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 »(نوحتلا كالفلاو نوفدملازنكلا ةسرهف) «

 ردّقلا 'هلملة قر ا

 هنرارسولسو هيلع هللا ىل_ص تلا جاوز اددعرك ذى ةدئاف مدلا فز عن ةدئاف

 هدالوأو

 سرفلا ئاصتنم م 5 دو.هقملا اوه عمر ايتعان تاذ ىلعلداممصول اة دئاف

 مدا هتريخ سيب !ىوعد ةهشنالط ف سرفلام كح نم

 ءاسشأ ةرمشع قالا نسح ةمالعةدناق

 ههح وهننا مرك* ىلعان دمسمالكن م ريص) عئاقولاب فراع ريبك خش نع تر دصة, ءصو

 موصلات اجرد قلللا نس تامالع ءاكملامالكن 00

 ةثالثةءاعادلا فب رعلاقاوسأ ةدئاق للا ىنو مان دمس طقل ىذلا مع ءاةذئاق

 طلاطاو لد غلا ةفص مدلل فورحامهنمةد- او لكعم ناني  الاناناهةدئاق

 حاكال اراسأ ف حاضيالا نمةدئا لا مر اباصنا بطن نملوأةدئاف
 ىم ةرمست ىف س امعنبا ن ءةدناق

 ءآولاو نمحودمملا لاح بس حدملا يةعّت السار اا ىفةسعدالاز ملاقنام

 كالذوثو ضاقو

 "لقا عوج ىفةدئاف ةئسااةعالا ىفةدئاف

 ناك ةقاناا لق سونايطلقهم»اماللاهءلعىىسعان دس يش هملع ا ىذلا ةدئاف
 مكح ءاعبرال مود

 ةدش :راانةاونملاةدرّقعلا

 مكح هريغو لذافثلا ىذاقلا مالكن ءارولمأر ةءاجو

 ضورعلادو<
 ةنالارمثشلا فاعزدسش:ىف

 2 لا
 ةقرف نيءمسو ثالث ىلع تم قرم ةسلسوهيلع هللا ىلصالوق

 زاغلا نم سوفةلاهماأن نكستام فوردملا ىرخأ نوري ىهش قش مدةدئاف

 ىرب رذلا

 نه خلاك انأمالسلاهلعنا هل ساندم_سللاقىذلا تي رذعلا مسا ةدئاف
 .ةرياسلالاثمالا

 لذعلاو ف ةرصا!ىعمفةدئاث اؤرلامأهءلا لورا راخالاوهرييعتلاةدئاف

 ىداويمالسلاهيلعمدآطيهاةدئاف خلا ع وبلا ف عقواميسعنمةدئاف مكس
 كا

 ' اعانى كس نمل ندئاق خلاه بلاط او هذة انج جن ملك ةدئاف

 ار



  07#دوس 2 ١*

 هد:

 مكح ءافاللا ضءبا لاوس
 ماسقأ ةعب رأ ىلعةرمضاس له: دئاف
 مسوه ءاءهللا ىلص هللا لوسرل بذلا قطنةزحتم جيعشلا نم سوسلا عما ةدئاف

 مدلاعطقاةدئاف للا لمسرتاةدئاف بذلاصاوج
 ىلا ةرجهلا نم لدنلا ةدايز راد_ةمىةدئاق عئاضلاد را ل_ءاجةدئاق م كس

 فاول نمز
 هانغةعس ىلع ل دبا متاهريغو لاومالا نمرالس نب !هفاخام مكح
 مكح
 ءاسنااولاجرلا نمريهثملاءاممأ سعشلاءامنأ
 روسانلاو روساءلا نيب قرقلا ةقرسلاقاعتتامتقةضسن اجلا دالو أ ءامسأىف
 برعلا اعد نم مكح

 دريل فدو رمقتلافوسو سءثلا فوك ة مكح رهقااو سعشلا مذ

 'لءاسدئاوذ ءاتدلاحدم
 ةدرابشدئاوذ :١ ملول ارذ

 ىلامالا لقأم ارثثم وأ احدمىفلاق.ام

 معنلان هلضف أ ركسشلا
 ىدنكلا ف يلاتن ءةدئاف حاكئلادئا وذنم 1

 مال_بلاه-لع ى.سيعأت امس ىع «لةدئاف ملأ ءاشأ رمشع عنق ءامسشأ 1 مس ع ه5 اق

 اى
 سوي ءارب و بوبر يص
 "للجد د اوق

 ةعاجلافةمكملاامةدئاق ةيعرشةدئاوف

 مدلا فزنو فاعرلا عنا باب
 ى ريدا ازيزعلا معى دم ةج رقعم

 7 نانوملاءاكسءاع-أ ىف ةدئاف
 م سوءهيلعدللا ىلص هللا لوسررةءاةدئاف غلاءانوايفلزعي تسلا ىف ةلمل ىف ةدئاف
 رد دوصا-1نيدلا لعبحاصالدج وانمف دئاق رع عب رآ

 نبأ م 5 ىغاقلا خب رمش ماهااههدلو ىف هستجو زو ىلؤدلا دوال ا نأ ةرواحم

 داع

 مه دعب فصو فوكسلا لها ءابعمأ ىف ةدئاف ةياعصلا نم تامن مرخ 0-0
 جلا: ارا



 ةسف:دئاو

 ىئسحلا هللاءامسأح رشف لصف

 ةدئاف ةزمتملا_همىفةدئاف ءازطاوباسملاولاوسلاو ضرعلا ىءمىفةدئاف
 ًابهمادعمنوكيامفزرلا ةق.ة-:دئاف تاععالا ىعمىفةدئاف قيفوتلا نعمف
 ناميالاناسنالا ىلء يدق نامل جأ ةدئا فرسهالاوةءذلا ئءمىفةدئاف لا

 ةئلان نممدآ 5 زرتاملل.ةةدئاف ةراشدلا ىنعمىفةدئاق ةأورما نعم ىف :دئاف جلا

 خلا افرق مننأ ارد الار :1قةمك ل اامتدان خلا تامارو عد برأ هعملزن

 !باذعقف :.كححال اامةدئاف خلا نار ها وعقل. 1 حمدا |تكدص ل ةدئاك

 دقفدنءلاقب امودل اولاك ضاعت شد ةفدنعت هبزعتلا ىف لاشي اهفةدت اف مكح

 : دأا ولاكض ام:الام

 ةدئاف خلان اسناةيقرتب رضاذا ىهو ةبيرغةدئاف راهنلا تاعاسءام-أىفةدئاف
 ١ةقدصءرفكتا«ةورسسلا ةقدصور ةكتامفةدئاق لا قئاعو ةاصنم لوأف

 ىدعم ف ةدئاؤ جئلاو ييعلا ىنعمىفةدئاف قرعلاو ىرشلا قافذلا 1١ عمى ةدئاف

 ىف فرعنالة مدر أ ةدئاف بسااقعمىفةدئاف رعسلا عمى ةدئاف ثفتاا

 نب رمش عوةثاممهتمددحاو لك شاعاوأ اذ ةعإ رأةدعاف لا مورلا فءاضسأا ة#عيرأ

 ةدئاف 0 ىعمفةدئاف عامهاريركش قاماهفةدئاق خلا ةنس
 قالخالاق :دئاق ةئاشث ثدلا ىن-عمىف: :دنأق بذاكلاوقداصلار لافي رعتف

 ةدئاف خلا للا ظ_الاةمعملاداضاا هلك ض ربلاةدئاف قاما عممتلا اهةاخىتلا
 تويكنعاامهيلعت حسن ءرذف

 ةدئاف ةد>رلا نعمىفةدئاذ خلاهلةنرال كسلا ةدئاف ض.<نمركذفةدئاف
 هلتلالوسرنعةءاورلا اورثك أنيذلا ةدسلاءام-أرك ذىفةدئاق الطب لطبلا ىعنل

 ءاملبا نعم ىف ةدئاف دااورصقااب ىغلا عمى ةدئاف ادرعو لسوه.لعهلنا ىلص

 باك لو أ ةدئاخ دعيامأ مالا اهملعدو اداندلمسل هنا هان ىذا باطخنا لصف:دئاف
 ةالصلا ف نئصلا نعمىفةدئاف خحادرص مهلك ةنلا لهأ# ةدئاف خللا مالسالا ف فض
 بتكلا فصوف:دئاف كه قدرط ىف لماحملا ثدحأنملوأ :دئا دؤصدلاو

 ةنيدماو دف نيبىتااةناملاردق ىف ةدئاف و هرمسأ !ىنعم ىف ةدئاق راطعقلعتتةدئاق

 لاف ةدئاف لومربلا ىلتقن مراك أ اذهان مو ىلارهدلا لون نمةعقو ىف لقي ةدئاف

 ةزوطاولوك املاوهةرقلاءاش ءنوكف ةمكملا ام حلا نار د البلا سطأ موضعي
 ةققس ىف ةدئاف 0و عنوددلا ىوةتلاةةيقحفةدئاف كلذف ال

 ةدّئاف رغفلا ةقمقح ةقيتح قف ةدئاف دهزلا ئعمىفةدئاف ءاحرلا نعمىف:دئاف فوألا

 ملا قدم ىفةدْئاف قوشلا نوم ىف ةدئاف ةدارالا ئعمىفةدئاف ةيحلا نعمىف

 ركشااىعمفةدئاث دولا نعمف:دئاف



 ةودك

 ؟*

 نأ

 ىلا

 ضرالاةئاسمىفسانلا فالت>اىةدئاف .

 مالس.الاو ُهءلهاحلا فا مار ااه.ت رخام !ةرووشملا لدحلا'اسمسأ ف ةدن دئاف 4

 ىلاءالا رصقأ ىف :دئاف ةيرملاو هب رقلا عم فةدئاذ ةيدويعلا ى_ءمفتدنأف
 ماو واف ريشنلا اا وهنا اورقلا فود ةمهلاى_همىفةدئاف اهلوطأو

 ةدئاف ةيحلا ومى ةدناف لا سك ةئمه ىلع توملا ةنصقةدئاف ناطمشلا

 ملا ىمظعلانيصلا مسا ةدئاف لبوه لعهللاىل_صىنلا طئاو>ءاعسأ 52
 رانا نينمْؤملا ىلا هتهقلاةءارا ىف ةمكسلساامةدئاف

 نا ةنطلاوتاّءرط ع..هرانلا هللا قال ةدئاق دايعلا ىلع ب ونذلا هللا د لةدئاق

 رافكلا هللا لع ةدئاف نما نعانامو نينمؤملا ىلءىلاعتهتنا نمل ةدئاف تاّقبط
 ةدئاق للا ضرالا ل_.يقءامعسلا ةخق ةمكط اامةدئاق نيئمؤملان 02

 رداو ءادتب اة نما ىفانةاش اله

 مكح ةغالبلا ىلعمالكلا

 ىلامتةوق ةنرعمويو ءاروشاعموي برعلانماهدلاوىأرلاب نوروهذملا

 ىعمةدثاف ميسمال ااهع*انقأ سها هتنارك ذيل: دئاخ نسناس مةدثاف

 مئللاو لمضلاو ميركلاو ىضطسلا ني قرملاىفةدئاف ةنلا فرب رهشلابجر
 ةدئاق لمعلا "هلي اقم ىف ةناا هللا ىطعأ /ةدئاف شرعلاق واخ همك ىف ةدئاف

 ءاملانادلا ىلات هللال ممل ةدئاف نابعش ىك“

 هللال زن لةدئاف اندلا ىف هلرظنلانع هقلاانر حل ةدئاخ مالا رخآانلعجإ 5 ةدئاف
 ثوملا نمو ةعبر أ مالسلا هءاع ىسيعأتدمس ءاهقعأ ةدئاف الءلثآر علا

 ةئس-دئاوك

 مكح زداونلا بادكأ

 اناكتوريشءو نا تاسنالا ق دعيذدئاف ةريغصلاو ةريبكل انيبقرغلا ىف :دئاف
 0 اوف

 علت“ اهئاإنا نم سس داس لكنا ناب ىفةدئاف

 ىوهلا عماجم رانااتاةيطءامسأ نانملاءام-أ بئذلا»ام-أىقةدئاف لءالاروط

 ةدئاق ةشرقالا ةنسنة:سالم<ةالهناىفةدئاف اقيدصقددصلا ىعمامتاةدئاف

 . ١ نن , رمل اريها شم هك ذ دفق

 نيفراعلا ضء:مالك نم ةحلمتسم دئاوف

 نيثدحملا نيب ةرممنهل نمركذ ىفةدئاف دود> 4 ارمدم ضر: دئاق

 ميلاغالا ةفرعمةدئئاف

 تاناو مللت ا اوصأىف:دئاث



 ةمصكأ

 ةزمهلاو يركلا عم لا نذدتىتحاهعبتن مو طاربقدلاةزانج ىلعىلصنمةدئاف
 5 لمي الاكس ط طلاب «ببل لي قدي دلسأ صيمقا ارذعي نمةدئاق ةزمالاو *

 ناسالاو نانسالادئاوذ ةءءرأمتحح ةنلسةتكن

 ةدئاف هتومدعب هيلعةيجاو تناكمل_سوهءلعهللا ىل_ههحاوزأةقت:تأ ىف ةدئاف
 ةيمالسا مكح ةفيلخر شع ينثاىدينيباهر اج عضتتلكذ راع تناك

 ةيوغلةدئاق ةئانو م 3 4 © ِ

 اهفموهاشي نموهدع تاير ءاش أف ةداعسلا اوقز زر نيل دئاف و.
 جلا بطلا لءالا ىفةدئاف امقاعّام ع.ونيعلا'ءلةمناس ىف ةدئاخ و؟4هأ'

 ءاخأل ارح ريلا نيدلاءاضةىف:دئاف ءاعدلا ةبولا انرطسلا لدللا ود

 * مارحت الثقو

 ةسطدتا اوه 1ال|

 مكح فوفسةفص 48

 2008 تبلاانافةمكحاللا هضاددعدوسالا رطاداوسفةمكللا 49

 فرحأ ةءبرأ لو هيلع هتنا لصد شان درس مسسا | ناك ملة دئاخ فئاطلا

 بارعالا ضعبءاعدن هرداو ل لاا ة.٠ا

 5 ريغصااذاولل لوك ة فم هريغو :

 ةدئاف ةيقدلاو ةحردلاو ةعاسلا لءةفر عم مهيترتو كالفالا ةعدسسلاءاعنأ |٠١1١

 لاهسالاعطتاةدئاف مدلا را

 سفنلا نيب قرف براطاو بباطمنيبقرفلا صاوقلانماهيفاموماطسركذ ٠١ ؟|

 تلك هللا م ءاةدئاف ةاضقاانمرو1لاروظأنملرثأ ةبك لاوةدك ازلا
 مكح مالسلا هماغنا لس ١

 سرعلاءاعد ىمد-ةلاوىندملاو ملا مرا باوبأ ءاسعا نا.مدعلافارشا ٠

 ى نساالاد قلو: ةراظنل او نيعلا عفدلو ١

 ناك هكست ءاوحانمالزغنملوأ ةرازولا ف سائلا قرعأ ةققر تاسأ ١ ل

 هدم لماكلا رارقُمساو ملاصلاكمملا ةافوب هريدي باد بنان ىلا ماش 000 1 :

 ةتالثنبا ةعتص نم

 <  سرفلاتاقط ٠
 ةيعدأورداو ديربلا بتر نم لوأ مصل دان كلدأ ١ - دل

 ارك ذوأىت ًاريصيهنوك نءلهلا ةيفيكص ىف: ةدئاق ماعلا ساذجأ ناس ىف ةدئاف ١ ١ا/

 لولا نمتاهاعلا بادحأىف:دئاف
 را ايورلاىءوم بلطي ةدئاق لسو ه.لءهللا ىلص ىلا نيوم ملا ىف ةدئاف ١٠٠4

 اهباعك !لهقالءاءثأ ةعبرأ



 ةدو# اش أ خطبلا ىف ةاه ٠٠
 اعمق نو سمعو ة سا اندلاةدئاف ف ودنا ىعمقةدئاف ١1١

 ةاودلا ف عمت ىلا تاهل فقدئاف ١١

 هي "أوو ارانةريشع عب رأ درهاادنءراذلاةدئاق ١17

 مكح ةدسح د: اوذ ١١غ

 ماهي فناهتلا 7

 ل.ثلاءافونةراشب ىدفدا!نيدلاحالصة ءنصنمباكك 0
 محن يال فنا دةعو## نملوةنمل صف الا

 ةدئاك .لاسالا متل لود ك3 قتدتاف روكشااورك اش !!نيبقرغلاىفةدئاف 1١١

 ند امالانمر كارد_-فةدئاف مالسالاو ةءاهاطاىفةرومملا فوءسلا ءاندنأ ىف

 هللالوسراوأراواسا:هعيرأةدئاذ هض رعواهبانل اوطوةمغكلا لوطن ا ىفةدئاف
 اح ا لدا با لا لو هيلع هفلا ىلم

 ةدعصن نيم ءامقطلا ضعن مذ ىف 655

 مسو هيلعهلنا ىلصانسن ةمأن ممم امنالالا اؤسلقأ مالا ف سبا سابعيان ع ةدئاك ١9

 لان ينسرشع هم أو دحاو لكي, ةوخا ةعبرأ ةدئاق دئاوقماعطلا "يلق ىف ةدئاق ملا

 ملاةعيسساابك اوكسالةعب_بلاناولالاةدئاف ىرتلاوىنةلانيبقرغا!ىفةدئاف 14
 داعملاتابثاىفىييلحلاحاهتمنمرصتخ لصف ةعبسااةئردملاءاهةفءامسأ ىف ةدئاف
 ةفلاسلا بتكلانم

  ملاورهلا نييقرقلا فةدئان (بابلالا ليالاربع) 1؟©

 ةسجةمو هللا عما#ةدث 8 ةموصخلا ىلا هت هللا ىدي نيف شي نملو أ ىف ةدّئاف ١5

 كا ذريغو عافترالاهف رعمو طال الاورمضانعلاو حوربلاءاعسأ ىف ةدئاق جلا ءاش .آ

 ونقل سأرلا ف ةعءاثلاءار مدلل امنا دال_ءلا لاطرأ ةذرعمىفةدئاف ١ ؟ 17

 مالسأ اوةالدلا لعل اق :دئاف اعرش ث دا ندهمىفةدئاف ا

 حلادبمحلاب سطاعلا ق مسن

 مالسااديعننيذلازعزيشلا ت تاآسنيدلا حان خبشلاالافةدئاف (ناغلا) مك اك4
 ةاركأف لا قدوز تءجار لقى رلاث هااقلطءالءاهةذاا لو ىعم نع هللا هجر

 ََن 1قىلاهتهثلا هجر ىئابشا !بهذم لك ثةسيىلاعت هلل اه رنب ,دلازعزيشلا ناك

 ىزو+لان ا مالكن م عسل دي ل هذ مانيدلاقهقسلاودفلا درع ر تسي ىصلارتك

 رطأ اءاع*أ ىف ةدئاف 08 اا

 ىنيديلا عر كرتىلعلالدةسالا رانا لغأ نمهنوك ىلعقالطا|قءاعت فعرف ١5

 ةيوغادئاف اههعفر ىلعوتالاقتالا



 (رداون) ٠

 داو مكع) 1
 اههةدئاق لحل عارذو ةبقو"الاو لطرلا ىفةدئاف ءايهكلا تانيك رتنمناتفص 01

 ديربلاراد_ةمىةدئاف هناتشارع [ىلاهمأ نطاق هنوك نءننمىد - الللاةن

 رانلالخدين ملوى ف:دئاف ةريعشلاو ع.مصالاو ع ارذلاو عابااو: و ااو

 ملسو هيلع هللا ىلص هناعافش عاونأ ىفةدئاف 85

 لنا ليس فراجو قبل بطاح بان هتردان' هللادتعا سلبادالو اركمذ ىف:دئاف 1

 د_هبغولبلابتقاعت انا ماكحالا نأىف ةدئاف مالسالا ف سرادملا نب نملرأىف

 (ةيبدأ ةقمطا) ةدالءلاوءاك ذلا ى عمىفةدناق حلاةرجسملا

 هب رعشت ا 1 ا

 ملا نوداصنأنو رجاهمةثالث ةياعصلاقةدئاف . رب_-نوص> ناس ىفتدئاف

 ةدئاق ”مالسالا ف ثوروملوأى:دئاف ءافاللا نمدهءبىلو نمءامم أ ف ةدئاف

 ملا سد ر ةنمتو. ةرمشع ىف ةءاهاخلا نيدتاداسلا صان 2

 ةغالاهةفن مدي وغلةدناف ةيوغل ظاملأض عبرت ذفةدئاف رئاكلاددعفتدئاق ٠

 ' َ ىلامُثلل

 ةئيملاة قمت قد ىفةدئاف *ىغااول ظاانيبقرفلا ىفةدناف رافلا سان ىف :دئاف اء[

 لزانملا عواطدئعبرعلا مالك نءلضف
 (ىدعجلا دهم نبناو صو بتاكل اددجلا دءءنيبت رجةفيطاةردان) ١ 6 ؟

 جا ”هلغيناساىلءةلاسر جلا موا ا لع نع ا 2١1غ خ

 ءامدأو هريسغ :وناالا نمنانالا ىطغن امءامعأ دلب لك هيتمخامت داق اغغ

 1 اهمادقلا-با اودلا نءضرالاق الب أم

 ىطويالو هيذخويالىذا!ةماعلامالكنملصف .
 ىلدملاو ىكملانيبقرفلا ىفةدئاف بالملا ديعنيةزجة ينك قمهدتاف )م 5 :١

 ةيورلاوابؤرلا ني: قرفلا نما ىلع قلطي سانلا نأ ىف :دئاف ثوطلا نعم ىفةدناق

 ناذمر طفل قاقتثاىفةدتاف .اهاخد. نءهرخ اوةنمقسلالخدنملوأ .

 نمكس لصف ناط.شلانم ريذعلا مذ ل_صف (لءةعنبان رونق نمةدناخ) ا غا/

 معلا قلعتتةدئاف اينالا فئاصعلل» هوقعلاهلال#!ل)لاوس اظءوامالكحص

 ئدسلاو ىدناانيبقرقلا تاينزملا

 مكلعجا او ركذاوىلا_ءتهلوشب قلعت ة سفن ةقمطا اداوءافا1نارثك 1ف:دئاك اء

 ىهمىفةدئاف اهلهأو اهندمو ضرالا عاقب ف(ةدئاف) لاح ون موقدعب نمءافلخ

 ةمافالاو ناذالافةدئاف قةةااوؤترلا

 لال



 نمرك ذفةدئاف لا ادممئدنمشلا عسل ةدئاف تةصاوقااوطاوءلا ىفةدئاف .5
 ,ىيفرفلا ةودقااوراثيالاو ىوقتلا عم فتدئاف تاناومل !نمهنوقأم .
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 الملل

 فرلادوادنيد#تاراكس نم كح ةأورملاؤعمف ةدئاق ديللاو ديسلا
 كشلا قءملةدئاف رذنلا ئعمىف:دئاق

 المأ ت اومسلاا ىلا ليو لسيف رع كارلا داعا لاوس

 ىبومادعركذ اهروهشو حد دريل اء[ هس ةئسلالودنل وأ قةدناف

 اماشولقايطخن هلوأ ىف ةدئاف ٍباَكلاذَاوةيسرافلاب بنكنملوأى ةدئاف
 ةدعىؤئن:ددأق نزااويضغلارك دىةدناف جلا ةفالثااولو ةوخا عير اةدئاف

 ثاسنالا نانسأ
 ىلصةسن مسا نص رسلان أف :دئاق مداقلا دمع ىد.ستاماركن ةةسف:ةباكح

 نهاكسلا نيب قرغلا ىف:دناف ملعتلا نهم ةدئاق حلادحأ هيمي د لق لو هياعللا

 ماعطءامسأق ةدئاف دراولاورداصلا يعم ةمغارلاو ةمغال ا ىعم فارعلاو

 نمل سو هيلعهللا ىلههلوةي قلعت ةدئاق ءاد رلاورازالا نعم :دئا مالولا
 لا لي دأرعسلا فا

 ىمىف:دئاف نيكرشملانمل_:ةلمةقلوأىف:دئاف بهذلاءامسأى ةدئاف
 جاخلالاوس هق-ىف ساونونأ هلاقامو ع وشعرك ذىفةدئاف زاجالاوةغالبلا

 نئفصو فةدئاذ ةعانقلا ئدمفةدئاف اهقالش او دالي له ع ةايط نعي رشا نبال
 زوريفلاقيةدئاف خلا نان وبلاءاكس لاقي ةدئاق هت رقلانبا

 لامملاءامسأ ىفةدئاق اروبا

 رايز هنأ نيل ةيواهك تاسكرت سراملا لاعسلا نم انوع

 ةفورعملانومعلا اه أ

 اسأل ةسئورعملارابأ الاءاهسا نمرمسن امرك ذ ىف ةدئاق لاعسالقوعأ

 اهرك ذب ث دحتملا ةفورعملارئازملا
 5000 و نب دلا رون ىلع ل ضافلا ىذاقلااهذخأ ىتلانيملا ةطسن

 رواش

 ةيادلا سا ىفةدئاف ملا ءا أ ةعبرأ ىلع مونلاةدئاق لاعسلا عفانلا ةيلذا قوعل

 لكس ..هةتورهشلاىلاماضعيلالهلاظفل ص.بصىفةدئاق  سانلا ماكتىقلا

 سلبا ةينكحف ةدئاف مسارهنملامل ثالث

 ىوةضسلا فوهو ةجاجدلا نمكيدلا ةفرعمىف :دئاف

 ةلاماططباض ف ةدئاف نملاب تاع ىفةدئاف توكتكوهو ىتنالا نمركذلا ةفرعم
 ةجءامسأ للعف ةدئاف ةياثالا عم ف ةدئاق اهعتفويا

 ىنثيوتاملكلا نمشلثي امىلع لقشتةي وغلدتاوف ٠
 َن 0



 دادضالا ءانعس ا ىناغصلا مالكم *للجدناوف أود

 لا كيلقب ىلا كدصت ةشااةدئاق

 لا مدقااو ةلاندبق رك: دلاك

 ملا هزاكل .ةنييدااراغص نول عي نيل ن دورئانرلا ةدئاف
 ا ملا نانثا م ًاوتلاودحاودفلاةدئاف

 نيبأظلا ناس ف ةدئاف مهولاونظا اوك شل ناسف ىف:دئاف

 وهسااو نأ. سذلا نيب قرفلا ىف ةدئاف

 تاف رعو ةفرعن ا فةدثأف نيءاو ءالادنع كلا ناس ىددناف

 ترحلا نعم ىف:دئاف ةغالاىف فاكيتعالا ف :دئاق

 فيشحلا قىسعميف ةدئاق ع ذل قعمىف ةدئاق

 ةرغغملاو ةحرلا نيب قرغلا ىف ةدئاف
 مهذلابرطلاو فلاب رمذلا نيب قرفلا ىف ةدئاف
 كانعمقازتأ مسلوق ندا توملاو موتلانيبقرسفلا ف :دداق

 ةباصعأ اوةقئاطا اوةسكناو ةئطقلاو ه ةوامغلا قسم ثدل 0

 انرعةبصصلا ف ةدئاق افعسو ادب رحدب رخل ىع«لةدئاف

 طثاخلاناتسلاة ستى ةدئاف ةقرفتم تالك ىف دئاوف
 ردغلا نعم فةدئاف قلقلاناسىف ةدئاف

 قدصا | وم ىفةدئاف دشرلا نعمف :دئاق

 لقعااىعم فةدئاذ وفعلا ىعمىفةدئا

 بارسلا ىعميف ةدئاف ناكءنذلا قعمىف ةدئاف

 مجاربلا نعم ىف ةدئاف عيبقلا عم ةدئاف
 2 ' 2 دعولاودعولانعمىفةدئاف بجاورلا ئعمف ةدئاف
 ماشاادودح ىفةدئاف ةنامكلا عمق ةدئاف

 ةظعولا ىدز ولا نبا ةدمصق ةرامظت ىدرولانب ,ب رع خميس ااهتك كإم ةعدامم ة ةخدل

 ١ ةيناللاةنكي ا

 حلا ةكراملا ةعقيل اق ىلاعت هلوقف:دئاف
 لارابخ أ اهغ.صىقااتآ اثنالا ف فاتخا عئادبلا ,مةدئاق

 ع ا ”ونا علع تاخدأ اذاةهلماكلا تن ولاد ةدئاق

 ةفو ةورعملااهئامءانع ويسأل مانأ ةممسل هج هد وف:دناف

 ةفدطل ةصصنب حصنو ىبافغلا يو هحدونأ هذانساذملتلأسةدئاف

 ةاجامعارمسالابلسو هملعهقتا صدقا ل اودران دمسة ماركت ناك ة دئاف
 هقلاو ىمومىنأ قفل سوهلعهللا ىلصىنلالوقةدئاف . ءاملسا ىنءمىفتداف



 ملا نيو+و لق < ه. ءوكلجأام ىدنءامو مكلجأال

 بالا اظفاي قاعتتةعبديةدئاق
 ع هرم س امقلادد ىف: اق

 ةاضَقلا ىذاقب بطوخ نم لوأ ف :دئاف

 ناسنالا لئاقمنام قةدئاف اهلاتو ةعورشملا بطل اددعف ةدئاف

 هارك الاو ة محملا نعمىف ةدئاف

 ملا امئادجوةأرملاّعَأ ةملع مرح و همسنتلا بحاص لاق دئاف
 اطخنادم_هلا لتقف ناالأ ل 1 هيلعهللا لص هل اوةددناق دسالا ءام«أ ىف ةدئاز

 لا لبالا نمةئاماصعلاو طو لاب

 نوكينا جملا فكتتسي ناىلاعتهلوةىفةدئاف ناناللزينذالا قاذ هحوىف

 لا نجزلامهجربثوجارلا ملسو هسلعهتلا لصهلوق هنأ الا هللادمع

 سو هماع هللا ىل هى حد مىف 3ك طعما +_,عنبدجا أ سابعلا لأ ةدمصق

 خلا اسيئرنوكي دو ة-علا فاصن او دوةعا!ىفدولوم لكرب زولا'* ءا رفد اون لاف ةدئاق

 دوطل اءنيدوه شما تاططلاءامسأ ىف ةدئاف ةماطا اوشا! قدك

 برعلاةرب'ربد_-ى:دئاق ءا ءاسالا نمانوةثدإو نمفةدئاق

 ”ازاج زا اةممستف: ةدئاق

 رهقلاقشناوةعاسلا تب رثق | ىلا هد هل اوقف( هس برغقنكل)

 موعطلا ماسقأ ف ةدئاف

 هنع هللا ىثر ل. -ني دج مامالا ن ءةباكح

 اهالعأو ناسنالا ة ته لاكهمض:ةءاملاو 0 نعلالهْنءاباوج

 اهمانأو ةعيسلا بكا ١ وكلا ةامسأ ىفةدئاف هنا ن نممدأ عمل ازئامفةدئاف

 ع اونأ ىلع فوملا ةدئاف

 (ةسفادئاوف) وذعلا نعمىفةدئاف
 طاغااو تاغلا ىفةدئاف عسب راابدلاب ءادمو ةسج لال اهو وتدئاف

 ىرقملا دهان ركب فأن ءةباكح اناسناىبا ارعأ ف صو

 رتعلاو عئاقلاو مور اولثاسلا ف ةدئاف

 رمقا!فاصوأن ءاهءاص-أ ب رعلاهلوقتاوفةدئاف

 ةثالخلاءدحمع :وهع هيلع ملسىذلا قب قلل قتدنات رهقلاءامع 1ىفئ:ذئاف

 نبا نءامتب وجأ تكف هنعهتلا ىضر ةيواعمىلا لق را 7 كح

 دشرلاة ضان دواوأو نسا ندضو ىفاشلا نت 0



 اى

 هورمدغح

 رجلاءاهمأ ف ةدئاف .٠١

 اًميرقش رةتبعس مةدئاف اه ؟

 ةسللاو عماس أ! نيب قر ذةدئاق

 ملا عاوأة_هبرأر كاد ليك

وهماءهللا ىلص هلبال وسردوهءىلعةءاصعلا ن نيد اةدعف ةدئاف امك
 لس .

 ءاحنا ة-عب رأىلعلكالا : ةدئاق ١مل

 كلدريغ و عستو اك ءرسكك كواملاب اتا ىفةدئاخ 1م. ؟

 سنعلا ماسقأ |قةدنأف

 طقلاءا مس ىفةدئاف سسدلاو سسلان يبق ةرملاف ةدئاق 1م. ؟

 رورغلاو عادجلانبفرغلا فةدئاف لا

 ريكلاو حلا نيقرفلافةدئاق ١86

 رحملاورلانيبقرقلافةدئاف ”ىلاوتءكلانيبقرفلا 06

 ةزمللاوةزمهلاافةدئاف ١م

 ّن دوا تملا هنريسأ نءلتاف:دئاق

 همالس ادعي رنتك نمل ىف ةدئاف مع

 ش لّستلا نعم ةدئاف

 4 لد و هءاع هللا ىلصىهأ!س ارحءاوم 1قةدناف اى

هس ا رداوهساوقأو هالو سو هيلعءللاىل_هىبناا من انمى ةدئاف 4
 هراجو

 هملغو

 > اهرشناعللا ناسف ةدئاف ةعيسملانآرقاامس_ست:فةدئاف ١ع

 دساو مهئاشنيذلا عجب امهرسشعملاةدئاف 1

 لاة-الاوزطانيقرفا!فتدئاق مع

 ءامدل انمى لكم هطعأ هف:دئاق ام8غ

 ءاضلاوةساعسلاودوملانييقرفلا ف تدئاق ١ م
 ءاضغالاوءامنيبقرقلافةدئاف 4

 ةددلا ناس ىفةدئاف .

 بتاعت | نمناّمح نامعَةدراف ل

ي يشر عمو هعرتسا ن هلو خا رامشلا عضوةسيكف فةدئاق لال
 ا

 ىناببشلا ليت نيدج مامالاداوم ١
 02 1 لف سارق ةنم<: الثا باط ن هر ذ ىف :دئاف 84

 رواشتاهبا او نمف داق 104

 ةملاغمةقاللتاىل ونءفةدئاف

 ايدل



 هفضك

 ةئسلانودامادوهثوامانأ ةقالذلاىلو نمفةدئاف
 نيت ىلونمبأ 4
 مسال اريغا نمدل نكيرلو ةفالللاىلو نيف 5
 ةدمقبو علش نعت |1014

 جلا دقرغلا عقب ةئردملا ةنابلل قلة دئاف 6
 تاقيط تء ىلع ٍِب رعلا 4ع

 تانرعبرأّتر سلبا نأ
 هذح وه ولأ اووها ارديدهش نوف ةدئاق

 رد-ااولثالا و طنا عمىف ةدئاف

 ح راملاوراذملاو بزاللانيطلاو نو: لالا عم ةدئاف
 ملا ن فص اقفطو ىلاعتةلوق ىف ةدئاف
 ضرملا تايه ىفةدئاف
 ةقال_لن اولي نا ىلاعت هللالعف قدس نكس او ةرمصعف عصام ربك ىف ةدناق

 سانلارءشأن اد ىفةدئاق
 اهضعب عمةنورقمب رعل اتا ظافلأ فةدئاف 4

 ناو.للا ضءءؤكس ىف :دئاف
 بك اوكلانمواهللاو لسمللا تاعاسلامةفرعمف ةدئاف 5
 ركشلاد_هىفةدتاف 6

 قوكلاووش "و بمحلانيبقرغلا ف ةدئاف

 لو هيلع هنا ىلص لاربع لكوملا كلما مارك ةفتدناف
 هعلتقنوفوماخأ ل تقنمفوهنب لتقنعف ةدئاف 7
 َى :وغف هبر مدآ ىصعوىلاعتهلوق ىف ةدذاق 10

 همقح و ,رلا لاخد | لبق نس ندع رأمدأ ّ وصتىةمكملا|م ةدئاف
 '  ثرّوال السلا مهلعءابنالا نأ ىفةمكملا|مةدئاق
 اهتيهسن بر ىلاعت هللا نأ فةمكلساامةدئاف
 ضرامثا نب زييشلا طبس ىلعنيدلاد ,ون يلا لمنلا فصول

 هنع للا ذر باطلشا نب رعاند_ىوزسر أ ىذلا باكل !اهيفمظنءاناعلا ضءءلةدمصق <
 عولطاا نعفقوا 1 لدماا ىلا

 ةيامسلا موعباص أ ىلع ةيظعلا :رطصلا صاطشأ ةعيسا مي عقرب ةمقيك ىف ةدئاق 5*5
 تا اةعيرأو ةمهمةلكو لمه ءاهنمةلك مهضعبلةةمصقو هريسغتو ىلأعا قساشايأ قل

 قد وملا مانا ءامس أ والوطواضرعأر قت
 111 املل ا لوالاةلثمتانأك
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 3 .؛

 ؟ 01

5 
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 اندنلا

5 

 اندم

 ا

 نن

 اناا

 نار

 نارك

5 

 ننان

5 

 نكن

 انانأت

 نانا

 نري

222 

 ان

 ناس

 ال

 انادذ

 نأ

 انرنل

 اههخ تا ةسب ودزملاةرومشملا هنددصق عمق ار هقاوشعنو ىناستلا ردم رابشخأ

 1 اههفىتلاتاحالطمالاو اهظافاأ ا!ضءبح رشو ىلا ىئدلا

 مدقل ا ةممال

 قاتدقاهحدعرو ملال .زمشلا مالك نمع ودجلاةمتلاو: دقو

 1 ريبكلا مائدالا ف
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 برا مث اص و الا 5 قش ىذلا هتدملا
 في سيلا اد اركسشور ا ىمتال من ىلع ىلاعتو هناكسددجسأ قوبلامهق عفو دّقل

 دهشأو ىهقتست ت سلامه مالسالابانبلع نأ هلا 4كي رسشالهدحو هتلاال اهلا ال نأ دهشأو

 ديعأم نيمزالد منيئادامالسو ةالص هياحصأوهل | ىلعو لوم ءاعهتت | ىلصا د اذسنو اندم نأ

 تاناكسملاو ةسفنلا راو هذهل حت ىلع ىلاعتدنلا ترختسا دن (دعب و) ىنث أو أدياعهللا
 ءاشيام ىلع هنا نوعلاوةيادهلااهللا لاس أو" هللا ثيداحالاو ةفب رظلا فتاطالاورداوذلاو

 نوف دملازنكلاب (هتممسو) ريصنلا منو ىلوملا منف ريدقئث لك ءوهو ريدج ةياجالابو ريدق

 ميركلا ههحول اصلاح نوكينإ و نيلسملاوانأ | هب وعشت ناهلئا نوت او نوحشملا كالو

 ملسو هملع هللا ىلص ”ىبنلا نعريملا ىفءابس قيقحلاوةبانعلاو قيقوتلاو نوعلاهللاب ااو(لوقأ)
 هالجرو شرعلا تك هسأرو ب رغملابحانجو وق ةرمشملابح انج ناحانجدلاكلم ىلاعت هنئن الاه هنا
 ”ىلع يما نم ةاىهاو أ لحر لصاداف سدر ىلاعتدنلا قا>ددعب هملعو ةعباسلا ضرالا تح

 ضف, و حررذي دمف سس هغنف شرعلا ترون نمر ىف هسفن سمغي نا ىلا عت لن ا هىهأ
 ةماسقلا مونىلاهلر ةغتساكلم ةرطق لكن م ىلاعت هللا اضف ةرطق ةثرر لكنمرطةءذ هسحانج

 ىرشلاسلا عقارلا نيزيرعو عقترطعد_ عفر معالث فعلا كمل عب (لاق)
 "لم ذو ةرهما ىبرعلا ني نيدلا ىلا مالكم (ةدئاف) بدالانيزملاو بطااعفانلاو

 ردقلا||

 ردقلالملْذْخُني لا عساتىفف » ةعجب موب من نا اعيجباناو

 تاو
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 ردع الب 'هدمعانب رشعو ىداك « انموصل أ تيسسلا موهناكنأو

 رةّتسافتمرامني ريشعلا عباس ىث وا ذذت دق مودلا مون ل هناو

 رمشعلا عسات فلولا لل كيفاوي * هنأي ل عا نينثالا ف له ناو
 رداف اهب ظني رشعلا سماخ ىلع 5 دقعاف رمشلا ادينا انالثلا موو

 ىرشعل ا عباس ا هلصو بلطف كنودف غ#* هدو رينماب لهنا اعرالا قو

 رولا هامل ىف ريشعلا دعي كيفاو *« دهتحافرمشلا اديذا سدس مويو

 اطوط_كاهاذال اطودو !:. داع مئاصلا ل جرلا اهي ىرمدبلا ن_لل ”ينارعا (لاق)
 نسكت بام مدا نيصمه تناك اههحاصع زحناؤةدحاو ةمرصملا اطويهاطباغالو

 ةصغلا لءريصلا هرطم زاالاو باحسدءولا لبق كفن كبل ءىوقلاىوقأ ةيصصلا

 ليما فلسلا ضءيلاق نيلاملادحأءالاو نيءاطعلادحأدءولا هاش
 اهناسرفلابقا ىلع بلطلا ىو اهب اان ارا دودح ىلعةبللاىفو اهقارعا ىلع حورملا فكرت
 نيقّدصاملا دن زادناو نس ورالادحأ ماو نينا ىالادجألقلا لبق مهلاجأ ىلعةيزهلافو

 ال ةكانقلال نب راسلادح لامعلا لو ني وفعلادحأ تدثتلاو نئعنملا هل طملاو

 ةءاورلاو نيقا ايلا تار سعلاو نييسكلا د-أحالصالاو نب رضلادح ا دمعولاو نيقرزلا

 نيبا اردلاربسأ لدكللاو نيبابسلا دحأحازملاو نيعبفلادحأ نيأتلاو نيءامهلادحأ
 ق«نمةفملا 4 ببوَننمةدحاوبوأ نب فأن مس + دو هب هيلعمللا ىلصءقالوسرلاق

 ةناعةمقر قدعاوأ ةمفاحامدق لجوأ : 4 ب راعد لسا سكوأ ا ةيفاها ديكو عطا وأ ةيداصة ماه

 نتمنغلادح أ ةمالسس لاو نيبابشلاد-آباضللا مر ادلوسر) مظعلا هللا قدص

 (ىلصوللا اق. مهلاعاب موهتمكناق كلاءانرقؤتا نياذكلادحأ ب نكحااىوارو
 قعفكو هاذأ ىعنع م لاقفاملك مدانت أ تاقفابلكيصنب رثعب نيل شفلا ىديزي تير

 (لخد) ل ةنالت غو أ فال تاقثا ىلءشمو قمم ىف سرك و لملقركشي ةاوسد)

 رثعناىلانيسنم :ةملاريم ا ءلاقريكلا كريص تن ا ىلار روصاملاهلاعفر ,وصنملا ىلعةدْئاز نب نعم
 تلك أ ناز كد رح تعجن اني:مؤملاربمأ لاق كلاحفيكو لاقف ةرعش ف دشتو ةرقش

 هقز رفدازيروصنملا لاق تقلق ىئارفولا تو أذاو تسفنالكق تنك ترعض

 ا اهليقددورشعب هءالو ىلواذا كي اصن مسسرا « ةمد1لا نم عدو

 لا ب كك نئءقناف هيقبتك نعنئعماذ هناك كفاك ارناكو ةءاف شباك كلملا

 ا نءناك: ا تءطأو تعمسدق هلع رف مالسلاو ةقملاو ةبامعل نيب هلماح عسضن نلو

 َت : اسراربالا تانس-و را اربالات امسماوعلاتاحاسم مالسلا اوهلفةدارز نمتاك امو

 يولغمرمثلاءب لاغااو بويعلاربقريصلا هةريعنوكت نا لبق كري غربّمعا ندبرقملا
 ندبلا راشيل بقثلا لجلا ناللا لمقثلا للان م لقثأل قتلا راصفك ميكحمللبق
 ىلا ىجلااملاةفالمقث كا ارعآ صو لسقو هلم<حوراادرفنت ليقثلاو هل جف حورلا

 وخاف صوو هئاعل نم شتلالا راغسالا فمقسلا ةةسشو راتقالا لعنيدلاو دارضالا

 لبق هنا أ مدعي لالا ىلا ت احا فدكو هتلج ضرأ ةنامالا لمحتال فيك لاقثالمقُ
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 ىج لبق فخليقث هناليقثلا لعاذا ءالقثلا ىلارظنلا لاق كءتمع شع أ ىذااام سعالل
 عزملاام سلا فهمااونو ةينالعلا ف سيلب | نعلي نممنكنال لمقثلا ةسلا < نمحورلا
 ديجنبرف«جلاق اهبار نهر رادلا ف بوصغملارعا جبربالاعفعمطلاامو هنمديالاهف
 هيلعةمعت كةمعتلاو ز ىرب دساحلا مبعنلا كرتبالا كرديال يعنلاناءاكملاو ءاذعلا تعجسأ
 عنمل(ةدئاف)» هترخ ؟باطىف هاند لذ نم ساننلا رعسأ مهودعىك موقنعرهدلاربدأ اذا
 ىو ىت> نبطي وءاملاررمغيو ةبخولملا لم طرتعو ةدئاملا ثارك ذوي مدلا فزت
 ىلاعتهللا نذاباهنع عطق:. هناف لفثلاداه- رفق ل متو فوزئملاهنم قسودربب 1 قص

 ىبنلا جاوزاددعرك ذىف (ةدئاف)« لع أ هقاو ىطةسلا ىمومزهشلا نع ةديد_ءاداىهبرخت

 مدلا فزنعنلت دئاف

 ددعركذ ىةدئأف

 سحر زتل سو هيلعهللا لص ىبنلا نا بلك !نب لاق هدالوأو هب رارسو ملسو هملع هللا ىلص ىلص ىلا حاو أ

 ةجيدخنولقاف عستنءىف وو ةريشع ىدحا نيب عجب ةرشع ثالثب لخدو ةأسغاةرمشع ||| لبو هيلع هللا

 اهجورتو اهنعتامو موز نب ورع نبهقلا دمع نب دباعنن قينعت مع هلبق تناكو دلي وخ تنب || هدالو او هيدارس و
 ىنلاهدعباه- و زتواهعتامْم دنههلتداوذىيمتلا شاينا نبةرارز نيتلاهوب اهدي
 ةمقرو بني زو هلل ادمعورهاطلاو بنطأ اومساقلا ةياممهتداوف بو هملع هلنا لص

 حوزتلو نداوو نعكتو نغلبة ثانالا امو راغص مهو اوامروك ذلااماف ةمطافو موثلكمأو

 لبقو ةعمز تن.ةدوس اه دعب م «نينسثالثب ةردهلا لبق اهتومناكو ادحأ يعد خ ىلع
 ىهواهتعتامو عستةئب ا ىهو ةفي رشلا ةئردملا فاهيلخ دف نينس تس تنب تناكسف ةشئاع
 د ءولبق تناكو ابدثةأ سها تناكفةدوسامأو + نيسيو نات ةنس تنامو ةريشعنامندْنبا

 اهبل خدو لو هيلع هللا لص هقلا لورا يلع فاخن اهنعتامو سعدبعنب ورع ني ناركسلا
 سنخت حت مالسلا هباعوبق تاكو باطلا نب رع تن ةصفحاهدعبح قرت » ةكع
 ناممءةفالخ فة دملا,تتامو هريغاردب مهس ني نم دومشي لو ار دب ناكو ىمهسلا فادح نب |

 نب ةلس أت ع مال سا | « بلع بق تناكو ةممو زخلاةسأ ىأةئبا ةلس ما اهدعب حتت *
 هللا ىلصهللا لوسر اهحوزتفا مت عتاخ دا مون ةحارح هتباصاو ارديد,ش ىو زخلا دسالادمع

 تنببني زق تمت « نيسملا لّدقدعب لدقو نيسننو عست ةدتتامو بازحالا لبق لو ديلع

 ريغواهريغ تعملو هنامح ىف تءؤوتو نيك اسملا ما اها لاسشد و ةعصعصنب ىهاع ىنب ندع رح
 ثرحلا نبل يفطا| تحت مالسلا هملع هلق بنز تناكو ل سو هيلع هللا لص هتامح ىف ةحيدخ
 تناكو قاطصملا ني نمة عازم ارارمضىبا نب ثرالا هاذي روج جرت م بلطا ا دبع نبا

 هللا دمبعت م هإبق تناكو برح نب نامفس نأ ت نب, ةمدمحما حوزت مث ناوفص نب كلام تحت
 ىلا لوهيلعهتنا ىلصءتلا لوسر لسر ًافاهب تامورصننف ةشداا ةجاهم نم تناكو شدتني
 هيلع هللا ل صىنلا نع رهمل ا اها ىئاَْلا قاسو ةشدملاب ىهو اهحو زتو هيلعاهيطخت ىئاحنا

 ىئاحنلا ىلا اهب ثءعيوهنم اهجرقزف نامعْن نام عملا اههطخ لب لبقو راند ةامعب رألدو

 شت تن, نب ز جوت م« ةيواعم اهي أ فال ىف تتاموهمل ااهلسر أو انرك ذاك اهرهمأف
 تناكف مالسلا هملعل ب ريج كلذ ىف ثعدو هلدتلا اهبرقز ف هالو هةثراح ني ديز تت هلق تناكو
 ىو نمل أ ىهو اريغسواملو ّنكشم مرك ان لوةنتو مسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا ءاسن ىلعرختمت
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 ريمخ ماعح وزن را 7 امد دعب ماللا هلع هجاوزأ نم

 : ني ةناك اييلع فاسو اهنعىفوتف مكش ءنب مالم تحت لبق تناكو بطخ آن ب ىىح تنبه ةنّوض

 تتامواهجورتو سو هيلع هللا لص ”ىبنلا سم اربص ةلسنب دهم ل ةف رقما لأن ب عسر. رلا

 ققئلاو رعزي ربع تحول قتناكو مياده ثرخلا جاع يح * نيثالثو تسةنس

 ةرع ىمدعن ل سو هيلع هللا ىبصهقلالوسر مت ىزعلا دمع نب ريهزو ًااهيلعفلخو اهنعتاخ

 ةاشا الاقي بملك ى ب نم ذأ سها حرتزت م دملولا نيدلاو سامعنا ةلاخ ىشو فرم ءاضقلا

 اه+.لخ دين لبق مف بديح نب تاصأ اد ءالءقو تاصا | نب ءاجم ٌتنب انس لمقو ةعاقرتشإ

 ةبزغح قرت مه اهقلطفمدإو تاماماسن ناكو ل تلاقتف يهارب نبا تامواهب لخدءابفشلا لدقو

 ملسو هيلعهللا ىلص# ىلا ىلع هدقاسلف كي رشمأ ىهدب زغ غىلكلا نب لاق ةبالاكلا رباجةئيا

 حقت م +اهقرافمئاهعمش ناسظةنئباةيلاعلا حررت ادد :رفهنمتذاعتسا ابي ولين دارأو

 كاملا هيا ةمطافح زرت تدترافا مل دين أل قاهتع فوت ثعشالا تأ س دقة |”هلتق

 اهقرافراهنورتدم ا ءاهتيعن درع طخ هلا ىل ءلو ةرييه نب لي دهلا هبا ةلوخ حيو زل بقو

 اهيطخ بلاط أت ني ىناهمآفاهسكتي لوءاسنل ا نم لو هيلعهتنا ىل_ص“”ىبنلا بطخ نمامأو
 ةيدمحمأو ىريزعلاروعالا ةءاشد تاب ةفصو ريشق نين ماع ةعامضو اهدوزتنملو

 اهطخ هن *راح لأ نب ثردما هيا ةرمج 1 ةعاضرلا نمهلاخأ سايعلا ددوذسايعلا عدا

 هياةيراق هب رارس -(امأآو) تدربدقاهدجوفاهيلا عجرف عجد امي نكيلو ءوسارساهول هلا لاكن

 ع نمىهلدقو ةيظرقلاديز ةئباةناكرو مالسلا هيلع ميهارب اهلثدإو َه هع طمقلا نوعمش

 ةضورفملالامعالا دومةملاود قعمرابشعاب تاد ل ل دامي مولا (ةدئاف) لعأ هتناوريضنلا

 فوخنمسانلا مت ملاسف مانالا هيترغظ نه هرفطام#« هنامسن هملع لغيالا هيربديعلل 3

 باطا يضغيلنمااوجسانلا ع م ةمطعا يدا فاننا نقي أ نم د (مكح)#: لذىف لذلا

 ةمتاعملاو هسداعم نطرح جا رك تم قعرصلا| بهذ ملجأ ىف هفرصاو باطدسقالاملا

 عرولا تسلاملجسأو ىوةتلاترخّداام لضفأ ةعمقولان مريخ ةهمطقلاز 2

 علب ًاوهام توكسلانمنا هلحهيضغدز نم سانلا .مثأ تالت امس
 ةرح الاب ا,توملا لبق ن سام ناسنالك ةعق 2-0

 لئماطتلا نمهيوطنت ملا عحرفا باملا هلام "و مدعم ةطاصلالاعالاو

 داس هسفن هنيردو هلاعه سفن قو نم سانلا مزحأ نا اوصلاع نمهبتةطناع كحرف

 هللا ناوخالا نييدلا ع منيدلا اى رتءاللام و م كح التدب هلا ١ م ىلع ظاتغم

 هسفندفععضا اوإ نم هلالجاكفاكو هلام ل ءنمنمكمصنأام دئادشل ارئاخذ لجو زع
 مهركشأ عنلا ىف ةدايز لب سانلا قحأ ةدوسمهرخاو ةدومهلوأ عضاوتلا هريغ دنع عقتريإ

 تا ءاوهشلا ضفراهاك ةيرخلا كءلارذتعانم لبقاو كملعلدأنملقحا 5
 ضضمو ناسألا ةلزاوقتا اذا للقأو لعتلا 0 راذةءالال ذب يضغلازعموقبال

 مجتأام «(سرفلا عئاصننم)« ماثللاةنراقم اوينتجاو ماركلا تارثعاوابقأ باوملا ||
 كلذ ف لدق ةحارلاة عاملا ةرملاش ءانغت مالا دنعربكتلاو ةحاحلا دنعع وضألا

 سرفلا مئاصننم



 سرا مكح نم

 ةهشنالاب ىفةدئاف

 ل

 نوهت ” تعمطام سفنلا تاذ * ىسفن تحراف يماظ٠ثدا

 ةوسامرع هلا و 0" اًنمناكو عونقلا تسحأف

 نوه هالعو ةثاهم ه دلع * دبع باقي لحي عم طاذا

 بهدي ثالا ديدحلا شح افا اقيدصس اناا لقأ تقملاربكلا ةرثو ةبحا عضاوتلا ةرثو
 ردقلاىرج ةبعناىفاوراقتورادلا ىفاودءابت ددوملا عم ضي ضابقنالاو ةباهملا

 ضرملا ءوسلا سلح نم ةش-ولا]سناتسا بنذلا ريك ذم راذتعالاةداعا رذملا يلغي
 همان' [تاق همالكل قنم ةنعلوذغ زك ةفاعلا حورلا سحمهلاو ندبلا سح
 0 اروعلانوكأل نامزلا بصخ نمريخ ناطل_سلا لدع (سرفلامكح نم)
 ىغلا هي زركشلاو رقفلا َةْميَز فافعلا لاه> نينولاع ةجرلابسانلا ىلوأ ناطلسلا

 اليلقالا ملكش مطيتغاالو الءلقالا تكاسمدنام مالكلا!بحاصلا سيو تمصلا نيرقلا
 ركفلاب تاوصلا ىلعو تمصلاب مالكلا ىلع ويستتلا ةمادنمالكلاو ةمالستوكسلاو

 نمئلبالف || 3 سعن نجرعنم لاح لك ىلع هود مد ال مزاخلا ةواكلاب ركشلا ةمعت ىلعو

 هتمريخ انأ هلوق نم هللا هذعل س ءاب ااهركذىتلا ةهيشلا هذه ن العا (ةدئاف) ن رظلا هرءاسأ نم

 مد ال دودسلا نم هعانشهافالاو تنعتلا لس ىلعاهرك ذاسنا نيطن م همام ران م
 ضء ادوهفةهشلا نمءاديأاف كلذ عمو دسحوءادادتورفكوربكن عناك امنا مالسلا هملع

 همن سال هنابتروئيطن مقا مداوران نم قاخ هنوكسأ مدآ ن نمريخ هنا كلذ ىلع _تردنال

 داسفالا اهعيطرانلانا (لّقالا) هوجو نملطاباذ_هو هنمريخوهو هيو دوه نملعوضلا

 هعبطبارتلاو ةّداو شطااوةفالااهعيطرانلانا(ىناثلا) بارتلا فال نالتالاو

 مهتاوقأو ن اوما قازرأ فو هنمتّوكتيبارتلا نا (ث ااثلا) تانشلاوذو كسااوةنازرلا

 (عبارلا)كلذنمئئاهيفنوكيالزانلاو مهنك اسمو مهشياعمتال آو تي زودابعلا سابلو
 ١ اهمع ىنتةسراغلاو هنمو همقنو تاعالو هثيلا هذعقغتسالنا ا

 ةرورضابلا هوعدتالف روهثلاو مانالا ناسسثالا اهنع نغم سيدقو اقتلطممم_ملاناوحل

 ىَدْؤِهتكربن فهمف عضوام ف أ فاضي بوعد اان سا

 (سداسلا) رذتملو قتلو هتلك أوك :اهنرانلا هتعدوتساولو اقعاضمك ءلاهمف عدو: ساام

 ىلار قتال بارتلاو اهاالماح نوكم هبموشت ل < ىلا ةردسفم ىهلب اهسفنب موقتالرانلا نا

 بارتلاب سلو بارتلا ىلا ةرقتقمرانلا نأ (عباس بلا] اهرقفو هانغل اهتم لك أبارتل اف ل_هاح

 ىلا ةريفلا ىهذ هسقو ب ارتلا نم انوكشمالا نوكمالرانلا هيموة:ىذلا لحما نال اهياارقف
 بعالت فيعضوهورانلا نم حراما ى مدمس الاد داملانا(نماثلا)اهتءىغلاو هو بارتلا

 نيعر هسهأذ هنموولذلا لءئوأهلا نع اذ هلو تاامامةرك اهعم ليمف ب وهالا هب هنأ

 هبرىلا عجرو هرسأو ءاوهرهق ىوهلا عميهذيالىوقوهو بارتلا ىهةيمد" الأ ةداملا تناك

 تالا زاكو لاوزلا عب عب رساضراعة بمد : الادداملا عمئذلا ىوهلا ناكو هافطصاو .ايتجاف

 مدآك هرصتعو هلأ اهتم داتا نم سكت لب اناكو هل اداعن هلالصأ ةنازرلاو

 ناورانلان ا ( (عسانلا) هللا هنعلءىدرلا ثيمشنا لص ىلا نيهالاو في رمش !برطل اهل صا

 لد



 كاذالولو اهدحو اه »ر.سقالا هنءاهدصيالا يف نماكرسشلا نا عاتماو ةعفتما عب الممل

 هريشو هتكرب ترهظ باق وزي االكميضنماك كربلا وريم بارتلاو لسلاوثرحلاتدسنال
 اهعنانمن عرب أو هبا اه طك !ىلاعت هللا نا( رشاعلا)رخ رخ الا نمامهدحأن ب افهنرعو

 ىلا هدابعاعدو تاومألاو ءاسحالا انافكو ارا ارقواطاس و اشارفو اداهماهاعسهناواهتاشو

 ضرعمىالاراناارك د يلو ادءرصتنيالا ماهي عدوأ امو اهيئاعو اهتانآفرظنلاو اهيفركمتلا
 71 ذتىأ ,موةملل عانموو دنا مانام ويفاهرك ذنيعَص هوماقالا با ذل وحلا ةد دوقعلا

 ضرالا ىهو ءاوقلا نولزانلا ىأ نو وقملا هو سانل ادارفا ضعبل عاتموةرخ“ الارانب
 ىداخلا) نآرقلا ىف ضرالا فواصوأن ما ذهني هلزنم.ى رانلابعئتتر ةاسملااهلزتاذ ا ةيلاملا

 ايفكرانهنابرب رار ودخ هياّكن ند عض طومريغف كربلا, ضرالا فصدومىلاهةهلنا نا ) قل

 ىلا اطولو هانت ىلا عت هلوقفاهضع ةصاخلا كرا امأو ماع دكربهدهئاهتاوقأ اههنرّدقو
 :كربابيةلعجدنا ربخعيل ةرانلاامأ اوي نآرقلا فةريثك هي الاهذهلاثمأ راهنت ايىتلا ضرالا

 هيف عض موافق كرابملا هسفنف كرايم نيا فاهل ةقحت ذكرة بهذمامنا اهنع :روهشملاليالصأ

 1 اههفرك ذب لاه و لحم ضرالا ل_عج ىلاعت هللا نا (رسشءىناثلا ) اهةحامو كربلا لد نه 3

 ثااثلا) راناا ىلعارفنو افرش كاذاهافكلمارملا هتيبالا ضرالا فنكي 5

 0 0 تا راو ثو. .كلايراممالاو تا نمضرالا عكا ىلاعتهللأ تا

 هذهل مداللا ل<اهلحمنذارانلاخ ضرالا فنا ةمدات عضو امنارانلاذي اغنا(سشععنارلا)

 اهتيعدتسااهلا تيما اذاوامتدرطو اهتدعبأ اهنعتينغةسااذا طقفةمداح ىهنءامشالا

 ةروصنا ىأر «تريصي ف عضو هر طن وصقل نيعالا نا (رمش سماها ) همداخ عم مودخللا لعشباك

 ىلاعت هللا له> ىنذلاءاملا نيلصأن م بكىهنيطلانا لعيملو هرقت> افءاسعحزتمت بارثنيطلا ا

 عقانملا ن نمنيطلا نم*ىبع كواذه منلاو عذ ةانملا ةنازخمللا لح ىذلا بارتلاوأم د هلم لك

 قيرطب )سول لضخأو رانلا نصري هنا ىأرل هني اهنو هيا ديلا هرظنزواحيولذةعتمالاو

 نم قواخملا نماريخ اهتم قولخملا نوكمن أك لذ نم مزلب ملنيطلا نمريشرانلا نا لطابلا ضرما
 ”لطافلا ةّداملا نمهقلخ نميرخ هنمةلوضغللا داما نم قاخيئث لكل عرداقلا نافنيطلا
 ل ىلا اهنمري_عيلو ةداملا لع هرطن زوي منيعللاف ةّداملا صقل ةيابنلا لماكترايتعاف
 نس-و فالخلا ”هلقءامشأ ةرمشع قانا نس ةمالع (ةد 9 اهللاو ةقلكنا بانو ةرودلا

 لاقحاو لنقل ساعلاو َت .انسلا ع نءودب أمني سو تارثعلا ياط كلرثو فاصنالا

 ةقالطو هرغبوبع نودهسغن بوبع ةفرعجدر ا سفنلا ىلءةمالملاعوجرلاو ىذالا

 ةمامقلا مول ىرئن عيقأ (ىرخأ) هقوذو هنودوه نمل مالكلا فئامأو ريغصل اورييكل|إهجولا

 رذيو رذديئثنكل بسلا نعى غدسي بدالا (ى :رخأ) ءادوس ةفص دس ءاضم ة ةسشود

 هداسفرهدلا كلداقنااذا "| بلقاهفتاملاناف "إب ةبعحص اندلا صا حازملا ةوادعلا

 مرام سأ. الاما قله ىذا اصوصخ مار 1 اهشنيو اموعلاص الاو م دغلاب ايف هل مب

 ا ةذيدأ 5 ا ةروضت ندعوا ةسو ناتلا ق0

 نسح ةمالعةدئاق

 ءاسش أ ةرمشعقلخلا



 ىلعان ديس مالكم
 هي- و هللا مرك

 عسمضولاو معسسالىوغللاو جاميالرخمالاو جاديالقيدصلاو مالءالههجونمقزرلا ||

 رتمسا١ىكبلاو ماشلانيبدهقيالو دوعقا| نيب ماس الو مادملابرمش»ن لا ١

 نيئظلاو حاشيال ق.فرلاو خباشبالراللاو حزامالد.علاو قراشبالببحلاو ققاحالا|
 ملاكيالل_هاحلاو 3: .راكيال 0 و ركل د رمشأاو صاسنال ىسافلاو اسال ا

ؤيالردلاو نغل !كالذ لهآ نمالاذخؤبال ّ
 : فيعضلاو ل#يالرشلاو رغصبال لدلخلاو رخ

 اهاعوأاهريخ ةبعوانواقلا ءالبةمعنلادقفو ةمعن ءاليلاد_ةف هلنلف كب مطاذاو
 معلا رومعملاسانلاراوعب ساما فرعآ اهله ريغىلا اهلطة جالا توذنمّدشُأ ردغلا
 (ةمصوهذه) هم هيلا ااًرطضا اذا ءودع ملا لقاعلا ةمكسلا با. ىلعل فق لهجلاو ةهمشلا حاتم

 اهيادصاعاهدروأو ةححصص ةصااخ مل ع نءاهردصا ريصن عئافولابف راع د ءتردص

 برضيال بويح او ناتفال كلذ نساومال لذ_الاو نشاخال ريَشلا ةدوصنلا
 ىلاولاو دناعبال ىذاقلاو دداوبال ناطل_س !او بريال دولا لدتمو تال نحلل

 مدقبالسهلاو ماكيالررشلاو متاشيال ملا بحاصو م امالبالا» مماخصال
 ىلتلاو لماعبال حالمااو لءاحال رجافلاو لكاشبال درمالاو متغيال يركلاو
 تعشيال ب اصملاو تافيالباشلاو ٌمشيالِيئاغلاو مدعياليحاصلاو لكحايال

 رواشدالزحاعلاو رراسال ماملاو رشاعبال باذكلاو دال واو داحتالةجو لاو

 حتارلاو فتيل يئللاو رصنتسيالنابملابو ريختسيالبراهلاو رباكحجيالربكلاو
 سلاجملاو لخديالنئاخلاو .نكريالوهلانكسيالىمهتلاو نمؤيالىط,ةلاو فلسبال

 1 باطو ماسي الو هنءلفغيالؤدعلاو نك اسنالبزعالا و نح-اشالدهاشلاو لقتال

 ىداهاللبضلاو ىداعيالرعاشلاو اهلاددوتيالةمالاو اهيلعإيالركبلاو عفرال

 مظعتا | بد نمو دنتسيالو هملانكرال رحافلاو قالنال دوسحلاو فاصبال دوةملاو

 نذلكو نالا اهبنالةًرملاو ةيووه4سلقيدنزلاو هنميضغيضرعملاو دقتعيال

 ليسا درك نمةيدهلاو لتقيال لوسرلاو رحال ريغصلاو رصْإال ىئابلاو لمهيالا

 مظعتلابالا نوركحأءال,_ملعهقتاتاواصءاسنالاو ةلرشيأل مظعلا هللابو كرتئالءاعدلاو
 3 وقفعضاالو عبق لعف مسهل بشرال مهنعمللا ىضرةبادصأ ا و ملدقلادالا ىلع

 تادتنيدتاكو ناسح> الادالا نولماعيال ىاذناو حيرص ظفاو يمص ل_#لديالام بمهدحأ

 هلخدينأ لبق ربقرعو هكرتتن أل قالا رتنم ةئالثءالقعلا ذاعمنب ىح(لاف)مالسلاو
 سأو مهضعن (لاف) باك كل نكي ب« كهنن نك ضي لاقو هالي نأ ل يقهقلاخ ىذرآو

 ملعياعلعنملقاعلا هولا نم غلب اءلب1لا هباوجوجالان ءتوكسلاو ةّدحلا قملا|
 اذا كريغلازاخنكتالو قوقل اق قفنا صرغلل عسضت لمعلا ففاوتلا لهعاعلاسو
 تيشلا تاك اذا لقاعلاةريع لهاملا ةلود الدسرخلك لاتدو اليكوهتلانتدضر
 وجرب نم نكنال(ههجو هللا دك بلاط نأ نب "لان دس مالك نمإل# هك رئاق هك دل ا

 اهيقلمعدو نيدهازلا لوقياذدلا ف لوقبو لمالالوطاةبوتلارخويو لغرمغب ةرخأ الإ

 ىئدبو قواامركحث نءزهعب عنقي عنمناو عيش اههم ىل طعأ نا نيسغارلا لمعي

 ةدانزلا



 ضغبيو مهلاعأي ل عيالو نيد اصلا بع قأيالامرمايو ىهتنيالو ىبتي قياهفةداب زلا |
 ناو امدان لظمقسنا هلتوملا هركءامىلعةبو هن فذ ةرثكل توملاهرك مهتموهو نيئدسملا

 ىلعاهاغيو نظبام ىلعهسة:هءلغت ىلا اذا طنش و قوعاذا هسفنب متي ايهال ىسمأ مص

 رط قى فمسإن ا هملعضرفامع لدعلا نملمعنالو هنمكاعفزرلان هقشال ن نو.:سبام

 سانلان مفاكش ركشبالوةداب زلا يح دب رقوم ياذا نمو#) نذ نو طئقرمتفا ناو ْنكدو

 الو توملا ىشخع لعاذارم هّقدو لأساذاغاارو 0 اوهام هسفن نم *عضن و صودملام

 هردح ام هتعاط نصرك سلو هس ع نه هرثك أ |لةمسيام هريغ ةءدعم نم راكد سلا توفاا رداع

 عمرك ذلان مهمل |ابدحأ ل هرهللا نهادسمهسةئاو نءاطس اما! ىلع وهف هريغنم

 قوالثف اوّدسي و ىدعمذ عاطب وهو هريغلاهلع م كالو هسا هريسغ ىلعم كي ءارقفلا

 فانو هدسقارو ىينداع ةردح ذشأو ىدقريللا ىلا ىدو ىوف عمم نم هللا محرأ رو

 زرحأو اضرغىرد روق ةنتتسكإو اروخدمب تكا اصااخىلعو اك اص مدقو همنذ

 ّقتااو هنامح ةيغر ريدلا لعدو العبأدو الح رذ-و هانميدكو هاوهرباكو اًضوع

 ءاضبلا ةسيشاو ءا ارغلاةّمد رطاامزل لعيامم قاع ىنكبو ٌمكيامثودرهظ.ف هتافوةدع

 ةلروأ حق بحاصرانلا (ءاكتملا مالكنص) لدعلان هدؤارتو لجالاردابو لوملا مَدْغاو

 5 ه عمم نإ نم هنمزعآو ناوخالا ةفرعمف رصق نم نعال عأ رمغلاوأق الاء ديسصو

 و.ك:الةيطمريصلا هلزهرثك هلذعلقنم هل“ ةفهبح اصنأ دن هرعت موه هب رذظ

 ريخ(لءقف) ءقو )كو دهاوهذ كاوهْك ءلع باغاذاو كلوهفكلةءكءلءباغاذا و.ابالف.دو

 بعك (لاق)كافاكن مهنمريخو لاشار نمكناوخاريخو كافكأ اامهنهريخو كانغأاملاملا

 فص اهدصسملاو نارقلاو هناك سهقناركذةثالث ناطم ثلا ع نمنموملاتوبعترا 0

 نيملا لضاهحنمو لذا كونو ةمطملهطلا كنمرهدلا قصر نا لبق . كواظم

 ريك مؤملا نوكب نأ (قلخلا نس تامالع) نساحلا قدع رم لا لءاق نيشلا بوكرالو

 لازلا لسلق لمعلاريثك مالكلا لملق ناسالاقودص حالصلا ريثك ىذالا ل لق ءامحلا
 ناعلال. قيفش فدفع قيفر يل- دوكشىذر دوم .صروقو لوصورب لوذفاالباق
 شاشب شاشه دوس-الو ل .عالو دوة-الو ل وعالو باْمغالو ماسغالو تاءسالو

 ريعلاوركفلابلوغشمن مز ا( مال ا تاس لاه )هلق ىف بضغي و هلافضغيو هللافبع

 حارقفانملاو هللانمالاد-أ لكص نم سان مؤملا لءالاو صرحا, لوغتمقفانملاو
 نس نهوملاو هلامزودهميد مدقي قئانملاو هنيدنودهلاممدقد نموملاو هتناالا دا لك

 اللاوةطاننا بحق فانملاو ال_2ئاوةد-ولا <« نمؤملاو كدضنوءىس قفانملاو ىكيو

 ىدوتو سه ن نموملاو دامص+ل اوجريو ع-اقي ىقفانملاو ديلا نع دع درب نمؤملاو

 نملداحلاو هناسا لع نمل اعلا دفق ةعانر | ىسوتد و أد قةاثملاو مصيف ةسامسلل

 ثالثموصلا (مهضعبلا#) ىدعل!ةتامثالو ىدرلا دكلملاءوسالو ةكلهلا هردقل هج

 وهذ مومعلاموصامأف صوصالا نصودخ موصو صوصالاموصو مومعلامودتاجرد
 ثاسالاورمدملاو مهس ا ومين صوصللا موصامأو ةومكلان ع نطيلاو رفافكححإأ

 مالكن م ئش د

 ءاكملا

 قالا نس> تامالع

 مو.لاتاجرد



 طقاىذلا مساةدئاق
 مما ىدر- اند

 ترعلا قاوسأ دنع

 هنالث ةءاه احلا ىف

16 

 منمىلاهتهللاانلوج ةملكلاب هللا ىوساسعدفكو ةيوزدلاراكفالاو ةذدلا مهلا نع
 لصالا.ال بدالاو ل ةعلانلضفاا ر وسدملاب عنق دود -ةملاىذر نم هلا آو دمع همكو هدذع

 لاق ماثللا قبو ماركلا تام كلدسا- مغرو كدساف صير لا لعت بسالاو

 ولامار تتااكإ مهدعل نمتأمو 5 1 اوذشناواولوو ماركللا تام

 اًوامىركلا ف فمضض فضطاوأراذا 5 مسهأ قالرخال نمانآ ني !ثرصو

 طقاىذلا مسا «(ةدئاق)» ةومدصاذ عسب برلا ف نكي لن“ اعيط سا. ١١ اماغأ (نوماملالاه)

 قدصلا*« شاقناا هركذت امرا ممول رجلان مالا هيلع ىءومأت دمس

 ةيلهاطا ف برعلاقاوسأ (ةدئاف)»*مائالارفظالو ماسلا صاللنا ةمالع صالخالاو
 000 را نااار اباد ظاكعو نارهظلابتناكو ةنجم هال
 رة>لاذنالا طلاخن هو رقوءابلعلا رمشاع نم هندي فام كءنمناو هه .اعربثت نم قدصا

 هب وبال اقف ةأيهاو العأو ادلوو هب وبأ كلرتو ىبوز تامتلاقن ضال (ةأسها تءاج)

 مكشي عقتالثل ا وهىلا لم<يلاملا او ةلذااوهلَءاا هل هالو مجالا هنأ مالو ميا! هداولو لكشلا

 رجلا ل فدصنا صاسعا !نب ورجع ىلا ه سنع هللا ىو باطخلا نب رمع 6 بنك ) ة-هودألا

 ءاهسلا الا رم دل ريغص قلاش هيكرباريبك اًقلْخَتيأر ىفا صاعلانب ورع هيلا بكف هيكارو

 ةرثك كلثلاو "هلق نيقملا همفدي: 3 ”لوقعلا عارأ كرش ناو بولا قرش دكرنا ءاماوأ||
 اد# ثءعدىذلاو 0 مدع قرشا ناو قرغلامنا دوعىلعدود هيقوه

 ساساالب تب بتكسن بكرملا نءتمكسا!سدقانس (لئسو) ديال مهمقلواال قالا
 هللا نعل سو تا وونسوملا لك هدر سةر دج تان بتكفوهاملاعلان ءلد-سو 50

 وهال هلاال هناكس كردمريغب وأطم هلريظتالد او ل اوه ل |وةعم نم كح هنا وس

 موديأم ك ةمالقتعاو لو وزباهفدهزا  لاكلا باطيلقاسعلاو لاملا باطي لهاا »

 فلان م ةئاشدلا طارفاو ريكا نءةواسقلا طارفا نوكيام ىلءناك اع لدّم_ساو

 ىفأ ل راعت ف ةودا فدصورال ارس لح لام هبتكفتأ ارااانل_هصتدكسلا سدقامسا( لءق)

 ءادمقلاة ل[ فضلا : الد مادنزس ال مةدقار اعمل سالب رس بام هان ةرومنم

 ضب :قئارملاةحار هعمهايتنا الموب ةكفتوملان ءلثسو ةةرودلا* ءاقم 11 ةمسالوُغ

 ثدءاارقس ءامنغالا عزف ءارقسف أوم رصخمسلا ىلا عو> رلا لادتالالاصفنا ةسنلا

 تيم هحاصةاسلاتوم ءاعصالا ص ره نع رار نعلم هدا الانا

 نسحلا نعل منر «بوبحيرمش مويلكفم» تاووشلا مدا بتكسفلاملا نعل سو هلك
 تاروعلا 'لءىراهنلا كلفلا نيءسّنكَكسمشلا نع لشسو « لب ذة هز ىسط ىربوصت ب تكف

 بتكف ناالا نعل مسيو هىلء !حارس رمعشلا بيقعبةكفرهقلان عو # ثار 21ش

 طسو كذا ة دعافت مك ضرالا ندر فاه نضال ةماعلا لواط تملا ةلهلب

 لاق ةعبرأ“ ادعالا“اذغل ا مدا بكف حالفلا نءلث.و * تارغلامأ اوهلا ف تبان' لأ لاعلا

 قانعونوةشةددلالا 5 اواو عسب دأب تلي ىلا

 سلبا



1١١ 
 د سس سس سس سس

 ققادعامهلكو صاالللا فك « ىوول او ىسفنو اذ دلاو سمانا

 م-دزاو باطالارثك اذا 50 هّنوهتة> نم ل تا هتفاك تطّقس نم

 اءلاطت وقد" ال هل ام غلب هترخأ رغندو هلام عسمض هاد رعن 5 باودلاى 3 باوملا

 (مهضعباو) لها اءاءضار سعتنان م ريخملعلل

 عسبأ ل هذم ىطخيتام كاىل #* تل ذبولو ىنم هلع

 يس عا حا "لوو #* نعأز ءوريصأ ل طةساو لق هن

 (ممهش)
 ماو فءاو بءاو ضراوناو ناو « لصو دصو لد.ءاورحو ضّرعو ضرعأ

 ميشلاو قالخالا بلا نسمات ع :أوءىدملا ىلا اان لاح لك ىف
 (باقلا سنحت وهو تدب ود

 اسر برغل فمدذلاو ىرسث مس نم * اسةىادعأ فرطو ا“ بالا

 امم ناك امدهل نم م ىس قد رلاو »* ىدع تداق املاطو ىنلصوأل

 (رعش) 1

 ماقااىفو لاقااىفءاوس 7-0 ادمعو ادلو لنآ كما

 مالرع-غن هلئاعآدهو »* نيسردع نمقداس ادهف

 الماعناكو ىرمسا اهلا ديعنيدلاش غلب لو ةيزعب ا ثملا ضعب تع“ (ىار ئاد_عوألاق)

 رعاشلالوق ”ركم ىلعن او سه ني كالا درغعل ِ

 دهث:نمةيعكلااذبحو ٠ دفومنممسوملااذب>ا
 دوسالا ارا مالث_سادنع 37 اننج ايقاللا اذ_حو

 لواوههفا اوطا!ىفءاسنااو لاجرلا نيب قد رفتلانرمأف اهدعب كنج ازيالف نهامأ دل لاقف

 لك د_:ءاسرح مها سا ناكو مؤ. ىلا كل ذر سا فاو طااىف ءاسنلاو لاج رلانعب قرف ند

 ركفتلاو هب لها ىلا وعدي رينا فركفتلا (ةدياف) مهنم نوقرفي طامسسلا موءءنكسصر

 تناوح مايالا هد هاا هب د ىلءأرت-جا هند ىلا داعزم م(اهريسغ) هكرتللاوءديرشااىف

 اههنمةددحاو لكعم هناي الانا اه(ةدئاف) لامعلا# رثك ء الما ادله> هند-و اهيا تك رئام

 05 تا 3 9 عل ! ةروسىفامهادحا امهري غن ارقلا ف سيلا ول كب مدتملا فورح

 5 امادساو ||| ىرحالاهرودصا |تاذيمياعهللاورىلا اماعنة:هآمغلا دعب نم موكملع ل زين ىلوالا حفلا
 م ب || اوئمآ نيذلا هقادو هلوقىلارافكلا ىلع ءادم أ هعمنيذلاو هللا لوسر د تىلاعت هاوق رم
 تالوف تس هم لوفنرق ىلءامهنمتد: تصاذاىظعا رخأو ةرفغم مهْمتاخاصلا اوانعو

 كلذل تير كقو د:_صىف اهتاع+و نالف تنب.ةناالذ ىلع ةنالفنبن الف باق فطع اهدعب تدّتكو
 اطاذلاو له زغلا قص ناجانعباوايءانرقان عله علش نيطب نيخم نينا اهولسا.س ( طاخناو لب زغلا ةفص)ب رجما ىظعارثأ
 نيب طبل اجلا *اح نيسعجأ سدلبادالوأان ءو سءاج نملك اةرظنلا ل-دأأب ني درسا
 هللا مس |َعيصعنا ضيقلا ةدشب لئارزعو قعص ةقنب ل .ذارساوهقلان هطخعسل لدئاكمهو هللا

 تدعي د وءاشي نمهروذل هللا ىد يرون ىلعدونران ىلاهتهلناءاعمأب مكر خلد نمل ماجا ءاح

 رسم الطقم تنس شاد ذكط 776

 ناتاه ( ةدئاف )



 بص نم ل اوأةدياف

 ملا م راطاباصنأ

 قعاضالا نمةدناف

 حاكنا ارارسأ

 سا.عنيا نعةدئاق
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 ءانرقاباوج رخااو- "كم اوج رخا عفاد نمهلام عا ةاول كير ساذ_ءناءاثد ن هاناد عراب

 ن.نالفهسو نم .نيعجلأ سدلب ادالوأ ان ءو "اس ملك انة ظذاالهااءنيذ ,رةمارثاجاب عدا ولا

 ٍ عممتلا اودودا مهكفكمس-ف ىوحأ* ءاغ :غيلعك ىرملا جر ىذللاب ةثالف تن ةزالقوأ ةنالف

 تاقئاسلا | م.همع عقربل الف ني تالة وأ ةنالق تن ةنالف فاتك ىلع هلال هلال فل آف يلعلا

 رظانو | دوران دراتو ةننخو ع لكرشا جب ةدثع عقديو تارئاذاءاذغا او: البلا

 ذ-21تأةءادا|كرشن 22 رلكرش ندوة رقوني رقو ةتراظو قراطو:رظانو

 برو»و تاكو ب «.اءودالاهلاالهللا ىس-لققاوأو ناف مي 2 طارص ىلع دونا اهتلصاس

 هللا لد ءالاظلا دنع ذا (لمق) لو هيصوفلا لغو دان دش قفا قل كو رذخما شرعلا

 نأ نم بئادملا خبقبع م بهاوملا نس رس نم كلعهنردقةردقااد- دعو كف

 تناك اهيحاصع زحنافةد_-اوةمدملا باوثااو ةرخ الافبغر باسحلاو ت توما ١

 بابلاهلع مفيلاذالقاعلا كملا حاحا نأ مود- وأ همأا تحتح ع نأ مدانتأ ندِمصم

 قيود ال باطن لايلالاغشالمق لائطالا ملعم اوردان ناو ايه :

 0 را باصت بدن نملوأ « «(ةدئاق)» نيداا ةدكىف نيقيلاةَو قءفوتلا مدعو

 كرد ل غاهد د ىصقناك ى>لر )مث مالا هملعلب ربحي و ةرب مالا ا هءاعميهارب ١

 يح ار2 لمتاهددخ حاز الادمان ع يذلا ماع ثعبق لبو هنلع هللا ىلههننا لوسر ناك

 ١ وددةا يدا اووىفنودتنا اوناك سس رق نم ةهدرأ ثعبفه-:ءهللا ىذرباطآلا نب رعتاك

 قرع ا لمع نب بطب وو ىيوزْلا عون ري ني.ام امهس دوهونأو لذول نية مرت مهتم مرا !باصنأ

 جي أ ىلع ثدي هفعهللا ضو كاع ناتمع اك ل ارم لمع ىردنزلا فوع نب رهزأو

 مم سرق نمارف 0 0 00 10

 اهلفةنس لك ق مزال! باصن!نوددعا واكف نافع: ةالخ فلو نية رص بهذورع

 لسرأن او هب كلم ا دبع جال اهريددتب ىهأكم ىلا .رك ه_:عهللا ىذرةب وانعم ىلوأ|

 ا ااا و أو رك نس حشو نب رق سيو ةمازخ نانا يشرك ١

 وهوانس_جاهبدادزتتءابشأةأر 1١ ف نوكي نآب هس (حاكذلار ارسأق حاضدالا نمةدئاف) |

 هرمثنلاو تانسالا ةعب رأ ضاس وسأرلار ءدو نافدالا ارهشو ني مجالا نيئمعلا ةعرأداوس

 نيتسلالاو نيستنجولاو يمثلاو ناسالاةعرأ ةرجبو نيءاا ضان ضان . و سأر ا قرذو

 0 قنعلاونيرجاذاو ةماقتلاةعبرأ لوطو نييعكلاو نيتبكر او سأرلاو هج ولا ةع:رأزب ودتو

 - اوودصلاو ةبجلا ةعيرأ ةعسو حرفااو طبالاو فثالاو مذلا ةعبرأبمطو رعشلاو

 مقلاو نيف كح تحوااذ هبرأ ارغصو حرفلاو ةرسناو نب رذفملاو نيثذالا ةسءب رق يضو نيكرولاو ١

 لي رجح نال نمو مهتما لاق امهنء هللا ىذر سمعنا نع (ةدئاف) نيمدةااونيبدنلاو |

 ا مد آةمتم "المت معاق ةفلسا ىقألاكّنع هللأف مد | 5 قراقي نأ دارا نيحمال_.لاهب اع

 ىلكلأ نبا (لاقو) رد ميىأءامدلا نءاهب ىعاملعمتدعسامنا ف ةرطم (نع 5 ِم السلا هيلع ٠

 (لاه) . ارد ارانجال اوهيديز ب نصر مصيف سناب اىرريتاكمدآ هن وسب .هنامنا

 ةقدعلا ة



 لبادتنوجود-ءفارقوأ » ترحأىز زر-غتكرحاذاو
 تينأاذا كرا ىلع ههاجو ىذلا لما م او حادا هد أي ف مدنا دصسم ىذلا لبخسا مساو

 ركذاو رشات الل ةدعا | لاح ماسالا رس نال دنا قد لأ *(مكحا)# لب ا

 لضءاوه عبأ نم توملاد منام لعو هسفنثأد نم سكلا رطب التل ىقلا لاس ةقاغلا

 اهلطنن مؤملا هافدقكملا راثتسا# نءمدنالو رادسا نم ناخال لزدي وب لهما و

 طلغ ىهاذملا يح طىفولار ومالاريخ ةشدعملا ف صنداصتقالا دصتقا ع نملاعال اهددن ثءح

 ب_.<حداا تةءتالسار ا١اقةيعدالا٠ نءهلاقيام

 1 كلذوفو ضاقوريمأو لاو نم نيل 5
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 | ةديصق مويس
 أ
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 هدكحدءاوقهللاثدت اهمامز هلا لست ةسأ رلاو اهمامخه لعب رسذتةداعساتاازال

 هند سو ةهءارعا كو هتلك ىلعأو هّدمعل فءاضو هتداعسمللا مادأ دعست اقوا ددجو

 هدعس هللا مادأ اهدديوهثادعأ عوج فرذو اهداو هةمعل تدنو اهددجو هتداعسمقا مادأ

 هل مارب ا نمقشحو هودعتدكو هوه«فءاضو ِه لعملنامادأ هدنءهمعُلا ارقأو هدعدراو

 ردكلان مى جو همئاحربغلا ن مهلناناه هاما ةداعدلا ٠ نمهغلو هلابقاهللا مادأ هو>رعو

 هلخأ ميتاوخقفدو هر داناو هناسحار 5 هملامإو همانأ دعسأو هءلاعمهلتا سرح هراشم

 هنلافءاض هىهأ ىوقتلا ىلع عجبو و هك ذىلسءأو هرد_7ح رو هردقهللا عفر هيدابمو
 تئاوتااووركمةاقوو تقاوعلا هلدوسأو بها اوما هلدتنا لاوحأ هتلكوو ردقادبآ لعار ةتبدل

 دعسلا لازال اقرومهد< ندغو اقريشمه دعس ولازال انااوّدمهناسحاو املاعمر دقلازال
 هللاةبانعو همانالترك ام مانالاو همادخ نمةداعسلاتاازال .هيانجي ادن الزعلاو هباسب افاح
 لازال «ماسحوهبأرىد-4 نينورقمقمفوتلاورمصنلاو هماقمو ه:هظ ىلاسفف هلئهلءاش
 فراوعلا خعلانال راهنااو لالا تاريغت نماسور م راذملا ىلءراونالا قرمشمه دعس باهش
 هبا أ ىلع دوه همزاكمو 5 اش طاع تاازال اهيةصتسم عئان_صلاءبيصيو اهيلويو

 هللاد:ءرشدبو [::مقانعالا دامب لازال فوهلااد-_ذخأيو فورعملا فو: لازال ةفراعلك

 : برقأ | ريالا نمدورت*( 200 (مكح) هدك انو فءاشتت 4 :رمسمود د هدعفر تاازال انسدارحا

 3 .دحص نم ناحالو ساد رمضن ل هماع لك ونمو هناطاس لي ل هقئابز زدت نم ليح .رلا كلة

 لءوتلعال عا او تاه ام“ ءارزعلا ٠ نم لعت دود رعدراش لك افةمعالاراغاوقو هثيش مص
 هدسعب نكن مسام لضفا ماذا او دما اة نسا مهئاف م حاوعلا ىلا سمحت تاعتاملاهجلا
 هوعدي مثلا قهركسشَو هيلمعلا ىلا وعدي ريختا ف كرملار 0 ياارب / رضءربغبمع نعو اريسصب
 ةعءاطاا فق صلخأ نمدمش سرا هيلع لك ونهللاقثو نمو هيلا اهلا هنئام نم نم 71 رتىلا

 ريصلاو ىطعاام ىلءهللار كش ةثالثب ةرخالا وايندلا ينءاقب ةعانقلا قرثآنمىنغلاو
 ءاضقي ىضر نم نيخللا ىلا قاس ىجبلاو يذلا ةدالق ةدالقلا سب ى-متامعقوتلاو ليأامىلع
 (نيمادنالا ضع يا ندي دحأ هطضسيإلمللا

 انملع مارك !!كناك_ىنبآ » اونافتموقرادلاموبتلق
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 انيال-عاتساواوراسم الملق اوماق اذه تباجاف

 (هبغ)
 رطخ ىل_ءامميكنا ٠ مكتاود مانا اوم حأ
 درضلاوعفتلا١اذفان « ميهأماداماوا_هاو
 ريخلان مق نامسدط ه اهتفيزو اييدلا اما

 (ممذشب لاهو) رو نيةءااو روس نيدلا

 فوقعو م أ ل-ظاكديهءوح 8 ىذلان « ءالالاذاساوم كك رو

 قيضءقيدصا اواعاست ىلا 0 نم ه ىكتسالىفاو

 (بدحأ ف حدم)

 نايدل'ىءامالاد-واا, * ناّتفااك_ءاوقر_س عبق
 ن اًرملاةد,طالاىلعتقاف « ةيدس مهرع ىهز ماسلا تنأ

 نامرلا سامدق ةيد_- نم « ىنثنااذا ب .طرلا نصغلا همّسمان
 ناصة:ىلاىزمت نا ٌكاشاح *« هدب نامزلا كح العا

 ناسبب ةلاقم تيحاالا «٠ ةلاهجدوسلاْك ةماقباعام
 نادملا ةيل-ىف ةيدحوذ ه ىربنأالا تاكرملا نست له
 نافدرهلنعف.كفاذ_بح « هقدرالارملاني زب لهما

 ناعظالا ىلا لاسم تاذ « اهلجو لاججلا سارع سناو
 نافسءنمل لاو رحاع نم # ىلا بابقا:ةّمثاام لالول

 نأ ددعلا ةم-غابتد.«دقلو 5 انرطمىهليوهو بدحادوعلاو

 نافوطال وتل هر هظ ىف » ةيدحالولرصلا نيف سرظناو

 نازيملافط_سةلاو هاعىف « ايدحاىدن ريبسك الاربدمو

 ناسنالا ةيدح تداهتحدملاب * 'الثةليقناسنالا ىستكااذاو
 ناطرمسلا ةمثهاَدن 00 5 جب ركملك نايدخلا ىف كيدي
 ثاف_ءضلا "فوذتملا ةئهفف 5 !ديدق صققا نيقتكلا عمبتم

 هللانؤثو نه ةءانرلا باطىف ةسام-لانحأ ةصرفلاب رفظتل ةصغلا ع ردت (مكح)

 ه-ةفر«متق هفرعنمو هتفاتغتلق هنا نمو هللا انك هللا ىلءلك و نمو 1
 ' 0 * ق-وىلاو نمر اف ورح (مهضعد)

 امممءاملا _ءواشاح! دع * فاكواذك بررالخو قو

 ىفاشلاو ةفدن-وبأو كلامم_هراصمالا فةءوبتملا ب هازما باعصأ ة:_.!اذمالا(ةدئاف)

 ا.دونيّشس ىف اوهجسدقو نيعجلأ امهنعهّللا ى مذرىرهاظاادوادو ىروثاا نامفيو ل :- نيدجأو

 اعماستاك اذا ظفحاومهنرعتا عمتساف ةهإ رمشلا تاكرأ تنءتثاو

 اعياندو ادد هبركذاو ناسف-و هي دا تكاامئام_ءئاو د

 ةسدك ”قدنو ةيضك اك ةليفاو لاب اك ل اعماو سافاك ل هفأ ىهو ة سجن هللا عبس (ةدئاف) ١

 ةمسااةعالا ف :دئاف

 ”هلّدلا عوج ىف هدئاف



 (هأ

 تاقثدقو ةرثكلل اهلا ل.ةو هب ومس بهذم اذهو تا دذهو نمئاشك ةمال-سلا عجب سماسالاو

 امهو نس ىف
 ددعا!نمىندالافرعت هلعفو « :لءفاولاعئاولبسعفآاب 00

 دزتالو اهظفح افم كملاكاذىف « اهعملخاداضبا عملا لاو

 (تدق اول اركذ ىفددت اف)

 ىندملامر< ةفيلط ا ىذبو « ىدعلا لاي قارعلا قرع
 نياق نرقد- ل لهالو « اهميترممنا ةفخ رصاو

 باكل ىلا "هللا دعى الاف مالسلا هيلعىسيعاندسنعةياك-لوزعهلوقىف «(ةدئاف)#

 هنأ ضع لن ع نم ىلء ةنحا ىف غلب أ ثوكيا ةيدومعلابةرا رقا هنماكشْئ *لوأناكنفدن الاس ىباعجو

 ا ان دم_تةيسش ةيلع قاآىذلا (ةدئاف) ءارح ل_ءج ةيةعدع ىلا اهاشأ لاقلت (ةدئاف) هلا

 باصو ل قذهيلعمهل دىذلاودو ع وأ هعسا لبقو سونانطلت عسا مزلتاتلا

 ىزعلا درع بهل ىلأ ساو بها نأ ةالومةبيوث لو هلع هقنا ىلص ىبنلا عضرأ ن نملوأ (ةدئاف)

 مهيلعاهرذس ىلا هةهلوق (ىرخأ) ركست الى لوغايمذال هن ار نعىلاعت هلوقىف (ةدئاف)
 ءامررالا م .وب ناك (ةقانلا لق ئادلا موسما ناو ةءادىأ ام .وس> مانأ ة-نامتولاما عابس

 مزلا (مكح )اها أ ثعبناذا هلوقب هناصسس هللا نع ىذا اودو فل انيرادق ه.«ااهامق ىذلاو

 هتقادصْ مفاتن نم بئاوئلا نمت بقاوءا!فرظنا ةمالسلاثدرأنا ةماقةسالا
 نو:كمنمري> با:ءاارهاظ ةمّقْدحرفوأ ةم-ث دساءالا منول هنوادع كرمَدت
 هللابحأن 7 اعيجامهوأ ل-[باوثوأ لدعاعر كما لصاح ناسحالارع دوما

 ععسأ عبو ىريغأ ىالك شالفؤحورب وودغبقجالاو شاطاندلا بحأ نمو شاع
 ىلا اةتال ةدوملاو ةدوم ىلا حت 2 ةبارقلا كءأءداتلخأن مك لقسم اسكلا لعأف

 نءمنابقث هبلقلوةثأاو همسج ضد رملاو هلو نقاسملا هيفاوسلو ساجلا ىف ةثالث ةبارق

 ىلمأ ىوق أ هللاةثلا نانسلاح رج نم ىكنا ناسالا ح رج هل ئهءاضرأ راسسي نبض
 هك اود_ةفاذاناوخ الات اّقث هلينذالنم ىلع ظامغمدساخلا لعلضقأ هيلع لكوتلاو

 !لام ىقش ال داش ىلعلءلد نيطاصلا عمك سولج دلسا ع نءءاضعالا

 (ىتونلاا) تاو ىذلاَر 2لا فادو كلا ىقداط نمل

 لفرته.ذىهفىةورهزلاو ا ةارءعروصقا كالت فاكف

 ردبو لملو ندغ * رعُدو هجوودق
 لاهمو ريكو لمكعو « رثد-هز حومو جعدف :

 ردور#و كه * رغثو قدرورشن

 (فود سه دب دد)

 باو> ٌدرفف هفطعتست لا سعاشر م ىل * باك كعم ذخ هفرص م ىلا ىلا الت يمي

 باتعّرد نم هفانوأك او هدكرتيام هه باذو قدد5 هف رأمنلةفف ضرع نا

 (موهضعباف)
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 مممنمس الاىفامو ضايرلاىفام ه ةعبرآن سلا ىف ص 051

 (هيغ)
 حليل اونامرلاو عاطل او درولاك « ديباضةشاودّنو هرغلو

 (موضعبلو)
 دوو ص نا اهفارطاف ه* اهفا ارطا ضعب ةمضاش .و

 دودصلال ءاولاصول اراه 5 اها ولآب لت ءج دا

 (مهض»:لاقو)
 ىدس واسع تمسنف 5 مهراخ  نعرادلا تاس - ةلو

 ىدنعمهلاونو مهلاومأ 5 ىلاة5 ف نكلا ىلءعتر سه ىتح 0

 1 (مهضعبلهريغ)
 اهقأن الف هج وم مناط « رح كاد اءرملااهيأ

 اهن«توقلاو فافكلاذش وهو 3 رين ماهيفةادأ | ىل سو

 (لاقال+ رف ارعأ مذ)

 اذاو فات عنصاذاو فاخأدءواذاو فاح ثّدحناو فّوسلئ سن او فلل لاسنا

 رظنرظ:ي فقوي ل_ههلبا لهاا م هاداو فو ماناذاو ف_دشت ماساداو فرق ط

 عساش انف دودو ل-خوهاذا دودو ىل_خوها.دب دوةللا صارءاضرعبو دولا

 رظالاءىدر عقالي هرايدو عماد: ةد و جتاف ولو عن اذهرسو جاتو عئاج هفيضو

 دهاعنا ريك اذارفكو ريخأاذابذكيو رسعأاذا عليو رمسأ اذا لي ريل ائس

 ىكح هنذان عم ؟نيم(نيفراعلا ضعب لاو )رتةبطوخ ناو رقوأل تاو رد مصاخناو ردغ
 (ةهاتعااوأ) قبل اهغسا حور عب نمو ىو ول عب عمم نع . و فو هيلقب عم«ن مو

 تن نامزأ كتهزو « تمدتادح أ كةظعو

 تعال ى تأ و 2 هدحوأ نع تمت

 تعثلاموقلالفم ت « الا باقنا اميراو

 (مهضعب لاق )
 هةقاخ نم حقأ « انءدرىبد يش هنعق نم لقأ * ةحاسف هتلآس

 ددم< كدي نيب سرت 7 ىلءنيسللا سأرتب ًارامع رمق اذه ىفتدأر )م ريع نب كإملا دمع لاف (

 ريبزلا نب بعص ى ديني دان لا سأر تدار مترا: !ىدي نيب دايز نبا سأر تدأ ارم از نبهللا
 هنم مما كاملا دعى دي نيب ناكو لاق ناو سه نس كالا ا دمع ىدب ني بعصم سا 0 00

 تاسال اذه نري ىذنبافيسرصق ىبءابوكمدجو « هب ةسك ىشورمدق !امدهب سه كلذ

 دولا ةدتصل نارثلا ىطو ٠ هل+ نب بارا اطبال تاك ع

 يباب نبيكم س هل :بو بارتلا ىف كنيم ناكنم

 ْ علا نمىلومااوفرعيل « مهوأبو ىرثلا سانلا رثعبول
 هللالاق :ءالكلاو 0 عمنيدنعم ىلع عم لاقف عم عمن عنيه! .ثنبا لس (لق)
 1 101971112 1و ا وج وسر ب وج رس دج ب بحس سعب جب حومة رد وست مجم

 ىلاعت
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 ا. 313171 ا ب و سس

 لاقرسلا مكنت ف.ك(موهضعيلل-ق) ةطاحالاو ملهلان ةماعأ اعموىر او معبأ كعم ىئنا ىلاعت

 ىسشالكيونذو قيكاعو ىفيكلامو ىل_ كندي (ةمكح) ربكملل فلحاو ريا دعجأ
 لجوزعهللانا كااوهلااندثرأ لعا *(ةدشرملاةاهدملا ةديقعلا) هت هوعال جسنايدااو
 تاوءسلاو قركل ا سرسلاو ىل_ةدلاو ىولعلا هرسأب لاعلاق ةلاخ يلتف دسار

 سدل هنذانالاةرذ ل مال هيردش نور روهةمقدالإلا عجب امهناموامميفامو ضرالاو

 ةداهشلاو بمغلا ماع موفالوة:_بهذخأتال مومق كلا ىف كيرشالو قالا قربدهههم

 اهلعبالا ةقرو نم ام بلامو ٍرصبااوربلا فام عب ءامتل !ىفالو ص رالا فئه لع ىدال

 ىمحأو العث لكب طاحأ نيمِباَك ىفالا سابالو بطرالو صرالا تالظىف 0

 انثلاودجلاهلو [ةءااوةزءلاهلو 12 وكلااهل ءاشيام ىلعر داق ديرب لاعف اددعئث

 قمكحو دب :نامكلشت لعسفي ىطعأأ!عئامالو ىضقامل عفادال قسم اءاعالا 4و
 هنمةمعت لكف مكح هيلعالو ق_هلع سدأ اناقعفاذعالو اناووح ريال ءاشامهقلخ

 دعبالو ل.ةدل 1 قاذلا ليقدوجوم نولكسي مهو عش اعل.ال لدغ ةتمةل ل لضف

 تاك ىملاقالو ضعدالو لك الو 0 لاعثالو نيعالو تحالو قوذالو

 ناكملاب ص:ةعالو نامزلا د مق دما نامزلاربدو نا اوكالانَوك ناكفيك الو ناكن بأ الو

 0 نفت[ لد جالو نعذلاقريصفتالو لد عهفيكبألو مهو هقحطنالو

 ىو كسدل رظااو همثلا نعل راكفالاو مادوالا هةلاال لق-عءلاىف فيكشالو

 كان ىرعمو دان "لار 22 بردلنا ام أ دكم بان ىلا ا,وةكمدجو (لدقإ ري ريصملا عيمسلاوهو

 هليل .-ال نمفزرأ كم بر هللا انأ ىالمعأر هال اواماغأو هعرافءارهالاو اهنرأ ةالصلا

 مظعلاهللاقدص راغقءارهالاو امدخرأو رازغءارهالاو راعسالا ا ىلغأ ىرخأ هب او رفو

 رهدلا ةمان ةءوره ةماعلا لازتعا هركسو هز .ختو هريغصت ثالئبالا فورعملا دال (لق)

 دوعااو تارا رلا هكر ل ند يقلاذا ىصاك بهوان ب واسد تالا

 اهدعبت ”الثما الا ةريبخاهنمرادت“ المااماندلا جيالعدل سل جازملادسافوهف هران وأو

 مسكت زوع حوزتنال- ةضرفءزاغاو لان دعولا لاف قيما هلوقةبسعأن ه ةريع

 برق ن عفناطلسلا لدعاذا(لءق) لاعفالام مكمل مت لاماااودوج لرتينسدل

 اهفرشو ءاطعالاىف لولا لضذ ةماعلا #ةتاصةصالل اىفلدعاذا ىأهنءوقن: دم هل

 ظاذفلالا هباثتم هنالأرةيال لكس ثيوأ طةارلاذاامموهو(ىريرعإل) لدعلا ىتاهزعو وكلا ف

 د-ميد-ملهاليو هالو « دقن ةقب باز تاز
 د د شعان سعان * فرطو فرظو اهدمج اهدذج
 دءعد#+ةتددغ اوتدتءاو « كثها او تءاتو اهز ا ةاهرد_5

 دعو ددو م تطسو « ف ىق ةدأت ىن-ةقراف

 دو داو امضغم امضفم #2 ثتءحو تدحو تف و

 (هثم)
 ١ تمعت تعي ت دن ءاو تددءاو نكست اص اههلد اهل د

 ةامسملا ةدقعلا

 ةدس دوما



 بر اذن بنادي اهتمل اميل * تدمؤثدصت اهرذعاهردغ

 برق ث.ع ثقفو تققو «ىدنعو ىدءعو ثددس تددش

 5 تأ دقو دقو فاح ه فلة مم هتش باق تلق

 بشي تدسل لعاسش نمهاس ا تاش ن 0 تنمف نا

 هريغ)
 اذيفدن ريدي ريديزيو »انشأ اناتأ انا انانألب

 1 ا
 انيلعانلهآ نمره نم 95 اميردقتلث نا نانا

 انمفتشااموادادوداز » ارا دواعد دات داعو

 انباع اكمل ان اواولول « مهاضر قب صواولول

 ىلقعزفي غ رفبهتاعنم هيلعروذ# ىضرهأ ىصرهأ ةءنضم ةببصم بان ان(هلثم)
 كلذ سْخاف س>اف كلذ كالذ رادق راصف كْرع كرغ (هربغ) دا هلاو هلاو ىذ
 دقق دقن حارخ حارخ ىبح ىذي جارخ حرخا جارخا جوز خاوراب اذهب اذهتنا كالهاف

 دَعْفدَقَو ل كبد درز درز ررز م !علاو اهنا

 يراك دا ا 0 أ رواشمأ أرقيامتو)
 ماسح حسام حولا طالبت ااط هزج مزه سدح يدم ىلع بعلي نافع وخ عفان

 م جىرخ خرج مكب كى ع مى! م دوسانيود لاء لاك ردوا
 فرس سر 2 02 تم كرت رج ٌاعر ىور تةروع فدركت ع كرد قم 7 نك

 لك راةعفار بهرام مارب اريضخ ضرا ك_ءالكت د كلاك سامألس خارراج
 عاب ننام صقرةص ردير كيرتانآت ريك سرقت فرس مودن ”ىلءكى دوم كالذىف

 عقربتة برقع 1! ترام لك يكف كلر اريب فرب رت حبيرا مث مم ىعم عددي هع

 ىانع منا اوللوأ كريم رك كالالعلااناالعلا لك ام_سلكلسا كلالج لالا لك

 هامشأو مئانعم قامملق ضف فد ص هلاثتتن ألد نب عن قسم بكرركب 5 فتاخرخاف

 ! (قيسيوملا ماغن أءامسأ ىللا ىفداا) ريثك اذه

 فار-ءو الكنزو زا>و « ىيس> كءاسوبو ىودر تسر
 فاشعلاوناهسالا اذكد 2 5 اريز , 6 م 'ارزيلاو ىوذلاو

 (مهيلا فورس هين عمجدقو هلو)

 طونا ارمم تزعد-ه * هصدش فرثك ظل ضغدق

 (يبجاول روبط" ىفهلو)

 غدغاو زو وكر كو ىو «* جربوع رصوزانعو باع
 غلبأ ةسنالاو طرشر طمدش 5 مز صو رو قوبزاو مو

 نءو ' داكراق تع: نملقاعلا | نقزيالاخن مو دعبامف قد صيالث أب ذك نمءازح (مكح)

 هيار , 7
0). 
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 كءزس نم دجسأ كتنمصم ىف مقل أريصو ل ريض نمدجلأ كخ أ ةريصم فكل ءزج دادماق ل 7
 ىالو رون مهدوهعفام تاددج ثودغو تابائثوبل مه (اموةف هيلا رعالاك)
 مهثيد-ىالو رغو مهرو دص الو رحم مم وءعقالو رعص مهدو د*>ى الو ردك مذ :وةص
 (ىلاىئصاا) فلخ مهاوق الو دوز

 ناسحىبأ الول.فطلا نبك « افا فك _نتعذا كدو ناكأم
 نايق.انأ ىحنملأقلا او د امخلا نمكنم دادةملاوبأ ىو و

 (اضيأهلد) :
 ماربالو دارتالو ع * اربال رسل ا ذاف « مانيالولاذءالو ع« اذيال لرم- ىداو ْ ماقالو لاقيالو س 5 امال ىدرو لثعو * ماضيالو راضبالو ع « اًضيالىلثم ىالود

 (ازومهلىدهأن ءحدمف)
 زود ( ءافال هو 0 قَد وا ىدهمأب)
 توه ( ءانكيداعينأ 3 بدرق نع هبانو)

 تالءان ناعافنتالعاف « تافصىدنرعشلاديدا (ديدملا) لعانمناوعننامعافءناوعف « لئاضأب رصأانودهكليوط (ل وطاا) (ىلااام مدن نب زعل اد.ءنيدلا ىدا ارشءةمسلا ضو رعاار و2<ىف)
 لرءننتءافمنتلعامم * ليجاهرفاورعشلاروحب (رخاولا) لعف نا عمم م ناعاف ناعق.سم * لدالا طب هيدا طمسلانأ (طيسبلا)
 لعءافةمناعافةمناعاشمم لماكت اولا نملاج الك (لماكلا)
 لعثتسم ناعمة س«نلعفتسم « لوسرحزاجدالا ارعأف (نعرلا) لدعاقمنامعاذم 35 ليهست حازهالا ىلع )حج زهلا)
 تالءاز نتالعاف نتالعاذ « .تاقئااهبورترحالا لدم (لمرلا)
 لعاف نلعفم سم نا عقم س# 5 لحاسالام عب سر (عب رسأا)
 تالءاف نايءافم « تاعراضملا دعت (عراخلا) تالعاف ناعفتسمنئالعاف تاكرذلا هبت ماش مف اب (فيفانا) لعفدسم تال |وءقفم ناه هس 35 لثملاب رضي هش رستم )ح رسسفملا)
 لعتنمتالعاف «٠ اولأسا5بضقا (بضتقملا)
 اومتناوعف « ليلا الاهبراقألانع (يراقلا) تالعاف نلعئةسم « تاك رات دنا ثدحللا)
 للا درطو علخلاو بيدنا ىعسإو (ثدسحلا)

 لعن ناعن ناعت ناعف لقت ثدحملا تاكرح
 (ةسهلا فاوقلا دو دس هيديقاسوفةلد)

 فصاراناام بدترلا ىلع امذ>اث « ةسخدو دس ف ىفاوةل ارمدح

 بيل
 2ك
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 مذ نر كشاةريغملا لاق هريسأ ترس هيت ملكت اذاف. كلريسأ كرس مالسلاو ةالصلا هملع لاف
 اه ا اكرم ةمدعنلا قد نم كرمت نك كلردح نم م (هريغ ( ”لركش نم ىلع منأو كيلع

 تنشش ثمح كسا مث وغللانمكناساو وهالا نملسفنو وهسلان ةلملعدر

 (ةيئاملا ارعشلا فاح دقن ىف)

 صختىرخالا فرحالا نوب 0 كا عضيقرمتلا فاكر

 صقوورامذامث لقعو ه بصع من ىط م نيو
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 صخ ةنكمارعشااىفاها © ىراوطلاعادعامرثاو

 نع
 اهسحانمىلالهربش لكى ٠ تدرطاد_قمانأ ةءيسسقول
 اهسداسو ىط.ولاةريشعلا تلايو# هسماخو موم د مرهشلا ثااثف

 اهماشو ىثذاهعبارو مزح » هتيشفناب رشعىداس شخا ع
 هيض

 ىذرن الا مانالا باغام * ىضقش و رخا * ئئلكا

 كسفن نمدعطق الا كمآ الو كمون نم ةءاسدل اع .”مامءاكللا ضعه لاق

 ماقللة بلان اف « ةسجخفهاملابرشقو»و 2 (هيغ)
 ماعطلا لك أ وءايلاوءامع ال اوموثلا وكما. بقع

 اان

 ىلعتال نب اهزمغي بشلاو « قلقي اهلصو ىلط أت اعف
 مهمالكح نفس سانلا نمريثكف همالكن ماله ءف نمهربتخاو ناسنالاب ز+(مكح)

 روفغمهدعو روذعمبامشلا له مدنءرخ اونوئجووأ ب ضغلا ةعمذ ةصبق .-هلاعفأو
 لمد. كلركذ لطأو كركفدوج فاخسفنللالو لدينامعاللالو ضوعنيدال سدا
 نه نمآءىمسسانلا قوحاو فئاخ نس سانلا لةعأ لمعلا نم غلبأ ةينلا نسح
 نءكءلعلخ ديامر ظناف هعهمشلا مشنامْئثكءاعنوهينأتدرأ اذا بيذلا بيدها ت تيذعتلا

 لههلا نم سو لسوزعهللا ىدْحت نأ لمعلا ن م كاماسح دكرت ل لعنبو (يهصقتوأ هنبع

 لكى مازمنالا رثكب هار صخشل (وددكنالا لاذ قال ارهق قط ارصن نمكلهعبس 0# نأ
 سفنلا عبر برلا لذفأ كلهن ريغتوأ كوسا ريسغت نااما لاق ردزؤكسالاةف كمساامة_ءاس

 نم هللا نمفاخال نع فو هللا نمفخ لئساذامئلارم هحو لأساذامي ركلاربص-
 قوفتشماذا ءاسأم أ ءاشام لعذن 2 هزعلاز هزسعنانن مو خاسر عض هلام طف

 توم زرعو لذ ف ةام- مريخ (ةراورادت امم اوناك تنيك ضرالاتةنمركذا ضرالا

 (رعش) زعوةوقف
 اهماودبهئامحلوطزومي و »« هوس ظفد كلعءاش نم

 اهماسقأ قريسيغتلا ليقنال 8 عبدأ ن نم هءاذغ ٌناعضلف

 اهماعّدوهقو ه.ةلئل ماعطو *« هرامن زيسجوهةعاسمل نم

 (املاوم)

 وظءوف هالج ىمللا واح لازغ و. طظ اعولا راسن :ةاقاف قراعاو

 ظعاو نسمهال_-5 ١ امهللا لراس * ىلفعو ىرولا ثودددعق قيشراشر

 وظنا ىف مصفلا عم يربح صف 5 اناتلالا ىف ءالحأام اال اولحو اظذال
 ظفاللا اذ ظفل ةوال>.٠ نماومتس « ىظفةلاوءمساو اوذق حصفلل لوب

 وظل نمناداولاو ردوا اري-دق « ظاحلالاب لازغ ظملام اذا طظمسال



 ان

 ظوحال ىل قوشعماب ردات تاذق « ىلخل ىب-اظ فر_هثايظلا لاقوانر ْ

 ىظفحانسقورااموزلااهبام ٠ ظافملاز عأ قيارنهذولو ظفاح
 ظفامحلاوبرلا مث برا تاأف » ىلغذ- ىرولا ف لنك رادلوقي

 ا
 درولا لو س الاراداو دخ ضورب * ودرواك ود-ىف هاكف سبح

 دراولا سهنتولا.ج ةيور جيلم « ىدرولا هد وطاذو شجر ىجأو
 درطالا درطلاب ىندازالو اا » مدر ط ىلَدَع ددة-أ الو نان هرطاذك

 دراطلا رباطلا بك و مع انو * ىدرسط ىلع هو زو ىداعأىلو

 دوبلاواهرح قرط ور تطعرسشول « ودرع ممو دران الع قبار قدرول

 درالا لهما فر قراالو * ىدرب دصتفي اذ مكحدملا دربع

 درشو دصح ان ران مران اذاريدصا *« ودرش ىلع قعاد_ءلا هودرشنا

 دراشلارفانلالازغلا ىدفأحورلا, * ىدرش ىوهلا فب ىوقاماذا لوقو
 (مهضعب لاك)

 ح وكذمو سوءلمو ب رمشو لك أ * ةعيرأي ايندلا ىف سانلا عاو أدق

 حوذةهو حورسطمو لوو ثرر 5 ىلاهسف تركفن ا لكلا ةباميو

 مهنمنا لو هيلعهلتا ىلسرك ذو ة هق رن يعبسو ثالث ىلع ىتدأ قرت لو هيل هللا لص( 0

 ةفئاط لكو فنا اوطتساهاودأ اذا ةعمملا فث اوطلاو ةعدتمملا فر تامأت 3 ةمحانة ةقرذ

 ةيدورط | مهورانلا ىلا نعللا سالب ااوءجًاباهذوقب نيعسو نشا مما غلبق قر ا

 مهو قرغلا هذه ىلع منتي رورااف ةّدحرملاو ًةضفارلاو هيريطاو ةيردقااو ةءهوملاو

 ةئاسشلا و ةصركملاو ةيتاصلا او هن د زدلاو ةدرادتلاو ةسسشلاو ةمضانالاو ةتزلازالا

 ا #ه ىلع مقالا ةيموملاو ةلزكهملاو ةددرملاو ةيمحصملاو ةمسحالاو

 ةسقؤا لاو ةيريغااو ةقدانزلاو هيدراولاو ةقزتلملاو ةنشرلا وا ةسفرااو ةيلطعملا مهو

 ةيرجحالا مهو 2 رفلا هذه ىلع مسقلت هب ردقلاو ةيظفالاو ةيرويقلاو ةمفؤلاو ةافلاو

 هنوادلاو ةيريدملاو ةيمهولاو كا ُثلاو ةئاط.ءااوةئاسكلاوةبريغااو ب وذثلاو

 ةيلاقتل اودي رطملا مهو ق :رغل اذه ىلع هسة ريخلاو ةيءاظنلاو ةطساقلاو ةيثك ازلاو

 ةمسنطاوةسسللاو ةشئاسلاو ةءكشكلاو ةزمسملاو ةنامااو ةيراكلاو ةمغورفملاو

 ةعيسشلاو هب هالاو ةيولعلا مهو قرفلا هذه ىلع مسقنت ةضفارلاو ةتافصااو ةينوكلاو

 ةمضمانتلاو ةيفدللاو ا ىلاو ةيديزلاو ةيمامالاو ةءسووانتلاو ةيقاصمالاو

 ةيسهيلا و ةهشأاو ةيكراثلا مهو ق رفلاهذه ىلع مقتل ة هس وللا و هضد درتماو ة 4يوتس -رلاو

 ةءاذهلاو ةيرشااو ةيعدبلاوهب رهاظااو هن وشلاو ةيئتسملاو ةيضوقملاو ةيلعلاو

 ةسماقلا و ةيرادزملا ب رمعملاو مونمقرسثك قرن ىلا اني نورغشتي ءالؤهو ةطقاقاو

 ةيدووادلاو ةسالكلااو هب رارمضلاو ةن.ظسا لاو ةنادملاو مهنا هيا ار

 ةيرقاسلاو ةيديعملاو ةبرضملاو ة-ارفعزلاو ةيشوغربلاو ةئامسااو ة.ءاركلاو
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 ةيدودتأاو ةبريسفنلاو ةنالءغلاو هيوسوملاو ةملع ءعاسمالاو ةءلماكلاو م .ءطئالاو

 م ا عجبا دةتعمت ا ث|ةلاطالا ىثخ أ ىناالولو ةناماعلاو ةلاكلاو ة-.اطلناو

 كلذ ىلع هنا ةئدسلاو باكل ىلءاننتامأو ةمحانلا ةقرفاا ن نمانلءجو مهداقتعانملاهتهقلا

 (ايلاوم) نيمآ هم كو هع ردد

 لادلاةشىرهظاوكرتهئالث « لادق عمبحاب رو صو خل 1
 لاد م ح مان ىل-ءا ى مما ع لاذعلا ننس دسك

 فو رعملا(ىرخأ) هللا همعل ذورْلا نيو ثدي تمهءاسغاو ثو ريس ىع هلل قشمد *( ةدئاف)و»

 داسفلا نمهءفاملئذلا ةهاركراهظاركلملاو بولثلاهءلانئمطتو سوفنلا هبلا نكسنام

 ةواطاالاجو مهلاىلا ةقوسي صبرا صرح كن 1 فعضلا عم فاعلا
 دنعلاعالاربخ هراثع"لق هرايّمعارثكن م مدلاةلع جو وضل لعت ملال ذو

 لدعلا موب (ههجو هللا ع 11 ىلءلاق) اعفناهاع أل هاما دنعاهربشو ةيقاعاهدوسأ لقاعلا

 تاتلص> ناسالا طيضد سف: هيناستالا سا سامري مولظظملا لعر ودل مون ن مرمش ماظاا ىلع

 نما هه و سييعتلا هبراقو لطملاهمّدقترأم فورءملاريخ ةأورملاو بذكلا ناعتخيال

 تكلهأ ”ل.- بر هباقعهمفنمأنال ءاحره-زاو ه-ةجر نم هم سأينال افوخ هللا فخ

 ٌةَرْضم هب ونعدشأا هسلعنانالا سعءانخ ل .لا ىف يطعلا ناكماضَقلا ل زئاذا لالا

 سام مان مسج الادلا ىاباهرنآول ىوتغاهطتانوأو : ىوكش تراس لرأ هلع
 نيذلاّن!ىلاعتهلوقءلملد ةئصعملا برحلا فرارقلا هلع عسفرلا عضو عسيضولا 9 ةّرااذا
 هءثرهظ سا ئاضو مف لوقناملاق (ىرب رطاذاغلأن 0 1 ب قتلا مون مكن :ماولو

 موب ةثام ىلصوأو دمعي لاف موص هيلعو ا ضو ناف لاق هجوزلا ( لعن !١)هلعقي هءوضو ض ةنا لاق

 لك نام لاق هامش مجب(لاعتلا) هلاعغب سأبال لاف هلاعث ىلءدصن املا ماعنل اقر( وشل
 هكوام ىلص أ ن اف لأق حابصملانميصتسا ىأ ( مبصأ) لصأو هاطو أوه لاق ص امدعي مكاصلا

 ةتممىفلوقناملاف ىوق قد هنعدم .- ًادذىذا انيدغلا (لواماا)راعالو هءلعمتااللافراناا

 زوهتلاهلتقن رمىئذملا ع :ءألاه كعسلا هنت.مورحلا (رفاكلا)ر ةاسملاو قمل لحوهلاقر داكلا

 نيعدلا ئنام(١ ريرانلاىث درغا) اه ماهلمقو رجلا( وقلا) 3 زوعالز زوعلا ف همضراعملاف

 رع لةءهل سد تا هكريصإو تانملا ف نولي نائسأالو فو>هلسداو ناس و

 ضم ارضخأ قرزأرج أ دوسا عانقلا تاذ هيثعبت 3 عاتلا هنمع زجحب سناالوّنالو

 الو عاجتالو ةعضاسريغن م داو فا أ ةد>او ةعاسف هلداوب و داب فا ىفةطلف نوكير هدأ

 ريطيئثاف مكلوقام( ١ ؟ىزغلإ هيف فتالامهتيتكام مظعلاهّللار ةعمسأ عاضرالو لج

 ةدساونذأب عمس هندت ناين هندى هسأر حاطملا فخ ربو طش حاندريغت

 لس ءالاببرغلا ىلا ىلسدو قوربو هرظن ند بدت قودسلا ”لذفااكترق هلءدئاز نعي راظرو

 ىراصتلا قداصلوةبهنودحوبو قلاذلا ىلا لولا | هيبه 2 لءمسملا هلدللوط دعو

 زوخلا هماعط ريزغهربوو ريسثكه شير ةريث تانية زتما تلكلاز دووااو هسملاب رهن

 ناوسنلاهركي رقلاو مملال-ةنزو رهتاونيالاهبارش للا ايدل ف برضيهبو لسعلاو

 3و

1 



 قف

 كردي لطنا فدضوهو د_ىالاسرتفبو فرعضو»و لاةثالال مح نالغلاىوهيدأ]
 همهغتو هركتت الو كول لاهفرعت ةعاضبالوةلاحالب ةعاسف ضرالا عطب كإ»آ باطن او

 بدني و بابخالا ىلءىبي روبقلالءالاىوأيو روصقلاراهنلاننكسي هريسنتو ةقوسلا |
 ةروسفف لش و لافطالا هءسعلت ركذالو ىتأهزاحالو رمش طقدكل مام بابسثلا دّقف
 ٌنافهورمسف ىدقتال هتفصو ىمدخكال هتةلخ موقيودعقبو موصنف ىلدي لافنالا

 نءلزنئثام ءالعلاريشغمان(نازيملا فزغل) لاح لك ىلعهتتدللاو لاجرلا همصو نعزمتيا ذه

 سايفنالاهعضعضت“ سايللا نمراعوهو سان ثالث نمقلخ ءاوهلاققلعو ءاعسلا

 لدءناهلالو باقءراج ناهءاع سل هاصع نمد 2 و هانغ ب ةءبالريقف ساّحورادفو

 لصلاك ماناذا ىوطأر نأ ارقا'فرركم هرك ذو ناطرقهنذأ ىف ناليللا صرخ باول

 ناءرملاةداعسنم ( ههجو هللا مرك ”ىلعلاف) لح لعأ ةرخ :رخ الاى هلو لدعملاليقتسملا هلعقو

 مسا (ةدئاف)هةوهىذلاهدلب قهقزرو راربأ»دالو ًاونوكاصهناوخاو هقفاوم ه«-تحوز

 هركذندوك ماقمن م عوق” نأ لق هك [انأ مال !هءلعناملسان دما لاف ىذلا تب رفعلا
 انتضر ناو هموائءاطداتف :رعاذاان اهفرعتالو انقر عال نمدعس(ردنكسالا لاف) هبمهنا

 نامت ريسأاعيسو ريمأ عبس و ريسأن ينس عبس دلو لاسقي هاخيطعهيلعائيضعت او هأ انهت[

 تاذالاؤت هرطظأ ل هسرزب ن.سعلا ( نومأ 111 لاق) يصبو ريف تأسأناوريصاوريظنف تنسحأ

 درابلاءاملاو غلا علو ةطنم ايش لاق نيمو اريمأأبعسبس !١امو لاق اعيسالخ ةلولماهتددوذ

 تن يأو لافئث لكن من_ساارظنملاو أ طوملا شارفلاوةسطلاةحئارلاو معانا ابوثلاو
 دق(كللادسبعنب ماشهلاق) نونم يلو أى مو تقد_صلاق لاجرلا ةهنداد٠ نم ينمو اريمأاب :

 تمعتو امعطام.ثمدحاول دال جد ضمان اوولحلا تاكأ ف ىن لكص نم رطولا تدضق

 نمذل امش تدجواةطئاح مذجو أ ةأرما ىلادأام ىت-ءاسنلا تدتأو ةحئار هلدجأام ىتح نيلطاا
 ىش لكن مرطولا تدضقدق (ناو سهنب كلا دمع لاهو ) ظمأ اًدنو مهنس و دب طقست سيلح

 نعرلا (ةرئاسلالا مالا نم) رفعلا ثالثاا ىلع ردزلا ىلاءالا ىف ناوخالا هثداحمتنمالا|١

 ىغتسا هتدضقاو همكح ىف لدعم ىأ بومعلا نيس ب ونذلا مظعأن هريمتلا هلأ بجوم|
 نزمالاوذندملا او نودملاو جياصملا مهم :وةقارف نه اًسأاو مهضعب لاق هععر و هدنج نع

 أنلموت لكشف نوذملا مهتفو ىتح ىلاسالا اناريغتت) نوكسسااو نةلساو نمالاو ىباورلاو

 ةعاسلا ب ارتقا نم(ةفيد لاف )ريزولا ريهظلا من(لاثمالا فو) نوذجانا وش لكو داهس

 (مهضعب لاف ةلظءافر ءو ةةسفءااعو ةنوخءاتمأو ةيذكءارزوو ةرذعاهانوكستنأ

 ةيوقلاةداعشلا ةقيق- نأ لعا ةرازولا ع ةقالللامث ةوملا نيسمد الا لزانم فرشأ !ٍ

 «رملا نوك,نأ ةءنسلا باد : الان بدأ: ااو يرعشلا فاول" ءادادعب هن ورخالاو ةنوذدلا

 2 يوم تعزو همغطتق هياكل عدي رئالو همك ملغ ةبب رق ةعبضو هن وا نكسم

 الفا ذءاروامو همك هسفأ ة نهم نءمداخو هرذودال ل اصراجو همس رادو و هتاوبو

 ىلا قاتشا ام ارهقيدصا(صخشلاف) رامخالل هتيدسأام ”رابملا مكح ىبهتن سفالة جاح
 نءلذفأ لضافالا له لذارالا ل ءاذا تيغاذارضا< عفناالو ترضحاذا بئاغ

 لازساا
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 نمثالث(نيزعلادمعنب ,ر علاقه نشقزضع ادبزمانل ادا ن م لاوهالاب وكر لاؤسلا

 لطابفءاضردل دي[ ىضراذاو قالان ءوضعهح ريل بضغاذا 0 دعسد مذ هع يح

 ريصلا نعمهضعب (لئس) ةّدشأ | ىلعرب :ريصلا ةذعلا لضفأ سابعنبا(لاق) فكر فضردقاذإو

 ءالب هللا فريصلاو ءاّقبهللاريصلاو ىغءهظرينصلالاقب سد.عتربغ عمةرار عرج لاف

 ةالصلا مهيلعهت |يدثأ ضعي لا ىلاعتهقلا(ج ىوا) ءافجتتا ىلعربصلاو ءافوهننا عمربسصلاو

 نمالهر أف كىدبءىأ تاق فاك شف ةباجالاب هتلطافاع دف قالب ىد.م:لزئاذا مالسااو
 رئؤيةْغب رشلا سفذااو ناوهلا لأ تال ةلداذلا سفناا سلاطاطسرا (لاق) كجرأ هنئث
 اهمهيام ةمطع ل ةمطعال هل اولاَقو دمع تن :أاعادن اوعنب مكعلل لبر (لاك) مالك ااريسدأ مف

 ذخاف فيس ةناك قدم .سلفو نيلاس لبر برض «ىسأان مس ًارةثاههاطءافدسع

 ظمغلا مكن :نأالااندوساملاف ىتاَةّ !تيشخامأ تاعفىذلا امد لاسقف هلا هبعججو
 اريبعتلا (ةدئاق) هلمبس ىلف لاملاو رسفنلا قف هور كلا لم<عتو لهاا : نعلكو ىناخان عوقعتو

 ىلإ ؛رالا لضفااونأ) ايورلا هأ هلا لوبا. عرابخالاوه

 ثاجكَس ىشحلا نيب م-مناف * + اونايواولدبةساو اورج هنا

 اوناشوأ اوفونا| مهلا بم 5 8 مهو علم ىد تع موهجبق

 ناس>ا هاو نصحت د هلل .اكمهب ومعن ع ىانبع

 «(ىناكلمز درا ندا لاك مشلا)«

 قاشالوت:قأت ةسدف »« ةءافك طورش سرردا نبا دنع

 فال ىقغلاو بيعواتو * ةيارح ةعئدص نيدو بسن
 ءوضولا فد ضرءيىذلا ناط.ثلاو بزغخ ةالصا !ىفناسنالل ضرعي ىذلا ناطمشلا! (ةدْئاف)
 تو ”ىلعراع ىبف لاسقف هب هقاناح ذطوةاطار ةسريعيشت ىيرشن الدق نإهاولا 7 ١

 ريخ لة # ةضِن رفلالدعلاو ”لفادلاف ةرمدلا (ةدئاف) مالكلا اذه نسحأام كيس ىلءراع

 بدالان مالح نءخوء.ثلارع و لوهكلاراقو سداو لوفلا نءعضرع أن مث اد>الا

 1 هل راحف كرامملانبا) برطا ىلا امسصو

 ْك#<رب ىنتهاخ ق *« سفلاع ندب رلات يه

 كور ساس نمتعاسم ىيوروْلا فا فيك

 مكحو دك اذاإ] يبو ىوأف عجلاةفةالولا ضعيدنع ايضاقةثيدملا لهأضعب(مذ)

 ةثالثىلعرعشلا (مهضعبلاق) ةوشنلاليطبو ةوشعلافمكهو ةوشرلال بتي ىدعتف

 باَكْلا ضدءفصو هه ىرب وذنب رعشو ىوبالو عسر عشو ىوربو بتكير 0

 مموج وا رخي داو ىو عدلا مصقي س رخآو ىودتلا مس مصأ لقا لاقفرلقلا

 هللاةةهؤاعد هبعأف انات سالو ار ١ ذاك ال اناواءلقل كلأسأ ىلا مهللا لوةيووعدنا- ار ءاصخم

 باذلكلر ذءو بريل كالئعح رفد تن لك ىلءهنلا كلم لاف ناسنالا 'اهيأىلعدا

 3 رطل | نياأن او ىملكتأ 1لاقو همضغ ًافئاسنا هماكهةدمأ ةحانهوأن غملجر ذة .داا(تاك )

 تذد> -رو ببخ هدسشمو تصع هئءقرو بتةهسأر لاةفامطيلمهضءر مذ + برالاو

 لدعلاو



 0 ةوام برع نمةدئاف

 ملا ع عوجلا 2

 سدل ةعمش لئموةوق

 ح ليقامذا همم

 اًذهو عجبا عجبدمق
 عجل الا هيف عم

 جلا لع هلوقو طَقذ

 ةعدا صدد كلذ در

 سوماقلاو للا

 نما

 صالخساو بنذنمةبوو باقنمةدكصلاق هيىلاعتهللا قلب امل ضف املار ءال(لبق)

 ىلاهتهلرق ىلعمالكلا دنعاهنم ىناكلم لا نيدللا لاك نشل دنا اوف ىلع تفقو ه بركن هندؤم

 لءكاناللنان متدرمشاذ امن أن ياها لحال (سئاشتمو د لحل ىلاك رجوأو
 امنا فنيلوقهربغو ىطر ملاك (تاق) عجرتق قيس ومما ن نماعولا يعاسم“ ار اهّدر ىلع سانا

 قيقيعل لمحت سيلاطاطسرانأز عملا ىرنزغلا ىحو»«اهرد نمهحرذةوااههاوذأ نملحتلا ية

 اغئمزيطلاباهنطان تاطت > أيش عنصت لف اهرهاظ نما مئطابى رب حاجز نمانوس اهلذذتان كلَ
 هابمسارثاطرخلا نأرك ذلاف ليقعن:!نونفىف(تأردقو) رداّقلا ناسف اهاربنأددال

 سريضتو حب رعت عونا سيفو اسم عج عاج اذا ناتظملغه. م ئئاسناو ةضملالو هبالارحال

 انهن“ .لكجأ ه. ةقابتق دوشلا ةبرطت تو ماعز عطف امهيلع هراَشنع برضمف

 (ىلمانونجم) لك لماذارطاذناو ىبعدرك اذاتلقلا كلا نس ندحأ (مكح -) توقد
 حارب وأ ذب ماعلا ىلولب « ىدغي لق ةرلءل بلقلا ناك

 حانملا قاعذقو هيذاجت »* اراب كرمت 0 اهي عتاطق

 نيعلاباهز :رعءىطر هلا اريسفت ىف هتارنأىلا ةله-هوملاءارلاو ةمعملا نيغلاباهّرغ لم ات

 يللا اوةَوَملإ هةزعلا نأ ىلعدنادمشتسمباطخلا ف ىنزءو هلوقدنعد رك ةىازلاو لهما
 عنطصا نم(هريغ) ينل اهمضنت لنا ةيئاهلك لابعالا(فلس !!ضعب) رئاطاارغيالكرشلاو

 مكملع اهلزئم ىف ا هللا لاق ىلاهثهلز ارةدنع(ىواضسلا نيرا لع مع ثلا ف7 ىف مهلا حاتحا موق

 0 :راصئااذذتا اذهلفاموننيعبرأ ىلا اهلازنا عباتتو اوال لبو زعدنا لق

 نمخرفىلاعتهقلانأ ممناه ذادا سفراو دقتغا ملا تسلادوويل اذا ا بسو (تاق) ادع

 ةعجلا مون مهلر اتخ ا ىلا هتهلئاتاف ن رولا امو تدسلام هوب حارسا هنأ اوةعمللا مونت اق وللا

 وذ« انفاكتاكل مدآه يف قاخ ىلاعتهتتا نأ نكن ناو ضتاسيلاو مهنا ٌكلَذي هة-اامو

 قلخهللاّناف لو «يلعهنلا ىلسهاوق فريعضل نأ تا صلاوءاعمالا ىف همت اداة اديعمامالا

 اندلا ىفاهيلعناك ىتلا هترود ىلع هقلخ موي هقلخ هنا ن-هملاو مدآ ىلعدوعي هنروص ىلع مدآ

 ةيملاو سلبا ةقاش تربغ امك ةنملا ع نم طيهأ نيح هتقاشري_غير هناي مالعالا كلذ ةدئافو

 ىضمَي قام_سلا نكسارهاظ ن_سح ىنعم ا ذهو 0 وةعناك كلذناو سواطلاو

 نذكلا ام هوبمويلا حتا اموقمةطصا نم( مكح) ملمهاورثيدملا اوهل مانت نا كلذ فالخ
 لوةءخ وءشلا 1 ال هلا ئغتوملا نم خيم تةمفاحهلاو تهب

 تكسنأ عيطة الو هذ قيطمتاقو قلطمناساهل نم ءاذءمه رثك أو ءالبس ال اًدْشأ

 نأ ردلبالوقادو ىدنعو نو نأ لوق وسلا ,ركأمنا لوب“ هنعومو دع ماكس نسدعالو

 لوقورصمء|مىلس الأن وعر ةلوقو نال سدةنو هلا ميمو هثو نيا اهلا لوقو هنمريخ

 ١ اوعج مترات ىلعةرع اعجب عوجلا ىف عقوام معن م(ةدئاف) ىدن# ملء ىلع هين و اغا /نزوا

 مانا اوهو ةقشلةمو عجبا عج عج وهفراعأ ىلعر ُمْلا ١ وعجم رع ؟ىلءراملا

 عش عجو عشا عج َه ع :شولثمو قي وافأ اوف عبو قاوفأق يف عبو قيف ةقرف مخ

 ىلعد ذهلانبد دنرسىداوب مالسلا هلع مذآ طرأ( ةدئاف) ل العاولاعو لعهلثمو عامشأ

 ح



 اذ

 رخغا ةئللا ن نم مدآعسبو "هل الابهتلا 110 طلاوةدحعا اوحو دونهل لاقي لمح

 ىفالاهري_غاهب نااطيالو اب  بلالملا أوهذ هاند ىتدن .لك (ةدئاق) ئتوماعبد و ©

 ادمص مرحملا ىصأ ل5 ةاذا .اقلاودمعلا هو اطانا ىفةردلا لمعت <هلقاعلا امهدحأ نتروص

 بي رغلةملا بو.ءلاربقلا حال اه«تارافكل ار ثاسذكو و جصالا لعل ا

 قيىذلا ا هواء اهل تادف #2 اضن 1ك._ءمدلانام "لءاو

 قرفمناثاط لتعم نا 31 هرعلاط كبلات ىلعتامأ

 هلسل نم ناشلاب سل هءاسامَق أ ) ءاذأ فك نم نيابتلا ىلاوءدتامناف نئاغسذلااوعد
 وه نمتءصنا كسر نه تنأ اسنوكي نأ ميكس اداك ( ةعدتلا لاثمالا ف) ناوخا

 نهنيضم تسل ةاروتلا تلزنأ(ةدئاف)مجاهانت دسءاسنلا نمنتش سلق (ةدئاف) كنود

 ناضهد ن متاخ ةريش ناهغادوبزلا لزثأ او ناضءر نمتاخ ةرمثءثالنل ليخنالاو ناضمر

 داو نعءاكسملا ضءيءافللخا ضعي لاس ناضهرن متلخنيرششعو عدرال ناقرغلا ل زأو

 لاق ةنادوسلاداوق لءق مه سةطلاغةينلاقدااذإوةلبق ل. بم #فل هل 3# ةيصؤرلا

 داوفل.ة اهاوفأب .طأو اداجأ بلا اوادالوأ بأن »لاق ءارذدلا داوذ لذ ىص«عاصت

 اهجوز حا ارس دقت أسال هوت غل شوركم راق دازف لبق وقل ألا ةيدوهلا

 دوقفمحال او دواومنبالاو دو-ومجوزلاَّت اف خالاتلاقف تكث مهين ىراتخ ااهاأو ا م او

 (لاف )مالكل ا اذهب تقطنام بسن مىه هالولو اهمالكن ست منعت تت وعدت حاحا لاذ

 لاق راعلاهنمنومأملا رابلا باشلا لا نينبلا لفن ءىنربخأ نال غل ناو سه نب كما دمع

 لاف ناوخالال ضنا: لاق الا اهانأ ةدمأملا ربقلاىلا «لوعتملا لاق تائيلا لضفأف

 تاوخالال ضف لاق كرب باغاذاو ل ارم.دهثاذاىذلا دهشملاميركلا دضماادندشلا

 احدامد_-توناو حدماسدامد بو لاقفالا بر ناتعلا فصو هاهاشأ مضفنال لا راف

 امكاحىلا ارعامد# هتاصاوممورت ن نأ ”هلماحتاك ماعل مق خدع ارس عدوه _ساناؤ حدف

 الل اق كيرتش ابغا لحد لاق 5 ةوشرلا ل. بو ةوشنا!لمطيو ةوشعلانى ذب لاقذإ

 فيك لاق كاذوو لاق اللات كير يع دسلاوتإ لاهو ها هراك لشق اهراذ كح ىنال ا 9

 ءاعدلا لاقي ىتح كلببمي نوعنهنام يلارعال ل .ةه اري _ثم ئتذتا نادي اد. ءىنذختا ١
 هدخوطلنو هدد .راكنو هدذكل مطل او هداح ىرعتو هديكع بن لاقف بار ءالا ىف هلاك عانأ

 تاف انةيقاعلاو تافاط: هللا ىنئءاج لاقل دوت ف كلاقف هدوء ثم راج ىلعم وذي لخد# 1

 ع وهلا ءاهدلا|مّدب تما انمالل .ة*«لامغلا ىلع هه ةمفاعلاو لالا ىلع لمت" هلعاا ل ا

 نيداو دواساو لضلاو ةعاصشلا ىف فصنأ سايعنيالدايز بنكو ةّصرفاا عقّوو ؛ةصغلا

 همزابالن م ىطعيداوالاو هسرع ند هرب نامحلاو هفرعبالنعلتاقلاوهعاصشلاه ماا تكف

 را.ةحالاو د. رافسالا ف لاما ضرعل | ةنامص لاعفلا لضفأ(مكح -] هسفت عايل مت ضأاو هّقحا

 ام رك ه كل امئأتبذكلا عدأ لول مهضعب لاق « ندأهل سل نم ء بس لكسب أ ْ

 نءال_جرل جر عفدءار ءالا نبا لاق » اع:دتهتكرتا سال رخال اقو

 ىج نم لك ةدئاف
 تااطملاوهذذ اح

 خلا اهب

 نك> نمل وأ ةداف

 رحاه اسذلا نم



 ولأ داس دقو هلوق

 مالكلا اذهنامضس

 نامفسيلأب ,قدبال

 ل_.اج باص هناف

 هنعهللا ىذر

 انا
 00 ا ا ا ا ااا 0100 لااا اا

 مجرهناسإو مدصمسأرو معدم نكرو محزم بكن مءاذ فدل ع وفدا ا لاقف برعلا

 ناديالل بطلاو نا.داللهةفلا ةهيرأ مولسعلا فاسلا ض»بلاق ركن «ىأذ مدي ءطوو

 ىقءاندسوالا اددوس عنعام ا ..ًارامءالعل انيورعوأ لاق «ناسللوكلاو نامزالل مودضا او

 هبداشزطامواشيرقدقاهنعل ل وجوبا داسدقو ددو سلا عنمتةثادلا كل ذلوأ تادا سأا نم لمس

 رهاعلاو برخ ني نامةسوبأ داسدقو دوسالل .ذااو هم توةساامودو داارادلدو

 نب ةفيذحو لئاوْنب سل كصداسدقو دوسالملاظلاو لدذاعلا نب سهاعداسدقو دوسالا

 ليلقو عاطملا قالا لاذ همقمالسلا هماعلاق ند>-نبةشرعدامدقو دوسال  حالاو ردي

 ليق«ةع-رن ةسعداسدق و دو دال ارعقفأ اود ةريشعالب دمهم ل يداسدقو د دو سدالددعلا

 ردغلاو معلا طرفو بسعال ضرعُتل نر اوريكلاو بذكلاددوسا|ةعئاملاقالخالا

 هللمشفبا ارعالا ضعب حو زث لق« ني او دسملاو فللتاو لما اوةدل اورولاو ثدخلاو

 لبقملاةبيط فوشرلاو قمضا هجر ذىف ىتاا فودرلا انو ًاافوشراذوصرلاق رامتدجو فرك

 تاقف ناسعةدلب نعاس  ارعاتااسءالعلا نب ءرعوب لاك عيبقلا ن 1 بلا فواالاو

 تاقلخنلالاسقذ | كانا نق مص ءاضذو / عيصأ بيثكو حداد لح لاةذ ىلاهغص

 لاقةلذفلارخآفصوو*ءاناهعذجو ءاثراهثبلو ءالصاهتعسو ءاذغاهر ملا ةفىلهفص
 تئامامن'اك اطاسوأو اماظع اطاغسأ جرد لحما فتامعطملا لحولا ىف تاذءارلا نه

 نأآد_هباموظنمرج اهذريصتو ض..الاولْوالادَةموظنم نيعللا نامسضق نعى رهن مث اطابر
 نماديعبءامسالوةيرقف سا ءاوهلاناةلعم ءاطقالسءريسصيم رمدخأا درب ز تواص
 ةقفن ىلع هين اءّدسي لاجرلا ساك !فافرورياهيم نارا هنود بايذااهيرقيال باوتلا

 6 ضعبجاراصنالا ندمالحر هنءهللا ىذرباطانانب رعهجو لئقو«لابعلا

 0 :انلهىن رعانلوقيو اهرا بتاع هيرب لعفهداب راقا تقو ىفةملع م دةف ماسالا ىلا

 اذاهملا قرف وعسباماهتمو ذعاقلا لام امانة قاس ىلعتنير مشان دنع هلل اقف طق اذه لُشم

