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 ْ دنعسن نامثعانث دح لاوى :راخأا عملا ةريغملا نب مها ربانب لمهمما نيد هت انث دس لاو دوت انة دسح ُِ مهدع :واممهلرح اوهللا

 نع هثدح مثاهىنب ىلوم عفار بأن بدللا دبع نع ىرهزا| نعدشار نب قد»ا نع و رم نيهللا لسبع عم هحرحو هردص ةئغش ىلع

 نيءاوالا ف ىرخأ ةروسوباتكلا مأ, أر قاو تاولدلا ىنمامالا ره ملاذا هنع للا ىذ ربلاطىبأن ىلع || تاسنع ارافنوه و

 قوبرغملانمةرخ ”الاىورمدعلاو رسوظانمنيس رخالاىف باتكلاةختاش و رصعلاو رهظاانم ||| ىلأسن يبا ىلص هلل الوش

 هدرلا نندو## نعى :رهزا !انءدح لاو ناسف سان أنآ ى راخاا اثدح لاودو#مانثدح و ءاشعاا نم نيب رخالا || هلمعألا مسوه اع

 انثدح و باتكلا هحت اب أرقي لن! ةالصاللاو ملسو هيلعدتلا لص هللالوسرنأ تماصا!نةدادعنع || اهاهالةوادعو نانكّتاو
 ناىكرهزلانع اص نعى انثدحلاو ميهاربأ نب رقع انثدح لاو ىد» !انثدح ىراخا | :ثدح لاودوهت هل ةعلسلا برمثا

 تماصلا نب ةدامعنأ هريخأ مهلركب نم هه و ىف سو هيلع لبا لس هللا لوسر م ناكو عمرا نيدو#ت || هيسنك اوهخمو هماظعو

 انا لاىجالم اان اين قف باتكلا ةاشب ارقي لنا ةالصاللاو ملسو هبياعهنلا ىلصدّنلا لوسر نأ هربسخأ

 باهش ىانعملاص نعيبأ امث د- لاو بوةءءان مدح لاو ىرو :دلا دش نب س ابعلااءث دح لاو بءلكن ب مجدها

 تماصلا نةدام.ءناد ريخأ مهل رثبنم ؛هجو ىفلسو هيلع ىلص شال اوسو عم ىذلا عب رلانب دومشنا

 نءرمعملاور (ىراجلالاو) نآرقلامأب ارقي نا ةالدال لاو لسو هيلعدللا ىلتدهنلالوسر نأ هربخأ

 + هلو ىفارمعم عداتيلتاقثلا هماع واد _عاصق باتكلا مأبأ رة.م/نأ ةالصال ىرهزلا

 هلوةك نوكي نأ الا كال نمرثك ًاوأاورحدتدرأام_فو رعمري_غاد_ءاصفهلوقو باتكلاهتانتدنأ

 لاعي و (ىراخا 'لاوإ رايد نمرثك ىو راثيدى ديلا عطقي دقفادعاصفراني د عد روىئالا ديلا عطقرال

 ىرهزلا نيب وهني لخدأ م ىرهزاا نعىو رادعر زجحرلا دبعناو ارمعم عبات قصءانب نجرلا دعنا
 انثدح لاهجاسألا ةئئدح لاو ىراخياا ان: د لاودو#“ انث دح ف المأ هني دح ميعك نم! لهنا ملءنالو ريغ 5 4

 ةالسال لسو هياعولا ىلس ىبناا لاولاوتماصا !نيةدابعن عع راانيدو##نع ىرهزلا نع ةنيبعنا || كاد تتيمأام ءايحال

 لاو ثييللا نثدح لاودللا دب عانث داو ىراضلا:انثدح لاو دوتا::دح تف باتكلاا ةحتاذب ار در ل 1 || .مسصقتلا ضعي !هيفناك
 ' | ىءهدارالاوثحلادءب

 هلوس> مهلا ءافتداب
 ىل--ىنلالاةواوارتغا

 لازنال ملسو هسءلعوللا

 هاو ىماآنمةن“ اط

 نمم-هرمهال ىلا ىلع

 نم فال -.خ الو مهلذا
 ادب أكلذ ضام م-هفلاع

 هللا لوسر نةسوع..جىف

 مل-سو هبل عىل اءن هيزا ىلص

 ىثدح

 كدة يينتيسع تا



 ؛ ريغ ىلسر هيلع ىلاعت هللا ىلسهننالوسر لاعفأ قاما لع ميا ملسو هلع ىل اع هللا ىل هللا لوس رىفةوسلل ماشي ناو هينلاقذد .

 : مساع بح واو هع بسسس ب امام

 هللا ىلصهنلالوسر لاو لاوتماصلا نيةدايع نع عسب را نيدو ند لاو باهشنبان ع ساوبىث د
 رك ذناوهنال_ صادو»»ىرأ لاوةءارقلا ىسن ل رنع هتلأسر نآرقلا مأب رمي نا ةال_دالملسو هيلع |
 ددمانثدح لاةىراذلا انثدح لاودو#ت اثدح هه هتالصا دو«: نأ الا ىرأالو هيناثلا ةعكراا وهو كلذ |

 نا هنعهلا ىذر ةرب رهىبأ نعىد,ْملانامثعوأ ا: د> لاورفعح انث >لاق دعس نب ى حي انثدج لاق

 انثدحلاودرهتاتثدحا يق دا زامو باتكملا هحت امبالا ةالصالنا ىدانف يعأ سو هيلع هللا ىلهىبثلا ا
 هنعدللا ىذرةرب رهىبأ نعءاطع نع جي رح نبا نعنامغسا::دح لاو فسوب نيد. .مءانثد>لاو ىراختلا |

 |, هلمهتعاطو هانامهعابتا
 ل>وزع هفن ةعاط
 امولاَذ لوطااو دلل

 هود.-ف'لوسرلا مكان

 اوهتنافه عمك امنأمو

 لو -سرلا عطر ن-م لادو

 نكس لتامر | شب اعنغ هسا نع رام نبى امدح لاو قك»انب دهمان د لاو عد درزن ديزب انث ل ->-لاو ىتناورلا ١

 ,لاو) جادخ ىهف اهيفأر قيال ةالص لك لوي سو هيلعهللا ىل_ك دنا لوسر تعمم تاو اههنعهللا ىو
 ١ نب ىموما:ئدحلاذ ىراذلا انثدح لاودو#تانثدح هم باتكلا ةتاغب نورهنديزبدازو (ىراخلا

 هللا ىلص ىناا ناهس نع هس نع ب هش نب ور*نعلو>الا صاعانث دح لاو ناب أ ان دل> لاو لمده“ ا

ىراخاا انثدل- لاودو ثان لح ف هج د ىهفباتكلا ماب اهيفأر قي مل ةالد لك لاق م-سو هيلع
 . انثدح لاو

للا يدر ةري رهىبأ نع هب أ نعءالعلا نعمسالا نحو رنعمد رزنب ديزي انث ١-لاودلاغنبةيمأ
 ه

 !بأايتلق ماقريغاثالثجاد* ىسهفنآرفلامأب ارقي لو ىلص نم لاك لو هملع هللا لص ىبنلا نع هسنع

 ! ىلا تعمم لس: ىفا أر قا ىسراغلانء!انةرير_هونأ لاق مامالاءار ونوكحأ ىناةريره :

 ىدردعإ اهفصن و ىلا هةمصنف نيفغصن ىذ عنيد و ىنيب ةالصلا تمسق ىلءن هللا لاو لو. لسو هيلعهللا ىلض

 نادم ا 5 ل هللا ل اوي نيأ اعلا ترهتيد هل اد علا لوةداورقا سو لع ىلاعت هننا ىلص ىبنلا لاو لأسام ىد..هاو

 مو لاو هلناوح رب ناك | فد هسا لوغي نيدلا وي كلامها لوقي ىدبع ىلع ىتثادالا لوب ميحرأا نحرلا ديعلا وشي ىذلبع
 ارك رعت الا /لاواذاو نيئدعن ىددع نيد و ىتدب هد الك ةينيما لزرع ارح اباد علا لوقي ىلإ نه ىدع

 : | ىراخلاانثدح دوما: اه لأسامىدم او ىديعأ هذلهفدتلا لوي ةر وسار [ ىلا كارصلا ان هادعلا

 | نأ انيدث ان ىعأ لاو هنعدّا ىذردبعسىب أن ع ةرمفن بأن عةداق نعم اشه اند لاما ولاوب أند لاو

 داجانت د> لاو ىسوءانثدح لاقىراخلا.ثد-لاودر#ا5د-> © رسددتاموباتكلا هاش ر قنا

الصلكقلاق هنعمللا ىذرةرب رهىبأ نعءاطع نعد هشا| ننسي >و نو يح لا ةرامعو سلق نع
 ا اره ة

 ردم اذةلومكح ىتح

 فاول كغ الا
 تيضقأ.م امرح مهسفنأ

 لاقو انيلست اولساو
 نوغاا2 نبدلارذ_علف

 م(يسصن نا هيعأ ندع
 بادع مهيص وأ ة نق

 قم !ناكد  تالاووميلأ

 هناعتسا دنع هنا

 ءافنقاو مسو هما ىلاءد

 ٠ معسل و هرثأ
 طا لاو ”لرام ى راخبلاانثدح لاودر بانت دح#و يلع انيفخأ انيلع ىخأامومك انمممأ موا قع ىبنلاانسمسأاا نَد» 9 . يل 00 0 لل . 8 1 . 5 5 - 9 ٠

 ل هم 5 58 ْ نعسيعس نو رع نع عملا نيس>|:ة لح لاوىىاسلا بوهعب نب ىسوب ا: د> لاور.د نيلالهابثدحلاو

 دل "2| جادمع ىنهذنادكلا هاش اه ذأ رش الهالصّلك رسوهءاغهتا لص هلئال وسو لاتلان نش 0
 مف لسحر ع هرقل || © تربل سو هاش لصالون ل
 ! نء غن اصلا ميها ربا نعتارغلا ىبأ نيدوادانثدح لاو ىموماذث دح لاو ىراذيل اانث دح لاو دوش انثد-ه

 هلعدللا لص ىنلا انا نلعأ امفبادكلا ةحتاشب ولو :ءارقةالص لك ىنهنعهللا ىذرةرب ره ىبأ نعءاطع

 انثد> لاو د تنهش ادعا.ثد> لاو ىراذأ !انثدح لاو دوههأ.:ا> ف هرمسن نة فرس أ امو 005 ند مسو

 ىضرءادردالا يأ تءم» لاو ىيرم فا! يه نب ريثك ن عب رهازلا نأ نعي واعم ان: دح لاو ىرمسلا نب رمشن ا

 وأ انثد حلاوي واعما::دح لاو ديرب امث دح لاو ىلع ان: د> لاوىراذلا ا:5د- لاو دوه انثدح و هذه

 م-1لاوةءارق: السلك ىفأ لسو هيلع للا ىلص ىلا لك ءادردلا ابأ م5 يه يربك 1ث دح لاو هَ ردازلا

 (ةءارقلا نم ىزحت ام ىند وموم اا او مامالل ةءارعلا بوو باد ])

 الءلض الذ ىاده عسب ا

 ليعم#ا انريخأ قش

 تا ىلا
 دابزلا ىبأن ند رلا دمع

 «نع 4. ,ةعنب ىءوم نع
 ' لدضفلا نيهللاد ع

 ندرلا ديعنع ىمئاهلا
 نع جرعالا صر_هنا الا

 أ ويحد مالا ضال اريك اذا مم ربناك ملسو هلع ىلاهت هنا ىلص هللا لوسر ثا هتعىلاعت هلا ىذ ربا !ط ىبأ نب ىلع نع مفا رىبأ نب هللا دبع

 ١ سةعالءس نع ىورب كلذكو ىراخلا لاو كلذ لثم ل_هذ نيتعك لا نم ماقاذاو عوك رلإ نم هسأر مفراذاو عكرب نأ دارأ اذاو هببكسم
 لاين ولأ و ىراصنإلاةدانق وأ هسا عفرلا د ذعو ع وكرإ!دنعم4ب دبأ نوءذرب اوناكم ما مسيو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىبنلا باص ن ماسفن



 .عوىداعاسلا دعس نب لوو ىردرلا يسم نيدججتو ىرذبلا ىدعاشلا
 ع لوسر مداخ كلام نب سن أو ىم اهلا

 نب ريبزلا نيلبادبعو
 لئاوو ىمترلا ماوعلا

 كلامو برم ارح نبا

 ىسوموبأو ترب ولع! نبأ
 ديم واريكربسالا
 َى :راصنالا ىر_ءاسلا

 لاق منع ىلاعت هللا ىةد

 لاله نب ديجون ا

 هللا لو_برباصدأ ناك

 ملسو هماع ىلاعت هللا لص

 ناس مهي ديأ نوعفرب
 ىبنل' باصدأ نم !دحأ

 مسو هملع ىلاعت هللا ىلص

 دعت لودحأ نود

 نمدنح أ نع معلا لدأ

 هللاوه صىبلابادأ
 مقري لهنا لسو هنلعىلاعت
 ن-عاضنأ ىو ربوهيدب
 ىنلا باعك نم ةديسع
 ام مر 4. عدشبا ىلص

 هج يردك ايفضو
 لهأ ءالع نم ةلعنع
 لهأو زال ا لهأو كم

 ةرصملاو مااا و نارعلا
 ل-هأ نم هد_عونعلاو

 نيديعس مهم ناسارخ
 حاب رىبأ نبءاطعو ريسيح

 1 دهم نب مءاعلاودهاجمو

 رم نيهللاد_بعنب.ملاسو

 د_يعنبرمجو باطلا نبا
 ىبأ ننامءالاوزيز سلا

 نباوز سسملاو شاع
 لوسكمو سواطو نب ريس
 عفانورانب د نيدللا دعو

 رم نب هللاد_عىلو_م
 اهيددي عفرت تناك !مناءادردلامأ نعىو رب كا ذكو ةريثك :د عود عسنب سبقو لم نين سمعا

00-4 

 تلطملالبع نب س ا.ع نب هللا لع :وباطالانب رم نهللاد
 نضصاعلانب و رمعن ب هللا ل معو ىسودلا ربرهوأ وسو هيلع ىلا دنا ىلصهنلا

 ناكر سفا!نآرنارحفا'نآر-قو (لات) هنمرسياماؤو رقاف ل وزعدللا لاو :(ىراحل ا لا)
 ةيوتكملاق هذه ( هنع هللا ىدر سابعنبالاقد) اودصن أوهلا وهق ساو نارسقلاك داق را
 لاك معن لاو ةءارق الص لكح ىفأ لو هلعدنلا فس هللا لوسر ل رلاسءا درالاوب' لاقو هيططلاو

 ةءارقبإلا ةالصال سو هءلعدللا لد هلا لوسر نءرب1ارئاوو (ىرادل !لاو) تحور اصنالا نم ل-+ر

 نبي رخالا فري الوةيسرافلاب نيبلوالانيتعكرلاقةبآ بلدي زحي (سانلا ضع, لاقد)_تارقلامأ
 تزاج عد رالا فأر منا( مهضعنلاق راع رالافأرش ملسو هءاعشا لص ىلا ناك (ةدانق وأ لاثو)

 ىلص ىنا !لاقنات رجتحا ناو بانتكملا ةحتافبالا ةالضال َِس .و هملغزلا لص ىبنأ!لوق ف الخادهو هنالص
 ههغا ىلع همك لسو هبلعدللا ىلص ىبنلا نعءاجاذارباا نا هل لبق ىزححال ل :ملو ةالصال ملسو هبل عشا

 ناذ ن آرملا مأبالا هي زحالدللا دب عنب راج لاق سو هدلعدنلا ىلس ىبنلا نع هنادبب ءىجي ىح هل“. | ىلعو
 زاج مناهل تاعكرلا قمن زحت كلذك ةعكرلا ىنهتاز جا امكف تزاج عوكرلا كردأ اذا لاقف ين> ا
 هيزجبالة رب رهوبأ لاودةفةءارقلا ىأرنماماف مامالا فاخ ةءارقلااو ريل نيذلاو رمعنباو تباةندنز
 ناكناو نآرقلا مأب أر دي ىح مك دحأ عكربالا«معدنلا ىخرةشناغو ل يعس .ونأ لاووامتاقمامالا لردب ىح
 الل اف ءالؤ» ضب محا و هسفعاجلالهنا عم هللا نم ىتئلسم ع ىكرلل كلردملا اذه ناكلاعاج-ا كلذ

 ملفه لبق منلاوأر قي مامالاو هللا ىلع ىنثسفهل ل قفا وتصن ًاودلاو عسا و ىلاهت هللا لوقا مامالا فاخر قي
 لاحب حاولا تطةسأ ةبحاولصالا ىفةءارةلاو هريغب ةالصا متن عوط: كل دنعءانثلاوءانثلا هلع تاءح
 ةضدرفلاتلعح و ءانثلا هلع طقستلو» انثلا دفع مّهسيال نأ هن يعأو اودهساو ىلاعت هللا لوقتل مامالا |

 ةءارسقاتصنيالو عسل نيدعكر لص هناورحفلا ىمامالاو ءاجاذاهنأ تمعزو عوطتلا نمالاع نوهأ |
 نالاقذهب وتكملاالا :ال_-الفةالصل!تعقأ اذا لاو مسو هسا هللا ىف ىنلا هلاوام ف الخ! له ومامالا 1

 ملعلا لعأ دنع تدلي مريخ اًذههل لمقفةءارقهلمامالا ةءا ارمذ ماما هل ناك نم لاو ملسو هسلع لنا ىل_ ىلا
 مل- بوهيلعهشنا ىل_دىبئلا نعدادش نباهاور هع اطقناوهلاسرالمهريغوقا رعاالهأوزاسبلا لهن

 ةالصمل_بو هملعدللا لص ىبنلا ىلسصو رمعن.هللاديعو تماصلا نب ةداجعنعرك ذوريب زااىنأنمرباح عمسأ ىر ديالو سو هم هللا لص ىبنلا نعريب زلا أ نعرب اج نعماص نين سا ىور و ( راما لاد)
 ناكلامهالكن اريدلا تدثواذن آرغلا مأبالا أر قب مامالاو مكدح !نأر قيال لاف هفل لج رأر قفرحقلا
 ةل+-ةءارق هلمامالا ةءارعف ماماه|ن اكن مهلوقو بانكلا أب الا نأر قيالهلوةل لوالا نم ىنئلسم'نله |

 اروهطو | دعم ضرالا فت لعج ملسو هيلعدقلا لص ىبذلا لوقك ةلخا نم ىن سمن آرملا مأبالا هلوقو
 باتكلاهحت اوكلذكو ةلهجا نمج راهن ىثتسملاو ضرالانمهانثةساامو ةربةملاالارشأ ثنداحأ ىف لاءمث
 لمتحال هنأ متنأو ملعلا لهأ قت اهلل قو هعاطقنا عم ةءارفدل ءامالا ةءارقف ماماهل ناك نم هلو نم ج راخ ْ
 ملوأ مامالا روجاعتم ولا نعضرفلا اباه مامالا لمس و ةضب رفةءارقلا تلق مولا نعاضرف مامالا |
 عوطتلانمنوهأ ض رسقلا مةلعف.دمصلاو ينستلاو انثلا اوف ناسا ن« أمس مامالا لماحالو رهح '
 ! ضرفلا ساقي نأو عوطتلا نمنوهأ ضرغلا له حالنأو عواطةلا,ضرفلا ساةبالنأ كلدنع سايقلاو ١

 اضرفاهلكهدهتتاك اذادهشنااو دوكسلاو ع وك راابةءارقإ!ت سقولف هوك نمناك اذاضرفلابعرغلاوأ |

 ونألادو) ضرغلان عرفااوأ ضرغلااوسيةينأ سايقلا ىربنمد_:عىلوأ ناكا م «ضرذىفارفاتخامم

 ىهفنآرقلامأي اهيفآر قي ل ةالص ىل ن< ملسو هملع هلا ىله هللا لوسر لاو( اه.ممء هللا ىذر هث'أعر هرب ره
 ْ بعك نبىبأ لاوكلدكو ٌتأرقناو من لادّتأرةناو تاق مامالا فاخأ رول (باطالا نير ع لاو ) جاد |

 ا
 ا

 سس ب - مس حصل
 كح

 هقاذحو
 ىلا و ٍِه ى< نبى حيو رم ندعو نيساسا نب ىلع م.م كلرابملا ناب اصدأ ه .ءامكلذكو هن لب عرب كراءملا نيهللا د .ءناكددو

 انغسو نم نبق التخاالىمحالا م دعو ىدنسملاو د## نيددلا دبعو م السزب دهمو دبعس نب بعكو ىعوم نبىبسع مهنم ىراع لهأ



 نم ثيداحالا هذ هةمام نوتبثي ميهاربانبىصعاو لبتح نيدجأو نيعم نب ىحح وهذلا دبع ب ىو ريب للا نيدثلا دبع ناكو مهلا لهأ نم 1
 نبهللا دبع نعىو ركل لكو مهنامز 6 لهأ نم ملعلا لهأ ءالّؤهواقحاهنو رب و لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر :

( 

 انئدح هو باطما نب رع 795ج 5ك مج 0#

 انثدحهللادع ني ىلع ا ىباوو ر*© نب هللا ل معو بلاط ىبأ نب ىلع نع ا ومنع قامت هللا ىغ هر ةدايعوناملا نب ةقيلسو

 :نع ىرهزلا انثدنارف || <“ اج راك دم نيمساقلا لاو كل ذو سو هيلع هللا فس ىبنلا باصعأ نم :دعو ىرذطتا دع
 هس نع هللا دمع نب ملاس 0 مام ا هع دا ىضردوعسسم نبا تمم يصوبأ لاو مامالا فلخ نو رع
 لش لوس راق 7 مكساجف مامالا فلخأر قي امغناوروجلا ىفاذذهنا لد كرانملا نب'لاكو مامالل تصن أ دوهسم نبا
 مه مس و هلع ىلاعت هللا 1 0 1 ير سل حلا ىدحأ الامو نارهمنب نوميمورببجنيديعسو نسم ا لاو

 ةراذاو ريك اؤاهر, ||| ماجا نيةلظنح اةثدح(لالخلاوو) مامالا فاخ ةءارقلاب مم ات اهنع نبا ىذرهشناعتناكو ره> ناو
 ال خو 1 كلذىأ سارع ريس نيد نفسو اكل انعترسعلاز كوالا قمامالا فاخ ةءارقلا نعادامح تاأسلاو
 ُددمسلا نم كاذ لعشب ريب زلا نب هللا دبع لاو كلذكو ةالصل اداعأ مامالا فلخ أر قيولاذا (دهاجت لاو رإ) أرقتنألاقفْكبلابحأ
 ناكو هلا دمع ن ىلع لاق نسب « مامالارهجبملاذ' تيأر ااودصناو هلاوععساون ارق رفاذاو ىلا عن هللا لوة,ْك احح اهل لمقو
 عفر هنامز ل هأ يأ || ا كوقلمعتسناا عمره يال عقتس: تاواوتصتاودلاو عساف لاو لاعت هنل' نال ءاوعد لطبال لانا هفلخ
 نيلسملا ىلع ق> ندلبلا ةءاعوزلا لس ئتلا ناك( سوفا ىضرو رعم لاو تاتكسلا د_:عمامالا فلخأ ردي لومنهل وهمس[: ىلاعت

 ماس نعى :رهزلا ىو راع فاخأر فأر يمح نيد تلق( متيخ نب !لاقو) هتءارةنم غري ني هتكسو ريكي ني> هنكس ناتتكس لس ,و

 مهدحأ مأ اذان اك فاسلا ناون وءنص اونوكي لامار د1 دقمجاو هنءارقمهس تنك ناورمعن لاو مامالا

 ىذرةرب رهوأ لادو) اوُمصنأوأر تمباتكلاهحتافب أرق هفلخ نمّنا نظر ىتح تصنأ ربك انلا

 ن.نو*”و ن»-رلا دبع نبةلسوبأ ناكر ةتكستكسأر قي نأدا رأاذالسو هيلعدتلا ىلسىبتلا ناك( هنعدثلا

