهلءقامواذ هى اع ىراخلارادقا| <<

 ْ قو هلك ه.كحوو هند مع ريخ ىلا «-ءاةىلاسعت هلل فرصة داعسا اهل تقم_بنوريلتا لاعفأ نكد نام تاتعلا 6 تضتاا

 || لك فاول عا مكثرد_-فو اهعتاوكلاسعالاو متاوانابلاعالاامغاو ثردحلا اذ_ه تاباورضعب || ٠ مر 9 لئلا
 اضنأ اذ_هو اهلهأ ل م_هارسعةواة_ثااوذر ا هلهأ لم هارسءةداع_سااوذفىأ هلقاخال رمست# 0 0 : 3

 هن ءاأ ّرء_هامىلا ذة .11ه-ءاعئراطارذٌةلا تس 2 هدارامىلا هلاءذأ ملك فد رمدتىلا ةراثاة_ق 1 - 5 3 1
 3 وق 2 8 ا لن 3 - ناوىتاو بهما يو

 ى و دعم © تأ دام

 | نم نيعمصأ نيب قاد بول_ة ل.وه.لعهللاىلص أوقد هءااراث لا هيففراوصا اوىتاودلا كت قا بسك
 300 0 هام هن دءووأ هتدعوأ
 || ىاودلا قاذعوأ داعيملا ىف تفلتخال متدعاونولو ىل هآ هلوقوحت با..الارب دة نطاياماوة فراك ماكحال اك (هنعودصيامىلاهلوق) د 1221 الى ةفططمال عده اوتولو ىل دلو ةوسف فاح سالا دةقر ار اماود بط لكلا ماكسالاك || كد تحن كد ةلدالا مصنوأ هرقل اك تاداءلا فر *ءارهاظام | هةادخ ىف ىلا عت هؤرمص تف ءاش فك اهماقينجرلاعداصأ 7 2 7

 هنأثيد_هلااياعلادلاةواقشااوهداعسأل لاسعالاةيي.س ىتهمو كل ءاطىأ ىلذيدىلعىباةتدث بولتلا || 1 0 ا
 دا ١ 00 تل م ةمدااوري_دللاعابطو_م3بئر وى توا رمثلاوىأ ( ريدا لامفأ اوكا عايط ىطتقه تس ول لم نو كام لكنة اور لا عانط ديف كر و قاد قل لاء أ 7 ر فراوسلا#

 ْ: ىلا«تهذكل م_ممري_غانوم أ« كلذ ىف ناكل هنكحو هلع باس ىلءادامتعامهاق-ثأو مهدعسأولف م-مف ىلا هلوق) ءاننك | فك

 مهءب ب دءولو كوقءلاءافص“نمولوم_م | ناظهبانتحا ىذه: 5لاو هل دع ىف مكس هكح ىتكداع ىلاهلا ذأ ىف لكفت ع

 سوه لع هللا ىل_صهلوقو ل -رلادءر ةتح هللا ىلع سال ثو كب الثا هلوقرم ةوهاذ هو ىله-غلا ىلا ةيقلا نم 2 ( تمل وكرالا موعاوط ىلء مهي صعم تروظى حت مهفلك نايةمهتلا هذه عفرقءومجإل متوقهلع بحوع || ىلا رت رانا ىأ ( هيدارنام
 نيعدق ىلع ثيدحل !فرص:ةاا او ةزلا ىف م-مماعصالا ن كل نياماعاوناك 5 ءاهنلانكمشملالاةطأ ىف

 هرخ ىلا هرعلوأ نمر اذلاوأ ةذجلا ل_هأ لمعب لءنءنيرخالانيمستلا كرو علا ة_يرأ ماسقالا نا عم

 قفرصتب د>أ لك لعءح
 هيةنلاعتأ ىأ هلامقأ
 راثملاهلوق) هيدارتام ىلا

 هلود) ىالتوفد (هيلا

 لّوالاو هقريصن »او تاذك نرلا عداصأ ن هني ءبصأ يدا هاكمدآى نب بولق ذا لسهدناو ر(( قاما بولق

 لءغي نءهلا مدشترمأ ىف ددرتإل لاقي لوالاو ىرخأرخؤترالد رمدقت كارو 4 نايملا معفر وك دما ليثمتلاباب نمودرءهآ اش تقنكا
 ْ فركهقريصت ريس ئثىلاعت هنر د3 ىلا ةم_سفلاباهاكدامعلا بول نأ هنمدارملاو رو راو راملاكرب هيف نرافلاو«مااوهمادةالكلذ

 قءهر هلوق) عماوملاء_هل هريصتةة حرم ىفأب ركز م السالا خيش هأ هعداصأ نم نيعمصأ نيد اريك سل ودل اهدا ع نمد حاولا ثاناكفلم )1

 هلوق )ا هاهأ ل عول ع ىلءراذا كو خدواهلهأ لع هلع ىلع هذحلا لو خدبترشد>ىأ (ثردحلا هيلع لادلاة وامتد اوةداع لل ل اسعالا ةردمس
 ق>-هلوة)ايصقانىأ(لوةعلاءاةض*هلوق)هدعبام ليل سلو قملاءالكدنع ىأ (ممءريغانومأمكاذ ف اكا هلوق) ,يفةتيثملا ىأ(ةزوكرملا
 : لهءد لع نم (نب رخآل نيوسقلا ك-روهظا هلوق) ترهظ»د ىاءتمةقلان م هلوقر هز وكرملامهءادط نع مموصعم تر !دىأ (ترهظ

 نءورانلا ل_ةديهنأ م تاموهرعلوطةعاطلاب لعن ٠نأل .«نظ١الذاهرخ [ىلاهرعلوأ نهراذلاوأ ةنحلالدأ



 ةةصىذلاوفىواذلاةرا هعوهت ا ملانمستلاىفاذكد (هري_غدلاالىزلاهئاوف هلوق) دوب وأ اهز [هيفان هرثامد>ودا ع واافرعالو ةئلالعأ (انلطمو مستال لوق) لا ةغضهتراد ذاك باس !١هلوةوهو(اغن هيفا طرشام هلوذ) حلاة دالولا نم ىَشمدال.ة الا
 ها ةومعتءاؤا اوتوتناهد_.بىسفن ىذلا وفهحامنباهءاورىفو مث 1-أ نا شاوف ىراعااةءاو رىفو ىذلا هتناوىأ نفود هن مسن

 تألمت ولات .:اذابرعل اناث هلوق هيلع لددو بقت 0ث دلا ىف فاملاف بتال لاثمانداك فرونت ىأ ( بيهزتوأ ءاوق) تب :ءرهش

 هب قر دامت 1 نع ىأداد ءلالاعأ : قاخض ىلا ءتهدارغن | نفىأ ( هنءربءلا هلوق) لأ اقروصق لم مّ اى نول ن ناكل هاءقام لك !الاثهتوكن

 كا اري.كا اعمال ىفاكود( ى مومو مدآ ةحا< ثر دك هلوق) تانآىلع فوط ءهو هوردقلا ثرداحأ ىأ (هثي داحأو هلوق) ردقلابثانعالاب

 55 0 ا !١ تحرخأ هتن> كل ساو تكف المثل دد»أو هحور نمي 2 3 خفنومدم هلاك اخ ىذلا مدآت نأ ى زها ةفىومرال

 ىنةلذ نأ ل مق ىلع هما همتكرعأ ىلع ين :مول:ةار و:لا كاع لزنأو همالاكو هدلاسربهتلا لاةطصاىذلا تنأ ىبومأنمدآ لاقممتيةشأو كني

 هللاهردةرمأ ىلعىج هول اءد_بكل طخو ههالاكب لا لا ةاعصا ىسوهأن مدآ هل لاق ةنمل انما :-رخأوا ةديخانؤب 'ت تأ :[مدآ انوسوم ةللامق 1 ىدومومدآج تحال و هيلع هلنا ىلص ىذأن نءةرب رهاب تعم“سواط نعىراذا اميمص ىفوةرب ره بأن 6 ا مح ىدو «مدآ جف

 0 ةيخ هلوقو عضوأ ىهوجاحت باو دفوارظانتواحات ىأى مومو ءدآ | هلوك اودو ها اثالث ىدوم مدآجأ 520000 ةاذنأ لتقىلع

 مدآجذ هلوقر هنردةبهد سار وتلا حاولا ىأ كل طدنو هلو قو ة:لا نماذ -ارخا ىف. :ست'كىأ انت ح را 501 خر شتا قانتمتوأىأ ! ا
 هل وو هئانمأ نم دالال اعتدنا نم 8 هتلانع_44_اردقناكل ب هكرننمانكةمدالقت.سهوهن كيل «نءردصامنا همز ناب ابها ةىأ ىدوع 5

 ها انالث لورا نيب صل
 ل ةعيلةلوق) ىنالط5 هد_عاا قرمامريظن هبا :هلايهناهذوةهتلعلا اذكواءاطم ى مسالة فطملاا ف الدافر ء تء.«“افن [هفانط هرشأم
 مهدي لاق ديك أنا امالب ةلالسلا هوني االَوأ ةروك ذا ةم._تلار و طالاه: لع ضع قف طنال زج وهتبام كى ءلاقو

 فصدوو مسقلاب دكأو لإ فاحلا هيف (هريغهلاالىذلا هللاوف) رخآ اقلضاهقاشنا املا هتو هك ماظدلاعةئضل اوةقاعلا وةقطتلاو
 ماللاو نآبو هن مسقللا برعلا نافانهإك ب ,كتةوأ ب كتوأ بردرتوأ 2 مك [ةاكرذماناك اذاه_.فةها رك الو فالف “ارب - 2
 هنوك درك 8 !| ىف لصالاو هد ارغنالة هزات ىلا بيهولالابدرقثملا ىلاسعت هناقماقملاة سانا خلا ىذلا دازوهءياعتسقأ شنه تاذا
 دءمةسموأ ركنهبطاذ يآ ما وام ديلع فول 51 تا ندووح خخ ا و ريت ن هلاسعالا راد

 1251 اللسدو ايلوهلد < نافلاضد نمو ىدتهم اوهفهللاد+ نءار وفك اماوارك اثاما ليعمل هيد هانارضر دق
 لك نءلوعح دودو ثندحو هلق تا لا وا وةالصا|ام_ْملعىدوهمدآ ةحا تيا كب .داحأوا دش

 راثلا هر علامة مالا لإ ن) ىح تفك امنآلعفرلاب (نوكيامىت-ةنجلا لها لم لمعي كدا نا) ردقلاعقاوم ىلعاول ا
 ىد_>|هءقعهلوخدو هوم ن مبرقالل. ,ةءوهنذايملا ل-ه قر رقما ل هما بأي نهود (عارذالا| مو

9 

 (با كحلاه_ اءقسسف) يي ؟ الااوا سدا نع وهدد ىلإ امىأ ريرادلا ||

 هدب ردص «ىلء وأقر خدي ا أ | 1 ةتيردس ل ع وواغب خا ىهيق تزال لعل! ىراسيلا ادب تاس ن0 اذ ا نطبفهبوتكذلاكأإ

 تانيا وكلاب
 ىواذم ها ل كت ١ا١ى

 ةدئازءانلا( 0 هلوَو إل تل كل ا ل ل ل ا لا ا ل يا

 ةدان ب زناكق ىردملا نه نفتسما..ه اكو هيلو.ةمالاو ياطم لو عشمام!لعنال عالم. لصالاو "٠ كا نيملا تق ب( ١) لم«.لصالاو # نييلاستق عه

 ُ ه.داةةعالاو ةءلعفل اوم ءاوقلاتاعااملا ع ن*( ةنحلا لهأ ل هعب هلوق)ىرب ود حا تف ل عب 103 ىلا ًاكلءاملا
 فدلد(ىدتفك امنال عفرلاب هلوذ) ىواذزم ىعم هناك | عقت نأ لمتح ذا هدبكر اقم ل ١ اهمتلك 4 لا نأل مت

 يبطل الاقدتف مصيال لو عون منيمتلا ن ه«عزامو ها ةنع ل عششطتم فانا الذ وكب عقرز كن قانهافلاحراش االوقثاذ
 بتكوىوا: م هدأ ةيئادتنا ىت>نوكهريغزاحأو ىت<ةبوص:«نوكتف لمعلا ن عىت-فكت لو ةيفاناموهمدانلا ى م ىدعأ ايفا
 هلال 3 هترامعو فالاه .ق هبا دبا ىت>نأ ىلع عفروأ لمعلا ماهل ةعنامربغ 4 ةانامو ىع فان قرح ام - هلوقىربوشاا عشلا

 نال ةيزاع ىلا بصنا اةمسنوت هنا ى> قات :اهناو ءذفرلاز وحونوكنالنأ ىلا ىأ ىت> لعل عئامرمغ هيفانل |ام لصفر ى< بوصه

 نفقد ىأىوا ملاين كا أىراذضلاداز (عارذالا هلوق) هذيلا ني وىا(اهينر هلوق) رض[ سك قاكاهدنيد زيت تال ل
 ه !ليثه :|بان ن نءو الوخدلا هب راقم نعةباكوهةاك_ثملا حرش ىف هترا .ع(ليثك !|باب نمود ةلوق) عارذلاة مي ةسالور عرخ [نهنامز :
 رادةمدوهءلاناكمملانيب وهن 1 نملاص نب « رادلاىد>اه.ةءهلوضدو تومان ههبرقىفهلحهيشىأ( ّل'برغال ليثةو هن هلوق) ىرن وش 3

 ىلع بصن لك قد درا هسا نقر ةليهالب كلذ بءتعت ىلا هراشاءاغلا 0 ةؤاسساا نه عابوأ عارذ :
 دلوق) قدا سااه.ؤىلزالا ملهل'بوتك.ا كالذا ةباطمىأ (هيفدلزالال ءلا راسا: ةسمهلو3) ىواذم هيلعاعقأو بروح 0 أى هبال ىالانا ١

 ءاض3!ىف هلع ضراء:د هنأ ىن_:او ىوانل خسيشلا اهةيانكملا هتنئطتامىأف اضاا فذ < هب رد_صملا ىلع باك ااىأ (هاقب عصي و
1 
 نودءدارم هل ]ه2 جد اساانالقءشلابهن عربمؤ بودل ا ىنءم قة ةيفدواةشا!ءاضتقا ىف بوتكسملاوةداعس 1



 . (كلوضو؛لرق) ىربوشهريغو لعل اكهنفتنيف«-بلا هللا هذاسأم لكواريثكوأ الو اةاَمارسوأ الالءا:غىأ (هقْر رهلوف) هينيعننب هلو
 هلوق) ب عتلاوأةحارلاة وس ىلءهلوصكس

 060 ||11]11101|11|11 10011 الاج هعافناور 2 اضع قو

 ةيدىأ ن هوامارحوأالال_> اري كوأال» 6 (هقز 71 ىرخأ هباورهلع ءاو عراضم لق و رادلاةداعاب مه هربخ ا 3 :
 نمنوكيو لوأو دو
 صادلتا ىلع ماعلا فطع

 جلا اانانَص هلعو هلوق)

 نه لءفلك لوعلاو

 ةداراود_فقب ثاويملا

 لاق (قشوهلوق) ىوانم

 ىد نمناكىءطأ|

 لاعلا نأ ردة
 كاف هتداعسوأ هنوأقش

 امةرو_صل ةناكد اما

 وأ قش تنكر هالهلتكا
 وأ قع هنارب دقتااوأ ديعس

 مالكا نأ كدءؤ دهس

 ليصفتلاو اممل'قوسم

 ىربوش هدأ امملعدراو

 رك ذأ نع لادا

 ىلا ةداع_كااو ةواثلا

 تالد.ىسلاو دلال د

 امها قوم مالكلا
 هلوؤودىذلا لمصفتلاو

 امهيلعدراو خلا ؟د-أنا
 ةداعسلاو ةواقشلا ىلعال
 ( قثوهىأ هلوق) لمان
 نمريملناك هنا لميل هم25و

 هيوذثلا ىلعادر هّسشادذع

 ال_ءاف اكيرش - نششثملا

 وأ هلوق) ى ىيثري ثرشأل

 ةرخآلا ف ىأ (اهيفدرعس

 داو بتك, هتادارملاو
 ا ةواقثلااما

 اهمدس>اولناشكالو

 عد د رأ ىلعرمصتقا كلداَف

 ىوانملا س#: لاقل الاو

 (ماحرالا ام ا :هلوق) 3

 (طاقسالاز وع هلوق) لا بلغباهداةءناىأ ( ودوىأ هلوق)امدماحرالا ىفاهفذق خسذل| ضع. قوامد

 (هعافتناوأ هلوق) جلا هلوان ةءاموهو خسنلا ضءبىفو قز رأل ذا( هلالوأ: ام 84

 :دوهرارعصقوأ الن وط( هل-!و)ةلزمء!لافال تامارحولو هعافتناوأ ثددءااوه اتاللوا 2 2 كلذوحنو وه

 (ديمسمأ) قشوه ى أن وذ« دّ.هريخورخألا ف( 120 | 8 دج هاو ريف راد انوا حلاص( (هلعو) هأم 9

 كالذ لك. !هرداراو ءاعوىلاءة شباءاضتةذالاو«ّباتكوهذافن اءهرمأو هل كلذراهط اكل ذم كلا رمأت دارا اوا

 بكر هنارخآث د د -ق ه٠ ةمع ناد نوكيقالوهام لكك كا ةباتكرارادنربخ ودم دلل ب

 ركذدارأانأ فسر روح وال نهيق استكر د- - لكنا ثي دا ار هاظودلولا عنيد وهء_ذحكص كلذ

 عسب رآلاك ل: ةباكيرمالا ثر دخلا هاطو ل اإ جات م-.رالاءالو وب هرق ردنا صه“ * لكنال هبرموتدام ةلح

 ترايلوة يذاع لأ نأد- «كالذبرموهلانهصلا تب داحالا هلع تأ داكدار اا غاوادأر مس داو ءادا

 ا م>رلاف ترقةسا اذا فطن !!ناثرداحالا كت نذدرعسمأ قثوه لهو لمهلااملالاامقز رلاام

 مأىلا قاطنا هللة توضأ ىاب رثالاام ل_>الاامد.هممأ ىقثأىثنأمأر < ذم رىأل اة فك كلما

 ىلاءتهتاريغ هيلع ماطد ال لذن الانهادأ رم سد و ميدقلا لعل ىلع ولط د دقو طوف حوالا ىأ بات كلا

 اها أ ءاحاذاناه رثأأط تو اهقز ر لك 3 قا 2 باكل !مأ ىفا مس ة دف ىا طنيفةفطنا اهذهةصق د كاف
 ةقاذ رس تناك نانه-ةل :ريغوأ ة قاب رأت لوقي هناك :رحأى و ال ادد قدا ناي ا١أاق تافدؤ تضدق

 ه1 هكا اا ةراو يضامرا ىتاماو مامر < ك ذأ رانلاو هَل لءقناو امد ماحرالا مود
 نهد 000 :سالادد_عب تدعو فكل ايد وتالف رماك هعمت< ريغ كل ذلءقاهال

 اراد اة-مأ اهم تدئتالف هن تمادام ى- ماعلا ىلعر اديالهنا ةَةاعاجتروري-ص لة اهعامجامدع
 011 ا هب دقه نتا هئالا ثقل | ىلا بدستل ا مم_عالو مهرب غوةلباذحلا لاق هدعاوم ىذقذت الو

 ض.. قءأحمم نءو ادلوامتروري_صنا | ىلع باغد وهوىأاهداةمزالاهطاقساز وحال هقاملا فال_

 طاق_نالا 21 2 دلل نم عج لوقو ةقلعري_صت ىدداوةةطناانا ل_كالثلملانا ةقياسلا تأدإ اورلا
 فريك ةداةهنالاعنم لآ بوست لرءل| فام دب اغتافا «مندب عماج الذ ف .ءضلز ءااكحو رلاه 3غ

 1 .ةسالااهبتمت هيكلاملالوقةقاعلا طاةساة هرج نمهانز رقامدب ثد وروعتاعرو دق_هذآ دلو هب سار

 دال.ةسالا توم مدعوا هبه دءااءاضقنامدعا يفاذرالو طاتسالاةمرمل مْ: ..موهو ةيدلولا | ياعاو راداق
 اهمدد_هااءاضةنا مدعدئءهنر ركام اهطاقساة مرح مزال ىلاد ناك الجوا دلو ا مرسل نعت مناو انالاند-:ع

 ىدآ لما امان وأادرب وسبب اوقعب رأدهثوةةضمتراصناف خلان ظا اىلع بلد وهو فوقرافت

 نأ ق رفا و طل رطضلاةرهاظةروصءاقا ابالا تدم :الدإولا ه 4. .مأن الذ ةدعلااهبتضقناهبف نكمك-كت:لو

 ىعسا معامل ىلع داولا ةمأرادمو ةروكذلا ةفدضا !ءاسقلاب ىو هو م-رأا ةءارب ده ىلع د_ءلارادم

 ديمياهتوفاد ةماعلا عضو دلولا هم هأوددما اءاضقناةي ل ال11 تاعئافادلوى منال د امذضأا ارهظرملامو ادلو

 ا تدثتملدلولا ة- سد وهلرتا التي رقلا مد-ع عمولا ه>اوةةةلاةد ءلا هنعفرت دل لا ىلع هدد .رقالذا

 1 ةسئيرقهيلءتماقرأروظناالا ال ى ؟هنالو ه-.ةهرودصا|اترهطناالا ادلو ىعس الوهو دلولا عضوبالا

 | لع ةادلو ىعشنال هنأ ىذتقب ثردملا ا هل ,ةل؛هوفولا.>الات الوأ وقل + دالفها مال كلذل تق

 اولا ةذ ما تدن :الفاعرعالو 4_ءا دلو كلذ ند ئذالو هعضموهةلعوهفطن أيام قواع#“ ه هيا أ عت ه4هد 01

 هفطخ !|ج ور.دلو مأاسهتروري_صه- ,اعمزلب هنال م-رلا نم هجوردلا ىهو:دالولان مى:تههنأ لاقنالو

 ىلعاضرحمانر ل راصا.ءاو عرشلالء دنع دف هلوتلاز

 د_-حو تلد عون :م هم زالاىق 2 ةرعو غل ادلو ديم مذمو م م :!فيعضسدس ولو هيا اان ةتواهقد# ا

 اذطرشام

 هقحو رالداجام,نم لكل اة. دن( روصتاسع رو دةءنادلو هس اتي ف يكف هلوق) فردْض ف روض أرةقدمتعمح و رلاهيف فاتملام

 ىأ (هنا لا ةءالو هلوق) زبر قهيلع تءافوأ لجلاىأ(رهظناالا هلوق)اننع“ هأ ع |.ةلاق

 02 ا و



 ةلوق)ه-رشفر م هأ ريكلاك- ةةايلاةراماهفرهظنافرمأك ةعْدَتم ىداماذالصأ |ىوسأم ه دق مدع ودأم جل اةرامأهمؤر هلفت لو هةلخ هيف و

 هلعفي نأ كمل هدانسا ىن ىنعدو هيأ خوخ. اى لخديل خا ا خذا ا فرح نمعرجارنا لمالاف ناو كنا لا تةةرامع (حلاح ولا فن ىنعمو

 © ااربوصتلاو كو اقر ط رك كارا (فرءموهفهلوق) هأ نوك هقن -1] هللو ةن تأ ىلإ اعز هللا ىاهداذ 50 او هللارحأب

 هلوق) هدددال اذا لق نوكياارب وستلانأدربالفمك انروصغمدآ مكابأان :ةانىأ ( (مانر وصح انةاخدقاو هلوق) كلللاىلاىأ

 هلوقربخ (خلاهةتكحىفلاق.ثأن :ركع هلوق ة) خلاه, آلاءدوبىنكىأ قاطملوعةموأةبانك ةبآلا قامو ىأ نود حماد ءلربخ(حلان ع ةيانك
 حفني ىلع فطءوهو ىوانم هللا هرمايىأ ل وعفا املأ (كلاارعؤب وهلوق) لما .اذدله-والو لا كعر مسنلا ضعي فو جلا داعالاو

 اذدكو رداظا|ىالخ هناةاعتمو ما عم ىلعه ةءدامو تعم ..ممفطءناج رتل اهو لءا (>لا ىلوأ وا ما _ عضم دمبابو تعبي مفطءناجرتلاهجو لل( وأ ادي عا لءاودأوة] يضرب

 ّ نرد 21 نقاد ةاو ىلا«ت لاقل ىفالاب هل ىلاعت هللارادقأم ل. ,كشتلاو روصتلا ىفذل [هنالةيزاحرم
 تاقول ارنا ؟ الماكه احيا ىلع ىلا« هنردق عم بب مهلا دترنلا اددىلءدا مالاو كر وص نس-اف روصو

 هناللوقالذالاو ة 4 _عرمس| ادد زم نعهدأذ كثوكمف نك هللوقن ثاءاندزأ اذا و لانرعأ اغا ةظل عرسأىف

 تا اووسلا قا ىفهولاقام ه-:5-ىفلاق نان نع روستول نكن مز نهلقأ ف د_>وب هنةدارالا اه درح#

 ه:ك- لاق و ام_هرومأقىفأت !اهدامه] ىلا هتو هنا عسوولعت ىدومانأة:--فامتتنامواميفامو رطرالاو

 هلرهاظلا لاك !لوصح ريظن جرد د رطبثوكب اغا هل ىوذعملا لكل اكو ه- نان سانا مالعا
 كوم لاب تارم ىف هل جءذ 3 ءكلذك_ؤ هر شا غامبنأ كار وطىاروط نههلافتن او ىقلملتا بت أرم ىف ه-ر دب

 هقاي_درهاظشاملا| ( صؤدو)ءاوشع طرا طباحوءأ. عنتمامك ارناك الاولاو: |1١ ذهرمظن ىلع نوك» نا

 م نيد رأ همأ ن نطبف مم مد كَ ىقاذناىراذأاةداوز رو 3 كاع !!نيعبرالاد ء.ةناكءلاورمالا اذدهنإ

 هلعو هلدأو هقز ر بةكيفتاسأك عد د رآب رم م.ةكالملاهيلا ثءس م هل_:مهغضم نوكيم هلثمهقاهثوكي

 رومالاك ةاتكت هريغي م رحأتااورف نك .| كلذ ىفه< رمل اكحورلا هيف خا ةليم ديم دوأ قو

 ممن سانلا ف التتا.ف ان كل ذناب مهدد ع جو هن املا نمةعاج نأ اوم الا

 نهفوأ اذوبعمملا لءاو:- ل اثلا نيعيرالا تة عمل بتكب نم م مهنمو كوالا نيدد رالاسةءكالذهل بةك؛ نم

 نوكد م ىلعال هناةاعت هو عم ىلع فوطءههدعبامو ثعب تاع ناقلة ركا كاوا ضايع ىضاقا | لوق

 ثوكت اهناهري_علوق ن هوهءاع فوطءالاو فوط هلأ نيد ناضرتع ملثم هةاعنوكب ٌعوود لدهل هم

 قيملاهب اورقو ةناكلادعب + خف اذا ىراضا|ةءاوررهاظومالان 5 ىفىرخأ ةرموءاه“ا ىف و هره نيتره

 والا لوقأو هنره_أام 1 طةذراهخالا بدترثدا ارمااوةاورلا فرمصت ن«توك,نأ اماف ل_.ةهسكع

 رئالاو هن آلا ة ثالث !!سد نا. نبا عصربخ ىف (تاناكمد راب) تدئأو مص امنالىراكلا هد ءاورم دقت

 هقنالو رف ه.ئاصماموهرثأ امو هرعامو ديءسوأ قش ىن:ًأوارك ذأ اضباوست دحىفو ريقلا ىأ مصذملاو

 ع رالا كت ىلء دئازلا نال ىفانت الوب ارا | كالذن_تأ ثيح نمنفدد._سملات اماذاف كلما تكنو ىكاذك

 قا ىلع ةقباسا ريدا ملأ ةباةكربغ#ب ءاك-ا! ذدودلولا ىِ نع نيد (بتك) ا

 .ىاك ة:-فاأنيسمحكضرال ل ا اا ل ع را ١

 |ريغاذهو هيفخ وفنملابل ست: مفاناا نمي ًريغاذهودبف خو غنمابل متي خقنلانم جر جارت اهضو هناء دنع يملا قافنسوسناحو را هخفن نمد

 اهيفهءلاربوصتلاو قالا ةمسنو ىداعفرهموويذىلا هت هللا ث أداب لب هب سدأ دنع ثدي اموأ. مد روف

 نيتروكذملا نيتاجلانوك
 هلوذ ة)لمأت لف نيتضرخمم

 قىأ (ضايع 0

 ةروك ذا ىراعلا ةياور

 قييبلا هياو رفوهلوت)
 ةباور رداظك (هنكع

 لمان وذ هدوعسم نبا

 بدترب دارا د هلوق)

 بدترتىأ ( طتفرا.دالا
 تدتربال ريس ىلعري_خ

 هريس غوىوانملاهبريع

 (تانإك عدرأب هلوذ)

 دودعملاوةمدرأب هءاو رقو
 هريك دن زاح مسومأ اذا
 تاماك-اايدارااوهثيناتو
 لكوةروبا تلا اناسقلا
 هذا هلك ىعست ةيدض

 ةنالملاهلوق) قيخريش
 ل-الاوقزرلاىأ(ةيتآلا
 هس رؤرك ذد لو لمعلاو

 نالوواةشااوةداع_ىلا

 اءااغاونع ىنن لمعلا

 مأرب ريلق مهضعد 2

 هلوق) قا نا مي

 قا ط ارض باتت ت0 +لاىأ(ن ةدهلوق) ا هريغو هدوهقر هيشمعضاومىأ (رئالاو

 نك اسةانئموةحوتفم فاكوةر وسك»ةدحوعاهدحأ نييحول طيضستك» ى 34 ءخريشل جشلاهرامع (هرخ [ىاراجلا ةداعاب هلوشإ) امنوا

 ءافل اهدا زب بتكرق ىراضأ اهب اورو ف انئتسالا ىلع عراضل ل عسل ةغيصب ةحوت فم ةيناتحب , رخآلاو عمد رأهلو ةنملدءااىلع ه ةدسوم مم

 عال دارت ل رمتاولل ا افادطفلا طءضا ا ىلع فاو ماهب اور و يواكب او رف ىأاممفاهعضو ءايلاعتفي ىورو

 هلوقو قيربشلا خسيشا اةرام ه6 (داولا ىف .© نيد هلوق) متفلانمةذوخأمى دو توتنأ سد كيو تاسإك ع رابدْذو. .ةاهرب ةودراد أو مدآ

 ءاحدقو ةفيعت ىفهدوهعملاةباكملا ى 7-0 1-1 ارداطااو ىفالطسةل | لاقو دها < هلاق هقزعب قلءتةقرو وأهفكن طروأ هت مج ىلءىأس تكد

 ض اقوهامهللاى طقيقرذ نأ ثد ,د> ىف عدو وصقة.::الوا ضدازء الف ة فيدل اىوامت م مدشر نب ةغب ذ> ثب دف لم ةباو رف هياحرصم كلذ

 دارملا اوههتج> ىلع ىأ هلوقو تهمنا« :مع نيب قالوهأم ب هس 3



 اهم لش أدتباحلاا هم 8 قادنو ىثمف قلدنا ىأهئادتبا ىلهاذه مظعلا نات ىأ( «ةلاناسناف هلوق) صقننالو ارمفامىأ !(ديزءالف هلوق)

 (هدوح ولمقهلك كلذردتف اوق)لا
 (ماظعلاو محلا ادو»و

 لؤالا عملا لم ٌداذ_ه

 دودو لءقرب وصتأ انال
 0 وستلاوهماظعلاومحألا

 ضرءت:ملاغاو ىلا
 هنالودعد :رهاظلا 6

 هلوق) ىف الاكهيق عازنال رم

 ىفىأ مشرفا

 اهبأ ا
 ة-طتن رثكالاو قيسأ

 لوأموةلاقو باقلا

 نال ةرسأ اهتم قااد

 اهمود.ش أءاذغل ا ىلا هة-اح

 قلا م كعاوءاذغلا ثمن

 اناا نينملا ىلع

 ضم اه سم»ب طوب رع
 ما اهل بسور لاو
 (فاراالاو هلوق) ىوانم
 نارطالا ل -.هةنتوىأ

 مهدت عباصالان ع

 ( هند_هنرعتالو هلوق)

 اهناالو ينارتااةد_هىأ

 اهتااضنأ ف ر_هالوىأ

 ىلل_هىخارخا هدم يهدد

 دالوالا فالدخاب فائد

 و هلوق) فارغ انو

 جلا اهحفن نأ فا: 2

 دحأف ان مل ىأ ف انثتسا
 نوكءاغاحو رلاخفن نأ ىف
 اموبنب ريثءوةثامد بعد

 مالك (دجأرب_وهلوق)

 ف.عضوهريخ أدتميىفا ضا

 (طارتحا ةرشغلاو هلوق)
 اق خ حف ح ورلا ناوأ

 عضال !فادكد

 ::حورلانالاماو طايتحا|ماهريشعلاو ىأو أد

 ليقويسقتو هرب ومصتب كلذ نوكي دقو هلوذ) قبا لا ضأ ءىضاقلامااكن هبنرقاذه ادهن

 هقاذا ا نآف لوالا نعيد ال2 نوكرم اظولا قاد تاب رصَتلا| يبغف صقنيالو دزيالؤدن ىف ةغيدصأاب

 مى لام لا نيعالاو لالا ع_+لا نهءانر ا نكمأ هما ىلعةثلاثلا نيمدرالاد_هب و هئادتسا ىلعانه

 نأ ل ءعمهضعبا هوان هروك ذدملال_..ههباوردمد لاق م حنيعمللا نم هترك ذامد بامرك ذ موضع تءأر

 هاككلذردقيفماظمل | اهنممد و محلا اهضعد ودالااهضهد لععفءازحأ ىلا ةةاع تراصاذاةفطخ | مسقيثلا |
 كلذ نوك,دقو اجاك ءارحال ا هقا* واهر و هد هنأةر د اطلب ث تدل ارداطف الخ اذهوهدوجو لءق

 ريسقت 21 را رلو ضع تود نس ألا ضب ف اذهان وكيفقر# اافءلاو م-الادوح وليقهوسعتو هرب وصد

 ديز أمحرلا لزئاذا ملا ناب مهم رمصتل ءامطالا بهذ_هو دوعباساا مول ثوكن ربو :لانأ تع عملا

 ةثالثدعرهطةنوهطوطخأ دتدتو هذ هدءّةسدمم م-رلان هدادامةس أربع ع نهروهدامأو ةعمسوأ مايأة تس ىقرأو

 اهضعد ىحتاوءاضءالار جلت مهةلدريصيف 3ع .هلا ىلا مدلا مل ةذ :قول ها ارمدء سماخو هو مايأ همس مسمايأ

 ماصالا ن6فار طالاو نم كيلا نءسأرلا ل هغذد ,مايأ ةعسقدعب معاة وطردتك هعو صعب هسام نع

 رووص::دقرامونوثالثو ة سن نينملارب وصت ىف لدتءلانامزلاو اموب نوفال* اهي مو هركدلار وه .هدملقأو اولاد

 ه.اهباغ د نينملا نا ىل نتا ثنددح لمس ءانمدقام رع .خآت] ت1 باح امو نيعب رأو هسة

 تالق تداكواو حاملا فصو ثلاث )| فوة قلعلافصوةيناثا ني عبرالا فو ىنملا فصول والا ني“ .رالاف

 0 اصلا نهةعاجو دوعسم ننأن هدم ثول ىف فاد 2وهو ىد _سا| أهل -قهياورفو هريوصت موتعدق

 قلخ هيف نيءتراملقأ اولاقو ءاهةغلا نهفئاوط ذدخأ ه واموب نيام لمة نوكبالرب وصتاانأ مونعهتلا ىذر
 لاق هريزت 9 ةغْض ءنوكب تألم ةىقا» الوهثلاثل | نيمد رالا ىفالاةةضمثوكب ال هنالاموب نون اسمو دحأدلولا

 ىتةماالمأ اهونطد ناكع اود تقاط قملعتلا نه ريش أ هتسب تو دا تدلو ةىلاط تن افالهاع تنكنإ هتحو 7

 0 كاياموطر ناك اذااممفهمقرلا نساعزانو رهشأ هّتس هن دملقأنال قولعتل ادنع شن. -لجلا

 ىقءلعتا دوب هنقولعل ا لهت>اذلث مرهشأ هى هىتتأ اذان ريدا هيدهشد اكرهشأ ةءد رادع نوكب هيفحورلا

 ينال لي ةعيتولا جفتل نأ هيف سدلربمللان اب ةعرزوأ هذ« باحأوا ءااغدلولاد ام ل هريتمم ىهاءاةتسااو لاق

 5 .::-1|1ن كلا ةلو هي هند هو كلذ هللارمأ ىنارت ىلع لدن وحورلا «يق خف: ابق كلا هلن رمايه اظذانأو

 نيللماك نياو»ن هدالوأ نعضرب تادلاولاو ةنآعمار شنو الث هلاصفو هل جر هبآن هىأنآرقل انمءاهقفلا

 ىلءلدب طابشتسالاا- هنأ ءثاعدا فو ىهنااهدنعحورلاخ ةذ ناو هن دما هن ا ؛ءرهشأ ةتسلملا ةدملقأنا

 لاق.نأكرالاو أبنا مو رما عرها ظوهاكد- وهكلذ لع هلةلالدال ل, ةفقو رهشأ تسل دنع خفنا انا

 ةتسااوهو ىةهارمآلاب طءئافالو أدالوالا فالد اب فات ءاآ الو هندمفرءدالو يحارتاا ىلع تا دمنا

 د-هدهنقوللدأ |لوحا الثمر ا ا يا الع را نينتعلا ةوصعلا نال

 انهفتنماها اكو نونظموأ ىة<رأ اهعفرتاغاو معلا مقربا لا! لكنا هع افدناهدوو قيلمتلا

 ىطاقلالاق اموبنب رشعوةثامدعب در 1 1 كلا سلا زمهكالدإو

 دجأ مامالارب_نو عاج هنحر ماك اومةعىأر عشا ةءيرادمسالا وكب . ال حورلا فن نا ىلع ءاذعلا قذتاو

 نشالد طاغوهو موضع لأق تو رلاخ غد :؛اهدلعب م ماظعلا ايو ناد هعب ارلا نيود رالانابحرصملا

 نك مانأة يشع :ورهشأة عد رأد مب ف :”اهناا ميقا ىضر ساءع نبا نعو ةثلاثلا نيعب رالادمب خفذتاوناف
 فنا كلذل لا: :ة رقفوملاف نين ىلا ةكرحو سماخلا ىفهلوخدو د أ مامالا هنأ ن 9 ارظزهداذ_ساىف

 نيمتن لجرو هظره_غنمسهاجلا قعورشااباهنال امثعو ره- تأ ةءيرأةافولا هدعتوك ه؟كحاذهو لبق

 سانعننان ءىورود_>حأهءموبد_لانباهلاتاك ايف خفذتحو رلاناوأ طايتحاةريشعلاو ه-:ماهتءارب
 داس اهلمق نال دااك ل 2علمب م د هءلع ىل دال طةساان ا هذمد+ةْهد و امهتعهشا قذر

 ئدمو خا ىو اع ىل دال طقم اناه:مدخت وهلوق )اهيف خفنت

 روطناوهنفدو هةر فل نس منئث هيفي الى دآ اخي .ةرهاظ لنا ولساحالاوحأ طق نا لعا (حلا: دما كال :ء



 ْش

 ؛
 ش
 ثعءدد وأل سرب ف يك_ذمدرلا كلر مأ هل لمح نم كلاب دارلان اكثيعلافءا- عباوج(خلا كلما لاسرابدارألاو هريغو ىضاغل لاق هلوت) ٠

 هنالغامدلا ل .ةو هَ زبر غلاةكرملان دءمو ساسالا هنالهملق لة نيزك ان م لكثت ءاملّوأ ىف فاتةاوىوانملالاقتاباو رلا نينعجو

 ومنلانال ىرمطا |ماظنل ا ىذتقم هنأ موضع روند_ل!ماوقوهىدلاءاذنغالا ومنا هيف نالدمكاا ليقو ْث ه.ذتهنمو ساوخلاع مهم

 غامدلا: بلغا افدركلا مدةرقهن سفذلا قات دنعةدارالاو سهلا وهل دوك, اغاوةكرح ىلا الو س> ىلا ذئ: .- هأ4_>-احالو الوأ بوم ات أوه
 ةايملا نمىدح عراضم .(ايحيهلوق)ك روش املاك ىل هتهشالاءفأ نهءالذن اليل ةءزا<كملا ىلاخفنلادا:ءاو(حورلا ه3 نفن.ف هلوق)
 هرامع ( لد وط هقءة# ىف نالد ناو هل ة)يررمأن ءحورلا لةحورلا نءكنولأ واو هيلعتلا ىلص يدنا ىلاعت هلو.ةب( ربخأ اك هلوق)

 هنأ: اعسأ عوصت نع 6-2 رشق ف اؤملاهلةزو نيماك:هلاءازآ نم روعأاو لوقف اأن هرثك أىلعحورلا ف فل: خا دقو ىوا:مايشأا

 هءلعو نيماك-تملا ضمد وءاك-حلاءارآ نمو 8 لادن الو لد.ةءالرضخالادوعل ايءاسملا ل تشاهءْكءتثهندملا ىف راس ف يطا منح

 ىزارلاوىلاز غلا نامامالا :
 ةقلعتراصاذادلوامنأك ملا هلّوأو ملء اعتو ا هتلاو ىلاهت هللارماب هيل !تراصام هيف لوقب تقو
 ربوصتلابرخآ فرصت ه-.فهلع ه.ةىأرام ىلعةرتآلاةءبرالاب ةك,ذئنيحو كوالا نيب رالاسةعوهو
 هذ.هف كلا لا رايدارااوهريغو ىذاقلاناق اًضدأىق أبام ىلع سانا! فالتةاب فان !وأر ركذملا

 لو. هناو مرلاب لكوم هنابثد_هلا ف ح رصد ةفالاولاسؤالاهذ_مبايف فرصتلاب واهبهرمأ ءايشلا
 نال_كلاو ري_تأاك ىلا هتهتارمأ نموهوناسنالا هبارحامود (حو رلاهيف خفنيف) خلا ةفطنسراب
 ثيد_حلارهاظوهريغو ف:صملاهرقأو ضايع ىذاةا| لاق ناعمد دعنيب ٌكرْتشههلغفاو لن وطهةرقك ىف
 روستو مدآ نءالكشد -ث::تاد_هباييف خفانا.غالبادارم سداوةغضا اح و رلا خفت كلما نا

 كلو هيقحو رلأ فني ىأ رخ1اةاخ مان أشنأ ما ماظل |انو كفاماظع ةئْضا ا ا:ةاخت ىلاءت هللا لاق هن روس

 امتاضقن ا هغضملا سا ىذه كل اك أنيهد رالاد,:لاسرالاناهرهاظاغاو كلذ هرهاظ سالوقتنا

 كلذا ل ربهرب وصتد_ءبوريس نمز فر وصد ةئلاثلا نيعب رالاد_ىب هنأ لمتعقد د لةددعملا كلتو
 ةءدارلا نيهد رالاوها.ءارب وصتماانأ نم هنرك ذانعح رمد مهفملا ف طرقا! تبرم هفحورلاخ فن

 ىوالا نيمرالا ب ةع هنارخأ تاباو رىام هيقاسنت زرقتامىلعاه دعب وأ ة ثلاثا |نيع مالا روصتلانوك م

 رحآ تقوىفهلء_ةيوكلذ ب تكي هنادارأا لب اهرهاطظ ىلعت سا تاياو رلاه د نان ضايع ىذاقلا باحأو

 هرياع تصناك هعضا|ةدمهثااثلا نيس رالاف عقءاغاودداعدو> ومريغىلوالانيددرألا بةعربوصتلانآل

 ىئدتىدالرب وصتلادر<<نافهلءمري_غو فذصملاهرقأ ناو راظنهيفواما ظءةغضالا تلفن ةروك لما دآلا

 رب وصتل كلا لسرب ىلو الا نيم رالا بقع هنايءم< نا نك« ذئيحوهركذاس ةآلا فلادالفماظعلا قاخ
 انراقم ارداطارب وصتاهر وه قرمام ىلع اه عد وأةغضااةدمىق ل سرب م ايفحخارب وصت ةفقلملا كلت

 فالتخاب فات كلذن الا ةروأ هنالا مترالعملانا عمهب حرص نمرأ مل ىفلاف كلذ لمة هوو اهمظ ءىناخت
 تراه امد وأةئااثلانيعيرالا فالار وصد ال نهم خمول والا نيه رالاد»ب ر وصت نم منت صاالا

 قاخوادر ّرسفاكل ماهل ثءبةل اوعي رأوتاتنثهفطنل اب رماذاوهولوالا هلا عفدنام لسا ةباور ف
 برالوقب م كلا تكي وءاشا كد رىضةرفىثنأ مأركذ'برالوقي متاهماظءوا وجو اهرصب واهعم“
 كملا اجر خم مث كل ابتكر وءاشامْب رىضتي؛هقزر برا, لوقب مكمل لا بتكي وءاشام كد رالوةيقهلدأ |

 فرصتم در رهوح هنأ

 هلوق) ترتنا ند_لاىف

 قو (مدآ نبا لكشب
 لكشتب خستاا ضد
 ةمسسانا ىلرأ كوالاو
 ىأهلوق) هنروض) هلوق

 ىلا(« .ةحورلا خف:

 ىضاقلا ملاكى -متناازه

 سدا هلوة) ضايع
 تيد لاىأ (هرهاظ
 ملىأ (دد_ت مل هلوق)

 قو ديد اهب مهي

 دد مل خسناا ضعد

 قام هسقاني هلوق)

 بقع هنأرخأ تاياور
 نمو (كوالاني_ه.رالا
 تاياورلا كلت ةلج
 ىلههلوق نم قمدساه
 رعاذا مل سوهلعهللا

 توعيرأو تائاةفطتلاب
 اهلا هاشم, هلل
 قلدواهز و صراكام

 مدآ نبا لك.ثب هاك شت ىلاةراسشالا مما عوج ر رهاظا كلذ بتك.كملا!ىأ (هنادارملا ل. هلوق) ىسمتنااهدلجو ادرمصي واهدع#
 انقاذن هلوق) ةئلاثلا نيعب رالان مالدير لاب (ةئضملاةدمهلوق) هلعفي وهلوقفريضلااذكو لجو زعلادارأ اك هتروسيهرب وسو
 هَلوَد) هرقابقلعتم (هيلعهلوق) رظنهيفوحراشلالاقضارعىضاقااباو-ىسهمناانهىلاةروك دلاةبآلانملدب (اماظعةغضملا
 لدتساوهثلاثلانيءدرآلاى أ ةئضملا: دمى عقءا غارب وصتلانأ دا اضايع ىذاقلانأ هلصاح (ماظعأ | ناخد: الرب ىصتل ا درحن اف
 قاةورب وصتل اناكول راما هناب«_ةروظنهوهو علاوة فطنلا نودةءضا|ىلءماظملا قلخ قلع ث-اماظءهغ_ضااانةلذن هلوقب
 هرك ذاساةبآلافليادالف ماظعا قاد ىدت_بالرب وصتاادردف ماظملا ناش ىلع قداسربوصتا لب كلذك سداو نيزرخ-ةم ماظعلا|
 نا ىنخاللاهفطذا اب رماذا ىهوزمسنلا ضعب فو( وهو هلوق) له: يلف قباسفربوصتلاامأو ةذضملاب قلعتبا.غاماظدلا قات نأ لصاحلاو
 ىلع ههؤدن الو هما ايف اخي داربن الاه! ىلعهءفدتةحراشلا ىج نملوالا عملا امأواءطق ضام# ىضاتقل عج عفدنةباو رااءدد

 هدمباعثا كو هلحأ أامىأ ( هلأ برايهلوق) لمأت هوادتباهيدارب نالاسحأ



 - قئاسنالاانفاددتا ىلا ءثهللا لاقمرب غءىقفرغتام هذ عمتحا هنالمئا ملا نمفرشأن أ ا 22 اركدلا موصخخو (6 د ىبرشءم ىأهلو)

 ءايلامذب (مه<هلوق) قأ :ا1فاضنأ هلا معت مازو# وتو ]قامت 0 !كلذاف ( داو ىنمع اود ) ى ىرشرعش ىل 5 :اموقت 1

 . هلوق) ىوانم ضء.ىلا هضم. ةمدءامشالا بت 1 رغد ل ةورئاذتل اوقارن :ذالا هنآ كام مطول: ومها ن ملوعفلملا مب ءم ملا تفو يملا نوكسو

 'ريمعتل هيف نا لا ةءالف هب ورم مىأريهالا برض | ذد مط دو لوهغملا ىنعع هقلظودو رد_ملاوأ نانهمفد ىلءوهف (هقاذةدام ىأ

 . لفسأ لااهق قرب ةقاعم هرب دي هنع# ل ا "< هت ن وهف( محرىأ هلوق )ىواذمى مما هثالأ نءردمأ اب

 ّ . ىناللومت هيف لعح وجنغسا اكن شخ محرلا ل اد نأ مق انارك ذو هنو ارم ام هنالهجرلان ههلصأو عاملا ويش دنعالا لت الو ص

 . هيلع ماه لد هتارءالوهءاع لماتش 101 طاانهملا قا كدهالاملاطمتا 8 هلمذعءاملل ىذطع !ضرالا طك

 ٠ ىلع لاق ءاوطاهدسف,الثا
 هللا ذر بلاطيبأ نبا

 ارادلا قد- الو ىنلاىالا لهعتسالك لتنال مو معال دا ىنءءال دحاو ىنهعاند ددأو مدأ ىتب ريثءهىأ

 ْ سم هءافدو-ًاودو-وك ةموعذللا نال_ةعامتفلن سا ةريغ ىلع ةر-هةدوتفملاهواو تءاقد و هل_صأ

 ا ةدامىأ(هقلخ) ظذحيو ذطدئأ(عم ىمأي قل قو تاع“ لق هنافد دا اوهدا سوك رار اما

 ةدمىاينمىأ (ةفطن) هنوك لاخ (امول نيب رآهمأ) محدىأ(ن طدى)هنمىقأ *<تىدلاءالا اوهوهةلخ

 ا هجاعزتا نيح م-رلاف ةرىتملا نالهةرف هدم مضوأ جادا أ أ.مب ىدر معي م-رأ | قه ؛كما يف هعمذس نيعد رالا

 ظ ( كلو هربا تسد كا نعد رصف ىلا هت هلل! هممت أقر ةَرمهمؤا د ةتارهدلا رقاب

 اذاةفطنلا ناب ما كلذري_.فتهريغو تاحىلا نبا ه-رخأ اك دوعس منان ءثددملا اذ ه قرط ضءد

 اه اونأ م-رال ثا هدساع

 ىلا لسد اذاقاياوأو
 او بابن مم>رلا
 هنمل_- وزع هللا ناش
 لداذاو ادحاواتيت-
 هنمدهللا قا 2

 5 ”الثن مل داذاو نيدو

 3 2 هزم هللا ادن تاوأ

 هنحالاددع نوكؤ دالوأ

 ظ ىنااكوةدددعب م>رلاىف

 ظ نيعب ك1 ا ا ا 1اهرد قتراطارع ثاهنم ىلا نأ ىلاهتهللا دار ان مرلا ف تعقو

ع+لاري.ةةءاحوةقلعاتوكتقو كلذوا يهجل لذ م-رلا ىفام دريصت مث هلم
 ظ ١ ساو ىناربطلا دنعرخ [ىنءع

 ا عماذ دع ىقاعدارأ اذاىلاعت هللان لاق تو 4 ,اعهتلا ىلصدنأ ف ىلا لاو ىدمرناا 1 ل

 |هلقرعلك هريضحأ مىلاسعت هلا ه_هج عمبأ سل |مول تاكا ذانا هن مو ضعو قرع لك فهؤامرا طدأ أر لحرلا

 امالغ قأ رماتدإو هل لاق نأ 1 ل_ىوهرلع هللا ىلص هلو ىن» ا انف دوشدو تكد .كرءاشامةرودىأ ىف مدآنود 4 _->رلاءاوفأ 1.

 اا ةتعمت>اىذل الا كلذ ف(نوكب )نيعب رال ال هستع (ُم) قرع هعزن هلدادوسأ ردا

 ف (نوك 3: يناثلا نيمد را )اموت وسب رأوهىدلان هلا (كلذل_:م ١ سدبت لمد ةعطق ىب رهو ةءىأ ةد لعاف ع ا

 |[ نمر ءاصعن اكود (غ)نوعدرأ راوهو نه مزرلا (كلذل؛ مز عضءامردق مه هعطقى (ةةضم) ل اكالذ اقر_ةتماثوثءمهتوك لاح نعد رالاءاضتنا ] كت 2

ىناياكم-رلاب لكوملاىأ(كلمل اهلا لسرب) ةلاثلا ل (ةأر-للاةرمشب ىف هلوق)
 ١ ةثلاثل |نيسعيرالادع» نوكب اعاهلاسراناا د عرهاظو

 س#نوأ ىرخأ واموت نيد رابم-رلا فرةتست امد_ءب ةفطت :لا ىلع كاملا ل_تدب عمصلا ىف هاو ارق ناكل :

 ظ / كا هاويلا هللا ثعب ةل_اكوعب راو نات ةفطنلاب رماذا ىرخأ فود.« مأ قش برادو يف د ايوب نيهدرأو قو هس الوقت

 ظ ْ ياعر ستي م هليل نيم أ م-رلا ق عمت هؤطن !انا !ء1ىرخأ نواهداح اداذر كرو اهل م قلجوا اهر رصف د خسنلا ضعب

 ظ ١ ةلسمأ نيود لا ايش قا نأ ىلا هز هتلادار أ اذامسرلاب لكوهاك- !هنأل_يرحأ فو كاملا (اهءجكلذف هلوق) : أر 1

 ظ ةتلعبرئأ ةفطنبرىأ لوقد فاك-ل ءمحرلاب لكو دق عت هنلا نا نيدعشلا دنع ىرخأ فوشي دالا اركذو

 ١ ةفطن هذه براي ةفطنلا تقولو يف ةفطنل اذا ةاعا ارعوهم هز الم كالإل ن اناهتيبءاملعلا ع.ج ح وةهعضمب رىأ

 ظ لكل نب رخآلافاذكو

 اماعتوكيا هنأرعا لقد

 امداهتر وريد ىكعت

 دءناهم_ضواهراردّدساو

 لكتحت ةةرفتم تناكنأ
 0 تو عملا ءادتب اوهمش ثااراضحا عداسا |موماا ىف (خحلا ماس ١١ موه تاكاذاف هلوق) رهو رفط

 آو ساىأ قملوةومدكن يبو هنسبىأ مدكتودهلوقن , رقد هل لصأ لك هندار اا لعل (مدآنودهل قرع لكهرمض>أ عهلوق) راشتنالا دءد

 . هلمالوق) ىرب وش -منااهدأد ضاو ركذلاو نسل او لد وطاااهتر وص نمءار ذلا لاقا هوم راقأوأن بونالاةرود نمىأ هنآلا أر ةمىأ

 . ىقتيخربش هقلعل ةفصبصتلابأرق.(كلذ ل ثم أوق)ة دماحتن اكناوديلابقاءتاومأ ىأ(سيتملهلوق) هلوصأن م لصأ هذ -ىأ ( قرع هءزن

 0 محرلاب لكوماىأ هلوق) ىترتربش سها اا هيا ل سرب ميل سلو كإلملا تعمد ١ىر اعال ةءاور فولوع ذل ءانملاب(ل 7-5 ' عهلوق)

 هلوذ) نيعبرأو س#توأ ىرخأ ودي دعمال طمض(امود نيءد راب هلوق) ىواذم ماحرالابنيلكر لاك. ءالا| سند ودو صرص ةدهع هيدارماو

  تناخىاأ بسسذلاب ىساةلاو فطن محرلا فتمقو ىأ عذرا اب( ةفطت برىأ هلوق) ىرب وثاهدد_ثتو فاكلا فيفي (لكودتهللانا

 ىرب وشودعباماذك ووفطت



 هللا لس ىنأا ادا اذااءيل' جاتا | موك لام نمبارشا اوماعطل اذ خأ لو هيلع هللا لد هل ع..بأ هنأ و هيلعمتلا لد ىبنلا صئاصخ
 لههلوق) ىطرغلا,هأاهلاتمهسفن أن م نينهىئاابكوأ ىجذلاىلات هنا لاقل ف هرلع هللا لص هلل دما !ءرم>ادىل ب هتأوامويلا [وهيلع
 ا.افشاد_ءءعلاقناك اكعح رىأ صل ةؤمضناو ما (صاقاعرمنم ا لاق مت هلوق) هناز 85 نمدزتم ىلعهءاطيلهلأس( خلا ةاش نف

 ىأواولا مضب( جولولاهلوق) هر قي ىأ (هيندب وهلوق) «ممالغنن افكر قدتلا كرابلافو ىسءأر حسف ىنماع هللا لوسراب تاق اذه تدأر
 هلوق ) «:مس ىل ءري حف: فط# (هنأدو هبدهو هلو3) ىرب و 5 ءاسملاامفنوك ىتلاذلآلا ب>اصو ىاءاطلا سّتفب (هر وهطو هلوق) صرخ لا '

 ٌكارالا نءاك اوس ىنتحذخأ نيقاسأ |ىءقدناكو ىترثرب-_ثااخسيشلا# رايع(حلاةءاصعأاكضذ انوةلوق)داودلاىأ (ةمدالادب 2
 ىسة:ىذلاو لا ةقهءقاسةتدنمهللا لوس راناولاةؤثوككضت مم لسو«يلعهظلا ىلص هللا لوسرل ةذهعمعوقل ل دهمف هزذك-:حرلاتاعفس ٠

 نازيملا ف هللادمع قاسا مالها |هءل علا ةفموقلا ضب كه ضف قا سف شك-:انةرهذ دعه هنأ ةءاو رىفو د-أ نم لّةثأ نازي ا قامو دب
 هلوق) دا لقثيفنازبملا ف عضوب وةمايقلا مس مورس هي عسوهلعنوكنعذانكودو ىضاةلا انش لاف ها دحأن ملقثأ ٠
 انهلام تدب وى" (انطامو و رت ب سسج

 قدا صلاوهو هلوق)

 ىبيطلا لاق (قود_ىملا

 :ةلفنا نوكذتنأ لمت
 نوك.:نأ لمت وةرلاح
 معتل لوأوهو ةيضارتعا

 هيك

 ركيابأ ىسوهنهبر_ثفءانا ىف هءلخن نيل لزفذاه عرض سة اوس هأناق لحل! ا ماعوزننال ةاثنمل_هفلاق ا

 ناوضرلاة هب وارد دهشو ةنبدملاىلامم ة_-ث.ملاىلارحا.د مصاف صانأ عرمض | لاق مح «_:ءدتلا ىضر | [|
 ج وأول اريثك ناك كل ذل ذ همححالو ندد و؛مك مو هيلع هللا فص ناكو نيتا.ةلاىلا ىبصواهاك دهاشأاو ا

 ماقاذاهيلعنم_سولن ومان اذا هظقوب ول ستغا اذ ادرم_بد و هعموهمامأ ىثع ول_بو «-يلع هللا ىل_دهيلع ||
 هللا لوسدرسس ب>اصءهنأب م_منءهللاىضر ةباصدلا نينار وه_ثمتاكوه.ءارذف امهاذدأ سلحاذاف ||
 ىتمالت يضر لاقو هذان لو هيلع هللا ىلصورمشيو رفسا|قهروهطوهيلمزوهك اوسولسو هيلع هللا ىلص ا

 نذوتواواك لاوحالا | © : . 0 ب 3 ا
 هتداعوهباد مكانا ا سو هيلعهلل | ىل_صدقلا لو سرب امش ناكو دمع مأ نبا طدعء امال تاه “و دمعمأ نباانغ ىذرام

 مهنع هللا ىذرةءاصصلالصض الو عارذوفاد-اريصقةممهمدالادب دش >الا ف .ف#ناكو هنأدو هندهو 1

 اهاموةفوكسااءاضق ىلودحأ نم لة:[نازبملا ىفهقلاد_.علجرأ لو «يلعهتلا ىل_صلاق هياجرةقدنم
 لسءقو اهتامو ةتءدملاىلا كرم هنعهللاىذرثامثع ةفالد نمارد_صرهزءهللاىذر رع هقالضةف ْ

 هنوكل كلذيهلهثاصنأب ع.قيلاب هنقدوالاريد زا هلع ىلصر هن سنيّدسو عب نع ني الدو نيت اة ةقوكلاب

 نيتسوةعب رأاممهاحرخأ نوعي رأوةيناوُتب د>هث امام هل ىو رام مرن ىخ دق ناك لسو هراعدتلا ىلص

 اهماجالة ملال فال
 ضع كالذ صاسمتخا

 ىربو-ُت ها لاوحالا

 افىوانملا خيشاالاق
 | اريللان ه-:مناك 9 ْ 3 :

 0 1 امنا ع ن<و ةباصصلا نم نو ريثكوهعد رالاءاؤلدناهذءىو رن لبوه سو مون ىشعو د»ابىراضأ| درفت و

 : 101 نان منوث دل اهلهءّتساا1ل_دأ اذهواثداحا ريخانل شن أ ىأ انثد_-لاق) مهنعىلاءث هللا ىذر مهدد
 1 00 7 هللا ىلدهللا لو. ر) كلذ ىف فالدنا ىلع» 1 ايا 0
 ارا 75 1 هيلا جوأاميق (قود_مملا) عقاولل باطما فدصا |قطاودذا هلوقبام عج (ىداصلاوهو لسو«ياع

 ا 0 رحالا اهدحأ نم مزايذاديكأ ال اهون عجلاو هبه دعوا ع3 ءةدصب ىلاءتو هناحس هللاو قدصاابه.ت أ, كلملانال

 17 0 بداكو فداص ىن.:ا سو هيلع هللا ىلص ىذال لاقاسل مم نمو بوذدكم بذاكو يذ دارصنء او كلذ سدو

 واهو تالدر زلات يدش داك را الل وكلا ل وا 1 هلا اللا الا دو ا كصللا أ ص الك ل1 15 دك 40 كك كة لا ا (مكد-أ) مل.وهيلع هللا ىل_دهاظفا هباكح ىلع ةز هطارسكب (نا) كك لع طله لاقءاسملا ىلعا ثرع ىرأو

 ةومخلا ل_هقى> ( هلوةءامع-مج ىف هلوق) ها ىثشبلقنءالاةحرلا عزنتاللوةءقو دسم قداصا| تءمسةريغملا نءدوا دوبأ ءأو رام

 اقودصم هنوك-أ لولعت هبه اعوام رف ءقدصد ىلا هتهللاو هلوةواق داص هنوك.أ لءاعت (قدصلاب هين أيكملا نال هلوق) هلوقدامىأ ( وهذا هلوق)

 لاقت دقو ليقاذك ةاكسشملا حرش ىفلاق (ديكأتللاممدب ع-ملاوهلوق) تازد>عملاراهظا.هدعو ىفهللاهدص, ىذلاود هنأ ءانعمىذلا

 (مد>ناةلوق)ى :ريوش ها كلذي مهدنعرعتشا اك ةوينلا لق ىح هلوقبام عج ىف قداص هنأ ى هتارر قام ف رعاك صخأ قود_فالأ

 محوانثد-> أوقنعاهطق:هناك-ارسكو لؤا.ثد>لوه_ةمهرفتل عامواهنال حاد االاا:هنافزوخال دن-ىاابارعاىءاعءلاونأ لاق

 ولومناسملالاهنعلودعلاز والو رهاظا| ف الخ ىل سك |تأءامأ !ىبأة حو متفلاز وج وةباك-لا ىلع ريتك |ب لأب ل سمح رثقىوونلا

 ىنوملانيدلا سم ىذاقل | هدقعت و حتفل اياهمأ ىلعءارقا | ىغتادقو ماذا متأ كدع,أ ىلاهتهل أو لثمىفز القنا ههتش.نأربغ نءزا>

 ناببآلا ن ءباحأو ىن-هلانّباو رلا قبر طىلع هزاوح م.:ماا1ةياورلا هنعيحت لولو لاقدر ال ىنعمال_ةريسكلابو ستفلاب تءاد باو رلا نأب
 ىز ودان ءامرح دوو ءافعع وهظفاب هنوك زو ثردداافا:دامأوحتفلا ىلع اوةفتاثل دافاهظفا صوص سءاو هل انومضمدعولا

 ىوانمىسهتناطةفرسكا ايهءاورلات أب



 ميد_ةلاىلا عسر ىثماريوضلاو زن وحب قاعتب امها ةحالهلوقن | نال (ثيدحلا فامطاةحالح الهلا نءازب وحتدر عضتاف هلوف)
 هلوق) ريخأتلاومدةتلاىأ (امرماع لما نيعتماما هلوق) هدر مضت ادق ثر دل! ىفريخأتلاو مدقتل لاقحالح ال صل انبازب وحن ىأريخأتلاو
 هلوق) نيتنثالا خسف! ضءب فو( نيتنبالا ق-نال هلوق) «.سهاهلنا هب آلاكو ىأ ( .ماخناو هلوق) اههياع لها نيهةمريغ أ ( ةنيعت ءريغاماو
 وهام عمهلوةىفام نملدب (ملاتيءا١ناهلوق) رعنباىأ (هناهلوق) ءارلا تفب (يرطسمةراو رهلوق)اءييلع لما ىأ (ةزئاح ريغاماو
 كرت ناف هلوق)المأ اهب وح ودقتعاءاوسىأ(اةاطما كرار فكن مهوق)ديفتسا ل عاق 5 بئانولا اهلك انكر نمْناهلوقو مولعم

 و

 تاَماعَيم ىأ دا اهم

 بو>-وو هلوق) مميف
 ىأ (ناكرالاكلتر رك

 كتر ركستبوح و تدثو
 درءالف اما اغىأ ناكرالا

 ىأ ع رششلا ل صاب هرم
 صو.ء هو ىلءرركتلا
 وهاك نامزالارئاس ىنال
 ةلدأ نمهلوقو مولءم

 كلت نموت ىاعتم

 هملع هللا لد هلوق ةلدالا

 نعلاىلا هثعب ا ذاع ا سو

 ا ا لااا
 ضرفدق هللانا مهريخأ

 ىتاولص سم م_-ملع

 ري-غىلاةل راو موبلك

 هلوق) ةلدالا :نمكذ

 ةزمهارسك (تاعالا ف
 «ع_دارلا ثيدملا»

 زرت>ا (لفاغنبا هلوق)
 ةعيبر نب دوه سم ندد

 اذه فال_ظياكهناذ
 ىلا ةمسق (ىلذها هلوق)

 3و ليد هلدسح

 حراشا | لاق اك ةكردم
 سايلا نيكردمو

 ىقاعتم نمىأ («:هدح

 هبرمال هلوق) مطمن
 ) سو هلع هللا ىل_ص

 ىنكلاوهلوق) 1 هلل و هيلعمتلا له ىنلا ىأ(لاقذ هلوق) ةلءهملاجتفو لا معن ( طعم هلوق) ركبىبأ عمكأ

 ||| ىذلا امناودوامغو هنا عدي زم ىلع لياد هترامع ن مكلل ذ مهفو هل ص: ةمدنعالو وه ث رح نمريخأتلاو عدلا

 هقاسام نا ىلع «باهه.ضرخءاامداسفناب ويدل ىفاملا حال حالصا|نءازب وحدر متفتاو ىيةدأاو ا

 انالاةاهاندر وأ اذاانالةلدالا نمرم_ةكءاغلا ىلا ىدأ هنودبمظنلاهدعت عم كلذلا_ةحا اندكق اذا نأ هرعد
 روهظلاهءاغىفىوعدلا ء_دةعتو هطقد لءادالرثواالا-ه>الاقورطواريخانو اع دقت ا مؤ نال مت

 نهقن ملمع امهتععان تسلل عب ارلاك ةنيعتمرب غأم او ةيناثنا هبآلاك اههيلع للا نيهماماتايآلا نم

 لي والا كلذ نودي ىنءملا غم ثي- فرح فوح لب وات نوءنءاستانوب رصنلاوءاسمل اى .هءاسهما ىلعهتلارمأ
 ىضتقااهمظن نال < -2لاث ا اكمزئاح ريغامأو نيتدخالا ىلع سامة نهفوالاب ملع نيتفثالا محتال ةنسهاملا و
 فزسهاالاق ليلديالاهرداط نعمظنلااذهجا رحاز وح الف» ريغو ىذاشاالاقهوةرافكدالدوةلاهيطرش

 نانهمرمام_دله>١لل->- راللاق هنأ ةناوع ىلأ جر “+ “هاو ررع سا نعربام ضراءدالوىلاءت هللا ههحر

 ن«لوأ اذدهو ىسمتننياد رلهء_طتاا ناب رحلا-ة>ال !سو هه هتنأ ىلصهللا لوسر ىف نم ت.* اك ندرخآ
 ام_هندب عملا ةاضيأ هصصق ضاهمو |ةنهتاواومالةقباسلا لسة او رمواقت المد هنان حالصا|نباباوح

 ناهعاعدت ودب تنث. الث دملانأ مولهموهام عمرمأم ىلع مالل_.ىآلاءاذن نم درفت اواهاد>-اءاغلا نمىلوأ
 || ةيقملو ءانملا كاذ ع+ لمالاىلك-!!ساسالاا.هذانيتداهشلا كرت نماذكو رفاكوهف اهاكار نم
 همات_سةو رذوةال_صا !هدوعومال_ءالارعالاسأر نأ مرا اربخاىرخأ ةأ دآ ن هدرغتءا أك دعاوقلا كالت
 مالسالا لاك نءجرخاعا هناداهريغ لرب نم فال هقايس ل ل نان داهشا | هيذم السال اردارملاف داهملا

 أ|| نو رثكالال جديا ءوهو> ود> ناالارفكمل !ىفال قسفلا فل خد وذعنم>ءانملاءاةءل امه كرئامر لد
 ظ اكراتر فك نم هرهاظداو 1تاقتورخ آودجأ مامالا فاخوةالصلا كرترفكرلا نيب و ل> رلا نيد سمريخ

 ىفكلذةفئاطت ,رحأ وثت دملا ل هدأ اروهجهراعو ريغ لاقورلءا الهأ عا جاه.اعلا-ةذ قدس غاب واّداطم

 نا.ءالا ىلعتم ف الذ ةيك-املا ضءد ودب اهبأ نمةفئاطاهراتضاد_»أ نعةباوروهوةثالثا|ناكرالا

 || ناءالاو مالسال اة قية-ىلعم الاكل! ىف عهتمدقا# لعورفك اهنماد>او كرت ناف لب ريدر د»ىف ىقراسلا
 امصقانا: مم ىعس و ىقساقهد_دو مال_ىالا كرت ن هو لماكرفاك كرت نمو لماك نم هام_مفأ نهنأ

 نامزالا ىفاءاطمناكناوثيدحلا ادد «هيدشت» ارداطاطسمىم» و ىفانمهدسوناعالا رت نمو
 اهرك ذنع ةينغاهترهشاىهو ةيليصة:ىرخأ ةلدأ ن تاكرالا كلتر رك بوح وواومؤهموعتدثهنأالا
 دحأ مظع ثيدسوهوارسات حلاو ناعالاف (ملسو) ايءابرريسفتلاو ناعالا ف (ىراخأاه-رخأ )
 ىفهيلع صوص: ةاهاكو هناكرأ مم حو هاء دةعلامو نيدلا ةفرعم هرفذاماكحالا عماوحو مالسالادع اوق

 ' « عدا رلاثيدحلاوي مءانطسداعانيفتك | املاؤل. ريت دسنء2قفل +ادوهون آرقلا

 ليددو ىلذلا ب د.- نءاءاقو ةمدقع لن اغنءا (هزعىل هز هللا ىذردوءسمنب هللا دمع ند رااد. عى فأن ع)
 ادق تتااضنأ ةياذ_هددع مأهمأوت ”رددز نب ث راد ادع ةرلدا لا ىف فااحدوءسمدوبأ ناكو هكرد منيا

 كاق ندا نمله مالغابهل كا ةف طيعم ىلا نبةيةءلامزغ رب وهو لسو هيلع هنأ ىلص هن رماس1 هتس س داس هع

 نقم نكلومن

 لاق
 باحأ م_-هؤامدالو ذ_؛مو تصب أن كت ملرافكلا كالمأوهريغا كا موهو نيالا برعث لو« لع هللا ىل_صحاسةسا فيك لل .ةناف (ن كو
 مهتراحا دةهدنء مملعتوطرتشد ومهتاعركل ذننو دهعتناوناكو ندللاة-ابا مهد :ءوداعلا فرعىفناك ةيلهاملافبرعااناب ىليهسا |
 فهنعهتلا ىضرا: أ ضعي رك ذدقو تلو هأ هلدهشت لوصأ ةعيرششاا ف فرعلاب كحالو مهبرمد> أن ءنبللا اوعنعالثأ

 ا



 ةاكرلا ناهض” (لا ل مفالاة لضا لالا« دغتوأ هلوت) طاع دت:تحتر وأىأ( ماو هلوق) لانها زآوهو مخال اىلا عمحار ريضلا وأ

 ضو رغل| لضفأ اهضرغذنيتداهشاا دعب ندءا|تادامعلضفأ ةالصا جونا ة.ءاحف ىداي زلاعشأاةرامعوجالاو موصلانمل-ضفأ
 ٠ _اهيايوتابافكلا ضو رف نماههنالن ارقلا ظذو لءلاباطدرنالو لفاوثلا لضنأ اهلفنو 4

 ل.هئالطاىلع سلو ها ةالمااودىدكوالا مدقق سمار وريضاداك زءادأهيقهءاعنيعتو ةالصتقو هيلع قاض ن كا منيب مسه ارذ قاذا هنا نم طن سيف ليقدكوالافدكرالاو ل طفالاف لضفالالاعدقتوأ ةكزلا | ضرف تقوى را ل ثري دحلاوهتفلاىلءنيعاطلنيرخأتل|ضء؛لاق نكل هأ جالا ضرفا قباسلا |
 ١ اهدارخا م_هباحما نهاذ_أدو اطعام>وو اهعدتةمرحهالصا | ممتد ررمضهةل نا قسأ| نا سارقأا

 ءاضةلايز كما كرادتنال اها المزي كرتولت .هراحفنا فوخوأ ب رغوف ذاةناهضراعاذا اهَّنقو نع
 هواضة شد هنالا كرو عدل ة:بدح وجحلا كارداوءاشعلاة ال_صتضراعتولو كراد_:ءالر رضا قولو
 ةدايعلا تناك كل ذلفمهئادبأو م_حلاو هأ ف ساس | اءءتع رشلانا هيف(ناضمز موصوتمءلا جوز اهنال
 ىوام_يفلا ملا, ريفكتل لو دل نب ريخالاك ام_متمةدكرصو أ ةاك زلاك ة,ناموأةال هلاك ف 4 تديامأ
 ىلع جملا مدقتأ هل لاق نءرح ز لسمدأو راكرعنبانالمدو ىلرالا ليقثدبلاح وناضهرمايصو تاباو 5
 تحد ينافاهو تسدااهما تاوصأ و دا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هءم»| دكه لاقو سكعم موسلأ

 هرلع هللا ىلص ىذا |نمهءممر عنا نا لعأهتئادرهطالاو ىلاعت هللا هجر فصال الاف قنرط نهرعنن ان ء

 مدقو لج رلا هياعدراسإ3 نيتةو ىفنيه>ولاىلءاضدأهاور وموصاادتدبةرمو سها دقن ةرعزيت رم لسو

 موصأ امد هت لد هققضتال 3 حد -ةئالو هفرعت الا-1 ضرع ::الو هبال إ -ءالام ىلءدرتالرع نبا لاق جملا

 هناك هنا لمت و رخآلاه-ولا ىلع هءاع”ىؤناذه ىف سدأو لسو هماع هنا ىلص هللا لو هر نههتهءءاذكم

 هءمسأم ىلع هتظذا ع -الصل | نما لوقامأو لاق رك افهدر ىذلاهح ولا دن لح رلاهءاعدرا-1 م نيه> ولا

 هل. اةمىلعو نيوغ ذو لثو ني. عفاشءاوةف نمرهثك سه هوهو بترتال واول نوك اة هددكه نع - هنو
 امهمدترما ارك ذامتمذعستوأ تس هنس ضرف جاو هناا !هنساا ىف نامعش ىف ض هرذتادمهرثال كن أغا مدمالا

 ىفمهالاولوالارب انز او ىلا ارظنرخأو مدقق ىنءللاب هءاورلا ىرب نمتردصا من'اك جا اميدقت هياورواضرف
 :3نالواهاد-١لاطدازو<الؤأ مدد فانتي ن هىنعمو هناورنت رمالا ذك نمرما1 ف.هضذركدلا

 ليلقلاالااهنمئذب قثنمل كلذ حت فولذ'تابأو رلاوداو رلاف حدق اذهل ثمىف ريخأتلاو مدا ىلا »حا باب
 ضعءدس نو ىلحرداظوهوا هدم ىبهتن | ضرم هءاق ىف ن* هن اعتب نمقاءتودسافاا نمهيقأأ لطابودو

 ا< رص نآرقاا ىفهءوقو ىلءءاطعلا صن هلصاح اء ضر او رمخأ اومدقتلا كاع هراكنانهنيدزاشأا

 سرايلاءاثءااوداوسىلابراضا ارضخالا ىو حالاذاء 1: غىوحأ لصالاذا ىودأ ءادغهلؤن ولالا ة>او
 انيففهسآلا مب ديأو كهوجواول .غاقدالصااىل مت اذااونمآ نيذلااهمأابا ممرخأ ةريثك تانآ قاسو تمتملا
 نممك-:هد_>|ءاحودال_صلاىلا ماذا هرب دة ناث دح ضرملاو رفسا انأاهمظنءاضتقالريخأتو دقت
 او < لة رفس ىلعوأ ىذرم كن اواور هطافاءة> متنكن افرك ذامار ماو اول سغافءاسلا متسمالوأ طئاغلا
 قاض: أدوعلا طارت _ُثااهرهاطهمقر ربرهقاولاتا[تودوءد مح مهثاسن نم نور هظد نيذلاوملا اوموتفءام

 تلارمأ نمتامشعمهل ىأ كالذ ه_رفدآلا هدد نيب نمتاءقهمهلهمقر رب رضأ ن ءنودو.ه محرحْو يف ةرافكلا
 صنى ءاطعاادنعر دنا اذهزاك اذا لاق قوؤا ف نيتنث ا ىأ نم::ث ا قوق هفل خ نمو هم د نيد نم هنو ذ<

 ةاكز ىأ همأ ةاك زني_:هلاةاكز ىفاك ةد_>اول اهل لا ىف ءاح هنأ ىلء هرم -غف نوك. نأ دعمن فيك فنآرقلأ
 هد سرد هدد بايد_.نكاعتهللاه_حرىوونل !مامالادارافرم_:5 تاذوو عفرلاهباو رىلعهل هاك زهمأ

 زاو> مذعمل ىو ونلانال طوق_-ىااةءاغفودو متنا لوقا | ال م رارغغالا نمرا مرا دوس هدر لحس و

 » ١١ - نييلاعتق «

 هن مزحام ىلع ة اك لاه جملاف موصل |
 اهاضؤأ لسدتو مهد

 ل.ةوموصلا ل .ةوءاكزلا
 كلذري_غل ب ,ةوجملا
 نوهراثك الا فالدلتاو

 عماثرءىأ اهدحأ
 نم دك آلا ىلع راستتالا

 2 موصق الاو رخآلا

 نعءكر نه ل سمفأ
 هلوق) ىسونا كال
 ىأ (امهندب مهلارذتاذا
 هلوق )ةاك زلاو :الصلا نيد
 ةيعكعااىأ(تيملاّح و
 تاقناف ناضهرموصو
 تا «امهيفةفاض الاام
 مل ةفاضا ىن#.ءل'لاق
 جملا بيسأل هسيلا

 مدعار ركتنالا غو تيملا
 نوط ناو تدار ركت

 مولا رزكتءؤ روش

 موصوهلو)ىرنوش ها

 هييفركذن (تاضمر
 وأاهرهشا ةعاطتدمالا
 ها رمام كلذ ريسغا
 تاياورفو هلوق) ىواذه

 2 ناضمر ما.سطدو

 معد-ةته>وو (تدبلا

 نأ جملا ىلع موصلا

 يود وم_عأموبصلا
 رو-ف4ااىلءهيوس ولو

 هج و وماعلكهر ركتو
 موصأ ىلع جملا مدسقت

 سفذأ| طثنت نم هءفام
 رحز ىأ (هرخ [ ىلا هل لات نمرحز هلوق) ىرعشد ها لاما ليو قش نمهيفاعاهئاضراو

 ىاضامااكحالصا نبا لوقامأ و فةصااىأ (لاقهلوق) ىراكناماهفتساوهوموصلا ىلع جملا مد_ةةأ هلرع نبا ىألاقو ملام دقه
 هلوق) لءان حالصلانبادوةهوهوزملا < هربخأ دتمهزملا هرهنو همعمام ىلعهةظذام هلوقو فنصملا لومة جاو فيهضف هلوقوربخأ دنع 1

 لهات قوفوهو فاما ىفريخأ او مدقتلاعقو نيتذثا قوفىهوةسماملا ة.آلا نال قرتا ااذهه-وال , (خلاةدحاولاة للا ىفهنا ىلع هلوق) ع+لاىاط1ىهلب وأ بتكىفاكمديفتالىك!بدترااتساواولا |نءعصعالاىأ (هلباقمىلعو



 . ىأ(جلاءانملالاهءتساو هلوق) هأ لءف!ىلاردصلا نهةراعتسالاىرست مم ة.ىملا ةدعالا ىلءءايدنأ ءاندب ناكرألا هذه ىلع هتما ةدسأو

 .دوعالام ا د ا” ارم عسا نان وت * كل ل هوك ,دملاىأ هرففملا عوضوملا لمعت سملاءانبلاو

  كالذك.ذ مخ ال هناكرأ ضعب مدهم| اذاىمملاءانماأ ناهيشااه-ووثوف ةردألامثوفرعباعاومهقيل ممالاكسيلاسأن مدل 1 مل غاصفمط

 2 قام .1|ةرقبكل ذكر نيدلا مده د ةذا كرت نمو بدلا ءاقأ دةؤاهماقأ نو نيدلا داعةالصلا لوي اءهشاىل لاق اذلو ىو: ءااءانماا

 هنمفو ماد د٠اا تال مئاعدلاوأثاكرالا ن مىأ ام_متمدحاودار م١ نأ ىلع ثردحلا فىأ( هي لم !دالف هلر3) هضعب ىوانملا فو ىترحتربش

 1 نأحصدال لكن“ لك لدي ةغطاعت !!تارور ماع وم<ىأ (الديهد_ءبام عمدرح هلوق) ربك ذأ اوثدنأتلا لمت زي .اركذ ملاذا ءاتلأ

 . ىءاانالرملااممد> او لكىفلءاما|ةالدبتافطاهتملا عومج ناك ثيل ءقنافو ىربو د ىممتنا طبارلا مدع ضعي لديا نم لكن وك
 ممىصسملاكلذددء:ا!هناالا:.١1تاقهادحاوابارعا كس عوهافدساو م٠ لك.العومهلاب مئاق بارعالل ىذتقالا

 داس او لك هال

 بارهعاىرحأت ارعالال
 ا ةدد-أو لك ىلع لكتاا

 لوقو مع ها مها
 001 ىربوشلا نمشلا

 لدا ل

 لاق طر .ارلامد_هأ ضد

 1 !ل كمه ضمد

 اذا ضع, !الديفريمما ١

 دلايحوا .ازحالا فوت -
 8 ند 1 ا حم هرق

 نم ضب لدن سؤملا

 ق ءارحالا ءا ءاقع ءةسال لك

 ني ثر.دحلا

 0 ىلا ان رظننا لك

 لكاانر ظننا 0

 هلوذ) لمأَت لد

 ىأ 56

 0 ىنَع أردد هءصنر و و

 3 ربا 20 مم 0 7 5 3م 5 ءاوىربو 066 هفد- اعاوإ ا

 موصل ضرف قياسا ضرفو مه 1 كر مدرملا عدا ا ا تت .-واهنال | 1 0 0 1 1 كلا
 ٍ بدل و ىدد

 3 قداسأا 70 اج ,ةلآت 11 نكرم داهملاىأ (هنالو لق 2 لهسأ نمل 1

 9 الاهلاالنأ هلوق) ىس من اه لعب جمل اوهاك 'لار موصلاوةمئاشا أدل اورد و ليش ن6: تركنا أطخ دايما ض رف لءقناك ثيدحلاْا

 9 ناف * ىذرم كذهنوكب نأ لات لو ةكردتل اثاث | اريمض ىف هل ماع ى هو اد(2نإ اوه. اعفطءاذطوتل 20| نمةفف تفل ابنا ( هللا

 خ مظععاندب هدد مال_سالا همش ههماش اه :ةال_ءزا#ىلامااى تاسوس>ألل عوضوملا ءانماالامعت_ءاو

 ءانملاتايثاودبأ كل ايدراعتساو هلاب مالسالاه هشقفءاست ا ”ا[ْنْل د اح ةمكحمتتب ان دعاوقيةيت :آلا هئاكرأو

 كلذلودعأو ةاادا نأ رتبت ررك لاا لاه هو 0 نا حرأو أ ماعد ىلع ( مصر هر دل

 ١ رهدشأ ةمد راوذءا ل كفاك در رو <فد1-اذادو دما ذالر 10 وأ ا 5

 1 اه-ممدسأو دارا انأ ىلع همؤ لد .ادالذ ءارددلاماص نك ناك لا د سر 0 .:أو' ناضدهرءاصنءا هامش و

 اوم اناض ءءرب دقت ن«بوصأ اف صو سرب دقتو ناكر 0 :ارا ى 4< رص ىهو ةسجنمل ساهنأو ودفن

 1 ا فنوذحل ا نأ ىمتقتالو لب نيعتال ىثو اعد س + هباورقوةيلافق هاضصأ !نالذ ءاذاوصرا ف ذود

 ىأ اد -ةءمرب دعت هعقر زر 1 اوهو س+نمالدنهد- 0 تاهت خزةلا فا اضااوه

 5 ةممأأةم لاب ةل تغلاكرب لن م1 ادتمملا ف 1 - ىلع 1 رم اودو ! مهىأرب_ثرأ اد د>أ

 0 هناعمداوملا خ ملامضبلو موق 0 ءا اوقو ندلا ضاسأ اهئوكت ., ل

  عخ|اودو طق نال رئيت ضو رفاهنال هيف ئد *ىلعأ هما ذسوور ذوىأر دار مالا مانسدو رذ هنوك عمو ني دالرمافاا

 ِق كاذذا رت كر 0 هضر 0 طرق سنو ري ؟لاد ل5 هرج“ كرا دعي طقس هنأ 1

 مالالاةل ريغ قل ذا مالس | اوهالصإ | هما 0 زاةرمتسم ريغ هتينن ص ا

 3 اهياعىب ىىااهناكرأن رك سدورذ هنو كن ممل الودعاس ااعأ. 5ىل ةيقاد أوتي ص هر ناف ةسإللا هد فال

 5 هنوداعر فكل 1 ا اير انو رمز انامل 'ا ةماعت ىراذالدناو فر 000 0 ا

 2 ْ لس ءئازاول كلذزيمت. الى م م اىدااب ل زن ت ردح و اظةااءلةنكرالا ل ةهتلاد-ون ناىلع ىرخأىف قو

 ل ا 0 سا ىف 00 2 عنا

553313307371 

 3 ىلع لدن ةداهشلا تاق دن ردصلان أ نمد وهداهش 10 ما ه2:1تاقول ملا نم ةففحعربغ ةيردص»أا دنوك:نازوحال ةّتأق

 ٠ ةكذتلق:ةماوقاةماقا لصاو(ةماقاهلصأ هلوق) ىرب وس 5 اهددبامة ةومت م22 نك م“ :1اءاح رلا ىلعلدتدب ردصالاو عوقولاو ىئفأأ

 |ز 0 0 اوطوت) دس ماىأ(جاودزاللهلوق]ةماقار [صقنايا امتع ضوعو نين ؟ اساأءأ ةتلالواولا تؤ لذ اها.ق 5 نك اسلالاو اولا

 / لدا د لا راسخ (اهلدأ ىلا هلوق) ىرب وش هددحم انعقانأ. :اوأيتا مهقلأب هتدت ًاماودلاب فآن مر دصمو أهان ؛اةادآ ع نها وما ةطعا

 ُ ل ءلل لوال 'لوءفملاف ذك مهلا وعفديل مامالاوأا ه ,اهأ ىلإ ىت .+ريشأ ا..كلاةرابعو ىربوش نيلو فعلا دمتمهاتبالانالعب علل نياوعفاملا

 1-1 زااودالهلاو نيتداهشأ !ىنعأ ةثالثلا ىأ (اهضرفر موضعي لاق دآوق) تهتز دف



 8 ديالا مج

 لع

 ىعذو و رب را نب هبا دع عبار و ىصاملا نب ورغنب هللا د.عمهئاأثو سا.عنب أ ميثأثو هع رالاةل داع! ددأ (رعنب شاد.عهأوق)

 لوو ةلدامعلابةمدرالارام_ثالءقتامهنال كل ذك ءاورعنباف ذ>وم_مثهدوعسنباتدثأ ىردوملا نأ اهريغو ىوونلاتاموم

 ناك للا موق هنأولىأ (ليدللاموقب هنأولهلوق) ررغااةلداءعاامدرعب زلا م 3 رعوورعو ساءءءاسأ لاق مونمعب مهماظن

 ىدع سهذ ليلا موقي هتيلوأ فوذ ما يف لماءل او هب ردص هولف لال موي هنأو تددو و فو © باوملاوة:طرشولف هحالصىفهءاغكلذ

 هفدق كلرظتنتال سمشا | هللادمعهل لا ةؤةال هاارخافامون بط( جال اناف هلوق) وضاابةكىف طوسموهاك باو>ىلا جاتتالو تأ

 ىمن!هلفسأ فئئااةديدحلا ىأ ( هدم .جز هلوة) جلا هرفس كن اهللادمع هل لاةف كاني عهيف ىذلا برضأ نأ تمهد: هللاقىأ هءاع جالا
 برقأ اهضعب :ك برق عضاو. ءاهاكو فرس ل.ةو بصل ا, ل ةوةكمبرقد عضو. ,ةمحدملاءاملاب وءاغلا تفي ( فب لوقو هلوق) ىت.ةريش

 ةباوصأارثك [مهنيذلاةةلادسأوهر (خلااثيدسن وثالثو هام و ترد -فاألسو هيلع هللا لص ىجنلا نع هلىرر هلوق) ضعب نه ةكمىلا

 هتيفااله-رسث ىف ىقارعلاداز وكلامنب سنأ مهسدا بو هللا درء نب راح مه ىءاخو :ثئاعمهعبارو سام ءنبا مهثلاثرةرب ردونأ مييناثر هءاود
 هلوةب مهمظنوادع_برباح عضومرك ذود روس لأ عضوم قردص! ادازفةعمس مهنأ موضعن رك ذوىردتلتاد.هبونأو دواءباس

 سا.ءنياو#هةءدصسنأش ئاعدعسهرردرلأ 174 رض ريالا نع ثيدحملانم « اولتندقفنالاقوؤ بصلانهمد س
 تا تح و 01 نمد. فهرعنااذك 5 تر هي : و

 ةهد:مهنأ كلذع ومحي | مك ذن ملكا بني هنأىلاهيراشأ (امهنهللاىضرباطدنانب رعنب هللادمع نجرلا معا نع)
 لاق. لفةنتفل |كزمءاو م _هدادزو مومتف مو ةءاوصأ:ءاهةف نم ناك ل هرعنباو ام_منع ىضرخي نأ ىلا تدون

 داوه_مجو ىلاعت هللا مرك ىلع عمه 3 مدعىل مدن ةيغامااةمفا هل تناباسل حاعز وابن وام عمالو ىلع عم
 ددحأ ماع هرع ناكواردبدهشدلو هل ل ةوهءهرحاهو هلل.5 لمقو ريغدوهو كم هنأ عمم أ ةئس ةئهءلا لق

 مو هيلع هللا ىل_صهزاحاف هرمنع سن خاد قدما ماعىف ملسو هراع هللا ىلص ور هةسأو هوس هرم ع رأ

 ىضرهصغح هتةرعشل لو هيلعهللا لص لاهو -و «.لع هللا لص هللا لوسرانا ءنم هد رس نع لمد فار 7

 اهئدلان ملان ن مالا :مامرب | لاق دعب همايق رتب ملال هللا موي هناول ملا صر كاخأن ا اهنعىلاسعت هللا

 اعاميس هقد صا اريثكوْك ءانملاب سانلا لعأ نهناكواددعبو ةنَمف |مايأ جاب عل وأوهنب اورعالا هنمتلانو