 لتقل ءواؤللا لسن ع تنين تنم لعرجلاناذ .؟لثم همن حرخ|علجتادا ناك

 عرصيف سيم نأ ب شني لم رغمالاورجالا توقاملا لئمريسهدنأب ثني لمد _جربزلا لثم

 هذهف اهداصتنكتا ىمعالا لاقف ىباذا ىصلا ةةتورتالادازو و, ميما ماعطهنخرخ دف
 لمق# اهب رغودالبلا قرش ىلع نوملغد اهله ةنلسا ع نممالسا ا هملعمدآ اهم طق ىيلادر مثلا

 نيةعصعصاةبواعم لاقي لضل اذنآ للعلا ةرثك لاقااو ل_.ةالدعتس لف لاهملا نلت
 ةفثاطو ةسامسا] ةفئاطو ةدامعللةفئاطف ارا اوطأ سانلاهلتا قا لاف سائلا ىلهصناحوص

 ءاملانوردكو رعتلا نواف كلة نبةعوجرو ةدعلاو سأب الة فئاطو ةغسااو هقفلل

 نائؤا ىهلاقف هنح وز نعناسنا 0 وهلا دبع مأ ااهنع هللا ىذرةشئاعانت دسم 5

 لاقفةجأ ف ارعأ ف صو « لذ بطرو :هلدر ساو "هل ىجوهلثأ زوالا زكهيامصق
 كلبا لاتلفا لمدقاو تاارع الر لاف «زجمالا مينو زكي اهمصق زوأى اهو 2مل

 ضرر عكر اذاو ضرتعا ىبصاذاو فان دءواذإو فاح ثّدءاذاو فوسلئساذاو

 مكتاوهثىلاوفصهدنيل كلام لاق ءانيعلاونأ لاق «دو سلا ضارعا ضرعيو دوق ارطترظنإ

0 



1 

 ىممت طسوالا لاقو دوملاو دو د_1لاو دود_ةلا ىبحت' ربك الا لاف ءاذلاو“

 رودنلاو روغئلاو روعُدلا بهن رغصالا لاقو فادرالاو فاطءالاو فارطالا

 ترهظأن إو ريكي هيفاص ناو فرح ث د ناو فسعك] «نالاةفالجر يب ارعأ/فدو)

 هر بليت لاو: د ةريح همقر كفلاو ةصغ هنعربسدلاو 5 عهملاو اهذلا ركتأع هنلادل

 نوةدضأو كئانادا فسار تاغاذا نهلوطلءانلا لعق برا نا نسلق

 أمس مزلتىتلا تدوجتع:صاذاو تمستباتكخاذاو تا-تذغاذاىتلا تااقاذا

 باءلاةةكلمباىىلادهاززطت « اهنا ماذلا اهدوقفةريزعلا اهلعبىدعتالو
 ززعت بر« نسحأ نا نكسملا مربق ىلع ىو رويدمعب رفسو ديدش عززو دسشعتودو ديد>

 بد مودى جالا هركو مواةه-عتلار 511 تاوهلاهمدف < راادر ط تدرأ اذا الذثروب

 رفا دان اوال هللار ا ىعشلا لا ةف هبل | أهمسن ماب : اع , ىعشل الكف

 تاقول كنكل ف:> الالاف اري لي لسا ذلك كل كلقؤا سدقنب ف ذحالل لبر لاقو « ىل هللا

 لخ ديامس كنس اله نء هللا ىترقيدصا اركيفال لبر لاقو 5 ةدداو ىم عمستمل ارم 5ع

 هللاقف ءاكللا ضعي بيبو * ىملخدبالهتاو كعمر حب , ولأ لاو كريق ىف كءم

 نوفرعدال ثالث هنيالذامقل لاف + بولغألا نم رشا يف بلاغلا بورح ىف لخدأ تسا مي 5

 فرءدالو ٍبراادنعالا عاضصتلا فرعيالو بضغلا ددعالا الا فرعيال 0

 لاَقذ ىنعأ كابا لاةفهنع ضرعأف ءاملا ضءبل جر بدو < هبلا ةاملادنعالا لوخأ

 هرعق حلا ىدعنمو ةمالساام .رح بضذغلا عاطأ نم بودكم ةكنلا ضرعأكنعو

 بضغلاو ةوهشلاو ةيهرلاو ةيغرلا بطعدقف لاص> عبرأ لجرلا ىلءبلغاذا« لذلا

 لافو« هيمق_سلا نع ضارعالاٍب املاة-ار ىناوتلا نامرحلاب س هلينذال مواميز#
 8 نءو لق هلو ىلهلئار مع هسهأ نم نظدغ ”اللاق كل رف عقب وهو نالفب تررغويح للك

 تجر تح ءايسشأركذيو كيف عقبانالذنا نياصلا ضعبلل-ر لاق « ناطمشلا لاق هه

 لاسفل جرب هللا دعني نب رخّرم# محافهاناف لاق اللاك ئشن» 1 ذأ ى دعم لهلاةفاَهتم

 لافاليخءالمنا!|ضعيفصو « جرح عدو أوأ ىبانلاف هنعت كسل تبا .هدلو للاتقهنم
 ا عماسلا اهيا ءاكسحلا ضعبلاق * الثدجو هتئسثم-نم صةمىأ لود

 قفرلا لاخدا,فطاي ىلهتلا قرم ناكو «ودعل كو راملاو داْغَملِل توعوملاو ندملللوك املأ

 منامه ,لسر مث مكلادوعأ تاهوكسمألوقيو راسن 5 !مهدنع عطيف هناو> !ىلع

 لاق. للعأنيسوأ أت و فعول لاق فر دقأند- ىل لفمغ نشا جءاكنللا ضعدلاق « اهتمل-ىف

 نودأأ مع رك تاك نأ همام نءادح أ رأن ا بح ملو قي ةجراخنبءاعسان 7 تريصول

 َت توكيل ناكامعر ىنةامفْئ هاف ناك اسعد( مكح >)ىذ هرعن :وصأ اهءاناكن او هضرع

 بر ةهبقوأت ناك ةن_بح ةعصنلا لاح ض أ مئالا قاخاهناف ةميدخلاو كانا اناوج
 رمصمأا ىعءاضقلالزئاذا دوم اللامةعامتلا انزلاةقر اذغلا باتعلاه-اهدق باس
 لادرنامز لكل لماذةردقلات ةزريزعءلك تقلا هيرقأدودصلا قالتن أ امىلا قاستس

 لهما ضعت بوي بئاقلكالو بصي بلاط لكس بل نامردا كسا هردق قون ل اسوم
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 أنا نونملانمةبعشبابشلا رعهلا لق<نأ نمرصقأر معلا كولملاءافوال مسا نم غابأ
 بر كبف دهنرب نيف بغزتال دادزا مسهفت ن مف داسل>نم دازلا ةعاضا داسفلا نم

 نعل ة ةوارم دي جدلا ةدال 42 للح ناد“ الا نئاغذااثروبحازا 1| بيب رقنم برقأ همه

 ةقددلا ةيفاصت ؟يمركفاا ارمصان للاب ىئك رادلا لبق راذلانعو قيرطاا لق قيفرلا
 كيف ل_هتامل ك.خأ ةروءرتسا ليقملا كر دأ ريسلا جنم ادب ىبص لداحلا مم

 مان" اج ل نهاسام ف قر زرلارعي-خ كلفت سف كسضلاالو كدهبهذ:ن حاز ارنثترال

 ”ةلطلاو دائوألا ؟كلءاعمو ةعانصلا ىفةءاندلاو لاؤسلادنءعوضاتاولذلاو باستكالا ىف

 اضر ةجاحلاىدينيبةيد_هلاعسفشلا مث ةعينصلا مدهتة ملا هبفرعئثن هرثك أ نم
 نملقهناف لكف ا.ءلح نكست مناف ب ادر ىنغلا ىسهتنمةعانقلابكرملا
 8 هنمريخريخنا لعاف ممتجلا سءو حدا ااريغمصئاعر مةنمناكالا موقب هبشني

 نمريس> كلّرضيامن تروح لاو توكس 1٠١ ندري كعمل اه مالكلاا هنمارمارم لا

 5 لاقملاءوسن «ل0كن دس نا كناف لاح لكى عسي رلالهأةساانعد مالكلا
 اولي ىت-سانلانملست نا رودملا ةمالس عئاشبلا مركأ ءامعتل ارفكمؤالاو ءاليلاركش
 فعض ىلء”لديرذ1ا ةريشك ةقداص نءريخة ملا صةلكبر باقلاتءمتمونلا 2

 لاوز عئانملاةعاضا مئاجقلا ملعأ نم قللاءوسثروءاهفسلا وحلا هثدام نيقملا
 هنع عفراقث يدا عتسنإل ّ راهن دوار ءانتجا نمبرقأ اهعضاومن ءلاملا

 هتبغي ردق لءاشالا فدمعااد_ز دو.ةاالهالةدئاممدق نك هقفتال نمت د ن٠ ةنؤملا

 بدأ ب حاسب سالف هثد الف كماععطق نم هسفنبءرملا باععا قولا ىلعلملدلا ةرخ الا ىف
 لاق + هقدص لة بذكل اب فرعنمو هنذكْز اج دصاا,فرع نم هاوهدمع ل _-رلا ْ

 مدلل كنلاوكبالاةوع الولو>ال نع لاشقثالا لعنوءأ لاوقالا فرسدل ناقرابعلا لال ا

 ىنعمهغلبأو نود او نئادملا لعق نأ ل .ثارسا ىئبءاسينأ نم ”ىنىلا هللا جوأ (لق)
 كّسارق ناقد ءداماهل قيدصلا مهضعب بةك» قااءالا اوماك-ةئالو انطالا اولك نال نيفرح ٠

 (هريغ) مالسلاو كتةرمشع نان هكدريشعو هعفون ع٠ نهكعنباو هريخ كنم برق نع ا

 لغاذا ل هجالول هتروح لاط هءاعردةنال ند 0 8 هو دع ىوق هدبة نم لصو نم

 ىغلا مش هكالعرقدلا لسك هلظىنك هيرفاخ نم كةيدصةلزرهَمعا لكافلا لقع فرغاسأ

 1 هيدكتا نءقطنتسنال باودلاوهفوجالاقفاوبالو :لك هتصضف |

 رع ىلءىئاقرلا ديزي لخداساوم اجلا هبقجلارمشلا نءريسلا فرعيإل نم هروذ رهظأ

 لاف مثرع ىف توعةفملخا لوأ كنا نينمملاربمأ بل عا لا ديزياي ظع لاه يزعل دبعنبا

 لاق ديزيانىندز لاقو رع قاب تممبأالا مدآنيبو كس سدل نينمْؤملارعمأ ا. لاك دي زباب ىفدز

 امل لا عبل نبا باص داو « هيلع امش غمس اعرق ف لزنمرانل و ةنما نيب سل نيئمْؤماريمأا

 هذ هكنعت حول تير أن يسمؤلاريمأا(لاتف ءام. نم هيرشه دو ىاظعدمسشرلا لاق

 نيؤكجأ اه>و رخ كَ سحولف نيئمّوملاريمأ اي لاق من لاك ككلءاسيدفت تنك أ أةيريشلا

 كلذدنعد مش كيرلا ينال اوالو ءامّدن 2 ١ هههلطسكا مثلا ككلعاهيدسغت

 (لافد)



 انأ]

 نفل .لعهقلاناكنانينمؤملا ميلاف ىنظءل_أ دق فقس ”اله هدو هللا رك ةلع(لاقو)

 هللاّنا يه لاق ىندزذ تفس لاف فا نذ كعمهتنا ناكن الاه ىندزة تاس لاق وحر

 نيبرأ "ىلع سو ىبس»- ىبس> لاق نيذ_بحلا باوث م_متافدقسدلأ نيئيسملا بو درْفَع

 (درفم تدن) احامص

 رهداارخآ ىلا قبتالكناب ًّ »* ناءافتوملا ّيهىردنال تاكناف

 هللا تيصعاذا تنك نانيفمؤملاريمأ ان ىلاق ىطعلد .وطا ادم كلل اد_بعني ناسملس(لافو

 م ركيربترغكد قفال ريال هنأن ان تنكناو ميظع بر ىلع تأرتجج اد ذفالارب هنأ تننظىلاعت

 5 قئروللا ىبىذلا ربك الاس قلاٌىرما نبنام_هن )'نا ىمحالا (لاف)

 هبال لاةئدوة هو>ولالابقاو مالا ذوفنواذدلا ف ةعسااو كل ا َن مقر أ امدبعأ ناموا

 مل انيالو ل ارب لئثتتوأىذلا اذ_هأ هءاحصأ» معن « ميكس لاذ تيتو امدح وأ له

 ىع لوريسو”ىلاراصو هنعلاز ىلءقنأ ناك ىلإ لاق كءلاراصت هنعلاز و كل ءق ع ناثاك

 ةءاطب لمعتف ميقتنأاما لاق ب درهما ني اف لاق همه 20 و :هنذاكلنءسهذن" ىسدر رمسن لاق

 لاف ىلا كلذ تاءذاذاف لاق توعى تحكي نودي ا لح كوس

 نيلطال هللاو شبا هدريخ ”ىأف لاق ىلدال كلو مست الهو مريب ال ب اهشو ثومالبةامح ا

 م او نادل ةدايعدد در_فةناو حوسملاو دلو هك منم علخاف لوزيالاشدع

 ءاعنص ضرأب نزي ىذ فيس رصقو»و نادغ ىلع تدصأ هينهنب بهو (لاق) انامنأىلا

 "1-ٍلج تاب أ ىهاذاو ةب رعلانمجرتفد:_ما لقلانابوةكمتيلجالا ءلولملا نمت اكو نمملا
 هءظع ةظعومو

 لاقلا م-هعنةلف لاح رلاباَغ « مد, .ر لا.>الا لاق ىل_ءاوأب

 اوذكسامسنانارذح اونكسأو «» مولشعمزعىلاعأ ن٠ اولزنةتاو
 لداحلاو ن اههتلاو ةرسال ا نأ 5 اونئدأم دعن نم اص _هادان

 لاكلاوراتسالا ب رضتامنودنه 7 ةعتناكى ىتلاهوجولا نبأ

 لعدد دودلا اهبلع هوجول كانا ل هلءاسزي> مهنعربسقلا مصنف

 اواك ادقلكالا لوطدءباوصصأ م اوب رثاموارهداواك أاملاطدق

 (مزفنانم)
 ريظنهل سداو ى زصأ 32 ىذلا برعلاد اوان

 رهقفاندلا ف ناكأم »* رع كم ناك و ل

 0 ط هلزتهاف“ مك ضعئار «شدبولاولأ شالا ىلع(رق ل

 يناس نب ند ىناطأ » كاناإملا ع -

 ىناثغأو لاملا ناطعأ *« ىذلا والذ 1
 ىنامثأ:تركحتتالا ه ةءاسد نيعااتردقام
 ىناريحو ىلهأ دئافو « ىل_ءال رئاص ىلأب ىلع

 8# سم



 ةرضاالهأ ةدئاف
 ماسقأ ةعبرأ ىلع

 ا

 تاطيشنباناط.ثلىمن » هلاح ىلع ىلام كرانو

 نارمسسو نيغنم كلان * ىتنباج وزاوأ قب اذأ ىهال
 ن انشو لؤووذ موق 5 هنئش أو ىلامؤفد_عس

 ىنازيم كلذ ند فدو »م هرحامولثاك او :بحأنا

 ذوو هبكو ريغص ن مح رخالا ارمشد قالا ةيربلا ىلا هيف سانا ا جرذاموندئهلابنا (لبق)

 اًذاُك نرقلا مات دنءهلش مول ول نم ة:-سةئام ضارة: نوكيم وما اذهو ذديعو مو ىتنأو
 ساهبوصنم انشر ٍِظ :رطا اذهندعميالء لاا ىدائم ىداند-او دمعص ف قث اللا عتجا

 0 رهط مالا هدو دبابوأو ناك هئاز زوو هةكلمصاوخ نم ه-هم نمو كلا ا <بلع

 زودتلاءى مو هباش ذو هرمصل ىبتو هنوق ت.»ذ دق مرهأ | ع دنلاءاحاع رذالسدةىذلا هلا

 قينمدعصتق هرسأب الماك ن رقلا ىنف دقودس أن ئءعملاعرو اه««رالا اهنم قل فزت ىف هوا

 ىدااو عمريةص لفطأت او مامةئام نءلوالا عا ترمض-ىنافاا يسشلا لوةيور لا ىلع

 نينا اوةفلاسلا ممالاو ةيضاملا شو للا فديو انالف ىذاقااوان الفريزول اوانالؤءلا١ناكو

 سانا | ظعمف موقلا بدطخ موي و ئرثلا قام طأت او راصو البلا مهتتظتكو ة ةمااملا
 تاقدد دلانورثكم ورلاظاا نمنون وو موقلا ركسف توفااةريسحو توملا ,هرحصذيو

 سنن بكلام لاق دعنيمآ ظءتانمهللام>ر ة3«لالذ ل عنود و تاعبتلا نعنوب ردو

 لئاهبكصوم و ظءىزف اموو بكر لءئءارسا ىب لول من ماك منا ىغلب هنءهللا ىذر
 ْ ًامثلمعي لج رب رك سانا ودنا كلذ لاهذ هل_هفىت-نيمدقالا كولا نس نمام-ثكرتيلو

 تناالا "ىلا نور“ سا“ ١١ لكىرأ هللاقو هءاعك ل | فقوذ كل ا ةه-ىلا تغلب د لوهءاءاكم ا

 مول نيكس#و هوهتامةنيد1 هذه ىلع ناكو تالة لا ٠ ًارىف اكلم اهي لل .رلا لاذ

 2 رتءاجم اهمعِرب ريشاه-وذ رعأتنك مث امهمصخن اهوقر 0 5 ه.ة-ىلا نذدفدحاو

 نيكسملا نمكلما فرعأ)ذ اهريماظعنيب تطاخو امهنءتذشكو اه ميربق تف سنف ةفصاع

 هلاح ىلعكرتو فرصناو كلم اه لءاضتة لاق ك.لار ظنا !تكححرتو ىلع ىلءتابق أ كاذلف
 ىلعةرضحلا لهأ (ةدئاف) هدب ىلاعتو هركذ ل ىلاعتو هناصس مهرلا د.عمو مهالا مناص سف
 منه مدقو انبعءاكراصخفشوكمهنم مسقو انذا هلكراصأ بطوةس ممم مق ماسقأ ةءبرأ

 لك الاوهو عب رمثاالاحن اساو»و عدارلاوهوم_مءرسسقو ىلتاارا اوأَتَم ملطصملا

 وشو ل_ره.ذاذافرظنف راع ىلع ف ودالابلا ىف عسب ودان مالسلا هملع دوادث!(ىودو)

 تدمزهو ةايدم فات دقو ماعفاأ تكل مكلملا مسيدانا بوةكمهسأر دنعاذا ومظعءواخأ]|

 ىثئارفبارتلاراصف ىرتام ىلع الاترمصو كولا تاي ن مركب فا تءرتفاو سجفاأ
 هللاتاوا_صى عر ه.:منبيهولاقو «ىد_هايدلا ّرذتالف ىف آرن ىداسور لاو
 هللا واف عاج انا هللا ىتاءاولاةف كرفلا نم نكمأ عدزب ثور اولا _ءموهيلعةمالسو

 مها.ةدبق ثواك ًايوثوكرذي عرزلافاوق ةرددف موا ن ذاق م موق ىف مها نذث ا نأ ه.!ىلاعت

 اعدفنواكأت: نمنذا.ئاآنماهتندو ىذرأو ىرز لوقب ودو عدلا بحاصءاجذا كلدك

 هملعمداندلن مضرالا كك و * عج ىلا و هناحس رنا ثعبف هب رمال ا١هياعىسع

 7 مق

5 



 او

 ىذرأو ىزز نودان مهلك ةأن هاو ل خر نها ءاشان تل نسل لك دنع ذاق هتءامىلا مالا

 لاَقذ هةرعدالو هو مالسلا هم رلع ى سعه أ هغلب دق ناكو منم ل--رلاعزف# قام نءاهنرو

 مولك كو لاق ومالا اهءلع ىسدع كيف لالح كا ىلامو كفرعا ل ىناهقنا ىنايثلبلاةرذعم

 ضرأ كل سدا < و قال معمول م تنأواسمءاولدعرا ُحاهورعو ضرالا» زهاونرودق

 ةاقئلا عاش 1٠6١ نع ممقلا نءسوسلا عناد( (ةدئاف)*ملسو هيلع هللا ىلصفرصأا اودكرتو لامالو

 نايملا ن اذه ىل هو

 هدر اخ قللا نع ىزيض وسقف 5 ْدَءَأب ىدتشالن . قكاللا

 هدرا ناملسر 5 هول ًادامع# 5 مساق ةو زعل دبع مهذقت

 قيمت برعلا نالوا لاو بضدك ىو لو هءلعهقلا ىلص ىبنلا أ رعانا لبق(

 لاةفهل-:ة أهلا لوسراننعد+_:ءهنلا ىذررعلاسقف ل اة: صان مااتررسو كال ةاالوغ

 هيلعهنتا ىلصىنلا ىلع يبارعالا لأمم لاق امبنتوكين داك م يالا نأ تاعامأ مال_سا ا هيلع
 ىلد بلا لاك ”الذدنعف لاق هكنمهح رخأو ضل اذهن 0 روكي تنمآالدقناو لاكو مس

 قىذلا لاف دعت نملادتفهللالوسراكي دعءسو كما عصق نا سلي باج اقيضاب 0

 لاق هنادعراذلا و هتجرةنملا قو هلسسرهأا فو دنا سرالا نا هشر ءءاىعشلا

 دوشأ كار ءالالاستف لاق كيذكنمباخو كةّدص نم لف دقزيملاعلا بدل اور لاعتان أن

 ىءمكلاذ غيرتك أ اد ؟ضرالا هنو قءامَو كنت ًأدةاو اق هللا لوسر كنأو هّاالاهلاالثأ

 تف : الو نمل ةمحرتك 0 ضرالاه-و ىلءامو كدنعن «بهذأ ن لات ريض داو

 ىرانو ىلخادو ىرمشو ىر عشك ا نم ىلا بحأ ةعاسلا

 الوواعيىذلا هتدهل ا اذها كادهىذلا هتدجلا ملسو هياع هللا لص لاةذ ىتدن العو ىرسو

 صالخالاو ةتافااةروس هلعف لاق ىبدم-اىناعف لاق ةالهدالا هللا هلال 3 أو هملع ىلع
 رثكلا نعوتءيو ريسبلا لب,قيانولا لاقفثآر هلا ارقام اكسف تاّرءثالث اهأرق نال

 :بعلافلاك ىمىحأ ميلس ب ىف سل ىديحاب لاسقف لام مالا هيلع هلأ 3

 هللا ىذر فوءنب نجلا دمع لاف لاق ا قد هوطع ًافدوطعأ هباحصال مال_بلاوةالصاا

 هللاّناهلاهعفدا مال_سلاوتالصااهملع كاقف هلاوعفدأ ةيراح ةقان قد تع هللا ل وسراب هّدع

 نم حدوهاملعو تو قاسم ا نءاهنمعو درب رلا ن هانهعاوق ةردنم نما فة قان مط عمم

 فا ءاشاةق مالا هيلعهدنعن ىلا ارعالا حر ة:فااخلا قربلاك طا ارمصلا ىلع رع صدتسلا

 نعمهاك اولسأفهتصقي مهربخ أ لاق لسو هملع هللا ىلصت ىبنلا لّدق نو ديرب نيكرشملا نمسراف
 0 هاسبلا فدي ني رك ذلا هيىلطي همصشو نا ة ثلا بهذي بضا| ب باق (صا اوالا) مهرخآ

 ىلكل او دوربملا عمل هرعلو ّىن هقيسرال سرف هو ىلءلعحاذاو اربي سرضلا عجو ىلع شد

 هللا ةحرومكماعمال_ىلا (لغلا لمحرتلةدئاف) اليوط انامز شطعبالدبللك نمو ءالط
 عست بولد مالا اوةالصا! ل_فأ هيلعدوا دن, ناعلس كم ا١ثعب لافلات ايان .غابهناكربو

 5 (مدلا عطقلةدئاف) ىلاعتهننا نذابل>رتف ناكمملا اذل» نمىلختراالاو ميلمحتءاسيؤر
 ىرقلاءاسؤرو تارامملازعب اثم نع ةجرلا تعطقنا يماعدلا مدلل اهيأ عطنا هكسمدكسع

 ِن ©
 35 اسنإ

 سودسلا عنل ناك

 جمقلا نم

 تشلا دان رغم
 هللا لص هللا لول
 لس ءوهماع

 بضلا صا او

 للا لمرتلةدئاف

 مدلا عطقل ةدئاف



 ةدايزرادةمىفةدئاف

 ىلا ةرحهلا نملمملا
 فاؤملا نمر

 هلعاذاف هراشو هريغصتو هل - ٌُ ثالئبالا فورعملا سيالام_ممءهللا ذر ساسبعنبا (لافز

 ىطعينءاضسلا سيل قارولاركبونأ (لاف) همقدقن هرتساذاو همظءدقؤهرغصاذاو ا

 هءلعدو ادىلاىلاعت هلث' ا م ىطعي نأ ءاضدلا امنا مد_هملاد_اولا

 (مزاح نس د#ث )انما لصو ابل عرب م نم مالا

 فرس ةءاطىءاذءالو * فرشىغلاالوراعر ةزااال

 فان هترخأ 'يث لكو * همتس#:ئثالا كلام
 ةقداصع عفت :ماذا لفعل كيو انس نثذو ةندشاخ :رهظأن م هسفن كام هلدع كاعلن

 مل بدالا هنافاذا لقاعلا هت نمهضغلأ هتوذ نم ىداعنم روبقا لحأ تأ ءامحالا

 هب ةدنتلو قيد دوا راج | ناكحاذا هلو> ىلع ميش لداااو هبأر متي لقاعلا تمصلا

 حرترذنملانينام-هئلاّنا(ىود) ةنؤمافنأو طئاسلا نب زأ هناف طئاللا ىف هل-ةهرودذ

 ةرصشلاهذ_هلوقنامىردت كلا اهيأ اىدعلا_ةذةرحشل ارك دب ديز نب ”ىدعهعمو أدم صدم

 لوقت :اهنالاق اللاق

 لاو زرهظ ىلع فوهدهنا * ةهادسفل ثد_ىاف اناآر نم

 لابحلا مصاها قب”الوال 5 اهل ق كال رهداا فورمدف

 لالزلاءاملابرجللانويرشي + اناوح اوخان أدق بكركبر

 ْ لاحد«بلاحر هدلا كاذكر و اوقرتفاف م-مرطدلا فصع

 لاقل لا رق هذ هلوةتامىردت ٌ للملا اهي أ ىدعلاقفةريقِاَرُخ ةرصشا ا ازواج مث (لاف)

 لون امنا

 نونوكتنغاكو « اكت:أكت نودحملاضرالا ىلع « ونجل بكرا هيأ
 ىتاالسلا اف ىتظءتدرأ كنا تلعو ناملكتيالةرب-ةملاو ةرصشلاّن ات اعدق نامعئاا لاق

 لاق منلاف ةاحلاهذهىف وألا ةد واش نليطتو نام والاةدا.ععدتلاق ةاعلا اهم ردت

 ىجخل او أر ش: *(عئاضااّدر أ لح ةدئاف) © دات>الاف ذخأو رصنتو ثانوالا ةداسمع لري

 ا تاضنبأو لاضنيأ لت تنأ هلا لوقت درء ةوج لكف ناكملا تاهج عيدأ ف

 ئثشلك ىلعشلن ا ىتااض ىلع جا هم بي رالموماسات:لا عماجابوةلالضلا نمىداهابو ةلاضلا
 نملقالاو رثكألا مدكرأت لا لامتالاءاهتنا نم ءحعرراشاان مهنءف دكىذلا «(ةئاف)» ريدق

 نيريشعو ىدح | نمو .صذت ماوعأ ةّدديو ماعةنا_هسج ( ىلعالا نم ١ , الاىلاةبومثااةر هلا

 ةداهقرسسكواعارذنب سشعنم ةنامامو ةريشع ىتفثاةة ىف كل ذو دحاو ماعرسكو اعارذ
 ةئامرسكواعارذرشءةنامثنم اماعنوعيرأو ةءيسرسكواعارذرشعةعست نه اماءرشع
 ةيناموةناماث(لقالا نء) ماوعأ ةينامعو ةئاسملثرسكو يشع ةعم_سنماماع نوثالثو ناثثاو
 رسكوريشعة سجس نم اماعرشعة ّناغو ناتئامرسكو اعار ذر معة مسن« هل.هذتن وهن رأو
 اعارذرشع هنالثن 0 اماعنورشعو ةفتقرفبكو اعارذر مدع عنرأ نم « اماعنونامتو هدام

 ديحاو ماعربسكو رذأ ةعسل نم ماوغأة عبر ًارسكو اعارذرمشع قا نم ماوعأ ةنانكرسدكو

 ليثلادعاوقفركذت + راو ىدجو ىذا او هذي و.ذلاةرعجملا نمنيرمشعو عبس ة نسف كلذو



 مم

 نانثاو عارذ عاما اةرجسهلا نم سه ة:-لقالا فن الاىلاةب وبما |ةرججهل | نم كراسمملا

 (ةند اميصا رمش ةمو عار ذعاقلا ةردبسهل | ع نءنيسجو عدرأ (ةخس) اعبصا ثورشعد

 ننام زروق (ةننسز ابار ثءةمسو عارذ عاملا وجولاو رم ةئامو نيدسو عد رأ

 (ةنس)ع او علا عاقل ةرسخماا .ةئاملاو نيعيس (ةذس) عياصأ ةرش ةعو عارذ عاقلاةرجسهلا

 نيعستو ناسك (ةئ-س) عباصأ ةريشعو عابذ تي ىلا نمد ؟امعبرأو نينامثو سس

 ةرحهلا نمةئاةسو ني رمشعو نامت (ةنس) عباصأ ةرمثعو عارذ عاقل ا ةرع ميهلا نءةثاعسو

 عاقله اّهسو ميلا مد: :معاقلا فدج ول ١ 0(ىذلا دز اعيصارمس عه ةعل درأو عارذ عاقاا

 اهيصارمةعةتسو عر: ًاةريشع عاملا ةئامعيرأونيعستو ثالث (ةئسإ رثك الا(فو) كاك

 د |عاقلا ةقاغاخونيتالثو داع (ةنس) ءاوس عرذأ ةرمشع عاتب داو سددع (ةنس)

 رشع ةعب رأو عرذأ ةرشع عاقلا ةثامفامثونيعي رأو سخن (ةيس) ) عيباصأ ةريشعو اعارذرمثع

 )ن هز ىلعف) اعيص ارمش عال :؛اواعارذرشعد- أ عاقلا ةئانامونيسخيو ىدحا (ةئس) اعيصا

 ةرمشع سن( ةنسإ) هيابرمسع عسان اف هولا ناك ةٌدامعمسو نات (ةنس) قنو والق ندمت كلا

 عسن(ةمس) تو ثاان*ءاقولا ةئامعمسو ةرمثء نام( ةنس) توبرمشع عد اسعافولا ةئاوعببسو
 «ىسنأا ثلا افولا ةئامعمسو نب رسثعو ىدحا (ةنس)ع ىسنلا ىناث ءافولا ةثامعمسسو ةرمُشع

 توواله نيد نزال !!ةلودف) توبرشاع“ اذولا ةثامعمسون . رمشعو سجس (ةءاسإ)

 ءاقولا هن امعيسونيعبرأو ىدحا(ة:س)توبل و ًاءاؤولاهث امهمسسو نيثالثو تس (ةنسف)

 هئ ؟امعم بو نيعمسو سد (ةنس) نب نيس نامعش (فرشالا كلما مايأ) تونىرشع عمباس

 ني او اعارذرشع ءسج تشو كرس هىرمع سماخ رخ 7 1ىلاهدعيج ليثلاى ى منملا غلب

 سدا ءاتولا ةاغاتو تنقش برق (رصانلا كاملا مانأ)ىفا كاادس ىشواعمص| نب ريشعو

 بأ ىرشعن مانا ءافولا ىامسرب فرمشال ا كاملا نمزفةثامنا وني ر مدعو س+ (ةنس)ت و

 ةئامامو نيعب رأو سخن (ةنس)سأ َى ةرمشعن ءانءاقولاة نا :و نيثالثو عد رآ(ةنس)

 ءافولا ةناغنا و نيعيرأ رآو تم (ةن--) سئ رت ولا (قمقج رهاظاانمنف)

 ىرتنم ىرتتككلات "ناكل ثلا ءاّضنا د ؟اغنامثونيسخو عبد 1 (ةنس)ب سسأ ىرمشعن“ كَ

 ةسجن ىلع قراةكربغإ تول نه نبي رشعلا ف( .ذاا) رسكواعبصاني رسدمعو ىددح او عرذأ ة ج

 همقداصمىف سا لقاعلا عطش ل هاوههلةعساغن م (مكح ١ اعيصأ ارمشعةءسواعا ابدع

 همم .طتقبه سعأ هقيدص ىف وو دءراشتسا نم هعدخ

 اكمال لر ,ومأ لس و ا هرم كم هون نع نك

 اًضفلا قاضاعُر وقع .ءذملا عسا اعرلو

 اضرهياوعيف كل + : بعدم صحأ برو

 اًضرعتمنكتالف» « اشيام لعشي هللا
 ظفوادلا مامالا طيار وتكمتيأ ار لاه هنعهللا افعى: 5 داركاشنبدتدشا ديعوبأ يشل( كح)

 ييسر فون انا ودل هيروطام هيلعىلاعت هللا ةميرىلا زربلا بدلا لع ةمالعاا

 نيد رصاخلا كالملا هم هملع ضدقام ددع رال_بنبنيدلا فهل اومأ ضعباريذةقرو# وهن ر ,وغاا

 (مكح)

 رال_نا هداج

 اهريغو لاومالا نم

 هاْيَع



 اد 0

 فصنو نالطر سلا نال_طرنامرهب رجح توقان(د- -ال امون ا هاو أ ةقّرشممانأ ىف نو والت
 ةنالت رولا نيعو سام صو.هؤ هم صودقىيدانص الطررمعةعست ىلاذو ىلا ردىمز

 فل نام نيعيهذ ةم-نو خو ةثامو ف لأم هردىلا لات نءراكرودمْواْول راك ةعطق

 00 هار دوام يدفن نونو ةس+نيع بهذ كالطر نش صوص( الاموي درا

 واوهو قايطأو توثطو تاساط ]متاءضذ ريطانق عبرأ !بهددوةعو غاصم م هردفلا

 3 اةئاهلتةرق َ مهارد راح .دفانوعبرأو ة-س+ نيءبهذ ) ءانالث مويا ريانة

 بهذ( برا و يطانقةنالث ضخ انس تاعلو رلدأو تانزاغق ميهردعلا انوالثو

 ربحا نقأ ءايقةئاقلثتاقورفيءاسقأ م هردفلا 0010 مهارد رائيد فا فان يع

 ليصافتح رسةئامةشكززملا جورسلان مو ءايق ةئامع رأ باصتسسا هي ردوا لع دنرام

 اضيأهلدحوو ةيوارم عة: 5 .روسأا مسرب ماخدل دو و هل دقت ارادلا لعو سء-ودرط

 دوو ةعلشةئاماث ةنوامعلخ كيوشلا نههعمتلصو تناك نيعراا ردا نوسخ
 سكر هادم ابوىزو مقرزأبن طيف ىف دع مرج س اطأرب رحاهتوسك شكر ز هاكر هدنع

 ةثام لاجل نمو اراطقنورمشءو ةثاملاغماا ن مو كال سرفك ةئاملثلوملا ن مهلد-وو

 ىهعالامىر اوللاو دسعلاو ل ءاامأاو المال اوراقيالاو مانغالان هو اراطتنورمدءو

 هيف نيم ةيمنيطئاحاو دوف 2 ىءم ناكم ىل ءْ ءلاهملا ضعب ن م لواعلدو هترثكلا

 ساك أ الب ايصايهذةًاواءةمق سف همقأ اود- وف ناكمراهطلا ىف وات دعرلعام بهذ ساك ا

 اذهعمو لوةعلا هعستالا «كاذري غل دجوو ”لغبدرأف لأ ةئاشلث هلصاو-فدحوو

 .ةحو.مأ ا هناللذو تارخلل نلعاشلا تانمؤملاونينمؤملاهللا م -ر عوذ ل انتام هلك

 لكالا يأ ماعطلا هنن واكوملاهل ارض اف عاقل هلع هءاعهللاةجير دررمداةلا كلل اناطاسلا

 تاموامانأ ق.فاماعط هل نورنض< نودوءدال ممنأب مهرمأف كاذب ناطاسلا علوطذدرحارهظأو
 ىشمو ماقف ك_:عافءدقناطاسلا نا هلاولاةفقا._سلا فوهو هملا اواجم مما ل_ءقو اعوج

 ىلاوبوةريشك تاق دص ب حاصهنع هللا دع (ناكو) للا هجران ءعقوو حرذأ نم ت تاو

 | .ظاناكو ناثتلا ا وه كج قمت دانا ليسأ دَقلاف يطا نوالار 9

 1 ملا شاق فو لودانملا ف كلذكو َْث , الا ىلا هيلا هيو سم سدللا فءام_ثأحرتقا هسواىف

 مف مهم راسك ا اوك انندلا لدأ(مكح -) هناحس دابعقوف وقر هاما ناد_سف برالا ةلآو

 نعت توكللا ةمادنءانللا ةقداصمو ةمنع ماركا ةقداصم ديول اردد ةنوعملا لزغت ماسيث

 نءرس نم ردا سس ردقلاءىحم هله-هودعو هلةعئرها لك قيدص هءاودق جالا

 لق نيدنمصملا مظءاريصأ ب ةيدصملا مك.طاروثنمفو »* 000 ىكارتعن مو هياقاح وش ءءء

 ّنا(”ىورح)ءرسسّمكيو هدر تارا نانالا لسايسمالا اسمع ٠ ءاكشلا ضع

 تيسنلب لاق تزعم الا تاهحلب لاق تعيث لاقت هلقددص دنع 75 رس عدوأ ال .ر

 رّفلا نمرضأ حلا ىريسك لاق رةفاااولاف مدآ بان ّسخَأ ع ”ىأ هياحصصال ىرست "لاق

 ّى ذإاال_,جاريص .ريصأةىلاعت 6 وقف) ادنأ عسبشبال ميجا و عبضشدد واذا رقفلاّنال

 ثدح نم مهجر مب سكس ىلاعت (هلوقف) ركام ص) مل ثا ع نم لما فو ثبالوهسفىوكشال

 يا دبا 1 3



 ف

 رافغتسالامهسنأو ممذلا ملعب صأ ري_سفتلا ىفءاج نيتمىدمك نا مسهل ىلع ءأو نولعبال

 سوشلاءامعأ ةنودلا نعاا ةيراخلا 58 ءاضدملا ةلازغلا (سعشلا“ امسأ ىف :دئاف) مي ظعل اهّللار د

 (مهضعبل) ناك 27 لا 'ذاتح قرتشلا مضلا ى مضلا ةهالا حوب جارمس
 لق مق.فودااامتاهيهتاهيه #2 ىنةفوننأالا كيضرأ ن يأ نم

 ىل_عنمتمد- أم 0 سدلق »* ةقياسو.فوتلا ف ىلنكي لنا

 هناساب ضراف لكو عسلي لاقي هرخؤم براضلكو غداي هللاقي ؛ هسيفب براض لك(ةدئاف)
 ةمغلاودئاز رقاب لاو هشة ملا ةعالاوةمغلاو ةمعلان ههللانذ :وعأ (لاش) شون هل لاقي

 هنالاقي هنافع وا بئالاءادبهقلاءالسنبا(لاقيإ بز زعلا لوط ةعالاو ديدشلا شطعلا
 بانعلطخالا مسا و سدقن هللا د_هعئ ءرعش ال | ىبومىيبأ مسا (دئاوف) عسسل داحر ال

 ةريرع ىلأ مم هاو ًافناه نب ن_سحلا ساون نأ مس ءاو كلملا دمع" ىمكالا سم هاو فوءنا

 ىسيعنب مساقلا ىل-هتلا فادينأمسا و لاس هللا دمع طا مانا ماو ردك نب هللا دع

 نيد _ءاولا ىرتضلا نأ مس و مسالا نب ل_بعمسا ةيهاتعلا لأ مساو ديزي نب دش دربملا مسار

 ند وةعي ةفيتح لآ ب حاص ف سوي لأم ماو لععس ا دام عنب بحاصلا ساو هللاد هع

 نمريهاشملا ءاعسأ
 ءاستل اولاحرلا

 لخفا يلا ساو سيزدا ندم ”ىفاشلا ماو تيان نامعتلا ةقيشحىلأ مساو ميهاربا
 سشسقحالاا مع ءاو ديردنب نيسان ا ركبولأ ديردنبأ مس داو دجسأ نب هقلادسعلاكملا

 "ىلع وسل | سد هاو لمع ني كمل ديعروصنملاوبأىاعتلا مسأو ةداعسم نب لمع ن نسحلاوأ

 زتعملا مساو نوره»نبن_سملا ىلهماريزولا مساو لالهنب ميهارب ا اصلا ساو د#تنا

 هللا دمعءاغيبلا مساو مهيص ني دمت كامسلا نبا م«او د#نبدو# مج ةكسساو هللا بع

 نيد_هءارذا ا ىأ ساو ىحينيد# ىلوصلا مساو حولملا نب سدق نونا مساو رمصننبا
 م او بءصم نب دءاولا هللا هنعل نوعرذمساو هعبب رنب عسير نداكسلا عيطس مع هاو ماعلا

 لق مالسنيهللا دبع مساو رافغلا دمعمال_ىا اهيلعح ول مع ماو رعر ةمدصأ ىئاصلا

 متع لر دق ءاو ريفطقر صم باص رب زعلا مساو نادال ل

 لسقو فوءعط سم سسبأو ريس ةريغملا يدك امتلا مساو نإ اوك ن.نابأ طءعمىلأ

 سبق ةقيذح ىأ مس ناو امس ىب سقم ند لو أ هنا ليقو سعد معامس مس 3 1 0

 2 علا ماو كدر طخ كفا دأ جم ءاو ناتي ةعرز ىريجلا ساونىذ ساو
 مساو لعمان يدمت ىراضلا م ماو ناكل منياملب مالسلا هءلع رضا مساو ثارهم

 3 نيسحلا نيدجأق يبلا مس هاو يدب ندي القرا ع هاو كلامنيدعس ىر د1: دعس

 ةماما ىنأ مساو ورع لبقو بعك ل ءقو دبع لبقو وحلا ىرعشال كلام ماو دنه ةلسعأ
 ىذا امساو ثعشالا نبنا.ٍلسدو اد ىلأ مس هاو دج نبدجلأ ىلاطاا مساو م

 ا ءاو ده نيهللادمع ىوغبلا ساو لعب لدعم“ ءا ناسمسلا نا مساو مي هاربا

 نسالاوبأ مالا مساو ده نبورع الملا مد هاو دجحأ نب نادولس ىاربطلا مساو رب رج نبا

 نبد_ ىهذلا صاخملا م« ءاو لعمان د نبل .عمما نب مسالا نب دج نيد نيدجأ

 ىدذعيللا ساو ماشهنب فاخ رازباا مساو ىلع قشمدلا رك اسعنبا ساو نجرلادغ

] 
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 ىرادلا ماو يبرعشنب دج] ىفاسنلا مساو ىسيعني دم ىدمرلا مس او هللا ديعنب مههارب

 د#ملا: ازغلامسءاو ورعنب ىلع ىاطقرادلا مساو در اج 4 ةرؤز لادم كازا

 رذى أمم او "هل هر ل قو دن» لءقو ةمطأف لدقو ةَمْخاَف ب ااط لأ تنب "ىناهمأ سءاو دنا

 تالا كى أ ماو كلاعب رذنملا ةرضلاأ م ءاو ريربل-هقو ةدامؤ- نب بدن>

 رصوق ساو مدع رفاط أسد قاررذلا نيد_لاىذمساو ناممعنبمتلا دبعهنع
 مساو هللادبع ةع.وا نأ ساو ةاس نيد .«تىاضقلامس ماو ةلاضذ ةدرب أ م ءاو لقره

 كلامنيهنتا دب علمةو ةدا.معنب كلام قفاغلا ىد .وهىنأ م هاو ى زدادبعز تاما وأ

 ند# قصعانبا مساو ده ندمت سائلادم_ىنبا مساو مسرب ىلء ىاعاسلا نبا سءا ماو

 ىرودلا مساو نارعنب ناممع ”ىرهزلا م ءاو ورعنيد#ت ىدقاولا ساو راسينب قدما
 دمت ىبطالا مءاو ( حديمنطاوا قدي يدع ل او ى<ناطقلا ّ او فاخنب مث.هلا

 هللا ىلص ايلا ة عطب رم ةيلح بأ ب ذأ راو 0 هاو قؤوملانبا

 ىذر سنأن بكلام بحاص مساقلا نبا مساو كرب ”نعأمأ مساو ثراان هللا دبع ملو هيلع

 ىك<ةيفاالا بحاص ىطعم نبأ م ءاو دج نبا اخ يجاسلا عع ءاو نجرلادع هنعدللا

 (دسيعنبا ماو ىوقلا دمعنب ميظعلا د.ءىرذنملا مس مأو ةعيب . رن صاع ةدارحب ىلأ مسا

 نبد#دمعلا قيقدنبا مساو ىلع نب يسرا دبع ل ضان ىضاقلا مساو ا

 دع ىبافقلار ديلا مسساو دج أن يرهاطذاشباننبا مساو نابوث "ىرصملانوثلا ىذمساو ىلع

 رعنيذايلسقلاملا عب . رلا لأ م ءاو ركب أ نبدأ زاردنا سابعا لأ مساو ميهارب نبا

 مساو لعبد كرا - و ه ىاعنب نأ غعقفاق بأ ماو دهتنب دتءاطع نبا .امماو

 د ءالا تاي نبا مسساو يياطاد عنب دجأ م هم ” نبأ مسد هاو نيا نيدجأ ىبتملا

 تاصاا لأ مساو رعنبدجسأ ىسرملا سايعلا ىنأ سساو قع يدل هب ةرلا نما ساو باهولا
 ىقلسلا ساو دن دجأ ن اكملت نبا ساو اناريسنب زيزعلا دبع ىلا" ىدلامساو كلام

 1 ادق رب و يي[ ماو ى<نبد_جأ لج ىأ نبا ماو دهن دجأ

 ا و «ردع نب رجب د طمل ب ىأ م او دلاخ تب هج :اعدبعم مأ -- هاو ىح

 ريع منب ةرعمةروذ ع ىلأ م ءاو ناورم ندر غلا ىدنملا ياو“ نجرلادبعنيليعملا

 ا بعك نيد# ىل 1 لا سأو هللادمع ل_ءقو سد:ةنيورع مومكم مأ نبا مم هاو سوأ لبقو

 هعاوداهدهلا هْماَدَر هازل اريج غلب ةءاتو ةعلت سدي م ءاو نورثي مال سلا لعب معش مساو

 بلاها د بعرساو رذنملانبرعةراخا طرضم ماو ثرحلا نبل او بءلكم ساو خراشوأ
 ماو سقرضملا ساو ورع دكر د ميس هاو دير يدق مساو درع مشاه - ءاو د دجلا هش

 بعك نب لوعىمنعلادوسالا سءاو ع د ىلس أنبا مساو كيرمشنب ثرملا نازفوملا

 رضص ناسقس لأ ساو دي ز نيدلاخ ىراصنالا بوبأ أمس ماو عا نبي دعذ نامور ما مساو

 نبامس- ءاو ”تيدقايلا نايشاعو هرخ ”اوهو ةع ر نب كلام ىدعاسلا دمسأ لأ سماو ب رحنا

 ب ةزب فأ نب مساسقلا مس لم ناممعنبميهاربا قلما ارذنا )بم ينأ مساو بورما

 نيزعلا ةماة دز ساو ميهاربا نبل عمسا ىودجلا ساو دوسالا نب مياس ءامعشلا لأن با ساو
-_ 



 ا

 ىلع ٌقاسكلا مس و رعب نجلا دبعىاز والا مس او ناوك ذنبهللاد_#بعدانزلا نأ سساو

 العلا لأ مس او ناممثعْنب ورعدب وبس ساو ب ل نوشجاملا ساو ةزجنبا

 او كلام كلملادبعراقلارصن أم ءاو دس عنب دج ىسفانطلا م 5 هللا د_عنبدجسأ

 دسانب ثردلا ىس ىس املا م ءاو دااخنب 9 مهاربانب قدما هب وذار نبا

 باعث ماو لعن نيس سا كلا أامساو قد-انباب وةعي ىوخلا تدكسلا نبا مءاو
 دج نبني_سحلا ىنارفعزلا ماو ميها يني حطو دبا ىح<ينبد_بأ ىوغللا

 اس صال 1 ءاو مك 1 اديعنبهللا دمع بدم ىكااملا مكمل ديعنبا مساو

 يناتعلا ساو ىمومنب قد»ا قيار مسالا ساو دهن هللا د_معاسئدلا ب نب ا مساو هللا

 نيسملأ جلخ ناو تسب عونا 0 نيزعلا دبع ديلا دبعوتانقلا

 يملا ليتزجل !ةيرع ركل هاو اس و دن ميهاربا هب وطغت

 ىقبشلا ياو باطلا نيناشع شالا نبا ءاو ردع نب ده يطال او هللادمع نبا

 مساو نيسحلا نب هللا دبع جركل مساو قدما نجلا دمع نان ركب وأ

 ص نسحلا ىفاريسساا مساو ىلعن بن سملا يفشويلا مسا او دسهتنب ليعم»ا ىوخلا راغصلا

 3 وز مسا و ميءاربا نب ىلعك ةريصخلا مينا او ان 5 زنبدجأ ىوغالا سرافنبا مسا و هللاد_ع

 ميهاربا بناكلا لاله نبا مس هاو دج نيهللا دسع د هائلا ىلا ساو رفع ند هر ةءطا

 بئاكلا مساو لالهند_ع ظظءا اولانإ وعم ماو دج نيهللاد_ىع ىليثأسا ةطبنبا مسساو

 دنا داو دم يدهم قاهدلا نبا مع اق هللا ديعنب نسم ا ةيوارلا ىركسعلا م ءآو دنا

 د#نبميهاربا قشمدلا ظفاللا مساو 0 ىلاملاراصقاانبا ساو نهاد

 دااو تي وبلا ساو روصنمنب لذا !قرافاا مساو نيسكلا نيدمت ىضرلا فيرمشلا مس

 نبزب نرد مناما 00 00 هاو فريش

 2 ءاو داع 0 هلا 5 ةيقءن نالمغتم لا عذرساو بيع 00 ركل

 مسار قدس أ نب ميه ارب را مس او نيل ندع ىرح " الامساو ناممعنب دمه _س

 دجأ ويلا مس او ركب ورع انحاشبا ساو ركبوأ الود ماو د# نيدجسأ ىواعطلا
 ا مهاو ءاضبسلا مكح مأمسس او هللا دبعة لسى أ ساو ةريغملا لخمس او ىلع

 مساو هللا د_دعىمرضحلا ساو ميوديست [سطستا لوس ومش هدانا

 نيد ىبلكلا مس او سدقنب براحم ىسكملا مس او ضاع ىبعشلا م ءاو كلام صاقوىبأ

 لد ا ةدمسأو رب رز نب سصوقزح ةرصيووفتا [ىدوشاو تئاس /ا

 ثود>ر :نبا ساو ريشسهللا دمع قاوتسسلا عن هاو سوأ بة. طقةرداا مساو حلاصإتسو

 ندرلا عن دع بئذيأن بام ماو نجرلا د-,ءنيدلا دضع ىضاقلا مس 5 8

 مساو كلامنبث را ادقاو نأ مناو ريع نياباقلا ىذمساو هتناد ع هرج مساو



 سدعقلا ىأساو دمعس قد رز م» داو هر ه نب نجحرلا ددعحرعالا من ءاو بدي نب ةما_ةةْلَسم

 ساسعلا ىيئايرلا مساو هللا دبع عمشملا نبا ساو تااقنيمامهقدزرفلا م مرفأ: مالت
 00 فزت ساو ىلع نه ىد هلا مع ءاو ةيواعم ىتامقسأ| مس ءاو حرفلان با

 نب ثرولا ىناد_ملا سا ارفلا ساو فدو ىك اكسلا مس و ىلعن يني سما ىتا ارفطلا مسءاو

 مساو | تسلا ىاطقلا ناو مانع نقلا دع ىادمهلا حاز دا نأ نأ لاك

 ناذولنب ةشرخ نب لاس ةناجد لأ ساو ىلب .نب كلام مثول ىأ مساو ىلا كرع أزيلال
 ثام- لن ىقيصنب ورع هلظذ>ح 0 ماو أح نب ىل_تدح ةقيذح ني نامل 1

 هلضلن هللا دمع ىلا ةزرب نأ مم هاو صاعنب رع وعلب قو ديز نب رعوعءادردلا ىنأ مسا

 ورعنبرحزاوملال كأم داو هللا دمعنب هللا دبع كلم ىل أنبا م و ددسعنب لشرق

 فيول نبد#ىلانوماا مساق نا رومةيورع أ مساق ددعيفأ ةلاسذا يمرر
 نبرمسعي نب دعس رات الوبملا نأمل سوأأ نب سدح .رعاشلا قاطلا مانع لأ سغاو مهاو

 نب دهن ده رعاشاا صب صر1لا ساو كاملا نب ني_بملارعاشلا عسباملا مساو ىلع
 ”ىرم نزلا متياو رفظنب ىءومى ساسلا مساو فسولنب نا ىئاقتتلا مءاو دعم

 كر الاجل عم داو عبإللا هاو ةيور نب هللاد بع جابملا م ماو هللاراحا

 او كلام نيد_ج طقرالا م هاو ةعب . رنب بهو ىعاذ زدنا ليعد أ ساو ريق تا

 |0001 لا ترطب ىلرساو نا ا طن أنس ءاو دوسان بةريغملاريشقالا

 مساو مكج»> نبيكح حامرطلا م او تريللا نب صاغ دوعلان ارتب مساو لورج ةٌئيطخلا

 000 كرفس مم هءأو بملار عني رب رب ساحل مع هاو سدقن نوعم ىثعالا دالوأ ءامم«أف

 زعااداولو لحم ةرقةيلاداولو راوحهقانلاداولو ماا رهمسرغلاداول لاقي مئاهلا

 ىضظا اداولو "لع ةاشلادلولو ل ىنالاو لج ةنئاضااداولو قائء ىئثاالاو ىدح

 درةلادإولو 0و ر زاك ادإوأو لفتتلا ةسلعتلاداولو قا كلا ةنرالا دولو ةقق

 داولو ضصرذدأارأدلا داولو صخقالاو لمشلا دسالادلولو لَك هاا عمضلا داولو ةّفلا

 ةقص) راهنلا ىراتلا داولو لأر ماعنلاداولو عسبضل نمبئذلادلو عمسلاو لسا ب ضلا 0

 (خعباشملا صعب .تءتقاسف ةضسن قلعتناسف ةدذسن
 راشد عد رّث تعطق انهلانام « تيدود_ه-عندم سم دب هق ةرمسأاب

 تناه تنال هنيمأت مادام هنيعدنلا (لاَو اا باوج) |

 .ىرابلا ةمكح مهفافدملا ةنارخ 5 الععوأو اهالغأ لاملا ةناص

 ناروساشااو روسابلا نيب "قا .(ةدئاف) ىلا نع حاّص هنالاحا لح حاز ما ىع (ةدئاف) روسايلا نيب قرقلا

 همدلاسوهقو رع فتن | اذار روساء ا از مرو هم ص لخ ا دن هةدعتشملا ىفعسج ورودابلا ردوداتلاو

 بوكر داتءام راَقفْزيْح قاعزءام ' ا داتومو عتبم مد( تزعلا مالك ه)هندامترجو

 ةمكأ ا نم نمآل ملا فرض لو دعب هما كي ص نم لؤاجر عطقن ااذا ) مكح) رافط مكح

 الهاح سانا هلزن القاع هسفنلزنأن م ةحصْلا ع نعل عريف ةمهتلا كعب دص ىلع ل دنال

 قالا نيزيتوكسلا هلم نيلسملا ىف هتلارثك الذ هءك_ءلعلذعو هلابك ملء لاطّتسا نم
 لتتشتشْشسسلتلس ا يب ب22222 2722222222 22 يي يي يي يبي يي يلا

 مالكلاو ل١



 ليدلا نمباطنم ضغبمليضلاو بيحمداوللا ك.طءيالهناذدل عضاعال هئيشيمالكلااو |
 نكو أ راهافثاح نك هندومهكتماد هتنومدنع عفر و هتاص ل ذهل لذي نم ه.هرش ووذةحاح

 (مهذعإ لافو) ايلاطامسار

 تامشو: ريس فا مي تعق 5 هك ةلس درسها ثدسأف د َهأ ىرمعا

 قام تةخربصلا م لنا او *«قأو ل وكشلا,ت<ناف

 قامحلي زيوأ قاس لي زب هر لزاننم هيمظعأف

 اهلووأهيلعامارغالا » هبتئاكنمي>نمتلنام هيي
 اهافألازبال اهرخ « ةرئاد هاوهىف ىّتن#و

 3 اممم مضت

 هلئانو باكر لاق وفهدو-ىرمس « املاطو باقرلا قوؤ هت ع ىرم#

 هلمارأ تف ىداتلابوهبءلع د« لامر ىسبتف ىداولا ىلع
 ءهتائدر ىفاشال

 دو أيا,مفتسلل_مسكءا:3 « تمأناف تومأنا سانا تدع
 ىدرلاوه نوكيناقوءلدقدي » ىديوقانذو_جربىذلا لسعا
 داة؟ىدعب شاعدق نمشسعالو *« رئاضب ىلبق تامدق نم تومايخ
 د_ةناكف اهري_ءىرخالدوزت « ىذمىذاا فالخ ود رىدلللةف

 همارضدةبو هداوجاكو هعسم ابو هعرتدكرو همحخ ىوخلاقي (برعااءاعدنم)
 هنس شو هنأ معرو هفاظىمدو هفخ بنو هفرحراماو هنكر ماو هؤام بطنو

 هئرقهنرقلزخخاو هطمسقرعو هنيضو قلقو )امم طقسو هؤامراغو هفطع حرجو

 ادعاق ب ا>و هوانا رفصو هاف عرقو همدق ت>اسو هعأىسهتناو هيو رح عد هسقن

 ءادلل ةرهظم لاقف سءشْلا نع مهضعب (لممو) هفوخ نمأالو هفوعمئالو. ادراببرشو

 قرعلا ريفغتو نوللا بشن ىيوشلا رخ (لاق 4( بهالةيلت بوثالةالسمم خب رال 'هلةٌدَم
 ناو كمة يف مونلا تلطأ ناو كد طرأ ايف تمحتااذا ةرملا اريثتو نديلاقخرتو

 مده هنالاقف هرمعلان (م مدعي لكسس) اءيلقصت هرمصاتءتدءعناو اهتز تكاهتمتب رق

 عمضفيو معللادسنيو نوالاب هيو ناكلا ضرقيو نيدلا لو لجالابّردبَو رمعلا
 ءاشرتسسالا نماعو هنديف ثد_-أ هئوطىف ناسنالامان اذاو قراسلاني_عيو قراطلا

 فوسْو سءشلا فوسك ىفةمكملا (ةدئاف) عاد صلاو ماك نلا هيلع ولسكلاو

 نيريالااصوصخو هنودنمد.ه«:بكاوكلان ا ه-لعق راس ىرح أ ل ىلاعتهللاّن ا رمقلا
 56 ىلعتلالدكاذريسو فون ةلزئ جاها امواعجو فو ناو فوسكلادام_ميلءىذق
 ناريسمدابعلا طاصمىفنارووةمنارومام ا.هران" آن عمر وظيامو امهرون قارششا :

 ناولالاريغيدرب لاذ (دريا | مهضعي فصو) ميكحلا ناهنف ناروكمةماسقلا موب رانلا فو

 رخلافو قاماالافعمدلاو قادشالا فقيرلادمعو نادبالا ف ثنو

 نيبهيفن هل رع اذا ل .ةدلا فو مث اذا ف.فللا همك لع هرجد#و هرج دج مول

 حر 9

 ةَ

 رمةااوسعتلا مد

 رمل واو
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 (ءادشلامعذعنحدم)حادقالا ةروسو حارلار الا ثمغت سناك دربل امحرو دربلا قامطأ

 تبلاةرجذاتو سااللابهسق عت و شارف ار_وظيو قانءأاسطدو فواا نطو

 لاو ود

 ا!ءيصالا فلوق

 عمبصا عصا ع.يصأ ع.بصأ عسيصأ عيصأ عسصأ ع هصا تاغارمع بصالا ىف(ةللجدلا اوف)

 رهقلانة- طل ةرئادلل لاء ةري_خالا الذ ىرتاموخ ىلع عست "هلغالا فو ع ويصاعميصا ||[:

 ىتلا ىهو ةةْدقش عج قشاقشلا ةرغاافلغمامألا ةوامطاا شاة ملا ةرثا دللو ةلاهلا
 تانغل سد هم .ة(قادصلا) هربدفف ديلا ةرعيلا ى ه”ل.ضفلاو جاهاذاريعبلا منمحرتع

 هنالالق ع ريج وأم *مو لق جلادقالا 7 1 قاد

 ثاثن بسانملا
 كوس لكع موةزءهلا

 ١ ارثكو ءاملا تلم"

 العلاء رار ةعام لال اةبواضن ا ةعربو نامزلا ن هةهربلاتد هع ان :ةمهلوشإ وع لمعت دا

 لءالاممسا#م يهاسلاو راهتاانموقلا سام ىدانلا نانسالا فنوكت ةبوذعو ةدورب
 توص طبطالا رايدالاو لا.قالا قو عافدلا طابملاو حا.لا طاهلا طامملاو طامهاا
 ملا ارضع ميسلاتائم فعلا رياقلا بارثسءرلا انلا توص طرطغلا و ناظقملا

 ىف الاقراطلا لد هوط ىأموعا ماعو ملأ مو و للا لملء ولات ملا ف ءانسملا5 1 أرملا

 ءاملا عقنتسيىتلا عضاوملا ىهو عاقلا نم“ برمي ىذلارذلا 1 ”اطلا ةعقامأا لصأ اليل

 سووا ىخاق ذيوملا لادغرادغ لكل كلذل يقف داصالئادأ. ماو عراشملادربالو ايف

 هواوهآو نياو ث.-وركموأ تاغارم+ (هوأتلات تانك ف) ةاضةلا ىذافذب وماذي ومو

 (قئابلاف)ةج را فاأ ارمغب وبا ذعا فاالا, ترطمأ 1(ةدئاف) ةددكملاواولاوءاهاارمسكو

 ناكل ح رلا نا نيعلا ف لصالا هراجو ألغلجرقولاو ريعب لج قسولا قسابو ىنثايناَتغا
 رخا مقل نيه فا اراد محل ارثكف هخلادرق هيدي ىنعهسملا طسنب بح رش ” الل فاعل

 ريقولاورو .كمكأ ريقتم ظع ه-تئمورو كم ا ريقفلاذ ريقو ريبقف اهتم فنااو حابرلا نم

 دّةن اهعطق نملك 0 ل اريل لكلا هورقولا نم ذو أ منيدلا.لقثملا

 اهع وجر ىاهلو قالوا ن::لناهتلاقلاتعسو كله مىهامناو ةاصضلاب الؤاتلءةوزاف
 دكرب اهتموءاقيلاوءالا كربلا ريعبلا مف ىلع دشرامماكعلاو قيرإلا مفاد سب ةقرخ مادقلا

 امهوفؤروهفةجرلا فدةث!اذان يسرنالفلاقي مادعأ ار كرابتو اهيفءاملاءاقبلءاملا
 مفلا ىلع ماثالا بلقلاىذلا ىذوللا بذعلا دراملاءاملا حامد لو هيلع هللا ىلص هاتممص
 لسعلابوشلا ل ءةو ةدرلانمبورلاو طال_:خالابو اا فئالا فرط ىلع مافالاو

 هانادقو هشير تن ىذلا ق اعل ' حرفا انتبه حقرتت نا اهل نآ ىذلقتاعاا نبالا بورلاو

 اذادوت وهو ايوا ةمتكس اذال-رئادرخ لاه ةرذدأا ىهو سنعاا نم ساعلاو ريطينأ

 شاشللا نيج ودل ضب 00 ةديراناه-ةمو ءايللاع 0

 امئاكساو هئيش مضي طشملا اهرم كوىا زلا فب ةمزولا نيسلاثائم لا ءاذنا ثاثم
 ةوغرلا اوفو نعشلا مضيدمشلا ع كوتزملا خشب لاا اهريسكو داصاا ضب حابصلا
 اهريسكو محلا د :رذملا اهرسكو رميا عقب ةنهملا لممستااو زه-هلانءاش ١/ ءارلأ همام

 ا ارنب تالا افعزيكوألا رلاو نونا مذ) ةقرمت اهرسكو ءاطلا َحْفب ةسفئط
 00000 ا ا كف روب تا م أ ل ا ا تل |
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 اهعدو "اهلا حمن قا |١قاوؤ ءا هلاتاثمريطلاثاغب اخ :رسكو ءاملا فب قةيلا اهرسكو

 ورحلا ءايلا هُم ةموراشملا اههذو لاذلا مذ رذدؤملا اهعضولاذلارمدكب لحلا ةورذ

 0 ىلا ةللم لك يميفظفلا هذهف هب شاسع لج رلاو 1 لالهاا لك لات» ا

 مارصلاو دادإلا هيثم وتعب اه هرمدكو ميسا مضب لمللا خج اهرمسكو ءاتلا تشب

 اهريكحوداصلا خفي لصتملا اوكفوءاملاوداصلاو م_كاريسكب ىهو وعدا دساو
 ءافلا مضي طاط ملا ماناخو ماريو اعماهرسكو ءانلا خشب متاش تاغل عبرأ متامنا فو
 ءاياارسسكيروليلا بّرعم ىسرافودو اهرسكو ةزمهلا مض»نا:_كالاود ضرما اهرسكو
 تاغاشالثىذملاف نيعل'ةئلثمدنع رونتكماللا متوءايلا غفزويو رونسكماللا ع د

 ىدولا ءاملا فيقذتو لاذلا هكوءا.لادبد_ثّو لا ذا ارمسمكو ءاملا ف.ةاعو لاذلاناكسا

 هنا علاطملا باد ىو ءايلا ديد_ثةورلادلا هلك ىرشوولا ىو 13 هلا لادلا ناكساب
 قاسالمقو قئئاورهاافلا مالك ١١ ىل.ة”ىللاو "ىلا ايقررط ل ,ددسملا ةمعلالاذلا
 ناك اذافا.خأع ءاْ و ىشم_متاهمأو ادحاو مهوبأ ناك اذا تالعائي الاقي لطاملاو

 حئاملاورُبلا ىلع أت. ما مآوبالا واكاذانا.عأدالوأو ةدحاو مهّمأو قوه اا
 نمثن :برعااو هرمساممل الو اموهو حرام او هسئمانم كلالوامودهو تام ىلا اهافسأ ىف ىذلا

 4 تقرا ربسلا* اطقلا مرا هرب ةربرغو هريس ةربر هوهىناثلابمءاشتنو لوالا

 لاقي واهدصذ أ ىهوديد كن اواهكفوةزههلا مز زراتاغل تسهمفزرالا نيغلا ةثادمَةوامع

 ازرو ءارلا ناكساو ةزمهلا مضي ذرأو فيفذعلا عم ءارلاو ةزمواامضن زراو سدرقةغلامنا

 نتروىازلا ديدشتو 'ارلا مضن

 ماك م-هعبار ةنالث د« مه ىيخذا لوقأ

 هريغ

 هرا ل ريسأ ىلعالو *« ىوقت رسادربا ا ىلع ىدفت

 هراطاو سائلا اهدوقو 3 ران ركل ىوقت فيك 1

 ريصي ل ثنن . 0 ادع ا ءاعأو هو هائفوُك هانمةطصاهأن در أ نم

 ا انت *ح قاف عكر ناشن
 را اهاأ « 1 كك

 لاعل_ءجىلا تء,هت'او بدرس تازاقدنهلادالب ار هلاتيكر ىزازلار ةء-نبد# لاق

 تامالاهده ىعاذانامت ًارقففانرمسلاب هيلع بوتكمةىظعقر ةداذاف هالعأىلا ترظذذ

 ادت لف ءاوسلا تمر ثاو « قد ىرلطاة دووم اان

 ىندحت ىيلطاف كنه ايرق « اعب رسىئيلطت نيد دست

 تدل 2 يئءاطاقركذا!بدر 00 ىديءلالاداو قى د

 ىندْحَت ىن_هلطاف لامعم ىلا امرقىل كلدوصمىف ىنروت

 ىندحت ىف_لطاف بادولا انأ * ىعأ لك ىف اعرمسمىندت
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  ر وتسيمل را د و حاشا دوب يصحو جحا طل لت بحل دج اي حطم < مسي مح دع ج < تناحج زج د سوو وم بووو صعحص ع صسسط و صص ص جمر

 ىدحت ئيلطاف كسل لقأ « امظك ىئادان نافهالا اذا
 ىندع ىئلطاف ةركععلا ملأ ب اذ تدحان ”ل#اركذنأ

 ىند 2# ىنيلطاف هملا ترظن *+ ىنرحأ ىنادائرطذملا اذا
 قد ئبلطاف كفشك ألذ « ارهج بنذلا.ىتزراب دف
 ىند 2 ىيلطافراقفلاانأ * ىلثم ئثال ىذلا سرلاانأ
 د ىياطافذخالاعدرمس 0 ىندعل ىلادع ىديعاذا

 قد ى ءلطاف باَولاانأ * قاوس ىدعأب ك.هبإو

 ىندعت قرا طافش اىفادغ « ىلانأ الو دايعالرو-هغ

 ىندجت ىبلطاف هارت نيآو « ىلم نوكينيأو ىلدم نذ
 هدحوهّلن دلو ٌةدمصةل! تع

 ةيواهلا ميلا زّةس ريعسلا ةهطحلا ىلغأ مسج ةنودسلل ةضد لعبتك (ىمعلاةدئاق) ىمعلل :دئاف

 ةقرو ىلع ني رئاكلابةبطدخحم موج ناريس هج ناثطع مموح نام.ذغ مه ةدرامالو

 (ضوروا ارأ ىف )هن رت الفدلا ناطلس

 ارسم لمربو "جب ف حز ميو * لماكر فولاب طسلا دع ليوط

 - يا د دج >2. 3
 ا دا هاررا ا ا ا لا
 «نل دعز -3

 اعمطملردمل - نم ثمان م »* 0 اعراض اةيوص حرم

 اا يكل
 بح »2 .9 3 .

 25 23 0 دن ل ل

 (عادصلل)

 لا ل ا
 0 | 2-0 تهد هوه | 2

 تل ٌرجدقىتفاب س ار عادل * ىدصةماهنمتاملكلالئاوأف

 درهم

 ارمشاامدعبانحدي زآالف + اروظدقرسلا نارمسلا بحاضاب

 ناك رّوطام نثولاو هربغو أر فةوأر نمل ام مصل نأب نثولاو صل نيب قرف (ةدئاف)
 دربملا لاقو عمجال اد قيال سذج مءاوهو فور عم بارتلا (ةدئاف) هريس :و ا طاست واطتاحوأ

 باثاو بربنو تارويو بروو نارثانمءارمثع ة سهل شاحلارك ذو ةنارتءد_-او عجب وه

 ماغرلابهقدلأ ىأ هفئأهللا مغرأ هنمو ءارلا شت ماغرو ءاعقدو مقدو ثكنكو ثكشكو باثاو
 روما ىو ديعضلا هئاعمأ نمو لع اهلل اوريمعو ماتو ملطظو اقلاكر وهدم خفاء ىربو

 قوذلاو مدلاو زمصولاو ععسلا سجل ةرهاظلا ساوحلا (ةدئاق) سه رئاواضيأ عقنلاو اضيأ

 سلال

 ةدراثدئاوؤ
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 ساوملا ةمدعبمظأ# .راذلاو معلا ورك-هااو لامك او لرش ملا سلا سوسة نطابلاو سدالاو

 لاذ ةريشعلا ةنطاملا او ةرهاظلا

 سخن ىهف افخم سمحو * مضوعركشخ لابخ
 سس اّن_مسماخمفوذو * مثورادبا عمو

 (لاةفىزغلانيدلاق :ةرمسعا| شاو كهذه مظندقو)

 رهاظلاو نطان اهاو>رمشع « اهده:تدرأاذا ساوالاّن ا

 رصاملاو هع يك مسح * نم سدالامث مشلامث قوذلا

 1 اذلا مولا مث ركفلاو هدعبلاخ كرت سالاو

 هناو>اىساونعركلا ةزافألا ف كسلا بلط نك ةجاح لذا انء باطز» (مكح>)
 ناوخالا ساوبإ نم ءاقدصأ هل. نك ءاوش كن سانلا اكرم 0 هتاودف

 لرسو لد نمتنًاباذا هلةموهف 5 بذاكلاةّدوم ىلءرعصن م هما قلد هتاودفف

 ةحاضقلاهيلاملاَو ددوتلا ةءئاثااو هولا ةقالطةءورملا لوأ كرومأ هماع< 00

 لعلاطت_ءا نم هت لاطري_داانفوألا باغ نم «يئال لذا هو ١ 2 و ا

 ىغلا ف بغرئالو اهفيرشلاري_ةفلارقعال ناوهااولذلا ىلءريسمءاف ناطلسريغب ساثلا

 ةّدوم عظقي هيسلا ةوركسأم ماذا نموءولم ناكل! تحاصن . هتركسأ | هدنضغأ ن م ءيىلذلا

 ريصا!لأام كءادعأ لذ: كناوا ظفحا لق ةءورملا لج ن نكملطزلانع 1 لزتم

 نم بلغل ن نم ةَو ف هضأام همس ذ هريغل ناكو همصن لاط نم مورحملا هدول

 مغ ساقلا لاس نم اهنءزغ نغر-عأ أ خاعالو قدا لغم :وقنمث ىوقأ وقال كااغبال

 ىناح !هباملال ميقات لاجرلا اقف فرعه قريدلا للقءالملا لاجر مواد اما نالذخ
 اد افك ةفمظعةنلت ةعقئمالب ةبارق 5 اهيلعدل تقاعملا ن ءامرح مظعأ هسفنىلع ةنوقعلا

 دق تاوصلا لكم ءالكلا ءا دا نس نءؤنالنيتكرداغلا كريدغنمهتهركام كس فنت
 رورسد سلا عم سنا ةيْعموُأ ةمد:هنيولا هءفو» ىذلا عوملا فةريغكربىذلا ىعسانلا

 طغلك َنَد ءافكألا رهدوهوروش حرف تاوزلا « خرز د قيربتف ب عارلاةسلازب لل

 ءابرلا قدعلا نءموقيدصلا مسافةلاعف ىف هضغب وهمالكى ةدورهظيدس اللا نوضغامت

 فصوإ*« هسفقنلافكهردقف هرءنم ةرب ررسسأ | ل-عدستب بهل او ةتالعاا ل-عدستب

 ةنكمو باطللا لصقو ةمكسملا هللاهان !نالذ اذدو «(لاققامتاك هللا هجر دو#ناكلاا

 اذافلودعل او لعلا نابضفهضمو باصأ ثدحءار هنأ, ىرغ ىبنهذىلاعملا د امج ةمزأ نع

 تامامل«(ليقز» تاكسلا لع هدةعىذلا لاق نلاقاذاو تن . زاواهةرخز ضرالا تذخ أب تك

 ءامكملا اهيدنزيب ناكو هّمأ قدنني هنوبان' 2 عضو هن نثر ةلااوذر :كحرالا

 الئقمناكام ريش ن ِ هرب ذأ و اود تاكا ارش مل قأ مول واذهلاَعَذ ميكح اقف ءامظعلاو

 ته "سمالان لاقورخماقف اخت ردئكسااب ككتاب لاةؤرخ 1 مانةفس ا مث

 َن سءالالاةفرخ ماقف سلمت تاكاساتتأو ملكش تك الا نو ترك نو ملكش |

 لاق رخآماةةساحمم ْزوعك نفك ةطامخ سن الاو هدأ كبوت ةطامخ نسال
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 ةعبر أرادةهضرالانمكءسمومااولدو:> ةراكل ضرالا نم ْئثكعسيالن اكس مالا

 راطقأو هتمكحءا.عسلا قاف [تعبو نعبههلا لكبهعلاتااَةذ هَمأتماقذ ساج مث عرذأ

 ىلعالو م اظةت ال اعانو ماكنيإال كاش هنورت فك هنونع دامعلا ةلودو ه:كلعضرالا

 ك.ءجح واب ع هم عمح ردن كسااتاافو بهذ نم ناك هنولأن' ىلا اهدن> ا«تذم مث هلا نكت دب دبأ

 نينمؤملاريمأابهللاقفهئارزو ضعي ءازعناهيلع عزك ةئبا دمشرلا نورها تامد(ىل (لق)* اس

 اهدقن» نمهدب ناكأام ءذء بهذ هللا دعب ار دعو هللا هركس ضر عو هلل ! هنأ لاما دهفسأنال

 سو. ..دءلابو رح تماقو هر نزح ةرعش ساك» هرخأل تقال بتلك ان الهاهمّنا «(لق)#

 انلفرمفلا هي ء واعمهراح أىذلا ناكو لث اوبر كبنم هوراجأت جد. ٠ىبىلع لزب هنا ةنسنيعيرأ

 هلم قعاعجاف هنمةحأ ارلاا مح ههأ اهملعلاطاملف هعمتاو در ني دع قرب امهيق ماقنأ

 لاةذكئااسر تادالاةذ ىلدأ ىلا ةلاسرلا هذه مالا ف نيلعافاتنك نا امها لاق

 اردواكَردهت ٠ الهاهمّنأب ىنع غلبه نم

 لف اهاممم ضرالا ميدانفدفاذك ضر, تامالاك مدس لعفامامهلاولاعافرمصنا وءالقالف

 دارأا مدح ًارديرت تيلااذ تكل تكبان اصوأالاو تام يشن ىصو أل هاممأ

 امناو مزلكلا فاقالو رعش !اءىدر 010 اند لاقت لهاههرعش اذ هام اولاهو

 لاه تاما ذهني نماء ليقف ءالتقن يدب علا نأ كرتين أدادأ

 الدعم :الفلاءالمدق ى مذ + الهاهمنانىع غلبم نم

 اح طلال حرتال - .اردوامكحردهن

 ءاوهلا كك موب *( ارثن موملا حدم فل سقام) « هيالشقف ار اةأف نادرعلا رّرَدُ لاق

 ق وشسعم لئاشلا رصخ مول .و) قافر4مفةيدرأو قاقص همومعغ بد الح ءاملا لد دم

 حوشو عييرلاهسف جربت مو تناوب وخد تخاوذنلا ةتجا|تحوموب لئاهشلا

 لمت فاصوالا رغأمول ىاستت سنار ءهلضرأو ىكاشمت ا امدزاهس عيدبلا ضورلا

 هلما «(ىلاملل |ىفلمقام) + ب 0 دوقعم باهالا ككسم بايلحلا ”ىضنموب فارطالا

 رهدلا تاتفل نمل شالا ب كو ماه اك سغاهلك هلل اهباهي رجقأ ناك اسهباها كل
 لأ دوسحلاءاسو 7 هلل ميسفلةيكسم ميدالا ةمضف لبا رمعلاتاتلفو

 دوقذعاعايرثو دوةعابك اوك "هلل ل.لءاهمسنو ليلباهدعر جم اميطخو اعوذ

 (تنتكو)تر وسم قشعلا ف سل بهذاان امي اصع ىلع ىلاةطانا ادي راجت انع تدك «(ليق)#

 ماشه نب ىلعةي راج ةحام( ندتكو) مكح بلل! ىلع سار هاطنب هنن !دمع ريمالا ةظ-ةمالس
 ءاصس(تتكو)انحرطاو اة كمارسإالا ىلعو ١ مكس اوانمذتقا ةملاغلاب اءنعالا اهدس + ىلع

 نم اهدوع ىلع ةنرم ( تنثكو) هلاك انلناك ٠ نم بهذأأن اب اصع ىلع ىل_كوملا مب 7 هاربا ب راح

 نم بهذا اناهتباصع ىلع مهلا نب ىلعي راحدح ءرذ(تنتكو )اناوهفقدصيم انا اوسىيلار ظن

 سات يعم ىاكسالاة ب راج ىثاوغ (تىنكوو) رفظريص

 بغذأانامياصعىلع لكوتملا ةيداج رحاز(تنكو)

 ولما نعنودعلا تماكت « امون ءابقرلا نم امنخ اذا

 ىو



 <ع] مخ[

 بوبذلا ىلا بحناتاجاحل « تاينغميجاوملازمنىفو
 اهنكتىلعرانيد(تننكو)

 ريدمسمريصخ قوف * ريح ن ملفقانأ
 دورمسلاتاوادذع الا مسفأالانأ

 بهذلاباههقرب ىلءزتعملاة ب راحةبو ملا ناسح (تدثكو)
 دجولانمىبةيامىفرطبوكشأف 5 ةظاتقارملا فوخ اهمق ارأ

 دهعلا ىلع ىفانيعلا ف رطاى ود « قبايص“ قا” نظل نع موه

 |ريسالاىل غو هلدعىواد هليلخراز نم نوال ااه دخ ىلع قل !ةيراج ة بعتسملا (تدتكو)

 ردغلاو عيلم» ءافولا اهرمتمىلءةيديرملاحاشو (تنتكو) ءاطعلا ق١ ءاطغلا فثكنم
 ىوقبد_جوو ىو(يبلقو ىرتنعع بهذلاناهتي اصعىلع ىداهلاةيراجرداغ(تدكو) ع رممق

 توموأ حن ل_صواما براد اه «ره يم ىلعن امقلا ضن (تنكو) ىلا لك تنآو ىتعرلا و

 اهقيا اذ ىدحا ىلع ميدنلا قصما ةيراج يسهم (تدتكو) حعيرص

 هيديففانعف « ا.فوامصنكتنم
 هيلع كعئامأال ىف ادعي ىلراذدخ : ىرخالا ىلعو |

 اهاقوطىلع ىد< نب لضفلا هب هب راج ةقمطا (تدتكو)

 قذوأ مطننم كلذ, لأساف * راهو ةوال- هدف بحلا

 قشعيهرع ىف نم سانلا ىف اهمعنو ةثيعم سود قاذام

 اهراج ىلءة-رف(تثكو)
 التقدقمعسلا ناف ك لعل سما «* ال_عثىذلاامىردب سلاصاراب

 الم يني داك تي دل الو تءءر دا ىلقدوسأ تيمر

 اهتكت ىلعءار ةعلا(تيتكو)
 روداناوفداورلا نيب 95 ىعذمو هيل تال

 رودفلاو بتارتلا ن نيب * ىناف تسااذاف

 رودالا تابر فكأب » ةريغص تأشندةلو
 (تدثكو) ىدام# بول_لاو ىداّمنلوقعلا امكن ىلع صاصالاةيراحة هزت (تدمكو)
 دك ىلع رائد

 هسلخ ىوهلاكإم *« هلافام عتسا او ف5

 هسك ةدقع لن م اهلك حالما كك 50

 اكلة: قيل # ىد“ .بسلو و ارسأت ل.روارسىلعو

 اكل ليوان « ىهتثأ هللاو انأ اهدمسٍ تكف
 هتك: ىلع نجام (تنتكو)

 المأةكتلابهذت « ىتكتلاعطقا
 المسو فدرا كب 7 الهأ ف درال لق
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 سأرو مركلاةمولرجو فرشلاةءاهم_ه *(لاتف اموقىممتلا ناوفصنبدلاخفصو) «
 بد اىففدرلاو برأ ىفةرهلا اهمهوهدعأو اممذمهافوأو اهثبرءلامركأ دوملا

 دلج غبادو درق سداسو د درب حسان نيب أم مسه (لاهفام هوة مذدو) بطخ لك فن رومدقملاو

 كس نماانابس ل _هأو سوق رب ةأها مهتكلمو ذ رح بهوقّرغو دهدهم_ملعلد
 ىبأنب ” رعوهو باطخلا ىارعدو باريثلا وباكلا, كل ء4لاقذ هامأا "هلق يكح كالا

 اركقلاَو هكر ةددو ةكريلا للاسقف هلهأب ىبدقل جرب او ةدنيدلا شرم * ىوزخلا ةعمر

 تلا لاف دن رثني ًاولدق قيمعلا يلا ن ملاق تايقأن يأن م همم .السق < ىلا

 ريع هدهدو رعزلا قتفورمشلارضنأو رثالا ىنعتح مئلاقر طم 110 قيتعلا

 فوشءملالاقف سحر هه دج م-ميديأن يبو سا هيوبحووهقاشعلا ضعي رضح(لبق)

 اذه ن من _سحأوأ 4لاقف ضاس .ىلعدخت هرج قساعلا لاَمق ساي رلا سرب نم منو بام

 هللا لج م-ميعادمدارأو لاق ةول ىلع ساووبأّرم « ضاقنالب دءوزاخنالاقذ اذهو

 مهضعد لاه * ضفخو سعماو ديف . الجاع تااقذ نوئمةدحاو تردتباف ضعي قوذانذعد
 باب سلاحانأ اند (ىار دنا لبعد لاه بئاصملا ىلعهسفننطوءلةرمسعلا لوط تن نم
 تاقف اهفاطعأ فرظت وام شمىف ىدنت ىهو اهواهنم نس>أرأ هب راج تّرمذاخ ركلا

 اهااضرعم

 ضايقنا هب فج مونو * طاسنا اممىنععومد

 ةءرسم ىئباجأذ
 صام ن.ءاةفدت ع هدهد نالءلقادو

 تلفو رعشلا كلذ نع ميتادعفاهمالكن م ء.امالكى أ طقىنذأ ل خداغ لاق

 ق!:ثمىلا اق امش مذبو * قالت ءانرمسنامزلا ى 5

 ؛ قال_ةانريسق نامزلا تنأ + انن مكستللو نامزالام تااةؤلاق
 ناكىذلاناكو هلزنمانيفا و ىبح ىرثأ ىف ىل مو ديول نيل مداد اهيموأ اهماءاتذهنف لاف

 نيس انب لسقعت نأ لاهو مانملافت[ىنانأ (ىناذ هلا نيسإس نبل .قعبردالا لاق ١
 عرصما لبال تاقف متو عرمهماوأ ممتاو عرصة نأكل له لاذ مكتلق بدالاد فو هوما
 تلف لق نكلو ةيفاقلا نمتب رهراعانلةف وتو

 هاوس ىوكثا|ىلاتك.ثن بد لاةن#«اهةطاوعور ةجر مك دنع له
 ه-21م تناكم كممط ىديفو لاق + هترمس» نع باد لك عقلغأ تلقف

 هحتاوجال! ىوهلا حرب طرف نم لاَقذ *« اعزحرطيلذاهءلقتكسمأام تلف
 ناكمىفىديد_.غبلا نباو ىِنَتملا بطلا ولأ عقجا « تاقولاهامَتظف-دقو تههقنافلاق

 ىديدل .غبلانبالاَمف ةهراخل تأ لبدتب بيطلاوبأ لاقل, :دنق مهيديأ نيو

 ىديدغبلانبا لام ىنأ تاس ان جدا اىلاراشأ ىنتملا لاذ ىلدتذاايرثلادوةنعك

 لالا ةَقئاف ةيراج رهاط نب هللا د_هعنب دخت ريمالا ىلع تضرع * ىلووه-:هدلدذر مد

 سنؤمتااقف كء-ااماهالازا يمنا فرعدق ناحسصو شو ماهم-١ناكو قاطنملا ما

-- 
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 اهلاتطئتسهلاقف
 اناريح ل ظىت>كيحلجأن م « مقسوسءنمفنيلوتثاذام

 تلاق مت ةعاس تةرط اف لاق
 اناس اهانماو أ ةيام_دلاحرب * هبمذأدقايعان ماذا

 ىلعرطح » ةنوعملا بحاصد# نيهتلاد ,ءاهدإو اذ مهردفل أن يةسباهارتشاو كلذ هبعأف
 مهل نيالاقذةرعاشلا لضفءدنءوامو لكو لا دنع مهلا نبا

 اذالماهدنعد_ع ملف “< اهلا ىسشي اهيذال

 اذاذر هنافجأ ردطت « اهياااعراض] بلو لضذنتااَقف
 اذامناكذادحوتاذ « اةْشعدازفدوداعف

 ةيراجم-ميتَرخ ءالعلا نب ورع باب بدالا بالطن ءموق عتجا## امهلصوو لكوتملا برطف
 مهد شن ًافديدأةنجام

 ناضمرفلبتتلا نملك ب هنايرت مهاب مسكلايا
 5 لاقنمهثمباشردتباف

 ناكلد نوتفملا قئئاعللو « عبرأ حوزلل لمسقتلا نملك
 نانج يعن نمير لاطعأو « ىتعهم وادق اذها,تلقلو تلاَقذ
 نامزإة غلي اذ_هذخأمت » مهانراك,تاجوزلا ىوذنال لاذ

 افئاخرءاشلا ساتملا باغ(للق) ىدعنمعدر اصعلاوترطف رطب تلاقو ةبرالا تكصخف

 "هل. ةجوز هلت ناكو توملا هيلع عيش اف لاف مهام ناك هنال"هل : وط ةبمغ نامعنلا نم
 تاكو اهموقنمال_براهو>وزواهو._دغو اهياعاول أف تبًافجاوزلاءاهاهأ اهيلعراشأف
 حرفة جرمهو لطتوص ىلا ىف ععسفال-ل سلتملا مدقاهفافز هلل تناكالف ساملا بت
 اهيلع خا دوهاهو هريغنمتجزز ساما ةحو زةنالفنالاةفاذهام نامصلا ضعءبلأسف

 اهلمقو اهبلا سد رعلا قراسإف اهتصنم ىلع ىهو ءاسنلا هله ىف ل خد ىتد سانا لكن لاق
 تااقو ءادعصلا تسمن

 سلما تنأ دالب ةىأب * ةحشداوملاو ىرعشتيلالأ
 اوسرع بك اذا اهاتشمتازامو * ىداعافةههأارادبرقأب ساتملا اهياجأف
 لاقوام راح ض منذ سد رعلا نظفذ لاق

 سلجتو ميرك تيءاكلالخ « لشعاشن مريخ انوكف ظ
 رمعتسفاها لمكتب نأ بح ةيئانلا ه ونتلٍجرلاناف مكس لأ اولد ىئاهينبل لحي (لاق)
 منكن اف بدالا اواعت(رخآلافو) هناسا هريعي نمدهتالو هب ول هقيدصن مو هب ادخن م
 (لدق) مكبدأب مشعة ثدعملامكتزوعاناو مكنارقا َحَمْف اطسو مك ناو هي رئاكو لم
 عفشالو ةغالياا هور مسج طنا مالكا ءىدر طخلا جم لح رةعتر ىفدلاخ نب ىدع عقو
 هل_ضفةناسلو هل-فعناونعلدرلا باَك دايءنببحاصاا (لاقو) ه.ذحورال مس
 بمنسانلا ة :رقانما ا" اوهالا عمو ةرئاذلا ب واقلا فطءة_س نسحلا مالكلا (ليقد)

 ت0



 ل

 #ة 77:77:00: حبب ببببللا

 (لاق) بول_ةاادياصمنمن_بملامالكلا دض:هلاربزو ن_ساوبأ (لاقو) بئاسدملا|
 ناكن او هنبص عفتراو اميرغناكن اوداسو اعيضو ناك ن او فرش هيدأرثك أن مرهج ررب

 ناسللا مدي رعشلا هب داعم (لاق) اربةفناكناو هلا سانلا جئاوح ترثكو الماخ

 (لاف) قالخالا مراكم لع ض< وللا ى مسو ناس ائّرعو نانلاكذيو

 لامحاب بقانملاءانمقال.ق .ةو "اك.ةمهلدح و عتوناو عقيال فورءملا بحا هءإكلسا ضعب

 لقأقف ناكل ةذاملا بالعتساوةداعلا باطالول (دايءنببحاصل مالك ن م) بعاسشملا

 تدّوعامدعأو تدنبامد.دو تيدساامم أف خلبم ياو امرس داو عقم هيأ دش ام

 ىظمىذلا ٌكفورءم ىسأ (لستو) هن وه تن لاو د نوط طمةداعلان أف تاعفاممعو

 (ناس) لوالا عاضل هت ناف ل ”سيىذلا فورعملا

 . امندقىل داو نم » ىشلاىفىلةرفك

 انك اكن اغا ءادشو ةامن اك
 اللاف تنأ ب رعلا دم_سأ هنا رتناس 1 ىلعهلا ف ىرمسك ىلع بار ءالا ضءنذامس ا(لدق)

 3 ب رعأ ادم لاف تنأن ملاق لدا! ف هن ذأفهءاععاقجالاٍب جو ول ةحاح كالا | ىلا ىل نكمأآو

 كرسك لاق كطانسد تئابو تح كاذك, نك )من لاسةةب رعلادل» .بتساكلا لقتلأ لا

 اا 1 رروتلا قعسك ا (عددم) ٠ هءازتم عفرو هتلص ل حأو ,ارددوذ "الع

 هللا ك.ةيلاش:كةٍاحامروصاملا هلا فهرض-نمو دوصنملا بعأن-س> مالكب ماكستف
 نيدمْؤملاريمأايهقناو لاةةهنمؤتالو اذه كذكعةعاس لك نم كلا نسال نيمو ارت

 نالامو نيزلكءاطعناو فرشا كلاوسناو كلام ْمَْغَأالو كا فاخأالو كلر عرصةّدسأام
 ركل (لءق) مهردف اة امدهدطع 0 لاق نيسالو نصمت كالا ةهحنالح

 ديز , (لاق) مقنلان هتأماو مالا ىف هدا زركسجلا ليقو ىنفن ”معنلا او قهنال متنلا ن نملضنأ

 ءانثلل تربل نم (لءقو) ) ةامحلا نمةىلاس>ًاءانثااو توملا نم م”ىلا بح ةامحللاب راها انبا

 اهظذح مي . أردف 5 ذلال.جاهفا اود ث نفئاعص مالا ( لسقو) ةئو رملا ىف بيصنل سلف

 اد مد نم تءدو“ «بىساانل اهرمتو دما نه تافؤعتسا ا

 ةيدهلاة با بسو بدسئش لكس (لق) هتينمأ لان هتيده دق ند (لقو) اهيدحو

 نيبهللاةرامامهردل اورام دلا ف :رظلاب ىد ملا ةحامم فراظاا نمهللا هجر (ىرب ر ١ لاف)
 ل كل سمانا قارس لل مل طلا(لاقأ هةجاح تمْضقةرامالابءاحن ةهدامع

 وهفهسلو هل سقت د ةرمشتم ىلمأ دي ن نيم هوا ب واق كغ ةبعكلانىذلاد و سالار 5 و ةكفااو

 (ةلك مفر اغلادر فراظلا نم + (لئق) هد عب ز عظريش همق نأكن دبع ندهرهو+حرذع

 تدشن اف هنعهتلا ىذر بلاطخأ نب" لعن هاذا قر ةقنا

 كشريغ ن مه ثغنبدت 5 كح ىلع رمل اماذا

 ل ايفا هيما .”ىل-ع « ىدملا ب هذلاو فيزا نابو

 عزملاةدامةبقاعلا فركمتلا ناف عصشتيبقاوعلا ىف ةركف نم ءاكدلا ضع (لاف)

 (لاع) هفوخ ىف هنرآىهنافتوملاداوةءتسا طارشس(لاك) ل ةعلا نم مزح ب راسا ف لهدا
 :13:يبببربربسسححلسلسلسلسلسلسلسلسسلسللسلسلسلساتتشلااابل

 ناب
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 ةعاصشأاو لقعاا نا (لمقو) ةعامشلاو مادقالا عدملف ةمالنل اوءاقماادارأ نم موهذعب

 لق هللادحرلةةنالفمهاوةنءريخهللاهاز أب رهنالنمهاوقرخ ا (لاقو) تاعتال
 "ىلعهي-ذغل اةفريءالا كعب ضغي ب رمتال برخلا فممضعبل (لءق) رفظهتقو فبرهلا

 هتللاولاةفود_ءلاىلايرذالأوخ ال (لسقد) تيمانأو ىنءهاضر نه”ىلا بأ ”جاناو

 كيلتدثرخ ” ال(ل_قو) مهب و سب ةوادعلا تعةونيأ ند ىنرءبالو منها دحأ فرعأام
 حرذمال فكري ةفودو لاس عدل نم ب عال ىلا ءاك-لا ضعب( لاف)ىرتسي وهوهدثا انآ لاسقف

 ما ركل !نيلغبءاسنلا (ليقو) لاملا "هلقو لامعلا ةرثكء الي لادم( فيلا سانلا ىلع

 ناو هناعدتكر هقجلا1 هناك اذا[ هو تولوا (حاكنا ادن اوف نم مامالاّن نواغي و

 باولو ةريشعل ا ةرخكو لزكلا ريبدتو ةومشاا نك انجلو ةءاسقلا موباع.شثهسالثاكفز ول

 اع.سد :ارداولا («.كللا ضعبلاق) ةنددلا# ءامحاو ةماس.قلا فّلامعلا هد ةدهامجلا

 ربكلا ىلا ب وزتلا ترخأ ل ار ءال (لبقر رد ؛ ريثكلذد عي غاعب سك مداشو

 كاداعو اداولا كر ةفأب رعلالاثمأ (ن#و) قوةءلان ىةيسسين أ لبق جلاب ىداورداناللاذ

 لاَةؤ٠ ني و ماكي و ةنس> بامث ملء ساما !لا وبن ملح رىلا قالا ن ملجررظن(ل-ق)

 مضافلاىزلا نمريش حدافااىرعلا (لبق) كمالكر دق ىلع سيلاوأ كيامئردق ىلءملكتدل
 هيواعمنب ديزب ةفالألا ىلواا هنا( ىور) هب رمتالو هيفرةةدعالام بامشلا نمسدلا (لقو)

 تيطعأو هللا ةةءاخ تئزر دقني“ ؤماريمأ ا. تهدأ اقف قصب ماصع هيلع خددس دعب

 قلنا ةمضقلا ىف نوعلاهلاساو ةيطعلا لضنأ ىلعهدج-او هللادتعبتءاق هللاةفال>

 هللاق وامل ن ميداس هاةإ و مش درلا ن رو رهىلءمعاصني كالا دبع لد( )د ريأا تاع

 لاه هباع>دانلفز ذءوئئهذدلو ل .الاةمقيةكداوودإو "دلما |هذهىف بيص ا دقني مؤملاريمأن ا

 رباصالء ابو ركاشالاباوثهذهب ذهل عدو هرساعف»ءاسالو هءاساعف نيم .واارب«أهلذ ارمع

 َُك ركشمق نوكينأ تماعتساناقدعي مداوي زءيديشرلا نورها ( كاسل نبا بنك )

 ل-:/قبولو ه .هكتالزرحأ كم هضءقث > هنأف ل عفاف كل همهو ثءحهل ْلر كك ه ضيق ثدح

 كجالاحاضرتف كفن راذلا تضر هقا ارذ ىلع _ةهاتو هباهذ ىلع كءاحتم آرأآ هقلمق نم

 الحر ىزأ اماص( ىذ (ىزع فز مالسلاو رطخل باقل عم تن تمقب و ردكلا٠ نهصاخ دو :ودامأ

 اروزآمهسلا عبر ارو ًامريصلا ىلا عجر/ نك 5 مغلكدعيوءاز ءةيبدملكدعي نالاقذ

 تنأوردقلا كءاءىرح تري_صناهلدإ او ثعئالا هنعمقتا شر بلاط ؟ن يلع (ىزعد)
 وهو نزحأو ةلئاوءالب وهو كرس رور 00 ًاوردّةااك_ءاءىرج تءزجتاو روحأم

 ةيحلا» كيسي وهللا هيقاعمف رخال ةناعشا ارهظت هروزلاف بودكم م (لءق) ةجيرو باوث

 نءلةث أل علا (ىدنكلاف يلا: نمتدئاف) مئاللاةئلاة شو متاهلا باققلاب مئادلا للا
 (ةدئاف)ةيراةّةمناهدالا كاذكو ناز والاانراةةهءلاتاو بارثلاو هنزو ىئاث ل-ة؟بارمثلا

 هاتوا دوويذك ةدوسن يصار باو ديس يو خو وع ناو هلك أ أي مداهللا بن اعلاشب

 لاق مسءاسشأ ةعبرأ (ةدئاق) نيعج [ميياعهمالسو هللا تاواصهزكو ىدومو موي ع و

 ةقايرتاك لاو لئاف مس «لاساو ني جراد تاق مسايندلا اهقاردءاسشأ ةعبرأو

 حاكناا

 33 طر ند< ةدئاف

 ىدنكلا



 ءاممأ ةريشع :دئاف

 ملا ءاشأةريشع علقت

 تا

 املاثةفومسهللا هقاردلدعلاولتاق مساذدلا كامو هقايردهتاركذو لئاق م-مالكلاو
 هاودىوق نم هقجلهاملاناسل(م ١-0 او لود .اعهلذا ىلص د شما كءمضرب

 طبفتساام مقاللابعادو مثالا دراط لظلاب ىك هديك ف هضهظ.غرهظن 0
 هنهو هك ءايذةذ كّددهلءقن م ةاشا ارملان نعل تتاقالو ةرواشأا لمع تاودأ

 اناك ىلاريصي اموبى حا لكو ». ىلب ىلا لوياَمدي دب لكو مي
 تقاطأنم كنرالاثوحرتالو ك_لذالا َنااضتال ءانءهزد_ءىطعأ هاوهعاطأن ع
 لوألاعالا,ةرخ الارفنو لاومالاباندلارخش ةدوملا مق ةشاشبا هتازمس تماد_ هتاافلع
 الانابنآلاام هنودوع نمل ظن مال_ةءساناا صقأ ةب وعلا ىلعمهردقأ ًاوفعاانساننلا

 ديل نم فرشاادياصءنمعضاوتلا هليقامدشأو هشام العاترأ ناسللاو باقاا

 بها اوملاري_خ هزيكا فمد-ةد4 ه هرغص ىف لع ل نم كهذنمُ ارسسدقا تانك مم ةلك ىلع

 لوغِبضغلا ةناهكنمؤملاّنظظ رشلا قنا ريدا يدا نم لها بئاصاارمشو :لقعلا
 باعتالاارششأ لوما ةيكوأت اذ الاو ةمعو أب ولقلا هسذ:بدع هةلخءاسزم لقعلا

 ًاقفتةيدهلا قاذما نمريثك ن رءىغتسا قزرلا نري_سلان عنق نم باونالا مقأ“لالاو

 ايس لو بؤلطماب نواهّتلا ةلظةمشلا هيلا سانلارةّمفا هللا فدان م ميكطانيع
 ناطلسلا ي-اص قدصاو ىبس(برعلا :لكابب م)بوذينا ثوذكلا فانعابأ هناموح

 الدعناطاسلا ىلعناكر نمساذلا ل-ه>أ نيهأ هيكراوهو سانلا هباهتدسالا بك ارك

 هريغتكسأالاو هسفنفتءعدأاا لوعتس ل نم ةمادئلاامشعت هن ةنايشلا الدمناوخاللو

 نمرتخ توكسلا ىلعمدنلا ةوشم ضرغيلا عمو م54 نحرطا عملكالا هيلعاراعزاكو

 طارقالاو باوصلا نءك يحي ريصقتلا ءاليلا ىلعربص اقاوم مالكا ىلغمدنلا

 دعه نوقعو تالاراعةشثحافلا هةءقاع تنسو هل>اع 76 ومالارش اطاناىف كد

 رد نس برلا ب ضغعنتةحاشلا ةانديش ا ةزيشع ا :ث أ ةرشع (ةدئاف)

 ايركتلا ربسقلا باذععنةكمملا ةقامفااورقفلا عنمت ةعقاولا ةمايقلالا اوهأن معن ناشدلا

 عنمقلقلا قانا عزت صالخالا عزتلا دنعرفكلا عنق نورفاكلا اهل ة موتا

 لءقفددالا دداولا لوز عهناةصنم (ةدئاف) نماوسولا عنق سانلاو نيدسا1اد امس

 مسادححاولاوددعلا نم عمرك ذيام قنا يب دسحالا نو دوار امس ثا ل_قو ىععافها

 الوامنان'دح اولا لمت كنالددعلا ف لخديد -اولاوددعلا فل ديال دحالا ل.ةوددعلا تف

 تاقول كن الهوس بعءومسال دحاولاو هس بءوت5_س دال انالءقو امنا دحالا لمد

 دضا اوهمواع»ن ازبتلعخ أ همواقي الن الؤ تاق ةولو ناك ههواق , نأراجدحاو همواةءالث الذ:

 صيد اوو دعت ”!صيادح أل قو دحساولا نم غلبأ دحالاراسصغكلةنمرثك ألو تائثاالو

 ىسعت مالسل | هملع ىسنعأت دامس ىب عسل (ةدئاف) ادد تب زوامو ادن ااو كن :ارلوة7تاءثالا
 ا ةدئاق
 ىعسلو مالسلا هيلع لد ريت حل رنمناكه نال ل. ةاحور ىو ض.الاوه ةغالا ف ىسدعلدق ْ 0 دئاف
 ها هلك

 6 وعدو لبقو ضرالا ىف عيسن ناك هنال لق يملا هلو اقول ةماكب راص هنال لق 28 ) 0. ت6

 نوكمال ىذلا عيسملالاقيو هك الاو صربالاو ىبعالا ن نءرضلا حسي ناكمنال لءقو نهدلاب ملا ىسعب

 هءمدقعاأ
 ف
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 تصلا#» ١و تباط ىأت مرمها اوقن « مالسلا اهيلع جه هّمأ تمعنو ىو :اصخأ هممدقا

 قصد لاقو ادم_مالسا ا هملع ىكأ ىلاعت هل هللا لاق ل(ةدئاك مما فت .ولارو رك ةعاطااق

 لاتفاراااراطنعا رتل مرتان راك ار

 هام عضاوتلا هئممتتا لءالف ةدامسا !مسادير الورادلاد.بوراهلا دمسىل لاعب نادي رأال

 هللا ىلصادتاند..فاضأو ءاسنلا نانالىذلارودااو اروط>وادسوىلاعت هلوقىفا دس

 ىحياماوهدسسب ىرسأ لاقي نأ: ارك لوهدمع ىرسأ ىذلا ناهس ىلا هذ لأ ةفهسفتىلا لو هم 55

 رخخالو مدآ دلو د.انأ لو هملعمتنا ىلصلاقدقو ءانثلا لمس ىلءادرةئمدرك َذ ذفمالسلا هيلع

 وهامناو لواطتالو مظاعت ىوعداذهةف سلو رفا اذه نءىلعأالو ل ىتصارغنالو ىنعأ

 نالل“ .قسدلب ا هيلع طاسو مالسلا هءاع بدأ هللا لسا (ةدئاف) ىلاهث هللا ةمعش ثدعتأ | نم

 هماعطاسبر لات هحدتت 1 الملا ععموءاهسلا ىلا دعب هلع ىأ ار نيدهدس> سلا

 هنالتا ف ةمكشساام (ل.ةتاف) هاضروهري_صتةكتالمالرهظ ىت جهلها اف هتدالج نيبنتل

 ىذلادودلا نا لاقي وه نس نون س رمش لكب» الءافَدْ:سنيعيسةمعنلا ف ناك هنأ لقد نيس عممس

 (ةدئاف) لس هيلع هلا ىلصهتكربي رب رب راو دو مسإ ربالا بانل نءهللاي رخأ + نهلك أ

 لدقو نيجحارلا محرأ تن ًاورضلا ىبسأ انعم ).ةرضلا نسم مالسلااهباعب وب أ لوق ىنهمام

 لوقأناواعز نوكَف ربصأ اللوق أ ن او ادا نوكمف كئالب ىلعريص لوقت ارضا |اسم

 لسقو نيجحارلا ب نراك ىجرتناهحولاو ةئالثلاهذهل هج والو اك نوكمف ىع عذرا

 محرأتنأو ةرمضلا سمك اذذاحاصف نافرعل الو نا.ءالاةنازخوهىذلا هملقدصفدودلا

 عمّرضلا ىسمهلوقه مالكا قفاوبف.؟لدقن افق ةءاطلا نءهءاطقنالم.ةونيجازلا

 هنالريسصل | نيءناكل ب اعز نكي لّرمضل | ىن_سمهلوقنال 5# ارباص هاند جو انا هللا لق
 بواالىلاعت هنا لاق م (ةدئاف) ىوكح دد_ىتالىهو هيرىلاكشلب هنود نءىلا ك ثم

 ناللقو 5 اعأ لك مكلهق اص رد قل سو هم هيلعمللا ىلهىنلللاق وهال مالسسل اهيلع

 لدقو مكل ةوقز لدية الا هذه هيكاعت قا مرت أ اان ىهلد امادق دال ن نكمتلنيعلا ةرافك

 عطقت ناتدصق|منالةمر تناك هنأ ها ةصار نال هلتامضغ فا مالا هبلع بو اال

 هدجاوزأ اغبهنبعةمرح تناك و هيلعدقلا لص بنل وري زن دلتا ملسهمعطتواتباوذ

 نب رمشب مونى موصلاةر امك ىف ىلاعت هنن ىهأ م (ةدئاف) كجاوز أ ةاض ره ىجددت ىلاعت لاقاك

 هتهقتراص هلافاضم موصلا ناك املهنا ل. انئلام صةنؤةلام داز لذارم دع نسما ندور

 مو ْن عز عل الراك 1 سفئلا هبلاطاضيأو اااهفاضأى وا ةدسملا فال رثك 1

 دهم مدلل ىلاعت هللا لاك (ةدئاف)ءار ةذاا ىلع نم ةجبرا ب كسم نيت ماعطا ىلا عبرت تقني 4

 رظنلا ف لهقو ىلا تهقلابرارتغالا ىفدانعملمق تولعا باسكن كالو سو هءلعهتلا
 ىلاعتهللا ب اذع نمنمالا ف لمقو كءوقىلءباذعللادعتسسا ف لدقو ةئئطللارك عع

 نالم اللا هيلع مذوب نمةققحم ةيصءمىلءلدناللا اوحألاءذه تأ هقرظانلااهيأ 3
 لاوحأن 2 طوال لاوخالا هذ 0 ما هل امولعء أو

 ناك هناالولذ ىلا.عتاوق ىنءمامل ةناف نئييرق ةاات ا._سواربالا تام_تحذانيلماك

 حلا دوالانا هلوق
 ناكوءالبنا مدصأا

 قيس ارقثمع 3

 دود ه:مرئاس

 ةءاربوب ولا ريسص

 سنو
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 ااملاثةفومهللا هقايردلدعلاو لتاف مساذالا كلو هقايردهتناركذو لتاق س-مالكلاد
 هاودىوقنم هقجلهاملا نال (مكح)نيماهلآو مل_بوهيلعهللا لصد تمام كيضرب
 طيفتساام مقاللا.عادو مذالا دراط لظااب ىك هديك فهضه-ظ.غرهظ نم همرح قعض

 هن*و يه كعادة كدهل دق ند ةاساوملا ل ئعةمعنلا تنذحالو ةرواشلا لثعبا اودلا

 اناك ىلاريصي امو ْى سها لكو »* ىلبىلالوباَمدي دب لكو (در ا

 تقاطأنم ن كيرال اًنوحرتالو كلذالا َنئاضتال ءانءهقد_ءىطعأ هاودعاطأن م

 للوألاعالاةرخأ الا ارذنو لاومالاما.دلارفن ةذوملا قةشاشب ثلا هنارمس- تماد هناطد

 الاناسنألاام دنودو# ن نملظن كلن ةةلمانلا صقل هب وقعأا ىلعم هردق و ةءاانساننلا

 ريدي نم فرش ادياصءنمعضاوتلا هليقامدشأو ةضامازح كرا ناسللاو باقاا

 بها اوملاري_خ هزيك فمن ه هرغص ىف لع نم كءذن م ارد تانك عملك ىلع

 نود ةناهكنمؤملاّنظ رشلاى تا ريخنا جمان : اوفا فاطر لمعلا

 بامصال اريخأ لها ةكوأناذ الاو ةمعو ان ولقا هسنن:بذعهةلخءاسزم لقعلا

 ًاقةتةيدهلا قالا نمريثك نع غتسا فزرلان هريسبلاب عنقنم باوثالا مقأ لطلاو
 بام لو أب ولطملاب نواهتلا ةلظ ةهمش ثأا هيلاسانلا ارَهمْفا هللا ىغمسا نم ند ميكشط نبع

 ناطلسلا باص قدصاو ىبس(برعلا لمن ه)بوذين ا ثوذكلا فاضامأ هناموح

 الدمناطاسلا ىلعت اكن مسالا ل-هجأ  بءهأ ه_.كراودو سائلا هناهتدسالا بك ارك

 هريغهتكسأال او 1 فصلا لعدن 1 ناد ةمادتلاامقعت ةنامشلا الدمناوخاللو

 نمريخ توكسلا ىلءمدنلا ةهشنم ضرغبلا عمو: ةهضهم ندا عملكالا .هيلعاراعناكو
 طارقالاو باوصلا نءك يستر يصقتلا ءاليلا ىلعريص ءاضقلانى شر نم نم :مالكل لا ىلعمدننلا

 دغهبوةعو ديالاراعةنشحافلا هتمقاعت: سدو هلداع ريداطز ومالاربس اطلئثاىقكءءعت

 طخ سا برلاَس دع :ءةفاذلا ءاسشأ ةرمشع عنان -ثأةرمشغ ةدئاف)

 رثوكلا ريسقلا بادععنةكلملا ةقامااورةفا | عن ةءقاولا ةمامقأا لاوهأ نم عم ناخدلا

 عنعقلفلا قاهذلا عن صالخالا عوفابصو كلا عنمنورفاكلا ءاهصخلا ةموصخ عت

 لءةفدحالا دساولا لبوزعهنافصنم (ةدئاف) ساوسولا ع: 6 سانلاو نيددال ادد

 آر والا قدير دامت ني دلما تأزحو أر امس نا ل_.قو ىععافا

 الوامئان' د اولا لمت كنالددعلا ىف لخديد اول او ددعل !فلخديال دحالا لد قوددعلا مف

 تاق وول كو الهوس بع :ومساال درعا اولا و هسة دس تع :وهدسدحال انانمءقو اذان دحالا لع

 00 رص اعياعإ الن الف تلقولو ناذثا ه«مواق : نأزاجدحاو همواةءالثالذ.

 . دساوو ددح“ ميبلل لصي دحأ ل #بق قو دحاولان معلب 1 زد الازانصنَكل نصرك أ االو نائثاالو

 ءنمالسأا هملع ىسعأت همس ىب سلا (ةدئاف) ادحأ تب ًارامو اذ از تنآ :ارلوة7تاءئالا

 ءامشأ ةريشع :دئاف

 ملا ءاشأ ةرمشع عمت

 اندم ةدئاق
 و مالساا هيلع لد ريح حلي رن مناك هنالل.: ةاحور ىع»لو ضرالاو» ةغالا ىف ىسدعلدق ْ 2 دئاف
 همك

 داو ليقو ضرالا ىف ميسن ناك هنال لق عيسملا ىبيس لو اهولذ ةماكب راص هناللءق 182 ) 1

 8 ءالىذلا عسملالاقيو هك الاو صربالاو ىعالا ن نعرضلا عستاكهنالل قو نهدلاب 3-2

 هصدقإ
 |ىإ
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 ترصهلاة و تباط ىأت مرمها اوق نه « مالسلا اهيلع سه هّمآ تعدو ىجوهتتا صخاهيمدقا

 ىلصد#لاقو ادم مال بلا هملع ىحأ ىلاعت هلا لاق ل (ةدئاف) ميا ف تود ارورك ةعاطااف

 لاقفارادول راجل ىرتشنال لو جونا مال.لا هيلع يصلها دبع وهيل هلا

 هامعضاوتلاهئمهتلا لءالإف ةدامساا مسادير أ الورادلا همسوراجلا دمسىل لاقينادي رأال

 هلئا ىلصادتاند..فاضأو ءاسنلا نانالىذاارودطاؤار درود>و ا ديسو ىلاعت هل اوقىفادمس

 ىحاماوهدمسى ةرسأ لاق نأ: ارم او هدمعلاك رس ىذلا ناصس حلات لاةفهسن ىلا ملسو هم و لع

 رخنالو مدآداود .سانأ لو هملعمقلا ىلصلاقدقو ءانثلا لدس ىلعادرةئمدرك د ذفمالسلا هيلع
 وهاسناو لواطتالو مظاعت ىوعدا ده سنلو رغفلا اذهن ءىلعأالو  ىككحصار ذنالو ىنعأ

 ملا دودلانا هلوق نال لق سدلب ا هملع طاسو مالسلا هماع ب ونأ هللا لسا (ةدئاف) ىلاهثهللا ةمعن ثدتأ | نم

 ناكمءالبنا صأا| هماعؤطاسبرلاَة هد لع 206 "الملا ععموءاعسلا ىلا دع يل عير نيدهد سدح سلبا

 مفمعللاو دالسأ نيب هنالتيا ف ةمكتلساام (ل.ةتاف) هاضروهري_صتكنالمالرهظ وهل هال او هند الح نيب

 ىذلادودلا نا لامتيوة نسيت هرمشع لكد هال ةذسنيعبس ةمهنلا فاك هنأ لبق نيذس عسبس

 (ةدئاف) لس هيلعهقلا ىلصهتكربي رب رب راو هو مسي ربالا هباها ن ههنا حب رخأ »+ نهلكأ
 قدح ارقثمع 3

 دود هذ مرئاذت

 لمقو نيجحارلا محرأ تأ ًاورمضلا ىنسع ًاءانعم ل .قرضلا نسممالسلا هماعب ودأ لوق همام

 ةءار و نو ريسص لوقأن اواعزج وكف ري اللوقأ ناو ادا نوكمف كئالب ىلعريص أ لوقأ ن١ اريضلا| سم

 1 سنول لسقو نيدحارلا محرأتنأو ىجرتناه-ولاو ةئالثلاهذهاهج والو اك نوكيف ع عفرا
 مسرأتنأفرشلا ئسالاذذاحاست ناقرعلال حو نا.ءالاةنازخوهىذلا هملقددفدودلا

 عم يضل !ىسمدل اوقهمالكقذ اوبف.كل دقن افىلق ةعءاطإا- نءهعاطةنالىل-. 0 ةونيجا ارلا

 هنالري_صل | نيعناك لإ انوش نكن لرمضلاا واسم هلق نأل لانق ارياصهاندسو انا هق لزق

 بوبالىلاعتهقلا لاقت (ةدئاف) ىوودك د _عتال ىهو هيرىلااكشلب هنود مىلا كش

 ناللدقف 5 ءناعأ هل كمكل هللا ضرفدقإل هو هيلعهقلا له ىننلل لاق و ثاالم السلا هيلع

 لمقو مك اهلوقل لدية مالا هذه هيىلاعت قنا مرك أ اان ىهلب امامق دال ن نكنالزيلاةراغك

 عطقت ناتدصقا| منالةمر 2 تناك هن أسعاةصخر نال هللا. ضغ فا مالسا ا هملعبود أن ال

 هدب وزأ اذني هن ةمرح تناك لو هلاعدقلا لص ىنلاو ري زغلناملهمعاعتوا باو ذ

 نب ر مشب عود موصلا ةرامفك ىف ىلاعتهننا ىعأ) (ةدئاف) كحاوزأ اةاضه ىجَددت ىلاعت لافاك

 تفكتراساافاشم موصل ناك اهنا ل اننلامصقنوهلام داز لفارس ءةنا سحب ان دعوو

 مود ن عز علجالراك 1كَس ةنلاعبلاطاضيأو ك اااهفاضأىت ولاةد_سملا فال رثك 1

 دهتهسنل ىلاعت هنا لاقل (ةدئاف)ءار ةذاا ىلع هم ةجبرا بكس منيت ماعطا ىلا عتجرت راقب رهش

 رظنلا ف لمقو ىلاععت هلل هللابرارتغالا ىفدانعملدق توكلايحادكن كت الإ سو ه.لعهتنا ىلص
 ىلا هتهللا ب اذعنءنمالا فلدقو كءوقىلءباذعلا لاعصتسسا فل دقو ةئتطانارغصىلا

 نالمال_سلا هءلع رس ذو نم ةةةحم ةمصءعمىلعلدئاللاو >الاذهنأ هذ ةرظانا اهيأ معا و

 لاوحأ نع ةصقانلالاوخالا نمربذ<# ىهاماننوموصعم ماسنلاو ةالسل امهيلعءامتالا

 ناك هناالولو ىلا_ءثدل اوقىءمامل.ةناف ئنرقلات ا.بسرارالا تان_.دذانلماكلاا



 ”للجدتاوف

 ادم اه ٌانتةملع ةمسعئلا ةلاحف تاك املل.ق ثوم«.مولىلاهمم- طب ىف ثيل| نيك #سملا نم

 ىلاعت هللا هثغيرل ةهعنلا لاح ىف هللا مسسان ناكاذاو ةدْشل | تقو ىف ىلا عت هللا هاو هللا عمطم

 ااثوعر ةىرتالأ هك لق لف رعد 'انرلا ىف هللا ىلا فرع ثريدطاه مو ل .ثا1لاسف

 تدصءدقون هل هلل.ق ل.ةارم ءاوم هبتغماىذلاالاهلاال هنأ تنم قرغلا كرد أن يسلاق

 ةكئالملالوةتفبرايلوةءفةدشلا هي تازغف ءارسل |قءاعدناك اذا دمعلا ثاريخما فو لد

 هسفتدعق معاج نمىأنيماظاان متنكىفا مالسا!هبلءرس ذولل وةوفورعمت توصاذه

 نيذلا كدامع'هل 01 - نما: امنا لدا يعول هفتلاهيدبأ مش لوفأ ل ىفا براد انعملءق و هل ُه ارذغق مويف

 فيكن اضمر ىفث دكت ىتاا ىصاعملا (ةدئاف) ارذغةىلر فاق مهل ترفغت موسم ىلع اوذ ةرسأ

 ران ”آهدنعنال لمقو مهرب اسنودمت درع دوصت ل_هقددةصهزيطام_ثااو نا.نالا نم عمت

 ا دولتي م (ةدئاف) ءوسلابةرامأ سفنلاو ةقباسسلاهتسوسو

 ارقلب ليقو#لر نو ىلاعت هللا هجرق مهعم جير ا بر لاسةذةلزلا, ىلّ_ افةاصعا | ىلع اعد هنال ل مق

 م-ممءطعأ مبرايلاق اذكرازركا اهنالار اسو ميهاربا ى طع اى ايعتهنقا نإ ة اروتلاف

 كفممكمل (الوملا ضعبلاف ) ةلز الاب ىل_تاف ىلإ لاه كنا ات 5نافاو ريق ممماَس |لاق

 ىه تنس لاق الم فنكو ىل-غت رو دة نع ةرامعاملا كاللااهي الاسقف نيك ىفاشدلا ىل

 اموب نيسعب رأ أ مالسا | ام_عاعدو ادنبناولس نمل ا ع ف لا (ةدئاف) كلذك

 دارأ ل قو ةدااد عب باسذ كلذ ىلع علطا ىتامو يعي رأ دبي مصور اد ىف ناك لق

 هاطع ًاءاشاذاهدس كالا انا هارأ اضيأو ناطمشا حصته الوادي بدي ال هنأ ىلاعتو هناك

 دهدهلابهقنا هالي اف هلعىلا ءامسأ ةعبرألا مالسا !هيلعنامأ سرظت لمقو هعئم اًناذاو

 ديلي الاف هنا ىلاو ناطم_ثبدالم اهدلامىلاو امنربن يفهم اهمالساف هكتحامىلاو

 لبق امبث 2208 الام يساعد سيقلب شزع أمل مال سلا هيلعن امل عديب 0) (ةدئافإ

 قدهدهلاب ناعتسا -ءاملاىلاهتحاسءارآاضر أوى لك هل سداثاو كل مىفاز ع هللا ارأ

 دخاولا كل: ناك دح او ىلا لكلا ىطءأول هناف د ىلا لكما ىطعبال هنا هارأو هملع ةيادهلا

 ةبقرلا مآ ةفرعملا ىلعأو فرشأ اعادت نب نجحزلا دمع لس (ةدئاف) هقنالا لاكلا سدلو الماك

 ىلانوقاة-ثبال نول هاولاولا صولا لز ا: ىلا نوق اشم نينراعلا نا كلذو ب ورلالاذ

 داوو سلا ىف ةقرءملاد_جاونا كلذوذي و رلا لاق ف عفرأ همي رع(لمسو)ةفرعملا لزانم
 اهنمداو ةيورلاو ءانعااو بعل همداوتيةفر ءملا قازرلا _ءع (لافو) سنالاىفةب ورلا

 ذاأ ةيقرلاو 0 درهما فرش أةيؤرلاو فاطأأ ةقرعملا قذوملا نيا ىلءلافوءا نااورورسلا

 عءهلك المو هس. لع . ات اموروجملا ةلك ًااهلعدم_لا بساح التالك أ (تداكريفلا فو

 رظنلا ىفةياصالا ةمكملا لدقو ىأرلاو لعفااول وها! ىفةباصالا ةمكسملا (ةدئاف) تاوجالا

 ثدء لع لاقي ولةااب طالا لمقو بودغل أ نماهماداد_:عرومالا تقاوعخار ماس ليقو

 ل -ءجىلاعت هلل ان الل .ةعابرو ثالثو ثم ةالصاا نوكىف :ءكصال ام (ةدئاف) بعضا

 مهتحنجال ةَمْفاو مىلاعت هللا ىلا اهب ريا تا كره أل هذ عابرو ثالثو نمت دا

 ه نم تي ةبعكلا نال لمق تاولص رسب تءذوا ملا ىف ةمككساامتاقناف كلاورذغةسدا
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 تاول_صس+خاهعضو كا ذلف سمة ىنأو ارجو ىدوملاو اًيزروطو ءائيسب دوطل أ

 لق دوعسلاو عوكصرزااو دوءةلاو ماشااناكرأةعبرأ ىلءاهعضوم (لمقاف)
 لاقتادوج وملا عج نمق الخلا الص ىهزبك أ هتلاو هللاالا هلاالو هنن دهم-او هللا ناححسن ال
 هذه ىلع ةمعرمش هااةذاصلاىلاءدو هناحسدللا عرش: هدم مسالا ىش نءناو ىلا هو هناكحس

 عوضالافعوشخو عوذدخو دوهنو روضح«اشأ ةمير أ ةالصلا اضيأو ةعبرالاناكرألا

 ةيعرشدئاوذ وهذتاكرالاب مضلل ءالوهن باقااند مشي نمو هاسوهذ س ةئاابرمض < لنك سفئااب

 نال لبق ميل لان رخو ريبكتل اب ىلص الخ دي ل(ةدئاف) ها موهفرمسلان عدت ل ندو هاو
 هلاتاضدنا تدئاذاو تاصو تدحو اذان هانم ناك نان اميا_ستلاو دحاو ري را

 ى رباهملا نبا لاقت ن يتمدودحسلا اوةّرمع وكرلا ناك (ةدئاف) ةينثتلا ىلعد_وتاال ضف
 || مسو هيلع هللا لص بنلا نظفد وسلا لاطأة لبو ةيلعهللا ىلصىنلا مأ لد ريج ناك هنا ىور

 هدامعف ىلامتهقااهريصةدوك لاا ىلا داعف دع عفر مدح لق هسأر عقر ةهسأر عفر دقدنا

 مالسلا هءلعمدأ (لءقو) فرارلا قااخلا اوهو قزرال ةددسو قلغللا دك« لءقو قاخلل | اهيد عمت

 قاللانا (ليقو) ىلاعت هتاركش ةيئان'دص»و ةدصلا نمهسأر عفرف هءلعهللا بانت دصمال
 تورفاكل اردةءالو نوتمؤملادعسف قاس نعم مكي نيس ةمامقلا مول دودهسل ا ىلا ىئذت

 ةكلتالملا(لمقو) ىلاعت هللاركشا اود» كلذ نوءوااىأراذافد 2 ىلءنوةفاناو

 ىلا وداع هن لوم _لعدلقا له بلا ىلع اواسود دو جممأ | ع ن*مهسو در اوعلر حار ءملا هلا

 كاَذلذىلاعت هللا ىلا تاعاطلا ب>أاد وسلا نال(ىلقو)ْنيدنثدو ه-لاراص كا ذاق مهدودع

 عمو بدالانا :دلا لهأ عموراشب الابءار ١ ماا عمءات |هثالث ىلع لك الا (ةدئاف)لءأهشادر و

 تنااناللءقدوعملاو عوكر رلا نمتمملا ىلع ةالصلا ىف عنصيرلمل(ةدئئاف) طا سب الانن اوحالا

 (ةدئاف) تمملل هنا* ءادعالا مهوتادوسااو عوكر لا هو لذ ىلاعت هذ ا نيبو ىلدملا نيب ضرما

 حفرب مصال اورييكستلابىعالا لد ةسبل ل .ةريبكستلاب رهملاو ةالصا !ىف ىديالا عفر ىف ةءكلا ام
 اهطان آتاه ايضا تلك فام اذ] تنك :رفكللانالل قو ةالدلتالاَقنا ىلعنيدملا

 رف قد رع ا هانعمل قو اهتوديعب اوناك ىتاا ممل اومهلعف هربت نب د٠ ءلاعفر ع سشف

 ىلدنهلو أو مالسلا هيلع مذارجفلا ىلص ملأ ل بق (ةدك اق ىشعتأو ىد دقت اطإلا

 برغملا ىلص نم هلزأو مزاد د كل هرصعلا ىلهنملقأو مال_بل هيلو 5 درهظلا

 نئسلا ىرولاسنلا لاق (ةدئاف) ) مالسأا هملع س ةوءاشعلا ىلص نم لو ومال !اه.اعبوقعب

 تاولصلا فل ىلصت تلا ىهونيدصتلا ةنسو ةعب رسشلا ةمقدكن ابى هو ناس 1 د #4 م سعل

 قس ل_ةمفيظذتلاة نو دودأاو ع 1 رلا عيب سن ذم ,ىهو مو نيد امل اهليقو

 ىةمكم لا امةدئاف ||| ةنسو لمللا مامقل ث«ب.غرتلاة سو ةنالثبا ؛اواكل ؛مبيدأتلاة ناو نديلا ىف سلا ىلا
 ةعاجلا اذا بنذملاناللبقة عادا فةمكحلا|م (ةدئاف) حب وارتلا لئمانامحااهك روان امحااهلعف |

 هتعاح ىذَقَتلءاعمم كاني ةجاطلا بااطاضي اورذ دعب ىلدملاو ءاعفش 4عمجءدي_تارذتعا

 نوكلاض أو :ردكح ريكس ةءاجلالا هدام عذبالمير كلاوةيدأمو ةفاسضتالصا !نالاضرأ و

 ةداهشنوكتلاضيأو ةرهاظه تا ىلعهننا ةححنوكسنا ةذ ردك ىلامت ها قاف هاظةدارعلا



 فايرلا عمم با
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 ْن *ممتج ا اما سو هملعمللا ىلص ةوقن اًضيأو نوادي مهوأرا ذا زن“ اح ضءيل ممضعي نيملسملا

 عامجا ىلاعت هللا ب تح اضيأو هلروذغمل--رم-يمذوالا ال-برنوءبرأ ةءامبف نيا ملا

 ةفرعمويو نيذو كلو دانعالاو ةهدلباو سجنا تاولصلا ىفةءاسم ان رمأت مهتم و نيلسملا

 ءاسلا باوبأ تفي مأي ىلاهقو هنا ىرابل فايف د سفي نماييذ رمح كالا تلافاضيأو
 (اهتف)دئاوفلا نمهتنعذتاملاضيأو كلذ فالخ ىلع مما ةكالملا ىرتل ةال_صا 'ةماق ادنع
 فو ةح ردنيريشءو عيسدفلا ةال_ص ىلع ديزت ةءاسجلا ةالص مل_بوهيلعهللا ىل_صالوف

 رئاعثراهظا (اهنمو) ةالصلا ناكرأ ضءب نءومساا نمةنمأ (امتمو) نيرسشعو سمخةباور
 (اهتمو)ةرورضلادرظةئموهذ ىلهيو مق.ف هسفنمكح ىف سل هنالةالصلاراظتنا (اهنمو) نيدلا
 (اهنمو) اضعبممذعب لاو دق: (اهندو) نيلسملا ةعاج ىلع عابتجالا (اهنمو) اهيلا ىذملا
 اهمدهّتسمةرا._عو داما ءاشنا ىلا م-هءاقجاىّدؤينأ (اهنم 0١ مهن مالسلاءاسشقا

 نافاهتقول وأ ىفاهك اردا (اهنمو) ت تاول_دلا لك أ ىهىتلا ةءالانممتالصهمشت (اهنمو)

 نيالا 56 0 ظمع ١ ل دوعمملا

 000 ا نر ا و امل (اهتمو)

 عضخأ ضعنءارو ممذعنةالصنا (اهندو) صوص ره ناب مم اك اصول سف نولتاقب

 م-(الصب ىلصو م ا ال مودا عم لحد (اذاو) ) دعبأريكتلان مو

 0 اروظر مامالايءا قالا نأ (اهنمو) ريل ل ءمهأناحادجولا اذه نمنوك و

 منا مين (امنمو) اعد ىلعن نمؤ:موقاان ملكو موةالو +_سفماو عد. مامال انا (اهثمو)

 0 (اهنموز اعماولدينأ بسانفاعمنود< واعمنوموصي ني ملا ناث ياو موصلات
 ةالصواضعن ممذعد سرح فوخ عقوول ىتح ةرمضاح ةرمصن ة_ءاجبا نا(اهنمو) ةالصلا هير

 (ةدئاف) هيهمشتلاو ةماسقلا عم ع ريتصدتلا (اهنمد) ةئث-وونالد_تدار ةثالا

 عطقت ملاذا فالغلاو ةرمكلا ف قع لوملا نال ولا نمةزاوطال لق نائلنانمهأل

 بلَقلا ىل_«عضوف ةدايعوضءع لك ىلءعضو هنال كاذب رهأ (لةو) بولا سني ذئنمف-
 ىلعو ةدصسلا نيبكسا ىلعو ءوضولا هعمامو ه4_>ولا ىلعو ناندامدلاناسللا ىلعود_ء>-وتلا

 اهةلحةناعلا ىلعو رافظالا ميد ةنعياضالا ىلعو براشلا صق ًةدشلاا ىلعو مسملا أ ارلا
 لصأ نال. .ة بارتلاوءاملايذل أ (ةدتاف) نامانارك ذلا ىلع اذكو هفس طنالا ىلعو

 ادو-و ضرالاىف ين : عسوأ اهبملاو ءاملا نم كلصأو بارتاا نم مالسسلا هيلع مدآ

 تودلا (مهذعب لاف رذعل سل. الافام_مادقفيدذت عالم اهممرب ريهطتلاب لرهأف

 لق ناتعكرةعجلا نم طل (ةدئاف) وغاةمكحري_غفلوقلاو ومد ةريغف

 الوز باس ىنلابعتلام عفة نا ىلاعثهتناداراف دمعن نماهيلا نوه سب سا 21 نال

 نيتك رلا لدية م_طخما نا ل.ةو ناتءكردمعلاةالصو نكحصا_ اا دمعة _هجلا

 فوسورة سمان لكل ةعقر ىف اعز و نيدلما ىلع عضوي و بتك(مدلا فزفو فاعرلا عنا باي)

 لدار نآرقا | كءلع ضرف ىذا نا مية سم طارمص ىلع كنا كلا وأ ىذلاب ْك.ةَهافنولعت

 ىلا



 نيمآ هن كرد انعمنوأ؟:

 ءانمنأب ودلءام ابا ضرأأ اى ل قو رداقاه-هحر ىلءهنا داعمىلا

 هد _هعتقوءقوتلاةبو * هدم_دكق ىهالا ةق

 رد_ةؤأ ءاضق لك ىف ه هددص#:ذا الملاهلو

 ننكر راك #ءو اه انربذد مهلا ىلاغتف
 رضلل لك :فاكهو 5 امماةمو اننفرضمو

 ةيدانعم دديعلالاتأو ههتداراقاذتا ف ى قدا
 رداتااو ءانذةب لك :« هنواقثءان نمىزأو

 ىريو عجب لكىلاو .* 'ى رسءاشامل كسلا

 5 ىرتهضون ل صأ هلو

 5 انةفؤت هللارغغ ف

 « انتربع محريبخرو
 »* هلم ىأ اون نزال

 ْرَدَمةَمْنَم أو احر
 انقزرب و لكتلا ل. فكو

 رش نءةرافلال حشو
 هل مواف تقاضاذاو

 رطانانمددعلا ىو 5-0 هلأتني نءاعدتمكو

 اعمل 0-3
 ان تتذ اددمن هرعت تادح

 »* تاعشااملا 13 َتْذاَو
 .(٠ إه:١ . -

 د هقدر يح كن ىاظ

 تافانا تكزفهنم
 ردةةفمَو تاك ىدغا

 ردتعمالارذ ءلدقاو'»  ةقاظاف كرس دلو

 5 امَهاللس مرت سفنلا

 « اهتوادع ّنظءىسمو

 » 'قاماربط كتلفان
 » ىكردتف ك:هفظانو

 اهتفاا دبع لكنه
 ىزب لاقي لاذ نعد

 ىنقعت ردح 55 اوم و

 رعولا تاي لوزتل

 تاكل جبرلاتدقفو م :بزأاليرهلا عاضاننا
 * ىلقنمنمىةوخأام
 « ةامس دنعللا ذ نم

 « ةنجنريف كلاوس غم
 * هاند قداوع قءنم

 *« هادرا ممتن بضاق
 « اهتقاف تا ةدرضما أ

00 
 3 حرفلا تا

 # جدر الح هللان ندد

 ردع نع وشكل منا

 ةلويءالب لك نم
 رسكلللا تاقرب اا
 هارت او ءانغي سكن ع
 ريخع رسكلا لاف

 رذةةملاءانضقب ىذزاف

 هذعىذروىلاعت هللا هجرت تر دإارب زعل ادلع دانا (ةسرفنم) لكو اذ ىهالا
 فدع ةحرفنم

 ىيربدا اريزعلا دبع



 ان

 هدئاوع تاريخنا نمو * هدئارف ركشلاب ىطعت
 رشلاىلابملتاء نأ: ٠ هدئاون هتمكححان
 ارقمفم كياسم ١ ءاسدق ١# ارقتحملماذ ددعلا

 سيعنملل ىلا اريسلاف « اريروافلا ساق

 هقباضم دددعلل حرف 5 هقئالدخ ربدقن ما

 رخددا هد_صش اع « هقئازع نوءااءلزاو

 5 ىلا تان داعو الهتبماريةفل وعدا

 ليما تارابسالخو « الد-هّدمدلا اونمورأو

 نطوالرب ان !ل.ءادو « ناعااو ىرس ماعاب

 درمضا!نملخاملزاو و نملاةؤسوعفرصا

 ىذأ لكن ءوحنت سعف « ادحأ ىو اىوسحرتال
 رهعلاىد هءلانالا + اذإ هلءدعال كامقيو

 اهفرمصمقت اف ةالااذكو 3 اهندكمهقانودنم

 ردكلات إم لن زبو * اهفطعير ة:”نولقو

 اناس راغالا نمو 9 اتا كرو براد

 اب كلاربكت مداو #« انلعشاف كلام رتسو

 هرب دن سعأ ن نء تزعم + اهريصتعلع عمىتما

 ريصسسم نإ ماها ل نعلق 5 اهربد ىهدست تا

 لصفهلنا ليجل جاصأاب 5 .لضفدو,ءملااذدو نم

 رسخ الب 2 رلازفتو « لاتور ظن هلت مدام

 انيلم ىو_ةنواننع * انتبركح رغتلالوعدا

 سضذتحمل نظاانسعو « ا!نتوكشالخف ن ومو

 املا لاح ركمتال هه ام_ُدالل كلع ةطاساب
 ظروف كوش واو 5 احا ىد م ناجالا ىلعو

 امهدشام ىلع رب_صلل « انعزواف رحالا الاندق

 رفاساىلا لكلاريصمو *« انهسنموهللانا

 ىيساحن ا: .ىلا حال *اكدحانا ىل دل سال

 كلا ىو عر نعل * ىدع .ةاعزاىل ةقاطال

 اهالعأو قانا ل جاو » .هطيلع هللا تاوا_ص
 رصتلاوءاسم لك ىف « اهالواوناحصالا اذكو

 انك :ءام اعرفلع « اناا ةعيرا تراب

 دقه ا ءاعدل بدحاق 5 انفعو ى ادا عمم ن ماب

 ' (١ ةآوغابو ةمكلعا قاوغ هرب نيذلا نيطاسالا نم مهريغو نانوبلا* مكس[ ءامسا ىف (ةدئاف)

 ءاكحءامسأ يف :دئاف
 نائومل ١

 اعلم
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 سلقد.ناو سلامكسا و سروغاسكناو طارشباو ىطاملا سلات مهو همن نوراالاغلمم

 ساافاوةسوكحو سدراطولفو سدطارةعدو نوطالفاو سوي رةسو سررغاثبفو

 سديلقواو سدطاوننو سوريمواو نولودو سراقمو لقرغو نور و سطولفو
 س*ءامو5باو طا اردسو سدلاطاطسراو سرخالا سارمشتو سيسمروجو سوولطيو

 ردزاكسالاو سونا.قدو سو>واؤو سور فرفو سو.طسمانو سيطسروأتو سناحؤلد

 سوربو ساتءلبو ىانويلا جشأا ىوراردنكسالا سديعثرأو سدقا:بو ينمديرفالا
 عدو لزقأ ب ثذو حجرءأل>دو لئاخربعيو ضاعراجو علاظةياد(لاقيإ) سؤالتسوأ :

 (مهضعبل) عجأعبضو عخأ
 سالفابدهشتالو دة ربالو » ةيكرتو مجيروتنب ند مشنال

 سانلا نمئاربارصخالو »* ديطخوال ضرأ ةمقبالو

 ءاكو هءلعسلءاقسوأ ءاطغهنلع سلءانأب رعالعاب ابو ابي كزني :لءاةخسلا ف نأى در (ةدئاق)

 لوسرابتلة لاق هنعهقاىشر ذأ ,ع) لولا نوناك فانا لق ءابولا كلذ نم همف لزنالا

 ىصقالا دصسملالاهت ىأ متلق م اريل ادصسمل لاقلت عضو ضرالاهجو ىلع دصسم ىأ هللا

 ب ددسه وهو لتلك نإ تنوعت < هم نوعبر أ لاق امهننك مثتلق

 ةرعو لب اهنمعاضَقأ ار عو ةس .دسملااةرعرع عيرأ لو هيلعهللا ل_ههتنالوسيدرةعا

 لوادعاكيرافأو كؤادكلمد(لاقي) عادولا سى هو همت عم ىو ولا ةعبارلاو هنارعألا نم

 ةمالماهاو أ ةرامالا (لاقيو) عماطلا مهرشو ٍعئاقلانينم زار (لاقيو) كلتاك كلامو
 ريهشلا قالعلا سعدنا نب د نب رهاربا لاق (ةدئاف) ةمادقلا مون باذعا لانو ةمادئان نانو

 نيدلار اًرعةاضقلا ىذاقاا هتك ةقدو ىلع تغقو مالسالاعب رانق مانالا ةهزرت بح اصف اقدنباد

 اهرب ةاذّةاا ىذاه هخأن ب اىلأ هتجربهقاهدمغت ىاكلا ىيذاشلاةءاس نيب زعلا دع

 برضْنب>ز وسن نيدلا لع بحاضال دب واماهيف هلرك ذي« بتحب ربهلنا هدمغت ةعاجس نبا نيدلا

 حلاض حلاصلا كاملا هس نع :و.1ارظان صاولارظان "ذو تاكد قو ض وةىلا ىو ددوضو

 نولم شاق (اهفامةر وصل امعدسو نيس و نع ناهس نو والقن ب دمجرصانلا كاملا نسا

 ناوأ ةعطقفالاآة سد تان نهج ونةئامتسل اوناذا ىزقماهنمةعطقن اًمسو نافل

 نعذ ى رص! انناندرا بح يذل الظطرن روعبرأ او ناراط:ةرهو- اراطيثق نوسة ضفو بهذ

 0 كر 3 تان ولك ةصامحفالآ ا ةتسويداةصنعخ صئاو 57 رابشب هيفا تاع كوكسم

 ايدرا ونال ةذق داكمىفادح و واناكمنوثالثو ةتساهدوب ومرصخنن لرئاخذ هنولكف ال |

 عاطنا ةعطقفل توالث وهده عا ونال نمهريغو ىور طاسا ةئايم فيئاخو تاشايش

 ة؟امهمس ناكم ىف هلد_-وو سارا كو رمش ع, اودول ومخ عطت فلأن وث الثراغصوراك

 ددعع 0 اكولمن وبس مور رولر كلامه ةرمدعو نس ًارةئامعيسق مقر راسب ديفا

 ناكمفالآ ا ةمس عام وراةعو كالمأ ةعطق فا نوعي رأس اع ةثامدوسو ش هو.

 رم دنالام دوتقا ا نماهمفو ةرصءهمن ور شءو سةر كسرصا مو راسي ديل أةئايماثي تموق

 مهردفلا ةلابغاقب تموق ل يلد دعو تالدبو حورس عاطق 5 ةئامعس يلح تاعءاطقا هنزو

 لوسررمعا ةدئا

 دبحو اعد دثاق

 نيدلا لع بحاصال
 ردوصال



 0000 ع مال*'

 ا "نط يان“ ” نكسه ذأ :ايجس ل"! غو را .دفلأةئامعيزات دوق عئاضرونزاخم

 ةيالحئتواقب .انصكتالام اطر معو ذو ةسقاسةثامعرأو فل ب ءااودو قازس ناي ئام

 حيزا اذه ةرثكزصخنالام توينجو رععُسو مقتناك نإ الا ىردأام
 7 انثأ نمهلدعتو ا

 فه ارثالا اؤنتعلا نصنسانل اذ نعاعدو ءلدجو امرنغو زيثك[ ئثكالدريغو ىدصىدابزو تيبلا

 ]| العنف نئافدو عئادو ل لدزاداةسالا دوت ىلاهجازعملا كيس (ةدئاف)بذكل ااددش
 نداانيذ ل ثازطلاو ئوالنطلانب قالعاا بانل ساةريذح ةنرخةسردمفلخاو رقجماأ]

 اوه مث ةرقن ةرقثةل ضفاف علاجا نيتعلزاوراغصراب ذأ ةسخو نيب رحب ن فاو ادد وذلدؤ:_ص
 1 0 ةئضركذلا ةممكج 0 بهذى :رخالاو ةضفامغاددانت ص اودح -وذ اضيأاببق

 راج تر ىلع لذ باو ودك ىءوءزصعو ةردنم اهمسجوأ مهردافاًاريثء ةعرأ ةضفااو

 ارام دزني هذ :وندتامو 50 دفا ان يثالث و ةمشا يعاب هذ مقا ودرس وف ةرفشتي ردذكس الاب

 ةلقاريز ا اوفو هشارفربق ند اوروحاو راثن دفا نو :اال سالب م أ نسال د دير

 اميفاماؤازوذس|نم ةرسو نيلاعغ ةلكب او دوفرسلا بايدئعهتسزقسو راند فان -
 نيضل رانك كا نبت هتدردم ل ”ىاو دا وو راع دفا نيتسود هب الث نأكسف, بهذ ان

 بدلا لوؤيشا دع اودجوو 1 دل نيعيزأ ةر وخاريمأنيهاش د نءاو دجوو ,رودقة بسلا :

 :رالا عماذلا تفاخربث الانبا تدين عميدقّتب فاد ج وود اني ديل رمش ن ودا نبا 0
 دع ةيقربلا لان مبرقاانءادوسدب راجدعةاو دجوو ماب د فل اناس .