 هيلعمللا ىلص ئنلال اول د.هن نوىلا مامالا توكس دنع ةءارقلا نورد ريبح نبل ه-سو مهريغو نار هم

 دداسم مر يق هسأ نع

 كره نب بىح اينذدح

 رعن د اندم ردعد 5 9 7 :

 قدح تدهت لات ىلا عت هللا لوقا اءسم نوكحجو, ىد تصنأ مامالا ًارقاذاوهنءارةنوكمف باكل هاقبالا ةالصال سو

 نيذمٌولاليبسريغ عسي و ىدهلاهلنيبتامدعب نم لوسرلا ققاشن نموه أودو هللا عاطأ د قف لوسرلاعطب نم | ٠ قش تاه[ نع 1-- ىلاعت هلنا لوقل ملسو هلع ىلاعت هللا ىل_دلوسرلا لوقعستي وىلاعت هللا لوةلمعّتسفاوتصن ًاوهلاوعمساء |

 لاذاوتب نأ هفاخ نم ىلع نذ ةالصلا نم أش مامالا كرئاذاو اريصم تءاسو منهج هلم ضنو كونامهلوف ||

 لاتو) ةمملا مويد#لايأر قا( لاله نيديجو ريبجنيديعسو نسأسا لايو) اذمعأ مامالا متء1ناةمقلع
 باد ريغ مهأوا ىلع مهرخآ ضمد هب ابأرقي نأ هب زج وةمسرافلابأر غي ناهي زرع (ءالؤهنهنورخالا 0

 ريخالو هءارقلاوهوصرفلا ريغ لعرظ-و ساسة, و أري أر قي مامالاو ءانثلا كل حابأ نمل لمقو هنسالو (ش

 هد نعربخف نو رغب م نو ربكي و هريغلالو مامالا ءانثلا اور مله ني دملا لهأ نب ةدعنالقافتا الو كلد_ذع

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 نيةداتنوأ مهلسحأ

 ىلاعت هللاىذر ىمدرلا

 مكلعأانأ لوقب هسنع
 هللا ىلص هلنأ لوسر ةالصب

 اولا لسوة لع قلاس | 6 ل كل 0 0 ا 5
 نا هنآ تممز عوطتلا نم نوعأ بحاول لءذ ضرفلا نم ءايسنأ ىف هعنص سه نا عم نوددرتب م[ د فمهف 1

 امام: هلانرتك أ ال ني هرح م عوطتلا نم عب رأ نمةعكر أر شن لا ذاوهي زب ءاشعلاو ار صعلاو أر هظا! نم نيتعكرل!ىفآر تب ملاذا

 0 د ماج 0 . 0 3 4 5 : 1 1 5 2 3

 رك ذاذاولا هتتار و, لت .] ينعمجي نأ علوم هن اكو هرج لرتولا نم هعكو ىفأر قير لاذاو ءأزجأ برغملانم هكر آر شيلا ذاوتلق
 ةالصلا ىلا ماهاذا نانو | (ىداحلا لاعد) ميسو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر عمججام نيب قرغي وأ لسو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر قرفام
 ةراذاو 7100 1 ه:ءهّللا ىذر ىلع نع هس أ نع ىل_ءل ىبأ نيهللا دمع نب راخفان عيناه هالا نع حلاصنب ىلع ىورو

 5 0 : 5 1 المأ هسأ نم هعممهنا ىر ديالو راما فرغ ال هنال مماالا دهو ةرطفلا أطخأ دقفمامالا فلخ أر قنم

 صوسوت را تك اولدأ هس أن ع عمئارجبا ن.هللا دبع نعىرهزلا ثيدحو هلع ثي دا ل_ه أ ييحالو ىلعنم هورأو 0 1 ا 7 20 9 !
 ا هرج هشضىفمامالا ف اخ أر شي ىذلا نأ تددو دءسنعدعسدلو نم ل_>رداحن نبا نع سقسدوادىورو

 ةرخ !نالةرج مامالا فلخْئراقلافىفلوةب نأ د>الزوحالو قالو فره: ل دان نب اولس م ادهو
 ' عمدعس ىلع كلذ مهوش نأ دسسال بي الو هللا باد عب اوودعت ال مو هءلع لنا لص ىلا لاوو هللا باذعنم

 ىراضلا لان ه كلذ
 نس ءمماعابأ تلأس

 ند_جلادع ثيدح اا

 ةرشع دمج ايأ تدهش لاةءاطع نب و رعنيد#ءانثد_- .رفعح نب دمه !ديع امل هذع وللا ىذر د2 نب هلل ادع ىنث دح لاقذ ره

 اولاقف هلثمرك دف لسو ه ءاعىلاعت هللا ىلص ىبغلا ةالصب طعأانأ لاب رن ةداتق وأ مهددحأ ملسو هيلع ىلاهت هللا لص تلا باصصأ نم

 دلدجولأ عمتجا لاق لهسس نب سامع ينئدسح ناببلس,ك عيفانثدح و ربع نيثاملا دبعانثدح ده نهنل اد عانربخأ يف تقدس مهلك

 م



 اغلا ءتدّتلا لس هللا لوسر السا ورك نفهلسم نيدو ل سنب لهسودبسأو أو
 : مكر فريك ماق لو هيلع ىلاعندنلا
 انا ريكي نب سنوي اند
 نبسايعلا نع قص/اوأ
 تنكلاّةىدعا لا لهس

 ىبأو ةدانةىبأ عم قوسلاب

 مهلك بيج ىباوديسا
 ةالصب ملعاانانولومي

 ىلاعت هللا ىلدهللا لوسو
 مهدحالاولاف لسو هبلع

 رك أر قمربكف لص
 ةالص تدداولاهو عكدو

 ىلا«: هللا ىل_ههللالوسر
 انثدح 8 ملسو هيلع

 ديعزيماشه داولاوبا
 برحنب ناهلسو كاملا
 ةداتقنع ةيعشان:دحالاو
 ندع مداعنب سد: نع

 ىذو تروس نيكلام
 ناك لو هع ىلاعت هللا

 هيلع ىلان هللا ىلص ىنلا

 هيدي مفر ريسك اذا م
 هسأرعف راذاو عكزاذاو
 انثدح عوكر لا نم

 نهللإاد_.ع ندمت

1 
 نعد. جانت دح باه ولا

 هذع ىلاعت هللا ىذر سنأ

 ىلب_ص هللالوسر ناكل اك

 م ُ مس و هلع ىلاعت هللا

 1 ا.ةدح و عوكرا دنع هيدي

 ىبانبا انثدح ليعم#ا

 ةبقعنبىموم نع دانزاا
 لضفلا نيوز! لمع نع

 نمره ن.ن»رلا لمع نع

 هللا 4-ي.عنعجرعالا

 نبوؤعنع غفار ىبأنبا

 ىل سئ الوسر الصب مكلعاانا ديجوبا لاذ مرهم
 شيع نيدسعا.ةدح ف ه.ةيكر ىلع هيدي ضوف عوكر للربك نيد هيد عفر م هيدي

| 

 هس ا 2 اتت؟ششلط7٠ل ل يي
 ارقي ىذلا نا تددو هللاد.ع هن ىف لاقريهاربا نع لمهك نيهاسنع بابحو أىورو 0

 سلوافضرلاوو دوسالان ع ميهاربا نع نوء نبا هفااخو هب دجال ل سمان هواننت هوفىلام مامالا فاخ

 الودانلاالو هللا هزعلب اوذعال: ال لو هيلع هللا ىلسص ىبنلا لاواه دح أامأ هو> ول معلا لأم ذاكنم ده
 ىلاءت هلا ل--ىنلاباعكأ هاوذا العنا ىنتيناد>الىتيذيال هنأ" الاهجولاوهللاباذ_هباوتذعت
 رهاجنو سامعنبا لاودج هوو دوسالا ىف سياف هيادكأو ملسو هيلع هللا ىل--ىبنلانءريللاتيئاذإ | ثااثنا هحولاو ابارتالو ا.ةئالر افضرانرك ذنموةشيحو بعك نب ىبأو باطلا نب رمع لم لسو هيلع
 لاقوإ) مو هيلعمتلا ىل-«ىبلاالا كرت ودل اوةنمدخؤدالا سو هيلعدللا لس ىبنلا دعب ذأ نك
 ]| دعب و ىسومنبو رعمودو )ى :راضلا ؛لاو)ار كسوف ئام مامالا فاخأ رقيىذلانأتددو (دامحأ
 | ضعبنءمه_ضمد عامسدانسالا اذا فرعبالو هلدال_دالف مامالا فاخأرق نم لاو تاثنب دب زنع
 جيلملاوبأو ريب نب مفانو هللا دبعنيدقلا ف. بعو ىبعشلاو ةو رعو بي_سملا نيله سناكو هلم مهنالو
 سن[ ناكوةءار-ةاانورب هنو ردعىبأ ني د.مسو نوع نب كلامو ل ودكمو نا ولأ ودم ن.مساقلاو

 كوم نع ىرهزلا نع نيس نينام: ىور و مامالا ف اخ نايس ىراسصنالا دي زينب هللاد بعو
 ىورو مامالا ف اترمدعلاو ر_هظلا ىف ق4 :عدللا ىذرهللا دبع نب راجل لاؤ هللا د. . وعنب رباح
 ةيلاعلا اونأ انثدح ءانسا-|ىبأنب نسل امل ميدل وبأ انا لاو وهل-”مريد اا نبا لاوو ني_س> نين امش بس
 ولو ايفر قأ ال ة ال ىل_سأ نا همن اهله برن« ىكالىفا لاق ةالصلا ىنأ رفا ةك# رم نبا تاأسفا
 رمع نبا لدسءاكما | تح نع : رفع وأ انربخ أ (ىزا رلادعس نيهننا دمع نين محرلا علاقو) باتكلا مأب
 (ىرعزلالاقو) هش ىفباتكلا هس اهب أرقي نأ اسأ,ن و رباوناك املاةفمامالا فل ةءارقلا نع
 نب مءانل لاوو لاوك رادلا انة دحدوانثدح رهحاهذماملل تصخي رم« نب هللا د هع نءلاسنع
 || باطانا نب رمع تل اسلاو رس ندي زي نع ىو! باوج نعىنابشلا ناهس ن عنا فس (:ةدح فاسولا
 لاةىراغلا اند دوهمانثدح © تأرةناولاونينمؤملا اريم اي تأرةناو تلق منلاقمامالا ف اخأرقأ
 هسنعدثلا ىذر بعكنبىبأ نع ةريغملا بأ نعذو رذىبأ نعى اكبلاداي زانث دح لاو ليعم# نب كلامانث لح
 نء ناملسن ب ىدءاانث د هللا د. .ع ىل لاقوك راخاا لا لاو دوهءانثدح 8 مامالا فاخر قي ناكمنا
 انثدحلاودر#تانثدح ه مهن لاق مامالا فاخر قب عكنب ىبال تلة لاو للملا ني للا د .عنانسىبأ
 نب ىل-ءنع عفار ىبأ نبا نعىرهزا تهم« نيسح نب ناي فس: دح هيعشانث د> مدآ 1:1لاوولاد ىراخملا

 باكل اهب رصعلاو رهظلا ىفمامالا فلس ار تي نأ بح و ىهأي ناكمنا ه_:ع وتلا ىذر بلاط
 نيليعمءا 1 لاو لاو ىراخلا انثدح لاودوهئانثدح يو بانكلاةحتاذب نبي رخالا فو :روسةروسو
 كفاح ارقي هنع للا ىفردوه سم نبا تهمس بيع ىبأ نع ءاثءشلا ىبأ نب ثعشأ نع كب رسانت هح> ناأ

 اري ةفيذل> لاقو نامفس نع فب نيد_هئانا لاو لاو ىراخيلاانث د لاودوتا.ثدح و مامالا
 ىزاملا ةزج نبماوعلا نعد .هسنب ى حان: د_دد سمان لاقو لاقاك :راذلا انثد>لاودوهمانثرد

 ثيل نع (لعنبالاوو) باتكلا هحتاو لافتق مامالا فاخ ةءارقلا نع ريعسابأ تاأسلاو ةرمذنولأ انئدح
 دبع ا::دح لاو ىراخل | انثدس لاودو هتان دح ةعكرلا تلت دهن الب انكللا كتان ىسناذا دهاش نع
 نيصح نينا اري ىنثدح لاو نسا انث د- لاو صاصاوهو راي زانت دحلاوذدو رهنب ديزي مه“ر ينم نب هللا

 نيتبآوباتكل!هحتافبهد_-وناكناومامالاءار ودو»و عوكرو رووهطدالا سم ةالصاوك زئاللاد
 نءنيصح انثدحلاق لد ارسا انث ددف.سنياانل لاو لاق ىراياانث دج لاو دوهتانثدح ف ثالثو

 رها# ودحمب دبع فروريك هن ودك 'ةالصلا ىلا ماقاذا ناك مو هلع ى امداهلنا ىلص هللا لوسر نا هع ىلا هت هللا ىذر با طيبا
 كلدكهيديمفر نيت ددسلا نم ماواذاو ؛ءاووهو هن الص نه ئش ىئدي دن عفر الرع وك رلانم هسأر ,ؤراذإ هعنصا دعك نادارأ اذار همكم

 ىلع ىبلا عم سول لافي ىث دحرجح ني لئار ني ةملق « تعوم لاق ى ربنا مزسنب سيقان أ ي نيكدنب لضفلا ينوب انثدح ق بكر



 رك ونأىورو قراخلالاولاو غوكرلادغبو رين أ دارأ نيب ايفر هن اي عقر وةالصلا مدا نينربكش سو هبل ع ىلاءنللا 1
 دمبعثي دحودعب لعن ملم ريبكشا | 1 لوأ هيدي مفر هنعىلاعت هللا ىذر امل ءنا هسب أ نءبدلكن ب مداغ نع ىلْش ملا

 ىو راذاود_هاّشوهدهللا 3 د ل 3 2 ْ
 لات تدلع عوذلسو ر#نع ىدع ا ىبأ نى نع داج انت دح(جا>لاوو) مامالا فخ أر قي و رم نبهلئا ل ع ته ع+ لها ا

 لاوولعدذ هن َر ير هت اب نيملوالا ىنمامالا فاخ .رمهعأا و رهظاا ىفأ رهن ناكهنا لغم نبهللا دمع نعئىزملا ميصس ىبأ نبا ١
 ديعاشد حلاو ىراخلاا.ةدحلاةدو#تاثد- هل باتكل اهحتافب نيب رخالا و نيثر وسو باكا
 نعةنسا نع رس زاانب هللا دبع ني دامع نبى نع ىد#! نيد جانت د>نو ردنا ديزت عمم ريدم نب هلبأ

 نآرقلا مأب اهيف أر قي لذ الص ىلص نم لوي سو هلع هللا ىلس هللا لوسو تءم«تااواهتعهللا ىغر ةشئاعأ
 سضنلا انثد-لاودبلولا نيعاصمتا.ثدح لاو ىراخملا امثدح لاودوهتا.ثدح © جادخ ىهخجادخ ىهف ]ا
 ىلصهشالوسرلاولاو هذح نع هدأ نع ب .عشنب و رع نع +سنب و رعى ثد>لاوهمركعامث دسلاو |||

 انثدحلاو دوهتانتدح ف نآرقلامأبالا اولعفتالفلاواذعذبنانا معناولاةىاخنو رغت سو هياعللا |||
 نيهدابعنعم.برلانبدو##نعلوح نعى دما نيد _جمثانث دح لاودلاخ نب دجح | اءثد> لاو ىراخلا | 1

 نأرقياللاقف هفاتلرأرقفاهيفرهجت الس ملسو هيلعدلا ىلص ىبنلا لس لاو هسنءهللا ىذرتماصلا
 نيديزانث ددلاغنيةقدص انثدح لاو ىراضا انثدحدو#تانثدح © نآرقلا مأب الار يمامالاو مكدحأ ||
 ىلعناكو ه:ءهللاىةرتماصإ!! نةدابع نعىراصن الا ههسر نعل ودكم و ميكح نيماز نع د فاو 1

 لاث ىذلا هرألرخالا
 دهاشوهذلعذ هتأر

 سلف لءقيمللاو ىذلاو

 ظو لهنالد_. هاش وه

 دبعلاو اذكهو لعفلا
 نيدهاثكربب زلا نيا

 نالذ ىلع نالثا نأ ادهش

 دهشو هرارفاب مهردفاأ

 لمع ئشب رش لهنارخ
 ةدايععم تبق س دئل' تيبب نذأ نم لوأ ناكو ةالصاا مي»: ونأ ماوأذ حيصا' ةالص نع ةدايع٠أطياوءايلبا | طقس ونيدهاشلا لوُقب

 لال,لاوكلذكو ءاونلما 6 5 يئاؤق م اهني م مأبةدابعأرةفةءارقلاب روح مينووأو سا.دلا فص ىتح م

 هللا لس ىنلا تبأو نارقااب اهيفره< ىتااتاولصاا ضع سو همم ءوللا ىلص ىلا ادب ىلص معن لاقفنآرقلا مأبأ اره كممعم | 59

 هيعكلا ىف ىل<لسو هيلع || انثد لاو ىراضلا انثدح لاودوهتانثدح © نآرقلامأبالا ةءارقلاب رهجاذامكدحأ نارشالل اق :

 سايعنب لضفلالاقو || نبا فر تماصلا نةدابءنعهسب أ نعس هنو رع نعىاز والا نعل بعم» انعدم سب هتك |
 سانلاذخأو لصدمل | هللا لوسرايم اولا: ةال ص'!ىفىعم منك اذا نآرقلا نو رقت هباصعال سو هملعمتنا ىلص ىبنلا لاق لاو هنع

 مو دعاش هناللالبلوق» ١ انثدح لاةناديعاششد_-لاوىراخغلا انثدحلاودو#تانثدح ُق نآرغلامأب الا اولعفنالذ لاواذه ذم |

 ملاءنم لوقىلااوتفتلب | هياعثلا لص ىبنلا ىلص لاو لا: دهشن عهشناءىبأ نيدهمنءهبالقىجبأ نعدلاخانثدح لا عد رز ندير |!

 لاو طفح لني ح لص مكدحأ ارقي نأ الا اومل١فنالف لاو لعفملانا اولاوأر قي مامالاو نو رسةتأ لاو هتالص ىضتاذف لسور
 ىدسهم نيزجرلاد_بع لا 2 ءلفانث د لاحلاص ني يحانثدح لاو ىراخبلا امد لاودو#م كدح ف هسفن باتكلا ةحئاشب

 ثيدح ىروثال ترك ذ ||| لاذ و هيلع هللا لص ىلا فاعدلاو هنعهللا ىذ رىلابسا ! كسلا نيني واعم نعراس نب ءاطعن دل

 نبمدءاعز سع رشملا لأ انثدع © ننأش لذ نكلفاهيفتنك اذان هيرلاءرملا ةاطو شارك دلو نآرقلةءا قل ةالصاااغا

 5 رك اف بمداك ||| نإ هثدح نومءم ىبأ نلاله نى انثدحلاوناب أ امدح لاو ىسومانثدحلاو ىراخا ؛انثدح لاودو## ||

 نهللال_عانثدح ملص الهذه نا لاذ م .و هلع للا ىلد ىننلا عم تءاصلاو هثدح مك نيهب واعمنا هثدحراس نب ءاطع | ُ
 كلام انأينأ فدو

 ملا نع باه نبا نع

 ناهسأ نع هللا د معنا
 ىلاعت هلا ىلص هللا لوسر

 . هيديعفرب ناك سو هيلع

 هللا ىلكهّننا لوسر لاو اكو نارقأ ردقو ديمحلا و ميسنل او رييكدلا ىه امنا سانا مالك نمئشاويف

 فاوصلا جا! نع يح انث د_> لاوددسم !:ةدح لاو ىراخمل | انث دح لاودو<م! 5 دح 9 مو هلع

 هلنا ىلص ىبنلا عمت لص لاو هنعهللا ىذر كلا نب هب واعمنءراس نءاطعن ءلاله نب يان +.لاق

 اول_هحؤىن شام ءامأ لك هاو تلم م_هراصب اب مولا ىنامرف هللا ك جرب تاق ل رسطمف ملسو هسياع ظ

 ىنيسالو فر هك الو ىنب رمذام ىمأو دأب ىل_صا.!ف ىنوةمصن منا تفرعذ هذان أ ىلءمهي ديا: نوب رمش
 ا تلذلاد لاتاكو نآرملاةءارقو ريمك-ااو ممسل اود ىهاممناسانا!مالاكنماهيفلح الة الّصلانالامتف ا ٠

 مد 5 5 1 ىفهنود_عْئم كاذلاةنو ريطتي وتلفاهو أت الذ لاو ناهكلا نونأي موقانمر هادا دهع ثي مسالا وكَرال ريك اذاوةالصلا 0 ل |
 نادك امه 7 ليقىلا .نغعرت هب راجتاق لاذذ هط :قذاو ند ظ<ىب: ناك لاوزوطخ وتاقممودص:الفمهر ودد ا

 اوما ىنريخأ ثالاانثدح حلاص ن:شاددعانثد» هو هيددي عفر موت, نأ دارأ اذاو دوه-ل نم هسمنأر ةراذا ناكداب أن هللا دد.ءنيملاس هلاءالعلا نع لالي نيناماس نع س وأ ىبأ ن يركب وبأ انثدح ناماسنيبوبأ انربستأ ف دوهسلا كلذ لءفيال نا كسصو

 " ةمدمح ريك ب دوصيمدأ !نم ماهاذاو عوكرلا نم ه. سأرعفراذاو عكراذاو لاق هيدي عفر هال_صلا لمع سا!اذا ناكر مسن هللا دس.ءنا ١
 ١04" سما“ ها« »0 درا يراسل ل 1 يفسح راسا تن ا ل يا ا ا ا ال ا ااا ا



 هيدي عفري الالج ركأ راذا ناك ا ممن ءىلا ٌاىذر رمت نبا نا عما نغثدحي دقاو نبدي زْشه«* لا مله نب ديلولاانانأ قى دسجلا
 م 2 ىدهايمامر مفراذاو عكراذا
 ىنالاهيدب عفرام منع ىلاهن

 هنع ىو روربكشلا لوأ
 نم ظفح لهنا لعلا لهأ
 اهس نوك نأ الارمعنبا
 ةالصلا ف لج رلاوهساك
 نأاك ئثلادئشلاىف
 هنباىل صدمت باصصأ

 امم ردو هلع ىلاعت

 هالككضلا ق نوه

 ىو نيدعكر اا ىفنوم
 رعناناىزرالاثالألا
 امهنع ىلاعت هللا ىذو

 هن دن مرد الأ ن*ىبرب ناك

 نبا لرتي فركذ يداي
 دقو هريغدن ىهأب ًايشرمع
 ىلا هت هنا ىلص ىتلاىأر
 لام ه هلبق مسو هيلغ

 ني«م نب يح لاوىراخبلا
 ناعركيىبأ ثيدسح
 هد هونوهاعانيصح

 امتدح ه ذللساال
 د.ءانثد>د ىسو نيدهت

 انثدحرهسم نيىلعالا
 ريد, ز نب ءالعلا نيمللا دمع

 لاورحاهملا نب رعاة ثدح
 صاع نيللادسع ناك

 هل 'نذأتسأا ناىتلأس

 ربإ رعلا دبع نيرمج ىلع
 ةفستعال ند دمكاما

 ىيعادت قناع
 انكنا هن لذ ع-ئفرنأ

 نامل عندفو هءلعبدؤنل
 هلنذأيرف ةئدملا ىف
 هدئازتاكو ىراخلالاو
 هةنسلالهأالا ثدحال

 ل>ردقاو فاتابءاددكا

 ةيحهزملب لهأ نم موق

 000 سس
 دكس اهتك.كص نوغسأ اكن سأ مدا ى ب نم ىل < راناوةاثي ب هددقبت دلا اذاوتعلطا دا هنن اواو 1

 لاؤءاهدلا فتان هللا نبأ لاف اهب تلف اه ىنتث ا لاقت اهشََع اال تلهتق لسو هيلع هللا ىلس ىبنلا ىلعمظدف
 انثدح لاو ىلعانث دح لاو ىرادل اانثد> دوهمانت دح قه هنمؤم اهناواهعمعالاوهنبال وسر تنأ تااوانا نم
 ىبنلانع هنعدشا ىذرةرب رهىبأ نع هس أن عقر ابوقع نبنجرلا دبع نيءالعلا امدح لاو تايفس