 هلل يقف مهةدعي دما نو.هزالب وةعاطلا ىلع نول.ةاوناككالذه:موزافراتءقرعاسإو هلام نههئسعسد
 رهتعاو ةحنيتس حو لرقديزأو أ هءقر فاأ ىتعأعفانلاق هلانع د !هلتارانعدخ ن هلاقف كنو عد مهنا

 فونو زسنيتسمالءالا ف فاو ة:سنين امثو تس نع تامىلا.«: هللا له ىف سرففا أ ىلع لجو ةر ع فاأ
 الجر رماف هيلع كاذزمف طلسه هيفسُكناهللا دمع هل ىلا ةؤهيلعهفس جالا نافا دي يش نيعمسو ثالث ةنسةكع

 لعافا نعول أ فهدوعيل جاحلا لخد'ذوامابأ ضرف ءمدق ىلءج زل عضوو فاوطلا ىفهجزفهكتر جز مذ

 د _ةنت لف للا ف نقدي نأ ىمراف هءت رمأ ىذلا كناللاقرلو لاف لع غب تسل لاق ل:ةأ لنا هنن اىنا 3 لافو

 فاأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبذل انعهلىور جحش لدقو نب رحاها اهريةمىف ىوط ىذي ن5 دفه.دولا هزه

 د>ابهل .سمو نين امثي ىراذلا درفناو نيهم وهام ىلعام«ناذشلا ىتفتا امر دس نوث الود 5 مّتسو ثر د
 نع (مال_-الا ىنب لوب ل_سوهيلعهللا ىل_ص) ىنلاه> ىو (هللالوسزتعمسلاة) نيثالثو

 قددصلار كذفو تلق

 هلىو رامةل-حنالرظنت
 ثانثاو تيد كت كرام

 ةلافاك [تئدَح تنوعت نأو
 ةتفشلاودد عرف قدس
 عمددسخع هنأو رلاةلو ىف

 هتمزالمو هعم_سو هما

 مل-سو هيلع هللا ىلص ىذال

 ل س.ةهافز 8

 ءاننتعاو ثن دحلاراشتنا
 دلع كر ةعامع اثلا

 ىو ثريش ىو ا هظفحو

 ىلع مال_.سالا ىند هلوق)

 صام لءقىنب (ملا سن
 ىدي ىب نمالوهجلل نم
 لعاف بئانمالسالاو ءاسند

 حم»الذاةداهشأ | ىلع هينيعةداهتشا ادءدور وكدا|ةمد رالاتلقناف هىراملا تؤ ىفلاق هبرهُش) لءافاارك دىوطر ى يدب ىقاءةمىلءو

 تلقنافورخآرمأ نب رمال !ىلعىن.ذب رمأ ىلع رمأ اذ .ازاوكهي برج أ دح او ىمسه ق هيلع ى م ىلا ىنءم عد فرك اهدود ودعا |امئش

 هس ىلع لوح رءشلانمثيماا هلاثمو عملا ثيح نم نيعدارفنالاثي>نءريغعو#لا نأ ب اوملافه هيلع ىن لاري ةدوكي نأ ديال ىنملا
 طسوالا نمسم طقساذانناكرالا نم طعامهم طقسولودرد ومي |ىم.ةاسئات طسرالا مادا ناكرأ:_.ةءلاوطسوأاهدحأ ةدعأ

 م-.:ناكرالاو لصأس الا هناكرأوهسأىلارظنلاءفاضدأو ءايشأهدارفأ ىلارظ.لابو داو ئثهءومح فار ظءلاتيملافترءاأ ىهسه طقس
 يضنقن (خلا عوضوم لا ءاذمل |لامءتساو س أ ىأ هلو ) ىسرتن | كاك. ثاالف ن م ىنهءتن اكن اف اها ذءم ىلعةيفان ىلع تن اكاذإ هاك اذهو 4
 هلوفل دم هيل, يذم لوقرو لا مالسالا همثوأ لوقت نأ ىلوالا ناكفهبح ريصاك هينك ءاهنا ىضت لا مال_ ..الا هبش هلوقو ةيعبت تاس
 جمر ىمملاف لييع اون وةتلاوهو ىوذالا عشرتاا شرما ايهدا رس لاق.نأالا:_.عصشرتااالةيليركااىهامغا ةينكملاةثد رق نالةنصترت
 هلا ناكرالاءممالسأل اةلاح هم شت نأب يلي: ةةراعتسالا وكت نأز وحي وهيانكتلا ةراعتساللذايءلالعىفنب ررقملانيرامتعالاب عيشرلو ل..ةاكشملا حرش ىف لاق ةرصشرتةراع:ساهلوقىرب وشلا عشلا بةكو لهأ يلف ليت سن ىلع هلوةولافاكاحالط سا عشرتوهوأ
 هنامن هيشمالسالاة نر قلاو نيف ةرا»تسالارد_ةةنأب ةيعمتوأةدنعأه سجن ىلع مقأءاسةلاح



 اذهو هلروفت رهظن أك لد لج رلا ف ل ل لير ن [ولول ل اريغرو هظلانابدزو َنياماكلاضعبْهر وصف فاحورلارو وطن مزعال هنأ

 قدر طال ةاطم هربغ ىف ل<ال هنا لو ة.53ئث ىف ل < لدول !.ة هنأ ىف لد هم دعو لكشتاا ىف سددأ مهما عم مالكا انال ضهدانرب ف هيمسحلا

 ىف ءااامأاوت امنا هسحلاوماسحالاصاوخ نءاههثوكازيمل ارت اكل نع هدزتتلف كوالا امأ فوصوملا ف ةفصأ الو تاكا ىفْئشل | لوم
 لول ان ع ههزناكو ادمرسز علا ما دادي جاينغ 0 لزب لو ىل هذ ئدق ل الو ىلاءيشلا لاق بود وال ىفان ا جايتحالا همازل: الق

 ل.ءاذدوئثهواا زمان وأ ئثهنعلو زب نأرب غن مرخآ مش هذمعدئشل اريص نأ ل والا ءاخأ ةثالث ىلع دا الا قاط مودا الا نع ههْزمن

 ىنفرا.هد>!قيناودا#االؤ رامودءماميفا.نةناودااالذتانئااموفارقبنأ 78 نيدعملازالهريغىوىلاعت بحاولا قاةاطم
 لباضنأ دا االؤرحالا

 ىفاثلاود-او ىناودحاو قد
 لصعت د هم امذنبنأ

 ثيحةدحاوهقرق-ا مهتم

 تازئااراصلا ةءاكرخآ

 5 . 3 31 2 1 تن نا تلاكل او ادءط
 هلاؤس سنس (ماعبك انأ) ىو ىت- هتفرعامو هذه هترمل.قىفان أذنه ىلع هءتشاامه د. ىسغن ىذللاو هلال ٠ 1 : : دلاسالا,رخآ امشئذلا نا.-نباع<ثرد_>فوةرمااهذ_دىالااهفرعألةروص ف ىنءاحامدر وو رمالاةَءاخ ىفالاهفر عن مل هنأ 8 4 0

 ىف

 ةلاه_سايمطاقناهرباانأ هباوحو ةفيطاة_يهامهنالالا ل ذامو ى ربالر ىرب هنا لعل دلا صوصخل اهل
 ىضتةةرداوظارظنالؤارم هك اولعنوداملاو زوما ظا الوقءا._عىلا.دو هناك-_هه_ىلهداالاو ]وللا
 عال_ذالاو لكلا هتاذ تلءةؤةفاطالاهباغف فار ون مسج ل رب- نال كلذ ىف م هذ الدال هنأ ىلع هذال
 ىرءالو ىرب ىلا هد هثوكور ماك اهءزاولرئاسو ةدمس1لان ءهزنهىلاهذو هناك هلباو روط ار وط نم

 كلذ ىف ةرةيمااو برا اذا دوت ة.هام هنوك ىلع هيف هل الدال هتلمقو ىل هل نيدوأديرولا لمح نمانيل!برقأوأ

 ىراضااةياور ردا ظوةيلقعلا نيهاربااوة يهودا ةيعطتقلا صوصنلا«_رل2 تاداك ىعسجال ىونء مرمأ

 هماكحأو هدعاوقىأ (مكنبد) لسوهيلعهللاىلصىزلاوهةقيقح مهل علافالاوىزا هيلا ماعتلاةمسنف | ا امل ءالانام ع - 9 - 3 8 لاق اكو هر
 ناس>الاو ناءالاو مالىالاع ومحو هنيدلانأ هيو «_.:ءارذخت اب درمأ مملعي نام> نبا باو رقو 0 : 1

 تاقالطانيدال ب اّمكسا !لّوأرمو كلذري_غو ئطاوتااوأز ا لاو ةقيةحلاوأ كارخ_ثالاباما درفلا اذ_دىلع ملنااهد-أتالفىفاثلا

 منتمارخآلا ىف الاح نكي
 ةقيقد اممم قة نأ
 تاكناوةرورضاابهد>او

 الذرخآلا ىفالاءاهدحأ

 بحاول نوك» نأوم.
 هدكموأ رخآلا ىف الاح

 اند سلا كلوالاو
 ناليىن انا اذكو ب اولا
 بو>ولا ىف ا::جايتدالا

 اويستساواو م أواوفاؤن م_هرح زفاوملاف ل_,وكرأ تنمت لاوس نم عقر دقا1<يهاركم-هاهنق لثاسأ |
 لد ريح | هيل بو «ياع لبا ىلصم طلاق نءوتاههملام يفك. نم مط لسرأ كلذ فاوقدص .!فال ء*ءمأ

 جرخاغاو أيه فرعزءىراضا!جرموهدارفأنمووهق (مسمءاود) اولأستملذا اولعت نأدارأ
 فئاظوم_يج ىلع هلا. ةثال هءاكحأ :رثكو هءقو م مظع ىلع قذدم د دحوهر هوك رب ره ىف نءمل هر وه

 تاف نم ظؤضأاو رئارسا اصالخاو حراودلالاعاو نا ءالادوةع نمة-فطاماارةرهاطلا ت'داءعلا

 الوصأب اقل او حرراومجلا تاعاط عماحو يق هذم همعشةهو هيا اةمداراهاك ةميرشاا مهاعنا ىتدءلاعالا

 ى نكي لول ل_.ةمنموهرناعملجاهمذ2|نآرقلاماةحافلا تمسك ةئسااءأى مسن أب قرق>اعورفو

 ا يايصفت ىلعو هقباطم | ,تلج ىلع هلا هال ةمدرمزل ا ماك> ايايذاو نال ريغاوهرجةنسلا ىف لب نيمدرالاوذه

 ركذن مذ: ثيددوأ ةنآ لك ةزسلاو ثآرقلا نمهعحرموا ةاطاو اردأو هفرموا عاف عم 1 وهذ [:وذت

 كالذووأ ةمقارماوأ صالخالاو أن اسحالار[تامالاوأ مالسالا || دفا ضرع لاسحلانوكيق
 «تلاثلاثندحلا» ا 2 7 هقيشعام_مم ل_ ضخ
 1 تت ح77تتت7تت7>ت7لتتتل _ نأ هتءاغ هز هذ6هدداأو

 دو>وهثكلم لي ري»نأىف حيرمصنث.دحلااذهنأ (ملعاو) نا: ملا ليمق نم ةيداحتالاو ةيلول لا هعزام تأ هظ كلذيو ةيترةالا هتافص

 هلوق) هفو رى ّمنالتلاولاملا عرج نع جرخو رفكدتف نايءلاالناهذالا فدو-وملا.ةهنأ معز نؤرمصمااب كرد ون ايءأأب ىرب
 ىذتةءالهورلامدعنالةثال_ثا!لوأودىذلاىربالو ىرب هنوكن هت كس( خلا ةرئدمل اوبرغااذاهلوق) قالك ةلاع»أي قاعتم (هءله
 نك لهنالهر دةملاحاهنك-ا هءااح ةلج (مكاعهلوق) ىلع «.:ث|اممسنلا ضعي ىو ( ىلعهمشام هدب ىمفن ىدلاو هلوق) كشالدةمهسملا

 ) زاحتميلا ملعتلاةمسنق هل اود] ىنيمامدلاهرك ذاك ييلعتلا ديرب ىلع ل.دهلوق لمعت ديةمالاحنوكتنأ اروح وىربوشا طعم ناتالات قو

 مال: سال لاثةماو ماحالاو فول ىأ(كل :ىفاوقدصا!ف هلؤق)او رخان ىأ (اومح أو هلوف) ىلع يأ
 ثااثلاثردملا» « 20 ٠



 ت10 3 ا

 هلوق) ىرخربش سائلا ارش ىتااراءلأهعاسأا مايقبهنُذ ذا تانآلا لوو ه:مبدرذوأث قولا كلذ ةبادلاجورخ رخل هاؤاهمر شنه ملا
 ىرارسا اذا ال 10 ءا.شهلوق) ءاضتقالا (حلالءاذاهلوق) نيترامالا ىأاه م هلرقوهل ل ةيصتقا لوم٠م (ارب ارد
 انامز هلوق) ىوأات 1 22 ىءنل_هوغي ءآ هللا لص ىبذلاىأ ثمل: بهذ ىآ ل | :ري-ىأ(ىق ناهز اٌحهلوق) ناينما! ىف لواط !أو

 وه(تاولملا زن مهلوق) ىوان ءهنلءا فوصوا اف 4 الب وطانمز ىأ اياه ىفر جاو ه:هواريثك ىأز مرينب تح فان" ىلا ءايلاددشتب (ارلم
 ىن.غااىأراسلاىأ (ةءاللا نءوهنهلوق) عج اريلف فلالا ىنثملا مزمل ,نهةغل ىلعوه لاب ,نأالانم ولالا ن ل ةااناكبت قالا وشم
 ءريخم او د هرمعث تم ؛كمىأم اكل عادلا ذر( تثملف هب اور فو هلوق 31 ذه هندارا حدنالو لد مف« م ىلع مدح أعتأ ذو ث.دحلاه هو

 قا اهو اهثينأةوءاست ناناهربك ذي نوكءاغاددا أءا م«أتالددعلا نمءاتأ!ى ذهل ىأ (كا 1ثالثامنأهره' ظوهلوق) ىوانمكلذ

 اي مزاحو وبصا|نربغل | اذرف فد دقنونلاتناكن اوحارمشلارثاسس ىفاكهودريل هباوصو خسنلا ىفاذكه (هودرباو ذخاف هلوذ) وهأا بدك
 ىأ هيهريخأت سنا ضعد ىو (هن ريخافهلوق)ةءاورلار راف ىلا ك سااورنعااءكهحو ه ىكءادنىءتوئرسأشسبأ هلوقف
 ةراوصأ نحب + نمهصيصتر عاب ىواذملا و هيلع هللا ىبنااىأ(لاق م هلوق) ثتالثدعي لا : ريد هنأب 0 توأم لع هبا ىلس ىتلاربخأ

 تااطولنا هيج و ول لياد ( مهنود ن هريمك- !اوهلوق) ىترخربش ها ملسو هيلع هللا لص بنل دنع را هام و«ةلالح ىلع لدبإ رك كلا
 نهوهفعئاقولان ءبئارغلاوأب ئارغلا ا أت ئارغلا ديال _.عئافولاى أ (عئافرلا بئارغو ةلوق) لمان نيزيش ا اهراس ناك 3 أرغو هلوق) لهأتةنب ريض ملا ةباصصأ ارب ناك هنإلء دعو رمد
 فودسولل 2 ا نإ ١ ل شطس نت تا تطل تضع صد و اتت د د  ةضصات

 زومهملاامأو راهتااو لالا ناومل | نماريثك ىأءايااد دشتب ( يل *) انمز(ثيلف) ليريسىأ (قاطنا مه
 هنااهريغو ىذمرتل اودراد أ ةءاورتنيو هسنقثنعارا هخأتشم اذةناورفو داسلاىأ ةهءالما نءوهذ

 هودر سو هيل > 2 هلي | ىلص ىذا |لاَةؤ ل> رلارب دام ةرب ره ىنأريخ بق 9 . دقو ل !ثالثاهنا» هرهاظو انالث ثءا

 ريخاف ماق دةثاك لد اذههل اوةرضحم ل ر عنا لمتحي هنابسمجأو لد ريجا ذهلاقفأ ث ءشاورب ملف هودرتاو ذخاف

 لعلادتا أوذ ىلءم ود نمره: .كمااو هنذمالت 7 مهلا هدمت ب دن هي ة(لئاساا ن هىردت أري ,عايلاقْخ) ثالث لور هن

 هلع ناك أم ع نس هيف (- ءأهلوسر وهلا !ثاقز مهظقيتو مهم دئافدب زمو موعفنلاماط عئاقولا بنار غو

 0 هلاق) هي او هللا ىلا ل٠ أ ادرب ل سو هيلع هللا ىل ص هءمسدالا دب زم ن مما ءىلاسعت هللا تاوضر ةناوعلا
 مويدهىلع ىلاعت ها ماا اول اهب تدق»»ا تلاد ءعاذعم ل. 5 ىلا معن ىب مدع مسا( لك

 2 ده 2 :هروص قره افدناكو ٠ هب رمشدأ ارهافع رولر بار لانوس تست نا لطاملا

 هللا هأوت) نم ىنهم ىلعوأ

 نيزلاق (لءأهلورو
 حبا لل رشق برع |

 ندهن ا معا لة

 هللاىأ رد ةء ةيارضفتلا

 ا.هريغ نءملعأ هلوسرو

 ةردتمس ناك اذان ءأ دا

 ىلع لي_ضفتلا ل_ءئاف

 علادرب هلوة)اعاد درفت

 - ا ةعس صصص كم مح كولا القاص شتاء اع 8: وح سجس كاعشام هاج عنه < ا -

 0 ا اا | | | 10 0 1 0 10 0 1 2 0 02 ةي ا

 امّْهأيش ىطاعت نم مهم“ لع امنا يش ىطاعت نه مونملعلذا كلذ لاما هاّضتقالامنغ مهريغوننرضامللار ذة نو دما شك هتاصتتسا دك هناصقتسا

 مذهنابل اغلافالاو هزل: سال هنار هاظوهاكهأن ءمنال همذ ىذتةدالو ا الءخ نأ اذ اةناو .نعدرحْز ف

 درب خسذأ| ضعب فو(هيلا

 لاقه | ءلاوهللا قا معلا

 دك 2 را سلا

 ةترو ىلع ل سو هلع هما هءريلو ىأ ارش د هنو هقدعب لود سا ذااواك !ميلدو هب اهلا لد ىب | لعمق

 دوح واهروص قروواف اىلءردقأ ىل .ءاو هناك هللأاف قوم وهو كالذىلءردق' ذاف ولا نيةرمالا ةءامالا

 لديواولات هضمنوأ ىل كرا
 ىحثي ها حراش /| فر ا ل أر سسسسالااالااا007اا#ا#ا2 2 1

 هيف نانا بنل ءاعق نبا ريغاناكمدو هلال هبا ل: درو ئاسلا نمنوااكل بادآلا نمهدعن .<يافاكاذنا مولءلانو !ااودرول* | اا نمنولعياوناكول بادآلا نمهدع نانا كلذنا مولعملاز مو

 ىأ طرش باوحءافل او ىواذملا لاق لد ريح هنأف هذ 2 ري»اذد هل 3 ها مهنا ف الام مااملع !| ضد و 3 «ن>- نم بدالا نسم

 هللا هلوق 1 مب ردو لد : ريد هنأب ز أم الا بودكالذ د وفتىأ رامخالال د 7 ىكعلد رت هنأ ةوسروهقلاكا لا ع ْضَوُف اذااماف

 ءاعتاادب رب ىلع لعب هلوق لمحة و ةمالاعرأو ا ,ملهنالةردةمالاح تعقو ةلج ى د( ك_يدرمأ امد هلوق) ها ملءأهلوسرو

 هانعةزيزملاوأ نجرلاوأ هتلاوهو لد اوديعلا أوهوريد نه بكرعو هرهمتكأ او ةيلعأل نريصت مربغ( ىنأبر مد ىب م ءاهلوق) ىيمامدإا هر كذاك

 كيزد زمالغىفنولو مقا مالك فى داك هد ول ةمهتفاضا همماش امو اذهنأىلا فر ماانبابهذوزب زعلاد ىءوأ نيحرلا ةيءوأ هللا دمع

 ترونه. .ك اس هم 2 .ةةءارلاو مجلاربهكب تاغل هي ةولوالا ل ءنورثكالاو هنا« ن ظل نءةراءعهأ اًوأو دمها ع نعورامعلب !نودمق مال

 4 .ةووز كلذ ةاكمالبو ل“ هنأ نب 5م 0 هأه ةعنةزر هوم وءارلاو يلا نفت 1 لاو ةحوتفم مان 51 دك ةيئاثااو رسكل|ب لملف

 ىرب وش هيف ف الولخا ىلع اسفندك ءوأ 4 :؟ل موقد (ةيناحورلا: روص عا دقو هلوق ) ىقرخربد هاه ةغاةرشع تالث مهذعبأ !ياصرارخات اغل

 ىلءالا ىؤالا,ضرالا كةرع(نب مالا. لدالا هنرو صل ءملننو هي اعنا ىلصدرب لو ,ىأ هلوق ) ىرب وشر شالا ىلءلادلاحتفب ( ةيحدهلوق)

 مخخلا هلاقءارمسالا هليل 06 :لاهردسد :عءامعلاف نهرو ءار ل-تو هي 1ك هلل ىلص ىبذأ اناكورب* 1 نبادهلاق مك جول ةرتق دعب ة شعيل الئاوأ

 ىلع هر ف ىرا ا لاقاه_ضعد وأتادو> ولارتاسفىأ (ه-ضعإ :وأ قاكلادوح ولاةر وضقزْوعظا اىلءردقأ هللافهلوق) ىل طرغأا

 اوعزوةثال“ !'هدالوأو ىلع ىندأ اول ىلا اوءه فة مرشل اةالغ موعمتو هصنام نيعدر 1 هذه



 نامت 2 دقو بدن ةرو* ثردح ىف لاهل ىفوةديفس ثيدح ىف ىئعلا نيءلاىفاوظلغعم ةرفطاار كذءأحةنأالاهثهامر وأى عااذو

 5 نهصخت ىلا ل- ءاهتلاوشي داحالا نق ةَنةءلوأ كلذك تسلق ااف ةرفطاماعةسومطإ اتناك اذاوةظع ٍاغةرغطاهيلد نيد لك توك:

 انا لوقيفإ و هيلعهلاىلهىبالاقى عالا نءامءرق دوكيف ل اًءاارفطا | نمايلءاادعس رقىرخالاوءاروعه« :ىىدحانأ ث ثرداحالا

 ش ريغةءارذو ها بتاكريغوبتاكن هزم لك ءأ هد رفاك ؛رنم< نيد وت كمهناو ز وعاب س "بد ناوروءأ هناواولو تح - 9 راو رتناو كب 7

 لاق فرعسد كاذكر عدهاو دو هرو# صقن كاردا نع فرصنا يكف هلوب و حافْمد كلذ ع نءفو ردقرذاكدا امأو ةداعال قراخ بتاكل

 ن :ةففوكلاةر ود حتاوفأرقي اوشابتءَةسدا هر اذى انةرانهنث مس وهنح هراذفا ارانوةث همم نأ هذ ف نموه زمر وهرفكروط هءارق

 ندو دا فوك. اارخ [نمةداو فو لاحاللا همصع هكا 11 ع اف ذو نمءاحو مهارن ا ىله تناك [5ك امالسو أدرب هي 1ع

 ظ مقر قدا ىلاب رم نأ «::ةف نمو سر دقتلاو عيستلا لد «وبنيذءؤملا ماعطع ءاحو تكماهالا ةماس ملت. الذ هوب ارق 3 ىملاب رعنأ هذ دم

  هردأورصاوخ هدم اوهمظعأو. تذاك امن و#" ثاذم مول نم مويشأوم حو رث تح تءذ 123 تدذت 7 نأ قصرا ما : و رطةذر طع ناو سلا

 . رئاسوة هما ورهشك مول وهذسك مول امون ني“ .د رأضرالا ف ثمل 9 سأأ || ماك :نيطاوش هعمو ىو صرءالاو 31 الا ئربب هنازاعو رص

 م مث ها هردقهلارردقأالناق مو ةالصدي ةان.فكم اة نك ضرالا ىف هّملىذلا مودل كال ذفهللا كورلا: 927 .ةوُسن دملا فاكمايالا ق ةامك «مايأ
 اتالم ها ةعاسلا مان .ةوهامغا ٌملاحدلا لة 2 ,فءتلم ىل ءولسو هيلع هللا ىلص دمعات دس« برغللا لءقن ,ممالأ هما راع مسرع نبا دق يع م

 :  ميرصأا ىفءاح كرب زنا لتةيو بيلا ارم 0 .ةنامزلارخ [لزنب ىمدعتاىأ (ملسوهيلعوأ:, رك ىلعهشلا لص ىسعو هلوق) ى طرقلا ةرك دن نه

 .كعبىدهما ف اخ ىلسيفردفلا ةالصدتعد وكن هلو زنو نادل ل ةقرانعر شب معاط سةماكح مال هيلع ىمع لزنرءاحد ف لاحدلا لّقنو

 : ىرةوةلاىدهملا عج ريذال_صلا ىف ىدهملاعوريشدعبلزنب ةنأو رقو كا تعمقأ دة ؤمدقت هللوةيفهللاحو رايمدقت ىدهملاهللو ةدنا

 . هلةةيفلاحدلا فاش جرخو هتيرح أ ةالمصا | نم م غرفاذاف مدغت هل لوةرو همفك نيب هدب مالسل أه لع بدع عض .ةمال.أ هيلع ىددع مدقَتم مل

 _ ةأرناجوزت مالسلاهي اع ىسع لزتاذا هنا ىوربو ؛لاحدلا ل: 5 ىلعهدعاسؤ ىسع عم 7 جرد ولا تادرزاو قرش لالا ع

 1 ةراكوا م رغم نمسءعشا|عولطو هد ةبادلاوج جوحأءوجوجحأ»و مسه لعو مدن ىلعهللا ىل- - ص قددعو ا 1

 ]| فسا: ||فاأ ا كاذريغو بهذ نمل !.> نءتارفااراسف أود - >أ هلدقبال ىت-لاسملا ضيفو جر ا أ ىم»# نادلو هل
 لأ 2 ا را رم نم وم ثكع ىبدشألاوارل ٍ
 3 هئاصقتسا عجو هتريسىف ىلا لاقا سجن ل » 0 هقو امنا ل ةو اسم ىف اك نب: 22 ءس لمقو هذس نيعبر أوةسجت لوقو :س نيعدرأ

 - لبقضرالا ف 5. .أعوم<لّوالابدار 1| ثابايذ :اقوأاهستوأ |-هخوأ نينس عمس | توك نيد وهخس يمر ر أوةهتوأة نس نيعب رأ كمه هلم نيد

 هلوة) ها سدغملاتدد ىف لذقوهربقدنع ل قول و هيلع هلا ىلص نا ةضورىفتاماذان ةدنو هأوزت دعب هثكمد دم فاشل أن دارملاوهدعبو عفرلا

 كونا ىلا هلوةبامما اراشملاةبادلا جورخو ىأ ( ةبادلاو هلوق) سانل | نه ةفْئاظ مدو“ :سااو ضاع ترص ن «عنااب( جوحأهو جوجأب و
 ” نايل د متاحو ىموم' ا ونقول ال دن ان اراوناكسا: ا١نأ مهماكت ضرالان مةنأدومل انجرخأ مهياعلوقاا

 . اذهالرقي ضب ءأ مهصمد ىداذي فم اعطال نو.عمّدحية د>اولاذ دئاسملا لهأ نا اد 1 لامر تراسل مءااهودوولحت

 ١ لصتنآلا نالفاب لوقو هقاس ن ههيتأتفدالصلاب اّمذوعمل ل- - رلانا ّة-براها م هونبالو مااطاكردنالرفاك انا ذهكوتتدو نموها

 راش ستفنا ارتد رهاؤمأت ”رةعامافمالسلا هيلع حلاصةقان ١ ناكىذلا ليصفلا ىهذبادلا هدو لد .ةىاطات هيو ىف هعستف هلع لمعت

 . نامعالاورفكلاب ىرولا مس 3 0 صف ج ورح رك ذاو لاق ن« «نس»أ كاوا «-ورختقوىلاهمذى 3 يلع قوطناف هيف تاخد

 . اكردال ضرالا فريز ناحاذ :>و شد روب غز رم اوقاف واعارذ نوت هاطوطنأىور هناا ىثو هريس ىف ىرصملا دديشأ|لاق

 | ا نمتع+ اهو ضرالا رف اهءاو ةوبادهدلا ىف ىه هو نم رمدآلا هما ىلعا ا وزر حاط فال ع هلبتو برادا وبتالو بلاط

 ادت رنا فورءم اوه ةنك اسةيتم هاذ :ةهاهدعب ةزمطا عقب لب :أنرقاه:رقو لء ةنذأامتذأور زف نيعاهن. ءو رد ارامل ةناو ردح لك

 ل اوقو شب. كح نزذا ماذورهةرصاخا ترصاخو رغنولا منولو د سأر د_صادر صو ةمامز قنعأ عيقنعو

 6ك نأ موا صم أبن نءااول قناع م متأخو ىءوما صعاوعمو جرتابن اواهريغو ىدروالأو ىلءثلاورك ذ اعا اردرس ءاتكأ

 00 نوت ن نل هناحونىلا ج ىجوأاكرذاكن مؤدالو ركن نع ىسمنلاو فو ر_ءاابرمالاانهدورذ عطقني رسل مرفاك ل رقما

 دوصدلا ى ىعد د هللا ىلع «مرحد> املا مظعأ ن هلا ةؤاهحر خم نءلدس مالا لغه ىو رواغبملا نم رخال لو ند آدقن مالا موق

 رك كن ذأ لتقل ىب (جرشلاةفكوملون) كني لبق فرو 0 ادمن زعل 4 امتنم جرت لوقو مار ا
3 
 ط

 عوطت واسلام ال وحار فلافل تبا لوجو جام جوجأ 500 مم 0

 0 ١



 م.جفالط.ااةرايع( مو عمجهلرق) ىضالاك اذهادارءاذهس داو مهلا مهلا ني فرقت « اقرقمهسأن نمادعلا بولق تراط
 ىرب وشاايشلابتك (فرهاادوسالا هنأ ىلوالار هلوت) دوال الوهم ىأ (لوه<ليقهلوق) تونا ميابعج وأ هلئثال ىذلاو هومومالا
 : ةاعرلا ف صوو ىوانا ا ةرامع (خلا ةمدالانالةاعرلا ةغص هلوق) من اهمضن مهمااو هلّوأ حف مهلا نيب فرغبال لعال هسفن ساي نه ىلع بلاغا

 صاص:*اةفاضااهئاب رح نءاظ الا باحأو مه ْئثاللاةب د ك-ةلدالا مط ب .ذ هنا ىيطرقلاهدرواهوبةارءةافس ساذلارءشك ثر د مهئثالم_.مأءانعم ل_قو ملم ةمدالاةملغا ناولال دو دم -منالوأ هتةيقحفرعت ملاذا موهوب يفرمالا موبأ :ءو موباسنا لوجلماموملاب
 نو رثاك_:ءوهيفذو رخافتدىأ (نايذءا | ثولواطتب هلوق) تما هسة ىعرلارمماسنأ ل ةكلا-ماو ةرحاب ىعرب ارلا نأ بلاغا ل: كامالا
 لذفازب زءناكنممدريغ نيو مهد الرك ذا_عنيفودوملاةارعا ادارفأ نيب هرقل ءافتلا (نولواطتب هلوق) ىتمملاىئءعر دصم نارذمأ او رماثكا ةب عصب تلمس نالاحو ةبملقهيورلاتاءجن اناث لوعغ در ىوانهامكتو هباوبت كن ايذي نملوطأ ىلارذب همحا ها مهنمدحاولا لو قي تدب

 فارما دك قارا | تحك حمس -_- 06 ىف ماياماللا 5 تفس قءساوف هلوق ىلع ةةطاعوأ فانئتساال 0 واولا(لاةءانك اذدو هلوق) ىرب وشةاكشا ا حرش هلالا تف ىف هلاق هيف مهو ناافالخ
 نلااماةناذك كاذىأ ملا أرجل اوبرعلا ناولأ بل اغةمدالانالءاعرلءةص مفرلا فو فرصاادوسالاهناىلوالاو لو هم لبق موب - ٍ

 ءاعردباو رليقّممنهو ءاعرلا فءذأ مهنالءاشلاءاعرو رسانلا فءضأ ممنالءاعرلا قاطم صو لد لاله فص

 ناببا واما اغءارقفالوةلاعاوسدلوءال_هو رذن تاع مهناف ليالاءاعرهباو رن هقايسااب فيفاء

 : نان# غلب أءاشلاءاعرب هنكاوءاعرلا قاطمرك ذب ل داح دصقااف ءاعرلاريغل الءاشلءاعرلةم نلبي وهاغا مدرفن 1

 لافام هيب عج ل_ىو هيلع هللا لص هنا ل .2<تاق«نيتباو رلا نيب مسملا ف كفة ددعت هريغةصتا اتلقأ||
 لقاسالا نوكن ع هءانكودو (تايئما|فنولواطت؛) ىلاثاارخآو لوالاوار ظفف_ءاثلاو لءالاءاعرأأ|

 |١ هلا لهأن ممههامثأو رقفلام_يلعبلاغلاهيداملال_هأتيأراذاىأ كولخاكوأ اكولمنو ريهن ||
 مه8قر_فتف مهام[ ماطحلا ىف عستاوم_طاومأ ترثكفةءلغلاو رهتلابةرضاحلا ل هأ اوكءامدقوةقاغااوأأ]
 عدم نهود-ءاساا تامال_ءنم هلال ف ىلا لاى“ أب لمعلا مد_هبنيدلان اكرأ مد_هر ىفاءملا د: شت ىلا |

 ةعاساا طارشأ نءاضنأ تو ميم نب ميا ىأ عكس نب كسا امندلاب سانا ادم_سأنوكب ىت-ةعاسلا موقتال

 ىأ مكب مد منان مهةصوق مهريق هت ىف ةءاور ىف_توه.لعهللا ىل_صغا اب دقو رارشالا عفرتو رايخالا ضروف نأ

 ناسالاو مها رم لو مدءأفم_ماد درمأ نءور و مل-عءفم مسا أ الو موعاس“ أ اولم«ةسا ل عام رةلودأ]

 لياد«_,ةل-,ةلضأم_هلربماءتالك كئاوأمهق-ىفىل ءتهشا كاتم نموا هو هدعم_مئاك اوراصأأ
 انإ تماسنا ةهارك_ااد_يقته-حولا ل-.رظ ةالطافو ىهناءانما|لب وطت ةداركحا
 هيلعوه يلا ةحاحلاوعدتالا ءهمذىضتقناله_ءاسااتارامأ نهئشلا ىل_ع>نارم دام هالىلاب

 «-.!ءهللا ىل_ص هنادرادىبأرب نو باولا اذ_هىه٠_ضدامألائد لك ىلعمدآ نبارح ود رين لمح |

 هللا ىل_ص ىو _ذلا ىلع [سفءاضراصنالا ن دل راه ذ_هاولاقهلل .داملاةفةفرشمه-.ةىأرفجرخ لو[
 ةماس راشاؤءان لك ىلاريطا ارو ل _>رلااههدوقارارمكل ذ لع ه5 هع ضر -ءاف مل سو؛_ءاع

 لدرلا مفراذا لاق راع ىبا نب رادع نعاوندلا ىلا نبا جرخأو لابو وهفامل هنمرثك أ هسأر ىلءا دكه أ

 نعةراتك اذ_هوبهرخآ

 لّماتلا لفاسالا نوك
 ليوطت ةداركل هلوق)
 هيزنت ةدارك ىأ (ءاثملا
 ةدارك-!تتلطأ ىمهنال
 اعهلوق) كالذاهيدارملاف
 ىامدم( هيل اةحاحلاو عدنال

 دييقته-ولاىأ ديِيقَتب
 وعدتال اع ةهاركلا

 نايؤءلانمهيلاةحاحلا

 ةيلاع ىأ (ةفرشمهلوق)
 لاؤسلا لوهم عمهلوق)
 ةناور ىلعامأ (رثك ال

 لقأ نالرهاظذ ملا
 عصالا ىلءةثالث ع.جلا
 دارفالا ةءاور ىلعامأو
 3ةفاّضم درفم هنالؤ

 "م 01
 جورخ ىأ (لاحدلاك هلوق)

 هتدنكو فاصهءءأو لاحدلا ٍ تاوملا فرمصتقاو ىأرلا ل_.ةن ملا ةءالول-:مونبأ ىلا نيق_ساغاا قسفأاىدون عر ذأ ةعي_سقوفمءاذب ١

 ىدو_م وذو فول دنأ
 لرد جوع ل: ول 27277 17222 22221717267 19ه 0512 277253301552 717:7160727702715. 1572:2775: ق1 1052727: 2:55:73 77573231333 مشل مالعالا رمش بتنا

 ءاملايوةئيدملاوةكمالااهئطب ىأا هلك ضرالا مد هنالهببغأ عومجلا ف كب اوصل ا لب فورم لا ىلع ةلمهملاءاملاب ميسملاهل كاي ومالسالا

 فيفاتو ميلا تفر لا ةؤلاحدلا جملا رقةىيك ىسداتلا نسحلاابأىفا دلاورعوبأ ىرقملا ظفاملا لأ و ىربوش ها نيعلا وسم هنالة مهلا
 لاحدلاو ىطرقلا هرك ذن هنا«, عتدعس *|طدوةكربلاب منممال_ءلاهيلعىسعنالم رم نب ى ع عملا لثمةلهملاءاحلاب ووأنيدلا
 للاقو أمم لو هيلع هللاىلصيونااذاعتسأ اذاوايندلا نتف مظعأ «تنتفو هليطاباب ق+لاوأ هعوم< ضرالا ىطغد هنالةيطغةلاوهو ل<دلا نم

 نم جر هباور فوة دو يلا اه لاق هد رق نم تاومصأ ةيد اننهكاحدلا جر ةيلاحدلاة:23 نم مظعأ مدآ هللا رذذ:مضرالا ف هند نكت

 ىلاةواطةنيباموطذ ني هتوط اعارذ ثوءد رأهراسح ىفذأ نيبام لغما اهم_ثد رتب أاراجبك اروهو ناسارخاط لاب قرمثملاب ضرأ
 مس>ءأق دنا هر ؤر دم ا ضير ةمملا ىل-أةرص# ندغهسأ رن اكرمةةباور قوةماتا !ليوطة قالا يلع هنأ لاحدلا تن نهوليمةوطخش
 ىذه ةظيلغةدل- ىهوةلفراغةرفطا ىلع مدلاب هدو زم ىرخالا هزيعو ىاختملا.من'اكىرشلاة باو رفو ىنعلانيعلاروعأ ططقدعجأ
 ىلءلاحدلا نوكيفأ ,_ثرمه ال كاردالا منءاهظلغعمةرغطا اتالءاوسنيذيعلا ف ر وعل اثوكيدةفاذه ىلءو نيعلا تيم عطقتمل نا نيعلا
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 ردصلا فءاسؤ 'ناددي د و(خللا كول! ندلرءامألا نوك نءوأ هلوق) لاغاك ةريشع طولا لمد ريغ نهىألاا اوحةمالاىأ (دا:نايهلوق)
 اهترالهلوق) ىوائمسا.ءل ا ىنبةلود ءانثافاميسرمالا سكمنارئارلا ف نو_بفا:ةيوءامالاع طو نعامااغنوفك_ذةساوناك لوالا
 هردلاو ىلءارممىأ (اظرغهلوق) خلا موةتالربض و ىأ ( ريو هلوق) رماك ةءسنلاث ين أتاءاّدلا ل_ه ناالا ى' (ةك.امىئثنالانوك ةرد-ذل
 ل-+جنكمأ اذاهنالىوانم تاداو رلاى فنا ىلوأوهو كلاس ل_عما اي دارأ ل يقر اهجوز هيدار ا ناىلءوىأ (اهجوز هندارانأو هلوق)
 دحأ ل.ةءالهلوقبهنع ىسهناادر ودق هللاربغىلءبرلا ىاطأ فيك ىل.ةناذهىل وأ ناكد>او ىنءمىلءةد_اولاةصتلا ىف نيتناو رلا
 ىتيثربشةقانلا| برورادلا برلاةرعنءالفةفاضالابامأو ةفاضالا نو دب لاري غىل هقالطا ع ونمملان'باو ملا: «ىالوهوىد.سلةءاو مد
 اعاومعمو نأ نم كي بنملاردصإ! ةفدرملاب (مزا:لاهلوق) ةعاساا طارشانم هلو أب رهءالادلتنأ هلوقىفىأ( كلذ ىفةلالدالو هلو5)
 نال( اثرااهتوكن همز و هلوق) اددمستومىأتوملاد_هداسط هكا زل :ساا ادد ساهدلر لعج هج نم ىأ ةيهدةفاضايرو رخا
 ضرامت !ف هلوق)اطداوت.ملااه ديس عسب ىأماالاريدكإ (دلوت ملا عب هلوق) مينا اباغاه درس لقنزاوج عرفا هثراف لّةنلل لبا ثروبام

 ناوهلوق)لالد:لالاهءطةولاجالا وثءا كل امت>الاه.]!قرطت اذا لولدلا ““  نال(حلااطقاسننالا.:-الاناذد
 6 201 12 2 ِ 71 5 7 ريصمتوأ مل هدىأ (ىرت كسب 77777777777 وال تا

 ىلعاد_هرهظناغاو هتيعر نماهرم_غد.سواه د. سوهو هةيعرول نه كلماءأن وك ف كولا |ندارءامالا 5 وك نموا دالولا تاما دنت ناو اوال عرخشب ىن ىدالا فيرد اععام | نين لولا

 ديسلاةل ماعم م-منولماعفمهتاهمالدالوالا قو ةءدرثك نعوأ كلم ىثنالانوك ةردخلا ضب رالاه رةءاور

 نءعوأاظرغ دلولا نوكي د ةعاساا موةزالربخ وةأرلادا:ناةباو ربهل سذأ: د و بسااوةناهالا نم هّدمأ

 عسضو«ىف نولواطت
 ىل-ءر ىلا كلا لو_هقملا

 الوهّ:هرحدعا .الةمالع ثلا نوكن م مزل:الذا عز زملانالهزاوملالودالوالا تاهمأ عب عن1 كلذ ىف ةلالد 3 6 / 1 7 5 - ِِ در 4 - ف 1 َ 000 ِ
 |0007 تاكو نما هكيزاوع ىلا ةراشا فاكس و ريغو نابل قالوا اتلاف فأل هعت عجمارقفلا ىأمالل 0 1 تدل 5 2 10-3

 اهعيبعزملا ةراشا هيفاطدلوتس ام. زاوحانرااهنوك نممزمب وتعنع ىق>توملادءباغ هك مزل تسلا || اك :ءو| لاع نمل _ةع

 الواهحو رد دارا تاوايهلعي هباور ىلع ءاذي ىردالودو ههأناسنالاجج وزي تح ىرارسا عمبهرثك

 هيلع هللأ ىل- صلاقم نمواهعرب عنتماف ىتعل |ىداشتدث ىأ تقدع هتدالوبا مأ اراه دلو توك ىنعمنال ءرالاء سك ءاك5ك

 متد-ةتراصواطقاست الا -ةحالاناذدضراعت الفا هدلوايتتعأ يهاربا تدلواسإةن رامهتب رس فاسو أ أ 0
 الن موهو راععج )م ارعلا) هل-رب ل_هنالن هوهوةل مهما فاح مج (ةافلا ىرتنأو) مكسحاهد -أ 1 00 1 1 ءلصالا

 ىلءةلاد ةيعطقلاةداملا نا الا قارغتسالاتاة>!ناوانهلأو ةمدخلاىأ:دفحلاةباور فو هدس> ىلع د 3 ىلا : را 07 0
 دملابو هلو ينكر (ءاعر ) هلارع ترثك ل اعأو ىنغاقالثاع كلدحو و ,خهورقتفا لاء نم لئاع عج ماللا فرفكب 37 0 ع هلوق) 0 3 . || يحرس ةلنع متقحنإ (ةلاعلا) ةيهالل ف. رعتاوأ نيبط خطادنءدوهمللاونوكلوالافكلذدل ل ه<يالمونمدحاو لكنأوهصرصأ#ت ١ "2 ل هد ما مون
 و ماس حج (ءاشل ا( ظذلل اىيرااورمصتلا عمدرخ آءادو هلوأ مضي اعر ىلءاضبأ عم وعادع-ح 7 0 5 1 4

0 22 
 عم (ءافاباه داو نيب واهندب قرغب تا عومجلان هودي هلوق) ىترعرش نا.ثو باشك

 مفلادالوأ نمراغصلاءاملان اك.اوءاملا دفن لسه ىنعهيتك اهيفلاللا لاق (مهمأ|ءاعر هلوق] هر 'ورعو ةرصنو ر عنك د حاولا ف ىأ هيق
 ْ ءاملاءذب ىدو مسهمأ اليالاةاعر ىرافا اقعقوو ثنا اورك ل11 ىلء عدد ىهو هموباهدحاز هداحناضإ ادالوأ ليقواءيجز هاو ناضلا

 دارملالوالا ىلءذلدالا ةةصاهرح و هأعردفص مما عقؤرو: دحوم مدن مهن !عارع.جءارلا مند لدالا ةاعر ىراخأ | ىلع همك اهفو ىمتناريغال

 برضد ىتاار+ااهريخو مه د:ءناولالارشا- الدول لد؛ ادارملا ىاثلا ىل ءومهئثالنيذلا ل.ةوناولال: دوس ليةوبانالاراو هم مهنأ
 . ىنهتنامهمااءاعر لسع هناو رف اك ةفاضالا عموأ ءاشا ارك ذ عملي لدالارك ذم هك الو ءاملا حتفب ىليصاللو منا ارح ن مريخ لاة يق لذا أم
 : حراشلالو:ذى-متثاىرهوملا هياعرصتقاوةداخناضاادالوأ ل_,ةومهطمدلات ىرب وشأ اهشا| بتنا( زمااب ص دقر هلوق) ىربوش
 . تداواذاىراذأ|ةراور ظفاناف لواطت لع ات اعز عذرب ( مهما | ل.الاءاعرىرا] ىرحأ ىو هلوق ) عمدا ريلفناضلابهباو صر عملا, صخ دقو
 . ىأ (هلوأ مضي هلو3) ىراضلاةباور ىلع مهملا ف ىأ لا عفرلاه_يفو حراشأ | لوقف ىسهتن ان ارذملا فمسمجلا ليالاءاعرلواطتاذاواهمر ةمالا
 ةدشابرملا ف ئدىأ نمىردالىذل عادا اوهوءاهلانوكسوءاملا مب هه عمج لاذ هيناث متقو هلوأ مذهب مهما اماو هين ث نوكسو
 ةداوصلا ح دع ىريصول الا كو ق هذ هو هسأي



 ردقلا فنان واس: هام مال مزن «مز لان كو ةنانآل هلعااىفامع واس مْرلفَد داب را هح وت قنااو ملاكا ارتثال ادم لعأ انذالاةرال ىلا

 مل-ءأهنوك ىغسن هللا فلوسه انأ فرعا كلذ <_:ملكس نالا ا صتوك.نأ ىف'ىفطسدملاناوأاهدوج و سفنوهوه_:م زا! هد ىذلا

 ىنءمريسفتالدا مريس غتاهدو»و نمز ل ءمدع ف ءاوسان اك لبىأح راشاكوقذ ىواتم ها اهأمب رثأتسا هللا نا دارا او لئاسلان م

 ىمل_نالثاك مل_ بو هيلع هلئا ىل_صدنال لدبال باودلا اذ_ههري_غةراعلا انااكل ب ىأ هلوق ىرب وشل :هشأ ابتكو ثند_حلارداظ

 هلود لها هلم هتارثاتسا مدعاسلا نأ ىل< لدن ةزسااون ارق ارداوظ نكءاواهمتاع مدعو اهلعف لو. !!لئاسلاةاواس ل. ةعاسلا

 ىواذم هدا كلذك لئاس لكو لسه لكن اننيعما الاد رعت ممعتلأب رهشد ظفاىلا كل ماه _عأتسسا هلوقزءلد ع (لئاساا نع

 ىلاعتهللا نأ ىطتق:تانآلاو العا مءءد_:ءنأ ىلع لدن نيتك ةعاسلاوانأ تعب سو هيلع هللا ىل_ص هلوق لق ناف (تايآل هلوق)

 اهطارشانال هنادكلذ عمىدوهءايقلا ىنيلتاغاورخ [ىبن ىنيل.الق ريالا تلا انأهانعمن ا ىمراملا لاق باو اقاهملعت درفتم

 دل يملا هما نم تو هند هللاناع_جهلافاك قداومول«مرب_غاهرخ [ىلا اهطارمث لوأ نيدام نأري_غاهم» و ىنيب ةعراتتم
 انهام نود ىن.ساميف تق دص هللاق هنأ ىف ةكلاام تاق ناف ضب مالعالاو ضب يكرهرمأ هنأالا هنعهموبأ املك ىلعهءاطأ ىدح مالسلاو
 ها متأموضعب و رصتقا ءاو رلا ضعيف باوح لك بقع تقد_صلئثاسا|كلوقعاتءّما |نيةرامع ةءاورفدازاهاسهنأ باوجلاف ايمو

 د_ةفىردأالباوملا فرعبالنيحلاءلا لةءملاذاىأ (4:اةمتهصأدتفىردأالملاهلاأط خأ اذا فل سلا ضءبلاتو هلوق) يرتعش ٠
 ىردأاللاةةملاءلااطغضأاذا خمناا نع ضء«؛قوهك ال٠ نع ةءاذكح راحو تممصأ ىأ لتةمع.ج هلئاتمتنم هأ ١

 هام تددصأ لذ : كك
 تياصأ دتف هاوصو ىا ||| ايفخأداكأ رت آةعاسلاناةعاسلا لعهدنعهللانااهدوجو نمز لءمدعفءاوسان الك لي ىأ(لئاسا!نم |
 ىتاصأ ىأ ه_:اارم ||| 1!نولعسالس#برغلا جنافم معلا ىفوتايآلا ىفردنءاهطعامتا لقاهاسرعنابأ ةءاسلا نعل نولسد |||
 هلوق) ل_هان ه«ااقم ل ةعاساأ لعدد _:ءهللاناسلاالائ دلك عتافمتيتوأداداز وةبآلا ةعاسلا له هدنع هللا ناالتو هللا ||
 ىو رهنأ ىذال (اا ا هيلدتس ل. هصقني الكلذناو ءأاللوق.نا هرالاع لئساذاا.هريغو لاعلاو ىفلل ىغشش هنأ هيفثديآلا ْ
 قيودا -ذالاو م-لاب ءأال !عتائساذاىديك ىلءاهدربأو هو> و ىلاءت هللا مرك ىله لاق نهوهلعروفووءا -ةنو«ةروىل ع '

 ىنلا نبدنملاف رظطنلا (اهتارامأ نع فربخ[ةلاق) هلتاةمتييصأدقف ىردأالملا«اأطخأ اذافا لا ض..لاقو لءأ ال لوقأ نأ
 له راشاا هلع بتكد نالاد) اهترامأ ىورا-ء رواوبارتقا ىلعةلادل اهئامال_عواهطارشأ ىأةيالولا فركب ىهذ' ةزمطأ حتفب

 [خ دارت ان خ1 ى('مبد)ة هأ لكى كلذدارطامدعا فارغتسالا نود فاناسم هوو :.داللاهيفلأو ةذقلا ىأ ا ا
 ن0 2 هرثك نءاما ةءانكابرىأالعب :وعدتأ ه-:هراهبر ىندعاهلعب ىرخأ واه درس ىأاهبرديأو ر فوات ديس |

 نيش 3 ةالولا 0 ا هيام ا ةيرسنا دلت كرفكمل ادال.ىل ءائم الزتسال ةعزألا] ىراربسلا

 ايلقت عدها وا تاما | كر فا دوت الاعب ةرثك نةوأ قرت او حوتفلا راكي هدب تاتا ا
 هلارتلا تا هيب | ع ا ا
 فوةئةلاةدالوىأ(ةمالادلتناهلوت)اهبرقىأ(اهيارعدا ىلعهلوق)عحارمافاهتامالعو 20 « نيملاعتف - 0

 ني“ ,نالاةرالوا ذك ناك ةءايقلاتءاقاذالاةءاولاق كلذإو عوقولا نة ىلا ةراشأ ة-وتفا|نا لدي اذا, ىراذأ اةباو د فرب ءوداكمشملا 5 |يشلا ستكوىواذمعوقولا ىقةدراهراعشالىلوأ ىنام رك اكر جنب | اظذاملا لاقاك ىدوةمالا تدلراذا ىراضا|ةناوز
 اذاعضومنا له: .:امارب*كفالاو:دةةءاوىنءملا اذه فرع نم ىلءهلجنيءتءورظزرذك كلذ دان مهمرح فو كلاب هراعشالرغك هنال
 فيرعتا ىأ ةيهاسإل هل ءلازةارعلاوهافحلاهلوق نم (قاباما هوو ةيهاسإلا يفكاوهلوق) 5 مخفف تذيبدق ضر غال سكعلا [

 ٌكلذدارطامدعا خسذلا ضء؛فو رك ذنميف رك ذامدارطا مدعاىأ (همالاك ىفكلذدارطامدعا هلوق) بطلا دنعدو يمالوأ ىأ «ةرقحلا
 فرك ذناوةداو رلاهذدهؤفبرتن أولاخا تاب ره دو هتديسىأ تدءلاتب رة لل اقر وم كس ىأ نع 1 (اَنب رالوف) ةمأ لك

 نوبابدأءامالا ثايغنب ناث عة اور فو(خلا ولعب ىرخأ ىو هلوق) ىرن وش دا هلا بر ظل هتكرش نمارارفوأ ةمسفلارامت ءايرخأ تاياور
 عولب ومالسالاةوقنالىأ( ةرستلاوح وتعل اةرثكو مددالب ىلعان قالة سا مالءلاف هلوق) ةيانكوهو ىأ ( ةياذك هلوق) ىوانمعسجلا افاد
 ءاليةسالاوذل غم ني> دود ومناكءامالادالد اناب رح نبا ظفاحلا هءقمت رةمايقلا برع ”نذؤملا طاطغالاو م ارماابر 00 11

 برق ع ةمسا-# عقب لامع وو 4 'هراشالا ىذتةدفامسااو مال_سالارد صف رثك ناك ئرارس مهذاذكاو هم ل نسوا ىل

 مأع ب ىأ (وهوهلرق)ةءاغةفصمف رلا(امعئثانلاهلون)اهمأةراىأ (ةأرااىرتشت ىحهلوق) ىتيخربثو ىوان» ها ةعاسلاماق
 عاجالا ف ىأ هيف عازن ىلعاعاجاعوذمدلولا
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 هنزتلاو

 نوكيا.
 ذا

 نتا
 فاضال

 ![!فاضااود

 دوه,
 هناو

 مسالا نأ
 هل ص

 اكوأ
 هبزَْت ب«

 تاذلا
 هيزنت بح

 ءالا
 )دا

 هموهلوق
 ىحياب

 اك-ااذ
 -(حلا ب

 باوح
 اوس نء

 ردقملا
 ذاعهز ل7

 هنرك
 ءالانأ نم

 .تالاراع
 ىب

 هرفاشس
 هكوؤرهاط

 كابول هت
 ازد ى

 تاكا
 هلوقد»ب

 مال
 هنان ع هم“

 فَتَع
 ءالانأى

 يخدملاو
 هنالد>او

 ذالوأ
 أرك

 انأ
 ىبهعع

ه
ط
 

 !اامان ا
 باك

 امناكلذو

 ثوك,
 لّمأَتفتاذال

 مهلوق)
 ةرياغملا

 رامةعاالىأ(ةيتاذامهتد

 هذ د

 ةيرعت هلوق)
 .مختوأ هلوق )فا. لاف(

 تاركذلا ف ىأ( ص.
 نءفريخافلاقهلوق)

 (جلاةعاسأ |
 لنريحلأس اغار

 |١تقو نع
 د_-أنأ .هملععمةعاس

 عاطنالا
 هيلع

 هما. 7
 سانا |

 ىلع
 عطق

 نءمهعءامطأ

 تفلت ]0
 ىلا

 ياععالطالا

 همةودقوأ

 انك
 زاؤساا

 لاو
 باو

 منعني
 ميرمنءا ى

 ؟كللدربحو

 ريجوالثاس يسع تاك ن
 ضفتنامالؤ م 7 لب

 هدعجان
 ملاقو

 ءلءابام علو ماا
 ابها

 كلام نع ىديجلاهاو دلك
 نءدلو_غم نب

 ىشاان ءءاحر نب ل .ءء«أ

 0 وقر ىربوش هأ

 ماك ١١ ىف )ب ءاسأا

 نعىأ نيؤاضم كقس

 تق وةءاسلادو>و مر

 اهنالاهسفن ا,معءالااهمامق
 لاراشأ امك اهب عوطقم
 ىأ هلوقبحراشلا كلذ

 مو دو»و نءهز نسع
 تلق ناف ه١ ةقايقلا

 نمتسدأ فاننا ًةقرع

 هنأباو لاف ىئقنبردلا

 ةعا بلاي مامت جالا نايل

 هللا نءؤءاالا تاراماو

 كلذل_ءحرخآلا مودلاو

 (هتتمزأ لو اباراءتعا هلوق)ةعاسااب ةمايقلا مول ىمسكأ (اهب ىمسهلوة) برعل اني هلاقنبدلا نم

 ١ ىف م عقرمصتو م هدانع ُّط درو مو ي-ءوسأ كل ذىئةلزنم 1!فال_تورت اومتتداك ىتا اةيومثلا ثرداحال و

 ملعاباهنع لونا املاق) اغأ اول ال نم حبر شو ةعررأن هوزج مهو فو نبت ةوملامالطصاىفردود الو

 ْ مالسالا نعادل هرخأو (تقدصلاق) م-فطاوسأ نمىلاعت هلل ايذودتةدسا هلاءرصاقلا ,متار“ اءصوصلا

 أ كرشااوءان رلاةرهاظلا لاعالا ىدعمالسالاىلا قرط: ,«مدعبذاا طلموقملاو لد امها ه.اغال هنال ناءالاو

 ا اونمآواوقتام 3 نا دوو هدر لأ م ىلا ,ىلا هلاك نيرا كرا رهروظ.ؤ وف ةنااناسعالاىلو

 أ ماا هلاوؤس ق ىأ لد ريد تالا رم-طاريغ مءالا نا ىلعل أدل. .ةامواذ هىفوامهيذهطرمش ة أو: ةيبيب# اواونتا

 ا ليدلا ل“ وطةلُك-سهدد-دوا مااا عن ملد ريدا اعلا داولو تام مهدمك بمب -اقو ايلابومال_ب الا ىد

 ا تاكبرمسا خسولو هاش هالا ىلءانرمهت ةأوةباكح ناني رمضأ ا ذلفد دئاقرعس 5 ايففالخا باز

 ا بداولاد اذلا اوهودا- جنم هب زات ب5 ا هيزرخا ب كل هنأ اذمؤةلصريغوأر رك عادا ةمءااناهح

 ا نمهناعراشلان نم خماتب الاىلاءّو هنا ا ىهسا نأ اًروحالذ هي ةرقوت ىلاهت هللا ءاسع“ ءأنإ احدالا نال دوسولا

 ا 1 ىح .م-اىذل ابعأايىأ ىك هم“ مالغب هلوقدعب با كحاا 1 ى ابى ءموهئام* أ

 ْ عضاولا مب 1 هد كب ىم“لاوعضولاةي م«تلاوهلعوضوملا ى متلاوا ص صخر |ةيرهتتاذال عوضوملا ء”الاةيتاذ

 "1 0 | نعىنريخالاق) ىنءملا كلذ مهف ظفالاك ”الذ قاطأ اذا »ع ظفاصد ص عضولاو

 ا همقاكراتنمذ | ىتدةعاس ف ةتغب عوشت :ا خاف هتنمزأ لأ ار 52 2. :زالوط عما هم ىب *ومارقلامولدودو

 | نيعمريغ نمزهمط ةهغل ىهو اهطار أ اح عبو ]م اناا بااالا ورظ ةبلهفاهعلتبن ىدلوعال

 نم

 ” 1 ةداحاو همن هاك ى ءلط ا تر وت تعا نب انلا ا: :امالد ::راهعوةرلاملا عمر لولي مم هاب تا .مسو ىتيخربشلا عل ةرابع ع

 دورطل ءامىلا«ت هلوق ىف نورسفملا لاقاذلو هناي و طدالو هنامداءتنالبوثلا امنيب نوكت نيل>رلا نا دوا يهاب يب م لهعال همقل ل راند: ن د

 انك الةمهثاماو اهماسد ةعرببلاما او مون اكم ف تواومي ةممماماءمو مهرحا < مى نو هداك, ىأ نوم مدومد دخان :دحاو ةدصالا

 | لع نوكتاهناننو: مؤااامأو راؤكلل!ىلءاشوط تالاماو انا ىلع هللا - :ةةعاسك اطوطىلءاهمالاماواهت اعاس لوأ دار ؛اوضعدلا
  ىلص ىف !!لاَءؤاذ هلو طأ اب تلقفةنس فل نيس رادةمناكمويف لو ءراعهثل ىلصهقلا لوسرأر لاق ىردلن ادد ىلأ ثندل ةعاس 1

 (جلتنا ىهو هلوذ) تهتنااوندلا فاما صد هيون كلا ةالص ده اءفأ نوكب ىتح نموا ىلع ف فاعاه درب ىف: ىذأ اول وب اعهلنا

 - يرش ها اهليفام حاتفناو ا. كردعلا هل أواولاتءلقر اولا كد ر هر , ةعوس | عل صأو اهدار ماوهوةمايقلا نع ةرامع عرشذل|لهأ فرءقو

  لهأت وهى هاى ط_بولاووأزأ للاوه._تادال سان | تحد 20 |١ تاعاسثالث همام وأ نعاهم ريعأاتاعا مسأاعباصا اح رش ىف لاق

 ا اا متءاجاذأ ى م هللاءاةاباوبذك نينلارسخدق هلو ااراثناا هوم لح لك هعأ- 5ناسنالاتوه ىهوىرغصرد>اولانرقلا

 ' اة ءوداك ىربكلاثيدحلا ادق دارو ها ا ا ا تورس أه لهو هدهد

 اق|اونع لو -ااامالاقفهسأر عقر عانالث هب < لفداعأ م هيد ل3 سك :؛ةررذىبأ هباورىفداز وسدأ ىف ءةأنام اك (ملا لو ماامهلوق)

 ا يءفددك أاةاءاما|تديزوامربخ لعابا مز نع



 ابنسهلي ثخن أف هيثم اودو بوسلا مسابةدامءا او هو (بدسملا نعازا#هلرق) لاه دعت ىأ هللا د ناري دىفلمعلان ءة.ثللا |

 ىأارتإ اوقع ىل .عئادق ناحالا نعفربخأ لب ري-لوةوهىذلا لاو ههلانا اوحىأ 1 ةشولا ةهل 59 2

 2 0 ءطتىأدارثكن' اك شاد .هتنادهل ةىألّوالا نال باودلاة نم سدا ىأافنأ د تمزملاو ارب نكت منان لوقىأ.د..امولوألا ا

 هأرت نكن راف هوقو در ىف ام | فالذت هيفاكف ىأدوبالث ا ود> ون ناز اول دمعاأرو 2م سذ> ن.ههذبا عت ىلا ”اكمشاخل .اذءضاخ صاخم ٠
 تاقوالا رمت م ىف ىدهرأط 2 ل تاو والا :ةاكلا ىرب ىل ندا ارو دعم لشحن م سدأ لار هنأف '

 ةمندئأ ءهلوق)لا هارت لكلا هلوتو هو نائل ابىأ (هتبولطالا نا نم ههلوق) هأ هيليعلا فب راك :غوسالف اديأدو- وف ءوهقىأ

 نءرورخو» هنو رلالعاذ ؛ماوعلا ىفاذكهل ةمم*أوهارأ ثري ىأ عمدصو كا ءنالف ل[ ةرهعمس د و ىلاعت هللا ه ارب ث رح ىأ ( موسمو :
 ارب هنافو 08 مناف هلو قره دها_1|لاح ىلا هراشا ءارن كَ عادت ناهاوقموضبلاق (هب فاك. دسعارودقمكلةراضغساو هلوق)

 حلا ةهقارم لاقف تاعاط !لضف ام ءاطع نم لو ه-راود ىف هللاههدعهرط اون ىف هللا ب قار نم مهن «:لاق ةمقارم ا لاح ىلاةراشا'

 1 4ء .,ةأرو هس امتد "اكهللادءمةنأن ا>الاىنءملاو هلد .ةأ1 ل اتزان ا يضعب ثيأرع هلوق) هاتاووالاماود

 طرشلا لمفن امهناظا(ةمئاشلا» ها هلو ! لعدن .ةوصلا ضءد فدو درع. نمو هلوق)+لارسأاذاد.هلانان ىألارن هنافهارت نكت مناكنا ٠

 1 خال هما 6 3

 1 2 1 ياض : ا ى-مثادق باو ملا نوكتن أى 3 شو لق بسلا ممأب بد 1انعازاح 1 اك للاى < نارب_تىف

 0 نالذدح ونالت اود_توننأ زا اول د_.ءاارودةمسن:>نهلّوالا نال فن أسمه د- ءدامودارن هلوقد_ذ 2

 7 ىتوتا تاقرألان تقو ىف ْئئهرظن نءذشبال ماودلا ىلعالم_صفتوةلجتانئاكلا ا|ىرب ىلا مد هنأ واتت

 كلذ هءساكم ل عمد#و هذمىأرع ىلا ىدب نيد هناراض هدا هب بولطما نأ ن نءةانعمف ةرزتا لك -و 1

 نهمزلب الو هءفاكف هل لكموديعالر ودغمكاذراضخساو هتاداعن ءضا ارعالاو هنا دا.عىف لكل اةءاغ

 داتتثاو اذنأّْىمارعأ سل هناو باول: هنا ارهظذ كلذ عسن د_علاناهلاو > اودمءال ىلا هت هللار ظنا

 ىلاهتهللاهءقأ ارع را اذادعإ |تاف هلق ليل هنا لاق مهضعب تير حارشلان «ةعاج ةلاقملا كلت ىلع ْ

 هلع !طم ىلاعت هلل | ناب هناسءايهيلع نيهتسف كل ذهياع د هارب هن“ اك يد هز هن راراض فس او هن دامعىف 1

 ديعمأ نمو ريك الا دوهشلاماقءوهىذلا لك الاماست1ا كلذ ىلا لاقتنالا هيلع لهسل ئثهنمهءلع ىنذال |[
 3 رتدهاش ايشاهرت لف كسفن نع تينفاذاّكن أدا ارذانأ مولا لاثاءارفعة_يفوصا ضدي فقو ١

 نمله جلع هلذ ْرْمَدَف هماع قطن. الثن دملا ظفاناالا # ”ناوىنءملاو هدوهش نيد وني, بالا اهنال

 ىف ل نالالق ءةنكمم امندلا ىلا هت هيو رنا ىلءفلالدشي هلو لكاس انا ادعاوقب هلئاحأ]]

 هياعىسوماطأسُم ندو قلاوهرالةعامئدلا ىف اهناكماو ىسيناريطيالرعاك الفال مقبل ركن كلا :
 هلي ع ع و ىلا هت هللاب ل وج كلذن أل ىل عت هللا ىلءز وكيالام بن لاس تأ لامملا ن هومالسسلاو الملا

 ةيناآر ارقلا نصوص: | هبت حرص 5 ةءقاو لب ةنكم ىسهفةرخآلا ىف امأ اهظ قه: ءموصعم يذل او هيلع لد تو ْ

 ضرغت0 ىأ د> ونلناف
 كناتهدوح ومْك سفن نا

 دارإؤو لوز كدر ىرت
 كن نعتيتقاذاكنأ
 ىحام «ء.ثياذهو ليقملا
 ثتدارلاق هنأ ههض مد نع

 تاتةما:11قهزعلا بر

 5 1 طل| ف .5ترأاي

 اعتو كسفن لخلاق

 ضم. ىلا هللا جوأ

 سا: اذ ةه'داعنةردصأا

 7 ا كهةكتاملاق

 اذام م4ه- ةمعب نعو اهريغ

 لهج -اللداةل اذه لفغو ىدفصلا الصالات( خلا لءاق نم ل هج هيلع هليزغت ةهلوق) ها 010 0 درا

 هاو 1 د :ءمامدلا هءةءتو طرمشأ|باو >-« عزام ىلع هنوكما امو ز جرد سد هنال فاالا نو د< هارث هلوق ناك-امعزام دارا ناكول هنا ن هةييرعلاب

 ل مني نبدلا اج مامالا صن دقف عون موهو«هزحب < ام ةروهااهذهىفباو لان اكول ىدذ.سا|امم ضراع ىتاا ىو ءدلاه ده حستاغا

 انل و 5 معا هلق 4 ءاعو هودقعت لو م ا ده اول ءق حارشا نأ ىلع ه> هدأن افكر ةريكب باو لا عفرز اح لباد انفنمثاك اذا طرمشا!نا ىلع لءوستلاى ف

 قالا ذا طرشألاباود هنوك ىوعد نماعنامهارتوه ىذلا عراضملا لءفلاعفرنوكنالفش» دملا هياعجرْذي و ورع موقيديز مقيم تا

 ادع نالعبل و أ عراضملا ىذاملا ل ثمهحرمش ىف فر هشالا ةمالعلا لاق« نس>ءار 1 ١ك ءؤر ضامد»دو ىآ ةصالدتا

 سمت اقءساك ل. ىف ثمار ,غىفهل < لب هقالطا ىلع سدا عراض دعب هلوق نأ تفر ءاقوروكذااح راشلان هو عراض هدءبهعفر ول اق هملاك
 لالا ناعم عا مالا كلذ ىلعناهرنهل قيرلامهت ,رثر عانتماب كح :لهسفنو ىلخاذال علان أى .ءقملاو ه(القعايندلا ف ائاكمو هلوق)

 هعذ آرَغل |صوسفزأ| هنت >رمصاك ةعقاو لد هلوق 0 دعسأ] 25 اعل حرش تايملا هي لعقد , ورأل عا ءاىيدان3ىر ورضردقلا اذ_دوهمدع

 م امولذب نأ اود الصأ هم .اءهلوة ف ةنسلا ماو رظاناهبرىلاةرضانذ هولهردو ىلاعت هلو تاتكلااسا(رث ءاوتت تداك ىتاا هي و.ض||ثيداحالاو"

 - ىلءالو : ام ىفال ىريف ةرغسنل ا دئاةءلا ىف لاقو ةباصعلارباك ردا اور دوه ثفوهو رددلا هلم ءارهقلا نورتاك كيد نورخس
 0 لارداو#ف كر اربكامال اءديفاقدقو دا ىلا مت هللا نيدو ىارلا نيد“ األ تو.ثوأ عامش لا صئاودلب اًممو
 1 لازمعالا لهأ نارسخا ف « هوأر اذاميءذلانوسنيف لائم



 هلوق) آلان ناوقثالو ىلاء:هلوةل اعادت :اىأرن 1 كريتلا دمصقاغا هناءارلا ثوكسوعافل | ج جمب (سرفلا 140 كنس ىف نوح ىأ
 /ةتنةتااذااذك فواذك ت:سءأر دصم نان حالا ىأ(لّوالا | ذهدار اأو هلوقإ)هتلكساومتكق:ااذاجا 2 نهدرغدرأ م. ( 01 ةاسدعأ أد

 هلرق) ىرخرتش ىل من ا«ببسفنىلاهصالخأب ندعالثم صاغ نايىلاثلا ظلي دةوزملا عار هلصاحذا لم« |ةداحا ذه هيدا 7 راه "و ٌ

 ةداعنأم هذين رق تا سال ع نم موهفملان حلل م حارريهضلاو فان طم ف د ىلعو يذ نيعسق ىلع هب ىلدملاو اكل اًمىأ ب 3 ىل ءو

 ىرب وش هلالا حت ةىفهلاق ىلا ذنو عوض عمةدأ.. ولا ىش هم ملءاذاد_ >اوام 1س اموهننا دمت نأ داو ز ىفو (هللادمعت نأ هلوو) لها: 5000

 تاةنافىلأ 0 اك هلوق 1

 ران ءامشىأ ىلا

 ا هد 0 هلا

 ىنعم ىلع كاب نأ للرالاو

 ربه ةَرلاَن 5 و هردش و

 هللا كتدا 8 تاك .-الا

 قلو ل 3

 كوك لاح لم كتدأ
 ريد-ةئأأ| أذ هز 1 ما و

 نمئمالا ترداو ننحا

 تال قاهعركح ارب 2

 5 نأ هريد_ة7 نع موسهفملا

 ةداسعاا لاح 6 نود

 قرذو ءاباكارلا ران امس

 ه«_تفاب كارلا ةد أم ندد

 قارلاب هيما ةدامتو

 ىيةريش ىسمت] هسا
 (لاو <الا ع م ىف هل 3

 هاكر : عاب أ َْى

 ىل#ة فاع (صأل-الاو

 ثحلاو هلوق) ةس.قارم
 اةطع بص ان(اه-ملع

 ثحلا عم جو ىأ ناب 1

 صالخالاو هيئارأاىل 1

 (جلاهنأ هاندألا اهلو-ذ)

 ضعب ىو لها ا

 ىأ لا ةظحال_ء سنا
 ماه ظ حال م بيس نوب

 هارب نعام ثمهتنادمس:نأ ىأ لعافلان هلاحو ملل طا ارعالا نم هل <ثام هارن كد -1 ١و7

 لب اي لدتالاوبهطرر حمو لل.ة:.مرمأوهو مول همريغاذ دو ناعالا ىلءتوملاوهةاحأ |فربتعملانا ةقشملاب| <

 ىذلا لالا ىفهيمزملامد_ ءبةمماأ ع نعدع بأ هكرت نايهءتمه-مح وئامأو اناء وس ن هأف ري تواعا اواكرمت

 ةطداو سفئلارامشا ريكا نا.ءالاىفددرتااهسفنتدا :ءااسع رف ىقراعتااريغ دصق هنارب دب و رفكوه

 راع ثااضي أو اهئافةنابةرعطقلا نئارغل عمة موت هنأ هدا هرارث“او نامالاتومشىفإ هددرتم ءانث ا

 ضرفو) هنأ ىل عرما1 كريتاا دصقا.غاهناضرغا اذاه مؤ مالك |سدأو قراعتللر اف.اابوهاتا رماع ظذألا

 لاا ١ىفنا.ءالا, مزاح هناضرغانالاضد أ« .اعمتاال هنار هظر ىدلافاكربت 0 ىقاطأ هنا

 توااوذونملاو ءاغالاوةلذغلاوم ناعما عرمم اكس اب نامعألا ةءبارلا هلاوحأ نءارق هعثدت هظفلماعاو

 نءىنربخأةلاق) لاوحالاهذ_ هىدوةءاارثاسو حا ا ذااءاق كل ذرمظن ردؤر ءااو قرد ضد هلأ تداضداو

 بحي هللان اوةدان زو ىدجلااوزدعأ ني ذالو هرعت 0 !١تايآلا فروك ذملا ىنهذلادوءالءؤلا (ناسحالا

 هباوث ماظعي مهلعدل لد ريد ه_:علأس هباوث مظعو هرزك-ترثك اف ناسحالاالا ن اسال ا ء ءارح لد ني“ ا

 ظ رمل فرح واذك ن> نمةز هوان لهدمهتاكوهتةددحأ اذا ذك قرأن تنس كارد صموهو هةءارلاكو

 || ىلع اعتاد ايبتادامعا انا الا ع.بارهل هاحذالوالاانددار ماو هلعوف ندعامهءمتاعفاذا هماأ تنسدأك

 أ وهوارارعس اوءادتءاهلال- و 4 :مظءراضد“اوه_:ءقارموا مو ىلاعت هللا فر ة- ةداعر عمهم دوما اهم

 1 عاطادمع نم (هللا دمعتنأ) مو هيلعمتلا ىلص(لأق) اك قالا ةدهاشم م !ءبااغا.مدحأ نيمسقىلع

 ا نا هنزاحو عمه جهنالم |. اءماوسنماددو (هاربْكن' ك) اك١ لزلا اوعونضمدلن أ هددو.: .علاو كَما دل.٠ دااو

 ١ لا الاع-.حىف هل ص ال الاول >الا ع. حى اهريغو عوشاتاو عوضا ماتا ىفهردمعلا ةءقارم

 ْ 0و رهو دانع قماثادل -|ناردقول هنأ ةظحالا امهيلع لماما مهم-ناين عمامعاع حلاو

 ١ ءاذتعالا ىلع هذطاب و هرهاظن هعام>اوت ودل ان-سحو ع وشحللاو عوضالان :رمهراعردقب اسم أش كر

 ْ ىلاهتوهناصس ىتلاناه_.اعساغد نك !ةلاملا كلت ىلا سن. الن مىفاشااو هود ولا نحأ ىلءاهم. متي

 ديعأل نب هنأ ىاارهشم ( لرب هنافءارب نكت مناف) أوفي تسون !ء هللا ىلصهثدب دقو هل د هاشمو 4 لف علاع#

 || لك ىلع اقوهذا نيالا قهيلع علط ءكامت هنال هنأ. .ءممو طىلاء:هنرأ هنا يع مدع ضرق عم هلاح وكب نأ
 ا كوالال لاى ري_هقتىلءمدقرال هنا كف هل :ركسو هتكرحىق «ةاس نمد أ لكءا هاش متيسك اع سف

 1 دوهشو ؛طعو هللا عالطا ىلا ةم_سناابا.هئاوت سان مر رقت اا ىلا: طلال ا قه. لع مدق, نأ هل نبال الذك

 ١ مدقال منهن ايو مه همارغح ال هنال نيا هأ| س اا2ىلاى ًءاقملال_دأب دن ةوهلالجر هابو هلاك مي ظعء

 اكس هانرا مدح ى اكن نيد اه عض هناز رةدامعىفنوكب 1 د_.ءلاناىلار هاج نعخ قروسمل لع

 لمعلا نءاهيزبع نمو تي ثيخوفلا:ةرعمأتر 50 تالت اتم دو تدان هتنردص النا كرخإ

 نت طرشالنا (هارن نك: نافهلوق) فاش !مدقلاىأ اذ امل ماديل

 نوكبال تلقا لآ ارب هنافةداسمعل | نس> اف هارت ناك 1 فود تاق طرشلاءازحس أت لق ناف طرمشا| له ذ 5ٌتدوَو ل هارن

 . ا أىنتئحنا قلوة زاك اج 1ع وقولا.ه وس طرشلالءفنوكيتأ دخت و هذعا سمس دأ هنال يصدال تاذ طرعش ا اءازح كا 7 هلق هو

 : تددوءاوسهارب ىلامةهتلانافىلاعتهللاةة رق رل بوسي تما د-علاةب قرمدعاز جدوهمد- ءل بيس همد_عومار 5 لال بدسلاو 2 ىلا نام

 1 نيعلارم نآي (هءايك مدع ضرفعمهلوق)ىرب وش ى منا ىن عة امىلع لد اعتال تلق هنافهلوق ىفءا غااامت ل3 نافدج ون لمأ هدو وز ان 0

 لاو هاوذ) نيحلامصلا س٠: <ىأ هنالن يلا صلاة سلات ىلا حلا لهأاعدىا(بدندقرهلوق) هنادععمدلا ةىأ(و 7 هلوق)ورظا ىأ
 ١ ىأ(ا نونا دس نال عمر كدا



 ريوخل مؤرلاربعذةرادد هس أهمك وىلا ءداعناد مئاقلاىف يهمل ىأو هنآر دل مظنىفاعمروصىأ(ثسدلو هلوق) ه كد اظفلتلاريتعب ىذا ىتءللانئىأ ٍ

 لادلاريغل ولدلانأةرور ضوه سبلة ئراقا لفل لولدم ىلا هتاذي اقل اىنءلا أ (وهنذاهلوق) هاتي اونا ااا ناك ذا بصتلا 5

 ةفاضالاب لعل ةفصو هورها طظااناكو هدارفأ نءاهنار ادتعا الدب ؛ وسنمةفصقأ( لءالدفصوح هلوق) ربخدءبريخ (خلا مالكا ة فصالرق)

 ئراقب مادام لك نأ هداةّدعا ب حاولا نأ لصاحلاوهلوقىأ (اذهر لق 3 اوق) ءرخ [ىلائراقب مئاقا انأ ل د1 ا اسنوكتو 1

 ءورقملام طوق هيفا. ثداحن ا أرقلا ىراش ماقام لكاذا او نأ ى» مدقة:-كالاعورفملاتأ نمو و35 قام ىأزلا 010 قاب ثداح نآرقلا

 59 هماعم طوةم هناكمل ةأعاذملا ىف هل لذ دمالن اك ناوةث داحةءار ةلامطوق» قأو دقن باالات ٍ

 عطءالودتسداو ىل ىت هنا دب مقل ىنءملا ىلع لدن نأ ا ساغو نآرقاا افا ىلا مرو هه_ىفنىف ثدحي
 مالك ١ هفصئراقلا ل ءفل لول دموهذا اهرب اةئاودود ولا ت>اولا تاذلا نءدك اكقنامد هدو ايثودحم

 اوعقأ قىراعد : اقل انأ ل دادي مالك 4 ملكت ءلاىفاعملا كلَ لعل هفصوهئراقلا سفنب مث ما اًعلاوىمفتلا 1

 را اتا هوةعأر هلام 0 هل مقام ,اذدو لية كلذ بلاط ىلاءز هنأب هلال. امتمأقا ب 1ط سداةالمصلا ا

 ْق يوما عانماالا_عوشسل فحأ ءأا ق نوم كالا ةنساالانءورقااو ىرخأ ام هرحو ا يودع راق 1

 اذ ماودي رب مهتايدرو هءاقىف عدوم ظوفحملا نال ناسنالا سةؤمدقلا ينعم ما هن اضن ةالمدقر و دصأ ||
 الو ب1ةىفالاحر وك ذلاءو رقما سدا هرةعاولاقذا فاول اسست م نأ ىلءلددا - مه رمصتأهر داط ظفألا |[

 طظافلالا نءموهفملاعوم-ملاو طلخا نم موهفملاتوح ؟-ااوةءارقل اب مولعملاءو رقم اباودار او ىىمص”الونانل |

 ىل-ةندقو ىلا ءذ هنأ ذب ءاقلامدقل ا ىتءملاو ةذا|هيقاعت ماله هأأو «ههف سؤنوه ساقااىف لاف ةءوعنملا ا

 ةدارا عم ولو دعم وأ تاقوأ ناسا ىف ىلاهت همالك لول لولا قالطا نماوع ذم ما ةنسسلا لهآ ضع
 لي ةيفنحلاهبدرفذي 1 ناعالا واخ مدعلوقلان ةرمأم م مدل | ىسفن ااةدارا لا مدولا ق٠ سالو ظذألا

 ذئيستاعالا ناودو رمامري غن ههج و نكمل هيلا لامو تر دملا لدأ ن ا ىركشالاهلأت ْ

 سدأو 4: ةناد_>وبزا خالمدقلا ملاك كزالا ىف ةءدس اوه هناعاق نع ءىااب ىل لاء هذ_صوه_ ءاعلدأم 5

 نهناف ةزدعملارا عظام هل_سرل هد د هت فالد 2ثداح هنمودب نأىلاعتاقولءالو اندم اذ ههقي لمت ١

 نا هنال هد رقما ىف الخال هنأ لء كاذب و ةيدي رئاسملا د: ةعدقةر عاش الاد: ءةثداح ىهو لاقفالاتاَدِض

 ةئااثلا اءطققولةرغوهفن مؤملاب ىلا عت هذصوه يلع لداموأ اهاطق قول عوف هبفاكذلا نامل رأ

 لاقو نورخ [هزاحأواة- ن هان لاق. اعاو هّياءاشنا نممانأ هاد أو ةفيذدونأم مم ةعابج عزم

 نيماكت ا نموةلد ان اوةيكماملاوةيعفاشااو مهةعب نمو نيهداَمأ ارنا معلا نمفاسلارثك أ مهو كسا[
 كوةد النب ماك. دانس ات أرثك أن نءملسهحرش ىو ىسّمناىروخأ انارف ةس لوقوهر ةمااك- ل هدرا

 ص نرى حوهو ريضأاهريغو ىزوالان ءو ىلإ -ءث هني اءاش تأ <. | ذد لد ه-ءلعارصتقمن ممانأ ْ

 كم اء.:21|ىفرفاكءااو ةعاسكنان لهجاتوأ كا ةللاما هنن اءا.ش ناناق- نهولا + ىفمزاح هنأ نا ارطذقاطأن هذاأ[

 اهل ناعالاتو.ثىاك اثهللاءا شن انىأد نميف فال لنا سداواص>ا» هأ ملاك هللاءاشتاب ||

 هنأهزاوحه-_->وو هل مول_ءمرج عه لع توملا ىلع هءاةينارب_غالاح هبعزاحوه نهيقوه لذ رفاكهنال '

 ءاشينأ الا ادغكل ذ لءافىفائشان اوقتالو مىلاعت هلوقلاعا ما كرب !االا «_بقعات ةتسالاب د_ىَتلا سدا ا

 عمدا ءاشنا مارا ددعسما ناذددل فه .فهبح رص دقو لوصحلا يطق ىف ىتدءأ. ةةسالا بلط مد هناف هللا ||

 هطد رد -حوو هتكشه ىلا اهلكر وهالا فرمص قد دامعلابب ,دأتو ع .اعت قد فل |ىاطق ىلا«تهرب نأ ٍ

 فاك 53 اهبوجولهلوق) لّمأت
 (ي”ىرخأ ا متمرحوة الملا

 هلوق) ةتايثرلا لاحىف

 ةافاذ الع :(حلاهئاضتقال

 ناعائ أ(هناعاف هلوق)

 ىهتءدصتوهىلاعتهللا

 همالكت :ىءاسءلاخلالزالا

 ىفماالاو قدد_صت هلص
 هللاناىأهن وقءهزأ. خال

 هتيزا دون هل سرب أ ىلا هت

 الا يك هقدصو

 هلو-5 ) مد غلا ملاك

 (خلا ةءامج عنم هث ءااشاا

 قيخريبشأاا خم :شااةرامع

 لاةءنأةرعاشالاد: ءرول

 1 امناء ا نمؤمانأ

 كومان يةودو ل "لل
 م-هقفاو ف لءقّة_ملاىف

 رو الوكاذىلءيفاثاا

 ارظنه.ىديرت ا ادوءكالذ

 كالامانماما مهةذاوولاال

 د_جأو هقب :>ونأ مامالاو

 مزمل همف 2 ناءالانال

 لاقو قرلعتل اع“ .مزحالو

 عابتأ ن م سود.« نبا
 ىرلعتلا تزعم داكلاب
 ىلا زجلا نمهتست ىف

 لاقدقو سف: | |هركزن هيف

 دقو ك.ةنأاوكزتالثىل عل

 لوة.نأ بحول © هرعبأت ضد وكلاااذو نطفاب ينرءاش نا هلام 95 نه عنعن هؤمىلا لاق ن . لاقفةداي زعم انذويش ضءد كل ذمظن

 «دارب هيذاعت !!مدعك هنت :هازهناعافكشاا«ه.دار أاذااعاج اهعزماو فرءافاذهز ر-ىفاشااو * ىفأ :>ال كالاسمام لثمو هينئاناذه

 ةددوملاءا ملا ,وماللادبد تون اكل ذر( ةنالك- طاوةلوق) الفتعاذ. نك ةاكريت# الواكش درب ثي-فلااف دابعلاق ااخ وَ ءلرعق
 ريغهيلعتوملا ىلعهءاق, نأريغهلوق) أد لءان ن ملاح (لا ناعالا تو. ىاكش هلوق) ماك-:هنامر تول نشا دست ىلا ىفف
 ةدشال ل. أم هسفن ف قددصتلاا ن كءارفكلا نءهبجرخ ىذلا قيدّضَلاةةية-وهدعال لصاحلا نأ ىلانيةةلا ضءي بهذو ( هل مولع

 اًءامرك فزدوةرفغ هو وهب ردن ءتاح ردم اة- نون مواامهْع اوأ كاعت هلوقب هم ظاراثملا ناالماكلا قددصتا !لوس>و ف ءْضااو

 (كي.رهااباقرفوهلو ة)لوصحلا ىطق ىف ىأ هي ةءانثةسالابىا (هنحرصدقر هلوق) ىفازاةةتالدئاتملا حرش ومنا ىلا هت هلل أ ةٌمدْشم قوه 1



(ملا صخالا نيقيل!ثال هلوق ) ص ذل وة داب لاب ىأ (امهب نيلثا ةلانأب هلوذ)
 ش 5 (ناشكناروهظفلا هأوق) كوأ باب نم قد دم: :لاذىأ 

 : 'تايآلاف ىأ(ةلدالا ىف هتدابز واولاق هلوق) نكمل ىف هن« ق٠ أ ب حاولا ىف هناثدود واق 18 اي ىأرخأتوأ مدغتوأت اء 7-5 !اىل-أىف

 ةدانز لذ ء :لادلاراثآلاو

 ىأ (وهذا هلوق) ناسكالا

 خلا ضرع نا.عالا

 دئاقعلا حرش نافع

 قار فَلا دهسالةدقنلا
 ماوالاو تالا نا ليقو
 فهيلع دايز زاءالا ىلع

 در زب هنأ هل داحو ةعاس لك

 هنأ امل نامزالا ةدانزي
 دددالا قيال ضرع

 نألر 5 ه-ءقولاثمالا

 مادعنا دع لثاالو صح
 هداي ْرلا نهنوكيالئذاا

 مسملا داوسف اك ْئُدَف
 دارأن اف هلوق) توي 0

 ةدانزىأ (ادهنولوالا

 لا هنارثوباةلاىفهةارما
 (نيءاامالااذ_مهلوق)
 رمالا اذ-متواغتااىأ

 (هيوري_ءالر هلوق) نيعملا

 هلوق) نالها اذ-_مىأ

 ةفالانيب وىأ (ةغللاو
 ىلاءزهللا او روطالافهلوق)

 ةنذأ لعأ

 ناوهأوق)دةءم(حل دب
 (حلاهقا 2 ةدايز تناك

 ع نافهلو-ة ل

 هلود) حلا ان ه نولوالا

 ءامحاب ىأ (ه 'ىحالاب عطاق

 هلوق) قوس ا
 الاهلاالبىأ (اهسماكتملاف

 ماك: هيءزاج ىلقولخمب
 وهو قولذع سدلا ع
 حبالا ضب قوةيئادحولا

 ىددصتلا س

 )اتم

 ١ هدي اوبك ارهاوط كلذ ىلع م-_ياجو قددصتاادرح هنابنوقرت_عماه هب نيا اةلانايدر وهلا# 4 رس عه

 قدد دمت !!لومقن هالةء عزامالواولاةهريغو ىراخملا» رك دام كلذري_ءواناعااودا دز !اناعاممت دازو

 اولا نوككت ايهم فرلا ىف_-|نيدام ىلا ىرئالأة وا | توافد «قدد قتلا نءصالا نية !انالامط

 انقيد_فتنأ: عطقي د_> او لكفانم:ًأواثد احملاعا|توكمك ة.عطقلاتايراظنلا ىفخأو نيالا ف_هذ
 ْن )وتب امف نوعناسملاومال بأاو ةالصلا ملغ ءأيد دثالا ىقددصتك سدأ هقددل ةسةنانورك ىفأ ىددصةكسدا

 ىانو' : سدأ د اسس |! نيقيلاتوأفتو هنع4- زاهر [كود ف دضت )|تازإ هم .سنأ انالا امه عال

 بلةنا ىف هقارشاةدابز ىهةلدالا ف هتدانزواولاةرخأترأ مد-ةتوأ فا كت ارو_هظىف لب ف هضوة دش
 عمن و فدو نر معسال انهو اوفو نينامز قسسال ضر غو هذاه- ص م“ ىلاوت ,هروض> ماودك هنار و

 قني:هؤملارباك أمهكراشيومال_بلاو ةال_ملام_ماعءايننالاب هلاك ص *ءاذ_هولاكتلاو لال ادوهش
 قةوق:دانز مزمل ازوظ رار سالانأ كلذ هيضقو م _هريغأ تدع «تالناعالان هدادعأوم 0 تر هم عول

 توم ىلع ن نيد : رفلاقافتال ىءملاف نالخالل هوقو داي زيم و قراذح نولرالادارأ نان كلذكمرس هلو هناذ

 ىددصتلاة رهام ىف لءادود له ىنءملا اذهزناىفذ ريح الدنا ءاو نيد ارمالا اذمناءالا فتوافتلا

 وةةحملاق ىلاسعت هنلاه_حر ف خ_سملالاق تواذّدلا سف: ىنافال- سدا هنال هيدرب_ءالوا_مءجج رار ْأ

 انهض .قنولاسعالا ىو هنا ارمةدايزبامهلبقيكرشلا تاعالاواهولق 2 قيدمتلا سفن نيماك:ا || ند ءادكأ

 هللاورهظالاثان_كارداظذ اك ناووهوهغالاودداب زلاب تءاح ىتااصوم:اأ ردا اوطظ نب كا

 نمهىوقأنيةدد- ماازاعا ناراكسنا ن نعالذاةلدالارهاظتو رظنا| هرثكد .ديزب ىب دفا | سل تارك

 2 فا م_هالابب اك نيثال* نكرر ذأ كلن تاع ادا الاف نءوة- ذاوملاو 0

 ارشاة دايز تناك تاو اضخلم ىحممنا ىلع ءاكمو لدريدناءاىلءهناع نا لود نم منمامهتفت ىلع

 ردا مد-ءومطقلا نرد ىةدقرالنا.ءالانار رقت لاقيال تبان فالدلات هتوقةداي ز زرع
 كلذ ىل-.ةنانء.طالا مدك ءىضتَمد ىلق نّمطم مانكللومالسلاوذ ال-صا | لضفأ هيلءوانيد' ىلع مهاربا

 ءايحالاب عطاقهنامالسلا دمع نب زءااهلافاما م د-أ روما هوه لبهرهاطدارملاسدل لوقنانال عطقالف

 ىناتسب لعن وهف هتوش مزاحرهىذلابيهلارمالا | فهذي هك هد- هاند لاق اتش | 4: ككهليل دنع

 كلذ بلطذهندهاشناالا نةماعت الو نكستالا مناف هند ا ه-ةءزاند ةهرمض ناو ةرمضخل| هد ع

 راان عل ىومدماا للاب أط هناوأ اب و ور بولطاا ةيفيكلكلتةيررفاة- عزان 1 نءهءلقنوكس

 | ريغمهخم نورخ [كاقو هيق حيرت ةفيتحىفأ ماكو قولان اعالا هي .ةنملا نم عجاف ةيناث ١١ ىلالد:ءالا

 لاقن هأورفكف ممم عج غلاب وفل اءدو هنا هلل هقول ع اهلا هلاك اءفأ نأ ىلع نأ ةَذَد ماهو قول

 اهيماك_ةملاف هللا الا هلاال هنال_ءاف لاقى هدو هناصس هنال ىلاهتو هناس همالك اس نم هرلع مْزلب اما هقاذ

 ل_هجاذهنابدروةةرةىلاعتو هناك همالاكساةراقري سن ةدآ ئراقنأاكق ولع سد اع همالاكب عطاق
 هلل قول_2و دو درعلا ل_هفام ممم لكوناسألاب رارقالا عمو نانملاب قدد- متل اانافوناءالاذا ةامغو

 ماكتم لك لب ركاذ لكنا م جمزل اننأو د_صتلاالاان [رفورقاانوكمالءاهقفلا لاق لة :اضدأوىلا عت

 اضدأو باوذهلوةءالا 6 كاذر كات ام نه قول + س ءاامهنماق دق نآر مآ نمءازحأ همالك ىؤاو

 ئىراقد ماقام لكن اه داةةعاب>اولا نا لداء اوه قد دصتاانرار أل ةعا ارق هيدصت:لنيتداهشأاب ظفلتملا

 وهو ىراءّتءارخأ ظفاتلاذار هاظذ 3 أرقءال همهن مدل ظوفلااو ظفلتل درع هءاقر ا هنالك داحْن آه

 اقأو وفريذتلاو مهفلا كلقرم هات ناوهمدق لك .فمدعلاهقمس ظوفلم او هنريتءداع قو ءسه هنال ث داح

 . : نأهنا اودوزملا قولخع سدلام هنماتدقىنآلا حراشلالوةد زو أورهظأ ىهوزلا قول سداامهمااكب مئاق ثدحع

 لوهفمءازحأ فاو لعاف همالك نا ىن ال (خلانآر ةلان مءازحأ هملاك قؤاو ماكته لكل ب هلو3) لمأتاهسفنال هينا دولا لادهن ملكت م

 6 ذا يزل رارقا هبهدصقلدىأ(خلا ىددستا اب رارقا ل هلوق) ناربخ لا هيماق دة هلوقو ماك. ةمةفص ةل حلاو



 نير +. ١ + اكرع 2 يي نا يد ننقل

 نا تال 0 9 0 1 0 درا نيم ع

 اوطعتنأو ناض هر مام صوتك نلاءاَتب اوتالصاماقاوتالو راد نو هللاالاهلاال راةداهشل ار ءادلو سد و قالا ءدحو هللاب نامعالاام

 قباوحمتأو ىبالاهلا اد.عودأ لاق ةسهترك ذ دعم دب رابمهرمأ هلوق لك شاساو ىبالط.ةلالاد ها جلا مب رأن ع مهاهنو سلا م ءملا ند

 حراش ١١ لوقر واف هذ هه منا سلا ءاطعابو ع.» رابمهرمأ ىأ مد رأىلعفوطءهزللااو اهعءدو هلوق نأ ع نم حالصلانبادر 5 تاه هللا

 سم هز سو هد>وناسءالابالا 0 مهرحأت ل طضاىوعد نم «ىلوأ اذهوموذعب نعلق ثاهمف

 يت

 ىدلا لد ربد ُتد د> ىف مالسالا هرم قاع ناءالا هيقرسةقمم لا نءاس#+او دوت نآوهاكزلا ءاذ و هاللا

 اهونيءزال:أا هوب ه«ودهفم قا هدهاهئار اهتءاباعرشلاعالا ىلءمالسالاو ناعالا قالطا ام مودم قس اف هءف فزت

 كات اطالا م انه حارمشا ا هءلاطأ ام كل: عهنع_ةدئمأ لمأتلا ىق-كلذ لم أئذدايق :الاو قددصتلا||

 ا ريدر ل1 هتضراسهمو رسدقإ | دمع دؤو تن د ح ىف با ارطخضالا ىو عده: مو

 تن ,دح فاكمالسالاىلءنامعالا قاطرف ع سوت. دقلاةهترك ذ ذاق داود متت وع وا دكا ءداهما|

 ىذالا ةطاماا هاندأ ةبعش نوعي بو عنب نآسءالاعص دقو رواق هوهدابل اع«: عنوك,هنال سعاادمءدذو

 عبر أن مهرمأ هنا يسن ههْند ةمبا ارطضاىو هد زهىلوأ !اذدوهللالا هلاالنأ ةداهثادالعأو قد رطاا نع

 د_:«نيدلاثاهنموتاعالاو مالسالا ىع*“ ىل ءمالسالا قطن و سم هرمسؤو هد>و ناعالابالا مهرخأب مو

 هللاالاهل الن أدهش: نالاق مالسالاامهامنب اريتو ناسعالا لاق لضفأ مال الا ىأدجأربخو مالسالا هلل
 اك اضرأ كل ذك نامعالا قاطأ دقوا. هرموهومل-ادرشو هرم تاهاكرادقالاب نءؤتو هللا وسر ىفأ ده هنو

 حازت هيو عفو زوجت ثالثلاتاقالطالاءذدوناكرالابل عوا لاي رارقاو وبلا, داقتعا ناءالاىور

 4 ةحلاهللاب ن نمل : نأ هلو ةدابا ايل نأ هءاولاطأ ام ىنعأ هذهو لامعت -الاءلذ نعئئانا| لاكشالان هريثك

 ناممالا لاق هءاكفةصوصخرو.ماب قد دمتاع :رشو قد تلا قاطمةغل تاعالا نار هودر مه سفن دلا فيرعت

 هيقف :شوريغ هغاا هامسم نا هنهوهصاخت ار ومالا كلَتن قد د_صتلا ىهوهدان ز وةغل قدد_صتا اوه اعرش

 ءامسالا نم دافتس هنا ىلعم _يقافتال هت لثاطالا:هن المان ا ىلءخارلاو دوم ءرشاا قئاقملاتامثا

 ىلع تافص هاش والوأاهرشاءوضوم ا عريصل -هةدانزلا كلتنوك اماوعضولا ل - أ ىلءةداي زةيعرُشلا

 فرص: الوالاجارلا ناك تاو بد رقهيفرحالافاهماك-أوا عطورش ىف فرصت اغا عراش او ىوخالااهعضو

 ىلءاعرصت ع راشا |نك-ا قيدصتودارةن | لكةغل نامءدام تالت اسعالاو مال ءالاكصيصخأاب اهيفعراشلا
 مهفرعاهصخ مم ضرالا هد و ىلع بدام املك !هعلهبادلا برعل الح ريظنوهف صوص بد هتودايقنا

 ءانتءالاد-أ لك ىلع نيعتفادجةميظءقافنلاو رفكملاومالسالاو ناعالا ل ةاسم نأ لعاوعرالا تاوذب

 هذه ىف عقو فالتخالوأ هتيم ىف نالتخخالاوةواقش ااودداعسل ااهم قل ىلا عزو هناعسهلن | تال أية هد

 هرب ءكملا بكس 20 3 قو ةلزع لاف الش ثدح غني دحوملاةاصما نم رفكملا جزاوخناوةب انا |نيرهمالا

 ناءالابقلعتت لد ا..ءانهونامعالا ل ماك ى الا نا موو ةئرلا الترا ىف لضرفاك الو نمل !