 ةفاتغز اخ نهاذاج ا ىف لا ىلارب ثالث اودسوو راد ديلأ ةئاممبف فايزه سقت د

 ساكو يافا ماريثك اشكر ز فاكس سنعفلاو د بج وو راكزازلعرالاقيناوللا
 /ةريدك ةدعلزاو دوو سوس ةراخة لجان نموزس اد دع انرذحو / تاذريغو تاذار و

 تكلاعتا ل بنتو ازانلإ هن انه «ااستبو 01 دشن ون الثو ران دف ةلاماوف ابيها دام ه:-وز ولؤدلا

 الافق وزو قولا دوتالا ولا كا ؛(لق)ا هقلا ناسف سانلا|-ميتنتغاف رخأ عئادو نع ||| يرث ماما امهداو ىف

 دوسالاب ةرواهم

 اهتعضرآو) اهقدهتعضو و اعثهتلجلا:ىناقااابهيأتااقفا !ممهلداوف عرش ىضافلا ا
 ا لاغف' أاهزو ودعت كترتبو اهركمنخ ا ينادارأ ملاصفانادوإ هاصوأ تقاذا يح | اع 0 : ١

 ا الفت ىلعتلو طخ هل تااقن اهمعلظت نأ لتقهتعضوو هيلمتنأ لبق تلج فادوننالاوأ :

 ّْ ءانضسلحرو .ءافو ديو اقم ذثو* اول تناك طنا اهركمتعضوو ةورمش هتعضووأ
 أ لدكعفاف ”الراغااذ لوألا الئاظاهنمسصأ لو: الماك ارهماهتيطع أامنأ شالا[ هيأ لانة دابعنا م

 مك ارغلا نين هلا عركلادعي (دايعنب امكن هيلع ىذضاقلا اهل ضف العاف تب رام

 كناللنزتظننا كاراخأ ااهنخالث رعلا ضءعن ا (لاقز نولذبلا كه نولضفتلادقزإذا

 | (رظتإ "لوزا دوه نم باضعلا ضو حرف” تلعجو "ضببلاتاروشاا تحال كقتعأا
 ْ (ناغز““ 'ةنمقفأل املاء اارشا هج ىلا سسماف ارت رب رقع لاقف ناكل لت ةأ نها ىل طارقس
 ا و اوغْشَم نك ب تدعم هى «١امسلاوذو َن ررةمدبعس تان اوذ كامن م

 وعر: ؛ةازغالا عبرا ةولذتا ىف ىلاعتمتنإ ق تا نم يأ ةرخالاو همأا مندل كلؤسم
 لوس هفاارثكأ لوقا تلقاذا 0 اخ . تدلوصساإ هنينمئغبإلا هديدبدي- ديد

 ص
 "- همت "دل نس ضن <: جو ع



 رمل ا 0 مو ةلفل ملي
 ةدوأبان و .ناسألاّناسْالا نعربغي. ضرولا هينيضاملاملا ل ضفأ لاذقألا ف ةرشتالا طفلا

 ندعتإل هند وتلا مزعأ عبي شالو: .قدلأ نم بأم .ركالو . مالنالا ن مى أ فريثال- نابملا

 نمل عوضوميبلا نامردا ىلا عاد صرغا ,هيلع ظفاس نم جالا نماثملالوأ:الاهةدسمزو
 جرال_صإ , نما ىلا 91 هيلا ايفل وخد كيلا ةافاكملا :ةيل دعنا كوقوم 'هدارأ

 اهمجو كب تومالا كوأ“ ةئساهي لرتالا. ةعديشد هيد أ ام” دون ازثكلت "نم.عفنا ةلعزلا
 ةيلسع ركل ذل لوبص مدجال سقت الدقم ءمدعلا ندا ةريخ كابل عينا نع قا عا دع

 ا تاتدرأأ ذا هَ دمعنب ركع ,(لاقو) .هرمسامةو دعا ىو .هارتع ليؤطد نأ ز !ةذاكش نم

 قِمدَتل سكت ةماعلاو بكم فاير كلا (ةرتغ) كنانبعض هغخ كلغ مخ امزدق رعت
 ةباوصلا نمر تدأم نعوم[ (ةيئاق) ,ةدصلاو بايشااو. ةيقاعأ [[يندلا ةنيباملاردقبةعاطااو

 طدلاتت-الا لاك الا (ىرخ الرخا صقةهاشسا (كرخأ) :كماتنام ”هل؟ او نب ضاع ل مفطلا وأ

 ا اا إكس مهنءهللاىدرفوكلا لجأت اعمأ (ةدافإا هوذداَداممهلر / ناظر ثردج نمانتلالاو

 ا مساو ريمطق ب لكلا ساو سواسو نااونو اهطوفشكو نو ند . ف :سوظرطو ,اكلغو

 موضع( فصو) لع ىلاعتمقاو ماس تايد را مت هذه. نونا ةدهلماواز رهئذلا كلا

 ءانمع ءاروح ,ءاعدءأر رة ءافطو ءاضبب رغشلاو نوللا همن: .قلدلا ةلدةعمابرلا لاقفتًمأ

 ”اظزع اطرقلا اكو ةوومةدسعلر 0 داق هايتس د لت مل نأ ءابرءأ ثءاونق
 56 ااًةفدطا مصعملا يَ دضعلاو بكتملا ةشاكمةمضق ئدثلاننغاكر دصلاةضِبارع
 لقكلاةبا ارب ليقلا حار ,حاشولا قزغ رمضان اضمن“ ناظيلا ”ىطةفدأا ناتثبلا ةطتننا
 لازلت ةعبشم قاسلا ةوهذم , ,ةيكرلاةيظع نك املا ةمْضق فداوإلا انو نيدالاةندإ

 ءاسنخم تسدأ ديس |عومس د درا ضر ىهغلالاسكب ئذملاةفر وظْق: مدقلاويضكلا يللا

 زيك ةيردا ,سوبفدغت 1مرعشلاةريزغ تف'ال ا: هلال «اروغالوءاةةرتالوأ .ءاطتتنالو

 سنام يوك هلا وقعا ةقيلص فيان ة قاف مقنأ ا ا هيا لدم نه |

 د «اًرغ 0 هسا لش 0 0

 نيزب راصالا هّتيعك ىلا مق نافالاق ةرربسم هج واو ! ريل سال لمة ةرفظمس رت اهضو نيدلغلاك |
 102 ةرقرم» ملبج هنسح ىلاعمو هلع صون 22 ردقلاو نسعشلا ءوضن مز ةنسب ىفرتقلاوةلت هللا
 ا ,ه-ايصم ل داع حمار اوداهنلا نحت حضاو نيدو ايظلا قورببه عمل نم ناو ام ايصلانام هيف

 71 | وني سلس جهملاييذتتحاوعوا هصانضت ةراطلا للف ليت و
 أ انه انو. اي سل يايا اوقلا تجلس ||

 فهكلا له'ءامسا |



 لح

 |١ ضا ارغاب وما !ىروس اهأ س 0 شام حاصص فود:لالسرتو فو.ىلالست ةيليامولا

 هد ارسرومب رب اللا ىدنعيو هجاحز ىفحارلا فثد دا راناطلاك دو

 طارقالا هل للخلا ىل- ىف لات لاشو ىربريغنيبللا مدن هنأ ئىرطلا هدورون وهب

 بدع هل ىهو اهيسران ىلع ةكلقتملاب ولذا ٠ نمو اههطقدر' ادلا» نء هناك ل اوف ونثلاو

 حادو ديصتنتهحامص ىرهوجرغتو دّريمءامهمف قادالامثىوهلا عدلا باز قايرالا

 فوطت مبطن رددو ةع هب قمع عرق نعكق نعوقوذلا هنوالعدهثيدبشو قوكلاوذهبحاتر

 رانملاةعضر حاسدلا طورعةفصلم حاعلاكةؤهنو هباشعو هقزؤنقرلا كلة ةناترا تملا :

 فزع نامزلا نمتقشن وسن اهتئاولو جانر اا ظع اهدع دراج. دنا راعننأ ىلآ !تاغش

 | تداجلا !ىضف هايجات ةأدم هاوفالابل ممم تيضلتئارو ديول مم ىلع بطر نانبو خافتلا

 |ف تشم لالارفاو ات صوفا لسكي هوكرلاركريشنو بورذلا دن ماوقو اضل ان موق ره
 هيف سدل لءقئاااهفدرنموكشي ل ل.غرصخو هيديزب دعست ناصغالاو هبلا عضم حامرلا

 (هحراخ فالخالابم .وسوماهدعو فات-الك قادرا و ىفتلاةلهنع اهتلاس وأ مَع مل د

 أةقرشماهاضنيعالا ارممو اهؤامدج-قوسو ةدانزو ن١ نييحملا بيف نكآ ةداعلا نع '

 اطينا سامقى امءالو. اطقلاك ىتعمادقا ىدسلا ىلعاول مادقاو رؤاملا ع نم اهصقرون ا

 ارم فامروللا و اهرغن تير د ند لقملاش ءدبو لوقا نآش.املاخلا او ىلا ا ئ 9

 قسءقر صءقو اهنا قنك ذرهزو م منانفباك سو امتتحوك توقاءو اهتفثك قع

 لاقنال ه(ةسفندئاوف)« مالسلاو ماسقلا ىلعا تةصدذهو مالا هفصو فراك ىث 3

 ١ اًقيالو. لاحالو هلع ةئمهال هناكسةلظاو لاك اوةئمهلا نعش مكي ريدك هنالود ف: .؟دوبعمال

 نعهنربخس نيا نال اوهنن الاشبال و هناكسهةحفف ارلمصتس ىهفةداضتمن اولالا نال هن دولام

 هناصسوهو ددغلا نعهريذسي كتالوهك لاتبالو هنوأب 1ناكمال هلاصسمدقلاو ناكملا
 اني ر]جنامز «بلع ىرجتالميدقوهو نامزلا نع لاوس يمال ناك ىتملاَعالو هلد عال

 ةوهشلا هلع ترنأح ن يل و يي لا

 لعن لاعب الة هعنصا “ةلعال ثو دخلا ةممءالذو همت همه مشي ام ىلا ىل مدملاةحاسس>وةوهشلاو

 0 اح لذو اهلول هممدق تينت ةجدق تناك نا ةلع يهل ناكل نال
 .قغسا هلعلا ن ء.ع”يرعلا تنغتسا ناو لاحم لذو ىعانت.الام ىلا تدآئرخا”هلءاهل تناك

 ًأدداقب سيل نملعفلادو ب ةلاصتسا «ءلعليلدلاو (رداق ماعلا عئاص)# للعلا نء ثداوحلا أ
 | لضفلاو قم مك ءلعت تال لاعإلاعلا عئاص«ملاعمولعم لكب وهاكر داقرو دس ةملك ل عوذم

 | 0000 وكن راسلت دب .سم ماعلا عناص د ماع هل عاف تأ ىلع لدم 6

 توملانافاي»توكين أدي رملاملاعلارداقلا طرشن منال ج هناصسو هو زخأامريخانو مدقام

 ْ صن امهفنفو حدما:ةصرصبلاو عملا ناريصب ع دعمنا لعل ئدلا اوتاةصل ا هذ. هىفاث

 ِ اس ديعلارع 7-3 لا هتافص ىف ض قل او ام يد 91 رافل كلذ عطرا

 [مصيكلل او كلم ةءاصسولا ملكتمهنا ىلعليللاو نادل نم كا ذنال هدو رضالو
 || نعمك لزالا ناز د ملول هنال دق هعالكو * دمعولا او دءولاو ىنهنلاو مالا همم
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 ةسقفا دق اود
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 لاه كلذو مالك لزالا فدل نوكيتاز<م اعدقهمالك دضناكو لو افوصوم مالكلا دض» ا

 نءبكرملا ظفالا فاصو أ هذهنال ”ىريعالوىفارسالو ىلر عب سبا ىرانلا مالك ءانرك ذا

 ريغءورقملاو ةقوا اهلك هتاوصأو هاو نارقالاند-أةءارق# فور سل همالكو فورا

 اذا ةسصعمنوكتة رهو ةعاطنوكتةصةءارقلاو هناذيمئاقااهتلا مالك ءؤرةملافق ىلخم

 لشي هناجسمقنا مالك# صق 05 صو درت صو بيطلالة رهو بيات ىوانبج ئراقلا ناك

 خوسنمو" انو لاثمأو صصقو دسعوو دعوا دنو تاطغورا دس اوريو ىب نو نمأ ىلع
 لاشءالو هقلانعهن اذيةُماَقلا هئاصس ىرابلا تا لاقي الد ببذهتو هسنتو ةء.سضصوو ظءوو

 لاشالو * لاح هنافصنيب قه ب رياغتلاوةيربغلل عوف ةفلانخلاو ةقفاوملا نالهسقفاؤنا مما

 رداف ىلاعتو هناكسىرابلا» هيما هناصس هيا دية صتخم ىهلب هللا عما لا ةميدتلا هللا تاقصا

 ثمح نمءاذنبالا ىنءمىفةداعألا نالاهشار قارا حّبادروجوملا نممدعا امةداعا ىلع أ

 هدارااموهداراد_ةذىرابلا هاش املكف ةكشااوةدا رالا نيب ف ةرذال# مدع نعدودو مهنا

 ىريام عديم هناصسوهو تدرأ امو تشو أ ته امو تدرا لاتبال هنا لد دو هءاش دقق

 هكلمىف ثداح ثد-ولهنالو ةمكحوههفسو ةنصعمو ةع اطورضضو عفنو رشو رخنهناطلسف

 هلال ديةباسك العيطت:سمدبعلا ل هناصسهقف لاحم كاذو صقنلا هقلهتداراريغنمأ|

 بجاولا نالهجوبهللا ىلعب> اوال ةرورضلابهبلعرداكو ه-:عزباءوهامنيب قرفلا د

 العو ل- وهو هناصس ىراملا قوفد أس دأو هنا :اعءت>وملاقوذب>وملاوايحوم ىذخ#»

 اهالغال باوثلا تامالعتاعاطلا + قالطالا ىلع لام هنال ءاشرامدكلمىف لعن: نا لزوم
 هلعافلام نسملا « ئش<_ءاعوصسال هناصسءد_فقلانالاهالعال هب وقعا ١تاراما ىداعملا و

 دارطا هله اهذهلمادو هلحربغ فئنلا عضو لظلاو هلعفي نا هلءافل سيلام عيمقلاو هل ءفينأ

 لّعلا نا هلءلد ىلتعْئثاهيف سبل ةمعمءاهاكتامجاولا « اهنتاعمفاهساكعتاو فاعمل اهذ_ه
 ةمهلالا هل نمل يق هللا م ا يعمام لق ناد(لصف)« بح .ومهنالاستد نأ ل. كسو ض رع

 ةغلامملا طرش ىلعذج .رلا هل ىذا ادق ( مي> راو نجرلاو) نامعالا عارتشا ىلعت :ر دقااةيهلالاو

 ةغلابم كلا او كامله ىذا لق (كللاو) ةهنلا ةدار ا ةجرلا ةَقية دو ةقمة لل !ىفامبن»قرفالو
 نمهقاَةتشاو صن ادا نعو هزيملا لق 16 .ودَوأ وز داجالا ىلءةردقا كاملا هقدمو كلما ىف

 مس نم ىهعن روكي وب دودعلا ا الا نمةمالسلاوذلدق (مالسل اذ ةراهطلاودو سدقلا

 (نمهملاو)هنب وقع نم نينصْؤملا نمومههد ءولق دما ل. .ق(نمؤملاو )هس وةعءنمنو؛هوملا

 ىذلاب للاغلا ىل.ق(نب نززعلا او)تامثر ,رهالاست 3 ارتامول عملا املاع هنوك قءمملاد دوعيو هاذا لبق

 زعما ىدع وهللثمال نءهىععن وكم وة ودق " اندصقن :وأةفاسعهنلا لد ونت ن ءعنتدملاو بلغيال

 ىذلاو هةلرومال مصملاو ىديالاهلاسئتال ىذل لق (م دابحلاو) ةدامعن نمنينمؤملاوهن ايلوال

 صئاقنلا نعوزئملاولءا|تاذداقصتسملا لبق (ريكصتلا و هدب :ربالامدكلمىف ىرجصال

 (داقغل او ووسلا ثديي (رودااق) ىران لا انعم فو مدنع نعد وملا لمق ( قااخلاو)

 مهنمهدارأام ىلع قلخنا لج ىذلا ل.ةودغلابملا ىلعر هاقاا لبق(راهقااؤ) ىحداعلاراتشل مق

 عافت الا نم تاعومل ملل نكمملا لمق(قاز رلاو) ءاطعلاريثكلا لبق (باه 0 هوه يق أو ١

 ءاعسا حرش ف لصف

 ىسحلاهللا



 م

 رو.-الل لهما عع ا 0010 ىذاقلا ل مق (حاتفلاو) تاوقالا مهل ارمسملاو
 نوكيو موقىلءقزرلا و .ةملق (ضناقااو) ةغلابملاتءنىلع علا فوصوملا لق( ملعلاو)
 عضاو ل ق(ضفاخناو) ةناضس امام وقيلع مالا عدومل.ق (طسانلاو) تاهدصلا لباقى عع

 ىطعمل دق (لذملاوزع وز دارا «موقلردةل از تاجردلا عقار زق غقارلاو) موقن ءبنرلا

 ةغل ملا طش ىلءتاعومتنملا ازداد نملسمق (عشق# او م 3 1لذلاوزعلا

 خلاو ةدانغ نيبو هدانغ ىلَء ئضاقلا لاق (مكتط وزب رتل هربا لقايسلاو)

 هع: ضزانمفامول تح وتضريغ ل عزام لهي تأهل ىذا لق (لدعلا اوإءاثامتهدابعلاو> نع

 (زيبل ناو هدا ءالا ن2 اتفاظانملا عمن وكي واو ةئاف دواس اراه ملاعلا لمق (ف. ءطللاو)

 ىلعلاو مظعلاو)ةبؤ ةعلاريسخ ان لاو لعالز ءلبق(مالاو)لاءلا ىهعنوكيو ريخلا لبق

 !تكاصوال ختم اوهودحاو دع لق (لالحلاو ماركالاو لالي اذو لاعتملاورغإ لاو

 تع اءانعم و ةلزالرتشلاريثكلا لمق ( زوذغلاو و بداعملاو صئاق ||نعسدّةَءلاو ةءقرلاو

 ماعلا( بنش او )قازرلا نعم لذق(تمقملاو)نيدمؤملل ظفانطاولاعلا ابق (ظيشملاو)
 هلي حو قش نع حفص هلع لالا نسما ندع نووكي وةءاندلا نءفزنملا ( 2

 كايضام ىطعنىذلا لتق(يدهلاو )ئشهنلعىذخال ىذلاءامثللرمصب ار 5
 قععوملاعلا ىف عنوكيو هلاغفال كسلا لق( ميكحلاو) ملاعا نعم و ىغلا لق (عساولاو)

 مطاورتكلا نال دج ديجماو) نيمؤملاهذامعدوب ىدلا لدق (دودولاو) هلاعذأ قىدصملا

 نمرطاولنا ثعبب ىذلا ل تقوءازعلاذ اعلا ثعم ا (ثعايلاو) فرسثلا -غللا ف

 يو اضيأ قااؤذوفودو-ولالمق(قحلاو)ى قارلاملاعلا ىعملمق (ديهش ثااو) ب نولقلا

 ىقعمبل تق (نيدملا ىوةلاو) هدايعلاعفان مهما! ض وذا! ىلوذملا لدق(لمكول او)قئاقحلا

 دمك ىدمسللا لسق(د. لاو ) مهيلاناسحالا ىلوتمل اوهدابعلرصانلا لدق (ىلولا او) رداقلا

 ىمنا وانام ان“ اًدءالا د ءنةمدعأ اانددح وما(: ءعملا وزع رتل( ئذمملا م)ماعلا (ىضخلا وز

 راو نختلف( .و.ةلاو) انها ىذلا لنق(ىلعاو)توملاوةامعا قلاش لمق(تمدملا و
 || يدقالىذلا ليق(ددح اولا )دنا عع (دجاملاو) غلا لاق(دجاولا او)هقلخ رومي لاعلا

 ِْ ىذلا ل دقو جئالسا ف دضتيىتلاوهود.كاوهلسبق (دمدلاو)كيرشالو هددشالو هنا ىف هل

 قلخيىذلالدبت( رخوملاو مدقألا 0 ةوةردقلاهلئذلا(رذاقا وز 4ف ةودحال

 رخانتهنأ العام وذم دق مدق: هنا لعاقلع و دارأ امىلعذ وح ولا ىف اجت نيو امتاف دق ءام كالا

 لةق(رهاظل ا هدوجول“ اهتناالىذلا لمق(رخ " الاو)هدوجولءاذ: :ءاالئذلا لمق(لوالا 5( 0

 ندا ىعع(ربلاو) كلما ىنعمب نوكي و ىلولا تعم (ىلاولاو) لاعلان هع (نطابلاو)رداقلا

 (مقنلملا ادا املا عم (كلملاكلامو)نجنرلا ىنعع(فوؤرلاو) اهتزاروهبوتلا لباق(باوتلاو)
 ْ (طسقملاو) 0 وم يصاعم ىلع باذعلام عاىزاخلاوهؤ هئادعأ نمرصتنملا
 أدانت نم كفل (ىنغلا او) ب اَقعلا وتاودااق لالا ارمشاح نسعي ( عما او) هكلمقلذاغلا

 6 ذاملا او) هقلخ نمءان غلا طعم (ىغملا اوأةحاخلا قن عم توكيو هناذ ايمى هنذازا

 (تاناداد نمالارشلا ارم (زاشنات) نيرخنعءالبلاو مون عءءاطغلا عنمىذلا

 لصور“
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 0 مءاشد نم ىداه(رونلاو)“ 5 ناعفنلا 00
 ىذلا (قاءلاو)هللثمالىذل ا نع ثوكم روكي و عرتلا عدمملا عع (عييدبلا د١ نامعالاقل*< كلذ

 متمياحلا ىعع(دو.مااو)ىداهلا عع وهو دشر اك )ثراول'» هانهمقوهدوح و ماد

 تاعاموهلاّو لاو ريسلاب ا .طاوه رضرعلا 8 ”اف)ءرلعأ هللاو ىنس بدلا هللا ءاهسا حرش

 نيرادلا يل الوحل هع ازطاواذ - ىللءاذهراذ اذ - ةهوهباس لاو تاعملو

 للثخ اناف ومالا هكمدب ىلءعروظف .لك هلا نامز ف ةداعال ضقان لعفةز عااد ةدئاق)

 "ا ءلوالا تاماركم لاذ -هاواه فج هناك ن اوةز من 520 فادوالا هذهن هافصو

 داجولا هلال .وارلا عدم ىلع اهاثمروهظزاجا ذهاو ةومناا ىوء دامب نرتقيال امال تازدعم

 ىلص د اندنةوين ىلع لملدلا (ةدئافرةومألا: ىدحتلا اهطرش سانلعد نفوز, ىوعدا مف
 نعبر رادع قلقا اورو نآرقل خلل از قلو ردا هنءاجام لبو هراعدللا

 هنب واح نع مهل [ةثن اهلم مضر همن مهزع ىلع لما دل اوا محاصف عم هةضراع .و هل ةع نايتالا

 مقالا, لغتشي ودل ةةسام عمى ناكمالا د:ءنب عال ارم كرترال لقاعلا وهش راخملا

 هيف ىداعلا نالاهيأا ةمعادلا عم ديعاا ف ةعاطلاةردق واخ قف ودا (ةدئاق)هد ومةملم<ال

 نامعالا(ةدئاف) كلذ نمهلناان ذاعأ كاذ دض نالذمناو ايلا هد_:ءة.عادال كل ةعاطلا ةردق
 ظفاقالطا ه :اعلدلذلاو ادأواع ا -ماعءامنالاو ايدنواضر 5 هرهللا رمأام نانا

 ىلا مك المخأ, كاع عضل هللا ناك امو ىلاعت لوك ةعاطلا ىلع عرمشلا ف نامالا
 دير تاعاطلاو تاءاطلا هنأت هنأ هلماد ضَة'ى دز, ناءالاوهل.ةلا لد وك ليق س دقةملا تب

 لال_1اىلاكءالذد نقاإو هيعافتناللآ هماد_عمنوكرامقزرلاة- ةءشح (ةدئاف) صقخفتو

 كه هاهل ساو ة- ةوز رم متامااو رودطا نال كلما ن-:ءقزرلا نوم نانو الو ماراو

 مازلالا لةيالك ربدقت ىع٠فرصصتلاو مازتاالاو ماذ مازلالا لمد ى رد: ىنعمةمذلا (ةدئاف)

 نامالا ناسالا ىلعهممتلا منأاملجأ (ةدئاف) 17 لاير كدطصيال لع (ةمكح) مازتلالا الو

 اهيدارملاةءورملا(ةدئاف) ريل باذعلا نءوكيو ميةملاٍباوثاا ىلا ل_هدامهب هلال ةفرعملاو

 ىنارعأ (لاق) ه-.ف حد ةاا.ىلا..ال سفنلا س _تاهدادضال ل ءافاانان رعشت با !لاعفالا
 راف لمع. مورا باالوالاربإلا ىهتراشملا (ةدئاف)ارابتخلاالا رايت در لئن الف توب

 9 .لا ن نءمد الزنا ا لسق(ةدئاث) ءابلا ةكلثم يثق ميا !باذ عم هرمشدفىلاعت هلوق لءادرمثا او

 قَن 0 اج هراع هللا بان (فهتروعاميرتسدق ناك نين :لاقرو نهتاقرو عد رآ هع٠لّْزن

 لكلا فرصا اري ولازغلام هو هدعا ؛رأمعنمدملاق قيسف ءنوكربت و هب هو لوب هنو: ميضرالا

 ةقرو مولا تاع رع ةبل ةقرو مطأو كل لا نمر اصفلاز خالة قرو مطاق دودلاو ْ

 ئشلك ىلءردانقلا ناك سفري رماه "مرا دقدودلالة- رو مطأو ل-سءلاهث مراصذ ل_هغال 1

 0 ةدارااه د_> اءو-وأىل ق 5 اهرة:ءنارشلا لاذ زنا ةمكسالا ام(ةد اف وهالا هلال

 هئملع لع بيلا نوكيو تقولك ف للاي سو هيلع هللا لصاخس نو "لدم ةلاسرلا

 هعجانملم ناىلاعت هلوق ىلا ى رئالا هطذ- ىلعر د- ةيهلند-اوةرع زنا ىفاثنا ةعاس لكى ق
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 1 هوود _د-اوةعق هقخوسفملاو مسانلا ناك ةدحاو . فد هلززنأول تلاع ال ا ردا

 ِن 9

 ىعم ىف ةدئاف
 لاؤسااو ضرما

 ءازملاو باسحلاو

 ةروعلا ىهمىفةدئاف

 ٌقفوتلا ىءمىفةدئاف



 | تدمص ل ةد'اق

 اوعم“تلملةكستالملا
 لا نآرقلا

 ىف ةمك_طاامةدئاف

 رقلاباذع

 لل
 ةدحاو ةعفذ رأوا عب دارلا ةقاه: الا ب سي لال اغا رضوسنل تاوفا

 1 اك نمه فام لاوعمه_هالفثا||

 ةزهمنوكينا دارأس ءادلنا رعلام كيدي ربالورمسلا مكبتادبرياعتةوقلارسب مهلع | :

 ترتيل كار ادب ريزيج لانا شاوذاراالككئاو 1 ,تأآقلسو هم ءاعدتلا ىلصىمال

 لبرج لزئًام-ثهنماولساملكف ل: ص ااةباجاو جئاولا“ اَضَق (سداسأا) ريخأ اك تاكسفذأ ْ

 مل-و هلع هلثا ىلص "ىبنل اةامحن م اوطنقدال د 56 د ىلا مهدا رم عشتريل مهلاؤستباجانأأ

 ملدو هءلعهللا ىلص" ىنل حوت الثار ل ((نءاثلا)ثآر هلام لام قاب هنأ اواغوأ] :

 رداقلا ميكا ناعسفةءاس لكى هسانإ اهعشتوكيو داو هن تيثما ىلاهتهلوق ىعمادهو ||

 نترقلا اوعم#““ هلمأ ةكتالما تقعص)(ةدنآ 9 ريظدلا شرعا بروعالاهللالن 2 ةملاعئاصلا |

 اضيأو هاكْدآ ارقااو ةعاسلا طارشأ ل همه دع ملسو هملع هللا ىل 1 ءاد# ناامثمرومالملق ا

 ملكت اذا ىلاهتهقلان أذا ذيأو ه.ةىذلاد.عولاو دعوال اًضيأو لجو زعهللا مالك ةسهأ
 باذعهنأ اونظهس رعلا اوممسالإف ة ةبن رعأاب ملكت ب اذعلابملكمت ذا وةسرافلانملكست ةجرلا
 هئمذو#د »حن موملل د وذ ل_.ةريقا!باذعف ةمكملا ام(ةدئاف)ف وللا نم م

 نماهيدإ_سفيزامم اة نموا مادق لعجىلاعت هللا نال ٠ نمومللاري_هطتهللاءلجاضيأ اوأ؟

 ريقلا ارمثلاثلا تمملا ىلعةقدصلا زيوت هءلعةالصت او هلرافغّم_سالا ارماهلوأ ب هذاا | ْ

 مث ٌضرالا هنمةساذا س هلا ءاملاق ! اذيأوانمب رعزيحراتلا ارم سماإلا ةمايقلا ارمعدارلا |

 ارغاطري_ضمل بارتلا جزتمفربقي م ثوعن نموا كا ذك ب ارتلا ىلءهرورعارهاطراص برست ا

 1 هعالسو هللا تاولطءاسنالاداسجأ نأ ىف ةمككلا ىغهذهو ىرولا سيلا هلاق بارك ١١ ىلعهرو رع

 ىلا اوال ميلع بوذا مالا مهيلع 0 الف بارتلا ىلع ةمر<نيعججا مويلع

 هيداعأ دع حا هيخأو مءلم/ نم م(مكح -)ءاد مثلا ءالذكو بارتلاب م هداسج اريهطت
 ! حاقس !!سابعلاونأ(لاق) لو»تن عادباو ةعسْنمَهق دصأ | هاو رك هتان

 هقافنا ةعْمْممتمرحو هيسكممتا كما ام ك]ا مرش( هريغ) ةصرغل ناكما دعالا ةدومتةانال ||:

 مزال نعفكلا فاعلا ىزاخلاتاومشلاتارث اهرش انهءكاوب تماقهلءابط 0
 قفرلا مقنلا باو رعلالبر نيو مدقلالزيلظلا باقلا ضر ةموصلا ةءورألا مراوح
 0نم لاو ةمدهتطصأام كاد نمكلاا ر ارشالادةفاعف:ءايسشالا مظعا قفز 0

 سأز نمر يخدسأ بنذ 0 هناخنامزلا نمأ نم ريسأو ذ ريسلاب د عمد

 ىّدلا ةودقاطل1لاىفالو ةوسارمشلا ىف سل ىئشالاعلع قسا لل ارتنم باك

 نع ب رعأام مالكا نحأ نادعالا ىلع :مىوفأةءاسالا ىلعن 5 هريغل عنج نم :

 هدهعهللا قسرعول اىذاقااىع هرمصتخ | اعف تدر (ةدئاف) ريسفتلا نءىغتساو ريعضلا

 نائرطتاف ةيزعتب تءاكتا ذا هتدودامىزوذا نال ططعاولا قةرصمت اا با نمتجلا نو

 رردلت ىب مثاكءاعهلنا فاخ ا هنبال لةفادلاو ناك ن او كم طعدللا فاخهدلوأ لانا تمملاناك

 ضاعم_سد ئىثماداووأ لاه هلبهذ نا لاقي لاق حاصعلا ىف هّيأرغ نتف نب 0

 هللا فخ تاقحاوأم ءوأ دلاو هلّكإه دق ناك ت أذ اذ يهذاملئمكءلءدر ىأ كيلعهتتا فاخأ

 كءلع
 تأآلل



 تاعاسءاغما ء(ةدئاف) ىجهتن اكل اعدت دةذ١ نموأ ْلدلاو ةئيل هللا ناكى أ فاريغب ل #ءلع

 ليصالائرصعلا م ولولا علاوزلا م ةرحاهلا مث ةلازغا اع ىمضلا مغ وزيلا غرورذلاراهلا

 محدأرلا مفارشالا مث قورمشلا روكي يف(لاقبو) بورغلا 2 رودملا مِبورصل ع
 ةيقرت ريطاذا(ةدئاق) باو رغلا مث لفطلا مثللمصالا مثرمصعأ ١5 رجاهلا عع ونملا مث ىسْعلا

 طشتماو قئاعو ئاص نملوأ (ةدئاف) ب ىلقنا فاحاذافاماق بصتاءاملا ف قااّم ناسا

 مالسلاوةالصأ اه. .اعربهارب |اندمس فاضأ ونتتخاو نذدا ولدك ار وطرالا نو

 (ةدئاف)ةصغهل تناك ةصرؤلا كرت نم(لاثمالا نمو) قيدصا اعاضأ ئئاولا عاطأ نم م (لءق)
 قاقثلا 1 (ةدئاف) راهاابونذر ةكتر هطاةقدصو ليللاب وذرثكةرمسلا ةقدسلال

 (ىرخأ) هند ءاع فال هرسنوكي نأ فرعلاو مالسالار يظر ورثكلان ط-تأود» ىرشلا

 راريغالاو ثم كلاود ثفتلا (ىرخأ ًارادربغ :و ندا ارث هوه ناو ةبسلتلا,ت وصلا عةرود جيلا

 ماكشتلاو حملا اوهبسا!(ىرخأ) هرب رمش ا" سفن ءرداهةداعا فراخ موف رمل (ىرخأ)

 ا ةغيرأ ىف فرعلالةعبرأ(ىرخأ) هيمعياعت ا. نالانأشق

 نب رشءوهث امم.ةمدحاو لك شاعاول سانت ةءد 2 رلا فموغلاو طم :ا١ ىف ةعاتتلاو

 ثلائلاوةذ|ىفاثااوةوهشلوالا عاجلا (ةدئاف) مارح نب ردذملا نن تيان نبنا س> مهو همس
 لامعتساو ةعطّقلةعضبلا (ةدئاف)نيرحىلاربانمح وح أن ب ربا ىلارحو ءادعدارلاوءافش
 نهل قو عست ىلا ةنالثاا ن هل-ءقو ميلا موراتا عضبلا

 بذاكلاف بذاكو قداص نيعو ىلع رج فلا (ةدئاف) عبس عضيلا للان لاو عستىلا د او

 لاما ونيل قل لعتسسملا ضرتدم اوه داصلاو رددل ىلا دلما, نمط: ءوضااوه

 قاذلاهقتا قال بيبح نيد لاف (ةدئاف) همودق دنءناسنالا#فطالاةشاشبلا(ةدئاف)
 لذلاورةذلاو ىنغااو قافنل اوريكل او ةنسفا او ةددنلاوءامملا ونامالا قالخأ ةريثع مهعم قو
 تااقفماشاانةلزان اناةددلا تااقو كعمانأ اوءامللا لاف ن نعلاب لزانانأ آنامعالا لاةذءاقثلاو

 رمعلزانانا غلا لاق 0 او قاهننلا لاق ف قار هلا لزانان أو وريكلا لاق 1

 رعاندمسنأ ا(ىودد) كملنا اوءاقشلا لاةذةيدام اايلزانانار ةفاالاكو كءمان ولذا الامد

 قلمات لات نا نانا هن مى *نعرأم -الا بعك ل أس هنءهتنا ىذز باطقلتا نبا

 لاةفرصعقحالان!بصخلالاقو كعمانأو ةنمملا تااةف ماشلابقحالان ا ىل-ءلا لاق ىث لك
 داضاابهاكضسلا(ةدن :اف)ك عمان ًاودصصا | تااَفةيدايلا ق>الاب او ءاقشلا لاةذكءءانآو لذلا

 لا.عاللت ا (لعا)بايذلا الا غليريطا | نمئُث سد( ى :رخأ)ةعاقلاءالظلابهناق غل اطال ا ةدعملا
 تولاج ءاج نيد مالا | هءلءدو اداندمس ىلع تويكنعلا تدعست (ةد درا ءااىتافءازح

 هللاىلص تنال |وسر هُشعذ نيدح سدن ”[نيهتناديعرل دىذلاراغل اىلعا ضر تحسن او نيذ سه هءأطي

 نوسلفاراغل دف باطلا قطف هسأر لج هل:ةةىلذهلا عباس نيدلاغ لقا .و هلع

 مو هيلعهتنا لص ىنلا أ أو هخمح 0 اوف ةرصناخأ اما اود *لذباطا !ءاح وهيلع ت توكملا

 نيح نيه أ موعدنا قدر بل اط ىلآ نب ىلعنب نيسملا نب ىلعزيدي د روع ىلءاضبأ تدم و

 ىلصهللالوسران دس ىلع تيعسنو نينس عسب رأ ًابولصم ماقأ اوفارعأ اىلوُم» هر سا ف سول م
 ّظ . ايل دمع 3 . 5 5

 ثاعاسامسأ ف ةدئانألا ٠
 راهنلاا

 مويلع تحط نم رد

 تويكنعلا
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 ىد الانوض.<4ةعبرأ(ةدئاف) هنعهللا ىذرويدد!اركب وأ ووهرجاه نيحملسو ه.لعللا

 هلتر اسهال هب اودل لاءطال سرففلاو 4ةئرال كسلا (ةدئاف) طاوطولاو نرالاو ع.م_طااو

 عئاملا مايق عيرذما ماكحالا نم خرشام ة د رلا(ةدئاف) هش ركل د الا اواوازعال ةماعتلاو

 مههنال ل_ءقوهةعنمةدثااه راثذخأب الفدد_ةع لط ءامدأ ١ نالالطن ل طدلا ىعم (ةدئاف)

 نم خابام4كل.ةو لامملا ةذرأ لايعا !ةيواهم(لاق) بورا ىفهتمداصمدنعلطت ناعصشلا
 اورعو ملسو هماع هللا ىل ص هللا لور نعذياورلا اورثك أهم( ةدئاف) د آب قث أل لاه كال
 كلام نب س أو س !.,ءنب هللا د.<و هللا د_.ءنب رباجو ةثةاعور نب هللا د_معو ةرب رهونأ مهو

 تيبوهءايليا (ةدئاف) توصا'داابو ةملاارمدتلابىغلا(ة د انإ ني_عجأ مهنعهللا ىذر
 د وادان دما هلثاهان ؟ىذلا باطالا لدن(ةدئاف) لدو ثو.هدصو هلل !تدءاملب !ىعمو صدقملا

 سوسو هنو هوت#وهوتعمو عوششو عورهونونءمو تو: (لاّدد د مدامأم السلا هملع

 ِباَك عدكم ريافلا فورحوران“ الا فهي رمش نب ابك مالسالا ىفاصب اك لوأ(ةدئاف)

 ىر وثا!نامفسعماج مث ةئيردملاب سذأ نبكلام ماماللاطوملا مث ىلا ىناغصاادشار نب رم_عم
 مالسلاهباءنورهالاد رم مهلك م دلا لدأ (ةدئاخ) كال ذدعي فداصدلا ف سائلا تعرشمم

 نؤصلا (ةدئاف) ى.ًاربالو رحل ذ اتالم أ نباايىلاعتهلوةن مهلا ف تيذوأ ةمللوأ اهنال
 لءاحلا ثد- أن ملوأ (ةدئاف) نيمدقا!نارتق ادةدااوةالدا| ىف زياج رلا ىد_>عفروه

 هعسا نم: مبايذلا (ةدئاف) ىنقثلا فسوينب حاجا اهمظءو هلل ااهةرش ةكم قد رطف

 ذو ةدولا ةعاسفرسنالا منباكلا باكل فدو (ةدئاق) داعو بهذىأ ٍبآٍبذ
 ٌيلءءاناوافرطوءالع ئامءاعو ليزا ورئازلا مذو ل.خدلاو نيرقلا منو ةبرغلارادىف ةفرعلا

 اهلك قون ةر شن نعم«لهر ف باقي ضررو جرخ ىف لم نا ساد محو اًدواحا نه
 ى-فةيالرغو ىوتءالردزو ىوذت ال ةرعش تعم« له هام مموعطو هدام راولاب نيس لك
 ناءاسحالا نع مجرتب مقوملانءقطمر هدضو سنااو هفالشو شا ادسغي سل كل نمو
 ىوولاانمىوهاو عررلا نمغأو ضرالا ميك أبد! 0تذيرعناو بضغيل تءذغ
 عع تعمله لقاننم ىعأ و لئاوذا.ه-نمقطنأو ىكدلانم عتمأ و ىلا نم عدخأو

 ظعونا "ىور ئدن»”ىدنهىنانو"ىسراف ىرعةديدع اذاصوأ عجو ةريثك ل الذ ىلق دداو

 كلديزيو كندية بولد عجوأ ب رضذاو عمدأ ىب ناو عّمأ ىموا١ثاو عمم

 عوبشيو مولعلا دق عئادولانزحورارسالاربق ةهزنةح هناو ةريعفدحنا كنمديز سو

 رابخا نسريثك نع كريو نياوالا لع كل مارال سومو مراكملا ند و ,تحجملا

 هلق ع.فاصوال هذه عجبنم نينلاسلا نمدحأ نعذلغلب وأ نيلوالا ىف تهدم لد نب رخأتاا

 سياج ةفرالاولغتملاو ةدعلاورشدملا من كايد ايش كور ريال هل :ةخو تؤم

 رضحلا ىفهةءاطرغسا!ىفكعبطدو راهتاا ىف هءاط لالا عبط العال ق.ةرو 315 رطرال

 كظاذلا منو كنا دوجو كناسا ط دو كعايطذعو كعاممالاطاهيلارظناا تلظأنا
 كمءام هدنعوون هتعلن و لردققلذلا ىف عفر تسر :ناو كركذمايالا ىلءداخ هتفلا نا
 بحاص نم هنم .رث ف كوالا ساا2ىفةقوساا سامو تاداسا دعاة مقدسعلا م

 كك هوى ةدئاق

 حسو

 تسييس 0

 رزعاو
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 (بةكلافليقدتو) قؤإ م نءهيززع ءاآو

 ادهشمو ا سغتؤومأمءايلأ ( مدهش لح ”لعالءا اح اذل

 اددوسوال_ةءواي_داتوانأرو * ىذدمام لع مولع ن مانو دمي

 اديالوانابسا مسهنمق-:ةالو + ةرمثع* وسالو ية _انفالق

 ادنفمتسافءامسأ تاقناو * بذاكتنأافتاومأ تاقناف

 ديأراطعنا قحساوبأ ارو ةسقسش> وب أ(لاف) فئاطل' نيو ةايوبلانييداوراط» (ةدئاق)
 دالب فورس ناورسورمسلا (ةدئاف) مانا 'وارمسم الدغو مرمي الو اءط صال رهداا

 ىلعأو هو ريجو رسو ل ةعئبن م مث ةجاهفش نب رايدنموهو ل. نيلو نيلو رمسو»و ب رعلا
 2 دا انيبوامتب كدق(ةدئاف) لهو نزح طويضو عامترا . نءعدرامعورسا او ريجدالب

 نمرثك أ اذهانمويىلارهدلالوأ نمةعقو فل تةي) (ةدئاف)خو رعشلا هللاةبامتددو نامود
 نيل ءاع:صرز اهلا نمنار ةثدالب لا بيطآموسديلاف (ةةقان) كلومردلا ىلت 0

 فتاوالاواهتملوك املا وهاهو اشغد را! لابامق وسان ها( ل.ق)ناسارخ رخ نءىزلاو ماشلا

 ةبانعلا تن اكامنا لك الا لاح ىف لك قداعةبانعاا : نك.:للاف كتالذ .فال_ةزوملاو اهنو-

 لودي ىزورملادءاحانأ ىذاقلا (تدهع) رمشفلانةنوطاوءاشغلايثاوثلا تاظذ عونا "اق
 سان ىلءةدوصةهن كلو نيإسملا نيب ةدعتاش تناك ةداهشلا تاك اح ىذاقلا بدأ تاك

 لوةيىروثا!نايفسناكلافو ةلاحمواكرشادومدنو ةلاحلادعلا اوددَعا ىق-نيفورعم

 نولدءملاءالؤهلوةيو لودعل لوي نأ د نإ !ررصبلا ضم ناكر لو عل لودءساثلا

 هع تاكو راس دفا انيعيسس:ردقارع هلاهقنادبعني اسم مد.شرلا نوره ىرتشا (لمآ)

 0 .لابفورعملا رجالا وقاملا صفلا ىرتشاو تا منامز فاه نك« «/ أ جتا
 ةبج لكن و رهوج ةي>ةناماومأ ةدس هلت ناححو رائبدفا ًانينامشب اةصنو الاَمُدم هنّرو

 عارذ نملوطأ ذ مز بيضق هل دنهلا ٌكوامضءب ىدهأو ران دفا, ةح لكتيرتشا لادم

 راند فا ةئاممد_-ورئاطلا اذهىلءموقةسان هلردقالرج أت وقايرئاط لثم ه-سأر ىلعو

 حلاصهعاّمب اصف هلاو رك ذه بقا حاف يفد ناكضرأ ىف صفد. ثرلا ديزم طق
 ىوقتلا ةققح (ةدئاف) مصاف هنءاضو ع نوكيا هرمض افراد فا نب رمشعب ىلصملا بحاص
 ىوقتلا لصأو هنعدللا ىمنامبانم+ اىوةتلالاقيو هن وةءنع هللا ةعاطنزرتاا

 ةقيق-ام(ىرخأ) ةيافكلا نمنعضامف هللابةقثلا لكوتلا (ةدئاف)ناءالاب ر فكل باذعجا
 لم <بوبحم علطتءاجرلا (ىرخأ) توفي ب وبدأ هني هور تحب م: نمهعور وه فرالا

 نع باقاادر: 2 رقفاا ةقيقح(ىرخأ) ايندلا نع سا ابورغدهزلا(ىرخأ) لو رهو وأ

 ديعلا اه دع ةفيطاةلاحدب ,هلا ةفص ف ةيملا(ةدئاف) لوز عهقئاي بل ةلالالقةساو قنالعلا

 6 ريغ هيتل 5 عميم كلا سااهانعممسهالا(ىرخ رخأ اع :وط هن و.عراشب ب ١ ىلعء| م2 همة

 ىلا هشطءدهملق ىف د. ءلاهد < :عاستا' قولا (هربغ) برلا باطد باقأ الضو من ىب هذدارالاام

 خر تلت ءباقلا لا ماريصلا (هديغ) هرا أرقم دعبحويو هيرءاقا

 ( ريغ هنا اركذين حلا ىلع ءانشلار كشلاا (ةدئاف) نسفنلا عش طوقسولذبل ةلوهسدوحلا
 . مه هلك شالا: لالا“ كابل دج تس م صمم



 لكلا كرتولذلارقنلا (ةدئاق) رخرلاه فعل _.هدمامم دعايتلاو رمالابمامقلا ةيدورعلا
 هتءاطل همايقفاقلاو هب .دو.عىمو انفءافااف ثالث هفورحودار ااريغنيرادلا ف ىريالناد

 ىلايالا ارمهقأ لق ة(ةدئاف) كشلاو بذكلاةب رملاو ةيرقلا ( ريغ) هسفنب ومعل هتيؤر ءارلاو
 اذارفاسملا ةهلما م ضرر مالا زيداملا لا عاوطا وهن دويحم:يماسمةلاحىف بهلاةءلل
 ربك الاتوملاوهل وجا (هريغ)ةناطلا لكب بو. ىلا 'لواسلاًةمهلا (ةدئاف) هلزنمنمبرق
 سفالانا ناطبشا!ساوسوو سفنلا ساوهنيبةرذاا(ةدئاف) ةذيرمشلاةاماوهرلعلاو

 ىنا._دءوهامرلاهسواسوب ديعلاوعديناطمسملاو بيصن هيفاهلام اهظوظ- ىلاوعدت
 توملا ةفص(ةدئاف) سنلا كلذك الو هسواسو لوزتو ناط.ثلا سن ركذلاءنااضدأو 'هلا
 وو سرف همه ىلع ةاء1ا ةفصو لماشك ةةفصملعت روملا نود ثد ديلا لمادب شك“ همه ىلع

 رزب ا دعامرزب لك ة بلا (ةدئاف) لد ربج همكربو مالسل او ةالصا |م-مياعءاسنالا هيكرتناكىذلا
 ةيربلا ف بشعلا لم موعطعسدلام لكوءابلسا فب ةمحهل لة موهطموهام لكن اذ موعطألا
 كلاملاف ق-ملاظقرعل سدلمال.ااوةالصل ا هءلعهلوق «ةفاءاط اركب مح هلل.ق هميشاامو

 نافرعةمدرأ قو درعلا ةعبب رلاقو قدرب_غى سرع وأ ىتباامملاظااقرعاا ه-:ءهّللا ىذر

 34 قيال نداعملاوهامملان انطابلاو سرغلاوءانبلا نارهاظا افن انط انقر عو ن ارهاظ

 ثاىدو ًاورضنلا نم قبر تاكحوت جا ةعبسلا لسو هملعهقنا ىلصىبلاطت 7 ءايعأ

 ىلصهنلال اوبرا مةدصتقءاش ثيحاوعضي مدو هب ءو هماع هللا ىلص هللا لودر ىلا ىلا اومأف تمانأ

 ةقرب وبشمملا ولالدلا اوةيفاصلا اوفاوعالا طنا وح عبس ىشو شد 0 .وهءاعدتلا

 ىنلا 5
 مس و هلعهنا ىلد

 تناك لءةواهنكست تناك اهمال يداربام 1 اب رمش متع .عءأغاو هارب مادي سمو ءاندجلو

 هنا(دهاجم نعوإانيفد_ فات ذاهؤامسأ امأو ىرضنلا مكسشم نب مال سل طئاوطا هذه
 رعه نب رصأ اذ ند ممسأو كلا ىمعظعلا نيصلا مسا (ةدئاف) تسوي ولأ لاجدلا ةمثك لاك

 كلضفافكانرز ناو كل ذةيئانتبزن اهذدلت رات كر ضعي لاذ اداع (ليق) تفطقلاو

 دشنأو ارو نموارئاز لذفلا كلذ
 زمةلاو سعشلا لاثمو * ردا ىف ضورلا ميسنان

 روسااننيسعلارب رسقل « هتلقم ترهسأ نءنا

 (مهضعبلم)
 ان رومالا فهتتاقدصن م ه اجرغلاعرسا امالءجاربص
 احرثم- ناك هناجر نمو « ىذأ هلل هللا ىثخ نم

 عفدامر ا دقمو ةذلاردق اوفرعمل ل_هقرانلا نيسنمؤملاىلاعتهقلاةءارا ىف ةمكحلا ام (ةدئاف)
 اهبدىلات كشرانلا نال ليقو ةمكسللا فبجاو ةمعنلا مب ظعتنال ةمقئلامظعنم منع هللا

 الوأ كي رااهالا.ةذني ربكح#لاو نيرابخلاى 10 ىتاعس لذ طقكتصءامبراب تااَقف

 هملع مهارباةاش ن 7 هبىلاعةهقلامهربش امانا عنو ئمؤملا ىريل ل دقو نيعيطملاو ءامبنالا

 هءذ لمعتال لصالار هوا نالني:مومال هضرعةدوجكر ةكلا ىرتا لق و ذورغران نممال.لا

 انلا ثمغمست قر و راذلا نمنوثمغتسةقر ةهنر دقلاك قلنا ىرتل لءقو هد سنا اوراثاا

 هك 1 ]اف ةدكاق

 ن؛-:موملا نءا ارا

 رازلا



 فل

 العو لج هتراهطرهظتل ل .ةو مهسفئاناو يمت الثا لق دا رءلا لعب ,ونذللا هتئار دق مل(ةدئافإ) منه

 لعراك اهمنناكمداطصا امكمشلا نمبهذو داطصا اذا ذامصا نال سلبا م غربل لقو

 بوذلا ىف مهققو أ ذاهمنب ىحلاقو هلا ءاعهّننا ىلههرورمسا لمقو .هادضت لاك

 تاقيط عبس اذ :ااىلاعت هنا قاخم (ةدئاف) مهياعدم 2 فرع ا دا م هبلاوهتقاف مهفرعم عبل

 نوكي نأ يش لعل اولدعرانااو ل_ذفةنللانالىز وباسنلا لاق تاق طنا ةئملاو

 مركح باؤث فو روج باذءلا ئدانزلاوءازملا الارانلا ف سلا شياو لدعلا ءرثك ا

 اناميوْنِب_:مْؤملا ىلع ىلاعت هللا نمل (ةدئاف)ةعيسرمشلا جرادمو ةءناقربللا حيرادم .(اضيأت)

 نماذاىلاعت هتئاف هلع ّر نم ىلعهءا ربك ى :رب ةيال اريك اهل خاد نءاذاد.عاا نال لءق نأانع

 هكسمامنم ىطعي ىلع: هللا ايو دمع ف ةرشةمعنااراهظا ىفو اهرهظي وهدنع ىلع هتمعلك 3

 ذأ | نغحس سم هنا مهي رعا لدقنيئمؤملا ندرك ارافكلا هقالعجإل(ةدئاف) ةقيقح كال هال ديعلاو
 لقاذا و ثا نالْنمو هوااؤع روظملاضيأوهن امل ءاوأ نهر امءادعا نال ىواكمهمءاطن ءو مسمع

 نمرصنلا نانا نيسلاضيأو ةريثكلاءاد عال نيب بيمطس اظذ> هنا هتددق ,يريلاضي اوزعهدودو

 ضرالا ليقءاملا قات ف ةمكسحلا ام(هدئاف هي انءو هنوشب ريثكا | بلغي للقلا ناو دع

 الو اقلخ هنال ى واللا لاعفا ف الخ لءذنا ليل ضرالا لبقاهقلخ لق دع :ريسغبا ععقر قو

 ةنملاىفان ةلخاله(ةدئاف) هر دق لاك ىلع كلذ لدماد_عريغىلءاهعفرو ساسالامث فقس

 اهردةاوؤرعاماهامقامث ددإ | قلت لولذ بجاو ةمعنلا ميا ءتاهدأءامش أ ةثالثل لق ءاددا

 لذالةراعاازع ءمهان وكمل ث اانا ١لاوزلا اونمايلءاهتنا ىلءالاءا ارا ىلءاممف اووكما ىناثإا

 لقوءاسنلا هّتع:_ضاملاق كيلا بحأ ماعطلا ىأىعشال ناو هن كمل دبع (لاق)لاؤسلا
 طصسوءأم ءاوالا عفر لاهرو رسا!ام ىلا نيسان برا ارضا -هنب ةبشق (لافو) ءانعلاهمف

 ةوزلا عمءانقلاب طم ىه سرفو ءاىعلا ا ءاغلاوةردقلا عم ءاّقبلا لوطو ءاوألا

 نعدعملاو ءانثلا نسحو ءارقفلا ةغاسمو ءا ارظنلا ةضراقمو ءارمالا ميظعتو ءانسطا

 رفصو ءالبلا دهجن ءكيذوعأ ىلا مهالا لوةبو وعدي ودو(بارعالا ضعنعم“) ءاهقسلا

 ىمدالا(لاقءاضةلاءاضرلا مدعو ءادعالا ةةاعأو هاجرلا ةمدخو ءادلالاذعو ءائغلا

 ىعستال لان! لا قواك منان تاق زالا ع .2لازبال بار ءالا نه اصخث تنأز

 (عزانت) ءازكلا اوةامحاناو ءاوشفاوءاخناو ءافوذ اوبر احن | مءاقساهلصأ برعلا مع

 هلدمّشي بار ءالان هىل-- ربامهدسأ ءافمايعد|ام ىلع ةيباان ىذاقلا اهملاطتر دف نانا

 ةعئاق سفن قزرا مهلا لاقفرت .؟(اعدو)ءاملا ىلاءملان ءهلامنادوشا ىخاقااهيأ لاق

 ةح كل : اًملب ةفقو# 25 الي ىنءةرباص كثاذةيةمضار كتاطعب

 ةعمدى رخالاو 'رليجامهد-أ نان"أ سها ب رعلاضعيل (ناك) كئادعالةضغا كناءلوال

 ءاشد ءاب اءركسلاهاو نال وزو نر قضل كن اه.شاعت ىشوامول هل. اهل تااقفةممدلا بع ناكو
 ءامتمل ناو قعءدنو ءاسن> ءاعقس ءاّقنر ءاروغ 2 ار-عز ءاصقو ءار_فد ءاشرنا

 ءاونق ءانمع ءاروح ءانعد ءار5ذ ارذ ءامطو ءاضيب ءاعرؤ ءادمج «افمش ءامقد ءاؤل

 با هلا ترشدودلاولا ىلع قوكجااةعارشإ 00-2 (دسماولا لاف) ءاح ءام

 هللا ردم ةدئاف

 دابعلا ىلءبونذأا

 هلأ قاحمل ذ ةدثاق

 تاقيظ _هبراغلا

 تاقيطن آمن او

 رافكلا هتلالمجبةدئاف

 نينمؤملا نم 1



 ةغالماا ىلعمالكلا

 ءاتشلا ارو ءالكالا ةريضْحو ويلا رتمو ءاملاىرجو و رءابشسلا هلو ل ةيلال يطأ
 هلة ءراح ح راطد ىف ىغم لال -> 21 رظن) ءاسناا نءاصودخ ءانغلا عامسو ةالوأل اة مداه

 نم ءانغل اًةزنغ فرع الى ارت ال -رلادلل )اقذءانغاا ىفةزغلاقن ةزمغل اهذهاملا_ةذاهزمت دقو

 ناوىدأ هةفاطأ نا كيال لام هللا همها ت ا!اًمتراحلان عودا رعا(تائس) هفرمدمت «انرلا ةزع

 تلاتكتاماا نمهناق لق ىف وعتااةفز ملا ع نمةثام ىف نياوق:امةسار ءال (لئق) ىل ىلدأ هظدر

 قباسام مالكسلا غابأ( (ل.ق) وقتلاقف ل.هلا نم ةئاخ لق ىنمتلاةةلبالا نم ةئاق لق ىف

 هظافلأ تلقام مالكللا غلب أ اذصو ظفللاو ا<«رص ىبءملار وظن ةغالم ءاا( ل.قو) هظفاداذ عم

 لام ) ةداسؤتا هتيضرو هما لاه :«هؤو اك رص قوعملار يظن نأ ةعال ملال قو هيناعمترثكو

 ررقت ةغالباا ى< نب( ديحلا دنع) ]علو لقو لحو لدام مالكا اري هوجو هللا مرك ( ىلع

 ماهفاءوسن» عهاس ىلو ال نأ ةغالمل ا لمقو مالكلاهوبوبرقأن م ماهفالاىف ىئهملا
 ري -غ ف بانطاوزعربغن ناجي ةغالبلا لمقو عماسلا ماهذاءوسنمقطانلاىلوبالو قطانلا
 لاذ ةعالبلاامىنانو. الق 3و لمولا نمىلل-_هدذلا ةفرعملاق ةغالم !اامئمراغالليقو لطخ

 هناك و مهفياع ناسنا لكبطاخت نأ ةغالبلا لدقو مالكا ىل“ًارامتخاو ماسقالا ريصصت

 هرودصتدسانتو زا لقو هزاويان بام مالكلا غاب ىنام ,رأا( ىنيع نب ىلع) لميا

 كال -دالو ناهذالا قبا اوسبالا عطةيالن ا امم ةغال لق قو ا هزاعاو

 زعأن م عناا بح قالاَوَدلاةرثكو ععسلا لقلا لا ةرثسك (مهضعب لاه ) نامنلا س داسالا

 مركلان منا دجلابزاف دهءلابؤو نم دستلسابرعلا هلثمانم(مكح)ءسفنلذأ هههزد

 فرعاو كاسل ظذحاضا.ءنبل.ثنلا (لاق) يلام تذغلا لوط ميشا نيا

 هيعاسم تياطنم 8 هلع قمن مقدأو كك أ ان سد را كءاححتسلا لاو كئامز

 ندبلاوبلقلا عب رءاهيؤدهزلاو نزطاو مهلا ثر ونا :دلا فة_بغرلا هبيعأ مه تاس

 ضل ملقا باقلالاب باسمي الو بادعتعشبال نمؤملا هريخ عنعذا م ركللا قولا تاون

 ةوبن لةعلكلو ةولس سفن لك فرش ةلاؤسو ةدركلا اءاطع هريسغ نم ريثكل ااك كالا

 كعب ل ل ءلانسح أد دو كدت ن م ةوفش ملح كلو ةو+ ؟ داو لكلو

 تادف اذ تاع مر هعئردو ”هلةد باعن م 1 اردعبابأب قاغتالو هحالصا

 سائلا قا ه ضرع ىلع سانا اناس ةَف هلق ىلع سانلا عجبا ل صقتتما اهب
 هرئاعذ تمقسنممسلاو هرث اس تحص ند عيبصأ ا ةرخ الا هآ اذالا ىلع نةؤينا

 بهاوملا مظعا نم بنا هما ىلءريصلا هةروانزاخ هتمعت ن ٠.يراد ليضأا لامه بئادملا

 رعالا وأ املا.عالالذفأ هلثم نوكتنأزتنالفالاو هلةءطاناووعمكعم عضم ن
 ىلاىَدْوتىأرلا ف هكرماا عرولا مدع عمال عزان م ركشاابجوأام لاوءالا ل ذفاو

 احدو فكن لف باقءلا فاش 0 ارطضالا ىلا ىَدْوتكلا ا ىفةكريدلاو باوصلا

 لماد هسفنعر 1اباعا ةمعل تماس ةلكنم مم ةرمس- تءلح دس م رن ن* ملل َ باوثلا

 لاقل ءاعزنمنو ألا ىلا لبررلظت( ليق) للأَو لال .قلصوأم لاوذاا ىل-ا هصقث ىلع

 اهئغالاامَءالو اهلغالا"لءالو هبال اًربالو ه«يهذاالا انهذالو, اهضنالا ضف كرتام
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 ل ءاالو هيديكناالا اد.سالو اهع.ضالا ةعضالو هرقعالا اراّوءالو هسرتفاالا اسرفالو

 ىو زاك ماهل اذ مولاَمَملا فو مركسص ةصانلاىف بش ثااروهظ (ليق) هديلالا

 نمءاهدلاو ىأرلاثورو هد ثلا( ةدئاف) سف -براشلا فو حش نيغدصا ا فو فرش ني دولا

 ةدايعني دعس سدق ةيعشنب ةريغملا صاعلانيورع نا. سل أ نب ةيو اعم يه ةةهبرعلا

 ا( توحهلا مساق (ةدئاثإ هس أ نبادابزو ءامرو نب ليدي نب هللا دمعل قو ىعازل ادب زينب هلقا دمع

 لدكالا فو احولاةاروثلاىف هسا رابيحالا عك لاقمالسلا هيلع سوو هللا ىأ : علتباىذلا

 نمادعا.شرثك ًانوخادوبق ىؤراس(ةدئاف) نون ميظعلا نآر داك انولامدوبزلا فو ايهيف

 ||اريقو دمت ةرعسل مقربقو َ ..داانةلثاد بعربقو ف ”اطل' ىف هللا د, ءربق م متءهللا ىذر سابعلا ىت

 (ىرخأ) ةماكلانئشلان ءةبغرلا طاقسادهزلا (ة لاف ) ةمقي رئابديعمربقو ماشا نجحرلا دع

 . نع تبان لأن ب بيبح ةجرتف منوال 0 اوالا ءادف) بادصتسالا عفا رااود ضقانلا

 ىبنلا شاعام صن شاعالا اين لا ثءبامم و هيلعهقنا ىلصهقنا لور ىلا لام ةرانبدبز

 || مالسلا هلع مسه نب ىس علاق لاف بشو- نفاخ ةجيرتفو (ةدئاف) لق ناحصوىزلا

 || فكم رمشلا نع فك (مهضعب لاف ) اندلام-هلاو 5001 كل اةكولملا وكلا كرامتي راوعلل

 ءار وشاع مو نال سر كهف رع مولو ٌةئسر ةكءادوشاعم وون أ ىفةمكسملا (ةدئاف) رسشلاكنع

 ا اهاصحاالا ةري 5 الو ةريغضر داغبال ىلا عت هلوقىف(ةدئاف) ىد# موي ةفرع مولود ىوسوم مول

 1 ىلاعت هللا لاهل (ةدئاف) اككلمواار< رداح (لئلاف) كعضلا ةريكلاو مستلا ةريغدلا

 1 عبط ال لءق مويلع ظاغاو لو« «.لع هللا ىل_هد#لاقوانسلالوةهلالوةفم السااهملع ىموأ

 ْ ةيالصا او ةلظلغلا ىلعناكم السلا هلع وم عسبطو نيلا ىلع ناك لو هءلعهللا ل صدم

 وهف ىو هانم قفر اق نيم وااو مفر فاك قا قاضى اوسر كُن |هاذعم لق و
 أ لاق :و نوم

 لعءنوعر هناك هنا لدقو هبجأ/كلذاف وعدل ىلع ظاغألوةءالثأ نوعر ةىلعة*نوكنا

 1 نادناو 2 ريل ني-.هؤهال :راشب كل ذبمسهأ ل_قو كلذا «_همنيلل ادد سهأق ةس الا قد يموم

 ا مالا هلعيل ليقو كالاونع الرب فكمش لاداعنع كرب اذس مودال ريكتوركشم

 ىوهتنا تودريغنم باقل ىف ىندملاناط.تلاءاقل اةبوسولا(ةدئاف) قفرلا قد رط ىلع فورملا

 أ ةرخ الا تنك هلام ساراندلا ثناكن مو هحهرادلا تناكهلامسأرةرخ الا ( تناكىم)
 لءقو الالحا ممهواما رح هب توه ىل.قا مب مهو هب تمهد ةاوملاعتهل وق ىنعمام(ةد: اف) هنراس>

 مهو ةعجاضا أنه, تههلءقو ارارثاهبمدو ارارق هب توه لءقر احاك-:امب مهو احافس هب تح '

 ل_دو هلعهللا ىلصاهب رضا _ممهلمتو ةظع وما. مدو ةوهديتم»ل.قو 0

 ْ ةيالولا ب باطرلو مملع ظم طءةحىلا ضرال !نشازخ ىلء ىف اهجا م ال_ىااهماعف سول لاقل (ةدئاف)

 ىلا ايورلا ىف لع هنال ضرالا نئانت ىلع ءىناعج اهلوقام أ ل.ق 5 هك :حدعن الح 2

 ىلعءادبنوكت أ ب حاف فان لاو ةعم_ذلا مهيلع فان طم نونهعيسانلانا كللاادآر

 ىناهلوقامأو هسفنا هاعدتسا تاذانوهالاكلذا مصبال هنارلعلوقو ةججابلا تقو معبأ نئازللا ٍ

 ارد

 هللا لصهلوة ل ماذهو راع: :ءلركذو برالركشو ناذلل هسنت كل ذ ىف ناك اذا لق 5 مياعطظ مة |

 فسوثباك ( ةفئاترةنوارل ا ال فترك, مدداود أ لسماع 3

 ن ١
 1 كن

 أ ارلانو دوهشملا || ن

 برهأ ع نمءاهدلاو

 ةفرعمووءارو.ثاعمول

 تءددةاوىلاهت هلوذا :

 اميمهو هب
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 لاق مل_دو هيلع هللا بص ىلا تا( ىود) كس ردن ءىنرأ ذا فورحد دعب ثيل ن وهلا ىف

 ىخأ هللا م-راو بلع هللا ىلص بالا( لاقو)ثبلامل وطن وهلا ىف ثبلام فسول ناك الول

 فرش * مينا نال ليقنييدنلا تا هد دن ىلاعت هللا ىعس مل (ةدئاف) ىلا يأ ةم ذاعل ا لاق اله فسول

 ظ دقيال باكا ىلععضواذا ملااضبأ و قالا فرش نو مي م ناكلا

 هلوق(ىرخأ) لو هملعهلنا ىلص انس نودنآر لان طمءنادأر دةرال كاذككف لعد .>أ

 اهامكوذأ ماىلاعتهللا اركذيل(ةدئاف)م وتم ىأنورمسهملا لاق 6 ركباكى لاق 11 ىلإ لاعت

 خايشالا ضءباهركذ ةمكم عضو ءنيث الث نمو ىفاهعساركذ هناقنارع هبا ميىهالا اهء-اب

 نع نونكيلب نه ءامسانولذيتالو المىف مهرب ”ارح نورك ذا فا ارشالاو كولا أنا لاف

 نه“ءاهءااوفرصبملر نهنءاونكيلءامالااورك ذا ذا كل وشر لا.ءااو لهالاو سرءلابةبوزلا

 اهعءاندقا حرص تااقاماهنباو يم ىف ىراصنلاو دوهلاتااقالفاهب عي رصتلاو ركذلا نع
 نءبرعلاةداعىلع مالكا !ىرح اراها ةءنص ىهىتلا ةيدوبعلاو ةمومالل اديك أتاهنع ّنكيلو
 هرك ذرركتاذاف .بجاواذهد !ةتءاو4بأال مالدسا! هلع ىسعنافاذهعمو مهماماركذ
 ةرهاطلا مالا هب زنتو هنعبالا ىف نمهداقتعا اهيلعبامبولتا !ترعمتسا مالا ىلا دوم

 هنمب ريشي ب ره»اةتطا فرب روُدلا يجر ىع“(ةدئاف)هللام_ممءادو يلا هلا منع

 قروب نمؤملا كل ذك تةروأ ىأراصمالا تمر لاقي راد٠الا بحرتال. .ةوب>-رماوص

 ىذلا ىروباسا ا لاق مئللاو ل_طلاو ع 0 |او "يضل أني ق ةرفلاام(ةدئاف)ة- ءاطاانهمق

 ىذلاو لءضلاوه عم الو عفشيو عع دعم ىذلاو مئللاوه عن 3 ب لاب عنبر عمم

 وه هيلع دوعي عفتالب 0 ا وكلا هاو عفنو عفشيو عنعالو عم

 شرءلا هللا لخ للءقنا(ةدئا) داوم ركلاقي لب ىنخسملاتهنلاةيالاخ او مي ركلا
 ىرتو ىلاءتهلوهل هتكنالمةمدخ عضوم ل هج اهدد ًاءوجول لق همأ هل هجاحال هنا عم

 ءاسلا لئاقملاقاك هتمظعو هنردقراوهظادارأى اثلا شرءلا لوح ن «نيفاح كالا
 انندلا ين ىف ةرذ كحدهلقا ةم_اء بن ىفاهاكوةالفىفةقاك ىمركلا م_ظءيف ضرالاو

 َّك ءمهر نوفا ىلاءتهلوقل قوذلا نمهنوعدقد رطقمهدايعلاداشرا شرعا اولش ثلاثا

 نأ ىدع ىلاعت هلوقودو مل_ءوهيلع هللا ىلص د ثان كم فرع ةراهظال قا عسدارلا مهتوذ

 نا ىلاءةهلوتاراربالا اكن دعم سمادنا شرءااتث ماةدوهو ادو#ئاماة مكر #كءبب
 مهلاودهشيل مولاوحأو نيب 1 لاو الااةآصوه سداسلا نيدلع ا راربالا بام
 ص*كاذاوروظأالو ه٠ ىلءأب : سيلورلاءلا ىف أ شرعلا عمبا - فلا عل قل مولم-علعو أ

 (ةدئاف) هنودام لع ىو .تافولغلا طظعأ ىلع ىلو سا نأ ءاليتءاءاوةساوهو هءلعءاوتسالا

 باول هلءلوةدان زب ركلا هوو ىلارظنلا ىطعأو لمعلا هلبةمىق ة-نحل اهلا ىطعأ
 ناللق رظناا ىهةدانزلاو ةنلسا ىهىساوةدابز 000010 لمعلا
 ىهمس (ةدئاف) ةنمللا نءلضفأ منال اهتلباقمىف نوكئث لاسعالان سبل ةهظعةدايزلا هذه
 0 ماسك 70 وهذه سهأ ناد و هركذ عاش هنال لق و ريك ر يسخ هبف 5بعشتت هنالن اه

 ناءاملا نال ل .ةوايندلا كلذكو رارق د سدلءاملا نال ل. .ةءاملارايندلا ىلاهث هلل الثم (ةدئاق)

 «.ةدودسما



 ةعفد بهذيو ةرطقةرطق أد :*امانال لدقو ةءاباهكسمأن ماندلا كلذكو نئنوري_غت هتكسمأ

 ءاملااشأو لجرلا ب ءعىطغب لاما ءااذكو ضرالارتسءاملا اضيأ اواندلا كاذكو ةدحاو
 اذدلا كلذكلملق عضومىفوريثك عضومىف نوكم«املااضيً و ايندل !كلذكن ا هةذلا هم-عبط
 نائطعلل ”ىردلقءاملا لءقو قزرلادربن أد - أرد ةيالثلا ذكرطملا دريت ا در دةيالاضبأو

 اًضدأو رثكل !١لاملايدستي ىلقلا كاذكري :كل "الابد سي عرزلا ل.ةوايندلا كلذكءادد ريثكو

 تاس اما ١ ارهطبءاملااضيأ أو ةهمشلا 39 ارو لالخ اهمقلاملا كلذك اهفاصنوكمأ ال هلكءانلا
 اهب مهيك نقاو مهرهطت هقددص مهل اوهآن مذ خىلاعت هللا لاق مان الا رسندرهطن لالا كلذك
 مالارخ !انلعسل لءقنا(ةدئاف) ةمامقاادازل مصيلاس اكل ذك ةيداماادازل طصي«املااضيأو

 ال اور ثبت ىتحنيبذ هما امو ىلا عت 4 هل وهذ وةعااةمدقءناك ”ىن لكنا همق ةمكسللا لدق

 نأدارأف نملاعلل ةيبألا كانانو اع هلوقاباذ_هلاةمدقءناك امو هءلعهتلا ىلصانسأو

 ديف عا اتاي هدا لعل ةجرلا ىلع ةعاذلا نوكت

 حلم لارهلابوكر(موضءبلاق)انأ هللا نمارتسا.ثانرهأ ن٠ معبالوا :ار وع ىلعاد- أ عاطيالنأ
 ةرخ الا ىفءارئان ا درو دقوايزدلا ىف هلرظنلا نعهللا بحمل( ةدئاف)رمسكورسأ نيمطع نيب ةمالس
 دةىلع ةيوالارورسل.ةاكقوشلاو ةيحلاةدا نااه دس وح وللمقاضيأ اذدلا ف ناك الرف

 فدكولعبارلا مهريغىلءنيلد:سءالالذف نوكما ثااثلا هيما ةدانزلىفاثلا ةيرغاا لوط
 ىزتالااّلاةراسعوممستنأن ءهلاج ىلاراظ: ااراولغت ثالامدلا ىف هودهاشي ّقدباخلا مممع

 نأ نهم أو نيلعح رخاتااهو اجرتأوانب كس ةددساو لكة والا تعزي زعلا ةأسهانأ

 اذافلالانرعشيمو نيك اكسلانن ميدبأن ءطق د نوهسفنأن ع نيَع هس ن ند حرتالا نعطقد

 قلاخن الا ىلارظألا نمل صاع ك:ظاخ قول ىلا ندرظن نمنهل ل هحاذه تأك

 ىلاعتوهوورتسا ئه محول هنال بوح ان سرل ىلاعت هنا نا لعاو ىناهتلاب قابلا ىربال ثا سماما
 نااهدح اهو و) لءقاليانآ ارقلاهللا لزنأ (ةدئاف) تن ابو ججت اامغاو ناكمالو ة هب سدا

 ه.عماسبواةابه[نوكملاضي أو الما نود انئيءابحالا نااضيأو لءالا,لزنت تاماركلارثك أ
 مامةاجانا هنود ليلا لعأ اضبأ وح رذأل» الا باةلا نال بولقال ظف-أ ن نوكملاضيأو

 ميسو ةلكو ىسع ةعرأ مالساا +. طع ىسيعانمس ا (ةدئاف) راهنلا ىف هءاوَدَدلَ

 هللا ةدئاق

 امنداا ىف ةلرظنلا نع

 نمو ىسنأب 5 عمت دة ىقرعن ملئاقاالوق )ن رولا نمور لع ةموا دواخل اولاد حودو

 َس وااو سوبدلا باص لاصوريمالا,فورعملا لاصولاوبأانأ ىف هر تءأانأف رعي
 ش(ماانأ نادرملاون اوال ىلعةف 1انأ ناطءشلا قءفرانأ تاطمللا كالمانأ سولاسلاو
 0 شرب نم نتذاو سكن مع طن أانأ تابلو مرومسأو ناءقن نمل او ثاءعت نم

 ءاضقلا ان بوذلاينذو بوبا ا ساون أن هطولأو نماعنرج رس نأ نم

 نمضرأو قاف نم عف_مأنأ داوقننعنمةز غو داقو فك ىف ةضيقانأ 0

 نءطداانأ لهرنمبرشأو رانز ءلكوأو لنمبثأو لك وسمر رازرل>ر

 حارخسم نم سدا او حاط نم ن-شخاو حاتفمن ءكنأانأ عدقطنمقنأو عضم

 نم مشدأو سدوةنهل-و- أ انأ درعه نم عج او دوةم نم دوقأان'أ حالف نم سحناو
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 نءنربأو ةضيدع نمرذقأو ةذه نملة ا فيطنم قا آو فسن ا سد وط

 00 اللاب ألا "هل- د نم عسوأو لج رزم وأو ةرباد نمت أو ةرمشق

 ,وقو سال فاو كولد نيب تاثن رافلا“ نم دسفأو راقلا نم دوساو رانلان نهرحأ نأ

 تدكدو ماشرلا تةرخو 1 وتلا ف قوملاتحطشو تب راذ_عاا ىلع سمدقأو سانذغاو

 انآف رطاخأو تو.بلا معهاو يماقأو يماسأو فدملا ود تناكولو دقعلا لأ مايقنم

 تصدخصقوت ثددو تدقزوتنفزو ت ترجو ترممثو ترعسو تدون "اكو

 ىطا اوبلا لو نم موعشملا سذأو عجبا ليدانم سشاثأو دءولاففاخأ تاذحأو تاناخو
 و ىداردلا» نم قوربام عدجأ أو ىدابزلا نم مللال_ثنأو ىطاولا ءاسنلا عيشأو

 رثارخلا ىلع فوطأو ةدمنتعلا وك كافر ءاتودفيكشأو ةديداا.ةقيتعاا ةجومرمسأا
 تاس جاح زو ةهناملن مولذعال ىيمسو اذه روصقملاو مالم عس ةحف رودااىف

 نس>و ةيط هنأ. دداو ةسطمةفودو طابا الا مسرب ةرامندمو طاطخوة رغمةزو-و

 ٌ ل 251 تاتسلا ىلء مكحتأ ةرصسفنبو ةمودكمو ةيكمربو فعو

 انملك او تاماقاارد_صق نلجأ قرامانالا نوناءبالو ىراشابالا نوك ايا

 4 كالا او ناسملاهوجولاذيؤرب عئماو تايلواملا سؤربرمشأو تاه ثالث
 ةو.هلا فيرا نمىلزانيدالو مدردالذخآ الو راقالاكهو-و ةرشاعع ىظحاو ناددعلاو

 هلءاىلاءالا نمىلو ةعمشاارعقو نواصاةوربىلو ةوسكلاةهوتساانمىلو ةوبملاو

 هتيهوتساسوبلمثءشتناو هتلفلم هودي حالا او هتذخأ هقْمَلا نمىوثلضفنا ةعبلا

 ساحلا فدا ديرعناو هيب ب رم حداق ىلءاو رباك ناو هدقرمم َئ *نعفير ملا, ل يةغداو

 عجب ىلا جانرأ ةرق مالو هريغالو ةوتقالو ةبيه ىف سلو هتك نا اركسدقر ناو هدتدرخأ

 ةفرط ف مهني ىف وااو نينلالانيبام ىثمأ 6 ١1!نمالو دحلان هطظاتغأالو حارا نيسأرلا

 3 نيههردةرمشع لكن مذخآو نيوجوةمْشلابرضأو نييئادلا ف ىلوق شقربأ نبع
 قردان فطام الكج ملكملانأ لاح -رلارءاسنلا نمةيهولا ذآ انأ لاهلاو ةفرختلا
 ىىذلاانأ بذك نملوق ع الانأ برسعلاىلا.غمداو ةانأ فيرملاب اق ب رششتلاب

 هع - رمل |نذأانأ ةبيعقلا ىلع الاانأ ىمازلاو ري_فضطلا ىلع اهلاانأ رهامتدامقلا
 انآ لب ولان ناعما ىلب أ ىذل اانأ ا لاى ىلا راطلا ىجحأ ىذلاانأ ةسعلاو

 عباشملا ىرأ ىذلااأ لتيمامَدْمَم رطاشاا لجأ ىذلا نأ ليال ىلع بها ىرأىذلا
 ةاصملل مالكا نب اهنيزأ تالءزالا فورءملاانأ تابع || داوقانأ اللا ىلع
 رسيكلا نم م_همهارداوج ر-ذ ىتج ا لاس داع 58 'زالاو-اك ذننا قوشأو

 تلجو تائطالتا تن مدخو ريكجاات هلا ىدلاو تدصعو ريغص لفطانأو قراحت كرت

 تءروو تساحو بتشرو .بارلا اد امىلعتاشو باونالا مادق تسنكو تاءطوالا

 تاغ راعاانترهاظتو رازالاّت ب وطو راكملاتيذةةداو تاستحاو ةحرلا

 . ىبيفن ؤتاقو ةد>والو ةءوركلذنمد_-املو ا

 الاول شخ



 ْ ليطم_بماسهج ىلع ىلاو ه لد وطا ارهدةدامقلا تد رد

 دخلا تمل دلو | 3 3 قكرلاد ةدو5 ىدنع

 ليدع نم ىتهمشف ىلامو #23 قوسفاا بأ مالغىناو

 ليج ل لكن علد-ءأو 5 طاوالا لهال ب ا.شاادوقأ

 لمقر جأ ىسان ةر عدلا # عم ان هنا ىلاو

 راصت الابل ءقياكداسجالانل هي هناقءرش 7 قدوقلتوءاوأ ف دربلا | وون(« مي لال

 ىأرامموإق عسمرخ وقاله طسو ادق رخراهناالوأ مونلا (ةدئاف) قروب هرخاو قرع هلوأ

 اان دلو ضعت ىلا سي. ءنيارظنل .قهذءهللا ىذرساءعنبا نعرخ 1 باك فاضبأ(همتاك

 وق ازرالا اهبذ 3 ىلا ةعاسا |ىف مانتأ كلن مع هللا مانأ الم ةلاهو هل- ربهضكرف ىحخال اةمون

 برعلاتااق لاق ب رعلا هتلاق ىذا امو لاق تااهام ترها اهيذ تلاق ىتاا ةعاسلا اا تلعام

 امأز» رك وأ الث ىلع مم .ونلا لاق مت ةحادللة اسنمةمرهم "هل كمةدسكم

 بدنىتاةرجاها اة مون ل.+لا قال ا امأوةرخ .الاوايدلا ىهأ نع لغشت ىصضلا ةمونفقرذلا
 ىىمال كرانمهالا لاق ولةنال نطامشااناف اول.ةلاقف ملسو هياعهللا ىل_م هللا لوسرابتلا

 | قحأالا!و: )برغم اورصعلانيبام ىهذ كلتا عاطل اهرافسأى ات لءحاو اهروكب

 | نا(ىور)ناكلا نءقيقرلا سداو مانهلاو بءطلا لك ؤتالو نوه نالثل بق ناركسوأ
 بةكف ردم لف دن ارم هدم وه و صاععلا نب و رع ىلا ب ةكهنعهللا ذر باطما نير بع

 ل : سشعامذرعو روث اهاوطءارضخ ةرشو ءاربغقب رترص ريمالا هللا لصأ هيلا

 نادةئلاوةدان زلال ىرد تامورلا كرام تاودغلا نود :رماهطسو طع رذعأ ل ءرو رغأ

 ه--اع 51 اههدان . وضرالا نو.ءهيرهاظ7ناوأ ار - .ةلاو سعثلا ىرك

 برا اوقاا فات ىفالا لا ُ :ردةلا ل-هأ ضعن لو-هو نكي هحا اومأ تمظعتو

 ىفاطوهتدشىف !دياملقاك ه.ةعىلع صك :كالذك كال: تلءاك:اذاف ل ارماراغصو
 .ةدوأ نوط: نوثر ةلذأ ل2 لكن منور ةروق#لءل_هأرهظيكاذدنمذ هند
 ”نم مهنملا و مهسكن ماوعسام مهريغل برل | نءرامتاانوجرب بط انورذ هباورو

 رد. كلذ دن غو ىرئلاه“ 2 نءداذغو قدغلا هقوث نمءاقمفرشأو قرشأ اذا تمهد غربغ 0

 ةددحرب زى 06 ءادوسةريتعىل ماذا ءاض- ةردنينمؤماريسأابى هاعنبف هباب دىدغيو هيالخ

 ىاانلردهتنلاق همالك ىلعر عفقةرانإف ءاثدا1 لاعفلا هللا ىلا هد ةح ىهاذاف 0 ارمذخ

 لعأ نمةعيرأ (ةدئاف) امهئعهللا ىذراهد_هاشى ناك ىت- - ريص١ءىل تةصود_ةاصاعأا 375

 - دول

 00 م

 ىراصنالاك لامن ب سأ ناسناةنامددلو داووهدلو نمىأر ىت- معمدس-او لك ثعملةرمصملا 3

 ةفمل ىمللارعنب نجرلا دبع ل .و هيلع هللا ىلصهقنا لوسر ىلوم ةركبو نأ هذعوللا ىذر 1

 (هسناانبا) ىدعسلااونيا

 هرثاط ع نمغلاق وف مرردقت )0 هركاب شعل دا كدويصركاب

 هرهازأ ارم ىلعوةط ضورلاك 30 هنر ف ىراردلا ىر# لسللاو

 .٠ ىلا 00
 ه4.س» كنا وف



 كس

 لاع هلاج فداز هلاقمفقد_عىنم ماعثالا دن ماثالارواجن هو ماذعالا نمأ مار كلا ِ
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 هرباشياتدلا ال عىلخ » هدب ىل-عباذ : ىلا تركو كو

 اكومتنمرغت نءبوثت« ببحاواتوقاببرذىلا ض ماف
 هرصاعدوتنعلا عماهانج لهف « هي_ثاهاىقاسااةندو ىف ءارج
 هرثادةتدوساوهاد> ضاق ه قسغنمو مص نمثوكم قاس

 ة'امعسو نيس و ثالث خس فلس .و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اند. هي :رابزد:ءهداكل(تبأ دد)

 مىيظعلا هللارفغتسا

 ىلسو ىاطاو ىدانو ها ىزو> « لسرلا دمساذ- ه سفناب لارمشب

 لذخلاو حارذ 0 *الاووذمدل الهانم « ىد :رفانعلا لازدق كارمشب ل ارمشد

 ىلدقو هيانعأ ىلع عومدلا ىرذاو « هي عش اح باماان ىقثو فد

 لتنمو فاحن ء قاذا مرك أا 015 مهلضفأو مهاكز أل رلا دمسساب

 لدبؤلاو سايلا دنع سانلا ىتشماي# اديماركللا ىدنأا.هللا ةريس#_خاب

 ل--نم قالا ىفهلائن-1ىفوط * ةدهاشرابخالاوهاللا بحاصاب

 لثولكوفدلا درعباةمضدوكشي ٠ هت-اسنوفاعلا د_هقاذا نما
 ىل_هءال-ءنملكو نورن ىتدح « الئانركحو طعأو ىنقأوىغأ
 ىلج و نءهوححشأام لكقهتل » هب ثنغتسأ هاج تنأ ناب
 لمالاولّوساالءايد.علاوهذ « | ارةتفمافا ونمو مي ركلا ا

 َ ل-ئلاوّدرلا تامدونم كاسح « ٠ ,تكحللا تااموبال تاقام هللاو

 ل-عرىلعاهيضتي هللاىلا عفشاف « اهب تليد ةانويد كلا اوك.شأ
 لاعلاب بدشام ىدلا لال_-طانم ه ةدعس .وماسثد ىديسيل هلأساو

 للكسلا نمزرحىف ىادعأ رش نم « هببسب ا انوص ىدمسمل هلأساو

 لاةمئلار مسهل تب 1[ ٠ هب نا باقلل 2 ك هل ان

 00 در
 ريدا الو ىأرلانس دأو » راو اقرزلانينكلاو

 نباسعلاولأ ان ندغااوب أءانمءلاولأ 0 قيتءىلأنبارداونلا باصصأ تاز
 موا ءااو ماعطلا ىلاد لان مبدالا ىلارقفأ ل قعلا (مكح -) ىتدمل ادب رم صاصالا

 هنو عشو هن" يه تب ذ هنردّةمتاقو هتمعنتأ از نما سانلا مظعأ دارملا مدع داقرلا

 رذحلا قؤيهنمامنم رانلاىفةءيد!ناوركحملا دوةئااراظلا نمريخ نوجوملا ةللاعم

 هعج نمو هوعاطأ سانلا عفنالاملا عمجبن ه هسنم سموا هبره نم حارسسلا لم ماعلا

 تيلوأام لعهلاركشاو تءاواهفلدعا لامعلاولالقالا ءالبلا دهس هوعاض أ هعذ:لجال

 ءاتغتسالا نمريخْئ لان ءءاتعتسالا لد[ كح 1 كمادنم قئالذلاك دوو قااذنا كل دع
 دواح نم باعصاار ومالا لتاوسهسءلءلكو ون دق بأق رلا ه4 تعض هللا زها عض ن ماهي

 ةاداعم نالذاناتارامأ نم رطع ع مست نأ ريخربْخ نم ماسحالا لاع نب هد ماهفالا

 ناوخالا
 ا“ عع
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 ةسامدسلا نسحأ ةدارلا باطنه هلويدصالنمبيرغلا ريقفلابيرغلا ناوخالا

 نه هدر لردع! اهمسمرئالو هدسلردياباب عفنال هلرصصانال ند بد رغلا قدحالا سيرغلا

 / اريرطق) دماا نال طلنا ةيصأا مركزم ةيذالالاه>ا هتيّعم تلاطناامزلا ىلع بدع
 امو ةريبكو هذ تارقلا ىف فعلنا ملام لك (ةدئاف) ءالب .ااىفةوطأو مانالان منوكيامدّدأ

 نعل نءديعو ه_ذع ىسملاءنرتقاام,مل قر يصوم دلورلا ىجت

 تقفتااملكل قو ةرغس د وهذ كلذ نم ( َّئث هينرت_ةنملامز ةرايكو هذ هيوقعوأ أ بضغوأ

 املكل بو ة ةريغصووذةعب رش نودةعب رشف هع رك نآك اموءريبكو هذ هع رت ىلع ع عنارمشلا

 ناوددللارارقو نادياللاداهمهللااهءذو ضرالا(ةدئاف)ةريمكو وهذ لءاقهلو هروهللا ن ل

 عئاندلا بايدأ و قز :رلابالطلالول ذو عئانملاو بساكملل طابو عجاضملاو ب وزعللاثارفو

 لع أى مه ىف لمةءنباو ىلعب ولأ ىذاتلا عزانتة#يهت نينيدلا قيما (ءاقتسالا باك د)
 لهأ تادابهثلا باك فنظامف ارذسالا دماحوب أهل قو ىلع وبأىذاقلا لاقذءاوهالا
 لع>و نوةسةءالو نورغ حح ,ال مسقو نوة سف مسقو نورغكب 4 معسس ةماسقأ ةنالث ءاوهالا

 مهفنا قيقعتلاوءاودالا لهأ ن ماوسا ءاهة اا لاقو لقيا هعزانةءاتلا للا

 لوسرريس مأما ىلا بسقأ !نملكلاة. نأ بءىذااوْك داو ًاءاوهأن مك 3 ءاوهأ

 ءاون ةعءاجلاوهئساأن ءحراخ عدّبموعثهءاع ىداسعب وكل ذ ىلع ىلاون لسو هماع هللا ىل سهلا

 عوكلاو فكلا ًافكنورشعوناناسالا دعب (ةدئاف) عورذلاوألودالا ىف ناك أ

 هذهف بعكلاو ةرمكلاو ةيلكلاو ددكلاو ديكلاو لهاكلاو فةكلاو عوسركلاو

 رو اهرب سفن ديو اهرك دينريثعت :امعازامأو ريس سف ىلا ىامدعام ةفورعمةرسشع

 نيشلاو فاكللا حم حلا سأرلان مهمل _ماح هل 0 ىثو ةريعكلا سدا ىهو

 صد امس داركلاهح ولاد :ركلاى :ءاالصأد ركل ا ادهص تنك ةصائاادتع هرهش نم ذرب اد

 ةمهلاو ناسنالا نمةيثاكتلا ىتالساا ماظع ساعكلا نيقفرا او نيبكن اكن ديلا ماظع نم

 ىلا كرولا ندا نموهو بنملا ميثكلا ردصاالكلكلا قذعلا لصأ ىلا نيم ةدكلا نيبام
 ةبكرلان ودام ناذالان م عاركلا ذ_ةقاارخؤ ما ىهةذاكلا زهلا نفكلا ل
 بيركلا حرفا!موثلكلا لحرلافلاقيالو ةأرملا بكررظكلا رك ذا ئه "هلم وكلا
 ىلع رعي سدل هناف سكل اامأو م>رلا قاض اركملاحرفلا نطابم + نيكلا اًضيأحي رفا
 افودحم افاضم ينس | نمسيرقهللا ةجر ز اىلاعت لوقف نأىلا مهضعب بهذ (ةدئاذ) م ىلا

 ىفاكهربك ذو هءارعادملا فاذملا ىطعأو ناكملا فذح مث ب بر رقهللا ةجرناكمنارب دةتلاو

 ريخاو ”دارفالا,ىتمأروك د ىلعم ارحناذ هارب رسوايهذه د ذخ ًادقوإسو هياعدقلا لصلوق

 فاضاا فذ نالادج فمءضكإ لا !ذهو ميقا سا لاق نيده لاوعتسا لاق هناك ىةمهنع

 تاطعتو مهاف“ اادةوباطانا ستلالالاواقلطمهزاعداغوسبال هماقمدملا فاما ة أف او

 اذه ىلعن كيوالااربغو أ هنءامتموأ هبادومأ ن هذي ربخو أ ىنمنوأ ما ظذل نمامذا ةلدالا

 نءيث.-فاذملا اركض امناوةيريذشاو ىهنلاو سهالا قلعت نع هر فاذمةظذا هلردةينأ

 اهل تاك كلذ نممووةا'ن افداشلا تاك ال ءقاذا اك ةرورمذا|هريدقت.الا مالكلا مصيالو

 نيقرفلاىف ةدئاق

 ةريغصلاو ةرييكلا

 ناسنالا ف دعبةدئاف
 ا افاك نو هرمشعو نا

 ل ثدفلا 0 ومالا

 ها ةئيطعلا



 هةسيصدو اوو
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 لك ًاموهذااناف هلاملك أاذانالفد.كتن الفلك أتاقاذا كلذكو سيبايال فاذا افذك

 رثك أت اكَناوذب رقلا لأس او هم سلو ةريثكمرئاطنو سدلبال انه ف اضا ا فذف ءدم حتر
 نيرضالاراتءانشب رقلا قلطتاغاف دعك ركسم فناكسال مساةيرقلا ناف هينواثعنيملوصالا

 ماعطا عاعناك اذاةدئاما ناواتاون الملاولدلل بونذااو بارسشلا نمه.فاملس'اكنلاك

 ةرانئناكسلا ىلعاه وةاطأ مهمالكىا ار و دو ةظفالا هذهمها أمه: ءاةرثكل مهنا ماهر اظنو

 قرامفا الف سداالث .اذهنولءفيامتاو هطاسبو مالكتا ١ فايس ب سي ةران' نك لا ىلعو
 وناعم شاد اوقامآو ه-وضو عم مولا ىلع فخ ىذلا عضوملا اذهل ءأتف فذدالو كلذ
 فودوءءدرفع امهمدح او لكن أ ىلعهسنتااودو ادعو عريظدا مالا مارح ناذه

 هلءامق مارس ني ذه نمدحاو لك لاق هناك ةىنءاااذه لع هسنت همقن كي لربخلا ولفما رحهنأب

 ع الودوسف امه: لاورذويدسالا نا ةط.غلاود هلا نيب ق رفا |(ةد انزال ابي دوم لاذ

 ةحا.ههذهف ه-عهدم»ألو تثأر ميلومهلب وكيت أتاسنالا نع نأ اود ةطءفااواض ء

 اذا هنءدققا ىذر ىفاشلا لاهل بادآىف نيدلا مولعءامحا نم(ةدئاف) ةرطخ كانو

 ةساخ+اردق نع ء لضنبامغابسالا(ىرخ أ كنوادعفاكرت_تادن ذ لودع كةيدص عاطأ

 ةومنلا ن نءازجنيهررأو ةنس نمءرس ةقداصل اهب ب قرلا لسو هيلع هللا ىلصهننا لور لاف (ةدئاف (

 ةندسنيعبرالا سأر ىلع؛ ب هنأو مصالا ىلعةنسنيتسوان الث لو هيلع هذا ىلص شاع هنأ د "الدو

 ل قامامهبلا وي ناك مل-و هلع هللا ىلههنا تدوةمل ١ندرسشءو ثالث حولا ةومئلاهذك

 نانا ةناشنب سشعو ثالثىلا هنس فدذ تدسن اذأف ة:سفصن ى مو رمشأ ةتسةثعبلا

 :اودقورمشأ ةتساقأو زينس عبر ل ارثكأ (ةدد 9 ثرداا ىفءاجاكوهو نيعب رأو همس

 نيذس عبرال امس نب مرهو نيتنسا جانا نية يعش داوو ارهشرمشءةمسلمد انه كاذلا

 لج ئفاشااو اره نيثالئاداو ف سوي نب حاجعاو يئس الث نمرثك اهبل سذأن كلامو

 ني:--ثالث ةغيشولأ ماءالاو نينسعبرأ هيل بنالعنبد#و نيئس عبرالا وحك هب
 هلوقا هللا ثمان وعرف با هواغا لج رلاودما |عطق نمل |وأ(ةدئاف) نينس ةمةءنبداولاو

 7 سا (ةدئاف)لخلا ع وذ بيف مكتباصال و فال نممكلج أ و مكيدبأ نءطقال ىلاعت

 لوول الادلا فرحىف رئاخدأاه .ركص ىقا:سالانيدلا لا مز سشلا ىلع نيءرمصعلا ضعب

 اذهرمغىفهن ردد كذ فى اوبل هم ةوعأا ل_هسىفنود رصااقيرطذالاس لذ ىف هنا لاقو

 نبنيدللا مخ زئيسشلا تذق و غاعطق هل مهما وهو راَسّدالا نمامتدامةماكلاهد_هنافعضوملا

 ىفىحمناىىفاثلالوققاسامل هناف اذ_هنءبرقي عضوم ىلعبلطملا ىف هللا هجر ةعفرلا

 سلول اه هلامعامامالا «_باةدعام صاهسأ ةعيرالا ف مدسقي هنا *ىثلاممسقفف ىطب وبلا
 دائسالا سأر هنالمال.ءالا دانا اهمهأو ,هالاف مهالا اهنممد_ةر هنا باصصالا لوقا كفا اع
 امهنودنيفركلا دعباع را تءالا لاي دكؤ ىرّمن مهدات وأتثن ومعاه مظتن هنو مهدالم 1

 مهضعبل باكر وظ ىلع (تيأر)
 هسا نعنومغةس سانلاو 5 ةرع رهاوخلا صن م ناكس

 ةكتاح اغلا هنرو رض حرر ه ىذلكو بسلا سامة لذأو

 ك0 ةتيهه سيف سيفعل ولما



 م1

 فورحخلان م ىلا ميف سدل ةنشوجا قوزع عم ناامهادتبا ناتيساغ هقاالاول (اولاق) ظ

 اهبقطنت الم_مضعبمالك فوني-ةفثلان هال هفودد صااخنم هاهم نابل الا ملف 5 ,وفشلا

 فرح هنءق شدلهنا (ىناثلا) هلع لمسانهب صال الافرك اذلا س لحاهب رغشالف هافشأا

 ىوسدويعملكن ءدرهلا نمذتت صالخاة!ط5 امنا ىلاةراشا طقناا نءةدرت اهلك لبمكت#
 مالسالا لو أذ نمةمالا هذه رهاب 0 رب سانا ىل اوصا لاق (ةدئئاف) ىلاعث هللا
 علشن سلام ىلعمت نانمءعمت رم ع ركبوأم مو هيلع هللا ىل_صىبالا مهلوأ علخينأدبال

 دءاولامث هلو عاشربب زلانب هلا دمع مت كلااديعمت ناوى مت ةبواعمم ديزي م ةيواعمم

 ) 10 علا ةلودلابهتنا أ مث) علش ديزي ني دءلولا عماش ممتديزي مني زعلادبعنب رع من اهلس ع

 نو.أملا غو لاقو عل نيمالا مث دمشرلا مث ىداهلا مث ىدهملا مث روصنملام حانسلا«-هلذأ

 وعملا ىدتهملا تزتعملا م « لّدقو علخ نيعدسملا مث رمصتنملا مث لكواملا عقئاولا م“ لماع |

 ىئارلامترهاقلا مث يدنلالامسأر ب>اص(لاق)لّدق دو عاشر دنقلا غ ىناكملا غدضتةعملامث

 رداقلام ىدفصلانيدلا حالصت جشا(لاف) علخ عئاطلامث عم ءطملام ىكلشسملا م قالا

 مث ددعتسمل امش قماش « لتقو عامر ع دشرتملا مث رهظد_بملاغ ىد_تقملام مئاسقلاع
 نوعسنيذاانوندسعلا (كلذكو) لتقو علخ ريمة سملاع رعاظلامم يصانلا م ءىضتسملا|أ

 ةمش را اهو رفل 1مم هللا ىهأب عاقل ع برغلا.هللاد_,عئدهملا مهلدأ «نيممطافلاب

 ىلعتسل اع رصغتسملا ع رهاظلا هْياىلوو « هتخأ هتلتةف كالا م زير علا مث ةرهاسقلاب زعملام

 (تاومن) مه رخاوهودضاعلاغ زئافلا هنباىلوو «لتقو علرفاظلام اظفاحلام زبالا

 لداعلامث لذفالا» وخأ عز 7 /زعلاهداو مث نيدلا حال مهاواو سهم كامب ولأ « اود مهد هذ

 هدا 0 علخريغصلا لداعلا م هداو لماكلا نيدلا حالص و ريبكلا

 رفا امتدوصنملا هنبا مزعملامهاوأ(كارتالا تلو غ) بوو نييدلا مخ ملال !ءاحنأ اورمذححأو
 حرش نووالقنيدلا فم_دناطلسلا م هاش ويسر اسوس ددعس نيام رهاظلامم زطق

 هوخأع نووالقنبلءا> فرشالامت نوءه-ص نصح ىلارف 0 هدب رةشالارةة_بهيلع ظ

 لتقو علفن رولا نيحال يدل ماسح مث لداعلا اع ةك ىلوف كركلا ىلا هوو د_هترصانلا

 تاؤرصاملا داعم رفاظملا سري_بب ريكس الا ىلو دف كركسلا ىلا ل_-ر مت رصانلا بلطغت «
 لماكلا مث لرععتتا لانصا ا مث « علفند_هلًارصان ١مم ككفرشالا غرك وأبو صال كوتذ
 فرشالام ىاح نب درو مذملامث التت ناو دان ىجاحر ذظملا ثا.عش

 رهاظلا مث ناعم نبىباح لاس هو مث نابع نب ىلءروصنملا مث عافت نع_س- نب نابعش

 ا .علذ نأ دبالهلوق
 ةيك رمااةلودلا ف كلذ

 كلااداعم ه علف زي زفهلاد_,ءروصاملا كلا امو م قوقربن بحرف رصانلا م قوقرب
 هداومت ميدي وا كلما مث ه هد .اكئاوهو سايعلا لداعلا كلما مث 0 كاللاىلا حج رفرصانلا

 كالا علفتد_ج'حلاصلا كلا داوم راططرهاظا كلما مث . علفن دج رثظملاكلملا
 كلااهدلو مث قهسد#-ر مااظلا كلللامث علف سوزي ززعلا كللاداومث ىايسربفرشالا

 رهاظلاك لا امث علفند_جديؤملا كلا اهداومت لا . !فرعشالا كلما علف نافءعرومصالا

 عاذل ةدحاو ”هلمل ىاب راخم علف اغب رغرهاظاا كلا ث علف: ىابلبر هاطظلا كالملا ع مدق_ثخ | ]

 ْن ١١



 0 رت باتل] دتتسسو يسار هلا٠نائاتا نرشالا 92
 هودتافره“ ظلال امش ل قرصان لاك !هداو مث تا نزيدانيك اس ماو ءارةفاا ىف ه.ءحو

 ظ 00 ىطلداسعا كال !مث لتقو عافن 5 ةرشالا كالملا مث علفل

 || نب ماسرفاظملا كلما ناطاسلا ةافالمل غباد حب هلا هر ا دراسف ىئروغلا هودئأف فرشالا

 فارم ناممعنن ماسرفظالا كلل اتاممث د - وب لوهرمأ ل - ع-واس» ا

 ءان ”رقهنءدهبأواهدص أو همانأ ىلا عئهلنا مادأ ه [ةناولسر هاما كلما ناطاسا!هداو لووه وهر

 ةءاهلاو مويلا عاوأالص'راهنلا ف نوجر ذمال يذلا ل ءالاروط(ةدئاق) ني ءآهلاو دما ء 1 لءالارومط
 لمالابارغو شافإن اوةموءلاو :_مو.ااركحذوهو عوذلاو ةماهلا اذ وهو ىدصلاو

 سادعلاو سوغالاو نالمانااو لم-طااو ناحرمسىعسا وهو يئذلاءاعمأ ىف (ةدئاف) ةمهاا,سوغللاهلوق

 اطةمالاو عمصالاو لثهئلاو سءسعلاو قاسءلاو ساطالاو دمسلاو سوالاو بئذلاو ةلاوذو || ها لورك "هل لا و
 نشالا ولت اهتكللاو ل سوتلاو نامذي-كاو عوعولاو فوعلاو لطالاو ع ناو ل_ءطالاو

 ه-.اعويدصلا فدوياند.سلوقنع ٌناف:سني رمي عءةقداصت ناك اذاان قراارخأت (ةدئاف) ا ورلارخات

 عفرو وقنيبو . . ازرهتل اوسهةلاواكو 0 1 ا ا مالسلا 1

 اة-ىبراهاهسدق ل ةن امل وأتاذ- هتبًأا.لافو ادع هس اورشو شرعلا ىلءهنولأ

 همدىف غلد : عقب أاباكىأرل و هيلع هقلا ىلص ىلا نأ ليلدب ةئسنيس+رخأ يل قو ةنسني شع

 يباب ورلا هذ هرخأت ناكو صربأ ناكو هذء هللا ىذر زي .- لئاق نس ثواانب رك*تاكف

 نيمآ ةذحمالو با ءةقبا ريغ نمهتجربا ماكس ىلا هتهللا انامج نانلاءامسا(ةدئاف) ةنس نائل !ءامسأ
 1 ارقلاراد مالملاراد ندعةنح ىرأملا ةئح دلخلا ةن- مممللا ةنج سو درفاا مج

 اواهللاقيواولا هذ هذا باوبأ تحذر اهزاج اذا ىت ىلاءتهةوقن .ةياغابنوك ذخاو زينل

 ىسّم'ارخأرت اظناهاو ممم ءانو ةعم .سنولوقب و ىلاعت لوةىلار انئابرعلادنءةسئاقلا

 ةيواهلا ةمطخا ىظا رقس يطا مموج هتجرباهتمىلاعتدقا انذاعأ(ران !!تاقبطءام-أ) راثلا تاقيطءاعنأ

 نمو اهنمهللادذو عل م 50 زح م مثمبان لكتاباوب أ ةعب_اهاىلاعت ةوتاقرانلا امأو ريعدلا
 دان يحل! ناكر اوأ ذي اد هاا حرش ف ىب ورم ءاانيدأ] رس جئلاركذ 0 1

 ىوهلا 00 ماس رشعل+ضذ د ءافةنردملاو دك« ةياظقأىف مالكلا ىوهلا عماجم

 لاومال فراك مك رخافنوةزدو واو بملاذدإ ةاماااع ا ىلاعت اوتو مو سة

 بح سا. نير ىلاعت هلوق 00 ءاهتملمق ىتاانامعالاو دالوالاو

 ماعئالاو ةمو.#لا ل.كناو ةذذااو بهذلا نمةرط:ةااريطامااو نيذبا اوءاسنلا نم تاوهشلا
 ةدارا“ابرلا (هريغ) همنا تاق هتف تركه (مهضءبلاق) ايندلاةامخلا عاتم كلذ ثراحإو
 موذعيأ 5 ىلا «تهّللا ةعاط) دايعلا

 رئاطراطااحح ارسم ىرب ٠ ه-ثرر فنا ١ ىزابلكتحدأو

 رفاو هم-ا:- نم اثيررك ذمف « اوهلا ف نقرذي والا تاقرخ كرب

 رداع دما نم ىوهيام لكل 5 ام همم ضان رلا ىف اره د ناك دقو

 00 ساخن يحاذملا صوصةم ع صاخ » ةبكنرهدلا نم هستناصاناىلا
0 00 
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 لع رهظ ىنأ تناك : ناوهاقق ىلعر عظارك ذناكتناءاملا هج وىلعافطاذا قير ءلا (ةد ق١

 هللا لصهلنالوسر نع ىعبلاةؤ لاف ثد د "هل نمرذ لأ ع نع( خب رحب اريسفتف) اههدحو

 سنالل لهو هللا لوسرابال تاة لاه سنالاو نا نيطامثن « هللا, تدوعت لد لبو هيلع

 نبا ظفاحلا اهقاس قرط نمىو سه ثد دا لصأو نا نيطامش نمرش 0 همن لاق نيطامسسس

 ءامشأ ةهحمانعمشدحلا(ةدئاف :) )أ هللاو هتوقو تح دهني اهءومشنا لاقو هريسفتىفريثك

 ىع“ا ةام كل هقددااقب فه قودسصلاى م«( (ةدئاف) ةقاسو باقوةرمسمو ةذعمو هه دم

 مكيولتا ارهطأ مك-اذىلاه:هلوقد:ءريثالا نبا انذش (ريسفتف) كيلعوودءلاو دعود لا

 رعاشاالوقىلا ىرتالأ ةنسفلاو قاتلا بسب ورلا لاق نمولقو

 ررمشلا ما «رظنلانءاهاديميئادملالك

 رتوالو سوقال_؛ماهسلا ل_عف *» اهي-اص باق ىفةرظاترثأ كك

 رطالا لعفوقوءنيعلانيعأ ىف 5 اهلقينيعاذ مادام ءرااو

 َر رمضلاب ءاح رورمسل اد مال *« هتدهم ءاسدق هئلقمآرس نم

 طق لاَةد(ى رخأ)ةس رعالاة:سنيسمللالو .ةمشركالاةنس نيس لهال هنا ل. قد اف

 ريهاشمر تس ذى (ةدأ اف) رادلاران 1م ضعت اه للطلا (ىرخأ أ) راجاذا طسقو لدعاذا

 لدرةئامم هو هلوق هنماوذخأو مس للا اذهىفاون رمش يذلا م هو هقرطت ع سجن ىف ل+رةنام مهو نيربعم ا

 مهعدجمه 0 نإ جلا فول بوذ»إ مههاربا نيعجبأ ميلع همالسو هنلا تاولصءانالا ن م(ىلوالا ةقمطأ )مسي

 دنا !نمائبدب ديانام ىلع وبأن يعجب مهنعهللا ى خرذيادعلا ن م(ةياملا ةقرطأ )سو هب ءلعهشلا ىلدد#ت نينرقلاوذ لاذاد

 ما مالسنب هللا دع صاعلانبور عنب هللا دمع رعب هللا د ء سامعربا ىلءنامع رعر 5

 اجد نينمؤملا مأةشناع نامل نة ذح ىسرافلا ناس كلامزب سأأ ىرافغلارذوبأ

 بيسسملا ني دعس مهثءهّللا ى ذرزعيات ١ نم م(ةئلاثلا ةقبطلا)نيعجج أ مهيلعهللا ناوضر ء|ىسأ

 نيرع ىرهزلا ىذا مهاربا ىعشأا رعب سب لداعش حابر فأن بءاطع كه

 مها هلل 'ر دع نيعبانلا عد أن ن نم(ةعبارلا ةقيطلا) | تاع ىل!سواط دهاخ ةدان5 ' رز علا دبع

 2 لم:-نبدجأ قياما فدو ولأ ىفاشلا ىروثلانافس ا رونوأ

 باص أن م يصاب راع .ملانيهقنا دع رعغمن رودنم ىلب ومأا هباوعار

 نبفاخدجأوأ لني هللا دبع ا ركلا هتلادد_يعنب هاربا نيريسنيد#م تاغدلأتلا

 ةقيطلا)ىنانونلا سرود.ماطرا لالا نيسملا نب ندا زاب ىزارلا دا نيد دوسأ

 قدما نبوة عب سوهلطب سدااطاطسرأسدرار نم نوطالذفا ةق_سالفلاع نيم( ةيدابب ا

 نرهأ عوشتخ طارقب سومااح ءام ,طالا نم ء(ةعباس |١ةةيطلا) يبل ديزوأ ىدتكلاا

 ّق فرشلي 0 /ىح هللا مهنءلدووبلا نم(ةنماثلا ةقيطلا) ىزارلاا زودت
 زاعوأ مجرتملاو ودها نب نين هللا منها ىراصألا نم (ةعساتلا ةقيطلا) بوةع) نب ىءو»

 اك.عنب روج دزب تسدرا نب نصره هللا مهنعا سووا نم (ةرشاعلا ةقمطلا) ىريطملانب ز

 هللا دمع هللا مهارخ برعلا كرعش ند (ةرمشعةيداملا ةقسبطلا) مك تاورمشولا هتداماح

 | صاعلا وأ كلا ولأ ىرءبزلا نياذدو دمعي ورع ماشهن,لهجوأ هللا دمع نبل فول ىف نبا
 | 6 0 ل ع كا اللا ضل ا 1 اش ا ما



 |ةقبطاا)ةرارز نبا ىبرزانا ىاطقلا ةعموع قش عطس ةنهكلا نم رم ءةتانلا ةقيطلا) |
 ةقبطاا)ىزارلارع-نبٍباتعىليالادي زنب طرق لاله نب هتتاد_.ءةرصسلا نم (ةرمشعة ثلاشأا
 ىلا نيرعشل هن :اواعم يابا ناتس ياس سقس رذلا بامجأ نم )0 :رمشءةعاا ارلا

 لوأ(ىرخأ)نينرقلاوذ هن الاانديسم قي نسل ل6 ملوأ (ةدئاف) 7 .وئاكنبةمقاعم

 نيعبرأمالسلاو ةالدا! اميلعمدآ انئالءاو-انمأتداو (ةدئاف) ذورْلا قدرطا ل عم
 نونطلاوادادتراوالصأ رفكلا او ساهثنلاو ضدملا اراذعالا (ةدئاق) ى ورك ذ نطب لكاذطب
 نامطاوس وفنلاهملا ت تحورتسا نهقددصلا ) دئاف) نامسنااو م .رئلاوءا.غالاوامصلاو

 ةهقأ اوةدو اف هيلع ةدابز دصقت لب هلك آئالام لا مانت نا فلكتلا (ىرخأ) ب باقلاهرلا

 م ونلاو دونما( قر رخآ) قالطلا ناب حاكنلاءتباسشلا ا هولا ىل - ع عفر روهقالطاا (ى رخأ)

 اةاطم'طولا نم ح وزلا فاحوهءالبالا(ى :رخأ) ىف_هيل-. .ةوالمامونلا ع ودهلاو راهن

 بدالا(ةدئاف) ىجبطلا ىرخلا نعمسملا حو رتو» ضرملا(ىرخأ) رهشأ ةعبدأن 2 وأ

 ةعيسثرالا عئاوم (ةدئاف) قال_خالا مراكب فاصنالا ل_قوتا: هسا عمف ذوةولاو»

 ١ فاكلااو تملا عوللاو كش نينثاا و اراد لالوتسالا مدعنيعلاف فزر كال سعءاهطنام

 ةعجلا مو مالسلا هءلعمدآ انو ضق (ةدئاف) لدا فانتلاوانّزلا ىازلاو قرلاءارلاو رفكلا
 ةعجلا مو نمةسداسلا ةعاسلا ىفو قلخة عملا مون نمةثااثا!اةعاسلا فو ةظدطب كاقزلا لبق

 قافثالا(ةدئاف) ةنلا نم رخأةعجللا مون نمةرمشعةيدا 1! ةعاسلا فو ندع ةن نكسأ
 لءاكع حن وأ ىوكشا|نع ءسفنلا سدسرجصلا (ةدئاف) تكا رعنر هنن اوم

 ريثكلاو لملقلا ىلع ل جلا ءانثلاو .ه ركشلا(ةدئاف) ءال ملا ىلعءاطعلا حج ربالأ اضرلا (ةدئاف)

 فايرج عرمس أ اهئال هي ةيراج تقم تع يعم (ةدئاف) ةينالعلاو هلاءاوةساقددلا (ةدثاف)

 مالسلاهملع مدآىنهقانأف مس |(ةدئاق) نييلعم مةفشو مهتفأرءاشبالا نمءان الا ب ولق
 الوعجم كلذ نكلو طوغتلااهاك اىفلء> ىلاءتهتنا ناوهةطذللا هوةردهشلا سلك اءنأ
 عمنوكي هنالاقفانم ىعتع وق :ل|لع أد نعدراطع(ةذئاق) اهريغةنطلا تال وك اآمنمئنف

 01 ا رلاوريكالا دع_سااوهىرتشملاواسم ة ريدا عموا دع_بدعسلا

 نان ممالسلاهلعمسولاند.سجرخاناهنالءقو رغمالا سدضاا عب رملاوربك الا سفلا
 اعدنا ع ءادعالاةتامثو ءاهدصالاة برو نازحالا تنو _"ايسالاربق اذه دياب ىلع بتك

 ةقلخ ناك ام مذلادد_ىلا(ةدئاف) ماوهلا نم هكسنمأ ويكسما ماوربصلا هللا م ك اطعأ لاو مهل

 (نيواسشمم وان « ل» 2 نأ ىلءىلاعت هلوقهددؤب هريغو*اب ن نمساثلا لعام فلابد لاو

 1 اهلعت نارد_> اف هتعمطق بس ان افهتلص بسانندلا تناك م ”( ريخ) هلال تبت و را

 كياس | طة ةملع ن ندمساف كملق حالص تد اطاذا (نيفراعلا ض») د_- نيبو كل: ءاطسو

 قدصالولامالادو>ال هللا عمتلذلا بولقلا :راعربللا لهأ اما يولقلا ع زتمكللا

 سدل لثا ف ىهمشالىذلا معلا ن مىسرأ ىتشيىذلا ليلعلا عروبالا هقذالو ءافونالا

 سابعنبا لاق ةدئئاف) هلم راع تابق أاهفلان ةمش-ولاج رلابوأة كاام كرت م كلاجب

 هيلعمق مو دعاشو ن نوعر :ةصوز ةساانت ديس ةلطمامةعب ردهم ماكنت تعا شرا

 ةلماسمدلا وذ

 نئراعلا 9- مالك نم

 مالسلا



 لق

 اندم سن ءةياكح ىلاعتهلوق مالسأ |. لع 0 رح بحاضو مالدلا

 ر رشاكأ اننرع ذانمف كارتلانافتمللا اركشلا دك ءالاوةكيالا ل_هأ مدو مالا هيلع تيعش

 نافوطلاوءاشنبل ادملاواصعلا ىهتانب تانآ ع سن ىو: 5 : ادةاوىلاعت هلوت(ةدئاف) رمدبلا

 نوعرذتتا كناانيرملاعت ةلوقوهو سهطاانةوعدلاو مدلاو عدافذلاو لمةلاو دارااو
 لاب رمذلدقو هلر ملا قاذو ميلالا باذءااورب ىت> اونمؤيالفهلوقىاالاو ءأو ةئ»" المو

 موا ماد ماو سن ًاهسئاس مساودو# مرششالا ةدرب !هقاسوئذلا (لذ عال مم) هنمءاملا جو رخو

 ريمأ هللابدةعملا ىلع تا دراكينب رييزلا لاق (ةلودلارامخ ف و) لاو ةرمثملا ةعئملا

 هنزاحا ع نءتزعو اش ةحرأب ءلاتاعلاةةموةتوهو نيمو

 ىعارح ندو ىريد ن هبعاليلا « « اهات ريص ىهللاو بعل تعب

 ىدجو محن ءىاغشن سلف 5 ت2 .- نع ل غش نأكن م (تاقف)

 ىلعم-ممكلذ لمعفهوقهدريفر هثلالوقن ناك مهضعنا (لافو) رام . دفا ىلرمأو

 نين ملاقن ةوبنا تدب لهأن .كتظارا سا لاك عرفان هدشناناراساومكف هيما

 دود_-اها ارنهمضرأ(ةد اق) هج. هس امورهشأ اها !ءامو لود. ىلاءتهتنان الاه كالذتاقأأا

 رهطظىلا ىهتلت ى ىحربلا ف ةقرب ن ءموق مءزوة برر دنكم الا نءعرلا ار نمذ-خأت تناوهو

 ىل,ةؤهحل ارأىلءنا اوساد_- قد وذا | دو ل ىلع فطعت مثادي ونلادابىلاد»_و تاحاولا

 مدرلاربج ىلا ارام ل.؟ارمسا ب هيت ىلا ف اطعتوءانيسروطملا مزلةلارج ىلا ىب نت ىتحناوسا
 لل هو هب ردنكساىلا ءورلار < ىلا ارامل س1 بلا ىلا عمجرو خدو سدرعلافلخد امخاىف :

 لوطأو هودوسالا عارذلا ىع-او عازذا1!د- -ه عضو ن ءلوأ د رنة ىلا دحلا

 دوسا مداخ عارذاهر دقو دم-رأنورهنينمؤنا اريمأ عم_عأ ىناثو عميصًابرودلا عايذنم

 نيب ةرهشهل ندرك د(ةدئافز ربغوذإلا قع ولا هنسامأا لماع ىذلاو هو هسأر ىلعافتا وتاك

 لوسرلاة لصف دحأمؤلح رخىرا هنالا ماع ىنأ نب "نلظادو»ه 524 اللا لءسغ نم رولا

 ةأدم ةدامعن دعس ون 1 2 يئاللاهةعدت مكن اص ذه بو هيلعهقتا ىلسدقلا

 هس ىلعىل [نأك لالا بأن بتبان نبمداعوهربدلاىج- نيصطلانبنارع وهاك الملا

 هنومدعل هلهتلافوذهسأرزت# نأرافكلا تدارأت تاززغلا ضعيف لتقف م جالت

 ةيدئلاوذهماا اواصي لو ل_لا هةدتجاف هيتأنو لالا ىلاريصناولاةف مهنمهثمفن لفل لدرأ و

 ىدتلاك ة مدع هيديىدحا تناك ا اوربنلا موف ىلتقل نهب دج قم هربكو ح راوانا ٍبانناك

 مسوهماعهللا ىل_صدقنالوسراده *ىراصنالا تبان ندع زخوه نت دا عتلاوذ تارزعشاماعو

 ىلصهللالوسراهّدر ةردي موب هذبع تردصأ نامعنلانءةدانةوه نيئمعلاوذ نوولانيدءاضقىف

 ىهنيقاطثلا تا ذهناد ,عنيدلا نيدو ءسم: 0 لبق نب ماطذننتةسشْن 111 لبو هيلعدتلا ١

 جرخ لم ةرغ ميلادوتابل ايتو لا اممنء هنا ىضر قيدصا اركب ىلأ ةئئاءاسمسأ 1

 يازالا ارعنب دسعوهنب د - كلاود ة هس . دا ىلا نب رحاههر وأو لسو هيلعهلا فص يتلا 1

 هللاد_هعو سانعنبهللا دمعو دوعسه نب هللا لمعم» ةلزابعأ *1ؤ اعمدن 2 لمعي ناك هنالأا

 قود د ممنعهللا ىذر ريب نلا نيهللا دعو ىصاعلان ب ورعنب هللاد معو باطمنا نب رع نبا .

 نمرك ذُف (ةدئاف)
 © ؛|ى.ه

 نيثدون انمب ةروشمل



 كفال_:خاىفةدئاف

 ةفانسمق سانا ١

 صضراا
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 ىتدهتماع ىثرق سلي لهتءاع سلاذاناك ةسمأنبصاعلا ني د.«.ةدحأو: أو هةمامعلا
 نبهللا د_.ءنب ىل_هلو بااط ىنأ نب ىلعنبنم_سملا ني ىلعا كال 3 لا ةيناكت انغثلا «اهعزن

 باطالانبرعةردتناكىبعشلا لاق هنعهللا ىذر باطلا نير عةردو هنعهلنا ىذر د اولا

 فانمد عنب مشاهنب باطلا دءوهد هلا ةييش# حالا فم نم بيهأ هنعهللا ىذر
 داؤزا» لدفطا!نبماعود ةمدسالا بءالم 5 ءاضب ر ع داود ةوؤفناك د لوا كلذ

 ىصقنب ىزعل اد.عنب بلال ني دوسال نب ةءمزو لور هنأ نب رثاسممهبكارلا ا

 ةورع د طق 'رةسف ددحأ م وعم دوزتي لهنال كاذباوه-موزذ نب ورعب هلا د. عنب ةريذملا ةممأونأ و

 0ناهللاقو اترواسر ةهاظعأءا ارقفاادأ هل ااكسشاذا ناكد رولا نبةورعو» كل. امك

 نب نا عان ديسملا 1 نءل.ق ةو ناذطغنءود للا ارعالا ل مط و»هتلا لانغا الف كاذب ن غتست

 هش ةءلسقطا هذه تدسله. لاوةوعدالب ايت انف سار 9 الا عم ةّهب ناكه نعهّللا ىذر نافع

 ذخأو اذلا نيس مهتم لدقف عورلا مءاقلا» هدلوا زغأ هنالدءثرلا نورهو»سا.علا رام« تاورع الدعأ جالو صقانلا ثي داق ءاجو هنعهللا ىضرزيز علا دمع نب رع وهةءهأ
 لدقف كرتاا دالب نامادنب ىسعنب ىنعىزغاو اه وهضفاا اه- رمسةياد فال[ 5 ةرمثع من
 قيد مرا كامن مدي زطاذخاو لقر ءربد نفاذ مورلاه سفن وهاز ةواشلا يع رأ مهتم
 نيب رمذ) رسغ“ ذمعنب 5 .مآنبقراطنءالعلا تاب ن هقراط تاب * بها ىب ةفامع مل
 :و فرمشلا ىف لثلا نهم برضي ماسه نب ثرحلا تان 5 تا نسملاق لثاا
 بورعلا عسجباهيف ةمالدىلأ ةهلذد « مانأ هالثةريسمن مىدأ| ارمهتتناك ةماعلا ءاقرز » 0

 قهىل ةفادزملا نم هيلع ساناازاجدو.ا راج 1 ناكتاودءنم ل>روهو زاهر
 7 كانبرا هنعدقا ىنر تاطقثا نر عهلاق ةمالاءذه فو هاماعنبعب رأ |

 ةقانلا ماس ىلا لدن ن -1-او لوطا مان اهلا عديديناكو ملسو هيلع هلا ىلصأ هللا لودر ىلع

 نيدعسوش مالسالا سراق «كل ةدسمه اع هلو هءلع ها ىلههلل الور لاق عار لءزو

 مد_ةموهو ةوعالا با ناكو هللا لوس ف ممسىبد نمل رتأوهو ةرمشهلا ذا صاوتو ىنأ
 فلتخ !(ةدئاف) ةبةعنب د_اولانبور عنب دوه ةماشلاوذ# قارعلا تفىف شودملا
 ليقوراحي ثلثو با رخثلثورا عت ماعد ءاع» | تفاسملمتف صضرالاةفاممىفس ااا
 نادوسلاةريشعاننثاو حوجأ مو حوج أب نوع ةنسسنورمثعو ذل (امضرالا ٠ قمرودملا

 ءرسو تر ءالء حو كرتلل ءرس ءارسأ ةعي رأ ضرالا كياني ريشدرا لاهو سانلارتاساءرسو جوجو حوجأ ل ةنسءازوبأ ةعيسايئدلا لبقو مالارثا ساةعبسو برعالةثالثو مورالةناثو
 نوءدراو :سّْن ىحاو :لاوةعهرأ فار طالاو ةعيسس مئاقالا لل قو نادوسلا“ أ سرق

 ضرالارطقىز داو1نا لاو اها نو سوسو فاأةئام ق.تاسرلاو فال آةرمشءنئادملاو
 (تابتالبا رخ قابلاوراصلاو زراةااولا.- ل طا طوال سدس تقولو هرقفالآ 301

 داني ودل 0 + ادن لاو دولا نيالا حان اونيصلا هسأورئاط ل ثءضرالا نمروءدملا ل.ةوثاومحالو هذ
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 ضرالار كل برغملاهشدورمد د ماشااو قارعلاو ل٠ هرد هو رزاارسسبالا حانملاو

 كلذو ل. .ةئامعيراو لم ٠فنا ورم ءاهرو و الممرمث عةعبرأو ةثامسعب رأو نالآ ةدعمسمب

 نان ”اوفلا فا ةامريسكتلا, ضرالااًةظ. ةحاس ل قو رعو رب ن مهب تطاحأام عسب

 الدرع سكس ااناسهتم يهاعلا ع نزلا ةفاس كوكا كلذ ىلهةلل: مى ةئامدو فا ف لأ 3

 در الا سو.ءاطب لاك لمم فا نيس ةئامو ل.مفنأ فاا نث الدو

 للا ارصيقب ب لما ساو ةءاط تءاقتسا امل شومشوره بكن مو .دم عئابو كالا هكا

 اهرو<ةةءوايندلادو دف مدودلاو ذخ أي نأ م>صاو ةفسالفا! ن٠ .ةعرأراتخا .ذدلا ةماعف

 . ثلاثا! ىلوو ب رغما هر فدو ىنامل !ىلوو قرم اء فصو مهدح اك وذاعانرا اهروكو

 ٠ برغملاءزدو هيئات قرمشملا ءزطا نمار عنب رمزعو ةعست ندلا قدام ا راصأا ل م

 أأدح اأتاهمالا ةفورءملارث از اذدعو نانث 'بوذملاءزطورمءد_>الاهألا ءزؤو دام
 فو نوثالثود-١لاعشا | ةه-ىفوةرمثع تس برغل أ ىف او نامت قرم: ىف ا ئمرب نح ن روهمسو

 نول الو ةمستاومالا اندلا عج ىف ةنور اراك لا ملا ةدعو ةرمامع تدب بوذلطلاة وج

 ة-ه-قورسشعانلا لاهثلا ةه-فورمشءة-سخ ب رغاا ىفو ةعب_سقرمش ا !ىفاس ئه ال هج

 برغم ا فو ةعي_سقرم م لا فات «ترةسو هنالث تاه هال اراكلانادليااةدعو نانثبوذملا

 1 ةقورمأا اراكلاروكلاةّدعوةرمءاتنثابوذحلا فو ةرمنععست لاهل |ىفو نورس ثءوةسخ

 قوةرمع عسست لاعشلا فو ةرمدعث الث برغ غلا فو عبس قرم فان .ةروكَن وسجَحو تا

 1 | بر ترعاملاو ءهلوطولوالاامذرعأوةعبسلا ميلاقالالوطأو رم دع عبس بوذا

 اقالااه ١ .هقأو اكسر :رةتو در ةنامب ونا !ىلا لاعشلا ن نه ه-طرعو خارق كال نول:

 ا 0 ,ا_يسجحو فا" ًابرغملاىلا قرمثملان مهلوطناف ضرءلاو لوادلا ىف عباس ثلا
١ 

 ١ عايرأ ةثال #فاااماو الد نوب ةسجللا مي ماك الاة قبو انس نع .سندوشبوذملاىلا لامشتلا.

 |١ درعلا لانه ط 0 هاملال با !.بارخ اهلاؤةقابلا

 : 0 لا ءاندشلا هدم ىشو ادهم اللرممشأ ةمس تراصو

 |١ بون+لا ةهملاهذهلباةيوناو.-الو تان كانه نوكيالذ دربلاةوةاءا.لادمدتو ةديد ْ

 ا ءاوهاا ىمحف م هك:ع فيما دم ىشو ل ءاريغل رمشأ ةمسر اها !نوكمذ لءممرادم ثد -

 : اذهلئام هك واسالوأةمادها كمن الفت .:لاو ناومثساهرحةدشبك ل يار © موهدريمد و

 ه--اومأ مطالتل هيوكر ن كمال هنا ا ارصلا نم ةعونم3 ب رغلاةه-ن ءامأوانارخ اراد

 ١ كلها ثطعملا ةذئاشلا لابعإل هكر را هريغف قرمشا اة هج نءامأ أو هياو>و دعو ةتائلظأ دعوا

 عابرالا ثالث اهدي موال ءالو ضرالان 5 قاوكس 1١ ىنب دوه موهجأب سائاارادؤ

 هوادّسالوالا لقالاق ةعبسلام !اهالادذ رعمىف(ةدئاف)ءانرك ذام ىلع مهعالط' ماهل بارذلا
 00 ءوبوذملا ىل :امىلا افرع ني _هدلادالب ىدهقانم 0 |

 مك ا

 ره ملين عطقي و ةشيا دالي رهف مرق ار عطقب و نما ضرأو برعل'ةرب زج ىلع رمل ||

 | ربربلادالب بوأج ىلع برغل اضرأ قف زعوذب ونلاضرأن هايلةندة دو ةثياعا دالبىلا |[

 ملا الاَود رعم ىف ةدئأق ا
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 ه.فواذحر نب | رمشع ىلا ح< ت-رتفل أ لوطام اهنمالمنو رذع يلقالا|ذدىفو طمحلارصأا ىلا

 0 .دمزو 4. ةراض»رق 5نب ريشعملا : مر رفا نم ةوطاماهنمالاولغا اره نولالث

 ةرامس !!بك اوكلا ع نمو ضوتتلاو لها حيوربلا ن ءهلو ناولالادوس ميلقالا اذهل هأ ةءاعو

 رعلا 2 دنبل او د:بلادالب ىلا نيصا ادالب ارامقرمشل!نمْىدت ىفاثلا ىياقالا ىرتشملا

 يباتالا اذهىفل_خد.أةماهتودجت ضرأ ىف بر ءلاورب را ردكاورضخإلا

 ديعص) رعث مزاةلارك عطقي 0 رار مان اند .دااو ةكمور هو ني رعلاو ةماعلا

 ضرأ ف رءدناوساوانص:اوانساو ميهاو ص هو هبفلخ دق ىل غلا عطقي و ىلعالا رمصم
 مياف انالا اذهىفو برغلاب طرا < اكارلاداليولء ر 3 ةمشب ؛ رفادالب ظسو ىلع برغملا

 ناولاو ةفورعمةئيإ دمنوسجو ةناءهن رأو الاو طار منرمشعةعم سو اراك الينج رمشع ة ةعمد

 ىباقالا ل-ةراء_لان مو ىدللاحوربلا نمهلو داوسااو : ةرمسلا نيبأم مياقالا اذهىلحأ

 لباكر عم زاهدنقلا ها دمهفودنواادالب ونيصلالاعُدل روف قرمثملا نمد ثلاثا

 ريو فاريسو ناريسو رولا ءورنطصا «بفوةرسدبلار ب ل>اوسىلا ناّسحمو نامركسصو
 ىلا ماشلا دالبب رعو تد هورانثالاو ةنوكلاودادغبو طساوو ةرصمااو قا ارءلاوزاو هالار

 يسم

 مزاقلاو نيد_هوةزغو نالق عو سدةملات د وةيراسقوهب ربطو قثمدواكتود ومو ةيلس

 مويةلاه-فو ردلالحاوسو رمصمطاطفىلاام_دذا لاس ن ءرصءضرأ ل ذسأ عطقي و

 ىو و ناوريقلا هيف لخ دف ةمقب رذاىلا ةقرب دال رعو طاممدو سدنتوامرعلاو هير دنكسالاو

 الاوطارهننورشعو نانثاو | راك البج نونالثو ةنالث يلقالا اذهب وب رغلا ىف طم ار هدااىلا

 ا نم هلو ناولالار م" ميلقالا اذهلدأو ةزورعمة .دم نورمدعو ناو ةثامو

 دنعجو ناسارخو تتلادالم رهفقرشملان مادا عدارلا مب انالا 5 ةرهزرلا ةرئأ.._سأ | نمو

 ناد طو ناح جور باسو سوطو رمخرسوذورلاو ضو ةار هواراد و دةةرعسو ةناعرو هر

 با-ونيسدنو لصوا اهدوم. دو ديو امو ناذههو ناهقصأو كرلاو ملي ,دلاو ني وزتو ىهوبو
 رو عطشو ةسةذاللاوةيرو#و سومر طو !دمصو ةديصملاو ةاجونماباز طو هك اطناو

 اذ هوب رغاا ىف طمخلا ارهملا ىلا ىبمتنيف نط دال رعو سدورو صربق ة رين ىلع ماا

 َ «دمةرمسءاششاو ناتئاموالاوطا ارت نورمشعو ةبغواراك اليجنو ريشعو ة ةسوم ىباقالا

 اذه نمودراطعةرا._لانموءاز وحلاحوريلانمهلو ضاسلاوةر 3

 ءايطاوهالعلا تاتش هنمو مولع همالسو هللاتاواصلءرلا وءامنالا ترهظ لقالا

 ريخلبو هيلع هللا ىل_دلاقاك طسولا فوهو ةيلاعتهثالثو ة_ ونجةثالث ميلقالا طسو هلال

 ئددي سماسخلا ميئقالا هان ريش هنم هتاراتخا ميلافالا همّ نءريش هنا[كسفاهطاسو ا رومالا

 ناوتساو مزراوش< فو + ولا جو- 18 حوصان دال, :ىلاقرمشلا نم

 ىربكلااةبسورللا مورلادالب لءرعو طالخو نز رأو ةءدربو ناةسعو ناب دذاو
 رشع ةسسةبواراك ال مج نوثالث مقالا اذه ىو ب رغم ىف ط, ط.ملا ارا ىلا ىبهتذي م سلدنالاو

 ةرام-سلان نءوولداوربلا نمهلو ناولالا ضميلقالا اذهلدأ او هد 2 دءامثاموالا وطار ارم

 رزانادالب ىلارغرغتلاو رخرللا كرتلا نكاسب رمف قرشملا نمئدتي سداسا ا يلقالا رمقلا|
 اتم ...٠ الا الاس اذ <11 استطلاع ةلكالا# كا طظ ظلال
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 نا او الاوطا ار نوهب داوراكل ابجر شع ملقألا اذه قواجرملا قالا كا

 مهناولا مي اقالا ازه لهأو د هس .دمنوعستوالاوطا ارم نون الرو نانثاو اراك الج ثورمعو

 عياسلا ميلقالا عب رملاةرامسلا نمو ناطرمسلاحوربلا نمدإو ضاسلا ىلاةرقشلا نيبام
 قياما لد اسال لرتلادال_برعوع وجآمو جوج دال . قرمشأ | ند ىدت

 برغم اب طء ارصلاىلا تش نأىلا ةبلاةصلا رع مم ناج ربدالب ىلع مورلا ار عطش ولامشلا

 هلهأو ةفورع م2 ,دمنور.ثءوناتئثاوالاوطار م ثوءب رأوراكل امجرمشم ءل ةالا!ذهىو

 مأمب ااهالاءذ هنم ملقا لك فو سهلا ةرام_ساانءو نازيملاورباا نه هلو ناولالارت ُُ

 بهاذملاو تانايدلاوءار الاو قالخالاو او عئابطلا ن هكلذرع- غوناولالاو سلال هلل

 تاناودملا2 كلذكو اضعب مهضهب هبشو الث اداب ءلاوتاداعلاو عئاندااولاسعالاو دناةءلاو

 نادلبلاةب ودأ ف التخا بس عب رئاو مطااون از لكتشلا و دقات اينااو نداعملاو

 ىلا ةدوومشملا لهنا ءامساق(ةئان) وهالاهلاال دي راكلاعقلاهقلانموي داو ةمكتلاب

 رك د اهياكربت لو هملع هللا ىلا هيكار أديم او مالسالاو ةيلهاللا ىفامايرأامبترحاف:

 بوسعنلا فيلا براظاا قار ١١ تكساااهاوأ اهدهعمداة:ناواهادءاماهدعب

 ىراثيدلا سهلا بك ارلادازوهفادد_ءبواهايقامامأو مالسل اوةةالصلا هيلع هليخ هذه

 موتكميهذملاق-اله.-ولابارغلادرولا لامعا اوذ ىؤلس ةماسق ضا.فداوس لمسح رعا

 ةسمألاو مدخ قداراسدم لدحالا مطالا طدرقلا لاسولا ماس 5 ءاقيج1لا ءاريسغلا سداد |

 لامئاا بءقرلاءأ ثلا ءاهوشلا هان ةحنمألا فور عمة مظل ظاارغصالا قدحال ىد_مسعلا

 حاجة جورمالا ةورج ةفذ- قورألا مالا ةلوٌد مزال با.علاًةدارعلا ةضارعلا طمشفلا لانا
 لزق لومهلا» اود ط._ثنلماز عبصلا فاضق ءاضسا!ةرز تزول ةنوصريعبلا

 بوءشلا قءانلالطاءايه مة. اعنلا باصت جارهلاريشبلا لسلالا سابع فاصخ سذئوقلا

 موضأ|ةنوملاوُدر ةئدغا احدقا!ب>اصلاىل_.جباويلا بها:ءاق_دلا نورا شام

 نايا لعل ء١نيعلازر دتحح 11 نائمفلا نار ءالاةزيج ار طقأباودت. هكلا

 نافل سال رمد الانا روما هدالا ءارق لارا اوذ عذيمملا«اهرولا

 قءملاوذ ةئالا سو ىلا رولا ذم الار عارق ا ل-جوهلكوممراسلا حيصلا ةرك ٠

 رامطلانانالا قاررتلا ىرايقلا دق سءدةمام_هلا عب رمصلا لءخلا مارب ىل_عملا حاذخلا

 ىواذلا ةعس ساسمءالزغ راط1اراوطاراس ١ تودنم مبضلا نان ر علان رلا ظلغما ظ

 لوم ءذهذ دئازلا حابصملا حاضولا ىدساا حوال مريق.لا٠الزلا ءاومللا لكلا قشر فصال لإ ١

 ىفأو قطا اهانفأ مهاوس نم لءاهبر ذقت تاكل مالسالاو م ةلهالا ىف ءابرعلا ب رعلا ٠

 ءاغن لاتد ؛تاوصالاف(ةدئاف) لعأهللاو مبان رالاهانوزءلةلاطال الواو ىلاءةو هناصساجبايرأ ٠

 ل4 !ءاعرو لغبلا عصتر رالاق مو سرا اةءعجو ل لا ل.هدوىدجلا بانو 2 اللا |

 ِِن لاك

 سل دنالا لا هشو ةميطئط هلا ىلا ناسرب ضرأورب رسااو نال ادالب ىلع مه مونت لامع نم

 لمان »ا عسأف ةدئاف
 ترخاف:ىئلاةروهشملا

 ةءلهاطلا ىاهبابرأ اهب
 مالسالاو

 تاوضأ ف هدا
 تاناومللا
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 ميدضو بلكلا مينو بئذا!"اوعو دسالاريثرو ل#لاراو>و ةقاخلاربددو ريعملا ةرس رحوا

 00 عير جدفتلا ىيقنر ةيملا ميغبو ىفالا ةثكشكو ل هلا ميموري ريالا عبقو ب تاعثلا

 عقصواضي اه ةمعإو بارغلا بدعنو ىزابااةرمدرمصو د_يفلا”ىّئدو ىنظاا ماغبو ةرهلاءاغضو
 ري: ةلاررةصوروفصعلا ةقزقرو مالا اريدهو ىوآ نبا ةعوعوو ةراغلا سنو ملظاارمءزو كردلا

 لءاضورصلارخزو خب رلابو.هوءاملامب رخورسنلارب رخو ةداجدلا قيقنو بالا ضُفنو

 لاق (ةدئاف) ءاوهااىرزدودعرلاتوصو نسال واجرلاةعيججر واجلا ةمةعتو ها

 هلةزانح - ىلءىل_”نمهىللا-ةذىدو ردا نسحلا أد نع ترمض» غامدل نب ردن زوبأ ةزيشلا

 مث طاربقلا عم تاق لاق طاربقلارغوأ طاريقلا عمأ ناطاربقدلذ ن هد ىدح اهعبنن هو طاريق

 وكت يت( لةىلا متون تلده لسلدلا سات اله ىبلاطف هلزنم لح دف ضو
 (رفظنبا) 37 الا مايأ ةعبر أ ىف هلوق ىلا نيموي ف ضرال قل ىذلا

 هببصياعةريصأ ادئع فرعي و 5 هظوظ- قأنءر ١١ لضؤر دق ىلع

 هيفصت هما ةراق ل_ةدقف « هرايط_صاهينتعيامقلقن هو

 (ىتاسحلارصتلا)

 دئاز نماهدعف اهلناام * ةثالثمانالا ىف هركالينا
 د_باحف دساع نم اددوبو « القاه:ءالهاحو للا رق

 دحاو ف تءجةثالثلا ىذه « ىرتناةيزرلاو ةململا نمو
 (نامحوبأ)هاودباغنمىوتلاو ءاذأ ف كنممبركلا (ةمكح)

 ىيلالوىل_ءءرملا انميسال « هقءانلعول مال امنةاخ
 انزهلاى ةءت ةحارالا كاتامو ماتو: تيحارتس انانلهد نكلو

 (اضيأهلو)

 اذيكعوازعم ممل: ناو 5 هيذوأب «نءوا اكلم نب_هتال

 8 ..دالوا“ 1 ارهعلا بهذي نو مهسفن أ تاذا فكن ومد ل

 (انضيأهو)

 0 كاف « د٠ نمريذلا ماودنوجسرئال

 ضرغل|هادسأ لب كتاذلجال « اديك لا ىدسأ أيها نظتالو

 «جرىلالط_هلانيدلا بطقحسشلا) بادغملاةزمالاو سانلا ف ناعطل اةزمهلا (ةدئاف)