 ىلاعت هللا لاو جادخ ىهف جاد ىهذ جادخ ىهف باتكلا هحتاشب ايفر قي الةالصاعأ لا ملسو هيلع هللا ىلص
 اذاو ىد_.عىندج لاونيااعلاب رشد! د.علا لاواذاف ىناأسام ىدبعل اوىد عنب و ىنب ةالضلا تمسك ا
 لاو نيدلام .وب كل ملاواذا و( نشأ انان امفس لاو ) ىدد بع ىلع ىف اوأىدمعى ند لاو مي>رلا نمحرلا لاق |

 طارصلا ان دها ىناًاسام ىدمعل او ىد .عنيد و ىنبب هدهف لاو نيعمسن كاباو دعت كانا لاواذاو ىددع ىلا ض دوذ
 ةتسةندملال|تيهذنامقسلا# نيلاضلاالو مه.لع بوضغملاريغم_ميلعت معنأ نيذلا طارمد ميقتملا
 تم دقق ءالعلا نع ةرامع نب ن سلا هناباحر ف ىلا ثيذ للا مهأ نم ثي دا اذذ_هناكف نب رمشعو عبس
 هللا جرب تلقف ىودلالسج لع ييشبام اذا فاملاقوستيتأف .هنعلئسأ تاعفن مسوملا قةكم
 هسنعتلأفةسنيدملاب تر يه ىح هفقلا لف ضد صوهو ىنأ وه لاذ نجراد عن ءالعلا فردعن |
 نيت هم_ستامءالعلاى :رأ ىلعلاوثد رطل اذ هنعهتاأسف هلع تلخدذ ضد يصتملا ىف وهلاعذ
 ا نجرلا دبع نءال_هلا نع كلام نع هلسم نبهللا دمعانثد>لاقك راذلاانثدحدوهتانثدح © نيثالثو
 | هللا لص لوسر لاو لوي ه-دعدشلا ىذرةرب رهابأ تهمل اوي ةره زنيماشةىلوه بئاسلا ابأ عجم هنا
 ىاوةرب رهابأاب تلقف ماستري_غجادخ ى-هنجاد_خ ىءهف نآرقلامأب اهفأر قيل ةالص ىلسنم ملسو هيلع
 هللا بص هللا لوسر تمس ىناو سف: قى راقاباهب أر ثا لاو م تار ذْرمغف لاو مامالاءا رواناعسأ نوكأ
 ىدعاو ىد.عإ اهقصنو ىلا يغصنف نيذصن ىذيعنيب و ىتبب ةالصلا تعسف ىلاعت لنا لاو لو هي سو هلع
 ىد_.عىن ذ> هللا لود نيملاعلابرهنيد ا دعلا لوقو رقا ملسو هماعدللا ىلص هنا لوسر لاو لاس
 ىد عىل هننالوقي نيدلا موي كلام .هلا لوعي ىد ع ىلع ىنثأ هللا لوغي مي-رلا ندحرلا د_.علا لوي
 اند هاد بها! لوي لأسامىدبعاو ىديعنبب و ىنب هب الاه2هذنيهةسن كاناو دسيعن كايا ديعلا لوقي
 ىد_ءاو ىدسل ءالؤهذ نيلاضلا الو مهباعب وضغملاري غم ملع ت معنأ نيذللا طارمد مقسما طارمصلا
 نيدجتانثد> لاو ىلعالا د عانت دح لاو سابعلا امثل > لاوك راخلا انثد-لاودو# انثدح اا
 ةرب رهىبأ نع ةرهز ىنبىلوم بن اسلا ىبأ نع قرا بوعد نب ن + رلا دبع نءالءلا انث ا>-لاو دما

 ىهْمجادخ ىهف باتكلا مأب ايفر قيال ةالص ىلص نم ملسو هبطعدتلا ىلسىبنلا لاو لاو هنعدللا ىذر
 ىسراوانكلب و لاو ةءارقلانرهج وه ومامالا عم تنك اذاعنصأ فيك ةرب رهابأاب تاقاثالثماعريغجادخ
 نيب و ىنب ةالصلا توق لاو ىلاعت هنا نا لومتي لسو هملعهنلا ىلصدنلا لوس .رث»ع* ناو كا سفن ىف اهجأرقا
 ىدج لاو نيملاهلابرهتد4اةبعلا ناواذاواو رقا هنعدتلا ىذرةرب ره وأ ل وقيم لاسام ىذ.ءاو ىدبع
 كانالاواذاو ىدعىنل-لاودلا م ءوب كلام لاواذا او ىد ع ىلعىنثأ لاو مي>رلا نجح رلالاواذاو ىدنبع
 نيلاضااالو ملعب وضغملاريغ مهيلع تمعن أنيذلا طارص ميقتسملا طارصلا ان دها نيعمسسل كاباودمعت

 دبع نيءالعلا نع مزاح ىبأ نبا انث دح لاو دسم ءىب أن بد جئانن د> لاو ىرادملا امثدح لاو دو#مانت دح و هل ىهف
 ماهقريغجادخ ىسوذنارفاا م أب اهيفأ رك: ةالص ىلص نم لاق هنعهللا ىذرةرب رهىبأ نع هسأ نع نجر

 كفن ىفاهبأر قا ىمراغلان اان لاةو ىارذ ةرير هون مفف مامال'ءاروان ابحأ نوك [ىناةري ره ايأاي تلف |
 |هغصنف نيفصن ىد مع نيب وىنني ةالصلا تمسك ىل اهد هبا لاو لوعد مس و هلع زنا ىلصهللا لو -رت*ه”ىناو

 ىف ليسا ىلا اوهج رو كلذ نماوبان ىحانممهجارخ ادد ارأؤ ءاشلاب فون نيدجش ىلا
 هللادبعماكد ساو مهسلاشن ممهوج رخأالاو اوبن ناؤفالللا لهأ نوبدمت ب اعلا لهأ نمدحاو رب اني ًردقتلو ةئسسلاو

 برحنباناهاس رمزا نبا ىتح تفي نا ةككئرتح نكي رناماس هنعر ست ىأراالهأ ضع ىلعرسملنا ةكمىفاقذائموبو هو برح نا



 ا
 نوعفرب منع ىلا هللا ىضرارباج و دعسابأو ريبزلا ناو سابع نبا تير لاوءاطع نع ثمل نع لب رشانثدح ليهم نيكلامانثدسج
 6 باهشوأ انثدح تلصلانيدهتانئدح © اوعكراذاو:الصلا اوحتنف اذا مه.دبأ

 ىد علو ىدبع ىلع ىثأ لوقف ميحرلا نحر لا لوك و لأسامىد بعلو ىدبع دج ا لوقتي نيملاعلا

 ىنيب هي الا هدهنيعتسن كاياو دعت لايا لوقيو ىد_,عىندجت هللا لوقبنيدلا مويكلام لوقي و لأسام

 ديعانث د لاودو#ئانثد- لاى راغلا انثدح لاودوهتانةدح © لأسامىد علو ىدسعاهذهقنيلاضلا ا
 ةرهزنب ماشه نءهللاد بع ىلوم بن اسلاوبأ ىنريخأ لاوءاللا ىف ربخأ لاق حب رحناانثدحلاةقازرلا أ

 انثدح لاوهيبتةانثدح لاوىراخلاامثد_-لاودو#تانثد- يف اذهب هنعشاىغوةريرهىبأنعأا
 ى-هذ نآرقاامأباهيفأر قي لةالسس ىلضنملاولسو هيلعدشا لص ىبنلا نع هيبأ نعءالسعاا نعل يعمسا ||

 نديزي انثدحلاو ةسصأ انثدح لاوىراذلاانثدح لاودو#ئءاةةدحا يب ماقريغجادخ ىدهف جادخ /

 هوحن لو هيلع هللا لص ىبنلا نعةري ره ىبأ نع هنأ نعءالسعلا نعرساقلان حور نععدر ز
 ءالعلا نعى در وارالا انثدح لاو هللا د. عنبر زعلاد.عا::دحلاوىراذلا انث دحلاو دوه«ثانثدح ُه

 ى.وفنآرفلا مأب اهيف أر قي لةالص ىلصنم لاومل-سو هيلع هّللا ىف صدنلا لوسرنا ةرب رهىبأن ع هنأ نع
 ىفىمراقاب امير قال اذ مامالاءار وان امحأ نوك أىناةرب رهىنالت اقف ماست ريغجادخ ىهف جاد

 اهفصنف ىديعنمب و ىننب ةالصلا تعسف ىلاعذ هللا لاو لوك « سو ه.لعهللا لص هللا لوسر تعم“ ىناو كاست

 ىد عى د هللا لوقف نيملاعل !ب رهلادهل! ل اوهمذ ىددعأر قي ولأسامىد عل او ىدعا اهذصنوىل

 هذهو ىد_,عىند < هللا لوقف نيدلا مون كلامل و ةيف ىد بع ىلع ىنثأ هنا لوهتسف ميحرلانج-رلا لوب
 ديعانثدحلاو ىراخيا انثدح لاودوجشانث دح هل هروسلارخ 1ىلا دس كايا ىدمعنيت وىنبهن الا
 ىلاعت هللا لا لو هيلع هللا ىل ىبنلا لاوةرب رهابأ عم نمعوأ هبسبأ نعءالعلا نعنابغس انثدح لاوهقا
 نع هثد>نممءالعلا نعولاو ىراخبلا انثدح لاودوهتامشدح © هوك ىدمعني» رو ىنبب ةال_صلاتممق

 انثدح يه جادخ ىهفباتكلا حاف, اهيفأ رشي لال صاعأ لاو سو هيلع هللا ىل_ص ىبذلا نا ةربرهىنأ
 تماصلا نب ةدابعنعدو##نعىرهزلا نع هنيبع نبا معم مين وأ انثدح لاوىراذلا انثد. حلاو دوت

 انثدحلاودرهئانثدح يه باتكلا هحتاشبالاة ال صال لاو مل-_سو هلع هللا لص ىبنلا نع هذعهننا ىذر

 هلل! ىذرنيص- نب ناربعنعةرارز نعةداتق نع همءبشانثد>-لاو قو رىعنب و رمعاتتد- لاوىراخلا

 ان ل رلامذ ىلعالاْ لب روس جيسأر ق مكي لاقف هباصدأي رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلدىبنلا نا هنع

 ىريسسلا نب ر مشب نعد رد نب هللاد_ءءانثدح لاو ىراضلاانثد-لاودوهءاشدح قو هنعاب ال ههرك

 ىفأهّللا لوران لات لح رماق لادءادردلا بأ نعد ىهنيريثكن عدي رهازاا ىبأ نعهب واعم ىنثدحلاو
 انثدح لاو ىراخيلا انثدح لاودوءانثدح © تبج و راصنالا نم لج رلامتفممنلادةءارقةالصلك

 لوسر ىنيمأ لاو ةربره ىبأن ع ن امدعىبأ نع طامنالا عاس ىلع بأ ر خه نع نايفساث د لاو هصيبق
 امثدحلاةدوهما.ثدح يف دازامفباتكلا ةسحتاوةءارقبإلا ةالصال ىدان أ تاملسو هيلع هلبا ىبص هللا
 نعةريغملا نب كلما دبع نعرم نيدهم نعى دعىبأ ندهماشدح لاق ىلعنب ورم ان:د>لاوىراختلا

 ىسهذنآرقلا مأب اهيف أر قي الة الص لك ملسو هملعدتلا لص هنلا لوسر لاد لاو هنعدهنناىغر هرب رهيبأ
 دهم اةثدح لاو دا ان :د> لاو ليه عما نب ىمومانث دس لاو ى راخااانثدح لاودو#ءانثدح قه جادخ

 ىبأنع نادي عانثدح لاو ىراخااانثد>لاودو#تان اد يف هلوقةرب رهىبأ نءدلس بأ نعرمجنيإ

 ب رشدجلا عال او زقاملسو هيلع هلبا لص هننالوسر لاو لاول أ سامىديعاو ىد..هااهشصتو ىل

 الو مسويلعب وضفملاريغمهيلعتمعنأ نيذلا طارص مقسما طارصلااندها لوي ونيفصن ىدبع نينو

 ول لامذ ههركمناك ةدادقل تلف همعش لاو اعين اغالح رنأ تفرعدق ىو هءلعهلبا ىلكهننالوسر لامتذ

 قدما نب لج نعد ردع نب
 جرعالا نجرلادبعنع
 هللاى كر ةرب ره ىبأ نع
 ربك اذا ناكمنا هذع ىلاعت

 اذاو عكراذاو هنرط عسكو

 عوك رلانم هسسأروفر
 امدح دد سم اند

 نع دابز نيج اولاددع

 تبأرلاو لو>الا مداع
 هلناىذر كلامنب 0

 جنتفا اذا فتح لامن

 هيدب عقرو ربك ةالسصلا

 عسفرو عكر 53 عب و

 عوك رلانم هش

 ن1 دسم ايد ©

 لاده رج ىبأ نع م-ثه

 ىذر سابع نبا تيأر

 عمئفراذاو ربكحاذا

 عوكر لا نم هسأو
 نب ناماس انثدح 3

 تيد رياح بز
 لمس نب ساق نع مهارا

 عم تيلص لاو ءاطعنع
 .ىلاةثهلبا ىذر ه ر ره ىبأ

 اذا هيد: عفرب ناكف 4 دم

 ابك دع كاع انني و

 « نب و رم نع نيصح
 دبس تلد لاو
 هسمةالعاذإوتوم مذ

 هسا نع ثد لئاو نبا
 , هللا ىلع ىبنلا ناك لآ
 ميدلي عفر ليو هيلع قاب
 انثدح هه عوكرلا لق
 نسع ل بعم#انب باطغ

 لئاةمانثدح ق اييكتموذع ةالصلافاهيدي عفرتءادردلامأ تيأرلاوريعن,ناهاسنيهيردبع . ( نينيعلاةرق - ع ١

 « ىفاهيدي مفر اهنعىلاعت شبا ىدرءادرالا مأ تيار لاوري_عنبنا.ءلس نبوي رد_عىئدح لسعمءاان اتا كرابملانيساديعاشدح
 ءاساو ىراخلا لاو دل كلوا رتلاوواهي دب تفر هدم- ناهثلا عمم تلاوا ذو مك رتنيحو ةال_صلا عيت نيحاهييك_.نمود> ةالصلا
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 هام ن علسضف ند جمانثدس
 لاق كازده هكقت
 هلل ا ىلص هللا ل وسو ناك

 ماداذا مو هماع ىلاعت

 انتدح يق هندن عفرو

 انثدح مها ربان مسم

 نب مداعا 0 د هيه سش

 لئا اونع هسأ نع بدلك

 ىدرمرذطار# نبا

 عم ىلههنا هنع ىلاهت هللا
 هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا

 هيد مفر ربك انا مسو

 هيدي عفر مكربنأ دارأ الذ

 نع ىو ربو ىراذلا لاو
 هللاى ذر باطآلانب ربع

 ىلكىنلانع هنعىلاعت

 نءومط-و ةساع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىذرةرد رهىبأ

 هللا لبس ىلا نع هةضع

 نعو 0 ه_..اعىلامت

 ىفضرهللا دمع نب رباح
 ىلدىفلا نع 4ع ىلاعت هلنا

 نعو م-و هلع ىلاعت هللا ١

 هديلان عرس ندكبع
 ىلاعتدنلا ىلسد ىنثلا نع
 سايعنبانعو مل-و هلع

 ىبنلا نع هنعدللا ىكر

 نعو مسو هملع هللا ىلص

 ىلص ىلا نع ىسوم ىنأ

 مقري ناك م-سو هماعدللا

 مفراذاو عركرلا نع هيدي
 اهثوىراخلا لاو هسأو ه

 همهفي نإ ةيافك ان ركذ
 انندحو ىلاعةهلئاءاشن ا

 اناس أ لتاقم نبد_ج

 | [وكرلا قهيدب مفر امنع ىلاعت هللا كر رم نباتي رراثدنب برا نع بماكن ب 9 ٠
 كسها
 روع له ملسو هيلع دنا ىلس تلا لوسر لاول او هنع هللا شر ةرب رهىب أن ع ملاص ىبأ نع شمالا نع هزم
 مجبر قي تانآ ثالثف لاول لوسراب من انلقان امام اظعت اا ثالث مهد نعد نا هله أ ىتأ اذامكدحأ

 0 ( مامالا فل باتكلاا هحت اق نم راك ايارقيلهتانإل
 | |ىأن ةرارز نع ةداتقنع ةيعشان: د لاوبرح نب نامل اد لاو ىراخلا اند لاودو مانت لح

 00 ىلعال' كب رمعا سبأ رقملسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسرم ا ىلص الح رنأ نيصح نب نارعنعف ذأ

 1 وهتانثدح يف اه.نلاخ كضعب نأ تف رعد لاقفانأ موقلا نم ل ر لامقذ ميس ئراقا مك ألا غرف
 ظ نيصح ن:نارعتء أر لاةةرار زن ءةدا:ةنع ةناوعوبأ !.:د-لاو دد_مان:دحلاو ىراذعا ::ل-لاق |
 | | ةراوز نع ةدانةانثدح لاه لبعمءا نبىبسوم انة دح لاو ىراذلاانثد> لاودوه##م انئدح © رالاساب
 ,(لح رلاقف سبأ رق 1لاقذ ىشعلا ىتالص ىدح الس و هلع هللا ىلص ىبذلا ىلص لآو نيص> نب نارمنع

 ةناوع .ورأ انث د لاو مي. ولأ انثدح لاقى راعلا ا:ةدحلاو د ومتانةدح واين طاخالح .رناتف رع د5 لاوانأ ا

 ظاا ىلس ملسو هملع هللا لص ىبنلا نا هنعهللا ىذرنيص-نبنارعنعىفوأ ىبأ نيةرار زنعةداتق نع
 ناتنتظدةلاةنالف لاوىل_ءالالب رمسا ميسر قمكي أ لاوةالصلا ىذقوف ةرمدت الف رضلاوأ

 نعةداتةنعةيعشانند>لاودماولاو أانثدحلاو ىراذلا !::د>لاودوهتانث د ابين اخ كضعب
 عبس رغذ لح رءاخ ىل<ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا نا هنعدتلا ىذر نيص-ن.نار منع وأ ىنأ نةرارز
 | هيعشنع ىح<ن عدد مانثدحلاوىراذلا انثد>لاودوهئانثدسح يف هوخ رك دف ىلعالا كب رم

 ل>رأر تقرهظلا مج ىلص ملسو هبلعهلا لص ىبنلا نا نيصح نينار نعىوأ ىىأ نب ةزار زنع ةداتقنع

 اشدحلاودوهتانئد>- يو اهينحل ا مكدح أ نأ تننظدةلاوان أل رلاوئرامتلا كي ألاو غرفاسلف يس
 ا نعفوأ ىنأ نب ةرار ز نعةدادة نعد معسانت د لاو عدرز نبدي ري انث د لاو هفماخاتث دحلاو ىراذلا

 ١ موقلا ىلع لبةأ لفن الفرهظا مب ىلص ملسو هلع هللا لص ىبنلا نا هنعدّللا ىذر نيص> نب نارمع

 | لاودو#ءانثدح وه اهينمطامن ضب نأ تفرعدةلاغفان أ لجر لاف ىلعالا ب رمسا ميسب أر و كي ألاف
 | ةربرهىبأ نعىثمللا همك 1نبا نعب اه-ثن ا نع كلام انث د-> لاو لهم* !ءث د لاو ىراذيلا امدح
 | له لاق رسقلاباهيفر_هحب ةالسص نم فرصنا ملسو هل عملنا ىلسصهنلالوسرنا هسنعهللا ىغرأ
 | انثدح لاودوهئانثح © نآ رقلا عزان أ ىلاملوق [ىنالاذانأ ل_حر لاقفامن 1 مكنم دحأ ىمأرف

 || ةمك أ نباتعم»باهشنا نعس نوب ىنثد> لاو ثمللا انثدح لاو دع نب هللا د_بعانثدح لاوىراذا
 ىل_- هللا لوسرانل ىلد لوي هةعهللا ىدر هرب رهانأ تعوم لودي بيسالا نب دءدهس تدع ىئدالا

 هللا ىص هللالوسر غرف ط فرغ ةال-هلاوهنأالا لعأالوةءارقلاب اهيفرهجة الص لو هسدلعدتلا
 لاةنآرقلا عزان كامل ودأ ىنأ الا لاقممن ذاق كتم د-أ مر قله لاف سانا ىلع بقأ ل وهلع
 1 5( مامالا هيف :رهجت الا هفارس مهسقتا ىفاؤ رقو مامالا هبقرهجامفةءارقلا نع سانلا ىدهتناق

 ظ ىكءازرالا نعرش م اذ ثدح لاق حارص نب نسخ! ىل هن دقو ىرهزلا م لكن م سانلا ىمتناؤهلوقو ( ىراخباا

 | تال اذا ىرهزللهعبب رلاق كلاملاقو رهجامهف نؤ رقي اونوكب ملف كلذ, نولملا اظعئاذ ىرهزلا لاق
 | وبأ اءثدح لاقى راخلاانثدحلاةدوهتانثدح © مسو هيلعدتلا ىل-دىبنلا مالكن ممالك يف
 هللا ىلدىبنلا ىلص لاق هنع هللا ىذر ةرد رهىبأ نه همك 1نبا نعى رهزلا نع ثدللا امثدلاق دماولا
 اع زان أ ىلاملوةأ ىلا لاقانأ لحرلاةىمأر قنم لاةهنالص ىذقالف اهيفره> ةالص مو هيلع

 ١ نامعوبأ لاونوممنب رذمبنعسنوب نب ىسع مهم صم انثدح لاةىراخبلا انثدلاةدو# انثدح يك |

١ 
ٌ 

 ١ ةالصلا فنيدءلا مفر نع لأ اسواط عم# هنا اسم نب نبل ىنريخأ لاو:ءارةجيي رحنبا نع هللادمع
 1 ١ . - 03 -_ 00 . 1 . 0 ا 10 - 0 هلا
 ||ةريبكتلا فس واط لاق ريبزلا نباهللا دعو سايعنا نبا دعو رع نيالا دمع ف مهب د أ توعفرب هللا د معو هللا دعو تلاديعت أر لاق

 لاوال لاو ريبكشا نم اهاوساسمت عفرا ىرالا ةرييكسلا تا كمغلبأو اطعإت افي كج! نماهاو سات عفرا ني د. كلاب حاتفةسملا ىلا ىلوالا

 ل

 ىددل ١"



 : كوأ هوأرني-خروب زلاىبأو رانادنب ب راحتو مفانو ملاسو س واط ثي ل ناكل هيد. مفر رمعنئاربل هنادهادش ثي دج قفحتولو ىراذبلا ش
 هاو رام عم لوسرلا ف لاذع ناك لذ 0 ميسو هبلعىل «ت هللا ىلص هللا لوسر ن ءهاو رهنعىلام# ٌللاوذر رينانال ٠
 ةكملعأ نم معلا لهأ ْ يمس يسم(

 لقا كح هيدي مقرب ا ددمونا.ءنلاونأ انثدح لاقى راخبا انث دح لاق دوه انث دح و دازاق بانكلاهحتاشب ولون آرقبالا || قارعلاو نعلاو هنبدملاو. || "السالانا هني :!اقدانف ج رحال سو هيلع يل ت1ليسز ل ابأ تعمم لاقىدهنلا
 1 ا !نأتف مع قلنا لخ رلاقىلخ أر فرك أ لاةهنالص ىكقاطرصعلاو رهظلا سو هيلعهللا بص ىلا ١ لاي رفسم تالا | فلع لجيرأرقلاةهنعهتلاىضر نيص- نينار#ن «فوأ ىأنيةر ارزنعةداتقن ع ةناوعوب' انثدحالا
 نعوهدانق نعديهس ديوس نيش ادب ءانثد-لااقريكت نبى انثدحلاو ىراخا انثدح لاودوه«انثدح ْ اهينل اخ كضعب ١