 هر ةذاوه ءاتأو ةفينحولأ ا هركنأ صقنلاوةدايزلا هلومق كوالا عمدرأ ىدوامةرعم ىلا «ادللا نس و

 روهجامجثأو نيماكت مارثك |هءلعرىلاعت هللا ه حرف :_.فلالاقنو رخآو ني هرملاماماةرعاشالا نم

 هعاطلانا ىلع ىت.م نالدلتاو هريغو ىزاراارخ فاك ات نيث دىلاو فاس ||! بهذ هودو فنضا | لاقةزعانمالا

 الو ة_عاطمضب ريغتنال اذهوتاعذالا عممزاحلا قدد_صتالمسا هتالالفالاو امهلبقهمووفم ف تذ_خأنا

 هرسقو ىف ريء_ضااف ها

 هلوق) فرءاكناءالال

 هلل الص ىنلاىأ (رسفف
 اعناسءالا هيف ملسوهيلع

 هيهقل وو هيلع كلي زن | ىلصرم مو

 ىأ (هنال هلوق) مالسالا ه

 ىئأه_:ءنوك مال_.الا

 ىأوهوامل اغناسعالا ن ع

 رهظمىأ را مءالمال |

 ىأ(اذهو هلوق) نامعالا

 ىلءناعالاقالطا ىوعد

 ثددح ىف زو مالسالا
 قرأ سقاا د_هعدفو
 تارط_ضاىو_عدنم

 خلا ة-هحنم هلوقو هنتم

 هلوق) بارطضالا امن

 ناعالا ىتاطأ دلو

 0 ىلع ىأ (كاذك

 يك هلوقناءالاومالسالا
 فاسا| ضعب نع ىور

 هذ_هو هلوق) ه_هدقاك

 ىأ (ثالثلا تاقالطالا

 مالسسالا ىلع ناسءالا

 ىلءمال_ءالا قال- 0

 تاءالاوءال_..الا ىب د

 كلذك نامعالا قالطاو

 تامثا هب رقف اءق)
 11017 1000209510 11 ا اح: ل 5 0072577: 1152126 2-2 71 713-5-1530535 175-5 5م 4 7 513174 7 كف +

 الوأهتباثىهلهةيعرشلاق اتلاف ىأ (انهنالدنانأ ىلءهلوق) ةيعرشا|ىئاقحلال عاهيفذخسنااضءءىفو (ةيعرمشل قئاقمحلا
 باو>نوكما بسن رقه.فممالافرهاظا|ناك (بت رقهرفرمالاو هلوق) ةدابز وةغللا دل عرمشلا ىفةل همة دملا ظفلالا ىأ ( ىهاستاو هلوق)

 قانا .هدامهماله صام خسفأ| ض»ب :فتنأرم صوص طاةسارهاظاا ناك (صوسه# قد د متو دابق الك هع نامءدامهنالهلوق) امأ

 ىكءب.سفطع (خلاةرب. كلا تك ةترمهنا مط :وةو هلوذ) ىسهمن | صو. ىد ىدتوداقن | ىلءاسهرمصق ع راشا|ن 8 اقددصتودايعنا لك

 نأ ىلع ىنم«نالدناو هلوق) ةءاطب الر داك تاك ةرصعم هريضتالن هاانأاو عز (نامعالال ماك قسافلان امه وو هلوق) بديه

 صّمْمأ اوهدان نال ءةىأ (امولبق«موهفمفتذخأ نا ةعاطلا



 ممم خفي ةطسنأ ثوك ىلفعاذب حد ملك (مهن مدو هلوق) فاس اادْمأىأ(هوفرءنملامهلرق) راثنب ىتسدرمأاورخأ ىأ (اًو- رأالو لوة)

 حفلا دوعر ةنم سامع نءاةءارقىفاك مخفتللن هىفماهذةسالافاهر كود خالاو موذل|ثءدنهذوهةغم ىأ مه نهفاس ||ىءملاو نم

 ظ ىلا !اوفاسال لوالاريمذلاه 4 رلعالضةممغمذوكم ءاهوحنوأ رثك أةظفلر دمي يسنلا ض٠. اكيملا نك عصولو هرادعل اف فذحالف ملا | ا

 ازذش لاق ىدركداى هز ريلاد#©دم_لا دا تا.ئالان متوكل تاكشالن طفد3 فل [ ناري عضل لال اةعص ىلعو تاو نمو القا

 نء«ىريهضل اوهعم نمو ىفالذاملأ هد ةريمضلا مهو هلوق هنرامع صنواذ هريغباوحان مثلو هيلعرأ» غالرداظودو ماةاأموذىفلام>| | لهو

 او ,طا هلو ةاةل عام وذ هلوقو لزم ادعاو ةىلع هنأ: دأنع مهنمةلغغالا كا ذاولاةامىاسا ا همأن ههعم نمر ىل الؤأ + | نأ ىنهد فلس هاله د

 ىنءماحالذ سئاابىأ(موهفماامزالتمهلوق) شع ها ليلدىاالءادل-وزءهللانع 31 امهثهي .لءاوقمطأام ناك هنا ىف 0

 مال. :ءالا اوهىذلا مالسالا

 لففتالفرماك اد ءةنالاو

 ىلع (نافدارتهوأ هلوق)

 فالدودو مهضمد هلاذام
 اه مم 0 رهاطالا

 منا ]ق اقدصن اقدار

 ناءالانوهلوق) ّمأَتَف

 لاعالاىأ(اهع اءىاطد

 امىقاعتب هنأراءتعاب اعرش

 ىاأاك عستوز و وهف
 ىأ(ثيدحلا ىف ام هلوق)
 ض..ىفئثيدحلااذهى

 مقرلاب( لادا هلوق) خسنلا
 ناءالأن نم مهعمنأ ىلع

 نال مهلاعأ هب - ةئام

 هللا ومرت ناو ةاؤعمه

 ل :ااح ىلءهلوسرو

 صتئيال اياع متن تلا ىأ
 ىلع لديقأ.ش ااعأنم

 لاعالاباوأ اذا مسهنا

 دوس ولت لبق ةيعرشلا
 ندم مهعماموهراهط -

 اف.هّضصناك ناو ناعءالا

 ىأ( هب حرصنا مو هلوذ)

 (امفناكنمان  رخافىلا.3هلوةكهلوذ ) ىلا ىأ ( هيفو هلوق) هصقان نءتاسكالا ىنزاوح

 ماق اوهللالوسراد#نأوهتلاالا هلاالن أةداه_تلاقالاولاق ناسع الامنوردت له سدةا أاد_ءءافو ثن د

 عوقو مدع مز |د- هو ف ىف لةءلاور ظني ىت> هرمأ ا رأالو هةندمةلءملد نعهولأ سالو رظن د در, ' مهم

 نالخوداقااناعاةككىلءلادىأ اللد هيلعاوةمطأامناكف ذئيح هتلاصسالو ممل دال
 ةئاءاضةنادءبهلوقلا اوث وثد_>أوةلزتعملاهعدتاامهيقا اوء.تهياوقلوأ ىف ىلاءملا أو ىنارغسالا اوىفالقاملا

 لح وزع هللا ن نعامهفمهنم مهوهوفرعلامناعالا ةدصل طرتشد نأ ناي داو ليقلاملان هوفانلا
 اههتدوذوماكت اا اهر رحىتلا نيهاربل|اهأو هدد رطوهتذسل اعامتاو هتعد رمشلا خلمتو هللا وسر نعاذخأو
 قهري_غو كازغلاراتخا م نموثوملاصاا ىنل سلام مئشىف ضخ لو نو رخأت !ااهثدحأ ا ئافنويلدملا

 مهم هش ن زك هوما اوؤاحن كلذ موماعم رح ىأا,منثوضوكالم- ممااموموفامييفةيلهأالنذلاعا اوعلا

 نءاهدحا كقنيالف مووخملامزالتم مالسالاو تاسعا نار يطالاز ارم هردنت 8 مومول3َ نماطاو ز رعد

 ىلا لدأن ع رماكمسكءالو مالاريغن من اءااعرشد .> وبالف ن اف دارتهوأ ناموهفملافلتا ناورخآلا

 اعمشا ماع ىقاط:ناعالاناو ايرشو هادا ةزالا ىلع قاطد اك اعرش كلاعالا ىلع قاطن مال_ءالاناو

 تارعالات تلاقىلاء: هلوقو ث دما اذه ف اكامهرباغت ىلع لديامدرو ثرفس كا ذر ةةاذا اهب اعتب هنارا هدعاب

 لد نيقفانهاونوك. موتا هرب غو ساءع نا هل افك نب , ريسفتلا صاقامهموهفم لصأر ايت ءابو فدل اذمآ

 هبل _هقيام ناسعالا نه م-هعمنأ ىلع لادلاةنآلا هلو سر وهلا اوعيطتناوه_ياعلدب وافي هذ مهما عا ناك
 ىنزب 000 كيس فو او ءناسمالا قنز و هنادنآلا نه ؤي ذئنيحو مهاعأ

 ه-+ اعىاطدالوهلدأن مناءالا مسا هنع قاب الا“ !اواذ_هاهد>أ ةنىلا ل دال نالوق هءفو نء مو هو

 ءافتناب ىفتننالهنال مالسالا مس !فال+اذهوناعالا صقانن هئهلاقيفدمع لب هناعا لاكهماومال نو هو

 ةرداءمر ةكاا تاء اهذهرداش هب غن تأقرغا|ناكو نيتداهش || ادعاماهعمجع ةئابالو ل |. هناكرأ نمنكر

 ند موا نما تاك مان حاف ىلاعت هلوقك هدام ىلع لديامدر و ثيحونا.الا ىف فالك ةرها: ظ

 اذان نيكس اأو رمتفلانا زوىلءام- متانوريث 5 لاقا انهن ءوامهفدارتوأ نيموهفملا عزالترامتعابو عذدنآلا

 فاك ارباغتا هد نرقناو هدأ ارفنابرخآلا هيلع لدام ىلعهدار ةنايدورخآلاه-. ةلدا.ْمد-»أدرفأ

 هناةلعت مىلعهةالطارامت انوهذلا اعالاب ,نامعالا انرمسف ثدحو باقأ !ىفنا.ءالاو ةمئالعمالسالا د أرب

 تاعا عمت 2 هللا ناك اموه:مو هصوصةرومأب قددصت هنأر ماس هةمودالصلا اذ ههندأ ارااناىلءاوعفتا

 ةهالسصأا

 ني-:موملانمامقناكنمج رن أ اندراف ءأ هتلاوهنآلا ندم نأ د. أَدلا ه» ونيطسملا ن ماتثدد , ريغا مذا دحر اق نينمؤملا ن هةيرقلاىأ

 رومقلا ةموظنم حرش ىف لكس هأ نينموالانمنيإسملاءا ةةةسا عصا دحاو مالسالاو نامعالأ ةقر ةنأ الولف نيالا ن متدد , لحأالا

 نمهلك مثالي اواييفرافكسأاو تويملا ةرثكمل كل ذك انلةامغاو ني تملا ن هت لهأالا نينمومملان مادحأ طولةير قى دن ل ىأىلا» ىلا ةرامعو

 نيتيثيهلان مىأ (انهنءوهلوق) ما اهأا ضعءدالا كرنآ رذءاطعلاتجرخأ كلو ةكدا الا ىلع فقوتب ا ةسالا ناب هءاع ضرع ءاو

 ىلع اءالا قالطا نمىأ 0 :مر هلوق) ا هداقا ىلءلددامدر و ثرحو هلوقوزملا ا هرب ات ىلع ل ددامدر وسن ةلوقىنعأنيتر دك دما

 لدهلوق)هدرط,نأونأ ىفوالة: هرال يصخلا ف ل>ناوهةصاللناىف لاق« ذا ضعي ىفاكن أ ىلءىأ(تأاوةف:اهلوق) لاعالا

 ديعدفون ألات سامع نباىلا دن. ىرادملا يدك ىفاناضمر ماي 5- هع او راصت+!هرق (حلاشاالا هلاالذإ هداه هس 35 نا.ءالاامزو ردد

 اح لا راراتدرلا نمو أعلان لأ يدع يلعشا قموتلا اونا 1 سقلا



 رشح ىو هلوق) لٌّمأءافلا لوةلا ىذك ىأ فاض «ى د ىلءنيدلات اي دو رمض نم ذاك ام اان لاش هنأ هاش (حلالوةلاك هلوق)
 2 .هالكلاس كا ىف نيباك ايناحوراثءباوعداو هذ ةيعز مودم ةداعا عاذتم ا ىلعءاثي داس > الاريث>او ركن أم مناف ةةسالفل اك (دا حالا

 لل فاهم لد تارئرح ىهثدح نمىأ قر حه> وب تايئزجلالعبالهنا | اوعزم مناف ةفسالفااكىأ (تاع رد ابىلاعت هلع نو هلوق)

 صخاختو ىلا ء كا  ثاحو دئاععا | ىلع دهسا حرش هأ هدمر دوعوقولالءةرهت سد ءاااطدوامافوس+اذك ةعاسىؤ نان مدملا 57 اهئ 5.

 28 او ركن اوهمدقناولاقورلاعلاثو داو ركن أمونان ثالثراك.: نارك هفسالؤاا| نأ

 اوفاتخا ثلا لها نأ لكصافناو 0 :ارذع عون مهلفمد د ةعدم 3 ضر أءتا د د موا

 ري غهءادتاو ىنلمأ اكمهضمب هله ج و هزيع ىلعردأق مغ. املاك ميضعب هلءؤ درءلال ءفىلاعت عران ااداعا

 نءمهدنعر ةكءااوش ا عالاف سو لا لوقك كل رثال تاما اوهف هلعف ىل ءارداق ذمعلا اولعجو هلثم ل عرداق

 : ممعدمب اوقرخممنأ هفالترات ىلا ناك ناوكالذب مهريفك-ةبلوقاا ىوقن وهنا برلا ع نءالد_علا لدف

 هنمىقتشااملء لاك صولا | بوحو نأ لءاواذ هرفكملا منح وناسعالا مهقز ربنا ىلاعت هيل لاهم الا ىلعةمالا يدق: هعاسجاه زد
 قل لب لالا رن نأ هرق طرت ةدالرخآلا مو.ااول_سر و همتكو هتكشالمو هللاب ناسعالا
 : لةنودلقلا تاعاةحتاهتفلاةءاعو فاق نهىوتفلا ةءاو فلم اهل ءىذلاراست ملاذا كالذي مزاح داقتءا

 ْ لة هنأ ىلع ىريشةلا مساسقلاوبأاذاتسالا هلاقاكهيلعب ذك ىرعشالا ن سلا ىلأ خسيشلاةنسلا ماما نع « عذملا
 هدوحو ىلءحلاسعا ||. هدو- وبلال د: سالاباو ثم ماوعلا ملاك د انالىلا_عت للابن اءالا ىفا دأ ةمىرب نا

 ا ساسنلا لح ةلةدأشنن *عمه!ناوهذا د ءاعتاده ه سلودردقلاو ةدار الاول - ءلاوكن ه هناف هدىلاعت

 |١ نع مهالال-كلذيم زهق ىيماعو دامعل | قدك وهل ريثرب غن مئشلك ىقاسو مهةلش بر ىنا>ال نول
 او ل فج دقق هباو ريم ان عين وحيل نابمزج متاذات م َّنظالاذي سو أطدلنا : هناقناوناءالا بح

 هكرثب ىههدال هنا ليلعتلا اذ هةيضقو لصد دقوءزدلا هبل صوتلل لد هناذل دوه ةمرب غهنال لال ننالا

 4« نيبلمعتف - 9

 داس ال ارمد>او 1 ىللاعت هماع

 تاغوكلاذ 1ددو : 0 ل :هلدهشد وائمدح 1 ذكى || نب دلا ناكرأ

 ادءلاةةسالفل أرفك ثالث

 08 رتب كا 3 : لالا مدن لولاك هغا ع ”رفكب نب دل اتاي رورذ زن هناك امناىلءىا ةتالاد_ءبدئاق_ءلاا فا الا اريفكت

 ا لوق.اعهللاىلاعترامت الايات اذلا تو 20 هنأ تاءثاوتايث زملابىلا تدلع قاد داسحالا رش ارش نو

 ٍ و4 نمتاؤ_صأاىدام .هةلزيعملا ىف :6 كايرو رض نم سرلام ن الطاري دك اول ع ثو د حالاونوااظلا

 1 آك(تاذآاب بوه ٍْ نآرأ اناو ىلا م: هل دارعرم .غرشا انا مطوة كوا هو 4ورداقلاعمسطومت اهل ماه اعمدردةلاو للعلا

 : قول نآرةلا لاق نمرب_كنويىلاء«ت هلل اب له-ةدارالاموعو تفصل ىدام .هقئاتالم هرقكب ل-ءةا قول

 : 0 : ىدورضااري_غىفنيةلاغان ملل اى 3 .الهناءاهةفلاو نيماك- ةملاروهجه_ياعىذلا رات لاو رفاكويف

 اهراث آ لاحم ةءيبط وأ أ ىلع مهافتل دك الالات هلو ارد او رفكمردغهود ولا ضءب نه اعت هن لهملاو

 0 او 20 ْ تياثريدغر وكلا ارب_كناوملا هلا دغ د ومرداقملاعدزأ دق ىلا«: هناباوقرتعام_-مهاذم فال_:ا
 : 01 اسا ضرع نر عة م ل عام اراك ان ع نر ا والا هيف قول غلاب دار (اوأ

طمر 1 و ركن أةيردقلامهنيذلا ةلزتعملا نا سو لابد ردقلاه+ هش: هدوونب دلال هأ ىف الخالد اسءقام ع
 ى“ :ك 51 اه نءوي

 تاددصل اىدايمةلزتعملا :

 أد_.معجئدابملا (حلا |

 42 0 رمح

 كا هناك و هلوق)

 ةلع هنو هد مهنأف : مكملا

 2لتر

 هنمقتشاىذلاودأدءااو

 ملاعهنأ وعز ةلزتءملاف ملاع |
 ىإ هلةردةالر داقو هلعال

 ارهاظ لا :ىهر كلذ ريغ

 داوسالودوسأ اذا اقل
 صوصخا| تقطن دقوهل

 ةهيردل_-هو هماع توش

 ىلاعت هلوقك اهريغو
 هنلاملبكزنأ انغأ اوملعات |

 ةوةلاوذقاز رااودهللانا ١ هوهحو و هكر همرثأت ىلع عاج الا مهدد لقثن 5 هنود, تاذلابدوهةملالو صح نموت ام لالدت الا

 لا ذالإ 1 1 : ا : توش.اللالد:_-الان ع ئثاذ !!مْز لا فالذاددرغم قبو تاف ةبهش هلت ضرعولذا هنةقثال ل ةيص مزح نأ
 ل و م 0

 72 2-6 |١ دال رثك أ اوحذ ا ادا نا.ءانالطب م_عاز ىلع انضدأدربامو كلذ

 ا اذاكر :لو لسأ مهن «ريبكملاءمتوأ ف يسا|تحت ناكن او برءا !فال>اك م هءاو ءنامعا اولمقرم عاا
 + عسلو در ىلءال هنردزو تتسلل علل تاو رداد ور لل 1 1ك كسا هسا آت د اك 20[ 7

 ضع نمالا ىأ( كل ذك الاهلوق): دارالا وع قنوىأ (ةدارالاموعوهلوق) ها ارداتو ماع

 هماع دود-و ىلع ةيقدأا

 ثآرقلالات نه ظفلب تاعوضولافىزوجلانءاهدروأل 1 (تياثري-غروك ذااربملاوهلوق) ىر را ولا

 ىأف ا اا نعل و ًءانيهفقملانيع ةءاصابوحولىأ 0 .عقملاةءاصانو>ول هلوق) ع ءأ ” الالاف لالا اءرق اورذك د ةؤقولذم

 لامتباا كومعم(مهقزربنأ هل 3 اوةرخلوءفم(عاسجا هلوق) قسفب حاولا كلرثو ب>اولا اذهاوك 2000 اوناصأ ةنسا|ل_هأنا ٍْإ
 (ودذا لوو ) رفكملام مع دعو ناءالامي ٍةز رب نأ ىلا مز هللا لا ٌءسىلعةءالانءةهالاو مل 207 مرفكااوناعالات أ الولذا

 هالعأب : ىأ( لء+ هلة هلوق) ديلعَيا اىأ



 ىسيفةلوطوم اامامأو دو صقما هن ال طتفهدءاعديآلا ل كول وهعملان «٠ عونرشو هلو معمر رسا |نافراذأا ىلا ةءدسأل ارب * رسدأا لدم عأ

 لوز اهمفربو هلوق) لاغت شالا بابن ر«هئالروك م | هس فوذح لءفب( لكس صن ةلوق) ىلا ثا ذاكت لقاريهذلافذ> هل لايوا ضو ةماع

 ناريخةلهلاو ادتءالربلناعضوم ىنهانةا* نأ لمتحم هنال واللام عىفاص:نوكءالقر دة 1 قولة ءئىش لك انادعم .-هرب دقتذا ( ىبءلااذه

  سلورب2اوهردت,وْئداوأ لكلا صهةءافصو لم_غلاثوك لمت < ودوصةماوهو ردة هنوك ل احاذل قول ْئث لكانا ىنءملاو لاح دة و
 ١ ل_ه> ذئنيح نكءال هنالبصنلا الذ صن نكي لري غودو صقالال تح ناك الق قولذعربغ ةوكلرن بال وتدوم وهماهتأل لصقل
 . ريصةةلازدقلا( سنك اوز هلا ىتحهلوق) بارعالا نماط لحال ةريسغم هلل | لب هرفال ءاعرم غي الف هل قاف لمءدال فصولا نالاغصو لعغاأ
 وأئةىلءامهفط»ب وأى ت<نار ورا هو رومالاةؤرعمةد_ثو لقعلالاكو قذكلاو طاشناا ف اكل ا مذ سدكملاو هلهذ بغا

 سدكمااو معلا ىتحهلوةىرب وشلايشا|بةكو ىوانم ارك ذ ةاردقي تانئاكىأ فوذحرباناوءاد بالا ىلعوأ لك ىلعاةطعناعوفرم
 دايملا تانك !نأهرهاظنال ها لا ىضتق نمل ناياذه جر و ىلا ىنمع ىتدوأ يل ءافطعر ور وأ لك ىلءافطءعوفرم تسد ءرأم

 ا (جلاهيرعشالا دنعءاضّءلاو هلوق) ها اهي !!هياصب خامل س هكللاوةيغما هكر ردمدعىلاهء-اصد رخأةااز هلا ىتدمهقلاههللارب دم اهاك

 ظل 36 ا وو
ٍ 

 0 ا 0 ةبءاشناخ م
 0 امو 0 رد

 ىدلكرم هنو نكد لاش ملامو ناكهتلاءا سام لداقلال وق هك ىلع فاذتاو فاس || عامجالومللا» ءاشينأالا ىلءايث ل اداحالاردقلاو

 لازال ةةءيلع ىفأم ىلع ءام-شال اب هقلعَدملا هم ءازالاهتداراةيرعشالادنعءاضتلاو سكلاوزشلا ىت-ردق» العودارأ نيمو

 ىهام ىلءءاء_الابالو أ هلءءاضقلاو اهلا هفأ واهم اوذىف نيءمرب دّةو صو هةر دق ىلءاهابا هداعاردتلاو لالا 0 لاكدق 1
 17 512 دو

 الد عمم مءاشد نمسا دوال- ضقهقادن نهعءاشد نم م محرب هناو هلا قداطدام ىلعاهاناهدادعاردقل اوه 1 لزالاف قتل لا

 لءأود مهتم هقلخ عُتمطب .لعأ ناو نول مهو لمفب اعل _ساللدع هنمة.قز لكو ل_ضفهنمةمعن لك روما ناالاردةلاو

 هلع ىلع نوملطوالو مول مري غووق مين هاش عا وم نوطب قة ةدأ منذ ًاداوضرالا ن م أثناذا 7 ١ كذا طع قافو لع

 ظ قفاطدالام فياك-د ى هما اوهوامتممهعنم با. سأر دقت ملاعفالا نمءاشاموغيلكت هل نأو هلدع ىلءالو نك الامفهل 3)

 ىلعردقلاينامعالا تل ءاوهلا مذ[ ىف ل نعو هتافصؤف ف. 5 نءعدوكس ااه ءازعلا ضم. لاق نهو 1 7

 كلو لد نوزا ار رتوش نما شل العام دلع قف نس لات هئايناسمالا بهدا نيممق || ل 0
خ ىلات هنأ هومز انهن ةكوهط# ىف قم_سام ىلع ىركت دامعلا لاسعأ نأ م

 ا هدادعلاهذأ ىل

 8 ةرفكو مهتالغالا هركاللوالاوم_هاك هن رد ةااوركذت هقلااذ_هوذا.ءاورفكورشو ريغ نماهلك

فاش |!هراع صنام اورفك الاو يدقلالعلااو 2 مثيحأ فالدنا ل<ونو ريثك هراكنأ
 |هريغو دجأو 

 ةلجنمهناعالا ل_هدهنالردتا اراكنابةنرد-ةااريفكت ثيدحلان 5 تفدو لق (تقدصلاف)

 رب دقتو هلو ة)راد :مىآ

 ىلعري ف: ف طع (نيعم

 الو هلوق) صوص#رد5

 م

 را ا سس اسس اسملل 7 عامطب لعأ هنأو هلوق ىل#
 ناكرا رجلاب هل عىلعتوهطمالو خسذلا ضعد فو موامريغو ف م5 لءفا-5 هلوذ ىلءفطعوأ مهن ههقلخ

 عماوملاع_ج و ينازاة فلا دعسالا هرم ةوهيقسشأ | دئاَمءلا ف هطو سم هلةسملاد له (قاطرالام فرطكمشل ىك*لاودو هلوق) مدام ىلءاذأه 5

 ى.ا اكمرم ل مأ نيد صا |نيب عمهلاك هتاذللاهذتمه ن اكءاوساة لطم عندما, فداك ةاازاود مصل انا اهاصاحو ىل !لال>ال ه-رشو لوصالا

 : هللا فاكر اللا ام هل أوةا هعوقو مدع ىل ءرو يجلاف عنةمملاب في 5 |١ عوقوامأو نهال هنأ هلا غن ء”ناعاوناسنالا نمتاريطلاون هزأا نم

 هنوك- ادعسل!لاقاقافتا عقاو وزئاجهيفياك:لاناف ىداها|ةءاطو رفاكلا ناءاكهعوقو مد_هبهللا لع ىاءتل عنتمملاىفألاوءسوالا سفن

 فيكلاةءالف( هتافص ف ف.كنعتوكمااب<هلوق) هدأ ارهاظ نيفاك- أ عسو ىف هنوك- !لالخلا لاقوهسفنىلار ظالابفاك- !ارودتم

 نايعالا ىلا ىلاءز هللا قو. ىدلاريدناىف عقواس ا ماك !نالربدلا ار لامك وقف ريدلنا ىلعوراصتقاو( رثوهلوق) زل لا هتردق لفي هع
 هلضؤىهءغر وءاعدءضوههنالريدنا ص* لي ةوكتءادعأ معر ىلع ءا ءاوأهمتوتريدلا كد ىنءملاف ةرفكلا هنرلا [ىذلا, اوهو نم :هزلانم
 (ناءاوهلوق) نفش وهف ت ضراذاو هلوقو كلاس || ارش اوهلثمومتلذت بو جره جالا حرضيإا تي -نأ رع! ب ادآ نم اذهل: .ةو

 [ميقلالعلااورك متي هلوق)ا طاق جرو 1 نة تمول لداموأ اهط3 قول +3 هنفاكأ ا هيد آنا نامعالاتأ قاس
 ىهامىلعءار_مالابهةلءتاوفنو مدقلالعلا | اوتيثا ىأ مدقرلع ىلا, هل ن اكن اونو زادي امردا عل اهل فام هلع ىف ىق» 500 اوركنأىأ

 كلذ نع هللاىلاهتاهعوقو ل.قهءاغ



 اهتاوصأل.الاط,طأو باتقالاتوصططالا ىرطلا لاق (طثن ذأ اهو -وءاجسلا تطأ هلوق) ىهتن اهب لههلاو هداةتعا ىف لبر كدا ماعتف
 بب رق: مااكود انءاو طبطأ تمن كد لناوك الملا ةرثكب ناذداو ل_ةموهوتط أ ىت>اهاتثأدقةكسلالل ا نءامفامةرثكناىأ منسف ٠

 نيب قرغن الاكمارتدالا فم ممدحأ نيبقرفنالىأ( هءناعالاف اكممنهدنأ نيب قرفنالو هلوذ) ىترخريش ىسهتاهللا ةماظعرن رقت هءددرأ
 نييردملات<ايسراربالات !: داب نمو( خلا ديسال نانا نموداغاف هلوذ) ى ريسغت هدو ىلع فطع ( صتنو هلوق) هءناعالا ىف م ْمهدحأ

 نالءايدتالا نمل ضف أ مهنالال لوسرلا ىلا ناك اب ةكمتالا | لسرأ ىلاءتهتلا نال ىدو- ولاسترمال ارظن لسرلاو بتكلا ىلع هك_الاا مدقو

 هلوق) هتابسو مللكسلا فايس ن ممول ءهوهو ىتيضربش دريةتريغ نه ىندب (مويللاقبالو هلوق) بشرب ىستنامهن«لضنأ ءايدنالا تأ عمالا
 لالا لاق ةتامالاد_هدءاي-الاوه ثءمأ|تأ هعينص هرْضَق (رخآلارب-غنءزارت-اوأ هلوق) لا هدوجو قددصتلا ىأ (خلاهدود و ىأ

 باب لماءااداعأ( ردقااننمؤتوهلوق)ىرب وثزيمتيلرخألا ل. ةذضرالا نهثءيرمش>آلربقل

 4 | 1 تاملاك اءاب ىأ (هنتكو) مك اروأ داس مهيقوألا م دق عضوم نام طغنأاهغ قدوءاع هنأ اتطا

 عمل يرو راعزالا نيا نانا ل تانالا عورتا ديس 0 حاشمال تان اوى سر
 هنأ: مامتهاالاماو ديعلادءءلاما

 زوماب قذاحالا هاعنالذا
 هتلابناسعالا فالك نسدلا

 كرار كو هنا لد وأ حاولا ىفةث داح ظ اش اب هل بر ض هب ىلعازن |ىاعت هاب وتوصااو فرحلان عمزملا!هناذب مدقلا ىلزالا

 لادلا كب ره, رد_ةااو || هييغجعرمشزلا لاق ستيلا هض دوس ماكحأ ضعي ناب وقدصر ىتدةنعذتام كذاب و كلملانا |
 ىلءهرشعو مدآىلءةرمشعو سد ردا ىلءنوثالثو ثدث ىلع نو سخان م لزنأ بتك ةء رأوباتك هدام ىهو

 ليكتو م-مءاده قاما ىلا مول سرأ هنابىأ (هل-سرو) ناقرفااول_,كالاوروب نأاو ءار وتلاو مهاربا

 ئملك ىاخىلاءز هلوقا هن داراوهردقو«ٌداضةر تانثاكسلا ع.جناو ىلهلنا ا لءقرسنلاو رمان دق ىلا:

 ردقب ءانةلخْئدلك انانوامعتامو ك-ةلةهللاو

 ردممنآست دوو ةلههملا

 لادا تف نتلا تردق
 هزادتءتطحأاذاةؤنرع ||| هتاساو سأام نيفاك طل اون وهتااس رهنعاو غلق مهقد_صىلةةلادلاتارهملاب مه دبأو مهداعمو همام
 ام.هتطاحاورومألاىلاءّو ىوخلاكهولقان لح ناوه-ءا|تفتابالو هبلعدءءال كلذ فااعامءايدنالا صصةبتكىفو نو رع اسما ردت+ ىأ هيا | اهرك ذيسمصق ق عقواموباوصناوه راحل ىف ءاهددب ودؤرنلا ل يقرا اولا ةدلن هتوموصدم فاضالا ن ءضوع ه.ؤلأو ||| م-مذ ص ةنوةمكو لك نعمههزت ىلاسعت هلاو هيناسءالا ىفاكمومهدأ نيد فرغت الو موعيجح مارتا بح هنأو
 هريخ هلوقدنملدبأ م ع نموها ءافاهولءنر ومأ ىلع مم ةعاجةبت اممنهرمدآلن ايصعلاتايثا نهنآرقلاىنءاحام 1 دحاولاو
 لك ل ال ىو م-منأ ا ذمدق د ةوةيصعملا ىلع هريغة.تاممىلوالا نالخ ىلعهءتاهب نازءاش اسعد ديعبط!*ناد.ىاتأباب
 لديهناكلام نبالوقامأو نموهو( رخآلامو.ا او) ىلوالاب نيموصصعم منوكمزأ نيمو هءملااول ضف اذاق هل ادب ةكئالم ار ثا سن «لضفأ

 لهبقعداملالامويلاةيالومد_هبلولدال هنالك ذب ف صوةما..ةلا مول مقيامرخآ ىلاتوملا ظ

 رهاظري_غف ضعب | اموهدوجوبىأ ل
 لك رامتءابكلذ نالاة, أ رانا اوةنملاو طارصااونازن او باسحلاو ُث ءيلاوءازاو هنا ذعوربقلا مهنو نيكل لاوس نهه-يلع لش ناالا

 نوطمملا نم نيو ديك انامارخآلاب هةصوورخآلا ثعدلاو باور ىفو هيؤنيفل |لا ىلءدرلاو ها دابوياوصالا هزيدام كلذريغو ١
 قيضريشه يلع فوطءملاو || م اهخفنءانديحاف حورلا فن ل.ةنيتيمانك دقوةتامادعبءايحا هنالرخآلاريغن عز رماوأربادلا سماك |

 رااوةعاطا اريكلا(هرمو || هناروهعوقو ليك _:هردة«ملامو هعوقو ن هدبالهلزأ هطلاهردقامن اي ىأ هاكرد لاب ولسا ياو رو ءرمو هولح هرشوهري  هلوق) || هول (هريثوهري_تدد قلاب نمؤتو) رخآلاوهاذهفرش>للانيحأ انتم مث نيكل !كاوسااةديحأ انتم

 ُترغلاكميلا لرمتو سغنلا
 ةيفاعاارةيلاو لضفلاو

 هجرى ودنسا!باهذلا ازا مزعشلو ىرخربش ءالءلاو ضرملاو طدقل او بدل اكهزهرفذتو سنا ههركدتامرااوتافآلا نمةماللاو ظ سس ع و

 اماتعدوسوامنةراأو # اهرعأ مقافت ةيصعمرشلاو » اهاوث نس>واهت اذلول لاو * ةعاطىعس ردق ريالا : ىلاعت هللا ش
 دئاقملا عم ىف دعس ىسين ا لقعلا ةلالدب نكممىأ (ْئملك قاخهلوق) اهماءاب رففردتاهعو مش ٠ ءدارار هردقعم ديس و

 لمش و ةلوصومام نأ ىلع مكسلو معموأدئاعلاري هضل ف ذح ىلا جاة<الكأ هن ردصهامنأ ىلع يلع ىأ(نومل.ءتامو مك-ةاهنلاو هلوق) :
 دوحوالىزا هتعارمأ كلذ نال عاةرالاوداالاوه ىذلا ىر دصملا ىنءل أ لعفا أبد رب لد يهالوأ ىلاعت هللة ةول خدايعل |لامفأ !.اقاذااناللاعفالا :

 كومذمىق هل < عازنا | نالالثمتانكسل او تاكرحلا نهددا شام ىنءأ عاتبالاوداالا نلهتءوهىذل ار دصالاب لصاحلا لي ىأ جراما ىنهل
 ىقازاتفتاادعسأا هلاقد رد صمامتوك ىلع فوةو مم آلابلالد:_.الا نا مهو تر دق ةةكمذلا هه نع لوهذالو ى رد مااهلءذىقال دعلا
 ىاعت هيالةيستلاذاهن قادتنا قلعت مديل لوغاا ىدعردسملا اذه لمع نأ ند رد فمامن ا ىفءهلوقو هيغسالادئاقملا حرشفف
 ميالال_:هد وعل |ىلع لد فارغة #دسال لعلم مذا اوىأالا ار فارغت_سالا ىلع ماةملاةنوعجةفاضالا ل محم َّى راةتءارمأ ىهذا,يقاخلا

 لو#ملا: قارغتءالادوصتةملاذادوهقملا ,

1 



 لكشلءلا اثم نم ضخأ اهئاعتمو ةرو رضا[ .دهاشلا مولعم كلذوه_ةيع سدل هنأ ندع لعلب فا ثكمنالا ىلق دب زب ا مسمي فاش كمنالا

 ةداع ىامتبا ةاان:ءعمتال قاعتلاانرمصد وانهمسأ نافل اع درعب وىلاعت ههعسرا رجالا سكءنبالو للا هبقاءتريصملا او مودل اهب ىقاءتام

 اهلك تانثاكللا|تاوذلازسالا_:3كالذ عم ىلاعتو كرات ىرب وع عسب و هد دوح ولا هناؤ_ص عج وةيلعلا هتاذهلزأى ىرب وزو لد ععسش اثداحوأ ناك عدة دوو هلكت ناقاهتيفهرمصدو زعو لجانالو هعمءامأو ةصو ص ةفص ىلءوةصو مخ دج ىفا ناوك أراناولأو ماسالا ىهوتادوجوملاضء,بةداعقاعتبا.غاانرمصبو ادب برسدلاو دهبلا مدع نم صوم «_بو ىلءوتاوصالا و تادوجو.ا لضءدب

 ىلا ةقد_حالب رصر و خاهحال» ععمو لو ةءتأ ىفكب تاكو دووم لك هلوق ىواسف لوا ايرهاط لكوىأ ىف لكا حراشأ ١ لوقو اهفلونا نيهاربلاءأ حرش سونا اهرب غواناوك أوأ اناولأوأ تناك اما س> | اهريغ نموأ تاوصالا لو.ةنمتناك هي دوحولا ا-هتافص عمجو
 قاتم ( ملاعلا ىف ءهلوق) خلا ناب ناعال اوىأ(خلاملاءااثد_>أ هئابو هلو ) انك اكفنامدءل(| هريغالو هلوق) ةفاضالاب (ثداح مايق نعهلوق)ةقدهلاوخاعتلانعىأ(امممع هللاىلاعت هلوق) لعأةرمصب و معسهعزاذت دودو ملكا هلوق نوكدو دووم لك أمنع هلا

 نيتاكى ديوتلا ىف لوقام ىلا لدأ عج ىن,ارغسالا ىد“اوب' لاق (ةدئافطملا مدتلاوةيهولالاب درغنهدىأ (ةيدولالابو هلوش) قافكساب
 دوو تاؤصأ !نءةلطءمالو تاوذلابةهشهتسدأ هناذناداةّدعا ةءئاثا |هف الك امد دلو هللانمايذالا فر وهتام لك نا اهاد>ا

 لاعتو هنادسالذدك أ
 نوكسوأ هكر هيث داح مارق نع هزنهىلاعت هنابو فرحالو تصب سدا ىسغنا | مااكدل اذ دارا ىلءرادتقالا 0 : :

 00 نا د 1 ٠ ك.لو نيلئاقلاقدضأ

 لزب لب ةف_صالو مءاهداحيابهلددهلو هل.قن كمل لاكهبهل ل_صحب نآريغ نمهرارتنابملاع !ثدحأ 0 هل

 وذو نمسا هتاّدك ىقهل د

 لد ر ضر عفنو رمثو ري نمءاشدامالا هك.امىفنوكرالهناب و اهيف لاك الوأ صن ةغ_صلكو اههمزاولو
 ىلاعت«_.!ارقةغمدو> وملك ف ىاطملا ىنغلا ىنغل اهنا وىلاهت هتداراب الارطاخةتافالو رظانة ل عتتال

 ءانثوةردقو لال>- ند لاك ال صو لك ن ءهزن- هلاك لك ف صتم ىلاعت هنأ هاككالذ عم و هيهد ءامرثاسوثاةد ود دوج و ىف مدوبهيل اق ةربام لك 1 5 ٠ 0 5 ءلأ هَ 17

 ىلعأ هيربااعدمأ ىدلاف

 ءايشالا عدمد هبات هوم

 مج( هتكدالمو هلوق)

 نوكسد ل'المهلصأ كلم
 ةزمسهأ لسق ماللا

 هنأ |تاتنف ةدوتفملا

 ةزمهاتفدع م ماللاىلا

 نءمهد_حوأىذلا هنالوةيةح مهكلاامودذا ماعلا ىلع هن دونعلا قا ايدرفنم هناذأدودولا بحاو هنو

 لاك ةدهاشم عم ىلاعت هءا|ثداوخلا ع-.جدانساتوشاو ردقلاو قلك اوءاقءلاومدقلاوهيدولالا,و مدعلا

 هل.قام نود هيثهد--وأ ىذلا تقولاب تانكمملا ضهد ص .ص نالةدارالابوامتربوا وة ىف نا.سدالا

 نموهذا لءفم ىلع ك'المع. وأ ساقريغ ىلع كل« عج(هتكمئالمو) ةدارالاوه ىنءملالا سداد ءيامأ
 مهلا ثدن أدل هؤانو الذري غءيق لسقواك-امر اصف ف 1+ اوةكرملا لةذبف فخ مث ةلاسرلا ىدو ةكولالا
 لكشتلا ىلعهرداقلا هءنأمء سلات ارو دكرلانمةأرهلاةن ارونلاماس>الا فتملغ ةغلامأل ل.ةو

 مهسصر قت نمدوولا مع زاك الزوم مموهلأ:نهنوكرمشملامع رك الهل دا عمها ىأ ةفارذملا لاك.شالاب

 0 : اشاالاق (كم_يفنوفرعه تم ه-_ةلذ نيدو هندد ىلاهت هللاءارة_سمهئابو نو مدام نول فد و مدرع أ ام هللا تو صددال
 ءاال قلو ىسناح لع جا م مرام 5 هاعل ةرق "«مكوذ ه9 4. كف نر فداصورت رء

 تطأ (سا.ةريغىلءهلوق) ىرب وش ةكسشال ىلع هلصأ ىلا ع-+لا,درب اذشو
 . كللامه_تأ لامث عجل ئابعشلاك ك'ال_هعمج هلالاستفىف هتراسع (ةكولالانمهلو-ق) لئاءفىلءاسايق عم حالوهو ىنئالثهنال
 هلوق) ىريو_ثهاتعم ديك أتاةدن زموأ عملا ثدن أّاهانو كل هراصف اةفْح تفذ_-مت ةزم_هات رخأ لا .سرلا ىهو ةكولالا نم هنال
 اهيلعبلغوةه.رالامصانملا نهثومكرمهكثالملان مدون هناباذضش همقعتو ىرب وشد ذم ةضح تم | مال ونلااماعباغىأ (ةيئاروثلا

 . نمناملاقاذةور ول نمهكئالإات تالا لبو ها ع هللا ىل_تىبذأ انأا معنا ىذرةشئاعن عجل سه جا رخأدنةكلذك سداوروتلا
 مدآ قا ةدامو نملا قل خةداموهك:اللا قا ةدام ثءد-ملا اذهل و هرلعهللا ىل_دنييف كل فدو افمدآ ىناثو ران ندججرام

 اكال(نومركعهلوق) لاما يد_صتلاىأ (مهنابىأ هلوق) ىسؤننا هفالخىلع ل_ءادموة.ىت-اهرهاوظ ىب ءةلدالا ل ح ل_صالاو
 ىف طارفاو لطاب لا < ىتامز هلل |تاذبمهنأ نم مانصالاةددع معزاموةيفسنلا دئاةملاح رشف يلازاتفتلادعسلالاق موصرتذت نهدومأ |معر
 ساب ارفكدق سدا ليقنافمطاح فريصقتو طد رفتخسمابهللا«ءقاعب و رفكلا بكترب دق مهتمدحاولاف دداولان ادويل الوقنأ 5 مهنأ ث
 ةعفروةداءءلا باب ىف هكئالاا هفص ىف ناك ام هده هب ر رمأ نعى سذق نملا نهنأكلد الاناقمممهث ان ةسادعت ليد ةكيالاا نمناك دقو

 رفك امهتعرد_صد ناكل مامونأعصالا:توراموتو راهامأو امراة ةممنههؤاةثتسا معصوم ميباعفاز و مغمأد> اواءذح تاكو هد ردلا

 رفك الورفكتالف هنتق نة! نالوق.و سانا |ناظمدان اكو وهسأ اوةلْرلا ىلع ءامنالابتاهدأك همن امااهحو ىلءوهأ ٌءااممب متو ةريبك الو

 ا امهتاف-صوةيمسملاوةيملا نعوزخم هنا و هلاعذأالو هتاغ_صالو هناذىفهلهممشال هتاذتاغصو هئامءانو



 ىذا ئذااىأ (هداةتعاهنمدصقاموهؤهلوق) ع. ارملة اذه ىف: فتحلا نب وانس بتالخالذروك ةئسأهتوكثد»ن مايدقتساوأ هد هدد

 لاذ نك كا هلوق) ناسنالاىأ ( ل: ىههلوق)ه: سوء للا ) عر هلود) مدءءااةلص (ريغنءهلوق) دامدعا هاف :

 مقاولا فن اكناو لها ىوعدفارهاطظ فدصد هاف طلال اربغىأ (هربغ فال الهاح عذاولا فن اكن او له+لا ىوعدىفار داطىق دصرال !

 كمر ريخ ( درفت م ارذ) فذ اكهلمق 1 1 , انوه (هلك ررشالهلوق) ذعنيدست ذكتلا دوحو)( ا دانع دج ىلعر < افهلوق :)الاع !

 هبا وزان مد ندا مرت وذو هي ناجالا سس الا نا ةرعمن مك دالفاوب قاعتبامو ناسعالا
 دسمةامودو ىلعوأ هداتتعاهذ هد صقاموهو ىداةةعان م هيءاحام لكب قب دصتلا بصف لسو هيلع هللا ىلصد#ت ا

 ادد هريش ك ندد لمص ةتو سو هيلع هللا ىلص هنري | كقدصو ى> هنأ داةةءادن قددصتلا ىنءمو لعل اهنه 1

 اد_منأوهشلاالاهلاالب رقي نأو هولاسجالا نك انهنسا|نواودوةيمزلكللاس تكلا قام لصاح ىهذا ||

 هقلعتمىلا بذا هيذح نار هتريصر اهنم هظحالاغ ليصاغتلاامأو همال_.ةساوهءلقل|ةداطمارار ةاهللا لودر ْ

 0 مل سو هيلع هللا ىلص هبي ذك بح ونوأ مال ةسالا هد اب 20 ةهد>نافهءناءالاس>و 1

 لاوةالارت سوال ةسالا ىتذب ىذلافاقسفهد->نوكرف ىفاشاا بحوبالو لّوالا هد ناد :ءالتراتو ارفك ||
 رثكأهذ 9تدد ة,ومال_.الا عطةراعمالعالا هتيعم«ذءىنذةسالالفاحاب ات 5 اهفتفلأ دقوةرفكلا لامفالاو ش١

 ره !ابحوىذلاوك دن درمان عا :ءالا تدرأن ا هلمصع» كد لد عيرالاب هاذملاىلع ماكحالا

 نوطلاخنذلاة ءاعلا ىتدةهيد_لايةلعي تابةرو رمضلاب سو هراء هللا ىل_ص د<نب دن ممل ءامزاك: |

 ل>وضئاس1اءطوو رز اوف ةمرحوْال_فلاو ف بوو وءاز لاو تهءااو دو ءكلاو نادول اك نيمبسملا

 ضو رلاف لء>و ىوا غلا ضعب ىفهرثك [تدعوتساام كاذريغو بتاو داو ف بدنو حاك: :ااو عيبااوح
 شضئاخلا ءطو مرح نين ود :هب قرف ىأواد- لكشهوهو:دورضاايل٠ ملام هري-غ نمد دتعماح اكن ههوس

 لوصأف5ُ ”مهرثكا [لهخمت ةرذما |ناكو يهاو>أريس نإ ىل وهاك اذهةمرح نم ةماعللر هظأ كلذ ةمرح لب

 «بكعو هل> ىلع عم مرحتوز وصا |نهري_:ك قاهحاكن رحت لهج ىلا ضةمودوهب ىضقةتاموهدعلا ||
 طأ *تملناورفك رك اف ءىمهنالةقبا سلا ةطلا لا طارتشاعم -ل ايم مق ال :دئافال لة نان«اضدأر هك

 هري_ع فال لهما ىوعدىفارهاطقد_صاال طااذملا نكل كلذك وه تا طااحن او رفكر لعل دو

 ع اامأ هري-غنودهدزءرباوت نم زفكيف هذ :ريغنودموقد_ئعةر ورضا انامولءمارب او:هْىدلا نوكب دقو

 ةمكوا د_:ءهراكنايرفكالف باصلاتننعم سد سلا نبالا تأ قاوضساك ةرورمذعأ اي مولع ااري_غهيلع

 ب < ىتاا|تاقلعتملاكلَت نؤادانءه د ىلع هر“ اف ىطق هنأ لهل لهأ هأر ؟ ذوأ اهطق هنود لعن ةرفذحلا ١

 َّك .رثالهلاهفأو هتافصو هتاذ ف داو لاء هنابىأ (هللاب) ّن اعالاةر ورمل ا, نيدلا نم ت!عواوب تاعالا

 لاقةيتاذلاهتافصو هتاذ مده واط اعف ًأواهتافص, تاوذلا تا در ةزمدداعلا قاةصسأ ىفو ة.دولالا هل

 تافصىلا كلذ نودرب هد رعشالاو لزالا فهل تداث فصولا ا1_هناناقزارواقلاخ هنو كك هلاعفأو ةرفنحلا

 «ة_صوهامناو غام دالو باق ف ةروصا ماستراالب ل ءوحو رلانع ةهزئمةايصتاةصاغ هتاذنانوةردسقلا

 هقرتك ةلةناك هنملكذاد_ اوه ع هدوحو م - -3نباكودوأن اك زحل كب ىاعت ةوءام_ثالا|هب زيعت 1

 ةداراوت انكمملا ىلع ةردقو مولل_ءملا دد_لل بس ءهلددعب ل تاقلعتلا و تاقاعتاا ىف :ريثكذلاامغاو

 ىداسملاوهرمأ و ءاضر وهتءو هندأ اراب تاعاطا نأ .وتادار اد در ةداراهلد دعت مل تان اكملا عيل
 ىلات ةقد_>الب ريصيو قة لكس ! خاسكالب عمموهردقو هئامضتب لك لاوهرمأوهاضرو هتءت نود هنداراب

 0م ءودو ىنطاسملا سراللا ن «ىفنلا انمالاكىرت_هراعمزتم هناذب تاق مااكو دوحوم لك. !اه_-معهللا 1

 هق.ة-نا.كلرهظاذاوىآلا ىلا ةكىف هنرك دام كلذري_غوهقاد تاهفرط له ىأ ةمامعلا كيدو :
 امال (اهلاءفأو هلوق) ريخ

 دنعلا نأ ةلزسملات عز
 مدّيو هلوق) هلاعفال ىااخ

 درف:مو أ (هرخآ ىلا

 ةيفنملا لاق هلوذ) مدق

 ةيفئمحلا نا ىأ (هلاذأو

 لا ءذالا تافصن !نولوق»

 تاؤصاقزارافااخ هنوكمك
 ةردّلاو ملء لاك ةةرقح

 ىلاعت هناذب ةئاقةازأ

 اهنانرلوتب ةرعاشالاو

 تاراءتءالاوتافاضالا نم

 كزالاىف لصاحلاو ةيلقعلا
 ىلءلءادألو اهو دءموه

 ىوس ىرخأ ةف-صاخوك
 ى-منا ةدارالاو ةردقلا

 حرش ىف ىل لا لالا لاق

 كاك مانلا عمار نك -_ج

 قزرلاو قاد اكلامذالا

 تسدلف هتامالاوءار>الاو

 ىه لب ةيفنحالافالخ ةرازأ
 تافاضا |هنالد ددوعمةثداح

 ىفو ةرددقلل ضرع

 ترودقةاادو-ولاهت ام
 رود الواهئاددسو تاقوال

 هناعسىرايلا فاصتاق

 ىللس.ةهنوذ.ك هفاضالاب

 هلوق) ىهنا هدعيوملاعلا

 (تافص اه هاذ ناو

 دعياهددع ىف فامذادقو

 اهراصفا ىلع قاذتالا

 مل: وهاي> ليفذ تمظنو هذ ذ لدقو ىرحدارأ امريصد عيم«درق# هل مالكا اوربدق ماع لاةفةليقعلا ف ىطاشا| اهمظذ هعمس لوقف 0

 ماثوأس مالوأ قئاذل ةينأري_غنمتاسواملاوتاقوذاوتاموعثل!دزذةرمثع ليقو اةملاعممالكراصب او عهتو « ةداراوةردق 1
 لدن ه لع ف طعام عم(ةايح اوت ) سور ع نبا د. صق ىلع سودعا اذلاز | ْن هءىهناناديلاوناسألاومدةلاوهحولادب زفرشع ةعمس لءذو. 1

 مادرمصد و ىف لك | هلوق) هرمأوهاضر وهتم حشود لاتا ذ_طوداعاةدارا ىأ ( هتداراب ىداءملاو هلوف) له< نعم هلدمنسل دنت انس 1

 نأالالءلاك منتي وئذا|امهبف كسند ناةفصرصمل اومم“اودوجوم لكسا (ةقده



 نايب(خلاد_متلان مفلوذ)ارهقاهتو مثواك!( اروثوهلوف) ةفرعملا ىأ(اهثوم# هلوق) ءذرءملاو مال ةسالا أ( روك ذل ف نم ةلوق)
 ىنمالسالاوناعالا نأ هلصاع (لا مهضء.ذخأو هلوق)خاوهاغاهرمخأ دتءم(ىنءاك_:لاوهلوق)لاصه اب قاءتب (ىطاعتب هلوق) ليصعأ
 الو( فكل !لمق نه لد هلوق) تعش نا هّيدشاحودعسالد اعلا ح رثعحارو لمان قدصاملا!ددك“موهقملاام زالتمعرشا|قوتاذم اهةمهغللا
 ىوغالا انعم نعناعالا ل ةنهمزلب لوالانال هلوت مال .ةسالاو ةفرعملا ىأ (اريّتعاناو هلوق) ةفرعملا ىأ( امم لكف هلوق) هغصااربغ لءغا انا كش

 ىن«مىلإ طف قددصةاارهىدلا

 ناعالاربغ:بلطد لو ىأ
 تل ىوسغلل |ءاذعع

 هلا تادأو ناعالا هنم
 مدد ضهور ءم تاك هنال

 هوامدتسإ عوتووهلوق)

 بلطىأ نامالا ىأ
 قو موصع»ل نعوري_سغت

 هلوق) مهضمن نم سل

 هلنيطرش اه-هنوكز او
 ىقتنتةيهاملاا (اعرد
 ىتنتاك اهط درش ءافنأب

 روظنهلوق) امكرعافتناب

 قددصتلاا تود نع هنأ

 ةقرعملا ىأ (امهئودةغأ
 نأو هلوق) مال_ىتسالاو
 تو'ثىأ (تودشلا اذه

 نع درهما ىدد تلا

 صحا

 ندع مالت سال او ةؤرعم ا

 ىبأ اك هلر فكل اة عما

 باطملاد.ءنبسااط

 هع كن .ال امزال هلوق)

 ضع. ىو (دبالاةداعس نم

 هنعفاضرال امزال سلا

 ىنءملاولاة داع سوهو

 ىأ (هتواقث هلوق) دحاو

 نمىأ (امنةهلوق)دالا
 اهدوحو ريتءملارومألا

 ديلا لاس
 هلوق)ناعالا مزال ىه تلا
 مالسالا ى_:هودىذلا

 مالسالا ىنءمنأ هيف (ةغل
 هنأ دربال يرانا ىف ىأ( رحآلا نءاهد أك فتالذاهلوق) لمأتءاىطاملاالىرداظلا دايقنالاهغا

 (ىوغللاهانعمنعهيلاباحأ نمرسفتسوملو هلوق ) مال_:.الاو هفرءملاو قد دمصتل اوهىعرشرخا ٠

 ن“ ديالف نكرنيروك ذا نيده نهالك نأ لمتحي وةقرءملاهدهلو هع دءد لصخاسما مالستسالا كل ذو هل

 قاعتو سفنلاىل ءارهةورفكلاعماهتو..نءرماسماط مالستسالا مذ نمواذكر وأ اطرش دانا عجن ا ةقرعملا

 ١ قرظنلا ىلا دصتلا نما وبا .سأ ليصت# هدد رأهللاالا هلاال هناملء ام ىلا 3 هلوق ىفار هذا توم عماهب فولكستا |

 || كلذ نمةذوخأل!تامد:1ابدتربوا يلا ساوملا هرج وتو هتدنادحووىلاعت هدو و ىلع ةلادلا ةرهةلاراث 1
 هل ص نمدنال ل ىرهقل املعلا كل ذب ىنتكي الهنادصاة ملاح رش مالكرهاظودو هقملاىلا ىدؤااهد ولا ىلع

 دوصغال لوص>ىرهقلا هلا لوص>د_هدىطام |مالستسالا لوصدتايدرولال د: سالا د رظطندلهد

 فياك-ةلاو مال ستسالا هيلا مضذملا ىروقلا لو هكا فنك الا هجولاف هنام_سأ ىطاعتي هلاصتق#ا نع نغم

 لإ ىلا مال_.:سالا مذ نمدالهنا نممهضعبذخأو ىرهقلا معلا كلذهل لص ناوداسغا تاءسالا ىطاعتي
 معا مهضعبقلطأو تاعالاموهغم نمءزحمالستسالا اذ_هوهىذلا ةمغا مالت ءالا موهغ هنا فرعملا
 مالساالد نا ءأ جيراشلا ىناعرشربت«دالفموهفالا امزالد ما مهما ني ةقلا ضءن لاق اكرهطظالاواموءاع فدارملا

 ناسالاوأب ءلابقد_ىأا هم-سنةغاوهذ ا امعاشنن او هفرعلل ارباذمس خا لود قدد_صتلاناو هسكءالو

 مو يةمنعج راخ مال .:سآلا نمواه- مم لك ف فك اليمقن م لب المف تسدأ ىهو ل_هذوهو لثاقأ اىلا

 ناطرشوأ عرش هموهفانآ زحام هنا ىلءاما اعرش هرقاهرا,دعا مناءالا ف اعرمثرم _ةءاناوةغا قددصتأا
 رخآ ىن-همىلاىوغالا هاذعم نعناسعالا لفن همزل.كوالانالحارااوهىفاثلاواعرش هم اكد أ ءارحال هرامتعال

 ةذ-_سلاوب [:5للا ىف رثك هنال هذال ىلع لمادلا لدليل درهقل هدأ اراصت الف ل_دالا فالخ لما او يرش

 نءوهاءامه_طمنعدهراسفتساع وقو وىوغألاهاذعم نعهيلا باحأ نورس تسمو برءل|نههءلط
 هرمسفف ملا (نمؤتذا لاق) ثيحىاعتا ارك ذيل و هراعهتلا لص هءاحأ هزعلأ اس1 لد ريجنا لوادي هقاعتم
 ىقدد_صتلا قاطمهغعل هنأ ىف عازنالمهد:ءافو رعم ناك هنال نموت ناهلوةبهداعأ لد هظغارمةبملو هتاقلعتع

 «قافدناو ىوغالا ىنءلاب امىددصتوهف رثاك هرو ريضلاب نب دلا نم موملءما ىهو هصاخر ومأب ىد دصت اعرشو

 تو.ثنكعهنارهظفاعرشهل نيطرشاهمنوكز اوم اعرشهموهفملا» مرح مْزلَ كال مال ستسالاو ةفرعملا ءاغتنأب

 هلتقي واينرايج قد_صيناالةءمنامالذا هلرفكملا ةمعاش نكعتومثلا اذهناو اممنودي:ءا قددصتاا

 نء«ددنعامن | ىلع لد ةعالا ضب هنط[ك هلصأ نمه قددصتلا ءاودن اىلعلدمال ل: ةةىود«ءلغ وأ قجوهأ

 امزالناءالاب سداد | ىلع بترحلا_ءتو هناعس هلل انا للصالافراذلا ىندول ن1 نماعرش هل جنمريغ ىقددصتلا
 دو> وناسعالا مزال برترب فريتعأ هناواعرشر فكل! مزال ىهو هنو اة دو دض ىل ءودالا دا هده نع فانا

 : من_صوقأ در وعسلا| كرتو«ثادنأوحن مظءتو ىلاءتو هناصسهميظعت امن رفكا| مزال بتر اهءددرومأ

 4 ناقد رقم_هو ىلا لهأ ىفتاّم نموه مال_-الا ىندمودىذلا هيهاونوهرماوأ ل وقل ذطأب مال_.:سالاو

 / لال ةايهنا هذ رخآلا نعاس | كفننالذاه .كعو مالساالب ناسءأب ةربعال هنا ىلع هرفناوةرعاشالا

 اورفكم نمو مظوتل| كلذ ةءاعر ىفةغااممد ثأ ةرفنحلان كما تاسعالا مزال و:نءر ومالا ل: نمدس>او

 ةن_س رن ماودوءوضوال.ةالصلا دمعتك بدلاب فاةعسالا ىلع لدتا هنا ىلا ءممارظنو .ريثك لاعفأو ظافلاب
 براثااءاف-اك اهدا.ةّد-اواهماف ا فصس |

 كينحتو
 اةدورك ذاملاةءوألا-عالا نود ىنطالا مال.:ءالا عم قد دصتلادجو.فةرهاظالاعالا ىنمع مالسالا ن ءَلفن دقناءالا نأ مد
 ةمرحلاداةّدعاعمولو ىأ( ءوضوالب هالص دمعتك هلوق)اهم رفكسنال(ةريثك ل امذأو ظافلاباو رفك هلوق) لمأ لف مالسالا ىفاثذ | ىعملارابتعأب
 ىأ دم_,:ىلءافطعرحلابوافافسا ىلع اةطعبصنلاب (اه>امقةءاوهلوق) عاسجالاب رفكفت كلذ لاله _.اعماما ممم هنحرم داك
 فدسانمنأضدأ ةيعقاشلارشاعمانمهذمنإ هلع لاق.ان عش لاف هزساللاثمبرا ثلا ءافداك هلو ةوهذسل حام ةساكو



 اذهب !ةأ اففابقدد- فدل ||هلوقوىك- ملال ينلاناعالا ىف ملاك ١١تأف مهقىددصنألو نونه من «نمملالافطأ تلق ناطوقسأا ظ

 لاحلادلا كل: هلو ه-نءوداغا ةلفغلاومونلا لاه ىفىألوهذلاوهلوقون ا«ءت<الف كاردالادضمونا اذن متوماكتملاهءاعا1 فانه
 رارقالا ىف كالو لا امسأن نمؤملاناكى-هلوقو لهدال دةوامق لهدم دق لد كلذك سافر وض1لالاحامأو قد دم:!!مدعلاحال لودذلا

 " هيو سيف ست نيستا .نوصح “ا او وسمو

 هسا وكن سا#

.: 

 راذل ءاؤلكى (قداس !اهلوق) نا الاب رارقالا هم كرىأ (هتينكرل ل دا اوه ىلامخ ها ناسعالاموهفمعزح هنأ عم مروجلاق ورم

 رارقالا نابل ولا ىأ ( هل ل ددو هلو ؤ) ءانلةام هلو ىفام ن هلدب ( خلا طرعش هنأ هلوق ) ةينك رلاك أ (اهلمت <15 لد هلوق) فذصا | مالك ىفىآلاو

 32 .فلاق لد عازنا | لو هىذلا(ةرخآلا ىف:اهفاانود هلوق)خلا اولو ب ىت> ثرد ىف ىأ هيف لو هيلع هللا ىلص عراشل | ىأ هنأ طرشن اسألأب

 هلوق)ض .اريعاالف هزم عنتماق هيلعرداقوهو كلذ هذم باط اذاام ىلع ىوو: اامداك لج ندع (0ب|ضرتءؤ هلوق) ىلاي[ك هنن ىل مهم س -9

 68 كوق_59_ماك-الاىأ(تررجاول هلوق) طقفىأ (بسخل لوقا ,ندلا ىمالسال ماك أ ىأ (ايندللا ءاكحأ رئدلا ىفمالسالاماكسأ ىأ(امذ داماك |

 هناسساب قطني لو هءاقب نم نه ناىل ءنيماك م اوءاهةغلاو نيثد- 2 نمهئسنأ| ل هأقافتا لت: نم

 نمو م هنأ الوق هد رالا+_ءالا نملك !نابو كلذ ىلءعامجا الهنا, ضرت_هفران !ا!ىفاداة ناك هنردق عم

 هريغو مام ىلا ني لايك | ىلا هلاق (ك ةرغن 1| ىقة<ضءبوةرعاشالاروهج هي !هىذلا لد اظذلتلا كرب صاع

 رفاكو_هوةنالب هقطنله_راعتت رحأول ليقس سف ين دلا ماك أ ءارجال طر ةى-هاقاتاالاب رارقالاتأ
 اظفلتلامامةا ف الاوءطولا لحلها ى هاَملاورغكك از مث مل-ىهبيرق ثاريم ختأوةلسم اكنك ائطان
 ل->مدعو حاكتل ادد دءبالاءطولا لد مدع ب اوصا 01 ىأرهظالاوهب !ء ماك الاء ارحل ىذه هما هن

 هرهاظكوهفهلةسناابامأو هريغاهز وهطمدعلالوأ هنطاب ىفاعه اون لا غاانال ءملاهمت رقهكرت نهذخالا

 دذع عمعأا ىلع مهلا د الذ هم ءضقدلمعلار و زلال ءنأل- هال هنأف حاكذلا فرو زىدها شب 1 !هريظنو

 هسفت «عمنأ ف نكد هءاعناعالا فوت هلوعل ا ىلعةتسلاوباتك ال قفاوملا باو سا !لد امل

 هنباوط ناف هنأ هءباو طىيمهنادقتم: نان دانعلا لرب طارك_ثا ىلءريت«هالرارقالان اء نولث املا قفتاو

 هرفكب مهلا لك شتساوتار كا نمكلذو كوم رءكلل اب وأ بذي فاو م صدع“ ول اكرفك ادانع عنتماف

 ا ناه.لءمزلب ا1ه٠ .!ةراق د صم هن اوك عمت ار وكذا هدد دأب

 قدد_متاا فاو ةادخا مهمأ ى هوا ن طفنل ا نيهدتتامهمرب رب رقت ند هدهباوحو هنعتانعالاءاغتنا همادد

 فراعملاومولعلاباب نموه لمةفمهريغدءهمويفمءزحوا !ةرعاشالادن«ناعالا موو غم ماوهىذلاس ااا
 ا وهماع هللا ىلصهتأ اسرة قم ءةحمويملععم باتكم || لأن مري: كرغك عل تناك

 قادت ةءامعأ فراك لاو هيفاكمناسعالانأب و دنآلا مهءاسنب أ نوفرعن [؟هنوفرعب هباو زفك 00 ١

 لقاك ان عل وددهاشهوهو هييسدوح ودنعةونلا ىدمقدسلعااوةب رايتخالا لاعفالاب
 هناىرعشالانسملا ىفأ نس ءشلامالاكرهاظوهره-غونيهر ملا ماما« راعو ىسفنلا ملاكا باب ن هوهىل قو

 كوءقلدأب ةنالاو تطاملا قيد متلاىأمال:سالا سفنل |مااكر دار اذاهرف طرشةفر ءااناو سفخال مالك

 اهفاشكست اوباقللا مادقا ىأ مقاول ملسو هم ءاعهتلا ىلص ىذا! ىوعدةقباطم كارد ةف هرءماانو ىهاو :لاورماوالا

 هلوق) ءرداظك هنطاب ىأو هذ هلوق

 كوقلا<ةكر صوص: كدنال هنأ درب و قناساا اوده_-ثدوأ اووي دري ةةردقا | دنع تيكر ل دت_كاو

 ىلع بتره-_فهناهللدنو مالالاءاكسأ ء ارحال طرش هنا 539 اقام لمت <*اهامت 5 لد ,اسييقعازخ ملا ىباا

 فذ :صال ل_..محرشىف عقوامامأو عازل ل :.دىذلاةرخآلا ىفةادضا|نودلاملاو مدلا نع فك. !الوقلا

 ئدهاشر كلا مريظتو) 0 د د د
 روض( حاتم :اافروز ر

 هذ_دّدأ لدجزمدينأ
 عقاولا ف ىدو 4 ة:+وز
 مسسقبو كاذك تا

 هاوعدىلعر ورىد_داش

 هريغواهؤئطو هل لال هنأو

 هلوق) حاكم :ل|تارك نم

 ىلعلب ىأ(با اوصلال

 فدو“ ::هلوق) باو_فلا

 ىلع ىأ 06 ء,لعناعالا

 ئىههلوق)ناس الايرارقالا

 را #تالابىأ (هنباو 5

 قاعتم (مُرلءامل هلوق)
 1 هل]_ءلكسشتساب

 موللعلا تان ندوه لق

 قددصتل !ىنهق(فراعألاو

 هر ورضلاب لوسرلا هيءاحاعأل | ”
 هلوق) هتذرعمو كلذ إ-ع

 ضء:ىفو( هتلاسر ةعيقك

 هلوق هتااسرهمق< بلا

 ىأ )حلا نا-ءالا نابو

 جلا نامالان اءاضبأ درو
 هريخ | ديم 2: || 17 ا ١ . اسس دكالا كاسل تاي كاعد دع الاس خط اج اعف #8

 مالكرهاظوهلوق) قددصتلاىأ  (وهلدقو هلوق) ىرهقلابفيلك, .:ل|ىأ , ( وهلدقو هلوق) ىرهقل ا. فرلك.:الوىرهق هنالهب ماكر الفدها ثاا ىلع ىأ هيلءارهقهلوقو لصاح ه3 هلوقو لداح
 ذاهلوق) لمأت اهطارتشاب عطقلا هيفا ذهو«مدعو اهطارتثا ل ءةدف ةفرعلل ضرعت هيف سر هلءقامنا هل ءقام نيد و هند قرغلا(خلا ست ل

 دخاماذدو ى هاوئلاو راوالاكومقل ىلف ةاادايةنالاىأريسفت فطعدا.ةنالا فطع (خلادايةنالاو ىنطاءاا مالستسالا سفنلامااكي دار 1|

 روك ذااداقنالا, ةرد 0 مناف قداس !|لاكشالا نعباوملا

 حرشفرك ذوىلا لنا ل اق عنام عماحر ؟ ذام هزهدارملا د دهت !ايناعالا فب رعتف اءنيحو نع ءرنع س ءلفر وك ذااىنءلاب اقدصهنوكرالؤ

 ىون 0 يناساتلا تار امن مأ.ثنراةبالىذلا قيدصتااوهن اءالاو بد همرغسب ذك اتا رامالنراقما ىيدصتلا أ دصاقألا

 زاك: الاو بي ذكتا |ةمالع كلذ له لسو هيلع هلا ىلص ع راش ١||تايدم هكا وأ ىذلابفافض-الاورادت ةدخالاب ممالدوهتلاو اوك بن دكت اب

 كاردلااريسفت مالا ف ذا يات ىأ خسناا شض»»ىفو ا ردالاةلع(حلا لنا ىأ لو يسمن



 0 0 ال اول 1 نعاعأ عذر ةنبىأ(كفنيثاعالاف هلوق) دار ةنالاو مالستسالا ىأ(ىلاثلا هانعم ىلع ةلوق)

 ناءالا طارتشالناءالا نءدرةنبالهيعرمشا لاعالا ىنءعمالسالات ا لصاحلاوةلزتءللافالخ (« :صأ طرتشتال ىهوهلوق)ةيعرشا كلا عالا
 درعتن وةيعرشلالاسعالابت آءبلقب قدصمىف ناعمّتحي ىقاطم صو.منوموجأ من: مث ىنعملا ادم هزع درفت , هنانناعالا نالام رمل

 وأب لقا اىناكءاوس ىأ (ىندصتلاى اطمهلوق) س ؟عالو نه 2 «ىنعملا اذهل سم لكس هع رمش ةاالاعالاب ت آر ريع اةيقدهمىفتامالا

 لا ا سو هب اع هللا ىلص هنءا> اس1 ناكءاو سو هرج عل

 لعاق ن نزو الىأ ل ءافال هوقو لاءذا ىلع هر دمع ىح ل وأد (لءفانزوب هلوق) ند 0 0 نمآنههلوق) ثونناال ما كرش

 ىأ(هناكهلوق) هاك امذلاىلعا ها لاقولاءفالاءردصخ لءفأثزو ناكامىألاجاالجأو ةصالان | ىلاق ل 23ل اًةكال مقدر د: ص مءاملالاو

 (خلاطةؤباةلابقدد هلا اعرشو هلوق) لد اةيلفددعتمليقنأ هدف( لء ةوهلوق) ثردملا هب فقىأ( أ 5 هلوق) لادلارسسكب قدما

 هس# هءفذ هلام قأءس | ا ا ا تسلا هج عاما

 (هلاءذاىأ هلوق) لاوقأ

 ىأ خلا ضءد قو

 ثاسءالا ن ناك هلوق) هلو

 خسنلا ضءبىفو (الاجاهب هو

 هلوق) الاجا هينا مالا قك

 اًعلطمىأ (اياك اناعا
 فطع (ه- “أر . وهلوق)

 لعاف( هتومث هل |وق)ريسغت

 عطقي ىت> هلوق) ى'نال

 راكد ايريفكست ال هنال 6

 ريفكست || اغا تاينظاا

 هلوق) ىجطقلا راكب

 ىأ (هيدب رباملا هيلعو

 هلوقىفاشالفم_هرثا أ

 ىبأن -ع لسةنوفآلا
 هءاكتأ نع رمشاوهةينوص

 ىأ(كلذلع ذنبتأ هلوق)

 هلوذ) ب باقلا ىقدد.متال

 الذ( ج زاودنابهذموهو

 نأ مهيهذف مهدنع# ٠ ريغص

 ل هرج. كا يكرم

 ءانبوهاسغااةدارتوأ امزالت ناسعالاو* السالا نيب تا نم نأ. امواعرشوهغادا .ةنالاو مالى :شالا ىلع اطر هنأ

 قيدصتلا دج وب دةذاهنع كفن, ناءالافةرهاظ |لاعالاهنأ : ىنءألوالاهانعم ىلءامأو ىلاثأ|ه اذعم ىلع

 ناعءالان عد فذت ثا ن نكءالؤهءورسشملا لاعالا ىنععمال.الاامأ لاعالا نودي ن طا | مال تتسالاعم

 )ل رطل يلاطم ةئاوخ نامعالا نعفريخ[هلاك) ةلزتءللاق الخ هتدا ا ىهوا يدصأ هطارتدال

 وأ هب ذكن نمانمآريغل |لءد قدا ان 5ك هن دعتلل هتزهوالاعقءرد_صمءاحلالاو ل ءافال لءذأنز دلنمآ

 لمقو نءذأو ف اكءأ |١ ىدمرف ةرقأو فرتسعا نعم نءذذ وريغمذكد نا نمنءأاذزاصهلأ اكةروريسصأ]

 نيون مءنأةرورستل ا ءا1هناعذاو هلومق ىأ طةفباقلابقددصتلااعرشو طول هل نم“ :ى2 ماللاب ىدمق
 اموالاجاهيناعالا كل سرلاو بدك اأو ةكسئالااك الاجا اولا حط سي فأ» تاك سو هيلع هللا لصد
 وهذ كلذ نم نيم؟قدصر مل ن هنأ ى-المصفت هب هتان طرتشال م الاو ىدومر ليريكل اليصفت ظدحو)

 اناا لسرلاو بكل اوةكالا | عمم ناسءالاب < حارمشلا ضء بلوق ىنهءوه هتررقىدل اذ هدورذاك
 بتكلا كلذ كوالا جاهن نمآ«ء*ا فرعنمل نموان ,عههناعالاب- و لدريدكه م“ ايوه_:يعبتد# ند اءلك

 ناءالا بوح ول ىفكي 0 مناالا اهب نمآ 20 نءهودن» .هدناعالا بجو هعمل نهل -ءرلاوءام نالاو

 هانرك ذانعناسعالاد وهن عطت ىىدم دوج ورئاوت نهدبال لد هتوم“ ارذك هراكن|نوكر ىتدس نيم ئدثذ

 ظ رئاس ل_عوناسالارارقا كلذل مذدنأ طرخشد ل-ءقو هيدب رباسإأهلعو ةر عاشالاروهج 0

 لو ليقو مهذت# ةريغضالا جراوخلا تفل مو هود الثا هد-هنمد- ءاولخأنءرنخحش مقحراومخل

 ثري د> ىقهرمسق سو هسيلع هنأ ىل_د هنال نيت دا به ذموهو ةرنكرلاال ل 5 || هد 1

 ناسالابرارقاناسءالانأ ىو رباموام هيفا« نييت لَ .هشنوعمسو عضد ناسعالا ثدد>و سدقل ادعدقو

 هقءاطنامم نيتداهثلاب ظفاتلا اوه ل قو فاس |!ضعب مالك نموها |ناذحلاب داعم عاو تاكرالاب لعو

 نالدرييك 0م طلسدأ ىتءملاقوةءمارك- الا هور والا قانا 15 كل نءاويخبلتلا قدادصت

 رومثاو هذع هللا ضر هغ ءن>ىأ نعل ةزوثاسألاب را رارق ةاوثانملاب ىددصت لاح 6 مدام ىلع مهقف اونانال

 موهفم نمأزحام_منم لك ناك اهتم لكر رب -ةعاام1 قد - متاانالو هرعاشالا ية سصضءدو هل هد اهم نع

 ْ هارك اوأ سوا طةسناسالا قيدصاوط دساالمت<ال نكر باقلا قدد_صت ن5-انامعالا

 3 :كرلا اللوق ) بلقلاب قي دصتا |ىلا أ( هيلا هلوق) ل اورارقالاىأ (اءوعض هلوق) رفاكاضرأ ةريغصلا لدتناو

 |. ءانامتم لود امينا ةفتالدئافعلا حرش فوهمالكرب رقتاذ_دهل نيلكمناسعالا موهفم ن ءن- راح نانو فةرنكرلاهج و ىلءالىأ

 قانعهرسفىأ هرسفد قلعت م (ايفاعهلوق) نام<الاة ية - نع امكرأن عج 1 2 لماكما !ناسعالا نم ناذكرامبمأ ل« ةلااده

 . ظفلتل اناودو ( دءدأم ىلعمهةذاونانال هلوق) ها لاعالا كلت ةامالءوتاعالا تار نأ دار 1|تابه_:ءبيحأو لاسعالا نم نيثندملا

 مال-ءالاوهاستااندنع نيتداوشلاب ظفلت اا را لسووفالا يومن ىلا |قددصتلا هقءاطنانيتداهشلاب
 فل> ىلعأم ملك ناك هلوق) ناسالاو باقل! ىأ( امهنم لكر ريتعا ال هلوق) جاننم .اوهف خسذا| ضءدفو ( جنو نهلوق) نا.ءالاال

 هارك اوأ س رخو دفا طةسدناللا قددصتو( طوعسلا ل متحالن كرباقلا قيدصت ن ك1 هلوق ) لمان |ه.نم لك ىددصة ناكىأ ( نام

 لء+جع راشاافلسولو هلو ص>ن ءوداستالودذلاو باتااف قاب قدد هت ||ذاق «ةلؤغلاو مونلاةلاح فك ىددصتلا قسالدق لي ةناف *

 وهام« .لعأرطدملو ىذا ىفوأ لالا فن هآنملام“|نمؤ1اناك ىت>قاسملا ك-فرغكاوهو»دا ضدام<-ْلعأر طد ل ىذلا فما

 لمتال نكرهلوقو ىلازاةغتلل د ئاقعل حرش دا - ؛دكستلاةمالع



: 

 قيخرتشلازهشلاةرامعو ىربوش د>ربزلا دو ةعىف ا ككزم. عالهنلوعفمالم وسو عأممو ل !صوم ىنمعةالالييسب ىل تموهو هيلع مهتلالرل ملا ْش

 هلوق) سافنو ضوح ْنهْرداط لقاعإ ««نهمو.هألل؛ و راهث عسي ج ةصو هذ د ؛ رطغم نع كا سماىأ (صوص# لاىهااعرش هلوذ) .