 (ىلاعندلا
 تاوهلا نءىسف: تنصو « ىنامزنمتوةاايت عنق

 ىناكم ىربالن ه ناكم *« ىيعبىرأ نأ سبب طردلا ١

 قادعاإم نك * قرر توما أ لقى

 نالفن ونال. نعو * نالذ. نع هللا نغمءاق

 ايا هَ وصأ (لتق) ادنأ لمة يال هنافاكتطصملاب هل لبةديدخلا صيوقلار غنم (ةدئاف)

 ا نآتدرأ ا فا ه:مقعل ول هي زيطنو ثاَر م هرمدع:تودلاو
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 ةدسسض فيي ل ل ترا نيا
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 احسها

 تيلغفاةيمح اصمنيبوانملهأ ف سوفنلاءازعأ نفانالومءا سهالا نم انباع ضءبابتك أ
 مالس !او كل نود توملاناوةراشحلا هياتم كتم عا واذ فران هواك كالا

 امنافةمعن لا بعد ّةءثالو نلثازلظا ماقةلودلاي ماعلا صال الاالا صال ام (ةمكح)

 رحازاولا متم نكيملام امعَن "ع سفنالا ىلا هةلي ظ ا هريسغي ظعتيل نم لحار فءذ

 ةدمقعلادا..سغب ارض هدلعا 7 و ىدم الانيدلا نيز ءاهقذاادسحالل ( ةنسحةةكن)

 لقعهمفناكو بن امهضءناوبلطةشسالفا اوءامطا ىهذم ىو وطلالال:ئخاو

 بتكنرضغلانةفرعمو
 مودخو4ءادعاموقلاو » ه.عساولا لذا فلا اودس>

 مدلهنااروزواد_بح < اهيدرلن ةءانس ارارضك

 َل اوةباهلاسنا-1نال لق اداوس ةيعكلاةوسك ىفةمكتحلاام (ةدئاف) نالذنينالئهيتكو

 عمجت ةعررأ (مكح) مهلعانرسداو لا تلف ممتدةةنىو- فواتدللاءادنا تناكح
 نب هللا دمءلاق) "ىر ماعطو ”ىَز ىسو ”ىذرلامو ىوقنيد ءاوءذلا لمكتو ءائسملا

 ىنفتالابنافاهتم ىف: فائثدلا تايقأاذا ةيرغنطولا فرقفلاو نطوةيرغلا ف ىنغلا (رمعد
 نماتاصلاك لسن م مولظمناكملك فس رغلا قدتالا مناف اهتمىذ:انك_:عترب دأ اذاو
 قدصلاوز رحتمدلا لازلا 2 لمعلا عمناك املهلانحأ ناثعلا
 ةيؤد بئاوثلانم لس بقاوءا! فر -طتند باوصلا أطخ أب اولا ف عرسأن م زع
 نمو لس ل هللا ىدعن» اواهأ م حريإ ةللازاراعزان نم رغصالا ىمعلا وهىلءقثلا

 كديزت ةركف نما. فن لذكال ُكإدهاوهعاطأن هو كالم هنا عاط أن م غل ةاعاا عاطأ

 سايللا لجأ مخفي يبو لستر هلا مران م ةمدعلدبزت ةريعو هالو ةمكح

 نمارفس سانا ادعبأ ريشلا ساسأو رّمفلا سأر صرالا ةيقاماانيرادلا لْمفَأو ةيقاعلا

 داوح لعراجمكو «راج الي داوجمكو حلا خب اط فرفا-

 لقاملا نظ ثرا اوثراولا ناك سئكالامفكل عمطامديعّرلاو « عئقامّرح ديعلا

 (مهضهبلاف)“ انئلا ف ل هلءفي فصوو هلوقب فرعي هد لك لهاجلا نقي نم مصأ

 مهتم نكاراشوب وا اهلع * شضخقفمح سدا ىع هلع مكو

 عجوأو ىلا.ءتهللا نذان مالا هذ لو ها 7 تاتسالاومسثلاوول (ةدئاف)

 ىلا ههنا نذان ع نكس ناذسالا ىلع ط#ودوسأ ا نمل

 طم دلع امو ا هةدصس عني فاحرق 5 رداع لهو مولا لص ذ- ود ًاردغَن مسرضلا عل لو

 كاتو قدكسلو قرد ىح عت ردا ”ىأدقو نائسالار ةدو مأالب عل ا هنأق نةرضلا ىلع

 ةنوشس ته ذا#و ةالادسشيو بلا به باك للا عضو قام انذار ةاسا لوز هب

 تاهمك )ىلاعتهقلا نذانأريةَر مدعاهز .٠ ناسالاههكلدو ىل ساهل ع نيو قدس قامسلا ناسللا | :

 ةئامعبسو نيعن رو نا كرس هرغشاان فو (ى طامصدلا سال نيدو نيدأا م

 "ض /
 نئاكتنا و ضاق ىقرعو * شارفلا تن -ىننأ تهأ

 ىئاتراو ىدامعتراىناداحو * قاكر تراس دقنيع-ستلإو :

 (ةئسحةنكسا)

 ناسالاونانساللدئاوذ



 ساء !لعأن متلك ديور * نانثانهل تءالدقو لوغت

 شالتىلا رومالاو شاره» « ىغي سلو شارهلاّكل لمطأ
 ىئانفتلاو ىتاقتلا نغا امو « ىلا ىلع ثةندقانأ اهو

 شاع قس. ه ىلع ْن وك * ريصأت لاق ىريص! اسهل تاثؤ

 ىثاعتا هب لتي لال_ةاو *« ىلامالا اهتلاعا لاوحاو
 ىئاوطاب كمر نيا تلاقف ه ارسيرسعلا دهب _لتاقف
 ىئاشنودةتواكلا ثدعقأو 5 مهم«نود و سوقلا تاج

 شالو لعن وكءال نكحاو 05 نيزري_دلاف ىربصا اهل تلو

 ةقف'ن'هدعاوقىفنيدلارءزشلا ارك ذ(ةدئاف) هييلعةيح اوتناك لس ءوهماعهّللا ىل_صدحاوز
 هيذوهنوعهتقذنطقست لف «دمبوزء اهيل هريغحاكس نواز علو عطقنتل ن مءمدو زّنال هنو مد هب

 نبدي نياهولأ مر اها مهلك ةفياخرسشع ا ىدينيباهراج عضتةكستاعتناك (ةدئاف) رظن
 نبكللادبعاهجورو نامضد يأن بدي واعماهدجو هوا ءمنيديزي نبّدب و اهداهو أو دن واعم
 ناملسو داولا اهحوز ومو كلما د_ءعْزيدي زاهي اومكلانبناو هاهوز ونأو نا ع

 دياولان ب ميهارباو د .اولا نيد. زباهجوز نب اان او ديزي نيدءاولا مب انياو كاملا د_بعوم ماشهو

 ىوهو ىم_.لاحاتلا هءظتام) هنششكهركياعدكسدو رمسلا ءاشفاةمرغلاةقمشح (ةدئاقز

 (تاسالا هذه ندا

 محراو ىبشمرتسا بابشلا نمز * ىف "ىلع بوذلارتسىذلا اذا

 مل_بوءاضقلا ضرغنصئنال 5 ىكىلع نوذلا ر_سىذلا اذا

 مرْصحلا ىلتبملا دسعلا د ٠ ذشورفغا بونذلارتسنلا اذا
 مرت أو ليإب لماعف ىزسي « نافاخيبادي تيستك جلخ
 لو ماركلا بمصااول الاو ه دم ”ىبنلا ىلع لسص براب

 (اضبألافو)
 ىرولا هج-ايهتعيسو نعتف» * ىتااىةئاضو قاحاحتازنا
 ارمش م هاف صا نم هءاع ىل_ص * ىلسو ىنلا ىداهلانهسلاو

 عشا 0 واعملاق ) ارمسههنطب وةينالع سدد | نعلي نت نكنال ( ريزعلا دبع نر ع لاق)

 كلذ لهو ةفشاكملاوديكلاو لذ بلاو نيللا ىلع ءجوأ ةعب رأ ىلع ريغ عمه سها ندب نأر يكل
 مناف طل ا عجب نافل _لخا اوحاضذنالاف عفن ل ناف نيكستلا هحالعل اوأف حارا لم

 تاوءأدصامباصأ اذا ةأرملاءاكللا ضعنعلمنامم بد رقاذهو اهرخآوهو ىلاف عض
 دينك مك ارثىحداز ناف ديد هللا, تءل-داز نافّرج الا تاتفن هل ءديزداز ناف ترزلا

 اليلق ناكتا هناف كلاعب دلوو كال»ألعنال (ماللا هءلعنامةالاقو) راثلا قداهسر ال
 لاقو]ى ثهنغيإ ةيافححا ازواج نم (ةمكح) مهاضر ات ملاريثك ناكناو مهيلعتن»
 ( طا ارتس) ناو /ءارئاس نودهيمتدصخ كنال لمعلا ل.ةركمتلا اولمعّدسا (سروغاشمذ

 فيكف ك1ةءقوذناكناو هةةصودلث وأكل ةءنو دناك نا لاقفىل اهتىراما اانا فصهلل .ة
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 رقفاا ىشخىنغو نغيدهعثيدحو دو س!او دوةملاة ناكل مهقرافتال سس (لاقو) هفصأ
 لذ ثماوعلا ضن هسدمو مهتم سدلو بدالا لدال رسدلحو | مئعءور دقرمه قي ةربااطو

 ولف كلذ. قالاعا هنا نمئمقفاو دقوالا دمام لاق: ك-دمدقو كك ام

 كلذكب اما مويزيعل ف مظعت ماسجالاّْن اك (ىبلكللا س راحولد) ”ىلاي- ناكل ىئمذ

 اها أ لاسر ىف همل ار دنكمال ادعأ» نءموقهجوو#« ب ذغلا لاح فنانالا دز ءبوذأ ا مظعت

 اذكعو كّومالا كد مويضرب .ربثا بسحأال لاق ىعممضرب ىذا امر دنكسالاهل لاقةلوسرلا
 سدلا ذا ميمسلا لج رلا نا كالملا اسمي ًالاقواه با نم عنتماق ةعلخج رد:كسالاهلاطدق ردع لك
 كبر هول نب سك ىيديح سما الق هدحاسم# تا ا هملمجمس أوهام رم دل اذاو ةحاه«هداز نسا ف دولا

 كلملار 0 رعل لاقت ؛لولملا باوب انو ءانلعل اوءالعلا نو اال لول !لاامهل لق

 فرست رعالا ضغب لاك م عاكس انثلا ضغ كلابامهللقو ل_ءلاردةب كولملا لوجو

 دارا نم 52 كمالا) مي دنأ ىلع اوذش بلو مهوعتعإلذا مهراما ضغبأو

 نا (لاقو) 5 ارادملا هءلعمزليو هيلعأ ارتمف كل ذروظيالورومالا ةسههةةرعشلف ةفالاتلا

 ودع ىلءكلتوقلا ىوقأّنا (لاقو) اودعءز خال كنا لود ءىرب ثأر طخم اضع نم

 نمنالافو كاع بصن كلذ ن نما و اه ال_صانهدياكست :متار ودلال ىلع ىصحتا

 هنغدهرأف أءتي 1 ناقهتل اد م ىلع لعافر دةن ناف هك اله ىلءلم_هتنأ ىئبْش نم كئادعأ
 ةنهللع تعج سا ام لذناكاذذ هناواةاًحاومو هئاهدصأ ةقدادم دعا ىفهلمللا (لاقو)

 (ىريشقلا نيدلا قنشلا

 انزاجا قريلا عاّدسأ « اما تحارر_طىلق
 ازاخغلا ن_سح ىلبصأ * دقو ىلةءدحولا فدسبو

 اراهملا لزيلارعشاو * ىئم منمةحاح ىضقأ لها

 ا راهملا قيد نم ذا « ىل ىهذ مصر نمىونرأو

 رتاشسلاو ضمانا عار ىلءنومالبال ةثالث (لرق)هدض باغهدج بكر نذ (هيضلاو)
 ىذر نءالا مانالا باعام 5 ىذةل ورخ آى لكلا متاصلاو ا

 نب أن الفان هعانص ضءءالوةيناكدلا باص عمسف فاكس ناكديّرمد نانا (لق)
 هللاىذرىر ولان ا.ةسناك (لق) ةهلتعة خرم هدم حرصت لص راف وبال ا |

 ركحزإ غااةغللا لهأ لاق( دئاق)ىه نمديؤرظتافاندلا ف رعتنأتدرأ اذالوتب ه-دع ا

 بوةع.لاو ىرا.دارك 3 بركلاو دارك ارك د بظنعلاو عدا ةضا ارك ذموطعلاو السلا |
 رون كرك ذوفلا او مانهذل ارك ذميلظا او بأ ارالارك زلنا وذفانةاارك ذمهيشلاو لح اركذ أ

 نياق 0 1 اوءاظعل اركذ طوةرضعلاو حا ردل ارك ذ ناطق لاو نيد مارك ذءايرطا
 ىثنالاو هل كلارك ذبوسءءلاو ىرامةااركذرح قامو ىدصااوهلاو مو اذ عيدصلاو

 ةءورألوعولا نمىتالاو ةلعثو هلم رث ىعست بلاسعتلا ن نع ىئالاو ةقاس مسن ليلا

 تا م ىالاوىورالا ىهذانمتزواجناف رمش *ءىلاىوارأ أعبرأو ىوارأ ثالثو

 ةوءادسالا نهى الاو ةمتعنامقعلا نم ىتالاو هش :ركعىعش ب'ارالا نمىئالاو ذ ةدرقو مشق



 اوتزر نيذلا :دئاف

 مل“ امش كاقةداهم اا

 مههاضي نممهدعبتأب
 (أهف

 ف

 ان ةنودربنيدارلا بع عباشملا ن هةر رع. نمرةروفصعريفادعلان هىنالاو

 ونا مهتمفعاجباهين مييحاضب نم ممهدعب تأ لع لا (ةدئاف) كلذهشا

 ءاضقلاىفهنعهفا ىضر تااطينأن ىلع هنامز درة ناك سل !ىفهنعهتا ىذرقيّدصلا ركب

 ىف هنعهللا ىذرذونأ ةمالا» ذهن يمأ ىديناك ةنامالاىفه:ءهللا ىذر حارخلانب ةدسعولأ

 ضنارقلا فهنعهللاىذر تبان نيديز نآ ارقلا ىف هنعهللا ىىذر بعكن ب" 21 ةعهللاقدص

 بهو ريكذتلا فهنعهنتا ىذر ىرمصبلا نسما نارقلارع هسفت فام نءهللا ذر سايعنبا

 ىفاغلاىفىقكء-انبا ةءارقلا ىف عفان ريبعسا |ىف نيريش نيا صحصقل اى هنء هللا ىذر هشم نا ١

 نسحلاوبأ نآرقلا صهةىفىلكلا ليوأ:لا ىف لتاقه اساءق قفا! ىفهنء هللا ىضر ةفنح ولأ
 ضامءنبلمذف ضورعلا ىف د_ج-أ نب لملخلا رثالا مواعىف ىريطلا رابخالا ىف قادما
 وبأ ثيدحل اهقثىف«نءهقاىضر ىفاشلا معلا ىف هنعهتللا ىذر سن نيكالام ةدامعلا ىف

 ىضر لبث نب دجأ لاح جرلا فنيعم نو ثيدخل | لاعىف د دملا نب ىلع بديرغلا !ىفددسع

 فىنورملا فّوصتل ا فدمنملا ملا دة: ىف هئعهتلا ىذدى راخلا هئاسلاق

 ََض ىاوعلا قفاربطلا مساةااونأ مالكللا ف ىرعشالا لازتعالا فىامملا فالتخالا
 نبا ةياطخلا ةعرممف سءطاناركبر ولأ هل-رلا ةعسفمدةمنبا هبلا سائلا لاكتراىففازرلا

 ولأ ءافولاو ةباكلا قدم ادمع ةسارفلا ىفةيوا«منيسانا وتلا ىفهبوردس ةيرهاظل ىف مزح
 بحاص اهفصالاحيرفلا وأ ءانغلا ف ىلصوملاميدنلا مزملاوةمهل ولع ىفاساراللا مل

 نبلذفلا همتلا ىف ةزجنبةراع بطلا فىزارلا مولا فرشعموأ ةرمداملا ف ىناغنالا

 ةغالملا ىف رمل نبا ةرانعلا ةغم تودي نتا عبقونلا فى < نب رفعج دولا فى

 ىف ساوتولأ ظفل اف ىناذمهلا عيدبلا تاماقأا ف ىريرللا ناببلاو بدالا ىف ظ-اخلا
 ىفىرشثإلا | اره لاثمالاو مكمل ىف ىنتملا طافلالا فهم ىف جادح نب ١ ةءاللاو نوما

 ةيواعم برعلار ء«شىةبوا رلاداج ثيالا» اعهلا فريح لدا ىف ىسنلا ةسرعلا ىل طاعت

 برش دماولا ميلا قنضاقلا ”ورع وفعلا س>ىف ثومألملا لاى ه:ءهشاى ُر

 هللا نمفوللا فه نعدتا ىذر ىلسل!ءاطع نطانبلا ةءال سف ىرعتالا ى و مولأ رهللا

 نبا سانللاقبتاكلادامعلا لسرتلافلضافلا ىذاقلا َةباكلاىفباوباانءا ىلاعت
 هربا سفقو هم :رعمو هامدة |مالكل ةث ف كار ةاارصتوبأ عمطل ىف بعشأ ظءولا فىزرملا

 ىضانرلا نمل ةئام بيذهت ىف اصلا 5 نب تيران يبرعلاىلاىنانودلا ةجرت ف قصسا نب نيذح ا

 مولعلا ىلع عالطالا ف ىزا ارلانيدلار فن مامالا لئاوالا مولعو ة فلفل ىفاغدسنبا ىبرعا 'ىلإ

 نيدلامغ ىضايرلا ىف مثيهلا نبا ىطسحلا ىف ىنوطلارفصتلا قيقفااىفىدم" الاف سلا

 ةدكسملاةيوجالا ىف ءانمعا اونأ ةغالا ىلع عالطالا ىف ىّردملاءال_علاوبأ قطنااىف ىناكلا

 نبا هيسشنلا فزتمملانبا ىذاقثلا نحو ةءورملا داود أندم ىضاقلا للا ىفديزم
 قيسلا قوقنلاو لوةءملا نيب عمليا ىف هئعهللا ىذر ىلاز_غلاد_كتونأ ريظنلا ف كورلا
 ىدرس ةيبطااوةمفسلفا| نيدقالا تكس رمت ىف دشرندماولاونأ جيرامشلا ف

 قييدنك ىلءمدقااوهو ماع ننال !طي_سىرعثالاىركبلا نسل اوبأ
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 نم لئارالا عجبا نيعجسأ مهم ىذرو هنعمل ىذر نيئراولا نيفراعلا ةمئالاو نيدوتحلاءالعلا

 مولعا ارئاس ف دهتتان هد وعهقنا سلوي ناكو امترثكل |ىدحتال تادايز عمدل عجب لئاضفلا

 داوسال ةعماخلا نيعلا ةمدش ”هلفملا (ةدئاق) نيماءاضرأو هزعهتلا ىذرنآر ةااري_سةتىفىتح

 رظانا!لخادنادنالاو رغصالاداوسااوهر رظانلاو ىظعالاداو سلا ىل مةقدحلاو ضايبلاو

 قالجلاو فال ا ىلب اماهفرطقوملاو غدصلا ىلوامتنيعلا فرط ظادللاواهرخ :ومنيعلا ةيأند ذو

 ىللعفرمذملا مظعلا اج اورعشلا همأ ترذي ىذلا نذلا فرطنيعل ار غشو نيغلا نجنطاد
 لاسق ند نم عرش اواو عولط تورم نانا ردي عنف مىبسامأ!لادللا(ةمئاف) نيعلا

 نمموملاو سوشلا بورغىلا ىفئل!ربقلا نمراهنا او ىفائل ارقلا تقو ىلا قرمش |! ىقمالساتاا
 بح اصدوهنبنيع:سملا باح ىدو ملا لضفلا لاوبأريز 116 ورغىلا س أ ' عولط

 تيلاادهةباصقلاةعئصىلاهدا درا دع باصقلا ىكىلالةط_قرسءاضيبلا ةلردملا |
 هياصقااوتلاذئلا ىلا تدعو « هياصالا فعضن مرعشلا تكرت

 : +(ةديصقلاهذهب هياجاق) »

 هاعئذلا يدقردب لنمو د هباصقلا فؤلا م“ ىلع بعت

 هياطاب اهتعتادمتسساابا « نفضعب انهنم تمكحا ولف
 هبايصلا لم نعتاع «* ىدسوو ىثلك اهب ىددتولو
 0 :نمىلو-و «# اهيف ىلا تر_ظنول كرها

 هياغ ماضوالا ري_صربزه ان اذ_هتاقو ترأرام كلاها

 هبال انز- دق دجن انا #2 رهو باك ال تدوش دقو

 هناسهملاو مهن رعذلاّرقا + اكةنىزنعلا نب وانك

 هيارغلا نملة وممينفمف « فاأال نم دحاو زرب_ف
 هيابست محن بشزخعي « انرفظ ىتمو مهيسمان دبا
 هباقعردذ_م) هلتقننمو « اننءلع حرح الو امد قدرت

 هناها لالا مدلانا نب لع 5 500 نم عنق" و

 هباضتكته "هل هلع « انتلجالا ادي لج ىل_هو
 هباها اق لهو ءانرق ه ىت> هالك نام امعطق

 ْ هبارح ىذمادقتوملا تدر المتق انعزانن فام اذا

 هباطم_بملا مودال المس « انان ما د ع ل نك الولو

 هيالصهبفاندوعتزاحو #* مول ساش | دوءنالاماذا

 هناك ىزعَت انريغل س لف * موقفموقنع د 21اننرو

 هاك ادالق.لادسو * ىنايملاد._كالد_جلا ءام

 هباحال | كد ن نماض كل ضفو 3 ءادنبجأريزولا لضقلا ا

 هيا هتاصق ىلع تلطا * ر وك ىلا غصأو

 هباهشىراودقلضلاتيأر + ىتسرعشلا تكرتام كرمسما

 "لة منا ىف ةدئاف)

 قلمنام عم و نعل ١
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 هن اكل اومهدهلاىلرهظاف اى ىبم افامثم ترر ىو

 هان ىلاظلغو فرفاشت « ئث بالطا قرانز نظف

 هبانالا بهصىرولاددقىلا ٠ ىمتد_بلىئتينواف

 هنايهلع تدق نمىلواو * ىدصقب وح ص قداتناف

 هيأ وج هب دوت ام ريسصت * الاؤ-وكسشاامتريصدقو

 ل هللا اورو اىلاهنسذ و همالكف حدة لارهصمةنتو هزيعت و وريغل اماخادهتبف رعد( دحلا)

 هجو ىلع صئاةنلاو بو.علا ىلعهبنتلاو ةناهت_بالاو ةناهالاو راقدتسالاءاررضسلا (ةدئاف)
 عل يراود وءادنلا اوه ءاعدلا (ةذئاف) رضوءالبك. لغة هل (ةدئاف) هنمْل دل

 مْ ' الا كلما كلام مهللا لق موي لك ًارقهشسي دءامتدارا ٠ نمناىور ريسفتلا ىف هتعجصاعم

 نء(دعسنبا تاقيطف) قب دوعضقاةاشن نم هءىطعتامهعحروةرش الاوايئدلا نجر لو#»

 ,يسفبانج ولا عالاب مجاعالا تءاجنال هاو لوي ناك هنأ نعيلاعتدقلا ىشر باطل نب رع

 مساوهو موءذم لكن مرصااخلا لادا لوعأ ارب اريلا (ةدئاف) ةءامقلا مونانمد مكى مهثلع

 ا«هفرمشلا عما مساوشو ىصاعملا ف ثاعبتالا لمقود ذل ا ىلا لمملار وسلا اواهاكت اريغلل عماج

 21م وأنا ةلالدل هي ادهلاو يب ىئاراجقلا ناو بعت ىاراربالا نا ىلاعتهننا لاق الب اهتم

 اندلاتاقاعتلوا س:ة:الاظوططناكاذا ادهم ارسما.'ةثالثقوفهاخا للا رع ثم (ةدئاف) ةمغبلا

 ةرده نم تدل هترجع مرحتالف كل ذوخوأ لاظا او ىسفلانار ا جل نا

 نب الحر فت رو ةرارمو لالهو بعكمهواوفاخ يذلا ةثالثأا لو هلع هللا لص ألا
 ا دس ا 0203 ارسا نئرامعل ١ رجاه هناك نعهلبا ىذر صاقو ىلا نيدعسنا حالصلا

 اههتعهللاىذ ر ىلءأذ اداه كنان ةفئاغان ديسناو ةصؤحا::دمسلو را ا

 سواطو |ه-.نعهللا ىذرتام تت فوعنب نمسرلا دءءرسا هه“ :ءدَنوا ىذر نافع نب نامعو

 ثرحهطااضدار جيو نييعيم نب ىتش لد ح ني ذجحا ارعهوام ممءهّللا ىذرانأم ىّيد هذ .هنب بهو رمش أ

 يبان ان لعتي ىروثلا ناكو ىلازغلل نيدلا عولعءامحان «هتلقن ذهروثانا اضيا ارجو ىبماخملا

 نينيدلا لا ىو.تلا بطلا باك ند )هزات :-ىروثلادهث:لوىل. اىلا ْناتافءرمش م ىلا "1

 اةلطمنيممد : الا ة- نهال دعأو ناسنالا جان ماجا نمت او.لا لدعا(لاقهقنا هجردو اد

 عا زاة عنان سفئلاق ال اناءامطالا دعا وقنمناكالذ بيسو لس و هيلعهللا لصد حام

 كناونآرةل!ىفءاجدتو لدءاندءلا حا هناك ن-س- ١سنا!قالخا تناك املكف ند ملا
 لكأو اهجو سانا ن سحأ لو هيلعدقنا ىلصهّلنا لو سر ناك ىر اذأ | ريدك ىفو مم طءىقلخ ىلعا

 نيبونللاو دوك الا نيبو نيلاو لططانيبوثلمسلاو نيل ان مبا نع يهم دقو لاق اعل سانلا

 ا نييولخو قاممنيبو في رحو ص ءاح نيبو ىرطو ديدق نيبو لصءل او موثاا نيبو كوسلاو ءردقلا

 نيدرابوا نيراحنبءاذغ نيبو ه ةسرهو نامر نيبو ةموهغااسورلاو بذعاا نيبو ذرأتلخ

 لكافدصتفا ن لا نمولي الذ هو فلكفاموبنيعبرا لصبلا لك !نمو لاكن نتنمو ا

 ا نموليالف ملففاعم_ضيبلاو كوسا لكسحصان موهسفنالا نءواي الف برحتوا قوي هب اصاق انام
 أ . بس جووصسس ب د تع جحيم صم همم نجر يمع هع مخ دحانن © 7 معد ١ همم هع مس ع اخ جس اذ 7

 الا
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 هلداوف عمال لل_فغبملف :لذ-ان هوهسفنالان هولي الو دف مالا لخدو عش نمو هسفنالا

 قرظن نمو هسفنالان واب الف لوح اذ المل جرتالا لكي ا نمذلي الو لتوا نوني

 ار وا ,الفةقوأهءاصافالءاةآر 1

 نء(نوطالفالأف) املعاسي وقفولعلا تد رفناو نيذت |انرمد ىف هلوهقلاءاهياعىنتنعأ نافثالث

 قالا ءوقا ةلدتعملا هكرملا (لافإ و) هنود نسخ مادم ءوذلا لبق ءالذلا ىلعه4-سفن ضرع

 دقيوةدعملا نءءاذغاارادغ اد_عداهتقوو امتالضف لاك ةوءاضعالا نست ا ما ةعصأا ظفح

 هكرطاوءاذغاا بس<و ةبلمالا بس راكساو !ىلقاوا تسوا تاعاس سم كااذ

 وضع لكداو عطقلا قش كاذد :عق قرعل ًىدّمدي ووهرتوةرشنا | اهيف وم ىتاا ىهةلدتملا

 قيقدلا ط1 اريصبالوةي رهشا ىلا ةةقخلا ع نماسويفئدتنمل اوةءار ةلارد_دالذ «_صذت ةضارر

 بييطلئس# هلكشدبلاةضان امرا دستعاب ليلا ب وكر وةسبطلاةقيقرلاتا وصالا عملا و

 ىانيسيف) ةحاملالاهرذف ًاطشاما بام كو ب ىف هب ىرب مهسللاهقف لهسملا نع ورشا

 الو مص اهللاقالا هسأر ىفاعحو ملسو همل هنا ىلههللا لوسرملا ىتثيدحاناك ام(دواد

 نامصة:ىفةماخللا نوكشنا جس . (ءايطالا لاقو) ءاشاانامهمضخالاقالا «-ءلجر ىفاعجو
 اعوذ هدوعسمنب هللا معن ع (نايدنبا ححودجا دنس ىف هتدابز فد_صقلا اورهقلا|]

 "ىف ضم لد ىدصان كما نياك ديعنب كد _,عىنا مهللا لاق نزحالو مها دب ءباصاام

 ادحا هتلعوا كيا ىف هتلزن اوال سفن هيت .6«كلوهم ها لكبشال سا ك0 قلدعل وك

 ءالحو ىردصر ولو ىأة ع. -رنارقلا ل عشنا اب لا رام هبّبرَي , امساوأ كلةا> نم

 | ف ةءعضلاءا اودلا ىلعم و .ة)لاحر وهناك هلدياو همانو هن دزس هللا بهذأالا مه باه ذو ىنإ 72

 انودجعا اندملا رئوي ناءاودلا ء(ابطالا لاقتز لعن ىوةبىوقل ا ىلعو هةعذيوا هعطقد

 فوهنمل نأ غاب لو هرم ناف ةيئاسثلا ةحردلا فو وذرمض لورث !نانىلوالا ةجردلا وهذ |||

 قولو هيلعدتلا ىلص هلوق ىف« ىبدلا» اودلا ىعسيو ةعبارلا فو وذ كلذ غاب ناف ةثااثااةجردلا |||

 ثيدحااذهلاهفةعف:ءال هنا يصأ | ىل !طذنا لاق ل مدا اورءادامكلوءافش: تسلا مارا ظ

 بابىلا ايدلا بان نماسهملن عراشلانكل 1 ضارصالا ضع. ءاوداملا مولعمو فصملا لاق |||

 نيب عمج اذ يتلق اهءّر-ام ةعفاملا السلا ءتهتتانا نوكتأزو هري-علاقو ةرخالا]||

 نافايؤعش م ريكا ااموعاو سانلل عفانمو ريبك ما امريف لقىلاعتهلوق نإ و قيلسلا تم دابا ظ

 ةءاخلا هج ميو ادنامل ثمن الو هماعهننا ىل ص لوقف (لمق) مقاطع .ةناكاذهأا

 ءذهواطي راش ارئادلملا ف ىئترل ةالا طرش هن ىبطاذا طسةلا نأ هو فدطلرمس طسقلاو

 لاو ) سفقنلاا تمرات ىقربوا ص رباملا اهارب نممهوشب دق داطلاىف ثقب اذاران' آلا

 تقاامركساابصقالوأوركسلا بصقونيالاو بنعا !كءاودال ن نمءاودءام_.ثاةثالث(ىتفاشلا

 لءءنالتوقاماا «تامن ,وملهلا بطول ]عرش 'اذا بلكساانا(لمقو) رمدم نعي كت داب
 ميكحلاقو)ر هلا لاعنم حيادي بييطلا نكاو م توملا ( ميكس لاق درا لا الورالاهب.ف

 جسثلا لن (مهضعبلاه) ةهلهملا مانا نيم بطلااغناو تاذلاب داس الاب مئاق تلا
 لاهل بوجولا فوجودجان ءو بحال ىوادتاا نا ىلع عاجلا راطعلا نب نيدلاءالع

 ن ا
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 جنان زارلا ان اهرمصب ل ةدةو* اشاد ع تجرخاذا ةمطا(مهضعب لاف ) ةممن نب سايعل اوبا

 كلذكو ورصنلاةأظد_:ع هلامعت_سا ىلءءا.طالا مث دقو ريصيتفهم ءاعامامعب ةةوهبهلك تن

 خرفو ةنةطا تذخأ هئموردلا أءهسف' ؛نقع هعبط ستحا اذا كسلا ىلع صاوغل ار ”اطلا

 اذارسنلاو هرمهم.ذ هجسانءامطالا نين أف درغمنيصلانمانا.هماهملا لم_-2ىعاذا فاطالا

 قتدجوهتكرساذات تيك انىعمملارطاذخاو دنهلا ىلا ركذلا ااه ىتالا ىلعرمسع
 لهدا ثني ئحلك أ,ض هاذا عسب رلاف باعثلاو اهضب له سف ,مَك هعضتف هكرج هفوج
 هقل-ْئثلكىطعان هناعسأاهميذغ ا ن نمسشسّسأسا سلوءّو ىقأ | ىلع هن ءيف هلك انرهل ا كاذكو

 نوكو نو دو ذهبوا وراعثو ةرمشقو ةدقءىلا هللا ”هكرب ىلع دوب( فوةسةق-د) ىدهمم
 ةربزكو كو خياط ّرموةب داهززبو كواك احفرعو ب تار طنا درعو داكر سوسفرعو ىفامرك

 فوغ -ال(داكلا ل ءةفص) ةيا> لسد رجول ارتكرتكو ريا ةمسو سفركو ليو ةسسااب

 عاش وهن حر خف ىو سد دونيحلا ضني نا ىل ازيخلا نرد لدي ونيت يداك. 1 سهأبب روك دملا

 بطلاب نكيرلو ببلعت نماعوف مهد ن عبي نع(بيع نب رع)ت اود عمل معي وئيلا

 ىلاطلتا لاق _بامنبا وىقاسنلاود وادوبا هجرخ رخانهاض وهناهتو داك اسف باصافافر زرعه

 دعم هقرعنالا|ع ىطاعتملاو نهذ ضد رما فاق ىدعت اذاهباعلا نا ىانالشلءأالهقنا هن

 هللا لودر ىلعيلا عم تاخد (لاق ةممر ىلا ن نع) هتلقاع ىلع رثكالال اوق ىف بمطتملا هب انج و

 تنالاةةبيطىغاف لك ار ولظب ىذلا مباع! نعد لاقف هروظب ىذلا ىلا ىأر 5 ل_.بو هيلع هللا ىلص

 5 (ةديصقن م ىلا: سل | تاسوب|) ميمعلا طرم 5 *ىلعوهو بدبطلا هللاو فر

 ىاقلا همدخ ناك اذااموي #2 هلحاتضا اىتراالء ماو

 اًداودرتسافافو رعمتاعفاذا (ى رخآ) اضرع قش اا اوهعطقلا اوالوطقكاوهدقلا (ةدئاف)

 || اناةرثكلا نم دكريلات سل (مكح) هندق تما ء همه تذ رش نم ناذهرسشناف كدلا ىدسا
 دنلاعيتتو مدئاان:ءاسالا عشت ريزهتلا عموشكلا ن قب أريبدتلا عمليلقلا كولن نمةرثكلا
 ف ؤوولملا ةثاعاف و رعاا لضفاد را كل نغأ نموه ركسطقسهفو رد يرم نم عالق

 متن(نوعنب !لاق) داون ماع لكدبالا هامر نم دكشلا لك دكألال اوةياسارعا تءعمباء”لاق
 عاتسالا ىلاثلا وتعصلا لغاا لوا (لاشي) هج ءرلا همقرعش و ةمكتلساةمقركذت سا س اا

 تءاسنم لذارالاةلودلزاو هكلادشان م ن5 رار هيللمعلا عبارلاو ظفااثلاثلاو

 مشلا لاف( د اف) لو مهنعتنأ اعالوغشمن دوع سمنب هللا دبع(لاق)هقار ةباطدقالخا

 لدخت ةرمسع نت |ةءدللا فنا ءارلعلا ركذدق ]حرت دمها ىزوتلا نيدلاىغ

 اهباَضْسةئالاداهلا ضرغلالداو ابا مباح ىلوالا ضن : رماصقد_ئااهذعب ةهوركم
 الا عتسا هرمغو تب ريكحلاءاهضمتةثااثلا ةئسأا خابت :الال نيحلاصا اباه :رةسصأاب

 ةدورمالاراثب !اهءولط لاهنت ةعبارلا مجباشااىقا ماهياو ميظعَتل اوةساررلا لجال ةوذشلل

 «ةسسلا عند ةقاطق دوق ةةأطاهةقصتةسداسأا بيشاافدث ةسماقلا ةرودأا نس-و

 نيغددلا نمي رآذ_ءلارعش ىفةدان زاافاهنمصقنل اواسؤمؤ ةدان انزلاةعبابسأا نءريغ غوءاسسنلا

 اعاستاه<«رمةنماثلا عيل يبلع نلاواّوا ف راذتملا صفد حا مةنلاو

2 

 لحال
 ام ف
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 ةرشاعلا هسفنب ةالامملا لقوةداهزلل اراهظا سمي ةمَعش اهكرتةعساتلا سانلال>ال
 اهدّقع ةسشعةيداللا بيشأااب اكو بايكاةزعواباعا اهضاس وا اهدا وسملاوظتلا

 نوكيناىلا ناسنالا يادي هنءهتنا ىدرباطخنب رعلاق اهقاسةرسشعةئاثلا اهرّمضو

 هسقن سرتكو بشلا عماربسخد ا درو ب 2 مغلابهللا ىشذع لاق ن هامل ف لاص> ثالث همق

 اهيينت لبق لتلك هضايب دعب دوسالاز طاداوس ف ةمكس كام (ةدئاف) بيعلا نم اننالارادف
 ادسج قر أ وهو بالا فرئؤتال فمك ل سقتلا درع ر خا فت :رث أ اذا ةمصعملا نا ىلعةم“ الل

 1 راسلا ودى ىاقلانال للة فت اطل ار اسي ىلع له تيبلانأق ةمكملا ام (ةدئاخ) هم

 ةق.معلا هئعم وهلاعثب هفاطاك هباقلعت ه4 .ايقلامولأي هفاط نما لمقو هيليامنوكمف

 5 ا د م م م ىلإ مو فرحأ ةديرأ لبو هيلع هللا لصد شعم ناك مل (ةدئاف)

 قفاويل فرحأ ةعيرأ هعسا لعش فرح أ ةعب رأى عتهللا مس ءانالىروناسنلا لاق اهانعمامز

 ناذالاونيتداهشلا ىف ىلا هتهعسارو هيلعمقنا ىل هد م ا ىلاعتهتنا ثرق دقو ى عت هللا مسا

 ناموقلاقفامناءماماو م هركذتوالارك ذأالىأ درك كلامه فرو لات هلوتوهو كل ذريغو

 هىل.» 3و هعمتان همن ' اهسوحملبقو مالسالابر فكل ا قرب لا عم
 0 دماج نييعوملا لها

 هتمأ كالملدقو رمشب هور ذنم لدقو نينمْؤملا ىلعهتلاّن هدا لأعت هلوةدلملد ملسو هيلعهللا ىلص

 كب رو الذ ىلاععث ةلوق هل .اددقلا مكسص قلد نيب همكح لبق ءاملاامأو د دوما ماقملا لدقو

 ليقو هّمدالد :رهغك سلال ١ ميملاامأو هب همم ةامحىل ق ومهخر ردشاوف 2 اومكح ىت>نونمؤدال

 ليلدوهليقو هنذابهتلا ىلا امعادو ىلاهت هللالاك هتناىلا ىادلاوهذلادلاامأو .هيهتمأ كإ د

 اذه ىلع فرحالا عضو ةمكملل امأو ةناساىلامولمادةرخ الاىفو ىلا ىلا امندلا ىف قلنا

 ردي دود لاق مسيو هتلعهللا ىلصد#©ةرودىلع قالا قاخ ىلاعت هللاّنال ىل_ءق سنترا

 نيتبلالا عمم ةيئاثلا مياو رهظلاكاه »رهظو نطءلاك املا ناماب و نيددلا ةلزعنع ءاخلاوناسنالا

 ىادمسا قامت ةئاضا(كوالا) سنادرشعهمسا قو »و ند رئك ادا فرط لاو

 | هعنا تك (ةعبارلا) هما عمممسا ثرق(ةقلاثلا) همساةروص ىلءقلذلا هقيلخت (ةيئاثلاو) 00

 قصد مسد ءاهيلع بةكالت برطضا ش ةرعااقاخامل قاع هللا نأ ىو ريو شرعلاقاسىلع

 ملا ف تبان” نننانب لاو دوما هسا نمعما قاقتشا (ةسماهلا) ن نكس سوه.لعوللا
 كمت وحوالي دوهشمهللا نم * متاح ةوينال هياع رغأ

 ده أ نذؤملا سجنا ىف لاف اذا » هعماىلا" ىنلا مسادلالا مضق

 دهتاد_هودو#شرعلاوذف 2008 مل هدعسا نم هل ىو

 ىعملا فرخ  لاقو

 ديرأ لاو_ىثاام ىذلاتنأ « هركذيداؤملا سن أ ىذلا اذان

 ديدح داؤقلا ف ضغكاوهو « ءرسسأب نامزلاو ىلابالا
 رخ !لاقو

 بارت بارتلاق وذ ىذأا لكو » نيهلاملاخّدولا كم
 ٍباضغ مانالاو ئطرت كدللو « ةريره ةاسحلاو وات كملف

 ىلص دمت مسساناكل |

 ةعبر ألو هيلمهقلا

 فرحأ



 ميرت ىف ةمكملاام
 هللا ىلص هءاعةقدصلا

 لو هيلع

 ضعءنءاعد نم زداوت

 هريعو با ارعالا

 داوال كركم ةقد

 رغم

 نارخ نيسلاعلا نيبو ىدبو * صاع سو دب ىذا !تثملو

 (ةئماثلا) فورحلاددعىف ىلاعت هللا مسا قئاو(ةعباسلا) هعساج ولةلمة ستر (ةسداساا)

 هعجايمالسا هيلع مدآ ىلع بان" (ةعساتلا) همسارك مالا هلال ليما تاثر
 دهتمساىأر مالسلاهملعمدآناىور هس اعباتق تانك هير ن مدا قاتفىلاعت لوةوهو

 هللا باتف ىلع وتنأد_مى< كلاس أ ىلا مهللالاقف شرعلا ىفا وتكمل و هياهقلا ىلد

 و. رف ةمكحلا م (ةدئاف) هدالوأرب اسد ودد مى ايمالسلا هيلعمدآ ىفك (ةريثاعلا) هيلع

 بتكلارثاسف نال زنا! بتكلارئاسه:ءنقف اوما لدق مالو ةالصلا هملع اندست ىلع ةقدصلا
 هىلاعت هلادرب لذ سانا خاسوأ ن 7: ةقدصا اًضيأو هلع ةمزم ةقدصا نا هّمملو هدهص ند

 هددت نو كح نأ هللا دري لف هلع ق دصن ن نا عفادلاةميرنعأشنت ةقددا!نالاضيأو اهاكأ

 لجالاهبرسهأب اكنا ةمهتتاصامجبر اهايقول ةقددلان سه أ, ناكهنافاضيأو هريخ مدح سه
 وعديو هو بارعالا ضعن( (عمس) سوه لعدم لش ةمعااوةخدصلا خشوم نع دينا ءاهععا هاني

 ّّت ٠ ابسلابستك ١ناو تانئمأاو تاسااو تامشثلاو تالا نمكبذوءأىامهللالوقبو

 هّسركو توما ىلعكنيعتسأ ف ام-هللالوت اوةيووعديرخآ (عمسو) تاماارا.حملاىفىزاناو
 ةينثو قوتولاو هتلزوطارصلاو هتننْحو نازيااو هتكضودعللاو ه:كثحووربقلاو

 هللا دعب ىلإ ارعا(حاص)هب هوطسوكملاو هنوسقو لأ ابزلاو هتبكوباذعلا او هتعورو باسألاو

 (تفدو) هةفص ىهف هتننكن كت منالاقف هتينكت سله ل قف لضف انأانرف_هجنبا
 ناو تلطس تالتك ناو تقرحأت زئئطناو تةرمأت نع ناتااستف اهترضةسار ءا

 اهريخ ىذمدق ةروغةحوطخحوهل تقر ةأتاك ناو تل :ددتاأق ناو تاططم 7

 هللاقنر وصاللا ه-و ريغتف هللا قث 0 :رس مالك ةلاقفد ودنا لعإ-ر (لخد) اهرش

 ىس(ريغصل ادإ اواللوكعةفص)تدرمكلا و تح مكسمو تازنمكي اعنيممؤملا 0 1
 ليباك هيج سررابربلوغبح صاجا بائع لحرس باعل ءاريثك 1 ادنهرزب مْ
 راش رفصا دعس ىده لب زيج نونا علك اطر *مةدّقع 7 هير ةزرخ

 توشكرر ءاشقبل ىوال دبع با هه اريبغ هول قابرت قءقررعم ضر عرعش ىدلي

 اهنمكيواصارقأل مستو ىدليلار انقلاب نكنوقدن ةبوسءانحا تح دوع هندو

 تنأوح وحلا, ذاصشلالاةةح وعللدتا وكنا 4لاقف.دواعف هعئفاصضتذاصث(لأس) )قسد

 هَ رعستدرخاو هنداحت نالو ةندعم تاكو ميويكتي وقاد ىضلت اتا( ربت عع

 لاقند ىكذ صخشرذ رب رةعالجر تعسا(ل. قه همشم درمدقو كن ةرغ تاز هتف تما و

 نم رام حاملا نب هيو ور ىلع نيناملس(لاق ( حابصلا ىلا حايصلار رع لاش اوداذ عا فرعتا

 هدوغي ضي م ىلع ممضعب( لخد) دئراه.,تنءطنا و دءسدالو تنعلاه فال اأا. كيا سن

 نيبودارب أب( لجرّرم 7 ء)لدجأ الام ىهمشأ وى مش الامد فد لاف ةنممك هللاَةذ

 دوءقلا نم ىتسا فناكَن نأ اطر ةنسنئاممنبانأ ادارب وأ لاف 356 ةداصر هبئدع
 ىأرناكن م لاق اشدعسانلا نسحأ ن مءأو ةرلنلا لفعيل (لق) ةوصسلان م اذهةبمجىام

 :أ(فل) دالوالاو تاجوزلا نمنابلاخامهو داصتقالا ىلع ناعم دادوقيدبصو دادس

 00000000 بوب بسم
1 4 0 



 انا

 ةمامعلالاةفاهفص هللاقفايدولصت فلاطأو راكا نم صد ةرمض < هتءاعىليدلادوسالا

 مهضعب (لئس) ىدانلا فراقوو برحلا ىف دنس رللا ىف ةنكسمرقلا ىفةأفدمةماقلا فدان
 ىضرتساو هرمشل ضوقن او 7 رعد ضو هرمدن لق نم لاح هك لاقئر عناك د قو هج

 نالاقفثأ سها ةبعم نب ةريغلا(بطخ)» رعى ذقن اوهرعض دش اوهرخعا ديؤهرفد ناو ه د

 ىلع سوال لاك“ ىثىأنيسلسإنبر ارضا (لدق)اربا ةلرحو ارمخ كدب ت'الم شح زرت
 تع م ألاطأ او نم ةعكر ىلهفهلدشب عأ دق صخخ ل (لسق) ديمالا اهب اكيلع مالسلاو رن رسلا

 (تلاق) اروف#اربقو اروهشمافسو ار وثاماذك ىرأذقو ع ورسأ المو لاةفتوملانم

 هرمش ميظعلا هرعضربغسصلا ىلا! مبحأت اق كلا بح ًروبالا ىأأ حاصل بارعالا نأ سها
 رةءأطخاث او رشق حب رخ ناو رفح ناصأناىذلا ه هرطقرب زغلا هرتق“ ىيطملا هراعديد ثلا

 صخش (ععس) كيدلاحاص ىّتح 9 سلازامتااقف كةيدصعم 'لريخ ناك ام: سهال (ليق)

 اراباداوو اراسالعو ارادافزرو اراقا شيع اسأ ىلا مهللا لو ةيو ربملاو ةضورلا نيب وعدي ١

 رمق سدعو ريغص ىبصو ريمض ده ةمو رم ابك جملوقب جشلاو ىبصه عمو رب رض ميش (ىفم)

 ىلع رضوذنو رسءريسأو رهدنهر 1 رثم>حرو امدعمناعأ ٠ نمهللا م> رو ريسصملا نى لاف

 : لاقو لثمتع ربقريفش
 ' تروقنةفاهنتوةناكو *« اماظعانرصناماظعاكو

 ىلا دهشالاةفهتيطخاو دشبا هموق نم ةعاج-رمضحو هخأ نئا نمهمنب |ىلارعا (عوذ)

 رض>نلو هنن فاأو ردمرده فا ا مهرد فال ثالث ىلءادهاهعنبان مةنالف ىنباتحوز

 ىلا مسهضعب (لخد) كاأ كلا ضيقافلا من لاقى أن باي تيضرأ رذواهتمذخ ا :فاآو

 روةردتو رودهتد ىئبا. لاقت بطيئ هو ىو ثدى" ”مهديأن يب وهءامدندنعدبوةهئياراد

 رسشناذ اس اطرقل اةعيرال ةعبرلأ نمءانذعرسأبئ سد اةلخ لاما ٌواَخاَدِه رووسر وو

 ىرتشم الون او: ,ك ل-ْزللاقي (ةدئاف) رةءاذاندإاو رس 5 اذاوا ..دلاو رصقاذاب وثااو

 دراطءلو اضيأب>دسو دهان أةرهزللو روم سعشللو مار خيرماو اًضِنَأ رسجريلاو ريت

 ناذهام_هونّسب فتءجدقو 9 هرمشللو سمر

 17 كالفالا ةع.سال مادام 5 اديأالعلا ىف قيتو قرتتازال

 أ ارو دهانأو سدمرهو اعمرتو تاوءكو هامورهم

 كلفدق ةوذو سعتتل ا اة هك وذو ٌةره ::لا كالو ه5 :وؤودراطعٌك]ذ دق وذو ري رق أ (مههترت)

 ةقيقدلاو ةحردااو دعاس |١ ل _عةفرعم ىف (ةدئاف) لحز كلذ قوفو ىرت راش كلف هقوفو حبرملا

 ثالثصالخ الار وسرد ّةبةمقدلا اوقنافد عب رأةحردلاو ةجردةرمثع سجس ةعاسلاناملعا

 لاو زلا ىفادهمدق فهن عبمالا و مادقأةتسةماسل او ةةقدنو رشعوةناممد-ةلاوتاّرم |

 لدتا ل_سعلا,فاب وود و رجالا ىرطقسااريصااذخب .ويمدلا كي :را (ةدئاف) كلذم هفاخأ]|
 قام«ىل اعتهللا كرب ل ذخؤيلاهسالا عاطقا (ةدئاف) ىلاعت هللا ن ذانأربب حامصلا دنع هلك و ْ

 ىلاعت هللا نذان أريد : لمعتسو ل سعب تان وأ ىو م ما ىلع شرب و قوس لياكر ثاخ-بو طرقا[

 لءلغم و لاما فوق عقلي 2 ورع رار هايد د عطقتمر لناكن او ظ

 ةعيسلا ءاهسأ

 مستو كالذالإ

 ةعاسلا لءَّدِق ردم

 ةشقدلاو در دلاو

 مدلاىرل



 لا

 ىالاضي رهلارمشلاذ توب ةماسوأ هفوبف عبر هيثاكن نا(ةدئاف) ىلاعت هتدقنا نذاب علق
 اهتميرشيو ةنمازان ىلععضوو رضخأ ًارابهشل 4 _ستوذي رجح ةندنق ىف عضونو جيرانلاريشقو

 روبات ىلا قب رطلاةداح ىلءةريبك ةدلاو ماطس(توقاسانا دادأ | مهتم نم )ىلاهتهتنا نذاأرجب

 برشو قشساعناسنأ اهلسد ىمو طقاهلهأ نم شاعامب رمل هناامها دا ناتسع نا صاخب

 رضلالازأق ب رلا لع برشاذا ص ءاماهاو طقدمراهب ربل اهنا ىرخالاو هنعوشعلا لازابامن د

 برطلا عاونأر" اوك ملاورينعلاة أ اراموكذيو ةنطابلاريساوبلا لازأ د نقم اذاو

 دسعي 0-5-5 ذ(نس الاو سنانلا نم م)ىدنهل ادوجأ نم هلاولو هير عامقت هنافدوعلاالا

 تعلدسللا انو ا قواهباطا همعطأو ةزينع# عيذف ىلارع ءالا قفاضتساالا سامعنبهنلا

 هسأو هللا د دع دشنأ ف ةيزاعم

 اههفامو ماطسركذ

 صاوخلانم

 اؤدشاودةءئاواونوأ اودهاعناو د« اثيلا اوزيل اودناموقكئاوأ

 محلل بد اطمل اوقت برعلاو حلل ىفلاقي نأ اذهايناطم ف باو هلا ف:ملا قاوروتلا(لاق)

 دشن فك ةاس زن داجلاقف كل هن هر دىذدلاىفلا اذهةلسانأ دمع لاةفثد دس ىف تانك

 اهلقأن مةدنصتلات ادا 'تببلا موقكتلو أ ةئمطلالوق

 دمحم ام بالتاو اس نرسدقو * هنع كنها دن اننقر طالأ

 لوب رغلا نا *ىباةلسئيداجلاقفانبلا اوما اوي نا موقت اوأ تدملا تقلي ن ألا
 0000و تلا اذد هد أ نانوط ان.نولوشد فرشلاىفو ْن ارهعلا ىفءانب قد ى

 نيب وةمك الا سنلا نيب قرف (ةدئاف) عوملا ءالذ نم داهر دق تفرعف لاق ايلا: ارياس-أ

 اولا ل تننأ ٍجااَةلك لا رسفنلاو بنذتلىتلا ةبكازلا سدنلا ةمكرلا سفنلا

 ناكو ةدرب أ نيلالبةاضَقلا نمر دولار نط نءهلوأ(ةدئاف) ُق ةرحا متن و خا رفؤمعءافلا
 هلت دضق ىلق ىلع فخ أ ناك امهياف "ىلا ما تاذا نيمكللان الو اود ثاكو :اممضاقي "و ةرضتلاريمأ

 ىضرلا فيرمشلا لاه ىيزح مالسلاا هيلع ناولسان دس تلك ىتلا "هللا مس ا
 ىراسلا ميدملاءاروادخ تفاخ * هنكصاسودغن 1 نلقا

 ىراطوأو تانايلا اه ىلع »* هعستن : ىلق نم عراو ضار

 ىرايخان د نع قودحو 5 ان انضقاو ىل ادق ”ىب-تاصان

 زاغلاو ناملاتاذ ملطلا تهل 5 تزطممأءا سعولا ةعافّت ضرر له

 ىرام+”ىملا كاذراعسو ى ل ل ةمظاكن ب دادو تدألهمأ

 رادلاب دهعلاترقل مودقلا دع 3-3 مسا هد نم د حاورأ جود

 هن اركذذا(ذاعمنيربجإةوا دعلاو بذلاو نيدلاو ضرملاريم نوم لدلقلاءاش أ ةعبرأ (لاك

 براطعنيب قرفلا

 بياطأو

 سفنلا ن تهل قردلا

 ةمكزلا ودعك الا

 رواارهظأن ملأ
 ةانتلا نم

 نع نسلالا تاك ىوةّءلاهلام سأر ناك نم عالا (لاف) هلقأرمشلا نمتركا لاف ةعمد

 كبوغدهت ب واطمدنعلب وبحممدق ل لاجرالو لغءاسناةنمدلا (مكح) هتعيز فصر

 نس

 ل اههوةلسنيداجسهد_:ءوامو ةعشتت ١لاه ىضالا ن نع دانس قاسإت ةهك املا باطأو

 || ذأ سما توزن يكمل (ليق) الاجزلا ةصضق لمعلا ةرثك ى(ىرخ أ) ب تاك كل نكت باك

 اننتسختشججي نيس بسس يسرا ًيً طيب ب

 انما ١١ هقعأل نيسان فقعرز 9



 م
 د تع 5 تكس ته 2 سهام

 | بمس وم لكش ةداعسم دا ىف هل نكت ل نم هريغ ىلع هيد م هريع هسفن ىلع لج نم

 كتوم كنوط.فاخنم ميلاقالارب دئمالقالاب عضتعال "عفت | عمتتام لك ىفعم طذال نارم سس

 نو رمح ل لودبو هدصت فدع رات سمأ رك ذبل ز,ملان الفنا لاق دسعنب و رعىلا(لجرءاج)

 تسع :رال اوانمل اهثب دح تاق: ثمح ل .رلا ة سلاح تع راما دأب رو رع لاقفعدتبا!لاضلا دسع

 انعمجت ةماشااو انرمشعثعبلاو انمعيتوملا نأ هغلبأ هرك أامىأ نع ىتغلبأ ثمح قدح
 ةدمصق نم ىكلمزلا (نيدلالاك جشلا) انن.مكعمشاو

 اوبرقناشعلاو اودعبناتوملاف * مسهماسشخ ىف قاس مف

 بقرب دسعيلاب هىرط نكحا « ةزام تاقلاىف رم-ميف ىف

 نعل ناصغالا هستمان هراغب 5 فرهوذ دما قشر ماو هاند

 ب رضلا همدعط باضر 7 ل وح » تنال اوسعم ل. .ةملاؤا_>

 تحب اهل هاراشل ندور # هك قئاناوشنحارنا ورغال

 ءىجتلبق مالسلا هيلعب وتعب مالسلاهاءبيعشمتلا ىف ناممعلا فارشا ركذ (ةدئاف)
 نلطملا دمع سايعلا نلنملا يعرب بعك زنة م نب عك نب فالك ند :رذز ص: ةنقلا

 معطم مشاهنبباطملا دعب سايعنب ثردلا ب رحنب نايغسولأ صاخعلا ىنأ نب مكسلا
 نب ةينع ةريغملا نب ماش *هنب ثركعانب نجر يلا عنب دك وأ فانمد عنب لفوت نب ىدعنبا

 نب رباح ىدسالا دوعسمنب سخ نيدج ولأ ةبتعنبهللاد_.عنبمللا دبع ىذهلادوعسم

 دس و ىراصنالا تبان نب ناسح بزاعنب ءاربلا مقرأ نيهللا دمع ىراصتالا هللاديع

 نندكا فلا ىرعنزلا لفوننب ةمرغ ىمشللا ةمدلانيديرد ةسهاعدنب ةداّتق ىدعاسلا

 نيةريغملا ناعدج ني ديز نب" ىلع رعاشلا سايعل اوبأ ىلشهلا مزاح ب ةعاخ ىوزخلةرشلل

 ىوغال اهدنا ىرصمل ارغاش لاروصتما هيقفلا ظفاسملاربب كلا ىذمرتلا ىضلا
 ىف ةوكلاى :وعلااةيداعمني عاش ءانيعلاوبأ ىريكعلاءايل م وأ درب راشد ىرعملاءالعل اونأ

 ىرتمملا غلا دمعنب "لع نسحلاوأ ئرمضرامفملا "نط خللا تنال ل رلا بحاص لى مدنلا
 هللا هفّرشىملا مرطلا با وبءامنأ ةدئاف)طايشتا نها دمعوبأ ينرغملا ها ني هللا دمعولأ
 ديحاو باد ةردسلا طاير باد باوبأ هثالثوهو ةببش ىباياضيأ ىديو مالسلا بان همظعو

 :رلغيلا با نانانثازاءباب باونأ ثالث لعبا با وبأ ثالث سابعا باب ناباث زباماا بان

 ةيدهاجلا با ”ناراند امس بان با وة سجل ءوهو موز :هىبباءاضإأ ىدي واصلا با ثايأن

 ةرهعلا با داو بايريهاربا باب انايةرورخ باد نابانئئل ىئاه مبا نانابةجنرلا بأد نأنا

 37 0 وباب ةودنلا باد دخاوبأ لكلا بان دحلاوباب ةردسلا باد دححاو باب

 لصف أ هثكاس كع(ىندملا مركساباوب وب اءاسمنأ امآو) داحاو با ةييددباب ناناةقن وسلا
 باي د>او با,ىباشلا باد دعاو بأي لد ريجج بأي داو باد مالتتلا با مالسلا اوةالصلا

 بايذحاو يان نت .رمشلا طدقملا تم م رح باونأءابهمأامأو) داو بارءاسنلا

 ف 1 لا ءاينو ةرشلاو 0 نو 0 المبان دوس وبار ةيناقملا با دساو بانةطح

 دوو تراالاوندلا || صيرح منعاميلعزيزع مكسفنأن ميلوسر مكءاجدنل ميحرلا نجلا هقلامسب (نسلالا علو
 نسلالا رطل 05 ا

 ناموعلا ف ارشا

 مرطابا اونأءاعسأ

 ى.دقااوىفدملاو ىملا



 ةقيقر تاسأ
 . -و

 نم باك ة ةخك

 5 ماتتلا كلت
 هبي بلحلا
 حلاصلا كلما ةافو
 ازئاكلا رارتتناو
 ناةعّبص ن مهد هن

 هنا
. 

 شرعلابرودو تاكو هياعوهالا هلاالهنا ىسح ل ةفاولو ناك محرافؤر زينه هولان مكملع

 هقلايالاة وقالو ل ]و-الو مولعه نيعتسأو مهءادقأت كت نم م هس و ميس عناد مهريش ميظعلا

 بوقهيو قكماو ىهاربا فان .؟هلاوىهل ان ىتمعتد:عىلوانو تبر كدنعىداسعاب ميظعلا ىلعلا

 متوادعو يهديكو مهترضمو د لكر مش نفك ١ سدو هط برابو ىسعجو سك

 نائما هقلا مسي ناهربلاهنلا مس نيعملاهقلا مس ميلعلاهللا مس عسل هقلامسسب نيجارلامسرأ ان

 ا قيميدقايدرفاينايدا.كاًاسأوراذغل اهلل م.يراهقلاهللا مسرات_سلادهقلا مل ثانملا هلئا مس

 تدقعاك ىبع سانلا عج ةنل أد ةعتنأ امهيلعو ابن ىلعهتلا تاولصدو ادن ناملس مت

 هلاال نوع-رالىوذى عمكي مص هيلعوانس ىلعهللا تاؤاص نار عنب ىمومنعنوءرذناسأ

 هللاالا هلال هتتاءالاةوقالؤ هلقاالا ديءيدح أ الءقاالا هلاال هللا الام * لك ىلعردةي دج أ ال هقئاالا

 ا نيبسانللا عرس وهو مكاهلالأق واامهالومهتناىلااوّدر مج ركسلا ميكا | كير شالهدو

 لاعدحأ اونكدل نكي ملو داون لو ديل دقت دز ةااد-الادج اولا هتئاوه رومالاريصت هنئا ىلا الأ
 هلبال وسر دج هشاالا هلا الن امان نامحاب مو“ قابح ا برا, براببراب ف دو | ارامسب وغلا

 ]| ةريقلا ةنسلأت دقعى.ركلا ىلا شرعلا نم هقلا لوسردجتهقاالا هلا ال شرعلاىلا اهدنا نم
 أ همصصو هل[ اود#شان دهس ىلعهللا ىبصو ةمطعلا هلال ا ءاععالا هذهق# وقطاقدداسااو

 (موضعب لاق ) ليكولا منو هللا انيس و لسو

 منارون قرسشملا كهجو *« ىلع بوةكخال ىف لقتال
 مذ ماو ناتفلا كفرط #3 اهينيعل او بجاماا مون

 هيلاعلا بت را نءعدّدصو *ل اودلاب ىتمه تضردبقا زحارلا

 هيفاعلا روت امكحداو #* العلا عط ب بط تاه-امو

 ةسلاريشاالف الف « اموت تلت !لول تحدت 1 00

 هسلعىريغ لدأاه شسدعسعلا ةذل ىلع ىتماددقوه '
 بهونب ناملسءهقادبع مسساشل انني سما نب ىلع وأ ةرازولا ف سانلاق رع (ةساق)

 رعمللورعيو ىدهملا ردو ناسولو د ضن عمل ارب 7 دو مساق اورد ةااريزو" ىلع :وأ ناك

 (ةناشوما)
 همهدأ نوللاكلاح ضد رعليوط « دوسأ ةقئر ىانمع تءاعد-ةل

 همحغأد .وحململلا اذ هلاراخ * هم هونك 2 لدالان أب ىدوعو

 عد نوللا تلا ضير ليو 5 ا عمشلا ةفز ىف ىلي ادب

 هج رتيقاوثلابهشلا هوك تنآ « دراع ع ووعشلا ني هنويسشت

 (ةىلخا ىنصلا)

 اراك ذئوراذع طع تنأ أو طخ لأ, تدبشدق هأنيع

 ىراكس دوهملاوروز طخنا هن تاق دنتا بلاس أ

 مالسلا هيلعمدآ انوبأ سنو عرز نمل أو مالسلاااهيلع* اوسانملزغ مل (ةدئاف)

 رارق:_ساومتلا هجر ملاصاا كاملا ةاقوب هريس (بلح يئانىلا مأشلا بئاننمباكت ةضمسن)
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 هركشب حزانلاهريصدتلابةعأ تاقنهطخ نو ةناس نب نيذلا لاج-ةعنص نءهدعب لءاكلا

 راصلا توما هب رطب نو هغلا ىلع جئانلاتوداءوصشو حمبارلا هئانهب حئارلاهءازعو جاتلا

 هدموتل اقسم ل هاك ادذنخ أ نمو اص" قاف اصباستحالاو نا وما !ل 4. مدق نمد جو 1

 عومدلا ربزغب لباةم هناعدلاسص ىلعبظاوم لسة حارهيداةداعهسلا نايم نا ىلءلدف ا

 كلولمملا لعدرو افرشهقتاهداز فيرس: ل! موسرملان ا ىسنوةثامهو هنازعىتااحماستنالارشثبو

 عفناذهو حاول ارضاذهو رباذهو وللا قءاذهو رمءاذسدوءاساذه نيري_د نوضت

 نباو د.عسلان اطال اان ذاتساةافو نم هردقو ىلاعتهللاءاضتاعفلوالاامأ رمذام فاعضأ
 هدهع ناوضرلادوعىسو هبايشهللارمضت حلاصا!كلملا دمهشلادمعسلا ناطاسلا انذاتسُأ
 ديرفلارهوخلا كلذ ىلع ىفوسا ضرعو قرلاوةبودالاهمف مهنا الوم عمماك ضرع هبأرتو

 ىعىتلا ئازعلاو ةدنحلادونمخلاو ةد.شملا جورباا هد 2 و قأءاقللا هكر را

 ةدصتمة دج نم مهعافد قفنالماهلاريغناكو يذلا كلام او ةدرجم شو.هلاو فو.سلا لق

 اناو هقلاناف ةدئفالا ىلععلطت تلا ةدقوملاهتلاران نعم مخ سة :ساأ هتمطابلن ل حال ارم غم سولو
 ارودنالواتوه هسا كالعالو ارودةمدلبحو لزج ةريال نملوق نوهجارهمأا

 هاد :هوهللاةامسا ف ىناثلاامأو بدرط لك توملاءاو دا 50 اءليقةمحالا ساننلا قرافدقو

 هبخنأ نانعش جوتقلا ىف أن يدا اوانيئدلا فيس لد كلا كلام اهءالا ن ناطا لا انالوم سول نم

 روظ نأ ىلا الاله كلم اى ىفأ شن اكل مو الداعان اطلسٌةمي 0 ةملادا !اريرس ىلءدكك هللا داخ
 نم لولا ا نيبام هدي. قزشأنر يظداح و مهو قرمشلاو برغلا لوا .باهرهتزعل عذتئاق سو الماك

 | لأن مكر هربص م ازعبلوقب !دغموادعيواب رقناكرلاهقحي ثّدعتي كالم ثارتب قمم -و قرفاا

 | قسبهاذلا ءاارمضاو هد للا س دق ةفالللا ناب دنمكلذ صدوُهب ادم مزلأتيمحلاص ش

 مهؤارالوقنو اان اركس مالسالا ةلك دل. 5 ىف نولميءارمالا ىلاوملا فارشأو هدهعهللا [[|

 ناو عسيفرلا هكلم ىلعتدقعنا عاج الا كم ناو اطاصاولعاو لطف ةنسرهاذلا دءباوثدحأ ظ

 ب رملا كلما قف تءلطادق هش ورب هياط ناز خيرا .نولامويتت ظ
 اتدحأَو رئاشناا بوءانوا !بورضدعي تب رمذو ربا رب ارمسس !١ترمدف عسل رؤ ناءه-ثلالد ظ

 نات داك فد : رمشلا مع .لاقاطل كام ره از از زك شال زندااو اهفرخز ضرالا

 ىديأ ندصأو رياماريناندلاو هاردلا هوجو الع د حاارتب الاكتر يظو ربا اداوعأ قرَو

 لكم موه فيرعشا اتيبلا اذهل عجن ا ىلعىلاعتهتنا دم نسلالا تق ةءاستو ةيلما ميءاجرلا

 ذخأ لانالوهص تمل في رمثلا لاثملا كول ءاازه+و ةيوببك اوك هماا ىو اتت كوك باغام
 ند اناعرلا ممطت ىرتت ضورلا تاعف' عمجو ربلا ”ايط نمااه مدن و ىرمشتلا هذه نمهاظح
 نونكيو فصو ل اكب هنوف د.فهمضامو نامزلا فانز ءنوطذرو خيطلاو --اىلاءانهلا ضف

 تدبلااذهةوالت اديآ اندلاو نيدا ارمسيو انو ناطور اشيلا ل العىلاعت هللاو حلا دي هملع
 ىلوالا ةقبطا|تاقبط عدرأ سرا (ةدئاف) 1 رادق دفباو نزلا اناس للحفل

 مهرخآو ترمودك كال لاقيو نه شوأ كلام لأ ةرسش ع مهن كالذي دادشيبلا مهكولم ىعممتو
 ةنئاكلا مهكولم ىعستة لاما ةقرطأا َه هندي :اهعبر أو نيذلآ موكلمةدمتناكر بسام هطشلا

 َن ١غ
 5 ع

 سرفلاَت اّقيط



 جيصا اذن نمل 0

 ديربلا تر نملوأ

 ة.ءدأورداو

0 

 7 ارادنبارغصالا ارادكمملا مدرخ آو نوديرفا كمملا مهاوأ ىباج ىعتةأ سها مهنهةعستاوناكو

 ىعسةئااثلاةقمطلا ةنسنو“ هدو عب رأوةئام-ج مهكلمةّدمو رايد: ةسانب ند-منباريكالا

 سالب نيناودرا كلا مهرخ ارك شا كالا مهل اوك ءريثعدسأ ا اواكو ةيناكشالا موكولم

 نانثامهتدعو ةيئاساسلا موكولءىهسن د ةعل دارلا ةةءطلا ةنسنيعنر اوني "اه ونهكلشت 0

 رابرهشنب درج درب مهرخ وناس اس نبكي ابر ث درا كلما ء-هلوأ نانا مه ام مءاكلمنوث اليو

 نمنيثالثو ىدحاةنسس هنعهللا ىنرنافءنينامءاندم_.ةفالخىف نو-اطفو رع لةقو

 ل: أ( ةدئاف)ىلاعت (وةناص* مالا دس ناصف ة ةنسر وعيرأ أر ةن مهد نأ موكل: ود ةرعبهلا

 نادي رأريمس هل لاف هلق نأ دارأ ف سو نبحاخلاناكلذو ىدوهلاريمس خب :؟دلازخا 1

 نم صل اريحا عضوف تاهلاقةنن هناا لل و ىلآةنمذلل عفت ١ وممثل :رعأ

 ميو ةمل ه عمد نيغبال هيلع ش ةنو ر فص ندو دب كيدلس ٠ نماهلهسو قئادلا ىلا فلالا

 الذ ناكو واومحأام كاذذا ا منونزيفاغا غلبت وراكت ىتحءربغ ينونزيف مهردلا نوذخأياسغا

 0 ا يا

 ١ مول 0 تاو (ةيضغب حدم) قررا *ىط هامل طا ارهدو»-راثلا (ةدئاف) لعأللاو مهمه

 نم مناراد دربااستد نملوأ( (ةئاف)لوذنملاماعطلاو لو.لاريذلاو لواسملا فيسلا دئع

 1 ا فلا سعرا م لا (ىرخأ) ىدهملانينم نيو اريم أ مالسالا فو سرفللا كوامد-أ

 ءاودوةصو ءاهسمسو ىلع برش ىنا نار ءا(لاق نهذلا دوجبت دالبلاو مهلا ةعرس*اك ذلاو

 بطلاب 5 هويعرءاضن لأق امندلا سيعبمطاام سدقلا صهال ( ىل.ة)* اموةريضثو ءامذةعسو

 دان ”والاكداكالا ىف ظ.عو كا زعل اةفكملا هلا ن نعلبءد(لمس)هبو ركوب مشل ردو انومشم

 قرالاليلق قرملارثك قرعلا ببط تكد ةااريخ ىنعتي زج تاقف هتدوز لا ارعا(قاط)
 هللاءاضقن كلو قينعملاةديددش قئمعملاة ديدات :ك دّقل اريسخ ىنءهللا ليلو كو

 (لءقو) هب ةيداب دود نم ةيناعاهجزمت ع ةيفاصعا ارةصل اق ىستشنام سءعالا(لءق) قيمسام
 1 ءاودام(ممضعب لٌس) رف ذاعيبطو رغصأ بار اشو رجأ دخ روحأ مالغلاقف ىهتشت *ةامىرطعال

 ةقيلموهَمذد موق سلام هوب لكف برعشد ولك ًاياعممضعس(لئسو)ةم هوعو ةمولاشئرايلتا

 عسلشلا(ليق) بطحاهر ءبو بشناهءولو برقاهدوابناقنلو شعب ضمؤزةةدومو

 هناسل لاةذان است !(مهضعب فصو) دا سدتاداك ايدلجرلا ةجسبلا اوءامقرلا نيعأل اذ ىسهت ةقام

 2 ”اطملو رخافريخمتنا كديص ةملهالا ىف (برعلا ةمدع) لواط م ضور هناّمو لوقدم فس

 ةمعطالا ت اسطب ةءعنالا كتصص (ىرخأ ةم) رفاسماسوشأاعولطل مق رزاح بارمسو
 ادري ا ىف كال هننا لعد (ءاعد) كلة ءاناطع اامرثك ١ لا طعإو كيانرازام هللا كرا (هاعد)

 كقز ر(ءاعد) عوذشل اوعوضاتاو عونقلانمهللا كذاعأ( خا« اعد)اتك كده 2 هلوحالو

 ا 0 ”؟«اعد) ىفيامس كدهزو قيباممفهللاكمغر (رخ ؟ءاعد) ديه رفسالو دي ديدش باطقالهتنا

 00 ًارام كش ىف هللا كارأ خخ ”اءاعد) ةرفغاانترخا .الاىلعو ةعسلاب ايئدلا ىلع هلا كناعأ

 ردعبءالبهللا لال اال( رخآ اءاع دةيضر طوعا امأو ةينهتامصهللا كاس لي "اعد كأ

 ات ةوو ىوتتلاسايلبمتلا كمرك أ /) رخ ”[ءاعدإ كر كابنع زومبي ةمعأ كيلعمنأو 0

 5 3 و ردوا مو هذخأب نأل بق هسقن صال_ىفدتجاو ل« .اق هصزعن هنأ سها هللا مسر ل ىدهلا قدرطا
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 ريطتةرألا لعن ارا ورب_هيدقا اور اجا !اوريص-ربقلاوريدقر .ءلاثالس و اذ_ثأدتلا

 انريشحو نيقير فلا دعسأن ءىلاعتهلاانلعجريعسلا فقير :وةنلطاى قيرذناقير ؟سالاو

 مكلام هللا ن نءدلد سال مولاي نا لبقن موكب رااوسعسا أر ةءوذوعيو ونيةي رطل ادعس ىلع

 58 رداقلا ارعءافاخلا لوطأ (ةدئاف) ني. الاركحننم مكلاموذ ونام ند
 ردا ةرر نهب و اعنا «رمصقأو نيعستلا ىذعت هنا هريغة فخ نع حدو ةكسس نيعساو

 ماساندم.دالوأن ءبرعلاو سراغو مورلا (ةدئاف) امون نيعبرأ هتيالو تناكو ةمدسنيرمشعا|

 برعلا تضم> اونانوملا ىعستةّمدطو مورلا ىعست ةةبط ناقبط مورلاو مال !.ملعحوننبا

 ءادتهالاو ءاونالاةفرعمو ةفامقلاو ةفامعااو ظفالا قمةشتو قطنملا ةَغالن ورعشلا عيد

 فيلأتوةباطاناو لسرتلاو برا اريبدتو ةسامسلابسرف !!تدتخاو لافلاو رحدلاو مو

 ملاعتا اوتامعسطلا ىف مالكلاءنانوءلا تدتخاو هناقتاو ءانملا ن نسون طلاو ماعطلا

 هبدتولاو راو اطموسالاو ددعلال_ءوهو قيطانقرالا ىل مو ةهيرالا

 هباء حوف ثفايدالوأو «نانلالا فلا: لءوهو اة.سوملاو ةماضلا لءوهو ىوقر امسالاو

 ةيوالص سانحأ ةعبرأ ةيلاقدلاف نيصلاو لرتلاو سورلاو ةيلانقدلاسانجأ ةعبرأ مالسلا

 حركلاو ةيرامدلاو ةيدروا لاو احا مينة سفرا اعأو ةيئانراوةبرك اركو ةءساربو

 ةيكاسكلاو : هيزع_ثرالاو ةسلئزإلاو ةيزغلا مهو ةريثكس اس: كرتل امأو راحجالاو
 ةسيئاماغلاوذيروغلاو ة.ئاقا اور اغاب اأو ساطربلاو ةمهجاو ةيرغ حرغطلاو ةكانصلاو

 راتلا او اقل تع [ناتفئاطا ناناهو راتتلاو قاسمقلا اور نزفلاو ةمشك زالا او ةمشك ل و

 كِعوولنازوكنقو ولغا جربو سالاو تربو انو ايصقطو ولربمهو 5 مهيف

 حوحاي كرتلا ندو نطرح وزو اوواكر ب ارذو انو ىكحوب,ارباو طوقثب مطداوعشاو
 كلمو نا! داو لكتاو عارذلا لوط فراصقح وج مورتاك لا اوطحج وجأ.ف حوجأمو
 طمقتل ام نادو-ااوربربلاو طيقأا مالسلا هماعح ون نب ماحدالوأ اود دحاو طيف نيهااامأَو

 امأو ةناضو ةتانزو ةسوةنوةراودو ترموةناول ساشخأف ربربلا اماو 2200

 ملامهو فئاوطيلا ناقشت نا: ةءاطلاناناهو ةرازةءوةراق:نامدج مميقلمالافنادوسلا

 جنامهفةيونلا سانحأامأو نازفوراوكوةوائز ووكوكو ةناغو روركشو عاكو مدمدو معد ٠

 فنصوة برادا لامي فذص ناف:هذةصلا سانسأامأو | ارقموةولغو ناتيلاواسركناوأأ|

 ماك دموخ توماد نيلب لزج ترص ةرخثأمهف ةشحلا سانحأامأو ةخلانزلا عسا
 دئيلاامآو ةيوحتو ةملبق نامنصف جزلاامأو لازركحو تاركس: تدذوأ تا 3

 هاك ىدوع لاك ذةداركالاامأو نوب روثالاوةةمارللاو نوذاداكلا فئاوط ثالثف 0

 (ةدئاف) ناكتشنلاو ناتسرائلاو ناكتكلاوناغدملاو نادرجاهلاو ناعهوشلاممناأ|
 ىداحلا ىلا مالغبنوكيو نماثلا ىلا ىئاننوك م مالا ىلا مالغب نوكير هطلا عونا 8
 ناو ترك ذأ ىنملا اهلجر تااثناف ةمئاق هو تعموج اذا أ رمان ليقو ىنتينوكي رمش« 1

 باص (ةدئاف) مصنع وذد ثالث كلذ تن رح ىزارلا لاق تشن ؛:اىريسلا اهلسرتااشأأا ٠

 نامعنلا م روعأ ناكت ادرشونأ فنخ أ ناكر دنكسالا لولا |نمتاهاعلا ْ

 ل+اة مفك ىفةدئاف
 قرص هنوكن م

0 
 باصصأ ىف :دئاو

 ولما نمتااهاعلا



 000 ةدئاش

 مو

 1 م

 ناك كلللاد_بعنب ديزب رض ا ناكتاو هن. ك للا دع رعشلاونينمعلا رحأ ناكرذنملانب |

 ناكريبزلا نيهنا دمع قرزأر غشا ناكرانولا ناوره ل وح ناك ٠ كلما دمءنب ماش ٠ مقفأ

 نتاياتعمد دوس ناك ى د هملا نب مهاربا ةداقم هتْفش تناكىدولانيئداهلا اهوك

 هيلعهققا ىلسص" ىنالثوهشملا (ةدئاف) ىععاه»ورغرغشورذمرذم اوقّرقت لاقي « نيدءلاب
 ىئاشلا دس _ءنببثاس بلاط أن برفعج سايهلا نب متقمدو ةاه قالا قلو

 نكي نيعججأ مهنعهللا ىذر با اط ىلأ نب ىلع نب نس ا تاطاا دمعت ثرالانب ١

 هقلادبعوبأ(خيسشلا ىلىح ) ىاشلاة عبس رب سداكو و ثيغمنب ملم ملسو «ءلعهقنا ىلص هيأ

 ْ!إ .سففا اىلا هدنع نمالوسرز و ةطان رعشال ءابار جالا ن بانا ىوذتلا ىستوتلا رمل نبا

 بئادعو هندي ترظنما هرصقىف ىذعنا مايالا ضغن«سهاذ ةذم هد_ذع ماقتاف خب رقاا كلم
 5207 هسعم شما مسرب | طاع هعم ب دن :وددعلاو ةحلسالا نمهمفامت رثكو هنا |

 ةراكورصقلا بثاني نم» ل ل اب نرخ جداللماو ةنكمالا ماسهبملا

 ىفةياغدعز < ىهو ناك.ملاةراهط ىلا كلذدعب ل تدأو انثارتك | ارهظن) هدكلو هلافامدد_ءاا

 ةمو-صهرجالانياةروصةجاملاءاضّتا سااخلاة لاق رف ةناغنلا لوسرلا نم نات نسما
 هلك كاذ4 كيف هرسبأو ءآراسع ةأسشسذفلا ىلا عمج دانا هب ثأر لوك جعرتي لةوه ناك

 سأر يك -!هءضاو نا تاتو من لو رلا ل لاتف مستو أيما ىلا ت تام رقة

 هتيوررتؤتهنا نعبتال م دملاب رمش ءهيىغت-تامكءامارو منال لاف فيكو لاق ةثرعملاف

 باطف (ةدئاف) هتضواغمنءمدح او كلذ كلما - رعأف لوسملا لع هعملعشي افوُح هسفنف

 ما مو ىموماهملط ىتا اه نوعلاة يور لسقءنبالاق ةيؤرلا ىبوه

 ولف هي هزي ىيسح كاردا هنمانا قمم ىلاعتو كراد ”ىرابلا نالاناف :رع ىطعثال ان أف ىلا«

 اضعاشع كلذناك ال لت هلاثلة فدي زانأ بادءار ونماننل لاق طقةرثملو هنانعمس دشن ا

 هيلدع هدمقيالامىمومباطالق لكسشالو هلةروصالىذلا ىرابلابفيكف ةدئافل |بوملم

 زوي امىلا ىأر ان |لاقذءا..ثالارئاس نعزاّعو هيفرعد ىذلا ىندملاوهو هد.فيام ىلا ىزاملا
 وها لكملا تارت ناوهو لدسق بلص بذلك ةقراساد ومالا ءنءالاردصتالن ا

 ةيودوبرقلا لف اطاسدتاالاةي و ةرلا باطالو كلذ ىف ىم ومد ثن)تاق هريغ نود ىلاعت هللا

 تأبابر ورمذ ا !عاههمقانع نازاهل تءقوولو ىنارت 7نالاق كلذاف ةءقا و ريغاتالاف ىلاعت هللا
 (ةهاتملاوبأ ىلا هتهتلا اوهقراا اذه

 ' نوهدسالا تنوه اءإق م« ةدارىف سءترمالانوعإ
 نوزؤحو لوم شعلا اننا « هلك اول-شس عا! نوكيام

 نوخ مو هضكر نمهلو « همانآ صك اننمام

 ماعلا عداتتاهم امضأ ل هال انشأ ةعب رأ لاه هنء تلا ىذر ىرمه.لان سلطان ءىورب (ةدئاف)

 '(فار ةطلا) ةمعئلا رفكو م-رلا ةعطقو تالا هدد

 ١" مص مأىحض س.ثمأك وجو اذ 5 رو !قن ن-صغمأ كلدفاذ

 5 ا م « اهقكاةعول ك-:ءىلقف

 تس نتن ةيييسم افشل تيدي تي ا سس اس وو اق ا ب وجي سور و وج و مب اس حم وسم هس .------ هم مع ع ولاا
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 تاققدما (لاه] سباعل لاو سبايبارتأ او مهتكرتللا-ةف هموق نع سداع لم (ةدئاف)
 اذإو عمسأ ماكتاذا و عدبأ ع رسأاذاو عرسأ لاه اذا ىذلا لاه سانلارعْسأن مىنارعال

 عضار ىبص مأ د:ءلاه كءاعط نوكي نأ بت ند ىف ارعال(ىل.ةز عقر حد ءاذاو عضوات#
 لص ىه » عناكريسأوأ عطاق محر ىذوأ عئاج ريقفوأ عساشل مسن اوأ عئاض فرعضوأ

 مسي نينمؤملاريمأ لسن, ن سل هللاقذ هدو هي ل مسن نسما هل ل أف تو أملا »ام دن ضعب
 لاقف كلعبسامّك لأب وكءلع

 نيذ_هلغش ىبسحو ٠ لغش لن يذ_هىفو نيدلاو سالفالا نم ه نيفاكمنم ل.لع
 ىلارظ: لجرىلاءايدالا ضعب (رظن) راني دفلأب ل هوفنيتدبلا نيذه نو .مأملا نسما غلبف
 منسجالوهو عدنرتالثنأو كل: ف كو لافارب_خالا َنظتالرظانلا هلل اق5 هجولا*ىضو مال
 ىلع مؤشملا مزعلا ادار ىبيحدز ومادام ذز برا 1 وعد الثا هاف هرظلا ضدن (عمس)

 تيغراذا كداعل كنيدو كشاهل كمهردام_مظف امري لازئالناتلد> (مكح) برلا
 فانا ةعللا بكر نم قازرالا زو:5 قال_>الا ةعسيف مراحلا تاق مراكم اف ||
 هيهتلاط نوكيآلاميلط نم ناسناونامزو ناكم ءام_ثأ هثالثىلا جاتكمالكلا ملا
 6 رة كلرهأد سذأ كى ارس ىشفأ نم ةيطع همقناك رز ودهالام لعق نو

 ديهتق ادصنمامهلاو دع . ىريثاءرملا ىلء امال دكت ندو

 مالكلا مقنلابليراظااو مالا با بىئبلا ككلع نمل#لا ن يدك ةنمىلان س-أ
 مهتأامو راسبلا عملذملا قامو رادتقالا دنع دولا نام برجا فيسااكب ذهملا

 لاطنه مقلظملاةوعدمامسلا دفن أو مولاظاا ةعرصءا.ثالابرقاو راذتعالاعمديوعلا |
 (لاك) ادبأ فاعل هرب رست نسح نمو ا دبأ نمأب ل هتريس تءاسنم هناطاسٍب هذ هناودع
 عم_متاللف تعفرتم عفشتالةرخ .الاىفو عقتتالا لا ف تنك اذا صخشل ناحلا ضع

 هعئمىياطعأو هعيمىئالاولاقذ كلاطعأ امو لالا وامل لف فرن ا مئامل او جر( بحص)

 افيضاموتر قتل ىذلا تأأو كف لوقأ نأ ىسعءام(لاسةةرخآبارعالا ضعن مذ) هعشن ىءزحو |||
 هتومدعباهوز برعلا نمد سعا(تركذ) انمصالو١:_.كلاندجالو انء_ادكت ءئقالو
 | رخ الب ارعالا ضء»(لاف) ىليزن رك و .ىلرق قدسي. ىلوسىنغا.ناكدقاهتلا هر تلاقذأ]

 منلاسةةدلو كل ل هبا ارعالا ضدد (لس) كربغدب ريالو كل او- .ودمدبئذلاو كلوعو كانو

 لصفدقداو تاكا ادةدلو ولثةمدقدلو ولسندق دوو لسءدقداوو ل-ردقداو وىلكدتدلو ىلإ

 فاملن وفرظد وفم. هناف هنعدلا_ةفقشعدقهنا لاقفءدلاو ىلا ادإو نيب دؤملا ضعد (اكسشز )

 هالعأ امأو ماعطف.لةءامآ ل اعف كذطر مافءأامنيطنا. كد و ىهيتلا نيط,لار فعلم مهضعب (لأق) ظ

 اتا تق ناو ىناك يطا ن او ىفانس هلا تاخد: الاف همحاص موضعب ( حدم) مالكفأأ]
 نغسل ىغتسا ناو سفن ”ردمن مر ةنها اذا هللاو نا تس لا ةفالسر ىلإ ارعا(فصو) اج ١

 (لبقو) ىطو بكس هو "فد سدلمو ىبهشعط«لاغ ىمثتامٍبارعالا ضء.ا (لبق) هدحوأ ْ

 ةيشاب بيش( حرخ)اضراشيعو. انايطرو انوش ماو ايوراصتعلاف ىعشتامرختال أ
 اضارحراهلاوانخارل_غادلا تيأ رواه سانا تيأر فدك لاهل ل ةفىدهملارادنم

 و ب
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 كافكو نيّرمالا هنا كمن لاذ لج رل ىنارعااعد« ةريضم ةطرمض ةرقرقلا مهضعن (لاق)
 (موذعب لاق ) نيف ةودسالا

 فعاضم قابتشاو خص ىحو * صقان ىعدجو لتعم ى ىداؤف

 فو أ قورفمو نورقمناةفأ » اهدذع لانمعو تاهمكاعدمو

 مهيلعل_دذا فرمالا كلملا دنع ناك ىيورلا نيدلا بانا (ىع) رطلالانرغ باصسلا
 نيدلا دعس فن يدل !بام ثا لوقت امفرعش ال | كالملا هلل اة ةفقوامهتم ناكو يكل نيل دعس

 دعس قو ضل عمو علب دعس طامسلا ىلعو دوعسلادعسووهف لدنزءناتحح اذ ادنوخا.لاقف

 ةشحو امتنا و ه:سحتس او همالكن مفرش الا ك ضف اذ ادوس ىضرملاداعو ةدنخالا

 مصمم نأ امزلا سه ىف ىزو ما نبا طمس( ىكح )ىهتنافيرشتبامنملكل صو اهاذأن

 نمانوهو نامضءر نمتل> "هلل ةرمثءنامتلت امو اهتمر ومش نمان' فهن امو نينا ةنسسدلو
 لادا اهنا. هر [ولم دنع هيأبب فق هوو تاح .وةف نامت و سايعلا تبن م* اهلا

 تاننامتون ةدامفلخ و مانأ ةمنا :و روث أنا و ن* هلع كد هسدالشو ةئس نيعت 3 ةنامث

 لغبو لجأ ًانيناهأو سرف ىف انناممو مهردفلا ل 1 ,امناعو راش دفل مح 1ةئاعو

 هعاح سقنو روصقنا-:ىئوةيراج فال ١ ةئاعو دع فال اةئاعو ةهج فا نينا ةيادو

 لكنمةناقلا هعلاطوافل ًارمثع ةدامغ 7 هكملاممةدعتناكو فورس ةئام هو هللدجلا

 تعج.دقو ةدو# «ايسشث ائيطبلا ىف (ةدئاف) ب ٠ رغقافت اودو ينامعلاو نكمل عديوئد
 ندب نيذهى

 ماعطلا نمل مث اموضاهو « مداو ةهك افو تام 1

 ماعز كحافاثمال قئمو *« نيم ءاولسو نانشاو

 ش ىلءلنوذجم
 حارب أهي ماعلا ىللب  ىدغيل.قةهلءل باقلا ناك

 حانحلا قلع دقو هيذاحت 5 تنامف كرش مه *اهز ء ةاطق

 نيعلاناظوبضمىطرلارءسفغتى هتيآرن أىلا هلءهملاءا ارلاو ةدقملا نيغلاناهر غهطشح أ تنك
 ةوقلا ىه ةرعلانا ىلع هيدهشةس باط1لا قىلرءوهلوق دع هرك ذهنافةمعملا ىازلاو 'لمهملا

 اذه تت ًايو)ه بق عقواذا هبلغي هنكلورث اطلارغرال كرْشا !تافرهاظهسفىءملاوةملغلاو

 رعي ومس :رعاىذلاو باس لءن هىأربزع نملئملافناروك دمارعسفتلا نم عضوم ا
 نءارثكحن او(ىلاهندل اوق) ىئ :رخأ ةهح نمىلاعتهلاءاشناكلذر رمق ف رمش مرت نمدكأ

 ا و ىلا مهيةرثك,بامصالا لمقوءاكرشلا ل.ةءاظلخلا
 .. (مئاقلانيادف ةورعملا لمعمسا)

 ليدا ”لح ف ثدعت « ىناج ىلا ىهو اهمسنأ مل
 قوغأم ةياعابو ىلوس +« ىبهتنمان ني -:عئامو تاق

 لول_2 ؛ كلبلحا معان ه انني اللا لاز دقو تلاه

 .[|| لاق هناهقا هحر ىث رقه اديعىلأ خيشلا ىدمس مالك نم الط ةلا نبا هينين تا
 ريتماوراذقالا تقي... اسس هوم رس ىلع تربع ملا ص نب دحأ سايعلاوبا لاق
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 نيدلا 3 (ىح) افك اعهملعتلطظ ىذلا كا! ىلارظن او لوب اغتاه تعسف ىسفن ىف اجب
 نكي0لوةيو ”ىرقلا ىنعباس وأركش كلامو لاق هنا هللا همر ”ىدعنب دو-أ ىنأ نع ةبهن نبا
 دج د:مو لم عيمصىف روك ذمسي وأ نأش فثي دما ناف كلام مابسع للا اذهو

 سدقلاب قا. ا نب نيدلا ارمدان هللا ف حالا, ته تجا «(ةدئاف) » ةروعملا بتكلا نما ههربغو
 نيت ةركاذمانشب ووو ةئاوعيسو نيدسو 0 ناتبعتلا هني رشع ثلا ىف

 هنا عدا نم لاف هنا ىنيارفسالا قصما انامل هنظأو لاف ُه هع *الا ض»»ن ءىح هناا مضعد

 هلعلال ل هفي ىذل اوه ىلانعت هنا نأ ىلا تغالا هلا لعل (تاق) رفك دك ضرغلالئشلا لعب
 نعالوقنم ءاسحالا ف كلذ تيأدمت ةيلابرلاةء_صوصالا كلت مسار ضرغلا مدع ىوعدف ١

 انس نعةياكح ىلا.هت هلوقانرك اذن مث ع قءفوتلا ىلعهتلد+لاو تركذاع الاعمركي فأ ىئاقلا|||

 لأ ًاسونيدهب سىلز ى مَا مالسلا هيلع ىدومنعءوانعمهقلانانزحتالإسو هءلعهللا ىلصد ظ

 هسف: ىلع ةمعملارصق ىء ءومّنال 5 .و هءلع هللا ىل_دطا_نمن مانشمتاقذ ىلع أ هيأ و نيماقملا نع

 نمضء:لاقذ غلبأ اذهو ىل+ال تع“ 1 ىعملاق هن هناكمفانءم لاف لس ةيلعيلا ل لصانسنو

 ناكت اقفهتلا ا ل اوفر اذان : ىدوم ثأمت 1 يك لال

 ىبرملا هنالىلو أ برلا طظفان نان .:الا ناكفهملا نوعرف مهرطضاامرصلا ن هلت ارسا يفوح

 21 نرخ كيلا كذب نمذقا ف طاع ءاعدت_با ماقمماقملاو هفطلب :

 رهقو رب زعرصن“ ءاعدت_فا ماسةمدناللوأ مظعالا مسالا, نامتالا زادكفخدادشلاءادعالا

 ب# ل. ونال ةمكسلا هامعمىلانول اظل فودساع هلا (ةدئاف) هللد_خلاو دسمو د علل ظ

 5 ني ةسسخ نييئانوملا دنع ةمكسملا م -امهقاةصتس | ىلع عم ناو ةمكلا فل ٠

 (ةدئاف) مهائارهاف شوخاموة نب سيلاطاطنببا م نوطالنامث طارةس مث سروغ اثمف

 (ممضعت) الش هذ اقل هلا سم |

 ممن تءاماذا ْك_ءاعانمع « مهنا ىلا مامخقوباولاق ْ

 ىدئةساهتمترطتتلغامو « مهدارمىصقأ ىدناتاقذ
 ىسعم ىف ة:دئاك ||| نم (ليق) ىلاعتو هاصسهتنا ىوسامراةدهساو هتتبلقا اديرهق نعةرايعفّوصتلا (ةدئاف)
 فّومَتلا ١ ىنتملال اوةتاراكلا ميقأ

 امالي وارسل اع فعال «* اه هريس ىفاع قغش ىلعىلا

 موجالهلاقانم ن حأ هناعسأ عيقأن حرفا ارك ذنا ىرمعلوح رفا نعاهتالي وارس فاس نك
 هلوةف كل ذنءىكرلا ش رمل ازرتحا

 دز املاناعضىفاعفدصأو ه« ىل+اورهنارعضتامىلا ّنحأ |

 (ةعببر كأن برع) هفطأاو ظذالا نمتوكي ام ن سحاب ىناف

 اما 0 0 عجممو قسمت لكافا 7

 2 اندلا 0 ردقلا اوما, ةس انور رورمدعو 5-5 دلا (ةدئاف) رع وش فاسلا ظ

 ايسقنو ورمسعو اردقأ| اوءاضةلا,ىلاامأت نأ رولان ة ةسجو ره وللا ةسجسو ةداعلابة سو ماهتالال# ةسج وا



 ىتاتاعملا ىف ةدئاف

 تاعلتب م هلوذ 5

 نمدو.هةأاّنال ىأ

 مل_ءاف هلىلاهتهلو5

 ّت ام ا 7 الا

 كلذ ىلع ماودلاو

 صا هي ايدارملاوأ

 عع )كا ذلف هتمأ
 امآو تاعدل أوقىلا

 1 هنمدوصةملافلتأ

 "الا ل رعأ شوو

 تاسألاهاد_وأو
 ىرهأ ت ضو ىأ

 قرفغف نملاعلا ب را

 ما نيماقمانب

 0ك لبا
 كبل آم

 رانلاو ةئللاى هن داهتحالانىتلاامأو روهااو ةئطاااو داولاو لاملاو لهالاىسهفذ
 ىثملاو موالاو بريشلاو لك الا ىهفةداعاانىت ٍجااامأو َهباَكَلاَو ة.سورفلاو ةفعلاو

 ىتااامأو بحلاو ءانهدلاو ءافولاو قدصلاو عضاوتلا ىبهذرهودلاب ىت َجااامأو حاكنااو

 عنملانعةرادعةمبسحلا (ةدئاف)لاسجلاو ءامملاو ءاك ذلاو ندهذلاو ةبسولا ىهفهنارولا

 هلك اشاملاو نكو) قيف ةوأا هللان و ركب ةنراقب ع ومحال ةنامصدهللو قح - ركش نع

 : (سان الاو سلما

 عزفلاو شوانتلا ق حلاعرك 5 اددس لاند ةفاكك نأل ىرمعل

 , عزملا نمايازرلا لكى ءانمأ د« نادل هم ابقز ا ةأ
 (هانعه ف ) 7

 اهمشنلاىلقنمرأو أ دقن .٠ ىءوأ ناوطأ مايالا تناك نأ

 اعورأناانما اهتماندصأف 5 هدعيتثادما سة: تعد 1

 نءنو ته:نأنانءأىلا مال دااهبلعح ون ىلاعتهلوق نا وخالا ضعبةّرمىل( لاه (لافو)

 تاقفاباطخ فطام يأ نيلهاهلا نمنن زوكن ا ىل_سد#* ىلاعتهوقو نءاهاملا
 ىبن كولا ىلع ظعولناام هدأ نيهحو ن ءهناس. و دو هبلعهلتا ىل-عاننيناب اظملا
 ا السا ا هيلعاسوت نأ ىناثلا .ىموتلا قلط م ن نمَدسأو عةريدختو فوات
 اكن اوهللبقااودا ارعسيلامهنم عتب للسو هما ع هللا ىلصانيسنو لةمىلادوعاا نعىن.مننهئيا

 ل < ةاشنم تهل ٠ع ةريحم ذا ةاودلا ىف عمجت ىلا تامل ةدع (ةدئاف) مدع .اعريك
 ا ”نلسم طقم و ريم صَعم نم

 ةوقدنع(تابح نبا يمص ف)لةلاوهورب زم دادم ةبدمقم مم نُدّأ ماعم درعم طّقام

 رابخالان ا لعل ديربخلا اذه متاسوبأ لاق قسأو مطأ ىلا كد“ اكت ا ىفا لو ..اعهقلا لص
 رخل الر ااهامعمانغ او ل طابا عاك هنطن ىلع ريحا ملسو هيلع هللا بص ىلا عضو رك ذاهفىئلا

 لصاو أذا هبة دم و4 .طعهّلا ىلههتنا لوسر مطو تاك العو ل هتئاذذازايتالا تزطرخجاو

 ىهناعوللاو ءرخطا ىةدامورجد ثلا حام 2 لاصولا مدع عم اعناجنكر تي فيكف

 اوموصتاللوت ؛ لهو هماع هللا ىلصدهللا ل اوه تدهس لاو هنعهللا ىضرةرب رهفأ (نءهمفو)

 ىو“ هده هاو :ة :ةدر مآ يع ةمْرلَم

 هنالثي زوتلا ظلي هرك ذل. .ق باكا انثروأ م (ىلاهتهلوق) مايأب هولبصتنأأالا 8 ْ

 ىداملاو رييكلاوريغصلا همذ ىوجدسد ثارملاّنالو ثاربملان م”بءطأالوذاأالو ىل> ا ىنال

 (يلاءتلاق ( تاريفئاءقب اسموتم هو دصةم من ممو ه«سفنل ملط موتك كلذدعبلاع ني او

 هقناالا هل الهن أل ءاف ليو هيلعمقلا ىبص دان دم لاهو تاس أ لاق لسأ مبلغ اربال

 (رعاش ثلا ىلعونأ) 2 تاعلت» م

 ال١ نمر سل ار 0 0

 / ..اهلاوزالا دعبنم بقترتالو ه هلال ل هتاركاسش مق ّْ

 ء (مهضعبل هريغ) 1
 لامه اضر اال ناش 5 اههعدفعار 1 وةضاز [اامأ

١ 
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 ساحت ىلءءارعدلاوبأ ل دلاقةهادنلا باك ىف ىمتاارك ةراظنبالذب اديلا عّادبنم(تاقنإل |
 الئقوءاكب ثيبلا ىف عمسف

 دغر ب ** قاوم سيع ضف ىدا « ةزاقمقاطق. ندجم اكو

 دروف رم شحوأ طق ًامشرت لو * ادرفأف نامزلا بيدامهباصأ

 تااقفهنيعي فهلا كلذ فلو وق: ن اهل اسماه .رخآس اعلا لاّةذ

 دغ :رةشعفتاضو رلا ى> مي سأ «* ةضور طسو هنا ى ماك اكو

 دىلا“ نع تاان ةدرفامف 5 عطاق كاذَن منصقلا اطهر

 لوو ةفعب م فد ماها رب يسد دفان هو انة رشع عيدأ برا دنعرانل (ةدئاف)

 ةيدطانيئسلا مهيلعت بانت اذا ةءاهاخلا ىفاوفاكءاةستسالا انو بالكن ب ”ىمهقاهدتوأن مأأ|
 ل. ىف اهم اودعص مم مل اورمشعلا ابقار ونا اند فاوةلعورةملان , هلعاوردتاماوعج

 نودةءيالاو .اك فااجتل ارانو كالذين ورطعممأ نوريفءاعدلابا دج م داااهفاو هرمضأورعو

 تطاَممااذاَف حلاو تي ركلاةراحامةنو-رطب مهن اراناودق ةوأاذاالا ماها ف فا.

 ىنعاران هل اودقوأ را لج رلا ردغاذ ا اواكردغلارانو تالاف كندّدهدق رانلاهذهاولاه

 رب ارلارابو ايئاعدرفسنم م مداةاادقو ةءالسلار انو نالنيدغ دسار جال جحا مايأف

 الا ذاسملاورث ازلا كلذ ويلا عج ران أاويحأ اذا مما لالذو رفاسملاو
 راو مهنمدعل ن 1لاعزم شد ىلع امودقو ةءهالاران ىعستو براعاران و هتح١أوهللاددعتأ |

 اذانارا اودقوأ امدساا ااوأ اراذا| اواتكددالارانو اهداصأ جنتل ءاياقللابخ ودقودنصلا

 اذاحورخملاو هعم اورمساذا غوداملل دقو مياس ارابو نويهذسف اهلمأتَو ايلا قّدس اهار

 ١ وبساذا مسوكولمتناكءادغل اان :و اومانيال ة-ابنودقويذ بلكلا باكملا نمو فز
 مول ىتلا مسولارانو ندضتفي الث ااراهنءاسنلا انضدشأا اور: ءادنلا,-مءاوبلطو "هلق

 دعا نم را لا هاله دنع نايل ماظعأى هو ىرةاارانو الوتأءاملا درتل كولملا لبا هب ْ

 داع هللااهأ ةطأىتلا ىفو نيرا ارانو ىرقلاو تايبلا مرب "ىلا تو ىلا اهباعىد+ميذ

 غلط اهيخ وج اهيفيحقا ٌمهملانو هرظأ .سانلاواهيئاهلشدأثا ارث اهلر فما ىسعلا نان سنبا

 ثيدس ىف لو هيلعهلنا ىل ]_صهلوق [مياخر فلها يلب زا ردوا رفر هلو هذ نك

 ىلع ءالذ تب حاب اص أ ضهبلاق ةالدص ك1 ةنام: نءلذنأمار كا دهسا قف ةال_صرباج

 نس رهظغو رمش حسو ةنسزيسنو سةرعمار كا ددهسملا ف ةدحاوةالصتغايقةياو رلاهذه

 د_ةءرات ماادتأف

 ةرشع غدرأ برعلا
 جلا اران

 (ةنسخةدئاوف)

 رشا ةعست و ةنسنعي سو عسمسو ةئس نام .رمهاتاولص سه ىو هلمأ ءاومووةالبصو ام وب

 وهماش ه3 لاقي (ةدئاف) يظعلا لضفلا اوذهللاو ءاشا ع نم هيو هللا لضف كلو لاسمل رقع

 ءالو ةئددملاىلاو موز ورع نبهقفادسمءنب ةريغملا نب دءاول نب ماه نب لعمان ماشص

 راعشلا( دئاف) هةءهللا ىذير زيزءلاديعنب روهن | معدل اولا هل ارعو ناو سهنب كللادع اهأنا

 «:مناكام عاونأ هنالث ىلعو»و قينلا قرورد_ىلا (ىرخأ) هالعامراندلاو م.كلا ليام
 هنال لكشأ ىعنأم جم طسونأمو لاضالل-. ةايربناك اموىرعلاقيو ىريعووهف ءاملا ىلع

 ا ةمعس# ةلعا ديا هرهأ لكمشأف الاضالو ايربع ىعب نأ قهسي ل

 تب 16



 (ةئحدئاون)

 قحلاهبلا لام ىلا ىلالامنم مولا لدخورلاففا رص ن مساناارش(مكح) رهتادحو ]ا (مكح)
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 نعهدانساب فاسنلاحي رخأ (ةدئاف) زاناو ةرواسلا بان م هيلع :ثاك ذاهمءايرازالا

 لهأ لاكمىلءلاكملا لو هيلع هللا ىل.م هلا ل اوسر لاك لاق ام_منءهللا ذب رار عنب هللادمع
 ةسخ بوو د نأ نبا عاصلافدجأن ءدو ادونأ رخأو كمل -هأ نزو ىلع نزولاو ةليدملا

 ىواصلا لادم عدنسأو مدوهياءهقلا ىلص هلا لوسر عاصوهودوادوبأ لاق ثاثيلاطرأ

 هدوفمل-_سو هماع هللا ىل_مدننا ل لوسر مربع هنا لأ ىلرك ذ لاه لن سني دج نب هلنا دمع ىلا

 نم ملكد_:ءثصاا ةياغراشبدلان ءانأتئ#عو لاف رادةملا اذه رمل ىف غابالو لااةلروالطر

 ةيسراشعا هنالثو ةمسنولا غو نانثا هنزودكع بهذاارا دنا ىلع قفتا لكمف هزم.8ب تقثو

 ة-دب-نو سنو عبس ىكملامهردلا نزوفلاةئااراشعاةعيسمهردلاوقاطا ازيعشلا ند

 طدتخسصاصم+خسع» ملا 0١

 ل دوو جيك

 م-هرداانامه ردنورمشعو هل ةضانع ومطهر دةنام لط ,رلاق ةردرشع رطب و ةء-راثعا ةدسو

 مو هلع هللا ىل_ص هللا ل وسر 3من[ ق نانا مهنمفل مال هل دما لدأ اندحوولاهروك ذا

 اذنك ده ساو عمرو لامر نم لق الو ف سنو لامر ن هرب تسصأس تاودصلا هبىّدو'ىذلا

 اددوهيناك افونثا(لاف نم) معأهتلاوريعشلاورّلا نملمكحلا بس ىلع هنكلو افالستخا
 هيل قيولام لاق ثدحهانمذهقاو دع ب ذك .ذامهنعهقلا ىنر سابعنب |لوقامأوأطخأد-ةذ

 نبسا,ءنيهللا دبعمال_.ءالاداوجأ (ةدئاف) ةوايغلاةياعو لهذا 5 در هماعب] كاعاو ل

 نب ىهاع نب هلملأ دعو < ةيمأنب صاعلا نب دمعس و با اط لأن روعح نب هللا دع و تالملادمع

 نبهللاد_سعنب رعو ماو اًوعلانبريبزلا نبهللاددعنب ةز.حو زب ركن ب ص اعنب هنأ د دعو ةيمآ

 ىراصنالا ةذابعنبدعسنب سدقو صعلا نيد ._سأ ني دلاخ نب هللا دمع نيدل او ىيكاروعم

 ديب نهد نب ةدراخ نب ءاس««أو "هل-ظاسنب عوبرب نب حاير بدأ داودنأ نينامءو

 ةقاللا ليم (ةدئاف) )لو هءاعدتلا ىل_صهلنال وسر ىلومةر ىف ٍر ؟نيهتلادبعو ىرازفلا

 ءاعيرالا مورد:ةملاوءامرالا هلل لكوتملااع.جالتقو رددةماو لكوتلاالار ةمدهم»أ ن

 دم نبب روية حلاق نس شات ةدن_سمقرازيلاركب وأ ظذانلا لاه (ةدئافز

 دعب ةلسأ نع. هدأ نءزريزعلاد عنب دمار ةدسنا ارعَنزيز علا دب جادت ىرتزا

 مانجر اريخان دوو ةةدشااو» كلان مال#سالا لزن لاك هيسكع هللا ىذر هن حس : نع ندرلا

 هلألوسر عمان رخورةظااو“العل كلذ فان :!لعش 7 7 ملسو هيلعهللا ىل_صهتنالوسر

 هللا لعف نيئموملانماةي رف تاو ىلاعث هللا اه ىذا ةلاحا ىلعر دب ىلا ل_سوهراعهللا ىل_ص
 ةرابعر ةذلا «(ةدث 00 تجااف ريحا اريسخات د -وذرغظلاوءالعلا كلذ انل

 ىلءناخدااهمشد ئئبرياا * أرق عن الفهسل | ةجاحالامدةفامأ هملا حياتحم وهام دذ نع

 هتماقأ أاهتلم- ع نءدعق نم ودعاا نم نمالا ةعاصشأ ا ةرث ع لولاف ةيورلاك لعفا!ىفةانالا

 سانلا١ ةسيلابلامرااال 7 اغلا سولابز فلا لم .قدياكملا هدمت هو دع نع مان ن هو دئادشلا

 اراطنقكلام٠ نماوعطتقا رام  دمهاتذخأ ناو ةرديف كما اوعمط ه ةردف م .ئمتءمطنا

 ءرملاواذعال هنكؤم وشساكوة:و هديك رش و هعارذلوطنو هعايدتج نأ ل وقل دعه أ دقفت

 :تءملاو سوفية مكجحريةي قات || ةقافلاريسةلز :عاا حدقب دودو حدأدددو نم

 يسجل وج سل ل ل وو يصمم دسم جوجو متو تيسر بسس انو جحر سب وسب هبيخج جوس لأ
 تر كسول



 (درغمتدن) شرخ ةركف
 هدإو ىريلذ نضرالا ىلع ىثع « هديكك :ريثا رهدااهرمءنم

 قرصلاراطسقلا ىباطاد_وللا ق.قرلالالدساذنلا راطعلاودىنال د.دلا *(ةدئاف)#

 كاملا ةتغاا ةئقلا ١ ةئيقسلا سيرجالللا ىنارخا.ةلا ىدومر لا باو ءاادادلا

 نايتلا نوطسرفلا دار ا

 (ىقفلا بالا اذه عماج همتاكمالكن مدلل دحلا)

 اهدشنأو لو هيلعهتلا ىلدهتتا لو راند ساب مدخ ىدل ام لاس ثنو دك
 لاقفةقد را

 رذدح و دا انوغانو + :ر-طت كحد 00

 - لقا كرف كا 3 « ارزر وارق ا

 ىرشثو ىرمث-فو ىضراعي *« :لوهلكىف ئدلب, سجل ن 5

 ىرهد تاكسن ع نءمانالا ىد-م ل انت نذا "رعد للا و

 ىر-ع عوجت ىف قالطالا ىلع « ىحأأ لك ىف ىانستس ىف نكو

 ىريق لادا عم عزتنلالاحو * ىتم حورلاتاسدنع ىلنكو

 ىردأت سافلاؤسلاىف طحالب « انقطاو اًيثتهتلا ىل 9
  اهرسكح غيبي لها « 'ىضرعمويف اهفاشم نكد

 ىرهو 586 هق نأ. الا عم * نر

 رصح ريغ نماعاذةالص ة« تقو لك نمهلا ن رم كَنلع

 ارئاب را مهران اودفق * سانا عم ةبامتااو كلآو
 رطتلكحف ممرتىثغتو * وهو ركحز ةدجر ماع

 رب مكذمهرسك لد

 رسما . مدعتا ان ى ثم و 3 نيب ع تانشسما عم ل-خدو

 (هريغرخالاقد)

 م-اذ نيالا فب رادلا ىنغ «: وجرأ نينوكلاذ.س كعاص
 كل هللا بباب سافل 01 هأحش ةرعاابرد:ءكهافن

 ) رخآ لاق )سو ةيضتوالا آو دما دمس ىلعهقلا ىلصو لكولا منوها انيسحو هدحو هئندلاو

 مد ىلنال وطل ىرأ ام ه رهاس ىف ريكا تاق اند

 - لازام هماع ىداٌؤفف * انبل ندا هناك نسق كَل

 رعاش تنكااف هالول رعشو مكلظنلا ى

 رهاوج وهز مالكلا اذ ضرع « اب دي اط ل ل

 رمضاح ىدوو لدن دكا !اذهو نضام ظاعللا ف. سنا

 سس .اكهرناقل لارأىلاخى « الومل-:2غف ةرم- ,لتاقىل

 رذاو ىدسجو نق نسلم لاك : » دودص لءوط انما عبر سو

 ما# ودحر نيكسملا سو كريت

 عد همظأمفو



 ماعبئئاهتلا
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 رسظانم لكم غربام ادذءلاو + ادوجوراذعلا عمئد-و راد.

 رادموهو ناي اق دخولا هل

 رذاعىلاهراد_ءىف نكي ط#ءللاكلذ ىبتثم لالا طقن
 رهازلا راذ_ءاا أن اىلا ارمذذث ل ازام بدبعلا برا

 رخكالا عسرلاوهاذ هو ّمدقلوالا عب لادا ذتاق
 رئاذ كلرظان" نمىرتسطفب زسعلادرابلاكباضر نمىفةساف

 (ةقودنينيدلاداع)

 ريسزعلا و 61 ذآ _ذ هرعو # ركساأ ع سلع اكءاضر

 سلا لع تونز اختفت #* ةنان ن نم تال لداقو

 رثوكلاّك_ةيرىلاتمظ * ةمسسن» ههدو ارقانأ
 راوالا ند حاصلا اناني 37 م ةرغت ىف ىدععلا ىرأ

 رهزالا هدو نءءاشإ ور » اهحاضيا نسحلا هل هكستو

 ءدنآ توحد

 رذحالا ْك_ضراع سآ ىلع »ا ارجحأ اد_غىمدر ونمو

 فردا ةعاطاب كل>ال * ى وهلا نىداشر تءد و

 (راغاحارسلا)

 دود ألبا فرط نذ<و .* هغادصأ ىف نسملاارأ نس
 رضخأ 0-7 و * هدخف هن-س-لئالدت روظ

 : 520 مله رسمك سلا و # قانقف ه-فرطا اراصتنا باط

 رصنتسملا ةوطسن نءمدعتسم « هما اوقلد_هيدنم قئاوانا

 رطمملا باكسلا,ىف !وة> تداح * هر سس ةثَن-مقرابقلأنانأ

 رشهوا1ا حاج ىلعهنم ناءقء_غلادئالقل- عمدلادقع ن ثااكف

 (ماعبفاهتلا)
 قتوفاخام هضتئقوو « قتلمن ماعلا اذه كامل
 قنص م رك أهمقاق رتتازال دع ةرسم لكسص هن قا: تازال

 (مارحلام 0

 مران كيبل لالا لكي ٠ * مر ارم كافاودقف انهت

 م رمت اروعلا ليسو بحت 5 املكبك قمل نمتازالف

 (مقئار ةص)

 رهظّدْسأ ىدعلان ار ةطم « رص ورم العلا اذابتثنه

 سول اد كنب » هقااعنبع كاعرت تمدو

 : ,(لوالا عس د)

 لوعدفو انحدق ءازسو # لوالا عبر شكمنجي

 لّوخامو ىطعأ اعدعساف 0 ردوعسلاكاوبتملاب

 ل

 ةيآزث ةاديجسكي

 تل ية يلا
 كا 3

 نوه كيسح م



 ا
 المسملا ضراعلا هم تةس 5 ال_.ةأدقرخ خا الاعب و

 الوالاو رخآ الا كلر غي *+ هلذذ نمشرعلا هلا لأن أف

 (كوالاىدام)

 ادسقوأ كال نمانال « انلمأتمتىلوالا ىدام<
 اءاعاناكمى رتمور كح # اعيفرءاوسفو ه.ؤتمد

 (ةرخاالاىداج)
 هرخ الا ىداج نملالهم + ةرخاشلاتامدلا براننوت
 هرخالاري_ثواراخادبأ « هلوأقهتلالاراف 5

 0 عممالابجت)
 باعها هلع نءدكلثمو * بدر مك ءام ءانم ٠ نءءءاحائء ثوم

 تعنكل مانهاةلاله « مكبابا هما. عقوأ ىسولو

 (نابعث)
 كراز ناد الا اوتانسطاق #4 كراسمملا نايعش 2 نم

 كرائم انا هف هللا ىلعاو « همقلوبقملا لأ فعوذفت
 1 (هز دقوظعملان اضع

 تاولفناو للا مايقرعثو * تاكربلاو مو هلارومشب نون
 تاولغلا فهنتا بكررآسامو #*ُ هرديدذ_هئام انهمهمضو

 هباب كل نينو ماسالا
 مايقريخ تةدتام يقم ك5 يغ ماهص دهب ء اعرطقي انهت :

 ماتريغتلا دعأ نع نانالو »ع امونكنود رهدلا نومعت مادو

 (لاوش)
 لاوحالاحلاصّسءو * لاوشر مشب نمت
 لاؤدمو داصقأ *« مركاخآق داو مدو

 (ةدعقلا ىذ)

 هدعنيكمل ىديأدقف ا« ةدعتلا ىذروش نت
 هدعو هسمانأ ىف ن -» اجرلا كل فلزعلاف

 (ةخاىذ)

 - هطاماق كهاحو هس اىذ رشا نت

 هطافورومشلا فو 1757 ادوعسم موملا ف مدو 1 1

 ه (لدنلاءاتونةراشي ىدفصا !نيدلا حالص ةعنص نمباك]) * ا :

 ىرخالا نمزيك أ هنا لكءامولا ن مووعمأو رش ند ةاناع بو باذلاةمعئهللافءاض ١

 لدللا قرت اهصصئتاذا ةعملط ل كميل قاس فرحتي و لقانركتي امراسملا ن نمهيلعمدقأو | ا
 0 تتئتتلشلُشُس 2222-7
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 ىلاعلا انما ىلا ةماكملاءذه ىربتو للا لعشدي مواعين 1 نءهبدادرواو ىرفتو

 اماتشهل كسلا لمح ءانثب هفضت و اما:ارهزلاك قو رو اماصتناءاملاكق رب مالساهصخت

 ةب سهما نيحالفا اهلنا صخىذل ا لينلا اءنن ١ مهد ءاعصقي وامام ة خان لا ضار رلاهل برمشو

 نع زاجناىذلاو هنانوهناكحك دم ىلا مم جمل رطقلان ءانه هرطق هن ىنْغَأو هنافوةدافو

 اه هوحىف راطماللمذيال ىلا ضرالا ىهذ هناك ة-عمدو هدعرة قش *نمديالفمامغلا ةنم

 جولثلاب بدشتالو راوذلا نو.ءايف ءاونالادةرئالو راطقاهتءّمب ف راطقالا مزتالو راطم

 لاللاد_هوعتن م نورعلا علف ةرهاسقوربلا تدم الو لاما اسوروقرطا!قراؤمامف

 اماتشفك ست رالو سماو م وبلا نيب بصشل تدق "هلدمالا جاردنالموخفلا ىل- ا. مفدةئرالو
 اهتاحاسفف مح درت رو جاعلار هلاباهجانعد هذ ضرأ نبأ و سعشلا لامك ل. 3م نيك اسملا

 دقمتادق حاغبامضلاو ماهسرطقلا نال برالا |. ةسلالا نال ضرأ نم حاو ءالاحاوذأ

 ءانمل بالا يضاتواذ د_ةئااذاقربلا حارم بالااهارئال يصل |نالاهع اة معلا ارهغدالو

 ًاقاملابانأو لق ةثلاملا.تنألاقلاهرخافولو عبص نيعلك لايق كد لاقل ضرالا

 خوابو ءافصل |مدعدتع ءافولا دو واهتم ربعلاو باجمل اه ,ةوئربكلاتان الاهل لمغلاو

 ناطوالا ناطق حرذو قيرطلاعطقاذا قير :زكحز و مريم رجالنا مرهلا

 بذعأو تح ماظعأو ىد_ةنمفرشأو ىف مدممرك اودو ناطاس ل ءةاكوهو 0

 ماعلا اذهىفهنأودو هسناة:نمثدان: اءزلا عمهتءارب و هصئاصش نكلذريغىلا ىدتج

 اهتددو هعازب نم عا ارتال نا هقدان 2 اهوضعو هعارتبامضاخو بدلا دال دن

 - ه«عالقد_عالا ىقامو هع يرارصلا ارم

 اوستلدقاو اعارذرشع ةمدسلال يانا - هعاقرؤ هعامزبك هولك ىف اننعلاطع

 ف انبلاهعارذدععرمدت هقءاظ باطفدجو هقماعُم ,ةحرااباو اع اعا ارمثرخلا

 ناي اممرف 0 00 نلت دعا ركل زببلطو هرتسإلع رشنو اةملعهعباصأبءاق ولاد:

 هدسبتك ليو هحو مح رفمواعيداكد قو خلل ريس 5 قاعيو هتان رانإلعبو ىاع

 انايخ هيف ناك ايانملا لالخ س و2 و ب هودمملار دودلا ىلا ارز س هو دن لل-:تدو ههه له

 طابو ترهظالولو هتكر حدي زالعو ةسوكسملاو اى مم هسلاك قرصو ذهن هنو روم

 ردعتلا راش نمةنونحلا لعسو لافلا كريب لدفلا ةكربرمشبو ةسوكمملااهتعشا هسان ارو دب نم
 هركش ةراسبعف تح دزاو ها ومالا لاو مانءاج لا فك أ | المو لالءالاو لة ءالددلاقف

 عئالطلابهعئالطتأنهو داليلاارخنمل-تدياع اهزدعن مالقالال_ءاو هاونالاحاومأ
 لزت كلاي ةهلالا فاطماالا دئ او عمذهو دايعلا ىلعل> وزعهللا ن نءاهتاكربتداز تلا
 اهمداوق ركشلابى صو اهدئاوذ نم اناناع راس ماتت نش تأ وز اهدئاوم ىلءعساحخ

 ذخاسلف 2 رذوانملعل خدت ىهفحدملا و*انئلاناهمداوقصقو جرد :واناوح بدن هذ-يذ

 (خئاصلانبا)

 1 سار عءالجهعتعو مرات يالا ع ىلاعت هللاو 0

 ةننتساحجت# ا
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 هيلطمزعنأدعب « ارذءمىوغفءاح

 هيد و كس لظ * تدم ىبالاف تلق

 (سناكمنبا)
 اردنا تالا هعل .«* ه سرى :راَرَح

 ىرولااروه:مترمص + ىتااخ.كل تال

0 
 هرصخ ىل_ءرابزدةاع * هربسي ملم ىلقمةدأ
 هرهظىلءىطبىرأ ىتح « اههمجعمجو رقتلنال

 (سرةقىلآ ا ىداا)

 ثارتاا عمم نم هتيحأو « .ةقرط هريس فرطو

 ثاغيلكهرثاف للا ىرت *« ةباحىف رةداكض قنا اذا
 ثانالارب صوروك ذلاءاضم « هئاصوأ عئاد_بىزح
 ثالثا عسسو ثالثا ضي رع 3 ثالئااريصق ثالثا لي وط

 1 3 طم 3
 د 3 3 5-3
-3 - 3 6 

7 3 1 53 
 -1 17 .ل ليه

 0 - ج
 كك م ٍِإ 2

 (هلتااةث)ة ثم ىه وة سما شراهالجرنا(لق)
 ىثونممق ىشعطةتامك نيكس « ىذقن طبخت ىثرذقوفىئارهاذاب

 ظ ... ملاص)
 منةدجأ رعت لّقحأ ىست نسحأ ذه عطقتلص ار كسشأ مذ ضغت بأ 03 هك

 مهنا ريضتروسا مانت ّمكأ حوت * عضخز ترب صأر جت فطع أ لع

 د ا
 أ ور "1 ىامتلاىىللا 3 مجالا بارزال ولاهو نما

 حدك هذثو ئيعف عب ىرولا لك * ع ريصتلاو اواو باغا!ىفتريص ش

1 ' 3 

 «تطقزافطالافينلاو *« هسئاىلع عفصلا لهات_سي

 ةتبقرفف لغلاو ادقم © هوجو ىلع ارم هيصتف
 ه-ةمجىلعرانلا”ىكلاو * + قنكسلابحرشلا و

 هنتشفف عفنلااهنمجريوأ * هجوزنمفورعملا بلطبن
 . هتسوز فردللا ضع: نظوأ « اسنلاركمدولاب هّرغد-5
 اتث_ماضقنا ىلا ادرسفمد ه شعيل نمليولا لكلاندق



 نملضفأ هلوق

 لءىزاوناهلوقو
 تامضا 0 هدعن

 تفاوما لعاو لصالاب

 رك اه هناك ل رت ََر

 اءبتع 5-1 ١

 ها امتءاظن و

 اى

 (ممضعت)

 عسا ةلي ةقاطولامو « اعيسدعتءامثلا تافاكو

 عمد ىابدرفعترفظ 'ه يكس بكلا فاكي تو فطاذا

 (ةركسنب!لاقد)
 اسحانت احا نعرطقلا اذا عبوس 5 هجن اوس نمىدنعو ءاتشااءاج

 اسكو معان سكو باكلا عم « الطس اكو نونكو سك نك
 0 هع

 اطلاو خثاكلا نمافوش هب اكل فةفوفامال يأ
 امام اان تلاه « هذهان تنأن ماهل تاق

 اءلاوم)
 رهجاقوذ ودش ىذلا لازغلا ىلع *« ورعاادس ارملا ةغشلا لادا ام

 رؤلناو لعلاوىل الااورردلا ىلع + مالا ىلوا وطدق مخاذ نك
, 3 

 تاازةعيوسهئغتبغنا « هدوم ند فتق فأ
 تااماقيح عب رلا عم لام « اذكواذكععبرلاتلامزا

 نوكيت أنوع ىفالقابلا نال تبأ آرلاه مرحي الافبنانهن عوج مالوم *(ل-هقز»

 نمناسنار علاطول لاف هنأ ىنا.» لا ماشهىلالتءآرو نمل خذو هنرمةمالاهذهىف

 هيفددرتالر فك اذهو مزح نبا لاك ' لعىزاونأن كمال ةطاصا!لاسمالا فنيلسملا
 2 نم نيلعا نم مل_سوهيلعمتلا ىلدمهللال ]وسر ىتح ند و لاق مث هتالطب ىلع لدتس يذم

 دراوملانأ ةثاط.ثااقراوطااو ةمولالادراوملا نيب قرفلا(ةدئاف)ةباصتلارب انامرذغلا
 قراطلاو صوص ت وقالو دح او طغ ىلع ىتالو بلطب بهذنالو ءاعد تانى الةمهلالا

 لولمدحأ سووا. ك كلم انامز ىلعرصمحارت ىبج (ةدئاف) ان لاقل ذ فال ىناطمش 1

 نأ ًاريشء ثا ئداعلا ني ورعاشامحو راني دفن ئالثو فل ةناملوتالا ماعلا فرصم

 مانأا ف تيمج تح تدر مران دفا[ ف اأرمثع ةعيرأ حرس أن بهللا دعاها جو ران دل
 لولملا نأ كلذ بسو راندفلىتئامو رانيدفلا فال [ة الن يدسفلا فو ةرهوجدئاقلا
 روسكلا مرو روغثلا حال صاون ايم نار ندع نياكوملا لاجرلا فق فني ناكام مهسوف هس
 ةثامةعمهل نبا ءاكحام ىلعاوناكد ةذءاماحلا ةلازاؤ بصقلا عطقو عرتلا دسبو رطانقلا حالصاو

 نوسجو ىلعالا درعصال اقل !نوعيسرمصءروك ىلع نيت سهل + رف ن يرمشعو ل فاأ ْ

 ةصاخنمسقماسقأة اعيرأحارملانومسقي اوناكط يقل اكلولمتنا لانو ضرالا لئسالاغا١ |
 ىحو قوق تدع ةثداكوخدب انصم ةوض ”رالالتاد1 مق ةود:1طا فار 0 ممسقو تملا

 اه اع نمرثك ًااهصاغد-وف ون اهظرأف شكر رم حار ىلا دل نندج أنا قالوزنا

 د_عنب ماشه نمز ىلعت دسم |مأ ىلعاس لا حار هتف :واناطاسل ااه درع :وإهللا او لاو

 ,داانبد_جاامآو نادنف اف اأة نام هاغااز صاعلا ن.ءاما همك رام ناكف كمل

 اج يه
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 قاما 'ونادؤفلا فلأن ب رمثعو ةعرأ هدجوفهتدالو تقو قرمدع عرزلا مصب | مريتعا هنا

 انادف نيس ثرحد_>اولاث ار !اوامونيةساهد-وذ ثرواةد مر“ دعاو فانورصتسا دق

 وكاشلانأروكشلاو رك الا نيب قر (ةدئاف) ث ارح فلأن ناو ةئامعن أ ىلا ةجاتح تناكف
 ىدابع نمل لقو ىلاعئهننالاك دوةفملا ىلعرك شي ىذلار وكشلا ودو>وملا لعركشيىذاا

 لاممأةعيرأ نم مو هد ,دملا ىلب امممرحلاد_> هرداون فدي ز يأن بالاق (ةساف) روكشلا

 ةعسن ةفرع ىلباعو ه عطل لاقي ناكمىلالابمأ ناغا ارعلا ىليامتو ميعنتلا ىبتنمىلا

 : لاس ةرمثعة دج ىل اعو ةاضاهللاقي عضوم ىلا لارمأ ةءيسن ملا قيرط لباسمو لايمأ

 هل اوقف سانلا ضعب اهعجدقو مرما ىفةسب دحلاو كلام لاق ةسدحلا نمل
 هناقتاتمراذالاممأ ثالث *« ةيبط ضرأن ءديدعملا مرعللو

 و .رطادس ىف ةدئاف

 لاسمالا

 هناّرعج عستمترشعةدحو « فئاطو قار ء لايمأةعيتو

 هنامشيءاجذا لسا لمسدعي لف < ىدتهااهلز 1و عبض ني نءو
 هنا رع ةعازش نم لالهدوبا 5 ىذلا ةمةلعنبا هتسسشزرو

 لاله نب مقلع نيزرك ةيواسعمميأمرل مالعأ ماقأ ىذلا نأ ىدستهااهلزركو وق نسعمو

 سرق ةنمةعب رأ ث هب هنعهللا ىذررعىلو اهلنا ديعنبهللا دبع نع ماشه نبا لاقو كاز ها

 نببطي وحو عون رينيدرعسو فوعد عنبر هزاو لذون نب ةمرخ مهو مرملا مالعأ اوصف
 نبالوقىلاةراششا لا لمدعب لو هلوقو يصق م العالا هذ. هبصننءل وأو ىزعملا دبع

 ةروشملا فو.سلاءاعما(ةدئاف) تود فقو يأ اذا لحال سنأ مرملا ةمالعو هريغو بخادا

 امأ بدرا ىفاهيلعنودةعيو ابن وردا ب ايرأ تاك ىتااةدو دعملا مالسالاو ةبلهاخا ف

 روثأ ا بيضقلاراقفلاو ذراتبلا فتحا ىلق ب وسير مدخل ىف لو هيلع هلت لص هفويسس

 ملل ابدهاسلاروغاا في زنلا سريخالالولذها!لولو تاثطءلاف مدادعامامأو بضعلا

 نوئلاوذ بواذلا تانك اوذ سداسلا ة_>ارلاوذ طر ةااوذ ىطرقلا قادالا سرملاءالملا

 نرةلاريطخلا ل. الار ملا باكل !ناسسا ميلا موقملانيرةلاوطا”لذالا فهر ارا ةماصوصلا

 ممل نا لت امل! نون ل ام هلال لا لائقلا مزال |
 فو .تلاهذههفكلاوذ قولعذ ل_ةدارتايلا في رغلاحاشولاو درفارفلاحاءالا قرزالا

 نأ انش نكلواهب اي رالاهانوز هرءانةشولوامءامز ىف سفنالا ىنعربخت تناكى !اةرركحتلا

 بي ل لاهلي نملا ةههد ن نم دا جدع (ةدئاف) علاطملاهمأسي

 ا ءلع فد اطل نمو 2 نءلاصأ ةعيس ىلعءاضأن علا ةه»ن ف

 لي .(ةدئاق) ةكم نء لاا ةرمشع ىلع شاسشءالا عطةمةدسج قر رطن هو 74 نملامما
 عرذأ ةعيرأهضر ءو عباص أ ةريشعو عرذا ةتسئالالوطواعارزدنورشعب هل 1 ْ

 هئاوقيدصلار بوب ءداووةنا ذو لموعيلعمتا يس هقتالرسراوأزاوإ انة عزرا

 هنعل ن وراق مظاعتو اهبحسو هبآمث لاطأ نملوأ (ةدئاف) قيتعان اى كيود#تهداوو نجلا دمع
 َّ *ءعوراو لس نمدقاو دفن هبنواو تاقعع نءرصبأو سرف نم حعسأو» (لاةب) هلل

 باكن م ظفحأو ىلا 7 :ءاوةاطقن مىدهاو كيدن م عمسأو بلع

 فويسلاءاهسا قةذئ
 ةملهالاقةروهمملا

 مالسالاو

 مرطادتيف ةدئاف
 نك امال
 لوط ناس ىف:دئاف
 ةءف ||

 3 ا ' 1



 ئيلفطلا ضه:مذفف

 انااا

 قغالاو غملاوبربالا (مهنعلاق) قمقعنمرذحأو لغم عجأو بت نمرصأو
 لوالا ل ةثلا فرعامكلنا هللا اونخأ (لجر لات / براتعبراقالاو لاخلا ناو دكدإولاو

 (موضعب) كانأف :رعاو كفرعأان اوامهفرع ءأال_ فيكولاقفىناثلا لئلاالو

 هن رم تجول ةيريض 5 كلو ول كري هبركو ماقسأ نين *« هنمن ةنغمو

 6 رفم] ٌىطخحالو دكت ٌىطر .ئالو لوقت نأذاجمالا(ةدئا اف)

 هيفدوذوءاملا ىلا ىمظي * هنو ريام همفكيال توباك

 ءآرم ليو فو ص « ارةمك اخ نموه ها ارتدق نمبر كهدف بص أ نم هلك
 (رخ [لاقو) بالاك امغ وصيو باقلاهعمتامغرشي مالكلا خئاصولقلا (ضعلاق)

 ناوةناحور ةيسدنه طلخا 0 رخ !لافو) ضاس رئاديلاقودا اوسراصاالا ىف طللاةروص

 ةينامجال[ترهظ

 (نوكيام عنشأنانب)
 ركام وكم نا مذيال 35 هيقن قاحيلازاملداءمو

 سمهقمو قاحت وهو كال « هثيدانناف هيل صن و

 ران عينا ةوشلنارأن لالا باخ لملاداساذا مائللا ةمدانم مالكلا مقأ نم .(مكح)
 بودعلا أر د لاو نولقلا» اددّقملا كقركا]مو لقب ىف ل ةومصلا

 2 دوأ سم ظؤع و كيلاع قش نميمعنال هشدار روعتةدكن أ هنخأب اح كَدهنم

 نكيلاذا لينالاف برتكم هدكماد هد لاطن م ناسثالا كلم ناسللالوط
 ريكلاسلنم انهروظن مهري ضرالا نطبق ىضانلا ماعلا ىف4-م اري هماعفنايتنالا

 دايعئيدؤعملا (ةيداجتلاق) رورشا١ىل رودقلا بكرم فرعشلاورخفلا ع رزتفادلاو

 لام انهانهدقاىالومةيطر ةلاعأن متامغأ نوسفاو»و

 انها نيآىالوم + انهانهد_ةلتلاق

 انولاانرع ص * انه ىلا اهلتاق

 يطرلا مانأ اولا فرب ع ان(سرفلا لوم تناكإ بيب اوبس دبح ىلعالا اي ةرلا صصقتنال(لق (
 لاقفاملمقطءاف :رظا| ضعي فصو (لمق) درولا مانأن يحان رلاعفربو خيبطم لا مانأن انثالا عف عفربد

 2 ارمشايلماعلا او ن رودعلا|ء اولدر وكم مو ىدانالا ن ل ءمقال! فاطخو ىداب زلا لمشفّرشمو»

 ماعطلاةر ارح ىلعرباصلا نعملا فورلاثذوهو نعطملا اح دلا ُسعْشع توداطلا لع

 ١ رودّقلا فا بدغلاملاعو رودالا حالو مادختاو نانا ةواسقو ماهلا برسضض ىبءْئرحتملاو

 الو عنمبال ىذلا علملاناسالاو عمشملا س هلا سكلاوذ نانم-ااز والا اكدو ناهدالاقيرغ

 كاباطخ ظفم و ٌكاناطع سفن نءبدعتال(ةعصن) ناك ام لك أ انو ناكملاقمضي عدبشب

 (ةئنهت ف مهضعبل)

 نءاورتخ لكب # هيفهتلا مك انأ . ىتييءاج ماعلاب 15 ديءضرالا لة

 ْ دادس هد روئنمز ناحرحس ح ربو ةفركسلا جسفنب و رو>درو روهزلارطعانا (لسمق)

 نيعسابو

 مهو ج<

 برجوا وه



 4هااراو

 هللاىذرساعنبا لاق (ةدئاف) نعلالفواذبأ ةكءىداكو ةكمءانحرتو رصمنيعءاند |

 ةعب رأ هاك هل مهلاؤمنا مو هيلع هللا ىلصانسن ةمأ نم مهم اييئالال اًوس لق أممالا ىف سدلاهرنع

 كلأساذ و ىلا.::هلوقاهاوأ ةينامع ةرقملاةر وس اهتم نيدلا اردن مامالا لاق الاؤدرموع

 ا نانا سد قاوم ىب 8. لق :ءنل_هالا٠ نءكنولأ- دك ا.هثهلؤقا منان با رقىلاف عدا :امع

 ىلاءةهلوقاههدار هب ١ الاربخ نءَمةفنأاملق نوقف اذامكن ولأسي 7 اوةاهملاب هب الا

 كنولأسي ىلا هت 1اس هب الاعب 5 ..5لاد5 لق هقلاتق مارخكلار هل نفيلاس

 وعلا لقوة: اذام كزول سد لا اقام ندام "1 , الاريمك متاامويق ل قرمسملاو رمخنان ء

 ىلاهتهلوقامئمان' هن ب الاريخ مها حالصا لقى اتم هلا نعول اس ركاهت وقال 9 , الآ

 مهل حأ اذامكنولًاسي ىلا هتءلوقةدئئمل فاهعسان ُ . الا ىذأوه لق. خل نع

 لافتالا. نءنول أ س:ىلاهتهلوق لاغنالا فاهرششاع ةن الا ثايمطلا مكحالحألق

 حدرلا ن نءكنولأ سب وىلاعت هلوقل يما رس افرع شع ىداحلا 5 الة لودرلاو لااا"

 ننرقلا ىذ. نءئاولأسو ىلا .ءتهلوق فوك١1ىف رشغ فشلا الا ىبر سه نم حورلالق

 لةةلايحلان ءننولأسي وىلاعتهلوق طف رمشءثااثلا ةياالاا ركذ هم كمل ع ولت است

 اهاس ره نان ةعاسلا نعكنول اس ىلاعت لوق تاعزا. اا فرمشععبارلا هب : الام ت يراهقس

 دئاونماعطلا لقى باقلاءاقصوةدارعاا ةمْخوهراهطاا ماودوث را هلقاهتمدتاو ةماعطلا هلو ف (هدئاف) هب الا

 سفنإا ةفولعلا ن هظذحام> وسرو ةمكسحلا ةدوحو َة هع رةلادقوو ةنطفلا ظقتو '

 درطو ديكلاةب ب وتو رصيلاروةدانزو ةنودالا ن نءىغو ماا ودعلاداهحو :

 نلاط مهو نينسرشع هبخاودحاو لكن يةوخا ةعبرأ(مدئاذ) دسملا ةمّشفتو لدكتلا

 لثمنسلا فدعا راك أنا او فرءعدال (ىرخأ) ب نااسس رفعجو لءةعو |

 ناذههرغش نمو همنا ىموم نم نس هللا بعناث هللا دبع هم أو: ددبعنب ىدو# ْ

 ةد“ .قوعج( ودب ب زبام مح دع نابل ١

 حوت ةمتاريذلا نمباءلكو * اهبدز يدا اما دناسا رخ تناك
 حوضنم ل -كنابو_هجوانناك « هلءانأ ادعجايةةتاديتساف

 (هلوقءرعش نمو)لسهنب مق ىنديامنق وق
 ل«ىلعتيكباماوقأ ترشاعو « هند_فةئانإلسىلءتثع

 نع 0 ءركصا .ءنبازخ ران نم عتسالا نب (ةلئاوةحرتف)

 ا ًاءالدنا لوي هانعدم ىدح سو هيلع هللا ىل ههننا لور د وعىلءثييداحالا

 نملهسأ مشا ربكبلا (هدئاف) ىنءملاةياورلا ف صضئاذ» ودانهمتصأاذات رخآ وأهم
 هللادبعيلأ ظفاملا انش (هب ران مو) هيا دما لصأ نم (هيغ) نتدتكملاوكلا
 ىسباذديرب رك قوسلاب شيكل نيد ببعسعمالاج تنك لاو بئاسبل نب باطملا نءعىغخنلا

 || لاف موتك رت كف لاق مالا يا ةامزم يدر نم تيشاااي لتس لات

 همحرالزاملف هملاتمقف لحرلا بأم *؛افلاق بالكلا نوعمشيو سانا انوع. مهم مكرتلاف

 ْ 1 الاقامات كه ةماكلا,كمدي طمت ثكل هللار غي دمع تاقمتقلطنأ ىتدح
 ْ كالا



 ااا

 الط رتلانأيجرتلاو ىقلانيبقرف (كاذ) هةوةع تذخأ امهقلا ىناسلالهللاوف || ىن-ةلا نيب قرقلا
 أ بك اوكللةعيسلاناولالا (هدئاف) هعوقر نت: :الامو هءوقو نكعام باطىئتأاو هعوقو | . جرتلاو

 م ةرهزالةقرزلاو سمثللةرفصلاو ىرتشمللةرضاناو عيرمالةرحاو لحزلداوسلا ةعبسلا || ملا ل-زاداوسااهلوق
 دروبي عت ىطاملانيدلا سن حشا ءالما نم (هدئاف) دراطماةدومكلاو رمق ضاسسلاو هريغو لوكشكلا ىف

 ةيعجو ةبأ ارةرهد ةمعحو 000 اق ةسعو دوعةعاس ةرعص ثر دخلا ىف | هفلاعام

 هللا ديعنيهقلا د مهو مهنعهقنا ىضر ةعبسلا ةميردملا» اهقفع امسأ ىف ( دئاق) قال سن ةئس ا هتيردللا "اوقف ءاعسا

 قيدصلا ندباجا ندم نب مساقلا و ماوعلانيريبزلانبةورعو ىلذهلادوعسمنيةيتعنبا ||

 لسوهيلعمتلا ىلصىنلاحوز زةيوعمىل او راسي نب ناملس و بيسأل ان ديعسو هتعهتلا ىذر

 دقو ىراصنالا تبان نيديزنبء_براخو 20000 هر نب نجسزلا ديعنب ركب وأو

 ئ

 (امهو)نيسإ قاومظت
 هحراخ سان عىزيض تمس < ةْعَأب ىدتش ل نم 11 الا

 هردراخ ناملسركيوأ وادمعس 0 ءاقوو رعهللادسع مهدت

 هاصس قرامزامثلاريسخو هدوقنعقّرو هدوعرذخاو هدوعق ورام ين ءلاريخ (لمق) ١

 جذولافماعطلا برطأ داو لاتف ماعطلا ن «عم*أ باج جالا لأس(لدق) ه هاورغصو ءاططلغوأ|

 ىلع ىرطدنزب ىجبطررخ ل اقو رهزأ كل ٠دنعردس لك أو رجأءانا ىلعر كو نعت رفصأ

 لكأو ماركعأنا ىلع ماةلمزبخو مائسو دك ل برخآ لاهو د ا "جو لك أو قانا

 حجوهاتم لك أو خدم انا ىلع يلم قاكر نيو جنم نيه م دلو رخ >لاكو ماه كل مدنع مادي

 [لوقت هقصوو هامش اممهتمدحاو لكارمضساو كلذ حالا بعافلاق حوتمكالمدستع

 أ هللبءاملانفو دكهسديد_ط! نمو هرشودبزلا نمو همهز نهدلا نمو ه هرجع محلل | نم دي
 [بيطلانمو هرقدل لان مو هغدرنارفعزلا نمو هج رارببعلا نمو ةمجصدادملا نمو

 نمو هطاسمدلا نمو هطعانيطلا نمو ةدكأ هةيكحافاان ءو هدنقدنقلا نمو هركس

 دو-ذنع هتفعاع # اناريلا سفن ىس 0

 . ١ روقنلا ود.لاو ايلا ىف 5 ثالث ف ىلتلا كيش

 مالسسلا ةيلعمدآ نمز نمدح .وول هنا هلداحالاًوْس درو 0 ل

 ه0 هي مارمتلاك اغاو اداعممهانأب 0 هوةريت ”ئنال او باك مالا هيلع ىسعلا

 رك ذن زهر نملوأو اريخزانلاو ناسا نعءالو ١ ارك ذاهيفد اعمالدتبلت اروتلا تمهفصتاذإو لاك

 نوقرببرلاةدابعل نعرف لا انندلا٠ نءنيلختملا نياَددسلا نا لاو هناف مالسلا هلع ىسعداعملا

 مهلاع اءازا يف نولي ةلظمروءقوراوغأىلا نوري ميةلطا اودعالا ناو ءاوسلاتوكلمىلا

 ربا أى جاو رالاركذب عنيف ملسوهءاعهللا ىل_م دانس وأن دمسم دعتءاس م ةئساأ

 ظ باو بابسآ ويب اعلى :رخالاو تاوثالامداد_تاني رادفصووامكءمب داعتن ا ديالا نأ

 ا | يفذاروتلا تا نوعدينيذلا نافاهيلا هك امك ىتحةاروتلاب نك (ةاروالااماو هنم). لب ؤط

 ادلوقد سيان «ا دي المن روكما نأ ن كيالامو هسلعهم .وقثزحوهنافو و ىدومىزاغم

 قف

 نمره لصف

 تاي اىفىمبلحلا مالك

 بتكلا | ند داعملا

 ةقااسأا



 ةاروتلاق لود ىلاعت هللا نا لوي مم ءاا1ع- نماملاع تعم ىنأ ىلعرك ذا يفداعملا دو للا نا ىف

 ىد_:ءهأعمولىلا م همت رع لمعلا اوذ_تنيذلا نمنيقابلا نعل تقلا تعفرملا

 نوركذياعفانأتأر ةدلاف هباجأة قول اءاسمحا هيرينأ هقلالأسعشوين او ريثك اهيفشعبلا

 يل كلانال بك اودحالبةنناثلاةأكنلافو 2ءا سلا

 بك اوكلاناةلوةو ىهلخلا لاقتاطسوتمالعو ل_ىرانلا ىدانأ ميفهذه نمفرشأ
 ل اراذا اقهلوقو ترث !بك اولا اذاو ىلا.عتهلوق نمنارقلا هيدر وأم نيعوهالةس طبه

 :لماتنك ىلا اهم نالخآو + :ىعشاأدتك اعقاكت دمك
 لد انوه ى-ةلاو-ر بام لك امو * هنلزان ى جملا ىدضعام لك امو:

 لزان هللا ردةام هنئكلو #3 هلمح بنج تطرئامهللاوق

 لفاغوهوهنمأن مىفلاويو ه يشب حنمتادنالا دقو !