 ضل .٠

 هئاعلاعشأ لجأ قتلا | ماقفاثالث لصت مكناو لصف عج را لاوهتالص ىضقالف هيلا رظذي لبو هماعدللا ىل ص ىبنلاو لجر ىلص باصع ؟ناكلاو نسملا | ملسو هيلع هللا لص ىلا باص أ نم لجر بن اسلا ىبأ ن عى نب ىلع نعهللادبعنب ركب نع شايع نع
 ل ريأ اغاك مسو ,هللاقف تدوتا فيك# فاش لاو ثالث لصف عمج رأملسو هيلع هللا لص يذلا لا هتالص ى فقال ل راأإ

 اذااهنو_هفريحوارملا || امفليلص مقتبس ىحسارعف رن م كلر اص نئءطن ىتح عكر عنآرقلامأدأ رمتو للادمحتو ريكفأدبا ||[
 مه-ْوراوعؤرا ذاواوعكر . متاح نع ةزجح نب ميغا رااذث دحلاوك :راخلا انثدح لاودوهمان: دح كد الص نم تصقن دهف اذه نم تصقتن |
 اسولح انك لاوابر دب ناكو همع نع ىبا ىف ريخ أ لاق عفار نيدالخ نىبحي نب ىلع ن ءنالخغ نبا نع ل هم« نبا
 لالهوأ انثدح ليهم تاو ىراطلا احر مكرا أر قاسربك لارا ذب مو هيلعدتلا ىلح ىبنلا عم ا

 لاو لالقتنب دس نع تانع سا ردا نا اةثدح لاو عمم رلانين سلا الح ونال نبا نعن الس نع ىخأ ىنثدسحلاو لمصمم ||

 ( ىلس ىلا باصعأ ناك | لاوواذ مب لسو هيلع هللا ىله ىبألا لاو هب أ معنع هب أن عىراصنالا بئ اسا!نيدالخ نب ىلع نع نال ْ
 ١ اذا سو هيلع ىلاعت هللا نع نال نان ثلا ام دج لاو مح حالا ىراضلا اد لاودو#تان دو عكرا أرق تربك

 نسحلا ننس لف ىراضلا ,انثدحلاو دو#«مانثدح َه الهى ةرمضن ىلا نماعام# ةداتقرك ديو رمستامو باتكلا هةةاشأرقت لادح وارملاامناك مهناذا 0 .هنعدللا يفرد عسىبأ نع ةزرضن ىف! نع ةداتقن حمامه ىواو(اعرا ا ا 4 لا مهيد نسوا | عمك لايهسوهبلعهللاىفس ىبلانع هئذسمتاىردب طعن ع ةيبآن عقال نعساكل ا

 اددعسابأ تلأس لات ةرمضنو أ انثدح لاو ىنزاملا ةزجنبماوعلا ن عىبحيامث دح لاوددسم انث دح لاو ىراختلا |
 ْ لاوريك نب ىح هعبانو لص و ًااذه د(ى راخلا لاو باكل همعاشب لامتف مأمالا ف1 ةءارقلا نعىردخلا ||

 ,لوقب ناك هتعدتلا ىغر ىو ديلا د يعسابأ نأ نصره نين جرلا دبع نع عمي رني رغعج نع ثيل ان ذح
 جيرح نبا نع(قازرلا دبع لاوو) كل لوهن هشناعتناكو لاوباتكلا ةتافبأ رقي تح مكدح أ نهكربال

 امتصن فأر ئاذاؤتكسامدس: ار مملو أن آرقلا مأ ةءارقب رداسلق ره مامالا ناك اذا لاوء اطعنع ||
 0 ىلع نع سدق نيدو اد امث لح لاو مجنون مث دح لاو ىراخلا انةدح لاودر#«ث ا ةدح 00 لحوزعهللالاق
 |ىلصتناتد رأاذالاق ملسو هملع هللا ىل ىبماا عم ناكهنا ك و ديهلمع نءىبا ىنت د- لاودالخ نب ىد نبا

 | امئاو ل دعت ىت-عفرا عامك ارنئمطت ىح كرا أر قاع ريكشةلبقلا لبقتسا مث ءوضولا نسف اوتف |||

 نمادحأ لاله نيدو

 هللا ىلص ىنلا باصحأ

 دحأ نود و4. ع ىلاعت

 لتاعم ندهتان: دح 9

 انأنأ هتلادعانأبنأ
 انثدح همادقنةدئاز

 لئارناىبأ اسثدح 1 0 1 5 0 / ىمرسألا بسلك( نبمصاع
 هلل كانت لسللا 'ن عفارنيدالخني ىلءانث دح لاو سيق نيدو دانث دح لاو هللا دبعانث دح لاودجت اذ دح لاو ىراخل :انثدح ا ا هنالص نم ص ةني اهنا له نم صن نمو تمت أد قد اذه ىلعلئالص تمتنا نا تالا هريس رج نإ.( 5 ندا د. + اسنئمطت يد دما سنا ناسا نيس ترا ا
 7 ا ا ل سماد فراظل ند لادوتتان د يب خلا ا انين انف ةسان | ناسف | ل تدل  نكطلو .و نيرو | تداصنا دس لايدرمتاشدس يف كرا غارت مدت لوران ةسرةلسوتا وكدا عج لاو ىلسص» فيكلسو لاو ( تعدت يصر عاربر هعامودن اني9 متو 3لاع) ىردبهلمع نع ىبأ ىندحلاو ىراصتالا كلام
 موىراخضلا لاو باسثلا تت ند مهب د.أ الرحت با.كالسم-ملعد رهسقنامز فكلذدعمت اك ماهل ميدي عفرف هسأر عذر تاهل ثم
 ىوري وىراخعلالاو هيدي عذري مهنا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبذلا عماولص | ذا | دح | ملسو هملعىلاهت هللا ىلص ىبنلا باصدأ نم لئ او نشمسس
 هللا لوسر ةالص كسل ىل-أ الأ هنع ىلاهنهزنا ذر دوه نبا لات لاو ةمةلع نع دوب الا نين جحرلا دبع نءبسلكن ب مداع نع تابقس راع



طن لاو مدآن يب نه ل -.نح نب دج أل ادو ةيهالا هن طب عرب لو ىلصف سو هلهدززا ىلع
 نبمءاو نعش ودان ب هثلا دع باك ترا

 ىلا عمج رب خْئشب ثدحح ل رلا نال ملعلا لهأ دنع ظفس ب اتكما|نال 0 مه اذلهذ دهن اخ هيف سلب دك

 ناكنوكف باكحإا
 ملسو هيلع هللا لس ىبنلا عمانك لاوان ردب ناكو همعنع هب نعدالخ نب يب نب ىلع ىنثد لاو نالت
 نب ىلع نعنال نبا نءريك [نثدح لاو ىراضلا انثدع لاودو هما: دح © مكرام أر قام ربك لاو اذهب

 عمكرامأ رداممربك لاوواذمب ملسو هلع لنا ىلح هللا ل اوسر عم ناك هناا ردبناكو هعنعىف رزلاىبع

 ىتثدحلاو هللاذء.ع نع دعس نبى 3ك لاود :١ مانثدحلاوىراخلا اند لاودو#ء انثدح 5

ف ةالصلا تمقأاذا مسو هيلعهللا لص ىبنلا نع هنعهللا ىذرةرب ره ىبأ نع هدأ نعى يملا دعس
 ||| ريك

 ||| انثدح لاووصما انثدح لاو ىراخلا انثدح لاودوقءانث دح © مكر ٌحْنآرقلا نم كعمرمستام ارقام

 | هيلع ىلا عت هللا لح جالا نع هنعدللا ىذرةرب رهىأ نعد .عسنعرمن هللا دسع انثدح لاو ةماسأ وأ

 | دعا انثدح لاةىراخبل ا انثدح لاو دوج ان: دح © عكرامنآرقلا نمد عمرمستامأر قاو ربك او ملسو

ع ىريقملا دعس ىب أ نيد. عس نع هللاد_عانثدح لاوريغنب هللا دمعانث دحلاو
 هنعاللاىةرمر رهىب أ ن

 | انثدح لاودوةئاتتد>- ب عكرا من آر قنا نملغمرسسبتامأر قا عربكل او لو هيلع هلا ىله ىلا نع

 | نانع قحلا هيادع نب سبق نعىرب رأسا نع نوره نيدي ريان: دح لاو مالس ني دهت ان :د- لاو ىراخلا

 اوناكونامعو رمعو رك ىبأو م-سو هيلع هلنا ىف ص هللا لوسر فاخ تملص ىب أى لاو للف منب هللا دبع

 انثدح لاو تادعنبصفحا::دحلاوىراخلا انثدحلاودوهتانئدح هه نيملادلابر شدا نؤ رمي

 ةالصلا نوكتم» اواكر ميو ركمانأو مل-و هيلع هللا ىلس ىبنلا نأ هنع هللا ىذر سن أن ع ةدانة نع ةبعش

 هيعشانةدحلاه ن و زرم نيو رم :ةدح لاو ىراخلا انثدح لاودو هانث دوس © نيماعلا ب رهنيدجلاب

 انتدح ه باتكلا

 نكد عسب رلانب نسا

 نب مداعنع سن ردا نبأ

 نبنجرلا دبعنع بيلك
 ماا ا ل دوسالا

 هللا ىذر هلبادسع نأ

 لوسرانلبع لاو هنع ىلاهت

 4 ملع ىل هت هللا ىلح هلي

 ريكشم اذ ةالصلا ملسو

 قيطو عكر هيد: مقرو
 هديكرنيس اهله هيدنأ
 لامفادعهسكذ عاق

 لعشن انك ىنأ قلم

 مث مال_سالا لوأ كلذ
 ىراخيلا لاو اذ. انرعأ
 لهأ دنع ظوفحملا اذهو

 دبع ثيد_>- نمرطنلا
 انث دوت دوعسم نب هللا

 نايفسانثد->-ىدسلا

0 

ب قا نعت اروالانءو هلثم عازو الا! اةثدحلاو دءاولااثدحلاو
 هلثماست أ عهس هنا هريسخ ا هناهثنا دبع ن

 دانا ةداتقنعةب ورع ىبانيدمعس نع مداعولأ انثدح لاو ىراضل ا انثد- لاودوهئانتدح ِة

 اةثدح قه نيملاعلا برش دجلاب ةالصلانوهتفباواك نافعو رمجو ركنايأو ٍلسو هيلعهتلا لس ىبذلا نا

ناس نع تان وهدان عداجانثدحلاو ىموماةدح لاى :راخلا اثدح لاو دوجت
 هلع هللا ىلصىبنلا 

 لان ىراخلاانثد- لاودو امثل هج نيااعلا بره دجلابز ارقلانوكفتاوناكرمعو ركبابأو سو

 اثدح يف هلثم هنعهنلاىضر سنأ نعةدانق نع مامهانث دحلاوجاخط ا نعو داج انءدحلاو جاحانثدح

 "||| ىنللناك هنعهللا ىذرسنأ نع ةدامةنعهناوع :وبأ انثدح لاو هدتقانث دح لاوىراخضلاانثدحلاو دود

 لاو دوهجتانثدح © نيااعلاب رهندجل ايدءارقلا نو هتفتسا نامثعو رمعو ركن ونأو سو هاعدتلا ىلح

 ||| هللاىل ص يبلانا هنعهطاى شر سنن عهداتقانثد-لاوماشهان:دلاو لمان: دح لاو ى راخلا انثدح

 ١ ىراخلاانثدح لاودوةئانثد> 8 نيملاعلا برهن دحلايةءا ارقلا نود: ازاكر معو ركيابأو سو هيلع

عمتبلص لاو هذع هللا ىذر سن أن علب وطاا دنج انثدح لاونامفسا.ثد> لاو ىلعانث لاو
 ىلص يذلا 

 ٠ ا لاق ىلعاش:د- لاوىراخلاانةد-لاودو#امشدح © دخل اىنوعسفي اوناكرمجو ركب ىبأو لسو هيلع هلا

 ىبأو ملسو هاعيلبا ىل_-ىبنلا عم تملص هذعمللا ىدر سا أن عهداتف نعبوأ انثدح لاو ناس انهدح

 انئدح لاوعسب رلانب نسحلا انثدح لاقى راخلاا.ةدحلاودومتانتدحو لئم امه عدلا ىذر رمتو ركب

تملصلاو هنع هللا ىدر كلام نب سن أ نعراني دنب كلام نعنيس-نيىدءاوبأ
 ش هيلع لبا لص ىذلا فذ 

 ت١“ ١2شتتتتتلب يبس يب تل ل ا اك

 دايز ىبأ نب دنربن سع

 ىل_لىأ نبا نع انهد

 كامت لبا ىفرءارعلا نع

 هللا ىلص ىبنلانا هع
 ناك ملسو ه لع ىلاعت

 لاوريك اذا هيدي عفر
 جلاربك امل نامغس

 ىراخيا| لاودعب لم ءونمتل
 طافللا ىور كلذكو

 ىبأ نب دب نب نم معم نم
 ىروألام_منماعدةدايز

 هسدق سريهزو ه.هشو

 نك و دعب مل م

 نافسانثدح ف.سوب نبا

 دايز بأني ديزي نع
 هيد مرت ملسو هممت ىلاعت هزبا ىبص جالا ناك لاو + :عىلاعت هلبا ىذرءاربلا نع ىلا ىبأ نيا نع

 ملسو

 ىلاع# هللا ىكرعا ربل ا نع ىلما ىبأ نبا نع هبد:ع نيك ار ىسيع هخأ نع ىلداىبأ نان ععبكو ىو زوىراخلا لاو هنن 2 ربك | 3

 نءاماف هظفح نم ادق ىلتاىبأن اىورامتاو ىراذيلا لاق فري لمئربك ١ اداةيد عمري لو هيلع ىلاعت هبا ل صالات ارلاوهنع



 ةبعش و ىر وألا هنعىورام ظوفحلاو لذ زن نيل ىلإثد دحلا عفرة دير نع لبا بأ نبا نعت دحامتاو بانك نم ىلبل ىبأ نبا َنَع ثدح
 ميعن ع مف ار نب بيسملا نع شمالا 3 نع م.بكوثن دو ال نم ض»ن جاحح ا اماو ىراخملا لاو اعدقه نبع نياو

 كلام نوري ونيملاعلا برهن دجلاب :الصل 1 نودي اوناكذف مهنعدللا ىضر ناهئعورمتو ركب ىبأ وسو نيرباخ نسمع قرط نبا ]صصص ل ا را 0 ا . كا 2س س07
 انثدحلاو تافعان ان لاوىراخلا انثدحلاو دوهمانةدح 8 هو سو هلعهللا لص ىلا نع هتعدللا 1 ىدرهربرهىبأ نعئو رب و(ىراخلا لاق) نيب أدل ا. ةءارقلا نومي مهلوقو (ىراكلا لاو)نيدلا مون
 تلصل اقف ىبأ تعمم لاو لغم نيهللا بع نبا ىبثدح لاو هي. ادع نب سدقنعىرب رخلا ان5دح لاو بسهو.
 ندجلا,ةءارقلا نوكفشس اوزاكف مهنع هللا ىدرنامشعو رمعو ركيىفأ ومل_سو هيلع هشنا ىلص ىلا فلخ
 كلام زن لّغمو لعمان ىنومود رسمانثدحلاوىراخلاا اة د_-لاودوهمانت د 8 نيملاعلا بر

 ىلاعت هبا ىذر هةر“

 ' انيلع] .خدلاو هنع

 هيلعىلاعت هنا ىلص ىبنلا
 انديأ وعفار نغو سو

 طيبا 00 لام تنم ىتدن لان اس نتا ديعا تدع لاووكرا يلا 62د َِق كربنأ ليقامتاو قال لا مامألا كردتنأالا ناز جال لوي «نعدذلا ىضرةرب رهابأ تعمم لاتجرعالا فربخأ لا نسااحدع امتاف ءالحشلاقاوتكسا لاك سنوبانث دح لاو شيعي نيد ببعانث دج لاو ىراخبلا امث د لاو دوه سن 55 ُ اهتاومامالا كرد يو نا يو | تالا تزال هنعدتا ىضرةر رع يأ نط حرمالا سوسان تحتنع لا ا ال ا ا ا اا ا ىكاملاقذ ةالصلا ىف
 مهنتحمي حم ناو ماع ارقي ىح مكدحأ عكربال هنع لا ىذردبعسوبأ لاولاق ره نب نجح رلا دع نعهءعسر نرفع ىثدح

 نم لطم هلع كاد نم عوكرلا ا اردازاحأ اتا هللا دبع نب ىلع لاوو كلذ اوهتهشئاهتناكو (ىراخعلالاو) نآرقلا مأب ىلص ىتلا ى-هتف ضن ىلع
 رد نباو تباثنيدي زو دوعسم نبا ممم مامالا فل ةءارقلااو ريو نيذلا سو هيلع هنلا ىل ص ىنلا باعضأ
 هنيف فالتشا الوروهخم لامقق لو هيلع هلا لس ىبنل كلؤرك نف فصاا ىلا ل صب نأ لق كرف عك_ار وهو ماسو هيلعهقلا ىلع فورعم اذنه ملعلا نم ىتلانلا عادا ركب نينا د (ىسوم لاعو) يننرتنللا ل فرمان يب الر. | لن. تتح امدشنال قر ىمرافإالسقاتأرت لاق ذا طرا رك تكا 0 كردت ىحاعدتد ال لاوو ىسراواي كلسفن ةامأ رق: لاو هنعدلنا ىىذرّدر رهانأ ناذ ةءارسقلا 1 ا
 أ نع (ميهارالايوو ادعاق عطتسا مناذامناة لد سو هيلع هللا ىله ىبنلا لاو ءالصلا ىلا متمقا ذالاتو ىف ىدبالا عسفرناكل أ نيتناتهتلاوصوقو ىلاعت هللا لاو هنسسلاو باتكلا فض ر.ماييتلاو ماسلا عع وك رلابدسنعا هنا باو هللضنلا تعدت واو سيلو هنع مو هيلع هللا فسم ىبنلا ىسجنا ا دوعي نأ دحال سالف (ىراتلا لاو) 11 الواس رحدتا كداز.
 ةر رهىبأ نع جرعالا ىوراملاضر اعم هن نعلن ىغر هرب ره ىبأ نع ىريقملا نع قص انب نجرا!دمع

 اقد) ضعن فلم نمه نر لا دبع ناكوهنو دب سبا نم فااخاذا هظفح ىلء دب نما ده سلو

 اضأو ةريبكشلا لوأ

 3 0 | ناالاذ يملت هني دملابهلفرعدالدنا عمد مح مف نح راد سبع نعني دلل لعأ تنم ) م ربا نب لدعم
 هم | ناو .تع)اوهادا_هو دب ز نب هلا دمع نع دعس نع ىقصسا نياوس وب م-ممىر .هْزلا باعصأ نم يري ير.( ءانح ىو فوط نذل نصر كنا. ا كل - رسلان عرس ا دج نحاكو دد بارطضااهنمةدبعىءاسسأ هننع ىو رىعمزلا ىسوم

 لاو هيطيقلا نيش اذ ع
 ىلتلا فلغ السا ذا اكس || م 0ك ذامىالخاذ هو ةالصل ايدانف مقل الباب يا ىلصىبذلا لامتق ةالصلاب ىداني الجر 2 | نوال ريل اتوب ومتس ل اتو لادن موت لاخحزلصا نس

 ' السنا لع 1 رمممو )ْ نع ضييغتم لهو لو يامل ثم اولو فن ذولا مشعجم اذا ملسو هياع هنا ىل . ىبتلا نع هن ا م م اس ا سا
 3 دلاغىورو مسو هلع هللا لص ىلا نع د.ءسىبأ نعدي رب نءاطع نعىرهزلا نع مهريعو سدون و
 00 0 تح هللا د_.عنب ىلعتس أر( ىراخل لاو )نيب ربخج الا هثيي د عيدص مول همريغو (ىراخيلا لاو) ىردزلا هديب رمصراشأف يلع | رو. نب مع نع نجلا دبعنع (متيهلاوألايد] غزولا لنق فاني دح ىرهزلا نءن>رلاداب عنك

 ل انثدحلاو دوا دج © قدما نيام انما رام[ ة دبع نان ء ىلع لافو) وعم نياثي د
 .دمعانأسأ در#انةدح ثكنالص هننب زن ئثوه لاغفةالصلا قنيدملا عفر نع ريمح نب دعست ا اس لاو كل 1 ل عن عن قسد دس فسو نيد هتآن 0 ييلأ باذلع مهب وأ هنتذ ,ميصت نا رهأ نعنوذا ا نيذلا رد هلف لجو زعدتلا لاو ليلاس مسو هيلع ىلاعت , هللا لص هّللا لوسر نع لوقنن, نا «يماردصلف ىراخلا لاو هلام ن عن مو هنت نع نم هخأ ىلع لسن مم هلفت ىلع هدي عضي نا مكة.
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 هللا عمم لوب نحو عكرب نيو فتي نيخ يلم ركي ناك امنع لاعنهللا ىغر رع نباناعفان ىرتخأ جرحت انأبنأ ىازرلا دبع
 ندمهس رمقرد نيحو ه لد نم

 دنعتش لو ستاديعوأ

 انكردأن عر ظنلا لهأ

 لهأ وزاحلا لهأ نم

 نيهللادسبع ممم ىارعلا
 هللا دبع نب ىلعو ربب نا

 نب يبس و رفع> نبا
 ل. ندجأو نيعم

 ءالؤههب وهار نب ىدماو

 لهأ نيب نم معلا لهأ

 دج ادعت ملف مهنامز

 عقر رن ق2 مسسم
 ىل-حىبألانع ىدبالا

 الو لسو هيلع ىلاهت هللا
 بادم أ نمددسحأ نع

 هليع ىلاعت هنبا ىلص ىلا

 هيدي عفرب لهنا مسو
 لتامم نندهمانثدد

 انأينأ هللادي عاشر

 نباو نسا نعماشه

 تالوعياناك امهاباهش

 ةالصال مكد اريك اذا

 ربك نيح هيد عفربلف
 نم هسأار عفري نبحو
 ني ريس نبا ناكو عوكرلا
 هالصلا مانع نموهلوقي
 انا أنامل اونأ انثدحو

 نعئىرهزا|نع تسوس

 دعنا هللاد عنب ماس

 ىلاعن هللا ىذررمع نيللا

 لوسرتسأر لاو امسهنع
 هيلع ىلا هد هبا ىلص هلئأ
 2 رييكسلا عتتقااذا مبسو

 ربكي نيح هيدي عفر :الصلا
 هييكشمو الح اهلعح ىتح
 لذ عوكرالرب-ك اذاو

 مفر: ني>الو دعس نيح كا ذ لعفي الو دل اكل ا ر لاوو كلذ لثم لهفه دج نلهّزلا مه«لاهاذاو كلذ لثم

 .لاداللاو نههفرا لوالا لعحب رمجنبا ناكمفانل تلفا.ءاوىوتسسي نيحو عوكرلا |!