 تدءحواذال. اءاطم ةداركلا مدع ىف اك رص سدافىلا هت لاريغدا ارا نأىلءةنيرقموصتو لوقنانر اظنهيف (2!كالذةدار مدع غب رضألا

 اذاهلوق) المأهّتاريغدأر 1 تأىلعةئبرقت تادىأ (اةاطم هلوق)ر هشهي !!فاضمريغناض هرقالطاىأ ( كلذ دارك هلوق) ل هأة هن رق

 هلو ة)ى نانا ْض هرءادك اهتوديءركبو ناضمرانعدك ةزيرقءز وحلق ء3و هصاو ىجد ..تريشا|عشأ| حرش فاك هيفةنيرقال هناف(ناضمرءاح

 ىلاوأ تيءلاىلا ىأ ب رعلا نب «ز لاق( هيلاتءطتسانا هلوق) اير ىلع ملا ةءلغك ةءعكلاا ىلعبلغمسنج مءاتمبلا او(حلاتءملا تو ٠ ظ

 البهو صاصت الل هياع. ءلامدقتو عقوأ نوك اخاف تن. | ليس تعط :كانإىأتدماا ىلا ةعاطةسالاةمسأ ن زخم وأ هن لو هقهالمس

 ند ثنؤدو 53 ليشل ادار تح امس 07 تاءىلاعت لوقف ىرمث ةعرلا» ركذ كمت دق تاما ”الاىةركتلاذا مومعلل هريكذتوأةد رطىأ ْ

 يق هدثت جةريسي ىلع هللاىلااو ءدأ لوس © / هذهلقثنأتلان موانهامهل موالد :«هوذضب الد رلا ليبسأو ريثاوىلا«ت هلو ةريكذ: |

 اًةاطءهزكت هلأ ,ةوع“الاوهواةلطم كل ذةها و مدعفنخ رص( نا هر) صوص كاسهااعرشو ءاارمألا 1

 تمفناممرءاحاذاةموصلارامالاهدربو ثاصعأ ن منال ىلاعت للاربغدارملا نأ ىلع نس رق لدتّل نا لدقو

 ىلطتاله مغ رقوأ ىلاعث هنا ءاسعس أو فرهضرثأالا هبدرب لو ضرك عصري غىلا هز هن او“ ءأن هدنأ معزوةنملا باونأ

 ضد ةبعزانو فذصا ارك ذعمصلا ىف ]نع مقرا !|همزل» 0 مدرب الا

 موسلار 4 ىعو لع ل ثأو لي ارا امش نولو ةدالمهتعأ نأ هلصاحذا ال. 1 عقتنالا «ةركلاملان محارم كا

 ةيف.قولريغتاسغالا نأ ىلع ىندموهو فءاض هرلارسدا د: ثا ىقذاو روهشا اءاسم“أ عضواودارأ ا مهنالهب

 ىلع له يمعلاربخالاندذعاضنأ ة م>او ىو ةر عوج كس هد_هتنىأ (تنيلاع#و) هفالد عدالاو ظ

 للة هضراعاموام_مبوج وىف خرمسوهفةرهلاو جلا ه.فلاست ةالدا وج من لاوهللالوسرايداوجعاذلا

 ادهمدرفت لاقوءوضولا مث ناوةرانملا نم لستغتو رجعتو هتءاو ر فداز نام نبأ تدأر مهيلعاذ- همدَعُؤ

 مصواهاىفةر رقملامهطورش ل -ارواداز د ناباقت رطىأ (اليبس< لا تءطتسانا) ىعتلا نايلس
 ىلع بالف نورخ آهفءض نك ةنآلا ف ليسا امي رمدف مل بوه لعالم: ريدغوإلا املادنع
 ىلءردق ناو ناّمادرمكم نيد وه«:سناكنا ةل-ارلا ن ءرح اع ىلعالو هنو مههز 7نءةن وهوَ هتنوهْن ءزحاع

 هيلعهمحوأن مفالخ نا را نكساه. اعوقتما ةركك. | دن -اعيطتسم ىف : الذاىثملا

 وأ هريغ ظفالاادذ_ومدرق,مل هنافىف آرقل !ماظالاعاءتااض أ اهم دعم رماعتاا عملا قف ةءاطتسالابديقاغاو
 انيك ةطةسدالموصلاوةالصا اوك ىناههدعفاضد أولو هريغىف سدا ام فاش أن ههيفذأىلا ةراشا

 لن ربد> ىأ (لاق) هي ةيلكد !ابههوحو طةاهمد_ عزان جلا ىفاهفالهئادأ !بو>و طةساعاوهب .3 اا

 هقيل فتوهطعمد_ ءىذتقي هلاؤسذا(قد_هبوهلا ب )هل الوأ هنمىأ(هلانمهف) رع (لاقتق ةدص)

 هتلاىلص هللا لو سر ربغاذه فرد نم كاذذاع نكي لهنا عمه ءلؤساأب هتريخ ىلع لادهمالاك ناو هلع ىهَتَع

 تاقناف# مهممهرل ء«تمةر وص لاعهنأ هءتا.هنال لد ريج هنأ مهءالعابلاز مه: «بهتأ |غاسف مو هيلع

 اكاعرش ا ملع ىقلطد هنأ كك شالت لق «داءةنالاومال .:-الا هنأ اطو دم تأ ام نا ::لاسعالاباذه مالسالاره سغت

 * نيملاحتف تالا 2

 ىلءنآرقلا فدزو لمدسأا
 ىفاك غالملا لالا هوو
 سال ىلع هلو ىلاءت هلوق
 هيلا عاطت سا نمتددا جس

 ىلاثلا اغالر ىهد البس

 ىفىلاعت 0 ةعاطلا

 توق ةنبنذلا ةرق ءلا

 ىوبهللا لبس ىف مهاومأ
 جرت نانا ةعاطف
 لم 6 اىنب ىفىلاث هلوقك

 كالاون ريض فديكر ظنا

 توعد طة.الفاولضفلاثمالا

 سدا نماحر *ىأال. هم

 ىلاءت هلو قال ماعدا رلا
 هنأ فاد دقامالاءامإ اى

 ءاسو اًدقمو هثداف ناك

 سماد اك سهئأال. دعب

 نافىلاهت هلو 3ك للعلا

 نماع اوه الفك ئمطأ

 سدا.سأا الع ىأ اليدس
 عسا ؛ وىلاهد هلوتكنبدلا

 هلدحت د ناف شا لاذ نهوءاسماا ىفىلا هت هلوتكىدطا عباس | |نينهؤمملانبد ىأنينموملا ليدسريغ

 قامت هلوقكق د هرطا |عساتل اة ىأ البس مييلع كساهتلا لءجاة ىلا ءتهلوقك ةلانماثلا ىدهدل دحت ن !ةىدحلا نعمتلا هلاضد ىأ الرمس
 مويلعام د اوأنىروش ىلا هت هلوةكن اودع أرع ؟اعلا ةذيدملا ىلا |ةريط ىأالو هسنود_:مالو هلوقىلا لاحرلا ن «نيفعْضةكلاوءاسنلا

 قيىلاعت هلوقك ةلااءدعىلا املا ةعاطىأالمبسهيرىلا ذكر نأءاشن .ءالاناترفلاىفىلاعت هلوقك ةعاطل ارش ىداحلاناودهع ىأ لو دس نم

 رسفاذ_طوتانآلاهذ_-هبااغىف قد رطاأن ,ليدسلاري نفت ةوصأ راما ءنتلاا ل_هىام ىنكالو دا تام ىأ ىليدسه اه لة فسوب
 لد يم مولو هند ندع نيلضامانو ك.نابىأ ١( 2غ ناك :ةررءماامهطورشهأ اوق) لمان أد رطدالي هسه هلا ءظت سانا هلوةىفال. :هحراشلا

 هلل | ىلص طصلل لد ريح ىأ (لاقهلوق) ه.ىرلي دمع نعو هنقثاللا هنك سمن ءوهأناو هباهذدم منوم هيلع ن ههزومنعو ىلاعت هللوأ

 ىثااسدس لهملا د ءباةل| ضرعتةلاح سهتأأو نعىدغتن بكن ال (هذهىأ هلوق) هبتيحأ ان ىأ(تقدعهلوق) !سوامعلع

 موصوة اكزلاءاتن اوذالصلا ماقاو نيتداهشلاب قطنلابانهمالسالال_سوهيلع هللا ىلص ىنلاريسف:ىأ (لاعالابا:همال_ءالا ريسفتهلوق) ٠
 مالسسالاىاهناهلوقو عيطتسإ تمملا وتاضمر ّْ
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 0 (اهفدا ارموأهلوق) ىئالاكهللا ل دلو ة.اذ وهلال باه دحأ لو: مدة: هذ هنال مالك زاركنالو قازز وأ نوعز وأ ىرانوأ

 طنايا تاوتس رمال هلوو) تكف يعض (اممن.بةالاو | 2 هو ( واولا هدم: ا هلوت)

 لع نافىأ هيفاب لسو هرلعهلل |ىلص دعى - لعدرلام هيرشنلا نة ءارملا مشل دنزب وكأ )م ةايتملا او هلو هل رمش! كيري وىأ ) كرشملاو هلوذ)

 لوالان اك (اهتألكم ىلءوأ هلوت) 0 ءنمةءاربلاةدايز طرغشتل هبشنلا ىف 20 1 هلل | ىل_ص د # ءىب 0

 ضا بالا نماهت الك هوا اهطورشوا ماكرأ ىلعا ظفا<تاهىفأد وأ ىأ مول هموهأك اًضرأدب ز 4 « وأ هتالكم لعوامل ءهوأ لو ةنأ
 5 تت" ايملاو

 . ةلوقو «يعس# لوالارم تلا 0 !اوم وقتلان م اوونالهتروشنو فا هيقو رهسفت 7”فطع (ليدعا اوموعتلان مس :ةهلوق)

 ”نماذوخام ناكولذا ( هادم كيهد هلوق)دوعتلادض مامقلا ن 10 يلا موةَت ىلعهلجو هلوق) | 5-5 6 موادب وأ هلوقىلاعدجرب ةعاقالا ن هوأ

 أطر دال اعالا ل.قىبنلابناعالا عصب الذواولا هضتقتمل داواهومئترت طرتشم هناو لءاك اهفدا واولابم وسو لا هل مايقلا
 0 من شابذ ٍ ل 0 ابذ 9 دواوأ 2 70 داو ص 4 7 فد رصوأ هأ اوةردال هاوأ :الصلا لا

 | ين انالخا هدأ قكيالف مال.الا فام وهو رمديال نأراهت -أتاوقيب رعلاالوا مهن ةالاولل | أل ىأ
 اردنا |ينيد لك نمةءاربااو ل !ههيلعةدابز طرخ_ثرال هناواد دو هللاالاهلاال ىنكي هنااشنا مصأ ضود 24 3

 مو معزدرار ةاودابز ز طرتشاترءلاباه_صةناف مو 4 .طعهشلا ىلصانيمثةلاس رلصأ ركل نادل <ومال..الا ْ يامال ٍ 5

 ١فلاةعام لك نمىريتلاوأ هراكابرفك اعءفارتعار ورمضاابنيدل نء مول« مراكناب رفكن ماج >ديزب و 27 1 0 3

شنلا: نمةءاربااهمشماوهب تك رشأت نك اعترفكو كرشااومالسالا 5 [ 6 . 0
 .ه_راعهللا ىلصد ع ىحم .:لاعهيب 

 أ هنا ىلا لك اكوا انت أ6 دع ءامواذه عفر معز نملاذال خده شت ىلع فوطع# (هالصلا 2و د 1 0 0 3

 ل ٌداموهو لك اؤاذ_دودولقأ هلدا+ ةنالاناهءاو-و اهد-ونان داهشاامالسال ا ماكحأ اءرحاف تكي | 0

 | امناكرأ ل ءاظناتا يقأي ىأكوأ لك الااذ_هد فياه-.!ءده_ثتناد_ءءامفطعناكفثددالاىف

وم وقتلا نم متن :ةايلعموادنوأاهتالكمىلعوأ اهطو رشو
 ظ ألا رارمت-الاوةمزالخاىأةماثالان هوأل !ودعّتل ا

ا. مس 3 وأ اعلا عوق, ىلءهلجو ضووغلاو ريهثتلاوأ
 نأ ة_ءل ىثو ىن عمو هغأ رعب ناذ لا ةماقأث '! نم

 أل| سرحالا الص تالظ دف ماسّدأ اندم <ربمكتلاب ةعتفمامأ اغلا ءذأو لاو ةااعرشو ريض ءاعدلا ل. ةوءاعدلا

 (ادوحومل امتع || مادام

 سشضء«:نعىلةث امامأو

 ديعاانأ نم نيحانالا

 هللافةهلا دب ا اباذا
 ناعالاراتتاوهنلق ص
 ظ قيرغذاقنأو مااهعط هر اانهوب كوكو را ةرض ول ةغلا عادات ا سا الذا هما ىلءادوارحا الا همزأر : نمو 3 2 0 7

 ظ أ كعفاهلكأو كرا ىقاطمىفال ها ءكلذ فةوناذات قولا نع جارخالا فرد - عدهر ادفنأ ف. د تريمزييحتوأ 3 3 0 ١

 1 بنزذلا ب عد: ءقرتةيرهظلابل هت مقرعىلصأ|ن ءءدوحام اوما نعمل ضءراتخاوواراه مالوش اتش ا 0 لددال

 | فاثىع عب ه4 رخو هال_ط ىلا ىلص لا عكر اذاهناول صلاامط لاق قرع كرو لك قناقر عهزءذ: :ءوأأ 00 2 و

 0 | ىئازاتفتلا هدرف رثاكلا
 أ هنتقالعقرعزاخ هيغل ةقيقحءاعدلا ىف. مارماع إءوىقدأ سلا ىولص عم هنالاي ,اهمقامسلا له : لءإ 4 !| 6 ا

 رمتلاو ماعنأالا ىدواعاجا| يف محاولا عاونالا نم (ةاك زل قئتو ) ىلصلاب -تءغرو مش ىف ادلاهردشت || 1 0
 | لن صو ر هذ هن
 ريغ :الوغلامقان اص نمنانآانباتالخو ر اما أءاكز و اا او أر ١ تاتا 21 توم هدأو بن كلو 27 خا 1 / 1

 انموح ولم ءا٠ ناةيسستاياهوكو» ؟ اوغل اهي وةراتقأاو 5 دك فال لهو ضئارغلا _-ءربغ ندوه 3 قسم 3
 1 ا منالا ناعالاو

 نمذ_تؤبامغاهنالدالان ءججرخلل مد ءااعرشوربهءطتأ اوءامذلاه غل ىثوذم راقةوأدامت>ال | فيلكتلا نأ عمدتلا سيم 0-3
 هول . مان

 ىد ابر ىمت توم مع مهقحق

 هلود) جملا هم_شاحق

 0 اا ار ا ل ا ل هزيخأ دمه وو

 لآ الا 5 2 هول صأه 20 ,(تامعفب هل .ذهلوق) دمدادو اضف ب ذا( كراا اطم ىاللوق) ردع

 ىتفل!نز وب( ىلصلا نم هأوق تت اولضىل ءاهعج لد ءادب(واواهمالو هلوت)اغاأ تماقاهلمتا محتفناوواولا
 تياصمفطوق نمدذ ذوخأماهنا لدقو

 52 ةو ركنا اوءاشحعلا نع ىرهتةالصلا نا لح وزعهتلا لاق وص« ملا نعماهناوةماقتسالا ىلعناسنالا ل مك الهلا نأل مرة ذادوعلا
 [يفصسلايطعتىأ (ةاكزلاقؤتو هلوق) هتنج وهتمارك ىلا لصؤنو هتحر ن هيندن هنأ ىنهعهقلاخودمعلا نيد لصتاهنالةلصل ا نم ةذوخأم
 هلوق) اعاجا ىلع فطع (فالخ ىبءوأ هلو )ىءملا ف لعافاهاوأ نيلوعفملىدعتيءاتءالاتاللوالالوعفلافذخ م ايمقدم ! ماماالوأ

 وىلعلاموأ تدنن عىأ(لاملان جريل مءااعرشو هلوق )كو: د قاعد (ةيسنلاب
 -ىلاىأ هنإلو اكز ىعسى' (هنال هلو ) صوص هح

 اتي اكئاشلاو ءلاو٠ الا ىأ اهرهطد جر اىأ (هنالوأ هلوق )لا تانس> ؟وىا (تانس>وهلوق) نون لان مانع دحؤتاعا

 ة)لاس ةنرهط»و ىأ(س ةنو هلوق )مشهي 5أك هن وزعملاو عايض] اكد 6 تادالا
 - موصتهرب دقت اير زلات (ناضءرموصتوهلو

 ىروشىقاطمل وبةموأ هيف لوعة مووقهموص موهتوأه م

 4 د وةعااوهب سلات ثامنا نمادروطن هن الواريثك_ لارا يدومتانس>وةكرمااء لالا ى منا ةنالوأ باصت |||

 فكه يلع جل فا هما وراكسنأو هناسعا ةدصر له شا و 4+ كر هنالوأ هرخش غو زعااةليذر ا

 1 هءاوهو#و موصأان ه(موصتو)ةر و رضا اين دلا نم مول 1 نماهنال
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 ىييم د | محصل .٠ ل
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 قطانلاةراثا «(ةدعاق)# (زاوجلابىئفاهنأىلةدا.ةءالازاعتلوق) هيلع منةلالدكز اوجلا ىلعذلادةراشابىأ(مزكهبراشبا.عهلوق)
 الأ| ومد: هده يذلا سرخالاةراشاامأو مذ ىأ ديرب و ره_ثيف هن رحاذك 8 مزعلن نأ ىلع كرا دياذتر رقأهل لاقيت اكرافكلاعمنامالا ىف من ىأري _ثيذال_هم ىراأ ىف نإ رحأ هللاةين'اك ةزاحالا فو منىأربش فاذكوا ذكل فز وأ هللا قد ن'اكءاتفالاىفالا ةبغال 1

 مص هءرباذطو لطرتولا هيفرا شأ ولة ةالصلا فو تنال هنافا ويب هلكو سرخ ا ديز ماكيال هنأ هسرخ ل دف فاولا بف ثندملا ىف عضاومةئالثاف ٠
 ةناىأ فن وذ نأ ريمذ اهو اوةملي مثلا نم هففغ ةيئاثلاىأ (ناهلوق) ىقئدتو هتىأ نقيتءرمأ نءرامتالا ىهودداهشانم(دهشل ١ هلرت) هيلع فطءامودهشتاةيصان (هيردصمنأ هلوق) اةلطماهب هتداهش لءةنالفذ داهثاا فو هتالصل طدتالوةراثالاب ةالصاا فودو '

 حرش ىف ىلمرلا سعت اةرامعو دمتعم (انمني رخأت لا ض.بمدةعااموهو هلوق) دعسلا هلاقارك هللاالا اديأوالزأ دوج وهلال هيف س>الاو وز هنأ قملاوالريلقهتئاالاو»دارفأ نمدرف لك ىلع ص.صخ:لا ل يسىلعسنحالةيقاذلا ىدال (هللاالاهلااهلوخ) تاشلاىأ ١
 ةيرعلا نسحأ ناوةيمجعلاب ولو نيتداهشلا 8 نءدترملاوأ ىلدالارناك-ا نه ناكءاوسىعاةاطم مالسالادعت ىف ديالو جاهلا
 3 اا || ىلع دا ةءالازاح عنك هيراشن اعراشأت ا ذكز وأ تفا ل قول م نهواباوح والاؤءايلعا.ةعالازاخل | [ههتالار موام متري ءدو : تصح : ْ ب 2

 ا ىلهكلذنسأك هرهاظاا لاعالا ىلادا.قنالا اعرشودارةنالاوةعاطإا ة_غاوه (مالسالا) زاودلاب ىلا ظ ١ هللا هر ا

 0 || ل. ناهرهاظ(هللالوساد#نأو هللاالاهلاال)ةل .ة:ل1نمةففم (نأ دهشت نأ ) هلوقب لبو هءلء هللا ا

 ىلص 0 هاا ْ هللاالا هلال تأ ده .ثأ لو ة.تاب دهشأ طفا نممالسالا دال هنأ شاالا هلاال هنأ ءام ليادب لع ىلع دهشت ١

 0 1 علا |.سم نكي لدتا لوسرد# هلاالا هلال لا ةفامهطّةسأوأ هش أ لدب ءألاقولف لاذ راد نأ ده-دأوأ[|
 ىلا زم نود لك رم || "ود واسنم نيرح أملا ض به دمةعااموهو ثزدالااو ده كثب ىتدساننلا لتاقأنأ ترمأ ةءاور هتفاونو

 2 0 رمال لا ىناطمةدافاىف ىأدهشأ تفدارناوا هوو لعأ فكل ؤةداه_كلاءادأ ىف دهشأ ظفاب اند .ىتعراشلا نأ ٌ
 نا ةراغكلا فةضر رلا مالك, هل ]دّتساو سكعالو /ءةداو لكف هنمصخأةداهشلا نال اًةاطمال علاأ 7 9

 || دوشأ ل سنال سك«:ملو لوقي هثيداحأ ىف هيدارملا ناودهشأ ظفا طارتشا مدع ةرهاظملااولوة: ى-ةناورأ ||
 0 || لوقي ل حودهشأ اهنم طقسأتاوةداه_ثااذلكى عدت ةماكل اهل - هنأ ىهةيسراخةذم رقهسءاع لوقت ىلء |

 هد نأ ا!مدننا ل 08 21 200 504 7 : 7 0 م 2 َ

 8 ' 37 5 ْ قييضت ىذتقا ماسلا اغةسا ثملا ىلع ىندملا هدو هش ماى طارتحالافاضيأو ةم-راخه.اءةذرقأل دهشأ ىلع :

 «مالس 8 ب و || ىطتقاعراشلا امريلافوشتملاة«هءاارمال_سالاىفلوخدال طاسرتحالاو راولا ىلع« فرا هتدالاو هقرط

 نم نبذ هع «طعان اعثومن | - ةاخ 53 0 520 - 3 ' .٠ اع لضخ: ىلع و ةوت | خل طارتشالا مدع ىذتةب ناعالاىفةضو رلا مااكو نين اما| قر وك ذملا طارتءالانانلمعذهةرط ةعسوت

 0 .ع, رو |١ فروأ قااحتاوأ هللتاساوأهتناردعولا يدرب لنا نموأ اذكو تنم" ابئشب ند مل نم ق>ىف مهؤافتك ١
 ا ا ىلواف اظفألا نود ىنءللارظن دراولا نم _رفئثالهنا عمىااخ هتلاوك اوذتك | اذافىرخالاة داه_ثل ان قيم

 هلو »ِ هسدنراداءّدعا نع :

 لوأ ىلع بان درر يهد

 الو نيتداهشل اب هنمىفتكن

 ن6 ل 1 ذةأشلأ 2 -. 1

 2 9 59 اود.عتبيل مهمأ مل ءفءانءمو أولو ةبّدداو رلارظن دراولا ظفل هيفد_بوهنالعطاووداك هقناالاهلاالر ءافتك الا
 امومالك هيلع لدءاموهو 0 م ى' هلل كدبواهاو رو نجزو ا ىدانالا كوخ ترا د ىلإ مدح مقل 0 اسمع 71 فد 2 مالسالا هك ق دوش اظذل كلت أ 1 " 1 5 ملذات م ّ سأ لد فاز | 0 انهلالدب كف اولا طا 32

 دارا عفا  ىأ 1 . ريغالا لدي ومساسقلاو ًاودجأ د لدبو نوطلا هن نمآ ن وأ« ءبلانك اسذو دءاسعملا ىف نموأ هن الغلا
 7 َ 0 2 قيما طارتشاودو ثااث ىأرانتعأ ضعماو ىن لوسرلدءوأ ادعو ىوسو ١
 تانكلا لف ةئووتلاو اسس 2 ا ل اللا ل ا اا ا ا
 صخلتو هءضو.« ىف ةباودرص أم هلوسرا د نأو ىفكي هنافدهشتا|فالذ د معمل ىلع دهشأ ظفار ركت نمد.الا خوة عج هيف فااخنكءااه راع
 هايتشاال, مالسألا طورشمهضءءاو ها دهشأ ظفار ركتوامجالاو مالا مهيترنو نيتدا شا | نمدمتءملا ىلع الط مالسالاة كىفديالهنأ
 ىاك نيت داهشا|نيبواولارك ذ طرتش!لهرظناو العاو عاف بيترغلا سداساارهالولاونيتداهشااب قطذااو هاركالامدع غول لقع#
 دوش ظفار رك: نم ديال هناهلوق «صناملاقةدرلا باف رم ىلع «ّتءشاحىف ىماءاريث ار وذا !تءءأر عهررحو ناذالا ىفام الوأدهشتلا
 ررك:ىلءرادا ال. مالسالا ديف طرمش: سلواولاب نامتالاناواولابىأ ناو هلوق مهذاف ما واولا قف أ ناو هنودب همالسا م<نالفهياعوىأ

 آدت.م( طايتحالاف هلو) فرعض(جلاةياور نكلا هلوق )ةرافكللا ىفةضو رلا مالكب هاني رخأتملا سء:ىأ(لدتساوهلوق)اتلطمدهشأ ظفا |
 0-0 لا مهوافتك اهدب زد وهلوق) زا ةمسون ىضتقا هلوق» ريخأ دت.مطارتحالاو كلرقرةداهشا ءادأ ىف ىأ مح هلوقوزملا ىضتقا لج هربخ

 ىأ (ىرخالا: داهشا فأن غهلوق) لمان اذ كو هلوقب لصفلاهياع لدنك نموأ هلوقل عدار طرعشا او نموأو تضهآن ملك ىاهتب(هللابهلوق)
 ( ءانءءوهلوق) هللا لو دد# هللا, تنمآهلوةوحض دع لوة:نابةداهشا |ىتاكنمةيناثأ اةماكاابىأةلاسرلاب لسوهيلع هللا لصدجتةداهشلا
 ها وة )هلق نيولال عمرن (ايمثاءط نكدمل نادلوق) فرعض (جلاهلا ل دب ىنكوف اوق) دراولا ىن«مودراولا ظفا هيفدجو ىأ ظفا ىلءفطع

 روك ذملا طرشاابتيمم وأ ى حم هللا لدن لو ةي تأ ىف كب هنأ نعي ى< ىلعافط عد امذر (ةثالثلا الت دسأوأ ٠



 ا اودوهلوق) لا ريمكل | ناذثةسا بدنو ىأريمكلا تا ذعتساو خسنلا ضءبفودحاولا ىأ( هنا ذئئساو هلوك) ل ءأ:لفرلا دداولا ىلع مالا
 حرشب هلالا تف ى هترابع (زلاهثادنف تاك اوق)هم_سابىا( هن«ثادن:_هرج ليك شت دق هلوق) زاوحه_يةوىأ ب دن ىلءاسفط# مذرلاب
 اضعب .طعبءاع دك دس اور اا واسف الى فة هرقل 0 اللاوأ ل ل م

 اور آىلا هتفلاخ مردفالاو هرب دقت فود ل, 1 000 ها هفالخ جلو ةكئالما ف, 0 5 ]د 2

 ها هعر# ىف 5 ديف هىذأتدنأالا ىلوالا فالخوهلب مارح سد همسأب اا ملام ءررفتاعوىريششلا خ حي هلا

 ' لمؤللام_مقمدقا 06 ةنالالّوأ نيتبآلا هلوق ة)!- ما ىلع نها مدقت | مفذا(هيآلاربلا سءاو أى هلوق) ةزمطأ عطقب ( ى 'ريصأ هلو 3

 ىنعاابةياو رانهاك مال_ىالامدقت ع ٍءاادياورلا ىأ ( والا ل ءاوهلوق ة)مالسالا هي اك اارناءالافلوالادءآلا نال نيول سال ىل#

 نءلاسا-ءاهلوق) ها اًميدأ: ف هاو رلافاةتاةد-اوه_متلانالداو رااز هريخأتلاو مدقتلا هنأ هريغو رح نبا لاقاك قءلاو ها

 ْش فاغ(تايهاملاو هلوقو) اهرشاممتيةط نا ىأءامتالىأ (ىفأبأسع ب بتملالاو هلوق) غل هلوَعب هدد امل“ |دياعر د ىأ (امّيهأم حرش

  ردتملاؤ:باوحوهزلا داعأمالسا !امويلعلوسااو ل | بلا ىأ (انهدتعامولعم 0 ةغاناعالاناكام !وهلوق 3) ندارع

 آت م تق هناورق درواذأ» هر ده

 هةدقرقص نع لع 51

 يملا هل. نيس مل 1ذ زاسعال الا

 2 ءالذو هلو باحاو

 امولعمهعل تا ءالا راكان

 ىأ ةنافلورمنا ثلا :هرمدم)

 هربرك-:و سماذأل س ا-ناوهنمبرقا|قريكا|نازئةساوهكثالا | نمهعم ناار و

 ءانب زاوحوتاقإ هريغوأ يلعتلاةرو رضا عفترمدصدملا ن مل># ملأ صو .هخزاوح ”واهاز مح املا ةيظعت 58

 ]22| للهطَر < لكذتس دق(د# ا لاقو ) قيدضت اهم ص< لن اددع# هوهو ده || امم رصسملا ىف هةيطصم

 أ يو ميلعةماقم ماعلا تأ عما عمد ضوبءاع دك مةدد لو سرلاع اعداولو تال لاعت هلو ة]هن سوو 4 اعنا ]|

 : لب ري هنأ نم منع هللا ضرب ادا أ هن -. ايست نتا فاك وك الا ىلع كا ذ ةمرح 4 الاناب ا

 ||| الصأ لاكش الذدعب تض هرعاسغا كاذةهرحن | لل. هنا ىلع باطلا اذ هىفنولة دالة كئالااثأبم همالعإ ٍ
 ٠ زاوداضأهيفو ار ءالا نال أ هب ههدانس تاكاعدادائف مهل فر م لير داعقماب باع هنا ثدأ

 هتفا اك مردق نمعضولا ل هس ىلع تاكالو كلذل هته ركل : نا هلو لعتملا نمولو هعماب ريمكس ااوملامل !اءادب

 ىناك ناءالا عدت: ىدمرماا هن اورىف(مال_سالا ن عىربخأ) ةمظن ماباقاالايّ كم اوالءادنل ا نما, دغاام

 نونمؤناااغاةبآلاربلا سراوذ ىفتآرقل!ّيقفاو كوأ ى هوى ةهنءهثلا ىضر ترن ره ىفأ نع نيكد اةباور

 ا2ناءالاامو اذه مال_سالاامدرب ره ىنأ باو رفو ىو أى :!ايهب ءاورىلرالال_ءاولافت الالوأ نيشبآلا

 1 نءالو ىاياعب<ملالاو ةغاامهظفل حر_ثنعالاممترهام حرش ن ع لأس اغا هنا ىلع لدتىب مر لأي 7

 داعأا.هدزءامؤلعمه- ءاناعالان اك اارتا مهاملاو قئاقخا ن نءاوبلم_ساغااهلصأى ام هال تا 0

 مالسالاعئارش نعل أ سانا ليري+تأ ىور نوف أ, اكاعسوت ا ريلعءرصقو هتاتلءتمتارسب باودلا ىف هظفا 5 0
 1 (ل_-وهياعهتلا ىل_صشالوسرلاةد) ثيدحلا؛-5أ نمد دزع مصر ملاذدزال مهودتقمالسالا نعال ) 1 0 0
 هناكرأوأ هطو رش نعوأ كلذ نع لاؤسل انا نعراسفةساريغ نمارداس.مهّتةرّة>ومالسالا هام نع هلام. 35 00 سل از هدا ما[ ة1ة هنأ

 ١ صنااكى هذا ةليرقلاب همهقامىلع بي اهرب غو تفمن مل د!نأ لا ةراسشا هةحاول نماهريغوأ عوأ | ا

 هنط.ت .ةربامو ه2 01 1

 نباانزش 5 هن ناهد: و

 هلت

 وههغل 5 ءآلا 0 اعد

 لأ م ذارش هترهاس1 ناس

 5 200700 حتت 2 7بتتلاب الاو هتقرة-ن عءالتأ ءالا

 3 زاخ نامءالادودحنلان مدا ارلات الك اذ, ناعالارسناسغاو قددصتل اناعالا اولا ناكف

 ]1 انغاذي_صوصاللا با علو ىلا ناباللعمةقرقملا ىلع قآلا بولا ىأ هلجوه سف ئثلاريسفت مول الىسىوغالادهلا نم هو ىىرشا !|

 ةياوص لوما نالادح توك, نأ نيعت :روك د ملال اوسا|باو> هنأت د -نمزلان هؤتنأ هلوقذاذ-هىلعو مهلا نعال ة مية ن ةزوك

 ١ ىليقاذاهنابسيحأ قيدصتلا ل.ةءالدملانال (سم اكس ةدص باو -قمالساا هلع لذ ةرهس لو :ملاد-ن اكول( تلق ناف) دطءاو هاا

 . ةيقطانلاوةءناويحلاباماع موك ل 1|تاذلا نأ ههدصقناو ترك ذاكقددصتلا لق ةءالووففر رعتلا هب دصقو قطان تاور هناذ الا 1

 . لءقتدملاو مبلست تقدص هلو ثوكب وأتقدص لاق كل ذاؤىنءملا اذهىارمال_ لاهي 12د ري»لءلف قددصتا | لءةرقريذو ىو عدى
  هلوقىاني هناقلعتهنامب حراذ ثااكوقمم هأ رسام اق د زنإو كال محوتنابغ لليل دلاو لو ذل -ماطعئملانأل ع ملال لو ماسنلا

  ةقيقحلاب وهل_هناكالاباو-ىف عذاد_ةمهمالاكن ات لم ايلف هقاعتملالهت ةيقط ناس قازامنأ ىذت د . هناف ىل انا بع ملالاو ىباسسأا

 1 1لامالالاة رهام ن عدل امدح هلوقهنح رصد ك ارح هةقيقح نع تاوح مال_سالإنا اوجنأ ىذتةيثاعالا ىلءكلذهرصقر قاءتملاب وأ

 : نءهرق) ايار 5| هناةاعتمىأاسعسوت تاقلعت ىلا كل: ىلعىأ (املعدرمصقو هآوق) لا نموت نأكاق ث -ناءالا ىأ( هظفل :لوق (
 1 1 3 صاااكة ف رقلاىأ(ى هذا هلوق)ره_سفت فطع («تةةيقدو هلوق) ةيعرمشا | كاسعالا ىأ (مالسالا عا ارش



 مهولالك ا فرمد لو ل -ة.ملامعاود أ مامةهالا همذةوةبادعأ ارشعم ىأ (انم هفرعبألو هلوق) للا ىلع لوخدلاو ىأ (ءاءلعلاو ث ىلعو هلوذ)

 عرض لاوأ ه:ط ىلا هيةدنةسال ء:هنأ تاو اندحأ مهنمهفرمد لهنارغ فرع ف دك ل يقنا: كلذ كا اوهقرعال سو هلع هللا ىلص هنا

 اولاثو ضعب فا مهضمد موقل ار ظنق ثارغ نبت امثعةنأو رى كلذك ءاحدت هنأ ىلاثلا نيهد و رح نب ضف اونأ ظؤالا لاق نب رضا لوق
 حراشاادلوق عم كال ذك سا و ىتيثريشلا خسيشلالوقرظناوهفصلصالاودو هيلعمدقد-أ نملاحا:موىرتريش ها اذهفرعنام |

 نارح نبا نع ع تددحفف وةرااهذهقالااهذرعأمل ةروصق ىنءاهامدروو رمالا هءاخىفالا هفرهد ل هنأ ى :راخأا هباو ررهاظو ىانامدف ٠

 نمءاش نهاهبهللا موك, ةهارك اهنأالاةنكمةكئاللا يور تأ نو رخآو از غل ارك ذ (هوأرم هنأ ف حرص اذهو هلوق) ةر وصل | نسح ىبادكت
 نكاو ايبننوكينأالا ىعالا قا هارب نا سو هيلع هللا ىلص ىلا هل لاق لد ربجساءءنباىأراساو هءاعدلا نمةعاب كالذعقو وءئاياوأ

 هآرنمدارملا ارهاظأانال اومعت ملون اعالا ن علاسف ءاحاس1 اخو مقرأ نيدز وهثثاعهناراذكو ا اءاهاور لر_عرخ كلذنوك ١

 لوةدأشنأ ساءعنناىعامو حراشالةاكشااحإ رشقوىرب ود هأ ح راثلاىواتفىفاذك هوما رك هبادرغنم
 نأ ىلءلو#ثوأ ( هذمحضالا اد_هرعثرد-هدربفهلوق) رونىد_الىلةوىاسا ىفذ « اهرون ىانيعنمهللا بهذننا

 ادك نيدعمعلا نيثي دولا نيد كد امجرادج ون ءارو نمهوعمسذ كلذ نعاح راخن اكموهضعب وهدنعاىلاح ناكموقلا ضع

 ةداحال ضعت هر رق 1 7 8 . - ا
 1 و 1 0 هناىانبال(د- | انم هؤرءدالو )ةهءنالرا هاو هني ز موب هنال هزم عذرأ ,دنءناكاذانء درعلا ادعام عاوجا لك '

 طداذإ كإملانال هيلا ||| ٠ ا ا . ا
 ا ىندازاضيأوا.مادالا,ااغناكك لذ نال ه:عهللا ىذر باكا | ةرددةروص ىف لو هيل عهثلا ىلص ىذا نان ناك ْ
 | ودوار دق ساد 5 3 : َح 3 * ا
6 م ل_هاحىلارعأ لاوس هلاؤسوا مف نءنوقراعم_دوةنب دملابمهعم نكاش كرضد ةئيههتئيهذا ميلعةنامفلا ا

 لد 06 

 2 ا قارا لأ . 1 عمسنو رعري_غنعد#أ دنع عذوامام أو ءوأر مهنأ ىف حرصا ذدو كلذ ل هحاسملالاو ةئيدملاب هل ماسلا النيدلاب ْ

 0 د ايهدس - 5 , - 5

 ى>) هنمحصالا اذ_هرعثي دحهدربؤ همالاكعمسنالو هءاكب ىذلا «رئالو سوهيل هللا ىلص ىذا | عدر /

 الذاسول+لانودرذسااكد:4ىفنوك.ئاغا ىهوهباغ |ءامن الامال اةهاوم ريمعتلا لك.كدق (ىلا ساد 1

 نيب س اح هنأ قب رص (هيتئكرىلاه.ةيكر دن سان كو هيلع هللاىلصىبنلا) عموأ دنع ىنهةنكستاف هيفدادتعأ 1

 كالذريغود اره سالاو

 هلوق) قيخرب_ثى منا
 5 0(: | اد م 7 . َ 2 1
 00 3 ٍ نه لق اممنددام ىل ءايرح ايام ىلءه ةىعضو ىى> برقا |ىف غلاب هنك-]له:لاة كج ىهو هناحتود هدي |

 ارو 0 كم نمىقلتلا لاكهنءعنءام ل عفو سفنل اهوق لد سال نب هنا ىلءاوينت ولا هياعى لد ني-سنالاودولاديزم ]|
 1 (هيذذت ىلع هيفكعضوو) ارداطظبدالا كلس ملناوذ يح هضراعبالن ألو سالو هددصب وداع ءاهاال اوك :

 مسا <ناك سو ه.لع هللا ىلص هنأ امو كاسناا هاو ردي تحرصاكل_سوهيلعهللاىلهىجذلا ىذقن ىأ ْ

 هيلعدرفد اي كيلعمالسا | لاقفا,يلءودو لبرج هءاذ نيط نم ةيطص مهل تينمف بيرغل !هؤرعدالف هباعتأ

 هي دب عضو ىدع هندأ هل لوقي وارارعد_ئاب ون دأ لوةيلازاؤ هندأ لاةؤد#اب وندأ لاقل سو هيلع هنا ىلد ٍإ

 موقل ا سأر صيصان محبي مضاخحلا ميمعتو مالسا ايءادتنالا هس هيف سوه ءهللاىفدىتلا ىاكر ىلءأ]

 ةغيصر د>اوأا ىلع مالا أ بدن هيغبد# ايل يأ ديه دو ل سو هيلع هل اىلس ىو ملعب دارأ هنا لمتحيت لق 1

 تاد اذاىّ- ناىنذملا
 ةيوضانملا ةلسلا ىلع
 حصدالوةيثادتبا تزكمت

 ةراحالوةفطاعنو ك7 نأ
 ىن-همنعول_ال اهنكل 0 اا

 هاجلا سا> ىد اندوث ذأ: اىأ علط هيلع لدن فوذحءىاهّدم سلج ىد ىرطا الات ىردربشلاةرامعو ىطويسل'لالدلا هرك ذاكهياغلا ١

 ةراحاهنأ كالامز معز نيلوقةن وضاسملاةل لا ىلع ةلخادلا دف نا لصاحلاو ها هلةياغاذهامم لاكلا ف سداهنأ ل.ةام فد: هنو
 ةداوةيكردا:ساالا هنكعمل هءدح ساحل هنال( متاح نود هلوق) قصلأ ىأ (دن- اف هلوق )ىلا ىأ ( اهب هلوق) لم أةفةيثا دتب ااهنأ ىلعرو هوا
 ها (خلا هنععنعام ل .هفو هلوق) هم دخن ىأ (ى ايام ىلع هلوق ) ملال هدحش ىدد نيب ءّدلا سوم ةء.هى أ محلارسك ( ملءةلاةسلح ىهو هلوق) |

 موضعي هررقا ذك هنوةيطدالرب د7 ىلع هناف هنو ةرطد نذل ا ىلع ىلاعت هلو ة د ىلع لا ىتلتل الك هذع منعالام ل ءؤوىأ هيفانلا الرب دعت

 قاتل | لإكهذع عنئام كريو ىأ هدض مسابئدل |ةيمستن م كلا لءغلاب دارأ هنأ ىلع هل نيعتملاف ءاهتاالاو ف نه هلوق» نايبلا بسانبال 1

 ح_باصالاعمهحا رلا ىهو فك ةرذثت ( هيك هلوق) لوسلل ىن.ذو ىأ ( خلال او..لو هلوق) لمان حلا لعق مدعو خسنا| ضعي فولاءاجاالاو نم ١
 حراش ىتشرروتااهتذاوو ل هتان ةيهىلءالاحه غن ىذذن ىأ ىو وذا | لاق( هر ذهن ىلع هلو ة)ند_.لا نعىذالا فك: اسونال هبت |

 تاير نءاءاوقو يطا ٠ء>؟زو سو هياعهللا فص ىجنال عجارري مضل! ثان ىمدتلاو ىليعاهسالاوىوعيلا محو ىيخربش ها حاكم
 ةافد ن مهني نظاا ىوةراهرمأ ةرم»3 ىفغاا.ملاك ا ذيدارأ هنأرهاظا او لاق سو هيأ ءهتلا ىلص جذل |ىتيكر ىلء هدب عضو مةعرخ نأ ناو ر

 ُّىك سنلا ضع ىايرندأ أهليصاوماهفتسالاةزهفذح ( رثدأ هلوَو) ىدااددملا ف ىأ( ةيطصمهلتين.ق هلوق ) ىطو يس بارعألا

 بدن «.ةف هلوق اود لعل (خلا لمت تاق نان هلو ) تكسبا!ءابب(هند |لاقفهلوق)برقأ أ

0 



 - ىلئاملماعلا ليقو اهتم دءاذاو ملاك! اهياعلدن نو اا ماعامناو هلءقاهقالو ف اضاف لمحذال هيلا فاضاأ نال امثيبواثدب ا مرقالو
 . ماطىأهعولطاناحافىأ (لاانيلعهعولط تاكىأ هلوق) من اخلاهيف طرشاا مساىلات لمعد (كهيلاةفاضالا نع ةذوةكماهنأ ىلعءأذي نيب

 الرعفمنوك,:الوهلوق) ذة يسود ثوب وحن (تامز هيلا فاضدناالا هلوق )ذا نمد( وهو هر حى لاةفهلوذ )دا دعةساو داعمم نعال ةتغب انيلع

 ةراعود را ىفةغلايمدن حر صو هبالوعفم نوكرال نا هيؤرظالم زالاامزلذامو زلم ىلع مزال فطءةرةرظأل مزالءودو هلوق ىلع فوطعم ( هب

 ميلعهللا ةمءناو ركذاو ىف وذ ثلوعذا فرطاليلق منك ذااورك ذاوو ف فاهناداويا افاضموأ افرظالا عقتالذا نأر وه لا معز و ىنغملا
 ' اورك ذاوفكوءفلا حب رصتلا لوقا اذهدب ب و رمهصقرك ذاو ىأ فو ذح لو عفا ىلا فاض1 فر ظ تزن اذاوحن قواليلق تنك ذا

 ١ كوقعمهرظنا (ةيعدالاةلمجا ىلع ل دتالو هلوق) لواءتالىلءفامالكأ (ملانافيعضا مهنا ىلع هلوذ) تهتناءادعأ تنك ذ مكلع ها ةمعن
 لاوقتسالا الكامل اهان«هوءادّتسالا ىف عقت الو باومل جاتحتالو ة.و“الا لاب صد أ+افلل روك: نا امدح نيهج و ىلء اذا ىن-غملا

 بلاغلافةأدافمريغا نوكتنأاذاىمهجو نم ىناثلاولا# م :تابآ ىنركم ماذا ىستةيح ىهاذاف ء: هو بابل ايدسالااذاف تجرغومم
 مل اعداذا ٌمىلاعت هلو3 ىف اًءءَوجا د قوة يثادذل|سكعةيلهغا|ةل+لا ىلع لوتدلاب صتأ#و طرشا| ىن:مةنمضم لءتةللافرظ نوكتنا

 لجو ةيثا>غلا ىلع هل ىغءفيف ةيمسالاة للا ىلع الا لدن الو حراشاا خس ضب ف تدر هأ انور أ اذاضرالا نءةوعد

 ذابباالىأ (اهب قلت: الهلوق)ا مج رخو خسنااضمدفرامااعهلوتبى (هءج رخو ٠06 2 هلوق) لمأةليفةيئازملا ىلعدوالا
0000-2-2 

ْ 

 ة_قروه«ماظمتد اراعا

 ه-ق ىنحلدلا لاقودردق

 هروهط هءشهيعمت ةراعيسأ

 هرم ىف لاقفنايسدوبأ كلذ فا اخو ل سو هءاعهتلا لص ىذاادنع هنوك ةنمز أ ءانثا نيب انيلعهعولط تاكا |
 فرظالو ةأ-افااوأ لياءّانانزحالر هنالو_:ذ«توكرالو نامز هلا فاضد نأالا «-هذراظال مزال هوهو
 مل عقىنا ةيهضا مهنا ىلع ئثد سدااهتداي زهق ىلأو ةد_ يعبأ معز وكالذ ىعازلانال_ةناكم

 فرط نوك.تالاهتأ ىف اهقرافت انك ذاك أ- اهل ناواذاو .طدأئثد سدادسق ىن-هءانأ معزووخأا
 ةيقاعاإورحفل |عاطاذا كين" اكهتوؤملا هبجج رحواما 5 طرشا| ىنءما منو هيع“ال | هلخا ىلع ل + دنالو ىذاإل

 اهنافاي_ثاغىأ ىثهاذال_اااروكض لال اءاهيابامرد-ةملاو ضرالا فاونرض ذا م_ ماو الاول ادور حذال
 اذابالواهب قاتيالانربثأ عز ىرب رملا ىلع درت انين وامتدي باور عمانهذارك ذو ه-.فرظال ض>" دمرح

 انيلع علط ) ىدن ف تعضوفضرالا نت اخ عتافعب ىذا متانان | انير عدعلا ثيدحل|هياعدرب واعيد فال

 (رفساارثا هيلع )نوذلاب ىرن نم خابأ هلوأ هيّتحلا مب (ىريالرعشلاداوسدي دش بايثل ا ضايبدندش لدجر
 ساناابيطأو اود و ساسا|ن_س>أ ام-منع هللا ىذر رذ ناو درب ره ىفأ نعىر قل اسنلا هباوز قر

 ةدئارلا ب ييطتو ةرطغا د دام زارة سو تايث.ا ف.ظنت بدي هيعذ سن داع سعال هنايث باكادير

 هلاقع م-هتمو نيد عظمي ليل دب ىل_مهنال نيكمتماوءاسما] بدنوءاملعل ارح ىلءو دعرلل لوخدلاد_ذع

 هيدي. كوقإ دع٠ملا لوةدلات أ ضعب ه,عساو ىراقل ضايمل | هذه هللا ىذر رع بس | مم نموهلاحو

 هردق ةعقرو هنأ هان ىف

 ىتشامم سهشلا عولط»
 تعقوق ل_هفلا هبسخم

 2 اصأردصملا ىف ةراعتسالا
 ! ههمشوأ ةيعمت ل_ءفلا قو

 ةيذكم ه راعدسا سهشلاب

 الر عولطلا هلتسءثأو
 (ل+ر انياع هلوق) هدأ

 لدحر ةرودىف كإمىأ
 حتحصح دا لاق مظعتال نيونتلاو
 لكل الا ماك: الف اني -اهماكسأ هيلع ىرةوءاشر وصىا فرو ة.تا كلتا رملاننانءالقن قىشاا
 اذاقهرلع مال رود لثءاذاهنانتاسنالا فالذ هدم تامأهب رهط ىلاهر وصناثاملت تاتفاذاف ىندلا كلذ ل هودر وصلا كد قيلياسع
 ماماددرت مفادئءا شهر وصىأ فر ودتس نأ كلال تأ نمر ,رفةانعو ها توعالاوبل_ةقاذاوءاسش هغا ىاب ماكست هروصا اكلت نء ماكت
 رهاظلا ى> نباكوقو ءاذفلا ثودةل الان مالسا | دمع نبا مرح وهيلاهداعأ دنع هلازاوا د الا ىنذأ هللا تأ هانعم لهكمل أ لث؟ى نيهرحلا
 الوءاسنؤريغ نمل صالاءاكش ىف! نوكب تاز وهذا كالذو ط_سااو ضءقلاب ىنيةليلالوةر ىلارلا نع ىف لد ىف الو ل اوزبال دئازلا نأ
 ديد_ثهلوق) ىيدرش ها اشقتنمناكنادعب عجاذانطقل 5 هتئيهىلا داعتالذ كرب اذاو لج رأ «ةيهرد3 ىلع رات ضناهنالةلازا

 ٠ ْ ,لكودو هيلاهمامضناو نديلان عهءود راع راذا ب ان نمسوثع.جبايثلاوا جاعاق ىلا ةومشملا ةفصلا ةفاضا نم (بايثلا ضارب

 - ىجلدلا لاق ى-الاك لح رلىبستعنامعم لكشف (هرعشداو .ددشهلوق) كاذريغوأ فرصرأرب رحوأ تاتكوأ نطق نم سدلب ام
 . ىه.احرصم ع قوام ةيحالارعتىزرع_ثلاهلوةوناولالاريخ ضارب !نالداوسل ىلع ضاربا|مدقو ها داوسو ضاس نيب هقياطم هيفو
 ها نةصولاب صصخهنالىأ ل--حرنهلاح هلوتو ىريوش هلةفصوأ ل>ر نم لاح (ىرالهلوق) قيدريش هأ نام> نبا هناور

 ١ وهفامخم لكىوردقو لءاشفالاينم«نونلابىرت نمديؤث رلا قنفىأ (غابأ هلوق) لوعفملاينيمهلوا(ةيتهلا مضي هلوق) قرخربش
 . جتفيانعلاودلءلا نم سداور فساذههءلع سدأ يميمثلان اميلسأو ةثوعشودرهغو < نمرفسلا ةمالعىأ (رتاهيلعهلوق) تاتساور
 - ةناملاقا-و طءالاف::ورؤاظلا صقك اهن.س#و امنت ىأ ةقالتاىأ (ةرطفالهلوق) ىتيخرش ها ةميغأنيتامهملاءاحلاو نيسلا
 : , 56 أ ىريطتب درو ىأ (بييطتو هلوق)

 هيا



 نايحوبأ ءتعثو شفخالا هل موهوةراملا فو رظااىفاهو رث دمنموبارعاألءاذب هع نيد ف ناررةتامرداظر حراشاا»رك طيس

 نب ىلع مازلكلا مهتصمد درذأدّوو ها كلذنودا:موىلاعت هلوقك ىن.ءىلاه-:ءاضاللاة دقو لافاممامل_هسءاةزوص#تءانءلا لاعتأب

 ديز نيب تسا>كءافا ايد[ اريغفطع عذتوذ موقلا نيب تسل ون ءا ثعلا نيد كدحك رثكا ( ني:ث نيبال نوكئال ىتلا هلوق) هيل "اب
 نيتباو رلاىد-١ىفءافااب# لهو لوخدل نيب ىوالا طق..د# سقاائىرما لوقاماو ىل دواول' فال طةؤديز نيد هسول ات دافالركف

 ناعضومءاملاعتةدلمو-ولادلاعتفد لوخدلاو نو رمعاأت نودد زلامهتخاةباثع وهفلمو> نك امانلودلا نك امأ نيد رب دقت ىلعف
 هلوق) حي رصتلا هرشو عضل ىسنا ىوتلب و ج وعد ل_هررعصقل اوماألا هكدىوالاو لمرلا نم طقةاسامةلهوملا نيسلارسكم طقسو

 امماوامىأ(عفر منهو هلوق) اهدءبامىأ (انياوامهلوق) ف أبو مدقتام ىلءال<وا ظفاوأ طةفااضظؤل ىأ(اهرحنع ارق اوعنعىأ (اهفكستل

 اهناوهلوق) نغم فاس ىرح هإ تأ ايون «هغوروةاكاهقن اعتانس هلوقورو> و ]دعاس ديز راصو (اهد..ب رداارح نس>الا لب هلوَق)

 فذ> ىلءوه(باوحامنالهلوق ) ىنالاك ن س>الارب_توه ىذلارح ىلءافوطعم سداو فاذئتس خلا ارظن هءؤر ورز دصا ا ىأ ( هيلا ةذاض#

 لا ىل اهيفاضا تي>- نمباولا تاودال ةمشهىأ ىرخأ ةرامعب و طرمشا | ىنعمانمضتا باوح ىلا ة>اّتحىأ باو-تاذئأ ناضم

 ردصهوأ دهاش ع جدو يشك سااح عج (سولج هلوق) ك-نيد كملعب مكان هلوق لوا ديانهاكىأ (هريغ هءمووأ هلوق) باوحا اهحايتحاو

 ىفلالاوأام نأ ىلعءاذباش ل_الهريخوا د:ءملاةلج و نفربخ فرظااف حراشلا ةطسن ىف ةطقاسةظفالاه ذو نفريشوهو نيس اح ندع

 ىلا فام فوذ < ن مز اوأ 14 ىلا ةفاض م نيد وعايش الا: دف فلالاو ةدئاز هز, فام نأ ىلع ءان ةفاضالاب رحل ىفو نيماةفاك

 اكاسحامابرقلاهانعمو(ناكم ه١ 2 فرظءهلوق) نيعلاثيلثتب (دنعهلوق) ىنء لا فاك للا سول نك تاقوأ نيد ىأةللا
 ةلوقىف اك ىنءماماوانه 0 ش : ِآآأا -

 عر ع ناك ىلع عقر م نموا راواتملا هر نلعاقتكتل فا الاوأام اطر ربك اهني ثانيبالانوك.تالىدا

 21 0 05 هةفضاهفل أ نأ كاارظن اه دعب رد_ماارجن حالا لب اني فاناوجوامندب قانودو نكل امويقءادثبالا

 ا ا 3 اهنألةل لاو ردصا | ىايماباممصتغب و ةفاضالا عز تدزاهنأىا ارظن ههفرو هءااهفاضماهئاودعفلا عامشال

 م 0 ١ ينال || مكمل ماك-:طريمد (نن) ثينادالاهفل | نال اق نم ثو ل_فلا ىنعمئطعب نأ ماي هيف طرغش اذ باو
 6-00 0 , ||| رضاحملا كولمملامعتو نمربغ رس فرحا يلع لة ديالو نكمتهريغناكهفرظ(دنع) هرب غهعهو وأه_بقت
 تبوسمذم هن برءمى بداص يدع زفتننال (موب تاذ سو هيلععهللا لص دتها لوسر )رض هلأ, ص تخت ىدل فالذع بْن و

 اهنهكساعوضت «هلوق دح ىلع هزم دارا حوضوا كلذ ف د موب نمدرم تاذهعاس ىند دنع نوف امند» ىأ
 ديفتدقو نيتلءدافاضد ناعم هريغضام نامز ف رظ (ذازا ملا ميس عوضت لئماعوضتىأهامصلا مدس

 ىرش#ِرأ لاق اي هالو _هفم توك و تايتناذاو لو هفم نمال امتشالدءتدقواما م.اواذا طرمشلا

 ازهاك ةأصافللو ةيايلعتو» ريعو

 ش ع لافر ىربوش ىحهنأ
 نكولا ريئفبدارأ
 سدأو انرمهذم سدأام

 ىسهتنا ىيمهنأ دار ملا
 اهلع ل_خدالوهلو-ة)

 رمضاملا كول هملابىأ ( رمضاحلاب صدد ىدل فالذبئاخااورضادلا كولماا عتو هلوق )ماك فرصتهريغفرظ ىسوف ( نهري-غرج فرح
 قرفال هناىرءمامءز و ىرعتلا نب اوىركسما!لالدونأو ىرب رملا هلاقارمضاح ناك اذاالا لامىدأ لوقت الوامث اغن اك ناو لام ىدذع لو
 (خحلاعاطاذا هلوف) مون ن هةدحاو ةعاسىأ ةرمةيحاصةعاسىأ ةعاسلةفص(ةرمتاذ هلوق) فومشأ ىسوتن !ىلوأ هريغ كلوقودنءو ىدل نيد

 باوحاسمالح راشا!لوقهللدبو ىرتريشلاعاطذا هلوقد هلرا اهب مي تاو ىلا جاتك وهو طرشاا ىنءمانمْضت:هافرظا منيب ناك انو
 ةذاضال !مزات ىأ( نيتلم>ا فاضت هلوق) برعمريغىلءىأ نكهةهربع هلوقوهررحو وهام مااك١ ار دةتاذ_د ىلءرظناو لا قتاتالهلوقو

 ذاوواظغاال يندم ضام اهلءف ةيلعفوأهك_ئاللل كلب رلاقذاوو < ىب_همواظفل ضاماهاعفةيلعفوأ ل باق متناذااو ركذاو وك ةيمسا ةلجىلا
 لوةيذاراغلاىف امهذانينثاى اثاورفك نيذللاهج رخأ ذاهتلا هرمصن دةفهورصنت الا ىل هز هأوق ىف هن الثا |ت.ءمحا دود _ءاوقلا مداربا عرب
 ه]وةكدرفملا لا تفيضا | مما هلةريشال نم نظرفةل للا ىرطشد>[ف < دقواذعم هّلانا نزال حاصل
 (اماٌيلوا ذا طرشاا د مفتدقوهلوق ) دمك ذك لاذذارب دَءَمااو اناذدأ كاذذاب اةنمشدعلا او « انل نيضمدقلايلنه> رلد
 امتوكن عت رحامامتما اواذاو لامولف لءةتساانهزالدثنيح نهوا 1 ارمأ هانا نمفا] هن «*رمآ تناامتانامذاكناووخ نياوعفم مزعت

 رهشاان ع كول كى لد.ءلاددع ىلع م ص نه كاهشا ل دءاداف(تذمتن اذار هلوق) كوأ ناكا طرمشا!تدافأو لمقتسملا ىلا ىذا لا نهزلل
 باذ_كلاو كنا محءاظذا مويلامكمذنب ناوو ةيلياعتو 3 رثكسفال اق متذك ذااو رك ذارون (هءالوعغمنوكدتوهلوق) هيفلاتةمارخلا
 اتيروأ اند دمد مقت نااهطياضو (انهاك ةأسافلل اوهلوق) ىغمايندلا ف اظل ال باذعل اىفك.ك ارثثا مولا عفت ناوىأ نوكرتشم

 اهلماع ىنح ننالاسةةةيفرظاابلوقلا ىلءولاوقأ دئاز ىأدك رم فرحوأ ةأدافملا ى؟فرحو أ ناكموأ نامز فرط ىه لهو ىلا فلأف
 لعفل اذ لم-:الوةلمح1ةفاضماذانيرول ا |لاقو روكذملال فل |هرسغب فوذ اه ,ىواند لماعو هيل | هفاضم ريغا مالاهدعب ىذلا لعغلا



 000 مساءاربخل اوتلجّتاقأ / راءارب_غلاتلفأام هلوق) ىر وبا سنلاىأ ) ىلع ف أ كوق هلوذ)

 هلوق) زل,ةدطوتلظأوتاقأهعّزا ران بصت :ااءؤد-_صأهلوق أرقو ةرضدنانولهم-_ثد منول نالءارضاتايءاعملاو رامغلا نماومالعا اريغأأ

 قكعهلوق) هزت[ ىلا ثلا رشا غرو هأرق كموولا .ك انأ ظفاملاتيادو ىأ(ركباب انأ ظذاملاو هلوق) قرطا اىأ (اهتءامىلاةراثآلاو

 طر ثد :ىراغا|ناهل هاح( [.يعامتدا ك1 هر د لاصتالا ىلع هلم عال ىراضااو كرد َنِناَخ ؟ل| فءضىأةمدعا اداضاارسكد (فءضلا

 7 اوىراذلا حبري بهذااذهىأ ةءاعالا مدفالا ذك ناو عوونلاىأ ) لاقهلوق) طَةؤةرصاعملا طرتشد لس هوعامة>الاوةرصاوملا

 اهءمرمل هب :هلوق) هه قلم هن لمعت

 جلا ضاق لس ىهمامالاىأ

 ل هنا ل سماملاو
 ال_كاروكذلا ةسهدع

 أمو اقرطه رقمجامءاوس

 درس لرد عمم مل

 هؤزصملا هلوقب ىأ (كالذ

 هللآت انك نءعىأ 2

 عحضآ "يثسراذا ىلافت

 ل.ةأكهنه

 ا

 ليثريسز ءىفط دا اءاور
 ئثلكن طرا حوالا نع

 نع عيفرلا ما نع

 باّكنالكلذو لواملا
 فاصغع سلات هللا

 ثيد_لا ىلءمااكلا«

 ىأ(اض.أهلوق) ىناثلا
 قداسلاث ندا هزعاك

 ىةطقاس ةظفالاهل_دو

 (ىف لرحز جراشلا و
 نيب هلوقهريست ُأد_ت.م

 انك هلو_ةوهس. ةرافلا

 ىهكأ اذ نم لاح

 1 ل
 ئ هيواهث هد : لصأنا ىءذ

 نيد هلوق )زا ةيفر ظاا نمد

 ىش ىتلاىأ (ةيؤرظاا
 ناناءز ؤطسوّدافرظ

 (هتلالج هلوق) عامتحالآ مدع عمر صأ عت :اايكسشلاىأر صامتاابىأ( ملا اذ هدوحو 6

 ةيطخلا لب هيف سدأ هنانميضعبهالعو 1 ءسىرولا ست ااىلعىفأ ن ءومرح نان ءلةنوكلذ سكءل

 'مدأت كام لع فأل وقنأ ىلعايفءالكن اا اةردصألاب كلل طاتراالذا دري غو هو درسلا تب د+ اربغ
 ىلص ارةهريظنوو 5 [ابهقدصا ىراخأ | ىلع هدم ..كأىفا © ريض سدأ مس“ «نأت كن مد باتكءاسعسأا

 ملاعا |قدصأ هنأ ىفاك رص سدا هنأك رد أ ع ن1 سانا هللا اطأالو ءاريغلا تاقأام لو هي هلعهلنأ

 جرا ىراخلا لوقأوءاو «اهلءقو قدا !ىفههريغماو ا.ه ىفأ مزلتس ال هلع ددأ ةم 2

 قرط ع جن ثدحم ن» ع ألو ةبي رغلا أ“ .لا ىلع صوغلاو طانشت تال ةديمدأر ةذأ بدن

 ااا ناموس دا ةلهأدنعهدئاوف ةمظءن امام تنام ىلا راشالاو اكمال بح اهؤاغي 17

 ءاؤئكالا اوهومل م ا ظردلاو 1 [ىنالا قة نم دال هنأو هو هطرشنال جرا اوف ىر اها انا كاشالف

 بات كهلوةب كو لالراشأ فذصملا تدأر م اذ هطارخ_ثا فهم اءدرلا فص ه_طتفالاطأ ناو هناكمان

 0 مل عرس ءامسالارك انأ اظذال أو ةدض٠ اعوذ رهاط فراهمو ادد :اوفاسهرثك [ىرادأ؛

 ىلا عملا طامن* :ّرسأو ديدشتلا ىف هءاممدحأ ع م اضم ةمفت قد ذيول منكل ىرادعأ امارام مارا_ابسم
 لاَوؤ 3 'ةلابس رصاهريغو ثيدحلاب ةلدو هلام ىلع هلا ارا باولالا مارثو بن داللا:55فئاطأ جارذساو

 0 دا تاوردع ا ىرا ابان ىوىوارلاةلا دعو لاصتالا ىلع هر ادم مروعا |دازسالا

 ىذلاو نينا ااودك مهم فءضل اب ةماك-:ااالحر توثالثو ةسهتو تت معبرأ مسه نودمط جارخالاب در درفتا

 4 3 ماكت 8 نهيسنمناكشالو فءضا|ىلةء نود سوا:ثاموم نم هيف ماكنا نورعش واق موب سنمدرفتأ

 جب رت نمرثك, ل ىزاذخاا ف م_يف مم اك:مانا ىلعه-.,و 9 هن م اكئام ىلع لوعب ناو هيف ماكست نم ىوكأاسأر

 مهثد د-ريخو مهريخو معقل هنوكأ ريغ نم ل ا اا او هم فال# مهند د

 مهفماكتل جرذاغاا ا اغىراضاافاضرأو مهربخت/نيذلانيمدقتملان ممدرتك اذ ملهى موق ةماك-:لاامأو

 هم لّوأ ىفعامجالا هيف لقن لد ه.هذم ناكل سه لاصتالاب ىاءتبامامأو ملسم فال هوكرداهشتسالاف

 ىرادع اوامهعا جا تدم :ل ناو هسذع نعد :ءااو نعم ارصامعتاذالاهتالا هل ند :ءاادات_تالازأ

 بهذدملاا 1 دوىلا هذ هللا هجر ىوو.ا الامم نمو داو هرمولوا هيعامت حاتم يد لاصتالا ىلع هل ىال

 رذعتيةريثك ارط عم هنوكل بهذا امل مب« عم ىف هل هدب ا كناوىراذعا!باتك جرب
 هتاالحاق رطهيق عم ملا هيفف بل اعوداغأ قرطا كلذ اهمجحو قدمت اهزو->ىذلا لأ اد_هدودوا 0-7

 لوقف ىذاشل همام ارثأ ىلاهت هنلا هجرف:ماا ىئتقاولاصتالا توم ن 0 ,ى>الا ىلع ىرحا ا هنأب م ضاق

 اند أهزع كلذ ا, ز ريدا ( ةقنمملا ) ىلا. زهللا باك د هد

 «ىلاث !!ثردملا»

 ةلقرظا نيب ىرخأهءاورىفةهقاول انيبكىه (امنديلاقه-:# ىلاهتهتلا ىذر باطاللانب ر-عنع)

 ىلا هنايرورمض ن هونيل> رلا نيبتساحو نسءاش ءااني دو هيلا فيضأ نا ناكم ىفوأه يلا فيضأ

 1 وول ل ل هتمرأ عووأ يم نمل وأت اا دهر ولوددعتم .ىلاةؤاضالا

 ثو ك.:ةىناالاا هتمتدلوف ىرخأ ةران ةحقفل ااوعيشأو درفاا ىلا ةفاضالا ى هول ماك اهفاضالاءا ما نءاهفك:!ةفاكلااماودازهفا ل

 ديزتاقوأ مثيب وأانبهربدقت نالةل لا ىلاف اضم نور لا اف اتشم دعم انوه جانو دخلا راسى اك افقوىأ:فلالاذا هل فوقوااك

 7 نيبلا:ن «فرط ل هال ف نيبثأ ىلا ناي-وفأ ب هذو نو ذهللا فاما اذ- ه نءضوءفاالاوامنا ل ةوهمأ. 3تأاق هر ىأ منأق

 . م5ثدنأ ةالاهغلأ نا نورخ وا هان ع نءرصتةانيبثامهذفهبمعزونامز تامءتسافلالاوأاهاهةلا-!وكالذرب دّة:ىفاموأ ءارشأوأ نيش
6 

: 



 ىراذملا حرش ىف فزصا | هلافا دسك وحي و ع 1| مامر ريغ | نب مدارنا نب أهرب غو حراش ثااعسن ىفاذكه (هءزدربنب مهاربا نا هلوذ)
 هلوق) رهلاءاروةذورءمةدلب يانا. علا (ىداا لق ةءبرعا ان عارزال ندأرموهو (عارزلا ةينرردغلاب وهو هلوق)

 نيناملا دب ىلع ةريغم اهدأو لس أوهمو ةنبدىلءايسراف ناك هز درب نالدريغأ أو مهارباو ليعم* أه انآوىرا أ !ىلوءىأ (مدالوم ىملا :

 تعن عجلات ىفءملا لعاتهالو هوىلالاهىةا أه رك ذهل ءؤالو ناك ص أدب ىلء ل سأ نم نا ىرب نه بهذ هىلءءالو هيلا سن عملا سنخأ

 عدرأة لاو ترم اناا ةمحلاوال_صلعب ىرأ مادو فاأ 5 . نءاوحخ نوريثك ىف واو (ٌقاسنااو ليقهلوق) | :عشمر رقىراخأل ىبس

 مرا ارمءلانمهلو نيئث امو ني_سهنو تسةةسر طغلادرعةلا تدسأا ل ءاتامو ن نيذ :برعش«ز هع هلل ىذر ىذاش ١اةأقو لهقهثامو نيعست و

 ءاملاتنب (كنتر هلوق) قيخرعد ىب مم :ارون ىف تاموق ص ىئفدل :ف رشي نيولاكسا[كوق نس امدامون زيتعدنألا الا ا

 هما ًارفىريش. شا |ىفو ( هما 1 اوة)هيرق ىهدىأ(ةهءرتهلوق) كون :!!|نوكسو ؛ءقوفاا# انثماحتفوةلمهملاءارلا ن ثنو كسوة محملا
 هوة ناسا ندمر ور نونا ع !اتفيروباسن ىلاةمسن(ىروباسفااهلوق) مال اوةالصاا لضفأ هل عو'ةردن ىلع لدا يداربا مانملا ف
 ةئنس بحرف تامو هاو هته ىلاصعتدهلل ع9. | ١ ىط ىف ثلا مامالاا ريف فول ىتااهنسلا ىف ىأنيتئامو عدرأ ةنسإل .ممامالا ىأ (دلو

 م نيتسوا ىدحا
 نيس وَ هس أ اذ ىأ

 رو وء عت جراخ د42 ىو راق لاو دلز قتال نش ندعو ل - نب دج أ نع بتك (!.ريصت# هلوق) ةفاسس

 3 لثيساأ هل. ء] تامو ةئاسو نيعستو ع.رأ ةن_بلا ثم شع ثلاث دلو قاسنااو ل عرج نساو يل هرخااو

 تدرؤأ أةج قامو دنؤرع“ ن نا ”رف ىلع هن رق لتر > نؤدوزيتت ؟امو زيس#تو تسةخ_سراطقلا دم ع

 وأهم 0 .عىفلفتةمالسأ اوةالصاا لذ هر اءوأذ يدل ىلع يدارب امر نا أم ءص ىع هنأ لكحو فريا5 5

 رانك هلوق) عمته أ

 ودو لمجىأ )1 ع ىلع

 فلوق : ةرهشأ | ىف لدم
 م
 24 ءدب ىف ىراخلا

 ةرحطاو ناءالاو حاكنل او

 قيءلاو لحملا كرتو

 (نيذ-الا هلو) رذنلاو
 ه5 2 15 هرقنح-هالد بتكي

 الو هلو -3) مسجلا نيبو

 ندارع فاطع (ةءام

 (نوثد_كااه-هلو-ق)

 خسسنا|ضءدىف 9و عف راب

 لاقرلابنيث د_ك [هرس

 ققرلا ىو فاعلا
 مااك ىناريثكد جول وه ةه>- ريغ ن«ه» .16فقأ لوال ف ذح عم ف. ةدقااو ل هدا ل .تلاق هنا 3 ني. العتق 0 ريغ مهل ءىقالوال فد مين ضلال تان اس سلاقدلا ١ 4 نياق

 « ل>لسةرادنمونامدسالو « هل وة ىفءاحام فالخ ىلع هل مءّدسان نم باعث نعو ىس مل ارو قا ديقءارعل وهو مهلا ءااع نم نب رخأت 1

 ريا هدهبىالا مالا فزو وهل تبثأ نم قحأوهتيواميق اداه امنأ ىلهلدت ذلك ا .ةلوقلار رخو 0 من امرؤ
 اهلئمام-تدبم ةدئازامو هؤاضالا ىلءو هواه رأ أرلاو موناهرسالو تدعا |ىفهلوق نه بىوردقوةركسن ناك اذااضا ؛[أتفتل اواعلطم عقرلاو

 مووهْئد ل :مالو وأ مون وحيدا لع مالوربدقتلاوةل لاب ةفوصومةركنوأ هلو دومامو نوذ# :روضلربخ هنا ىلع عفرلاو نيا-الااعأى

 هنالا وب بوصخمال ءأىسأ نيهح ولا ىلعو ل ةءد نهىلءاب قالطاو لوطا | مدع عم عوقرملا داع ادخال .تالووخو هفعضدو 1

 ةفاكامو اددمهل_ةءانئدولوو ف ىفل* معد زخم تلا عقب مز دل ىلع بصخأ اواك-و ىنءمل“ ؟ هنالةةرهافدضأ ناوةركسأ و فاضه»

 بصن نأ ىلا ىءرافل | بهذو روهجلاهع:خادنزاهيسالو2 ةفرعملا باصتناامأو ل - جرالو حّفلا ىلءاهعم ىنيعأل مسا دو ةفاضالان ع ش

 دندساا وأ ند سوهو قرلهت عج (قيلاعتلا نود هلوق) مالسالا خيشل هبا ةكسلا حرشو ىفوعث ل ةصالخنا حرش نم ىهنا لاخلا ىلع ىم ا
 (فنصألا ب -عرأهلوق) هنعدسأو رلاىأ عب رذقلاريثك ىأ هب رخو ىراذعلا ىأه ذي ات لم ىأ (هنوك ممهلوق) مزه غم ص عمورخآ ىلاولو ْ

 ملسم عم ةيحرأديفبالمهضءبهبلاءامىأ(دحمرب غوهر هلوق) جالا كتونل (حتفب 5

 ريشف ٍةىلا اةيسذ(ىريشقلا لسع نب جا اهلا نيل ..«نيسملاوأو) جالا ب رك ىف هناك أرغب شن ذرصباف هل اعد

 هلل ذر ,عوكالان. ةلس مل مل نأ نم نطباضد ريشة وة ريدك هل ..قةء هود نب رمأعنب ةءمبر نبسءك نبا

 هل ةرحو دج نءذخأو نيتسو د>| نس بحر ىف تامو نيدئامو م-درأ هم سدلر (ىروبا سينا ) هتعيلا«

 ثيدحلا ىءأوهومل :ىلعراذ زك نب روه-ثكملا (امميع<”ىف) اد>اواثر دعى د مرما| هذعىو رو ىتثالخو

 اهدعب :نءهراع قهطأ كد رمالوْك الد ( بتكا اما منيذالا)ىراه !ن* نمعضاومع. مسفر وكما
 ىلءاؤامهطرش ىلء ا لة ىراذأ اهب درفن | اذ هءاع قفتا امم .ق| هس. صمأ|ولذ تلم نو 1ك
 كمناناتك ءأال هزعىلاهت هللا ىذر ىف اش الرو د ضراءلأن ل مو رحوعم دع ت3 .وىراعاا طظرش

 َّ أوق>-| كل ذاناكار يطالفأام وهظ ل ءةناكاغأه::ىلإت هللا ىذر# الاماطو منه عب أى ءىت هللا تاك

 م>ارتااو قم !اعّما! نو دمه +” ىف ىرادعا كدا نأ ىلءرو عجاف امد هد شح رخأا ىف ل : وىطف الت تكلا

 لاذ نمو هد رعود 1: هن هنو ؟عماتافتا نذغلاب ه:«لعأ ناكدنال ساطع مم [نيعباتأ اوةءاتصإ|كاوذأو

 3 اقل صد لالا اهنأالا فذ ىااهرح راهم رد م تاوامل |: راك ضسبو لايصال اهنأالا قذف خرا هنن كاوا درا امهالول اه ةرادلا

 نم ب ا ل للتأا

 ل 3 ه>وك هم د->->وع (هُز درب نب هريغملا نب ميدارب ارب ا نس ل« ءم-انب د هنا د.عوبأ) اهوذ-اوذ-نذلا|

 مدال اوم ىعحلا (ىراع' 0 عارزلا# ةبرعاأت ىهوة »و 2م -وق ةنك اس ىئاز ل21 ةلههق ةكاس



 نهفتاموصع اامأو تارداءذ نيحلاوطامأو تارا نول او ضاماثةره_؛؟ نومدأ را عتفب5 ره كلاو ةرهسست نوم :ملألا نهماوهث د ©

 نم هللاباو د رع:_ءاف تايذاك-ا!نهو نفل وتامغا ارلا نهو نعنمتت وتاناظلا نه ونماظتد دوهلا لاصتُس نم ثال؛ نييفتامودعملا

 ىلاس سلا ىلعةداب ٌزامااههمايتدلا ركذو قيساكث تد+ل ادور ول بدساهنان حب ولتا!ثااثأامالسلاو 'رهرامخ نمر د-ىل ءاونوكو ن درارش

 نوكي لد بدسلا ىلعصذلاة داي زبا.نما.:دلاركذنوكءالددعبامواذهىلءو (خلا سقمأنالاماوهلوق) ىسهمناحراثلا هلاتامرخآ
 هللاىلا فرصاتالىأ (هءلارحاهامىلا هتر>هذهلوق) نب رمأث يدم ادو رو سس نوكيف (خلابهساانالاماو هلوغ) ىالإك هيلااحاتك

 قاعتن نأ رو فوذ ارينا نلءةهاهر ور وىلا نأ لعب هتر راسو لاق مس ناكشملاح رشىفهلاق هياارسا هام ىلا فرمصذتاسغاو هلو سرو
 نم( هيا ارحادام ىلاهإو3َ) ىربوش أ ااةاطهةرحطا مذ مزل,الئل ماعال صو مذ ئثىأام هلوةنك_-| هه.ةىأ فو < هرب وادتنملاب

 لاث ما هترحهمدصق نما ىنءملاوةيغلب لال ةل ع( ىس نمتاهلوق ) ركذلارارك تب ىأ 48 (هرازك_ةءاءلا ميظعتو هلوق )ةأرئاوارن الا
 !نالاماواهرحا يماهدصتةةلاماهلا هل مدنا سدقمأنالاماور كا !ءامذمر وهطن علا: ادمدهتةرملحلا ءأ هلو .سرو هللارمأ ا 11 د 222 ا

 : - مرثك أ اراوث ىلا هزهّلنا
 نمئثاديفيامماالاب وانهىلايربع (هءاارحاهام ىلا! هترحهف) |ندهريغدصقوايحاكنهد_مقسدسلا 3-6 0 3 ١

 متاظفلاءازخلاو طرشل ادعت اهغاوهريغدل لحال هترحهةباهتوهناككاذلي_ه# لال هترجهشناك | 20 2
 اميظعةكإ «ةمددنى د نمذا املا ةرجطا ىف غابأ هنوكلوهرازك-ةءاطاميظعتو هلوسر و ةللارك ذاكرب 0 : 1
 ناسف ةرمد هدم 500

 لودنإ |ثاىلعامسنتواهرمايلاةّت>الا مد.هلاراهظاانهال هدب دام نم ةرسسكل ايل يسن نم ءاط غكزحأ هل
 اههرك ذنالو ىد_ال نيه مرية وهو هءلارحا دام ىلا لاق هناكذ اه د.صق نعرح لاى غلب أ هرك 58

 [.همَع برضف لماكلا شعل ا هنظد وهن ىضرب و هل شيف مىضعن باقي قاعاع رركولفهماعل دنع ىلهس
 نطأوا ارداطةرحفا هلق بلطا جا رخهنالاحا,مدصقناو اهادحادصاتمذور وذ#لا اذهةلازالا دفص
 نال-+ هيل ارحاهاموهوامهلمشدا قافرصتغتالايندلا ضارغااضنأو ملا لعدد وكالذاذ هكال_خ

 دارب ناب ضخ ءأب رامال معلا« ةدئاف ل كلذ ىلعا سنت امهظفلب ادرعافا يفد دعتال هناد هلو سرو هللا ىلا رجا

 نم ..صلارب الا ضب أ هيف باوثالوءان رببو ثماماو «-يف باوثال مازحو يفاحام ءولو طَتق ىويند ضرغهب
 ىف هل هاواسلا ىلءهرف كارشالا ىلازغلا لجو كرش ى ذالو_ه ءىرب هنماناف ى ريغهبق كرشأالع لع

 نءوادرب غه.طعدأل هَ دّدام

 221 دن هد_صت

 هللو كلذ قو _ةداطعأ هل
 اينالاهمسش ثيحورد
 نهةرسكر ةأرملا حاكنو
 لياقم( اذهل هلوق): دام
 دس اا ءاو هلوقفعأ

 : 2 ء اامذا ءاز_ىلاو طرشلا
 نءهنأ بادسالاو ذا ثااصن هءلعلدداك اًةاطمباوثلاعنمىرثؤدالا ز هنا ىلع هرفءايرالىوين دارا 1

 . 7 - 0-2 3 8 17 24 لاف>الامد عل هلوت)

 ىلع يشاع ىفهءلا قمل ةلُم_سملاو ندعم كلذ تنير اك يملا هد_صقردةب باوث هل ن اكهراوهلا هين, جج اذ ً كلذ (اهرمأ

 لطدت لوهرحأ صن ةمينغو ف ل.نو ىلا «ت هلل | هلكءالعا هداه دصق نما هذ سانا فف:صملا حاضدا 1 7 9 ٍ لبق

 نابهحرصملا ةريثكالا ثيداحالا لج نيني هيو مهرحأ مه مالاو مهرجأ ىلثاول تاو غنا'ءازغلا نا 0 جا لمس ا
 لهعفدنافءابر رطاخهلأر طم هللال عدة ع نموا ين دال داه1ا ضحمتاذا ام ىلعهرحأ طيخنارتدلا داما ةدارا نءسانلادءدأ مالىءلاو

 تي ا
 هلوق) ىاهك اف هذر_ءاف

 لعف هل<وىلوالا هتءثد هءاوث فااا نمةعاج ودجأ عر ىذلاو نال هيففهعم لسرتسان اواعاجارمضد
 ىنئافاصلاخ ل عمتولو ءأب رلاثود-دمدا ه.قرحأاله_رفف ةءارقأ اوك نود . 1 اودال_فا 5 هلوابهرخ 1 طدترب

 ععرذذف ادام-اوادهز واعرو( نيثدحلااماماهاود) سل ىرش ل_جاعشل 1 _ىهريا تدب لح رفق هيلع
 5 ١ كلا ميس

 ةمالاكاذ ىفامهب مدا ت>امهيباتكو ريغتودهعادباو مررمعلا هلوق) ملا عتفب ( نيه
 1م ممم 22522 لا آوق) ديقبالىأ (ىدعال
 نبدلا ىهين المو بدك ل ءفلاو طاذنا اوةفذناو حايترالا شاشه اوةثاشغا ( ش مذ هلوق) بعتك ( ىلع

 مدعا اراهظا ىلع فطع (خلا|-رزدلا ضارغافاضباوهلوق) اجر خهنال هلوقءريادتءمىفاضأ مالك (اهاد -ادصاق مذو هلوق) سومأق
 ب وثالءنأ مالا ادم نبا هحرىذلافىويندو ىنددنيبامف كر ثوددا,ع عقوأ اذا صخشلانأ هلصاح( خلا ىلازغلا لجو هلوق) ا كافتالا
 ايواستوأ ىو.ندلاو أهردقب رحأ هلفىيدلا دصق بلغالا تن اكن ان لاق لمعلا ىلع ثعايل ارابتعا ف ازغااراتخاو ريظارهاظبالعا ةلطم هل
 ءان رةدا اقدح وىم هنأ عمءانر كانهد_بوناوكلذك ملا ناهرهاظوايواستوأىورندلا»_صق بلغا ذاام ىلءربدنا لجو هلرجأ الذ
 1 وانح ولاك ءايررخآلا طااخلان كب حلاذاام ىلع همااك لجو ح راشلاهءاعضرتعا اذدهو املسم سدا هقالطافءأي رلال_ةناواوباوث طمحأ

 هدمتمدهللاهجرحراشل اور وكذملا للا عم اغا |مالكد متعاهقلا هجر ىلمرلا سمشأ |ناممفظنتلاوادربتل ايوان أضوتوأ ةراعلا هد عم
 - (خلجنمناهلوق) لمأجلارثؤرالاذ هنا ىلع هلومر هيلع كردتسا اذهو لقنإو ىنندلاد_مقردقي باث.ءاير نكنملاذا هنأ دمتعاب
 هدمب عاب رلا لءةالماك هءاوث ىأ/(ىلوانا هترذب هاوث هلوق) لا جنم نال خسنا !ضءد فو صنلوم»



 ةيلعلا ب ئارماونوتعملا لالا ن مم عأ ليلا ل _ادكو هب قرلب ام ىلع هل ثو د أ لك نا دن ووهيفهدع للا لاقتنالا نعةرامعْئَدلا

 ام داعونءملا هب ر قل ىلا لاةةنالاهللاىلالاتةنالا نم دارا مام ىلا مامن هو ةمّترس ىلا رم نمنوملةتن: مهارتا كو دن رولا ة:كمألاو

 تبأرأزب زعريغهل-:مو كرتلاو مظءتللشا رك ذنالاقروأ كلذوحتو | ةللاىلارم لا نءعوقلا ةد_.1] ىلعر هت نام ىلا ىرتالا هن قيل

 حمل ءاعملانا هبآلا كنوعبا_ نيذلاتا سدة: هلوققهوررقام ىلءدا تالا ىلاءاعاالوأ لوسرالو هبت هت تاق هناك هلوقىفهو رك ذام

 هو متذاولون ا أوهريثك ع راثاا مالك ىفتا# اسملاهذه لاش أو هيا ةردههيل | ةرحطاو هتهميهتعيب وهديد ديقهلا عم دل مأءمل أك هللا بدمد
 هلوق) فدارم فطع(ةينوهلوق) نيهان ونءموأ ناك ايروصئَىلاْئْنمْز واحتلاو لاقتنالا قا طماذهةرجطابدرأ هنأ ل_صاخلاو هلا

 ىعمهنمضتل ادد 1ربخقءافا|تءقووذلودوم نم تردقنا ادئءااربخوأ ةيطرش نمتردقنا طرشلا باو ( هلوسر و هللا ىلا هنرحهذ

 وا ضدأ عفر ر_<ىفأ دتءهانه نوك-:ةيطرش اهاهح ىلع نه نأ موللءملا نمو لوالا ىلع رشاامهئؤاو طرمشا ١
 هنأعصالا فال_اهربخ

 وهني رقبه ذ-زوح وهو ةسازييقردقا ا اذهو ىفالطتلا اه ردقك ذكواعرشو [مكحدلالا تف ىفهترايع (ارحأو اناوث هِلوَق) طرمشا الج

 فدو وأربخامالاانال ٠ زاوحةاحتلا ملاكرهاطظن ابد رو ليقاذك اهفذ د عاذتمالهنيمملاحالال- رىأ تورب اهنورعثع ؟.:م نكد تأ
 هلو سر وهللاىلا ةرححلا باوث هلذوأ كت هلو .روهللا ىلا هنرحهفرب دقتااوأ لءادلا دو ولاة هز وعق ىأ ل ادله فذ زوما ااكو ىنعملاف
 لادلا مضرمال_ىالازهش ةرامع (هلّوأ مضدامندل هلوق) ةدئافالاميعت هرك ذرب_كناوادتمملاو باوثااوأ ة فصلا ىنعأ بيدا | ماقهبيسلا مناف

 لهءتستنأاهقخل لي_ضفتلءذأ ىف دأو ىندأ تن ملصالا ىفاهنالة ركن ماها جتسا لكشتساو ةيلعلاو ثدن اتالم ونتالب رصقلاب و
 ىو ىجرك اسمن ىلءفهنزواماةصو نكيلام ىر< تب رحأو ةيفصولا نءتعلايندنأب بردأو ىت_سملاو ىريكد او ماللاب

 نن وئتلاورسكللا كح .وهلوقوحراشلاك و3 0 ممصأاو هيث رنأتاا فا موزالجزاشا لوقا فا اغ ةيلعااوثدنأتلل هلوقفىربوش
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 شار علل 2 5 2 ا ا 22
 18 7 0 1 افاتخا|ظفلادتاناو ام مالءاز ا نيءاذه ط دا س.اذارحأ اراوث( هلوسر وهللاىلا هبرحهذ) ةمئوادصق

 ركتاذا ليضفتلا لهفأ اهةم_تاوندلا نم هني وذت كحو هيف ثيثاتل ا!فأأ موزال فره :هريغودذاس واتريغ نمورمصقب وورسكا

 ؟ذ:لاو دار _ذالا م.) | ليلعتالماللاو وجلاوءاوطا عم ضرالا ل_ءقو ةرخآلارادلا لقةدوجرملا تاقول ارث .ىهرةرخآلارادلا
 ريك 2-ت:ااو دار الا مز 00 تا و

 2 ها : :مأ اهليس#هيش(اميسد )امهتربراغتلاة؟سىايسو رهظأ لّوالاوه.ل ارحاهام ىلا هنر>وةهلوذك ىلا ىنهعوأ
 . ميدان عيميم . 0 . .- .- 2002 0-2 .٠

 طرح 9 0 ع ب 4 6 , 1 24 وام 5 أ 4 | كاع أ زَ 2

 اهقحو لاكش ا ةركن اهتوك دامرو عطااو هريظناهدصق ن هارب ذحت بوسأ |ىلءةدايزام |ايندلارك ذهباو ر فاك اهج وزن ىأ (اهدك:»

 برغأ!نممزل.فه.|| عقمسأئ ثفائذا'برقأ نالةرخآلا ارادلااهقمسا برةااودووفدلا نهةقتشمىأ( وندلا ن ههلوق) ماالاب لمعة ست نأ

 رعاشلالاقهسلناىأةءاندلا نمةقدثموألاو لا ن مادوندلوأ (ةرخآلارادلااهقمسا هلوق ) ىلهأ7لرلعتل عصف قءسلا

 تاوعياقاذه ىلءووم لا دملاب (ءاوغاعم ضرالا ل قو هلو ) ىخربش سونا ىنادلااههوركمنةالاوامثد# اهتءاند نم ىم#ت ميد ف اعأ

 ىنالط 5 امئد]ةةصرح عضو م ىفةلج ( اهبيصد هلوق) لاما ىلع ل_كلا ف طع نم ءاوطا ىلء ولا ف طءو ىمحح ىذا امندلا نم سءااهيذامو

 ةباصالاهلراهّتساوأ (دوستلا لوص>ولوصولا ةعرس عما هلوق) ىهمن|اهليص# ىأا مي اصااردقم ىأةردةملاح ىيخريشلاخيشلا لاقو

 ةأرماىلاوأ باور فو (ةأرموأ هلوق) ىحلد ىم ين |ةيعمت لع-هلا ىفو هيلصأردصملا ف ةراءتسالا تهةوفاميصد ىنءعأ له_فلااهنم ىتشام

 اهنوكعمةأرما ىلع صيصنت اةدئافافل قناف .فنانئتسا(ملا ندلاركذهلوق) ىرتريش ىراخااهداور ىأ (هءاور فاك هلوق) ىتيضريش

 لّوالاهو- و نمباوملاف ه١ اصل اةأرملا نمل ضؤأئثاهندلا عام نم ساو عاما مندل انا لسو هرلعهنللا ىلص هلوقلا هندلا ىعمم ىف ةلخاد

 ريد هلا ةايد ز ىلع هيمنتالهنأ ىفاثلا عتف طرشاا فاء_.فةعقاوا هنا, كلذدر وايفاهوخ دمزل,الف متالف تامثالا فا مف درك ايندنأ

 هل_سروهتك-:ال مو هلئاؤ دع ناكن م هلوقو ىطسولا ةالمص! او تاومل_صا | ىلع ار ظفاح ىلاعت هلو ىف اك ماعل ادع صا نارك ذباب نمتوكمف

 هجر دلاخ مشل وحن و واولاب صرة ماسعلا ىلءصاولتافطءناةدمءل حرش فكلامن الوقه_لعركعي نكس هنآلا لاكيمو لديري-جو

 تيد هلا فوأ لء>دو>الانأ ىلا مهضصعن بهذو ؤأنهسكعو ماعا | ىلع صاخللا فطعباو>للاراشأ ىنءمامدلا ناب ب.-أو ىلاعثهللا

 ساخلا ف تكرتام لاق هنأ !وهياعهللا لص هللا كوسر نءددز نب ةماسأ ىو ركالذلوا منتو دش اناذدا مئدالال اما عدقايلعجو ىسقتلل
 لاقنايفسلاقو ءاسنلا ل ءقنمهانأالا طقناسنا نهناطيسثاا سدأ ام نيفراعا | ضءب لاقو ءاسذا ان ملاحرلا ىلعربضأ هنو ىدعب

 نآرقلا ف ناغة>مم نموسدان |ماه_سنمةأرملان -ا<ىلارظنلاد_حأرب_تىاذكو ءاسنل |ئطخأ لهب تيمراذا ىذلا هوس سدا

 ارمأءاسنلل اوعيطتال سانلا هيأ ه_دعهتلا ىضر بلاط ىب نب ىلع كاقو ءاسنا| نهتاوه_ثلاب>ساذالنب زىلاعت لاق تاوهثلانيع
 نغع دوالو نهتاول_ذىف نهنيدال نه ادد وكلا. ما ني_صءر كلملاند_فأن دربامو نكرتدا نوناف شوءرمأ نريدد ندوعدنالو



 (جلاهىدرلاو هوا ءدّدح ةلآو3) نينو ث متنا ئدرلاالا كا ذك طاذغالنأ مهتداعوت 52 عاونأ نم امال ليقو مءادأ فرعذالر هنأ أ ند
 هنأولا اذه نم نيعاصأ انوء... هلوق ىفام لعد لة ةيدحو ىسمتت ارمتلادو-أوأ فو رءمد.- عونوهو ةاك-ثاا حرش ىف لاق ه.اودو هءاوص
 ىأه.فدي_ىلا ىلع ىأ هلع مهنمءاليتسا هلوق» ريخأ دءرم (مهرفحلوخدو هلوق) ىرب وش لمأ:ساوصلا نال هناتملعام ىلعالا ىأءال
 اذاء طولاك مءالاف هلوق) ىنذال5لوقلا لو ةم عر ىلا ةلي-د تع لك ةلجو هل < ىف سءاهربخ أ دتءهلوق(خلا مزح نب |كوقو هلوق) تدسلا ىف
 هلوق) م رعلا ىلع لي هلوقهربخأ دتءءلصوتلا ( هلا لصوتل االوهلوق )انزن اك نان همر هز وصول ةءا |ةهد ناكن اب (ةحامةروص ل ءّش

 . لاعالاا اى ناسف طعوأ ل دينيتاهلاو باطن فرح ناكل او ثنؤملا ىنثاةراشامسااهد د ثتونوذل ا فرغتعب نيت (نيتلملا كدت ىف
 ركذن م لك هعزانت نوك» نأ لمت ورك ذلوعفم(ليصفتهلوق) رك ذ لءافن ملاح (اعرفمهلوذ) ىونامئرما لكل اةاو تايئلاب
 همسان ال رقامو اذ اش لاق ىسّين | هتماءامرذ ةباهصلا ف فنص نمدحأ همس مل ىفالط 11 لاق ا باك( ةكم نمالح رنا هلو )اعرغمو
 مأىنكمتىأ (ىعست هربا كك أ سا هلوق) ىنيع ىوههرد_صمومل»» لع بابن «ىوهيىوه لاقي ب ىأ ( ىو تاكل أوذ) تدث,ل بطاح
 نء*(تعنتماف هلوق) :كء(امطخن هلوق) ىترتريث ةءتصا | ةانثا | نوكسو فاقلا حّمفد ةلدق ةردد نبا لاو ةمام ->- ليقو هنمآ اؤمسأو سدد

 لذة تااطهنأ ارهظ(اهلجالوحادهلو3) مل.و هيلع هللا ىلصرحاد نيس رامعلا رتاسك 53 ٠ ةن.دملافارحادىت>هحوزتتنا
 هلو_سرو هللا ىلا هرحطا