 لج ص اماقإو أى ةمناطاسلا تاحراوالا ضعي فدجو (لق) ةيصء[سنللا أو افك اناذعاو

 كالا كلام ناكسف اههردرسشع ةهضن ىك نب , رفد هم قارحالى را اوملاو ظفخاان ءاه رخآ

 نافربلنوأ عقاو ىمالْمااو هياهذو هعوقورظ صال مهلا نآيهغلاو مهلا نيب قرف هدا

 هقص) مهردلاو مهر اب نالثو هود: ةواطار ةنوزنتبوةعرأراش دلا ء(ةدئاف)» :

 و اوو ةناموعو قا ىلعة دس عابسأ ةسهتو ةيسنوفاستو و هوهس#تف

 ف ساةفالآ ةمدو طسو سلقةثاةسواريبك اسافت دو-بوهو قا لع قئاد عامسأ هثالثو ش

 ار دنأفريخاف ىو مدعي ةلزيملا بتكلا نءهتلأسو را ازا. تنك مولا كاذءاجاذاف

 و اضيأو هنم عض ذاومةدعفةمادقا مول نعروبزلا هنأ
 ةاروتلا | نوعي ىذلا بسلا

 |١ لتاوالا نم ةفئاطع نت ذ قاسا مريثك ىف لجمال هاد, ءنيد جأ هجرت ىذا اوشو

 ا 0 مكمل ال قر هو ةعاجنعطارةساكحو ساانو طارق أرسم سهم م هظافاًابنيممد_هملا

ت ن وكف قس لسع ال_ص:امكغ ريسصم بوتلتو الا
 : سة: لكد ضرالا وسال

 0 مهزاع نوكتوءامسأا ىلا ةرهاطل اةمك الا سف:الاريصتو رات تايب طم قر

 || ىرعتد_مجادقانأ طارقسةرامعنمو اهتدارسممب طاحأ اراتىلا.عتهلوق نمبر طبخت
 | امنا امندلا هذه نمت حرخاذا ىريصمنائثهمدقتيالا هت تنقتو باو ىلا تاطقةلك
 '(ناوخاو مها نمفدلذت ىلعرسعي رسدلف دا ماوق ا وردخلا دونا زم

 أ« (ةدئاف) » ءالؤهنودباو لاراب تاداسو اناوخا كانه قا ناو جر الت اداسوأ]
 || ةركذتلا نمو) سعشلا »فرعي مويلاو عومسالا با ورم ةاا»فرعنةئ.ااو راب (ِ

 ا 7 بزل رغم ىلع اهيطخ تاماسإف ن|.كس ل أ سديد نبت ةعسإ رب هبت تاب نانأ ما(تنكز

 || ترتخ ا ىلعاهلل اةذاهر دش ف ىهورقنلا ءالؤهاعد لو ألذ هج 0000-2 م-ممدرذأا
 مْ ىلا لمد ىلا هلمازلا لع تاج اك لاق هيف تا دا امذنت دجوولف تلاه ةيعصلا نبا اًمملع

 : اه وانصدأ هناامأ لاق اق كلور تقدم لاق ىدي كلذ ناكامو ىضقمأ تلاقذ ٍ

 باءاالالوالةربع

 ْش | فو رايد فاه نامىرطملانيعلا نم رورمسل اهب دهل ىل اعت هللا هز ءأرغعح ل ضفلاونأريمالا

 مهلانيبق :رذ ةدناق

 1 ملاو
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 كبل لل للعشل سل

 طارقاا طاريبقحوسطااواحو طن وعسو ة>بسودب اهنجن وهو 0 او

 نورمثعوهن امس و ناغلأ و هوقرو ةيحنوعرأوةنامءبرأو فا أو هو ةدح عج سوة اهسوه

 ١ رانبدلا نهطاربقلاة سن نوكمف تلد لعمل راناك اذافروسكل .-حرغاهتمو ةويه

 ١ را اذلاو هريشع سد سريبكللا س اذلاو طاريق سة مو طاربق سجن ةيلساو هن ثاث

 امد عسي ؟فصثقر رولا ةءللا اوهرمش رمش ءرممع س لس ريغصأ | س املا او هرم عرشعسش دس

 هواعج نأ ىلءريصم ه5 ملطصا دقو طاربقطاربق جو بطلاو ه هرماثع عسل عيسمس درةومولاو

 ||| تامح ثالث طاربقل|نوكب ذ كل ذكر عالا ناك اذاف همف ل ءاعملان روما ةم> نيعيسو نيا

 هةرمدعتسو*و نامثأة مناع هنافم_هردلا امأو ةئلث دمتم ةماطاو هسلس را[ ال13 داو دسسو

 اة.قه ةمحنو:وهو اسر ة:ثليو نادمح طاريقلاواطاربق نورث ءوةعبرأ اوهو ةيورخ

 اهررأ هواعس نا لعرمهمىل_هأ قفتافامصنو ني:ب> طاريقلان وكاذ_هىلعف راش .دااوهو

 حالا ا راع ا رو ين هنال دس نايل يسر اها همن ”هلماعملا ثورتل ة يحن

 ةيورالاو هنعنكمهردلان مةبطاوتابح عيرأ ةيورالاو تابحنامتنُءلانوكمف كلذك

 ةبواعمو ىلءةمو هلل ىلإ هل هللا ىدي نيبتفش ن نملوأ *(ةدئاف)# هنث ثلث طاربقلاو هذع هذعفم)

 لوكذشلاو باو كاونيعلاو ىوعدلا امش هخ ةموصللا عماجت(ةدئاف) « امهئعهتلاىذرأ

 ءاممسأه (ةدئاف)ه ءامدل هد امعنيب همفىلاعتو هنادسمتلا ىذشْئث لوآ#« (ةد: اف« ةشيلاو حوربلاءامسأ ىف

 برَقعلا نازيملا ”هليقساا نسالا ناطرعملا ءازوملا روثلا لولا ارمدع تالا جوربلا طالخالاورصاتعااو

 لك !لاةياعسقنيثالث موس ةمرسشع ئئالا هذه نم حرب لكو توالا ولدلا ىدحلا سوّقلا عاقترالا ة-فرهدو

 ةقيقدلكو ةقيقدا ممم قف لكل لا قام نيتسةموسةماهنمةحرد لكو ةجرداهتممسق كلذريغو

 ىلا سماوالاو عباو لاو ثلاوثلا ىلا اذكعو ةيناناهنم مسق لكل لاةراهسق نيس ةمو سقم
 يراك كابا ال_دطف ىعست حب وربهث الث لكو ءازحالا نماهةوذامو رع اولا

 بوذملاو برغلاو قرمشلا ةعبرأراطقالا تاهو ءانشلا فيرذلا فدصلا عم عيبرلا لوصف

 ةدوريلاو ةدارللا ٌةعب ررأ عئابطااو بارتلا ءاملا ءاوهلا رانلا مرر ناكل لامثلاو
 عبدأحابزلاو مدلاو جتلبلاو ءادوسااو ءارفدلا ةعب رأ طالخالاو ةسودلاو ةبوطرلاو

 راهلاةدئاز لامثلا فةدعاصةمعس رةنالثاهتمحجوربااو بونملا لامثلا روندلا ايصلا
 راهنلا نمللل ةذخ آل امثل ىف ةطراهةرغيصةثالثو ءازوملاو روثااو للا ىهو لبللا ىلع
 راهنلا ىلءلمللا ةدئاز بوذا ىف ةطباهةمغي رخ هيالثو ةليقسلاو دسالاو ثاطرمسلا ىثو

 ىثو ليللا ن نمراهالتذخآ بوذا ةدعاصدب وش ةنالثو سوقلاو برةغااو تازمملا ىفو

 سهلا لزن:تاهمرب مش ءعسات ىف عافترالا فر عك ٠ (ةدئاف) »* توخملاو ولدلاو ىذملا

 لزتتهدومربر يشع عسان ف قذافد تس عوب لكص وافصنو مادقأ هثالٌلاوْرلانوكيو لحلا

 لزنن سفشير مشع عسات ىف ئاكد عنرأ موب لكص قلبي وزيمدقللااوزلان وكي وروثلا جرب هةهعدلا

 نمنورشعلاو ىناثاا اًدلثو ةقءقد موب لكص قل وامدق لاوزلانوكبوءازوملا حرب سمثلا

 ثااثلا التو ةقيقد مو لكدن يو مدقىئاثلاوزلا نوكيو ناطرمسلا حرب سعشل ال زن هن هنود

 0 ا م اا توك رسال رس للا !نمنب رمشعااو

 : مسار



  0؟!١
 0026 ا ا ا اا

 مول لكديزيو نيمدقلاوزلانوكي وهلة سلا حرب سمّدلا لزن: ىرسسم َنمنورمشعل او عبارلا

 دي ريو اهصنو مادقأ ةئالثلاوزلا نوكيو نازيملا حرب سمشلا لزنتَتّوررمشع عسانت قاف دس
 ةسج لاوزلانوكيو برةءلا حرب سءلا لزنت هيابرمشع عسانا اقصو قداق د عبس مول لك
 سوّلا حرب سل الزنةروةهرمشع عسأت اقدتو قئاق د عبس موب لكدنزبو ع :وأعب ر رو مادقأ

 لزنت كويكر مشع ع سات افصنو قئاقد ثالث موب لك. ديرب و اعد رومادق أ ةعبسلاوزلا نوكت و
 (.ةدزو قئاقدثالثمولكص قشر و انعومادقأ ةمناتلاوزلا نوكيو ىدملا جرب سعُدلا
 عبس موب لك ديرب و اهررو مادقأ ةع.سلاوزلا نوكيو ولدلا حرب سلا لزن هد وطرشع عسان
 اهبرو مادقأة سه لاوزلا نوكي وتوملاحرب سمن | لزنتريشمارمشع عسان افصنو قئاق د
 هذه ىثوداليلالاطراةفرعم ف« (ةدئاف) « افصنو قاد عبس مون لكدي بو انعو

 ىزغلاو ىوجلاو ىلخلا قثمدلا ىطللاو ىنواحلا
 ثررمدع :و هي أمه مس هب اوس مهردا: امو فاآ

 ىدذهلاو ىلمرلا ىلا ىطا.مدلا ىرمملا .

 نوعي نأ و ةعبرأ وهن امهيس ةنامعت ا رو ا نودد وأ اودعب رأوةنام

 ىءاويسلا قارعلا ىدادغيلا ىوءفااو ىبرغملا

 نوءعيرأوهناعستو فاأ فدنر نوءسو ةمسوةن ام نوثالثوةنام نوسجوهنام

 ىديرانلاو ىابارطلا ى.بدقلاو ىدجلا ىرابالا

 نولالثوةنا جس ةنامامع نورشعو ة#+و هام
 ناسا
 نال

 كد ةعطقوراحتد زد ة قرع ذخأ نوهلءام ا ا ان اءارقمال ء(ةدئافإ«

 ءاملالسغب و ارا لح كلددعبمت رفصالا نم-لا لثم قبب يس عسجلاب رمت ودق 2

 وذو ىلاعت هللا نذانأربب هناف ارارم كلذ لفي سأرلا ه_:نهديو فش و نواصل او نها

 ىحاولا حارا اذوب دك اوءارغصلا(اضيأ م) جب زجتءأهقاو اعم'ارفصلاو ح ورقلل
 نيربكل اوتزلالك ايكلذل,ةنوكيو نيترو اةرهدخمىلطد و ه.فباذيو قذاحلا لذناو

 ىلاعتءهللا نذان برت عفان هناقكلذدع ند 1 مانأهث الثلاهلا تي ريكو عس رلاه مى ايمووللا

 مسقو سانلاعبج فد_>اوو برعلا ىفاهنمةعستءازج أ ةريششءةفالا تدق «(ةدئاف) ٠
 ةرمدع ىلءزيكل أمقو ساذلا عج قد > اوو سرغلا قايم ةعسن ءازح اةرسشع ىلعلذهأ |

 همة عستءازحج أ ةريثع ىلع برطلا مقو سانا عج قدح اوو مورلا ىف ه_تمةعسلا ازحأ

 دحاوود دو:مهلاىفهئم ةعستءازح ا ةرمشع ىلءقمشلا مسقو سائلا عيج ىف دحاو ونادوسلاف ْ

 ةدصنماعنامعوضولاءاضعأ ىلع بترملا عنملاوهاعرمتث دسملا .ه(ةدئاف)# سانا! عجفأ
 (لءق)ن و جريس م ملال ةحرلا لهأ ملف (لرخالا ف) ىن# املانت ىنعتنامردق ىلع(ليقزةالصلا |
 نمماللاوةالصااه.لعلات «(ةثداف)» ميو ميوانانعرقنمو دج ودجو امش باطنم أ
 صوللاو سلا عجو ضو لا صولغلاو صولل او صوشلا نمن أ دممكلانسطاعلا قيس ١

 0 ا ع ا سس سا ا رب م و وسر وال -ٍ



 م

 ) زاغلأ)

 مالكنم عيدي لصق
 ىزوألانآ

 بئاهعل !نمو .حازملا ضعيف حالسلار مثردق( مكح -( ١١ عبو صواعلاونذالا عج
 تدىلء(ىزر) نيبحاصاذانيمحاصا!ةقرفغ رسأأم وهانءرملاو وديتوملا 0 شعأ

 ءاملاتوح قلاملات و بوتكم"الخ

 (ةيما.فزغا)#

 هبنام عمو سجس 0 هسباسحة سف

 هسيم [ عممةنالث 05- باع اس حلا

 هيقابلا دحاوو « د_حاوءزحنانلاو
 ءاهلاو ءامل ارمملاوفلالاوءايلا هريس ١

 هع
 كموس ف لقئث ىتمسان نع * انابرعاراطءلا أ

 كيموأف بلقاابىرباك م بطش نيعاابمارث

 ْ (نافعف)
 نامت فرح ىضماذا * ةسهةدو دعم هئورس

 لمد (" ؛ء ف١

 ضا.ةناىفه:ةس ةالاثد--و 5 طابا زاح اع ئىثامو

 ضايىهقاد ًابهرصيتو ا فكي دكست كنم بيرق
 ضافغاف عري رصءلادعبو « عافتراف عرش رغقلا ل سق

 لوق ىءم نءهللاهجرماللاد عنب نيذل ار عزيشلا تاسنيدلا حان خيشلا لاق« (ةدئاف) *
 نمجرخم) ىشو هائدمام جاكت ىلا ىح وزتعح ارىلق ىجحرلا قالطلا ىلطمالءاهذقلا

 لماكلاحاكنلا ىلا تعج رامنأ هانعمىللاتذ ماكحالا عب 2

 ةدعلاءاضةنا نوت ىلا رب اصتراصقالطلابو نامز٠ اضقنانة نود ىلا ةرث اصهمق نكن لا

 000 الهر ناار ءريبشلا ناك « (ىرخأةدئاف) « تلا

 قفتادقو لاهو نيدلا فه ةسلاوقسفلا دّردع رة هل ىصا ارق عحنافف ىلاعتهتلا هكر يفاثلا

 مدعادوب و سانا! ىفلاغلاو«_.اءىوءدلازها اوعدكاملا عمس لووجماّنا ىلع ضانلا
 لوهجناىوءدع عمال ا مزارا كثف اطرشنيدا! ىف حال د1 !ناتححولف نبدلا فدشرلا

 ىز زوما نب مالك 7 ددب#(لصف) »لمعلا هياعرم سلا عام الا و هرارقا الو

 باصقتنآو كلدص 0 هنال سدلب ااندعبأامعا ىمداملاناهتنهأام كسةنردقتف ةرعول كدكو

 ناك سلب !الا او ده ف مد : الاود هسا ةكئالمللا كاقذاوانتكر تو هتلاص فكي عا اون أ

 كيلق ف ناكول قدعمكل !مهوىودن ,مءالوأ أهمير ذو هنو دْكَمْفأ هبر يهأ ع و ل

 ران ىعملمأت هن هب الص ىلا هذا1و هن ,اطو نءرأن ل جد نما ير بج كيلعاشرث أ نايل.

 ةناام تئان مارد عارسا»الان وكمالذتاروثلاامًافرومم ب عقيدقماملاذ ا ماكل ةولو

 ع2 دال وان الط ا رلذ هلخامتاواو ددماز ازءه:ءدرالر هلاك ىدعو هناليف مدآ

 تينت # تفتلاو لولا, تةصتاف نكمال ةفاثكلا عما لل .ةفقانءالاياط تاتا: رشا ليلا
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 ا :أو“ امالا ىلءاول .عذ نيب اهدابعلةزعلا بر فر ءتو رمال ه2 قاودك باطلا هذيلا

 حارتسم ني دياعلل رسدأ عطقا املأ: فيكف :ضقلا لخرانيدلا عي رىوا بام فيلا لوغشم
 ىبوطقر تفقد اربالا ل شال هذي ديزملا مونالادار ةنييعمالالو ىوظتر منتغالا

 تلاد كانا هلأ ّ هلو أم لل ءنويديزملا مول رضحتساو تفنلا يطل

 (درفم) كنمكءلعدثأ كئادعأىف سداهممد عيلاو هيديس فلا ىف

 هسف'ىفلهاملالءمءأم ٠ لهاج فءادعالا لءذتام

 نوكسداكل سكلاو ةكزسهاكريلتا اهئاعب ل..ةالذبا دتناكأل كتوةىوا بالكرك
 نءكيدلا فرعتناتدرأ اذا مز رعاا ثدن 1: ىلع لس ءاد لئاؤفلا ب تاظىف ىم_بلان 0 كرو

 0 دلا ةجاسدفالاو كيد فلي ناف هراقنعهقعلاف ةضسلا نءهحورخ تقوةحاجدإا

 ترسأتسا كم دا اةلودتذرعناو دعلاكس هلا اهقاشع ب.ءكلذلن يو زعمتسشتال شه ا]
 اسندلا مارملاْكرثىلع مصلا عت ةمااهتايمزوذل ءاهعنما كن :رسأ ةناهلا كتمت سن أ ناو كلا]|

 تا داه1ا ةذ_س نمو كمة ني: ودع سةئلاو كل: ءناجراخن اود عن أط. اأو

 سذناا لف:املقأ رعشتالثدح نه ءلعح رذىذلا نيمكلاكتيراغايزرابملا دل - وأ

 ىهلغر طنا هع وش : رفاقي قايهرتلا ةلاطلا و ريدبتلا كم رهعلاق ةرعاسمما كم

 ةيلإةرخ الا كدت كعامندلا كدت نم امهتمادحاو هيلءاعناعاهلماعم كءاعوأك عم

 0 ار ١!بانمونلاعالا بئانح تراساجا امم ارضع سلس اههاح نملاءقالا ىدانمى دانا

 متازعلا بايرأ عراشم ىلعر دقت لنا هلع همن نم مكش هام لات كانشن ناالولو لل الان عصأ

 ناعلسنعدهدهلا باغ ضاخغ ةنب اه:متابق نوما نب اهدنع نكت لنخ ضا.طا كل: قاددرف
 نءةثالثلا فاك يضغلا تنم له هير نعّةسغلا لاطأ ن مامفعبذلاب هدعوتةةدحاو ةعاس
 رمضللا ىسومفااخ هنعءفاذتلا ىف درع نعفكت 8 تءمسام مها ىرش ةدحاو :وزَغ ف لوسرلا

 الثأ كن و قس فار ةاذهد  لاصولاةد_ةعءلذ َتاَر ٌرمتالث ةمععلا قد رطقمال اا ههملع

 عمق تاسرأ كنسو ىن»ءقارفاذ_ه كتالن ضعي ىف لو ةءنأ طق هير: ل نما.فاست
 رظنا باقالب ايا لوفرلا اةليالا عرفة الهلا تقو.ءارو ث عمم ىوهلا نمبولطم لك

 دسااعأو سردؤ صاخعأا عيرلاامأ ةرسحالا ىرتل هذ ةرسيا فاما[ تبس لت

 تفقوو  سدق مهد: :ءافم همالظراخاو رام سرفلا ء,تيك.ش بك ارلاامأو سرغنتاوملا

 ريكتو أبسوخ ابركسااجو سفن اهلكل ودلا كلت تبلقناو سدي ركل نال, تاغ ن فسمي
 (نانب) ساجدقنملاط م هنادخاموةبالفأ سدعل واب

 مالحاثاغضأ اهتدمّتاك « مان اري صالا ىهام سفئأب

 مادقش رمل !نافاهنعلخو ه٠ اهتذاوا.ندلا نعىزوبسفنأب 1

 ءالعلاو رعدوجولا راعسالاريغتن هوا ءاغرلا تةوىفاواسا بةاوعلا فرظنلانيهلانأأ|
 باطت ديزلاكهرهظ ىلءلاهملاو هصسا ةرارشالاو كاتس راشلاو هريئعداعزلاو هرهاوجأ ]|

 لاييرارهاوع :روطناناليلا ةعقولا دمنا ةمذغلا كو برحلات دئامو نيغافلا ةكراشم

 - (در 2١ ىعالملا حضسفيامع رسأامو



 اذكه نكس لام-صتنكوا « . يي وهلاوكبش ةوئلان.عمانت

 ا اقفرنكلو فزع ناالخد هيل عنملا ينادي فطل هنالءاف كل ذع صاقتا م امئدلا لابرستيًا اذا

 1 تارظانلا سا أت ةرغتسانوياءجرخأ مويفواعتد ماشمتناك اذا ريع يت ا ىاسلا

 هك أإ فلمن رت !تعدلا عمفطللا دب ايزاام .وللالاب بدككن ررعشأم و نوي دين هطقف

 مشلاةوقب تادع اريصلا ةمرعض للا تاكا لا

 ناتوقلا ىلا ة اللا تو تمهلا«امعداذنا تناكامو دعبلا نمموعطملاععب نو دعك

 ٌتاَقف راهنلال لوطمرت رانطالا !تجاسهنم لو انتتذ همذ قة باذلاملاثعياهاف 2“

 (ناخ) كلل ًليللان كو قوس عنشتسيدازهلا توص عم تاق نيقانن الكلام عدفشلا

 امويهب ينأى لقعددصيو ه اضفااىذنكا باع ايصااَرَع
 اهيدمح لس ث اح نس ىوذ » اماو بديحلاب داهعةس رق

 ٠ لوطتاليويت اىلاقد رطلاف بعتلا سمد لولا ةيدانمهد_ج اي :تعطت

 ديعيزي_غقانشملا ىلعامأو 5 ةلالمىذو أن الكسل | ىلع دمعي عل

 ىرقدلاميلا في ضراهلبا مح ىيرتف.كعومدلا كات من ءفيلتاب ضرع ىداحلا يأ ا

 دنع عيعْزب ض,نلاناف هب هب نطل ن نيد مامو هلطس لعدلدي عبط ناردن لو ابحث يأر اذا جمملالا

 صلعبسطلاناق نيلاطبلاةرمئ اعمر ذحا مهبواقتلج و هللارك ذ اذا نيذا ان د هركذ

 ةوااتازكو مزال ةنوتلا خرفان كل ياله بلع م :هلو 1 ناخن منك هيوةنالواةساوَنقداصتال

 تاينلماكتي ىتح ةلزعلا تن نءحم ةر1اوركولا ف ةرطن مب رةَدااوْ لانا د ومص ى :وواا2دناأف

 بجو ةطااخناو رئاطااحانجلةرءباملقاىب دقاذنان سنالا دئادلا قزر تنكألاو ىفاوللا
 اهنضعي تسيل نا مغ ىف بئذلا طوة-فاملفأ ة هع ع زعلا فعضر مهلا طع شن اهرمساو ط طياخأا

 ولوأ ةء-ةاارمضحاذاو هبعفذو نكف ثاريملانيقتسمملا تلح نم نكن )نا خفلارفنتنا

 ىتغلا نيعسالفالا.كرارقا جيصرم يكذملاو بنيصبئاةلاق ك-_ةنرقحال كو ىف رقلا

 قوسىةندويغلا ةءاس تضرع ةباصالا نيعاطيللا كلذ ارتعا ةعفرلاوهمدتلاكسأر 0
 ائيرارمْشقن سالفالا سولذالا ىدنعام مدال اقفال دمج عبسن نضر دقن 0 ماتبي عبا

 ل-جز نمانملا بح نيبنذملا نينأ صال هن از ىلع قش ىذلا ا هلق ايد | 5

 كلافو هيعيسشتتت وكلا تابقأ سني ز تا ادودذأ ل سعتتالف صلختلا ذا ندسملا

 سم دعو بايذلا كش كن رو لولملا ةيد رأى عسأ نكل و نقل اد و دلا_ةذ سن ىل او حسن كل

 ظ (درغم )فرت نيت ةاحلا
 نك ادن نمت كب نمنيد « دود>ىف عومدنكبتما اذا

 قيرطلان اةرب وذصلل لو دفن معو« سا دعصتادلا ارخنو هن نيئالث فرغ ربو:هلارعم

 ةربوذصل ١!تاأاقو 5 ٠ رعخشاو ةرحشىللا قير نيعوبسأ ىف رمعطق ةةسزث الث ىف يةعطق ا

 بوله أخ نطاوبفرقفااو فّوهتلا نك كرف 3-2 ماهل تثناف في ركنا حار بت ىت>الهم

 وز كب عيصي هناف قارملا اهي أك يزريغ هك ةوخراصُد َه 70 ةرح ناك بابلا ارداوط قراصف

 | ستاك أفنيتسلا عئالطترسمبأر كين نم .زالعردلاوتفيسنلا
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 02 ا عل فكرلاوخ ىف نب رك رقم تلا هقاس هاكر بكرلا طسو نيب ا

 قةحررمو سلب : اه صو ىلا ماتو َسْلُعْلاَو ىووهلا ف حاورلا مالا نالغمأر هش

 سدوساتاراشا ىلع مو. دنهللاو دش سد دخن ممهأ تععلهكنار أنبأ سادتو لمعلا

 باقى ىذلا !ام فر عد ]ف سوت لاس هاش نم سما ليقايدلا اوتلطا اكو أنا اوّدوو

 ١ ش (درف#) بوقعد

 داكالا تدفدكر ديب * تاوكودت اراك

 هلت تاعجنو خشم لقتال بالا نمنتالنان_ءاهرءعمامال_تخارئاظاا قزر ناك اخ

 جل رفهل تناكنافناكمالا نمر ىف ةصناقل ا ىلا إم بلت_باماربلا لقب ةالخخا وز و

 اهيأ ضرالا نءةمعطالا لوانت هنكماهشنءلاطنا .اسااقاس تلاطالك لالا لبق مه همس
 تاص> نيصاخملا باوث ىلء الف ريغ ىلا كن ءهؤرصر نعت طرعأ نهد هنث :ارتنمتلقىار ما

 فقازلا مهردلا لءشةنتال ازهالواذهالفحدملاور حالا تانو تاضوانرلاب هته صقامىلا ١و

 كاء نيتي فتوي ريص ىوهأ | ن نءرع هدم نمان دقتااد_ةنالا َهناَر اردنا لت ديال هنافد ااا مسا

 همساك5 مار لَ نمدوسج تنثن 0 انماعقدهتم ءول فدي ءولةوح الدق قطت لاف ب َن وقمدءاك

 ترجو يديك ت فرحا" هدرا نعل منت ت :م هللا ناكش هلعدتوهنثي ربك

 موقع ةءعر نول ضر اام نيد هده اعتاو نوعرف 2 2 .ةاوعتمتو اولك نب تهةعمدإا]

 رددال هملغاو ا نمماسجأتاحتنا ىت منهما تاكعامو مهةيعضنوأذوسا :هووسأ ىيدح

 لانالاداوتس هرتوو حورخلا هيلقدسوق تقولا رخأت ناو. ص هتسعدأل امن 0 مولاظملاةوعد

 (مهضعبلا )رج رعجمت تدل تا وتد ارد و نيح دعب هواوكن :رصئال كت عاط هداتتسداو

 ىلا وش ههسو بآقي »* هؤرطو مان ن ءةوادعردذحا

 [لعاو انعرق كتم ءاشحالا ىوس ضرغاهاام اماهس كرب

 أ هشالرف نم بناقهنءىغألقو بئاكن ءبان باك ن .ك (مكح) ىذا نبا مالك مت
 مان“ الا بئتا هسفن بحأ نم هدضوىوتهنأرفءعضنم ان رقدضهلناةعقؤأ اساقنمؤملا
 ا هلدأو هلعفى نس نم كولا !ناسحأ ماقبالا ماكو هدإو تأ نم

 ندو هردقالعو دازلدعنم ه رسششإ ركشباشلالبسأو ردي ر أر ختحلا لضفأ

 50 ءالقعلا سنس نعلن هدسعلا ءاسال رسل ناءافوال ةرعىذةثاو ,صقأ

 غرص»و مدثلال.طدو ملال ؛يتافىبلاولإلار راقب فاه تفوز اريص ل زنا فءالر

 هلذحو ولف عذأن 0 دمحال ن ند هنرو دمك ن نءلاملا عنءنم لاح . الارصقبو لاحرلا

 نارا دمحاوددلاعرذ نم زنبع نحن مالاو شيكت لدا هلّدقو لطابلا كلش

 ضاع راك دنلاب تناك وسع بلا تنك نا ىالوم

 رطا ودنا قو بواقا!قونو كسل ١ ىف ننال

 رذاعملا نول.ةرال سالو رذاقأاىلءىرحترومالا

 نر بان رلابدصأا لظهلا فكولا ةعدلا ثفغا ١ لب ولارطملا وا رطاا ا« ىف (ةدئاف)
 رتل ىانعتءلوةلءاملاو رطا اودى مكقزرءاعسلا قولت هلوتافزرلارطقلا نودلا

 رطملا» انس



 ا 0

 ١ قملافوأ اخذإا ىفاما بة للشر اهظايريغلا ذك لعشر لكك رماها هداه
 . ةلولملا ضعب نمانذا بلطي ه سنن ة نام ني نيدلا لا (فدشنأ) ملكستلا دصق وأ

 رو-< دو_ىسلل لازالو هللا هديأ انآ ماقملا لوقيام

 زوال زوكىفاوو ق علل اكلرت هان ”ىللوام

 ركب ىذاقلا ىلع هعمسن ادارأو ارباسءاع-فاناقرز (بانالا فى يايلاريانادعس)

 هنملوخ بمطد هوعاذلامثةدكار هنمدجو شل نأ قفتاو ىراصنالا هع ناةسرملا ىذاق
 رايلا دعس لخدالف هتلقاهيؤيشلا ل«تنأ هب ةبراكلا ت رعساف هت . راجىلا هعفدو اريسد ارز

 اهل آسو اهملطف هب َ راجل ىلا ه:ةعذد لاق دوع -ىاولاك درعلا ل صوان دمسايلاف خيشلا ىلع

 لاقو هيىفرو خيسلا هذخأف م 1لاق و قيال قمت ضبا ارم ترذتءاف

 ءانمأ ةسج رجلا دعس هيلا لم< ىتح ىراصنال اءزح هدلر ثّرعحال هنأ فاسو هى ةحاحال

 نبال طمبسولا حرمت نم خم (عرن) نلا هدي با عملو يشل اتامو ريدا دعس عنتماف ةدمجدوع

 مكحالفانالثقااط ت تنانرانلالهأن مكحا لاةفراذلا لهأ نمتنأ 4تااقول ةعفرلا
 ؟ ارذاكن اكن او رهاافا| ىف ةنلسا لهأ نم هنالال سم حوزلا ناكنا قالطلا ع وو
 تنأف ةنلسا لهأ ع نم نك ألتالاق ناوعقي .م هنأ نايك ذدهب د لس أن اف هم هملع قالطلا عوقو

 نوره ةصقاذه ىلءو قالطلا هيلع عتبالدقا فاضي بنذأ اذا ناك نأ ىانلا لاق الط

 عقيٍبنذلا دنع هللا فاخالناكول هنا مهذيىناقلا نم دسقتلا اذهو ةفورعم ىهو دمشرلا
 لفغيدق هنال راق فراسز ءنوكيال بتنذلادنع هللا فانال نمثأ همفرمسلا لعلو ٠ ع

 (ةدئاف) ناعالان ا الات انهو فالف رظاولو كلذ نعءاهتوقو تك

 ةيفنحلا عاش من ٍضءءان اك ىلع (تنفقو) كش رمتةلخ اهمال #قءاو 2 أتم

 ةالطلا قءاعتىف عرف

 ا اأأ|]آ]1 1 ]1 1 1| ]1 1 1| ]1 1 ]1 1 ذ 007 1 م07 ا

 تالاقتتالا ف نيدبللعفرلا رتل ءلالدتسالا همفامبئامع نمو فالاسخ لئاسم مخك ذأ ىلع لالدتسالا
 انباحصال + عت ازاموةالصلا اوهقأو مكيديأ 1 ها لءق يذلا ىلارتإلأ نايقارش نيدلا عار 7

 ىح هنأ كلذو , مىظعلااذ_هدد_:ءن وهيا لءئلارب 0 نر ةظ نأ ىلا يدنا ليبس ىلع ىلعو تالاغ#:الا ف
 نأد يحسم لكد نم 0 . زاوذ خ ىلاعتهلوقىف لاق هنأ ىذاَملاكوذملان ءفا ارعالا يوسف امهعنر

 (انربخأ 1 رخال فر طااىف"لاذو فرطاا ادهىفاذهف ةالصلا فنيدبلا عفر ة'نلادذار ما

 انربخأ ىملل ازيزعلا دي ءنب ىسيعمياقلا ن نع انوريخأ لاق هللاهجر ىبنذلا ظفاحلا انيس

 انآ توم لاق ىسنلا دانهانريخأد_هتنيدجأ ىلءوبأ انريخأ ناس ا اوه فاما دعب دجأ

 ضعءاىأر لو داء رولا د نباص تءمسلود اودي اراض ىفئامترفلا رمصتنب حوت ةمدع

 انأ لوي نيعللا نوع رف تمعن من لاق لاعد ا ةساك دنع لهل لاّعف مالا ف سيل, ١ نيثدلا

 (ةنتايثثيا) هللاام نعل ىلعالام كير
 انش ىغتتورقفلا ىذأن + * حرتستحجورتىل+ىل لاف

 انمإسملا 03 وهظ ن نيب ماضأ) « قنا لعاو كددنعدتاق

 :ورزاح ىذلكو النجا سرا ضنيدو لجرلاد_عتو ناسنالا ساج لات (ةدئاف)
 3 وغلةذئاف

 رود و



 م١

 ىرخ لاو رئاطاا مو ريعيلا ل ربو ضداردسأ لايف عابسل ىفاضيأ ضو راازوعو
 فائاتاوذىفلاةبو راح ىذلكو سرفااورامجلاث ارو رئاطلاقرذو ودباشو ناسسنالا

 رعاشلا لاق بايذلا وو ماعنلاماصو ترعب فلظلاو
 باذذلا طقنهمنواك * ىت-”ىلءبادذلا عودقو

 بهو رنعيلامطقو رّملاحياهو رذاسىذلكو سرهلاقدو:ساو قوشو لجرلا لثغا لاقيد
 ةاشلا تمرساو فرفض ةععنلا ن تعدو ةماكلا تفرمدو ةوءالا تاهجو ةقانلا تعيضو
 باكلا لطظاعو لعمتااقرطو ئلموو سالو عضابو عداجو نا._فالا كتل اقيو سلا "بنو

 بح أ تااةذ نيب اذامءا تنلا ضء«ءا(لدق) اًضدأدعدو رئاطلا طقو وزك ارث عامساللاق» و

 تاق لا .رلا ن منيدحتاذامءاسنلا ضعبا (ل.ق) ذديزألاناذاو دعبأ قدي اذا نملاخرلا نم
 قافالا ف املا لاجرلا نهب تااةةىرخال (ل د١ ىدنزكمرباو ىذغك»دخنميحأ |
 راهناا بغيو لك لدللا مود وب نم لاخرلا ن ميحأتااقفاك رخال(لقو) قالحالا طا

 (ليف|ىدصساعلاا فو ىذأ حاجزلا فو ءاذغراشقلا فو ءاود دانا ف برعثلا (لمقإماك
 هءاصأ امو هلاح تت لى ذاقلاىلارم 3 ةرشك ابو.عام دوق هريمد نمةباد لدر ىرتشا

 اهيأ لاَ كاهدمهلاو ماا نم ىذلاامو كاوكشو ك:دقام ىذاقلا هللاقف هلانو ماا نم
 ةمالسلاو ةدصا !امىل طرتشا ةناد ميرغلا اذ_غنمتررش ىذارك مك ىلا ىذاسقلا
 كيالهأال ىاباهتيؤرد_ذع لا ىيأناهدر هتاأسدقو ةمادنىتيقع أ انودعامتدسوف

 لات بول صم بشلل هذه ىلعك ةاعجالاو بورعلا نما_هبام نبأ ىذاقاا لاسة فان هالو |
 تمفرا مكر نا بووعم سح و ننوكنم رغلا ىتاقل ااه قو برتةوانويطاوا

 تازئناو تدقراّمةسناو تضفقرا تكلا ناو تءقاهتزههناو تدعئاهتس ناوأ
 بسمع ةلولم ' يذلا ةريسضق ةدرح ةدرك اهيا- نب كطصتو اهيديىف عطقن تدر اهنع

 لبكت ىتح مانتالو بشنللا ىلء لمت ىتح موقنال ءاك ءابرج ءايدح ٍبقعلاةءوطقم
 لهأ اهاودرادناو ممصفرراغماان متدداف مهترسسكرد ارح 37 نهتررقنا تيب اان

 امنانع ىف ض ردنو |منامسسأ ىلع س 1 عر كت هّساحو ة َهْيَقَع مهمدكرادلأ

 زازاتاافاحا-اهاتاقنا موقااهيلعي ونا | مكا ارال.ولاف مولن# «لماةدس تلا
 تزخث اهتز "1 ناو ترخأ:انهعد-7 تمرنا دزرز اهاو- نم لاق رترتاهاتاقناو

 ل اوين امم ااهلا اوحأ مانو هءلقف :-ةمراهقاس ن هور هك ادح اج ردختسا نم ترو

 فرعتالو اهلظن ملفت اهام- ف ضرةتو ض,:الفاتلمىتدو اهلومامحاصشرتو
 ةنوعلم ةنورس ةءاشباودلاف ىهو ةمادهاملاك هماون ةماعم ةمادك اهله لزنمأ]
 رثعتو ردغتو ريش دحأىلانكرتالو دبكلا تافتو دسلاضرقو دئولا علقت هنو:

 نيادرلا ةريصق نيعيصالا "هلي وط نيئيعلا" اسمع نيذالاةءادب رهظلاةلول# ردصااةنقاوأ||
 لما يهسجو 3 ءاقاويشم سال اجرك سارا ةريغص سارضالاةعاّةم سافنالا ةةمض ذأ[
 ةرعش ل-ءذفو ىوذاانراعتو اوهلا رم لة لدلذ ءار ءالا ننبوهو ليلءاهيكارو ْ

 عجوامبو ةبرمدقىف الا بريشتالو ةيدعمز ةقنال هنا ارطمريغ ةقاهش ةقاه ةرعس لدكشتو

 رداوت



 رداوبو متحد

 ناكملاىف هءاعسو.تو قضلك ىف اهحاصر شو قيرطلا الا لوبثال ةّيرلاو ددكلا
 ||| ىلع قيفوتلا ةعدع ى هدو قمفرلا ةيكر ضعهتو قيددلا نع قيرطأ | ىفدي انهندو قيضملا

 ا هب راض كفو هيراععفصاو ”هيراشفتناف اهرب ناو هينا مر اف اهو ناذ قيقا

 2 افرملارخا ن(ةمكمطاعدقن هىولغ مالسااو هيراضأ نأى ترضألا

 ١ل| ققرلا ن نأك اذا (ةرثاسا[لاغمالان 3 هفلاوةلاهطا نم ًش را ستاير ( مشعل اك

 ١ ةاعارض كلك شن ءكاح لاف للا باه 3 5 ممذعمأ(لس.ق) اقدر قرنان اك اهرخ

 مادقالا ةمالعلاوهذهام كم ههسو ىف لجرا ل.* هز كنود عو ةارادمْكةوفنعو

 | (ىرنكلاالاق) لجالا اريخأتو ةمالسأا عب رانلاذ رخاالل بق و« ةعاصشلاةءلسو

 فطمتلاو ىلعأو ىنسأ فرعتلا ( ىباهاالاف) منلا ديزي , مث لوقو اللا عقدي الل وأ
 نءذدال لرتشللا ريجالا نالون هنعمللا ىذر يفاشاا ن ناك *«(ةدئاذ )* * ىصأو ىئدأ

 ٠ مولع ءامتأق «(: هدد :ان)* ءوسلا ءارحا ند افوخ هب حوسبال ناكو 1006 رلا لاق

 !ٍ نيا نقلا نيذلاءارمألا رامخو ءاىمهالا نّوأب نبذلا ءانلعلا رارش ثيدح نيدلا

 أ لع ةندلخ «(ةدئافز» ةلعملا دوريلاك ةمعملا طوطللا (ل.ق) رخآ اذا لوالا ةرطش هام
 نانءلسو ممتمملا نب دجسأو قئاولا نيد هيلع .لكوماو» ةفيلش نبا مولك ةعبسهباع

 1 نبسانعلاو دم_ثرلانبةزرجونأو نيمالاّنب هللا د .عو ىدهملا تروم مو نومأملا نبا

 |[ اذا نكنال « (متح)» لذه لوكا نارا مالو كلا: .ةىذ+غنعريدعا ىداهلا

 عدقت ىف لوذلا لاوز(ل.ق ) رمسكس فاسدانالو سدعنتا» .طرنكنال ىرتف اًرومالو رح

 انقذ (لسق) رثكذ عسبشولا عفتداذاو عضاو في رشلاعفترااذا (ليق) لفسلا
 نعءذوعاو عافترا نم م ارض لقأ ىلاوعاا ع نمفاأ طاطةئاريشدرأ (لاق) نيم ادلب ن نءريخ

 نم رشتسأ لو نهم نأن م” ىلا يأت رم ةسادقو *رطعخ نال“ كلا ضع(لاز لذا

 لدا ع وقت (لةزل و٠ .ةاا”لءامول اوةأتأ ىلع(لءقو) :واا ) اودعد ا ذةسادقف ادهصن ىدع

 نمدجأ داشرتسالا اطلع 7 ع قدحالا مصان عديرقت الا ىف مصنلا هوادعل بيس

 عمظ نم م كاوفىف ىذعن ءكدضغأو كدا - نملدو 5 ودم ) دادبتسالا عم باودلا

 هضذأ دوق هئامىف هددت ن مو هنازو هئسخ دق: < م عضد م هرا و>فدهز هراحفف

 | هتْزوأ لطاسساز ءباطنم م(لاشمالا ندق)# راكم قيد مزاوالا ىضتاملاملاربش هناثو
 ةاقالثاةارادم : نسر هل لزعلا ةدياك“ (لاثمألان ق) عد شتالو عملا قمالذهتا

 سدلخلاو ءوسلا ناماطا نمرة ةلزغلا ف ةماللاناف ةعاجلافلْضفلاناكّناو
 ل فوتو نق رعأ هللا ناك ن هلدق * ةدحولا نم ريخ حاصلا

 (قيدزانباةدمضقنة)
7 0 

 هعلطمر ارزالا كِل نمخ ركأان « ارث ىلدادغبفف هللا عدونا

 ! هنعدوأأل ىنأوةاءااو شم ه ىءدول نأ ىدوو هنتعدو

 ١ هدفقشتال لاحت ارورضللو * هقرافأال نأ ف غسفشتا و

 هنعمدأوتالتبم ىمدأو 0 ىققذ لمح .رلاع ءولىف ثدشت كو

 تدءطعأ



 هع كلا أ س ةوسنال هلو او « هس أ مس ع نس ألذ اكلم تيطعأ

 هعرحأ ام اممعركعاسأ 18 * هلترفدعب لخ هدو نمتضتعا

 هعفدأ تا ىنذهتاوبنذلا « هل تاقنيسبلا تقذ ىل لئاق
 ههطقق ىلقؤ هت: ةرمسدل دج امهدنتأأ و ناقل ال ىلا

 ه عمت متلي 3 هل نك ءطد هل" ء'ااذكو ع ذم ىلإ "نامطبال

 هوت مالا ىاالؤ د * عمر فان

 هعبرأ تندم تفءو هزأن ا د تسرد ىذلا رصقلا لزنمايهّقل

 ميتال ا 5 انذاك _فدرعم نامزلا ل- ِه

 رغدان ىتدطإل

 0 ركتنا مالا قرضأت * احرف ا رايطما تأبانإع

 ا.مكلاتابيكر تنم لعجتو اغلا قدستو اد_,ءاهلاشمأ ةثالثىلءابلتيو ارادببرسادل-ةءو ىباقب م
 || مهارد ةثالثدحاو لكن ع حازو ظرقءْزرجو يد-- راضز ايلا ضو اهرغسروءامىف

 ىلاو اهنم حرة امرظناو هن وقرا اد. اوكيساوءاملا ف ثني تح ةفيطاران ىلءاهذطاو 1

 جازوديدخنارْهِءْرْذَحْوِب (ةفع) رظنلادب رتامر.تلا نماهلا فضوهففصو رمقأا ىلءاهنم
 | مهال تمد روكيو فطي ىت> ةئيلران ىلع قذاح ل ا»رمغاو ع للا نع برةءوراستزو ||

 ةءقوأ ةرشعانشلا لظرلا (ةدث اق) مل ءأهللاؤةباغ توك سا دح ارو رةةرمشعو ددحاو

 ةثالثومهرد لاقثااو لاةء: فصنو لدقاثمةعبرأ رادسالاو راتسا ةاثو راتسا ةءقوالاو
 ةقوالاو لطرلا ف |

 || نائز>-جوسظااوناجو .ط طارقلا ام ناطاربققادلا اوقناودةدامع مهردلاو يهرد عابس ظ ديربلاو لمعلا عارذو
 أ ةرشع عد هطاربق فرع نأ تدرأ اذال وغلا عارف( ةدئاف) ةطذحلا ةمح ىهةباطاو

 ا )م دئافإكلذ وهذ هذه رهظا هذهنط:درو لغملارعش نمت اره تشتت لك شرع هريع

 6 امالغ ىعنمطقاذاو امد امدص ىمددواذاو اننمس ى 6 نطيل ١ىداولا م ادام ةغالا لهأضهبلاق

 || ىلا ادقريص»مم اس اروزحريصي م ” نينسرمشعىلا اهفايري سن مث نيس عبسملا
 ا ىلا الهكريصيمت ه 4 :هنيعبرأىلالصري هي ةنسزنالث :ىلأ اط؛طنعمت ةنسدنن رمشعو سج

 ا اال زائملاهدهذ اره ا ايهم ادوعمم أم هرهريمل مم ةدسنناملا اريد مث منسي

 || مسرفلاو ”ممارقعب اردن 1 داف) لءأهتلاو اناوطأوم كر داو ىلاعت هوة قنا اهانع
 ْ 2 اعيصا نو هرمثعو ع درأ عارذا او عرذأةعب رأعابلاوعابشأل ماو لاممأ ةثالث

 ١ هلوق « واتم ةناللغي تن ذنيشار هل تستويعتلاو م هدهرهظاهذه نطل ل عضو تايشعلا

 لدوزع هنلانيربله ءاسنلا نأ ىف انالخءالعلا ضعب ىكح مامإن ا ىفتاروصة مروح ىلاعت

 اارامخالاو تان الام .ومعا ىل لل.قو مايا فتارودةدّن نال الل يقف لاج .رلا ءارتاك ةنللا ىف أ

 لثمىف هني رين ملالهقو مامن! فنهولجوزع هاير نم أن« عئامالو ةيورلا ىلعةادلا

 لوأ (ةدئاف) ل .ءادملا جاد اذه راماعابل 2 ةذللا لءالا يف لن ىلا ءتهناف دامعالا مانأ

 نيعيسول.قتاتقدقو ل.هزا لدقو ةقايماب ماابي ركز نب ى بع "لتامر انا الخدين د
 رانلا لها ىصقأ اه ارم عمال فربتم ىلعابماو وءاسنالا ليمن روتلاو قع دن ىهياد



 أ

 ىمظعلا ةعافشلا اهاددسا 3 اونأة دام مل ءو هلع هللا ىل_دهللالوسران ديسفع أ[ هش (ةدث اف)

 لست ةيئاثلا نيعجلأ قئالللا نيب ءاضقلال_هذىف نياسرملاو ءانسنالا نودهيةصانللا

 ىلا ىّتمأ دا مالا وطشب دع ”هل»» نم اعوذ هابندلا أنبا ىور ا

 لعبرا لوقأف مت ؛ عنصأ نأ تام ثان ىلاعت هللا لوةمق ىت# ءآ برا ا. لوق ًافراثلا

 ىأنباىور اهتم اوعءراثلاىلا م-مبمأ موقف ةئااثأا نواف 0

 دخت ا نولوةفراذلا ىلا نمش: رم ألات اعوذ سم لب وط ثددح هلء نم اضن ام دا

 لجو زعبرلا ىلعنذأ م او قلطناخلاقم مب اوفقينأةكتالا اها افلاق ةع ةثلالد كن

 حرخأف قاطناىلل اوة.ةلاهراذلا ىلا مهيتسهأدق ىت هن معوةبرل اوقأو دذسأف ىلنذأآمف

 ىضنقي اذهو رانلا نولخد.ةموققبيو نام مت رمثالث تا 3 لعف هنا همف ذو ثيدطناههنم

 بأ همعلهت عاف ةعبارلا م-ولوخددعبا او-رخ ا مخأال ذقناىأجرخاالوأ ةوق نوكينأ

 هرك 3 باسحريغب ةذلا اول ديت أ ماوقال «:ءافدةسماكلا هنعباذعلا فرفع ىف بلاط

 هيلع هللا ىلص هناعدب هيلع دهش تسي نأ ن كءهنأالار هاطدهاش كلذ ىلعسدلو ضان اقل

 همعافتةسداسلا م-معلعباسحال يذلا اهل ان يعيسلا ن نمنوكي ثأ ن ند نب ةشاكعل و

 ل-غأىضف اذاف دودأااثد د> قفاه ااهلوث دي ةنلاردأ هود ن م عمد لو هماع هللا ىلص

 ةنملا لهأ ىف نعم ثق ..:و ثددحلا لا و ماولاق ةنللاىلا ةثحلا

 تاءرد عفرفةعباسلا ة ةنللال اودى مها تاذآ او كد ىلاءاهللال اوف 2 :11نولخدي

 هذ ىلع ةئسساالهأ نوةفاو ةلزتعملاو مهلاعأ ب اولهضتت ناك امقوذ ةنلا ل تدءنم

 مويهل_عجاو رهاعنبد بعل رفغأ هللا مل دو هب ءاعهللا ىل_صهلوقدلل دب اهريغنود هةعافدلا

 نيدو فو تح رد عنرا وة ىلالرفغا مهالا اضيأ لوقو كَةلْخ ند ريثك اق قوف ةما.قلا
 هذهنوكنتنأ شو اهمنوجركف رانلا لدنك هتمأ نم رئاكلا لهال هتعافش ةنمانلا
 ْ (مهضعبلاف) ةن هيلا /١ةعافشملا

 براشملابدءتنلا سا ىعاضم دع اداو قاحف 5ك أن مثيغلا ق قس

 ْ باجلكح نمل ا !اندلءدك * اهران مرمذ) س عن /او هي اذلزت
 بئايخلا باضر نم يت نلأ +“ امظاا ىلع ادورب اذ عانقدراو

 اوقلا قاف تاس ملء 5 هضاب نييراملالا ةعيدسأا ىرت

 ا »« هود تاوامع داو نم كلادف

 بادطاخ لك هريسط نهائي ردطبو « ربشم لكص هناب نم امل ف 0

 بئانملا وانما ابط نذآب و 5 عودي ركوشلا نس اع انعبحعت

 بعاوكلاتانناغلاىلا او-عورت « 5 ءامصحو كس كر

 بئارتلاوامتابل نم رئاثت * اهنظتدوق_علا فار طأ نسابف

 « (ممضعي لاقو) «
 لزانك_ثالتوملاّنافردابو * لدار كناف اندلا نم دورت

 لطابولا.ماندلا فك ترسو * ةرسسورورغاملا فك ةامح



 لاغل
 اح را

 لحار ميدلا فوهوا.ثعخانأ 35 بكار لزغك اندلا امنا الأ

 نا دال داعاماةبلا رادب « ادغقتليامزا الالب ولو

 لك ؟همف اهقام كي ة ةح اما قو_طمزقك اس اندلا امغا الأ

 * (مهضعب لافد)#

 لءمي ناك امريقلا ت1 أ * افا كلاعفنمالب جدت
 لري مهدنءالبلق ريقي * هلهأب ف.ضنا فال اامماالأ

 بئاصملا يحاصوهوربت لوعمم يلعو هدالوأ ريك أ مهنيذل اهلنا هنعل رسدلب ا دالوأ (ةدئاف)

 انْزلاب ماي روءالاو باست-الا مدعو ري_دلا مدعبو دود- كنا مطلو بولا قُساهأد

 اهبثدأ هب ةيذكلااب ا هريخف لج رلا قا بْذَدلا باصوهو طوسمو كلذهشأامو طاوالاو

 لدرلا نيب عقول مسا دو ءوس لكم هأ نست و مهب عتود قوساا طوف هسار زكرب روبنلزو
 *(ل: ف .فراجو لمآ ب طاح باك ن نهو)* نيددحأ م-ييلع هللا ةئعلق اههشنب فردي تح هلدأو

 امسك دق لاق مث ةواد ءامهني تاكو دصسف فوري ذولا ىسعني ىلع نأ ظل موضعي لاق

 (ةتيشسلا ب اهله أتاكنيذذلتلا الا قمن لو امندلاهذهلهأ ريش نم )

 امهذ امانا ىفاهلاخ « ةكدعم ةوهقن مسح

 انزل اهطايل انين مسن * هفهفهم ةدودقم فك نه

 ااطاعرابهتمظح مل « ردقاوهلازأ موق ةمعن
 لعن ن_سملا نيدلا ماوق كلا ماظنرب ولا مال.الإىف سرادملا نبنم لأ (ةدئافإ||

 طرقالا ٍباَم ىف ىرغمدا نسا ىف قيبلارك ذ (ةدئافإ دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ب ىموطلا

 :واطتق تنك فدا ماعىلا :رجهلا لبقو ةرحسهلا دعب عولملاب تقاعت اما ماكحالا نا

 ىله هللا لو بر نأ ف. نيل هسنءىناريطالريبكلا عملا فو كل ذوف هلة ذرعا ىفو زيبقلا
 داهشالا سؤر ىلءدقنا هلذأ هرمصن ىلع رداقو هو هرم. لو نمو ءهدنع ل ذ نم لاق لسو هيلع هللا
 (ةفطا) نهذلا دو ةداليلاوئشا ا ماةغالا فو مهفلا ةعرمسءاكذلا (ةدئاف) ةمايقلا مون

 ىرا_تت با.ثىف حارن اوشن « ئتاك قرف هبباكلا درو

 رطسالاداوس نم ىنامالا ضس * تحلبتق «ءاتخ تضضفا
 ركح ث,ر) نإ ظ-الو اركش * ىرثااذخ هءجرفنمتاق ٠
 هزاج اةغالبزعأو هزاعاو همالكرودص ف هّددورحأ اى :و>ىذلا هزاسعا ةيآهتنا س رك

 (ممدعب لاه و) هزاحو هباطخ ةقممع + رمسلا م رش لاح ىذلا|

 هيعممىوهأاىفس وفنىلا ءا ناد 9 انسحاب |

 ضدنا لإ 3 لد ةدفَص 7 نسوا ودرولاتْرّرط 7

 هب روع عسا قفدم »* مح ا د5 يأ دقو ْ

 هعأ ام ظفالا كلاذلابو + ىسحأاملافذا هئسحاب

 هيذعتسسم كظاسفالكو * ىنس ىدنع كاك هل تاق

 هسيعأ اممم ىفارذمو * ىنط لف موساا قوفذ

 َن ليلا



 هبعتأ دق ىانا هيو # ىنبحق شاع نم لاهو

 هبجوأام ردأ لهل ىل_ت5 « ىنا ىلعهللا هجر

 *( رهلادعبةشنت)#

 . ادعس تازالوادوعسمتزالذ 5 اد_علاهبرغاو رخل دعا: مت

 اد_ءيمك نع هانشت نم لازالو * برقم ذم هاوهت نءلازالو

 + ( موضع لاق و)*

 قغنو اًسارش قسأ نيدح * انوي ريدبانموب ادد

 مك نولهاملا < 5 0 ةاحزلا تراد امك

  انلزتتةو هقوءانغو * تار طاع 0

 اذه رات #لاوانو < س 0 ورسطب هللا ة-فاخ اناعحو

 انرمسكدق مهرب دنابلصإو * انرفكحو مهايرق انذأو
 اذلعذ دقاع اوربخ اذان + ولوقي ثمح ساب امهتساو

 «(مهذعماو)#

 ىلركشا افريخلا كءاحدقو * ل# الف كاعد ام
 لمكالا لدسالاانثلا اذابو « ائاد اشبراب ركشلا كل
 ىل- لضف كم انداحماو * انداجتال بق ان-سماو
 لغفالا كنئاسحا انباع * ىضترملا ناسا لضفمدأ
 لمؤملا ةونعاونعلللا * مهاك مهو اوناك قاذا كب
 لأسل كاذىف : ريغ * نةطعاودحو لضفتو بدق

 (تايب أ ن منين عنب هقنارصن نسان ا وبأ نيدلا فرش ل اهو)
 لوذع”مسأوأ ساو ليناو « حربماهلا قوش ىف قثمد
 لوم لامُدلا سافنأو ربيع « !ميرتو رد *ام_ صحلا اهب دالي
 ل.لعودو ضورلا مين صو «٠ قاطموهو اهزام اف لست
 لومق هيلع تيه ادا ريس 5 انزءنودىذلا ضورلا اذءحام

 لمت هيلاسانيالوادج « تقةفدتاماذا ىداولا اذ. ابو
 لوزب سلو ه-باور لوزت *« ةزازحنومسأف نم ىديك 0 و
 لويسدودالا ففوةجبهءا « تعفادت رينس نمقربحالذا
 لءقمنامزلاهواذو يرو * اهبايصلا 0 و ىتانأ هذ

 «( رخل اقو)»
 دحأفف ن .عمحاأم ةعبرأ 0 اهبت تك ةئانا حق

 درب نمرغئلاورج قدرلاو « ةءلاغغدملاورديهجولا
 م( هريغلاهد)«

 ىكاركتلقديصي « اذامنيعلا فت لاق كا رواهذع « خاشفبعلومو

 (ةدئاف)
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 ََن وص> ناس ىفةدئاف مالسلاو 0ص ودق او زاربلا ندحو ةأطألا ندح و معان ندد ىف مرام وصح (ةدئاق)

 0 (مهذعبل)ةيرام .يلا بأن با ند>-و قشلاو بعصا نبريب لا ةعلق ندحو جطولاو ةلالسلاو

 الع ةيطاف نهمركأو « املا قادس ”بحأ تيدف
 ارث برغل نا كابل 5 1م لدللاواهتهم نمو

 املا اهلصاقمىف تبدو * تمانو تركسامدعب تماَقف

 اهلوقتو اهلاعمسا ىلع * ىوو هل-طراو هرعت

 امحتيدانول تءم“أ دا * ركسو ل_- ىلع اهاتاقف
 *«(تاتوز*

 كياث ظذحاو موعود رغمهر# كبايغرذحاو عجزا ءاسنلا ىوامئا

 ىدبكو ماكشي ىذلا اذه نم لاقو هلقثةساف اندجهتسمامالاك ملكتي ال--ر سعالا عمت *

 (ههجو هللا مركبلاط بأن ب ”ىلعل) منت
 ناساهعو#نءكسنأس *« ةتسالا لعلا لانت ناالأ
 نامزلوطو ذاةسادادراو ةغلب ورابطصاو صرسوءاك ْذ

 بهو نة معو سدّقلا دمعنب نا اوكح ذنوررادتأ نورحاهم نال ةباصعلا ف (ةدئاف
 هنعهللا ىذر باطألانن رعءافاللا ن هدههن ىلو نءءامسأ (ةدئاف) دامع نب سايعلاو

 . ةم 51 ة©

 ةسنقندناو#ا

 كسبع ْن ديرب نيزعلا ديعنبر ع هو ناىلس دءاولا ناو ىه ني كلا ا دمع ةيواهمنيدب زب

 ديشرلا ىداهلا ىدهملا رودذملار ةءسوبأدملولا نبيهارب ديري نيدملولا هوشأ م هكالملا

 لو (ةدئاف ة)هننا سهأب مئاقلا مال دل ك1 دضتعملا ارمصتنملا وت اولا نومألانيمالا

 هنردو اهبتامو ةشيللا ضرأ ىلا نامعنل اهب اوودرح اه ”ةلذفن ىدعمالسالا ىف ثوروم

 هيلو النحت ا داسلا بصانم تناك (ةدن اف)اضب ؟مزلسالا قشر اونا اوهونامءئااهْما

 0 نءذأو مالسالاءاس رباك ىلا رباك نمثراو ابل ةَمدش سارق نمت 15 ةرشعفف ْ

 ىدق ني فام دبعنبو رعععاو ماهو: وب لوالات تبلا مالسةسالاب دلت و فراط فرش

 مشاهنبةببش هم-او باطملا »عنب سا.علا دبى ىهو مالسالا اجو جالا ةياقس مهيف تناك
 11 اذا كلذهملا ضوف ىذا !ناكو تالاجلاو تايدل اميل تناك ةىهىب م واي فاثلاتدبلا

 ةاوفولووقثصيب هري_غاهلق-١ ناو تناك امتناكولو هتلامجه ماا اوضماو هوقد طش

 ينأ نبق تعمعسا او ه.- 2 تشقلا ىدر يدل اركب لال ىهو مال.سالاءاحو هلت سل ىهذا

 ىهوةرافسلا مهيلا تناكبعك ني ىدع :ويثااثاا تدماا مقلب بعك سو رع نب ناةعةفاذ

 ضوفملا ىلا اوم هدةرحاتم هو ةرخافمبرعلا لث امق نم مهاوس نم نيرو مهند عق ةواذااثد دركذا

 هنءىلاعتهللا ىذر باطن نن رهعأ ىو مالسالاءاجو هب هب اوضررفان وأ حلاصناف راقس اهملا

 عبارلاتيبلا بعكنيىدعني حافرنب طرقنبهللا دمعنب حايونيىز هلا دبعنب ليفت نبا
 ىهنم ىلعا همك ن نوعت < سرقلة بار باةعلا مويا اتناكف انمدمع نب سس دمع نب ةءمأون |
 سن دلوع ند ممن ب هس نم رض نامفس بأ ديف 0 مالسالاءاج وب رح تناك اذا هدف |

 تناكل اومأ ىهوةداف را مسهل تناك فا. هديعنبلفونوب سماخلا تنبلا٠ ٍفانمدن# |

0 
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 ىلا ىهو مالسال اءاحو جالا يطةذما مم نودفرب ماعلك ىف مهلا ومأن ءاهوبرخي سير قا
 ىشوةنادسلا موا تناك ىدق نب رادلادرعوي سداسلاتدءاا ىانمدمعنب لفن نبثرحلا

 ي أ نب ةملط نب نا عدي ف ىهو مال_الاءاجو هساحو هدب .اورو هتمدخو مار لا تدبلاب مامقلا

 مهيلاتناك ”ىصقنب ىزعلادبعنبدسأوب عباس -ااتبيلا زادلادبب نم ىزعلا درع ني ةمطط

 نيديزيل ىهو مالسلاءاجو هلا كلذ نمىأر نءالار دصنالودرتالاشبرقنأ كلذوةروشملا

 ةنعالا هيلا تناكموزخمو نماثلا تنبلا ىزعلا دمعي دسأ نب ا د دوسالا نعمل

 شسجريب دل اهيفهدئع نوءةكوهملا كاذراص نا ة بق نون رضي اوناك ا شب رقنآكلدو همقلاو

 موز نب ورع ن هللا د_.عنب ةريغملا نب دملولا نب داش ىلا كلذو مال_سالاءاج ءورسأ مس زحاذا

 اهوم-ىتلاةرنا لاوءالاوةموكسلس ا مويا تناكص.طهنبورعنب مهسوأب عساسملا ثيبلا

 2 < وْ رشاعلاثدبلا مهم نب لعد نب ”ىدعنبب سدة نب ثرخا ىف ىهو مالسالاءاسو ممول 7

 نوكي تح ماعرهأب يسال هملا ى الل نمناكو مالزالاو راسيالا مهيلا تناك عك نب ورعزا

 نب ةفاذ نببهو نب فا نب ةممأ ناو صدف ى مومال_بالا» اجوهدي ىلعريس ىذل اوه

 ىلص ضرالاوءاممسلا فردقلا ب ظعلا ميركلاىئلا اذهب اهفرشىلا افرش هتلااهداز مث م

 لّدبو ءاشد نمزهنن ,مناحك سف ا احل اركملا هيمو هلآ ىلعو هيلع هلا

 ىلا هو ةرمععمس رئاكلاا ىنملا ب بلاطو لاق * (ةدئاف)* ديربامل لاعفلاوهو *اثي نم

 نءطونقلاو هلا ةمسعىلعرارصالاو هقلاب كارمشالا بلقااىف عمر أب رذأ ةثامعيسسلا
 و روزلاةداهشو تاع هصلافذق ناسالا ف عبرأو هتلاركمنمنمالاو هللاةجر

 ط3 أنطملا ف ثالثو رانا ىفام-اص رسم غتامنال لدق ادوع ته« لو سوم غلا زيهلاو

 طاوللاو انزلا حرفا فنانئاد ركسملكبرمشو ملعيوهوابرلا لك أو الظىئاّتملا لاومأ
 عسج ف ةدحاوو فلان هراز نأ لحرلافةد>اوو 3 اأو لةقلادملا فنانثاو

 قاثااةيطصالا « «(ةدئاف)# ةيفاعلاوةمال_ىلا ىلاعتهلتا لسن نيدلاولا وقع ند_لا

 هقفى ىلاعتلا لاق » (ةدئاف)» خ خوال سرفااو نطتلا فمر كححلاو فوصلانوهعااو

 ش دارك سرطوهن دازن اف ممدوهفداز نافر ةو هنذأق لاش» !تاسالا عمم لقتاذا ةغلالا

 1 مهضعيلرهش) لصووذ

 اةسلاو فرظاااول < قد نامي« نواب ابربد ف شغلا ببط تنت

 اند اهرد_>خ اوري_ص دق ةهدمنعم * ًَد 100 هب رمق ىلا تيطخ

 اناهماب ابع قافأ "اللا ىل-ع هامقا 3-0 5 6م لافو امع اهم دن

 ائذز ا ةىىد اهمت اي 5 اهئززيحاه رم هبلااتعتد

 انس هلكش قروحلاراد ضع 5 نداشو ضد رأ ض ور ىلا قو

 اًم_دغلاو ردرلا 33 اعاذا كيري »* ةلا:غ ارءزرعو ءادسع ءدج ا بهدج هل

 ىعاذا تان ىلا تاك 12 *. هناي: نع الك ىذه

 انراح نع ران حف هذوع اذا 35 هدوءتانز بار طالااذل ىذنتو

 انثاا كلَر-وأ راتوالا قطنتسا اذا *« انيولق ىباصتلا”ىتىلا ىيثيو

 فدع و



 ادعي

 ىنمللا جوست نأ عامسالا نءأ دقو * ادشاذا بولخلا نعللا ان! ىدسو

 انفرسألذعلا فلاذعلا فرسأاذا *« لزنإو هءفوهللاراذ _ءانعاش

 انوهموللا ىف ماوللا رثكحأ ثاف «ىووهلا ةعاطفلوقا ا:ءلعناهو

 انك ىذاا لئم هفاكوانيلع « ادئاعتاكو علا كاذإا.ةسف
 (درفم)

 اهيفاه-ور تداع كل دل ع اهتصغب تتامذا سفنا| تناكو

0 
 ان اذاتاسطلا تارمااىه « املاقئالا كلتىلعمالس
 اي ءلاوةداهس !١الا تمححالو 35 امتار ةدبرهدلا فرص ”لذالف

 (رخ [لافو)
 مس ىل- طىقهةمائازت * داو ءاضمرلا ةدقا انافو

 ميتبلا ىلع تادلاولاّونح # انلعانخ ه-دود اشينأ

 ف نَدآن دو اهبجف 5 انتحار ًاسءدلاى انت

 اهيهنلا برخأ ىتلا مو درحلاو توسلا ف ىئااهذه ىعو ةقس وماارآغا سانجأ « ةدئاف)# ا

 شيشحو هو شيلا ةرأذو بابزلاو سرءنياوءاعةرأذ ىهوداشتاو عوبريلاو ايس برأ مد

 نامبول ى هوكسملاةرافو لبالاةرآفو اهرمذدالو هلك ّ ىهو لتأق :مسوهو دما ضرآىف

 اهريغر5 ةرهشلل لظا 1 * كلا ةرافالازومومهلكرأمااو نيطارالاو قاطذااتاذو

 رعاشلال اف اك ”ى ثعلاب ىلاوةادغلاب

 هتوذب, ىشعلادرب نمءىنلاالو #2 هعيطتسا ىمعضأ ادرب نم لاا الذ ا

 وهذ سعشلا هلع نكس :لاعو لظر*قو ف هنع تاازذ ة سوشلا هماعت ناك املك ةدسع وأ لاق |[
 ءاةوترل لا تمعم «(ةدئا)+ امركو الضف يعزملائى لا نع ىضغ اوه مبلخلا «(ةئاق)# «لظاأ

 نمتاماموه ةّسملا ةقيقح ل( ةدئاف)# « ان ل سعف تدتابنالئقو سوم لك اق تنال ١
 واطد_:ءبرعلا مالك ملبهق) « لوم هوهذها دعامو حراخ سري نم هسفنءاقلتا|

 تفاويو ناطوالا ترضخاو نامزلال 32١ ثاط ثاا علطاذابرعاا لوت:*(لزانألا ١

 نيدلا يذَتقا نيطدلا علطاذا لوقو * ناكم لكك ,ريقفأا تاب و ناريملا تداهتو نانسالا ا

 َرحلاف ميلا عاطاذا اهعولطد:ءبرعلا لوقتايرثلا «نيقلاو راطعلا ينتقاو ني زلارهظو | ٍ

 ا ةمشع محلا عل اطاذا اضيألوةتوو مدك ىف تاناعلاو مطل ىف ب شعلاو مدح ٠

 تسيو تاريثلاترعتساو نازإادقو ناربدلا علطاذا برعلا لوق:نار اربدلا «ةءسكىارلا

 ةعقهلاتعلطاذانرعل الوقت ةعقولا ثاسدأا تءاشث مح اهسفنأب تمرو ناردغلا

 تثئروأو ةَعاَملل سانلاَص 2 كلل اف طا د اهيل اوقنو ةعتلاا نعسانا!تءحر 1

 قوأو ءامظااثاسنك ءازوللا تعاطاذا برعا لوقت ءازوخلا 5 دعنهلا اهتندرأو ةعوقأا

 سعسلا ترس عارذلا عاطاذا برسعاا لو: حاولا + 30 تاو ءانرتسا دولا قب

 عابسااوءامظلات سفكو عاف لكب بارمسا |قرقرت و عاملا ضر "الا 1 تاقشاو .عابقلا

 برعلا مالك ن مل صف
 لزانلا عولطدنع
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 لعحو ىودا|تاأزحاو ىرثلا فءذف شك ىرعشلاتعلطاذا برعلالوق: ىرعشلا *
 ةركب للاى ىئجو ةريسلاتأشن ةرثنلا تعلطاذا برعلا لوقنةرثنلا ه ىرث لكلا بحاسم
 ىظتنأب شوو ةرسحر سلا ن هكداصأو ة ةرطقردتاذىف كري لو : 5: :رخ ىئاوملا ثروأو

 تناهو هف راطلا تركو 3 ف 1 |بزكك -: ةفرطلاتءاطاذا ب رعلالوشت َهف ةرطلا * ةرمؤفللا

 لو: لءمسة-هنر برعلا ناك ام ةيدجلا عواطالول برعلا لو اون ةهيملا « ةفاكلا فضال
 ليكعضوو لبكحذرو ليولا لبصقلا أد ليقلاعئششماو ل لبللاباط ليه -علطاذابرعلا
 اذا برعءلالوقت ةقرمدلا# ناذرحّمأتاكأ ثان رثنا علطاذا برعلا لوقت نانارانا *

 ةفرحى دلك لاّحإو ةفطعفش رغإل ناححو ةفرص فرصلا فرصنا ةفرصلا تءلط

 باط ءاّوعلاتعلطاذا برعلا لو: ءاّوعلا « ةفازءاملا ىلعريتماو ةفطنىذ لكرفسو
 'لامسلا علطاذا برعلا لوقت ةلامسلا هءاسلا لش ءارملا درو ءاسحلابرسو "اوهلأ
 علطاذا ب مرعلا لوقت ر ةغااهب كاكتللاءاملا ىلعلقو كان>الا تماقتساو كاكعلا بهذ
 . الارهدااثدحأ ىلابزلا ت تعاطاذابرءاالوة: ىلانزلا «رضاا!ليذتو رفساارعشقا ل

 . الا ىلا اونتالو كاهال عساف اناححو ناك اولافو اناوهةمشام ىذ كلو اناش لامعىذ لكنا

 ]| لوما تفّوذعو لوذلا ترعشو لوعقلا تاهل. ءاك الا علطاذا برعلا لو" لءاك الا

 لهاراصو باكلاك ءامشا!ءاجو بديلا عنمما باقلا عاطاذا برعلا لو" باقلا ِخ

 خيشلاتلعأو ةلوطلمالالاط ةلودلا تءاطاذابرعا الو: ةلوشلا هب رى ىداوبل
 بذملا سج.برقعلا علطاذا برعلا لوقت برقعلا« ةلوعلا لاما ىذىلعتدّةشاو 1

 ادلاعيةملان م. اهلا تضم ماعم ءاتءاطاذا برعلالوقت ماعلا * بيشالا برتو

 تريكو متاصااراهنلارصقو غاقلل لدللا مت متاعنلا تعلطاذا اضيأ لاقي و متان لكدربلا ظّقيأو
 ةدعجلا تح ةدلملا تعلطاذا برع لو: ةدليلا 59 مالا ءاعرلا تقالتو ماما

 هدأ ىح حباذلا دعس عاطاذا برعاالوةت حعباذلادعس #3 هدعادربلل لءقو 2ك

 برعلا لوقت عاب دعس» حءارالا "ىلا ف ترهظو حراس ىلا حدذو حتبارلا هلهأ عفنو جانلا

 ترهظو عراادمصو عسماوءاملا دو عبهلا هلهأ قلو عسدرلام مقا علب دعس علا اطاذا

 دولا تنالو دوعاارمضخا د ا دوعسأ ادعس عا ضرالا ىف

 وعلل ريضخاو دوج لكباذ دوعسلادعس علطاذا اًضيألوقتو دوعقلا سعشاا ىفهركو
 الا تنهد ةيبحالا دع علط اذا برع ءلالوقت ةدخالا دعس 5 دورصم لك شدن او

 5 ولدلا علطاذا برعلال وق مّدقملا غرفلا 5 ةينفالا ترواتو ةشالا 0

 اعتو هيما |تعلطاْذا برعلا لو: توداد وهلا بلطو وقشاادعبمصلا او ودملاو

 ايما كلذمت ”كسنلل نامزلا باطو كمشلا تدصنو كرات كم ا

 لاسةف كلةبادلا هه ةمعحصتل اطناو ص هللاقذ 'لغ؛ ىلع ىد_هللادغ نءنا وىهبتاكلا ا

 طقّسب ريضامو !هءامزاهطوسو اهءامأاهمضلاةذ اهفصلاةذ اهتيعكلوط ةيادلا كرب نم

 هد هوكر ىف سامعنب ند -رلاديعىلعو رع نب( نا اوةصركنأ اوزىشهلص 2و 1 لاك (اظالا

 هنالو اهطاسوارومالاريخو ريجلاةلذنع عقتراو ليلا ءالخن ءأطأطت هنا لاف لغملا
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 !اهلاقحا عم اهزاطوا ءاضقفف كدلاعدلا دعو اهراغسأ ىف كولملا ا | ص نم مد

 "ىلع مامالا لّمسلمق «(ةدئافإ © فرصناو هكرتف لاقرالا لوط ىلعاهريصو لاقتثألا

 ليتالا ىهامو كرتنالا امش دارو كردتالاهتا. اك نا لاتنووج العزم ديل

 رجافلا نمو ةترعهناارذ- مب ركلا نمنك (ءكسللا ضه.لاق) لعأهللاو يهمريخأتو عه
 ءركولمملا كوم نيدلاز ازءريمالل(ىكار هولا نيدلا .ىريسلا هلي ناسا ىلعةلاسر) هنرشاعنإ

 نمهللا هاج نينمْؤملا اريمأ ريهظ نيدلازعىلوملا ىديزعب ضرالا لبق: ىنارهولا هلغبةناحنر

 ريع ةئامقسوام ريعشلاونيالاو طرقلا ن ههقزرو ريسعلا لذا اوقءرك ذرطعو ريعسلار +

 "لماوهن مم مساق ام ىو رجلاولاسغيلاو ليخلا نم ريفغلا لا ةعدا هم هب اك ساو

 فلهلا ىلع ءركولمملا تفرشأ دقو ماسي ”باودلاو لالا يبعتلاو ماسقلاءوسو مايصلا

 ريبعلا و كلا ل مم هب ىفهنال فاعلا: لوةءالو فلنا, نقونالو فاكلا لحال امساضوأ ]|

 دعب أ هرعشف طابقس ىذاف س أر فلقعلان مو طامقالا ىف ةنامألا نءلقأ ريبكسلا فير طالاو'

 ال هينا طل مزعأ هطرقو روبعالو هلال وصوال دويعلا ىرعُشلا نم

 ميضقلاو تاما نهد نهزعأهدنع نايلملاو نالان ههمأا بحأ ندلاو هب راعالو ةيهالو

 بانفلأ هنود نغ لوُااامأَو الاول لع مل ةمدقااو مظنلاالا نمزعأ

 لاّوسااو بابلل هقثلاو باد الا نو.عبالا ٍباَّودلا فاهينأ «هاعنوهيامو لوم

 شسعئالو مواملا,فصوالماهلاّنأ ىد.سانعواعمو باوثلا نم هتلادمءامو باوملاو
 لغتشت لاغبلاامسالو مام هن ثرحلافرعتالو ماقفأرع «ثابرطتالو مولعلا عامسب
 سرردلانمةفقو لمصأاو نامبلا بان نءاهيلا بحأ لمصقلا نم'هلس لاغشالا ع. .<ىف

 هي 1١ تا تاماسقملا باك لغبلا لك أو سب ردا نيد خت هشذ نما مل !بحأ
 ىذغتاللجلاكاذكو كلذ ليقام كلاماطوم لك اتلنا كلاهتنأ 1 ىل قولو عاض عاضرلا

 رعش بءطاهدذع سداو العلا ىأرعُش نمهملا بحأ دلك نم ةما امو لبا تام أح سل

 رابتلان تنام ليذلا باك تاك أ اذاو ليكلا عامسلالا برطتالف ل_هكللاامْأو بطلا نأ
 ىفامب شسشملا لك [نع شيداك الا ىنغّت-دتالو ليولامئتاهال ا ليلا لابقا لبق

 أو رامدلا لح راعزبارعُش راجلا تمةطأاذاو شرخلاى أر عش نم ةساسجلا
 ضرعو فالءااىلا اهحاصحاردذ هلك اذهدعبو لبطصالا باد ىلع ليظلاك انوفنم

 رمسفو ريعقتلانهيطاخل فاملتإمنلا ماقن فاس هن مباطو فالدلا لاسمهملعأ|

 رضا ورضا ارك ريعب فا هلاسع ىلء لمح ريعشة ميو هنمباطو ريسعلاة نا هيلع

 تكا باكلاتنبنبا نمسحتاوهو باسلان النام باقاارو كم كا

 تقذال اك نا تثثتا اما لات و ا ١ ب وث هللا هءلسدقو ةنيكج لاىلا

 نم ىزنال فالعاااهالاقف ةريئاسالو ةءاقال ةرايمسوامملا 07 ىدنعتمداماريع5ُ
 اذه هتقْمْدَع نم سخأ لدنعنوكيالو هتةف'ىلاىرظنتالو ةلامسىلا ّيفتلتالو هلا
 رب ماقلا هلءارد- ءلا نم هىسهجأو مامغلا نماديئدنأ ني دهاجلا فمس نيدلازعرمالا

 اذن ديك دل لإ تنعم الئاس بدخالو الئاهدربالو بووكملاو نءحرفيو نورمملا

 5 ا ىلع ةلاسر



 «(ةدئاف)# براهاهتوغبالو بلاطاوكرديالة سا ملا ىهضرالا ل17 (هع) رثاق حبارم و هبتدضاعفةدئاف

 دلب لك

 ىسطغي أم ءامسأ

 اه ان امنا

 هريغو تاعسنالا

 قالبام ءامسأو
 تاودلا نمضرالا

 اهءءاسقلاح

 تحرط تح ماعللا تكسفو مازلت ءاقو مالغلات فرو مامْرلا تيد مالكنلا |
 رتاسمالظلاةفنيشوملانع (مهضعب لمسس) مالسلاو ىلعأكبأرو مادقالا ىلع اهدخ

 | لاقيو ”هليغزوأو لفاق لتبايذو رص ءنيباعثو ناتضم اف لاقيدلب ,لكهيتدحامف

 ا ةمسك او وله مو نيصاارب رحو ضولالو عدرلا حاسدو رسم ىطا.ةو نملادور

 باعتسلاة يو ةمقمدر | ككنو ليال نا عو دادغلا »قوطالةسو ناهمصأ لا>و سرأف

 1 لابو رغرْغتلام اكو دا ارهلصاو-و رغشا كفو رزلابااعثو راغلب روهدو ريخرخ

 , أر كسلاقيو ةعذربلاغبو ناتسراذط نيذاربو رصمربجو زاخلا بئاجتو ةيداببلا قات
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 قار_هلا بطرو ناجراس دو ريصم بصقو ناكسام ذداثو ناهذصا لسعو زاوهالا

 سوط شسعشمو ماشلاحافتو روباسف لجر دو تسدصاحاو نامركرعو ناحرح نانعو

 بنعو ناولح نيئو ناّت_ريط حارتأو ةارهسوشفو ةرصبلا خرانو دوام ىرثكو

 نيعاوطلاقيو ةكمءانحرشو مقنارةعزو نائرشر:ولتو دوجدروو نهلازومو دادغب
 ماسربو رصمءابوو ”كمقرعو ةريزاالمامدو رب. ىجو ني رعلا ل اءطو ا

 قءاوصو رصءفيسصمو ةسراع اذ_-تلاشو ةيسرافلارانااو لب حورقو قارعلا

 ةمامدو لثللاءافدو و ججزااذا اوسو مورلا ةرقشلاة يو لم داالازازو ةماهت

 ماشلا ةدال.و رصمءاك ذو حوحأم لوطو حوحأب رصقو دادغب ةفاطاو نيدلا

 كسهيك كءسو روتهزومو هيأب ناّمرو توتطرلاعيو انركل نكد سلا ةقاجو

 بنعو هنولنتو سةش» قبو هدومربدردو تاهمرب ناو ري_ثمأف ورخو هبوط" امو

 تاوذنمو هنانسأ "الغلاف فيةضونيشلا تفي ناسنالان مدقدلا « (ةدئاق)# ىرسسم
 ةم-ةلا فلظااتاوذنمو "لئلا رئاملاتاوذنمو ءافلا حف ذو ميملا سنك ردشملا فلل

 عاوبلا نمو توئااراهطاوءاقلار سكب ةسطنقلاربزغلتا ن مو امهاوأرع تكباضتاة م رااو

 راقاملادبادلارعغ حانللاىذن مو ىلطريلا باكلا ن مو اهءةلموطر الاوءامللا خفي مطخلا

 ءاننلا نيكني ؛وءاقلاوءاطتاا مضيتا الان مرغظلا نيسأا تو مياارمسكب رسنملا دئاصلا نمو

 تاوذنمو اضيأ رفظااىف ةغل ىهو روئظأ عمر يفاظالاامأو رانهظأ ؟هعجواضدأ ةسغا

 ةدلملا ىهربعبلا نمفالاو ماعذلاو لبالا فلنا تاوذو نيسلا ارمسكو ميلا خب مسالا لالا

 ىذنمو ناسثالا نم مدا ةلزنع هم نسر هلا طابق ال "جلا ةظلفلا

 فلظلا ىذ نمو ةمثحولاو ةيلهالاربجلاو لاغيلاو للا ارفاخلات او دورذاخلا رفاملا

 اقوةشم هرذإح ناك املكو ءابظااوءاشلاو َه ةمشحولاو ةملهالار قبلا فاظلا تاوذو فاظاا
 ىتلا ٌسحولاو ريطلا نم عامسلاو ماللا عفو ملارسس كبار نمدئاضلا عاملا نمو

 ماهلاو مايجلاك هءاذغم هللا نوكبالاموهو اميمة دئاصلاربغن هه م مالا اهو ازؤنوكحم

 د>اولاو فال_خالافلناتاوذع نءوءاشااوءايلا مذ نئربلا اهوار تاكل ار عسل

 اطل | مضن ىط ع. جءايطالا عامسسلاو رئاملا تاوذنمو ماللانوكس سو ءان1لاريسكي فاخ

 (ليق) ءارلانوكسوداشلا عرضلا ف اظلا تاو نمو ةغلءاطلا ارمسكي وءاسبلات وكسو

 فصو
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 هزيملا راكفالا ى رادلابحر راملادئار راناارداسك اذ لاقناصتضم مهضهيس مصر
 ماعتالا حابذ ماعنالا ريثك دوبحالو بادغمالو مايغالو ناعلال دولا ثم راما نع

 مهناذث ١ متي اوءامدببلا ف مقل ماربا نب قدما (لات) دوسالا اتق نيدبلا عسنص

 ٍِب 200 ركسعة نا 0 ةعرس ماحر ةمس سا دج مايع ةعل أ موق هنال

 نالف ىطءعبالو هيذ_ةؤورالىذلا ةماعلا مالكنم (ل_هف) تئشنم مهم قلا ةرمشع كلبط
 طمرة هنالذو هلق نافذ اياا ىلع طرمض»نالؤو ةلوفلامةنالفو ساماىفنب رحنالؤو

 نيعلاتدجو انءئلجرمطقتالثالفاب هطيطنالنو هتاوغب ىاك أ نالفو «جولا
 طم+لابثيد_هطاهوثتح سعشلا ىف هللاءادق باملاناغىلاقطةطنمهتلاق ةسفاصلا
 هقزح ىت_> هتئيمتبلا ىك ام ريجلا مجازيو طر ةهتعدرب ةبكرالرمشلاو انلاحاذه ةربالاو

 هّنرض تا هك نم ضرالا عاطقامدبال تايهامرت اهت.هرأ ريسقلا

 املا برم وزي هنا لك أن ملك اجو حار قزلا ةكز قب ضرالا ىلع مقو ذه مدلا لاق هنرمض

 تقيطلاو كس ىفتنأقصنا حارو ادق لواطأ سانلا سور ىلعالا ل ا

 سوةفلاح وعبي ادهن ه ىراصلا له لا: ث'ءل-ر ىل> قيقبيهملخو ضرالا ىلعتاوعس

 نييقَس هنزرطو كيرف مقلع جبت تاوادع هسمومأر 2 رت تا

 همالكت د درو فصا:هءههمىلىرحو ةضيدق ةقرخن الف تءاخ املاال او مهرداا الا هينطع ام

 موكقدلزنو هافةواج ىلع هتسمراو رانزيئانالو راسدال ىرصضود قد رطاافتيقلالو هكف

 راحت سد هتطيخو ىناسا فرط ىلع همساو انلاعاذ_ه هيديأنيب ىسارو هرفانأ تاقو
 لطرلال_ثئمعقوو لصرزرلا ف لمعتالرس فوصيذنالوق كابا تلقو هنقذ تكسمو

 هديَقل ]و هعاس صفى ىلاوال" ىيعام فاعر لامها 'هلءقر ءرصمتلعو ناكاماذ نادعو

 دوترهن دح و قوذق ةوننمهنذخأو ب مرض مهم ىل حالامو نقذااليطم .وهوزاح فوفرذز

 قرا تسل سيلذا د يف مدخملل ى طونالو ىلغي و دربئ ث هتسطعأو ةيسراقلاةيصتلا لثم

 لاخلا, لاخلا هشق ىئطغموهو هدئنم نالو ودعيراب 0 وشيماذ ”ةرمشع مون لك ت تبيح

 انلك 5 ةكبثايندلا ىلع لع نالفو جيستلاب سعي نالف مالك وك تالف راكارشاذ
 نيعينالو دنع نالذو حاكملان ءءارخ فرعدامنالقو كئيدل عطقتريغبو انيادرو ا ديان

 نالفو بالبنالفو هبنبا طتطةينالفو عمسام ىذاايدتاقولو ةنطنطىنالف عصأ
 سرىدذع هلسنالؤو ىدلحيف هنمتمو ملا سد نالفو ءامبدلا فوسار تيجصأ

 قوفرقملا علطت ةعاسلاو ٌلدبا نم ىيمرتال ةعب وس ىءار طجأ بار طقاذ هللا قا امو

 ئئهعمتاعو لسد درهلاب هّدمطعأو هشورعهنلجو ةصاصرلا هيلعتنخياو ح وطسلا

 بالك هماعَّبِحَو و ههشنو ه-ةلسعو همت نهروئلارم هبيداو هلو كيد الو ٌكلوقاام

 ىفّداتتسحو هبتءرةموكتكتلا ىف دعاه نالنو ةعىللةت ةبعىذامو قيزطلا
 حار هتطلازوكلا مط 2 لك ىلع ئش لك ىلخو كوخان ع 'لونأل مشو لادررادلا

 رنا لبتيد ةنالفو 7 لعراطولما ِكناوهُش تحت نمانأامو 00 < ىمزوهام هل لأف

 فرب لح

 زيزعلاديع زيمزيط طامعو طارمضداطعا عقوب لاق ىيعيسكملا ىو يعي ىتاذ .اهتن

 ةماعلا لاثمأ ىف لصف



 مكح»

 تماطلا نعم
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 لاش ططام ططاح هل دب وذ: لععبسأ نالفو وقوذي قد_مبالزم اوقبقب اوقبقب
 بهذةشوقرقةءاخ سالنالف هربره ىلعزملا حار ب يي سافىناطءأ اط-وهديا
 ةطقنىلعهآ انتي واني ون ىشع قب ىللربالاو ىربىرب مويتقلا "ىلا ىلع هاناوانأ تيقب
 دءارضيمل بولتلاتيراقتاذا (مكح) كلذوو ادبأهلك أم هرعص هيعلاف اوه
 ىدونو دازلاباو هأ ماوقالا.غاو هنعهتناىذر (نسحلالاق) ليوال ىنخأ لالا داسجالا
 نمو بضاهلطنما.دلا(هزيغ) نوبعايدوعقمهو مهرخ المواق أس دحو ليحرلاب مهيف
 هللاكل_:» رمدلاىفىلا هته نان نم(مهضعبلاف) ىغتالاهاكو ىكياهاندأ بعتاهكلم
 (رمْغ) ةئالعلا ىف وراس

 نيددلاو ةدمعلانم لست *« نيعلاو مهردلا ىلع قفا
 نيعدلاب ناسثالا ةمقو « امناسناب ني علا ةفقف

 عباتت هتكرتنا كلظ ل ثمان دلا لثم هدالوأىلا هضغ_ لغو هدادضأىلا هن<ءرملادوج
 دعاس هتبلطناو

 هلك ملا زوحتال ئئر غنم * اهااصولت تاواحدقو تلاف

 : هلدالبءىحالوصومتنأرأ 01 فان كو نبأ ىلإ: هللا

 نم لطاس!!كلراتخا لغاحلا تريثتسا اذا هفاث لطملاو هوريزاخنالاو ض مهد ءؤلا

 (مهذعبلاه ناقرتةياللّةعلا ومولانا لبق لومأملا كردأ لوقءلا ىوذيناهّدسا

 رظنااو فرطاارخاس 03 فوفهم ىظ بر

 ردقلا تاغ واتا 5 قات نإ ىللاه

 هع اهيفل زثائنلك ةهقلعلا# ه(ةدئاف)» ةرانعوأ بلطملا دعب ةزج نك *(ةدئاف)*
 دياةرخ الاودمااذدلا (هري-غ) ىندءوهتاو:ءانيذلا اهي ايهمش ل زن ث لكو ىموهف سانا
 وهْممذعبلاق ثءطلا ىف فاّدخا نأجالو مهليق سنا ّنهمطدل ىلا عت هلوقىف *(ةدثاف)#
 ةرتشانبملاب سد لاوهثهطاانورخآ لاقو قالا رقنم ةدهمدت هعمل وكب ىذلا عاجلا

 طق لمح هسمام عع طقل.-ربع ل اذه تمظاملوةتامما اءانه«برعلا نع لئاق كاذ حم ||[
 لعسانل !قالطا

 نما
 ننالانمنوكي دق سانا! ىرهوالا لاق ه(ةدئاف)* هسف:ضدللا ثهطلانو رخآ لاقو
 لكح سانا ابُغ ارلالاقو ةءل سال ا ىمسمىنولخ ادا ل_.ةءنبالاقو نا نمو

 نبالاقو ْكَرَتاذاس وْ, س ان نم سانلاوةيورو ركفم-4!نملاو هنو روركف 4ناومح

 ةقردلاو انيئجنيذللا ىم-مثنمو نو.علا نع مهرادتساىأ مماننجال انج نما ىهملةع
 وهو نظءشتو نط هنذلاقب ودعباذا نطشي نطشنم ناطيشلاءاةيلاونأ لاق اهرتس' ةنج
 نمدلو:ءاللاَقيةغالا هقفىفىلاءثلاروص:موبأ (لاق) نالءفنزو ىلع قو لاعمفثزو ىلع
 هارباماب ولا ىلن مسا (لافز قواءءلاةالع_!او:ىيد الا نيدل اوةدللو سما ةءنلساو ىدنالا

 نمرخ او ةردلا ةةنسلا نشد نم (لوأ) هاسعبةظةمل ا قءاربامذي ورلاو همانمقنادنالا

 قرتخ نأوهو ضهَرلا نءو-ثءتاضةرد» (ةدئاف)# ه.ئذبقاهمناط._ثلاوراجلا اولد
 تدم« لاقت المنتو ةبعمالا «ةمزلف رس ارش فلز همامص ضر ن الرا :ة2نهلاجرلا

 رئاس
 1 روج وجو لاا ج0 77 0 بجي رح بيبو بر جوجو ]ب ص دس يجب دوج بس تي بيسويعسا

 1 هب سوو وبومبا و 1
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 ةذمرأو ضامرو تاناضءهرناضمر عبو تءزاغ ةموسنأا تقوفتقوناه:رومثلارثاس

 مسا ناض هر لعل ى ردءاللاقو ناذمر لاقي نأه:ءهللاىذركلامهركو دئاو لا فذ ىلع

 ىلي-لاق (لسةءْنبانو::نمو) ناضمرر مث ىلاععت هللا لاق أكل اتي امن او ىل هز هلا ءاسع# أ ند
 ةّدامنعالا ارمالوارمالو اعرزالوا.-الو دوجولا ىلا اص ىلاعتو هناصسلا رخآام

 كلذاوةرذملاةضساا او ةنتاملا ةةلعاا ىلا نا اداسفو نعلات ٍرارتلاَِت 2 :.لاداسفك ةدساف

 لاا بارتلا تحت تمملاداسفا ثعبل اداعرتسا طقنأ ام_هدحأ 20 كا نم ناهدرت

 ناعالا هيلع ناهلكسم نمالا |. .ثالو دساونمالا اصح قاذ ل ىلا عت راء نأ فاكملا

 ةلويدلاقاو اطل ذ ناكل ةصحص دام نءقاشوا فاشلا رمثلاب قيدصتلا <. .اعلمسو ثعيلاب

 هندو<دءاسىأ هسفنلعادش عا: :دلاالوشب تح لمعلا ىلع نيعن ةدمجلااةداملا نال لعل

 ىلاهثهلوقب حدئاذها وهنر د لاك كل ذيل#هءادرب 0 روءالا بعص قاض نأ دارأف هعئاص

 هل ًامةنات ناطم 0 مكس هأ بحتأ !ام( (لدف) ىل انما رو تملا نم" ىنطاحيرد

 نريْغ اقماع ١ الز ماعنالاناذ آن 5 ء.اق ممم ٠ الو هلة لالا مك- الهنوادعروهاظ مو

 ف 3 علا ىنااكد دو .مكيرامو مكسراد املأ كلذءاروام شب مكسنم ع مطامو هللاقاخ

 ىلعزع م وكف ة هلأ مكب هلعزو اك بعام لكمكب بعلو غاي لكك غاب كما
 نيب لا ضعي كد د (لدف) 7 دوج هللا مااكمهف نع بولو هيو سمزايداو هيواغمل وقع

 دج ًاهمحاصن هل ىلء:- لدر اذهلامةءتافدلا ثد داحال نيا تملا ن ءا هنا هلي ان طلا ضهن نع

 هلعن ههءداروهالا لوقف و هىعأ اس كيرءاجودل اوةىفلافدحأ نام لاكاع سة الوهو ل.ذ> نبا

 لكى ناكو اروناححوإلذا تاوهكارو:م ضرالاوتاوعءدلارونهتنا ىلاعتهوقفو
 كيلع منأ امل(لصن) رامخالا لكلب وأ ىطغي لدوأت هئماذهو مظملا تدبلا ءاضالناكما
 ا ىئغدادال او>ام ىلع 233 ملاكم نغذلنا لعد مم و :١كلوخمت داالا

 ءامعنلا اعين ارمالا هنممدعالف اوستن أ تب الف اكاذوا عا اتيت أ

 تاطتنأ ىقشاالف ه:ءكااغّشام ضخ اءال_ءلااعا ه هركذب يمل اسآيلاو رك ثض مدا

 ل ايندلا فةاطعالدب دولا ىلاعتهلنا لعن 0 لئاسلأس (لءق) فاغكلالب لغاشلا كاذ ْ

 لاَ" ىرخالا فبات ءاارمهدعو ملذات ءانالاوهار تحالاري-ىةعاطاانوكتالىت> ١

 ذخ رودصاا ضءبتدأرو ل.ةنبالاق (ةدئاف) ءارغالاو عممطتلا با.ىفاول_هديالىت>
 ةفالاضمبن ءوىحام ضعءبدروأو (ةدئاف) ىديالاة لا غىرتال قد ةكم_ثلاتوشطلا :

 هلاو- ل صاف ةطاحالا ىلع ةلالدإا ةءاعاذدو لاق اهقلشدناب .«در م تاي :رطابلءلاراكا نم ١

 لةءنبالاق ىلاعتو هناكسرم.1نا ف.طالاوهو قلن ن ملهيالأ ىلاعت هلوت درب كلذىلاو تاق

 هل هاءرضخأ اريغص ارث ط برت دال بدالاو لاا لهأن م "يل رغم ركحذو |أ

 ضارعالار «ظأ 50 تردلا كلذ عجرامنمتو هىل: ناالا برطاذا هن رطم تاوصأأ]

 ىلع كا هردر اندءىالاراز ازوااوهمهضعب لاقو هتمدعارتاتوصلالظتا

 0 ا ضرالا نءمناكامىدنلا لعوبأ لاق (ىلا ّدأاىلامآن مو ةفصلا هذه

 (هفمو) ءاممسلا

 ةيوقمااهقا ليل
 ايذلاف ةاصعال

 تايئزطلابلعلا |[



 نامزلا لعمال سلامي و 5 لطءنامز نامزل ناك اذا

 نائما مادقحب زاراصو الذ زعلا هفواصنامز

 ناظن ىلغ نامزرلا داعاك +« موي دوءيساامز لعل '

 1 مهضعب لاق (هنمو)

 ' ضغن نممرك اموقااانانم ضعف * ىلئاق تنأنكنالوةقم تاك اف
 (هنمو) .ىانو:.هتوارذنوسش 4ناكم ك1-١نب نجنرلا د_.عاداؤءالخ ا زثك أ (ةدئاف)

 1 تانسالا» تمأ ناو توم نأ ابو قت «هدعبة فلفل ناكو ماش مىلا كلا ردع نب ديزببت دك

 ( نأهنمهقلا ئمهفاف حواموقد#ن م« مكلعسدا اورك ذاوىلاغعت هلوق (ةوالالا فرم (

 فال ةر هاطل !سوف:لاولوأ اميةسغر يل اةبالولا ىهرباك الاو ءامظعل | دنهد سضايقملا ةيالو

 ”لضاغلا سوفنلا هنمىتًانام هناناوظعمسف:ىفبصناا تاكناو طقاسنعالخ ىذلا بدم

 ادلو ءانا1ئارثك أ

 1 داو هنأ 00 م لا طوقسا
 ْ رم طقاسلا عفن عفتريل بصخملا طقاسلا ىو اذا

 برت وصلا نكلواهبلا © عار كا عفتيامو
 بصخأ مهريغنع هناوزات»ا اودال_ءلاقال>أ اوري_دعانيذملا ءاكملا ضد لاق (ةدئاف)
 ا تاهمصاو نامركو ديواممو دوت دءامو ناحيرذأو ةءاصرا عضاوم ةيلا.ةضرالا عاتب

 ل.ذلاو تأ ارفلاو ةللجد عضاوم ةئامناماستدلا عاتب فشأو »* ناكسربطو سمهوضو

 ةتسضرالا عاتب زئأو « مبءامو كنق ةرسءامو روناسي دندءامو ناروسءامو نا. يفهءامو

 ص درالا عاشب ىف

 اهلهأ وام دم رف

 لقعأو »* نادرو هدزبو نارلدو تاحرحو تناوخرولاسو ناحدئونلا عسضاوم

 لضأو ةريدسا لهأو ناهمصا ل هأو رود هاملهأ َة 4 :اعداليلا نم ضرالا لها

 أاندلاعاقي ىرسأو 3 ىوشنلحأو ىزلا لعأو. رغطصا لهأو روباسن لهأو نتادملا

 رون ءاملعأو ناذبساملهآو توغاسالبلهأو نوةسسرطلخأ عضا عسب ىلهأ
 ناجرهم لخأو ناذبسام ا دالبةريشع لهأ ضرالا عا شبل ركمأو 5 ناولذ.لهأو

 لصأو ناجبدذالهأو .ىرلال »أو لصوملا لهأو نابورلالهأو ناتسروخلهاو
 عضاومةسخسلهأ ضرالا ل_هألهسأو « ناغاصلالهأو روزرهثلدأو ةس.اسرا

 ناتسرو>لهأو قد: يملحأو اء .كسحار لهأو ةناردانلهأو نان مزمل لهأ

 لهأو ناّتسيطلهاو ةارهلهأ عضأ اومنامث لهأ بقا وعلاىفا رقابنا لعأ لقأو 1
 دوزرهش ل هأو نا اركم ل فأو نامرك ل هأو ناسوك لهأو سموق لشأو ةئمزا

 ناذالا نيبو رف( ةدئاف)د .وحولا قةةلاو مدعل قترلاامهانقتةذاقتداَ اكىلاغت هوقف(ةد اف)

 مايقاةراما ةماهالاو تقولادورول مالسعاناذال انأله. دارقالاو ةسنلاف ٌةماقالاو

 ةالصسا.نل انم اريشكت دوب نالاسراصو كإذ ف ىمالا هيتشالا هسه ئوس ءولوةال_دلا

 ناذالاةننئتو ةماقالا دارا فاضنأ ةمكّطاو ناذالاامأ اوثطف ةماهالا اوعيساذاةعاجلا

 سلع الكوي رضاعلل مالعاةماقالاو مهمالعا غلب 1 دوكسشر هركمف نيني" اغلا مالعاناذالا نأ

 مالعالا ةغالا فناذالاو اهنمةدوصتملا ىهامنال ةشاعالا لغتار 1 اغاراهراركىلا

 ةماهالاو ناذالا ىف
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 فصطاوقلاو فصاوعلا(أ حاررلا فدا وما (ةدئافإ ذا ةانثمعراشلا اهت.عقلا ظاقاالاةال هاا تتوب مالعالااحالاهص او
 ةفصاع ع رلا نامل باو ىلا عت هللا لاق ردا نكد هملا حان رلامفداوتلاو ربلا فدكسلهملا
 ىمسمل(ةدئاف) مترفك اعركبقرغشف عب رلا نماقضاق كم ءاعل_بونقىلا عت لاقو هرهأب قرت
 تواادةءهنو دهشد ةجءرلا 2 المنا لمقو ةنطلاهلدوثدىلا هت هللا نال لقا دمهشدمهشلا

 لدق و مالاوه :وادمهش 4 :وكبا دهام لعتاللمقر :و هلا رهاظر ريا ةتاضملدهشمنا لدقو

 رغاليقمداقكلالاتقفتامن هوطهو ةرخ . الاواددلاد_ههذ ماسقأ هي الث ىلع ءادهثأ ١

 نوطرملاودو ةالصااو نينكصتااو ل سغلا سعأ ع نماندلا ماكس نودترع رخ الاديهثو ربدغ

 وأاربدملّتق ن موهوةرخ الا نودازدلادمهشو كلذهم_ثًااموّوي راو قد رغااو مودهملاو

 نم هتوق أم ع ئمسل (ةدئافإ)ا.لعلا ىه هللا ذلك نوكستلال اذدلا ضرغل ى:اقو اَةعنغلا ىف لغ
 ةاعارهو ساوملا اند-ى ودا مكرر ءااوقععلاولهلاو ناسنالا ريغن اولا

 ءادهشلا ىف

 ةومفلاوىوقتلاف
 زعملا 6 ا(هريغ) راسخ اوص.هذراشن ل وساذنالا

 لدالن منادكس( (مكح)فاكالف دغتو فرستالف 0 ليالاربوديللاو

 ةراك عم 0 لك هناحسودالا هلاال منا نم مقتل دذعو م منول ا دعو دمسع

 لاا قالالات ءقجا اذا لاصالا لجأ اس اوملاو 0 اراد علا

 ةرخ الاف بي رغفراعلاو ايذدلا ف بي رغدهازلا لطااو دمعاوملا للا نم داو دغر

 ىذفت للفعل ةدابز لق ريخلا مقونو سشلا لعفو ركشلاياطو ربلا عمن مسالا لبهسأ

 هلوعألةعن هريخ قاوءيلو- لق ركدملاوءاهذلا ىلا

 بباعتنأو "لعلم « قدايزب الخابا
 رباك اىنكلو هلا #عأ ك:هىلغ-ناضصق

 لون احح اهلل .ةدقو ءالملا نيمللادبعانأ تهم-لاق .(ىق رلا دو ادني دم تاراكح نم)
 لاثو اهالجْننمْؤملاِب واق ىلعم اكاد نكنوالزاك ءالذلا ىهسفف ةو.تاا او ايارلا ىلع

 كلدلو ًافباوأ هثالثىلا جاتك ةيقوصلا ىنوبءالؤها اضل د ءلؤش قي نبأ تعمم

 ناسنالا ىوطي نا هجان وهوثلاثلاو هتقوىفالارك ذيالنأىناثلاو هلهأ عمالاركذيالنأ

 سايعلاوبأ لاقل |وةي ءاطع نبا تعمم لاق و هر د ىلا عقدين أالا همفىلاعتهقلا لعب ىتكيمهز د

 قيفنيتثالا ساد قفة لاق نالبلب اهلا ىوأي ناكو ةردسءقا ددسمىوآت تكف ورسم ننا

 لباب ههّرمراهنلارخآن اك الف ضرالان 3 طق:اءالو اسف ري لرتالاهإلا نسخ ل . الا

 قرلا لاقو نغلا نع عقوو ندغلا لعن ليال تاق اهفع نسا رك ذف حاصفرخا
 وهرذنلا (ةدئاف)ءار ءارقفلا ناو ىغلاوههنئاّثال رقفاا ىلءىنغلا فرشاسغاءاطعنتا نع 7 د

 دب رعلا نب سايعأا اوناؤيشلا لاقت اّمْدَصو اذن رق هسف:فاكملا مازلا

 حيض ل_>-و ورع هلوق اموتأر و ىندةةراما اريك ناكحز ينم مضءىلعناو 3

 لاك ا تالا ىادج انى لاذ نا.غدالخز رباه هني نامقتلي ني رضا

 :ىأي فام هطلخ ىدمسأ تاق ثق ةرطاف اذه فيك رح طاخ اسف د اهلا تاق زربلاو

 مالو نعةنابعنلشلا(ةدئاف) ىمنلذ عشا ن سك ساةةردقلا نيعفامسهزجونيمعلا

( 

 تاناكح

 ردنلا

 كشلا



 |ةه

 هللب اقم دقعلا ىواس تحسنا !ىفددةءتاثرال بسال اذ نيمسنع اشننيل 2+
 1 لايقبولةمهتلمأتاذا + هرخآو لامتايرو هرسلا فنك (مهضعب لاك

 1 تءكرأ لاه هنعىلاعن هللا ىضر ىراءسلا س !معلا يآ ىلا عت هللا»فراعلا يشل ا ن نء(ىدد)

 تببلااذهبتحئانآ ارقرغب ةالص

 رح ةعلط ىاتاةمىرتنأ « الام نامزلا ىلءىنتأ
 سدا تدب ىلا هبىهتن ا لهعا ارمسالا هلا قاربلا مل بو هماعهلل ا ىلص هي وكر نعل ئاس ىئااس ب 2 افرح

لاك كان اعف كلا اوعسلا ىلا «_ءاعدعص مأ ةصاخ ل 0
 رثللا دج ونادى ةدراولا ثنداحا

ل تدداتاو سرحان كلذ نءتك ا المأ ت تا اووسا اىلا
 نافع. 000177 

 قلطن اق هماع تاغ لاق هيادبت دن مهظناو هركذف سن أ نع ث دع ةداتق تعم لاك ماهشان ابن

 قاربلاءارامهتتاو ةفيذحةباور فو سدقتملا تحرك ذيلو ايدل ءامسلا ىلا ىل نأ تلي بجيب

 سبل(ةدئاف) عبو قاسنااو اوىذمرتلاهاور رانلاو ةنطاانأر ةءا سلا باونأامهل تدق ىت>

 3 رلاةئسلال اوصف لو (ةدئاف) دن نب دمشو ىلعنب نسم اريغ ةمعشاه نم ”ىعماه ةفءاخمت

 ددعو رابا نمىضمتاموبر مشعة ناو 5 نو رادأو طام.ش ا ى.:اموبرمشعانثا همانأو

 توحلا نطو رخؤملا عرفلاو مدقملاعرفلاو هد هاا دع منأ ةعيس مف علطت قلاهمو

 ددعو 201 وو فصؤو ةعاسج روع. دو محو فلا هزات تاءاسذ دو نياديلاو نيطرشلاو
 امورشعة ياو زوعو ناريحر رانا ن نم .تامول ريشعانث هلأ فرصلا كلذك هلءاتاعاس

 ةرثالاو عاوذلاو ةعئهلاو ةعقهلاو ناردلا مخأ ةعبهبف علطأ ىقااةموةددعو بآنم

 ددعو هعاب درو فدو ةءاسنوعمسو سخو فا هرامتاعءاسد دعو ةمااو فرطلاو

 ةئاغو لوالاني رشتو لولب او بآن« «ى.ةامويرمشعانما هلوأ فير ع كلذ لهم هل. تاعاس

 6 ةربالا 00 00 00 0 1 2 نمىضأموإ رممع

 نب لجنس قينامو رس شع انما زكا كة ناس دمرةعاس بروش

 علطتى لا هموت ددعو طاع .ثنمىذةامو ريش ءةنامورخ الا نواكو لزالا نوناكو ورح 0

 دوعسل ادعسو علب دعو جمءاذلادعسو ةداملاو متاعتلاو ةلوشلاو نقلا م-هخأ ةعيسدمأ

 نال ةلثمد]ل_ءا تاعاوةعا -عبرو فد و ةعاسد زو همسسو سدس 0 ًادراهنتاعاسددع و

 سان اطرسلا هنويازوملا ساشروثلا هدومرب للا اهرو و *وحوربلا ءامسأ ىف (ةدئاف)
 ولدا 1 وطال كوكسو ولا ر وباب 0 هناا ربما - 5 00 0

 مال ا ءوماهذخأف 0-1 قحءدعب ينال اامتراودف 7 اهلج نحلا

 أك قسماللا هبلع ىدوم عمت حربامو زاممع م اهسأر ىو عيذأت ةريةعاهلوط تاكل - 5

 دنع مالا !ه.اعىسوم هفلخ ل .ةف فالتخا هيف سانلإو ةةبكسا |تولانىف تاعخ ىلا هتدقلا

 متدملا هللا هعفد لق و تولاط كلم ىلعةمالعهلءو هللا هداعأ ىتح كائهدقنن هلال 00 دول

 اذه هود .ءأ ىت> مهدنعئاكسف مهب ورح فرافكلا ضءد 0 .ةودكئ الملا 0-0 لن أ

 اهرومثو حوربلا ءامما

 ىو ءاصع

 هكدا

 2 دق



 اك

 ىئب رثك أ اولتوم سدّملا تدب ىلع .رافكلا ىلو تسال ني رسغنملا مالكو هن ا

 الوز ةدّوعملا اريسسافتلا ضعبف مث ًاردقو) ردخ ىلعهلفقوب 7مل همفاميتوب .وناتاادقذ ل ئارس

 ناح .رذ يربط ةربح ىفاصعلاو توبا نأ كثربغ نم مزدلا ةغمصب اه نع هللا ىذر سامع نبا نع

 1 اد لءأالو امغرب>ن ءاتنلا ىبمتناامةياغاذهو ىسعلوزتد: ءناح رخل .قو هما مهلا مول

 نمل وأ ىف ةدئاف ناكل ذمعاو ةمسراغلانبتكن هلوأ (ةدئاف) مالسلا هياء ىبوم عمتنفداسعلا نارا
 ة.سرافلا]بتكص مالسأ هيلع سيدداب امثلا طاخو ملا طخنملوأ (ةدئاف) تدوهطكاملا ىثاوملا طفل
 لو أو باكلاذْخحتاو مسان :ًاهشاضيأتدأ ارو 0 :اًقملاقو قيلعىءوماصع مس ءاناىوغيلاىف#

 طاخو ملةأاب طخ نف أ بوةءيو قكساو ل.هعساو ميهاربال انكيلع مزعاا مسا صاهالاق هناواهتسكةرهذملاةرعيلا
 !لمسدتو نيناثيبلا ليصفت(باّكن م 9 همن :ًاف شن أامالا

 . ىانثلا هجر بغءارلا م ماعلا بال نيداعسل

 كالا وناسالا نياعق انا وو اد نما داو رهشلا نوكتنأ ةمكللا تضتقا لاق هللا
 ضرار كلا ترك ام ىلعم يعالطا قدك الماكر ممنافهحو ىلعاءمئمداو لكتااكراشم

 ا لففاكواهئاصغا بيذ ةراصمالا هبي 2 ناح ران ا[كبرسشمماو عطملا لاو! ىفرمشنلاكو

 : 3 ممهذ أرمش لا 1 مالسلا,-يلعمونةفورعموم أ قناورملاه ستي

 ةكئالملا نءاولمق:نأن أ اونكمءلاهباوطخو ةنادورةوةباوديأدقكلااكحاو رالا ثدح :
 ١ اع

 || ىلاءتهتلا لاك كلذلو ةبرمشلل ا ةيسانملا نم موه اع ساننلا ىلا نوةابو ةم-ورلا ةيسانملا ند مهني

 ١ لنحو دارس ندا ارمشدلا ةماعةوقفف سدا هنا لعام الدر مانا مهلاك امهءائلدد -و)و

 اااور أهل مضفا ع نمءاسناللامو ةلزنملاهذ_هكاردان ءرافكلا ىعامو رمثدلا نمالا اول.

 ْ ىلا ةفاضالاسانا احح سان || ارئاسىلا ةذاضالاي«اسنالافانلثم هرشبالا م أنا اولاعو مق

 ْ سعبشلا زم م أن مءاسنالاةلزخاضياو حرا وب ارسل ةفاضالا,باقلاوتانا رودرا
 ستقمرمقلارو ناكر هقلاروننمسعثلاءوضةلزنمم أ مولعن ءمهاع ةلزنموز تا

 5 ةوخا ةعيرأ (ةدئاف)ءاسنالا مولعن مةسمتم مالا مولع ءلذك اهثعرصاق وذو سعشل ا ءوذ نع

 : نيمالافةوخا ثالثا اامأو ُكلملاديعو ماشهو ديزبونا-ءلسو دملولا مدر

 رد_:ةملاو ىنتكملاو لكوآملاوثب دقعملاو زتعلاورصتنملاو دمثرلاوني سمةعملاونومأملاوأ[|
 موههبذغلا بس (ةدئاف) ردا عسطالاو املا ىذارلاو داو رهاشقلاو
 : لَرن يشغلااو اهقوف نس نلا ههر كام مود نزاابدسو | مود م سفثل ا ههركشام

 الو نزلا ل_:ةءاذهاف ل_خادىلا جراخ نمر نزحلاو حراخىلا د1 لخادم

 نوثالأو نانئاناسنالانانساةدع (ةدئاف) بضغلاازوربو نزلا نومكل بضغلا لقي

 0 داو عدراو باِثاعدراو كا اوض عد دأو تامعابر عدرأو انك عبرا ا

 (فاس ىلتلا فيفعلا) ني>او اذ ىم واس رمطريشع ١

 هنادُم دك ءدعأن ة ةنعد_خ 5 هناي لد ا تا اذ_ه

 هتاضغا ىلع ةزئاط ا ف تدحد بالا مكن لا -افذحاو

 هنالزغ نم يضلل ىح # ى نع كما عل ديشلا ,

 هنارحن مرو اولواد-و « هنامتج ىف توملا دلي: ى
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 هناوعانم عمدإا ىح هاليو »* ىرنا ىجمدب ىبحا 2

 هناح سه ىلا هب اد توم : يبس 0 هديص ىمدرد دي ل

 هلام يكن ىدتهاامل املا فدط *« يرسؤلف ماسلا مس كا بءودساو

 لطابلاعضومو نيذبعلا فق للا عضومو غامدلا ىف لقعلا عضوم ميلخا نامل سلاق (ةدئاف)
 ناسللا فةمكسحلا عضومو سفنلا ف ىوولا عضومو ه-ولاىف؛ 'ايخلا عضو هو نينذالاف

 وهو ديكلا ىف بذغلا عذرمو ا ل داس عض ومو ددصا| ف مهلا ع طوهو

 ' جشلا لاف (مداسقلادرعزجشلا تاما اركزم نم) ةركسفا|ىفدس باطاعضومو باقلاف حرفلا

 5" ام منع ىلاعت هللا ىذر رداقل ا د 000 م ىتبول نب ىلع يشلا ض صرازبلاصذحوبأ

 ا صف منع ىلاعت هللا ىذر قس وحلا ىلءنيدجأس ابعلا ينو يشااو او ءارغلا ضعب كانه عتجاو

 آدامد ع نءئاركسفمفةرواهط سف ة م رشا ع ىف 0 .وا اني ىلع جشلا

 ليلا 1 ورق نااوغن قدرا دتدت اذاو اريثك زي هيدي فذ خأ هانا

 الأ ١ لاقف ضعب ىلع كلذ ف نب رمشاحلا ضعن مدع نأريغنم

 دجولأ (لاك) كنالع وهو انأ اانا هللاقن لاس اةرفسا اد مدق اذه كك مداخن .د>أْ ام

 رمة عاج هيف اكو قسوم اءاءامس سوكلان بلا ىلأيشلا عمترضح شح نين جرلا دبع

 لوقدلث اتلادثناق ر املا خباشملا

 اينحتالالدعلا أبوك ملا « اعلطتالا وشل تايلغترأ
 امر ةنالا لابنقالا كلذال اان هل داع كل ىرصاراك امو

 استالا ءاضغالا ٌكلذالو هب ”لسوالا بلال كاد نأك امو

 انعدلا ىلءالمهتمراذا 0 قعر كتم سقر"ىلع

 (ةدئاف) هتبدح تيهذو هت ءاك تادتءاف بدأ ناك كانهال_بر قدم او 0 5

 برقاملهنأالا ه اومالسلا هيلعمدآ ذم أ هيرست لذ بو هيلع هلثأ لص ةيقن ما هّنلا سرح

 ءاحو مءالا اذ مي مهدالوأ برعلانمموق دو ىب مف دمت عسا ث عب اسن نأ ةنهكللا 0 عسب أ ةدالمم

 ةاسم نب دجو ىبوالا حالا نب ةدمحا ندمت ,دو هنالاسر لهي ثء>لعأ هلاووه نوكينأ

 ىازخ ني دجتو ىنعملانارج نيدو عمباجت نب ناس نب دو ىركرلا» اربزيد#توىراسنالا

 ةلاسرلاح رش فى انزل لاق (ةدئاف) لو هيلع هللا ىلع هلبقدح أ همهليلدحاامأو ىل ااا

 محب لوح عسي توج ج جوج

 لأ ىلاعتو هناحس هللا اود ةقرةملا 2ك لعملاو لوجنع هب زاتعل لةعفع مسر عضو ميلعتل | ةشيقح

 ليقتسملا نعرخ فار 5و ىذخاملان نعربني نهاكلا نأ ف ارعلاو نهاكلا نيب قرذ (ةئاف)

 ىذاادراولاو ءاملا نعف قرم هتملارداصلا(ى رخأ) ةق ةقانلا ةمغارلاو ةمعتلا ةمغاثلا )ئ 2

 ماعطو اراذع ىمين املا ماعط(ةدئاف) رفظا اح و فتلاو نذالا حسو فالا (ىرخا) هب هتان 3

 ماعطلاو ةعمشت مس درفسلانممداقلامانعطو ةعكو ىعبنتءملاماععطو ة ةريكو ىجسءايلا
 ددالولا ماعطل لاسقيو ةدالولا عداس موو قيقعل او ةدالوال سرالاو ةيدادىب مكبساليذخملا

 ||| ماعطلاىئقلاو ءادغلا ل_,ةهب للعتي ىذا ماعطا | ةعمللاو ةقلسلاو "هلوهمادادلاب صردلا

 رازالاو ىلع الا فص: اوبك امود“ ادرلا (ةدئاف) هنوةقلاقي ىبصلاوعشلا هي صاع ىذلا 0

 3 . تهتم طاقم ده نعال : .: هاسهسسو# 07 1 عع وكام



 ةدئاف) نامقع يهذ ددسع افرخز حرز راضنريسذرضن ىل هو ءاعسأ ةذ اق بهذلا

 لب ربح وءدملاعوسس تفعو ةدشعماطالاتاقبط بحصر بان طالادضزادعالاو

 ساونوبأهتىلاقىذااوهاذه عوشتولاك بيبطاا ىسع نان كملا

 لةعهليري--و 0 ىسعى أ ىلاتوكش

 لاقاهرتكل اقف ىسعتب حارلا تاَقق

 لطف هور لاقف اه لرد تج 3 تاقن
 لصالاىهةعبرأن« اسنالاعئابط تيأر
 لطر ةعيسبط لكلا 5 ةمدرال ةءرأف

 3 رس زاجل لهأ لاتف مهقال_ خا ودالبلا لهأ عئابطن ءّبرقلا نبا فسون نجاحا لأس#

 عمس لهان ملال هأو ةارعةاسك اهؤاسنو ةان-اهلاحر اهنعم_هزعأو ةنئق ىلا سانلا

 لهاو اويرهكسا اه نيرصلا لهاو اوطنخبسا برع تاع لاو ةعاج موزلو ةعاطو

 52 .كل مهعنصا او ةريغصن ءسائلاث حا قارعاالهاو ءاراآفالتخاو ءافح لها ةماهلا

 نارقالللةقاو ناسرفعصت !ةرب رزخلال_داو ددعزعو ديد تسب لدا سراذ ل هاو

 سانا سكصأ لاغنادسءرصملهاو قلاغلل ,هادءاو قول ,هءوطا ماشلا لهاو

 اننا كرد رق لعتك بتكملا رعت اناا لاق * اراكمولهجا و ارا

 نات سم لهأد_ةحو روباسس لأ بغشو أ ارهلهأ دس-و وره لهأ لغو ىراخ

 نر تةلانبا لاق (ةدئاف) دوطتملا ىلا وعلا كرتو دوجوم ا,ءاةةكحالا ةعانقلا(ةدئاف)

 اهرعو لشسواهؤامنامركو رطعءاهقرو و دوءاه رمز توقاباهام-و رداهرعد_ئهلا

 اهؤامناسارغو راشيالاوستو راعالالوطت ديازتءاهردو دكاراهوازهرصمو لقد
 مصاب رحو صاع قامةرصيلاو ديشعاهديصو ديدشاهّر- نامعو دهاحاهدعو دماحا

 مادلادرب نعتلفسو نيرصلاّر بن ءتعفترا ةفوكجلاو نيرصملاندةساكني ردلاو
 نان وبلا ءاكح لاقي (ةدئاف) سوأ_-٠ اس نيب سو هرعمأات ااو ةنكوةانج نيب ةنح طساوو

 روباسينزوريف لاقي (ةدئا)داوسلا باكو نعلا ةكاسو ناّرح ةقلصو رواسيدندعابطأو

 .طبىداجتو نعل اق مّمعو رصمدحرب زو نا-عواواو رافط ع ارجو بد دنرستوقايو

 ىصختال عسا اوهّللا كا[ هودر دوش ا لابخلاءاع»أن ءانملا لصؤاعف (ةدئاف) ة ةمشب رف أن اجو

 كعةمدزلا لح ركع روت لح "كك سدبق نأ ل مج داهتجالا يس اذهو رصعالو

 ىنعربست ل بج مورلا ضرأين امش لمح دك ناعقمعق ليج ةكعاهنللا ليج ةكعءارح لم
 ديوزأ ل بح دكمىلاةرصبلا نييامز ارت ليج ميةدالبىف بطش ل هج ناذمميدنزوأ ل بج
 سناريلا لمح نامسكرد د ةدمهج ل مج نور ربنلاءارو شاشاانريسا لجأ

 ةياج لمح كمثل لمح ناذمهون اواح نب نو لح باردنا:نالعجم لمح سلادتالاب

 باح يبرغف نشوب لج رعنباةربز < ىدودا لج ميطدالب ىلسواج الب دتهلاب

5 5 

 (ةدئاف) ليللارخا .[نمريسلا ناكا متدشناولبلل لق نمريسلا ناك مدا تف فخ ناف مبدأ ا

 ةسيقدتاون ةهاهشلا ةض(ةغالبلا)«مسيىلسلاهقاديعدلنق كرش ورعن“ 7 ما نم لتقل تق لو

 لابحلاءامءأ ىف ةدئاف
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 ليج ناسلتبلونلال بج تومرض<لوق درج ل بج ةينيمرابثرب ولاو ثراا لسبج
 لابج ناتسكريبت اياا لبج برغملا:ةواشلا لبج بزعلا,نويعلا لمح ةيلسئا»فرشلا
 ىيرادف بير شل بج ريهه لب نايمايلالابج ىرلا برب ناغماد بج .برغملاب لبا
 لبج طحاولبج ةرم رايد فسوْدودلبج لصوملابنارعم لج ريصامتل بج ةعببر
 ةماهتلابج دسأ يراد نال. ناةشلا ميشلال يس سهةةىئرادفرويهلم+ شرب

 ةئيدملادهحأ ليج ة ةليدملا برقي ىوطظرلم> ى را برقي ديواهر لمح قشمديةور ليج

 ضر كئاولامح ةواس: نم هل - ص ىلعدراس لم مورلادميقرلا لج ةليردملابريعل بج

 نيبةزحاحةارشلالامج لبسدر برق, نالمس لمح سنوتبرقبناوغز لام> ناةسكرت
 ىمقأيب يدرس بج برغملابةبوقنل بح باحلاعأ نمقاسملا لبس نولاو ةماهت
 برغلانرسءادغب نور | لل حج نيصلا ىصقأب مساو لج برغملا سي رسشناو ليس دخولا
 صاعق يقعلا ل مج نيلانبسلا لج برغملابساروأ ل بج نيصاان سلا ليج لن ةرعملمج
 ماشا نءةئيردملاقيرط ىف ىل+غبلاق د لمح ءاعتس برقي مام ليج ءاعنملاسعأ نم
 0 ةءاقصليس نامرححيرودا!ليج نارك. لم- ناسارذ قاقُد لمح

 ناتربطب قراطل بج ةجابب سعثنيعل بج ةرمدبلا نمةكمقيرطى نيعبضل المج سربقب
 وكشم ل بج سمع بطقملال قو مطقملا لبج رص؟ةرهاطلا لج ب رغملانرد لبج
 لابي هلصتم لابج ثالث ىهو مبا! لام برغثيريصل بج .برغملاب روباسلا لسم+ نايكي

 لابج :ة ةريثكى و ميدلا لابج 0 ءرلالابج. مطقملا لبخلاتل هم مزلةل!لامج اعرف
 ةبطامىلا اوح مالكلا ليج ر الع نملا,برأم نمي هرعلاينيل لا ب نراقلامح تاسمراب

 دمصي ربطأ لحج سدملاّس ىلع فرش تو راهروط ل بح نيدمبرقبءان تيرا لج

 ادفونأل بج فئاطااةرودف ناوزغل بج رص ءدمعهبةرحاسلاريخامز لب رمصم

 ناجرهلابرةيناولبقل بج رحاا طوى ةربصبلاوناعنيب ريسكو رب وعل بج ريصم ددعص»
 ليح لجتروس لام> باوبالاو باملابومت ماا لام صعةةلالامح قي نوب اهلي

 ناتسيرباطبناجدالا لبج سوط ىرق نمناتسساك ل بج ةكدقرف ليج ايندلايطحملافاق
 لب برغلابةطبب ةني دم برقبلمكلا لبج نارصق لج ماربهس هو صه نانا لج
 مرحدالي فنالبجناورمثلا ةرصبلابريعبلا مالم مزلةلاركب سطاذغملا لم نانزك

 لابجنمملليلبج موهرب ل بج ةسامدالب موديل بج رصع موه لبج نادوسلا ليج
 هنال عودا ليديا لاقيو لاله يا همة ب و بالك نبورع ىنبل هنمفرط لبذي بج ةماهت
 لبمج باتعقاسلاشيف باتعءاذح قاسلب 3 بامع لمح لاله ىلاغَعلا لمح بدم ادبأ

 نامالس راد ف دوس لج نالبج ناسحمأ ا رق ”لدابدالس ىسقا المج زاغاران 71

 نائسربطل سهرش لص ر دوس ل برغلا ضرأب راذلا ليج سراف رض دابناوج ص ليج

 سنارعلا ليج ر جلا طسو فرغز لوج نيوزقب مشدلي لبج برغلابةنودس برقي طساو ليج
 ىلا مورلار<نءلدتمادابتاسلبج ريصمديعصب طاريقلا لبج نهل قيرطفرصلا طوف
 ةفرعلبج تاعيوةلايدورقلا ليج نويعلابراسل بج وئهنامبب ةورعىبأ ل بج دولار
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 برآلاب جرعتملا ليج طيحملا طبح فاك لبس نملانعرفلمج سيودلاب اير روطلبج
 لمح نيدرامل.- نيب ,دصنب نب د دعروط لءدح دادهغل نمبرةلاروزرهشلا مج ةسيدملا نم

 لمرلا لمح ةطانرغب لمن لمح برغلان رس اباطت الاد سام امي انتم وط لاسمح نيقرافاص

 نامركيزرابلا لب با لاسعأن ءناعم«ىل.+ برغلاب تارمشلا لاح برغلانسراكب
 ناعرذ لمح دهلابريمشق ل امح ب رغملاب سيلفا لاء نادسعسو نام هركن مب صولا لامح

 بالة. نافروب له رعلا لمح ةلالابخ م سد لمح ف. ىذو ةدملا نيد

 لب محفل لب بتدسع لمح ”دكعاكملا لمد معو كمن لقث لي دا "ل ع ا

 رعشملاب حجزةلسح ةدملاب اب عاس لمح قعسضلا لدم» ع نهلازيتظن ماشلارزيشلا

 نولابعئاصلا ليج ةكيقملا ندي ربىلعبيثلم+ ةدارلملا نمديرب ىلعمب:لمحح مارال
 علعللا ليس عاقرلاتاذ له همسي رق عاام لمح يكمل رصبل !نيبامز از لج
 اودلاو ةعب دولا لمس ىعشي و راودلا لس ةرصبلاب ىذغل وص نعلاب ىرمسك لدبخ

 زاخايلظلا لم تافرو لمس نامرك ةمحان نم ناودلاو ج رلال أ ءدصت نعت نم ن مم

 ساد. ةماعلا فاذر والا لجسم قدهد نمد رقاب فاككللا ل مدح ٠ مج اك ذ لج

 عرقالا ل_ء- ناسا تقال نع لماوهب راس نيدانزاموه ل_هح قتال

 لمح ةس دان نم برقان صاع لل.-و نب زلم برغلاب كلم ىلا لحب ة.كصاطاب

 ليح را ةماكيناعللا لموس نساد له ليدخَقلا لمس بازلا ىلع ف 1

 موسي لج ءاقدعلا ليج ىلس ليس اسأل بج ليدي لمس نارط ليج ,ءاعتدصنوقأ
 لج فقوملاابكيك ليج د_ذهلان نوهارلا ل مج دب نضل مج دن ماهم لس

 نمنال.ءل بج قا رعلااوةكم نيو ميغ لج - دان لب ءانهدلا لامس نه

 (سياملا لاع-!!ن م عفان :وعأ) تت: نطق للهج ةواسعتلابروناكتل يح ءانيس م

 قاطءزسو سوردذ دي ءويذحوي(ةدئاف) ب رجم فان عفرب و له لسعب ندعبو واقمناّك دز

 لعجتيو ا دمعه علي ورلهتي هناف عسب اسا هن الس نقلا نطيف عضونو ا.عان قدطستو اضم
 دوران لمو دبع هل هو يلق وحدح .وب(ةفص) ملعأمت اوهدشف درمصمف كقعللا ةضد قر انلا ىلع

 لمح واهلصو شي وةروراف فرعي د جن اوللاةمتيقدسو ىلقلادرعلا غني باقعهلثمر

 ارقح رذي ىلق ةمقوأ ىلع ةسدعو] هب ورخ ردقاسهنم ىلك؛ءاشعل ىلا رصعلا ن مساك الا ف

 ريسغنمةقاطلا بس ةفو رهمل اراهالا ءامسأن هوعج رستاوف (ةدئاف) لعأهتقاو ادمج

 ندحرمب ناسحرم نوعسرمل رافسارم ناحبرذأرمم رزفتادالبىف لتر هن ءاصةّدسا
 سارلارمن بهذزلا اره دادغم لد دره لرتلا ضرا. مير رن راودالاوةرصملا نيب دهملا

 2 هدر مم ناب ردا ريوترمم ناهةصايدو رديز رم لبراو لصوملا نيب

 حجرزعل اربع تارتلاز ١ ةامح ىصاعلارم بالقصرمم :ةسمقي رفان فارم .م وسلا /ئ
 ره ا داد_غسكاملارم كاراو ةمن.هرا نب ركل ار لوطاقلاب رقي
 رةدلارمث تاس لل مز راو نود جرم رصع لهئلار ارم دستهلابراركم

 رم لجدرم نافرسملارهن ضردمار روك ىريثرم. رونا باطرسمن اراض

 ءامعاا نم 2



 ثودعلاءامسا

 ةقوروم لا

 ددرسرمن نولانةيرق ايدكلابدةرمم نيلابناغبعرذرم سوسلارومم رواسي دج
 نءلامريب ملعلارمن ارغيلاعانمتهل بني رمح ءاعنصب هارسرمم نعلا ىرقنم مدسهملا
 : ناورهلارم نب رحاانل_ءرمن دادس ىسعرهت دادغبيماترم نامعلابعا

 ىميراهناةثالث لصوملانمبرةلايروبالاربج نيبيديسامرهلار م تيركش راثرملا

 * سوسرط:نادريلاربم نارح بالا ارمي ىرملارخ الاو ىهااامهد_أ ىعس ةقرلا

 قششمدب هطبئارمن اعازبلاو بابا نم برقاانةيرقرمشا#برةبروجاساارم با< قب رق
 قشمدب طملقرم قدصدبىدربر م قدمدبسانانرم قشمدياروثرم ىقشمدب ديزي رم
 برغلا,هقريطرم برغاايةنو رم برغلا ترزتتر م برغلابسافرمم ب رغلاب سقاة در
 الار هجاهترةيدمرم برغل روكبة نر دمف نار برغاانناسرأ ةئردمرمم ةياحرج
 لارئالارمت رعفأ رم ىطحرمل رابثالا قبار برغلابةكطلاعأ نم الس ةئردع ويس

 > برغلاب ىلعلاةّير دمر تاادمانة دمر ىناقساارهم ىكمرمم ناهت”نيارم

 ناسلتنءبرااءلوةثرارهم برغلابنيتورعلاةودعرم سك !سهرمن برغلاب تو صان

 برغلا,زغيرارهم ةمفطنطسسقلابرامأ ةثالث برسغلاب هقورقارمم برغلا,ترهاترمم

 نرغلابّةلمسسملاةثبدعرهشرمم برغلابهنالصرامأ ب رغاانءارضملا ةيدملاب رارحرم

 برقلايةببيسةدعزم برغلاب ادوهيةئردعرم برغلا#فيطساو ةمدعرمت ةحان دراجنأ
 هطلةنيدعرمب زوي راهنأة ثالث برغلانةوارغمرم هدفقة شي دعنارمم ناوريسقلا نم

 هطانرغةشدعرمم ةيطرقلاعأنمءارهزلا ةئيردعرمم برغلاب هساملصست ناره برغلا

 ةيلمسثابءارضحلاةريزجحجر م ةبلمشا نمبرقاا,فيرطةريزجر م برغلابهشولةئيدعرج
 برغلا, سعدت ةشيدعرمت برغلاح رغلا ةشيدمب ةراجلا ىداور م "هل طيلطب هاتر
 00 رات عزج مرغلا رمش يزج رهخ برغلا ةسيئلبة ندع
 برغلاب ىطماره ةبطرقرمن برغلانةنوكرتب رقاشرم ةشوطرطد ةرباءرم برسغلا
 ريامرترم برغلابةربودرهم برغلابةث ارم برغلابضءالارهنلا ىعسو ةم_س مره

 ناره ةيربطنمبرقلاةعيرشلار مخ ةيدوعرجب ناجرابرابحسحر امن ةريشع قرشلا
 ىلعئادمدرمن اسوكرم طساورمب ك-ذاسو طيوسامأ د:هاانلتكأ ارم سداقب
 نيهل ارم ناسوقرمم داسرحرهن لصوملاءز رار ةرمصبلانلةءمرم اهرلا با

 - ةلقرلاونارحزيب جيلبلار_م رصرصرم ةريزحلار م فسويرم ةيسدالارهن
 لامع أن مدكلرهم دنسسلا ساسي رهن ةفوكلاب انالوحرمن برغلابىيترمن كاشملا
 كرابملارمخ انامرابرمن دااخرم نامرلارم ناقءاماارهت رزخلادالي نارلاربب ةنود-
 مت نيط_بلغب سرامف ارم قارعلاب كلذ نكسح لصاارمن روباصةروكربن جماخلارهن
 سوسرطن مبرقلانسماللارمن دادغ_ياخا مرر كادر ريودرمم دادغ_.ةارصلا

 ةريفا نييامضوهو دادس مج بقا.قرمخ .نوشيفرم ةرصبلابضيفاارهم مورلابرسلارهن
 نيعل_ءأهللاو انمد_تأك ةقاطلا بس> ىلع (ةفورعملانويعلاءاممسأ ف ةدئاف) تهلبالا ىلا

 ناحب رذا
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 ةرجهملان ومع نار نءبرقاانناتس الي انيع نيوزقىرقنملتمبنيسع تاك:رذا
 حا اولا روع نع قشمدب هلا نيدع ةرعملاب رقي بان نيع ةفيسصأ اب هز رنيع نولا

 نع سد_ةلاءز اولسنيع ةسطدءافرزلا نيعلا 3 رغاا ودكم |نيع ب رغاانانغصنومع

 قرمشلا,ناغم ادي ىلاخرادنيع نايتازيع دنهلارثارج نم ةرب زر <لدعلاءامنيع ةكعئازاب

 نيع قارودنو.ع ناراونيع ةيطلمل.بنبع مرجاجنبع زاريشلابجنيع حاجنيسع
 دنهلا ضراب باقعلا نيع هبريطنيع زاريشو ناهفصأ ند مربهشن يع ناجرجم كنسهاننس
 ملقانلوطامنيع ةبكاظناور مقا نيبرابلانيع ناقكبنوتكمل بنوع هْنْرَعْنِمع

 نيع ندراو طال ا نيب رجس عمان نع ناسصت برقي سام رهم انيع ديواسمل نيع سهم

 نيع ءاربنيع ماشاان رعرنيع روعانلا سأر نمع هماتكحض را تافوالانمع سدلفت

 سدقلابب وأ نبع نمااندنملا نوع لبنيع مهل !نيع ةسمنيع ىفشملان مع ةرامقلا

 تنعم نيىع حاولا سردربب نيع حاولا ني>اخد نودع حاوالاب ةرقملا نيع ةيعب رفانيسع

 حاوالا, سف نيع حاوالاتة جيلا نيع حاواةشدموأ دنهلاب طولموقنيع حاوانةثيدم
 نيع ىُّدمدي ةقارولانيع ناس و نوعلل ا نيبام دولاحنمع اورأنيع حاؤلايدب رحنمع

 نيعلا ةروغلانعع مهلا دالبيرقلا نيع عابأ نيع دة_ص»درولا نيع قئمدييطبلاراد

 مدلا فذقو لاعسلانم عقم (رشابطل!قوعأ) ةْيداادراول انيع ةغرافاانيع ءادوسأا

 | مش اثنمهارد عبرأ هلقافد- وب ةررلا حورقوردصلا عمجوو ةجزللا ةظملغلا لوضفااو

 مهارد عد راريشابط مهاردةريشعد او لكن منيب رتو ضسالا شاضشملا حو ةطنملا
 ةيدكاو لك نمنب رمشسَقلا ندر ,وُتةمصزولوءائقرزب باامهرد نوعي أقسمءْدَز هريطركس

 ةقوعسةيودالا عجين امهر ددح اولكنهدوسا سادشْحر رب ورهشل اوهو جنان اررْزب مهارد

 ل طاخة قو ًاوح زول نهدو ةوغرلا عوزتمال -ءاهاثم عمجتو ةلوضنم

 رس ركع م صرب (ةراا ا نءرسست امرك ذ فةدد نرد

 ا-مةتومريضض-ب درت توهرب 2 تورامو توراها_مفن رومتملا ليابرك بركب سدَءلانةقدولا

 : تلكلاركب سراف ضرأب نجرلا دمع ةبر يري دنواانر وضمير رانكلاونقفاثأاحاورأ

 رائلااهتمح رن دعب رس برثس ةعاضبرلب سرافب ةعيض نادهرب ننتلعو

 . ىذلااسونح ارب رصصع ملبل اركب ةعاسااتامالع نم ىعو مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك

 ري ةليدملا ةموررت ةفرمشملا ةئيرد ا ءاسرتب سلب ارطب دونك ف أركب هصقنو لمنل اةدايز [هئمملهو
 تنوعمرتب هن واعمركم ةئيدملاب سد مأرب ةئييدملا نمىل.ه ىلع ىهو ةمنع كارد ةئيدملاةورع