 قوسا نيا نم ىزاغملا فهل ناكىرهزلا نا نام عنب رمعانت دحرد ان ميها رباىل لاو لاو ىراخلا

 نل دعمسا ناكر ني داكرال قدما نا كلام نع رك ديئذلاو ةدام5نب رم نب مداع نَء هثردع أمذ ىن دملا

 ا مينا اهربغو ىزاغملا نع هدأ نع قص نبا سنك ىلج رخ اكلاماذي أر نم عسبتا نم سدوأ ىبأ

 ثيدح فلا شع هعبس نمو ىصعا نيد#ث نعدعس نب ميهاربا دنع ناك (ةرج نم ميهاربا ىل لاهو اريك

 ا هولو هنامز ىفاثي دح هل دملا لهأر ثك !ن م دعسن ميهارباو ىزاغملا ىوس ماكحالا ىف

 ردنا نييهاربالادو) اهاكر ومءالاىف همهتبالو دحاوئثب همحاص ىيريف نان ااا ماكس اعرف قدصعا نبا

 يش موامهشي د مح ام امهواطوملا قامهنع ل و شد رقن ٠ نينعش نع كلام فام ( يلف نب دهم نع

 ىعشلا ماللكو ىعشلا ىف هم لاكن م ميهاربا نع رك ذياموف مهف سانلا ضءءمالكا نم ساذلان مريئك

 ناسالاولا اذهىف ملعلا لهأ تفتلي لو سفنلاو ضرعلا فمهضعب لب وأو مهل بقناكن هوه مركع ىف

 انثدح(شرع» نيد يبعلاووإ ريثك اذهىفمزاكلاو هعحوتباناهرببالا م-متلادع طقس لوهد-و

 سد ردانياوىر ولا هنعىورو هظفل نيثدهلاريمأ ىد»ا نيد لوقب هيءش تعوم لادريكبنب سنوب
 نيعم نى ودج أ هلمحا كلذكو كرايملانياوثراولادبعو هلعنباو مدوزنيديزي ودب زنيدامجحو
 نيثيدىفالا هلع تدح وامف عما نبا باتك ىف ترظن (هللادبعنب ىلع لاثو) معلا لهأ ةاعو
 نا لخ ديك لاو ةو رع نب ماشه نع 1 ديىذلانا ( هني دملا لهأ ضء:لاقو )نيك انوكي نأ نكعو

 | ىنلا نالازئ ا باتكلا نور هنيدملا لهأ ناو هبلا بتكمت نأ زاج ماش نع مصو) ى أ ها ىلع قدا
 ْ باتكلا نق غاب النا كراك ناكم غابت ىح هر ةناللاوواباتك هب رسل اريمال بنك ملسو هلع هللا ىلص
 ضعب ىلا مهضعب بانك ن وضعي همئالاوءاغلخلا كلذكو كا دي ركحو ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاواعمه ريخأو

 مدآ انثد>لاو ىراخلا انثد-لاودو#تانثدح «دهش لماشهو باع>!مهنبب واهنم ععسن روك نا زئاحو

 ملسو هيلعهللا لص ىزلا نع هنعتلا ىذ :رةربره لأن عك ريعملا دعسان ةدح لاوبئذىبأ نيا انثد-لات
 هيواعمنيمازحو لو-كمداز ىذلاو(ىراخلا لاف) ميظعلا نآر رسقلاو ى املا عبسلا ىهن آر ارمثلا مأ لاو

 دو#ثانثد--لاو ىرهزاانالىرهزلا ىوراسل عبتوهفةدابع نع عسب رلا نيدو# نع هوم نبءاجرو
 نافدو##نءاوعمم مهنااو رك ديمءالؤدو لسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نعهريخأ هنعدّدلا ىذر ةدابعنا

 هلل قرظنلا لهأ نماوسيلءالؤه نأ معزبف هءارقدعبالا عوك رايد :هدالنا ملكت ىذلا نا لاقف جنح عنحا
 مالكصن فالخا لهو فدنو نيلوح ىلا عاضرلا نا معز نم عم مقام اواعح عاجالا عدم ضع»نا

 ىربوهنسأبال ىربلارب رتل نا معرب و ةعاضرلا مدي نأدارأ نانيلماكنيإوح لاه: هللا لاول -> و زعدللا

 ههابش اذه متلمسف انبدةالصلا ىريالف نواختد هد نمو لبق نم هللا يأ نا معزي وه٠ألا ىلع مسا

 ونأرسفامو باتكلا هت اهن.الا ةالصال نأوهو سو هماع هللا لص لوسرلا لوق ىلع دت»» ىذلواواغنا
 مهم ون ىفنيل-ادالب فنوعم تم ةالصلا لهأو باكل هاو أر قي تح مك د حأ نعكربال دعس .وبأوةرب ره

 مكضارعأ اوحابأ نم تايثالا,ىوأ ءالؤهف هنمرمستاماو رقاو ىلاعت هللا لاوو باتكلا مأةءارق ىلعمتلساو

 مهدارفنامهعاصجا قمهوسناذاة فارخ معلا ىدملا نسملا فصتسلفاهريغو لاومالاو سفنالاو

 ىلاتغتليالوأر قي وهو مامالا ىلاءاساذاربكي هنا ل_بقو هحايقتساب مولعلا نع ب نذلاب نب رهتشملا 1

 | تبرغ ىحاهريغو أر سدعلا ةالص ىسن ناو مامالا لاح عسبتيال ةءارقلا ضرف كلك ضرف هبال مامال :ةءارق

 | مسو هيلع هللا لص ىبنأ١ ل وعل هنالك تعد ةفمامالا ةءارد ىلإ عهد ملوبرغملاةءارقىفمامالاو ىل<مث سما

 بج وأف ةءارقبالا ةالصال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا لاو اهرك ذاذا لص.لفاهنع مانوأ ةالص

 نم هلوان كلام نع

0 

 نب الا
 ميعفاسلا نم ملعءالن مد ذع نكي ملواف فره: امدق املعهنامز لهأربك اوهوهيدب عفر» كرايملا نا ناكوىراخلا لاو دولا نم يلو

 رم نبا ناكمهد->1 لوي نا بهقااو ل_ه.ال نم لوب هني نا نم ه.ىلوأ ناكل نيعبانلا رهناعت او لوسرلا عببت ا اميف كرامملانيابىدتقاو



 [ةرسناملس نى انثدح © حالصلاب رمعنال لسو هملع ىلاعت هللا لص يتلا دهش دلو ملسو هسا غىل اعن هللا ىلس ىجذلا هع اريغص :
 1 اهنءىلاعت هللا ذره صفح نع هس أ نعهللا دبع ناس ءسنوب نعبسدونبا
 اة ل بيبي يي ص لا

 | ارقي نأ دحال سيلذهلاوةاو ىلاعت هللا لاو لاقت متحا ناو عامتسالا لاكي ضرفلا عدبالا» ميلك فني حالا

 ئطخعمكلذلو نيتعكر ىلصي نأ بطخ مامالاوءاج نم ىهأ مت وا دف بط مامالاو ثصنأ كل بحاصل || تلقاذالاوو م لكلا نعى و ةءارقبالا ةال_مالملسو هماع هللا ىلسص ىبنلا لاو دقو هسه مون مامآلا 3

 انثدح © بط مامالاو نسما كإذ ل هذ دقو نيتمعكر لصماذ بطاح مامالا اومكدح أ ءاحاذا لاو ني تعكر

 رباج نع رب زلا بأن ع ميهاربانيدي زي انثدح لاو لءمسا نب ىسومانث دح لاو ىراذيلا انثدسح لاو در#ث |[

 نعدي زنيدامح انثد> لاو نامعنلا وأ ان:دحلاوى رادااان”ثدحلاود ومان ثدح قدصملا ىفاميلصن نأ ا

 سانلا بطخعي ملسو هيلع هربا ىلص ىبنلاو لح رءاح لاو هنءهننا ىذر ناد .عنب رباح نعراذبدنب و رم َ

 صفح نيرمع انثدح لاو ىراخضلا انثدح لاودوهتانث دح هو مكرافمةلاداللادنالذابتيلص أ لامقذ هعمجلا مود |
 دهب نايم سابأ تهدم م ىنافطغلا كملسثي دحر ك نر طاصابأ تععس لات شالا ان: دح لادىبأ انث ذحلاق ||
 هللا ىلسىبنلا لاقف سف بطنع ملسو هيلعدنلا لص ىنلاوههجلا مو:ىنافطفلاك ماس ءاسارب استعمسلومتي ||
 لصيلف بطن مامالا و مكدخ أ ءااذا لاو امم زو نتف يش ني تعكر لصنمقكيلساي ملسو هيلع ||

 نامةسانثدح لاو د © نبهللا دمعان:دح لاوىراخملا انث د- لامد وهم ا: دح وق ا .مفروك» نين نش نيتعكو

 سارحالاءاذ. بطة ناو مو لد هنعهللا ىذ رد يعسابأ نا هللا ل بع نب ضاع مهم نال نبا اتادحلا |

 تاك ملسو هلعدللا ىل ادا لوسرنم هنيأرئمدعبامهعدال تنك ام لاقف هلانل ف ىلص ىت-ىبأ هو سال

 هللا ل ص يبنلاو ىرخأ هج مم باع لسو هلع هللا ىلص ىبنلاو نيتعكر ىلصف هيهآف لج رءاسف بط |
 لوو« انث د> و نينءكر ىلصن نا او هماعاوق د صن نأ ملسو هيلعدللا ىل_صىبنلا صاف بطتع سو هيلع |

 ىنثدح لاةبطن> ن:بلطملا ىنث1>لاوىعءاز والا نعهللاد عامل لاةسهوانثد-لاد ىراخا ا انثدح |

 لصب بطخع مل_سو هلع هللا ىلص ىبالاو ها مون لس دل للون مل_سو هيلع هللا لص ىجالا مدس نم
 عوكرلاوةءارشلاو ماسقل او هسفن ضرذ ىبذتي موم ام لكنا لعلا له أ نم ة دعما ر(ى راخلا لاث) نيعكر ||
 نعضرف لوزب الذ ضرذةءارقلا كلذكو مومأملا نعدودسلاو عوكرلا طمس الذ ضرف مهدنعدوددملاو |||
 اذا ٍلسو همم وللا لص ىبنلا نعم معهّللا ىذرةرب ره ونأو ساو ةداتق نأ لادو ةنسوأ باتكبآلا 1
 ىبنلا عأ يهمامتا هلعف مايا او ةءارقلا ضرفهناذ نمفاوت أذ كنتاو اهراولصف مةكودأ امف ةالسصلا مدين
 نءى نع نا.شانثد_>لاو مين وبأ انثدح لاقى راخلاا.مد-لاودو#تانثدح ميسو هبل عملا ىلح

 انثدح اوعأذ كانا واواصفمتكردأ امة لاق ملسو هيلعدللا ىلكىننلا نا هس أن ء ةداسقىبأ يدلل دبع
 ىفر سن نعد دج نعرفه نبل م« 1ا5د--لاوهستق امثد-لاوىراخلاامثد-لاودو##

 لاتدومعا دس يف هقبد ْ “2
 نع ليوطاا دج ن ءداسىبأ نب زب زعلادبءانثدح لاو حلا نيدلبا د.ءانث دح لاو ىراميأا امدح

 وؤهه ادن ا اوهتأف كتناوامواول_صق متكردأام لو هيلع هللا لص ىبنلا نع كلامنب سنأ
 انثد> لاوئىراذلانثد>لاودو«تانثدح هه ادهدامح انثدحلاو ىعوم انثد-لاوىراخلا انثدح لاك
 هسنعدللا ىذرةرن رهابأت انجح رلادبءنبهلس وأى ريخأ لاقك رهزلا نع عشانثد حلاوناسءلاوبأ
 مكيلع و نوثعاد وأو نوءس اهو اتالف ةالصلا تم.قأ اذالوقي سو هبلعوللا ىلد هلل لوسو تء+“ لاو

 00010 ا” 1122222 75ل8ا|تما

 ةيلعىلاعت هللا ىلس هزنالوسرنا
 نيهللا دبعنا لاو مسو

 انثدح تلاد بعني ىلع
 لامور*< لاق لاق ناموس

 رمرك ذال ىنار_م نا

 1 أو لامتذ 0

 نبصاعلاءاذ ا .ص رع

 ؟ضرغأس لاق لئاز
 هوك رتقراح هلاناوهقرمم

 نم نعطو ىراخلا لاو

 نب لئاوف لاذ معي ال

 نمرء> نيلئاو نارسح
 مدون متلا كولم ءانأ

 ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلع
 عطقأو همركاواسو هم

 هع« تعب واضرأدهل

 نادفسسىبأ نب واعم

 هع ىلا ما

 رع نب صف انربخأ 6

 نعرط# نب عماش
 هسأنعلتا اونب ةمعلع

 ىلا هنا ىلس-صىننانا
 2 رأهلوطقأ مسوهبلع

 ىبأ نةنواعم ههم ثءعن و

 ىلاهذ هينا ىدر 3 انس

 نب رم ايريخا © هسنع

 نبعماجا:5ل-> لاورمع

 لت اون ة-هةاع نعرطم

 هللا لص ىنلا نا هسأ نع
 هلعطنأ ماسوهملع ىلاغت
 لاو تو-:مرصخ اًنرآ

 نلثاوه_صقو ىراخلا
 لهأدنع ةروهثم ردح
 ىلبس ىنلارك ذامو ملعلا

 له سو هماعىلاعت هبا
 1 ووصل 173 1 0 جر 1 دوج سما 0 بج جب 011ج حمم جس اك ا كا انا تانج تس 11677 رت 7577 نت لح رجب جب و

 نذلاءالؤه لاع ق ناكل ئش سو هلع ىلا هذ هلا ىل-ص ىبذلا نع منع لاه هلبا ىذر رداج وءاربلاو دوه-_سهنبا نعتدثولو ه سم د عل

 تيدا نودي ريال ذوخأِءاذه سيلواذ.عباوذخأ,ملانءاسو رنا ملسو هماعىلاعت هلا لص ىبنلا نءئذلا تيئاذا نولوةي مهنا نو ءاعنال
 نايدع هع نج اصووهف» اوهىوةءاثن بلان اط نمو 4: باسح اصوهفءاجاك تب دبل [باط نم كو لاو دقو مهب ًاربءاغارلل



 نعرك ذدقو ءاوهىوغيل منال لاعب للعب الو ثي دملا تيثي تم لسو هيلع ىلاعتهّللا لس ىبنلا ثي دط هيأ ىتلي نا ىتيذي ناسنالا
 ناك مءاالهأر مءملاودقو هبتئ>املاع.:هاوهنوكي ىحمكدحأنمؤيال 1 ملسو هسملع ىلاعت هنا ىلس ىبنلا

 ىنثدح لاو لمعوءاانثدح لاوى :راخلاانثدح لاود وت[: رع اف كنافامواواصن متكردأ امذ هدفا مهدنعرخ الار خلا كح 2-2222 222-77

 هلنا لوسر تءم“ لاو هنع هللا ىذر ةربرهابأ نا هلسوأ ىنريخأ باهش نا نع ى< نع ناعلس نع ىخأ ا 1 7

 ىنثد- لاوثيللا انثدح لاو شاد.ع انثدحلاو ىراذا امدح لاودو ءانثدح هاذ ملسو هيلعهشا ىلد 1 5 5 3
 ملسو هباعهللا ىل_طهنلا لوسر تءمس هنعوللا ذر رره ىف نع هلسىبأ نع باهشن !نعداهلا نيد زب نا
 / كك 0 2301 تدان نن نام اهنا ننع
 امنالاَعف ىدي تءفرف
 ناتاةؤ ربطن نا تبشش

 قرطأ مهلوأىفردطأم

 ةحر عيكولاو ةيئاثلا

 ناك كرامملا نيا ىلع هللا

 رت ؟ال ريق باوهارمغاح
 نيذلا نم هبسشأ اهو
 ملاذا مسبيغىف نوداع
 اند 0 اورمصن»

 ىتتدح حلا نيهللا دمع

 سوبىثدس> ثنبالا
 ىري_خ أ باه شنان ع

 نياىت»د هللادبعن لاس

 ىل اعد هللا ىذر راسه

 لوسوتيأر لاق امهنع
 هيلع ىلاعت هللا ىف_سدنبا
 ةالصلاىلا ماقاذا ملسو

 والحانوكي ىح هيدب عفر

 لعق وربكي مث هييكسم
 نم ها مقري نيح

 عممجلوقيو عوك رلا
 ني> عفرب الو هدو نمل هللا

 دودسلانمهسأر ذرب

 نامعتلا ول انثدح

 نيدحاولا دبع انثدح

 نيب .راءءانثد دابز

 هللاد بعت ًارلاراثد

 ةالصلا عتنفا اذارمتنبا
 دارأ اذاوهيدب عفر و ربك“

 اذاو هيدي عفر كري نأ

 نبانعمفان نعللا د. عانثدح ىلع الا دعانثدح ددلولا نب سانعلا اند يف عوكرلانم سار عفر

 لاق و) دهس نعىرهزلانعرمعم نع(قازرلا دبع لادو)ةلسبأو دعس ن ءىرهزلا نع (دهسنبا
 لاوىراخلا انثد_>لاودو## انةدح مز هدحو هل -ىبأ نع ىرهزا| نعرمعم ىنربخأ ( نيع !نب ىسوم

 امواواصف متكردأ مذ ملسو هيلع هللا لص هنلا لوسر لا لات هنع هنا ىضر ري رهاب اههمامسجن هاربسخأ
 دو#ئاشدح © هلئمكلامانثدحلاوليعمس!:ةدحلاوىراذبلا انثد-لاودوهتاشد> هل اوافكناو
 ٠ ىبأ نع هببأ نعن جحر لا دبع نءءالعلا نعد مم نب زب زعلا دنع ةستقانثد حلاو ىراعاأ انتدحلاو

 دوهتانثد هو اومتأف كنانامواواصخمتكردأ ام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اد لاك هنعهنلا ىضرةري ره
 ىكر ةري ره ىلأ نعنب ريس نيد بث نع لاله ولأ انثدح لاوروضامنب و رمع انثدح لاو ىراخيلا اءثد>-لاو
 امدح لان زر كاندل © كتانامضتا وتكردأام لس لادم وه لعدللا لص ىلا نا هنعوللا

 نع ميهاربا يشه لدي ئسشلا عامء اهيفةض-ذ ىفو سنوي نعميشه اةثدح لادىصما انثدح لاوىراخلا

 ||| كردأام ل صياف لو هيلع هللا ىل_-ىبنلا نع ه-:ءدتلا ىذرةرب رهىبأ نع دنع ماشهو سنوب

 نع بوبأ نعداج ان:دحلاوىسومانثد>لاةىراذل !انثدح لاودوةءاءثدح 9 هنو.سام ضقملو

 انثدح يق هتاؤام ضةيلو كردأام لصيلف لسو هبلعدنلا لص ىبنلا نع هنعمل ىذر ةرب رهىبأ نع دجت

 هنع هللا ىغر هرب رهىبأ نعني ريسنب نع ماشهنءضا بع نب ل ضف انث د- لاو ىراخلا انثدح لاو دوت
 عفارىبأ نعةداتةنعدمعسمهاو رو ضملف هقسامو لصملف ل ردأ اذ ملسو همل ع هللا ىلص هللا لوسر لاولاو
 نايك او (ىراخلا لاو] ضيف هقيسامو لصيبلق ل ردأ اذ او هساعدتلا لصىبالا نعةرب ردىبأ نع
 0 ااااااساسساسللل77ا 070 0 حي

 نا

 ىلاعت سا ىلص ىبنلاىلا رمعنبا كلذ عذري وهيل عف رول»- نأ هللا عمم لاواذاوهيدد عفر عكراذا 3 هيدي عفرو ربك هنا امنع ىلا هدول ذر رمع

 اههنعىلا»اهنبا ىذر رمت نباتي أر لاقرب زا ىفأ ن عن امهط نب مهارباا:ةدح روحم انثدح ردنا نب ميهارباانثدح 8 مسو هيلع



 حلا نيهنلاذيءانثدح 6 كلذ ل_ثم لعفأ.ء ىو عوكرلا نم هسأر مخرب نيو ةينذأ ىذاح ىتح هيدي فز ذالطلا ىلا اخ /

 ماقاذاو عووكرلا ن نم هسأر عفراذاو مكراذ نمي د مقر هالبفلا لا رمل اذا ناك نع ىلع هللا ذو هللا لمع نا عفان ىنثدح ثبللا انثالح

 ا.بهعىلا.: هللا ىذر رمي نا نع ءعانن ء وبأن نع ه1-نيداج انثدح ل ءامسانب ىعوم م رد 9 هيدي م فرو ربك نيت دصحلا نم

 نرداجا.5 ددلدح ليعأه«أ نب ىعومأن 7 9 عوك رلان نم هسأر تيا

 انزل ا .مامالا يل سحفلاي ر-#© ناري لو ةءا ارسقنا ىف ىبأ ثي دس< برج نبأ

 لاو بعك نيىبأن « ةريسس ىبأ نيد و راها نعءتباةنءداج انثللح لاو ىسوما:ثد- لاو ىراخلا
 يءاز ةنم ام ىلع تأ قس لاك هتالسدىةقاناثةبآ | لرتف سانلابلبسو ها عدنا ىلسص بلا ىلع ١ ٠

 ا.ثدحلاو دو#ث اند دعوه ناك ىلع دحأ أاهدخ ناك ناتاعدتلاةناذكو' ذك“ هبا 12 ران الاف 1

 ىل < ىبنلا ىلصلاو هسأ نع ىزب أ نبا نعرذ نع ه لسن ءنامة سام لاو يعنون د لاو ىراخلا ||
 اهتيسن مأا نكروارحص هبات أمن هللا لو سرايل اف ىبأ موقلا ىفأ لام !ىأ لامتذ هنا كرف مسو هيلعللا ١

 لاوباهولا عن هلا د عا- :د->لاوىراذل انثد_>لاو دوهتاتدحا ِ اهتين لب لا ف مغف ا

 يل_هاكلادب زي نب ر وسم ىنريخأ لاو ىل_هاكلاريثك نب ىبحيىريسخأ لاوهي واعمنيناو ىهىتريستأ |||
 اذك هبآهللسةذاهز رقي نارملانم هب لرتق لو هيا عدزلا ىل ىبنلا تده هتعهللا ىذر ىدسإلا ا

 سادرم نر هما د لاو ىراتملا ا: دح لاو دول 9 اذاا ,ةوعرك دالهذ لاَقفاَهدك أذكَو ْ

 ةركن ىلأن ع ءنسالان نءعساودنءز ارا فلخوبا ىسعنب هللا ل عان# د لاو ىراصنالا هللاد بعوبأ

 الف هنا نمارعوأا ديد ا سفن عمسف ءصأ| ءالص ىلص ميسو هاعدللا ىلسح ىنلانأه اع هللا ىذر

 لادذ هللا ىناهح معن لاو سفنلا اًذهبحاص تن أ ةركبىبال لاو ةالصلا سو هلعشا لبس تالا
 دعت الواصرح هللا كل داز سو ها هللا ىل ددتلا لوسر لاف ىدملاتع :رس أف لكُم ةحكو توضن نأ

 لال ساند لاترد د لاو ىراصأ اند لاودوح ان دو باه صا تكا | ١
 00 ألد ه لقت ةريغملال_دعانك لاو هلا ب هونبو رم نعبوتاانأأ

 2 عمل ق3 تعقأدقو سال ؟رادافا: مكر مرقس ىف سو هساع هللا ىل - - ىلا عماك لاق ركب قاري غ

 انيضتوانكردأ ىلا هعكرلا[: صا ىنامةهنذوأ تهد هيناثلا قمهو ةعكر .-مب ىل صو فوءزن نم-رلأ ْ

 ق اندانأب :!لاوهنباد_ءاشدخ لاود جت ان: دح لاو راخلااءثدحلاودو تان د- جا نقب اا ةعكر 7

 نم لاذ ملسسو هيلع هللا يل هنلالوسرنأ هنع هللا بذرة رب رهىبأن ءالل-ىبأ نءىرهزاا نع ةصخح
 نأ ىل.ةرمدءل5 الدلم هنو 0 اهكرد دقت سلا لطتنأ ل ,ة ةادغااةالص نم دكر كرذأ

 ديهسنب ريثكو راس نءاطعهاور وقرهَرأأ نءرمعم ةحبان لى راخلا لاو) اهكر د أدق: سوشلا با رقت[

 © سو هيلعدللا ىلع ىبنلان ءةرترهق أن 3 .ءنباو ارنا نبدم رفا وأجل و حلاصونأو َ
 لاقهرب رهىبأن ء هطس ىبأ ن ,ءىح نءناسشا.ةدح لاو منو" اند او ىراكلا انثد- لاودو#تا .ةدح |

 0 ب ا «بعشا ىلهللاَلوَسْرلاَ ا

 نبتاوالا فأر 9 لوني رخآلا أرنا هوغو ةمةلءنعىورب و لاو ىراخأا انثد. لودو#تانثجو

 ةحتاؤناةال_صاالهأ نيب ف الت االوا ده ف معملا نم ب امكلا هحتاواو 2 محا مهعاضي أىرربو هأزحأ

 هاو لسو هيلع هللا ىلص ىلا لاكو مي نأ ىحأ ملسو ها[ علا ىل هللا لور ة.:سو ثنا باتكن م باتكملا