 هللا ىل_5 ضرعف هلوق)

 لج راب ىأ ( هنو هيلع
 ل-:هنءاريفةتروك ذا

 ابرح هيداوبلو هد_صق

 هيلع هللا ىلص هنداع ىلع

 اد هاونالث اك هنا لسو

 ناك ا َءاوبا:ءالو مولد

 ماع باطخىف هبض رعد
 لو هيا ءهللا لكلا 1

 توطرت_ثد ماوق' لايام

 باتكىتسيلاطو رش

 أ هللا ىل_دمهماعف كلذ نه عاصلاب اذه نم نيع اصا انوه. اون اكمال لذي مدرمأ اةاوءىدرأ اوهواسنح

 انهدصقلانآلا تمرح نءالضقةل كلا هدارك مدعم مىكنسأ اذخأمنمواب رلا نم ةعناسملا هل لسو هيلع

 ريغب لصوت هنال مر<الواهبااةل_صوملاةل لات د ركاهد سة نافةداب زا نود نيءونلاد-أ لص تاذلاب

 الاءرك الاوةهارك ال, زاحام ارح هنوك ُث ي-نمال هت اذثد> نمهيل| لصوت دصةام لك نأ لف رت ىتب رط
 ىف هلوخدو ه.ؤد فل اىلءءالرتسالا نمموع:مدصغلا نأف تدسا|قدوويلا ىدعتكمرحف ه-ةنرطمركنأ

 د-ةءلك مزح نبا لوةوأ.-ثةليملا مهدت ةهيفه_لع م ممءاليتساثدسا| مون ل_هقهلا هو. هلأ مهرفح

 ةروص لمشاذامءالافانرلا عرملا ااامر< سل حاك_ل ايهما لصوت: لا ءطولا نال ل ىف س.ا مر<ىلا ةلدح
 ناكامامم ا اىلعل_,كتىرشلا د رطاابهءاا ل صوتااالو مرخااب فدولال ةمرك2 ةروصوة> أ.ه

 ةدايزهاةنمضتام ضعب لي_دفتاميلعاعرغهامهمق# ملسو هيلع هللا ىلصرت ذلاجا عوننيت لا كبت ف
 هلرتمل نيثدحلا ضعي لاق ناو ىو رام ىلع ىهر ثر دملا اذ_ه ىلع ثءاءا|سدسل اةروص ىلءاسصنو حاضد الل
 ىلا ترح اهاملدرجا مت ىتد تهنتماف امطقن سدقمأ ىمهتةأرما ىو ناك هكم نمال_-رن أ اعتاد: _س
 كرتلا  غءاةرجطلا ىنعأ ىهو ( هنرحه تن اكن ؤ) لاسةؤد دصق لدم نءاريؤذت هن ضرءفاعا-الوحاهه::دملا
 ةرجهال هيدارما افا | دعبةر>هالربخو اداوم وح و وةئتفل! نو مالسالارا دىلار ذك .لاراد ةقراف هاعرمشو

 رده نهرحاهملا او ىلا ثد ددا] هريغىلا هللا هدركر ام هةراغم هقرتحو مال_بارادتراصاهتالا مم هكم ستة دعب

 انهاهبدارملاو ةنبد1لا ىلا اهريغن هواهتم وأ<_ثدحلاىلاةكم نماما مالسالا لوأ تناكو هذعىلاءتةللا ىسونأم
 (هلوسروهللاىلا) اهطقةلءاداوتكل ص مال دسا اةرودو اهريغو هكمءاوسهريغىلا نطولا نهلاقتنالا

 هرب رب عاب نع اضد رمت هللأ

 كِلْدَو هلءالولا طرغ_ثاو
 ثاكرلسو هراع هللا ىلد هنال

 اضدأو ءايحسانلارثك أ

 رتسملاتاطقلا راش
 ادمق ىأردّةم طرش باوج ف ةءةاذ ىدو باوجال هطبارعافلا( هنردهتن اكن ةهلوق) ا باوح (لاةذهلوق)
 ١ نمةرجطا ىأ( اهب و>ووهلوق) ىيةربش ى-نا قءسال ليصفتاا اذدنال لها ىلع لهفملا فطع نموهوأ ىونامئرحا لكل ناكاذاو

 جتفدعب ةرجهال هدارملا هلوق) ة_ينوداهح نك-اوهماقوةداو راك ةكم تق ىأ ( حتفلادءبةرهالريخو لرة) نآلا ىل قاب رفكاادالد
 هيوتلاعطقنت ىت>ةر>طا عطق:اللاق هنأ ل_سو «.لع هللا ىل_صهذعدب واهم ثندح نم ىتا دل اودوادولآ ىو رنا ةكم نمىأ (اهنمةك»
 دارا ان[ ىلع لديامرحآلا تن د+لا قدر وهنأ ىلء هب ودنم حتفا |ادم,تراص م اضرقمالسالا لوأ فتن اك ةرحط ناب امهندد ىباطلنا قفو و

 (خلارحاوماوهلوق) ةيفوصلاك ميقا لدأد:ءةرجطاو ىأةذا ىلع فطع( ةقيتحو هلوق ) ىرةريش ىسناتائيسا اةرحه ةيقاملاةرجطأب
 هر وصوهلوق) هنع هلل |ىنوئامرجد نمرحا عم اوهدن وهنا دا نمنومسملا لس نم لسملاىراصأ | فاك تي دار دصو ىنآلا ث د د1 نملدد

 ةماتناكتردةنا هنردبمةتلهتمفاناميؤوانهىلا (هلوسر وهللاىلاهلوق) بدسلاصوصال ظفألا مومعند ريعل اذا( صسمالسدسا|

 ةعقاو هترحه تناك نؤىفاما | ىلءوزللا هلو در و هللا ىلا هنرحه تددح ون لوالا ىلءىنءااوىربوُس هدقانتر دونا ادريغود فودحع و

 : لاةتنالاةرحطا لصأ حهصئامريغصلاع مالا ىلءرب كل | ه-رمث ىف ىواخملا يشأ |لاقلا هلوسرو هللا ىلا هلاَهَدنا ناك مىأ هلوسروهللا ىلإ

 7 هيلارحاه هناك ىأ غيلرلا هيبشتلا ىلعاماىل ات هةسىف كلذو ىف اءلاو ناءالاو صادعمالا ف لم»ةساماريثك نكس ررقناك لت ىلا ل نم

 : ىلا لاق تنالالاقد وأ هةر وهرمأو هياوثوداضر ل < ىأ ف اضم فذح ىلع ىلءوهوأ ةيليثمتل اةراعتسالاوأ



 زك ود متل هلوق) لا (ءاما ترم ةوفلوق) هقغلاس :؟نمةل 2 ىف طونتموهاأك تايقانل'حاك زو نكشارف ترخدا لاق هناكو تاسيقاملاحاكو
 ةرييك-لا باد ع نيب ىأ( خلا هرج كلا نيب اطسوتمهلوق)اموهعم هنظد هثروم لئأق لتةوارجت هذظدءاملاب رش ةروص داحدالو ةلاقاغا(انزلا

 هر ودرييك هثالثبتارملاثأ ىلع ءانب اذهوةري.ك] |ةدسفم اذه بترغ واما اعد ساغملا ىلع برغي باذ.ءااىأ هنال ةريعصأ|ب ادعو

 ولاموهو روك ذملا سكع ف ىأ ( هسكع فو هلوق) ٍهريغصل !تاذ ع هنأ 1 ءنوكرف هط اوال هنا جوصأ او جمع ا نالو هوامش هطسداوو

 دوقالو ماذلف هنروه ل تاق هزظرامو معمل :ةولامو تانالو د الءام هزطظيارت برشولاهو ٌايالو دال ه:هأوأ هتحو زاهنأ| دةّرعم ةيدن>أ ئيطو

 سفن لكون ركذملادارذا قارةتسال عوضوم مسا لك (لا لكل اهغاوهلوق) هدب ءنّتلاوهتجوزةأراانأ لاحلاو (لاةأرمابطاخولو هلوق)

 هرذو لسر ىأْئرما لوك [منامرلا لكلا ةدالو لوك ام تامر لكل امد ذعنم و ف.غرلا لك تاكأ حن فرعا ءازحا قارختسالو توما ةقئاذ
 ؤرماناىلاءتهللالاة ثالثا !تاكرل ا ىفهمال) 50 ةعبات هنيعوهظفل نمدلع.جالو مضل |ىكحو سافوضعءرمو جرب ز وف ئرما نات
 ىأرنإ كلون ناكام ثاإ ىو ص تس سس ا ااا

 اهنا فو يرعاك | و 3 7 3 3 : ىسفرفمو_فدمهنأ ناظدهنر وم لل-تاق ل ةةورمت هنا نظدءامبرشوةيدا>أ اهنا د ةيدمه-ةدحو زعطوو
 :,كل ةرمو ةأر موةأر ما تاغل || . :

 ةد_بفهانه بارت لو اءلاغد_ساغما ىلع بترم هنالوريغ_فلاو هرييكحأ !نمد
 11000 دملاَف . معان اله_بكع قوةريبك

 دءبهلوةلءلدن نيعوتلا | نيسنحأ اه_-مظناو ىق-تةعوتةاطرحتنارانةوأ ىقا اطتنانقأ ارما ب طاخولو ه-:.ةءارامتغاد_كالو
 للا ةلادلا ند كلذريغىف ل_تدنوان اءثاالوارفن عب رصتل ادو بود :عم_.ةريود لف هن ىلع فقوةملاريغلا لاه :ف دامصأ
 ءلرت_ثدهلا ىنارملالاق || هيدا اياماو باوالاةلجىلاةمسنلاب نيعمساا,س دا دار أ اما هنا !«فررقت امدءيهزاضحسا كل ىلع قخيالامم
 ةأرااو لد ولاة دف ٠ ءاونام نودودوم لام ود (ىون)ىذلاءازحىأ (امّىرما لكل ا-ةاو) رصعءالكل ذة لث افلا تايئزحفلا

 ىلءكاق.نأ نكعهنأىلع |[ ةاكذرلاو هراهطل اكهري_غنود سدتلءأم هز ىفنييهتلا بوح واهاءق ىتا|نودةل جلا هذه نهدف ءاف هكلءريغ
 ّر نلاب هصخ اغا لوالا | لاقف ل-ر نع جاب ىان الح رعمس ل سو هيله هب | ىلدهنا هذ نعط نملافال> جد اريخالك نا اودرافكدأ او

 هباغو هدأ اصاو هفرشأ ْ ناءهيناثلا هللا هده نم كلذموذهح وول> رلا نع ج> مل سفن نعه ده ل اقال لات سفن نع تجحأ هل

 ىونام هءاعماك>الانارودأ ةرنهنم ىثتسل 1 هعئاشلا هللا نم ءةيذل اى ةياندسالاعنمو ىلوالا هللا نم عسدتلب اميثةيفأ !قيضأ

 مسا هاون ىذلا ءازحىأ ْ ملاهد>وةاكزلاة ين ىقهريغ باس ولم نءوةءبأت دم يداسهئاله لا تضوق اذاةاكن لا هقرفت فل يكوتلا

 اماد ىو ةلجو لوصوم | لهات مدعا هنو: اوف ليسغتو هريغنءجالاو كنا ىسا|نعىولاةين تريتعاامناورهاظوهأك حصد

 ررقتاك فوذ<# دئاعلاو || العةدر ل اةيثلان رذنلاوقالطلا ءاماعل!ضعب عقوأو مين ماقم مع ىواسنل |ةين تميقافاسغ م هن ءىوذملا
 مسا هأول ْئثءازحوأ

 ءارح وأ ةقو صوم ةركس ١ نمهتدن بس# لمعأ |ءازحنأ ةيناما | داغهوهلذ ددوملا ةرذلا بس<هداسفو لمعل احال_ىنادوالادافم

 رصخحلاوهي ردصما-3 هتمن أ ف لح نالط, اممماخئو ل قئئامهمعد ثدالناتءكن اتد_ءاتو زاتعماحناتلك ناتاهورشوأرهخ
 هنالك قام سقع اذه لأ(: اوم ىهاماهتدنث الهدف رثوتالفم دو ىونملا هنأ انس ناوانايدربو عسي.لا نود ىونملا هنالاب رلا

 ذا دخلا قر ارضع
 رخؤملا امغاب هءقروصخلا

 لكتدافمأن يهل اواعاد ٍ

 نمو كدي نعءذوكت هراهطا اثات سدتلبا-1لاثم (خلا ةراهطلات هلوق )رم كا دّدملا ف ,رءتواغا فرمصحلا مدت ام.ؤوربهلامدقتو ٌءان م

 نءىه لد ىأ(ةرافكمااوهلوق) وهاملاملاكلذون ددو ألام نعىهلهىأ (ةاكزلاو هلوة)اطسو:ءوأربك اوأرغصأ نوككث دحلاوثدخ ٠
 فشانتسالا مموهلوق) لجرلا نعةينل !نيعمهانعم(ل>رلا نع جح ٌحهلوق)ةرعوأ جحوهله(كسنل اوهلود) خلا موص نءوأر ذنوأ نيك

 انيق ليكوتل اوةينلا ىف ةبانةسالا منعا ممديفتسا مك ةيناثل !ةلمملا نملعسدتلدأمةين ف نييعتلا بوح وو لوي نأ بسانملاناك(خلا ةمنلا
 ىأ(اهنال هلوق) اكزلاةةرفت ىأ (تضوف اذا هلوق) ل يكول ان ق1 هدم( ةقرغت ىف هاوق) ةيذل | ىفهانت نالا عنم نه ىأ ( هنم ىنثتس من هلوق) لمأت

 ظفلتل انع(ةدرلاهينلابهلوق) لسغمةينو ىأ( لسغمو هوو ) هريغ نع جاحلاة ينوىأ( جاملاو هلوق )هقرغتلل ىأةباتذ يح ةاكزلا ةمث ْ

 ريبخث ب د-ىفاك(اررلاو ف لي-هلوق)جرخالىأ (دنةسالفلوق) هتحصىأ (لمعلاحالصنأ هلوق)رذنا اوقالطا !ىأ(امهنالهلوق)ناسالاب
 ىأ(رثؤدالفهلوق) ىون< سدا ىأ(عيباانود هلوق)اب رلاىأ (هنالهلوق )ادو كو ةعرازءماوةرباخلاوةمفشاا لي-لاخدالو ف لاقو روهشألا

 ةيتح دانة ةةمهااءاذنا (ربيخ ثيدحامممهلوق) اب رلاىأ ( هتءن نال هلوق) دة عةعت ىف ىأ هدة ءىف ىأ هرفهدحو ىوذل | هنأ نههانماسأم
 هللالوسز لمع: ءادرعس بأ نءاسهرب غو نيصصصلا وا دن اهب رتشا مم هاردلاب عملا عب ودور و هدملارفعج نزول ةلمهمءارف ٌةدحوف
 عون لكودو أد .جلاريغ اظذإ ذم طةدوأءىدرلا هباوص (دي+لاىأع+لاهلوق) لاب ينحر متر مهءافنربيخ ىلءالجر لبو هيلع هلل ىلص

 |١ ىلع رباك امةيق-وه كاذذال هفلاب تذ :ريقاناربوت اغا -.:لاناله_ف 200 ميما | دقعإ هقباس ىحو

 أهم رتشامسمهاردلاب درلاىأ عجلاعدوهوروهشاارميش ترد >اّنم ل_.ملازاوح ىلءةرهاظتلدااذا نأ

 1. ةفبالا للا تطالع ل



 قرفااوهلوق)ةءنلا ىأامثءربع هدا ازاانىأ(اموهل ارةزةينا' ىأ(َى وف هلوة) باوثا اك (هرب وأ هلوذ) لعفل اىأ ( رمق م دال هلوش)

 :هنارقا عمد - ىذلا اعرشو كلذكةغا ةيئااود_صتلا ىلطمتدارالا تالىأءاهةفل اذ ءقراسلا ىنعملا ىلع ف اي امتاةينل اوهدارالاىأ (اههندب
 هلوت)اضد أى راك اىأ( ه- رخآ اك هلوق) لمأيلفد دئاغاا ىفدعبدر < ذام ىلءالاك اخ ا هدو هللاو هلهو هلوق باوحي تان هلءاو لءفلاب

 .اهبةقاعتملاةعاطلاو هلوق فريمضل اف سنجاللأو باقلالاعأ لحأ هن هانا ىنمهينلان 4 ماع لمّتشاامر راءدعابث د دلا ىأ (هلا هنحوو

 ري نما | ةمنهلوق) ل هأءلفريك ذت !اي هبة قلعتملا تي تريشل |خميشا | حرش خسن ىف دوام اذ ىلع لد و سنجلارامتءابسلةلاىلا دوعن

 كاعت هنن الو فانغ عت فودالو هلوق )الأ هيفريدال ةرئالب لم لكن ال عا :الا نهم ىلع ا دو ةمئالد لمع نهري لعالب همن ىنءد( هلع نم

 رئاس ن عتزاتمافاه.سحال_ضفقواه. ,ظءارحأا محامصل ل_هح واهي ءاعموءاطد لو ةظفحالاهرهظن ل ىلاءتهتلانا:ءةلالدلا هد و ) اون هنا

 ناو. اعسبتأ اريخىوناذادءلانا ىلعاضد أل الد هيؤو فرش ]تناك قدك“ الإ هط ساو ريغبا محاصل اهظذحم ىلاعتهللانوك,لاسعالا

 55 0 مل نهىأ ( اراب نيعم .سق هلوق) هلعفت

 موصل اوداكزلاو ةالصلاو
 تاناثكو هلوق) ج او

 هتاهدك عسيمل او ديلا

 ف
 كتفاطأ هتانائك

 ملط َسنأ قالا 0

 مارا ىلءوءاطا|تاكسا

 انتماماد:ءردصملا امد

 ه-ذءهللا ىذر ىفاشلا
 رسب (رارلخألاو هلوق)

 تانانكوىأ ةرمهلا

 00 هلوةكرارالا
 كل اع ىلزاق نالأنا -

 رارقالا ل مة< اك هناففاأ

 رار_ةالا له :<فاالاب

 ىلا هد هللا هذ اد-وكهريغد

 هلوق) عورس غلا ىفاك
 ىأةزمهطلاح ةء(ناعالاو

 راشأو ناسعألا تايانكو
 هلوق.هجهما| فاجأ
 لو للاك خرمصل ١ ىوسو

 م.قالواوواواسس نرد
 ىتاكتناكراهظل ا تاياذكوىأ ( راهظل اوهلوق) هلالا,مزعأوأ دهشأ هللا ياو هللارمعل هلد

 قب اغاو هراتخاام لطد ودول اقام سضن ف كرتلا ىلا برقأوأ قرة لرب هبا قد رفد فال هقرقح

 نمدمعل ايم فودلولا ليص<ةوأ افعال اوهزسلاة ماا هةدع طولاكاومل الصوتل اوأ ةعاطإ اىلع ىوقتلا |

 ْ قارذللارايتخاءدهةبالو حاكدللاراردخاقالطل ادصقر عمبرأ درا نءرثكأ ىلعلسأن «خسو اهذلاوأ كلمتال

 ةراهطن اىأ (هلاكب تادامعلا ع رف هلوق)هقيقلادار لد ىأ(ةغلانملا هيدرب لو هلوق) :

 هزي ةن نمدبالة يحالصل | مدعدنعو هسكع فالكرذ ءريغ نمىلوالا طصر ةيناث |١تقونالرمخ أت امج

 دوصقملا زيكا 0 دا تدنالاو تلدلا ملكوت «لعذا لص قزف :|قاطمو بعالتلان 3

 وكاريثكن آرقاا ىفاهتءرب_ءام وةدارالا ىن عل ةةح ىلإ ةهريغعموأ هريغوأ هدحو هللاو 0 را

 دق ثيدحلا اذه ُحءاهقفلا دنع قداس || قلاع قال اًعاامتدر قرفلاو امن دلا ضر عنو درر هللا هو نودنرب

 هللا لص هب بط مس نمو نب لا لوصأ نم ماظع لصأ هناوهدٌئاوذ ةرثكو هءقوم مظعتب مالا ن ء لةئلارناو

 ريز«ىلعهنعهللا ىذد رعب بطخوت ا,ذاابلاعالااغا سانا ااهمأ ايلا ة ىراضلاًدباو راك مو هءاع

 ةدئافرثكأو ىنغأو عجأ ثيداحالا ف سدل :درمعوبأ لاق كلذأوا ا!ضدأ هدد رخأ كل سوهياع هنن اىلد هللا لوسر

 وهفاهرادم هيلعواسوةقلمتملاةعاطلاو باقلالاعأ لحأ هنأ هه> و ملأ افصن هنادوا دوبأ ل اقم نهودذم

 لضفأو لجأ كلت لد حراوملالاعأ لبا: باتل لا عأواضدأ صال>الا ىفالصأ ناك م نمو نيدلاة دعاق
 تال ويملا لاق هلا اهنا فاش | مهنمتو ره ؛لاكورر#: :كنيغصنل امظعأ ل افصذناكف لصالا ئه لد

 انامرحو اياوثواداس ةوةهحتاط ناعدات اممنالاهخ رأواهدحأ هم !اههدرا اود وأ هنا بلبوأ ءاقراماةعأ | بسك

 معز نملافالخ عوضو مال ف هضوهو هلع نهريشن مولاة ءادرو م *نمواميذ الذ هوكوءانراوم |!قرطتنالو

 نولوةرؤرحالا نما ذكو اذك ىد.ءلاو دك اهم ايقلا مول ةظفحلل ىلاهت هللا لوي ىلع. بأري_تا جبرين لددو

 انالدن ا يس فرم هنااضدأ فاش |!لاقو امه < قودالو هذ ءكللذ ظةفملانير

 تاداعدا اعرف لةدتذا كلذ ىلعدب زتاهد-و باويال|تاقرفةمىةينا ا لث اسمربدت نه نال هرق مدو نأ

 اياصخلاوارادغلاقوةدرااونامالاو ىذا اوراوظاارتاسعالاورارقالاو لوم كلاودوة_هااتاناذ كوهلاك

 اهبدصقاذات احا هملارثا دو لد ماك كلاهاطاعددام لكوملعأ ارم تنك برأ ارثابوداهملاو تارافكتااو دود |او

 | ةطقالاوءادالا دنع نهرلانبددصةوع 0 فلل 0 مدس

 و
 رافكل نمالادةعوهو نامالا تارا: كوىأ (نامالاو هلوق) ار كدحأ وأ ا ل

 فدك ن نكوأ ب ام ىلع تنأ هتانأذ 5ك نمو فامأ ف تنأوأكترحأو أكن مآ ه>ئارص نمو ماهل مل |ياةلطهموداح

 جلا ايادهطا فو هلوق ىفراملاداعأ اذلو ة-.ز امءلاىلإهفأ ضم تاراك_ذىدوومان افاذكت ل ةناهإ أرةكهدرلا تاب ذكوىأ 0 درلاو هلوق) تمس

 لا همسنل أ ,.سرومغ

 هلق ىذرم ىفثناهلوقك ( روذنلاوهلوق):اكرلاك نييعتلاوأ جدلا دذعا يق طرش ةرنلا نافةرصض نم. اراصتفلا وسن ع-ج (ايادغا فو هلوق)

 ٠ اك كلذوءادالادنع ندرلا نب ددصقىف ل دنرىأ (ءادالا دن ءندرلا ندد _صقو هلوق) ءارن فالاو ىاطأ نا !ناَم» ا هناق الص ىلع
 هد.صتدالو حاكذأل ارايتخا قالطا ادعت. هلوق)الذالاو نرلا كلذن !ندرلافل أ اهم هسة نافاغل أنهترلا مق دق ن هراهدجاب ناغلاهءاعن اكول

 ترا لاق هناكو ن ي>اك_اارات ان اكقالطا | هن ىونو ن كداك_ز تضف ن نم عب رال لاف الثمن اسم ىلءراسأ ن 01 ( قارفالارا. ادحا

 نهنارفلارامتةاناك قالطااه وخلنادع رشلابتايقابلاهب عقد زو قالطا |هبىوغملا خسفلاب نوحاكسن عطقنيف نكستفلطو نكحاكسن



 فذة تاينااب لاعالان ا.-نبالةءاورفواهدعداموامغتاب وهولا يفرم نأو هلوقاضدأ بتكو ىرب وش ىهتناريذن| ىف ادت.مأ مصد نم ١
 هزم حصد نمو صاقو ىبأ نبدء باطخ( كل:اهلوق) ىسمتنادب زىيدصد» ىلءريلتا صوصغخوا ديما مومعد رص ادي فتاضنأى هواغا

 لديارملع خسنلا ضءدى عقو اذلو ىل ع ىنمءةلب لل ءابلا مي سلطت ىغتنت م.ت ىن:لا فام ىف ةركدذا |نالدريثكو أهل ل3ةققن فتن ا قافتالا |
 نال فوذحم ىثةبملاوءانثةداةادأالاوا,بترجأ الا هع ركماو م1 ارسكو ةز مها مضب اماعترحأ ال هللا هح واهيسد ىغَتنَت ىأ ةمسدسالوأ اهم

 ىنءملاو ىنثتسلل ةفصامملع ترحأ هلوق نوم وايلع ترحأ ةةفنالا هللا هحر أهم ىعَتدت همه ىقفنت نا ىن.هلا لافاكرب د ةءااو ندد ةنال لفل |

 هنال ل_هتمءانث:ءالاوامفار وجام تن اكا هللا ه> ول نك .:لولا نال ىلا هت هللا هح ول ءاغتءانوكت ىلا ىهاويق روحألاةقفتلاتأ اذدىلع

 ادّدرم ىمسأكوصو هأموهرث اد: | ىت>و ىهبناكتأ رما مق ف ل_ءحام ىت -ى :رادعا | جيد فاك ثن دما ماع و ىلالطسق ى-يت|سذملا نم

 قى ىنويمشكلاه داو رفوهيفر وحامتن اذُكةأر ما مفىف هلم ىذلا ىتربدقتلاو ربما اذكو فوذ < دث:ءااوهتاص تر مامفىفلعحتو

 اهريغالا يلعر وجامملا ىههتتاهجواوبىونالاةتفنا !لعجهنا ليلدلاهجو و ىفالط_.ةىرهتنارثكالا ةياور وهو ستفلا لاق يدري خب كتأرمأ
 نس>دوصقمو طرشةيفيك * نمز و ل م ةقيةح اوقف م يضءباه هج هح وأةعيس نمةدذلا ىلع مالك او (لا ازهر تعرشو هل او

 تاداسلا لول اوتفر و تلقا ىلع ١ عوج ثوتف| ايدك نا # 8
 تع نا اهتءفكو ب

 مالا اهطرشو باونالا || الا لعالهاونامالا هل نمورلل سيلريغرب_تومل ةينال نإ ل عالق ربملاريخ ىلا لالا ماعا يفر صا ناو

 رك ذا هيفرصحلاو(ماعا يفرصحلاتاوةلوث) لاكلاوأ ة صا[: رو ركلاو الا اهتمت نعوض امش ل ءا دن تندم نأ لاو لقا

 هزءىخارت ناف هله ذد انرغةمئذلادصقاعرشو دصقلا ها امتمففن نودع

 العر و كانا تاو او امياع ترجأالا كاسم هللا هج واسم ىغتنت ةقهن ىفذت ناك |جرصاارب_ذناو ةيذب

 هناستامدسعو ىونالاب اف.ظاتنو كح, ل_سغلاك ةداعلانعةداسعال ارمي تعرشوها:ءءل_سمواو رمهتاين ىلع سال تعدت ا

 امموصّتس ناب اهيذانب اع ةال_فلاكوةد_-اوامهترودوت د_ملاوةنان>ال نون ممدتااك رضع. نءاه_ضءد ةدايعلا بتراوأةدامعو ا

 زي_عاسوب 10 ىاعتو هناصسشا,تاعالاك اهربغي سدتلتالو هداعنوك:الةداءىفبحتال_ةال_ةزو اًضرف نول: |!
 سول اك هداعأ انعةدامعلا عماس#تر ددمراغزب بتل ه- والا ىلعة_هلاةيطخ ى_راكذالاوةءارقلاوه-يما اوءاح رااوفودتاو ةفرعم لاو

 6 اريساللوةراتفاكستءألل د -مةىهذا اع ةفرعملا ةقونول لالا ضتانتل !موزلو م-.:ىلعة#ذل !تفقوتولرودلاوأ لس ستا مو زأ

 ةدايعلابترزم.ءوأ ىرخأ [| ريغ هنافراع نوكرفهل هتؤرعه ل_.ةىلاعت هللابأف :راعذ ا ىنالا نوكن نأ مزلف ف هرهرامالا د_صقالو ىونملا

 هال .٠ .٠ نعاهضمد نمد نرد ضرفل ازبمتما هرذنركذ لكر ها ظوه 5ك اهلثمو اهرذن ةءارق فب معن ةد-اوةهلاح ىف ف راع

 ىرخأو اضرذةراةنوكمت || ءاسفدناب لصاحوهو ىمهنمابانة-ادصتلانال كرتا!تاوث.لوصحلالا انّرلا كرك كو رتلا ف بتالو مرمغ |||
 هلوق) ر م ىسمتاالفن || نورثك الاخرويفاهطارن_ثافاوفاتخا ارملاو لءفلا نيب ةسادغأا ةلازادد درغأو هنن كست ناو هدو و 1

 ةروصمأ ( اه روصو فراظنتلاهنمدهتااذاتللا ل سغهاوة أو لعفلاىلا|.مماممأ ان درت ى هذا لو ربلادهماثملاءءلغت همدع
 هل-ماشلا هدانحلل مهيتلا

 معتلاو سانا اوضيحلل

 هددعاو مه_صالا ثدحأل أ 27 7ت7بى  ئ2222فلْل7790ْ7لب7ب0909777ب9ببف97909777790ط70طل 7977171 2
 لمأ: خلا هنتاي ناسءالاكاهريغب ستات الوةداعنوكتالد داء ىف :.:ذ! بتال ىأواولا ىن«ءوأ لءلو خسنلا فا ذكه ( اهرمخد سدتلتالوأ هلوق)

 ىضتقدا ذهوةيذلا ىلع ةفرءا فةوتتالف( لاو هو :د-اوذلاح ىف هءفراعريغ هتلاب افراعنوك.ةهلوق) ىونملادصقةينلا ىأ (ىهذاهلوق) 4

 رع 6 وذو - فلو ,ناوكر 1 م وبا هير ع ىلا زةااهرك ذام فال_:وهو كامالاءدبح رشق ةءانج نساوىفارقل |كل شح رصد قود ءنلاع.:: باوثاانالا,ي5تاوثالهللا ةؤرعمتأ

 هلوقو:ءارقاةف_دهبوضام ةلحاهرذن هلو قنا ىنذالو حسن ىفادك (رذنرك دلكرداظوهاكاهلئهوةءارقف بحت معنهلوق) ىيضريش ٠
 لكرهاظودأم اهاثمواهرذن: ءارقف بحت معن خسنا| ضعي ىفو هتف_دو فوصو ل نيدام هب وضامةيضارتع | ةلجركذ لكرهاظوهأك اهله هو ٌ

 عج ىف عجلاة ند لكس شتساو عتمتم اوف موص ةقرفت هين بحالواضدأ كرب هنالال_ها| نمج ور دتاو

 ةينلابوص وىلءاوعجأ مهنا عءرطغملا ىطاعت نع فك هنال كو رمز نهموصلا تاةناف( كلو رمااف بالو هلوق) حضاو وهوهرذنركذ
 ةماتنكتفهندحوت ل ناوىا (ةمننك-:مل تاو هلوق) أممي زيع ةيذل جسيدحافةدامعودداع عمن لاسمالاو ُكلا_ماموصلانأب سيحأ هيف

 اميلغت هلوق) لمأ:روك ذملاب اهلب وأ ىلعوأ ىر د_صملا ىنءملاراءتءايريكذنا اوهساجقل اَهلازا ف ىأهيفةيذا | ىأ(اهطارتش | ىفاوفل:تاهلوق) ١
 ىلا ىأا ما |ابرقأ ساما اهلازا فىأ (ىهذا هلوق) ىنكم اروظ»الو كورتا اهدهاشاهضعبفو خسألا با اغا ذكه ( كورتلاةهباشا

 محنمو لساغلا ةينهيف طرتشةالف(ترملال دغهلوق) رمام هيفو :ساقا هلا زابىأ(اهباوةأوهلوق )عفا اىلااهسفن نمىأامملورعلا
 هينىلا جات ال ىهوديداءاارو مالاكراصةىأ(فيظنتلاهنمدصقل اذا هلوق) هين ىلع فقوتبال هنوكسل ملا تملا ل سغب نأر فاكملانمجص ٠
 ةالسا|نءجوردلا هءاوةلأو ىأ(ةالصلا نمج و رحلاوهلوق) دم«: ضخ هنالةردلا هيف طرتشت هنافتيملا وضو فال
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 هلرق)انهادارمءالذ سدلو(سفنلا تاكوح ناز َرقبو هلوق) ىلام رك ىب منام شب قرفالف فرامل ىفامأ عملا تارك: ىف ناريت داما
 ءاياهواوتملقىأ (تاعأ مديون هلوق) لا ىون نمءازلا ديدشتب ةينعج ىهوهسلا فاضملاريعضا | نءلدلاف اهتايذبىأ (تايثلاب
 اهادحاتقسوءايلاوواولات مج >اىرخأ ةرامسب وعايل ا ىفءايلا تبغدات نالثم عمجافةردن تراصف ة-وتفمدأب وةرسك نيبهنك اساععوقول

 نيباهعوقولءان واولاتملقةدو.ساهاصأ نال ماغدالا ال لالعالا ف ىأ (ةديسك هلوق) ءايلاىفءاماا تغدأو ءانواولا تءاقذنوكسااب
 ةينتراصفنوذالا مكرح لقند_هرواولاتفذ_> ةينواهلصاف (قونم هلوق) رهاطوهو دسك خلا ضءب ىفوةضفااوةرسكلا اهعتو دع
 وأةيسسسال تاينلاب عاملا نأ عب (خحلا ام.سبىأهلوق) ركود و رىلا جا: ع اهدعوصت نالرك_ةىو نءوأ (أطرأ هلوت) ءايأ | فيفق»

 لمأت هيفو عمالاوهو ةدا.ءلا نم نكر ىأ زج ىهبدساهناىأ(لوالا ىلءف هلوق) اه ةيحاهموأت ايذا | بيب لاسعالا اغا ىأ ةرحا هملا
 ىاثلاو هزم هينلاو لخادلوالاف ىلءو ىدامن اعمق بدسأ |نايانذش باحأو ءزح اماهنع ع رغتب فيكسف ةيهاملا جب راخ اك م بيسااث اق

 ىفاهرثأروظ وةم-اصلل نوك:نآز وحي وةينلاسيسب ىأةيديستايذااب هلوقفعءاملاو هصنام لات حار شل ضب تنأرع لهأت,افجراخ

 جراهطرشا| نال طرش ىسوذة-ء>اسللا.:ةناوا ماج ماظتناف ريك |ةهلد_,هاملاءزحنالانكر تن اكهيويساناقنا طرش وأ نكرةينلانأ
 وأ طر ةيذاانأ ف فالملا ب ترب ىوامربلا لك ثتساو ىنامرك-ل| هءاعرصتقاوةناعتساللءاءلانوك:نأز و واسط بحاصم ةيهاسأا نع
 1منابلوقلا ىلع مصنو بحاصلل ب حاصملارباةتةرو رضتال مالا هترباذمةمحاصملا ةيضق ؟ تافةيحامللوأ ةيميسللاءلانوك ىلع نكر
 ةينل جات ال ىهو بول_ةلالاءفأ لوان بالها لاسءفالا ىلءاهرثآو سؤال !تاكرح نءاسو زوو عملك 0000 ال 00555 152 1 للا 12 | هك ةير اقع ذأ .ةكيؤر كلا 18327 كامل نإ ٠١ كا راغمهيهالا نكرذال نكر

 00 ا تا لسا صقر مدس ةيدا داري تغم ع ىتمنلا دوما بكلاروقأأ ايوة ل
 نمنالت اء> اولا ن منوبدلاءاضقو و تايداسعأ نهلك ًالاوف هيلعدراالو نيمد_ةتملار وهج 3 500

 اديدشتلاب (تاينلاب) هنر وص دو>وا دومة1كلوصلاةاطمالىأ, اك _نىلاجاتكاهيلعباوثلادارأ

 ءاطبا عون ىلا ايدهمصت ىف جاتع هنالأطرأ فو ن«مفيفتعأ اب ليقو ةديسك تالعأ مهبول همن لصاف لصق ىوت نم
 أ قتدرفأو طرش ىهىناسثاا ىلعو خدالاودو ةداسمعلا نمءزح ىهلّوالا ىل_هؤافة_.-اصموأ اسس ىأ

 |نرتةماهد_فمقاعرشو باقل |مزعىأدصتااذغا ىهواوعاونا نالتخالهذ_هفتعجو ردمماهالهباور

 اهلل قو هلذاسالا:ةد_عاسم نس ن كحاااها ويفر للداك زاارذو موصلا ىفالاىأ له فةاأب

 ة.طرشاا عمةقداصقةيسسلا
 طرشل ىلع طورمش| فوت
 ةيداسملا نال ةينكرلا عمو
 هلوذ) ام مءرح ِل راب ىقذتت
 هر الز( طرش ىفاثل | ىلعو
 اهنمديالذا فالدلا اذه

 اريسخا تمل والا ىلعةلادةيعمسلاةلدالاو ء_ه*لا ىلع فوتيل «فىارال لاالا+_هنابدر وغامالا || مير .
 اله ىنا«ةهواقافتا باةااهل ا مزال صال >الافاضدأو انالئهرد_صىلاهد_ب راشأوانههىرقتلا 1 3 1 0 5 0 ب 9 مط 5

 لاسلاباروطتبرقأن اك ئذال مْزلا ناك امن الك وأ اهياعل_4لافةقرت>للاموزارثك |ىهذاة معلا فرظلا ||| 0 54 5
 | لسنالو هسذع ىلا .هتدتلا ىطرةفين- ىلالافالةءو_ضولاك ل عمصنالف لائك-ااال ظفالا قالطاد دع لصالاو (ردصماهتال لت

 نأو ىوغألا نعل ىلع ةلو ثر دما ف ىدو( ا اعرشو هلو ) لاعالا ىه ىباااهتاةلعتمفالتخاب (اهعاقنأ
 لوأوب نأ ناكاجي ةر شل ىلع لجولذائثهيفو ىوانملاهلاقجلا ءاأ !١ ليصفت هلافؤملا ىلا تناك نذ هلوقل «عسقتو ,دورام ىلع هقيبطت نسحأ
 .اهرش هيدتعيالايندلا ىلا ةرجهاكشال ذك سلامو ةيعرشلا|ةينلابسو هو هفيعرش لعلك ىنءااذااضرأ قيبطتلان سو عرشأ نيبمهنال
 رجفل ةمقارمرس»ا هفةنراتملا بحتالهناف (موسصاا ىفالا هلوق ) ىتيخريش ىوثامئرعا لك امغاو هلوقل ليصفت لا تناك ند هلوقنأ ىلع
 ظ ىنطقرادلا هاو رهلمامصالؤردفا !لءقمايصلا تيددل نهريترهاظا هءولط عم ئز حن الو رحفلا لة ضرفلا هين بك لد هيلع ةينلا ىومطتو

 لزمب اهنا ارتقا ىفكن لد اهتادابةينلاتا رتقاب حال هناف(هاك زلاو ضو هوة ) ريدكا اهحومل حرش ىسوتنا ضرفأ اىلعلو_<تىهوهوعتو هريعو
 ىأ(ووفهلوق) ةرافكما اةاكزلاو و ريبكلا ةدهبلا حرش ىبوهتنا موصل! ىاكاوعدقتزاف قسم لكءاداي نارغقالارسءل ىدوا ارد
 ظ  قاهتمودل اوق)ت دج واد> وتر هيذلا ىلع نامَووَماهو 2 اونا ان اذةداورعا والالاذّتماى وهَدْلا و(خلا ىوقتل اريخ هل أوة)اهاحم باقلا

 / ا ريظاوهانه فو ذ< لهدم نمراجال دال هنالرب دل ىلا جتا اناوتايذلاب هع لاعالا:ةاربقينافهدصلا تارذلاب هلو ةىأ(فرظا | اذه
 ١" لاكلاد_حو قمهنالهقية-الاموزالاكملا نمىأ (رثك أيهذاهلوق)ةنيرقلادوج ولاصاخانوكن اك ناو نذ وأ مصالا ىلع هقيةملاف
 ١( ثاينلاب لاعالااًئءارن دَمَءلاذاةيفةنمريغتاوذلا نالرهاظلا و رثم ثيدحلا| زهو ىت.تريشاانعشل | ةرامعو سك ءريغ نم ةوصأا تدو
 ةرقا| ىلع لاو لاك _ااودرصا اك اهدوح وبه قاعتملااهماكحأ ىفندارملافةدوجو م ةينلا نع ىلادنا لمعل |تاذذاض رفا اوةينلابالا لمجال

 ١١ لامغأ ىفاك ةينلافاهحارّت>| مدع: ئتص يس ىأ (صيصعلا ىلع لل د مّةدلام هلوف): كلا ىلع فطع (عفرلاب لامك اال هلوق) حلا كوأ



 أ همو وفه أمة هءفرم هااناك ناوىأا. 2م .ةدوأر داطظاةعساانر ىط | هاند هىلا ةممنلاب , مأايذاضارلااب رلاغاث بد قرم لا ىاأ

 تثافءاملا ٠ نمءامالا اغا دح ه5 هش اىفاب رلاامغا شد 'دحل+ ناس نا ءلااب 06 1 رىل ءةلاد ىرخأ هل داب خو سأ 5-3 دا ىلإ

 0 200 ا ذأ تَز :دك ىرخأةلدانخوسأهع 2 داوىأ نءعملاذال سغأا مال هلا اوه وهموؤفمو قيق»هدقرم مل
 وكن هنالالك مدن زماتامنادءدو رعماقل هن سحا طرص+لا:داثالاغاتناكرل لات ,ا.عباوج (خلا نس>امناوهلوق) ىسمتن اكزغب لنآو :

 عزل 4 اوىأرص اريل اغاىتدب ويزود: دقاوتال أوقد باحاف هءاطا ذكفلا ا لصاملا ل.ص#ةو لصالا ل ص بلط بار نم

 هياط لياليص## سداماهفت مالا نال لصاملا ليص#ةباطباب نمنك,لو كوة. نأ ىلوالا (لصاحللاليص < نك, لو هلوق )اذه ىلع ىنبم
 لوالان هىوقأىنائلانا ىفددرتالودن زالا ماقام عمد ز!اقامغا ىوتالمصحااناتن كول .قامدرال هنأ ن» (خلااهيخارتو هلوق ) لمأتف

 لامه #اعقودقو نيا و فوسك عضوا لصأ ىفامك ارثش اعرخآلان هىرقأ نيظفالا دحأنوكر د ئؤرمصملا ىفنةوقلاهدهن م مزانالهنال
 8 اوسر ىلءاسغا هلو ةكو ثوم «عت مت 1 امالانو زغالو هلرقو نول هت مخك امنو زتاغناىناعت هلو ةكءانثتسالاو ىفلالا.هّتءا عضوه اتا ا

 ةزعلاتت هب امى ل رئاك_ الر 17 اعاو * ىهحمممرثك الاثتساو ىفءالالوقهدهاوش نموغال. .ل|الا لو سرلا ىلءام هلوقو نيمملا غالملا 1

 كارتلاهح وواملاد وألا ناوتش قالا  تيعلل ف كك ,فاغاىأ(ا مخارتوةلوق) ىراسبلا عتق نم ىسهنا ىهدحرتك أتاكن الا

 رمصحلاىأ (هنال هلوق) كلذد دعب نسال ءا هنافددزالامانامو ف نال الث مو رعماق لهه دعب لاب نأن سحالثمدز ماقاغا نأ

 71-172120 م ل 2 2 ا |
قاغاد هب ررع ماق له ن_س>حاغاو ىرخأ ةلدانخوسم

 لهاحالالم_م2ن ؟,لودب زما
ا
 هنأ ىئ مدد ترح 2 

 أدب زألا اما
 2 : راشاكديزماا 1 هداي زل« _يفووقةداب زب ىفاثلاصتخاوام ترب كرتشمردق هتالديزالاماقاع هذا وم خارثورمصملاري_ءااسوب

 قاث !!صنح او هلوةد هي 1|

 ةوقهدايزب ديزالا ماقام نمد

 (ريلتءايت) ضخ فرعا

 ىدءاوأ ريظنكالذو ىأ

 ناف ىأ نيسأاو فو سرماغذ

 ةداطأأ تان الاو 0 :!!نيبافجالاوا ع حرصت ||| ىظفا هرف هنالو رسدغ لا ىف ني.لاو فوسريلفن هذ ء9و ريح

 نمتوأدهةوالا ءايننالان م ىبز نمام رين اةاطمرضحال تساهل ب.نالاح زاش لوقو ىو :هماعاقفو ا

 هر هز هذ | ىفنرصحالا هوك نءمزلب واسدوه-تءتوأىذلاناك اعاورشا <. اعنمآام تانآآلا||

 ودوايفاضاثوكد رصحلان!نءهاندرقا1 هل ف سبا هنعةزملا ىفناهريخب جامتحالا ع: :«هناوثآرقلا ْ

 ىركم اةزمعملا هناتتاز از هملازئاس نعهزييمتل لد هريغ نعأ يفذ !نسملنآر ةلاقعر عمارصخ كلذك اند

 هع ىفاهناك اهلك تاز عملات راصفا ولع *؛«نودناءااروتي ل ىاا لي د_تلاو ري علان م ةظوفحملا همئادلا |||

 تنأامنانا.عالافنولماكلاىأ م-ببولتثل -ودقاارك ذاذان بدلا نو: ع ام امري-ظنوه.ف ترمة 1

 ىلءعالطالا منك هأ هم تدل ىأ ىلانومعت 2 ناو م-اثعر . ثبانااغا نءمؤدال ناةمسناابىارذ دسم]| |

 ام كاي بلاو ثار كلذ كحاواهرناةبسنلابوسفو ملال يح ا"نارومالا ن طاون 3 ا ١

 مدع ىلع لدي ةد<##دباو رفا غافل ->تلقةنان ق.ة>وهفالاو فاضاو هذ صوص ىئثقرعصحلا نبع 3 ظ

 ندءااتاكرح ىه (لاعالا)ةلو. ةمهقثأاه دايز ردي زاهفاهزك ذهءاورتال عون :مْتلَق رصخلاراتعأ ا

 لا اوقالاا مذ لخدتف 1

 ىوقأ فوسىف سدفنتلا

 ةدايزلنيسا |ىفهذمامدأو
 ةدابز لرقم نهو فورم ا
 ىاءملاهدابز ىلع لدت ىف اء

 مي-رلاو نجرلا ىف هولاقأك
 نأمرملمت (لاهنالو هلوق)

 حلا ةدابزأ هلوق ىلع فوطعم

 نيد اعجان هيت | الاه.ثانم:ءالاالاو همفاخ ١١ اع رصتلل ى ظفادب زالاماتامو أ ىف مصملانالو ىأ *« نب نيملاعتق

 هكا ىظفالاو ىوةءم هيف هنالدب زماقاغاو ف ىفرض لا فال #تثتانث :اىؤذلا نمءانثتسالا أن ههو ررقا1هقباطملاب 7 الاوؤنلا

 هل ىف سءاهربخأ دتمم ىفاضا مالك( حراش لوقو هلوق) لم أةيلف ةرم>الةعوضوماغاذأ نههمدقامهرفانن (ىونعماغافوءلوق) ىونعلا

 هيلعن م[املوة) رقما ىأ قلططارصحلل تسل هنأ هاذءموأ هيف تعقو عضوم لك فرصملل تسلا بن :أءا: ءملهرظنا (اةلطمهلوق) خلا

 وهلقو هلالح نمأن اميهوام | عت سادرك دل تع :١ذ ىأ (تاح وهلوق) همااك ترمدقوإلا ن مآ هل: هامىرخأ ىو هءاوره ذه (مشلا |
 ملسو هيلع هللا لصوهفالارىأ ن مودال نا ةمسلاب هلوق) ىواضمب ىسسن ا هباقع نم ةىخ هنع عريف هللا ىذاهل لا ةرق هي فءاان مملح رلا ش)

 (لاوقالاا ف ل دتؤهلوق) هرخآلا ىلع ىأ (اهرثآن 1هلوق) اربذنواريشب قملاب كا !اسرأانا ىلا. لاق ندئموللرش«نيرفاك-ارذ:موهاك
 تنحالالوةلاةفالع لمعبال فاح نمتانأل_علوقلا مع مم نمىلعدر وأواه>رخأ نالانالخد علا ءةدنءاهلاتاك نانمالا ل_عاهنأل

 اهأم ءاقاهلغنواهضرفالاءذاواملاوقأةيزدملا لاعالاى أ ىرخرعش ين افرءااقالع ىمع# ال لوغأ او فرعلا ىلا نيعأا عد رمنأب برخأو

 ىلع ةدامعلالاعأ نم همعأانهلاعالانألنينمواابد,ةفرخ آاهومهو و نيفاك- الاعاب د.ةؤمهو نملافالخزع ملا ىصلان هولو اهريثكو

 َّن م نم :مواابل ءَدْمْلا لطءفاهطورش نهىفان امد عومزلا نأ اك ةءذأ | هنت طرم :وداعامال_تالاوةيئلانالار ةاكرلا ١ نه مصتال ةدامعلانأ

 لعلك دال هن |عماهتوداذ ةرشمال ىهولا.عالاك ةلقعج تالا تاقناف ىم عسا حراش | كلذ ىلع همن نيفاكملاب دب تل لامك ١

 ةرثكلاو ةللانا ب اود افارم: يوأال ءاقناكءاوسةمنلا نم



 امئادسبةل-لاباقوطن مدافملاتامثالا ىلع لّشاناو رمصلان أل ءاواراركت دءاقال هلوق ناكلاوطن«ناكول هنا كلذةلالدهجو و ىسوتنا
 هلوت) ىهنا ءانثتسالاو ىنلا ىفهسكعو موهذم ىنئاوفوطنماغاىفتانث اال ذعنيحلةءدالفاغاىلا:دافالادانسأ هب رقد ثلا هندارملاو

 .ةءاغزاوحو هلوق.جراشل درو هل ةعوضو متسدل ارص ملا تدافأناواهنأ ىناثا|ىفهلاةمو طقفي وَمَتلَل لبرمه-أل تسلا نأ لوألا فم صالا
 . ىلءلوسالاوةذللا لهأ قفتاو يطا الاف (ةاهلار وهم هلو ة) فال فا اخأوأ فال اذوأ ذلا كل ذلوفأ ىأ (افالخ هلوق) لا لامع الأ
 . ىربوش ىسهتنا ةينالب تن اك اذا سسحتالو نب تناك اذا بس لاعالارب دقلة ءاوسام تو رو كل! ك1 تيثترصحال ةءوضوم-غانأ
  ورعالىأدب ز مانا ءاومف لوالاف ءذعمربغ قئواهدعبامل لات ايثاوأ ىأءادعاعه.ةنراهدعبال مسا تايثا امها ىأ( وهو هلوق)
 | ىفىأايلاغرصحالىأ هلم_ ع ءلاك تدروامالرهاظرصحاأ/ ةعوضوءاهنأ هس و وى ا (كالذو هلوق ) دءافال ىأ مئاهدب زاغاوح ىلاءاو
 . اهلا مءتساةءاغزاو وهو لصالا فالخن م«يلع مزلء ا عضولايالريصحلاد .ةتاهنالاةءالىأ (خلالاءءتسال ةءاغزاوص وهلوق) بااغلا
 . .ةيفانلااموةيتامثالان!نم ةبكرما هالو ىأ ارمصحلااهتدافال تان ل.ل د( حلااهنالو هلوق) لمأ7 ل .ةلا| له ىلع هل تءطوام :ريغوه ىذلار مالا

 اموةسيتابثالا نانم هم رم يه لهأو غن تاد كرما ماب نول اةلاوةب 'رموأ ط٠ ىه ل هاوغاتامهنأ لصاحلاو» ةطرسد ريغان ىلعءاني

 ىفوةفاكاااماياعتاضد هدد كوتا !نااهلصأ هر ةراع (هرح ىلا ةيتامثالات ان مةمكرم هإوق) هفاكل امو ةيتاءثالات | نءوأ ةقانلا
 رصاك ىأ ةيفانلااموةيتا.الانأ نم راصد[ ب ةكو يربو ةفاكلاام تحن ىف ىذلامحارقهعازلاة الخ ةيفاناا تساودئاز فرخ

 ” تناك نانهرمصحلا: دادانا جب رلا ى مس عنب ىلع لاق ه دك. هناك ىه ل.ةفان ثساامنال ية:برب غو دو يويطا | كاقذو رثك اهب

 نأب سانف اه د.7(5:فعاضتوضااإ هر هل فوقوال نم هنظدام ىلءةيفاذا الة دك اااماهب تاصنااسل مهءاادنسإل د: 1اتاءئادرك [ت]
 0 روك ذآ! تاءثالناو ىزارلا هعزاك ىننللاموتاءث الل نانأ ىوعدو و.ةريشااخشلا 4 حرشفو ىمتارصقلا ىنهم نءذت

 000000010706070 6 1 ا ا ا ا تت تت ك١737ككمام و ىأدادعال َنِئلا
 فال_تهل تعضوامري-غىف لامءةءالا+_ ءاغزاوصوةة.ةلا لصالاواما اغهلمهمالكى تدر واهمالكاذو ّّ ءاعلا ل 3 ٍ 0 ا لا ل نا ار هرم هاار وه انالخ ئلوصالار ووجدنا يفمصألا لعام ايقنواناثا م ازص لمعت
 | كلا ىفنتنأ اماف:.ذاذلاامو ةيتاءثالا نأ ن مةيكرم ةطرسا ريغاهنأ ىلعءاذء اهئالو ل.اد نه هل ديالف لصالا 2 0 ر 1

 5 0 ماو و يعدل | 23 3 ل أ اةدورو ولوالاني_هتاهتطاسيبانلقناف بولطلاودو «بكماماراعاسجا لطاب وهوهري اهت.تو اهدعباسع || اق فل سيم و
 ىلاهز هنافصنال دساوهلاهلا ا ًءاوح ىفاضااماو هللا ااةاوك ى.ةسامارمهملان ا ىل ءردانرمص لاري 5 : ١ ّ 5 كسلا

 ىضر سامع نب اه:همهف لب ةئيسنلا فأن رلااغاهنمودم-وا |ىرك_:مىل ءدرلا هد صقاغاو كلذ فرص هنال 0 153 : ا
 ش - - . ع .: - وأ افرطولو !هري_خابماع هءوهفث ا.ةيقسوأرهاظفارفاضاناكن ار وهحلالاقو هيلعاب رلازمهةفق.ةطارسصلاام منع ىلاعتهللا || 020.000

 : وسم تايثالا فرح ع م1 «رقاضبأو دحاو رد مص ىلع ني ردصتملا عاما مزل فار ور واراح
 . ىراسلا مف فو ىنونامصحلاد_يفيتايثالا فءاضتوتايثالادبك أل: دئازام هنأ ىلوالار ني دضااعاسمجازل ف لصافالب ىننلاو
 : هيلع دروأ ا. عبا وىناثلاج ربدةولوالا اوح رف هلوق ةمكرموأ ةط.سد ىهل هاوفاتخاو هصذو هرخ آ ىلإ تناكول هنالو هلو ةنءباوملا

 . وهرا ميج اتعاب هيفئتىأ (ملا ىلا قذتنأامان هلوق) ىلامرك-ل|كلذ ىف اراشأ ىسهتن امصحلاو دورخآ اشادافأ لب امهاصأ ىلعاية
  انناغهل مهمل اكى تدرواهنأو هو لوالا ل. دلارمهدال ةءوضو هاونأ ىلع لال ددسالا ىف ني هذ ىأ ( لؤال:نيمت هلوق) هلاقام ىلع ةيف هلام
 ردانرمصملاربةااهدو رو وهلوق) ةظرس اهنأ ىلعءاني لوالاو هواداواليل دو د: رما هنأ ىلءءاني نيا_ل داع ضو رمصحلااسهت دافالنأ تعي لا
 ١ موهفمباوملا اذ_هودأ الردانلاو ىأ( ردان هلو3)هريغلاهدو رو هيفا ريصحلا: دافال غانأ نم هنرك ذاملاةزا-ع باوجا ده (لا

 وأ قيقحاماهنكئارصحال ءاداهنأا ده لصاحنالىلاطب 'بارضاو وف خلا رصملا نك ىأ (حلارمهلا تأ ىل<هلوق) بلاغافن آ هلوقنم
 ىفنءذتا باساانالئالذو(ىفاضااماو ق.ةحاماهلوذ) لءأتءافاملاغرصحلل اهنأ ل_.ةاموهرك د.ك ازاحالارمصملاريغل ف أتالو ىفاضأ
 هلون) رصتحملا ىثاوسن ءىبهجناربخالاوهيلعر وصقملان أ مولعمو ىناثااوهذالاو لوألاو هف هءلءر وصتملا|دعام لك يلعن اك تارصقأ |
 ةينادحولاربغةريثك تاةصلاهز هلفالاو دردوتل !ىرك-:1ةمسنلاب اذ هو هل كلب رشثال ىأ ( داو هلا هللا. ءاو هلوف) ريغالى أ (هللا كش ااا
 اناث د ىفاضالارمصلان هوىأ ( هنو هلوق) هلةباجمالاب ىلار د: ةمرداةدعصدرؤدحأ د-او وهاك ىلا ءتووف د١ صحت الود طرضتنال

 وأنييو رلاني_ذوعلاىفهداي زاب رلان وك لد ل_الىون رلامبب وهودئدستلاىلعارو هتمسدلاب رلاذاىفاضاه_.ةرمصاافىاخلااب رلا
 مهذلب هلوق) هقفلاب:ت؟نمهل<ىفنيمهوهامكديلااب رىفاثلاو لضفلااب رلوالا ىمست وساهملانع ضدقلا ريسخأت ف نوك واهد-»أ
 1 (ناكناهلوق)ةشيسلاىفاب رلااءاوهو روك ملا ثيدحلا نمىأ( هذه



 ىدقاولاهاورم- ياعتف وىلات هللا مه رماد اوت اأاح نءودعلا اولئاقو ل.>اس انا|ب زاخاف هن راس عم« ىفىلاعت هللا ءاةل اف هنوصأوب

 ىدرع نمزف ةم.ظعةلْزاز تت أ لاق هنأ | مهند هللا ىذر سا .ءنء] ن عىو رامو نس>هدا:-اورتح نبا لاقهذه نملوطأ هصقىفهريغ

 لءذ نمتاكو هطوسىأ هتردن ضرال رع برمذؤ ساو ع لصف هنوهس ىذلا لصغا |بّةع كل ذو ضرالا ه- و ىلءنه مق: نأ ل .لاتد
 و رعهل بة اارصهل وخل هتك امواهاثماهدعب تأ. لو تنكسفرعأ ل: وفالدعانأ نك [لنا كدا هل لاقو ل سو هيلع هللا ىلص طمس

 دزءن معلطت نا لن اهمؤ بوتكءوها مر ةأرملال دب هناك هيف ىقاب نأ افرك, أر ما هيفا ناالاةداّتءملا هتداي زد زبال لمذلا تا صاعلا نب
 هني ذملاىل ران ماع لكى أت تناك اضدأ ساه نب اهل اتامود أر ما كا ذ دعي هرف ىل لف لب ذل ةداحالف كس د ءنم 1 اوعلطاق هلل

 عر ىهت باطن نيرعءادرا د هراناب لقو كه وىف.درفاذرانلا تءاحادافءادرلا اذهد_#ءمالغ لاقذرعل 2[ نوما كثف ةقرشملا

 ءادرا زد يدراران اب لاتوهد.سهرمأ اكهه>و ىلءهدرذوةنب داارهاطىلاهنج رخوءادرلامالذااذ خاف ذومل-لاتصض !:ا| تءاحا13|متؤول

 خسنا|ضءب ىفوهرحآىلا هنءهورب لو هلوقىفىأ( رماكتارم عب رآه يف ةدارغلاتر رك: لب هلوق) دعت لو لاهلا ىف تءدرةباطخلانب رت
 هلون) فرءاك ىراسنإلاديه-نب ىحنمالارب_تدمل هنالمرخ ةرادشعاب روهش ءوهأم هلواراتعأب بي رغدرف ىأهرخ [ىلار وهثموه

 بكا ىلع مهئطاون نءؤد مج هنو رين أب هناةءط ع مج قفرتاوتل !ةدعه ف ددوت نأرثاوتملا طرت المهضءد هعزاافالخ( رئاوتع سدأو
 ىةينلابلط نان ىف_همرتاو:هوهذا مهمف ىونءمارتاوتاا ىلع لم<نأألا سو هيلع هللا لص هذعربلا ىلا ىهتني نأ ىلا كل ذكعج نع

 عضو مى لوغيف لو ة: هنوك ناحهمالكتعمىأ ( لوب مل_وه لع هللا لص هللا لو سر تهعس هلوق) ىنأ ساك ثدداحأ دع ىفتدأث لهءلا

 تةلعاذا شغال لاقو عمست التاذل نال ملاك ردقملا نو ذحإل هندم٠لاح ىنهفننا وعفم ىلا ىدعتن الت.« نال هللا لور ن مالاح بص

 ىذا 6م عراضا|لوةم.فأو ىسراغلاهراتخاو لوةدةلجام ممم ىفاثلانيلو هدي دعتم ىسهن كوشي |دز تووسك ع ومس مريخب تدعم

 ىسمتناتمع“قباطبالاةلاقءنأ مو لصالانالاوهلادك أتواةرة4نيمماسلان هذ ىفكلذراض >الوأ عاعسلا تو لاهل هناكدامأ
 عاما نا ىمائد# ل 0 د م هأإ . || - ٠ءدو حب سس سس سل بحجب سس سس ١
 سام عاممأاو لوقلاكاح هتعىلاعت هللاىذر) حصالا ىلع نيتسر ثال: نباوهرةرجطلان مني ريشعو ثالث ةذ ءةحماىذ نم نيف«

 ىلءاوعجأ ناو وهف ابان رشعوجتماو رناو عم قدرط نههريغثن دما اذهورب مل ذاءريغنود(لاق
 ىضاملاب ه4عربع مك

 ىلا لوقا نءريعياف

 ىأقباطتلا لسمهصف
 ناو هظفللا هلك اشملا

 ىضم ىلع ىو لا نكح 2 2 سس سل ل ل

 ةيعرشلالابعالا ةكانهو هواه دعب عقاولا كلا ديك [:اىأ (اهزيسفىذل محلا هن وقتا هلوق) لهاتف عاملا ىلع ءمدقتولوقأا
 ىنص ىنطصملا مالك ىفنوك,ال كلذو ىأر اك_نالا در راك شل امؤدلهنالد.ك أما ىلا جاةحالل ا ةءالدع 1١ نات ىنأ؛ امىلء اوبال اكوأ تايثلاب

 رخأ دئاوف هلنارهاقلادمعو ىرهْزْلا حرمددقكو.ةنانال راكذا الوش مهر وصتب الوةباصعأ ابطال اذازيزعاانآرقا اكو هيلعلا

 ىأ (انافتا هلوق) ىسمتنااولثم لو سودا كازيطءأاناو كلانكتانا فاك هنهنانعلا لاك راهطاوورب رقةوءالاك-|!توهض؟ماةهالا نم

 مئاولا ملا ىأ نوكب نأ بد وهديك اتواهد_ء؛ىذلا ك1 اهب و قتلا نأ لجأ ن مىأ (ٌمنموهلوق) ةاغأاو نيءاوصالا نيب فالخالب
 هةر مالزنمالو امولل_ءمن ك,ملولذا دك |مااك-ا انا وه كب طا خلل مولا كلا هلت مىأ (هتاز ءالزتموأ هلوق) لا امولمم اهدمن

 اغا ليزنتلا فوت وغلا دع نم لق, اع امطوق مول ءملاىف هاه عتسا نة ىفا عملا لعام ىلع لك أتاجت<ملو ك1 اديفم ل_صالا ناك
 ناو مس نمالاةءاصسانوكستال هنأ لمد لذاع لك نافمول_همرمأر كدب كلذ لك هاش نمر :هتنأا.غاونوعمس ىذلاب يحس ١
 هماعن وهنرعت نأ مد-فلاك.ءحاصو كلا تاوهاسغاكلوقه:هوثءدلاب قدصي نهعم ناك اذاد.ةنىأ ةلءيلالادلابىد كا غاراذنال ظ

 رعاشلالوقمولعملاةلزتملزناا ىفاطامعتسا نمو «ءاعةوخالا ق-ىف بام ىلع هونت نأ درت كناري
 ءاره شا اة داع ىلع هبعاذخ ال موملعم كال ذ هل تبان ةفصلا هذه ودملا نأ عدا ءاملظااهوسو نع تام ٠9 هللانمباهش بءمماغأ

 هقادعاهءلااهماس قدح 0 ةليضقءالعلا ىبالىداال ىئ :ريصأ لاقك عاما اداهفشكالجود ملل ت 1-2 ذىتااتاغصلانأ مهاوعدف

 تال_ةالنريصملاو ديك أَيلانب رمال ىم هفىأ هدو هلوقىلعفطء(رصملاةدافالو هلوق) مذددالا م كلذ لك مراصود سأوهاسغاهلث و

 هناب حرمص ن هو متنا قوط لاب هنأ عمصل اه: غل حرمش ىف ىوأم هرباالاق عوهغلاب وأ قوطنملابه د_يفتلهوىناثااىفسصالاىل ءولوالا ىف
 ريسدل االاة هب رالاسهاذملا نهلوصالا ل هأعءيج نءىج ةلمااةلقن لد ىلازااو ىزاريشلا ىدماوبأ عشنااو ناطغلا نب نيسملاو أ قوط:م '

 لثمتاراماهأ لدي قوطنمال موه «كلذ ناونبدلادم_ىفوملالاةرممد ا: دافالو لوقو ىرب وشاازعشلابتكوىفالط 3 ىسوهتنا ىد.٠آلاك 1
 دءافال مئاقالادب زامف الخ دعاقال مئاقدب زاعازاوس
1 

 و

 سداوهرخ ةرامدعاب روه- ثءوهو رمأكت ارم ع_درأ هيف ةنارغااتر رك: لد هلوأرامتعاب بد رغدرف هددت

 ملسوه_لعهلا ىل_صهلل الوسر تم++) هناةيط عج فرت اوتا اددعهةدح وب نأر اوت لا طرشش تالرت اودع

 ه«-ةازتمالزت ءوأ بطال اموملهمنو كب نأ بح وم نمواق هنا اهزيح ىف ىذلا مهلا هب وةداىه (اغالوقب

 رصحلاةدافالو



 : ار ملك شد رثلاو دما مسمع ل روهمألا ل: دى هللالو رد # هاالا_أاالىذا: ,هميسهعم:ءأمان أك هنأ نأ اءرفو لطاع ءااو نا

 مايأة الك زج هد س + هذس لدقو (ةومنلان 2 :دهلوق) ليربس ليقو ب اكل لهأ هبه. ل.ة و ىنوتنأ هنم ىف ل ءالك.ذم

 مالءالاز ءأمهللاماللاز ,هالصا هيله لاق كل و «راع هللا ىلص ىئط ما !ةرءدب رم مالا ىأ كلذ تاكو سارنذاار فا
 تاطملثانبرمهباماو ا امانيلد رلادح أي مالسالا دحعأ ظذل قوباطملنانءر عاماوماثه نب ىله» ىبابام !نياصرلا دأب

 ريغن باطلا ب رم»ب ةياورامريغ و باطما نب جوأ لهجابأ نهد ماه نب و رمت كلا ىبأ ل ]| نمل - رلا يذق بحأب ظذلىفو

 لءاو ز.بالد نمي مالسالات آل مالسالاب ر جزع موالا ل وهيل عدا ىف صدقنا لو سرلافاغاتلاقا منأ اهن عشا ى ره ثلا نءولوه> ىف رد

 ىضاقل | انعش لاق هيما |ةريسأ | نه ها ل 18 وأ عام لمت لد ]دب رمع مالسالاز . ناأ هدامعمتساو انمداوتجا نعأشنرك ذامةشئاعلوق

 ” انالا رهام أ ف ا ضم نى ذ- ىلع هنأ ىلعال ه دع. .- انهرهاط ىلع ًظفالا تاجا هنءهللا ذرة شئاغن" اكوهللاهجرف ضان نب د#<# س مثلا

 ىلعةناع اال امس همال_بسا ثوككت أ «مالسابةمعرمشلاماكحالاز اًرعاىنهمورم.٠:ةيعرشلاماك-الاز عأ ىنءملاناو هرهاطظ ىلع هلجز وح واده

 دازىلحلاخبشاالاقر عل_دأ د0 هز ءاان ازاملاق دوعسم نان ِء ىراضلا ققاممج نب رمالا ىلءلددامدر و دقو هنوقو هن د_ُتلاسه غنت

 اور هج واذا سفانوكر يد مهلت أَم ةرعمل سأ ىتدنذآ نب رهاظ ةمعك-ل اب ىلصن نأ ع ط2ذاموا ذنب اردقاو دومسم نبأ نع مو-ضغب

 هرب كرا تأ همال--ا بيسف ىوردقو ىسمتنا قلد تدع )لورا :تحرع 11 تدهس نءوارسالا نور ةنال اذ لمقاون اكوةءارقلاب

 رفىارشبتسادقا دايما ةف ل و هيلع هنلاىل هيلا ىف علو رمج لن اان1هنأ 0 ُّط وسمو شك 1 ع

 8 نءوهللاكمس-ىباااهيأأب ملسو لعمل ىله ىفطسلاىلءلزنأو انءمورلاموقلا ف صتنادقاولاةنيكرششاناور م مال ساب ءاممسلا لهأ
 هوذ) ار تالا دا أ ( هم هعب هلوق) ى-متنأةذ سن ريثءواعمم نيش هنسناكو نينمْء ا ن هكعتا

 رك وادب عزنأ ىأمانملا فت رأهباو رفوس الا قسأرثب ىلع ىن' اكتر لاق لبو هيلع هللا ىل هنأ ىوراموهو(روهشملارتبا د

 ' نيدوثذوا |وفذ عزتقة داو رفو فءضهعزن فو نم ونذو 'اروهذع زنق < ربا عم ىمولدلازتاوركم وبأءاذ. براق ىلع

 0 ل م تتآآ 3 أر غ هد هناأو اةيعضاعزت

 ف اهذ_اقرعءاحم

 7 تااع اوك ىلأ

 باقثاىأ رع .؟ اولدىأ

 راتصلا نمد ىفبوتذلا

 ابرقرعرأ مل ةريكملا ىلا
 2 نيش بوتدلاوامريقةمعهمملا لادا عت ةينيبوت ذوأ اب ون ذهلوقو اوونراكأن طعن سمات 11 ترم قش برقر

 لماكا!لحرلا اود موضه. ةرادعوئثهقوق سدا ىذلالاحرلا نمىرقمعلااي رع هلوقو ءاههرفناكاذاالا كاذد ىجتال لو عالما

 هسذن قام ,ظءناك نملك ىلع برها |هةاطأثن كل هنكسي هيداملاب عضوم مرةمعىلابو.هنم ليقو ىوقااورب. كلَ هناا ىلء قاطت وأ

 ةغبوأةففذدا يلا صتفو ةلمهملاءارلا نوكمو هلراذا دا 'عتفب هب رذ هلوقو ةلدهملاءارلاوءاقلاب وتحتانشألاعتفب ىرفت هي هسا ىفاقثأف

 نطوي سانا اب رض ىت> هلوقو طاغوه لاقو د شتا ل .اهناركسناو ناتص+#نا:لانهو ىوونلا لاقةددثمءايلا حتفرارلا 8 كو ءاغاأ

 ةنطاع ىنوذلدالا كريه نط طفلا مهضعنةراسعو رع مةفالدنا فركب ىبأ لاح ىلء الزنم ك] ذ ن اكوءاس1 | ىلع تماقاةمهلد|تإ داود دعأ

 ق سا: عا .:الالثم 15 بر ذل ذاهيتامفاذا لبالاتةطعأو ىرخا ةرم برشا! ىاداعتا ضان. ءهلادن# تكروتءةساذان طاو

 ل-_هألا :ةنم هنامزف تقفتا ىلا نتفلا ل الت قولا نمنكسلو ركن فأن م س دل فعضلاو هأ اهلا نري فاو نمر

 ىألوعفللءانمااب (دهشتساو هلوق) باطوهللاريخرثكو لا اومالاو حوتفلاتعستاو تفطر تقارر عفالعساىفوةا دسم لا ةوةماعلا

 بيسو هنعاللا طرة م٠ ث نب ةريخالامالغ تاكو زو ريف هعماوت هوو ماونأ هند كلوالا (هعءا هلوذ) ىءوحت لو قو (ىفارع هندب ىلع هلوق)ادمهشت ا م

 لاقل َ:هذصام هنعهلتاىذررعهللاق و ءوسا|ه16هللا ذر رمعارعذ أو بمغذ همة ىف هم 1ك ه-:ءهللاىذررعنإ هأ هيأ :هأ ل23

 نيفرط. ,ار مه عئصق لّقءأب ىف عوز هنأ نب رضا >الاقو رعاطن طففا مءار وده ه سأ: 1 مخ: جركل عند أو نيحاوطاا عنصأ

 رد لاما اال ررشعةثالث هعم نط محهذطب ىفنيت ذوطهتدطامامأ كلا زالصر رعمرحأ الق, م«و نس د2 فرط لكو هطسو ىفه:ض.ةو

 نيتدعرالءامد رالامو ١ هلوق) رعرات اوذه:.«:ئ ولوأ اذه علا ع ةيزح وو # ىطظردماس م ىدرولا اكرغ لورق نيد

 هكحو ىري شدش ىسهننا نب رشعو عب رأة نس مرا لتس *ىوتو مويل كلذ ىف نءطىأ ةرجطلا ن مني رشعو ثال'ةنسثالثاوأ ( ةتغاىذن م
 مولب طخ وهاهي مفي راسموياعرمأو سراقىلا هل بر أ [ثدد زج هناق ةنراسة صقل لدن راااوءانماو بارتلاو عب رلاةءدرالاريصاخملا هللا

 عقرو ل -.+لاةب راسانه_ةءطءتءانثأ ىف ىداذق ليح برقلاب وة زطاباو هد ةوداو نطد وهو ودعلا فال شدملا نأ هرطاخىف عقوةهجلا

 : ءذال كتاب هلع قلوة“ .دأ| نه تسد سو ارماةريثع ى د_حاوالد رزيعي رأ دعب ءاروهظ ان ههناعىلع

 | ةرمسع تال هس ىلوالا ىداج نم نيةءنامأ ءانال !اموووهو [ههتعىلاث هللا ىذر قد درسا |تو ممول

 رثملاثددح كلذىلا سو هرلع هللأ ىلصر اشأإك ةريثكلاةميظعا| حوت غامق هاا هئم همي ةرحطا نم

 ناوخالةةرحلاق عاو هأ | ىلا ةك ىف ةدي+لاة:دىلا هنريس يظعو هقاذهرهلاوحأ ةدترك ذدقو روهثملا

 عد رالءاسب رالامونةتاءاونأ ه- مما ىنارءهزدن ىلع دهشة ساو هقدنزلاو عادتسالاو ةلال_ ضلال هأنيطاش 401



 ىباتا ىندملاىفالط ةلالأق ىرأ هدأل دبع نى نع ىراصلا ىف ىذلاو جنا ىفا نه (ىراستالا دهس ىحنب درطس نخل
 (مهاربانبد#نءهلوق) حتفلا فاك نيءباةاارائص نم ىأ(ىجباتلا هلوق) ىسوتن | هن امو نمعد رأو ثالث ةن- ىفوتملاهنب دمى زمافروهشلا ْ
 نيعا !عتغب ( ةمقاع نع هلوق) ىف الطسق ه١ ةئاموني رش ةنسىوتملانيعباتلا طاسوأ نم شدرق ميت ىلا ةمسن ىهدتل ادلاخ نب ثر-لا نبا ا

 مانأ ىف داب قوت ركب نب ثيل ىلا ة سن ةئل ثلا ائلاوهيَرضلاةانماءايلابىءلا ف اةلايدقاو باب ىكم فاةلاديدثت, صافونءاةل مهما
 ىنادتةمقلع نأ هرها ظام» دنم نبال _فرعمل فو تس: ىفنيعباتلا نمةثالث دنسلا ىف نيضراستلارادك نهوهوناو رمنب كلما دمع ةفالخ
 ناؤملاهلاقاك نيتمؤملاريماب ىأ هببقل ىأ ىم«نملوأرعىأ( وهو هلوق) سقو سع ىهناناباكتو نايءدأت هيفذاك-ا تءثولق
 داراا باطلا نب ريع ينم وااربماب ىعمت نملوأمهضمد لوق ىلحلا خ.ثاأد رامع ىلعو نا دعو رعو ركب نأ (ةعب رالاءاذ اذا نمهل |وق)
 ىذر رعناكو:افا:ءالفه_صاخ نين هولا نمه_ءمناك نهريمأ سش نب هللا دعو نينهؤملاعجريمأ هنأوأءاغاملا نم : ىعمن نمدوأ

 هيلاثءمف قارعاا لهأ ن عامه أس نيداحنيلد ربهءااثءم.نأ قارعلا ل ماعىلا ل برأ هنا مركب ىأ :ةلض نم كلذ ل بة بتكب هنع هللا
 ننم ._ءااريمأ ىلع انانذأ:ءاالاةذهنعهتلا ىذر صاءا١نب و رعادد وفدوعسأ |الث دوةتيد1 امد ىفاطلا متاح نب ىدع وقوع ر نب ديمي

 تنأ ل اقو رب_هناهري_خاف مسالا ذه ىفكلا بام لاقفنينموملاريمأ ايكيلع مال !لاؤو و رعهراع ل دف هعءاامتمصأ هللاو ا ةنأو رعلاة 3

 د.عنمبنك راصدامنيسو ةيعشنب ةريغملا ل ذيءاعم نهلوأ ليقؤ ىدعوةءمب ريد .ءلا كلذ. اع« نم لو انذونمؤملا نحو ريسمالا
 ةراسع(حلا شح نب هلادمع هءىمسدقفهلوق) قالطالا ىلع هب مت نهلوأوه ساوىأ (اةاطءالهلوق) تتنانينءوااريمأر عدتلا
 ريشع ىنثاهبرمس ف ل_سو هيلع هللا لص ىنل |هثمينيحس ةنينمؤ ا امأب نب زوخأ عدملا سوح نب هللادمع هيسقا دقف ىدخ ريشا خيش
 هب ,رمأ ام ىلا ىذعةه.ةرظند نيمو ما ريل كد هيلارظن»الن اهرمأوأباةكدل بتكون. دملاهم دق ملوأ ىف همنا ليقو الح را

 ١
 نه ل هركتسالو

 حت نيموب راسا إف هباصصأ مهارب : 0 هس لقو
 اذاه .فاذاف تائرزا [||ه تعدو ريو (نينمؤالا اره-هأنع) ىمتااريغ «-ذءهو ربلوةمةلعز# ىراصتالاري_غ هذءهو ربو
 8 5 ةةيلخ نال إو هلع هللا ىلص هللا لوسرةفيلخ هفيلخ مها ةئتسالءاغاهلنا نه هب ىع”ن مل وأو هرةمةلعربش
 ىلاهت هللا ىذر شنب هللا د.« هن ىعد _ةفاةاطمال مسو هيلع هللا ىل_سدللا لوسرة -ةيلخركي ىفأ

 لزنأاهيقو ةتيدملاهمد_ةملؤأاهلرأ ىتلاةن رسسلا ىلع ىل بوه ءلعهتلا ىل_ص ياا هرمأ نيدح هسنع
 ىثرفلاىود_ءلاىزءلاد.ونب لةننب (باطخا نب رع)نيتب آلا هيغل تقمارحارهشلان ءكنولأسن |||
 ًُ 9 2 هغأ هو ةدىلأت هلع هلأ ص ءااوانكىزا نر. .كصهىف - هيلع هللأ دع 2 5

 اولاوةعاطوا هم“ هءاصتأو 2شل[ يي ا : - 3 اسك لاعب مهرايخأ هل ا ١

 نمموبلّوأ قرض | نب ر عاول وشد رقل اري_عاوقاووضم مني: ءااريعأنداتنأ اولأق مريمأ انأآو وم هوما متنا ل هه كو ءدنام هل ١ و

 مارحلاره-ثلانعكنولأس ىلا عت هلوقهتن|لزناف مار ارهشل اد# له “ادق شد رقتلاقف مه«مناكاماوم:غونينثااورساوارفاكس »را
 رسكرحاب رنبىزعلادبعنينونلامضب (ل.فننيباطةنانيرعهلوق) هنأ ىفىأةيرسلاىأ (ايفوهلوق) تيينانيتيآلاهيفلاتق
 نباةلمهمءاحمم ىازقه--وتفهءاربحاز رن اههماءاطا ابو فاقلا ملعب طرقنباةلمهمءاح فا أ اهد_هبة-وتفم ت2 هانثم معا ارلا

 نبر عنب هللا ددع نهري هما نب مئاه تنب ةيقوؤه اذئمم نوناهدءبةلموهءاخم ةمتنحهمأو ب ااغنباهكرتو زمهابىوانيسءكنبىدع ٠

 (ىودعااهلوق) ىو زخحلاةري:ملانب مئاهوخأ ماشهوه لوح بأ دلاونالى أجلا لوالا ىلعو هلوقو يخرب ىسهناهلاخ لوح وبأن وكيف «ت*أ ىوفىفاثلاىلعو لوب مع تنب ىسوقالوالا ىلعر ماشهت نب ليقو عوصأ اوه ماه تنب ا نوكو بعكن بةرم نب ةظقب نب مو زخم
 ءاذنب باطل ادبعنب هنن اد.ءنبد#مالسااوةالصا |هراع هنال ملسو هيلع هللا ىلص ىذلل ن هاثلا بالا (بمكى هلوق) ءافاخلاىفاثىثرقلا ٠

 نيسايلانب ةكردم نبهمب زتنبةنانك نب ريضنلا نب كلام نب رهذنب بااغنب ىؤنا نب به نبه رم نب بالاك نب ىهقنبف.:مديعنبا ٠
 يك ةد_ثلانم«ياعناكام كلذ ببسناكودسالا ةعاوهو ( صف ىلا. لو هراع هللا لص ىبتلا هاك هلوق)ناندد نيدممنب رازننبريضه ٠
 هلوق) هيلع ب كرب ىىدس نم هنذاىرخابّك .ءو هندي ىدد-أب هسرقنذ اك _ءهنعهششاىضررعتن أر لاق هنأ هبأ نع سا نيد زءاور 3

 هباحتأو مل-بو هيلع هللا ىل_ص ىبنلار تمل -أا1لاق هنأر عن ءوةريسلا ىف ىباهلا عشا |لاقؤلل' قوراغلاب لو هلع هللا ىلص ىنلا ىأ (4 او 1

 ءاغتخالا يذق تلفف متييحناو منا ىلا ىلع منه دب ىىدغن ىذلاو ىللاق اسمح تاوانتهنا ىلا ىلعا:ساأ هلال وسرانت اة نوغتحم ٠
 ىلا ن رحم قملاب كثب ىذلاو ف ثاخالو بئاهريغمال_سالاهيق ترهطظأ الارفكسااب4_ف ساحأ تنك سا قدام ىنا اء :ءب ىذلاو

 فاطفاهلثم مه.سدمل هن كمي اصاف زج ىلاوىلا شد رةترطظةفد ملا :ا دفرخآلا ىفاناواهدحأ ىف هر ح نيفص انج رخومارملادصسملا ٠
 نيب هللا فرق قوراغلا د ةمونمل < و هيلعهتلا ىلص هللا لوسر ىلا -2مقرالاراد ىلا همم نمو عدس رمانلمم ىلصو تيدلاب لسو هاع هبا ىلص 3

 ىهدَدلا هاربأ نيد 85- نو هرعسغو ىراهصنالا دروس نىك نب ده نت ةثامءدس لدقو سقن ةثاعالث

 اذ_هىباتك ىف تراظن

 هلل كرات ىح ضماف

 ددرتف فئاطلاو ةكم نيب
 اناملسعتو اشد رقاوم



 الوقنان#أ ىسونل ادازملاو مال اة َرقل صادلنأ نوكل وهو هةاءتمفءذدوذرط هودو نأ ىلع لاالاراملا ف دخ هللاءادد نآباسرل تم

 داز_تافرها.ا ةثرشل ان نايتالاب رمالان الل ادا ف سدالاةء الف سغنلا لءفاوكربخلا عفا دان ءالاوئدب ثملا“ نءادر<# لءافىنا

 ' رومالا ف تضم نموهلون) ل >كلذهتاداثناىأ طرشلاباو دك فود »ا ثلوعع دو لم اتق كلَ سدأ |: هاموةهسؤن !لعفلا

 كالو لوءقلاوأ باوثا اي لعل ةمسنلاب هيف ىملعتااو كرم !نال هلئاءاش ن|تلصوصت,جتحا ن 1 افالخة دامعولو ىأ (ةيضاملانودةل قالا
 هلوق) اهظافاأ نم ىفلناىكأن « ندم ىلعوأ رفحا هظاغل | ىأ فوصوملاىلاة فصلا فاضا نء(اهظافلأ ىخ هلوق) نيالا لقسم هنأ

 با:ةساورماوالالاهّممأ ىهوهعاط عج (تاعاطلاع-يج ىلع هلوق) مهفتلاو ظاقيالاىأ (هيبنتل انمهلوق) ع.جاذاىوحنء(توتحاو

 - ك(هريغىلعالهلوق)د»- فرضا تاقيد هت! ىلاهريضاحلاتاقب دصتلا نمنهذلا لاقتناوهو ركفتلا 0 رب دتن ل هلوذ) ىهاوذلا

 نادرب الو لو هدملادقت هدافأ

 هينا صتخ لء صقغلاو

 شض# ىلا! هراشاهفوىأ اعد

 قست! لا دي>وتلا

 ىسمتنا اد.ملاب للاب تارم

 اذ-هىف هلوق) ىرخرب ث 5

 فذحنال (هريغو عيبا

 مومعلاب ندد لمع

 كالا (ىضت وهتهلوق)
 هلوق) هءلارز كح رمالا

 قالا ىأ (ىناقلا
 َْ لامن , قاعتنا مف
 (هريغبال همو هلوق) ةهرخع و

 ىأهدببو خسنا|ضعب فو

 ىاخوهو هلوق) هبرد5

 (ديءلاىف ةعاطلاةردق
 َّخ علاةرعادلاو موضعبدأَز

 سلفر فاكلا جارخال

 0 000 ق ةوع

 يم هنأت درو ة- ءاطاأ

 ءاضعالاةمالةردقلا ىلع

 ةنراقلا ةةملا ابنا ملاو

 نع ةيفتنمىهو لء-فال
 اا قرا دال

 دوسةملانالى( !ءاعدلاز و هنأ هلوق نمد دو هلوق) س ع ىسيناةعاطلا

 اشلاّرمهلا تقل هنأت زو ىلعلأر أهلءأتأروهدلا (لوالاهلوق)

 قوذ ظافملا< الان مهأو رار ودنهءامهريصت هدقفب واهءاوقه.ىذلا اهو رهناقلا.عالا ف صال الاو

 ريستلاواهريسدتو بايسالا ليهم فهيلعد|.ةءالادار مانأل ريغ ىلع عقد اماريثكداه ءءالا 05

 هللاواسنأ سمأ اذكتاءذلاةءالفنآلا نمديفت_سااك هيضاسملا نو ده ل ار ومالا ىف تذ منهو

 لةئاسوب اه هلا اذدلوأهرك ذاك اهنم حضاولا ضءب وههدج (اهلمافلأ ىف تا: .ضى با باهعتتأ) كاع

 ةرخألا)تاوثوأ لق (ق بغار لكل ىف ديو) كاست هللاءاذ نأ حرشلا اده نم همضومى هيلا جا ة«امهن 3

 هياعتامتشاال) هيلا ترادأوأ هملع ت ناموا يناءموا هماكحأ نعش صب و (ثيداحالا هذه فرعنا

 ىقافن [ءانمدقاما ارمذمصتسم (ءريدن نار هاظ كالذوت اعاطلا عيب جى عهيبنتلان ميله توت-اوتاموم نم

 مهاوح أ ماظتناو ساذا! لاسم نايم تدرواغاةءيرشاا نأ احاضي اانهدد زنو كل ذ ىلع ل_هتشم هلوق حرش
 ماظتناو فا مصنالاو ل د_ءلا قو ىلع تال مامملانوناق عضوب مب اتالوالا لاما ظناو مهداعمو مهشاعم ق

 ثتنداحالا» ذهو ةءلمعلاو هم مااوهنلاو صالخالاكة ءلقلا تاعاطلاب م دوم .>و:ا| دح ونا غاىفاثلا لاح

 نم ديزابثلل حمد :هسأك هما سقأب ىلا“ ا١|ىلع صا نفاماه رك اوهرا منعوا هماسقاب لوالا ىلع صانو هام اه

 (هيلاو) هريغو ع+لا اذهىف(ىدامتعا) لومعللاميدقتهدانأأيءربغالا هلا ىلءو) ا منملكرب رقت دنعكلد

 اداحا(ةمعتااو)اصاصتخاواتاةصءاراك.لم (دجلا) هريغنود (هلوىدانتساو ىنضب وفت) ه ريغىلاال

 تودةروماارا.:ءاب وهاغاف ةمعنوةنموأد هل دد و ناوهريغو رماك اهعاونأر اسد هقاخ ىلا الاصداو

 وهو (قيفوتلا) هقاخ نمءاشي نه ىلع هتاموهلضغأ بيس ىأ( هب و)اطوسيماصضاو هاب رثاك ةقرقحلا

 امه“ اقهرعةةاخدنعدنعلاهبامحالصوهو فاطألال املاراءةعاب هقدارب ودمعل | ىفةعاطلاةردق اخ
 همالك نمدخؤيو تافلاتلا ىف عوقولا نع ظفحلاىأ(ةم مهااو) ررقتاك امه هوهفم فاثاناو داو

 وهاذ_هوهنال_- عوقو زاوحعمبنذلان هاظ- هللا همي رأنا ارداظوهردم_مءاايات !ءاعدلاز و هنأ

 اًةاطماهبءاعدلام:منمامأو هفالخ عوقوذلا اهسأ عم ظفحلاوينءادت لال تد اثااامأوءايدنالاريغا تءاشلا

 زاوهد_ضمد لل دالذا صب مله رحىفاوءاعدلا ف ىلذاشا|ن حلا بأ ذات_ءالا خسيشلا ىلع ض ريعأو

 هدعا.س سارق

 «لوالاثردملا»

 ةيناانس مامتهالاوءازتءالادرزهىلءبلاطالا منت كلذ نو.<اوناكم_متانفاملابءاد_ةةاهنأدتنا

 ةثاعالث

 هرب فارم( ثن دملا هلوق) هناد# نما موماطأوامهأ ساق ةمسعلاو قد ةوتلاهب وىنءلاتافارامخار هاافلاىقناكناواماط ةمصعا| هو هلو5نم

 هنموأفرصنم نوكي لق ىتهعاما مءاوهو ىلوالا ايف تغدأو!واوةبث

 (لا-عالا ف صال_.الاو هلو ) ى» ريش ىسهتنافدولاونز وال فرصن مريغن وكيف قدسأ ىتهعلي ضف: لعفأىأ ةفصوأ ارخآوالوأم مود 9

 مالك ىف أبو ريسف:فطءنو كف ةيزلا ند ةقدقحوهوأ ةرنلا نس- نءلاعالا فص الخالان الماسه | ىلع صاخلا ف طع نم هلءأ
 5 هلوق هيلع لكش.نكللا-عاا فاسثااو صال_الأ ع--ارلؤال اريمضلا (اهح و9 رناف هلوق) لمأ د لق هرغللم زالصالالانأ حا راشلا

 اعجارلوألانوكت نازوحو لك الاحراءتءابلا_ة.نأالا اروثنمءاسهريمتال صالخالادةفيلا-عالاذا اروثنمءا.هريهتاهدقفبو

 ىنسباوتالىرششلاح راشلالوق ى ا: اادب ؤرامولاعالا حور وأب :)اىأاهح و رةينلا نس»تافىألا-عالالوأ ة.ذال ىف كلاوةمذل نسا