 مالسلاهملع ميهاربارثب ةنيداانسرغرب بولطلارثي ضايعرتب ةنيدملا,تاورذرثب ةكع
 "هلكت ةيداملابةر ومده ةئرقلاري ني رصضأاو ةرصب اارك ةزاعغرك ةرغلم-هن نال سد

 رثيءاحورلا عصر, ةكرفالارأب ةكعرمغلازأب 2 ةكعةمفشرأب تك
 انهمسلارثب مسن لعل راصنالاراب ديةص معرب ةروهشملا برعلاران 1 نه ةنيمسلا

 داس ىدرولار“ اركب ةلامساان مش ءرلاركب نولانةلاهك رب ساسرلارث توطتااركب دع

 ريك ىغو (اه رد يثدعتملا ةئورعملا رئازللا ءامسأ فد ةدئاف) ةكعده_تاولارب ةكع

 لاعسالو وهز

 هو هرعملاراب الا ءامسا

 هج
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 هئمرك ذئفدوصةملاوهءرك ذدالءا|ىف ضافت_سو نير ةاساانيب :رهثىذلا ن كا رضعنال

 قاولار"” از لو.ةمرذعت لءهئمانملا لد:لامو هل رعت هتبئتسسنلامو هلعانبلال ضوام

 حارهملاةرب'زس د:هاارحب بهارلاة رب زب د دهلا ىندقان ةرب زج فال ا ةّم_سركذاكىهو

 نهو تادلاةنازئازللا صريقةرب زب ةءلقصةرب زببرغلاب سادنالاةرب زج دولا رصب
 ىهول فلا ع.بنماهتمو رمقااةرب زج رلقلار ملا ىف ىلدساارب 11 طبخت ارصاابرث ار ثالث

 نيدلا ار ىف ىو ءاولا ةرب زج نيبدلا رم فد:ولا ىدقأب خارةرب ءاوتسالا 1

 طمالمل ارب زح ديويهلا ارك ل اطربةرب حج نيدلار ه:ةامطاةرب نس دولاب نائيلا ةرزح

 سرافركب نيابتلا ةريزج د:ولا رحب هباجةريزسد:هلارصب رصقلا ةروب دنهاارصب
 : ةقرتشملاةريزملا سرافركإ ىروالو دنك ةريزحج روعلا ةرب زب سر ارحب ل ساس ةري نوب

 ةريزج نالبم:ةربؤج نامهالاةريزج تفانةريزم شكةريزج تالوادئصةريزج مزلقاا
 ةرب زج مهرلارصب ةطلاةريزج مورلا 0 اضوخل |ةرب زب ساربل هاجت راس

 لاجزلا شوش ان عأ اىعستاههادحاناّب اقم ملطملارحلا ىف ناني زج مورلا ردن ريدلا
 ىدةااةريزتس طاممديقدبا|ةرب رج قا ارعلاب ب رعلا ةريزح انا راما ىرسلاو

 : رص هب رج ةري زج .مزاقلا رعب كل »دق رب رج مزال ردانك اوت رب زج طاممدب ل-هءئاارصب

 برءلارصءارضالاةربزذلا برعاارحب في رطذرب زج برعاارصةتسةربزج برغلا

 ا ةبفاهرستر ع ةروداملا +_:ءروعشلا رن زج للا ارب ىنوناصلا ةرب رج سرافةرب زج

 سادنالاةرب رج كارأةر زج ناواك نبا ةرب زوج ةقوريمةرب زج سطر رقاةرب زح مورلار هد

 سما هرب رج ا ةرب رح تاروسطأةرب زب نهال ارح ناس 0

 ةطلامر اح ةسابةرب زج ةرطلشناةرب زج هَ ءرذةرب رح تاب دإ اربثاءوس ىرطقسرتا

 اقفرب زج فصلا هرب ةحوفناة رب زج ةرب رش ةرب زج ةرصوقةرب زج 7

 ”ازنالملاةري ب بالدلا رب زج ىلإ ةريزح هومزك ةريزج دنملاةريزج ىصتدةرب

 بهذلاةرب زج رمد بهذا ةريزجي رصعلدفا|ةرب زج لّعلاةريزح 0 زج ناب 0
 ,مال 9 :زنب دو نيدلادون ىلع ل_ضاذلا ىذاقاااهذخأ نيملا ةضسن 0 دئاف) هوذ مات

 بوو ا

00 

 الفك مكيلع هللا جادجدقو اهد.كَو وب دعب ناعالا اوضتنئالو ىلاعت هللا لاك ىهو رواش شو حلا اهذ أى |نيملا ةضسن
 بمغل |لاعوهالا هلاال ىذلا هللاو هللاو ىكدز ندو#تانأو لوقأ نولهدت دام لهبهللأنا ىلع ضافلا ىذاقلا
 امونيعالا ةنئاخ لهي ىذلا عذ :انناراضاا كلوا كردملا بااغلا بااطاا مي-رلا نجرلاة داما او ندو#ت نيدلارو

 نآرقلا هللا مالكو هللا لعو هنلا“اةو هللا ءان انريكو هللا ةمظعو هللا لال قد وزود صلا ىف .: ||| شومملاريمال كنز
 ةعاسنمىنانب ءرهاطلا نيسطلا هل ىلع لو هيلعهللا ىلص دمت نيلس سرا دا هس ىلء لزم ا 1 رواس

 فلا أ نيمار صان مالسالا فيس جالا ىديسسار مذم دقملا اذه تقوو دوهعلا اذه

 هيلعهللا تاواصنينمْوملاريمأهنئا يدا دضاعلا مامالا ان دسوانالوءىتف سشومحارب ءانداك

 ةرضعهتاود د مق أالو هيلع ينبأالهنافاصمرعشت مو هنالاومدةّعمو نيرهاطلاهنانآىلعو

 ارذاكألواسءالءوسباهدصقت نمنكمأ ا الو اهدصق الو 7 اغهمدالو هالو
 انطادالا-يلعنمعأالو

 عئلاواهنع بذل ىفةمماشأ!لاعالا نمىداكىد_نعتي رصا!لاسعالا ناو ارهاظالو
 1 و مشمس ...٠ اما فظل كساب 17101111-180 و 1 7

 الات دع صصص حساس سس تصدم صح سم دنع دمعتك تت ترج جاجا

 اوما ظ
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 هللاىفانممهوةدح اواني دنأن او هودعىداعأو هءاوىلاوأ قناو امتهىركاسعوملا اومأب

 اليو اننيهلا هذهؤسفىف باطأالو ارش ىوفأالو اردغهرعضأأال ةدضاعتم ةفلاتمةاتؤم
 هل هلوسر نم“ ك ربو ىلا عت هلا نم" ى :ربان اك اهطو ورش * نمو ا اهنمأ مش وأ اهتءااح تت ارذءالو

 || ىلدبع لكوان ا انالث قااطاهج وزتأو أى ةج وز لكو مال. الا نيد نيل
 ماراساهنلات د ىلا يلا ىلعو نيك اسملاو ءار ةمئل ا ىلعةق دصىلام لكورلاعن هللا ه-ولرحب ةماوأ

 نيِهلاهذ_هنيتيلاومم نيتعبامنيتاماكن ينس موصو تامل اوم رح ر هش ءارساح انفاس ا هشام
 : تفا- فاصوالا مدقملاب واثيرش ول اريمأ ل جالا دمسلا ةينةددلا و ” ىنز نبدوهاذأ وسع
 ىنكواهبءاف ولا ىلع ىلاعتهقا تدهمشأو ىمهفو ىلة عدو ذ وذو ىتمالسو ىكىفارااعئاطاهب
 نمو ل.كو لو ام ىلع هللاو نيمد_ةملا٠ا ىعالاوءاةلا مالا ن ءىفرمضح نمو اديس هللا
 (ةيللاق وعل) [مظعا رجأ هتومسفهللا هءلعدهاعاعفف وأ نهدف هس ىلع كش اسعاف 1

 ةعبر ا داو لكن مرو ةءزولو ةبل- امهردرمش عة سهسناكرزب ذيلتلا نبال لاعسال عفانلا
 لكن مىبرع غفصو ةطئإلا مشاشنو راكرب ونص باقو لوا م سوس قرعوءاض-ءاريثك مهارد
 هينحرطودئقذخؤوب وانو جئتاولا نكي ىذا اردئااركسا !نمذخؤي م نام-هرد داو
 نم هعنعل ف لسع لءلقدماا فاضينا ةملصملاةر تسد _ةااوداسفااهءاءبلاغلاو محاولا

 مهيلعءاسالا مولوهو" ءاقلتسا ءاحخا ةعب أ ىلع مونلا(ةدئاف) هملا ةجانسا تقول ع ةربوركستلا

 ىلعموو ءالعلاودادعلا موي ميوهو نيالا بالا ىلعمونو ىلا ءثهلنا تاهو 2 ىفر ك.هملل السلا

 هللامهنعل نيطامشلا اودافكلا مون وهو هولا ىلعمونو كولملاوءا.طالا عونوهو ريالا بذحلا

 (ةدئاف) نسال نيد ركب ولأ هركذ ىصقأ سانلا ماك ىتأ !ةيادلا مسا (ةدتاف) نيعجس أ ىلاعت |
 صخ هنا قو ارقكلذنيبام ىعسي و هرشآ ع نمنيةلءالوره ثا! لوأ ن نينا لاله لال وللا

 ةئااثلاهئالئااورقاهال اة ةئاثااهثالثلاو لالهاها لة. لوالا هنالك ءااذ مسماب لاما ثالث لك
 ةسداسلاهثالثلاو ضي اهللاةيةسماخلا هثالثلاو رهز اهل لاقي ةءبارلا ةثالثلاو روباهأ لاقي
 ةنالثلاو سدان- اها لاقي ةئماثلاهنال-ثلاو مطاها لاقي ةعياسا!ةنالسثااو عرداها لاقي

 ريغ لقورا رمم» هر[ ىعو هلماو قاحماهنمنيتلمال لاقي ةرشاعل اةثالثل او داداها لاي ةعساتلا

 ثالثو ىلغتل .ةو ضايبل اةرهزلاورهز ثالثو به. لمقو هل وأى ثلك ةرغو ررغثالث هذه

 ضر. هلامل نال ضب تالثو مالظلا اهبفرهس هنالر مب ث الثو عسانلا ودل مع وب رخنالعست
 ثالئو ضر أ هنقابو دوس انوكيهلو أ نال عود ثالث واهرخ . ىلا اهاوأ ن رمت ولا

 ىعست ب رعلا نال قو رهشلا قاسمتال احم الثو ىدادثالثو سدانسثالثو مأسوم

 ءالمانيئالث هلماوءامهدنب ٌرمشعو عسن'هلماوءاعد ني رشعلا رقما
 (ىريمدملا نيدلا لامك مشل | مالك نم) '

 فرع: تاؤصبثالث لك .« اوفرعدقامرهثلاىلامامت
 عردلامثضسااو رهف عسستو لهو رردغف

 ىداب قاسمتال قالا م *. ىداد نمش لو

 ةموبأ هللا هنعا سيل بكم (ةدئاف) رابهنلاب هباقح رف لدللاب هلمع :رهس أ نم مم

 ةأنة- ءالاقوعل

 ٍِ لاهل



 ةلامالا ظباضتدئاف

 ةجءامسأللعفةدئاف
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 ' الأرسنلا هتف رئاط ساب ىعسياهتموضءلك اوضعنو رمشءسرفلا ف ىلمه-سلا (لاق)' كلذت|
 بايذلاو ةاطقلاو روف صعلاو ةماملاىهو ةنادع_ىسلاو زايلاو :ةماهلاو ةماعتلاو

 فاطقلاو باقءلاخ رثودو ضهانلاو ىرابماركذو»و برالاو درضااوبارغلاو
 ةدود#م'ةليوط تناك اذاةضسا! ناكل دو ةضدما!فوهو ةباحدلا نم كيدلا فرعي مدنا

 فرءيوروكذلا جر ىهذفار طالا ةضدرع ةريدتسم تناك اذاو ثانالا جر ىهف سأرلا

 مو نكس اورك ذب رطضا نافهراة:هنمقلعينأب توكح ةكوهو ثانالا نمرك ذلااضيأ
 اولاهة صاخ نس ارك ذا ذاف بنا ع ىلع نولزنم نااربلا ددعنب مرو لاك (ةدئاف) تأ آف كرت

 حاورأ اولا ناس الا صرهد نم ناكت اف هاعاولاه صاس: هلاعمن كسل نم هنأ ادار نافذ

 رادعالاوروذصلا لقت ىلءىوق نافدراماولاف كلذ ىلءداز ناف ناطمششا ولاهم .رعتو ثء>ناف

 مئشىلا لات ةلوق نيشلاذ هّدماشن ارقا!ىفةلامالا طداض(ةدئاف) تب رفعاولاه كلذ ف ن عرفتو

 د-:ءنموهلقاذهىلا ءاهلاو نوةرصتىلاءام و نوكمؤيىناءاملاو اذ_ه كليا ماللاو

 انقلخان اءاخنالاثم ةحوتةمنوكتتالك ىهو فرخال اذه ىلعىلا تمدقتاذاو مكسفنا

 مهاوجشو مهرس عهسفالابا ماللاو انمآ امرحانلمجانا مبخلاو ضرالاّى نان |نوثلا اوما

 ىلاهثهللا ىلاريشمل ا دمعلا همتاك ةدئافااهذ_هةغلاطمد:عةروك ذملا عضا عضاوملاكل: (ملظن دقو)

 رفا 2

 الجم هذخ لاع «امفرعتناَتْمْنا 1
 الضف:هلءآق ىف ادعب نم هتملش

 دا عب 5 ٠ عي رأى لمالو
ب ردب اهرفحرب مءاردب(ىرخأ)ا-الطدا ق وطال عراه ”نئأد الا (ةدئاف)

 : ىرافغلارانلان

 نيذحو راثلا لدأ م منال شي رقرافك نما قا نإ ىلاعتهللا همدقال أف م ءالا اذ_هتاكنف
 فرءريشو ركل هرك ذقيلا_هلا نم ةئاف نينيلغل مسا 00 عضوم مءا

 تناك ع هرخلا لاش نب سمت فرع سدبقولأ هسيفنفدريبش هما ليدل ه نم ل_-رب

 د دوويلا تم هسفك ل وة لبا ف بر «ةهركذل وطب بدساه)_ةقدارأدقإ م كا ض اضم

 ةدملاتدمبو اهنمم مني دلصأ ناكماشلابةي رقةرصا: ب ىراصنلا تئقسوب ومع ادوبي
 قال منن ص وع نب لد د الهمنب لسع نب برك ها قملام_علا نم اهيلْزن ىذا ا نال ب راسل

 نوكل فئاطلا تمعسو ةعمجماهمسا ناكو ل.سلا|هقصتحا دنال ةئيطا تروم مرانب ذوال نبا

 ْْن نوكلتافر ءاتدعبو ناكملا اذهىفاهعضو لسق اهءلتقا نيح اهبف اطل ريس أت دلسس

 مالا !امهءاعاممو كا اهجةفاد :زاا ثءءمو هياقراعتمال-لاام_ميلعءاوحو مدآ

 ضعبنءلة:اذك اناحوأ نونا همءاوهمأ هما !نيحهنالمالسلا هءاعى دوم ىعموامباهتجا
 تجر 'لانهرحش قاعفهللا هنا كو ءرفرادىلا هءىشمرحلا فلياخوهروهشملاورباك الا
 نال ىعموم هوس وعرف دج و ز محا له تنبأ انت دءسملا هئمدقو هنذخأف ىراوحلا

 امم رباك هلالة ماش تمعسو هروهشو »أم نيب د ودناىأاك سا ارصشأاو وم همسأ نطو طيقااءاملا

 تءعو تدةئاممها تدق ذ سف: ةثاضرتغ مهمل دلو اهلهأي تب هناك وما ىب مملة دم

ِ- 

 ب ربجصب جسم سوس ساو يتوج جت 0 ١
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 الع لمععم ةيرذ نموصمع نيل اشتمل دشا تء“و ةيلساولاةفسائلااو اوذرح مث ةئايطس

 تت رعم مالسلا هملعح وفني ماس ماشلا تيعتو تفرح غةبلايشاىدنالوأ تأ ومالا |

 نءامالماشماشلل.قو هيت .عسفانع مس ناك ناطق برع نعأا تءع»و ايش اهتيس

 نعن“ ءلاو سعشلا لاهم نعماشلا ثاللبقو ةيعكلا نيعنعاممالنعنمللو ةبعكلا لاش

 قافاع ايوب نبداع نب دعس نب نو ريك تم عم نوريج كلذ لبق ماشلا ما ناكو اهنمع

 فاانيعير أو ماخر نمدوع فان ام ع :رأامفاو د-وممنااو رك دما هدع لعل سلا

 هب توت د اهازرن ناك مال اهي لع معاريس ودع ذورغأ !نب ق مدي شهدت دل دوع

 اتا سدق نب سد ر :ًايدش نا تدعبوب رعد نب بهشن) نب دي زر ني نار: نارك م تدعو

 الز ناك مالسلا هلع لدعم نب ناموديل دلل ةمود تدعو نامدكضرأ نماهيلاربربلا

 ةيذماهتأرفاهتلخ دام ةشدملا نا ل قو رب اعنبر يم نب لادا نبءاعت سوءاعنص تيعسو هب هيت رعسش

 مالسل اهملع طوني نامهيناسع تم هو ةنيصح مهغلباهربسفتودعنص هعنص تلا راسب

 لاق ةقلامعلان 2 ىملادبءني جوجو تمسو قهلامعلان 0 2 : رسم رع هك ها

 ةرصملا نيب ابن واختر ةنيعبرأةنوكلا نيب واب تن نال طساوبط ساو ترعمو لهسنبد#

 ميهارب !ينيدمداو نءىدنلبلا نب اهرلاناهرلا تعمو كلذ ل_ةنئادملانيبواهنبو كلذ لدم
 ةغللا ندمدنا أوذإ هبناجأ لك دير نع اسىفا وكل ة دة دج تدعو مال_بلا هيلع

 ةردتلا فأار(مال_سلا) لهاملا لجرلا مذاابو دةمارسس ك1انوريثكلا'ءامملا عفان( رمغلا
 جارد ارك و زا خفاا(مالكلا)فكلار ها قورع مشلابو دولا ةراخلا رسكلابو

 مضلابف شطعلةدشرسسكلابو ىد>و لمرتاذ ضرأ جتفلاب( ةرخا) ةيلصاا ضرالا مذلابو

 (ثدسا 7 ايلاذا اريام مذلابو ىذالا لاه ارم كلاوداسقلا فان (للا)» ءاسنلا٠ نءةقيفءلا

 همم يشي تان مذلانو مد بلا لاعنلا نءدا اريمكح اانوة#عجملا نمفورعملا مودلا فل

 فلاب( ةوعدلا) سمسا باعل مذا و لايثلارسكلاب ورحل ديد فلاب ١ (ماهسلا) ىمطخللا

 ذمنلا لءةعاج فاا(يرشلا) ةعلولا خلابو ب سنا فءاعدالا تكلابووءدياع درد_بم

 لجلال خب قول فور ردسم طلايو ملا نم بيصنل اسس كلاو

 (الم1)ة يل عجب يضلابو بشن ارسشةرسكلابو لد هلا جناب (ماللا)ل عملا مضلابو سدكملا
 ركلات رة خف (لكشلا) ةفدطم عدي -مذلابو ئشلل* لاا نم مري بكلانوءا ارهصلا عقلا

 ئشلاهيف طبربام مضلابو ةدورباأرم ا رمكلاب دمام ةزمدل )لاكش عج مضلابو يععلا

 رستكلان دب دودلا فلاب( طسقلا)ةماك عج مضلابو ةسارو اريسكءلاو شيش عقلا (الكلا)

 فورعملا م ذاان ولد _هلارم .كلاو ةدكارلا جتا (فرعلا) رولا نم عونم دان لد هااأأ

 3 را راوجلا) دع :ةاارثيلا مذلابولزولادض كلاب الوم ها ا(دلا) |

 ةءاج مضلابو ةمعنا ارم كلاودصقلا قا (ةالازىاعلاتوسلا مشار باب :

 خفااب( ةمالا) برع ءلا نمر مذاابو ثوم ارم كلابو فرترعملا دطلا تقلا :(ماجلا) لاجرلا

 سثوملاورفسلا ف باالاو بحاداا مذااب و نذال'ٌةمِضْسْرو احنا ءكلا اكل وةدكلا 1

 (رخ)قمرلا ل عام م غاانو فورعملا بطااربتكااب وداملا جحفلي (كملا) عم اودحارلل

 َن 1

 لمشت ةيوغلدئاوذ

 نم ثاثبام ىل-ع
 قشوتاملكلا



 أ عملا( قاف ا ضقنلابكوكلا م ذاابو لةعاارسسححا ارو مادق نمصهّهلا طسو تقلا
 | (ةمقلا) ني زيها مضلابوريسلا ىف :لفاةلارسس كلابو ياس اال
 ةيحلاريس كلا وديدهل !؟هل داص خفتلاب(لصلا) ت ا لامس مضلابو ف ةرط للا دق ةرسكلابو

 ةماقااةصلملا# ةأرملا م ذلابورهتارسسكلابو لازغلا جالا مولا ماعلا مضاد ةورعلا

 جالا لان ةداع مضاد اعرم لامك داس ترك خف (نرع) قلو
 رطملا يقل (رطقلا) ) لدملادض ملا ماعتلاركنرسكنابو هضاب دو تان سالا نإ ر

 عاةجالارسكلابو ح رطام فلاب (قا) هنركسادا دوعاامذلابو باذملا سادت ارم كلابو

 (هرقاا)ةوقلا مضلابو نا س>الاب نملارسكملانوءا تكلا (ةنم) جدولافلا م ذلانو
 ليخلاريمكلاب ولازغلادلو فلاب( رلالةب رقع مضلابو ةفام_ضاارسسكلاب ورواطلا ل

 (ةوهللا) ةفورهملارداوقلا مضاابو حز عج ريسكسلابو لفترتلا حفلا( حاجزلا) ليطربلا مضلابو

 ريبكلاانو موذلا غقلان(ى م !!)ةةفالا مضلاب وةمطعلارم 5 ارو كذاب ةقاعمة دلج فلاب

 غلا عسبطق فلان( هلثلا) عب يمَعلا خلاو ناس>الارم د فأي .(ربلا)

 دا ا كلابو ورع فلا (باقاا) سام 1 نم ةعاسجلا مضلاورطأ ار .كلاو

 لطابلاد_ذ فااب(قالا) اسال م خاابو لالالا رممكلابو ة جالا قاب (دللنا) راوسلا

 هل م ببتر ملمعبام مضلابو نين دعدرأ هرع لب الا نءناك امرك انو

 حبر اوهوريقع عج رسكلابو تباث لالا مخلي راعللا) ىدعلا كلا اقرا كلابو

 نوذاارم هىكمأ ابو نيةدمال ىلاهةهننااهد عام ىهق ةفورعم فلاب (ه :لا) رونا امسان منا و

 بحل خلاب( ةبإلا)ةماولا م طلانو سورا رس كلابودسالا تدم جفلان(سرعلا ]ةقردلا مضاابو

 ليتل !لوحارم 'كاويمملا محلا (رقولا)رصلا طسومب ا

 موق ةلان(فايتاطيبدصتلا م خلانوىدرطلارم .كلارو ديالا حفلا (طخلا) راعولا م ذلابو

 رزملا حتفلاب(صر لنا 00د ءمضلابو سان ٠ نهي رقرمسكل ايو نيضام موقد هن تونا

 درقلا سكودا م جفلان(نيللا) قالا سضاان وى .4 :م مصنالىذلا لاحت ارسكلابو

 لاكي ام مضلاب و ليل لا ءاملارسس زاد اع د رلا)ت وع هاعر نمموعسم تان مذاانو

 طلعكأ فلاب( لهو) ةرمسملا ضلابو ناسحالا نمةرمللرمسكلادويسعنلا ن مةّمهلا فلا

 ءارذعلا ارمسكماا( ركباا)ةقاطلاو عسولا مب خاانوةب اغا اوةغلامملا فاان(دهطلا) عز َِس ريمكلابو

 وألا قف رسكنلارو قلل د (راعلا) لبالانَم ”ىفل اتقان و ضتن:ل تلا

 بدكلافال> رم كلابوبلصلا 0 ملا ذا اربسكلاب ورلاعلا تفلان (ريسحلا)
 ىناهلازردنا عفلا(ع زال هس: فى أدب رف نمأ س هذلارمسكلابو قد رالي( نمل

 لجو» فلاب( لملا)لضفلا ارماكلابو قمقرلارت#لا تقلا (فشلا) ىداولا بنج رمسكلابو
 (لعلا) رقواانميادلاو نا سنالا ارهظن تاك ام هرمسكسلاب واهتطبف ىذا !اهنحوهو :
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 ! (ةدالا ]ف ورغم مضلا ولبالا نيل ن مري_بلارمسكسلابو لبالا نم فيقال ا فلاب (لس .رلا) هب

 1 ليخل ا مضلابوهليصفتو ئثلا ع.. اهةريسكلابو حالصالا ع فلاب ,(ةمرلا] : 2 عج مضلابوةرحالا

ملائتلارسكلابونب قل عطق فان( معب :ذلا)نطبلا ةمكلا ىهوء انيس عجب مضلاب و
 0 || حوذ
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 هه امو هقنااريدكلاد واهب ىدتهيقدرطااوةز املا ىف ضعب ىلعاهضعب ل هع ةراخح عقلاب
 نم مزلام عففلا (ةلاهلا) ا-هيش أ امو نازمملاو طوساا ةقالع :ريسكلاب وبما ٌحفلا(ةقالعلا)

 ةيالولاريسكبلابو ةمالعلا حفلا 0 رسكلانوةن دمرغأ
 رسكلا(ةبطاللا )نب دل عضو نيف ءاسك رسدكلايوريسلا ىف* ىلمبل اربعبلا عقلا (لاَقتلا

 رادةممضلابو ةارلا خا قا ريذملا ىلع هيبوطذملا مم امضلابوةأر 1ا تيطخ نمردصملا

 لمى نياق عقلا ومالكلاو ىأرلاونيدلا ل ئمىربالاهةرم.كلاب (جوعلا) نيتيلطلانيبام
 ىو»و لفسأ ىلا اطّوسا دام كلاب ىوويغفلاب (ىره). هيأ امواصعلاو عرلا

 ذاان(ر -41) طسولا فلاب وري -غىهع رسسكلاب (ء| اوس) ب>أ اذاىوذ ىوهي ريسكلاب

 لاملا مضل ( رْغلا) تمملا 5 و سلا خلاب( ةزانحلا) نانذهلا تفلابو شحافلا مالكتلا

 هريغقيسءاذا مفلار(هقذ) نار 5 ا رفلا خفاا(ءانولا) ة ةرع عج عفلابو

 | يدهم وعر 5 لك | :(دقن) ةصاخ مهفاذ أرمس ا او ةمحسل هقفأ اراصاذا مضلاب ومهلان ْ

 مالك ن م('هل» 00 رهقلاءو 221 ناسا والي |ثيدحلا يملا حب ( رعمسلا) قرخ هع

 قىعع دادالا. نمئش 5 مك رهظأو مك ند دادضالا نه رمسأ هريسغو فاغاصلا |

 دار ىععدادضالان ء(انع) لاصولاو قارغلا عج دادخالا: نمنيلا هبرتشتو هنا ظ

 (نيرباغ)ر بدأ ىنءعو مالا مالظ لبق ىندعدا دضالا ند ء(سعسع) )به ذو سرد سعةورثكو

 (نيوقملا) رهطلاو ض.+ل عع داد_ضالا نم (ءرّشلا) نيقابو نيضام ىنععد اد_ضالا نم

 ىنععدادضالانم(ءادق) لاملاريثكلا لجرلا دعو لامالو هعمدازال نم ئيمعدادضالا نع

 دادضالا نم(ةمدالا)نوكشي ىعع رنونقوب ىدعدادضالا نم(ثونظب) ما دق ىنعمبو اخ
 نء(ميرضااو)دوسالاو ص-الا نءيداد_ضالا نمنوخلا كالذكوداوسلاو ضاسلا ته

 (تيعش) نزعلانوكي و حرفلا نوكيداد_ضالا نم (برطلا) زاهنلاو للا ىنعميدادخالا

 ىوبرملا ف: هعنوكيداد ضالا نم(لهاذلا) هندسفأ ىنععو هتحلصأ ىندع دادضالا نممالا |
 داد_ضالانموهف هندمأ اذا هتمثو هتلاساذا ف دنسلا(تعث) نائطعلا ن_هعوءاملا نع
 دادضالان م (عرف) دادضالا نموهن فالخ ىأ ىدضو» :رىدنف[ىد_ضنالتلاةيو*

 (قفشا 1)نتنلا ىف_هعو برطلا ىءعدادضالا نم (رفدلا) طومواا ى_هعودوغصلا ىئعع

 كلهم ىهاما امنالدادضالانم(ةزاثلا) دادضالا نموهفضاسل ا ىلعوةرهلا ىلع قالط»

 ةلد_كلاو ةمعنذا ا!ىعع هنالداذ_ضالا نم ءالماا) نيعسالل تصف لو افدلل تع امارع 0

 قاطي هنافاضي أ دادضالا نم(تدرع-ثا)ءارمشلاو عشسلا ىلع قاطي هنالداد الا نم (ثعن)
 ىعملا(دجاس 1١ طودسا|ىهعوت اد دا ىئدعداد_ضالا نم ه(رغن : عينا وءارم ثلا ىلع

 ركذلاريثكلا(ميدسا!)ءقضلاوةلظلا ندع( ةفدسلا) غرافل اوءؤامملا (رودسلا) بصتنااو
 (بو.ثلاو) ددعبااو بي رقلا(بقاسلا)هلةيصانالىذلاو ةيصانلا فمفانا(ىصنالا)هلءلقلاو |

 لجرلا( برش ]ف .هضااوىوقلا(عاصشلا)د اذ اوه )م اسا)ن لاو نارمثلا ن ميباشلا

 3 ا درو ءرامخ لاملا (ةارس)رادخالاو عافترالا(فرسشلا) تشطعودابا تيفد

 هّتدسلاو ة هعَر ركلأ ميشلا(قالخالا) ناقل اولذفلا(فذلا )قيرفتلاو عملا (بعشل ازطشنو

 ”لءاحدناوذ



 ريثك دئاوف

 لحل
- 

 1 | ةيرغصومفلا ةعساواضيأو ةنسحو ةصيمق( اهو ارمزيع 00 نملوزولا(روشا ا(

 لد_مققننلا (ةدئاف)ت ءرةصاوا ترضخ تدتشا "ل.ل! (تتاصعا)ل ف .و ىطعاقد_صت»

 نع ةرابعةدنلا ىواضرسلا لاق باقااةعزعىب مىل-ءقو هلك :هباطلاىزتو كيب لقب ىلا

 عرشلاوال" 0 اليرح عفدوأ عفت بلحن نعم سيما ا ةفاوم هارباموغ باَقلا ثاعبنا

 ىوونلال اهو همكملالاةّةماو ىلاغتة ثنا هحول» ءاغّش .!لعفاا اون ةسهدوتلا ةدارالاب اي

 ١ ريسغنمقشلاو أ عدصلا مصفلا مدفا اومدفلا نيب قرف (ةدئاف)بلقلاةعزعوهو دصقاا ةدنلا

 (ةدئاف) عاطقناالىأا ول ماصفناالهقنا لاق عطقاا مصفا| لق ةوةناالا عمربسكللا م هقلاو ةنابا

 د_> اورئثولاوناعات امو نلاودحاوذذلا(ةئان) اكل بقنيدلاراغصن ولع نيل نوينابرلا

 داقتعاءاهةفلا حالطصا ب د/كشلا(ةدئاف)نانثااك زااود-اواسلناو نانا عفشلاو

 نافاسلا نانأظلا (ةدئاف) ح و> ص دادعام_هولاو جارداععان ظااو نايزطل اهوابنت»

 دكودم او ةظفاحلا نعل اور نا. .بلاثاوهسااو ناب _سنلا نيب قرق (ةدئاف) نيدخأب ناجوزمملا

 نيفلتخ نيريثك ىلع مةجا ام نيملوضالا دنع س زا (ةدئاف) طقف ةظفاملا ن عءلاوزوه-!او

 هو اكمال مسا تافرعو ةسخلا ىذنم عسا“ !!مويلاوه ر نامز هزالمسإ فز ع (ةدئاف) ةقمةحلا

 هلال لن سس عشا قون محلا ةغللا ففاكدعالا (ةدئاف) اهبفوقوملا ةعقب 1

 0م الا الك ىف تيحلا لصأ (ةدئاف) ةمخاانهدسسملا ىف
 راذلاوهذع ارمشل ا فناكن ناو مار اوهذ ماعطلا ف ناك ن اوزفكملا :ريوذرتلا ا قفاك ناو

 هبه-بحاص هيئيالا أطل او هدأ د -ىتدأي هيحاض همنتاه هوهساااطخلاو ىوسلانييقرف هر (معتافو

 معبأة غلا فذلك ال(لس.ة) ةرشعىلا ةثالثنم موفزلا(ةدئاف) يمضلا ى عريسا (ةدئافز
 رقفالب دعو لذالب زعءؤ اهواي تاك عموأب ءةرامعامل ال فأنا م تاريخلا

 (ةدئاف) ىدها!ىلالال_ذا٠ نعل تالا فشلا (ةدئاف) حاملا وز وغلا هلصأ و لوجالبعو

 تركذاذا(ةدئاف) ناس>الاةضاناة_رلاو تونذلاو 2 ةرمغمل ناد هردغملاو ةمحرلا نيب قرت

 قرف (ةدئاف) برعل اهل ءهدستت ذكعرمش» تاقفهتمهذهندرفا اذاوداضلا تدتف عمنلا عمرضلا
 ندسلارهاظن ء هقلغت عاظةناىأ حو رلا نضا.ةنا نع رابع توم انأ توملاو موخااندب

 وهورقلاع نمذوخًامرقا كم هتئارقأ (ةدئاف) امتد ار ها نميكالغنا وتلاود طابو

 مدءعةوأرغلا (ةدئاف) تا نزخلا ةيضدية ديا رفلاة_عمدنال كءمدهتناذ رب هانعمدربلا

 ىلا ةرمشعلا نيبامةباصعلاو ةرأة- ةثاطااو هنالثهقرفلاو نامرحلا ةسالاو ه-_طفألا

 (ةدث ف١ افعس ىعمهنعد رح ل ناف ض وللا هنعدرج هنالا دب رحدب رحلا ىلع (ةدئاف) ني يسب رالا

 باعالا ةينمالا ةمالسو ةمللا ضولخ ةهصنلا ةةفاوااعاودو ةعئا رانا نسخة صأ|

 دا اوذ) را ارطضالا ح رشا راقتفالا ناسل» ءاعذلا هع اظءسالاىوعذو ةءاطااراثكستسا

 رقفلاردكلان مةءارملا ءاصلا باذغةلك لو ووةجرةلكصو ماهباشب مادى تمشي ها

 كي وللا (د راف) هل تسال هنال طتاخل انا: اينيازع (ةدئاف) كالا اة يور نمةءاربلا

 مدل انام اهدنا (ةدئاف)د هلا فول !ككرترد- غلا (ةدئاف)ريشصلا طاقدا. فوشلا

 عن زرعت ةوقلقعلا(ةداف)ب نذل ةذخا اوملاَك رت روما (ةدئاخ) عقاوال قياما ل وءا اوهقذصلا

 قل اود

 2الى...” . 1-4059 تق ع ةمفلا تان هيي انا هطول 7 2

 بسوح
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 ى ًابرسي هنالانا ارسبارسلا ىتس(ةدق اف) ةقفنعلا ايناح امه ناكمشفأا (ةدث ةاف) مولعلا قثاقح

 (هريسغ) لمانآلارو وا عطاتقمم اريل ا(هريغ) ضرغل !قفاؤبالام عمشلا (ى :رخأ) ىرحب

 شم ءولاو لة ريحا لاصياب زايخالا دعولا (ةدئاف) رذاظالا تام بجاو رلا

 ىلا شي رعلا نةماشااد_ت(ةذئاف)ع رنثلافالخ ىلعةنامالا ف تفرمصتلاةناملا (ىرخأ)
 لعأدتت اومورلار م ىلا لب أن هوتازفلا

 (امظنىدرولانب رع يشلا اهتك كلم ةعيايم ةذسنإ

 لت م تاي ءهاامانالف « اصلا مانال ىركذلا عدو
 ل مثالاو اهمانأ تدرهذ » اهتضق هَ مع ىلعأ تا

 - حمس سسسسسمم

 00 ولا قا نماف ر دتاورواكك * قرزالا نب كلامنبد_<أ نم نير عنيشلا اهتك ل 0 ارقثس- نت فدو نادم ام. كرت | اماذ -هقالأ هلا علان

 ه._عماح ىهو نذر الا ةروك هقاو نضزاء_هظقه«عامق

 سارغلا عم عملا ف ضرالاو * ساثحالا فلتخم رتل

 عارتالب لوطلا فنؤ رع ه عارذل»اضرألا ىذع عرذو

 هزيدمملاهد هلان عااد ىهو 0 هرتشعأ ممم ضرعا!قاهعردو

 قرمْدا دع ىبو رلا زاخو ه قتلا كلمال-.ةنه اهد_-و

 لآ. نص اعكالم برغلاو ة ىل-ع دالؤأ الم لام نهو

 ىبورلانباةسعاقاملاب + مجدق نم فردعت هذهو

 معه اعظافةارسهم مح 5 اسمع رش امو ال اذ اعس 1

 هل-خادب امد رامخ الو ٠ ةل_طدسق كندا هددق ظرع ال

 هضم ةدلمحج لقد اذ ةكمشنمتكو نم هلم نك

 داماعملا:ق ةنفانتلل هن راج هن انتساب اكل
 هلاخ انف ةدمدلا تداعو ءلداكتح ةنءعئابلا اهظبق

 ىئرح وهف ةدضفلا ضءةو * ئرتشا نءىلا ضرالا تو

 قلعت د ءال َّق الو٠» قردفتلا ندهن امه

 روكخ زملاهعئا ىلغهف 3 دوه_ثملا كردلا نام

 فرشالا ناضمررثععماس * ق كاذب اهدماع اد_مثأو

 ةرمشعو ىل-: ةسش#ت غل نم 5 ةرحجهلل هن اقعمدم ماع نم

 كل هلاو ىننثلا ىلدع ا <« ىر ىل ضو هلل دذتجلاو

 رضخو ىّرسملا رافظم نب ٠ رعاذ هنعنومخملاب دهش
 ةممكحلا ةيظعفلا ةدمءصقلا ىنهو ةذإو | مب ظعرذ دفا ةدف هللاهجز قدر ولانب!لافو) ا

 ىدرولا نب اةدمدق ا

 ة.مكسملا ةيظعولا ميحرلا نترلا هللا مش

 ةمماللا ارد نم تاحو لصفلا لو: ه. لزغلاوىنامالاركذ لزمعا
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 قع عسفرتوزدعف نع ا . لفت ال ةدانغلا لرتاو

 ل نكلا ترم درمالا نعو * تير طر _واءةلا نع هلاو

 لدسالا ىرزي ساماماذاو ه« علا ترش ايد

 لد
 للس !ىمأ د هاوهت تنأ * ىذلان.-ىهتنمفركتناو

 لّةعنم نونج ىفىهسي فيك * ىف تنكنا ةرسمتارعشاو
 لصوالا ٌىيرمابلق ترواح .» ام هقا ىوتتف هللا قتاو
 لل ظبلاهللاقنمامنا » الطبأنرطعطقي نءسل
 لح ليالافد_كرب لدحر * ىلا نكرالو عرشلا قد

 لوز ءاملت_ىلئادهد_ق » نم ةردقىراكفالا .تراح

 لودنمىفأو سج نم لذ « مكققاللا ىل_ءتوملا تك
 لز-_ءو لوو ضرالا ّكإم « نمو ذورفو ناء:كح نبا

 ل * مهل نم مارهالا عفر *« نمو نوعرف نبأ داعنبأ

 لآاتلانةةلرركضاكل» ه اوبر اوداشو اوداسنم نبأ

 لوالا وةلاولهلال_هأنيأ * ىبهنلالهأ ىلا بابرأ نأ
 ل_ءفدقام العا ىزح سو هه مدون الك هللا دعس

 لللملاريخاهبتصخ امسح « تءجاناصو عدا ب ىأ

 لسكلا ل_هأ ىلعريدنادببأ * اك ل_بكت الو لعل بلطا
 لو>و لاع هع لغتاشت « الو نيدلاىف هذاا ل_ةّدحا و

 لام رة بواطاا فرعي « يمول ارضا

 لصو برالا ىلءعراسن ل هيانرأ تيهذددق لقال

 لمعلا حالما للعلا لابو 5 مكمل مانا معلا دادناف

 لبتخاقطئل!ىفبارعالا مر * نفخ وتلا, قطا ل-

 لأ اددلاف دفرلا حارطاف « ىعذ_همزالو رع_شلامظنا
 لذ_تيلاذارعثلا نأ « امو لضفاا ىلع ناونعووذ
 لكت ا لصالا ىلءنموأ فرم 5 ىوسقمي لدول لهأ تام

 لبقلاكلتنم لجأ اهعطق « ديل _ىة:رامخأالانأ
 ش لستلا ىيفكنفال وأ اهقر ء رس صب نما نا

 لعل, قطن ظفللا َرمأو ٠ ذخ كل ىلوق ظاسفلالا بذعأ

 ل_ثولاءازتجارصملانعو « ةرسك هنعنغت ىرسكك له
 لزئوخلابواةد ههدقتت « مد انمسق نذذ ريستعا

 لكلاب امو تافامالوال * همزءنم ىتنناا ىوكام سدا

 لفسنمىل_هنوىلاعلا ضمت ه اههتاداعنخ ابندلا عطقاف

 مافات ءانادبو *« انعم مسصأا ها:سقذا دار



 اندذل

 لذأ اذهل؛لهاملاة شع « اهلمصتىف نغارلاة شع

 لاعباهم تام م اعو * راحو مرث مو»و لووك

 لالا تاناغ لان نابجو « ى.ملااهنم ل: عاصم مك
 لملاك رت ىف هلملاامنا » دئتناو اهيف للا كرئاف

 لاشلاه :.هللااهامرف « دفئامم دفن فكتىأ
 لح دقام ىتثلال_صأامتا هي ادبأ ىلصفو ىل أ لقتال
 لغزلا ىنمردق كسلا نس و «* بأري_غنم ءرملا دوسيدق
 ل-د:نمالا س>رخلا علطي 00 امو دونقلا نهوواولا اذكو

 ل_هتاركب أب ذا ََى 9 « ىلع للاد_جا ىلأ علم

 لقأو أهم ناسالاررإأ ها ه؛ هلاسع امناسنالا ةسمق

 لطب ن«سداحو ساذلا بسك او ىغوارةف نيرهالا مك

 لسضلا باررأو ق-حلاةبعص ه« ناتحاوادكواد+ عرّداو

 لتق داز نا نيذه الكف ٠ كر ل-وريذ نيب
 لازلل لس أي اولا متسنملا أ« او تاذاس بن كا
 لفغءنمالاد هلازفيل «٠ هلارومأ نع لفاغتو
 لسبج سأرف ةلز_ءلا لواح هب ناودضنع ءرملا وذ سل
 ل: نمالا هورحسصحملا غب «* اكهرحزاو ماعلا نع لس

 ل-ةنلاىلحأاف اريصدجتمل « ناوراح نارادلا راج راد

 لس 2.فلاف اذا نم مداخل و :ثطبرذح او ناطلساا باج

 لذ_ءنملاغو ك_.فةبغر * اولأسمهناو مكملا ىلتال
 لغترشلاىف ه فكحالكو * هاذا نع سو.لاكو وذ
 لزعنا صخشلا اذا صخمثلا هقاذ « اع مكحلا ةذل ىزاوال

 للعلا كاذ ىف سلاف اهقاذ * نمل تلاط ناو تا.الولاو

 لالاريصقت لقعلا ليادق « ر_ةتادلا فلام الارمصق

 لس ولاني هسة ا« ىلعتوملا هسيلطي نما
 لاملا هامدأ دادرتاارثكصأ ٠» نفاب> دزتامغرزو بغ
 لاخلا نودىتفلا لضفريتعاو + هدغلرتاو فرسلا لديدخ

 لفطلا قابطا سعئلارضنالا هب اك لالقالضغاا "لد ةبال
 لدب ل-هالا نعلن ب ركغاف « رد هع ناطوالا كم

 لتكارد_ةلاهرد_ءااىكرشو « انسآق_بءاملا ثكمف

 ل_ءملاذؤم درولا بدطنا ه اثبع ىلرق ٍبئاعلا اهأ
 لعت نم مدهس كنسي ال * رتشاو ىظفاموسأن ع دع

 هد انبات شلل نا يفند نيد كتردغتال ش لزت
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 لسوىذآ نط“ ىتمو ٠ غئاس ل هسءاملا لثمانأ
 لدفنا اتاشامشمك نداو»و هسا بءصرو زيفناك انأ

 لالا لوما اوهلاماذ همف « نك «نجناعز فلآ ريغ
 لقدس مهينلاملا ليلقو 5 همارك ١ىرولا دنع باو

 ٠ لولب السمان: كرئاف مهتم « انأو رمت رصعلا لهأ لك
 || قىلامتدل وقف قان) نما نيملارهماتانوا اكتر هل هنومو ل تدق دمحب تع ىلاعتهلوق ىف ةدئاف)
 | اندمس ىصعو قرلع املا لمقو بانعامما ليقو ةص-و عامنا لق ةرصشلا نم دكرامملا ةعميلا (ملانكرابملاةعقبلا ف

 تاك اهنحتعب ران ءيورح مالسلا هيلع ناملسا' ديس ىهعو هيل أ ن نءىدوع

 ىهل.ق ةبيط ةرصشكى ات اوق ف« ةنل ار صم نم . ع يول رشوة ارك نم ىهو ره“

 ةرصش) ثوشكلا ىل ملرقو ةطاحلا ىشلق ةةدمخةر ع ىلا .هتهلوقو دنهااَز روج لهقو "لذا

 ا عئادسبلان م(ةدئاف) لعأهللاو فور عماهل رم ةجال ل دقو نك_سالا سن- - نم اهناليق (م .وقزلا عئادبلا نمتدناف)

 تااقو رابخاىهة.نذهلاتااقف تةتغاو تةيكرابخ أ اه ٍءاات ا اكنالا ف فاتخا||| تااشنالا ف فلتخا
 ىلا ةم_سلنيديست غيدلاهد-هلنا كلذ فباطللال_دفوتا اشناى هلي انللاو ةيعفاشلا رايخا اهغيصىتلا

 ىهفهنداراو ماكتملا دصقىلا ةمسنو ةض# تا اشناةوطامذهن 0 (لا

 | ىلارظ: اانتااشنا ةهذلا اهيأ اعمىل ىلارظالا,تارابخا ى مهو اشنادضقا_عربش ةهملا هذه

 ارايخ أت ناكناو نيذكتلاو نيدصتاابلب مَ 0 حراذا اهت "العم

 هتقباطممدءوأ هريغ ريحا ةَةباطمامهانعمو تاثالاو ىلا بيذكتلاو قيدصتلا و ا

 دوصتاغاو تب ذكنالو قيدصت همفرَو هالف هبدسب برا لوص> ريانا لس ربا انهو
 سل لازما كوفك دعي لو هرب لس ع لرب اربخ ىف تابثثالاو ىننل ا فبي دكلاو نيددستلا
 ءاقنا جاقنافرامخاوأ ءاشناوه لهو ىأرهظك ”ىل اعسنأ ارداطملا لوقف لوةنام(تاقناف)

 الب ات قابل اة يذكللاو قيدصتلا ل.ةيالءاشنالا نا امهدد انهو نمالطان ناك

 | لوقلا ماركتس نولو ةءام ناو ممتدار اللاالا مهتاهمأن ا ممتاهمأن هامل اقف عضاومةثالث
 ا نيه>و نم هع رحت ىلع ادلاوانذكهنوكالا هعر ث ةهح تسلو مّرمراهظلاناىناثلااروزو

 ىلا هلوقىفاث |تاحابملاريغفنوكيامنا ظءولاو هينوظعو مكاذ لاق ىلاعت هللانا امهدأ
 هوو نملطان وهفرابخا َعاقناو بونذلا ن ءنانوكمامناز مةملاووةءااوروةغوفءاهللاثاو

 هيلع فماذهو ةرامفكلاهلي نتاع رت مالسال !ىف هلل اهل ع ةيلهاخلا ىفافالطناكهنااهد-أ

 ْ "رتب تأ ن مه دعب أ فان ذاك ناكن ا ور» اظظذاق اا ل لاف 6 رضا وم اريخ ناكو و

 ءاقنالا هم تحاننهو يرصلا اوهوهسفْي ىرشلاه م بولا ظفاهناىلادلا ميركلا هلع

 نب جبه يشل عد تووت :عمءاشنا هن وكب ل سف ه سلب ردك وبال هنأف ريللا فال

 قلاطتنأوت :رح تنأهل وق ةداقامب رتل ىأ ارهظك< لعتنأدل اوقةدافانأ ثلاثلاو نضمن

 ٍ م00 ا! وزب وأتم وو عزان رامات اوةءؤءاهةفااامأ (تاق) فرقا

 - 11 ءلاد_هقثمحن م ءاشناوهفارابخاو اذا نمضتب ىأرهظك لعتنأ هلوقنا كلذفإ

 ركيموهفارو 07 |وَدلانماركنمهقلازلءج اذهاو همر هظباومش ثيسراب او ظفالا اذهب

 1 راسعأت د
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 نمنودااءاضرلا عضاوتلا نممالسلاوةالمدلا هيلع لاكرايخالارايتعاناروزو*اشنالارابتعاب

 اهبتةلاامفوكو انيساهب تقحلا اتن:_بوانونا يلع تاخداةماكلا تاؤن (ةدئاف) ساما
 نمرثك أتد وطبا.نالواو نعلق ىازلافا ان الاهتب و زنتاقابازاهب تقم نافافاك

 ةدداغيللالاوم ىشب سدلو اهتدب زمهضعب لاق وتد.»ب أب

 تافىلل نم ىنسلانأ مجراها « تافأ الا نم دقو تلقاوتمةل
 تاناكلاس دات 1-2 5 و” صنت «تافا وع وو هن كودك ردقتف تلا

 اس سم الاف
 لاذع قفا آل ىازاعو »* لاصولل  هدعب ىد_هث

 ىلامللا ىف لل اللك اهارت « انانثدا نه ىدباو

 لاما كلذ ىوهلا باق ىلع 6 ه فرو ديلاربالهسج وب

 لاح رلاةددع ا نب دطانغم و * ندحلك ىل اوههنساخ

 الااهزي قبل ةبوتعمالو ةمسفأ ةقمص) مون مولا ال'لثا م مانالاتناكأمل (ةدئاف) ؛

 ثادحالاب وأ نينثالاو دال دا نءةذودأم ع وبابالا مانأءامساا واعد اذ هاو دادعالاب||

 عيمصل او ةال_هالهيف سانلا عانت جالامهدحأ نالوقهمفةعجلا مولو رديمو.ك اهيف 2

 ىلدفلني رخأ الاو نياوالاه.ةهلا عمي ىذأامومااوهول وقلنا هبفعمياعلا مويلا هنا ؛

 2 سااملا هلا قمل مانأ ن مامول نكي لو ةدامل اذه يرعشت ةاكعطقةل | نفتبسلا مورامأو ءاضقلا

 ىلايعت هللا ىا> هنعىلاعت هنن ا ىذرّةر ,ره أ ثب د١اماو ةعيست ناكل تدسلا اها اوأ ناكولذ ]|

 نالعاو بعك ل وقن رمهنا عيمصاا ناو لول مهنا هنعران قىراضلا لاهدقأ تدساامول هيغل ,

 عرمشلابلمتاسعاو هريغنع ع ويسالا هيزيش ,عضوالو لقعال وس لعتال عوددالا مانأ ة ةقرعم

 ىتلا ممالاامأو مهرواجو مهتعلذ قاَنيْن هو عئارمشل لهأ الا عوبسالا مانأ فرءدال اذهلو

 اد هو ض»»ن انهض ءيدمأب الو هريغن ةمعدزع ع وبسالا بع الف باك الو عب رمشن نيدتال

 قهسدعناهذاتساذمإتلأس(ةدئاف ة) لعأهتلاو سو < رمأب هنافماعلاوروشلا ةفرعمفالؤم ١

 هياابوتكملادنعتن :كل كلذ تاعفولل اة ند: كتر قونوهاعه-دم ؤغلا_و لدحر ىلا ةعقر

 نبرمال ا الكواناذكت روك ًافراخالا ىفامهتم لق وذ كيطعأ ثم -مهفلا ىلاريدة ماما ١

 اديس دل هلدوهشلاو و-لطبد- هاشااىفحدقاذاو 21 هاش ىلال كرضدإ ||

 اجاني و راظتنالا ملأ هنعل مهل داعم مريع «ةًاسام هءارم ءالاب اب لس هماع هللا ىل_د هللالودر 0

 ىلع نعي قا املا (ةدئاف) :لءازمعب رأراظتا ةيمدلنا هلع دس ١ ةتغةماركلابأ]|
 ىنأ ق-ىفرلسو هيلعهقلا لصوبنلا لوق(: دئاف) قطائذو و-قريصقلا نم هعو عيبا كر 1

 مالكا ن روكينأ امهدسأ نيهجو له ءلعمكلجأام ىدنعامو مكلج الهلقاو ىموم
 ه.لعمكلجأام ايف ىدنع ري وا ا واولاوةد-او لح
 0 الفاذه ىلءو مكساج هللا مكسلج ان املاهت ث وح ملسو هءلعهتلا ىلههباواهديؤيو

 قري ًاومهلم<الهنا امداد! ىف فاس نيل نوكي نأ ل <و ري رمكىلا ةجات#تنملا

 ىلا لاةؤتةءاح دقو انكلج كنا هلل _هقااهنااددديَو ود زةءاعمهلم كامو: ع ساةناةشانلا

 َن 1
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 00 اذه, نعس<نال والا لا.ة>الا

 ىلع رخ مالك اذهنا ىلاماا ارق 0 قي هلا ثا: قثنس هناال نيملا مكس عفة مالا نيبسأ

 لعفأو لعفنامغا. ةتلنا لعق( ةعيدبةدئاف) ل ءأدهق او ىم؟ نعت 200 ِِ ولو ىأري دقت

 نالئلاردديدما!ىناونأا او ث الثلا اورعش مهناك مه الكب ااعىفىايرلا اهم 9

 ىت-هحانرلانمدياوأ لعاشلا مالا واج او ىعابرلا اورسه ملاكى ت-لغشااوركشلاك
 نمهباوافل ال ارواح ا ا اوبو بكتاولاةةئالئلااوةطلل مسهئاك
 بو.لافسءطلا ظفلاولمعتدا ئاردانالا بءاوإوةلوب وم اولاقفرثك الا ىف ئالثلا

 لاقن دش لئمب-ٍبيسعلااولافاجروامملع قلطاب هنا عم بحنا ىلا مهلامعتسان مرثك أ
 لغشلا نعةرامءوهاسمتا تنبملارد_ىم رمل تلا قلبسلال اوةذاذ_هتيئاذاو ميةلانبا

 نعهن*انغّمسا ان ارلا لعفللا ىلع»و رج الكر دسم“ وهل ,لاهاكرمالا سدا ب ويحلاب
 هنءانغمسانب ا | اد قادما هيمهتنسلأ و بها مهمسقت :[عولو ةرثكل اذهو هر د صم

 سفن نمه:كجتو ىناعملا اذ_هةوقاكلذفف ارثكف عقلا ن رود مهضلاب ب>امأ أو ا.-هاقث نع
 هلرس ام سلو هن و فروت: دحال لذيالئذا عاصتلا لديا هنا يد هأنا هلالذاو هرهقو بملا

 تاكراا ىوقأ هوطعأ هند ا!هذ مين اكل ةدوجولا هم ا مهراعشاف و

 سامقنعءاوأدعاذ علف ىءماو ظذالا لك اسما تاكا ى وق ىلا تاك ناؤ عدا ىهو

 بعل سذج م ءاوهىذلاءددصجاؤبجينأ وعر نق ضيأو همنا فاي بملاوهو هرد هم

 هن :وقامه دحأ نيدهج -واىلوأ مذا |ناكو كاان مضلاىلااما مسهاودعن مدين كن لذ

 ةدازالاو ةمسهلا عج نمبمحلا ىعمفامىزاوبام عمان م مضلا فنانه ١او با اةوقو

 اذ_هىفاون أف .ك لمأتوهانعم ىلع هنوقو هستكر رواق اس || اولا وحلا ىلع

 نمسرق اهحرتو توصل أديم وققاطا يدق نم ىهىأا“ ااا امددحأ نيفر 2 ىهيتملا

 نمد مىبلا ءايلااهونرت مث :رار ةوباللاند_هموهىذلا رد_صلالصأن . ةرهدملا حر

 ىنعملةشااكمتي امو توصااةءاد,نافرطلا عمف سه. امنوتودلا جراخترت !ىهونيتفشلا
 هلا لوصولا !متيامنو هبوب ةهبنمبحلا كوستي ادي نافابتي اهو كل اس لل شا
 نمفغأ امد ةعيدملات تكفا نهرا اهو َت توملاةبادي نبيذ رس هلا اوراتشات

 درقم مييسنلا

 ماغريغاملاسج رداف 1 شعب « اذ سل كدعو عسبطلا ف. .كللةف
 ناك الفرثي لف لرب اذاريعبلا بحأ مهل اوقنه تايثلاوةمزالملا نمقّدشم لصالا ىف باطام

 لافاك الامن اهنءموربال هملعاهقم رج ىلع باقلا تبان'هن ويدرك ذل امز الم بلا
 ريغتي الو ىول» ,الدهعلا ىلع « هيلقو تاسارلا لابخلا لوزت 1

 مهلامعتساٍبااغف هوطعأ بوبا ىلاواجاسلو موزللاو تاب ىلع لادلا م مالا اذهءوطعأ

 المأ هريغ همحأء اوس ينو هذ بحي )ناو هتاذا تبان ساقط 0 كد اظفذا

 , ْ لوعة مفالذم اذهو هريغف رمش )ناو فب رسمك ىئنءلاادهل لصالا ف عوضو ءنزولا اذهو

 تيد و نب هوم#»
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 ا لوك اهو لو ةمو برضا | هاء عقو ناب ورمدك الاس لعسقأا هب قاعت نم هدة ة-ناو

 اوراتخاو طتف يملا هيواعي ىذلاهنا نم ن دونا بوم اهذامهمالكأ رثك افاورد45

 مهد أنيهجوأ باحنو دبة _اظةاهوطعافق بلا هن مأق ن نأ اواج مد هاهم دق بيس هظَفأ

 فورح نمرثك أ هفورح نا ىناثاا لصالا ىلءءافرثك أهيقطنلا وىابرلاود لصالانا
 لمادسامقلا (ةدئان) ب اك ىفاهدتالىت اا ىناوملاهذهلم تفلت الرثكت لع ل غاو ب تاع

 ليقو تنثملا نعم كا لعام ههامتشال الروخ مولا مول عمم ا اوه هدي-و قرش

 سايقااد_-اذهعرفلا فةدوجوممكعلل ةبجوملالءلان دوك نأ لمقو هرماظ: ىلا 'ئثلادر
 نببوةعيف دوب وبأ ةاضقلا شاق, بطول نملوأ(ةدئاف) هب وستلا ىوغالاو ىرشلا

 ة_عجلاة طخ ءرمشع ةعورشما بطالا(ةدئاق) امممءىلاءتهللا ىذر دم .:-ىل أب حاض يهاربا

 00 ل! مون شوي ,ورتل ا ةيطخ اهتم بأسا ىف ب بطخ عدرأ ًاوءاقةسالاو نيف :وكلاو 0

 مول .طتورخلا مو ل قعةمطخو ةفر كف وقولا ةيطشو دوغدااىلاسانلأر ذنبا ىذن 3١

 ا 52 1اةيطتو ةعجلا ةمطخالا الصا ادعباهاكو لوالار هناا

 انتتا عاضلا عازمتنا هسا حاول اقم(ةد اف)ىدا ور ةنوناف عمان هةيقايلا ثالثا الا

 ا ,ممللريإلا ةدارا ةمهلا (ةدئاف)ة وش ارا ؛نانارمدلاف ار ثا حبادوالا قاد ا عاف

 53 رأامأهءاعمرتكو هم هسنتلا ب اصلا (ةداف) دا ارملا فال ىلع مازلالا هاركأالا (ىرأ ا(

 أ رمال هدوعل ةعيواهئانبلا هدوعل اماه هالو قريد ااهدالوأتانبوا هتاف امتادحو

 رهاظن ىناذلا لابةححالا ىلءامأ ب رلا تيمي رت مذ ثؤ.ة ناك اماأورهاظااو هو امسفت

 تنبت هعومعل ىط“ ف ؛ هنالف لوالا لاقتحالا ىلءامأو ثانالاوروكذلا م ظفادالوالانال

 ةسرديةأر ماىلا برقأ هناللوأ بادن مباد ١» رلأ تذبح رك تنث اذ_هررقت اذا: دب رلا نبا

 را تنيره حرض النا الا ىلا ىنال يسمن مالكن مم م متزخأ امعاو

 ىلاق ىدرراملا مالك ف كاذب يرصنلا ىلع تغةوغ قايل كلدو 2 انو

 اهتنب تن كالذكو دي أتمج ردتا مني هملع مر الاب لخداذأف بئاررلا ف مالكلا 5 ىواحلا ْ

 دسالاءاممأ ل ةدئاف ةعرد سمهادلا عسمسلا دسالا اواو ادسالا١اه* أىف(ةدئاف) دةعااب تاس ناواهثباتابو

 ةروسق ار ةزمغلا ةردم ٌميْضلا دودهلا ساما سس اوهلا محملا و مقدشلا مشلا

 لابرلا سدنعلا متل يبزهلا عدوا لدرولا مان رسل بانولا باكلا ثيل
 دمعلا لثق فناالا لبو هيلع هتا ىلصهاوق (ةدئاف) ةدعءاس ةماس أ ةدصقار هلا نم امرهلا

 فلما اهدالوأا-منوطب ىف ةسفاش نوعبرأ مم ظاغمىلب الل نم 4 ةامعءادعااو طولا اطاخا

 لدق وو ةداخلا ىعملا ريس ةهيى أ لمقلا وق :أهف كلذ دعباهدالوأ ام .وطافهلوق او ةدئافا.ك لما ١

 نيينادادأتاوعبتراهدلوو تدلو تا ١ ىلعو لماما ىلعع َ :ةقاطلا مسمال قو ضم دمك أت 5

 نمىتلا هيدار أ هنان نبا د ةفاش دوق نال ذة توك: نزول 5و لءاخلا بجازلات ا

 اذ_هلامنناهدالوأ امنوطب فلا ةفول_ةمىف ل ىذل ا نسا غلب دقاهنستاو لمع نااهأش

 ا 0 هولا
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 امناناالانارهتشا ىلا تهت هجر كسلا نيدلا ان ع وش يصل :)كادكت وكن تأا4ا عو#ت نم دئاوذ
 ىلاةراثا كلذ فو ني وللا نيدلا سوث ذاق! لاه هةطث نمرثك اهءام-نوكما نانذا لقا [إ] كسلا نيدلا حان

 نأعيسملا فكنت :ناىلاعتةلوق (داوذإ) هج م أدل دنوكينأ ين ناسنالانا
 هنطظام الخ كن الملا ىلع جسما ل. ضن ىلع لءاده.ةنوب رقااةكتالا االول اد_.عتوكن |

 اهحامقّسا ىف ةغا اءملاو هللا ةيد هوبدع نع ني ذكتتسملا ةعممذاتةسأل , الا نال سانلا نءريثك

 ىعب كنت الملا الو لاك فاك: :سالا ىهىتلا ةصعملا كال هسفنا ىذ طربال هلا سما ن ِح ريشا

 ش نبا ملم نمالو لب هلل كون عقتال ىماعملا ضل اود: م هنود مهنيذلا ةكتتالملاالو
 ١ انج رلابت أن لو مح ارعج وهو نيجارلاو آنجرلا مر 1 ارم ءاعملنا

 / 3 سء”ىذاقلا مالكن مهناوج محا >ارلا المي - رلالامعّدسا ةج-رلا نمد روامبااهت ناكتاو ا

 نمالام الثا ىضتقالا ومص ناولذذ غلاب مةغص ميحرلا لاف مولملا عسب نير باك قى وللا

 1 لترا امةجرهنئمتدح و نم م ري ىلا مت هنأ لع مد كار عم أ اناث ةج "راد حرت

 ا 0000 كابا وا لانرهامترا دامو ههلئأ م>راامنا لسو هءلعهللا ىلصهلوق هيف

 درو ثي>*أ ارقتسالاب و ةماغعلا ىلءيلادةلال_لا ظفان اردو بول اا تاعثص ىلع بهدلاءاع

 ركذريغاهعمبساش لها م- .رباستاهلوق ىف ةلالخلا اهفاركذ الاف ريلفعتللا هو سممالكلا نوكم
 الاد نع لا ا قرسا نإ ءاح راح مالكلان روكمأ تدظع ءوه_:ةكر تركك نم

 لضفأو ةعاطلا نوصل قث ةوأ(مكح -) تاقذا وة رائد لك د وفعلا ىف ةغلاملا ىلع
 رادرادلاو ةنّيفاا ةدطم ىوهلا هنأ عاما هتومثتامأ ند ةعابجلاه_لعاملابعالا

 اذاو ةعاطلا ىفه.ءاطامز ءلاتءلطاذإ مغئاذدلان ع ضرعأو لست ىوولا كرتاف ةنغا

 ْكَةلْع كةاْسفو الضأف كإ ةعىفو القاع كا سفن ىفدعت تءدلا مزرلا ةعانقلاق هيلطاف غلا تملط

 ظفحو هناشعزلنم ءاسام قلءاثاملعفنم يلد كلرعىفو امك لردقىفو القاع

 تلقو هئمالستءاد هسدنبأ ضرع نءعفكو هينعيالا ع ضرعأو هناكم ىنخأو هناسا

 زع قدصلاو زرس تودلا راذتءالا ةنومك.فكيو راقولا ب ون كلي تفدلا' هيمان

 ادديعتيدج سالاوأ (فدننأ) لّدق هناطاس ىلع أر ثا ن هو قع هاو تا فضا نم

 نيّدسبو عسرأ هئسةدعةألا ىذ ذروش ىف ماركا د_كسملابه_سودل هن ىلامت هللا عفن ىل 2

 لاذ هنامعيسو

 ىلاعفأو ىلارقأ ني زأ مكحو م لاق فول ةفرمعلا عطقأ مكس

 لافخ تاذ ىرك ذيءاَقش مكو 5 اهم 3 ءدىلا باد: م جو

 لالطأو ناريس اود ف يقنار 5 نأسف ىل_ءراع نالوا ابو

 لامجا نيب مت تل باقي اقنز برطن مابك رلاةادح ىدانأم و

 لاضلاو مشلا نيب تي لزناو « العنكتالال_نءسعلا داش
 ٠ لالا ىثيعنماةصامىلءادجو « نع ىلناعظالا قاس مكلجأ نم

 لاغلب تامل« قبل 5 هتجاح كارداىفلا ىراصقاذ عد

 ىلا عأ عاف 1 براي « ىداقثتر اًروالاوىمأر بادد_

 هللاو



 ىلاوهأر شن مادغ ةاحااوجرأ *» هب لوسرلا هاح ىوب ىلام هلئاو
 كاوا لك ققد_عه_:اع- 5 دخ_سىلقاللاريسخو عميضأ ناف

 ىلامآو ىدوصقم تان هسدع ه لمآ باخام ىذلا بيلاوه

 ىلاجوألوهنماشلعسةكلاوهو م م هاوأ لسرلل متاح دمت
 لاسرا لة نم قراسهركصدف 0 م-ها_بررايحالاريشب هيام

 ىلا' مهد_هنم هنأ اورمشيد_ق *: اوقطن هلضفب اوةيسدق لسرلاف
 لالبحاوقددبصتو رهن مهم 3 هلءاالا دبوع ركصأ هللاو

 لاضنايو_ثم مهصخ نمناحس هب هلزي بس ءئاطاو ردقأو منذ اولا
 لاصاصليةنم تردق ئطصمال ه تروبد-ةلةبعا ترجتازدتمك

 لاك !"ىأامظع [ةلتءاملح م لكي هللا و 1 مح هللا

 قالا بسلا ههحدق هللاو * اقرش ىط_ءللازاج ن نيا ل

 9 | لاو سمصااو ىرولا عيفش ىلع 5 ادام ملسو "ىلل_د ' براب

 لادبأو ناسا 0 5 اديأمول عاشأو نيسسسءبأتلاو

 لالنذ م * نماسوأ نيعماسلاو 5 اهدشنمو امشنمدجال نوحصحسو

 لاي لعفلا فيعض دومددكو »+ ىوهل.مواثدلاو رمفثااوسدابا

 لاعفاو لاوقأءوسانارسفغاو « اهعجأت ا اريسإلا ليسا: كلساو

 لاطد ْك-:مدوع اًباعنئماو * اهفدارت فاطاأي عس_.هلبا فج

 . لاصآو مص فري طاادّرغام 8 هلزيةراعلا د

 (ىولعلا ىلع نب نسملا)

 ديزهه سلع امدو نبته « اديثاوءاسنلا ىلا نئمأتال
 د._نهدادو نان دعزاف 95 ة-غرال قع نهدادوؤ

 )م عضعبلابلا 2(

 كنا ها طق اهعدنال كش . كتارغءوضف كل تاقام باق

 د ارم ىَوكتاوباذعلاقوذ #2 كناصمااشإ اهلا تاع قا

 هتعانصىفاسئرنوكي دوقءلا ف اصناودوةماافدواوهلكريزولا ءاوفسلازلا لاف ةدل اف)

 هنعهللا ىذر ىلعنيديزا ىورباستو )نين امو نيث الث ةئسمدلو متاكودما املا هأ اىرح اذه ىلع

 (ةيمأ نب هءبطاخعام ا

 انوذؤتو مكتعىذالا فكن نأو «مكمركنوانوث.متااو همطتال

 انومت الن أ مكحمول: الو 5 مكيخالانأ م ءيهللا

 انولدتو مكجيلاةنهلاةمهنب « هسيحاص ضغيفةنهللك

 نءمو) ة.بلاثلا هذال ةماطلاو ىلوالاةمقنلا ةشاصلا( ةدئاف)ةنوعمالب ةيومئالو (مالاف)

 تناك اهنءىلاعث هلا ىذرةشئاعن أ ىور ب" الانساني رودةلردا ارث نم( عسا ارلا ءزلا

 نيرووكملا تاحلطلاع ءامسأ (ةدئاف) هللا طئئسل هقتاريغدنع نم هللادُمءاما اوبلطنال لوقت

 ؟هليدوللاو

 تاملطلا ءاعسأ ىف ةدئأغ

 دولا نيد وهذا



 موعطلا ماسقأ ىف ةدئاف

 || نيرعز,ةلطو» دوملاةهط ةريثءاادحأهق ادع نب ةططوه ضايناأ ةءلط دولا ىف
 الأ قيدصا اركب فأن بن جرا دبع نبهللا د, عنب ةحلطوه ىهاردلاةلط ىمالارمعمن هللا دع

 [ل| هنعىلاعت للا ىذر بااظىلأ نب , ىلعنب ناار للنوع رافال نعل عاق ىذر

 ١ فاش نهنئ دبع ةهلطوه ناططل يل 5 :رهزلا ف وعن هللا د معن ةحلطوه ىدنااةحلط

 ]| حون ثيش مدآ نينو:ءاودلو ادنرمشعةعيرأ (ةدئاف) نيعججأ م_هنعهتلا ىذر ىازخلا
 لطب ثاوفص ىسع ا 0 ناملس ىعو» فسول بوعُش طول حلاص دوه

 في رىلا ندد -ءىصقأ ع نمبرعلا ةرب زج (ةدئاق) نيعج أ يلع مالو هللا تاؤاصد جانسو

 ةطاحال برلاةرب رس تءعسو مأشلا فار طاىلااهالاو امو ة دن ضرعملاامأوالوطقار ءلا

 د رةمموظعبل) امتار ةلاو ”؛ل-دو سرافر تو ةشرحطار 2

 تاملطا|ةلط نات ب 2 اهوئفدامظعا هللا مجر

 ||| مقاوةرحتساارا ارطاروزابخال )قو دحنو ة-ءاهتنبب زج هنالازاح زا ا ىمم (ةدئاف)

 قويبلا لاف 00000 0 !اًةرسو ماس ةرحو ةربوةرحو ىلءاةرحو لحارورحو

 نمو هناك ف ى ملحلا هتتاد_بعو أ مامالالاكرم_ةلاقاقشنا بان فروذنلاو ثعيلاِباّثك ىف ق

 ا سعأ نأ ىلاعتلاقاك قش هانعمرمقلا ىْشناو ةعاسااتبرتقا ىلا عتةلوقىف لاق نم سانلا

 ١ اةثنمزيتامانءاوهر لالهل ا ىراضب تدأرو قاد ةذاذك«ن اكنافهتاديعو لاكي الاهنيا

 ١ | الدتا قىدحامواار اننا تازامو رخو أعبر أل ءارمقلا ضرك امهغمدحاو لكر ضرع نيذصن

 ىعمناكو اناعنأىلا اه-ممعفرط ل -ءألو ةحرتا لكش ىفارادامهنكلواناك اك ادوعيرمت

 لأ ثتد رام ىأر لكو سانا ١تاقيطن د «مهريغو بتاكو هيقاو فد : رشنبام ةقمثك ةعاجدئئلءل

 ا نيةدناقثشن.ثالثئاوهولالهأاى 1 ىامعكىدذع» رش تاكو هبتقو نم فريخأو

 1 مسدلاو ضداقلاو صقعأاو فد رااو حلاملاو ٌضءاسإلاو رملاووللاسا ةعست موعادلا( ةدّئا

 : 0001 يس وا و ل ل

 || ةغاٍباَكَف (تيأر)هريسةةىفىبلعتلا هركذ هما نيدضْؤملا بولق تكس ّئش ىلع هنئاب ل مملا لجرلا

 : هللا ةجبر لدن- نب دجأ نا غاب لاف ثا ذاز نب بو ةء.نب دج-أ ىلا هدانسا ىعمملا سماق ىبال

 ١ تازث او هة-صق 5 اء. ضرالاو هر دق هللا اوردقامو لرد ءاعأ ارقهيلع

 ماق ود رسم هللااهعطق هنا اهعطق هتلااهعطق د_جأ هللا هذ هل مو م هنمع تان 0

 (نسرعت)
 ديد سهأ هلدغديد» « دشالام د_غف كثد_-

 ديرتهبلطتنءاذاخ * ىه.فكنأب ىردتإو
 دي ربام لعب هلا ناف «تءاش تك ىرخ ةرادقالا عد

 ىلا* نسحأ نك اهنمعب ةقصلا كل هقلالماعالا ةقصلا الخد الماعامنا اذهان( العا

 نو هءلعهللا مركسحت ميلعم ركن نمو ةدعهتلاافع مونعافعن موهسما اهلنا نس-أ قالا
 نعباوجلالهنبا مالك نمزيملاها| بر هنن د )هلع هلل اركس ميل ءرتس نمو هللا هجر وهجر

 ةئاد «رفلانمدقلا ىف لحال لحوزعهشانا (اه العاوةناسنال اة هلاك ه.ضةياملاؤس

 تقادو



00 
 كلل 03 3 آل

 لاجءامءارظنل هملمدتو اهيل لباق ل ىلا لال اولادجلاو لكلا ءاسعما سارع تقاتف

 ناسنالا لاكبلزالا ناسا ىطنف ةمفالل ااهرا ارسأ ف اطلاواهتساح لاك تانصب اهلك لالح
 : اذهبدار بلاسم هيو ىل_ةجافابهلا "اع ىف نك ث مح هدايانةردقلا تقلعتام لوأوهو

 7 #ءلاّدأ صورت ادي دما ةطقنلا ترهظذ ةزعلا ب ركر ناسي اع هلوةب ب بطوخ

 || مدن ةبنمدو>ودوولا لك هدوو ب وأني وك اا ملاع نه سهالا لاعذ <اهو غد لصناف

 هيل :اعلاعلا اذهىقاه دريت اسلاعقالا ن هلعفىلاىد بام ةةص لكأ هر[ .تءانددج .وم3وق#

 ىفاهتالاعنن ٠ نضتياعةسمهلالا نوشلاو ةسئنا رااةدارالا نع ةرداصلا ةسيلزالا ةنكملا

 ) لال اوهونيوءالا ن يده نيبانعهم سو هماعهلفا ىلص”ىع ى 11 ناك لاه و لالح نم ماعلا ا ده

 لاق اذهاواهمامسالاعفارانث آن عةرداصا !ءاعسالا لاعفارأن“ [نءرد دداملادهاش ى أ لاسجلاو
 || رهقالال_بناكن اف ىمملارسرهظما سسالارثأىلا رظاي ىأ هنا ةجبرران' [ىلارظناف ىلا هتدهنلا
 هذذعاومهةاخ ثم-ن مقالاداراةسةفاومءاكثالاوءاكبااو عوذاناو ع ومدلاب هلباقام

 ١ ءاصقتسا ىف ناعمالاوءائكاورك.شل اودجلا,هلباف اةمطلال اج ناك نا اوبر م_عاودو ا دسعدل

 ١ كد دامعودح كام د_ءامكنا سلو ةرف زعل ىلا ىف مايقلاو كاردالا نع .رعيقةراغلا

 || ىههتنافاصتالا اذ-ميقاذناو قلنا نيىلولا طرشن دوك اذه ىلعو كدفرعم نس لا ةر عال

 ل :رمدهعمو ةنملا نممالسلا هيلع مد ا لْزن لتاقملاق(ةدئاف)ىداهااودشرا ا هللاو
 | طوابلاو شاضشل تاو قدتءااوقد_-فااوزوللاوز وحلا ىهو روث ةاهارسشءافند نوثالثو
 | سعدملاوخ وملاا ىهو ىؤن اهاةرمش عوز وملاو نامرلاو د:هاازو-ولطسقااو هو طواهاشلاو

 أر شقالةرثعو قوقريلاو طولبانلاو دو رعزلاو بانععلاو لقملاو قينااو بطرلاو صاحالاو
 رامهناو جرتالاونيت:لاوتوتلاو ىرثمكلاو بنعلاو ل-برغسلاو حاملا ىشو ىرنالو
 *امءاةدناق) اهنماواكم .ورلاانرامف ةئلانم ىلاهتهللاهدو زاماذهف جيطباا اوبوراآلاوأ

 محررملا نيزثالا هلروقلا د>الادل سعشأا تيسااهلل حز (اهماناوةعم_بلا بك اوكلا

 تييلا مسا حارمض (ةدئاف) هعمل هلدرهزلا سهلا هل ىركذملا ءاسررالا هلدراطع ءان اللا هل

 موكملارس |(باكنم -)انغلا وبأ مالا هسسلءلئاكم مان دمسةينكسح (ى رخأ)د ,ومدملا |

 نا ىلعةةياطتم عن ارم لاو لوقعلا نا معا هذءمصيالالعاو ىزارلا نيداارثنمامالل ب وسنملا
 حاو رالاهذهوةد- ىلع ىوام»ح ورهلاءلا اذ_هثداو> عاونانم عون لكريبدتاىلوةسملا

 | نحل امال اهسىتلا ضا مالا تااصا! لص ىف لاقو دكئالم اب ع رمش! ناسا ىف ةامدملا ىه
 | ن نكنزةم_ساو ىلاهذ هلوق اهنخ كلذب ةقطان صوصنلاو م ميو ذوي و سنالابن واي مهنا فالخالا

 !ٍ ىفاش ١ نءولافناط,شاارو نما الاءده تسع ولاقا هاك هن ااكيوص تعلم

 |١ هيردقو هللا: ةرهبذوعأ تام عبر أه مون نم موي ني مول لك أر ةيلفتلعوأم غوأ مهدياضا نك

 / نأئرقوتايداعلارخ قف ىواضيسلاريسفت فتدأر (ةدئاف) همنا نقص ..ودج اامرش نم

 اورفكح سانا |نمريثكو ال صأتءا رقلاءذ علنا ىضتقي اذ هو ىهتنا مالالب ريسبخو

 ْ هجر نامسينأ انني ري_بفتفو مالا 1 ةز هولا خف ىف طاغا1 هنا اوعزوامب جالا

 عاواىلعفودلا (ةدئاف) ماللا طاقساوةزمولا خشب جاطاو لاملاونا أ ارقو ىلانعت هللا
 أ رم ج77 و 2 رج و م جبس م ا

 -ج

 ءانعنأ ىف ةدئاف
 ةعيسلابكاوكلا
 انهمانأت



 اا/؟

 1 قوق نيفراعلل ةسهلاونيسملاذجولاو نيل اهلل ماش ١1و نب دياعللةم .هرلاو نيسشدملا فولثاف

 || نمنيللاعلا فوتو تاداع لاب اون توفن م نيدباعلافرخو تانوقعلاْنم نيذسملا

 الأ ةسهلانيفراعلا فوشو تاولانا ىف ءاقالاتوذنيبلا فوو تاعاطاا ىف "للا كرش ||

 || فطالاو جراي تابوقاذا عازدالا هذ_#هر' اهوادبأ لوريال هنال فولاذ د 2-00

 ال[ ثدعلاعلا (ةسفندئاوف) هنمئريتوهطقستفق-كلن نوكيأ أوذعلا عم( ةدئاف) تنكس
 | لاملل « ثداح .وه:ثداس نءولذعالامو ثداو1-ا نمدرها او ىلع بة« اعدولخ ةلاحتساهل اد

 ا 0 ا لل هام ىلا مدعلا نوددو- ولا هصاصتخان ا هل ادند_<

 | ثدعحم لا كلذو ىهانت الو ل است ناك هند كاذك مادمت ىضتقااند د ناكل

 || هنردقو هلع ىلءلدوءفوةردق و 000 0 وحال هسفلب م وشد الامزال ةسقلم ب ماه ماعلا

 | انج دسار :و أ امهزدع بج هن أو ماظن ىلعامه رم 'ىر ال نينثال انالداوملاعلا ث دعت ه
 نمنال ماعلا مدقوأ هنود>- بح ولاه مشأول هنال تاك وللا ثيالولا_علا ثدت « لطانكلذو

 أ يدقلاو ثداوحلا لقي ر هوما نال هوم سالاعلا تدك هدحو لك ؛ىواستلا نيك 1 قح

 || مسعالو سفن اف ىلاعتىر اءلاوه سفن م .ودبال ص ”رعاانال ص رعنال وك داح لال ةناصس

 هنال ناكمذ نوكج» :نأذو عاللاسلا عئاص# نام اًضينا ارهوج مسا لقأ و 1

 ةسهلالاهودو مهضءبلاف (ةدئاف) لاح لكب تود ل اد ىعانمااو هناذ ىشانت بحول

 ٍ رذب ديغنمضرالا هجو ىلعتدنامد ىذأ ريغ نمر وربلا درصو حصني أو قدمي وجان

 || لمدباعو لزملاءعيرأاندلا بئاصم مهضعب لاقو » لاوسريغنم للا كأن م كلاما أموأ

 1 ىعدالاو ديساو عع طاغو تاغىلا ارعالا نبا لاك( ةدئاف) لذ موتزب زعو لاتعا بد رغو

 معأهاوةكاثمالةانثمءامب تاغلاو لولا ف طاغااو تاس ١-1 تاغا اورعوبأ لافو لدم

 هس '!ا.سكحر هلمك | هناشسأو هلبكو نازيم لعبد ن الفرا ةذانأ. ذا ىلإ ارا فدو

 1و هع دص هقو دن صو همهدمهردو همداح هغاحو هليمأ هئمع و ”هفيلأهفمعزو

 .٠ سم "5 .

 ةيسفن اود

 ا
َ 

 تيبلا اذهلوقيل عج ود شن هه فر

 ا هضرال فد ءزلا م ةردلا ٠ 1 12 ىدخأتساو

 ١ ىسعن نج رلا دمعالا م "- ا ورى داعفهلعتالّدعاى رقما دهان ركن ولأ (لاه)

 ١ هلا تتكتابب اا فر زولأ ىسنعن ىلعامأ

 ثرما فا ىندعت ناو هم ىتدعاذا سعأرنارت

 ( توذ:تسلةافاكملاناف ه ادواذنمتئثاع لع

 ' نأىلا كددامع كرت ن نم سذ:ىاملازامة.ك رلك ىف لوقد ذى ةرشع عسمس ىلا بكر ف لاق

 ىذلا اوه مور او هنا - ايلاؤسل ارهظب ىذلاوهلئاسأا (ةدئاف) لازدقهناءالذ ىفه تفاح

 هّللاءأت | عينت .ىفدع_ةيىذلاوه عناقلاو سعتلاو فرصتلا مرسدق مولعمه بسكال

 هيىذلا سنايلاوءا. 1 نما انحرصدالو ”هلّدسوال ص را اوهرتعملاو "هلك سمريَغ نم

 1 كل وار ىلا جاتو بس هلىذلا نيكسملاو درب وأ عوج نمتددو سود

 ا ل. هربولح ألح ”لضءعاضر "هللا رمل! اهعاصعأ ف لون برعلا(ةدئاف):هلئاعروجوأ

 ناو
1 



 /١1ا

 | ةععبرأنباو ثاينها سبل ثابالالملق ثالئنباو نيموْبذك نيتمثيدح ئيتاماّنباو
 تثد_ تن او سنت اةلءانعو ساو ثي د سة ْئاو عض سهالو عداجال مح

 ,ءاثعىرب هريثعىدحانباو رمثلاثاثو ردقلا سنخم رسدعنباو عسشلا عطقن ا لاّقيو ْ

 رظاثاا ىشغي رهابرق ريشءثالثنباو رضا اوو ديلان ردنا هع ريشءىتثانبإو هركيدألا
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 بدهمو ما.عرأ ةرمسع سب أو باهملاتان-د<ىذب بايشاا لي ةمةرشع عمرا نباو ٍ

 هرفةملانرفقملا ثكول هرمشع ع .مسنباو قرمدلاو برغلا ىف قالا صة:ةرمشع ثسنباو مانالا ١

 ناو عوشالا ني عولطلا“ىطا ةرمشع ع ست نباو ءانغلا عب رم ءاّمملا ىل_ءاةرمش عنا نباو

 عرأنباو هاظواالو هقق ىف عل طيزي رمشعو ىدحانباو هركب بمغيو هرهم علطلني ريشع ١

 نباو لالا عطقناو لجالااندني رمثعو سه نباو لالهالوةلظال لاءالاهلظىفنيرسثعوأ]]

 ريغص ل ُدْضْني رمشعو عست نباو س-4هىرالو سهل | ق._سدننرمشعو نات ناو ارهظأ

 رمق |.م-أ || قسنملا صايولا اغلا للا سرطلا رديلا رهابا! رمقلاءامساىف(ةدئاق) ريصبلاالاءاربلا
 هعوضت ةقااز «لالوهلا فارزلا روهاسلا ربرهمزلا رو-ارلا صربالا مضاولا رامسلا

 حرش(رهظىلءتدجو) هنرادةلاهلاو اري ف كب ىتااةلزنلا هسكولاو هتلزن_هذخالاوأ]

 دم فيك ا.ه دعالذ ايزدلا بلطي نءانهةعدقلا ىذر فاساا ضب مالك مىرعضالةياذكلا

 نيناماسهعد._ثرل نورهوههدج معو هع هيلع سة ةءلخ (ةدئاف) اهماطتالتنًاوةرخ الا
 معوذ سايعنب هللا د .ءنب ىلع نيدعهل ادعو ىدهل هيأ عود د ني سارعلاو رودذملا

 9 عمن! ند لآ (ءمكلللا ضعي لاه الر ةينا ماسلا عرطلا ف سدأ لق مك د نضل

 صض.؛لاق) ىج:عمرفظال ىتيلا نم ةهقناا برقأام فنأ ظعواذا لذ: نمو فنع ظءواذا |
 عقو ركمللارثب رفح نمو اهدوقو ناك ةنسمل'ران دقوأ نمو هن لق جيلا فمسلس نم (ماكمللا|

 ضعل اقر ئثه.ىفالااماخد أن وكي ال لق .كسف: ىف اهقزرت كريغل ةمفاعلاباطا اييفأ
 (نادن) هعرم هعةتاعشلا ىلع ماه ءنولقلاناق جئايااالا م اررثاع لكل (ماكلا |
 متامدو+ فر هذ 03 هريش ساما! ىفكن م مراكملا ثيدس نع . اننامز فابذع . ا

 ردغا١ىلازو لوزومبدفلا نوم (لدق) الخال ارن رسس ىلع الا او جيلا معجاام (لءقلأ

 تاءقااذا لدلقءانغو ليوط*انعوراغص راغدلاةر ماعم لوا غمناودعاا سحو لوزءمأ

 هق يم برس نم(لءق) هسفن نءاح هتلسه نع ثربدا اذاو ودع نما «راعأءرملا ىلعاذدلا |

 فرس ىهفهامعبدك.تلنع ماهوالااناانممالقالا نيحدعيولو ه1:ةش تةرت>|ناطلسأا ا

 ةلاهمدخت ة لاحور ةسدنه طفلا سدءانا(لاف) لج رىهذدما بتحس لاذا (لءقو) |

 اهب بنك ةابارحم | تان كسيلد اون« ىنربش انا ناش ىلأن ةيواعمىل' مورلا كلم لترخ بتك هنا(
 ةبوانعم ىلا لقرد [سداسموانسلذعو سا مها سيل عن رو عبار مها سيل ةثالثو ثلانام وأ سول #َ
1 

1 

 ع هللا ىذو 0 ةرمانعو رمش أع مهأ دل ةعستو عس انام هل رسدأ ةيناسعو ن ءأنام وأ سبل ةعمسو عياسم وأ سدا ةقدسو

 0 1 1 1 1 1 1 1 12 0 ا |

 َن نإ |
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 ثاانثو رمثع ثلاث مهل سدارسشء ثا ورم ع ىلا مهل رسدلر مع ىداحورمشع ىداج مسه سبأ
 ىفةدحاوةرهالا سمثلا اهرتمة عقب نعو هللا ىلا ةنك بان عو رمشع عسار مهل سيارمش ع
 || بعاشا 0 نئهقا جامي نعو مدالو مالو وره سبا س فكي ئث نع ورهدلا
 ئثنءو ةذعنمرسو هذع ل-١ئةنعو دلو شءؤلو داو لوداي لىتزعو ليعمل سدا
 اسفن تيحاو تنام سة'ن و 5 اللا. نمالو نسا نمالو نمئالاَ هوه سرا هنا دإسزأ

 نعو ةمسلام ع سدلو سد: فوج نمت دج رش سفن نءو هل هل سبأ عطو من و اهريغ

 مهوقطاناو دوش ةعاج نعو ةمامقا !مووىلاتوكس امهم ةدحاو ةلكرعدلا ىفا٠ اكد نيش
 ١ نم ضرالا ىلءىثنعو مهلاودعثن موراتلا اول_تدأف ىااباو دم ةعاجبن و نونذاك

 هلخ ل+زامهداصنيدمص نعو كاىل<ال دكر تناو كا ل_<اله:اعغ نا لع نعو ةنحلا
 اهااهللا حو أذأ ]سها ن نءورم:ىتئاممر هش فا تامتءمن ءو رخ ال هيلع مرح امهدسأ

 داولمأن ءودات)مأن و اوداوب) ضرالاهجو ىلءاو ثمة ##نعو ةيساصررا مريقن 5

 لسرأ لئاسما هذه لغ فاو (لوس 7 ”اجالظ) ضرالا نه عيتالوءامسلا ن ملارثالءام نعو

 هناهس هللاو هذ هل ىلا الىذلا (د--اول اامأ باج 8 الع فقوأو «:ءدقلا ىذدسا,ءنباىلا

 م ها سل نيذلا(ثالثلا مو راهناا وللا ثلاناهول رس ءاناذالا (نانثالا امأ و)ملاعتو

 ش (ةسهانأو) بهاتسةعرالاذر ءامها سل نيذلا( ةعبرالاامأو)ثالنلا قالطااف عمار

 ١ مايأةسااف عسباسموأ رم 00 الز تاور ناد افلا توها رس انيذلا

 امآو)ةهلبا عوسافز 2 اهل سدا ىج ا (ةعب .هلاامأو) صرالاوتاو 7 الا

 رمثاعاوا سداىتلا (ةعستلاامأو) ةمامقلا موش ثرعلا هله عسات اهل سيل ىتلا(ةئاَملا

 ضرالاف نود امهز ةعسلة سب . دل ىفنإاتخ »و ىلا .هذإ :وهناكسهللا لاقطه»ر ةعستااف

 امأو) رمئعلادادرب ن1 رطل *عىداحاهل رداىقلا (ةرشعلاامأو م( نوهلصالو

 لا ارشعاتثالا(امأو) ماللا هيلع وبان دم سةوخاف *ءىلات اها يدل ىلا( رعاك

 37 ارهثرمشعاذث هللا دنءرو مشلا :32نا ىلاعت هلا لاك ةئسااروشةرمشع ثلان'اها سدا
 تيأرىلا تبأانىلاتهلوق مال لا هلع وان ورك مشع عناراهل رش داى جاارشع هنالثأا

 دبعلا لوشةىلاسمق هللاىلا ذلك ح ؟(امأ و)نبدج اسيل مهتب ارر مقا او سعشا 0 ا

 يو قاشإ ني .رهأا رضرأ ىوفةدخاوةرهالا سعدلااهرتل ىتلا ةعتملا (امأو) هقاالا لال
 مي "و ىلا« هنن ا لاه عصااوهفمدالو مالو ح ور لسناو سف ىذلا نأ رزمالسلا هيلع
 لمعي لدين أ سو هيلعدلل ىل هاد هسا : هنادحس هللا ىو .مذلا املا ىأامأو) سقت اذا

 ىذلا(امأو]ت طاب >اصكن كالو كب 5 مك ريص اة ىلا عت هللا لاق مالا هملعس ذو وهف

 هذع مرو هضعن ل- أ ىذأ ع ئشأأ /اماو) مال سل | هءاع لم همس أ شس مدكق دإو ساعولو داوي لود

 هناؤ همعادإ 0 نمو ىتَم رمدلف هلم برم نك 0 م هللاناىلاععت هللا لاف تولاطر-منوهف
 ةكمالاانمالو راج نمالو سئالا نمر سها هلعب ذل (مأو )هدب فرغ ءفرتعان مالا ىتم

 ترحأمتنامىللا (سفنلا|مأو) ضرالا ف دب اءارغ هللا ث« .ذىلا عت لا لاه بارغا وهف
 أقوملاهقت: ى<كاذك اهضءبدو د رضا انلقف ىل .ءت لنا لاو ل .ئارسسا ئبةرقبف اهريدغاس:

 مكي
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 (امأو) مارشبأ قا تدبر هاظ" 7 1 -.ءرمياعألا (عشو امأو) نول, 5 مكيربو

 جر مالساا هيلع ىمنب سنوو وف ةمساذما حمد سد ىرخأأ سفن 0007 سفن

 ل ذت هنا[ اع نسرألاو تاو تاو لك رهدلا فاماكتت ناذالا(امآو) توما ن امد نم

 مهواة-اودمثهنيدلا (دومشلا امأو) نيعئاطانيتًاتلاقاهركوأاءوطانتا ضرالاو اهل لاذ

 معي هللاو هللا لوسرل كنا دهشناولاق نوقئانملا ”لءاجاذا ىلاسمت هللا لاك نوةفانملا موفتودذاك

 نير ال ل نوال كن: 0 ١

 0 :لعناىذلا(لمسهلاامأ و١ دوسالار خطا نما نم رضرالا ىل ا (امأو) نولي

 لح رامهداصناذللنادم_داا(امأو)نا اركم شن اوةال دا اف كا ل عل هنتر ناو كال

 نمرخ الاو ريلا نماوع د ني د.ه دءدصر مرحلاوهذرخ" الادراعمرحوا هدأ هلز-أف

 هللا لاف مال_.لا هماعرب زعلاف هللا هامحأ حرش ىتامو روش فاآتامىذلا تملا (امأو) رلا
 ماللااهيلع ىسوم مآ ىهفاهيلاهللا جنو أى 25 رم اع 8 هثعب مث ماعةنامدقلا هتامآف ىلا.عت

 (امأو) تولاف ءم-اصرراسىنلا ربل ا(امأو) .عضرأن أ ىدوممأ ىلا نمو و ىلاعت هللا لاف |||
 مالسلاهءلعمد اف سف:فوجنماو+رذملواو داون ضرالا هو ىلءاومنيذلا :-بهلتا |||
 هءاع لمه مسا س كرمال هلع ىد نيبابعو مال سل اهبلع امنا مالا اهلعءاوسو ا

 ماليا .اعءاوفم داو ل ىتلا مالا (امأو) ىرقلا مأ ىدت كف دات ىتلامالا (امأو) مالسلا

 هللا ىلصهعناصأ نيب ن م عبت ىذلا ا ااؤ ضرالا ٠ نسيب الع ء الاب نملزئال ىذلاءامم ا (امأو)

 ىضر ٌةفنح ىأ ايحاص هارب ١نب بوعي ف ولابأو نسخ نب د- #©نا (لءقو) ملسوهيلع

 نيلجر فلو امالاشن درا ةريض< هنعهللا ىذر .دردا نب دش ذا ثلا انكم ا م متعهلل 1

 هلاك يلج رلادحأن الاف هلمردعتساورخ الل ل_تلوامهدال تاذةأ سها اياطخ

 اىهدحأ ىلعبج وذارةحاب أءارم :نيلح روقلوة:امالاقت ةسما.للا هلع تم رد ةوسل عبدأ

 دا اعسج وقاغلابا رح تاكا امهد_أنا لاش: نياسماناكورخ رخ الالعس<مودملا
 ع "ال !ىلعو لد دا مهد ىلع بج وذاونز ةبف لوقتاخالاع خا غا امام دص ناكر" الاو

 لؤالاامألاقفْئْم ماع بكل سماساناو دااف د عدارلا ىلعو دل اثاث :!ىلعومجرلا

 ركبف ثااثل امو مجرلا هيلع بوف فز نسءةىناثلاامأو لقلا هءاع بسوق ةلس ىو الرمش ْ 3

 وأ ىبصقس ما ااماو دكا فد هءلع بسوق ىنز وامك عدارلا م د اهءلع ب>وففز ا

 املهنالاق قالا هلع مرو الال- هضعب ب رشة "ام هيفاحدقذ> أل بر فلوةنامخالا# نوني ْ

 اهالافو اموت اسكهمبوزلعفد جرف لوةناالاف 4 لع مرتس رقاب ف دره من كرش 1

 نالاف مك اكلذ ىلع هتغر هذ هشة نالو هدمعطقت الود. 5 "الو هغ رقت لنا قلاطَت نأ ْ

 ءارليص ةءاج ىف ل اردن الاف غ عَر رع ة:وباذقءاملا فةةعذ هوذا وأار 8 ٌأ اوله ناك سكلا 1:

 الاف مالسلا هءاعمد الاو دصمة كالا امنا لاه روع: طم مهاعف فم هو ىلاعت هللاربغ لاو دك 8

 ىلا ارظنو هنالص تاطءقدرابست رع لسو <“ بوز تتلف هنيع نعل ف موق: ىلص لبر ف لوةنانف

 حورتناك ل ح رولا اف هدم نع مما لخرلا اددتالاه مهردفا أ هءاعبجوف ءاعبلا

 نيب ترج ةاجاحم
 ند يثو ىزاشلا

 درا ةرضحب



 ره“ |١امعأ

 : ىفىأ ارق هر أ سد ع نعلم اهقالط هيلعب وفرفساأ ن نم مدقذقا هب لدي ةنغلابهتأ ها |

 مهردفل ا هيلع ناكولالهااىأرف 0 ءامهسلا ىلارظنمتةاللا ةداعا هملعت -وفاريثك امددي وأ

 ا افتخا نم تي دف لاقواوابنةيراج قل لبر ف لوقت انفال هماعتب .-وفرمثلاىف

 تااقوه: ايقفام الغ تقل, سها فلو قالا هئلبا ىهلاف كثذوكلافاهنأ حوزانأ اراها

 ١ اترفاذ همأىش لاق هس أ:أ أ ساانأو قام نب اهوأو هع ىب زو. أو همأ تدار كأن متددق

 : حو زوةأ سها حوزتلح رف لوة'ام لاهو ناسا نب د# ىلع يفاش ١ ل_.ةأامواثا نم

. 

| 

 نبد#تكسف اذه: نءكلذو كل :نمداولا!ذ_هنوك امنيدل اوءتمراا اومالا تءاخ اهمأدهم :

 نباو تقبلا اللاش مالا نبا نمنمؤملاريمأ الاسقف هذهانارسسف فا شلل همشرلا لاسقف نسما

 لج رف لوقتاملاقو فون ىأ ىلع ىج :اشلال ا عأف مالا سالم ءتنيلا

 ةعسقلاهذ هانا ضرفاد_او مهرداهباصأت ت تداولا نم هلو مهر: هيا اا

 اذ #هني مول اريمأ الاذى رخال انارسف نام ىجفاشال دمثرلا لات ةفسوب ونت كسف
 فلخو مهر دن 0 در اود 2و ناثاثلاام_ماصأ نب“ هنا لرت رو مرد را هس ا تو تان

 اال 0 كب ةضرهو نول اهب اضآ هت وز بل نو ةرد ةثاموعاو قعد اهباصأ هتدلاو

 لاق ( رجلا ءاعسأ ىفةدئاف) مهرد تخالل لذ ةفناههردمونمد_>او لكلا أرسشعانثا هلو
 ًا.شتيحأ اذابرعل انش نمنالب رعاا |هباتء-ةريستك ءامس أم كلزتعملا نب سايعلاونأ

 دب نيرو ويعمل دب ناو ع ل وزواج يوت ذر ب دشلاال رج ا
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 3 لعرلا سدردلا ياقألا لوعثلا اهمئام«أن بى الامال أهّتباهأوأ

 هد قرعملا 0 اعلا فالسلا 0 ركسلا هزل مادملا ةوهقلا را

 , ةناعلا بر غلا مدا با ع ملا سَ 3 لا سوما ههاعملا 0 ناعما

 | قيثنمأ لسلساا حاتترملا عملا لمللا ىلملمأ هب ةيبحلا ةمطمل ةسسطملا 3 -انملا جقاملا
 ةلقلا سفانلا ةيلثملا 'هللنا رمال شالا لاساسلا 00 ةمهذل اذ ةمسزلا
 ةعرصا!ةئيزملا ةيرهاسأا ةهلستلا حادفملا ةئمللا قيرعشلا رئااثلا ةحاوراا عبرضا
 نو-رزلا ةيدسقملا لوي 1 4 .ةيرمدلا ا مثالا جسيفلا رع رم ددعلا ةموذملا

 مالا ةحربملا ناندلامأ ندلاداؤف ةارلا َديْددملا ةلوبملا ةدلبرطتلا ةيلبايلا ءافلكلا ١
 ةيايدلا ةماغلا ةدراطلا َه ميرع لا ةيزئاسا أآ] هعشلا لا زودعلا ركلا فامالا

 لعوتلاو اهنامدا ىثواميلعترق اعملا ن مراععااو برشلالهثعمبتانأ ديري لوعشلاف دولا

 اهيرمثدنع نازحالاو مو-هلا نمةحارتسالا نمى:ثمحارلاو ةسيفاصلا ضاسبلا قنا
 نااهكص نذ||فذرويحتىأ آسورعأ ارد نمدوخ آم سردنان 1و ردصلا مهلا ميقبال

 ىهوةزملاو لك الا ع نعاوبراث ىغتبكاذاف عيشتات المادملاو“ ردا ةيوححم سورفاا

 لوأوهو فال لاو اندسدءاقز رواركسىلاه للاب اَكَف ىع«دقوركسااو را سضاوبفىتاا

 نيطاهل ضد مو نال ىفاهماةمىلاط تلا ىهو قناعلاو سودرب غنم زادها نملمسدام

 ا

هم راكب ضفنلو اهماق لاط قااركبلك |
ناك ا ذاة_ئارلا ب.طلاو هو طئقسالاو ا

 : ةرطع ت



 ظل تاتي > ةةديضسيصتسب

 57 تو

 نمقءشموهور#:وردصلا نممهلا درطت بل! ىعو ةدراطل و 1ع راشءاضعأ ىف بدنىتلا ىهو 1

 00 أ _

 | ما

 لسزلاو ناصغالادو# بنعلا مرك ناك اذا ةقارعلا نءذوخ ام قرءملاو طاغسالا اهل لق
 دوماتلاو ةرجا منول ىف ىتاا هو ى_هءتءمكلااوءايهصااو ناسالا ىلءةس> اها ىلا ىف
 ةيمسملا لاعلاىفاهاهذا قابردلاو باقاا طسو ىف نوكيمدوهورومال | نولبامءرك تم

 بارسشلاو عئاملا مطلا نسملانوللا ضال ل_سعلا”ىذاملاةيذاملاو:لءاهعمنوكنالءنال
 ةيوستمةطهللاو هيد ٠ ىلا ليد هنمتباجورامتلا |متايس تا! ىهو ءام_سااو فورعم معا

 ع امهصل او هلوق

 هنث عع تممكلاو
 رهن !ءامهصلاناف ةرظذ

 ةروصعملاوأاةاطم
 ضءا بدع ندم

 قاارلاتءمكلاو
 امةرجوداوساوف

 اهتعثءش نم سلا عاعش «.شذ ىلا ةعشعشملاو حوزءااوهىةسملاو طجتا اهع_كومىلا

 اعرو ةدمقلاكض اس نمامسأرول ءياموهناعمقلاو رهلنا نم ثد دل اودراط ساو اهتامضو

 دنعرزتت ىلا ىه سوعدلاو "هل. وطةدمندااىفتَةَمعَيلا ىهذةتءملاو ةددحاوةهانقراص
 موطرآلاو ه,تمشفرةصعلا نم عامصلا قووار نملل.ساموهلاب رالاو حردتلو جازم لا

 ىلا عضاوم لا ىلا ةيوس نم ةياعل او سورءلاك_عمشلا ىلع لي امال سورعلاو اضدأح وزهملا

 زا ارااةمطلا ىه قء.ح .رلاو عيبا عضاوم ىش و تاتا | ىلا ةب و سةمةةاهطاو اهيذ ترضتعا

 اهترؤسنءاهب رش ن سد سلا ىح< ىتلا ىشاملاو اهتوالدىف دنقلا همشن نااوع ديدنقلاو
 وهساكتلاو ه.3ةترمصع عض وم ىلا وسام نوطاسرلاو مطل ةذيذللا ىهذذالاو مع ىو

 دو , ىلا ىهة ايلا ىراصنلا عيدم ىلع سقاسقلا هيسدةرهلذ أ ىف ضرقءهلىذلا حدقلا

 ةسطلاورفصي ىأ هنول عقتمف !هنمنوللاريغ تلا عقاملاوؤاوللا هبشي ضب ابح اههجو ىلع
 اراطو>و س اكل اقل سلتا اودو ىنةعل ما لاولاسا سل او لسا تلاو ةارلا ببطنمىأ

 ةشرلاو اهئافصو اهةءرعا ق.ثزلا]توشقتذ مأو مادقالا سادت اهمالةءطملاو ءاملا نص
 ءارغصا | ةمادملا شو ىلملمأو يهذل نول همسة ىناا ىضو ةسهذلاو تدزلا نوأ همشت ىّتلا ىشو

 هريعنو درة_فالا امل ناكو ىدع ىنمسا:هةئاديولعاهو-اذأ سه' تناكىلءامأ نءال

 رارحا مب جبت اهب رمش سفن قلاىه و جوملاو اهمسابل ةرفسداب رعل!ةنارفعز ىدن تاكو
 الؤ ندرلا للا تلا ىعو :لذناو امشف امش نا فالا ندب قبدن ان وكل هل .ءلاو لاا ىثنتت

 اهيأمسأ عب رضلاو !َماامئن متل دمااو سوفنتلا|ميلاحانرت تلا ىشو حاترملاو اهنءري هداك

 رسات ىلا هرم“ الاو اهملا ماشل' قو دمف دمعي نم م3 ىتلا ةحافنلا ىهو ةاورملاو تعنودو

 ناالا ىلع داو هتيمشاةاودسالا باعوه ةفمكل او نتمكلاريشتىت ارثاثلاو لوّمعلا

 ةيزملاو رورسلاح امش مىأ حا.ةفاو نودورلءا سنا اهذختترطعذي رهاسلاو ركسلا ن مائه
 هيو سمة دقملاو امتافصن ءامهو عع ةمونملاو ةءعرسدملاو اهبراتا جقلاو نسما له نه

 نعباةلا ىل ست ىتاا ىهوةءاسااو لةعلا تبدو باقأ' ترتس ىتاا ىه و ةمسارلاو اهلذعلا
 ىبا ىعوة.-رسشملاو لصدام اوقورعلاف ىرست يلا ىهو ةيراسلاو هلدمةم_ةلاو نازحالا

 ةناندلاو هلع تفف تحافا ميرا س.نئالكى ا ىهو ةماؤأ او نازحالا به ذنو بواقلاح ريشت

 داؤذلثمه.فاملالثدلا داوفو لعلا ىطغت اهمال كذبت مهساهنالءقو ةءطغتااوهو ريمثتلا
 هنالئلاراوأ ىلعاهرون عطسقءاملاو لسعل او نبالا عمنا ىفاها رخأهتتاتالروزلاو نانالا
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 (ناّسس) لعأىلاعتهتاو با ١* !ذهل اه ى :رتئذلاروثا١اذهامام رانك اللات ءانرانتكم الملا تا ات |

 ايانرز اولاد جازملادعب « ةراولا) ازغل' عد ولهما تل

 ااشع تءق دقة ط5 نم م مايّناك َة ةناع تفك نم

 ) هدياكملد ا

 لأب رب لوعشمان امك الئاهرك ذ ىل !- نيدج ى اذ

 (رخآ لافو)
 احاَةةمزعلل تدع نم حاممم « هبلاط تأ رورس لكحامفم

 ١ ١+ 0 و وهو شرما نءلةذاشيرقشيرق تمهل (ةدئاف)

 ريغمتلاوشرقأا ىعست ىلعتالوولعتو لكؤتالو لك 5 ردلاق ةياد مءابأ اوعمل_قو قرفتلا | ةئس>دئاو

 هتيلكبلل خرفتملا عامسلا دداقلا جدلا اود عجم عتسألاو عما سلازعيقرف 5 (ةدئاق) مظعتا ا

 ددسصس نستءاهقفاا تااق اذا هاو د صةرمغ نمدعوسف عم ىلعئثلاأر طدىدذااو ٠ 5 و

 هياقينانالا ارك نأوهو راكنا فك عا واةعيرارثكلا(ةدئاق) ع ا اال عمسمالةوالتلا

 رةيالوهسيلقب ناسنالا فرعينأ اودودو>رذكو د سحوتلا ن 7 هناسإو

 ده ل وينو ب ا

ْ 

 ل.ةءنابأب وهئاسا ردن و هءاةب فرعي ناوهودا:ءرفكو هللا هزعل سدأ: ١ ارنكجك هناماد

 ىذ رة اصأا نم نوتفملا (ةدئاف) رهاظوهو قاف رذكو بااط يب اكد. 2 نامالا

 رعم-هونب رحاهملا نوم هن الث ممم مدس سو هياعهللا ىل هلت ل ومر دلوع ىلع مسمع هللا نسم نينا هلع

 ديرو ل بج نب ذاعمو بءكنب أهو ةيالدراصتالا ٠ نمو * مْئءهللا ىذر ىلعو ثنامءوأ]) د-هءىلع ةباوعلا

 ةسعنرأ ىلع لك الا (ةدئاف) جقاولا ف ال_> ىلءراب+الاو هبذكلا (ةدئاف) ترانثنيا ||| هقاىلصدقا لوسر

 هيلا 8 اوهو هن ”اليوريكللا لك ًاوهو نع هاي تملا ًاودو عبصأب لك اءاما لو هباع

 نانامزلا مرات عسماملا نات باسم لاك (ةدئاف) هريشل الك ] آودو سنو عسرأ و

 مها لاقي سرفاا لولمو ةئامساكلا مهالاقيرليدلا كولمو ةئاقاذنا مها لاقي كرتلا كلولم

 برعلا لوم .وةدرالا مها لاقي طابنالا كوانو ةرصا..ةلامهل لاقي مورلا لوم دو ٌةريساكالا

 ندد لبق :ربا !غملا مها لاقي ني ئدلا اا ارفلا مها لا طمقلا لولو ةعبامتاا مها لاق

 سانجأ ة عسل سدأ :مكلا (ةدْئاق) برأمهللبق نع ملاكم نم لكو ىثامتلا هللاقب ةشالاْكإم

 سنو فيرا سنحتو فيصصتلا سنمتو رياغملا سانشخاو. لئامملا سانملا

 قسطتلا سنحتو بكر تلا سينجتو الا ناو عديجرتلا سينحتو ا

 فسوي نءاوسستق او هذا ”ىئابرلاعتهلوق ”هلمادرشلا ف س وربنا ف سس لاشب (ةدئاف

 رورغلا او عادتا نبق ةرذأةدئاف)ن ومضو رهو لط.تو طقورو: هءاعمأ ةدجم طقلل ,ةدئاف) همخأ و 1 3

 من هرح ءاطظا ما مارأ اذاهرغولءبالوهو هو ركملا هيدارأىأ هل-ةخ ىنععدعد- د عادرلا ثبفرقلا

 ىاانعودخلاو هتبقاع* عيال هتأالابلاتبقح راعي ىساابرورغم او هوركم يق طابو | ذورغلاو

 قرلاوها ذهورورغلا ىف هنمرثك اةعيدلتا ىفعا هالات هدستاع# ءالو ابااع هن مح ماتلعيال

 ةلزئمانوكيربكلاو هل .ضةلاننوكي مقل ناربكلا وبدلا نيب هر (ةدئاف )لذ موفاقا هوم
 )م ةدئان) نيلغفتملا برن هسننل <ريكتملاو نيب أملا ةدازت سا نعول طفرثكشسي سهما 0-0

 5 22222222700000 موو 0-0

 نسينعلاما_قأ

 بعلانسب قرا



 الذل

 | ناسالاذلاسما ىجلاو ةفرعملا عملو تلا نءناسللا لاس ماوه تمدلا نا او تهل نيب قرفل ا
 توكل هلا اوةردق. نءعدمرل- -1نازملاول!نيبقرفلا (ةدئاق) لوطا عملوا نع

 سيعيىذلا بايعلاةزيللا وهف رعطإو سائلا باتغي ىذلا باتقماةزمهلا(ةدئاف ف هضنعالا

 ا !ا نيب ىشعىذلا ماغأاو كعب ىأ تاقددلا ىف كرلي نم م م مو ىلا .:هلوقهنمر سانلا

 ديءن نام ءو ناسك ن بم كتي قول ملا هن رم اريسأ لوأ (5 دئافإ ةفادعلا مهن ق قايو ةم+ علا

 : نمس صفت نإ داوهمالساو ذك. نسلوأ(ةدئاف) ىوزخلاهقلا بع نيل فوفو ةريدغلا نيل

 || هيلع هلقا لص هن ف ماسلا ىلا ةشب نمثل ةئيردملا نمايهذوا ارصصن:ىراصنالا نسما اى كب د

 لا لص اعاعلا نمدت ءيرلا نيت نيدلا ىفهارك !ال ىلا «ت هللا لزن :ًافا.ملطرامهدلاو سعف لو
 الاوادم ندلادعبام ةماكلاءىلاعت هلاىلا عاطق' الا لدتا (ةدئاف) هلل' امه دعب ألو هيلع

 هسارسءاسأ قةدئاف ا صاف هو بأن يدعو ذاع منن دعس م هيل ولع هلا ىلهىوناا سارح ءامسا(ةدئاف)رازلاوةئطا

 لو ه#لعهللا ىلص نيهللاه_.ءنبنا اوك ذو ىراسنالا بوبأوبأو ةلسم نيدو ماوعا!نب ريبزلا ورم نيد و

 سردلا لاذ ذا لبو هلع هللا ىلص كرت سان 1 نم 'ل دعب لذ او ىلا هتو هنا هللا لزن ألق سدق

 !ٍ لوالا عم ررمُ م ءعاد هل تول ىشةذ تاويندلو زةفملخا مم يفت موون الخا ل ول ١ (ةدئاف)

 هللا ىلص ىنالثاك (ةدئاف) نرمأما هدلؤ ود. رالعب ونوىداهلا ايفو ةّئامو نيعبتس ماع

 ش لالطأو درو و ةكربو امو مطزو رع ىهو ةقانااوأ ةاشلا ةهنملاو عبانم عم بنل و هيلع

 اضيأاهالاةيو ءاوصقل ااهعساةقانو روذاكل اهعماةيهدمو موكل اهم-!سوقو فارطأو
 || سد :رعااز ءارعملاوءازخلا اهنمحاشا كنود رومي هعساراجو لدادلا اهعا له وءابضعلا

 ١ ءاضدملا يددسوقو ءاسورلا ههنا سوقو“ا ارعملاَوَ :رهموانرلاو ةريسلاو موغِيلاو ةندع_بلاو

 ١ تاداهالاةب عردو ةضفاوالاقب عردو ةيدغسلااها لاقي عردو ءارقسدلا ىديشوقو

 ٠ دقر مديد 5م هركف سنك أر لاسم +5 سرت هل ناكر لوذفلا

 ىنارقلا معن اتدرأ اذا (ةدئافز لعأ ىلاعتهتلاو اني 1 ىوتنااماذهو ل-وْرغ هللا هسيقذأ

 ا هيقل خدي ل امااوروس ثالثه ءقل خدي لزالاءز ما ءازجأ ةعبس ل ع ههسشت نادي رتو عوتسأ :

 : 47 قل دي رسماذلاو رودس عمست هيف ل“ دي ع دارلاو رود عسي سهمأ لس دي ثلاثلاو روس سجس

 || دو“ توتي لدي عتاب ..لاو تيس ةرستعش زانمسف ل تدي سدإ او رويس ل ا

 ١ هناهتفدق دقات نيقداضفلا ن نال هنا هقلادد همنا تاه عدرأ َن وزنا لوة,نأن اعلا (ةدئاف)ةروس

 1 دهشاتا م عبر أ ةجوزلا لوقتونيب ذاكلا نمناكتا هيلع هللا ةحعا ن اذ .بماهلاو انزلا نم

 || اناعل ىم-و نيقداصل نمناكَن !اهيلع هللا ب ذغنأ ة مااا هب ىفذقا وذ نيب ذاكسلا نأ هنا هلا
 ٍ ءانعمر اهغتسالا (ةدئافإ ايقباما هنن حاكم !مر<ياذ عاود د_عبأ ىأ هللإ +شعاىلاعت هلوق نم

 اءاصخلا ىف لعفتا وكل يضتمم-ةيدض دل (ةدئاف) عنملاةريغلا (ةدئاف) بنذلا نمل نتسالا
 : 6 دئافإن اس [ نءدام ادوةغأ نع ةفلب ربل نار (ةدئاو ةمطغتلاةغلا فرغكل نق

 رشم ابحلا ورع ممسكا اج طاورمش هم رمئالاق دحاو منش نيذلا عجبا مهرمشعملا
 قرفل |(ةدئاف زاهتمادي هنال اوملا نزوعاظا ب ..:س دق ا توتو :رلا نيب هب رق نعارنع 00 1

 عزم يلا سج لاّه>الاو ةكرشلا ب ا.سالا ديعت ثورفؤ لاسم نالابقحالاو وإلا
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 ام

 ىيلكتاتنث(ةدئاف)لةءللاهدا.ةنا ويشغل وق ة"ليذفةعاصشلا(ةدئاف)تايذؤماو مال الا

 ىلعو زعو ركبوأ مهوابي فرش ع ةعبرأ ىطعأ لو هلع هللا له | هما "نأوءامش ةهمسىل 5

 ناداسو رذولأ و ةفيذحو دادةملاو نيسحلاو نسالاو ةزجورفءحو رامعو دوهسم نباو

 00 دودلسا نيإ قرذااق فافنالادوهلانا ءاضسل اودساعأ 0 دول انيبقرغا |(ةدئاف)نيعجسأ مهنعهّقلا ىخرلالبو
 ءاخسلاو ةدا_ومااو هقه-ساعؤامتلاةحامملاو ةلاذالادضوهو هعئاو ه رطخ مدظعياعف سنا بطب 1

 الاميا_ةك !بندتو فافنالا ةلووسءاهسلاو ةءاك.شاا دضوهو سف: بءطب هريغدنعءر 1 1

 نانالا هو ىرتم: :ةقرءامللناءاتغالاوءاملسا نيب قزفا !(ةد اقر 0 فاحش هوفر لم
 ناسنالاهرك [علئاغتلاءاضغالاو هلذْن ءازعدخ دكت رتثوكرامو أ هدها رمق وام ل-عث دنع

 فوخنودا اعف دمدثد-نيملاىلااهلارتسسادنع سفنلاةةثةدعلا(ةدئاف) هتءدبطر

 ءانشتأ نمهءةعنو ةردةااراكس انةومنلا ن اويدن هرب زهلا ما ىلاهدو هنا «هللااحم( هد اف

 (ةدئاف)هموق ىلع باذعلا هلادعترمزعلا ىلوأ ناوي دن مهم“ 0

 تتوحهطلاو ضرالا تآد ىذلاتوذاو مال_كلاهءلعى-ومتوح بئاعقلا ندنا.- ناس

 تود او مال لا هيلع نابلس مانهط لك اىذلاتولاو مال_سااهباعح ون ةنيةس عقر ىذلا
 ري تل .وةتو-و مالا هءاع ىسعةدئام ىلع لزنىذلات اواو للملا اىذزلا

 ةاشلا ىهو ناولآ ةمسهانءمكلن رده هارد غ رطشاا(ةدئاف) السلا هماعسنوب توحو
 كيابريش درأناءعضو بدسو قد..هلاوح رلاو سرفلاو ل.ةلاو نازرذلاو نسل عدت ىلا
 3 "رفا ل ًاواتدللالاثمرإه- ررعش درت ل -.ةئاذاودرتلا عضو دقةريخالا سرفلا لوامدسأ

 -:000000-بب39 اد يسع قدا ةكرلا

 ضايسومل.ءالاداو سفالة حالا اول ف الة او رابهنل او لدللا تاعاسدد»د نورمثعو ةميرأ

 ءاوهلاو راتلاوءاملاو بارتلا ٠ هبرالا 8 اطلا د دعك تا يم عسإ ٌّآ ىلعلزاذملا مسقمترا لا

 ةّشسىهوصفلا بااوج وفيرذلاو ع.برلاو ف.صااوءاة ثلا عبرالا لوصفلا دد-عو

 انثااهنا اوعط. ل اناضفلاو لاهو نيو فاش مامأ آو تو قوف ىب مو تسلا تانهذلا

 ةعب رالا لزائملا قدا ل ا ةطاحاكماالانةط.مل اروهشلاو اضيأةن_ااروهشك اعطسرشع
 ىتلاةعيسدلا ف تا! تاهج زيسكمت ىهو يعفو نينثا اهاكل دفلا دكت لع م نب رشعو

 ب رمضو ةغبسأ  مانالاب ةعيسسلا هيشو ةعيسهتدجو نيصفاا نمزيلب اق: ييئاجت مهئاذا

 ضرالاقوذاهذدن ىهىتاارهتل!لزاةمدد_هكنب رمثعو ةنناةتراصف ةمرأىف ةعيسلا
 امئارودو !هتايل:لئماممرو ُكالفالا صوفا هيو لاح ك ىف ضرالا تت اهو

 جيلا #لا هلياقيو شا ةعبكلا نمنيهج لك ةرامسلا ب كاوكتلاددعب !ياطةدلاو
 رد-ةااوءاشقاكشرقنا'ن مبعألا هنن ام ىل_هج و هلا مهاب ف راذلاو ةرالا هلباشي و

 نع هدستع ناك اذا هنكل نشورتلا ١ تعج ام ىلع كراهاا فرسد وهو هيلع ةراتوهلةران

 ه؛تمكح-ام د_:ءفوقولاعمو_ههخ -رهقر بلغلا ىلع حنو ىباب فك فر د

 أ داعنابنيبعاللا غار ةهيثو ردقاار ءاضقلا.فرت»ي هبعال نالةر ءاشالا يهذماذهر صودناا

 ةريس ةرساا ن دولا نحلم هيشوباوثلان م نيد مدهلل ل_عسا_ع مو

00 
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 تديلت كلل ادعو دنهل نإ .ناححو سرفلا هنتر ترق كلذ عضوالف ةرخ الا قرصقام ا

 هض هرعابللو هل ضن رصعلا "ا: اك تينعن ع رطع !اىدنهلار هاد ة ص عك وأ

 ا ركتاو هتمهكلما ارغصة سان اش هقعضتددعىنّتف همأع ىن# تاهلأس هسعأ هل مضوأو كلما ىلع

 ناوندلا لهأه.بسحالت كالذري_غدب رأاملاقف هيءايخا فرع سلا رمل باطن مهلا مهماع

 لالا م رك ًا_عأ هلدوكتوافكلذر كنق ياطاممل- املا بزاقياهاناد- عامك[ هلأ اولاك

 ةناعو ةثامع.سو امان يثالثو نت انا همق تدل 1 ةريشسع سدأ سلا تدب . ىلا دادعالا فءاضدنا كل ذو

 لقتنامن مب 000 ,رمشعلا تمرل !ىلااحا دق اه: اضوئاحدق تن :اكفتاكذُد ةةحقنتسو
 ا راما فان يعبسو ةعبر ًأوةئامزيعيرالا تي ىفتبئأف بدارالا ىلا تابيولا نم

 فعءاض هنامت هن هنو ءرادثملا اذهئاسحدقن رعد و ةسس بدر لك بدر 1 ىل هوابدراْنيَْ#سونتثثاوت

 ةئيددرادقملا اذهو ةنو* نب رشعو ةعبرأو ةنودفلا ةهلبلبا تناك نيستا تد .ىلا نوشلا

 ةشسهسم تدب ثأف عر طشلاةفقرت وم رخاوحونيتسلاو نارا يل يؤ

 تيا ع نم جبنه ةءقرلا نازيموهو هم هع .دمفا أن ءناثو ةمدرأو ةئاشلثو .دمفآأارم

 ةيحرغ هفع صقر النسل او عبا دارلا تبل ىفاملابوا سم لصاخحلا ناكنيدسلا رت قرت 0

 ٍ نعتسيو ةيتلعو ةئاعب_فوةثن 0 أنيئالثوننث !غلبفا وعم ةعقرلا ام هم هده اوود

 0 نمهرضتح ن مو كالا! بهتفهذ-هن ا دمر تسحأ نالا فاما ثمل لعيللاقو ةنيدم

 هتلدجلاو ىلاهتهننا١ءاشن ا طم ,-ضورّردام ىلع جٌجرطشا اتوب ة ةقع اًضءةفصهذهو ىدلاةياغ

 (ةئاث لا ةقيصعلا فاه هرطنا) ٠ هددسو

 نن 1غ
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 هلت هش حل تال لل ...٠ هان ةيطسلا او 22

 _ مح - -
 1 2 0 .٠ 3 ع 0 -

 0 م م م د هد ضل كب
 مح - ل 2 مح

 تاهت سل فلا رشعة تاغ مهمشلا نم 6 رطشلا ةهةرفمعذ:هاًضداامرخ را ١ (تاق)

 تارع عيرااشتلأنوعبرأو ةعبراوةثامءب سو تا رص سخ افا نزلا 1١ ارت

 نوسؤو د-اودث امدجو ندم فالآ اةعسلو هن :امعمسوّتا ص الثافلأن روهءسو ةنالثو

 هلوط ناك |.عكماد_اوام لا عجاذا هلا (لمقو)اددع ة يرش ءةسجر ةئاقسو املأ

 ىذلالمعلاب عارذ فال ةعبرأ وه ىلا للا .كاذكةعافترار كاذكهض هرعو المني
 لطراتتامهننزوا ب هكحم عارذ هتحاسم ىك رص ابد رالاّا ىلع ةهلدةءم رايشأ ةنالث وه

 هلا نم ةمحنودسو ةعبر أ مهردلاوامهردنوعن راو ةعنرأو ةءاملطر لكو الطر نوعي رأو
 يبأزشلا نع(ةدئاف) ىدي هتنجامم هقتارفغتساو مال او هنرك ذام ل نم هبلا تاصواماذهو
 مالكلاذه وهو ٌةعْدملا ىف ف رغملاربدلا

 دع ” ا تاو ملمس 35 ىدعملا_ساقلادوسال نا“ ا

 دشلاو لدول ا مك ءاطغ هياع 5 ا ص حاجز سدح ىف هسحو

 0-0 كلارا كاناو 5 جئاو- نم :رم هنوق هملع ل-ه-و

 * انقل

 موو

 مما وم جرح يسم ص



 سندس تدل يوجع ويا

 اللا

 .ثرلا ىلا تي دهز ءامالكم شو « اكلمدبع عم نوالا ىرفصالاذ_خ
 ىدملانميلعاوةلالاهودافأ * هك أيدافت_ساو هاذتغاام اذا
 دعاذ كتالف افاصتأ همدقو « هسق ناوأ هف-ثنت نال ااق

 يللا الءلق ههسقا رمق 5 اهاقع هسماعقلا لكتاب

 دجاذرولا لءاكاردبيرذف « رتسشمقرفاب ا اواقعام ذ-خو
 دتعلاو لااوريطقتألا ن ع ىغف * ة-ةاكمسغن ههددقىزإا|اذ_يف

 رجا هللا لعج ةيئاذلا ةفيرمثلا ضرالا لبي (ىدفصلا حالصاا٠ ءاشنا٠ نما ةمملا

 ف رصت س .وعكلاريثاندو اهيدانأ لاكن مماهلاريعةسترودملاهودوو اهيداعأر ل لدالا

 دقعلاكمدرب ي- هتلماوع رغشي القت اهيلامان مرهشن مول لكراشي دن ءاناسحاهر_عةّدم
 هد وعد ع لاط ءالو دعب ىهرو ان نوح 7ناانرثلا مو ىنرباهف فرمثتيو امهظنم

 هقرك_سو هسفنر ةذالاّك ملا قرك_.د«انثو هن ذم ىلع سواحل ايدو بي هثال مانالا نيب هيالسعو

 ةع ركلاةنرشملا نا هةه-_سامد] 2ع نءه.فودف ذلءاو الكمو الثافاناس اهنوالتدةءدحو

 ا .اهتيورىفرظنلا ن نواءءدو اودعمللالولا نو- ارث سامااو كولمملا ىلع ت تدرو

 رآلالمَنااهقمىلانوثلاوأ مدع نورت ءااك مهل حال نا ىلا اودقب واهتعرات

 وأ ناكفلا هنم حنان ماَتتنالا هرسدرسشوأ ن اكوجهن اكو لا ف نويعالادبو ميدعلانبا
 ةاستف طصدوأ تدر لأ  هقرلا نع ارذ>اهباقنتخرأ م تزرة دي رخوأ ب.حلارفظةمالق

 هعراوسوأ اماص تفشدق سورء ة.أ ىلء قوطوأ هاتفىلاعل اهآر قاس ىلع لاخخ+خوأ

 نملك سوأ اهد خ ىلع نيتاوللا ضءيهتخرأ دن. ءاكوأ افرت لبسي نأ مدعملاةرود

 تاكعان عة .طوأ ةداعلا ىلءاهةذعب تطاحأ ةدالقوأ ةداغقرفهوأ اهدنزب تطاحأْؤاْوا

 نم ةرحاسلا نيعالا كاز اغتعقرب وأ تلاودلا وقسم كا تبع» ةسغوأ فداورلاابر

 لاسرصخ ىلع ةةطنمو أ نيزنمذن وعوأ هتعاطب لوقعل انف مالغهئالمانلوأ 2 0
 قنالافاقفيوكتوأ يا هضاب اوأ ةضفقروزوأ نيعلا ىسسو ثانلا

 السامو باش . ثغدصوأ السكب انتمذوأ قرطلا ىلعابي رواه مقناهلم حش ةياوذوأ

 ع

 وأ ناسنا ةماه ىلع ةفالقأرأ هعودم نم وق مأف ّن كييكوأ هعوك رلىدال- 2

 ناسرفلا ضعي سأروأ هلع نتاإ بحسن عمق درأا سمو ناليطلا بحاصاه دهنةروقت

 وأ بوصخم مولا د. .دلزقو وأ نول ةمودو باش ب جاحوأ ه هدمت ىلعر هةية

 ىراوسلا ضءبفف وكم تقاءلطس ةقالسعوأ ىراردلا سر د_ص<4بهذ 2

 ارم خلا نمج وعافه ضوأ س ك.ف نءطلا اسن>-ناذ_وأ سوة 23 بنط هر ّر> دتو وأ

 بياوأ اه هرظنم قار نيكسةر و اهرتو ىربال سوقوأ بار لا نمكتاسةلاهدت - .رمهوأ

 بهذلا,تهومزامهمتدر ذرأ هلا اها ةضفةرباوأ ضنا

 راما هسويلم هنعدّرظروكو أ هسا رذاقحالارعاشلا كلذ ب للا به دلع ةسافن

 ةقلحوأ ةيسشالا ارهو ةداح زف عدسصوأ ةيعقىف ةيضف : ةيسضوأ هيسول ارااسدلا او

 رأ ءاعبسلا لي 3 صقل تف ضار ةموأ ص 'ٌغلا هو ىلع تعقو ءاضب ةرعشوا ريسأن ءكفديق

 لءرةمحوأ برقالا او8غو ناط »رس صق هوأ برقع ىئابزوأ ءامهالاه-وىف ةحُذاستَرَع



 4 ا

 ل دقرب دغن مءام ةمقيوأ تقلح دقةماد-حانوأ ءاطعتزو غن مةصقءوأ ءاطقوال ءاضس

 ١ |ٌميضنئرب وأ لا ارانا ىوطر ةاحرئاف دا ءاموأ لحاسلا ف ةدرم نمْمةفدوأ تقامأ|

 |ناطقافدتسوقرأ هنرحالا هتاشْغ نم نيب خصوأ هقصت «:مزاطزاطوأ مشق باذغرأ ١
 55 ةمعمةخبا-قةمقةديرزوأ ةقبالاب 00 5 ناطل مأما لجريطوأ ْ

 : ربل بدحأوأ هان ف ىيشز نانساإوأ تو> مل نه لك ”الااهالأ هكوشوأ تورزابلك |

 حج رهنموأ ءابقرز نعت هدف: اةررعوأ ءابخلو> .رشح ىؤنوأ هافق لعقاةساواضاسأا
 ءاموأ نانعلا قفاهكل_مياقرا اوف ةفطعوأ ضو> لفسأ قءام ةمّدب لأ شورؤقلود> ا

 ةقحع نم تح رخأ نيد ةارقرأ ةةئىلءالول وأ ناكملا مسفولا بوبلالا قبض محارخ ُ

 ىطغرأب ةزرخوأ هباببةءن نمضي اخر شرثادأ لشق نم تقي علضوا ليف بانوأ :

 ثاثوأ رائمزوأ لوك ف قي تارتتسو ا دانس كيث ىفةرانصوأ بارتلااهئلث |

 اذه دع ساحب تل

 انغج قش فس راذوأ ادصااابيكرت آم لع ةوطٌضعروأ 0 حادي تالا دأإ

 نعايم ا فت سا اك ةنسوا نيالوهراسب درهظاف يملا هعاتم اوّمموأ ادم هنقناك ْ
 ءاريضخةلوذعقوأ ءارفصةزوموأ ماشئحا الب ىقاسلا نمهس كل اناا مادللا
 سفنلاا ياا وذم ةهخاخش وأ رّوقتحجولباراطان مهضهدوأ ركسو هلع ”رذ صرق بناحوأ

 انالوم نيوج ىكجدنا .هدعدستنلاعقوابو حاو نيوشلا ةذطل ن ءقربااهبدما تدق ةزسوا

 هيضضح دءره_بوأىل اًءلوا ماا دعو لالهلا هيرب سانلا دمعدقو 5 كارظات طاه-كواذا :

 نماهضنإمدعد سعنااامب :ويعاهتملزاع و سءلل ا اهر وطسم اش لواملا ل قف هضم ع مغر ىلع

 ىثان لضاف لكاهاراو قرابو ب ذعلا زيباماهانعمواهذطاي رك ذتدتو قئاد "يان

 لصأو ىاهغلب ىذلاذوجولا !ذههتناركشف قئاقلا يئاق اهيلعت نأ اوةكسولو هدهج
 قعركل اهلاثمأب هفاحتا لأ _بكولمملاو انمالكفرو نسجل ىلاانرم هدقو ث دارا نيبو هند
 نءءاشنالا دئعمرطاخ صاذعو هرشف ْن ,ههي خي لامسأ ًاراهتمدخأبو اهضايرف عاربو ايضاح

 اهاعصلف هلكت اعصم سقنتلا عمتشتلأ أو هلقنإبل ىلعانال اوم نمتفخ هنو :وممد8أف ه هرطخ

 باب ىلع غد نم لعام ةرصب ةقد_مو ةقاسفلاو زدتلا لدأ نم 'لولمملا لم» ىلءاهقفت ةاكز :
 هبعانادئاوثااهذه ديو هقادم خسارلا دلاله قبهللاو ةقاطري_هلا ىلع هلاموهلاوس
 نينا. ةلسكف وكلا تيان نب نام_عتلا ةفشع .وبأ مامال ادل إو ( ةدئاق)هق ارولاولبرتلا هقارو

 همواهبهللا عفتداد في قرش نفدو ةئامو نيج ةذس ىلا عتدلا ةجرلا فو ةرجسهلا نم

 قاعتهتلا ةجرحلا فدو رد !نمنيعستو ١ س+ ةئس ىف( ”ىدصالا سنن كالام مامالا داوم

 دج مامالا دإ اوما و4 اعهللا ىلصهننا ل وسران دم سلب دع نؤدوةئام و نيءيسو عسل 0

 مئاهنديزب ني دبع نيد سعب بئاسلا نب عقاش نب نام عنب سابعلا نبا ) ىذاشاا رم رردانبا

 لاعت هللا ةحرولا ىفوبو ةئامو نيسج ةمدس ةفيرمشلاةر مشل ليد ف انم دمع نب لطملا نسا 1

 مامالا ةيسئاضي|(تيأرو) زيمآ هياعةللاةجر ريدم ة فار ةبنةدو نست دامو عسر ةمس بحرف

 7 ةامهةج ىلابوسنموهقلسو هيلعهللا لص "ىلا ىلا هنعملاعتدقنا ىضر ىفاشلا
 تداآرادكس اعلا نبا لع بورمضم نكن سا.علا دن سب ردانب دهتوعءاو هللا د عونا

 ناّمع
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 عم قلي ور فائمد_ع نب تاطاا نب مناط نب دب زبد بعن دعن بثاسأ ل ن عئاش ننامع

 باطلا درعْنب هللا دمع نيدت سو هيلعهلا ىلص هناك فقازمدمعف م وهيلع هللا لصهللالوسر

 ليتحنيدجأ مامالاداوم) هيدلافرشو الضفه دازو هءلعل دو هللا ىل_ص فائمد عنب مشاه نبا
 نيد امو نيع) رأوىد-] ةنس ىف ىلا عث هللا ةجر ىلا فودو ةدامو نيمسو عد ناد (قانيشلا

 ةلا قمسيلعانعجو مهمولع كرد ىلا_هتهّللا اًمعشن دادغيىبرغ ند برح ناي ةريئق مى ن فدو

 دبعن,ناملسنءماش همسه مورلف شد رق نم ةفالخلا ب بناط٠ نضره (ةدئاف)نيمآه تجرب

 رصانلا نورلاد_.ءنيرابخلا د.ءنب ماش : 2011111

 دمع نب دش نب نوح ءرلا كاع * لد وماثهنءاد# هبرظف م .وصعملاب لق ود .رلان ىهعستو سادئالاب

 لو لّدقف ىضترملاب ىعستو برغلاب دو ىنبا مساقلاو "ىلع ىلع ماقرمصانلا نوحرلا دعني كلملا

 مة للناب ىم او قشمدب ناو سهنب كلا دبع ىلع رخ صاعلا نب دعس ني وو ع ف ىهأ هل جد
 نبثاو ص ىلع ماق كلا دعني ماسه نب نامل سو كلما دمع دقو كالا | درعل ىهالا لو عاذشلا

 ل-تةذحافسلا ةءاطى م جراخلالاصضلا ةعاطىف ل_خدو علف اع ةفيلللاب ىمستو دم

 ىمعسنو سرافيد 2 نبناو رم ىلعح رخرةءنبهللاد_مءنةبواعمنيهللادبع#*حامسلا

 رول ار فعج لأ ىلع ماق "ىلع نب هللا درع سايعلا ىنين هوب 30... هونأ هب رفظأ ةفال ناب
 ,ةظف بف صتنملان ىعستور دما ىلع ماقزتهملا نيهنتا دمعه هلقو هير شطف ةفالخلاب ىمستو ماشلا

 نبدهت +تعىلاعتها ىضو بااطىلأ نب ىلع ب نمو * دربلاةوق ىف ءام ع رمد دل -تقو هن
 رب رفعح نب د خه ]قو همر ظف ه هَ .داابرو دنا ىلعماق ااا للا نيهتتادبع

 2 دهشيوربللا ىلعدمسينأفاكيإل هير فظن ةشيللشاب ىعستو دمك :نومأملا ىلع ماقدمت

 رواشتب اهيلو نمذ (ةد ةاخ) نوريشك مهاوسةعاجواند 5 < كلذ لبق ناكر هئيدح ق بذكلا

 دقتحملاو ىدشملاوزتعملاونيمتسملاو لكوتملاو هكا ني ناو صو نس او ىلعو نامعق رش
 اهلو نمف (ةدئاف) ده نب نجحرلا دمع رس دنالابو رداقااو عبطملاو قاملاو ىضارلاو رهاقلاو

 كلا نيناماسررامملا دمءنب ماشه نب د<توذي واعم نبا ٌلخادلا نجسرلا دمءبرغلان ةيلاقم
 نبناو صودداولا نب ديزيورمبزلانباوةيواعم قرمشملابو رهظتسملا نجبرلا دعو ىيكتسم ا دمتو
 نو داماروه هامان اهي و نوف (ةدئاف) ىف ةكتدللاومدتءملاو ىدهملا يهارباو حاتتسااو دما

 نجرلا دبع هوخأ | اروشرشعدجأ هل ا ا آدئالاب ه هينا

 0 لمان نس 5 انوزيسزأوةميسمتاواتت ا

 نيف(ةمئاف) رهشأ ثالث ا هارب اهوخأ ربشا ةتسهسالو تناك شاول يدير رو ٠

 نومأملا قرمشملابو كبش رابحلاد_عنيد#ت ديؤملاماشهسادنالاب نيتّرمىلو

 سدلو سل دنالابهلنا نيدارمد املا د نب نجرلا دمع هدجدعبا ماو ن نءذ(ةدئاف) رهاقااردتقملا

 مسالا ري غاهتمهلن كيلو ةفالدا ىلو نمف(ةدئاف) و هالا هدد هدا يلو نم برغملادالو قرعشملا

 ىنكتسملاو همايأرخآ ىف دةعملاورداقاأو عسسطلا قرم لابو كم ملاد#تودي وللا ماش سادنالاب |||

 نيعمسلاوةدمدعي دق سادنالانناعل مسه عاش ديو ,وألا لَدَق مث ُمةُدمَو و عل نمف(ةدئافإلاهلقأ ف

 (ةنسحدلا اوف)



 (ةنسحدئاوذ)
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 كحد بيل دق نيءالا قرمملابو سادنالابددوج نبا هءاخذا نامأسهها خرا نةقىالاو دادغس

 ارصمرعمأ ىعثاهلا ىسعنب ىموم نا(ى دنكلا لاف)ت امى 37 .اعقلغأو اماج ل دأ ارخملاو

 كلامو ردم ناةسو لة نانحو ناهرنا دممديرأى لاس 8-2 هكربي و هوامون لاق

 دئاصو ل.>عترمو ةيشامعرمو عرزضراو اعانعار واتا را و ل.خرودو
 لمن هلق فال, -والمءو لمرةزافمو لياىداحو ةايف-حالمو رحو ضئافو رح

 ب يلستل او ةالصل !ل_ذذ ا هنك اسىلعة#أ دملا ةناسبهكل ل. م (ةدئاف) كالذنما و ف

 مللاو لطلا لثم م ٌلوشهلر مم لكوهوءاضعلارعمدقر ءااوادقرع وامامناللبقدقر غلا

 تعش تاه ء.ط تس ىلعي ر ءلا(ةدئاف)ى- منا جدوعلا راكدقرغلا نال _هقوردسلا اورهسلاو

 هنا اذا اع ءيثةريشعلا دعب سلو ةريشعلا د ادعدلءقو "هل صفو ذفنو نطز ةراعو "ةأسقو

 هنطل ىدقو هيراع شد رقو هتلمسق ةناذو لو هيلع هللا ىلص هللا لو ءهربهشرمنك لةاصقلا عمج

 هنطن فام مدعو هتلمدق باطل او: لمقو ريب زلا لوقا ده هّءا..هفس .ءااو وهدف مثاهو

 كش 7 2221

 سر داتا يدر

 : 00 اا ما ا

 فرءيال 0 نونا ةحافلا تزنانيح برو موه عدلا ىلا! الورداو نيس يرو

 رك 01 الا سنخالانيديزيالانباو دبو بأ ثالث ار دي ده نوف

 نتئمنيط نم ىأنون_ساجن م (ةدئاف) ىقمملارد اس ااوءاف :رطلا لذ الاوْلارالا طمللا (ةدُ انا

 , مدأنم قاخ هنالمدآى عمو توصدا ىذلا ىألاصاصن م ضب ه-ضعب قزتلم ىأ بزال نبط نم

 ]| ىذلارانا ثنا اوذ حرام لارانن مجحرام ن « تعدع سل ىذلا خو هامل ىئراشلاكضرالا

 الاوهو ةنملاقرو نماه_-يلعناةصخاشنطو ىلاعت هلوقىف (ةدئاف)تمّتلا اذا اهفرطف نوكي
 ١ ا هو صرح مث فد ضي ره مية اضاف خ أو هو ل_لع ضرما بنا سه (ةدئاف) ندلا فرو

 .(| ةنالثلا اولي نا ىلا_عت هللا )عى يسن مدح اورممعف عتجا امرثك أ ىف (ةدئاف) اهدثأ
 نب ماشه دقعملا كش سملارهظت - لا نيعَم_ملا ىدهملا مكمل دبعنس ماش هدي ولا سادنالاب
 ْ رعو قيد صااركب وأ رمثملابو سد رداو ىدعيو مس ءاقو“ ىعو ىذترأ ا اءرلا ى ملا ناهلس

 لول إله ”اومكملا ناو صو ميزلا نقلا دبعو ةيواعمو نيسسشلاو لعوناقعو

 د# نبناو هو ماش هود_ءلولانب مهارباودي زبن يدءاولاو دب زيوزيزعلاد .ءنبرعو ناملسو

 الوزاظلا ءاّوق م ىوقالو ىجيلاهرثكن مرثك ام(ل-بق) ةفالدن اولو مواكور روصاملاوحافلاو
 ىكراذا سما او سها لاذ سان اارعشأ نم مضعبلل. .ة(ةدئاف) )بضغلا هكل امنمّكل م

 رهاظلا ضانلاو لداملا ضانلا (ةدئاف)برطا ذا ىشعالاو بغر اذارمهزو بهراذا ةغناتلاو

 (مهذعب)ب لعتهلاق ل ماسلا ضانلاو

 امانمناك كد“ وائناو * مكلطمفف ارملا انيِضَق دق

 اماظعواءارتانرسماذا مأ *« مد_ءوىرتانتماذ:آ
 (ىللعا ىئدلل عشوم)

 ىوهدت ةيحملافىم نكلو » ىوهلانعاموتلحامىوهلا قحو
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 بص قباصأ نا - بِي ىوهاا سدا

 برطاا هزيم 001 بود 3 ىوهلا له 5

 0 اهمامرص كفل * بااوخأ

 #* !انعاو ادلبراهدتاكيلا طرقا

 « لأ مارغلا

 #2 هل ىح اكبنا

 , اكنااةبرايلاللاتاذالقالأ
 0 اكشن تيثرول ىنارغ تركش

 ١ ةمهاس تدماناف

 ا ناكعضت

 * مهاوق لاقا نم ساو
 « كافح ىضمل وع

 هتةفاتىفىظاا يد ندا

 ايدج لال اننى
 لادن ىدهم لادت

* 

2# 

* 

 ا ىدعدو

 * بكم نم فاوخل ىرطاخو

 ادا ىع 5ك لايم.