 نيئمعلا هرق مل خب

 الاةالصالملسو هياعدشلا ىلصىجأ !١١لاوأغالاهف لّمم لد ءانا (ىراخضل الاول ىناذملا عسب .تلأب يه ١ باتكيا

 0 0 ب ب7 ب7ب7ب797>>77>ل7ق7ب7بججلللا

 0 ناك حلو هيد ىلع"
 عقراد ذاو مكر راداوهيدب مفر

 عوكرلان 0 لا

 ن 0 هه

 داجاإةدح لسع مءا

 ةداتف انأنأ هةاس نا
 نع مداع نب رمصن ن-ع

 ىةكرثربو-للا نب كلام

 يتلا هت:عىلاعت هنا

 بو هلع نامت هللا ىلد

 ةالصلاو لخداذاناك

 عورسفولا هيدبعفر
 نم ةس رمفراداو هدأ

 1 2 عوكرلا

 لادو دوج انثدح ه
 نادلاخان نأ ةلعنبا

 هبل عفر ناك ةبالةاأ
 نء هسأر مفراذاو عكر كراذا

 دصم اذا ناكر عوكرلا

 ماةاذا ناكو 4-.:ٍكربأدب

 ناكرلاد هدد ىلعمرا
 نوالا هعك رلا ىف ندمطا

 ندعرك ذو موف.
 ىةرتريوهل !نيدالام

 انريخأ ه:ع لامن هبا

 ابابنا ليم ب هاذ
 ميغارب اند ساعوأ

 ا تاموهط نا

 نبانا سواطنءربدزلا
 رد ار ا
 ناماواذا تاك امنع

 امدح قكالذ :لثم لءذا.ًءاو ىوساو عوك لان م هسأرمؤراذاو هذ ىد دا ىد هيد مؤر ةالصلا

 لوسر ناك لاو ع لا هللا ىذكردر رهىيبأن عج رعالان رعت اسكن نوطاص ثلا ليعءتاانأب 2 4. ءاينأن نأ لناعم ني دهت

 رن هللا لب عنا مفانن عىل _ءمعا |. دح 8 00 دي نرخ د ل اي عذر لسو هباع لامها ىل كالا

 ننفانأب / لناعم نيد هما مدح ِه عوك رلا نم ه4 را هكتنمو لح هيدلز عفر ءالصلا عمقا اداناك امّمع ىلاعت هللاىذر

 نسر تقفزاذاو تدكراذار تريك اذا ,د: عفر ناةالضلا هني ز زوةنب زئملكل لوغب شاع ىبأ نبناهءنلا تعمم لا نالخع نيهنلا



4 

 ئديإلا عفر لاف ةرمسش نب مءاقلا نع ديطعنبنامخ ىثلح از رالااناينأ . هللادعانأبنأ لئاقمنيدكاتدح ج غوكرلا نم
 ديه_ساياو هللا دمءنب راجت تر لاو ءاظع نعمان علب سمانأبنأ هللاد_,عنعلئاممانثدح © ىكي نيد هارأ لاو ريكسال
  نيدهماة دا 8 عوك رلانمموسُر راوءفراذاواو»كراذاوةالصلا نوتشف» نيح مهيدي نودفرب ريب لا نباو سايعنباو ا

 - ةالصلا مهيد. نوءفريالوسكموءاطتو ده نيمساقلاو هللاديعنملاستن ا رلاورا من ةمركعانأ.تأ هللاديعاتأنأ لئاقم

 ريرحلاوو اوءفراذاواوىراذا
 نعو هنالعش سواطو

 ديه سو رم نبا نع ثمل

 سوأأطو ريس. نبا
 نو»ذرءازناكم ما هباعكأو

 اوهكراذام-هدنأ

 نبى نم انثبدح هه

 كاع 0 لوما

 اند دايزنب د>اولا

 نبسنأ تي أر لاو مداف
 ه:عىلادت هللا ىذركلام

 ريك 0

 تاي ل نا ا
 نم هس'رعذرو كراك
 ب © عوك را

 000 طامخ نب هفماخ

 ا
 رد:نا هدادقنء دمعص

 كلام نعم هد مداع نبا

 هللاىوةرثرب و! نيا

 يات ارز علاق
 مو هما عىلاعت هللا ىلص

 عثراذاو مكراذاهيدب مقري

 ى عوك ىلا نم هءأر

 عورذ اوس ىذاع

 نعرلا د.ءلوو هم'ذأ
 نع رلانعىدومنبا
 ان جيبص

 ةرمدن انأو نسالاو

 ءاطعو د_#متنب مداقلاو

 نسأل اواذها2َو ير

 د مهنيا

 نممهسوؤر
 ولة قارعلا لهأو نعلا لهأو ة::دملا لهأو هكم لعأءالؤهو ىراذطأا لاو عوكرلا

 ١1 مئانناكوةالصلا نامه. ديأ نامفرياناك امهنادهاجو ءاطع نعش بان ع .

 تمعأن كنان عذرا دما مث مذرا م مكرا مر قا لاو نيح نيب لق هل لق هعكر لكى ل#ي لو بادكلل اهئ اب
 ةءارقةهعكرلكى ملسو هماع هللا ىل_ص ىلا هل ني .ؤ كن الد نم هصةن اءاك الاو تع دقذ' ده ىلع تال

 ةمكراالا هلك ةالصللرمسفم ثب د-اذهر ىلوالا هعكرلا فهل نيب ام ىلع هنالس دمتي نأ هيعأرا دود“راع وكرو

 هللا ىغر ربع ثيد < يت> ناذاهلك م: رالا ىفأر قي لو هيلءهشا ىل» ىنلا ناك ةداتةونأ لوو 0
 ملسو هيلع هللا لص ىبالا ثيد-هل لق نيت ىم باد كذا هاو هسناثلا فأر ذه رى ةءار2لاى ست هنأ 4ع

 لمح نأ ذ_>ال سلو عوكرلا لبق ةءارقلا سو هبل عقلا ىل_ه ىبالا لل خ كراع ردا لاو نه رم ةأ

 ىل_<ىبألا لوقا هلوق رتب رعناكو لسو هما ءدهلنا ىله هللا كسر فالخ دو دءلاو ع وك رلا دب ةنارعلا
 رممل اعدم ول سو هيل ءولبا لص ىبذلاءاي دةقم ناك ملسو هيلع هللا ىلسص ىبلاب ىدنفانذ سو هياعدملا

 ىبلانأ '1!نابوانارهظ مف مس و هملع هللا ىلص ىذا !نم اس اع ري دامت سدت[ :رر#©د:ءناكن او

 الو او ذهن هوعمطت ناوىل امن هلا لاق رهظاك ع اسالا:باعفع وك رلال_ةةءا ارقلاب رما لسو هلع دولنا ىلص

 اثذح قف هنلا أدباع أدين لسو هيلعدتلا ىلص ثلا لاوةءارقلا لبق عوكر الو عوأ ىلا لق دود*نوكي
 ن+رلا دبع نب ه-ىبأ نءباهش نا نع كلام !:ةدح لاو هعرقنيىح اثدح لاو ىراخل:(ثدحلاو دوهت

 امشدح قةالصلا ل اردأ د مةةالصلا نمهعكر كر دأن ء لات مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نا رب ره ىبأ نع

 اثدح لاودو#انثدح هلثم كلام ان د_ح لوف سوب نبهللا دل .عانث د - لاق ىراخلا ا.:دعلاددو##

 تكردأ كلذ ىنعو كلام لاو :لا ىهو ب اهش نب لاوكلامان أت لاو فسو: نب هللا دبع مدح لاو ىراخلا

 ىبأن ع هلسىبأن ءباهش نبا نع ةرقنع دمج نبى ن«بهو نادازو ىراذلا لاو اند. للا لهأ
 دقعياللووجف دج نبىحيامأو هبلص مامالا ميتين ليف اهكردأ دفق ملسو هيلعدتلا ىلع ىلا نع ةريرد
 ديبع هّثي دح ىذا م عبان دقو ملء لا لهأ هني تحامم له سلو عوف يمهربخ دعب فورعمريغ هيد ىلع

 لارع لاو كل دكو مب رسنءاو بيشو هنيبعنباو رمعمو سنوب وداهلا نباو ديهسنب ىو رم ن هدا

 دج نب يدع نال مك لد>او ءالؤ »نم ناكولذ مو هيلعهللا لس ىلا نعورب رهميأ نعنلل منا

 ملسو هلعهللا لص ىبنلا نع هرب رهىبأ نع لارعو هلسىبأ نعانرك ذنمناهتابفركف هلع ةئالثرثوأ

 || يداي زادح والوهل ىتعمال همادح مامالا يتب نأ ىل ةهلوذو اهربغو زاخاب ملعلا لدأ هع مطوع

 لاوىرهزلا نة بيعشانر يأ لاو عفان نب ملل اناعلا وبأ انثدح لاوك راخلاانثد-- لاو دوه اندح ه
 هالصلاّن م كردأ نع مل_سو هيلع لبا ىل_د هللا لوسر لاو لاو ةرب رهانأ نا نم-رلا ديعن هس وبأ قربخأ

 ! نعركب وبأ ىتتدس لاو لال, نيناملسن.بونأ امدح لاو ىراذلا انثدح لاو دوم ان دح هو كر دأ دقق هكر
 نأ هريرعىبأ نع هاسىبأ نءباهش نب نع سنو ود. سنب يه و رم نب هللا د دعى ربسخأ لاو ناملس
 ةدح خوهن اوام ىذ:ناالا كردأ ذم ةعكرةالدلا نم لردأن « لاق مسو هيلع هللا لص دنلا لوسر

 ْ نعباهش نبانءداهلان.ديزب ىنثد>لاو ثللا اثد> لاو شاد .عانث د لاةىراخلا انْدح لاود 1
 ع اردأ د مذ ة.كر :الصاا نم كردأ نم لاورسو هناع نبا لص هللا لو رت ده“ لو: رب رقىبأ نع ةلسىبأ

 هت سصت

 ةالصلا-

 نع ع-دكو لاتو ىدنالا مذر ىلء اا

 اوةةراذاواوعكراذاو مهيددأ اويؤروالصلا اودسفإ اذإ

 ١ن «

 نجرلا د ,علاوواو :كءاذاراوعكراذا مهيد: أ نوءذرب لدم نبنسحلاو ذءسنبسةراسوأطو ءاطعو اره اجيون سلات ير لاقع رلا
 رائي دنيهلادبعو الو كمواتراطو مساقلا تيأرلاورانعن بة ءركح ءانئد_-سنوبنيرع ل دو هلا نم اده-ىدهمنبإ

 لئاو ثيدح هلرك ذهنا يهاربانع ش.عالا نع عسكو لاو دوص-لاو عوكراادذعو ةالدصلا مهدد لل فتتسإ اذامهيدي |نوهفرياملاسو



 ةنم نظاد هوة ىم هلءذ ناك هلدل مي هاربا لاو دصع ا ذاو عكرا ذاهب ةيذن مقرب ناك لسو هن ه.لاع ىلامت هللا لص ىبنلات ا هنعىلاعت هللا ىذر رنا 1

 نالت ودظا' ىلا ل اوجات ععالو م يدبأ ثوقري:صريغت باكو سو هلع نامت اقل لس يتلا كأر هنا رك ذالئاونا عمة يمل .ذهلوقا 1

 نراا'التلث لاق هريسخأ ارتح نبل اوناىبأ انثدح مداعانثد_>لاقف ةدئاز هند دةىراخلا لاق هريغنابسح نم رثكحأ هتنياعم

 مهيار اها ءهيدب مر سس أر مفراسل# هيد مفر عكرانل فهي زيمر و ريكف ىلسصي فدك ملسو هنناع ىلا مهنيا ىلا لوسر ءالصلا

 باشاتت مهي دبأ كر باس الحم( طع سانا تن ًارذدرب 4 فر هزىئاذدك. 06

 ةالصلا ]|

 هن عفت التم طقسلاو تطقسأ اذاهقاذا'تح رد الام هذيعوتألافرةالس توق ع
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 سن ولان ربخأ لاو هللا د.عان أين أ لات لت كم ني ده. ةدحلاو ىرادلا | ::دح لاؤدو#ث ! :دح 8

 هللا ىل-د هبا لوسر تعم« لاوه:عدتلا ىذرةرب رهابأ نانجرلا دع نيةلسوأ' انريخأ لاذ ىرهزاان
 نع انغلباملىرو (ىرهزلاد لا اهكردأ دمْذةدحاو هعكرةالصلا نم ار نملوشي ع ١

 ا:مد>لاودوه«ء انثدح 8 كردأ د هذ ةدحاو مكر هءجلا نم كر ا نه هنا لسو هلع هللا ىلص هللالوسد

 9 نءها-ىبأن نعءىره را نع سنون: :دح لاو رمعغن نا.هءانثد> لاو دج نب ادعت د لا

 لاو و ةتانثد_> لاوىراذلا انثدحلاودوهثا.ثدح © هل ءلسو هبل عوزبا لص ىبثلا نع ةرب رهىبأ
 ىل-دىبتلا نعةربرهىبأن ءدل-ىبأ ن نع باهش با ىنثدح لاو رح نبا .:د> لاق 0

 نهللاد_.عاةد> لاقى :رااا انثد- لاودو#ثا مدح 9 ىرغزا١نع رمعموا يب سو هاعىلاعت هللا 1

 تعم”لاوهربخأ ةرد را أري رهابأ نأ هل-وبأ ىنربخأ لاوباهش نبأ نع سنوب ىث د> لاو ثدللا ىثدح لاو طباص :

 آد لاوذو كا دتق 8 كرد ادم هكر العلا ن6 كر نم لوي مل-سو هله 00 0

 لارع نع بي.> ىبأ نيدب زب نء صم نيد نع هس نير جمان د#> لاذ. ءنب دهتانث دح لاو ى راذلا |

 لاك) اهكردأ دق همكرةالصلا نم كردأ نم لو هيلع هللا ىل يتلا لام لاقرب رهىنأ نعكلامنءا | ٠
 لاو سا. !بهاذلم نع همغتسم ملسو هماعهللا له لوسرلا نع هريغ وادهقلوصالاناعم (ىراخلا

 هيكرةذلصلا نم كردأ نم م ملسو هماعهلنا ىلص ىلا لاوو ظؤدا لاقي د مهبل ملاكا رثكي دأب ليلالا
 ضرذ ساء نا لو هلع لدي. مودهشتلا اوأ دو<هااوأ عوكرلا كر نمل قيل ةالصلا كردأدةف ١

 هكر ءالؤ عفوا ىف لسو هدلع هللا ىل ىبذلا ىلص سارع نبا لاورةعكر نوألا ةالص مكين ناسإ ىلعدنلا

 مو عجأ هتالص ىفامناومهي ل ةعكر ىهوف وألا ةال- ص نهدوعتلاو عوكرلا كرد. ىذلاو عكر ءالؤعو

 ولو جاد ىسهف باد كلا غامر يال ةالس لك مسو مل عهثنا ىل_ص ىبثلا لادو ةءارقلا نمأ ش كردي
 م 8

 ىبأ نع هلس ىبأ نع ب اهش نبا نع كلامار أين أ لاو فس هان تلا ءانثدح لاوىراذلا امث دحلاو دوت
 ««كلامنعو ةالصلا كردأ دةذةالصاان مةعكر كرد نم لادملسو هيا عملا ىلس هنن'لوسرنا ةرإ رش |

 امدح 9 ةئسلا يمر باهشنبالاقو ىرخأ اهلا لصون: ةعكر هعدا هل صنم 411 ن* لو ةي ناك نا

 نع دهان ع سنخخالا نب ريكس امتدح لاو هناوءوبأ انث دح لاو مدلول !انثدحلاوىراذل ا انثدح لاو د دوه ١

 هكر ف وألا فو ني-ةهكر رغ_باىقواعبرأ ارمضللا فكيت ناسا ىلءةال_صلاهننا ضرفلاو سايعنبا 5
 ىرهزا!نعىد زاانع برح نة دح لاوحي رم 2من ةودحام هل لاق: ىراذلا ا:ةد>لاودو##ث اندحو | ش

 هعماو ريكو هعم ساذلا ماوو مسو هلع وللا ىلا ص يأ :لا ماوس أ. 2 نع هع نب هللا ل دع نب هللادمبعنع

 تن اوم اوخا اوسرحواو لد“ نب ,دلاماقف هسناثلا ماو هعم اوددسود دع ممم س انكر

 (ىراأ'لاقإ اضع مهض“ ! صرت نكمآو ةالص ىفمهاكس اذ !او هعماود_د“راوءكرذىئرخالاه بنا اطلا

 ءالؤع رةعكرءالؤ مب ىلص ملسنو هيلع هنبا لص ىبألا نا مهريغو تباث نيديزو هسفقيالص نع ىو 3 كلذكو 42

 هنا هب د> نس لذ اراده

 ىلاعت هللا ىلص ىللاعأو

 هنا أو ررسوةدع | <

 لع ه يم مهي كد 55 : !نوهذرب

 ادع دوا 6 0

 قا ار دونا

 مدأع ند س ردا

 هنا هدأ نع بدلك نا

 لثاو تعوم لوقت هعمم

 ىلاعت هللا ىذر ردخ نئا

 ةنيدملاتمد5 لوي هع

 لوسر ةالدىلا نرظاال
 هيلع ىلاهن هنا ىلصهنا

 كف ةالصلا حمتفاق ملسو

 هسأر مفرا-طفهند» عفرو

 اندلع خ هديرفر
 0س واىبأ نبل ..ههءا

 نا هان نع كلاما. ك1 ١

 هلاىةرر# نهللادع
 جدتفا اذاناك امهعىلاوت

 عفراذاو هيدي مقر ةالصلا

 عوكرلا ندم هسسأر

 ل شاع ادد 8

 د جا ةدد ىلعالاد 2

 ىلاعت هللا ىذر سن أن ع

 هند ةرد ناك هنا هك ع

 انثدح قه عوكرلا دنع
 انثدح هممش اند مدآ

 تت الان معن مكذلا

 نيكاذا هيدي عفرياسواط
 0 فراذاو

 سس يااا”( 22222 26 2 رطل

 زا ا لعأوم مه ىلعل ع نموبانسلاو بر يلع ىلا هنأ لس ين بام[ دانس برعم الا عدو ءزنمىراخلالاو عوكرلا

 قس 0 ويش ىح لرامملانب!مءمناسارخ لعأ ءاطعو نملا لهأو ماشلا لهأ ءتارعلا لغد ل اوهندملا لهأو
 ىيد نبي و نامعنب هللا دعو نسا نيىلعو مهنم ىأرلا لهأ الا مالس ندعو ريق نب نس بذلإو دعس نببنكو دجأوأو

 ةريمك ثدداعأ كلذ قاوور دقو مهيد: أ نوعفريال نيفركلا ض»» و عمبكو و ىر وألاناكو ملل م ١. ناباصهأ ةماوو نهءاو هقدصو

 لم ملام سو هلع ىل اهن هبا ىبص هبا لوسر ىلع لوهتب نادال سيل هنالثن داحال ا كال: او وزامقحااالولو هيد مفرنم قعار عرار
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 ىلاعت هللا ل ص ىلا باصد أ نمد نعثر ماو راذلا نمو دمتم والف لقأ لام ىلع لوقت نم ملسو هيلع لن ىلسىبنلا لوذل لعفب لو
 نهللادسعنءروةءماند_- ىدقملا لقيا ندهمتانةدح ىديالا عفر نم ها هددتاسأ سياو هيد مؤريالهناملسو هلع

 نآدارأ اذاو هالصلا فلل خداذاهن دير فرد ناكمنا سو هماعىلآه: هللا ىل-ج ىبنلا نعهمبأ نع هللا د. ءننمل اس نع باهشْنا نعرمت

 هلعفي هل لمع ناكو هلك كلذ هيد عفري نيت .كراا نه ماقا داو 4 هس و .ةراذاو مكرب 5

 6 لودر ناك لاو هس. نعلاس
 0 ع وكراأنم

 ىتدح ملم ت نم هللا دع

 ناند لمهءنعثدالا

 نيلاسىفريخأ لاو باهش

 نهللاذ_.عنا هللا دع

 اممع ىلاءث هللا ىذر رمق

 ىلد هللا لوسر ناك لاذ

 اذا ملسو هياع ىل اعت هلا

 هيا مقره الهلا ميسق|

 نأ ا آذاو 4+ كفل

 هس-أر مفرامدعب و مكر

 انثدح 30 عوكرلانم

 بو نب هللا د.ءنب دهم
 با»ولاد ع ا

 منان نع هنادس.ع اند دح

 هيد مقرن ناكهنا امدمع

 اذاو هالصلا لة داذا

 نشا نعم لواذاو عكر

 نيةعكراأنم ماو ذاو هدم

 ىرفزاا نعو اهههذرب

 نيللا معنع ملاس نع

 امهعءيلاعت هللا ىةر رع

 نعع.و دارو لستم
 نان مفان نع ىردعلا

 امهنءىل ءتهللا ىذررمت

 ىل اهد هيأ ىف_ص ىلا نع

 عذري ناك هنا سوه لق

 لاودكماذاو مكراذ' هيد “
 لع أوزاسلا لهأ نمةدعو ثيللاو جي رح ناو كلامو بونأو ناد مع ىورام ظوذحلاوىراخلا

 نعىئردزاأ نعمب-ثد [ةدد هيدا 0

 هسأر عفراذا و هيدلنإ مقر عكرا ذاو حتفمشسا اذاهن !و عفرن سر هما ع ىلا هنا ىلد هللا

 | نء مولا ىنأ ندا-ىبأنءناةسا.:دحلاوهمتقا ةدح لاو ىراذلا ثا لاو دو#تانئذح ق ةحكن
 | يعاد قو( ىراضلا هللا د .ءونأ لادإ هلع لو هءلعشلا ىلص ىبال!نع سابع نبا نعللا دعب هلناذسمعا
 ناهس نبى هذثدحلاو ىراضا!(.ةدحلاودوهماث دوقة ءكررتولا سو هلع هللا قص ىلا

 قلص يبنلانارتع نبا نع هسأ نءمءاغاا نب ندحرلا دبع نع ثرالا نب و رم عىنربخأ لاس هو نبا ىنرمخأ
 | لهأ لوم و (ىراخلا لاو) ةعكرب رتوماق فرمضاي تا دازأ اذاف ىتثم ىن:هلبللا ةالص لاو لسو هيلع هللا ٌْ

 ملسو هلع هللا ىلص ىذا !لاؤوةءارقري هز هتالص تراصرتولا ةءارقلاو ماعلا كرددال ىذلاو هئدملا

 ىتمنع كلام ى:دح لاول «:«!ىن:دحلاو ىراخلا ا: د لاق دوهتانندح يف باكرا هععاغبالاةالصالا

 ريغ مامالا لاوا ذالاق ملسو هياع نا ىلص هلا لوسر نأ ةريره ىبأ ن ءناسغسا اعاص ىبأ نعركى أ ىلوم ش

 هلع هللا ىلص ىلا نع هرب رهىبأ نع ىربقلا ل ءس نعى رب ونيهآ اولو ةذنيلاضلا الو موياعب 1

 ْن هاش نغناءةسا ةدح لاو فول نب هلأ ديعاشدل -لاوىراخلا|:5لد-لاو دو#ها:ةدح َُه هو لوا

 ريغ لاواذا نيمآ «هوص ا.د لسو +. .طعهللا ىلص ىبنلا تمت لاور شح نب لأ ارو نع سد:ء نب رخ نعلموك ْ

 .ثدحالاوهصمتقو ريدك نب د1. دح لاو ىراخلا ا: لاو دو امن لح ٍه نيااضلا الو مهل ءبوضغملا

 هنوصا مار ريثك نبا لاوو هو لو هلع للا ىلص ىتنأ نعرح> نيلأ اونءرع نع هلس نع ناسس ٌ

 لاوءاطع نب ىلهد نع همءثان ان أ لاودوادوأ اب ا: لاوذو#ئانث د لوىراخلاادث د- لاو دو انثدح#