 رام ىلع ل ا.عالاوأ ةمذ لاىأ (اهماو ةهبىذلاهلوق) حابشاللحاو رالاكةينلا



 دقهلوق) وهابرظ:,اذريثكلاب بلاءلا نيب قرفلاوأب فطدلاة يت( ممر كوأ هلوق)لا ثا,ثزح نال: دعأت هنأت (بودس ارعألاك هأوقأل
 اهعدب ىت» قافذلا نمل سد هيرو تناك ن مم ةلصخ هيؤتناكن هو( اصل اخانلاممناك هرف نكن مع رأ هلون)امممثندح لكىأ ( هفصو
 مدنأول هلوق) ريغصلاعماملا نم ىسومتناو رع نب هللادمع نع س ق م-رجذ ىماخاذاو ردغدهاعاذاو فاض أدءواذإو نذكْث د>اذا
 لعافالن أانمة» وهل هت نأب هلك ون ىد هلل | ىله ف يفضالن ب ءانا| ىدحا ف ذب نواكو ت مى :أول ىوأ.لاحرمثو يغسل |عماملا ف (ملانواكونت

 ةيقوفءانئءريطلاقز رت اك مكةز را لكونو ليج ه-و:بلطا !ىفتوء تمهل ن معنموءاطعاو فزرو قا نمدوح وملك ناو هتناالا
 حد رو عام ىهو ركن ودغتىأناءبش ىأ نيطن م-جاناطدعبرتحورتو عئاحىأ صرت م.جاصاجتو دهتف املا طيضب هلوأ ةدوماع#

 مو كاد راش اذ شاوه فزارلا ل .قزارب سدل بكلاذفاو>أل ةئلتم ىهوةرشع

 نما جترفن مدعو سف. ا!سدن أتهغ:ةجرلا ف عامطالاو راؤْنَم_فالاوءاعدلاوءاح لان أن نمامهناثو

 ارذكم كلذ نوك نأ ءا> راهياعلا.ةالا ىلع ثحلاو لد ةغباسل اثر داحالا كل: لالخ ىف ةهقاولاتادب د ثا
 ةدعاقلا(نيدلادعاوق نهةمرظعد دعاقامممٌْثيدح لكو) اضرأة سان اما هءبيقمتا| ىف هنم طرقا-ا
 فر« رمالاوهواهءوضوم تا. رح ن ا:بو- والرمال اكهعوضو تا. ثزح ما كأ هنمفر»:: ىلكزمأ
 بوح والاومدتاف بو-والرمالاو ما ال_صلا اوميقأو ف اذكع اهيلا ىل سفتلا ل ل دلا مضباهتماوهاكحأ
 ةيلر_صفتلاماك-الاباب نماواك ثردداحالا ل: نال فذصال ةدارم ث سدأ ىنءملا اذهيةدعاةلانا لءباذومو

 هفصودق) اهتمريثكوأ ماك-الابا اغءرااع.ح ربىذلا لصالا: دعا ةلابدارأا ماو هيلامجأالا دعاوقلا نود
 هطسق اياك تامدتمةطساوب وأءادب[هنماهطاءنتسال ( هيلعمالسالا) ماكسأ ب'اغ(رادمتابءامعلا
 ددحأب ف_صو نيعب رالاهذه نمدحاو لكف مد رلاك( كل ذوحضوأ هثلث )وأ مالسال افدنوه(وأ) اهسشف
 ىفموفال_ةخاو امنديع:ىفةمئالالاوق ارك ذهنافاهرثك | ىف حالص:انءاد رك ذاك ةعبرالا فاصؤالاهذه
 ةنسح ةحممت نو رشءاهتمنيعب رالاهذهىفةج ردنماهلك نبرشعو ةعم_ كلذ هرقل يقام غاب فاهن ايعأ
 نيثيد_-نب رشعلاو عمباسا افرك ذورشعىنثا انهاوماعداز ونيثالثىل هراك ذأىف فن_كاااوهغلو
 هنرك ه->-وهيرهظدامىلا هزهللاءا شتااممم لك حرش ىف  .اءىلتءسو داو رأ ىلءام -نءامتجال

 قاف اهلفاضئارفلا اوقملا لعق فتملاث ب دحلااهكءاسف ماظتنب امر نبدلا دعاوق نم ميظعة دام
 هللا نا بسنلابمرحيام عاضرلا نم مرحي لعل فصصن ىه ىلا ضرر ذل اد عاوقل عماج هنالركذ ل < رىلوالذ
 ثددحلا|ةذان مناك هيف نك ن معد ر'هنطب نمارشءاعو ىدآ ؟المام مارحر كسح ..م لك هن. مرح. .ث موحا ذأ

 مجدي (م) هلارك ذنءامطرُكناسا ل زبال ريطا!قزرب اك مكسقز رلءاك وت ق-هللا ىلع نواكونن كنأو)
 ىاطنذا نسدلل لماسشلامعالا ىنعملاب (ةه## نوكت نا نيعب رالاهه)دمئاسأ( ىفمزماأ) نيعب رالاءذه

 ىأ (اهءاظ.و) هنل.ءلابو-وىفهلهتوبا شا نيقاماا دنع ازا ومه  ض ءدنعةقيةح عمت هنا هيلع
 هنال (ديئاسالاهفوذ# فرك ذار) ىأباكبتكللاعمأ هنيذللا (لسموىراخا | ىعحىف) اهبااغ
 رثكد-ةةيحواوظافاأةلقل (اهظفح لهس )وامك بماعنادمرةدئاف ساسنل ارثك | ىلا ةم سنا اباط سل
 هللاءاشتا) ىل هت هللا ىلا هئانعلاهةرية-واهعم اة دن صول لن دها ث ءوهاك (اسهب عافت الا موز اهظافح
 ناوقتالو ىلا«: هلوة؛كالذل اوبن ا.تالا,هةادخ فرشأر مأ ثرحىل هةهرمالالا :ةما كرم -تالاوب أ( ىلىت

 هللاءاش.نأالا ادغثل ذلعاف ىلائوما

 ةم_انملاماق هناميقمت فن اك_ذهقءاسأ| ثنداحالا محم له_هلا ىلع > هرفف عربا |ةعباّتهوىوحلا

 نءهيؤف ديال لب لط,تلاو

 بدسلانمعونب ل سوتلا
 ' باطلاب قز رثريطاانأل
 دجأ لاق اذطو ىسأاو

 لدبام ثدد_للاىف سدأ
 هنقلن بسكلا كري
 قز رلاساط ىلع لدام
 ىلع اواكونولدارأ اءاو

 مهمرمو م-وباهذى هللا
 ربخلانأاوماعومهةرمهتو

 نيغاغ الا اوفريصني لهدم

 نكملري -طلاك نيا
 م-#وق ىلع اودمسءا

 قائد دو مم.كحو

 لاو ىهنا لكوتلا

 ةناور حرانشلا ةرك ذام
 هلوق) ع.>اريلفالهريغ

 (نيءبرأل هذه عج دعي مث

 ةداراد_هبعدارملا لها

 عجفعو مشدلاوأ مج
 ثنرك-:نأ هلوق) لمأتف
 قاس لمعياىأ ( هددت

 هلوت) اهريغو لئاضفلا
 لماسشلا معالا ىءاأن

 ةدعمصأ يدارب نأب ( نسحال
 لواْدَتَمَف قبه اارخغ

 نما قد رطةءاك-وهودانساع-ج (ديناسالاةفؤر ذم هلوق)اهرثك |ىأاهب اعىاخلااه.ظءم نوك,نأ مزتلاو ىأ ( اهم «مو هلو ) نسا 2-8
 قةرطنءرانخالاوهدانسالاهعاجنب ردملاكافو دتسلاخ رلا سفنودا:-اخلاتالفانربخأ كلو ةف نما ىلا هلصوملاقيرطاادنسأاو

 هلاتىفاءملااهمموق. ىتلاثددحلا ظافااوهفنتملاامأو رظن هيفودحاوئثا امهنولمءتس نوث ده او لاق هلئاقىلاثر د_هلا عر وه دن سلا ناللأ
 ئثا ناوقتالوهلوق) كريتالىأ(كالذل هلوف) هثدشا ابىأ (ا هي ىفأ هلوق ) ىيتربش ىسمتن ادن ادراع هيلا ىتتداموه عاج نبالاقو ىبيطلا
 ىذو فوك !باتأو حو رلا نءهول-شدرقا دويلات لاق نم> مال |هيلع هردنأ ىلاعت هللا نمبيدأت (هلاءاشد نأ الا ادغ كلذ ل ءافىفا
 الاهلوةو ىواضمبى موتنا شد رق«تبذكو هيلع ىث يو>امون ريثعة عضد جولا هيلعأطب أف نثةسولو كربخأ ادغىفوتثالا ةؤمول أسف نينرقلأ
 الاربدغتلاوأ هللاءا ثينأالا نو دىأ فاض ف - هرف هلا ءاش نأ



 ايك هلو: ىف سداو هلوق) رب_لا ىأ(هنعضنهووإ شان ارداوم)اكملا ىفناعم طامنت ا ىأ (مااكا'ىلاعمل كار د _.ءالاو طارنتسالا هلوق)
 لقن زاود ىلع ةعبرالا ةئالام_ممءايطعلا ن مرثك الاةل سم لالدلل «-رعثو عماو لا عج ةرابع ( هطو رشب ىتعملاي تي دحلا ةداو رأعنما همم“
 هلذل آ طفالاو ىءمادوسةملانال موفو هنمدارلا ىف هكراشب رخآ لدب ظفلب ىفأب ناب ملاكا عقاوموطاغلالاتالول دف راعال ىنءملاب ثيدحلا
 ُتيدحلاىفهلوق)ع_-حارباةلاوقالاة قب رك ذم تيتناالمأ ظفالاىوارلا ىهزاوملاىفءاو واءطق ظفالاربيغت هلز والذ فراعلا اريغامأ
 َْى وذمملاال(ىرك دلابدترمال م هلوق) ىن ال كد ئازلاب هيوش فرح ىه ىتااب 2 رور<أددنم هنال برر ور<رب عوفر م اضاع )لاك (هيقف ريغ

 هلوق) دءبرشنلاوريثلاو تاّوءلاو تارحلالاىأ .(نيدلا لوصأ ىف هلوف) صوب نم هضعب بن رقتبُْد !مذوهو عجلان م (م.جنههلوق)
 ىفهلوق) دعس سمنه نقسغر «فعدهز وهذع بغر هذ هز لاق. (اهمذواين هلا فدهزأ ىف هلوق) لضخ ىأرافكلا لاتقىأ (داهملا
 اهببط ناك ىتلا طم بط ىأ(بطخلاىفهلوق) دهس ةدرملا لا صحا عاةجاو ىقالخالاو لاو حالا نسوهر بدأ مسج (بادآلا
 نيلد ملاك ىهو (ةيط2 عج هلوق) كلذوخو هيلع دوفولا مودقو ةمهملار ومألا لو زن دتءوةفرعب و فو كوءامستساو د .عو ةعجوكن ىف

 هلوق) خلا برعلاناللاتاك ايف _هسهناله:مةةةشمىأ(بطانان مهلوق)دعسئسّمنا 5 ةرفانلاعابطلاب غربو ةيساقاابولقلا
 00 د 222 2 2 را ا ا ا 2-2 00 م 2

 ىلءت لاو هقفتلا بوحو هنعذ نمر مالكسل فاء كارد: _..الاو طار: :ءالاوه هقفلات انام كن1 ىف | هيلو وتنال (ديماكم
 هعز ناافالخءطو رش ىنءملا تي د_هلاةباو رل عن ءاهععم اك هلوق ىف سداو ىحهن اثيد_1ل ا ىلاءم طاءئتما يدم ب دهيم ركل رب / 1 1 00 1 ١ . ك2 مدع مال أ

 . مىلا هذ لهاح برو «.ةؤري_غهقذ لماحسرذثن دحلارخ 1ىف وقل .ادباهظفلالاهك-ءادأدا نال تأر دقو هلوق) عوج لا

 اهعج (مهضعب ونيدلا لوصأ ى نيعبرالا عج نمءا.طع انممح) اءالإل ىنعلل اهقفلاوه_ذمهقنأوه ىلرت جملا 9 0 1 ا 1 7 نءال ىأ (ىأرلا نم

 (بادآلافمهضءعب و) دهزلافمهضعبو (داهملافمهضعب و) ةيهتفاالئاسااىأ(عورفلاىف) ىلع ةناعالاو مصنأل يك

 بطلان مةءطخمدج (بطخلاف) اه.ج (مهضءبو) اهووأ هلي.قوألعواروسلئاضقفمهض»»و
 هعفد فنولا: < و ضءبىلامهضعب عمت هلاو .طم. عم ارمالاوهو بطدنام ولا اذا اوناكبرعلانال
 ىأرلانم (تناردقواهيدصاةنعهللاىذر) اهعيملةةباسأا ثيداحالا لوك (ةملاصدصاةماهاكو)
 عرج ىلعا طا عمال (كاذع..ج ىلع ةلوشماثر ا_دتوعب رأ ىهو هاك لأ ه نم م_هأ ني عب رأعج)

 هرنلاعصت ىلع جرباماممنالاود_صاقمواهاثاسر وا هقالضأوا وبادآو'وعو رقوة-هت ريشا !كوصأ , 5 01 1 1

 رك دلابلاء 2 ثالاو لوضفل! نم ى-هنالام كرتو لمالاريصقو اندلا ف د_هزلاو ناءلاو رسااىف ىوقتلاو ىلء عفرأ ١ 0 م
 لوعد رالهةبتداسوك

 ىف عقوىأ ىوقةتلاوربلا

 نممهأ هلوق) كلذ ىباق

 ءالوه هعج ىلا (اذه

 تارذيءبرالا سمةكالا

 ىنبالا فم_ممَع ضاسقنالاوةفد رشاابادآلامه«مىاضأا ندامنك وقلما عضاوتلاوءاةالدادع:_مالاو
 ةمدرشلا دا هن ويندلاو ةيثر دلا حلاصملا نمكلذريغو ناكمالاب .كارهاظمهتدعاسهوانطاب مهريلتا ّةءاراو ا ىلع ا و

 هال_صةباور فهن لقاك ريثكسلا ىفاالل هل ةلارك ذناوأ عصا اره ل.نيءلوصالا نم عج هب لاقأك هأ ل 0 موي ةمالدد_هلانالاما نيود هتداي زاثيدس> نومد رأ ىهرهلوقىلءدربالو موهلاصءنايبفةرمصم | (كلذ عينج ىلع هدث)
 ةفلا>ع ظءولا باب نما مدحأن ا ىف هك نب رح لني ح رطل هذان را عا يدا ويت رالا هلوذ) اها متشالءركذام ىلعراصتقالا هرعت اك انههناوأنب رش عر ةعب_ةناو دعم نب رثعوةس مد _خاولاةالصلدعتةعاسجلا || + ١ ناو
 002 ا ل تل ا ا ا ا ل ا ا ا ىلا مدح ربام ايم نال

 ىوحملا ىوقتلاو هلوقوت ىنلابلاعالااةالوالاثن دم ل اوه وىئأ (ةيذلا يوت
 هللا 4ك_ىكايندلاىفدهزانوثال_:!اوهوىأا.زدلا ىفدهزلاو هلوقو تك ام ثرحهللا قتارشع نماشلاثد د_لاىفاكىأ ناعلاو رسااق

 نس>نمرشعىفاةلاوهو لوضفلا نم ىنءدالام كلرثو هلوقو ل.دسرباعوأ سر غل: اكايندلا ف نكن وعد رالاودوىأ لمالارمصقو هلوةوزملا

 نيبام' الّءوأن" المهند +لاوهللاناص##و نازيملا الّءهطدهلان و رمثعلاو ثااثلاوهو ىأرك ذلا,لاغتشالاو هلوقو ه.:ه.الام هكرثءرملامالسأ
 هد هللا ظفحا هلوقن ممشع عساستلا ىاموهر ىأءاقالداد«ة_.الاو هلو قوجلا ةقدص ةصدست لكب ك١ نا ثن دح كل ذكو ضرالاوءاسم.نأأ

 هلوقون-سح قاذ سال قااخو هلوق نماسض.ارشعن هاثلا ىناكىأ بادآلاب مهعم قاصلا نعش ىناخالعضاوتلاو لوقو كفاح

 فاكىأ(ارهاظوانطأ محل ربما ةداراو هلوق) هينعبالام هل ريعرملاءالسأ ن سد نم أوق نهرشءىفاثلا فاك ىأ ىتعبالاممفمهمعضامقنالاو

 ءاقتاوناسحالاومال_ىالاون االانامب وك نمىأ كل ذريغو هلوقو «سفل بكام ه.ال بح ىت-4د->أ نءؤ.الهلوت ندرشعثااثلأ

 ثاوأ هلوق)امندلار نبدلا ىأ ( امها صمن | رم همة رشلاذاهلوف) لمأتا اعماه درس ملعب اكهنمسدلام نب دلا ف عادتسالاو تاومشأ ١

 ءارلا فيغع: ( طرفا. هلوق) لمأتيلذ هيلعوابهفط ءر هظيالف هل ءةامىنعم ىفاذه ( ريثكلا نبال ليلقلارك د



 مال ىهو غاب مالرسك» (حلادهاشا!غامبل هلوق) لمان هنر رةىذدلا اذه عمي دملااذه ىلىداّتعا سدو لصالاو اظذللا نيا ةدْئأَر
 ضب رت اذهو ني..ئاغا!ىااكمم“نم علم. ىأدءسا| لات ىفالطسةا |لاق اكنيذك |سأاءاقةاالرسكسااب هزيغ لرحواسوبمو زمم غام و رمالا
 بئاغلالوقأ ام عما ساارضاملا ىأ ك:هدهاشأ اعلمي ىواذملاةرامعو متنا ساذلا نيدملءلاعطقنالامونم لك ىأ هالول هناف مياءّتااومل هاا ىلع

 مكيئاغيلا عدها ثغاميا ىأةردقمه-يفىلاو لمعلارثكي و لعاارشت نيل ةياور وةدافابئاغلاهغلميفهنث رو عا“ هلدهاشاانال ساحملا نع
 هردقم هيفىلاو هلوقو توتنا هءافكلا ضرغب مأق د تب دولا مالا ىل ءظذ- ند هءافكضرفو دعو نع ضر ىناممصم ا نمزىف داك غيامتلاو

 امطخشىتاا مل نو هيلع هللا لص ىلا ةيطخىأ ( هتبطخى هلوق) لهما ءلفةة قسما او هذاا ىل عبو هذمبئاغلاف دعتم غاب نال هيل اةحاحال

 فقرشو لاحرلاو مالعالا تاو لاحو باح نم ةعازصااه ذهرب اك أ د> ا فا اوه (ه د: ءنب | هلوق) عادولا ةعة.طخىفةذط»ت ىفو عادولاة ىف
 ىتامد.اولانب مهاربا لاةراشءمساو ىلا بةلهد:هوىفاومدالاىد.ءلا يع نيد# نب قص« نبد#هللادم ءونأب هرقودمب وبرغو

 مهضع هدعاذلو (ا١ ءاكرشعةينامنعهلوف) ىواخ# هنا ةنسنين اكو عسا راو# نعءهئامثاثو نيءتو س# ةزسةده-ةلاىكذ خام

 طقاملالاقاك لمعت لكىلءوءاعدلاو ريما ل هد ( للارذن هوة ) ىوا:مىراذأ!هاو ر( ةآولو ىنعاوغلب هلوق) ىوانم سن ارتاوتملا نه
 نمذو* أملاك ناىئعب رضنأو رضنو رضن نم لكن ىقأعتد ) راضذلا نه هلوق) ىوانماه مذ هنوكو ة رخآلاىف هنوكوا.:دلا ىف هنوك ىئارعلا

 تيد لا نةىف ىطو ىلا نيدلا لالد ع اففاكلامظن نمو '(الاوةريضنْسن دلاله هوح و ىف ىراليفاهلوق) ةراضتلا

 مده الوان مناك نم )000000000 000 تس ل يح
 عب الخ الل نك راو || (بئاغلا ك_:هدهاشا غابيل ةهصصلا ثي داحالا نمل بو هيلعدتلا ىف ص هاوق ىلع لد ) ىقباسل كاك مالا

 5 اى ||| هحرو ةمهلاداضا!فرفصب (هللامطن) هلوقو اولد ع اوذلب(ل_بوهيل ءدقلا ىل_ص هلوقو )ا باعت ووته_ حوى زوز || مشع ةيناس# نع هدب رص ىف هش نبا_برخأو عادولا ىف هتبطخى امري” ىف ناَضْت اا هج رخأ

 هدقو ريثكوهو ىلا ءئهظا هجر ف :ضاالأت اهديدشت:ب وءرج ىفاشادعكأ نمىتاب و رلاىرحةءاعو مهدمعا
 يك 2 اعد ك2 ةلاثإ . - 5 . .٠

 01 ندر مع.لاةرضنمههودجو ىف فر هت ىلا :٠ هلوق د> ىل عو ف هةبربو هج ولا نسحو هو ةراضملاان هرضن [اًضنأ
 قطعا ثءد 0 فت دل اذهالاج ومضت هلا لهابموضعب ربعوُس د ا لهأ هوجو ف ىرالىفامهنضمعب لاق

 3 ا ىأ هقلخ ىف ءيج و هللا ندحهانعماسغاو ا ودا تارا سرلموذه»بلاقو تييحأ ةوعداهناذ

 ان 3 ع ند هود يع يحول ناسحىلاجئاو+ااوباطا لرسو هيلعدتلا لبط هلوق ل: وهذ 1 هردقو ههاحف

 :اهمطنل ن اوءاطاثن دحري ظن سداو هلع ل ماحريغ نمر هااظال فلا دعب لب وأتوهو ىهنارادتالا ىو ذو سانلا

 هرهاطرخاةممطثد دل لدأ ىو رد-ةااولعو مدد اىهود_هاحولا نمهح وعم جا ميداربنال لمتهللاه.ةهودولارك ذل ةاوملا

 هيربأا ف مو مسهو لأ ءاور (اه.مسك اهادافاهاعوفىتااةمععءأرما) ذاةوهوتةلمهملاداصلاب هنأ اوك نبا نع ىف رمل|نبا
 50 مزهر مطمن ريمج نع هكرد:_بمىفك اهللاو هد ىفناء.> نباو مت ن_-.ىحلاقو دوعسم نبأ نع ىدمرتلا

 اووثدةرصمىأ ق هدد“ راو رىفو ن-س>لادو تداث نيدبز نع ىذمرتااو هحام نب ار دوادونأو نيخشلا طر ىلع عب لاقو

 50 مهاعللا ا و اذ «عه«الب رهلل امضن اضرأ هدد ىرخا ىفواثب د اسنم مه«أرعأ هللارعضت
 ةرهاقةعيريشلاءادعالاةى || : : 220 هرص قبو رلالانعماس نموا

 ه_ تاك تلمدقروتااب

 هللا نس» هانعماغاو هلوق) هرضان مهارن ىهوح رانك ف «مهردص 1 - نيمااهنف - © ١

 ههاحىأ لاة.نأرهاظاافبوصنملاءيدولريسغت هنافلق قوس ةسيناثلاىف هظفا لءلو جسنا| ىفاذكههردقو «هاحىف ىأ ( هةاىف هوجو
 نباهلوق )رب  سفت فطع (رادتالاىوذوهوحولان اس>ىلا اولا اوماطاهلوق) ل «أيلف سانلا فهر دقر ههاح هللا ن -س-ىأ هردؤو

 هيفول ب رلاوأ نا .ذالا ءرما سوءاقلا ىف لاقةأرماهئنؤ هوالح رىأ(أرما هلوت) ىمدع ف اكل ضو ةمدقأ !نوكوءاباأ حّفب (لاوكشب
 ذرلا عمءارلا 7 اهبارعاراءتعاب هريْذت عمل اوحالا عرج ىفاهرسكوايدصثوا يمض عم لهولاةز هه دايزب وورماو يملا ثياب ءرم تاغ

 موب طانافلا-رلااهذلمب واهءمو ثيداحألا ىو رب نمرثك !نالهمدناسغالاةيذ للا هيدب رنا مجرجلا عدرم دكت و بصنل |عمحتفتو
 صقنوأداز ن وص ةنالوةدايز ريسغ نماهعم+[كهغامتل نءىلاىأ (اهادان هلوق) ىوانم كلذ ىف تلخدّدأر ما هيماق هنأ ضرفناف كلذل

 ىوةفرءملاوةنطغاالاكو مهفلانءفز راسا ىآعماسن هىوأ مالا مّتفب (خايد برف هلوق) ىواذم هذه افورمهمءاعدلا نوكيف خا.مالربدك
 ردانهنكلهمدق7نأ سداام ملهااوموفلا نمهل نهنامزلارخ 1 ىفع ىحي هناوءاطعلا ىلءذوخ أ | اث.ملاوهو مله غيل, بوج وثيدملا

 ' ريغصلا مالا ح رشف لافو ىوانماهمهشب من اواهاقن ىلعر وحأ هوه راهانمءالهاسناكناوهذءىاتلاز و ةنسا!لءاحناو برةلالدب ٍ
 . ها ربدتلاو مهفلايقفلاىلعو ظفملاءطرشاغاءطرشن ههقفلا سدا ثيدحلاىوارنأ هني



 اه :ري_ةود رسل ارحب وبتاو رلان هنيّدءكرب ص4 ةراطسالاة الص ارهااظا اوىوونلالاقرهأ ظوداك ادارم سداوأرشأ وعن ال هل اوحأ
 قرا سالب مسملاو بحاولا مهول حاملا فى هاا ةراذسالاو به هلو ءودنو ثددلا عج لاستن الى قرر اش ىع ممنأل فاو لانه

 اههعابثارمأ ضراءزاذاا ضنأ سهما فكوكت ةراذتسالالوةنأن الحابل فرمالا هفافوأم كرت فراخ الهو ركملاو مارااوأ موأن5

 / مأنيدد رالاهزه مجددا جاي فامت هللاراخ" ساق د داو هةذلا مدا ةااوعأت ةالاو رس ردتلاىلءةءزوم هتاقوأ تناك فاؤملاوأ دمت

 ىذلالصالا ةودةلاو 2 أنهلمف لثم لدق' ذانالفي نالف ىدتقا اق: مهبايسات ىل (مالعالا مالا ءالو يعاد ةاهلوق) ىواذ 4 ىسمن |اهريعت

 ىرانم ىبهتن ا هيىدتغملامامالاوتذ 2 .لدلنا مامالا اولاق مم نموالط مموأ اة هل» ذوهلو هد ىدت هد نه هلدأو ماما ع-جمالاو عورفلا هن هسعشت#

 هناك« هدادها مئاتلار مدناوءاسذنا تأ اتاك هنىدت :مي هلال ل حلا ىلع ملل لا ىق ةلكلا طا | ىلا« ىدتماموهونيتكفب لع مج مالعالاو

 ل“ -نالذ لاق , (ك هلم سن اا|ىدت منال طعما ءلا ىمعسو لح حلا هوسات 1 ءةأقتاهشم .طلا يخأ مماوهوارطم ناواسطوق ىو رانهأارف لع

 / 4 .ولاىال(لاعالا لذ اص وف فقد رعضلا ثيدحلاب لمءلازاوج ىلعءانطعلا قةتادقو هلوق) ىيغريش ىسمذ اهراهجب .ثاوهردقول ءاوأ لعلا ىف

 هنأ نوثد- ماوءاهقفلار ك ذراك ذالاففاؤملالاق اةاطمهبلهمدال هءعذضلاثندلان الاقى رعلانءانالرظن فافتالار ؟ذى همر حلاو

 النتالماءماوءارملاو لالا اكماكالاامأو اعوذوم ناك , ملام فرعضلا ثيدحلاب بيه رئااو ب غرما او ل اضفلا ىف لهعلا بصسوزوحب

 ةيكنالا اوأ عو. ءلا ضعب ةهاركب فيعض ُثددحدرواذا كك كلذ ن «غ «ئنق طامت-اىفنوك,نأالا نسملاو عمصلا ثب 3 هل اب الأ | مال هع

 كل ذك ناك نافلومةلابسا:| هتةلتن كلام ماك>الا ف فرهلاب لهب ال هنوك لو ىسهتنا بمال ن كءوكلذ نع هزفتد نات قسما نأ

 ى ىطورسلان دلال الد طباخلا طنامتادندر ىتاش |امامالا هلاقاك ادرمغو مع ماك-الا ناهي لمعب ةخحراضو نيعت
 اسس م ايس انتدك د

 نأ ىروسفلأ صئاسخلا

 هءلعهّلثا ىلص هتئالوسز
 | لعءالعلا قفتادقو) مهذالح ىلادا محال 7 راهأهقنمدا مت>اىدؤبوداوتدا لا نكمملام ب ولطم هدوىل ءءرطوأ» 14

 ! نم هة- ىل طعأد- ةرمالا سفن فاك دسن اكن ا هنال( لاسعالا لئاضذ ىف فرع رم | د : دحلاب لمعلا اوح ةنذا 0 هءقرتأوالا

 هعلب نم في عضد د> ىقوريغأل وح عاب 0 لك اه ة د_ةمهن لمعلا ىلءبترملالاو هب لمعلا 5 1 0: ١

 1[ - كن د حرفخماار ماو اكوأ مان منار هرج 0 لعبا اولىعا 00 01 : دمتءأ اجالا هناك ىلا عت هتلاهجرف:هملاراشأو لاق ايوأ «َتاَذ نك 1 ناو هرحأ هل حل

 عارتشا ف« ءدصا!ثددملاب انتا: ”انعرمشلا نم ىتاتن اغا لذ اضفلانايهيؤ و عزان نه ىلءدرلا ىلاه هرك ذامىلعأ لات 8 ا . ١
 دربال ىرغأ ان وقانظأ :ظودرات اعطت هوك عاجالا ناهدرهد و وهنا هين ذأ» ملامنيدلا ىف عرمشو ةداسع راس سف

 هريروك ذملا عرمشلاو عارتخالا باب : نم سدأ كلاذذا عضاوهباو ومش .كف اودع عني ملول كلذ لثع

 | نمررقالا(اذهعمو)ر رقت مكمرلع ةدسفمبترتري-غ نم هفرهضةراماباهئاح ر ودل ضصاءاودن ؛اوهاعأو

 | ىل_ءدرب ىتح هد>و (ثيدحلا| ذه ىلع ىدا عا س هن هاو ) اعاججأ لئاضقلا قف, ءْضلأب 0 ءااراوح

 لوقلا هناتكىفىواذعلا
 نبا انحش تع “عب لد 0

 ارارمىلاتدتنا هجرابخ

 ل2هعلا طارش لَو
 1 212 ا تتللؤ[©لؤىؤة 2 2555 تت “تت©لصحل شل[ 222255252555 555557752525725

 لاك_ثالا ول الىذل اوه ف. هضاادب د ثوب دشرب_غفيعذا!نوكنأو هوهيلع ىف هلوالا هذ ”الث فيعضل | تن دولاب

 ثاائلاؤالصأ لصأ هلنوكدال ثرح عرتعام جر خف ماع لدأ ت2 احرد:توكن أ ىناشلاب ب ذكااب مّيموأ باذك ن م هقرط نم قد 0
 درء يقدنباهء-اصو الساد عنا ع نءناريخالاو هل ةرلام 5 ءوه4_لعهللا لص ون الان المل نر هنلمسعلا د ءد-_ةدعبال نأ

 اا تدلل فرم ضءذع باو رقوهضراعب ءبام منكر لودر غد وب :ملاذاهدل ]مهي هنأدجحأ نعو هم اعقافتالا قالتلالقلَوألاَو

 ىنا# ا!اةلطم هبل مءالل والا هاذم هالث فرع ضا !ثيدحلاب لمعلا فنا لصحت دةوهريغباءلا فد ونلاذا س ا.ةلاوىلارلاىأر نم

 ءوضولاتاررخ [1ىىله هرلا سعشلاةرامعو ىرخر مث ىب ع اهطورش لئاشغا ||١ى هن لمعت روهجلاهيلعىذلا اوهوتلاثلا اًقاطمد لمع

 1 الا طرب هلا |ازد قو ث.دحلا كلذ هتنسدةةءءالز ناد اع لع تحن لدي ناو هةعْض د2 مدع فرءضا|ثيدحلاب لمعلا طرشنأ ءا

 قوهلوق) ىدآلا قع مة هالادب زنك ومار مادارا نه هنالماعلا ىلع صاختا فطء نموه (ريغال وح عايضالو هلوق) تةهتتارظن
 باتكى ناء>نباخيشلاوأ ىو ردتوىواذا|هرا مع (لاقاكوأ هتلقَن ؟ [لناودرحأ هل لص هلمءف لع باو وعدهغلل نم فرعدثدددح
 كلذكن د , ل ناو كل ذهلئاءا طعأ هنا اوثل ءاحروان ا عاهد خاف هل يضف ه فئة هللا نعهذلب نماعو ةرم سنأ نعربلادمع نباو رباح ع باو ءا|

 تهتناث لذا هش ىلو الان اكو و لاقاكوأ ه.ةعلاقوا_ .اهتالواح رخل ضع س لو ههج و ريغ ىلعا شو ثم ثددملا اذه جارش *ا|ضءددرو أ دقو

 لعافا اوهلو«ةمنذ ابملامو هلعف لعلمءب نونمر دص هوهو عارتخا ىلءفط# عفرلاب عرشو تام اريسىفاضامالاك )م دامع عارتخاهلوق)

 عوشا| نم ق.تتاغالثا اضنلاتأ أو هو ص ارغءالا كاد لذ ءىأ كلذ لثعدربال هلوقو ىطقاا ن مان رقكأ (ىرخأ ايوقان اظهلوت ل فود

 لئاضفلاف لمعلا ىلع مهقانطاوذمال كئاوأ عسيذص نه هن درك دىدلا (اذه عموهلوق) ضارنءالا الذ ن ءىأ «ذعنكد 00 لا
 سلق قءافلانأرهاظااو ح راشاأد رايعنم معأ ىفهو ىواذم ىب مناود-و تدل اذه ىلع ىدامدعا سدلق في هضأأب

 ااري_دانم هنول_ىفت اوف ةالانعأ د .هقالاذا | (مالسالا طافسو م مال- ءالاة عال ءالؤيبعادقااثي دحنيعب رأ
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 ن.ءاحر لاق داقتءالاةعيوةقثلاو ف دصاا عم لاح رلاءاس*أو للاعلأب ةفرعملاورثالا لع هيلا ىر.تناو هتقو مامأز هرم ديرذناكبرطخلالاقو

 نذوب لاقو تهجحام لثم عمجادحأرأ لاقل تحل ان كفن اوك زئالقىلاعت هللا لاق لاةذ كل سفن لثم تبأر له ىنطقرادلا تلف ل دما ادم
 ىضاقا !لاقو ىذا: الاف ىنطقرادلاىأر اذا ىنذل ا دمءن اكوانأ ف .كذ سفن لث هرب ملوهلاةذ ىنطقرادلا لثهتب أر له ادت اذ اففاخلا
 ةثامالثو تسوأ س+ةئ.ةدعقلا ىذىفدلو هظفس نملاعلا ب ادك ىلع ىلهأ ىناقريلا لاقو ثب دا ف نين» زااريمأ ىطقرادلابيطلاوأ

 ديعندجشاد.ءونأ(م اداوهلوق) يشري -_ثى-يتتاةن_ىنوعمسوعست ه#ف نينو س#ةنس:دهقلاىكذنم نوادناملت امو
 ن رشعو ىد_-|ه:#رلو كلذر_غو ىفاشل !بقانمو ىلءاك الاو لخدملاوُسب د-ملا موملعو خب راتلاو كلردتس لا ب>اصىر وناستلا هللا

 ىوبنا ةثاسمب رأو س+ ةنسرغصف كالذو ءصيق رسدار لوزتو هوهو ض قود[ لاف جرح متروب سدني ماسلا لخدو لوالا عسر ىفةثاهثلثو
 ئسمتناةثامعبرأونيثالث ةنستامو ةثاسمالثونينالثوعمب رأة:-دلر ءاياوالاةءاحف:صمشاديعنبد»أ ( مدنونأوهلوق) ىتيضريسش ١

 ديعسىلأ عثو ىريشةلا مساةلاىلأذاتساة قثالدعناكءاياوالاتاةبطو قئاقلا بما ص نيسحلانبد# (نجرلاد.,ءونأو هلوَ) دعس
 ثااثد_>الاموبىنوت ىلسلاة علا نأ ىف هنأ دوهأك ىز و ملا نب | هيف نهط دةوارم_:ىراسنالاهللادمع شا «بلع ىنثاو ريما ىفأ نبا

 ثد_-و ى:صانقةمهةثناك صغ>نب هللادءءنبد_بأنبد_# (دعسوأ هِلوو) رواسب ندوةنامهبرأوةريشعىتتثا ةن-سثادعش ٠
 ىراسنالا هللادبع نيدو هلوق) قوناصلا ل به.« (نامعوأو هلوق) ةثامعب رأو ةرشءىنث اهنس لاو ىف اهمت 3 رصمىلا ل >رو

 ىان وقناكو ثدحو فذصر ع هلارع_ةكناك هثاالثو نيهستو س+#-ة:_بدلو جر زدللاو سوألا مهو راسنالا لاب وسنم (قو رحلا

 ن.ىلعنينيسملانيد_جأ ( ربونأو هلوق) دعس ىسمتناةئامعب رأو نينا ىدساة:بةحلاىذن مد هلا موب ةارهب ول نيدلاةرمصن ٠
 لاةةيءقاشا اةعأدحأ |هنماض#رف ل نب رشع ىلءرونادت ةيداذب هن رقة كوملاءامل |ستفب ىمبىلا ةمسن ىينلا ىدوم
 نع زل 2 الل 0 ب ل ل

 0 0 يكب 1 (ىلسلا) ني_سملانيد_-# (نجرلاد.عونأو) داد+..ةريك ةل-<نطقاارادفلاةم_بن ءارلأعتفب
 ىئاشل ا ىلعهلذانقييملا وبأ ىفاءعسلاهلاقىذلا (دٍعسونأو) 0 وشمل هر وصنم نب ماسىحلاةم_تنماللا عتؤو نيسسلا مضب
 | || هممتحم ىرقنيلام ىلا .سنون مع هيت مث مالالامسكو ملا حتفب (ىيلاملا) دعس نب د نب دج دعس
 هللادمعنب د#ثو) هلعىلاة.ن ىوبا صا أ (نامءوبأو) ظفاملاىد_ءنباهء'و روهوةارهلاسعأ نم
 دحر وناسنت ةيحانبةد رققوبىلاةمسستقوملاركب ونأ ) ري_كلا ظفاملال_لحلا مامالا(وىراصنالا
 ىنايول_طمةراطسالات ناك ذو (نيرخأتملاوني_هدقتملا ن منوها ىقثال-تو) ةسيعفاشلا هع

 نباةدامس نهىورب و نءئمراشتسااو ب رلاةراشتسا|منالو ل_قحموصلا ف تءاث ا هشي دو روهالاع_ج ١

 ىل_مفيفملا اهمدقكلذ كرت هتواق-ث نموهرومأ ىف ىلاعت هلل اةراضأو ردها اوءاضقلاباضرلامدآ

 مجى )نب رمالاري_تهنمتءاط ىأ(ىلا عت هللاترعسادقو) لاقاك «.لعاكربدوعتا فيلات |١ ذ_ه |||

 2 امش ىفدإو ةنملا

 ل قو ني«.سو عسبرأ
 ةثاسمالثو نيناكو عبرأ

 سوو بوصول جمس اا

 تاعالا بء-ش فلاو

 لوألا ىداحج قدامو

 ني_سنو ناك هند

 لقةئو رواسي ةئامعب رأو !
 معرك دلابريهاشلا صس_خااو ق اولا فالذا يقىفامزلارخأ تاب هلعل نيلرالا ف مت هلغفا فنكملادروأو نيمو؛ هرب هم قون ىلا توبات ىف

 نهو هلوق) ىراذلا سي صىأ (سيصلاىقهلوت) خسنلا رثك |ىنام لع ىنهننانب رخأتملاونيمدقتملانم نو_فحال ىثال_تولاستذ ٠
 لمعت نمرقتفاالو ىأد هتقانهلاعالو هصصن نمىأراثتسان ممدنالو هللا ىأرا“!نمباخامثيدىلاى نو (كلذ كرت هتواقش ٠
 ىلعمداقلك نمباطر هنال (هللات رماد ةولاق[5هلوق) ا.1باو> (فنصملااهمدقهلوق) ىرخرب_ثىهتناهلايعةقفنؤدصقلا ش
 نآرقلانمةر وسلا مهد كدر اصسالاءاعد سانا الب لو هيلع هللا ىل_دناكدقوماالاو مادقألا ف ىلاعتهنلا اريضس نأ هتمقاع لهب رمأ ش

 ىذلا ىلارظنا ٌمتارم عمس ه-فكبر رافعا, تمهاذاهنعهتلا ىذر سنأ نعىتسلانباهاو رىذلاث:د_1لاىفوكالذب مهرمأد ناكو ظ

 د تي هيه ونتج ناش 125 نر ةضيسصش وول

 نونلعب هلوق ىلا هنآلاراة وءاشام قلك كد روقوالاةءكرلا ىف ةحتافا ادع أر قب نيتهكرىل_هدنأ اهيةصو# هيفريملان اهل ملقىلا قمسف

 ىلاد>- | هللاوه لقو ل_.قوا:..مالالضهلوةىلا هن هؤمالو نما ناك اموىلاعت هلوق ةرئاثأ اةمكرلا فوهرخ [ىلا نو رفاكل !اسهمأ الق ليقو
 الوردة :كنان م-ظءلاكإ ضق نم كالأسأو كتردقب كردةتساو كد كريذسأ ى فا موال |لوقب نأب نيدعكرلا ن همالسلا دعب وعدم اهرخآ

 هل>آو ىرعأ ل_-اعلاقوأ ىرمأ ةءةاعو ىثاسعمو ىنددف فريد رمالا اذه نأ لهتتنكن ا مهالا ب ريخلامالعتنأو لءأالو لءتوردقأ
 ىنء هؤرص ام هل >1و ىرعأ لحاعلاقوأ ىرمأ هءقاعو ىثناهمو ىبد ف لرش الااذ_هنا تنك ناو هبشىل كرام ىلهرسسن وىل هردقأف م

 ١1 ةراسالادعب ضعل م هكسنمف لماخ شلال اد ه«ةداح ىعس وللأت ىسهناهنىفذرأم ناك يري كلا ل ردقاو «ذعىفرصأو ١

 اوهباب ىلءريخد_ه.ىلا|تافطاعتملا ف واولا ناىهواوملع هءن نمرأ موانع لفغب ة-ةيقدل نطتلا غش رح نبال اك هسفن هل >مثنا 1

 هقرسس بوم طماو اريخ ل آلاو لاعل اوان دلاو نب دلا نمةروكذاهلاودأ نم لك نوكد نأ ددالهريس:ب ولطمانالوأ ىمعرشد عب ىثلاو
 7 ميجناك اذاالاءؤرصبيطبالهناماهيا طاح ىلعواولاءاقب | وارشة روك دما هلاوحأ ض»نوكمت نأ هيف ىفكي |
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 (فن-) اندىرزفلل (دقو هلوذ) رق تذ نأ ةطسن ىفواذاب اوج (ةوئتثدحأ هلو ذل اع غمس ىل غناه دريل اماقأ ىأ( هرلق نش 7 وهلوق)
 قيىنمببا ىلا اذه ىفنب رخأااونيمدقثملا نهعاملعلا فيل ألا ىنمءحالطصالا فو ضءد نءاه_ضعب ءايشالازييقهلصأو فينستل نم
 وهف هتب رشا دمع لوأ لاقولف قباسا | درةلاوهلوالا (هرف فنص ءتماعن هلواف هلوق) ىدحلاب دعلا هلصأو دعدال ىأ ىصتخالامنيعيرالا عج

 دعسىسمخا قباسااديقنادةغل قت ملاد-اوه يناثلا ىفىرتشاولوةيدرفااد.قدقفلاهممدحاو ىتعن ل ىلوالا راق ني دمع ىرتشاول رح
 لاك مالعالا مثالا دح أ نيعباذلا عسبأن نم ىم.هلا لظنحلا عضاونب كرامملا نيهظبادل ع نمح رلاد.ءوبأوهو لؤأريخ(هللادمعهلوق) هحرسش ىف
 تيد بحاص ناكوه:ء لع باطأ كرامملانبان مز ىف نكي لدجأ لاقو كرامملانباردب زنبداسو كلامو نايفسةسررالا عال ىده نبأ
 ظ اهيث دس ىذلاههشك تناكو ثتد هلا م_يكاتدثة .مااعة مث تاكو كرامملانبامهنة:-الاهلل ثدح نم ثن رام نيم نبال اقو اظفاح

 هلوق) ىرريش ى من ا!ىراذ ىرق نم هءرقىلاةء.نءاطل امذب(ىسوطلا هلوق) ىرخربش مس. 2 ىهتانادهنمل>راكولم وأ
 لوقا كاذب هذصو(ىنايرلا

 هذه ىناب رود« رخنبا
 ىتاي رلاو هل هىئرعرن ل ةمالا

 هدايزب برلاىلا بوسنم
 ىلءةل الدال نونلاو ف لالا
 لاسر اك ةفس.ملا لاك
 قارءثرهثلا فشكرا

 ةيهانتملاهلاعىفىزولانبااهغمضحضوأ ن مةل> نهو (هةرط ترثكن او فيعض ثن د») روكذملا

 ال| نااهتمىد رطولخ الذاهدلاهبموةتو ىوقبام ةرط عج ىف سدالاةفىرذنملا ظفاملا اكو هياعن درب و
 ظ ريغ دانه لات كلام ثيد» نمربا اد.« نياهحرخأ ىو فىضااب روهش فو رعهوأ لوو ام فنوكت

 ىنكسا|نبالاقو فرهضهدانسا لعلاباتكىف لاقو هيلعاطشأ دةفهنع هاور نءو«:ءفررعمالو طوؤحم

 هةرط للك هلاء ىف ىنطةرادلالاقو تدثشهحونمىورب سو ثيدملا رك_:ههنا هقرط ضع .هأو رضءب

 لوق طافملا ف:_صملا كوة ىلع دربالو لا ةماهلك ا يفرك اسع نباوهغ.هضااكهديناسسأ ىق-يمااو فاعض
 اماءاولوعو اممتكاوفرعواسيلا اونكروا ماوقثو قرط نمىو رهثأهذنعي رأى ىفا_باارهاط ىبأ ظناملا

 هنالتاعوضوملافهلىز وم انءارك ذف:صااىلعدرءالوةوةتئدحأ ضعي لا اهضعب مضنا اذاةفيعضلا || 1 0 ثرداحالان !اىأر نم كل .هكلذ ىفكلسنوك نأ نع هنابىرذ م [|ه:عباحأ ناو ضرخءههنال ى-تنأ هنتءاطو 0 3 . ." .٠ 2 ديدشا أ أ أ
 تيدحلاو فءضااد دش«: كلهعضو مدعانماستلقنافعوضومال فيعضدهنأ باوملاف هزم لهاست 1 7 ا 1
 ا 5 1 3 . 2س 0-0 اناس 7٠ ||| مهجالطضاو ملعتلاو قد رطول ال ىذلا هنالفهض ادي د هنأ هنالتلةةءلعادامتءاتائم رالاعدر ىف ا 5 ا ا ا ل ا اصلا ساملا ريئذللا ةئالانمءجس ل_عفركفذئتنسو هريغو ىكشلاهلاقك لئاضفاافالوهل.ءال هفعضدت_ثااذاأ] 1-7 4

 او دمتس ل مهفكلذا:ماس نئاوةمئالا ملاك« لعل دك كلذكس را اذهو ب ذك ايمجموأ باذكن عهقرط نه يل
 ادحاواثردس ىتمأ ىلعظفح نمربامأو ةصدعأ| تر داحالا نمف:_مملاهرك د يسام ىلع لد هسيملع كلذ ىف 0 هيا قوس ل 3

 نيد مم كرابملانب هلل اديعميذ فنص هةءاعن م لواف) كل ذىفةوسأ مهبىلفعأ (تافئصم ان م ىصخالام 06 8 0 باببلا اذهىف مهنءهللاىضرعاماغلا ف:صدقو) عوضومووفاقي د صاينت نيع,_-ودحأ جاك هل ناك || 6252 1 0 0
 ازم»م (ىرحآلاركبوبأو) اسنىلاة يسن نيتحوتفم ةلمهف نون (ىوسنلا نايفسنبنسحلا) هماعب 0 1 8 ١ سانلا فر وهن راهب فرعف هيمحلالا ف راعملاه يلع تضيفأن هوه( ىنابرلالاعلا )ءاطلا مضي ( ىسوطلا لسأ 7 : 0 0
 | (ىطقرادلاو) ءاسااالءافلاب واوكقوةز.ههارسكب (ىناوذصالا هاربا نيد« ركرونأو) ةدودم ةحوتفم | هلابك لمت لعل تايرمم

 جتفب تضيفأ نموه حراشا!لاقواهنم قدام لءةهلث اسمن مجضوأمو أددداةم ل .ةهلثا سول وأهل اوصأ ل.ةهع درغبوأ
 ةلمههنونبئىوسنلا نيل ثيل (نايفسنءاهلوق) ىيخرب_ثااو رعسلا حرش نميسيهنانيتثامو نيدد رأونينثاه:سفوت خلا هلع
 تامارك هلناكو فنصو عمسوناداءلال-ر ىرعشش ىسّمنازمطاب ا سنلاركذامرف هلثمو نا سار خخ هني دمعا سن ىلاةمسنو أوف نية <وتغم
 فيناصت هلو نيب رالاوة عن رشلابانكع بحاصىدادئءااهللادرع نب نيسان يد# ( رك وبأو هلوق) دعس ىسمتن |ةثاسك الثو ثالث هند فول
 نكماو ةخسهللوةراغتاهعمسفةنولز ةدايل اهذه ىفىني-امهللا لا ةفاهماطتساو ةكمىلا لنا مداد ب ثدحا-ن.دةقئاسملاعناك ةريثك

 ةقثناك يعن ىلأ ىلمتسمىفا وغصالا يهاربانبد_<ت(ركد وأو هلوق) :ئامث الئ نيتسةنستاةدهعلاباذيفو دقدل ليق تلك ااتة:سنينالث
 رمسكع مءاغلاوءاملأب ىتاوم_صالار ده_سلاذ راع (ءانلاالءافلاب وهْلوَو ل ده_س ىسهتناهثامعب رو نيتسو تسةن-ناهحصأب ىنون هظفح نم ىلع
 ضع.فو لك ثءءاسملاالحراشاالوةذ هنا سرافدالب نمةدلب ناوصأ ىلا ةم_بننالرنيا لانو ىمتناسصفأ حتفااواهعتو هز هشأ

 كلذري_غودارفالاو لاءلاو ن:ءابحاصىد_يمنيدجأن ب رعنبى ل عن_سملاوبأ (ىنطقرادلاو هلوق) لاك.ثاالفءابلاوءاغلاب خسنلا
 هلثمضرألا مدأ ىلع قام )نيئدحلاوءارقلاماماع دولاو ظفحلاو مهغلا ىف هريصعدحوأ ّك !.1ا لاق ىنطقرادلا



 راملاولءفلامد:1مزاكلاردص 8 ىضتقتا م ىأتاقناف(تئشةن+لا باوأ ىأ نم ل دأ هلوق) هن ىاءتبامو هناعا ىلع
 هيفي ناهنأ باوملاف تن

 لمعت ماهفت_ىالا ىدم
 لخدأىأ فلا ىلع

 تشد تاونأ ىأ نم

 نيمد ذآ طفح ر_ه<قراساادعولات ال هيةذوهف هل ءسهنيعب رأ ظفح نماش اهت] نما |كوقا ثيدملا

 نوك,نأالا يدت_سالمهتزمز فرشملانأر ما ءاهةفأ!ةرمز فرش < كلذ عمو ةدداو هل 5م ىفولو اك. دح ||
 ل_ةريغلا ىلع هاطؤدريغئثلا ظة-ناباضأ ىذارلاهمقرظنوةاواسألا قمة -نوددم لذ عول مهدد قهئدد

 ىلاة>احالذالاو ل_دأ : 7 و ل الا :
 10 00 نيعبرأ لكن ماولعاثب دما لهأ يلو قب ىلامت هلا هج رفا ارش هيلاراشأ امك ذيددعلا اذهراثبادحو

 زاد !لرمخد اماورد_ملا | مشب ىأمهردا-جردنو_هبرأ لكن م مكلاومارشع عب راودأ ملسو هيلع للاى هلق كثي د حاشي دح
 مكن حرر شع عه ر أ دلع لةأني ه.رالاىءأ ى-هفاهنم لقأ ىف بوح والدام هرد ىجئام مار دغ ولد

 .و مايفتسالاردقرفهمف 0
 1 0 2 2 نانمايقأب جرت نيود رالاريشع عد رب لمءلادل ذك قاسالرشعلاع ررمهطت ىلءةاك زا ثي دس لد

 للاءوداممال 3 8 2 5 5 5 05 .٠
 1 0 0 1 رشع مكحن م رت نهناه زف كنا نسملاثدلا ىو كلذ ةراش ارك دلابتصخف ارب لومءمربغنوأكت
 مج لما 1 8 صأإ سس هذ 2: نزع - . و 5 ١ .٠ 0 د 5-4 5 1

 0 اوذلك | ماكذ هباورفو املاعا يقف ىلا ءتهتا هثعبةباو فو ) ان هب رمأ امرعثعب مهن« ل عن هنامز ىف أد مك ه هب رمأ ام
 ََّس -او4 4 -

 لخداهل ل .ةهزعهللاى ردوءىمنناةناورزقواد..يشواعفاشةماقل |مون ه] تنكو هزعهشاىطرءاد دردلا ىلأ

 ةرمز فرش >وءاماءل هرمز ىفستك ) امنع ىلات هللا ىذر (رعنباهاو رقو تءدةنملا ب اونأ ىأ نم

 م-#س زف رسل نأ ام دقام ىلعءانب فلات ع وناهامق ىت-لاوااعا,مةذ ىتءأ همااسثأ | نيد و (ءادهشلا

 مد بتارملا اوفا: 2 نيعبرالا ظافستأد عم دقوانمد أ كلذ ”ريخألاو نيتاهنيب و مه هتاواسم يدم ال
 ىذلاودوط سوتملام_منمو نولعالامد وملاعلاهيقفلاء_محدو نوث دال مهوءامجعل اوءاهةفلاه رمز قرعش < نم

 هلوق) هر ق لوس

 وهوديوش عج (ءادهشأا

 اديهش 7 ارعملا لدتق

 هدهشتهجرلا 5 :الءنول

 هتكتالمو هللا نألوأ

 نم هنألو' ةنحلاب هلاودهش

 ىلءةمايقلا مودهشتس ادا

 كذب ربع( فلات عون هلوق) هك! ءوهللا توكل مدهش هنألوأر ضاح هب ردنءىجهنالوأضرألاى|ةدهاشلا ىلعهطوقساوأ ةراادنامألا
 نالىوان اةراعتاح ردلا ىأبتارااوفلتةئةماللا و ماقان ىأ (نيهررألا ظافحنأب عم دقو هلوذ) مهل اناكمانه» كيساعأ ١

 مال-ااوةالصلا هيلع هلوقلءاماءلاوءاهقفلاةرمز نرش < ذهفدءاردلا نود داو رلا ىلءرمصت ةموهن م مهنة مهتاح ردفاةةنيءبرالا ظافح
 مهفو ثرداحالا لق: نأ هياردلاد اورلاىلا مذ نم مهن هو «ةقرةحمرنم نكد ناو تومركر اك مركم ءاماعلاب هبشت نذ مهنمو هف موقب هش نم 1

 ملاع«.ةفاذ_يذ ماكدالا طاءئةساو : رضا | ةاهأ هيف نممممو ءادهشاا عمر وءاماما | ةرعز ف بنل اذهقهريغاهمهذواهمأ اممرهاوظ ْ

 قرطااددعتب واوادا اوان: متن دح فلا هئام ظفح نموهو ظناحع_ج مهرثك أ ىأ ( ظافحلا ىفتاو هلوق )تن | هيلع تامأم ىلع ثءرب '

 هتءاردب ىدعاو ناو رم نموه وثدهملا ءئىد:ىلاوهوبلاطلااوأ بتارمث.دملال هالو هءأ اجا امىعو وىو رئموأديناسالاو

 ]ادرار رطل هزل نا ورا!ثيداحألاعيمح طاحأ نموهوهك املا ثيد-فاأ ةئاسمالثب طاحأ نموهوةخلا حرك ذدقو ظفاحلا
 حيدح أ طو رشهقعمتغ مل ثردحلكوهه-رشىدعسا|لاق فيعضثن د> لا ىمأ ىلع ظذح نموهور وك ىلا !ثرددملا ىأ ( هنأ ىل#

 تد<نءهفرءمامدعوأة دق ا|ىفةمهتوأ ظفحملاءوسوأ هرب ل نعدماو رااوةلادءلامدعةطساون ادودرم هتاو رض ءنوكنأب نشحلاوأ

 ىسينا رخأل امد وأ ف رءدال ن مىلادانسالاوأهنع ٠

 اهفاشةياورامأو م-منم هنأ ىضتقب موقةرمز ف بتكدااذاءاده_ثااةرمز ىفرشحو ءابعلاةرمز ف بتك
 ثيدحلاىأ (هنأ ىلع ل هللا قفتاو) م-.+لا فنا: أين تش هذا باو أى أ نمل دال ا ب هتاواد..هشو |



 أعور فو الوصأ مث درمأب ىف 3 هنا مىأ (اهنبدرسأ نم هلوق) زييغلا ىلع توصئهوهوئواسنهىم تأامان موأة-ظق:تأ: كسلاو تاكرملا

 فلتذ وهمح ووئثلاةراث اهلصأو ثءملا مرش ىأ (ىلا ءتهثلا هثعب هلوق) 2 هذوت وكب الذاهامندرماب قاعتملان عه هزداحاو

 ضع. هن ص_خ دقو ىو لاءأ ا ااوىرا ءاأهن صت هل وعاونالاو سان الاون ام ,ءالاداعااهدأن ار رضوهوهنقاعام فالئدخا 2 باسل

 رمأ مارق ى 11 ل نا 21: 0 هزلا ق ةاطم نيلي دارأا (ةمايغلا و هلو 10 اى.يعكهثاب 8

 18 د 710

 دما نسحلاوأ د:سأو

 نايم ىلا ىساقلا

 نايفسىلا لح رءاحدءملا

 تفلح :لاةف ىزوثلا

 لاسةذ ملاع ىنأ قالطلاب
 دكن# ل ناك نا

 دةفنالنىبأو نالذ
 كلد_ة:ءناك ناو تزد
 لوقنم اشاد» وعد 1

 هللا ىل د هلبا لوسر

 ثنت ل ثناف لبوهيلع

 هلوق) ىرخربش ىسهنأ
 ىأ (هريبسف:ضرغءاو

 كد اع ظفحملا فاما

 خلان أب هلرك اوقو لقئلا ىأ

 هلوق) ضرخعأ هل د

 ىأ(كلذكم يلا بوه

 اهظفح هلوذ) أمهم

 نءىأ (ايلخدلا

 ىلعهلوق :( باقرسيط

 ىأ (ادرك : كريتلا

 ىلاعت هئامسأ رك اذ
 نال هلوق) ىتسملا
 ةفرعم وأ ) ظفلطادرخ

 هريسسغت ضرعاو 2 77 5 3 ضيعت( نم

 دقوهبالاا.اعا مذ ى ءهاالذا ىلاعملا طفح يد _سءالعلاو ءاهقفلا رمز ىف شعبا انا 7 ذاع اظذالا

 ءرماناىرئالأ ام ةيسنم-ملابو مهنا فكن لبم_طوا م هنأ ىدتساال مهترمز ىف ظفاسحلاث ء.ناي با
 الو م- يعم رش كإ ذك م- ياابوسنمر وك ذملالقاسنلاناكش الو مها#عب لمن ل ناو 5 معمر

 نءهنهل!لةداها صحأ نماعمانيمستو همست هاذا ث تر د> ىفأ أه اههأ ىراخا ارم همنا مضي أ ءءلع ضرتمد

 باقرهط نءاوظفالا كلذ متن الو اهلفاد دعت !اواه رك ذ لي كرمت لا ىلع راداانالار يظتم.ماجاف دع

 هلوشت لق هنم طع فن ال هناك لةنري_-غنم م ظفحلا در فال لقئلابالا ل صالوهو نيلسملا عفن ىلءانهرادملاو

 هعامو ىلا ط. .ْض ظؤحلا ل - مصأ نأ ىل ع هه ص ىب_هم صن انم طدش ة:نار وج هناررقااذاثي د 06

 نمو بلةرهظن عا يانج ناو دعولا كلذ ىف ل خدموا ااهلةنم هنأ ةكف نيعنرأ طفح وعام ٍصأأ نم

 اهاقن م اه لقناتات كنا ظنهم فوأنا 5 نب رمتع ىفاهعت كن أو لقدعولا هل ثلا ولة لود, ءاقباواققح

 سهو ىراذلا ل_هفاك اه ودنواه ار مسا درطظب ناك نا

 امممنيءدرألا هدل-هفنسملا لةنك كئاوأ نب رود ذهل ناكت ادعت ل للا دعولا كلذ

 غورفمل انودملاب اد كلا باص هظذاحاةءاوةمالا ىلعوه ظفةملذار ظن دعءولا لذ ىنف#لءانلوضد ىف ناك

 دأ ارذارحأ هلاغ اود_مهلاد:_.لالوخدكس داؤهلوذد أ سأ ىلعو هداذ_ساوهح رد ىفسء:ىدلاه_دم

 هلام ناهناءل_دصاحو دا ّم-اودا:_سارحأ الهدار أن مىلد هلواذتس ةرقتوناودلا كلذ نم ثدد- 1

 لضفت,دقو كءصنردقىلءكلءاونربخو رظذلا ىذةةماذ_هماتلالو خدلا د_ءولا ىف ل خدءالؤمات /| اغذملا

 نماصااخةداهشل الجوز غعمتلا ل أس نم لسمرب _هنماتلا ظوملا ظفحمل ناوماةلارحالاب هيلع ىلاسهت هللا

 هريظنثدرب و نيدرا تا ا|ضعبهلاق اذك «شارقىلءتامناوءادهشا |لزاسن مىلاءتو هنا هللا هةاد هبلق
 مع رتل ااماو رماك ل_ةذلاهبدارملا ظفحلادر < ىلع رك ذنم عم هرم 2 - ءولا سرت ثند- لاىفىذلان اب

 ىلءدعولا اذ هىفنولخدب ىرادلاو فو ىنذ صملاو ل55 .>وه>ولذ_ءولا بترب ام ملل _دالذ داذ_سالاو

 دان_سالاو عرذلاب ىراذلا اوفزيرئاماو لقذلا در ثوهو «طرشىفا ههتاو اله يف مهن تواف:الءأو سدح

 هلع هعرفام ميج و حرا شااكلذ هن هن رظنام عقدناف هيقاشلمااك الو هب زيي هرخ آ باوث هل كاذف

 هاف لرش صح :ةمناك ام

 اهم لمعلل لئاضفا!قةفيعضاذكو ناو رأ طغذ> نيد قرذال « هدأ «ناهيسنت# هلمأتف

 امو ىم ظف-نمىأ(صنلانههلوق) طن ىأ( طدنتس هلوق) لةنرتغن هىبعملا

 ترد ناك نادعي عفنلا هب لص ىدلاوهذا لةذاأب هصصخوهوةمال أعفن ثد دحلان م طعنت ءاف مالا عفن انه صم لا ىن هم[ لا هصصخ

 كلذ ىف لة دهلوف) لّقن !اب قداصوهو ( عاب ماا نه هعزمو ئثلا طءضظفملان أ ىلع هلوذ) لان مهغالو لةنللو باق ةرهظ نع ظ فعلا المتحاماه

 اهمدك ناوى ,ةهلوذ)دءولاهلهشدملا يلق .لواهازء«فرعوأ(هملقباهلظف- نمو هلوق)ا اهانعم فر عملو باةرهظنءاهظفح ل ناو(دعولا

 هرذ ىمدهلا عازنوارارمولو ةباتكللاب كانو ءافتك الامدع فوطلا مونم عمج حرصو ىواذملادرامعو اسف ل ةناهّتبأ :كنال(رظن «رقواباتك نب رشعىئ

 نعمه هل قنوأ ناو ران نان اعد ءالادعولا فل خديالهنأ ف اصنالاوا-طرئأ الة باو رريغبةياتكللاذاع ونماسط لقناّمباتك ناب
 هلوق) رظن دعولا كلذ ىف هلعاف لود ىف ناك هلوقىأ (هريظاتدرب وهلوق) تهتنااهبلا عود ر 1ااهملعكوعا اةذورعملامال-الا نيواوددسأ

 مح ىفوهفلوالا ناك نافلاقيوأ ىأرلا ل .ةنمهلذملاقيالفوةوملا كلذ نو كر نااماول ال فوتو! لعنشت لهو ( لئاضغلا ىف «ةيعضا ذكو



 ٍ أهنا مل وهيلع هلل ىل صىطسااهة> ىلاتىذلاو هوا! غموار نات نولا ىلا ثدد واهدعباموأ ارديدهش(ىراصنالال .-نيذاءءوهلوث)

 دعس: د> نوسونو ةءمدو نام هنايور' ه:نيثالثو ثالث نءاوهوةرشعت ا ةئسندرالاب ساو عنو ءاط ىف تاممارحلاولال+لاب سانلا
 نكسودهاث ادهش ملاعا يقف ناك جحرزللا ىراصنالارماعنب ,رءوعءارلانوكسونيتامهاا تغب (ءادردلا ىفأو هلوذ) ىواذملا حرش نمهدابزب
 500 ناكريصوهو هيبأ عم ل-[هللاد هع ( رعنباو هلوق) ىوانءودمسنوعم_سو*ءستوةثامهنان و رم نيئالثو نيتنثاةنسامتامو ماشأ |

 دعساثب د-نوثال و هئاستمسو تاذلأ هتابو رمنيع.سو ثالث ةذسةكعىفوتو ة:سد حولا ل. قدلو هبادآو ل بو هيلعهتنا ىلص ىذل |لامفال عابتالا
 ىأر ل.وأتلاهلعو نيدلا ف«يةف مهلا لاق هلاعدو هكتس ىطصملامعنباسا.ءنب هللا ددعرصلارب١بآرةلاناجرتود ( سامع نباو هلوق)

 هو برالاةلدايعلادسأو هو نوتسو ةناسو ةثاسهسو فاأ هنانو رمةنس نيهيس نءاوهو نيتسون ام ةنس فئاطلاب تامنيترم لد ربح

 دوهسمنباىرهوجلالوةامأو نيثدحلارئاسو لءنح نبد_أهلاقريب زلانيهللادمعو ور عنب هللادمعو سامعنب هللاد.ءور عنب هللادمع
 بو هياء هللا لص هللا لوسر مدىراصنالا مضعن نا (كالامنب سنأوهلوق) دعس ىسهننا طاغفرعنباجرخأو مؤهل خداقتل دامءلادأ
 نو رشعو س+ هدالوأ دالوأ ىأ هطايسأ ىوسهءاص نم ندو نيت رم هس لك ها رءارمعلاكوطو داولاو لال او رثكب هلاعدق نين سرشع

 هئسامورمشود ةرجطلا ل_.ةدلوامفةياوعلا نمتام نمرخ آو هوا و هن-ةئام شاع هنا لق ام نهرثك أرعن | دعب ةرصدلابتاموةئامو

 رضع نين جرلاد.عىءودلا (ةرب رهىبأوهلوق) دعس ىهتنااثب د نونامثو هتسوُت د> اتمام هنايو سنيعستوثالثوأ نتن ثاوآىدسحا
 تاموةفصلا لهأ فيرعن اكو عيسوأ تس ةنسمل-أ اهب ىتكفاهيلا نسي ربك ىو ةرومسعل ب هرغض ىف ن اكاه-و نين الو ثالث نم ه“الا ىلع
 ىلأو هلوقو) دوس سن | ثوعمسو ه»د رأو ةئاقالثو فال ! ةسجتهعوقرم همي داح|هنسنيءسو نات نءاوهوةنبدملأب نيس#تو عمسوأ عست هنس

 0 رأةنستامنيلضاةل|نيملاصلا ءارعلا ونيرثكمملا طافملا نمتاكراصن الان هةليدق مساةلمهملادبو ردخ ىلابوسنم مى رداد رعس

 تي (و رعنبهللادءعنءهلوق) 7 دعس جبت ادي دح نوعيسو ف أأ هتان و رم ع.ةءااننذدو ةنسنوعستو عد رأ هلو نيع.سو

 0 هالض ٠م ام_منءدتلا || (ىددسحلاديعسلأو ةرترهىبأو كلامن,سنأو ساسبءنباورعنباو ءادردلا أ لبني ذاعمو رم ل ا رج سس يئس 2 م 2
 02 4 مسصا

 ةر- نب رباحو ةمامأ ىنأو صاعلا نب ورعنبهللاد_,ءنعمريغوىرذنااهلاقاك اًضيأ ىورب وةلموملاب

 هللالو-رنأ تاعوذ:متاياوربتاريثك قرط نمم_مءىلاهتهتلا ىذر) ىءرافلا ناماسوةرد قو
 نيلسملا عافتنا ل ه< هنذاىنءملافرعالو اخذالا ظذعملتاو لق: ىأ (ظفح نملاقمل_سو هيل عهتلا ىلص

 دحأو م_هداهز وةباوصأا

 نيموظنملاةءدرالاةّلدامعلا

 7 | 0 ِ اثي د-نيعب رأ ىمأ ىلع ) فنصملاهلاقاكموما|لةئيملام فد فال

222227227277220 2 2 2 
 و 7

 | ثالثوأ نينئاوأ نيتسسو ع_.سوأ ثالثوأ سه ةزس خلا ىذ فرص هوأ فثاطلاو أ ةك؟ىفو: ملا ىمهسلاىثرقلا © ررذلاةلدامعا|م-هريد زلا
 نءالقن ساري_لارون ىناك عصعلاو ىنالط سةا|ىفأك ىرملا هنمزحاسعت ن | ىفةنس ةرمثع ىدحا هندبو هند تاكوهيب أ لق ل-أ تاكو نيعمسو
 نااسو هلوت)ةءاصالا فك هباوعأ|نهواولا ّتؤو نوذلا ضب (ةريوفوهلوق) ى-يناءارااءاهو ةوىلاوا ىلأ نباو ىماعلا ةءات5ىووذلا

 نه هلوق) اطئسلا دّضناوضرلاو اضرلاذا ها“ نممهظفح ىأ (مهنعشاىذرهلوت) روك ذ مريس |ىفدربخو ر وهدم ىبا#( ىسراغلا

 حراشاامهرك ذنيذلاة لاو فذصملا مهرك ذنيذلاةعتاامهوايباعترشعة عب رأن عاقب رطرش ءهعررأ قرطلا كلت عامت(تاريثك قرط
 معزوةلهذأ ىلعةلفلا فو نيتع 2! ل_هق ىلع عم ةرثكلاةدافاف ليعقو قدرط عج وهذا قرطا دسك أتةريثك خسن فو تاريثك هلوقو
 هعمج ماك: هْمأ حمص دق و فيك ع ناازه> ىف ريكا اىلعلد.الذام مق ل ءءدس كال ذك ناك اموهرثك( عسجالا هل سدا هنالاد كد جايتحالا
 لاق اولغسناوةبادعلا نءةاورلا ن عاو رلامداحالطصاو لمدسأ اغا قيرطلاو ىوانم ىسهن اهبل هانو هحاك# فى ةرهوجلا مهم «ةقرطأ ىلع

 عج اناو رلاو نكااىلا موم لصو::قرطمهنالهاو رلاقرطاا موضءبةرامعودعسىب م ال سهوىراعأا د رط نمةرب رهيفأ ةياورد ده

 ماكل ةر ود ءاداوهولوقلا نم( كاقهلوق) ىواذه ىبوينا هب راقتمانكلهفلتم ظافاأو عاونأ تاذىأ ( تاعونتمهلوق)نوتاائهوةءاور
 دك انوهو ظةملان م اظفحزيموأ غاب ىثنأوارك ذناساىأىأ (نمهلوق) ىوانمىّيناىفارحلاهلافاعجةدوسلا فالتثا ةلزتعامظن
 هوَقلا كل: كامعّتسال ةرامو سضفذا !قئثلا طا هرايومهفلاه_ءلاىدوبام تدثتاهب ىتلا سفنلاة رمل ةران لاقي لقملا فهماكع ساو لوةعملا

 ظفحلاءالءت_-انممزأب و ىمأ ىلءاولعت اظفسوأ لول تال ىلءف ىمأ ل -ألىأ (ىتمأ ىلءهلوق) ىوانمودعس سمن |نايسنل اهداضد و
 نأز وح ونيمضت هيفةميلعام قرىتمأ ماعت لحألىأ دعسلاةرامعو ا:ياشم ضءبهررقىسهمناىزاهلا ءالعت_.لال ىلعذ هن مولع مييلع
 قاطتناكموأ نامزوأ نيد نم عماح مهل عجة مالاوت متن | ىتمأ ىلع ةرهسم قت ثا هايا|ءقارم ادي دسنب_هبرأ ظفح نمىأ الاحنوكد
 . ناىلا ا هلوفك ايظفلد> اولا ىلع ىلطت دقودارم اوهام هو ةءاحالاة مأ مهو نينمؤملا ىلع ىرخأ و دوعدلاةمأ نو سو مويا ث عب نم ىلع ران
 امالكوأ ة إكناكءاوسهود ولان محجوب نطمصملا ىلا فيضأاماحالطصاو مدقلادضّهغل (اثيددهلوق) دعس ىبوتنا هنن امناق ةمأن اك يهاربأ
 ىت>ةةصوأ ارد رقتوأ العفوأ



 ةينل عذلاىلءاهؤانب انوه فورءملاو (تاغلاملادىفو هلوق) ىرخربش ها اميطخفادعبامأتاقاذاه ىننانوثاميلاموقل دق ل هلوتك
 ها اهمصنواهءذر هروسدس نع ىورو فور ءمربغ هنا سادقلا نب الاقرب ونتريغن مهد ما هزاحأو باهشل | لاق هظفل نود هل فاض أ ىءم

 مهضءزةركذأك عد رةغل ىلع نكاسلاةر وصب هيلع فقولا ىلع له <نأالا سسرلاهيلعدعا دال ب صذ||نكرلاربدقةواظفا ةفاضالا مدعأىأ

 تارعالاه+ وأ تاذللا نمدارملاو ريخالا فرحا صوم ىفالاهمامبةماكملا فتاغالاناف ةئاسملان متاغااهطاد ىو هلو ةىفام ىفيالو
 هيفاذنالو لءاف هل لءفلا نأ مولا نءذاهلءفوطرمث ةادأ نءةئان مطوق ىنهموهوطرشلا ةلج نعو ىأ (اههءوهطرشمءا نعهلوق) له ألق

 نكءلاهباو-ىءافلات اند ىأ (ءافاابتديحأ هلوق) لءأتءلفهيفرهحالذا ها ردقملا ل ءفلا نعاتامنل هلوقن مخ رمصتلا نع مدقتام
 نأعقهيف ل#ةلقاهطرشفذ-بج واس هنال ىضرلا لاق امأ ب اوى مزلتو طربشلاةادالا+ل اص ناكاذاامههباوس ى مزلئالءاغل هده
 طوسموهاكرودنوأةرو ريض وأ لوقعمالا ف ذحتالو ىمتناءافلا تيحوءازمجلا ىف لمتجلالو طرشلا ن ءاهغمد«ءأوه ىذلاءازملا فل همت

 امااهاعانوةماتلانأك عراضهوهو طر نكس وأ ديما ها مهم نأمدقت (خلادءبْئثن منك امهمرب دقتلاذا هلوق) وعلا ب تكن مهل ىف

 ناببيجأو هذيعب سذج ىل رجول هنا هيلع لكسشيو سنجلا نا يما نمو طرشا | مءاىلا عمجار رت: -سمريهضاماو .ىلع أ لوقىل عئث ن#
 بهازذدب زامأ تلقاذاف اهباوج ردصم عناو نم عناموهو صاخئثدارملاناب و«_:يعبعوتةدارأعذرو ميم٠:ل اذه تاسيملا نهدوستا أ

 انيوردقلوفأةرأ كل لئاقىلافرب دق:ىلعو هوءافلا,نرقكلذلواما باوح(انب و ردقف هلوق) سد ىسّن ئنباهذلا ن مهعنعال هنأ ىئءملاق
 اهدحونونلاالانوه ريعذلا نانةحتاسم هيفونونلابنايتالاىأ(نونلا هلوق) انه ىرةكأل دةوال.ةةسءالانوكيال طرشااباوج الهلا
 لءفدك و نهلَوَق) ىرب وش هنماذهنوك لمأ:: (د حاولا لعف دك  هلوق) له أجلا ةمظءا اريمْضب وأ هسفن مظ مار يمض. ىفأ والا ناكف
 عملا ظفلب هلء>تف هلوق نارهاظا او ىنومل ءز ىنومل ءزاونعدتلا ىدرةع دلت سو هيلع هللا لص هلوقو نو برا برهن«( عا ظغاب هلءدتف د حاولا
 تسانونلالاقيدقوىوانا|لاقةمظعأل نوناانأىلءاذ» (دكواوتد”أنوكراهلوق) لهأ7 51 ببسهىلعبسوأريسفت فطع
 هريغعم ماكتلل لب ةمظعال
 ثردحلااذهنأ ىلاةراثا
 وهندلاءاورلا«ةاوادندق

 هنأو هقمط دعب هٌقدط م-ْمه

 ربدَعَدلا ذاءافلا تنيحأ امهءوه طرش مانعة 'انام أن وكاواهطس لحاذه سدا تالا مادو |
 ؛ هم_هنراهطالنونلا (انب وردقق) مال_سلاوهالصلاو ده-ثتلاود+لأ نم مدقتامدعدْئش نمْندت امهم

 هوو بامتالا نم نمالاعم ث دهب همس تاسإ يقام هلوقل الاةةماهلهأ اظدر دك أد[ أ سداتلا

 دكوأوتدثأنوكماع+لا ظفلب هلءجتن دحاولا لمفدكؤ تىراذأ|ىناك برعل افا ضي أ وامو مذ هناك الاو
 ءارلا مد دوسالا عج لادو هره_غنع لن اذاىكورنهربكالاد_ذع واولا ف رفخت عمه_ءاوأ فب اني و رو

 دوعسمنب هللاد_ءعو بلاط ىف أ نب ىلعنء) انممسقانا اولقن ىأ اناث ماتلاو و رىأةددثمواولارسكو

 م-مءروه-ثم فرزاده

 ةياورلاو هيهتباور صتخمال
 مدارت الماع ن_عرامخالا
 ذاممو 2 ثيغارباا ىنواك !ةغلىلءوهر خل ارثك | ىناذكهاناشءاذااولةذ ىأ (اذخك ثماثلاو ورىأ هلوت) ىين !ماكحلا ىلا هيذ
 ىملدلال اف (اذعمسفانلاولةنىأ هلوق) ىن#الاك ةداملاة الا ىلهنوكةق سيت |اذءءسفانل اولةن ىأ اك اث مانا تورىأ خسنلا ضءب فو

 نوتفتلن المهن نيثدهلان ع مهضعب لقنب د أود ناسالا بي رقتةيطخىفقارعلاهبعزحو هاو رهبهأل سداام للة: عزم ىلع عاسجالا ىليشالا

 (بااطىبا نب ىلع نعهلوذ) ىواذم ىب ناهفال ىلع لمعلاو ءمج عاجالا ىوعدىف نهطنكلىوراانأىوا رلالاةناالاةضسنلا ةصيلا

 هللالوسرن أ لو تىوساهلكد هاش اوارددوث نامثوأن ينس ع_.ىهلو نايدصلا نم ءأنمكوأوهفانم دع نبمماهنببلطااديعنبا

 ىنالهنأريغىمومنمنو ره ةلزنع ىنمنوكتنأ ىضرتامأ لاك تايدصلاوءاسذلا ىف ىنءاذغ هللا لوسرايلاةنهلهأ ىفءفلخ لو هيلعهللا لص
 ل.نبر وهشا|نامصثلاو «هد>وأ ل.نيمنأب رلاءاماعلاد> | نيملاعلاءاسذ ديس ىلع ه هرهضو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نباىدعد
 محلم نب نجر ادع لو هيلعمتلا لص ىنطسالاة دا هشر دومةقانرقاعدعب ساذلا قش ة يرض نم نيعب رأ هذ ةعملاةادغدهشتسا مهعصنأ

 باونأ ىلء ام ة.حرلا ىفدعامل ادعسم ىف نذدو هنس نوتسو ثالث هل ناكو ثتالثدءد تامو نامرنمنيةد عسسل جراودنا نمىدارملا

 جدت رات ىفاذكن سملاهذباهرلع ىلصوج راوذنا شن نهافوخ نيد ل ىأهريق ب رغو عما !دصس أ ا دنع ةرامالارم ه3 ىنوأ ىلاغصل |كاقددنك

 هدح وال لو هيلع هنن الص ىبنا|كلذيد انك بارتونأو نسحلاوبأ هتينكو كل هللا هان سشةةورهشأ ةئالثالا نينس سجن هتفالخة مو ىفايلا
 ىسينااثيدسنوناّ وت سوةئاد سن هنايو رمودسألا مءاةردركامدأ ب لو بارتابأ مة لاقو هظقداف همسك بارغا | ىاعدقو دولار اسكان
 ةل٠وماءاطلا ب هرو ئطو لسو هرلعهننا لص ىلا كاوسب-اصىلذغا (دوعسم نب هللا دعو هلوق) ىيدربشلاحرشن م ةدابزب دعس

 هلا وهذ اغا ءهنانو رعو نيء.سوأ هن حني ةسو عضد نناوهو عسيقملاب نذدو نيثالثو نيتنثاةنسةئيدلاب فوت هلعنرةراهطلاةلآ ىأ

 ا دعس ىبهتن |اثد د-نوعد رأو



هأرتوأ كلذ تئكنال هع ر وكذا |لضفلان وع رأو 7 ودناانذوُد
 ع ل وهيك لو بانكف اهذالارهءاعىلص نمامأ وأب وتكمناكنا

 مهش وهلمأتؤ كلذ فهم ءامدنةلاخلاه زد وهذا لا ىمءامادامهلوقهل ]د ورهاظوهو ر وكذا ل ذذلادل لمحل هنن هذان وتكم

 بي>تلقواوإ هديك أتعماولص دكني لإ تلقنافهتهتنافوألابر وك ذملا لضفل اهل لسع اظفا ةءاكلاوةالسل نيب عجول هنأركذ اسم

 لرغ-ثه ىنصرد_-صم نايوءانةءالاىفهىداءأ ىف كلادك أوديك ادا! نعلّوالا ىنذتساىناا ىلع هتكئالمووه ىلصا هللا نأ. كلذ نع

 هنكلا هلوق) هل.قااريسغتوهو هرفةكربال ىأ )َ رب لك ن «قوح# هلوق) ىلاثأ !تالذو دركو كرتق مح هءلصتوو 4 بن ذعتلاق هلامعتسال

 ىلأن يل عما دانساىفُثد دا اذهو هفعضدتشدالنأ هطرشلد عونمم اهيفهيلمعلاهقالطالوقأ فيعضا|ابا,مف لم»د ىهو ( لئاضغلا ىف

 نماعوفرم هرب ره ىلأ نعهريغو ىنطقرادلاهاو راعلدتساوإو ثندلاعضد كو رثم هنأ ىنطقرادلاو ىهذل اكر نب اافذاحلا ل قندةودامز

 هلوق)ىوا:مفءضا ادن دش سدلذ عاضو هيف سبا هنكل افيعضه دن سناكناو هناف ىلوأن اكل هلرغ تست ةكمتالاا كزت باتك ىفىلءىل ه

 لهأريغ هنلرهأنوكنأزوحذا هعمربغوهو ل يقاذك (ليهأ ىلءهريغصتل هلوذ)هرخ آوراهناالّوأ ىأ ا, ثءوةركب ىأ(احاو روهودغ

 لآامأودازا.هريغو لدينونمؤئاااهونب وىوانملاةرامع (اهريغو قعناو لرغمسا مهاربال آوهلوق) ىيشربش ىبمتن ال اريغستال

 (دعبامأ هلوق) لماتق بمحل ىلع 220 ةالما!لهأف نسل انالاةبالف(حلاةءادصأ الخ دف هلوت) ىبهتنانآلااذا مولءمره ذا هريغ
 دبد_كتو ةزمطا خةةءاما سس

 فرح ىنيمامدلا لاق يلا

 ةنعزرص طرشلاىءم هرك

 فيعضل أبا يف ل: ىهو لئاءضغلا ىف هنكا فر ءضهدزسو ةكرب لك نهقو> هرتن أو وق ىل عةالمصلاو هللا دمع ا

 مسا ماداماحاو ردو دغة كت اللا هءاع تلص ب ا: كف مو هيلع هللا لص هي الوسر ىلع ىله نم تر د> ىو

 نب رفع> مالاكن م هناهم_ثالالاقو هعذرىف ملا نباعزاندتو باك .ا!كلذىف مو هيا عهللا ىله هنا لوسر

 نءهع.+لا ىنهعىرب رحالافال_تىف أن وءاسا أو ةيقءزمهاب رسلان مقاب ىأ( رئاسىلءر) اعوفرمال د#

 (لآو) صوصخلاومومعءلا نما مدن امواه ددرع (نياسرملاو نيمبنلا) هم طر عماد هنال هني دمار وس

 تماقذ اهاءقام حتفناو اولا تكر حت لوأ ل.قو'غإأ ىه مة ههؤاهتل دبأ لرهأ ىلءهري_صتا لهأ هلصأ
 ه.لقامساةلالدل هيلافاثمافن 1< نيردنلانمدحاو لك ىا(لك) ريهضلا ىلا هذ ضازاود حصالاو:فاأ

 اذه ىهو ىبتنا طرش

 مكل.هغتاانع ةدرحم
 امأىف ىءملاق هءالع صن

 الا ثيداحأ عومجه_ل«لداكبلطملاو مشاه ىنب ون ءوهىفاشاامامالا نع مل-وهيلعهللا فد ىجنلالآو ةمالعلالوقو قلط نة دز
 310 اذه مهنانِيةةلا ن هرم غو ىرهزالاراتخامن موءاعدلاءاسقم دودعىنل اوداكزلا ىلا ةمءسنااب نكسا هت
 عل و ةطرعس 0 وم 24 5 7 نع *,و( || قوة<نوماقلامهو (نيحلاصلارئاسو) اهريغر قا ليعمسا مهارب ال آو هيف ثز دم قأ نمؤم لك

 فصنانممهريغلخدو مهعيمحتةلادعلاوحالصلا فطر تونثا مهلك ةءاوعلا لتدفداءها!قوةوهللا ||
 ىلص ها. 7 امي رخ [ىلا بول سأ نم لاةةن )الاب قود هلك (دءءامأ) نيهآمونم ىلاسعت هللا اء كذب
 ىدت.ملاو اياك نوثالثو نانثا هن« هاو ر لب ه:عمصاك ا هوو «.طخىفا وية أب ناك هنأ مو هيلة هلأ

 نهارك للف" قلاع
 قرط نادت
 الءاقن اكموارم_-هك نامز

 دصاةااو تام دما نيب ل_صفتابنال هيتوأىذلاباط1نا ل_هؤىهقمال_ىااوةالصا|هيلعدواداوب

 30 باطلا صفن اهيلعو لاو نن ناصموأ ناطحة نب بر»د وأى: نببءكوأ سةوأ ظءاوماو سطختاو
 ديررادناكل!فوورع | ' 1 5 . ىلع نيعلاوىدملا ىلع ةئبسا ادواد هنتوأىذلا

 انهه ىهوو ر-عرادد هد رتب يوم قل ل ااما ةسسلقلل - - 56 -

 طرعشاال يقفامأ دعب تءقواذا | مصان ف فاتخاو مق رلاراءتعاب ناكللو ظفال ارا .ةءاب نامل ةللاص ' « - نيءلاعتق - ع » 1
 العو ىنعمتءان ىلاثلا ىلعو ل عنود ىنهملعفلان عةيثانامأ لوألا ىلعف هبوسس بهذ موهو ردا لءا|نع اهّتبامنلامأ ليقو ردها 1

 ءادتبالاىنعهامأ تنمضتنيخلاملاغهلةمزالءافلاو طرش نكم وادتءللة ءزالةرمسالاو أدتمماذه موف مدة تامدعْئث نم نكرامههلصألاو
 حرمت سم هللا ىف هرئالءاقباو طرشلاوأدةءااوهو موزلملاماقم الا قر صاوءاغلاوهو مز ااه مادا مسالا قو اوءاغا||هعسمزأ طرشااو

 وهام لوصحلامزال ل_هدهنألهنأزح عوقو مزجلاوهغلادملا هندئافودعسلا لاق دءكوتلا در انهى جفرا ل رصفتل ا نع ه در خه ىهو هلوتو

 ىابولسأن ههلوق) ةرورضْئث عوو نءول* الذ وكدلاوىأ ى ممتن اامئدلا ف ىأ ئدن منك اههمهانعم هن وم. سلاقاذإو عوقولا ب حاو

 اهلاق نملوأ مال! هياعبوةءنأ ىنطةرادال كلام بئارغىفو( ناط>ةنب برهد وأ هلوق)هرحآ الو مالك-!!لو نو كنالن ( رخ [بولشأ
 ىرد وداحلاق نملوأ بريف هاربا لمقناط>ةنااذلةناواقاطما- ذاق ن ملوأ بوقءرف ليعمس | هب رذنمناطحق نا |ءلةو ثدثنأف

 اوي ناك لسو هيلع هللا لص ىلا نالرظن هيف نادص:اهسماكت نءلوأ نأ, كولا نكس (محلا باطن الصف «.لعو ل ئاونبنادصتوأهلوق)
 باوجلا| ذه ةعسو لو هراع هلا لص ىنلادءراهطلات نهدوادارانأ,بسي>أو ةيواعم نهز ناك نامصحذا عاج! نان لدقوفوهبظتىف ١
 كالذون ىف ءادذقالا ىلع ممظفا لاكن م ءا1 كلذ فالخ نظاارن ادعم ن هزلا مه ريغ نمالوهدوب هداحصتأ ن مردصتملاونأ ىلع ف قوت ٠

 ديدي زءاحتامزل افلوقت



 الل :لاددأ رك كلب رئالامتادنوأ تشن -تةلعاذاىعأى :وائاال اق مدن وأثتس ىلا غارق رع "عماد اىف ىذلا( مدن ل ني هءلاهأ وق)

 ىذلاناىلا» راشاةباكا |تغ :رقى أ ىرامل عتق ىف ظفاملال اق( قالت نأ ا تلات رت) سينا مدنوأث : :دسنيم .!!لاثمالا فومدنتف

 اذاف ل-ةلا كل ذكواوضيب وأ .طرنوكدتاهمباك لاح يوصل نال ناكل | نم غارفلا نعةباذكو يفهكحريس تال ظوفحملاح والاف بتك
 هدادمنع ملسقلافاف زل يون |ةكسلا نم غارفلانالمو زلا ١ ىلءمزاال !قالطا نموه ىب رطلالاقو ل_ةلاوةباكسلا تفتك |اتوتنا

 0 :كوأرش كلذ دهب بن ؟,يلىأ ةلا فد ىنمدربغلاقود» تن ه«تضتناد ؛الذةءاتكن اىلاةراشأه و

 اومسم يهارباةلمىلاعت هلوق نم سدتق مي ّّ .هاربالاة للا ىأ (ةيفينحلاب هلوق) ى 1 ا مار .الو هب ناسعالا ائمْزلن ىذلاهءاع

 ةيقينمحلاهق صةحمدلاوناثوالاّة دام نعلام هنألاغي ند مهاربا ىمسقملاىلا لطاملان ءلئاملا م ع 1. اواقينح تملا حو ني خانم

 ةحمسأ منوكو ةرفذحا هئوك ني مسج مال ءالاةلم ى هو سا. || ىلءقيدضتالوا ريف ج رحال تلا هلأ ى محلا هل أو لاقاك هلواااهأت :هممو

 ىلءهءاتك فيلات هللا اموماعناّألا اهو ناتنيرئا.ميلالملام رو كرشلانب رمالادضو لمءلا ىفةله_كدردوتاا ىفةيف ةياس ىو

 هناو هلوق) ىربزع ىسمأأةعلا مه أرمس نب لا ب حسو رمال وذىأ (رس هللا نيدنا هلوق) ىواذم سنا ارعالار امال روس نيكرم 91

 ىناوهتلعمل«ةاولا-ةا فراطظ 1ناانعشر رق (ةحيم ةرزح تاسرأ ىلا ةصسف | نندىف نادوها| هتلهثيللا بعل ىلا ةثئاعتراظ :االاق