 هنقر املاك ىح كلغ

 هك هر و

 لارالا :لد+ىبءقاف

 ا

3” 

3 

 امظاا ىتشببلقع وماقارغ

 امدلاب عمدلا حزعذا ب : عالف

 هلءةم باصأنا

 بتءعأ هيام سد

 اكذ ىلع تقاف هحولا ٠ أضر نمو

 اك نم معمدلا د 00

 ةمهاونولَهلاو

 سس "باو

 ىلع قمم نم قد و ا# « ىتيهمتقاط أن يح ىداؤفت ل

 ىامقت 2 ىمشس نم تبدل * ىدمد لغأ معَ ءااتءاراملو

 دا رخام ىلا ادب ذا ترمص

 بهتلا ىه ىتد# « ىمةد نم نيت

 اقلاع نم بالا 5 3 5 اعد لان تنعي «أف فعن 0 تيمي

 اقل ىترداغو بنذالب تضغ « اقال تكراو ا اس الف

 2-8 00 « بخلا عفرت نيح

 بيس ىلداع كم « بيس ىضقلا نك
 (اضيأهلو)

 ىرذحاوك.اءفوخ لوطاو * رقساا ىلع ىانماب كر

 1 | عوجرال هنان

 كاودنمسب:ذلمد

 رفات اولالدلاب«قافو

 ىريطدمزعو ىزعلذدف

 كافك ١ د ضع« ل همست

 سدد ”ىل اك وللا نك هر ءول 01

 سسك :هربغدج ولا يعالو

 "لار أ نا للعأ

 رح >2 نمدقدق اب اماق مذ

 رسذنلا لدن دع ىلعوهنرت

 لا اريام دنع ىوزبو

 ريما نامعلا ساةرظناف .# الديىوولا ف تمدق لمق نا
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 رسل ند كاوسه ف سلف دهب هيل دك ابننا تنأف ىبلق قف

 ٌكاضر ذة ةملعءفتل 5 كاوسهءله لمآت .

 ىنحاف :ريدلا نيدلا دعس مال الا خش ةاضقل ا ىذاق »الما ن رم (ةدئاف) |
 عدرلا اىقح نه سدل لاصخرسش»» * اذدخا هيف نكح اروثاع ءاجاذا ْ

 عداو بحتاو عستاو عّروو بنتو « دخو مهو لصو كدساو لّستغاو مقف
 دعنا بزعا طبالانيضلا باقااو مالا كتاعوفةرسشعن مريسخ رومات ف فرح (لاشي)

 (هلوق) ؤاؤللاراغصن اجلا عفارا ىأ هر هن مط
 اهلوصتتغمصز, نيالا بهذلا نم مهسأبتادعلا ىربسعن دو

 اهاشاهمنافكحالاىرثشدو 5 همهسلاح ىف حورخلا اهةفنمف

 طاسملاو طا.هاا اهتم هنرتقم تقم اظاسفلبرعلا لوقت (هنعائيرضأرب_.سفت لكلو ةعوم ظافلأ) اعلاه افلا ىفتدئاف)

 خخاسلا مئاملاو جتاملاو“ ىللاو“ ىبللا درت او درقأ ماقال ماثثلا ريقورقف طيطغااو طبطالاو عم 2 و رغم ٍِب ,رعلا

 ايلاو مطاشلا نيلاونملاو مرلاومطلا رغيرغُت رذمرذش مضنلاو حضرلا حدابلاو

 فراطلا رذلاورهلا زيدزع عاذوعاش متاصلاو حذاصلاو مفللاو مفنلا باي بارخ
 ةزمالاو ةزه-هلا فئلاوفالا دراولاوردادلا ةمغارلاو ة.عاثلا رأت دلاوراعشلا ديلملاو

 طلعيلاو طلوعلا ظنظك انك عصفلاو عصقلا مضقلاو مدلنا روماخلاو روماتلا مصقلاو مصقلا
 لأ ريرهلاوريدهلا ديللاودبلا عئانعئاج خذابلاوخذاشلا صاغلاو مانعلا اكنلاواسملا
 سبك شت رياءرياد رمضارندتخ *ىقرغامص نيررني وح مأ ًاومااوذغلا رتولاو عفشلا

 قي ىكسش ريفالا ىفالوريعلاىفال بورلاوبوشلا:ىرحلاو ءىهلا تدق شخ عزاج علاه ا

 ردهردل حرملاوحرفلا رمئانكاش رملاوريخلا عانمعامج زل اوزالا ىرعالو ىزحال
 ارسكورسق روم ىدلاوىدنلا صمرلاو صمعلا مدنلاومدسلا ىصتتلاو ىهَقَتلا
 صبح ءارغصااوءاضسلا ءاريغلاو'اريضللا نباهنااو شواهنا ةغاهذلاوةغالبلا ةمروةمع
 سلادب نالف لهنا اولاعلا لاو علا لووم لوبوةنالف عال عاه حجردو بد ص

 فيشخ اربو ارد ىاقاذو ىنقاح ىرذو ىرعم قلح ىرقع قوى منالف سلاوبو
 قئاملاوقئافلا عيرملاوعترملا رواعاورو كلا طبلب طبا# شطنلاو شطفلا فيقد
 ةدئاف) رهبورهم بعابعد شس شه زك اولاو نكذللا ١ نيئشاورتتلا 0 ارةميد لا

 نارقءزلاواو نااار لاط:الاوباو صفوباو سارذوبأو ثرحلاوبأ(د_.الا ةدنك

 وبا (ىركنباةنك) ىو أو نايحوبأ (ناوءقالاةينكح) ليسشوباو سا.علاوناو
 د ثعشالاوباو لواهلاواو قء-الولا (ىزايلاة منك ) لئاووباو بعكواو بيوذ

 ولا ,ا (لغبلا ةينك) ىدعوبأو بانولاون او سهاطولا (توغربلاةمثك) لطخال اونا (نوذربلا '

 ةمكحإ) نوءعلموباو را“ خعواو صوقوااو تبعك او ردااوناو نورااوباو يصخالا

 منأاوباونيصحلاوبا (باسنا!ةرنك) ساد صون! (نيدتلا ةمنك)ناندصلا مأو بارخ ما(ةمورلا

 فوعما (ةدارللا ةمنك )لونا / روثلا ةتك] لب وعماهنمىئنالاو صينحلاوباو لذونوناو

 ةينكر تلصلاوباوفاطالاوبا 6 ًادبلب!ةينكاز جرد ءااواودش اروباولاوححوب | (ذرحلا ةم 5

 رمل
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 2صظ” مب أ 0اانخردبرلا7 رحححطحطخخ٠صوصطْطْسطصمصمعممصعملا

 ةبنك )دايزو أورباصوبأ(رياجلاةدنك ) قمقشا او أو قيدنزلاوبأو بداخجونأو مداقوبأ (ءاب ءانر ا :

 ماووسفلاعأ(٠ [.ةنللا ةينك) ةراعونأو ةثيتعوب أ ودا دولأو ةءرزوبأو مهجولأ (ريزنللا

 ديخوبأو ةاسوبأو جالا اوبأو ةن هو +وبأ( بدلا ةبنك )جاجللا مآو نما! م أو حرخ مأودوسالا ١

 ىدح !مأو: ةءماورفعج مأو ةصف مأو دداولا مأ(ةجاجدلا ةنك) سامالاوأوةداتةونأو |

 ميةموبأو ةبقعولًأر نايلسوبأوداجو ونا .-ولأ (كيدلا ةينكرراطخمأو بو#عأو نيرعشعو

 ةنك) سرد اوبأو مكح وبا ورفعجوتأ (بانذلا ةنك) ناظةءااوأو ناهمأ وأويذنملاوأو

 ساطع اونو هل .وبأو ةماعل دوب وء)ءروبأو دءاجوباو ةماشوبأو ةق دوب أو ةدعونأ(بئذل

 (ةفازإلا ةدنك) ريثكمأو ةببع مأوتلاسدعأو ثا رعج مأو سقمأ (ةخرلاةنك) ساكو أو

 وبا هناوزغوبأر مثول اوبأو ىثادخوبأ (دو:سااةنك) رعوأ(ناطرمس 6 ىسعمأ

 عاضصتوبأو عرصالا ونأولاهملاوأ(ر ةصلا ةينك] لاخحسلا مأ (ةاشلاةينك) خام مأ ىثنالا وام
 مأىثنالاو فك :للاوأ أ(ىلظا ا ةننك) ل-وأ(بضا!ةدنكا )تار ا لاوأو

 ىئتالاوضير ووري: هلاوبأو ةداكوباو سماعوبأ (عبضلا ةينك) الطاأ م أونداشمأوفشألا

 ةريتي »ول ,أو يسمو وبأ (عدت_ظذااةينك )لذ ونمأو دويشلا مأو صاعمأو رون مآو قدرطمأ

 ركذو»و ( مياظلا ةينك) ى ثوأاوب أو نجلا وبأ (سواطلا منك ) ةريبه مأو دعم مأ ىث داو

 0 آلا ةنك) فيرطمأ ”الاو نين الثونأو ىراصحا اونأو ضيبلاو أماعتلا
 رثالاوأ (با معلا ةمنك ) بوقهبونأو محا نموا وزر<تو ا روءصااوبأ (موفدمااةنك ) ١

 يملا مأو ةباطمأووعشا!مأورا وللا مأ ثا الاون. .لاوباورهدوبأب ناحوبأو حاط اوبأو

 الا وعشقو ةؤبار شح دأ(ت ويكتعا ا ةنك) رهاسمأو طدرعمأ 7 (يرقعلا منك حج ونمأو

 3 رخاونأو مئاسوبأو فداجونأ( بار اة بن دا تلد[ سعت ةن ره

 فشخ مأ (ةلاز غلا ةنل 5) عاة قا واو ب اتعود او موش ثااواورحاز زول !اوناديزوناورذوباو

 'كردمؤباو بلاطولاو او يذهب او عاصم ونا ( سر 3 )دشاروناو با رخو( راقلاةدنك ١

 واول فغدوا ونامرحلاوهاو حاط اونأ (لمغاا هينكز دقر ةوبا ىثحولا (دوثلاةءنك] ىصلاوبأو

 ||| ةدنك )لعلعلاما ىثنال و مح.هلاون اورباصوبا (ةربقلا ةدنك) سابعل اوباو محا نموناو موثلك
 ْ ة:نكح)ثالثما (اطقلاةنك] ةيدوب اوه_ثقواو فاخوب اوبوبحو اودلاغوأ .(درشلا

 ْ ةنك)كاادما ىتالاولوشلاواونانةسوا (ذفنقلا ةينك) ةططوباو ىزكذوا (ىرمسقلا

 وب أوكل ءوناا (رمسناا ةنك ) مدي ول اوناو ميهنونأودازيعلاوباو "اني عوناو ناب رعولأ (قركلا ١

 بسلا ماوراوح ماو لءاس موون ما( قاذلا ةْنك) ىعو أولا .مااوأ :او عسمالاوبأ ودربالا
 ةدهجو او دربالاوباو دوسالاوبا 9 ةأاةنك) ةورف ماو لا اومالامأ (ةيقناةينك )دوع ماو

 (لفلا ةينك) لاس هوب اورموب أول -مسوباو شافروبأو بعصلاوباو فاطخوناو له+واو
 دايءوباو داخموباو حورونأو عسب رلاوباو ةمائوباوزاامخالا اوبا (د»دهلا بنك ] لوغثموأ

 (لبباة.نك) سودركوبا(سيلبا ةمنكو ة حالا وبار نارعو اورضخالاوبا(ناشرولاة.نكز
 ةفرعمف (ةدئاف) تامل ا يت انعنمو ىريمدلل ناو. اة امس نم لقت ةمادنل اما (ةلقلاةنك) لئاطةل اونا
 لالا تاعاسسلام لوقا (دالا موو ةعب بلا بكاوكلا نمراهتلاو لسنا تاعا تلامدل رعمىف(ةدئاف) يزعل 1

 بكاوكلا نمرا خلاد : 211711



 ||| ةىدالا لدزاةساللا رهقاةعارلا دراطعاةئلاثلا ةرهزالة ناثلا سعشللهنمةءاس
 ةرئشعةيداحلا دراطعلةرشاعلا ةردزالةعساتلا سعشلاةةءاثلا مميرملاةعباسلا ىرتشملل
 قرتشملل ةثلاثلا لحزلةمناثلا رمقالهنمةعاسلوا (نينثالامون) لحزلةرمشعةلاَدلا روقلل

 ةعساتلا رمقللةماثلا دراطهلةعنالا ةرهزالةهداسلا سيلا كانا خعيرملل ةمدارلا

 ةعاسلوا(ءاناالثلا مو) رمل ةرشع ةيئاثلا رمل ةرمثعةيداطا ىرتشمالةرمثاعلا 5
 لحزلةسداسلا رمد بماخلا دراطعاةعبارلا ةرهزاةمااثلا سعشللةيئاثلا معررمال هد
 دراطعاةرمثعةيدالا ةرهزالةرمشاعلا سهلا ةهساتلا 2 ردلاةْنمادلا ىرتشمالةعباسسلا

 هعبارلا لحزإةئلاثلا رمقال ةّناثلا دراطعاه:مّةعاسل را (ءاعبرالا مون) رمقللةرسشع ةيناثلا

 رهتالةعساتلا دراطم'ةئداثلا ةردزللةعباسلا سعشالةنسداسلا عر رملل ةسءاخل' ىرتدشملل
 ه:.قعاسلوا (سيجللامون) زعرردللةريثعةبناثاا ىرتشملاةرشعةيداحلا لدن ةرشاعلا
 رمقلاةسداساا دراطملة ىءانلا 0 ارلا سمشال ةئااثلا عي رمللة اهلا ىرتشم

 ةرهزالةرمثعةيداطا سمشلاةرششاعلا عي رمال ةعساتلا ىرتشملل ةنماشلا لحزل ةعبابسلا

 ةعنارلارمقلل ةثلاثلا دراطعلة ناثلا ةرهزالهئمةعاسلوا (ةعمبا مونإ) دراطعلةرسثءةيناثلا

 || دراطعاةعساتلا 5 :رهزالةئماثلا سعال ةعباسأا يرملاةسداس ١١ ىرتشما ةسما1لا لحل

 لحل هْنمةعاسلوا(تدسلا مون ىركشمالةرمشعةناثلا لحزاةرممعةي دال رمقالةرشاعلا

 ةعباسلا دراطعاةسداسلا ةرهزاإة ماكنا سل ةعبا ارلا 2 ردا ةئااملا ىرتشما ةيناثلا

 ةريشعةيناثلا سول ةرمش ءةيدا1ا ميرمالةرشاعلا ىركشما ةعساتلا ل-زةنماثلا ردقلل

 ىرتشمالةعبارلا لح .لشلاعلا رملة يناثلا دراطعلاهئمّةعاس لأ (ى حالا هلل) ةرهزال
 ةرشاعلا رمق ةعساملا دراطعأ ةئماثلا ةرهزا عباس الل سعشا]ةسداسلا ا

 ىرتشمللا هتيم ءاسلو ا( نينثالا هلءا) عب رمالةرمشعةناثلا ىرتشمللةريشعةيداللا لحل
 لحزا ةعباسااروال ةسداسلا دراطءإة هاذا ةره 9 ةعبارلا سعشلاةئلاثلا عي رخال ةيئاثلا
 ”رلمل)دراط عل ةرمشع ةناثل اًةرهزال ةرسش ذي دال ا سعد ةرشاعلا عر ملل ة عسانا ى :راشمالةاماقلا
 ىرتشملل ةسءامخلا لدا ةعاارلا روقال ةثلاثأا دراطعل ةئاثلا هر هزالامءذعاسلوا (ءانأ الثلا

 ةرشعةيدا+ ارهقالةرشاعلا دراطعاةعساتلا ةرهزالةئماثلا نمل لاعب رهالةسداسلا
 ةثلاثلا ىرتشملا ةناثلا لكلا ثم ةعامسلوا 1 ءا) ىركشملاةرمشعةناثلا ىلحزل

 لحالة مماثلا رهقال ةعباساا دراطملةسداسلا 3 مزال سمانا سعشالةعنا أرلا 2 ردلل

 (سسلا هلل ةر هزالةرشعةيئاثلا سهلا ةريشءةيداحلا محرما ةرش اعلا ىرتشملل ةعساتاا

 لجْرلةماقلا رمتالةعبارلا دراطعاةئااثلا ةرهزال ةبىئاشاا سعشللاهممةعاسلوا

 دزاطءلةرشأعلا ةرهزاةعساتلا سعال :هاثلا ع هللةعباسلا رتل يفاسملا

 لعزل ةيئاثلا رمقالا ممةعاسلوا (ةعجضلال.ا) لحل ةرماع ةزاثلا رمقللةريشءةيداحلا

 دراطعة عباس ل١ ةرهزالةسداسلا .سعشال1 .ءاذلا ب رمااةعبارلا ىرئّمملل ثلاث

 0 ١١ مرمللةريثءةيداحلا ىرتشمللةرشاعلا لحزاةعساتلا رمقالةنماثلا
 ذراطعل ةعبارلا ةرءزال قلاش سعال ةئاثلا 2 رمالامءةعاسلوا (تيسسلا 'هلءا)

 ةهسماك“ا , 1
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 رسولا ةهساقلا ميما ىرت_ثماةعباسلا لسلة مداسلا رههالةسماخلا
 كشلادس(ةدئاف) )لءأهظقاذ رح قلة رمثعةيناثلا دواطعلةرمشعةيداطا ةردزالةرشاعلا
 رأثاسالاب ناك ءاوسام_عنم هنوكبت_سمعنملا مظعت نعى ل عفوه نيالا دعس مشا لأق
 عدلا ىشرلاقفدحاو تب دا ووه يبدل زملا دبع يشلا ذو ناكرالابو كانا
 ْ نيماهمزاعب انهن و

 نسا لم ءهيرمالر ؟ك.ثااو *« 0 لانا حدمدلا

 لتةءال سلا نان ةودلا او قدعلا بلا نيب قرغاا هعاج نب نيدلا زعزجشأا مالكم (ةدئاف)
 دادزب قوثلاو ءاقالاب ن 0ك :قشعلا نا قو تلا قدعلا نيب قرذلاو امااعْل دقي دقامونم لكو
 ١ ريك هب رمش اريغصدإو بدأ نم هءاقللا

 كتاقئلد_ءملا انا »+ كسلا ظنا

 كإئع :ىلئمراسك « انانملارب ريسانا
 لالدلا ةرثكشت لةةلدتالليق ٠ ءايدحلاةل الاوهو توات ىلءنيب وكم اد و ناشرمل انا نع
 قئالفلا عاما ىطءا ىذلا لو هيلعدتتا لص ىبلاربةبلكوملاكلملا ( (ةدئاف) لاللابحو

 0 رع سورطمدعس] مفاعل ليو ١

 (ركشلا دس ىفةدل ان

 نيب قر غلا ىف(ةدئاف)
 0 ثعأ او ىلع ١

 قوشلاو

 "ىو ىربق ىلع فق « ىريقر ازلا اهيأ
 - ل11 نسم 3 ىدنعتار خااولتاو
 ”ىح كلهم انأو ه ريقي ىل فرقو م
 "فو مالحأ لم * هراسمع اندلا اغا

 (هريغلافد)
 رازن وسو مكانرذو مخ » ارباةمروزت م يراد

 ىرمزرلا لهما يدلل ) لاهجلا عمأش ثةبيبل ةرحص 0 ا عمأشتدملب ءلب مص 6 .
 (نيدآ هللا عفت

 دئادشلاو يئاوثلا دفع 5 ركحنبل هع نمأب
 دئاع قاللاهأه_لاو م ىكتسشملا هبلانما :

 دداضم ن ع مز لعد * انم مودقألا حاب 3
 داو توكل ل تناوذ * ايعلا ىلءعِسق قرلا تنأ
 داادو دلو نعودلالا مكيدبا ا هزكملا تن 1
 دهاش ىلع تنأو ا ا ميلعلا تنأ
 5 تدوسصأ دك ده ايدو وعملا ل

 راوملا 000 ىو كوي جّرف
 دئاقألا ندزلا ىلع هين * اعتسي كفطل ىنألا
 نقىئعاتداك لوه_ملا و بدسم اورمسملاتنأ
 01 6000 يامال ىهالااب ايشيرقاجرفانل ببس



 وم 1

 (هثبا لق نمفةدئاف)

01 

 دعانالاو براقالا نتاع دقات نجار نك

 -- د_تاوكا ب ”نكوشا ال ىرضصانغ نكادعلا لو

 هبات قا نماتمم » ىئئاعو لالا اذا

 درأو" كورد * ارتاس نك ىرولا نءو

 عار نيف الو ىبنلا ىلع ةالصلا مث

 ى_داسن ن-+رلل رام 3-3 مهلك ة ياسا ىلءو

 ىلا 20 1لافو)

 دناملا لامغاو ل او ال !ىتقانضدق براد

 00 يار طا دك نعالمت « السا عالرص نما
 ا اوال تح 14 قدشتو اعرب ىدع
 دئاوعنمالذطآ ضرفات و دهم دق ىهاا مكلف

 ١ لالي فرطملاو ادهش نبا لتقنحرلا دبع د نيدق ادع هْمالّدقن فق (ةدئاف)

 : 1 هللادبع هبال“ ةصاعىلأ نب دج هللاد.عهبا لةقرضانلا نجلا

 هننالستق ناس اخ حابص دج نب رصن هنبا لق باغالا نب ميه أرباقرسشا انو « ىلع ءعمأ

 هللا دمعف ب بر غلاب( ها لّدق نمام أون هريغغأ نكي لو هنبالتقن امس بح اصفاخ ليعمل

 نيدامع ناهلسماخا لق احن ميهاربا م«اقلاؤاماشه هب هيوخال“ :ةنئدرلا درع نيد م نبا

 نسحلاوأ ١ نيمالا ءاحلا لق نوُمأملا قرش ابو ليها ا ىلدةدضة لاب بقلملا لمهمسا نيد
 عيجبلتقباغالا نب هللاةدابر :نبهلل ا دمع ىلك م“ ايلا سام اانا نول اوطنمدجا أ

 ءاخأل دقن اسا [فتانرجار ,رمصت اًضيأهنوخا عجب لت باغالا نب مههارباهدج هتوخا

 ماشه نيكل برغلا.ةهع لق نم ا 89 ملام ابرك انأ اخ لتقو هم هشصخل تمعن طامص

 ن ىماعلاهعلدق ةرصانلا نوسرلا دمع نجرلا دعنب هادو نجزلا دعني ناملس ورع لق

 همم علت دوج-نب ىلع نب دع ديؤملا اما ثه همخأ نبا 000 رص معلا هللادمع

 نهللاد.عهعلءةرودأملار ةءسوأ قرمثملابو « لة ءوخأ سيودا كوالآ هسحو مساق

 اصاصرهف 3 غرف 0 و ل عملا هعلتق و ىسعدعق قعد ذدعملا ىلع

 ماقنم(امأو) ام> هنفدو بلك هطانل قو ةرا ارغف هطاخ ودعا هع لدقدج أن يرمصت اناذم

 ءانأب برضو هب راحو: دأب هس ىلع مافن دوه ةدس نس رع نامل سف ب ٍبرغاان هيراخ وهب ىلع

 ماكنول اوط نب دج-أ نب سابعلا درمشا ابو «ةدمدب ره“ نشر لمعم“ ا ءانأ براحن رود تفند

 انلشو | نزاع نيوزنو ىرلا باص نيتك انساني ندتوكد "لن وطتدم هذدو هد ىلع

 لاصخرسشعناسللا ىف (ءاغابلا ضع لاق) فاو فني: تا ونت جوك د تام ل

 نءىهنن ظعاوو باظانا ل هةر مكاحو ريهضلا نع رف دها كو ناسلا امي رهظتادأ ةدوج
 قالا ١ موءاشالا يفز فسادا ةجاملا كردي عفاسو باوابادربوطانو 0-7

 ,باد "الا لوس نب( نسما لامن) عاعسالا ىهبل قث وهو َةنيغدلا بهذي د ماحو تاوخالاو ىلا هت

 ةماورشواهنالثو ناكلودلا بعلو شرطا بعلو دوعلا ترمضى ثو ةيناحر 4هةنالثةريشع

 يد



:١ 4 

 ةدحاوو سانلا مانأو بسنل ورهشااىهو ةدرعةنالثو ةمسورفلاو ةسدنولاو بطلا ىهو

 هب مدآى دعو ىل«ةهللا لاك (ةدئاف) سانلا ءاال امو ثي دما تاهطق ىهونييلعتديز
 نم مرخارثسو مد المرح تناكءاو-َّنالىزودا نبا لاق و و مدا ىصءو ل ةدّلو ىوغف

 نومدنملاتااق هيفحورلا لادا لبق ةةسنيع أ مدآرب و هت ىف نك (ةدئاف) مركللا

 هلدصسي لةهلةراقألاب سلبا ةقاروظتل مالس الا لهأ لاقو عيسلا تاربدملاورو الا هياعرو ديل

 نولدعمسي الفا مولعفي ىلا مهر روما فدايعلا فن اتتار ومالا زَأَتلا ىلعال_ءادن روكما ل .قو

 مهنالءقو نكلوقباهداوعا ىلعهنرد.دق عم «مانأ :ةسىف ضرالاو تارمدلا هللا قا كلذإو

 (ةدئاف) مالساا ميلعءانالاةومئاهمةعإة دمر دقي ارو هم هكرتذاماع ني عبر دعبالا ىنىلا حو)
 نمو ثوروملا توهمت. ابلاغ ثراولا نالر# ثروال مالا ميلعابنالا نا ىف ةمكسملا ام

 ىتعو ريغصريبك لكس اسأ نال لقا عت هم ب ىلاعت هللا بر (ةدئاق) رفك دتفى توم ع

 هرب 1 لكاو امخلا ءزعحرادمىلا ل مو اذا ل سو هيلع هلا ىلهراظ: لاضيأو ريطخربقس لك
 نمهنوقلبلا لان مالو تاهءالاوءان الا نمت سل هنوةناو هللا هزعأ نمزب زعل! نالهبف
 الافدلد-و وىو اناني لد ملأ ىلاعتدل لوقهملع لد ماالاوءارشذا مح ربلابأو لد وزعهَللا

 ىلعنيدلابون خشلا اهتكليثلافدوفتلاسر) ةروسا اخ ىلا ىنغأفالئاعتل دوو ىدهذ
 نايم بوو شبح ننزل هن قاتلا كا (ضراغلا نب رعنيدلا فرش ع كنلا طمس

 سورحلا ماشا | ىلا ههسّو لمقة أش لا تاكو ماشلا

 (تاييالاءذه ىهر)
 هب هعمو هل-ت هيلا نك 03 هييعدرممم ميلقا نعل -رث

 هنو.عو هراهنأ هب ترسقذ * هرقمم اثلاتاضوربل-و
 هن وذ ايفل >اضرأ لبد 35 رضةم ب نممالسه.اع

 هنوصأر ازا ادن ىلع ادوو * هداوعىلت ءادهعءمشا ىر

 . هليرعليزتلاىمحدسأن مو » ىفنءماكملا ىف هابحو
 هنومع ىف وع نءىذغت و رمش 5 ههحو ةرم.أ همك رمد

 هنودغتارغم ئتالظ دقو ههمح ترواجلمنلار ع رطاشب
 هضوراسيلا ريس هعدوو « هلذدداجلا ظفاراجر ألف
 هنمع قدصبت فالس مكو «ايقلا نءءايط ا ىف ىدنا هامش
 0 هللا قف ماد ب تالا هللا هب هل ءاقدتنا قهتتاركذ املي

 (اهنت)
 هنومعمالسلا ديد رعت » فرش ءرّشء رك ذدعأو دعو

 هتونط كيداهمشتنس>نا « ىوذلا هريغبال ب نع لو
 هاي رقو هناسحاوخارصع « هراجر هاو ماش :لا فاد سانأ

 هنول عيسسل نواه مف حج هميسلا د اكراسم ارمهارحأو -كلوانت

 هنمعتءاذولا نسح ىنعتمأق * افولانكرا. لا لمنلان مادا
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 هفت.فنيقلاردإاىلع قرقي « هناو ىدنءردلارعردلاود

 هنيطىبطوىدررامو ىدروو+ قؤوقو ىنرقمث ناسخ ءامو
 هلي و. دىرك ن سف * ىرحامدنءى رجاممكلا ىوئاس

 (هريغ)
 معأ ل نال لوق ك1 30 منلبقالكلوق نسح

 عدتلات قح اذا ادياخالم « ة_ثحاف مادعبالث ا

 انذاكريصء فدع ولاد. فاهلا كلذ بوسو

 (بغ)
 بج اور ىل_ءنيد مثذاف #* هداف من ئث َْئث ىف تاقاذا

 بذاك كناس امل !لو.الذل 0 اهبحرتو حركستال للةذالاو

 مالسن س>أب مالمسالا اذهنرديو هكتالااهتتاهسرح هكرامملا ضرالا لب (ةلوامملا)

 ءايط اهامءاقسو ءايسو هللا ةمزك هايحملاهقوش فديو مالكي نطأ فج وةيءاشئرطعاو
 : هرقمفرافني-ن مهيأ 'لراشيالو همف مهاسيالىذلا مهذلاو كا 2 ىمهتيو هانللاو

 8 .ردقواعو هناقي لوطبهللا ىلا اعاد هناةلتىلااهوشتملزيل هرةمهركشد ن لالا هبا لعح

 ْ نابىف هلومو هنأبأب ةملع ن نعو هتازمو هلزخم ىف تمد وامل عش عمججىلاعآ هللاق هناقتراو

 ليثلار ءآنم هنن كوالا نيمآ هلاو د اع هلامو هسن:ىفةيفاعلاو ةيقاعلا ى سدح هقزربو

 لوقعلا وأ د._سالو ف .ترطاولتطاو برةافرعاتا همطت ىف هد عوامو همظعو

 هدمأ !هئاسحو ةحاصنلا بمحو اهئاطلسو ةغالبلاماماوهو لوثملاو لوةدملاءالع خو
 ماعلا !ذ_هىفعاعل المال اذهناك هاش نمو هب ديزي نمت اة مع هظفو . فطلب ىلاءتهتنا

 ز._-ىلاعتهللاق . تاءذلاو نا ملا حورو ةااءامهنال ماعنالاورشلا ىلع ماعتالا نم

 ةقلذغ هتاخلاهعاصأانب رو ليل ادكايش ىلءءافولانهعارذ طسب و لجل هرتسهسامقم ىلع

 دو لئاسرلاو لسرلا نعءه.# ىنغأرئاز ببحو لتاسوهف ل: اسد: تلا ناق هقاخريغو

 ؤقيرطلا عع هضاخا واع اهلهأ ن هول ةغنيدح ىلع ل >دو هضاقالا فاوطَتأ ًاخنملا فاط

 ة دس د ال

 هناكزأهحاومأ تلبقو ةزملوأمل داك عملا ددحسملا ل !تدو اهءرحتاردةزربأو اهمرح

 ١ ىلاهق. اغت جاتحالمصف# ناكرازدصفو لج دعب هل لوامملا دصسم ىلءلجو 0 دهر ْ

 رك لو ضفتي ناديرب اصوص ىهاناش و قس نأ ديرب اراده .ةتدوو دل

 نيثقيوو لاوذوءشيالام ام مقل ءذو نيتقيوسل ا ىلعءاملا ىيطو هرمغن ف قو هقوذالو ه هرعت

 9 عطقف انرسجو اهناطءاولبالا تاخانمزتلالطعو اهمئاط.-ونوثلا ساو كا

 ١ تبان' كلذ عمرهو روغبالو هنانرك عاد "ريسكملاب ياء ريغ و روس>-اوعطق ىلع ودو روسملا

 رعاناءمساو هنافوطبهملعل مذ هتاموطن ى.ءملا فمسهزرابو ديربأم هللا ةَوَمِب لعاذ ديربو

 ,يلعليفاو نورخآو نولوأو. تورخآ موق _ءاعممتاعاو طاناو ىطخلا لهأ نم طلناف
 الأ رو” نم ءاملا دافو ناكم لكن م حووملا م هءاسو ردلاىفنوامعي نيك اسممهو رطقلا دنع
 1 لايم كح ومهوعئمدام هتان لاب او شالا ذاب مويسعام ميلا نم مويشغو تالا

 00 0777:7777 ب يوصحاسلل 5 كب اا

 هرج

 ١ص دمك حس



اوغلا منكما حيو ههقوأ لن نمحجومه._كثغاذا ح وع هناولو م غمد _تاولك عنصباذامو
 ىق

 هرخاوءهئامو هعقدر ىل- مللاراتا اوعفاديو دانهط اق -حوملا ناك اودعاسو داهتدسالا

 ذاشناا تصصأ دق باس !او بادخال نمبادلا و ىلغلا لمغلا ناك هعقنز

 قايزدلا تر ةحساو هنوثعمأ م اطمسو هتودمءاهب ور اةامواكرب و اقازاد.عص

 نطاوملا كل :ىفكءاذد هيو كارد ةيئالعلارادلا ىلا ةيئاهما اهاقأ :النا نمل هسعلا

 هذهىف ةضان رلان ل“ اخو هضاغ ادنع ضال اهءايسىل اس مكسف نطاقو حان لك اهنمل-دو

 تراصو سعثلاك اهفرشواءىفاهذ 'رعتناكر ادوكو هاا هك نمفرغلا دنع هزت ةئسأا

 0 تا ارفا انني دل ا رون ىكالقاار اذاماو سمالانن تمن“ اك بواخ

 اهفرظناف اهيفقفنأام ىلع هك باقي عبدأو اهي اهيفانان « ءاملاعسنو اهلفسأ اهالعأل هدو

 هازانا ل لمشلا ناقلول ملا امأو هراجو نا 08-50 هراجو هنأ نيا ىف لعف

 هتلئاع لع ىدخ هملتاقمو «تلباقمن ءزعو هلا ىف لونان ىذر اري ةةرصاحو كلزانمىف

 هحئأمم هد لا تاسو هعافلابهفم تلات ذوعو ترذشاو هللا لغتك و هنلئاعز#

 قرود بانل ءتدنكو ىامعب ىلع ءاىف ترمدو سا اعف ديو رسسلا لع ناىرضأ تاسو |

 اهررح ىفلاكفطاو زرع « ىل ىغنرادرادلان' براد

 اه: هرعو همق تن اىزعو كوت: * ىلع ىناتك تسال كلا

 اهزنكو م ركام ىزخ 5 لاحرذ 9 »+ امتحان نم ضب ْنا 5

 اٌمُدحو لق لد هباوا قر طاذا ارهنلا لثاسر مالو هباتعأ ل- مقاذا لدذلا ىلع بةعن تسلا

 تبواو هللادالا وقالو هلئاءاش متلقو هللا ىلا اه صأ تاسو اهّتتدواهفرغهتناىلا تادو

 ثمح تنكسو. لمار لوا اءال هللا ل. ءامملا نمتمدتءاو لءللاىلا الهلا ىلا فار ةااب

 1 هداه ىرادتافرءنم تضف ام ضرافلانباانضْش -ترترا رض ضرلاتلا عدل

 تغتر عاها تين تعا هراوج كريب اهياعى ءاق نأ ءطاو ضافاا ميظملا لمثل |ةدقط

 هرعمرادهنا ارقلاىلتاء-و هر - موردصأا دعب ترتشاو

 ضراذلانباا, تاس لافوامف « ارب 'از لد أزعأ ىلا أو

 ضراعلا ميقس تدي ن ك.ةوافو> « دئاز لة نان رج نموا

 هبرقو حاولا تاذ ىلع ىب مهو ه رآ ىلع سه هنا هل .ةءو_دكو هل_ةليقثي نع كوالا غلب أ

 للملا مكعاو لشا ىلا اوءاددعتا ةساابادكا هئيكم لاي رقلا لها ىداستف

 يو قرعلا مولبااملو ىرثل! باط ىف ىرثلااولذي ى رقع ادا لبالاو مم

 لعفدقو لامطاو ىشللا ن نم ةسيكرلا قاوطالا ىلع ا ااا كرو لام اىلااووأ قرغلا

 ءاملاب ضزالا تراصو رصتو هرصعنملاو تحرتو رم::< 0-5 مهمرايدىفلسنلا

 [مفتسراق اههجوهاعسأا تايقتساو ءاهسالاو ناولالا نس حانإ .مثم تادتو الا

 هذهو ايكلش هذهو اهكلع.ذهترذفاو امراهزا تدقنام اه درهز ا'تكحو اهراقا

 نماترهمو رافثنمقوا_-اترطمدق راذثااىفاهو اهكاركمذ هو اهتتارعأأا

 قالا افلاادا. .ءمهو نوهز كمدانعو َّق اززالا ناءخا ماو ر اريالا ىلءاكو راعفاا
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 ١ 00 ا ف ةالوقبو ءاملا 0 5

 ءاق ل ىلع هللا .علو ا هنا ا انوقاهتت ازد فو ةوقا َمداَكَف

 دمعنيبةروا#ىام_دو ربلالاحنا و ركأالاحنا دل ضوافتدقو همدحودعبلالأ |!
 ٌريااندعمو رذلا يا صانر «ايرياا لاذ رشلان ءوزم رمسلا فب اةعب را ادمعورطفاا

 خا رغاو ىذاو>' د ينتاب ءأ د علو ردا

 ١ 0 الا د 0 اردأو اذ يقول صرح ا
 لقنا!نطاوءفتسرعو ضرالادانوا ىلءاهداناواتسرغو ايلا !ممارغفرط دلو ابيلع |[

 دهس يف هسماطا ىلع كتو-ى مو ىك !سهىر ىف ا تاعحو ضدرقفلاو أ

 ىالفقتاجو ىرقأ' مأىلاىرقلانمترجاهو ىالفرادف كال صو ىراذمةينخأ ١

 ىروظ ىلإ“ «ك-:زرىلا كلو ىرد صد لدانللان مك مقلن دقو ىرملا لع هلام

 تاد-عوترحد- وو يرض ليوا ىانمقال ىرغش كحا 2 ١ تاءقو :

 نوكمالو ض.ةةكلعاف كن م١وُكال.حرترثخاو كو ىببامتب رخاو تاعئامتلعو

 || كانوكش لعفتمل ناو جادتلار را طادَحو حاسما هذه قراغتوأ وأ ض.غباهذ ىلع كباهد |
 اسمان از ن هانمل عك مئاو ءامسلا نكن انمىلا ||

 مدح ربو ثرغ مهالوكادابع * ثفتلوادالب مسرت نكس ملاذا

 0 و جسارو

 مظعا اراب لارساىذلا وقءق < ةماظع بو ذم مخمتردصناو

 ملعاناخلاب هللاو هري_غ ىلا « اهدغلادبأ ه ءاادغ

 دقو كد صول“ اة بص وهو كفيض طا اذك# ربلاتدنمو ربلااذإب .ربابز هلا لاق ٍ

 اهلخخوا مأجرخاو اهليخأو اهعرز ال زرااوودلا ندعو زرملاكضرأىلاهقلا قاس | ١

 مات كه أ لقىف كا تنثأ آو كذك اهو نك امآىف هارياالزنأو كنك اس ىؤثءمركأو ا

 واو هر ا ست طة نلسحاو هل تام لمن لكفوهاكي تننأو هيحلا ||

 هبكسطًافزيلبالا كيلا لاو. خاسوالا نم كديطأو هسعلا ةنساا قوملاهقلا ىكيكاذك 1

 انالومواندمسوهو .ةلرصتي عاقلا ءلرصع كلو ”لريصمىلا هلا َيَدساَملَو [سابتسلا فزع نم
 هلع د#تنيدرصان مالسالا كوام.ل٠ رضانلا هسولاوءاضنمل الا باص رصانلا كلما

 كاذكو ناطوالا:راعو هتكلمرجدتو هدب ءر هوم ىلع ف نيعتنا مالساا اوةالصلا لضفأ

 ىذرعغايداو تنكل كيلا ىرممملكف ىف ىري_سمو كِاَعفاكَر ءالولو ناطلنسالامئمتأ |

 01 نم ءالجال جرخأو نذايهعممأ نذامالا كلا ارتالو اذه عراف طوزغالواسر عرز

 صاب :ءتلحراذاابر طرت و وجهنا ل قو مظعالار ملاكا اجا دعب لسدأو ندع

 ٌككااربلا هللاىلاذ ركسو وص ىف رك شبك دوزتن ان نملفأ الذ مستو كلا ىف اأن م
 كيارو ناريةفةريخ ىلا تنأواناف ريلاورلال_هالفرذس وكرذ نان ساو ريلاابيأ

 كئالاأةسو دردشه ةاكو كلاسأ اًبلوامم اي كال وةاقكاذدعبو نار وهطهندا.علهالٌّقامو

5000 



 نيد لاماق باكااإ تثعاذا «ه ىذاالفو ةامخلاءامانأ تو رمس

 نجف رات امظاا كذيط ىلا ىننأي عار اوربانارمض نكف
 نما ع لا 0 ةدسعبدالبن هيلا ا

 نامدو ءافولا ثامتان رس هىذلا كسا ءفافوط فاطاذا

 نيب ضورلا ىلء لف اهتضورل ٠ ىتلا كتا_سب هاسقلتو مقف
 (ملطصادقو للا مىتانهباوس ىفرصلا ع عفدو نسحأو هياتءىفربلا فطانادةاى :رهعلو

 هدايا ناناونهلادمعامهو نيديعلاكانل هللالضفباراصو نيدءعلا نيب انطاصه ىلع
 ا.هاعربرامومءرحبو امهاعي هب مغ ملاعت قاف هدالب :راع ىلع نارفاظتم نا 0

 ( سني كواءاا)ه نادل ا نو.ءوقاد>الانومجام برق و قداوشلا لا حلاناههمش

 ليما بضغو كلركلاب رمصانلا كمل نآطمل لا انالومناكامل ةثامعبسو ع.د و تلا
 باطلا نير عْيئمولاريمأ باكر كذت كلرئام مم كلرتو هب لعفام لع ففهمض ةلرص «لهأ ىلع

 هناونءم اب لءمل|فرمشت كرا تين هنامز ف هفتود_:ءرصملذىلا هع هللا ىذر

 مو ىلا ونا دملا هكر :رمغق ىرحو هل,قو هباَّك ل-هقو هل ب اطال نبا باطتعرختفاو

 لاهو ءانعموظتو هائيع لوما فاطذ ىرقالواناب ارق لاذ د هنموتم لو

 هرهأب حانت عر ما نكنتنا كراملالءتلااهيأاب
 .٠ هربف هرب ط د هللاذ يأ ان ة:دتعنم نكن ناوأ

 هربز اه و هلالا "اللد امذرأف رمق تنل دالب نم

 هردغبءافولا نشيل رجلاو « اندالب تنخ ار ؟ءاقولا اذا ١

 هرذ_هبق كرام نذاالا 5 اندات “ع ال كعند ناك نا

 هردص ب تا اوك رركلا أوو اوم نيعللا ”ىبيلصأا لاف 1

 ةملغت انتافدق «اغقاو عصألينل او ىرتس ىرمدم :

 هرفكص ىف ةدا نمسا نا هي ةدابز همف سدلو“ ىسفلا ىذمو

 هريقةانطو هارسم ديمو © هر ةروشو هين وهأ

 هردعش سشلا هرئاس لاتخ « دسعءاجانلنبذلا نسخ
 هر هت نام ائلش ةرمسم مدأو ٠ اهاذ فقواةارجأ بدا
 هرعسنمالغام كة صراف « ابلاغ ميسصأ ربسلا ناَربا
 هرمسأب دوج ولا اذ ىف اعتروا ه اهضرو ا امكركلضْفي مح راو
 هرتس ةعلش سا.ةملا ىلع ليساو افولابنلدالب ىفال دابع ثغأو
 هرمصم نهد ىرب ىىد> ٠ هقيلغت هقملعت 5 1ك

 هرسكى انزي-ف برورسكاو ه هءاملرابلادسلا ىلع ضناو
 هرب قسم ىركلاتيماهبايحي .ه ةدايزءافولادعبانل ثدبأو
 هرهشو فد شلا هدوم مويد » د ىبحااب انرصسا داسقف

 (موضعبام)
 لش سس تي ا تت يي يي يلا

 ن نإ

 روش ه



 جضاالواموب اهأ ن-< 0 0 ةيئانكاناذا ن نحرفتال

 جرفاانهقاىانأ حايدلادذع ٠ اهقاوعفا ارقأ تبتهللك
 دنءرعلاىفاهاتلأو ةسرافةب 0 نطانفاواعجو ةرعلاتاسالاهذه كولمملاب بةكو)#

 ه.فترساو هعنا ءآيءامولاىلا راثأو هعبانمنمءام ار قتف نسامقلا كلذ ىلع سامقملا
 رغو هدسرسكب ب واتلاهتئاربجو هدحلا ىتنا ناىلاةداغلا ىلءهدعبو ءافولا ليقةدابزلا
 لوقيو ىليوريكب ولاهي وهوءاملانيمأ ل .فاو رغوراعالالاحارعو رع تاكربب ضرالا

 كلك *ساملاو ساما !بهذو ىلاعلاردقعضاوبو ىلاغاارعسلا طغاو ىلرنمد_جراذ»

 : ريثكلاا نيامثلا نيد مىيىلاعت هللاةجرولا اندم ظاملذ سال ا ىلعو انيلع هلل لف نم

 ”لوأمملا اهادهأ ل. الا اذهزامخ ا هذهو لسن نم نيذ-لا ىلعامو ناهس سءامهف لدلقلاو

 هلوازو ةعولط قلت ادم وهو ف] ءاعتاكر رار اطل ما هارحأن نمءادان دقو كلا

 ا انوعههلن لعد دقو اننعهترواهعرشملف هيدعت م أ اناا دما اف

 ءام٠ نمبذعأ ,ءامنادمثيهزعمللا م ادأ اردو راجنالا سو نومعلا 8 راجناوزامل

 هحربناو قلج ضار نمهزئأق للا هسا .ةمناو ةيصراما نمبيطأ هنمزهناو ةز :ْ

 سدلنيذلا هثوخاماشاارا ملأ ىلع هته نءمالسلا ا رقاف قابالا اهربصق نم فرعش ا

 ١ هيخأب لمث عج ىلاعت هللاوأ ةطسدهدازو هللاءاةطصا دقو ةطقنالو هاكشفف همشن نم مم مف

 هندها|ثعهيلعَن نو راهم :الا ةعمسلا ع نع ه4 .دغلو هرم نةةعركمل هدد برعشي 8 هراحو

 رونا نيب تح هنم هسا دو ئرتقلاش رشلا» ملا ةظورف سنالإ لد هو راهنااو لءالا ف

 زاحالانءلد_ءو بائطالاب انطأ ناّكلا اذه لولاملادءدقو ىرقلا هم رس علطم

 هريصقتو هما فرتعمو ذو لأم او مآ - !|هنار نعد سو لاخالب ىذ .:هرتس لاحو باهسالاو

 مك ةىلع ىلقو بافيىد سلا وغلا 1 هريصتو لولا لي وط فام هي رم ن مفرتغم

 5 ىلاءتهلاءاش نا هنروادثو نييلاةبراخن ماندلمعي و هنروادو يرق ىلا ان دمعي ىلاعت هلا

 هلاةباعف ءكرابملا ل.ذلا ناكو ةئاهعمديو نب 7 رمثعو عبرأ ةئسيفاهز روح وةلاس .رلاوذه بنك

 هم : ةسامسلامه_ةباضأن اوعضمف ل هرج ىلع لاجر عميس عم (ةدن اق

 نبناملسن >ح هلم نمو دولار اة هتفدننيأو ر حاتام ريختا تفر ء نولوةيد

 نيدلا قصزيدشلار هش نم ( قاشقادذابغ دلال فرغ اوكصذنالنأ طرمشب ذواد

 ناو>الا ضءنىلا هتااسرزددىف هتك اموعو (هتجيرب هللا هد هغت ىلحلا

 َْق !وط نمو ىذهج نمرأك 0 مظل نم تل ةداساب

 قوطمكحماءئا ادغامل * مكركش ف ءاقرولاك نعم
 قرتلا ةياغف مكحلا ه مدبغذم رد اونا

 قوذ قو ىع“ !ق قلما « فو ىع«و بع نول
 قرا جال تةأواد# ع مكعب تلا قانا اك

 قرذ نمو ىدحت ريو « ىتسنع ن-«و ىتادقو قلخ

 ا . (ىرتأرد هفو)

 اطء.ا
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 5 هيويو دسم > < تي هن بححس» رم موجاجس وس.
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 مكوذ نمرايخالا علطتسا

 مكحل مال_غءاج انلكو
 مالا! ل حايزالالآساو هه
 مالغ اذه ىارششالوقأ ه

 00 زغلف لافو)

 ىراج هعمد مسج لوم « قطانتماص مالغامو
 ىرايلاةمدخىف فكم:م « اهتافوال سهلا مزالم

 اكو؟ءلمهةلك (

 بيث مركلااو ىز-<ردملا
 ىذا كل اماو في لاملاو

 اللا ىفالاوااو بدني لصالاو

 ىخكةند_ءاوأاو ىئضد درلاو

 قد ة.الاو ىدذراعلاو

 هد_#تبوضرأم نب ه,ملاو

 قدفالا ىف وداد _ج ىةقال

 قمن هرسطع تا كاكلاو

 ظددشي هع اكحأتف متلو

 ه-عورر ني_ثرام باع رح
 نيزك هدع اما مك

 نق*ارو تايثمراكصمو
 كد جادا ىدغِ لمؤمو

 ىدفشا ءالممأ ا!تنع مكسأو

 (ةمعمد

 بش مامهلاو ىزذع موالاو *«

 بيشة مالكلاو قي حدملاو ه
 فض ارسال كلان

 بيدي لاؤ لاو نقي لطملاو
 ت.غازورمدأ اوى نمدأ او

 تيم ه_-ء«رىفام ثدر 0

 ع 0 اعد القت سم

 بءذالم_هومنطظ لكححو
 بدْدق ماس او ن..ح دوءااو

 بخ رومالاق ماه ل

 بديش ةاه-ملل بخ كرد

 بدشن هماما قر حدملا ح

 بريدك ة هلام ىفالام

 بيست وم ها حم
 وى

 انين

 بي:ثنعااط تين لكحاو ٠ ىنتثت ثداوملاو ني<رهدلاو
 (الوطواضرءىرقت تاس ةعبدأ)

 يف امسشا ىتاقسنم * ملل كل ةرعش ثدأ

 قائدَعَو ىكوؤخنو »* ىرفز نك لع كِل

 فادح قو ادا ه« ىلو-<عو ىباقسنم
 ل . « ما. اا
 قاوادإو قاد تنا.ه :قانددقأ نى افا

 نارءوالكححتزو زاجو ٠ قيس> كل موو ىوهرت
 قاشعلاو ناهبصالا وددت :كنا 7 زعم كرزيسلاو ىونلا و

 ةلئاثمةوعرلا نيسلا ثاثم مسا ءاحللاث اثم شاشللا لا ثائم فصلا (رخآ طغز
 ميل 'ثائمورلا ءابلاةئاثمةراشلا ءايلاثاثءريطلاثاعب ءارلا

 دعللا فااات ؛مالضاا بق ا ةوذ> نينا كا طقسا ءارلاة_كئم
 ةوهلاداضلا ثائم ضوء بلا تاثملزغملا . نيع !!ثائمسوتا !ىقعيرسلا ماللاتا

 ةوبرلا نيعلا ل



 3 رسكلاو عقلا اقيىأ ثا:مىلوق مملاةثلثمةعجلا واولاثابءركحجولا نيعلا ماد
 ' || امأنونلا يائس عانفلانوكسلاو غفلاو مشلاباهفشيلتتلا هاف ةعباىفالا عسمملا فشلا و
 18 ميلا ثائمثكجلاا ءافناة_ةلئمةصخرلا لادلا ةثاثمدعب

 «(ورع هيحاصو كرد رامخأ)»

 اجاةراوغم »ادب لخدارصللاةيدايب رعنابش بلا ةبساتابشلا لعب ةردمرع
 تاك *ىداد-غبلاىنارصنل ا انور نياوهادهورجعو طلت اوبدالاوةرعلا نس»-او هَمْفَنف

 هلخداذانأكو ثادحالاالاهقهريضعاللع سام كرد ناكو ىف ةرشلا بناحلان ” مل رلا ريدي

 اهفذ هقرأم ونيل ىقاافهدحو ههفدازو هةثءفهرضخ ورع ناكو ه>رذع حش

 اهءوج نس مكي 0 قلالعل ١س |

 اهعومدتاعتقرغ «٠ هلل تنثر الا

 اهعسشت ىف هللا ه ةمرحلنمو
 مد رلاربد مزاد كردمناكت ساحملا نع عطقنا وكلذ نمو رغامص ساق يلع ثورضالا علطاف

 هنودوعي «_اعسانلا لش دو شار ذا مزلول-ةعاطاتخ ا تح ساومولا هيدازوارم عسب د

 500 هلام هولعااططهنلا| اوذخو رعى اررظ ذاب ىىجسرب نم قامو ةرععو مزح د و مكشيامألاقف
 رع ومدع ل ١ او قافأ مهلعى أهيل لسيف مهعم ى نعم هلأ ن ههمل اراصأم و 83

 . كيبل قوشلا نم ال !ةتئفاعفانأ 2
 كيف ضال كن :ه يام دئاسلا اهيأ اخ

 كيديف انهر أم » ادع عرعزا ع دوتال

 كنناةم ىنموهسلاك #*# وشمال الفتك

 ٍ سدد < اهامالو 5 وة ودزملانةفو ره هن دمسضقةر دروهثاادر ادع نمو تافةقوث قون

 هذه دنع ا 1
 ناسالا تماص عمد قطان .+ ىلادءاوهءانىق_ثاعنس

 نا اج الاردني - نامئحلا. قاطمباكؤُن قدوم

 رس, ق هيلق عمد قدلط
 ووتر .٠ ,هادبت يسكب ريس غنم

 0 عا ءاتثل نسر را 9

 رضلاو هعشن لص ناكذا

 : 5 هرتامءلمتم عمدأ ندم © قلنامو_ثاعزمهدكوا

 ١ اهدهنعركفلا قيقد نءو 8 اقثعىةي داكن ا ىلا باذ

 ركفلاقدقد نعوذ داكف

 كالا ماظن ل ثم عمدأب * نك قرطرغم_:م قب
 ىامسلارطقااكه 3 ذر ىوهلا ناره

 وطقي مد سمق له تاهيه

2 

 تبع

0 

 ا ل صحا

 ب ولقي 14 هوز فووق ب مدع -



 ىراذعلا ىسيدخرادغ 5 ىرادألا ءنملازغىلا

 قزاسأ هيبه هدب درر ه قرا ةيدس_تالا اردامتو

 ورععف ٌكرذملوقذ كنت
 للك نعال» الخ هلذع ٠ ىل:ةمارمورلارا ديمي د

 لدث عبدو هج و نساحو ىل_ةءراتتساا م5 ةرط هو

 1 سهخ لء فو فدر مظع و

 دولا سوال اب لش ه د_دلرب ندى أ هن عر

 ن2 نيح هيوسان هناك ي نق طئاملالا تلاقاغ لقي يم

 قى هنمو مرن مهيد أ

 ارضناتصغواسعشاو أر الو كس اردياه مج نسانلا ارصقأام

 ارج ىلاقس هسايعل ىجظ يا 7 دقو رع نم ندحأ

 ىئ ركس نم ةعاستةقأ 5

 دودخ ها ىدخ ىف عمدلاو 00 دود همست كم1

 دود_مىلا هلع جبت ول . ذوتحو م ةبائزش# ْن ةّريوام

 ى رعش لاظ ادق هب لق

 مان“ الا دقن ىف تعشدم5 * مالسالا» دذع ىنذناكنا

 مار اردحلا ه4 نذلا قزاجو 0 مامصلاوةالصلا تازحاو

 زعل زف ألتا خاب

 ا رادبأ عم نو كتسحأ 0 اسلم صةلت 51 ىلا

 اسقر لو ىثخأ اسشاؤال كاف ط مثار اة سرضأ

 ردغنمادبأفاالو

 انائيلاورغشلا هن مثلأ 05 انارةهتنكض دل

 اناما ف ةعاطلا ىرئانهك 'ه انازطمؤأ تنك اقدلثاج 52
 ىزمأعوطر هدأا لازيالف

 ّ رحاآموزركح أر ك0 اًندصدو هر هتان تانك قئنااب

 افئضدق نم بذأ ن 5 + فلام يت اكن انفوأ

 ريخعال ب ديوب رلا لهو
 هدو فهما مسشأ» "ل-وأ هو ةدوعو روم تدك ىثماا

 هذ دوه مهر ادة ع أ .٠ هدو دوغ هسا ةكحح رب 39

 ىرسيؤاهئاجرأ ىف لدي

 ارادفيكرضتللا فق ربذب 35 ارانز لت: كح قالا

 ازرارا ذاع هل ت 0 5 اراهنلاىوطّليالاذاىنح



 فاسكى ذلاو ىلةعزتباو 5 ىنانفأىلهءة.ىذلاودق

 فام جنمحورلا ل لح ه ىنادتلاودامما ا ىلع ىل
 ريص نم هب رق نع ىلسدلف

 ملفا هرغثن هىدمك او ه٠ حّرضإاهذخشنمىد_ءكاو

 جردالو كسنال بهذا ه جيعدالا + «فرطلا ل؛مئثال

 رالانهرغذ لاجالا

 سنالادءبةشحولا نمىلامه سنالالازغاروكشاكماا

 سفالاريغي سفذلا لقتال « ىسعُو هج وىلالهن مان

 ظ يربيماقللموبدج و '
 دهعلاميدق ىرأاأك عراو ه دولان سعف. تد_-اك ىلد_ج

 ىدح و لثهكبدحو سلف « دهعلاليزط نع ىدهكددصاو

 ىو لثمشلك ذساو
 قيفأالك مح نمناركس * قيرغىوهلار<ىفانأاه
 قددصااوودءلا لرب ه قد رحى تما .قرت_#

 ىرض مظعو ىرذ هرح نم
 ليوطضوى مةسنم « ىلكرتلهك ف ىرعث تلف
 لمد دج ىذ قساعإ « ليس نم راسورملا لع مأ

 رهدالوطكء> لا

 3 مديو عمدب كك. "هلدمو * مًاومةسهنمو ذءلكىف

 لظاذا ىكنتشملاهيلاهن ه ممصو س«ثرودبىلااقوش
 ردبو ىنذ سن مهب لأ

 دوكلاب ىلق صاعابورعان » دءقو ىلةبماق ذا لوقأ

 :دعسدقا هتاصاو أ سمانا 5 دومن انمع هللا مقا

 رحى هتيفشأن هناكو

 عصف نملوقلاتعمسالا ه مسلما كد _كانورعا

 حبب ربتلان م قلياعحان « حرج باق نع رب
 ريج نمهلاس با ةريسك

 توداثلاو سدقلا حور حورلاو 9 توهاللان مقحلانورعاب

 تو حج ا! نم قطء اان ضوع ه ت تودتلاءدهمىفىذلا كاذ

 رقأا نطبي ثم ارشنأو

 مالا فاهنمقيرلا ل . ميم ن طبت وسان قو
 مطفبالو ساناا ركحو 0 مدقالا مرذقلا ف لاصتسا م

 رذءلابهّمأ نع ل

١ 

 ا
2 
+ 

 : ا
 ا
7 

 هنوني ةكفنيتإ هيم دنوم عا تويم اسس



 اد قام هر اذ ةمىل_ءابوت 5 امد تامملا دال ن نة“

 ادربأاهك أ ىرتيو قب * صاغ مق هلل ثاكو

 رسلان ء هيدلاع

 روبةلا فو توما ىفؤمننلا « دو. .طلا رو*» ى-2 ني

 رودلاو ريدااىفام ملعب 0 رومالا عجرم هن لا نمو

 (ىرعءاضٌلا فرص هيامو)

 عكاروهراد_اسنم » عماوما عام نمو
 عماش عمديهللا نمانو> ه مجا.هلكماناماذا ّىس

 روعلالوطتاذالار -( و :

 انوي ةأ للا لوطاو 1اعو » اسورلا اوداح موق ق<

 ىسع ثو لمد نيلوعدم « ان وذاثأا ةعسلاىفا اوءرتو

 روجاو مه تفاوض دو

 سرطبو امدل انوع ثق2 « ساوب وميض ىرام <
 سدا ثدبو ل.ةرح ى< سولو # ل داد قع

 : ردصلا بحر باوأ لكو

 هيلقءوس لكنم هارهطم * هبدوءديماق ذا ىوذينو

 همحأأام هللا د: ءلاثو ه« هبلذل-: 311 ال2 مو ١

 رزالادثءالومن ءمارذا

 نونمللءاودالا عفان نم « نوربملا ل-ةىفامؤ<

 نوتيزلاو خل تاكرب نم » نوءثنءرثؤيام ق<
 ريغلا نيذسلا ىفدالبلا بصخ

 ردلا عسيفرلاىرامهد.ءو « رهزلا بيلصلاداءعا ني
 ركذلا ل_ءلخلا نياعشاانو » رطفااد.ءو انوهشاد.عو

 رصالا لوس عمت م٠ ءاوه

 لمالا ؟.قاللانخدلاو * لك. ماا وءايعشدبعو

 لصافملا فمقسلا لمخ د نمو م« ل 6 مى

 ىربث ءادلكنماءءوكل

 دال_ءلا هللا نيدب اوءأق « دايعلا نم نيرعي#دا قَد

 ىداهلانكلنمىدتهاىتج « داثرلاىلا سائلا اودشرأو

 ا ريتك ىلا
 مك-ل نولي راظقالاىلا اوراس ٠ مالا ن_ءزرمشع ىتثق<
 منار هللا اوراس م ملاذا حالا حتيصاذا تح

 ركسشلا طر ةياهوما دمام 2



 ليصتاو مي رضنامكحبنم « لدجخالا مكميفامو <
 لدجو ىذءدق ل.جقحب «ىةو.واابالاولوتيلابو

 در؟عنعء هاعدبز ارم سد

 جارلا ميكحلارافول ىو معداخأا قءفشلا د معمق

 : ار دامت لك ند 5 هامعلاالفاان» ادهشلاو

 رطفا اوهم ودق ريمه م

 جاونلافروهثملا عبذلاو « حاورالا ةيدومعم ني
 حاوننمو كاين اءعو 5 حجاسمالا سال نم هيزمو

 ىرذيو هءمدالمأ فرذب

 داص هرااك ةوهل|كي رم و داسحالا فك ب رن ودع

 داك اللك--تغت لوطو م« دا سلا نم م كةعبامو

 ريصأ !نبدحو اعلا ل 1

 هه نزعل هلند-جلاب » هو ربامون وممن

 همجو هبل دف نعوم « ا : هل سوهان لك
 هالاو همن ىف عسبتم

 لحلاو قءلاناكرأ ضءبو « لعلاخ وبث ن نماناك ناذش

 مصالاةايسناك اههتوم 5 م-هفااريسغب طق اطال

 ربح لكر بخأ اههنعو
 ىلات امرلالاعلاى : .انالاو « ثار طاب فسالا ة-هرح

 نابهرلاوربك الا كرتملاو 5 ناريدلاو ساعشلاوسسقلاو

 رعزلا اصلا ىذىلاب رغم او
 ل-وتباو ل_صني-ىلوقرامو 0 لهذا ىلءاىف سوءا ةمرعم

 لرالاتاعدقاا تاسنكلابو» لس_هئامو ىذترملا جاسلابو

 ركذنماهبىلي كذاب

 مص س ًاررةةمىودامو 8 مريبلاوايقوةسالاة مرح

 رخو كرب لكسر قحو همظءالاربكلاموملاة مرحي

 رد !مظعماس فرش نم
 قالالاودالبملا ةهل-ءاو ٠ه قا ارمشالا ىذ يذلا مول <

 قالخالا بذهمارمصنلاو ٠ قافنلل بهذملايهذسملاو

 ردقلا ليلبتاةءملكو 9

 سامشلا عم سقلاه سد م ساد _ةىلع ساّدق لكي
 ىءاحلكل ساكنا | اومدقو ه يمسازلا سدهللا مواويرقو

 : رجاكه تجارى دقو
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 بديا نع بااهدءاب * بدا اًضرف تنعدالا

 ببر ةتلارشلا هانم لأ عنان ومها
 : رسل سدو ق الكا طسان

 رحالا رجالا مي-ظع "امس 5 رع الطاف عيدا ظنئاف

 رعشم_ظاو ظافلارثت ف *« ركشلا ل_.جىتهاب :انلتكم
 ىزن نو ادبأ ىمظت كءفذا

 "للا ق واطمر ام عاب نوكحاةنارصنلانيدتاحطصمي ااعةدم_صشا هدد هتعدوأدقّتاق

 نك 0 ةلردم نكد كا هاظواهنهورعج عا ةقرفلا لص هاهيف كال ديوو ةيئارصنلا

 نود درعشلا ةيسام ىلع ١ وقلت تددح س#< نم كلذ ه ف :رعم هم لقأ أو م45 ةرف لم _صاقت اريمخ

 ةدمصقلاظافلا م ظءمحرش ع لءصفتل | ىلعم عيطططم ضمد كلج رمثن ندغاهو ماكحالا ةدايز زر

 لوقنت
 (هلوق) ب !لعافا واقر سانلال_هسىأ فاقلاديد-ثب * اقرتس اه بح نء(هلوق)

 بأقإ ره .5ل> دن راغص قاد هسفلءدع نيس لاضالا اق ةددلاةدح .وملاو ءارلارسكبب هع رق

 تمتلك ةَماَقَمءال |نأس فني ا تاعس قشعلا ةمرن 6 السمر (ه:ساف ناذلاراغص

 عيسملا نعت قلت ىتلا ىراصنلا ن هةيلصالا ه5 :رقلمورلاوال از غىنعيمير(هلوقو)ةقيرلا هذهفف

 مورلاد مادو ير سدنصتلا عيدبلان هتديلاقو مالسلا هءلءنوععم ممسترو مالسأ ا هءاع

 ادسأقثاعلا ناكسحواةدسالا شوا عت لوةيدسالارب زهلاو قاقّدش الا عت و

 لمحنالا ف تءقو اظافنأ توهاللاو توسانلااو سامقلا فال هنا عم لاز هلا اذ_همداصل

 مالسل اه. ءلعريسسملان ءنوعم# نءانحو نع ع ساو نعلقانلاريسك الا لرتءلاوهو اهولاهازاف

 مقوس دةلاح ورونءالاو ب ”الارك ذو لس خال او لئاسرلا لابو قرفلا مسق نمل قو هو
 هصخلا قعيت روهاللاذ_تأودي سشلا ةبصخلا عي ت دوداثاا عودت ىسعن الاف تاثاثلا

 نالتوهالل ىلا ةزات لمح سفلاو هناالوادمجاذهو ةجاجزلا ىف حايصم اك هنوسان ىف ةمهلالا
 طوطخ .وذئثبدلدلاو ق رف |قمانرك دل هوطمالك اذه ف )و ىفن بص قعن ءارذمل ا ةدح

 | اودقتعا هللا مهنءا منا هيىراصنلا كريت صأو رون ااهاصأ عمه ةماقتسا ىلعت رق عبرأ
 هوقسم ماو هدةصود- ,١» نع هبلص ناكو و ملاوههتبلصو ةءلقددووملا هنذخأ ىذلانا | ١

 دقو بءلدا| لو ىلع ضرحورب زنملا مو ةردللا لل> ثالثد ه:ماقالثرب زاللا كنسىرجللا ||

 نوبز طا د ةوى الا قا رحرجللا نا اذ. هلولدمو اص هوصخفلك كلل وذك

 لال ردنا نامتعلاط دقو و ئارمصخلا هلا اق قمتم عج وهو حامد ١ مسقت :ءاعسبك ىف

 موصلا نمد_-أ موب لك تدلك قروخت ةر كن ابان ءعر دهس فار ناي رتلاو لال

 ٌْ هب فرمدننف هضءاق تو هضعن سوسقل اديخ اال دصلا تع غرف ذاق ةسدنكلا ىلا لمحو ريبكلا

 !.ةئطاسا ا ىلا ةم_سنلاب سئرلا(قملئانلاو) اًذكه وة عدلا ىلا موي لك هيلعتو رطف.ةىراصتلا

 اذ -هلصأ ًاودوسالا ف ودلا سلإ بدصمسسملا عد و ولاه شفلاو هق نارطملا (امأ وة رداطلا

 اسسقراص هظفد نّةئاو هلواتناذ سا“ لدولوأ نمل خالل ئراقلانا مه دنع بيترتلا



 ار

 5 |نعحرخ حةزتنافهتجوز تتامناف غلب 0 تان

 1 | حاورالا نمح ر*ءامورفذلا ع نعهرتت نافانارطءواطالاوةءسوسقلا واس ىب ماو للعلا بتاع

 نوكينأزوجال هنا نوريةيروطسنلاو ةبقاعملاو مو رلا(امأ وز نمرالابهذم قاكرتم راص

 ا هناللوملاو لسعلا الا هرعلوأ نه اهتمحيرخعاموحاورالا لك ًاوءاسنلا ن عمرك" ن ال

 ا ءاسعسات بهارلاو نوريملاو فقسالاا(امأ و) ىراصألا ىلع رض رذءال اوهة_ءاطو مسملاة-ةيلخ

 بهار طقفقءاسنلا كرا وفقسأة>امس اريثكو ثنو ريم كلتلاف ثك املا ةصاخنبي كدعم هلل

 هلوق سخبواو ةسدنكسص جرا ى سيال أوربدااةمدخو حولا سيلهتمزالم مورلا طرشد ||

 ب 'نمهفاملقيلا ناكل (ىرععو اذا سأ ارلافدك) هلوقب (اناعاىلةعاطلا ىرب :رباعك (

 ديعمةعبيلاو فوغللا ملا هيدارما ف صصملاوني روك ذملا عم هلعفبجاولا "بدلا مكحلا
 ىلع قش اامةسينكلاو بي راح او قفارملاريثكلا رييكسا ا د_.عملاربدلاو عفت صريسغريغص
 يلا هر اكت م لا تراقيلم [عواش عفترب لو ل جانالا دءءاوع

 ىلع لش العلا تقوم ملحق دشن ةقطمرانزلاودحاو نمثكأ عسا االااهلمهلَةلاو :

 منالملامدا1لا ىنارغملاو رخومح رشامرخ [ىلا اذه نمو ةرمسلا ىل_عئاكت د_تاذا بمص
 ةيكاطناناكوالوة:فهارلاو» ليلاس أرىف سوي اوادا ارطتنسا مدقت تيبلاقابو كركمات

 نأ ىلءةيرمضو مامغل |ليجيف ىد ,وما!ءايعشه سف بسلا لهالاربذناق وأول -رافزتربلا عب ف
 هافطصاو ذأ م !نالوةتةيقاعملاو نمرالا دزغاعوج تاهوىلافةننا مدخلا ع عجب نبأ

 خلا هلمواا هاوق(١)

 ااهنموةلوق(؟)

 دنعالةلوقنا ىال

 ىأمدقءهلوقو نأ
 رظناو ريخأت نم

 ىلا هد .و> أ ىذلاام

 اموريخآ: لاو عدقتلا
 ها نطءقمضالا اذه

 مورلاو نمدالا نيب سئاكسلا مهد ةىذااودو اهولد_ هد كركي لأ الوة هر مو للا همفتةقوو

 لو فا وساوود_هورلاةسن كلاةمدخ ال اوةريهه ماها لبحر لمعلا دع اسلاو
 لردما_ منزوع دقو ف ةدالاو 8 ايفوقسال او هّتقمظوامنال (رجاقونرودلا هعضوو)

 رح ىذإ! ساوبىلا يره سرر ةسغع راشأو ريدلا فس ا عراب ءااوالوةيمىففاالادازاك

 رعشعس هاخاشؤ دممامو دامو مشع ةبس ص ردو نس ًارقاأ ةماهقاا فر 7 هول مبيض نع

 هلوأوةينانوملا ةجتباملا هنيتقت ىذا موصل اوهريبكلا عودااو تورسشع مس انوهو لولد لل

 نوثالث لالا فوإاصأوامون رسثءة هي رع اًيوأ دق دقو تاهمرب عي د اذا ل وأن م

 يزولاءدازمةدكر ةايدوويلا ةيالو نم ىيراصألا صال لل_>ال مانأةريشعاقولهداز ئاموب 1

 كلذ ناكو اهيلع مسم يسملا نا تعزو ةصيحخت تدصاف ةنمز تناكو هبا ةمال با ةريشع ساو)
 ءاملكربلاو ن الا ىلا نيس لمكف ىواصنلا ىلع امره ةةرمشعةدايزب صاخد.علا "هلل

 ساطغلاةكرب نال( رطعواه دنع نا لب و) لاق س ملا ن بحأولو ليمكت مر او ساطغلا

 تانولوةيم_منال طا | عاونأو نا ليلا نهد نمئثهعمو رس.ستلا اه س:ءرمضكنأ دال

 20و ت2 وسب +: << يوغا

 ةتس تا

 + يسر بج جسوم ناجي

 0 يا

 ظ : دوويلا ئءمرسصن تا غارف 5مو) هيو ذب رب حالا مويو ىسيعل_بسغة فكل ؤعتتمت تناك مرسم

 ىهو عيسملادالمم ”هذ#ل ىف هدالملا لاو نكس رومي وهواب ركز نب تح مد هىلع مهعذو

 وهورك الا ديعلا ةتماهد عبو( ١ةلمهملابمصقلاوةيوايرم ث«ءثلان' ىنعأ مصالا نوناك عيبا

 داون يس سسقلاهدل_خايدول اوااودس اد او نيسا-هلنان ردم فو رفا اريبكلام وصلا مادخ

 ةسورةظفامونقالاو مدقممدةتامدنعملا ؟ اند ئموءاملا ىف هطد# ىنءيةيد دومعملا ف هسدّشنف

 داربو
 00000 لعل ا اشعل يل(



 حالطصاوهوةهأ الا ام. نونعيو ميسو عسألاو هللا ةثالث ريذأقالا مهدذعو عملا بهم دارت و

 ىلا ةئاسصأا. انععلشل اوني ونئلاد_:ءنادزاو دوملادنعناخاغو سوا دنع تثدرزاك

 اوه | ىءداولههستو سؤرلا اودلح نيذلاوقمداك ميسملاتوملاد- «: صق ىذلاو كلذ ذراع

 اهلصاح هلي وطةصق مهلو ساوبو ل ءئامأي ا ل فرو سخ رواضلماو ان ونواف وأمه نوع

 مه ضءهدتد اردّقل اوةدايعلابلاملسا سو رفدا ارفنالا ولاحنالا ةسرادم لعاو دهاعت مما

 اهعسبالةسعلاوقأ مف ىراصن ار ةءمكسحاطلان ماد رقاانك رفلا ل يطا ىف اراك | 7 دلان

 نهدوهنو رمملا هلق قىذلااءاودلارف ل -.ئارسا ىف غ نم ءامن ءامسأأ كلذد_ءدام وللا اذ

 ىاهلمدو كريما اههمدع ساطغلا "هل ءاةماهقلا فة كر ايلا لح راسو ناسانلا

 اان كلذ مد نافا» ءاوضلاملا بءاصو مهيربملاو ع ورصملا هيئربمفلاقلا له أد -:ءتاجاح ولا
 ىلجر ل -.غآانأ موي 'لرتبلل تاق دةأو رهدل اد «هريسغت مدع كل ذكو ثادلعل نهد نماسوبف

 نهثوءعث نعزو و, املاو فرتعاف "للعلا لترك ذ غن مكشي له ىل طم دف اديأريسغ_ الق« _عفراو*املاب

 هعموربك الا موصا١ن موي رماد حأ موية سينكلا ل خدنوم#:ناوهنوتيزلاو صولخأ

 نوركتمةعاج هدتعو ةالمصلا ع نم غرفالا# لكا!صوخن هىنقن و للاةرصم ةرد مشت نم نضع

 ةيوسعلالمالاونادق لب اق |ىلا امطر ىف هراخّدا مهم أو امش كل نم مويلا عفر نطايلا ىف
 ةالصلا تغرفاذأه سناك |١ىفح رطيوروك ذا مولان الا بن ويأيمويفهنس كلذ ذذقاف

 ع ملا نعي( َرةا اور دنكلا صلاخو )لاقل سلا فرعولو لب داقلاى ا مهد:ءنوكسف هوعؤول

 سناك ارو لكلا ن رو:ونوت زلاقر ووةعمااوردنكلان هنود_خ ًايمهتاف م-ملاسلب

 بءلصاا ع" هليانوّيزلا قرونوذخأي من تامجلاك ةريثك اضارهاهيثووا ديواهريغو

 ناكناوةيصخخةنسلان 3 اولكر هادو ناش هن هروح ردع ماعورسأ ضرالا ىف هنونفدمق

 ىذلا اوهنمناعشلا دمعو ناش در شاعات وعمادنعو فو رهمبدلصلا د بمعو سكعل امفاذإ هرب

 دعب أي ىذا وا ىزام سه ددع و دارعأت ان لصفالو رط طقااةرعدمقعن و ربكصاام وصلا ققأب

 دنع ىعتتن مرالاو ريثما قع طاناشب ةدالملا م وصفت روكي ءأم هدد ع هو قمسداةو سأوت#ع ءوَص

 مورا مالك ل ءتدمسمأ انكدكدك ضي أن ودزلا عون ىمت ةيقاعلاو ءانعئد عنيناعسشلا

 نامالا ىد> ابدا كَ نخدلاوةنراطملاو :مراثلا قسرا كلا .؟ امالا لكلا

 مالا نمةريشعان'ال او ةدئأمملااواك نيذلا مولا نمنورادلا م هدامعلاع نءكوه.سا اوركذلا

 نوبراو>ءالؤدو ىحو لايئادو سرطبو نا ء:و نوعدعمو ةٌةداس | ةعيستلاو-ميدارملا

 اهاعاذ_ه سل ماكسحأ م-هج ورخ تدساو هول_-عو هنأ نأوص“ ال ةوعدالاو ةرتقا عاستاو

 باك اههاو لدحتالا ل-ن هلأ ارتسفتلا اش نوروط و امع شو ث اء .ريدب ناكد ياعدمعر :رهو

 ماك اواه ماك أ نيراعجب ورشعةنافو ةباماهد دءو* ام الا ىل_ءةلزع1 !فدعلا هيقاركذ ا

 يي وول ارب زعباكوهو . ني_مسةءال_هجب -وانءاوموءار ,وةااوروبزلاو لمحمالا

 هنمضرغلا

 هيي * .



 ىسعلانمانالا ن منوكت « موقىكأنم بدتتا هلئاقن
 ىسعلا.ةفماطللالمسمكأ « ىداولا فك ءءنصاموتاقف
 ىسع لاقف مالاظلا"انث ان « ىداوبلافكسنااموتاقث
 ىسعلا:ماودلا ىل_عرع « دافزكص لاس: معو تاقذ
 ىسعلافمارغلا ىذاذاب « ىداومااىف شع ىأو كاع

 ىسيعلاةف ماسقملاىلا كاعد ٠ بح مصن تيصءلو تاق
 ىسعلاةةماوقلاو كظحلا « ىمباقلاتياسد_ةاتاقأك

 ىسعلاقف ماقلا ردي انا «* لوب ىل ست لاسع تاقف

 ىسعلانمالكلا فاك « ىتد وعدي ىذلاامو تاقف
 ىسعلاةفماظنلا لعلوةت « ْئثلكو تةدصدقو تاقذ

 ىسعلاقن مار لال ختو « ىلؤس ا شعأ نعتمد

 (اهرغالو)
 الالب ةرشمهه>وو 9 ود_لال_واكمّأر

 الال-. ملام ونلاقام « ىدعول فا * فااخم

 الالبىكوهااءاعدن او ه ىلقلداغ ام ول”لبام

 الالب عديل رهدلا ف * امولو ىد.س هنوعد

 (نيغلاتد)
 قفل نوصو ه ىنمالرس مارب
 ى-ع كلدلا» * ىلا لدضدصتو

 رظاشلاواعمهسر ادب وذو * رطاسلا اذهب وذدلالا اردع

 *(قارفطالملا ةصال)#

 لطعلا ىدل ناز لضفلا ةماسو » لطخلا نع اص ىأرلاةلاهأ
 لفطلا ىف سعئلاكاصضا ادار سعشلاو ه عرمشالقأ ىدواريخأ ىدحي
 ىل_جالو اهيف ىتقانالو اهب هه ىكسال ءاروزلا ةماقالا ميف

 للا نع هانم ىّرع فمسلاك ه» درغنمفكلارذص لهالا نعءان
 ىلذ_بىهتنم هءلا سدنأالو « قزح ىمشمهءلا قيدصالف

 لبذلاةلاسعلاىرقو اهل-يو « ىتل-ار ّن-ىّتح ىنارتغالاط

 ىلذءف بك رلاكيو ناكر ىئاد # العتوم :وضن بغل نم جضو

 ىل_.قال_هلاقوقح ءاضق ىلع اهبزيعت_هأ فك ةطس ديرأ

 لفقلاىدكلاهعب ةينغلا نم « ىنعنقيو ىلامآسكعيرهدلاو
 لكوالو باهربغ هلل « لقتعمعرلاددصكطاطشىذو
 لزغلاةقره-:م سأيلا ةدشد » تجمد ذل ارم ةداكما واح
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 لقا انمونلا ما اوسم :رغأ لمللاو «هتلةمدرو نعءىركلاح رستدر ًط

 لم كوهلاره نمرخاو جاني «بر طنمراوكألا ىلع ل .هبكرلاو

 لالا ثداحملا ىفىئاذذت تنأ او * قرصننا ىل_ءالوعدآ تاقف

 ل< ملمالا غم صو لد مسلو # د رد اس مسا نيسعو ىسع ماثلا

 لشفلاع 9 5 ه توفاه غٌغىلع نيعت 3 لوق

 لعل ئن هةامرداج دقو 3-0 مضانم ىلا قورط دب ديرأىلا

 لالاوىل ار جر ادغلادوس « هينادالارهسلاو ضسساان نوم
 لالا ىلا اني دمتبءطلا ةعقنف * انستءمىلللا مامذ فاني رمسف
 لسالا نمباغاهل ساما لود «ةضد اردسال اوادولاثدس باف

 لكل او زغلا ماع اهلادأ ٠ تيقسد# عزاب ة سان عون

 لع نمر عار اركلانام 0 ا كل! ثيداحأ ب .طدازدق

 لاقىلعممثمىرقلارانو ار ا د.ك نهى :وهااران تست

 لا لاو للا ماركتورعن و#* اهب لارسال ءاذنأ ن 1

 لسعل اوردللا ردعن ل هلم # متو فلاو علا غدا قش

 للعف ويلا مم بع 5 ةسنانا ع زحلاب ةعمالإ ”لعا

 للا نمعالا لابن ند ةقشرب « تعفشدقءالعتلا ةنعطلا هركأال
 لكل اوراتسالا لاخ نم مللي« قدعست ض سلا حافصاباهثالو

 ليغلا لم فلاذود | ىتدهدولو 5 ىدراغت الز "١_خأ الو

 لسكلار لائرغبوىلاعملا #2 هبحاص يهني ةمالسسلا بح

 لزتءاوّوللا فا اسوأ ضرالا انفنذ_عافدسلا تد>ناق

 لايلاءن م هعنسقا و ع وكر ٠ ىلعنيمد-ةمالالعلاراسغ عدو

 لاذلا قذيالا يسر تدتزعلاو «ةنكسم شعلا ضل لذا اضر

 لد_طلارمدإلا ىلاثمتاضراعم « "هلئاحدباار و2 ىفاهجأ ارداف

 ل-ةللافزعلا ناث3_تامف 5 ةقداصىهو تن 3-العلان ا

 لجلاةرادامول سعُدْلا حرت * ىنم غولب ىوأملا فرش ىف نول

 ل_غثفلاههطاب قعظملاو « اعمسم تي دانولظ هكا ترفأ

 ىله ذو أم_مثعمان هئسعل 3 مهدقنو ىل_ضفادينا هلسعل

 لمالا ةصفالول شعلا قيضأ ام« اههقرألام الان سفنلا للعأ
 لعىلعتاودقو ىذرأ ف يكف » "هل.ةممانالاو شدعلا ضر
 لذتيمردقلا صخر نإ تنصف« اهمعشب ىنافردعى سفن ىلا
 لطب ىديؤالا له-هي سلو « هرهو< ى هز نأ ل صخلا ةداع و

 لفلااوداغوالا ةلودىرأ تح 5 مز ذ_دعنأزوأ تنك ام

 لمه ىلع ىدمأ ذاىوطخءارو » مهطوشناك سانأ يعمد
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 لدجالاةدصسق ىقث لق نم اوسردهنارقأّى رهاءازساذه

 ,ل>زنعسعشلاطاطغانةوسا ىل 5 بع الفىفود نهىفال -عناو

 لما نعىئغيامرهد!ثداحىف ردخالو لارا هاري_داخ

 لخد ىلع ممعصا اوسشاتلارذاؤ يو هن تقثو نه ىندأ ل ودع ىدعأ

 ل-جرولءاثدلافلوهبالوم هه اهدحاوواندلا ل->رامناو

 لجو ىلعاهنم نكوارش نظف © ةزيعممامالارثل:لظ نحو
 لعلاول اوقلانيبفلللاةناس ه تحرش اوردغلا ض افوءافولا ضاغ

 لد_ةهغجب وعفقناطت لو هب مهيدكس انلادنءكقدد ناو

 لذءاف.لاق يفد ءوهعلا ىلع ه م-متابثىئث عصب ناكنا

 لوالاّكماأ ىف كلوةدصتةفنأ + ردكم لك شيعرؤسادراوا

 لولا ةصمد-:هكسفكتنأو » هيك رترهأا ليك ماعقا سف

 ' لواثاو راصتالا ىلاهبقحاتع « الولع ىثضالةعانقلا كلم

 | | لقشر يسغلظب تعم لهفه اهلتايثالرادب ءاقيلاو-رت

 8 لازلا نمةاصمتددلا ققتعصا اعلطمزارسالا ىلعاري_.ثابو

 لدول عمعرتنأك سفئبأ, راف « هلتنطنول ماللوعث رو

 ا « (ةدئافال المكر اصتخالا عم ةديصقلاهذ_هظافاآح رش)«

(ىأرلا) لصأ اذراصاذا مصْدَك لد ًاردصم(ةلاصاهلوق)
 || (ىتاص) ركفير ظن اذا ىأرردصء

الا ىأ(لطلتا نع) تان ىأ
ءلحو) حرفك ل طش د همحابوع

 ا ادد ةمءالح نم ةنرز (ة

شا !فةدانزلا (لكفاا) اهذكو 1
زطعردصهىرعلا (لطعلا) فرم

 ْ ىدخهلوق) حرفك هنع

و مرككد رد هءوهو رخأّ من مز ىف فرش ىأ(اريذأ
)مدقمنمز ف ىا(القأ) رسدن

 (عرش

ةماقالا ميفهلوق) راهاارخا (لفطلا) راهنلال 1 (ىحكضلا دا م اوجاع
 ةزشئالوأ (

ن( كس )دا دغبأ سا (ءاروزلاب) لدرلا دض ىهو ةماخالا
 ذعر ناسفالاهبلا نكيامثلي رسلا

 (تكلارفص) دعب ىأ (ءانهلوق) لبالانمرك ذلا (ل+او) قئالعلا عطق نعام الكلا

اخلا ) ءابناج (هانمم) درس ىادبد_ثنا(ىزع) الخاذاح رفكرشم نم
 ' ركب هلخ عج( ل

 ةياكشىأ( قكدشم) قءفر ىأ (قيدص الؤدل اوق) فيسل ادت هب ىشفد شو ةنمائىش ىثوءانلا

دج)ةيامتىأ(ىهتتم) سناومكأ (سدنأالو) حرفد_ذنزحر د دمي ر تاب (ىفزس)
 (ى

عبلاوه( ىنارتغالاطدإ أوق)ح رفك لذ نمح رفاا اكرم ةهعملا
 1! فام ا(ْن- )نطولا نءد

ادأا ىلع هدعام (اهلحرو) ل (ىتاح د١
مم عامرلاىأ (ةلاسعلا) رهظا اوه( ىرقو )هب 

 1 ع

هتملا مضب(ليذلا) هتمازتوم وهو لا.«
جو هلوف) رصنك لب ذنمىب اذ عجم اءلاو ة

 1 باب نم( 

 || ةمتلاب وه(ى :وذأ)نيفلاثاثمبغا نم هوهوءانعالا كب
 .[|| ليالا باكر وأ بيكر عجب ( فاك ) حاص( جعو) رم 1 ٍ ردا . 1 ل (بغا : 9 حاصكأب ًّ
 ىضركى كن ن«لوزهماري»ءلا نونا ارسكو

 ظل وقتا ىأ نيعتسأ لام ةعسبطأ ىأ (فك ةطبديدأ ةوق) رصنك لذ ||
 ظ

 ىا



 نا

 ىأ(سكعير هدا اوهلوق) و( ىلبق )ةدوم ا لاصفللا ىأ(العال) قح عج( وقح ةيدأت ىأ آ

 ىألءأ عج (ىام ) فرطالدانسالا نم ىلتءزامجمهل سكعلا داثساو برمخبا,ن مسلي[ :

 دعلا مذوب امل مالا ىف ىهو اهادب ىأ(ةمنغلا نم) امضار ىفريصي ىأ (ىعنشيو) ءانقأام

 هلوق) برضورمهنك ل فق نموهو عوجرلا ىأ كب ركلاب (لفتلان) بعتلا ىأ(ةكلا دعب)

 ىأ(ردصك) ةماقلا د:ءاىأ طاطث بحاص صخب دىأ بر واوواولا ( طاطش ذو

 لادتعالا ىفيلثاممىأ (هلثع) هقاسو هياكر نيب خرلا لءاج(لةّعم) هب نءطبامو»(خرلاةماق

 واح ةلوق) دعوك لكسحو نمهريخ ىلا هسه لكب 'جياعربغو ىأ( لك دالو)نابج (بايهريغ)
 (تج م دق)لزهلاًدض سا رسسكب(1اّه)ح رك هكسف نم حازملا ىأءاغلا مضب(ةهاكشلا

 (لز غلا )ةفاطا(ةقر) مرككس وي نمةعاصنلا (سأيلا) ةوقبىأ (ةد_ثن)تطاخىأ

 وهو عنك حرس ن محراس عج (ح رس) تدعبأىأ (تدرط هلوق) ءاسنلا ةدا# كي ردا
 نيسعلا ةمصت(هتلقم)دوروملاءاملاب«مشواولار سكب (درو نع) مونلا(ىركلا)دعتمو مزال

 ةيسشاملا هه.ث(مونلا) سايقربغىلعةمئاس عجب (ماوس) كارلا ههيش طلاس (ىرغأ ليللاو)
 خي دوك ع مجب(راوك الا ىلع)لئام ع مج ميلا سكب (ل مبكر لاوهلوق ل لقم عج (للاب)

 برطلاوح رفكبوطل عافمسءاءارلاريسك,برطإ "2220203 7 :
 هيهيسشملاةفاضانم(ىركل ار نم)ر كسلا نمي

 هوق)مكحت-اركسلا نمهؤاضعأ تاةئاذاح رغذ

 عج ماللادش دو ميلا مظل(“ ىلعلا) ماهفة_الا 10

 ةضنالدو اورمصن بابنم( ىناذ_2تنأو) قاس

 ميظعلا ىلع قلطي دا دضالا ءاعمأ ن مكي رعكأا( لل

 نيعو) ىداكتالا ماهفةسالا ةزمهتذذغ مانتأ

 رهمسلا نم ومع اون ىأ(ل.كستو) مانض بعت

 ىأ (ل<<ل) بر ضورصنو عنمبان نمدل -هفو ه١
 دشرلا # ضربا. نهىوغ ةرددصم( عىلع) د

 انامزأىأنيح عج( انامحأ) عنو ىأرصن بابن
 ىأ (ديرأى ا هلوق) ريبدتلا ف التخاو ىأرلا فني

 لبج(مضانم)ناكمب نولذانلا برعلا(ىكلا):
 نيعلا وانا مضبا(لعت ب نم) مار عجب( امر
 ةناعتساللءابلاو فومساا ىأ(ضسلانثومعملر

 عجب هله ةمهثع( رم ادغلاد وس) همف أ( هبة

 (لاهساو) ةضفو بهذ نم هينب زنام"ىللاد_>|

 ىف)ةماهالا ةضريسسلا نم(اني رسفقهلوق) س امال

 حنت نم( ةعيذف) ليا دربغ نمو قب رطرب_غىلعىأ
 1 ا(اًميدمت )هحير ب اطم_سيام (بمطأ ١ )تم
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 لدجالاةدسن قت لدسقنم + اوسردهنارقأٌىرعهاءازساذه

 ل>ز نعس مثلا طا طق انةوسا ىل 5 بع الف ىفنود نهىفال -ءناو

 ىئغيامرهدا !ثداحىف »* ردضالو لا ءراهاري_هداخ
 لما نع

 لشد عمهحصاو سانلارذافن 5 «تنثز نهد الواط ىدعأ

 ل-جرىلءايدلا فلوفدال نم »* اهدحاووايندلا ل->حراماو

 لحو ىلءاهته نكوا مس نظن + ةردعم ماهالار كن _دظ ن-سدحو

 لعلاولوقلانيبفلللاةفاس هت>رقتاوردغلا ضافوءائولا ضاع
 لد_:ءهغحوعءقباطد لدهو « مهي لكس اذل ادنءكةددناُدو

 لذا فءسلاقيسفد دوهعلا ىلع ه م-متابث ف ئث غضا ناكّنا

 لوالاّ كمان ىف كوةدصتةفنأ + ردك لك شيعرؤسادر اوان

 لولا ةصمد-:هك سفك تنأو » هيك رترهأا لب كماعقا يف

 ' لوذتاو راصنالا ىلاه سف جات * الو هلع ىشنعال ةعانقلا كلم

 لقت ريس غلب تعمسل-هف هه اهلتايئالرادب ءاقيلاو رت
 00 دا * اعلطمرارسالا ىلعاريسخ ابو

 راف .ه 4تتظفول م الكوخ ردن
 عم ةديصقلاءذ_هظافاأح رش)«

 )لص أ ازراص اذا مْدَك لد ًاردصم(ةلاصاهلوق)

 هخرد همحاجوعالا ىأ(لطانا نع) نتا -ىأ

 || (لطعلا) فرمشا ١فةدايزلا (لضفلا) افذذعو

 اكدر دهم هودو خاسر هر قىف رش ىأ( ١ اريخأ

 7 (لفطلا) رابنلالوأ (ىصخاادار) ءاوسىأ

 زد دنغمأ معا (ءادوزلاب) للم-رلا دض ىهو ةماقالا

 ركذلا (لحاو) قئالعلا عطق نعةءامالكلا

 ب ىأديد-ثناا(ىرع) الخاذاحرفكرفمنم

 هوق) ف.سلا دن هبىشفي شوق: هئث ىهوءاسللا
 د أالو) 8 رفد_طنزحرددمْ رحلاب(ىنزس)

 !لاطهلوق)ح رك لذ نمح رفا اكرم ةهتملا

 ؛)هبادلا ىلع ل_هدعام (اهلحر و)ىلج(ىقتاح د١

 باءلاوةدملا مضن(لبذل ا)هةسالركوا اوه ول ع

 ةءايعالاك ب رجلا (بغانم) حاص كابرس

 و) ىذركى ضن نءلوزهلاريعبلانوئاارسكوأ||
 بج (بكرلا) ىدانت ىأب ه:بادنم (بد)

 م_اطأ ىأ (فك ةطسديرآهلوق) رصنك لذعأأ]



 نو

 ا ىأ( سكعي رهدلاوهلوق) وج( ىلهق)ةدوملا لاصءللا أ (العلل) نس عمج(ق وقحة دات ىأ

 ىأ لمآ عج (ىلإم 1) فرطالدانسالا نم ىلتعزاجمدل سكعلا دامساو برمذ بابن مبلقي
 دعلا نمذخّوبام لصالا ىف ىهو اهاديىأ(ةمنغلا نم) امضار ىفريصي ىأ(عنقيو) ءانقأام
 هلوق) برضورمهنك ل ذقن موهو عوجرلا ىأ كلب ركلاب (لفتلاب) بعتلا ىأ(ةكلادعب)
 ىأ(ردصك )ةماقلاد:ءاىأ طاطث بحاص صخب رىأ بر واوواولا ( طاطس ذو
 لادتعالا فولئامت ىأ (هلثع) هقاسو هياكر نيب عرلا لءاج(لةعمإ) هب نهطيامو»(خرلا]ةمأق
 واحةلوق) دعوك لكسحو نءهريخ ىلا: هأ لكد :ججاعريغو ىأ ( لكو الو ) ن امج ( باي هريغ)
 (تج نم دق)لزهلاًدض مسا رسكب (ٌةلس اره حرفك هكف نم حازملا ىأءاهنلا مضب(ةهاكشفلا
 (لز_غلا)ةفاطا(ةق 2( ركسك ضو نمةعامجلا (سأملا) 3 :وةبىأ(ةد_ث)تطاخىأ

 وطو عنك حرس نءحراس عج (ح رس) تدعبأ ىأ (تد رط هل اوق) ءاسنلا ةيدا< كد رهتلا
 نيسعلاة مم (هتلقم)دوروملاءام مابه مشو اولارسسكي (درو نع) مونلا(ىركللا)دعتمو مزال

 ةميسشئامملا هيث (مونلا) سا.قريغىلءةئاس عجب (ماوس) ىارلابههيش طاسىأ (ىرغأ لبالاو
 فب روك ع جب(راوك الا ىلع)لئام عجب ميملار مسكي (ل مه بكر لاوهلوق ل: هلقم عسجس (ل ماد
 برطلاو ح رفكبرط ىلع افمءاءارلا كب برطو نيب نع نم(برطنم)ب تق ىأ ف اكلا

 هيهيسثملا ةفاضانء(ىركلار نم)ركسلا نملاش أ (حاص)ح رفاادفءروطت ةسفخ
 هلوق) مك -هلاركسلا نمهؤاضعأ تاقئاذا حرفك ل نم ل ءاف مسا ميملارمسكب (لُع ) همشملل
 عمال دو ميخلا مضب(”ىلعلل) ماهفةسالا ةزمههنمتةذ-كيلطأ أىأ ( لوعدأ تاقذ

 دضنالذ و اورصن باننم(ىتاذ_تنأو) ىنمعتلىأ(ىرصننل) ماظعاارومالاىأ :هلملج |
 ميظعلا ىلءقاطيدا دضالا ءاعسأ ن مكي ردتلاب(للخا ) بيدملا مالا ىأ (ثداجا ىف )رمعتلا

 نيعو)ىراكتالا ماهفّةسالا ةزمهتفذف مانت ىأ (ىن.عمانتهلوق) ريشا دارملاو ريقلساو

 ريسلا نم يعل وصتت ىأ(ليمكستو) مانقض بعتكر مسنم(ةرهاسإا اجاني عما لعب ( مهلا
 ىأ (ل<) برضورصنو عنمب ان نمو) هو هداوس أ[ عكفو دال ارسسكي (ليللا غسصو)
 دشرلا +ض ىيرٍبادنمك وغردصم( غىلع) دع اسةىأ(نيعت لهن هلوق)همالظ لوكا

 اناهزاعأ نيس عجب (انابحأ) عنب رصتبطنم( ري لاوزةيلتصزتا 00001
 ىأ (ديرأى ا هلوق)ريبدنلا ف الخ او ىأرلا ف عضو نواح رفك لشفردصم(ل ثلا نع)
 لب (مضانم)ناكمب نول زانلا برعلا(ىبلسا )ال _.!ءاجرمصنك قرطردصم(قورط) دددقأ
 نيعلا ذوءاسنلا مضب(لعث بن م) مار عجب (ةامر)هعنم ىأ(ءاسدقو) بنعن زوي ةثيردملاد
 ةناعتسالل ابلاو فومساا ىأ(ض سلا ثوم< هلوق) ىرلا ةدو< ةفورعمئوط ئمهليبق هل هلا
 عجب ل هذ ةمهمع(رئادفلادوس)ه م ىأ(هي)ة مالا ىأر مشل ةفص(تادنلا)حامرلا( رعملاو)

 (لاهاو) ةذفو بهذ نم هينيزتبام "ىلا د_>او ( ىل+ اره رعشلا نم ةريغضا | ىهو ةربِدْع
 ىف)ةماقالا ضربا نم(انب رمسفهلوق) سابللا نم هينيزتياماهل-عمجماللا خنفو ءايلسا ضي

 متن نم(ةعيئذف) لما درمغ نمو قي رطريغىلعىأ( ام ستعم)ر اوطساو د وعلا مامذلا (ليالا مامذ
 ىأ(انيدهت )هحرباط:_سيام(بيطلا )تيه رلا تحفنو هدم ارت رميا عنك بمطلا

 ةيتس
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 ثيع) بويه اءانارسسكب (بحاهلوق)موقلا تو ”هل- عجم 1 ارمسكب (لاخا ىلا) اندشرت
 (ساخلال و١ ةوقمىأ(ةضبا ارودسأ عج (دسالاو) زدععج نيعلاريمككح, (ادعلا

 رح نزو(لسالان م) راصشالا نب دسالا نكسمةياععمج(باعاها) ىظاارج فاكنا ارمدكب
 خنمك آشننم(ةئشان)دصقنىأ (مؤنهلوق)حامرلا هيت هبشرصاا هندي تابنوإ هأو حامرلا
 اماسن ظاط اواهااح رمام» (اهااصن) ىداولا فطءةمة5مىازو م )ع را انرواع

 ثوفدواعت ”قاحدا -(لكلاو)هلوق رس كن اذا حرفك نمرسكتلا ىأ ( غلا ءامج)

 اهدا ارملاو ىنا قىمعادعةمواع ىءعامزالداز لمع سد (دازدق اوق) رع نزو ا

 فاكلارمكب(ماركللا) لوقلا ى_هعشي دح عجس(ثي داحأ ردازلوعفم(ب.طز ىدعتملا
 ةعركعج غئاركلاوداز لعافام(ئاركلانام) للام وللا دضوهو مركسأ نم مب ركع
 حرفك ل خت نمر ن زو (لخجن ءو) مركل نيج «ةعاصشلا ةض ميلا مضب (ني»ن )

 ة تلم ةراس ىأرمصقلا«(اّرح) قو ثأاو ةبغارصقلاب (ىوهلا هلوق) مركلادضلةةنزوبو

 هالعأئ شلك ”هلقو لمخلا سأر ىه >واهلق عمجب فال |مضي(لاقلا)ةفامضا ارمدكلاب (ىرقلا)

 ءاملا فب( كارحال) بح ىأ(بدح)لوزهملالحاسا!نوناارسكي و ضن عج (ءاضن ا هلوق)
 فوصومل] ةفصل اًةفاضا نم(لمخا مارك) عن كر نم(نوركخي و) ميف(موب )ل 0
 1 0 وست (اهنساامل ا مطب( يتب ماوق) هظفل ل ا 0 الاو)

 ٍ قوه(ربدغنمإةب رش ىأ(ةهلنب)لا اوطلاحامرلا (ىلاوعلا) غو دام ىأ ةمتمو ةلموع(غيدا)

 : ةرااىه || ك0 فوز قررا امهضدار 1١ (ىل_ءلاورجلا) ةيدوالا فلمسلا كوركم لصالا

 مسك ةرمسن ىأ لا داارسكي(ب دي)ةم-*ىاز ارو دم (ع زخاهلوق)لو زئااوهو ماملالا نم

 ححربةب ريضلا ىه(ةنعطااهلوقإ عض ا سها ىأ( ىلاعف) همشمال 1 فاض نم(زوبلا

 ش رمسكي (لامث) ىرلان م :راا فاقلاب(ةَقرب) تنرق ىأ(تعفش دق)ةعساولا (« الخأا) هوو

 . || ةرورضلا نواللاعاتا مذلاب تكرس مء الكت عمج ميسان روكسول_صأ(لأا) هيىيربام نوذلا
 ءاسلان دومعدارملاو ضا ارعلا فونمساا(ضسلا حافطاا) ىعموااظفا فاشاك( باهأ الو هلوق)

 "لأ رتس عج (راّمسالا] حرف ى(لاخ نم)رظن ١! سالتخا ( ممللاب) ادم هس ىلعجت (ىلدعسسآ)

 3 (نالزغب ل خالو وق قيقرلارتشلا ىهو فاكلار سكب ةلكو عم (لاكلاو) برت امرم كلا

 ! نيغلارسكب (ليغلا) نباص ىأ(ىتهدولو) ئثداحتىأ(قلزاغتز اوك رثأالىألازغ ازغعج

 ٍ اذالوغيلاغنم ل غعجءاملا ف دو نيغلارسسكب (ليغأان) دوال نكسمءاملان وكس و ةهعملا

 0 فرشلا ب سكمام ىه( اعملا نعإ هن زعو هدصق ىأ(هبحاصي م ف طعي ىأ (ىنابدل اوق) كد

 . | ءافاانت نونلا معي (اهْن) تامىأ( تدنجنافدل وقزطاشنلا ةض(ل كلان ام ءاملامضن(ىرغيو)

 ا ىأ(لزتعاف) ضرالاوءاسمسلانيبام( وما ىف)ا_هيدعديىتلا حردلا (اناسوأ )ريدتس كالا

 . || ةياكوهورصلا مظعموريثكلا!امملا هل هأور ع عج (راسغ)كرتا ىأ(عدو هلوق) سانلا نعدعبأ
 1 الأ ءوثلاف ةعرسوتأ رو لش دلل ماشي عج (نسيم هلل خشملا ىلا ىتارلا اعلا ق عشوتلان ء

 . [| ةباك(للبلان)رامغلا نمىأ(نوتم) عئقا(عنشقاو) سدلتلا نعز احتل عكبكرردصم(اهبوكد)
 ريتا (لدلدلا) ضرتعيإ ىضو نم ادام نونو اة: كلان

 ناواا



 ا
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 ةنكساادض(زعلاو) ناوهولذ(ةنكحس) ةلوهسهنمىآيام (شسعلا ضف) ناهملا | ا
 ثنو“ هلا لعام .لامدقتب ةقانعج (ق الا) ريا نم معولاب رمذو رمونك مع هند (مس)

 ةرافااءاد عج (ديبلا) قنءلارخ عج( روذ) عفدأ ىأ (ًردافهلوق) لولذ عج (للذلا)

 عج (ىاذم) ةيناجنيعلا م ضن ىش لك ضرءوتالباقم (تاضراعم) ةعرسم مس (:هلفاح)

 ليدج (عج لدحلاب) مظنلا ىف نكسر ا من هل صأ اول شكا مامز ماهل عج( معللا) 2

 هلت عج (لقن هلا“ اءلع ع. يروا كاع ١ (العلاهلوق) ليالا ةمزابرسضورصنك لدج نم

 هانع /ط (ق*) اناا (ىوألاةلوق) لاقدالاام_ميفنونلا مضد

 سهوشال رب ادلا لب لمعالد هر ”ادالو ةرئاد ىدع (ةياد) رلعتابز هقراكت (حربت)ن اسنالا

 تدان (تبهأ هلوق 9 اهفرشأوهو سءثاا جورب لوأر -نزوب ”هلمهماج (لحلا) زاجتوهف

 عم بابن ظن متددنلا هل -كآ اوتخدلاةوق (ظطلان) باه ب اهىارلالوقن يلو

 (لاهملا) لغد قاعد (ىنع) اهتم (ظحلا) طماع اعل تبطاخ (تيدان)
 هل وق ل-ةغىأ (مان هلوق) ادتءااري_تلاغت_ثاكأر عنز و (لغش) اضيأدهن انىاعمم

 ىأ (اهبقرأ) ناسال هانت امل ءأعج(لام الاب) ىسفن(سفنلا) ىسهلا روس لاعأ
 (فكحف)ة: 7[ (ةليقم) با ثاامانأدار ملا(مايالاو)ةشيعملا أ( سعلاهلوت) اهرظا

 ةوق) لاجعتسسارحشز و(لع) بيش ماأدارماونءترب دا(تاو) ىراكناماهقتسسما |
 اهردق(ا مع قفر ءم(ىلافر ا 3 عفتراولغي الغن متل ءافم ةغص وهرءالغاا اها بلط (ىلاع

 (لصنل اةداع وهل اوق) ناهمريقح ةمعلا لاذلا تفي (لذتبم) صان (ص.خر) )امظفح ( اهتنصق) ظ

 (هرهو#) لوعةمالءائماان ىشز نمب دن( ىه نيف مسسلا لصتلاوتاسنالاهداتعا ام ةداعلا
 ل اوطب(32) راتخأ ىأةئلثلاب( شوال اوق) عاصم ىأر -نز و(لط:) عطقي (لمسعي) هناذر

 26 دايو" الا)هلديوذلا لعج لادن هلادلا خف!(ةلود) رصبأن أىلاىأ( ىرأى- ٍَُ )ىرع(قمنرأ 1

 لذارأ لف عج افلا فو ني_باارسكسب (لفسلاو) ةمهلا طقاسلاري#ةلسا دغو عمج

 ةوطخ عم (ىوطخ) ىراجا عرس أ نيشلا نب (مهطوش) نت 0 ةوت)سانلا

 هلوق) لعلادن رج نزو (لهع) نيمدقانيبام مضلاب و ىلا ن مدر اهويفءاإل ارتب

 (بعالف) ةدرلا صقان (ىفودنم ) ىلع عفترا(خلا الع ناو هلوق)اوذمرمصن بان نم(او -رد

 ةلزنم ض افذغا ( طاطا ٠) اددقااهعضو ةزههلارمس كب (ةوسا ) هواعن مبهتإ هك بع نم

 نيماكتملا دنع سونا اريكحصأوهو ةعباسلاءامسأا ف( لسز)ةعبارلاءعسلا فس مشلا)
 فتك ن زويل ءكر حض نم ( رمخإ) ليم (لات#) برضكربصنم (خلارب_داقهوق)
 0 (لءا نع) وانو ادناه (ىنغيام) تاو ٍ(رهدلا ثداعىف)

 5 ه(هءتةنو) ب نت ردأ( (فدأ)قيدصلادض( كودع):وادعدشأ (ملا ىدعأءاوق) بنعنزوب

 ْ رع تزال غدر (موهصا) ردحا (رذاخ) همم تق .عاثرو بابها

 ةباوجرلا عان (خلا لج رهلوق) تداز تدازالكو ةبعص مهقأتوادعرانلادشأ ىأ سشغااأ]]

 ىلع سال ب> اديب :(لجر ىلع )دق«!(لوعي) اندلال جر عا دركان "اه ةجازو) لقعلاو

 (كنظ) مرككن ->نم (حلانسحو هلوق) دولا ةيدصلا هلر يظأ ناو سفلا نم موبام
 7997_2977 2777 سببا ا
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 (اهتم)دةدعا(ناظف) برضكز غنم ةروسكموأ ة-ودفم مس دة-وتةهريع(ةرقم) ل داقنعا

 ىلءتابنلا(ءافولا) صقن رشساغ(حلاءافولا ضاغلوق) فو ىأر سنزوب( لج ) مايالا نم
 تدءاشو تف (تح رفنا و١ رصنك ر دغنمد-وعاا ضقن(ردغلا)داز (ضاف وزذوعلا

 سافلا لب لععملوقعمتيالف (لمعلاولوقاانيب) ةفقااخلا نم منساءاسخلا سن (فلخلا) |
 (مهذك )مدقههيلوعفء(كقدص)نازدض ضام لل «ذ(ماناشو هلوة) ن واءةيالامثؤلوق»

 قت سريغ(ح وعم)ءابلا عشر( قياطي) ىراكسنا ماهقتسا(لهو) روم لعاف فاكتلارمسك
 قعموانزو عفتبكع .سني(ملا عض ناكن اهلوق) قة دصىأ ميقةسف (لدتعب) بذكىأ
 نءمدقن(قمسسف)نانالا همزتلب امد هع عج لعكدهعنم(دوهعلا) مهرارقسا (مهتامشف)

 برشال:امما أ ب رضكدرو نء(لا ادراوايهلوق) موالارجج نزوب (لذعلل) برضك قيس
 خفباماو*ورمصنوح رفذ مرككر دكن د ) ردك) ةقبععزمد دو ةمو 620 نو سا (دؤس)

 ةغلاوهال ل عاف مءااهرمسكي و ًريمالا ب رض مهر دد- ىلع ةذلا مهلك نع هنربخأ ردصءلادلا
 [|| (ملا ميفدلوق) ىلو أعجب ةزمهلا مب (لوالا) صااسلا( كوذص) تةريص(تقفنا)رذ ع

 ||| هطس (رحأالي) ركحنالبوةيررال,ئ ثا لوخدلا مادكقالا(كمادكقا)ىثىالىا
 نءذرملا(ةدمز هلدي( هنم) كب موقي د كماغي(كسةكي) ماسكق الا ةدكو ءلاح( هبكرث) همظعمو
 خا ةعاذقا!كلمااوق) ف.عذلارطقلا نمعمتمل 'لءاةاارخنون(لش ول )نيف ثلان صملا

 فاذعلوعفءالءانءلا' (ىثذال) ريساناضرلا | ةعانتلا) ب ريدك كال ءنممملاث ادم
 هلوق) كل مهل او>ومدانارحنزوب )ل اوألا) ناوعالا( داصنالا)ل اوعفمالءانيلا» ( حاد

 ١ ||| اندلا ىف (رادب)ماودلا(ءاقبلا) ىراكتنالا ماهّةسالا فرسفذ ف باطتأ ىأ (وجرت
 || حا اريبخابوهلوق) لوم (ىلقتخ») تريخأ (تءعس) رمح ندث نمءاق(تايثال)

 ىععرصاك تهد نم (تعدا) رسسىلع عطا صخشىأدارااو ريسغلل ف دام علطالا

 [!| اطخأرتسكلاءلزي غفاانلز سرح نزو (لاذ) ةمالسىأ ريمرد_صم (ةاعم) تكس
 كور ىأر خت نزول حشو مهتما ءاملاو عن < حشر نمل _.عفت شرتلا ( لوعشردقةلوف)
 نءضرالا نم عفترا اةونرلا( ا: راف) تماةرمصأوح رذو مرككءاطا!ثامثم(تنطف) كودو

 اهل ىارال ةمثاا ارح نزو (لحوا!)ح رسست ىأ ىرتنأ نءىأ(ىرتنأ) عفترا ىأوب ريابب
 : « (هللا هجروا اناا ةجرت نمةذيل)#

 ديؤم بقلملادمدلا د_هعنب دنب ىلع نني_بلسا ل. «ءاونأ باك! ارفند .هعلامامالاوه
 هرصعلهأ قاف عبط! ف.طال_ضفااربزغتاكى ارغطلاب فورعملائشنملا ىناهيمالا نيدلا

 نم ةعطق درو أو هلع او بانالا باك ن مىذنالا ةمسن ىف ىناععسلا هركذرثنلاو مظنلا ةعنصإ
 ناوبدروك ذم لا ىارفطالو ةثام-#توةرمشسع سة نس ىف لق هنأرك ذو ةعمشلا ةفص ف هرعش
 ' 1 هلوق هر قمقر نمود .برعش
 قاشءااريضق أو ولسلا باط امد_هنن٠ىوهلاو كلام بلقان 1

 اوقاف ءارغلا س'اكمهتعزان“ ه ىل'الاو :ةةامالا ىف دلا دياموأ
 قاوفاهىربال هوك: ٠ ئذلاءادلاو مصو ميسا ض يه

 اند
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 فان يلاضأ هتءاعىوطت 5 ىذلاناّةااو قربا! قون اده

 اضيأ هلو
 ةاوٌك سالني! دعومىلع « انتاف ىاقمأ اكحرلا اجأ
 ىماذم علل نا اةلتحاوف 5 ادغمهدعوم قاشعلا عج 5

 1 1 ا د ل ا يح جر سو يل
 1 (ىدنهلا ملقلا)

 طظدط صفح دَعَر سو تدع تو ساح ركف غقيا

 444 ملامح الالاا 555 0609 ؛غغ انا كلت اللا
 20-1110000 وو سس

 ) رابغلاملق )

1 116 5 

 58,6 9 عوع +
 كامان 1ا نع ”ةعلاس * احام_صىف ءاجدقرت ارو
 تامار كلو ريفتابتصص « اهاركن ءنيعالا ل" انسان

 (رخآ لافو)

 هيف ,ربلا لأن 0 5 هملطقتيعتباك ن 11
 527 نمدءو ىريغلراص .» لح اىذقناو تماذا يد

 هريغ)
 العو هيف برعال نم لح »* الللنا سو اسعدنا

 (هريغلافو)
 مكطاو باد الا. نمد بذل 5 هعلاطت «و2# كس لج لءحا
 0 كتف » مما ماوقأسلاجلرئاو

 (هريغلافو)
 فا دق نعم لكس 95 اهتسح عد ديا
 ناألصواتناف ٠ ىلص تلق تعطاق دم

 (رخأ لاف)
 *االاثماى ولا ىف نكست *« اهلواد_برامأ نيستاسللو
 اهيسصرادمالا اهب تءارثدقو

 0 مو ع“ نإ

 نيباع

 نيذام مافن مص لت فوذض ل
 200 7 نيبام لازيب 03 افريدغلا ف عولو مسنلاو

 نيشع ةوديدشتدان»:نمنالو ري اد نأم .زأاق افا ىبحاصأب
 يد :اوذاا'ظذ- ىلعامودتامود »2 ردك نمشيعلا سرح ىفاقتسرح
 مآ رملا الو 5 تضأدق ةماقملاراد

 (هيبنلا ني نيداا لاك )

 نادت ناو دب ار

 نوهلان مع
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 بعنموكرتلا اذةل تم « برعلا ف نسا لكريك أهلا
 بهالاوءاملا نيب عم د1ناو * دةع:م هرعشلا لولب نيرا عبص

 بح ع نءىدبشلاةمسمرتفاو *» هتشرحا ارلاربمع نعت سفنتا

 تنشااهقيرو أه ف ىئسفلب 0 ىزغفرابىفالو سيذعلا ىفال

 بوشلابقذالا لاله نعىرردب 5 هتنعن ءىر نيد هناك

 برتةمري_غاهتمبصاامتاهلاو « هتنجولا_ رقت سوقاابذاجاب

 بشالا نم مهساهملي وى « اهمرع مايالادكن نم سبأ
 بضغالب : ىءض :رعماضر نءال * مستيم بلا | ىسأق د مغأب ىل نم

 بسنمرذملا مان ةىفىلس داو * بيس نم بنذلا دوو فهمك

 بذعلاطللا حامر ليعامحص دع هن 1 هفاطعأ ل.

 بدة س "كلا عاعشب م هعع « ر كتءملللا خجو ىوخضراشأ

 بنعا !ًةرشق فو أ تلد ىف 95 تدلجام ل .ةاهوبأ ا هال ركب

 ) ىسلباتلا)

 قثءترظاونلاكعماسملا)أ « قدصترئاهذلاو لعأت زك ام
 قلعت يلا بامسأ كاذكو ه« مكس ووو ديتعمم وس

 قرط: ماودا| ل ركح,ملنا ه ةءاسءاةالا نمتءنق داو

 قرشو ريثكلا ءاملا صفد و « هتشرلب ناثطعلا سعد

 قطسه- مق ن نسطاداكب اهح و# ىدسكلى رن أى ومع

 (خآلاند)
 رآنأ ىوألا لآن سمتباَم « مرو قرب ىل كلة نأول

 مس ىداّوف فو كي رظان نم ىلم-مسالىفنا بئادعلا نمو
 مرضترانت 4-سءلءقرءام * اءاحوف نيدسدلالا ماجاب

 ماك 2م عارسكم مالم .٠ لزب ل ضافوهو كفر طابع

 مون ثداو او عسرهاملاو 5 افندملءاونأ هو اوراانمو

 دوهعلا ىرهسف:مزلاو قئاللان سم هاماعو قداصئ اسلي ساما | بدع ع نم (اولاق)

 نمكلذف ءاغللان ع ىلدتو ءافولاب ل<نم(اولاقو) قاطو قول لا ىشر أدف قئاوملاو

 (لأقنم نسخ دقاو) ءاصلا ناوخا
 انناجي قي دبملال مو نعرتإو 5 انقاصةدوملا تقف

 ا.قابدهعلا ىلع اهولذعرأ لو * ىرولا هنا ىذلا دهملا'تءفوو

 افا اوعاموسراملءاتدد-و 2 اهلكمراكملا بامسأ ت تزحدتؤ

 نيودفلاو ماركت لا سش نمهافولا لمقاك اهدجاولملق اهدئانريثك ةلاضءافولا (اولاقو)
 0 كا ميقوأ تادف لاثمالا نمو « ءال. الز ءاوولا كرئاذ (اولاو) مالا قئالخ

 هرب خ نءو درفلاو وابالاب ىعسملا ءانيتراط# نعاس دورملا“ امحنءارداعنب لأووسأاودو
 راما

 ىف

 نا



 ةرقن أب سقلاو صا تافهعاركو هعاردا لأ سلا عدو اف ماشللا ه_ماق ناك قل سانا
 ا يبأفهدنعس لاو حا هعدوأ اناكامهممبلظب ناسغ لولمضءلأومسلا هم

 ا عصب م ٠ للا نا 'لاقف رصقلا ىلع فوزند_:ءهرس أ دق تاكو كدلو ت* ذه. [0نالاقف

 لمس اهءةدىلا سيل لاقت عيصأ الف همه سيلط امها عفديناءراشا لكشف مهر *:بىاودلهأ

 ةثدولاهعفد عاردالاب مموملا فاو لاؤعسلانا مدع -روهداوكامم ا تل ٌكلادبأم لعفاف

 نب حب رش ل قو ءادداعنب لأو مسلانب عب رش طا ىشعالا ودب ه_فو سلا ىرما
 تام أن ملأو عدا نبنارع نب حب رشم لولا ًاووسلا ننصح

 رار ل_ءللاداوسك لفحف »* هبمامهلا فاطذا لأوهملاكن 5

 رادعربغراحو نب دس نصح * هلزخمءامت نمهدردفلا قابالاب

 ىراج عئام ىف كلادام لق ٠ 4لاقت فسخ ىتطخ هماسق
 راتغ ظحام_مفامورت_تاف « امش تناردغو لك لاقف

 ىراح عئامىنا لريسأ لقا 5 هللاق مثل -د وطريسغ و

 ىراملا مدلا قراظنافلأوم«فرششأ ه هلع مارذا َه ةمد-83: لاو

 راك !"ىأاذ_هركن 8 اعوط * اهب ىو أ اريصك نبا ل#تقأأ

 رانلاعذ_الاك ابوطنمهسلع *« ضخم قردصلاو هجادوأك شذ
 رات انف هدطنوع نكدملو 3 اهءبسنا نمهع اردارا: او

 راعلاىلعاندلا ةمركمرا:>اف « ةمركعاراعىرتثأال لاقو
 ىراولاب قا ااءاقولا قهدنزو 5 قلة مشا عد هنمري_صلاو

 ارختةملأووسلا لوةي كلذ ىفو
 تيفوىاوقأناخاماذا 35 ىنا"ىدنكلا عردأب تبفو

 ته .ابامل او تانبر-ذع « ال نأ امو ايداع ىدوأو

 020100000 ءامو هي اننا ابا ك ى

 1 ىلاسةلار عش نثر اوهكلماو
 هرارق ىلءهمالف ناءنعْنب نامع ىلع ل درذ ملا نب” موس هعماو قاطلا د. زانأذ ا *«(لمق)+

 اريخت دوو ارظنم هنمتر أر دةف ىاتالنمنمؤملا اريمأ الل اةف هةعاصش ع نمفرءامادسالا نم

 كلمىاسغلا ارعشن ثراادب رئانرخ ىءعف ل م هصخشو ىلق ىف دد_كيو د لازرال

 هرامطأو ةنغموراصا داوىلا انز ثا هاوفالا تصغو هامْداا هئمِتايذ ظرقاننا صاف ماشلا

 ذاكاذك ع نامت هتلطاعو هتاواطةركذنو اهو درح مانام امااحر انططشم ةنلعا
 امهمهملامو ا.د لاحت اث لامن هيد ضرالا صو هذآ لم هللا ىصقأ بوص

 هلاَقعن صه انو ةلكشر ذان نك لاغيلاترقهقتو لبالات يكتم لطاتفنعلا

 رجامسمماكن ينمعتر ظاإو يحل هتيشمىق لواط يلق دق عبس ساذاوانراسيأانقدخ

 هناك ض .ة:هغاسرالو ضءءوهذر طلو ط.طغهععالملو ط.فوردداو طمطخدلا بوء.م

 فكو لو:ةمدخعو لود < دعاسو ناك د خو ناك ة ماهو ذانع م و اهثها |

 1 هلل 1 ع دورك زكام 22 ن رح لال تا نسامح انا 6 يخت اكن قط عطا ا ل قطع اق 7 هلك اكان اق 5 وطن مقا 12 157:



 انك

 || باذأ نع حرفافرسثكو جعراف ضرالا<-ئذبب رضف ن-اهاك ب ااذعو نئاربلا ةنثد
 1 زفحو هتدنم غرشاف هن قرخالاراغلك قدشأ ماى ةلواقمرو-غ ةلوددملواعماك

 هورس رحرذرأ ارو رهفك اف لام رع افق 3 هيائمي]ظراصف هرادرب هني كرو

 ىدالا تشع راق هتعوةلا نع هنوةدت 2 نهرا ه.قريدلات 13د هبشو كفل

 تتلو نوتملاتزثاو نومعلا تءعتجو عامسالا تيراو عال_ضالا ند طصاو

 داشنأمم نوئظلا تءاسو نوطبلاب رووهافاا
 رهاقن ارقالحاو رالا ىلع «ى رج + سا: دط صم س وعش نم وع

 باكم نيغضامملا لودأ ديال تش 9” ههوريداو لكى م و عسنم

 رئاطظرمشلا ههحو فى ضغلاردك « ىسدلا ىفهانمءو نمد هنثارب
 7 0002 انادشالا سفئاذا 5 انمناك دا د ناسثان كذب

 دب ريهمل ارظن أ فاكىت - هءوصو دّقلو نياسملا بولك تبعد كلمأال فنك ١نائءهللاقف

 12 درعلا زاجل اورلاءاذع .رذدةو لل - بيلو تامواننا ارمصأ اذ هدد . زونأ ناتو ىنثا و٠

 ىلعه_:االداريثكلا ن ءاهمريسلاراًمينغَت_سااكاهانشت اان ل اولاد ةناكلع اها م اهراعداو

 نعر اذتعالا ىف غاببا عم ظذلا ىأر او عينشلا ف مولا دال هر ذقدودةملا ضرغلا
 هن رأ ىذتقم هنرظ

 الأ هد_:ءوامو » سا ناو ىم نب آلم !د مع نأ كام ( ءاغلتلارداوو ءاممصفأ |تاناكس ع نمو
 لأ نع ام ”ىلعفوهندب مهلا فور قيتأبوم 0 هن رهاسم لهو ه_-صاوخ نم ةعامج

 نطب فقًنينمؤ اريمأ اب مذ لاةفتاهلاقنيئسْؤملاريمأاياهلانا لات هل نيدي وس بلا ماسقف
 لاعط عاض ردص ةفث قاس دز ةبقر ركذ غامد دخ قا- ةمعجج رغث ةوقرت
 رخاهذهو دب هدو ةماه ا نامأ ىىكص ادق مث بع نع رهظ

 نينمؤملاريمأا.لاقو الملاذ معن احصأ ضعرما.ةة نين مزمل اريمأ ىلع مالح اوميعلا فورح

 هللا مصأ لاق لاتام تععسأ دي وسالادو كالا ا دمع نلكضف ن نيئْرمْناسنال اد اسج ن -نماهلوةأانا

 ةوقرت ةزب رمدنب ن طب نذنانسا ف:!لوتيأ دم اد :تامكلو تاهلاتتذامالثاهاو ةااناريمالا

 رد ةريداخ رصنخ دش بحاح كح قلح ةهح تذج ةمدتح ىدئابا 2 ةتقرع

 ىتحشل ا دمءككض كلان نزةمدرزدنز ةيكر سأردءقر عارذركذ نقذ اداب

 رهرمض ةرافض علض ةعلص غدصردم تراثر ماا هيأ سو رم قس هاقق ىلع قانسا

 ءدقافقىلق داو اوفكقمف ةنغةوهلع ب رغ قاع قةعزيع لظر ةظرهظ فر اطةّرواط لا هط

 لاه ”نن نان غ وذغل تن ككليم قذ ص رخم حولة مل ناسا ١ ليك نك كك

 ني مؤماوبمأ ديني ضرالا ل بقفاعرسس رضع خ ونار اسي نيع كروٌد-:-وهخحو

 0 1مم وطعام يلعاندي ديزتامهلاو لاقو تالا دمع كح اهد:ءذ لاك

 ارساوهودع قع ناكوءاضعفلا ن *«ىنةثا | فسوب نب ح4 هطلاناكو « هبلانا حالا غلابو

 فلأ ىلع اطبثاكو تا رمرافغت الا. كلذ عستا لصغار ةة.او كاصشاذا ناكراداوح

 ناكوانا كيلا ذوميإل- زيبا اوقنه مالا لغأاب. لوب ودئاوملا ىلء فولط: ناكو تاوخإ|

 ا ١
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 ىناعط نءنوذلذي سانا !ىرأ لود ناكو موب لك" ىكلذو لاح رةرمءةدئام لك ىلع سا

 ٍ سعشأا ميلك ملا لو سر تلعجدق لاقثا اوءدب نأ ل ءةروذسا توهر كيم منا هلل #قذ

 : ابله ادعد ء (ىعز مه تن رعاذا“ ءاسملادد_مءو تءلط

 1 انهي لاقوهدنح ن ه ةددق |! دب لدأ عجب قار ءاا له بار اطضا ناو سه ْنب كلما دع

 | اهم ارضروظو اباد للخو اهبذعجواماو اهزاعوءرثكو اهؤامردكق ارعا١!ناساثلا

 : ” رس فنأو ىكذ باتو عماج ن هذو عطاق فيد م عدو نمىلوذ ام مارتداج ارم دعو

 | داليااوذصتة لمدن ت-حرطا قواديواهمواظ م فصتإو !ممالغعدربو !مناربأ دمت

 لاق ق ارءهللانا ني .ؤاارممأ الاقو جاسحلا ماقتدأ ماكو موقلا تكسف 0 نا

 نبأ ند .ولاق فسوننب جانطاانا ماش ثهلارب زولاو ماضمغلا ثيلانأ ل 5 :نزبابق تأ هو
 كانهت لفك ءأال ساج لاق دقو هاننلا لا ظفر فؤضاافؤوك كف ف. نملا#

 ا انألاقو حالا بلا ماقد أهيل للة3ن باالاو ةقرطء سؤ رلا ىرأ ىلاملاق مث

 !ةمكمل اندعمو َهلظلا مداف نأ لاف تنأنمدلاق فافنلارانئثطمو فاسفلا لدم

 تسل لا ذو نعمل لاق 3 . رااورذكلا ةقاو ةبوقعلا روفءا!ندعم فدوبنب جالا

 كنطأ نذالانتنقارعللان أك او حالا مادو موقلا تحض سما - لاق كانه

 ١ لاق كل ةمالعامو كَ آ | انأة_ءالعوهب 1 فسوتنياان ئثلك2 ناواهمانغب رئاظااوامحاص

 مزااو بهأتل اوربل او ءاةطاوداعبالاوء اننا ورانا طسااوراد:ةالاووذعااوةبوةعلا

 نمو هتمدق ىنءزان نمو هدعطقىناداج ند بو.هريغنانع بورا اتارغضودو

 تبع ةعاقلا اع راسنمو هّديطعأ نامالا باط نمو ه:هركا ىماندنمو هتعْرن ىفلاخ

 | اعاطققانءالات :كزاف ىنواتن آن ئموملاريمأا 0 .اعامو ىمالعو نأ هذ-هف

 نأف ينمو اريمأ لد, ةسيلفالاو اعاننامشالا فلو اعزن حاوداللو اعامجلا اوماللو

 هسيلا اتت ىذل فاو تن أكلم ادبعلاسقف لاق رهالا اذهبموتد نم نكلو لك سانلا
 الأ هن وهذ هللا ن د هلئهلا-ةفودل_ج بحاص كلا ه_بعاع دفلاملاو هذان م للقلاق

 1 ادصاقج اجلا جرفن كا ذلثعء ضاق نرااتااعد2 هتفااخم مهرذحو هتعاط مهزلأو

 : لايقةتآانانأأ اذا ةفوكلابعماجلا دعما ف ن رفا رع وتل لك را قارعلاوخ

 ْ لعمل ن نكنءةلاو-ر ةأودو2 قانعالاتاواطّدةقار ا ىلعاريهأ مد- ةحاحلا اذه

 ٍ لو تال لاول مسي ارملا دع اها فلتمءارج دا عهماعو ىشع هين اذاق

 ١ ناجح" هللءدج ةدمو هذ سدح ةلاحو وذد هون ةنوكلال حأو لهاند_دسملا صئءىيَح

 | مولعمعاست اوهمااو ءوهش ل-هأن ءنوالثل ارةيرشملا بنود تال ممدداولا

 . لاهريتملا ىلع باجل ىأرانأف ى ممنلا نام بريمن ةةودصملا ل ناكر لاق عا ان

 : ةسم أ قيمنا ن نعل لاقو ىلاصنب! لاذ لوةيام عمسن ىتس فدك !لاقتم كك بأ هلى >اسدأ

 ا أاهريمأ اذهنوكيثمخقا رع قنا عمر ضو ىف ار هلا ىلع اذه لش هنو هت دو نولون ث ثدح

 ١ دحسملاو ًارادافالا هدو اسعر ظني ا انجاح او ىتيداكارالا اريمأ اذه مادؤلهتاوذ

 اكبلا كءامجاردقى رع الف الاسقف 1يقيرطأ فت هرب لذ معك - قنا لد نامت زعاب 17

 ل 72707777700000 777جم
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 ناكفامئتاك ضونو همانل نءفشكفريمالا هللا لص انةجا دق موقق نم ىلجر لاسقف يعج
 ىرالىناواهبح اصافاو اهفاطق نام دقو تعني اسور ىرالى فاو لاك نأ هيوطأ ةملوأ

 مقفي ديزي هتناكرثأ نينه ءوماريءأنا قارعلا له أايهتقاو ىعللاو حاملا نمب قرقرت ءامدلا
 ةنغفلا ترث املاط مكنال نمت اامرذ دا اًرتسكما. ملص اصأوادوءاهت رماد _بوقانمنادمع

 داو لكىف الش ءمكتةلعالو هالبلا قركيناكنأل هللاو لال_ذلادقا ىهىف ٌمءطضاو
 تيضمأالام .زعأالو تيفوالادعأالقارعلا لهأا ىناو لبالا بئارع برضوكشي رشضالو
 ةيرقلهأ م :ااغافا رعلا لها نوكيوناكو لاقو ل, قوتاءادماو تافارزلا ءذهو ىايأ

 قرتلادببعواهانافهقا نأ ,ترفكت ناكم ملكوماد- غراهةزرا متأب ةئئمطمة ما تناك

 اوهوساو اووهحاو اوهدابو اوهدانو اول.عءالو اولعاو اووقمساو اوقيوَءسافا. مد نم

 هنلال ذي ىح فيدل انمعءات :كلالسني الم فيلا اذهودامناراثك الاورادوالا ىمسلف

 ةئلاىفّربلات دو وريلا عمقدصا|تدج وى عكدوأ لمي ةيو مكمعص نيمو ؤملاريماال

 معجلاو ءؤالاربمأ نهجودقو رانا فرومنلات دو ورويفلا عمبذكلا تدجوو

 1 ةصف أن بباهملا عمم دع هب راسن مكهجوأو م-كمف قفنانأ ىنمعأو

 ريمأ ب اك ًارقا مالغاب «-ةنعتب رضا مي نال هئاطعذخأد_ه.فاخت الحر دجأال
 نم ةفوكلانن م ىلا ناو من كل اد معهللا د-ءعنم ءميحرلا نجرلا هللا مسيأر ةذ نيئمْوملا

 لاقف سانلا ىلع ل-.قأمثمالغاءفذتسحا حاجا لاقف أب اضدحأد ذرب مذ م كبل مال نيلملا

 مكتيدوال هللاوامأ هب 00 د اًذههيلع امش نودرتالف نيس:هؤملاريمأ مكلع سبأ

 ىلعو لاهالا د ىينلفم كاع مال سهل ة غلبت -ارقف مالغانأر ةابدالا اذهريغادأ

 اواعش م_هاياطعسانال عضوو هنءار ةوهتمط ن نءخرئامدهب لزن مث مالسلا نينمؤملارمأ

 ىءىوقأو »نبا ىو ىرتا#فعذلا ىلعىناريمالااميأ لاقف شعري انأ !ىحاعوذ د 5

 اهيأاذ- هنم ىردت ل ئاق هللاق ىلواسا3 يشلاا هيأ لية :لاقذ ىمالب ديدل» تان انما لع

 لوعب ىذلا باص نب ريع اذهلاف ال لاقرب مالا

 هلثالح كسل نافع ىلع كر 7 *# ىتماو تدكو لءفأ لو تم.ه

 نمنيعل ظرسكف هنطد ىف طوذ لو ةمودو لا ركام لعل اذهل خددةاو

 موي تاعفام نام عءنينموملاريمأب ل ءافلا تنأ جاجا هلاك وراق هودر حاجا لاةنهعالضأ

 نم تاكو هقذع ب رضغ نع ب رضا فارسا, نبا.سهللاحالصانيشلا هيأ كلف ىفنا رادلالتق

 رطسوفرعام كلذ درو سمأ

 ا دباوذ 1

 ظ لكم <كجحااماءدالا ىىلا.ءت هتلاه_-حر ىروومدلا

 ٌمدملا ف مككلسامو ةرقبلا فمككسائمنيعضومىالا ةددس اوك ق نيلثا ا نم معدي

 ءان لولا نكيلام ىده هيفو ناض هررهشو هيبذكواةلطم م غدرقنيدلك ف (ندااماو)

 انونوأ مكل ل-ًاوو تا دد_ثءوا سانلاءر كت تاافأو أ بطاخشواءارت تنك و م 5

 4 | كينارريغ غش نمو ىلاعت هلوقامأو هر فك كنز 0
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 ْ طقفر اهظالابن سني ىقاللاوىلاعتدل اوةامأ اوراهظالا وماهندالاه بق عق عن وثم ُّط ول اواذاك

 نوكينأامهدح أن يطرب فاكلا ىففاقلاالا ةلكن ءآسشاعونم 0 .(نايراقتللاامأو) |

 امهدد ًادقنناف مكسقز ربو مكتلخ و ممفاكلادعبن روكي تأ فاثلاو م فاقلا لبق

 (نيد اك قنا 07 9 هماعدا ىلع نورثك الاف نك-ةاطامأو كقز :رثو مكقائممو<خرهظا

 نيسلاو ىازلاو لاذااولادلاوءاذاو ميطساوءاثل اوءاّل اوءالا ىه وافرح مش ءةةسام ثم مغدأق

 بطاذغءاتنوكحن النا طرشو نوالاو ميااوماللاو فاكلاو فاقلاو داضلاو ني-ثلاو

 )ّ ءايلاامأوإاهيمهو ة و ةعستؤد لو مك. ل ريذنوانزأنأ تنك ام وك ادد_ثمالواموز الوان :و:ءالو

 بذكو لولا نمب.طااو ها دعامرهظ او هريغال عقو ثم-ءاشإ ن نميذعيف يملا ىفاهغداف

 ني-شلا اونيسلاو ىازلاو لاذلاو ميما وءاثلا ىهو ف ةرح أ ةرسنعىفاهخداق( ءاتلاامأ و) ىسوم

 ارمزة لا ىلا اروذ تايراذلاوةدا+ةثام م ةوئااوغ ءاظااوءاطااوداضلاو داصااو

 ةكمتالا ا نيسط كن الملا يضتارداعلا و انصةكتاللاوءادهش ةعبرأب م هاش دنس ناملاصلا
 أأةارودلا اولم-ىبرئاا اذن افةقئاط تأتلو ذاكرا اواوىلاهزهل اوةامأو مهبسفتا ىملاظ

 ىاهعداف(مءاثلاامأ أو)راهطالا سقالاف مث تّدجام ًاوماغدالا ىلع نورثكالاو نا هجوا فذ مث

 نم كلذ ثرحلاو نو موت ثء-وةداضلاوني_تلاونيسلاولاذلاو ءانلا ىهو ف راد

 وة نيشلا اوءاعلاا»_هونيف رح فاهم داف( ميلساامأو) في ص ثول م ماكس ث مح

 رعغالراناانعح: حر زو نع - ءااىفاهغدأن( اا امأو)ريغال أط شح رخأو رعت حراعملا ىذ

 فرح ةرمشعىاهغدان(لادلا امأو) لع ملصيالو ىبسيءعسسملا ىلاعتدلز هك هال كام رهظاو

 ! ديرب زيعداكت ءاظااو داضا اوداصا اونيشا اونيسلاو ىازلاو لا ذل او ماو ءائلاو ءاماا ىهو

 دعبنم ةالصدع نم دهاشد هدوءانسداك, ةنيزديرب كلذدعنم تولاجدواذ با :
 ْغ رداراهدكو ودعت هو 'انلاىفال اهغدي لا هليقام نكسو تكف ادام هلظ دعب دن مءارم

 (ءارلاامأ د)رب ريغال ةمحاصْخت تاامل.-ذ_ةعاف وةذداصااو نيسلا اهات ملاذلامأو)

 ا ل كسو تعقنا اذانكل ارف-غءلو هلرفغوف تدق ةوثمح ماللا ىف اهعداف

 انش سأرلاو 2 ىازلا ىف ةو هنءف الخ نيشلا ىف اهنداف (ني_.ل اامأ و)اذ :وي.تكصرلر.جلاو

 ٌْ (داتلا اسلم ريغالالسس شرعلاىذ دوغ نيسسلا فاو ذاف(نيسشلاامأو) تجتذ رز سوةءااوأأ|

 [كر ارتاذا فاك فاهغداو (قاعلاامأو) رب ردع م-ماشضءءاوخ نيثلاىف اهغداف

 1 (ماللاامأ او)لاق كملاو لعىذلكف قوذو زووم اهعدي لاهايقام نكسنافار رودةكلوغ اهاقام

 اهليقامن يو قطعنا ادافذلب رلهجدةو كمر ل٠ «..ىل اوانن' اامر لوشي وحن ءارلا فاهعداق

 || دنع اهيفضف (ميملاامأو) نال_رلاقةدئاملاوبر لات حونفالاالوا بدلوةءفوغ مغدبلا|
 امأو )هني هارباو ها يةذعملاهل قام نكسن انقل ان مداو اعلءاوغاهلبقأم كرحتاذا ءايلا
 ملاهابقامنك-سنافكد رنذأتو مانيب واوا قام ارت اذاءارلاو مالا! ىفاهغداف (نوذلا

 ماهتدالاب هناذاكل نكن امو هل نو ىلا اوةوة فى الا م-مرندابو كلم هو اهمعدي

 مورلا هفزاجاموهذممغدلا ناكن اذ هبراةثموأ ءإمهىفاهرح تغدأ اذاكنا(لءاو)
 مورلا امين عنشعام. مئاف ييلاوءايلاالاءد_تو مورلا هسةزاجار وسكمناكن او ماعمالاو

 َن 594
 3-5 ال



 و رع أدت اورو ذ

 ءالعواا نا

 ىلإ ىلع فقولا نسي
 عضاوم ةرشثعف

 عبس زودالو

 سجى فاذخاو

 '[ةاَقلا ورح
 7 . .٠

 رقصلاف رجا
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 | وهو ىسطدم نيستا ميشا د انالعا(رمدةلاود- 11ىفبان) ماهئدالا لاح ىف ماهثالاو

 : اواولاو فاالا فنوكي ىبباماف كل ذىلءةدازبوهو نكن دمو ظفالا نمجرذامزاد م

 داز,ناوه نكسقملا اومي-ر و نونمؤي و لاقو أ اهليقامرو .كملاءانلاو اهايقام م وعذملا

 | || اماو ةيوك ذملا فور ادع ةزم_هلا اما هم ومو ظذالا نمجب رذكامدادسة م ىلءهسيف
 ١ المتادم همسك ق ثنا نالت قدا فرح عمنوكتنأاماةزح-هلاف ن :ك اسأا

 : فتزمهلاتناكثاو ىءولاوىرودلاق رطنماذ.- 8 نكعور -<ولاف* بو ءودو ءاس و

 لأ ىدح !نءدملا اذهنكعو هرعوباقمدا قب ومكسف:أاوق - "اوف الصفنمىم«ىرخأ ة لك

 ريغالنيكهلافامز الن اكن اف ن كاسلاامأو ىسوسلاى د رط نءنكعالو ىرودلا قنرط

 هنضئايضراع ناكتاو نون يم مالو امل صأ ناك اذا ءكالذكو ةبادوو-امتاو نيلاضا او

 ىهو(ءالعلا نيو رعى أ دنا اوزرك ذ) نوديميونيعتسو باوئلاوك مدع و نيكسقلا ناهد 1

 ىنوفاخو عبتا نمو ناثاناربعل 1و نوةتاو ىناءعدىادلا هنالثةرقماا ىففنولالثو ةمس

 قالا رة قوفوذبك غفار ءالا فو ىنادهدقو ماعنالا فوالو ىو.ث.او ةدئاملا فد

 || نئلءارسالا فو فاعد ل.ةتو ىفوةكرشأ مهاربا فوىونؤت ىتح فسوي فو فأي موب فوزذحالو
 : ىنيئؤيناو فرتناو ب دهي ناو ىدنها اوهن فهكلا فو ئد:هم او وذ ةمام لا موي ىلا ىنترخأ