 اولوةفنيااضلا الو مامالا لاواذا ل-ر ه.اع هللا ىلص يذلا ن2 هللا ىذرةرد رهىبأ نع مقلع أن تعمم |

 ءالعلا نع متاح ىبأ َناانثدح لاو فاد .عن دهم هشنذحولاو عراك | اندَح لاددو# أمثدح 8 نيمآ |

 تاو نيلاضا الو لاداذا هناف هة-ساواهب أر قاون ؟ر-ةلامأبمامالا ارقاذا لاو رو رهىبأ نع هسأ نع
 نبنابأ اندح لاو ىراذ اانثدح لاددوهما :دح قف مهاباه:نأ نق كلذ وذا ن .نيمآ ةكندملا

 نع هدانةىبأ نبهللا دع ن ءريثك ىبأنب ىدن عدا دشن بى <ن عداد نب برحو يي نب ماهدوديزب ١
 باتك] هحتاشب نياوالا نيتك ١ قرمةعااو رهظا قار ملسو هيل ء هلا بص هلل: لوسر ناكل او هنأ ٌْ

 انتدح لاو ىراضا:انث د لاودوهتانثدس قل هيك الاانممس ناكف باثكلا مأب نيب رخالا فر ةروسو |
 | نع ىندملا نامل ن يع ىتتدح لاودي زن عفانئور و (ىراخلا لادز اذه مامهانثدح لاو ىسوم

 اوهاضءاودوع- نمو ةالصناىل متن اذا هعفر ه«ذعدزلا ىذرهربره ىف نع ىربق١ني'و باغ أ ندب 97

 ىرصإلا اس رنا. عو مث هىنبىلو مد عسوبأ عمور - نط اركذم لد ى< وأشاهو دعتالو ١

 ىراخلا انثدحلاودوهتا.ةذح ف ةسطاهنموقتالو رية لانبان الودي ز نم عام نيني لو ريك انما
 ةيمركعىثدح لاو نابأ ني كلتا اننثدح لاوزي زعل ادع نت ىءومانث د لاو كت ا نيرمشب اث ذ- لاو

 كلذ تاع تن أ اذا كل طعأ الآ ب اطملا د بع نب س ايعال لاو لسو هما عدّل ىل كلل لوران ا سايع نب نع |

 عيدتلا ةالصركحذف ةروسو باتكلا هاو كر لك قار قت تاغكر عد رأ ىل_ضت لول :كلرذغ
 | نب تر !نءدلا ىنأ ننليعمما نعى. ثدح لاود تما .:د>- لاو ىراذا!1:52> لاودوة<© 1 ف
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 قد
 عفان نعىرهعلاثيد> دول عوكرا'نم هسأر عفراذاو عوكرلا دنع ىدنالا مفر فا منع ىلاعت هللا ىذر رم نبانعمف اننءزارعإا

 نم "لسه ينو بك انكم عتسالث يثق عوكل نم هسآر عفراذا ولام ءاو نال لو الل انه نكيملا هع لامن هّئلا شر رمع نبا نم
 ىةد رمت نبا نع عفان نع ىلا ىبأ نبا نع عسكر لادو تدئاذاهلو.ةمهدايزا اولعفلاىةداي زله نالاضعب موضع فلان ىذل ا نالاا

- 



 لاقو نيترهل !دنعونيماقملا قو عم و تاورعب وهو رملاواؤصلا ىلعو ةليقلا لا ةّدسا او ةالصلاحاَمَدْفا ف نطاوم هعيسىالا ىدبالا

 لاو لو هيلع ىلا عت هملا ىلص ىبالا نع هسنع ىلاءز هلا ىذر سابع نبا نءمسقم نع ملا نع ىلءىنأ نبا نعىراخبااو رهسم نب ىلع

 تال مل سر هلع ىلاعت هللا ىل ص ىبالانع ظوف#ىلا نما قه سداو ثددخلا اذه اهي سداثد داحأ همبرالا مسقم ند مهد كسلسا نا هبعش

 عفرام_معىلاءتهللا ىذر سامع نااوأر ممن !ءاطعو ةرهونأو سواط ىو ردو لسع ممن للا ثيد-واوغلاخ منان باصدأ
 و جدول ىلمل ىفأ نناثد !-ناعمعوكرلا نم هسأر مةراذاو عوكرلا دن“ هيل

 تاز ىد هد اح ى هاخأ ان د ماك ءالصلا فمك: انك لاقمق رآ نبدي زنعىامشااو رعى نع لمت

 دواسة دح © توكسااءان ىهأ نيدن اةهللاوموقو ىطسولا ةالسصلاو تاولصلا ىلعاوظفاح هي "الا هله
 نءليد نبت ران ع ليعهما نء ىسيعانثدحلاةىمومنيميغاراانثد لاةىراضلا انثدحلات ||

 هيلع هللا ىلص لنا لور الص مكب ىل_هأ الأ ءاربلا لاوو ىراخلا لادو مةرأنبد زى لاوىادشلاورمعىبأ
 عوكرلاغألامتف أرقي ل نع ه:عهللا ىفر ىلع لس ث را نءكءاوأ ىورو هتالسف ارق سو
 هنموغتالو هبفاذه سي ةىبرأالا ثرسألانمىدصءاوبأ مس ملة يعشلاوو ننال تضتودودتلاو

 نعئكوربو تيئيال عطق:موهو هدب ملفأرةيلو هنعدلا ىذر رمع ىل-ه لسن نعىورب و ةحطاأ]
 أرق برغملا نم ةعكر ىف ةءارقلا ىسنهنأر عن عةلظنح نب هيلا ذبع نعىو ردو داعأ هنأر ع نعىرعشالا

 هيا عد ١ راهاكو 3 رالاىأ اروهنأ هيشأ مل وةماع هللا ىلص ىلا نع هداتةىبأ تي دوني تت اثلا ىف ظ

 لوو ماو © د لاو هللالا همكف ئ ىف مقل خام كي أ لس و هيلع هبا ىلص ثلا لاو باتكلا ِ
 لع نب بك يدل دهم نب رذعج نب ندم |1.: د لاورذ ن1! نب ميهارب' هب ىنثد>لاو ىراخل مدد ْ

 لوني ةمامأ ىبا نع جرعالا لاوراذل بملسو هبملع هللا لص ىبنلانعهدج نع بأن عو رمي نيهللا ||
 هز مل ةلبقل اريدغل عكراذاءالؤم لاور فصلا ف لد ى> ةل.ةلاريغل طالءااب وهو مكري تبان نيد زتيأر
 ساننلا لرد مه ضع لاوو ىلو ال اةعك ىلا فل ميط» مسو هيما هللا ىلص يتلا ناك د مه .وبأ لاو 7

 لاودوءانثدس © ةنسعوك رلاقراظتنالاف سيار عوكح رلا ليطي لهي ماو لوالا سك رلا
 هعب رنبةب راعمانثدح لاو ىرمسلا نب رمثي انثد_> لاودةث نب هللا دع هشثد_-لاوىراةءل ادد

 ىل- مهلا لوسر عم ما: تناك ىلوالا ةالصنا لاف ىردحلا دي ء_سايأ تيتأ لاو ة سعرة نع ديزي نع
 دوف رمل ىلءىح مب أضوتيق هلزنم ىتأر م هتحاح ىذقيف عسقبلا ىلا اندسحاج رذف سو هياعللا

 انثد_ح لاو ىراذلا | :د>لاودو#انثدح © ىلرالا هكرلاىفا.ءاو سو هباع وتلا لص هلا لوسر
 ةرب رهايآ تانج راد عنب هاس وأ وسيسملا نيد عسا: ل> لاو ىرهزلا نع ب... انثدح لاو ناماإوأ ْ

 ةكالم عمت و از جنب ريشعو نس هذ عسا ةالص لضفي لوم, سو هماع هللا لى هللا لوسر تعم“ لاو
 ناكرعغل!نآرةنارعغلا نارتو متدشنا اًؤرقاةرب ره وأ لوفي مرعقل ا ةال_ص ف راهنلا كش ذامو لسإللا

 مل.سو هساعدللا لسد ىبنلا نعةريرهىبأ نع بيلا نباو هل -ىبأ نع ىرهزلا نعرمم هعدانرادوهشم | :

 ىبأنع شمالا !.:دح لاوىبأ انثدحلاو طارسأ نب شاد. عاتدع لاو ىزاضلا انثدحلاثدوتانثدح ها
 لاوادوهثم ناكر حفلا نآرقنارحغل !نآرقو هلوق ىف لو هيلع هللا لص ىبنل' نع ةريره ىنأ نع اص ٠

 لاتو هلوق ةرب رهىبأ نعناوك ذنعناهاس نعيش ىورو راهنااةكرت المو للا ةك.ئالم هدهشب |
 ىنلانع :رب رهىبأو دبع ىبأ نع ملاص ىبأ نع شمالا نعى نب مءاقلاو صفو ره م نب ىلع

 سو هلع لبا ىلع

 ىل قيم نطاوم ةءيس هيد مقر»
 الا عفريالع كو ثددح

 لىل_ئعو نطاوملاهد هه

 هسأر عنراذار عوكرلا

 1 للا لوفد ىدذدح

 لاتددر داتا ماع
 قرفر ىديالاناءالؤ_د

 رطفلا نيد هلا تاريبكت

 عنررأ ىدو ىعشالاو

 موو ىف ةريبكل ةريشع
 نباثيد> يناله سداو

 ضع» لائو ل

 قيد, عفر» نيفوكلا

 ىدسح#و ةزان1ا ريكس

 هدهو تاربدك: عددأ

 ىبأ ني سع ةدايز اهلك
 ىبالانعىوردقو ىلا
 ميسو هلع ىلا عت هللا ىلد

 __ يوسف هجو ريسغ نم
 انتذ- هه ةعبلا هذه
 اقع ل عما نب ىءموم

 تانندع هاش ندا

 ىلاعت هللا ىدر سنع

 هللا ىلحص ىذلا نا ةسع

 ناك م--و ه-ءاف ىلا عت

 ءامتتسسالا ىف نال عقرنإ

 َن "كام نع هناوع وأ

 ل>راعأ ىءقاعت الفرش ان اننا لو هيد: اعفار وعدو لسو هيلع ىلا« هللا لص بالا تأ رانا اهنم معسهنا معزا مع ىلاءت هللا ىدرةشناع

 ىلاعت هللا ىذرءري رهىبأ نع جي رعالانغدانزااىبأ نننعنايفسا:: + ىلعاسشدح هه هفىبفاءاالف هتفشو هتءذ ؟نينءؤملا نم

 ىلاعن هلا لص ىبذلل لاوو رم نب ليغطأ !ن' من ىلاء: هللا ىذر هللا دبع نعرب اج نعربب زاا ىبأ نع ف اوصا'جاسخ اشاد لي زنداح

 ل



 ىلا هنر عه: ىلر عم لاب هللا ل_هؤام لاذ مانا ىقلمؤطااهآر ةتامذ هجدو عطقف اص ثم خخ أذ نرفىلاءاذ- ضرذ هموق نم لج ر هع

 ىلاعت هللا إس ىلا ىل ءل قطا  اهصقف كا سفن نم تذ ف أ امانا «ف:م لد نان !لسق لاو دبنأشاملاو مو هلع ىلاعت ا ىلص ىلا

 همأ نعةمماعىبأن ةمقلعن :عد#نيزب زعلادبعنعه.فانثد- © هيدي مارا ةرغعاوهيدساو مهلا لاعقهندمل لاوو مسوهللع

 للف بع نيأرظاتل هرثأ ىفةرب 1 تل اول ذو هيلع ىلا دنلا لس نا لوسدج رخ تااوا منا امون عىلأعت هللا ى ةرهشناع نع

 تاقنهننأس تمد أ [13ىنتريخأفةرب رات عرف فرمهلا مم هيدب عخر م عملا ١11 ىندأ ىف ةوفدةرغلا ع.مقيلا ن .-ف

 200 تدع نيأ هللا لو سراي
 0 ا اا ااا

 (ءارقنابمامالا فل خر هج الباي)) || لهأىلاتثعب لاق ةليلا ٠

 1 سنوبان أن لاورمضنلا انث د لاو لام نيدسهتانثد> لاوىراضلا انثد> لاودو#ث انئدح 8 مهيلع كال

 نو رهف نآر غلا نؤ رغب اوفاكم ولو هملع هنا ىل ىب :لا لام لاو هللا بع نع صوحالا بأن عقدا انت ماسح ِه
 لاوىراخلا انةل> لاو دولا. :دح قالذ كل ةالصلا ىف ٍمنااذل لومتذ ةالصلا ىف لنانكو نآرقلا ىلع منطلخهب ندنزلعْرغ همش

 | هللاىلدىبنلانا هنعهللاىخر سنأن رع هب الق ىبأ نع بوبأ نع هلا بعاب أنآ لاو فسوينبىحب 0 ييهارب نيد نع 0

 اونكسفأر في مامالاو مكن الس نو رغت أ لاقف ههج ون مهيلع ل قأ ه:الص ى فتاة هباعك اب ىلص مو هيلع نا ري

 هسفنىف بائكلاه عاف: مكدحأ ًارقماواولمفنالذ لاو لفنلا/نولئ اهوأ لئات لامن تام ثالث اهلامتف 1 ىنلا ئأر

 هللا لدى ولا ن نع الفيلا عبوبأ نبدا(. ةذحلاو ىسموم ا:ثد> لاوىراذلا انثدح لاودوهتانتد»ا 3 دنع وعذب لس ا

 اق نيد اند لاو ةسنقاتث د> لاو ىراخل اان ةدح لاودو نان ثدح م بانكللا هحت اهبأ يمال طك زااراخأ

 ىلس هللا لوسران» ىلص لاو تماصلا نب ةداسع نا 0 رلا نيدو نع لو كم ن :عىمدما نبذ © نع ىدع ىحاذد_- ِه هل

 لأ انلق لاو مكماما فاخ نؤرمتت م تا الىبلا لاعذةءار هلا هءاعت لع 0 1 1 ق7 نا

 لاوئراغلاانثد-لاودوهتا.ثد> يو اعأرخ لنا ةالصالهنافنآ رقلامأبالا اولءفتالف لاو نبا لوسراب ليا ادن نا

 نب ةدانعنعىراصنالا عسبرلا نيدو # نع لودكم ن عر_يانثرح لاوةد_.عانادح لوو هسا انئدح 0 كلملا دمع نازه

 لائق رصن ف .ارشا هيلع تل 1 هل عدلا ىل سهلا لوسر ىلا تماَضلا [! - 01 كلما

 اعالاةأل_دالةناتنآرقلام ًابالا اولوغنالت لاواد- ه هبا لوسر انهلناو ىااناذ ركماما ءارونؤرمنمك ارأ تااهت اهمع ىلاعت هللا ىو

 نار« نعةرارز نع هدا نع 7 امهانثدح لاورمت نص محا 5د> لاوىراذلا انة د لاو دويقاتث داع: 9

 الح رنأ تلعدمل لاوان أ لر لات أر فكي أ لاوئغتالذ ”رهظلا ىلص ملسو هاء هللا ىلص ىبذلا نا نيصح نبا

 ما نع دات نع داع ان > لاوىءومانثد> لاو ىراداا انثد> لاودو هانم 8 اهنطاخلو

 لخزلاو عسر رقركمأ لاقت ىثعلا ى «البص ىدحا لسو ةيالعةن 4 .لعهثبا ىلد 0 عةنع

 اةةهح لاو ىلع نبو رماد لاوىراخيا | انثد- لاودوهتانثدح 9 اهمنك اال رن 1 :رع د5 لاوانأ

 ةلع هللا ىل_طهننا لوسر لاو لاء هرب رهىبأ نع هم هدأ نعن+رلاد مع نب ءالعلا نع هيعش ع نعى د عىبأ نبا

 ٍْ ىدسيزأت مامالا فالخ تنك اذاؤةرب رهىبالأ لاقتف ما.عريغجا ذي يابعل ريال التت لكل سو

 هللا ىلسهللا لوسر تيأر
 اعذار ممسو هيل ءىلا عت

 وع دي هسس.ضالد ىيد هند

 هللا ىذر نامثع درف

 ميكن وبأ ا نثدح ية هنع

 نور صم نبل ما | انة د

 ََنَع تباثنى 2ل-عنع

 د30 نا قنقأرقاىنراقلانبا اايلاقو أى ءراداي لادو هةر رهىبأ نع مزاح ىبأ

 لات 10 ناعما ع
 (ةداءالاب صوب لرهجامف ةءار هلا مامالا عراب ن نمباب])

 ١> هربا لص ! ىأن ع ىثبللاة مك 1نبانعباهش نبا نع كلامن ع هدفا: ةدح لاو راض انثدحلاودوهتانث دح : ىلامت هللا ىلص ىبتلارك د

قدا ارقلهلاَةذ ةءارعنانأجي ةرهج ه المص ن نمفرصت الدو هد لعدشا ىلصدنلا لوسرتاةرب لل لتطي ل-ر || 0 هملع
 

 ىلإ ناعما ىو رو (ىراغلا لاو ثار هلا عزان أ ىلاملوقأ ىنا لاهتف هللا لوسراب معسأ لحر ,لاقؤافن؟

 هيلعهتلا ىلص ىذلا ن علد :وطاا هذي دق ىمومنعءاطعن ءريمح نب سنو: نع هدا نع صاعنب رميو

 يىورو م سنوب نم ةدامةالوة دات نماعام# د 000١| 110 هنوبوم هماضالؤم اج ماءاسم دايز هذه ىناملس رك تيلواوتسناهأوقاذل لسد |

 دع دع ريغأ 1

 لجوزع هللاىلا هيدي
 همسعطمو برايبراب

 ماشه 000 الا لا درا تادل اأن ل م ربعأ كلر باطن نان ءا رطل علق دواد نب هلناد معان أبنأ تءانربخأ كلر باع ىناوم ١ ارطابىذ غو ارح 4بلمو مرحي رمشمو مارس

 هيل ؛ وكشت سو هيلع ىلا»ةهّننا ىل-ص ىبن | ىلإ تءا>راولا ةأ سما تدأر :لاي4: عىل. : هللا ىذر ىلع ع نع منه ىبأ نع ميكح نب مي» نغ

 ىل-ص ىلا ناهل لوقف ىبهذ اهل لاَقذ ىد رغد داعدل ا!اعؤ تءعحر رم تهدف تما تنكاوت يك هللوةدذ ىهذااوالاقنا عرمشب هنااهحوز

 ىلس هنن لوسر مفرف ىن نس !اقف تيكوت بكم لوف ىبهذا لاف ىنب !لاغف ىنب رضي هنا تلاقف تداعم تيهذف كل لوب سو هممللع ىلا هت هللا

 ىلاعت هنا ى در سنأ نع دج نعرفه> ن لسه ءاانثر> مالس نيد عادت دح 8 ل ماولاب ؛كءلعمهللا لاوو هد سو هيلع ىل امن هللا



 ضرالا ثيدحأو رطملا طعنا لوسرا: لامقذةلع+لا عون لسو هيلع ىلاهث هللا لص ىبنا| ىلا نيلسملا ضن مامفاماصزطملا طيف لاو هع
 باشاامهأ ىت ةعجلا انياص أ مذ لو زعدتلا قستس هيطباضاد تي ار يتدهيدي دمنةباصعءاممأ؛ىفىراهو هيدي مف رذلاملا دو

 مستقنايكراا سمح وتودمءلاتم دهتدللا لوسراب لاواويلت ىثلا لات ناك يت 4 هج تءادذهلهأىل عوج راابرادلا بي رقلا
 ىثد-ر فع- نع ديهسن يعاد ولما .ة د 8 هند نعتطشكفانماعالو انيلاو-مهللا هدد لاوو مدآن.اةلالم 4. ءرمسأ

 تتتتاتشتستتلتاتتئلئي2ئ5ئ5ئ22252ئئئ--225222559925-3-ي22ئئ-2>>>-3733223222329 22 ا ا اا 6-0( 0 "ع 0 ىحودبمثرنعركراادتعانتنش مسالا ب رعؤز كاك نا
 : لد ك4صمدرق ان لادم يل 2 اي ست

 وه لعىأ نع نامفس , تاكل جدول اواوةصناةأر ئاذا او رك ذيلو ةداتةنعةد سعودي زب نينابأوةناوع وأو مامهو لعسو ماشه
 عاس 0 00 أ اذ_هى نين لف باتكتاه او ةلر فاق مامالاتكسامف أر تي ناو بانكللا هاو ىوس لمت

 انآ تعمم لاي طامنزا) | ةبرهىبأ نعاس بأن عري غوأ لسأ نيديزنعتالسعننعرجالا لاخونأ ىورو ثيد-أا
 د ذرب رعناك لادن ٍَ ثدالا نعشاد عىورو اودصناو ًارقاذاو هيفداز هب وا مامالا لءانا ملسو هيلع ثلا ىلص ىنلا نع

 و 28 :ا1ق | عاقع لاو د_جم نب بعصم نعنال-2 نبا نعو ةرب ره ىبأ نعج رعالا نع دايز اىبأ نع نالسعنب !نع

 7 | اة:دح لاح دو#ثانةد> 8 مو هبلع هللا ل ىبنا| نعةرد رهىبأ نءماصىب أن عر _سأنبديز و ا

 | نع ةري ره ىفأنعج رعالا نءدانزاا أن عنالع نبا نعركب .:د> لاونامثعا.ثد- لاو ىراخلا |
 | هارأ دجأ لاو رجالا د لا ىبأ ثيدح ميك نماذلهفرءدالواوتصن اذاو رك ديرو ملسو هلع هللا ىلص ىبتلا ||

 | ًارذا ةرد ره ىبأ نعجلادص ىب أن ع مداعلاءو نسم قاهارتاةرب رهىبأن عب اسلاوبأ لات ساديناك

 ةتكسىف أر قاذاتةءارقلاو ريبكتلا نببتكس سو هياعهللا ىل_-ىبنا| ناك ةرب رهونأ لاو رهامذ

 نعهس أن علمهسىو رو تصنأ أرقاذاة مامالا تاتكسى أر قي هنالدلاخ ىبأ ثي دل افلا نك ملمامالا
 ريغو سنوي ونأو مامدوهلسوبأ ىور كل ذكو دلاخو: أ دازام ل ةيلو [سو هملع هللا ىلص ثلا نع ةرب رهىبأ ْ

 هنداب ز ىدلاخو أ عدباتيرلو لو هيا عهللا ىلس يذلا نع ةربرهىبأن علحاو
 0 (مكرينأدارأ اذار ربك اذامامالاتانكسىفأرقنمتابإ) 2
 نامثعن هللا ذ_.عنءعءاحر نب هللا د.عانربخ أ لاو هقدص ا: د> لاو ىراخيا اانئ د لاو دو ضن امفإ 0

 ىبراخلا مي-->راا دع

 ثءانع ةدئار اه

 ننجرلا د س.ء ند
 ديع نع 4.أن ءدوسالا

 رخآى اره. ناك هناهلنا

 هللاوهلةزولا نم ةعكر

 ل-ةتاةيفهيدب مقرب 8

 ىراغلا لاح هلا

 اهلك ثيداحالا هدذهو

 هلا 2 31 0 * || اوك ماماوثدحأ دقم منا هتءارةتحعم ناو من لاق مامالا فا أر قاري بني د .«ساتاق لاو مم نبأ نأ .سوعت ) *ن سا .: موص 9 0 - 280 9 2 .٠ 5 .٠

 مس و كح 5 ا ا 2 8. . 0 00 :

نمنأ نطظي ىى> تصنأ تربك سائلامهدحأ مأاذا ناك فاسلاناهنوعتصت |
 ميسو هيلع ىلاعت هللا ىل باتكلا هحتاوأرةدؤ هفغلخ

 اهضع فااذالهاصدأ 1 1 رج فالكل لكك نر 0 د
 000-5 ع 00 ىءمومانثدا حلاو ىراخلا امدح لاو دو ا.د ق» ارقاوهردباهبيتع نيركتلا ل ادواوتصن أو أر م

 0 2.٠ || باتكلا ةكاغبامهمفةءارقلا اومتتغاو ناتتكس مامؤلل لاوداس و أ نعو ر عني دنع داجات دع داضت أوف اواضعد كلا 3 .
 هناتغ نطاومىناجال ّ 5 3 ء 1 2 5 ع . أ . . 1-5