 رشاعمان ندى 0 درا نب >> مسه هاج تاس رأى نالاق لصالاو هلوقم خلاتلس زا

 ماله. ةماللانوكت 7 نأ له دح هناف ع.ارماف ُثد دملا نم سدا هناو مالم اا ماللانأ ىلع ينمو هودص-»ث نما لا
 ءارمهسلا ةيفينحلاب ت شعب لسو هيلع هللا ىلص لاقاك (نيدلا ةحاعسو) قال تنأاع 0 را[ تيد 0 ندموهو رمالأ
 .وهيلعهللا لص هنأ دأ ىو ر وءادعسلا ةرغيذملا لاق ىلا مت هللا ىلاب>[ناردالا ىأ هللا لو سرام هل لق هنا 10 ف.ماللاب(هرخ آىلا اضيأكورو ةعدس اوت .ئا_هرلا ثمبألودازو.دتسمدجأ اذكوريبكللا ف فاربطلاءاور ةلوسلاىأ || ينس. ؛ تنل هاد
 لاق هنا انالث هلاقدرسب أ كذي دريخيلاق لود راع هللا ىلهلاق هناواثالث اهلاق وسب هللا نب دنا سا: :لااهأ اي لاق 0 قاع 1 خسناا

 قاز رلاد.ءىو رو هجوم ةيفينحك تاسرأ ىف ةصس فانني دفنا دوزنبلا لملء شوا ب ءا ىلا ةثءاع ترظنال ىئ 3 0 ١

 نععصو عساولامال_.الا لاقةحمسأ |ةيقيذ لأ ىهامو ل يق ةدمسا| هم ةيدملا ىلا ءةهللاىلانايدالا بحأ ||| تالت ءانعل او
 ةيدوهلاالةحمسلا ةرفيشحلا مالسالاهتلا دنع نيدلا نا وءهيلع هللا ىله هللا لوسر فأر قأ هنع هللا ىذر ىلأ
 ه-.اعلا لص هنيدنم حمسأ الفرس بدلا ىراذما تيد - كهانءم قبو هظفاخبااماذهر ةيئارصنلاالو

 مهريصأ منع عضد وكتنعف فض نأ هللادبرب رعلا :دي ربالو رسرلا مب هتلادبرب ىلاعت هلو 3ك ذد ناك و

 ل-:ةلاىفدوغلاوهيوتاا ىف سفنلا لو لوب هياصأ اذادالا ضرفنيعت ؟ىأم- ماع تن أك ىت ا1لالغالاو
 ىضرهباوعلا أرقاو هدس يلع ماّيفهنابىلءأيوت كمي ذ مصاب ذمهنهبنذأن مناكوهيدلا ئزحتالو

 هللاتاولص) مل. هداو رتلءؤدقو هلوقب مهءاعد ىلا«: هنن اباجأ ملأ ار 2 لع لمحت الو ممعىلاعت هلا مدر الورسلا عيهللا

 هيفأد.ناللاب ىذرمأ لكل وهي .اعدتلا ىلص هلوقأ ةأد + !دم,ةالصااب أو اها: همرم (ه«يلعهمال_بو مف .,ك لقا (رسعلا

 ىلا: هلوق نيد ملا

 دمحم لهأن هاعاجا عقبالو وكي الىلاهدهدن ريالامو رسعلا كي دب ربالو رسلا كبهللا ديرب

 سلا عوقب ىلعاهطق لد ا. هوارس رسعلاعمتا | ارمسرسعلا عمنافهلوةوهدرب ل ىلاسعت هنوك ةرورضرمسعل |عوقو مدعىلعل دفنا

 هللاب وباوملا ناك افل |نيدلا جامتسيشلا لاق تاق هارب :ك افالد2اه فاو دح ول هللاريغ دنع نمن اكولو هي يمك رول

 الاا سفن هللا فاكدال ىلاعت هلوقهن.دبري غال ماكحالا فرسعل | ىلوالا ىفدار اوهيناثلا دار ماريغ لوألا هنآلا فرسءاايدارملانأ ءقودلا

 ىلا: هلوقوهو كلذ ىل ءلديذ آل ردصنأ ع مةدعفل اةيقب :لابتش ب السلاوةاللا راع هأوقو جرح نم نبذل ف ميلع ل_هحاموا يءسو

 أي سو ىسهتاماكحالانودباستكالاو فاز رالافرسعل اهيفرسءااندار أقمنا :ا ارآلاامأو رخآ مان ن مة دعو رس ىلعوأ اضن رهناكن هو
 ىمجع ىسمتنا ىىيطلاهبمزحاكفاناوةورفاادادىأ (داجلا ض درق نيعتك هلوق) رشع ع سات ةلاثيد_لا حرش ىف حرشل !مالكىفا هوك
 اكيعرملا عسي ىلع لسو ىلداسطو ىتيخريش |عتسم ءثلاةرا ,ع(خلادجلادء,ةالملاب قاوهلوق) أ طخوأ ناك ادع (لتةلاىفدوقلاو هلوق)
 اذ ساو رس طناداو هتمظملاراههلا+لجهدال وهنا تاون سلا غفاعو علسرل اوهاينالا ىف ئاصو صخؤسو اعدللا ىل ههءاءاهداعأ

 «- ,لع هللا ىل_صدث كريب وهاسغا مالا هءادغا ا مظعأ ىتلامييلاةلصاولا عزل عبج ودا.ءلانيب و هللا نيب هطساولاوهذأ لو هيلع هلأ ىلص

 (ام .ءلت اوتو هيلءاول صاوةمآ يذلا اهمأ ان ىلا هلوقل الاثتءاو هلوق) لغدال كريغن مهأن أه ئرماىأ هللا بايتنأو هب ل ىلعو ل سو

 . كالذ ىف ىمسا| مادام هراع ىلههت هداو رفوهلرفغتس* كل اللالزن ل باتك ىلع ىلص نمل سوهيلعهتلا ىلصهلوةىفدراولا باو-؛الامانّدغاو
 0 ضد ر ذو ىموتنا تح رأو عوأوهودب وتكمل ةالصلا أرقوأر هطظاوهو بتكذار !!نوكنأ لمت قورزدجأ خيشلالاق باتكلا |

 جدشأ اضء.قورمسندلا

 محارباففاكملان تزدحك
 مريس ندلا ظفا له
 تا ناأحح

 ديرب هلوق) الوأ هنوال-5



 (ةنامألاب س !|لا هلوق) لضتأ عمدلا نأ دمتعملا وىوانم فرن كتاف حاولالا أ هن دام هنمىأاو «:هامزب عالق حاولألا ى جاب لف لععلاب

 ىل_ما1 اهرضاحةنامأب اوفرشو سا الا ن سوأ نست سا |هملارب دة او مالاك_ا |هن متم لهقم دنالا كو يخل ءاانال.هر نبا لاق

 نمىلا لة“ ن ألطف مارب و ًاهممس لان مأ ساهلابحاص نكما كوقد سو هراء هللاىلص هناكةلامؤألاو ل اوقالا نم عقبو سلاحا

 1 جطنملا لكومءالملاهلوق) ىوانمى ناةعرطقلاىلا ىدؤتاع رىتااةهدمنلا نعىسهنلاث د دمحلاة دئافو ةدسفمهن لص الا ةّدنا هنع باع

 طذااب لكومءالءاان ا« ىلت تففوقتالكذ ادلظفةحاو قف :رطأولاةل1 فكن اسأ سدحات « نط م ناهتمال د تدنن 6و لاحت ويضم كلا

 ا ىةري_سأ ةماكلا توا نط»ىفىفريص مالكا! لاف ماك. :نالأ هلل ي:ةهتمصلاطتوملان طب نممالسل هيلع سنون جب رخا-1لدق
 ءايحلاهلوق)ا كلو[ نأ ترشد كوم رصدواو شاف نر ءريدكلاىواذملا حرش ىفاكث.دحلاةمتتراهلا ريسأراص ملكت اداف ل->رلا

 ىلاهتيسن ةناذخ ناسنالا طب را سكن!« ددمو ىلا ىذ ى-ىفريه هت | نم عنو و حسي ةلا ب انتا ىلع ثعمد قا عرشا ىف هنأل( هلكريخ
 | مام .ةمدعوداوهملا ىلع اَمناعالايندةع هناك اه مزالم طونمىأ( ريمخلاامي_صاوف ىف. دناهلوق ة) نس>اهالكو سيما كر هتباهتو عبمقلا

 ىأاذهس دافئا |لاحرتس شءااوانناخ نمىأ (ا:تْغ نههلوف)ةمزالالاهتاوذ نعامصاونب ىكىواذم ا لاترفل او ركل !ىفا هاما هريغ
 ىأ(ن عة ةراتشسمل هلو كرا :مهءياصأ تلتبافا يفت ريشا هدب لخدأف ماهطةريهب رما1 هلاقاذو او الا ةدككازم زمان :س ىلءعو د سدأ

 الاهلام عادب أ ىلع نءأنال ةنامالاك هناذاب ارصدارباعالا هيلعرب_ثدال نأ همزل فن ىلعهنمأوئشب همخأ ىلا ىضنأ نذ «.ذرعشت -|ام ىلع نيمأ

 هءودرب تعجر ة5ىدامملان ءعطقناب الا مديا ذافهل تح راوملاو بلقلاب قامتم«الاهئاكرأم اظءموهىأ (ةبونمدنلا هلوف) ىوانمةقث

 ىأ (فور.هلكدأو ة)ىوا نمراد_ةماىفىواستلاهنممزامالن كما هلرحألا لوص> ىف ىأ ( هل ءافكرب 1! ىلءلادلا هلو ة)ىوانمحراوملا

 وأردقل!ىناماهللااضر نعرداصالاك نأل سنا ىفةةدصلاباو ؛كهءاوث ىا هت د_ىتاريدناة لجن مفرءاموأ هذعهلل ا: طره.ذ نرعام

 1 رؤو (ئثلاء-هلوق) ىواذمةبما شمل ازا نمهةدصهوماشأمو اذه هتيم_:ةلاعالاريداقمتواغتب تواةّتيفةفصلا

 "التل نر دمار كارى ع ىواذملالاق(ام-ددزتامغرز هلوق) لاذعلا كوق نع مدا وبو.هلابويءنعىأ
 هد ع ددزب مول لك هنرايز 222 س 229

 َن د ٍ زالخا ردق وأ رينا ,مصاوت ىف ل.دلتا هاكريخءارملا دودرم ه«ضو ىزو+انبامعزو ىنطذملاب لكومءالءا| هنامالاب سا اهلا
 4 ل 8 0 -. - . . 0 0

 ئدااثلم - هقدص نو رعم لك هلءافكريلناىلءلادلا ةنون مدخلا نءؤمراثتسالا انم سلفاندثغنم

 0 اذهداشب نهامحددزت اهغرز 0 هيقمهو نم انالسنس»لب ع وصضوع سدأو مهل و مسد

 ل بأ نسدو لقعلا صن سانلىلاددو تاو شدد! ف صن ةةفذلا ىداصتقالا ىنفنالكو دقت اللام

 ايبا م-عبلاط تاء.شر الن امو منمناسعالان م اهلا نس نأ طع تأمل اهحءاستل الآف سن '

 ىلع ا.غسستناو - مع

 زييمتلا ىلع ا.-وفراظاا

 [مممراثك الافمو_ضغب لاق

 مظنو لام هلالفالاو لام ليس سس ابل ربرربربب7ب7ب7طسط77طلخطلطصلل
 اك.ءاوهذاى ىديالاب لس وفا اب ان الار 00 اذا« |منادرا زلات ا ءابْكلع لاهو ىنءملاذه ضعملا ظ

 بقاايدارا سدا هنأ ىلاءا عاتقو د مراة قو ىواذملا و ص ين |مول دعب امول مهن أرم كملابامغل :تاوو فات نك .غحامصا ىو ظ

 ا ره نم سأذ !!نذرو ماو رئازلا ناوحأ ف ال_ةخانفلا + وهو رئازلا ةمزالممدعىل اةراشاوه لب هتةيةحشت دمللاف

 عراش ثلا ع تاش ثم ءدحو ىوينا عومسأ ل كنوك-:ناةرابزلا فريسكلاب بذا! سوماقا | ىوارجه هل. اقامايأاطلدمد نم مهن هواراث ؟ الم

 ثلاثااذصةأم|نمبها اوملا ىلع شع هأ هب ؛ وغالاامناهم ىلع لم يرش لولدماطن ؟,ملاذا ةقاطملا طظافلالا نال كلذ ىلع تاج ةدعورب لقت

 باغي قمطقت او ز>ءالا قفرلا رتب و ةيذيدلا لابعالا فد>أ ىتمعتدال ىنءملاو ىمةلعلا لاق هبا ةملاةداشملا (هماغنيدلا اذهداش نمهلون)
 اضرلاةءانقل اهلوق) َّى م :اعطقئينبدلا عا طنتهلكنأاذ !.5سانلاىأز وان أر دقف وم: !امالعأ نم ءعشتدملا اددىف ريذاانءالاق

 زاكودفت ل لامهقز لا نما سقاس ىسغنلا رج انقل ل.قواسعويغو سسرلمو لك[ فندي هل هاج 5ك الا ىهل .ةو( ريس اب

 ند طسوتلاىأ (ةَنْ' |١قداصت ةالا هلو ) ىزيز ع هنوداسع نيهرأ ددلاع نمئث«-لعرذعتالك امبحاصنال مطقنتالا مق ةنالازال ىذنال

 لئاسلا ناف لعل فصن لا لأ نس>و مه هرم ْن :ر«همالسا] ىلع ثعن هنال لةءلا ف صنت سا !اىلا ددو:|اوهثدعملا ف صن طد رفتااوطارذالا

 ريغصلا عمادلا ىف 3(ن اطيشا|لئادحءاسذلا هلوق) ىوا:مهتيلب اقوم دادوتسان «ءاربا1 لكش أ ام هل حضرأو هيا عليقأءطثلاو م اذا

 لئاءسةياو رفوت اكئث ىأ نم هيدا صد أم ى هو رسكما ايلا مح ةداسوتلا ىف لاق ى ماعلا كاقتاط سال سها .ءذا أو لآ وطشد د>ةل جنم

 لاتة_ثئاعنع ل ناسعالا نمدهعلا نس>ناريذصل |عماملا ف ىذلا (نا.عالا نمدهعلا نس هلوق) نينا داع ناطيشأا

 رعب اطنام..كبالثامونههأوق) ىمهتناناعالاس«ث ن وأ ناسعالا لهأ قالخأ نم ىادناو ها عمت مرح ياعروهافوىأهسراش

 كاع ثدالا دلذأ مم ا ىو . هياغلاالواويلا ىمونذيةياغلءال س لذامهنمدحاو لك ليس ىند ع صضشلا نا ثيحن مىأ (ايئدبلاطو

 ىوانمثاسن اال ىسوشأ اناك ارثك الك !مهئافلا-اولعلاالا هيلع لةثوهل مالا ئثن مدحأر ثكتس ام مهام



 ةمارك انالكلذو هآوق) ىوائمنء ونا ةمارقلا مون ثأ ءالاىلاساءلارارطّطادا ارآةما لا مولأد متم هرثك أكوك أنالمآىأ -رامهريق

 ماكلاىأ فودصوأ هذ ها |ةفاضا نم( ماكل عماو © هأوق ) ى ربوش ها باطال تسل: ”ريختسملا ف ىأنيسلا نأى ا اذهب راشأ( رزونلاَت اذ ىأ هلوذ)ةباحالا مأ مهنبذلا نيزمؤنااهعا,تاةرثكىأ (مهترثك هلوذ) ناربخ (مزل: د هلوق) عارتالاةرثكم و هيلع هنن ىلص هئاحرأ هلع (رحلا

 ىل الاهل ا ض ءاوغىل ل_طوتل او ةغالولا »ب (ماكملا تاون تدنوأ هلوق) هيلعرو صقملاىل ءالروصة ا ىلع ةلخادهيفءاملاو مءاوجلا
 ةلمح ىت_هدوهيؤ هللا هج ىتااهرارسأ ىأ ه-ههاوح وعماج سيلا زيدو مطقع«مالك متن : هنأ تهد ىىطرةلا لاق هتاوخر هريغ ىلع تقلغأ
 رحوملادرفملاهلوق ) ةعاضق ىلا مسن( اضقلاو هلوق) ىوانم هنا ناك كل ذكوزيح وعلب هلكهءاضىلا هثددم نمهمالك نامالكل اذه
 سشارغالع_دانت ىأ(شارفالدلولا هلوق ) ع.جلوهذهبصخا ابني واود هلوقو لوهجلل قيس ءاني و همالك-اتاةصرملاب 6 أى لىذلا

 تشاله_هالافو امتطو ناكما عما يا عدق_هلابتدشبهحو ْرلا شارفو ىمةاءلا لاقال,_بوأن اكاحوز ههحاصا ىأ ش ارغلل هن موكتوأ

 نما صاخم- رلانايدرو ةرادخاب م رلاىأءرداظىل ءوه ليقو هاعداىذلاداولا ىف هل ئثالوةييدنا ىأر خا ىنازلا ىأر ها.ءالو امثطونالا
 ىنا اذها.هدحألاةذامالغايعدان يا رذاءلص#وىراذأ|نم ىمقلعأ ادرك ذهسسوهيفملاكلاىذلا دلولا نمد را نم مزانال هنالو

 تءثاقل طموح و ْرلاف شارفلا ناةيعفاشأ ارش عمان دنع ل_داخلاو ىزن زءالربة-صلا جمالا حرم ىممتناهرك ذذىنأ اذهرخآلالاقو

 شارفلاتيثاذامديرسلاوه>و زلانيب قرفااوهاذهفةئس وأ هرارقابا م طونالا تءش.ال 11 هي رسلاق وع طولاثاكماوا ما“ دقعأاب

 زا: (نينسا) ىلاوت ىأ (بقا»ت ىلع) ةمئادل (ةرجسملا)ةزدهملاد ذهل دو هيلع هللا ىلص هما رك انالكلذو م ناودلول 0 8
 لس .رلاتاز>ه«ىاب فال هءناءالا ىلع كلذ مهامصتاسط نهزلك ىل_ه'ةدهاشملاترثك ةرو رمضلاب 7 3 1 1 7

 عاطق:الليانالااوين مآاملاطنآرقلا قد دصت الول هناث لو هيلع هللا ىلصاذرن تازدكم ابو مهتوعاوعاطقنال 0 يس 9 8
 قصالاوقأاحالط صاو ةقيرالاةذل ىهوة تس عج (نيسلاب)مركمل( و) اهب سائلا ساسحامدعواهدوبو || -- ا ل

 ىلا.ءز هللان م ماسهلاوأ ىحو نع ءارينا اوما اوم مسوهياعهللا لضهمارك هدو وهلاوحأو هلاءذأو مو هيلعمللا هلات 10 2

 تاةشاوهتنعطتانعه.ىنكملاروذلاتاذىأ (ةرمن:سلا) ىوحلان عقطنبامو عقاولل قراط «ىد داهتداوأ 3 0
 لاك حضننالو ::الاهنأالاد_-ألكا ترهظناواهتارانسام نيلفاغلا ظاقناو نيلاضلا هءادهن م هيلع ا هيك 7
 لرلاوءايدنالارتاسزي,نم (صوسلا) ىتااد_ضوهوداشرلا بالطىأ(نيدشرتإل) الاحاضنالا 1 7 0
 اهتم رك ذو ىلقءايدنالا نمد»أ نيطمد ملا سمج تيطعأربخ ىف مل وهيلعمللا ل صلافاك (ماكلاعماو< )||| * الث تأ درب .عو ىف ل
 ىو اهناءمةرثكواهظفا هلا عماواماكملا تدتوأ ىأاراصتخا مالك | كرم هدخاو ماكسلا عم اودتدتوأو 0 ا

 نآرغلانص:ةالوهءمار>و هءاوضو ماكل احتاوف تتوأ دجأرب_تىفو ماكل |عماو جب تشعب نيكل اربخ 8 9 ١
 عددمل ازيد ولادرفااه هلاك ن مب رخآو حالصلانءاوىاضقلاو ىلا نب اك ةّعالا ع جدةفءع 0 و

 از وك «:كنانتاينلابلا-عالا ةاهيق سدا موليلعلا ئشيامهنهءافشلا وني واود هيلا قيسن ل ىذلا
 برملا ش>ولارا-جءافلاعّتفب وهوارغا فود ىف ديصا' !لكرخارهامالو شارغالدلولا ف أباك هلأ نم
 ةنباهملا كر. دنا سدلءوسلا تينملا ىف ءان_حلاةأر لان مدلاءارضةو م اياهلوأ ثيلثتب ىأ :عدخ

 بذرالا ام-اصرستساو

 الواطتو الاناع ى-ظااو
 لك لاغف ثااسثلا ىلع
 ىذلا ناىأ خلاد._هلا

 سلال ىننل اهيسطاخة دايز واكديص ىلع ل مث هءترفطرهتقز ر

 راجلانامال_سلاوةال_.صلاه.1ءلوة. هناكو هلاودع ناكن ارد اس! ستدةاحنيح بلطملا دع نب ثراملا نب نايةسأنأ لسوهيلعهللا ىله
 (ةعدة برحلاهلوق) دا كنودلك و ىيتاناممرك أنمواسجز ىف مهسهأو ىلهأ ءظعأ ن مكن |[ك هنو دد ص لكو اص اممظعأ نه ىذ>ولأ
 ناىأ عادملا ن مدد_-اوه_ءدذاه :رمأ ىذةنب برا نأ ان«ملوالاذ لادلا ستة عماه جدد ولادلانوكس عماومضوءادنا حّتذب ىو 7
 عد#برملانأ ثلاثا ىءمو عادلا نم مءالاوه ىناثلا ىنهموا و تتأو تاياو رلاعصفأ ىهوذلات ااه نك: ملة دداو هرم عدشاذا لتاسقملا

 هزمطو هثانمةعد برها سوماةلا قودباهنى ين كدضلاو بهالارثكر ىذال ةككذو هبعا لج رنالفا اة. أكمط ىتالو مهينعو لاح رأا
 ىقهدمل:ىأاهراعب أو اغاواب مذلاو لدالا هنم دتام ىهوةنفد عج( نهدلاءامضخو مكانا هلوق) ىمين ا ةعدذ ىذقذتىأ اهمح نوم ىررو
 ناكماوةريضأن ةرمض2 ء ىف ةلب زاا ىف تينت ىتلاةر شل ب هرضءوسأ|تدنملا ف ءا:سملاة أر اريضنلا نسال اتايئلا ام تيئاعرفاهذدأرم
 هلوق) فرد أ دة.ءربخ عفرلاب وعارضة نملد بصتلا,ةأرملاهلوقو ةناهم ىمهينا بص |ةميللا هد ولاةل جلا ةأرللالث مرق ثدبخا مرذد
 رامخالاد يفي عمسلانال ممدلا نمل ضفأرصءلانأ ذخأ ه:هودك اوائوقأ اذهف ىطقأ الهلا لص ىهذاةدهاشملاىأ (ةنيامماكريلتا سدا
 ناسنالاتالةكرملاونوكسا|ىفهنعرب_كنادنءهلاعك ئذااهتنياهمد: ءناسنالا لاح سلا طدأوراصنالا ف الذان ذك نوكب دق ربأناو
 هموقعنصاع ىدوم ريم هللانإ هد 50 ريتا سدا جد رؤس نسا دع نبأ نعىو رامءالذلدهشد اك هنع :ريللا نم 1 أىرئامجلا نكمد
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 جصالان او موّصءب هلا هد وألا هذه نمدحاو لكن ارم أك هل .ةءلأح رشف ىريعملاخ.ثأاكو ريغ ملاكى ىذلاو هوحو وزادقالا ب نسابتا

 ةعبرأوأراشإة م هلوطدانعم كابر وأ ىما#ن مالغ مطوة حاممصملا ف (ةيسادسوهيساون هن راحن مهلوق) مدقتاكدودرم ةيقءلاواطوأ

 ةمم_دهلوطىأىايسب وثلا ىفواضب أ ىمادس ف ئاصولاو ىيقرلا ىف لاةنوالوطدادزب نيف ابر وأ ىىءامنلا ةباماوىرهزالالاقر اشأ

 نيتراشبو تةخاذافوانحوأاهر نب رب_توىفزحتالو قاالا هوني. هتوهيقلأو هيعضرأ ا هو(نبرمأ نين امذ عمجف هلوق) يارا

 مال_باادمعى هتان ييمال_بللل قبانصلا ةلْرْمعءامل ارم :قبرطد عج (مو رلاةقراطب هلوذ) نيلسر ا نههولعاحو ْكيلاهودارانااهو

 ةمزأعمج (تامزالادئادش نه هلوق) ىسهناىكرطىأ ضغوهنبرض باب نه ضد ئْدلاضْعو حادمصملا ىففاضةاريسقت (ابرطةلوق) ٠

 عمعأيلا طرو< وامويفةحوتةمءارااواوعثز و ومالا مب وهىلاعت هللاهرىوونلالاق ( اال هلوق ) ىرهوح طحةلاود ٌدْشلا ىهو

 ىنل> أو ىلب مركب وثلا اخ حامص | قو ىرب ود هنوال->و هتاالح -هذنالدارااو ىلاذا نا نأو قاضوئثلا د-اضلا ةءماللا 21 ْ

 دارطالهف 1و نئنةةدسن ىفو هتندن ىاهتموهوهرخ آ ىلااولاتنانعىأ (اولاةناهلوق) ليمتكأ (-زئالوهلوق) ىهن هما فلالاب
 نون ال مهتايدوويلا ىلع هنداهشو هلوق) لال_- كل ذريغو هيناءم ةدارغو هّتدا هذ ىف هذم به ىأ (ا.>عهلوق) كو ناودأ قف ذملا

 ادياهونمتي َنآونيقداَض متنكناتوملا .؟١ اون5ساذلانودن ءةصااخهتلادنءةرخآلارادلا كمل تناكنا لقلاق ثيسىأ (توملا

 كاتو مهيد أ تمزق. 0 تتصخخسست# بس سل ا ب ب  بببسلمم
 اهبأان لقةمجلاةروسفف
 منا معزنااوداه نيذلا
 سانا|نود نمءاءاوأ

 ةحاصقةيسادسوأ ةيساسمتةيراج نم ىممالاعمماناومالكلا|ذهةحا صفات دصلاقو د_ص#رمؤتامع
 سس ايف عمجف ا آلاهيهضرأ نأ ىو همأ ىلا :.-وأوىلاعت هلوكد«.هداصفاذه دم»وأ تا اةفاهنم بد

 هلو بر وهلا عطر نمو ةنآنارهعل مل_سأا1 مو رلاةقراطب ضعبلاق دقو نيتراشبو نب ريو ني موتو نيرمأ

 نءهحورخا من مودرخآلاوا.ضدلالاودأ نم مالا أوةالصااه.لعيوسءىلءلزنأام تءجهةتبو شاى دعو
 هفورحو هظاغاأ نو كع مام مئثهةلخدال_ةاهص.وازح روارعثوايطوارثنوامظنبرعلاملاكسنح
 هرب ركن عمكازب ال لد ه>عال هعمأسو هلعالهئراق نأا منهو هباوناد ىت-هلثم او دت جمل م نمو مهمالاك سدح نم

 تامزالا د اد نم هنوال_دب حارتس و تاوم حنا ىف هن سنتا هتم < مظاه تو هنوال> ديازختاب رطا ضعه دب درتو

 سدا ل هةأاوه هءث ادع ىنغت الوهربع نعد الودادرتلاهرثك ىلع ىاذمال هنأ سو هيلع هللا ىلص هذصو مس نمو

 اولاقتاهّتءع نيس نملاه-:::مىذلاوه ةنسلالاهن سل: الوءاوهالا هءخرتال اوءاماعلا ذم عسشنال لوهان

 هيداهشودوأ ٠ ملامو هوطعام ناكاسع رامخالا ن مهيفاما ممو هنانم اف دشرلا ىلا ىدهاء>ءان آرقانعمسانا

 نياوالا مول ىلعهلا_5ثااهنموه:مْئدل_:ءنوت [.المهناب شت رق ىلع :وتوملانو:ة.ال مهنابدوويلاىلع
 2 ا الو تاسد د ةءالو ناك مظن ن دالا_يمأ هب هملكت لمق :خ-سنيمد را مهند ماقأ هءىلآلانوك عمن رحآلاو

 قوؤىوضصقلا ةهداع-_با| 3 ا : 7 36 0 ا 0 3 1
 ةناقزا الالات تأيلىلاىماظعلاةزجعملاه ذوب ىلا متهم رك أآنأىلا ارثأ ىوربالواريخ ظفحي الوارعش دشن الوارصم لعب

 9 7 هن حصمم نءواهظغا فزاد ءاالذااهلث ءىتأب ناءاصصذا اىب دأ ناك« مهعتكع ميج وف.ك هريغلوسراواثع
 1 5 5 م

 نأو ىو 7-20 در ىونايحو هدنتوأىذلان اكاةاورشدلاهءلع نمآهلث مام ىنوأ دتوالاءامنالا نم ىن نمام موهيلع هللا ىلص
 اهاءذال نم قئااىفغابأ 9 9 0 كا ا ل ع .
 0 : ةمارقلا وامان مهربك أنوك اناوسراف

 ىهنا مظعالا ىسنل ااا كالا كا ااا الا ام او 1 كسكس راس طا راق توما ةيدط لس 2 ىلع ان

 هلوق) منا ىدوب ضرالاه- وىلعقيامو هناكمتاقهقب ربنا سنا لكص غل توم ااو نول لاق هنا لبو هياء هللا ىلص هللا لوسر نع كو دو

 ءاردنالا تاز هم نأ ىلا امهاصاح م-- رب نييفانتمري_غنالوقهانءمىويىلاهتلاءاحوأ ايدو هتدتوأ ىدل ناك اس اورمشلا هيلع نمآهل_ةمام

 دهاش:7نآرقل !ةزحعمواه رمد نمالااهدهاش 5 ملاص هو ا وى .ىماصمكراصيالابدها ثتةيسحا نوكأ عم مهراصعأض ارقناب تضرقن ١

 طرغا ةباةءةمالاو ذه تازجعمرثك أ ومهت دالم]هيسح ةقباسلامالاتازجعمرثك أ تن اكاغاولوالادعب ءاح نملك اهدهاشفةريصملاب

 هتلاءاط أد ةوالا ىن سدا ىأ فان ىوالا امرشا هيلعنمآهلث مام ىطعأ داو رف ( وأ دقوالاءارينالا نمىن نمام هلوق) منا مهماكذ
 نءو هز مما كلت تضفناه_:هز ىضئماذاو هءناسءالاىلادها ثاارطضادهوشاذا هنا هتفص نمأ يش رأهتفص دليلا تا زجعملا نم ىلع

 فكوصوااةلصةل ل او هربت ن متو أدت.م هلم مو ىطعأ كوعذمىناث ىهو أي ث ىتءءةفوصوءوأ ةلوصوههلث هام ىفامو ةيناعبةينالأو هد ازكوالا

 . ريسءاقوأ اه هريظن نق“ ىل وأد قوالا ى-ءملاو لمىلا عحرب ريمضأ أوليلمتلل ىلءذهل>أل نمآى أرشل اهيلعن مآ هل اوتو فوصوملاة ةدوأ

 اوذمآ اكل ثلا كلذ لحالرشدل انمآو مه موريقأ اهلثم ىطعأ دقوالاءايدنالا نم ىذل تيطع أ ةزجءم نمام ىأ هيدب ىلعرُشلا هل_>النمآو

 منك نا توسل اوك
 ادبأ هنونمتالو نيقداص

 فو هنونم:ءالواتهلاق

 هوخهّتن ناو ةرقملا ةروس

 مهاوعد نال ىزارلا لاق
 نم مسظعأ ةرقبلاف
 تالدعيللا ,ىف مهاوعد

 مفتت ور وهدلارم ىلعارمتسم ونار جعمانآرقامسو همظعم ى ت ازجءملان مانا (هتدتوأ ىلا ن اكان اوهلو ة) لم انةلرالا ىنلاعمهلجال
 نعام غنا سدلن آرقلا ىف ةزجعملاهرصخل هت او أءاضقناب تضقناذ ةغالمااو مظنلاةهج نم هتزجعم سدا بنكسلا نههريغوأل ” اموالاحهب



 عابطلا ل. وثايعألاب !ةةامرصسلانمنأ ىلع ىناذثالا نافردصسأ ا رآل ردها فد رجترخآ ىلا: داما فرامل ارمألابىأ ( هن عادلا ةلاخأو
 مهد ر رقاذكه رك ذا عى در فلاح وولد اءةثاالو مز لميقو ر عسر ةزجعملات متشالا اوال لاذ كلذك رهاب ةز>عملان م لهاوفاتذأو
 هنأ ف فالتالاو عامطلا لم ونايءألاب لة ءامةزحعملان م نأ ىلع ةنالانأ ىلعءاذي روعسلا ىلا عدس ر ريهضلا نارخآ ضعءدهز رقو
 ررحيو فالتخالاوقافتالا لت م_داريافةزجءملابرصعلاهءتشاالاوةف ها! لد.توهاغارحتلاب عقبام ل.الوأ كل ذكنوكا امرساا نهزه
 ْ ىأاةلطم هلوقو عامطلا لمح ونايعألاب اةب ىأ (كل ذكى لاغ هلوق) ع اوهىفاثلارب رَقَتلا دح وقمانر رح مو هامري مضل عد رم

 ظ بول-ةاش عرضه دب يسمو ىم«ذرب صم نيع ىو( راغخ هام رثكماركب فلفت هلوق) ىدعأ | ىأ همدع دنع هلوتو نون مأ هةضراعم كيلا

 ظ لغةلايزيعلاريبص»ىعأو اف 9 هزل تر وغاورثملاترمأ هيفىدطارةشاالوقة:الثلاهذهىلاراشأ دقو او عرب سدن واهردعغتراو

 هناهاوالالذ:ماىمسةةصوصأا هاني عتيمقرو ءأ ص خش اعدو سونا لهم هنم لسر اسرادمب ندع 35 ارمؤشهنم عرضل|سددأو

 ىف ةزجماانأل باذكهأب قطذق تدملا ادهءاردالاق اذاام فال با ذكرتفم هنأب قطنفرلا اذ_هىطن ىلرحعم لاقاذااماضرأ جرخو

 رثوبالفهلوق) ىتيخربش ىسمتنا ةنوعم ىمسنوةذتف نم هل اصيلخت اعدم ىلع قرامخنارهظر دقو ناسءالا ىلهرفكا |مد ران ئه دعب وهو هثام-أ

 اهدي ىلع قراخر وهطهنكعملذهلوقوانذاكىأ(ةلاسرلا دم فال هلوق) ريسغال 5٠ ةنتفلا ضخ هنأل( هد ىلء كلر وهظ هيف
 ية 11 ع سس حسم لس وس سس حسم مهب هج معك دلع حج مج ل كح م مك لل م دعس ص ل مل كم ل داش همس ةداعلادار_طانهمد-ةت

 ةومالا يدم نأر حلالا

 ممالحو هلوف) لمأ:قراخ

 ىادلتلاو 9

 حوضول دربورحاسا او ل |نينقرف نك ملالاواولاق نو رخ 1هعنمواراجناسنالاهرو ريصكه د عارطلادل حاو

 ره-ظالاب ذاك ةومنل| عدم نايةرهالاة داعلا دارطال ه2 ضراعم نكعال ىدعأاد_:ءاماق نافاس رفا

 الهنكل هنمدبالىدصلا يق نأرهظفرصلا كل ذل يةضراعملا نكع همدع دنعواةلاطم كل ذكقرأخ هيدي ىلع

 نآرةااريغب دعب لهنا لقلب د ريغ نمر د صلو هيل عهّللأ ىلص هنازحه مرثك أ نالةزجعم لك دنع طرتشد

 ىفشاةذااهيلاطأامهبعفد:ل كل ذل هأتفىدهلا ىوعدهنم قءس نثاهعوقو طرشلا فاوتوملا ىنتو ا
 رثكمارثب ىف لفت هنأ نيعالا ةإمسل مقواك هب ىدعإل ب ذك قرادناو هغرد زتو كلذ طارتشا لاطدأ ن مهري سغت 2 0 31

 نآكي ةهن زكي لقّم_سدال لفعل انانذلاسرلا ىدم فال هيدب ىلع كلر وهظ هيف ريودالقداوعد ب ذكي 0 9 7 5

 ى>-بعاو رهظاوه لب ةزح مناك فنآرقا |قد دودو« أه مج طو رشا اه ذ_همسهبدب ىلءقراخر وهط ىحأ' 1 - 0

 كْذ-ىلا او رغف هنمةروسرعصتأ ل ءتايتالاب هتضراعم ىلا مهاعد هنال ص ربالاو ه.كالاءارباو نر 1! ءامد أ نم 0 3 ل ٍ
 5 85 01 - 5 أ . 3 ع 242 تكأآر-2 ع
 بابرأوةغال_.لالهأ مهنوكعم كلذ ىلع ةردقلا مهنمدحأ عدب لو مهنطو نعمهمالج و مه< رح ىبسو مهئامد 0 الان ا( ١

 هكالا ئربب وفوملا حي بسملادهاش نزع نم بأ اذ هذ الا ىف نيمدقتماونارمل اءاسوروة-اصغلا 3 3 38 0
 نعكلذ عم مهز حوف هغالءلاوه-اصغلانوطا»ةءاوناك شد رقودواوطاءتالو هيفاوعمطن ل موخال صربالاو - 0 3

 مهزجعب مل-سو هيلع هللا ىلص مويلع ىدان نمو هبىدخألا وت ىلءعطاق ليا درك ذامىلا مهرارفو هضراعملا 0 0
 ةضد ىلع هنابهماءالولف ةنآلان لاو سنالاتعمتجانثا لذاوملعفت ناوىلامتهللان ع هلوقدةضراسعملا لق | <27 2 0

 نوكم الهنأىثىف عطقلاب لوقءلا ل؟ أوهىذلاهل_ةعهلن ذأ: ملالو فا هبريخأ مرفق عقدالهنأوهنر نم ل
 عدصاف ىلا عت هلوقىنارعأ عم“اسل م نمو هتغال» وهزااامنةرصخت النآرقلازا> ءادوح 5-7 نود وهو | يناثلا هام هعالب و

 هر

 نس ءسانلا هللا فرص

 اع ةهددملاةغمامل ازاحع الات اعانص نم ريك ىلعنآرقلالام:ثايدروماظنلا هلاقا ماعم ردقم باسو هتْضزاعم

 ىدعلا لءقةروسرمسةأردقةداصغلا ىف هل. اعمالكم هتال او مههطخىف مهمظنو مهرثن ءاذثأ ىف برعال ناكا درك ذاك ن اكوملةهريغىفدح وت
 ناكول_ةنآرةلادوس ضعب فكلذن أبدروءاماملا ضعبهلات أ هءىفآلاتأعمتاءيغانعمرامخاثلاثلا همو زلم ىنةنيف فتنممزاللاو
 مهنم ىفتك هنأ عماهيق بيغالذر وسرصق أر دقب هو ضراعلو سرغن ءرابخأا مقدر وس لو هيلع تلا ىلص ىبنلامهادعأ رك ذام هز اجعا بيس
 هول* سمار 0 ذهءقذارعشا يدر وىداءملاوعطاة 11 ىف صومه م_صدنأ ازبامتمبدلاسألاع رن هنوك ع دا رلا ةئيعم ريغدر وس ةضرامع

 زيحمال ن مدنعل اما مو زاب دروهفيلأت نهىأمدقلاهللا مالك هنوكسدالا هنملاخةرورصقأرادةءمهمااكى نأد دروضةانتا| نم

 تاةذفئاطالاة ضو ر ىفارشنو اغلا ,تمظن دقوةليقعلا حرم ىف ىريعلاةهالعلا لاق انة عأرباك !نمىلازةلاكقاطنالام فيلكت
 الثم مه برضأف ادع .هوالد5 3 مهرايتخاو ىدضأادذءزجعال المكوذلاءانءع وءاظفاب .ه ىلأنآرقلازا>عا قلاب هذملاو

 الوان رن ءالزنم هنركحا » وأ ضتانتلانع هتمالسالو الزتءابول-أالوبويغاانع « أنوأ ماظنلا اهات ةفرصال

 الاسىدلارادتمضقانتلا اخ « مطمرءسشلاك ةزجعمهمزلت .الذعارتخالاوروسفبيغلاو * هيتس لو ةاهلاق م-فلامذا
 مهضعب لاقهجوألاهذه عج نأ حراشنامبنصرهاظ(خلاا مذ هلوة) ىسهتا الموانيلازغئالذدرو# هز وج ضع قاطبالام فراك



 ةبوقلاراث آلاراهظاو در ها ارمأ فوه اسغاومل_هلاو قرملا اذ ذعا ربان مبعأو ىوذألاعفأ ىلءىلاسعتو ْ

 قوباذءااةك_ئالم.ه(نوب و ركدلاهلوق) صرعألاو ه5 الاى( ةيذءاربانم هلو ) ىرتو ثىن متنا باوثلا ةرثكر ه ىتلاا يف فلتذلل
 حورلاىلا ةيس:شماهب تي أر و ةجحرلاةكٌالم مهءارلا عذب (نو ناحورلا هلوق) ىممتناةك تالا ادا ففعءاراان نو و ركلا سوماقلا
 نيبنهلطايلا هيت ايالىذلا( ميظعلانآرقلابهلوق) ع. جارياذءارلا عتفب هنآهتىضقو هتر نه ىأ هللاو دنم حس رلادر وك ةحرلا ىه ىتلا

 ريصقأ هنعقوام لأ ىدفاانأ مهمالاكرهاظو هنوالّتن دمعتملاه:«ةروسإ زاعاال لسو هياعمللا له«. !ءلزناا مز اك-ااوهو هفلخنمالو همدن

 حراشاالرقعمورظنان انش هررفاذك زاعالا كا ذكواهضءالوةي“ اي ىدحأ!عق.لر قوفافةروس لقأب زاعالاناو نآزقلانهةروس
 لوة:1 لوسرلا ىلع لزنملاءو رقااع وهلا اذهىلا لقن (لا أرقردعههلوق) لمأت ملف هنمئث لثعنون أ,ال هنأ شد رق ىلع هتداهشوىآلا
 ىفه«صاص:+اعون هل ىذلا هئازحأ ضءب نيد وهندب كري اردقلا ىلع لوصألا ف ىاطب وائوهدارماوهاذ هو نيتفدلا نمبام.فارتاوت هنع
 اذهىلا لق: هرب د2: فوذح ىناعتب ( هه هلوق) برضكءرق ىسايقلاأر قردة الاو ىا.سردمم ل ءل(أر قرد همهأوق) دع.«ى-متنازاكالا
 هلوتو عماخ عومج وهفنآرقاافنادوج و هنيينءملانات لعافلامساوأ كوعفملا مسا ىتءءاماردمملاوهمللا لزنملا ظفالاوهىذلاع ولا
 (جلاةناصراهلوو) ىرب وش ىسنازاعالا عم ةغالدااو رسحلا ىهةروك ل لاةناصرلا ( هينا م ةنادرأ هلوق) فو ذح: ىناعتي كلذ كه هظن نسال
 ةنادرأءرقنوطلا نع عندما 08 لصألاذانءطلا نع هلوةىنءأهتلص ن ءرخأتلاا هةسو من: هلاةلعهظافاأ ىأ هينامم ماكاىأ

 وهاك هدناومهككو هيئانم

 مهصاوخنأ مهياعرمشدا لرضفت ىنمموةكئالااةيلضفأ ىلعدآلا فةلالدالذ لاكتلاو فرشل اقاطمفالا

 شرعلاةلجول يثار زعو ل.ئاكفو ل فارعساو ليزي مهوةكالا!|صاوخنءلضنأريغال ءاينثألا مهو
 ماوعو ٌةر ورضلباعاجا رشبا|ماوعنءل_ضفأمه_داوشو نويئاحو رلاوذوبو ركلاو نوبرقااوا]

 طرد4ال ام هلوق) حضاو

 هلازناب للفتملا الادب

 دعسلالاق (ىلاعت و هيا خش

 رصقأب ناستالا نأ اكو
 لل سرلارئاس ىلع (مرك.اا) مههاوعنمل_ضنأهريغو قممااهلاق أكد ة_سغلانو دءاطصاا مهو رشلا|

 *ءأاهؤء.ط 3 5 8 5 2 : و0 ص 3 . 83 1

 ان د همظنن بملف لأ اذا ل.ةر نب رحالاو نياوألامولءوهفلد ار وساهم م_جاذا أرقرد_ضم(نآرقلان)

 0 مثلا دا. | اهاهتشاو هيناعم ةحتو ةغالرلاو حا صفا! تاحرد ىلعأ ىلا !طو صوو هامه ةتاصرل عئتمملا( زب زعلا) هقيلأتو ةرذوهاكهتءالو صوف 0 3 ع
 يلا عب رس :| || ءاوزالاو هيفن عطلان عهناص#هلازناب لضفتملاالا هب طيحالا-# كل ذريغو كلا عّبادب و مولعلا تاشأ ىلع
 البجع راعألا تأت قاتلا لا : م / علا 6 نإ || هدونجو ناطيشا نم عنتم هيلعمي ركون نب داما ديكو نب دناءملات نعت نع هظفح لفكت ىلا هذ هن أل هيلع
 ةال_ صلامماععارىنألاقدصىلء لادا ىدعأ انور ةملاةدامال قرا ارمألا ىهث مح نه ىهو (ةزخ»ملا)
 نري _ة:ناوةداءال ةةراخت وكت نأ ن هاويفدمال هنأ -هفهلثع نارتالا نءرمشنا ارحهأ هزدهم ئهدو مالسااو

 ضراء. نأ ن هىد_ملان هأ:ناوذلا سرلا ىو عدوه نوةّةلا لاقو هل: ةااوة_ضرا»ملا باطوهو ىد_هأأب

 هقف صو ندعالو كردي

 000 ىلع مدقنملا قرا ناو هارك ىم ف دك ريغن م قراها جر نه اوءد ىتذو ىلءهنىت أدام عقب ناو هنأ ام له
 نءهلوق) ىسمن 67 || ىآاصاهراىم سف .فم-هو نم افالخ توما لببقالا لو هيلع هللا ىلص هل عقر ل هاف مامذل !لالظاك ىددقأا
 00 «مشو نيت داه ثلا ىفوملا ضد طن نم ل سو هراعهقلا ىلص هتافو دعب ىو راموح هذعرخأت ماو ةوذالا سيسأت

 ءارزالاو هلوق) لذغتالذرم نايعألابلقموقز ووارهمىم دق هتضراءمن هوتالىذلا قراهناوةءا رك نم سف رارخألاهب ترئاؤناس#
 قد هنيعكأ (هسياع

 00 ب تت تتش تا تت تت ت1 تا تاو تكتيك تنصل تل تك يح ل تكل تاكو تت تا

 نم ذوخأم لعات مسأوشو دعس سوت أت اآلاب هلد وأترامتءانوأ ةءاالل اماهشدناتو نآرقال ناثفدو (ةزعملا هلوق) هناعة لع ىر زاسوعاقاا

 نمرهاظلاة داء قرادنارمألا ىه مهضعبدرا.ء(جلارعألا ىههلوق) نآرقلااهتوكد.ةبالىأ (ىهثب-نمهلون) ةردسقا|لباةازقأا
 اةادم_لالات ( رمألاىه وق )كلور و ىن نه هءىنآلاق ددىلءلادأل' ضراعملامدععمىدت/ابنو را ةداعسأ|ىلاىتادلاةريخ سن
 لعد لع_فةلاىلعرمص نا نمو مالسا|ه ماع مها رءاراذلا قا اوحام دعك همدعوة شب رشلاعباصألا نيب نمعاسملا راحفناكلهقلا لو':ةءارمالاق
 ةقراج نوك:نأ نماهيؤددال هنا .ذةلوق) ىيةرش ىهناقارت-اريغ نه هيلع ناكام ىلع مسملاءاةوامالموادرب راذلانرك ا: يدزمتملا
 اهروهطنوكي ناوهءىل 7 لال ىلا هت هما ةءدصت هنوكر وصتما كرخا اكهماقمموةرام وأ ىلا هز هللالء:نوكت ناّىال ذىلءديز و(خلاةداءاأ

 ىربوش هز ىحس ال ايفو هعاسل |مايق نع عقداف تاداعلا ضن نمزىفاقاو قرا نوكيال نأو هل ىد دمصت هنا لعيل هو .ذلا ند هدد ىل#
 وهاذه ( ةلبرلاىوءدوه نو.ةة لاقر هلوذ )هز ك6ىمسالفةراصلا ف ب رلار ووظكداتءماوهو قزااريغفالذ (ةداءال ةقراخ هلوق)
 ىبنا ىكك :ريغه-يلعردة.الف راذ لآ انأل اقول لد قرانا ني_.هتىوعدلاقدصىف ط دره _ثدالو ني ةةلا ىلاهدانسا«مااريشن أك حارلا

 قدص ىلع لادلا ف,رعتلا ىفهلوةنهناذوخ أمه دءبامووهر خلا نمأب نان ما يضدنال نال ءوىأ (خلاىدعملان مأن ناو هلوق ) ىو ريش

 نماسسأت ىأ (اصاهراهلوق) ىناةالامال_لادمع ىسهتن اهلخم ىنريغنهىأ (هيىأام ل ثءضراع:نأ ن«هلوق) لوسرو ىن نه هنىآلا

 نايعالا !ةموقز و بو هلوق) هت سسأ اذا طئاملات فقرأ



 ىاطبدلولا (مدآدلو هلوق)ءالةءااب صا نيملاعل نأ عم مهلك نيون ا ل ئفأ هنأ ىلء اليا دنييلاعل اد ءانأ هلوق نوكي ف يكل اة باع ب اودع
 ىلءلرخفالىأ (رذنالو هلو3) ىتيخريش ىممتنادالوأ لاقولالا موم٠لا ىضتةدال هنأ لوقأم عفدناذ ىلا ىاتل لاق معرفة عامل ارد اولا ىلع
 ةمءاماو لات هلوقلالا ماه مءئلاب ث دفا !نهنوك و ىلع ىريءلرخفالو وأ مل_بوهيلع هللا ىل_صهزماعضا ارتكاز, رفأال ندب ىربغ
 برع اةداعىلءايرحهتدار (دجلاءاول ىدبوهلوذ) مهداةتعاىضتةعموملهامر و هوهقدعيفدوفرعيل هتعأ هغيلمت صيام هنالوأ ثدد ل 5

 موةلاريبكعمنوك,اغاءاوألان ا
 ,277ب 727272272 2272727ٍيب7796_ 2222777977 يس سس ست 3_3 ار 00

 هلوةودر ورضا تاقول ل ارئاس لضف د ةذع وذلا اذه لضناذاف تاقومل لا عاون أ ل ضذأ موذرمام ىلءءالّةعا ٍإ 0
 نم ى وسلا نعول هن
 نو قىونوم ءأ لالانا

 ةراعد_بالسجلاءاولىف

 ناو لويختو هب انكلاب
 قيىنالطدتلا رحذ

 ن-هعنامال هنأ بهاواأ
 هلود) عمجارماف ىسد هنأ
 هاوسنو مدآىأ نمامو

 ةيفانام (ىاول تدنالا
 ادت ىنوةدئاز نس هو

 ل نم لدي عذرلاب مداو

 ىلع ىننملدنرجلابو ىذ
 فوطوم هاوس نذوهظفل

 ريخزملا تدالاو مدآ ىل#

 هلوت) لاى ننم امهلوق
 لوعفللءاذئلاب ( لع هنالوأ

 (خلا سنول ىلع هلوق)
 اسفدركذلاب سول صخ

 ىلاعت هلق نم مهوةراس

 َت والام ءاصك نئالو

 ىتم نب سنو هلوق ) ىمحت

 لاَةذ ر_ نب !هدر وهمأ

 وأاموي ني: رأت وملا
 همقتلاوأ ةئالثوأ ةميدس
 ىسهنا هيشع هظفأو ىع#

 ىلع هلوق) ىريوش
 لم مل ناو ىأالاورغكءامدن الا نم ىن صيقتن ال( مهد صرةذتىلا دوي ليضفت
 ['نبالاقرزعءارهنالا نيب ليد ضفتلاعن«نمنأ ىوونلا مالكفوضعب ىلع مهض»ب لي ضف قطان نآرقا!نالعص:الفرك ذام ىلع ىلا
 ىأ (هنركو هلوق) ىلاعتهللاهجر معلا باهشلا طخغاذك ل مايلؤرب زمتالفرذميفالهاح وأر فكمفاساعنو نأ اما عنا 1اولخال مءاق

 درغنب وذ مول دجلاب رهتشب هنادارملاو فاء هلاقاأك ىونهمءاولا ذه ن كل هناكم فرعيل 148

 ىلهراا هاو رينا ت < الاةاوس ند مدآى:نمامورذنالود_+جلاءاولىد_.ورذنالو مدآدلو دء_انأ

 هنالوأءدآ عمبدأتالامامدآد لو د.بانأ ا مدآىلعه:ءاضفأ تع نياوالا عرمسواد_هرخ آنمو

 ليضفتلاىنائبالو ىوالابمدآل ضذ دةفمدآن م ل_ضذالا اذ. لضفاذاف مهارب اكهماع هب ضع لضذلع
 مل_سوه_رلء هللا ىل_صةلوق نمةصوصلا ثرداحالا فا نبالو مهتمد_>أ نيب قرفنالىلاعت هلو ءارنثألا نيب
 هلوقميلعاذيست ليفت ىانمال اوءاردتالا نيداو ريتال ىرخأ وءايسنالا ىلع ىنو ريختال هباو رى رىولض تال

 ىقوهاشأ منيب ةقرفتلا مدع نال كلذو ب ذ كدة ىتمنب سول نهريخ انأ لا نم هيلع هما د-هلا ىف
 لءضغتنءوأ ءاوساممفمهذاةلاسرلاوأ ة وتلا تاذ ىف ليضفتنءاماف ىسهنلاامأو هاواحا_عو موب ناعالا
 م- ماع هليضْفَس هلعل_ىقاماو ءاردنالا ىلع ىنول ضغتال هلوقدهنم عضاوتل | ىلءوأ موضي صدت ىلا ىدٌود
 كلك عج باحأواذ_هد بالا همامر لهنا دهميذ عمسسة نسال مل -أامو ةربرهونأهوارزاب دعتتاثاؤ

 ةعاذّسلاك هي .ملاز ومالاب ل_سو هلع هللا ىل_طدانيبت ليضفتنا هلداحاع سول ري نع نههرلاماماو
 ةرورضااب مول مرعلارعقىلا سنو لو رخل عمت اوع»ع..دقوفىلا هعءارسالاو هثاول تحت هنوكو ىربكلا
 نموتاوعسلا قوف نمنب هيف توافأ |مهودماىلاعت هللا ن مدعو برقلا ىلا هيسنقلاب ىنما|الا قم و

 ءاوسدل ىلع ىلا هتهللانمدعمااوبرقل ا ىلا ةءسأل الة ةىدامونا .وهيلعهللا ىل_دني.ةرعلارعقف

 مهلهحأ امىلا هت هنا مهلتاقةم هاو دن وهدا ىلعدر خادأ هيففارح.ك اولع ناك. ملاو ةهملا نعىلاسعت هيل اعتا

 سدا لوةناناله كل ذرانتعاب هلضفيال ف كف ىندالا ضيضملا ىلع ىلءألاأ الا لضف ىلا عتوه لاءالو
 ءاوتساراءتعابهلضفن موون ىلاكلاب دره اهذممهغب ناك-لاب دية لرضفت نءلب ليضفَدلا قاظمن عىل

 ىف ةلزع ءملا ىلعدر علب | نيماعلا د, سانأ ثن دح ىفنأ لءاو ىلا هتو هناص» ىملادوحو ىلا ةمسنلاب نيتهملا
 نءةهزتمحاو رأم-مالاولاتىلا مت هللامهجر ىم.له لاو ىنالقاملا مهنذاوناوءايدنالا ىلع ةكثالملامهايضغت

 ىلءةن_تااونآرقلا اوم دقوم-ممنوما هت مال_تااودال_صلامهءاعءا الار هناباغو هيدا مرثاس رشلا
 بستكا |! مه ريغنالممتيلو ضغاىضتةماوه هبزرْمَتل كلذ نا باو اور كن ىفمالسا او ةالصل !مييلعءايدنالا
 هدونحو ناطرشلان مميلع طاسو ىدلار ةوهشاأ نم مويفب كرام عم ةيلمعل ارهيطعلاتال ككاو لئاضفلا

 موباستكاناكتال كل كلت نمئثذباستك !نعةعنا م اذير ورضا كاذشالاو عناوملاو قئاوعل |نممويءاثو

 ةم_ضاق ةداسملاو غييلمتلا فةط_او منال مهنمملعتا او ل ضف اوناكف صالخالا ىف ل دأو ىتشأ كلذ عما
 نا كىاهتهلوذامأو دود ولافمهمدةةارك دل ىفمد ها اولوسرلا نم لضذأ كلذو ف ىف هءل السر ا ناب

 أ ىلءالاىل ىفدالا ن مقرا |تضتقان او هل-*مىف ةداعل ا ناف هنآلا هللاد_ب,عنوكي نأ عملا ف كنة سد

 ىلع سما اومظوتسا ثي>ى :راصنل | ىلع در هنال «_. فةلالدالؤ ناطاسالو رز واذ_هنعفكشتس نا

 فكنت ساال هناي مهياعدر3 صربالاو هك الائربب و وما ىعوهل بأ الا در < هنو كما ةو.لا هلمهتاثالةدامعلا
 هناد-هللانذاب نورد_ةبومأالو مل بأ النيذل اةكئالملامهو ىن#عملا اذه ف هنم ىلع أو هن مالو كلذ نم

 ىلاهتو

 ىنامل ءاو هلوق) سو ماق ضرالا ىرارقل ضدها( ضيضملا ىلع هلوق) لسو هيااعهللا ىلص هئاول تحتم يدنآلا ةيقب نمدريغك سنود
 ةءاضفالافىق ريلا باب نم سلفا ةلطم ىلع الكأ ( يما ااذهىف هنءىلع أرهنمالو هل اوق) ب هاوملان مصرخات 0 ديسانأثن 3



 ووفءا+ارسكر هم هءحوأ هلوذ) سوماةلا نمل ئداكريثكم نكمل سا. ةربغ ىلغا ضد بوم<#و ل.ل ةهذكسل صادقا ىلع (بحموهف وق)
 فدو هلوق) حادت ها فرملا اذهالامايدعتم ناكاذامضا اب لءفب هكرشر والارسكلاب لءةيفءاضملا ف ىأنال هنالذاث' د (بوم)
 ةمزأ قرصعمل لواخىلاثعب مالسلا هيلع ءهارباناىور ىواض..ل| ىذا ةلاريسفت ىف( لال ربح هءاح نيد هر ىلعهةحاحرم قا اربأ| مم

 هناطغزاتجافسانلا باص امانباصأ دقو فا. ضال ادب رب نكساو تلمغاهة:لدب رب يهارب |ناكول هليل اسقف ه:هراتع نم سانأا تباصأ
 ءا< ىأ ىراو>ا نم تح رخاف| من ةرارغىلاهراستماقو ماذفهانيعهت.اةفريلناهءاسرمخأ الف سانلا نمعامصرئارخا !اهنماءاقةنئلءاساظن ١

 مكااذم نبأ ن هلا فزبملاةدئار سافمال لا بلع هاربا ظفيتساهتزيتناو ضيبأ اةءقدىأةر وسكم ةلمهمءارذ نيتحوةةمواوف 2

 حراشلا لوقف لا ىرناكوهو ىرمتئاال اخ لج وز ع هلل اءاعس لجو زعدللا ىلءاسدنع نمل لاسةفىرمصملا كلل تدنعن متنا
 ىهامىهذارك ذاما-طلاتود راس هيريخأ مدن ءاهت دانزبوراذل !ىفهئاقلادنءاهبف صون وكي نأ ز احلا ةينأ الالا هارب اذإ دئافا ابشر

 نحدام َذْمَةَنر ل نزالد | تخصخسصتس تس سس ت2 هنمناكريغمالكفوفاشكلا_ ١١  ىاكةن-ةرثعتس قا نيحمتمناكو يللا ئيشلا لاقل مات. لف كيكدشتاب وقم
 نوموهوةنس ةرشع ثالث نما لوعفمى: لف ظعالا (هلملخو) بو. وهذ ءاخارسكي هبه بحوأ بحتوهف
 ةافتءاسثالا نهتام ||| «رولع ه-:جاحرصقال مالي سااوةالصل هيلع مهاربأاهببفصواذ هوم احلا ىهو جتفلاب لبنا
 ل تاو دوادك كلأ هللاقو زانلا ف هباحريل قيتقا/ قودو مالا اوةال هلا لضفأ امرباعو انهن ىف لذ ريج هءأح نيد
 هلوق) مالسلاو ةال_ملا رارسأ نم هللاخا-اهن'المالاءال_تهسيف عدتال باقل ىفةدوملاتىهو مضاابوأالف كام لاقف ةسجاح
 1 تنكول سو هيلءهللا ىلص لاق نمو هريغلرظن هقرطد نأ نع هثاغطصال د فرعماو بو.هلانوذكمو يطا
 رين عفرأ هدا موقلاةفةلذناوأ ةيلااماةمعف رأاعأاوفاتخاو هالءلتكمابأت ذختالرريغالرا خازم
 ام.اكست ىدو متلكوال اخ مهارات زازا ب ران لاقق طدت لس دان ءارسالاةلءا لاق ىلاعت هنا اويل

 فال هطساوالب لص: بدلا نالوداذعم ىناموأ ا.د. دختاو هلو ىلا هن هاريخ كطعأ لا لاذ
 1 ل 3 نمر أ هرلدصلا مباع معارتا قو ىددأوأ نسوق باق ناكفمال لاو ةالهلا هيلعانيبنرك ذى ىلاعت لاق لوادلا

 هيفةدوملاىأ(عدتال هلوق) 0 ىبسحه_ذهللا فو زخحاللاق لولا, ضرالاو تاوملا توكملم هارب اىرتكل ذكومالسلاو
 الااءلاخ العش ىأ ءالد || ىع رزلارد_هلاك ةءاج هرو مرأة لدتا موقلاقو هلاك. ىلا اهمأاب ىنلاهتلاىزذعالموبهل لق
 2 رعاشلا لاقمتاالم هللانأب وهيل هللا ىل_ صان بتريم نموا اهتىسهذاهمددسوت ىهذاةءملا نم صخأ ةلدلانال» 1

 "يمل زل ءطوم تالت ىلاءث هنافاب ضي أو ةبا معلا نمدعاهلل هب راما عمدب رريغل ياخ هلنوكي نا ىننوال اهلا ىلاسعت
 ير م.ازرو « ]| ل تايلخلابةصاخهتلخو نيطسقملاو نيقتملاو نيتسحلاو نيرباص"و نيرهطتملاو نيباؤتلا بحي
 20 ا رماسم نولؤالاهنجت>اامدرو ل_ج و طلغبتماد_ثو لل يهاربا نأو عفرأة هلا أ نظو مقلا نبا

4 - :. 

 كيدَقو ةنرءمةرادعا

 (مضلاب وأهلوت) سواق

 0 ةردملا ف صو نعرظنا امطقمممال_اودالصا|امميلع مهارباتاذ ىلعدحتتاذ ليسضغت ىطتقي غانا
 ىرعملا لع 5 1 0 ا ب
 0 اه دا.ةءاذلدالا هياعتمات ىذلاو نيفدولاد»أىاةدز: لاه, ضفقالا ىف عازما ااا هرفعازتالا اهو ةلدلتأو

 أها:همرذو لوبا هّتضاو هت نمل ضنأ اممم لك هل 4: نيلرلذن! نم لكىف ةدو>-وملا ةلنا ف صورا
 هاربا ىفه_:هرثك |ائربن قرذوتلا اذه نوكءاومالسااوةالصاا مريلع» ا ..الاة يقين مرثك أاهيفقراسلا
 هلعهللا لس هلوقةداهشيمهاك (نيقوللالضفأ) مل_بو هيلعهّلل ا ىلص ميهارب اةلخ نم عف ار هايس ناك

 صقخاناو نوملاءلاو قويملاهاو د نيملاعلادر_أناهلوقو ىراخألاهاور همايقلا موي سانلا دمسانأ لو

 ءافصاا عم 0 ةرتاعد

 رددكحاا حم امو

 ىشورم« كل اهلنا نموأ

 نءهو لدالا هراوست 5-1

 لاقاكرات اوه مضل ايةلدلا نم هتاةتشا ىنعأ ىناثا اوامتك انض+لاو ل,الازبخةل لن امها ش مأ « نيبلاستذ - م »
 ىرضربش ىسمتن هحاملا نه ىتااستغلابةلدنا نمد#لياىلاىتهتلال امن نأز و حالومتنا ليا دو اد ل اخ ىلا هت هللانال ىدسأولا
 هنا ةطصال ىأ (لا نأ نع هئافطدالهلوة ) ل مأ لفزملا هالاخالا له ىلء الل ىعمدرب دقت فو ذحع ىاعتم هنارهاظل|(حلا هللا خا. 1 هلوق)

 ىلعاهرممتىأ موضعي لاقو اه اا ىأ اهد حوت ىهذا سن فو همنا بيسب دج وتةلدنانالىأ(اهبدسوت ىهذاهلوت) لان انءاهزنه ٠
 بدسم لع بدسفطعء(لو>وهلوق) لو>و طاغهلوقهريخ أ دتدم ف اضا مالك (خلانأ نظو هلوق) اهدح ون ىرخأ ىو طنذبو.هلا

 ب.مذااب(ءامنالاة مق نمرثكأهلوق) ىتيخريش ىهن |[ نم لكا ةءدلاوةل نا فصو تو..ث ىلعةل الد هرف( هت نم لضفأ اممم لك لذ هلوق)

 ىولانيمأ ىتح (ةكتئاللاو سنالاو نا نمم_هاكنيقوللا ل_ضفأ هلوق) ءايدنالاةيقبىفهنمرثك أ ارفوت ىأ فر ذحم رد_هاةفص
 هنأ عم هيدبمعَمْلا ةكح (ةمايقلامول هلوذ) فارغتسالل نزولا ف لأ تأ ىلاةراشا هذ (مواكهلوف) ادار ذاوتاعاج الم_مفتوةلس

 (حلانوملاءااوهلوق) مويلاكلملان ا ىلا هت هلو ةكدناعمالو عزانم ىت.:الو د_د-أ لكلا هددوسم مفر هظب هنأةرخآلاو ايندللا ىف مهديس



 ةءاسم نيدحتو ىموالا ماللا فيفتي حالما نب ةصحأ نيدعمهو هتالاسرل مع ترحل ءأهشأو وه مهدأ نوك. نأ ءاحر كل ذيمههأأ
 نالاقي و لعأاهيفىأ مه عباسال ىملسلا ناخب دو ىنعملا نارج نبد<و عشاحم نب نايةمنبد# وى كلا ءارب نيدو ىراسنالا
 د_>أ اهيعدبوأت ومنلا يدب نأ هن ىمستن ملك عنمىأهللا ىج م ىدزالادمصأ نب د# ل,لو عت نوملاو لاف -نب د هب ىمسأ نملوأ
 مثعة:مهدعهنامهضعب نع ىلا" مثلا ةري_سفو ىسهن|!مريفعزاسنب لو لو هيلعدتلا ىلص هل دجأو دم>ءناتءمستلات د ىتحهل
 لاقفموهمظنو

 قارسىدمعل .هنام ٠ هعيبززبع_ثاحءاربلا نبا ناّمفض قلل ارب لقنم « د# ءاب اوب«ريذلانا
 ىامرملااذكه ىم.ةذلاّم « ىتذابىديسالاعمحالا انباو ىلاد_غةءاوسنباو ىدع_س © ةداسأن باو ىماسلا ىرامل

 انضشاهمظن دقو مال ءافلارسكوة مدا نوكسوهلوأ مذنب لفغمنب رعب د و ثرحلا نب دام را هركذي ل نارح]هبافو موضعي لاق
 الوهلءقدحأه ::لفد أ امأو ناسان ءاد لفغا انا 0 دز ومهدعادز ثرحلان.او لاقفتا..الاهدهىلا هد تمس ىذاقلا

 فى ىناقالاناهربلانأالاهورقاو ىطو._ىلا ظذاملاهصئاصخن مهنا عز ب اذكه ل_لحلادلاوهدعب مهن ىم تن هلوأوه لب هنامز ف
 همدقهلوق) لعأ هللاو دجأ «ءءارضلت ناب ىريشةا الامر حرش فاي ركز عشلا هز بو لي وطنامزب ةعبرأ هنىمست هنأريمكلا هنديقع حرش
 طدرفتلاو طارؤالا عديل اهني عجهحر شى دعسلالاقتاقهىلدتلاوأ (11) قرئااباب نموه لهتاةناف « (هرخآىلاالاثةمأ

 ىسع نأشسفمقو ىلا

 نمايقرتدىعءلامذتو
 ىو ىل_ءالاىلا ىبدالا

 ماقمال هنأ ةيذوصلا مالك

 هلوسروهللاد.عاولوقن كلو عوصلاثرد_لاىفامملالاثةماهمدق(هدمع) نيةةدلا صعب هنيب اكرهش عدس
 لازناىفهرك 1-فتاماقاا فرشأ ف هءىلاعتهللاهذ-دو ٌحنموهيلأاهعفراوهنلا ىاءا-مالا بحأ هنالو
 ةوعدلاماةمىوهد_..عىلع ناقرفل !كزن ب اتكلاه دمع ىلعلزنأ ان د.ءىلءانازنامىفه_لعنآرقلا
 وأ امه د_.ءىلا جراف ةلقد ىرع أف هما ا!جولاوءارسالاماةمىو هوعدب هللاد_.ءماق ا هناو هيلا

 نوكي نأن د لو هيلعهتلا ىلد ريخم نمو ة.لعلاتاماةملاكل:ىف همه رك نأ نم فرعشأ فصوهأناكولف
 نيتيترملانمءامدعب رظنافلوالا لاس مال_ىلاوةال_فلا ءءاعنامرلسو ىفاشلاراتخافاد.ءاردنوأ اكلماست
 ري_غالىلا متو هناصهنت ةةرقحلاب ىه استاةردون رلاوددا._سلاوةيهولالا نأ ف صولا اه ةيقرشأ بدسو

 رئاسف ه-يلاهريغ جايتداو هءلاعتوىلاعت هلاك هءاعىلا هراشا اهب ف صولا ىف هنود نا هقيقحلاب هيدونعلاو ءانالا
 ةراشاهركذرت آواةلطهامو عامه نا هنم لهدا ل_سوهراعهتلا ىلص ىذا اك هريسفترم ( هلوسدو) ةلاودأ 3 ا ِن
 نأءدرهج وو قاملاباهةاءتادلاسرلا ىلع ق+لاباهةلعتل ةومنلا لم_تفتنم مالسلادءعنب ا هيلعام درىملا 1 3 31
 اغطق ىذا !نهلضف أ لوسرلاةالاوهتلاسرعملوسرلاة ومن ىف مالكلاو رهاظوه[كناعامدل !ايفةلاسرلا نع ل دلو
 فرعأو هبهتفرعمبس> ىلع هنوبح وم مح ىلاعت هلوق نهةداف:_لاد..ال هللا ة .يذاربك الا ( همممدو) 9 10 2
 ثيدح ىف ةبحم ىلع مالكلا ىف ايسو بيسحلا ممابموةدأو هل مههحأو هف لو هيلعهتلا ىلصد هئانيدن هيسانلا 4 وأوقإ) يقر
 هس مل فق ل وهلا لضارنالا ىدعزا || دنا ( يدا

 اهيذاةيدومعلا نمفرشأ
 ىلا ّى-اذنا نم فره

 ند لزعتتو ئحلل

 ةلاسرلابو تافرمصتلا

 كرات سا 22 777ا7777اً ط7  !ح أ 5ك فررطتا# ثردحلا
 وهذ هيلاهرب غجايت>اوهملاعّو ىلاعت هلاك ةياغىلاةراشاىأ (ةراشااهب ف صولا ىقفهلوق) كالذي قوفصتالىأىمعىراصنلاترطأ

 راهقلاد-اولارمال ملتلاو رادقالاةعزاذم مدعو رادخلا لءافلاب هَملاو رامتالاو رايدخالا رن ىهو ه:دومحا اوال فركهلاوحأرئاسف
 مهنضءءاواردت لدج[|تريصنأو#ىدا.ءاب لوةتحت فوخد ايرثا|أطأ ىد#ناب تدكو»متوافرش ىف دازامو ضايع ى ماقال ب سامو
 نأ نيب سو هيلع هللا ىلصرمخ ٌنموهلوق) قاوم فرشأ هناثه اه طمعايب الاىنءدتال ىارلاو ءاسلاا ورعب « ىارهز دنع ىلثاموقاب
 قوم ىدهال يل داب ريشا تريخ « هبر علا رب>هل لاق لاقفمه ضعي ىنعملا اذه ماظن دقو( ىناثلاراتةافادمعاسنوأ اكلماست توك

 ادءسأامو ىدهأاب هلل ه الحآهبىظامراتخاف ادصماةهضدندب نيبهادعا ارت كيل َةلاحوأ ادغىلءااحدقلا اهب ىو« ةيديعلاح

 كات هللانالاق هناقداصاارذهحمامالانعو رخذالو هّللاب..>انأوالأ لو هيلع هللا ىلص هلو ةافاءيمح هنركمأ ( هليل خو همرء>و هلوق)
 اه رهط[ ال هيدنل لاقوداوس هيلع عاطيالثا بييلا لاح راوظابدمملا بحالذا هلاحماءتل ره ةرملامماىخأو ميهاربالة لنا مسار_وطأ
 ريغالي خازم تزكول هلوقاؤال_لح هنيكامأر همم> عامتأ الا هتءك ىلأ قد رطال هنأ ىلا ارامثا هللا ..2 ىنوع.تافهللانوم< منك نأ لق

 ىلاعت هنن! هدو (بيمملا مسانمهةحأو هلممح أوهف هلوق) دعس هاهتلخ تتدثف هب ر ريغليل+ هآنوكينأ ىف: الءاثركمانأ تذخالىب و

 ىريشيُم ها هيصاعم ن عز رخااوهتءاط ةدارأ ل>و زعولدا.علا هر عوةرخآلا ف باول! نس>واهثذلا ف مط ىءفوتلاو ىدغاةدارا دامعإل

 ىءكتوكي نأ مصن راضدأ هلق عملا ه_.حأ نم هلوقدنح رصب اك لوعفم ىنع ءليعف( بيو هلوق) حراشلا لاقأك حرشلاق ىنأبسو
 بوء#ئربف بوح برو ىب-> * م.كءأو ىسفن مدون ىلا رعاشلالاف لوم ىندع ملاك ب يضعف أ,ابيبحن اف لعاف



 كئاالا ادنأو الزأ دوج وم هلال |ةينا هبا وجو انافتاديسوتلاةلك اهنكاد.-وتلا هن متءالذل طاب ع.+لاوالفع نكمدوصر ههنا شاالا

 ذادد_هبوهل قو كلا لاحهلالادارفأ نم درذ لك نع باسأاىر ةرضادود ولاءانعم ثوكيفةنر و8 مضةملاسا مالا ديأوالزأ دوو ههثاق

 هلئاريغ هلافصتم ملهللاري_غهلالادارفأ نهدرف لك نعم! _!| ىرو ريض دودم ولانات.ئاذاره:مىثئساا نع ةنام ىثتسأل تنثن ناسح

 انعادأوالزأ قمل ايدو.ءاادوح ود هن ىفندار مان ال .-وتلاهن ل ه< كل ذك ن اكاذاوأب رو رضودود ونكيملالاوادبأوالزأ دو -وب

 اهربخو بصن لى حفلا ىلعاو«مىن.ماهمعاهلاو سنجل ةيفانالو ده ثأ لوعفمةل اولية نمهةففلاىهنأوهحر شف دعس ىجا

 00 ل ريخلا ف رك: ءلاريعضل انمهيلادمل ١ ىل_عع وذ رم ركلا مسالاوءانئةسافرحالاودوح وم و هرب قت فر لع

 َن * فصول ندم اناث س5ءااال فوصوأ | ىلءةفصا ارق باب نم ةماكل ا هذه قوهورمعقل ا هيفي ىف ا«ملاءاماع ع سيكرتا اذه لثم

 ريسغهلاٌمنوك»نأ ىفئاذاهناببيحأ « ىننلاىلعتاءثالاعدقتب وهالاهلاالشال ب لو هتناالا هلا ال ليقفتاثالا ىلع ىنالامد-ةلثاق

 2 راوملابىلاعت هللا نعني رشلا قننوكيؤىلاهتهللاىكوسئشبالوعشم ساو باقلا ئطاويل هناساب ىلاعتهللاىو سام هلق غرف دف هللأ ٠

 لئاذرلان عىلئأاو ىئلارخأو تايثالابأ دبا ذاام ف الذم هب لذتشاو ىلا هت هللا ىوسا عيل دف ىفناانأداذاهنأ ههضونو ة:طاملاوةرهاظلا

 ىناثلاو لصفتملا كال ى'لوالاوأ اريسفتفطع(أز الو هلوق) هربغو فالطسةلاىراصلا ح ورش نماصخام ىبهتنا لا ضفلاب ىلخال ةليسو

 ءاشاناكسأوىأ (مضلاب ةرهقااو هلوق) فءض ن هنيعلا مذوعايل |حتفب فعضرال هلوقو لوعفإءانملاب( بلغدالهلوق) لصتملا كال ىف:
 الومف الر فاغلان م عابأر وفملانا ملعاو « خلاهدامعنم دارأن مب ودلراتسلاىأ ( رافغلاهلو) هديدشاةز هك ةرهقلاو رارطضالا ٠

 وهفارارعهءاعرتسناوهلرفاعووفةرع ) ه) هد عىل عدل ارتساذافرمص-ريغ نمريثكتلل هنالر وغلا ن م غاب ارافغلاو ةءلامأل عوضو م

 رااستمل !مادأ ناور وذغ | اتاك

 21 هلرافغرهف 10 دا (داهقلا) ةلعف ىف هل نيعمالو هكا فه كيرشالو هلريظنال_ذهلامفأو هتاغدفأز الو

 انعوانتدلا فه دمع ىلع رارطضالا مذعاابةرهقل اوار ووةمهند_كو هترهقأو هءاغدهره5ن مذوخام فءضاال ىذلا ىوقل و باغال

 رحال قت و طع لبباتكلا اذه لثهريستامتاج نهىتاا هتاهومى هيل الا نع ىمظعلاهمنعطقنتالىذلا (مركلا)
 هلرافغوهف هع ل و ا دلا ف كتاب هعمفيالف 5 !امعنمدارأ ن مبوئذأر امساا( رافغلا) هزك دو هتعاط نعض ه.عأن عالو 0 5: وقعن 0 11 3ع 9

 ضهب هلرفغ نأ ليقو هلاسخ ترثكن 1 عوضوم فعضا | لوعفم مءأن# اوةنملع (اد«نأدهشأو) ةرخآلاف باذ.ءاانالو
 1 ا قلدنا لية هبدل ىلا" هتيم ىفو ىلع نوك ل كل ذب باطمل اد ءعمدمل ىلا«: هللا ن «ماملابأ نيد هب ىع“ ةديجلا

 هآرفائوهف قاملا ىل-ع شرعلا قاس ىلا ورد ملاز دانا :>الادو نءرت اسعنباىور و ميعت أد نعدروام ىف عماع ىنلاب
 هيونذرثك |هأرةغ ناو || فه وطةرص# قرر ىلعو ني-ءاار وم ار وحت ىف وهذا هفرغو رمق لك ىلءوتاومساا فو
 وهف لملقلا ىلع ه.ةاعو ماسو هيلع هللا ىل_ص هذمز برقا نكا هندليقدحأ مسولو ةكالما نيعأنيب و بخاف ارطأو ىسهتنا
 ِ : مهتدعو هنال ا سر ل_هد2 ثيح ملعأ هللاومط وخل اءاح رهنمهدالوأ موق ىعمه_:«: باتكل 1١1 فارع

 ..ج هلرفغناوهلروذغ
 رام دكاوة_رلاب ىلا ثااو فودتا ىلع ثءدت هراضع“او رهةلابلوالاراع_ثالىو:همقاسط رافغلاو راهقلاني:وهلرانغوهق هنونذ '

 ةمالاءدهةاصع نماضعب ناد تهد نأ ب هنالهدامعبونذأ لق. (هداسءنمدا ارأ ن مبونذل هلوق) ىتدخربش سين اءاح رلا ىلع عتب

 هنمكت رم نهه_هثاطناءنمديال ارئاككل انمعولكذا داقتءالاه-.>حاولا:د_عاقالىل اقالامالساادمعةرامعو اد>اوولو بهن
 نمدنالف قد_دىلا.عته_هالكو مهذ وت ىلاعتهلل نال ءاصعلا ن مههّثاط ىفد عولا ذر غن نمديال هنأ ىلع عاج ال ادة عن ا لالا لاق
 اهري_غفةرلعلا ل_هقلهعتسااملوةذملاو ل<رمال (لوق:«هلوق) حامصم عفن بأي نم حف (هعضذفبال- فهلوق) هأ ه_عوتو
 ىناثلا لوع_ةملافةدئازءاا|تارهاظلا (كالذي هلوذ) ديد_ثتااند-حوهو ني-علار ىك-ااىأ (فعضاا هلوق) هذال لم رملاو

 هتةناولهلا غتر شتوهتةصهم«اقباطءاوىأ (خلا ىذوىلءنو كحيباهلوق) لماعلاةيوقتالوالا هلوعفمىفماالاتديزاك ماخالل
 كلذ تما نمزن تردتول د.منعوأن مزلالوط نعةراع (ماعىلا.هلوذ) ىريشبشم ها ىلا عت هئام*أنمد_يجلا ف قاقتشالا
 لاشالور سكي ورب ابء<سوماقلاف (راسمحالابعكهلوت) شع ىاذملوهو كلدلاهكرح ردقب نمزلانال مندمزاللاةدالف
 قفرعاللاة ىلىوسلا مساةل الأن عاشور وىرمعلا ظفاحلاةري.-ف (حلاهنهل_قد-أمسملوهلوق) نام اكراسحالابعك
 هنامز برقي وبول هللا ل!صد_# رك ذياوعم“ ني> مهؤابآ عمط تالثالا ل_بو هيلع هنأ ىل_ههلق هءالا ادم ىعن نمبرعلا

 د#رخآلاو رعاشا|قدز رفاا دعما نينار ةسنءد#مهو لو هذاا باتك ىف كر وف نبامدرك _ذمهلادإو نوكي نأزاهلاب ثعمب هنأو
 ضعب ىلءاودفودةةثالثلاءالو هءار[ناكو هتيسنأ اعب ارا د موءمرك ذوةعيد رنمنارج نب د ثرخآلاو سوالا نم حالما نهم نبا
 الءاس هتأرما ف اخندقمهنمد او لك ناكوه هءاب ول وهيا هللا ىل_صمنلاثءعمهرب_تافلوالا باتكلاب ل -ءهدنءناكو كولا
 ه_فزامد#أ مءاب قلتي مالك دهب ضا.ءىضاقلانءايفوى متن اءالذاولءففاد_<ه..ننارك ذدلو هلدلونامهنمد>او لكر ذأ
 برسعأ |نملءلذ موق يعد هع ثءبت اهنثاهدال مو مالسا اوهالصلا هياعمدوح وليءعاشن |ىلادحأ هب مسملاضن أد_# كل ذكر 2



 لقءلاو ةايحلان أ ىف غازتال هلال لداعْنباةرادٌع هد لاشأ مز 0 ارئالذاهلوق) ليم الايات لقوا و وثلأ ممم *منمأن هوشو
 قلطي له. دالاراضاكلتاوبتع ل سحاذا عفانملا هذه لاثمأ نأ فاللاامناكامتهان 5 عفا .ماوقز رلاعاونأو رمصبلاو عما 1

 ىم ىمدتل_هىدبالار رمضلاكلذةرخآلا فىأ (1ممةعلصحاذاهإوق) ةرممتلا ف عازن شاذ نا مولعموالمأةمعتلا مسا فرءلاقايلع

 ايزدلا قةمعت ىمع# ل_هاهتاف مااكللااةاه ف مااكلاام سيلا هموضءب لاقالوأ امءنفرعلا فد ةنيحهيلا ه)صاولاتاناد>الا

 دعانا 8 لوةاوةرخآلا فوهااررمضا !لوه>نالذ نيد طاقسساب لا فرعاا فى مست له وهبنا كوالا ناك الوأ
 ىلءنآل (ماعنالاباذ_هفنصملا مالكى ةمعنل نقدا ضءيلوأو هلو 3 لماتيلنالمارخآلا فى سَ 1 1 سلو كالذ ةظ الم
 امو ه-هانةمريغ ةمعنلات ناك اذار اقياع بار (حلااهرك ذب رمالاوهلرق) لمأت دما قزف نير عج نا مدهئامف داو توفر اذه

 هن وينداماا ومال 0 اال هانتهاهئاالاهلوق) و رك ذافاه رك ذب رمأ ف.يكفديعلا ت>ىق هن ما« |ل_مدال ىهانت.ال
 امتملتو ل اذرلان عس ةنلاةيلذك ى بكوأ هعيتبامو لق_هلاب+ فارع ءاوحو رلاخ نورتو ثدحلاى ادنى نانا أ

 ديزااهلأ ارملة دعس انيق دسلار نمت ل عم نيياعىلعأ ف هنو. وو هبع قطر و هنع طرفامهلهئئارذ. نأ ىورخالاو لئاضغلاب
 ىطعيلالاةلّك-سملاب ,رمانلءاملعلا ضعن لاق | ب“ | ىنو دا ىلاسءت هلوق امم ةرب :؟ تان[ لاعتملا كلل! نهلاوسلاب رمالادر وامل(خلا
 (ءادسا نءهلوق) مذ !اديزمىأ هيلا فاض! نعضوعهرفلأو ىب مرد صمديزراو ١ 3 ( ةدامزلاهلوق) كلذ »ف: هاا ى.أت

 فال_كناو ة,آلامهسفنالري مه ىلءاسغأاو رفكن يذلا ني سحلالو ىلاعت لاق نمو مسه, 6 9 000000000 ا ل ا لاا ااا يا | ا تاما
 دقاح ىمست لهىدبالاررمضل !كلذا مدع لصحاذا|منا ف عازلا ا ءاود٠ مااهظنا منكو ضوف عازئالذاىل 1 (ىدعتال نذكلوق :) ةيئادتبا

 ماسالا انه فن_ملل مالكو فى ةمحنلا نية ضء.لوأو يمهل ادر < ىف عازنوهفالوأ امع فرعلا ف || هر ذهأو 3) هن دعت ال هد-:ىفو
 ماعاو « انيلالصاولا ه رثأ ىلعهةمغادأر متسملا ئادلا ىلا.عت هت اذي مثاةلا ف صولا ىلعد للا نأ كا ارظذ نا وك ذملاناو>ولا
 هللا نو ةم-هن نم مبامو ىاسءتو هناك ”لاقأك ىلاعت هنهر رضا أعفدو عفنلان مىاذناىلال هدام لكنا هيتس ما

 نكلاهي<ءاقىفمانالاةمعادلو امل اانا هنانارهاظه ريغ نم ةلصاولاك انطاباماو قاذللاك ار هاطاماىأ هلوق) ل اهلل ارتوكو
 ل عراب عاملا هالات قامته يفركشا|ةقيةحاماوابب رك-ثعون ىص» هيب ىلعت.. رحأ اس || (صقتلادضةغل لضفلاو
 م ناواومال ىتمعناو رك ذاىلاعت هلو ىفاه رك ذتد رمالاواهو صختالدللا ةمعناودعت ناوةرهانتمريغىلاعت || اك ىأءاطءلااحالطصاوىأ
 دوحو ماعللديغملارك ذَتلاف فاككلذو سانألا بس :.هانتماهنأالا عاونالاو صادعئالارامدعارمانتت || داسيتخار نع ءاطعالا
 ةناععادما نم هدامعىلءهن ل_ّضفت امىأ (هل-ذطفنم) ةدابزلاىأ 6 زااهلأءأو) ييكملاعزاصلا لوقت مبا نءال
 ةقيقحلابل أس الو ل اكل اتاؤضرئاس هفاصت ا لجأ نمىأ ل !ةالاهنوك عصي وةتدعتلل ند ملال اسال اكبوحون ءالو»إكملا
 ذر جا !لاضفالاو صقنا ادضةعل ل_ضفلاو ناروك دااتاه> ولاهو 9 («مركو) كلذكوهنمالا ىدمو دم منا ةلزيعملال وقت
 مل_سوه _رلعهللا ىل_ههنادروالو ثنو 00 _!!كدءكءارلانوكس مرك لاقي ومالا ض.. ةنمركلاو 0 ب ادعا ن نع
 ءاكملا لوق عزام ه ماتجلا '(هلاالنا)ن باو لعأ ىأ(دوشأو )كاةفهب فنصملا ىم أتءام ذل اديلاك ىسوذدهشت ايذ سدل هءطخ لك لاق هرأ د هد أ هذ 0

 لا ااا اا ةمسقل ,قيالف تادف (دحاولا هلثاالا) دو ولا ف ىدعدونعما مالكا 0 0
 رثاو .... ةاغالخ كا لاحت هلع بال نا بوحو نءالو نعموا ومو طموع.انلاواذواموةلمل رار غناها اهر ذآ لص
 لاةرام بيدك نمو# ىلا ا نع فصل اراثب أ <: قاطو ورخأوأةد :و.ندىأ هلع ريغاريثكلاءاطعاىأ لذ ذم ركلا(مؤنلا ا مزكلاو هو ة) ىيخربش ب منا ىت .منوأر عاب فرلك-ةالو ىرخأو امن دهن < تدقوا1هيلع ب>وو) هنايدرو حلصالاو حالصل | لعف «, اعبح هنايَنيائاَعلا
 قويدر ىسهناحشاازأو يهراعشالوهدور و مدعل ىضسلا فال ىلاعت هللا ىلع قناطر م رك ااونيدلا بي .عالا مركا|هيطغن بيعلك

 (دو-ثأوهلوق) كلذلر طن : لنا صاح ىلءماعو اء هللا ق-ىف هناوهو ما-ةا| صوص اانر ان نا فدارم لضفلا ىلع مك |!فظعو
 ةعباح ةداهشلاوم اعلان عودو رار ءولذ دقم اءلاذاماءلاو رارقألا نم صخأ ىقرململا ن نءئش انلائذلا وصد رد ال ىفةداهشلا

 نا ملعأ ىلعهفطعره اان (نيدأوهلوق)ر ةأوماعأنوددهشأ ظفار ءىحاذ هلو سكءالو رارقاو ماعةداهش لك ه- رش ىف دعم سيت امل
 (شاالاهلاالن أ هلوق) ناعذا ن نودماعلا ىفكءالذان نءذاوىأ ةريعلاقماعاىأدهثأو ىلا لالملاةرامعوماللا تكوةزي ملأ مضن م اءأ
 هلالانوكينانالا ل_صخحالد رتل اف هب ون رلا توعذا ىراسملا هرهولالا تافصا عماجلا قلاب دوو أدر ةلاازهأالا قد دو م«مالىأ
 تادوءءملا ريدا دونعملا ىاطمهلالابدب رآأنابذكااع 0 ,الاودو> ولا ب>اولاموهفااءءاالتا ذالاملعهللال هع و ىلا ردومعملا نق

 نآزاجل هتلاالادوجولا ف هلاالرد_ةناهناوهو رو و_ثملاو:_انهىزارلا ماماللو اماءىل هيل ناهسغن نمئلاءان؛تاوإةلطاملا
 دو>وم نام هلال نعلاربسي ناكسحمالاو دوولا ف هلاالردسةناو نك م هلال ىن هاري ريت تاكمالا فر دقناوناكمالا فهلا نوكب
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 5 ارلا نال_غانش وهوايلةءوأ ب امصت-الاودفو سايةلاو عاجالاو ة:_سلاو باتكسا اهو ناكأ يل ةن نظوأ ل_هىلاه-.يفرظنلا

 000 بكرم مدد لكو مهه> نأ د الكوش امتامدقععطقالملعلا ىلا هب دوااذل دالا ىهو ( ةيءط 33 0 ىنآلاناهرباا
 0 0 ءالصلا ف نك زةئين ا هطلاو كل ذك اتامدة منال ةيزظةءيرشلا ةلدأ ريك |تاقناف#«بكرمناسنا لكذ

 فيزرعتيناهرلا فرع |... يتلا تح هن ةنتاكك و هئلاا فلسا داو نواصل
 مهض»ب مالك فو سارقلا هعلو هذيلا هناا 0 ل يرد اا هينظ تراص

 هلوق) نيقالطاهلنا د را موا كلا نا يلق بنج كازو جارت لركن قرع
 تالنت اك ةفص( كاملا لكوت از مقلب اواج ل -سرل اوف نيتءطق نيتم قم ن فام ليا دنماهتداةتسألةيعطقأو وز مهتدص
 0 نان هدرا هر د |ةياقع ةرورش ىرولاوو لا رورضقىرغمأ|امانوقداص ل لاق قداص تاكا 6