 ! ىاوحلاك ايسفو نا اف ىودتال هلا ىفو ىدايلا يلا فو ىئعبقت هطقو قامو عت نا

 ١ [|| عييرم_ةلافو ىداملاق قوىنوءئاو فرخزلا فو ىراوملا ىروش فو ىئتوعتارفاعفو
 لصولا نوب” عسدلباو ىئاهاو نمر كسحأو ىرسي رجلا فو ى ادلا ىلا نيعطوم عادلا

 000 اا و سوال دالافوهفالالاو

 قفواوة::واوربصتت ا لي ىفوأ نمىلبنارعل فورا نبأ خرم ىلإ بس نم ىلب ةرّةبا ىف عضاوم
 ماعلا ف الانا وهو ىلإ سي قو نول عت مم 1 ايب يلع قانا نب لاا ىفواندهش ىلبفارعالا

 هناك هبرنا نب قاَعْشنالا فور دقئش ؟لكر انا ىلإ فاق الا فواوعدافاولاتىلإر ذاع قو

 ْ ابسوادعوالب للا واني رو ىل ماعنالا ىف عضاو٠ عسب ىلإ ىلع ضةولازوعالو اريد
 ّْ ىلب ماسلا فو ىو ىلإ نياغتلا فوانب رو ىلب فاتالا فو كنءاج دق ىلإ سهنزلا فو ل رو ىلو

 ْ ْش ىلإ صررلا ىفو ىبلق نكهطمل نكلو ىلب : ةرقيلا ف عضاوم سوهو قباسف (فاتخاو) نب رداق
 / زيخ نم م مر ذنان ءاج ذق ىلإ كلما فو مك.نكلو ىلب ديد | ىفو السرو نب فرخرلا فو نكاو

 ا : فورج )لع هنتوا يذ ىلإ ىلع فقوبالن ا نسحالاو اهيلع فقل اريح ال نم مهنمو اهياءفقولا

| 
 ا

 فرجأ) دج ىطقدال اوقاوعم<لادلا ومهاو ءايلاوءاطلاو فاقاا ىهو (ةسه هلةلقلا

 ءاطلاوداضااودادلا ىعو ةعيرأ (قام الا فرح أ )داصل او نيسلاو ىازلا ىف ( هنالثريفصلا

 5 ءاظلاوءاطلاود اضل او داصا او فامتا ونيغلاوءاذلا ىشو ةعمش (ءالعت مالا فو رخ) ءاظااو

 ىفعضاومة ىف الاب بتكن هللا جر(: دئاف)ءاذا اونيشل !امهوناثلا (ىُمفَداا فورح)

 تجررثأ ىلارظنافمورلا فو ا ركزهديعكيرتجررك ذميرم فو هللاتجرنو> ربةرقبلا

 (هللا ةمعنامأو) نوعماتريخ كد رتجرو ايفو كير تجر نوهسقي مها فرخزلا ىفو هللا
 | نارعل ا ىفو مكملع هللا تمعن اوركذ او ةرقيلا فا هضوم رس عد بأ ىفا يأ ءاتلاب ب ةكسف

 ربت



 ىو مكملعهتلاتمعئاورك ذا اونمآ نيذا!اهي انة دئانملا فو ماك ذا يكملعهللا تهعئاوركذاو
 هللاتمعئاو د: ناواضيأ ايفو ارك هللا تمعن اواد.نيدلالا زل اهمقنات |! ىو ميهاربا

 ناواضي أ ا هيفو هللا تهءنو ةرعباضبأ اهمثو نورفكتم ههنتناتمءمدولمااقو امهوصعال

 هللا تمهنازركذاسانلا اهي "انرطاف فوهللا تدعم رهأا قىردت ناهقا فو هللاتمهئاو دعت

 رشعد- أف بتكتالن ا (ةدئاق) ن روذجتالو نهاكب كبر تم عنب تن فروطلا فو مكملع

 دوه ف وآلمالنا هن وتلا فو مك-الوقاالثاو اولوتيالنا فارعالا ىف ةءوطقم اعهسضوم

 انميفو كناضس تنأالا هلال ن انا دنالا قوت وأتم ب :الهذوقالا هلاالثا ةئاثاا اود.عتالنا

 ناحدلا فون اطم_اااود- هذال ا ن سد فو امس كرشت النا جلا ىو مهد _:غفالغ

 هذه مويل !اهتاش ديالن ان ىفو أم_كدنلانن نكرمشنالتا نادمالا ىو هللا ىلعاول_هد ال او

 زووم رشعة مر أ ماع وم خالو ةثالثثآر هاا (الك ةدئاف) ) نونلابعادجالانعضاوملا

 نافرحو ًامسؤفرحوءا ارعشلا ف نافرحو حلفأ ادةىففرحو مص ىف ن افرح انما يلع فنةولا

 سدعنملوالاو ةمامقلان نءلوالاو ثااّدلاو لوالا اوهورث د١ قنافرحو لت اسلأسف

 فرع قئراقلاكشاذا .(ةدئاف) فقولا اميلعزو< الفاها دامو ةزهوااورعت 00 نةلوالاو

 1 ارقناو ني /ءاس ثآر ةااىقءان لك أر أ ةواق رك دمنا ارا! نالءاملانأر ةملفء اان وأءامااب ودلذ

 زهه لك طقسأو) هنالزم-هلا كرتدلف زوم وهي غم زو. ومآ فرحف كا اذاو ناءاتلاب
 عوط-ةممألوهومأ ف رحفْك_ئاذاو نط زوم-هسلامزه-هناو ندب منارقلا ف
 ناخالو هوم عطقولو ني لنآر ةلاق عوط قمل كح ل صوول هناذ قد سولانأر-ةملف

 دمتاو نهي )نار لاى دوده ل كصرسقولةرصقبلةدوهقم مأدودهأ فرح كشاذاو

 نا ارقلافروسكم لك متقواف جقلانأر ةءافرو-كم مأ حوتفمأ فرح كش داو: نا رودق»

 اندمس ىلع هللا ىلضو 5 ' املاو عجرم اهيلاو باودلانلعأ هاو نالاحو د ةءرم كن او ندب

 ندعو دج نيل ءاذلل (تاماللارك ذ) نيدل ا موي ىلا ني_هوجأ هي صول ا ىلعو دم
 ىوعا

 مالو دولا مالو رعالا ناو مالو صرالا مالو مسقلا ب او> مالو مسقلا مالامالن وغبدأو

 ىسرتلا مالوثناغلا مالو ةةرفلتا نا مالو كمالودخلا مالودام_هلا مالو ديكر هلاءالو د.عولا

 باحالا مالو« ارا مالو لوألا مالواممالو ذل مالو حدا امالورد_هقاامالو ىق'امالو

 مالو ةفرءملا مالو لدالا مالو ةَفَدأ امالوقا1-الامالوردلا مالو ةثاغةسالا مالو ةعافشاا مالو

 ريغمالو ىثتلا مالو سرلمالو ل .تضغتلا مالوءا ديالا مالو ريما مالو ةمساسفلا مالوريثكتلا
 مالامأ) امال وعبر اوىدح اهذهف قاحسالا مالو ءاعدلا مالو ىجهنلا مالو هل دا اءالو ةئريملا

 نيعا_منورتلمت مي انورتلل بو زعءدلو وة لثمكالذو ةدت شم نوناهدهرو ةحوتش دا مناف (مع دّقاا

 نلسرملاّنااسنأو مهلا لسرأ ن يذلا ن !ًاسنلفهل هو هنرصصنتلو هينئمؤتادل مو نآأستامت نيقيلا

 مالامأو ]قدي ةوداا هنئاب و كلذ هشام هو نيب داكسا | ن ناعماواوةدص ني ذا !هللان اعملو مهيلع ندقنلل

 دعبالا ادب نال اف( مالا الام و)اماقم موتو مسقلا مال بسنت اهناق ( (مسقلا|باوح ١

 مكتارو نعا و ةوكملذ هسفت ”اطتأتلو تدداا اذ-هبراوديعملت ىلا هلدل اول ةءاق وأ آو

 ةروكمماللا تناسمانوأواو تمدعناف قرفوتلاهتادو كاذهبشًأامومهرذح ارد بلو

 ة-ا ىف تتكنالنأ
 ةعوطقماهذومرشع

 2 ن 1 ارقاا فالك

 انو

 (تاماللاركذ)



 ان

 قيئوتل اىلاعتو هناحس هتلابو هيعس» نم ةعدوذ قفنمل لجوزعهلوقوخ

 زءهلوؤوهو اد_-اوافرحالا فرع الانأ أو مالا مال هم_ثتاهماف (صالا باو مالامأو)

 اهماقمموةنو سالا مال هبشن امن ان(دعولا مالامأو)ق.ةوتلا هقئانو ريغال كاباطخ لكفأو لد
 ىلا عت هلئابو ىل اوم هز او ىل إو سك سيلف ىلا .هتءلوق ىف امهو ئنرحالان أ ارقل ا ىف فرءالانأ او

 ةعيرأالا نآرقلا ف فرعأ الانا واهمانقمم وةتورمالا مالهبشت منان(ديع ولا مالامأو) ق.فوتلا
 اوكيلو اليلق اوك خيلف امها مور كملف ا نمو نمو و.انءام نأ لوز عهلوقىف ىه 00

 ىأنالقدد_ثمءنوناهابقو ة--و: ةماهمأ ف (دنكر لا مالامأو) قءفوتلا هللا وري_غال ارشك

 ناو مبا ميلعل هلا ناو ىلاهتهلوق ةرثمكلذو هناوامما اومكسنا او مما كنا واننا ونادعبالا

 باإهناونيصص»مملعنو رغلمكناو نيقدصالان اكنثأل وت كثىنلاثتاو محرروفغا ها

 لولا نماركسمنوأ اوةماو ناو لدسلا نع م د ا

 مالامأو) قءفونلا هللا و نواماق ةمذرمشلءالؤهنا مهماماو أ ىلانو-وءا يطامشلاناو اروزو

 لئمكلذ :وتدكوان دكوداكو داكت ناو ىتعاد.كلادعبال ١ ادب أنال و ةوس .وذفماماق(دامعلا

 اوداكح ناو كنون ةملاوداكن او م-هراصا,ك نوازل اورفك نيذلا داك ناو ىلاعت هلوق

 قف ةونأ ا هلئان كة ثاامو 8 ةكثداكنا نيدرتاتدك ثاأك اضءاداكن ا اوُكدو وربة مسدأ

 اوفاكل انك امو ناكد بالا ادب ىأ:الو لءفلل ةبصاناهتاذ فر ل ا اق (دخلا مالامأ آو

 ناك امواو:مؤملاوناك امو بغلا ىلعم كعلطما هللا ناك امو هلوقلئمءالذو نوكلا كاذب ىنعأ

 لعل ةيصاناهتاذ فرو كما ماف(ىمالامأو)قذوتلاهقلابو كلذ هبشأ امو نيمؤملادذ اهلل
 نوفرتقم مهام اوفرتةملو هوضربلو لجو زعهلوةلثمكلذو ىضءدةلعفدعبالا ادبأ قأتالو
 قةفوتل اهتلابو كلذهشأاموافرط عطقملهوبسّتا هتلازيما هلثا لعصأ هلثم هو كاِلْما ىرجتلو هلثمو

 دب ريىلاعت هلوق لثءكالذو اهءاةمموقتو ى مالهم-ثنوةر هو سكءاهماق (ةشفللانامالامأو)

 لهو مههاوفأب هللاد ,وناومفطمل نودي نولثمو نيملاعلا ب رلو ذلان عأو هلثمو مكلنيسل هللا

 ىمالهيسشتامناف(ةي اغلا مالامأو) ق.ؤوتلاهتلابو كالذهشأ امو ىدنل ثآرذأ اكملع انلزنأ ام

 هيشأامو م ها نوكمل ل هو كلا مدس نعاول_ذءا لل وزءهلوةلثم كلذو اهناقمموقتو

 ىلل-:هكللذو ة-وتفماس اف (جرتلا مالامأو /(ٍ قءفودلا ىلاعتو هناحسهلئابو اذ

 انلعل ىدع وأرك ذهل عال ست عخان العا هلم هوا أ كلذ دعي ث ددعملقا لها ىلاغت هلوق ]وذ

 ةحونشما مناف (ىتقلا مالامأ أو) قءفوداا هللا وكلذه.ءأامو نولقهت مكلعلو ةركسلا عسب

 هتلابو كلذ هش امواني ران" انبذكن :الودرن ا“ :كلابانازت تنكى ايلات وق ةلمكلذو

 مكنمطال ل بوزع هلوةوهو اد اوافرحالا نآرقلا ىف فرع أ لذ(ريذتتلا مالامأو) قمفوتلا
 هلع .وةةما مناف( حدملا مالامأو) قءفونلا هقابو كلذري_غالنو رهشبال مهو هدوذج وناملس

 ماعلا بردالا لقاعلا لبرلا عنا كلذ نم لوةنم .ركوأ بدأوا لة_ه:ل>رلافدواذا كلذو
 هلباد ١ افسح منلو نوصل عالق لدشمو نيدتتملاراد ما هاو هريسظنو دنيز ميركلا ىضسلا

 كلذ نملوقتة_ةاجو له<لحرلا فصواذا كلذو ة-- وشم اهناق( مثلا مالامأو) قمفوتلا
 سَ ة.اريشعلا ساو لوألا س ءءاثا ارقاا ىف هريظنو دب زلذنلا قدالا لله اهلا لبجرلا نم 3

 تعءدقأم
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 ([كمالامأو) قدفوتلا هللادو تار ةلاى عقو ث مح سباو داهملاس باو مهبسمأ ىو تمدقام
 قائيسمتاذخأذا اوىلاعت هلوةودوادد_>-اوافرحالا نارّذل | ىففرع الان و .-وةةماهتاف
 مالامأو) ق ف هفودلا هللا وريغالم كش مىعملاو ةمكحو با: صدرم مكن تاال نيسنلا

 رين اوهعفأ :نمبرقأ هرضنملوءديلبوزءهلوقل:ملاذو ةحوتشما مناف (لوقنلا
 ادبأ حوت ةقما مناف (ماز + مالامأو) قمؤوتلا هللا وريسعن مو هرضِينمى#ءملاو رفغو
 هلك الولوا_ميهاننعفرلا-: :هولوانتعلاتتثولو ىلاعت رتل تمر اللا ١ هنالا أَن الو
 قيفوتلا هللا و كلذ هيشاامو ن نيعج !امتحادمل "ا شولو ام ازلناكما كبر نم تيس

 ناو ىلاعت وق ل_؛مكلذو ةغيقلما تادعيالا ادبأ قانالو ةوت ةمامأ (باحالا مالامأو

 كير مهنفورلا ل لكتاو لة هو نورضحتاثيدذأ عج ا لكن اودلش هو !.يدلاةويلسا عاما لك
 ايندلا ذا عاما كل ذناوو ف مالكلا فد.كوتلا هذ. هنا ىنعمو كلذ بش امو مولاسعأ
 قيفوتلا هقئابوديزلابو ف ةدئازلا ضل مال ىهذ (ةئاغتسالا مالامأو) قا :لا هقايوريغال كانا ضباب وزع اوقوهوادسحاوافرحالا نآرتلا ف فرعأأالاناو نالف ىلعض قل لاقيزهريغل لولا عفشين ا لثموهواهتاذ فةروسكم اهتاف( ةعافشلا ملال هشأامو

 ريخلا بلس نيلاسعال ني: ومال ل كل ذو اهريدغل ةضفاخ هت اذ ىف ةدو كم ءامناذ/ ردا مالامأو )|
 اهناف(ةفصلامالامأو) قيفوتلا هان و كلذ همشأامو نوة#رعاش اهيذكل هسفناهلئادو د كل
 مالل هذه تف ذامغاو كاذ هي امو هلو كلو كلوا لو كلذ ل مهو اهريغا ةضفاشاهت اذفةحوتمم
 (ل.الا مالامأو) قيفوتلا هقلاو باو ديزل لئمرهاظل اوربسفذل انيب قالَ +امال ترن
 (ةفر ءملامالامأو) ق.فوتلاهتلادو كاذ هيث أامو تاداولاوة:_سطاوغ :نكحاماماف

 نيئمْؤم او ةيراخلاو مالغلاو ل رلال :هكلذو فير ءمال ن وكس ىل مو ةدنار ىإ هو ا مناف 1
 هقئابو كلذ هشأامو نيرب اصااو نيع شامت اوني[اءلاو نب زيئامااونيدتهااوزيطادلاو نيقلاوأأا

 تالوأو مكتاوأ أول ءاوأ ل هتاذو ةم ءاصأ مال ى هو ةرح وقم مف( ريثكتلا مالامأو) قءذ وتلا
 ظنا د اولا يطاق كن الريثكسلا مال تمعاسغاو كلذ هم هيشاامو نهلح أ لاجالا تال د و ل

 عقوشيحربكأ أ هقاركذإو لثم كا ذوةحوةنما مناف (ءادّتسالا مالامأو) قمفوتلا هللابو
 ىلممنا ل روعا ضرالاو تا اوهسلا اذتراثموانراصب ترك امغااولاقل دلثمو تآرذلا 7
 موقت ةوءاددالا مالدي تت ةاهاف(لمضغتلا مالامأو ) قيفوتل اىلاعتهللابو نو 4مل مس 1

 1 الكلا قو)_ةمو سدا دوه مل ل مو كرم من هريخ نمو مديعإو ىلاعت ةلوقلثمكالذو اهم(
 لئمكلذو ةجوتغمامماف(سيل مالامأو) قرفوت :ل|ىلاعت هللدو كاذ هس أ امو ورع نهري ديزلو
 هللابو كلذ "امو الاخ مكمولاب ال وعمال نولعنال لهو توعن هدقلاث عيال ىلاعتهلوق آ
 هل وقل -ئمكلذو همام موق .وةنو سدل مال همسشت ى مو ة-و:ةماهلاف ) ىنثلامالمأو) قنوت "| |
 ىرد:نبذاا لوقأالو هلو عقد ثيح بيغلا لعأالو هنا ساوح ىدنعو 4 لوقأالو ىلاعتا

 ىهو ة-ودفما_مناف( ريغ مالامأ آو) ق.فودلاهللاو كالذهيش أ امو مكل ل ]وق 5 ىعملاو مكتسعأ
 ةسقرش *الكاذزيب ناو 7 ركب الو ضر الى اعت هلوق ل ثم كلذو اهليقام ىلع اهدعدام فطعت

 كاذهبشأامو نبا ااضااالو 0 ركالو دراال بهالا نمىغيالو لماظال ىذيا ميز داكبة رغالو



 ا

 قكالوةك كلذو تاركننلا بصات ىهوة:وتفما_مناف(ةثريلا مالامأو) قيفوتلا هللانو

 قمفوتلا هتلابو كلذ ه.ثأامو ىدنع ,ك1لمك الفل دال مرح ال بد رثثال ةمسال ماضفتناالو

 اها ىبش سءشلا ال ىلاهةهلوق ل؛هكلذو دع ادعبالا أت الو ةحو فما مناف (هلدا مالامأو)
 ناودطاالو رادرادلاال مالكلاىفولهمو مسقأال راهااقباسل..ءالاالورمقلا كردتنا

 اهريغلة مزاح امماذىف ةحوتةماهناف(ىسمناامالامأو) ق.فوتلا هللابف كلذه.ثأاموناومخ
 اويحتتالو ىوهل اع تتالو ممر نوعدينيذا ادرطتالو لقا | ىف فرمسالفهلوق لم كالذو

 مقنالمكتل هللا لأ امتاظاو ءرتال مك 1ع اولطمثالو ىمعلاو ةادغلان ممم رنوعدننيذلا
 (ءاعدلا مالامأو) قءفو:ا!ىلاعتهتلابو كلذ ه.شأ امو [:معساولاه نيذلاك اووكتالوادبآ همف

 اورنكحنيلا ةنئئاناعتالاثير ارسااثيلع له تالواي رانأطخأوأ ايست ناانذخاوتال
 مالكلا رخ 1 ىف ىدوةم وعدم ماك (قادحتتالا مالامأو) قف ودل ا ىلا.هت هلنأد وكلذهمشأامو

 الكنا لءاو «نملاعا ا برهن داو (تاماللات)قءفوتلا هللابو تغقو ثء-لدو لثمكلذو متامالا !تع هلوق

 سى هو ىناثلا فصنلا اوع.هاعض وهني الثو هن الث ف لد ورَغهَللا باك ىف تعءقودق مال اوقاخلالا مال 11 لب

 اهيلعفقولا نسدع(لوالا) ءاسق أ ةعغرأ ىلع مسقنت ىهو « ةمكمةروسىفالا عقتلو ةروسةرشع
 ءادّئالازو ورا اوهاهلءفتولاو ءادكى مالا سل ىنهءنوكشفاهلءقاملدرلا عم ىلع 0 7 35 ها الوأاهركذ ينل

 ذختا مآبرغلا غلطأ ىلا هلوةناعضوم مسهىف اعضومرسث ءد- ىف كلذو ا - ىنعم ىلعاي

 فأدق فو الك ازعمهلاووكماة ها هللا نود نءاوذةءاوىلاعت لوقو الكا دهعنجرلا دنع
 تاعضوملئاسل آس فو الكءاكرش هب ممل د-او عضو أمس فو الك تكرتاهءاخ اصل عأ ىلعا
 ىهلوقو آلكدب زنا عمطب مناعضو ءرثدملا فو الكم يعن ةنح لشد. نأ هلو قو اكممحتي م

 رجقلا فو الكنياوالاريظاسأ لاق ىلاعتةلوقداو عضومنيففطما فو هالك ةرشنمىف فض
 نابسىلاعتهلوقدحاو عضوءتزمهلا فو 2ك نئاهأ ىر لوةءذ ىلاعتهلوقدحاو عضوم
 اهياءفتؤلاةغللا لغأ دنءوءارقا اك _:ءرامتشالا اعضومرسشعد_-ًاهذهف الكم دل هلام

 كلذو الا ىنعم ىلعوأأ ات نعم ىلعنس-أ اهبعا دس الاو اهيا ءتققولا نسعيام (ىفاثلا مسسقلا

 لبىلا«:هلوقو الكرش ىرك ذالا ىهامو ىلا هت هلوةناعضومرثدملا قاعض و هريشعة داع ىف

 هلوقورزوالالكر فم ا نيأ ذئمون نا_.ذال'لوة:ىلاعت ةلوق ةماسةلا ىفوالكةرخ "الا نوذاذغال
 تؤلباذا الك ةرقافامب لغم, نأىلاءهلوقو هلجاعلا نوي لبالكه نان انماعنا مث ىلاعت
 سدع قو ن روأبعسس لاك ّت رو ةا ع همقمه ىذلا ىلاعتدل |وةدداو عض هومنؤلءاستب مغ اوقارثلا

 ىو هرعأامرضةراملالكءرشنأءاشاذا ةلوقو ةركذت امناالكى هانتهنءتنأفهلوق ناعضوم
 موبهلوقعضاومهثالثنيةفظاافو نيداانوبذكنتلب الكك بكرءامامهلوق عذو م راطغنالا
 ممماالك نومسكي اوناك امىلاغتهلوقو ند“ ىنارادقلا باك ن الك نيملاعلا ب رلس الا موقت
 لأ دحاو عضوهرسفلا فو نيءاغىاراربالا بكن االكنونذكت هب مةكىذلا اذهىلاعتةلوقو
 : ملامىلاعت هل اوقعضا وماهث الد كنب رمسانأ ارقا و ضرالا تكداذ الك اج ايه لالا نودخو

 "تين عصصتسو نس مسرب مبسم وعم صممي س سعر ووعد وو جمع عل لرسم هع دم ب اح تب رشم المل جو مس وو هموم و جوج ل2
 معي

 الك ىل-ءمالكلا
 تارقلايف ةعقاولا



 نا

 ههطزالالاكةئابزلا عد:هلوقو 3 لنئاالكى :رب هلل نأ: ىلاعت هلوقو يطيل ا .ذالاناالك لهب

 مشعة نات هذهفنواعثولالهلوقو نولعت ىف :وسالكرب اةمامترز ىتهلوةناعضو م رئاكشاا فو

 اهضعب فوالأ ىنعم ىلعو أ ة-ىفعم ىلءالكبءادّالا ةغللا لهأوءارقل ادنعرا شالا اعضوم

 !ميءادت الا الو لك ىلءهمذ فقولا نبحالاموه(ثلاشلا مسقلا) باو.هلالعأهللاو فالخ

عيسالك ع هلوةعضوم نول» ايمعىفناعضومكلذو اهايقاع ةلودومالا ثوكنالو
 ىونول

 امي هيفءادشبالا ن_كام(عسارلا مسقلا) لع هنتاو نول" فوسالك نى لاعت هلوق عضوءكهلا
 ىلاعتهلوةو الكل اف نول :ةءنا فا. فىلاعتهلوقءارعشلا قناعض ومكلذو اهيلعفقولا نسدعو

 هذهفاهدعبامو اهل.قاعااصو تشن اواوماعفقولا واهيءاد_”الازو<عالكلاةنوكر دى لانا

 نيرشعو نب باف لوز دلتا باى تءقو اهنا ىلإ امأو(لدذ) باودااإ_ءأهتلاو اا

 ةغللا لأ و ارقااراش اودو (ل اوالا) ماسة هثالثصسقنتو ة«ةروس ةرميثء تسوى اهدضوم

 ناهض ”ومةرشبلا ف عضاوم ةرسشعىف كل ذو اهدعباع ىا«هريغاهلبق اباوجامالاهاءفقولا

 نارسعلا فو ىلني_ةداص سكن اىلاءت هلوقو ىل,نواعتالامهننا ىلءنولوةنمأ ىلا تهلوق

 هكئالا ا نمفالا ةثالث هلوقو ىلءن رولعي هو بذكلا اهلنا ىلع نولوةد وىلاعتهلوق ناعضوم

 للا فو فال هيذو ىلباولاق مكيرب تسل أ ىلاعت هلوقد-او عضوم فارعالا فو ىلب نيلزنم

 رداةبىلاعت وقد او عضومسي فور ءوسن ملهعناكاملسلا اوقاف ىلا هل طوق داو عضوم

 ىلب اوله تانبلابمكلسر مكستانكنلوأىلاعت ةلوقددساو عضوم هرفاع فو ىلب مهلثم قلع تأ ىلع

 دحاو عضومقاتْشنالا فو ىلإ اوما ىع نأ ىلءرداةبىلاعت هلوق د اوعضوم فاةحالا فو

 الام(ىناثلا مسقلا) لعأ هاو راتنع سيلوامب ءادّالا ,مضعزاجأ دقو ىلبرو< نان أةلوق

 ىلاءتهلوق عضوم ماعنالا ف عضاوهةعبسفكلذو اهليقاعاهدعهيامىاعمل هملعفقولاز ودع

 نم هللا ثعيالىلاعتهلوق عضوم لهنا !فواش رو ىلد اولا قحاب اذهسلأ
 ادعو ىلإ ت وع

 نوك انهلوقعضومىهزلا فو مكشات دو ىلولقةعاسل ااننتأتالعضوءأيسفواقح هيلع

 فوارو يلب اول اف قلن اذه ساهل اوقعضوم فاةالا فو ىلا [كنتءاج دق ىلب نينسحملا ند

 نلناىلاهت هلوق عض وم ةما.ةلا ىف و نئعبتا فر و ىلب لاو «.ب نا نا ىلا ءتدل اوقعض وم نياغدلا

 نم مهنةوزاجأ ن ممهنخ فالخممف( ثلاثا مسقلا] لعأ ىلاعت هللاو ني رداع ىلب «-ماظع ءمغ

 ةرقبلا ىف عضاومة+ىشكالذو اهدعبامو اهليقامع اهلاصتالاهيلع فت ونالنأ نسحالاو ع

 مكنوردن و ىلاعت هلوق هزل ىو ىبلة نماء نكلو ىلب لاق نم ولو لاق ىلاعتهلوق عضوم

 عضوم ف رخزلا فو نب رفاكلا ىلع ب اذعلا ةلكت ق-نتسصاو ىلباولافاذ_ه مكموب ءاقا

 ىلاعتهل اوقعض ومدن فون رو تك ميدل اناسرو ىلب م_ها اون اووي دريس عم تنال ان أ ىل اعد هل لوق

 ىلباولازيدنمكسن ايلا وق عضوه كلملا فو مكسفنأ عاتق يكنكلو ىلباولاف مكعم نكن أ

 روك ذملاتاب الا (مظعلا نآرقلا هيلع لمن اامددعركذ) باوصلابلعأ هلا ريذن انءاسدق

 ده ااهينروك ذملاتا الا نونامتو سجبستا| اهفروك ذلاتاب الاناث ءاعدلا اهبف

 عستهللاالاهلاالاهفروك ذملاتان الا تسدتنابجاهيةروك ذلاتان الا نوعبرأو عدرأ

 روك ذملاتان الا ةرسشع ثالث لو هءلع هنا لم لوسزلا مفر دوك دللاتان الا: نون الو

 ىلبىلع مالكلا
 نآرقلاى ةعءقاولا

 ةءلعلةشاامركذ
 نآرقلا



 مم

 تانآآلا ةريشع غسه.ةذاعتسالااهفروك ذملاتاء الا نو_و ثالث هيلعلكوتلا اهيذ
 زيزعلاهللاباكذ ةروكح ذل !ىن-س1لاءا.هنالا نوهدرأوناةرانغتءالااميفروكذملا |

 لوطااهروك ذات ان الا ةريشءىدحارببكتلااهيةروكذملاتاي" الا نوعستوعست |
 نبهللاه_.ءنبل_.ععسانع ناملسزةسركعنع ىور «(ةدئاف)# ةرمشعس#ةوقلاو|أ

 نيرشءواد_-اوفلأ ةئاملث تناك: نآر_ةاافورحائ دحأ لاق دهان ءعريثك | فورح انيدحا هلوق
 ن او« :و ةعنرأو هن امو ف رحفاأ ن روّددو فل اةثام(هقطت) اف رح نينا وهن امو ف رحفلأ 1 ملا تناكفنا ارقلأ

 ةهمسواغاأ نونا (هعب د) اقرحن اوه .وناعو فالآ ةعيسو ف لأ ةثام (هنلث) افرح ا ىلعل+لا ةمشاحف

 ةثالث( هسا 1 رحن ونال و ةععمسو نائئامفاثاأن وده وةعل أ (هسخ) اف رح نوءعم-سو 1 هل امأو نيلالالا

 ةئاماو اقل نوعيرأوة بج (هغي_د) انرحنوثالثودحاو ةئام-خو انا دوسنو افا فل ئهفهفورح
 ةسجخ (هعست) افرح نوهيرأوةع.:وةئامو انا وعد رأ (هنع) افرحن وناعوة-عرأو اانلأنو هرمشعو ةعمسو

 فرح فا نوثالثو نانلا (هرمشع) افرح نونا قو نات :وةئا ةسوىلاًأ ةئاة-هوافا أن والثو ْ فو رح لا داب

 ةبآ ةريشع ةعبسو ناثام و فال ةمْننآ ارقلاتانآ 'ءلد-نا(ل.قو) افرحرمشع ةعستو ةثامو ا ةخوسالات ان الا

 || فال | ةتو ىملادد_عىذنآ ةرششع عنو نانئامو فال 1 ةتسو ل والاىفد_اددعىف
 ددعقئنآ نوثالثو تدونا:ءاموفالاا ةندوىاشااددعفتدب 1 نوريشعو ةتسوناتئامو ألا ن

 فالآ ةمسهن ا اددعوتر هوس ةر مس عيرأوةنامثآ رةااروسددعراسينبءاطع (لاه) قوكلا ا
 . ةلكنولالثو عستو ةئامهرأو امان وعستو عمس هنالك د دعو هءان رو الدو تسو تاثامو ا اركناسش تك ل
 (هطقن) كلذ تافرسرسشءة سيو فرس نورمءوةثالثو فرسفاآ ةئاقلث هفورحددعوأ لوأ فاكلا و
 د>اوفلأ ةئاملث (هتالك.ث) نوعبرأوةثالثوةئامعستوافلأ نوعموةعستو فا أةئامأ ىناثلا فمثلا
 ةثامعبرآوافلأ نوعبسو عسيس هنا كددع( لق 'و) تورم ع و ناو ةّثامو امنا ثوعد ناو امتنا رح

 3 1 هطقتوهروسو هتااو تااور عميس ةمجمتلا هئاباو روابزسنوتس (هيازحأ) اري نونالث (هفازجأ) نوسحنوأ

 هسقسدأو موهةهقر اجر حلاصو نس>و فاكو مان (هفاقو )ةدحس ةريشع عدرا (هناددعم] ا هنارحأو هنأ نحأو

 َح رشف ىرمدلا لاف ةلالجن وسو ةناماو فل مىيظعلانارقلا تالال- (ةدئاذ) بجاو فقو | هتافوأودتادعتو

 اهتمةروس لكى اموزب زعلا هننا باك ن مى هلام« صالذتس ا ىف (ةدئاف) ىسهتن ا جياهنملا كالالعو
 ىهو نورمشعو تسان يف( ةرقملا) كالمانصحر ان نوران برانهلثاان ىهو سايق ةعاقلا 1 فال ةدئاث

 ل
 (نار ل 1) رك اثإب ديجي ينغأب ىلوا ميظان ىلءاب مويقاب حان طسانا ضااقان ملح ان دونقغاب
 دي مشا بيسحان بي رقان ىشوةخسا ويف (ءاسنلاريصرابع عمان باهوا ماقئان ىهو ةعبأ مذ
 ايف(لافنالا) فيضان رداقانرهاقانرطافان ىهو ةهنرأ هيف( ماعتالا) لمكوانتءقمان وفءان

 1 ىدسل اهللاءام 1

 تارقلا نم

 (ريا) نانمابو هو مس.( ميهاربا) لا تسب ريبك اءامهو نان اين(دسعرلا)دودواب لاف
 )ن روُممْؤملا) ثراوا.قداص انام ه وناعم |مين(م السأا مويلعءامسالا] َّق الخا وهو معاريف

 نِي_.مانوحان هوءامما ةثالئاهيف(روثلا) ثعاناب وهو م-ااميأ (يللا) ميركان وهو مءااهيف
 ( لوطا اذاندي د شاب لبأقا رفاعان ىهوةمترأاهيف (رفاع) حاتفان وهو سءااهيف (امس) رونا

 (تايماذلا)



 عمو

 (تبرتقا) ربابرهو مءااهبف (روطلا) نيتمان ةَوَملا اذا, قازراب ىهو هتالثاهيف (تايراذلا)

 مارك الا اذان لال_ىلا اذان قانا ىو هن الث ايو (لجوزع نعترلا) ردت - ء!أهف

 سودان ىشهو ةرمع اهن(رشللا) نطابارهاظاب رخ رح الواب قو ةسعيرأ اف (ديدحلا)

 نامسا اهيف(حيوربلا) رو همايئراناق اا بكستءايراب ايي زعاينمممابن مؤ ءانمالساب
 ثامرلا (قوعلةة-ص) دعداند_ح اان ىهو نام“ !!ميذ(صالخالا ) د_عمانْئد مانامهو

 نأىلا طي وا 1-1 نام رلاءانل5 يشم ىف. وردصا اواي و نمزملالاهسلا نم عمت
 هءلافاضيولزتي وراسلا ىلعموقي دق ارخذنافو كمد بوط باءبر هل ل1فاةيو موشي

 ءامنملطر لكت مهار دة داو لك ن ءسوسب زو لمعي وءاريثكو ى رعغعم

 ىلاعتهشاءاثتا مهان هنافهنم قلي ونامرلا

 نيص َكَض :رعو روذوم كامو + ىرولان ءايلس ارت نأت ئثاذا

 قا سانا ف اروع كناق ه ىرا ةزوع هيركذتال ناسا

 نيع نال نيسعأب لقو اهتصف 35 8 ياعم كل اتدبأنا يأ اق .عو

 نس ا ىهىئلانن 3 قرافو ا حاسو فور هع رشاعو

 ناوخالان مو ىنكام شعلان مو اةصاماْدلا نمذخ لو هيلعهتلا ىلص”ىنلا لاق (ةدئاف)
 ةالصلا هملع (لاق و)ريصملاهلتاىلاو ريصيدقانلاو ريصقر هعلاناف افحلاو مظلا عدو فون

 مالسااوةالصلا هلع (لاقو) ْغا ارغلاو ةعصلا سانلا ن هرثك امهيفنويغمناتمعن مالسلاو

 ةعاتاقلاف انك دادأن مو همكم ار ةلاقاس ئومدانأن هو هيسفكي هللافاي- اصدارأ نم

 (ةدئاف) همضكن راسنلاف ةءررالا هذه ضرب لن م و همفكت ,ومل اف ةلظع :وهدارأن مو هضكن

 0 اا .مل ىلا 'ىوزضم ادماولا نيدلااكش لاق ةدب رب نع

 تاوهدلا ب رمهللا لة كار ةىلا تي وأ اذا هيلعهقنا صراف قرالاةر نءرللدللا

 م الضأامو نيطايسثلا برو نالقأامو عسبسلا نيضرالا برو نالظأ امو عبسلا

 كريغالاالو كوانئل + و كراج زع”ىلع تي ناو دحأ ىلع طرفي نا اعجب مهاكك قارس نم

 يورغن هللا دمع (نءف) ىذمرتلا هس رخأ مارك الاو لال اذانمو.قان جاي تنأالا هلال

 0 والا فك دحأغ زئاذال اق ردة ىلص هللا ل اوسرثأ اه-منعهللا ىذر ىداعلا

 نأونيطامسشلاتاز.ء_هع نءف هدايعرشو هناذعو همسضع نم تاما“ ١اهننا تاماكب ذوعأ

 لوقد تامه ثالئرتولاف هدوصح رش آىلمملا هيوعدي قزرلا بام ءاعد (ةدئاف) نورمض#

 ىننغأ ىنثغأ ىثغأ نيثغتسملا ثامغان ميسحرلا نجرلا تنأ هتتاانهتناامهنت اتا ًاسأ ىلا مهلا
 ناغمطناغ_هطق د قسعج صعم 9 داق راقز اراؤكرد أ ىنكردأ آتائمان ناذحا

 لخفب ناست !لكو ناكم لك نمقزرلا لب ااو اهركسو بول_ةلاىلبلحا هآ هآ هآ
 رهطامو هغمن طاع او نطدامو <: م ءرهاطا ا "ىذا ربظعالا مسءالا ند ميدحرلا نجحرلا هللا عسب

 ىلعلا هقاباا وقالو ل وحال فا فا أبت ا س١ لكو تاكم لكن م انملعهل_م-و انقزر انا بلجا
 تن كن" مل_هننةوقزرلا هتلادنعا اوخت اننيلئاقلاقدصأ ثنو تلقا م 4للا ميدل

 ىلع هللا ىلصونيملاعلا ب رايهيلط ىف اممعتت ل اوهدسائلةكت الم_هالااه ريانا تةاخوا:ةةاخ

 نامرلا قوعل ةذص
 لاعسلل عمتي

 مولا ف عزفي نا

 قزرلا بال ءاعد



 هذا ىذرت بلاط ىلأ نب ىلع نب نعل لق (ةدئاف) كلذمتل_بوءيصودلا [ىبعو دان دس
 ىظرلاةذةقاف ىلع تنكن اوالئاسدرتال كلارن: ىث ”ىالام_» هرقم نان اف ل_هجواهده#
 نوك نأ ىبمكسأ انأ او بغار هو لئاسهه ىلا ةرخآ الاوان دلاف هبانع ىذروهنء ىلا هت هلا

 همعت ضيفا نأ هندوعو ىلع ههعت نضمفي تأ فدو عةداع ىندومنىلاعتهللا ناو الئاسدر أو الثاس

 ل لوقيد ناو ةداملا نعنع نأةداعلا تهطقن ا ىخأت سانلا ىلع

 ل_هتم ىلع ضرفمل ضف نع 5 |. ضم تاق ل اسس ىلا: ًاماذا

 : لئسيني> ىتغلا مانأ لضنأو 5 لضافلك ىلءلضف لذ ند و

 مدن ن كيلو ةقدبملا نب 5 .شهمطعي نأ لأسو لضر هان ًاناسلاس موت اذ ناك هنا (لمقو)

 هيلع ىدت اداملاقذ بلا همت ل صك *ىلع كادأ الأ لافهدرب رب نأامصتساف هّقمز هند ام

 هذي مزق زفلل_ت- نم عمءامو هيلع عطقأ او ترف هنثبانافة#فةرلللا ىلا بهذا لاف

 ىلع ولع هللااهرتس ىذلا هنن 4لقلاهاهاا ىظفحلا هو ريشا ميتال ل_صعب زعتلا

 هنءبهذفاهعمدفتب زعتلا هذه از ِ ءو ةفماللا ىلا بهذه ارق ىلءاهسواجب اهكتحا اواهرق

 تقدصلا-ةفنالفمالك لباللاه ازهكمالدصأ كءلع هنا لاهو : و ةزاس م هل هذ نزدللا
 تددبعن !كناميكسالا م املا لأ نء(رك ذ) ىرخأ ةزب "ا دل رعأف عيصغلا مالك ١١ ندعم هناف
 امشاديع تنكر اثاان 3 افوضهن دعناو اه ض اجا ت نأ ةنحلاف ةم ىلا ءزهليا

 نم ىلع نوعأ لاقاانمرهظا | ىلءللا لسجن او لاون لكل نع ليد اولا اولا ل_هق

 مههذعبلاه لايللا سور ىهلاشلا نئملا ل

 ةيراومو فلان #نين سائلا ٠ بهاذلا سم ب اهذءاف 1 افولا بهذ

 بو امد د ةوش# مدس واقو » اًمصااو ةدوأا ماسه نوف

 تكف هصصنب نمهبف نلطو زيزعلا ديعنب رعنينموملاريم أ ىل!ااّكرباك الا ضعب ثع» (لمق)
 فلا اذهاي كيعصيالىئتءلا بااطو كءعنبال اذدلا بااط هناكف فزيزعلا ديعنير عدلا
 ئثلك ىلعن ا نولوةي فلا ناكهقلا هجر ضاعن لسا (لاق) كالومدت كاود
 ىلا لهدم ةءقارملاو ىوَهَتلا هللا نيب نيب و هس مكحيل نم نزاطالوطلةعلاةكزو 2ك

 ديعلا لقابن 11 ةارأ اذا .ةوإهّنلال اوسمالا ليل دالو هشاالانيهمال ةدهاشملاو فثكلاا

 ىطع نأ هسوند ب وتمع هرمدل وةعانقاا.مانغأو ةدولا هس ةعاطا ازعىلا ةصعملا لدن د

 ىلا عت هللا ىذر ةنيع نين امةس لاف (ةدئاف) لع ىلاعت هللاو ةرخ ”الاوايندلا ىريخ ىطعأ كلذ

 ةفرعف ن 5 دعب ماثملا فو هن امحىف ةظقملا ىف هنعهللا ىذر ىروثل نام سىل لأ هم غ

 ىبورلانس الاه فرعأن مالا ا ل ,ًامالو ديدش مم صاخخلاف سانلا

 0 مرتك هتالف 3-0 داء سفك َةءدصن هءدلودع

 بارشااوأماعطاانمنروكب « هارتام لوأ ءادلا ناف

 هوربدأ الاريعب 0 اوبكرام مهتاخنعانلا اورذ>-اوهنئا اوقتا هنعمللا ىذرءادردلاوبأ (لاف)

 لسأ هناف فراعملا لاقأ ممضعب (لاق 20 هوب رخأالانم .ومباقالو هو رقعالا داوح رهطالو

 مايقلارسسعو قو ةلا ترثك فراملات ارك لك فق هولا ط وقد اوك ماقز :وكليدل



 مه

 ا ا مآ هنع هللا ىذز فاش ثلا مامالا(لاقو) عملا

 اضيأدلو

 مظدةةنيبس ولا عن منمو: ه هعاضأ الع لاهملا من
 لانو فا ارمشالا»فاعساو هيراق امد هنراعمرك5 أ يلا قالا (همالكن هد)

 مهضعباو فاصنالاو ئضُفلا ىوُد ىلع ش

 ىلا. هردغنر_طخغل ٠ قيدصوه»تاق يحاصر

 لافشلا بتاك هناك « ىل_عف خبكالا صخب ل

 ىلا.هتهلتااهااه لا عسا لبق ن م ىلع ةلزمملا هللا بم كح ضء:ىنا سابع! (ىور)

 | ةفاطللاو ىل» وطااىفةلوهسلاو لوح-الا ىفةساعللا او رجالا ثيدتاو روءالاقمؤشاا

 لاقو(صخشالمامش)لعأ ىلاعتةهلقاد حرعالا قبتلاو «وكلا فةساكلاو ريصقلا ف
 لو>الافةاعللاو روعالافمؤدلا يلاحر عسناف لاصخ سن ةاروتلاف ب ودكم
 ْ ريكسلاو رعسلا ف ةقالاو جموكل |اىفةساكبلاو ريصقا!ىفةفارظلاو ليوطا ١ ىفةلُهغلاو

 سد يحرر ني(تشمل رةشالا فثيالاو بد>الا ىفةراضثلاو حرعالا ف

 ا ىاعت كن دب اف ىمظءقرو ىئسريكت اة كيءاجام ةدسق ايلاف لسو هماعدهّننا ىلد ”ىبنلا تن لاق

 تيلصاذا ةدسقا كلرفغءاالاردبالوزعح تررعام ةصسقاب لاق هب ىلاهت هنن ق عقب ام

 مهلا لق ةصيبقا, لقلاو مادو ىمعاان هفاعتهدمحو ملا ا

 كلتاكرب نم ىلع نزنأو كدر نم ”ىلعرشن او كلضة نم "ىلع ضفأو لدن ءام تال سأ لا
 لغأهتلاوهدان_ا دج مامالا ءاور

 رعش
 مركمريغ تشع ةدوملا للبس * اعطاقو لاحرلا مرساكتت اها
 مدا ةمرحاك انهت نك ام 0 مدآةلالسن اوي

 روش

 اهينمتنمىهشأس هناا تنأو ٠ اهفاموادلا ندري ٌكاضر
 اهينمأ ىكلو كلا انوش ه تفلتدقحو لان مليم

 اهيفاموابتدلا نمتىلا ىهشا «٠ ولا 1
 اهينىلناكدقىذلا ب ملا نعه انهلأس أر ادلا باس تق 7
 الاعأ ىف ماج اوف ىوبس * هتوواولل ١

 اهيفاولزتي ضرأ يأ ىرتابو ٠ الس ردسقل ىقايجا نيآرادا
 اهيوادي امو اهمقسم لعل .ه ةرباص ماكح الا ىلع بغلاحور

 اهناعينمالا ةنامصلاالو « ءدباجسج»نمالاقوشلاللءبال

 اهحاوفف ىوغتف ليلدالب #0 اهفرعت تسااشب رط نكل بتال

 ىناىلاعت هننا لاه هفرشامأف م هف ةريشوهةكبمو رود وهناذو دل اضفو ل علا يف (ةدئاف)
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 لمعلا ىف ةدن أف

 هناذو هلث اًضفو
 هةاءمكهو .د-و

 هفرشو هنكسمو
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 ؟ 1 5

 0 70700070تتتاتتببتبلبا

 ةركشل ا نمةر ملا ىرحم هذم ىر ؟لعلار هساسبأو لعلا عسب همنا (لعار وادي عوذا تال الدال ذ

 كلنففنا ىدمنااىوالتا ال 2/5 ىفنا ىلاعت هنا لاقت ئمغلا نمي ؤرلاو سءشلا نمروذلاو

 سانلا ىف هبىشعارونهلالعسو ءانيسحافاّسم ناك ن هو أ ىلاسهتلاقو بايلالا ىلو "التان ال
 نع هنعمقلا ضرع (لاغ) لهم اورملا هيدا ارأةلظلاوروذلا رك ذثءحو تالظلا فدل منك
 رئا_ا هج ردو لّةداالهال نوعستو ةعست ةدح ردن امةءلسا لاف هنأ ملسو هيلعهقلا ىلص ب ا

 لقعلاناوصاّويو مكب ر نءاولش عا سانل ااه لو هلع هلا ىلص (لاف وم منودم هنيذااسانثلا
 هللا عاطأ نم لئاسلا نأ اولعاو مكبر دنع مد منأ اولعاه_ئع ء ميم مامو هن سم أ اماوفرعت

 ثاكناوهللا ىدعنملها+انأو ةئمهلا ثرةلزنملاىندر طائارب_ةرظنملا م يمدناك ناو

 مناقدباع فلأن و رول هنعمل ىضير ( رع لاق)ةثئيهلا نسح ةلزما فير شرطا ىيلظع :رظنملا لمح
 لقعلاى ةرتسستلا لوس(لاق) هسحأ هللا نعل ة هب لةاعلجر توم نءنودأ راها, مالم

 رونو *ىضمرهوجهن اذ لعلام مضعب لاق هنا ذامأ# هلال ل هنودئث لكن ع هبىغم دمت نا

 تاسوسه او طراسولا,تالوقعملا هب كرد, ب اةاا هرون ل هج وهّللا هةاخ ضرع سدأو درج ع

 هيلمعينمؤمال هل ا ةملقعلاو ةبعرمشلا مولعلا ىلا: .الاوايثالا ىلا لاسم وهو ةدهاشلا
 هنعري»دورفاكلاو نمؤملا ني هلت اردقل !امههدحأ ناهدو هلود-اوءو ءدباكلقعلاو

 هقدر نخفي اذهل لّسب «دعربعملاوحو نسوملاب ص اخ لقعلا ىناثلاه_ولاو سشاعملا ل-ةدد

 لقعأو «نالعهقزر ناف لفعأ اوهفامهف كلدد_ءبهقررنامث لقاعلا نءوااوهذهءادهلاهننا

 ع وهفةةرقل اد فن تص نافل_ذفأو هن ةفرعمهقزر ناف لةعأوهف ةمكحهتزرناف

 ةامبأل_هجنافلةعأو يذم .ةي3صلا ماةمهقزر ناف لةءأو هةد وتلا لاك هقزر ناف

 لكلا نملمعأ ليو هملع هلفا ىلص د هتان دم_بوانيبنو لّمعأ اوه ال-سرع هلع ن أف لمعأ

 ىلاايدلا» دينمسانلا ىإ امءأام عيجيناابات حس نوع, .ىفدجأ ىلا (هبْصْني بهو لاق)

 نيد د نمتعتو ةللمر ةئمهك لو هياعهقلا ىل_-صهشا ل اوسر ل ةءبن- ىف لقعلا نماهعاطقنا

 مهلعلا كردا مبأسهتي ةزي رغهنل لقءا ادد ىف ىبساحن !ثراح لاق (هدحاماو) اييدلا لامر عج ا

 نافالا ىسي هيو فءلكشلا طانبهي هيىذلارد_ةااوهوذب ركما |تاعا: #صلاربي دودي رظنلا
 اهجزرتح هيو رشلاوريخناوداسفلاو حالصا انييزيبقلا عشب ر ىسهنااو مالا طرب هر وامناكم

 لامكنا لعاف(هلاك ماو ) شاعملا لةعوهورفاكل او نمل ا نيب ٌكرَت_ثماذهو الهلا ىفدعت ول
 كلذ ىلع دي م ءالاف ل مالا نوط سا داو ءأ.م اوالاوءاسنالالوةءقوشو هلا مناللقعلا

 لل ل زو لسدقلا لص يتلا ناجم نع اجت هنا ىنر قيتضل ركب فن عاني ورام
 ادباعىم«كلذ دهب دهتجا نافالقاع ىمع-هللا عا ارحم .رسو هلا لال لأ نم نكل و هلةنامال

 تنأفتءمامف,لكةلاكرات تهأاهامتاف تنك اذالامف لقما لاك نع ) ىلعشلا لئس)

 حام لدعتال هن الدو ىليقددملاىلا قاطما لح رلانا (ثيدحافو) لّقعلا لماك

 لمق القع اموت ناك اذا ددحأ ل مج ل د«: هتالصو ىلص.ذ دصملا قمل ل+ رلاناو ةضوعب

 (اماو) ريما بابسأ ى ءامهصرح أو هللا مراحمتن ءاموعروأ لاق القعامهسح انوكاسكلا

 رصبلاو عهسلا نم سينا سا اولا نام غامدلا ف وه بطلا لهأء كج لاق لدي نكن

00 



 فلا

 ساوحلا ل_ئم كاردالاة ل اوهذا غامدلا ف ل - ءاائالذك غامدلا فمشلاوقوذلا وقوطتلاو
 ىتاابولقلا ىمعت : نكلوراصإالا ىمعتالا م اف ىلاعت هت هللا لاف ىاَتاا قوهرا.خالا لأ لاقو

 ضرالاى اوري_سرلذأ ىلاهثهّللا لاهو اهبنوهةفءال نولق مهل ىلاعت هللا لاقو رودصااىف

 ىف (درود قو ) ب ىباقهلثاك نا ىرك نائل د فنا ىلاعت لاه راينا وللا كو كشف
 فاق هنال يلقلا فلاق كنلقعلا عضومنيأ مالسل ام يلا ناملسدنب الاس هنادو اد رابخلأ

 ناميالاو لعل اهشقن شوقنم حولت اقااراكلا ضع؛لاقو ةالابااقحورلاو حورلا
 أ ًرما جوتةيودأ(ةفص) نيلاعلا برهقدملاو كلذ تسفنلاربدتلا لآل فعلا نيقيلاوةفر ءلاو

 امع ىرتكنافةمئان ىهوةأرملاق شف ارطّقن وءارضخهن دولي ل-<ل فلفو سدنك دخؤوي عامل

 نيدهنبثعتتتانبا يمت تدزاناو قتلا نهاووعوخالستتلالا

 قديرازوردادوذخّود عامعللةار ماممعءاود (ةفد) ”ىدثلا ىو بئارتلا نيب ىملاناف

 لوص أذ خوي ركملاك ةأرماريصت ىحرخ /ءاود ( (ةفص) بههلا ىرتءامختسالا قربا ىف ىرو

 ىورلا لينا ق ديو ىنراقلا بمقلا قرع ىو ل: رضخأ صقعو ىسافاابصقلا
 ةأرملا امم لمحت ةفوص له-ءتونامرلا باريش تاتو روك دما بصةاادامرب ل.ل طاتخعو
 ادمان املع ىلغي ونىاحربا ارشهملا فاضي نارفعز و 000 2186 رفلاقمضيءاود(ةقفص)

 "0 ردا كلذ نم عطقت هيلوعلا ل أرلاتدارأ اًذافة الات قول عفربو ناك ةقرخن ف --:و

 لمعت ٠ عاملا دنعءأم ري أرملا تناك اذ اوناءا اود( ةؤص) نيم 7 تاي يقارب لمعت وةعطت

 (لاح رلانفاونامم 2 فءاوهدر ةناف هبل مهتو هذ وص ]عت هةص# لعل ضن الا لمكلاب

 نمدكربلاموثلا نمذخؤرفبيلصتلل ىذلااماف عامجلللاجرلا جيو هيوقي درك ذا بلص و

 مدعم نهدي ندب ودرب داو لك قديس داو ل حص نه ىبصرادلا نمو ربج رخلارزب

 ذ_خؤي هظلغورك زلال 1 اود قو ءابلا عرقا هناق قيرلا ىلع موب لكدنم لمعت يو '

 هك دام مانأ ةعمدس كد حاجز ةسأ ةدنق ف نان نهدف اهيمرت ة ةرمدع قاعلا نم ْ

 (ةفص) هظلغيوهب وه هلثرا دل هب نهد اهيفامذْخأَتواهرو هظىثتقامااذ ابو ةءشنقلا

 نمد ولكم :رقب نعسو ىرّدب نيلو ىف اردنا صو ىناملس ركسد خوي رك ذا ىوشن ءاود

 انافدعفزتو طا م عسا كلذ ىلعنيألا بصيو هبا قاب و نمسسلا باذيوءزبمللاو نيكملا ظ

 ةفص) هب هنىوش هناف مانآ ةمسسكلذك لعام فعىدهعدورك ذلا هين ةدتتهي لمعلا تدرأ ]

 اهيزطلب ماهقصمدعز ع رهةر هم ىلءهؤامرمصعيو قديو لصنعلا لصيد خوي هظاغارخ ١ ا(ءاود

 بنانا نمدهده مظعو ندنرصت فا ىفو ةأرملا عمات نا تدرأ (اذاو) ب بدضقلا ظ

 ٠ نمدخوبى> لعتالا مافءاشام لع وةعان ىدوا,سأر تهت هعضتوةق رخ ىف هطد رتو لا |]

 تيزوقروبدخؤيم ذشنامئافمامقلا للشاارك ذل ابطل ىب ٍوااةيودالا(ةذ_ص)امءأرتحتأ]]
 عنعح وسم(ةف_ص) برع هنافهملاو -اموسذقلا هيئرطلب وةوغ 0 و هرثمل-سعلندثإو |

 كلذ وص بلاقثفذملا ب اذا قرون مو نالاقثمل بالا ن 2 .ويزينحلا طّقسو لبحلا '

 رخآح وسم (ةفص)نينحلا طّقسب هناف عما ورك ذلا هب ىلطيو بطرلاباذلاءامف له وألا
 باذسلا»امجل و لاقثم اهوصدمباذ سلا قرونمو لام لهبالا نمذ_تون لبخلا عع

 ةسط ةيودأ ةفص)

 (ةييفت



 نازل

 ب هدو بنكي عاجباةونا (بان) 7 ذلا هيج عودي 5 3 بىؤطي ىذل املا وأب 1 ,رلا

 كنابسإت 2 ةقرولا تمادإم اماه لزب ل ابنا: نشا ماو ايل تايم

 ةربابربدبسق ةقوو فيكي عاجاةوقل(رخآباب) | و حورلا< بكيتامادهو
 عاجل اوفا ( رج[ بان) مهرها اع لمس هبةكت ىذا اب_هوك ناسا تا واعر سا

 ٠ عاجلا تقوورك ذنإبل ندحو قرزأ لةعادردتوةِديدجءاض- ةياصع ىلع ءامسال | هذه بدك
 اب شوةه شوق ب نةكناهاديهو امجيصعم نااماورسسالا كلد_ضعىلءاهطب رتنااما

 أملا ءولأ نا سا لس اهصانارسإوعم مهلا موكر سوعءوعط هول اهوا +_.ه سه صهر شا ذه

 ش ْ ريو هففعرملا ىون حرم عضني ىف ىدرعا مايل! زيبطت هايلاىفديزب رخآ» اود(ةفدص)

 أعقب وءابلا قديزيرخآ(ءاودةفص) لمعت سيو ةذوملا لمه: ذؤيب و لسعنن بو لو

 "رج قنلالسعلا ن مو نارج ضدالا لصلاهامن م دينو « نيدوزبملاو ئيطوب ردالا د اعف

 اليسفز هبلع فت هب وقتت درأن اف ذرب د ماوق اربصب ىتب هنو غر عزئتوة:لرابإف خل رطب و

 ابو » عفان هنافعوذلا تقو مءي-احر دقي لمومسسو ءزجد او لكن مل ةلفرا دو قىيصردادو ا

 نارك ذل هبىلطتو قيرلادخ اتو ةباكلا خضع نأ ءاسنلا ىلا لاج رلا سمي و ركذللا ىلع طلب

 | قرتودوسأ راع فالط أذ خؤي «هرزغيورعشلا تين (ماودةفم) ةعلعتذاكلزادجت ةارملا
 ةفم) رعيشلات ابنا ةباغهناف رعبا نءىلإإلا ع هوا ان هدي رتب زاما!فاضيو قد بنو

 امرج ىاشلا موثلا نمو «رينامرلا قوإيروشق ن موجز دو سلا +1 نمد( رخاءاود
 |رادقيسطتيزدؤي ولؤضتو نامرلاروثةقدتو نهد ح رذي نأ ىلاادو لا ةبجلا قدنو
 ا | ىلادكر كر تاما هيلا فيشر هتيحتار بهذتنأ ىلا تيزلا ف مونلا ىلفيو اولارمغلام

 ًارعشلا» بيفبش ميافرعبثلا ن نءىلامنا عضوملا ماسملا يف ينهديو مهرملا لثمدوسأ وبن

 هن ىلا وءانللا عم ندب ولقت :رقلا قع بءابجسو لف: ”رةدخود رعشسلل ( دة طور اوطدو أ

 صج قيقدو سد .ةد ذوب بول ن بحب (ءاودةيفبض) لدللا لثمدوسأ قبب رعشلا ناف
 هجولا اهنمل -غيو طخ مم عيبجلا قديعرس د جاو لكن م قروب و ىكطصمو تورزتأو ردا وو
 ىلعك دا فلكتاا وسم (:الطوفم) امبيج العف ةج ولا ف لعتي مناقموذلا نءمما.قلادنع

 لخرريوربجب رج زب مهار دة. دوي او لكن م بصق لص وثقو جطرزبذخؤي هجولا

 ليالاب+ج .رلااهب لطي ولجأ !ءإمع نيعييو عسيجملا قدي نا مهر دس دنكو نامهرددحا اولكن م

 ْ امير م يغيورملاووا+ازوللا قديءادو ارا," .اوفلكلا ليزيماود(ةميص)ةادغلابل بغيو
 هيلع ءحوقدي رجأ ع رزذ_خويو بلا سر نمنابصلا عطقل(ةدئاق) دج هنافدجولا ١
 متيلاعتهقلاءاثينا اهسأر نم.لوزب هناف ماهل لش دو أرملا عصتو سأرلا هي نهديو بيطتيزا

 قيناوللا هب نم ةرجح ىلع ةقرجلا فرط .طاطلتا عض نم سانلا نمري_ةكسونملاج (فاايخ)

 ىدامرلا اذه نولمعت موق سانل فو ةاهلا او قابلا ىفمروا همن دوكت تلا للعلا عج ىنءو || ا
 لاَقُب -نزواوئمنو يا دامي ودك وييطاطللان اوه نورح 1 / وةورص الدفا نمكلا ا

 نمد أو قبو رفأاملوأ نإ تصور ماا ةداب زيف هخرف نقدا اذا (سديد وةهدإ |

 اندمو نوالا مات ىرخالاو داو نول َباذامداد! ناتاصح هفودىف دوبسوملا ىدلسا
 1000-0 ع 1

1 1 
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 كلذ عمتتا هت ةروأ عرمص هين مدضع ىلع اتطب رو بارت امهبيصي ن البق لدقلاولبالا داس ف
 شدنل قوس ىب مملاريالا لك وياك تاك اذاو .امئان ءاربا عرمص هن نمأ ارب اف كلذ ل عفاماريثكو
 دسأ هب لصتكاو لسفإ ظانواهتدامرذخ اور دةىفاهخارف عم م رس اذا رضا ثدحأ

 اههميرشوَتفنخو تنطاذاو ةاهالا عزوو قانللان نم عسفت : اهدامرب ا :عتاذاورصنلا

 هب تحيضصو قئز نهدي ىدماذا فاطات ا نيع (هربغ) انضن أ قا نهلشا نس «عقناسع نأ نئمهردرا دم

 نيعلا ىفءملا لوزنءادتا نم جان تعي هغام دا ىف قو اهءفن سافتلا دنع رخال

 دامزلا كلذ حرطورانلاءاقرحناو أ 1 دنيؤا طخ س ً'رذ_خأناولاق ( ردنا ضاوخ)

 بعذأو عاب ةوهش نعي نكسولء تال ىهو همد نإ ,هثأ ها تدق سناف هيارش ركسيل بارمشف

 نشللاهب طعس اف اطل اةراىهذاناومملاع اضعأعفانميف(وطدرا) قوشااو ةوهشلا اهنع

 هب ب طعسزو اسلخانبل هك "الولف هب طعتس نأ دايأ نك نانشالا دوو هدوستف ةدعلللاو سأرلا ف

 (انيسنبا) هتيحريد غو ةضيدومال ارعثلاا هب ىلطظورتيلا ةرئارو طاخاذا فاظللا رخو و
 طاوطولاوهو فيرا !(شافخ) هتيرجدقو ننعلا ن مضايبلا ةلازا ىف مع فاطخلا نيو

 ولعب وءاشغل|ىفرئاظلا اوهو ل #للايهتي ؤروراهناا ىف هرص عاشتماو هيذم معو غةدااشاَمّع ىعنو

 نك عمم غليل ا لبق نامدصلا تاناع هنم دي ىلطو حبذاذاو زاددلاو ندملا لا ىوأيو ءاوهلاىفا

 نسال مغنانلا قرعشوف اج نيدو مديعفملا ع نهد شالا يطا ذاو اهيلعره_شاا تابن

 عسجو نم عفنو لوسأ هنق رم برو خطا ذاو (هرعسغ) ىلاوذلا ىلع ارا الذ هبل -غئاذا

 ديدحو أ ساهتمانا ىف نئافلنا سأر عبطي لاق (رهزنباضاوخ) رصيلاد<هدامزو كرولا

 مياقلاو سرة | بح اض هب نا هديو نهدأات كلذ ديو ىَره ىق-اراوههرمغب وقبر نهدي

 حج رذهتدارع سم ناو هأربب وكلذ هعفنمف ول رلاو ف دسااىف مروتلا اوسشاءترالاو يد-ةلا

 مبطن ناو ءابلا عيه مدقلا لفسأ هغامدبعسمناو بر ءاهتقول تدلو اهتدالورسسعىتا ذولا

 ند_ىلا ىلع شاؤ1ناأم نم بصن اولوءلارد ألي _احخالا هي عضو ىروتي و املا شافملا

 ةآربانمعلا ف ضضاسنلا هبىل_هتك اوودسو قرح اذا هغامدو هيام لا باستا هيدءقىذلا

 هةيلمكا ااذانيدلا فلزانلا*املا مقنب ليلا ءامعمهغامدو اهغ غن ىناؤقلا هب ىلطاذادزب زو ه

 لعش ٌكالَدَكو هذ هولذ رش روسل عين ًاردغنماهيلع مان ونام اًةداسوّت دع هسأر ل عتتما ذاوا#

 رأفا ارك ىلع ل اذاو نش تلو فلآ يعج دف تاروت داناجالا اوعزاوف اًضرأهيلق

 يتلا ية سلازب 1١ ىف ساايراح هب ودام نب ا( نات :ولما)ناكملا كلذ نمبر ه

 ىخي رلا خاوةاارثكححر نارساك حاب رال ارساك ةيذغال اراه عفدف(ىزارلا) ماغطلل مذاه
 نيئدزالاةرصاسخلاو ىلكلا عفن واد ةايلا ىفدي نب ةنا ىو الحا ف لاقي و« ضماطاءاتحلاو

 اذاو هه و ىئملا كرو مايل او ةرصا تاو ىلكلا ا عم هَ وادم لا بادصال عفان( نا ارعنا)

 هلاهعتسا ف قوطلا نس-أ نع لزإ ديشاطزملا | ظء«اب هنافاللق مفلا قكسءآودوعةئمذشأ

 فضصنر ادّةمىلغرذب ابو لدق وقعت و مهردو اياد وهئمدشوي نأ هاما سهأف

 عفنأن مهو ف ب نك رجم ميحص ءابل ا ىغ ىف ذنامنةنافىفإ رلا ىلغ ب رشيو كريب بءاس نيل ل اطر
 اضعالان كوم 2 (هريسغ) اغيلبانيسدكاهعذغ ن تتبضتاو ددكلا اودد_ءااىدو ورمل ّ ,وذالا
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 (رهؤنباصاوخ)الةنرقهنزو هلدبو(نارعنبىص*ا)اب رشريثكل لولا سد وةنطابلا
 عوتملااهد_عسولوه_لءاقلعممادامةتملا هرق:لرقءلا فاعم ىلع بند: ذقاءناولاق

 اهسرتفادقاث فوهنمابوثسل نمنااوعزو رآفااهملاعتجابثذلا لزب عضومرخع ناو
 هتصختذخ أن او ليحتل بث ذلوب ىلع ةأسهاتاامناو هماعمادامةدب دش دكح ه.لزتل سند
 بحاص برش ناو(لاف) عاج ةوهشاهنءتيهذاهتلجو ةفوص هم تس#و تزباهمةادو ىندأا

 عرصلا نم عنمت بدلا نيعو اهيهذأءالطوأ ل سععم قنا دنزو بثذلاةرا سه نه ةقءتعل ىبلا
 ]| بئذلاةرارصو (انيسنتا) صوصللاو ماوهلاو عاب_سلا نمئث هلع تةاءنمبرقبالو
 هينماهنمطعساذاو دربلا نماصو هت بصعلا تاح ارب ناعبتي نيذلل اةزازكلاو عمت ا عفنت

 هدلسو هياثأو ماسلا ىذؤيئثالو ةمح هي رقي ماج ح ربققلعنا او هنو ماظعلا تالزغلا

 !( لاف(فيرمشلا) سانلاد:ءا وم ناكوه_-«خ لغهءمناذ|!هاجو تءجاذاهاممعو

 نزوهنمنادنالا قا اذا جئانزارلارزب نا مال_ىلا هماعمدآن ع ة.طبنااةصال_ةلا باص

 حبس عشلا لزنتن ىلا كاذمادأو لها سعشل لوزن لق نمكلذ أدّس او اركس هنزو عممهر د

 تومينأ ىلا هساوح مصتو ساما ارجع غلب ولو ميلا ضرعال هناف ماع لكٌتالذ ل فو تاطرمس ا
 -ونمفااخملاو ةةقشا فاما بناملا ىف يسفنب نهدي هبرا سهرطقتاذيسنب١ (ةحتير)
 (ميلككيونايصلاحابزنممه بن وكنا م-مناذافرطقيو أن اسصلا !هب طعس ونذالا

 :هلقثلان ذالا فرطةيو تب زبطاذعو ارو نيذخلا طقسودلب زن !لءقو# دراما !نيعا ضال

 ىف هب لخضتكي و لالا ىف اج زءانا فى فت هنا هى زطيلا نبالاقو#» شرطا مب ىذلا عمسلا
 روثرلاو ةمطاو برقعلا سنا هب ردنا مهضعب رك ددقو هتدصأت لو ءاعفالا ةعسل بناج

 دوقهملا هيرخيو فمح و لدرخ طاخاذاةجرلا ملو( في رمشلا )ا .وطاهيتسح ا اعفانناكتف

 ةدالولاةرسعل !ىل- رب نعالا اهحانح نم ةثيرتدخ ناو هقلطأرا 7 عسا سنأ نع

 ماوهلادرطتبلا هيرخم اذا ةرلا شنر (رهزْنباصاوخ) ىلا هلل تدار ةدالولا تاهمس

 باذتو قدستو ىو كناهديكوهعفاو هنولريغمف صربلا هن ىلطدورج ل با ذياهلبزو ةسانذلا

 ةمالا دللاو ىلاعت هللا نذاًاريمفةملا او:متاّرمشالث مون لك نونح هبنمقس ورخ ل

 ىعاهسأر قلعت او سن لكن م عفن ءالطن برشو «ةرف ع دعب قص ذا ة-خرلا ةضناك ىلع ىذا
 دعضتاذاؤرصبلا دآحولمريغو اسوا لك ًانا(باذسلا) اهم دالو لمسة دالولا ةرمسعلا ةأرملا

 رصاذاو عادصلا نم عشش:درؤلا نهدو لفتانلمعتسا اذاو نيعاانان ريض نكس وي وسلا عم هي

 ضراعلار السا مرولا نم عمراغلا قرو عم هيد_هضتاذاو .فاعرلا عطق اهودصسم فنالا ىف
 ثدشلا عم كاوقلا ىلععضو اذاو ءاقثضالا بلا نورطخلا عم هب لسغا ذاو نيثنالا ىف

 اهعدولة:طءاصتناكن اذ الا فترطقو نامررمشة ف تةصءاذا هنراصعو اهتم عفن لسعلاو

 ضم اذاورصبلا فعضنم تعفن هبلكك ١و ل_علاو جنانزارلا تاراصعب تطلخاذاو

 هنالثن مو عاجوالا فاتسلا نم برشي و امهتحنار عطقموثل اول صبلا لك دعب باذ.ىا
 نم مهعفننامدصل اوخانملخادهقرو ءاعىبطاذا او ه هروح ىلا طاربق نمن ا. مالوراكلل مهارد

 تامساو ب رةعلاةغدل نم عمن هيدعتت اذاو نادصلا ماي فورعملا اريثكمهي رعي ىذلا عربصلا
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 حا لاك ًالاءوامطااساداو موعسلا نم ظفاحوه هلا وبلكلا ب اكلا ةضءوءالبت رلاو

 اذااسنلا فرع نه عفر ورب زا نانا لاك ولبحلا عنماضيأو نيعلا فلزانلا "ايما فةورصبلا

 ذانوهو هلظي هم .راثك الاو رصيلاّد<لادةءابهاك أو نيمدر دىلامهر دن هدرزب نم برش

 نم عفت ةناثما هيتدكو تيزلا ف هطاذاو يي رلاغلو الا د تلاوات

 دقناك الحرّ افنملا اذهنمبرحو سرفأ ةب رب رانش (ركذلا سخرسلا) لويلاربع

 تعاطقم بارتلا نمتاسغو ةضغااوص أت ذأ هءلعلدفةدعقملاو زيكرولا عمجو نمدهقأ

 لسعلا نمالطر رمى ١ وشق لاانواةعبلا نضوج اهتم حرط واحنا تقدوارافغصاعطق

 تااضيأ هنميربو امانأر برب همت لذ مانأ ىف وهاك هيرشي لزب لذ ءاملك ل سءااواصذ

 ناكَت ا سهءاملاتاراما هينمع فن م سأر ىلع عسجلا لجو ءاخ 3 نعو اساء قداذا هقرو

 نخداذا هذوج عم(ورسلا]هقرو هبن شرفاعضومتوغربلا برقبال(ناركبسلا) هرب كلذ ف

 قداذاو مدلا عطقيدقو تاحار1اقصلا هيدعضو اوس ناك اًذاو قبلاد درط هناصٌعأ عم هي

 زيعلاةضراعلاةر اذا ماروالاو هلا اوةرمعلل قي وسلا عمهيدمضيدقو رعشااد وم ىلإلاب طاخو

 حورةلارئامدورانلا قرحىلعرذ!ذاهدامرو نان_الا ع -ول عفان لكتاب هضيبط (اذيسنبا)

 ءاممالا ذو رو ملابس نسل برنو شروع ةداناورع اهعفت ةيطرلا

 قاقشزمعفن خ خوبطملهنطاخاذاو بلكلا باكل ةضعن نمةغاانهةعقتمو نطيلاو

 تب رمثو تقعيو ةئين تقداذا (تاناط لاو)دربلا ن مضراعلاقاةشلاوةدعقلاو نيلجرلا

 نم تعفن اهةرعتلك أر تاهطا داو برقعلا غداو ءال.ترلاو ماوهلا سم نمت هن نئالا نيلي

 ناط .لانيعتقلعن او فعضااماالا كلذ لثمللعفت هب 4 رعلاتاناط هرسأاو هدر ف ةدرق 5

 هايل اىفديزبو نيلومل ىلا عمت اهقةصو ةنر هلا تاناظ هلا مل ىلاعتدقا اش يجن ىلع

 عضو ىلع حضوااذاو ريعشلا عم يطو لم هورامر ل دبضو هئلعي ةاذاىل لا باعصأ عفتني (هريغ)

 صريبلاو قمااةيودأف مقانددامرو ذ» 00 ماروالا للسو عفن ىتاقالاو تاما شسمن

 نبلعمبرشاذاو كلذزم نيكل باكا ةضع عضوم ىلع عضوو لمخايلب اذاو فاكلاو
 برققعلا غدا ىلع تدلطو تةضحاذا (قربطلا) رد- ع نمءار 0 :رملا ثقننم منال

 ةئرلاو ردصأا نسي نع داو لا لسأ ءا دي | نم عمنريعلا سيشح 5 هنمىكرهلاو تعفت

 عتب ءوسابروءاريثكلاو غمدلاو مول انيطلا عممدامرنمد_ؤيدقو (ديلتإلا نب !)
 ناوءأربأ عوساملا هنرغ ةرغتو ثشلاىناط هرمسا نيطنا (ةرهرنباصاوخ) بر#نالوأ لا

 ىدت ؟ هر ىلاطو قرحأ ناو هل عري غن م اهرع ع طق سةركمد در ع ىلع ناطرمسلا لح رأت قاع

 عضوملا نه يدل عل ملا نمسصأر طسو قلحاذاو (نارطق) اهأربأو اهعفتن اطرساهب ند

 عقي نارعدجرب زلاوذ مهزلا (سيلاطاطسرا) ب رجتامسو ةقلعلا حرخأ نارطقب قول لا
 بهذا نداهءنهءضرالا نم د: ىفرارسوهود او سنطاقام_هو نامسإا-ملع

 حالعلا فهدكن هدو هرضانو ةرضخ دش هدوجاو ف شي ةرمضنللا ديد -ثرضخأ ب رغم ا
 نبا) نادواادالب ن مبا ةرضانا فات نوالارضخ ار جد صزلا (فيرعشلا) ةهقلاو

 لابجنممسطقلا,ةلوصوملايب نمد صزلا لبج نادابلا بئاعٍباك ىف (دازجلا

 َن نيل
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 ْآ 0 و ا عت سمج بسسس وجت مما حسم نب

 [|| شيفّمو لتاقلا مدا نم عفن برش اذ اه صاخو ةدؤربلا ذ ممزلا عسنطو (سيلاطاطسرا)
 لبقممشلابراشهاقسو تاريعش نامت نزو هند نخ ضعلاو غدالاب موعسلا تاوذو ماوولا
 نّمدان مو هزات همفناكو دل لسن لوهرهش طقسي لو توملا نم سف: صاخ +. فلة بنأ
 اذاهنععرمملا ادررض عفدهبّمختوأ هنمارعداقتنءو هرمدب نءلالكلا بهذا هملارظنلا
 .دئغاهدالوأ ىلع ةقلمت نا 'لولملا سغأ:انرمص اه ليقن هو عرصا !ثودنليقةاناهسان اك
 قلعو !نرمشاذا ةلاهساو مدلا فرن ن م عفان هنا (هيوسامزبا) مه:ءررضلاءاد عفدمأ مهمدالو

 نمعفاند_بربزلا (لوه#) اهب :ومعتلاسقئافا اذىمرلا ىلا ىيفالاترظننا (ىنارلا)
 ىدحا نمت هم 01-2 اعلاهفلأث ا وضرب ىلع( ف وةسةفد) هتك اكح تب سنا ماذخلا

 ىلعزيعي و متلبلا لاعو تالذفا احرخ و مضهلاد هو وةدعمملا ىزشي هعئام ساب رتسمعو

 (هتفصو) ةيقاعلانومآمىهث بهطودو ند! رطءعنالو ةدصلا اظذدعو مرهلاىظو هابلا
 امور ل خف نيتعوقنءانواركو ةسنانقرذسكو عامإلا عوزنمرجأ درو ناطاريق كر تلم
 نمىك ريصاقم ل ددصو زشانط هو كمس مهارد عب رادعاولك نم نيد نيفف# 'هزملو

 قيضرادو بدطلالبنسو نوراساو اكتطصمو ىدنهو ىلباك ليلها مهاردةثالثدح اولك
 كل مهردقرزأ قم ةناك معارد ةسج داو لكن م دوسأو ضر أل افو لةنرقو طسقو
 رطسأ اركس نزول طلخيو هند ىلعدحاو لك قدير وهرذ دحاو لكن م ىيطديو ارو رم

 ذيئاف لصالا تس ىفو تاروت ناساءامب نيمهردنزو م وب لك لمعمسي واد جاطلابتابنوأ

 عوتاملافاقمانو همأ ضان قمضنمدولوملا صاةئانمهللا (ةّدشل ادع جرفالءاعداذه) مت
 هلظنل الفلكى نفكر نأ همسا ود ق<كاأدأ هلعبئث لكى عاردافابو هغو همغ ةَدْسْنَم

 1 ' ْ ٠ ءادعالا عما (اًضيأو)
 ئددعلا ىلعونته-_هاومنمو ٠ ةدخاو ريغىددنع هي دانأ نءان ش

 ىدِياذخآ اهفكتدجوالا « ةسبالطق قامزف قيانام
 )ع رغالاضيأ 8

 خر ااهنم هللادتسنعو اعرذ ه دفا! اهب قم ضي ةلزان ب رلو
 ١ ٠ جرفتالن أن ظيناكو تجرذ ه !هتاقلح ت مكس (لف تقاض

 ميار فأ ةذاعتسال ادعب ارقي نأ ارذب ضرال ىف ا نم لك بكس هج اهم ءىف ( ىيلخل !لاقو)
 دش ل [ىلعو دس ىلع ل_صمهللا غلب او تدئملاو عر ازرلا هقفا لب ل اوقي حان الا نوثرغام

 هرخآ اذهنيرك اشلانءكمعئلانلةجاو هزرمضاننحو هرمئانقزراو
 1 ) رخآ) 1

 ىل ام هلا نمو *». ىاكت ا هبلعنما
 . ىلاع ءوس ىلارظثاو .+ ىلدو يوضخمسرا

 لوحالون اءتسملاك يو ثاغتسملا تنأو ىسشملا كلا رحرشلاك نمو دل! كلمهالا (رخآ)

 ءاشام هللا مدس: هللاالا ربما قوسيال .هلئاءاشام هللا مس (رخآ ) ميظعا ا! ىلعلا هقئارالا ةوقالز
 هللا" شام هللا ميس هللا نق ةمعت نم ناك ام هناء امهللا مس هللاالاءوسلا فرصيال هللا

 لوح



 قدر

 مويس ال نءابو لثاسملا هطا تال ندانو عمسن ءععس ل شيال ن مان( رخ 1)هللادالا ةوقالو لو>ال

 الرتو تاريخنا لفك أسأ ىفا مهللا (رشآ) كسرة والحو 'لوفءدرب ىئقذأ ن نيدلملاجامجلاب

 ( رخآ) نوتفهريغانأو كيلا ضب ةافةنمو كدابعزيب تدرأ اذاو نيك اسملاب وبا ملا

 ىيذعت الو كلاسأانأ اوى“ ءرضالو هى تافكس دقاع واغْشتالو هلتقلخامل غرام هوهلألا

 ارمستد رسم ءلك نوو اج رموش ف ازرق مه لكر هىلل عجا م هايج ( 2 اأو

 لوقلان . عال ضربا ىقفو مهلا (رخآ) المسريخ لك ىلاو ! ارخس ةديحاف لك نمو

 ةمطعلكاو اها تنأمهالا (رخآ ( لجالاءايتنا دنع ةداع بلا ها ىل خب او لمءلاو

 ميظعلا ىلعلا هتبابال ا ةوقالو لوجالو محلا نجرلاهقام ب أ حج رذؤ

 ىعاودلا نكي ترئاكستو البلا طاح اذا نواب 4 (يغآر ا

 ىهلا اك فطن سجن م ه. ة-قيقدبا عرف
 ققحموهللا ىلقرشاييانااو هبرثيعأ القعقزرا مهلا ةفئاك هقانودنماهل سبل( رخآ (

 ىلعر ك.ثااودشرلا ىلع ع زعل اورومالا فتامث ما! كلابسأ ىف مهلل يقيل ىندزو ٌقاحو كف

 اهحر لري نمناحج+ ىبهتنمهّقلاءارو رسل اعدنملهللا عمم ىنكو هلا بسج( رب ) ةميعنلا
 تاذوانّدلا ىزخ نمينرجأ مهللا يلوذ دي ىلوبرأ كتحرنا مهللا

 ىقزداو ل>الابارتقا دنع لمعلا و سالو ريكلا دنع لّقلانىف اننا مهللا 2 )ةرخ الا

 ىها!انلزيملا:”اكاب نيملاعلا بابوا قدرط نءينلدعتالو هسقاكرلا اوقزرلا فةءاذقلا

 كيف قاحر عطقأ فيك ران انو ل |وعدا فيك ىلا ادلخت لا ىناعجا مومقانزحاب قانآهلاو

 1 قاسم جالا (رغا) هنفان أنمى ف بر غلا نمهتبحشو ىب ارصلا تقلف ىذلا تنآ تن تن و

 نمو "كيتا فيكي كْرعْرَع نهتو ربا اة واكس و ترنيم الاد نم شرعروتاهم

 ا ءتن أو ماضأ ف. لمأت أأو فاشأ ف: 5 ل ىلا كثاهعن لذ رو كئاطع لد اضف

 هقئادالةوقالو لو> الفا[ فاي دكتواداك دع لكو دنعدنا لكو : دصردصاز لكت ربز
 ميظهلا للعلا

 دود ريسغل ى دما تل لي دوصسلا دنع بولقاا عوشخم

 دووعلا ظ.اغ ف كيناح « * ىثالف لماحا هللا كيو

 ددحلا معركحا كشرءىلار « ونلاب لاكملا ك.سركحرو
 دوعرلات وصو اعسلا قلاش لبق 5 اًةحْل_ثرع تق ناك او

 دولاب تفرسع' اهلا طقلزت لام له تنكذا كاد
 لال طاوةع ءوأاو ةمظعااوةرد_ةلاىذبت معو توكلملاو كلما ىذ,ت نمت (رخا)

 نهاعورك امودساو فوده لكان ثصرو توعالئذلا ىلا ىلءّتلكو و توربؤاو لاجلاو
 اوهو هللا موكمفكمسف قسد 77 + ممظعلا ىلعلا هلئابالا ٌةو ةالو لون الب اكو تماثو

 هللاواملءثوردةالهتلا لو انيلاةرطان هللا نيعو انملع لوم.سمشرعل اركس ميلعلا عيمسلا

 نيجازلا محر وهو اظفاسريش هللاذ وذ حول ف دستور ةودلب طم ممارو نم

 برجل عفان با 7 ىلعأرت رو يخلو هنادنغقعي_لذخ آ ةالصلا لبق عما موف ب يدع



 نو
 يس صو س91 تاس تت

 هظاوهلقأرشو بئارتلاو بلصلا نيب ن ءحرذيهلوقىلا قراطااوءاهسلاو تاره ع.سدوع

 دوعلك دا ار وقودسم تد ريك ذ .خأي كلذدعب و هيرب وةعافلاونتذوعملاو دسم

 3 بئئارتلاو بلصل ندب ن*حرذع هلوقىلاقزاطلاوءاءسلاوأر ب وهو تام ءعبستيربكلا

 نيتبكرلا ىلا هماجرو قفارملا ىلا هيدي ىلطي و تيريبكدولا ايلا ناتو اًنيزذخأب

 مدقلاهقلاعردت سلو ىفاكل اهقلاةيافكبت فتك ( رخ اءاعد) تسلا لملف كلذنوكت و

 اهياغيدقامد هلل انئازرن ىف تمفتتساو هارتسءا درب تيدرتو هللا فم بتدلقتو ىلزالا

 قخف هللاز رح 0 ا .ةكيوغلاو مسهل ىنع هللا عفديمقلاب سقت

 ةوقالو لو-ال ملف اب هولا ى .ءتدءندو هللا قلخر ش نم هللا ء ىّمنمىلا هللا فطأ

 قحساو ميهاربا بر لدئارزعو لمقارساو ل_تاكممو ىلإ ؛ريجبر مقالا ميظعلا ىلعلا هتتامالا
 مهريخو م دوهو مهفؤرعم ئقز راو م -هرضو مهترعمو مهّرشو مهاذأ عن حسه بوقعيو

 كوهحو الام لطاب ىلذسلا ةهداسلا ٌصرال ارارقىلا كش :رعزو دد ومعم لك نادبشا مهرمصتو

 هللا ناطاسةَّوَمب هللا وذ ذميظعيهلفارتس لممجهللا فطا قئيدسال و ىئذدال ىذلا عادلا مي -

 ىلع لكو أو قوةو ىلوح نمأربا لسو هيلعهللا ىلص هللالوسرب تريساو هللا فك ىف تا

 هعساعمرضبال ىذلاهللا مس ان'الثقاحامرشن ءتامانلا هللا تاماكب ذوعأ 0
 وهو تاكوبهيلعوهالاهلاالهّلتا كان الث ميلعلا عسيمسلا دو ءايوسأا ىفالو ضرالا ىفئث
 هللا ىظفاح هللا ىجمهللا انالثنيجارلا م-رأوهواظةريخ هللاف انالث ميظعاا شرعا ابر

 نحرلاهقامسةّرمنيعيرأر لا (ةدئاف) ىدهاشهتلا ”ىلار اظان

 لودحالو نيةلامخلا نس - اهلنا كرات لدول عاود انيسعو نيلاعلا ب رهتندجلا مرا

 كلذ تيك تيقومف كلذ تاعفت نسما ذأ هلعمد عمم هو ميظعلا ىلع هتلمالا قالو

 داكذ قعجو نا لوسرا:لامقذ لو هيلعهللا ا (ءاج) لس أف يد بيمطل

 ثنمهنردقو هللا ةزعيذو ءألقو تاّرم م عسبس كل شع الم وهلعمللا ىلملاقف كلي

 2 ىبتنا مهريغو ىلدأ ام. سعآ ل زلخ زاك امدقا بهذاة كلذ تاقفلا رذاحأو د_-أام

 عيس لقوا الثهتلا مسالق ةولدس>-ن لا ىذلا لعل عض ب .و هماعدللا لص لاق ل( ميت

 رالحأو دجاامرش نم هنزدقو هللاةزهدذوع تاره '

 (موضعب لاه )
 فد نءاقح كيتث.غاف « تبدجأ ضرأ ىأىرعشتسا

 ةنعيسنااتو .رتسو + ةجر اهلا هللا كقاس

 : (مهضعبل)

 الذعلا عبطبالهلأ ومنو « الساخ نيصخلا ىظ نع ىولس

 الديتينأ يملا طورشفام * هيام ع نع لد د تلاب هو عأ

 ىلتملا ىماقيامىفاعملاىردي' 8 الفؤعدىلذامالوقأدسإو

 الهنا ص ىلعتيربصاذاف « ةزاىه نوكي ام لأ ىشنعلا
 . الزتم ىبلقاها تلعجيلا « ةمارودورزتنكسىذلاىدفأ
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 و22 'رقحاةفا معد جنو 5 اشر تددو ىشح تقدة .اسح

 ىلب اولا دامت تلاق «» تضّرهت ني_ةشاغلل مول

 (هبغ)
 لءهباريصلا ةمرحو كلا قاوشأ ةامحو
 لءاخىلاتوءمالول يا وسعت هرصت أ ام

 (هبغ)
 احاورصمضرأ اوت" الم * 3 ىرظان ن ءوتمعد#م

 (ويغ)
 انأ الا هلاوحأ تريغتو « وك السنامزلالاطتاويربغ

 6 رغلاهرمغ)

 صهأ هد .اخىف مون لك هناهّللا هءّىأن حرق ىسع

 (حرفارخ 0

 بدردقح رف و:.ءارو نو ححو, + همف تيم ىذلا مهأأ ىسع

 (مخا)
 دالب لك :وضوأ سند هس «ء ةإظ سال لملل اى راسل لقالأ

 0 ا ع د.س ل كح ىلء ىبرادمسانل

 داو مالا ىت ذعام هرهذلا ىدنم 5 ةءبككأ طقىرئالث انا َءذأ

 (جرشللرخ 1

 رو-:ءنامزلاو ريس قبو ه هنانع ىولي شخ لفل ىلع

 هريع

 نيعللةقزل ضن | #2 نيبلاردح ست 5

 نيذاإ ةقرف نم وأ « هستءولو بحلا ف دأإ
 هريغ :

 دحأىلاال يبىذلاوكشأ كيلا ٠ ىديكح ىلعا, اهلاراثلادقوماب
 د_جأ لف ىوكشال كريغتبلط » دقف اوه نم ىذلاوكشأكملا

 (ديغ)
 فرتعن لادن متو ٠ فرمشاناوكروضح
 فلخالو مكنعانل 8 ضوعالف مغ نا

 (هبغ) :
 ىبيسريغ ترتخا امام رغ ءىلا # اهقرش نيبام تريسنول هقلاوذ

 (دبغ)
 ىلقنم ةيهلاصوصخ تازالو «: ىوهلاكدندالسائلاب رهتاوف

 برتلاف بغا مكبس ىلع « قئاف كاذ عراف ىدادوب قثف
 200 0 يل 252525252555يبيبظجسس9595-222555252525252295ج7ججلا



 (غ)
 ىتع ضارعالاب كار غآنمو 5 ىلا اذه ن- تعد

 نفل ةسالملا نم ترسو ه ىنعم لك ةقا ةرلان متي وح

 نخب لك داهبساا تلكرو ٠ باق لكل مارغلاّت دحأو

5 
 ا كا مان ا مو »+ هك نمو مسج نم تبع

 . ىرسإاذا للا لظيف ٠ هتافط> نوزئالتوملاو
 اع

 لراشمنملوةعلامعاسف .» يون ذ تمانع دق قلما هللا
 رادو ىلاعلا كباس خانأ + اري اديع ىدساب رعأ

 (مغ)
 راصد 1 ىبانأ ىبوند قوبو 9 اهةيضورو. هَل ا سدر ىلا تاق

 رد د اهم ىناوح 5 اي انور اناجر تفدادت

 ردح و ذ-هلاف هللاوةعيال.ب 0 هنوملاحف نافل ا نس ناك ن مو

 (هيغ)
 فرشه مل هعو ذخو 9 ف بلا ىف ىفل!لذ

 (هيغ)
 ابطالرشندازانمتدنادن' ٠ انك كلام ععررلا ميسنالالأ
 أبنمط متن ايوان ابعاخ « انماقب تربح ىمع مس نطظأ

 ظ يغ)
 اعدقلا كننك نمعدتال « اهطصمحارلا ب شباط
 اسرفلا رع نم يََءاف ه حرسف يت-ةلا ربعاما

 مم
 هيفطت ىمادمناف ال-هم * هبيجشه-دو راذااناقإ ردا

 همفكناف ىلق ىلعرذجاو «يجرا أوج لكو ىديجا بقر

 هي رئي ارظاف كامدنم كلرمس (مهضعب لاق
 ؛ ميغا

 دس ىذا! ىلعيندزرتالال « هل تلتف ىدئاع لحد
 دقت ع رابوبهدنء هب تدج اظكرانلا ىرتامأ

 مغ
 هيلياموراذعلاب ايحو * همق قير ن «ةرهىناةس

 هدشالي مانالا فالازغ . دحادخ ىئاعم تانو

 هبسخأ ىلع بالم هول هب انيلعاعلطمردلاتابو



 3ك

 ةريغ
0 0 5 6 00 ّ 

 هع

 مونْسداوطاوىلامل|فرمد ةنندحسأم سلا انف نالا

 (هبغ)
 هد سس عي نمر ديان علطتو 01 ةيديل ل ندع ْكَعِمَمش 2

 هد ىلع دا بأا سايل «فوسكلا ناكر تفك الهذ

 ميةلاالو ميعلا رظنلاالو 5 تناكث رح ةدوملا قامو

 ( رخآ لامو)

 ايلاغتنكدق مويلا ليقواصدخر# هدذع ترصدَمأ ىد هبت

 رخآ)
 لعف ألام تلعف لدحرلا موب #4 مدوعرخ آنالعأ تنك ول

 عار
 ىهمذع اسهنع تلاه ووتش فبك اولد _ءا

 ا
 ى.اذنار شافت تنكل .« قحوريك اكذب مسنالول

 (هبغ)
 مادللا هيدي و هرمسمأان قطل اا *مم ارزالانض-را ارم ءالالردصن كل

5 
 راندلا ل هوان« تءانتوأ ٠» تتعلتب وانغ ىرجنا
 رازغ2َ اعىذل'عومدلاو * ميم تدهعىذلا دادولاف

0-0 0 
 فصتوأ ب اةا|ىفامرهظت زيهلاو ه ممنوع تغالتقلا انوتاك نا

 (هيحغ)
 تاهو ب رشاؤ ب رمشلا "ىو'الغا * تاق_هلا ميدبلا قاده

 تاينلا رظق بطأ اخ ناك ٠ هب خ غاو ثتغلا رطق مضو
 1 هرهع

 تباقنا تح كمت انا ه© ةهتوق ىف ةلطبلا لزت مل

 (ديغ)
 هل زا موههأا قت » اهومدق هرح و
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 هئيك اهيف حارلاو « اهوملب سو رعزركي
 هنيط زاركس ت>رذ « اهيف ةدئيط تمش

 (ميغ)
 هديك رانلا بمول هنمهشكي : © هدكنمءاةلي امودو -1سا عد
 هد هتقرح أ دقف تكسناو 5 هلي رك تح: فطن انأ

 هع
 ىتاضأ ف تا ىذؤن كناذ « قغدرأاه رحىداؤذ عدوأ

 ىق-هباضم ىرتاع تنأ * اهفكوأب ملا ماهسمراو

 عضوملا تاك ق نكس و ىذلاتناوباةا١اهءقوم

 (اًضيأهلو)
 بص ىف و هما تس ىبصنلا درولا كنا جو ىئج

 ىلى ذر ناكباضر نمفئرب 35 ىسور تاذب بديا رغئاو

 (نيذ :راعأ اضعد لام

 اهرسسأب رومالا لك ىتبفكو 4ث اه رت ثوأ امه ىتناوأ

 اهريق ف ىمظعأ كنر د « تءأناوتد. 5 دل
 ١ 0 ”هليلءاعد)

 1 0 مهللا اه ملا صمفشن و كءلعْك ممر 2 ئالو كلا كب تحولا مهللا

 ا رج كّدصعام كافحو تدق هرام ىلع تطءأامع دك تكتاضق ٠ نهى ا تكثاطع

 ا 10 ىلدملا كرتس ىف ر غو ىله- "لعب اغو ىلع عب امن نكس كيءاز.ّمسأالو 3 ع

 / دهشأوكبحأ ىنأيممنربخالثلئادعأ عمرانلا ى ةخدآناو ل اوفمدكنملاط" الي ونذيئتتلاط

 أ ىاقش عاف قزرف ىلءارتةموأ امور#وأ امةسث ىنّدنك تنك ث اىهلا تنأالاهلاالنأ
 || هللاوءعوللا كلوقو تاق ناف تاريغللاةةوماهوز ماد.عس تك او قزرراتقاو ىامرحو

 باكلا مأهدئعو تشيو ءاشيام

 مح .رلا نوسرلا هّلثا مسن مس

 ]| مهللا داثرلانمهلأو ةداعسلانتتاو ةصعلاو ةرففملاانقارتفاو ةجرلاب انعامجا لعحا مهللا
 ١ نم دوعنانا مهلا كمت: دئاص-انلمعالف كمن تارئانا مهلا داز مخاهئافىوقتلاانقزد او
 إ كانو هر ” الاواندلاو نيدلاىف ةيقاعلاو وفعلا كلو كِلاالارقفلان هو كلالالذلا

 | ده و ءاليااءوسنمكنذوعتو ةيفاعلا ماودك ًاسو ةمفاعلا ماك لأ سنو ةيفاكة ماع
 ا نيمشلا متاخ دان دس ىلع م نالالصو ءاحقااتومو ءادعالاةنامثو ءاّمشلا 0 ءاندلا
 نيملاعل برأ نيعجأ كد ةءاطلهأو ثار لا كت الدو نياسرملاو

 ظ 0 مران جرا ةاعس 1
 |١ ىح تدْصق هدام ىلع تءطءأ دك ٌكثاضق نمىف اءسو كئاطعن . ل مهللا

 ١ نيزئافلا نم تنكل 'لواضقالولو نيكلاهلان ماكل لا طعالول مولا كاذبا ودق



 لاضرو كنذانالا عاطتث أن مزعأو مرك او لجأ كذكل نيطن اعلا نم تنكل كار الولو
 .]| كتيصعو ىلع تا وكندا كتهطأ تدضقى تح كتدصعالو تضر ىت-كدعطأاممهللا
 قدر و ىنتجرامالا كيدل د عاطقن او"لبعليتع بو>وبش "ىلعألل ةحلاو كلردقتب

 تالا مهللا ىرتسو ىةةزيو ىدجرو ىل ترغغامالا ء كانغ ىراةةثانمهللا قترتسنو

 2 -و ىلءباعبرانن كلو لم ًأباتز راهالو كة<ءافافخساالو كمااىنم ةأرح بوذا

 ىب هودي ىتبلاطنا دان اريكو كءومظعو كلالحو كنز ع و3 ىداشر لعىد اسوق بلغ دىله>

 ىبذعت نبأ نك كلوسرب قدصمو كبد ندم مهريخال راغااى هدانا دوف كنالاط 9

 مهللا ءاشد نتا ةنودامرغيو هب ؟لرشب أر فغبال هللا نا نيلئاقلاقدصأ تنأوتاقتنأو

 | ريغهنءوهوهدبع نعد لاو ُهءددَعُ ىعءفعاف ىنعض رتل ناو قع ضرا مهللا ىلرفغا

 كيلعمداقان اهو زحسملاو سدا تر ةعتسا تح ىصاعا ا نم قيطأالامتلجسىنا مهالا ضار
 ولا قانا ردن ا وشك ٌكلامانر ازوالابل ثم ىروطو بي رقنع

 اراطت ضرالا بارقب ىت 2 او ىد_عأت |..رلق كنإف نتيسملاعم 'كلدئاوع فراح ىلع ةرفغأاو

 اًمزاهالو كقطع انانضاالو كبلع ىنء:ًارجبوذلات أ , ملل مهلا ةرفغماممارقب كمال

 كرفغت_أىفام 4ألا ب دومغل!مالعَتأ 1 او كابعدي قس ,و كاقكلذيك رح فكرايزكأ أو ل رهاب

 كيلا ب وأ او بنذ لك نم

 (مهضعيلاقو)
 ٌكراذ:ناىلا لامع نهجرغو 5 كراددنءة#نملا كل ةذتس

 كرا دف ىرتري+غلا ندعو .٠ ىرتكن.ءقربةلادودو

 رخال اقو)

 امقالتالن أت نطلا لكن انظي ه أم دنع نيس ددسشلا هللا عم دقو

 ع
 رازنفوسومك اندزوّذ « ارباقمروزن م اءاداكو

 (هنعهللا ىذر يفاشلل ىزعباتو)

 تاوادماا مهنمىسفنتسراو دحأ ىلع دتحأو توفع ام
 تايحلاب ىلع رمشلا دال هتيورد-:عىؤدعىحأى ل

 8-5 ىلتاشح 5-2 هناك و هضغبأ ناسنالارمثدلار ل

 (مبغ
 هفطعي ب دعلا لعلم اساعب هو كم ىل_ءاعوع كير هللان

 هقلت :ناردسملا ٌكد.ع لابام ٠ كش دح قالوقو يباذ رءو

 هفهست لدم لاص و و ينام 2 ة ىعط الم قل وق مست .٠ أك

 هدفرعت سدل الوقو هاطلاغق ه«ء بذغ ههحوقاكلادب ناو

 ) رخ [لافو)
 مايو سب قوش ىقاقآو « مارغدازودج وي دازاذا

 5 نو
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 اوماقأواومع ضرأ ةنآب « مالآت سلو ىوهأ نملئاسأ

 مارحوغهو قيرغتلا اوال مه
 ىذذلت قارفلاب قومرحأ د-ةأ هي ىذةنمس انلا ىفزيبلا قات نملهذ

 ىذلاامو عادولاداوحدواوراسو *+ ىذّوعت باغو مها ارك ذي دوعأ

 مالكوفو عيدوتلا مهرضي
 ةعيطمامولاذعال سفذلاامو 0 ةعيرم مارغلا ىومد تخاف

 ةعبطقو مهلانارعشتمرامو 5 ةعيرذوا 1 ادد_هد كما تلمد

 اومارةعبطلاو ىرجغ ْنكلو
 قيممفارصءاويلطناو « ىيلباوران اد اودصقناف
 ةكعقيق#لا موسلااولزنناو * ىتيحأ ىومتلاو داعم يلاسف

 مايخ عواشلانيب مها
 ال !يللال -_طاارانناو ا اها رابدلا سمر ىلع تدك

 اهلدالالارادلا رأت نكامو « اهاهع ئتركتاذم اترك ذت

 مالسنينءاظل ا دءرادلا ىلع

 (ديغلاةد)
 مهاك كَّد-و عض ىلءاومرو * مهادعلذا هلا ك.فاورثك أدق

 مها لق ىدع لولا سنا هنا * مهاذأ كاوهف ىدن« موللاو

 هنةدع أ اموىدبكإ هو ىدبع

 (هريغلاهو)

 اوماكشي لف ارس م-ملكو « اومعوعادولاموي ىداوقارأ
 اوهكضت امرغمىفوأرنكلو « ةلاهج نعالو م-ميف معمالذ
 اومخواوراس نيأىرعشتءلامف « اولمتنيأ باءحالا ىلعمالس

 'ء (ميغلاقو)
 دوج الآ ىلع ا دودملا اذه ىيرغ ةمرع

 دال دايدزا ىف ىنرحو 5 ىاوذلا مءدق ديعلارورس

 دوعأالنأىوهلافىرذعف« ءوسلال تفرتقا تنكناف

 (بغلاو)
 لازلا كو ىئبب شحوأ « ناوكذمّدبال نيءةرق
 لك كءاعقيرغفك « ذفنقيرغلاانق يعترف

 (هريغلاد)
 لوطتتددعاذاىبونذو 5 لك :رزونامالانامالا

 ليبس صالولاىلاىلىرتف ٠ ىبونذ ىنتةثوأو ىنتقبوأ

 !] (هييغلاتو)
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 ىلا ةفالاو ىلق اولمق ثاف + 50 ةقايدب اورق ةاذا

 بئارتلاو ىلا نيباعن كلو « مهةوتتح ىضقا ماعنالا مديامو

 (هريغلاهو)

 رفغب ووف_هبهللا نأ عاو * هوذع ل ان هللاوعدال ىلاو

 رغصت هللا ةجرر ف تمظءعناو اهنافب ونذلا سانلا مظعأنئا

 (همغلافو)
 روسكملاانأو ىريغاربجلا *« رودقملاى رسادكع علا

 روطملالد.نأن ركعله *ر وأ م-.ةمبوا وثذرساىف

 (هيضلان)
 رغسن 2 الىوهاادهع 0 تري ع ىلا- ءللا نأ امدح |

 ريدسأو توما سلع #2 مز ني سلم نامزلا قثي

 (رتكلافد)
 كناتسشل ساتف «٠ تاتثرادف تنأ
 كناوهش نع هد 5 مونك ايدل لعجاو

 كن افو موب هللا دع كرطو نكاو

 (هريغلاتو)

 اناطملا هاجس نع رعت » بوذهل تا

 اءاطلخ ا هيلقت دودو * ىلامألا» رعش تاطنب دق

 (هيغلاغو)
 افصامٌس علا نمو *« ىنك امايثدلا نمذخ
 امطئااذا حارسك » ىضةذساذ_هلك
 (لوقيث مح ةيسئي لا ةدمصقلا بحاصردهقتو)

 باق و ريسغت هسف و ر_هدلا و »بنز كإصو دعب كل ا.د تمرص

 بيث ةماغناك كسروا دوس د ام وه .رثىقلا اههشاوذترمشن

 بغرو لاما ىلا ن 2 تناك +« املاطو كنارامل تر-ةاتساو

 لَ ربوة عقل لا م هلام تاناغلا لسفر كا
 بيطالا همر هلر هع ا « هنامز كادعرماو ا

 نرهملا همنا 20 « ةدوعنم هلا ف با.شلا بهذ

 بدماءاهكبأ ءاوكب وفذو ذا او امصلان مز ىف ناك د فام كذع عد

 بتكيو تدنجام ىدخ دبال » هناقباسلاة-_ثقاممرك ذاو

 بعل_:هال تنأو هاشن'أ لب « هشسنيح ناكلملا هسنم
 باستو كذم مغ .رلاب اهذرك#س * اهتعدو أ ةعيدو كءفح ورلاو

 بهذي عاشم اهتقمقح راد ه اهات كانثدرورسغو



 تاعودعت اهفانساف:أ ٠» ام-هالكر ابنا اول_ءاخ لدللاو

 تبيهش كتومد ل انيةباقح هل ةيضعي نعل ه-ةفاحام عسب و

 برذي ليلق ايم اهدمث دو 7 اهوعت مود ال رادإ ام

 برع مانالل حاوصت رب * اهك الوأ ةصيصن تر ده ععتاف

 تبقعتو بؤناعر ومالا ىأزو يأ ارمص سمر أ او نامزلا تح

 بَدودلاحرلل امد لازام « ةناف نوؤذلا ر_هدلا نمآنال
 بخغغالا 'زعالا هل لدن ضضع * اهتاصغ ىف مايالا بقاوعو

 بالا ؟يهلاوه”قتلانا *« زئ:اهمزلافهللاىوتت كملعف

 برم هب دإ هل عيذلا نأ * اًضرلاهنملات هدعاطن ل-عاو

 باطم او وذ تافامم سأمااو «* ةحارةعانقلا ضد قفعلق او

 بعشأ ةلذملاب ون ىسك دقاف 5 ةلذمب و تدسك تءمطاذاف

 باصا كلا دياكم نوهدمخل 5 ةنامح ءاسلاردغ نمقوو

 3-3 دنالاهتمعارب ناو عفالاك * اهنا كناسح ىنالا ن :.مانال

 نيكت اننع ع تفاحوأو اموب 3 را #0 الان 0

 بطشالا ليدل هةثلساذا اودي اهءالكو اهثيد_كنيلب ىرغت

 تقرخن :”ا فتاح كنامز 4-:م » نكّشو ة لا كلودعأداو

 بضغرذا هيآنودسب ثدالاف « اهسموهتقالتاهرد>او

 ب.غرودصأ اى قا 00 هد_هءمداق:ناوردعلاّد ا

 باح هقدو قفا وهف + اقلممدبسقل قيدعحلا اذاو

 بهات هءلقو ناسللا ول- م قاقمْىساّدو قريسخال

 برقءلاوهكنعئراؤناذاو ه قثاو كب هنا فلج كاقاب
 يلعتأاغورباك كذمغورب و ةتيدلس نانا فرط + كطعن
 بو. زوالا منع يتصلا 2*2 ا كل ترتاولا كالو

 بشي نرا-ةملاىلانيرقلاَنا 5 ارخاذت همضطصاو كح . رقرحاو

 بهريوهيدلام وج ريهارتو *« مّركم لاجرل ا نم "ىلا نا
 بّرَد و همال_بدنع ماقد و # همودقدنتع بيحرلاب نس و

 بسنالا في ريشلا هينوهياقح» هناق لاجرلل نيش رقفااو

 اوينذأنامهل ممساو لاذتي * مهاكبراقالا كسانس ضمخاو
 صعاّر-نيشنبوذكلاّنا * امحاصكل ع نكيالفبوذكلا عدو

 لد ان لدكؤ هراثرب *» نكتالو تقطن ذا مالكلا نزو

 بطعيو ناسالابل بس“ لاق, * هظفل نمزرت- وكنا سا ظفساو

 تعشرالاهرسك ةحاجلاْتا * هب قطنتالو هةك.اذ مملاو

 بذكنودي رت ةنسسلأ هتريشت « هوطيلناءرملارستلا د كسحو

 نصرا
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 نعتو ص: رخلا وسدلب قزرلا ف« دئازب رسل صرملاق ن-صرغال

 بالكس يلم سدأ قزرلاو + ال .<موريانوهلملظيو

 بدو 3 مرو اددغر « هقزر ف أب سانلا قزماعمكح

 بدكم بطب لظتالو ل دعاو 5 بئمحاقةناسمكلاو ةنامالا عداو

 كحال !-متيأراذزم » اهاريصاتة يك: كباصآ اذاو
 بعصالا يالا مالا كلانوأ # ةبرب نامزل | ند تدمر اذاو

 برقأوديدولا لبحنمهوعدي * نمل ىندأ هنا كيرا عرضضاف
 وصال ىرولا ن هرثكلاّا 5 لزع مانالا نع تعطتساامن 1

 برحالا ميمسلا 0

 بحال ه ءهاعدنأب
 بدذلا ا

 7-0 هتاف مي ملأ ة,.-ادمرد داو

 »+ اناا مولظملان مردتاو

 « ةدلسز ع قزرلا تياراذاو
 نريمملاواهقرشاضرغوالولع ده اًصئااةعساوهتلا صرت 10
 بءولو عاب ام ىلسغأ مدنا 5 قصف تايقنا كه دقلف

 اول اًدعمّترير ارت ترمضح امل «(لاه ريو: ءاك ذالا ىف ولاني حرشلاوأءامالاوك ذ)»

 9 ا هو ةقلا هدهك ىانلاقوراغ ًاوداناو ةءبرو رضم ةعبر أ مدوه.ذ 7 . نييهلام

 مدانللا هدهو ة-عب رالاملا ع نمدههشأامو دودالاءاملنا اذ هورمضأ لالا ن نهال

 مكملع لكش أن امه لاق هدف س ا رامغال رم ااوةردمااهذهو دابال لاملا ن نءاهجشأ امو ْ

 اوهحورازنتامأمل هناوى هر ل كيلغت ةعسقلا ىف مقا ةخاو كلذ ىفرمالا

 ىذلاربعما| نا لاف ىردق "الكرم مى أرذا نورع سي م هامفنا ار كام ناكو ىفالاىلا

 او ري رند وهرشو*و رام ألاقو رتب ا وهو داا لاق هورو زأ وه رد ةعمرلاقتر روعأاذ_هىع ور

 دوزأوه أ ةعرلاق من لاقدوءأوه أر مضم لا ةفريعبلا نعمه اسفل جر ميتا ىت> الملقالا
 لاوغلخ هءلع فولد ىريعب ةفصمده منلاق دورشو» انام خل رح ألا لألف

 اومدقىد مهعمرأس مت هنقداىري»ب نوشدت مم و مكق دف ك لاقو مهمزلف هوأرام مهنا

 ىلا اوفصو منان ريعبأ وباصأءالؤ ره عيلان اسزشلا دانت“ ىدهرألا ىنالاناولز انو نار

 لرتواتاج ىر هنا ررضم لاذ هورتلوهوتفصو ف.كى فالا لاف كاملا ميا هرنملاولاق مث هّمنص
 ةئطوةتثباهدسفأهنا تةرعأ رثالا ةان هب دبى دس !تيأرةعب رلاقو روعأ هنأ تاعف ابئاح

 ىردش اررالغألادو هي صال الاب ناكؤلورتإ هن ؟تاعفامةحءرعب تير دانا لاقو هداووزأل

 باحتأباو بائس ا ىنالالاةفدورم: هنأت اعفه:ءقرارخ اناكمىلازواجمت هئننافتلملا

 مهلاعدت ىرأاك سنأ و "ىلا نوجاتحتأ لاف مهب بحرف هوربخ اقم هنم» هلام هءاطأف رعد

 ةعسر لاو ةريةم ىلع امن االولدودأا ار موبلاكر ا لرتضحلا شناورو 12 اقأبا ارمشو ماع

 سدل هناالول هنم رسال دير واكو اال ةو تلك ناي نوار ا ول اكرأل ٠

 ىنالا ناكو طاح هّمنع ىت جا! نأالول دوج ؟ازبخ موملاكرأ لراس لاقرو هملا عدي ىذل ا همس نين ّْ

 اهب تئج تلا ةرهللا لاهو هباربش بحاص بلطف مونم عمدا هلعاف مهمالكع تس نم مب لكودق |



 تازمملا قْرْدل

 م6:

 لاقواهبارش *نمب.ط أ بارمش *ان داع رتحلك ًاربق ىلع اهتسرغةم نم ىهلاف اّمدتأم

 هرادخدفابنم نمأ غلا ىف نكي موةيلك نيلي اهانعضر أ ةاشم ل نملاف هسه ام مدلل! ىعارلل
 موية ان ا ا | مخ .

 ةمركنم ءاهات اءامنارضملاقذ 0 مسهل نم .ميلع سدو 3 هبدعف هب تناف

 انملع ل داهاشرمثاملانال اا 3 فال 2 هذهو د 0 ثاذا رهللانالربق ىلعتسرغ

 موءللارئاسوناضلا ما نال ةيلك نبل نهتعضر ةاش م1 م للا نأ تاعامنا ةعب رلاقو ما

 ةيلكرمتعضرةاش مل هنأ تلعذهلاقفاو مهنيا رف كلذ سكءاهناف بالكلا الا معلا ق وفاهم
 هنالدبلا دي ىذلا هس أنبا ابسدا كلان أ تاعامنا دابا لاق وةمصاخللا .ذهاتممعللا بستك ف

 تاعامنازامغ(لاقو كلذك نكي , لهانأن ال هعابط نم كلذ تةرعفانعم لك انو اماعطاسما عنص
 نيعهنا نلعف كا ذ فال وهر ماها سفن |تفاذازب1انال ضئاخهت ةعزيفللا نأ

 مكتصقاودقم_هالاسقفم هان نيطا. بالا ءالؤهام لاف كل ذب فالا ل-ر لاري اذ ضئاح

 وهفلامز مءأ ارهملاةبقلا هبش املا ةفمهف الشخا نمناك امو مهوبأ هي مهاصوأام هيلعاو هذ

 سدوسالاءايخلا هيشأامو لاق مءارجلارمضم تعسف رجس ىهو لبالاو رينان دل مهل ترا صفرمض

 مداخلاه يشأ امو لاق مث سرفلا ةعب ر تممسف مهد ىهو لدخلا !تراصن ةعب راوهفلاموةباد
 مهاردلاب ,رامال ىذتواه :ريغو ىلا نم قابلا ةءاملا هلتراصندانال اوهذ لام نمءاطم” تناكو

 ناكماسبطال اوىراصنلا شذ للا نباّنا ه(لمتو)« كلذ ىلءهدنعنهاوراسف ضرالاو
 ةاغاودرع خا مسافاندو جناكو سفانترومشملا ميكسملا هللا ةمهنامزلا دحو أن يبو هن
 نمئربف هش ىفتفلا فاه عجن أ د_عزهد سج ىلع ىافالا طما سني هس." مباسعق مادام
 ذيلتلا نبا همضلاقف ىعو ماذخلا

ْ 
ْ 

 ظ

 همذن مهو دمت ملكت اذا « هتقاج ىد دوبي قيدصا_ل

 هينلا نمح رخل دعب هناك * ةلزئمهنم ىلع ت اكلاوهدتي

 ىالرط٠الا عبدا !امويفلاقف اربكمنامز لا د-وأو اعضاو مدام | نبا ناكو

 ” ضيق فرط تاكربلا وأ * هيفدقمو بطلا نسااونأ

 ضضما قريكتلااذهو 5 انرثلاف عضاوتلاباذ هذ

 داح اون اون ازيملا فذ ملتلا نب نسحلاوبأ ازغاأدقو

 ّْ ءامسلا فو ضرالا فل دعي « ءاممالا فاد داوم
 ءار لك دايالاى 2 0 * ءابر الب ط_سقلاب مكع

 ءاسعالاب ب رمصتلا نع ىنْذد ه« ءادو هإ_ءنمال سرخأ

 ءادلا نع ضةخلاو عفرلاب 5 ءارتماوذ هادان نا بدحي

 ءاوهلا فق لعن ا مدفي
 لدءبهوق نعمو»و دصرلا تال ؟رئاسو بالرطسالل رمعشلا نازيم ىنديءام»الافلتخم هلوقو

 ف



00 

 قطاملاىفاعملا نازيمو ضورعلارهشلا نازيهو وحلا م الكا !نازيمو ءاعسلا فو ضرالا ىف
 نازيمءانعموءاطلا ذوني_بلا ناكس نورا دي بالرطسالاو كل ذر ةو نازيملا هذسهو

 سوولطب هعضو نمل وأو نانوملا نا لب سلا مه !بالو نازي-هلل | ارطسانال سعدلا

 ناكواه اوطلاها5رةببع ةصقهعضوف هلو يللا ذو ءا لاو ءاطل ان ناكساو ماللاو ءاسبلا خذ

 لاكعممالسسالا م رح بكم همأ نم بدعي ناك ا ءاانماعاونأ عجبت
 ةائولا ها لأ هلىداهالف هللا لاضب ع ندولاعت وقسم اذ هر هاعوول_ةءةراز6 ازءودم-5

 ةمالامد «(ةدئاق) < ةناعس#و ني_بةندسر هدد. .انلا نبا فويدقو نيم ءآ د_.-وتاا ىلع

 قلعاذاو رصسلا ه-.ةرئؤيال ناسنالا ىلعث#ثو ف ئ>اذا املقورمصيلا الس هيلكك ااذا

 اهلعما داملبت ل أس اذفن ىلع قاعناو هعفن هرم ىلا مىلءرسالا اهمسرمص

 غأسش هنمأرق» هذ نارقلالو ىلا ئراشلا عجرب .ريتااهثه باذآ نآرلا مان « (ىهلللا لاف)#

 لاقذىلاعت هللا ىلا لاعالا سحأ نء لوس ليسو + كانتا لحال ىؤزامبق ل مالا عطش

 دنعئراقلا عمنا اهندو متتتملا تالا لاك لتر م١ لاما امولمق هنأءاجو لحترملا لالا
 الحر نأ ىدر هرضحع نأ هريغل ب رصسو كلة لمت ناك هنا ناو «ىورددلو و لهأ ملا

 انقر هيلع لعبص سابعنبا ناكل و هءلعهللا ىلصهللا لوسر ده هى نآر دلاأ ارب ناك

 مخ دنءنوهةجاواكد هان عو الارض ىتسح اوموق هئاسا 1 لاق عضيتأ دارأ ذا

 ىهنلا يهاربان :اقلمللا لوو اراهنلا لأ سين أ هنو ذئن.- لزغةةجرلا نول و ةيوثآرقاا
 اوناكفهتليل ةيقبو أ هءوبةمقبتاك ؟ :الما«لعتلص نآ ارقلا لجرلا َمْحاذا نولو.ةي اوناكل اك

 ٌمخافءام ثاا ناك اذا كرامملا نبهتلا دمع نعو لمالا لمقوأ راهتلاليقىفا وعت نأ ن روس
 ىلاهتهنلا لاق ركجا اب راهنلال ا فيصأا ناك اذاو لمللا ل وأى نآرقلا

 نآرقلاءنامالا موكرت ىلءرافكلا مبوب كلذ عبق مث ثكم ىلع سانلا ىلعمأرةلءانق ةرذان ارقو
 رهاط ناكسف نوح ران اوعدا اوأ هللااوعدالق لاقت هوعع« اذا ىلا_ءثدلل مهعمذل العلا حدمو

 هيوعدتىذلا كئاعدبو أك تءارقب ىأ كتالصب رهتالو عمو نآرقلا أرق اذاهللا اوعدا كلذ
 نم يلو هل نك,لو كلا! ىفكي رشدل نكن و ادلو ذي ل ىذلا هلقدجلا لقو لاق مث تغرفاذا

 كلذك ملا دعبدملا بامكسا ىلعاوعجسأو دجلا سهأ اكريبكسشلابىهأف اريمكست هريكو لذلا
 دقو ناضمر مامك تناك هَق هدم صاب ىلا ةءسقنهةدامع نأ ارعلاةءا تأ ريبكشلا

 15 اذا نآرقل يراك كلدكفم_هادهام ىلعهتلا | اوريكت نأ ةدعلا اولدك اذا سانلاهننا سعأ

 س امعنب أن نءدها + نعريثكن هللا د_بعن ع ىلا ةروس نمريبكتلا ىوردقو روسااةّدَع

 رخاوأف رك لا ةفصو كاذب يمأذ لو هيلع هللا ىل هلا لوسر ىلء ار ةهنأ ب 11 2 لأ نع

 ربك غتر ةلارخا ىلا اماني ٍءلادرو لل' ادا ربكم ةفقو فةوةروسْجشالك هتآدولا هذه

 لسوه سلع هللا ىلص هللا لوسر ىبعةالصااو قيدصتلاودلارييكشا | عم 1م ىلدقنهربك اك

 ردةلاقزارلا ريدااق لا هشدجلا (كلذنذ) ةرثكت ا دسدعتلاومْلاةعدواعدلاو

 دج٠دجلأ ديرب 1 لاعقا دسعملائدمملا د.لا”ىلولا ضراقلاطسابلا ضفاملا عقارلا
 هيدّمسأو نيتبخلا ةدايعهد بعاو هبجتراو نينقوملا لكون هيلع لك وأو هشناو نيالا



 اا

 تاهؤلاز, زعلاهلكي رشالمدسو هللاالاهلاالن أد همنأو همؤكتساو نينعذملا ةناعدسا هنمعتساو
 بوتبنمبوتلالباتو بويغلامالعو بو.هلاراتو بوذلارانغ بالغلاريدقلا

 ىاشاا ماركالا لال اوذ مو.ةاا"ىحلاهتاكلذ مولظااةوعدبسسجتو مومغلا فشاكو ||
 ءامسلارطافو براغملاو قراشإ!بر ماظعلا بوركلل حرفااو ماقسالاوءاودالا نمأأ

 اد نأدهشأو ِن زالزيطن هناسالا قلاخو بها اوملاوءال الابل ضفتملا و نك اوكلاوأ

 غلبف ارماجارم.و هذاهقناىلاايعادو اريذنو اريسثبق حلا نيدو ىدهلابه]سرأ هلوسروه درع ا

 ىل ص نيقملا هانأأ !ىت> هب ردنعو هللا عئارش ارش يجو ةمالا مدنو ةنامالاىّدأو ةلاسرلا :

 تعبا ىذلاهتتدجلاو مك اسوم نيرهاطلا نيسطلا ل ياض وهل [ىلءو هنسلعملا

 فل لاملان مسو ردو ل_سرلا نم ةرتفني> ىلع ءاذشلاو ة-رلاو ءامدااورونلان ادمن

 ىدرلا دراوم نم هيانمدعو ىدهلا باونأ هيام مف تاذيبلا لئالدلاو تان الان

 فرشأب ايندلا فهفرششو تاهب_ثاا نم نيقدلا لثلاو تااظأا نمروذاا ىلا هبانج رغأو
 «اوالاو دوروملا صوم لاو دوه ماسقملا اهيقالف تاجردلا عفرأب ىرخالاق و تالاسرلا| |

 ناملاىلاقم_ىلاو هلي تولاوىرقلاو "هلم_ذفااو ىازلاهلو دومكملار دقلاو دوقفملا

 هلع هللأ ىلع هنوعد ىرصسمو 0 نمءانله-ىذلا هتلدجلا ناريثاا لدال ةعافدااو ْ

 لضفااو مي ركلاّنا اود هنا ”اهاغأو تالا لشفأرهصخبو اهاكدزأو تاواما!لضفأ
 انرود_د هن حربشاو اًيودع هيرت_ءاو انيونذ هرفغاو انيولق كباكب رول جالا ميظعلا ا

 هءنوهو ّت 'انسلا ةنوالم .انعرفكو تان , الا ع نمهيف تفرصامجانعقتا هللا انرومأ هيرو ْ

 اناضرم ديفا انرتا أمس هن آو انرئاسهض هي صلخأ للا تامملا د_دع تاركسلا ام لع :

 ةكرب لكن م هيانقزر اذ اكرام هتيمم كنا هلل اناناط> سند هبل_سغعاو انانوم هيوخسرأو ْ

 هنالمداو ة ةعدب ارو ةهمش لك نم هنا ذمدعأف ةمدع هئلعدو 34 اه لكن هن هرانحخف ةات هتلعحو ا

 لاقو)» لريغفلاالو كوانثلحو كراحزع كناندتأف رع كراو-و كناغآو لزوم :

 مين ًاتَنأةعاسلا الان وراق. لهنىلا هثهننا لاه « (لمالاريصقو دهزلا ىفهنءهلفا شر ىب للا ١

 وهيلعمقلا ف_صدقن'لوسرذخ ألاف امهنعمتتاىضررعنبا نعو اهطارش >ااند تم ةنغا ْ
 الفت دهصأ اذالوةيرعنباناكسسو لمسرباعوأ سب رغشناكيندلا فنك لاقف كن :

 كنولكنانخ نمو كضرا ك تك نءذ-خو حاصلا رظتنتالف تيسمأ اذاو ءاسملارظانت[
 كّضو كمرغىلبق كبابش رس + قاس زمتغا لسو هملع هلا ىلع هللا لوسد نع ةياود فو |
 هبلعهللا لصةنعو كتوم ةكنا.-و كرف لبق كانْغو كلغشل,ةكغارقو كمةسلبقأ|
 طاسحالا نا ىلءلدياذ_دو ةئااَرو ةيوةكمهة:صووالا نيئامل تديرها قاف بو ا

 لهالا نمهريغلو ءمال+_:مرظأ "وسو هسفنلءراا نم عاد ورورغهتلاطاّن او ىلءالارسصق |
 ق>قكلذادادعت_سالا طوحالاف هل ءاضقنا اهيفنوك نأ نكعوالا ةعاسالذا داولاو |
 بئارمافةفاثإلاو تاراصلا ف ناعمالاو تاراء_هلاقفارسالا كلرتو هريغوهسفنأ|

 نمصرك انالا عاتم نماعريغو لاو الا ىلع ضرالاو ااطملا فراطخالا بو تسصرو
 لغتشاو هباهل هيلقنمنكمتاذاكلذّد اف ادبأاهتءلوشنمري_غدنأو اداخماويةلازبالهنا ىربأأ

 ل

 تسقي
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 امو ىلا«: هنا لاق هايندإ هيرانعردةب يرش 1هبيركناكو هاودعسل او قطو هللاةدامع نع

 تاوهثلانمدنلا جبطلا لي امنع ضرعأ اذاو ىوأملا ىه ممل انافايندلا ةاملارثآ آو فطن م
 رض انا هنالدل طودأ كلذو انن اندلا٠ نءعاطةنالاو ةرخ هادا دست بسالا عدا

 لهمأن او هلقنم نمهسلاحاتكامامّد-5 ةم هر ىلءمودقلل اب هأَمهناكَن اظن اكابيرق

 اهق ال طم ينل كاني نأ نم ةلرظنأكاذناكف ةيرقو اريدادازا ءلومدادازااملكتف
 ىلع دز: /لهمأن او ادي هخمد_تال ارذسهضراع نكناكَن طبل نم 5 رقرمض*+>١نأف دف

 م-ءعنذ اهريثك ىلا اهلءاةوعديرجلناك امنافاهنمراثكشسالا ىلءاصرحو ا.ةدللا الا مانالا
 مالسااوةالصلا هءلعهلوقك هيدمسصولا تءاجاملركذ ىلع هلاوحأ ةّماعفف هنمناك مث الذ
 راخ الان م(بايلا اذهىفو)ىلاعت هلاءاث نا «سةئلرظنلا عدل تاذللا مداهرك ذنءاورثك ا

 اهنعدللا ىذرةثناع نع هنهريس» :رث ذي سأدالو هترثكل هؤادةتبسا:نكءالامران“ الاو
 نءف) هلل هلع دسأ ىذه ىو دريس ن ماعاد مانأ هثالث ملسو هماع هلل ىل_ص هللالوسر عسبشامت 15

 ىلءلكأت , وفوصلا سيل وراسخلا بكري , ل_-وهيلعفتلا ىل_ه هللا لوسر ناكل اك (نسحلا

 لاق (ريبجْب دان نعو) ديعلا لك اياك ملك اد.عانأ اامنالوةءو هعباص أ قءلبو ضرألا

 فانجاإ !فررل اريخوافا ذك دمت ل اقرر لعجا ءوالا لاق سو هيلعهّللا لص نا اّنأ تأ

 هللاسةف ىكبذ لوم هرب رمد «ىلءوهو لسه ءاعهتلا لص ”ىنلا ىلعهنعهللا ىذر (رعلخدو)

 اههتمهتنا ىلع مرك أ 1 -ألءاورمص.ةو ىرسك تركذ لاق ل "ىنلا

 مهاتوكت تائىك رانا باطلا نيالا هيلعر دقت اق ىلاعت هللا لميسفف هفقت 0

 تاواص ميم نب سيء ناك لاق (ريعنبدبعنعو) كلذك هناف لاقل لاق ةرخ الا داو اذدلا

 َّت ثوهف داوهل - نكي ىسمأ ثءح تدبيو رعشلا ساي و روهشلالك أب 1 هءاعومال_بوهللا

 صوانان مَدْمَملا عنصي ناكها مالسل اهيلع (دوادنعو) أ ًامشدعلا ,الو برق تداالو

 شعل ا لك لاق مال_ىلاهيلعنامهلس (هنيأ ن نعو) | اهتملك اد دو اهءس لسربمت م رينملا ىلع ءوهو

 ىلص ”ىنلاّن ا هذءهللا ىذر (دوع سم نبأ ن نعو) ءانداةتم ىكيان د>-وف ةهديدشو هئماهاعي ٌر-دق

 ف هوصءاسكو ف وص 3+ هيلع تناكهماعهتلاتا اول_ص ىببومهللا ماكع -وللاق ليو ةيبلعهللا

 ةمط اقيل-_ثدنيح املعث اهب 0 نع 0 (نفعتين وز 11 دويغراج دان د هالعزو

 نمام_حتداسو وهف ةوص لعالم نآادارأاذا شك باها امهشارفناكا ًامهتءهللاىذر

 مغفال برأ | ناغثاخ نام ذدامل اق هن ألو هيلعللا ىلص (هللا لودر نعد) فلافوش> مدا

 ريمفملا ن نعل وداعتك (ىمز) ه هلل : دإف رمد اولاملا ىلع« الا ضرس رم اا

 ١ مكلبق ناك ماكهأ اراثيدلا ومهردلا اذ_هنا د دوعسمنب !لاقر و) عسوتلاو لام او لهالا ىف

 ْ را دلو ةيلعفللا لسا اوسر كرتاماهتءهتلا ىذر(ةثتاعتاافو) مك اكلهءامهو
 هعزدن او مو هيلعقاىمهقنا لور ضبقددةلوارعبالو انالو ةمأالو اديعالوامهردالو

 ا طيغأ نا لاقل و هءاعهتلا ىلص(هللال وسر نعت ) رثنم عودايدوويلا نءل جر دنع ب وهرأ

 ا هللا عاط ١ عداصالا هسيلارا ثبالسانلا ىف ضماغةالصن 7 ظحو د نمو هوم قد دع قئاساوأ

 ٍإ لاق) هتازتلقو كس | اوءتاق و هدد تاعاف فكه .ثةعناكور سس ل ةيدامعن سد و

 َََت 2
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 هسفاذاؤ هلي دملاةقزأ نم قاقزب انررذ رد مل-_سو هن ا اوسر عماتشاطنا (ةرب ءرب ره دول

 (ناكو)اه وقل ني> اهاهأ ١ ىلع قانعلا هذهنمهقلا لعءدوهأ امن .ث دالهللاو لا ةؤ ةاقامةتسمقاذع

 ةنللانيإسملاءا ارّمفل-ثددلاقو مهماسجأ هم تيلو يعن اا اودغنيذلا ى لال ارضنا

 ءممانلاعت هيلعهمال سو هلا تاواص( ميم نب ىسع نع و١ ماعدت اهسمع 0

 اا و هللادجاماوذ- ماو اكسماهف مكادجأ للا اهورم_هالو اذدلااوريعانييراوملا

 حمل امر ريعشلازيخاواكن نداو+ ارمش عما( هنعو) لت صوان لكودجا ممكن وب اوذذتاو

 ق<نينما نيملاسايندلا نءاودرخاورعشدلاح وسما اوسدلاوةوهنثىلعالاهواك | انالو شدرالا

 عقاولادمءولاف# نيمعننلاناو سيل هللا دايعن او ةرخ الا فةراىهادلا ةو الحنا مكلل وأ

 00 و وتادس طل أ نعىماد وتاذالا٠ نءلغش نا د ىلاهتهنلا نم

 بيصين أ ليقمدآن الو هملعدتنا ىل الل ”ىنلان ع (لمالارم دقىفءاح .و) ها هءاعن ديل اري_صال و

 كالا وهمنمعنيبهلمأ لعج ةئيطإلا باصأا لف هرهظ فاول هاو همئمعْوب لجأ ناك ةئيطالا

 ضعن نم ن أكف ص ص هد :وعل نسملا ىلع انا د جانا (ةدسبعو ءولأ لاق د هرهظ 1

 ةمصقال و ةثمل ىلع ةنما عضوا ارواداه هارد لس ويلعن ىلص ادهش ىأ ادن م هنادمالك

 ايهئالاق هنأ لو ءهبلع هللا ىل_د"ىنلا (نع و)احولااسولا هم هيلا اردشف لع هل عفر نكلو ةيصق ىلع

 نء(للقتلا ىفءاجو)اهكرثو حار ٌمفئاص موه ىفةر هش لظىف لاق ب ا اددلا ل_ةمو ىلثم
 ىف هدوعب اممنءهتلا ىذرناإس لعل_تد صأقو نأ ًأنيدعستا : هرج : الاي هاتلاواذدلا

 هياعدرتو ضار نءوهو لبو هيلعمتا ىلصهتتالوسر فو هقناديعانأا,كيكيامدل لاق ةنالس

 ىل_دهللالوسر نك-او ا.دلا ىلءاصرحالو توما نماعزح ىب الذان ام ن السلا ةؤ صولا
 هذهىلو-و بك ارئاداز لثمايندلا نم مكدمحأ غالب كحد لاقت انءاادهعلوهيلعدتا

 هللا ىشررم مدقال لاق( باش نب قداطن وت تايلر ةنسو ةناحاهلوسامتاولاهدو اس الا

 ءاملا ضوذم هلحار سأ ارد ءاوهو ةماعوناةخورازاهءلعو دونما هدقلت ماش !اهنع

 هللاانزع ةموقان الاقن هذه كلاح ىلعتنأو مآشلا ةقراطبودونلا كاقان' نينمْؤم اريمأ اب اولاَمَو

 ءالصو قئالص:توعءدات دسوأ لاق تا يضر ( كتم هريغب زعل س جل نافمالسالاب

 مكتابط عمهذألاقفما اوقأ ىلءىنىلاهت هللا تدع* ىبكلوةمهاوذالذاو رك اركو باذسدو

 لدرخ نمذختي غايص ب ا:دلاو ىوشلاءالدا او قاقرلازبلنا قئالصلا هب االااثدلا مكتامح ىف
 "0 اا يطعم ةةذافااو سجلات انهثلا ىد- | ىهورعيلاروز جرت 7 كلا اوسسزو

 قأتنااهتسهان نعل طلا نم اهيدبل_< اهتعدللا ى ترتمط انا كشو] لاه هنعمتلا ىذر ( ىلع

 ا 1 ا -رقالتلاف ةحاح كل هلاةذهتن تًافامداخ هلآ تف لس ءوهيملع هللا ىلص "ىلا

 || هتدحوفهسن :ًافدملا ىجرا تاقلاق تسصدا اوال تاق ةساح كل لهلامتد هّسآ تلاه تعنصام

 اهانسلناو 1 واح تح رح ال اوطاهانسان ا ةئيطق انيلع وانت | ظقيتساا ف نود -ززةدقر د

 كيتا الع ااه ةحاح كل لهف تع ةبكناًينألألاقفانس ور ناسا دع نع عامر

 عيران هاف مداخل ن ءاكلرغخ وهام لءاكلدأ الأ آلاةةامداحّكل ًاستنأ اهت اذ اج دلل

 1 قامت الن امقالاف لاق (ناشسن ع 2 ودمت مي ينالوا ن ثالث

 نا



 انتحل
 تت بات تااااااااااتبإبإ” اا” اا>”ا>”>> ا +110

 هللاناعالا اهوشحو هللاوسابو كستنيقس نكيلفربتكا سانا فقرغي قعر ادلا نا

 اذدلاتدجولاق (مزاخ أن عو) حاب كارأامو وجنت نأ كلءلف هللا ىلع لكوتلا اهعارشو
 َى :ريشاوهاهتمىشو صالاو تاوءس هوم هتبلطول اوهلج ل يقءل تن ن اوىل وها ممئىثنيتش

 ىاىف ذ ىنمىريغل ىذلا عنماىريغن مىلاىذلا عنم قرات 0 0 او ىطماعق هلأ كاَذِد

 لح فان وهل ع باغاف ىلح أل بقدلأ كأي ئثنيثش تيطعأ مت دوو ىرع ىنذأنيذه

 لاف (ىط :ردلا بعك نيد ن «و)ي رىمعأن يده ”ىأ ىف ىرغغلدكرتأ اوت دومافءل- لق

 ىو أ دةؤَّن متو أ نمو سفن بوم ءورص:و نيدا ا ىف ههةفواذ :دلا ىفهدهزاريخ دمورهللادار أ اذا

 انا نيلايدبعتتثأ ما تناك لاف(ىزملاهقلادبعنب ركب ن عورتا الاوايدلاريسخ

 مونال كل مولع وهلا سفنانتلأف تهصأاذا وتدهم-افاه هرعت هل الكل مادذه سفتاءتااك

 ضعء؛نمغرذف : قشمدبناضعرر وشاف سان جو )ع ادردلاوبأ ناك) تدمج او هريسغكل
 موقلالاةةنوعنست ا.منورحتستالا أىثمدلهأا:لاقف .هسهجوب سانلا ىلعلبةأغ مايقلا

 رالاقفاجونيدلاقيفاو الر كتامتاواتنر تت قاودسا ٠ علب

 نواك ًانالام نوءعمجو نونكست الامنونن نوعنصتامنومحستالو دعلا ىلع ئاوعأو

 تحضصات ادمعي اولمآو ارشكاوعجو اديدش اويمكلبق نمنيذلاكن روكرد:الامن ولما

 ليكم او لاه هنعدقاا ىشر (ر<نعو) ادورغ مهلاماو ارونمههجو اروبقم متو

 موكل ذوريك الا ضرعالاوُزب نو ادع مكمل ءنوهأ هنافاوبس اك نأ ل يق اهوساحو اورونأ

 هللاديعنبن نوءتءم»لاق (ىهذلا ىمومن هدرة 0 قالت ود ذرعت دموي ةماسقلا

 قارو ل قثلا مويلاو ىديعم فؤنهتتفيكعأ قعلف-غبالو لذغأ ف كى حو لوقو هو

 ىل_ههللالوسر تدعسلاف(ءادردلا بأن ءو) ىنذفف لعفامىردأالو نزح ل |وطبال فكمأ
 ىذر (ةشئاعز وز عيبشامدعيىدهيىذلا لثكت وملا دنع تعي ىذلا لوقي لو يلعن

 بك ارلا دازكاندلا نم كفكملف قولا ةشئاعالاق مو هيلعهللا ىل_ص”ى تلا نااسهنعهتلا
 0 لىنالاق هنعدقلا ىشد (" ىلع و همفرت ىتحادوث قاذخستالو ءاننغالاةساادو كاناو

 اذدلا قا نعّد_دكمفك ءوهااامأو ةرخ . الا ىشمقلمالا ل اوطامأىوهلا و لمالا لوطم 11

 َن , الااثدلا» انين ءاقوكتالا ةرح .الاءانأ ع نماونوكف نون أو "هل_.ةءةرخ ا

 ا لصمقال اوسرىوراملاك ا حلاص يأ نعو) لعالو باس ادغو باس> الو لع

 ا نوهت ثيدحلا اذ_ هن ىلاعت ةوقأرق ةو هب ا » تاززثدنم |.مسئمالو اكحاضإ-بو

 لءأامن واعتولمدس دم + 3 م نوكستالو نوكسمتو
 الءلقع ّمكسضاواريثك م ْ

 ءاحاسقا لال سوتلالوقي هنامنأ تام لعمالسلاوةالملاو ذتالا لعاب

 نمدم< مت هعامطمتلا ل_حةعايطأ ١ رادممت# ق ةوسدلار اغلا د_.ءميه اربا ىق 3ةورافلا

 ةمدىلع نوحنملا كلثلاو ن 0 ثوئسلاهنهوالو ثوئظاادكردتال
 مش ىسعابد# حللاصز عشا اةريضح اسساتدحلا ماعدهموقا سسأن م ديالا لماكلا |||

 ةرقوتملا هرهازلا ةمهازلا هيهاعلا ةعيبطملاب همراكمو همعت هلعدتلا ضافأ همراشملا ةداسلا



 نا

 هبتلو هيويدخللا بناه هيبتا نملالظىف اهدعسبك اوك ةفرمالملا امد ىاود

 مركلاولدعلاىذ ديدانسمدا!ةارسسا|ةلالدو دءحامالاةالولاثراو هيروادأا ىدارد

 أ هننع ُكالَعو باعصاا همههب لاذ نم خعاوشلا هيدا ف تست ىذلا لطساو ا

 هدوجو ماوديدوولاهلنا عّتم لدعم اون دخلا بانج لدتلا ضيف همركب لخأو باقرلا
 ئازعلاةديؤم عدلا ةدشم رص حل .ربالو هدودو هد مركب اص« هاناعر ىلع" رل خمتاازالو
 ليثالادجملاىذ ليصالا ل ستااو ريمثااربز زولا يخفلا لغة ءاجو ميركلا هبانج ةراعرب

 ةلودلاو هءاصالاودةرلاو هر كلا فرارعلاو هن 70 ليلللا فرشلاو
 ةرضاادامحنأربك ١ اثانؤ فود ةداعس اثاعتناةءورملاحوره,تداز نم هباعأاو
 تاازالو هاي جوب مادأو هاشيأو هللا هظفح هنرصملا ةموكتادهءىلوو هيويدللا
 قلطنا هعارباامهدأد:ءتسحالاو هالحردبب ةرينمىلاسللاو هالعس مشب ةئيضممانالا
 7 نءمهاديآ اع هيهزخام ىلعاما م هعاربلا ناد .مىف هظ را

 لو "لف همه ناتكح نع «ل-وى ذك نأ نودْت 3-تاه
 :ل-ةااردع ا.تود ناعمو + قئار لوق لك نم ىودحذا

 ل والا موقلا اهراهزأ تعدبا « ةنح وأرمذان ضو روهذ

 لةءدق نعله ادودب واخ ه«بعمط ىلاح سقما | قركسد

 لسالاّنسنم ذفنأةقا « ةمسهوذ هل هلا ضق
 لمعلان اتا اوىأرلا بحاص * اطاص ىهسملا ىسعأب وعو

 لو>ىذ ىرضح صخش لك ده" ىلع دوماو لا داك

 نلكدكر ريغ نم عفذلل اد_صاق دع ادم هبعيط ىف ىو ا

 لاقتكم ع. بيطن هاما ثيح هع اسقاباريسسسخ هللا هاز عال

 لقكاو 0 فاما 5 زا دو عبطلا 1

 11 07 7004 22 )ا
 ا

 ةيللقخم

 , دمريضح قئتهقالبخ أ هءلعنم ةرادانالوعثم فيراقاا هعضوو فرطالا هعبط ناكو
 ةرثأل زان ةداح كالاسلا هل_كو ةراظنو ىسح كي نيس هنا دغاكلاو ةعبطملا

 ىدننفا نينمعلا أت ةرضحح دّدملاىأرلاىذهلظ-المو ىسسى دن دعت ةريضح نيم هناك

 نم ممصالا بجررهش مظعملار مئاارخاوأ هعذدوو هلشكن سحو هعيط ماع ق ةفاودقز دجأ

 نم ىربنأكن مرح نم نيتئاملاوفلالا دعب نيئاعو نامت ةنس

 هيلع هللا ىلص مامالا نمى رباك فاللا

 ماسعرديحالام ماركلا هل[ ىلءو د '

 كم حاذو 0 عدا ب
 ماتخ ا 1 ا
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