 دوال عم انلاو | رم ىلا نع هلا نعرمم يدهن عداجاثذح لاو مئاهىبفومدص واااو
 : أ 0 ىلا ..- , || هسسأ نعماشه نعداجانث دح لاو ىسوء انثد» لوىراخل انثدحلاودو#انثدح قه هنع ولالا
 0 ا ا الإ ادهاضف تاكل اهخاق هنأ ريال ةالص متئالو رهجا مذاو كسار مامالا تكس اعف اًورفاىنبايلاو

 امدح لات عدرز نبدي زي امثدح لاقدد ها .ةد> لات ىراذما !.ئدح لا دوم ا.ةدح تو رك موألب ودكم هيلع ىلامت هلا لصىنتلا 1 0 ا : تعا
 | م سو هيلع هنا لص ىبتلا نع ظفح هنا ةرهمث دف تارمعو رع“ 11 اذن لاةنسإلا نع ةدانق ن عدمة
 ْ ىنوأ هباتك ىفناكو بحكن .ىبأ ىل |. ةنارءعرك- أف هنءارق نم غ رفاذا هةكسو ربك ادا هةكس نيدتكس

 هلسنيداج انثدحالاثىع ءوموداولا اوبأ اند لاقى راخلا امدح لاودو هن انث د> هذ رجم طقامهمااةدر | ٌْ

 ءاعدلا ىف هنالو عقرب بو

 هنعيىلامت هلا ى ذر سنأ
 ا . 80 5 5 - ,

 01 0 ريكي نيح هتكس ن ادكس ملسو هلع هللا ىلص ىبذال ناك لاوه.ءدهللا ىذرةرهمن عن سلا نعد نع أ

 ه8 قيم ىبعل نم | قدصنأ ب تكَف ب»ك نب ىبأ ىلا او.ةك.ؤ نيصح نبنارمعر كذا ىءوهداز هن ءارقنم غر فب ني>هتكسو |
 اذه ساو ملسو هيلع

 قىددالاءفرا فااغع مشل
 نّ 7 ا

 ءاعدإ قهلوؤو عكراذاو ربك اذاهيدب عذري ن اك مسو هملع ىلاعت هللا لص ىذا نا اضيأ ه:عىلا فهنا ىذر سن أرك ذذةو ةريمكسشلا لوأ

 مقري ناكهنا هنع ىل.ة هللا ىذر س١ نعد .ج نعد .ءسنب ىدح نعرا شب نيد جانت دح 9 تواهلاىىددال' ةرىكوسو ةالصإا ىوس

 نع ن اممم نيل معس نعسُب ذىبأنياان امن لا ماع ولأ 12ةلح لاو ىراخاا اند لاودوئ 1:52 قف ةرهم

 ه.:ءىلاعت هبا ىةرثرد وألا ن كلام نع مداعنب رمهن نعو دات ةانثدح ه.«ثا.ةدح سابا ىبأ نيمدآ | 8 وكراادنعهيل

 لوقيىذلاوىراذلا لاو ه.:ذأءاذس- ع وكرا'نمهسأر مثراذاو عكراذاو ربك اذا هيدي عذري مل-و هماعىلاه: هندا ىل_ص ىبنلا تاك لاق
 يذلا باصصأ نم ةرشع فد يجوبأ كلذ ىلع دازامو عوكرلا نم هسأر عفراذاو ع وكراادنعهي د: عذري ملسو هماعىملاعت هلا لص ىب:لا ناك



 هْناَؤ بن فاصل لاو الن دس اول سار كعمل جيف هلين ل فملا ن مماواذاهيدب عر تاك ملسو هبل ع ىلا” لص

 لو ده اء َنء ني صح نع شادعنب ركب ونأ لاوىذلاو معلا لهأن مةلومقم ةذاد زااو ضع ىلع مهضعدازاقا كلذ ىف نالتعاال

 نعع كو لاق رغا نع كلذ فاوخد هن ىلرالا ةريبكستلا ىفالا الصلا نم ئمىهن لب عقرب امهنعىلاعت هللاىذر رمنب!تيأرام

 1 بهوديدا عذر د ناكها اغا ع نع ثمان عرد رح لاوو عوكراا نم هس ر عقراذار عكراذاهي لب عفري ؛!دهاشترأ لاق منن عسيرلا

 هيدي عفر لهنا امون لاذ هللا ىو رمش نبا ن ء دهاش2ثدد. ىرريىذلابنا ' 1ع ةقدص لاوزعلا له ادع طوحا

 بسس ناك ةريبكشلا لوأى الا
 تكسي و ةالض ىلا ماتا ذاربكي ناك لو هماعدنلا ىلدهنلا لور نول« ذامسانلا نهكرت ذةُثالث هرير هىبأ

 ىراذلا ةد- لاودو#ثانندح و مرو ضخ لك ربكم ناكو هلضف ن 1 ا ةلاورب. 5

 || ةرب رهقأن 0 ةعرزف أن نع ع امعفلا نب ةراسع ن ءنا غسان د> لاو اد .ءانريخأ لاود## ان: -> لاو ا

 : ظ ىزاخلااًنثد- لاودو#ثا. .ةدح قوه دال خا: هرب“ 0 نع ةئاكسأ تكس ناكرسو ة اعلا ىلض ىب :ءانا

 || ن>رلا دبع تءه«لاتنحرلا دبع نين نع هعشانثدح لاور ل-:غان# د> لاوراشب نيد 5 د> لاو

 همنا (ىراذلا لادإ نيملاعلا بر شدد#لا لاو هءاستكسربك الف ةرب ره ىبأ مم 1 اص لاوجرعالا

 ْ | «زاع ىف اننا اند -ل ههنا بع نيد هان دح لات ءراذبلاانثدح لاودوهمانثد- جديع شن ءدوا دوأ ودام

 م | ةروسلا يغقاذا مامالا ناي هقيساو أ ًارتافنارة ةلامأب مامالا ًارئاذال او :رد : ره ىبأ نع هس أ نعءالعلا نع

 ش نأ يق ناكن ارم رقنا مآ مامالاءاضد كلود ىذاو اذاو نيم هك د الملا تلا نيلاضا|الومه.اعبوضءملاريغلاو

 || قدما نيد منع ةناوعوبأ ان:د> لاو كلام نب لةهما:ةدح لاو ىراخلا |. 0 بادهسإ
 _ ةمكرا كاتب دعت ا عوكر مو تكردأ اذالاةةرب ردى أ ن نءج رعالا نءرلا معن 5

: 000" 
 ممسهنا ناسك لنحو بهذ ىبأ نع سنأ نيدللام ىثد> لهدا لاو :لاوىراخلأا | هدا لاودو يدع جم

 ا( انثدح لاودو#ثا.:د> يو مامالاءار والا لصن ملف نارا اماناريف أر قيل ةعكر ىلص نمل |وةب هللا لمع نيرباح

 ةسأ نعةدانقىبأ نب هللا دبع نعريثكى أ نب ىعانثد_-لاوىازوالانعمداعوأ امثدح ناوى 8
 ا راسل قر ةروسوب اكل هعافب ني هك رلا فرهظلا وأ رقي ناكيسو هيلعشا ىلص ىلا ن ١

 هرخ" اب ريغت دقت هحاص

 مسبرأا هاور ىذلاو
 اسو اطناع-مىوأ ثماو

 ري زلاابأو امفانواملاسو
 مهريغو راثدزب براهتو
 عقر رسع نا اند ًاراولاو

 عسكراذاو ريك اًذاهيدي

 ليما نيرمثدم لاو
 لاو مخ نيما.عانثد_د

 رب رعااذمع نءرمع لزت

 ةالصلا ده انناوقلطنا

 ىلصف نينمؤملاريمأ عم

 هن ارورمصعلاو روظاا 1:

 عكر نيح هيد, عفر
 نبد_جم ا

 نع سنوبان أ. أ لتاقم

 نع ماما دح ىرهزاا

 هللأىذدر رمينن شاد.ع

 ثنار لاذ "امه علاق

 هناع هللا ىلص هللالوذءر

 مار الصاا ىفءاو ذالسو

 ود حانوكي ىتجهيلو
 كل ذىلعشت ناكر د 0

 عوكرانم هسأرعنراذا

 هدلح نمل هللا مه“ لوقف

 دود-لاى كلذ لع ءالو
0 
 نداج هوت الل لها

 0 نيت دعسلا ند هب دد عري هدع ىلا“ ةهللا 5 عا لس

 دع ملاسن ءراذيدنبو رمعات ةدح نا ةسانت دح هّللاد .ءنيوعات3- جل قرأ سر هيلع ىلا هللا ىلمص ىج: |! ثيدحو ىراخا لاذ

 دج أ سأل لاو ده | نع مركلاد عن ءنايفسانث دس ةدتقانثدح © ع. ناىحأ لسر هبلعىلاءتوزبا ىلصدتب لوسر هس ل ةهثلا
 تلأسلاو ىسعو أ نامل 00 8 ملسو هلع ىلاعأ هللا ىبذنا الا كرت وهلوذ نمدخؤد الا لو هيلع رنا ىلص ىلا دعت

 نع عه*أ اناو حاز هديا اغدحز لزالا يعالا كلذ لاو ةالضأ | قمت اووهو ةريب كتلك عم دو الاعفرىف لؤهنامو رمجانأ يتلق حمازوال

 [|| دبع نبربا- تعمم لاوريقفلا د زب ن ءرهما:ةدح لاومهنوأ ا: دح لاى راخاثدم امورنا

 ا باتكْاه حت اهب ند رخالا ىو ةروسر وسو باتكد اه عام. ني.اوالا ني-تءك را ينآر ه.لوعت -

 لاو ىموهانث د- لاو ىراخماا ا: دل..> لاو دوما. تاثدح جي باتكت اه اغبالاه الص ىزذال هناثدحنانكو

 ١ قرهظ /اىف ا قي ناك سر هيل ام لس ىبنلا ناد: بأ نعمدا:» ىلا نيه ال ع: نعى نع مامداةدح

 | قلو وهي الا ئءودكور بانكل لا مر رخالاني-ءك رلاؤو نين 1 هام نيماوالا

 7” ا ُه جيصلاىفاذكهورصصلا 'قاذكشو ه5 هلا همك رلاىف ل-ءط:الامىلرالا ةءكارلا

 انارتلا عدى أن نع ريح نيل 0 نع ماوعلا ني دامعن ء ىسموم نب مهارا ا: د_>-لاو ىراخلا

 1 د د يف ما يس ؛رهطاافأرتمل-و هيلعشا ىبصىبنلا

 انتا لاو سد5نزي زعلا دع ىثد>لاورجالا ىنثملا انت دح لاوزد زعلا دع نينيكسمان هك لان اقع

 هشباد_>اوأ س آن نك رمد: ماد و هملعهلنا ىل_دهللا لوسر ةال_كرادقمن عمان أسف :الام نم سنأ

 اًمثدح لاقى 00 © نولءات,معر تالسرملا وأرةذ رمدعلاو أرهظلا ان ىبصفأ|

 أ | ىلص ىنلانا س نءدن :اوءولأ يبث دح لامري» كوم ماوعاانيدام عاد هذح لاو ناموس هن نم ل هس

 ار و ا ا 0007 9 1 و روهظاافأر ةمإسو هملع هللا



 ([ مج“ لا نم رلا دا مس )

 فتئاصنو كئاطعالئالج وكئاس> الئ اضف نمانماءتضفأو 4 كلضهب تمعنأ ام ىلع انب ركلاد_>

 ا وةالصوة*«ْلمرك ىلاعمو كاضر شي ر وكلمه ىل ” الو لاو: سامان ني:موملاتش زو كلمت

 ءانثلكأف (دعبامأ)) هنانتمالضاوفو هتيانعتبقاون طين م هناسحاو للاوفع ثويغاهب رطمتسن

 ريخ) عبط مامتب هءافعضلا كد مبعت ماو أو هءاطعلا تل ارحأ ذاهب دلو كن عءاطع ل أوو كمااو نم

 مفرب نينيعلاةرق) تاّنكيز رطذا# هالغأوزارطن_سحابازرطم (ماءالا فاخةءارقلاف ماللكلا

 هنيص ناكىذلاه«ىراخيلا ل_.عمسا نب دهم هللاد_عىبأ ظذاملا مامالل امد الك (ةالصلا فنيديلا

 تافصلاووهةلم جلا تالا بر هعاربلا قئار ةعاربلا قئاةةمذ ىلع راهنلا عار ف سمشلا نهرهشأ

 يىاثملا حاس نمرصتلاورسسلاب فوشحملا نب لضافلاذالماو وه لماكتاذاتسالا ب 0
 نيظوفموي طغلك أو ماظن نسحأ ىلعءاف- (ىناسا لا رداقلا دبعجاسطا) ةذ> و رصعريهشلارحاتلا
 قالا ىلع لكوتملاهمظعالامرك الامهشلا كلا لامن الاريدملاةبانعب عططشلاو اطخلا لمدس لواسنم

 عراش هب ريذلا هعيطملارب دموّكلام (باش1لا نيس رمد سلا لضافلا) بانخلا عسفر

 #3 حامتلاو مدَمّااةو رذىلا لوصولا نهد آلات ال ىلا « ةيمحلارمدع لطورللا

 دا سيمخلا موهىف ع.بطلا مات ناكوو»حالفلاو نيسحتلا هوو نعةرغسم
 «فاالادعب هناعالثو نبيرثعهنسنم ىناثلا عسب ور

 لكلا او لاحن -سحأ ىل_عهنلا هةلخ نم ةرحعش نم

 لكودهلا ىلعو هملع ملسودهللا ىلص بف صو

 ىلاوداموهيهلاوتم و هنثس ىلع عيسأب

 بقاعتو ناولملا

 ناديدخلا

 نيمآ /
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 أري زحائئلح' ةرعرند#تانثد- © هو رذل اماه عدب بح اصو هف ص تبالو دب زيال تانعالا نأ معز نمف صن وديزرب لاقت ن اع
 نب هللاد_عانثد حهلباديعن ىلعانثدح م هيد مفرةزاذخلا ىلعربك اذا هتعشا ىذر رم نبا ناك لاداعفان تءخس لاو مزاعنإ
 نينمكرل ا نم ماواذاو زان لا ىلع ةريبكس لك ىف هدد عفرب لاقهنا اه-منع ىلا. هنهّللا ىغر رم نبا نع عفان نعهللاد# :ءتععس لام سدر
 مفر زان ىلع لصاذا ناك امّمعىلاعت هللا ىضر رعن هللاذ. ءناو را اءذان ناد .ءعسن ىحانثلح ره زانثإ ملح سنوي نيذججا لاق
 قهب 2 عؤرف ةزاذ- ىلعربك مزاح بأ نب سدةتب أر لاق ةدئازىبانب رماةثدحدءآولاونآانثدح يق هدب

 دهجمانتد» 8 ةريبكت لك

 لوأ قهيدي مف رد ةزانلا ىلع ىلصت نامئعن ناب تب ارلاق ناهتهد نب ىد هوم نعءأ اربلا ف سوب رشعم ولأ 527 دقماركبىبأ نإ

 هيدي عقرد ريب نب عفان تدارلاو نفل واد ->- ىسع نب نهءانثد> الات ردن انيميها ارباو هللا دبع نب قعانة لح 35 ةريبكتلا ٍْ
 نالبغنعهعازوالا  ءم»لاك "6 ملسم نبدا اولاانثدس ىناملا نيه انثدح ه ةزانخلا ىلع ريمكس لك :

 نيرعتبأر لا سن أنبا
 هب عفرت زير علا لع
 ىلع ىنعي ةريبكت لكعم
 ىلعاتتد> يه ةزانحلا
 دي زانثدح هللادمعنا
 دع انثد_ بانحلا نبا

 تاارلاك ءال-ءلا نيدننا
 ةزانطا ىلع صب الوسكم
 عفري و اعرأ اهلعربكي

 ةريكحت لكم مهيدب
 هللادبعن.ىلعانثد>
 حلاص بعصمو أ انث د

 ناك لاوتداث نب دبز ىنثدح لاودبز ن هح راغنعبلطملا نعدبز نيريثك انثددبلاو ئنطارك وأ انثد>

 وهوالا هيتفش كلر الهنا ملعأ دف ه.تفش لردع ررهظلا ىفةءارقلا لبطي ار غي سو هيلع هللا لص ىبلا
 ىبا نءناداز نير و صم نعمه ا :ةد» لاودد مانثد لافي رادلاا::دديلاو دو#تانةدح ِه ٌآ رغب
 قردءلاو رهظااىفرإسو هلع هللا ىلههنبا وسر ماسقانو زح لاثك :رد1ل ادعس بأن ع ىجانلا قدد ا

 قهمايقارزؤح .وكلذ نم فصنلا ىلع نيد ا الا ىفه_ماسقو هد [نيثالث ردد :رهطظلا نم نيا اوالا ناسا رلا ا

 كلذ نم فدصنا ! ىلعرصعلا نمنيب رخالاورهظلا نم نيب رخالاردةىلعنيدلوالانيتعكرلا فرصعلا :

 هب واعمانث اح لاّوبابح نديز انثدح لاوهللادبعن ىلعانثدح لاوىراخلا انئدح لات دوهتاتتذح
 ىفأ سو هياعدنلا ىلص ىنلا لئس لوقيءاد ردا اب عمم هنا ة عنب ريثك ى:د>لاد هب رهازلاوأ انا ألام

 انثدح لاو ىبأ مث دح لات صفح نيرمعانثدح لاذ :راخضلاانثدد لاودو#تانثدح © من لاو ةءارقةالص لك
 رهظلا ىف أر كي لسو هلع هللا ىلصوننا لوسرناك اايامخانل اس لاورمعم أ نعدرامعان:دح لاو شمعالا |

 لات ىراضلاانثد لاودر نان ةدح © هتءحل بارطضاب لات نوفرعت متنك ئرىأبانلق مث لاورصعلاو

 رصعأاو رهظاا ىف هي سو هب عدتلا ىل_دهنلا لوسرناك لاوةره«نب رباج نع لام نع داج !:ئدح
 انثد>لاو ىراخلا انثدح لاودوهم ان ثد>عهر وسلا نمامهوخغوج وربلاتاذ ءامسلاوقواطااو ءامسلاب

 | تراث نيديز ىنثد- لاهدي زن هجراخ نعبلطملا نعدبز نب ريثك انثدح لات نارك وأ انثدحلاةىلع

 رح الهنأ لع أ دقق همتفش كرح ورمدعلاورهظا ا ىفةءارقلا ليطي اري ٍلسو هءلعهتنا لص تلا تاك لاق |||
 رباحنببونأ ىنثد> لاةماشهنب ىلع انثدح لاو ىراضلا ان:دح لاودوجتانث اح وأرغب وهوالا هسفش ١

 مكىلصأ نأول1 املاةمقراطااوءامسااو محنلاب ار رهظا | انل ىلص عاحنيىدعنعوذنانب لالهنع
 مايأ هثالثي كلذدعب تام حراما ىندي تارهش الث باذكا اذهنادهشأو مسو هملعهنلا ىلص ىبنلا ةالص

 ب رلا نندو# نع ىرهزلا نعنامضسانثدح لاه تقانة دح لاتىرامملا انتدح لات دوجعانتدس ن١

 ٠ بهوتبأر لاول بع نبا
 ةزانج عم ىثع هيثم نبا
 م هيدن عفريأعب راربكف

 ىلعانثدح يق ةريبكت لك
 دبع انثد> هللا دع نا

 رسمنا | قازرلا
 هيد: عفرب ناكمناىرهزلا

 نع عسكو لاهو *ةزانملا 8 ران ملسو هيلع دنلا لل يتلا هن ع ّْ 1 5 02 هب ل ٠ىلةالص ال لاو هلع هلبأ كاهن  تماصلاننهدامعنع يا اتكلا هعتاش ارق لن ةالصاللات 1 :ااهءزاس تماصلاىدداص #0
 نعداجن عرب اج ن يدهم هغلاخو هي ةريبكمت لوأعمهيدي فري لاف ميهارباتاأس دا نعنابفس ( نينبعلاةرق - ع3

 ىو ردقهنا عم ملعلا لهأ دنع مدا ىر ودلاثيدحو ىراصلا لاو امهنعىلاتدهنلا ذر رمعو رك ىبأ نعهلل | دبع نع مقلع ن ءميهاربإ

 نمادحاتيارام ىلعلاةى<نيدهتانثدح يه مفرهناهح و ريغنم مو هسيلع ىلا هت هللا لص ىبنلا نعهنع هللا ىت هر رم نع

 , ىح<وارقعم تيار ليت> نيدجا لاقئراضلا لاذ منلاقهيدن عقرب ناكن اسهل تاةىراخلا لاذ ةالصصلا فهيد مخرب الا انخحاشم
 نعىدع ىبانيا انثدح هللاد-عن. ىلع انةد و م45 راودف راذاو عوك رلاد:ءمهب ديان وعف رب ليعام#او نزلا دعو دهس نبا

 ةزانلطا ىلع ةريبكس لك ىنهب.دد عفري نسا ناكل اوثعشالا

 ملعاقارعلا ىلا اهنم مدقالو لدعم“ نيد نم ظفحا طقناسارخ نمج رخل ىزارلا متاح .ونأ لاقك :رابلا تفهم دقم ىف هر نبا ظفاملا لاق

 دهشا مل سمهللاقو ى راضلا لرعمس نيد همن م ثيدخلاب لعاءاملا ميدأتحتام هع زخ نب كسا نبد هم نب ركن وأ هٌعالا ماما لادو هذ
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 :امثع بأ نع طامنالا عامب ىلع نيرفعح نع ناسفسان:د> لاوهسيتق انئدح لاةىراضلا انثدح لاةدوهت
 دازاف باتكلا ةحتاوةءارقبالا ةالسالنأ ىدان نأ ملسو هملعدتلا ىلص ىبنلا ىف أ لاقةرب رهىبأ نع

 كلم اسنالا ف سل هنا

 ناريذلادةومو ميا نهب دع اسلامونهتاحند رب نسما

 نآرفلان عج رذتال لامع ال اولاوذالا ىهللالوسرعستا
 ناتط_ساونا.عالاو نيدلاد»-_ةعلامه نيذلا نيدععلالخو

 ناطمتثلا ةمجوبصعتو + ىوهنمدرختلادعبامهأرئاو نا ن-مرثسك (هلئاضفو
 نالفلومبال-__دأامهنذام ىلع كت الواكح امهلعجاو هفشاصت نمو رك دن

 ناهربامريسغنم هتداق  ىذلل لرصنكهتلاقمرسهناو هنعهيورب درفملا بدالا
 ناسوذكبلا هنملوقلاو * هد>و لدنعهنلالوسرردق لسلخلا نيدهمنب دجأ

 ناعا اذولةعاذدتنكنا *« انعم ءاضرذ ىرتاذام نيد.لا فرو زازيلا ميخلاب

 ناسالاك ناذف لاذ سكعوأ » هلاوذأ ىلعاولا ىذلا ضرع فلخ ةءارعلاو ةالصلا ىف
 نامعالا علطم عمجاروامدع * مهعبج دايعلا تالاقمردق هنع امه وريمامالا

 نادهنمقملا مهفو قح « هباتكو دحاوبر برا قعازهلا ىصسا نيدوهم

 اا انسالا هلا لف اولا سوا دق فرس هنع ثدح نمرخأ وهو
 ناس.تىلا اهعماسجاتحي هب الذ هترابعنم عفو أ مام لاتام رخآ ىلا ىراخضب
 ناجرلانعذوخأملعلاو و ةصصن لك ىوفهنم مهنلاو ىلاعت هنا هجر هناؤو ناكو
 نالذ_للا ىمالول هلوقزنع «ىدهلا ابا لدعب ئشىالذ دمع ةلمل تدسلا ةلسسمل
 نيسوو تسهنسرطؤلا

 هرعودمناكو نيدئامو

 ةثالثالا هنسنيئدمو نينثا

 هللا هذمسغا امويريشع

 ىفامىم متنا نيس هةجرب

 همدقملا

 22 222222222 2 طصطصططحطسجمجمجبا

 ذآ اة ةةةيسانس اتت ول
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