 تاس لا ةداق مقالا هاون ) اوكي مفاهب هللا م_هديأ دقوأي ذاك كلذيدب ؤيالوهو ىلاعت هللاالا + _راعرد بال داعالاوةرخو ةداعألةفر اخ
 لول اناس هرظنا( قاسي ||: هماوعو ناهر عيجاويفلاكشااليبااةمضارلا نيهازلاىأ(نهارلاتاحتار ورد
 ال دمت انال :ذ؛ تداحري همم لكو ري_ُءَدَم اعلاكشلا:لوةامهتاذلاهومزلا ماس ىمنيّتدْصق نم بكرتاماحالطصاو
 طقفتاةصلاةلءاقمىفال دجلا رك ذو هل .+لا هتافص عبي م < هفصأ ىأ (.دحأ) نازيملابتكن مهل فررةءوهام ىلع ثداحولاعلا
 ب ىئاثلااذ -هوهلوق) انذ_ط ىيفرتلا اجا ج نءى ا همت هلي اهم مداولاو كادت ةناف عرار تا عمجأ]ل نيترم

 راي ىوغالاىأ ( ركشلا ىلعةلادلاةيمسالاةل لاب لوالا صو كندي زالمتركسش نا كلامة لاقرم كرك ثاوه ىنثل | ادهو فيتا

 12 مى قارا انتلا نأ نم مدا دن -واهرارمتساو تاق صا! مدل تقامتلاو هدمت الهو كادفا + دلااف اور
 ايمو رق كشتمسا || يرجح دحن عج( عرجرلع) داقرالاو يتلالا ترقص 0 ل او
 ل ةعفنإاد مق نمددال ل_.ةورمغلا ىلا نا .>الا:_-ى> ىلع ةلو مف اةعفنا ا ىه ىزارأ ارحفلالاقو ساةءال حار نالث د. انا هيف ||. ينج تلال اودجنلار 6 كوةز | ىديل تر ا اا يااا ل

 ةفسص ةلباقمىف عقاو | ناوناحالاب ركسشل قدس نازاور د رقلا اذ_هراشعا مدع ىملاواهالاركشلا قد سال هنالةنسملاب
 قأوهمنةلباةمىعقاوو أر حملا قهافلا نةسااذ_ةومذلا قاس ةودري_غركشااق اقك“!ةهدنالار و زل فناك
 ىالعقاوو فنصا اهب لاقو ىتالقا لا هءاعو من لءةفارندلا فرفاك ىلعة من ىلامتو هناه “هنن له او ةلّدثاو هتءصععمذلاوهماعتاب
 هللدجلاو ف ئثةلباقم ]| :ري_هىتانآ زك ذو يلع تمعن أ ىتلا ىت.ءئاو رك ذا ل.ئارسسا ىنبابىلاعت هلوقل بوصألا هنا ىزارلارخغلا
 كامتلاقهلوه) طقف لأ ى غررلإر سلا ىلااهئادالا هيداد دعا ةري_ةحتةلاقاهنكا من هيل |تالصواو هنالال ليو كلذ ةلالدا ويف
 ىأا( مكديزال مترك نا .2..تثبب7ذئؤإأك##*++*+#«6112251562س91اللسشش121 52525252121212[: | 1 1 1121

 دب زل بيسركشا انا ىلع تصزةبآلاو باوثلاب كد زالةعاطلابمت ”ركش نما لوقو ةمعنلا ف كن دب زال مءطأو متنهآو ىنه»تمتركش نما
 الوم_ةمتاكءاوسىأ(لا شعلان ىهوهلوق) هينا ادهامىلءهّنلا او ربكستل كاعت هلوق ىف ىهأك ل ءاءتال ىلع ( لا عيج ىلءهلوق)
 هانبدذو ىلا عت هلوقه_:مو( حو دم لا ىتاهعجتذلاك هلو) ب دملاد_ضةمعأاءادنارسسكي (هيصخو هلون)المأ ريغلا ىلا نا.سحألا ةيد ىلع
 هترثك عمىأ (كلذعمو هلوق) ى-.ةدلارسكلاب (نحطااوهلوق) رد_ىملاتفااب وااك-لارسكلاب( رلاوهلوق) حونذهىأمظعجبذ
 ة-وحىلع ةلوه-ةملاهنسملا ىهلا قرف( لادءال لءقو هلوق)ال مأ هلعاف هدأ ىأ( ريغلاىلاناس>الا وج ىل_ علوه ملا ةعقتملا هلوق )
 ن_ضاوأ ناسحالاىأ هلءفتاك نا وناس>الاباعرالافرءوهغلىأ شل !نساىأ(لا نس نأزاودلهلوق) ريغلاىلاناسحالا
 ب اوثلا ىذتشإ اقسافلا دا اذطوهلوقنكلاع هر بش ناو ايه«فرءلاهدع ه.سغلاعةفايضلارثك | نمناىراالأار ورز

 ىأ(1لاةم._هنهلللهاوفلتةاوهلوق ) لم أتفافرءوه-_هارك-شلا ند“ |هدارموهلاضع ربتلاهيفسلاو بصاغلا سافل ايدارأ لاقت ثأالا
 مكابق نمنيذلا فالس ىلعرب دقتلا نأب لوثارسا ىننانىهىتلاةبآلان عباجحي و (خلاالل قو هلوق) لا ةم٠ن هنا ل هباوج فاوغلتخا



 .هيلغدثلا ىلتمانيبنألانيفلكمملا عج ىلا لسرب ل نال نيفاكملا عببج ىلا لسزأ ل وسر لك نأ هدأ ارملا ل (هموع هيذارم ا سنا هأو5)

 ملسوه يلع هللا ىل_صاتيدنل ةمسنا ابق ارختس اال نيلكملا ف لأو موءيج لل رلابدارب نأ رالاو دحاولاب قداس !رسنحال ل- رلاف دأقرإ سو

 ضرالا ف نهناسعاو مهتاعانأ نهفاثكلا فام ها! (ىرو رض هناف هلوق) هيدنعم ىف كرتش ا لامعتسان هوه هريغل ةءسنلاب سنعالو

 ظ دوع ىلع لوعفم لاف دح عم (لعاذالفاضمردصم هلوق )هو رك-1أو بود:لا لدي ذٌءني-وةفاك هيفام باط ف ءاك-تلا لقو ( ةفاكه فام

 ١ ةناضالريه غتاذه (مهانامملالد لحل هلوق) نيفلكا افا هيف ريهضلاعوح .رىلع لعافل!فذح عملو هذاا فاضموأ لسرلا ىلاريمضلا

 ننمْئااىأامهيلع ةبادغاىأ (اهفالطاليلدو هلوق) مهم مهتنادط هءلعرب دقَتلاو (1؟) هساقإ ىف كل !لامدحالا كريو لعاالردصملا

 ىأ(لوالاوه ل .-رآل

 ىلا ءااامأو ةلالدلا قلطه
 ةلصوملا ةلال دلا د
 مع هنررقاعو هلوق)

 امرك ذاماعءهوجو ملا

 ةياد_هلارسق هتأررقت
 كلولس ل دس ىلع ةلالدلاب

 لهءاشلا ى_هفاىدغحا

 ماالات اكولف لوصول

 ىلع هل _خادماللالاةت

 مهىذلاو لسرلا ةياده
 لو_ولاال طقف ةلالدلا
 اذام رظنماف 1-ٌةمحو

 ماللان ا راعأو لاقولو ملعب
 هليق) اهذاو ناك.اولا
 لاسرالا ه؟> ناممأ
 ماللانوكتف (4تءاعو

 ىعلاو ةدئاقلاو ةيقاعال

 بترق لضرا
 دئاوف تسلا كد رش
 ىلع هثءاب ري_غملاهءو

 هيلعةيتريمانكل لعقلا
 ل.٠احلاا.ءاوه-رغىلءالماح لالظتسالا وكب نارهغنمسورغاارعذأا ىلعال هلالظتءالا بتر“

 || ذ_وئالاذهنأ ىلعةمالا لك عاجا الا لاعئالذ| لا ةباءاانءجأذا نيمصاتا عاج هنهدارمو أدودرم
 ا كلذرر ةتاذااهطق مهيلا ل_برمري_هذا ندري غامأو ربرحناو ردنا ننال ثهنهل. ىزارلال-:هنم

 هلءأن م ةكثالملا فءلك:تلقزاف تفرعاك هموع ه.دارإ| سرا نيفاكأ ا ىلا ل#رلاثءب ف:صا أ قالطاف
 | نورؤرامنولعفي ومهرمأامهللانوصءدالناءتلاق ةيلمعلا تاعاطل انمهفيلكست قملاتلق هيففلتخم
 || ه-رفام مازلا ف ياكتلاولا وهو ل_صاملا ليص# هب فرلك_:لاف مهيف ىرو رضهنالثاءالاو ف فال
 ردصم(ميادغ) ةةيق-ام يف فياك_:الذاهرركماو ب ودنملاو حاملا ودمارملاو ب>اولاو هوةقلك
 هذه دم ممىدرلا قد رطبنةوىدهلا ل.س كول سىلءمهابا مهتاالد ل>الىأ لوعفملاوأ ل عاف فاذعم
 لءادونورفاكلام_هوهل ل_ىالن م ممم وثوم .زاامهولوصولا ىدعفيادطادأ لص نممممةلالدلا

 ىأىدملا ىلءلال_ضلاىأ ىمعلا اوصاف مهاذالد ىأ مهاب دهفدوم ام أوةلزتءملافال_ةاميماءاوقالطأ
 لاقو مقسم طارص ىلا ىد مل كذاو ىلاعت لاق كاعت هءصتخفيناكا اامأو لوالاوه لرال ىذلاو مالسال
 هتياعولاسرالاه-5كحن ايما فنصا|مالك فماللانأ لعهتر رقاعو تدمحأ نم ىدهتالكناىلاعت
 مهدقةلزم«ملاهيل ابهذ ىذلا كلذ ىلع مل, امل ضارغالابلاعتال ىلا هت هلاعفأ نال «_يلعةثعاس,لاةلعالال
 ءاملا ةعرشم هْعل ىهو نيب عرش نمةلوعفم ىنءةل ىفةعي رش ِ (مئارش ناد وز هل*قررةموهام هنا

 مهثاعم ىف موس: ام ىلا دوما مهرا ايكو عل ا!ىوذل قاس ىغلا عضو احالطصاو براثلادرومىأ ا

 نماناهللاهعرم هاما. :هوهذارك ذاعهمي ريشا اريسفتن م لعام هناي هيفةفاضالا (ئدلا) مهداعمو

 مئارشلابدارب ناب ماللا ىتءم ىلع نوكتنأ مكب وزملاىملالا عضو اكلذ ىههعو رشا ماك >الاودهو ماك>الا

 هللاد:ءنيدلاناانيدمالسالاريغ تدب نمونوة ب هللا نب دريت ؤأ ىلا علاق مال-الاوةلم|نيدلاب و ماكحالا
 ا هنموءاز+ اولا اوهعاطلاو او ءاضقلاورهقلاوباسملاوةريسلاو ةداعلا ىلعاضدأ قلطدو مالسألا

 لاقولو ل.قداد_ذال !نءوهفزءولذو عاطأو ىهءنادوىأرلاو هسا ء-سااو ن ادن نب دناكن بدلا مون كلام
 ىفوةلالدلا ىنهءانههادهلانأر رقتا1 4< ىف ساروا مسوةيادهألا رك اذنوكيل نس>أ ناك ناد
 احاضدأ ف .درلا ف طع تاب نم هنال فزسملا هل ءذام باو هلافاغ اسس سنام. كل ذلء<فيكفعئارشاانايب

 1 عوص) لصوتلا نكءاماحالط داو دش رملاةغأوهو ليلدعء_جنايس ىلعتم (لئالدلاب) د ارا ىلع! ييمذتو |

 رظنلا
شلاهرك ذي_ءامإ فدارم فط ءوهونيدلاعئارش نييدت ىأن ايمل مهثعي وىأ (ملاعئارش ناب وهلوق) هرمثب عافتنالا هيلع

 ْش نءالجرا

 ىأق ئاسوةبلصأوأ تناك ة.ءرف دا.علل ىلا هلااؤءضو ماك-أ ىأ عوضوم ىأ (خلا ىغا عضو هلوق) بدسم العبد سل !فطع

 ةيعانسلاعاضوالاو ةيشاعملاتاريب دتلاو ةيساي_سلاموسرلاوةارهاطظ ةيرشلا عاضوالا ىحلالاعذولاب جرخق ل_هاحو ثعاب

 عاضوالاك تاناويملان ممهري_غقم-هقوساملوقعلا ىوذيوءاملاراطماو ضرالا تناك ةةئاسسأ اري_غةديحالا عاضوالاو
 و2ضتايناد>ولاك هب رسقلاوهيةافتالاهيفآلا عاضوالاراستخالابواهراضمو اهعفانل تاناو يملا هيىدت مىلاة_هىيمطلا

 اريخنوكجم ,امىأت اذلاب هلوقب و رسقلا قد رطد لب رايتتالابال دوما ىلا قوس: ىلا عضواسمناف شطعلاو عوملاوملالاو ةذدالا

ةبوللهلا مارحالارب_ذأ: ى-عأ ىهالا عضولاباةةلعت ناو ام بهات ه->الغ] اوبطلاه-ءانصئثلك ىلا ساي ةاأي
 :اتناكو ةيلفسلا ف 

 ةيديالاةداعسلاوه ىذلاىاذلا ريناىلا مناي دؤتاسيلف تاريسكتا نم فخسص ىلادوملا مهرايتخاب باسلالا ىوذل نيتةثاس
 مساق نبالاق ليلدلا ىنهعللادلا ثيلثتب ةلالدعج (لئالدلابهلوق) ىفاقالا ناهربلااوفانا ةرهوجلاحرمش ها ةيربلا لاخلا برقلاو



 ىأمبمالصااىأ (اهظفا صتخوةلوق) جاهنملاة طخ رشف ىاوثلاهركذ اك خصلاوهاذهافاأ نو رمشغوُكن رأوا( ةئامءاسنالاو ٠
 مهرك دلاراهكراصاورعهالملا ظةانالالالفةىاهرك_تواعمت مهري_غىلع ب اطزاهنأ قان.الفالالةةسااهماط مهم ص+ةىأ ل _رلاوءاردنالا .
 ةزسهءادتبالانافأب ارد وأتال_ارااك مك>ولواباط+ناك اذاالامال !ةالصا اكوال رلدازب زعشاكناول + و زعدج لاقي نا ءركاذهو 1

 هصئاصخ نم ليةففوأىأل آ ىلع ملسو هيلع هللا ىلصهءال_صامأو نامةاكمهتو :ىففلتخان مو ةكئاللاءايدنالاب قلو باوحءدرو
 هلوق) بيوصآو ريظنن نعربخ(ديدسريغهلوق) ش عىئاو>ومالدالا غشا ةب رزجلاوةيافكللا جرش ن م ىسوتنازاوجلانايما ليقو
 نس رثكالا قالطارهاطهر ور عموأ قامةلاهدحو ردا فرح لهورودقلا ةمولف:مح رشف ىكمسلاباهشا| لاف ثعامب ىقاعتم ( ىلا

 راف رحوه» قاعتلانام ركدانآ ارعلل نيب رءلاضء.لوق»دلاولاولسرأةل_ىارعىف ىن.ةلءلالال1الاةدقو حارلاوهىناثلا نكالوالا .
 نيفاك-خاىلاهلوق) ىستن |قيةدااوهاذه لاقو كلذ ىل ءهدلاوهقذاو و هز و رجءىاعتناعاو هدرفعقاعتءالرجلا فرح نالم.ة:سال
 نأ ىنمب ساذلا ف فاك-لاري-غلودل لا _باحالو فاكملاب صخدق مامالا لاق اعيج كيلا هللا لو سر فا سام |اهيأان لقىلاعتلاق ٠

 نأ س اناا ىلا ةثع.لا ىضتةمو ليقهلامنهةاكزلا» ثراوتلاك هيلع مالسالا ماك أ ناب رج فكي ليف يلكتلا ىضتةنال صخشلا ةثعبلا
 وأتاذلابدوهةملاوأ لالا مهنال نيفاكلا ىلا ف :صملا لو ذه هريغو وصلا لخ ديف هعامن | لةعو ءاءاذاهءاع محم مهنمهعج نملك

 ى.متن |هلمأتؤمومااك فز ْرع 011( ريغ فاض ا ف دحو نيفلك-ملا س:>ىلادأ اراانأ ل هد هنأ ىلع هءانّمعا رثكالاوأ هيف عزانملا ا
 1020 22 أ 2س ئسسسسلاس ربو بس

 هلو / ْش ا ى-لانم صخأوهو مرهارباو سد رداوُس و مدآ فدو ناقرفااورون زلاول_.الاوةارو:ا|ىهذا
 ل ها 0 0 ا 0 ا

 هلوق عملا نماذكو || ةدابتلاهتحرعأ (هللاتاولس) هنتي رسب تاو عرش اير[ دا را
 (ةكسئالالا نم اذدكو اف مهري_سفتف حارشلا ضءب ريظنتو مهري_غىلع م-مترملا زير مطاميظعت مهباوظفل صخو ميظعتي

 غول لا دوجو ىضت هس ودتو ىلا عت «ة-ىف هل كما ممألو ةحرو مهمر نهتاوملدمرياعَلءاوأ ىف يلع تةطعاسممالة:رلاب
 : كا كفيل ةكحلاو اهدار |نالوديفم م” صايللا ىلع ماعلا فطعو ةحرلا ق اطمن ءصخأامنالدب دس ريغ ةرفمم ااسغأ

 -عفءاكت ناودكزالااو - 0 0 ا : 0 رم 0 ولست ىأ (همال--و) ىلا عتهءاعاهرهاظ ل .د-ما|تافصلا رثا كا مت. اغىلاعتهةدفرماك
 هم انعم - 0 5 3 0 2 :الاذ و | ىجلهم (ىا) ىسعم هيث اشتا|ظفل هد رعد لال ذو (مهاع) صقنوهفآ لكن همهانا

 هعاج . م ا / : 0 : - / 6 دو سا , 0 3 هللا ىل_صائم:ل ةمسنلاب ن2 !نهادكو سنالا نمل قاسعل ااا اهو فاكم عج (نيفلكلا) 1

 ل عراد نطل نم هيدارم اف: ميلر -:أيمل أ ىلاهت هلوقامأو ءالعلاريهاجد _:ءدتنا نع لور متم سيو مهتم لوأن م فلك .قماسقأ اعرب هنمهناءازاو1 هب نيغلكماوناكم_مأىلءلدال هب آلا ىمومدعد نهلزنااتك انمءءاناىلاعت هلوق
 5 3 مدآو ةكعالاا نها دكوارو نويفرمّهلا ل_هد وناح رملاو ؤاوالااههن٠ج رذ ىلا هت هلوةد -- ىلع سنالامهو كد-أ

 5 10 ىلاتاسرأو لسمربخ هءاع لدن أك نيةقحل ندهن مةعاج دنع مهبل ل بم هنالاضي أ اسنممتل ةمسنلاب ةكئالملا
 ةءا,مفبكر ناب تادامدال ىت> هعوم»ب اذتعأ ن هني ةّةحلا ضعب ذخأ لب ةفاك قلدنا

 -7 ١ 1 1 5 8 2 كوقوهبت:ه1 ىد ل

 مَارهاظا و ب مهي ل 1 ا م 1 1 ا ا ل 1 ا ا ا لل سي اا 0 1 7 0 3 ةكثالا|نود نملاو سنالاداراانأ ىلعانءجأ مل ءاشاا ارب ذي نيااعال وكل هلوةريسفت ىف ىزارلارخفلا

 اك(مهيا أمهم دحأ لد رب لذ لس رلا ةمقدامأ رهلوق) عاجالا اذهفىأ(هقمه و ا اق الخ هلوق) ى-#تن !نملامهوةرطفلا لأن م نومك

 حونكح وتو مد“ اكمدآو كيدنك ىن ضرأ لك ف لاق سامع نبا نع كردتسا|فّ الا جرخأن ك | سامع نب ان عىور وىاكا اهلاق
 تيارو>هلك املا يوصت نمت ألزألو بيرقتل حرش ىف ىطويسلالالوا لاق دانسالا عك لاقو دعك ى سعو ميهارباكميهارباو ٠

 نءنملان وذل داوناك ندلا مذنلامهمدارمانأ ىلعلو نأ نكع وىرواتةلاىواحلاق ىهتناةرعذاش هنكدأ وعدو دان_سالاك قييبلا |

 نملان ملوسر هيلع هللا ىصانيدفل ناك د نرحو ىباحلا نكشلاف ىحمتن ا هنع غلمد ىذلا بذل مسا مم لك ىعستأادعبالورشدلاءاسنأ ٠

 اقدسصمهلوةنمىأ (هرخ آىلا ىلا هت هلوقهيلعل داك هلو 3 ) ىم علا دجأ ىسمتن |لمأتءافمويلا اوثعياوفوكينأمعلارذنا!كاسرانممزلبذا ٠

 ىح اكةاروتا اال نآرقلا ب اّكلاف تملا ىلاىدو هلو ةب هقب دصت ندد هل قامو لل .نالا ل ثارمسا تب بكج نم ىأ هدب نيدانأ
 مهم ساو هلوق) باّك-اارامتءاب ريك ذةلاوةار وتلابىأهءمهتاعازاو+- ناسعالا ىأ (هءنوغلكم مهنأ ىلع لددال هلو ة) ىرب ودنا

 رهوامد>أنمىأ (!ه,مء جر خي هلوق)لا مدآىنب نمرك ذرحناسنا هنأ لوسرلا ف. رعت فرم اك ىأ (ءالعل اريهاج دنع هللا نعلو سر 7

 هقالخ ر م سمشلادةعا(مويلا ل ص هنال هلوق )ايندلاءام»أا ىهو نهاددا ف ىأ(ارون نويقهلوق)] حلا .



 ىلا او.هذ مهناةءاكملامه وددماا ىفال لك شااوهئيطاىف نهاثهداراانأ معز ىأ(هعز ناافالخدأ ود) ريس فق ) الاكثودأ و3)
 وهاد. ةئأ ةينايبربشىلاهتفاضاوة تلا ةانثملانوكسو فاقلارسكب ( د.ةهلوق) اددع ىأ هلوقل ليلد(ثبدعلل هأوق) داو ى .طاسمنأ
 ءانيلاب(هقوط هلوق) فيرهتلابضرالا مريد صا اعمادا ىف ىذلاو ا هةوط ضرأ نمريشردق ىأ خسن ف (ملاهتوطريشردقىأ هلوق) ربش
 موزلهمزل, و كلذ ما قوطد وأ كلذ عسل هةذعمظ»ب و هةيقحهةذعىف فوطل اك له < تابةدأو رفءاحامك ةمامقلامونهاياهللاهقوط ىأ لوعفلل

 ىسمتن |اهيف تال هنامعز ىذلا ا هذالافالخضرألاوءامسأ | نيب أك ييتقمط لك نيب تاةءط عسى هن( نيد رأس نم هل اد) قوطل |
 ىأ ( متتالوهلوق) ىسمتث|تداث ثد دام داموا اًةءطو ضرالا ظاغىف سداو ضاءع ىلا لاق هرم ىف ىريشبشلا لاق يخرب
 هتتامبصغدقذ اريثبصغنؤامص غراكل هايلعلا ةءطالة رات ضرالا تاّة.ط نال ضرالا تاةءط عس.سن هريشا !قوطنأ الاةل املا
 ملاقالا فاول ندر هنماقوط ماقأ ن مريش بصب قوطدنأب سان.الهناف يلاقالا فالذ تاّممط ع٠سسصاغل اقدوطت بسائيق هكلم نك

 نأ ه:ك-و لق« ذا نونااوواولاوأءاملاب ضرالاىأ(اههج وهلوق) ناجىأ (نالقأامو هلوق)اءاظ» زخأب ملارشه قب وطتل «جوالذا

 اهيفةردقم ثدنأتلاةمال-عنال ثين أ: اةمالعرووط نملاقا ءاوهضرا لقب لت ء>اومف ثدنأتلاةمالعر ووطن ماهتافا.عاضو ءنوكي

 دقودعس ىسمن |لةذللءاتااوةلوعفم ىن»عهل .ءفةقوللاءامشالا ىهو هقيلخ عج (قئالدناهلوق) ةضررأ ىلءريغ هئا ا دنعادر وهطظ ل ءاد

 تام ىلاشرعلا ىلعأ نم ىلف_للاو ىولعلالاءأ| نم هيل | لك اريددن نا لعمأ ىئالخنا ع جاغاو تاقول هلو د حراشل كلذ كاراشأ
 هنتر دق ىلإ هرسنلابف 1: الريغدالدريب دتكري كال ري. دتو حامشألا ملاعل هرم دتك 6 :( حاور الاملاءاوريبدبت ال نا: نعناش هل: ثدالىرثلا

 000 تتسلل تتتتتتتتتفنللتلا ا
 4 0 0 ا ِ :ااومادعالاو داحالا
 رهاظلان ع جورخ ملاقأ عميس نم عسبسدارملانأ معزو نيضرأ عدس نم «ةؤطربشردق ىأ فاةاارمسكب 1 0 ا ءاطعالاو

 ثيدح فوضرالا تاةءط ع.سن هربشلا قوطناالا م:الوهلثالاتابوقعلا ف لصالا نأ ىلع لءادريعر 0 هلوق)

 ىأ (قئال_دنا) رومأف رصم (ريدم) ثننأتلاةءال_عر و وطنما<افا_عاضوءتوكن نأ هتك-و

 ىلاعت هتجر موعنال ىوين دلاريب د_ةلادارأ ةصااب ربع نموه غلا ملا هتكح هيدمتقنامي سم تاقولخلا
 ||| ريدملاف م_ملعةد ءاارانلارافكلاةءاغتالدي ورخالاالرقاكلاو نما ىلع هن ويتدلا للا كما ةماقاتضتقا
 عطلات هع ةقيلذ عج هنا ىلع ىئالخنال جواه رو ريداةاارد_ةمو اهقاوعو ر و.ءالاراب دابحلاعلا

 (ل_برلا) ل_برم (ثعاب) قول لك ىلا ه:هريبدن لوم ىلع صا: ديكأت (نيمجأ) رهاظاافالخ

 ه_ءاعلزن باتك هل ناكءاوس هميلءةدرمأو عرمشب هلا جوأ مدآ ىن:نم رك درحن ا سن اودو كلوسر عج

 نايكالذهلن كل مأهيلاسانل ا ةوعدب رمأو هل_.ةنمىلعوأ هلخسانري_غوأ هل.قنم ع رشا احتءان هئلممل
 بتكلاتلقو ريشعةثالثو ةئاممتالث مهذا ل_سرلا ترث كح كاذإو بانكر يغنم هيلا ولا مل .ةبرسأ

 سدد رد ا 2
 د,قلط نم هيلع قفتاا ثندحال«عز ناانالخ طقفل اكو ةئيهالاددعى أ نولثمضرالا نموىلاءث هلوقأ

 نموال مأ ةحطت 2 هيف مل
 ىأ لاف ةكصالاب ربع
 بس مهر ومأ فرعم

 دارأةطصااه._ضتةئام

 هلوق) حلا ىويندلا ريب دتأا
 (ةيويئدلا حلاصملا ةماقا
 مدءاارفاكلاب ضد الو

 كلذ ف ناف ضدرسألا
 ذا ب.ااب(ىورخالاالهلوق) لب وطلاثن دحلارقفلاالا هطصدال ن مىدامعنمن |ثد دل فورفكااريغباذءى يفتك ةدلصم
 ىأ (حلاريدملاف هلوق) ىن الا ايف مله صمالو (موملع ةديؤئااراذلا هلوق)ةب وينذلاىلعافطعرملاب ةرورخخالاال ست ىفو ىويندلا ىل ءافطع

 '  هلوق) ىريسفت(!<ر جو هلوق) ريسف:فطءرابدأ لع فطء(اهئارءوهلرق) حلاربدملان هتك رومالا ف رمعمريدملا ىنءمنأ تماعاذا

 ظ رماك ىنثالدلنا عج نمام وهفمناكناوىأ (قول < لكا ىلاءثد دري دن لو ىلع صان هلوق ) لمانر وسقلان ههيفامعم(رهاظلا ف الخ

 بيتربن الد اءاضتقا ف لة دم فاصوالا كلتا نوكينأ ىض:ةرمالكلا قاسم تاةناف ( لسرلا ثعابهلوق) لادلة يلو صانلاةكاذلو

 ٠ ةيلملا حاملا نماسهنأأرهاظف ةيظفحلاوةقز رلادادمالا,لكا هتدبوب راما انا هه> واؤكوصالا قرر قتاكة.اعلاب رمدثم م | ىلع ف دولا

 داعإا حالصذاه يذ.ةيلا ف راعااوهيقيقلاف ئاطال اباستكا نكءالفملاءل !لدخال هالو) هنالش ضرالاوءا هل ارمابهما.قامأودلا ىو

 ظ نم هنا نالوم_هواقب هيلع فقوتيامو موملع مذل | لثالج ومهتافصو مه دود و ةضافاوهذ هناقول ةر ر.هال هرم :دئامأو شا ءملارم أ ماظتناب

3 

 ظ
1 
 ؛

 ن«مولءااو فراعملا تل: مهكعال قلن ع مهدعب وةرطفلارون نءةاثنلاب موباص>| بيس قلدنا ن الف لسرلا :ةعبامأواضدأ ةمءظعلا هلا

 هرهاظب ضيف.و -الدهاشملا هرمسل لع مق: سرقهد ونهةيرشلاةيترلاو هجو نمةيد_>الا ةريضحلا بانت ةطساو نه مطدبال لد موز

 . نم ئط_هب هللاد- ىلع لوالازا# نم (ل_سرلاهلوق) دعس ىمهن اماظعلامنخاو ماسملا عذلا نمهثعب ناكف ل سرلا مهو ىاخال طلاخخلا
 الما شناك انو ىيقرلا جر ذضارحلاب درقرحلاو ىقرلا ىلع ىقاطبناذالاناكاسل (مدآىنينمرك ذرحن ا هن اودو هلوق) لمأتفالسةكئالا |
 ' هلوقيديق كرش ىأ سان نمذخأ نانا لمش ناكل: ىثنالا جردارك دلابد ةهناسناالثا سنا اويف لاقي هنأ ىلعءاسنب ىثنالاو رك ذلل

 ' (ينعفلالثو ةثامثلث م يهذاهلوق) هلبقنمىلعلزنأرأىأ (هلءقن هىلءرأ هلوق) هدعبفاصوالالةةطون ناسناركذلاقروأ مدآ ب نم



 م

 «تاذلاتاغصُم ىناعألا ناهربا لاق ةطساو تالا تاذدطذ5ن , لة ةتاممه دنع ريغلان ال ىأ (كاك-ةنالاةلاهكسالارافنا رعغالو هلوق) 5

 كلوقلا ىلءىنءمهلعا(نيطايشلاعمةثالثلاب وأ هلوق) ليلدل جات« هربدخأ دتءم(هص صو هلوق) هش عارف تاذلانيعبوأ ريغبتسفأ

 ىأ (اهراقمفوهلوق) ةياهنلا فاكاومضوعارلاستةب (نييئاحورلاب وأ هلوق) نملاةر فك مهنا مص او نيام ارباغمسذ> نيطايشا ثا
 مدقتاعفهذع هلة ناميف ملل نمتطقساولماذ خلااهفصنانهداز هنأالا هنعمدتتملا لقنالواسم اذه( لا نونا ل: اةملاقو هلوق)اوعضار 5

 هلوق) فال كربخا منمملاعوأ دتمم(ايندلا هلوق) عاري ذة ةرموزملا ريف فصنلا رك ذةرم ل: قه نعل ةذل ار ركتوارارك-:نوكيف

 ىسمتنارا>الا ل ة:الو رباب هكس ومالا ىف( را>الاس» 5ك هلوذ) رعشنمتددا هرمسكوءاغلا مب طاط غلا (ءارعتى طاطسفك

 عجل سداعجلا سانا هتيضةىرخأ ةراسعب واعاسم“الا ئث ىلع عمال علا مانا هتيدصق مانالاك عج مساالاعنالىأ (هنالهلوق)

 ض»عنمؤهلوق) نونلاوءاسلاوأ (تونلاوواولاب هءجوهلوق) ٌس ع ةعاج ىلعلادمءاىأ (عيجمسادلوق) عيجارياف ىمايق .
 ائاوهلوق) رهزملا نم عساتلاعونلا ف ىطويسا اهدافأ[ك ةغاليلاو ةن_بلادعأن موهو (بغارلاهلوق) كلامنءاوهو (نيققعلا ٠

 ذوذكلافرماك عيج مساوهليةفص (9) الوافعسرلاملاعنأ هيف (ذئنيحر وذحتالفهلوق) رركموهفاذه مدقت (جلا اوءلغ
 0000 222222 ة للا نضع هرلعبتكو اب

 ةكئالملاوأ ىلقؤلاب وأس ااابوأح ورلاىذبه_م.مغو كاكذنالاةلاصالارظنارم_غالو
 عمتئالثلابو أ

 هفاتحدادعأ نيمدقتملان علقنو لءادلجات<نييناحو رلاب وأراذااو ةنهلا لهاب وأ مدآىتددوأ نيطايشلا
 نوتسو هنامثالث كلاصضلاو لاعفلأ نونا ىه لتاقعل اوةكاهنم عمصلاب لعأ ىلاءتهتنااهراقم فو نيملاعلا ف

 باوجلا ادمهىضتقي
 ثاف هك درفا اةأواسم

 ف مكاوذ ل ناك

 ىف ةثاةملاءفلأ هلل ..ىلا نبا لاقو هنوؤرع! نو يسكمافلأ نوتسو م-وقلاخنوفرءدالةأرعةاةداسملاع
 فلاش ءهنث ا بهولاقورعأ اقاهفصتو رياافاهفصن افلأ نونا لتاةملاقوربا!فةثامعيرأور علا

 0 نيااعلاددعىم<الرارحالاب عك لاقوءارك ىفطاط سةكالا بار نا فنار.ملاامواونمملاعايندلاملاع

 مساهنالذاشلاعلا عج و ىارغتسالالنيملاعلا فلأو رهالالب ردو: -لءدامو' ىلا هللا لاق ىاهتهقلاربغ

 صاصتخال هعج نم معأدرفملان امل, الما عج مءاوه ل. ملاءلا هج هنوك نية لا ضع. ع:مواورلغ فرعشأ

 ىود.ل ا ىلءالا قاطرال هنوكل بارعأس .ا هنو.دسلوةريظنوهفمهريغاومهملاءل|لومشوءالقعلاب نيملاعلا
 اماضدأم_هربغ له-ثل.ءالق_ءلابنيااعلا صاصتخاعنمهناود و ىرعض>الو هل هلومشا برعل اه

 عجو و3 ءال هدأ ا صاخ نبأ امل اناولزنتلا ىلعو مهفرعشل نوذا اوو اولاب هعج فاو .اغاغاو بغ ارلادنحرمص

 الوهفدصسداأء_ثنال لقاعل اهيادارمئثع.جنوثز<ملاغاو لةايحر ود_#الف لقاعأا هنأ دارم امل

 ن_سحاوءايلاف تغدأوءان واولاتءاقةةااسملاه نبأ ن ملوعيف (مويق) توتلاوواولابعمالفاماع
 لاقيوةبآلاتاومسااك .ءهللانا ىلا مت هللا لاق موظفو هةلخرمب دتب مئاقل امندلا هناا وءجأو هيفداوقالا
 عفترم لك ىلع ه-هاىاظتو دوهعملا مرا ىهوءاسع «عج (تاومسلا) اذاشىرقامهب و مقوما.ةهيف

 عسيسنوناعمالانأ ىلا ةراشاتابآلا فام فال_ةناكناواهءجو نكس دقو ءارلا حّفب (نيضرألاو)

 ياو حصيالفالاو ةلملا
 عجلات ا ةدعاقلاذا
 درهما نمةلالدعوأ

 مهتقاو عئامم رك ديل ناو

 ىقكن هال 11 دامىل-ع

 هلوق) سنا هءانمدنسف

 لاب (ةفص سدا أش نال
 قرف ال_ةملاع كلذكو

 نا قرغينأالا مهالا *

 ةفصلا هنفم_هوتي ماع
 وألءلانم هقاقتثال
 كلدك الورم اك ةمالولا

 (لوءيف هلوق) لمأ ملف ئث
 موويقلءقلالاو لووعقال

 ةيننأن ههلوق) لصاللامنز ولا ف هل لءجاق «لصأ ف ءضدئازلاكيناو ةصالدلاف لاقءايواولاب اقتلو . (نيبملاستف - ؟ )
 لوالاراولاتءلق مور ءةهل ءاف(خلاءابواولا تءاق هلوق )لا يلع حلط صحا ةىذلاة نيالا ن م هنادارملا سداوهرثكللو درفملا ةيذبالانمىأ (ةغااسملا
 مهلهتلقناف(هرخآ ىلا ه.فلاوقالا نس>أو هلوق) ىوانمىهناييلعةلاد هءزهإ| ترقب أواريق تغدأو ةنك اساهامقءاب عماهعامتدال ءأب
 لاقاك اهباستك | ىلءاهءازل اوا طاحآو اهةازرا سونا ىلع مايقلا ىنعدنممويقل اان ذخأن ارهاقلاد.علاق تلف تاذ هةصوأ ل ءفةهفص
 مادلا د منمهانذ_تاناو ةيازالاهناق_صنمنكدلو هلاعفأ نمثل! هفاصوأن هناك تدسكا« سةنلك ىلءمئاقوهنذأل وز

 ىسمتناةيلز أ ةفصوؤاقي وفاسلا ىنعم ن منوكي هنال هيت اذلا هنافص ن مناك ما.ةالاعدمابطاو مىأامتاق هيلع تمدامالا ل- وزعهلوقك

 هلوق) لمان: صاخ ىلعماعفطع (هظفو هلوق) ةينسحاللةل_هةيمجالاناللولعملا ىلع ةل_علا ف طعن ه(اهءجأو هلوت) ىيخربش
 ذات_ساللجارعملاب اتكىف دروأكسنملا قانا امو سمحلاد_.:ءتاكرملاوراثآلاب اوذالتتالءاعنا اعجاةاوءاسعم عج (تاوعسلا 1

 هد

 توتايلان مةسهامخاوب هذلا نمةعبارلاو ةضفلا نم ةئلاثلاو سا نم ةيذاثل او سو. ىأ فوذك# جو.«لوالاءامسلا نا ىريشقلا
 لاقدء_بىبوتنااهناكمولعو اهقرشلاعمدقو ةرايسلاةعينسلا ب كاوكلا كالفأ ا متوكراءّعاباوءجح ورون نهةعباسلاو درمز نهةسداسأ |

 اذوذشىأ(نك:دةوهلوت) ب هاومهغب رشلاةعّقملا ادعامىأ ضرالا ىلعءامسلا ليضفت ىلعروه ل اوىووذلا ظ
 . 00 , ١ . .- . .٠



 وذل :)لامفالاتافدض نم قلاشوأ ىبرموأ صدر هلرقو تاذلا تام نمثمالثلا هذ هذونءمواهلوثو (يدسوأكلامئاهلون)
 ددأ ل ةءالنيصوصلا ىف اموَتد رفاعم> راهلوقو ارهخهر ىسفىلاعت هلوقهنمو ةبادلا بر ورادلا ب ركهريغىلء قاطف (فاضلا

 اعت هللا صتخابر ىلع ماللاو ف لالا تاخد ىتم ةئافا اةر و سريسف: ىف ىطرقل لاق هب زنثأل هيف 01 انىالوموأ ىدمسلقرلو ىر

 عراد ]وةك اد.ةمالا» ريغ ىلع قاطن الو ىواضيسلالوةل فا اذكره و هأ هدامعنبب وىلاعت هللا نيءاكرتشمراصاة فذ -ناود_يمالا نال

 ثيحاض»اركنملاعنمىفاث] اةيضقو اديقم نك ناو هنم عزم الفرك ماامأو طقففر_ءلاوهاغاهنم عونجلان !لوالاةيسمقنافْكب رىلا

 ١ هللاءامعأ نمناكاد رطهنأرقاذاثلذ |ىهو ىلاعت هناه*أ ن مهريغ ف د لال ههمصوصخب .رظفا فو مهضءبلاق هيلاراصت ىذلاوهود هيل

 ف( في راضغو هلوق) مغدأ مسد رهلصأ نيعلارمسكب لهفهنز وةرشمةغصىئأ(فصو وههلوق) ىلاتهنام«أ نهناكه:ءاقناو ىلا ع“

 ءا ارا نءداضلامدقت.فإ 0 درمض غلاة: دقو مظعلا نمنالام لود موضعي و ىلاراغلاهلاقمدألا نمنالامروةصعلا 5 مفوض هرغلاحام_مملا

 رباسن هو ريغ نمباصأومظعلا نمنيلأو هو ر وفضغ عج ةمقااداضأأب ريفاضضغ ىطويسأ] هياةزل|ح رش هرامعو ىسينابلقل !ىلعة غل

 ناندل ضيدأمهدوهوبصعلاه-ِلبو ةطساوالب اصل أةر وا>نيالاىذأتءالءل ةنمالاءاضعالاب ماظملا لاصنا هتعةنموءاضعالا

 عج تاطاب رلاوءاضعالا ةكرلاو س1 لاصنا ماسّهتءفنمو هنيلأ )0( فاطعنالا لهسهندلل لاصفنالابعص

 0 ل ل ا ا صم اى نإ انا او ]سو شوال
 وهلءقم تياشلاو ب اصلا ىلءاضدأ قلط :ومهرفكن مبرلا سانا !نمشكلل هءاهاداكوقو ىلا هز هللاب مارال 1 نس

 وه لوقو لصالا فالخهنأب در ولام عتسالاةرثك_ل هغلأ تفذحو بار ىأ لعاف ليقو لذ هنز وهيلعف فصو نداكش مسجوهورو

 هتينرتا نوى اهو هناك“ هريغأ وم طرخال هقادلنىلاهتهتدب رهوجو نأ لعاو موصو ل دءك ل عاف ىنهع ردحم للسلم الات طأ

 ةدروأوراتوأوت اطابر وف. راضغو ماظعا مهريصت ٌعهْعْضَم م ةةاعريصت ى>م-رلا ىف تءقواذاةفطنلا 0 رك 2
 مشد رصب نمناسف ىطنلاو هسلاو رظنااك ةعاخ وق لك فري صن مم ضع اوضعن لصتب مسنين ارثو 1 38 00
 7 هنأ ل عراه ع 1 2 6 : ا ا يسيل ماظعلاننب لصن بضعلا
 مو عم ىشنثال م تخفتن |ةوادناط لص>وضرالا ف تنفداذاة.لا نأ هنمو ملا ىطنأومظعب ءهأو 28 ا
 01 مالوم 00 ا اهلاصتا نكوعالذا
 ةريثك اص غأ هزم عرفت, مقاس اوهودعاصل اءز | ىلعالا ن مردف اهاةسأواهالعأ نمالا اه حافتنالا اهتءالصو ةفطأل 2

 0 2 3 0 35 ميسا و م د زاده مح هيل 2
 ةمالال ةسأ نم صئاسغلاءزملاامأو نهد م بالاك ةفيطاورمُمةلاك هفيثك ءازدأ ىلع ل هرم روناتمم 0 رلا 90
 ف صو تاوفطل ةباععموهدقعنمو أيماهناك ه-ةاطالاف ىهو اهقارطاىلا ىسوتننمقو ر_عىلا عرفتيف ا 0 نا 5

 ةكسلاو اهسفنىلا نيطلا نمةفيطالاءازجالا ب ذك هي ذاحةوقاهيف عدوأوةبال_صلاةديدشلا ضرالا || 25 0
 هللالاقاك هب ريشالاو هك اوفلاومدالاو ءاذغلا نمحدآلاهيلاجاتام لص تارييدتلاهذه عيج ف[ | 0 : ِ
 ىلءهيوذب صتده لعلا نم دش لاع عنج (سيملاعلا)هيآلا!ةشضرالاا:ةقشمم امصءاسملاا:هصانا ىلا عت 0 0
 ااهءاو كلذ ىلءةلالدلا فدل 1 هنوكلف لاك !تافصن ف صتمهناوهد> ومىلءةمالعهنالةمالءااوأ أي امأ] © : 0 0 .

 : 0 ىلا 5-5 9 5 0 د رو ا خعدفتمو كلم
 موزالارظنانيعت سلا منال هناذ تافصو ىلع هلل ا ىوسام هلول دمو هب عطر أملا اعباطلاكراص 7 2 4 الإ 9 ملا

 الو حعيورتاتءفنموباةلانماهتا.ةوهيةكوءارلانوكسوهمهقملا رمدبكب تأ رثعبج نينارثلاو
 ةةلرتولاو نب رغما نيب باح لكلا تفي فثالا ةربوو حا مما فواصخلم ىسهت ابراوضا !قور_ءاأىهوه:عرامم ا!ضفنوبلقلا

 مهلوق) قاخاعرعأىاهتهتلاواضدأةدروأودرب ود ربل _ةءدر وديرولا ع. جو تاكرملاب سفذلا ىزاس ىه لب مداهبف ىر_الو
 برض باين ميد حايصلا ف (بذحت هلوق) هرامتذاب ىهتنيىأ قو رعل ا ىأ اهفارطأ عمكأ اهفارطأ ىلا ص ئاغلاىأ (ءزحلا هنت
 ةق.قدقاشا |نالىأ بسلا ىلا لءفالادانساهىفنىلا ىثلا دن_ساو تامئلأب ىأاةثضرالاانةةش ريسسقتلاعماهماس (هيآلاهلوق)
 الف وانوتد زوىرخأ د ءزةرم سمت: اهئالهمطقاذاه ء,ضقر دص؟تيد*ةمطرلا عد ايضتوانعو ريم لاو هطذملاك امحاج فاننا تاننلا

 هلأ هتاذااذك-ا بأ نمىربابأو هك افو طالغراصمأ تاذاوئالوأ اهراصمأ ةرثكوا يفئاك-تل ىئادحلاهءفصواماظءعىأ اءلغ ىثاد_>-و

 ىمنأفلعاوضءبو ماهطاهضمب ةروكذملاعازن الا ناف ماعنالو !اميتقوةمفتم ىأ اعاتمءات_ثال بنت سراة انوأ ىرال نيب يم هنال

 ىلع زا لوجا ذا الاتباع باو باذ-_ه(خلا هل آهنوكلف هلوق) هلع هيفأك اذوذش ع جىأماللاستفب(لاع عج هلوق) ىواضيب
 طاق سا خلا ىوام هلولدمو همن قوهرخ آىلا ىلع قهطنمهلولدمو ىأ خسن ىفاذك (حلاىوسام ىلءهلولدمو هلوق) ةلآلاءاعمأ خريص
 أ ىأ(موزالارظن هلوق) ه.فثار>ىف ىمينغلاهدافأ إك ةيماسلاولو|ةلطم هناغ_دودتنا ىوسام لد ( هتاذتاغصو هلوق) ةرهاظ ىهو ىلع

 ' مو «غمللارظن سن فوتاذلا تمزلا لاسنيع تناكولذ ىرخأ انيع مزلئالنيعلاناهريغئلا مزالو تاذال او هوزال
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 ىلع لامتسالاءدعو مطولا, لود |ىنعن عوطوملا اظذالاةلالدفحد_ةنالاك ئبنلاب له اهيفحدقتالوىفانملادجلا ف تءائويفانيظعت ٠
 ىمتناداقتعالاوه كلذ لكى ةط_ءءاوالب مظعتلا نععرينملا اك شالو دةةءماوحرامخاو ماحلاب ركاشااداقتءاىلءعالطالاز وهنأ
 [ةةرصصاذاو مساق نباباهشلاةرابع (هرخ [ىلاماقملا| د هةزعل اوهلوق) ركأ أثلاب املا لادبابىأ (هنل اركثااوهاذ هوهلرق) ىوالبطا
 ىمتنا ارك اشىع«ةفلتتغ تاتوأ ىف اهفرصاذاو روكشا|ىدامع نمليلقو ىلاهت هلوقهيلعل دب [كمهام ليلقو اروكش ىعع دحاوتآ ف

 ةلالدنأ هضراعب (ىوقأوهوهلوق) هتا [لءفلاولوقلاو راهطالاوهدجلانالهتل آلب ده اوه سا كوقل|ناهتيضق ( ساه دوةيهلوق)
 راهظاىأ(ليقلااذ_هنموهلوق)ةيلاكلاتاذصلا ضعب ىهىتلاةداضسلا ىلعىأ (اهياعلد هلوق) لعسغلاةلالدنمىوقألوقلا
 ىلءهلوق) ىمدعاادجأ ىديسلم [:فقايسلا رقي هيلعل دن اك هلعافا فاض مردصم(فلامته دجهلوق) لعفلابهيلاكلاتافصلا ضعي
 ىلا همرك دئاومايلا فاضأ ىأ ى منال تاك ىلعهدوبرمشن ىأ (حلا ساس ىلاءتهنالهلوق) ةيلاكملاتاغصلاضءبىأ (كلُذ
 (لا تاكمم ىلءهلوذ) بوتكم ندع باّكسك طوسدم ىتهع طاسيل او دو او عس ىفو (دو>ولا طاس هلوق) هرخ آىكا ف ثكدقو ىهاننتال

 ىأ ل ياعتال ىلع نأر هاظلاو دئاوااه_يلءعضو ومارك الا طاب هتدعرا طس كلمل اح هقلض عمىلاهتهلاح همشنأب ةيليث ةراهتسأ#4هف
 ءانث ىصحاالهلوق) ريسفت فطع ف شك ىلع فطغ (اهرهظاو هلوق) دوحلابت ةلعتااومأب ىلغو طسب هقلمةمتناك ناتاكم ل_>ال

 تاوعلا بردجلاهللفكلوق, ىأك هن ىلع تدنثأ اك تناك ناةد>اوهمعنةلباقمفهتباغىلا ىسّتناو هءىنآالو هقيطأالىأ (كيلع
 امك هلوق) ىدسمو كولمم نملكد (7) قامت, هلنأ ىنيال(هل سمو كولم ىأ هلوق) كك سفن همت دجا م كاذريغو ضرالا بزو

 رابتعابىأ( هله اهندافأ يت خصسخصخ سس 2
 فيردد ن4 لع تاعشاام رباسو رصلاو عمسلاو ف نمه_يلع هندلنأ عن أام عي دعل افرمصو عذاحالطصااماو ةغاركشااوهاذه وا[

 سنخلامالب هيلادتسا د وكشا!ىدامعنمليلقو ىلاءتها لاق ماقماا ذه هز ءاو تاعاطأا نه هلال ىاشامىلا ساوملاو حراوملا
 لءفلاذ اىوقأوهو لءفب وأرماكلوقب ةيلاكا|تافهلاضعءبراوظاد+لاة ةيقح هيفوصأ | ىةح ضءدلاق ا

 ليمقل || د-هنمو كول افالذ ىن اذ ايفر وصتيالةيماطقةيلقعذل الداياع لدي الك مةواهدأ رن أوهىذلا ١

 ىهاسنتنال ىتااهمركدئاو هابيل ءعضو وىمهالتاكمم ىلةدودحولا طاس طسال هنالكلذ ىلعىلاءآهدج

 تارذن هةرذ لكن اذ ة.ها::مري_غهءلمصغت هيعطقهماةعتالال د ياه در يظأو هلاكتاف_5نعىم شكد تف
 ءانثىمحأالمال_لا اوةالصلاه.لعلاق م نءهوتالالدلاه له لئهتارادعلا فرو هتءالواما عل دتدو-ولا

 هنلادنسملاذاةيوسالاةل للا هتدافأ اك هن ص وأ هل قدس وأ ولم ىأ (هلل) ك سفن ىلعتنثأ(5 تناك .اع ١

 عي ج صاصتن|بحو) سذللاصاصتةاو هسكعود:_سملا ىلءهرمصةد.فت سنحلامالب افر_عمناكاذا
 درفلا كلذ نع طقه دو حول هاناهقاة كسا اوأ هن سنالاصافة>!ىقان 8 ,ريعأ نمد »رف توءثنالىلاعت ههدارفا

 هصاصتتاو ىلاهت هل دل ادارفأ نهدرف لك تو." ىلعةلادلاةيقارغتسالالأ ا:هةيسنملال | تواسذئني-و
 هص اصتخامهزتنالثا هناذل دجلا هزاةك-او لامكا |تاغصا ىلاءت هءامضس | ىلءةلادلاةلالل ابدا نرقو هن

 فادتمملا رموهدح نموهف

 ىأ هءلعورمصتو هرب ىف

 هفاصت|ىلعر و هةموه

 ذاا.ةءةد ارمصقدل هنوكد
 ةفصوأت اذ هن قيقمطلاوم

 فاعمتثالاىلاهز واحمال

 زوص::الؤءريءا هنوكد

 ها ىلاعت هنذايالا هب هريغ
 (هيل ادنسملاذاهلوق) ىلد
 (هسكءوهلوق )دحلاا:دوهو

 ىروه>الا ىبءروذلاةدعاقلاءلهمظن دقوريهالا ديز و هما: ملا ىلع هرمصق يفد سندا مالد افرءمناكاذاد: لانا هد كالذك ىأأ

 صاصتخاو هلوق) رقئسا سكءلافاةاطم ماالاب# ريدنا ف رعواسمممىرعناو «افو هنري قرم 6 افرع سذ>ح مالد أد_ةيم«لاتف ا

 ناهنس:ملا صا.م:نا فاني هريغادرفتو.ث نال ىلاءتهب سنا ىأ هدارذاع_يج صاصتخاب جو ىلاعت هيدهلا سنجىأ (سنملا
 ةيسنملال[|ت واسد :.-وهلوت) درغلا كلذ نهةمذىف سنملاىأهدو-ول قاة“ لا] تاه ن اهأنأ هقامصساوأ ضاص:لإ] هلل مال تل هد
 ىلع دارفالا عيجرمهقنابايياعديزن اهنأ ىفانب الفلات هل د+لادارفأ ن هدرف لك تو..ثىلعةلالدلا أوت واسىأ (خلاةيقارغت_سالالأاذه
 اكهدوعوأةرقارغتسا اهله ن هىلرأ ةيسنحاواءجناكاذطوةيقارغت سالارب دة: ىلع هذال ذي رقىلاجاتالو ةنيسب تباثةيسنملاريدقت '

 ةقيقمل ا اهلولدمنوكيف قاطما سنع نوكتةراناهنأالا لا سذملان عج رخال ماللاو فاالانأ ىيعصلاوموضعب لاق <فطوسموه
 عئاولا مدقلا دج اوهو نيعمدرفنءذق ةيهاسملاو هةيقحلا اهوأ د مثوكيفد علا عم سذجأل» .راتودرق قاطمىأامدرفن همدىةيهاملاو

 ناك اعدقاةاطمدجلادارف أن مدرف لك نعذ ىف ةيهاملاو همِيق لا اطول دم نوكيف قارخ:سالا عم سنجال نوكتةراتولزالاف العو لده-ذم ١

 عم ىه (ةلادلا ةلالخلاب هل و3) ديز ريهالاكسذملا مالب ادتسملاهيف ف هرعام لك نمادوخو تلدجلاةلسفىأ (انههلوت) قى الاكان داحوأ ٍ

 لواح عد دءلا لع فاما يذت ناكالاو هطرشوهذا هذم هنايراعشا ريغ نمن آرقلا نم سامتفأ ( نيملاعأ| ب رول دا هلوق) لمأت ةل+لا ةيقب 1
 نس>أ ل اةفراكذالا ف فاؤئااهيل ا هقسواةلطم دهاء ص ل ضفأ هنا ىنيةاءلاذخأه.نآرقلاءاد_:دانمو هبأك هنلأحتتفااعهباك حاتتفاهب |
 لةيلفهل-أوأ همافعأ وأءاناا ن د> أ هللا لعن يي ] فا>ولو ب.طخلل هال حرش فوىواذم ها نيملاعلا برهتندجلا دجلا ف تارامعلا |

 هديزم ئيناكو همن ىفاوبأ دج هني دل ل ةيلذ د ماضأ |لجابوأ دما عمات ىلاعت هنا ن دمعأ وأ كسفن ىلع تدنن |[كتنأ كيلعءانثىصحأال



 بتكو ئمونااهرنم لك حرم ضراعتل ججرالا ىلءهلالا ستة ف لاق هم دعو هفرمصزوحي وذوق ىربوش | س مثلا بتكو هإ زر ةموهامءاتلأن

 عنمف طرشتاو فرصلاع وتم لأن مهدرك دنع نج رلانا قءةضلا هيمنت لادم نب اوشا انحش لاق هم دعو هفرصزو< وهلوذا 9

 ناكام لكو نءاارسكب لفن هتالءفوهذااط ىانلا صاسصتخالا هل ضرهءدنأ ل .ةهلصال ارظن هيفاهدوحوأ ىلءذدو> وهفصنالءؤ فرص

 مدحرلارمسفتو نجرلاريسفت ىتعأن بريسغتل اىلعع_درفت(نجرلاف هلوق) سمت اةمدانلان مالمدنلا ن متامدنو ناركسك ىلعءذ هلفكءلدك

 لئالح ضيفمنجرلان انمى أ:|1ةداد ز و ميحرلا ىفام ىلعالة ثم سدافالاو مظعأ هذمةدافتسملاةجرلا ىأ (هنم غابأ هلوق) نس زوكذملا

 نءماعنالا سفن نعام |(ل زا هلود) نار (اضبأ دو دةم هلوذ )غابأ ةلع(هئانب ةداب زل هلوق) ش عاوقئاةدضرفم ميحرلاو عنلا

 قالطانمماهنالاىأ هندازا نعزا<وأ لف هفصنوكفىنالتا ا اركي ونأ ب هذ «_ءلاو د .هءلاهمدسم ىلعةقرلاو ة.جرااودوس ساق الطا

 - نالانا[ ثنمو تاذةفص نوكتنىرءشالاس هذ هيلاو ا.ناث ماعن لالة دارالا ةطساون والوأ ةدارالا بدسةجرلاذا بن را هينسم ىلع بدلا
 هلوق) ىوالمط ىذا لءفلاوهودوصقملا زاهاز تأ ىنالقاملاوةدارالاوه .وبرقالاذ أ ىرعالاة هب هلءف تريم هيدارأ اص مدر نمنأ
 ضرفتفهكلم نمكلا-11 نكمتي ماعنالا نهىلاعت لا هذكمت ةةيه ىأ هنت لثع ناب ةيليثمتلاةراعتسالاب اب نمىأ (ليثمتلاباب نهامأو
 نا ىلع مسام ىه ىلا |متءاعدبرأو ىلاعت هيلع لطافهفو رعم مهمعقمط فرو ه_ةمعر ىلع فطع ن ملا هم هنكمتا لاعت هلاح

 ردايتلاةباغل خصب اميف ةيع : مهقيقهنأ برقالاف رمثلا ب دحامأ وةغللا بسحب هلك اذهنادافأ ىوغصا!ىسعديش | انْكاشم خدش
 رصتقينأ ىنكي هنا ىةذلانالنادرفهميحرلان جرلاو تادرغملا فال تاكرلا فنوكداسغا هنأ ليثهت |ىلعدربآلو ىوالءط ىممتناهءلا

 ' اذاش هبئرقدقوةرمضملااهلاهفان بصن:ىأ ارداصملان مهنالبصخل اهل هأود دعدامهريخأ دترم (دجلا هلوق) مظعالاءزحلا ىلع بكرملا نم

 انهنموفا رغتسالا ىلع ةلالدال لابىأ م ىأ هثود-و هددت ن رود ىلاعت هل هنامثو 1 31( دجلاماود ىلع د.] عف رلاىلاهنءلدعا.غاو
 بت بيااااااااااااااااااا ااا لتتتاب:(|أ

 ةداب زىلعايلاغ ةلادلاهئانب دان زلاهههحر و ةرخآلاو اين دلا ن راب ثي دلا ىف مص ناو هنم غايأ نب رلاف 0 ا
 لادلاُثد دملا اذطرظن هفد رحآلاميحر و ةرخالاواءذدلا ن رابم-هوقب ةيغلبالا ىلع لالدتسالاو ىنءملا 5 1 2 5

 دعب رك ذناواهةثاقدنم هيلعلدامنأىلاةراشاو هج رلاب ىلاعت هفصولا هدمت: هبىلأو كلذ ىف امهئاوتسا ىلع لق
 ىطعنالو ل سالف هيل|تفتلم ريغهنأ مهوتنالثلاضبأد وصةممظعالادوهةااوهىذلااواث ال- ىلع لدام 51 سأوأ : 1 راو

 ١ نوكتق ماعنالا سفن نءاماز اح ىلاعت هق-ىاوتااه- ال ىسوف ماعنالا هّتءاغىلاحو ر ل موف طعةجرلاو 1 0

 د_حردصم (د-جلا) نايملا لعفر رقملال ثه:لا با, نهامأو تاذهةدنوكتف هتدارا ن عوأ لءفةفص 3 0 امال 8 3 ١

 ل_اوفلابمأريغالا هرثأ ىدعتد الا تاف-صلاىألئاضفلاب ىقاعتءاوس ل بمملاب فصولا -ةلوهو ||| 5120 000
 : او 5 2 1 ل ىلعةلادلاةمومالا هللا
 هريغرأ دماسملا ىلع منم هنأ ثيح نمهرعنملا ميظعت نع ْئني لءفافرعو هيلااهرثأىدءتمللاتافضلاىأ ل :انأ هنالإ 1 اذلإ

 سس ا 77مل ببال | كك ا عير مو
 اذهو د+لاىأ(وهوهلوق)ر ودقلاةموظنم حرش ف كس ىسمتناا تمن سحاب ورك ةيحمن هتديحاذاو ىلاعت

 2 نوكمف ةدوهعملاةلآلاب نكد /ناوهوحنو لوقا | ن مفاصتالا ىلع لدداع نايتالا ف صولا ل هما, ف صولا هالا ف ىأ غل ىطظفالاد_.ةءال
 - ىوخرشلاةرامعوةريع شل لاق اكثاس.لابءانثل نم طعيريسغت فالخه سفن ىلع ىلا عت هل اءاذشل لما شو يف فاصت الا ىلع لادلا هلوةهنئادج
 ماع هيلع ثعاملابيسلاىأ+-ةلعتمو صاخ هل ىأ هدر وذ فضاولا لوةفصولان ال مالاك-اابالا نوكر الهنا ف صولا اناو نم معو
 ىلع م-طوق فد رهتلان م طقسأو:هناهسهتنادج ل_هد.] لرجلاب صولا هلوةىلاناسالاب ءانثل موق نعل دعح راشلانال_صاخلاو

 اهتومث ف صولالو لامؤاب تست اغا !كل:نالهدارالاو هر دقلاو هلاك هيتازلا ناقص ىلاءّث هفصوهءلعدروأ هنالى :رايتخالا للا لوفلا

 نال ميظعتلاه-- و ىلعةداد ناة>احالولاعءذالا كلتراءتعابا يلعد_لان اك هن رابتخالاسقالا دم تناكاملاهنابسدحأ نكلرا ّتخ الاب

 كاذذارفاكلاةفصنك: لذا ليما كلذ جوردن م ركاز زعلات نأكل !فذمطوتى هالو هتمظ عدّة هنافص لومحت «-يلءتدثأ نم
 هةلعىأءاوسناسالاهرب دعت فوذ# أ دتءمربخءاوس (هرخ [ىلا قاءتءاوس هلوق) هدأ ةناهالاوةأدلاودو اهدضل موك ااوز تلا

 - ماهفتسالاىنعم نمنان درت مأو وأو ةزمطا رك دن [ناردقم طرش بارج ىلع ذلادةيعمالا ةلملاهذهُم لضاوفلاب هةلعتو لئاضفلاب
 - ةل-هلاوءاو_سنارمالاف ل_ٌضاوغاابوأ لئاضغلاب ىاعت ناربد_ةداأف ماك: اد_ذعهلو ص>- نيعتبا هيف تالمعتس امسينأ ةقالعل طرشال
 ُ ل.كاذك سلو ماهغ:ءالل قلعت فدزمطا ناهرهاظو ىهدنغلل نب رظاذلا ةدومنم ئهنادجلاوأ ءانثل اىلاءد رب ىلعت ريعضوهفن نسم

 " اهرثأىدع:ناواهرثأ ىدعت ىلع اوةق كك فقوتءالىأ اريءالاه رثأ ىدعت.الىتااتافمصلاىأ(لثاضفل اهل وق) ىفدالاك هتوسنلاة ره ىه

 ةعادثلاو ميلعتلاو ماعنالاكاه رثأ ىدعمت ىلع اوةَة كف قون تلا ىأهيلااه رثأىدعتملاتافصلاىأ (لضاوفلابمأهلوت) نسحلاو ميعلاك

 ةدافأ رعاشلال اق اكناكرالاب همددختالعوأ نان اياداةّدعاوأ ناسأل ابارك ذتاكءاوس (هريغوأ دماحلا ىلع امهزههنوكثي>نمهلوق)

 : مه هيلع عاطاول ثري هناذدح ىف ةرهش ْئذي يهمولوقلا لمشنأم لعفااب دارملا او # اءدحلا ريمدصلاو ىلاسأو ىدن * ةثالثىمءامعتلا



 هيلاق نمد :ءاهابقاعاشاح ىامتكاولمقاعهذه ىلء ىاعتتو لاقف اهنك* ىف ى غلا ف .ركذ فالخاهقا:هىفو ىلا د الان ارضالاو

 نباءراتحخاهحولا اذ هواذك ىلع ىرقفلاو أف وذم دتياربخ ىهوأ جارخالاو بارضالا هول ءاهدسناملاءانعمتاصوأا نان ٠
 ىندعانه ىلع نو :نألمة<و هأ ايف قيةضااوداعء جم ى.. ةرهأ اري غىل ءتهفو ىلو الا 1-لا نا كل ذىل - ءلدو لاق س>الا ا

 ةلمسيلابءادتيالان ا اني الف رفح سل ىذلا ف اضالادارملا( للا فاضاو هلوة) هبحىلءلامملاق آود-ىل ءبارضالا نوكتالذ عم
 معأقاضالافالمأ» ,ريغه_ءاعمدقتءاوسدو فقم مامأ مدقتىذلاره فاضالاوئثهياغمدةة. 1 ىذلاوه قيةملانالفاضاو 00

 فوأن كا هلوعفارظن]اناطاخار خم المذناكناو وه ) ىنيلات ىدتيأىأ هلوق) لوما لود (هللا مسن هلوق) ش ع ققيق لن

 اماءاملافاذيغتسموأ استلمهصدن فو (اسلتم وذ ةناهتسالاوأ كريتلاهح ودىلع ةيمستلاب هلك لهقلا سولت ىلع هتلالدآ_فائأهسنه 1

 بدأتلانمهيفا1 ىأ ن س>اوالاه:_سارثك أهنالىأ مصئأو برعل|ة_:ل فل خداىأ ب رعأهنالاقذىرشةزلاهراتتااك ةسالمال
 كرتلااهتدافا ضرتعاو هيفم-علعد رلادصةب نأ ىغينيف كربتلا هد وىلع ناك م_ممل آءاسْاب نيكرش اءادتي انوكلو هانءمر وهلا و

 تاثر ه_عوضومءاما|نأب ةبئايغلادئاوفلا حريق ىوفسل !ىسع قةهلاديسلا انكاشم' جيش باحأو اسيناعمنمدهدلهناب ٠

 اهضراوعو تامئرملا مزاول نم كربتلانوكي نأز وج هناب هيفث < ولاقماقملا نترقب اهيناهم نضعب ىلع تام هيكربشلا| نمو 2 اللا

 نأديرأ اذاامأ هيفةلمعتسهىهوءامل ادام كريتلانأدم رأاذاه-وتءامغا اذهنأ ىنذخالو لاقهلاعوضومهدوسصع كربتا|نوكدالف ٠
 هيدتعبالو متياللءفاانوكفتلآلاةلزنم ىلاعتهمءال.زنتبةناغت_ساللامأو ىبتناالصأ هلهج والذ ةيكربتعقاولا ىفاهئاالاةسالإلءاملا ٠
 0 8 هلل( همساب وأقامت هتلأن هَ آوق) )0( ىوالرط ميلي فيطأ ىتءموهو هما دع ايمدعني هنأ ىلا: راش هيفق ىلا عت هع*أب ردصأا ملاماع 0 ١

 وهلد مسا افا نأ ىلع >2
 ىلع هلو-ف) الوأمحتم هللابايعتسموأاسيلتم نلت ئدتيأىأ (هللا بس ةلد_لانماه دعب اج لص<فاضاو ةلوسلاب لصع

 لامعتسا ل معتس (تاذلا ||| دنع مظعالا سالارهو تالاك-ل| عيل عسا هناذل دوجولا بجاولا تاذلا ىل ءملع هتئاو هعماب وأ ىلاعت |||
 لامجتساو ثنو .ؤسفنلا ||| وهولال_هلالك أ! عاج ن مىتااءاعدلا طئارمشا موعامثسامدعل نيريثكا ةباصسالامدعو لعلالهأ رثكأ |||

 هلوةهذمورك دف ىلا ذاتسالا ل ةنر فراء !فرعءأوهو كلذرمغ ل ءقو هتنرعمف قانا مضارباذاهلأ نمل <رعليقو قدش# 1

 هلوق) دوجولا بحاولا | ىلا نود ىتاعتا هنافاذهالاا هب ق اكمال د اصلا: هثام#أ عسيجنأىلاست هللاهجر ىريشقلا مءاقلا»بأ |||
 (متاذلدو_ولا بحاولا لأ هيلعدتلاىدهتازهم رهاب نماذهو هريغهللا مة ددسأال ىأ يعمل لعت له ىلا«: لاق ىلاسءتهريغدد مسلو ||

 هناذلدو_بولا باو مل-ف نآرقلان مةرو سرمصقأ ل ثعناوتالاهنكءالادأ ناب وتوملا نونمتءال دوربل| ناب هرابخاكونف سو
 وشو تاذلاب تحال هيلعدتلا لص هرب دكت ىلعموصرحة دشو مهتنعتو نيدلاءادعأ: رثكعم ةثالثل ا هذه نم ةدحاو ىلع دحأ ساب

 هدوحولا ص تقم وكام ةمامدلا ل_هأ ةيمستوىلاعتو ريغ مل منموماعنالاو دج رلاقغااملا ىأ (نجرل 0 هرامخأ ىف سو

 فال تاذلا ثيحنه :رنكلاة_جرلاىذىأ(م.-رلا) همدعوهفرصز رو رفكاا ف تنمتلا نمهيىلاءتهللا هنءاةمايسم |[
 9000 هسه هس تس هس سسسسس هسسساس م

 ادوسومالا ل ة-هلاهروست:.ال ىذلاوه هنانأ دوح ولا ب داو ىرخأ ةرامعب وىرب و_ثرخ آرام عاب ل.تاذلا ثيحنمالهدو+ولام_ضَمقم ١

 هناراتكملاو ىتيضربشلا'عشلاةرامع( ىقتشدوهوهلوق) ش عالدعسلاد.ة-و منمالسالا' شف فت رتل اماةنمرهلهكءالذففاتدناو |
 ملك هلاي هلأ نم ىنثم هنا ل. ةو ىةثمريغهناهعم ىف ىلو ب ل ذغلاق كب هلث |لءفام هل ليقف هتومدعبد#أنبللكناىورو قّتشعسدا '
 دارملافىلاهتهتلاءام<أ ىف قاةذ شالا ركذ ثيحو مهضء.كاة كال ذرهغ ل ءةو هتمظ ءىفوهةفرعمىفريعت لوقءل ا نالري اذا ليقو ديعتاذا عل !

 دوك |فالتالا نا ىلءهمالاك نماهنال هدو هلل اءام«أو هذه ىةشملاباقو .سمنو كد نأ قةشماط رمددالاو الاثكلذةف ظو مله ىنعملانأ هن ١

 الاواقافتااذهالا اهم.فاصنالا وةيعستلا ىأ( قاذضأهلاضهلوق) ىتشع قناعتي مدقت 3 معن ز ون( هل ١ نمهل أود) ةلالد اىالهلاظذا وها ا ٠

 هننيب يعمل «:لههلوةأريسفت(هريغ هللا ىعست د-أ ال ىأ هلوق) هيف ىنآلا ل يصغتا برأ طةسأو هيف فالخال هطقسأف مالا ىلع نجرلا ا

 زمهاحتفي (هرامخأ ىف هكوق) ىلاءتهريغدتلا ىم»ت دال هناب ىوهيلعهللا لصهرام_اىأ(اذهوهلوث) ىفئلاهانعمىراكنا ماهفت_سادهنا :"

 بذكأوهفماللاستف نمو ىفا للا لاق هما هععاوهمقل قتلا فاكماالارسكب (ةمليسمهلوق)دارمريسف:فطع(ماءنالاوهلوق) ريعجج ١
 ري غاذه ىكسلانبنيدلا جان" عشا الاقى رشح اباحأ اذكه ( رفكلافتنعلانمهلوق) رح زل ىفة غلاما ا ىلع لوجتوهو هأ هذه '

 ') صفا لاق نأديدسلاب اوملا وقالطالا ىلءمهلماللاب ارك ذهناهتداعومهقالطاعنمديف.الت:هتلاذااباوحديفت الهناق دنيد_ت
 ىلع لدتا مسمل مالا اذه مهعارتخاة ئذ رقنا.هلاامدردق (تاق) ةعامج نيأهرفأو ىسمن اهريسغ نو د ماللابف ةرءااوه ىلاعت هللاب 3

 (همد_ءوهفرصز و2 وهلوق) ىوال.ط ىسوناهل اههّت_ساله 2 ناك مؤرفكلا ف تنعلا وداد زل ليمن نم هنوكا هناو_ةطنب 0 مدل
 جتغلاب ىلهقنزو ىل-غشنئءاخن وكينأحتفلاب نال_عف نزوىلعىتاا ةف_فاا فرص عنه طر_ثنأب لولا ىلع هنرضصر وحى!
 «نالعن يل ثنو ماه نوكي الزأ نالعذ نزو ىلع يتاا هلا فرص عنم طر نايلوةلا يلع فرصا! نمهءنمزو كيو نايضغونا ركسك 4



1 

 للا قا ريغ ةثاعدةلج (هحي رضر و نو هو رهللاس د3 هلو) سا. ريغ غلعفاالاب ىواوثو يد هد
 ثود_1لاوددحأ| لع دلادلا ةيلعفلارثآو الو اه عوتذولا رفا هراهشالر ولو س دق مهالان هاب أودو ىلإ ا نهرب زنتلاو سدسقتل أب

 رول 1 ناد تشل ست رمضأاو الزناد لك
 (نءهلو ة)ىف ءالاك فاك !ءةاابرباغتل واكب اوح (لاهقيةستناكهلوق) ظاغلالا ىأ( ىلا لأ كدسأو هلوق) ناربخ (جلا اهثيداحأ تناك

 اهليقأم تت تاوءانلا ثكر دو رهلصأوار ا ا ضرعغئ
 دارطاوذار ل_:مىفةصالدنأ ىف لاقزاعو ضاق هل_ةموةرمسكلاب بصي يت نعت دن نمءانو فلان عجامم سداق ةلصأ فلالافافلأ تيلق
 ةفاضالاوأ ع الا دئاوفلا نمأ (دئاولاعئادب ن مهلوق) يف ينعم ىلءةفا الاف نمت ذر خألاءاكالاىأ 000 وهلوق) 3

 ىأ (دارشالاو هلوق) اهةرمشل عر 201 لالاباؤطان نع ظؤحم ىتااهنيمثلاةردلا ىهو دب رذع- .جءارلاب دئارقلا سنا | ضء:فو] نم ىعع

 قو»# هل ؟منيعأ ناثد>وهةطالان|ىفلاق مسقلا باوج فا و ءوقول نارسك :(خلااريثك نا ىرعاو هلوق) مك :نااهنأ ثنمىباا سئافنلا

 لاحرثك أو مريخ ل ةغوأ دةءىراصتخالا نأ ىف نال (لعمأب ا.عرتك ًاراصتخالاو هلوق) ةحاملالاءوركم هوهوىلاءت شاربغب فاما ههالك
 0 ل ا ا مل ال دام ال هركذ بام ىلءداز اذاراصتخالا نا ىنءلاود هركذلاب هقصو مصمق )ل ةيسنحراصت+الا ف ل أنالدفصوأل 2# لعام نه

 ماك>-الارث_ك أءانّبأو مال_.الارادم هل ءناراهرتك أف صو ىّت ظ ىنادملا كحأو ىناعملا خاب أ ىلع ل: ثاأل_ىوهس.اعهللا ىل_ههلك عماوبنماهثنداحأتناكاسا «<رضروو هسحورىلا_هتدتلا سدت يي 1
 فرهراحرش اهيلعستك أنا نءاذاف !هروفتواموفتو ايلعتو اظفح اوم ى-تءناب 10
 لوصالا ن ماس طينتسام ضعب ىلا ريد واهاك_ثمِب رهدواجي رغوذو واهماكحأ نيد واهتاور

 هيلعتلاةشاالراثك الاو لآ وطتلابةب رحتناكناو بانطالا رن :ايوراحالاراث ,اعهبادآلاو عو رفلاو
 راصتخالاو لملدوطظتلان نك وتاداك ل .ت<اوثيداحأ نما اريثكت ا ىرهعلو راممألاو دئاوغلا عتاد نم

 اليوطت ىدتس اول صغتفالاواهرثكأ ىف ىلكم> و ىلءاهدعاوقرب رقت ىلاريشر اتا هثال لأب امم 7 0 1 1

 تدهن -وهوامممد_-اوثدد- ل ةيسنلاب اذه فودتل ا لعوهو ناسحالا ك-اهثااث فوهقفلا لءوهو هنا ذب وبتك 2 مال_.الاك اناث فو نيدلالوصأ لعوهو ناءالا ماه د[ فل_سغ.تادا ثالث ىف نوكي املأ و 56 0
 دو.هد نأ ءاج ر عسولا اسي 1ع مالكلا صراختو د نملااهربر_2ىقتاذواوعيم# فردكف ىتآلا ل 0 7 وه (اهحرخُم
 اعتهللا هجرىو ونلا

 نالأأ هللاو مركر فرشو مو «يلعهللا الس 01 لك ا نبملل بانج عفر ن هت دمواهس رخم ةكرب ىلع ابان 0 ِ 3
 ديمدلاوة رعستل ا. نيفائمارثكاكهناكامتتفمه نع ىذرو ىلاعت هلل هجر فاي كاع نيعد رالاح رشد عسيفرل هباتحى (اهب نيدلاعتفلا (ه-ت.«و) لدكولا عنو سوهو لوفكر يش لك هناهببس لو هأم لك ىنءلبن ناو هنعفني - 0 اوق)
 وأ تادمعوأ تلد لان هيقأدمب .الدب مهي لاح ىأ لاب ىذرعأ لك دج ملا ثيدملاءالعود.ح لا اناكلاءاسأت بناحلاو ءانفلا بنملاو
 ليقو هك ريلا ليلة ى اضن تاناو ر رتيأوأ عطقأوأ مذ أ وهذتاداو ردتلا كذب 1 ملا رلا هللا مس . هللاو هلوق) حايصماضدأ
 قيق- هنأ ىلع ناك رك ذىايءادت, الا لوصحد_.مةلانأو ضراءئالهنأ ن نيمت :هنئأرك ذ 1 1 | قيتسمتالءناتركةىامادتألالوسحدسقلاناو ضراسنالنأ نينار ذب ةءاددواهعوطغم | يب ل يا

 1 1 ا 26 22 2ئ2ئ5ظتؤيؤييىيىيىيي_ي75ؤي7ي7يُؤُُُمُمل لا ارا
 لمع ىأل. 7 لمحم 2 ىأليكولا منودريغلاسأالقاكو ىدعىأ ( ىبحرهوهلوق) لفك ى أ( ليفك هلوق) حرت ىس< ىأ (ى--وهو هلوق) لفاكىأ( ل يفك هلوق) حرمشلا نس 7

 ىلءءاشنالا فطع مزأب الف ىسدح ىلع هفوط ءمامأ ل ءكولا :ةلجنا لعاو كلذريغوأ مهملاصع متاقلاوأ هقلخربب دن هيلالوكوم اوأ ظذاخا

 لوةلاىلعة» .ضارتعاواولات اوأ ل كولا منلوقأو ىأ لوقا ار دق.ف سوه ةلج ىل ءةفوطءموأربخالوءاشنا فصدوتالدر ةمىوسحتالربملا

 ن“ «معأو وذ ىلءفوأ كوة ىأ (رمأ لك هلوق) العهلوقىفلاةياذكوءادتقالاىأ ىمأتاىأ (ايسأت هلو) ملعأ هتلاوارخآ ضاري _ءالازاوح
 4. هدو ىل ءنغلإ عش هلا قراف مهر دب و اسأمق تدثت :الةءالا نال د سأف لد -فةلاىلعلوةلاك قلطب مالكا نامهضعب معز ومالك لك هب اور

 دارقالا ع.دملا ىرمالادار أع. ج ىأ ماللا ىنممىل عرمأ ىلا لك ةذاضاو لمآ ف لعغل ىلع قلطق هل ملاك !اناه-ى-ولءاو ش عراظن

 ىل_ءهب راق : وأ هفدارباع فاض! !تاكمىئئماللاب ىقطنلان عال ثيحو ةدس المي دال أتة- ةاّضالاو دارؤالال ب وسم امومعلاىأ
 وهذ هلوق) هو ركلاو مرسلا جرخفاعرشىأ 4 هن مه ةلوق) هاذعم ىلع ىه ىتلافر-هلابةفاضالا ف عرمصتلام زانال هئاياورمص مست منا
 قت ك1 ةرامّسالاوأ عسوأم ءلاةيدشتا | ىل عهنأ نم همشملا نعاربسخ هنهم .ثملا ل_ه-وهيشتل اًةادأ هنم تف ز-اعف نا هولا هب (مذحأ
 هبهمسش ملاك ف_ضوال سند مءاعطقأوحناهيفأ ذكي قطان لاسحلاد- -ىل ء ليي ال-: 3 عطخأ هلوقو لوالاراتة لاو ريم_ضاا

 36 .اةىأ هلوق) م ارياف تابأو ز نال اريقهعي , رالاتاباورلاثلتنمةدسحاو لك تأور هاك (تاناو رهلوق) لمأتلفزوكذم
 كاردتسا ال هوالعلاو كسه ىف يتلا ىلع (ملا قي ةح هنأ ىلءهلوف) الصأ هيفةكربال ىأ (اوعوطقم ليقو هلوق)ةل يلق ةكرب هيفكأ (ةكربلا

 أدتمماههمج وةدئازءابلا

 هلوق) مدةمربخفيكو
 ىفف ةئاطلا ىأ (دهملا

 نئفت عسولاب 0-0 , ريبعتلا

 بانطا لحم بطالاو
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 برعلا هترسسكو ردصأ | ىل ءنيب سبل دنعو "'فراغلا ل تنير ذوكا دنع لا لكببو نموه ملام قددحو هوو اهيلع مالكا نب ظج
 نولوة:ومدلا فكل دكم دو شو ةفاضالابه دو ربيءوهنولو ةبىأ سونا هدحو عيسنوم دو شدد وهدحوري.ءعضاوم ثالث ف

 ريعضلاف (م وكاس هلوق) دوشال اطم كوعفم (ةداهشهلوق)]ءربغا يف هكراشنال : دولا درغموه ىأحدملا ف هدو عيسنوه

 الييذت هيفردلامظندعب طرخناوهوكالسلاتيثأو عافتنالاوةسافنلاعمادلاو سغنلا فارعذطماهيشتردلاب مههمسّت محةيانكلاب ةراعتسسا
 سؤنأ !فارعض هارسسشت نكس معمأ اهمشثيح ةتانكاأن ةراعتساهةفانكس ذا ةددأومت نه (أومت أوهلوق) سكملابوأ اهشرنماظتنالاو

 عج قب اوسلا نااىأ (نثملا ىداوس هلوق) ةماتلاةضئافلاةعستملاىأ ( منلاغباوسهلوق) اليبْخماومتلاتدثأو رث بلاوةحارل |عماجلاو
 كرتو ىلا فاو ملاك لكو عئارمُلا مل-ءىه (ةكملا وأ هلوق) عراضملا سانا نم قداوسو خد اوسهلوةىفام قالو ةمعزلا هو 0

 نمل_ىفغلاب اطمناى أف ودول هنصلا ةفاضانم (باطانالهزوهلوق) ىلاءتهتلالا لصاال لعفلا اذهتاله_:.هتلءاتنالا لعاف
 باطن اوأ لوعفملا مسا ىنءرد صم ل هذ هيلع سهتليالو هب ب طا نم هذيدتيىذلا نيمل الو فما باطخلاوأ ة. امللرد صم اب فصول
 دقلمه سان كنس قاشع لاوملئاةلاردهللو مظعى ا ىلءا كناو ىلاءتلاقا من زت ىأايل-اه زا ىأ (هرخآ ىلا ىلامىل< نم دلوذ) ماعلا ىلع صادلنا ف طع نم ةك-حلا ىلع هفطءفزيزعلانآرقلاهيدارملاو لعافلامسأ ىنمءزدصم ل صفق لطابلاو ىلا نيب لضافلا
 قاملاريسف:ىفأ سو اوضفنالاةلا ظءاغاطظذتزكول«اوضغني و كمادقأ مثاىلا اومار اوضغايحْك وح وا اوأرذا مه راصنأ ةاونغ
 ناك-مل| ىف ىلع مهو3 نم تشو هو يملاجتفد ةالعمةدحاولا فرشاا بسكمز ومالا ىلامهو نس ىتاخ سانل | ىتا اخو ثدد_-ىفنسملا
 لوالاو سفن مجامهنم لكو مهسوفن هض»ن ىف (مهسفنأ هلوق) نسما قانا بتارهىلاعاب ىأ حامص مذملاومتغلايءالع بعت باب نم ىلع
 ةلةاعماوجلا هلاوقأ ىأ (هلاوقأ عماوج هلوق) مدل مموح ورلااهنمودسملاو حو رال ةلماشأاتاذآاو نيءلااهنمناعماط شفنلاو سايقل اوه
 ررغمهوديسىأ هموق ف ةرغنالف لا, مهردلا قوذ سرفلا ةوبجىف ضامب ىهوةرغم_جزرخلا(هلاوحأررغو هلوقإلا يناعمةرثكواهظفل
 نملاوحالاىلاامفاضاو رشوأ 09 ريخن مص خذلاهيلعام ىهو تنتو رك ل:لاح عج لاوحالاو «مركأو هلوأ ئُدلكةرغو موموق

 فوفو ةنضلا هقاشأ )2 027 2 ل 2 2 20-- :
 ررغلا قال-طاناك نا[ < | ىل_داد  #انديسنأده-هأو ناللا قباوسو مذا |غ-داوسا صول أوبت أو مهكلس فام مظتنأةداهش
 ىأةةرقح لاو>الاىلع هللا ىلص ن ملا ىنادلنا ىلاء؟ ىل نم لطفأو باطدنا له فوةكدلا وأ ن هريخ هلوس روودنع ءوهيلع
 وأرا.لناىأررذلاهلاوحأ ||| لئادغن منمأنلانيلاهلاو-أررغوهلاوقأ عماوج ل ةنف مهسفنأ اولذبن يذلا هباحتأو هل [ىلءو هيلع لو
 17 ذي ىتلانيسرالان اف م«د_عيامأ» ناعااورسا | هتهأ ىلعهدود ماود.ن مادام السوةالص نكفلاونلا
 هلوذ ااه ئثاكن ادع نيدلاى ل عافدالب ىقاشلاب هد هر رو عازتالب ىلاءت هللا فو مامهلا قد دصلاو مامالازهشأ| اي

 ى-ه؟نتفلاو نحلاو هل ئاغ عج تاكله اىأ لئاوغل اننفلاو نا ىأ (نتفلاون لل لئاوغنمهلوق) رهاظلاوهو ل ةنةل-ءوأاولذب هلع نيمانلزنةلط (نيلا [مس ل ل ا ا ايناانئدلا ثنا علل ؟ نأ
 وهفردصا اامأون يرد صمام“ !(امالوةالصلوق)راتخالا ىأن افالاردصم مسا ىهوةنتذو ناحمالاردصم مسا ىهو ةذ< عج داو
 امالسقلماعلا و روك | ىلضةالص ف ل ماءأاوهأنعم 9 رقتو امهلماعهي وقتلناديفمهقلطملاةمأ وعلا ىلع وصخم مآستلاو ةيلصتلا

 (هتمأ ىلع لسوهيلع هللا ىلصهدو-ماودب هلوق )امال سو ةالص تعن( نيعاد هلوق ) للا فطعن هو هذ ىبخ>-اب ل هذأل اروكل1١١فودحم م

 لكااةيم*”باين هوه( نيعب رالاناف هلوق )رئاهذضلا تت ثت هيلع مزلب نكل لسوهيلعدتلا لص هتمأ ىلعىاعت هدوج ماودب لمت و
 نأو د>او ى_هم ىلء اما ةسال نيثب د ىلع لة ثمن م نم رعشعل اوءاسلاناوأثي دس نيعب رأونيزثاىلعلةثادقلا ةبالفٍز تلنامنأت
 نمل هناث ىلا ابيسنماهدعبامو ةيطدلاو رك ذام عج لعشيق هلك نتا ىلع عنيءيرالانوكتف نيبرالاب ىعنأاباكلادارملا
 ىنآلاهلوقىنائلاديؤ واوثنداحأ جرخءهلي وأ ةعصل اوبر ىتاا هلوقىناثل || ذه ىفانيالوةدو دعملاثي داحال ان منكي ناو باكل مم
 ىأ:ءاكموذو ىراعأ اوهاغادةيق>ج رخل اذااهلقندارااو ىوانملا فاك اهطينتساىأاوح رضساىأايجرخ لا اهثيداحأ تناك ا
 اذهقادصماذهو لأ ايهلوققدص» ىذلاوهو قددصتلا متادلا تيكسا اذز ونحاوصلا فاك هةةيقحو (قيدضلاو هلوق) هيلاةراشالا
 فنصملا ىلعهقالطاوءاضمأئشب م_هاذا ىذلاوأ مهام يظعلا كلا اوه(مامطا هلوت ) رومقلا هموظنهح رش ىف كس ىذا هقد صدام ىأ
 ىماعملا بنت#|تاعاطلا ىلعبظاوم ان كءاوس>هناةصوهتلاب فراعلاوه (هللاىلوهلوق) لمأتهقيق-ىناثلاىلءو زا لوالا ىلع
 ىعي ىنيعس نم لح ىف لجأ الىلاق هنأ هنع ل ةنامىانءال (نيدلا ىهلوق) دعسااهلاتاكتاوهشااوتاذللا فكل امونالا ن ءضرعملا
 ه> دم مردجال هيب قه «-دمناب حربص ن منا لهاا ذهريغف هست:.باكروظب ىذلا ناك نمو عضاوتل بابن هوهاغاكلذ نال نيدلا
 ه«تهارك-تفتليالفق هءانثلاهرك ناامأ افرعدركي ام هركءاعرهاظوهأك م_هدارعنال هك اع كاخأ ل رك ذ هيغل مطوقن وه سداو هن
 | ىرقنءفب رف ىف اة بست (ىراونلاهلوف) ىربوشىهناهلالاعتفهب_ثأ ثيعلاب ذئنمح هناف عضاوتلاد باب نم نكن ناو كلذ



 هل آىلةوةءاعسوةثاىله كحلارهاوحو ملكلا عمار هس نمذلا زن مالارثاس ل ءانفرث نإ اذ *« م>رلا ن +رلا هللا مسبإط

 نبندح ىلءلاكرملا كلارقتفملادمعلا لوقيف(دعبو) ل3 طخوناسا ىتطنامنيئادامال_ والد مركذاو:دخأاو لملاو لءلا ىلوأ همحصو
 افوهتعلاطملاحاهتعجح نيءدراال ىمتيفارتح نبا ةمالعلا رمش ىلع نب طال هدي دعرب راقتو 1 ا ىغبادما ىو

 م ةعاطلاةردق قاضوهو قرقوتلا نم (ىقذوهلوق) نامزلاىد مار ياعفقو ن هواهم ىنعفني تأ هللا نمام>ار تايبستلاو عاملا

 نوكسفمضوأ تغب (مهعهلوق) حايصم نينثالاو دحاولا ىلع تقلطأ اعروةثالثاهلقأوةعامجلا سائلا نمةةئاطلا (ةفئاطهلرق) قارس
 ىرصعلاف ىوانم موتنا تقوف ىأرمهءروارمصع كلذ تاءفام لاق. ساسألا ىف اك تقولاو حارمصل !فاكر_هدلارصعلاو نمزىأ نيش

 ىناكنمن#دلهوهرعاشلا لوقف درغم اب فصواذطولوذأ ىبوينا هيفذغا نيتءذرو هن رابعو حام_ىملا ف نحر مص كدر فم نم_ةة)

 فاشكلا ىف هلاقاوةيلاكتدارملاو ىنهموانزو لقثكءبععج (ءاءعابهلوق)اهظفحواتاعارإ ىأ (جلاءابعاب مايقالهلوق) « ىلاظنارصعلا
 ةكرصخالا ل ثم ىهىتأاةثودحالاعجتوكتو لوس .رلاثداحأ هنمو - دعلا مج )9 مسا توك 7ثيداحالاو )ْث داحالا هلوق)
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